بسم هللا الرحمن الرحيم
الثقوب السوداء -الخنس -واإلعجاز

هللا تعالى الذي خلق األكوان هو الذي أنزل هذا القرآن:
أيها األخوة الكرام ،ورد في الحديث:
س َن ٍة
ف َ
ض ْت ُث َّم أُوقِ َد َعلَ ْي َها أَ ْل َ
س َن ٍة َح َّتى ا ْب َي َّ
ف َ
اح َم َّر ْت ُث َّم أُوقِ َد َعلَ ْي َها أَ ْل َ
س َن ٍة َح َّتى ْ
ف َ
ار أَ ْل َ
أُوقِ َد َعلَى ال َّن ِ
اس َود ْ
س ْو َدا ُء ُم ْظلِ َم ٌة .
َّت َف ِه َي َ
َح َّتى ْ
[الترمذي َعنْ أَبِي ه َُر ْي َر َة ]

لكن الذي يلفت النظر أن بحوثا ً فلكية متطورة جداً وحديثة جداً تتحدث عن الثقب األسوود ،وهوو يويي يكواد
ال يصدق لكنه واقع ،أما أن يكون في القرآن الكريم آية أو آيتوان تتحودثان عون الثقوب األسوود ،هوذا يككود أن الوذي
خلق األكوان هو الذي أنزل هذا القرآن ،ما اآلية؟
قال تعالى:
ول َك ِريم
س * إِ َّن ُه لَ َق ْول ُ َر ُ
ص ْب ِح إِ َذا َت َن َّف َ
س * َوال ُّ
س * َواللَّ ْي ِل إِ َذا َع ْس َع َ
س ٍ
اري ا ْل ُك َّن ِ
َف ََل أ ُ ْقسِ ُم ِبا ْل ُخ َّن ِ
س * ا ْل َج َو ِ
( سورة التكوير) 51-51 :

هذه اآلية الكونية التي حدثنا هللا عنها بل وأقسم بها ،جواب القسم أن القرآن حق ،أي أن الذي خلق األكوان
هو الذي أنزل هذا القرآن ،وأن النبي عليه الصالة والسالم على حق فهو رسول هللا حقا ً.
أيها األخوة ،ما الفائدة وما العبرة من ذكر هذه اآلية؟:
ول َك ِريم
س * إِ َّن ُه لَ َق ْول ُ َر ُ
ص ْب ِح إِ َذا َت َن َّف َ
س * َوال ُّ
س * َواللَّ ْي ِل إِ َذا َع ْس َع َ
س ٍ
اري ا ْل ُك َّن ِ
َف ََل أ ُ ْقسِ ُم بِا ْل ُخ َّن ِ
س * ا ْل َج َو ِ
( سورة التكوير) 51-51 :

جواب القسم:
ول َك ِريم .
إِ َّن ُه لَ َق ْول ُ َر ُ
س ٍ
أيها األخوة الكرام،
هذه اآليوات تحودثنا عون مخلوقوات كونيوة سوماها القورآن الكوريم بوالخن  ،ولكون موا معنوى كلموة خون ؟ أي
المخلوقووات التووي ال نراهووا ويسووتحيل أن نراهووا ،الخوون

مخلوقووات عمالقووة ال نراهووا وال نسووتطيع أن نراهووا ،لكوون

ألقرب لكم بالمثل التالي:
قطر أرضنا اثنا عير ألو
سنتمتراً واحداً بالوزن نفسه:

كيلوو متور ،محيطهوا أربعوون ألفوا ً ،لوو تحولوت ىلوى ثقوب أسوود ألصوبا قطرهوا

ِب * .
س َم ِ
ار ُق * ال َّن ْج ُم ال َّثاق ُ
َوال َّ
ار ِق * َو َما أَدْ َرا َك َما ال َّط ِ
اء َوال َّط ِ
( سورة الطارق ).

