
)∗(دعوى خطأ القرآن يف وصفه السماء ابلبناء

: مضمون الشبهة

نفي اإلعجاز العلمي يف القرآن، ومن ذلك نفيهم  من مجلة ما درج عليه املغالطون
لإلعجاز العلمي يف وصف القرآن السماء ابلبناء، الوارد يف قوله سبحانه 

أأنتم أشد : ، وكذلك قوله سبحانه وتعاىل)الشمس( )5(والسماء وما بناها :وتعاىل
قوله سبحانه ، ويف )النازعات()28(رفع مسكها فسواها ) 27(خلقا أم السماء بناها 

أفلم ينظروا إىل السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما هلا من فروج  :وتعاىل أيًضا
)6()زاعمني أن املعىن القرآين ال يتجاوز أن يكون حديثًا عن خلق هللا للسماء، )ق ،

. وليس فيه ما يشري إىل أجرامها املختلفة اليت اكتشفها العلماء حديثًا

 :وجه إبطال الشبهة

إن اآل�ت القرآنية اليت تتحدث عن السماء تشري إىل كو�ا بناًء بديًعا حمكًما؛ 
. ابلسماء يف آ�ت كثرية من القرآن، وقد أشارت اآل�ت" البناء"لذلك جند ارتباط لفظ 

إىل وجود الكواكب والنجوم اليت تكوِّن اجملرات، فضًال عن املادة . موطن االشتباه
م الكون يف منظر رائع بديع بدون شقوق وال فروج، وهذا يتطابق املظلمة اليت متثل معظ

مع ما مت اكتشافه يف العصر احلديث؛ حيث رأى العلماء السماء بناًء حمكًما ال فروج 
فيه، تزينه الكواكب والنجوم واجملرات وجتمعاهتا يف منظر بديع، حىت إ�م أطلقوا عليه 

بقهم القرآن إىل هذا املصطلح منذ أكثر من ، وقد س"لبنات البناء الكوين"يف أحباثهم 
. أربعة عشر قر�ً 
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 : التفصيل

 : احلقائق العلمية  )1

؛ وذلك لظنهم )Space" (فضاء"عندما بدأ العلماء ابكتشاف الكون أطلقوا عليه كلمة 
أن الكون مليء ابلفراغ، ولكن بعدما تطورت معرفتهم ابلكون واستطاعوا رؤية بنيته 
بدقة مذهلة، ورأوا نسيًجا كونيًّا حمكًما ومرتابطًا، بدءوا إبطالق مصطلح جديد هو 

إ�م ابلفعل بدءوا برؤية بناء هندسي حمكم، فاجملرات وجتمعاهتا تشكِّل لبنات ". بناء"
ناء، كما بدءوا يتحدثون عن هندسة بناء الكون، ويطلقون مصطلحات جديدة، هذا الب

اجلسور الكونية، واجلدران الكونية، وأن هناك مادة غري مرئية ُتسمَّى املادة : مثل
املظلمة، وهذه املادة متأل الكون، وتسيطر على توزيع اجملرات فيه، وتشكل جسورًا تربط 

 ).[1](هذه اجملرات بعضها ببعض

 
 : حقيقة البناء الكوين          •

لقد استطاع علماء الفلك بعد تطور األجهزة احلديثة أن يدركوا حقيقة البناء الذي ذكره 
القرآن يف أكثر من آية من آ�ت القرآن، ويقدِّر علماء الفلك قطر اجلزء املدَرك أبكثر 

، وهذا )مليون مليون كم 9,5بليون  24(من أربعة وعشرين بليوً� من السنني الضوئية 
الدنيا دائم االتساع إىل �اية ال يعلمها إال هللا سبحانه وتعاىل،  اجلزء من السماء

وبسرعات ال ميكن لإلنسان اللحاق هبا؛ وذلك ألن سرعة بعض اجملرات عنا وعن 
بعضها بعًضا تقرتب من سرعة الضوء املقدرة بنحو ثالث مئة ألف كيلو مرت يف الثانية، 

على وترية واحدة، تبدأ بتجمعات فلكية  وهذا اجلزء املدرك من الكون مبين بدقة ابلغة
حول النجوم، كمجموعتنا الشمسية اليت تضم ابإلضافة إىل الشمس عدًدا من 
الكواكب والكويكبات واألقمار واملذنبات اليت تدور يف مدارات حمددة حول الشمس، 
وتوضع أمثال هذه اجملموعة الشمسية يف جمموعات أكرب تعرف ابسم اجملرات، وتكوِّن 

شرات من اجملرات املتقاربة ما يعرف ابسم اجملموعة احمللية، وتلتقي اجملرات وجمموعاهتا ع

2 www.almoslih.net

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-01-0003&value=&type=#_edn2


احمللية فيما يعرف ابسم احلشود اجملرية، وتنطوي تلك يف جمموعات حملية للحشود 
اجملرية، مث يف حشود جمرية عظمى، مث يف جتمعات حملية للحشود اجملرية العظمى إىل ما 

 . �اية ال يعلمها إال هللا سبحانه وتعاىلهو أكرب من ذلك إىل 

 

 صورة توضح البناء الكوين

 : مكو�ت السماء

 : اجملموعة الشمسية    .1

من حيث القرب من (جمموعتنا الشمسية ابإلضافة إىل الشمس كواكب تسعة هي  تضم
مث . عطارد، الزهرة، األرض، املريخ، املشرتي، زحل، أورانوس، نبتون، بلوتو): الشمس

) األقمار(مدارات املذنبات اليت مل تعرف هلا حدود، هذا ابإلضافة إىل عدد من التوابع 
مًرا تدور حول بعض من هذه الكواكب، وآالف اليت يقدر عددها بواحد وستني ق

الكويكبات املنتشرة بني كل من املريخ واملشرتي، اليت يعتقد أ�ا بقا� لكوكب منفجر 
 ). الغاز احلار والغبار(وآالف الشهب والنيازك وكميات من الدخان 

