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 الممخص: 

 (. صخاتـ األنبياء والمرسميف محمد )الحمد هلل رب العالميف، والصالة والسالـ عمى 
وقواعدُه، وتناوؿ اإلعجاز العممي فػي ييػات بيَّف ىذا البحث مفيـو اإلعجاز العممي، وُأصولو 

نياية السماء ونياية اأَلجراـ السماوية، كما بيَّف اإلعجاز العممي في ييػات نيايػة اأَلرض، ومػا سػيحدث 
ػؿ إليػو العمػـ الحػديث مػف لمجباؿ والبحار، وذلػؾ بػذكر َأقػواؿ  المفسػريف لييػات الكريمػة، وبيػاف مػا توصَّ

عاـ، لجعؿ البشر أماـ حقيقػة وىػي أفَّ اإلسػالـ  ٓٓٗٔالحقائؽ التي ذكرىا القريف الكريـ قبؿ أكثر مف 
 ىو اأَلولى باإِلتباع والّتصديؽ. 

 (.االعجاز العممي، اآليات، الكوف)الكممات المفتاحية: 
 

Scientific miracles in the verses of the end of the universe 

Hana Abbas Jawad Al-Shamry 

General Directorate of Education Baghdad / second Rusafa 

Abstract: 

 This research explained the concept of scientific miracles, its origins 

and rules, and dealt with the scientific miracles in the verses of the end of the 

sky and the end of the heavenly bodies. Which the Noble Qur’an mentioned 

more than 1400 years ago, to put people in front of a reality, which is that 

Islam is the first to be followed and ratified. 

Keywords: )scientific miracles, verses, universe(. 
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 المقدمة
 (. الحمد هلل رب العالميف، والصالة والسالـ عمى سيد الُمرسميف محمد )

 وبعد...
وأسرار ال تنتيي، والديف الخالد ( في كتابو الكريـ عجائب لقد وضع اهلل )

إلى اإلعجاز العممي ُمتجددة، ففي زمف التقدـ العممي ُيعد االحتياج يحتاج إلى معجزة 
تبرز في القريف بيا الُدعاة المدعويف بنفس لغة عصرىـ، ففي ُكؿ زماف ضرورة ُيخاطب 

معجزة تناسب احتياج أىؿ ذلؾ الزمف وثقافتيـ فيو كتاب خالد عجز الخمؽ عف االتياف 
 بشيٍء مف مثمِو. 

 ث أْف يكوف وفؽ المنيج اآلتي: وقد اقتضى موضوع البح
 التمييد. 

 المبحث األوؿ: مفيـو اإلعجاز العممي. 
 المطمب األوؿ: تعريؼ اإلعجاز العممي لغًة واصطالحًا. 

 المطمب الثاني: ُأصوؿ وقواعد اإلعجاز العممي. 
 ياية السماء وأجراميا. في ييات ن المبحث الثاني: اإلعجاز العممي

 نياية االجراـ الّسماوية. المطمب األوؿ: ييات 
 المطمب الثاني: ييات نياية السَّماء وتبديميا. 

 المبحث الثالث: اإلعجاز العممي في ييات نياية األرض. 
 المطمب األوؿ: تبديؿ األرض غير األرض ونسؼ الجباؿ. 

 المطمب الثاني: تسجير وتفجير البحار. 
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 التمييد: 
سة والتفسير لظواىر الكوف المختمفة، واألَلغاز إّف المعرفة العممية َأساسيا الدرا

يبقى دومًا بحاجة ماسَّة إلى الثقافة والمعرفة العممية، الخفية في الكوف كثيرة، فاإلنساف 
الرغـ مف إّف عقؿ اإلنساف وىو دائب السعي في المعرفة منُذ َأقدـ العصور، وعمى 

ييات القريف العظيـ ضالتُو التي يبحث عنيا، ِإذ حفمت ىذه محدود إاّل أنُو وجَد في 
خمؽ اهلل تعالى في ممكوت الّسموات واأَلرض. وعف اآليات بما ُيمقي َأضواء باىرة عمى 

نياية الكوف وَأىواؿ يوـ القيامة، ىذا اليوـ الذي ستتغير فيو ُسنف كونية اعتادىا الناس 
مف ىوؿ المطمع، فسبحاف اهلل العظيـ  في حياتيـ، فتشخص األبصار وتفزع النفوس

 عمى ُكِؿ شيء.  القادر
 المبحث األول

 مفيوم اإلعجاز العممي
 المطمب األول: تعريف اإلعجاز العممي لغًة واصطالحًا: 

: مف َأعجزُه الّشيء: َأي فاتُو، وَأعجَز فالنًا: وجدُه عاجزًا وصّيرُه اإلعجاز لغةً 
(: ما أعجز بو الخصـ عند التَّحدي، والياء ومعجزة النبي )عاجزًا، والتَّعجيز: التثبيط، 

 (. ٗٙٙ: ٜٙٛٔ. )الفيروزيبادي، لممبالغة، وفالف سابقُو فَعجزُه: فسبقو
 َأقواؿ العمماء في تعريفِو ومف ىذِه اأَلقواؿ: فقد تعددت  َأما االعجاز اصطالحاً 

ظيار إظيار صدؽ النبي )  -ٔ عندئذ عف عجز العرب ( في دعوى الرسالة، وا 
القريف الكريـ، وكذلؾ عجز اأَلجياؿ القادمة ( في معجزتِو الخالدة وىي معارضتِو )

 (. ٕٓٔ -ٔٓٔ: ٜٜٙٔما شاء اهلل. )د. معبد، مف بعدىـ إلى 
: ٜٜٙٔ، د. سالـِإثبات عجز البشر متفرقيف ومجتمعيف عف اإِلتياف بمثمو. )  -ٕ

ٔ٘ .) 
عجاز القريف أي بموغُو طورًا غير مألوؼ اإِلعجاز ِإظيار َعَجز الثقميف، ومعنى إِ   -ٖ

ناحية َأو موضوع تناولُو القريف، َأدرؾ وجيًا وال معتاد، وحيثما تّوجو الذىف ِإلى َأي 
مف وجوه اإلعجاز، فيو معجز في كؿ موضوع تناولو، معجز في المنيج 

 (. ٕٓٔ -ٜٕٓ: ٖٜٛٔالقيعي، وتشخيص القضية، ووضع الحموؿ العممية ليا. )
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وبما أفَّ مصطمح )اإلعجاز العممي( يتكوف مف مفردتيف، وقد جاء فيما سبؽ 
 مفيـو اإلعجاز َأما العمـ: 

بف سيدة، انقيض الجيؿ، ورُجؿ عالـ وعميـ مف قوـٍ عمماء. ): العمم لغةً 
 . (ٗٚٔ/ ٕ: ٕٓٓٓىنداوي، 

اهلل في  والعمـ يأتي بعّدة معاٍف وىي ادراؾ الّشيء بحقيقتو، واليقيف، ونور يقذفوُ 
 (. ٕٗٙ/ ٕمصطفى، الزيات، عبد القادر، النجار، . )قمب مف ُيحب، والمعرفة
: ىو إدراؾ اأَلشياء عمى حقائقيا، َأو ىو صفة ينكشؼ بيا والعمم اصطالحاً 
 (. ٜ٘: ٕٔمقاؿ، مجمة، عالمطموب انكشافًا تاّمًا. )

 في تعريفيـ لإلعجاز العممي ومنيا: وقد تعددت يراء العمماء 
التجريبي، وثبت عدـ والسُّنة النبوية بحقيقة أثبتيا العمـ و إخبار القريف الكريـ إنّ   -ٔ

مما ُيظير ويؤكد صدقُو فيما ( في زمف الرسوؿ )إمكانية ِإدراكيا بالوسائؿ البشرية 
دليؿ  –بما تتضمنُو مف حقائؽ عممية  –( والمعجزة القرينية َأخبر بِو عف اهلل )

 (. ٜٔ: ٕٚٓٓالنابمسي، إلسالمية. )عمى عالمية الرسالة ا
ىو محاولة ربط اكتشافات عممية ونظريات تطبيقية في ىذا العصر، وخصوصًا   -ٕ

ما تطرؽ لُو القريف العظيـ قبؿ أكثر مف بعد عصر الثورة الصناعية إلى اآلف، مع 
المستمع َأو القارئ َأماـ حقيقة واضحة وىي إفَّ كوف اهلل سنة، لجعؿ  ٓٓٗٔ

وىذا الديف ىو حؽ مطمؽ المنظور يطابؽ كوف اهلل المقروء، وعميِو فإفَّ ىذا الكتاب 
 (. ٙ٘: ٖٕٓٓشامؿ وكامؿ لكؿ زماف ومكاف. )العبيدي، 

