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صورة يثبتها القرآن

هذه مجموعة من أروع الصور التي تشهد على صدق رسالة اإلسالم صور ذكرت في القرآن الكرمي
لتك ّون صورا ً في اإلعجاز العلمي إلثبات ان القرآن لم يترك صغيرة وال كبيرة اال أحصاها وذكرها.

ننجيك ببدنك
 -1نجاة فرعون :فاليوم ّ

 -2حقيقة األهرامات وحديث القرآن عنها

ف��رع��ون ك��ان طاغية ع��ص��ره ..يقول
تعالى ع��ن قصة ف��رع��ون وطغيانه
ونهايتهَ { :و َق��ا َل ِف ْرعَ ْونُ يَا أ َ ُّيهَا مْال َ أَلُ
َما عَ لِ ْمتُ َل ُك ْم ِمنْ إ ِ َل ٍه َغ ْيرِي َفأ َ ْو ِق ْد ِلي
يَا هَ ا َمانُ عَ لَى ِّ
الط ِ
ص ْر ًحا
اجعَ ْل ِلي َ
ني َف ْ
ِ
َ
وسى َوإ ِ ِّني أَلَ ُظن ُهُّ
َلعَ لِّي أ َ َّطلِ ُع إ ِ َلى إِله ُم َ
ِم َن ا ْل َكا ِذ ِب َ
اس َت ْك َب َر هُ َو َو ُج ُنو ُد ُه ِفي
ني َو ْ
ض ب َِغ ْي ِر حَْ
ال ِّق َو َظ ُّنوا أ َ َّن ُه ْم إ ِ َل ْي َنا لاَ
الأَْ ْر ِ
ُي ْر َج ُع َ
ون َفأ َ َخ ْذ َنا ُه َو ُج ُنو َد ُه َف َن َب ْذ َناهُ ْم
�ظ � ْر َك � ْي� َ
ِف��ي ا ْل��يَ�� ِّم َف��ا ْن� ُ
�ف َك� َ
��ان عَ ا ِق َب ُة
َّ
الظ مِالِنيَ} «القصص.»40-38 :
ولكن شاء الله تعالى أن ُيغرق فرعون
ِّ
وينجيه ببدنه ف��ي��راه أه��ل عصرنا
فيكون ظاهرة حتير العلماء وقد كان
جسد فرعون ال ي��زال كما هو وعجب
العلماء الذين أشرفوا على حتليل جثته
كيف جنا ببدنه على الرغم من غرقه
وكيف ان ُتزع من أعماق البحر وكيف
وصل إلينا اليوم هذا ما حدثنا عنه
القرآن في آية عظيمة يقول فيها تبارك
وتعالىَ { :فا ْل َي ْو َم ُن َن ِّج َ
يك ِب َب َد ِن َك ِل َت ُك َ
ون
ِ
َ
ّ
لمَِنْ َخلْ َف َك آ َ َي ًة َوإ َِّن َك ِثي ًرا م َن الن ِ
اس عَ نْ
آَيَا ِت َنا َل َغا ِفلُ َ
ون} «يونس».

تبني للعلماء أن احلجارة التي ُبنيت منها األهرامات هي عبارة عن «طني» ويعتبرون أن هذا الكشف
العلمي خاص بهم ولكن القرآن قد سبقهم للحديث عن ذلك مبنتهى الوضوح.
باحثون فرنسيون وأميركيون يؤكدون أن األحجار الضخمة التي استخدمها الفراعنة لبناء األهرامات
هي مجرد «طني» مت تسخينه بدرجة حرارة عالية هذا ما حتدث عنه القرآن بدقة تامة في قوله تعالى
على لسان فرعون عندما قالَ { :فأ َ ْو ِق ْد ِلي يَا هَ ا َمانُ عَ لَى ِّ
الط ِ
وسى
اجعَ ْل ِلي َ
ص ْر ًحا َلعَ لِّي أ َ َّطلِ ُع إ ِ َلى إ ِ َل ِه ُم َ
ني َف ْ
َوإ ِ ِّني أَلَ ُظ ُّن ُه ِم َن ا ْل َكا ِذ ِبنيَ} «القصص.»38 :
ويؤكد هذه احلقيقة كبار العلماء في أميركا وفرنسا وقد مت عرض صور املجهر االلكتروني لعينات من
حجارة األهرامات وجاءت اإلثباتات العلمية على أن بناء الصروح العالية كان يعتمد على الطني متاما ً
كما جاء في كتاب الله تعالى وهذا السر أخفاه الفراعنة ولكن الله يعلم السر وأخفى فحدثنا عنه لتكون
آية تشهد على صدق هذا الكتاب.

