بسم هللا الرحمن الرحيم
أنزلنا الحديد

أٌها اإلخوة المؤمنون
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
اب َوا ْلم َ
سلَ َنا بِا ْل َب ِّي َنا ِ
اس بِا ْلق ِْسطِ َوأَ ْن َز ْل َنا ا ْل َحدِي َد ِِي ِِ َبْْس
ِيزانَ لِ َيقُو َم ال َّن ُ
ت َوأَ ْن َز ْل َنا َم َع ُه ُم ا ْل ِك َت َ
س ْل َنا ُر ُ
لَ َقدْ أَ ْر َ
اس َولِ َي ْعلَ َم َّ
َ
سلَ ُِ بِا ْل َغ ْي ِ
ي َع ِزيز
هللا َق ِو ٌّ
ص ُرهُ َو ُر ُ
هللا ُ َمنْ َي ْن ُ
ب إِنَّ َّ َ
شدِيد َو َم َناِِ ُع لِل َّن ِ
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سلَ َنا ِبا ْل َب ِّي َنا ِ
ت
س ْل َنا ُر ُ
لَ َقدْ أَ ْر َ
َ
صدق الرسل،
فالبٌنات هً المعجزات التً تؤ ِّكد
اب َوا ْلم َ
ِيزانَ
َوأَ ْن َز ْل َنا َم َع ُه ُم ا ْل ِك َت َ
ُ
مناط التكلٌفِ ،
والكتاب هو المنهج ،والمٌزانُ هو العق ُل الذي هو
اس بِا ْلق ِْسطِ
لِ َيقُو َم ال َّن ُ
والهدفُ إقام ُة العدل فً األرض،
َوأَ ْن َز ْل َنا ا ْل َحدِي َد
وقوةُ
الردع هً الحدٌ ُد الذي فٌه بأسٌ شدٌ ٌد ،ومنافع للناس
ِ
القرآن ومصدر الحديد:
وجه اإلعجاز فً اآلٌة القرآنٌة الكرٌمة هو داللة لفظ
أَ ْن َز ْل َنا ا ْل َحدِي َد
ُ
الدراسوات
الذي ٌفٌ ُد إنزا َل الحدٌ ِد من السماء ،ولم ٌكن موجوودا علوى كوكوب األرض ،وهوذا موا كشوفت عنوه
معدن الحدٌو ِد لوٌس
الفضائٌ ُة والجٌولوجٌ ُة فً النصف الثانً من القرن العشرٌن ،حٌث َوج َد علما ُء الفضاء أنّ أص َل
ِ
ازك،
مِن كوكب األرض ،بل م َِن الفضاء الخارجً ،وأ ّنه ِمنْ مُخلَّفات ال ُّشهُب وال َن ٌَ ِ
َّ
عنصور الحدٌود ال ٌمكون لوه أنْ ٌتكووّ َن داخو َل المجموعو ِة الشمسوٌة ،فالشومسُ
وكشف علما ُء الفضا ِء
موؤخرا أنّ
َ
معدن الحدٌ ِد قد ت َّم دمجُوه
غٌر كافٌ ٍة لدَمْ ج
عنصر الحدٌ ِد ،وهذا ما دفع بالعلماء إلى القول بأنَّ
َ
ِ
نج ٌم ذو حرار ٍة وطاق ٍة ِ
خار َج مجموعتنا الشمسٌة ،ثم نز َل إلى األرض عن طرٌق النٌازك والشهب.

والشهب ما هً إال مقذوفات َفلَكٌِة مختلفة األحجام ،وتتألَّف فوً معظمهوا
ك
َ
وٌعتقد علما ُء الفلك حالٌا أنَّ النٌاز َ
ُ
ٌتسواقط
المعوادن التوً َع َر َفهوا اإلنسوانُ علوى وجوه األرض ،ألنوه
معدن الحدٌ ِد ،ولذلك كان معدنُ الحدٌ ِد ِمنْ َّأول
مِن
ِ
ِ
ُ
األرض ،التً قود
ب
عام
ب على كوك ِ
آالف النٌازكِ وال ُّش ُه ِ
َ
ِ
بصورة َن ِق ٌَّ ٍة م َِن السماء على شكل نٌازكَ ٌَ ،تساقط فً كل ٍ
ٌَ ِزنُ بعضُها أحٌانا عشرات األطنان ،وقد َع َثر على نٌزك فً أمرٌكا بلغ وز ُنه اثنوٌن وسوتٌن طنوا مكوّ نوا مون سوبائك
َ
أحودث نٌوز ٌ
ك فوهوة ضوخمة عمقهوا مائتوا متور وقطرهوا ألوف متور وقود
الحدٌد والنٌكل ،أما فً والٌة " أرٌزونا " فقد
بلغت كمٌات الحدٌد المستخرجة من شظاٌاه الممزوجة بالنٌكل عشرات األطنان.
ومن هذا الشرح العلمً ٌتبٌَّنُ لنا د َّق ُة الوصف القرآنً
أَ ْن َز ْل َنا ا ْل َحدِي َد
القرآن والبْس الشديد والمناِع للحديد:
ولكن ما البأسُ الشدٌد؟ وما هً المنافع؟ التً أشار إلٌها القرآن بقوله:
ِِي ِِ َبْْس َ
اس
شدِيد َو َم َناِِ ُع لِل َّن ِ
المعوادن ثباتوا وقووة ومرونوة وتحمُّوغ للضوغط ،وهوو أٌضوا
معدن الحدٌد هو أكثو ُر
لقد وجد علما ُء الكٌمٌا َء أنّ
َ
ِ
أكثر المعادن كثافة وهذا ٌفٌد األرض فً حفظ توازنها .كموا ٌعود معودنُ الحدٌو ِد الوذي ٌشو ِّكل َ
ت األرض،
ثلوث مكوِّ نوا ِ
العناصر مغناطٌسٌة ،و َذلك لِحفظ جاذبٌتها.
أكث ُر
ِ
وال ب ّد أنْ
نذكر أٌضا أنّ الحدٌ َد عنص ٌر أساسًٌّ فً
ت التً تمتصُّ
ت الحٌَّة ،ك َما فً بنا ِء النباتا ِ
كثٌر م َِن الكائنا ِ
َ
ٍ
الدم عند الكائنات الحٌة.
مُر َّكبا ُته م َِن التربة ،وتدخل أمغحُه فً تركٌب خغٌا ِ
القرآن والرقم الذري للحديد:
وهنا مح ُّل اإلشارة إلى أنّ هناك توافقا عددٌا عجٌبا بٌن رقم سورة الحدٌد ،وهو (سبعة وخمسون) فً القورآن
الكرٌم ،والرقم الذرّ ي لمعدن الحدٌد ( أي عدد الكهارب التً تدور حول نواته ).
القرآن والوزن الذري للحديد:
وهناك توافق آخر بٌن رقم آٌة الحدٌد فً سورة الحدٌد ،وهو خمسة وعشرون ،ووزنه الذري.
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