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 مقدمة

 وأصحابه، هآل وعلى املرسلني أشرف على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد

 :وبعد..  وسلم

 يف إليها ارةاإلش وردت اليت العلمية احلقائق من سلسلة عن عبارة هو املنهاج فهذا

 اليت الصحيحة واألحاديث اآلايت أهم وتتضمن املطهرة، والسنة الكرمي القرآن

 . .العلوم من ذلك وغري والطب اإلنسان وخلق واألرض الكون حقائق تناولت

 الصور عم ميسر أبسلوب العلمي اإلعجاز ثقافة نشر إىل احلقائق هذه هتدف كما

 العقيدة ناءوب العلمي اإلعجاز قضااي فهم على وشبابنا طالبنا ملساعدة. العلمية

 . متني علمي أساس على السليمة

 القرآن يف العلمي اإلعجاز مواضيع ألهم شامالً عماًل علميًا  املنهاج هذا ويعترب

وكثرت فيها  ،اقتضتها املرحلة اليت اتسعت فيها دائرة العلوم ضرورة وهو والسنة،

وسائل التواصل من خالل التقنيات احلديثة اليت قدمت ثقافاهتا ومفاهيمها، ورمبا  

 . حلنيفاكان بعضها مؤدايً إىل نوع من األفكار اليت تغاير املنهج القومي لديننا 
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تعترب هذه احلقائق حصنًا حصينًا ومحاية حقيقية للعقول والقلوب مبا تقدمه من 

حقائق علمية يقينية اعرتف هبا كل علماء أهل األرض، وشهد هبا القرآن الكرمي 

 والسنة املطهرة.

كما أن هذا املنهاج هو رصيد للعاملني يف جمال الدعوة إىل هللا تعاىل، وفيما يقدمونه 

من األدلة والرباهني اليت يريدون من خالهلا تقدمي هذا الدين بصورته العلمية اليت 

 تبارك هللا سألنجتلت فيها اآلايت املنظورة يف الكون واآلايت املسطورة يف القرآن. 

  ..الكرمي لوجهه خالصاً  وجيعله العمل اهذ يتقبل أن وتعاىل

 ..العاملني رب هلل احلمد أن دعواان وآخر

 

 املصلح العزيز عبد بن هللا عبد الدكتور
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 اإلميان براهني إقامة

 السموات ملكوت يف املتصرفو  الرازقو  اخلالق :هو أنه يف تعاىل هللا قدرة جتلت

 والكتب والرسل واإلعجاز.الفطرة والعقل  :الرباهني هي وهذه.. األرضو 

والتشريعي وإعجاز اهلداية واإلعجاز البياين  املادي: ولإلعجاز وجوه منها

 .العلمي اإلعجازو 

 تعريف اإلعجاز العلمي

 قيقةحوسبقهما بذكر  النبوية السنة أو الكرمي القرآن إنباء هو العلمي اإلعجاز

 زمن يف ةالبشري ابلوسائل إدراكها إمكانية عدم وثبت التجرييب العلم أثبتها

 وتعاىل حانهسب ربه عن أخرب فيما صدقه يظهر مما وسلم عليه هللا صلى الرسول

 .الغييب اإلعجاز أبواب من ابب وهو

 العلمي اإلعجاز ضوابط

 .ملكتشفةا الكونية احلقيقة إىل تشري النص يف واضحة دللة وجود إثبات: أولً 

 .عليها لربهنةا سالمة حتقق اليت األدلة توافر بعد العلمية احلقيقة ثبوت: اثنياً 
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 .القرآن نزول زمن احلقيقة هبذه البشر معرفة استحالة ثبوت: اثلثاً 

 .لعلميةا احلقيقة وبني( السنة أو القرآن من) النص بني املطابقة حتقق: رابعاً 

 أو الضعيف احلديث وجتنب احلسن أو الصحيح احلديث اعتماد: خامساً 

 .املوضوع

 العلمي ومثراته اإلعجاز أمهية

 .نهاع القرآن وحديث الباهرة العلمية احلقائق رؤية لدى اليقني زايدة: أولً 

 .اإلسالم رسالة بصدق املسلمني غري وإقناع الشبهات على الرد: اثنياً 

 .قينيةالي احلقائق يناقض ل القرآن وأن العلم، دين اإلسالم أن إثبات: اثلثاً 

 .العلمي اإلعجاز شواهد دائرة لتوسيع الباحثني مهم شحذ: رابعاً 

 .املسلمني غري هلداية ووسيلة هللا إىل للدعوة آمن أسلوب: خامساً 

 . العصر هذا مثل يف بدينهم املسلمني ثقة تعزيز: سادساً 

 .سلم عليه هللا صلى النيب كالم  صدق على برهاانً  العلمي اإلعجاز ميثل: سابعاً 
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 اللخ الغرب علماء قبل من تصويرها مت علمية حقائق مع نعيش سوف

 داملشاه هذه لنا صور قد القرآن أبن نرى وسوف .املاضية القليلة السنوات

 ... هذا عصران يف القرآن إعجاز على يشهد مبا قرانً  41 قبل

 احلادي القرن يف إل يقيين بشكل إثباهتا يتم مل العلمية احلقائق هذه إن

 اخلامت النيب هذا صدق على تشهد معجزة احلقائق هذه لتكون والعشرين،

 ...والسالم الصالة عليه

 دعوان نتأمل ونسبح اخلالق تبارك وتعاىل...
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 املسجور البحر

 هاواي طقةمن يف وذلك بتصويرها وقاموا حديثاً  العلماء رصدها خميفة ظاهرة إهنا

 سوف. سننيال مئات منذ تتدفق اليت املنصهرة احلمم بسبب املاء يشتعل حيث

 .لعجيبةا الظاهرة هذه عن احلديث يف العلماء سبق قد الكرمي القرآن أن نكتشف

 اخلالق عظمة لىع يشهد بشكل ابملاء النار افيه ختتلط أتملوا معي هذه الصورة اليت

 العصر يف لإ وتصويرها مراقبتها من العلماء يتمكن مل الظاهرة هذه. وتعاىل تبارك

 . احلديث

 معروفة لظاهرةا هذه تكن مل وسلم عليه هللا صلى النيب فيه عاش الذي الزمن ولكن

 النار رؤية توقعي الزمن ذلك يف أحد يكن ومل العربية، اجلزيرة يف يعيش ملن خباصة

 وأقسم لب املشتعل البحر ظاهرة عن الكرمي القرآن أخرب فقد ذلك ومع املاء، مع

 : تعاىل يقول..  البحر هبذا

 . [7-6]الطور: ( َلَواق ع   رَب  كَ  َعَذابَ  إ ن  *  اْلَمْسُجور   َواْلَبْحر  )

 عباس ابن ولق وهو املسجور التنور مبنزلة احملمى املوقد تعين( اْلَمْسُجور  ) وكلمة

 سنوات لقب إل العلماء عليها يتعرف مل املسجور البحر ظاهرة .عنه هللا رضي

 .. وجل عز هللا كتاب  بصدق تشهد اآلية هذهولذلك فإن 
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 األمواج العميقة

 التقاط نم العلماء متكن أن بعد حديثاً  إل ينكشف مل البحار عامل أسرار من سر إنه

 . الصطناعية األقمار بواسطة الدقة عالية صور

 ديثاً ح العلماء التقطها وقد األعلى من تبدو كما  ألرضناهذه الصورة  نتأملل

 . احمليط سطح على دوائر أنصاف وجود ولحظوا

 تبني العلمي البحث من سنوات وبعد الدوائر هذه سر حول البحث رحلة وبدأت

 .احمليط أعماق يف العميقة لألمواج انعكاس إل هي ما الدوائر هذه أن

  ارتفاع يبلغ عاتية أمواج وجود واكتشفوا احمليط ألعماق متطورة كامريات  أرسلوا فقد

 جودو  تؤكد جديدة حقيقة العلماء قرر وهكذا. مرت مئة ثالث من أكثر موجة كل

 . السطحية األمواج من أعنف عميقة أمواج

 من موج ودوج إىل القرآن أشار فقد الكرمي القرآن على جديدة ليست احلقيقة هذه

 :تعاىل يقول.. موج فوقه

 ظُُلَمات   َسَحاب   فَ ْوق ه   م نْ  َمْوج   فَ ْوق ه   م نْ  َمْوج   يَ ْغَشاهُ  جلُ  ي    ََبْر   يف   َكظُُلَمات    َأوْ )

  [.14: النور]( بَ ْعض   فَ ْوقَ  بَ ْعُضَها

 .صلى هللا عليه وسلم الكرمي النيب هذا صدق على تشهد اآلية هذه إن
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  الشمس جراين

 لىع يدلمبا  عجيب بشكل والكواكب والقمر الشمس جرايننرى يف الصورة 

 .. البحر أمواج حركة تشبه اليت احلركة هذه. وتعاىل تبارك اخلالق قدرة

 .كشمسنا  سمش هو جنم وكل جنم، مليون ألف مئة من أكثر حتوي اليت جمرتنا هذهإن 

 كلها  والكواكب والقمر األرض مع الشمس أمامنا ونرى القلوب له ختشع منظر إنه

 . اجملرة مركز حول حقيقياً  جرايانً  جتري

 َبركة تسري ول اثبتة ليست الشمس أن والدراسة البحث بنتيجة للعلماء تبني فقد

 فهو... لبحرا موج يشبه مساراً  وترسم جتري إمنا دائرية َبركة تسري ول مستقيمة

 .  املاء جراين مثل حقيقي جراين

 قال.. املةك  بدقة القرآن عنها أخرب قد للشمس التموجية احلركة هذه أن العجيب

 :تعاىل

 .[83]يس:  (اْلَعل يم   اْلَعز يز   تَ ْقد يرُ  َذل كَ  هَلَا ل ُمْستَ َقر    جَتْر ي َوالش ْمسُ )

 للشمس احلقيقية ةاحلرك طبيعة على دقيقاً  تعبرياً  تعرب فهي( جَتْر ي) كلمة  وأتملوا

 للشمس ةاحلقيقي احلركة عن القرآن حديث إن. اجملرة خارج من إليها نظران لو فيما

 .وتعاىل تبارك هللا عند من كتاب  أنه يؤكد
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 الطارق النجم

 أخرب قرآنال ولكن العشرين القرن يف إل اكتشافه يتم مل الكون أسرار من سر إنه

 .. الطارقة أو النابضة النجوم إهنا.. قرانً  عشر أربعة قبل عنه

 مث ومن وخةالشيخ مبرحلة مير فإنه وقوده ويستهلك ويتطور النجم يكرب عندماف

  إذاو  ألخرى مرحلة من انتقال إنه البشر، كموت  ليس النجوم موت ولكن املوت،

 وتتهاوى نفسه على ينكمش فإنه تقريباً  مرات خبمس الشمس من أكرب حجمه كان

 نبضات بهيش صوت له انبضاً  جنماً  مشكالً  نفسه حول ويدور مركزه إىل النجم مادة

 .. القلب

 وجدوا ليلهابتح وقاموا النجم هذا يبثها اليت الثاقبة األمواج العلماء رصد وعندما

 تؤكد لعلميةا احلقيقة إذاً .. العمالقة ابملطارق مسوها ولذلك املطرقة صوت تشبه أنه

 ..  القرآن عنه أخرب ما وهذا املطرقة صوت يشبه صوتً  تصدر جنوم وجود

 :تعاىل قال

 .[8-4الطارق: ] ( الث اق بُ  الن ْجمُ *  الط ار قُ  َما َأْدرَاكَ  َوَما*  َوالط ار ق   َوالس َماء  ) 

