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 موسوعة الكحيؿ 

  في القرآف والسنةفي القرآف والسنةلئلعجاز العممي لئلعجاز العممي 

 

 بقمـ عبد الدائـ الكحيؿ

طشَٔ ؿ٤ٔغ ٓٞحظ٤غ حإلػـخص حُؼ٢ِٔ حُؼ٤ِٔش عِغِش ٖٓ حألرلخع ٝحُٔوخالص 

ك٢ حُوشإٓ ٝحٌُش٣ْ ٝحُغ٘ش حُ٘ز٣ٞش ٓذػٞٓش رخُصٞس ٝحُظٞػ٤ن حُؼ٢ِٔ 

 

   الجزء األوؿ_________________________
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 مقدمة-  كممة المؤلؼ

بفضؿ مف اهلل تعالى وبعد جيد طويؿ تمكّنا 

 الموسوعة األوؿ مف ىذه الجزءمف إصدار 

 فكرة ىذه وتقوـ.. العممية اإليمانية المباركة

عمى تقديـ معمومات شاممة  الموسوعة

وموثقة عمميًا عف الحقائؽ التي ورد ذكرىا في القرآف الكريـ والسنة الشريفة، 

بأسموب ميسر وسيؿ مدعوـ بالصور ألف لغة الصورة اليوـ تختصر الكثير مف 

.  العبارات 

:  في اإلعجاز العممي تتميز بما يميموسوعةومف ىنا ظيرت فكرة إصدار 

موثقة عمميًا فبل ننشر فييا إال ما أثبتو العمماء يقينًا مع ذكر المصادر - 1

. والمراجع العممية

 بمغة سيمة ومبسطة وجذابة ومدعومة بالصور والمواضيع تـ إعدادىا- 2

. ، وشاممة لكافة مواضيع اإلعجازالمنوعة والمشوقة
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 عمى جياز الكمبيوتر والجواؿ تصدر عمى شكؿ أجزاء سيمة التحميؿ- 3

رساليا لآلخريف كيدية قّيمةيمكف و   .تصفحيا وا 

 لدارسي ىذا العمـ ىذه الموسوعة عبارة عف مرجع ومنياج عممي- 4

.  وبخاصة غير المتخصصيفتساعدىـ عمى اكتساب ثقافة اإلعجاز العممي

 األجزاء التي ستصدر قريباً  وبقية الكتابأتمنى مف الجميع إرساؿ ىذا .. وأخيرًا 

ألصدقائكـ وأحبتكـ في اهلل، ولمف ترغبوف في تعريفيـ بروائع اإلسبلـ وعظمتو 

وال تنسوا إرساؿ مبلحظاتكـ ومقترحاتكـ ... وأنو ديف العمـ والمحبة والتسامح

يصالو ألكبر شريحة ممكنة مف الناس، واهلل ولي  اليادفة لتطوير ىذا العمؿ وا 

 .. وال تنسونا مف صالح دعائكـ... التوفيؽ

أخوكـ عبد الدائـ الكحيؿ 

www.kaheel7.com 

 

 نرجو إرساؿ ىذا الكتاب ألصدقائكـ لتعريفيـ بروائع اإلسبلـ

http://www.kaheel7.com/
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رحمة البحث عف الحياة في الفضاء 

 

 

ىؿ يكوف القرف الحادي والعشريف ىو الزمف المناسب اللتقاء مخموقات مف 

..  قرناً 14الفضاء معنا؟ لنقرأ ما يحاوؿ العمماء اكتشافو، وما أكده القرآف قبؿ 

ولذلؾ دعونا نتأمؿ بعض اكتشافات العمماء حوؿ البحث عف كائنات ذكية في 

... الكوف وما ىي النتائج التي وصموا إلييا
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خبر عممي جديد 

تعتـز أستراليا إطبلؽ رسالة إلى " أسبوع العموـ القومي"في سياؽ فعاليات 

 األسترالية إف الرسالة ستبث إلى كوكب ABCوقالت شبكة . الفضاء الخارجي

، أقرب الكواكب الشبيية بكوكبنا األرض خارج المجموعة "581dغميس "

. الشمسية

، ويبمغ حجمو ثمانية 2007نيساف /ويذكر أف ىذا الكوكب قد اكتشؼ في إبريؿ

.  سنة ضوئية20أضعاؼ األرض، ويبعد عنا مسافة 

إقبااًل منقطع النظير، حيث فاؽ عدد " الفضائية"ويبلقي مشروع بث الرسالة 

 ألؼ 26" - أىبًل مف األرض  "Hello From Earthالمتزاحميف لدخوؿ موقع 

. شخص، خبلؿ الدقائؽ األولى مف تدشينو، مما أدى النيياره

يقوؿ الباحث ويمسوف دي سيمفا، الناطؽ باسـ المشروع، عمى الرغـ أف 

. 2029 عاـ الضوء فإنيا لف تصؿ قبؿالرسالة ستنطمؽ بسرعة 
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.. لمكوكب مياه: "وأشار إلى وجود فرص تمقي رد عمى الرسالة األرضية، مضيفاً 

 تـ اكتشافيا حتى المحظة 358الجميع متميؼ لمغاية ألنو الكوكب األوؿ مف 

." خارج مجموعتا الشمسية، قد تكوف فيو فرص الحياة

 
ٛزح ٤ُظ ًَ !! ٛزٙ ٢ٛ ٓـشط٘خ حُظ٢ ٗؼ٤ش ك٤ٜخ ر٤ٖ ٓجش أُق ٤ِٕٓٞ شٔظ

ش٢ء كٜ٘خى ٓخدس ٓظِٔش ٝٛ٘خى دخخٕ ٢ًٗٞ ٝٛ٘خى ػوٞد عٞدحء ٝٗـّٞ 

كخٗظش أ٣ٜخ !!! ٣ٝوذس حُؼِٔخء ػذد حٌُٞحًذ ك٢ ٓـشط٘خ رآالف حُٔال٤٣ٖ... غخسهش

. حإلٗغخٕ ًْ أٗض صـ٤ش أٓخّ ػظٔش حُخخُن طزخسى ٝطؼخ٠ُ
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َٛ طؼِٕٔٞ ٣خ أكزظ٢ إٔ حُٞال٣خص حُٔظلذس حألٓش٤ٌ٣ش طخل٢ ًؼ٤شحً ٖٓ حُٔؼِٞٓخص 

حُٔظؼِوش رزشٗخٓـٜخ ُِزلغ ػٖ حُل٤خس ك٢ حٌُٕٞ؟ ال شي رؤٕ ُذ٣ْٜ حٌُؼ٤ش ٖٓ 

حُلوخثن كٍٞ ٛزح حُٔٞظٞع ٌُٖٝ ال ٣غٔلٕٞ ر٘ششٛخ، غزؼخً إ سكِظْٜ ك٢ 

حُزلغ ػٖ حُل٤خس خخسؽ حألسض ٝاٗلخهْٜ ح٤ُِٔخسحص ٤ُظ ػزؼخً، اٗٔخ ٗظ٤ـش حٌُؼ٤ش 

ٖٓ حُذسحعخص حُظ٢ طئًذ ٝؿٞد ك٤خس ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ رذحث٤ش أٝ ٓظطٞسس ٛزٙ حُل٤خس 

. ٓٞؿٞدس خخسؽ حٌُشس حألسظ٤ش، ْٝٛ ٣ظغخروٕٞ الًظشخكٜخ

 

نظرية جديدة عف أصؿ الحياة 

يقوؿ عمماء في الفيزياء الفمكية، في نظرية جديدة مف نظرياتيـ، إف جزيئات 

كانت تسبح بيف أجراـ كونية وحوليا ربما تحولت إلى كتؿ بنيوية دبت فييا 
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الحياة تدريجيًا بتأثير رياح الشمس، لتقع بعد ذلؾ عمى سطح األرض في شكؿ 

. ذرات غبار كوني

 

 

حًظشق حُؼِٔخء أٗٞحػخً ؿش٣زش ٖٓ حٌُخث٘خص حُزلش٣ش طؼ٤ش ك٢ أػٔخم حُٔل٤ػ، 

ٝحُؼـ٤ذ أٗٚ طؼ٤ش رخُوشد ٖٓ أٓخًٖ طذكن حُلْٔ حُٔ٘صٜشس، ك٤غ ٣ـ٢ِ حُٔخء 

ٝرخُظخ٢ُ كبٕ ٝؿٞد ! ٣ٝشطلغ حُعـػ ا٠ُ كذٝد ػخ٤ُش طغلن أ١ ٓخِٞم ػخد١

حُل٤خس ك٢ ٓؼَ ٛزٙ حُظشٝف حُصؼزش ٝؿ٤ش حُٔظٞهؼش، ٣وٞدٗخ ُِظل٤ٌش ك٢ ٝؿٞد 

! حُل٤خس ػ٠ِ ًٞحًذ أخشٟ ُٝٞ ًخٗض حُظشٝف حُطز٤ؼ٤ش ك٤ٜخ هخع٤ش ٝصؼزش
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ُوذ ػؼش حُؼِٔخء ػ٠ِ آػخس رغ٤طش ٝرذحث٤ش ُِل٤خس ػ٠ِ ح٤ُ٘خصى حُظ٢ طعشد حألسض 

ٝٝؿذٝح رؼذ دسحعخص ػذ٣ذس إٔ حُل٤خس ٓ٘ظششس ٝٓزؼٞػش ك٢ . ٝطؤط٢ ٖٓ حُلعخء

! أؿضحء حٌُٕٞ، ٝال طظشًض ك٢ ٓ٘طوش ٝحكذس

 

وأظير فريؽ بولندي مف ىؤالء المختصيف، في تجربة مختبرية، أف جزيئات 

بيولوجية يمكف أف تتشكؿ عندما يشحف الغبار الكوني بحزمة كبيرة مف الضوء 

ذات طاقة عالية، إال أف عمماء آخريف يشككوف في ىذه النظرية التي تميؿ إلى 

احتماؿ أف تكوف الحياة كما نعرفيا قد وصمت إلى األرض مف الفضاء الخارجي 

. الموغؿ في البعد
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طؤِٓٞح ٓؼ٢ ٛزٙ حُٔـشس حُشحثؼش، طذٍ حُذسحعخص أٜٗخ طل١ٞ أًؼش ٖٓ 

ٖٝٓ ر٤ٖ ٛزٙ حُ٘ـّٞ ٛ٘خى ٤ِٓخسحص حُ٘ـّٞ حُظ٢ طشزٚ !  ٗـ100000000000ْ

! حُشٔظ، ٝٛ٘خى ٓال٤٣ٖ حُ٘ـّٞ طذٝس كُٜٞخ ًٞحًذ طشزٚ حُٔـٔٞػش حُشٔغ٤ش

ُٝٞ كشظ٘خ أٗٚ ٣ٞؿذ كوػ ًًٞذ ٝحكذ صخُق ُِل٤خس ك٢ ٛزٙ حُٔـشس، كبرح أؿش٣٘خ 

كغخرخً رغ٤طخً ػ٠ِ ػذد حُٔـشحص ك٢ حٌُٕٞ، عٞف ٗـذ إٔ ػذد حٌُٞحًذ 

اٗٚ سهْ ... طؤِٓٞح ٛزح حُؼذد ... حُصخُلش ُِل٤خس أًؼش ٖٓ ٓجش أُق ٤ِٕٓٞ ًًٞذ

. ٣ـزش  حُؼِٔخء ػ٠ِ حالػظشحف رٞؿٞد ك٤خس خخسؽ حألسض
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هخُض ًٝخُش أرلخع حُلعخء حألٓش٤ٌ٣ش ٗخعخ إ أكذع أرلخػٜخ هذ ًشق ػٖ ٝؿٞد 

. ٓل٤طخص ٖٓ ح٤ُٔخٙ حُٔظـٔذس طلض عطق حألخخد٣ذ حُؼٔالهش ًٌُٞذ حُٔش٣خ

٣ٝوٍٞ ٓطِؼٕٞ ػ٠ِ ؿذٍٝ أػٔخٍ ٗخعخ إ ٛزح حالًظشخف سرٔخ ٣ِضّ حًُٞخُش 

. ربسعخٍ ٓشًزش ٓؤُٛٞش رخُؼِٔخء ُِٜزٞغ ػ٠ِ عطق حُٔش٣خ خالٍ ػشش٣ٖ ػخٓخ

 

... واآلف

نبلحظ أييا األحبة أف العمماء يتسابقوف الكتشاؼ حياة خارج األرض، 

ومعظميـ يؤكد أف الحياة موجودة خارج األرض ولذلؾ فإنيـ يبحثوف عنيا 

. عمى أمؿ أف يجتمعوا مع مخموقات مف كواكب أخرى
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٣وذس ٝصٕ حُـزخس ح٢ٌُٗٞ حُٞحصَ ا٠ُ حألسض ٖٓ ًٞحًذ ٝٗـّٞ رؼ٤ذس ر٘لٞ ػالػش 

آالف غٖ ًَ ػخّ، ٣وٍٞ كش٣ن ٖٓ حُؼِٔخء ٖٓ ؿخٓؼش ٣خؿ٤ِٗٞ٤خٕ حُزُٞ٘ذ٣ش اٗٚ ٖٓ 

حُٔشؿق إٔ ٣ٌٕٞ أصَ حُل٤خس ك٢ أشٌخُٜخ حُزذحث٤ش هذ رذأ ك٢ حُلعخء حُخخسؿ٢ 

ٝٝصَ ا٠ُ حألسض ٖٓ ٛ٘خى ؿزخسحً، ٤ُٝظ ػٖ غش٣ن حصطذحّ ٤ٗضى أٝ ؿشّ 

. ػٔالم رًٌٞذ حألسض، كغذ ٗظش٣خص أخشٟ

 

وىنا ال يمكف أف نمّر عمى مثؿ ىذا الخبر دوف أف نتذكر أف القرآف أشار إلى 

وأف اهلل قادر عمى جمع ىذه المخموقات  (في السماء)وجود حياة خارج األرض 
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َوِمْف َآَياِتِو َخْمُؽ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َبثَّ ِفيِيَما ِمْف َدابٍَّة ) :معنا، يقوؿ تعالى

ـْ ِإَذا َيَشاُء َقِديرٌ  : ففي ىذه اآلية إشارتيف. [29: الشورى] (َوُىَو َعَمى َجْمِعِي

َوَما ): األولى تؤكد وجود مخموقات خارج األرض، تأمموا معي قولو تعالى- 1

.  أي في السماء واألرض(َبثَّ ِفيِيَما ِمْف َدابَّةٍ 

الثانية تؤكد عمى احتماؿ اجتماع ىذه مخموقات الفضاء معنا، تأمموا قولو - 2

ـْ ِإَذا َيَشاُء َقِديرٌ ): تعالى  أي أف اهلل قادر عمى جمع مخموقات (َوُىَو َعَمى َجْمِعِي

.. مف خارج كوكبنا معنا

 تعبر تعبيرًا دقيقًا (َبثَّ ) فكممة (َوَما َبثَّ ): ىناؾ إشارة ميمة في قولو تعالى- 3

عف انتشار الحياة في السموات وبيف الكواكب والنجوـ والمجرات، وانظروا معي 

: إلى تسمسؿ األحداث

 وىذا ما يؤكده العمماء يقينًا أف الكوف (َوِمْف َآَياِتِو َخْمُؽ السََّماَواِت َواأْلَْرضِ )أواًل 

. ُوجد قبؿ الحياة
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ُْ أكذ ٣ٌٖ حُؼِٔخء ٣ظٞهغ إٔ ٣ـذ ٗٞػخً ٖٓ أٗٞحع حُل٤خس ك٢ ًٜق ٖٓ حُصخٞس 

ال أكذ ٣ظٞهغ إٔ ... حُزشًخ٤ٗش طشٌَ هزَ ٓال٤٣ٖ حُغ٤ٖ٘، ال ظٞء، ال ٓخء، ال ٛٞحء

طٞؿذ ًخث٘خص ك٢ ٓؼَ ٛزٙ حُظشٝف، ٌُٖٝ حُلو٤وش إٔ حُؼِٔخء ػؼشٝح ػ٠ِ أشٌخٍ 

ٓؼوذس ُِل٤خس طؼ٤ش دحخَ ٛزٙ حُصخٞس، ُٝزُي كٔخ حُز١ ٣ٔ٘غ ٝؿٞد ك٤خس ػ٠ِ 

صخٞس ًًٞذ حُٔش٣خ ٓؼالً؟ 

 

 أي بدأ انتشار الحياة في السماء واألرض (َوَما َبثَّ ِفيِيَما ِمْف َدابَّةٍ ): ثانياً 

وىذا . أي إرساؿ بذور الحياة باتجاه األرض وعوالـ أخرى" البث"بطريقة 

ولكف يا أحبتي أود أف أنبو عمى خطورة ! بالضبط ما تقولو أحدث األبحاث اليوـ
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النظريات الغربية التي تخالؼ القرآف مثؿ التطور المزعوـ والمصادفات 

فنحف نعتقد أف اهلل ىو الذي بث بذور الحياة وىو الذي ... واالصطفاء الطبيعي

. خمؽ اإلنساف مف تراب وأنو عز وجؿ خمؽ كؿ ذرة مف ذرات ىذا الكوف

 

... وسؤالنا

أليس ىذا ما يقولو العمماء اليوـ، بؿ ويبحثوف عنو؟ إذًا مف أيف جاء محمد 

بيذه المعمومات التي يبحثيا العمماء اليوـ؟ ومف أيف  (صمى اهلل عميو وسمـ)
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التي يطرحيا العمماء في القرف الحادي والعشريف؟؟ إنو " اقتبس ىذه النظرية"

. ببل شؾ وحي إليي صادؽ

َمف كاف : وسؤاؿ آخر ألولئؾ المشككيف برسالة نبينا عميو الصبلة والسبلـ

أف الحياة موجودة في  (عندما نزؿ القرآف)يتخيؿ في القرف السابع الميبلدي 

الفضاء الخارجي؟ وما الذي يدعو النبي الكريـ لمحديث عف مثؿ ىذه المواضيع 

الكونية المعقدة في زمف لـ يكف أحد ييتـ بمثؿ ىذه األمور؟ 

إف اهلل تعالى ىو الذي أنزؿ ىذا القرآف وأودع فيو ىذه الحقائؽ الكونية، لتكوف 

وليبقى الوعد اإلليي قائمًا ... دليبًل عمى صدؽ رسالة اإلسبلـ في عصرنا ىذا

ـْ َأنَُّو ): في قولو تعالى ـْ َحتَّى َيَتَبيََّف َلُي ـْ َآَياِتَنا ِفي اآْلََفاِؽ َوِفي َأْنُفِسِي َسُنِريِي

ـْ َيْكِؼ ِبَربِّبَؾ َأنَُّو َعَمى ُكؿِّب َشْيٍء َشِييدٌ  . [53: فصمت] (اْلَحؽُّق َأَوَل

ػػػػػػػػػػػػ 

 CNN - NASA - BBC حُٔوخالص حُؼ٤ِٔش ٓ٘شٞسس ػ٠ِ ٓٞحهغ: حُٔشحؿغ
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البناء الكوني 

" كممات قرآنية يرّددىا عمماء الغرب" 

 

في ىذا البحث تتجمى حقائؽ كونية حديثة جدًا في كتاب اهلل تعالى، وكيؼ يأتي 

.... العمـ موافقًا لمقرآف وىذا دليؿ عمى أف القرآف ىو كتاب اهلل تعالى
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لقد بدأ عمماء الكوف حديثًا بإطبلؽ مصطمحات غريبة، فالصور التي رسمتيا 

أجيزة السوبر كومبيوتر في القرف الحادي والعشريف أظيرت الكوف وكأف 

ولذلؾ فيـ يتحدثوف اليوـ عف زينة السماء بيذه ! المجرات فيو آلِلئ تزيف العقد

كذلؾ اكتشفوا !! المجرات، وأف ىنالؾ نسيجًا كونيًا تتوضع المجرات عمى خيوطو

، لقد "فضاء"بداًل مف " بناء"أف الكوف بناء محكـ ال فراغ فيو فأطمقوا مصطمح 

وكؿ يوـ نجدىـ يطمقوف أبحاثًا جديدة وينفقوف . اكتشفوا أشياء كثيرة وما زالوا

ببلييف الدوالرات في سبيؿ ىذه االكتشافات، بؿ ويؤكدوف ىذه االكتشافات عبر 

. آالؼ األبحاث العممية

والدالئؿ ! والعجيب جدًا أف القرآف الكريـ تحدث بدقة فائقة عف كؿ ىذه األمور

. التي سنشاىدىا ونممسيا مف خبلؿ ىذا البحث ىي حّجة قوية جدًا عمى ذلؾ

وسوؼ نضع أقواؿ أىـ الباحثيف عمى مستوى العالـ بحرفيتيا، وبمغتيـ التي 

ينشروف بيا أبحاثيـ، ومف عمى مواقعيـ عمى اإلنترنت، والتي يمكف لكؿ 

ونتأمؿ بالمقابؿ كبلـ اهلل الحّؽ عّز وجّؿ، . إنساف أف يرى ىذه األقواؿ مباشرة
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ونقارف ونتدّبر دوف أف نحمِّبؿ ىذه اآليات ما ال تحتممو مف التأويبلت أو 

. التفسيرات

سوؼ نرى التطابؽ الكامؿ بيف ما يكشفو العمـ اليوـ وبيف ما تحدث عنو القرآف 

َأَفبَل ): وفي ىذا إثبات عمى صدؽ قوؿ الحؽ تبارؾ وتعالى. قبؿ قروف طويمة

: النساء] (َيَتَدبَُّروَف اْلُقْرَآَف َوَلْو َكاَف ِمْف ِعْنِد َغْيِر المَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتبَلًفا َكِثيًرا

82] .