نية، وتعميؽ معانييا في الوجداف والفكر اإلنساني، ىو توسيع مدلوؿ اآليات القري  -ٖ
وؿ، وتعميؽ ىذه المعاني المعاصرة في توسيع ىذا المدلبالكشوؼ العممية  باالنتفاع

عف طريؽ االستئناس بالموافقات الدقيقة والمقارنات العممية لمعمماء المتخصصيف، 
 (. ٜٔ: ٕ٘ٓٓمارديني، في مجاالت الكوف والحياة في شّتى عموميا ومعارفيا. )

 المطمب الثاني: أصول وقواعد اإلعجاز العممي: 
إّف عمـ اهلل ىو العمـ الشامؿ الذي ال يعتريو خطَأ َأو نقص، وعمـ اإلنساف عمـ   -ٔ

 (. ٙ٘المنظار اليندسي: محدود يقبؿ االزدياد وُمعرَّض لمخطأ. )
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شامؿ عف العالـ المادي جاء بوصؼ ليس كتاب عموـ، إاّل أنُو إّف القريف الكريـ   -ٕ
ائؽ العممية التي لـ يتوّصؿ إلييا مف العمـ الدقيؽ، وساؽ الكثير مف الحقفي ُأصوؿ 

 (. ٚٔٔ)الدباغ: العمماء ِإاّل بعد مئات السنيف مف نزولِو. 
العممية ىي حقيقة ثابتة الحقيقة العممية والنظرية العممية، فالحقيقة ىناؾ فرؽ بيف   -ٖ

نما تزداد إيضاحًا بزيادة المعارؼ اإلنسانية لذلؾ  ال تتغير وال تبطؿ بمرور الزمف، وا 
( ىو اهلل )ال يمكف أف تتناقض مع القريف الكريـ، مع التأكيد عمى إّف كالـ فيي 

 (. ٙ٘، ٕ٘: ٕٛٓٓ)النجار، األصؿ في الخمؽ، والكوف صنعتُو وابداعُو. 
كاف النص أما النظرية العممية فإذا وقع التوافؽ بينيا وبيف نص قطعي الداللة، 

ذا وقع التعارض ُرفضت قاـ عمى صحة تمؾ النظرية، وُيرتقى بيا إلى م دليالً  الحقيقة، وا 
ط بكؿ تمؾ النظرية، أَلفَّ العمـ بالنقؿ يكد مف العمـ بالعقؿ، فيو وحي مف الذي َأحا

 (. ٔٔ: ٜٜٗٔالشريؼ، شيء عممًا. )
و ىإّف ما يتوصؿ إليو َأي باحث مف فيـ وتصورات ليية الكريمة في زمٍف ما،   -ٗ

( تتسع داللتيا مع اتساع الكونية في كتاب اهلل )ليس منتيى الفيـ، ألفَّ اآليات 
، في تكامؿ ال يعرؼ التضاد، حتى يظؿ القريف الكريـ دائرة المعرفة اإلنسانية

مييمنًا عمى المعارؼ اإلنسانية ميما اتسعت، وىذا مف أعظـ جوانب االعجاز في 
 (. ٗ٘ -ٖ٘القريف الكريـ. )قضية، ص

ا توصؿ إليو، َأو َأْف يقطع بَأفَّ مراد اهلل يجب عمى الباحث عدـ الجـز بصحة م  -٘
( ،( مف اآلية كذا وكذا بغير دليؿ قوي يستند إليو. )الذىبئٜٜ٘ :ٔ /ٕٖٛ .) 

قد تنكشؼ لمباحث في مجاؿ االعجاز العممي بعض األخطاء في تفسير العمماء   -ٙ
بدعوا، كما اجتيدوا وبذلوا واوائؿ لييات الكريمة، وىذا بالتأكيد ال يعيبيـ، فقد األ

، فعمى الباحث  أنيـ بشر واخطاؤىـ تعزو إلى قمة ما توفر لدييـ مف معارؼ وعمـو
 (.ٕٚحسب النبي: إعادة النظر في ىذه األخطاء وتفسيرىا عمى الوجو الصحيح. )

 المبحث الثاني
 ي آيات نياية الّسماء وَأجراميااإلعجاز العممي ف
 الّسماوية:المطمب األول: آيات نياية األجرام 
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مف شمس وقمر ونجوـ وكواكب سماء لعف نياية َأجراـ ا( تحدث الخالؽ )
 في العديد مف اآليات: 
 أواًل: تكوير الشمس: 

َرتْ (: ورَد ذكر نياية الّشمس بتكويرىا، في قولو )      ]التكوير:  ِإَذا الشَّْمُس ُكوِّ
ٔ] . 

فساد جرميا لتداخؿ ظاىرىا في أشار ابف عاشور بَأفَّ المقصود بتكوير الّشمس 
 (. ٔٗٔ: ٖٓ، ج٘ٔابف عاشور، ـباطنيا بحيث يختؿ تركيبيا ونظاـ سيرىا. )

وذكر الّنسفي بَأفَّ التكوير ُيقصد بِو ذىاب الضوء، مف كّورْت العمامة إذا 
، ٜٜٙٔوانتشاره في اآلفاؽ. )النسفي، لفًَّا، فيذىب انبساطو  ضوؤىالففتيا، َأي ُيمؼ 

 (. ٜٓٗ/ٕ: ٕجم
لخمسة مميارات ويرى عمماء الفيزياء والفمؾ إّف الشمس يمكف َأْف تبقى مشعة 

إلى ضعؼ دي الّشمس فإفَّ ىذا سيؤ سنة قادمة، وعندما ينفذ الييدروجيف مف قمب 
النووية بداخميا مما يؤدي إلى انخفاض الضغط، وذلؾ  وتوىف حصوؿ االندماجات

بدوره ُيسبب انكماشيا وصغر حجميا، فينتج عف ذلؾ زيادة الضغط مّرة ُأخرى وارتفاع 
ذرات اليميوـ، وذلؾ يوّفر ضغطًا عاليًا جدًا، فتنتفخ درجة الحرارة كثيرًا، فتندمج نوى 

تفاخيا ُتسمى بالعمالؽ اأَلحمر، انالشمس ثانية وتتسع، وتنخفض درجة حرارتيا، وعند 
ألَنيا تكوف غير مستقرة، وأخيرًا ينتفخ ثـ تحصؿ انكماشات وانتفاخات عديدة لمشمس؛ 

فيما يتقمص ُلّبيا، فتنسحؽ المواد داخميا وتتقارب الجزء الخارجي لمشمس انتفاخًا ىائاًل 
االستقرار،  إلى حالةالذرات تقاربًا شديدًا حتى تكاد تتداخؿ ومف ثـ تصؿ الشمس 

وتدعى عندئذ بالقـز األبيض، ِإذ ال يبقى مف ضوئيا إاّل نور خافت، وتدعى تمؾ 
 (. ٛٚ -ٚٚ: ٕٓٔٓالطائي، العممية بالتكوير. )

 ثانيًا: جمع الشمس والقمر: 
]القيامة:  َوُجِمَع الشَّْمُس َواْلَقَمرُ َذىَب الطبري ِإلى افَّ المراد مف قولو تعالى: 

راد الجمع بيف الشمس والقمر في ذىاب الضوء، فال ضوء لواحد منيما، َأو بَأفَّ الم [ٜ
 (. ٚ٘: ٕٗ، مجٕٓٓٓالطبري، َأنَّيما ُيجمعاف ثـُ ُيكوراف. )
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ّف ج بقياسات دقيقة مع الشمس والقمر أصبح حقيقة عممية اآلف فقد ثبت وا 
مستمرة وبمعدؿ ثالثة سنتيمترات في السنة، وىذا لمغاية بَأفَّ القمر يتباعد عّنا بطريقة 

 سُيدخؿ القمر في وقت مف األوقات في نطاؽ جاذبية الشمس فتبتمعو. )النجار،التباعد 
 (. ٕٔ٘: ٕٓٔٓ مف ييات السماء،

 ثالثًا: تناثر الكواكب: 
َذا اْلَكَواِكُب اْنَتَثَرتْ قاؿ تعالى:   . [ٕ]االنفطار:  َواِ 

انُو )جـر سماوي يدور حوؿ الشمس ويستضيء بضوئيا(. وُيقصد بالكوكب 
 (. ٖٜٚ/ ٕالمعجـ الوسيط: )

مف الشيء، ودرٌّ منّثر واالنتثار: مف نَثر ونَثرُه فانتثر، والُنثار بالضـ ما تناثر 
 (. ٜٕٙ/ ٔ: ٜٜ٘ٔالرازي، ُشدد لمكثرة. )

، َأّما واالنتثار ضد الجمع وضد الضـ، والّنثر رمي َأشياء عمى األرض بتفرؽ
َفَجَعْمَناُه َىَباًء (: إطالؽ النثر عميو مجاز، كما في قولِو ) التفرؽ في اليواء، فِإفَّ 