ثل هذه م بوجود وسلم عليه هللا صلى حممداً  حبيبنا أخرب الذي منوالسؤال: 

 ؟ أليس هو هللا تعاىل؟ نجومال
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 النهار طبقة

 تنسلخ داً ج رقيقة طبقة إل هو ما النهار أبن نرىكما نراها من الفضاء و   أرضنا هذه

 .. الثمرة عن القشرة تنسلخ كما  األرض عن

 حجم نم ابملئة مخسة من أقل إل يشكل ل لألرض اجلوي الغالف إن العلماء يقول

 نفسها حول األرض دوران وأثناء. الثمرة قشرة تشبه جداً  رقيقة طبقة فهو. الكوكب

  والنهار الليل ظاهرة تتولد

 واسطةب ملتقطة الشمس مواجهة يف تدور وهي األرضية الكرةهذه الصورة متثل 

. الليل حملها لليح النهار طبقة تنسلخ كيف  ونرى خمتلفة، زوااي من الصناعي القمر

 .وجل عز خالقها عظمة على تشهد عجيبة عملية يف وهكذا

 :تعاىل قوله يف املشهد هذا مذهلة بدقة لنا صور القرآن أن العجيب

ْنهُ  َنْسَلخُ  الل ْيلُ  هَلُمُ  َوَآيَة  )   [.87س: ]ي (ُمْظل ُمونَ  ُهمْ  فَإ َذا الن  َهارَ  م 

 فيحل األرض نع الرقيقة النهار طبقة تنسلخ كيف  احلقيقية ابلصور رأينا وابلفعل

 .. الظالم حملها

 النهارو  الليل خالق هو إن هذه اآلية دليل مادي ملموس على أن الذي أنزل القرآن

 .وتعاىل سبحانه
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 النسيج الكوين

 أم ياً عشوائ مبعثرة هي هليف الكون؟ و  والكواكب والنجوم اجملرات ما هو شكل

 .الصورة اليت وضعها العلماء حديثاً للكون نشاهد؟ لحمكم بنظام نظمها هللا أن

 من ليهإ نظران لو كما  الكون صورة لرسم العمالق الكمبيوتر العلماء استخدم لقد

. .اجملرات من ونسيج خيوط شكل على الكون صورة ظهرت لقد. الكون خارج

 .جنم ليونم ألف مائة من أكثر حتوي جمرة متثل الصورة هذه يف مضيئة نقطة وكل

 .مذهلة قةبطري حبكه مت اجملرات من نسيج إل هو ما الكون إن العلماء يقول ولذلك

 ..  رانً ق عشر أربعة قبل العلمية احلقيقة هذه ذكر الكرمي القرآن أن والعجيب

 : تعاىل قال

  [.7]الذارايت:  (احْلُُبك   َذات   َوالس َماء  )

 الثوب بكح منه يقال; نسجه فأجاد الثوب نسج إذا النساج إىل تر أمل: عكرمة قال

 ..  نسجه أجاد أي حبكاً  حيب كه

 بقرون لغربا علماء قبل الكوين النسيج عن حتدثوا املسلمني علماء هللا، وسبحان

 . العصر هذا يف الكرمي القرآن إعجاز على اآلية هذه لتشهد ،طويلة
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 صدع األرض

 عالصدو  أحد حديثاً  العلماء صور حيث املرعب الصدع هذا معاً  نتأمل دعوان

 أخرب عاىلت هللا أن والعجيب..  امللتهبة احلمم وخروج األرض انشقاق ورأوا األرضية

 ...  الكرمي كتاب  يف الصدع هذا عن

 حديثاً  بدراسته قاموا العلماء ولكن قبل من مألوفاً  يكن مل العجيب املشهد هذا

 حيري يفاً خم صوتً  وتصدر منصهرة محم منه تتدفق وكيف الصدع هذا أسرار ومعرفة

 .... املهيب املنظر هذا هول من العقول

 وأعماق سةالياب يف بكثرة وتنتشر أرضنا هبا تتميز صفة هي الصدوع هذه إن

 يف الكامنة ةاهلائل احلرارة بسبب تتولد الصدوع هذه  إن  العلماء ويقول... البحار

 تنشق يفك  نرى حيث عنيفة حركة األرضية األلواح لتحرك يؤدي مما األرض، ابطن

 . النار هذه منها وخترج األرض

 الذي تعاىل هللا كتاب  على غريباً  يكن مل العلماء استغراب يثري الذي املشهد هذا إن

 :قال

 . [41الطارق: ] (الص دْع   َذات   َواأْلَْرض  )

 هذه اآلية تشهد على إعجاز القرآن يف عصران احلاضر. إن
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 البحر حتت انر

 ،البحار ألعماق الدقة عالية متطورة كامريات  إرسال من العلماء متكن وأخرياً 

 . .قبل من أحد يتوقعها مل البحار أعماق يف حتدث خميفة أشياء وشاهدوا

 عن وسلم ليهع هللا صلى النيب أخرب وكيف احمليط قاع الصورة منهذه  نتأمل دعوان

 .املرعبة املشاهد هذه

 حتدثو  وقوية حقيقية فالنفجارات.. القلوب أمامه ترجتف مرعب مشهد إنه

 املاء مع تزجمت فالنار.. السنني آللف املشهد هذا ويستمر احمليط قاع يف ابستمرار

 . وتعاىل تبارك اخلالق عظمة على تشهد عملية يف

 املنصهرة، حلمما منها تتدفق اليت ابلصدوع مليئة احمليطان قيعان إن العلماء ويقول

 النار وجود ؤكدت أبجهزهتم وصوروها العلماء رآها اليت العلمية احلقيقة فإن وابلتايل

   ..البحر حتت امللتهبة

 وجود عن أخرب دفق ،وسلم عليه هللا صلى حبيبنا على جديدة ليست احلقيقة هذه

 : بقوله البحر، قاع من تتدفق اليت امللتهبة النارية الكتل هذه

 . أبو داود[]رواه  (انراً  البحر حتت إن)

 .الكرمي النيب هذا صدق على تشهد حقيقية رؤية النار هذه اليوم رأينا وابلفعل
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 النار إعصار

 النار؟؟ عصارإب مسعتم هل ولكن.. الغاابت وحرائق والعواصف ابألعاصري مسع كلنا

.. علمياً  لهوحتلي بتصويره العلماء وقام حديثاً  أسرتاليا غاابت ضرب إعصار إنه

 .لقهخ يف تعاىل هللا قدرة ونتأمل اإلعصار هذا نشاهد دعوان ؟ وجدوا ماذا ولكن

 هذا. قطف معدودة سنوات وقبل حديثاً  النار إعصار اكتشاف مت لقد العلماء يقول

 العلماء ةدهش أاثر مشهد يف مؤخراً  أسرتاليا غاابت ضرب أمامنا نراه الذي اإلعصار

 . املرعبة الظاهرة هلذه تفسرياً  جيدوا مل الذين

 فيه لتدخ إعصار عن عبارة هو النار إعصار أن تبني والدراسة البحث بعد ولكن

 . طريقها يف تصادفه شيء أي حترق اليت اهلائلة النارية الدوامة هذه وشكلت النار

 يف الغاابت من جداً  كبرية  مساحات التهام على قادر األعاصري من النوع هذا إن

 : قال تعاىل معدودة، دقائق

ُ  َكَذل كَ   فَاْحتَ َرَقتْ  اَنر   ف يه   إ ْعَصار   فََأَصابَ َها)  َلَعل ُكمْ  اآْلَاَيت   َلُكمُ  اّلل ُ  يُ بَ ني  

 .[166]البقرة: ( تَ تَ َفك ُرونَ 

 هللا كتاب  لىع غريباً  ليس إنه ونقول عليهم، غريباً  النار إعصار إن العلماء ويقول

 قبل قرون طويلة. األعاصري من النوع هذا ذكر الذي تعاىل
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 اجلبال يف بيوت

 الكشوف دلت دوق.. بيوتً  اجلبال يف تنحت كانت  شعوب عن تعاىل هللا أخرب لقد

 قبل وذلك تً بيو  اجلبال يف تنحت كانت  قدمية حضارات وجود عن احلديثة األثرية

 ..  سنة ألفي من أكثر

 البيوت هذه فيها، الفخمة البيوت من الكثري حنت مت جبالً  ةالصور  هذه يف نرى

 إعادة يتم مل أنه الدراسات وتؤكد اجلوية العوامل بفعل الرمال من طبقات غطتها قد

 . 4341 عام وحتديداً  احلديث العصر يف إل البيوت هذه اكتشاف

 يف البيوت اءبن هندسة تستخدم كانت  عديدة حضارات وجود للباحثني تبنيفقد 

 واإلضاءة ويةالته وأتمني وزخرفتها البيوت بنحت الشعوب هذه فتقوم اجلبال،

 أن عجيبال.. فخمة طوابق شكل على تبىن كانت  البيوت أن والغريب..  الالزمة

 : تعاىل قال..  البيوت هذه عن بدقة أشار القرآن

ُتونَ  وََكانُوا)  [.31: احلجر( ]َآم ن نيَ  بُ ُيوتً  اجلْ َبال   م نَ  يَ ْنح 

 مل اليت. .. اآلاثر هذه عن شيئاً  يعلم أحد يكن مل زمن يف اآلية هذه نزلت لقد 

 العليم زالعزي كالم  هو القرآن أن على لتشهد اآلية هذه إن .حديثاً  إل تكتشف

 .وتعاىل سبحانه
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 البحرين الربزخ بني

 علم لديه يكن ومل حياته يف البحر يركب مل وسلم عليه هللا صلى النيب كلنا يعلم أن

 البحار عامل يف تتجلى واضحة حقيقة لنا صور القرآن ولكن البحار، علوم َبقائق

 .وجل عز هللا لنسبح اإلعجاز هذا ونرى نشاهد دعوان

 املاحل البحر ييلتق حيث آلسكا منطقة يف احمليط ملياه منظراً  املشهد هذا يف نرى

 تؤدي تذوب ندماع املنطقة تلك يف اجلليدية فاجلبال.. ملوحة األقل اخلليج مياه مع

 . داكن بلون ملاحلةا املناطق تظهر بينما فاتح بلون ويظهر البحر، ملوحة ختفيف إىل

 أن إلنسانل ميكن اليت والنادرة اجلميلة الظواهر من الظاهرة هذه إن العلماء ويقول

 ..  نراها ناوكأن الظاهرة هذه لتصوير العلماء سبق القرآن إن نقول ولكننا... يراها

 : تعاىل يقول

نَ ُهَما*  يَ ْلَتق َيان   اْلَبْحَرْين   َمَرجَ )  [. 14-41: لرمحنا( ]يَ ْبغ َيان   َل  بَ ْرزَخ   بَ ي ْ

 والكثافة مللوحةا خمتلفي َبرين بني الفاصل الربزخ منطقة لنا تصور اآلايت فهذه

 .. ماحل وكالمها

 يبغي فال حاله على َبر كل  يبقى الربزخ منطقة يف املاء امتزاج من الرغم وعلى

 .هللا فسبحان.. اآلخر على أحدمها
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 اإلنسان مفاصل