أمامه؟ هذا ما يككده علماي الفلك،

تصور وزن األرض بحجم سنتمتر مربع ،ما الذي يق

ولكن جايت التسومية خاطئوة ،وهنواك بعوض الهيئوات العلميوة سومتها المكوان

الفضوائية كموا سوماها القورآن

الكريم:
س
اري ا ْل ُك َّن ِ
َف ََل أ ُ ْقسِ ُم ِبا ْل ُخ َّن ِ
س ،ا ْل َج َو ِ
الخن

الييي الذي ال تراه:
اس*مِنْ َ
اس.
اس ا ْل َخ َّن ِ
ش ِّر ا ْل َو ْس َو ِ
اس*إِلَ ِه ال َّن ِ
اس* َملِكِ ال َّن ِ
قُلْ أَ ُعو ُذ ِب َر ِّب ال َّن ِ
( سورة الناس ).

ال تراه ،ىنه يراكم هو وقبيله من حيث ال ترونهم ،فالخنا

هو الييي الذي ال يرى.

الثقب األسود ال يستطيع الضوء أن يخرج منه:
أيها األخوة ،لو أمسكت بكرة وضربتها نحو األعلى ما الذي يحصل؟ بعد قليل تعود ىلوى األرض ،موا الوذي
أعادها ىلى األرض؟ أعادتها قوة الجاذب التي أودعها هللا في األرض ،لكن لو تمكنا أن نطلوق هوذه الكورة بسورعة
تقدر بأل

ومئتوي كيلوو متور بالثانيوة لتابعوت سويرها ،وخرجوت مون جاذبيوة األرض ،هوذه السورعة سوماها العلمواي

سرعة الهروب من األرض ،أي جسم انطلق بسرعة أل

ومئتي كيلو متر بالثانية ال يرجوع ،وهوذا مبودأ المراكوب

الفضائية تنطلق بأعلى من هذه السرعة ىذاً ال ترجع ،تتجاوز طبقة الهواي وتنطلق ىلى الفضاي الخارجي.
العلماي قالوا :سرعة الهروب من القمر مئتا كيلو متر ،القمر أصغر،
اآلن تصوروا سرعة الهروب من على سطا الثقب األسود تزيد عن سرعة الضوي أي فوق الثالثمئة ألو
كيلو متر ،لوذلك ال يمكون أن يصودر مون هوذا الثقوب أيوعة ،األيوعة طاقوة والطاقوة ترتود ىلوى الثقوب ،أخطوأ العلمواي
وسموه ثقبوا ً أسووداً ،هوو لوي

بالثقوب ،هوو كتلوة ذات نوعيوة متميوزة ،ذات كثافوة تفووق حود الخيوال ،تخيول األرض

بحجم سنتمتر مربع.
أيها األخوة ،لذلك هو لي

بأسود ولكنه ال يرى ولي

ثقبا ً ،هو كتلة لكن كثافتها تفوق حد الخيال.

الثقب األسود هو مرحلة ما قبل موت النجم:
أيها األخوة ،لماذا أقسم هللا بالخن ؟ ىنه يحدثنا عن مخلوقات كونيوة ال تورى أبوداً ولوذلك سومى هللا اليويطان
بالخنا  ،ذكرت قبل قليل:
اس*مِنْ َ
اس.
اس ا ْل َخ َّن ِ
ش ِّر ا ْل َو ْس َو ِ
اس*إِلَ ِه ال َّن ِ
اس* َملِكِ ال َّن ِ
قُلْ أَ ُعو ُذ ِب َر ِّب ال َّن ِ
( سورة الناس ).

