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   ينرِمجا ِللْمظَهِير َأكُون فَلَن لَيتَ عما َأنْعبِم بقَاَل ر)17:القصص(  

  

الْفُلْكارِ والنَّهلِ واللَّي الفاخْتضِ واألرو اتمـــــوالس ي خَلْقف ِإن 

 اءم نم اءمالس نم َل اللَّها َأنزمو النَّاس نفَعا يرِ بِمحي الْبرِي في تَجالَّت

فََأحيا بِه األرض بعد موتها وبثَّ فيها من كُلِّ دابة وتَصـرِيف الريـاحِ   

  .آليات ِلقَومٍ يعقلُونوالسحابِ الْمسخَّرِ بين السماء واألرضِ 

  )164:البقرة(
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  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

  ..ال تزال طائفة من أمتي

  على الحـق ظاھرين 

  ال يضـرھم من خذلھم  

  وال من خالفھم

  .حتى يأتي أمر هللا وھم على ذلك

  )رواه أحمد في مسنده(
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  يـةـــالم وتـحسـ
  

  الم وعلمائهإلى رجـال اإلس

  قـبل عصر النھضة الـذين ذادوا عن الدين ،

  أوصلوه إلينا صافيا من أي شائبة 

  ولم يتركوا كبيرة وال صغيرة

  إال حملوھا لنا وأخبرونا بھا

  .مؤيدة بالكتاب والسنة

  

  

  

  



  

7

  

  

  إھــداء

  ..إلى طائفة الظاھرين على الحق

  ..المستمسكين بآيات هللا وسنة رسوله

  ..ب الصحابة والتابعينالسائرين على در

  ..الرافضين لكل علوم القرن العشرين المخالفة ألصول الدين

  ..إليكم أھدى كلماتي

  ..وارفـعوا أصواتكم ھذا صوتيفمـدوا أيديــكم ھذه يدي

  .وانطـقوا بكلمة الحــق
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

أمـر الحمد  رب العالمين خـالق السـموات واألرضـين المتفضـل بتـدبير 
المخلوقين المكرم بنى آدم على العالمين، والصالة والسالم علـى خـاتم األنبيـاء 
وآخر المرسلين، المرسل إلظھار الحق ولو كره الكافرون، الـذي بلـغ الرسـالة 
وأدى األمانة وأتم هللا على يديه النعمة وأكمل الدين، ولم  يترك أمرا من أمـور 

  . نالدنيا أو اآلخرة إال بينه أحسن تبيي

ورضى هللا عن الصحابة أجمعـين، الـذين كـانوا نجومــا يھـدون المقتـدين، 
المتبعين للكتاب والسنة غيـر مبتـدعين، ورحـم هللا التـابعين وتـابعيھم بإحسـان 
الذين حملوا راية اإلسالم وساروا بھا فاتحين، وكان منھم الحفـاظ، والمفسـرين 

  . والمحدثين

شريك له، له الملك وله الحمـد وھـو علـى وأشھد أن ال إله إال هللا وحده ال 
كل شيء قدير، وأشھد أن محمدًا عبد هللا ورسوله، وأشھد أن عيسى عبـد هللا 

  . ورسوله وكلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه

  :أمـا بعـد

ھـذه ). األرض(فھذه قصة خلق جميع المخلوقات، من العرش إلـى الفـرش 
بالسـموات ومـا فيھـا، واألرض قصة كل ما في الكون مــن مخلوقـات، مـرورا 

وما بھا، والشمس، والقمر، والنجوم، والكواكب، والبحـار، واألنھـار، والنبـات، 
والجبـال، والھــواء، والمـاء، وكــل مـا ھــو كـائن بــين السـماء واألرض، وخلــق 
المالئكة، والـجن واإلنس، ومتي خلقت ھذه المخلوقات، وكيف، ولمـاذا خلقـت، 

ومكانـة اإلنسـان بينھـا، ووضـع األرض مـن ھـذه وكيف تعمل، ومتي  تنتھـي، 
  .المخلوقات

جميـعبـيناألدلـة المتفـق عليھـاعلـىالقصـةوقــد اسـتندت فـي عـرض
التـيالرئيسـيةھـي المصـادروھـذه) واإلجمـاعالكتاب، والسـنة،(المسلمين

  .كما اعتمدت على الكتب المقدسة لدى أھل الكتاب.باالمؤمنونيقدرھا

وعلـى الصـحيحوسلم،عليهصلىهللارسولأحاديثعلىاعتمدتكما
.أحدعليھايطعنولمبالقبولاألمةالتي تلقتھامنھا،
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أنلحظــةأشـكالتـي لـمالبشـرية،الحضاراتتاريخعلىاعتمدتكذلك
ھـي األولـين، وإنمـاأساطيرمجردليس-عليه اعتمدتالذي-منھا الموروث

  .في أممھمغفيرجموھموالمرسلينتأثيرات األنبياء

الوالتـيالحـواس،تؤكدھــاالتـيوالمشـاھداتالتجاربعلىاعتمدتثم
.اثنانعليھايختلف

والجـاھلين، والمتعلمـينوالعلمـاءوالجاحـدين،للمـؤمنينأدلـةسـقتوقـد
الموصـولالمؤمنالقلبوخاطبتفيھا،التي يعتقدبوسائلهكٌل◌ٌ والمكابرين،

.والمنطـقلبا وخاطبت العق

دواعـي اإليمـان يخـالف مـاكـلمـعكالمـييتعارضأن-بد وال-وكان 
مـابـأنالقـارئسـيفاجألـذلك.والمنطقالعقليخالفمامعأيضاويتعارض

األرضأھـللعلـوماألشـياء ثباتـاأكثـرمـعيتعـارضالخلـققصةفينورده
القارئوسيفاجأ.كذلكأنه ما يعتقدونبديھية أومسلماتمعالكونية، يتعارض

وأباطيل وخداعا وأغاليطوھماليس إالالمسلمات والبديھياتمنيعتبرهمابأن
األدلة والبراھينألجأتهقدغير المؤمنين بامنكانإننفسهالقارئوسيجد
يجـدد نفسه في حــاجة شـديدة ألنالمؤمنإلى اإليمان وسيجدالبيناتواآليات

  . إيمانه

من الھائلالكمھذامعفال،اغمغيباظلكيففواقه،بعدلقارئ،اوسيندھش
  .الغائبين الغافلين

إبلـيسيقـودهعـالميلكيـدتعرضـناقـدأنه وأنھم وأنناالقارئوسيكتشف
هللا آيـاتعلينـا، ولتغييبنـا، وتغفيلنـا، ولتغييـراألمورلتغيير الحقائق، ولتلبيس

الباطـلجـداال ھـيتقبـلكحقـائق العليناعرضتكثيرةأباطيلبغيرھا، وأن
.عينه

تجربـة أونقـلعقـل أوواحد مندليلمعھايكنلمالعجيب أنهوالغريب و
.بصلةوالحقيقةالحقإلىتُمتالكونيةالعلومھذهبأنتقول

المتعلقـةواألقـوالالكونيـة،النظريـاتالكتاب إالفيأنتقدلمبأننيوأنبه،
.الكونوعلوم. .الخلق والتكوينبمسائل
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يسـھلأنشأنهمنماوكلالدنيا،بزينةالمرتبطةوالقوانينالنظرياتأما
.ھنابھاليشأنبالحياة، فالاستمتاعهلإلنسان

أحسـب.. لـيشخصيةروءى الكتاب،في ھذاأوردتهمماكثيراكانوإن
فـإن. ھـاالتي ذكرتاألدلةطريقعنإليھاخلصتذلك،قبلأحدبھايقللمأنه

يـؤتىوالـذييعلـم،لـممااإلنسانعلمالذيهللا تعالى،فمنحقاما رأيتهكان
العفـوهللاوأسـألوالشـيطان،نفسـيفمـنخطـأكـانوإنيشـاء،مـنفضـله

  .والعافية

جديـداتفسـيرالـيسأيضـافــإنهلنـا،شخصـيةاألمر رؤىكانوإنوأنه
الصـحيحالتفسيرھوھذاكونية، وإنماالأو فھما حديثا لآلياتلآليات القرآنية،

لآليـاتالسـليمةالنظريـةوھـيالسـلف،عليھـااتفـقلآليـات القرآنيـة والتـي
تحتمل، ولكننا عرضنا ذلك دونممااآليات واألحاديث أكثرنحّملولمالكونية،

  .لألقوالاجتزاءأو.للحقائقليّ 

    :أبوابسبعةالكتاب إلىقسمناوقد

وكيـفالمخلوقات،بدء خلق كلعنفيهتـحدثنا: الخلققصة:األولالباب
موجـوداتمـنبينھمـاومـا) األرض(والفـرش فتحـدثنا عـن العـرش. خلقـت

.سماويةوأجرام

والجـن،المالئكـة،خلـقفيـهوذكرنـا: العاقــلةالكائناتخلق:الثانيالباب
وأوردنـادمآوخطيئةإبليس،خطيئةبشأناألعلىالمألفيحدثوماواإلنس،

.تعالىهللاوبينبينھماالذي كانللحوارالكاملالنص

كرمـه،تعـالىهللاأنوكيـفالمخلوقـات،ھذهبيناإلنسانمكانةذكرناثم
  .عليهوأنعموفضله،

والسـنةالكتـابمـناألدلـةفيـهوسـقنا:األرضثبـاتعـن:الثالـثالباب
كوكباليستوأنھامركزيتھا،والسابقين بشأن ثبات األرض،وعقيدةوالتجارب

.الشمسمنأعظموأنھاالكواكب،من

الاألرض   ـحـولتجـرىوأنھـا:الشـمسفيه عـنتحدثنا:الرابعالباب
علـىدليـلمخلوقان مستقالن، وأنھماوالنھارالليلوأنذلك،وأدلةالمجرة ـ 
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.القمرأووالنھار بالشمسلليلعالقةالوأنهاألرض،حولدوران الشمس

الزمنحسابفياألساسوأنهوعجائبه،وآياته: القمرعن:الخامسالباب
أنـهعلـىأكيـددليـللـألرض، وأنـهولـيسللشـمستابعجرموأنهوالتاريخ،
.يوميااألرضحوليدورانوالشمس

أنھمـاوكيـفوالنجـوم،الكواكـبوعن :السماءزينةعن:السادسالباب
فـيونقـدناالفلك،أھلبهتحدثكماليستأبعادھماوأنمعدودان،محدودان،

وأثبتنـاوسكونا،حركةمحكوم بھا،الكونبأنيقولونالتيالجاذبيةالبابھذا
.العملفيهللاأسلوبليستوأن الجاذبية)هللابأمر(يقومإنماالكونأن

)الجـوىالضـغط(البديلة للجاذبية، عننظريتناعن:واألخيرالسابعالباب
وذلـكهللاعليھـا، بـأمربمـااألرضيحكـمالــذيھـوأنـهالبابھذافىأثبتنا

  .علمية وتجريبية، وليست الجاذبيةشرعيةبأسانيد

الحديثـةالعلميـةالنظريـاتلجميـعدينية للكون، ونقدرؤيةإذاً الكتابفھذا
علمإلىوهللا،شرعوإلىهللا،منھجإلىللعودةدعوةثّممنبه، وھـوالمتعلقة

  .هللاإالإلهال.. بأنهلإليمانودعوةهللا،

إن رأيتــم أن ما قلناه في ھذا الكتاب خطأ فقومونـا، وإن :السادةأيھاأخيرا
  .رأيتم أنه حق فأعينونا، وال تسكتوا، والساكت عن الحق شيطان أخرس

ةالدليل، والتوبـلكموأقمناالحجةوال حرج أن تسلموا بخطئكم إن ألزمناكم
واحـد.. واحدبدليلفأتوناوإال. الحق فضيلةإلىمال المؤمن، والرجوعرأس

  .تقولونمايؤيدأونقول،مافقط يعارض

:تعالىبقولهالمؤمنينتنفعوالذكرىوأذّكركم

 ال َواتقُوا يَْومـًا تُْرَجُعوَن ِفيِه ِإلَى اللِه ثُم تَُوفى ُكل نَْفٍس َما َكَسبَْت َوھُْم
  .يُظْلَُمونَ 

 َونََزْعنَا ِمْن ُكّلِ أُمٍة َشِھيًدا َفقُْلنَا َھاتُوا بُْرَھانَُكْم َفَعِلُمـوا َأن اْلَحـق ِللـِه َوَضـل
  .َعْنھُْم َما   َكانُوا يَْفتَُرونَ 

  وردانيعيد               }السبيليھدىوھوالحقيقولوهللا{
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  ..كان اهللا ولم يكن شيئا غيره.. لبدءفي ا

واتخذ اهللا تعالى لنفسه جندا فخلق المالئكة ال يعلم .. ثم خلق الخلق ليعرف ويعبد

فَمن شَاء فَلْيْؤمن ومن شَاء وخير تعالى خلقه أن يعبدوه اختيارا . عددهم إال هو

كْفُرفَلْي)على ذلك، ودون أن جبولين، مينقادا، منأو أن يعبدوه إلزام) 29:الكهف

وعرضها على مخلوقاته جميعا ) األمانة(وسمى اهللا األمر األول  ،يكون األمر إليهم

فأبت كلها أن تقبلها، واختارت أن تعبده إلزاما، مجبولة على ذلك وقبل اإلنسان 

ول ـيق ،على أن يجازى بعد ذلك بفعله.. إن شاء يؤمن وإن شاء يكفر.. األمانة

ِإنَّا عرضنَا اَألمانَةَ علَى السمــوات واَألرضِ والْجِبالِ فََأبين َأن يحملْنَها :تعالى

  ). 72:األحزاب(جهوالًوَأشْفَقْن منْها وحملَها اِإلنْسان ِإنَّه كَان ظَلُوما

ختار الخيار ااإلنسان ولفداحة األمر، ولخطورة العاقبة، وألن  ،ولعظم هذا االختيار

األصعب واألشق عليه، واألحب إلى اهللا تعالى، فقد سخر تعالى كل مخلوقاته التي لم 

ومنحه اهللا ما لم يمنحه لغيره وميزه عن . تحمل األمانة، سخرها لإلنسان الذي حملها

  .غيره وفضله تفضيال

واله ورغم صغر خلق اإلنسـان بالنسـبة لغيـره مـن المخلوقـات إال أن اهللا أ     

له تعالى كل مخلوقاتـه سـواء فـي السـموات     من عطاياه ومن فضله، بل وسخر

أو في األرض من المالئكـة الكـرام إلـى البهـائم واألنعـام، ومـا بينهمـا مـن         

  .الموجودات

وأنـزل إليـه   . ولتسهيل المهمة على اإلنسان أرسل إليـه رسـالً مـن جنسـه    

لـيخص بـه نفسـه، واعتبـره     كتباً عرفه فيها كل شيء، إال ما اسـتثناه تعـالى   

  .وهي من صميم ابتالئه وامتحانه ،غيبا

وأن  ،وطلب تعالى منه أال يشغل نفسه بها وال يجهد عقله فـي تعريـف كنههـا   

 ،ي أشرف مهمةـه ربه وخالقه، وهـليتفرغ للمهمة التي أختارها بنفسه وارتضاها

يعبـده  . ه ومميزهأن يعبد اهللا خالقه، ومربيه، ومفضل.. وأخطر مهمة، وأجمل مهمة

.وال يشرك به شيئا

لـه بعضـا مـن الـنعم، والمتـع التـي       ووعده تعالى إن فعل ذلك بجنات ذكر

 ..لـه أما األعطية الكبـرى، والجـائزة المسـتحقة فقـد جعلهـا اهللا     . تنتظره فيها

. مفاجأة
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، وأعطيات ذكرهـا تعـالى فـي كتبـه وعلـى      ذفرغم كل ما ذكر من متع ولذائ

فَـال تَعلَـم نَفْـس مـا     : قـال تعـالى  .. مفاجأة.. أصل المكافأة لسان رسله إال أن

  . ُأخْفي لَهم من قُرة َأعينٍ جزاء بِما كَانُوا يعملُون

رويـه عـن ربـه    يصلى اهللا عليـه وسـلم فيمـا    وفيـما ثبت عن رسول اهللا

وال  ددت لعبـادي الصـالحين، مـاال عـين رأت وال أذن سـمعت     أعـ{: عز وجل

  ).متفق عليه(}خطر على قلب بشر

، من لـم يـؤد   ىوتوعد اهللا تعالى من عصاه، ولم يأت بما أمر، وينتهي عما نه

له كل شيء، بنـار وعـذاب ألـيم    األمانة التي من اجلها كرم وفضل وميز، وسخر

  .يالزمه ما بقى، خالدا ألنه لن يموت بعد ذلك، فلن يكون ثَم موت

الخطب يسر اهللا على اإلنسانية األمر، بإرسال الرسـل،  ولخطورة األمر، وفداحة 

تعريفا ال يقبل الشك والريبة وعرفهم بغيرهم  ،التي عرفهم فيها بنفسه ،وإنزال الكتب

من المخلوقات تعريفا دقيقا مفصالً، ال لبس فيه وال غموض  وضمن لهـم الـرزق،   

ـوا أو كفـروا،  وزيادة في طمأنتهم فإنه وعدهم بأن رزقه سيجـرى علـيهم آمنـ

زيد من الطمأنينة جعل رزقهم وما وعدهم به، في السماء، ـولم. اعوا أو عصواـأط

  .وليس في يد بعضهم البعض

ولمزيد من التيسير، والسهولة في أداء األمانـة والقيـام بالمهمـة المختـارة     

وعدهم بأن يغفر لهم ذنوبهم، ويكفَر عـنهم سـيئاتهم، ويمحـو مـا سـجل مـن       

  .هم طلبوا منه ذلك واستغفروهخطاياهم إذا 

ثم منحةً ومنةً كبرى منه وهو األكرم، وعدهم بان يتجاوز عنهم مهمـا بلغـت   

و جـاءوا بقـراب   ـذنوبهم وإن كانت مثل زبد البحر، أو بلغت عنان السماء، بل ول

لـه  ألن ذلك حقـا . األرض خطايا، لتجاوز عنهم وعفا، شريطة أال يشركوا به شيئا

. فهو وحده الخالق والرازق والمعطى والمانع والضار والنافع). بهأال يشرك (تعالى 

  فكيف يعطى الوالء لغير  مستحق؟ 

  أصعب هذا بعد كل ذلك؟

هل تبقى حجة لمن يخـالف؟ هـل يبقـى عـذر بعـد كـل هـذه التسـهيالت         

أن مـن فعـل هـذا  الكـم     . والتيسيرات؟ لقد وصل األمر حدا من الكـرم مـن اهللا  

تـرى  . وأي ما كان نوعها وخطرها، أنه تعـالى يبـدلها لـه    من الذنوب والخطايا

  .بماذا؟؟ بحسنات
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فتحـول  .. ومهمـا بلغـت  .. تؤتى ذنوب وخطايـا . أمرُ عجيب، ولكنه كرم اهللا

وما شـرط ذلـك؟ فقـط طلـب     .. وتستبدل وكأنها جميعا كانت أعمال صالحة؟ نعم

  .واحد باإلضافة لعدم الشرك، أن يتوب ويعمل صالحاً

ورغـم أن  . وبق نفسه في النار بعد ذلك، فقد ظلم نفسه ظلماً كبيـراً فمن ي إذن

االمتحان الزال فيه بعض الوقت ولم يأت األجل المسمى، إال أن بوادر النتيجـة قـد   

هذا فضال عن علم اهللا المسبق فقد ظهر أن أكثر الناس رغم كل ذلك ورغـم . ظهرت

  .ا أنفسهم، وخانوا األمانةالجهد الهائل المبذول من الرسل لم يؤمنوا، وظلمو

إنه ألمـر غريـب، وعجيـب أمـر اإلنسـان، لقـد راح يتعـرف علـى كـل          

لم يكـن مطلوبـا منـه أكثـر     . ولم يكن هذا مطلوبا منه. المخلوقات وترك الخالق

من النظر لالعتبار وللتعرف علـى الصـانع ال المصـنوع، الخـالق ال المخلـوق،      

  .الرب ال المربوب

ـ  ره لدراسـة حشـرة، وال يفكـر فـي خالقهـا، يفنـى       فتجد اإلنسان يفنى عم

  .عمره في معرفة الذرة، وال يتعرف على موجدها

له، وترك ما خُلق هـو انشغل باألشياء التي خلقت.. هكذا وصل الحال باإلنسان

بل إن األمر بلغ حداً أن اإلنسان توغل في الضالل والجحود بـأن نسـب الفعـل    له،

وتوصـل  . لآلمر بل للمـأمور  ليسح ينسب كل أمر للمفعول به، وجحد الفاعل  ورا

ما هي؟ أن اهللا لم يرسل رياحاً، ولم ينزل مطراً، ولم .اإلنسان إلى اكتشافاته العظمى

ولم يبن سماًء ولم يوجد . ل ذلك مصادفةـينبت زرعاً، ولم يفتق أرضاً وإنما جاء ك

جاء نتيجة اصـطدامات  أرضاً ولم يخلق شمساً، وال قمراً  وال نجوماً وإنما كل هذه 

وانفجارات، وكأن الكون كله بدأ بالدمار مع أن الحق أن كل شيء سينتهي بالـدمار،  

  .وبدأه اهللا تعالى بالحكمة والعمار

واكتشف اإلنسان أن الـزالزل والبـراكين والسـيول والعواصـف واألعاصـير      

  .ةليست آيات ربانية، فعلها اهللا، بل إنها ظواهر طبيعية أتت بها الطبيع

تجـرى فـي البحـر    والفُلـك   .بل الجاذبية. ا اهللاموالسماء واألرض ال يمسكه

والمطر ال ينـزل بـأمر اهللا، بـل بفعـل البخـر،     . ليس بأمر اهللا بل بقانون الطفو

واهللا لـيس  ) فـان آلـن  (والسماء ليست محفوظة بحفظ اهللا بـل محفوظـة بخـط    

ـ       ل يحكمنـا قـانون   بيده األمر، وال يقلب الليـل والنهـار ولـيس هـو الـدهر ب

) لـويس باسـتير  (وحفظ األشياء ليست من اهللا بـل بقـانون   ). النسبية ألينشتاين(
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  ).نيوتن(واستقرارنا على األرض ليس بتمكين اهللا، ولكن بقانون 

ــات، فبعضــها   ــين المخلوق ــراث الســموات واألرض ب وقســم اإلنســان مي

سـرة كـل   والح ،للطبيعة هي   صاحبته، واألخـر للمكتشـفين وهـم أولـى بـه     

والقلـة القليلـة    ،وعلـى هـذه العقيـدة    ،أن أكثر الناس على هذا األمر.. الحسرة

ولـم يجحـدوا حـق اهللا، ولـم يكفـروا بنعمتـه، ولـم         ،هم الذين أدوا األمانـة 

بـل منـه    ،لـيس مـن مخلوقاتـه    ،تصرفهم المخلوقات عن الخالق فقد عرفوا اهللا

مـن الخـالق، ال أن تتعـرف    أن تتعرف علـى المخلوقـات   : فكمال اإليمان ،تعالى

  .على الخالق من المخلوقات وليت الجاحدين فعلوا حتى الثانية

إن اهللا ما طلب من اإلنسـان أن ينـظر في مخلوقاته تعالى ليتأكد من وجود اهللا 

إنما طلب ذلك منه ليتأكد اإلنسان من قدرة اهللا، وحكمة اهللا ولطف اهللا وسـائر  .. ال

  . صفاته الكريمة

كرون أصال لوجوده، فـاهللا تعـالى يعـاملهم بالمثـل، ويجـازيهم مـن       أما المن

  .فال يعترف بحالهم، وال يأبه بوجودهم، ويعتبرهم كالعدم ،جنس عملهم

له والتي أنه اتخذ من األشياء التي سخرت ،وأعجب وأغرب ما كان من اإلنسان

! آلهة عبـدها مـن دون اهللا   ،هو أرقى منها مرتبة من شمس وقمر ونجوم ودواب

  إلنسان، يستحق ما توعده اهللا به دون ظلم له؟؟ األيس هذا أمراً غريباً من 

كان هذا هو حال اإلنسان عموما، أما المؤمنين بـاهللا فقـد وصـلوا اآلن إلـى     

فقد أصـبح إيمـانهم بـاهللا مـزيج مـن الشـرك واإليمـان،         ..دهى وأمرأما هو

يـْؤمن َأكْثَـرهم بِاللَّـه ِإال    ومـا  كما قال تعــالى  ،إيمان مهجن وعقيدة مختلطة

شْرِكُونم مهو)106:يوسف.(  

  لماذا ال يؤمنون بمحمد

الذي اختاره اهللا لتبليغ الرسالة األخيرة  دم اإليمان بمحمد ـإنني ال أجد سببا لع

والخاتمة للبشر، لماذا لم يصدقوه مع أن الرجل لم يدع لنفسه شيئا، لم يدع إال لعبادة 

نفس الدعوة التي دعي بها المسيح عليه السالم ونفس الدعوة التي دعـي بهـا   اهللا 

التي دعي بها زمـالؤه وإخوانـه مـن األنبيـاء      ةنفس الدعو. موسى عليه السالم

  والرسل؟

لماذا يكذب وهو يدعو إلى مكارم األخالق، والصدق، واألمانة، وفعـل الخيـرات   

عمل، وإكرام الضيف واإلحسـان إلـى   والحب والتسامح، والعفو، والصفح، وإتقان ال
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اليتيم واألرملة وابن السبيل، وصلة الرحم، وهي نفس المبادئ التـي دعـي إليهـا    

  .السابقون من األنبياء

ما السر في تكذيبه؟ وهو أول المؤمنين بعيسى المسيح نبياً واً .. ال أدرى

هو أكثر المعظمين و. وبموسى الكليم نبياً واً، وهو أول المؤمنين باإلنجيل والتوراة

ما قاله في أم ) آمنة بنت وهب(ولم يقل في أمه ): مريم ابنة عمران(لقدر أم المسيح 

يامريم ِإن اللَّه : وذكر أن اهللا تعالى أوحي إليه في مريم وليس في آمنة. المسيح

ينالَمالْع اءسلَى نع طَفَاكاصو كرطَهو طَفَاكاص.  

لم يكذب هذا ال الذي يبلغ الناس أن اهللا ينهي عن الفحشاء والمنكر . .لست أدرى

ِإن اللَّه يْأمر بِالْعدلِ واِإلحسانِ وِإيتَاء ذي الْقُربى والبغي، وجاء بقول اهللا تعالى 

  ك؟ هل يكذب من دعي إلى ذل) 90:النحل(وينْهى عن الْفَحشَاء والْمنكَرِ والْبغْيِ

لماذا ال يقرءون رسالته ويناقشونها، ويفعلون معها كما يفعلون مـع الرسـائل   

العلمية فيولونها اهتماما في البحث والدراسة، بحياد تام، وبالرغبة في الوصول إلى 

لم ال يقرءون الرسالة . الحق وما من شك في أنهم لن يجدوا في هذه الرسالة مطعنا

إليهم ألنها رسالة للعالمين وليس لسـكان الجزيـرة    األخيرة من اهللا إليهم؟ نعم هي

وسيسألون عنها مـثلهم مثـل    ،وهم مخاطبون فيها، ومكلفون بها ،العربية وحدهم

واهللا تعالى لم يعتبر الذين آمنوا به وبكل الكتب وبكل الرسـل  . العرب سواء بسواء

ب الذي نزل إليـه  ولم يؤمنوا بمحمد اً مؤمنين، فالبد من اإليمان به واإليمان بالكتا

لْنَاي َأنزالنُّورِ الَّذو هو نُوا بِاللَّهفَآم  )8:التغابن(.  

  ال : متبعون. نعم: مؤمنون

يمنُّون علَيك َأن َأسلَمـوا قُـْل ال  إن اإليمان باهللا، ليس منة من الخلق على اهللا 

ـ  يكُم َأن هـداكُم ِلِإليمـانِ ِإن كُنـتُم صـادقين    تَمنُّوا علَي ِإسالمكُم بْل اللَّه يمن علَ
بل، بل اإليمان الذي حدده اهللا واشترطه، وهللا أن ـوليس أي إيمان يق) 17:الحجرات(

. وهو تعالى الذي سيجازى ويكـافئ ال غيـره  . يحدد ويشترط ألنه تعالى هو الخالق

ه ويتبعـوا كتابـه، ودون   رسولا اشترط اهللا علـى المؤمنين لقبول إيمانهم أن يتبعو

وعلى ذلك فالمؤمن هو من يؤمن بـاهللا وبأنـه خـالق    . ذلك لن يغنى إيمانهم شيئا

له وأنه تعالى مستحق للعبودية وأن هناك يوم للحساب بعد الكـون وحـده ال شريك

  .البعث والنشور، ويؤمن بكل كتبه وكل رسله فهذا هو المؤمن

ـ  زل مـن عنـد اهللا، وأنـه الرسـالة األخيـرة      والذي يعلم من القرآن، أنه من
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للبشر فليس ثَم كتـب أخـرى بعـده، وأن هـذا الكتـاب منـزل مـن اهللا تعـالى         

لإلتباع، واتباعه ليس خياراً للمؤمنين به، بل هـو حـتم وإلـزام، وإال فـال يعـد      

  . من المؤمنين من ال يتبع

فـي صـدرِك حـرج     كتَاب ُأنزَِل ِإلَيـك فَـال يكُـن   ) 1(ص ـالمالى ـيقول تع

 يننْؤمى ِللْمكْرذو بِه رِلتُنذ نْهـوا     ) 2(مال تَتَّبِعو كُـمبر ـنم كُما ُأنْزَِل ِإلَـيوا ماتَّبِع

وهـذَا كتَـاب َأنزلْنَـاه مبـارك     ) األعـراف  (ا تَذَكَّرونـَمن دونه َأوِلياء قَليال م

وهفَاتَّبِع     ـونمحتُر لَّكُـماتَّقُـوا لَعلَـى      ) 155(وع تَـابـا ُأنـزَِل الْكتَقُولُـوا ِإنَّم َأن

يـا َأيهـا النَّبِـي    ) األنعـام (ن دراستهِم لَغَـافلين ـَن قَبلنَا وِإن كُنَّا عـِطَاِئفَتَينِ م

نَافالْمو رِينالْكَاف عال تُطو اللَّه ِـا   اتقيمكـا حيملع كَان اللَّه ِإن ينـا   ) 1(قم اتَّبِـعو

واتَّبِـع مـا   )األحـزاب ( يوحى ِإلَيك من ربك ِإن اللَّه كَان بِمـا تَعملُـون خَبِيـرا   

  ).109يونس (بِر حتَّى يحكُم اللَّهـْيوحى ِإلَيك واص

 ِلبوا بِحمتَصاعـا  ويعمج اللَّـه) كتابـه كمـا   : وحبـل اهللا ) 103:آل عمـران

وقد بين اهللا تعالى في كتابه حال الـذين ورثـوا الكتـاب فخـالفوه،     فسره النبي 

فَخَلَـفَ مـن بعـدهم خَلْـفٌ ورِثُـوا الْكتَـاب       : فقال  تعالى. والذين استمسكوا به

ـ    والَّـذين  إلـى قولـه    ... ون سـيغْفَر لَنَـا  يْأخُذُون عرض هـذَا اَألدنَـى ويقُولُ

    ينحــل صالْم ــر َأج ــيع ــا ال نُض ــالةَ ِإنَّ وا الصــام ــابِ وَأقَ ــكُون بِالْكتَ سمي
  ).169:األعراف(

  محاوالت التحريف 

لقد صفيت البشرية إلى هذه الفئة القليلة، التي تؤمن باهللا وآياته وه ويتبعون ما 

غير أن هذه الفئة القليلة، لم تتبع كما يريد اهللا، بل إن الشـيطان دخـل    يؤمرون به

فإنه وإن كان هذا الكتاب قد حفظ من اهللا تعـالى مـن أن   . إليهم من هذا الباب أيضا

تنال آياته التحريف، كما حدث لغيره من الكتب السابقة، إال أنه في نفس الوقت، هجر 

نه أولياء، ونظم وقوانين، وتسابق فـي هجـر   ولم يتبع، واتبع المؤمنون به من دو

  .آياته واتباع ما دونه، أشد الناس إيماناً به

  ففي مجال الحكم نحيت آيات اهللا، وفيها أكمل نظام للحكـم واتبـع غيـره مـن     

  .أو غيرها.... نظم، ديمقراطية، أو رأسمالية، أو اشتراكية،

يات التي تحكم عــالقات   وفي مجال القانون نحيت آيات اهللا، ومـا أكثر تلك اآل

المجتمع، ليتبع غيره من قوانين من وضع الغرب أو الشرق، أو حتى من وضع ذات 
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  .المؤمنين  بالقرآن

وفي مجال الثقافة والعلوم نحيـت آيـات اهللا، والتـي يقـول فيهـا اهللا تعـالى       

اللَّه كُملِّمعيو اتَّقُوا اللَّهو ومواتبع غيرها من الثقافات والعل .  

ـ  ـ ن هـذا السـباق علمـاء المسـلمين فـي شـتى العلـوم         ـولم يتخلف ع

ـ      ـ اإلنسانية منها والمادية    هوراحوا يتناقلون فـي أحـاديثهم وكتـبهم مـا يقول

وتركوا بـل وخـالفوا مـا يقولـه كتـابهم، وخـالفوا        ،علماء الغرب من نظريات

أهـل الغـرب   أيضا سلفهم الذين علموا الدنيا وأنـاروا الظلمـات، ويشـهد بـذلك     

  .أنفسهم

واهللا تعـالى أكمـل لهـم    . فأي إيمان هذا؟ والمؤمنون يتركون ما آمنوا به لغيـره 

ورضـى اإلسـالم لهـم دينـا، وأمـرهم بـأن يتبعـوا        . الدين وأتم عليهم نعمتـه 

الصراط المستقيم وال يتبعـوا السـبل فتفـرق بهـم عـن سـبيله، وجعـل هـذه         

جوامـع الشـرائع التـي تضـاهي     الوصية هي خاتمة وصاياه العشـر، والتي هي

التـي أنزلـت   الكلمات التي أنزلها اهللا على موسى في التوراة وإن كانـت اآليـات   

  . عليه أبلغ وأكمل

ولم يقتصر األمر على مجرد هجر القرآن واتباع غيـره، بـل أصـبح ينـادى     

بل وصل األمر إلـى أن أصـبح كـل مـا يخـالف      . باتباع أي سبيل غير سبيل اهللا

عالى يدرس علـى أبنـاء المسـلمين فـي المـدارس والجامعـات، مـن        قول اهللا ت

فهـم يدرسـون ويعلمـون وينشـرون علومـا      . علوم مخالفة لتعاليم اهللا وشرعه

  . ونظريات متناقضة تماما مع القرآن

فيعرفنا اهللا بأنه أرسل أنبياء ورسال إلي الناس، مـن بدايـة وجـودهم علـي     

كـل مـا يحتـاجون إليـه لحيـاتهم       ه ورسله علمـوا النـاس  ئن أنبياأاألرض، و

  . ومعايشهم وكيف يستفيدون من وجودهم ومما سخر لهم في األرض

وأخبرنا اهللا في القرآن عن أمـم ظهـرت فيمـا يسـمونه بالعصـر الحجـري       

  . بلغت من الحضارة مبلغاً ومن الرقي ما لم يخلق مثله في البالد

قضـية خلـق   : بيانـاً حتى في أبسط األمور عقالنية وأوضحها في كتـاب اهللا ت 

انتشر في بالد القرآن نظرية تخالف ما جاء به، أكثر مما أنتشر وقيل عنها . اإلنسان

وتبنى هذه النظرية ودافع عنها وحللها ). النشوء واالرتقاء: (في بالدها وهي نظرية

وناقشها، وأذاعها ودرسها، وعلمها وأيدها، علماء يؤمنون بان اهللا قال فـي كتابـه   
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وفـي  وغيرها من اآليـات، ) 4:التين(قَد خَلَقْنَا اإلنسان في َأحسنِ تَقْوِيمٍلَالمنزل 

للغرب، وفي تقليد لهم أعمى،خرجت نظريات من تطور علمي جديد، وفي اتباع مفرط

  .حاملي وحافظي القرآن عن النشوء واالرتقاء في األديان

فـي نشـأة العقيـدة     :اهللا(في كتـاب يعتبر من درر الفكر العربي هو كتـاب  ف

عبـاس  (ألحد رموز الفكر اإلسـالمي المعاصـر، وخالصـة المسـتنيرين     ) اإللهية

ترقـى اإلنسـان فـي     ":يقول رحمه اهللا في مقدمـة هـذا الكتـاب   ) محمود العقاد

العقائد كما ترقى في العلوم والصناعات فكانت عقائـده األولـى  مسـاوية لحياتـه     

فليسـت أوائـل العلـم والصـناعة بـأرقي       األولى، وكذلك كانت علومه وصناعاته

في أوائل األديان والعبادات، وليست عناصر الحقيقـة فـي واحـدة منهـا بـأوفى      

وينبغـي أن تكـون محـاوالت اإلنسـان فـي      . من عناصر الحقيقة فـي األخـرى  

  . سبيل الدين، أشق وأطول من محاوالته في سبيل العلوم والصناعات

ـ   اً، وأطـول طريقـاً مـن حقيقـة هـذه      ألن حقيقة الكون الكبرى أشـق مطلب

  . التي يعالجها العلم تارة والصناعات تارة أخرىاألشياء المتفرقة

وقد جهل الناس شأن الشمس وهي أظهر ما تراه العيون وتحسه األبدان، ولبثوا 

إلى زمن قريب يقولون بدورانها حول األرض، ويفسرون حركاتها وعوارضها كمـا  

قول كانت في ـلم يخطر ألحد أن ينكر وجود الشمس ألن العتفسر األلغاز واألحالم، و

فالرجوع إلى أصول األديان في عصـور  . ظالم من أمرها فوق ظالم ولعلها ال تزال

وكل ما يدل . الجاهلية األولى ال يدل على بطالن التدين وال على أنها تبحث عن محال

وأن الناس . عصر واحد عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر من أن تتجلى للناس كاملة في

د عصر وطورا بعد طور، وأسلوبا بعد أسـلوب، كمـا   ـيستعدون لعرفانها عصرا بع

يستعدون لعرفان الحقائق الصغرى، بل على نحو أصعب وأعجـب مـن اسـتعدادهم    

وقد أسفر علم  -لعرفان هذه الحقائق التي يحيط بها العقل ويتناولها الحس والعيان 

كثير من الضالالت واألساطير، التي آمن بها اإلنسان األول،  المقابلة بين األديان عن

وال تزال لها بقية شائعة بين القبائل أو بين أمم الحضارة العريقة، ولـم يكـن مـن    

المنظور أن يسفر هذا العلم عن شيء غير ذلك وال أن تكون الديانات األولـى علـى   

النتيجة المعقولة التـي ال   غير ما كانت عليه، من الضاللة والجهالة فهذه هي وحدها

يترقب العقل نتيجة غيرها، وليس في هذه النتيجة جديدا يستغربه العلماء، أو يبنون 

  . عليه جديدا في الحكم على جوهر الدين
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له أن يبحث في األديـان البدائيـة، ليثبـت أن األولـين     فإن العالم الذي يخطر

ب السـخف والغبـاء، إنمـا    قد عرفوا الحقيقة الكونية الكاملة منزهة عـن شـوائ  

  ."يبحث عن محال

يـرى كثيـر مـن     ":ثم قال الرجل حاكيا عمـا توصـل إليـه علمـاء الغـرب     

  . "العلماء أن األساطير هي أصل الدين بين الهمج

وحكى عنهم األقوال ) علماء(ثم عدد العالم القرآني أسماء بعضا ممن قال عنهم 

رف علماء المقابلة بين األديان ثالثة يع ":التي تفصل ما قال به في مقدمته حتى قال

وهي دور التعدد  . أطوار عامة مرت بها األمم البدائية في اعتقادهم باآللهة واألرباب

  ."ودور التمييز والترجيح، ودور الوحدانية

أرى أن الرجل فيما يقول في كتابه هـذا قـد نسـف أول وأكبـر مبـدأ نـص       

كله بما فيـه، ومـن فيـه قـام وكـان      عليه القرآن في معظم آياته وهو أن الكون 

. على عبودية اإلله الواحـد وانسـجمت جميـع المخلوقـات فـي هـذه العقيـدة       

حياة البشر على األرض بالعقيـدة الصـحيحة التـي يرضـاها اهللا، وهـي       pوبدأت

أربابــا متعـددة وال   موحـداً ولـم يعبـد   ) آدم(التوحيد، وقد كـان أول البشـر   

وأن حيـاة البشـر ظلـت بعـد     . شرك مع اهللا أحدامتميزة، ولم يعبد طوطم  ولم ي

  .آدم عشرة قرون على هذه العقيدة التي تقوم على التوحيد

صـلى اهللا عليـه   قـال رسـول اهللا  : وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال

فمـن نصـدق؟؟    "كان بين آدم ونوح عشرة قـرون كلهـا علـي اإلسـالم     ":وسلم

لفا ما قـال بـه علمـاء المقابلـة بـين      مخا هذا ما رواه البخاري عن رسول اهللا

والبخـاري  ). وغيـرهم ..  رويس، وجيمس، وسـانتيانا، والعقـاد،  (األديان أمثال 

صـلى اهللا عليـه   والرسـول -بعـد القـرآن   -كتابه أصح الكتب لدى المسلمين 

  . أصدق الناس وسلم

ن إن القارئ للقرآن يجد أن األصل في تاريخ البشر، اإليمان باهللا الواحد، وأ

البشر كلما ابتعدوا عن هذه العقيدة أرسل اهللا إليهم من يعيدهم إلى التوحيد رسوال 

من أنفسهم، وإنهم إذا لم يستجيبوا فإن اهللا تعالى يخلص األرض منهم  وال يبقى 

فيها مشرك، ويترك فيها الموحدين فقط، حتى جاءت هذه األمة التي تركها اهللا تعالى 

كما أن المأثور عن رسول اهللا . قيامة ستقوم بعدهمولم يؤاخذهم بشركهم ألن ال

وأن الساعة ال تقوم  .أن القيامة ستقوم على شرار   الخلقصلى اهللا عليه وسلم
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أي ستقوم وليس هللا تعالى بين الناس ذكر وال . اهللا.. اهللا: حتى ال يقال على األرض

  .فيهم إيمان

ف لمـا يقـول بـه السـيد     فتاريخ البشرية الذي يخبرنا عنه القرآن مخـال  إذن

وأن حقيقـة األمـر أن   . المفكر رحمـه اهللا وعلمـاء مقارنـة األديـان والتـاريخ     

فلـو كـان مـا يقولـه     . تاريخ البشر يبدأ بالتوحيد وينتهي بالكفر وليس العكـس 

العقاد صحيحاً، وأن البشرية تترقى في دينها وعقيدتها لكـان أهـل هـذا الزمـان     

ولكـان طبقـا لقولـه أبـو     لى اهللا عليـه وسـلم  صأفضل إيمانا من صحابة  اهللا 

  .جهل كأبى بكر لوجودهما في عصر واحد

هذا نموذج لترك ما أنزل اهللا واتباع غيره، ومـا أنـزل تعـالى فـي رسـالته      

األخيرة للبشر هو األكمل واألتم في تاريخ الرسائل، فهـو سـبحانه أنـزل القـرآن     

 تبـاع الغيـر، وأمـر رسـوله    وفيه تبيان لكل شيء، وحذر تعالى في كتابه مـن ا 

واألمـر بالطبــع للمـؤمنين بـاهللا     . بإتباع ما أنـزل إليـه  صلى اهللا عليه وسلم

وَأنزلْنَا ِإلَيك الْكتَاب بِـالْحقِّ مصـدقًا ِلمـا بـين يديـه مـن       وبرسالته وبرسوله  

نزَل اللَّه وال تَتَّبِـع َأهـواءهم عمـا جـاءك     الْكتَابِ ومهيمنًا علَيه فَاحكُم بينَهم بِما َأ

من الْحقِّ ِلكُلٍّ جعلْنَا منْكُم شرعةً ومنْهاجا ولَو شَـاء اللَّـه لَجعلَكُـم ُأمـةً واحـدةً      

ـ    م ِإلَـى اللَّـه اترتَبِقُوا الْخَيفَاس ا آتَاكُمي مف كُملُوبِلي نلَكو   ـُئكُمنَبـا فَييعمج كُمجِعر

 فُونتَخْتَل يهف ا كُنتُم48(بِم (     ماءهـوَأه ال تَتَّبِـعو َل اللَّـها َأنـزبِم منَهيب كُماح َأنو

مـا يرِيـد   واحذَرهم َأن يفْتنُوك عن بعضِ ما َأنزَل اللَّه ِإلَيك فَـِإن تَولَّـوا فَـاعلَم َأنَّ   

     ـقُونالنَّـاسِ لَفَاس ـنا ميـركَث ِإنو ضِ ذُنُوبِهِمعبِب مهيبصي َأن 49(اللَّه (  كْـمَأفَح

نُونوقمٍ يا ِلقَوكْمح اللَّه نم نسَأح نمو غُونبي ةيلاهالْج)المائدة     .(  

نم ةلَى شَرِيعع لْنَاكعج ثُم      ـونلَمعال ي ينالَّـذ اءـوَأه ال تَتَّبِـعـا وهرِ فَاتَّبِعاَألم
  ). 18:الجاثية(

فأمره تعالى أن ال يتبع أهواءهم عما جاءه من الحق وإن كان ذلـك شـرعا أو   

وحذره أن يفتنوه عـن  . طريقا لغيره من األنبياء، فإنه قد جعل لكل نبي سنة وسبيال

ا كان هذا فيما جاءت به شريعة غيره فكيف بإتباع بما ال يعلم فإذ. بعض ما أنزل إليه

وكم من األمور التي ترك فيهـا  . لهأنه جاءت به شريعة، بل هو طريقة من ال كتاب

  .المؤمنون باهللا ما أمرهم به اهللا واتبعوا من يجادل في اهللا بغير هدى وال كتاب منير

ن هذه األمة تتبع سنن من قبلهـا  قد أخبر أصلى اهللا عليه وسلمولما كان النبي 
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شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه وجب أن يكون فيهم من 

  .وهذا من بعض أسباب تغيير الملل. يحرف الكلم عن مواضعه

ه وبما ـوألن المبنى محفوظ باهللا فإنه يغير ويحرف في المعنى، فيما أخبر اهللا ب

وألنه ال تزال ) 9:الحجر(حن نَزلْنَا الذِّكْر وِإنَّا لَه لَحافظُونِإنَّا نَال تعالى ـق. أمر به

هناك طائفة ظاهرة على الحق فلم ينله ما نال غيره من األديان من تحريـف كتبهـا   

وتغيير شرائعها مطلقا، لما ينّطق اهللا به القائمين بحجة اهللا وبيانه، الـذين يحيـون   

ن بنوره أهل العمى فإن األرض ال تخلوا مـن قـائم هللا   بكتاب اهللا الموتى، ويبصرو

  . بحجة لكي ال تبطل حجج اهللا وبيناته

  تزوير التاريخ 

أن يشاركوا البعض من علمائنا يتورع وهذا مثال آخر للتحريف والتزوير، والذي لم 

فهم يعلمون تالميذ المدارس، وطلبة الجامعات، أن اإلنسان بدأ تاريخه . هاآلخرين في

وإن حياتـه أشـبه بحيـاة     . ئياً ال يعرف األسرة، وال االستقرار وال الحياة اآلمنةبدا

العصـر  : (ال علم وال فكر وال دين ويسمون هـذه الحقبـة مـن التـاريخ    . الحيوان

وهذا مناقض تماما آليات اهللا التي تخبرنا أن آدم أول البشرية كان يعلم ما ). الحجري

الفضاء واإلنترنت عرف آدم كل معاني اإلنسانية ال نعلمه نحن في عصر الكمبيوتر و

فهذا التاريخ الذي سنرى بعـد ذلـك أنهـم    . والرقي والعبودية الصحيحة هللا الواحد

فهو يصور . يفسرون به الظواهر التي ينسبها المؤمنون هللا، تاريخ مزور، ومحرف

ر األطفال، اإلنسان في أول مراحله بالبدائية، والسذاجة، بحيث يشبهون تفكيره بتفكي

له في كثير من االكتشـافات  له وأسوة، وأنه الملهمبل أنه كان يتخذ الحيوان قدوة

وسلوكيــاته وهم يصورون اإلنسان القديم بصورة أشبه للحيوان في شكله وهيئته

وأنه لم يعرف النار إال بعد حقب طويلة فكان يأكل اللحم نيئا، وكـان يعـيش علـى    

بينما يصور لنا القرآن وتصـور  . لزراعة وال الصناعةم يعرف اـالقنص والصيد فل

لنا كتب السنة أن اإلنسان عرف الحياة التي نحياها اآلن، بل وأرقى منذ أن وطئـت  

أقدام اإلنسان األرض، وأن آدم كان يزرع ويصنع ويحيك المالبس، وأنه بدأ حياتـه  

اهللا فضال عـن  له زوجة، ثم أوالد وكان معه كتاب من على األرض في أسرة وكانت

كما نعلم أيضا أن أعظم حضارة . كان يعيش به على األرض ،لهالعلم الذي علمه اهللا

وقد كانتـا تاريخيـا قبـل    ) ثمود(وحضارة ) عاد(حضارة  اظهرت على األرض كانت

ولكي نؤكد للمؤمنين أن التاريخ فعال مـزور، نـورد   . هالعصر الحجري كما يسمون

  : هبعض النماذج على تزوير واضعي



  

24

والقـارئ  . إن أكبر تاريخ سجل وبأدق تفاصيله هو تاريخ قـدماء المصـريين  

للتاريخ المصري القديم لن يجد أي ذكر ليوسف أو موسى الكريمين، فهـل يتصـور   

ذلك؟ يوسف الذي تولى حكم مصر في فترة من أهم فترات التاريخ اإلنساني وموسى 

ه مجرى تاريخ مصر، بعد أن الذي كان لخروجه من مصر ببني إسرائيل شأن غير ب

هل يتصور عاقل أن المصريين القـدماء الـذين   . أغرق اهللا فرعون وجنوده في اليم

سجلوا أشياء ال تستحق الذكر يغفلون عن تسجيل أكبر حدثين حدثا في تاريخ مصر 

  !!؟..اللهم إال أن يكونا لم يحدثا..منذ أن وجدت إلى قيام الساعة؟

التاريخ لبالد مـا بـين النهـرين أي ذكـر لنـوح      وهل يتصور عاقل أال يذكر 

عليه السالم وقد كان له حدث يعتبر األكبر واألعظـم تـأثيرا فـي تـاريخ البشـر      

  .في كل األرض قاطبة؟

أال يذكر التاريخ شيئا عن خليل اهللا إبراهيم وعن معجزة إلقائه في النـار التـي   

ين فـي التـاريخ   كانت بردا وسالما عليه؟ وعن إسحاق ويعقوب، أكبـر شخصـيت  

  .الذي يخلوا تماما من أي ذكر لهما؟. اإلنساني

وأن يخلو التاريخ من ذكر شعيب أو لـوط؟ هـل خفـي علـى سـكان األرض      

  كلها ما حدث لسدوم وعامورية قرى قوم لوط؟ 

هل قرأ أحد في تاريخ الحضارة الفينيقية ذكر ألعظـم ملـك كـان فـي األرض     

  بيه داود؟ أو ذكر أل. وهو سليمان عليه السالم

هل قرأ أحد في تاريخ الجزيرة العربية القديم أي ذكر ألنبياء كرام كصالح وهود 

طـه  (يكون لهم وجود فعلى كما زعم عميد األدب العربي أن ال وإسماعيل؟ اللهم إال 

للتوراة أن تحدثنا  "ما نصه 26صـ  "في الشعر الجاهلي "الذي قاله في كتابه) حسين

ولكن ورود هذين االسمين  ،ا أيضاًموللقرآن أن يحدثـنا عنهعن إبراهيم وإسماعيل 

في التوراة والقرآن ال يكفى إلثبات وجودهما التاريخي فضالً عن إثبات القصة التـي  

تحدثنا بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فيهـا ونحـن   

بات الصلة بين اليهـود  مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعاً من الحيلة في إث

هذا هو . "..والعرب من جهة وبين اإلسالم واليهود والقرآن والتوراة من جهة أخرى

  .التاريخ الذي يريد علماء الغرب أن نستبدله باهللا

فال يوجد أي ذكر في التاريخ لنبي مهما بلغ شأنه، وال لحدث إيماني مهما بلغت 

هل يعقل .ال يمكن أن يكون ذلك ؟نبي أوفهل يعقل أن يخلو تاريخ الصين من . قيمته
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ال يمكن ألن اهللا تعالى قال وهو أصدق  ؟أال يبعث اهللا تعالى ألوروبا أو روسيا نبي أو

فأين هذا النذير في تاريخ الصين ) 24:فاطر(وِإن من ُأمة ِإال خال فيها نَذيرالقائلين 

كان التاريخ وهو أثبت العلـوم ألنـه   وإذا . فالتاريخ مزور إذنأو روسيا أو أوربا؟ 

  .واقع، على هذه الدرجة من التزوير فما بالنا بغيره من العلوم

  عصر اإللحاد

بدأ منذ القرن السابع عشر الميالدي يبدو الضجر والضيق لمبادئ الفلسفة التـي  

كانت هي مزيج من االستنباط العقلي، واالستنتاج الحسي، لظواهر الكون بتفسـيرها  

لها، واستعان الفالسفة في تحليلهم للموروث من علوم الوحي لكـن  وانينووضع ق

ليس باعتبارها وحيا، بل باعتبارها فروضا علمية ال أكثر، تقبل األخذ والرد والتعديل 

ولكنهم على أي حال لم يتناقضوا تماما فيما استنبطوه من أعمال الفكـر،  . والتحوير

  . آنذاكمع الكتب المقدسة، بحالتها الموجودة 

ومن الجهة األخرى لم يقبل اإلسالم هذه المبادئ الفلسفية حتى ولو اتفقت مـع  

وهي توصى . الدين ألن المبادئ اإلسالمية ال تقبل شريكا مع اهللا فيما يخلق أو يأمر

وتحذر بقوة من اتباع غيرها أو حتـى معهـا أي   . المؤمنين باتباع آيات اهللا وحدها

  .أفكار أو مبادئ

يليو الشرارة األولى للمعركة مع الفلسفة والفالسفة عندما قال سـنة  وأطلق جال

ترى ما هي العالقـة بـين الفلسـفة     ":م معبرا عن المذهب الجديد للتجريبيين1605

وقد صار هذا السؤال جوهريا بالنسبة لنشأة العلوم الطبيعية في  "وقياس كمية معينة؟

  .القرن السابع عشر

وخاصة أتبـاع أرسـطو معلمهـم األكبـر، وبـين      وبدأت معركة بين الفالسفة 

التجريبيين الذين أرادوا إحالل طريقة التفكير التجريبـي المعملـي محـل التفكيـر     

  .المبنى على االستنباط العقلي

ولم تتدخل الكنيسة في هذه المعركة، فهي ليست ضد العلم، وال هي حامية حمى 

هر التجريبيون آراء تتعارض مع   الفلسفة، غير أن الكنيسة أدخلت اضطرارا عندما أظ

الدين، وال يمكن أن يعتبر ما يعارض الدين علماً بأي شكل من األشكال ألن الدين هو  

العلم، وهنا تدخلت الكنيسة بالموعظة الحسنة تنبه على مخالفة التجـريبيين للكتـب   

بـر  غير أن اآلخرين لم يتعظوا ولم ينتهوا بل تمادوا في موقفهم، وقـد ع . المقدسة

إن الكتاب المقدس ليس كتابا في : (عن موقف زمالئه بتعليقه الشهير) يوهانس كبلر(
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وهنا ظهرت الكنيسة كجبهة أقوى من الفالسفة ولكـن  ). علم الضوء وال علم الفلك

للدفاع عن الدين، الذي ال يعارض أبداً علم الضوء أو أي علم، ولكن يعارض تكذيب 

  .ات اهللاـآي

الخالف بين ما يقولـه رجـال الـدين ورجـال العلـم فـي       وكان هذا هو بداية 

أوربا وهنا يبدو للمشاهدين من بعيـد أن الكنيسـة ضـد العلـم والحقيقـة كانـت       

  .عكس ذلك

عن آية واحدة خالفها التجريبيون تقـول بحركـة   للدفاع رجال الكنيسة وقد هب 

لـى  ة عهذه اآليجاءت . الشمس حول األرض، بينما التجريبيون يقولون بعكس ذلك

العهد (ن ـم13اإلصحاح العاشر اآلية رقم ) وشعـي(في سفر ) يوشع بن نون(لسان 

حينئذ كلم يوشع الرب، يوم أسلم الرب األموريين أمام بنـى   ":وهي تقول) ديمـالق

إسرائيل، وقال أمام عيون بنى إسرائيل يا شمس دومي على جعبون، ويا قمر علـى  

أليس هـذا  . لقمر حتى انتقم الشعب من أعدائهفدامت الشمس، ووقف ا. وادى أيلون

مكتوباً في سفر ياشر، فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يـوم  

  . "كامل

والقارئ للتاريخ ال يجد أن الكنيسة قد اعترضت علـى أي علـم مـن العلـوم     

المادية، ولكنها وقفت وبشدة لكفر من كفر وإشاعة كفـره فـي العلـوم الكونيـة،     

الحق أن الكنيسة تصدت بشدة لكـل زندقـة فـي األمـور الكونيـة حتـى أنهـا        و

  .باإلعدام حرقا لقوله بأن الفضاء ال نهائي "جردانو برونو "حكمت على

ال أشك لحظة في أن وراء هذا التغيير في مفاهيم البشر تجاه الكون وعلومه 

ما كما نجحت مع ورغم أن الخطة معادة ومكررة إال أنها نجحت تما. خطة   إبليسية

فهو . وزوجه في تعريتهما وإنزالهما إلى األرض وإخراجهما من الجنةأبى البشر

فصمم عليه اللعنة وأقسم على أن يغوى . الثأر القديم والعداء المبين بينه وبيننا

وألنها نجحت مرة فإنه ال يني في تكرارها لتغيير خلق اهللا من . البشر، ووضع خطته

  .حال إلى حال

ر وأخطـر تغيير يظفر به إبلـيس أن يحـول البشـر مـن اإلتبـاع إلـى       وأكب

االبتداع وألنه لعنه اهللا علم أن القـرآن محفـوظ مـن التحريـف، فقـد عمـل أال       

يضيع جهده في هذا األمر وأن يتركه على مـا أنزلـه اهللا، ولكنـه يعمـل جاهـدا      

إلـى  على أال يتبع، ويفـتن بنـى آدم عـالوة علـى تـركهم تطبيـق آيـات اهللا        
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  .المخالفة والعمل بنقيض اآليات