 اإلنسان سمج برتكيب يتنبأ أن يستطيع أحد يكن مل امليالدي السابع القرن يف

 .. وتفصيالً  قةد أكثر بشيء أخربان وسلم عليه هللا صلى النيب ولكن.. وتشرحيه

 صالً مف وستون مئة ثالث هو يولد عندما اإلنسان مفاصل عدد إن العلماء يقول

 تضرر إذاو  األثقال ومحل احلركة على اإلنسان وتساعد اجلسم، عظام بني تتوضع

 أهم نم املفاصل فإن ولذلك اجلسم يف كثرية  مشاكل حتدث مفصل أي غاب أو

 . لإلنسان العظمي اهليكل أجزاء

 بطريقة سلمو  عليه هللا صلى النيب عنه أخرب الدقيق الكتشاف هذا أن العجيب

 : قوله يف وذلك.. مذهلة بدقة املفاصل عدد لنا حدد حيث عجيبة

 [.مسلم رواه( ]مفصل وثالمثائة ستني على آدم بىن من إنسان كل  خلق هللا إن)

 السالمو  الصالة عليه النيب لنا حدده وكيف العدد هذا دقة من املرء يعجب وهنا

 ...استخدمها اليت األجهزة هي وما

 العلم هذا لقىت وسلم عليه هللا صلى النيب أن على يشهد الصحيح احلديث هذا إن

 َعَلْيكَ  اّلل    ْضلُ فَ  وََكانَ  تَ ْعَلمُ  َتُكنْ  ملَْ  َما َوَعل َمكَ ): قال الذي عليم حكيم لدن من

 [.448: النساء( ]َعظ يًما
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 مركز التفكري القلب

 ويلةط لسنوات وذلك فقط للدم مضخة عن عبارة القلب أن العلماء اعترب لقد

 ..  ذلك من أكثر القلب أن حديثاً  تبني ولكن

 يوجهو  الدماغ على يؤثر القلب أن القلب رايضيات مركز يف العلماء وجد لقد

 مبائة لدماغل الكهرابئي اجملال من أقوى كهرابئياً   جمالً  للقلب وأن عمله يف الدماغ

 ذريةج تغريات هناك أن القلب زراعة عمليات خالل من العلماء لحظ وقد.... مرة

 .القلب زراعة إجراء بعد املريض شخصية يف حتدث

 يصدر القلب نأ العلماء أثبت لقد ويفقه ويتذكر ويعقل يفكر القلب أن والنتيجة

 عقدةم عصبية خالاي حيوي القلب أن العلماء اكتشف فقد كذلك  للدماغ أوامره

.. اإلدراكو  والتفكري والتدبر الفقه يف أساسي دور وله( القلب دماغ) تسمى جداً 

 : تعاىل بقوله احلقيقة هذه عن أخرب القرآن أن العجيب

َا يَ ْفَقُهونَ  َل  قُ ُلوب   هَلُمْ )  [. 471: األعراف( ]هب 

 ..هللا فسبحان

 ومن لعلميةا احلقائق هبذه يعلم أن وسلم عليه هللا صلى للنيب أين من: والسؤال

 . ذلك علمه الذي هللا إنه ؟؟ عنها أخربه الذي
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 البصر غضسر  

 اغالدم خالاي يرهق اإلابحية األفالم ومشاهدة للنساء بشهوة النظر إدمان إن

 ... ويتلفها

 العاطفية العالقات من كثرياً   يتضرر القلب إن:  جديدة دراسة يف الباحثون يقول

 الزواج هي واألنثى الذكر بني العالقة لبناء طريقة وأفضل فشلت، أم جَنحت سواء

 لنظرا إدمان إن العلماء يقول جديدة دراسة ويف. النساء إىل النظر عن والمتناع

 أن لماءالع أثبت حيث. الدماغ خالاي من مهمة أجزاء يتلف اإلابحية األفالم إىل

 مما جلنساب اخلاصة اهلرموانت وحيرك اإلنسان غرائز يثري النساء إىل النظر مداومة

 .. عديدة أبمراض واإلصابة املناعة جهاز إلضعاف الزمن مع يؤدي

 أن ووجدت 1448 عام كامربدج  جامعة أجرهتا قد اجملال هذا يف دراسة أهم ولعل

 الذي ذلك دماغ يشبه سوكاً  يسلك اإلابحية للمقاطع ينظر الذي اإلنسان دماغ

 : تعاىل قال ولذلك. واخلمر املخدرات يدمن

 َخب ري   اّلل َ  إ ن   هَلُمْ  َأزَْكى ل كَ ذَ  فُ ُروَجُهمْ  َوحَيَْفُظوا أَْبَصار ه مْ  م نْ  يَ ُغضُّوا ل ْلُمْؤم ن نيَ  ُقلْ )

َا  [. 84: النور( ]َيْصنَ ُعونَ  مب 

  هللا؟ حرم عما البصر ونغض أنفسنا نطهر هلف
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 فوقها فما بعوضة

 اجملاهر خرتاعا بعد حديثاً  إل أسراره العلماء يكتشف مل جداً  صغري خملوق البعوضة

 .. املرات مئات املكربة

 ةالبعوض ةحلشر  الحرتافية الكامريات بعض بواسطة حديثاً  التقطت ةصور  هذه

 مت دوق املنزيل العث تدعى منها أصغر حشرات اخلارجي سطحها على ويظهر

 ابللون هرتظ واليت الصغرية احلشرات هذه مثل لتصوير خاصة عدسات استعمال

 . البعوضة جسم على وتتغذى تعيش حيث األمحر

 لصعبا من أنه حيث خاصة ظروف يف التقطت ةالصور  هذه أن الباحثون ويقول

 . الصغرية احلشرات هذه مثل مالحظة

 ذكر عندما قرانً  عشر أربعة قبل احلقيقة هذه لنا صور الكرمي القرآن أن والعجيب

 : تعاىل قال.. افوقه هو ما وذكر بل للمؤمنني مثالً  وجعلها كتابه  يف البعوضة هللا

 [. 16: البقرة( ]َهافَ ْوق َ  َفَما بَ ُعوَضةً  َما َمَثاًل  َيْضر بَ  َأنْ  َيْسَتْحي ي َل  اّلل َ  إن  )

 كما  دوهنا، ماف: أي عبيدة أبو قال (:فَ ْوقَ َها َفَما) معىن يف التفسري يف جاء وقد

 [.البغوي تفسري]  وأجهل أي ذلك، وفوق فيقال جاهل فالن يقال

 .. يف هذا العصر القرآن صدق على تشهد معجزة إهنا
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 دربَ ال من جبال

 يكن فلم عية،الطبي الظواهر وخباصة طويلة لقرون العلوم على ختيم األساطري ظلت

 ارتفاعات نم العلماء صورها أن بعد إل وأشكاهلا الغيوم حقيقة عن شيئاً  يعلم أحد

 . عالية

 معظم نإ العلماء ويقول اجلبال، كأمثال  وتظهر األعلى من للغيوم ةصور  نشاهد

 تكون حيث بلاجل يشبه وبعضها األمتار آللف ترتفع السماء يف الركامية الغيوم

 .مرتفعة قمة وهلا عريضة الغيمة قاعدة

 العلماء ايصوره أن قبل للغيوم األشكال هذه لنا صور الكرمي القرآن أن والعجيب

 : وتعاىل تبارك يقول.. قرانً  عشر أبربعة

َبال   م نْ  الس َماء   م نَ  َويُ نَ ز  لُ ) يبُ  بَ َرد   م نْ  ف يَها ج   َمنْ  َعنْ  َوَيْصر فُهُ  َيَشاءُ  نْ مَ  ب ه   فَ ُيص 

أْلَْبَصار   َيْذَهبُ  بَ ْرق ه   َسَنا َيَكادُ  َيَشاءُ   .[181: النور( ]اب 

 وإشارة ماء،الس يف الغيوم من جبال وجود إىل علمية إشارة حتوي الكرمية اآلية هذه

 ما هذا وابلفعل. .اجلبال تشبه اليت الركامية الغيوم يف إل يتشكل ل الربَد أن إىل

 فسبحان هللا! .يقيناً  اليوم العلماء وجده

 



 

 43 

 



 

 44 

 وربت اهتزت

.. قاإلطال على للحياة أثراً  فيها نرى ل جافة أرض من مناطق يف الصورة نرى

 الرتاب جزيئات تبدأ اجلاف ابلرتاب وخيتلط السماء من املاء ينزل عندما ولكن

 ويزداد لتمدداب اجلاف الرتاب ويبدأ حديثاً، اكتشفت طبيعية ظاهرة يف ابلهتزاز

 الرتاب نأ الباحثون وجد حيث ابملاء، الفراغات ملء نتيجة كبري  بشكل حجمه

 . كبرية  بكميات املاء ختزين على كبرية  قدرة لديه

 : عاىلت يقول.. قرانً  عشر أربعة من أكثر قبل القرآن لنا وصفها الظاهرة هذه

َها أَنْ َزْلَنا فَإ َذا َهام َدةً  اأْلَْرضَ  َوتَ َرى)  َزْوج   ُكل     م نْ  َوأَنْ بَ َتتْ  َورََبتْ  اْهتَ ز تْ  اْلَماءَ  َعَلي ْ

 [.5: احلج( ]هبَ يج  

 ومتدده ابالرت  جزئيات اهتزاز ظاهرة لنا خلصت قد الكرمية اآلية هذه أن العجيب 

 معلومة تكن مل العلمية ةاحلقيق وهذه( َورََبتْ  اْهتَ ز تْ ): تعاىل قوله يف فقط كلمتني  يف

 .تعاىلو  تبارك هللا كتاب  إعجاز على يشهد املنظر هذا أن أي.. القرآن نزول زمن

 بذات يستل أرض يف وعاش نشأ وسلم عليه هللا صلى النيب أن علمياً  الثابت من

 كني مل لو الدقيق العلمي الوصف هبذا جاء أين فمن.. أهنار أو خضرة أو مطر

  هللا؟ عند من رسولً 
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 الثقوب السوداء

 ابل غلتش اليت العظيمة املخلوقات من ولكنها أبداً  رؤيتها ميكن ل جنوم هناك

 .. قرن نصف مدى على العلماء

 للداخل جمالن مادة تتساقطحيث   مو النجيتشكل الثقب األسود نتيجة لنفجار 

 . ألسودا الثقب العلماء يسميه ما النفجار بنتيجة ويتشكل املركز ابجتاه

 عظيمة يتهجاذب ألن مبغادرته للضوء يسمح ل األسود الثقب هذا إن العلماء ويقول

 ريجت السوداء الثقوب إن. منه يقرتب شيء أي بشدة إليه جيذب فهو ولذلك

 العشرين لقرنا أواخر يف إل اكتشافها يتم ومل. جداً  عنيفة َبركة ابستمرار وتدور

 لعلماءا سبق الكرمي القرآن ولكن قبل من عنها شيئاً  يعلم أحد يكن مل ولذلك

 : تعاىل يقول.. الكتشاف هذا عن للحديث

مُ  َفاَل ) خْلُن س   أُْقس   [. 46-45: التكوير( ]اْلُكن س   اجْلََوار  *  اب 

 نظ فه أي املكان كنس  العرب وتقول وغاب، استخفى أي خنس اللغة معاجم ويف

 بسرعة، جتري وجوار   ترى، ل ُخنس أهنا النجوم هذه مييز ما أهم وابلفعل. ابمل كنسةَ 

  .الكونية ابملكانس العلماء يسميها ولذلك الكون وتنظف تكنس وُكنس

 إن وجود إشارة قرآنية للثقوب السوداء يف القرآن يشهد على إعجاز القرآن!
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 النجوم مواقع

