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مقدمة

ًَّ َوَعلَٰى " ًٓ أَۡنَعۡمَت َعلَ ًٓ أَۡن أَۡشُكَر نِۡعَمَتَك ٱلَّتِ َربِّ أَۡوِزۡعنِ

لِٗحا َتۡرَضٰىُه َوأَۡدِخۡلِنً بَِرۡحَمتَِك فًِ  لَِديَّ َوأَۡن أَۡعَملَ َصٰ َوٰ

لِِحٌنَ  (19النمل" )ِعَباِدَك ٱلصَّٰ



ٳهــــــــداء

 
أهدى  الطبعة الثانٌة من هذا الكتٌب ألبنابى سامى ولٌلى ومنة   

"داعٌا هللا ان ٌهدٌهم الى سبٌل الرشاد" 



 إن الدارس لتارٌخ العصور الوسطى ال ٌمكن أن ٌغمض عٌنٌه أمام هذه

الحقٌقة الناصعة اإلسالم ٌرفع العرب من ظالم الجاهلٌة وتأخرها لتصٌر أقوى 

األمم وأكثرها علماً وحضارة ، فعندما كان اإلسالم فً عنفوانه وكان المسلمون 

متمسكٌن بدٌنهم واعٌن بأمورهم ازدهرت العلوم والحضارة وسبق المسلمون 

والعكس حدث عندما كانت الكنٌسة مسٌطرة على . الغرب فً كل مٌادٌن العلوم

الغرب ، فقد وقع العلم أٌضا تحت سٌطرة الكنٌسة فعاش الغرب عصوراً فى 

ظالم علمى وفً سرادٌب السحر والشعوذة بعد أن أخذته الكنٌسة إلى الضٌاع 

.  العلمى والثقافً 

 ثم المسلمون ٌتهاونون فً حق دٌنهم وٌتهافتون على شهواتهم وٌتركوا

كتاب هللا وراء ظهورهم  وٌأخذون من الغرب أسوأ مافٌه فٌجرفهم التٌار بعٌداً 

عن مسار العلم والحضارة بل ٌصبح الغرب رابدأ لهما وٌكون لزاما علٌهم أن 

ٌَُسْلموا شعلة العلوم والحضارة مرة أخرى إلى الغرب بعد أن تخلص من سٌطرة 
فالذى ٌجب أن ٌعرفه دعاة التفرقة بٌن الدٌن والدنٌا أو اإلٌمان والعلم . الكنٌسة

هو أن ما حدث للعلوم فً ظل الخالفة اإلسالمٌة هو عكس ماحدث للعلم فً ظل 

،   . الكنٌسة المسٌحٌة

نبذة تارخٌة



اإلسالم والقرآن

 اإلسالم هوهذا التعالى الجلٌل بالروح عن الخشوع لغٌر هللا وعن أن تدٌن

هو هذا الٌقٌن الراسخ الذى ٌستحوذ على المشاعر . بعبودٌته الخالصة لسواه
من كل من ٌربطها –وقد أخلصت هلل دٌنها –والخواطر والذى ٌجرد النفس 

بغٌره سبحانه من شعور بالخوف أوإحساس بالرهبة أو إنعطاف بالرجاء أو 

نزوع بالحب فٌصبح المسلم والسلطان ٌأخذ بقلبه أو ٌسٌطر على سلوكه فى 

العبادات والمعامالت إال سلطان هللا وحده وال رغبه توجه دنٌاه إال الرغبة فى 

.رضوان هللا وحده ، وال خوف تقشعر منه حٌاته إال الخوف من هللا وحده

 والقرآن ٌطلق العنان لعقول العلماء ، والٌطلب منهم سوى أمرٌن وهما اإلٌمان بخالقهم وخالق هذا الكون

ْعُبُدونِ ”وحق عبادته كما بٌن لنا فى الكتب السماوٌة  ٌَ والذى (. 56الذارٌات ) “َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِنَس إاِلَّ لِ