وكواكب اجملموعة الشمسية تدور كلها حول الشمس يف اجتاه واحد، ويف مستوى واحد 
حبيث تقع الشمس يف ) إهليلجية(تقريًبا ما عدا بلوتو، وذلك يف مدارات شبه دائرية 

إحدى بؤريت كل مدار من هذه املدارات، وأبعد نقطة على املدار يصل إليها الكوكب 
ُتسمَّى األوج، وأقرب نقطة ُتسمَّى احلضيض، ومتوسط جمموعهما ميثل متوسط بعد 

عة الكوكب بقربه من الشمس وتقل ببعده الكوكب عن الشمس، وكذلك تزداد سر 
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عنها، حبيث ميسُّ اخلط الومهي الواصل بينه وبني الشمس مساحات متساوية يف وحدة 
 . الزمن

بنحو مثانية ومخسني مليوً� من ) عطارد(وتقدر املسافة بني الشمس وأقرب كواكبها 
د الكواكب ، كما تقدر املسافة بني الشمس وأبع)مليون كم 57,9(الكيلو مرتات 
، ويلي )مليون كم 5,5913(بنحو ستة باليني من الكيلو مرتات ) بلوتو(املعروفة عنها 

مدار بلوتو إىل اخلارج سحابة ضخمة من املذنبات اليت تدور حول الشمس يف مدارات 
أي حنو ستة تريليو�ت من (يقدر بُعد بعضها عن الشمس أبربعني ألف وحدة فلكية 

كان امتداد اجملموعة الشمسية يُعربَّ عنه أببعد مسافة نعرفها حول ، وإذا  )الكيلو مرتات
الشمس تتم فيها حركة مدارية حول هذا النجم، فإن مدار بلوتو ال ميكن أن يعرب عن 

وعليه؛ فإننا يف زمن التقدم العلمي والتقين املذهل الذي . حدود جمموعتنا الشمسية
  !نعيشه مل ندرك بعد حدود جمموعتنا الشمسية

وإذا كان هذا هو حال اجملموعة الشمسية اليت هي جزء من ماليني األجزاء من جمرتنا 
املعروفة اليت متثل هبذا النظام والشكل جزًءا من ماليني األجزاء من اجملرات وجتمعاهتا؛ 

 ! فكيف يكون نظام الكون وكيف تكون عظمته؟

  :جمرة الدرب اللبين    .2

مليون (تنطوي جمموعتنا الشمسية مع حشد هائل من النجوم يُقدَّر بنحو الرتيليون 
على ) درب اللبانة" (جمرة الدرب أو الطريق اللبين"جنم، فيما يعرف ابسم ) مليون مليون

هيئة قرص مفلَطح يُقدَّر قطره بنحو مئة وعشرين ألف سنة ضوئية، ويقدر مسكه بعشر 
، وتقع جمموعتنا الشمسية على بُعد يقدر )سنة ضوئيةأي حنو عشرة اآلالف (ذلك 

 . بنحو ثالثني ألف سنة ضوئية من مركزه، وعشرين ألف سنة من أقرب أطرافه

وتتجمع النجوم حول مركز اجملرة فيما يشبه النواة، وتلتوي األجزاء اخلارجية من قرص 
ويف كل (ترتبط النجوم يف جمرتنا اجملرة مكّوِنة أذرًعا لولبية تعطي جملرتنا هيئتها احللزونية، و 

مع بعضها بعًضا بقوى اجلاذبية، مشكِّلة نظاًما يتحرك يف السماء كجسم واحد، ) جمرة

4 www.almoslih.net



على النحو ) Stellar Populations(وتتجمع النجوم يف جمرتنا يف أربع مجهرات جنمية 
 : اآليت

 ):The Galaxy Nuclear Bulge(انتفاخ النواة املركزية للمجرة        •

 The(سنة ضوئية حمتوً� نواة اجملرة  32,000ويوجد حول مركز اجملرة بقطر يبلغ 

Galactic Nucleus( سنة ضوئية، وتتكدس فيه أعداد هائلة من  16اليت يبلغ قطرها
النجوم القدمية تكدًسا شديًدا، مع قليل من الغاز والغبار اللذين يوجدان عادة بني 

 . النجوم

 ):The Galactic Disc(قرص اجملرة        •

قرص رقيق بسمك ال يتعدَّى األلف سنة ضوئية إال بقليل : ويتكون من طبقتني
من مسك اجملرة املقدَّر أبكثر من عشرة آالف سنة % 1أي حنو ) سنة ضوئية1060(

سنة ضوئية من مركز اجملرة إىل كل طرف من  50,000ضوئية، وميتد إىل مسافة 
ك يبلغ مسكه أربعة أضعاف مسك القرص الرقيق أطرافها، وحييط به قرص آخر مسي

وحيوي قرص اجملرة جنوًما حديثة التكوين نسبيًّا ). سنة ضوئية من مركز اجملرة 4238(
 . ابإلضافة إىل غازات وغبار ما بني النجوم

وملا كان للمجرات الشبيهة مبجرتنا أذرع لولبية مكوَّنة أساًسا من الغاز الكوين والغبار 
رية نسبيًّا، يتوقع الفلكيون أن يكون لقرص جمرتنا أذرع مشاهبة متاًما وذلك ومن جنوم صغ

 . لوحدة البناء يف الكون املدرك

 ):The Inner Galactic Halo(اهلالة الداخلية للمجرة        •

سنة ضوئية من مركز اجملرة، 130,000وتنتشر حول قرص اجملرة ابمتداد يصل إىل 
اتصاهلا به، وتشتمل على جتمعات كروية للنجوم  وختتلط بقرصها السميك عند

)Globular clusters (وعلى عديد من الغازات واألتربة البينيَّة للنجوم . 
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املستكشف الدويل بواسطة األشعة فوق "وتشري قراءات املركبة الفضائية املعروفة ابسم 
إىل أن ) The International Ultraviolet explorer Spacecraft( "البنفسجية