 بعد لإ يصلنا ل النجوم ضوء أن وسلم عليه هللا صلى النيب زمن يعلم كان  من

 حبوالس واجملرات ابلنجوم مليءفيه  نعيش الذي الكونف... طويلة سنوات

 . وجل عز خالقها عظمة على تشهد عجيبة بطريقة موزعة وهي الدخانية

 أي دون مباشرة إلينا يصل النجوم ضوء أن يظن كان  القدمي منذ اإلنسان ولكن

 يسري حمددة سرعة للضوء أن العلماء لنا ليكشف العشرين القرن جاء حىت زمن،

 ل اجملرات وهذه الضوئية، السنوات مليارات عنا تبعد جمرات الكون يف وأن فيها،

 . السنني مليارات مرور بعد إل ضوؤها يصلنا

 نراها إمنا قيةاحلقي مواقعها يف النجوم نرى ل إننا تقول العلمية احلقيقة فإن لذلك

 زمن نم الضوء يستغرقه ما وحسب عنا، بعدها حسب وذلك السنني آلف قبل

 وأقسم بل الكرمي القرآن عنها حتدث للنجوم املواقع هذه أن العجيب. إلينا ليصل

 : تعاىل قال هبا،

مُ  َفاَل ) ََواق ع   أُْقس   [. 76-75: الواقعة( ]يم  َعظ   تَ ْعَلُمونَ  َلوْ  َلَقَسم   َوإ ن هُ *  النُُّجوم   مب 

 من لنجومل احلقيقة املواقع أمهية إىل يشري كتاب  أول بذلك القرآن يكون وهكذا

 ، فسبحان هللا!.قرانً  عشر أبربعة العلماء يكتشفها أن قبل
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 الكون ظالم

 لنا ظهرست وكيف نرى أن ميكن فماذا األرض هذه خارج لنخرج عالياً  حنلق دعوان

 .. األرض خارج من السماء

 اهلواء قةطب وقطعت األرض من انطلقت واملركبة الفضاء إىل اإلنسان صعد حينما

.. علىاأل يف شاهدوه الذي الظالم بسبب اندهاش حالة يف الفضاء رواد أصبح

 ذرات على تعكسها الذرات هذه  اهلواء ذرات على الشمس أشعة تسلط فحينما

 هذه الفضاء رائد يتجاوز عندما ولكن اهلواء طبقة يف إل تكون ل وهذه أخرى

 بصارهمأ أبن الفضاء رواد يصرح ولذلك. تماً  ظالماً  مظلماً  اجلو يصبح الطبقة

 وقد دوارب يصاب وقد األرضية، اجلاذبية نطاق خارج اخلروج نتيجة خبلل تصاب

 : جلو  عز هللا يقول. احلالة هذه على جيداً  تدرب قد يكن مل إن عليه يغمى

َا َلَقاُلوا* يَ ْعُرُجونَ  ف يه   َفظَلُّوا الس َماء   م نَ  اَبابً  َعَلْيه مْ  فَ َتْحَنا َوَلوْ )  أَْبَصاُرانَ  ُسك  َرتْ  إ من 

 [. 45-41: احلجر( ]َمْسُحوُرونَ  قَ ْوم   حَنْنُ  َبلْ 

 فآية خلارجيا الفضاء اإلنسان ارتد أن بعد إل تعرف مل ظاهرة إىل تشري اآلية هذه

 أل. .عاماً  مخسني من أقل قبل اكتشفت حقيقة إىل تشري عام 4144 قبل أتيت

 القرآن؟ إعجاز على تشهد
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 كالدهان  وردة

 ذهه يف نرى أن ميكن وماذا النجوم؟ وتتفجر تنشق عندما السماء شكل هو ما

 القرآن هاصور  وكيف النجوم انفجار ونشهد الكون هذا يف بعيداً  لنذهب.. احلالة

 .الكرمي

 هذه.. النجوم لنفجار صور عدة مؤخراً  للفضاء األمريكية انسا وكالة عرضتلقد 

 العلماء يقولو  السماء، يف تتألق األلوان زاهية جورية وردة بشكل تظهر النفجارات

 شكل ويعطينا السماء صفحة تلون إشعاعات لبث يؤدي النجوم هذه انفجار إن

 السنوات آلف عنا ويبعد الوردة سدمي امسه جنم لنفجار صورة أمامنا ونرى.  الوردة

 النجوم ذهه انفجار عملية على الوردة اسم يطلقون العلماء جعل الذي إن. الضوئية

 هناية متثل هيو  الوردة، تشبه صورة ترسم النفجار بنتيجة املنطلقة اإلشعاعات أن

 : تعاىل قوله من أفضل نراه امل تصويراً  جتد ول. النجوم بعض حياة

 [. 87: الرمحن]( َكالد  َهان    َوْرَدةً  َفَكاَنتْ  الس َماءُ  اْنَشق ت   فَإ َذا)

 عالمات كونال هذا يف أودع  تعاىل هللا أن إل القيامة يوم عن تتحدث اآلية أن ومع

  وردةال صورة يرسم النجوم انفجار أن فكما. وجل عز كالمه  صدق تؤكد وإشارات

 .هللا فسبحان الصورة، نفس يرسم سوف السماء انشقاق فإن كذلك
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 اجللد ومراكز اإلحساس ابحلرارة

 اجللد خصائص نع شيئاً  يعلم كان  أحد ل وسلم عليه هللا صلى النيب بعثة زمن يف

 حول القرآن يقول وماذا حديثاً  العلماء كشف  ماذا ولكن.. ابألمل واإلحساس

 ؟ابألمل اإلحساس

 مهام نع مسؤولة طبقة وكل طبقات عدة من يتألف اإلنسان جلد إن العلماء يقول

 جلسما مساحة كامل  على وميتد اإلنسان يف عضو أكرب هو اجللد أن حيث حمددة

 على ضعةمتو  ابألمل اإلحساس أجهزة أن العلماء وجدها اليت امليزة ولكن. تقريباً 

 مثالً  حلرارةاب اإلحساس عن املسؤولة العصبية فالنهاايت للجلد، اخلارجية الطبقات

 النهاايت ذهه ألن احلروق نتيجة ابألمل اإلحساس يفقد اإلنسان فإن إتالفها مت إذا

. اإلحساس هذا اإلنسان ويفقد الدماغ إىل رسائل إرسال يف تفشل سوف العصبية

 : وجل عز قوله يف تتجلى تعاىل هللا لكتاب عظيمة معجزة وهنا

اَيت َنا َكَفُروا  ال ذ ينَ  إ ن  ) ْلَناُهمْ  ُجُلوُدُهمْ  تْ َنض جَ  ُكل َما اَنرًا ُنْصل يه مْ  َسْوفَ  ِبَ   ُجُلوًدا َبد 

َرَها  [. 56 :النساء( ]َحك يًما َعز يًزا َكانَ   اّلل َ  إ ن   اْلَعَذابَ  ل َيُذوُقوا َغي ْ

يقة مل تكن وهذه احلق. ابألمل اإلحساس يف أساسياً  دوراً  للجلد أن تؤكد اآلية فهذه

 ... زمن نزول القرآن.. فاحلمد هلل رب العاملنيمعلومة 
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 اجلبال تشكل

 خالل من كذل رأوا وابلفعل اجلبال، نصب طريقة إىل ابلنظر عباده هللا أمر لقد

 يف وتعاىل باركت هللا كالم  صدق على دليالً  ذلك ليكون ابلكمبيوتر احملاكاة عمليات

 .العصر هذا

 يؤدي ألرضا ابطن يف الكامنة احلرارة بفعل األرضية األلواح حترك إن العلماء يقول

 العلمية دراساتال وتؤكد. األلواح هذه بني التصادم بنتيجة وذلك اجلبال، نشوء إىل

 سنني،ال مليارات بعد تشكلت إمنا األرض خلق أثناء موجودة تكن مل اجلبال أن

. السنني من املاليني عشرات خالل وذلك النتصاب بطريقة لألعلى برزت حيث

 واحلساابت ترالكمبيو  بفضل اليوم رؤيتها استطعنا اليت العملية هذه أن العجيب

 : تعاىل قال طويلة، قرون قبل القرآن لنا صورها الرقمية

ب ل   إ ىَل  يَ ْنُظُرونَ  َأَفاَل )   اجلْ َبال   َوإ ىَل *  رُف َعتْ  َكْيفَ   الس َماء   َوإ ىَل *  ُخل َقتْ  َكْيفَ   اإْل 

َبتْ  َكْيفَ   .[41-47: الغاشية( ]ُنص 

 لقرطيبا قال كما  لألعلى النتصاب بطريقة نشأت اجلبال أن تؤكد اآلية وهذه 

َبتْ  َكْيفَ   اجلْ َبال   َوإ ىَل ): هللا رمحه  تزول ل َبيث ألرض،ا على ُنصبت كيف  أي( ُنص 

 ، فسبحان هللا!ابجلبال فأرساها مادت، دحيت ملا األرض أن وذلك
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 املناخدورة 

 إهنا.. بلق من املنطقة هذه كانت  كيف  يتوقع أن ألحد ميكن ل قاحلة صحراء إهنا

 ابلقمر تبدو اكم  العرب جزيرة هي هذهف.. العربية اجلزيرة يف اخلايل الربع منطقة

 .. انسا األمريكية الفضاء لوكالة الصطناعي

 من شبكة دوجو  تظهر احلمراء حتت األشعة وابستخدام ابلرادار امللتقطة الصور إن

  ةالعربي اجلزيرة منطقة إن العلماء ويقول سنة، 5444 قبل الرمال دفنتها األهنار

 .. احلياة واعأبن وتزخر األهنار وتتخللها الكثيفة ابلغاابت مغطاة يوم ذات كانت

 قبل من هعلي كانت  ملا قريباً  ستعود املنطقة هذه إن املناخ علم دراسات وتقول

 .الطقس ودورة املناخي التغري بسبب وذلك

 نراها اليت ةالعلمي احلقيقة هذه عن أخري وسلم عليه هللا صلى النيب أن املفاجأة

 : قوله يف وذلك سنة، 4144 قبل ابلصور

 [..البخاري رواه( ]وأهناراً  مروجاً  العرب أرض تعود حىت الساعة تقوم ل)