لتفرؽ ىيئات اجتماعيا المعروفة في ، فانتثار الكواكب مستعار [ٖٕ]الفرقاف:  َمْنُثورًا
مواقعيا، َأو مستعار لخروجيا مف دوائر َأفالكيا، فتبدو مضطربة في الفضاء، وذلؾ 

، ٘ٔج، مابف عاشورمف يثار اختالؿ قوة الجاذبية التي ُأقيـ عمييا النظاـ الشمسي. )
 (. ٔٚٔ: ٖٓج

 رابعًا: طمس النجوم وانكدارىا: 
 [. ٛ[المرسالت:  َفِإَذا النُُّجوُم ُطِمَستْ  (:قاؿ )

والنجوـ ىي َأجراـ سماوية منتشرة بالسَّماء الدنيا، كروية َأو شبو كروية غازية 
الرغـ مف بنائيا الغازي، ىائمة ممتيبة مضيئة بذاتيا، متماسكة بقوة الجاذبية عمى 

الكتمة، عظيمة الحجـ، عالية الحرارة بدرجة مذىمة، وتشع موجات كيرومغناطيسية عمى 
، السماءمف ييات النجار، ير المرئي بجميع موجاتو. )ىيئة كؿ مف الضوء المرئي وغ

ٕٓٔٓ :ٜٔٚ .) 
فمـ يكف ليا نور وال وَأشار الطبري بَأفَّ طمس النجوـ يعني ذىاب ضياؤىا 

 (. ٜٕٔ/ ٕٗ: ٕٓٓٓالطبري، ضوء. )
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َذا النُُّجوُم (: وجاء التعبير عف نياية النجوـ باإلنكدار في قولو ) َواِ 
 . [ٕ]التكوير:  اْنَكَدَرتْ 

: األوؿ: أي تناثرت وتساقطت  ذكر الطبري قوليف في تفسيره إلنكدار النجـو
 (. ٘ٙ/ ٖٓ :ٕٓٓٓالطبري، وتيافتت، والثاني: تغّيرت. )

قاؿ: ويشيد لألوؿ قولو وبّيف اإلماـ الشنقيطي أنو ال تعارض بيف المعنييف، ثـ 
َذا اْلَكَواِكُب اْنَتَثَرتْ تعالى:   َفِإَذا النُُّجوُم ُطِمَستْ [، ويشيد الثاني: ٕ]االنفطار:  َواِ 

تناثرت وذىبت مف أماكنيا وتغيَّر نظاميا، فقد ذىب نورىا ، أَلنيا إذا [ٛ]المرسالت: 
 (. ٖٛٗ/ ٛ: ٜٜ٘ٔالشنقيطي، وُطمسْت. )

فَّ َأطوؿ مرحمة  في حياة النجـو ويؤكد العمـ الحديث بَأفَّ النجوـ تمر بمراحؿ، واِ 
% مف عمره في ىذه ٜٓنضج النجـ وَأوج شبابو، حيث ُيمضي النجـ حوالي ىي مرحمة 

)والناتجة عف تتميز بتعادؿ دقيؽ بيف قوى التجاذب إلى مركز النجـ المرحمة، التي 
النجـ إلى الخارج )كنتيجة لتمددُه بالحرارة دوراف النجـ حوؿ محوره( وقوى دفع مادة 

في ىذا الطور حتى لنووي في لبِو( ويبقى النجـ االندماج االشديدة المتولدة مف عممية 
يكاد ينفد، فيبدأ بالتوىج الشديد حتى تصؿ شدة ينفد وقوده مف غاز الييدروجيف، َأو 

دار التدريجي حتى يطمس وف مرة قدر شدة ِإضاءة الشمس، ثـ يبدأ بانكِإضاءتو إلى ممي
النجار، مف ويختفي كميًا عف األنظار، عبر عدد مف مراحؿ االنكدار. )ضؤوه بالكامؿ، 
 (.ٕٔٙ: ٕٓٔٓييات السماء، 

( كؿ وىنا يتبادر إلى ذىف اإلنساف سؤاؿ ميـ: مف الذي عمَّـ نبينا محمدًا )
(؟! يو ىو كالـ الخالؽ )لو لـ يكف القريف الذي ُأنزؿ عمىذه المعرفة العممية الدقيقة؟ 

ولماذا ذكر القريف الكريـ ىذه القضايا العممية التي لـ يكف ألحد عمـ بيا في زمف 
؟ بالتأكيد فإفَّ الخالؽ العميـ يعمـ بَأفَّ البشر (وال لقروف بعد زمف النبي )( )الرسوؿ 

إلى القريف الحقائؽ العممية، فيرجعوف عمييـ زمف يتوصموف فيِو إلى ىذِه سوؼ يأتي 
ف النبي محمد )( العظيـ ويشيدوف بَأنُو كالـ الخالؽ ) ( ىو خاتـ األنبياء وُمَعمَّمًا وا 

 (. مف اهلل )
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 المطمب الثاني: آيات نياية الّسماء وتبديميا: 
تحدث اهلل تعالى في العديد مف ييات القريف الكريـ عف نياية الّسماء بَأوصاؼ 

 مختمفة وكما يأتي: 
 أواًل: صعق من في السموات واألرض: 

وِر َفَصِعَق َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي اأْلَْرِض ِإالَّ (: قاؿ ) َوُنِفَخ ِفي الصُّ
 . [ٛٙ]الزمر:  َمْن َشاَء المَُّو ُثمَّ ُنِفَخ ِفيِو ُأْخَرى َفِإَذا ُىْم ِقَياٌم َيْنُظُرونَ 

عمى  القيامة وما فيِو مف اآليات العظيمة الّدالة( عف َأىواؿ يوـ ُيخبرنا اهلل )
ور وىو بوؽ َأو قرف، فيموت كماؿ القدرة وتماـ العظمة اإلليية، ومنيا  النَّفخ في الصُّ

أال يموت حينئذ كجبريؿ مف الَفَزع وِشدَّة الّصوت أىؿ الّسموات واأَلرض إاّل ما شاء اهلل 
لؾ، ثـ ينفخ فيو نفخة ُأخرى لمبعث مف وميكائيؿ واسرافيؿ نفسو الذيف يموتوف بعد ذ

 (. ٗ٘/ ٕٗ :ىػٛٔٗٔالزحيمي، القبور. )
في األصؿ مف الصاعقة، ( اشتقت َفَصِعقَ وأشار الشيرازي بَأفَّ قولو تعالى: )

باإلضافة إلى أنيا ُميمكة فقد ُفسِّرت بيذيف المعنييف وبما أف الّصاعقة ليا صوت عظيـ 
ف فإف كانت بمعنى اليالؾ فتكوف دلياًل عمى إرادة النفخة اأُلولى معًا،  وفناء الكوف، واِ 

كانت بمعنى الصوت فإنيا مف الممكف َأف تكوف دلياًل عمى النفخة األولى َأو الثانية 
 . (٘ٙ/ ٘ ىػ:ٕٙٗٔالشيرازي، يـو القيامة. )التي ىي نفخة 

ف النفخ في الصور الذي جاء ذكره في اآلية الك ريمة، في بداية َأحداث وا 
الصوت  فانتقاؿمف خالؿ العموـ الحديثة وخاصة عمـ الصوت،  الّساعة، فُيمكف تخيموُ 

الصوت عمميًا إّف اليّزة وشدة التردد والوسط الناقؿ، وقد ثبت إجمااًل يعتمد عمى مركز 
الصور يتولد الصوت، وُيرسؿ عبر مادة ُيحَمؿ بموجات كيرومغناطيسية، وبالنفخ في 

مركز اليّزة ىنا ىو الكوف كمو، َأما شدة التردد لمموجة الكوف، فيي الوسط الناقؿ، َأّما 
دُّمًا الصوتية الناتجة، فتتناسب طرديًا مع قطر البوؽ، ولو ٌقدَِّر ألكثر دوؿ العالـ تق

( يحممُو إسرافيؿ )مف حجـ البوؽ الذي س (ٕٓ- ٓٔ)إاّل إلى  ُصنع بوؽ ال يصؿ
ة تمحوىا وتمحو كؿ َأثر لموجود؛ بسبب ثـُ ُنفخ فيو  اإلىتزازات اليائمة لُرّجت اأَلرض رجَّ

ببوؽ قطرُه كقطر السموات، فِإنُو بالتأكيد التي ستصدر عف النفخ في ىذا البوؽ، فكيؼ 
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رؾ بسببيا جميع موجودات الكوف، حركة دي إلى اىتزازات صوتية عالية، تتحسيؤ 
 (. ٜٓ٘: ٖٕٓٓالعبيدي، شديدة، فُيصعؽ مف في السموات واألرض. )

وبيذا يتبيف إعجاز القريف الكريـ الذي َسَبؽ العموـ البشرية وَأثبَت حقيقة زواؿ 
 الّسموات واألرض، مع َعَجز العمماء عف تفصيؿ ىذِه األحداث أو الجـز بيا. 