لذلك اآلية:

اري
َف ََل أ ُ ْقسِ ُم ِبا ْل ُخ َّن ِ
س*ا ْل َج َو ِ
الجواري التي تجري ،هذه الخن

تتحرك بسرعة مذهلة ،تقترب من سرعة الضوي ،مئتوان وأربعوون ألو

كيلو متر بالثانية،
س
اري ا ْل ُك َّن ِ
َف ََل أ ُ ْقسِ ُم ِبا ْل ُخ َّن ِ
س ،ا ْل َج َو ِ
ىذاً سرعتها مئتان وأربعون أل

كيلو متر بالثانيوة ،أموا الكون

أي يويي تصوادفه ،ال يمكون ىال

التوي تكون

أن تبتلووع كوول يوويي تصووادفه ،حتووى سووميت مقبوورة النجوووم ،والوونجم تماموا ً كاننسووان يولوود ثووم يصووبا طفوالً ثووم يووابا ً
مكتمالً ،ثم رجالً ،ثم كهالً ،ثم ييخا ً ،ثم يموت ،الثقب األسود مرحلة ما قبل موت النجم.
تكون ثقبا ً أسوداً أو:

كائن له عمر ،يمسنا بيضاي وكانت حمراي وسو
س.
اري ا ْل ُك َّن ِ
َف ََل أ ُ ْقسِ ُم ِبا ْل ُخ َّن ِ
س * ا ْل َج َو ِ
أيها األخوة الكرام ،هذه النجوم التي انكفأت على ذاتها ،وأصبحت سرعة االنطالق منها تزيد على سورعة
الضوي ىذاً هي سوداي أو ال ترى.
أيها األخوة الكرام ،هذه حقائق أساسية بديهية في الحقول االختصاصية ،نحن لنا مجرة اسمها درب التبابنة
هذه المجرة التقدير األخير لما فيها من النجوم هو مئة أل
بقية المجرات ـ وبقية المجرات تقترب من ثالثمئة أل

مليون نجم ،أي مئة مليوار ،وهوذه المجورة بالنسوبة ىلوى

مليون مجرة ـ ال ترى أمام المجرات ىطالقا ً،

هذا انله العظيم يعصى؟ أال يخطب وده؟ أال ترجى جنته ،أال تخيى ناره؟
علم هللا و قدرته تطول اإلنسان أينما كان:
أيها األخوة الكرام ،الكون يحوي مئات باليين المجرات:
أتحسب أنك جرم صغير***وفيك انطوى العالم األكبر
َّ
هللا َعلَى ُكل ِّ َ
س َم َوا ٍ
ش ْي ٍء َقدِي ٌر
ت َومِنَ ْاألَ ْر ِ
س ْب َع َ
هللا ُ الَّذِي َخلَ َق َ
ض ِم ْثلَ ُهنَّ َي َت َن َّزل ُ ْاألَ ْم ُر َب ْي َن ُهنَّ لِ َت ْعلَ ُموا أَنَّ َّ َ
هللا َقدْ أَ َحا َط بِ ُكل ِّ َ
ش ْي ٍء ِع ْلما ً .
َوأَنَّ َّ َ
( سورة الطَلق ).

اختار هللا من أسمائه اسمين ؛ اسم العليم واسوم القودير ،أي علموه يطولوك ،وقدرتوه تطولوك ،فكيو

تعصويه؟

مثالً أنت مواطن أمامك ىيارة حمراي ،وهناك يرطي واقو  ،ويورطي آخور علوى دراجوة ناريوة ،ويوجود ضوابط
في السيارة ،هل يعقل أن تتجواوز انيوارة الحموراي؟ مسوتحيل وألو

ألو

ألو

مسوتحيل وال سويما ىذا كوان قوانون

السير يديد ،لماذا؟ ألنه في أعماقك قد ركز أن واضع قانون السير علمه يطولك وقدرته تطولك.
أيها األخوة الكرام ،مرة ثانية:

َّ
هللا َعلَى ُكل ِّ َ
س َم َوا ٍ
ش ْي ٍء َقدِي ٌر
ت َومِنَ ْاألَ ْر ِ
س ْب َع َ
هللا ُ الَّذِي َخلَ َق َ
ض ِم ْثلَ ُهنَّ َي َت َن َّزل ُ ْاألَ ْم ُر َب ْي َن ُهنَّ لِ َت ْعلَ ُموا أَنَّ َّ َ
هللا َقدْ أَ َحا َط ِب ُكل ِّ َ
ش ْي ٍء ِع ْلما ً .
َوأَنَّ َّ َ
( سورة الطَلق ).