ولَقد صدقَ علَيهِم ِإبليس ظَنَّه فَاتَّبعوه ِإال فَرِيقًا من الْمـْؤمنين : يقـول تعالـى
وكجزء من الخطة اإلبليسية يغير إبليس األسماء المحرمة والمنفرة إلـى  ) 20:سبأ(

شَجرة الْخُلْد الشجرة المحرمة بـاسم أخري خادعة مقبولة تماما كما استبدل اسم 
ونجحت الخديعة في إغواء آدم فكررت هنا، وسمى هذا العصر الذي شهد ) 120:طه(

والحقيقـة  ) عصر النهضة(أكبر عملية انسالخ من الدين في العصر الحديث وسماه 

  .أنه كان عصر السقوط واالنتكاس

  أبطال عصر اإللحاد

انسـلخ فيـه العلـم عـن الـدين وكـأن أحـدهما         لقد سموا هذا العصر الذي

وكـذلك سـموا المالحـدة الـذين أحـدثوا هـذا       ) عصـر النهضـة  (نقيضا لآلخر 

االنقالب بالرواد وأسبغت عليهم أسماء وصفات األبطـال والعظمـاء وقـد شـارك     

في هـذا العمـل األخيـر ووصـفوا جـاليليو بالرائـد ونيـوتن بـالعظيم          بعضنا

ا كان هؤالء هم طالئـع جـيش إبلـيس الـذين نجحـوا      وأينشتاين بالعبقري، بينم

  . في تغيير القوانين اإللهية بقوانين طبيعية

سنطوف مع أبطـال عصـر النهضـة، الـذين خلـدتهم مدارسـنا وجامعاتنـا        

وكتبنا ونقرأ مقتطفات من أقـوالهم  التـي عبـروا فيهـا دون خجـل أو مواربـة       

وجـاءوا بـدين جديـد أسـموه      أنهم معاول لهدم الدين الذي أنزلـه اهللا لعبـاده،  

  ). العلمانية(و) العلم(زوراً 

ال مدافعاً عن جاليليو في حربـه ضـد   ـولنبدأ بالعبقرية الفذة أينشتاين الذي ق

لقد منحت جاليليو موهبته الخارقة القدرة على الحوار الواعي مـع   ": رجال الكنيسة

افات وعلى اعتبـار  مثقفي عصره فاستطاع التغلب على ذلك الفكر المبنى على الخر

  ."اإلنسان مركز األشياء في هذا الكون

بأن التخلف الناتج عـن سـيطرة التقاليـد    : وربما نستطيع القول ":وقال أيضـا

الجامدة التي انتشرت في العصور المظلمة كانت قد خفت وطئته في القـرن السـابع   

هـا القـدرة علـى    وأن البقية الباقية من التقاليد الثقافية الموروثة لم يكن ل. عشر

  . "سواء ظهر جاليليو أم لم يظهر. الصمود إلى األبد إزاء التقدم الحضاري

هذه الكلمات نقرأها ألينشتاين مع الوضع في االعتبـار أنـه كـان حـذراً مـن      

  .   إثارة رجال الكنيسة عليه
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تجريبي آخر من رواد عصر النهضة قال ليقطع الصلة تماما بين الكون ) والتير(

إن الكون كالساعة يرتب صانعها آالتها الدقيقة في هيئة خاصة ويحركهـا،   ":وخالقه

  ."ثم تنقطع صلته بها

بجرأة أكثر ليتخلص مـن هـذا اإللـه الميـت علـى حـد       ) هيوم(وجاء زميله 

لقد رأينا الساعات وهي تصنع فـي المصـانع لكننـا لـم نـرى الكـون        ":  قوله

  . "له صانعاوهو يصنع فكيف نسلم بأن

إذا كانت الحوادث تصـدر عـن قـوانين طبيعيـة فـال       ":فقد قال) هكسلى(أما 

فـإذا كـان قـوس قـزح      "وأضـاف . "ينبغي أن ننسبها إلى أسباب فوق الطبيعـة 

مظهرا النكسار أشعة الشمس على المطر، فماذا يـدعونا إلـى القـول بأنهـا آيـة      

  ."اهللا في السماء

 "):هكسـلى (ن يقـول  ولمزيد من اإلفصاح عن المنهج اإلبليسـي لهـدم الـدي   

لقد خلق العقل اإلنساني الدين وأتم خلقه، في حالة جهـل اإلنسـان وعجـزه عـن     

  .مواجهة القوى الخارجية، فالدين نتيجة لتعامل خاص بين اإلنسان وبيئته

. إن هذه البيئة قد فـات أوانها أو كاد وقد كانت هي المسئولة عن هذا التعامـل 

لقد انتهت العقيـدة   ":ويضيف. "معها فال داعي للدين أما بعد فنائها وانتهاء التعامل

لقد أختـرع  . وهي ال تستطيع أن تقبل اآلن أي تطوراتاإللهية إلى آخر نقطة تفيدنا

اإلنسان قوة ما وراء الطبيعة لتحمل عبء الدين، جاء بالسحر، ثم بالعمليات الروحية 

د وصل الدين بهذه التطورات وق. ثم بالعقيدة اإللهية، حتى اختراع فكرة اإلله الواحد

وال شك أن هذه العقائد كانت في وقت ما جزءاً مفيـداً مـن   . إلى آخر مراحل حياته

حضارتنا بيد أن هذه األجزاء قد فقدت اليوم ضرورتها، ومـدى إفادتهـا للمجتمـع    

  ."الحاضر المتطور

إن كل القيم األخالقية هـي فـي تحليلهـا األخيـر مـن خلـق        "):إنجلز(ويقول

  . "روف االقتصاديةالظ

لقـد أثبـت العلـم أن الـدين كـان       ":ويقول أستاذ أمريكي في طب األعضـاء 

  ."أقسى وأسوأ خدعة في التاريخ

د أجمع علماء هذا العصر على صدق ـلق "):تامس ديود باركس(ول الدكتور ـيق

وقد بدأت هذه النظرية تسود فعال جميع فروع العلـوم   "النشوء واالرتقاء "رية ـنظ

  . "في تفسيرها توضع مكانه هذه النظرية بغير تردد) إلها(فكل مشكلة تحتاج . ديثةالح
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  أرأيتم هذه النظرية المسماه بالعلمية ما هو دورها؟ 

إن نظريـة النشـوء واالرتقـاء، غيـر ثابتـة علميـا، وال        ":يقول) أرثركيث(

بعـد ذلـك   سبيل إلى إثباتها بالبرهان ونحن ال نؤمن بهـا إال ألن الخيـار الوحيـد    

  ."وهذا ما ال يمكن حتى التفكير فيه) اإليمان بالخالق الخاص المباشر(هو 

إن بـدأه  . واإلنسان وليد عوامل ليسـت بـذات هـدف    "):برتراند راسل: (يقول

ونشوءه وأمانيه ومخاوفه وحبه وعقائده كلها جاءت نتيجة ترتيب رياضي اتفاقي في 

إن هذه . تستطيع أي قوة إحياءه مرة أخرى نظام الذرة والقبر ينهي حياة اإلنسان وال

المجهودات الطويلة، والتضحيات واألفكار الجميلة، والبطوالت العبقرية كلها سـوف  

  ."تدفن إلى األبد مع فناء النظام الشمسي

 "):الـدين (تحـت اسـم   ) العلـوم االجتماعيـة  (يقول محرر دائـرة المعـارف   

الـدين فـإن إسـهام األحـوال     وبجانب المؤثرات األخرى التي ساعدت في خلـق  

إن األسـماء اإللهيـة وصـفاتها    . السياسية والمدنية عظيم جداً في هـذا المجـال  

فعقيـدة كـون اإللـه    . خرجت من األحوال التي كانت تسـود علـى ظهـر األرض   

صـورة أخـرى مـن صـور الملكيـة اإلنسـانية، كـذلك الملكيـة         ) الملك األكبر(

رضـية وكـان الملـك األرضـي القاضـي      السماوية صورة طبق األصل للملكية األ

الـذي  ) القاضـي األكبـر األخيـر   (ولقـب  . فأصبح اإلله يحمل هذه الصفات ،األكبر

يجازى اإلنسان على الخير والشر مـن أعمالـه، هـذه العقيـدة القضـائية التـي       

تؤمن بكون اإلله محاسباً ومجازياً ال توجـد فـي اليهوديـة فحسـب وإنمـا لهـا       

  ."قائد الدينية المسيحية واإلسالميةمقامها األساسي في الع

وهــذا فارس أخر من فرسان عصر النهضة، عصر العلم، أستاذ البيولوجيـا  

إإتوني بـالهواء وبالمـاء وبـاألجزاء الكيماويـة      ":يهزي في كفره فيقول) هيكل(

عاجز عن أن يأتي وحده بمـا  ) الشيء(المضحك أن هذا . "وبالوقت، وسأخلق إنسانا

  ون، فكيف سيخلق إنسانا؟ـطلب ويطلب الع

هؤالء بعضهم وهذى بعضـاً مـن أقـوالهم، ونهضـتهم، التـي راح علمائنـا       

يلهجون بذكرهم ويسـبحون بحمـدهم، ويقدسـونهم تقديسـاً، وتـدرس أقـوالهم       

  .للدين... كما قالوا هموعلومهم كبديل

وما قلناه وذكرناه من أقوالهم غيض من فيض وإال فإنه لم يشذ من رجال عصر 

بالكاد  -نهضة إال النذر القليل، وهذا القليل كان أغلبهم، منتهى إيمانه، أن يعترف ال
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بوجود خالق للكون وكفي، وهو إيمان ال يرقى في أحسن أحواله عن إيمان أبـى   -

فقد كانا يؤمنان بوجود اهللا وبأكثر من ذلك ورغم هذا فلم يعتبـرا  . جهل، وأبى لهب

  . الميةمن المؤمنين طبقاً للقواعد اإلس

ولألسف لم يخل علم من العلوم سواء اإلنسانية أو المادية إال وظهرت فيه نهضة 

وقد كان أكبر علم حظي بنهضة فائقة هو علـم الفلـك يقـول    . على مثال ما ذكرنا

ال غرابة إذا كانـت   ":معبراً عن مدى العلم الذي وصلوا إليه) جيمس جينز(كبيرهم 

لحوادث، وإذا بقى كوننا على حالتـه الراهنـة   أرضنا قد جاءت صدفة نتيجة بعض ا

فال نستبعد حدوث أي شيء يمكننا قياسـه  ) لمدة حدوثه صدفة(لمدة طويلة مماثلة 

  ."على األرض

  الدين والعلم

فرية افتراءهـا الملحـدون مـن التجـريبيين وهـم       "الدين يتعارض مع العلم" 

ـ    . يشكلون غالبية علماء هذا العصـر  ين االثنـين فـي   وألنـه ال يمكـن الجمـع ب

منطقهم، فقد اختاروا العلم وفضلوه على الـدين وأعلنـوا ذلـك صـراحة وبـذلك      

  ).العلمانية(ظهر المذهب الجديد 

والمؤمنون باهللا يوقنون بأن الدين ال يمكن أن يتعارض مع العلم ويوقنون بـأن  

يقي، وأعتقد أن هذا هو اإليمان الحق. ال يمكن أن يتعارض مع الدين) الصحيح(العلم 

ولو تعارض علم مع الدين أو العكس فالمؤمن يختار الدين والملحد سيختار العلـم،  

  .ليس حباً فيه ولكن حباً في الكفر

وإنني كواحد من المؤمنين بـالتوراة واإلنجيـل والقـرآن جميعـاً لـدي هـذا       

اليقين  أن هذه الكتـب الثالثـة ال تتعـارض أبـداً مـع العلـم، وأن أي نظريـة        

  .متوافقة مع هذه الكتبستكون دون شكسليمة تثبت 

  ھناك  فرق بين العلم والنظريات

العلم هو ما علم بالفعل وثبت بطرق اإلثبات، ولم يعد سبيل إلى نقضـه فـي أي   

وطرق اإلثبات عديدة منها الحواس ومنها العقل ومنها التجربة . وقت أو بأي وسيلة

  . ومنها الوحي

  .وأعلى هذه الطرق مرتبة هو الوحي. الصدق: المهم في هذه الطرق كلها

فاألمور التي نسميها علماً وثبتت بطريق اإلثبات من المستحيل أن تتعارض مع  
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أما األمور التي نسميها نظريات فإنها قد ال تكون علماً ثابتـاً وإنمـا مجـرد    . الدين

وقد نختلف معاً في أمر واحد، وال غضاضة  بل البد أن يحدث ذلـك،  . وجهات نظر

عمر اإلنسان قصير، وقدراته محدودة، والناس فيما بينها فضال عـن اخـتالف    ألن

القدرات مختلفة األهواء، فما أراه جميال قد تراه أنت غير ذلك وما تراه أنت مفيدا قد 

  . وهكذا.. أراه أنا غير ذلك

أما الحواس فقد تخدع، وجميع طرق اإلثبات مـا عـدا الـوحي تعتمـد علـى      

لك إنني شاهدت ماء فـي مكـان مـا وتكتشـف أنـت أنـه       فقـد أقسم . الحواس

وتقـاطع فالنـا ألنـه مـر     . سراب وتقسم أنت أنك شاهدت فالنا ثم ال يكون هـو 

أمامك وعينه في عينك ولم يبادلك التحية بينما هـو يقسـم أنـه لـم يـرك وهـو       

.. صادق رغم أن عينه فعال وقعت عليك، لشـرود ذهنـه مـثال أو ضـعف بصـره     

  . أو غير ذلك

ى الدراسات التـي يجريهـا البـاحثون واالسـتطالعات واالسـتفتاءات كـل       حت

ذلك قد يخلص الباحثون فيها إلى نتيجة خاطئة غير سـليمة رغـم أنهـا أجريـت     

  .على آالف من الناس

. فلو تعارض رأي إنسان أو وجهة نظره مـع الـدين فـال نكفـر بالـدين      إذن

ـ  اهدة ألن كـل ذلـك قـد يكـون     ولكن نكفر بالنظرية أو الرأي أو التجربة أو المش

فيه كذب أو خداع وال نسميه أبدا علماً ألنه يتعـارض مـع الـدين، أمـا الـوحي      

  .فإنه صادق

ألن اهللا تعـالى هـو الخـالق وهـو      -هذا بالنسبة للمؤمنين . والدين هو العلم

حتـى لـو تعـارض هـذا مـع      . العليم فإن ورد شيء عن طريق الوحي فهو العلم

خيرة مجرد نظريات اعتمدت علـى الحـواس التـي تخـدع     بعض النظريات ألن األ

  .والناس التي قد تكذب أو تجامل أو تخالف

فهل يمكن أن يكون هناك تعارض بين العلـم والـدين لـو ثبـت عـن طريـق       

  الوحي أن األرض ليست جزاءا من الشمس؟ 

ليس هناك تعارض، ألن العلـم والحـواس والتجربـة والعقـل لـم يثبتـوا أن       

من الشمس ولم ير أحد من القـائلين بهـذه النظريـة األرض وهـي     األرض جزء 

  .تتكون

ولو قال الوحي بأن األرض ثابتة ال تدور فال تعارض مع العلم ألنه لم يثبت بأي 
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ولم . طريق من طرق اإلثبات أنها تدور بل إن الحواس ترى الشمس هي التي تدور

ال يخفي علي أحد أن ما و... وهكذا... ير أحد األرض وهي تدور فيخبرنا الخبر

نشاهده من دوران الكرة األرضية في التليفزيون أو وسائل العرض المختلفة ما هو 

. إال من صنع اإلنسان ذاته باستخدام أجهزة تقنية حديثــة كالكمبيوتر وغيره

أما أن أكفر بالدين . أن اعتبر ما يتعارض مع الدين ليس علما إذنفاإليمان يقتضي 

  .في العلم بل حبا في الكفرفهذا ليس حبا 

  : عالم طبيعي وفيلسوف يعترف ويقول) ميريت ستانلى كونجدن(وهذا 

إن العلوم حقـائق مختبـرة، ولكنهـا مـع ذلـك تتـأثر بالخيـال اإلنسـاني         " 

وبأوهام اإلنسان ومدى بعده عن الدقة في المالحظة وعـدم الدقـة فـي أوصـافه     

ـ   فهـي بـذلك مقصـورة    . ذه الحـدود واستنتاجاته ونتائج العلوم مقبولة داخـل ه

على الميادين الكمية فـي الوصـف والتنبـؤ وهـي تبـدأ باالحتمـاالت وتنتهـي        

ونتـائج العلـوم بـذلك تقريبيـة وعرضـية      . باالحتماالت كذلك، ولـيس بـاليقين  

لألخطــاء المحتملــة فــي القيــاس والمقارنــات، ونتائجهــا اجتهاديــة، وقابلــة  

وإننـا لنـرى أن العـالم عنـدما يصـل      . هائيةللتعديل باإلضافة والحذف وليست  ن

ذا هـو مـا وصـلنا إليـه حتـى اآلن، ويتـرك       ـإلى قانون أو نظرية يقول إن ه

  .الباب مفتوحا لما يستجد من التعديالت

إن العلوم تبدأ بقضايا أو بـديهيات مسـلم بصـحتها بـرغم أنهـا ال تسـتند       

علـى أسـاس   وعلـى ذلـك فـإن العلـوم تقـوم      . على حقيقة فيزيائية ملموسـة 

والخبرة الشخصية في العلوم كمـا فـي الفلسـفة والـدين هـي المحـك       . فلسفي

النهائي والمالذ األخير الذي تختبر بـه جميـع الحقـائق فـي العلـوم كمـا فـي        

  .  الفلسفة والدين

وبرغم أنه البد أن تكـون الحقـائق والنظريـات التـي يصـل إليهـا رجـال        

ـ  دي غيـرهم مـن العلمـاء فـإن إدراكنـا      العلوم قابلة لالختبار والتحقيق على أي

الشخصي للظواهر الطبيعة يعتبر أمـرا نسـبيا ويتوقـف علـى ظـروف خاصـة       

  ."بنا

كـذلك بـأن الحـواس والتجـارب     ) بـول كالرنـس ابـد   (كما يعترف الدكتور 

والوسائل التي يتبعونها في معـاملهم ال توصـلهم إلـى الحقيقـة التـي يفتقـدها       

ل العلـوم أن وسـائلهم وإن كانـت تسـتطيع أن     وقد أدرك رجـا  ":اإلنسان فيقول
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تبين لنا بشيء من الدقة والتفصيل كيف تحدث األشـياء فإنهـا ال تـزال عـاجزة     

  ."كل العجز عن أن تبين لنا لماذا تحدث األشياء

لمـاذا وجـدت   : إن العلم والعقل اإلنساني وحدهما لن يستطيعا أن يفسـرا لنـا  

. نسـان بمـا أوتـي مـن قـدرة رائعـة      الذرات والنجوم والكواكـب والحيـاة واإل  

وبرغم أن العلوم تسـتطيع أن تقـدم لنـا نظريـات قيمـة عـن السـديم ومولـد         

األخـرى فإنهـا ال تسـتطيع أن    المجرات والنجوم والذرات وغيرها مـن العـوالم  

تبين لنا مصدر المادة والطاقة التي استخدمت فـي بنـاء هـذا الكـون، أو لمـاذا      

  ."ونظامه الحالياتخذ الكون صورته الحالية 

هذان اعترفان مـن قطبـين مـن أقطـاب العلـوم التجريبيـة يشـهدان بـأن         

وسائلهم ال توصل إلى الحقيقة، وعلـى ذلـك فيظـل اإلنسـان فـي حاجـة إلـى        

  .الوحي ليعلم، ومفتقراً إلى اهللا ليعرف

اســتغنوا بعلــومهم   -إال مــن رحــم ربــك .. غيــر أن علمــاء األرض اآلن

رغـم أن هـؤالء قـد رأوا    . بحاجة إلى اهللا، كبـرا وعلـوا  ووسائلهم ولم يعودوا 

يقـول  . بأنفسهم آيات اهللا، والبد أنهم تيقنوا من قدرته تعـالى ومـن أنـه الحـق    

سنُرِيهِم آياتنَا في األفَاق وفي َأنْفُسـهِم حتَّـى يتَبـين لَهـم َأنَّـه الْحـقُّ      : تعالى
  ). 53:فصلت(

دكتـوراه فـي العلـوم الطبيعيـة يكشـف لنـا عـن        ) وتشإيرفنج وليام توبل(

يميـل بعـض المشـتغلين     ":نفسية بعض زمالئه وشعورهم تجـاه الـدين فيقـول   

إلى االعتقـاد بـأن العلـوم قـادرة علـى حـل       ... في ظل ثقتهم الكبيرة -بالعلوم 

فالحياة من وجهة نظـرهم ليسـت إال مجموعـة مـن القـوانين      . جميع المشكالت

وقـد أخـذ هـؤالء يفسـرون     . ماوية التي تعمل في مجـال معـين  الطبيعية والكي

الظواهر الحيوية المختلفة الواحدة تلـو األخـرى، تفسـيرات تقـوم علـى إدراك      

السبب   والنتيجة، والوجود مـن وجهـة نظـرهم ال يسـتهدف غايـة وسـوف       

ينتهي األمر بعالمنا إلي الزوال عندما ينضب معـين الطاقـة الشمسـية، وتصـير     

  ."جسام هامدة باردة، تبعاً لقوانين الديناميكا الحراريةجميع األ

والرجل لم يكذب فيما قال، وقد أوردنا أقـواال لمثـل هـؤالء تبـين مـا فـي       

آل (قَد بـدتْ الْبغْضـاء مـن َأفْـواههِم ومـا تُخْفـي صـدورهم َأكْبـر        نفوسهم 

  ). 118:عمران
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ليس وراء  ":التطرف، يقول برتراند راسل وانظروا إلى ما وصل إليه أحدهم من

إن نشأته وحياته وآماله ومخاوفه وعواطفه وعقائده، . نشأة اإلنسان غاية أو تدبير

ليست إال نتيجة الجتماع ذرات جسمه عن طريق المصادفة وال تستطيع حماسته أو 

ن وجميع ما قام به اإلنسا. بطولته أو فكره أو شعوره أن تحول بينه وبين الموت

عبر األجيال من أعمال فذة وما اتصف به من ذكاء وإخالص مصيره الفناء المرتبط 

بنهاية المجموعة الشمسية  والبد أن يدفن جميع ما حققه اإلنسان من نصر وما بناه 

من صروح المدنية تحت أنقاض هذا الكون إن هذه األمور جميعا حقائق ال تقوى 

  ."فلسفة من الفلسفات على إنكارها

صاحب هذه النظرية وغيرهـا مـن النظريـات ليلقـى احترامـا      ) برتراند(إن 

  .ومكانة بين علماء المسلمين تفوق ما يلقاه كثير من األنبياء والمرسلين

هذا هو حال كثير أو أغلب علماء هذا العصر من التجريبيين، اغتروا بما معهـم  

ظـر اإلسـالم  وصلوا إليه من علوم، هي في النهاية ومن وجهـة ن من وسائل وما

ةيعابٍ بِقركَس)وهي كذلك فعال حتى عند النابهين من هؤالء التجريبيين  ) 39:النور

  : يقول إيرفنج وليام

ـ "  ي تحـاول أن تكشـف عـن كنـه     ـإن العلوم مهتمة بتحسين نظرياتها، وه

  . الحقيقة ولكنها، كلما اقتربت من هذين الهدفين زاد بعدها عنهما

الكـون قائمـة علـى أسـاس حواسـنا القاصـرة وعلـى        إن فكرتنا عن هذا 

  ."استخدام ما لدينا من األدوات غير الدقيقة نسبيا

ثم قلة منهم هي التي شهدت بوجود اهللا، لكن هذه القلة استنكفت أن تقيد نفسها 

الذي ذكرنا كلمته التي يعتبر فيهـا أن   "أينشتاين "بدين أو نحلة، ومن  أمثال هؤالء

ني دون التقيد بنحلة أو ملة غاية العبقرية وهو يـدعو ألن يقـوم   مجرد الشعور الدي

  .العلم والفن بإحياء هذا الشعور على الدوام عبر األجيال

كبير المهندسين بجامعة كاليفورنيا وأسـتاذ  ) ربرت بلونتـورج هـج(قول ـي

ناس مجرد االقتناع بوجود اهللا، ال يجعل اإلنسان مؤمنا، فبعض ال "الفيزياء التطبيقية

يخشون من القيود التي يفرضها االعتراف بوجود اهللا على حـريتهم، ولـيس هـذا    

الخوف قائما على غير أساس فإننا نشاهد أن كثيرا من المذاهب المسيحية حتى تلك 

وال شك أن هذه . التي تعتبر مذاهب عظمى تفرض نوعا من الديكتاتورية على العقول

اإلنسان، وليست باألمر الالزم فـي الـدين،    الديكتاتورية الفكرية إنما هي من صنع
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أقبل علينا ودعنا نفكر : قال الرب ":فاإلنجيل مثال يسمح بالحرية الفكرية حينما يقول

  ."وأعتقد أنني قد آمنت باهللا بهذه الطريقة "ثم يقول مختتماً "معا

وإنني أعتقـد أن هـذا هـو إيمـان معظـم علمـاء العصـر الـذين يـدينون          

ذين تدرس أقوالهم ونظرياتهم فـي مـدارس وجامعـات المـؤمنين     بالعلمانية  وال

  . بالكتب المقدسة

  القرآن والعلم

المؤمنون بالقرآن، يعلمون جيـدا أن القـرآن يحـض علـى العلـم، ويحـث       

ِإنَّما يخْشَـى اللَّـه مـن عبـاده     : على التعليم وال خوف من العلماء ألنهم كما قال

اءلَمالْع)لـه هـم العلمـاء    أي أن أكثر النـاس خشـية هللا وتـوقيرا   ). 28:فاطر

إن العـالم أشـد    "صـلى اهللا عليـه وسـلم   عن رسـول اهللا   المروىوفي الحديث 

  . "على الشيطان من ألف عابد

. وعلى ذلك فالتجريبيون ليسوا بعلماء ألنهم ال يخشون اهللا، بل ال يؤمنون به

ألن العالم هو المؤمن باهللا، وال يمكن . لذلك أجدني متحرجاً أن أذكرهم بلفظ العلماء

هؤالء علماء، ومن الخطأ إطالق هذا اللفظ عليهم، إن لم يكن أيضا مخالفة أن يكون

  . لقول اهللا هذا

ولقد نبغ رجال أيام السلف في علم الفلك دون الدين، فلم يسمهم الفقهاء بعلماء 

ألن العالم البد أن يكون . لفلكأي أهل ا) أهل الهيئة(الفلك وإنما كانوا يلقبونهم بلفظ 

  .سلم بهمــر عالما باهللا كأ

 -الرسـالة األخيـرة للبشـر    -إن أول آية وأول كلمـة وردت فـي القـرآن    

خَلَـقَ اإلنسـان مـن    ) 1(اقْرْأ بِاسمِ ربـك الَّـذي خَلَـقَ    : األمر بالتعليم قال تعالى

 لَق2(ع ( ماَألكْر كبرْأ واقْر)3 (َّبِالْقَلَمِ ال لَّمي عذ)4 (     لَـمعي ـا لَـمم ـاناإلنس لَّمع

)من سورة الزمر لـم تسـو بـين المـؤمنين      9بل إن اآلية رقم ). العلق:سورة

قُْل هْل يسـتَوِي الَّـذين يعلَمـون والَّـذين     في المكانة بل فرقت بينهم، يقول تعالى 

ونلَمعال ي  ـ ه الَّـذين آمنُـوا مـنْكُم والَّـذين ُأوتُـوا الْعلْـم درجـات       يرفَع اللَّ
وأخبر اهللا تعـالى المـؤمنين بأنـه أنعـم علـى آدم أبـى البشـر        ). 11:المجادلة(

هكـذا  ) 31:البقـرة (وعلَّـم آدم اَألسـماء كُلَّهـا   بالعلم قبل أن ينزل إلى األرض 

وقُـْل رب زِدنـي   ا آخر األنبياء فقـد أوحـي إليـه    فعل تعالى مع أول األنبياء وأم

ولم يوح إليـه أن يطلـب الزيـادة فـي شـيء إال فـي العلـم،        ) 114:طه(علْما
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مـن سـلك طريقـا     "وقـال . "طلب العلم فريضة علـى كـل مسـلم    "ولذلك قال 

واآليـات القرآنيـة واألحاديـث    . "له طريقا إلـى الجنـة  يلتمس فيه علما سهل اهللا

بوية التي توصى وترغب فـي العلـم وتعلـي مكانـة العلمـاء أكثـر مـن أن        الن

  تحصى، فكيف يقال بعد ذلك إن الدين يتناقض مع العلم؟

الحق أن الذي أتى به العلمانيون والتجريبيون ال يسمى علماً، ألنه ال يعد علمـاً،  

إلـى   أن كل علوم العصر منذ بداية عصر النهضة: وأقولها وأعلنها لكل أهل األرض

أما غيرها من العلوم . اآلن باطلة، وال تمت للحقيقة بصلة، أعنى بذلك العلوم الكونية

يعلَمـون  فإني أشهد لهم بها، ولم ال أشهد وقد شهد اهللا لهم بذلك حيث قال تعـالى  

لُونغَاف مه ةراآلخ نع مها ونْيالد اةيالْح نا مرظَاه )علمـاء فـي   فهم ). 7:الروم

ها، فهم عالمون ـالماديات المتعلقة بالحياة الدنيا ومتعتها ووسائل عمرانها وزخارف

في الهندسة والرياضة والمواصالت واالتصاالت والكيميـاء والكهربائيـات واألدوات   

المنزلية، وعموما كل ما هو متعلق بشئون دنياهم ووسائل تمتعهم بها ورغم ذلـك  

  .  غَافلُون ن فقد وصفهم اهللا تعالى بأنهم فهم ال يعدون من العالمي

  .باطلة: كل علوم أهل الغرب أو الشرق المتعلقة بالكونيات: أكرر

أما أهل . لذلك فإنني اتباعا ألمر اهللا وآياته أطلق لفظ العالم على علماء الدين    

خرون فاألولون أتباع الوحي اإللهي واآل). التجريبيون(المعامل والتجارب فأسميهم 

  ).الفالسفة(أتباع التجارب المعملية، ثم هناك أهل التفكير العقلي وهم 

وعلى الرغم من كل ما أوتي هؤالء من وسائل وتقـدم فـي اآلالت واألجهـزة         

وعلى ما عندهم من كم هائل من المعارف على ما فيها من الغث والسمين، والنـافع  

المقدسة أو يثبتون تناقضها مع الدين،  والضار، فإنهم ال يقدرون على تخطئة الكتب

ألن العلم  الثابت ال يتناقض البتة مع الدين، إنما التناقض بينـه وبـين نظريـاتهم    

  . الكونية الخاطئة

 ":بقولـه ) ايـرل تشسـتر ريكسـى   (يؤيدني في ذلك عالم الرياضيات والفيزياء 

يهـا  إنني أجد بوصـفي مـن المشـتغلين بـالعلوم أن النتـائج التـي وصـلت إل       

بدراستي العلمية عن الكون وعن اهللا تتفـق كـل االتفـاق مـع الكتـب المقدسـة       

التي أومن بها وأعتقد في صدق ما جاءت بـه عـن نشـأة الكـون وتوجيـه اهللا     

له وقد يرجع ما نشاهده أحيانا مـن التعـارض بـين مـا توصـلت إليـه العلـوم        

  ."وبين ما جاء في هذه الكتب المقدسة إلى نقص في معلوماتنا
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والنظريات الحديثة التي تفسـر نشـأه الكـون والسـيطرة عليـه بصـورة       " 

تخالف ما جاء في الكتب السماوية، تعجز عـن تفسـير جميـع الحقـائق وتـزج      

وإنني شخصـياً أومـن بوجـود اهللا وأعتقـد     . بنفسها في ظلمات اللبس والغموض

  ."في سيطرته على هذا الكون

ـ   ون والسـيطرة عليـه تخـالف مـا     حقا إن النظريات الحديثة التي تفسـر الك

جاء في الكتب السماوية، وكنـت أود لـو درس المنصـفون مـن أتبـاع عيسـى       

روح اهللا أو موسى كليم اهللا القـرآن الكـريم، نعـم وددت لـو درسـوه دراسـة       

الرساالت العلمية التي يناقشونها فلو كـان ذلـك قـد تـم لمـا كانـت النظريـات        

ن، ذلـك أن نـص اإلنجيـل ونـص التـوراة      الحديثة بهذه المخالفة الصارخة للدي

الموجودين اآلن بأيدي الناس ليس فيهمـا هـذه االستفاضـة التـي فـي القـرآن       

  . من علوم ومعارف هذا العصر

كذلك ال يشك منصف أن بعـض آيـات الكتـابين لحقهمـا تـأليف وتحريـف،       

ليس من أبناء هذا العصر، ولكن ذلك منـذ قـرون عديـدة، قـرون قريبـة مـن       

  . تابيننشأة الك

أما القرآن فهو الكتـاب الوحيـد الـذي ال يحتـوى علـى حـرف مـن كـالم         

فلـو  .. ال.. البشر،  وليس ذلك بسبب حرص المسـلمين علـى سـالمة نصـه، ال    

ترك األمر لهم، للحقه تحريف وتأليف أضـعاف الموجـود اآلن بالعهـدين القـديم     

. مـن عنـد اهللا  والجديد، هذا إن بقيت منه آيات على هيئتهـا التـي أنزلـت بهـا     

ِإنَّا نَحـن نَزلْنَـا الـذِّكْر وِإنَّـا     قال تعالى . ولكن عناية اهللا سبقت، ورحمته حفظت

ظُونافلَح لَه)9:الحجر.(  

صلى اهللا عليه  كنت أود أن يفعل علماء الغرب ذلك، وأن يدرسوا سنة رسول اهللا

م والمعارف الموجودة اآلن ولو فعلوا ذلك لغيروا من العلو. وتراث المسلمينوسلم

  ولكن أين هم اآلن؟.. علماء لقاموا هم بذلكلإلسالمأما لو كان

إن ببالد اإلسالم كثيراً من األسـماء التـي تسـمى بالعلمـاء، وهنـاك مئـات       

اآلالف في ربوع األرض يحفظون القرآن عن ظهر قلب، بينمـا كـان فـي عصـر     

ـ   صلى اهللا عليه وسلمرسول  رآن أربعـة، لـيس أربعـة    عدد مـن يحفظـون الق

آالف بل أربعة رجال فقط ومع ذلـك كـان كـل الرجـال والنسـاء فـي عهـده        
  .علماء
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وإال لكـان  . أما اآلن فهذه اآلالف التي تحفظ القرآن ال يطلـق علـيهم علمـاء   

حفظـة  . لدى المسلمين مئات اآلالف من العلماء، ولما أصبح حـالهم هـذا الحـال   

رسل وهيكسـلى وجـيمس جينـز وجـاليليو ونيـوتن      القرآن اآلن يتبعون برتراند 

  فما فائدة القرآن الذي معهم؟. وأينشتاين

ه والنُّـورِ  رسـول فَـآمنُوا بِاللَّـه و  لقد أخبر اهللا تعالى بأن هذا القـرآن نـور   

وأخبر تعـالى بـأن الـذين كـذبوا بـه فـي الظلمـات،        ) 8:التغابن(الَّذي َأنزلْنَا

ذَهـب اللَّـه بِنُـورِهم    الذين كفروا بهـذا النـور بأنـه     وأخبرنا تعالى بأنه جازى

ونرصبال ي اتي ظُلُمف مكَهتَرو)17:البقرة.(  

أليس هذا كالم اهللا؟ أليست هـذه آيـات اهللا؟ هـل يعقـل أن الـذين يحملـون       

  النور يسيرون وراء الذين تركهم اهللا في ظلمات ال يبصرون؟ هل يعقل هذا؟

و الذي يحدث من كل من نطلق عليهم علماء، سواء أكانوا فـي  ـه أو ليس هذا

الكيمياء، أو الطبيعة، أو الفلك، أو الرياضيات، أو الزراعة، أو الجغرافيا، أو الفلسفة 

أو المنطق أو القانون أو التاريخ، أو العلوم الشرعية اإلسالمية، هل هناك علم مـن  

واألساتذة نظريات علمـاء الغـرب؟ يـا     هذه العلوم أو غيرها ال يتبع الرءوس فيها

  !!كيف يسير حاملو النور  خلف الذين ال يبصرون؟ إنه ألمر عجاب .. رباه

كيف يتبـع المؤمنـون الكـافرين ويسـايرونهم؟ هـل هـؤالء الـذين ذكرنـا         

أسماءهم من علماء الغـرب يؤمنـون بـالقرآن؟ هـل يؤمنـون باإلسـالم؟ هـل        

لقـد وصـف اهللا   ) 17:البقـرة (ت اليبصـرون في ظُلُمـا ؟ إنهم يؤمنون بمحمد 

حتى نعـرفهم ونعلـم أمـرهم ومـدى     ) النور(تعالى هؤالء وصفا دقيقاً في سورة 

والَّـذين كَفَـروا َأعمـالُهم كَسـرابٍ بِقيعـة      يقول تعالى . علمهم وحقيقة أعمالهم

ـ   ده شَـيًئا ووجـد اللَّـه عنْـده فَوفَّـاه      يحسبه الظَّمآن ماء حتَّى ِإذَا جاءه لَـم يجِ

َأو كَظُلُمات في بحـرٍ لُجـي يغْشَـاه مـوج مـن      )39(ِحسابه واللَّه سرِيع الْحساب

ـ      د فَوقه موج من فَوقه سحاب ظُلُماتٌ بعضها فَوقَ بعـضٍ ِإذَا َأخْـرج يـده لَـم يكَ

فمـاذا نقـول اآلن عـن     )40(ٍيراها ومن لَم يجعْل اللَّه لَه نُورا فَما لَه من نُـور 

دون اسـتثناء؟  الذين يتبعون هـؤالء، وكلهـم يفعـل ذلـك    –في كل مجال –علمائنا

ماذا يفعل العوام والجهلة الذين أحالهم اهللا إلـى هـؤالء العلمـاء ليتعلمـوا مـنهم      

  ).43:النحل(لُوا َأهَل الذِّكْرِ ِإن كُنْتُم ال تَعلَمونفَاسَأ: فقال

قـال  : ن أنس بن مالـك رضـى اهللا عنـه قـال    ـأخرج اإلمام أحمد بإسناده ع
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إن مثـل العلمـاء فـي األرض كمثـل النجـوم       ":صلى اهللا عليه وسـلم  رسول اهللا

 يهتدي بها في ظلمات البـر والبحـر فـإذا انطمسـت النجـوم أوشـك أن تضـل       

  ."الهداة

وكما أن انطماس النجوم مـن عالمـات القيامـة فـذهاب العلـم كـذلك مـن        

 ":صـلى اهللا عليـه وسـلم    قال رسـول اهللا : عالماتها روى البخاري عن أنس قال

إن من أشراط الساعة، أن يرفع العلم ويثبت الجهـل، ويشـرب الخمـر، ويظهـر     

ـ    "الزنا سـمعت  : اص قـال وروي البخاري أيضا عن عبد اهللا بن عمـرو ابـن الع

إن اهللا ال يقـبض العلـم انتزاعـا ينتزعـه      ":يقولصلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبـق عـالم اتخـذ النـاس     

  ."رؤوسا جهاال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا

حـن  قـد تحققـت ون    صـلى اهللا عليـه وسـلم    وأحسب أن نبوءة رسول اهللا

وإال فـأين هـم العلمـاء المتبعـون لكتـاب      . اآلن نعيش فعال مقدمات يوم القيامة

ه؟ أين علمـاء اإلسـالم الـذين يوجهـون علمـاء الغـرب إلـى        رسولاهللا وسنة 

  أين هم؟.. الصواب ألن معهم النور؟

إن العلمـاء   ":الحسن البصري عن شـيء فأجابـه فقـال   ) فرقد السبخي(سأل 

ثكلتك أمك فريقد، وهل رأيت عالما بعينـك؟ إنمـا    ":لبصريفقال الحسن ا "يخالفونك

العالم الزاهد في الدنيا، الراغب في اآلخرة، البصير بدينه، المداوم علي عبادة ربـه،  

  ."الكاف عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم  الناصح لجماعتهم

  هل ترون علماء؟؟: ترى أيها السادة

يق للفظ العالم وسنعتبر من نـراهم حولنـا فعـال    عموما سنتغاضى عن التعريف الدق

علماء، عليهم إذن قدر استطاعتهم أن يخرجوا بنا من الظلمات إلى النـور، وال يتبعـوا   

  .الذين ال يبصرون

  تلفيق ال توفيق

ن مجرد اإليمان بوجود اهللا ال يعتبر إيمانا، وأن اإليمان الذي ينفع صاحبه، البد إ

كما يريد المؤمن، واهللا تعالى يريد من المؤمنين به أن أن يكون كما يريد اهللا ال 

يلتزموا التزاما كامال بكالمه، وأن يتبعوا آياته، وفي نفس الوقت ال يتبعون غيرها، 

وهو . بل إنه تعالى حذر الذين ال يستجيبون لكالمه أنه سوف يستبدل بهم غيرهم

يرِيد اللَّه قة على األنفس تعالى ال يكلف نفساً إال وسعها، وليس فيما طلبه اهللا مش
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رسالْع  بِكُم رِيدال يو رسالْي بِكُم)185:البقرة (نْكُمخَفِّفَ عي َأن اللَّه رِيدي
فإذا ما اتبع المؤمنون آيات اهللا نالوا رضاه، ليس من المهم بعد ذلك أن ) 28:النساء(

المهم اتباع منهج اهللا يقول تعالى . تابوايذنبوا أو يخطئوا فإنه تعالى سيغفر لهم إن 

وما َأرسلْنَا من  ِإال ِليطَاع بِِإذْنِ اللَّه ولَو َأنَّهم ِإذْ ظَلَموا َأنفُسهم في سورة النساء

ال وربك ال فَ) 64(جاءوك فَاستَغْفَروا اللَّه واستَغْفَر لَهم ال لَوجدوا اللَّه تَوابا رحيما

يْؤمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم ال يجِدوا في َأنفُسهِم حرجا مما قَضيتَ 

  .ويسلِّموا تَسليما

إنهـم ال يؤمنـون وال يعتبـرون مـؤمنين إال      فَال وربـك إن اهللا تعالى يقسم 

ورضـاهم بمـا يقـول     صلى اهللا عليه وسـلم  م لرسول اهللاإذا كمل إيمانهم باتباعه

  .ويأمر، وتسليم أمرهم تماما هللا

لقد وصل الحال بعلماء األرض اآلن إلى أنهم اغتروا بمجرد االعتراف بوجود 

أو بمجرد اإليمان بأن محمدا  اهللا والقرآن كتاب اهللا وكفي وكأنهم يمنون على . اهللا

بْل اللَّه يمن ال يريد من عباده أن يمنوا عليه بإيمانهم إن اهللا تعالى . اهللا بإيمانهم

إنه يريد عبادا متعلقة أرواحهم به تعالى، خالصة قلوبهم ) 17:الحجرات(علَيكُم

بحبه، متذللة أجسادهم بعبادته، مطيعين ألوامــره، مستمسكين بكتابه، متبعين 

. عارات تردد وكلمات يلقى بهاآلياته، يرجون رحمته ويخافون عذابه وليس مجرد ش

وال يريد من أوليائه أن يكلفوا أنفسهم ما ال يطيقون، وال فيما أمر مفرطون أو 

وال يريد من الدعاة إلى دينه أن يسلكوا في الدعوة إليه سبيال غير السبيل . مفرطون

 الذي حدده لهم ودون تملق ألحد أو مداهنة أو تنازل عن مبدأ لقبول مبدأ آخر، وهو

له دون قيد أو شرط، ألن اإلسالم حق له تعالى يأمر الدعاة أن يدعوا الناس ليسلموا

  . تعالى، ثم إن فيه سعادةً للناس وخيراً في الدنيا واآلخرة

والقاعدة اإللهية تنص على . وإن الداعية مطالب ببذل عناية، وليس بتحقيق غاية

ال نلَكتَ وببَأح ني مدالتَه ين      ِإنَّكتَـدهبِالْم لَـمَأع ـوهو شَـاءي ـني مـدهي لَّه
غير أن علماء المسلمين وأقول حرصا منهم علـى الـدين، راحـوا    ). 56:القصص(

في ) تشارلز دارون(في الجاذبية، ونظرية ) إسحاق نيوتن(ينشرون ويدرسون مبادئ 

ذه كلها ما وضـعت إال  في قانونه للنسبية، وه) ألبرت أينشتاين(النشوء واالرتقاء و

لمعارضة الدين، وقد أقنع هؤالء وغيرهم أهل األرض أن الكون مرتبط بقوانين ثابتة، 

تتحرك في نطاقها األجرام السماوية وكل شيء في الكون من األرض إلـى السـماء   

لقيامـه بهـذه    -وإن الكون ال يحتاج ) قانون الطبيعة(خاضع لقانون معلوم سموه 
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  . حكمه ويحركهإلله ي -القوانين 

لقد أجمع علماء هـذا   "):تاس ديودباركس(وقد شهدوا هم بذلك واعترفوا  فقال 

العصر على نظرية النشوء واالرتقاء وقد بدأت هذه النظرية تسود فعال جميع فروع 

أي مكان اإلله  -في تفسيرها توضع مكانه ) إلها(العلوم الحديثة، فكل مشكلة تحتاج 

  ."ددهذه النظرية بغير تر -

إن نظريـة النشـوء    ":ليكشف سر هذا اإلجمـاع أيضـا  ) أرثركيث(بينما يقول 

واالرتقاء غير ثابتة علميا، وال سـبيل إلـى إثباتهـا بالبرهـان ونحـن ال نـؤمن       

) اإليمـان بالخـالق الخـاص المباشـر    (بها، إال أن الخيار الوحيد بعد ذلـك هـو   

  . "وهذا ماال يمكن حتى التفكير فيه

لم  -كلها  -بأن هذه النظريات متوافقة مع الكتب المقدسة وهي كيف إذن نقول 

  توضع إال لنقض الدين؟

اإلسـالم  (ويقول في كتـاب  ) وحيد الدين خان(في شجاعة يعترف العالم المسلم 

إنه وقع في هذا الخطأ عندما كان يحاضر في إحدى الجامعات باسـتعراض  ) يتحدى

فوقـف   ":ا وأشار إلى مقال لفرويد فقـال نظرية علمية أراد إثبات توافق الدين معه

لقد أشرتم إلى مقال لفرويد تأييداً لنظرية : أستاذ لعلم النفس، أثناء فترة األسئلة وقال

  . "دينية، على حين يعارض فرويد معارضة كاملة تلك النظرية التي تمثلونها

ل إن هذا النهج سلكه علماء المسلمين اآلن، يستدلون على أمور دينيـة بـأقوا  

لرجال تجريبيين، بينما هؤالء يعارضون الدين بالكلية، بل إن ما قالوا به كان بـديالً  

  . عن الدين كما رأينا

نظرية من النظريات إال أتوا بها وعرضوها كثبت علمـي ثـم   ؤنا ولم يترك علما

وهكذا توافقت جميع النظريات، ما ثبت منهـا  . جاءوا بآيات ما على أنها سبق ديني

  . ت مع قرآنهموما لم يثب

إن العلم أثبت أن الشمس : بعض علمائنا األفاضل هيقول ماأليست كارثة أن نقرأ 

بليون سنة وأن األرض ستكف عن الدوران عنـد   50ستكف عن إرسال أشعتها بعد 

وهكذا أثبت العلم الحديث أن هذا الكون سينتهي وهو ما أخبر عنـه  : ذلك، ويقولون

  .عمائة سنةالقرآن منذ أكثر من ألف وأرب

هـل يعقل هذا؟ هل قال الدين ذلك؟ إن هذا تكذيب صــريح هللا تعالى الذي قال 

ُةاعتْ السباقْتَر)1:القمر (جِلُوهتَعفَال تَس اللَّه رَأتَى َأم)1:النحل  ( ِِللنَّاس باقْتَر
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ونرِضعم ي غَفْلَةف مهو مهابسح)وغيره كثير.. مثالهذا ). 1:األنبياء.  

والغريب أننا لم نسمع أن أحدهم مرة واحـدة اسـتخرج مـن القـرآن حقيقـة      

علمية يجهلها الناس ثم يثبتها العلم بعد ذلـك، بـل إنهـم يقفـون بالمرصـاد ألي      

  . نظرية تقال ويستخرجون لها بعد ذلك ما يثبتها ويؤيدها من القرآن

  :ا فيقولما يقوم به علماؤن) وحيد الدين خان(ويحلل 

هناك من علمائنا من يدركون موقف الفكر الحديث من قضية الـدين ولكـنهم    "

لشدة تأثرهم بالفكر الحديث، يرون أن كل ما توصل إليه أئمـة الغـرب يعـد مـن     

ومن ثم تقتصر بطوالتهم على أساس أن هذه النظريـات التـي   ) المسلمات العلمية(

الكريم، وكتب األحاديث األخرى، وهذه قالها علماء الغرب هي نفس ما ورد بالقرآن 

الطريقة في التطبيق والتوفيق بين القرآن وغيره هي نفس الطريقـة التـي تتبعهـا    

شعوب الحضارات المقهورة تجاه الحضارات القاهرة وأية نظرية تقدم على هذا النحو 

تطيع يمكنها أن تكون تابعة ولكنها ال يمكن أن تكون رائدة ولو خيل إلى أحدنا أنه يس

تغيير مجال الفكر في العالم بمثل هذه المحاوالت التوفيقية، ليشرق على البشرية نور 

الحق فهو هائم وال شك في عالم خيالي، ال يمت إلى الحقائق بسبب، فـإن األفكـار   

  ."بل عن طريق الثورة الفكرية. والمعتقدات ال تأتى من طريق التلفيق

التوفيق بين نظريات هذا لمحاوالت جاب وسنرى في طيات هذا الكتاب العجب الع 

  .العصر والقرآن

  الكتب المقدسة والمعطيات العلمية

ليس معنى قولنا بتناقض النظريات المعاصرة مـع الكتـب المقدسـة أن هـذه     

الكتب ال تحتوى على علوم  ومعارف كونية، بل األمـر عكـس ذلـك تمامـا فكـل      

ـ  ة الخلـق حتـى نهايتـه، بـل     ما في السموات واألرض مذكور في الكتب من بداي

فيها علم عما فوق السـموات حتـى العـرش ومـا تحـت األرض حتـى أسـفل        

  .سافلين

وقد عاتبت علماء الغرب من المؤمنين أنهـم لـم يتنـاولوا بالدراسـة الكتـاب      

ولـو كـانوا فعلـوا ذلـك لتغيـرت نظريـات       . األخير الذي أنزله اهللا على محمـد 

قام واحد فقط مـن هـؤالء العلمـاء، لـيس      كثيرة من المعروضة علينا اآلن، وقد

فقط بدراسة القرآن، بل وأيضـا بمقارنتـه مـع الكتـب المقدسـة األولـى، ثـم        

بمقارنتهم جميعا مع المعطيات العلمية الحديثـة، وسـأورد خالصـة مـا توصـل      
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إليه العالم ليس التفاقي الكامل معه، بـل النفـراده وريادتـه لهـذا الـنهج الـذي       

  .ه من يريد العلم والوصول إلى الحقائقكان ينبغي أن يفعل

دراسـة  : (قال في مقدمـة كتابـه القـيم   . عالم فرنسي شهير) موريس بوكاي(

  ):الكتب المقدسة في ضوء المعارف العلمية الحديثة

لقد كانت مقابلة النصوص للكتب المقدسة أمراً الزماً لصحة النص المقدس،  "

قاط خالف بين االثنين وبهذه الطريقة ولكن تطور العلم كشف للمفكرين عن وجود ن

خلق ذلك الوضع الخطير الذي جعل اليوم مفسري التوراة  واإلنجيل، يناصبون 

العلماء العداء إذ ال يمكن في الحقيقة أن نقبل بأن رسالة إلهية منزلة تنص على 

  ."واقع غير صحيح بالمرة

  : أما عن اإلسالم كرسالة فيقول بوكاي

تبر دائما، أن هناك اتفاقا بين معطيات الكتاب المقدس والواقع إن اإلسالم قد اع" 

وإن دراسة نص القرآن في العصر الحديث لم تكشف عن الحاجة إلى إعادة . العلمي

فالقرآن يثير وقائع ذات صفة علمية، وهي وقائع كثيرة جداً، خالفـاً  . النظر في هذا

ين القليل جدا لما أثارته التوراة لقلتها في التوراة، إذ ليس هناك أي وجه للمقارنة ب

من األمور ذات الصفة العلمية وبين تعدد وكثرة الموضوعات ذات السمة العلمية في 

موضوع ما من مواضيع القرآن العلمية مع وجهـة النظـر   القرآن، وأنه ال يتناقض

  ."وتلك هي النتيجة األساسية التي تخرج بها دراستنا. العلمية

  : يقول أيضا

دراسة التي نقدمها اآلن تختص بما تنبئنـا بـه الكتـب المقدسـة فيمـا      إن ال" 

يتعلق بالظواهر الطبيعية الكثيرة والبد من المالحظـة أن الـوحي القرآنـي غنـى     

جداً في تعدد هذه المواضع وذلـك علـى خـالف نـدرتها فـي العهـدين القـديم        

  ."والجديد

  : ثم يذكر ما توصل إليه من دراسته قائال

ــد قمــت أ"  ــر مســبق  لق ــك دون أي فك ــريم وذل ــرآن الك والً بدراســة الق

وبموضوعية تامة، باحثـاً عـن درجـة اتفـاق نـص القـرآن ومعطيـات العلـم         

وكنت أعرف قبل هذه الـدراسة أن القـرآن يـذكر أنواعـا كثيـرة مـن      . الحديث

  .الظواهر الطبيعية لكن معرفتي كانت وجيزة
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ن أحقق قائمـة أدركـت بعـد    وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي استطعت أ

االنتهاء منها أن القرآن ال يحتوي علي أي مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلـم،  

  . في العصر الحديث

وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص على العهد القديم واإلنجيل، أما بالنسبة 

ر التكوين، للعهد القديم فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعد من الكتاب األول أي سف

فقد وجدت مقوالت ال يمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلـم رسـوخا فـي    

عصرنا وأما بالنسبة لألناجيل فما نكاد أن نفتح الصفحة األولى منها حتى نجد أنفسنا 

ذلـك أن  . دفعة واحدة في مواجهة مشكلة خطيرة ونعنى بها شجرة أنساب المسـيح 

، وإن هذا األخير يقدم لنا صراحة )لوقا(لى إنجيل يناقض بشكل ج) متى(نص إنجيل 

  .أمرا ال يتفق مع المعارف الحديثة الخاصة بقدم اإلنسان علي األرض

غير أن وجود هذه األمـور المتناقضـة وتلـك التـي ال يحتملهـا التصـديق،       

وتلك األخرى التي ال تتفق مع العلـم، ال يبـدو لـي أنهـا تسـتطيع أن تضـعف       

  ."تقع المسئولية فيها إال على البشر اإليمان باهللا وال

وبعـد دراسـته الدراسـة المستفيضـة التـي      . إلى القـرآن ) بوكاي(ثم وصل 

بلغت به إلى أن يتعلم اللغة العربية حتـى يفهـم الـنص القرآنـي مـن مصـدره       

سافر إلـى مهـبط الـوحي ليتحـرى الدقـة      دون االعتماد على الترجمات حتى أنه

  : في المعلومات فقال

اقع أننا إذا استثنينا اليوم بعض الحاالت النادرة نجد أن غالبية العلماء وقـد  الو" 

تشربوا النظريات المادية ال يكنون في غالب األحيان إال عدم االكتراث أو  االحتقـار  

وزيادة على ذلك فإننا، . وكثيرا ما يعتبرونها مؤسسة على أساطير. للمسائل   الدينية

غربية عن العلم والدين نغفل ضم اإلسالم إلـى اليهوديـة   عندما نتحدث في بالدنا ال

فاألحكام غير الصحيحة والمؤسسة على مفاهيم مغلوطة والتي صـدرت  . والمسيحية

ضد اإلسالم هي من الكثرة بحيث يصعب جدا علي المرء أن يكون فكرة سليمة عمـا  

  ."عليه اإلسالم في الواقع

ع المفاهيم العلمية الحديثة ـه من دراسته للقرآن ومقارنتـص بوكاي مـثم خل

وتناولت القرآن منتبها بشكل خاص إلى الوصف الذي يعطيـه عـن    ":الـإلى أن ق

لقد أذهلتني دقة بعض التفاصيل الخاصـة بهـذه   . حشد كبير من الظاهرات الطبيعية

أذهلتني مطابقتها للمفـاهيم  . الظاهرات وهي ال يمكن أن تدرك إال في النص األصلي
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ها اليوم عن نفس هذه الظاهرات والتي لم يكن ممكناً ألي إنسان في عصر التي نملك