 هذا علم كيف  وسلم، عليه هللا صلى النيب رسالة ينكر من كل  نسأل دعوان واآلن

  كما  تعودس وأهنا وأهناراً  مروجاً  كانت  الصحراء هذه أن صحراء يف يعيش وهو النيب

  كانت؟
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 نشوء الكون

 دعىا كما  األزل منذ موجود هو وهل الكون نشأ كيف:  طويالً  العلماء طرحه سؤال

 عنيف بشكل رتنفج ابتدائية لكتلة صورة أمامنا نرى.. بداية له أو الوجوديني بعض

 كلتتش ذلك وبعد الذرات أنتج أنه َبيث ومربمج منظم النفجار ولكن جداً،

 . واجملرات والكواكب النجوم

 بقتط وفجأة الذرة من وأصغر بل جداً  صغرية نقطة كان  الكون إن العلماء ويقول

 41 ربع اليوم نراه الذي الكون وشكلت فانفجرت هائلة قوة الكتلة هذه على

 :تعاىل قال ،رميةك  آية يف القرآن عنها أخرب العلمية احلقيقة هذه. تقريباً  عام مليار

  اْلَماء   م نَ  َوَجَعْلَنا َفتَ ْقَنامُهَاف َ  رَتْ ًقا َكانَ َتا  َواأْلَْرضَ  الس َماَوات   َأن   َكَفُروا  ال ذ ينَ  يَ رَ  َأَوملَْ )

 [.84: األنبياء( ]يُ ْؤم ُنونَ  َأَفاَل  َحي    َشْيء   ُكل  

 قلوهبم أببصار ابهلل اكفرو   الذين هؤلء ينظر أومل: ذكره تعاىل يقول الطربي تفسري ويف

  بل ثقب، افيهم ليس: يقول رتقاً، كانتا  واألرض السماوات أن ويعلموا هبا، فريوا

  كان  الكون إذاً . نهع هللا رضي عباس ابن قول وهو.. هللا ففتقهما ملتصقتني، كانتا

 لعلماءا يكتشفه أن قبل القرآن عنه أخرب ما وهذا اخللق بداية يف واحدة كتلة

 .طويلة بقرون
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 الربقهندسة 

 األساطري، حوهلا نسجت اليت الربق ظاهرة إهنا..  مجيلة ولكنها خميفة ظاهرة إهنا

 هرابئيتنيك  لشحنتني التقاء عن عبارة هو الربق حديثاً؟ العلماء كشف  ماذا ولكن

 معاكسة هرابئيةك  شحنة مع وتلتقي األرض ابجتاه الغيمة من تنزل األوىل متعاكستني

 ومئوية درجة ألف ثالثني إىل احلرارة فيها ترتفع كهرابئية  شرارة فتحدث األرض على

 ...أضعاف خبمسة الشمس سطح حرارة من أعلى أي

 من ابلقرب مروراً  ومير ينزل الربق شعاع أن العلمية األَباث آخر يف العلماء ويؤكد

 شعاعاً  طلقوي األرض يف املوجودة الكهرابئية الشحنة مع يتفاعل مث األرض سطح

 مر إذا إل دثحت ل الربق ومضة إن تقول العلمية احلقيقة إذاً . الغيمة ابجتاه يرجع

 وسلم ليهع هللا صلى الكرمي النيب أن املذهل.. كبرية  بسرعة ورجع الربق شعاع

 :قوله يف الدقيقة العملية هذه لنا وصف

 .[مسلم رواه( ]عني طرفة يف ويرجع مير كيف  الربق إىل تروا أمل)

هذا  وإن نوالعشري احلادي القرن يف إل إثباهتا يتم مل العلمية احلقيقة هذه إن 

 لكالم تطابقال هذا إن .مجيعاً  للناس رسالته صدق على تشهد كربى  معجزة احلديث

 .اخلامت النيب هذا صدق على يشهد العلمية احلقائق مع النيب
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 توسع الكون

 األمريكية الفضاء وكالة قامت الفضائية املراكب واخرتاع النقل وسائل تطور بعد

 صور لتقاطا من العلماء متكن حيث األرض حول مدار يف هابل مرصد بتثبيت انسا

 . البعيد للكون الدقة عالية

. الجتاهات كل  يف مبتعدة كبرية  بسرعات تتحرك واجملرات النجوم أن للعلماء وتبني

 يومنا وحىت اىلتع هللا خلقه أن منذ ابستمرار يتوسع الكون أن العلماء استنتج وقد

 .السنني ملليارات مستمر الكون توسع وأن هذا

 : عاىلت قوله يف قرانً  عشر أربعة قبل الكرمي القرآن كشفها  احلقيقة هذه

َناَها َوالس َماءَ ) َْيد   بَ نَ ي ْ ُعونَ  َوإ ان   أب   [. 17: الذارايت( ]َلُموس 

 َوالس َماءَ ) لهقو  يف زيد ابن قال الطربي تفسري ويف أوسع من فاعل اسم: واملوسع

َناَها َْيد   بَ نَ ي ْ  أن يتضح هناو . جالله جل أوسعها: قال(  ملوسعون وإان) بقوة، أي( أب 

 وسائل هملدي يكن مل ولكن الكوين التوسع معىن اآلية هذه من فهموا املفسرين

 ثبت حيث الكرمي القرآن إعجاز على تشهد اآلية وهذه األمر، هذا إلدراك علمية

 الناس معظم كان  زمن يف الكون توسع حقيقة إىل يشري كتاب  أول هو القرآن أن

 .وأزيل اثبت أنه على للكون ينظرون
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 هناية الكون

 أبن دمياً ق السائد العتقاد كان  أن بعد يقينية حقيقة الكون هناية أصبحت لقد

 ولكن هناية، ل ما حىت هكذا وسيبقى ابملصادف هكذا وجد أزيل الكون

 أبن الشك قبلي ل بشكل أثبتت العشرين القرن يف احلديثة الكونية الكتشافات

. الكون هبا يسينته اليت الطريقة دراسة اليوم العلماء وحياول. وهناية بداية للكون

 على نكمشسي بل لألبد التوسع من يتمكن لن الكون أن العلمية النظرايت وتؤكد

 ينطوي نأ ولبد ابلورقة الكون العلماء يشبه ولذلك. بدأ حيث من ويعود نفسه

. السنني اراتملي قبل بدأ كما  صغرية نقطة ويعود السنني مليارات بعد نفسه على

 : عاىلت قال للكون، احلتمية النهاية هذه لنا صور الكرمي القرآن أن العجيب

ل    َكَطي     الس َماءَ  َنْطو ي يَ ْومَ ) ج  َنا َوْعًدا نُع يُدهُ  ْلق  خَ  َأو لَ  َبَدْأانَ  َكَما  ل ْلُكُتب   الس    َعَلي ْ

 [. 441: األنبياء( ]فَاع ل نيَ  ُكن ا  إ ان  

:  يقول (للكتاب السجل كطي  السماء نطوي يوم) قوله عباس ابن عن قراءة ويف

 السؤالو [. الطربي تفسري] الصحيفة هو السجل: قال جماهد وعن الصحف كطي

 الكون ايةهن أن وسلم عليه هللا صلى الكرمي النيب علم كيف:  نفسه يطرح الذي

 عجزةم وجعله  القرآن هذا أنزل الذي تعاىل هللا إنه الصحف؟ طي مثل ستكون

 .مجيعاً  للناس رسالته صدق على تشهد
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 اجلنني تصوير

اجلنني  يف شكل جوهري تغري حيدث السادس األسبوع هناية يف يقول العلماء:

 يزيد ل حلم مضغة نرى يوماً  14 من أقل عمره جنني إىل ننظر فعندما. وأعضائه

 ..  بشرية مالمح أي فيها نرى ول سنتمرت واحد على طوهلا

 ويقول. لبشريةا املالمح عليه تظهر اجلنني عمر من واألربعني الثاين اليوم بعد ولكن

 عمر من األربعنيو  الثانية الليلة بعد البشرية صورته أبخذ يبدأ اجلنني إن العلماء

 الثانية لليلةا بعد ابلتخلق مجيعها تبدأ واألذنني العينني فتحة أن كما  اجلنني،

 يشهد جيبع حديث إنه وسلم؟ عليه هللا صلى حبيبنا قال ماذا واآلن. واألربعني

 : وسلم عليه هللا صلى قال هذا، عصران يف رسالته صدق على

 مسعها خلقو  فصوًّرها ملكاً  إليها هللا بعث ليلة وأربعون ثنتان ابلنطفة مر إذا)

 .[مسلم رواه( ]وبصرها

.. سابعال األسبوع أي اجلنني حياة يف جداً  مهمة املرحلة هذه أن األطباء ويؤكد

 وسلم عليه هللا صلى النيب لنا حدد لقد. اجلنني أجهزة معظم خالهلا تتشكل حيث

 بذلك علم كيفف.. واألذنني العينني تشكل وموعد اجلنني تصوير موعد األرقام بلغة

 !هللا هو أليس.. الطبية احلقيقة هبذه أخربه الذي ومن
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 احلياة يف الكون

 زيئاتج حتوي لألرض اجلوي الغالف خترتق اليت النيازك معظم أن العلماء وجد

 املواد ذهه وجود إن العلماء ويقول. احلياة أساس هي العضوية واجلزيئات عضوية،

 أرجاء يف شرةمنت فاحلياة. احلياة أنواع من نوع وجود على دليل اخلارجي الفضاء يف

 الكون نم مكان كل  يف موجودة العضوية اجلزيئات هذه ألن منتظم وبشكل الكون

 . تقريباً 

 علمية حقيقة الشمسية اجملموعة خارج تعيش كائنات  وجود نظرية أصبحت لقد

 بوجود ماليو  الفلك علماء يشك ل وابلتايل العلمية واإلثباتت األدلة لكثرة

 : تعاىل لهقو  يف القرآن عنها أخرب احلقيقة وهذه. الفضاء يف تعيش خملوقات

َما َبث   َوَما َواأْلَْرض   الس َماَوات   َخْلقُ  َآاَيت ه   َوم نْ )  إ َذا مَجْع ه مْ  َعَلى َوُهوَ  ة  َداب   م نْ  ف يه 

 [.11: الشورى( ]َقد ير   َيَشاءُ 

 فقوله ون،الك يف خملوقات لوجود اإلشارة إىل العلماء سبقت الكرمية اآلية فهذه

 عن خربأ القرآنولذلك فإن  واألرض، السموات يف أي( ف يه َما َبث   َوَما): تعاىل

فسبحان  ..األرض خارج خملوقات إىل يشري كتاب  أول بذلك ليكون احلقيقة هذه

 هللا !
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 الدخان الكوين

 ذلكو  األرض خارج من الكون دراسة من ومتكنوا الفضاء إىل اإلنسان صعد بعدما

 ..  لكوينا الغبار من جزيئات التقاط من متكنوا الفضائية املركبات ابستخدام

 ل اأهن هلم بنيت انسا األمريكية الفضاء وكالة خمتربات عرب للتحليل اإخضاعه وبعد

 على نعرفه الذي الدخان يشبه دخان عن عبارة إمنا هي. نعرفه الذي الغبار شبهت

 . األرض

 من جداً  مةضخ كميات  وجود يتوقعوا مل أهنم للعلماء ابلنسبة املفاجأة كانت  وقد

  .الكون نشوء بداايت إىل تشكلها تريخ يعود الدخان هذا

 :دخاانً  كانت  عندما السماء خلق بداايت عن وجل عز يقول

 [. 44: فصلت( ]ُدَخان   َوه يَ  الس َماء   إ ىَل  اْستَ َوى مثُ  )