أرٌد أن أؤكد علٌه هنا أنى ال أحاول توفٌقاً بٌن آٌات قرآنٌة ونظرٌات علمٌة فالقرآن لٌس كتاب نظرٌات علمٌة  

إن القرآن الكرٌم أعظم من ذلك ، إنه منهج للحٌاة كلها ، منهج لتقوٌم العقل لٌعمل وٌنطلق ولتغذٌة النفوس بهذا 

.  الغذاء الروحى الخالد ولتقوٌم المجتمع لٌسمح للعقل بالتفكٌر واإلنطالق وللنفوس بالعٌش فى أطمبنان وسالم

الغرض إذن هو عرض بعض التطورات العلمٌة األخٌرة فى مختلف المجاالت وشرح كٌفٌة اإلستفادة منها فى 

.فهم معان وتفسٌرات جدٌدة للمختار من اآلٌات القرآنٌة الكرٌمة



العلم واإلٌمان 
  َوَقالَ الَِّذٌَن أُوُتوا اْلِعْلَم "العلم ٌقترن باإلٌمان فى أكثر من مكان فى القرآن الكرٌم

ُكْم ُكنُتمْ  ِكنَّ ْوُم اْلَبْعِث َولَٰ ٌَ َذا  ْوِم اْلَبْعِث ۖ َفَهٰ ٌَ ِ إِلَٰى  “  َتْعلَُمونَ  اَل َواإْلٌَِماَن لََقْد لَبِْثُتْم فًِ ِكَتاِب هللاَّ

فلو كان هؤالء أولوا علم فقط لما عرفوا ما جاء فى كتاب هللا ولو كانوا ( 56الروم )

أولوا إٌمان فقط لما عرفوا كم لبثوا ، فإقتران علمهم بإٌمانهم هو الذى قادهم إلى سبٌل 

المعرفة الكاملة ، بل إن معنى اإلٌمان عند كثٌر من علماء القرآن هو العلم والمعرفة 

فكما أن نظرٌات العلوم الطبٌعٌة تصبح حقابق علمٌة بعد أن ٌثبت صدقها وصحتها 

بالتجربة والمشاهدة فكذلك علوم الغٌب التى نتلقاها عن طرٌق الرسل تثبت صحتها  

وقد ساوى هللا بٌن المؤمنٌن والعلماء فى . باختبارها فى مشاهد الكون وفى حٌاة األفراد واألمم والتأكد من صدقها

ُ ِبَما َتۡعَملُوَن َخبٌِر"الدرجات العال  ت ٖۚ َوٱهللَّ ُ ٱلَِّذٌَن َءاَمُنوْا ِمنُكۡم َوٱلَِّذٌَن أُوُتوْا ٱۡلِعۡلَم َدَرَجٰ ۡرَفِع ٱهللَّ . ﴾١١﴿المجادلة“ ٌَ

  قد ٌبدو لنا ان القوى التى تدفعنا للتحصٌل من العلم ولإلستزاده من اإلٌمان هى نفس القوى فالعلم غذاء للعقل

فالمرؤ إذا أنعم هللا علٌه بعلم بدأ . واإلٌمان غذاء للروح واإلنسان ٌحتاج للغذابٌن حتى ٌشعر بالتوازن النفسى

وأول خطوات اإلٌمان هى التعرف على خالقه ومناجاته وعبادته وذكره ، وحالوة اإلٌمان . ٌشعر بحاجته لإلٌمان

بل ربما تكون ذروته هى أن ٌتدبر المؤمن وٌفكر فى خلق هللا وٌستخدم علمه وعقله لتقدٌر علم الخالق ثم ٌنعكس 

.    هذا الفكر على قلبه فٌضٌف علٌه نوراً على نور وٌزٌده خشوعاً وخشٌة



لمن أكتب هذا الكتٌب
لكل من ٌهتم بأمور العلم وٌرٌد أن ٌعرف كٌف ٌستفٌد من هذا العلم الدنٌوى فى ترسٌخ إٌمانه باهلل وتوسٌع فهمه لكتابه.