أنت مع ىنسان قوي ،علمه يطولك ،وقدرته تطولك ،ال يمكن أن تعصيه:
إني واإلنس والجن في نبأ عظيم ،أخلق ويعبد غيري ،وأرزق ويشكر سواي ،خيري إلى العباد نازل،
وشرهم إلي صاعد ،أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم  ،ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي ،من
علي منهم تلقيته من بعيد ،ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب ،أهل ذكري ،أهل مودتي ،أهل
أقبل
ّ
شكري ،أهل زيادتي أهل معصيتي ال أقنطهم من رحمتي ،إن تابوا فأنا حبيبهم ،وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم ،
أبتليهم بالمصائب ألطهرهم من الذنوب والمعايب ،الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها وأعفو،
وأنا أرأف بعبدي من األم بولدها

.

[ رواه البيهقي والحاكم عن معاذ ،والديلمي وابن عساكر عن أبي الدرداء ]

تشكل الثقوب السوداء:
أيها األخوة الكورام ،حينموا ينفوذ وقوود هوذا الونجم وحينموا ييويب بقوي أن يمووت ،حينموا يُسوتهلك وقووده فهنوه
يير

على الموت ،يصبا بالمصطلا الغربي المرتجل غير الصحيا ثقبا ً أسوداً ،هللا عز وجل يقول:
َوال َّن ْج ِم إِ َذا ه ََوى
(سورة النجم)

هللا عز وجل ذكر أنه ينقص األرض من أطرافها و هذه ىيارة ىلى موت النجوم.
أيها األخوة الكرام ،قودر العلمواي وزن اليوم
اليم

بطريقوة عجيبوة ،ألفوا مليوون مليوون مليوون مليوون طون ،هوذه

هناك نجوم أكبر منها بعيرين ضعفا ً حينما تنهار تتضايل وتتكات

وتصبا ثقبوا ً أسووداً ،بعود حوين تنفجور

فتموت ،فتغدو دخانا ً كما بدأ هللا الخلق يعيده ،كانت األرض دخانا ً وتعود دخانا ً وهذا يأن المجرات والنجوم.
من رحمة هللا عز وجل باإلنسان أن هذه الثقوب السوداء لها حيز قريب منها:
أيها األخوة الكرام ،كل نجم يتحرك،
قال تعالى:
َو ُكل ٌّ فِي َفلَكٍ َي ْس َب ُحونَ
( سورة يس اآلية)04:

طبع وا ً أيهووا األخوووة الكوورام ،اآلن يوجوود مراصوود عمالقووة منهووا مرصوود (هابوول ) أي ون موجووود؟ فووي الفضوواي
الخارجي ،التقط هذا المرصد صوراً عديدة للغبار الكوني ،وكي

أن الثقوب السوداي أو الخن

تكن

كول الغبوار

الكوني ،لكن رحمة هللا عز وجل أن هذه الثقوب لها حيز قريب منها ،لوو أن حيزهوا أكبور اللتقطوت األرض ،لكون

بعيداً عن مركزها ،لكن كل ييي دخل ىلى ما تحت هذا السق

يكخذ من هوذا الثقوب األسوود ،وهوذا

لها سقفا ً لي

الثقب األسود يدور حول نفسه بسرعة واحد على عيرات المئات بل األلو

مون الثانيوة ،يويي ال يصودق ،وهوي

في علم الفلك بديهيات ،وأنا بذلت جهوداً كبيوراً ألبسوطها لكوم ،الثقوب األسوود ال يورى ،يودور حوول نفسوه بسورعات
مذهلة ،يتم دورة حول نفسه بأجزاي الثانية ،وينطلق بسرعات كبيرة جداً تقترب من سرعة الضوي:
س
َف ََل أ ُ ْقسِ ُم ِبا ْل ُخ َّن ِ
س :النجوم التي ال ترونها
ا ْل ُخ َّن ِ
اري :تجري
ا ْل َج َو ِ
س :تكن
ا ْل ُك َّن ِ

كل ييي تراه أمامها.