  .أن يكون عنها أدنى فكرةمحمد 

إن أول ما يثير الدهشة في روح من يواجه هذا الـنص ألول مـرة هـو ثـراء     

الخلق وعلم الفلك وعـرض لـبعض الموضـوعات    : الموضوعات المعالجة، فهناك

لم النبات والتناسل اإلنساني  وعلى حين نجد في الخاصة باألرض وعالم الحيوان وعا

وقد دفعني ذلـك ألن  . ال نكتشف في القرآن أي خطأ.. التوراة أخطاء علمية ضخمة

لو كان كاتب القرآن   إنسانا، كيف استطاع في القرن السـابع المـيالدي    ":أتساءل

  ."؟المسيحي أن يكتب ما اتضح أنه يتفق اليوم مع المعارف العلمية الحديثة

صـحة القـرآن التـي ال     "):مـوريس بوكـاي  (وعن صحة نص القرآن يقول 

تقبل الجدل تعطي النص مكانة خاصة بين كتـب التنزيـل وال يشـترك مـع نـص      

  . "القرآن في هذه  الصحة ال العهد القديم وال العهد الجديد

ومع تقديري الشديد إلجراء األسـتاذ بوكـاي لهـذه المقارنـة الفريـدة ومـا       

ه من نتائج فإنني ال أوافقه على التسليم بأن القـرآن متفـق تمامـا مـع     توصل إلي

المعطيات العلمية الحديثة، وال أن التوراة واإلنجيـل مختلفـة تمامـا معهـا، فيمـا      

وبـالطبع لـيس الخطـأ فـي     . هو متعلق بالعلوم الكونية وسنرى ما يؤيـد ذلـك  

  .في العلوم الحديثة.. القرآن أو التوراة أو اإلنجيل بل

  القرآن تبيان لكل شيء

بـأنهم  –والتجـريبيين مـنهم    -لقد وصف اهللا تعالى الذين كذبوا بآياته وبـه  

  ، هكذا وصـفهم اهللا فـي   )غافلون، ال يعلمون، ال يبصرون، ال يفقهون، ال يوعون(

  . وأخبر تعالى أنهم يعيشون في الظلمات، وأن أعمالهم كسراب. القرآن

وال يعلمون  فمن .. ن آياته فال يستفيدون منهاوصرف اهللا تعالى أمثال هؤالء ع

  . أن هؤالء والقرآن يتوافقون -ولو اقتنع أهل األرض  -ثم ال أقتنع أبدا 

ومع ما يقوله اهللا تعالى عنهم فكيـف، وبـأي عقـل تنطبـق آيـات اهللا مـع       

  علومهم؟ 

عقيدتي التي أرجو أن يكون عليها آخرون، أن القـرآن لديـه رؤيـة صـادقة     

  . عن الكون تختلف جملة وتفصيال عما يقوله اآلن علماء األرضوصحيحة 

وعقيدتي أن القرآن فيه كل شـيء عـن هـذا الكـون مفصـالً تفصـيالً دون       
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إبهام ودون غموض، وأنه يعطى الباحثين عـن الحقيقـة مـا يريـدون مـاداموا      

يريدون اتباع آيات اهللا، وليس مجـرد الرغبـة فـي حفظـه، ألن القـرآن أنزلـه       

  . ومن أجل ذلك فصل اهللا آياته تفصيالً: يتبع ويعمل بهاهللا ل

وَأنزلْنَا ِإلَيك هذا هو دور الكتاب الذي أنزله اهللا تعالى، العليم الخبير، على عباده

ونتَفَكَّري ملَّهلَعو هِمَل ِإلَيا نُزِللنَّاسِ م نيِلتُب الذِّكْر)44:النحل (   لْنَـاـا َأنزمو  ـكلَيع

يهي اخْتَلَفُوا فالَّذ ملَه نيِإال ِلتُب تَابالْك )64:النحل (  ِّانًا ِلكُـليبت تَابالْك كلَيلْنَا عنَزو

ءشَي)أما أن يكون الغرض من القرآن أن يقرأ في السـرادقات علـى   ) 89:النحل

أو على الجدران في البيـوت  أو أن يعلق على صدور الكاسيات العاريات، . األموات

والمحالت، أو خلف الراكبين في  السيارات، أو يترنم ببعض آياته في االفتتاحيـات،  

أو يتبرك به في المناسبات أو حتى تردد آياته في الصلوات، أو يتثبت مـن صـدقه   

  .بتطابقه مع النظريات، كل هذا ليس دور الكتاب وال له نزل

واألصـل  . واقتصر دوره علـى هـذه األمـور   له، لقد صرف الكتاب عما أنزل

أنه نـزل لتتبـع آياتـه ويعمـل بمـا فيهـا، فاإلتبـاع هـو المهمـة األساسـية           

 تبيانًـا ِلكُـلِّ شَـيء   والجوهرية من الكتاب، ومن أجـل ذلـك جـاء أن الكتـاب    
وعلـم  . بتفسـير لكـل   شـيء    صلى اهللا عليـه وسـلم  ونزل الوحي على  اهللا

  . الصحابة منه كل شيء

لم يفسر القرآن فقد كذب علـى اهللا  صلى اهللا عليه وسلمومن قال بأن الرسول 

ول تعـالى  ـواتهم  اهللا بعدم تبليغ الرسالة وأداء األمانة ولم يفعل ما أمره اهللا به يق

َّتَفَكي ملَّهلَعو هِمَل ِإلَيا نُزِللنَّاسِ م نيِلتُب الذِّكْر كلْنَا ِإلَيَأنزونور)الـوق)  44:النحل :

يهي اخْتَلَفُوا فالَّذ ملَه نيِإال ِلتُب تَابالْك كلَيلْنَا عا َأنزمو)فالذكر في اآلية ) 64:النحل

ما أوحاه اهللا : فيكون معنى الذكر في اآلية األولي. األولى غير الكتاب في اآلية الثانية

مـا أبهـم   صلى اهللا عليه وسلمبين رسول اهللا  تعالى له من أحاديث نطق بها، فقد

  . فهمه على بعض الناس بما أنزله اهللا عليه من الذكر وهي األحاديث

وقد يقول البعض إن الكتاب إنما نزل للتعبد ومن ثـم فلـيس مـن الضـرورة     

وغيرهـا،  .. أن يحتوى على علوم الفلك والهندسة والفيزيـاء والزراعـة والطـب   

لة تعبدية فـال ينتظـر أن يعطينـا أي قواعـد تتعلـق بهـذه       وهذا ألن القرآن رسا

  . العلوم

إن اآليات التي بين أيدينا تفيد أن اهللا تعـالى فصـل كـل شـيء، وبـين كـل       
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  :شيء هكذا تقول اآليات، وهو ما يفهم منها أيضا ولذا يقول تعالى

َيمٍ خكح نلَد نلَتْ مفُص ثُم اتُهتْ آيمكُأح تَاببِيرٍالر ك)1:هود (  

يننْؤمى ِللْمكْرذو بِه رِلتُنذ نْهم جرح رِكدي صف كُنفَال ي كُأنزَِل ِإلَي تَابك
  ) 2:األعراف(

ينملسى ِللْمشْربةً ومحرى ودهو ءانًا ِلكُلِّ شَييبت تَابالْك كلَيلْنَا عنَزو)89:النحل (  

يالوتَفْص لْنَاهفَص ءكُلَّ شَي)12:اإلسراء .(  

إذن فاهللا تعالى لم يحدد في الكتاب أنه فصل أمور العبادة والتقرب فقط، فاآليـات  

لكـن تـرى   . مفصلة ومبينة كـذلك تطلق التفصيل والتبيين، وكذلك أحاديث النبي 

حرام، وخير وشر، أيكون كل ما في الكون من كبير وصغير، وجليل وحقير، وحالل و

  وفنون وعلوم، وأفعال وأسماء، وأحداث وتاريخ، كل ذلك مبين في كتاب اهللا؟ 

لكن مـا قـول علمـاء المسـلمين والمفسـرين فـي هـذه         . إن اآليات مطلقة

  اآليات؟

أي كـل   وكُلَّ شَـيء فَصـلْنَاه تَفْصـيال   قال الشوكاني في تفسير قوله تعالى 

وعنـد  . دينكم ودنياكم بينـاه تبيينـا واضـحا ال يلتـبس     ما تفتقرون إليه في أمر

  . ذلك تزاح العلل وتزول األعذار ليهلك من هلك عن بينة

ونَزلْنَـا علَيـك الْكتَـاب تبيانًـا ِلكُـلِّ شَـيء وهـدى ورحمـةً         ن معنى ـوع

ينملسى ِللْمشْربو لبيـان  لكثيـر   ومعنى كونه تبيانا لكـل شـيء أن فيـه ا   : قال

صـلى  من األحكام واإلحالة فيما بقى منها على السـنة وأمـرهم بإتبـاع رسـوله     

فيما يأتي من أحكام  وطاعته، كمـا فـي اآليـات القرآنيـة الدالـة      اهللا عليه وسلم

إنـي أوتيـت القـرآن     ":أنـه قـال   صلى اهللا عليه وسلم وقد صح عنه. على ذلك

  ."ومثله معه

على أن اهللا تعـالى فصـل فـي كتابـه وفـي سـنة       فتفسير اآلية األولى يدل 

ه كل ما يحتاج إليه الناس في دنياهم وآخرتهم، حيـث يقعـون فـي الحـرج     رسول

  . والضيق والمشقة واالختالف لو تخلف بيان شيء مما يفتقرون إليه

واآلية الثانية تفيد أن الكتاب والسنة بينا كل األحكام، التي يحتاج إليهـا النـاس   

وخص المسلمين بهذه  هدى ورحمةً وبشْرى ِللْمسلمينيان سيكون فيه ولكن هذا الب

غير أن اهللا تعالى فـي عـدة   . الثالثة ألنهم هم المنتفعون بهذا التفصيل وهذا البيان
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آيات يبين أن هذا التفصيل ليس لعموم الناس وإنما لفئات معينة حددها تعـالى فـي   

ن هذا التفصيل بإعمال القلب والفكر والتـدبر حتـى   آياته وهم وحدهم الذين يفهمو

  . تستخلص اآليات والمنافع أياً كانت

وقد حدد اهللا سبعة أصـناف إذا وجـدت فسـيكون كـل شـيء مفصـال لهـم        

ــاقلون،  : (وهــم ــرون، الع ــذكرون، المفك ــون، والم ــاء، الفقهــاء، المؤمن العلم

  :ياتفهؤالء السبعة فقط هم الذين يتفهمون تفصيل اآل) المتقون

)1 (ونلَمعمٍ يلْنَا اآليات ِلقَوفَص قَد)97:األنعام (  

)2 (ونفْقَهمٍ يلْنَا اآليات ِلقَوفَص قَد   )98: األنعام   (  

)3 (نُونْؤممٍ يةً ِلقَومحرى ودلْمٍ هلَى عع لْنَاهتَابٍ فَصبِك)52:األعراف  (  

)4 (لْنَا اآلفَص قَدونذَّكَّرمٍ ييات ِلقَو)126:األنعام (  

)5 (ونتَفَكَّرمٍ يُل اآليات ِلقَونُفَص كَذَِلك )24:يونس (  

)6 (لُونقعمٍ يُل اآليات ِلقَونُفَص كَذَِلك)28:الروم (  

)7 (مارِ والنَّهلِ واللَّي الفي اخْتف ـَِإني السف ضِ آليات ا خَلَقَ اللَّهاَألرو اتــوم     

     تَّقُونمٍ يِلقَو  )6:يونس.(  

فإذا توافرت صفة من هذه في أحد فال شك أن آيات اهللا في الكتاب وفي الكـون  

ولكن ألي أمر فصل اهللا آياته وبينها هذا البيان الشـامل؟  . لهستكون مفصلة مبينة

المهـم أن  . الدنيا ويستفاد بها لآلخرة إنه تعالى أراد بأن يستفاد من هذه اآليات في

وما خَلَقْتُ الْجِـن  :تكون الغاية في سبيل اهللا، ألنه تعالى ما أوجد خلقه إال ليعبدوه

قُْل ِإن صالتي ونُسـكي ومحيـاي   ويقول تعالى ) 56:الذاريات(واإلنس إال ِليعبدون

ينالَمالْع بر ي ِللَّهاتممو)فال تكون اآليات مفصلة ومبينه ألمور يعمل ). 162:األنعام

: ن علة تفصيل اآلياتـال تعالى عـق. بها في الترف أو السرف، أو الشر أو الضر

ونجِعري ملَّهلَعو)د قوله تعالىـبع) 174:األعراف    ٍمِلقَـو ـاتـُل اآلينُفَص كَذَِلك

ونتَفَكَّري)24:يونس (َلنُونتُوق كُمبر قَاءبِل لَّكُمع)بعد قوله تعالى ) 2:الرعد ُلفَصي

اتاآلي ينـرِمجبِيُل الْمس تَبِينِلتَسو اتُل اآلينُفَص كَذَِلكو) والمتبـع  ). 55:األنعـام

وكَـذَِلك نُفَصـُل   أو ) 126:األنعام(قَد فَصلْنَا اآلياتلآليات الواردة قبل قوله تعالى

اتاآلي)يجد أن اهللا تعالى لم يدع شيئا مما يهم اإلنسان إال وفصله وبينه ) 55:األنعام

  .تبياناً
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بعد ذلك يتملكنا العجب من قـوم بـين أيـديهم آيـات مفصـلة لكـل شـيء        

ومبينه لكل شيء ثـم يتسـولون العلـوم والمعـارف ممـن أخبـر تعـالى أنـه         

صرِفُ عـن آيـاتي الَّـذين يتَكَبـرون فـي اَألرضِ بِغَيـرِ       سَأسيصرفهم عن آياته 

الْحقِّ وِإن يروا كُلَّ آية ال يْؤمنُوا بِها وِإن يروا سـبِيَل الرشْـد ال يتَّخـذُوه سـبِيال     

بوا بِآياتنَـا وكَـانُوا عنْهـا    وِإن يروا سبِيَل الغَي يتَّخذُوه سـبِيال ذَِلـك بِـَأنَّهم كَـذَّ    

ينلغَاف)146:األعراف.(  

أليـس من العجب أن أقواما بين أيديهم نور ومن خلفهم نور وعن يمينهم نور     

وعن شمائلهم نور ومن فوقهم نور ومن تحتهم نور ويلتمسون العلم والنور ممـن  

نزلْنَـا ِإلَـيكُم نُـورا مبِينًـا    وَأ) نـور (يعيشون في الظلمات؟ لقد سمى اهللا كتابهم 
) 15:المائدة(قَد جاءكم من اللَّه نُور وكتَاب مبِين) نور(وسمى هم ) 174:النساء(

وطـريقهم  )  16:المائـدة (ويخْرِجهم من الظُّلُمات ِإلَى النُّورِ بِِإذْنـه ) نور(ودينهم 

) 122:األنعـام (َأحيينَاه وجعلْنَا لَه نُورا يمشي بِه في النَّاسَِأومن كَان ميتًا فَ) نور(

أما هؤالء الـذين  ). 35:النور(اللَّه نُور السمــوات واَألرضِ) نور(وربهم تعالى 

والَّـذين كَـذَّبوا   : يلتمسون منهم العلم والنور فهم في الحقيقة األكيدة في الظلمـات 

بِآياتي الظُّلُمف كْمبو منَا صات)39:األنعام.(  

وكـل مـا   . إن كل علم يأتي من غير المؤمنين هو في الحقيقة جهل وضالل وكـذب 

وكل اتباع لمثل هذا يقابله ترك آليـات  . يتخيل أنه نور هو في الحقيقة وهم وسراب

ة وكـل ضـاللة فـي    كل بدعة ضالل "وكل عدم إتباع يقابله ابتداع وفي الحديث. اهللا

  ."النار

أناشد المؤمنين باهللا الواحد األحد الفرد الصمد، وخاصة العلماء، أن يكفوا عـن  

وأن يكفوا عـن  . إتباع صناع عصر اإللحاد، وإال فإنهم سيتبرءون منهم يوم القيامة

حقيقة -ك عمليات التوفيق بين ما يسمونه علما، وبين آيات القرآن العظيـم ألن ذل

  .ال  توفيق، وال تستوي الظلمات والنورتلفيق  -

  علماؤنا األجالء

وانتبهـوا أيهـا   .. خذوا ما آتاكم اهللا بقـوة، وكفـى تمييعـاً لقضـايا الـدين     

السادة لألمر الجلل الذي أنيط بكم وأنتم ورثة األنبيـاء، وأنـتم الـذين أحالنـا اهللا     

ـ  : إليكم في فهم ديننا ودنيانا حيث قـال تعـالى   ـَألُوا َأهال   فَاس كُنْـتُم َل الـذِّكْرِ ِإن

ونلَمتَع)األميين(فاتقوا اهللا فينا نحن ) 43:النحل.(  
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وِإذْ َأخَذَ اللَّه ميثَاقَ الَّذين ُأوتُـوا الْكتَـاب   : وأذكركم والذكرى تنفع المؤمنيـن 

ونَهال تَكْتُمِللنَّاسِ و نُنَّهيلَتُب)تفعلوا فعل من قـبلكم  ذركم أن ـوأح). 187:آل عمران

هعاضوم نع مالْكَل فُونرحي)إن كان في كالمي جـرأة  .. وأعتذر إليكم) 13:المائدة

  . الغيرة على الدين، والنصح للمؤمنينوفما هو إال حماس  الشباب، 

واستأذن أساتذتي العلماء في كل جنبات األرض أن أعرض على سـكان األرض  

 ورد في الكتب المقدسة والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول اهللاكيف بدء الخلق كما 

ومـا ورد  . وأقوال الصـحابة والتـابعين وتـابعي التـابعين     .صلى اهللا عليه وسلم

  . بحضارات السابقين وهذا الذي سيطوح بكل نظريات العصر الحديث

  

* * * * *  

  

بدء اخللق 
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اخللق بدء
  

  

  

  

  

  

  

  

  

الباب األول



  

52

  

  ففي البدء كان هللا

  

  .. ولم يكن شيء قبله

  

  .. ولم يكن شيء معه

  

  .. ولم يكن شيء غيره

  

  وكان عرشه على الماء، 

  

  وكتب في الذكر كل شيء 

  

  .وخلق السموات واألرض
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دخلت على النبـي  : روى البخاري عن عمران بن الحصين رضى اهللا عنهما قال

اقبلـوا  :" عقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بنى تميم فقـال و صلى اهللا عليه وسلم

ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن ). بشرتنا فاعطنا مرتين: قالوا" البشرى يا بني تميم

. اهللارسـول  قد قبلنا يا: قالوا" اقبلوا البشرى يأهل اليمن إن لم يقبلها بنو تميم:" فقال

كان اهللا ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه " قال. جئنا نسألك عن هذا   األمر: قالوا

ذهبـت  : فنادى مناد" على الماء، وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات واألرض

فواهللا لوددت أنـى  . فانطلقت فإذا هي يقطع من دونها السراب. ناقتك يا بن الحصين

  . كنت تركتها

ث الـذي  الصحيحة، هذا الحدي رسوليروى البخاري، وهو أوثق جامع ألحاديث ال

بأنه دخل عليـه ذات  صلى اهللا عليه وسلممع عمران بن الحصين أحد صحابة النبي 

يوم بعدما ربط ناقته أمام  الباب، وبينما هو جالس إذ جاء ناس من بنى تميم عندما 

اقبلـوا  " اهللا يحدث الحاضرين عن بدء الخلق والعرش فقال لوفد بنى تميم رسولبدأ 

ويبدو أن الوفد لـم  . يقتضي لو عملتم به أن تنالوا الجنةأي اقبلوا منى ما " البشرى

صـلى اهللا  يبد اهتماما بهذا األمر، على الرغم من جاللته، مما غير وجه رسول اهللا 

أسفا عليهم إليثارهم الدنيا فلما جاء أهل اليمن، قال لهم مثل قوله لوفـد  عليه وسلم

له أنهم جاءوا بل إنهم صرحوا بنى تميم، فقبلوا البشرى وأظهروا اهتمامهم باألمر،

من بالدهم ليتعلموا العلم وخاصة السؤال عن امر الخلق والعرش الـذي توافـق أن   

قد قبلنا وقد جئناك نسألك عـن  : فقالوا. كان يتحدث فيهصلى اهللا عليه وسلمالنبي

  :صلى اهللا عليه وسلمفقال. هذا األمر، أي الذي تتحدث فيه اآلن

يء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الـذكر كـل   كان اهللا ولم يكن ش" 

راوي -عند هذا الحد سمع عمران بن الحصـين  " شيء، وخلق السموات واألرض

ذهبت ناقتك يا بن الحصـين فـانطلق عمـران    : مناديا ينادى من الخارج-الحديث 

رة ولما عاد عمران م. ليدرك ناقته التي تفلتت وشردت بعيدا كبعد السراب لمن يراه

قد أنتهي من حديثـه فنـدم   صلى اهللا عليه وسلماهللا  رسول أخرى إلى مجلسه، كان

تأسـفا  . أي ذهبت ولم أقـم . فواهللا لوددت أنى كنت تركتها: عمران على قيامه وقال

على ما فاته من العلم في هذا األمر الذي في سبيله قدم وفد اليمن من بالدهـم إلـى   

  . العرش، وما شابه ذلكالمدينة ليسألوا عن بدء الخلق، و
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إلى هذا الحد بلغ الحرص بهؤالء أن يقطع قـوم شـهراً ذهابـا ومثلـه إيابـا      

وإلـى أن يتمنـى الرجـل أن يفقـد     . من اليمن إلى المدينة ليسألوا في هذا األمـر 

وقـد  . ناقته وهي من كرائم أموالهم في مقابل أال يفوتـه هـذا البـاب مـن العلـم     

بعـد ذلـك أكثـر مـن     صلى اهللا عليه وسـلم اهللا رسول تكرر شرح هذا األمر من

وقـد بلـغ مـن عظـم     . مرة، لتشوق الناس إلى معرفته وألداء المهمة المنيطة به

طـبهم يومـا   صلى اهللا عليـه وسـلم خ    األمر، ولــرغبة الناس في المعرفة أنه

  . كامال ال يقطعه إال الصالة فحدثهم عن كل شيء متعلق بأمور الخلق

صـلى اهللا  اهللا  رسـول  صلى بنا:" عن أبى زيد األنصاري قالروى مسلم وأحمد 

صالة الصبح ثم صعد على المنبر فخطبنا حتى حضرت صالة الظهر، ثـم  عليه وسلم

نزل فصلى صالة الظهر، ثم صعد  المنبر فخطبنا حتى حضرت صالة العصر، ثم صعد 

  ". منا احفظناالمنبر فخطبنا حتى غابت الشمس، فحدثنا بما كان وما هو كائن، فأعل

صـلى اهللا  هللا رسـول ا قـام فينـا   :" وعن عمر بن الخطاب رضى اهللا عنه قال

مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخـل أهـل الجنـة، وأهـل النـار      عليه وسلم

  .  رواه البخاري" منازلهم، حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسيه

 ليـه وسـلم  صـلى اهللا ع اهللارسـول  توفى :" وعن أبى ذر رضى اهللا عنه قال

  .رواه البخاري" ذكرنا منه علماًأوما طائر يطير بجناحيه إال 

أخبر الصحابة بكل شيء فـي  صلى اهللا عليه وسلم إن هذه اآلثار تخبرنا أن اهللا 

واستفاضة األحاديـث تـدلنا   . الكون منذ بدء الخلق حتى دخول الجنة أو دخول النار

من مناسبة، منها مرة خطبهم يومـا  على أن هذا اإلخبار تم في أكثر من مرة وأكثر 

ونقل الصحابة للتابعين ما حفظوه، ونقلوه جـيال بعـد   . كامال فحدثهم عن كل شيء

وهذه األحاديث ما هـي إال شـرحا   . جيل، وأثبتوا ما علموه في الكتب  والمصنفات

وأصبح لدى المسـلمين ذخيـرة كبيـرة مـن العلـوم      . وتبياناً آليات القرآن الكريم

  فلماذا إذن نستورد علوم الكون من الكافرين؟ . ن الكون وما فيهوالمعارف ع

إن نظرة في بضع ورقات مـن أي كتـاب لعـالم مـن علمـاء اإلسـالم فـي        

  . قرونه األولى تعطى علماً ال يبلغ بكل رحالت الفضاء

ولقد شجعت اآليات المستفيضة المؤمنين والكافرين على السواء أن ينظروا فـي  
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ي األرض ويتفكروا في أنفسهم ليعلموا أن اهللا هو الحق المبين، السماء، ويسيروا ف

وأن هذا الخلق خلقه، وأن كل شيء يأتمر بأمره، وأنه على كل شيء قدير وأن كـل  

  . ما في الكون يشهد بذلك

أسـئلة  صـلى اهللا عليـه وسـلم   كان المسلمون األوائل يسـألون رسـول اهللا   

أن المسـلمين اليـوم أحجمـوا    غيـر  . عن السموات واألرض، وعن بدء الخلـق 

أن يسألوا مثل هذه األسئلة من ضمن الكم لهائـل مـن المسـائل التـي يسـتفتون      

)  بـدء الخلـق  (فيها، إنهم ال يقربون بفكـرهم وال أسـئلتهم إلـى هـذه المنطقـة      

ولـيس ذلـك ألن السـؤال فيهـا     ) العـرش (و) السموات واألرض(و) أول األمر(و

  : كن منعهم من ذلك اآلن أمرانمحرم بل عكس ذلك هو الصحيح، ول

صوروا للناس كوناً ال نهائياً وفضـاء   -مسلمين وغيرهم  -أن علماء الفلك : األول

ما بعده فضاء وأن التفكير في أجرام السماء ضرب من الخبل والجنون فأين تـذهب  

المبلينة التي يلقى بها المتخصصون في علم الفلك والمحتكـرون  في هذه الباليين 

وهذه الباليين ال يغرمهـا  . السماء من أحجام، وأبعاد وأعداد لألجرام السماويةلعلم 

أحد وال يحاسب عليها أحد، وإنما هي تلقى جزافاً، الغرض منها عندما تسمعها تربأ 

استطاع التجريبيون أن يبلغوا بالناس عمومـا والمـؤمنين   . ن الخوض فيهاعبعقلك 

ياب في متاهات الفضاء، ولوجه اهللا نقـول  منهم خصوصاً أن ينزهوا عقولهم من الغ

أن علماء المسلمين شاركوا في هذا اإلثم بتعطيلهم أعظم عبادة لإلنسان وهي التفكر 

في آيات اهللا والنظر في السماء، ونسخوا العمل بكل اآليات المتعلقة بهذا األمر كقوله 

  : تعــالى

)1(ضِ واَألرو اتــومالس ي خَلْقف ُألوِلـي   ِإن ـاتار آليلِ والنَّهاللَّي الفاخْت

يذْكُرون اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنُوبِهِم ويتَفَكَّرون فـي  الَّذين) 190(اَأللْبابِ 

اتــومالس ضِخَلْقاَألرو    ـذَابنَـا عفَق انكحـبال ساطذَا با خَلَقْتَ هنَا مبر

  .)عمرانآل(ارِالنَّ

)2(ش نم ا خَلَقَ اللَّهمضِ واَألرو اتــومالس لَكُوتي موا فنظُري لَمـََأو   يــ

  )185األعراف (    

)3 (     مٍ القَـو ـنع النُّـذُرـاتُ وي اآليا تُغْنمضِ واَألرو اتــومي الساذَا فوا مقُْل انْظُر
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نُونْؤمي  

)4(ٍوجفُر نا ما لَهما ونَّاهيزا ونَاهنَيفَ بكَي مقَهفَو اءموا ِإلَى السنْظُري َأفَلَم
  )6:ق(

)5 ( اقًابط اتومس عبس فَ خَلَقَ اللَّها كَيوتَر َألَم)ا   ) 15نُـور ـيهِنف رَل الْقَمعجو

  .)نوح(سراجالشَّمساَوجعل

)6 ( ْقَتفَ خُلِإلَى اإلبل كَي وننْظُرَأفَال ي)17 (ْتعفَُ فكَي اءمِإلَى السو)الغاشية(.  

)7 (اتــومي السإن فيننْؤمِللْم اتضِ آلياَألرو)3:الجاثية.(  

هل يزعم أحد أن هذه العبادة تمارس اآلن من قبـل المـؤمنين، وهـل يـزعم     

  . ب الفلك تقرأ من غير المتخصصينأحد أن كت

إن صفحة السماء أصبحت بعد عصر النهضة تيه ال يدركه العقل وال يطيق النظر 

وقد نصحت من بعض الناصحين بعدم قراءة كتـب الفلـك   . فضال عن التـأمل. فيه

حفاظاً على عقلي، وأشفق البعض على حالي ألنني بالتطلع في السماء، أسافر إلـى  

  . والباليين المبلينة تحاصرني من كل مكان. ق في الالمحدودالمجهول، وأحل

لقد كانت السماء فيما سبق متعة للناظرين، وواحة للحائرين، ومرشداً للتائهين، 

لين، ومحرابا للضالين وعلما للسائلين، وملتقـى للعاشـقين، وإلهامـا    مصوهداية لل

للمحبين، وملهى للساهرين  للحالمين، وشغال للمهمومين، وقسماً للحالفين، ومقياساً

وملجأ للمكروبين، وقبلة للمؤمنين وأنيسا للمسافرين، وزينـة للنـاظرين، وسـاحة    

  . للمسبحين، ورجما للشياطين

  ..كان ذلك قديماً

ومن ثم منع عنها من . أما اآلن فأصبحت السماء مستعمرة للروس واألمريكيين

دة الفضائيين، وبذلك أغلقت أبواب ذكرنا من السابقين، واستثنوا فئة واحدة هم السا

  .وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم. السماء تقريبا إلى يوم الدين

ذي منع الناس من النظر في ملكوت السموات واألرض انهم شغلوا ـال: األمر الثاني

بزينة األرض، التي أصبحت من الكثرة واالفتتـان، والسـحر واالسـتحواذ درجـه     

  . رفع رؤسهم إلى السماء ولو للحظه يستخسرون فيها



  

57

لقد كان السابقون األولون لإلسالم شغوفين بمعرفة األشياء التي تقشعر أبـداننا  

لمجرد التفكير فيها، وما أوصلنا إلى ذلك إال التجريبيـون واتبـاعهم مـن علمـاء     

عدوا المسلمين الذين باعدوا بيننا وبين هذه األشياء بماليين السنين الضوئية ال بل با

  بيننا وبين أقرب النجوم إلينا، فهل يعقل أن نسأل فيما هو أبعد من ذلك؟ 

لذلك كان األعراب من المسلمين األوائل أعلم بعلوم الكون من جاليليو ونيوتن 

  وأينشتاين فما بالنا بالصحابة؟

ما سئل أصـحاب محمـد عـن شـيء     ) أحد تالميذ ابن عباس(يقول مسروق 

  . كن علمنا قصر عنهإال وعلمه في القرآن ول

هكذا كانت معرفة الصحابة والسلف بعلوم الكون، وكانوا يتحـدثون فيهـا لمـن    

حتى انتهي الحديث في هذا العلم اآلن واصبح . ها األجيال جيال بعد جيلتبعدهم، وتناقل

حكرا على المتخصصين الغربيين، ولم يعد بيننا من يسأل عن هذه األمور وال يمكن 

ذلك في وسائل اإلعالم بل وال حتى الكتب الدينية التي اقتصـرت  أن يسمع شيء من 

اآلن على الحديث في السحر والحسد والجن والقبر والدجال والموت إلى آخر هـذه  

األمور، ولو ذكر شيء من علوم الكون فإنما يذكر أقوال التجريبيين فيها والمخالفـة  

  .جميعها للحق

ؤية دينية، أو يذكر شيء عن السموات أما أن يذكر اآلن شيء عن بدء الخلق بر

أو العرش أو الكرسي، أو االستواء أو شيء من هذه األمور التي كان األولون على 

  . فهذا ال يكون. استعداد للتضحية بنفيس أموالهم في سبيل معرفتها

ومنذ عصر النهضة حتى اآلن لم يكتب في هذه األمور كتابا، ولم تقال مقالة، ولم 

ما يعد اآلن فرضا على المؤمنين أن يقوم منهم من يذكر الناس بهـذا  يذكر حديث، م

العلم قبل أن يندثر، وهو من أهم أمور العقيدة، رغم عدم حرص الناس علـى هـذه   

  . العلوم وزهدهم الشديد في إدراكها

ونظرا لهذا الفرض ولخطورة األمر فأننـا سـنذكر فـي بحثنـا هـذا، حقيقـة       

الف تماما النظريـات الموجـودة اآلن فـي كتـب أهـل      هذه العلوم الكونية التي تخ

  . األرض والتي هم على قناعة كاملة بها ألنها من الغرب المتقدم

وما سنطرحه بين يدي المسلمين هي الرؤيـة الدينيـة للعلـوم الكونيـة التـي      
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وردت في القرآن والسنة ولـذلك فسـنعتمد بـإذن اهللا علـى هـذين المصـدرين       

مين قبل عصر اإللحـاد أو مـا تسـمونه أنـتم بعصـر      وعلى إجماع علماء المسل

واهللا يهـدى إلـى الحـق وإلـي      والكتب المقدسة عنـد أهـل الكتـاب ،    .النهضة

  .سواء السبيل

          * * * * *
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  العــــــرش

أين كـان ربنـا قبـل أن يخلـق السـموات       ،صلى اهللا عليه وسلمعندما سئل 

كـان فـي   :" يخلق خلقـه؟ قـال  قبل أن : واألرض؟ وفي حديث آخر بصيغة أخرى

  ".  عماء ما فوقه هواء، وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء

روى ذلك أحمد بن حنبل، وابـن ماجـه، وأخرجـه الترمـذي وقـال حـديث       

  . الفراغ والفضاء والخواء: حسن ومعنى الهواء هنا

اه وجمهور العلماء على أن العرش هو أول مخلوقات اهللا، لهذا الحديث ولمـا رو 

كتـب اهللا مقـادير   " أنه قالصلى اهللا عليه وسلممسلم في صحيحه عن رسول اهللا

وكان عرشه على : الخالئق قبل أن يخلق السموات واألرض بخمسين ألف سنة، قال

كـان  " وفي حديث البخاري المذكور آنفا عن عمـران، ترتيـب المخلوقـات   ". الماء

أما ابن ". لق السموات واألرضعرشــه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خ

إن اهللا " أن بعضهم قالصلى اهللا عليه وسلم جرير فقد حكى عن أصحاب رسول اهللا 

  ".كان عرشه على الماء ولم يخلق شيء قبل الماء

  قدر العرش

ال يقدر قدره إال اهللا، وقد وردت آيـات وأحاديـث وأقـوال للصـحابة تصـف      

آيـات تصـفه   ) 3(عـرش منهـا   آيـات تصـف ال  ) 5(عظمة العرش، وقد وردت 

هـو رب الْعـرشِ   وآيـة واحـدة   ) 26:النمـل (رب الْعـرشِ الْعظـيمِ  بالعظمة 

). 15:البـروج (ذو الْعـرشِ الْمجِيـد  وآيـة أخـرى   ) 116:المؤمنـون (الْكَرِيمِ

) 255:البقـرة (وسـع كُرسـيه السمـــوات واَألرض   وقال تعالى عن كرسـيه 

ما الكرسي في العـرش إال كحلقـة مـن حديـد ألقيـت      :" وقال أبو ذر عن العرش

أي أن هـذا الكرسـي الـذي يسـع السـموات      " بين ظهـري فـالة مـن األرض   

  . واألرض نسبته إلى العرش كنسبة الحلقة الحديد في وسط أرض فضاء

  . ظم المخلوقاتووصف العرش بالعظمة ألنه أع

  زنة العرش

صـلى اهللا عليـه   أنـالنبي  ): جويرية بنت الحـارث (م عن ثبت في صحيح مسل
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دخل عليها وكانت تسبح بالحصى من صـالة الصـبح إلـى وقـت الضـحى      وسلم

  : لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلتيه لوزنتهم:" فقال

سبحان اهللا عدد خلقه، سبحان اهللا زنة عرشـه، سـبحان اهللا رضـى نفسـه،     

  . وهنا يبين أن زنة العرش أثقل األوزان". سبحان اهللا مداد كلماته

  حملة العرش

أن اهللا تعـالى لمـا خلـق    : عن ابـن عبـاس  : ذكر الغزالي في مكاشفة القلوب

فخلق لكـل واحـد مـنهم مثـل     . فلم يطيقوا" احملوا عرشي" حملة العرش قال لهم

. فلـم يطيقـوا  " احملـوا عرشـي  :" قوة من في السموات السبع من المالئكة فقـال 

كل واحد منهم مثل قوة ما خلق  فـي السـموات مـن مالئكـة ومـن فـي       فخلق ل

قولـوا ال حـول   :" فقـال . فلـم يطيقـوا  " احملوا عرشي:" األرض من الخلق، وقال

فلما قالوها، حملوه فنفذت أقـدامهم فـي األرض السـابعة علـى     " وال قوة إال باهللا

يفتـروا   متن الريح فلما لم تستقر أقدامهم على شـيء تمسـكوا بـالعرش، ولـم    

خيفة أن ينقلـب أحـدهم، فـال يعـرف أيـن      " ال حول وال قوة إال باهللا:" عن قولهم

  . يهوى فهم حاملون العرش، وهو حاملهم، والكل محمول بالقدرة

لُون الْعرشَ ومـن حولَـه يسـبحون بِحمـد ربهِـم      ـِالَذين يحم:يقول تعالى

بِه نُونْؤميو)وفي سـورة الحاقـة أثبـت عـددهم    . فأثبت للعرش حملة) 7:غافر

ٌةيانثَم ِئذموي مقَهفَو كبشَ ررُل عمحيو)17:الحاقة .(  

سـبحانك اللهـم وبحمـدك لـك     " أربعة مـنهم يقولـون  : قال شهر بن حوشب

سـبحانك اللهـم وبحمـدك لـك     :" وأربعـة يقولـون  ". الحمد على حلمك بعد علمك

  ". فوك بعد قدرتكالحمد على ع

أذن لي :" قالصلى اهللا عليه وسلموروى أبو داود عن جابر بن عبد اهللا أنالنبي 

أن أحدث عن ملك من مالئكة اهللا عز وجل من حملة العرش، إن ما بين شحمة أذنه 

  ".إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام

  ".مخفق الطير سبعمائة عام" وفي رواية أخرى له، وألبى حاتم قال
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  ة العرشصف

اتفقـت األقاويـل علـى أن العـرش     ): األسماء والصـفات (ال البيهقي في ـق

وأمـر مالئكتـه بحملـه، وتعبـدهم     . وأنـه جسـم خلقـه اهللا   . هو سرير الملـك 

. كما خلق في األرض بيتـاً وأمـر بنـى آدم بـالطواف بـه     . بتعظيمه والطواف به

  . واستقباله في الصالة

وقـال  " إن العـرش مـن ياقوتـة حمـراء    :" وقال قتادة وغير واحد من العلماء

إن العـرش خلـق مخلـوق تحملـه المالئكـة      :" ابن حجر شارح صحيح البخاري

فال يستحيل أن يماسوا العـرش إذا حملـوه، وإن كـان حامـل العـرش وحامـل       

  ".اهللا: حملته هو

  العرش مقبب

  : روى أبو داود عن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال

هللا، جهـدت   رسـول يا: أعرابـي فقـال  هللا عليه وسـلم صلى اأتى رسول اهللا

األنفس، وجاعت العيال ونهكــــت األمـوال، وهلكـت األنعـام، فاستسـق اهللا      

  . لنا، فإنا نستشفع بك على اهللا ونستشفع باهللا عليك

وسـبح  " ويحـك أتـدرى مـا تقـول    " :صلى اهللا عليـه وسـلم   قال رسول اهللا

يسـبح حتـى عـرف ذلـك فـي وجـوه        فمازالصلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا

وقـال  " ويحك أتدرى ما اهللا؟ إن عرشه علـى سـمواته  لهكـذا   :" ثم قال. أصحابه

قـال أبـو داود   " وأنه ليئط بـه أطـيط الرحـل بالراكـب    " بأصابعه مثل القبة عليه

  . والحديث صحيح

إن اهللا فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته، وسـماواته فـوق   :" وقال ابن بشار

  ".أرضه

ـ :" حـديث آخـر   وفي ل الفـردوس يسـمعون أطـيط العـرش وهـو      ـإن أه

  . وما ذاك إال لقربهم منه" تسبيحه وتعظيمه

ثبـت فـي صـحيح    . فالعرش كالقبة علـى العـالم وهـو سـقف المخلوقـات     

إذا سـألتم اهللا الجنـة،   :" أنـه قـال   صلى اهللا عليه وسـلم البخاري عن رسول اهللا 
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  ". ط الجنة وفوقه عرش الرحمنفاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة، وأوس

إن ربكم ليس عنده ليل وال نهار، نـور العـرش مـن نـور     :" قال ابن مسعود

أعـوذ بنـور وجهـك الـذي أشـرقت لـه       :" وقد كـان مـن دعـاءالنبي   " وجهه

  ".الظلمات

والعــرش مقبـب، وأنـه أوسـط الجنـة وأعالهـا هـو        :" قال ابن تيميـة 

يكــون األعلــى إال فــي  واألوســط ال. الفــردوس وإن فوقــه عــرش الــرحمن

وهـو كالقبـة، مثـل أن وجـه األرض فـوق النصـف األعلـى مـن         . المستدير

  �".األرض، وإن لم يكن محيطا بذلك

العرش مقبب كما روى فـي السـنن ولـم يثبـت     :" وقال ابن كثير في تفسيره

له قوائم، كما جاء في صـحيح البخـاري ومسـلم عـن أبـى      أنه مستدير، كما أن

قـد لطـم   صـلى اهللا عليـه وسـلم   من اليهود إلى رسول اهللا  سعيد قال جاء رجل

صـلى اهللا  فقـال النبـي   . يا محمد إن رجال من أصحابك لطم وجهـي : وجهه فقال

إنـي   رسـول اهللا يـا  : قـال " لم لطمت وجهـه؟ :" فقال. فدعوه" ادعوه "عليه وسلم

يـا  :فقلـت . والـذي اصـطفي موسـى علـى البشـر     : مررت بالسوق وهو يقول

صـلى اهللا عليـه   فقـال النبـي   . محمد؟ فأخـذتني غضـبه فلطمتـه   خبيث وعلى 

اء فإن الناس يصعقون يـوم القيامـة فـأكون أول مـن     :ال تخيروا بين األ" :وسلم

فـال أدرى أفـاق قبلـي أم    . يفيق فإذا بموسى، آخذ بقائمة مـن قـوائم العـرش   

  ". جوزي بصعقة الطور

  مسافة العرش

تَعرج المالئكة والروح ِإلَيه في قوله تعالىذكر ابن كثير، وغير واحد من المفسرين 

نَةَألْفَ س ينسخَم هارقْدم مٍ كَانوي يف )عد ما بين العرش : قالوا) 4:المعارجأنه ب

  .واتساعه خمسون ألف سنة. إلى األرض مسيرة خمسين ألف سنة

  عندما اھتز العرش

أن العـرش هـو أعظـم المخلوقـات     اتفق المسلمون على ما وردهم من العلم 

وأثقلها وأنه سقف المخلوقات، وعلى عظمته هـذه وثقلـه ومكانتـه فإنـه اهتـز      

) سـعد بـن معـاذ   (نـه  إصلى اهللا عليه وسـلم مرة لموت أحد أصحاب رسول اهللا 
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الذي مات بعد غزوة األحزاب على أثر جرح أصيب بـه فـي هـذه الغـزوة وقـد      

لـه كبيـر فضـل علـى دعـوة      ه وكـان رسولوكان هذا الشاب ذو مكانة عند اهللا 

. وهو الذي نزل المهاجرون من مكة في حمـاه وفـي ضـيافته بالمدينـة    . اإلسالم

له يطببه بنفسه في مسـجده إال أنـه فـي الليـل     ورغم أن اهللا كان من شدة حبه

مـن رجـل مـن    :" نزل جبريل عليه السالم وسأل محمداً عليه الصـالة والسـالم  

 إال ومنـاد ولـم يـدر   " استبشـر بموتـه أهـل السـماء؟    أمتك مات هذه الليلة 

  ". أال إن سعدا قد مات:" ينادى

لقـد اهتـز   :" للنـاس وسجلت كتب األحاديث هذا الحدث الجلل، عنـدما قـال   

وعنـدما شـعر المشـيعون بخفـة جنازتـه      ". عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ

  ".هإن المالئكة كانت تحمل" بما رواه عنه الترمذيأخبرهم 

  .فال يعلمه إال اهللا تعالى.. أما كيفية هذا االهتزاز

  أمور متعلقة بالعرش 

قال ابـن عبـاس إنمـا سـمى     ) 7:هود(وكَان عرشُه علَى الْماءيقول تعالى 

علـى مـتن   : ولما سئل على أي شيء كان المـاء؟ قـال  . العرش عرشاً الرتفاعه

  . الريح

صـلى  قـال رسـول اهللا  : هـا قالـت  وفي الصحيحين عن عائشة رضى اهللا عن

مـن وصـلني وصـله اهللا، ومـن     : الرحم معلقة بالعرش تقـول " :اهللا عليه وسلم

  ".قطعني قطعه اهللا

صـلى اهللا  وروى البخاري عن أبى هريرة رضـى اهللا عنـه عـن رسـول اهللا    

لما قضى اهللا الخلق كتـب فـي كتابـه، فهـو عنـده فـوق       :" قــال عليه وسلم

  ". غضبىالعرش إن رحمتي غلبت 

  أدعية بذكر العرش

في سنن أبى داود والترمذي بإسناد صحيح عن عبـد اهللا بـن عبـاس رضـى     

مريضـا لـم   ) زار(مـن عـاد   :" قـال صلى اهللا عليه وسـلم اهللا عنهما عن النبي 

.. رب العـرش العظـيم  .. أسـأل اهللا العظـيم  :" يحضر أجله فقال عنده سبع مرات
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  ". الى من ذلك المرضإال عافاه اهللا سبحانه وتع" أن يشفيك

:" قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم   وعن أبى الدرداء رضى اهللا عنه عن النبـي  

حسـبي اهللا ال إلـه إال هـو عليـه     : من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسـي 

توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه اهللا تعـالى مـا أهمـه مـن أمـر      

  . رواه مسلم" الدنيا واآلخرة

جاء رجـل إلـى أبـى الـدرداء     : السني عن طلق بن حبيب قالوفي كتاب ابن 

مـا كـان اهللا ليفعـل ذلـك     . يا أبا الدرداء قد احترق بيتك فقال مـا احتـرق  : فقال

مـن قالهـا أول نهـاره لـم     صلى اهللا عليه وسلمبكلمات سمعتهن من رسول اهللا 

تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالهـا آخـر النهـار لـم تصـبه مصـيبة حتـى        

اللهم أنـت ربـى ال إلـه إال أنـت، عليـك توكلـت وأنـت رب العـرش          :"يصبح

ما شاء اهللا كان وما لم يشأ لم يكن، وال حـول وال قـوة إال بـاهللا العلـي     . العظيم

. وأن اهللا قـد أحـاط بكـل شـيء علمـا     . أعلم أن اهللا على كل شيء قدير. العظيم

إن . صـيتها اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كـل دابـة أنـت أخـذ بنا    

فقـام وقـاموا   . انهضـوا بنـا  : ثم قال. وقد قلتها  اليوم" ربى على صراط مستقيم

  . معه فانتهوا إلى داره وقد احترق ما حولها ولم يصيبها شيء

  الكرسي

إن أعظم آيه في القرآن هي آية الكرسي، ويعلـم المسـلمون ذلـك ممـا ورد     

بة مـن استشـعر بقيمـة    بل إن مـن الصـحا  صلى اهللا عليه وسلمعن رسول اهللا 

فقد أخرج أحمد ومسـلم عـن أبـى ابـن كعـب أن      . هذه اآلية قبل أن يخبر بذلك

ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم   النبي  آيـة   : فقـال أبـى  " أي آي اهللا أعظـم؟ :" هـسأل

  ".ليهنك العلم أبا المنذر" قال. الكرسي

وأخرج سعيد ابن منصور، والحاكم والبيهقي فـي الشـعب عـن أبـى هريـرة      

سـورة البقـرة فيهـا سـيدة آي     :" قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم   ول اهللا أن رس

كما ورد أن فـي هـذه اآليـة اسـم     ". القرآن، ال تقرأ في بيت فيه شيطان إال خرج

وقد تواتر المسلمون على قراءتها دبر كـل صـالة لمـا علمـوا مـا      . اهللا األعظم

  .فيها من الفضل
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 ِإلَـه ِإال هـو الْحـي الْقَيـوم ال     اللَّه المن سورة البقرة  255واآلية هي رقم 

     شْـفَعي يذَا الَّـذ ـنضِ مـي اَألرا فمو اتــومي السا فم لَه مال نَونَةٌ وس تَْأخُذُه

ـ      لْمع ـنم ءبِشَـي يطُـونحال يو ـما خَلْفَهمو يهِمدَأي نيا بم لَمعي هِإال بِِإذْن هنْدع ه

        ـوهـا ومفْظُهح هُئـودال يو ضاَألرو اتـــومالس هـيسكُر ـعسو ا شَـاءِإال بِم

يمظالْع يلالْع .  

هذا الكرسي الذي وسع السـموات واألرض والـذي قـال عنـه ابـن عبـاس       

  : فيما رواه عنه ابن جرير وابن أبى حاتم

ع بسطن ثم وصلن بعضهن ببعض مـا  لو أن السموات السبع واألرضون السب" 

األرض الوعرة وقـال  : والمفازة" كان في سعة الكرسي، إال بمنزلة الحلقة في مفازة

ما السموات السـبع فـي   :" حفيما رواه ابن جريرصلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا

  ".الكرسي إال كدراهم سبعة ألقيت في ترس

  : وهو يقولسلمصلى اهللا عليه ووالذي سمع أبو ذر رسول اهللا 

ما الكرسي في العرش إال كحلقة من حديـد ألقيـت بـين ظهـري فـالة مـن       "

  ". األرض

فقـد أخـرج   : ذا الكرسي بهذه العظمة ما هو إال موضع قدميه عـز وجـل  ـه

ـ ـالدارقطني في الصفات، والخطيب في تاريخه، وال ول اهللا ـحاكم وصححه أن رس

كرسـيه موضـع   :" قال سع كُرسيهو:ول اهللاـن قـسئل عصلى اهللا عليه وسلم

  ". والعرش ال يقدره إال اهللا عز وجل. قدمه

الكرسـي تحـت العـرش، والسـموات السـبع      : وقال السدي عن أبـى مالـك  

  .والكرسي بين يدي العرش. واألرض في جوف الكرسي

الكرسـي بـين يـدي العـرش     : قال غير واحـد مـن السـلف   : وقال ابن كثير

  . كالمرقاة إليه

  .في معناهصلى اهللا عليه وسلمد روى ابن ماجة عن رسول اهللا وق

ـ  أن : روى عـن علـى كـرم اهللا وجهـه    : الـوفي مكاشفة القلوب للغزالي ق

نور الشـمس جـزء مـن سـبعين جـزء      : وروى عن مكرمة قال. الكرسي لؤلؤة
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من نور الكرسي، ونور الكرسي جـزء مـن سـبعين جـزء مـن نـور العـرش،        

  .عين جزء من نور الحجبونور العرش جزء من سب

  القلم واللوح

روى أحمد وأبو داود والترمذي عن عبـادة بـن الصـامت رضـى اهللا عنـه      

القلـم، ثـم   : إن أول مـا خلـق اهللا  " صلى اهللا عليه وسلم :ول اهللاــقال رس: قال

فجرى القلم في تلـك السـاعة بمـا هـو كـائن إلـى يـوم         }أكتب {: هـلقال

  ".القيامة

إن أول مـا خلـق اهللا   " :ماء علـى أن المقصـود بقولـه    وذهب جمهور العل

على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، أي لمـا يخـص خلقـه فقـد خلـق      " القلم

  .قبل السموات واألرض والمالئكة وسائر مخلوقاته عز وجل

خلـق اللـوح المحفـوظ    :" قال السيوطي بسند جيـد عـن عبـاس أنـه قـال     

، }أكتـب علمـي فـي خلقـي    {: أن يخلق الخلقكمسيرة مائة عام فقال للقلم قبل 

  ".فجري بما هو كائن إلى يوم القيامة

  .إذن فقد خلق اللوح بعد القلم

) البـروج (ذكر اللوح المحفوظ في القرآن مرة واحدة كـان ذلـك فـي سـورة     

والبروج معناها واضح من مبناهـا فهـي قصـور مشـيدة فـي السـماء الـدنيا        

ـ  ال محفـوظ مـن أن يطلـع عليـه أي شـيطان      لتحفظها، مما يوحي بأن اللوح فع

  . مارد

. فال يعلـم مـا فيـه سـواه تعـالى     . أن اللوح عند اهللا فوق العرشبل أخبر 

واألحاديث تخبر بأن الكتابة في اللوح تمـت فـور خلقـه وخلـق القلـم، وأنهـا       

تمت قبل خلق السـموات واألرض بخمسـين ألـف سـنة ويعنـى هـذا أن القلـم        

السـموات واألرض وسـائر المخلوقـات بخمسـين ألـف      واللوح خلقا قبل خلـق  

سنة وجف القلم بما هو مكتوب فال يـزاد علـى ذلـك وال يـنقص، ولكـن ينقـل       

  .منه ما سيجرى في الخلـق أوالً بأول
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  أسماء وصفات اللوح

له، هي في نفس الوقت صـفاته  ذكر بالقرآن الكريم للوح المحفوظ سبعة أسماء

كتـاب   -كتاب حفيظ  -كتاب مسطور  -كتاب مكنون -أم الكتاب  -الكتاب : (وهي

  ).إمام مبين -مبين 

  :وقد وردت في قوله تعالى

)1 (تَابِ اللَّهي كا فرشَه شَراثْنَا ع اللَّه نْدورِ عةَ الشُّهدع ِإن)36:التوبة (  

)2 (يمكح يلنَا لَعيتَابِ لَدالْك ي ُأمف ِإنَّهو)4:خرفالز (  

)3 ( كَرِيم آنلَقُر ِإنَّه)77 (ٍكْنُونتَابٍ مي كف)الواقعة  (  

)4 ( ِالطُّورو)1 ( ٍطُورستَابٍ مكو)2 (ٍنْشُورقٍّ مي رف )الطور  (  

)5 (ٌيظفح تَابنَا كنْدعو منْهم ضاَألر ا تَنْقُصنَا مملع قَد )4:ق (  

)6 (ا ممبِينٍ وتَابٍ مي كضِ ِإال فاَألرو اءمي السف ةغَاِئب ن)75:النمل (  

)7 (ٍبِينامٍ مي ِإمف نَاهيصأح ءكُلَّ شَيو)12:يس.(  

مـرة عـن اللـوح     24مـرة منهـا    230وقد ورد ذكر الكتاب فـي القـرآن   

  . المحفوظ

  المكتوب في اللوح

ضح ما هـو المكتـوب فـي هـذا اللـوح أو     لدينا عدة آيات، وعدة أحاديث تو

  ).الكتاب(

فمن قراءة اآليات األربعة والعشرين التي وردت عـن اللـوح المحفـوظ نجـد     

يقـول  : أنه قد سجل فيه كـل شـيء، ولتفصـيل أدق نسـتعرض بعـض اآليـات      

  :تعالى

ري الْبا فم لَمعيو وا ِإال ههلَمعبِ ال يالْغَي حفَاتم هنْدعو    ـنـقُطُ ما تَسمرِ وحالْبو

ورقَة ِإال يعلَمها وال حبة في ظُلُمات اَألرضِ وال رطْبٍ وال يابِسٍ ِإال في كتَابٍ مبِـينٍ 
  ).59:األنعام(
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تخبرنا هذه اآلية أنه سبحانه وتعالى عنده مخـازن الغيـب، والمفـاتيح التـي     

وأنه ال علم ألحـد مـن خلقـه بشـيء مـن األمـور        تفتح بها ال يعلمها إال هو،

الغيبية التي استأثر اهللا بعلمها وفي هـذا مـا يـدفع أباطيـل الكهـان والمنجمـين       

والرمليين والعرافين وقراء األبـراج والحـظ والكـف والفنجـان وغيـرهم ممـا       

مـن   "وقـد قـال   . ليس من شأنهم وال يدخل في قدرتهم وال يحيط بـه علمهـم  

  ". منجماً فقد كفر بما أنزل على محمد أتى كاهنا أو

وهو سبحانه يعلم ما في البر والبحر من حيوان وطير وحشرات وأسماك وجماد 

من ورقة شـجر  : أي ما تَسقُطُ من ورقَة ِإال يعلَمهاًعلم ال يخفي عليه منهم شيئا

أي باطنها أو األمكنة  رضِ وال حبة في ظُلُمات اَألإال يعلم بزمن سقوطها ومكانها 

ويشمل هذا الوصف  وال رطْبٍ وال يابِسٍ المظلمة منها إال يعلمها سبحانه وتعالى 

  .جميع  الموجودات

مـا فـي األرض مـن شـجرة وال مغـرز إبـرة إال       : قال عبد اهللا بن الحارث

  .وعليها ملك يأتي اهللا بعلم رطوبتها إذا رطبت ويبوستها إذا يبست

ن األرض حتى لو مغرز إبرة ثم جف ألخبر الملك ربه إذا ابتل ـابتل جزء مفلو 

فـي الْبـر   وفي هذه اآلية يخبر عز وجل بنى آدم أنه يعلم كل الكائنات . وإذا يبس

وال رطْـبٍ  ويعلم كل الجمادات  وما تَسقُطُ من ورقَةل الحركات ـويعلم كوالْبحرِ

في كتَـابٍ  وكل ذلك مدون  وال حبة في ظُلُمات اَألرضِ ل النباتاتوكوال يابِسٍ 

  .مبِينٍ

وما تَكُون في شَْأنٍ وما تَتْلُوا منْه من قُرآنٍ وال تَعملُون من عملٍ : ويقول تعالى

بزعا يمو يهف ونيضا ِإذْ تُفودشُه كُملَيضِ  ِإال كُنَّا عي اَألرف ةثْقَالِ ذَرم نم كبر نع