بعض الغازات يف هذه اهلالة اجملرية هي غازات حارة تصل درجة حرارهتا إىل مئة ألف 
 .درجة مطلقة، وحتتوي اهلالة الداخلية للمجرة على عدد من النجوم القدمية نسبيًّا

      اهلالة اخلارجية للمجرة أو اتج اجملرة           •
)The outer Galactic Haloor the Galactic Corona:( 

وهي حالة معتمة للمادة يف هيئة غري معروفة قد تكون مكونة من أعداد كبرية من 
النجوم املنكدرة، أو الثقوب السوداء، أو كميات مكدَّسة من النيوترو�ت 

)Neutrinos( وترتكز على مسافات ترتاوح بني مئيت ألف وثالث مئة ألف سنة ضوئية ،
من مركز اجملرة، األمر الذي يزيد يف أبعاد جمرتنا من مخسة إىل ستة أضعاف ما كان 

 . معروفًا إىل أواخر السبعينيات من القرن العشرين

ة ویوجد في تاج مجرتنا من خمسة إلى عشرة أضعاف ما في باقي أجزاء المجر 
مجتمعة من كتلة، وھذه الكتل اإلضافیة الھائلة في مجرتنا توقعتھا حسابات 

 The Missing Mass" (مشكلة الكتل المفقودة"الجاذبیة وعبَّرت عنھا باسم 
Problem( 95، وقد أدَّت ھذه الحسابات إلى الحقیقة القائمة، التي مؤداھا أن %

ن من مواد غیر معروفة لنا تماًما، وسبحان الذي أنزل من  من كتلة مجرتنا مكوَّ
فال أقسم بما تبصرون : فوق سبع سماوات ومن قبل أربعة عشر قرنًا قولھ الحق

 ). احلاقة()40(إنھ لقول رسول كریم ) 39(وما ال تبصرون ) 38(

وتنتشر بني النجوم سحب دخانية يغلب على تركيبها غاز اإليدروجني احلامل للغبار 
ة يف الدقة من املواد الصلبة مكّوِنة ما يعرف ابسم املادة بني على هيئة هباءات متناهي

اليت متتص ضوء النجوم فتخفيها؛ ولذلك فإن ) MatterThe Interstellar(النجوم 
من جمموع مكو�هتا إال % 15الراصد جملرتنا من األرض ال يرى بوضوح أكثر من 

 ).التلسكوابت الراديوية(ابستخدام املقرابت 

ابجملرات الشبيهة يعتقد كثري من الفلكيني أن قرص جمرتنا جيرُّ معه أذرعه وابملقارنة 
اللولبية اليت قد ترتفع فوق مستوى النواة، ويعتقدون كذلك أن السحب الدخانية يف 
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تلك األذرع تتحرك بسرعات ترتاوح بني اخلمسني واملئة كيلو مرت يف الثانية، وترتاكم 
كم يف الثانية دون أن   250ان حمورية تقدر بنحو هذه السرعات اخلطية على سرعة دور 

 . تنفصل أذرع اجملرة عن نواهتا بسبب التفاوت يف سرعة األجزاء املختلفة منها

يؤدي إىل تسارع املادة الدخانية بني النجوم، مث إىل  ) التفاويت(وهذا الدوران التفاضلي 
ن مث هتيئتها لتخلق النجوم كبح سرعتها، األمر الذي ينتج عنه تكثيفها بدرجة كبرية؛ وم

اليت تتطور إىل ما بعد ذلك من مراحل، ومن ) The Pro-or Proto-stars(االبتدائية 
وتدور جنوم جمرتنا يف . جنوم جمرتنا ما هو مفرد، وما هو مزدوج وما هو عديد األفراد

د حركة ميينية أساسية منتظمة حول مركز اجملرة يف اجتاه القطر األصغر هلا، مع وجو 
 . الدوران اجلزئي ملختلف أجزائها

  

  

                                          
 صورة جملرتنا يف وسط اجلزء املدرك من السماء الدنيا  

 :)Galactic Groups(جتمعات اجملرات    .3

على -حيصي علماء الفلك يف اجلزء املدرك من السماء الدنيا مئيت ألف مليون جمرة 
بعضها أكرب من جمرتنا كثريًا، وبعضها اآلخر أصغر قليًال، واجملرات عبارة عن  -األقل

جتمعات جنمية مذهلة يف أعدادها، يتخللها الدخان الكوين برتكيز متفاوت يف داخل 
 . م عشرات الباليني إىل باليني الباليني من النجوماجملرة الواحدة، اليت قد تض
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وتتباين اجملرات يف أشكاهلا كما تتباين يف أحجامها ويف شدة إضاءهتا، فمنها احللزوين، 
، وما هو غري حمدد الشكل، ومنها ما هو شديد اإلضاءة، وما )اإلهليلجي(والبيضاين 

، وتقع أكثر )املقاريب(ظري املقربة يبدو على هيئة نقاط ابهتة ال تكاد تدرك أبكرب املنا
. اجملرات ضياء يف دائرة عظمى حتيط بنا يف اجتاه عمودي تقريًبا على مستوى جمرتنا

وتبلغ كتلة الغازات يف بعض اجملرات ما يعادل كتلة ما هبا من جنوم وتوابعها، يف حني أن 
بنحو ذرة واحدة لكل كتلة الغبار تقل عن ذلك بكثري، وكثافة الغازات يف اجملرة تقدَّر 

يف الغالف الغازي لألرض عند  3سم/ ذرات 1910سنتيمرت مكعب، بينما يبلغ ذلك 
 . سطح البحر

وترتتب اجملرات يف جمموعات تتعاظم يف الكرب ابلتدريج على النحو اآليت إىل �اية ال 
 : يعلمها إال هللا اخلالق سبحانه وتعاىل