هذه الثقوب بمثابة المقابر الكونية ،وفي النهاية تموت هذه النجوم:
َلل َواإلِ ْك َر ِام
ان* َو َي ْب َقى َو ْج ُه َر ِّب َك ُذو ا ْل َج ِ
ُكل ُّ َمنْ َعلَ ْي َها َف ٍ
( سورة الرحمن)

أيهووا األخوووة الكوورام ،الووذي يلفووت النظوور أن التسوومية القرآنيووة أدق تسوومية ،قبوول خمسووة وعيوورين عاموا ً عووالم
ارتجل هذه التسمية قال :ثقب أسود ،ثقب أي فراغ ،هو لي

فراغا ً ،هو كتلة ذات كثافة تفووق حود الخيوال ،ولوي

أسوداً ،هو ال لون له ،ال يرى ىطالقا ً ،قد يكون ملتهبا ً ،قال :هذه الثقوب باليين باليين األطنان ،القورآن موا سوماها
ثقبا ً سماها الخن

الييي الذي ال يرى.

أيها األخوة ،طبعا ً قد يقول أحدكم كيو

تنضوغط األرض ىلوى حجوم سونتمتر مكعوب بوالوزن نفسوه؟ ألن فوي

الذرة فراغات بينية كبيرة جداً تفوق حد الخيال.
هللا عز وجل خلقنا لنسعد بقربه في الدنيا واآلخرة:
أيها األخوة الكرام ،هذه المخلوقات ،هذه الثقوب السووداي ،هوذه الخون  ،تصودر تورددات صووتية باسوتمرار
أثناي حركتها وانتقالها وكأنها تسبا هللا عز وجل ،ومن هنا يقول هللا عز وجل:
ض َو َمنْ فِي ِهنَّ َوإِنْ مِنْ َ
س َم َاو ُ
س ِّب ُح ِب َح ْم ِد ِه َولَكِنْ َال َت ْف َق ُهونَ
ش ْي ٍء إِ َّال ُي َ
س ْب ُع َو ْاألَ ْر ُ
ات ال َّ
س ِّب ُح لَ ُه ال َّ
ُت َ
ورا.
يح ُه ْم إِ َّن ُه َكانَ َحلِي ًما َغفُ ً
َت ْس ِب َ
( سورة اإلسراء.)00 :

أيها األخوة ،أراد هللا أن نعرفه ،خلقنوا لنعرفوه ،خلقنوا لنعبوده ،خلقنوا لنسوعد بقربوه فوي الودنيا واآلخورة ،خلقنوا
ليرحمنا:
س،
ص ْب ِح إِ َذا َت َن َّف َ
س * َوال ُّ
س * َواللَّ ْي ِل إِ َذا َع ْس َع َ
اري ا ْل ُك َّن ِ
َف ََل أ ُ ْقسِ ُم ِبا ْل ُخ َّن ِ
س * ا ْل َج َو ِ
جوا بالقسم،
ول َك ِريم
إِ َّن ُه لَ َق ْول ُ َر ُ
س ٍ

قال :لو قمنا بأخذ حفنة قليلة من هذا الثقب األسود ،أو من النجوم الخن
أربعمئة أل

بحجم ملعقة ياي ،سويكون وزنهوا

مليون طن ،ما قولك؟

هذا انله العظيم أال ينبغي أن نعرفه؟ أال ينبغي أن نسأل لماذا خلقنا؟ أال ينبغي أن نسأل مون أيون وىلوى أيون
ولماذا؟ أال ينبغي أن نسأل أين منهجه؟
العلماي وجدوا أن هناك ثقوبا ً سوداي أي خن

كتلتها أكبر من بعيرة آال

مرة من اليم .

