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اجللد في القرآن الگرمي
دگتور  /مصطفي سنبل
املستشفي األميري

للجلد أسرار كثيرة جتعله شاهدا علي عظمة الله ويعتبر

على أع��م��ال اإلن��س��ان ،واق��ت��ض��ت حكمته تعالى أن يفترق

اجللد من أكبر اعضاء جسم االنسان فهو الكساء الطبيعي،

اجللد بصفات وخصائص وميزات مختلفة ،فيختلف لون

يغلفه ويغطيه من الرأس وحتى القدمني ،ويحجبه من أذى

اجللد باختالف العرق واجلنس واإلقليم ،كما أنه يختلف

العوامل اخلارجية احمليطة به ،ويحفظه من احلر و القر.

في الشخص ال��واح��د خ�لال أط��وار حياته ،وحسب مناطق
التعرض للشمس والضوء ،وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن

إن اجللد في موقع ك��رمي عند الله القدير مع بقية أعضاء

اختالف األلوان من آياته البينات في قولهَ ( :و ِم ْن آ َي ِات ِه خَ لْقُ

اجلسم ،فلقد أشار له سبحانه وتعالى مبعناه العلمي كمجس

اخ ِت ُ
الف أَل ِْسن َِت ُك ْم َوأَ ْل َو ِان ُك ْم ِإنَّ ِفي َذ ِل َك
الس َما َو ِات َوالأْ َ ْر ِض َو ْ
َّ

لإلحساس عندما قال في كتابه الكرمي(ِ :إنَّ ال َِّذينَ َكف َُرو ْا ِبآ َي ِاتنَا

ات ِّل ْل َعالمِ ِ نيَ) ( )22سورة الروم.
لآَ َي ٍ

َاه ْم ُج ُلو ًدا َغ ْي َر َها
ود ُه ْم َب َّد ْلن ُ
ُص ِل ِيه ْم نَا ًرا ُك َّل َما ن َِض َج ْت ُج ُل ُ
َس ْو َف ن ْ
ِل َيذُ ُ
يما) ( )56سورة النساء.
وقو ْا ا ْل َعذ َ
َاب ِإنَّ ال ّل َه َكا َن َع ِزيزً ا َح ِك ً

كان الناس يعتقدون ان جسم االنسان كله حساس وعندما
تقدم علم التشريح تبني أن اجللد فقط هو ال��ذي يتميز

ثم إن الله جعل اجللد م��رآة لإلحساس الداخلي والتوجه

باالحساس بدليل أننا اذا جئنا بابرة ووضعناها في جسم

النفسي والقلبي عندما بينّ كيف تقشعر اجللود من خشية

االنسان فان االنسان يتألم وعندما تصل االبرة الي اللحم

يث ِكتَا ًبا ُّمت ََش ِاب ًها َّم َث ِان َي َت ْق َش ِع ُّر
الله (ال َّلهُ نَزَّ َل أَ ْح َسنَ الحْ َ ِد ِ

يزول األلم ألن االعصاب تتركز في اجللد ووجد العلماء أن

ود ُه ْم َو ُق ُلو ُب ُه ْم ِإ َلى
ود ال َِّذينَ َي ْخ َش ْونَ َر َّب ُه ْم ُث َّم َت ِلنيُ ُج ُل ُ
ِمنْهُ ُج ُل ُ

أعصاب اإلحساس متعددة وأنها أنواع مختلفة  :منها ما يحس

ِذك ِْر ال َّل ِه َذ ِل َ
ك ُه َدى ال َّل ِه َي ْه ِدي ِب ِه َم ْن َي َشاء) ()23سورة الزمر.