 لكل مؤمن عمر قلبه باإلٌمان وعرف كتاب هللا كما ٌعرف أوالده لٌعٌد قراءته مرة أخرى فى مشكاه العلم الحدٌث فٌزداد

ارِ ” إٌمانا وتقر عٌنه بجمال حدٌثه وال ٌملك أال أن ٌكرر  َذا َباِطاًل ُسْبَحاَنَك َفقَِنا َعَذاَب النَّ َنا َما َخلَْقَت َهٰ ( 191آل عمران)“ َربَّ
 ولن ألومه على ذلك فالحق لم ٌلم خلٌله بل عاتبه عتابا خفٌفا عندما سأله–ولمن آمن باهلل ولم ٌطمبن بعد قلبه بإٌمان  :

.طامعا أن ٌجد فى هذا الكتٌب ما ٌطمبن قلبه وٌرٌح باله–(  260البقرة )" بلى ولكن لٌطمبن قلبى": فأجاب " أولم تؤمن"

 ولمن كان فى قلبه ولو ذرة من إٌمان ولكنه مازال ٌتشكك فى أن القرآن الكرٌم هو كتاب هللا الٌأتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه

والمن خلفه ، لعله ٌجد فى هذا الكتٌب ما ٌؤكد له بالحجة العلمٌة أن من جاء بهذا القرآن الٌمكن أن ٌكون إنساناّ أمٌاً ولد 

َك اْلقُْرآَن َتنِزٌاًل ”عام ، بل هو تنزٌل من العزٌز العلٌم 1400وعاش فى البدو منذ أكثر من  ٌْ ْلَنا َعلَ ا َنْحُن َنزَّ (23اإلنسان)“ إِنَّ

 ولمن لم ٌقرأ عن اإلسالم إال ما كتب عنه أعداؤه وال ٌعرف عن القرآن شٌبا إال ماسمعه ممن لم ٌفقه ولم ٌعه ومع ذلك

أكتب إلٌه هذا الكتٌب داعٌا إٌاه أن ٌستفٌد مما أتاه هللا من علم بل . فقد أنعم هللا علٌه بعلم وعقل لٌنتفع ولٌنفع الناس بهما

.لٌستفٌد من آخر ما توصل إلٌه اإلنسان من علم حدٌث لتقدٌر خالق هذالكون ومرسل كتابه وإلعطابه حق قدره

  فكما ال نستطٌع الفصل بٌن شبون الدٌن و الدنٌا ، ففهم . أكتب هذا الكتٌب لكل من ٌهتم بشبون العلم و االٌمان.. وأخٌرا

االسالم فهما سلٌما ٌحتم علٌنا تطبٌق الدٌن فى شبون الدنٌا ، كذلك النستطٌع الفصل بٌن العلم واإلٌمان فال غرابه والتناقض 

بٌن العلم و اإلٌمان ، بل كل منهما ٌكمل اآلخر فاإلٌمان ٌتعلق بعلوم الغٌب التى ال ندركها بحواسنا ، وإن كنا نعلم ونقطع 

والتأمل فى . ونوقن به عن طرٌق القلب ، بالتأمل فى آٌات هللا فى الكون والتفكر فٌما أخبرنا به الرسل مما أوحاه هللا الٌهم

.الخلق والبحث عن سنن هللا فٌه هو باب العلوم الكونٌه والتجرٌبٌه ومفتاحها



 ْمَنا َبنًِ آَدَم َوَحَمْلَناُهْم فًِ اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم "اإلنسان متطور بطبٌعته كما خلقه وفضله هللا على كثٌر ممن خلق َولََقْد َكرَّ

ْن َخلَْقَنا َتْفِضٌاًل  مَّ ْلَناُهْم َعلَٰى َكثٌٍِر مِّ َباِت َوَفضَّ ٌِّ َن الطَّ فتطوره نراه فً تصرفاته وفً طرٌقة تفكٌره وفً (. 70اإلسراء ) “مِّ