  ). 61:يونس(وال في السماء وال َأصغَر من ذَِلك وال َأكْبر ِإال في كتَابٍ مبِينٍ

وإذا كانت اآلية األولى تصف علم اهللا في الكائنات فهـذه اآليـة تصـف علـم     

  ..باداتاهللا فيما تعمله الكائنات من األعمال والع

أنه يعلم بكل عمل يقـوم بـه هـو أو أمتـه مهمـا كـان        رسوله فيخبر تعالى

ومـا  أي فـي أمـر مـن األمـور     وما تَكُون في شَْأنٍصغر هذا العمل أو دقته 

وال تَعملُـون مـن   وبدأ بأعظم الشئون وهو تـالوة القـرآن   تَتْلُوا منْه من قُرآنٍ
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أي شـهودا علـيكم وعلـى     ِإال كُنَّا علَـيكُم شُـهودا  مهما كان أياً ما كان و عملٍ

ـ  ومـا يعـزب عـن ربـك    إذ شرع فيه وعمـل   ِإذْ تُفيضون فيهأعمالكم ا ـم

وال َأصـغَر مـن ذَِلـك وال    أي وزن ذرة مـن مثْقَـالِ ذَرة  يغيب عنه أو يبعـد  

رَأكْب ومع ذلك لو كـان أصـغر منهـا أو أكبـر فكـل      . وزانوالذرة هي أصغر األ

إذن فكـل األعمـال مهمـا صـغرت مدونـة       في كتَابٍ مبِينٍ ذلك معلوم ومسجل 

  .في هذا الكتاب

ما كُلٌّ ـِا مـَوهعدتَوسما وهتَقَرسم لَمعيا وقُهرِز لَى اللَّهضِ ِإال عي اَألرف ةابد ن

أي ما من حيوان يدب على األرض إال وقد أوجب اهللا على ) 6:هود(مبِينٍ في كتَابٍ

نفسه أن يرزقه ويأتيه رزقه في أي مـكان في طين األرض أو في صخر الجبال أو 

ويعلَـم  ثم هو سبحانه. في مياه البحر أو في جو السماء، أو أي مكان يكـون  فيه

ومسـتودعها  . تقرها هو قرارها في األصالب أو األرحامفمسمستَقَرها ومستَودعها

منتهى مـا تصـل إليـه فـي األرض     : أي الموضع الذي تموت فيه، وقيل مستقرها

  . وكرها وحيث تأوي: ومستودعها

فـي األرحـام   : مسـتقرها : وقد روى عن عبـد اهللا بـن مسـعود أنـه قـال     

وصـححه   حيث تموت، ويؤكـد هـذا مـا رواه الترمـذي والحـاكم     : ومستودعها

إذا كـان أجـل أحـدكم    " النبـي قـال  وابن مردوية والبيهقي عن ابن مسعود عـن 

له إليها حاجة، حتى إذا بلغ أقصـى أثـره منهـا فيقـبض، فتقـول      بأرض أتيحت

  ".هذا ما استودعتني: األرض يوم القيامة

إذن ففي الكتاب المبـين مـدون أرزاق الـدواب أيـا كانـت وفـي أي مكـان        

       .ا أماكن بداياتها ونهاياتهاكانت ومدون فيه أيض

اتــومخَلَقَ الس موي تَابِ اللَّهي كا فرشَه شَراثْنَا ع اللَّه نْدورِ عةَ الشُّهدع ِإن

مالْقَي ينالد ذَِلك مرةٌ حعبا َأرنْهم ضاَألرو)36:التوبة.(  

بـت فـي اللـوح المحفـوظ قبـل خلـق       تبين هذه اآلية أن اهللا عـز وجـل اث  

وحـدد السـنة بـاثني عشـر     . السموات واألرض بخمسين ألف سنة مقدار الزمان

شهراً وأن ترتيب وأسماء هذه األشهر في اللوح وأنه تعـالى حـدد منهـا أربعـة     

وقولـه تعـالى   ) ذو القعدة، وذو الحجـة، والمحـرم، ورجـب   : (أشهر حرم وهي
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مالْقَي ينالد ذَِلك ي أن هذا هو الدين المسـتقيم، والحسـاب الصـحيح، والعـدد     أ

أي فـي  فَـال تَظْلمـوا فـيهِن َأنْفُسـكُم    وقال تعالى تكملة لهذه اآلية . المستوفي

إذن فمقـدار الزمـان   . هذه األشهر الحرم بارتفاع القتال فيهـا والهتـك لحرمتهـا   

قـد حـدده اهللا تعـالى    ) السنة، والشهر، واليوم، والساعة، والدقيقـة، والثانيـة  (

وأثبته في اللوح المحفوظ وذلك قبـل خلـق السـموات واألرض بخمسـين ألـف      

  . سنة

     ـلِ َأنقَب ـنتَـابٍ مـي كِإال ف كُمي َأنْفُسال فضِ وي اَألرف ةيبصم نم ابا َأصم

يرسي لَى اللَّهع ذَِلك ا ِإنَأهرنَب)22:الحديد.(  

اآلية أن ما يصاب به الناس من المصائب قد سبق بذلك قضاؤه وقدره  تبين هذه

مـن قحـط    ما َأصاب من مصيبة في اَألرضِوثبت جميع ذلك في أم الكتاب فقوله 

بـاألمراض واألسـقام وضـيق    وال في َأنْفُسكُم.مطر، وضعف نبات، ونقص ثمار

إال وهي ثابتة في اللوح المحفوظ وقوله  تَابٍِإال في كالمعاش والهم والغم والحزن

اَأهرنَب لِ َأنقَب نم   أي من قبل أن نوجد المصيبة واألنفس واألرض كلها بخمسـين

وإثبات ذلك، والعلم به على كثرة أمره يسير على  ِإن ذَِلك علَى اللَّه يسيرألف سنة 

الءات األنفس لكل الخلـق مثبتـه فـي    إذن كل مصائب األرض وابت. اهللا غير عسير

  .اللوح  المحفوظ

قَـاَل علْمهـا عنْـد ربـي فـي      ) 51(قَاَل فَما باُل الْقُرونِ اُألولَـى  :قال تعالى

  ). طه()52(كتَابٍ ال يضلُّ ربي وال ينسى 

عندما أخبر موسى عليه السالم فرعون بأن ربـه هـو الـذي أرسـله، وهـو      

قه ورزقه وقدر فهدى ودعاه لإليمـان، شـرع فرعـون يحـتج بـالقرون      الذي خل

أي مـا بالهـا    فَمـا بـاُل الْقُـرونِ اُألولَـى    األولى أي الذين لم يعبدوا اهللا فقال

وهي لم تقر بالرب الذي تدعو إليه يا موسى، بل عبـدت األوثـان ونحوهـا مـن     

ـ   المخلوقات فأجابه موسى  بر نْـدـا عهلْميقَاَل ع     أي إن علـم هـؤالء الـذين

عبدوا األوثان ونحوها محفوظ عند اهللا في كتابه سـيجازيهم عليهـا فهـي مثبتـه     

أي ال يشـذ وال يغيـب عنـه شـيء      ال يضلُّ ربي وال ينسىفي اللوح المحفوظ 

وال يفوته صغير وال كبير وال ينسى شـيئا، فعلمـه تعـالى بكـل شـيء محـيط،       

  . تبارك وتقدس
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في اللــوح المحفوظ كل أحـداث التـاريخ وكـل مـا فعلتـه القـرون       إذن ف

التي عاشت على األرض، وقد أخبــر تعالى فـي القـرآن بمـا كـان مـن قـوم       

  . نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب األيكة وقوم تبع وما قبلهم وما بعدهم

كتَـابٍ مبِـينٍ   وما مـن غَاِئبـة فـي السـماء واَألرضِ ِإال فـي      :قال تعالى
أي ما من شيء مخفي عن خلقـه وغائـب عـنهم فهـو مبـين فـي       ) 75:النمل(

  . اللوح المحفوظ

أي ما ) 6:ق(قَد علمنَا ما تَنْقُص اَألرض منْهم وعنْدنَا كتَاب حفيظٌ : وقال تعالى

غابـت أجسـاد    تأكله األرض تذيبه فيها من أجسادهم فإن ذلك ال يغيب عن اهللا فلو

الموتى في األرض وبليت وذهبت في بقاع األرض براً أو بحراً فإن علم ذلك مسـجل  

َألَم تَعلَم َأن اللَّه يعلَـم مـا فـي    .في اللوح فإذا كانت األرض تنقص فالكتاب يحفظ

هـذه اآليـة   ). 70:الحج(رالسماء واَألرضِ ِإن ذَِلك في كتَابٍ ِإن ذَِلك علَى اللَّه يسي

وهذا أمر على . تجمل ما في اللوح، وهو علمه سبحانه وتعالى في السماء واألرض

  .وهذه اآلية تبينها وتفصلها األحاديث. اهللا يسير فهو الخالق، القادر، العليم

بل قبـل  . فاألحاديث تبين أن المكتوب في اللوح هو علم اهللا في خلقه منذ خلقهم

ذا األمر هو الذي يفسر لنا بسـهولة  ـوه. إلى يوم القيامة. ألف سنةذلك  بخمسين 

هل : مسألة القدر، واالختيار والجبر، وتجيب عن سؤال الناس الخالد إلى يوم القيامة

  اإلنسان مسير أم  مخير؟ 

فما اإلجبار فـي  . إذ أن األخبار واآلثار تقول بأن اهللا تعالى كتب علمه في خلقه

ب للناس ولم يكتب عليهم فالقلم أمر بأن يكتب علم اهللا في خلقـه،  هذا؟ إنه تعالى كت

ألنه تعالى . فكل ما ستفعله الخالئق إلى قيام الساعة كتب، لعلم اهللا به. وقضاؤه فيهم

  ). بكل شيء عليم(

ونعلم أن هذا الكتاب ينسخ منه كل الكتـب لـذا سـمى بـأم الكتـاب، فجميـع       

  . ءنبياالمالئكة على األالكتب المنزلة نسخت منه ونزلت بها 

وقد نزل القرآن بعد نسخه من اللـوح المحفـوظ إلـى السـماء الـدنيا ليلـة       

  . القدر كذلك تخبرنا األحاديث أن ثمة كتب أخرى نسخت من اللوح المحفوظ

هذان الكتابان لـم يكتـب فيهمـا مـا     . فهناك كتابان نسخا من اللوح المحفوظ
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. حـدهم علـى أسـماء أهـل الجنـة كلهـم      ستفعله الخالئق، بل أسمائهم فيشمل أ

  . والثاني يشمل على أسماء أهل النار عن آخرهم

روى .وهؤالء وأولئك لم يكتب اهللا تعالى عليهم مصائرهم ولكن كتب علمه فيهم

صلى اهللا عليه خرج علينا رسول اهللا : الترمذي في سننه عن عبد اهللا بن عمرو قال

اهللا إال أن  رسولال يا: فقلنا" ما هذان الكتابان؟أتدرون :" وفي يده كتابان، فقالوسلم 

هذا كتاب رب العالمين، فيه أسماء أهـل الجنـة،   " فقال للذي في يده اليمنى. تخبرنا

ثم " وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل عن أخرهم، فال يزاد فيهم وال ينقص منهم أبداً

هل النار وأسـماء آبـائهم   هذا كتاب رب العالمين فيه أسماء أ:" قال للذي في شماله

ففيم : فقال أصحابه" وقبائلهم ثم أجمل عن أخرهم، فال يزاد فيهم وال ينقص منهم أبداً

الصواب فـي  : السداد(سددوا وقاربوا :" العمل يا اهللا، إن كان أمر قد فرغ منه؟  قال

ا فإن أصحاب الجنة يختم لهم بعمل أهل الجنة وإن عملو) القول والعمل والقصد فيهما

ثم قـال  ". وإن أصحاب النار يختم لهم بعمل أهل النار وإن عملوا أي عمل. أي عمل

فرغ ربكم من العباد فريق :" بيديه فنبذهما ثم قالصلى اهللا عليه وســلمرسول اهللا 

ولهـذا  . حديث حسن غريـب صـحيح  : قال الترمذي". في الجنة، وفريق في السعير

  . ري في باب القدرالحديث شاهد هو حديث حذيفة عند البخا

واهللا . أنهما كانا مرئيين لهم) في يده كتابان(فنبذهما بعد قوله : وظاهر قوله

أعلم فهذان الكتابان نسخا من اللوح المحفوظ الذي فيه كل شيء عن الخالئق، 

  . أعمالهم وأسمائهم

كما شمل اللوح أيضا على كل كائن من خلق اهللا من قطر ونبات، أو نفـس، أو  

  . أجل رزق، أو

كذلك يشمل اللوح تصريف اهللا في خلقه من إحيـاء وإماتـة وخلـق ومغفـرة     

للذنوب، وتفريج للكـروب، ورفـع ألقـوام وخفـض آلخـرين، وإعـزاز ألنـاس        

كـلَّ يـومٍ   وإذالل آلخرين، كل ذلك ثابت في أم الكتاب فذلك تفسـير قولـه تعـالى    

إن هللا عـز وجـل فـي كـل      :قال عبد اهللا ابن عبـاس ) 9:الرحمن(هو في شَْأنٍ

له في كل نظـرة شـأن، يخلـق ويحيـى     يوم ثالثمائة وستون نظرة في هذا اللوح

  . ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء
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  : ومجمل القول في المكتوب في اللوح

أسـمائهم وأسـماء آبـائهم    : كل أسـماء الخالئـق مدونـه فـي الكتـاب     * 

  . وقبائلهم

م فـي الـدنيا إلـى دخـولهم الجنـة أو      كل ما تفعله الخالئق منذ إيجـاده ** 

  .  النار

كل ما يفعله اهللا تعالى فيهم من تصريف وتدبير إلى قيام الساعة، وهـذا  * * * 

وليس  لَنَاوقوله ) 51:التوبة(قُْل لَن يصيبنَا ِإال ما كَتَب اللَّه لَنَاتفسير قوله تعالى 

كَتَب علَى نَفْسـه  دهم، ألنه تعالى علينا أي ما كتب سيكون في صالح الخالئق ال ض

وهو على كـل شـيء   . وهذه هي مشيئة اهللا تعالى في خلقه) 12:األنعام(الرحمةَ

وما شاء اهللا كان وما لم يشأ لم يكن وأنه تعالى علم ما كان وعلم مـا يكـون   . قدير

  .وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون

  اإليمان بالقدر

واجـب، وال يكمـل    -علـم اهللا المثبـت فـي كتابـه      وهـو  -اإليمان بالقدر 

لكن ال يجب أن يحتج بـه أحـد علـى تـرك العمـل      . إيمان المؤمن إال بالتسليم به

  . وعلى مخالفة ما أمر اهللا، وإنما يحتج بالقدر على المصائب دون المعايب

  :  قالصلى اهللا عليه وسلموقد روى مسلم أن رسول اهللا 

وإن أصـابك شـيء فـال    . استعن بـاهللا وال تعجـز  احرص على ما ينفعك، و" 

تقل لو أنى فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر اهللا وما شاء فعـل، فـإن لـو تفـتح     

  ".عمل الشيطان

ومما اتفق عليه سلف األمة وأئمتها إيمانهم مع إيمانهم بالقضاء : قال ابن تيمية

هللا يضل من شاء ويهدى والقدر وأن اهللا خالق كل شيء وأنه ما لم يشأ لم يكن وأن ا

من يشاء، أن العباد لهم مشيئة وقدرة، يفعلون بقدرتهم ومشيئتهم مـا أقـدرهم اهللا   

إن العباد ال يشاءون إال أن يشاء اهللا وهذا القدر هو ما ينبغـي أن  : عليه مع قولهم

وألن . يعلم وال يجب الخوض أكثر من ذلك، وال المجادلة فيه ألن العقل ال يطيق ذلك

ان يفتح هنا باباً واسعاً ليدخل فيه، لذلك غضبالنبي غضباً شديداً عندما خـرج  الشيط
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على أصحابه يوماً وهم يتنازعون في القدر، حتى أحمر وجهه كأنمـا فقـيء فـي    

أبهذا أمرتم، أبهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حينما :" وجنتيه الرمان فقال

  . من صحيح سنن الترمذى"  تنازعوا فيهتنازعوا في هذا األمر عزمت عليكم أال

  اللوح فوق العرش 

صـلى اهللا  روى البخاري عن أبى هريرة رضـى اهللا عنـه عـن رسـول اهللا    

لما قضـى اهللا الخلـق كتـب فـي كتابـه، فهـو عنـده فـوق         :" قالعليه وسلم

  ".العرش، إن رحمتي غلبت غضبى

  : ويستفاد من هذا الحديث أمران

أي إن تعلــق ". إن رحمتــي غلبــت غضــبى" كتــابأن شــعار هــذا ال: األول

الرحمة غالب وسابق على تعلق الغضب، ألن الرحمـة مقتضـى ذاتـه المقدسـة،     

وأما الغضب فإنه متوقف على سـابقة عمـل مـن العبـد الحـادث، كـذلك تعنـى        

الكثرة والشمول، وعلى ذلك استمرت أحـوال األمـم بتقـديم الرحمـة فـي      : الغلبة

  . ي الرزق وغيره، ثم يقع بهم العذاب على كفرهمخلقهم بالتوسع عليهم ف

في سبق الرحمة إشارة إلى أن قسـط الخلـق منهـا أكثـر مـن      : قال الطيبي

قسطهم من  الغضب، وأنها تنالهم مـن غيـر اسـتحقاق، وأن الغضـب ال ينـالهم      

فالرحمة  تشمل الشخص جنينـا ورضـيعا وفطيمـا وناشـئا، قبـل      . إال باستحقاق

ن الطاعـة، وال يلحقـه الغضـب إال أن يصـدر عنـه مـن       أن يصدر منه شيء م

  .الذنوب ما يستحق معه ذلك

وال محـذور فـي   " عنده فوق العرش" أن الكتاب: يستفاد من هذا الحديث: الثاني

ر شارح صحيح البخاري أن يكون الكتاب فـوق العـرش ألن   ـذلك كما قال ابن حج

ين العرش وكون اللوح فوق وقال بعضهم إن اللوح عن يم. العرش خلق من خلق اهللا

العرش يقتضي انفراد اهللا سبحانه وتعالى بعلم ما فيه وأنه محفوظ من الشياطين أن 

تعلم ما فيه، أو حتى المالئكة فهي أيضا ال تعلم ما فيه إال بالقدر الذي يعلمهم به اهللا 

  .ليسجلوا ما يستنسخونه منه

واألرض وأنـه مـن درة    قال بن عباس أن طول اللوح المحفوظ مابين السماء

  .بيضاء
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  الرحمن على العرش استوى

فـي كتـبهم أو نظريـاتهم العـرش بـذكر أو إشـارة،        التجريبيونلم يتناول 

أما المؤمنون به فـإن معظمهـم اآلن ال يؤمنـون باسـتواء     . ألنهم ال يؤمنون به

 اهللا علي العرش، ويقولون فيه بما لم يقل اهللا تعالى فيـه عـن نفسـه، وال قالـه    

بـل ذهـب كثيـر مـن علمـاء اليـوم       . ه وال علماء األمة قبل عصر اإللحادسولر

المتأثرين بهذا العصر إلى أن اهللا ليس على العـرش، ولـيس هـو فـي السـماء      

  .وال في أي مكان بل هو في كل مكان

هذا الكالم الخطير، والذي يعتبر مرحلة بين الكفر واإليمان ألنهم يؤمنون بوجود 

باستواء اهللا عليه، ويؤمنون باهللا وال يؤمنون بأنه في السـماء   العرش، وال يؤمنون

وقد قال بهذا القول قـديماً فئـة سـماها    . بل بأنه في كل مكان، ويحل في كل شيء

) التجريبيون(، أما اآلن فيقول بهذا القول )المعطلة، والمعتزلة، والجهمية(المسلمون 

  .لمين اآلنوبنفس أسلوب التبعية يقوله كثير من علماء المس

التـي قـال فيهـا عـن اإللـه الـذي       ) د:كالرنس إب(وقد ذكرنا مقالة الدكتور 

يؤمن به وأنه ليس مستوٍ على عرشـه كمـا تقـول الكتـب السـماوية، إذ قـال       

والحق أن التفكير السليم واالسـتدالل المسـتقيم يفرضـان علـى عقولنـا      :" الرجل

د الكثيـرون؟ أمـا وجهـة نظـر     فكرة وجود اهللا ولكن هل هللا وجود ذاتي كما يعتق

العلم فإنني ال أسـتطيع تصـور اهللا تصـورا ذاتيـا، بحيـث تسـتطيع أن تدركـه        

األبصار أو أن يحل في مكان دون آخـر أو أن يجلـس علـى كرسـي أو عـرش      

  ". كما تصف لنا الكتب المقدسة اإلله

نا ه ذكرون. وكما تأثر علماء اإلسالم بهؤالء في علومهم تأثروا بهم في عقيدتهم

" ئنا فيقول رحمـه اهللا علماكثير من وهو يعبر عن ) عبد الرازق نوفل(مقولة الشيخ 

سبحانه وتعالى فيبسط يده بالدعاء ويرفع بصره إلى السماء فكأنه بذلك من يدعو اهللا

  ".فاهللا سبحانه وتعالى في كل مكان -دون قصد يقينا  -يحدد مكان اهللا في السماء 

نـه تعـالى لـيس مسـتوٍ     ٍإبل هو في كـل مكـان و   ن اهللا ليس في السماءإ(

وهـو   .هذا ما يقـول بـه أكثـر المسـلمين اآلن    )على العرش وإنما مستولٍ عليه

ليس فـي السـماء بـل فـي     : كالم جد خطير، يقول اهللا أنه في السماء، ويقولون
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وهـم يقولـون لـم يسـتو عليـه      ) استوى على العرش(واهللا يقول أنه . كل مكان

  . بل استولى

ورد هنا رأي اإلسالم في هذا األمر الجلل والذي جهلـه الكثيـر مـن دعـاة     سن

اإلسالم ولخطورة األمر فإننا سنستدل في قولنـا علـى المصـادر الثالثـة األولـى      

أمـا الجـدال   ). الكتـاب والسـنة واإلجمـاع   (لألحكام الشرعية المتفق عليها وهي 

هـذه الثالثـة ونطبـق مـا     والتفلسف وأقوال المتكلمين وما شابه فال تلزمنا بعـد  

وُأوِلـي اَألمـرِ    رسـول يا َأيها الَّذين آمنُوا َأطيعـوا اللَّـه وَأطيعـوا ال   أمر اهللا به

ِإن كُنـتُم تُْؤمنُـون بِاللَّـه    : منْكُم فَِإن تَنَازعتُم في شَـيء فَـردوه ِإلَـى اللَّـه وال    

  ).59:النساء(ير وَأحسن تَْأوِيالوالْيومِ األخرِ ذَِلك خَ

  هللا في السماء 

أن اليهـود افترقـت إلـى واحـد     صلى اهللا عليه وسـلم  لقد أخبر خاتم األنبياء 

وسبعين فرقة والنصارى إلى اثنـين وسـبعين فرقـة وأن أمتـه سـتفترق إلـي       

  . ثالث وسبعين فرقة وأن كلها في النار إال واحدة

  ".مثل الذي عليه أنا وأصحابي:" اهللا؟ قالرسولوما هي يا : قالوا

وعن الذي كان عليه اهللا وأصحابه في هذا األمر يحـدثنا ابـن تيميـة رحمـه     

والـذي يـرد فيـه علـى الـذين يعتقـدون       ) األسـماء والصـفات  (اهللا في كتاب 

أن اهللا تعالى ليس في السماء وإنمـا هو فـي كـل مكـان قـال رحمـه      : ويقولون

تـركتكم علـى المحاجـة البيضـاء     " صـلى اهللا عليـه وسـلم   قال رسول اهللا: اهللا

 إال كـان حقـا عليـه أن    رسـوالً  ما بعث اهللا. ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك

  ".يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم

اهللا مقاما فـذكر بـدء الخلـق حتـى دخـل أهـل       رسول قام فينا " وقال أبو ذر

  ".ازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيهالجنة من

ومـا طـائر يطيـر      صلى اهللا عليـه وسـلم  لقد توفي رسول اهللا" وقال أيضا

فكيـف يكـون   : يقـول ابـن تيميـة   ". بجناحيه في السماء إال ذكر لنا منـه علمـا  

ــارى،    ــولون، الحي ــبوقون، المفض ــون، المس ــون، المنقوص ــؤالء المحجوب ه

، أعلم باهللا وأسمائه وصـفاته وأحكـم فـي بـاب ذاتـه وآياتـه مـن        المتهوكون
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السابقين األولين، مـن المهـاجرين واألنصـار والـذين اتبعـوهم بإحسـان مـن        

اء وخلفاء الرسل وأعالم الهدى ومصـابيح الـدجى الـذين بهـم قـام      نبيورثة األ

علـم  الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقـوا، الـذين وهـبهم اهللا مـن ال    

اء، فضـال عـن سـائر األمـم الـذين      نبيوالحكمة ما برزوا به على سائر أتباع األ

ال كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف، وبـواطن الحقـائق، بمـا لـو جمعـت      

  .حكمة غيرهم إليها الستحيا من يطلب المقابلة

صـلى  وإذا كان كذلك فهذا كتاب اهللا من أولـه إلـى آخـره، وسـنة رسـوله     

من أولها إلى آخرها، ثم عامـة الصـحابة والتـابعين، ثـم كـالم      سلماهللا عليه و

سائر األئمة، مملوءة بما هو إما نص وإمـا ظـاهر فـي أن اهللا سـبحانه وتعـالى      

هو العلي األعلى وهو فوق كـل شـيء وهـو علـى كـل شـيء، وأنـه فـوق         

  :     مثل. العرش، وأنه فوق السماء

الطَّي مالْكَل دعصي هيرفعهِإلَي اِلحُل الصمالْعو ب)10:فاطر  (  

إلى كعافرو فِّيكتَوِإنى م)55:آل عمران  (  

هِإلَي اللَّه هفَعبْل ر)158:النساء (  

ورتَم يفَِإذَا ه ضاَألر فَ بِكُمخْسي َأن اءمي السف نم نتُم16(َُأَأم (  ـنم نتُمَأم َأم

  )الملك(السماء َأن  يرسَل علَيكُم حاصبا في

هِإلَي وحالرالِئكَةُ والْم جرتَع)4:المعارج (  

هِإلَي جرعي ضِ ثُمِإلَى اَألر اءمالس نم راَألم ربدي)5:السجدة (  

م لُونفْعيو هِمقفَو نم مهبر خَافُونيونرْؤما ي)50:النحل (  

لَىاَألع كبر ماس حبس)1:األعلى (  

     ابـبلُـغُ اَألسلِّـي َأبا لَعحـرنِ ِلـي صاب اناماهي نوعرقَاَل ف36(َو (  ابـبَأس  

ـِع  ِإلَى ِإلَه موسى وِإنِّي الَظُنُّه كَاذبا          ).غافر  (السمــوات فََأطَّل

فقوله تعالى مخبراً عن فرعون دليل على أن موسى عليه السالم أخبر فرعـون  

بأن إلهه في السماء، فأراد أن يلتمس األسباب للوصول إليه تمويها على قومه، فأمر 

أي موسـى   وِإنِّي الَظُنُّهله الصرح، ثم عقب على ذلك بقولهوزيره هامان أن يبن
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ابكَاذ ه من كون إلهه في السماء، فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليـه  فيما أخبر ب

إن فرعون كذب موسى في أن إلهه في السماء، وهو نفس ما يقوله هـؤالء  . نسباً

ثم اآليات التي تتحدث عن الكتـب التـي   ) أي أنهم يؤيدون فرعون ويكذبون موسى(

لى أن اهللا في السـماء أنزلها اهللا على عباده وكذلك اآليات التي أنزلها عليهم لتدل ع

يدميمٍ حكح نتَنزِيٌل م)42:فصلت(ِّقبِالْح كبر نٌل منَزم)114:األنعام ( قَاَل اللَّه

 كُملَيا علُهنَزِإنِّي م)115:المائدة .(  

وفي األحاديث الصحاح والحسان ما ال يحصى إال بالكلفة مثل قصـة معراجـه   
ئكة من عند اهللا وصعودها إليه، وقوله في المالئكة الذين يتعاقبون فيكم ونزول المال

  :بالليل والنهار

  ".فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم" 

أال تأمنوني وأنا أمين من في السماء يـأتيني  " وفي الصحيح من حديث الخوارج

خبر السماء صباحا ومساء."  

شيبة وأحمد في الزهد وابن أبـى حـاتم عـن أبـى الصـديق      وأخرج ابن أبى 

خـرج سـليمان بـن داود يستسـقي بالنـاس، فمـر علـى نملـة         :" الناجي قال

اللهـم إنـا خلـق مـن     : مستلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول

فقـال سـليمان   . فإما أن تسقينا وإمـا أن تهلكنـا  . خلقك ليس بنا غنى عن رزقك

  ". جعوا فقد سقيتم بدعوة غيركمار: للناس

ربنا الـذي فـي السـماء، تقـدس اسـمك، أمـرك فـي        " رقيةـوفي حديث ال

اغفـر  . السماء واألرض، كما رحمتك في السـماء، اجعـل رحمتـك فـي األرض    

لنا حوبنا وخطايانا أنت رب  الطيبين، أنزل رحمـة مـن رحمتـك، وشـفاء مـن      

أحـد مـنكم، أو اشـتكى أخ لـه     إذا اشـتكى  :" قـال  ". شفائك على هذا الوجـع 

  ".ربنا الذي في السماء:" فليقل

  ".حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها اهللا تعالى" وقوله في حديث قبض الروح

إن اهللا حيى كريم يستحي من عبده إذا رفـع  " وقوله في الحديث الذي في المسند

  ".يديه إليه أن يردهما صفرا
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  ".يا رب، يا رب:" وليمد يديه إلى السماء يق:" وقوله

  .في السماء: قالت" أين اهللا؟:" للجاريةوفي حديثه 

  ".اعتقها فإنها مؤمنة:" قال. اهللا رسول أنت: قالت" فمن أنا؟:" قال

هـو  صلى اهللا عليه وسـلم وقولة أمية بن أبى الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي 

  :قال حيث" آمن شعره وكفر قلبه:" وغيره من شعره فاستحسنه وقال

  ربنا في السماء أمسى كبيرا        مجدوا اهللا فهو للمجد أهل 

  :وأقره عليهصلى اهللا عليه وسلموقول عبد اهللا بن رواحة الذي أنشد للنبي 

  وفوق العرش رب العالـمين         وإن العرش فوق الماء طاف 

لفظية والمعنوية إلى أمثال ذلك، مما ال يحصيه إال اهللا، مما هو من أبلغ المتواترات ال

صلى اهللا عليه وسلمالتي تورث علما يقينياً من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول 

أن اهللا سبحانه على العرش وأنـه فـوق   : المبلغ عن اهللا، ألقى إلى أمته المدعوين

كما فطر اهللا على ذلك جميع  األمـم، عـربهم  وعجمهـم فـي الجاهليـة      . السماء

  .لته الشياطين عن فطرتهواإلسالم، إال من اجتا

  أقوال السلف في االستواء

. وللسلف في ذلك من األقوال لو جمع لبلغ المئـين، أو األلوفـا  : يقول ابن تيمية

ولم يقل واحد منهم قط أن اهللا ليس في السماء، وال أنه ليس على العرش، وال أنـه  

أنه ال متصـل وال  وال أن جميع األمكنة بالنسبة إليه سواء، وال . بذاته في كل مكان

فإذا كان أصل . منفصل وال أنه ال يجوز اإلشارة إليه باألصابع ونحوها، إشارة حسية

مـأخوذ عـن تالمـذة المشـركين والصـابئين      ) أن اهللا في كل مكان(هذه المقالة 

فضال عن نفس عـالم أن   -بل نفس عاقل  -والفالسفة، فكيف تطيب لنفس مؤمن 

ويدع سبيل الذين أنعـم اهللا علـيهم مـن   . لضالينيأخذ سبيل المغضوب عليهم أو ا

  .النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين

وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شـيء ال فـي نفسـه المقدسـة، المـذكورة      

لـه ذات  بأسمائه وصفاتــه، وال في أفعالـه، فكمـا نتـيقن بـأن اهللا سـبحانه     

  .حقيقة وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية
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وهو ليس كمثله شيء، ال في ذاته وال في أفعاله، وال في صفاته، وكل ما أوجب 

نقصاً أو حدوثاً فإن اهللا منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي ال غاية 

  .فوقه

لو كان اهللا فوق العرش للزم إما أن يكـون أكبـر مـن العـرش     : فإن قال قائل

  .المحال، ونحو ذلك من الكالمأو أصغر، أو مساويا، وكل ذلك من 

والقول الفاصل ما هو عليه األمة الوسـط، مـن أن اهللا مسـتوٍ علـى عرشـه      

 .استواء يليق بجالله، ويختص به، فكما أنه موصـوف بأنـه بكـل شـيء علـيم     

أو كلمـا جاءنـا   :" ونحو ذلك ورضى اهللا عن اإلمام مالك ابـن أنـس حيـث قـال    

لجـدل  جبريل عليـه السـالم إلـى محمـد     رجل أجدل من رجلٍ تركنا ما جاء به 

  ". هؤالء

: ال أعـرف ربـى فـي السـماء أم فـي األرض     : قال أبو حنيفة في رجل قـال 

وعرشـه فـوق   ) 5:طـه (الرحمن علَى الْعرشِ اسـتَوى : فقد كفر ألن اهللا يقول

  . سبع سموات

تج على ذلك واح. فهذا تصريح من أبى حنيفة بتكفير من أنكر أن اهللا في السماء

وأنـه يدعي من أعلى ال من أسـفل، وكـل مـن هـاتين     . بأن اهللا في أعلى عليين

قال يحيى . الجملتين نظرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على اإلقرار بأن اهللا في العلو

. إن اهللا على العرش، بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علمـا :" بن معاذ الرازي

  ".وأحصى كل شيء عددا

أجمع اليهود والنصارى وأهل األديان مـع المسـلمين علـى أن اهللا علـى      وقد

مـن لـم يقـل إن اهللا فـوق     " :وقال محمد بـن إسـحاق إمـام األئمـة    . العرش

سمواته على عرشه، بائن من خلقه، وجب أن يسـتتاب، فـإن تـاب وإال ضـربت     

  ".عنقه ثم ألقى على مزبلة لئال يتأذى بريحه أهل القبلة وال أهل الذمة

اهللا فـي السـماء، وعلمـه فـي     :" وروى اإلمام أحمد عن مالك ابن أنس قـال 

خالفـة أبـى بكـر الصـديق     " :وقال الشافعي". كل مكان، ال يخلو من علمه مكان

  ".وجمع عليه قلــوب عباده. حق قضاه اهللا في السماء

 كانت زينب تفتخر على أزواج النبي: الـن مالك قـن إنس بـوفي الصحيح ع
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". زوجكن أهاليكن وزوجني اهللا من فوق سبع سـموات :" تقول عليه وسلمصلى اهللا

  .هذا مثل قول الشافعي

قال أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا أبى زمنين من أئمـة المالكيـة فـي كتابـه     

ومن قـول أهـل السـنة أن اهللا عـز وجـل خلـق العـرش        : قال)  أصول السنة(

ثم استوى كيـف شـاء كمـا أخبـر     . واختصه بالعلو واالرتفاع فوق جميع ما خلق

  .الرحمن علَى الْعرشِ استَوى: ن نفسه في قولهـع

. ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يـدي العـرش وأنـه موضـع القـدمين     

إذا كـان يـوم   "وذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في اآلخـرة وفيـه  

كرسـي الـذي وسـع السـموات     ثم يحـف ال . الجمعة هبط من عليين على كرسيه

ومـن  : وقـال . "واألرض لموضع القدمين، وال يعلم قدر العـرش إال الـذي خلقـه   

قول أهل السنة أن اهللا ينزل إلى السـماء الـدنيا ويؤمنـون بـذلك مـن غيـر أن       

  .يحدوا فيه حدا

ـ واعلم بأن أهل العلم باهللا وبمـا جـاءت بـه أ   : وقال اؤه ورسـله، يـرون   نبي

وأنهـم  . والعجز عن ما لـم يـدع إليـه إيمانـا    . ه نفسه علماالجهل بما لم يخبر ب

إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسـمائه إلـى حيـث انتهـي فـي كتابـه علـى        

  .لسانه

  .ودين اهللا تعالى بين الغالي فيه، والجافي والمقصر عنه

فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هـي صـفات أثبتهـا اهللا لنفسـه،     

وال معنـى السـمع والبصـر العلـم،     . معنى اليد القوة أو النعمـة أن : ولسنا نقول

وال نقول إنها جوارح، وال نشـبهها باأليـدي واألسـماع واألبصـار التـي هـي       

إن القـول إنمـا وجـب بإثبـات الصـفات ألن      : جوارح وأدوات للفعـل، ونقـول  

  .ألن اهللا ليس كمثله شيء. التوقف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها

  ).خطر في بالك فاهللا غير ذلكوكل ما (

. طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع األمة:" وقال أبو نعيم األصبهاني

في العرش صلى اهللا عليه وسلمفمما اعتقدوه أن األحاديث التي ثبتت عن النبي : قال

اهللا وأن . من غير تكييف، وال تمثيل وال تشـبيه . واستواء اهللا يقولون بها ويثبتونها
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ال يحل فيهم وال يمتزج بهم، وهو مستوٍ على .. بائن من خلقه، والخلـق بائنون منه

  ".عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه

وأجمعـوا أن اهللا فـوق   ): محجـة الـواثقين  (وقـال الحافظ أبو نعيم في كتابه 

وأنـه سـبحانه مسـتوٍ    . سمواته عالٍ على عرشه، مستوٍ عليه ال مسـتول عليـه  

ائن من خلقه والخلـق منـه بـائنون، بـال حلـول وال ممازجـة وال       على عرشه ب

  .اختالط، وال مالصقة، ألنه الفرد البائن من الخلق، والواحد الغنى عن الخلق

وأن اهللا عز وجل سميع، بصير، علـيم، خبيـر، يـتكلم، ويرضـى، ويسـخط،        

ويضحك، ويعجب، ويتجلى، وينزل كل ليلة إلى السـماء الـدنيا كيـف شـاء بـال      

كيف وال تشبيه، وال تأويل، فمـن أنكـر النـزول أو تـأول فهـو مبتـدع ضـال        

  .وسائر الصفوة من العارفين على ذلك

مـن أعـالم    -) عبد القادر بن صالح الجيالنـي (وقال الشيخ األمام أبو محمد 

أنه في : بل يقال ،وال يجوز وصفه بأنه في كل مكان):" الغنية(في كتاب  -الصوفية 

 نبـي  رش  وكونه على العرش، مذكور في كل كتاب أنزل على كـل السماء على الع

  ".أرسل، بال كيف

فـإن قـال   " :)أشـعري (وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيـب البـاقالني   

  ؟"فهل تقولون أنه في كل مكان: قائل

ولـو  . معاذ اهللا، بل هو مستوٍ على عرشـه، كمـا أخبـر فـي كتابـه     : لهقيل

بطن اإلنسـان وفمـه، والحشـوش، والمواضـع التـي      كان في كل مكان لكان في 

  ."ذكرهاعن يرغب 

ومـن الخطـأ القـول أن مـذهب السـلف هـو       : قال محمـد خليـل هـراس    

فإن السلف لـم يكونـوا يخوضـون فـي علـم المعنـى، وال كـانوا        ): التفويض(

يقرءون كالماً ال يفهمون معنـاه، بـل كـانوا يفهمـون معـاني النصـوص مـن        

ثبتونها هللا عز وجل، ثم يفوضـون فيمـا وراء ذلـك مـن كنـه      الكتاب والسنة، وي

:" الصفات أو كيفتها كما قال مالك حين سئل عـن كيفيـة اسـتوائه علـى العـرش     

  ".االستواء معلوم والكيف مجهول

هذه اآلية المحكمة من كتاب اهللا عز وجـل  لَيس كَمثْله شَيءوعن قوله تعالى
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في باب الصفات، فإن اهللا عز وجل قد جمع فيهـا  هي دستور أهل السنة والجماعة 

بين النفي واإلثبات، فنفي عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا فدل علـى أن  

المذهب الحق، ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة وال إثباتها مطلقـاً  

  .كما شأن الممثلة، بل إثباتها بال تمثل

ون بأن اهللا تعـالى فـي كـل مكـان بذاتـه، بـل       فأهل السنة والجماعة ال يقول

في السماء مستوٍ على عرشـه، بـائن مـن خلقـه،     : إنهم يعتقدون بأن اهللا تعالى

االسـتواء معلـوم   (بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كمـا قـال مالـك وغيـره     

  ). والكيف مجهول

أما ما يشغب به أهـل التعطيـل مـن إيـراد اللـوازم الفاسـدة علـى تقريـر         

ستواء فهي ال تلزمنـا ألننـا ال نقـول بـأن فوقيتـه علـى العـرش كفوقيـة         اال

  .المخلوق على المخلوق

أما ما يحاولون بـه صـرف اآليـات الصـريحة عـن ظواهرهـا بالتـأويالت        

: الفاسدة التي تـدل علـى حيـرتهم واضـطرابهم، كتفسـيرهم اسـتوى بمعنـى       

إلـى  ) قصـد (بمعنـى  ىاسـتَو و) إلى(وجعلها بمعني  علَىاستولى أو حملهم 

آخر تأويالتهم، فكلها تشغيب بالباطل، وتغيير في وجـه الحـق، وال نـدرى مـاذا     

لـيس فـي   : أيريـدون أن يقولـوا  . يريد أولئك الذين يعطلون أسماء اهللا وصـفاته 

  السماء رب يقصد، وال فوق العرش إلـه يعبد؟ فأين يكون إذن؟ 

ا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين، ونسو

ورضى بجوابها حين قالت . بأين اهللا: صلوات اهللا وسالمه عليه قد سأل عنه الجارية

بأين كان ربنـا قبـل أن يخلـق السـموات     : وقد أجاب كذلك من سأله. في السماء

ولم يرووا عنه بأنه زجر السائل، وال قال له إنك غلطت . واألرض بأنه كان في عماء

  .ؤالفي الس

كـان وال مكـان قبـل خلـق     : (وقصارى ما يقوله المتحذلقون منهم عـن اهللا 

  ).المكان

كـان اهللا ولـم يكـن شـيء قبلـه، ثـم خلـق السـموات         :" بل الحق أن يقال

وثـم هنـا للترتيـب    " واألرض وكان عرشه على الماء، ثم استوى علـى العـرش  
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  .الزماني ال لمجرد العطف

  :آيات االستواء

  :ير في القرآن يذكر عز وجل أنهفي سبع آيات ال غ

ِشرلَى الْعى عتَواس  

)1(   ىـتَواس امٍ ثُـمَأي تَّةي سف ضاَألرو اتــومي خَلَقَ السالَّذ اللَّه كُمبر ِإن

  )54:األعراف(علَى الْعرشِ 

)2 (   و اتـــومي خَلَـقَ السالَّـذ اللَّه كُمبر ِإن     ـامٍ ثُـمَأي ـتَّةـي سف ضاَألر  

  )  3:يونس(استَوى علَى الْعرشِ يدبر اَألمر        

)3 (        لَـىى عـتَواس ـا ثُـمنَهوتَر ـدمـرِ عبِغَي اتـــومالس فَعي رالَّذ اللَّه  

  ) 2:الرعد(الْعرشِ وسخَّر الشَّمس والْقَمر         

)4(  ىتَوشِ اسرلَى الْعع نمحالر)5:طه  (  

)5(    ىـتَواس ـامٍ ثُـمَأي تَّةي سا فمنَهيا بمو ضاَألرو اتــومي خَلَقَ السالَّذ  

  ) 59:الفرقان(علَى الْعرشِ  

)6 ( ـ منَهيا بمو ضاَألرو اتــومي خَلَقَ السالَّذ اللَّه     ـامٍ ثُـمَأي ـتَّةـي سا ف  

  )    4:السجدة(استَوى  علَى الْعرشِ          

)7(ِشرلَى الْعى عتَواس امٍ ثُمَأي تَّةي سف ضاَألرو اتــومي خَلَقَ السالَّذ هو
  ). 4:الحديد(

ـ    ق السـموات  من هذه اآليات السبع نرى أن اهللا تعالى ذكر االسـتواء بعـد خل

تَنزِيال ممن خَلَقَ وفيها ) 4(ه سبقتها اآلية ـن سورة طـم) 5(واألرض حتى اآلية 

هنا كما هـو  ) ثم(و الرحمن علَى الْعرشِ استَوىثم  اَألرض والسمــوات الْعلَى

كـان  " وفي األحاديث. معلوم للترتيب أي أن االستواء تم بعد خلق السموات واألرض

وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلـق  . اهللا ولم يكن شيء غيره

  ".السموات واألرض

فالعرش مخلوق قبل السـموات واألرض، لكـن االسـتواء كمـا هـو واضـح       
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  .من اآليات بعد خلق السموات واألرض

ومـن  :" على لسـان المسـيح عليـه السـالم    ) 23/22(وقد ورد بإنجيل متى 

  ".قد حلف بعرش اهللا وبالجالس عليهحلف بالسماء ف

  الرد على من تأول االستواء

لم يظهر القول بأن اهللا تعالى في كـل مكـان فـي عصـور السـلف إال مـن       

وذلـك بعـد ترجمـة كتـب     ) المعطلة، والمعتزلة، والجهميـة (فرق سماها العلماء 

  .الفالسفة، وكتب الصابئين والمشركين

. هم حتى انتهت الفتنـة وأخمـدت نيرانهـا   وقام أهل السنة والجماعة بالرد علي

وانتشـر بـين   ) عصر النهضـة (لكنهـا عادت وظهرت من جديد بعد عصر اإللحاد 

علماء المسلمين ال عوامهم أن اهللا تعالى في كل مكان، أما االسـتواء فقـد أولـوه    

ـ   كقوله) القرب(و) المعية(واحتجوا بآيات . باالستيالء  تُموهو معكُم َأيـن مـا كُنْ
وقوله  ونَحن َأقْرب ِإلَيه من حبلِ الْورِيدوكقولـه  ال تَحزن ِإن اللَّه معنَاوكقوله 

ونرصال تُب نلَكو نْكُمم هِإلَي بَأقْر ننَحو)85:الواقعة.(  

وعلـى حججهـم   ) األسـماء والصـفات  (ورد ابن تيمية على هؤالء في كتـاب  

بـل  . ليس في القرآن وصف الرب تعالى بـالقرب مـن كـل شـيء أصـال     :" لفقا

وِإذَا سـَألَك عبـادي عنِّـي    كقولـه تعـالى   . قربه الذي في القرآن خاص ال عـام 

فهـو سـبحانه وتعـالى    ) 186:البقـرة (فَِإنِّي قَرِيب ُأجِيب دعوةَ الداعِ ِإذَا دعـانِ 

  .قريب ممن دعاه

ين عن أبـى موسـى األشـعري أنهـم كـانوا مـع النبـي        وكذلك في الصحيح

يـا  :" في سفر، فكانوا يرفعـون أصـواتهم بـالتكبير، فقـال    صلى اهللا عليه وسلم

وال غائبـاً إنمـا تـدعون     اأيها الناس، أربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصـم 

  ".سميعا قريبا

ـ " فقولـه ". إن الذي تدعون أقرب إلـى أحـدكم مـن عنـق راحلتـه      ذي إن ال

  .ولم يقل إنه قريب من كل موجود" تدعون أقرب إلى أحدكم

فَاسـتَغْفروه ثُـم تُوبـوا ِإلَيـه ِإن ربـي قَرِيـب مجِيـب       وكذلك قول صالح 
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فـأراد أنـه   . مقرونـة بالتوبـة واالسـتغفار    قَرِيب مجِيبومعلوم أن) 61:هود(

مجيـب  : ومعلـوم أنـه ال يقـال   . رينقريب مجيب للتائبين إليه والستغفار المستغف

  .                       وكذلك قربه سبحانه وتعالى. لكل موجود، وإنما اإلجابة لمن سأله ودعاه

السميع، البصير، الغفور، الشكور، المجيـب،  : وكذلك أسماء اهللا المطلقة كاسمه

سمه العلـيم،  القريب، ال يجب أن تتعلق بكل موجود بل يتعلق كل اسم بما يناسبه، وا

ونَحـن  : وأما قوله تعالى. لما كان كل شيء يجب أن يكون معلوما، تعلق بكل شيء

ونرصال تُب نلَكو نْكُمم هِإلَي بَأقْر)85:الواقعة (رِيدلِ الْوبح نم هِإلَي بَأقْر ننَحو
  . فالمراد به قرب مالئكته). 16:ق(

ما يكُون من نَجـوى ثَالثَـة ِإال هـو    التي في سورة المجادلة أما ألفاظ المعية ك

رابِعهم وال خَمسة ِإال هو سادسهم وال َأدنَى من ذَِلك وال َأكْثَر ِإال هو معهم َأيـن مـا   

هـو الَّـذي خَلَـقَ    سورة الحديد وفي . )7(كَانُوا ثُم ينَبُئهم بِما عملُوا يوم الْقيامة 

السمــوات واَألرض في ستَّة َأيامٍ ثُم استَوى علَى الْعرشِ يعلَم ما يلج فـي اَألرضِ  

 ا كُنْتُمم نَأي كُمعم وها ويهف جرعا يمو اءمالس ننْزُِل ما يما ونْهم جخْرا يمو  اللَّـهو

يرصب لُونما تَعبِم.  

وهـذا  . هـو معهـم بعلمـه   : قد ثبت عن السلف أنهم قـالوا : يقول ابن تيمية

كما قال ابن عبد البر وغيـره إجمـاع الصـحابة والتـابعين لهـم بإحسـان ولـم        

وهـو  قال ابن أبي حاتم في تفسيره عـن ابـن عبـاس    : يخالفهم أحد يعتد بقوله

م نَأي كُمعما كُنْتُم هو على العرش وعلمه معهم .  

المالئكـة، فإنـه   : أما آيات القرب فإن سياق اآليتـين يـدل علـى أن المـراد    

ِإذْ يتَلَقَّـى الْمتَلَقِّيـانِ عـن الْيمـينِ     ) 16(ونَحن َأقْرب ِإلَيه من حبلِ الْورِيـد  : قال

 يدالِ قَعالشِّم نعـ ) 17(و لْفا يم     يـدتع يـبقر ـهيلٍ ِإال لَدقَـو ـنظُ م)فقيـد  ) ق

القرب بهذا الزمان وهو زمان تلقـى المتلقيـين، قعيـد عـن يمـين وقعيـد عـن         

مـا يلْفـظُ مـن قَـولٍ     شمال، وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان كما قال تعالى 

يدتع يبقر هيِإال لَد   ـ راد قـرب ذات الـرب لـم يخـتص     ومعلوم أنه لو كـان الم

  . ولم يكن لذكر القعيدين والرقيب والعتيد معنى مناسب. ذلك بهذه الحال

وَأنْـتُم حينَِئـذ   ) 83(فَلَـوال ِإذَا بلَغَـتْ الْحلْقُـوم    وكذلك قوله في اآلية األخرى
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رب ذاته لـم  ـفلو أراد ق ونونَحن َأقْرب ِإلَيه منْكُم ولَكن ال تُبصر) 84(نظُرون ـَت

وإنما هذا يقال إذا كان هناك من  ولَكن ال تُبصرونيخص ذلك بهذا الحال، وال قال

والرب تعالى ال يراه فـي  . يجوز أن يبصر في بعض األحوال، ولكن نحن ال نبصره

  ب ِإلَيه منْكُمونَحن َأقْروأيضا فإنه تعالى قال . ة ال المالئكة وال البشرـذه الحالـه

وذات . فأخبر عمن هو أقرب إلى المحتضر من الناس الذين عنده في هـذه الحالـة  

ال يختص . هي في مكان، أو قيل قريبة من كل موجود: الرب سبحانه وتعالى إذا قيل

وال يكون أقرب من شيء إلى شـيء وال يجـوز أن   . بهذا الزمان والمكان واألحوال

فـإن   وِإذَا سَألَك عبادي عنِّي فَِإنِّي قَرِيـب : لخالص كما في قولهيراد به قرب اهللا ا

ذلك إنما قربه إلى من دعاه أو عبده، وهذا المحتضر قد يكون كـافراً أو فـاجراً أو   

وغير ذلـك مـن    ِإن الَّذين تَوفَّاهم الْمالِئكَةُ ظَاِلمي َأنفُسهِم:مؤمناً ولهذا قال تعالى

ومما يدل على ذلك أنه ذكره بصيغة الجمع وكل ما جاء في القرآن بصـيغة  . اتاآلي

  .الجمع فإنما تدل على أن المراد أنه سبحانه يفعل ذلك بجنوده وأعوانه من المالئكة

فإنه سـبحانه يعلـم ذلـك    ) 16:ق(ونَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفْسه:وكذلك قوله

أنـه  صلى اهللا عليه وسلمت في الصحيحين عن النبيكما ثب. ومالئكته يعلمون ذلك

  :قال

وإن . إذا هم بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملهـا كتبـت عليـه سـيئة واحـدة     " 

فالملك يعلم ما يهم به العبد مـن حسـنه وسـيئة، ولـيس     ". تركها هللا كتبت حسنة

  .ذلك من علمه بالغيب الذي اختص اهللا به

ويشمون . ئحة طيبة فيعلمون أنه هم بحسنةوقد روى ابن عيينة أنهم يشمون را

رائحة خبيثة فيعلمون أنه هم بسيئة، وهم وإن شموا رائحة طيبة ورائحـة خبيثـة   

فعلمهم ال يفتقر إلى ذلك، بل ما في قلب ابن آدم يعلمونه، بل يبصـرونه ويعلمـون   

ر وسوسة نفسه، بل الشيطان يلتقم قلبه، فإذا ذكر اهللا خنس وإن غفل قلبه عن الـذك 

ويعلم ما تهواه نفسه مـن شـهوات   . ويعلم هل ذكر اهللا أم غفل عن ذكره. وسوس

الغي فيزينها له وقرب المالئكة والشياطين من قلب ابن آدم تواترت به اآلثار، سواء 

وأما أن تكون ذات الرب في قلب كل واحد كافراً أو مؤمناً . كان العبد مؤمناً أو كافراً

بـل الكتـاب   . سلف األمة، وال نطق به كتاب وال سـنة  فهذا باطل ولم يقله أحد من

  .انتهى كالم ابن تيمية. "والسنة واإلجماع يناقض ذلك
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وهو الَّذي في السماء وهناك من يستدلون على أن اهللا تعالى في كل مكان باآلية 

يملالْع يمكالْح وهو ضِ ِإلَهي اَألرفو ِإلَه)إن أقوال المفسرين جميعـا  ف). 84:الزخرف

أنه سبحانه معبود في السماء ومعبود في األرض، أو مستحق للعبادة : على أن معناه

  .في السماء ومستحق لها في األرض

المعنـى  : قـال أبـو علـي الفارسـي    . يعبد في السـماء واألرض : قتال قتادة

  .على اإلخبار بألوهيته، ال علي كونه فيهما

باتفاق المسلمين مـع أنـه مسـتولٍ مقتـدر علـى      واالستواء مختص بالعرش 

فلـو كـان اسـتواؤه علـى العـرش      . كل شيء من السماء واألرض وما بينهمـا 

بمعنى استيالئه فهو تعالى قادر علـى السـماء واألرض ومـا بينهمـا وال يخـص      

  .العرش

. ولفظ االستواء الموجود بالكتاب والسنة وكـالم العـرب يمنـع ذلـك المعنـى     

إن العرب ال تعلم استوى بمعنى استولى ومـن قـال ذلـك فقـد     : بيقال ابن األعرا

ذُو : أعظم واختصاصه تعالى باالستواء على العـرش يـدل عليـه قولـه تعـالى     

جِيدشِ الْمرالْع  )بـل لـم   ). ذو السـماء (أو ) ذو األرض(فلـم يقـل   ) 15:البروج

عد إال العـرش، والمعـارج التـي هـي مصـا     ) ذو(ينسب شيء هللا تعـالى بــ   

  ). 2:المعارج(من اللَّه ذي الْمعارِجِالمالئكة إليه تعالى 

  العرش عظيم وهللا أعظم 

روي عبد الرحمن بـن منـده عـن عبـد اهللا بـن خليفـة عـن عمـر عـن          

إن عرشــه أو كرســيه وســع الســموات :" قــالصــلى اهللا عليــه وســلمالنبي

رواه ابـن جريـر    "واألرض وانه يجلس عليه فما يفضل منه قـدر أربـع أصـابع   

  .الطبري في تفسيره، وغيره

وهذا يدل علي عظمة اهللا عز وجل، وهو أعظم مـن العـرش، فـإن العـرش     

فـالرب مسـتوٍ عليـه كلـه ال     . علي هذه العظمة التي وصفت في الكتاب والسـنة 

يفضل منه قدر أربع أصابع وهذه غاية ما يقدر بـه فـي المسـاحة مـن أعضـاء      

كمـا يقـول فـي    . رادوا نفي القليل والكثيـر قـدروا بـه   اإلنسان، فإن الناس إذا أ

  مـا يملكُـون مـن قطْميـرٍ    )  40:النسـاء (ِإن اللَّه ال يظْلم مثْقَـاَل ذَرة النفي 
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أنـه ال يفضـل مـن    صلى اهللا عليـه وسـلم  ونحو ذلك فبين الرسول ) 13:فاطر(

أيسـر مـا يقـدر بـه وهـو      العرش شيء، وال حتى هذا القدر اليسير، الذي هـو  

  . أربعة أصابع

: والعرش على عظمته صغير في عظمة اهللا، فقد روى أبـو حـاتم فـي قولـه    

ارصاألب رِكُهال تُد)قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم   عن رسول اهللا ) 103:األنعام ":

ولو أن الجن  واإلنس والشياطين والمالئكـة منـذ خلقـوا إلـى أن فنـوا صـفوا       

  ". حاطوا باهللا أبداصفا واحدا ما أ

الَّذين يحملُون الْعرشَ ومن ه حملة وله حول ـومعلوم أن العرش ال يبلغ ذلك فل

لَهوح  )له مـتمكن فيـه أو   ليـس قولنا أن اهللا على العرش أي مماس). 7:غافر

له به، ونفينا عنه التكييف متحيز في جهة من جهاته، بل خبر جاء به التوقف فقلنا

  ). 11:الشورى(  لَيس كَمثْله شَيءإذ 

  خلق السموات واألرض

ا سيكون ـمضى خمسون ألف سنة منذ أن خلق اهللا القلم، واللوح، وكتب القلم م

في خلق اهللا، وقد علمنا أن هذه الكتابة قبل خلق السموات واألرض بخمسين ألـف  

وكان العرش، وكان أيضـا  في هذا الوقت كان اهللا، الذي كان  قبل كل شيء، . سنة

وهو الَّذي خَلَقَ السمــوات واألرض في ستَّة َأيامٍ وكَان عرشُه علَى الْماء. الماء
  . إذن فلم يكن ثم إال العرش والماء). 7:هود(

. هناك حديث يثبت وجود شيء آخر مـن أوائـل المخلوقـات، وهـو الهـواء     

:" ن أبى بشـر عـن مجاهـد قـال    ـعن أبى عوانة ع فقد أخرج سعيد ين منصور

ذكـره ابـن   " وخلقـت األرض مـن المـاء   . العرش، والماء، والهواء: بدء الخلق

ومن هذا األثـر نعـرف أن األرض التـي نعـيش فيهـا      . حجر في شرح البخاري

  . خلقت من الماء

هل سنكتفي فـي معرفـة كيفيـة خلـق     : ولكن قبل أن نفصل هذا األمر، نسأل

وهـذا  . واألرض بالمصادر اإلسالمية والتي بدورها مصدرها جميعا الوحي السموات

خاصة وهناك آية . أم سنستعين في ذلك بأقوال العلماء في أي علم وفن. من عند اهللا

أال يعطينا هذا ). 20:العنكبوت(قُْل سيروا في األرضِ فَانْظُروا كَيفَ بدَأ الْخَلْقَتقول 
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كيف بدأ الخلق؟ ونستعين في ذلك بكل : نقف لنجيب على السؤالالحق في أن نبحث و

ما أتيح لنا من إمكانيات وما وصلنا إليه من علوم؟ ولإلجابة على هذا السؤال نقـول  

ومن شـأن المـؤمن أن تكـون حركتـه     . إن المؤمنين دائما يتبعون آيات اهللا: أوالً

ير والبحث عن إجابـة هـذا   وسكنته بتوجيه اهللا، وهذه اآلية فيها طلب بل أمر بالس

إن األمر يستوجب أن نسأل  قُْل سيروا في األرضِ فَانْظُروا كَيفَ بدَأ الْخَلْقَالسؤال 

  لمن؟ .. أيضا عن هذا األمر

غير   كَيفَ بدَأ الْخَلْقَبالبحث في القرآن لم نجد إال آية واحدة تأمر بالبحث في 

َأولَم يروا ن األمر ليس للمؤمنين، بل لغيرهم فتقول أن اآلية السابقة عليها توضح أ

يرسي لَى اللَّهع ذَِلك ِإن هيدعي الْخَلْقَ ثُم ُئ اللَّهدبفَ يكَي  )والخطـاب  ) 19:العنكبوت

 وِإن تُكَذِّبوا فَقَد كَذَّب ُأمـم ذهـليس للمؤمنين ويؤكد ذلك أيضا اآلية السابقة على ه

ومـا يقطـع بـأن    ) 18:العنكبوت(  ِإال الْبالغُ الْمبِينرسول من قَبلكُم وما علَى ال

الخطاب لغير المؤمنين أن اآليات قبلها تحدثت عن تكذيب قوم نوح لنوح وتكذيب قوم 

وجاءت آية السير في األرض بعد حوار إبراهيم مع قومه حتى قيل . إبراهيم إلبراهيم

  . ، كان لقوم إبراهيمأن هذا األمر

  فإذا كان هذا خطاب لغير المؤمنين فما مدلول هذا األمر؟  

ه أن ينظروا في دليل آخر غير الـوحي  أنبيؤإنه يطلب من الكافرين باهللا وآياته و

وأن كـل  . ويبحثوا في كتاب آخر غير المنزل وهو كتاب الكون طالما كذبوا بالوحي

بـل إن اإلعـادة   . على إعادة الخلق كما بدأه شيء في الكون يدل على أن اهللا قادر

ففي كل يوم إحياء وإماتة، . أهون وأيسر وإن كان كل شيء في حق اهللا سهل وهين

في النبتة التي تصير شجـرة كبيرة ثم تمـوت، ثـم   . شروق وغروب، طلوع وأفول

تعاد ببذرة أخرى، في البيضة، في الحيوان، في الشمس والقمر والنجوم، في الطفل 

لجنين ثم صيرورته رجالً كبيراً ثم في موته، ثم في ظهور ذريته التي تعيـد نفـس   ا

  .في كل ذلك آيات، إن كانوا يكذبون الوحي. الكرة

أما المؤمنون فإنهم ليسوا مخاطبين بهذا فهم يؤمنون بالغيب، ثم هم قد فصل لهم 

هـام أو  حيث ال يبقـى بعـده إب  . الخلق، وخلق كل شيء، فصل لهم بالوحي تفصيال

. ثم إن طلب السير يكون للوقوف على قدرة اهللا وعلى إثبات اليوم اآلخـر . غموض

أما غير ذلك من البحث واالستطالع، سـواء الستكشـاف المجهـول، أو للمعرفـة     
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فإن كل هذه األهداف ال تندرج تحت اآلية ألنه تعالى يقول . والثقافة، وللتقدم المادي

  :بعد األمر بالسير

ويرـُئ النَّشْـَأةَ        قُْل سنشي اللَّـه َأ الْخَلْـقَ ثُـمـدـفَ بوا كَيضِ فَانْظُري األرا ف

يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه ةَ ِإنراآلخ      ثم إنه تعالى أمـر فقـط بالسـير فـي األرض

  ).فضاء.. (فال يكون البحث في الفضاء ألنه

ألرض وسـبحوا فـي   هل كان غير المـؤمنين الـذين سـاروا فـي ا    .. وترى

المبـدأ والميعـاد وإن اهللا علـى كـل شـيء      : السماء يبحثون عن هـذه األمـور  

  : قدير؟ لـنرى

ـ  د عصـر النهضـة وسـائل وأدوات لـم تكـن فـي       ـلقد أتيحت للبشرية بع

  .بل لم تخطر للغابرين على بال. متناول من كان قبلهم

 هــذه الوســائل اختصــرت المســافات، ووفــرت الجهــد، وقربــت البعيــد، 

وأصبح السـير فـي األرض يسـتغرق دقـائق     . وأظهرت المخفي، وأخرجت الخبأ

أو ساعات بعد أن كان يتم في أشهر وسنوات، ووصـل األمـر إلـى أن أصـبحت     

  .األرض كلها من مشرقها إلى مغربها بين أيديهم ونصب أعينهم

النَّشْـَأةَ   كَيـفَ بـدَأ الْخَلْـقَ ثُـم اللَّـه ينشـئُ      فهل استفادوا بذلك للبحث في 

يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه ةَ ِإنراآلخ.  