 -3الطبقة الثانية من طبقات األرض

 -4أمواج تحت المحيط تشهد على صدق القرآن

إن��ن��ا نعيش على
ج��ح��ي��م ملتهب!
ه��ذه حقيقة رآه��ا
العلماء بالصور
فالقشرة األرضية
ال تشكل إال طبقة
رقيقة جدا ً وهناك
طبقة ثانية حتتها
تتألف من صخور
منصهرة.
هذهصورةعرضها
موقع ناشيونال
ج���ي���وغ���راف���ي���ك
للطبقة الثانية
لألرض وهذه أول
صورة مباشرة مت احلصول عليها بعد قيام العلماء
بثقب في جزيرة هاواي «وهي جزيرة بركانية تشكلت
بفعل انطالق احلمم املنصهرة وجتمدها» وشاهد
العلماء هذه الطبقة امللتهبة في حالتها الطبيعية بعد
إجراء احلفر في أرض اجلزيرة البركانية على عمق 2.5
كيلو متر .ويؤكد الباحثون املختصون بعلم البراكني

أن ه����ذه ف��رص��ة
ل���دراس���ة طبقات
األرض عن قرب.
إن ه��ذه ال��ص��ورة
ت���ذك���رن���ي ب��آي��ة
عظيمة ونعمة من
نعم اخلالق تبارك
وت��ع��ال��ى! ف��م��اذا
س��ي��ح��دث ل���و أن
القشرة األرضية
«الطبقة األول��ى»
والتي تعوم فوق
ال��ط��ب��ق��ة الثانية
امللتهبة لو أن هذه
ال��ق��ش��رة الرقيقة
غاصت قليالً في احلمم امللتهبة ماذا سيحدث؟ إن سطح
األرض سيهتز وينقلب ويغرق في بحر من اللهب!
وهذه النعمة جتعلنا نحمد الله تعالى يقول عز وجل:
الس َما ِء أَنْ َي ْخ ِس َف ِب ُك ُم الأَْ ْر َ
ض َفإ ِ َذا
{أَأ َ ِم ْن ُت ْم َمنْ ِفي َّ
تو ُر} «امللك .»16 :ومعنى مَ ُ
ِه َي مَ ُ
«تو ُر» أي تضطرب
ومتيل وتغرق.

 -5المنطقة التي ُغلبت فيها الروم :معجزة قرآنية
نرى في هذه الصورة أخفض منطقة
في العالم وهي املنطقة التي دارت
فيها معركة ب�ين ال���روم وال��ف��رس
ُ
وغلبت الروم وقد حتدث القرآن عن
هذه املنطقة وأخبرنا بأن املعركة قد
وقعت في أدنى األرض أي في أخفض
منطقة على وجه اليابسة فقال{ :الم
ُغلِب َِت ال ُّرو ُم ِفي أ َ ْد َنى الأَْ ْر ِ
ض وَهُ ْم ِمنْ
ِض ِع ِ
ون ِفي ب ْ
سي َْغلِ ُب َ
س ِن َ
ني
ب َْع ِد َغلَ ِب ِه ْم َ
ِللَّ ِه الأَْ ْم ُر ِمنْ َق ْب ُل َو ِمنْ ب َْع ُد َو َي ْو َم ِئ ٍذ
َي ْف َر ُح مْال ُ ْؤ ِم ُن َ
ص ُر َمنْ
ص ِر اللَّ ِه َي ْن ُ
ون ِب َن ْ
ي َ
َشا ُء وَهُ َو ا ْلعَ زِي ُز ال َّر ِحي ُم َو ْع َد اللَّ ِه
لاَ ُي ْخلِ ُ
ف اللَّ ُه َو ْع َد ُه َو َل ِك َّن أ َ ْك َث َر ال َّن ِ
اس
اه ًرا ِم َن حَْ
ون َظ ِ
ون ي َْعلَ ُم َ
لاَ ي َْعلَ ُم َ
اليَا ِة
ال ُّد ْنيَا وَهُ ْم عَ نِ الآَْ ِخ َر ِة هُ ْم َغا ِفلُ َ
ون}
«الروم.»7-1 :
وق��د ث ُبت بالفعل أن منطقة البحر
امليت وما حولها هي أدنى منطقة على
اليابسة!