. مساوات سبع يسويها أن وقبل دخاان، خلقها أن بعد كان  والستواء: الطربي قال

 وهنا .أنس بن الربيع ذلك قال وممن. الرتفاع هو والعلو العلو، هو والستواء

 العلماءو  دخاانً، كانت  بدايتها يف السماء أن إىل أشارت الكرمية اآلية أن نالحظ

سبق  فيها، شك ل علمية حقيقة الكوين الدخان فأصبح الدخان هذا بقااي اكتشفوا

 القرآن للحديث عنها.
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 النمل كالم

  يتكلم لنملا أن للعلماء تبني السنني عشرات استمرت ومراقبة علمية دراسات بعد

 اجملال يف صوتية ترددات يطلق النمل أن مؤخراً  العلماء لحظ فقد. حقيقياً  كالماً 

 .ألذنا تدركه ل َبيث جداً  منخفضة الصوت شدة ولكن اإلنسان، يسمعه الذي

 الذي ملوقفا َبسب ختتلف النمل يطلقها اليت الصوتية الذبذابت أن والعجيب

 ما خطر وجود من املستعمرة حتذر اليت هي األنثى فالنملة املستعمرة، له تتعرض

 داخل ةاملخصص األماكن يف والختباء الالزمة الحتياطات فيتخذوا هبم حييط

 . النمل مستعمرة

 هي اخلطر من رالتحذي يتوىل الذي أبن تقول حديثاً  املكتشفة العلمية احلقيقة إذاً 

 أربعة قبل القرآن كشفه  ما وهذا صوتية ترددات إطالق خالل من األنثى النملة

 : النملة تلك مع السالم عليه سليمان قصة يف تعاىل قال. قرانً  عشر

 َل  َمَساك َنُكمْ  ْدُخُلواا الن ْملُ  أَي َُّها ايَ  مَنَْلة   قَاَلتْ  الن ْمل   َواد   َعَلى أَتَ ْوا إ َذا َحىت  )

 [. 43: النمل( ]َيْشُعُرونَ  َل  َوُهمْ  َوُجُنوُدهُ  ُسَلْيَمانُ  حَيْط َمن ُكمْ 

. وعقول أفهام هلا كلها  احليواانت أن العلماء عند اختالف ل: القرطيب اإلمام قال

 العلمية؟ احلقائق مع يتفق كتاابً   القرآن أليس والسؤال:
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 اخلضراء املصانع

 سر عن اناإلنس يتساءل العقول حيري إبداع من فيه وما النبات عامل نتأمل عندما

 قيقةد بدراسة العلماء قام فقد ولذلك. النباتت هذه مييز الذي األخضر اللون

 قومت اليت هي اخلضراء املادة أن ووجدوا النبات داخل حتدث اليت للعمليات

 تسمى همةم عملية ضمن كيميائية  طاقة إىل وحتويلها الضوئية الطاقة ابمتصاص

 الكربون وغاز بةالرت  من املاء النبات فيها أيخذ اليت العملية وهي الضوئي، التمثيل

 األوراق كلتش يف أساسياً  دوراً  تلعب اليت اخلضراء املادة بصنع ويقوم اجلو، من

 : تعاىل قال العجيب أن القرآن أشار إىل هذه احلقيقة،. والثمار

ْنهُ  فََأْخَرْجَنا ء  َشيْ  ُكل     نَ َباتَ  ب ه   فََأْخَرْجَنا َماءً  الس َماء   م نَ  أَنْ َزلَ  ال ذ ي َوُهوَ ) ًرا م   َخض 

ْنهُ  ُُنْر جُ   [. 11: األنعام]( ُمتَ َراك ًبا َحبًّا م 

ْنهُ  فََأْخَرْجَنا): قوله يف يتجلى واإلعجاز ًرا م  ْنهُ  ُُنْر جُ  َخض   هللا أن أي( ُمتَ َراك ًبا بًّاحَ  م 

.. والثمر احلب يتشكل منها خضراء مادة النبات هذا داخل من أخرج بقدرته تعاىل

ًرا ْنهُ م   فََأْخَرْجَنا): كثري  ابن قال. بعض على بعضه أي( ُمتَ َراك ًبا) ومعىن : أي (َخض 

ْنهُ  ر جُ ُنُْ : )قال وهلذا .والثمر احلب فيه خُيلق ذلك بعد مث أخضر، وشجرا زرعا  َحبًّا م 

 على اآلية ههذ تشهد أل ..وحنوها كالسنابل  بعضا، بعضه يركب: أي( ُمتَ َراك ًبا

 وتعاىل؟ تبارك هللا كالم  صدق
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 النمل مساكن

 كشفه  ام هو هذا.. األرض حتت مدينة يبين أن ميكن النمل أن يتصور أحد يكن مل

 وقد لنمالتا ماليني تضم مستعمرة فيه أسس للنمل كبري  واد   حول مؤخراً  العلماء

 بيني النمل أن املفاجأة كانت.  للنمل الرائع اهلندسي البناء هذا العلماء أدهش

 ناسبةم مسافات على متوضعة الغرف إن حيث. التنظيم شديدة حقيقية مساكن

 قد النمل أنو  املستعمرة، يف غرفة أي إىل النمل وصول تسهل طرقات بينها وتصل

 تحاتف وهناك البيوض وضع أو الطعام ختزين مثل حمدد هلدف غرفة كل  خصص

 : تعاىل قال.. النمل لختنق لولها للتهوية

 َل  َمَساك َنُكمْ  ْدُخُلواا الن ْملُ  أَي َُّها ايَ  مَنَْلة   قَاَلتْ  الن ْمل   َواد   َعَلى أَتَ ْوا إ َذا َحىت  )

 [. 43: النمل( ]َيْشُعُرونَ  َل  َوُهمْ  َوُجُنوُدهُ  ُسَلْيَمانُ  حَيْط َمن ُكمْ 

 الكرمية اآلية ربتأخ فقد( الن ْمل   َواد  ) تعاىل قوله يف األوىل معجزتن اآلية هذه ويف

 يف الثانية واملعجزة..  مؤخراً  إل العلماء يكتشفها مل الوداين وهذه ودايانً  للنمل أن

 أمهية تقل ل حقيقية مساكن يبين النمل أن ثبت حيث( َمَساك َنُكمْ  اْدُخُلوا) قوله

 يف ابرع ندسمه النمل إن يقولون العلماء إن حىت.. البشر يبنيها اليت املساكن عن

 فسبحان هللا!.. املساكن بناء
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 نشوء القمر

 هكذا جدو  القمر أبن نظن القمر نور ونرى صافية ليلة يف السماء إىل ننظر عندما

 لسننيا مليارات قبل كان  القمر أن تؤكد العلمية األَباث ولكن كذلك، وسيبقى

. اليوم عليه راهن الذي الشكل إىل وصل حىت تدرجيياً  تربد ذلك وبعد ملتهباً  جسماً 

 اجلسم ذاه أن وأثبتوا القمر حول بدراسة انسا األمريكية الفضاء وكالة قامت لقد

 مليئاً  وكباً ك  منه جعلت اليت ابلنيازك نسميه ما وهي القذائف ملاليني تعرض قد

 جسماً  كان  القمر أن تؤكد اليقينية العلمية احلقيقة إذاً . والتشوهات واحلفر ابلوداين

 ابرداً  ماً جس وجعله ضوءه هللا فمحى الشمس مثل واحلرارة الضوء يشع ملتهباً 

 : تعاىل قولهأخرب عنها القرآن يف  احلقيقة هذه. الشمس أشعة يعكس أن مهمته

َرةً  الن  َهار   َآيَةَ  ْلَناَوَجعَ  الل ْيل   َآيَةَ  َفَمَحْوانَ  َآيَ تَ نْي   َوالن  َهارَ  الل ْيلَ  َوَجَعْلَنا) ( ُمْبص 

 [.. 41: اإلسراء]

 الشمسو  الليل، آية والقمر الشمس، تضيء كما  يضيء القمر كان:  عباس ابن قال

. ابلفعل لمالع أثبته ما وهذا القمر، يف الذي السواد( الليل آية فمحوان)النهار آية

 امليالدي عالساب القرن يف أنزل كتاب  يف العلمية احلقيقة هذه وجود فإن ولذلك

 .وتعاىل تبارك هللا عند من منزل أبنه يشهد
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  الشمس كسوف

 وهلاح ونسج هللا دون من آهلة واختدها الشمس إىل القدمي اإلنسان نظر طاملا

  يثح الشمس كسوف  حول ُنسج ما األساطري أغرب من ولكن. الكثرية األساطري

 وهلاح األسطورية القصص ينسجون وجتعلهم الناس ترعب الظاهرة هذه كانت

 . عظيم موت أو معركة خسارة على دليل هو الشمس كسوف  أن فيعتقدون

 مسوالش األرض بني القمر مير عندماحيدث  الشمس كسوف  أن العلماء وجد لقد

 هذه. ..األرض على حيل الظالم جيعل مما مؤقت بشكل عنا الشمس ضوء حيجب

 لشمسا كسفت  الناس فقال إبراهيم، مات يوم الكرمي النيب زمن حدثت الظاهرة

 : وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال إبراهيم، ملوت

 فإذا حلياته ول أحد ملوت ينكسفان ل هللا آايت من آيتان والقمر الشمس إن)

 [. البخاري رواه( ]هللا وادعوا فصلوا رأيتم

 الناس أمرو  السائدة املعتقدات النيب صلى هللا عليه وسلم صحح فقد ولذلك

 أثناء شمسال تطلقها اليت البنفسجية فوق األشعة شر   عن ليبعدهم ابلصالة

 !هللا فسبحان.. لإلنسان املؤقت العمى تسبب وقد جداً  خطرية وهي الكسوف
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 يسبحون فلك يف وكل

 هذه يانةلص العلماء اضطر انسا األمريكية الفضاء وكالة لرواد كثرية  رحالت بعد

 ولذلك الحاإلص عمليات على الرواد هؤلء لتدريب واضطروا الفضاء يف املركبات

 ..  مرتاً  48 بعمق العامل يف مسبح أكرب ببناء 1448 عام قاموا

 مأبجهزهت النزول فقرروا املاء هو للتدريب وسط أفضل أن لقد وجد العلماء

 يف اناإلنس حركة أن وجدوا ألهنم املاء سطح حتت األعطال إصالح على والتدرب

 . املاء يف السباحة بعيد حد إىل تشبه الفضاء

 يف الكواكب ركةح عن األفضل التعبري أن بنتيجة وخرجوا التجربة جنحت وابلفعل

 حركة عن للتعبري املصطلح هذا يستخدمون بدأوا إهنم حىت السباحة هو الفضاء

 : القائل هللا وسبحان.. السماوية األجرام

( َيْسَبُحونَ  َلك  ف َ  يف   ُكل    َواْلَقَمرَ  َوالش ْمسَ  َوالن  َهارَ  الل ْيلَ  َخَلقَ  ال ذ ي َوُهوَ )

 [. 88: األنبياء]

 العلمية الناحية من دقيق تعبري هو الفضاء يف السباحة تعبري أن للعلماء تبني وهكذا

 لكل دليالً  ةاآلي هذه لتكون قرانً  عشر أربعة قبل ذكره القرآن ولكن..  حديثاً  ظهر

 .تعاىل هلل وتسليماً  ويقيناً  إمياانً  هبا يزداد مؤمن
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 اجلبال أوتد