 ..أروع المحظات

إف أروع المحظات ىي تمؾ التي يكتشؼ فييا المؤمف معجزة جديدة في كتاب 

اهلل تعالى، عندما يعيش لممرة األولى مع فيـ جديد آلية مف آيات اهلل، عندما 

ـْ آَياِتِو َفَتْعِرُفوَنَيا َوَما َربُّقَؾ ): يتذكر قوؿ الحّؽ عزَّ وجؿَّ  َوُقِؿ اْلَحْمُد ِلمَِّو َسُيِريُك

ا َتْعَمُموفَ  وفي ىذا البحث سوؼ نعيش مع آية جديدة . [93: النمؿ] (ِبَغاِفٍؿ َعمَّ

ومعجزة مبيرة وحقائؽ يقينية تحدث عنيا القرآف قبؿ أربعة عشر قرنًا، ويأتي 

!! عمماء الغرب اليوـ في القرف الحادي والعشريف ليردِّبدوىا بحرفيتيا
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! وال نعجب إذا عممنا أف العمماء قد بدءوا فعبًل بالعودة إلى نفس التعبير القرآني

وىذا الكبلـ ليس فيو مبالغة أو مغالطة، بؿ ىو حقيقة واقعة سوؼ نثبتيا وفؽ 

وفي ىذا رد عمى كؿ مف يدعي بأف القرآف ليس . (مف َفِمَؾ ُأديُنؾ)مبدأ بسيط 

. معجزًا مف الناحية العممية والكونية

فقد كانت تستوقفني آيات مف كتاب اهلل تعالى ال أجد ليا تفسيرًا منطقيًا أو 

عمميًا، وبعد رحمة مف البحث بيف المواقع العممية وما يجّد مف اكتشافات في 

عموـ الفمؾ والفضاء والكوف، إذا بي أُفاجأ بأف ما يكتشفو العمماء اليوـ قد 

. تحدث عنو القرآف بمنتيى الوضوح والدقة والبياف

ولكف ىذه المرة حدث العكس، فقد الحظُت شيئًا عجيبًا في األبحاث الصادرة 

فقد بدأ عمماء الفمؾ حديثًا باستخداـ كممة . عف تركيب الكوف ونشوئو وبنائو

فعندما بدأ العمماء باكتشاؼ الكوف أطمقوا عميو كممة . (بناء): جديدة وىي

ولكف بعدما ". بالفراغ" ، وذلؾ لظّنيـ بأف الكوف مميء spaceأي  (فضاء)

تطورت معرفتيـ بالكوف واستطاعوا رؤية بنيتو بدقة مذىمة، ورأوا نسيجًا كونيًا 
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cosmic web أي  (بناء) محكمًا ومترابطًا، بدءوا بإطبلؽ مصطمح جديد ىو

building.  
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إنيـ بالفعؿ بدءوا برؤية بناء ىندسي ُمحكـ، فالمجرات وتجمعاتيا تشكؿ لبنات 

ىذا البناء، كما بدءوا يتحدثوف عف ىندسة بناء الكوف ويطمقوف مصطمحات 

جديدة مثؿ الجسور الكونية، والجدراف الكونية، وأف ىنالؾ مادة غير مرئية 

 ، وىذه المادة تمؤل الكوف وتسيطر dark matterسّموىا بالمادة المظممة أي 

. (1)عمى توزع المجرات فيو، وتشكؿ جسورًا تربط ىذه المجرات بعضيا ببعض

انتقادات واىية 

إذا كانت ىذه الحقائؽ العممية : صدرت بعض المقاالت مؤخرًا يتساءؿ أصحاُبيا

 سنة، فمماذا تنتظروف الغرب حتى 1400والكونية موجودة في القرآف منذ 

يكتشفيا ثـ تقولوف إف القرآف قد سبقيـ لمحديث عنيا؟ ولماذا تحّمموف النص 

القرآني ما ال يحتمؿ مف التأويؿ والتفسير؟ 

والجواب نجده في نفس اآليات التي جاء فييا التطابؽ بيف العمـ والقرآف، فيذه 

اآليات موجية أساسًا لمممحديف الذيف ال يؤمنوف بالقرآف، خاطبيـ بيا اهلل 

لذلؾ نجد . تعالى بأنيـ ىـ مف سيرى ىذه الحقائؽ الكونية وىـ مف سيكتشفيا
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ـْ َحتَّى َيَتَبيََّف ): البياف اإلليي يقوؿ ليـ ـْ آَياِتَنا ِفي اآْلَفاِؽ َوِفي َأنُفِسِي َسُنِريِي

ـْ َيْكِؼ ِبَربِّبَؾ َأنَُّو َعَمى ُكؿِّب َشْيٍء َشِييدٌ  ـْ َأنَُّو اْلَحؽُّق َأَوَل . [53: فصمت] (َلُي

ىذه اآلية الصريحة تخاطب أولئؾ الذيف يشككوف بالقرآف، وأف اهلل سيرييـ 

آياتو ومعجزاتو حتى يدركوا ويستيقنوا أف ىذا القرآف ىو الحؽ، وأنو كتاب اهلل 

َأَفبَل َيَتَدبَُّروَف اْلُقْرآَف َوَلْو ): ويخاطبيـ أيضًا بؿ وينادييـ بقولو تعالى. تعالى

إذف لو كاف . [82: النساء] (َكاَف ِمْف ِعنِد َغْيِر الّمِو َلَوَجُدوْا ِفيِو اْخِتبَلفًا َكِثيراً 

ىذا القرآف مف عند بشر غير اهلل تعالى، لرأينا فيو االختبلفات والتناقضات، 

ولكف إذا رأيناه موافقًا ومطابقًا لمعمـ الحديث وال يناقضو أبدًا، فيذا دليؿ عمى 

ؿ القرآف . أنو صادر مف اهلل تبارؾ وتعالى فيو خالؽ الكوف وىو منزِّب

وىذا ىو ىدؼ اإلعجاز العممي، أف نرى فيو التناسؽ في كؿ شيء، وال نجد 

بينما كتب . فيو أي خمؿ أو خطأ أو تناقض، وىذه مواصفات كتاب اهلل تعالى

وأكبر . البشر ميما أتقنيا مؤلفوىا سيبقى فييا التناقض واالختبلؼ واألخطاء

دليؿ عمى صدؽ ىذه الحقيقة القرآنية أف العمماء بدءوا يغيروف مصطمحاتيـ 
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إذف ىـ اكتشفوا أنيـ مخطئوف في ىذه . (بناء)إلى  (فضاء)مثؿ : الكونية

التسمية فعدلوا عنيا إلى ما ىو أدؽ وأصّح منيا بعدما اكتشفوا المادة 

ؿ مف الذي يعمـ أسرار السماوات واألرض، أعطانا . المظممة ولكف القرآف المنزَّ

 .التعبير الدقيؽ مباشرة، وىذا ما سنراه اآلف

 

إف ىذه االكتشافات لو تمَّت عمى أيدي مؤمنيف ثـ قالوا إنيا موجودة في القرآف 

ولكف المعجزة . إذف لشكَّؾ الممحدوف بمصداقيتيا، وقالوا بأنيا غير صحيحة

!! أنؾ تجد مف ينكر القرآف يردِّبد كممات ىذا القرآف وىو ال يشعر
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َـّ االكتشاؼ عمى أيدي المؤمنيف ولو تتبعنا . وفي ىذا إعجاز أكبر مما لو ت

آيات القرآف الكونية نجدىا غالبًا ما تخاطب الممحديف البعيديف عف كتاب اهلل 

فالمؤمف يؤمف بكؿ ما أنزؿ اهلل تعالى، وىذه . والمنكريف لكبلمو تبارؾ وتعالى

يمانًا بخالقو سبحانو وتعالى أما الممحد فيجب . الحقائؽ العممية تزيده يقينًا وا 

عميو أف ينظر ويتأمؿ ليصؿ إلى إيماف عف قناعة، وليدرؾ مف وراء ىذه 

. الحقائؽ صدؽ ىذا الديف وصدؽ رسالة اإلسبلـ

تطور الحقائؽ العممية 

في القرف السابع الميبلدي عندما نزؿ القرآف الكريـ، كاف االعتقاد السائد عند 

لـ يكف . الناس أف األرض ىي مركز الكوف وأف النجوـ والكواكب تدور حوليا

لـ يكف أحد يتخيؿ األعداد . ألحد عمـ ببنية الكوف، أو نشوئو أو تطوره

وبقي الوضع كما . الضخمة لممجرات، بؿ لـ يكف أحد يعرؼ شيئًا عف المجرات

ىو حتى جاءت النيضة العممية الحديثة، عندما بدأ العمماء بالنظر إلى السماء 

عبر التميسكوبات المكبرة، وتطور عمـ الفضاء أكثر عندما استخدـ العمماء 
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ثـ بدأ عصر جديد عندما بدأ . وسائؿ التحميؿ الطيفي لضوء المجرات البعيدة

ىؤالء الباحثوف باستخداـ تقنيات المعالجة بالحاسوب لمحصوؿ عمى المعمومات 

. الكونية

ولكف وفي مطمع األلفية الثالثة، أي قبؿ خمس سنوات مف تاريخ كتابة ىذه 

المقالة، دخؿ عمـ الفضاء عصرًا جديدًا باستخداـ السوبر كومبيوتر، عندما قاـ 

العمماء برسـ مخطط لمكوف ثبلثي األبعاد، وقد كانت النتيجة اليقينية التي 

. توصؿ إلييا العمماء ىي حقيقة أف كؿ شيء في ىذا الكوف يمثؿ بناًء محكماً 

"  لبنات بناء"

وىذا مثاؿ عمى كممات رددىا عمماء غربيوف حديثًا وىي موجودة في القرآف قبؿ 

ففي أحد األبحاث التي أطمقيا المرصد األوروبي الجنوبي يصرح . مئات السنيف

 (لبنات بناء مف المجرات)مجموعة مف العمماء بأنيـ يفضموف استخداـ كممة 

، ويؤكدوف أف الكوف مزيَّف بيذه األبنية تمامًا كالخرز (المجرات)بداًل مف كممة 

!! المصفوفة عمى العقد أو الخيط
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ػ٘ذٓخ ٗظؤَٓ حُغٔخء ٖٓ كٞه٘خ ٗـذٛخ طضدكْ رخُ٘ـّٞ ٝحُٔـشحص ٝحُـزخس ٝحُـخص 

إ حُذخخٕ ح٢ٌُٗٞ عٞف ٣ظلٍٞ ا٠ُ ٗـْ الٓغ، إ حُؼِٔخء . ٝحُذخخٕ ح٢ٌُٗٞ

ح٤ُّٞ ٣ذسعٕٞ ٤ًل٤ش طشٌَ ٛزٙ حُ٘ـّٞ ٝحُٔـشحص رذهش ٓزِٛش، أ١ ْٛ 

٣ذسعٕٞ ٤ًق طْ ر٘خء حٌُٕٞ، أ١ ْٛ ٣٘ظشٕٝ ا٠ُ حُغٔخء ٣ٝذسعٕٞ ٤ًل٤ش 

ْْ ): أ٤ُغض ٛزٙ حُذسحعش ٢ٛ ططز٤ن ُوٍٞ هللا طؼخ٠ُ: ر٘خثٜخ، ٝحُغئحٍ أََكَِ

خ َٛ َ٘خ ٤َْ٘ ٤ًََْق رَ  ْْ ُٜ َه ْٞ خء َك َٔ ؟ (٣َُ٘ظُشٝح ا٠َُِ حُغَّ
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: ففي ىذا البحث يقوؿ بوؿ ميمر وزمبلؤه

"The first galaxies or rather, the first galaxy building blocks, will 

form inside the threads of the web. When they start emitting 

light, they will be seen to mark out the otherwise invisible 

threads, much like beads on a string." 

إف المجرات األولى، أو باألحرى لبنات البناء األولى مف المجرات، : "وىذا معناه

وعندما تبدأ ببث الضوء، سوؼ ُترى وىي . سوؼ تتشكؿ في خيوط النسيج

" تحّدد مختمؼ الخيوط غير المرئية، وتشبو إلى حد كبير الخرز عمى العقد

(2) .

وبعد أف أبحرُت في الكثير مف المقاالت واألبحاث العممية والصادرة حديثًا حوؿ 

الكوف وتركيبو، تأكدُت أف ىذا العالـ ليس ىو الوحيد الذي يعتقد بذلؾ، بؿ 

جميع العمماء يؤكدوف حقيقة البناء الكوني، وال تكاد تخمو مقالة أو بحث مف 

 . structure of universeاستخداـ مصطمح بنية الكوف 
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وىذا يدؿ عمى أف العمماء متفقوف اليوـ عمى ىذه الحقيقة العممية، أي حقيقة 

القرآف، وفتَّشُت عف كممة البناء – وذىبُت مباشرة إلى كتاب الحقائؽ . البناء

وما ىي دالالت ىذه الكممة، وكانت المفاجأة أف ىذه الكممة وردت كصفة 

ـُ اأْلَْرَض َقَرارًا َوالسََّماء ِبَناء ): لمسماء في قولو تعالى المَُّو الَِّذي َجَعَؿ َلُك

ـْ َفَتَباَرَؾ المَُّو َربُّق  ـُ المَُّو َربُّقُك ـْ َوَرَزَقُكـ مِّبَف الطَّيِّبَباِت َذِلُك ـْ َفَأْحَسَف ُصَوَرُك َرُك َوَصوَّ

ـُ اأْلَْرَض ): وفي آية أخرى نجد قولو أيضاً . [64: غافر] (اْلَعاَلِميفَ  الَِّذي َجَعَؿ َلُك

. [22: البقرة] (ِفَراًشا َوالسََّماَء ِبَناءً 

كممة يستخدميا القرآف في القرف السابع، ويأتي العمماء ! وسبحاف اهلل تعالى

في القرف الحادي والعشريف ليستخدموا نفس الكممة بعدما تأكدوا وتثبَّتوا بأف 

ىذه الكممة تعبِّبر تعبيرًا دقيقًا عف حقيقة الكوف وأنو بناء محكـ، فيؿ ىذه 

! مصادفة أـ معجزة؟
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طظٜش حُصٞس حُِٔظوطش كذ٣ؼخً ٌُِٕٞ ٝؿٞد ٓخدس ٓظِٔش ال ُطشٟ حطعق أٜٗخ طشٌَ 

ٝإٔ ًَ ٓخ ٗشحٙ ٖٓ ٓـشحص ٝؿزخس ٝؿخص ٝدخخٕ . ٖٓ حُز٘خء ح٢ٌُٗٞ% 95أًؼش ٖٓ 

 . ٖٓ حٌُٕٞ % ٢ًٗٞ5 ال ٣شٌَ اال أهَ ٖٓ 

ىذه المجرات تظير بألواف زاىية  ومتنوعة ويشبييا العمماء اليوـ بأنيا كالآللئ 

إذف . وأف المادة والطاقة يمآلف الكوف فبل وجود لمفراغ! التي تزيف العقد

الكوف ىو : "الحقيقة الكونية اليقينية التي يراىا العمماء اليوـ يمكف تمخيصيا

والعجيب أف القرآف قد سبؽ ". بناء، وىو مزيَّف، وال يوجد فيو فراغ أو شقوؽ



32 

 

ـْ ): ىؤالء العمماء ولخص لنا ىذه الحقائؽ في آية واحدة في قولو تعالى َأَفَم

ـْ َكْيَؼ َبَنْيَناَىا وَزيَّنَّاَىا وما ليا ِمْف ُفُروجٍ  ؟ (َينُظُروا ِإَلى السََّماء َفْوَقُي

! آللئ تزيِّبف العقد

وفي أقواؿ العمماء عندما تحدثوا عف البناء الكوني نجدىـ يتحدثوف أيضًا عف 

تشبيو جديد وىو أف المجرات وتجمعاتيا تشكؿ منظرًا رائعًا بمختمؼ األلواف 

األزرؽ واألصفر واألخضر مثؿ الخرز عمى العقد، أو مثؿ الآللئ المصفوفة 

. أي أف ىؤالء العمماء يروف بناًء وزينةً . عمى خيط

ففي إحدى المقاالت العممية نجد كبار عمماء الفمؾ في العالـ يصرحوف  بعدما 

: رأوا بأعينيـ ىذه الزينة

Scientists say that matter in the Universe forms a cosmic web, 

in which galaxies are formed along filaments of ordinary matter 

and dark matter like pearls on a string. 



33 

 

إف المادة في الكوف تشكؿ نسيجًا كونيًا، تتشكؿ : يقوؿ العمماء: "وىذا معناه

فيو المجرات عمى طوؿ الخيوط لممادة العادية والمادة المظممة مثؿ الآللئ عمى 

. (3)" العقد

إذف في أبحاثيـ يتساءلوف عف كيفية بناء الكوف، ثـ يقرروف وجود بناء 

ويقرروف أف الكوف يمتمئ بالمادة . محكـ، ويتحدثوف عف زينة ىذا البناء

العادية المرئية والمادة المظممة التي ال ُترى، أي ال وجود لمفراغ أو الشقوؽ أو 

. الفروج فيو

وقد كانت المفاجأة الثانية عندما وجدُت أف القرآف يتحدث بدقة تامة وتطابؽ 

واألعجب مف ذلؾ أف ىذه اآلية !!! مذىؿ عف ىذه الحقائؽ في آية واحدة فقط

تخاطب الممحديف الذيف كذبوا بالقرآف، يخاطبيـ بؿ ويدعوىـ لمنظر والتأمؿ 

والبحث عف كيفية ىذا البناء وىذه الزينة الكونية، وتأمؿ ما بيف ىذه الزينة 

ـْ َينُظُروا ِإَلى ): يقوؿ تعالى!!! كإشارة إلى المادة المظممة، تمامًا مثمما يروف َأَفَم
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ـْ َكْيَؼ َبَنْيَناَىا َوَزيَّنَّاَىا َوَما َلَيا ِمف ُفُروجٍ  والفروج في . [ 6: ؽ] (السََّماء َفْوَقُي

. المغة ىي الشقوؽ كما في معجـ لساف العرب

وتأمؿ أخي القارئ كيؼ يتحدث ىؤالء العمماء في أحدث اكتشاؼ ليـ عف 

كيفية البناء ليذه المجرات، وكيؼ تتشكؿ وكيؼ ُتزيف السماء كما تزيف الآللئ 

العقد، وتأمؿ أيضًا ماذا يقوؿ البياف اإلليي مخاطبًا ىؤالء العمماء وغيرىـ مف 

ـْ َكْيَؼ َبَنْيَناَىا َوَزيَّنَّاَىا َوَما َلَيا ): غير المؤمنيف ـْ َينُظُروا ِإَلى السََّماء َفْوَقُي َأَفَم

حتى الفراغ بيف المجرات والذي ظّنو العمماء أنو خاٍؿ . [ 6: ؽ] (ِمف ُفُروجٍ 

تمامًا، اتضح حديثًا أنو ممتمئ تمامًا بالمادة المظممة، وىذا يثبت أف السماء 

. خالية مف أية فروج أو شقوؽ أو فراغ

! كممات قرآنية في مصطمحات الغرب

الحؽُّق تعالى يطمب منيـ أف ينظروا إلى السماء ! وسبحاف الذي أنزؿ ىذا القرآف

مف فوقيـ، ويطمب منيـ أف يبحثوا عف كيفية البناء وكيؼ زيَّنيا، وىـ 

يتحدثوف عف ىذا البناء وأنيـ يرونو واضحًا، ويتحدثوف عف شكؿ المجرات 
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ونجدىـ في أبحاثيـ يستخدموف نفس . الذي يبدو ليـ كالخرز الذي يزيف العقد

 !كممات القرآف
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ففي المقاالت الصادرة حديثًا نجد ىؤالء العمماء يطرحوف سؤااًل يبدءونو بنفس 

 How Did: "، وعمى سبيؿ المثاؿ مقالة بعنوافhow (كيؼ)الكممة القرآنية 

Structure Form in the Universeكيؼ تشكؿ البناء الكوني"، أي " ؟ ."

ولو قرأنا ىذه  (كيؼ)لقد استخدـ ىذا العالـ نفس الكممة القرآنية وىي كممة 

َكْيَؼ )المقالة نجد أنيا تتحدث عف بنية الكوف وىو ما تحدثت عنو اآلية 

 !(َبَنْيَناَىا

حتى إننا نجد في القرف الحادي والعشريف الجوائز العالمية ُتمنح تباعًا في 

سبيؿ اإلجابة عف ىذا سؤاؿ طرحو القرآف في القرف السابع أي قبؿ أربعة 

! عشر قرنًا، أليس ىذا إعجازًا مبيرًا لكتاب اهلل تعالى؟

، أف (بناء)ولكف الذي أذىمني عندما تأممُت مشتقات ىذه الكممة أي 

المصطمحات التي يستخدميا العمماء وما يؤكدونو في أبحاثيـ وما يرونو يقينًا 

. اليوـ، قد سبقيـ القرآف إلى استخدامو، وبشكؿ أكثر دقة ووضوحًا وجماالً 
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ولو بحثنا في كتاب اهلل جؿ وعبل في اآليات التي تناولت بناء الكوف، لوجدنا 

أف البياف اإلليي يؤكد دائمًا ىذه الحقيقة أي حقيقة البناء القوي والمتماسؾ 

ـْ َأَشدُّق َخْمًقا َأـِ السََّماُء َبَناَىا): يقوؿ تعالى. والشديد . [27: النازعات] (َأَأْنُت

ويمكف مراجعة . والعمماء يؤكدوف أف القوى الموجودة في الكوف تفوؽ أي خياؿ

الروابط في نياية البحث ألخذ فكرة عف ضخامة القوى التي تتحكـ بالكوف، 

َوالسََّماِء ): بؿ إف اهلل عز وجؿ قد أقسـ بيذا البناء فقاؿ! مثبًل الطاقة المظممة

. واهلل تعالى ال ُيقسـ إال بعظيـ. [5: الشمس] (َوَما َبَناَىا

: وىذا ىو أحد العمماء يؤكد أف الكوف بأكممو عبارة عف بناء عظيـ فيقوؿ

"One of the most obvious facts about the Universe is that it 

shows a wealth of structure on all scales from planets, stars and 

galaxies up to clusters of galaxies and super-clusters extending 

over several hundred million light years." 