 ثانيًا: تبديل الّسموات: 
ُتَبدَُّل اأْلَْرُض َغْيَر اأْلَْرِض َوالسََّمَواُت َوَبَرُزوا ِلمَِّو اْلَواِحِد َيْوَم ( قاؿ )

 [. ٛٗ]ابراىيـ:  اْلَقيَّارِ 
َأشار اآللوسي بَأفَّ تبديؿ اأَلرض والّسموات ليس بَأعظـ مف خمقيا بعد َأْف لـ 

فتيا َأواًل ال مانع مف َأْف تكوف ىناؾ تبديالت عمى َأنحاء شّتى في ص تكف، وذكر بأفّ 
 (. ٕ٘٘/ ٖٔاآللوسي، ثـ تُبّدؿ ذاتيا. )

 وتفصيؿ الحديث عف تبديؿ الّسماء كاآلتي: 
 انشقاق الّسماء:  - أ

ذكر تعالى في القريف الكريـ إفَّ السَّماء يـو القيامة تنشؽ وتتصدع، وتُفتح، 
 [. ٙٔالحاقة: ] َواْنَشقَِّت السََّماُء َفِيَي َيْوَمِئٍذ َواِىَيةٌ (: وتنفرج، إذ يقوؿ )

( أي وتصدعت السَّماء، َواْنَشقَِّت السََّماءُ بَأف قولو تعالى: )أشار المراغي 
( أي ضعيفة كالعيف المنفوش بعد َأف كانت عظيمة القوة. َفِيَي َيْوَمِئٍذ َواِىَيةٌ )
 (. ٗ٘/ٜٕ: ٜٙٗٔالمراغي، )

َل اْلَماَلِئَكُة َتْنِزياًل َوَيْوَم َتَشقَُّق السََّماُء ِباْلَغَماِم ( وقولو ) ]الفرقاف:  َوُنزِّ
ٕ٘.] 

ذكر ابف عاشور بَأفَّ إنشقاؽ السماء مطاوعتيا لفعؿ الّشؽ والّشؽ يعني فتح 
 (. ٕٙٔ/ ٜٕ: ابف عاشور، د. تمنافذ في محيطيا. )

َل اْلَماَلِئَكُة َتْنِزياًل وأشار محمد بف أحمد أبي زىرة: إّف قولو تعالى ) (: أي َوُنزِّ
 أبي زىرة،تنزؿ المالئكة فوجًا بعد فوج لمحساب وتقرير المصير إلى النعيـ أو الجحيـ. )

 (. ٜٕٙ٘/ ٓٔ د. ت:
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، [ٖٚ]الرحمف:  َفِإَذا اْنَشقَِّت السََّماُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدَِّىانِ ( وقولو )
جمعيا ورود، وىي زىرة حمراء تشبيو بميغ َأي فكانت كالوردة في الُحمرة، والوردة 

انشقت السماء ما ُيدىف بِو الشيء، َأي فإذا معروفة ذات َأغصاف شائكة والّدىاف 
وكالدىاف الذي ُيدىف بِو الحمراء في لونيا، فصارت حيف انشقاقيا وتصدعيا، كالوردة 

 ف شدة اليوؿ.مالشيء في ذوبانيا وسيالنيا، رَأيت ما يفزع القموب وُيزلزؿ النفوس 
 (. ٗٗٔ/ٗٔ: ٜٜٛٔ)طنطاوي، 

. أي تشققت وتصدعت مؤذنة [ٔ]االنشقاؽ:  ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّتْ ( وقولو )
 (. ٖٙٔ/ ٖٓ ىػ:ٛٔٗٔ ،الزحيمي. )بيوؿ يـو القيامةبخراب العالـ، ومنذرة 
َذا السََّماُء ُفِرَجتْ وقولو تعالى:  . الفرج والفرجة الّشؽ بيف [ٜ]المرسالت:  َواِ 

، أي شقوؽ [ٙ]ؽ:  َوَما َلَيا ِمْن ُفُروجٍ الشيئيف، كُفرجة الحائط، وقولو تعالى: 
َذا السََّماُء ُفِرَجتْ  (وفتوؽ، وقولو ) )األصفياني، ، أي انشقَّت. [ٜ]المرسالت:  َواِ 

 (. ٕٛٙىػ: ٕٔٗٔ
، قاؿ ابف عجيبة [ٜٔ]النبأ:  َأْبَواًباَوُفِتَحِت السََّماُء َفَكاَنْت وقولو تعالى: 

َفَكاَنْت (: أي تشققت لنزوؿ المالئكة، وصيغة الماضي لتحقؽ وقوعُو، )َوُفِتَحِت السََّماءُ )
: ٕٕٓٓمف فروج. )الحسني، : فصارت ذات أبواب وطرؽ وفروج، وما ليا اليوـ (َأْبَواًبا

ٛ/ٖٖ٘ .) 
 . [ٛٔ]المزمؿ:  السََّماُء ُمْنَفِطٌر ِبوِ ( وقولو )

. والفطور: جمع َفْطر وىو [ٔ]االنفطار:  ِإَذا السََّماُء اْنَفَطَرتْ وقولو تعالى: 
 (.ٜٔ/ ٜٕ: ابف عاشور، د.ت)دع. الّشؽ والصّ 

 َمْور السَّماء:  - ب
 . [ٜ]الطور:  َيْوَم َتُموُر السََّماُء َمْورًا(: قاؿ )

والتَّحرؾ، يقاؿ: ماَر الشيُء مورًا: أي الَمْور لغًة: الَموْج واالضطراب، والجرياف 
 د. ت: الزبيدي،تحرؾ وجاء وذىب، وماَر يموُر مورًا: إذا جعؿ يذىُب ويجيء ويتردد. )

ٔٗ /ٕٔ٘ .) 
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وأشار البغوي بَأفَّ مور السَّماء يعني أْف تدور كدوراف الرَّحى وتتكفأ بأىميا تكفؤ 
يؿ: تختمؼ َأجزاؤىا بعضيا في لبعض السمؼ منيا: تتحرؾ، وقالسفينة، وذكر أقواؿ 

يجمع ىذه المعاني فيو في المغة: الذىاب بعض، وقيؿ: تضطرب، ثـ ذكر بَأّف المور 
 (. ٜٕٓ/ ٗىػ: ٕٓٗٔوالمجيء والتردد والدوراف واالضطراب. )البغوي، 

 كشط السماء:  - ت
َذا السََّماُء ُكِشَطتْ (: قاؿ المولى )  . [ٔٔ]التكوير:  َواِ 

، والكشط في المغة: رفع شيء عف شيء قد غّطاه وغشيُو مف فوقِو. )السامرائي
 (. ٜٕٛ/ ٘: د.ت

ذا الّسماء ُنزعت وُجذبت ثـ طويت(.  قاؿ الطبري في تفسيره ليية الكريمة: )وا 
 (. ٜٕٗ/ ٕٗ)جامع البياف: 

 .وىذا التفسير يتوافؽ مع المعنى المغوي وُيبّيف بَأفَّ كشط الّسماء يسبؽ طييا
 طي السَّماء:  - ث

َل َخْمٍق ُنِعيُدهُ قاؿ تعالى:  َيْوَم َنْطِوي السََّماَء َكَطيِّ السِِّجلِّ ِلْمُكُتِب َكَما َبَدْأَنا َأوَّ
 [. ٗٓٔ]األنبياء:  َوْعًدا َعَمْيَنا ِإنَّا ُكنَّا َفاِعِمينَ 

 فوؽالّطي لغًة: )طوى الشيء طّيًا َأي َضَـّ بعضُو عمى بعض، أو َلؼَّ بعضُو 
 (.ٕٚ٘/ ٕ: ، د.تالمعجـ الوسيطمجموعة مؤلفيف، بعض(. )

واختمؼ المفسروف في "السجؿ" فقيؿ: الّسجؿ: َمَمؾ، وقيؿ: ىو كاتب كاف 
 -ٜٔٔ/ ٚٔ: ٕٓٓٓالطبري، ، واألكثروف: السجؿ الصحيفة. )(يكتُب لمنبي )

ٕٔٓ.) 
رسوميا، أو ىو ضد  ّف طي السماء تكوير نجوميا، ومحووذكر النسفي إ

( أي الصحيفة، "الكتب" أي لممكتوبات، وىو َكَطيِّ السِِّجلِّ النشر، أي ُتجمع وتطوى، )
 (. ٖٛٔ -ٖٚٔ/ ٖ: ٜٜٙٔالنسفي، كتب فيِو مف المعاني الكثيرة. )ما يُ 

ىذه السرعة تتفوؽ وف مع الزمف، ومع تباطؤ ويتوقع العمماء تباطؤ سرعة الك
عف بعضيا بعضًا، فتأخذ المجرات في  دفع بالمجرات لمتباعدقوى الجاذبية عمى قوى ال

صور المادة ة ما بينيا مف مختمؼ الكوف بسرعات متزايدة، الم مركزاالندفاع إلى 
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عمى ذاتِو، وُيطوى ُكاًل مف المكاف والزماف والطاقة، فيبدأ الكوف في االنكماش والتكدس 
المنتشرة في أرجاء كؿ األبعاد أو تكاد، وتتجمع ُكؿ صور المادة والطاقة حتى تتالشى 

في نقطة متناىية في الضآلة، تكاد تصؿ إلى الصفر َأو الَعَدـ، الكوف، حتى تتكدس 
معروفة، ومتناىية في الكثافة والطاقة إلى الحد الذي تتوقؼ عنده كؿ قوانيف الفيزياء ال

النجار، مف ييات السماء، االنسحاؽ الشديد(. ))نظرية  وف بأسـوُتسمى عممية تجمُّع الك
ٕٓٔٓ :ٜٔٔ- ٜٕٔ .) 

