
 بشأن األخبار القرآنية  كرونرالجيولوجي ألفريد   عن تصريحات البروفيسور 

 عن الجيولوجيا وتكون األجرام

إن كثرياً من القضايا املعروضة يف ذلك  :(Kroner)     كرونرألفريد  األلماني الجيولوجي البروفيسور 
يف وضع تستطيع فيه أن تثبت ما قاله حممد الوقت مل يكن من املمكن إثباهتا ولكن الوسائل العلمية احلديثة اآلن 

 سنة. 0011صلى اهلل عليه وسلم منذ 

مذذن أرذعر علمذاع العذذامل يف اييولوتيذا ارذتعر  ذذ   كرونذرهذذا هذو الفوفيسذذوف أل ريذد   الزنييداني: عبدالمجييدالشيي  
عذدااً مذن اآليذات وأياايذ    ذه وعرضذنا عليذه التقينذاالعلماع  نقده لنظريات أكا ر علماع العامل يف علم اييولوتيا. 

 فسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأتاب عليعا وناقشناه فيعا

إن الت كذري يف كثذري مذن مسذائل اييولوتيذا ونشذأا امتذران مذن أيذن تذاع  ذا حممذد صذلى  :كرونرفقال البروفيسور   
كذون قذد عرفعذا  ن سذه أو فعذاف  اهلل عليه وسلم فقد كان  دوياً على أية يال جيعلنا نعتقد أنذه مذن املسذت يل أن ي

عصذذذذره من العلمذذذذاع اكتشذذذذ وا ذلذذذذك فقذذذذة اذذذذةل السذذذذنوات القليلذذذذة املاضذذذذية  وسذذذذائل معقذذذذدا تذذذذداً ومتقدمذذذذة تذذذذداً 
 تكنولوتياً.

ولقذد ااتذاف مذثًة للتذدليل علذى أن هذذا القذرنن ن يكذن أن يكذون قذد تذاع مذن عنذد  الزنيداني: عبدالمجيدالشي  
ملثل الذي ااتافه الفوفيسذوف أل ريذد هذو املتعلذص  وصذر القذرنن للبدايذة الوايذدا نذذا الكذون حممد النيب اممي. كان ا

ََ َكانَذتَذا َفْتقذاً  واملتعلقة  قول اهلل تعذا:    َذاأَوملَْ يذَذَر الذذذنيَن َكَ ذر وا أَنذ السذذَماَواتن َواْمَْف ذَن اْلَمذاع ك ذلذ  فَذَ تَذْقَناُه  َوَتَعْلنَذا من
َا  َكانَذَتا َفْتقاً [.01﴾] امنبياع  أََفَة يذ ْؤمنن ونَ  َرْيٍع َيي   كمذا قذال ا ذن عبذاا و اهذد ورريُهذا فضذي اهلل   ﴾ فَذَ تَذْقَناُه 

مذذثةً  ذذذه اآليذذة لبيذذان أن هذذذا ن يكذذن أن  كرونذذرأو ملتصذذقت  ف صذذلتاب ضذذرب الفوفيسذذوف   ملتذذتقت عنعمذذا كانتذذا 
 املعلومات البشرية يف عصره.يكون من عند حممد ون يكن أن يكون من 

سنة ما كذان لذه يف فأيذي أن يكذون يف وضذع  0011ورخص ن يعر  عن ال يتياع النووية منذ  :كرونرالبروفيسور  
يكشذذر فيذذه  عقلذذه هذذو مذذثةً أن امَف والسذذماوات كانذذت نمذذا ن ذذن امصذذول أو كثذذرياً مذذن املسذذائل اماذذر  الذذ  

 ناقشناها هنا.

ن يرتك لنا فرصة يكنذه أن ي ذر منعذا إن فذر سذأذكر مثذانً  كرونرلقد كان الفوفيسوف   اني:الزند عبدالمجيدالشي  
على ذلك وحنن نتناقش معه كير كانت  ةا العرب لقد سألناه  هل كانت  ةا العرب  سذات  وأاذافاًف فأتذاب  

يذذذرتاكم يف القطذذذم املت مذذذد نعذذذمب فقلنذذذا  مذذذ؟ كذذذان هذذذذاف قذذذال  يف العصذذذر ايليذذذدي الذذذذي مذذذر  ذذذامَف إن ايليذذذد 
الشمايل مث يتير حنو اينوب فإذا اقرتب مذن تتيذرا العذرب قر ذاً نسذبياً  بعذاً تقذري الطقذن وتكذون  ذةا العذرب مذن 