ـ  ) وثر كيسيلـإدوارد ل(الدكتور *  ـ  ـعالم األحياء يقـول ع ن ـن الهـدف م

وطبيعي أن البحوث العلمية لـم يكـن يقصـد منهـا إثبـات      : " سيرهم في األرض

قواهـا،   فغاية العلوم هي البحـث عـن خبايـا الطبيعـة واسـتغالل     . وجود الخالق

وهي ال تدخل في البحـث عـن مشـكلة النشـأة األولـى فهـذه مـن المشـكالت         

  ".الفلسفية

الفلكــي األشـهر والطبيعـي األكبـر يقـول بعـد       ) جيمس جينز(السير ** 

لـيس ) الكـون (إن هـذا الوجـود   :" بل وفي السـماء .. سيره الطويل في األرض

ش فـي عـالم مـن     له وجود فعلى، بل هو مجرد صورة في أذهاننـا وأننـا نعـي   

  ".األوهام
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أول من سـبح فـي الفضـاء فقـد قـال بعـد أول       ) جاجارين ييور(أما *** 

تجربة قام بها في الخروج من األرض والصعود فـي الفضـاء قـال عنـدما نـزل      

  ".صعدت ألبحث عن اهللا فلم أجده" :إلى األرض

إذن فقد كذب هـؤالء بـالوحي، ورفضـوا أن يسـيروا فـي األرض لينظـروا       

فكيـف يكـون لـديهم علـم     . بدأ الخلق وكيف يبـدأ اهللا الخلـق ثـم يعيـده     كيف

باألرض أو السماء ومن أين؟ وقد حكم اهللا علـيهم بـأن يكونـوا فـي الظلمـات،      

وأنهـم  ) ال يعقلـون، وال يعلمـون، وال يفقهـون، وال يبصـرون    (وأخبرنا بـأنهم  

  ). غافلون(

شـيء، وهـو أصـدق    ليس أمامنا إذن غير مصدر واحد وهو اهللا، خالق كـل  

أمـا مـا   . القائلين، وهو الذي بين لنا كل شيء، وهو الذي فصل لنـا كـل شـيء   

وصل إليه هؤالء من علوم ونظريات فهي ال تلـزم المـؤمنين فـي شـيء، فهـي      

  :بأمانة) إيرل تشستر ريكسي(كما قال 

النظريات الحديثة التـي تفسـر نشـأة الكـون والسـيطرة عليـه بصـورة        " 

الكتب السماوية، تعجز عـن تفسـير جميـع الحقـائق وتـزج      تخالف ما جاء في 

بنفسها في ظلمات اللبس والغموض، وإنني شخصـيا أومـن بوجـود اهللا وأعتقـد     

  ".في سيطرته على هذا الكون

التي تفسر نشأة الكون والسـيطرة عليـه بصـورة تخـالف     " إن هذه النظريات

بقـوة، سـواء مـنهم    علمـاء بشـدة وأخـذوها    التبناها " ما جاء بالكتب السماوية

نجــد علمــاء الغــرب والغريــب أن  .العلمــاء التجريبيــون أم علمــاء الشــرع

أي وجهـات نظـرهم فـي األمـر،     ) نظريات(التجريبيين يعتبرون ما توصلوا إليه 

أما علماؤنا فعندما يعرضون هذه النظريـات فإنمـا يفعلـون ذلـك علـى أسـاس       

  .أنها حقائق علمية مثبتة تم التوصل إليها

الـذي  ) العلمانيـة (هذا المذهب التجريبي، وهـذا الـدين الجديـد    ر اآلن وانتش

 العلمـانيون  ونجـح .ينتزع خصائص اإلله ويعطيها إما للطبيعة وإمـا للمكتشـفين  

ِإن اللَّـه يمسـك السمـــوات واألرض َأن    باقتدار على أن ينسـخوا قـول اهللا   

ن األجـرام السـماوية تتحـرك بقـانون     ويثبتوا قول نيـوتن أ ) 41:فاطر(تَزوال
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عن علمـه باآليـة فإنـه سـينفي      اًصغير اًولو سألنا طالب علم أو تلميذ. الجاذبية

أي معرفة بها، وسيخبرك دون تفكيـر أن القـانون الـذي يحكـم كـل مـا فـي        

وهكـذا  . لنيـوتن ولـيس هللا   -وبـالطبع   -األرض أو السماء هو قانون الجاذبية 

اهر كـان اهللا تعـالى ينسـبها لنفسـه أصـبح اآلن مـن       كل ما في الكون من ظو

  ).اهللا..(المعلوم تماما أن لها قوانين تحكمها ليس منها

  ..لـــــذلك

فإنني أعلن كفري بكل هذه النظريات، وأعلن إيمـاني بـاهللا وحـده وبآياتـه،     

وال يعـرف  : (قـول أيفـإنن ) ال يعرف الشوق إال من يكابـده : (وإن كانوا يقولون

مـا َأشْـهدتُهم خَلْـقَ السمـــوات واألرضِ وال     وصـدق اهللا  ). خالقه الكون إال

  ).51:الكهف(خَلْقَ َأنفُسهِم وما كُنتُ متَّخذَ الْمضلِّين عضدا

فلسنا في حاجة إذن لنظرياتهم فهـي باطلـة، ولسـنا فـي حاجـة ألن نسـير       

ـ    الوحي، ونصـدق اهللا تعـالى،   في األرض لننظر كيف بدأ الخلق، ألننـا نـؤمن ب

وأنـه علـى كـل    . ونشهد بأنه الخالق العليم، وأنه سبحانه يبدأ الخلق ثـم يعيـده  

شيء قدير وقد أخبرنا تعالى عـن قصـة الخلـق فـي القـرآن بتفصـيل دقيـق،        

  .وبيان كامل، ال يبقى بعده جهل، أو غموض

ـ    ة تحـدثت  والقرآن في ذلك لم يذع سراً، ولم يأت بجديد، فكـل الكتـب المنزل

والمرسلين أخبـروا أممهـم بهـذا، وكـان      األنبياءوكل . في ذلك لمن نزلت إليهم

، وألنهـا أيضـا ضـرورة مـن     نبيـاء  ذلك جزءاً من المهمة التي كلـف بهـا األ  

ضرورات العبادة المطلوبة من اإلنسـان، أن يتعـرف علـى الكـون مـن حولـه،       

خلـق السـموات   فمعرفـة  . وعلى شركائه فـي العبوديـة، والكـون كلـه عابـد     

  .واألرض وما بينهما وما فيهما من آيات قاسم مشترك بين األمم والقرون

بل مـن البشـر مـن رأي هـذه اآليـات عيانـاً، وأطلعـه اهللا علـى الملـك          

وكَـذَِلك نُـرِي ِإبـراهيم    والملكوت، كما فعل تعالى مـع إبـراهيم عليـه السـالم     

ِليضِ واألرو اتــوملَكُوتَ السم  يننـوقالْم ـنم كُون) وكمـا تـم   ) 75:األنعـام

وكمـا تـم أيضـا    ) 23:طـه (  ِلنُرِيك مـن آياتنَـا الْكُبـرى   لموسى عليه السالم 

وعلـى ذلـك فكـل مـا     ) 23:الـنجم (لَقَد رَأى من آيات ربه الْكُبـرى لمحمد 
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ـ     ي رؤيـة نظـر،   صدر عن هؤالء من كالم عن الخلق ليس وجهـة نظـر، بـل ه

فهـي مـن ثـم حقـائق     . شهدوا بأعينهم وسمعوا بآذانهم وأخبـروا مـن ربهـم   

  .وليس افتراضات ونظريات

لذلك ال نعجب إذا رأينا قصة الخلق قد ذكرت في العهد القديم بقريب مما جاء في 

القرآن، ومتشابهة أيضا إلى حد كبير مع ما ذكرته الحضارات الغابرة، خاصة أقدمها 

الكتـب   -وهي كلها تتشابه، ويجمع بينها . كحضارة المصريين القدماء على األرض

وفي نفس الوقت تختلف قصة الخلق في . رابط عام -المقدسة والقرآن والحضارات 

هذه المصادر عن قصة التكوين في نظريات العصر الحديث التي هي أبعد ما تكـون  

  . عن العقل والمنطق

  .وفي كل الكتب، وآخرها القرآن فقد فصل اهللا قصة الخلق لكل األمم

كتَـاب فُصـلَتْ آياتُـه قُرآنًـا عربِيـا ِلقَـومٍ       فكما قال تعـالى عـن القـرآن    

ونلَمعي.  

ثُـم آتَينَـا موسـى الْكتَـاب تَمامـا علَـى الَّـذي        : فقد قال تعالى عن التوراة

ءيال ِلكُلِّ شَيتَفْصو نسَأح)عـن كـل األمـم    : وقال تعـالى ). 152:األنعام  ولقَـد

ؤمنُونمةً ِلقَوم يحرو دىلم هلى عع م بِكتاَب فَصلناهجِئناه)52:األعراف.(  

نـا السـتداللهم بهـذه النظريـات علـى      ءإن الذي يدفع علما: ورب قائل يقول

  .صدق القرآن هو حرصهم على الدعوة للدين وأنه يشفع لهم حسن النية

... نا ال نشك بالطبع في إخالص علمائنا، وال في سالمة نيتهم، ولكـن بأن: نقول

والقرآن قد حدد وسـائل الـدعوة، ورسـم    . .حسن النية وحده ال يكفى في الدعوة

قـال  قد الطريق الذي ينبغي أن يسير عليه الدعاة وأي تجاوز سيحيد عن الطريق و

تَتبِعوا الَسبل فَتَفَرقَ بِكُم عن سـبِيله  وأن هذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه وال:تعالى
قُْل هذه سبِيلي َأدعو ِإلَى اللَّه علَى بصـيرة َأنَـا ومـن     وقال تعالى ) 153:األنعام(

فذَكر بِـالقُرآنِ  أن يدعو بالقرآن  رسوله  وقد أمر اهللا تعالى) 108:يوسف(اتَّبعني

أي ) 52:الفرقان(فال تُطع الْكَافرِين وجاهدهم بِه جِهادا كَبِيرا) ق(من يخَاَفُ وعيد

له سبحانه وتعـالى فـي   وأمره بأن يلتزم بالقواعد التي وضعها. جاهدهم بالقـرآن

وليس فقط يلتزم ) 112:هود(فاستَقم كَما ُأمرتَ ومن تَاب معك وال تَطغَوا: دعوته
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فَاصدع بِما تُْؤمر الربانية، بل وأيضا ال يلتفت إلى المشركين وإلى أقوالهمبالقواعد 

شرِكيننِ المرض عأعو  )94:الحجر.(  

 -بحسن نيـة   -ه أشد معاتبة جاءت في القرآن لتجاوزه  رسول ولقد عاتب اهللا

عن قاعدة صغيرة من هذه القواعد، أنه أعرض عن أعمى فقير حرصا علي دعـوة  

الحدود المرسومة لهم من ربهـم، وسـلكوا   الكثير منا وقد تجاوز . لكبراء والسادةا

  . فكانت النتيجة التي نراها في الدعوة،سبيال غير سبيله تعالى 

  التوفيق بين الحقيقة والخيال

سنورد بعضا من أقوال علمائنا وآراءهم فـي مسـألة الخلـق ومـا يقولونـه      

القرآن، وكيـف يعرضـونها كحقـائق ثابتـة      عن توافق هذه النظريات الحديثة مع

. .على جماهير الناس بينما أصحاب هذه النظريـات أنفسـهم ال يقولـون بثباتهـا    

  .بل يفترضون

) علوم القرن الحادي والعشرين(يقول في كتابه ) مصطفي إبراهيم فهمي(الدكتور 

وهي دار نشر رسمية لجمهوريـة مصـر العربيـة،    ) دار المعارف(وهو صادر من 

باالنفجار الذي حدث منذ ما يقرب  -يقصد األرض  -دأ كوكبنا ـد بـلق:" إلسالميةا

من عشرة باليين من  السنين، ولم تتكون المجموعة الشمسية إال بعد مرور بليـون  

ثم حدث تطور بيولوجي بطيء من الكائنات البسـيطة األولـى   . سنة أخرى أو تزيد

مليون سنة،  600متعددة الخاليا إال منذ   وحيدة الخلية، ولم تظهر الكائنات المركبة

وأخيراً منذ فترة تحسب باآلالف ال غير، ظهر اإلنسان العاقل، المدرك، الذي يستطيع 

  ".أن يسأل أسئلة ذكية عن وجود حياة على الكواكب األخرى

إن الدكتور يوحي لنا أن مـا يقولـه مسـلمات علميـة، فواضـح هـذا مـن        

فـإن القـائلين بنظريـات    . ذا ما لم يقل به أحـد أبـداً  وه" لقد بدأ كوكبنا" عرضه

الخلق أنفسهم لم يثبتوا ولم يؤكـدوا، بـل عـرض كـل مـنهم مـا يـراه، وكـل        

واحد منهم مختلف عن اآلخر في رؤيته ولم يقـل قائـل مـنهم أن هـذا مـا تـم        

  .وهكذا يعرضون نظرياتهم" يحتمل"و" يبدو" و" يرى"و" يفترض" حقيقةً، بل

كانـت، بييـر البـالس، ولمولتـون،     (الخلق قال بهـا كثيـرون    فنظريات بدء

وتشامبرلين وجينز، وهابـل، وليتليتـون، وأوتوشـميت، وفيسـينكوف، وإمبـار      
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وغيرهم وغيرهم، لكل واحد منهم نظريته عن الخلـق تسـمى باسـمه    )... سوميان

ل هؤالء لم يتفقوا على رأي، وكل منهم وضع تصورا يراه لبدء الخلق ال شـأن ـوك

وال يمكـن  . له بالنظرية الدينية، ولم يضع أحد منهم في اعتباره وجود إلـه خـالق  

تلخيص هذه اآلراء وجمعها في نظرية واحدة، فعلى أي أساس ذكر الدكتور نظريـة  

  .الخلق بالطريقة التي ذكرها

وكما نرى من مقولة الدكتور أن الكون حـدث نتيجـة انفجـار ولـيس خلـق،      

" رهم جميعا، وهـم ال يقولـون خلـق وإنمـا يقولـون     وهذه في الحقيقة وجهة نظ

كما نالحظ أيضا أن الخلق أو الظهور كمـا يقولـون لـم يـتم فـي سـتة       ". ظهور

  .وإنما حدث خالل باليين السنين -كما قال اهللا  -أيام 

ولـيس خلـق    -أن اإلنسـان ظهـر   : وملحوظة أخيرة نراها في كالم الدكتور

بدء مـن خليـة واحـدة، إلـى كـائن      . تقاءحسب هذه المقولة نتيجة نشوء وار -

أي أن اإلنسـان وجـد نتيجـة    . متعدد الخاليا، إلى إنسـان يفكـر هـذا التفكيـر    

  .وليس خلق. مصادفة

تجميـع هـذه النظريـات المختلفـة والمتباينـة وولفـوا بينهـا        وقام البعض ب

ثم قالوا لنا أنها قد ثبتت علميا، وأن القرآن قـد نـص عليهـا مـن فـوق      . وألفوا

ـ  . بع سموات ومنذ أربعة عشر قرنـا مـن الزمـان   س مـن هـذه    اًوال نـدرى أي

  .النظريات الثالثين أو أكثر، التي نص عليها القرآن وأيدها

. إنها طامة، أن يأتي واحد ليقول بذلك، فما بالنـا إن كـان الكـل يقـول ذلـك     

  .ومن؟ علماء الشرع والدين

تحـت  ) سالم في عصر العلماإل(في كتاب ) محمد أحمد العمراوي(ال الدكتور ـق

كَانَتَا رتَقَا فَفَتقنَاهمـا  السمــوات واألرضِأولَم ير الَذين كَفَروا َأن : ذه اآليةـه
  ).30:اءنبياأل(

تقرر اآلية في إعجاز علمي سبقت به علمـاء الفلـك المحـدثين، أن الكـون     " 

ـ      ض قبـل أن تتشـكل   كله كـــان كيانا سديمياً، غيـر متميـز بعضـه عـن بع

عوالمه، ومجراته ونجومه، ثم أخذ يتميز ويتطـور، حتـى صـار إلـي مـا هـو       

  ".عليه، مما يشاهدون ويدرسون
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ـ (فـي كتـاب   ) محمد جمال الدين الفندي(ويقول الدكتور  ) ماذا أنـا مـؤمن  ـل

 اًومهما يكن من شـيء فـإن اآليـة الكريمـة تقـرر إعجـاز      : " تحت نفس اآلية

سموات واألرض كانتـا شـيئاً متصـالً، أو وحـدة متجانسـة،      ، أن الاًواضح اًعلمي

وهـو عـين مـا    " ثـم يقـول الرجـل   " ثم تم انفصالهما وظهورهما بمعالم خاصة

  ".يقرره العلم، وتحاول تفسيره النظريات

عـن  ) دنيـا الزراعـة والنبـات   (في كتـاب  ) عبد الرازق نوفل(ويقول األستاذ 

رض سـديما واحـدا عبـارة عـن     ولقـد كانـت السـموات واأل   :" هذه اآلية أيضا

دخان إذ أنه غازات عالقة بهـا ذرات لعناصـر، وانفجـر هـذا الكيـان ألسـباب       

عجز العلم عن تفسيرها وبقوة عجز عن  تقـديرها ليتكـون مـن هـذا االنفجـار      

  .            وهذا ما اتفق فيه وعليه كل العلماء". السديمي السموات واألرض

هـذه هـي الفكـرة    " ):وحيـد الـدين خـان   (ل يقو) اإلسالم يتحدى(في كتاب 

العلمية الجديدة عن الكون، فقد توصـل العلمـاء، خـالل أبحـاثهم ومشـاهداتهم      

كانت جامدة وساكنه فـي أول األمـر وكانـت فـي     ) المادة(لمظاهر الكون إلي أن 

صورة غاز ساخن، كثيف،  متماسك، وقد حدث انفجـار شـديد فـي المـادة قبـل        

  ".سنة علي األقل فبدأت المادة تتباعد وتتمدد5000.000.000.000

يقـول تعليقـا علـى    ) توحيد الخـالق (في كتاب ) عبد المجيد الزنداني(الشيخ 

لقد ثبـت لـدى العلمـاء بصـفة فعليـة أن األرض انفصـلت عمـا فـي         :" اآلية

السماء، ولكن االختالف بين الباحثين ينحصر في تحديـد الجـزء الـذي انفصـلت     

: قـول بـأن األرض انفصـلت عـن الشـمس، ومـن قائـل       فمن نظريـة ت . عنه

  . انفصلت عن نجم

وإذا كان يصعب على اإلنسان تصور أن هذه األرض، كانت جزء من السماء فإن 

البدوي أكثر الناس سخرية من هذا القول، غير أن هذه الحقيقة الكونية قد أجراهـا  

ة عشر قرنا من الزمـان  اهللا على لسان رجل أمي ال يعرف القراءة والكتابة قبل أربع

  ".فيما أوحي إليه من القرآن

نكتفي بهذا العدد من العلماء، وبهذا القدر مـن تـوفيقهم، ومـا هـو بتوفيـق      

لهـم عنـد النـاس مكانـة وعنـدي        -ومن ذكرت من أسـماء  . ولكنه شيء أخر
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ولكـن الحـق دعانـا ألن     -ولهم على الناس فضل علمهـم  وعلـي أكثـر    . أكثر

  .أسمائهانسمى األشياء ب

  ؟ )ثبت(من الذي قال من التجريبيين أن شيئا من ذلك قد : أوال

  . فقط. لم يقل أحد منهم أبدا أنه قد ثبت لديه ما قالوه، ولكنهم جميعا يفترضون

  من الذي قال من التجريبيين أن األرض انفصلت عن السموات؟: ثانيا

يحا وال تلميحـا،  منهم لم يقــل ذلـك، ال تصـر    اًاقسم باهللا العظيم أن أحــد

ال من قريب وال من بعيد، فمن أين أتى علماؤنا بهذا الكالم؟ لـم يـذكر أحـد مـن     

أصحاب نظريات الكون شيئا عن السموات واألرض التـي تتحـدث عنهـا اآليـة،     

  .لم يقل واحد منهم بذلك أبدا، أن السموات واألرض كانتا كتلة واحدة

س، أو أن الشـمس انفجـرت   بل إن غاية نظرياتهم أن نجما اصـطدم بالشـم  

أن األرض والشـمس وبقيـة الكواكـب    : فهـم يريـدون أن يقولـوا   . من ذاتهـا 

التسعة كانوا جميعاً شمسا  فانفجرت، أو نجمـا فاصـطدم ولـم يـذكروا سـموات      

وأما اآلية التي يعلقون عليها بكالمهـم فلـم تـذكر أبـدا شمسـاً      . أبدا في كالمهم

ن السموات التـي فوقنـا كانـت كلهـا ملتصـقة      وال نجماً وال كوكبا وإنما تقول أ

  .باألرض التي تحتنا ففتقهما اهللا

أما الشمس والقمر والنجوم والكواكب فقد خلقهم اهللا بعد ذلك، وال عالقـة لهـم   

ـ  تبمسألة الفتق أو الرتق هذه، وأن الشمس والقمر والنجوم ليس ن األرض وال ـم

  .ذن اهللامن السماء، بل خلق مستقل، سيفصل فيه األمر بإ

نـا نتيجـة تحليـل أو    ؤإن النظريات التي طرحها أصحابها لم تأت كما قال علما

يعنـى أنهـم   ) أي كالم(تجريب، أو رؤية، أو مشاهدة، وال حتى بحث، بل كما ذكرنا 

ثم ما هـو  . يفترضون فرضا، ومن الظلم البين مقابلة ما قالوه مع كالم اهللا عز وجل

أو ) السديم(قالت عنه اآلية للسموات واألرض وبين  الذي) الرتق(وجه المقابلة بين 

  .النجم أو الشمس الذي قالت عنه النظريات

الـذي تفترضـه هـذه    ) االنفجـار (و. الذي تقول عنه اآلية) الفتق(وما عالقة 

  االنفجار؟): ففتقناهما(في أي تفسير من التفسيرات يكون معنى . النظريات
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  لكون باالنفجار والدمار؟وبأي لغة وبأي عقل وبأي منطق يبدأ ا

إن التفســيرات تخبرنــا بــأن الســموات واألرض كانتــا شــيئين ملتصــقين، 

ثم اآلية تقـرر أن اهللا هـو الـذي فتـق،     . ففتقهما اهللا، وليس شيئا واحدا وانفجر

وال عالقـة هللا  ) حـادث سـماوي  (والنظريات تقول أن االنفجار نتيجـة للتصـادم   

  .به

  ؟اًماذا نسمى هذا؟ أنسميه توفيق

إن هذا نموذج آلية واحدة، وسنذكر فيما بعد بعـض آيـات أخـرى بـإذن اهللا     

وال ندرى ماذا يقصـد علماؤنـا مـن ذلـك؟     . وإنما ذكرنا هذا اآلن كنموذج ومثال

أيريدون إسالم الكافرين؟ أم يريـدون توثيـق إيمـان المـؤمنين؟ الحـق أننـا ال       

أصـحاب هـذه النظريـات    ال نـرى إال افتتـان النـاس ب   . لهـذا أو ذاك  اًنرى أثر

ا َأشْــهدتُهم خَلْــقَ مــ:وســبحان اهللا القائــل. ذين يؤيــد القــرآن كالمهــمـالــ

السمــوات واألرضِ وال خَلْـقَ َأنفُسـهِم ومـا كُنـتُ متَّخـذَ الْمضـلِّين عضـدا       
  .)51:الكهف(

  بدء الخلق في النظريات الحديثة 

مع  -عن عمد  -فسير بدء الخلق وكلها تتعارض تتعدد النظريات وتتباين في ت

ومن . وهي ال تتعرض لخلق السموات ألنها ال تعترف بوجودها. ا قاله اهللا تعالىـم

أي غيـب فـالكون عنـدهم هـو     بثم ال تعترف بعرش وال بكرسي، وال بمالئكة وال 

  . المشاهد والمحسوس أما غير المشاهد فهو مجهول يحاولون مع الوقت كشفه

رة تلك النظريات التي تتحدث عن نشأة األرض ومجموعة الكواكب والتـي  وكثي

ومن ثم فهم ال يتعرضون لباقي ما في السماء ) المجموعة الشمسية(يسمونها جميعا 

وسنذكر بعض هذه النظريات التي تعـرض وجهـة   . من نجوم أو مجرة  أو غيرهما

ي واحدة منها وهـي  نظر صاحبها في كيف تكونت المجموعة الشمسية التي نعيش ف

  : )األرض(

  ):1804-1724(نظرية كانت ) 1(

أن الكـون يزخـر بأجسـام صـغيرة صـلبة فـي حالـة ثبـات،         ) كانت(يرى 
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ثـم بـدأت هـذه األجسـام     . ولكنها كانت تختلف عن بعضها في الحجـم والكثافـة  

تتجاذب فتحركت األجسام الصغيرة منهـا نحـو الكبيـرة، وأخـذت تتصـادم مـع       

م مكونة ألجسام أكبـر، واسـتمرت هـذه األجسـام الكبيـرة تجـذب       بعضها وتلتح

  .إلى مجالها األجسام األصغر حجماً

  .فنشأ عن ذلك تكوين عقد ضخمة من المواد الكونية

ونتج عن تصادمها توليد حرارة هائلـة  . وقد أخذت هذه العقد تتجاذب وتتصادم

لسـديم وأصـبح هـذا    كانت كافية لصهرها، ثم تحويلها إلى غازية متوهجة، تشبه ا

السديم يدور حول نفسه بسرعة كبيرة، وبدأت تنفصل منه حلقات غازية نتيجة لقوة 

وهي الجسـم المركـزي   . الطرد المركزية، كل حلقة منها لها قوة جاذبية خاصة بها

وبالتدريج تكاثفت مواد كل حلقة في هيئة نيازك أخـذت  . الذي تمثله شمسنا الحالية

وهكذا تكونت مجموعـة الكواكـب   . وى الجذب مكونة لكوكبتتحد ببعضها بتأثير ق

  .المعروفة التي تدور حول الشمس

من عرض رؤيته عن تكون المجموعة الشمسية وقبل أن نـدخل  ) كانت(انتهي 

لم ير شيئا، ولم يجرب شيئا، ولم يختبر شيئا، ولم تدرك ) كانت(في غيرها نذكر بأن 

في الجامعات كذلك لـم يـذكر   ) الكالم(هذا يدرس ). كالم(حواسه شيئا، وإنما يقول 

فاعال لألفعال التي ذكرها، فلم يقل لنا من الذي يحرك هـذه األجسـام ومـن    ) كانت(

، فالمحرك لهذه األجسام هي الجاذبية، )الجاذبية(لكنه ذكر أن ذلك بفعل . يؤلف بينها

  .ال أعرف: ما هي الجاذبية؟ لقال: ولو سألناه

  ):1827-1748: البالس(نظرية ) 2(

ـ    واكب ـيدعي صاحب هذه النظرية أن المادة التي تكونت منهـا الشـمس والك

ـ ـان يـك) سديم(ازي ملتهب ـن جسم غـبارة عـوابعها كانت عـوت ول ـدور ح

وبسبب تجاذب مكوناته بدأ السـديم يتكـاثف عنـد    ) روفـير معـلسبب غ(نفسه 

نت الشمس ما تزال مغلفـة  مركزه، وقد أدى هذا إلى تكوين الشمس وفي البداية كا

إذ كانـت  . وقد أخذت حرارة السديم تنخفض تدريجياً. بالسديم الذي كان يدور حولها

وقد أدى هذا إلى ازدياد فـي  . تشع في الفضاء وبالتالي أخذ يبرد بالتدريج وينكمش

سرعة دورانه، حتى بلغت تلك السرعة درجة تفوقت عندها قوة الطرد علـى قـوة   
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ونتيجة لهذا بدأ السديم يفقد شكله الكروي، ويتحول إلى شكل شبيه  .الجذب المركزية

. بالكرة، فانبعج عند خط استوائه، وبدأ يتحلل في شكل حلقات عديدة ضيقة ورفيعـة 

وبسبب عدم تساوى وانتظام التبريد تحطمت الحلقات، ثم نتيجة لقوى الجذب المتبادل 

من ) البالنس(انتهي . ل   الشمسبين األجزاء المحطمة تكونت الكواكب السيارة حو

  ).وجهة نظره ( عرض رؤيته، ونذكر بأن الرجل لم ير شيئا ولكنها 

  

  :1904) تشمبلرلین- مولتون (نظریھ ) 3(

ترى أن الكواكب قد تكونت نتيجة تأثير متبـادل بـين نجـم وشـمس، حيـث      

اقترب ذلك النجم من الشمس وجذبها إليـه، فحـدث فيهـا تمـدد عنـد جانبيهـا       

  . مقابل والمظاهر للنجمال

كما حدث انفجار في جسـم الشـمس نتيجـة للضـغط الشـديد الواقـع علـى        

أجزائها  الداخلية، ونجم عن هذا وذاك أن انفصلت عـن جسـم الشـمس أجـزاء     

أو ألسنه ملتهبة من المنطقتين اللتين أصابهما المـد علـى دفعـات متتابعـة، ثـم      

 -بـدرجات متفاوتـة    -منــها   أخـذت تلك األجـزاء تتالحم ويجمــع الكبيـر  

األجسام الصـغيرة المبعثـرة التـي تعـرف بالكويكبـات وأخـذت تنمـو إلـى أن         

وصلت إلى حجم الكواكـب العشـرة المعروفـة التـي تتكـون منهـا المجموعـة        

  ).نذكر بأن هذه وجهة نظره. (الشمسية

  ):1946(نظریھ الفرید ھابل ) 4(

كـان يفقـد كميـات    ) نوفـا (يفترض هابل أن النجم المصاحب للشمس وسماه

وقـد تسـبب هـذا فـي تقلصـه      . هائلة مما يحتوى من األيـدروجين باإلشـعاع  

ويعتقـد هابـل   . وانكماشه، وبالتالي ازدادت سرعة دورانه فانفجر بشـدة وعنـف  

أن عنف االنفجار النجمي قد أدى إلى طرد نواة هـذا الـنجم المصـاحب للشـمس     

ت وتكاثفـت الكواكـب المعروفـة فيمـا     بعيدا عن مجال جاذبية الشمس، ومنه نشأ

  ).انتهي. (بعد

هذه بعض نظريات نشأة المجموعة الشمسية وليس في أي منهـا سـموات أو   

أرض، أو فتق، أو رتق، وليس هناك أي تشابه ولو بسيط بين ما تخبرنا به اآليـة  
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القرآنية وما تفترضه هذه النظريات، والتي ما تعددت وكثرت إال ألن كل نظرية تجد 

ثم بعد ذلك ينتقـد هـو   ) بأي كالم(من االنتقادات والتناقضات ما يدفع آخر بأن يأتي 

وصدق اهللا. وهكذا... اآلخر ويمر بنفس الصعوبات التي مرت بها النظريات السابقة

ذَ الْمتَّخا كُنتُ ممو هِمال خَلْقَ َأنفُسضِ واألرو اتــومخَلْقَ الس متُهدا َأشْهم  ـلِّينض

  .عضدا

ع كالم اهللا؟ هل في هذا الكالم ما هو ثابـت  ـهل في هذه النظريات ما يتوافق م

  علميا؟  هل يقبل العقل ويستسيغ هذا الهراء؟

هذه النظريات معتمـدة رسـميا، وتـدرس فـي المـدارس االبتدائيـة وفـي        

. لـق الجامعات ولم يوضع من بين هذه النظريات ما قالـه القـرآن عـن بـدء الخ    

ال يمكن أن تجد أبدا في كتاب من كتب العلـوم أو الجغرافيـا أو الفلـك أو غيرهـا     

مما تتحدث عن بدء الخلق أي ذكر للنظرية القرآنيـة والطريقـة اإللهيـة، وهـذا     

  .في كل بالد اهللا واإلسالمية منها على وجه الخصوص

  بدء الخلق في التوراة

مـا يكـون إلـى العقـل وإلـى       أما بدء الخلق في الكتاب المقدس، فهو أقرب

  .الدين وهو مشابه إلى حد كبير مع ما جاء في القرآن

  : يقول العهد القديم

خلــق اهللا الســماء واألرض وكانــت األرض خربــة وخاليــة، : فــي البــدء" 

  ).2: 1:اإلصحاح األول("والظلمات تغطى اللجة وروح اهللا يرف على المياه

رأى اهللا أن النـور حسـن، وفصـل بـين     ليكن نور، فكان نور، و:" وقال اهللا" 

وكـان مسـاء وكـان    . النور والظلمـات ودعا اهللا النور نهـارا والظلمـات لـيال   

  ).5: 3(اآليات من  "اليوم األول: صباح

وكـان كـذلك   . ليكن جلد وسط المياه، وليكن فاصل بين مياه ومياه: وقال اهللا" 

المياه التي فـوق الجلـد ودعـا    فعمل اهللا الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد و

  ).8: 6اآليات من("اليوم الثاني : وكان مساء وكان صباح. سماء: الجلد

لتجتمع المياه تحت السماء إلي مكان واحد في كتلة واحدة، ولتظهر : وقال اهللا" 
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ورأى اهللا ) بحارا(ومجتمع المياه دعاه . ودعا اهللا اليابسة أرضا. وكان كذلك. اليابسة

  . "ذلك حسن

لتنبت األرض خضـرة عشبا يحمل بذراً من جنسه، وشجرا يعطـي  : وقال اهللا" 

: اء وكان صـباح ــوكان مس. نــورأي اهللا ذلك أنـه حس. ثمراً من جنسه بذراً

  ). 13: 9اآليات من ("اليوم الثالث

لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل، وتكون عالمات : وقال اهللا" 

. وكان كذلك. د، كما لأليام والسنين ولتكن أنوار في جلد السماء لتضئ األرضلألعيا

المنير األكـبر لحكم النـهار، والمنير األصــغر   –وعمل اهللا المنيرين العظـيمين  

وجعلها اهللا في جلد السماء لتنيـر األرض، ولـتحكم علـي    . والنجوم -لحكم  الليل 

ن، وكـان  ـورأي اهللا ذلك أنه حس. ةـــظلمولتفصل بين النور وال. النهار والليل

  ).19: 14:اآليات من("اليوم الرابع: مساء وكان صباح

ولتعج المياه بعجيج الكائنات الحية ولتطر طيور فوق األرض وعلي : وقال اهللا" 

وخلق اهللا كبار ثعابين البحر، وكل الكائنات الحية التي " وكان كذلك. وجه جلد السماء

ورأي اهللا . البحار، كل بحسب جنسه، وكل ذي جناح بحسب جنسهتنـزلق وتعج في 

أثمري واكثري واملئي البحـــــار، وليتكـاثر   : ذلك أنه حسن  وباركها اهللا قائال

  ).23: 20اآليات من ("اليوم الخامس: وكان ليل وكان نهار. الطير علي األرض

ودبابات، ووحوش، لتخرج األرض الكائنات الحية كجنسها، كبهائم، : ال اهللاـق" 

كجنسها، وكان كذلك، فعمل اهللا الوحوش كجنسها، والدواب كجنسهـا، وكـل دواب 

  ".ورأى اهللا أنه حسن. األرض كجنسها

كــذا (ويتســلطون . لنعمــل اإلنســان علــي صــورتنا كشــبهنا: وقــال اهللا" 

علي سمك البحر، وعلـي طيـور السـماء، وعلـي البهـائم وعلـي كـل        ) بالنص

  ".ات التي تزحف علي األرضالوحوش والدباب

فخلق اهللا اإلنسان علي صورته، وعلـي صـورة اهللا خلقـه، ذكـراً وأنثـي      " 

أثمـرا وامـأل األرض، وأخضـعاها وتسـلطا     : خلقهما وباركهما اهللا وقـال لهمـا  

". علي سمك البحر، وطيور السماء، وعلي كل حيوان يدب علي األرض

بـذراً علـي وجـه األرض وكـل      اني قد أعطيتكما كل بقل يحمـل : وقال اهللا" 
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ولكـل الوحـوش، ولكـل طيـور     . شجر فيه ثمر ويحمل بذراً، لكما يكون طعامـا 

السماء، ولكل دبابة علي األرض وكل كائن حـي أعطيـت كـل خضـرة النباتـات      

  ."وكان كذلك. طعاماً

: وكـان مسـاء  . وكـان صـباح  . فإذا هو حسن جداً: ورأي اهللا كل ما عمله" 

  ). 31: 42يات مناآل("اليوم السادس

فأكملت السموات :" ن أول اإلصحاح الثانيـثم يكمل الكاتب قصة الخلق بثالث آيات م

فاستراح من . وفرغ اهللا في اليوم السابع من عمله الذي عمل. بكل جندها. واألرض

    ".هذه مبادئ السموات واألرض حين خلقت. جميع عمله للخلق

وواضـح أنهـا سـبقت القـرآن     هذه هي آيـات الخلـق بالكتـاب المقـدس،     

وواضح أن بدء الخلق فيهـا أقـرب للقـرآن مـن نظريـات      . سنة 2000بحوالي 

بدء الخلق الحديثة وذلك ألن القصة مـن عنـد اهللا فـي كـال الكتـابين غيـر أن       

رواية الكتاب المقدس ليست النص األصلي، بـل واضـح تمامـا أن دخـل عليهـا      

التـي  ) الراحـة (وذلـك فـي افتـراض    تحريف ترفضه العقيدة الدينية الصحيحة، 

اسـتراح فـي    -تعالى عن ذلك علـوا كبيـرا    -يزعم هذا النص الكهنوتي أن اهللا 

علـى حـين ال يشـير الـنص اليهـودي، الـذي يسـبق الـنص         . اليوم السـابع 

  . الكهنوتي بعدة قرون إلى راحة اهللا الذي تعب من عمله طيلة األسبوع

  ). ق(رة أما القرآن فإنه يكذبها صراحة في سو

  قصة الخلق في الحضارات

) معجـم الحضـارة المصـرية القديمـة    (ألف مجموعة من علماء الغرب كتاب 

الذي يتكلم عن أول الحضارات التـي قامـت علـى األرض، فيـذكر الكتـاب فـي       

  : عدة نظريات قديمة لبدء الخلق) أساطير الخليقة: (مادة

  : النظرية األولى

سع، إنعدمت فيه الحيـاة فـي ذلـك الوقـت     تقول أنه كان هناك سطح مائي مت

  ). نون(وقد أطلق المصريون على هذا السطح المائي اسم 

ورغم انعدام الحياة على سـطح هـذا المـاء إال أنـه كـان يحتـوى       : يقولون
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  . على جميع عناصر الخليقة التي ستأتي بعد ذلك

 أتى الرب خالق المستقبل، ذات يوم في جوف هـذه الميـاه ليـدرك نفسـه،    " 

  ". وأضفي شكال مادياً على فكرة نفسه التي تكونت في روحه

ثم وجـه . بدا خلق نفسه دون أي مساعدة خارجية غير نفسه، وبنفسه وحدها" 

أي ) تاتنن(اهتمامه إلى العمل الضخم لخلق العالم وأطلق على هذا الخلق األول اسم 

فوقه رب الخليقة  األرض التي تبرز، وشبه نطقها كلمة تدل علي سطح مائي ليستقر

  ".وخليقته

  :النظرية الثانية

ووضع الخليقـة  . بأن اإلله لم يولد من شيء، بل خلــق نفسه بنفسه:تقول     

له، فصار الواحـد ثالثـة، بمولـد األول    كلها من نفسـه  وكــانت يـده تعمـل

: ثم انجب هـذان بــدورهما زوجــا آخــر جديــداً همـا    ) الرطوبة(و) الجو(

وبــذا وضعت المظاهر الطبيعية ). الجو(ذي فصل بينهما ـال) األرض(و) ءالسما(

  .للعالم األرضي في مواضعها الصحيحة

  : النظرية الثالثة

إن اإلله الذي ضم مبادئ الخلق في شخصـه، صـنع   : وهي مكملة لسابقتها وتقول

وبفعل و نفسه، الذي استوعب فكرة الشيء الذي يخلقه، ـالعالم المنظم بفعل قلبه، ه

الكلمة التي خلقت كل قوى " لسانه الذي نطق بهذه الفكرة فأقام بدايات الخليقة بكلمته

فقد أوجد الخـالق النباتـات   " وكل ما يؤكل، وكل ما يحبه أو يكرهه اإلنسان. الحياة

وفي ترتيب متغير، غير أن عناصر هذه الخليقة لـم  . والكائنات الحية، خطوة خطوة

ا فـكل ما خــرج في بدء الخلق من يد الخالق أو مـن  تكن مرتبة بحسب أهميته

  . روحه كان على قدم المساواة مع غيره

له حقه ونصـيبه ومـا مـن أحـد كـان      وكل. وكانت جميع المخلوقات مهمة

  .أكثر أهمية من اآلخر واعتبر غرض الخليقة والعالم هو اإلنسان

هـم األرض  فصـنع ل . فقد كان البشر قطيع اإلله ولـذا حبـاهم بحـظ ممتـاز    

وصـنع الريـاح لتعطـيهم هـواء تتنفسـه      . والسماء، وطرد عنهم المياه المهددة



  

106

  .وهو يضئ في السماء من أجلهم. ألنهم على صورته. أنوفهم

  ".وبنفس هذه الطريقة صنع لهم النباتات والحيوانات واألسماك لتكون طعامهم

ظرياتهـا إال  في الحضارة المصرية القديمة ورغم تعدد ن) قصة الخلق(هذه هي 

وال تبعد كثيرا عن النظرية اإلسالمية للكون  وذلـك ألن  . أنها مكملة لبعضها البعض

وقد كان إدريـس أول الرسـل إلـيهم ويقـال أنـه      . مصر وجد فيها أنبياء كثيرون

عليه السالم مع التحريـف فـي   ) إدريس(المعروف أسطورته هو ذاته ) أوزوريس(

  .ثاالسم والتحريف في القصة واألحدا

كما ولد موسى . كذلك جاء إبراهيم عليه السالم الذي رأى ملكوت ربه إلى مصر

كما أتت مريم وابنها أيضا إلـى  . وتربى وعاش في مصر، وإلى حاكمها أرسل وبعث

ـ . مصر ات فيهـا،  ـوجاء يوسف عليه السالم إلى مصر صغيرا وتربى وعاش وم

وغيرهم من األنبياء الـذين  ، وغيرهم )رئيس الوزراء(واعتلى أعلى المناصب فيها 

وما من شك أن هـؤالء  . تذكرهم المصادر اإلسالمية ويطمس ذكرهم التاريخ المزور

جميعا قد ذكروا للمصريين قصة الخلق وكيف بدء الخلق، غير أنها حرفت على مـر  

جملـة  (السنين، إال أن خطوطها العريضة متفقة مع الكتب السماوية ومختلفة تماماً 

فالمصريون لم يقولوا هذا اكتشافاً، أو اختراعاً، أو . لنظريات الحديثةمع ا) وتفصيال

افتراضا، أو رأيا، ولكنه وحي أوحاه اهللا إلى أنبيائه ولكن هـذه النصـوص لحقهـا    

  .التحريف كما لحق الكتب السابقة على القرآن

  بدء الخلق في القرآن

، يحـدثنا أخـر   بأندى الكلمات، وأرق العبارات، وأبسط المبـادئ والمعلومـات  

  . التنزيالت بكم زاخر من اآليات

وليست كلمات ) مولتون(وال ) هابل(وال ) البالنس(وال ) كانت(ليست هذه كلمات 

بل ). يهوه(وال ) كهنوت(وليست كلمات ). لوقا(وال ) يوحنا(وال ) مرقس(وال ) متى(

السـادة   ع علمهما وصدقهما، إنها أيهاـم) جبريل(وال ) محمد(وليست هذه كلمات 

قُل لو كَـان  الكلمات التي ال تقارن بغيرها، وال ترقى إليها كلمات، إنها كلمات ربى 

    بِمثله مدداًالبحر مداداً ِلكلماَت ربي لَنفد البحر قَبَل َأن تَنَفد كَلماتُ ربىِ ولو جِئناَ

تحمـل مسـئولية أن   هذا هو النص األصلي لكلمات اهللا والتي ال يجرؤ عالم أن ي
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  .وأنها فعالً كلمات اهللا. يقول أن على وجه األرض كلمات أخرى تأخذ نفس القوة

حقا، ونطق صدقاً، بعدما أجرى نموذجاً بشريا غايـة  ) موريس بوكاي(ولقد قال 

  :في الدقة واألمانة للبحث في كل ما يقال أنها كلمات اهللا وخلص إلى أن

دل تعطى النص مكانة خاصة بين كتب التنزيـل  صحة القرآن التي ال تقبل الج"

  ".وال يشترك مع نص القرآن في هذه الصحة، ال العهد القديم، وال العهد الجديد

إن القرآن قد استأنف التنزيلين الذين سبقاه، ال يخلو فقـط مـن متناقضـات    " 

لكل من -الرواية، وهي السمة البارزة في مختلف صياغات األناجيل، بل هو يظهر

طابعه الخاص وهـو التوافـق    -شرع في دراسته بموضوعية وعلي ضوء العلوم ي

بل اكثر من ذلك  وكما أثبتنا يكتشف القـارئ  . التام لكـل المعطيات العلمية الحديثة

قـد  فيه مقوالت ذات طابع علمي من المستحيل تصور أن إنساناً في عصر محمد 

الحديثة تسمح بفهم بعض اآليـات   استطاع أن يؤلفها، وعلي هذا فالمعارف العلمية

  ".القرآنية التي كانت بال تفسير صحيح حتى اآلن

وال يستطيع اإلنسان تصور أن كثيرا من المقوالت ذات السمة العلمية كانت من " 

  .تأليف بشر، وهذا بسبب حالة المعارف في عصر محمد

ي مـن  لذا فمن المشروع تماماً ان ينظر إلي القرآن علـي انـه تعبيـر الـوح    

حيث أن صحته أمـرا ال يمكـن الشـك فيـه،     . له مكانة خاصة جداًاهللا وأن تعطي

وحيث أن احتواءه علي المعطيات العلميـة المدروسـة فـي عصـرنا تبـدو أنهـا       

  .تتحدي أي تفسير موضوعي

عقيمة حقا المحاوالت التي تسعي إليجاد تفسير للقرآن باالعتمـاد فقـط علـي    

  ". االعتبارات المادية

  .أحد علماء القرن العشرين) موريس بوكاي(شهادة هذه 

الوليـد بـن   (وهذه شهادة ألحد صناديد الكفر في القرن األول الهجـري، إنـه   

  : قال رغم كفره، وشهد بعظمة القرآن وهو الذي عاصر تنزيله) المغيرة

له لحالوة، وإن عليه لطالوة، وإن أسفله لمثمر، وإن أعاله لمغـدق وإنـه   إن" 

  ".يعلى عليه ليعلو وال
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ببساطة بالغة، وإحكام شديد، وسحر أخاذ، وبجمال رائع، وباطمئنان من التحريف 

والتخريف، يتحدث القرآن إليكم، عن بدء الخلق، حديثا مفصالً ال يبقي بعده غموض، 

أو إبهام، أو مجهول كما يقولون عن هذا الفضاء الذي يلفنا، فليس فـي السـموات   

ولم يعد هنـاك غيـب   . ن اهللا أعلمنا بكل شيء عنهماواألرض غيب في خلقهما، أل

يتشوف إليه اإلنسان، ويضحي بوقته وجهده من أجل الوقوف عليه، إال ما أعده اهللا 

  .  كذلك من أمور أختص بها تعالى نفسه

ِاَألرضو اتموالس وهللا غَيب)123:هود(    ـا ِإالالغَيبِ ال يعلَمه فَاتحم هوعند

وه)ذكر تعالى في كتابه أنه خلق سبع سموات، ومن األرض مثلهن، وذكر )  نعاماأل

تعالى كيف خلقهما، وذكر تعالى مما خلقهما، والمدة التي استغرقت خلقهما، وآيـات  

  . خلقهما، وكل ما هو متعلق بوجودهما

وحث تعالى مخلوقاته البشرية أن تنظر فـي بـديع صـنعه، وجمـال خلقـه،      

لق، واستثني تعالى أمورا هـي مـن خصـائص ربوبيتـه لـم      والتدبر في هذا الخ

  . يكلفهم البحث عنها، أو فيها فهل يبقي بعد ذلك، كما يقول الغافلون، مجهول

إن المتأمل آليات اهللا تعالى سيجد فيهـا تفاصـيل ال توجـد فـي أي علـم أو      

فن أو تاريخ  ونكرر مرة أخري أن هذه اآليـات لقـوم يعلمـون، أو يفقهـون، أو     

  .منون، أو يذكرون، أو يتفكرون، أو يعقلون، أو يتقونيؤ

  :قال تعالى في سورة فصلت

     َأنَـداداً ذَلـك لَـه تَجعلُـونينِ وفي يوم ي خَلَقَ األرضبِالذ ونقُل َأِئنكم لَتَكفر

 ينالمالع بـا         ) 9(ريهف رـا وقَـديهف ـاركبـن فَوقَهـا واسـي موـا ريهجعَل فو

ائلَأقوِللس اءوعة َأياَم سا فيِ َأربهـي      ) 10(ين ـِاتهو ـماءى ِإلَـى الَساسـتَو ثُـم

) 11(دخَان فَقَاَل لَهـاَ ولـألرضِ اِئتيـا طَوعـا أو كَرهـا قَاَلَتَـا َأتَينَـا طَـاِئعين         

     ـمنَـا السيزـا وَأمره اءـمأوحي فيِ كُـلِ سومينِ وواَت فيِ يمبع سن ساهفَقَض اء

  . )12(الدنيا بمصابِيح وحفظَاَ ذَِلك تَقدير العزِيزِ العليمِ 

من وجهة نظري الشخصية أن الملفت والعجيب في هذه اآليات أن اهللا سـبحانه  

أي أن هذه المعلومات يعرضها اهللا تعالى للكافرين، إن هـذا  . وتعالى خاطب الكافرين

ن، ألنهم هم الـذين يقولـون اآلن أن األرض   التفصيل في مسألة الخلق كان للكافري
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خلقت من انفجار الشمس، أو اصطدام نجم بالشمس، لهؤالء الكـافرين يفصـل اهللا   

السمـــوات  أولَم يـر الَـذين كَفَـروا َأن    : تعالى قال. تعالى قصة الخلق تفصيال

) 30(أفَـال يؤمنُـون    ماء كُلَّ شَيء حـي كَانَتَا رتَقَا فَفَتقنَاهما وجعلْنَا من الْ واألرضِ

 ونتَدهي ملَّهال لَعبا ساججا فيهلْنَا فعجو بِهِم يدتَم َأن ياسوضِ ري اَألرلْنَا فعج31(و (

ونرِضعا مهاتآي نع مهفُوظًا وحقْفًا مس اءملْنَا السعجا) 32(و وهـَل  وي خَلَقَ اللَّيلَّذ

ونحبسي ي فَلَككُلٌّ ف رالْقَمو سالشَّمو ارالنَّهو)األنبياء.(  

رفَـع سـمكَها   )27(َأَأنْتُم َأشَد خَلْقًا َأم السـماء بنَاهـا  : الىـوله تعـومثل ق

واألرض بعـد ذَِلـك دحاهـا    ) 29(وَأغْطَشَ لَيلَها وَأخْـرج ضـحاها  )28(فَسواها

متَاعـاً لكُـم   ) 32(والْجِبـاَل َأرسـاها   ) 31(َأخْرج منْها ماءهـا ومرعاهـا   ) 30(