إف مف أكثر الحقائؽ وضوحًا حوؿ الكوف أنو ُيظير ِغنًى في : " ومعنى ىذا

البناء عمى كافة المقاييس مف الكواكب والنجوـ والمجرات وحتى تجمعات 
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المجرات والتجمعات المجرية الكبيرة الممتدة لمئات المبلييف مف السنوات 

. (4)" الضوئية

 
 ع٘ش ظٞث٤ش، ٛزح حُـذحس ٣ٞؿذ 1500ؿذحس ٖٓ حُ٘ـّٞ ٝحُذخخٕ ح٢ٌُٗٞ ٣زِؾ غُٞٚ 

ٓ٘ٚ حُٔال٤٣ٖ ك٢ حٌُٕٞ، إ حُز١ ٣ظؤَٓ حًظشخكخص حُؼِٔخء ك٢ حٌُٕٞ ٝكذ٣ؼْٜ 

ػٖ ٝؿٞد ؿذسحٕ ٤ًٗٞش ٝؿغٞس ٤ًٗٞش طشرػ ر٤ٜ٘خ ٣غظ٘ظؾ رؤٕ حٌُٕٞ ٛٞ ر٘خء 

ٝعزلخٕ حُز١ كذػ٘خ ػٖ ٛزح حُز٘خء هزَ إٔ ٣ٌظشلٚ ػِٔخء . ٛ٘ذع٢ ػظ٤ْ

حُٞحسدس ك٢ ( ر٘خء)ًِٝٔش . [22: حُزوشس] (ٝحُغٔخَء ر٘خءً ): حُـشد روشٕٝ غ٣ِٞش كوخٍ

". building"ٛزٙ ح٣٥ش ٢ٛ رحطٜخ حُظ٢ ٣غظخذٜٓخ حُؼِٔخء ح٤ُّٞ 
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وىنا نتوقؼ لحظة ونتأمؿ 

ىؤالء العمماء ينكروف كبلـ اهلل وىو القرآف، ويقولوف إنو مف صنع محمد صمى 

وربما ال يؤمنوف بوجود خالؽ ليذا الكوف، فيـ في تخّبط . اهلل عميو وسمـ

َبْؿ ): والعجيب أف اهلل تعالى يصؼ حاليـ ىذه في قولو عّز وجؿّ . واختبلط

ـْ ِفي َأْمٍر َمِريجٍ  ـْ َفُي ا َجاَءُى أي أف ىؤالء المكذبيف . [5: ؽ] (َكذَُّبوا ِباْلَحؽِّب َلمَّ

. بالقرآف وىو الحّؽ، ىـ في حيرة واختبلط مف أمرىـ

 عمى الرغـ مف ذلؾ يدعوىـ اهلل تعالى في اآلية التالية مباشرة لمنظر والتأمؿ 

في كيفية بناء وتزييف الكوف، ويؤكد ليـ أنو ىو الذي بنى ىذه المجرات وىو 

 بؿ ويسخر ليـ أسباب ىذا ،(َكْيَؼ َبَنْيَناَىا َوَزيَّنَّاَىا)الذي جعميا كالزينة لمسماء 

النظر وأسباب ىذه االكتشافات، وذلؾ ليستدلوا بيذا البناء عمى الباني سبحانو 

وليخرجوا مف حيرتيـ وتخبُّقطيـ ويتفكروا في ىذا البناء الكوني . وتعالى

: والسؤاؿ. المتناسؽ والمحكـ، ليستيقنوا بوجود الخالؽ العظيـ تبارؾ وتعالى

أليست ىذه دعوة مف اهلل تعالى بمغة العمـ لئليماف بيذا الخالؽ العظيـ؟ 
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إف الديف الذي يتعامؿ مع غير المسمميف بيذا المنيج العممي لئلقناع، ىؿ ىو 

قناع؟ رىاب، أـ ديف عمـ وتسامح وا  أال نرى في خطاب اهلل !! ديف تخمؼ وا 

تعالى لغير المسمميف خطابًا عمميًا قمََّة التسامح حتى مع أعداء اإلسبلـ؟ أليس 

اإلعجاز العممي أسموبًا حضاريًا لمدعوة إلى اهلل تعالى؟ 

إذا كاف اإلعجاز العممي والذي ىو األسموب الذي تعامؿ بو القرآف مع أعدائو 

ودعاىـ لمنظر والتدبر، إذا كاف ىذا اإلعجاز ػ كما يقوؿ البعض ػ وسيمة غير 

ناجحة لمدعوة إلى اهلل تعالى، إذف ما ىي الوسيمة التي نخاطب بيا الممحديف 

في عصر العمـ والمادة الذي نعيشو اليوـ؟ 

في رحاب التفسير 

أفمـ ينظروا إلى السماء فوقيـ ): قاؿ اإلماـ الطبري رحمو اهلل تعالى، وقولو

أفمـ ينظر ىؤالء المكذبوف بالبعث بعد الموت :  يقوؿ تعالى ذكره (كيؼ بنيناىا

 (إلى السماء فوقيـ كيؼ بنيناىا)المنكروف قدرتننا عمى إحيائيـ بعد ببلئيـ، 
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يناىا سقفًا محفوظًا، وزيَّناىا بالنجوـ؟  وما ليا :  يعني (وما ليا مف فروج)فسوَّ

 .وبنحو الذي قمنا في ذلؾ قاؿ أىؿ التأويؿ. مف صدوع وفتوؽ 

 

أفمـ ينظروا إلى السماء ): التفسير قولو تعالى : وقاؿ اإلماـ القرطبي رحمو اهلل

كيؼ )نظر اعتبار وتفكر وأف القادر عمى إيجادىا قادر عمى اإلعادة  (فوقيـ

جمع فرج وىو ( وما ليا مف فروج)بالنجوـ  (وزيناىا)فرفعناىا ببل عمد  (بنيناىا

. وقاؿ الكسائي ليس فييا تفاوت وال اختبلؼ وال فتوؽ. الشؽ
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: القوؿ في تأويؿ قولو: وفي تفسير الطبري رحمو اهلل تعالى،نجده يقوؿ

نما سميت السماء سماًء لعموِّبىا عمى األرض :  قاؿ أبو جعفر.(والسماء بناءً ) وا 

. وعمى سكانيا مف خمقو، وكؿ شيء كاف فوؽ شيء آخر فيو لما تحتو سماة

فكذلؾ السماء سميت . سماوة، ألنو فوقو مرتفع عميو: ولذلؾ قيؿ لسقؼ البيت

شرافيا عمييا والسماء ): وعف قتادة في قوؿ اهلل. لؤلرض سماء، لعموِّبىا وا 

. جعؿ السماء سقفًا لؾ: ، قاؿ(بناء

أليس ما فيمو المفسروف رحميـ اهلل تعالى مف ىذه اآليات، : ونتساءؿ اآلف

ىو ما يكتشفو العمماء اليوـ؟ أليست المادة تمؤل الكوف؟ أليست النجوـ 

 والمجرات كالزينة في السماء؟ 

أليست ىذه السماء خالية مف أي فروج أو شقوؽ أو فراغات؟ وىذا يؤكد 

وضوح وبياف النص القرآني وأف كؿ مف يقرأ كتاب اهلل تعالى، يدرؾ ىذه 

 .الحقائؽ كؿٌّ حسب اختصاصو وحسب معمومات عصره
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أوجو اإلعجاز والسبؽ العممي لآليات 

لو كاف القرآف مف تأليؼ محمد عميو صموات اهلل : تساؤالت نكررىا دائماً 

وسبلمو، إذف كيؼ استطاع وىو النبي األمي أف يطرح سؤااًل عمى الممحديف 

ويدعوىـ لمنظر في كيفية بناء الكوف؟ كيؼ حدَّد أف النجوـ تزيف السماء؟ ومف 

؟ كيؼ عمـ بأف الكوف ال يوجد فيو "بناء"أيف أتى بمصطمح عممي دقيؽ مثؿ 

أية فراغات أو شقوؽ أو فروج أو تفاوت؟ مف الذي عمَّمو ىذه العموـ الكونية 

في عصر الخرافات الذي عاش فيو؟ 

إف وجود تعابير عممية دقيقة ومطابقة لما يراه العمماء اليوـ دليؿ عمى إعجاز 

القرآف الكوني، ودليؿ عمى السبؽ العممي لكتاب اهلل تعالى في عمـ الفمؾ 

ارتبطت دائمًا بكممة  (بناء)وفي كتاب اهلل تعالى نجد أف كممة . الحديث

َوالسََّماَء َبَنْيَناَىا ): وكذلؾ ارتبطت بزينة الكوف وتوسعو، يقوؿ تعالى. (السماء)

نَّا َلُموِسُعوفَ  والعجيب أننا ال نكاد نجد بحثًا حديثًا . [47: الذاريات] (ِبَأْيٍد َواِ 

وىذا ما !! يتناوؿ البناء الكوني، إال ونجدىـ يتحدثوف فيو عف توسع الكوف
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 (َبَنْيَناَىا)فعمو القرآف تمامًا في ىذه اآلية العظيمة عندما تحدث عف بنية الكوف 

 .(َلُموِسُعوفَ )وعف توسع الكوف 

 

: وسؤالنا مف جديد. أي أف القرآف ىو أوؿ كتاب ربط بيف بناء الكوف وتوسعو

ماذا يعني أف نجد العمماء يستخدموف التعبير القرآني بحرفيَّتو؟ إنو يعني شيئًا 

واحدًا وىو أف اهلل تعالى يريد أف يؤكد لكؿ مف يشّؾ بيذا القرآف، أنيـ ميما 

! بحثوا وميما تطوروا ال بّد في النياية أف يعودوا لمقرآف
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ىنالؾ إشارة ميمة في ىذه اآليات وىي أنيا حددت مف سيكتشؼ حقيقة البناء 

ففي جميع اآليات التي تناولت البناء الكوني . الكوني، لذلؾ وجَّيت الخطاب ليـ

نجد الخطاب لممشككيف بالقرآف، ليتخذوا مف اكتشافاتيـ ىذه طريقًا لموصوؿ 

. إلى اهلل واليقيف واإليماف برسالتو الخاتمة

ـْ ): واستمع معي إلى ىذا البياف اإلليي  ـُ الَِّذي َخَمَقُك َيا َأيُّقَيا النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّك

ـْ َتتَُّقوَف  ـْ َلَعمَُّك ـُ اأْلَْرَض ِفَراًشا َوالسََّماَء ِبَناًء * َوالَِّذيَف ِمْف َقْبِمُك الَِّذي َجَعَؿ َلُك

ـْ َفبَل َتْجَعُموا ِلمَِّو َأْنَداًدا  َوَأْنَزَؿ ِمَف السََّماِء َماًء َفَأْخَرَج ِبِو ِمَف الثََّمَراِت ِرْزًقا َلُك

ـْ َتْعَمُموَف  ْلَنا َعَمى َعْبِدَنا َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْف ِمْثِمِو * َوَأْنُت ا َنزَّ ـْ ِفي َرْيٍب ِممَّ ْف ُكْنُت َواِ 

ـْ َصاِدِقيَف  ـْ ِمْف ُدوِف المَِّو ِإْف ُكْنُت ـْ َتْفَعُموا َوَلْف َتْفَعُموا * َواْدُعوا ُشَيَداَءُك َفِإْف َل

. [24-21: البقرة] (َفاتَُّقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَىا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة ُأِعدَّْت ِلْمَكاِفِريفَ 

ػػػػػػػػػػػػ 

اليوامش 

ٖٓ حٌُٕٞ، ٢ٛٝ ال طُشٟ أرذًح ٌُٖٝ  % 95حُٔخدس حُٔظِٔش ٢ٛ ٓخدس طٔأل أًؼش ٖٓ  (1)

. ٛ٘خُي دالثَ ًؼ٤شس طئًذ ٝؿٞدٛخ
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ُؼالػش ٖٓ ػِٔخء حُـشد حألًؼش شٜشس ك٢ ٛزح " ٓالٓق حُ٘غ٤ؾ ح٢ٌُٗٞ"ٓوخُش رؼ٘ٞحٕ  (2) 

ػخُْ حُلِي  رٍٞ ٤ِٓش ٖٓ ٓؼٜذ حُل٤ض٣خء حُل٤ٌِش رؤُٔخ٤ٗخ ٝؿٕٞ ك٤٘زٞ ٖٓ : حُٔـخٍ ْٝٛ

ٗلظ حُٔؼٜذ، ٝرخسٕ طٞٓغٕٞ ٖٓ ٓؼٜذ حُل٤ض٣خء ٝحُلِي رخُذحٗٔخسى، ٣ٌٖٝٔ ُِوخسة حٌُش٣ْ 

:  حالغالع ػ٠ِ طلخص٤َ ٛزح حالًظشخف ػ٠ِ ٓٞهغ حُٔشصذ حألٝسٝر٢ حُـ٘ٞر٢ رؤُٔخ٤ٗخ

www.eso.org 

: حٗظش ٓوخُش كذ٣ؼش كٍٞ ٤ًل٤ش طشٌَ حٌُٕٞ ٝر٘خثٚ ٓ٘شٞسس ػ٠ِ حُٔٞهغ (3) 

www.govertschilling.nl 

 ٝحُصخدسس 2005ؿخثضس ًخسكٞسد ُؼخّ "  ٤ًق طشٌَ حُز٘خء ح٢ٌُٗٞ: "حٗظش خزش رؼ٘ٞحٕ (4) 

ؿ٤ٔظ ًخٕ : ػٖ حألًخد٤ٔ٣ش حُغ٣ٞذ٣ش ح٤ٌُِٔش ُِؼِّٞ، ٝحُٔوخُش ٢ٛ ُِزخكؼ٤ٖ حُؼالػش

ٝؿ٤ٔظ ر٤زِظ ٖٓ ؿخٓؼش رش٣٘غظٕٞ حألٓش٤ٌ٣ش، ٝٓخسط٤ٖ س٣ض ٖٓ ٓؼٜذ حُلِي ك٢ ؿخٓؼش 

 www.kva.se: ٛزٙ حُٔوخُش ٓظٞكشس ػ٠ِ ٓٞهغ حألًخد٤ٔ٣ش حُغ٣ٞذ٣ش. ًخٓزش٣ذؽ حُزش٣طخ٤ٗش
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الدخاف الكوني 

 يشيد عمى صدؽ القرآف

 

حقائؽ جديدة يكشفيا لنا العمماء حوؿ الدخاف الكوني تأتي لتشيد عمى صدؽ 

ىذا القرآف، وأف الكممة التي اختارىا القرآف لمتعبير عف بداية خمؽ الكوف دقيقة 

.... عمميًا،
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 (ُدخاف)في ىذا البحث تتجمى أمامنا معجزة حقيقية في كممة واحدة ىي كممة 

وعمى الرغـ مف . الواردة في القرآف الكريـ أثناء الحديث عف بداية خمؽ الكوف

اعتراض المشككيف عمى ىذه الكممة بحجة أف العمماء يسموف السحب الكثيفة 

المنتشرة بيف النجوـ يسمونيا بالغبار، وىذا ىو المصطمح العممي، إال أف 

القرآف يثبت يومًا بعد يوـ صدؽ كمماتو ودقة تعابيره، وىذا ما سنراه رؤية 

 .يقينية بالصور الحقيقية بالمجير اإللكتروني

يقوؿ تبارؾ وتعالى في كتابو المجيد متحدثًا عف بداية خمؽ ىذا الكوف، وكيؼ 

أف السماء كانت في بداية خمقيا دخانًا، وأف اهلل تعالى فصؿ بيف ىذه 

َـّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماِء َوِىَي ): السماوات إلى سبع سماوات، يقوؿ تبارؾ وتعالى ُث

ُدَخاٌف َفَقاَؿ َلَيا َوِلؤْلَْرِض ِاْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًىا َقاَلَتا َأَتْيَنا َطاِئِعيَف،  َفَقَضاُىفَّ َسْبَع 

ْنَيا ِبَمَصاِبيَح  َسَمَواٍت ِفي َيْوَمْيِف َوَأْوَحى ِفي ُكؿِّب َسَماٍء َأْمَرَىا َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّق

ىذا النص القرآني العظيـ . [12-11: فصمت] (َوِحْفًظا َذِلَؾ َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِميـِ 

. فيو عدة معجزات عممية لـ تتجمى إال حديثًا جداً 
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صٞسس ُٔخ ًخٕ ٣ؼظوذٙ حُؼِٔخء ؿزخسحً ٤ًٗٞخً، ٛزٙ حُغلخرش طٔظذ ُزال٤٣ٖ ح٤ٌُِٞ 

ده٤وش ػ٤ِٔخً؟ ُٝٔخرح ُْ  (٢ًٗٞ ؿزخس)ٓظشحص، ٌُٖٝ ٓخرح طز٤ٖ كذ٣ؼخً؟ َٝٛ ًِٔش 

؟ (دخخٕ)، رَ حعظخذّ ًِٔش (ؿزخس)٣غظخذّ حُوشإٓ ًِٔش 

فطالما نظر العمماء إلى الكوف عمى أنو مميء بالغبار الكوني، وكانوا كمما 

. اكتشفوا سحابة يقولوف إف ىذه السحابة أو ىذه الغيمة تتألؼ مف ذرات الغبار

ولكف بعدما تطورت معرفتيـ بالكوف واستطاعوا إحضار ىذه الجزيئات التي 



50 

 

كانوا يسمونيا غبارًا كونيًا جاؤوا بيا إلى األرض وأخضعوىا لمتحميؿ المخبري، 

فماذا كانت النتيجة؟ 

 
صٞسس ُغلخرش ًؼ٤لش ٖٓ حُذخخٕ ٝهذ ًشلض ُ٘خ ٛزٙ حُغلخرش حُذخخ٤ٗش 

حُٔظِٔش حُ٘ـّٞ حُوش٣زش ٓ٘ٚ، ٝحُظ٢ طؼَٔ ٓؼَ حُٔصخر٤ق حُظ٢ طٌشق حُطش٣ن 

ٝعزلخٕ هللا كظ٠ ٛزٙ حُ٘ـّٞ عخشٛخ هللا ُ٘خ ُ٘شٟ رٜخ حُذخخٕ . أٓخّ حُؼِٔخء

: ح٢ٌُٗٞ ٝٗغظ٤وٖ رصذم ٛزح حُوشإٓ، ٝٛ٘خ ٗذسى ٝٗلْٜ أًؼش ٓؼ٠٘ هُٞٚ طؼخ٠ُ

( َٖ ٤ ِٔ َُْؼخَُ ُٚ َسدُّن ح ُش طَزَخَسَى حَُِّ ْٓ َٝحأْلَ ُِْن  َُْخ ُٚ ح ِٙ أاََل َُ ِش ْٓ َشحصٍت رِؤَ َغخَّ ُٓ  َّ ٞ ـُ ُّ٘ن : حألػشحف] (َٝحُ

54] .
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غخثشس ٓـٜضس رٞعخثَ حخظزخس ٖٓ أؿَ حُظوخغ رسحص حُـزخس ح٢ٌُٗٞ ٖٓ كذٝد 

حُـالف حُـ١ٞ ٝحُوخدٓش ٓغ ح٤ُ٘خصى حُصـ٤شس ؿذحً، ٖٓ أؿَ طل٤ِِٜخ ك٢ ٓخظزشحص 

طؤِٓٞح ٓؼ٢ ٤ًق عخَّش هللا ُ٘خ ٗلٖ حُزشش ٛزٙ حُٞعخثَ ُ٘ظؼشف . ًٝخُش ٗخعخ

َْ )ػ٠ِ رذح٣ش حُخِن، ٌُٖٝ ُألعق حُوشإٓ ٣ٞؿٚ حُ٘ذحء ُ٘خ ٗلٖ حُٔغ٤ِٖٔ  ُه

ِْنَ  َُْخ ٤ًََْق رََذأَ ح ُْٗظُشٝح  ، ٌُٖٝ حُز١ ٣غظـ٤ذ ُٚ ْٛ ٖٓ ؿ٤ش (ِع٤ُشٝح ك٢ِ حأْلَْسضِ َكخ

!! حُٔغ٤ِٖٔ

يقوؿ العالـ الذي أشرؼ عمى ىذا التحميؿ في مختبرات وكالة الفضاء األمريكية 

: ناسا

ذا أردنا " إف ىذه الجزيئات التي كنا نسمييا غبارًا كونيًا ال تشبو الغبار أبدًا، وا 

وبالمغة  (دخاف)أف نصؼ بدقة فائقة ىذه الجزيئات فإف أفضؿ كممة ىي كممة 

 ". Smokeاإلنكميزية تعني 
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 The cosmic dust laboratory at theصٞسس ُٔخظزش طل٤َِ حُـزخس ح٢ٌُٗٞ 

Johnson Space Center ٣ٝظٜش حُؼِٔخء حُز٣ٖ حُظوطٞح رسحص ٖٓ حُـزخس ح٢ٌُٗٞ 

ٝأؿشٝح طل٤ِالً ده٤وخً ُٚ، ٝٛزح حُـزخس حُظوطظٚ اكذٟ ٓشحًذ حُلعخء، ٝطز٤ٖ رٔخ ال 

٣وزَ أد٠ٗ شي إٔ ٓخ ًخٗٞح ٣ظ٘ٞٗٚ ؿزخسحً ال ػالهش ُٚ رخُـزخس ٝإٔ ٛزٙ حُظغ٤ٔش 

! (دخخٕ)خخغجش، ٝإٔ أكعَ ًِٔش ٣ٌٖٔ إٔ ٗؼزش ػٖ ٛزٙ حُزسحص ٢ٛ 
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ؿٜخص حُظل٤َِ ُزسحص حُـزخس ح٢ٌُٗٞ ك٢ ٓخظزشحص ؿخٓؼش ٝحش٘طٖ، ٝٛٞ أٍٝ ؿٜخص 