 :)The Local Group(اجملموعة احمللية       •

يف جمموعة من أكثر من عشرين جمرة يف جتمُّع يُعَرف ابسم " درب اللبانة"حتشد جمرتنا 
، يبلغ قطرها مليون )The Local Group of Galaxies" (اجملموعة احمللية للمجرات"

سنة ضوئية؛ ألن الفرسخ الفلكي الواحد  3,261,500فرسخ فلكي؛ أي يساوي 
)Astronomical Parsec ( وحتتوي اجملموعة . من السنني الضوئية 3,2615يساوي

احمللية اليت تتبعها جمرتنا على ثالث جمرات حلزونية، وأربع جمرات غري حمددة الشكل، 
وأعداد من اجملرات البيضانية العمالقة والقزمة، وقد حتتوي على عدد أكرب من اجملرات 

 . الواقعة يف ظل جمرتنا، ومن هنا تصعب رؤيتها

 Galactic Clusters and(احلشود اجملرية واحلشود اجملرية العظمى        •

Superclusters(: 

هناك حشود للمجرات أكرب من اجملموعة احمللية من مثل حشد جمرات برج العذراء 
)The Virgo Cluster Of Galaxies ( ،الذي يضم مئات اجملرات من خمتلف األنواع

ويبلغ طول قطره مليوين فرسخ فلكي؛ أي أكثر من ستة ماليني ونصف من السنني 
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أي (، ويبعد عنا عشرة أضعاف تلك املسافة )سنة ضوئية 6,523,000(الضوئية 
وهذه احلشود اجملرية تصدر أشعة سينية بصفة عامة، ). عشرين مليون فرسخ فلكي

فيما بينها دخاً� توازي كتلته كتلة التجمع اجملري، وترتاوح درجة حرارته بني  وحتوي
عشرة ماليني ومئة مليون درجة مطلقة، وحيوى هذا الدخان اإليدروجيين نسًبا ضئيلة من 

بنسب تقرتب مما (هباءات صلبة مكوَّنة من بعض العناصر الثقيلة مبا يف ذلك احلديد 
شري ذلك إىل اندفاع تلك العناصر من جنوم متفجرة ، وقد ي)هو موجود يف مشسنا

من مثل املستعرات (وصلت فيها عملية االندماج النووي إىل مرحلة إنتاج احلديد 
وحتوي بعض احلشود اجملرية أعداًدا من اجملرات قد تصل إىل عشرة آالف ). العظمى

دسها يف حشود جمرة، وحيصي علماء الفلك آالفًا من تلك احلشود اجملرية ويقررون تك
وقد ).Galactic Super clusters(أكرب يسمو�ا ابسم احلشود اجملرية العظمى 

 . أحصى الفلكيون منها أعداًدا كبرية على بعد مليوين سنة ضوئية منا

اليت تنتمي إليها جمرتنا ) The Local Group(ومن املعتقد اليوم أن اجملموعة احمللية 
 The(ة احمليطة هبا من مثل حشد جمرات برج العذراء ، واحلشود اجملري)درب اللبانة(

Virgo Cluster Of Galaxies ( تكوِّن جتمًُّعا أكرب يعرف ابسم احلشد اجملري احمللي
يضم قرابة املئة من احلشود اجملرية ) The Local Galactic Super cluster(األعظم 

ة، ويبلغ مسكه عشر على هيئة قرص واحد يبلغ قطره مئة مليون من السنني الضوئي
درب (، وهي نسبة مسك جمرتنا نفسها )أي عشرة ماليني من السنني الضوئية(ذلك 
إىل طول قطرها، فسبحان الذي بىن السماء على منط واحد هبذا االنتظام ) اللبانة

 . الدقيق ليشهد له ابلوحدانية املطلقة فوق مجيع خلقه

ى على هيئة كروية تدرس يف شرائح مقطعية وتبدو احلشود اجملرية واحلشود اجملرية العظم
سنة ضوئية، وأكرب هذه الشرائح ) 150×  100×  150(تكون أبعادها يف حدود 

مليون  250، يزيد طوله على )The Great wall" (احلائط العظيم"ُيسمَّى جمازًا ابسم 
 تكوِّن سنة ضوئية، وقد متَّ الكشف أخريًا عن حنو مئة من احلشود اجملرية العظمى اليت

بليوين سنة ضوئية، ومسكه مئيت ) 2(حشًدا أعظم على هيئة قرص يبلغ طول قطره 
وهي نفس نسبة مسك كل من جمرتنا إىل طول قطرها، ومسك احلشد (مليون سنة ضوئية 
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ويعتقد عدد من الفلكيني ). اجملري احمللي األعظم الذي تنتمي إليه جمرتنا إىل طول قطره
    . املدرك من الكون جتمعات أكرب من ذلك املعاصرين أن يف اجلزء

 

 هذه الصورة توضح بعض جمرات السماء

متثل أفراً� -والنجوم يف خمتلف جتمعاهتا وحشودها، وعلى خمتلف هيئاهتا ومراحل منوها 
نووية كونية خيلق هللا سبحانه وتعاىل فيها خمتلف صور املادة، والطاقة الالزمة لبناء اجلزء 
املدرك من الكون بعمليات االندماج النووي بني نوى العناصر اخلفيفة كاإليدروجني 

 . نتاج العناصر األعلى يف وز�ا الذريواهليليوم إل

على تعدد أشكاهلا ) Nebulae(وابإلضافة إىل النجوم وتوابعها املختلفة هناك السدم 
وأنواعها، وهناك املادة بني النجوم، وهناك املادة الداكنة، وغري ذلك من مكو�ت اجلزء 

املادة والطاقة املدرك من الكون، احملسوس منها وغري احملسوس من خمتلف صور 
املدسوسة يف ظلمة الكون، ويقدِّر الفلكيون كتلة اجلزء املدرك من السماء الدنيا مبئة 
ضعف كتلة املادة والطاقة املرئية احملسوسة، مبعىن أننا يف زمن تفجر املعرفة الذي نعيشه، 