الثقوب السوداء هي أعظم ظاهرة في الفلك:
أيهووا األخوووة ،بمجرتنووا آال

الثقوووب السوووداي ،يقووول علموواي الفلووك :ىن ظوواهرة الثقووب السوووداي هووي أعظووم

ظاهرة في الفلك.
هللا الَّذِي أَ ْت َقنَ ُكل َّ َ
ش ْي ٍء .
ص ْن َع َّ ِ
ُ
( سورة النمل اآلية) 88 :

القرآن الكريم يشير إلى حقائق كشفت بعد ألف وأربعمئة عام:
قال الكفار عما جاي به النبي عليه الصالة والسالم:
ساطِ ي ُر ْاألَ َّولِينَ ْاك َت َت َب َها َف ِه َي ُت ْملَى َعلَ ْي ِه ُب ْك َر ًة َوأَصِ ًيَل.
َو َقالُوا أَ َ
( سورة الفرقان اآلية.) 1 :

ما الدليل األقوى على أن هذا القرآن كالم هللا؟ أنه أيار ىلى حقائق كيفت بعد أل
والتسمية أصا وأدق الخن
الضوي ،الكن

وأربعمئة عام،

أي النجوم التي ال ترى ،الجواري أي التي تجري بسرعة تقترب من سرعة

التي تجذب كل ييي ىليها ،من القدرات والمواد والطاقات ،الضوي طاقة ،لماذا سمي أسوداً؟ ألنه

ال يمكن للضوي أن يخرج منه ،الضوي ينجذب ىليه فيرتد نحوه.
التفكر في خلق السماوات واألرض أسرع طريق إلى هللا وأوسع باب ندخل منه عليه:
أيها األخوة الكرام ،أسرع طريق ىلى هللا ،وأوسع باب ندخل منه على هللا ،التفكر في خلق السماوات
واألرض:
ض َو ْ
هللا قِ َياما ً
ت ِألُولِي ْاألَ ْل َبا ِ
ار َآلَ َيا ٍ
اخت ََِل ِ
س َم َاوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
إِنَّ فِي َخ ْل ِق ال َّ
ب * الَّذِينَ َي ْذ ُك ُرونَ َّ َ
ف اللَّ ْي ِل َوال َّن َه ِ
س َم َاوا ِ
اب
ت َو ْاألَ ْر ِ
س ْب َحا َن َك َفقِ َنا َع َذ َ
ض َر َّب َنا َما َخلَ ْق َت َه َذا َباطِ َلً ُ
وب ِه ْم َو َي َت َف َّك ُرونَ فِي َخ ْل ِق ال َّ
َوقُ ُعوداً َو َعلَى ُج ُن ِ
ار.
ال َّن ِ
( سورة آل عمران.)515-514 :

أيها األخوة الكرام ،أحاول أن أضع يدي على ميكلة المسلمين ،عرفوا األمر ولم يعرفوا اآلمر ،ولو
عرفوا اآلمر ثم عرفوا أمره لتفانوا في طاعته.

أيها األخوة الكرام،
ض َو ْ
اخت ََِل ِ
س َم َاوا ِ
ار.
ت َو ْاألَ ْر ِ
إِنَّ فِي َخ ْل ِق ال َّ
ف اللَّ ْي ِل َوال َّن َه ِ
عبادة التفكر أرقى عبادة ،العبادة األولى التي تعرفك باهلل ،وىذا عرفت هللا عرفت كل ييي،
ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء ،وإن فتك فاتك كل شيء ،وأنا أحب إليك من كل
شيء
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