وهذا التطور له آثار هامة فً حٌاته سواء فً وسابل نقل سرٌع أو فً إتصال مباٌلى مباشر عبر المحٌطات أو فً . معٌشته

.  الخ..أو فً استعمال الحاسوب فً حل أصعب المعادالت وفً خزن المعلومات شمسٌة انتاج الطاقات المختلفة من نووٌة إلى 

.  وقد نتج عن ذلك تغٌر كبٌر فً طبٌعة حٌاته وفً طرٌقة تفكٌره بالمقارنة بأجدادنا منذ ألف عام أو حتى مابة عام

 كٌف نستطٌع أن نطبق القرآن بكلماته التى لم ولن  "والسؤال الذى ٌطرحه الكثٌر من دعاه التفرقة بٌن الدٌن والدنٌا هو

؟ واإلجابة نجدها فً آٌات القرآن نفسه ، فالقرآن وإن ثبتت ألفاظه وكلماته إال أن معانٌه "تتغٌر على اإلنسان المتطور المتغٌر

متطورة ، ٌقرأها البدوى منذ ألف سنة فٌفهمها على سجٌته وحسب منطقه ثم ٌقرأها عالم الفلك فً القرن الحادى العشرٌن 

وهذا هو أحد أسرار إعجاز . فٌفهم منها معان جدٌدة وذلك ألن قسطه من العلم قد زاد وألن دابرة معارفه وإدراكه قد اتسعت

ِ لََوَجُدوا فٌِِه اْختاَِلًفا َكثًٌِرا"القرآن ِر هللاَّ ٌْ ُروَن اْلقُْرآَن ٖۚ َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغ َتَدبَّ ٌَ ٌصل  فمن أٌن لهم بعلم ال . (82النساء )" أََفاَل 

اإلنسان إال بعد مبات السنٌن ومن أٌن لهم ببالغة تمكن القارئ من فهم عدة معان لآلٌة الواحدة ، كل معنى ٌناسب إلٌه 

مستواه العلمى أو مستوى العلم والمعرفة فً زمنه؟ 

كٌف نطبق القرآن بكلماته التى لم ولن  تتغٌر على اإلنسان المتطور المتغٌر
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إختبار النظرٌة. 3 تفسٌر الظواهر فى صورة نظرٌة. 2جمع وتدوٌن وتحلٌل معلومات عن بعض الظواهر الطبٌعٌة . 1

النظرٌة والحقٌقة العلمٌة

 فتجرى العدٌد من التجارب لجمع المعلومات ثم تدون وتحلل هذه المعلومات اإلنتباه تسترعى ظواهر الطبٌعٌة النظرٌة تبدأ عادة بوجود

ومجرد . صورة نظرٌةٌنتهى دور الباحث التجرٌبً ومن ثم ٌبدأ دور الباحث النظرى الذى ٌحاول أن ٌوجد تفسٌراً لهذه الظواهر فً وهنا 

.جمع وتحلٌل نتابج التجارب ال ٌكفً لوضع نظرٌة بل البد من شا تجود به قرٌحة الباحث من خٌال أو اختراع أو حدس أو تخمٌن

فالنظرٌة الناجحة هى التى تستوفً شرطٌن أساسٌٌن األول هو أن تطبق بنجاح على أكبر عدد . أما الخطوة التالٌة فهى اختبار النظرٌة

ونظرٌة . ممكن من المشاهدات ، والثانى أن تتنبأ بنتابج أو تقوم بتفسٌر بعض الظواهر أو المشاهدات التى ٌمكن حدوثها فً المستقبل

للجاذبٌة مثال للنظرٌة الناجحة فقد أوجدت نموذجاً رٌاضٌاً وهو تجاذب األجسام بقوة تتناسب طردٌاً مع كتلتها وعكسٌاً مع مربع ( نٌوتن)