، ال ندرك إال عشرة يف املئة فقط من اجلزء الذي وصل إليه علمنا من السماء الدنيا
وما أوتيتم من العلم إال :وسبحان الذي أنزل من قبل ألف وأربع مئة سنة قوله تعاىل

خللق السماوات واألرض أكرب من خلق الناس :وقوله تعاىل، )٨٥:اإلسراء( قليال
 .)[2]()غافر()57(ولكن أكثر الناس ال يعلمون 
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إن هذا الكون العظيم يدل على عظمة خالقه سبحانه وتعاىل وإحكامه له يف شكل بناء 
كوكبة "حمكم، فبعد أن اكتشف الفلكيون تلك املناطق املظلمة من الكون املدرك يف 

اليت تقع يف نصف الكرة الشمايل، وظنوها فراغات " كوكبة راعي الشتاء"أو " العواء
م بعد ذلك أن أمثال تلك املناطق املظلمة منتشرة يف هائلة أو فقاعات عظيمة، تبني هل

خمتلف أرجاء الكون املنظور، وحىت يف داخل جمرتنا، وأ�ا من أساسيات النظام الكوين 
 . ومن أسرار بنائه، وأن هلا دورًا مهمًّا يف متاسك ذلك البناء

حشد ، وهو عبارة عن "احلائط العظيم"م مت اكتشاف ما يسمى ابسم 1989ويف سنة 
هائل من جتمعات اجملرات يبلغ طوله حنو مئتني ومخسني مليوً� من السنني الضوئية، 
وعرضه حنو مئيت مليون سنة ضوئية، ومسكه حنو مخسة عشر مليوً� من السنني الضوئية، 

عديًدا من املناطق املظلمة " احلائط العظيم"وقد اكتشف الفلكيون يف داخل هذا 
صل بني كل من اجملرات والتجمعات اجملرية مبختلف مستو�هتا، الشاسعة األبعاد، اليت تف

وتبدو هذه املناطق املظلمة وكأ�ا مناطق جذب فائقة الشدة، مرتَّبة ترتيًبا دقيًقا 
وأبشكال هندسية حمدَّدة، وتتوزع اجملرات حوهلا، وكأ�ا خال� عظيمة البناء متصلة 

بدو أ�ا مشدودة إىل مراكز تلك بشكل هندسي بديع حول املناطق املظلمة اليت ي
املناطق بقوى فائقة للغاية إىل ما قد أشري إليه آنًفا ابسم املادة الداكنة اليت يراها البعض 
أربطة كونية شديدة على هيئة جسيمات فائقة الكتلة مل يُتمكَّن من اكتشافها بعد؛ أو 

ادة اليت تنتشر على هيئة قوة كهرومغناطيسية ذات موجات غري معروفة تؤثر يف امل
حوهلا، وقد تكون �جتة عن احلركة الدورانية الشديدة يف كل أجرام السماء، وهذه الكتل 
املظلمة أو الفقاعات الدخانية الضخمة اليت ال حتوي أي أجرام منظورة، قد تضم جبوار 

ت املادة الداكنة واألجرام غري املنظورة أعداًدا هائلة من اجلسيمات املادية واإلشعاعا
، ويبدو أ�ا من أسرار بناء "البالزما"الكونية، ورمبا بعض الغازات املتأينة املعروفة ابسم 

السماء، ومن ضرورات قيامها واتزا�ا، ومن لوازم انتشار كل من املادة والطاقة يف 
خمتلف أرجائها، وأن هلا دورًا مهمًّا يف بناء التجمعات اجملرية العظمى يفوق دور جتاذب 

 ).[3](فيما بينها اجملرات
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لبنات البناء "إن هذا البناء العجيب العظيم قد جعل بعض العلماء يذكرون مسمَّى 
، وهذا مثال على كلمات رددها علماء غربيون حديثًا، وهي موجودة يف القرآن "الكوين

قبل مئات السنني، ففي أحد األحباث اليت أطلقها املرصد األوريب اجلنويب يصّرِح جمموعة 
بدًال من كلمة " لبنات بناء من اجملرات"ن استخدام كلمة من العلماء أب�م يفضلو 

ويؤكدون أن الكون مزين هبذه األبنية متاًما كاخلرز املصفوفة على العقد أو " اجملرات"
 : ففي هذا البحث يقول بول ميلر وزمالؤه! اخليط

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.  
إن اجملرات األوىل أو ابألحرى لبنات البناء األوىل من اجملرات سوف تتشكل يف : (ومعناه

بدأ ببث الضوء سوف ُترى وهي حتدد خمتلف اخليوط غري خيوط النسيج، وعندما ت
 ). املرئية، وتشبه إىل حد كبري اخلرز على العقدة

وليس هذا هو العامل الوحيد الذي يعتقد ذلك، بل مجيع العلماء يؤكدون حقيقة البناء 
الكوين، وال تكاد ختلو مقالة أو حبث من استخدام مصطلح بنية الكون، وهذا يدل 

 . علماء متفقون اليوم على هذه احلقيقة العلمية؛ أي حقيقة البناءعلى أن ال

وليس هذا فحسب، بل إن بعض العلماء تكلموا عن تزيني الكواكب والنجوم واجملرات 
والثقوب السوداء هلذا الكون العظيم؛ لذلك جندهم عندما يتحدثون عن البناء الكوين 

وجتمعاهتا تشكِّل منظًرا رائًعا مبختلف  يتحدثون أيًضا عن تشبيه جديد، وهو أن اجملرات
األزرق، واألصفر، واألخضر مثل اخلرز على العقد، أو مثل الآللئ املصفوفة : األلوان

على خيط؛ أي إن هؤالء العلماء يرون بناًء وزينة، ففي إحدى املقاالت العلمية جند  
 :ةكبار علماء الفلك يف العامل يصرحون بعدما رأوا أبعينهم هذه الزين