ٝهذ أػزض . ك٢ حُؼخُْ ٣ظْ طص٤ٔٔٚ ُذسحعش حٌُٕٞ دحخَ حُٔخظزش رذالً ٖٓ حُٔ٘خظ٤ش

. ٛزح حُـٜخص حُطز٤ؼش حُذخخ٤ٗش ُِغلذ حُـخص٣ش ٝحُـزخس٣ش حُٔ٘ظششس ك٢ حٌُٕٞ

يضعونيا بيف قوسيف، ألنيا كممة جديدة  (Smoke)والعجيب أف ىذه الكممة 

عمييـ ولكنيا ليست بجديدة عمى كتاب اهلل تبارؾ وتعالى، كتاب العجائب الذي 

ولذلؾ فإف اهلل تبارؾ وتعالى عندما . حدثنا عف ىذا األمر قبؿ أربعة عشر قرناً 

حدثنا عف ىذا األمر حدثنا بكممة دقيقة وىي الكممة ذاتيا التي يستخدميا 

. العمماء اليوـ لمتعبير عف حقيقة ىذا الدخاف الكوني
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: ويقوؿ العمماء اليوـ بالحرؼ الواحد

 
ٖٓ حُلوخثن حُٜخٓش ك٢ ػِْ حُلِي ح٤ُّٞ إٔ حُذخخٕ ح٢ٌُٗٞ ٣٘ظشش ر٤ٌٔخص 

ٛزح حُذخخٕ . ٛخثِش ك٢ حٌُٕٞ، ٝٛٞ ٣لـذ حُعٞء حُصخدس ػٖ ٓؼظْ حُ٘ـّٞ

٣ـط٢ عطق حٌُٞحًذ، ٣ٌٖٝٔ ُغلذ حُذخخٕ حُؼٔالهش إٔ طشٌَ حُ٘ـّٞ 

٣ٝئًذ حُؼِٔخء إٔ ٛزح . ٝحُٔـشحص، ارحً حُذخخٕ ٛٞ أعخط ْٜٓ ك٢ ر٘خء حٌُٕٞ

. حُذخخٕ ٓٞؿٞد ٓ٘ز رذح٣خص خِن حٌُٕٞ
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والتي تبث كميات كبيرة مف الدخاف،  (انفجار النجوـ)إف انفجار السوبر نوفا 

تعطينا حبًل لسر مف اسرار الكوف أال وىو وجود كميات ضخمة مف الدخاف 

 .الكوني في بدايات نشوء الكوف

أليس ىذا ما !! إذًا العمماء يؤكدوف أف الكوف في بداياتو كاف مميئًا بالدخاف

َـّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماِء َوِىَي ُدَخاٌف )يقولو القرآف في قولو تعالى  ! ؟(ُث

منتشرة في ىذا الكوف " سحب مف الغبار"طالما تحدث عمماء الغرب عف 

الواسع، ولكنيـ أخيرًا بدأوا يعترفوف أف ىذه التسمية ليست دقيقة عمميًا، بؿ إف 

ىي األدؽ، ولذلؾ يقولوف بعدما اكتشفوا الدخاف المنبعث مف " دخاف"كممة 

 : Smoking Supernovaeانفجارات النجوـ 

إف الغبار الكوني ىو عبارة عف جزيئات دقيقة مف المادة الصمبة تسبح في "

إنيا ليست مثؿ الغبار الذي نراه في المنازؿ، بؿ شديدة . الفضاء بيف النجوـ

إف وجود ىذا الدخاف الكوني حوؿ النجوـ الناشئة . الشبو بدخاف السيجارة

". يساعدىا عمى التشكؿ، كذلؾ الدخاف الكوني ىو حجر البناء لمكواكب
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واآلف لنتأمؿ بعض الصور الحقيقية لجزيئات الدخاف الكوني، سواء التي 

التقطتيا عدسات مرصد ىابؿ الفضائي، أو التي خضعت لمتحميؿ المباشر تحت 

. المجير اإللكتروني

 
ؿض٣جش دخخٕ ٢ًٗٞ ًٔخ طزذٝ ٖٓ خالٍ حُٔـٜش حإلٌُظش٢ٗٝ، ٝٗالكع أٜٗخ طظؤُق ٖٓ 

ػذد ًز٤ش ٖٓ حُـض٣جخص حُصـ٤شس، ٝٛزٙ حُـض٣جش طشزٚ ا٠ُ كذ ًز٤ش ؿض٣جخص دخخٕ 

٢ٛٝ . ٝهذ حُظوطض ػ٠ِ عطق أكذ ح٤ُ٘خصى حُغخهطش ػ٠ِ حألسض. حُغ٤ـخسس

ٝهذ طصَ ) ٓخ٣ٌشٝ ٓظش 3أٍٝ صٞسس ُـض٣جخص حُـزخس ح٢ٌُٗٞ ٝطز٤ٖ إٔ هطشٛخ رلذٝد 

، ٝأٜٗخ طظشًذ رشٌَ أعخع٢ ٖٓ حٌُشرٕٞ ٝحُغ٤ٌِٕٞ ٝٛٔخ ( ٓخ٣ٌشٝ ٓظش50ا٠ُ 

. حُٔشًزخٕ حألعخع٤خٕ ُِذخخٕ حُز١ ٗؼشكٚ
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ىذا الدخاف نتج عف انفجارات النجوـ، وقد يكوف نتج عف االنفجار الكوني 

الكبير في بداية الخمؽ، ويؤكد العمماء أف حجـ السحب الدخانية قد يكوف أكبر 

وىي تسبح بشكؿ دائـ، وىناؾ احتماؿ كبير أف ! مف حجـ النجوـ في الكوف

!! يقترب ىذا الدخاف الكوني مف رؤوسنا

أي أف العمماء ال يستبعدوف أف تقترب منا سحابة دخانية تظؿُّق األرض بؿ 

والعجيب أف القرآف قد أخبر عف حدوث ىذا األمر وىو ! وتخترؽ الغبلؼ الجوي

مف عبلمات الساعة، وأف اهلل سيكشؼ ىذا الدخاف ويميؿ الناس ألف الناس 

َفاْرَتِقْب َيْوـَ َتْأِتي السََّماُء ِبُدَخاٍف ): وقتيا سيمجأوف إلى اهلل تعالى، يقوؿ تعالى

* َربََّنا اْكِشْؼ َعنَّا اْلَعَذاَب ِإنَّا ُمْؤِمُنوَف * َيْغَشى النَّاَس َىَذا َعَذاٌب َأِليـٌ * ُمِبيٍف 

ـْ َرُسوٌؿ ُمِبيٌف  ـُ الذِّبْكَرى َوَقْد َجاَءُى ـٌ َمْجُنوٌف * َأنَّى َلُي َـّ َتَولَّْوا َعْنُو َوَقاُلوا ُمَعمَّ * ُث

ـْ َعاِئُدوفَ  . [15-10: الدخاف] (ِإنَّا َكاِشُفوا اْلَعَذاِب َقِميبًل ِإنَُّك
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صٞسس طٔؼَ حٗلـخس أكذ حُ٘ـّٞ ك٢ ٓـشط٘خ، ٛزح حالٗلـخس ٣زغ ٤ًٔخص ٛخثِش ٖٓ 

حُذخخٕ ح٢ٌُٗٞ حُظ٢ ُطوزف رؼ٤ذحً ػٖ حُ٘ـْ، غزؼخً ٛزٙ حُصٞسس حُظوطض رٞحعطش 

حُذخخٕ حُصخدس . حألشؼش طلض حُلٔشحء، ألٕ ٛزح حُذخخٕ ال ٣ُشٟ رغزذ رؼذٙ ػ٘خ

. ػٖ حالٗلـخسحص حُ٘ـ٤ٔش ٣٘ظشش ر٤ٌٔخص ٛخثِش ك٢ حٌُٕٞ ٖٓ كُٞ٘خ

دُت وضع كمية مف الصور وعدد مف أقواؿ العمماء ! أحبتي في اهلل لقد تقصَّ

بحرفيتيا في ىذا البحث لتكوف الحقائؽ التي نقدميا يقينية ال تقبؿ الجدؿ، ولو 

سألنا اليوـ أي عالـ في وكالة ناسا أييما تفضؿ أف تطمؽ عمى ىذه السحب 

ىي التي تعبر " دخاف"غبار أو دخاف، سيقوؿ عمى الفور إف كممة : الكونية
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أليس ىذا ما : تعبيرًا دقيقًا عف حقيقة ىذه السحب، وسؤالنا ألولئؾ المشككيف

قبؿ عمماء وكالة ناسا بأربعة عشر  (دخاف)فعمو القرآف عندما أطمؽ كممة 

! قرنًا؟؟
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القرآف يصّور الميؿ والنيار 

 

مف خبلؿ سمسمة مف الصور التي التقطتيا أقمار اصطناعية لمكرة األرضية، 

وبالتحديد لمنطقة تداخؿ الميؿ مع النيار، نتأمؿ عظمة ىذه الظاىرة وروعتيا 

.... وكيؼ تحدث عنيا القرآف بدقة مذىمة
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اعتقد الناس لقروف طويمة أف األرض مسطحة ولـ يكف لدييـ فكرة عف كروية 

وذلؾ . األرض، ولكف القرآف العظيـ أشار في آي رائعة إلى ىذه الحقيقة الكونية

أي يمّؼ مف  (يكّور)مف خبلؿ وصؼ ظاىرة الميؿ والنيار حيث استخدـ كممة 

. كؿ جانب

حوؿ األرض باستمرار، بسبب " ظاىرة دوراف الميؿ والنيار"لوال ىذه الظاىرة 

حركة األرض المستمرة، ولوال وجود الشمس لتؤمف اإلضاءة البلزمة لمنيار، 

ولوال كروية األرض لـ تكف ىذه العمميات لتحدث، ويمكف أف نستنتج بناء عمى 

ر لنا كؿ ىذه  الصور التالية عدة حقائؽ، والعجيب يا أحبتي أف القرآف صوَّ

! الحقائؽ وكأننا نراىا

الميؿ يسبح في الفضاء 

الميؿ والنيار يتحركاف بنفس السرعة ويسبحاف حوؿ األرض نتيجة لدورانيا 

َوُىَو الَِّذي َخَمَؽ المَّْيَؿ َوالنََّياَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكؿٌّ ): يقوؿ تعالى. حوؿ نفسيا

فكما أف  (ُكؿٌّ ِفي َفَمٍؾ َيْسَبُحوفَ )، تأمموا عبارة [33: األنبياء] (ِفي َفَمٍؾ َيْسَبُحوفَ 
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الشمس ليا فمؾ خاص تسبح فيو، وكذلؾ القمر، ىناؾ حركة مستمرة ومنتظمة 

. لميؿ والنيار، وىذه الحركة دليؿ عمى كروية األرض

 
ًٔخ إٔ حُؤش ٣ذٝس كٍٞ حألسض ك٢ ٓذحس ٓلذد، ًٝٔخ إٔ حألسض طذٝس كٍٞ 

حُشٔظ ك٢ ٓذحس ٓلذد، ًزُي كبٕ ح٤َُِ ٣ذٝس ٣ِٝق كٍٞ حٌُشس حألسظ٤ش، ٣ٌّٝٞس 

٣ٝل٤ػ رخُٜ٘خس، ٌٝٛزح كبٕ عشػش كشًش ح٤َُِ ٝحُٜ٘خس ٢ٛ رحطٜخ عشػش دٝسحٕ 

 .حألسض كٍٞ ٓلٞسٛخ
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الميؿ والنيار يتداخبلف 

يتداخؿ الميؿ والنيار عمى طوؿ دائرة تحيط باألرض وىي المنطقة التي يحدث 

. في أحد وجيييا غروب لمشمس، وعمى الوجو اآلخر يحدث شروؽ لمشمس

ـْ َتَر َأفَّ المََّو ُيوِلُج المَّْيَؿ ِفي النََّياِر َوُيوِلُج النََّياَر ِفي المَّْيِؿ ): يقوؿ تعالى َأَل

َر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكؿٌّ َيْجِري ِإَلى َأَجٍؿ ُمَسمًّمى َوَأفَّ المََّو ِبَما َتْعَمُموَف َخِبيرٌ   (َوَسخَّ

. [29: لقماف]
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لنتأمؿ ىذه الصورة التي تمثؿ الميؿ والنيار عمى سطح الكرة األرضية، الحظوا 

معي أف الخط الفاصؿ بيف الميؿ والنيار ىو دائرة تحيط بالكرة األرضية، ىذه 

الدائرة تتحرؾ بسبب دوراف األرض حيث ينتقؿ النيار مف نقطة ألخرى حتى 

.  ساعة، وتتكرر ىذه العممية كؿ يوـ24يمؼ األرض خبلؿ 

الميؿ يحيط بالنيار بشكؿ دائري 

إف منطقة التداخؿ ليست مستقيمة أو متعرجة، بؿ عمى شكؿ دائرة تحيط بالكرة 

ُر ): وىذا ما عبر عنو القرآف بقولو تعالى. األرضية ُر المَّْيَؿ َعَمى النََّياِر َوُيَكوِّب ُيَكوِّب

َر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكؿٌّ َيْجِري أِلََجٍؿ ُمَسمًّمى َأاَل ُىَو اْلَعِزيُز  النََّياَر َعَمى المَّْيِؿ َوَسخَّ

رُ )فكممة . [5: الزمر] (اْلَغفَّارُ  تعني أنو يدخؿ الميؿ في النيار بشكؿ دائري  (ُيَكوِّب

. وىذه اآلية دليؿ عمى كروية األرض أيضاً . يشبو الكرة
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٣ٝل٤ػ رخُٜ٘خس ٖٓ ًَ ؿخٗذ ػ٠ِ غٍٞ ٛزٙ  (ح٤ُغخس)ح٤َُِ ٣ظلشى رخطـخٙ حُـشد 

حُذحثشس، ٣ٝظٜش ًٝؤٗٚ ٣غخروٚ ٣ٝالكوٚ، أٓخ ك٢ حُـخٗذ ح٥خش ٖٓ حُصٞسس كبٕ 

حُؼٌظ ٣لذع، ك٤غ ٣ظلشى حُٜ٘خس ٣ٝلخٍٝ ٓالكوش ح٤َُِ ٣ِٝق كُٞٚ ػ٠ِ غٍٞ 

. حُخػ حُلخصَ ر٤ٖ ح٤َُِ ٝحُٜ٘خس، ٝطظٌشس ٛزٙ حُؼ٤ِٔش رخعظٔشحس

المنطقة الفاصمة بيف الميؿ والنيار 

إف المنطقة التي تتوسط الميؿ والنيار تظير بالصور وكأنيا خيط رفيع يفصؿ 

ـُ اْلَخْيُط ): يقوؿ تعالى. بيف الظبلـ والنور كما نرى َوُكُموا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّف َلُك
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ىذه اآلية تتحدث عف . [187: البقرة] (اأْلَْبَيُض ِمَف اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد ِمَف اْلَفْجرِ 

وجود منطقة فاصمة بيف الميؿ والنيار والفجر في وسطيا، تأمموا معي ىذه 

: الصورة الرائعة لميؿ والنيار

 
حُٞؿٚ حُز١ أٓخٓ٘خ ٗشٟ ك٤ٚ خطخً كخصالً ر٤ٖ ح٤َُِ حُٜ٘خس، ٛزح حُخػ ٣ل٤ػ رخٌُشس 

حألسظ٤ش ٣ٝٔش ٖٓ حُوطز٤ٖ، ك٢ ٛزٙ حُٔ٘طوش ك٤غ ٣ظذحخَ ح٤َُِ ٓغ حُٜ٘خس ٛ٘خى 

. كّذ سك٤غ ٣لصَ ر٤ٖ حُظالّ ٝحُ٘ٞس
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اختبلفات كثيرة بيف الميؿ والنيار 

يقرر العمماء وجود اختبلفات كثيرة بيف منطقة الميؿ ومنطقة النيار عمى سطح 

األرض، اختبلؼ في درجات الحرارة، اختبلؼ في كمية األشعة الكونية الساقطة 

، اختبلؼ في أساليب (والجزر المد)عمى كؿ منيا، اختبلؼ في تأثير القمر 

ولوال ىذا . واختبلفات أخرى ال ُتحصى... الحياة لمكائنات الحية والنباتات

االختبلؼ لـ تستمر الحياة عمى األرض، فالنباتات ال يمكف أف تنمو إال بتعاقب 

. الميؿ والنيار، وبالتالي لوال اختبلؼ الميؿ والنيار لزالت الحياة مف عمى األرض

لقد تحدث القرآف عف ظاىرة ميمة وىي االختبلؼ الكبير بيف منطقة الميؿ 

ِإفَّ ِفي َخْمِؽ السََّماَواِت ): ومنطقة النيار عمى سطح الكرة األرضية، يقوؿ تعالى

. [190: آؿ عمراف] (َواأْلَْرِض َواْخِتبَلِؼ المَّْيِؿ َوالنََّياِر آَلََياٍت أِلُوِلي اأْلَْلَبابِ 

ولذلؾ فإف ىذا االختبلؼ نعمة مف نعـ الخالؽ تبارؾ وتعالى، ألنو يضمف 

. استمرار الحياة
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ُٞال ٝؿٞد ٤َُ ٜٝٗخس ػ٠ِ حألسض ٓخ حعظطخع حُ٘زخص إٔ ٣٘ٔٞ، ُْٝ طٌٖ ٛ٘خى ك٤خس 

! أصالً 

الميؿ يغشى النيار 

. إف الذي ينظر إلى األرض مف الخارج يرى الظبلـ يغشى النيار عمى سطحيا

ُيْغِشي المَّْيَؿ النََّياَر َيْطُمُبُو ): يقوؿ تعالى. بؿ إف األرض محاطة بالكامؿ بالظبلـ

ولو أننا سرَّعنا حركة األرض وصورناىا بفيمـ فيديو . [54: األعراؼ] (َحِثيثًا

نرى وكأ، الميؿ يمحؽ النيار ويحاوؿ التقاطو ولكف دوف أف يسبقو أو يتقدـ 

! عميو
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أٍٝ ٓخ ٣الكظٚ ٖٓ ٣خشؽ ٖٓ ًًٞذ حألسض رخطـخٙ حُلعخء حُخخسؿ٢، حُظِٔش 

. حُذحٓغش حُظ٢ طـش٠ ًَ ش٢ء

النيار طبقة رقيقة جدًا 

يقوؿ . إف طبقة النيار رقيقة جدًا أشبو بطبقة الجمد التي تغمؼ جسد اإلنساف

ـْ ُمْظِمُموفَ ): تعالى ـُ المَّْيُؿ َنْسَمُخ ِمْنُو النََّياَر َفِإَذا ُى ، تأمموا [37: يس] (َوَآَيٌة َلُي

معي ىذه الصورة التي تبيف سماكة طبقة النيار، وىي طبقة تغمؼ الجانب 

 كيمو متر، بينما يبمغ 100المضيء مف الكرة األرضية وال يتجاوز ارتفاعيا 
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 كيمو متر، أي أف طبقة النيار أقؿ مف واحد 12500قطر األرض بحدود 

. بالمئة فقط مف قطر األرض

 
طؤِٓٞح ٓؼ٢ ٛزٙ حُطزوش حُشه٤وش ؿذحً، ٖٓ ًخٕ ٣ؼِْ صٖٓ ٗضٍٝ حُوشإٓ إٔ حُٜ٘خس 

! ٣٘غِخ حٗغالخخً ػٖ حألسض ٗظ٤ـش ُذٝسحٜٗخ؟
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ػ٘ذٓخ ٗظؤَٓ رو٤ش حألؿغخّ ح٤ٌُٗٞش ًخُؤش، ٗالكع أٗٚ ال ٣ٞؿذ ػ٠ِ عطلٚ 

طؼخهذ ٤َُِ ٝحُٜ٘خس، ك٘ـذ ؿخٗزخً ٓظِٔخً شذ٣ذ حُزشٝدس ٝؿخٗزخً ٤٘ٓشحً رٝ كشحسس 

. ٓشطلؼش ؿذحً 

الميؿ والنيار يقدماف خدمات مجانية 

يتحدث العمماء عف فوائد كثيرة لتعاقب الميؿ والنيار، مف حيث استقرار درجات 

الحرارة عمى األرض لتبقى مناسبة لمحياة، وحدوث الميؿ والنيار ضروري لنمو 

إذًا الميؿ والنيار يقدماف لنا خدمات مجانية ال ُتحصى، ولذلؾ قاؿ ... النباتات
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ـُ المَّْيَؿ َوالنََّيارَ ): تعالى َر َلُك ـُ الشَّْمَس َواْلَقَمَر َداِئَبْيِف َوَسخَّ َر َلُك : إبراىيـ] (َوَسخَّ

رَ )وكممة . [33 تعني كمَّفو عمبًل ببل أجر، وىذا ما تقوـ بو الشمس حيث  (َسخَّ

 .أنيا تقدـ لنا عمبًل مجانياً 

إف حركة األرض حوؿ نفسيا وحوؿ الشمس تتـ بصورة منتظمة وال يوجد أدنى 

خمؿ يمكف أف يسبب اضطرابًا في التوقيت أو تعاقب الميؿ والنيار، وقد أشار 

 (َواَل المَّْيُؿ َساِبُؽ النََّياِر َوُكؿٌّ ِفي َفَمٍؾ َيْسَبُحوفَ ): القرآف إلى ذلؾ بقولو تعالى

. [40: يس]

إف جميع اآليات التي تصؼ الميؿ والنيار تتفؽ مع : وأخيرًا يمكف القوؿ

المعطيات العممية الحديثة، وال يوجد أي تناقض بيف ما جاء بو القرآف وبيف 

عجازه، وبخاصة أف ىذه  الحقائؽ العممية، وىذا يدؿ عمى صدؽ كتاب اهلل وا 

. الحقائؽ لـ تنكشؼ إال قبؿ سنوات قميمة بعد اختراع األقمار االصطناعية

ػػػػػػػػػػػػ 

 NASAٓـٔٞػش أرلخع ػ٠ِ ٓٞهغ ًٝخُش حُلعخء حألٓش٤ٌ٣ش *  المراجع
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.. الُحُبؾ