ونظرٌة دارون للتطور مثال للنظرٌة الفاشلة كما سوف . واستطاعت التنبؤ بحركة الشمس والقمر إلى درجة كبٌرة من الدقة. المسافة بٌنها

فقد تنبأت ببعض الظواهر مثل وجود مستحاثات لحلقات التطور المفقودة بٌن السالالت . نرى فى الباب السادس

.  ولكن حتى اآلن لم ٌنجح أى شخص فً أى مكان من العثور على دلٌل واحد بوجودحلقة تطور واحدة. الربٌسٌة

 أما الحقٌقة العملٌة فٌمكن تعرٌفها بأنها مشاهدة أو نظرٌة أثبتتها كل التجارب التى ٌمكن أن تجرى من أجل

وأحد أمثلة الحقٌقة العلمٌة هو كروٌة األرض . ذلك ولم تستطع أى تجربة أو ظاهرة النٌل من صحتها
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القوانٌن الطبٌعٌة
 ( .  أو الثرمودٌنامٌكا)أهمها قوانٌن نٌوتن للحركة وقوانٌن الدٌنامٌكا الحرارٌة

ومما ٌذكر أن ٌد إٌنشتٌن امتدت إلى قانونى بقاء المادة والطاقة لتجعل منهما قانوناً 

واحداً وهو القانون األول فً الثرمودٌنامٌكا وجعلت من الطاقة والكتلة صورتٌن 

لنفس الشا حتى أن الفٌزٌابٌٌن ٌستخدمون اآلن نفس الوحدة لقٌاس الطاقة والكتلة 
.  (Mev)وهى المٌجا إلكترو فولت 

 ًكذلك امتدت ٌد اٌنشتٌن إلى قوانٌن نٌوتن للحركة تحدد من نطاق إستخدامها فف

أما إذا اقتربت .. نطاق السرعات الصغٌرة ٌمكن استخدام قوانٌن نٌوتن بدون تعدٌل 

سرعة الجسم من سرعة الضوء ٌصبح من الضرورى إدخال التعدٌالت التى تملٌها 

النظرٌة النسبٌة     

  أما قوانٌن الدٌنامٌكا الحرارٌة فلها قدسٌتها الخاصة وبالذات قانون الدٌنامٌكا

فالطاقة والماده . الحرارٌة الثانى فهو ٌلعب دوراً فً غاٌة األهمٌة فً حٌاتنا العملٌة

ٌنتقالن فً اتجاه واحد فقط ، من صوره مرتبة أو منظمة الى صورة أقل ترتٌباً أو 

أكثر فركشه وٌتضح مما سبق أٌضاً أن القانون الثانى للدٌنامٌكا الحرارٌة ٌعٌن أو 

ٌعرف إتجاه الزمن وهو نفس اتجاه الزمن بالنسبة ألحداث الكون األخرى مثل 

الخ  ..تعاقب اللٌل والنهار والوالدة ثم الحٌاة فالموت 

(4

(3
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 بدأنا بمعالجة موضوع نشأة الكون فً الباب األول بنذة تارٌخٌة عن نظرٌات الكون بدأً بنموذج أرسطو مارٌن بنموذج

بطلمٌوس ثم إبن الشاطر ثم تطبٌق فرٌدمان للنظرٌة النسبٌة على الكون لٌثبت بأن الكون فى إتساع مستمروهو ما أثبته هابل 

وبعد شرح مراحل تطور الكون علمٌا تعرضنا لآلٌات الكرٌمة عن إنفصال المادة . عملٌا بإستخدام تلٌسكوبات ضخمة 1929

.  عن اإلشعاع تم إتساع وتمدد الكون وأخٌرا عن إنهٌار الكون وزوال السماوات واألرض

 ثم تعرضنا لخلق السماوات السبع واألرض فً الباب الثانى من دخان ثم خلق األجرام السماوٌة وتكوٌنها فً الباب الثالث .