  ).النازعات()33(وألنَعامكُم 

مـن اكبـر اآليـات    ) فصـلت، واألنبيـاء، والنازعـات   (هذه اآليات من سور 

نـري تخاطـب الكـافرين، الن     التي تتحدث عـن تفصـيل الخلـق، وهـي كمـا     

المؤمنين يؤمنون بالغيب ويؤمنـون بـاهللا وبقدرتـه، بمجـرد إيمـانهم بـالوحي       

وليسوا في حاجة إلقناعهم بقدرة اهللا، فهـم مؤمنـون بـذلك، لـذا فـاهللا تعـالى       

يعرض هـذه اآليـات الكونيـة علـي الكـافرين إذ لـم يؤمنـوا بآيـات الـوحي          

  .القرآنية

اهللا تعالى وقوته التي ال تضارعها قدرة وال قـوة،   في هذه اآليات عرض لقدرة

توحي بأن كل ما عبد في تاريخ البشرية لم يكن لهم يد في هذا الخلق ولـيس  والتي

لهم قدرة وال قوة، ومع ذلك اتخذ الكافرون مع اهللا أو من دونه أنـدادا يتعبـدونهم   

اللَّـه  الال ِإلَه إوأنهويتذللون إليهم، فما من أحد يستحق العبادة والتذلل سوي اهللا 
  .التي ألجلها خلق اهللا الخلق، وأوجد هذا الكون بكل ما فيه) 35:الصافات(

أن : أخرج ابن جرير والنحاس وأبو الشيخ والحاكم وصححه مرداويه والبيهقـي 

خلق اهللا األرض في :" فقال. فسألته عن خلق السموات واألرضاليهود أتت النبي 

نين، وخلق الجبال وما فيهن من منافع يوم الثالثاء، وخلـق يـوم   يومي األحد واالث

. الشجر، والحجر، والماء، والمدائن، والعمران، والخراب فهذه أربعة أيام:  األربعاء

قُل َأِئنكم لَتَكفرون بِالذي خَلَقَ األرض في يومينِ وتَجعلُون لَه َأنَداداً ذَلك : فقال تعالى

ينالمالع بج) 9(را َأقـويهف را وقَديهف اركبن فَوقَها واسي موا ريها فيِ ـعَل فاتهو
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ائلِللس اءوعة َأياَم س10(ين ـَأرب(  ،وخلق يوم الخميس السماء، وخلق يوم الجمعة

النجوم، والشمس، والقمر، والمالئكة إلي ثالث ساعات بقين منـه فخلـق فـي أول    

ـ )حين يموت من يموت(ثة اآلجال ساعة من هذه الثال ن ـ، وفي الثانية ألقي فيها م

كل شيء مما ينتفع به، وفي الثالثة خلق آدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له 

  . وأخرجه منها في آخر ساعة

قد أصبت لـو  : قالوا. ثم استوي علي العرش: قالت اليهود ثم ماذا يا محمد؟ قال

ولَقَد خَلَقْنَا السمـــوات  غضباً شديدا، فنزل  نبي فغضب ال. أتممت، ثم استراح

فَاصبر علَى ما يقُولُون) 38(واألرض وما بينَهما في ستَّة َأيامٍ وما مسنَا من لُغُوبٍ
  ).ق( 

قلـت يـا رسـول اهللا إنـي     : وروي أحمد وبن أبي حاتم عن أبي هريرة قـال 

كـل شـيء   " قـال . فسي، وقرت عيني، فأنبئني عن كـل شـيء  إذا رأيتك طابت ن

  ".خلق من الماء

أنـه  : وروي ابن عباس وعن ابن مسعود وعن نـاس مـن أصـحاب النبـي    

هو الَذي خَلَقَ لَكُم مـا فـي األرضِ جميعـاً ثُـم اسـتَوى      : قال تبيانا لقوله تعالى

اتومس عبس ناهوفَس اءمِإلَى الس)29:البقرة.(  

فلمـا أراد  . أن اهللا كان عرشه علي الماء، ولم يخلق شيئاً مما خلق قبل الماء" 

. سماء: فسماه) أي عال(الخلق، أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسما عليه 

  ".ثم ايبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها فجعل سبع أراضين في يومين

وكمـا هـو واضـح    . لبـدء الخلـق  ) سـالمية النظريـة اإل (هذه باختصار هي 

ولـيس فيهـا انفجـار وال اصـطدام ورغـم أنهـا       . ليس فيها شـمس وال نجـم  

النظرية الصـحيحة الوحيـدة التـي توافقهـا الكتـب المقدسـة وأيضـا تـاريخ         

الحضارات البشرية  إال أنها الوحيدة التي ال تذكر في الكتـب العلميـة ولـو حتـى     

  .من ضمن باقي النظريات

أو ) نظريـة كانـت  (نظريـة بجـوار   هـذه ال شرفنا أيها العلماء أن توضع أال ي

  ؟؟)نظرية الفريد هابل(

  )النظرية اإلسالمية ( تفصيل 
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علَـى  وكَان عرشُهوهو الذي عليه العرش ) الماء(طبقا لنظريتنا فأصل الخليقة 

اءالْم)7:هود.(  

ـ  ) الحقيقية(وطبقاً أيضا لهذه النظرية  ق فـي سـتة أيـام وعلـي     فقد تـم الخل

ثالث مراحل يومان مشتركان تم فيهمـا إيجـاد السـماء واألرض ويومـان لـدحو      

  .األرض ويومان لتسوية السماء

وقد ورد في القرآن آيات تفصل الخلق تفصـيال حيـث تجعـل قـارئ القـرآن      

حتـى  كأنه يرى بدء الخلق مشهداً مشهداً، ولحظـة بلحظـة، ومرحلـة مرحلـة،    

  . توا لكأنه يحدث أمامه

ورغم ذلك فنعترف أن بعـض المفسـرين للقـرآن التـبس األمـر علـيهم، ال       

لشيء إال لكثرة التفاصيل المبهرة، ولعجـزهم عـن متابعـة األحـداث أوال بـأول      

  . رغم سالستها، وأيضا لعدم استعانتهم باألحاديث المبينة لبعض الدقائق

وإن . سور القـرآن وقد توزعت اآليات التي تحدثت عن بدء الخلق في كثير من 

:كانت سورة فصلت قد جمعت مراحل الخلق الثالثة في أربع آيات، يقول تعالى فيها

 ينالمالع بر َأنَداداً ذَلك لَه تَجعلُونينِ وفي يوم ي خَلَقَ األرضبِالذ ونقُل َأِئنكم لَتَكفر

)9 (ا وقَديهف اركبن فَوقَها واسي موا ريهجعَل فو اءوعة َأياَم سا فيِ َأرباتها َأقويهف ر

ثُم استَوى ِإلَى الَسماء وهي دخَان فَقَاَل لَهاَ ولألرضِ اِئتيا طَوعـا أو  ) 10(ِللسائلين 

فَقَضاهن سبع سمواَت فيِ يومينِ وأوحي فيِ كُلِ سماء ) 11(كَرها قَاَلَتَا َأتَينَا طَاِئعين 

  .)12(وزينَا السماء الدنيا بمصابِيح وحفظَاَ ذَِلك تَقدير العزِيزِ العليمِ َأمرها 

لقد فصلت هذه اآليات األربع مراحل الخلق الثالثة، وكان من الممكـن أن تـذكر   

هذه المراحل الثالث في ثالث آيات، ولكن اهللا عز وجل ذكرها في أربع آيات  مراحل 

من ) 11(ام لم يفطن إليه قراء القرآن، هذا الحدث تحكيه اآلية الخلق تخللها حدث ه

هذه السورة والتي سنفصل األمر فيها في حينه، وعلي ذلك فسـنتحدث عـن هـذه    

  : المراحل كاألتي

مرحلة خلق السموات واألرض والتي تمت في يـومي األحـد    :المرحلة األولي

  .واالثنين

  .في يومي الثالثاء واألربعاء مرحلة الدحو والتي تمت :المرحلة الثانية
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  .تم بعد اكتمال األيام األربعة تماما :الحدث المتخلل

  .مرحلة السموات والتي تمت يومي الخميس والجمعة: المرحلة الثالثة

  

  يومي األحد واالثنين: المرحلة األولي

لم تبين اآليات أسماء أليام الخلق ولكـن بينـت ذلـك األحاديـث التـي ثبتـت       

والتي أخبرت بأن بدء الخلق كـان يـوم األحـد، وقـد     رسـول اهللا نسبتها إلي 

اتفق علي ذلك جمهـور علمـاء المسـلمين، وموافـق أيضـا لمـا فـي الكتـاب         

  . المقدس

وليس في سورة فصلت ماذا حدث يومي األحد واالثنين، يـومي خلـق األرض،   

 تعالى بعـد  توضح أن اهللا) 12(بيد أن اآلية . وكذلك ال يوجد ذكر لخلق السماء فيها

أيام خلق األرض األربعة استوي إلي السماء وهي دخان، نفهم منها أن السماء كانت 

موجودة في اليوم الخامس ولكنها كانت دخان، وعلي ذلك فقد خلقت السـماء قبـل   

  .اليوم الخامس

بقراءة آيات بدء الخلق من سورة النازعات نجد أن السماء ذكـرت أوالً، يقـول   

وَأغْطَـشَ  ) 28(رفَع سمكَها فَسـواها ) 27(تُم َأشَد خَلْقًا َأم السماء بنَاهاَأَأنْ:تعالى

َأخْـرج منْهـا ماءهـا    ) 30(واألرض بعد ذَِلك دحاهـا  ) 29(لَيلَها وَأخْرج ضحاها

والقـارئ غيـر    )33(ألنَعامكُم متَاعاً لكُم و) 32(والْجِباَل َأرساها ) 31(ومرعاها 

. المتدبر سيجد أن آيات سورة النازعات قلبت الوضع عما في آيات سـورة فصـلت  

فبينما ذكرت سورة فصلت األرض كبداية للخلق فقد ذكرت سورة النازعات السـماء  

كمبدأ للخلق، وبينما نجد إرساء الجبال ذكر آخر اآليات في سورة النازعات نجدها قد 

أيهمـا  : ول ما تم لألرض في سورة فصلت، لذلك التبس األمر علي البعضذكرت كأ

أم السماء كمـا يفهـم مـن سـورة     . األرض كما أفصحت سورة فصلت: خلق أوال

وقد انتصر  واألرض بعد ذَِلك دحاهاالنازعات لقوله تعالى بعد ذكر السماء وبناءها 

لسـورة  ) األرض(بأن بدء الخلق كان لكل رأي منهما فئام من الناس، البعض يسلم 

وحقيقة األمر أنه ال هـذا وال  . لسورة النازعات) السماء(فصلت والبعض يؤكد أنها 

.                                                                                                      ذاك
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رض في يومين، وهيئها ألهلها في عندما اخبرنا اهللا في سورة فصلت أنه خلق األ

السـماء إذا  فيومين آخرين، أخبرنا تعالى انه استوى إلي السماء في اليوم الخامس 

                                                                                 .كانت موجودة

حرى وعندما أخبرنا تعالى في سورة النازعـات أنـه خلـق السـماء أو بـاأل     

انَاهب      وأنه هيئها بالهيئـة التـي وصـفها قـال   ـااهحد ذَِلـك ـدعب ضاألرو. 
أي أن  واألرض بعـد ذَِلـك   فاألرض إذن كانت أيضا موجودة، ألنه تعـالى قـال   

 ومرعاهـا َأخْـرج منْهـا ماءهـا   أي دحاهااألرض كانت كائنة بالفعل، ثم قال
هـذه أوالً،  لقها، أو أوجدها، ولم يخبرنا تعالى أنـه خلـق هـذه أوالً أو   ولم يقل خ

وال يوجد أي حديث أو أثر يفهـم منـه أن أحـدهما خلـق أوالً، وذلـك فعـال ألن       

  . أحدهما لم يسبق اآلخر في الخلق

وَأنزلْنَـا  ولعل هذا األمر هو الذي تبينـه األحاديـث، ولـم ال وهـذا دورهـا؟     

الذِّكْر كِإلَي هِمَل ِإلَيا نُزِللنَّاسِ م نيِلتُب)44:النحل  (     تَـابالْك ـكلَيلْنَـا عـا َأنزمو

يهي اخْتَلَفُوا فالَّذ ملَه نيِإال ِلتُب)64:النحل.(  

إن "     :قـال ففي الحديث الذي رواه ابن عباس وابـن مسـعود أن النبـي    

ولم يخلق شيئا ممـا خلـق قبـل المـاء، فلمـا      اهللا تعالى كان عرشه على الماء، 

أخرج من الماء دخـان فـارتفع فـوق المـاء فسـما عليـه       : أراد أن يخلق الخلق

سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضـا واحـدة ثـم فتقهـا فجعـل      : فسماه) أي عال(

  ". سبع أراضين في يومين

إن هذا الحديث قد فصل ما حدث فـي المرحلـة األولـى مـن الخلـق، وأزال      

اللبس الذي قد يدخل على قارئ القرآن دون تدبر، فهـل نسـتطيع أن نحـدد مـن     

  األرض أم السماء؟ : هذا الحديث أيهما خلق   أوالً

وواضـح أيضـا مـن الحـديث أن هـذا      . يخبر الحديث أن أصل الخلق المـاء 

وأن الخلـق بـدء عنـدما أخـرج تعـالى      . الماء هو الذي كان عرشه تعالى عليه

وهو ما يسميه المفسرون بخـار المـاء، وارتفـع هـذا الـدخان       من الماء دخانا،

فكـان ذلـك اسـما لهـذا     ) سمو(فوق الماء، وعملية االرتفاع هذه تسمى ) البخار(

  ). سماء(الدخان فسماه 
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كانت هذه عملية أولى من المرحلة، أما العملية الثانية من هذه المرحلة أيضا أن 

 تعالى قلبه، ويبسه بالقدرة العظيمـة حتـى   هذا الدخان المتكون أعلى الماء جمد اهللا

ثم فصل اهللا تعالى بين ) البخار(أصبح لدينا، يابس يحيطه ماء ويحيط باالثنين الدخان 

، أي فصـل،  )فتق(وسمى تعالى هذا األمر ) يابس وماء(هذا الدخان وما بداخله من 

. يابس الجامـد بعد أن كان كال منهما متصل باآلخر، أي  كان الدخان محيطا بهذا ال

أولَم ير الَـذين كَفَـروا َأن   وهو الذي أخبر عنه اهللا تعالى في سورة األنبياء بقوله  

أفَـال   كَانَتَا رتَقَا فَفَتقنَاهما وجعلْنَا من الْماء كُلَّ شَـيء حـي   السمــوات واألرضِ

 نُونؤم30(ي(. ل  ثالث، هذا ما تقول به اآلية، وما إن هذا الفتق ليس فتقا واحد ب

يبينه الحديث، فمنها نفهم أن األرض كانت رتقا، أي كتلـة واحـدة، ففتقهـا سـبع     

أراضين، وأن السماء كانت رتقا أي كتلة واحدة، ففتقها سبع  سموات، وأن كالهمـا  

  . كانتا رتقا، ففتقهما عن بعضهما) األرض والسماء(

 إنني استمده من هذه اآلية أوالً، ومن الحـديث  وإن كان هذا فهما خاصا لي، إال

  . ثانيا

  . فاآلية والحديث يوضحان أن ثمة فصول تمت

أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق :" فالفصل األول هو فصل السماء عن األرض

وقد ذكر ابن عباس أن اهللا تعالى فتق بينهما " الماء فسما عليه، أي عال فسماه سماء

  . بالريح

وافق الكتاب المقدس في التكوين مـع هـذا الفصـل األول الـذي تـم      كذلك يت

مـن سـفر التكـوين اإلصـحاح األول      8: 6فاآليـات مـن   . بين السماء واألرض

  : تقول

ليكن جلد وسط السماء، وليكن فاصل بين مياه ومياه، وكان كـذلك،  : وقال اهللا" 

لتي فوق الجلد، ودعا اهللا فعمل اهللا الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه ا

  ".نياليوم الثا: سماء وكان مساء وكان صباح: الجلد

ثم أيـبس المـاء   :" فهو ما أخــبر عنه رســـول اهللا : أما الفصل الثاني

إنه الفتق الذي تم ". فجعــله أرضا واحدة، ثم فتقها فجعل سبع أراضين في يومين

اليابس الذي كان فـي البـدء كتلـة    فتم فتق هذا ) يابس وماء(لألرض المكونة من 



  

115

. دة  إلى سبع أراضي أي سبع قارات، يتخللهـا المـاء بالمحيطـات والبحـار    ـواح

  . وواضح أن هذه القارات لو قربنا بينها لكونت كتلة يابسة واحدة في وسط المياه

  .أما الفصل الثالث فهو ما تم للسماء في يوميها، وهو ما سنذكره في حينه

ي نحن بصدده يحدد أن فتق األرض إلى سبع أراضـى تـم فـي    إن الحديث الذ

يومين، ولعلهما يومي الدحو، يومي المرحلة الثانية، وقد كان العرب يطلقون علـى  

مع أنهـا  ) القارات الست(بينما نطلق عليها نحن اآلن ) األقاليم السبع(هذه األراضي 

  ). سبعة(في الحقيقة 

وما حدث لألرض فـي هـذين اليـومين     تفصل بعد ذلك اآليات ما حدث للسماء 

األرض أم السـماء؟  : المشتركين، واللذان ال نستطيـع أن نحدد فيهما من خلق أوالً

  .وذلك ألنهما وجدا معاً

بعض اآليات تفصل ما حدث في هذين اليومين األولين بشأن : ماذا حدث للسماء

َأشَد خَلْقًـا َأم السـماء    َأَأنْتُمتخصها بالذكر ) النازعات(ذه آيات ـق السماء وهـخل

سـمك  . )29(وَأغْطَشَ لَيلَها وَأخْرج ضحاها ) 28(رفَع سمكَها فَسواها ) 27(بنَاها 

وهو من الدخان كما ذكـرت اآليـة، وبينـه    . هو كثفها، وغلظها، وجرمها: السماء

واألرض فلمـا كانـت    الحديث بأنه الذي ارتفع من الماء الذي تكونت منه السـماء 

السماء، دخانا محيطا باألرض فقد رفع اهللا ذلك الدخان بعدما فتق بينهما بالريح، ثم 

فلم يجعل فيها أي اعوجاج، أو فتوق، أو فـروج، أو  ) أي السماء(سواها اهللا تعالى 

إذن فهذه اآليات من . تشققات وجعلها بحيث يكون بيننا وبينها مسيرة خمسمائة عام

  ). الدخان(زعات توضح كيفية تكوين السماء وتسويتها بعد إيجاد مادتها سورة النا

.وعندما تم هذا األمر حدث خلق جديد

  خلق الليل والنھار

ال أظن أن أحداً سيصـدق أن الليـل والنهـار خلقـا فـي المرحلـة األولـى،        

األول، وأن الشمس والقمر خلقا فـي المرحلـة الثالثـة واألخيـرة     وربما في اليوم

  . ولكن ذلك ما تم بالفعل. ضا في اليوم األخيروأي

وال ضير أن تعتقد البشرية كلها عكس ذلك وأن الليل والنهار جاءا مـع خلـق   
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الشمس والقمر، أقول ال ضير ما دمنا نتحدث بالدليل، وما بالكم لو كان الدليل هـو  

  . القرآن

القمـر،  يخــبرنا القرآن أن اهللا تعالى خلق الليـل والنهـار قبـل الشـمس و    

  :ودليلنا على ذلك سبعة أدلة. بل بينهما خمسة أيام

فقد فصل اهللا تعـالى فـي القـرآن آيتـي      .ما ذكره اهللا تعالى في القرآن: أوالً

ونعلم من القـرآن أيضـا أنهمـا خلـق     . الليل والنهار تفصيالً، وبين أمرهما تبيينا

  . مستقل، مستقل عن السموات واألرض، ومستقل عن الشمس والقمر

ِإن في خَلْـق السمـــوات واألرضِ واخْـتالف اللَّيـلِ والنَّهـارِ      :يقول تعالى

لقـد قـرن اهللا تعـالى بـين السـموات      ) 190:آل عمـران (آليات ألوِلي األلْبابِ

واألرض وبين الليل والنهار وقال بأنهم جميعا آيات للعاقلين بـل إنـه تعـالى فـي     

ِإن فـي اخْـتالف   والنهـار علـى السـموات واألرض فقـال      آية غيرها قدم الليل

        تَّقُـونمٍ يِلقَـو ـاتضِ ألياَألرو اتـموـي السف ـا خَلَـقَ اللَّـهمارِ والنَّهلِ واللَّي
  . فال وجود هنا لذكر الشمس والقمر بالمرة) 6:يونس(

بـل إنـه   . إن آيتي الليل والنهار أعظم بكثيـر مـن آيتـي الشـمس والقمـر     

تعالى لم يذكر أن الشمس والقمر آية إال مـرة واحـدة فـي كـل القـرآن، بينمـا       

وحتـى اآليـة التـي قـال     . مـرات ) 7(ذكر الليل والنهار كآية من آياتـه تعـالى   

تعالى أن الشمس والقمر آية ذكر اهللا معها الليل والنهار، بـل وقـدم ذكـر الليـل     

  . والنهار فيها

  : آيات الليل والنهار

)1 (يالَّت الْفُلْكارِ والنَّهلِ واللَّي الفاخْتضِ واألرو اتــومالس ي خَلْقف ِإن  

  الْبحرِ بِما ينفَع النَّاس وما َأنزَل اللَّه من السماء من ماء فََأحيا بِه تَجرِي في    

  ا من كُلِّ دابة وتَصرِيف الرياحِ والسحابِ الْمسخَّرِ وبثَّ فيهاألرض بعدموتها    

     اءمالس  نيضِ  باألرولُونقعمٍ يآليات ِلقَو)164:البقرة(.  

)2 (                    ـاتـارِ آليالنَّهـلِ واللَّي الفاخْـتضِ واألرو اتـــومالس ي خَلْـقف ِإن
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  .)190:آل عمران(وِلي األلْبابِأل  

)3 (      ِضاَألرو اتـموـي السف ـا خَلَـقَ اللَّـهمارِ والنَّهلِ واللَّي الفي اخْتف ِإن  

          تَّقُونمٍ يآليات ِلقَو)6:يونس(.    

)4 (ِنتَيآي ارالنَّهَل ولْنَا اللَّيعجو)12:اإلسراء(.  

)5 (آياروالنَّه نْهلَخُ مُل نَساللَّي مةٌ لَه  )37:يس(.  

)6(رالْقَمو سالشَّمو ارالنَّهُل واللَّي هاتآي نمو)37:فصلت(.  

)7 (ضاألر ا بِهيفََأح قرِز نم اءمالس نم َل اللَّها َأنزمارِ والنَّهلِ واللَّي الفاخْتو

عبدرِيفتَصاوهتواحِميالرلُونقعمٍ ياتٌ ِلقَوآي)5:الجاثية.(  

هـكذا ذكر اهللا الشمس والقمر مـرة واحـدة كآيـة تلـت ذكـر آيـة الليـل        

  .فقط) الليل والنهار(والنهار بينما تتحدث باقي اآليات السبع عن 

إال فـي آيـة    بل إن اهللا تعالى لم يذكر خلق الليل والنهـار والشـمس والقمـر   

  . واحدة تقدم فيها ذكر الليل والنهار على ذكر الشمس والقمر أيضا

وهو الَّذي خَلَقَ اللَّيَل والنَّهـار والشَّـمس والْقَمـر كُـلٌّ فـي      : يقول اهللا تعالى

ونحبسي فَلَك )33:األنبياء .(  

لقمـر، بـل يسـبقا ذكـراً     فالليل والنهار ليس فقط آيتين مستقلتين كالشمس وا

  . ويكثراً عدداً في آيات القرآن

بـل  . وكما ذكر تعالى للشمس والقمر تسخير، فقد ذكـر ذلـك لليـل والنهـار    

من سورة النحل يسبق ذكر تسـخير الليـل والنهـار متقـدما علـى      12وفي اآلية 

وسـخَّر  يقـول تعـالى   . ذكر الشمس والقمر تماما كما سبق ذكرهما فـي الخلـق  

م اللَّيَل والنَّهار والشَّمس والْقَمر والنُّجوم مسخَّراتٌ بِـَأمرِه ِإن فـي ذَِلـك آليـات     لَكُ

لُونقعمٍ يِلقَو.  

فقال . وال كتلك التي للشمس والقمر سواء بسواءـد ذكر لليل والنهار أحـوق: ثانياَ

بل ) 33:إبراهيم(داِئبينِ وسخَّر لَكُم اللَّيَل والنَّهار وسخَّر لَكُم الشَّمس والْقَمر: تعالى

هناك آية أخرى وأخيرة لهذا التسخير لليل والنهار ولكن يسـبق ذكرهمـا الشـمس    

وسخَّر لَكُم اللَّيَل والنَّهار والشَّـمس والْقَمـر والنُّجـوم مسـخَّراتٌ بِـَأمرِه     والقمر
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يوِلج اللَّيـَل فـي   وذكر لهما جرى مستقل عن جرى الشمس والقمر )  12:النحل(

النَّهارِ ويوِلج النَّهار في اللَّيلِ وسخَّر الشَّمس والْقَمر كُـلٌّ يجـرِي ألجـلٍ مسـمى    
النَّهار فـي اللَّيـلِ وسـخَّر     َألَم تَر َأن اللَّه يوِلج اللَّيَل في النَّهارِ ويوِلج) 13:فاطر(

يكَور اللَّيَل علَى النَّهـارِ  )  29:لقمان(الشَّمس والْقَمر كُلٌّ  يجرِي ِإلَى َأجلٍ مسمى

  ).5:الزمر(مسمىويكَور النَّهار علَى اللَّيلِ وسخَّر الشَّمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي ألجلٍ

في القرآن حاالت خاصة لليل والنهار ليست للشمس علينا اهللا تعالى  قصو

  : والقمر

ِارصِلي األبةً ألوربلَع ي ذَِلكف ِإن ارالنَّهَل واللَّي اللَّه قَلِّبي)44:النور (  

يثًاثح هطْلُبي ارَل النَّهي اللَّيغْشي)54:األعراف(  

بَِأ لِذَِلكي اللَّيف ارالنَّه وِلجيارِ وي النَّهَل فاللَّي وِلجي اللَّه 61:الحج(ن(       

      ٍــلـرِي َألججكُــلٌّ ي ـرالْقَمو سالشَّـم خَّـرسلِ ولَى اللَّيع ارالنَّـه ركَويو   

الْغَفَّار زِيزالْع وى َأال هـمسم)5:الزمر.(  

وقد أخبر القرآن في أكثر من آية أن اهللا تعالى خلق الليل والنهار قبل أن : ثالثاً

يخلق الشمس والقمر، والحـق أن المفسرين للقرآن لم يفطنوا لهذا األمر، رغم أن 

اهللا تعالى أخبر عن ذلك، ليس فقـط في  القرآن، بل في كل الكتـب السـماوية، وال   

كما أخبرتنا . تشهد على ذلك ومن أول آية فيهاتزال التوراة التي بأيدي الناس اآلن 

  .األحاديث بذلك أيضا

َأم َأَأنْتُم َأشَد خَلْقًـا ول تعالى في سورة النازعات التي تذكر آيات بدء الخلق ـيق

)29(وَأغْطَشَ لَيلَها وَأخْرج ضحاها ) 28(رفَع سمكَها فَسواها ) 27(السماء بنَاها 
إن هذه اآلية لتتحدث صراحة عن خلق الليل والنهار بمجرد أن رفعت السماء عـن  

وقبل أن تخلق الشمس بأيام، وقبل حتى أن تهيـأ األرض  . األرض في اليوم   األول

وفي قوله تعالى . بهذه الهيئة، وذلك واضح تماماً من اآليات، وال يفهم غير ذلك منها

وَأغْطَشَ لَيلَها ) إذ كانتا ملتصقتين(ن األرض بعد الحديث مباشرة عن رفع السماء ع

فهذه اآلية ال تذكر شمساً وال قمراً، وإنما تذكر غطشاً لليل وإخراجاً  وَأخْرج ضحاها

فما تم لليل والنهار كان قبل دحو  واألرض بعد ذَِلك دحاهاللضحى، ثم يذكر تعالى

عن األرض أغطش اهللا ليـل السـماء، وأخـرج    األرض فبمجرد أن تم فتق السماء 
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ضحاها، وليس لألرض هنا أي ذكر، كما يتوهم أهـل األرض اآلن مـن المـؤمنين    

وقد عبر تعالى لإلنسان . وغيرهم، أن األرض هي التي تحدث الليل والنهار بدورانها

ـ (فقد ذكر هنـا  . عن خلق الليل والنهار بأعظم وأبلغ بيان بهذه الكلمات األربع ل اللي

ومعنى أغطش هي ). أغطش، وأخرج: (هما. بفعلينوذكرت عملية الخلق) والضحى

أظلم، والفرق بين الغطش والظالم أن الغطش هو أشد حاالت الظالم، الظلمة الحالكة 

  . التي ال يبين منها أي شيء لذلك تعبر العرب عن عدم االهتداء، والتعامي بالغطش

والمعنى أنه تعـالى  . حاً واستنارة وبياناًأما الضحى فهو أشد حاالت النهار وضو

لـيس هـو نـور    . أحلك ليل السماء بالظلمة الشديدة، وأضاء نهارها بنور وضـاح 

 نُـورٍ نُور علَـى الشمس ولكن من نوره عز وجل ألنه تعالى كما أخبر عن نفسه 
هو من نور اهللا تعالى ولـيس   -وال شك أن فيهما نوراً  -ونور السموات واألرض 

  ). النور(اللَّه نُور السمــوات واألرضِر الشمسنو

  : ولعل ما يؤكد هذا ما ورد بأول سورة األنعام من قوله تعالى

       ثُـم النُّـورو ـاتـَل الظُّلُمعجو ضاألرو اتـــومي خَلَـقَ السالَّذ ِللَّه دمالْح

لُوندعي هِمبوا بِركَفَر ينالَّذ .     وقد ورد عن وهب بـن منبـه أن أول التـوراة هـو

وهو ما نجد أثره بالفعل فـي التـوراة الموجـودة بـين أيـدينا      . أول سورة األنعام

ـ : فـي البـدء  :" اآلن وأول آية فيهـا  ق السـموات واألرض، وكانـت األرض   ـخل

  ". وروح اهللا يرف على المياه. خربه وخالية، والظلمات تغطي اللجة

ليكن نور، فكان نور، ورأي اهللا أن النور حسن، وفصل بين النـور  : وقال اهللا" 

والظلمات، ودعا اهللا النور نهارا، والظلمات ليالً وكان مساء وكـان صـباح اليـوم    

  ". األول

لكتاب المقدس وانتقده لما أورد خطّأ اعندما ) موريس بوكاي(وقد جانب الصواب 

ر الكتاب المقدس خلق الشمس والقمر في ذكر الليل والنهار في اليوم األول، بينما ذك

وعمل اهللا المنيرين العظيمين، المنير األكبر لحكم النهار، والمنير :" اليوم الرابع فقال

األصغر لحكم الليل، وجعلهما اهللا في جلَد السماء لتنير على األرض، ولـتحكم علـى   

وكـان مسـاء   . نالنهار والليل، ولتفصل بين النور والظلمة ورأي اهللا ذلك أنه حس

  ".اليوم الرابع: وكان صباح
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مـوريس  (والحقيقة أن الكتاب المقدس لـم يخطـئ فـي هـذا وإنمـا أخطـأ       

في فهم اآليات، وأخطأت البشرية كلهـا ألنهـا تفهـم أن الليـل والنهـار      ) بوكاي

إنهما من صـنع األرض التـي تـدور حـول نفسـها      ومن صنع الشمس والقمر، 

لقـد خلقـت   . ح، والكتب المقدسـة هـي األصـح   كل يوم مرة، وكل هذا غير صحي

الشمس، وكذلك القمر في المرحلة الثالثـة مـن مراحـل  الخلـق، وتحديـداً فـي       

. اليوم السادس، أما الليل والنهار فقد خلقا فـي المرحلـة األولـى كمـا قـال  اهللا     

الْحمـد ِللَّـه الَّـذي خَلَـقَ     تؤكد سورة النازعـات ذلـك، وأول سـورة األنعـام     

 بِـربهِم يعـدلُون  لسمــوات واألرض وجعَل الظُّلُمات والنُّور ثُم الَّـذين كَفَـروا  ا
جعلهمـا اهللا فـور خلـق السـموات واألرض،     ) الليل والنهار(إن الظلمات والنور 

ألن الظلمـات والنـور لـيس مـن فعـل الشـمس       . أي بعد الفتق بينهما مباشرةً

  . هللا عز وجلوإنما من فعل ا

  :ذاتها، وفيها) الشمس(وتؤكد ذلك سورة 

 ااهحضسِ والشَّم1(و ( ارِ ِإذَا تَالهالْقَمو)ـ ) 2 واللَّيـلِ ِإذَا   ) 3(الها ـَوالنَّهارِ ِإذَا ج

  .يغْشَاها

فالنهار هنا هو الذي يجلى الشمس ويوضـحها، ولـيس كمـا يظـن النـاس،      

والليل أيضا هـو الـذي يغشـى الشـمس، أي     . نهارأن الشمس هي التي تصنع ال

  . يغطيها ويسترها، وهذا ما تقوله اآليات

ولكن كما توضح آيات سفر التكوين من العهـد القـديم، أن اهللا جعـل المنيـر     

لحكم النهـار، ولـتحكم علـى النهـار والليـل، ولتفصـل بـين        ) الشمس(األكبر 

ـ  ا جعلـت فاصـال بـين الظلمـة     الظلمة والنور فقد تم ذلك بعد خلق الشمس، فأنه

وإال فإن الليل والنهار في السـموات أيضـا ولـيس فيهمـا     . والنور وعالمة لهما

شمس وال قمر، بل والليل والنهار سيظل بعد يـوم القيامـة بعـد فنـاء الشـمس      

  .والقمر

نستدل أيضا من أن الليل والنهار خلق مستقل عن الشمس والقمـر ممـا   : رابعاً

  : وفيها يقول تعالى) 54(اآلية ورد بسورة األعراف 

 ِرشلى العى عامِ ثُم استَوتَة أيفى س واألرض اتومي خَلَقَ الساهللا الذ كمرب إن
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ـ مر والنُجوم مسخرات بِأمرهـيغشى الليَل النهار يطلبه حثيثا والشَمس والق ه ـََأال ل

المينالع بك اهللا رتَبار الخَلقُ واألمر .  إن هذه اآلية لتخبرنا بأن لليل والنهار فعـل

ثم هناك فعـل أخـر وغيـر    . يغشى الليَل النهار يطلبه حثيثا:خاص ومستقل بهما

وهو التسخير، فكيف . مرتبط بفعل الليل والنهار تذكره اآلية للشمس والقمر والنجوم

  .قلأو األرض؟ أنهما خلق مست. نقول بأن الليل والنهار تصنعه الشمس

فَاصبِر علَى ما يقُولُون : وفيها يقول تعالى) 130(ومما ورد بسورة طه اآلية 

 حـبلِ فَساللَّي آنَاء نما ووبِهَل غُرقَبسِ وَل طُلُوعِ الشَّمقَب كبر دمبِح حبسافَ  وَأطْـرو

س وغروبها وذكرت أطراف النهـار  فقد ذكرت اآلية طلوع الشم النَّهارِ لَعلَّك تَرضى

وقـد ذكـر   مما يعني أن هذا غير ذاك، فطرفي النهار غير طلوع الشمس وغروبها، 

القرآن حدوداً لوقت النهار غير متعلقة بطلوع الشمس أو غروبها ولعل في ذلك مـا  

خَيطُ األبيض من وكُلُوا واشْربوا حتَّى يتَبين لَكُم الْيوضح لنا الفرق بينهما فقال تعالى 

فالصوم إذن يكون ) 187:البقرة(اللَّيلِالْخَيط األسود من الْفَجرِ ثُم َأتموا الصيام ِإلَى

في نهار شهر رمضان وهو ال يبدأ من طلوع الشمس بل من بداية ظهور أول خيوط 

بل الليل من هاهنا وأدبر إذا أق" وينتهي الصوم بالليل كما جاء في الصحيحين. الصباح

إذا (أن يقول وكان من األسهل على رسول اهللا " النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم

وَأقم الصالةَ طرفي ال تعالى ـكذلك ق. ، رغم توافقها مع دخول الليل)غربت الشمس

نلَفًا مزارِ ولالنَّهاللَّي)الخيط األبيض من وطرفي النهار هما وقت تبين ) 114:هود

  .الخيط األسود من الفجر، والطرف اآلخر وقت إدبار النهار وإقبال الليل

ه ال شمس وال قمر، وهذا ما يفهـم  ـفي السموات ليل ونهار، رغم أن: خامساً

وال يعنـي  )  20:األنبياء(يسبحون اللَّيَل والنَّهار ال يفْتُرونمن قوله عن المالئكة 

كون ليلهم حالك السواد كليلنا ألنهم جميعا نور، وليس أيضا بالزم أن يكون ذلك أن ي

  . نهارهم كنهارنا لكن المؤكد أن عندهم ليل ونهار لقوله تعالى ذلك

وعندما تقوم الساعة سيكون هناك أيضا الليل والنهار رغم فناء الشمس : سادساً

ل اآلخرة وال النهـار بهـذا   ـوالقمر وليس بالزم أن يكون الليل بهذا السواد عند أه

ولكن بطريقة مغايرة تماما ألنه . الضوء المبهر المؤذى للعين أحيانا، والمهيج للنفس

فيهـا شَمسـا وال   ال يـرون ل الجنة ـل عن أهـيقول عز وج. لن يكون ثم شمس

  ).13:اإلنسان(زمهرِيرا
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ولَهم رِزقُهـم فيهـا بكْـرةً    )12(غير أن اهللا تعالى يذكر في سورة مريم اآلية

وهذا عن أهل الجنة، فرغم غياب الشمس وانتهاء دورها إال أن هناك بكرة  وعشيا

ولكن ليس البكور والعشي كبكور أهل األرض وعشيهم الذي كـان متـأثرا   . وعشيا

كـن  بوجود الشمس في النهار وغيابها في الليل فيكون ليال حالكاً ونهارا مبهـراً ول 

  . لغياب الشمس سيختلف األمر، فسيكون هناك أضواء وأنوار

الشـهداء  :" قـال روى أحمد في مسنده عن ابن عباس عن رسول اهللا : سابعاً

بكـرة  . في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة. على بيارق نهر بباب الجنة

ء الحجـب  وهم يعرفون مقدار الليل والنهار بالحجب فيكـون الليـل بإرخـا   " وعشيا

  . وإغالق األبواب، ويكون النهار برفع الحجب وفتح األبواب

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر األصول من طريق أبان عن الحسن وأبى قالبة 

وما هيجك على هذا؟ قـال  : يا رسول اهللا هل في الجنة من ليل؟ قال: قال رجل: قاال

الليل، من البكرة : فقلت يها بكْرةً وعشياولَهم رِزقُهم فسمعت اهللا يذكر في الكتاب 

ليس هنالك ليل، وإنما هو ضوء ونور، يرد الغدو على  "فقال رسول اهللا. والعشي

نفـي لليـل   " ليس هناك ليل" وليس في قول رسول اهللا" الرواح والرواح على الغدو

ابي السائل لـذلك  والنهار ألن اآلية تثبتهما ولكن يقصد نفي الظالم الذي فهمه الصح

فالليل ضوء والنهار نور، إذ ثبت في السنة أن هناك أيام " وإنما ضوء ونور:" لهقال

الذي يلتقي فيه أهـل الجنـة بـربهم    ) يوم الجمعة(في الجنة، وأفضلها يوم المزيد 

  .ويرونه ويفيض عليهم بنوره وبهائه

كان ذلك الخلـق  و. نخلص من ذلك أن الليل والنهار قد خلقا قبل الشمس والقمر

  . في المرحلة األولى

يؤذيني إبن آدم يسب الدهر وأنا الـدهر بيـدي   " وفي الصحيحين أيضا يقول اهللا

  ".األمر أقلب الليل والنهار

  يومي الثالثاء واألربعاء : المرحلة الثانية

مـن سـورة فصـلت    ) 10(إن هذه المرحلة هي التي تحـدثت عنهـا اآليـة    

  :        بقوله تعالى

جو اءـوامٍ سَأي ةعبي َأرا فاتَها َأقْويهف رقَدا ويهف كاربا وهقفَو نم ياسوا ريهَل فع
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يناِئلِللس  ات ـورة النازعـلقوله تعالى في س) دحوـال(وهي التي سماها اهللا باسم

عب ضاألرحـْود ذَِلك ا ـَد30(اه ( انْهم جـا   َأخْراهعرماءهـا وم)ـاَل  ) 31الْجِبو

  .َأرساها

  : وهذا اإلجمال هو. وهناك سور عديدة فصلت وبينت ما أجمل هنا

  .جعل رواسي في األرض) 1(

  ).الماء والمرعى(جعل البركة فيها ) 2(

  . تقدير األقوات فيها) 3(

 ن كان ذكر الجبال في سورة فصلت قد قدم علـى غيـره، فإنـه تـأخر فـي     إو

سورة النازعات وقد تم ذلك لعلة سنذكرها فـي حينهـا وسـنؤخر الحـديث عـن      

  .الجبال إلى نهاية الحديث عن هذه المرحلة إتباعا لنهج سورة النازعات

لم يحدث أي شيء للسماء في هذه المرحلة، فهي مرحلة خاصة باألرض وحدها، 

ا نراه اآلن فـي  فكل م. تم فيها كل شيء متعلق باألرض وتهيئتها لمن سيسكن فيها

م األرض إلى قارات يشكل وهيئة األرض فقد تم في يومي الثالثاء واألربعاء، من تقس

وإخراج الماء، وإنبات المرعى وتقدير الثروات المعدنية . وبسطها وفرشها وتمهيدها

وموارد األرض التي يستعين بها اإلنسان في صناعته اآلن، كل ذلك قد وجد في هذين 

الكائنات الحية من حيوانات وأسماك وطيور وما يسر لكل دابة مـن  اليومين، وخلق 

  .  رزق فقد تم أيضاً في هذه المرحلة

  :وسنتحدث عن هذه األمور بشيء من التفصيل فنقول بتوفيق اهللا

  طحو األرض 

وقد بين الحديث معنى  واألرضِ وما طَحاهايقول اهللا تعالى في سورة الشمس 

ثم أيبس الماء فجعلـه أرضـا   :" بالفتق وقالعنه رسول اهللا  والذي عبر) الطحو(

فهذا الفتق لذات األرض التي كانـت  " واحدة ثم فتقها فجعل سبع أراضين في يومين

) الفتق الثـاني (فهذا هو " متجمعة في مكان واحد فجعل منها سبع قارات في يومين

  .وهو غير فتق السماء عن األرض

ني الطحو، كما أن العرب تطلق لفـظ الطحـو علـي    وقلنا أن الحديث تبيين لمع
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وعلي ذلك يكون . طحى الرجل إذ ذهب في األرض: الذهاب يقول أبو عمرو بن العال

اهللا تعالى قسم األرض المتجمعة إلي أقسام وأذهب كل قسم بعيـدا عـن   أن: المعني

  .اآلخر في الماء

ضِ ومـا طَحاهـا  واألروقد روى ابن جرير وابن المنذر وابن أبـى حاتــم   
  .أي قسمها) الشمس(

فـي   " األراضين السبع" :إذن فقد تكونت القارات السبع التي سماها رسول اهللا 

هـم  ئيومين، ولم يتم ذلك في ماليين السنين كما يقول التجريبيون ويقوله مـن ورا 

عملية المسلمون في نظريتهم  المعتمدة في بالد القرآن بأن هذه القارات إنما تكونت ب

اإلزاحة والتحرك التي استغرقت ماليين السنين حتى أصبحت كما هي عليه اآلن، وأن 

وكُـلُّ َأمـرٍ   الزالت مستمرة حتى اآلن رغم قول اهللا تعالى) التزحزح(هذه العملية 

رتَقسم)ولم نسمع صوتا لعالم يصحح هذا الخطأ الشنيع الذي يتعـارض  )  3:القمر

ومع قوله تعالى عن قدر األيام التي خلـق   واألرضِ وما طَحاهاتماما مع قول اهللا 

أن فيها األرض والتي قدرها بأربعة أيام، والذي يتعارض أيضا مع قول رسول اهللا 

تم تحديدا في يومين، بينما هم يقولون  أن ذلك تم في باليـين  ) الطحو(فتق األرض 

  . السنين وال يزال

:" ملية الطحو هذه وإنما ذكر عملية تكوين اليابس والمـاء ال يذكر العهد القديم ع

لتجتمع المياه تحت السماء إلي مكان واحد، في كتلـة واحـدة  ولتظهـر    : وقال اهللا

ورأي ). بحاراٌ(، ومجتمع المياه دعاه )أرضا(وكان كذلك، ودعا اهللا اليابسة . اليابسة

  ). 1/9التكوين " (اهللا ذلك انه حسن

  :من القرآن ما تم لألرض بعد طحوها ثم فصلت عدة آيات

  ).19:نوح( واللَّه جعَل لَكُم األرض بِساطًا: يقول تعالى

فبعد أن تم تجزئة اليابس إلي سبع قارات بسط اهللا هذا اليابس وجعله منبسـطا  

ممدوداً، حتى يتسنى المعاش علي األرض بالحركة والسير، ولهذا قال تعالى بعد هذه 

ويقول تعالى. أي طرقا واسعة مختلفة)  20:نوح(تَسلُكُوا منْها سبال فجاجاِل:اآلية

البا سيهف لَكُم لَكسا ودهم ضاألر َل لَكُمعي جالَّذ)ال ـوق). 53:طهَّـَل  ـالعي جذ

اهللا تعـالى األرض   فقد مهـد ) 10:الزخرف(لَكُم األرض مهدا وجعَل لَكُم فيها سبال
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سلك (تمهيدا بعد بسطها وجعلها كالفراش اللين، وفي هاتين اآليتين كلمتين مختلفتين 

وهما لتأكيد أن اهللا عز وجل هو الذي جعل في هذه األرض التي مهدها سبالً ) وجعل

أي طرقاً، وأنه تعالى هو الذي سلك بهذه الطرق داخل أي شيء من شأنه أن يعوقها 

وقد سلك هذه الطرق مما يجعلها مهيأة تماماً لسير سكانها إلى حيـث  .. كالجبال مثال

  . يريدون

  ). 22:البقرة(الَّذي جعَل لَكُم األرض فراشًا والسماء بِنَاء:وقال تعالى

  ).48:الذاريات(واألرض فَرشْنَاها فَنعم الْماهدون: وقال تعالى

عر منها البدن خجال مما فعلـه اهللا لراحـة بنـى آدم ومـا     إن هذه اآليات ليقش

وعندما يتملى المـرء فـي آيـة فـرش األرض     . رد به بنو آدم من جحود ونكران

وتهيئتها بهذه الصورة المريحة والجميلـة قبـل أن يـأتي اإلنسـان إلـي األرض،      

له كل شيء الستقباله بكـل العنايـة والكـرم، ويـأتي اإلنسـان بعـد ذلـك        ويهيأ

كفر باهللا ويكذّب اهللا، ويدعي أن أحداً لم يفعل ذلـك بـل تـم ذلـك صـدفة، وال      لي

يشكرون اهللا تعالى علي هذا الكرم، وال حتى يعترفـون بـه، فهـو أمـر مؤسـف      

  . من اإلنسان وسيدفع الثمن غاليا

لـه  األرض لإلنسـان وأصـلحها، ووطئهـا، وفرشـها     ىيخبر تعالى أنه سو

ة بـالتراب، وهـذه بالرمـال، وذلـك بعـد أن      فهذه مفروش. من كل فراش أرضي

له ليستفيد منها استفادات مختلفة حسـبما يكـون مـن قشـرة كـل أرض،      هيئها

فجعل كل بقعة منها مهيأة ألمر غيـر البقعـة األخـرى، مـن السـهول والوعـار       

والبراري والقفار والتراب والصـخور والحجـارة والرمـال، كـل ذلـك لتختلـف       

الســكان وطــرق معايشــهم حســبما يشــتهون المصــنوعات وتختلــف أنشــطة 

  .ويرغبون

  خلـق األنھار

وفـي سـورة النازعـات يقـول     وبارك فيهـا في سورة فصلت يقول تعالى 

ااهعرماءها وا منْهم جَأخْر .      لذلك نرى أن تفسـير البركـة هنـا يعنـي إخـراج

اهللا علـي  الماء والمرعي، هـذا فضـال عـن البركـة المعنويـة التـي أضـفاها        

  .  األرض
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أما إخراج الماء فالمقصود به الماء العذب وليس الملح األجاج، فهذا قد تم خلقه 

  . لكن المقصود هنا بالماء هو الماء العذب الفراتفي المرحلة األولي مع اليابس،

فهذه األنهار التي تجري في األرض قد خلقـت فـي يـومي المرحلـة الثانيـة      

يقوله التجريبيـون أن هـذه األنهـار قـد تكونـت بفعـل       للخلق وال صحة أبدا لما 

األرض شَـقا ثُـم شَـقَقْنَا  الماء، بل إن الثابت أن األنهار شقها اهللا عـز وجـل   
الَّـذي مـد األرض   وهـو وليست من فعل المـاء، ويقـول تعـالى    ) 26: عبس(

ـ  ) 3:الرعـد (وجعَل فيهـا رواسـي وَأنْهـارا    ن اآليـة أن األنهـار   وواضـح م

  .مخلوقة، وليست متكونة، هذا أيضا غير العيون التي فجرها اهللا من األرض

والقارئ لآليات التي ورد فيها ذكر األنهار يجدها مرتبطة بذكر الجبال الرواسـي  

الشامخات وذلك ألن األنهار تجري ومن ثم ستكون دائما في حاجة لمدها بالماء، فهو 

ار بادئة من وراء الجبال الرواسي حتى إذا ما نزل ماء السـحاب  تعالى قد خلق األنه

َأنَّا نَسوقُ َأولَم يرواعليها لم يتفرق في كل جهة بل يتجه إلي حيث يـوجهـه اهللا

اءالْم)27:السجدة.(  

وكل اآليات التـي تتحـدث عـن    . فحتى جرى الماء في نهره بفعل اهللا عز وجل

  :ت الجبال كقوله تعالىاألنهار قد وردت مع آيا

اارَأنْهو بِكُم يدتَم َأن ياسوضِ ري األرَألْقَى فو)15:النحل .(  

اتًافُر اءم نَاكُمقَيَأسو خَاتشَام ياسوا ريهلْنَا فعجو)27:المرسالت.(  

. متع اآلخـرة  واألنهار جعلها اهللا تعالى من أهم منافع الدنيا، بل إنها ستكون من

فإنه تعالى عندما يرغب المؤمنين في الجنة يذكرهم بأنهارها، وأن أهلها ستجرى من 

  .تحتهم  األنهار

من حيث الحيـاة  . وال يخفي عنا مدى أهمية األنهار بالنسبة لسكان األرض اآلن

  .ذاتها ومن حيث بناء الحضارة، فإن الحضارات العظيمة، إنما نشأت حول األنهار

أي أن أول ميـاه  . النازعات لتخبرنا أن هذه المياه خرجت من األرض إن سورة

َأخْـرج منْهـا ماءهـا   تجرى في هذه األنهار كانـت مـن ميـاه األرض لقولـه     
غير أن أحاديث صحيحه رواها البخاري ومسلم وغيرهما عن رسول ) 31:النازعات(
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وعلى ذلك . هما من الجنةأنه أخبر أن نهر النيل ونهر الفرات أصلهما وعنصراهللا 

فعلى غير كل مياه أنهار األرض، كانت أول مياه جرت في النيل والفرات مـن ميـاه   

  .أنهار الجنة، بعد ذلك جرى النهران بماء السحاب كما هو معلوم ومشاهد اآلن

لما ذكـر  وقد روى البخاري في صحيحه عن مالك بن صعصعة أن رسول اهللا 

فأمـا  . ا يخرج من أصلها نهران باطنان، ونهران ظاهرانفإذ:" قال) سدرة المنتهى(

  ".الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات

أخبـر عـن هـذه األنهـار أن     وفي رواية أخرى عند البخاري أن رسول اهللا 

بل وال يمنع أبدا أن يكـون  . عنصرهما من الجنة، أي مادتها وشكلها مما في الجنة

. يجرى منه النيل والفرات قد يؤتى به بواسطة المالئكة من الجنةماء السحاب الذي 

  .واهللا أعلم

وشاءت حكمة اهللا تعالى أن يجعل األنهار جارية والبحار راكدة، ألن في ركودها 

كذلك ال تزيد البحار، بقـدرة  . كما أن البحار تصب فيها األنهار. ع مضرةـنعمة ودف

  .ال تغرق العباداهللا تعالى، ألنه سبحانه يحبسها لكي 

ومن نعمة اهللا تعالى في األنهار، أنها تسوق الماء من األماكن التي يكثـر فيهـا   

المطر إلي األماكن التي يقل فيها، ألنها أرض جرز ال تمسك الماء إذا نـزل عليهـا،   

فينزله اهللا في مكان آخر يمسك الماء ثم يسوقه تعالى في نهر إلي األرض الجـرز،  

بمصر فـي قولـه    األرضِ الْجرزِرض مصر والتي فسر العلماء كما يحدث مثال أل

  .)27:السجدة(َأولَم يروا َأنَّا نَسوقُ الْماء ِإلَى األرضِ الْجرزِ فَنُخْرِج بِه زرعاتعالى 

سـواء   يشاء،تدل على أن اهللا تعالى هو الذي يسير الماء حيث  نَسوقُوكلمة

  .األرض، وليس األمر من قبل الطبيعةفي السماء أو كـان الماء في 

  وصف النيل

هو النهر الذي ليس فـي  :" النيل فقال) البداية والنهاية(ذكر ابن كثير في كتاب 

  ".أنهار الدنيا له نظير في خفته، ولطافته، وبعد مسراه، فيما بين مبتدئه إلى منتهاه

منها أنه أبعدها مسـافة  : له خصوصيات دون سائر مياه األرض:" قال ابن سينا

ومنها أنه يجرى على صخور ورمال ليس فيه خز وال طحلب . من مجراه إلى أقصاه
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ومنها أنه ال يخضر فيه حجر وال حصاة، ومـا ذاك إال لصـحة مزاجـه    . وال أوحال

  ".وحالوته ولطافته، ومنها أن زيادته في أيام نقص سائر األنهار والعكس

حادثة مع النيل تدل علـى أن األنهـار   ) داية والنهايةفي الب(وقد أورد ابن كثير 

فقد روى عن عبد اهللا بن لهيعة عن قيس بـن  . يجريها اهللا تعالى وليس أمرا طبيعيا

لما فتح عمرو بن العاص مصر أتى أهلها إليه حين دخل :" الحجاج عن من حدثه قال

بها، فقـال ومـا ذاك؟    إن لنيلنا هذا سنة ال يجرى إال. أيها األمير: شهر بؤنة فقالوا

إذا كان لثنتي عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها : قالوا

فأرضينا أبويها، وجعلنا عليها من الثياب والحلي أفضل ما يكون ثم نلقيها في هـذا  

  .وإن اإلسالم يهدم ما قبله. إن هذا ال يكون في اإلسالم: النيل، فقال لهم عمرو

وأقاموا أبيب ومسـرى وهـو ال   . ا بؤنة والنيل ال يجرى ال قليل وال كثيرفأقامو

  .يجرى حتى هموا بالجالء

أنك قد أصـبت بالـذي   :فكتب إليه عمر. فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك

فعلت، وإني باعث إليك بطاقة داخل كتابي هذا، فألقها في النيل، فلما قدم كتابه أخـذ  

  :فإذا فيها عمرو بطاقة عمر وفتحها

  ):أما بعد(من عبد اهللا عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر " 

فإن كنت تجرى من قبلك فال تجر، وإن كان اهللا الواحد القهار هو الذي يجريـك  

فألقى عمرو البطاقة في النيل، فأصبح يوم السبت وقد أجـرى  "فنسأل اهللا أن يجريك

طع اهللا تلك السنة عن أهل مصر إلـى  وق. اهللا النيل ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة

  ".اليوم

  خلق النبات 

لقد ورد بالقرآن كثير من اآليات التي تتحدث عن الزرع والنبات ومعظمها يصف 

اهللا فيها قدرته ونعمته بإنزاله الماء من السماء، وما ينبت بـه مـن زرع ونبـات،    

نها فقـط هـو مـا    وليست هذه اآليات هـي المتعلقة ببدء خلق النبات، لكن بعضاً م

مـن  ) المرحلة الثانية(يخبرنا فيه عز وجل عن خلق النبات الذي تم في يومي الدحو 

  :يقول تعالى) ق(ذلك آيات سورة 
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 ٍهِيججٍ بوكُلِّ ز نا ميهتْنَا فَأنْبو ياسوا ريهنَا فَألْقَيا ونَاهددم ضاألرةً ) 7(ورصتَب

ى ِلكُلِّ عكْرذيبٍ ونم د8(ب (    ـبحو نَّـاتج تْنَا بِـهكًا فََأنْباربم اءم اءمالس نلْنَا منَزو

 يدص9(الْح ( يدنَض ا طَلْعلَه قَاتاسالنَّخَْل بو)تًـا  ) 10يةً ملْدب نَا بِهييَأحو ادبقًا ِللْعرِز

 وجالْخُر 11(كَذَِلك( .تخبرنا عن عملية  هذه اآليات)7(مـرتين، اآليـة   ) اإلنبات (

فهو اإلنبات األول في بدء الخلق، الذي تم فـي  ) 7(أما اإلنبات في اآلية ) 9(واآلية 

  .يومي الدحو، وهو ما تم بواسطة اهللا وحده ومباشرة، وال عالقة له بالمطر

فهو اإلنبات الـذي تـم بواسـطة البشـر عـن طريـق       ) 9(وأما إنبات اآلية 

  .هي التي نعنيها في بدء الخلق) 7(إذن اآلية . زراعة بالمطر وما شابهال

هِيججٍ بوكُلِّ ز نا ميهتْنَا فَأنْبو ياسوا ريهنَا فَألْقَيا ونَاهددم ضاألرو.  