 من كثري  يف سبباً  كانت  اليت الضخمة اجلليدية الكتل البحار علماء درس لقد

 له يدياجلل اجلبل أن ذلك سبب ووجدوا السفن بعض دمرت اليت البحر حوادث

 . الوتد شكل شكله يف ويشبه األمتار ملئات املاء يف يغوص عميق جذر

 على سواء بالاجل مجيع أن تؤكد بنتيجة وخرجوا طويالً  العلماء درسها احلقيقة هذه

 يغوص جذر له جبل كل  أن العلماء وجد فقد. عميقة جذور هلا البحر يف أو اليابسة

 جلبالا إن. األرض سطح على ارتفاعه أضعاف بعشرة تقدر ملسافة األرض يف

 يف املرساة مثل تعمل اجلبل أسفل يف هائلة جليدية كتل  بوجود تتميز اجلليدية

 كما نقلبي وسوف يتوازن أن اجلليدي للجبل ميكن ل اجلذور هذه ولول السفينة،

 : تعاىل الق. توازهنا تفقد عندما السفينة تنقلب

 [. 7: النبأ( ]َأْوَتًدا َواجلْ َبالَ )

 وقر رها بتهاوث هبا أرساها أوتداً  هلا جعل: أي( أوتدا واجلبال: )كثري  ابن اإلمام قال

 ملسلمنيا علماء علم كيف  اإلنسان ويعجب. عليها مبن تضطرب ومل سكنت حىت

 تعاىل هللا كتاب  يف تتجلى يقينية معجزة إهنا.. طويلة قرون قبل األوتد هذه بوجود

 .العظيم الكتاب هذا صدق على لتشهد اليوم أتيت
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 واملناعة الصيام

 العبادة هذه بلذة نشعر كيف  ولكن الصيام، حالوة يستشعر عندما املؤمن أمجل ما

 . .. العظيمة فوائدها ندرك مل إذا

 مفاجئة نتائجال وكانت الصيام لعبادة املذهلة األسرار بعض أخرياً  العلماء كشف  لقد

 والشراب عامالط عن المتناع أن تبني فقد. املسلمني غري من وخباصة للباحثني

 مقاومته يف يعتمد اإلنسان فجسم. للجسم املناعي النظام يعزز منتظمة لفرتات

 تنشط خلالايا وهذه املناعية اخلالاي تدعى دقيقاً  تنظيماً  منظمة خالاي على لألمراض

 ... ساتوالفريو  البكرتاي أشكال مجيع مواجهة على قدرهتا فتزداد الصوم أثناء

 : قال عندما وسلم عليه هللا صلى الكرمي النيب لنا أكده ما وهذا

 .. ماجه ابن رواه( القتال من أحدكم كجن ة  النار، من ُجن ة الصيام)

 معاجم يف كما  وغريه سالح من وقي أو سرت ما وُكل   واحلماية الوقاية هي واجلُنة

 .اللغة

 من وقاية نفسه الوقت ويف القيامة يوم هللا عذاب من وقاية الصيام أن يعين وهذا

 يقي رالعص هذا يف للمؤمن سالح أفضل الصوم وابلفعل... الدنيا يف األمراض

 فسبحان هللا!.. املرض شر من نفسه
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 الصيام والتمر

 الصيام لىع يعتمد صارم غذائي نظام اتباع أن الصوم أسرار عن املذهلة احلقائق من

 مع الصوم يرتافق فعندما! السموم من وخيلصه الكبد عمل ينظم النظام هذا والتمر

 الكبد ظيفوتن لصيانة الطبيعية األدوية أروع من َبق يكون التمر، على اإلفطار

 .فيه املرتاكمة السموم من

 اليت اضاألمر  من يقي فإنه ابنتظام أخذه مت إذا التمر أن اليوم الباحثون ويؤكد

 .روريةض ومعادن فيتامينات من حيتاجه مبا اجلسم يزود وكذلك. الكبد تصيب

 األحادي رالسك   من عالية نسبةً  حيوي التمر أن الباحثون وجد حديثة دراسة ففي

 إىل َباجة فهو فطره عندَ  الصائمُ  حيتاجه ما فعالً  وهذا. المتصاص سريع الثنائي أو

 . بسرعة لدية السك ر مستوى يرفع غذاء

 فطاراإل عند الدهون نسبة واُنفاض جداً، منخفضة التمر يف الدهون نسبة إن

 ..والمتصاص اهلضم يف أطول وقتاً  أتخذ الدهون ألن ،مطلوب

 رمضان، يف تمرال على يفطر وسلم عليه هللا صلى األعظم النيب كان  ملاذا ندرك رمبا

 : ويقول

 [. مسلم رواه( ]التمر عندهم بيت أهل جيوع ل)



 

 91 

 



 

 92 

 امليسر حترمي سر

 ضرراً  يقل ل القمار أن للعلماء تبني 1441 عام ماريالند جلامعة جديد َبث يف

 ولذلك عامل،ال يف القمار أماكن ألشهر دولياً  جتمعاً  ماريالند وتعترب! املخدرات عن

 التغريات صدبر  فقاموا. السيئة العادة هلذه املدمرة األضرار يالحظون الباحثون بدأ

 إىل يشبه اغالدم على القمار أتثري أن أيقنوا فقد. الدماغ على القمار حيدثها اليت

 .واملسكرات املخدرات أتثري بعيد حد

 خالاي هناكو  كثرياً   تتضرر الدماغ ومقدم أعلى وهي الناصية منطقة أن وجد العلماء

 . اتالشهو  على والسيطرة والتحكم القيادة مركز يتعطل وابلتايل تتلف

 : تعاىل قال.. واخلمور القمار هذا عن وجل عز هللا هناان لقد

َا َآَمُنوا ال ذ ينَ  أَي َُّها ايَ ) رُ  اخْلَْمرُ  إ من   َعَمل   م نْ  ر ْجس   َلمُ َواأْلَزْ  َواأْلَْنَصابُ  َواْلَمْيس 

 [. 14: املائدة( ]تُ ْفل ُحونَ  َلَعل ُكمْ  فَاْجَتن ُبوهُ  الش ْيطَان  

 بذلك يتمس األواثن يعين: واألنصاب القمار، أي: امليسر: هللا رمحه البغوي قال

 ثبت وقد.. اهب يستقسمون كانوا  اليت القداح يعين: واألزلم ينصبوهنا، كانوا  ألهنم

 الدماغ الايخ يدمر وكالمها امليسر أتثري يشبه الدماغ على اخلمر أتثري أن علمياً 

 . لعاملنيا رب هلل واحلمد..  مجعاء للبشرية اخلري أراد اإلسالم أن على دليل هذاو 
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 اجلبال وترى

 اجلبال ذهه ولكن.. والثبات الشموخ يف املثل فيها يضرب عمالقة خملوقات إهنا

 قيام حىتو  هللا خلقها أن منذ مستمرة حركة يف هي بل اثبتة نظنها كما  ليست

 من جحيم نهاابط يف بل اثبتة ليست أرضنا أن حديثاً  العلماء كشف  فقد. الساعة

 . براكني شكل على يتدفق ما احلمم هذه ومن املنصهرة احلمم

 من ويتألف ابألرض حييط الذي الصخري الغالف أن احلديث العلم كشف  كما

 متحركة لواحأ إىل ينقسم الغالف هذا الثانية، والطبقة األرضية القشرة: طبقتني

 له ضاألر  جبال من جبل كل  أن اجلديد الكتشاف ولكن اجلبال، معها وتتحرك

 قياس وأجهزة الصطناعية األقمار وابستخدام العلماء متكن حيث مستقلة حركة

 خفيفة ركةح إهنا.. الواحد العام يف سنتمرت مبعدل اجلبال حترك رصد من الزلزل

 أربعة قبل اعنه أخربان القرآن ولكن.. هبا نشعر نكاد ول السحاب حركة تشبه جداً 

 : تعاىل قال.. قرانً  عشر

 ُكل    أَتْ َقنَ  ال ذ ي اّلل    عَ ُصنْ  الس َحاب   َمر   مَتُرُّ  َوه يَ  َجام َدةً  حَتَْسبُ َها اجلْ َبالَ  َوتَ َرى)

َا َخب ري   إ ن هُ  َشْيء    [. 33: النمل( ]تَ ْفَعُلونَ  مب 

 ذلك؟ يتصور أحد يكن مل عصر يف اجلبال حركة ذكر جاء كيف  والسؤال:
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 هبجة ذات حدائق

 والراحة ادةابلسع نشعر زاهية ألوان من فيها وما حوهلا من احلدائق هذه نتأمل عندما

 . األخضر اللون وخباصة إليها النظر أثناء النفسية

 ابلستيقاظ لنوما واضطراابت القلق من يعاين من النفسيني املعاجلني بعض وينصح

 املفرحة، لواهناأ إىل والنظر اخلضراء احلدائق يف والتنزه الشمس شروق قبيل صباحاً 

 وقلة ابوالكتئ القلق حالت عالج يف جداً  فعالة كانت العالجية الطريقة وهذه

  .النوم

 إاثرة بنيو  الزاهية األلوان ذات احلدائق إىل النظر بني تربط العلمية احلقيقة إذاً 

 : تعاىل قوله يف القرآن كشفها  احلقيقة هذه النفوس، يف البهجة

َنافَأَن ْ  َماءً  الس َماء   م نَ  َلُكمْ  َوأَنْ َزلَ  َواأْلَْرضَ  الس َماَوات   َخَلقَ  َأم نْ )  َذاتَ  َحَدائ قَ  ب ه   بَ ت ْ

 ( يَ ْعد ُلونَ  قَ ْوم   مْ هُ  َبلْ  اّلل    َمعَ  َأءَله   َشَجَرَها تُ ْنب ُتوا َأنْ  َلُكمْ  َكانَ   َما بَ ْهَجة  

  [.64 :النمل]

 هللا جعل حيث( َجة  بَ هْ  َذاتَ  َحَدائ قَ : )تعاىل قوله يف يتجلى للقرآن العلمي والسبق

 القرآن زولن زمن معروفاً  يكن مل األمر وهذا ابحلدائق، مرتبطة البهجة صفة تعاىل

 . العصر هذا يف الكرمية اآلية هذه إعجاز على يشهد مبا
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 البيوت أوهن

 العلماء، يقول كما  ءالبنا يف ابرع مهندس إنه. العراء يف بيته يبين العنكبوت هو هذا

 يضطر لتايلواب ومتزقه، بشدة عليه تؤثر فالرايح. طويالً  يدوم ل البيت ولكن

 لبيوتا أنواع احلشرات علماء درس وعندما! يوم كل  جديد بيت لبناء العنكبوت

 من يتب أضعف أن وجدوا والنمل النحل مثل احلشرات تبينيها اليت واملساكن

 . العنكبوت بيت هو اهلندسي التصميم حيث

 يوه مرات، خبمس الفولذ من أقوى العنكبوت خيوط مادة إن العلماء ويقول

 فهو رة،م بثمانني الرأس شعرة من أرفع العنكبوت خيط فإن ولذلك جداً، صلبة

 هلةس أهنا إل الفولذ من أقوى العنكبوت خيوط أن من الرغم وعلى. جداً  رفيع

. اإلطالق لىع البيوت أضعف من العنكبوت بيت يعترب ولذلك والتمزق التفكك

 : اىلتع قوله يف قرانً  عشر أربعة قبل القرآن ذكرها العلمية احلقيقة هذه

ًتا خت ََذتْ ا اْلَعْنَكُبوت   َكَمَثل    َأْول َياءَ  اّلل    ُدون   م نْ  اخت َُذوا ال ذ ينَ  َمَثلُ )  َأْوَهنَ  َوإ ن   بَ ي ْ