َيْوَم ونحف المسمميف نؤمف بيذه النظرية؛ ألفَّ اهلل تعالى يقوؿ في كتابو الكريـ 
. وال يستطيع أي إنساف َأف يتوقع [ٗٓٔ]األنبياء:  َنْطِوي السََّماَء َكَطيِّ السِِّجلِّ ِلْمُكُتبِ 

 (. أمور الغيب التي ستحدث في المستقبؿ بغير بياف مف الخالؽ )شيئًا عف 
 المبحث الثالث

 جاز العممي في آيات نياية األرضاإلع
 المطمب األول: تبديل األرض غير األرض ونسف الجبال: 

في عّدة ييات عف اأَلحداث التي ستجري لألرض يـو ( تحدث الخالؽ )
القيامة، وفي بعض األحياف يربط تعالى بيف اآليات التي تتحدث عف نياية األرض 

 والجباؿ معًا، وأحيانًا ينفرد بالحديث عف نياية األرض بصورة خاصة. 
 أمَّا اآليات التي ذكر فييا تعالى نياية األرض بصورة خاّصة: 

  تبديل األرض:  -1
َيْوَم تَُبدَُّل اأْلَْرُض َغْيَر اأْلَْرِض َوالسََّمَواُت َوَبَرُزوا ِلمَِّو اْلَواِحِد قاؿ تعالى: 

 [. ٛٗ]ابراىيـ:  اْلَقيَّارِ 
ذكر الطبري في تفسيره ليذه اآلية بَأفَّ معنى ذلؾ: يوـ تُبّدؿ األرض التي عمييا 

الطبري، َأرضًا بيضاء كالفضة. )الناس اليوـ في دار الدنيا غير ىذِه األرض فتصير 
ٕٓٓٓ :ٖٔ /ٕٜٛ .) 

 زلزال األرض:   -2
 -ٔ]الزلزلة:  ِإَذا ُزْلِزَلِت اأْلَْرُض ِزْلزَاَلَيا َوَأْخَرَجِت اأْلَْرُض َأْثَقاَلَيا(: يقوؿ )

ٕ .] 
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 ُحركت( َأي ِإَذا ُزْلِزَلِت اأْلَْرُض ِزْلزَاَلَياذكر ابف عاشور بَأفَّ معنى قولو تعمى: )
مف حّيزىا؛ ألفَّ فعؿ َزْلَزَؿ مأخوذ مف الزَّلؿ شديدًا حتى ُيخّيؿ لمناس َأنيا خرجت  تحريكاً 

إلفادة تمكنو منيا وتكررُه، وىو َزلؽ الرجميف، وُأضيؼ )زلزاليا( إلى ضمير األرض 
 الثقيؿ،حتى كّأنُو ُعرؼ بنسبتُو إلييا؛ لكثرة اتصالِو بيا، واأَلثقاؿ: جمع ثُقؿ وىو المتاع 

خراج األرض اثقاليا ناشيء عف انشقاؽ سطحيا، فتقذؼ  وُيطمؽ عمى المتاع النفيس، واِ 
عف اضطراب ما فييا مف معادف ومياه وصخر وذلؾ مف تكرر االنفجارات الناشئة 

نقالب أعالييا َأسافؿ والعكس. )  -ٜٔٗ/ ٖ: ابف عاشور، د. تداخؿ طبقاتيا واِ 
ٜٕٗ .) 

تغيُّر مناسيب أجزاء واسعة مف أراضي  فقد ُيصاحب بعض الزالزؿ العنيفة
المنطقة التي ُأصيبت بو، وذلؾ بسبب ىبوط بعض األراضي، وارتفاع بعضيا اآلخر، 

لمزالزؿ العنيفة التي حدثت لبعض الواليات ىبطت أجزاء مف األرض بمغت ونتيجة 
  (. ٜٕ: ٕٛٓٓالسوالقة، مساحتيا أكثر مف عّدة يالؼ مف األمياؿ المربعة. )

 َمد األرض وتخمييا عمَّا فييا:   -3
َذا اأْلَْرُض ُمدَّْت َوأَْلَقْت َما ِفيَيا َوَتَخمَّتْ قاؿ تعالى:   [. ٗ -ٖ]االنشقاؽ:  َواِ 
وتساوت بحيث صارت في مستوى واحد، بدوف ارتفاع في جانب أو أي بسطت 
ومف يا مف أجساد (: أي وطرحت ما بداخمَوأَْلَقْت َما ِفيَيا َوَتَخمَّتْ )انخفاض في يخر، 

 (. ٖٖٖ/ ٘ٔ: ٜٜٛٔطنطاوي، كنوز ومف غيرىما وخمت مف ذلؾ خموًا تامًا. )
 تشققت األرض عنيم سراعًا:   -4

]ؽ:  َذِلَك َحْشٌر َعَمْيَنا َيِسيرٌ َيْوَم َتَشقَُّق اأْلَْرُض َعْنُيْم ِسرَاًعا قاؿ تعالى: 
ٗٗ] . 

أي يـو تنشؽ األرُض عنيـ فيخرجوف مف القبور مسرعيف إلى موقؼ الحساب )
(، أي ذلؾ جمع وبعث سيٌؿ ىّيٌف عمينا َذِلَك َحْشٌر َعَمْيَنا َيِسيرٌ استجابة لنداء المنادي )

 (. ٖٕٓ/ ٖ: ٜٜٚٔ . )الصابوني،ال يحتاج إلى عناء(
 دك األرض:   -5

 . [ٕٔ]الفجر:  َدكِّا َدكِّا َكالَّ ِإَذا ُدكَِّت اأْلَْرُض قاؿ تعالى: 
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زلزااًل قويًا فمـ يبؽ عمييا شاخص البّتة(. ت حركة شديدة وزلزل)أي ُحركت 
 (. ٖٔ٘/ ٖ)الجزائري: 

َوُحِمَمِت اأْلَْرُض في ىذه اآلية انفرد الحديث عف األرض، بخالؼ قولو تعالى: 
 [. ٗٔ]الحاقة:  َواْلِجَباُل َفُدكَّتَا َدكًَّة َواِحَدةً 

عف األرض فقط، وما سيحصؿ  السابقة َخصَّ تعالى الحديث فييافي اآليات 
ليا يوـ القيامة، أما اآليات اآلتية فقد اقترف فييا ذكر األرض مع الجباؿ، فاألحداث 

 حاصمة ليما معًا، وكما يأتي: 
َفُدكَّتَا َدكًَّة َوُحِمَمِت اأْلَْرُض َواْلِجَباُل ( يقوؿ )األرض والجباؿ بالدؾ: نياية   -ٔ

 [.ٗٔ]الحاقة:  َواِحَدةً 
َيْوَم َتْرُجُف اأْلَْرُض َواْلِجَباُل قاؿ تعالى: رجفة تصيب األرض والجباؿ معًا:   -ٕ

 . [ٗٔ]المزمؿ:  َوَكاَنِت اْلِجَباُل َكِثيًبا َمِيياًل 
ِت اأْلَْرُض (: يقوؿ ) رّجة تصيب األرض، وبسَّة تصيب الجباؿ:  -ٖ ا ِإَذا ُرجَّ َرجِّ

 . [٘ -ٗ]الواقعة:  َوُبسَِّت اْلِجَباُل َبسِّا
ض والجباؿ ُرفعت مف َأماكنيا، بَأّف األر ولى وقد فسر البغوي الدؾ في االية األ

 (. ٘ٗٔ/ ٘: ىػٕٓٗٔالبغوي، فكسرتا كسرًة واحدة. )
( َأي َمِيياًل َوَكاَنِت اْلِجَباُل َكِثيًبا )والرَّجفة في االية الثانية أي تتزلزؿ وتتحرؾ، 

 (.ٜٙٔ/ ٘: ىػٕٓٗٔالبغوي، رماًل. )
ناء عمييا. وَرج األرض في اآلية الثالثة الحركة والزلزلة أيضًا حتى ينيدـ كؿ ب

 (.٘/ ٘: ىػٕٓٗٔالبغوي، )
( َوُبسَِّت اْلِجَباُل َبسِّاونقؿ البغوي عدة أقواؿ عف السمؼ في تفسير قولو تعالى: )

فقد قاؿ بعضيـ: َأي ُفتتت فصارت كالدقيؽ المبسوس وىو المبموؿ، وقاؿ يخروف: 
ُكسرت كسرًا، وقيؿ: ُسيرت عمى وجو األرض تسييرًا، وقيؿ: ُقمعت مف َأصميا فذىبت. 