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.  
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إن املادة يف الكون تشكل نسيًجا كونيًّا، تتشكل فيه اجملرات : يقول العلماء: (ومعناه
 ). على طول اخليوط للمادة العادية واملادة املظلمة مثل الآللئ على العقد

هم يف أحباثهم إًذا يتساءلون عن كيفية بناء الكون، مث يقررون وجود بناء حمكم، 
يقررون أن الكون ميتلئ ابملادة العادية املرئية واملادة ويتحدثون عن زينة هذا البناء، و 

املظلمة اليت ال تُرى، أي ال وجود للفراغ أو الشقوق أو الفروج فيه، حىت الفراغ بني 
اجملرات الذي ظن العلماء أنه خاٍل متاًما، اتضح حديثًا أنه ممتلئ متاًما ابملادة املظلمة، 

 . ج أو شقوق أو فراغوهذا يثبت أن السماء خالية من أي فرو 

 : وهذا هو أحد العلماء يؤكد أن الكون أبكمله عبارة عن بناء عظيم فيقول

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.  
احلقائق وضوًحا حول الكون أنه يظهر غىن يف البناء على كافة  إن من أكثر: (ومعىن هذا

املقاييس من الكواكب والنجوم واجملرات، وحىت جتمعات اجملرات والتجمعات اجملرية 
 ).[4]()الكبرية املمتدة لعدة مئات املاليني من السنوات الضوئية

   

  
  

هذه الصورة توضح أن املادة يف الكون تشكل نسيًجا كونيًّا، تتشكل فيه اجملرات على طول اخليوط للمادة 
 العقد لىالعادية واملادة املظلمة مثل الآللئ ع
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رابنية،  ومما سبق بيانه يتضح لنا أن السماء بناء متماسك متني وحمكم بكيفية فريدة
حبيث ال نرى يف خلق الرمحن من تفاوت، فال خلل وال اضطراب يف هذا التشييد 
الضخم، بل هناك توازن كوين دائم إىل أجل مسمى، فرب العاملني قد بناها وزيَّنها 

 ).[5](وأوحى يف كل مساء أمرها بتقدير واتساع دون أن يكون هلا فروج

 : التطابق بني احلقيقة العلمية وإشارات القرآن الكرمي) 2

لقد اعتاد املغالطون أن ينفوا ما أشار إليه القرآن الكرمي من حملات علمية إعجازية، ومن 
، وهذه اإلشارة اليت سبق )الشمس()5(والسماء وما بناها :ذلك قوله سبحانه وتعاىل

إليها القرآن، وحتدث عنها بدقة فائقة قد أثبتها العلم احلديث، بل إنه صوَّب خطأهم 
عندما زعموا أن الكون عبارة عن فضاء خارجي يف بداية اكتشافاهتم العلمية، مث بدءوا 

ون مصطلحهم من  فعدلوا عنها إىل إًذا هم اكتشفوا أ�م خمطئون ". بناء"إىل " فضاء"يغريِّ
ما هو أدق وأصح منها بعدما اكتشفوا املادة املظلمة، ولكن القرآن الكرمي املنزَّل من 
الذي يعلم أسرار السماوات واألرض أعطا� التعبري الدقيق مباشرة، بل إنه أثبت البناء 

ناها أفلم ينظروا إىل السماء فوقهم كيف بني:والتزيني يف آية واحدة يقول سبحانه وتعاىل
، بل إنه حتدَّى الكفار واملشركني هبذا اخللق العظيم )ق()6(وزيناها وما هلا من فروج 

 ).النازعات()27(أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها : اهلائل قائًال 

 ": البناء"املعىن اللغوي لكلمة      •

على سبق لقد ارتبط لفظ البناء يف آ�ت القرآن الكرمي بلفظ السماء، وهذا دليل 
القرآن الكرمي لكل الكشوف العلمية احلديثة، وإذا عد� إىل املعاجم العربية لنتعرف إىل 

أقام جداره : بىن الشيء بنًيا وبناًء وبنيا�ً : فإننا جند معناها" بىن"معىن كلمة 
 ).[6](وحنوه

احلائط، ولفظ : بىن فالن بيًتا بناًء، وابتىن دارًا، والبنيان: ويقول صاحب لسان العرب
البناء تشبيًها بذلك من حيث كان مسكوً� وحاجًزا ومظالًّ ابلبناء من اآلجر والطني 

 ).[7](واجلص
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َجْعُل بيت أو دار من حجارة أو آجر أو أدم أو : البناء: ويقول الطاهر ابن عاشور
أثواب من نسيج الشعر مشدودة بعضها إىل بعض بغرز أو خياطة ومقامة على دعائم، 

 . ، وما كان أبثواب يسمَّى خيمة وخباء"قبة"فما كان من ذلك أبدم ُيسمَّى 

خلقها، اسُتعري له فعل البناء ملشاهبتها البيوت يف االرتفاع، وقد أكَّد هذا : وبناء السماء
الرفع يف الفضاء كما اقتصر عليه الراغب : البناء بتوضيحه يف اآلية الثانية، والسَّْمك

جعل جسم : سواء اتصل املرفوع ابألرض أو مل يتصل هبا وهو مصدر مسك، والرفع
 ).[8](للمبالغة يف الرفع" السمك"إىل " رفع"ادف للسمك، فتعدية فعل معتلًيا وهو مر 

وهكذا جند أن كلمة بناء تدل داللة قاطعة إذا ُأضيفت إىل كلمة السماء على هذا البناء 
الفضاء، فنرى الكواكب والنجوم واجملرات وجتمعات اجملرات والثقوب املتكامل يف 

 . السوداء، كل ذلك يف بناء متكامل يشهد بعظمة ابنيها وخالقها سبحانه وتعاىل

 : أقوال العلماء واملفسرين تؤكد إشارة القرآن للحقيقة العلمية     •

أكدت آراء املفسرين تلك احلقيقة العلمية عند تفسريهم لآل�ت اليت حتدثت عن  لقد
 . بناء السماء