صور كونية تسبح اهلل 

 

ـْ َلِفي * َوالسََّماِء َذاِت اْلُحُبؾِ ): مف اآليات العظيمة قوؿ الحؽ تبارؾ وتعالى ِإنَُّك

 ىذه اآلية تحدثنا عف خاصية موجودة في السماء وىي أنيا ذات (َقْوٍؿ ُمْخَتِمؼٍ 

.... ذات نسيج محكـ، لنتأمؿ روعة الخمؽ: ُحُبؾ أي
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ما ىو شكؿ كوننا الذي نعيش فيو؟ : طرح العمماء سؤااًل عف شكؿ الكوف

فبعدما اكتشفوا أف مجرتنا ليست ىي الوحيدة في الكوف، وجدوا أف الكوف 

! مميء بالمجرات، وأف ىذه المجرات تصطؼ عمى ما يشبو خيوط النسيج

 
طـٔغ ٖٓ حُ٘ـّٞ ٣ل١ٞ أًؼش ٖٓ ٓجش أُق ٤ِٕٓٞ ٗـْ، ٝٓـشط٘خ : حُٔـشس ٢ٛ

٢ٛ ٓـشس دسد حُظزخٗش ٝطل١ٞ ٛزح حُؼذد حُٜخثَ ٖٓ حُ٘ـّٞ، ُٝٞ ٗظشٗخ ا٠ُ 

حُغٔخء ك٢ ٤ُِش صخك٤ش كبٕ ٓؼظْ حُ٘ـّٞ حُظ٢ ٗشحٛخ ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ ٛزٙ حُٔـشس 

ٌُٖٝ ٛزٙ حُٔـشس ٤ُغض ٢ٛ حُٞك٤ذس ك٢ حٌُٕٞ اٗٔخ ٛ٘خُي أًؼش ٖٓ أسرغ ٓجش 

! أُق ٤ِٕٓٞ ٓـشس
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ىذه المجرات تتوّضع كما كاف يعتقد العمماء عشوائيًا يعني ظؿ االعتقاد السائد 

. أنيا تتوضع عشوائيًا وليس ىناؾ أي نظاـ يربط بينيا

 
حُغٞرش ًٔز٤ٞطش ٛٞ ؿٜخص ًٔز٤ٞطش ػٔالم ٣ضٕ أًؼش ٖٓ ٓخثش أُق ٤ًِٞ ؿشحّ ٝٛزح 

حُـٜخص ٣لظخؽ ا٠ُ ٓز٠٘ ظخْ ٝطٌخ٤ُق رخٛظش ٝحُؼـ٤ذ إٔ عشػش ٛزح حُـٜخص 

ك٢ ٓؼخُـش حُٔؼِٞٓخص أٝ حُز٤خٗخص أٗٚ ٣٘ـض ك٢ ػخ٤ٗش ٝحكذس ٓخ ط٘ـضٙ حُلخعزخص 

حُشه٤ٔش حُؼخد٣ش ك٢ ػششس ٤ِٕٓٞ ع٘ش، كظؤِٓٞح ٓؼ٢ ظخخٓش ٛزح حُـٜخص حُز١ 

. (عٞرش ًٔز٤ٞطش)عٔٞٙ حُؼِٔخء رـ 

ولكف في العاـ الماضي قاـ عمماء مف الواليات المتحدة األمريكية ومف كندا 

ومف ألمانيا بأضخـ عممية حاسوبية عمى اإلطبلؽ كاف اليدؼ مف ىذه العممية 
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معرفة شكؿ الكوف ولكف ىذه الميمة تطمبت تصميـ كمبيوتر عمبلؽ ىو 

. السوبر كمبيوتر

 
إ حُز١ ٣ظؤَٓ ٛزٙ حُصٞسس ٝٓخ ك٤ٜخ ٖٓ ٗغ٤ؾ ٓلٌْ ٣الكع ػ٠ِ حُلٞس إٔ 

حُٔـشحص ال طظٞظغ ػشٞحث٤خً اٗٔخ طصطق ػ٠ِ خ٤ٞغ غ٣ِٞش ٝده٤وش ٣ٝزِؾ غٍٞ 

. حُخ٤ػ حُٞحكذ ٓجخص حُٔال٤٣ٖ ٖٓ حُغ٘ٞحص حُعٞث٤ش

لقد أدخؿ العمماء عددَا ضخمًا مف البيانات حوؿ ىذا الكوف فأدخموا بياناٍت 

حوؿ أكثر مف عشرة آالؼ مميوف مجرة وبيانات حوؿ الدخاف الكوني وبيانات 

حوؿ المادة المظممة في الكوف وبقي ىذا الكمبيوتر العمبلؽ وعمى الرغـ مف 
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سرعتو الفائقة بقي شيرًا كامبًل في معالجة ىذه البيانات وكانت الصورة التي 

. رسميا لمكوف تشبو تمامًا نسيج العنكبوت

عندما رأى العمماء ىذه الصورة أدركوا عمى الفور وجود نسيج محكـ في 

بدأ العمماء بعد ذلؾ بدراسة تفاصيؿ . (النسيج الكوني)السماء فأطمقوا مصطمح 

ىذا النسيج وبدؤوا يصدروف أبحاثًا ومقاالٍت حوؿ ىذا النسيج ومف أىميا 

وقد لفت انتباىي في ىذا  (كيؼ ُحِبَكت الخيوط في النسيج الكوني)مقالة بعنواف

البحث أف ىؤالء العمماء يستخدموف الكممة القرآنية ذاتيا يستخدموف كممة 

Weave بالمغة اإلنكميزية وىي تمامًا تعني حبؾ، وأدركت مباشرة أف ىذه اآلية 

. (َوالسََّماِء َذاِت اْلُحُبؾِ )تصّور لنا تمامًا ىذا النسيج في قولو تعالى 

 إذا أجاد الحائؾ :َوالسََّماِء َذاِت اْلُحُبؾِ ): يقوؿ اإلماـ الزمخشري رحمو اهلل تعالى

إذًا اإلماـ الزمخشري تحدث عف نسيج تـ حبكو . (الحياكة قالوا ما أحسف حبكو

ألـ تر إلى النساج ): واإلماـ القرطبي تناوؿ ىذه اآلية أيضًا وقاؿ فييا. بإحكاـ

أجاد : إذا نسج الثوب فأجاد نسجو يقاؿ منو حَبؾ الثوب َيحِبُكو َحبكًا أي
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، ولكف اإلماـ ابف كثير رحمو اهلل تعالى لو تفسير جميؿ وعجيب (نسجو

:  فاإلماـ ابف كثير يقوؿ! ويطابؽ مئة بالمئة ما يقولو اليوـ عمماء الغرب

 
ُٓلٌْ  طلذع حُؼِٔخء ػٖ ٛزح حُ٘غ٤ؾ غ٣ٞالً، ٝٝؿذٝح رؤٕ ٛزح حُ٘غ٤ؾ ٛٞ ٗغ٤ؾ 

ألٗ٘خ ارح طؤِٓ٘خ صٞسس حُ٘غ٤ؾ ح٢ٌُٗٞ ٗالكع إٔ ُذ٣٘خ ًَ خ٤ػ طظٞظغ ػ٤ِٚ آالف 

حُٔـشحص ٝال َٗ٘ظ إٔ ًَ ٓـشس ك٤ٜخ ٓخثش أُق ٤ِٕٓٞ ٗـْ ٢ٛٝ طزذٝ ك٢ ٛزٙ 

حُصٞسس ً٘وطش صـ٤شس ال طٌخد طشٟ كخُ٘وخغ حُصـ٤شس ك٢ ٛزٙ حُصٞسس حُ٘وخغ 

حُٔع٤جش ٢ٛ ٓـشحص، ٝٗالكع إٔ ٛزٙ حُٔـشحص طصطق ػ٠ِ خ٤ٞغٍت ده٤وش ؿذحً 

ًَٝ خ٤ػ ٣زِؾ غُٞٚ ٓال٤٣ٖ رَ ٓجخص حُٔال٤٣ٖ ٖٓ حُغ٘ٞحص حُعٞث٤ش ٝحُغ٘ش 

!! حُعٞث٤ش
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ُحبكت بالنجوـ، ولو تأممنا المقاالت الصادرة حديثًا :  أيَوالسََّماِء َذاِت اْلُحُبؾِ )

. إف الكوف ُحبؾ بالمجرات: عف ىذا النسيج نبلحظ أف العمماء يقولوف

إف ىذا النسيج يتحدث عنو عمماء الغرب بقوليـ إف خيوطو قد ُشّدت بإحكاـ 

مذىؿ أي أنو نسيج وأنو محكـ وىو أيضًا متعدد، يعني ىذا النسيج الكوني ال 

يتألؼ مف طبقة واحدة، إنما ىنالؾ طبقات بعضيا فوؽ بعض ولو تأممنا 

حكاـ  الصور التي رسميا السوبر كمبيوتر ليذا النسيج وما فيو مف تعقيد وا 

ُمبير نبلحظ أف اهلل تبارؾ وتعالى قد أحكـ صناعة ىذا النسيج بشكؿ يدّؿ عمى 

ُصْنَع المَِّو الَِّذي َأْتَقَف ُكؿَّ ): أنو عز وجؿ قد أتقف كؿ شيء، كيؼ ال وىو القائؿ

 .[88: النمؿ] (َشْيٍء ِإنَُّو َخِبيٌر ِبَما َتْفَعُموفَ 

الشد، واإلحكاـ، :  نبلحظ أنيا تتضمف عدة معافٍ (الُحُبؾ)لو تأممنا كممة 

والنسيج، وأيضًا تتضمف معاني الجمع ألف كممة الحبؾ جاءت بالجمع وليست 

. بالمفرد
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٢ٛ ٓخ ٣وطؼٚ حُعٞء ك٢ ع٘ش ًخِٓش، كخُعٞء ٣غ٤ش رغشػش : حُغ٘ش حُعٞث٤ش

طزِؾ ػالػٔخثش أُق ٤ًِٞ ٓظش ك٢ حُؼخ٤ٗش حُٞحكذس، كل٢ ع٘ش ًخِٓش ٣وطغ ٓغخكش 

إ ٓـشط٘خ ٝحُظ٢ طل١ٞ أًؼش ٖٓ ٓخثش أُق ٤ِٕٓٞ . ع٘ش ظٞث٤ش ٝحكذس: طغخ١ٝ

ٗـْ ٣زِؾ هطشٛخ أٝ غُٜٞخ ٓخثش أُق ع٘ش ظٞث٤ش أ١ إٔ حُعٞء ٣لظخؽ كظ٠ ٣وطغ 

ٓـشط٘خ ٖٓ كخكظٜخ ا٠ُ كخكظٜخ ٓخثش أُق ع٘ش ًخِٓش، كظؤِٓٞح ًْ ٣لظخؽ حُعٞء 

٤ُوطغ حٌُٕٞ ٖٓ كخكظٚ ا٠ُ كخكظٚ ٝحُؼِٔخء ٣وذسٕٝ كـْ ٛزح حٌُٕٞ رلذٝد 

ػالػ٤ٖ أُق ٤ِٕٓٞ ع٘ش ظٞث٤ش، غزؼخً ٛزح حٌُٕٞ حُٔشث٢ ٝٓخ رؼذ ٛزح حٌُٕٞ ال 

. ٣ؼِٔٚ اال هللا طزخسى ٝطؼخ٠ُ

 وكممة (الُحُبؾ)بؿ قاؿ  (والسماء ذات الحبيكة الواحدة) لـ يقؿ ولذلؾ فإف اليـ

ولذلؾ فإف اهلل تبارؾ وتعالى قد جمع في كممة  (حبيكة)الحبؾ ىي جمع لكممة 

واحدة عدة معاٍف ليذا النسيج، فالنسيج قد يكوف محكمًا أو ىزيبًل وقد يكوف 

 تعني (الحبؾ)قويًا وقد يكوف ضعيفًا وقد يكوف مفككًا أو مترابطًا، ولكف كممة 
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تعني أنو أتقف وأحكـ صناعة ىذا النسيج وىذا ما  (َحبؾ)النسيج المحكـ، و

يقولو العمماء اليوـ يؤكدوف أف النسيج الكوني ليس نسيجًا عاديًا، إنما ىو 

. نسيج محكـ وقد ُشّدت خيوطو بإحكاـ

ومف ىنا نستطيع أف نستنج أف اهلل تبارؾ وتعالى قد أودع في كؿ كممة مف 

 تتجمى أمامنا (الُحُبؾ)كممات كتابو معجزة مبيرة، ففي كممة واحدة ىي كممة 

معجزة عظيمة، ىذه المعجزة العظيمة تتضح أمامنا مف خبلؿ أف اهلل تبارؾ 

وتعالى عّبر بكممة واحدة عف حقيقة ىذا النسيج، بينما العمماء يستخدموف 

 .كمماٍت متعددة حتى يصموا إلى النتيجة ذاتيا

! لماذا ذكر اهلل تبارؾ وتعالى ىذه الحقيقة في كتابو المجيد؟

نعمـ أف عمماء اليوـ يندفعوف باتجاه اكتشاؼ أسرار الكوف ودافعيـ في ذلؾ 

حب الفضوؿ وحب المعرفة، ولكف القرآف ال نجد آية واحدة إال ومف وراءىا 

َوالسََّماِء َذاِت اْلُحُبِؾ  }: فمو تأممنا سمسمة اآليات في قولو تعالى. ىدؼ عظيـ

ـْ َلِفي َقْوٍؿ ُمْخَتِمٍؼ *  . [9-7: الذاريات ] (ُيْؤَفُؾ َعْنُو َمْف أُِفؾَ * ِإنَُّك
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ٖٓ حألش٤خء حُـش٣زش حُظ٢ الكظظٜخ أٗ٘خ ُٞ ؿج٘خ رٔوطغ ٖٓ دٓخؽ اٗغخٕ ٓؼالً ٝهٔ٘خ 

رظٌز٤ش خال٣خ حُذٓخؽ حُؼصز٤ش ٗالكع إٔ حُصٞسس حُ٘خطـش صٞسس ٗغ٤ؾ حُذٓخؽ طشزٚ 

ٍّ ػ٠ِ ش٢ء كبٗٔخ ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ حُخخُن ٝحكذ : طٔخٓخً صٞسس حُ٘غ٤ؾ ٝٛزح إ د

ٌَل ) ٤ًَِٝ َِّ َش٢ْءٍت  ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ َِّ َش٢ْءٍت  ًُ ُٚ َخخُُِن  . [62: حُضٓش] (حَُِّ

واإلفؾ ىو الكذب، أي أف ىؤالء الذيف يفتروف عمى اهلل كذبًا ويقولوف إف ىذا 

القرآف ليس مف عند اهلل إنما كبلميـ مضطرب وال يستقيـ أبدًا، ولو تأممنا 

َوِفي اأَلْرِض آَياٌت ) :سمسمة اآليات نبلحظ أف اهلل تبارؾ وتعالى يقوؿ بعد ذلؾ

ـْ َأَفبل تُْبِصُروَف * ِلْمُموِقِنيَف  ـْ َوَما ُتوَعُدوفَ * َوِفي َأنُفِسُك * َوِفي السََّماِء ِرْزُقُك

ـْ َتنِطُقوفَ  . [23-20: الذاريات] (َفَوَربِّب السََّماِء َواأَلْرِض ِإنَُّو َلَحؽٌّ ِمْثَؿ َما َأنَُّك
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ـْ ): وىنا نصؿ إلى اليدؼ مف ىذه الحقيقة الكونية ِإنَُّو َلَحؽٌّ ِمْثَؿ َما َأنَُّك

أييا الممحدوف المشككوف بكتاب اهلل تبارؾ وتعالى كما أنكـ ال : ، أي(َتنِطُقوفَ 

تشكوف أبدًا في رؤيتكـ ليذا النسيج المحكـ، وكما أنكـ ال تشكُّقوف في أنكـ 

تنطقوف، كذلؾ ينبغي أف تدركوا وتتأكدوا أف ىذا الكبلـ ىو كبلـ اهلل تبارؾ 

وتعالى، ألنو ال يمكف لبشر أف يتنبأ بالبنية النسيجية لمكوف قبؿ أربعة عشر 

. قرناً 
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السماء تتكمـ في بداية خمقيا 

 

لنتأمؿ ىذا االكتشاؼ الكوني الجديد عف كبلـ السماء في بداية الخمؽ وكيؼ 

!.... أصدر الكوف ترددات صوتية ىادئة

بدأت قصتي مع ىذا البحث عندما قرأت مقالة ألحد الكّتاب يياجـ اإلعجاز 

ىذا الكاتب لـ يُرؽ لو أف يكوف كتاب اهلل معجزًا مف . العممي في القرآف الكريـ
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فيو يستغرب مف أي حقيقة كونية يتحدث عنيا . الناحية الكونية والعممية

. القرآف تكوف بعيدة عف المنطؽ المألوؼ

إف كّتاب اإلعجاز العممي يفسروف اآليات كما يحموا ليـ : يقوؿ ىذا الكاتب

. ويحّمموف النصوص القرآنية غير ما تحتمؿ مف الدالالت والمعاني والتأويؿ

وبعدما قرأت ىذه المقالة، وكعادتي تحّولُت إلى بعض المواقع ! وسبحاف اهلل

العممية لمتابعة أخبار الفضاء وجديد االكتشافات، وبينما أقمب صفحات 

وظننُت بادئ "!! الكوف الناشئ يتكمـ"اإلنترنت ظيرت لي مقالة غريبة بعنواف 

األمر أف ىذا عنواف قصة مف قصص الخياؿ العممي أو قصيدة شعر أو قصة 

قصيرة، ولكف وجدُت بأف ىذا الخبر يبثو أحد أشير مواقع الفضاء في العالـ 

www.space.com وصاحب ىذا االكتشاؼ الجديد ىو أحد عمماء الفضاء  

. وىو البروفيسور مارؾ ويتؿ مف جامعة فيرجينيا



87 

 

 

حٌُٕٞ ك٢ ٓشحكِٚ حُٔزٌشس ػ٘ذٓخ ًخٕ حُـخص ٣ظٔذد ٣ٝظٞعغ ٤ُشٌَ حُ٘ـّٞ، ٝهذ 

. ًخٗض حُ٘ظ٤ـش أٓٞحؿخً صٞط٤ش ٛخدثش

لقد أثبت ىذا العالـ في بحثو أف الكوف عندما كاف في مراحمو األولى أي في 

وقد ساعد عمى . مرحمة الغاز والغبار والحرارة العالية، أصدر موجات صوتية

انتشار ىذه األمواج وجود الغاز الكثيؼ الذي يمؤل الكوف والذي عمؿ كوسط 

ىذا االكتشاؼ ىو نتيجة لدراسة اإلشعاع . مناسب النتشار ىذه األصوات

. الميكرويفي لخمفية الكوف في مراحمو األولى بعد االنفجار الكبير
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لماذا ال ُيبدي صاحبنا كاتب اليجوـ استغرابو ! سبحاف اهلل: وقمت مف جديد

ألمر كيذا؟ وىؿ يممؾ الكوف لسانًا وحنجرة ليتكمـ بيما؟ وليت ىذا الكاتب يعمـ 

بؿ سوؼ نرى أكثر مف ذلؾ، فقد ! بأف القرآف تحدث بصراحة عف ىذا األمر

تحدث القرآف عف أشياء أكثر دقة وبعبارات مباشرة وواضحة وال تحتاج لتأويؿ، 

سوؼ نأتي اآلف بأقواؿ ىؤالء العمماء المادييف مف أفواىيـ، ونرى في كتاب اهلل 

تعالى حديثًا عنيا، ليكوف ىذا إعجازًا كونيًا مذىبًل؟ 

أمواج صوتية ُتسمع مف بدايات الكوف  

جاء في ىذا الخبر العممي الذي نشرتو العديد مف المجبلت المتخصصة 

: (1)والمواقع العممية عمى لساف كاتب المقاؿ وبالحرؼ الواحد 

"  The universe expanded rapidly after the Big Bang, during a 

period called inflation. Later, it continued to expand at a slower 

rate as it cooled enough for gas to condense and form stars. All 

this time, density variations contributed characteristics to the 

sound that Whittle's team has determined". 
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فيما . لقد توّسع الكوف بسرعة بعد االنفجار الكبير، خبلؿ فترة تدعى التضخـ"

بعد، تابع الكوف توسُّقعو بشكؿ أبطأ مما أدى إلى تبرد الغاز وتكثػفو وتشكيمو 

كؿ ىذا الوقت، ساىمت تغيرات الكثافة في تشكيؿ خصائص الصوت . لمنجوـ

". المحدد مف قبؿ فريؽ ويتؿ

نرى مف خبلؿ تصريحات العمماء واكتشافيـ أف الكوف في مراحمو المبكرة أي 

عندما كاف في مرحمة الغاز الحار، وعندما بدأت النجوـ بالتشكؿ مف ىذا الغاز 

الكوني، أصدر الكوف صوتًا استمّر حتى أصبح عمر الكوف مميوف سنة، وقد 

أمكف تحديد مواصفات ىذا الصوت واتضح بأنو ىادئ ومطيع، وبعد ذلؾ بدأت 

. النجوـ بالتشكؿ

لقد وجدُت في ىذا الكشؼ الكوني الجديد إجابة عف تساؤؿ شغمني لفترة طويمة 

َـّ اْسَتَوى ِإَلى ): في محاولة لفيـ معنى قولو تعالى عف الكوف في بدايات خمقو ُث

 (السََّماِء َوِىَي ُدَخاٌف َفَقاَؿ َلَيا َوِلؤْلَْرِض ِاْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًىا َقاَلَتا َأَتْيَنا َطاِئِعيفَ 

. [11: فصمت]
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فقد قرأت تفاسير القرآف ووجدُت أكثرىـ يؤكد بأف كبلـ السماء ىنا ىو كبلـ 