 (. ٘/٘: ىػٕٓٗٔالبغوي، )
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وذكر تعالى حاؿ الجباؿ يوـ القيامة بصورة خاصة في بعض اآليات، فيقوؿ 
( :) ُاَل َتَرى ِفيَيا  وَنَك َعِن اْلِجَباِل َفُقْل َيْنِسُفَيا َربِّي َنْسًفا َفَيَذُرَىا َقاًعا َصْفَصًفاَوَيْسأَل

 . [ٚٓٔ -٘ٓٔ]طو:  ِعَوًجا َواَل َأْمتًا
أشار محمد بف أحمد أبي زىرة بأف النسؼ يقتضي َأف ُيفتتيا ذرات تنسؼ، 

والضمير يعود فة أيضًا، والفاء عاطتأكيد لمتفتيت كيد النسؼ نسفيا، وفي تأ (ويؤكد )
إلى الجباؿ َأو إلى األرض عمى أنيا استحضرت في الذىف عند ذكر الجباؿ، والقاع 

والصفصؼ األرض التي ال نبات فييا أي إّف يوـ البعث تكوف األرض المستوية 
 (. ٚٛٚٗ/ ٜ: أبي زىرة، د. تاألرض مستوية لنسؼ جباليا، وممساء ال زرع فييا. )

َذا اْلِجَباُل تعالى: التي ذكرت نسؼ الجباؿ، قولو اآليات الكريمة  فوم َواِ 
 [. ٓٔ]المرسالت:  ُنِسَفتْ 

قاؿ ابف عاشور: )النسؼ في االية الكريمة ىو قمع أجزاء الشيء بعضو عف 
ابف عاشور، د. (. )بعض، وتفريقو مثؿ اليدـ، ونسؼ الجباؿ دكيا ومصيرىا ترابًا مفرقاً 

 (. ٕٗٗ/ ٜٕ: ت
َذا اْلِجَباُل ُسيَِّرتْ أما تسيير الجباؿ في قولو تعالى:   [ٖ]التكوير:  َواِ 

الجزائري، قاؿ الجزائري: )ذىب بيا عمى وجو األرض فصارت ىباًء منبثًا(. )
 (. ٖٕ٘/ ٘: د. ت

( كما وصؼ تعالى حاؿ الجباؿ يوـ القيامة بوصؼ يخر منيا قولو )
 اْلَمْنُفوشِ َوَتُكوُن اْلِجَباُل َكاْلِعْيِن  :القارعة[٘]. 

وىذا وصؼ مف صفات ذلؾ اليوـ الميوؿ، أي وتصير الجباؿ كالصوؼ 
المنتشر المتطاير تتفرؽ اجزاؤىا وتتطاير في الجو حتى تكوف كالصوؼ المتطاير عند 

 (. ٜٙ٘/ ٖ: ٜٜٚٔالصابوني، الندؼ. )
( واختصت الجباؿ بوصؼ السراب في يوـ القيامة، وذلؾ في قولو )

َوُسيَِّرِت اْلِجَباُل َفَكاَنْت َسرَاًبا  :النبأ[ٕٓ] . 
 (َفَكاَنْت َسرَاًبامف أماكنيا، )أي ذىب بيا )(: َوُسيَِّرِت اْلِجَبالُ يقوؿ الجزائري: )

/ ٘الجزائري، د.ت: أي مثؿ السراب فيتراءى ماًء وىو ليس بماء فكذلؾ الجباؿ(. )
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الحاصؿ ليا، ولكنيا في النياية سينسفيا (،  فالجباؿ يختمؼ حاليا بالحدث ٕٓ٘
 الخالؽ تعالى.

 المطمب الثاني: تسجير وتفجير البحار: 
َذا اْلِبَحاُر (: إلى نياية البحار، إذ يقوؿ )في القريف الكريـ ( أشار ) َواِ 

َرتْ   . [ٙ]التكوير:  ُسجِّ
 [. ٙ]الطور:  َواْلَبْحِر اْلَمْسُجورِ وقولو تعالى: 
الَمْؿء فمنُو البحر المسجور تعني المؿء والمخالطة واإليقاد، فَأّما وَسَجَر لغًة: 

المخالطة َأي الممموء وُيقاؿ لمموضع الذي يأتي عميو السَّيؿ فيممؤه ساجٌر. وأما 
الصاحب والخميط وىو خالؼ الّشجير. ومنُو: عيٌف سجراء إذا خالَط بياضيا فالسجير: 

فقوليـ: سجرُت التنور: إذا َأوقدتُو، والسَّجور: ما ُيسجر بِو التنور. ُحمرة، وَأّما اإليقاد 
 (. ٖٗٔ/ ٖباب )سجر( : ٜٜٚٔ، ابف فارس)

وقيؿ: ( َأي الممموء، َواْلَبْحِر اْلَمْسُجورِ )وَأشار الزمخشري إّف قولو تعالى: 
َرتْ الموقد، مف قولو تعالى: ) َذا اْلِبَحاُر ُسجِّ ( أي ِإفَّ اهلل تعالى يجعؿ البحار في يـو َواِ 

( إّنُو سَأؿ ييوديًا: َأيف قواًل عف عمي )القيامة نارًا تسجر بيا نار جينـ، وذكر 
( ما َأراه إاّل صادقًا، لقولو تعالى: موضع النار في كتابكـ؟ قاؿ: في البحر، فقاؿ )

  (.ٔٔٗ/ ٗ: ، د. تالخوارزمي(. )َواْلَبْحِر اْلَمْسُجورِ )
وذكر المفسروف كالمًا مشابيًا لما ذكرُه صاحب الكّشاؼ في ِإفَّ البحر 

سيد قطب، المسجور ىو الممموء بالماء في الدنيا َأو المتقد بالنار في اآلخرة. )
 (. ٕٛٗ/ ٖ: ٜٜٚٔالصابوني، )(. ٖٜٖٖ/ٙىػ: ٕٔٗٔ

محيطات األرض بما في ذلؾ وقد أثبت عمماء األرض والبحار إّف ُكؿ 
فَّ أعدادًا مف بحارىا مثؿ: البحر األحمر، المحيطاف المتجمداف الشمالي  والجنوبي، وا 

النطاؽ مسجرة بالصيارة الصخرية المندفعة بمالييف األطناف مف داخؿ  قيعانيا
الغالؼ الصخري لألرض التي ُتمزؽ الضعيؼ في األرض عبر شبكة الصدوع العمالقة 

مف الصدوع العمالقة أساسًا ىذه الشبكة نطاؽ الضعؼ األرضي، وتتركز وتصؿ إلى 
فَّ كـ المياه في تمؾ األحواض العمالقة ال يستطيع أف  في قيعاف البحار والمحيطات، وا 
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ف  ُيطفيء جذوة تمؾ الطفوح مف الصيارة الصخرية مف داخؿ األرض إطفاًء كاماًل، وا 
مئوية ال تستطيع َأْف تُبخر ىذا الماء عمى شدة حرارتيا أكثر مف ألؼ درجة ىذه الجذوة 

الصيارة فيِو فإنو يرتفع إلى أعمى لُيالمس ماًء َأبرد  باندفاعبالكامؿ؛ ألنُو عندما يتبخر 
وىكذا ليبقى ىذا االتزاف لُيعاود الكرة مف جديد، فيتكثؼ ويعود إلى قاع البحر مرة ُأخرى 

لمعمماء في زماننا، وىي  أكثر ظواىر األرض إبياراً العالية مف ء والحرارة الدقيؽ بيف الما
أوائؿ السبعينات مف القرف يتمكف اإلنساف مف اكتشافيا إاّل في َأواخر الستينات  حقيقة لـ