: جل ثناؤه يقول،)الشمس()5(والسماء وما بناها : الطربي رمحه هللایقول اإلمام
تصيريه إ�ها لألرض سقًفا، وبنحو : وبناؤه إ�ها. ومن خلقها: والسماء ومن بناها، يعين

 . ذلك قال أهل التأويل

 . هللا بىن السماء: قال" والسماء وما بناها: "وعن جماهد قال

أفلم ينظروا إىل السماء فوقهم كيف بنيناها  : ويف تفسري قوله سبحانه وتعاىل
)6()وما هلا : يعين) وما هلا من فروج(ي فسوَّيناها سقًفا حمفوظًا، وزيَّناها ابلنجوم ؛ أ)ق

 . من صدوع وفتوق

أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها  : وقال يف تفسري قوله سبحانه وتعاىل
)27()النازعات.( 
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 . رفعها فجعلها لألرض سقًفا": بناها: "وعىن بقوله: يقول

: ، يقول سبحانه وتعاىل)النازعات()28(رفع مسكها فسواها  :وقوله سبحانه وتعاىل
فسوى السماء فال شيء أرفع من شيء، وال شيء أخفض من شيء، ولكن مجيعها 

 .)[9](مستوي االرتفاع واالمتداد

أم السماء بناها : ويقول اإلمام الرازي يف تفسري قوله سبحانه وتعاىل
)27()وقد كرَّر ذكر البناء يف السماوات يف مواضع كثرية؛ ألن البناء ابٍق )النازعات ،

إىل قيام الساعة مل يسقط منه شيء ومل يعدم منه جزء، وهي كالبناء املبين الثابت، وأ�ا 
 .)[10](الرءوسترى كالقبة املبنية فوق 

أأنتم أشد خلقا أم  : وقال اإلمام القرطيب رمحه هللا يف تفسري قوله سبحانه وتعاىل
أعلى سقفها : ، أي"رفع مسكها"رفعها فوقكم كالبناء، : أي": بناها: "قالالسماء بناها

وقال . ارتفع: أي رفعته يف اهلواء ومسك الشيء مسوًكا: مسكت الشيء: يف اهلواء، ويقال
" فسواها: "كل شيء محل شيًئا من البناء وغريه فهو مسك، وقوله سبحانه وتعاىل: الفراء

 .)[11](اوت فيه وال شقوق وال فطورأي خلقها خلًقا مستوً�، ال تف

، ابلنجوم" زيناها"، وفرفعناها بال عمد "كيف بنيناها: "ويف تفسري قوله سبحانه وتعاىل
ليس فيها تفاوت وال اختالف : الكسائيوقال . مجع فرج وهو الشق" وما هلا من فروج"

 ).[12](وال فتوق

 أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها :ويقول ابن كثري رمحه هللا يف تفسري قوله عز وجل
جعلها عالية البناء، بعيدة : ؛ أي"رفع مسكها فسواها: "فسَّره بقوله" بناها: "قوله تعاىل

 ).[13](الفناء، مستوية األرجاء، مكلَّلة ابلكواكب يف الليلة الظلماء

أفلم ينظروا إىل السماء فوقهم كيف بنيناها : يف تفسري قوله سبحانه وتعاىلوقال 
قال " ما هلا من فروج"زيناها ابملصابيح، و : ؛ أي)ق()6(وزيناها وما هلا من فروج 
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واملعىن . صدوع: يعين فتوق، وقال غريه: وقال غريه. يعين شقوق: جماهد
 .)[14](متقارب

 )47(والسماء بنيناها أبيد وإ� ملوسعون  :وقال يف تفسري قوله سبحانه وتعاىل
قد وسَّعنا أرجاءها : ؛ أي"إ� ملوسعون"جعلناها سقًفا حمفوظًا رفيًعا، و: أي) الذار�ت(

 ).[15](ورفعناها بغري عمد حىت استقلَّت

": والسماء وما بناها: "ويقول الشيخ سيد قطب رمحه هللا يف تفسري قوله سبحانه وتعاىل
وما هنا مصدرية، ولفظ السماء حني يذكر يسبق إىل الذهن هذا الذي نراه فوقنا كالقبة "

حيثما اجتهنا، تتناثر فيه النجوم والكواكب الساحبة يف أفالكها ومداراهتا، فأما حقيقة 
يها، وهذا الذي نراه فوقنا متماسًكا ال خيتل وال يضطرب تتحقق فيه السماء فال ندر 

صفة البناء بثباته ومتاسكه، أما كيف هو مبين، وما الذي ميسك أجزاءه فال تتناثر وهو 
سابح يف الفضاء الذي ال نعرف له أوًال وال آخًرا، فذلك ال ندريه، إمنا نوقن من وراء  

 ).[16]"(ذا البناءكل شيء أن يد هللا هي اليت متسك ه

 أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها )هذه السماء األشد خلًقا بال ): "النازعات
يوحي ابلقوة والتماسك، والسماء كذلك متماسكة، ال ختتل وال  والبناء".. بناها.. "مراء

تتناثر جنومها وكواكبها، وال خترج من أفالكها ومداراهتا، وال تتهاوى وال تنهار، فهي بناء 
، ومسك كل )النازعات() 28(رفع مسكها فسواها . اثبت وطيد متماسك األجزاء

فسواها :ومتاسك، وهذه هي التسوية شيء قامته وارتفاعه، والسماء مرفوعة يف تناسق
 والنظرة اجملردة واملالحظة العادية تشهد هبذا التناسق املطلق، واملعرفة حبقيقة القوانني

ع من معىن  ق بني حركاهتا وآاثرها وأتثراهتا ـ توسِّ اليت متسك هبذه اخلالئق اهلائلة، وتنسِّ
ليت مل يدرك الناس بعلومهم إال أطرافًا هذا التعبري، وتزيد يف مساحة هذه احلقيقة اهلائلة، ا