: فيذا ىو اإلماـ القرطبي رحمو اهلل تعالى يقوؿ في تفسير قولو تعالى. حقيقي

بؿ خمؽ اهلل فييما الكبلـ فتكممتا : وقاؿ أكثر أىؿ العمـ : "(َقاَلَتا َأَتْيَنا َطاِئِعيفَ )

. (2)" كما أراد تعالى

 ذبذبات كونية ىادئة 

ولكف ىذه الحقيقة العممية ىؿ ىي حقيقة فعبًل، أـ أنيا نظرية وتوقع؟ وكما 

. نعمـ ال يجوز لنا أبدًا أف نقوؿ في كتاب اهلل عز وجؿ برأينا دوف يقيف وتثّبت

لذلؾ فقد تطّمب ىذا األمر مني جولة واسعة في عالـ األخبار العممية الجديدة 

ووجدُت بأف جميع وسائؿ اإلعبلـ الغربية قد تناولت ىذا الخبر، وبالطبع لـ 

. يعارضو أحد ألنو مدعوـ بالمنطؽ العممي والعممي

والذي يتأمؿ القوانيف الرياضية التي أودعيا اهلل تعالى في الدخاف أو الغاز يجد 

ومف خبلؿ ما يسمى بيندسة ميكانيؾ السوائؿ أف أي غاز عندما يتمدد ويكبر 
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وذلؾ بسبب التغير في . حجمو يصدر عف ىذا التمدد موجات قد تكوف صوتية

. كثافة الغاز وحركة جزيئاتو واحتكاكيا ببعض مما يولد ىذه األمواج

وىذا ما حدث فعبًل في بداية نشوء الكوف عندما كاف دخانًا، فالتوسع والتمدد  

 
٣ٔؼَ . سعْ طخط٤ط٢ ُِظشددحص حُصٞط٤ش حُظ٢ أغِوٜخ حٌُٕٞ ك٢ ٓشحكِٚ حأل٠ُٝ

. حُخػ حألكو٢ طشدد حألٓٞحؽ حُصٞط٤ش، أٓخ حُٔلٞس حُؼٔٞد١ ك٤ٔؼَ ٓغظٟٞ حُصٞص

ًٝٔخ ٗشٟ ٖٓ خالٍ ٛزح حُٔ٘ل٢٘ ػذّ ٝؿٞد ٗظٞءحص كخدس، رَ ٛٞ ٓ٘لٖ ٛخدة 

ٝطؤَٓ ٓؼ٢ دهش حُز٤خٕ . ٣ذٍ ػ٠ِ ًٕٞ ٓط٤غ ُخخُوٚ ؿ٤ش ٓظٔشد ػ٠ِ أٓشٙ

حُوشآ٢ٗ ػ٘ذٓخ كذػ٘خ ػٖ ًالّ حٌُٕٞ ك٢ ٓشحكِٚ حأل٠ُٝ أ١ ٓشكِش حُـخص أٝ 

ْٝ ): حُذخخٕ ًػخ أَ ْٞ َُِٝأْلَْسضِ حِْثظ٤َِخ غَ خ  َٜ َُ ٍَ ٌٕل َكَوخ ٢َ ُدَخخ ِٛ َٝ خِء  َٔ َٟٞ ا٠َُِ حُغَّ َّْ حْعَظ ُػ

 َٖ َ٘خ غَخثِِؼ٤ خ َهخََُظخ أَط٤َْ ًٛ . [11: كصِض] (ًَْش

طبلؽ ىذه  أدى إلى احتكاؾ وتصادـ مكونات ىذا الحساء الكوني الحار، وا 

حتى إف بعض العمماء قد رسموا خطًا . األصوات التي تشبو حفيؼ الشجر
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، ويوضح المخطط البياني المرفؽ أف (3)بيانيًا يمثؿ ىذه الذبذبات الكونية 

. الذبذبات كانت غير عنيفة بؿ أشبو بالفحيح

إف ىذه اآلية تتحدث بوضوح شديد عف كبلـ لمكوف وىو في مرحمة الدخاف، 

ولكف لماذا سمى اهلل تعالى تمؾ المرحمة المبكرة مف عمر الكوف بالدخاف؟ إف 

فالكوف . ىذه الكممة ىي األقدر عمى التعبير عف حقيقة الكوف في ذلؾ الزمف

كاف ممتمئًا بالغاز الحار جدًا باإلضافة إلى الغبار الكوني، وكاف ىذا الغاز يشبو 

. (4)الغيوـ 

وبالفعؿ نجد أف العمماء استطاعوا رؤية غيوـ مف الغاز حوؿ أحد النجوـ 

البعيدة جدًا عمى حافة الكوف المرئي، ويؤكدوف أف النجوـ تتشكؿ مف غيوـ 

. الغاز ىذه

دقة كممات القرآف 

غيوـ مف الغاز، غاز حار، غبار، "إف القرآف اختصر كؿ ىذه المصطمحات 

أليست ىذه ! (ُدخاف)اختصرىا في كممة جامعة ومعبرة وىي .." ذرات متأينة
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الكممة تدّؿ عمى الغاز، وكذلؾ تدّؿ عمى الحرارة، وأيضًا فييا إشارة إلى ما يشبو 

الغيوـ؟ ليت ىؤالء العمماء قرءوا القرآف ووفَّروا عمى أنفسيـ ىذا الجيد في 

اختيار المصطمحات العممية، ألف القرآف أعطانا التعبير الدقيؽ مباشرة فيو 

! صادر مف خالؽ ىذا الكوف وىو أعمـ بأسراره

 

حُذخخٕ ح٢ٌُٗٞ ك٢ رذح٣ش حُخِن، ٗشٟ ك٢ ٛزٙ حُصٞسس حُـخص حُلخس حُز١ عخد 

: حٌُٕٞ هزَ رال٤٣ٖ حُغ٤ٖ٘، ٝٓؼٚ ٤ًٔخص ًز٤شس ٖٓ حُـزخس ح٢ٌُٗٞ، سحُغئحٍ

ػْ ): أ٤ُغض ٛزٙ ٌٓٞٗخص حُذخخٕ؟ ٛزح ٓخ كذػ٘خ ػ٘ٚ حُوشإٓ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ

. (حعظٟٞ ا٠ُ حُغٔخء ٢ٛٝ دخخٕ
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ولكف مف األشياء الغريبة والممفتة لبلنتباه والتي يصرح بيا العمماء اليوـ ما 

: (5)يقولو البروفيسور ويتؿ في خبر عممي 

"the cry from the birth of the cosmos can be heard." 

". يمكننا سماع البكاء الناتج عف والدة الكوف"

َفَما ): وتخطر ببالي آية تحدث فييا البارئ تبارؾ وتعالى عف بكاء السماء فقاؿ

ـُ السََّماُء َواأْلَْرُض َوَما َكاُنوا ُمْنَظِريفَ  ولكف األعجب . [29: الدخاف] (َبَكْت َعَمْيِي

!!! مف ذلؾ أف ىذه اآلية التي تتحدث عف بكاء السماء وردت في سورة الدخاف

وىذا الخبر العممي يعطي إمكانية حدوث الصوت والبكاء وغير ذلؾ مما لـ نكف 

وىذا يؤكد أف كؿ كممة في القرآف ىي الحؽ، بؿ لماذا ال يكوف . نفيمو مف قبؿ

ىذا الصوت الكوني ىو امتثاؿ ألمر اهلل تعالى؟ فجميع العمماء يؤكدوف أف 

توسع الكوف وتمدد الغاز فيو أحدث ىذه األصوات ونتج عف ىذا التمدد النجوـ 

إذف المرحمة الثانية بعد مرحمة الغاز أو الدخاف ىي مرحمة . التي نراىا اليوـ

. النجوـ، ىذا ما يراه العمماء يقيناً 
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مف الدخاف إلى المصابيح 

ولكف ماذا عف المرحمة التالية لمدخاف في القرآف؟ ماذا يخبرنا كتاب اهلل تعالى؟ 

: لو تأممنا اآلية التي تمي آية الدخاف مباشرة نجد قوؿ الحؽ عز وجؿ

َفَقَضاُىفَّ َسْبَع َسَمَواٍت ِفي َيْوَمْيِف َوَأْوَحى ِفي ُكؿِّب َسَماٍء َأْمَرَىا َوَزيَّنَّا السََّماَء )

ْنَيا ِبَمَصاِبيَح َوِحْفًظا َذِلَؾ َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِميـِ  وكما نرى اآلية . [12: فصمت] (الدُّق

تتحدث عف تزييف السماء بالنجوـ، وىذا ما يقولو العمماء اليوـ بالحرؼ الواحد 

 !كما رأينا

المصابيح الكونية العمبلقة 

فجميع عمماء الفضاء يقرروف أف الكوف كاف مميئًا بغاز حار ثـ تبرد وأوؿ ما 

والقرآف يقرر بأف السماء أو الكوف كاف دخانًا ثـ زيَّف اهلل . تشكؿ ىو النجوـ

 :السماء بالنجوـ وسماىا المصابيح، وىنا ال بّد مف تساؤؿ

وزينا السماء الدنيا بنجوـ، أو ): لماذا لـ يقؿ اهلل تعالى في ىذه اآلية بالذات

؟ لماذا ذكر المصابيح في ىذه المرحمة مف عمر الكوف (...كواكب أو مجرات
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عندما كاف دخانًا؟ ونحف نعمـ مف خبلؿ معاجـ المغة العربية بأف المصباح 

يستخدـ إلضاءة الطريؽ، ونعمـ بأف ضوء ىذه النجوـ ال يكاد يرى، فكيؼ سمى 

القرآف ىذه النجوـ بالمصابيح، فماذا تضيء ىذه المصابيح؟ 

 
كـ٤ٔغ . حُٔشحكَ حُظ٢ حًظشلٜخ حُؼِٔخء كذ٣ؼخً ُ٘شٞء ٝطشٌَ حُ٘ـّٞ ٖٓ حُذخخٕ

حُؼِٔخء ٣ئًذٕٝ إٔ حُٔشكِش حُظخ٤ُش ُِذخخٕ ٢ٛ ٓشكِش طشٌَ حُٔصخر٤ق أٝ 

: حُ٘ـّٞ شذ٣ذس حُِٔؼخٕ، ٝٛزح ٓخ أخزشٗخ رٚ حُوشإٓ، ػ٘ذٓخ طلذع ػٖ حُذخخٕ أٝالً 

ٝص٣٘خ ): ، ػْ طلذع ك٢ ح٣٥ش حُظخ٤ُش ٓزخششس ػٖ حُ٘ـّٞ حُالٓؼش(٢ٛٝ دخخٕ)

، كَٜ ؿخء ٛزح حُظشط٤ذ رخُٔصخدكش أّ ٛٞ رظوذ٣ش هللا (حُغٔخء حُذ٤ٗخ رٔصخر٤ق

؟؟ (رُي طوذ٣ش حُؼض٣ض حُؼ٤ِْ): عزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ حُوخثَ

ىذا التساؤؿ تطمب مني رحمة شائكة في عالـ االكتشافات الكونية حوؿ الكوف 

المبكر وتشكؿ النجوـ والدخاف الكوني، ولكف الذي أدىشني بالفعؿ أف العمماء 
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التقطوا صورًا رائعة لمنجوـ شديدة الممعاف أو الكوازرات، وأدركوا أف ىذه النجوـ 

األقدـ في الكوف تضيء الطريؽ الذي يصؿ بيننا وبينيا، وبواسطتيا استطاع 

العمماء دراسة ما حوليا واستفادوا مف إضاءتيا اليائمة والتي تبمغ ألؼ شمس 

!!! كشمسنا

ََ جديدًا وغريبًا وىو  أي " المصابيح الكاشفة"لذلؾ أطمقوا عمييا اسمًا

flashlights وسبحاف الذي سبقيـ إلى ىذا االسـ فقاؿ عف النجوـ التي ، 

ْنَيا ِبَمَصاِبيَح َوِحْفًظا َذِلَؾ َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِميـِ ): تزيف السماء  (َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّق

 .[12: فصمت]

أال نرى مف خبلؿ ىذا االسـ التطابؽ الكامؿ بيف ما يكشفو العمـ مف حقائؽ 

كونية يقينية، وبيف كممات القرآف الكريـ؟ ولكي يكوف كبلمنا موثقًا وعمميًا وفيو 

رد عمى أولئؾ المشككيف باإلعجاز العممي والكوني لكتاب اهلل تعالى، سوؼ 

. نأتي بأقواؿ العمماء بحرفيتيا ومف مصادرىا
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إ حُؼِٔخء . شٌَ ٗشٟ ك٤ٚ حُ٘ـّٞ حُزؼ٤ذس طظٜش ًخُٔصخر٤ق حُٔظألُجش ك٢ حُغٔخء

ٝهذ عزوْٜ حُوشإٓ ا٠ُ ٛزح حالعْ هزَ " ٓصخر٤ق"ح٤ُّٞ ٣غٕٔٞ ٛزٙ حُ٘ـّٞ 

أ٤ُغض ٛزٙ ٓؼـضس ٝحظلش . (ٝص٣ّ٘خ حُغٔخء حُذ٤ٗخ رٔصخر٤ق):  ع٘ش، كوخ1400ٍ

ُِوشإٓ؟ 

، (6)" متى تشكمت األبنية الكونية األولى: "لقد جاء في إحدى المقاالت بعنواف

: يقولوف بالحرؼ الواحد

"Since light from a quasar illuminates all of the material along 

its path to us, quasars serve as distant flashlights revealing the 

properties of the early universe." 
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بما أف النجوـ البلمعة تُنير كؿ المادة عمى طوؿ الطريؽ الواصؿ : "وىذا معناه

إلينا، فإف ىذه النجوـ تعمؿ مثؿ مصابيح كاشفة بعيدة تكشؼ خصائص الكوف 

". المبكر

وقد وجدُت بأف جميع العمماء عندما يتحدثوف عف ىذه النجوـ المبكرة البّراقة 

: (7)يشبيونيا بالمصابيح، حتى إف أحد ىؤالء العمماء يقوؿ 

"they act as the brightest flashlights" 

. (8)". إف ىذه النجوـ تعمؿ مثؿ المصابيح األكثر لمعاناً : "ومعنى ىذا الكبلـ 

إف ىؤالء العمماء عندما رأوا ىذه النجوـ البعيدة، رأوا تطابقًا تامًا بينيا وبيف 

المصابيح التي تضيء ليـ الطريؽ، ولذلؾ سارعوا إلى تسميتيا بيذا االسـ، 

وسبحاف مف سبقيـ إلى ىذا االسـ، كيؼ ال يسبقيـ وىو خالؽ المصابيح 

 !وخالؽ الكوف

ما معنى ىذا التطابؽ والتوافؽ بيف ما يكشفو العمماء في القرف  ...ونتساءؿ

الحادي والعشريف وبيف كتاب أُنزؿ قبؿ أربعة عشر قرنًا؟ وما معنى أف يسمي 
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العمماء األشياء التي يكتشفونيا تسميات ىي ذاتيا في القرآف وىـ لـ يقرءوا 

القرآف؟ 

 
أكذ حُ٘ـّٞ حُزشحهش أٝ حٌُٞحصحسحص ٣ُشٟ ػ٠ِ كخكش حٌُٕٞ حُٔشث٢، ٣ٝزؼذ ػ٘خ آالف 

حُٔال٤٣ٖ ٖٓ حُغ٘ٞحص حُعٞث٤ش، ٣ٝظٜش طٔخٓخً ًخُٔصزخف حُٔع٢ء ك٢ ٝعػ 

حُظالّ حُذحٓظ، الكع إٔ اظخءس ٛزح حُ٘ـْ أًزش ٖٓ اظخءس حُٔـشحص حُظ٢ طظٜش 

ٝطزخسى هللا حُؼظ٤ْ حُز١ خِن ٛزٙ حُ٘ـّٞ ٝص٣ٖ رٜخ حُغٔخء ٝعٔخٛخ . ٖٓ كُٞٚ

! هزَ ٛئالء حُؼِٔخء رخُٔصخر٤ق
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إنو يعني شيئًا واحدًا وىو أنكـ أييا الممحدوف المنكروف لكتاب اهلل وكبلمو، 

ميما بحثتـ وميما تطورتـ وميما اكتشفتـ، فسوؼ تعودوف في نياية الطريؽ 

إلى ىذا القرآف، وسوؼ ترجعوف إلى خالقكـ ورازقكـ والذي سخر لكـ ىذه 

األجيزة لتشاىدوا خمؽ اهلل تعالى وآياتو ومعجزاتو، والذي تعّيد في كتابو بأنو 

سُيريكـ آياتو في اآلفاؽ وفي القرآف حتى تستيقنوا بأف ىذا القرآف ىو كبلـ اهلل 

فيؿ تبّيف لكـ الحّؽ؟ . الحؽ

ـْ َآَياِتَنا ِفي اآْلََفاِؽ ): إذف استمعوا معي إلى ىذا البياف اإلليي المحكـ َسُنِريِي

ـْ َيْكِؼ ِبَربِّبَؾ َأنَُّو َعَمى ُكؿِّب َشْيٍء َشِييٌد  ـْ َأنَُّو اْلَحؽُّق َأَوَل ـْ َحتَّى َيَتَبيََّف َلُي َوِفي َأْنُفِسِي

ـْ َأاَل ِإنَُّو ِبُكؿِّب َشْيٍء ُمِحيطٌ *  ـْ ِفي ِمْرَيٍة ِمْف ِلَقاِء َربِّبِي -53: فصمت] (َأاَل ِإنَُّي

54] .

وجوه متعددة إلعجاز اآليات 

في اآليتيف السابقتيف عدة معجزات ال يمكف إنكارىا، وسوؼ نناقش ىذه 

. المعجزات دوف أي تأويؿ، بؿ سنبقى في المعنى المباشر والواضح لآليات
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وسوؼ نرى أف ىذه المعاني شديدة الوضوح، وبما يتناسب مع االكتشافات 

. الكونية الحديثة

فاآلية الكريمة تتحدث عف مرحمة مبكرة مف عمر الكوف في بدء الخمؽ، عندما 

َـّ اْسَتَوى ِإَلى ): كاف الغاز الحار يمؤل الكوف، وىذا ما نجده في قولو تعالى ُث

. (السََّماِء َوِىَي ُدَخافٌ 

، وىذه (ُدَخافٌ ): لقد عبرت اآلية أيضًا عف حقيقة الكوف وقتيا بكممة واحدة ىي

الكممة تعبر تعبيرًا دقيقًا عف حقيقة تمؾ المرحمة مف عمر الكوف واختصرت 

. الجمؿ الكثيرة التي يطمقيا العمماء لمتعبير عف تمؾ المرحمة بكممة واحدة فقط

وىذا إعجاز مذىؿ لمقرآف الكريـ في دقة كمماتو وتوافقيا مع العمـ الحديث 

. والحقائؽ اليقينية

تحدث القرآف عف قوؿ السماء في ذلؾ الوقت وطاعتيا لخالقيا، وقد يستغرب 

البعض مف ىذا األمر، فكيؼ تتكمـ السماء؟ ولكف األبحاث واالكتشافات الجديدة 

. أثبتت إمكانية إصدار األمواج الصوتية مف الكوف في مرحمة الدخاف أو الغاز
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لقد حددت اآلية المرحمة التي تكممت فييا السماء، وىي مرحمة الدخاف، وىذا 

فيـ وجدوا بأف الكوف في مرحمة الغاز الحار والغبار . ما اكتشفو العمماء اليوـ

. أصدر موجات صوتية نتيجة تمدده

المنحنيات البيانية التي رسمتيا أجيزة الكومبيوتر لكبلـ الكوف جاءت متناسبة 

فيذه المنحنيات لـ يظير فييا أية نتوءات . (َأَتْيَنا َطاِئِعيفَ ): مع قولو تعالى

حادة أو عنؼ أو تمرد، بؿ كما أكد العمماء كاف صوت الكوف ىادئًا وشبيوه 

 !بصوت الطفؿ الرضيع

كانت تشكؿ  (أو الغاز الحار والغبار)إف المرحمة التالية لمدخاف : يقوؿ العمماء

النجوـ البلمعة أو الكوازارات، وعندما درسوا ىذه النجوـ وجدوىا تعمؿ عمؿ 

المصابيح فيي تكشؼ وتنير الطريؽ الواصؿ إلينا ويمكف بواسطتيا رؤية 

واإلعجاز األوؿ ىنا يتمثؿ في السبؽ العممي لمقرآف في . األجساـ المحيطة بيا

تسمية ىذه النجوـ بالمصابيح، بما يتطابؽ مئة بالمئة مع ما يراه العمماء 
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أما اإلعجاز الثاني فيتمثؿ في أف القرآف حدد المرحمة الزمنية التي . اليوـ

 .خافدتشكمت فييا ىذه النجوـ وىي المرحمة التالية لمرحمة اؿ

 

ْنَيا ِبَمَصاِبيحَ ): إننا نجد في قوؿ اهلل تعالى ، حديثًا عف زينة (َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّق

فيـ يشبيوف ىذه . السماء بالنجوـ البراقة، وىذا ما يتحدث عنو العمماء اليوـ

وىذا !! النجوـ والمجرات والتي تشكؿ النسيج الكوني بالآللئ التي تزيف السماء

. (9)سبؽ عممي لمقرآف في استخداـ التعابير الدقيقة والمتوافقة مع الواقع 



105 

 

لو تأممنا النص القرآني لوجدنا بأف الخطاب فيو موجو لمكفار الذيف ال يؤمنوف 

ـْ َلَتْكُفُروَف ِبالَِّذي َخَمَؽ اأْلَْرَض ِفي َيْوَمْيِف ): بالخالؽ تبارؾ وتعالى ُقْؿ َأِئنَُّك

َوَجَعَؿ ِفيَيا َرَواِسَي ِمْف َفْوِقَيا َوَباَرَؾ * َوَتْجَعُموَف َلُو َأْنَداًدا َذِلَؾ َربُّق اْلَعاَلِميَف 

َـّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماِء * ِفيَيا َوَقدََّر ِفيَيا َأْقَواَتَيا ِفي َأْرَبَعِة َأيَّاـٍ َسَواًء ِلمسَّاِئِميَف  ُث

َفَقَضاُىفَّ * َوِىَي ُدَخاٌف َفَقاَؿ َلَيا َوِلؤْلَْرِض ِاْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًىا َقاَلَتا َأَتْيَنا َطاِئِعيَف 

ْنَيا  َسْبَع َسَمَواٍت ِفي َيْوَمْيِف َوَأْوَحى ِفي ُكؿِّب َسَماٍء َأْمَرَىا َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّق

 وىذا يشير إلى ِ.[12-9: فصمت] (ِبَمَصاِبيَح َوِحْفًظا َذِلَؾ َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِميـ

أف ىؤالء الممحديف ىـ مف سيكتشؼ ىذه الحقائؽ الكونية، وىـ مف سيراىا، 

و الخطاب  وىذا سبؽ عممي لمقرآف في تحديد مف سيرى ىذه الحقائؽ، لذلؾ وجَّ

. ليـ

 ..وىكذا

في ىذه الوجوه المتعددة رّد عمى دعوى أولئؾ الذيف يياجموف اإلعجاز العممي 

لكتاب اهلل تعالى، ورّد عمى كؿ مف يعتقد بأف المسمميف ما داموا متخمفيف 
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ورّد عمى مف ! عمميًا وتقنيًا، فبل يجب عمييـ أف يبحثوا في اإلعجاز العممي

يقوؿ بأف المسمميف ينتظروف دائمًا الغرب الممحد ليقدـ ليـ الحقائؽ 

. واالكتشافات العممية، ثـ ينسبوا ىذه االكتشافات لمقرآف

ففي اكتشافات الغرب ليذه الحقائؽ وحديث القرآف ! بؿ عمى العكس مف ذلؾ

عنيا بدقة مذىمة وخطاب القرآف ليؤالء الممحديف، في كؿ ذلؾ أكبر دليؿ عمى 

ولو كاف ىذه القرآف مف تأليؼ محمد . صدؽ كتاب اهلل تعالى، وأنو كتاب حؽّ 

صمى اهلل عميو وسمـ، لنسَب ىذه االكتشافات لنفسو، لماذا ينسبيا ألعدائو مف 

الممحديف ويخاطبيـ بيا؟؟ 

وفي نياية ىذا البحث ال نممؾ إال أف نسجد خشوعًا أماـ عظمة كتاب اهلل 

َوُقِؿ ) :تعالى وأماـ عظمة إعجازه، وال نممؾ إال أف نرّدد قوؿ الحؽ جّؿ وعبل

ا َتْعَمُموفَ  ـْ َآَياِتِو َفَتْعِرُفوَنَيا َوَما َربُّقَؾ ِبَغاِفٍؿ َعمَّ . [93: النمؿ] (اْلَحْمُد ِلمَِّو َسُيِريُك

ػػػػػػػػػػػػ 
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اليوامش 

كٍٞ حًظشخف حُؼخُْ حُل٢ٌِ ٓخسى ٣ٝظَ ٖٓ " حٌُٕٞ حُ٘خشت ٣ظٌِْ"ٓوخُش رؼ٘ٞحٕ  (1)

حُزشٝك٤غٞس ٓخسى ٣ٝظَ ٛٞ ٌٓظشق حُصٞص ح٢ٌُٗٞ، ٝهذ طلذع ٛزح . ؿخٓؼش ك٤شؿ٤٘٤خ

 أُق ع٘ش، ٝحعظٔش 380حُؼخُْ ػٖ حألٓٞحؽ حُصٞط٤ش حُظ٢ أغِوٜخ حٌُٕٞ ػ٘ذٓخ ًخٕ ػٔشٙ 

ٛزح حُصٞص حُ٘خطؾ ػٖ طٔذد ٝطٞعغ حٌُٕٞ كظ٠ أصزق ػٔش حٌُٕٞ ٤ِٕٓٞ ع٘ش، ػ٘ذٛخ 

: حُٔوخُش ٓٞؿٞدس ػ٠ِ ٓٞهغ حُلعخء ػ٠ِ حُشحرػ حُظخ٢ُ.. رذأص حُ٘ـّٞ حأل٠ُٝ رخُظشٌَ

http://www.space.com/scienceastronomy/big_bang_sound_040601.html 

ٍَ : )حٗظش طلغ٤ش حُوشغز٢ كٍٞ هُٞٚ طؼخ٠ُ (2) ٌٕل َكَوخ ٢َِٛ ُدَخخ َٝ خِء  َٔ َٟٞ ا٠َُِ حُغَّ َّْ حْعَظ ػُ

 َٖ َ٘خ غَخثِِؼ٤ خ َهخََُظخ أَط٤َْ ًٛ ْش ًَ  ْٝ ًػخ أَ ْٞ َُٝأِْلَْسضِ حِْثظ٤َِخ غَ خ  َٜ . [11: كصِض ](َُ

: ػ٠ِ حُشحرػ" حٌُٕٞ رذأ رلل٤ق ٤ُٝظ حٗلـخس: "حٗظش ٓوخُش رؼ٘ٞحٕ (3)

http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn5092 

: ٓؼالً حٗظش حُشٝحرػ (4)

http://abyss.uoregon.edu/~js/images/qhalo.mpg 

http://abyss.uoregon.edu/~js/images/NGC604.gif 

http://abyss.uoregon.edu/~js/glossary/globular_cluster.html 

 bbcػ٠ِ أخزخس " عٔخع رٌخء ٝالدس حٌُٕٞ: "ٛزٙ حُظصش٣لخص ؿخءص ك٢ ٓوخُش رؼ٘ٞحٕ (5)

:  ٝحُشحرػ 2004ٞٛ-6-23ك٢ خزش ٓ٘شٞس رظخس٣خ 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/3832711.stm 

: ٛزٙ حُٔوخُش ٓظٞكشس ػ٠ِ ٓٞهغ ًٝخُش ٗخعخ ُِلعخء ػ٠ِ حُشحرػ (6)

http://map.gsfc.nasa.gov/m_uni/uni_101firstobj.html 

: ٓظٞكشس ػ٠ِ حُشحرػ" حألرؼذ ك٢ حٌُٕٞ: "ك٢ ٓوخُش رؼ٘ٞحٕ (7)
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http://www.xs4all.nl/~carlkop/xquasar.html 

ٝٛزح هٍٞ ألكذ حُؼِٔخء، ٝٛٞ ًش٣غظٞكش طشششَ ٖٓ هغْ حُلِي ٝحُل٤ض٣خء رٞال٣ش  (8) 

 شٔظ 1018إ اظخءس ٗـْ الٓغ طؼخدٍ : "رٖ، ك٤غ ٣وٍٞ ٝحصلخً حٌُٞحصحس ًٔصزخف ٢ًٗٞ

" ًشٔغ٘خ

"A typical quasar's luminosity is somewhere in the order of 1018 suns," 

Churchill said, describing the quasar as a cosmic flashlight. 

: حُٔوخُش ٓظٞكشس ػ٠ِ حُشحرػ

http://www.collegian.psu.edu/archive/2001/01/01-23-01tdc/01-23-01dnews-

10.asp 

ُؼالػش ٖٓ ػِٔخء حُـشد حألًؼش شٜشس ( ُٔلش ػٖ حُ٘غ٤ؾ ح٢ٌُٗٞ)حٗظش ٓوخُش رؼ٘ٞحٕ  (9)

ػخُْ حُلِي  رٍٞ ٤ِٓش ٖٓ ٓؼٜذ حُل٤ض٣خء حُل٤ٌِش رؤُٔخ٤ٗخ، ٝؿٕٞ : ك٢ ٛزح حُٔـخٍ ْٝٛ

ك٤٘زٞ ٖٓ ٗلظ حُٔؼٜذ، ٝرخسٕ طٞٓغٕٞ ٖٓ ٓؼٜذ حُل٤ض٣خء ٝحُلِي رخُذحٗٔخسى، ًٔخ ٣شؿ٠ 

: حالغالع ػ٠ِ حُظلخص٤َ ػ٠ِ ٓٞهغ حُٔشصذ حألٝسٝر٢ حُـ٘ٞر٢ رؤُٔخ٤ٗخ ػ٠ِ حُشحرػ

http://www.eso.org/outreach/press-rel/pr-2001/pr-11-01.html 
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 ... الثقوب السوداء 

 آية كونية تشيد عمى صدؽ القرآف

 

.. سوؼ نعيش مع آية مف آيات الخالؽ عز وجؿ في رحاب ىذا الكوف الواسع

ىذه اآلية أقسـ الو  بيا، واليؼ ال يقسـ إال بعظيـ، إنيا الثقوب السوداء التي 

 ..شغمت العالـ لعشرات السنيف
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لو تأممنا اليوـ في اكتشافات العمماء نبلحظ أنيـ ومنذ أكثر مف ربع قرف تقريبًا 

يتحدثوف عف مخموقات غريبة ال ُترى، أطمقوا عمييا اسـ الثقوب السوداء، 

كيؼ تتشكؿ ىذه الثقوب ولماذا : والسؤاؿ! واعتبروىا مف أعظـ الظواىر الكونية

ال ترى، ولماذا ىي تجري بسرعة ىائمة وتكنس كؿ ما تصادفو في طريقيا؟ 

وىؿ يمكف أف نجد حديثًا واضحًا عف ىذه المخموقات في القرآف الكريـ؟ لنتدبر 

. ىذه الحقائؽ العممية اإليمانية ونسبح اهلل تعالى

ظاىرة الثقب األسود 

 كما يعّرفو عمماء وكالة ناسا ىو منطقة مف Black Holesالثقب األسود 

المكاف ُضغطت بشكؿ كبير فتجمعت فييا المادة بكثافة عالية جدًا بشكؿ يمنع 

أي شيء مف مغادرتيا، حتى أشعة الضوء ال تستطيع اليروب مف ىذه 

ويتشكؿ الثقب األسود عندما يبدأ أحد النجوـ الكبيرة باالنييار عمى . المنطقة

نفسو نتيجة نفاد وقوده، ومع أف الثقب األسود ال ُيرى إال أنو يمارس جاذبية 

ولكف كيؼ بدأت قصة ىذه المخموقات المحّيرة؟ . فائقة عمى األجساـ مف حولو
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رؼذ .. صٞسس طخ٤ِ٤ش ُؼوذ أعٞد ٣ٌ٘ظ ٣ٝزظِغ ٗـٔخً حهظشد ٓ٘ٚ ُٔغخكش ًخك٤ش

. كظشس هص٤شس عٞف ٣خظل٢ حُ٘ـْ دحخَ حُؼوذ حألعٞد

 اقترح االنكميزي جوف ميشيؿ والفرنسي بيير سايموف وجود 1790منذ عاـ 

 توقعت نظرية النسبية العامة 1915نجوـ مخفية في السماء، ثـ في عاـ 

آلينشتايف وجود ىذه األجساـ في الفضاء وأثرىا عمى الزماف والمكاف، وأخيرًا 

 تحدث األمريكي جوف ولير عف الثقوب السوداء كنتيجة 1967في عاـ 

 أثبت العمماء بواسطة مرصد ىابؿ وجود جسـ 1994في عاـ . النييار النجوـ
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 ويمتؼ حولو الغاز في دوامة واضحة، وقد M87غير مرئي في مركز المجرة 

ثـ توالت ! قدروا وزف ىذا الجسـ بثبلثة آالؼ مميوف ضعؼ وزف الشمس

 .األدلة عمى وجود ىذه األجساـ بواسطة األشعة السينية

 
كظ٠ ٣ظلٍٞ حُ٘ـْ ا٠ُ ػوذ أعٞد ك٢ ٜٗخ٣ش ك٤خطٚ ٣ـذ إٔ ٣ظٔظغ رٌظِش ًز٤شس، 

كخُشٔظ ٓؼالً ك٢ ٜٗخ٣ش ك٤خطٜخ عٞف طغظِٜي ٝهٞدٛخ ح١ُٝٞ٘ ٝط٘طلت رٜذٝء، 

ٝسرٔخ ٗـذ ك٢ ًظخد هللا . ُٖٝ طظلٍٞ ا٠ُ ػوذ أعٞد ألٕ ٝصٜٗخ ؿ٤ش ًخف ُزُي

َِّٞسصْ ): طؼخ٠ُ اشخسس ُط٤لش ا٠ُ ٛزح حُظلٍٞ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ ًُ ُظ  ْٔ  (اَرح حُشَّ

ارٕ ٤ُظ ٛ٘خُي أ١ ح٤ٜٗخس ُِشٔظ اٗٔخ حٗطلخء رط٢ء، ٝٛزح ٓخ . [1: حُظ٣ٌٞش]

َِّٞسصْ )ػزّش ػ٘ٚ حُوشإٓ رٌِٔش  َّٞس)كل٢ حُوخٓٞط حُٔل٤ػ ٗـذ ًِٔش . (ًُ أ١ أدخَ  (ً

رؼعٚ ك٢ رؼط، ٝٛزح ٓخ ع٤لذع ُِشٔظ ك٤غ طظذحخَ ٓخدطٜخ رؼعٜخ ك٢ 

. رؼط كظ٠ طغظِٜي ٝهٞدٛخ ٝط٘طلت
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إف أي نجـ يبمغ وزنو عشريف ضعؼ وزف شمسنا يمكنو في نياية حياتو أف 

. يتحوؿ إلى ثقب أسود، وذلؾ بسبب حقؿ الجاذبية الكبير وبسبب كتمتو الكبيرة

ولكف النجـ إذا كاف صغيرًا ونفد وقوده فإف قوة الجاذبية وبسبب كتمتو الصغيرة 

وغير الكافية لضغطو حتى يتحوؿ إلى ثقب أسود، في ىذه الحالة يتحوؿ إلى 

.  أي نجـ ميتwhite dwarfقـز أبيض 

يتميز الثقب األسود بجاذبية فائقة، ولذلؾ فإف أي غاز قريب منو سينجذب إليو 

ويدور في دوامو عنيفة مولدًا حرارة عالية نتيجة ىذا الدوراف مثؿ اإلعصار 

السريع، ىذه الحرارة تبث األشعة السينية باستمرار، وىذه األشعة يمكف 

لمفمكييف التقاطيا بسيولة بواسطة أجيزتيـ، ولذلؾ يعمموف بأف ىذه المنطقة 

. تحوي ثقبًا أسود

لماذا ال ُترى؟ 

إف سرعة اليروب ىي السرعة البلزمة لمجسـ لكي ينفمت مف حقؿ الجاذبية 

المحيط بو، وفي أرضنا نجد أف أي جسـ حتى يتمكف مف الخروج مف نطاؽ 
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 كيمو مترًا في الثانية 11.2الجاذبية األرضية يجب أف ُيقذؼ بسرعة أكبر مف 

وفي حالة الثقب األسود تكوف سرعة اليروب عالية جدًا وال يمكف ألي . الواحدة

 ألؼ كيمو متر في 300جسـ تحقيقيا، حتى الضوء الذي يتحرؾ بسرعة 

الثانية ال يستطيع اليروب مف جاذبية الثقب األسود ألف سرعتو غير كافيو 

. وىذا ما يجعؿ الثقب األسود مختفيًا ال ُيرى!! لذلؾ

 

لكي ندرؾ عظمة ىذه النجوـ الخانسة، تخيؿ أنؾ رميت حجرًا وأنت تقؼ عمى 

األرض سوؼ يرتد ىذا الحجر عائدًا بفعؿ جاذبية األرض، ولكف إذا زادت سرعة 
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 كيمو مترًا في الثانية سوؼ يخرج خارج 11.2ىذا الحجر حتى تصؿ إلى 

بالنسبة لمقمر سرعة اليروب فقط . الغبلؼ الجوي ويفمت مف جاذبية األرض

 .  كيمو متر في الثانية ألف جاذبيتو أقؿ2.4

اآلف تصور أف سرعة اليروب عمى سطح الثقب األسود تزيد عمى سرعة 

 ألؼ كيمو مترًا في الثانية، وبالتالي حتى الضوء ال 300الضوء، أي أكثر مف 

. يستطيع المغادرة، ولذلؾ فإف الثقب األسود مظمـ ال ُيرى أبداً 

ولكي نتخيؿ عظمة ىذه المخموقات فإف أحد العمماء أجرى قياسًا لوزف الثقب 

األسود فوجد أف ممعقة مف الشاي لو قمنا بأخذ حفنة قميمة مف ىذا الثقب 

األسود بحجـ ممعقة الشاي سيكوف وزنيا أكثر مف أربع مئة ألؼ مميوف طف ، 

كذلؾ وجد العمماء ثقوبًا سوداء كتمتيا أكبر بعشرة آالؼ مرة مف كتمة الشمس، 

! وقد تصؿ كتمة الثقب األسود إلى أكثر مف ألؼ مميوف كتمة الشمس
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القرآف يتحدث عف الثقوب السوداء بوضوح 

يخبرنا عمماء الغرب اليوـ حقيقة عممية وىي أف الثقوب السوداء تسير وتجري 

وتكنس كؿ ما تصادفو في طريقيا، وقد جاء في إحدى الدراسات حديثًا عف 

: ما نصو (8حسب المرجع رقـ )الثقوب السوداء 

It creates an immense gravitational pull not unlike an invisible 

cosmic vacuum cleaner. As it moves, it sucks in all matter in its 

way — not even light can escape. 

: وىذا يعني

تخمؽ قوة جاذبية ىائمة تعمؿ مثؿ مكنسة كونية – أي الثقوب السوداء - إنيا 

ال ُترى، عندما تتحرؾ تبتمع كؿ ما تصادفو في طريقيا، حتى الضوء ال يستطيع 

. اليروب منيا

: وفي ىذه الجممة نجد أف الكاتب اختصر حقيقة ىذه الثقوب في ثبلثة أشياء

 invisible: ىذه األجساـ ال ُترى- 1

 vacuum cleaner: جاذبيتيا فائقة تعمؿ مثؿ المكنسة- 2
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 moves: تسير وتتحرؾ باستمرار- 3

 

 قد جاء بشكؿ 2006وربما نعجب إذا عممنا أف ىذا النص المنشور في عاـ 

فقد اختصر !!! أكثر ببلغة ووضوحًا في كتاب منذ القرف السابع الميبلدي

 !! القرآف كؿ ما قالو العمماء عف الثقوب السوداء بثبلث كممات فقط

ـُ ِباْلُخنَِّس ) :يقوؿ تعالى ونحف . [16-15: التكوير] (اْلَجَواِر اْلُكنَّسِ * َفبَل أُْقِس

: في ىذا النص أماـ ثبلث حقائؽ عف مخموقات أقسـ اهلل بيا وىي
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أي التي تختفي وال ُترى أبدًا، وقد سمِّبي الشيطاف بالخناس ألنو :  اْلُخنَِّس -1

 أي غير invisibleوىذا ما يعبر عنو العمماء بكممة . ال ُيرى مف قبؿ بني آدـ

. مرئي

وىذا ما يعبر عنو العمماء . أي التي تجري وتتحرؾ بسرعات كبيرة:  اْلَجَوارِ -2 

.  أي تتحرؾmoveبكممة 

وىذا ما يعبر . أي التي تكنس وتبتمع كؿ ما تصادفو في طريقيا:  اْلُكنَّسِ -3

.  أي مكنسةvacuum cleanerعنو العمماء بكممة 

ماذا يعني ذلؾ؟ 

منذ القرف السابع الميبلدي لـ يكف أحد عمى وجو األرض يتصور أف في 

السماء نجومًا تجري وتكنُس وتجذب إلييا كؿ ما تصادفو في طريقيا، ولـ يكف 

أحد يتوقع وجود ىذه النجوـ مع العمـ أنيا ال ُترى أبدًا، ولكف القرآف العظيـ 

كتاب رب العالميف حدثنا عف ىذه المخموقات بدقة عممية مذىمة، وبالتالي 

نستنتج أف القرآف يسبؽ العمماء في الحديث عف الحقائؽ الكونية، وأف ىذه 
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المخموقات ما ىي إال آية تشيد عمى قدرة الخالؽ في كونو، وىذا يدؿ عمى أف 

َوَلْو ): القرآف كتاب اهلل تعالى وليس كتاب بشر، يقوؿ تعالى عف كتابو المجيد

. [82: النساء] (َكاَف ِمْف ِعْنِد َغْيِر المَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتبَلًفا َكِثيًرا
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.. كونيةحقائؽ 

  يـو القيامةتنذر باقتراب

 

رحمة مف أحداث يوـ القيامة ونحمميا عمميًا لنخرج بنتيجة اآلف نعيش سوؼ 

وىي أف كؿ ما جاء بو القرآف يتفؽ مع العمـ والحقائؽ العممية، وىذا دليؿ عمى 

.... صدؽ ذلؾ اليوـ
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عندما يكوف الحديث في القرآف الكريـ عف يوـ القيامة، فيذا يعني أف اهلل 

تبارؾ وتعالى يصور لنا ذلؾ اليوـ وكأننا نعيشو ونراه، فاهلل تبارؾ وتعالى أنزؿ 

القرآف لنتعرؼ عمى يوـ القيامة، ألف ىذا اليوـ ىو أىـ يوـ في حياة كؿ واحد 

. منا

ولذلؾ فإف اهلل قد ختـ كتابو بآية تأمرنا أف نتقي اهلل عز وجؿ وأف نعمؿ لذلؾ 

َواتَُّقوا ) :اليوـ، ولذلؾ فإف اهلل تبارؾ وتعالى قاؿ في آخر آية نزلت مف القرآف

ـْ اَل ُيْظَمُموفَ  َـّ ُتَوفَّى ُكؿُّق َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُى  (َيْوًما ُتْرَجُعوَف ِفيِو ِإَلى المَِّو ُث

ينبغي أف نعيد حساباتنا وأف نفكر بأننا سيأتي عمينا يوـٌ نقؼ  [281: البقرة]