وهناك عدة آيات في عدة سور يفصل فيها عز وجل خلق النبات فقال تعالى فـي  

َأخْـرج  وقد شرحت معنى هذه البركة سورة النازعـات   فيها وباركسورة فصلت

  .منْها ماءها ومرعاها

هو الَّذي مـد األرض  ):3(ومن هذه اآليات قوله تعالى في سورة الرعد اآلية  

يجوا زيهَل فعج اتركُلِّ الثَّم نما وارَأنْهو ياسوا ريهَل فعجنِونِ اثْنَي   وفي سـورة

اكهةٌ ـَفيها ف) 10(واألرض وضعها ِلألنَامِ : الرحمن يفصل تعالى تفصيالً آخر يقول

فمن هـذه اآليـات   . )12(والْحب ذُو الْعصف والريحان) 11(والنَّخُْل ذَاتُ األكْمامِ 

ي بدء خلق السموات واألرض وكان وغيرها نعلم أن اهللا قد خلق أنواعا من النبات ف

ولعل هذه . ذلك في المرحلة الثانية مرحلة الدحو، وكان ذلك يومي الثالثاء واألربعاء

العملية تحديدا كانت يوم الثالثاء فقد أوجد اهللا المرعى، واألشجار والغابات والورود 

  .والرياحين ومن كل زوج من الفاكهة والحبوب

  تقدير األقوات  

) 10:فصـلت (وبارك فيها وقَدر فيها َأقْواتَهـا فـي َأربعـة َأيـامٍ    ىيقول تعال

  .أي أن البركة وتقدير األقوات تم في يومين، فتم لألرض أربعة أيام كاملة

واألقوات هي كل ما يصلح لمعايش سكان األرض وتشمل ذلـك المـوارد التـي    

معدنية، وكل ما هو في باطن األرض مـن  والثروات ال) ربانية(نسميها طبيعية وهي 

أحجار ومعادن من حديد ونحاس وألمونيوم ومنجنيز وماغنسيوم وبوتاسيوم وفضة 
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وذهب وأحجار كريمة، والبترول والفحم كل ذلك من تقدير اهللا عز وجل وليس مـن  

فآية تقدير األقوات تدل على أن كل مـا  . ن لصنع اهللاوصنع الطبيعة كما يقول المنكر

األرض من خيرات وثروات من تقدير اهللا الذي خلقه في يوم واحد مـن يـومي   في 

الدحو ولم يتكون ذلك على مدار ماليين السنين كما يقول التجريبيون الكافرون بـاهللا  

  . ويتبعهم في ذلك المسلمون المؤمنون باهللا

ـ   يقول تعالى  يهف لْنَـا لَكُـمعجضِ وي األرف كَّنَّاكُمم لَقَدـا   وـيال مشَ قَلـايعا م

ونتَشْكُر)فهذه اآليـة تؤكـد أن كـل مـا قـدره اهللا فـي األرض       ) 10:األعراف

َشايعا ميهف لَكُم      وهذا البترول الذي تتعيش منه دول كثيـرة لـيس مـن صـنع

الطبيعة كما يقولون، وال أنه تكون من تحلـل وتعفـن أعضـاء حيويـة وكائنـات      

  . السنين ميتة على مدار ماليين

وقد كذبوا في ذلك، وال وجهه للتشابه بين البترول وبين هذه المواد التي يقولون 

بأنها تحللت وتعفنت، إذ المعروف أن كل ما يموت من الكائنات الحية  أو ما يتخلف 

َألَـم  من الشجر والنبات كل ذلك يتحلل في األرض ويعود ترابا، لذلك يقول عز وجل 

ك ضلِ األرع25(فَاتًا نَج ( اءياتًا َأحوَأمو)26()أي أن األرض جعلها اهللا ) المرسالت

كافية لكل المخلوقات التي توجد عليها وتخلق فيها من بدء الخلق إلى يوم القيامـة،  

مهما بلغت ألنها عندما تنمو فإنما تنمو من األرض  وعندما تموت تعود إليها وتتحلل 

لكي تتعفن وتتحلل، ولو كان البترول يأتي من هذا العفـن،  فيها، فال تتكوم وتتراكم 

  فمن أين أتى الذهب، وباقي األحجار الكريمة والمعادن الموجودة في باطن األرض؟؟

أيخلق اهللا، ويعبد غيـره؟ أيـرزق   ) 10:األعراف(قَليال ما تَشْكُرونصدق اهللا 

  ويشكر سواه؟

  الدواب وبثھاخلق

وهو ياته خَلْقُ السمــوات واألرضِ وما بثَّ فيهِما من دابةومن آ:يقول تعالى

يرقَد شَاءِإذَا ي هِمعملَى جع)29:الشورى.(  

فالدواب هي من المعايش التي خلقها اهللا في يومي الدحو ووزعها ونشرها وبثها 

لطين، والصـخور والحجـارة   في بقاع األرض وقاراتها السبع، وبثها في التراب، وا

وقـد  . حار، واألنهار، وفي الغابات، والبراري، والقفار، وفي جو السـماء ـوفي الب
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  .جعل تعالى من الدواب ما يتناسب مع المكان الذي أودعها سبحانه وتعالى فيه

وأنه جعل في كل من السماء . مرة فقط14) دابة(وقد ذكر تعالى في القرآن لفظ 

ما، وهذا الرقم ليشمل المنطقتين، فسبع في السـموات السـبع،   واألرض ما يدب فيه

ومن يدب في السموات هم المالئكة، وما يدب في األرض . وسبع في األرضين السبع

هم أنعامها وأسماكها وطيورها، ووحوشها وحشراتها وزواحفها فضالً عـن إنسـها   

  : وجنها يقول تعالى

خَلَقَه اماألنْعـَو ولَكُم فيهـا جمـاٌل   ) 5(دفْء ومنَافع ومنْها تَْأكُلُون ا لَكُم فيها ـ

ـْحين تُرِيحون وحين تَس ـَوتَحمُل َأثْق) 6(رحون ـ ـُالَكُم ِإلَى بلَد لَم تَكُونـ وا باِلغيه ـ

ـِِإال بِش والْبِغَـاَل والْحميـر    َلــوالْخَي) 7(كُم لَرءوفٌ رحيم ــقِّ األنفُسِ ِإن ربـ

 ونلَما ال تَعخْلُقُ ميزِينَةً وا ووهكَب8(ِلتَر()النحل.(  

  :وقد ورد تفصيل ذلك أيضا باإلصحاح األول من سفر التكوين بالعهد القديم

لتجتمع المياه بعجيج الكائنات الحية، ولتطر طيور فوق األرض وعلى : وقال اهللا" 

كان كذلك وخلق اهللا كبار ثعابين البحر، وكل الكائنات الحية، التي وجه جلد السماء، و

ناح بحسب جنسه ورأي اهللا ـتنزلق وتعج في البحار  كل بحسب جنسه، وكل ذي ج

ثري واملئي البحار، وليتكـاثر الطيـر   ـوباركها اهللا قائال أثمري وأك. ذلك أنه حسن

  ).23: 20اآليات من " (ان مساء وكان صبــاحـوك. على األرض

ــال اهللا"  ــات،  : ق ــائم ودباب ــة كجنســها كبه ــات الحي لتخــرج األرض الكائن

  ".ووحوش كجنسها، وكان كذلك، ورأي اهللا ذلك أنه حسن

: يقـول روى الحافظ أبو يعلى عن بـن الخطـاب قـال سـمعت رسـول اهللا     

وأول شـيء يهلـك   . خلق اهللا ألف أمة، منها ستمائة بالبحر وأربعمائة فـي البـر  

  ".إذا قطع سلكه) العقد(الجراد، فإذا هلك تتابعت مثل النظام : ألمممن هذه ا

  

  خلق الجبال

فإنها ذكـرت  ) الثالثاء واألربعاء(من المؤكد أن خلق الجبال تم في يومي الدحو 

في سورة فصلت في أول المخلوقات التي خلقت في هذين اليومين ولكنها ذكرت في 
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ذكرناها نحن في آخر المخلوقات إتباعا لما  آخر المخلوقات في سورة النازعات، لذلك

  .ورد بسورة النازعات

لكننا نرى رأيا بشأن خلق الجبال يدفعنا للقبول به هذا االختالف في الـذكر فـي     

  .السورتين، ويؤيد ذلك عدة أحاديث

وجعَل فيهـا  فنقول أن الجبال كانت من أول المخلوقات كما ورد بسورة فصلت 

نم ياسواتَها را َأقْويهف رقَدا ويهف كاربا وهقفَو . ولكنها أيضا لم تستعمل في إرساء

َأَأنْتُم َأشَد خَلْقًا َأم األرض إال بعد اكتمال المخلوقات وذلك كما ورد بسورة النازعات  

) 29(لَها وَأخْرج ضـحاها  وَأغْطَشَ لَي) 28(رفَع سمكَها فَسواها) 27(السماء بنَاها 

والْجِبـاَل َأرسـاها   ) 31(َأخْرج منْها ماءها ومرعاها ) 30(واألرض بعد ذَِلك دحاها 

)32(.  

وكما أزلنا اللبس الذي التبس على البعض من هاتين السورتين نفسيهما، عندما 

وردت سورة النازعـات أن البـدء   أوردت سورة فصلت األرض كبدء للخلق، بينما أ

خلقتا ) األرض والسماء(بالسماء واحتار البعض أيتهما خلق أوالً، وأثبتنا أن كلتاهما 

  .معاً

فإننا بإذن اهللا سنزيل ما قد يعتري القارئ من لـبس عنـدما يقـرأ فـي أهـم      

) النازعـات (تبـدأ بالجبـال، بينمـا    ) فصـلت (سورتين تفصالن بـدء الخلـق أن   

  .تنتهي بها

إال ويذكر معها الجبال، ذلـك ألننـا نعلـم أن     ذكرنا أن اهللا تعالى ال يذكر األنهار

األنهار إنما تجرى مبتدئة من وراء الجبال التي ينزل عليها الماء بغزارة ولكن هـذا  

الذي شاهدناه عندما وجدنا على األرض، لكن هناك ملحوظة صغيرة ولكنهـا هامـة   

زعات أن الماء الذي جرى في األنهار قد خرج من إذ ورد بسورة النا. وردت بالقرآن

وهذا األمر . األرض، أما الجبال فقد ورد بسورة فصلت أنها جاءت لألرض من فوقها

بالطبع مناقض لما نراه في الحياة الدنيا اآلن، أن الماء الذي يجرى في األنهار يأتي 

األرض، ولكـن   من السحاب الذي في السماء، وأما الجبال فنجدها راسخة في باطن

  . هذا بعد أن تم األمر وسارت األمور إلى ما هي عليه اآلن

 َأخْـرج منْهـا ماءهـا   أمـا في بدء الخلق فـاألمر مختلـف، يقـول تعـالى     
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فيقـول  ) فصـلت (أمـا فـي   . أن الماء فـي البـدء خـرج منهـا    . واآلية واضحة

اهقفَو نم ياسوا ريهَل فعجو     اآليـة أن الجبـال جـاءت    وواضـح أيضـا مـن

وفي أكثر مـن آيـة نعلـم أن الجبـال جـاءت لـألرض مـن        . لألرض من فوقها

        : خارجها ثم ألقيت فيها

ياسوا ريهنَا فَألْقَيا ونَاهددم ضاألرو)7:ق.(  

ياسوضِ ري األرَألْقَى فو)10:لقمان  .(  

سـيها، وإنمـا ألقيـت بعـد أن اسـتقر      فهذه الجبال ألقيت من فوق األرض لتر

  .كل شيء على األرض

وإن كانت الجبال من أوائل المخلوقات كما ذكر تعالى في سورة فصـلت، فـإن   

السورة أيضا تبين أن اهللا تعالى عندما خلق األرض لم يرس الجبال فوقها مباشـرة،  

فقد خلقـت الجبـال   إذنوهذه اإلضافة لم ترد إال هنا فقط  من فَوقهاوإنما جعلها

لتستقر على األرض في اليوم السادس وهو اليوم . وأودعت في مكان ما فوق األرض

وهذا ما يفسر لنا لماذا ذكرت الجبال في سـورة النازعـات   . األخير من أيام الخلق

  :كآخر المخلوقـات، ولنتأمل جيداً في اآليات

 ـانَاهب اءمالس خَلْقًا َأم َأشَد 27(َأَأنْتُم (    ااهـوا فَسكَهـمس فَـعر)َأغْطَـشَ  ) 28و

َأخْـرج منْهـا ماءهـا    ) 30(واألرض بعد ذَِلك دحاهـا  ) 29(لَيلَها وَأخْرج ضحاها 

  .)32(والْجِباَل َأرساها ) 31(ومرعاها 

عن ابن عبـاس   وهناك أحاديث عديدة تؤكد هذا األمر منها الحديث الذي رويناه 

وخلق يـوم الجمعـة النجـوم و    :" المتعلق ببدء الخلق والذي فيهعن رسول اهللا 

الشمس والقمر، والمالئكة إلى ثالث ساعات بقين منه، فخلق من أول ساعة من هذه 

، وفي الثانية ألقى فيها من كل شـيء ممـا   )حين يموت من يموت(اآلجال : الثالث

  ....ينتفع به

حديث أن المالئكة خلقت يوم الجمعة وهو اليوم األخير مـن أيـام   نعلم من هذا ال

وهـذا  ). من كل شيء ينتفع به(ثم بعد ذلك ألقى اهللا في األرض . الخلق دون خالف

ويبين ذلك أيضا ) 10:لقمان(وَألْقَى في اَألرضِ رواسياإللقاء تفسره باقي اآليات 

لما خلق اهللا األرض جعلت " ن النبي قالالحديث الذي رواه أحمد عن أنس بن مالك ع
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فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت فتعجب المالئكة من خلق الجبـال  ) تتمايل(تميد 

وهذا يدل على أن المالئكة رأت األرض وهي تتمايل، أي أن األرض ) أي من قوتها(

ـ . ظلت بحالتها حتى رأتها المالئكة التي خلقت في اليوم األخير ا رواه ـويؤكد ذلك م

وفي روايـة  . الحسن وسعيد عن قيس ابن عبادة أن اهللا لما خلق األرض جعلت تميد

ما هذه  بمقرة على ظهرهـا  : فقالت  المالئكة) لما خلقت األرض كانت تميد(أخرى 

  ". أحد، فأصبحوا وفيها رواسيها، فلم تدر المالئكة مما خلقت الجبال

األرض وهي تميل وقد بقيـت فتـرة    فإن هذا الحديث ليدل على أن المالئكة رأت

  . كذلك، حتى فوجئوا بها ثابتة بإرساء الجبال عليها

يا رب هل من خلقك : فقالت: فتعجبت المالئكة من خلق الجبال:" وفي حديث أحمد

  شيء أشد من الجبال؟ 

  فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ : قالت. الحديد. نعم: قال

  خلقك شيء أشد من النار؟فهل من : قالت. النار. نعم: قال

  فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟: قالت. الماء. نعم: قال

  فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟: قالت. الريح. نعم: قال

  ".ابن آدم، يتصدق بيمينه يخفيها من شماله. نعم: قال

خالفا لمـا  ) النازعات(إذن فقد ورد ذكر الجبال في آخر مراحل الخلق في سورة 

لعلة حكيمة، ذلك أن اهللا تعالى أرساها آخر أيام الخلق رغم أنها ) فصلت(ورة ورد بس

أما الحكمة من إرجاء إرساء الجبال رغم وجودهـا فـذلك مـا    . من أول المخلوقات

بعد أن نذكر كلمة عن منافع الجبال ودورهـا  . سنعرفه في الصفحات التالية بإذن اهللا

  . في األرض

  فائدة الجبال

مى والدور األول للجبال أن اهللا تعالى أرسى بها األرض، بعد أن كانت  الفائدة العظ

ولوالها لما أقرت األرض على ظهرها أحد كما عبر عن ذلك المالئكـة الـذين   . تميد

  .شاهدوها وهي تميل

مـن  وجعـَل لَكُـم  هناك دور آخر ذكره  اهللا تعالى للجبال في القـرآن فقـال  
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وهو ما يسـتكن بـه مـن المطـر،     . كن: واألكنان جمع) 81:لنحلا(الْجِبالِ َأكْنَانًا

وهي المغارات في الجبال جعلهـا اهللا للخلـق يـأوون إليهـا، ويتحصـنون بهـا،       

  .ويعتزلون عن الخلق فيها

  :  دور آخر للجبال فضالً عن اإلرسـاء واإلكنـان هـو مـا قـال عنـه تعـالى       

ذاتَّخ لِ َأنِإلَى النَّح كبى رحَأووتًاويالِ بالْجِب ني م)أي ألهم النحـل أن  ) 68:النحل

  .يتخذ من الجبال بيوتا يسكن فيها

كذلك أودع اهللا تعالى في الجبال المعادن التي توزن، والتي تعتبر خامات لإلنسان 

نْبتْنَا رواسي وَأواألرض مددنَاها وَألْقَينَا فيهاويقول تعالى. يستعين بها في معايشه

) فيها(فقد قال البعض بأن الضمير في قوله ) 19:النحل(فيها من كُلِّ شَيء موزونٍ

أنبتنا في الجبال من كل شيء موزون، يعنى كل مـا  : والمعنى. يعود على الرواسي

يوزن من الذهـب والفضة والنحاس والرصاص والحديد ونحو ذلك، وهو ما تحتويه 

  . الجبال بالفعل

ورغم أن الجبال خلقت لثقل األرض وتثبيتها إال أن اهللا تعالى عندما أرسها فـي  

دد ألوانهـا وأشـكالها   ـاألرض جعل منها أيضا ألوان مختلفة لتكون زينة للناس بتع

خْتَلفًا َألَم تَر َأن اللَّه َأنْزَل من السماء ماء فََأخْرجنَا بِه ثَمرات موأطوالها يقول تعالى

أي ) 27:فاطر(جدد بِيض وحمر مخْتَلفٌ َألْوانُها وغَرابِيب سودَألْوانُها ومن الْجِبالِ

األرض ثمرات مختلفة األلوان منها األحمـر واألصـفر   أن اهللا كما أخرج من تراب

بيض وحمـر  وغيرها، فكذلك الجبال جعلها اهللا ذات طرائق وخطوط مختلفة األلوان، 

وهذه اآلية توضح لنا أن الجبـال  . ومختلفة في الشدة والضعف مع أن أصلها واحد

 -نا اآلن، غير أنهم يدعون ؤوهو ما يقر به علما. مختلفة في ألونها وفي صخورها

) كالصـخور الناريـة  (أن هذه الصخور تأتى من بـاطن األرض   -تبعا للتجريبيين 

وليس لقولهم دليل ) كالصخور الرسوبية(يرها والبعض يتكون من عوامل التعرية وغ

  . من الصحة

فهذه الجبال يؤكد القرآن في آيات أنها خلقت خلقاً خاصـاً وأنهـا ليسـت مـن     

حيث أن الجبال . األرض،ولذلك فإن مكونات الجبال تختلف تماما عن مكونات األرض

ت من األرض فصخورها ليس. على األرض من فوقها) هكذا قال اهللا(بعد خلقها ألقيت 

  . في شيء
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وواضح أن كل ما يكون من شأن اهللا وأمره يحوله الكافرون باهللا إلى فعل غيره، 

وبعد أن كانت الجبال مخلوقة خلقا خاصاً، نجدها جزء من األرض، وبعد أن يخبرنـا  

أن األرض هي التي أوجدتها بظـروف  : اهللا أنه هو الذي خلقها بقدرته، يقولون لنا

  .طبيعية

كذا خلق اهللا تعـالى األرض وهيئهـا بهـذه الصـورة التـي نشـاهدها       ه     

وال نـرى فـي كـالم اهللا أي انفجـار، وال اصـطدام      . وبالطريقة التي ذكرت  لنـا 

  . ولكن نرى خلق، وحكمة وعناية، وكرم، وتكريم

  األرض بعد الدحو

يذكر علماء التفسير والمتكلمون عن العروض واألطوال والبحار واألنهـار مـن   

ماء العرب القدامى أن األرض بعد دحوها وتهيئتها، أخذت الشـكل الحـالي لهـا    عل

درجة  90أي أن اليابس . وأصبحت عبارة عن كرة من الماء العظيم إال مقدار الربع

وقد اقتضت العناية اإللهية، والحكمة الربانية، أن ينحسر الماء . درجة 270والماء 

ت، وتنبت فيها الزروع والثمار، كمـا قـال   عن هذه المساحة، لتعيش عليها الحيوانا

والمعمور من هذه الـدرجات  : قالوا). 10:الرحمن(واألرض وضعها ِلَألنَامِ: تعالى

درجة وباقي اليابسة غير  65التسعون اليابسة البادية من الماء قريب من الثلثين أي 

  . معمور

وهذا هو ) المحيط الهادي(ا وجعل اهللا تعالى ما يقابل األرض اليابسة بحرا محيط

وهو الـذي فيـه الجزائـر الخالـدات،     : البحر الرئيسي في األرض، قال المفسرون

والتي تفصل بينها وبين سـاحل بـالد   ) يقصدون األمريكتين(المتاخمة لبالد المغرب 

هو بحر ال يمكن : ، وقالوا)هكذا قدروها(درجات أي مسيرة شهر تقريبا  10المغرب 

وال يستخرج . به لكثرة أمواجه، واختالف ما فيه من الرياح واألمواجسلوكه وال ركو

  .منه شيء

موجود بكتب التفسير كلها وقد ذكره ) المحيط الهادي(هذا وصف للبحر المحيط  

وقد ذكر رحمة اهللا أقوال . هجرية 774والمتوفي سنة  701ابن كثير المولود سنة 

حيط الهادي بعد بالد المغرب بعشر درجات العلماء الذين ذكروا أن األمريكتين في الم

مـع  ) كريستوفر كولومبس(والتي ينسب اكتشافهما إلي ) الجزائر الخالدات(وسموها 
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بل أنهم ذكروا . أن ذكرهما وجد في كتب العرب والمسلمين في أوائل التاريخ الهجري

وقد . لهأن سليمان عليه السالم ذهب إليهما بجنوده، بواسطة الريح التي سخرها اهللا

ترك هناك عالمات ودالئل موجودة حتى اليوم، يـذكرونها هنـاك بآثـار الحضـارة     

وهي حضارة سليمان عليه السالم ثم أنهم حددوا سواحل هذا المحـيط  ) الهيليسينية(

  .  له، وأسماء البحار المتفرعة منهتحديدا دقيقاً وذكروا أبعاده وأسماء البالد المتاخمة

عث من المحيط الشرقي بحار أخر فيها جزائر كثيرة حتى يقال فذكروا منها أنه ينب

له جزيرة فيها مدن وعمارات، سوى الجزائر العاطلة، يقال 1700أن بحر الهند فيه 

البحر األخضر، فشرقيه بحر الصين، وغربيه بحر اليمن، وشماله بحر الهند وجنوبه 

  . غير معلوم

فاصلة بينهما، وفيها فجاج تسـلك  وذكروا أن بين بحر الهند وبحر الصين جبال 

المراكب بينها، يسيرها لهم الذي خلقها، كما جعل مثلها في البـر أيضـا  قـال اهللا    

وجعلْنَا في اَألرضِ رواسي َأن تَميد بِهِم وجعلْنَا فيها فجاجـا سـبال لَعلَّهـم    : تعالى

ونتَدهي)31:األنبياء.(  

ثم إن اهللا تعالى فرع من هذا البحر المحيط سبعة أبحـر  . المحيطهذا هو البحر 

ولَو َأنَّما في اَألرضِ وهي التي ذكرها تعالى في سورة لقمان بقوله . تتخلل  اليابس

ن اللَّـه  ِإا نَفدتْ كَلمـاتُ اللَّـه  ـَمن شَجرة َأقْالم والْبحر يمده من بعده سبعةُ َأبحرٍ م

يمكح زِيزع)فالشجر هنا تعبير عن شجر األرض كله وهي بالغة تفيد). 27:لقمان :

جر أقالم، فوحد الشجرة، لما تقرر في علم المعـاني  ـــلو إنما في األرض من ش

والبحر المحيط مع سعته يمده السبعة أبحر الموجودة في  ،من استغراق المفرد أشمل

لومات اهللا وعجائبه فـي مصـنوعاته الدالـة علـى قدرتـه      وكتب بها مع، األرض

ـ . ووحدانيته لنفد هذا البحر قبل أن تنتهي وتنفـد تلـك المعلومـات    ـ ـك ذا ـل ه

  .وراة وسائر الكتب كان فيها تبيان كل شيءــم أن القرآن والتــــرغ

  

إتيان السماء واألرض

س حدث حادث وتم أمـر  وفي بداية اليوم الخام. لقد اكتملت األيام األربعة تماما

رغم أنه كان على درجة كبيرة من األهمية، ورغم حدوثه مرة واحـدة فـي تـاريخ    
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الكون ورغم أن اهللا تعالى ذكره في كتابه بإيضاح شديد إال أن علماء التفسـير لـم   

  .يدركوا المعنى الصحيح لهذا الحدث

) حدث متخلل(وذكرنا في بداية حديثنا عن مراحل الخلق أنها ثالث مراحل بينها 

ولعل ذلك يبين لماذا ذكرت مراحل الخلق في سورة فصلت في أربع آيات، وذلك ألن 

مراحل الخلق تخللها حدث هام، كان هذا الحدث بعد اكتمال المرحلة الثانية، أي أنـه  

  .تم في أول المرحلة الثالثة

هي دخَان فَقَاَل ثُم استَوى ِإلَى السماء و11اآلية يقول تعالى في سورة فصلت

 يننَا طَاِئعا قَالَتَا َأتَيهكَر ا َأوعا طَويْئتضِ اِلألرا ولَه.  

إن هذه اآلية توضح عمال وقوال صدرا مـن السـماء واألرض للمـرة األولـى     

) أتينـا (وكان قولهما أنهما قالتا ) أتيا(واألخيرة في حياة الكون وكان عملهما أنهما 

ولكـي  . لألرض أو للسماء بعد ذلك أي عمل قاما به حتى قيام السـاعة ولم ينسب 

نعرف المكان الذي أتيا فيه، نعود إلى حديث بدء الخلق الـذي رواه البخـاري عـن    

كان اهللا ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب :" أنه قالرسول اهللا 

  ."في الذكر كل شيء ثم خلق السموات واألرض

إن اهللا تعالى كان عرشه :" قالديث ابن عباس وابن مسعود أن النبي وكذلك ح

على الماء، ولم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من 

الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماء ثم أيبس الماء فجعله أرضـا  

إن هذين الحديثين ليدالن علـى أن  " واحدة ثم فتقها فجعلها سبع أراضين في يومين

وأن هذا الماء هو الذي كان العرش عليه، وأن بدء الخلق كان . الماء: أصل الخليقة

ا اكتمل بنـاء السـماء وتهيئـة    ـبارتفاع الدخان منه ثم توالت األحداث، حتى إذا م

 األرض للحياة عليها، انتقلتا من مكان خلقهما إلى مكانهما الحـالي، تحتـل األرض  

فلم يتم الخلق بداهة في هذا المكان الذي نحن فيه اآلن، بل تم في مكان . المركز فيه

وكانت هـذه  . آخر ثم صدر أمر اهللا تعالى لهما باإلتيان للمكان الذي نـحن فيه اآلن

هي الحركة الوحيدة التي قامت بها السموات واألرض، وقد صـدرت منهمـا أيضـا    

  .الَتَا َأتَينَا طَاِئعينقَالكلمة الوحيدة التي نطقا بها

إن اآلية واضحة الداللة تماما، ومنطقية تماما مع توالى األحداث، ورغم ذلك فلم 
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إن اهللا تعالى أمر السماء واألرض بأن تـأتى كـال   : وإنما قالوا. يقل المفسرون بهذا

أطلعـي شمسـك وقمـرك    : أي أنه تعالى قال للسـماء . منهما ما بداخلها من أمور

  . وأما أنت يا أرض فأطلعي نباتك وأخرجي ثمارك وشقي أنهارك. كونجوم

أيـأمر اهللا األرض  . هذا ما يقوله المفسرون وهو كالم غير معقول، وغير مقبول

بأن تأتى ما فيها بعد ما أخبر أنه خلق كل ما فيها في أربعة أيام؟ ويأمر السـماء أن  

  .مين بأن تأتى ما فيها؟تأتى بما فيها ثم بعد ذلك يأمرها مرة أخرى بعد يو

إن اآلية واضحة وضوحاً تاماً ال يقبل خالفاً أن األرض والسماء انتقلتا من مكان 

وهذا ما كان البد منه، ألن السماء واألرض لم تخلقا في مكانهما الحالي، . إلى مكان

وإنما خلقا فوق الماء الذي كان العرش عليه، ثم أتيا إلى هذا المكان الذي هما فيـه  

وضعها ِلَألنَـامِ واألرضلذلك يقول تعالى. آلن ووضعهما اهللا تعالى وأقرهما فيها
  ).10:الرحمن(

والوضع ال يأتي أبدا إال إن كان قبل ذلك غير موضوع، أي كان قبل ذلك محموال 

وهذا ما حدث للسماء واألرض وقد كانتا محمولتين فوق الماء ثم وضعتا في مكانهما 

ت األرض في مركز هذا العالم وكانت األرض في مكانها هذا تميد ثـم  الحالي ووضع

بعد أن سوى اهللا السموات السبع وأوحي في كل سماء أمرها، وانتهي أمـر الخلـق   

فـأقر اهللا األرض بالجبـال،   ) 3:القمر(وكُلُّ َأمرٍ مستَقروكمل، أقر اهللا كل شيء  

رض كالنجوم والكواكب، وقد فوجئت المالئكة فألقاها عليها، وقد كانت معلقة فوق األ

باألرض وهي مستقرة ثابتة بعدما رأتها قبل ذلك تتمايل وأعجبت من قـوة الجبـال   

  . الرواسي

من أجل ذلك قلنا أن اهللا تعالى خلق الجبال في بداية المرحلة الثانية، تماما كمـا  

الخلـق وانتقـال    ذكر في سورة فصلت، ولكنه لم يرسيها في األرض إال بعد اكتمال

األرض إلى مكانها الحالي، تماما كما ذكر في سورة النازعات، وذلـك ألن الجبـال   

رواسي، واألرض في مكان خلقها لم تكن رست بعد، ولـيس هـو بمكانهـا الـذي     

  . ستستقر فيه، فلما أتت إلى مكانها هذا ثبتها اهللا تعالى بالجبال

وقد كان ذلك  فيها رواسي من فَوقهاوجعَل ) فصلت(لذلك قال تعالى في سورة 

ماءهـا  َأخْرج منْها)النازعات(ثم قال في سورة . في بدء الخلق وفي مكان تخلقها
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ومعروف أن هذه السورة ذكرت المخلوقـات  )32(والْجِباَل َأرساها ) 31(ومرعاها 

إرسائها في األرض بعد أن كانـت بترتيب  حدوثها، فوضح هنا أن الجبال تم بالفعل 

اهقفَو نم   .  

أخبر بأن اهللا وفي حديث ابن عباس وابن مسعود في بدء الخلق إن رسول اهللا 

تعالى خلق يوم الجمعة المخلوقات السماوية، إلي ثالث ساعات بقين منه، ثم خلـق  

. األرض ما ينفعهااآلجال في أول ساعة من هذه الثالث الباقية من اليوم، ثم ألقى في 

  .وال شك أن لفظ اإللقاء في القرآن إنما يعود على الجبال

لم يرد في العهد القديم في آيات بدء الخلق، أي ذكر عن الجبـال ال خلقهـا وال   

  .إرسائها

اإلرسـاء للجبـال    أن وقد تنبه نفر قليل من علماء المسلمين قديما وحديثا إلـي 

. َألْقَىفوق األرض واستدلوا على ذلك بلفظعملية مستقلة عن الخلق وأنه تم من 

لمحمد أحمد الغمراوي وأحمـد عبـد السـالم    ) اإلسالم في عصر العلم(جاء بكتاب 

  :ما نصه 341الكردي صـ 

وقد الحظ ذلك أبن عطيـه فيمـا   ) جعل(أخص منها في  َألْقَى ولكن الداللة في

وَألْقَى في األرضِ رواسي من سورة النحل 15ذكره أبن حيان عن تفسير اآلية رقم 

  .أن تَميد بِكم

  :إذ نقل عنه قوله

) الكالم البن عطيـة (بمعنى خلق وجعل، وهي عندي  َألْقَى :قال المتأولون" 

تقتضي أن اهللا أوجد الجبال لـيس مـن   َألْقَى وذلك أن) جعل(و) خلق(أخص من 

إلى أخـر  . ما روى في القصص األرض ولكن من قدرته واختراعه ويؤيد هذا النظر

  ". ما قال عنه الحسـن ووهب بن منبه

  

  الخميس والجمعة : المرحلة الثالثة

ومع بدايـة المرحلـة   . بعد اكتمال األربعة أيام، تكون المرحلة الثانية قد اكتملت

تتميز هذه المرحلة عـن  . الثالثة أتى اهللا تعالى بالسماء واألرض إلي مكانهما الحالي
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من أولها إلى آخرها بداية مـن األمـر للسـماء    . أن الخلق فيها تم باألمر سابقتيها

أما الخلق . إلى خلق ما في السموات السبع اْئتيا طَوعا َأو كَرهاواألرض بأن يأتيا

ان بيـد اهللا  ـن اهللا تعالى، أي كـفي المرحلتين األوليين فقد كان بالخلق المباشر م

فالسماء واألرض خلقتا فـي  ). 47:الذاريات(اء بنَينَاها بَِأييدوالسمعز وجل كقول

. المرحلة األولى بيد اهللا تعالى ثم تهيئة األرض في المرحة الثانية كان بيده عز وجل

أما المرحلة الثالثة وهي خلق ما في السموات فقد كان بأمر اهللا تعالى، يوضح ذلـك  

ثُم استَوى ِإلَى السماء وهي : المرحلة الثالثة قوله تعالى وهو يخبرنا عن الخلق في

فَقَضاهن سـبع  ) 11(قَالَتَا َأتَينَا طَاِئعين دخَان فَقَاَل لَها وِلَألرضِ اْئتيا طَوعا َأو كَرها

نَّا السيزا وهرَأم اءمي كُلِّ سى فحَأونِ ويموي يف اتومفْظًا سحو ابِيحصا بِمنْيالد اءم

  ).فصلت()12(ذَِلك تَقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ 

فإنه تعـالى  ) القارات السبع(يخبرنا تعالى أنه كما فتق األرض إلى سبع أراضين 

  ).السموات السبع(فتق السماء إلى سبع سموات 

ذي أصل السماء إلـى بنـاء   وببناء السماء وجعلها سبعا، تحول أيضا الدخان ال

عظيم جميل مكون من سبع طوابق في غاية الحسن والبهاء والروعة والجمال وهذا 

وبعد أن كانت السـماء مـادة   ) 7:الذاريات(والسماء ذَات الْحبكمعنى قوله تعالى

اختلفت كل سماء عن غيرها في الحجم واللون والشكل، رغم تطابقهـا علـى    ةواحد

لبعض، إذ أنها متناسبة في التكوين بحيث لو زال ما بينها من فراغ لعـادت  بعضها ا

وتحول الدخان إلى شكل جديد جميل ليس غريبا .مرة أخرى كتلة واحدة ككرة عظيمة

علينا، فاإلنسان أصله من طين وتحول إلى لحم ودم وشكل جميل، واألرض التـراب  

  .يخرج منها ثمرات مختلف ألونها، فكذلك  السماء

*****  
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كما فصل اهللا تعالى القول في دحو األرض وما أودعه فيها من آيات، فقد فصـل  

عز وجل القول أيضا في خلق السموات وما فيها من آيات، تفصيال غاية في البالغة 

  .والتنسيق  والبيان

قه مكون من هذا الرقم فخلق له عند اهللا شأن، فإنه تعالى خلق خل) 7(إن الرقم 

ولهذا سنرى مدى العالقة الوثيقة بـين الـرقم   . سبعاً واألرض سبعاًتعالى السموات

  . وبين السموات واألرض وما فيها وما بينها من آيات) 7(

  :وقد ذكر ابن القيم الجوزية فضيلة الرقم سبعة في كتاب ذاد الميعاد فقال

قدرا وشرعا، فخلق اهللا عز وجل السـموات  وأما خاصية السبع فإنها قد وقعت " 

سبعاً، واألراضين سبعاً، واأليام سبعاً، واإلنسان كمل خلقه في سبعة أطوار، وشـرع  

سبحانه لعباده الطواف سبعاً، والسعى بين الصفا والمروة سبعاً، ورمى الجمار سبعاً 

بع، وإذا صـار  مروهم بالصالة لس سبعاً، وتكبيرات العيدين سبعاً في األولي، وقال 

في مرضه أن يصب عليه  للغالم سبع سنين خير بين أبويه في رواية، وأمر النبي 

أن يعينـه   من سبع قرب، وسخر اهللا الريح على قوم عاد سبع ليال، ودعا النبـي  

على قومه بسبع كسبع يوسف، ومثل اهللا سبحانه ما يضاعف به صـدقة المتصـدق   

ة مائة  حبة، والسنابل التي رأها صاحب يوسف بحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبل

سبعاً، والسنين التي زرعوها دأبا سبعاً، وتضاعف الصدقة إلى سبعمائة ضعف إلـى  

أضعافا كثيرة ويدخل الجنة من هذه األمة بغير حساب سبعون ألفاً، فال ريب أن لهذا 

  .العدد خاصية ليست لغيره

. لألطباء أعتناء عظيم بالسـبعة والسبعة جمعت معانى العدد كلـه، وخواصه، و

وقد قال بقراط كل شيء من هذا العالم فهو مقدر على سبعة أجزاء، والنجوم سبعة، 

وأسنان الناس سبعة أولها طفل إلى سبعة ثم صبى إلى أربعة عشر ثم مراهـق ثـم   

واهللا تعالى أعلم بحكمته وشـرعته  . شاب ثم كهل ثم شيخ ثم هرم إلى منتهى العمر

  ".  يص هذا العددوقدره بتخص

وفي سبع آيات ال غير من آيات القرآن يذكر تعالى عدد السموات التـي خلقهـا   

  : يقول تعالى. وهي سبع سموات

)1(اتومس عبس ناهوفَس اءمى ِإلَى الستَواس ثُم)29:البقرة (  
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)2(ُا كماِئقَ وطَر عبس قَكُمخَلَقْنَا فَو لَقَدوينلغَاف الْخَلْق ننَّا ع)17:المؤمنون(.  

)3(اهرَأم اءمي كُلِّ سى فحَأونِ ويموي يف اتومس عبس ناهفَقَض)12:فصلت (  

)4(نثْلَهضِ ماَألر نمو اتومس عبي خَلَقَ سالَّذ اللَّه)12:الطالق (  

)5(ي خَلَقَ ساقًاالَّذبط اتومس عب)3:الملك (  

)6(اقًابط اتومس عبس فَ خَلَقَ اللَّها كَيوتَر َألَم)15:نوح (  

)7(ااددا شعبس قَكُمنَا فَونَيبو)12:النبأ.(  

مرة ومـن كـل هـذه     190مرة والسموات  120لقد ذكرت السماء في القرآن 

  . مرات فقط في كل القرآن الكريم 7ع سمواتسباآليات ذكر اهللا 

إن التجريبيين ال يعترفون بالسموات، وال حتى بسماء واحدة، وهم يطلقون على 

فهم لم يتركوا أمرا مما نص عليه الدين إال وخالفوه، ألنهـم ) الفضاء(السماء الدنيا 

ـ  . لهذا بعثوا، وأرسلوا، فهم رسل إبليس الذي لعنه اهللا تبدلون آيـات اهللا  فهـم يس

بالنظريات ويستبدلون كتب اهللا المنزلة بكتبهم المؤلفة، وهم قد صرحوا بـذلك دون  

  .   خوف أو حياء

وقد طبقت نظرياتهم حرفيا، وترك كتاب اهللا حتى في بـالد المسـلمين تركـوه    

واقتصر أمره على مجرد التالوة، أو الحفظ، أما االتباع والتطبيق فقد . وراءهم ظهريا

  . ن من نصيب نظريات التجريبيينكا

يقول تعالى في كتابه أنه خلق سبع سموات، ولم يرد لذكر السموات السبع كلمة 

واحدة في كل مؤلفات التجريبيين الكونية، واتبعهم في ذلـك علمـاء المسـلمين أو    

وأنكروا وجود سبع سموات ويعتبرون الرقم  ـ  حتى علماء الشرع منهم ـمعظمهم  

ِإن استَغْفر لَهم َأو ال تَسـتَغْفر لَهـم  بالغة ويشبهونه بقوله تعالىهو صيغة م) 7(

ملَه اللَّه رغْفي ةً فَلَنرم ينعبس ملَه رتَغْفتَس)هنـا صـيغة   ) 70(فالرقم ) 80:التوبة

ـ ) 70000(مبالغة وال يقصد منه ذات العدد فلوا استغفر لهم  ر مرة أو أكثر فلن يغف

    . اهللا لهم

ويقولون أن كل كوكب سماء لنا، ونحن سماء لكل كوكب، فهنـاك إذن ماليـين   

، فكل جرم سماوي هو أرض لمن فوقـه،  )كذا يقولون(السموات وماليين األراضي 
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هكذا وصل األمر بعلماء المسلمين مـن بعـد   . وفي نفس الوقت هو سماء لمن تحته

دا من علماء المسلمين بوجود سـموات  عصر النهضة، حتى اآلن، ومن اليزال معتق

وجودها، وكأن األمر مجرد مسألة قابلة لهذا الرأي سبع، ال يقوم بالرد على من ينكر

  .أو ذاك

ويحيا ِليهلك من هلَك عن بينَةولكننا نبين لهؤالء بالدليل على أن السموات سبع

نَةيب نع يح نم)القول في السبعين أنها صيغة مبالغة ومثلها الرقم و). 42:األنفال

للتكثير والزلنا نستعمل ذلك ) 70(إذا أن العرب كانت تستخدم رقم . غير صحيح) 7(

وقد ذكر الشوكاني أن اهللا تعالى ذكـر  . وكانت العرب تجريه مجرى المثل. حتى اآلن

والبحـار   السبعين ألن العدد سبعة عدد شريف، فهو عدد السـموات واألراضـين،  

  . واألقاليم والنجوم السيارة وأيام األسبوع

ووجـود  . إن آيات القرآن واألحاديث الصحيحة المستفيضة لتؤكد هـذا العـدد  

المالئكة في السموات، وسدرة المنتهي والبيت المعمور، واألنبياء الذين رآهم رسول 

عصر النهضـة  وكذلك إجماع كل المسلمين قبل . في رحلة المعراج ليؤكد ذلكاهللا 

  . على ذلك لم يشذ منهم واحد

  سبع أرضين  

  : احتار كثير من العلماء في تفسير هذه اآلية

 ـوالَمِلتَع ننَهيب رُل األمتَنَزي نثْلَهضِ ماَألر نمو اتومس عبي خَلَقَ سالَّذ اللَّه َأن

 َأنو يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع االلَّهلْمع ءاطَ بِكُلِّ شَيَأح قَد اللَّه)12:الطالق.(  

هذه اآلية تخبرنا أن اهللا تعالى خلق سبع سموات، وخلـق مـن األرض مـثلهن    

وكلمة مثلهن تعنى أنها مثل السموات تماما، ليس فقط في العدد وإنمـا أيضـا فـي    

ء وهـي دخـان،   إن اهللا تعالى عندما استوى إلى السما. الشكل والتطابق والتسوية

سواهن سبع سموات أي فتق السماء وجعلها سبعا، وأصبح بين كل طبقة وأخـرى  

هذا الفراغ هو السماء والطبقة . من هذه السبع فراغ، وهذا الفراغ متساو لكل طبقة

ذاتها هي أرضية لهذه السماء فتكون بعد هذا الفصل أو التسـوية أو الفتـق سـبع    

وأيضا سبع أرضيات لهذه . نا، فهي السماء الدنياسموات من ضمنها السماء التي فوق

السموات من ضمنها أرضنا وهي السابعة، ألننا عندما نعد سبع سموات نعدها مـن  
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إلى أعلى حتى السـماء  ) السماء الدنيا(أسفل إلي أعلي أي سماءنا هذه هي األولى 

  . السابعة، وهي أعلى السموات وهي فوق السموات الستة

رضين، فإننا نعد من أعلى إلى أسفل عدا تنازليا، فـإن أرضـنا   أما عندما نعد األ

تكون األرض السابعة، فاألرض نزول، فتعد من أعلى أوالً إلى أسفل  والسماء علـو   

وقوله .فتعد من أسفل إلى أعلى، فأرضنا هي السابعة، لكن السماء فوقنا هي األولى

ن األمر يتنزل بين السموات وهو في نفس الوقت فمعلوم أيتَنَزُل األمر بينَهنتعالى

. بين أرضيات هذه السموات حتى ينزل األمر إلى أرضنا هذه وهي األرض السـابعة 

أي أن السماء عنـدما فتقـت وفصـلت    ) كثف(وهذه األرضية سماها رسول اهللا 

فأرضـية  . وأصبحت سبعا كان بين كل منها فاصالً هو هذا الكثف أو هذه األرضـية 

  . هي سابع أرض) الدنيا(اء السابعة هي أول أرض، وأرضية السماء األولى السم

أما من ناحية الشكل والخلقة والصنعة، فال يوجد مثيل ألرضنا ال في السـموات  

السبع وال في غيرها، وال يشبه أي كوكب أرضنا، فالجبال والبحار واألنهار واألشجار 

والمعـادن والثـروات والمعـايش     والحيوانات والغالف الجوى والزروع والثمـار 

ـ  ةوهي الوحيد. واألقوات، ال توجد إال في هذه األرض ا بكونهـا  ـبهده الصورة، أم

أرضية للمخلوقات ففوقها ست أراضى أخرى تقل المالئكة، وأرضنا هذه واحدة منها 

  :وهي السفلى، أو كما قال تعالى

ينلاففََل سَأس  التين(في سورة(ْخَلَق نِ تَقْـوِيمٍ  لَقَدسي َأحف اننَا اإلنس)4 (  ثُـم

ينلاففََل سَأس نَاهدد5(ر( .  

مرة ولم تـذكر األرض بصـيغة    190سموات : د ذكرت السماء بالجمع أيـلق

مرة كلها بصيغة المفـرد   450الجمع مرة واحدة، وقد ورد ذكر األرض في القرآن 

ات لم تذكر األرض بصيغة الجمع مثـل  حتى في سورة الطالق عند ذكر السبع سمو

  .اللَّه الَّذي خَلَقَ سبع سموات ومن اَألرضِ مثْلَهنالسموات بل قال تعالى

: عندما أعلم اهللا تعالى المالئكة أنه سيجعل في األرض خليفة، لم تسأل المالئكـة 

أرض؟ ولكنهم قالوا أي أرض هي؟ فلو كان هناك غير أرضنا هذه لقالت المالئكة أي 

بما يفهم من قولهم أنهم عرفوا األرض التي يعنيها اهللا تعالى ال لشيء إال ألنها أرض 

وِإذْ قَاَل ربك ِللْمالِئكَة ِإنِّي جاعٌل في اَألرضِ خَليفَةً قَالُوا َأتَجعُل فيها من يفْسد واحدة 
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ننَحو اءمالد كفسيا ويهف لَك سنُقَدو كدمبِح حبنُس)30:البقرة .(  

مما يعنى أنها مثـل   سبع سمواتذكر اهللا تعالى أن األرض مثلهن عقب ذكره

. الة أن تكون للسـموات أرضـيات مثلهـا   ـذا ال يمكن إال حـا، وهـالسموات تمام

فاألمر من وحي . عضها تتخلل السمواتيؤكد أنها فوق ب يتَنَزُل األمر بينَهن:قولهو

  .  وتدبير لشئون الخلق يتنزل من عند اهللا ويمر بهذه السموات وأرضياتها

لم يخبرنا عز وجل في القرآن في أي آية، عن وجود أرض أخرى، أرسى عليها 

جباال أو أخرج منها ماء أو أنبت فيها زرعا، أو أوجد عليها مخلوقات وأرسل إليهـا  

لم يثبت خالل تاريخ البشرية أن هنـاك أرضـاً غيـر    . يتنزل األمر عليهمرسالً لكي 

  . أرضنا، أو مخلوقات غير مخلوقات هذه األرض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هنا صورة
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وواضح . شكل تقريبي يوضح السموات السبع واألرضون السبع وأرضنا مركزها

أمـا  . السابعة آخـر سـماء   حتى السماء1من الشكل أن سماءنا هي الدنيا أي رقم 

فعندما . أرضنا فهي األرض السابعة، بينما أرضيه السماء السابعة هي األرض األولى

وعندما نعد األرض نبدأ مـن األرض العاليـة   . نعد السموات نبدأ من أسفل ونصعد

واألرضيات العليا عليها المالئكـة والسـفلي عليهـا الجـن     . وننزل لألرض السفلى

  .واإلنس
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  تمدد الكوننظرية 

أن المجرات حدثت منذ عشرين ألف  -ومن ورائهم علماؤنا  -يرى التجريبيون 

هائل وبشيء أقرب إلى السباق، من نقطـة بـدء   ) انفجار(مليون سنة نتيجة دوى 

ثـم  . واحدة ومن مادة واحدة، ضغطت بشدة حتى صارت كرة واحدة ساخنة للغايـة 

ثم بـردت المـادة بمـرور    . االتجاهاتحدث الدوي الهائل الذي أطلق المادة في كل 

وتكونت هذه المجرات التي ما زالت تسرع وتبتعـد، لـذلك فـالكون يتمـدد     . الوقت

  .ويتوسع

وتخيلوا لهذا الغرض بالونا من المطاط توجد نقاط مطبوعة على سـطحه، فـإذا   

بدأت في نفخه بالتدريج يتمدد سطحه إلى أحجام أكبر وأكبر، وتتباعد المسافات بين 

نقطة واألخرى باستمرار بحيث تصل إلى مرحلة معينة ثم تعود إلى االنكماش مرة  كل

  .أخرى

وهو أحد أشهر علماء الفيزياء ) بداية بال نهاية(في كتاب ) جورج جاموف(يقول 

  . يقول هذا التجريبي عن ظاهرة التمدد هذه) 1968: 1904(في القرن العشرين 

جرات البعيـدة الحـظ علمـاء مرصـد     بدراسة األطياف الصادرة عن هذه الم" 

أن خطوط الطيف تنحاز قليال نحو الحد األحمـر مـن هـذا    ) هابل(ومعهم ) ولسون(

تكون أقوى فـي المجـرات   ) باإلزاحة الحمراء(الطيف، وأن هذه اإلزاحة المعروفة 

البعيدة، ووجد في الحقيقة أن اإلزاحة الحمراء في المجرات المختلفة تتناسب طردياً 

  . المجرة عنهامع بعد 

وأنسب تفسير لهذه الظاهرة أن نفترض أن كافة المجرات تبتعد عنـا بسـرعة   

  .كبيرة تتزايد كلما زادت المسافة بيننا وبينها

وهي تجعل الضوء اآلتى ) ظاهرة دوبلر(وهذا التفسير يعتمد على ما يطلق عليه 

  ".يفإلينا من مصادر تبتعد عنا يغير لونه نحو اإلتجاه األحمر من الط

واآلن نستطيع ان نسأل أنفسنا عن القوى المسئولة عن ):" جاموف(ثم يتساءل 

تمدد الكون؟ وهل سيتوقف هذا التمدد؟ وهل سيتحول إلى انكماش؟ وهل هناك احتمال 

ونظامنـا  ) درب التبانة(في أن كتل الكون المتمدد سوف تنقلب علينا وتضغط نظامنا 

  .ا إلى فقاعة ذات كثافة نوويةالنجمي والشمسي واألرض والبشر عليه
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وفقا لالستنتاجات المعتمدة على أفضل المعلومات المتاحة نستطيع أن نقول بـأن  

  ".ذلك يستحيل أن يحدث

ووفقا ألفضل المتـاح مـن   :" ثم يشكك الرجل في كل ما لديهم من معلومات قائال

كبر بعدة مرات بيانات عن كتل المجرات يبدو أن الطاقة الحركية للمجرات المتباعدة أ

من طاقة الوضع المتبادلة بينها مما يترتب عليه أن هذا الكون سيستمر في التمـدد  

  ".إلى ما ال نهاية دون أن تكون هناك أي فرصة النكماشه أو تقاربه مرة أخرى

ومع ذلك ينبغي أن نتذكر أن أغلب البيانات الرقمية الخاصة بالكون ليست دقيقة " 

الممكن أن تسفر الدراسات المستقبلية عـن عكـس هـذا    تماما بصفة عامة، ومن 

  ".االستنتاج

لكن حتى لو توقف الكون عن التمدد فجأة، وانقلب اتجاه حركته فسوف يكـون  " 

أمامه باليين األعوام قبل أن يحل هذا اليوم الرهيب الذي وصفته األغنية الزنجية بـ 

  ".ةوقبل أن تسحقنا السماء المنهار)  يوم تتهاوى النجوم(

يوم تَكُون السماء ) 7(ونَراه قَرِيبا ) 6(ِإنَّهم يرونَه بعيدا وصدق اهللا إذ يقـول

)9(وِإذَا السـماء فُرِجـتْ  ) 8(فَِإذَا النُّجوم طُمسـتْ    ويقول). المعارج(كَالْمهلِ
فهذا قـول  ) التكوير()3(ا الْجِباُل سيرتوِإذَ) 2(وِإذَا النُّجوم انكَدرتْ )  المرسالت(

  .اهللا وليس األغنية الزنجية

وعلـى كـلٍ،   . أرأيتم أيها السادة علماء المسلمين ماذا يقول الـذين تتبعـونهم  

فالتجريبي الذي قال هذه المقالة والذي ال يعترف بإله لهذا الكون، وال يعترف باليوم 

أمـا علماؤنـا   . يثبت، وال يزعم ذلك اإلثبات وال) يفترض(اآلخر هو في كل ما قال 

جالء، فلم يردوا هذا الكالم ولم يدحضوه، ولم يعرضوا كلمة اهللا في هذا الكـون،  ألا

إنهم لم يفعلوا ذلك وليتهم سكتوا، بل المفجع أنهم شهروا أقالمهم للدفاع عن هـذه  

ون مـا قالـه   األقوال الكافرة باهللا واليوم اآلخر، وليس هذا فقط بـل إنهـم يعتبـر   

 -ثم يصـلون إلـى آخـر مطـافهم     . التجريبيون هو الحق، وليس مجرد افتراض

  .إلى تأكيد افتراءاتهم بآيات القرآن -وسيسألون عن ذلك 

  :وإليكم أمثلة

قرر :" قال) توحيد الخالق(في كتاب " عبد المجيد الزنداني"الداعية اإلسالمي الشيخ



  

151

بأن السماء ال زالت في اتساع دائم في تكوين ) قرر: وانتبهوا إلى(علم الفلك الحديث 

ويقـول  . ذه النجـوم باسـتمرار  ـديدة باستمرار، أو في تباعد هـدن نجومية جـم

  .والسماء بنَينَاها بَِأييد وِإنَّا لَموسعونعالىـت

  ".اكتشف علم الفلك الحديث تمدد الكون" وفي كتاب آخر للشيخ يقول

  ):السماء وأهل السماء(في كتابه   )عبد الرازق نوفل(ي الشيخ  الداعية اإلسالم

لعل مما يوضح قدر أسرار هذا العمـق، مـا   .. أين تبدأ السماء؟ وأين تنتهي؟" 

وصل إليه العلم أخيرا من أن السماء منذ وجدت وهي تتمدد من كل جهاتهـا وإلـى   

ا زالت السماء تتمدد وم.. غير حد وأن سرعة اتساع السماء وتمددها تزداد باستمرار

ألف ميل في الثانية وقد ظلت علـى هـذا االنـدفاع     14وتتسع وبسرعة هائلة تبلغ 

.. ماليين الماليين من السنين، وما زالت تندفع في السماء دون أن تصل إلى حافتها

ييد والسماء بنَينَاها بَِأفأين نهايتها؟ ويقول القرآن الكريم عن هذه الحقيقة العلمية  

ونعوسِإنَّا لَمو ."  

سبعون برهانا علميا (ذكر في كتاب " ابن خليفة عليوي" عية اإلسالمي الشيخاالد

ما ذكره التجريبيون عن تمدد األجرام السماوية في الفضاء وسرعة ) على وجود اهللا

ـ كما يدعون من قبل لما كان قابال للتمـدد والتغ  لو كان الكون أزلياً:" تمددها قال ر ي

باستمرار، ولما لم يكن كذلك كان الكون حادثاً وكل حادث ال بدله من محدث ولـيس  

والسـماء بنَينَاهـا بَِأييـد وِإنَّـا     : ذلك المحدث إال اهللا تعالى القائل في محكم آياته

ونعوسلَم."  