  نعذمب هذذه يقيقذة علميذةب قذالأكثر  ةا العامل  سات  وأاذافاًب قلنذا لذه  وهذل سذتعوا  ذةا العذرب  سذات  وأاذافاًف 
 فع بنا كير يقول هذه يقيقة علمية وهي مسألة تتعلص  املستقبلب فسألناه  ملاذاف

من العصذر ايليذدي قذد  ذدأب فعذذه الثلذو  تتيذر مذن القطذم املت مذد الشذمايل مذرا ثانيذة حنذو اينذوب وهذي  قال:
إن مذذذن أالتنذذذا علذذذى ذلذذذك مذذذا تسذذذمعون عنذذذه مذذذن يف  ريقعذذذا لتقذذذرتب مذذذن املنذذذا ص القريبذذذة مذذذن  ذذذةا العذذذربب مث قذذذال  

العواصذذر الثل يذذة الذذ  تضذذرب يف كذذل رذذتاع املذذدن الشذذمالية يف أوفو ذذا وأمريكذذا. هذذذه مذذن أالذذة العلمذذاع علذذى ذلذذكب 
 يقيقة علمية. إاانم أالة كثريا 

 عذد ننت اقيقذة و  انكتشذافاتفقلنا له  إن هذا الذي تذكره أنت مل يصل إليذه العلمذاع إن  عذد يشذد  ويذل مذن  
 قذذالعان. 0011يسذذرت نذذم مثذذل هذذذه الدفاسذذات لكنذذا قذذد وتذذدنا هذذذا مذذذكوفاً علذذى لسذذان حممذذد النذذيب اممذذي قبذذل 

"ن تقذون السذاعة يذ؟ تعذوا (  01يذدي  01عليه الصةا والسذةن يف احلذدي  الذذي فواه مسذلم  ليف التكذاا  ذاب
نا له  مذن قذال دمذد صذلى اهلل عليذه وسذلم أن  ذةا العذرب كانذت أي  سات  وأاافاً فقلأَف العرب مروتاً وأاافاً" 

على ال وف قال  الرومان فتذكرت قدفته على التخلص من املآزق فقلنذا  إذاً نوتذه لذه سذؤانً  فأتاب سات  وأاافاًف 
كنذذه إذا وتذذد كذذان ي ذذر إذا أيذذر  وإذا وتذذد فرصذذةب ول  لقذذدناذذر فقلنذذا لذذه  ومذذن أاذذفه  أاذذا سذذتعوا مروتذذاً وأاافاًف.

احلقيقة يكون ر اعاً ويعلن فأيه  صراية قال  إن هذا ن يكن أن يكذون إن  ذويي مذن أعلى.و عذد مناقشذتنا معذه 
 علص على هذه املناقشة  كلمته هذه 

أعتقذذد أنذذك لذذو  عذذت كذذل هذذذه امرذذياع و عذذت كذذل هذذذه القضذذايا الذذ   سذذطت يف القذذرنن  :كرونييرالبروفيسييور  
 ذذامَف وتكذذوين امَف والعلذذم عامذذةب يكنذذك توهريذذاً أن تقذذول  إن القضذذايا املعروضذذة هنذذاك  الكذذرو والذذ  تتعلذذص

صذذ ي ة  طذذرق عديذذداب ويكذذن اآلن تأكيذذدها  وسذذائل علميذذةب ويكذذن إ: يذذد مذذا أن نقذذول  إن القذذرنن هذذو كتذذاب 
مذذذن املمكذذذن إثباهتذذذا.  العلذذذم املبسذذذة للرتذذذل البسذذذية وإن كثذذذرياً مذذذن القضذذذايا املعروضذذذة فيذذذه يف ذلذذذك الوقذذذت مل يكذذذن

 الوسذذائل العلميذذة احلديثذذة اآلن يف وضذذع تسذذتطيع فيذذه أن تثبذذت مذذا قالذذه حممذذد صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم منذذذ  ولكنذذك
 سنة. 0011

ذْ ﴾وصذدق اهلل القائذل يف كتا ذه   الشي  الزنيداني: -18] ص   إْن ه ذَو إنذ ذكذرل لنلعذامل ل ولذتعلم نذ نبذأه  عذد ين
11.] 

رَاطن اْلَعتنيتن احلَْمنيدن ﴾َويَذَر  الذ      [.0] سبأ  ذنيَن أ وت وا اْلعنْلَم الذذني أ نتنَل إنلَْيَك منن فذ َِّك ه َو احلَْصذ َويَذْعدني إنَ: صن

 : الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنةالمصدر

 