 (. ٜٛٔ -ٜٚٔ: ٕٛٓٓمف ييات األرض، العشريف. )النجار، 
َرتْ َأما تفجير البحار، فقد ورد ذكره في قولو تعالى:       َذا اْلِبَحاُر ُفجِّ ]االنفطار:  َواِ 

ٖ .] 
عف  انفجار الُظممةالتفجير لغًة: مف )َفَجَر(: وىو التََّفتُِّح في الشيء، مف ذلؾ: 

ىذا حتى والُفْجَرُة: موضُع تفتُّح الماء، ثـُ َكُثَر بح. ومنُو: إنفجَر الماُء انفجارًا: َتفتََّح، الصُّ 
 (. ٘ٚٗ/ ٗ :ٜٜٚٔابف زكريا، صار اإلنبعاُث والتَّفتُح في المعاصي ُفُجورًا. )

مائيا مف مستواه وفيضانو وأشار ابف عاشور إّف تفجير البحار يعني انطالؽ 
د كرة اليواء التي لفسامف األرضييف، كما يتفجر ماء العيف حيف حفرىا، عمى ما حوليا 
عمى األرض فييمؾ ما عمى مياه البحار، وبسبب ذلؾ التفجير يعـ الماء ىي ضاغطة 

 (. ٕٚٔ -ٔٚٔ/ ٖٓ: ابف عاشور، د. تعمييا ويختؿ سطحيا. )
وذكر العمماء في حديثيـ عف نياية البحار بَأفَّ نياية الشمس تكوف بتمددىا 

مره، قإلى كوكب األرض فتبتمع  حتى تبتمع الكواكب المحيطة بيا، ومف ثـ تصؿ
وتقترب مف األرض بشكؿ كبير، بحيث ييرب غالفو الغازي، وترتفع درجة حرارة 

واقتراب الشمس بيذا األرض بشكؿ ال يمكف استيعابو، وبما إّف البحار عبارة عف ماء، 
القدر مف األرض سيؤدي إلى تبخر مياه البحار والمحيطات، وتفجيرىا واشتعاليا وذلؾ 

واألوكسجيف المساعد عمى  اؿلالشتعالييدروجيف القابؿ  وبسبب تحمؿ الماء إلى عنصري
 (. ٖٚٚ: ٕٙٓٓحسب النبي، االشتعاؿ. )

لذلؾ فإفَّ مياه البحار والمحيطات ستتحوؿ إلى نار بسبب وجود ىيدروجيف 
رات ثقيمة، ومف طميؽ في أعماؽ المحيطات السفمى وىذا الييدروجيف يتكوف مف ذ
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بفعؿ ضغط كيربائي كصاعقة مثاًل أو بفعؿ حرارة إحدى ىذه الذرات تحطيـ  الممكف
عالية تندلع مف باطف األرض الممتيبة عبر شؽ بحيث يكوف انكسار في صخور القاع 

 (. ٜٚ د.ت: خضر،النارية. )
( جعؿ لكؿ شيء سببًا فتسجير البحار وتفجيرىا وُمجمؿ القوؿ فإفَّ الخالؽ )

بسبب تعرض إحدى ذرات الييدروجيف لضغط ىائؿ أو يكوف  –واهلل تعالى أعمـ  –
درجات حرارة عالية، ولذلؾ فإف تسجير البحار وتفجيرىا ال ُبّد أف يكوف لو سبب كامف 

مف تطور في أعماؽ البحار والمحيطات، وقد توصؿ العمماء إلى ىذه الحقائؽ في ز 
 العمـ، بينما جاءت اإلشارة إلييا في القريف الكريـ قبؿ قروف. 

 الخاتمة والنتائج: 
 فيما يمي النتائج التي توصمُت إلييا: 

إّف اهلل تعالى ىو الخالؽ لكؿ شيء، وىو وحده المستحؽ لمعبادة، والقريف الكريـ   -ٔ
 ىو الكتاب الحؽ المييمف عمى المعارؼ اإلنسانية ميما اّتسعت. 

إّف قضية نياية الكوف والحساب عمى األعماؿ، مف الحقائؽ الُمَسمَّـ بيا دوف شؾ،   -ٕ
الكوف قادر عمى فنائِو، فينبغي أوجَد فمف المستحيؿ أف ينكرىا اإلنساف، فالذي 
 االعتقاد بيوـ القيامة والَعَمؿ لمقاء اهلل تعالى. 

إّف المعنى المغوي لإلعجاز ىو الفوت والسبؽ والتَأخر عف الشيء والقصور عف   -ٖ
 فعمو. 

واالنتفاع مف ُيمكف أْف ُيعد بَأنُو الربط  مف خالؿ تعاريؼ اإلعجاز العممي  -ٗ
لتوسيع مدلوؿ اآليات القرينية وتعميؽ االكتشافات العممية والنظريات التطبيقية 

 (. لعدـ إمكانية إدراؾ الحقائؽ بالوسائؿ البشرية في زمف الرسوؿ )معانييا، وذلؾ 
ية ىي حقيقة ثابتة العممفالحقيقة  يوجد فرؽ بيف الحقيقة العممية والنظرية العممية،  -٘

لنظرية العممية، إذا تتناقض مع القريف الكريـ، َأّما الذلؾ فيي ال يمكف َأف ال تتغير، 
دلياًل عمى صحة ىذه بينيا وبيف نص قطعي الداللة، فيكوف النص  وقع التوافؽ

 النظرية، وُيرتقى بيا إلى مقاـ الحقيقة، أما إذا وقع التعارض، ُرفضت تمؾ النظرية. 
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لييات القرينية الكريمة في قد تنكشؼ بعض األخطاء في تفسير العمماء األوائؿ   -ٙ
ال ُيعيبيـ، فقد بذلوا وسعيـ، كما أنيـ بشر، مجاؿ اإلعجاز العممي، وىذا 

، فعمى الباحث إعادة  واخطاؤىـ تعزو إلى قمة ما توفر لدييـ مف المعارؼ والعمـو
 حيح. النظر في ىذه األخطاء وتفسيرىا بالشكؿ الص

القريف الكريـ َسَبؽ العموـ البشرية في إثبات زواؿ الّسموات واألرض، في حيف   -ٚ
َعَجز العمماء عف تفصيؿ ىذِه األحداث َأو الجـز بيا، حيث يبقى أمر الساعة وما 

 سيحصؿ بيا في عمـ اهلل وحده. 
توفر فيِو َتَحدَّث القريف الكريـ عف نياية النجوـ والكواكب بّدقة رائعة في زمف لـ ت  -ٛ

 . الحديثة وسائؿ الرصد الفمكي
ؿ العمـ الحديث إلى إّف الشمس والقمر   -ٜ وجميع الكواكب والنجوـ ستفنى، أما توصَّ

 باالنتثار حيث تنفجر أو الطمس وىو أف يتكدس عمى ذاتِو ويختفي ضوؤه. 
زيادة  تُبّيف العقيدة اإلسالمية إّف الّسماء تنشؽ يـو القيامة، ويرى العمـ الحديث إفّ  -ٓٔ

 سرعة المجرات كمما ابتعدت عّنا قد تؤدي إلى التمزؽ الكوني الكبير. 
وصؼ تعالى األرض والجباؿ وما سيحدث ليا، بَأوصاؼ دقيقة، ذكرىا القريف  -ٔٔ

الكريـ لمناس وَأنار ليـ بيا طريؽ المعرفة مف خالؿ يياتِو الباىرة، ولـ يتعرؼ العمـ 
 . األرضية العموـالحديث عمييا إاّل في مرحمة تقدُّـ 

إّف ما أشارت إليو عموـ البحار مف إمكانية اشتعاؿ مياه البحار والمحيطات مع  -ٕٔ
ؿ إلييا العمماء في كوف ُيطابؽ حقيقة تسجير البحار، نياية ال ىذه الحقيقة التي توصَّ

 زمف تطور العمـ. 
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 المصادر: 
 القرآن الكريم  -

ىػ(، معجـ مقاييس المغة، ٜٖ٘ابف زكريا، أبي الحسيف أحمد بف فارس )ت  -ٔ
 ـ. ٜٜٚٔ -ىػٜٜٖٔتحقيؽ، عبد السالـ محمد ىاروف، دار الفكر، 

ىػ(، الُمحكـ والمحيط األعظـ، تحقيؽ، ٛ٘ٗابف سيده، عمي بف اسماعيؿ )ت  -ٕ
 ـ. ٕٓٓٓعبد الرحيـ ىنداوي، دار الكتب العممية، بيروت، 

ابف عاشور، الشيخ محمد الطاىر، التحرير والتنوير، دار سحنوف لمنشر   -ٖ
 والتوزيع، تونس، د. ت. 

ىػ(، زىرة التفاسير، َٜٖٗٔأبي زىرة، محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد )ت  -ٗ
 دار الفكر العربي، د. ت. 