وفً الباب الرابع تعرضنا لشرح لبعض الموضوعات فى الفٌزٌاء مثل نسبٌة الزمن والعالقة بٌن الكتلة والطاقة وقرٌن المادة 

.   ثم ناقشنا فى الباب الخامس خواص األرض وطبقاتها وظواهرها من بحار وجبال كذلك إنكماشها على مر الدهور

وبدأنا هذا الباب . ثم إنتقلنا بعد ذلك إلى الباب السادس لمناقشة موضوع بدء الحٌاة على األرض وخلق الحٌوان والنبات

بمناقشة نظرٌة التطور وفروضها األربع وذلك فى إثنى عشر سؤاال ، ثم أكملنا الباب بتفسٌر بعض اآلٌات التى جاءت فى خلق 

وفً الباب السابع ناقشنا موضوع خلق اإلنسان على مرحلتٌن كما وصفهما لنا الخالق أوال خلق آدم من . الحٌوان والنبات

.وأخٌراً تعرضنا فً الباب الثامن لموضوع المشٌبة واإلرادة . تراب ثم خلقنا بعد ذلك من نطفه ومراحل تكوٌنها

 وقد ذكرنا فً أول كل باب عدد من اآلٌات القرأنٌة التى نحاول تفسٌرها فً ضوء العلوم الحدٌثة ، ثم قمنا بتوضٌح الخلفٌة

العلمٌة لكل آٌة من اآلٌات الكرٌمة مبتدبٌن فً اغلب األحٌان بإعطاء نبذة تارٌخٌة عن تطورات ذلك الفرع من العلوم إلى 

وفً ضوء . ٌومنا هذا حتى نكون على علم بمستوى العلوم عند نزول القرآن وبالنظرٌات واالعتقادات البشرٌة فً ذلك الحٌن
.هذه الخلفٌة وفً مشكاة الحقابق والنظرٌات العلمٌة األخٌرة حاولنا تفهم اآلٌة الكرٌمة 



إعتراف بالجمٌل

–رحمه هللا وجزاه خٌر الجزاء –ٌسعدنى أن أقدم شكرى وإعترافى بالجمٌل ألستاذنا عبد الرحمن الوكٌل  
محمد على المحجرى لمراجعته . إسماعٌل حسنى المحجرى لمناقشات خاصة بالباب السابع ، و د. وألخوتى د

للطبعة األولى للكتاب كله وللتصحٌحات واإلضافات الهامة التى قام بها ، واألستاذ محب المحجرى لقراءته 
–مسودات الكتاب ولتنقٌحاته اللغوٌة ولمناقشات عدٌدة خاصة بالباب الثامن أعدت على أثرها كتابة هذا الباب 

وألخى سٌد قندٌل بأسترالٌا إلهدابه لى موسوعة العلوم والتكنولوجٌا التى استخدمت كثٌراً . رحمهم هللا جمٌعا

من صورها ، ولزمٌلى وصدٌقى دكتور عادل البسٌونى رحمه هللا بالوالٌات المتحدة لمحادثات ومناقشات كثٌرة 

منذ أن كنا طلبة فى كلٌة الهندسة نتبادل الكتب والمعلومات ونمارس هواٌتنا المفضلة وهى علوم الفلك ونشأة 

.. الكون ، ولإلخوة التونسٌٌن تهامى فالح وعمار وطارق لتشجٌعهم لى عند بدبى الكتابة فى بورت فٌال بفنواتو 

إبراهٌم النشار بسوٌسرا . محمد منصور بسوٌسرا و د. د.اكذلك أقدم شكرى لكل مراجعٌن الطبعة الثانٌة وهم 

محمد . د.نورث كارولٌنا الوالٌات المتحدة وابجامعة صالح بدٌر . د.رؤوف سالم بجامعة األزهر مصر وا. د.وا

سامى المحجرى بفنلندا ، ولكل من . بكندا وألبنى مالمحجرى محمد سامى . اإلسكندرٌة مصر ومجامعة شامة ب

.ساهم بصورة مباشرة أو غٌر مباشرة فى إتمام الطبعة األولى والثانٌة
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