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 انضم الينا عرب الواتس آب من هنا
 هـ1444حمرم  21 – 2022 أغسطس 19خطبة اجلمعة القادمة قصص 

 اآليات الكونية يف القرآن الكريم من
 

  َّ ىك مك  لك اك يقىقيف ىفيث  ىث نث ُّٱ

 

 

 األوىلالقصة 

َّ  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ٱُّٱ  

عندما تركب طائرة وتطري بك وتصعد يف السماء مباذا تشعر؟ أال تشعر بضيق يف الصدر؟ فربأيك من الذي 

سنة؟ هل كان ميلك مركبة فضائية خاصة به استطاع من  1400أخرب حممدًا صلى اهلل عليه وسلم بذلك قبل 

 ائية؟ أم أنه وحي من اهلل تعاىل؟خالهلا أن يعرف هذه الظاهرة الفيزي

*** 

 

 الثانيةالقصة 

َّ من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ُّٱ  

م ذروته عندما مسعوا اآلية 1979لقد بلغ ذهول العلماء يف مؤمتر الشباب اإلسالمي الذي عقد يف الرياض 

سدميية دخانية غازية هائلة متالصقة ثم الكرمية وقالوا: حقًا لقد كان الكون يف بدايته عبارة عن سحابة 

 .حتولت بالتدريج إىل ماليني املاليني من النجوم اليت متأل السماء

عندها صرح الربوفيسور األمريكي )باملر( قائاًل إن ما قيل ال ميكن حبال من األحوال أن ينسب إىل شخص مات 

تساعد على اكتشاف هذه احلقائق فال بد أن سنة ألنه مل يكن لديه تليسكوبات وال سفن فضائية  1400قبل 

  .الذي أخرب حممدًا هو اهلل( وقد أعلن الربوفيسور)باملر( إسالمه يف نهاية املؤمتر

 

*** 
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 الثالثةالقصة 

َّ جح مج حج مث ُّٱ  

أثبت العلم احلديث وجود الغالف اجلوي احمليط باألرض والذي حيميها من األشعة الشمسية الضارة والنيازك 

ه فتبدو لنا لياًل على املدمرة فعندما تالمس هذه النيازك الغالف اجلوي لألرض فإنها تستعر بفعل احتكاكها ب

ميل يف الثانية ثم تنطفئ بسرعة  150شكل كتل صغرية مضيئة تهبط من السماء بسرعة كبرية قدرت حبوالي 

وختتفي وهذا ما نسميه بالشهب، فمن أخرب حممدًا صلى اهلل عليه وسلم بأن السماء كالسقف حتفظ األرض من 

ن من عند خالق هذا الكون ألدلة القطعية على أن هذا القرآالنيازك واألشعة الشمسية الضارة؟ أليس هذا من ا

 العظيم؟

*** 

 

  الرابعةالقصة 

َّ ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱ  

تلتقطه إىل مواد مغايرة متامًا ملا التقطته لذا  أثبت العلم احلديث وجود إفرازات عند الذباب حبيث حتول ما

فنحن ال نستطيع معرفة حقيقة املادة اليت التقطتها وبالتالي ال نستطيع استنفاذ هذا املادة منها أبدًا. فمن 

 ؟أليس اهلل عز وجل العامل بدقائق األمور هو الذي أخربه بهذا أيضًا؟  أخرب حممدًا 

*** 

 

 اخلامسةالقصة 

َّ ىن نن من زن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ  

 

مرت ألنه كان عاجزًا عن البقاء بدون تنفس أكثر من  15مل يكن بإمكان اإلنسان القديم أن يغوص أكثر من 

دقيقتني وألن عروق جسمه ستنفجر من ضغط املاء وبعد أن توفرت الغواصات يف القرن العشرين تبني للعلماء 

ن املياه، األوىل عميقة وهي شديدة أن قيعان البحار شديدة الظلمة كما اكتشفوا أن لكل حبر جلي طبقتني م

الظلمة ويغطيها موج شديد متحرك وطبقة أخرى سطحية وهي مظلمة أيضًا وتغطيها األمواج اليت نراها على 

 .سطح البحر



ودهش العامل األمريكي )هيل( من عظمة هذا القرآن وزادت دهشته عندما نوقش معه اإلعجاز املوجود يف 

َحْاٌب ُظُلَمْاٌت َبْعُضَهْا َفْوَق َبْعٍض ِإَذْا َأْخَرَج َيَدُه َلْم َيُكْد َيَرْاَهْا(( وقال إن مثل هذا الشطر الثاني من اآلية ))َس

السحاب مل تشهده اجلزيرة العربية املشرقة أبدًا وهذه احلالة اجلوية ال حتدث إال يف مشال أمريكا وروسيا 