 [. 14 :العنكبوت]( يَ ْعَلُمونَ  َكانُوا  َلوْ  اْلَعْنَكُبوت   لَبَ ْيتُ  اْلبُ ُيوت  

 الطبيعة يف البيوت أوهن عن أخربت ألهنا.. القرآن إعجاز على تشهد اآلية وهذه

 .حليةا الكائنات تبنيها اليت البيوت عن شيئاً  يعلم أحد يكن مل زمن يف



 

 99 

 



 

 111 

 النار حتت َبر

 الثةث حجمه يبلغ كبري  َبر اكتشاف 1441 عام يف العلمية الكتشافات أغرب من

 كثرأ عمق على يقع البحر هذا أن والغريب األرض، سطح على البحار أضعاف

 !ميل يديل صحيفة على الكتشاف ونشر األرض، سطح حتت كيلومرت  644 من

 ومياهه سنني،ال ماليني قبل ختزينه مت ماء على حيوي البحر هذا إن العلماء ويقول

 .األرض ذهه يف العجيبة املشاهد من ويعترب الصخور من ملتهبة بطبقات حماطة

 فوق تقبع واحمليطات البحار إن تقول اليوم مؤكدة علمية حقيقة لدينا أصبح لذلك

 ملتهبة اثلثة بقةط وحتته حار صخري غالف وحتتها األرضية، القشرة هي رقيقة طبقة

 النارية بقةالط هذه وحتت... الرباكني من املنصهرة احلمم تدفق عن املسؤولة وهي

 السابع القرن يف موسل عليه هللا صلى حبيبنا كشفه  الكتشاف هذا ..هائل َبر هناك

 : أبوداود رواه الذي احلديث يف والسالم الصالة عليه قال!! امليالدي

 حتت فإن ،هللا سبيل يف غازايً  أو معتمراً  أو حاجاً  إل البحر تركب ل هللا عبد اي)

 ]رواه أبو داود[. (َبراً  النار وحتت انراً  البحر

 املعلومات ذههب وسلم عليه هللا صلى الكرمي النيب جاء أين من: املهم السؤال ويبقى

 الدقيقة؟
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 نفسها حول األرض دوران

  مثل يبدو كيفو  عليه البشر لستقرار هللا اختاره الذي األزرق كوكبنا  نتأمل دعوان

 والنهار لليلا تعاقب عنه ينتج األرضية للكرة الدوران هذا إن. الفضاء يف معلقة كرة

 يتحركان النهارو  الليل أن لرأينا اخلارجي الفضاء من األرض مبراقبة قمنا لو وابلتايل

 .تتوقف ل دائمة َبركة ابلنهار اللحاق حياول الليل وكأن ابستمرار

 حول ألرضا بدوران إل تتحقق ل والنهار اليل هذا وحركة والنهار الليل تعاقب إن

 مضيئاً  مسللش املقابل األرضية الكرة نصف يبدو حيث الشمس مواجهة يف نفسها

 : تعاىل قال. مظلما اآلخر والنصف

( َيْسَبُحونَ  َلك  ف َ  يف   ُكل    َواْلَقَمرَ  َوالش ْمسَ  َوالن  َهارَ  الل ْيلَ  َخَلقَ  ال ذ ي َوُهوَ )

 [.88: األنبياء]

 بحتس الشمس كانت  وإذا األرض، حول ويدور يسبح القمر كان  إذا: هنا والسؤال

 يسبح؟ أن ارللنه ميكن وكيف يسبح أن لليل ميكن فكيف اجملرة، مركز حول وتدور

 وهذا ،نفسها حول ودائرة متحركة األرض كانت  إذا إل تتحقق ل العملية هذه إن

 لنيبل أين فمن... األرض دوران إىل يشري كتاب أول هو الكرمي القرآن أن يؤكد

 العلم؟ هبذا الكرمي
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 البيئة على احلفاظ

 وسلم عليه هللا صلى حممداً  أبن القول ميكن " :شات ل دو فرانسيسكا" الباحثة تقول

 بل...  بيئةال َبماية املنادين أشد من واحداً  كان  ألنه البيئة على احلفاظ رائد هو

 والتطور البيئة على ةاحملافظ جمال يف رائداً  أي لعصره، سابقاً  للبيئة نصرته يف كان  إنه

 وسلم ليهع هللا صلى النيب أمر. فقد الطبيعية للموارد احلكيمة واإلدارة الرشيد

 : فقال ناإلميا نصف هي الطهارة أن اعترب حيث نفسه املؤمن من وبدأ ابلنظافة

 ]رواه مسلم[.( اإلميان شطر الطهور)

 نوعاً  ذلك واعترب الطريق عن األذى إبماطة فأمر والشوارع ابلطرقات ابلعتناء وأمر

 : وسلم عليه هللا صلى الكرمي النيب قال الصدَقة أنواع من

 [. متفق عليه( ]صدقة الطريق عن األذى ومتيط)

 : الوق طهوراً  اعتربه بل به اهتم الكرمي النيب أن جند األرض تراب حىت

 [.متفق عليه( ]وطهورا مسجداً  األرض يل ُجع لتو )

 ملثل لتفتي أو يهتم أحد يكن مل الكرمي النيب فيه بعث الذي الزمن أن العلم مع 

 عليه هللا صلى حممداً  أن على ابلبيئة الهتمام هذا يدل أل :والسؤال األشياء هذه

 هللا؟ عند من رسول هو وسلم
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 ابحليوان الرفق

 مبن رحيماً  انك  وسلم عليه هللا صلى حممداً  أبن اليوم املنصفون الباحثون يعرتف

 رويت اليت حةالصحي فاألحاديث. واجلماد واحليوان النبات رمحته بلغت حىت حوله،

 : وسلم عليه هللا صلى قال. ابحليوان الكرمي النيب رفق عن تتحدث الكرمي النيب عن

 أو رضاأل حشاش من أتكل تدعها ومل حبستها ألهنا هر ة يف النار امرأة دخلت)

 . ]متفق عليه[ (ماتت حىت تطعمها

  اعتبارهاو  ابحليواانت الكرمي النيب اهتمام مدى على يدل الشريف احلديث هذا إن

 ابلرفق ومالي العلماء يسميه ما وهذا اآلمنة احلياة يف احلقوق مجيع له حي كائن

 فقد ملخلوقات،ا هبذه رحيماً  النيب كان  احليواانت ذبح طريقة يف وحىت .ابحليوان

 شفرةال إحداد أو احليواانت من غريه أمام حيوان أي ذبح عن الكرمي النيب هنى

 : وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال. َبضرته

 ذَبتم اوإذ القتلة، فأحسنوا قتلتم فإذا شيء، كل  على اإلحسان كتب  هللا إن)

 .[مسلم رواه( ]ذبيحته ولريح شفرته، أحدكم وليحد   الذبح، فأحسنوا

 مما نسانيةإ أكثر وبصورة ابحليوان الرفق قواعد وضع من أول هو الكرمي النيب إن

 .تعاىل هللا من رسالته صدق على يشهد وهذا ابحليوان، الرفق مجعيات يف جنده
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 الفساد ظهر

 ارتفاع إىل دىأ مما التلوث من جداً  كبرية  ملوجة تتعرض أرضنا إن املناخ خرباء يقول

 اثتامللو  من جداً  كبرية  كميات  هناك.... مسبوق غري بشكل األرض حرارة درجة

 الكربون ازغ نسبة زايدة إىل تؤدي والطائرات والسيارات واملعامل املصانع تطلقها

 .األرض حرارة درجة رفع وابلتايل اجلو يف

 كما..  لبيئةوا واحليوان والنبات اإلنسان على خطري بشكل أثرت امللواثت هذه إن

 على كان  األخطر أثريوالت. نتناوهلا اليت الغذائية واملواد نشرهبا اليت املياه على أثرت

 طبيةالق القارة من كبرية  مساحات أن على التجارب دلت فقد. البحار مستوى

 يف املاء سوبمن ارتفاع يف سيساهم مما والتلوث، احلرارة بفعل ذابت قد املتجمدة

 لألرض ناخيامل التغري عن املسؤولون هم الناس أبن تقول العلمية واحلقيقة .البحار

 : تعاىل قوله يف سنة 4144 قبل القرآن عنها أخرب احلقيقة وهذه. البيئي والفساد

َا َواْلَبْحر   اْلبَ ر    يف   اْلَفَسادُ  َظَهرَ )  َعم ُلوا ال ذ ي بَ ْعضَ  ُيذ يَقُهمْ ل   الن اس   أَْيد ي َكَسَبتْ   مب 

ُعونَ  َلَعل ُهمْ   [.14: الروم( ]يَ ْرج 

 واألخالقي يئيالب الفساد وهو والبحر الرب يف الفساد ظهور إىل تشري اآلية فهذه

 .نعود إىل هللا تعاىل عسى أن العصر، هذا يف البشرية منه تعاين الذي
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 األرض طبقات

 آللف شرالب واعتقد.. عليها نعيش اليت األرض هذه حول األساطري نسجت طاملا

  ديثاحل العلم ولكن اجلهات، مجيع من ابملاء وحماطة مسطحة األرض أن السنني

 .وطبقاهتا األرض حقيقة أخرياً  لنا كشف

 بعض، فوق هابعض طبقات سبع من تتألف األرض أن طويلة دراسات بعد تبني لقد

 مؤلفة يوه الثانية الطبقة أتيت مث كيلومرت  444 مسكها يتجاوز ل األرضية فالقشرة

 احوالوش األعلى الوشاح هي طبقات ثالث وتليه ملتهب صخري عالف من

 .املركز يف ملتهبة داخلية ونواة اخلارجية النواة مث ومن األدىن، والوشاح األوسط

 ظيمةع آية جند ولكننا القرآن نزول زمن هبا علم ألحد يكن مل الطبقات هذه إن

 : تعاىل يقول.. وضوح بكل السبعة األرض طبقات عن تتحدث

ثْ َلُهن   اأْلَْرض   َوم نَ  مَسَاَوات   َسْبعَ  َخَلقَ  ال ذ ي اّلل ُ ) نَ ُهن   اأْلَْمرُ  يَ تَ نَ ز لُ  م   َأن   ل تَ ْعَلُموا بَ ي ْ

 [. 41: الطالق]( ْلًماع   َشْيء   ب ُكل    َأَحاطَ  َقدْ  اّلل َ  َوَأن   َقد ير   َشْيء   ُكل     َعَلى اّلل َ 
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ثْ َلُهن   اأْلَْرض   َوم نَ : )تعاىل قوله يف يتجلى واإلعجاز  خلق تعاىل هللا أن كما  أي( م 

 على شهدت احلقيقة وهذه طبقات، سبع األرض من خلق كذلك  طباقاً  واتامس سبع
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 . هذا عصران يف القرآن إعجاز