فيو أماـ اهلل، ينبغي أف نجّيز اإلجابة منذ ىذه المحظة ألف اهلل تبارؾ وتعالى 

نَّوُ ): سيسألنا ماذا فعمنا بيذا القرآف، وماذا قدمنا لو، يقوؿ عز وجؿ أي  (َواِ 

، ولكف الممحد دائمًا [44: الزخرؼ] (َلِذْكٌر َلَؾ َوِلَقْوِمَؾ َوَسْوَؼ ُتْسَأُلوفَ )القرآف 

ينكر ذلؾ اليوـ، ويعتقد أنو إذا مات انتيى كؿ شيء، ولذلؾ فإف اهلل تبارؾ 

. وتعالى في آيات كثيرة، حدثنا عف يوـ القيامة
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والعجيب في ىذه اآليات أف اهلل تبارؾ وتعالى يستخدـ الحقائؽ العممية ويقسـ 

ـُ فيو  بالظواىر الكونية التي خمقيا عمى أف ذلؾ اليوـ حؽ، وأنو سيأتي يوـٌ تعم

كؿ نفس ما كسبت وما أحضرت وما قدمت وأخرت، فإذا تأممنا كثيرًا مف اآليات 

ـُ َربُّقَؾ ): نبلحظ أف اهلل تبارؾ وتعالى يقوؿ َوَوَجُدوا َما َعِمُموا َحاِضًرا َواَل َيْظِم

يوـ القيامة سيرى كؿ إنساف أعمالو وكأنيا تعرض أمامو  [49: الكيؼ] (َأَحًدا

 أي سوؼ يحضر اهلل تعالى ىذه (َوَوَجُدوا َما َعِمُموا َحاِضًرا): ويراىا رؤية يقينية

. األعماؿ ويضعيا أماـ ىذا اإلنساف ويراىا

ىناؾ آيات كثيرة تتجمى عف يوـ القيامة وأحداث القيامة، ولكف الممحد ال يقتنع 

إال بالحقائؽ العممية، فبعض الممحديف يقولوف كيؼ يمكف أف نرى أعمالنا في 

َوَقاُلوا ): ذلؾ اليوـ وكيؼ يمكف مثبًل لمجمد أف يتكمـ وينطؽ يقوؿ تبارؾ وتعالى

َؿ  ـْ َأوَّ ـْ َعَمْيَنا َقاُلوا َأْنَطَقَنا المَُّو الَِّذي َأْنَطَؽ ُكؿَّ َشْيٍء َوُىَو َخَمَقُك ـَ َشِيْدُت ـْ ِل ِلُجُموِدِى

َلْيِو ُتْرَجُعوفَ  فاهلل عز وجؿ أودع في الدنيا أمثمة لكي . [21: فصمت] (َمرٍَّة َواِ 

. نمجأ إلييا في تقريب نظرتنا وفيمنا ليوـ القيامة
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ِٕ ): ػ٘ذٓخ ٣وٍٞ هللا طزخسى ٝطؼخ٠ُ خ َٛ ًَخُّذِ َْٝسَدًس  ٌَخَْٗض  خُء َك َٔ َْٗشوَِّض حُغَّ  (َكبَِرح ح

ٛزٙ آ٣ش ٖٓ آ٣خص هللا طلذػ٘خ ػٖ حٗشوخم حُغٔخء ٝأٜٗخ عظٌٕٞ . [37: حُشكٖٔ]

ٝسدس ًخُذٛخٕ، ٗالكع إٔ حُؼِٔخء كذ٣ؼخً ٝؿذٝح رؼط حُ٘ـّٞ حُظ٢ ط٘لـش ٝٓـشحص 

ط٘لـش رؤًِٜٔخ ٝؿذٝح أٜٗخ طشعْ ُٞكش طشزٚ حُِٞكش حُض٣ظ٤ش رؤُٞحٕ صح٤ٛش ٝٛزٙ 

حُِٞكخص حُظ٢ طشعٜٔخ حُ٘ـّٞ أػ٘خء ح٤ٜٗخسٛخ غزؼخً ال طٔؼَ ٣ّٞ حُو٤خٓش اٗٔخ ٢ٛ 

ٛزٙ حُصٞسس الٗلـخس ٗـْ ك٢ حُغٔخء، ٢ٛٝ ال . صٞسس ٓصـشس ػٖ ٣ّٞ حُو٤خٓش

. طٔؼَ ٣ّٞ حُو٤خٓش اٗٔخ صٞسس ٓصـشس ػٖ ح٤ٜٗخس حُغٔخء ك٢ رُي ح٤ُّٞ

ِإَذا الشَّْمُس ): نحف طبعًا لف نستطيع أف نرى تكور الشمس، يقوؿ تبارؾ وتعالى

َرتْ  لف نستطيع أف نرى ىذا النجـ الذي ىو الشمس وىو . [1: التكوير] (ُكوِّب

ينفجر مثبًل، أو يتكور عمى نفسو، ولكننا نستطيع أف نرى انييار النجوـ وموت 
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النجوـ مف خبلؿ التمسكوبات التي تمتقط آالؼ الصور يوميًا عف موت ىذه 

. النجوـ وانفجارىا، فيذه صورة مصغرة عف نياية الكوف

 
ـَِّشصْ ): ػ٘ذٓخ ٣وٍٞ طزخسى ٝطؼخ٠ُ ُْزَِلخُس ُع أ١ أك٤ٔض، ٝحُؼشد . [6: حُظ٣ٌٞش] (َٝاَِرح ح

عـش حُظ٘ٞس، أ١ أكٔخٙ ٝسكغ دسؿش كشحسطٚ، ٢ٌُٝ ٗظٌٖٔ ٖٓ طخ٤َ ٛزح : طوٍٞ

حألٓش ٝٗغظط٤غ إٔ ٗذسى ٤ًق ع٤لذع ٛزح حألٓش، كبٕ هللا أٝدع ك٢ أػٔخم ٛزٙ 

حُزلخس شوٞهخً ٝصذٝػخً ٝأٓخًٖ طظذكن ٜٓ٘خ حُلْٔ حُٔ٘صٜشس ُظشكغ دسؿش كشحسس 

حُٔخء ا٠ُ أًؼش ٖٓ أُق دسؿش ٝٗشٟ ًٝؤٕ حُٔخء طشطلغ كشحسطٚ ٣ٝظْ اكٔخإٙ رشذس، 

كٜزح حُٔشٜذ ال ٣ٔؼَ ٣ّٞ حُو٤خٓش اٗٔخ ٛٞ صٞسس ٓصـشس ػٖ رُي ح٤ُّٞ، ُٝزُي 
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 (ظخٛشس حُزلش حُٔغـٞس)كبٕ هللا طزخسى ٝطؼخ٠ُ أهغْ رٜزٙ حُظخٛشس ح٤ٌُٗٞش 

ٞس ): كوخٍ ـُ َْٔغ ُْ ُْزَْلِش ح َٞحهِغٌل * َٝح َّٕ َػَزحَد َسرَِّي َُ . [7-6: حُطٞس] (اِ

وىذا يدؿ عمى أف اهلل تبارؾ وتعالى يكممنا عف يوـ القيامة بمغة الحقائؽ 

العممية، ولو تأممنا آيات القرآف نبلحظ أف ىنالؾ الكثير مف اآليات التي تتحدث 

أثناء الحديث عف يوـ القيامة ذكرت مرتيف في  (البحار)فكممة . عف ىذا األمر

َرتْ ): القرآف فقط، في قولو تعالى في سورة التكوير َذا اْلِبَحاُر ُسجِّب : التكوير] (َواِ 

َرتْ ): وفي السورة التي تمييا سورة االنفطار. [6 َذا اْلِبَحاُر ُفجِّب : االنفطار] (َواِ 

3] .

إف محمدًا صمى اهلل : وىاتيف اآليتيف كانتا مدخبًل ألولئؾ المشككيف عندما قالوا

َرتْ )عميو وسمـ ينسى ما كتبو فتارة يقوؿ  َرتْ )، وتارة (ُسجِّب ، وىذا اتياـ (ُفجِّب

باطؿ ألف القرآف ليس كبلـ محمد صمى اهلل عميو وسمـ، إنما ىو كبلـ رب 

. محمد سبحانو وتعالى، ىو كبلـ الخالؽ الذي خمؽ ىذه البحار وىو أعمـ بيا

ذا تأممنا ىاتيف السورتيف نرى إعجازًا في تسمسؿ مراحؿ ىذا االنفجار، فنحف  وا 

نعمـ إذا درسنا فيزياء المياه وتركيب ىذه المياه، أف الماء يتألؼ مف ذرتيف مف 



126 

 

الييدروجيف وذرة واحدة مف األوكسجيف، وعندما ترتفع درجة حرارة الماء إلى 

، تتفكؾ ىذه الذرات وتشكؿ مزيجًا غازيًا (آالؼ الدرجات المئوية)حدود كبيرة 

شديد االنفجار وىذا ما يحدث في المختبرات عندما نقوـ بوضع كمية مف الماء 

ونقوـ بتحميميا كيربائيًا، نرى أف فقاعات الييدروجيف واألوكسجيف تذىب 

وتتجمع، فيذا المزيج مف الييدروجيف واألوكسجيف، يقوؿ العمماء عنو ىو 

 .مزيج شديد االنفجار يعني يمكف أف ينفجر بأقؿ شرارة

ولذلؾ فإف البحار الذي حدثنا اهلل تبارؾ وتعالى عنيا وجعؿ قيعانيا دائمًا تتدفؽ 

منيا الحمـ المنصيرة وآالؼ الفوىات مف البراكيف وآالؼ الشقوؽ، وىنالؾ دائرة 

في قاع المحيطات يسمييا العمماء دائرة النار، محاطة بحمقة كبيرة جدًا تمتد 

آلالؼ الكيمو مترات وتتدفؽ منيا الحمـ المنصيرة وكأننا نرى البحر يحترؽ أو 

ِإفَّ َعَذاَب َربِّبَؾ * َواْلَبْحِر اْلَمْسُجوِر ): يشتعؿ ولذلؾ فإف اهلل تبارؾ وتعالى قاؿ

، فانظروا كيؼ ربط البياف اإلليي بيف البحر المحمَّى [7: الطور] (َلَواِقعٌ 

المسجور وبيف عذاب اهلل بنار جنيـ، وأف عذاب اهلل سيكوف أعظـ مف ىذا 

. المشيد بكثير
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فعندما يأتي يوـ القيامة سوؼ تشتعؿ البراكيف في قاع المحيطات، وىذا ما 

يقولو العمماء، ىذا ليس كبلمًا نظريًا، إنما ىو كبلـ عممي، ألف ىذه األلواح 

 (مف قطر األرض% 1قشرة األرض رقيقة جدًا، أقؿ مف )التي تغمؼ األرض 

ىذه القشرة ىي عبارة عف ألواح تتحرؾ باستمرار وكمما تحرؾ لوحاف وابتعدا 

عف بعضيما تتدفؽ مبلييف األطناف مف الصخور الممتيبة ودرجة حرارتيا آالؼ 

وسوؼ يأتي زمف ىو يوـ . وتتدفؽ بكثرة عبر ىذه الصدوع. الدرجات المئوية

القيامة تضطرب فيو حركة ىذه القشرة األرضية، وبعد ذلؾ سوؼ تزداد ىذه 

الصدوع وتتدفؽ كميات كبيرة مما يعني أف البحر ستبمغ درجة حرارتو آالؼ 

الدرجات وتتفكؾ ىذه الذرات مف الماء إلى األوكسجيف والييدروجيف ويتشكؿ 

َذا ): ذلؾ المزيج المنفجر الذي ينفجر وبالتالي يتحقؽ وعد اهلل تبارؾ وتعالى َواِ 

َرتْ  . [3: االنفطار] (اْلِبَحاُر ُفجِّب

لو تأممنا أي انفجار ودرسناه فيزيائيًا نبلحظ أف االنفجار حتى يحدث ال بد مف 

ارتفاع في درجة الحرارة أي أف ىنالؾ عممية تسخيف أواًل، ثـ انفجار، وىذا ما 

َرتْ ): فقاؿ في سورة التكوير أوالً : حدثنا القرآف عنو َذا اْلِبَحاُر ُسجِّب : التكوير] (َواِ 
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َرتْ ) :ثـ في السورة التي تمييا قاؿ. [6 َذا اْلِبَحاُر ُفجِّب .. إذاً . [3: االنفطار] (َواِ 

 .ثـ التفجير.. التسجير واإلحماء وارتفاع درجة الحرارة أوالً 
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إذًا في ترتيب ىاتيف اآليتيف ليس ىناؾ أخطاء عممية أو أنو كما يقولوف إف 

النبي صمى اهلل عميو وسمـ أخطأ أو نسي فتارة يقوؿ فجرت وتارة يقوؿ 

ىناؾ تسمسؿ عممي مف اهلل تبارؾ وتعالى أودعو لنا لنكتشفو في .. ال.. سجرت

ولذلؾ . ىذا العصر وليكوف لنا دليبًل عمى صدؽ ىذا القرآف وصدؽ يوـ القيامة

بعدما عدد لنا اهلل تمؾ األحداث التي ستتـ يوـ القيامة مف تكوير لمشمس، 

: التكوير] (َعِمَمْت َنْفٌس َما َأْحَضَرتْ ) :يقوؿ.... وانكدار لمنجوـ، وتسجير البحار

14] .

َذا * ِإَذا السََّماُء اْنَفَطَرْت ): وفي السورة التي تمييا يقوؿ اهلل تبارؾ وتعالى َواِ 

َرْت * اْلَكَواِكُب اْنَتَثَرْت  َذا اْلِبَحاُر ُفجِّب َذا اْلُقُبوُر ُبْعِثَرْت * َواِ  َعِمَمْت َنْفٌس َما * َواِ 

َرْت  ْنَساُف َما َغرََّؾ ِبَربِّبَؾ اْلَكِريـِ * َقدََّمْت َوَأخَّ وىنا . [6-1: االنفطار ] (َيا َأيُّقَيا اإلِْ

نأتي إلى اليدؼ مف ذكر ىذه الحقائؽ، المخاطب دائمًا بيذه الحقائؽ ىو 

اإلنساف، ألف ىذا اإلنساف ىو المعني بيذا الخطاب اإلليي ليتذكر يوـ القيامة 

. ويعد لو العدة
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خ ): ٣وٍٞ طزخسى ٝطؼخ٠ُ َٜ َُْضحَُ ُِْضَُِض حأْلَْسُض ِص خ* اَِرح ُص َٜ : حُضُضُش] (َٝأَْخَشَؿِض حأْلَْسُض أَْػَوخَُ

خ)ٝحٗظشٝح ا٠ُ ًِٔش  [1-2 َٜ ٛزٙ حٌُِٔش طذٍ ػ٠ِ إٔ ك٢ حألسض أش٤خء  (أَْػَوخَُ

ػو٤ِش، ٝحُؼِٔخء ٣وُٕٞٞ ًِٔخ ٗضُ٘خ ك٢ حألسض صحدص ًؼخكش حُٔخدس، أ١ إٔ ًؼخكش 

حُوششس حألسظ٤ش أهَ ٖٓ حُطزوش حُظ٢ ط٤ِٜخ، ًِٝٔخ طؼٔو٘خ طضدحد حٌُؼخكش ا٠ُ 

. كذٝد ًز٤شس ُٝزُي ٣ضدحد ػوَ ٛزٙ حُطزوخص

َوَأْخَرَجِت * ِإَذا ُزْلِزَلِت اأْلَْرُض ِزْلَزاَلَيا ): وىكذا نرى أف اهلل تبارؾ وتعالى قاؿ

ْنَساُف َما َلَيا * اأْلَْرُض َأْثَقاَلَيا  ِبَأفَّ َربََّؾ * َيْوَمِئٍذ ُتَحدِّبُث َأْخَباَرَىا * َوَقاَؿ اإلِْ

فيذه اآليات ىنالؾ ىدؼ منيا وىو أف تتذكر أييا . [5-1: الزلزلة] (َأْوَحى َلَيا

 . اإلنساف ىذه األحداث التي ستمّر بؾ وسوؼ تقؼ بيف يدي اهلل تبارؾ وتعالى
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فاهلل تبارؾ وتعالى عندما يحدثنا عف ىذا اليوـ ويحدثنا عف حقائؽ عممية 

وظواىر كونية سوؼ تحدث، ونأتي إلى العمماء وما يكشفونو مف حقائؽ 

. الشمس ستتكور عمى نفسيا: وجميعيـ يؤكدوف أف ىذه الظواىر ستحدث

 .والزالزؿ سوؼ تكثر. النجوـ سوؼ تنكدر وتنطفئ وتختفي

 

ذا رجعنا إلى قولو تعالى كيؼ :  وطرحنا السؤاؿ(َوَوَجُدوا َما َعِمُموا َحاِضًرا): وا 

يمكف لئلنساف أف يتخيؿ أف األحداث التي صنعيا في الدنيا سيجدىا تمامًا 
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إننا إذا استطعنا أف :  تقوؿ النظرية النسبية؟(َوَوَجُدوا َما َعِمُموا َحاِضًرا): أمامو

نسير بسرعة تساوي سرعة الضوء، سوؼ يتوقؼ عند ىذه النقطة الزمف، 

ذا  فاإلنساف الذي يسير بسرعة الضوء فإنو سوؼ يتوقؼ الزمف مف حولو، وا 

تجاوز ىذه السرعة سوؼ يعود ويرى الماضي حقيقة واقعة أمامو، ولذلؾ قاؿ 

 فيذا إثبات عممي عمى إمكانية رؤية .(َوَوَجُدوا َما َعِمُموا َحاِضًرا): تعالى

 !الماضي

لماذا ىذه الحقائؽ العممية؟ 

إف ىذه الحقائؽ العممية ىي وسيمة لتقريب الصورة إلى أذىاننا، فتفكير 

اإلنساف محدود، عندما خاطبو اهلل تبارؾ وتعالى وأخبره عف نعيـ الجنة مثبًل، 

وأخبره بأف الجنة فييا أنيار مف عسؿ مصفى وفييا أيضًا أنيار مف ماء غير 

فحتى نتخيؿ ىذه األنيار خمؽ اهلل .. آسف وفييا أنيار مف لبف لـ يتغير طعمو

تعالى لنا في الدنيا العسؿ، وخمؽ لنا المبف، وخمؽ لنا مثبًل الفاكية، وحدثنا أف 

.. الجنة يوجد فييا فاكية ولكف فاكية الدنيا غير فاكية اآلخرة
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فدائمًا أحب أف أؤكد عمى ىذه النقطة الجوىرية وىي أف الحقائؽ العممية ىي 

فقط لتدبر وفيـ القرآف، وليست حجة عمى القرآف، أي نحف ال نستخدـ الحقائؽ 

نحف نتأمؿ ىذه .. ال! العممية ألننا نشؾ في ىذا الكتاب أو ألف إيماننا ضعيؼ

َوَيَتَفكَُّروَف ِفي ): الحقائؽ مف باب التدبر لكتاب اهلل، ألف اهلل تبارؾ وتعالى قاؿ

آؿ ] (َخْمِؽ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َربََّنا َما َخَمْقَت َىَذا َباِطبًل ُسْبَحاَنَؾ َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

فعندما نتفكر في خمؽ السموات واألرض فيذا يعني أننا ينبغي . [191: عمراف

أف ندرس مادة ىذه السموات ومادة األرض وينبغي أف ندرس الفيزياء 

والكيمياء والفمؾ والنجوـ والكواكب والجباؿ والبحار دراسة عممية لنستجيب 

. (َوَيَتَفكَُّروفَ ): لنداء اهلل تبارؾ وتعالى

ولكف جميع األحداث التي تتحدث عف يوـ القيامة ىي أحداث لمعبرة وعندما 

 (َوُجِمَع الشَّْمُس َواْلَقَمرُ ): نقوؿ مثبًل يقوؿ تبارؾ وتعالى عف يوـ القيامة

، وعندما نأتي لعمماء الغرب ونجد أنيـ يصدروف بحثًا جديدًا عف [9: القيامة]

إمكانية أف تبتمع الشمس القمر وأف يجتمعاف مع بعضيما، فنحف طبعًا ال نقوؿ 

إف ىذا المشيد ىو يوـ القيامة، نحف نقوؿ ىنالؾ إمكانية عممية لحدوث مثؿ 
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ىذه الظاىرة التي حدثنا اهلل تبارؾ وتعالى عنيا في كتابو لتكوف ىذه الحقائؽ 

وىذه اآليات دليبًل ألولئؾ المشككيف أف يوـ القيامة ال بد أف يأتي وأف كؿ 

. إنساف سيجد أعمالو حاضرة أمامو
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خاتمة 

وفي نياية ىذا الجزء نود أف نشير إلى أف ىذه السمسمة سوؼ تمتد ألكثر مف 

بحيث .. مئة جزء إف شاء اهلل، وسوؼ نتناوؿ جميع مواضيع اإلعجاز العممي

. أننا نخصص لكؿ جزء موضوعًا عامًا نتناوؿ خبللو عدد مف الموضوعات

لقد عشنا خبلؿ الجزء األوؿ مع مجموعة مف الحقائؽ الكونية في مجاؿ عمـ 

الفمؾ والفضاء ورأينا التطابؽ الكامؿ بيف الحقيقة الكونية والحقيقة القرآنية، 

. وىذا يشيد عمى أف القرآف كبلـ اهلل تبارؾ وتعالى

وأخيرًا نرجو مف القراء المساىمة في نشر ىذه السمسمة مف معجزات القرآف 

فالمؤمف يزداد إيمانًا بالخالؽ تبارؾ وتعالى، أما .. والسنة لتصؿ لكؿ إنساف 

غير المؤمف فعسى أف تكوف ىذه الحقائؽ وسيمة لو يرى مف خبلليا صدؽ 

.. رسالة اإلسبلـ

.. وآخر دعونا أف الحمد هلل رب العالميف
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