مكتشفة أيام حممد صلى اهلل عليه وسلم وال بد أن  والدول االسكندنافية القريبة من القطب واليت مل تكن

 .يكون هذا القرآن كالم اهلل

*** 

 

 السادسةالقصة 

َّ ىث  نث مث ٱُّٱ  
 

وهذا ما أثبته العلم احلديث إذ أن من فوائد الرياح أنها حتمل حبات الطلع لتلقيح األزهار اليت ستصبح فيما 

 بعد مثارًا، فمن أخرب حممدًا صلى اهلل عليه وسلم بأن الرياح تقوم بتلقيح األزهار؟ أليس هذا من األدلة اليت

 تؤكد أن هذا القرآن كالم اهلل ؟

*** 

 

 السابعةالقصة 

َّ  مخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ  
 

سنة قمرية، وقد تأكد لعلماء  309سنة مشسية و 300فهم يف اآلية أن أصحاب الكهف قد لبثوا يف كهو

سنة يكون  300يومًا بـ 11يومًا، فإذا ضربنا الـ 11الرياضيات أن السنة الشمسية أطول من السنة القمرية بـ 

سنني. فهل كان بإمكان سيدنا  9( يصبح الناتج 365وبتقسيم هذا الرقم على عدد أيام السنة ) 3300الناتج 

 الكهف بالتقويم القمري والشمسي ؟هلل عليه وسلم أن يعرف مدة مكوث أهل حممد صلى ا

*** 

 

 

 

 

 



 الثامنةالقصة 

َّ حت جت هب مب خب حب ُّٱ  

 

البقعة األكثر اخنفاضًا على سطح األرض وقد ُغِلَبت الروم يف فلسطني قرب البحر هى  أدنى األرضويقصد ب

ع العامل اجليولوجي الشهري )باملر( يف املؤمتر العلمي الدولي الذي أقيم يف امليت، وملا نوقشت هذه اآلية م

أنكر هذا األمر فورًا وأعلن للمأل أن هناك أماكن عديدة على سطح األرض أكثر اخنفاضًا  1979الرياض عام 

ريطة من فسأله العلماء أن يتأكد من معلوماته، ومن مراجعة خمططانه اجلغرافية فوجئ العامل )باملر( خب

خرائطه تبني تضاريس فلسطني وقد رسم عليها سهم غليظ يشري إىل منطقة البحر امليت وقد كتب عند قمته 

)أخفض منطقة على سطح األرض( فدهش الربوفيسور وأعلن إعجابه وتقديره وأكد أن هذا القرآن ال بد أن 

  .يكون كالم اهلل

*** 

 

 التاسعةالقصة 

َّ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ُّٱ  

 

طبيبًا، ومل يتسن له تشريح سيدة حامل، ومل يتلقى دروسًا يف علم التشريح واألجنة، بل   مل يكن حممد 

ث أن هناك ومل هذا العلم معروفًا قبل القرن التاسع عشر، إن معنى اآلية واضح متامًا وقد أثبت العلم احلدي

 :ثالثة أغشية حتيط باجلنني وهي

األغشية امللتصقة اليت حتيط باجلنني وتتألف من الغشاء الذي تتكون منه بطانة الرحم والغشاء  : أواًل 

 .املشيمي والغشاء السلي وهذه األغشية الثالث تشكل الظلمة األوىل اللتصاقها ببعضها

 ثانيًا: جدار الرحم وهو الظلمة الثانية.

        م بهذه املعلومات الطبية؟جدار البطن وهو الظلمة الثالثة . فمن أين حملمد حممد صلى اهلل عليه وسل لثًا:ثا

*** 

 

 

 

 



  العاشرةالقصة 

َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ  

 

البحار كشدة  لقد تبني من خالل الدراسات احلديثة أن لكل حبر صفاته اخلاصة به واليت متيزه عن غريه من

وعي للماء حتى لونه الذي يتغري من مكان إىل آخر بسبب التفاوت يف درجة احلرارة والعمق امللوحة والوزن الن

يرتسم نتيجة التقاء مياه حبرين وعوامل أخرى، واألغرب من هذا اكتشاف اخلط األبيض الدقيق الذي 

ببعضهما وهذا متامًا ما ذكر يف اآليتني السابقتني، وعندما نوقش هذا النص القرآني مع عامل البحار 

األمريكي الربوفيسور )هيل( وكذلك العامل اجليولوجي األملاني )شرايدر( أجابا قائلني أن هذا العلم إهلي 

ملستحيل على إنسان أمي بسيط كمحمد أن يلم بهذا العلم يف عصور ساد فيها مئة باملئة وبه إعجاز بّين وأنه من ا

 . التخلف واجلهل

*** 

 

 

 

 