ىػ(، ٕٓٚٔالبغدادي، العاّلمة أبي الفضؿ شياب الديف السيد محمود اآللوسي )ت -٘
المعاني في تفسير القريف العظيـ والسبع المثاني، دار احياء التراث العربي، روح 

 بيروت، لبناف، د. ت. 
ىػ(، ٓٔ٘البغوي، أبو محمد الحسيف بف مسعود بف محمد بف الفراء الشافعي )ت -ٙ

معالـ التنزيؿ في تفسير القريف، تحقيؽ، عبد الرزاؽ الميدي، دار احياء التراث 
 ىػ. ٕٓٗٔ، ٔالعربي، بيروت، ط

الجزائري، أبو بكر جابر بف موسى بف عبد القادر بف جابر، َأيسر التفاسير   -ٚ
لكالـ العمي القدير، مكتبة العموـ والحكـ، المدينة المنورة، المممكة العربية 

 السعودية. 
حسب النبي، د. منصور، اآليات القرينية في ضوء العمـ الحديث، دار المعارؼ،   -ٛ

 مصر.  -القاىرة
نبي، د. منصور، الكوف واإلعجاز العممي لمقريف الكريـ، دار الفكر حسب ال -ٜ

 ـ. ٕٙٓٓ -ىػٕٚٗٔالعربي، القاىرة، 
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ىػ(، ٕٕٗٔالحسني، أبو العباس أحمد بف محمد بف الميدي بف عجيبة )ت   -ٓٔ
، ٕالبحر المديد في تفسير القريف المجيد، دار الكتب العممية، بيروت، ط

 ـ. ٕٕٓٓ -ىػٖٕٗٔ
حميـ عبد الرحمف، الظواىر الجغرافية، سمسمة العمـ واإليماف، خضر، د. عبد ال -ٔٔ

 ( دار السعودية لمنشر والتوزيع، د. ت. ٔرقـ )
الخوارزمي، أبو القاسـ محمود بف عمر الزمخشري، الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ  -ٕٔ

 وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ، دار احياء التراث العربي، بيروت، د. ت. 
 فى ، وجوه مف اإلعجاز العممي، . الدباغ، أ. مصط -ٖٔ
 -ىػٙٔٗٔ، ٙالذىبي، د. محمد حسيف، التفسير والمفسروف، مطبعة المدني، ط -ٗٔ

 ـ. ٜٜ٘ٔ
ىػ(، مختار الصحاح، تحقيؽ، ٕٔٚالرازي، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر )ت  -٘ٔ

 ـ. ٜٜ٘ٔ -ىػ٘ٔٗٔمحمود خاطر، الناشر، مكتبة لبناف، بيروت، 
ىػ(، المفردات في ٕٓ٘لقاسـ الحسيف بف محمد )ت الراغب األصفياني، ابو ا -ٙٔ

غريب القريف، تحقيؽ، صفواف عدناف الداودي، دار القمـ، الدار الشامية، دمشؽ، 
 ىػ. ٕٔٗٔ، ٔبيروت، ط

الزحيمي، د. وىبة بف مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج،   -ٚٔ
 ىػ. ٛٔٗٔ، ٕدار الفكر المعاصر، دمشؽ، ط

رشاد محمد، مع القريف الكريـ في اعجازه المغوي لطائؼ وأسرار، دار سالـ، د.  -ٛٔ
 ـ. ٜٜٙٔ -ىػٙٔٗٔ، ٔالمنار لمنشر والتوزيع، القاىرة، ط

، ٔالسوالقة، فاطمة محمد، عموـ االرض، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، ط -ٜٔ
 ـ. ٕٛٓٓ -ىػٜٕٗٔ

يف، دار ىػ(، في ظالؿ القر ٖ٘ٛٔالسيد قطب، ابراىيـ حسيف الشاربي )ت  -ٕٓ
 ىػ. ٕٔٗٔ، ٚٔالشروؽ، بيروت، القاىرة، ط

، ٕالشريؼ، د. عدناف، مف عمـو األرض القرينية، دار العمـ لممالييف، بيروت، ط -ٕٔ
 ـ. ٜٜٗٔ
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الشنقيطي، محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني   -ٕٕ
ىػ(، أضواء البياف في إيضاح القريف بالقريف، دار الفكر لمطباعة ٖٜٖٔ)ت
 ـ. ٜٜ٘ٔ -ىػ٘ٔٗٔلنشر والتوزيع، بيروت، لبناف، وا

، نفحات القريف، المطبعة سميماف زاده، مدرسة  -ٖٕ الشيرازي، الشيخ ناصر مكاـر
 ىػ. ٕٙٗٔ، ٔقـ، ط -(، ايرافاالماـ عمي بف أبي طالب )

صفوة التفاسير، محمد عمي الصابوني، دار الصابوني لمطباعة والنشر والتوزيع،  -ٕٗ
 ـ. ٜٜٚٔ -ػىٚٔٗٔ، ٔالقاىرة، ط

الطائي، محمد باسؿ ، صيرورة الكوف، عالـ الكتب الحديث، إربد وجدارا لمكتاب  -ٕ٘
 ـ. ٕٓٔٓالعالمي، عماف، 

الطبري، أبو جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي  -ٕٙ
ىػ(، جامع البياف في تأويؿ يي القريف، تحقيؽ، أحمد محمد شاكر، ٖٓٔ)ت

 ـ. ٕٓٓٓ -ىػٕٓٗٔ، ٔمؤسسة الرسالة، بيروت، ط
طنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط لمقريف الكريـ، دار نيضة مصر لمطباعة  -ٕٚ

 ـ. ٜٜٛٔ، ٔوالنشر، الفجالة، القاىرة، ط
العبيدي، د. خالد فائؽ، المنظار اليندسي لمقريف الكريـ، دار المسيرة، األردف،  -ٕٛ

 ـ. ٖٕٓٓ -ىػٕٗٗٔ، ٕط
ىػ(، كتاب العيف، تحقيؽ، ميدي المخزومي ٓٚٔالفراىيدي، الخميؿ بف أحمد )ت  -ٜٕ

 السامرائي، دار ومكتبة اليالؿ، د. ت. 
الفيروزيبادي، محمد بف يعقوب بف محمد بف ابراىيـ بف عمر، أبو طاىر، محمد  -ٖٓ

 ـ. ٜٙٛٔ -ىػٙٓٗٔ، ٔالديف الشيرازي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، ط
 ـ. ٖٜٛٔ -ىػٖٓٗٔ، ٔمحمد، االصالف في عمـو القريف، طالقيعي، د.   -ٖٔ
مارديني، عبد الرحيـ، موسوعة اإلعجاز العممي في القريف الكريـ، دار المحبة،  -ٕٖ

 ـ. ٕ٘ٓٓ -ىػٕ٘ٗٔ، ٔدمشؽ، دار يية، بيروت، ط
مجمة االعجاز، مجمة فصمية تصدر عف الييئة العالمية لإلعجاز العممي في  -ٖٖ

 . ٕٔؽ بيف اإلعجاز العممي والتفسير العممي، العدد القريف والسنة، مقاؿ الفر 
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المراغي، أحمد بف مصطفى، تفسير المراغي، شركة ومطبعة مصطفى البابي   -ٖٗ
 ـ. ٜٙٗٔ -ىػٖ٘ٙٔ، ٔالحمبي وأوالده، مصر، ط

مرتضى الزبيدي، محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني أبو الفيض، تاج   -ٖ٘
 ة لمنشر، د. ت. العروس مف جواىر القاموس، دار اليداي

مصطفى، ابراىيـ، والزيات، أحمد، وعبد القادر، حامد، والنجار، محمد، المعجـ  -ٖٙ
 الوسيط، تحقيؽ، مجمع المغة العربية، دار الدعوة، د. ت. 

معبد، د. محمد أحمد، نفحات مف عموـ القريف، دار السالـ لمنشر والتوزيع،  -ٖٚ
 ـ. ٜٜٙٔ -ىػٚٔٗٔ، ٔبيروت، ط

راتب، موسوعة اإلعجاز العممي في القريف والسنة، دار النابمسي، د. محمد  -ٖٛ
 ـ. ٕٚٓٓ -ىػٕٛٗٔ، ٖالمكتبي، ط

النجار، د. زغموؿ، قضية اإلعجاز العممي لمقريف الكريـ وضوابط التعامؿ معيا،  -ٜٖ
 ـ. ٕٛٓٓ، ٖنيضة مصر، القاىرة، ط

النجار، د. زغموؿ، مف ييات اإلعجاز العممي، األرض في القريف الكريـ، تقديـ،  -ٓٗ
 ـ. ٕٓٔٓ، ٖأحمد فراج، طبعة ومكتبة الشروؽ الدولية، ط
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