باللمس ومنها ما يحس بالضغط ومنها ما يحس باحلرارة

ولقد ك��رم الله اجللد فجعله شاهد ًا على عمل الناس يوم

ومنها م��ا يحس ب��ال��ب��رودة ووج����دوا أن أع��ص��اب اإلح��س��اس

القيامة ،يشهد على أعمالهم باخلير والشر فيكون لسانهم

باحلرارة والبرودة واأللم ال توجد إال في اجللد فقط وعليه

وها شَ ِه َد
(حتَّى ِإ َذا َما َجاؤُ َ
الناطق بأعمالهم في يوم القيامةَ :

إذا دخل الكافر النار يوم القيامة وأكلت النار جلده كيف تكون

ود ُه ْم بمِ َ ا َكانُوا َي ْع َم ُلونَ َو َقا ُلوا
َع َل ْي ِه ْم َس ْم ُع ُه ْم َوأَ ْب َصا ُر ُه ْم َو ُج ُل ُ

املسألة؟ فالكفار ليس لديهم آية تبني لهم املسألة  ,فتصبح

نط َقنَا ال َّلهُ ال َِّذي أَ َ
ود ِه ْم ِل َم شَ ِهدتمُّ ْ َع َل ْينَا َقا ُلوا أَ َ
نطقَ ُك َّل
لجِ ُ ُل ِ

مشكلة عند أهل اإلميان في مواجهة أهل اإلحلاد يقولون :

شَ ْيءٍ َو ُه َو خَ َلق َُك ْم أَ َّو َل َم َّر ٍة َو ِإ َل ْي ِه ُت ْر َج ُعونَ) .سورة فصلت .21 - 20

تخوفونا من النار ! فالنار تأكل اجللد ثم نرتاح  .لكن اجلواب
يأتي من املولى جل وعال كاشفا للسر ونذيرا للكافرين فيقول

فلقد أش���رك ال��ل��ه السمع واألب��ص��ار واجل��ل��ود ف��ي الشهادة

يه ْم نَا ًرا
ُص ِل ِ
املولى جل وعال ِ ( :إنَّ ال َِّذينَ َكف َُرو ْا ِبآ َي ِاتنَا َس ْو َف ن ْ
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ودا َغ ْي َر َها ِل َيذُ ُ
َاب
ود ُه ْم َب َّد ْلن ُ
ُك َّل َما ن َِض َج ْت ُج ُل ُ
َاه ْم ُج ُل ً
وقو ْا ا ْل َعذ َ

لهو دليل واضح أن هذا الكالم الميكن أن يكون اال من عند

يما ) النساء 56 :
ِإنَّ ال ّل َه َكانَ َع ِزيزً ا َح ِك ً

من يعلم سر تكوين اجللد واألمعاء وهو خالقهما سبحانه
وتعالي الذي هو { بكل خلق عليم } وسيظل القرآن الكرمي

وه��ذه اآلي��ة من آي��ات اإلع��ج��از العلمي في ال��ق��رآن الگرمي

هو املعجزة اخلالدة علي مرالعصور.

حيث لم يعرف األطباء أن اإلحساس باأللم يكون في اجللد
فقط االبعد اكتشاف امليكروسكوب وحتديد أماكن أعصاب
اإلحساس باأللم.
واذا كان املولي عز وجل يخبرنا بأنه سيبدل اجللد جلدا آخر
ليذوق االنسان عذاب النار فإنه عندما أخبرنا بالعذاب الذي
سيكون باملعدة من شراب النار ال يكون بتغيير معدة أخرى قال
اءه ْم ) محمد 15:وملاذا
يما َفق ََّط َع أَ ْم َع ُ
تعالى َ ( :و ُسقُ وا َماء َح ِم ً
هنا قطع امعاءهم ؟ ألنهم وجدوا تشريحيا أنه ال يوجد أبدا
أعصاب لإلحساس باحلرارة أو البرودة باألمعاء وإمنا تتقطع
األمعاء فإذا قطعت األمعاء ونزلت في األحشاء فإنه من أشد
أن��واع اآلالم تلك اآلالم التي عندما تنزل م��ادة غذائية إلى
األحشاء عندئذ يحس املريض كأنه يطعن باخلناجر فوصف
القرآن ما يكون في اجللد ووصف ما يكون هنا باملعدة واألمعاء
وكان وصفا ال يكون إال من عند من يعلم سر تركيب اجللد وسر
تركيب األمعاء  .وعلي ضوء هذا نفهم قوله تعالي ( فالذين
كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم احلميم
يصهر به مافي بطونهم واجللود) احلج . 20:19
لقد جمع الله في ه��ذه االي��ة اجللود ومافي البطون وهي
املواضع األشد احساسا في جسد االنسان  .ان وصف القرآن
منذ خمسة عشر قرنا ملا يكون في اجللد ومايكون في األمعاء
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