آية عظيمة كلما
تذكرتها أتذكر
عظمة اخلالق
س����ب����ح����ان����ه
وتعالى يقول
ف���ي���ه���ا{ :أ َ ْو
��ظ��لُ�� َم ٍ
َك ُ
��ات ِف��ي
�����ي
���ح���� ٍر لجُ ِّ � ٍّ
َب� ْ
َي ْغ َ
شا ُه َم ْو ٌج ِمنْ
َف ْو ِق ِه َم � ْو ٌج منِْ
�اب
س� َ
َف�� ْو ِق�� ِه َ
�ح� ٌ
ات ب َْع ُ
ضهَا
ُظلُ َم ٌ
�ع� ٍ
�ض}
َف��� ْو َق َب� ْ
«النور.»40 :
ي���ش��� ّب���ه ال��ل��ه
أعمال الكفار برجل يعيش في أعماق احمليط
حيث تتغشاه األم��واج العميقة من فوقه ثم
هناك طبقة ثانية من األمواج على سطح املاء
وفوق هذا املوج سحاب كثيف يحجب ضوء
الشمس فهو يعيش في ظلمات بعضها فوق
بعض.

ف��ي ه���ذه اآلي��ة
العظيمة حقيقة
ع���ل���م���ي���ة ل��م
تنكشف يقينا ً
ل��ل��ع��ل��م��اء إال
ف��ي نهاية عام
 2007وذلك من
خالل اكتشافهم
ألم���واج عميقة
في احمليط ألول
م����رة تختلف
ع����ن األم������واج
السطحية على
سطح امل��اء أي
أن ه��ن��اك موج
عميق وموج سطحي وهو ما عبرت عنه اآلية
بقولهَ { :م ْو ٌج ِمنْ َف ْو ِق ِه َم ْو ٌج}.
وقد تفاجأ العلماء بهذه األمواج التي أكدوا أنهم
لم يكونوا يتوقعون وجودها وسبحان الله! لو
أنهم اطلعوا على قرآننا لعلموا بها وألدركوا أن
هذا القرآن هو احلق!

 -6السقف المحفوظ :صورة تذكرنا بنعمة اهلل علينا
نرى في هذه الصورة
ك��وك��ب األرض على
ال��ي��م�ين وي��ح��ي��ط به
مجال مغنطيسي قوي
ج��دا ً وه��ذا املجال كما
نرى يصد اجلسيمات
التي تطلقها الشمس
وت���س���م���ى ال����ري����اح
ال��ش��م��س��ي��ة ال��ق��ات��ل��ة
ولوال وجود هذا املجال
الختفت احل��ي��اة على
ظ��ه��ر األرض ول��ذل��ك
قال تعالىَ { :و َجعَ لْ َنا
س ْق ًفا َم ْح ُف ً
وظا
الس َما َء َ
َّ
وَهُ ������ ْم عَ ����نْ آ َ َي���ا ِت��� َه���ا
ُم ْعر ُ
ِض َ
ون} «األنبياء:
 .»32فهل نشكر لله
ت��ع��ال��ى ه���ذه النعمة
العظيمة؟!