منها، ووقفوا جتاهها مبهورين، تغمرهم الدهشة، وأتخذهم الروعة، ويعجزون عن تعليلها 
بغري افرتاض قوة كربى مدبِّرة مقدِّرة، ولو مل يكونوا من املؤمنني بدين من األد�ن 

 .)[17]("إطالقًا
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إن هذا التطابق بني أقوال املفسرين يف تفسري اآل�ت اليت تؤكد أن السماء بناء حمكم 
ليؤكد هذا . ومزين بكل ما فيه من كواكب وجنوم، وبني ما توصَّل إليه العلم احلديث

السبق للقرآن الكرمي؛ لذلك وجد� العلماء يتساءلون عن كيفية هذا البناء، ويقررون أن 
ة العادية املرئية واملادة املظلمة اليت ال ُترى؛ أي ال وجود للفراغ أو الكون ميتلئ ابملاد

واملفاجأة أن القرآن يتحدَّث بدقة اتمة وتطابق مذهل عن هذه . الشقوق أو الفروج فيه
احلقائق يف آية واحدة، واألعجب من ذلك أن هذه اآلية ختاطب امللحدين واملنكرين 

ر والتأمل والبحث عن كيفية هذا البناء وهذه الزينة الذين كذبوا ابلقرآن، وتدعوهم للنظ
يقول . الكونية، وأتمل ما بني هذه الزينة كإشارة إىل املادة املظلمة، متاًما مثلما يرون

أفلم ينظروا إىل السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما هلا من فروج : سبحانه وتعاىل
)6 ()والفروج يف اللغة هي الشقوق، مث نتأمل كيف يتحدث هؤالء العلماء يف ،)ق

أحدث اكتشاف هلم عن كيفية البناء هلذه اجملرات، وكيف تتشكَّل وكيف تُزين السماء  
كما تزيِّن الآللئ العقد، وأتمَّل أيًضا ماذا يقول البيان اإلهلي خماطًبا هؤالء العلماء 

حىت الفراغ بني اجملرات، الذي ظنَّه  ،هلا من فروجوما  : وغريهم من غري املؤمنني
العلماء أنه خاٍل متاًما، اتضح حديثًا أنه ممتلئ متاًما ابملادة املظلمة، وهذا يثبت أن 

 .)[18](السماء خالية من أي فروج أو شقوق أو فراغ

 :وجه اإلعجاز) 3

يف أكثر من آية، لوصف ما يف الكون من " بناء"لقد استخدم القرآن الكرمي لفظ 
نظام حمكم وبديع، ويف هذا إشارة إىل سبق القرآن الكرمي لكل احلقائق العلمية احلديثة، 

أأنتم  :سبحانه وتعاىل، ويقول )الشمس() 5(والسماء وما بناها :يقول هللا عزَّ وجل
أفلم ينظروا إىل  :، ويقول سبحانه وتعاىل)النازعات()27(أشد خلقا أم السماء بناها

وغريها من اآل�ت اليت ) ق() 6(السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما هلا من فروج 
 ، وسبحان من أنزل هذا القرآن احلق، يطلب منهم أن"السماء"بـ " البناء"تربط لفظ 

ينظروا إىل السماء من فوقهم، ويطلب منهم أن يبحثوا كيف بناها وكيف زيَّنها، وهم 
يتحدثون عن هذا البناء، وأ�م يرونه واضًحا، ويتحدثون عن شكل اجملرات الذي يبدو 
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هلم كاخلرز الذي يزيِّن العقد، وجندهم يف أحباثهم يستخدمون كلمات القرآن نفسها، 
ثًا جند هؤالء العلماء يطرحون سؤاًال يبدءونه ابلكلمة ففي املقاالت الصادرة حدي

نفسها، وهذا يدل على أن مصطلحات القرآن ُتستخدم اليوم يف " كيف"القرآنية 
االكتشافات العلمية احلديثة دون تغيري، ودليل على سبق القرآن إىل استخدام هذه 

اآل�ت اليت تناولت املصطلحات وبشكل أكثر دقة ووضوًحا ومجاًال، ولو حبثنا يف هذه 
بناء الكون لوجد� أن البيان اإلهلي يؤكد دائًما هذه احلقيقة؛ أي البناء الكوين املتماسك 

 . بشدة

إن ضخامة هذا الكون بكل ما فيه من كواكب وجنوم وجمرات وجممعات هلذه اجملرات، 
وعظمة وهذا التناسق الكامل بني كل هذه املخلوقات املوجودة يف الكون مع اتساعها 

 )5(والسماء وما بناها : حريٌّ أن يُقسم هللا سبحانه وتعاىل به يف قوله. حجمها
أليس يف هذا داللة على عظمة اخلالق، وعلى كون . وهللا ال يقسم إال بعظيم) الشمس(

هذا القرآن من عنده سبحانه وتعاىل خالق هذا الكون بكل ما فيه من عجائب 
 ! وغرائب؟

 
   

 

دار اآلاثر للنشر والتوزيع؛ : صنعاء –، اليمن 1. نقض النظر�ت الكونية، دمحم بن عبد هللا اإلمام؛ ط) ∗(
 . ص550م، 2008/ هـ1429

موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، شركة حرف . [1]
 . 33 -32، ص1م، ج2006/ هـ1427، 1لتقنية املعلومات، القاهرة، ط

، 4زغلول النجار، دار املعرفة، بريوت، ط. السماء يف القرآن الكرمي، د: من آ�ت اإلعجاز العلمي. [2]
 . 290 -279م، ص2007/ هـ1428

 . 362 -360املرجع السابق، ص. [3]

كلمات قرآنية يردِّدها علماء الغرب، عبد الدائم الكحيل، حبث منشور مبجلة اإلعجاز : البناء الكوين. [4]
 . 17، 16هـ، ص1427، احملرم )23(العلمي، مرجع سابق، العدد 
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 . 205ص
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، 203، ص19م، ج2006/ هـ1427، 1.اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، مؤسسة الرسالة، ط. [11]
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