هنـاك   وحتى ال نطيل نكتفي بهذا القدر من أقوال علمائنا األجالء، وال أظـن أن 

) المنتخـب (مخالفا لما يقولونه وآية ذلك ما نختم به هذا األمر بما ورد من تفسـير  

قال المؤلفون عند . الذي أعده لجنة من كبار علماء اإلسالم بجمهورية مصر العربية

ـ  والسماء بنَينَاها بَِأييد وِإنَّا لَموسعونقوله تعالى  عة تشير هذه اآلية إلى أن التوس

مستمرة على الزمن، وهو ما أثبته العلم الحديث أيضا وعرف بنظرية التمـدد التـي   

وحاصلها أن السدم خارج المجرة التـي  . أصبحت حقيقة علمية في أوائل هذا القرن

نعيش فيها تبتعد عنا بسرعات متفاوتة بل إن اإلجرام السماوية في المجرة الواحـدة  

  .هـ. أ" تبتعد بعضها عن بعض
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سيُلحكالْو معنو نَا اللَّهب . قبل  –قبل أن نذكر رأي القرآن والسنة وعلماء األمة

التجريبي الذي ذكرنا قوله عن التمـدد،  ) جورج جاموف(أذكر بأن  –عصر اإللحاد 

  ). حقيقة علمية(أو ) قرر العلم(أو ) ثبت علميا(ه ولم يقل الرجل ؤيفترض هو وزمال

دونالـد  " ذا مجرد فرض، بل إنه ال يعترف به فيقـول ويؤكد تجريبي آخر بأن ه

أما الرأي الذي يقول بأن هذا الكون دوري، أي ):" دكتوراه في الطبيعة" (روبرت كار

ألخ، فإنه رأي لم يقـم علـى   ... ن جديدـأنه ينكمش ثم يتمدد، ثم يعود فينكمش م

لـك نـرى أن   ومن ذ. صحته دليل، وال يمكن أن يعتبر رأيا علميا، بل مجرد تخمين

لقد خلق اهللا في البدايـة  " ا جاء مثال في اإلنجيلـالقول بأن للكون بداية يتفق مع م

وهو رأي تؤيده قوانين الـديناميكا الحراريـة واألدلـة الفلكيـة     " السموات واألرض

  ".  والجيولوجية

لقد كان هذا الرجل أمينا مع الناس، مؤمنا بدينه، ورفض االفتراضات العلميـة،  

  ". لقد خلق اهللا في البداية السموات واألرض:" إنجيله آية تقول ألن في

أما علماء القرآن األجالء فإننا نذكرهم بسبع آيات ال ثامن لها تقرر أن السموات، 

لم تعد دخانا كما كانت وإنما تحولت إلى بناء متين بناه اهللا بيده بناء بلغ من قوتـه  

له أعمدة وال نراها كما فسرها ابن ده أو أنومتانته أن اهللا تعالى جعله من غير أعم

عباس ولنر هذه اآليات السبع التي لم يذكر في القرآن أن اهللا تعالى بنى شيئا غيـر  

  :هذه السموات السبع

1-انَاها بمو اءمالسو)5:الشمس(  

2-انَاهب اءمالس خَلْقًا َأم َأشَد َأَأنْتُم)27:النازعات(  

3-ااددا شعبس قَكُمنَا فَونَيبو)12:النبأ(  

4-انَاهنَيفَ بكَي مقَهفَو اءموا ِإلَى السنْظُري َأفَلَم)6:ق(  

5-ونعوسِإنَّا لَمو يدا بَِأينَاهنَيب اءمالسو)47:الذاريات(  

6-الساشًا ورف ضاألر َل لَكُمعي جالَّذبِنَاء اءم)22:البقرة(  

7-بِنَاء اءمالسا وارقَر ضاألر َل لَكُمعي جالَّذ اللَّه)64:غافر.(  

ففـي اآليـة   . لبنة لبنـة : وعلى ذلك فالسماء مبنية، البناء المعروف في الذهن
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عـل  األولى يقسم تعالى أنه بنى السماء، وفي اآليتين األخيرتين يخبر بأنه تعـالى ج 

  .األرض قرار وأساسا وقاعدة لهذا البناء

واآلية الثانية تقرر أن بناء السماء أشد من خلق كل الناس، فإذا كان الناس من 

القوة بحيث ال يبعثروا في األرض، بل هم يتحركون بهدف، وبقدر، وهم جميعا إنمـا  

  .د منهميدورون بين أماكن معيشتهم ومستقراتهم، فإذا كانوا هم كذلك، فالسماء أش

أما اآلية الثالثة فهي تقرر أن فوقنا سبع سموات، شدت وقويت حتى إنهـا مـن   

وهي إذا كانت ) 2:الرعد(بِغَيرِ عمد تَرونَها.  شدتها وقوتها، ال تحتاج إلى أعمدة

سبعاً فبعضها فوق بعض فكيف تتمدد السموات السبع؟ ألنه من المفهوم أن السـماء  

. وهكذا كل السـموات .. اتسعت فإن السماء الثانية سيكون لها ذلكالدنيا إذا تمددت و

  وكيف تستقر المالئكة في السماء وهي تتمدد بهم وتسرع في التوسع؟

ثم إن اهللا تعالى يلفت نظرنا إلى السماء فوقنا هل يحدث بها أي تغيير عما كانت 

نـا وتمـددنا   عليه؟ إن شكل السماء كما هو منذ عهدناها صغارا وتغيرنا نحن وكبر

يوم تَمور وتبدلنا ولم تتغير هي ولم تتمدد ألنها عندما تتمدد فيكون ذلك قيام الساعة 

اــــالسروم اءم)ولو حدث تمدد لحدث لها تشقق واهللا تعالى ينفي ) 9:الطور

لْبصر كَرتَينِ ينقَلب ثُم ارجِع ا) 3(فَارجِع الْبصر هْل تَرى من فُطُورٍ عنها ذلك فيقول 

يرسح وهًئا وخَاس رصالْب كِإلَي)وعندما يحدث فـي السـماء فطـور، أي    ) 4:الملك

  ).1:االنشقاق(ِإذَا السماء انشَقَّتْ. تشقق فاعلم أنها القيامة

 علماؤنا أن التجريبيين الذين يتبعونهم لم يقولوا أبـدا بتمـدد السـماء    ىوقد نس

واتساعها  وإنما يقولون بتمدد وانكماش النجوم وفرق بين السماء وأجرامها التـي  

  .أودعها اهللا فيها دون انفجار ودون دمار

ثم إن النجوم والقمر والشمس نراها كل يوم وليلة وال يحدث تغيير في مواضعها 

فـس  منذ أن خلقها اهللا، وقد أخبر بذلك أهل الفلك لدى الحضارات القديمـة أنهـا ن  

  .النجوم ونفس المطالع ونفس المواعيد، لم تتغير ثانية واحدة

  :نأتي إلى معنى اآلية التي يلفقونها لتطابق مع أقوال التجريبيين

ونعوسِإنَّا لَمو يدا بَِأينَاهنَيب اءمالسو)47:الذاريات.(  
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ء تتمدد حتـى  أن السما: ال يوجد تفسير واحد من التفاسير يقول بأن معنى اآلية

:" تفسير المنتخب لمجمع البحوث اإلسالمية بالقاهرة فإنه عند شـرح اآليـة يقـول   

إنه نفس تفسير السلف وال " وإنا لقادرون على أكثر من ذلك. والسماء أحكمناها بقوة

غبار عليه، فكيف بعد ذلك يعلقون على هذا الشرح بما ينفيه ألن التمـدد والتوسـع   

  .الذي فسروا به) إلحكام والقوةا(الذي قالوا به خالف 

جعلناها سقفا محفوظاً  والسماء بنَينَاها:في تفسيره لهذه اآلية) ابن كثير(يقول 

قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد حتـى   وِإنَّا لَموسعونبقوة    بَِأييدرفيعا 

  .استقلت كما هي

وكيف . الذي ينفي أي تغيير في السماء وهكذا تتفق كل التفاسير على هذا المعنى

وكُلُّ يكون ذلك وكل قوانين الكون ثبتها اهللا لينتفع الناس بما في الكون يقول تعالى 

مـاذا  . ولو تخيلنا تغير درجة غليان الماء ألكثر من مائة درجة أو أقل َأمرٍ مستَقر

ولو تغيير نظام التبخير  سينتج عن ذلك؟ ماذا لو تغيير قانون ونظام الطفو في الماء

والتكثيف، وقانون االحتكاك لألرض، وقـانون التعادليـة بـين النسـل للحيوانـات      

والتعادلية بين األكسجين والكربون من اإلنسان والنبات إلى آخر القوانين؟ إن الكون 

ِإن أليس اهللا تعالى يقـول  . تعالى اهللا عما يقولون علوا كبيرا. بذلك سينفرط عقده

ِإن اللَّـه  فكيف تتفلت السماء وتهرب من إمساك اهللا لها ه يمسك السمــواتاللَّ

  هـدعب ـنم دَأح نا ممكَهسَأم الَتَا ِإنز لَِئنوال وتَز َأن ضاألرو اتــومالس كسمي
  ).41:فاطر(

  النظرية اإلسالمية والنظريات المعاصرة 

نظرية اإلسالمية، وهي الحقيقة العلمية، والتي تختلف تمامـا، جملـة   هذه هي ال

وتفصيال عن النظريات الكونية الحديثة، والتي وضعها رجال ال يؤمنـون بـاهللا وال   

باليوم اآلخر وال بأي كتاب سماوي وهذه النظريات المخالفة رغم أنها وجهات نظر لم 

أخذت صفة الحقيقية العلمية التـي ال  تثبت علميا، وال يدعي أصحابها ذلك، إال أنها 

تقبل النقض، واعتمدها علماؤنا لتدرس، ووافق علماء الشرع على هذا النهج، بـل  

وأيدوا ذلك بآيات قرآنية، ونسخ العمل بكل ما قلنا من حقائق الكتاب والسنة، ولـم  

ت يعد يدرج ما قاله اهللا ورسوله من أمور متعلقة ببدء الخلق بين النظريات، وأصبح

اآليات واألحاديث التي تنص على ذلك من التراث شأنها شأن ليالي ألف ليلة وليلـة،  
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وحكايات أبو زيد الهاللي، وأغاني األصفهاني سواء بسواء ال تفرق عنها في شيء 

  . إال أن آيات القرآن يتبرك بها بالقراءة، ويتعبد بها في الصالة

ون بديال عن نظريات التجربيين، أما أن يدرس على طالب العلم آيات اهللا في الك

أيستبدلون نظرية تكوين األرض التي تقول أن األرض تكونت فـي  . فهذا ما ال يكون

وأنها ظلت بليون عام ؟خَلَقَ األرض في يومينِخمسة باليين من السنين بقول اهللا 

ا رواسي من وجعَل فيهآخر حتى بردت وأصبحت بحالتها الراهنة ويأتون بقول اهللا

يناِئلِللس اءوامٍ سَأي ةعبي َأرا فاتَها َأقْويهف رقَدا ويهف كاربا وهقفَو؟  

لقد رأينا مدى الجهالة والعمى فيما يقوله التجريبيون من أقوال ال يقبلها العقـل   

مس؟ وإن كانت كذلك  فأي عقل هذا الذي يقبل القول بأن األرض جزء من الش. السليم

فلماذا بردت األرض ولم تبرد الشمس؟ وأي نجم ذلك الذي انفجر فخرجت منه هـذه  

الكواكب التي يختلف كل كوكب منها حجما وشكال وسرعة واتجاهاً عن اآلخر؟ وكيف 

أصبحت األرض بهذه الصورة البديعة المتناسقة، المتناسبة وبهـذا التقسـيم وهـذا    

ذا التمهيد وهذا التنوع مما ال يوجد في سائر الكواكب التـي  البسط وهذا التناسق وه

  تكونت كلها من أصل واحد؟ 

وكيف أتت البحار إلى األرض دون سائر الكواكب وكيف جرت األنهار عليها بهذه 

  الصورة؟ وكيف رست فيها الجبال دون غيرها؟

د؟ أيقتنع لماذا هي من بين جميع الكواكب التي يحدث لها ذلك وأصلهم جميعاً واح

رجال الكنيسة بذلك؟ أيعتقد علماء اإلسالم بهذا؟ أيؤمن أحبار اليهود بهذا الهراء؟ إن 

. كانوا جميعا يقتنعون ويعتقدون ويؤمنون بهذا، فإنهم واهللا للكفر أقرب منه لإليمان

وإن لم يكونوا كذلك فلماذا يسكتون؟ لم ال ينطقون؟ لم ال يصححون؟ أيقول اهللا بأنـه  

ويسكتون؟ أيقـول اهللا أن  .. ض وقسمها، ويقولون بل هي التي تزحزحتطحى األر

وألقيـت فيها ويقولون بل تكونت الجبال مـن  من فَوقهاهذه الجبال أتت لألرض

  ويسكتون؟.. باطن األرض

أيقول اهللا أنه أودع في األرض معايش أهلها وأقواتهم، ويقولون أن هذه ثروات 

وتحللت في باطنها بعض الكائنات على مدار باليين السنين  طبيعية أتت بها الطبيعة،

  وكونت بتروال وفحما وغير ذلك ويسكتون؟
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هل هذا هو اإليمان الذي يريده اهللا من المؤمنين؟ وهل هذه هي العبودية التـي  

  يريد اهللا أن يتعبدوه بها؟

ا بذلك، إذا كان األمر كذلك فقد كان أبو جهل وأبو لهب أعبد منهم جميعا إن قالو

وقد كانا يؤمنان باهللا وبخلقه لكل شيء وبقدرته على كل شيء وبتدبيره لكل شـيء  

ولَِئن سَألْتَهم من خَلَقَ السمــوات واألرض وسخَّر الشَّمس والْقَمـر  :يقول تعالى

 ْؤفَكُونفََأنَّا ي اللَّه قُولُنطُ ال) 61(لَيسبي ـاللَّهزعر نم شَاءي نـِقَ ِلم  لَـه رقْديو هادب

 يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّه 62(ِإن ( ضاألر ا بِهيفََأح اءم اءمالس نَل منَز نم مَألْتَهس لَِئنو

مهْل َأكْثَرب ِللَّه دمقُْل الْح اللَّه قُولُنا لَيهتوم دعب نم لُونقعال ي)العنكبوت.(  

اللهم إني أبرأ إليك مما يقولون وأشهد أن ما قلته هو الحق، وأن ما يقولونه هو 

ما َأشْهدتُهم خَلْقَ السمــوات واألرضِ وال خَلْـقَ  :وصدقت إذ قلت. الضالل المبين

  ).51:الكهف (َأنفُسهِم وما كُنتُ متَّخذَ الْمضلِّين عضدا

  

  غيب السموات واألرض

على أسـاس أنهـا المجهـول     ـإذا نظروا  ـ دائما ما ينظر الناس إلى السماء  

والالنهائية   والتيه، والغموض واألسرار، واإلبهام، وكل ما يمكـن أن يقـال مـن    

قاموس اللغة، في هذا الشأن، وهذه ليست نظرة إيمانية، بل إنها نظرة تشككيه، نظرة 

  .تزم بدين وال يتبع آياتمن ال يل

له نظرة غير هذه، نظرة الموصول باهللا، خالق السـموات واألرض،  إن المؤمن

المرتبط بالوحي، والتابع لألنبياء والرسل اللذين رأوا ملكوت اهللا إما رأي العين، وإما 

  .بإخبار اهللا لهم والثانية ال تقل صدقا عن األولى

وبأن آياته احتوت على تفاصيل كـل  . اهللا والمؤمن بالقرآن وبأنه منزل من عند

الذي توفي وما طائر يقلب جناحيه فـي  شيء في هذا الكون، ويؤمن بنبوة محمد 

السماء إال ذكر ألمته منه علماً، الذي بين كل شيء ألن هذه كانت مهمته وذلك كان 

فـي  واجبه، يعلم أن اهللا تعالى قد بين وفصل ما في السموات وما في األرض سواء 

خلقهما أو ما فيهما من آيات، ومن ثم فال يوجد في خلق السموات أو األرض غيـب  

انْظُـروا مـاذَا فـي السمـــوات     وإال ما كان اهللا ليأمر عباده بقوله . مهما كان
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بل إنهـا  . إذا كان ما فيهما مجهول وغامض وغيب وسر)  101:يونس(واألرضِ

  .آيات واضحة بينة

ي سبيل استكناه ما سموه بالغموض باليين الجنيهات، مما كان يكفي ولقد أنفق ف

وألن اهللا . إلشباع قارة جائعة لعدة أعوام، وهلك من الرجال والنساء والدواب ما هلك

  .قد حكم عليهم بالجهل فإنهم لم يعلموا، ولن يعلموا شيئا

ي األرضِ بِغَيرِ الْحقِّ وِإن يروا سَأصرِفُ عن آياتي الَّذين يتَكَبرون فقال تعالى 

  بِيَل الغَـيا سوري ِإنبِيال وس ذُوهتَّخال ي شْدبِيَل الرا سوري ِإنا ونُوا بِهْؤمال ي ةكُلَّ آي

ينلا غَافنْهكَانُوا عنَا واتوا بِآيكَذَّب مبَِأنَّه بِيال ذَِلكس ذُوهتَّخي)146:األعراف.(  

لهؤالء أن يقفوا على آيات اهللا وقد صرفهم اهللا عنها، مهمـا ذهبـوا فـي     ىفأن

فون عن العلم، والذين يعطيهم اهللا من والفضاء ومهما دخلوا في األشياء، فإنهم مصر

شَـيء   واتَّقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه واللَّه بِكُلِّوهم المتقون . فضله صنف محدد معلوم

يملع)282:البقرة ( نُونوقمٍ يِلقَو اتنَّا اآلييب قَد)أما غيـرهم فـال   ) 118:لبقرةا

  .) 3:الزمر(ِإن اللَّه ال يهدي من هو كَاذب كَفَّارسبيل لهدايتهم آلياته

علـى  فهل يعقل أن يأخذ المؤمنون ممن ختم اهللا على قلوبهم وعلى أسماعهم و 

أبصارهم، كيف ننتظر من هؤالء نورا وهم يعيشون في الظلمات؟ بل كيـف ننتظـر   

منهم علما وقد حكم اهللا عليهم بالجهالة؟ أم كيف ننتظر مـنهم هـدى وهـم الـذين     

  .اختاروا ألنفسهم الضاللة

وواهللا ما علم رواد الفضاء في كل رحالتهم، وبكل محاوالتهم عن النجوم مثلمـا  

وواهللا ما خـرج رواد  . لبدوي، البسيط، الذي ال يجيد قراءة وال كتابةعلم األعرابي ا

الفضاء بعد كل ما فعلوه بأي جديد يفيد اإلنسان، ألن اهللا تعالى قضى بأن ال يعلمهـم  

وأن ال يفقههم، وأنه تعالى يصرفهم عن آياته، فمهما حاولوا لن يصلوا إلى شيء إال 

  .بإذن اهللا

ءبِشَي يطُونحال يو ا شَاءِإال بِم هلْمع نم)255:البقرة.(  

ماذا تعلمـتم مـن رحـالت    : وليجب على هذا السؤال أي واحد من علماء الفلك

  الفضاء وما نتيجة كل أبحاثكم عن الكون؟؟
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ألن اإلجابة الصحيحة أنهم . إنني على يقين أنهم لم يصلوا إلى شيء ولن يصلوا

فَروا َأعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآن ماء حتَّـى ِإذَا  والَّذين كَ. لم يتعلموا شيئا

  ).39:النور(جاءه لَم يجِده شَيًئا ووجد اللَّه عنْده فَوفاه حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِ

إلى ما ظنـوا  إنهم يلهثون وراء سراب، لن يصلوا إلى شيء، حتى إذا ما جاءوا 

ولكن اهللا فضال عن أنه يصرفهم عـن آياتـه فإنـه تعـالى     . أنه علم، إذا به سراب

  .يستدرجهم من حيث ال يعلمون وهو تعالى يملى لهم

عمـا وصـلوا   ) النجوم ومسالكها(في كتابه " جيمس جينز" يقول كبيرهم السير

السادة إلى هذا التلخيص وانتبهوا أيها (أبعد ما توصل إليه العلم الفلكي الحديث :" إليه

  ):الهام ألبعد ما توصلوا إليه

  .األرض ليست إال فردا من أفراد المجموعة الشمسية) 1(

  .األسرة الشمسية ليست إال فردا من أفراد المجموعة المجرية) 2(

  المجموعة المجرية ليست إال فردا من أفراد المـدن النجميـة التـي فـي     ) 3(

  ". الفضاء

إن كان وراء ذلك شيء فال يمكن أن يكـون سـوى أكـوان    و" ثم يضيف الرجل

  ".أخرى كاملة ال تفاعل بينها وبين كوننا

نعم إن وراء كوننا . فهذا أعظم وأبعد ما توصل إليه العلم، وهي معلومات خاطئة

أكوان وأكوان، سموات بعضها فوق بعض، وفيها مالئكة كرام، وبيننا وبينهم وثائق 

  .وروابط وشيجة

  ذ من هؤالء؟ الظالم، الضالل، السراب؟فماذا نأخ

أمـامكم  " أخيرا يقول هذا التجريبي، يأساً مما وصلوا إليه من التيـه والضـياع  

ولكنـى شخصـياً ال   . من النظريات المختلفة لتختاروا منها ما تشاءونعرض كبير

  ".أضع ثقتي في أي منها

شاف الفضـاء إلـى   وهكذا انتهى استك:" يقول) أدوين هابل(وهذا الفلكي األشهر 

موقف الحيرة وااللتباس، فكلما ازداد تقدمنا إلى أعماق الفضاء تضاءلت معلوماتنـا  

  ". فتالشت سريعا
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أرأيتم ما يقوله كبراؤهم عما توصلوا إليه؟ وماذا يقـول  . آمنت باهللا، وصدق اهللا

م إن أي كـال . كبراؤنا من أتباعهم؟ أنهم وصلوا إلي الحقائق العلمية، والقول الفصل

و كان فرضا، أو لغوا، أو كلمة هو ـيقوله أي واحد من التجريبيين الغربيين حتى ول

  .قائلها، يعتبرها كبراؤنا حقيقية علمية، وإثبات علمي

:" تدرس أقوالهما ونظرياتهما التي يعتبرونها هم) جينز(هذا و) هابل(هل يعقل أن 

  لم في مدارسنا وجامعاتنا؟  علي طالب الع" أنهم كانوا في حيرة والتباس" و" ال شيء

يوشك أن تنزل عليكم حجارة من :" ثبت عن ابن عباس رضى اهللا عنهما أنه قال

سبحان اهللا حجـارة  ". قال أبو بكر وعمر: وتقولون .قال رسول اهللا : السماء، أقول

بما ألنهم يقابلون ما يقوله رسول اهللا . من السماء؟ لماذا؟ ال حول وال قوة إال باهللا

ما يتعارض مع قول رسـول   نوهما ال يقوال. قوله أبو بكر وعمر رضى اهللا عنهماي

  .اهللا 

" قـال : فماذا ننتظر نحن من السماء ونحن ندع ما يقوله اهللا ورسوله، ونقـول 

فَلْيحذَر الَّذين يخَاِلفُون عن َأمرِه َأن تُصـيبهم  اللهم عفوك .. ؟"أينشتاين" قال" نيوتن

  ).63:النور(ةٌ َأو يصيبهم عذَاب َأِليمفتْنَ

تبيانًا ِلكُلِّ شَيءرآنـألن الق ئاًزل القرآن لم يترك شيـذي أنـإن اهللا تعالى ال
ففي القرآن كل ما يهمنا ) 38:األنعام(ما فَرطْنَا في الْكتَابِ من شَيء ) 89:النحل(

بنَا ِللنَّاسِ في هذَا الْقُرآنِ من كُلِّ مثَـلٍ لَعلَّهـم يتَـذَكَّرون   ولَقَد ضرأو نحتاج إليه
  ). 27:الزمر(

وال ) التـيمم (وال يخبرنا عن الكون؟ أيحدثنا عـن  ) الحيض(أيخبرنا القرآن عن 

يحدثنا عن الشمس والقمر؟ أيخبرنا عن النمل والبعوض وال يخبرنـا عـن سـكان    

لقد حدثنا القرآن عن كل شيء، تفصيالً ال يبقـى بعـده   ! تنالكواكب األخرى إن كا

ختص اهللا تعالى بها نفسه لتحقيق الغاية التي اإال أن هناك أمور . غموض وال طالسم

وهذه األمور سماها . خلق ألجلها الخلق، وللداللة على قدرة اهللا تعالى ونفاذ مشيئته

وعلى رغم أهميتها لإلنسـان إال  . وهي في هذا الكون كله خمس فقط). الغيب(تعالى 

مان اآليـة  ـول تعالى في سورة لقـن الخلق واختص بها نفسه يقـأن اهللا غيبها ع

)34 ( رِي نَفْسا تَدمامِ وحي األرا فم لَمعيثَ وُل الْغَينَزيو ةاعالس لْمع هنْدع اللَّه ِإن
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  .ي نَفْس بَِأي َأرضٍ تَموتُ ِإن اللَّه عليم خَبِيرماذَا تَكْسب غَدا وما تَدرِ

فال يعلم ذلك جبريل أعلم أهل السماء، وال  عنْده علْم الساعةفاهللا تعالى وحده 

  .أعلم أهل األرضمحمد 

َثُل الْغَينَزيو   في األوقات التي جعلها اهللا واألماكن التي تنزل فيها علـى مـن

كور واإلناث، والصـالح والفسـاد    ـذمن ال ويعلَم ما في األرحامِشاء من عبادة ي

رِي نَفْسا تَدمو     من النفوس كائنة ما كانت بما فيها المالئكـة واألنبيـاء والجـن

ماذا سيحدث لها غدا  وماذا ستكسب من خير أو شر، من  ماذَا تَكْسب غَدا واإلنس 

بأي مكان يقضى : أيوما تَدرِي نَفْس بَِأي َأرضٍ تَموتُأو كسب الدين  كسب الدنيا،

  .وهذه الخمس هي التي ال ينبغي ألحد علمها. عليها بالموت

ادَأح بِهلَى غَيع ظْهِربِ فَال يالْغَي اِلمع)26:الجن  ( لَىع كُمعطْلِلي اللَّه ا كَانمو

وعنْده مفَـاتح  وهذا الغيب ال يعلمه أحد وال ينبغي ألحد). 179:عمران آل(الْغَيبِ

وا ِإال ههلَمعبِ ال يالْغَي)عن النبي مخبراً وقال تعالى ). 59:األنعام   ال َأقُـوُل لَكُـمو

بالْغَي لَمال َأعو اللَّه اِئني خَزندع)30:هود.(  

غير أن لدينا ثالث آيات يخبرنا اهللا تعالى أنـه  . ضهذا هو غيب السموات واألر

تلْك من َأنْبـاء الْغَيـبِ نُوحيهـا ِإلَيـك    أطلع رسوله على الغيب وهذه اآليات هي 
وردت ذَِلك من َأنْباء الْغَيـبِ نُوحيـه ِإلَيـك   وقوله تعالى . وردت مرة) 49:هود(

  .مرتان

ن الغيب المقصود هنا ليس غيب السموات واألرض، بل وبتدبر هذه اآليات، نجد أ

. ن قومه قد حضـرها ـهو غيب الحضور عن أحداث تاريخية لم يكن هو وال أحد م

وال علم بها من مصدر موثق، وقد كانت اآليات الثالث يختم بها ثالث قصص لثالث 

الثة من الشخصيات، األولى عن نوح مع قومه، والثانية عن يوسف مع أخواته، والث

عن مريم مع زوج أختها، فهي أحداث حدثت بالفعل وليست من غيب السـموات أو  

لذلك قال تعالى في سـورة  . األرض  بل هي غيب علي من لم يحضرها أو يعاصرها

تلْك من َأنْباء الْغَيبِ نُوحيها ِإلَيـك مـا كُنـتَ    : هود بعد ذكر قصة نوح عليه السالم

وفي سورة ) 49:هود(وال قَومك من قَبلِ هذَا فَاصبِر ِإن الْعاقبةَ ِللْمتَّقينتَعلَمها َأنْتَ 

ذَلك من َأنْباء الْغَيبِ نُوحيه ِإلَيك وما السالم يوسف يقول تعالى بعد سرد قصته عليه 
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ونكُرمي مهو مهروا َأمعمِإذْ َأج هِميكُنتَ لَد)وفي سورة آل عمران بعد  )102:يوسف

إخبار اهللا لرسوله عن أمر مريم عليها السالم وكفالة زكريا عليه السالم لهـا قـال   

ذَِلك من أنْباء الْغَيبِ نُوحيه ِإلَيك وما كُنْتَ لَديهِم ِإذْ يلْقُون َأقْالمهم َأيهم يكْفُـُل  تعالى

  ).44:آل عمران(لَديهِم ِإذْ يخْتَصمونمريم وما كُنْتَ 

، ومعروف فـي علـم   ذَِلكواألخريان بكلمة  تلْكلقد بدأت اآلية األولى بكلمة 

اللغة العربية أن تلك للبعيد، وذلك كذلك، كذلك فقد كانت أحداث قصة نوح بعيدة جدا 

أقرب زمنا مـن نـوح    فقومه أول قوم أهلكهم اهللا بذنوبهم، أما يوسف، ومريم فهما

 ما كُنتَ تَعلَمها َأنْتَ وال قَومك من قَبلِ هذَاكذلك لم يقل تعالى في اآليتين األخيرتين
وذلك ألن قصة يوسـف يتعلـق   وما كُنْتَ لَديهِمكما قال في اآلية األولى، بل قال 

اليهود والنصـارى أثنـاء   باليهود والثانية بالنصارى وقد كان لهما أتباع من أمرها

نزول القرآن، وال يستبعد أن يعلم بأمرهما أحد من قومه، ولكن أن يكون لديهم فهذا 

  .بأمور ال يعرفها أهل الكتابمستحيل، لذا أخبر

فَالصاِلحاتُ : هذا الغيب، كما قلنا غيب الحضور مثل ما قاله تعالى عن الصالحات

وكل ما . غيبة الزوج: والغيب هنا) 34:النساء(بِما حفظَ اللَّه قَانتَاتٌ حافظَاتٌ ِللْغَيبِ

  .تحت هذا النوع الذي شاء اهللا أن يعلمه الناسأوحي لرسول اهللا 

وخلق السموات واألرض من النوع الثاني أيضا، فقد أخبر اهللا تعالى بما حدث في 

رضِ واخْتالف اللَّيلِ والنَّهارِ آليات ِإن في خَلْق السمــوات واَألخلقهما مفصال فقال 

ِإن فـي السمـــوات واَألرضِ آليـات    وقـال   ) 190:آل عمران(إلوِلي األلْبابِ

يننْؤمِللْم)ومـن هنا نرى أنه ليس في األمـر أسـرار، وال مجهـول،    ) 3:الجاثية

  .  يستحق أن يفنى البشر في سبيله المال والجهد والروح

ولقد قلنا أن أمر اهللا للناس بالبحث في بدء الخلق كان لغير المـؤمنين بـالوحي   

وتوجيه لهم باستقراء الكتاب المنظور واآليات المرئية وهي آيات مباشرة ليس دونها 

 -نبي أو رسول، بل هي آيات من اهللا دون واسطة إن كان في هذه الواسطة عائق 

جدون في أنفسهم حسداً، أو حرجاً لإليمان باهللا أو على غير هواهم، أو ي -بزعمهم 

عن طريقه أو ألي مبرر يدعونه فقد وجههم اهللا للكون وما فيه من آيات وهي كمـا  

وهي ) في خلق السموات واألرض(وهي أيضا ) في السموات واألرض(اخبرنا تعالى 

قُْل سيروا مر بالسير أما األ َأفَلَم ينْظُروالذلك قال  ،ها ال تحتاج أكثر من النظرـكل
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َأفَلَم  فليس السير للنظر في آيات  الكون، ألن آيات الكون في كل مكانفي األرضِ

واألرض ) 6(ينْظُروا ِإلَى السماء فَوقَهم كَيفَ بنَينَاها وزينَّاها وما لَها مـن فُـروجٍ   

ا ريهنَا فَألْقَيا ونَاهددهِيجٍمجٍ بوكُلِّ ز نا ميهتْنَا فَأنْبو ياسو)وإنما كان الحـث  ). ق

على السير في األرض للوقوف على مآل المكذبين من األقوام  وقد كانوا هنا وهناك 

، والشام الفينيقية، واليمن السبأية، وفي قرى          في مصر الفرعونية، وبابل اآلشورية 

ولَقَد َأهلَكْنَا ي حولهم في كل مكان ـوه... الحجر واألحقافدين وـقوم لوط وفي م

ونجِعري ملَّهلَع اتفْنَا اآليرصى والْقُر نم لَكُموا حم)27:األحقاف.(  

لذلك حث اهللا المكذبين بالوحي في سبع آيات ال ثامن لها في كل القـرآن علـى   

عل اهللا بالمكذبين الذين خلوا من قبلهم، الذين السير في األرض ليروا بأعينهم كيف ف

أبقى اهللا من آثارهم بعد تدميرهم ما يكون به عبرة لمن بعدهم كما قال تعـالى عـن   

) 37:الذاريات(وتَركْنَا فيها آيةً ِللَّذين يخَافُون الْعذَاب األِليم: قوم لوط بعد تدميرهم

فَاليوم نُنَجِيك بِبدنك ِلتَكُون ِلمن خَلفَك فقال تعالىوأخبر تعالى أنه نجى فرعون ببدنه 

  : أما آيات اهللا السبع التي حثهم فيها على السير فيقول تعالى فيها). 92:يونس(َآيةً

)1(ينرِمجةُ الْمباقع فَ كَانوا كَيضِ فَانظُري األروا فيرقُْل س)69:النمل(  

)2 (يرقُْل س    همَأكْثَـر ـُل كَـانقَب نم ينةُ الَّذباقع فَ كَانوا كَيضِ فَانظُري األروا ف  

        ينشْرِكم)42:الروم(  

)3 (كَذِّبِينةُ الْمباقع فَ كَانوا كَيانظُر ضِ ثُمي األروا فيرقُْل س)11:األنعام (  

)4 (ْضِ فَاني األروا فيرُئ النشْـَأةَ اآلخـرة  قُْل سنشي اللَّه َأ الْخَلْقَ ثُمدفَ بوا كَيظُر
  )20:العنكبوت(

)5 (كَذِّبِينةُ الْمباقع فَ كَانوا كَيضِ فَانْظُري األروا فيرفَس)36:النحل(  

)6(كَذِّبِينةُ الْمباقع فَ كَانضِ فَانْظُروا كَيي األروا فيرفَس)137:عمران آل(  

)7 (اامَأياِلي وا لَييهوا فيرس ريا السيهنَا فرقَدو)18:سبأ.(  

وفي سبع آيات أخر ينكر تعالى عليهم كفرهم بعد سيرهم ورؤيتهم للهالكين مـن  

  : فيقول َأولَمَأفَلَمقبلهم بهذا األسلوب البليغ 

)1 ( ِضي األروا فيرسي َأفَلَم      هِملقَـب ـنم ينـةُ الَّـذباقع ـفَ كَـانوا كَينْظُرفَي
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  ) 19:يوسف(

)2 ( كَانُوا َأكْثَر هِملقَب نم ينةُ الَّذباقع فَ كَانوا كَينظُرضِ فَيي األروا فيرسي َأفَلَم

  ) 82:غافر(منْهم وَأشَد قُوةً وآثَارا في األرضِ

)3(َأ        هِملقَـب ـنم ينـةُ الَّـذباقع ـفَ كَـانوا كَينظُـرضِ فَيي األروا فيرسي فَلَم  

  )10:محمد(دمر اللَّه علَيهِم وِللْكَافرِين َأمثَالُها        

)4(آذَا ا َأوبِه لُونقعي قُلُوب ملَه ضِ فَتَكُوني األروا فيرسي ـا   َأفَلَمبِه ونعـمسي  ن  

  )46:الحج(فَِإنَّها ال تَعمى األبصار ولَكن تَعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ        

)5(        هِملقَـب ـنم ينـةُ الَّـذباقع ـفَ كَـانوا كَينظُـرضِ فَيي اَألروا فيرسي لَمَأو  

        منْهم ـا       كَانُوا َأشَدوهرمـا عمم ـا َأكْثَـروهرمعو ضوا األرَأثَـارةً وقُـو
  )10:الروم(

)6 (        هِملقَـب ـنم ينـةُ الَّـذباقع ـفَ كَـانوا كَينْظُـرضِ فَيي اَألروا فيرسي لَمَأو  

  )44:فاطر(وكَانُوا َأشَد منْهم  قُوةً        

)7 (يسي لَمَأو        ـنكَـانُوا م ينـةُ الَّـذباقع ـفَ كَـانوا كَينظُـرضِ فَيي اَألروا فر  

                                                اللَّـه مضِ فََأخَـذَهـي اَألرا فآثَـارةً وقُـو مـنْهم  َأشَـد ـمكَانُوا ه هِملقَب

        م ملَه ا كَانمو بِذُنُوبِهِماقو نم اللَّه ن)21:غافر.(  

هذه آيات اهللا تعالى في السماء واألرض وهي مكشوفة واضحة إمـا بقـول اهللا   

وإما بترك أثارهم لمن بعدهم، فيكون الماضي كله معروض أمامهم في حاضرهم فال 

أسرار وال غموض في هذا الكون يستره اهللا عن اإلنسان الذي كرمه وميزه وفضله 

حتـى  . حتى التاريخ معـروض حـولهم فـي األرض   . ممن خلق تفضيالعلى كثير 

المستقبل فقد عرض اهللا تعالى من أحداثه الكثير وكشف لإلنسان ما سـيؤول إليـه   

  .مصيره إن آمن، وما سيؤول إليه إن كذب

ولم يكلف اهللا اإلنسان بالتعب والنصب للبحث في الكون، وأن يلقى بنفسـه فـي   

ه ـلله تفصيال كيف بدء الخلق، وبينما يحتاج إليه، وكشفله كل التهلكة، وقد قدم

ويكفي اإلنسان ليطلع على آيات ربـه أن يقـرأ آياتـه    . آياته  في السماء واألرض

مجرد النظر، دون تعب . المكتوبة، أو أن ينظر في آياته المبثوثة في كل مكان حوله
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َأولَم ينظُـروا فـي   )  6:ق(فَوقَهم َأفَلَم ينْظُروا ِإلَى السماء. رمـودون كلفه وغ

قُْل انْظُروا ماذَا في السمـــوات  ) 185:األعراف(ملَكُوت السمــوات  واَألرضِ

  ).26:يونس(واَألرضِ

  . فاألمر ال يحتاج أكثر من ذلك

ـ   الى أخبرنا تعالى أنه خلق سبع سموات ومن األرض مثلهن، ثم أخبرنا بأنـه تع

  :  يعلم غيبهن في سبع آيات ال ثامن لها من كل آيات القرآن، يقول تعالى

)1(ضاَألرو اتــومالس بغَي لَمِإنِّي َأع)123:هود (.  

)2 (كُلُّه راألم عجري هِإلَيضِ واَألرو اتــومالس بغَي ِللَّهو )124:يونس (  

)3 (بغَي ِللَّهو بَأقْر وه رِ َأوصحِ الْبإال كَلَم ةاعالس را َأممضِ واَألرو اتومالس  

  )77:النحل(      

)4 (عمَأسو بِه رصضِ َأباَألرو اتــومالس بغَي ا لَبِثُوا لَهبِم لَمَأع قُل اللَّه    

  ) 26:الكهف(     

)5(لَمعقُل ال ي      ـانون َأيرشْـعـا يمو إال اللَّه بضِ الْغَياَألرو اتــومي السف نم  

        ثُونعبي)65:النمل(  

)6 (ِوردالص بِذَات يملع ضِ ِإنَّهاَألرو اتــومبِ السغَي اِلمع اللَّه ِإن)38:فاطر  (  

)7 (َغ لَمعي اللَّه ِإن      لُـونمـا تَعبِم ـيرصب اللَّـهضِ واَألرو اتـــومالس ـبي
  ).18:الحجرات(

لـه وحـده   -ال يعلم إال هو  -يعلم  -عالم  -أعلم (ذه الصيغ المختلفة ـبكل ه

يقطع اهللا تعالى الرجاء في أن يعرف أحـد ذرة فـي هـذه    )غيب السموات واألرض

  . السموات أو األرض إال بما شاء

و  ضاألرو اتـــومالس هـيسكُر عسو ا شَاءإال بِم هلْمع نم ءبِشَي يطُونحال ي
واتَّقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه واللَّـه  وشاء اهللا أال يحيط بعلمه إال المتقون ) 255:البقرة(

يملع ءبِكُلِّ شَي.  
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التي تصب لها األموال صـبا هـل   ) ناسا(رض وهاهي أكبر وكالة فضائية في األ

استطاعوا أن يعلموا من كون اهللا ذرة من علم فوق ما علمه اهللا تعالى للنـاس فـي   

كتبه؟ إنهم يخدعون شعبهم الذي يمول أبحاثهم بإعالنهم عن كشف جديد بين وقـت  

. رةإنه في الحقيقة لن يزن مثقال ذـوآخر، ولو جمعنا كل ما أعلنوه من اكتشافات ف

ـ ـوإنني ألؤكد أن عل ن الفلـك والفضـاء   ـماء هذه الوكالة مجتمعين ال يعلمون م

ـ ـان يعلمه راعي غنم بدوي كـا كـوالنجوم م ذ ـان يعيش في صحراء العرب من

  .قرون

  مبدع السموات واألرض وفاطرھما 

إن العمارات العظيمة التي أبدعها اإلنسان على األرض، قد يكون لهـا مصـمم   

شتركان في إيجادها، وعلى قدر روعة التصميم، ودقة التنفيـذ، يكـون   وأخر منفذ ي

  .جمال المبنى، وأجمل وأضخم بناء في هذا الوجود هو بناء السموات واألرض

وهللا المثل األعلى، فقد أخبر تعالى أنه جل  شأنه هو الذي أبدع تصميم هذا الكون 

ا بكل ما فيهما من روعـة    فهو تعالى الذي أبدع تشكيلهم) السموات واألرض(الفريد 

وجمال، وحسن وبهاء، على غير مثال، وهو تعالى المنفذ وحده لما صممه وأبدعـه  

تنفيذا دقيقا  بحيث ال تقل إحكام خلق الذرة في الكون عن إحكام خلق المجرة فيـه،  

هذه الدقة التي تجعل كل ما في الكون العظيم يتناغم وينسجم مع بعضـه الـبعض،   

ذرة فيه مع أخرى، وال نجم مع أخر، وال يكون فيه خلل أو عيب أو  بحيث ال تصطدم

  .خطأ

وقد صمم تعالى هذا الشكل الجمالي للسموات على نسق واحد فهن متسـاويات  

لتصميم السموات إن هذا التصـميم   اًأخر مخالف اًومتطابقات، وصمم األرض تصميم

والبـديع  . فطـوراً : قيق سـماه إبداعاً، وهذا التنفيذ الـد : هما سماه تعالىيالرائع لكل

. فالبديع هو الخالق على غير مثال سابق. والفاطر هما من أسمائه وصفاته عز وجل

) بـديع (لذلك ورد في القرآن أنـه تعـالى   . هو المنشئ والمنفذ لما أبدعه: والفاطر

له تصميم مرتين اثنتين فقط، وذكرتا مع السموات واألرض، وذلك ألن كال منهما كان

فقد ذكرت سبع مرات وذلك ألنه تعالى فطر السموات ) فاطر(بداع منفرد أما خاص وإ

  . واألرض ونفذهما وهم سبع سموات ومن األرض مثلهن
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  : فقال تعالى عن اإلبداع

)1 (   كُـونفَي كُـن قُوُل لَـها يا فَِإنَّمرى َأمِإذَا قَضضِ واَألرو اتــومالس يعدب
  ) 117:البقرة(

)2 (       ٌةبـاحص لَـه تَكُـن لَـمو لَـدو لَـه كُونضِ َأنَّى ياَألرو اتــومالس يعدب  

 يملع ءبِكُلِّ شَي وهو ءخَلَقَ كُلَّ شَيو)101:األنعام.(  

  أما عن تنفيذ ما صممه اهللا تعالى وأبدعه فيقول عز وجل في سبع آيات ال غير 

  : في كل القرآن

)1 (ِضاألرو اتــومرِ السا فَاطِليذُ وَأتَّخ اللَّه رقُْل َأغَي)14:األنعام(  

)2 (ةراآلخا ونْيي الدف ِليضِ َأنْتَ واَألرو اتــومالس رفَاط  )101:يوسف (  

)3 (اَألو اتــومرِ السفَاط شَك ي اللَّهَأف ملُهسضِقَالَتْ رر)10:إبراهيم (  

)4 (ِضاَألرو اتــومرِ السفَاط ِللَّه دمالْح)1:فاطر (  

)5 (قُْلةادالشَّهبِ والْغَي اِلمضِ عاَألرو اتــومالس رفَاط ماللَّه)46:الزمر (  

)6 (كُمَأنْفُس نم ضِ جعَل لَكُماَألرو اتومالس رـا  فَاطاجوامِ َأزاألنْع نما واجوَأز
  ) 11:الشورى(

)7(  ـنلَى ذَِلكُم مَأنَا عو نهي فَطَرضِ الَّذاَألرو اتــومالس بر كُمبل رقَاَل ب

يندالشَّاه)56:األنبياء.(  

كنـت ال أدري مـا فـاطر    : وعن أبى حاتم والبيهقي أن عبد اهللا بن عباس قال

أنا فطرتهـا  : السموات واألرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما

  .ابتدأتها: يقول

  آيات خلق السموات واألرض

لقد أفاض القرآن في ذكر آيات السموات واألرض لتكون فيها الكفاية للمـؤمنين  

 فيؤكـد ربنـا تبـارك   . بالوحي والمتبعين لآليات، مما يغنيهم عن البحث في غيرها

لينفـي   خَلَقَ السمــوات واألرض بِـالْحقِّ وتعالى في سبع آيات ال ثامن لها أنه

أو اصطدام، أو صدفة  أو لهوا، أو عبثا، أو بـاطال،   ،أنهما تكونتا بدمار، أو انفجار
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  :فيقول تعالى

)1 ( قُـوي مويقِّ وبِالْح ضاألرو اتــومي خَلَقَ السالَّذ وهو  كُـونفَي ُل كُـن
  )73:األنعام(

)2(ض بِالـََألاألرو اتومخَلَقَ الس اللَّه َأن تَر شَْأ يـْمي قِّ ِإنيـُحو كُمبـَذْه ْأت

  )19:إبراهيم(ديدـق جـْبِخَل

)3(شْرِكُونا يمالَى عقِّ تَعبِالْح ضاألرو اتــومخَلَقَ الس)3نحل ال(  

)4(    يننـْؤمـةً ِللْمألي ـي ذَِلـكف قِّ ِإنبِالْح ضاألرو اتــومالس خَلَقَ اللَّه        

  )42:العنكبوت(

)5(  ىـمسـلٍ مَأجقِّ وا إال بِالْحمنَهيا بمو ضاألرو اتــومالس ا خَلَقَ اللَّهم
  )8:الروم(

)6(مخَلَقَ الس  ـَار ــوات واألرض بِالْحقِّ يكَور اللَّيَل علَى النَّهارِ ويكَور النَّهـ

رالْقَمو سالشَّم خَّرسل ولَى اللَّيع)5:الزمر(  

)7 (َخَلبِالْحـو ضاألرو اتــومالس تْ ـَقَ اللَّهبا كَسى كُلُّ نَفْسٍ بِمزِلتُجقِّ و

 مهوونظْلَمال ي)22:الجاثية(.  

أنه ذكر ما في السموات وما فـي األرض  ) 7(ومن إعجاز القرآن في ذكر الرقم 

  . من آيات متنوعة فجمع كل نسق مترابط مع بعضه بعضا برابط معين في سبع آيات

فـي سـبع   ) خلقنا(فمثالً نجد أن اهللا عز وجل ذكر خلق السموات واألرض بلفظ 

بتسكين الالم في سبع آيات أيضا، كما أورد تبـارك  ) خلْـق(لفظ  آيات  وذكر تعالى

ولَـِئن  وتعالى إقرار الكافرين بأنه تعالى خلق السموات واألرض في صـيغ كهـذه   

ضاألرو اتومخَلَقَ الس نم مَألْتَهس أو كهذه اتومي خَلَقَ السالَّذ اللَّه ا َأنوري لَمَأو

األروض  بفتح الالم ومع كل آيـة معلومـة   ) خلَـق(وأورد لفظ ). 7(بنفس العدد

ثم ألنه تعالى رب السموات السبع واألراضـين السـبع وال رب   ) 7(جديدة في آيات 

  .مرة فقط في كل القرآن الكريم14رب السموات واألرضِلهما سواه  فقد وردت 

وهي تبلغ أكثر من نصف ألـف آيـة   تتناسب آيات السموات واألرض .. وهكذا

آيات لعلم من العلوم، ألنه تعالى أحكم آياته، وكمـا جعـل اهللا   ) 7(بحيث تتناغم كل 
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والتي ينبغي على علمـاء  . آياته في الكون سبعا، فقط جعل لهذا الرقم آية في كتابه

فـي   المسلمين أن يبحثوا في كتابه تعالى وفي كونه إن أرادوا، وال يتركوا آيات اهللا

طالع، تاركين البحث اكتابه دون تدبر وال اتباع، ويتركوا آياته في كونه دون بحث و

فيها للتجريبيين وحدهم، معلنين استسالمهم التام لكل ما يقولونه وكل ما يفترضونه 

بإسلوب مخزٍ، قانعين في خنوع بأن يكون لهم دور الذنب، بينما يريـد اهللا لهـم أن   

  .يكونوا شهداء على الناس

  أيام  الخلــق

لكـن النظريـات   . تنص الكتب السماوية صراحة على أن الخلق تم في ستة أيام

 -وليس خلـق   -المعاصرة، تخالف ذلك مخالفة فجة حيث يقدرون أن الكون تكون 

في باليين السنين، وما يدفعهم لهذا التقدير، أن هذا الكون تكون من تلقـاء نفسـه   

لمة، حكيمة، فكان ال بد لكي يصل الكون إلى هـذه  وليس بفعل قوة قادرة، آمرة، عا

  . الحالة التي هو عليها اآلن أن يمر بعدة مراحل تستغرق باليين السنين

نموذجان عربيان، األول منحه علماء ) مصطفي إبراهيم فهمي(و) أحمد بن تيمية(

يقـول ابـن   ). دكتور(والثاني منحه علماء عصره لقب ). شيخ اإلسالم(عصره لقب 

وأهل الملل متفقون على أن اهللا خلق السموات :" ية معبرا عن الحقيقة اإلسالميةتيم

وخلق ذلك من مادة كانت موجودة قبل هذه السموات واألرض . واألرض في ستة أيام

ثُم استَوى ِإلَى السماء وهي دخَان فَقَاَل لَهـا وِلـألرضِ   كما قال تعالى. وهي الدخان

وهذا الدخان هو بخار الماء الذي كان حينئـذ   وعا َأو كَرها قَالَتَا َأتَينَا طَاِئعيناْئتيا طَ

كما جاءت بذلك اآلثار الواردة عن الصحابة والتابعين وكما دل أهل الكتاب، . موجودا

وتلك األيام لم تكن مقدرة بمقدار حركة هذه الشمس وهذا الفلك فإن هذا مما خلق في 

  ". ، بل تلك األيام مقدرة بحركة أخرىتلك األيام

  :فيقول معبرا عن النظريات المعاصرة) مصطفي إبراهيم فهمي(أما دكتور 

ـ ـدث منذ مـذي حـإن كوكبنا بدأ باالنفجار العظيم، ال"  ن عشـرة  ـا يقرب م

ون المجموعة الشمسـية إال  ـم تتكـول) سنة 10000000000000(باليين سنة 

ولم يبدأ ظهور الحياة إال ) سنة 5000000000000(ة ـاليين سنـذ خمسة بـمن

  .بعد مرور بليون سنة أخرى وتزيد
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ثم حـدث تطور بيولوجي بطيء من الكائنات البسيطة األولى وحيدة الخلية ولم 

، وأخيـرا منـذ   )سنة 600000000(تظهر الكائنات المركبة متعددة الخاليا إال منذ 

  ". ن العاقلفتــرة تحسب باآلالف ال غير ظهر اإلنسا

وعلى قول الدكتور فاألرض لم تخلق كما قال اهللا وأخبر رسوله وأجمع علمـاء  

األمم واتفق أهل الملل في ستة أيام، اختص األرض منها أربعة أيام فقط  بل تكونت 

  . األرض خالل عشر باليين سنة

  فمن نصدق؟؟ 

أمـا  . قـرآن وأصدق التوارة واإلنجيل وال... وأصدق رسوله... إنني أصدق اهللا

علماء األرض اآلن جميعا فهم يصدقون ما يقوله الدكتور مصطفي ال لشيء إال ألنها 

وهذه النظرية هي المعتمدة علميـا والتـي   . نظرة األسياد والكبراء الغربيين للكون

  . تدرس لطالب العلم

وهو عالم مؤمن فقد حاول أن يوفق بين ما يقوله اهللا وبين ) موريس بوكاي(أما 

وله التجريبيون، وقال بأن كلمة األيام التي ذكرها القرآن ال تعنى اليوم المعروف ما يق

لنا وإنما تعنى مراحل، وخطأ األستاذ كلمات التوراة التي تنص صراحةً أنهـا أيـام   

  . كأيامنا

وللمرة الثانية أقول بأن األستاذ بوكاي هو الذي أخطأ الفهم، ولم تخطئ التـوراة  

وال نجد مبـررا ألن  . أنها مراحل) أيام(ن القرآن لم يقصد بكلمة في هذا األمر، كما أ

يستبدل اهللا كلمة مراحل بكلمة أيام، وكأن هذه الكلمة كانت غائبة عن علم اهللا جـل  

إن القرآن استخدم كلمة األطوار في خلق اإلنسان ألن األمر كان كذلك، ولـم  . شأنه

يقول ):" موريس بوكاي(قال . لكيستخدمها لخلق السموات واألرض ألنها لم تكن كذ

وال شك أن العلم الحديث لم يسمح  6القرآن ضمناً بفترات زمنية طويلة رقمها بالعدد 

للناس بتقرير أن عدد المراحل المختلفة للعمليات المعقدة التي أدت إلى تشكيل العالم 

إلى  هو ستة مراحل، ولكنه أثبت بشكل قاطع أنها فترات زمنية طويلة جدا، تتضاءل

  ".جانبها األيام كما نفهمها وتصبح شيئا تافها

إذن فبوكاي يرى أن األيام هنا ال تعنى اليوم الذي نعرفه، وال حتى اليوم الـذي  

قال عنه البعض أنه بألف سنة، ألن التجريبيين قالوا فيها أن الفترة كانـت باليـين   
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مراحل، بل قال بباليين 6السنين، والمشكلة أيضا أن العلم الحديث لم يقل بأنها حتى 

  .السنين

  مقدار األيام

من وجهة نظر الدين فال خالف أن السموات واألرض خلقتا في ستة أيام غير أن 

ولكن يرى جمهور علماء . هناك من يقول بأنها ليست أياما بقدر أيامنا هذه المعروفة

  . قد وجدا بعد المسلمين أن هذه األيام بقدر أيامنا هذه، وإن لم يكن الشمس وال القمر

ن بأنها أيام غير أيامنا هذه فهم يحتجون بأن هذه األيام مقدرة بحركة وأما القائل

بخـالف  . له وجاهتـه وهو رأي. الشمس حول األرض، والشمس خلقت بعد األرض

فضال عن مخالفتـه الصـريحة   . القول بأن األيام هي مراحل أو أطوار فقول بال دليل

  . هذا القولللنص، لذلك فلن نلتفت إلى 

للقرآن واألحاديث فبنفس  -كما تعودنا  -وحتى نرجح أحد الرأيين البد أن نعود 

آيات فقط ال ثـامن لهـا،   ) 7(طريقة القرآن المعجزة، ذكر اهللا تعالى أيام الخلق في 

  :  حيث ذكر تعالى في هذه اآليات السبع أنه خلق السموات واألرض في ستة أيام

)1(َّالل كُمبلَى إن رى عتَواس امٍ ثُمَأي تَّةي سف ضاألرو اتــومي خَلَقَ السالَّذ ه

  اتـخَّرسم ومالنُّجو رالْقَمو سالشَّميثًا وثح هطْلُبي ارَل النَّهي اللَّيغْششِ يرالْع

رِهبَِأم)54:األعراف (  

)2 (الَّذ اللَّه كُمبر لَى ِإنى عتَواس امٍ ثُمَأي تَّةي سف ضاألرو اتــومي خَلَقَ الس

هِإذْن دعب نيعٍ إال مشَف نا مم راألم ربدشِ يرالْع)3:يونس (  

)3 ( ىتَواس امٍ ثُمَأي تَّةي سا فمنَهيا بمو ضاألرو اتــومي خَلَقَ السلَـى  الَّذع

  ) 59:الفرقان(الْعرشِ الرحمن فَاسَأْل بِه خَبِيرا

)4(  ىـتَواس امٍ ثُمَأي تَّةي سا فمنَهيا بمو ضاألرو اتــومي خَلَقَ السالَّذ اللَّه

يعٍ َأفَال تَتَذَكَّرال شَفو ِلين وم هوند نم ا لَكُمشِ مرلَى الْععون)4:السجدة (  

)5( اءلَى الْمع شُهرع كَانامٍ وَأي تَّةي سف ضاألرو اتــومي خَلَقَ السالَّذ وهو

  ) 7:هود(ِليبلُوكُم َأيكُم َأحسن عمال

)6 (َأي تَّةي سا فمنَهيا بمو ضاألرو اتــومخَلَقْنَا الس لَقَدو  ـننَا مسا ممامٍ و
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  ) 38:ق(لُغُوبٍ

)7 ( ِشرلَى الْعى عتَواس امٍ ثُمَأي تَّةي سف ضاألرو اتــومي خَلَقَ السالَّذ وه

يلج في اَألرضِ وما يخْرج منْها وما ينْزُِل من السماء ومـا يعـرج   يعلَم  ما

ا ويهفيرصب لُونما تَعاُهللا بِمو اكُنْتُمم نَأي كُمعم وه)4:الحديد.(  

  :  قبل البحث عن مقدار األيام الستة نسجل بعض المالحظات على اآليات

  .  إن اآليات السبعة ذكر فيها خلق السموات واألرض في ستة أيام –1

ن هذه السـت يـذكر   في ست آيات منها يذكر العرش، وفي خمس آيات م -2

وفي اآلية السادسة يذكر أن العرش كان عند خلق السـموات  . تعالى االستواء عليه

وفي حديث البن عباس يذكر أن الماء محمول على متن الريح، . واألرض على الماء

كما أن لفظ االستواء هنا يذكر على أنه تم بعد خلق السموات واألرض لقوله تعـالى 

ثُم الزمانيوهي للترتيب .  

في اآلية السابعة التي لم يذكر فيها العرش ذكر اهللا تعالى أنه لـم يمسـه     -3

ٍلغُوب نم وذلك ردا على ما ذكره مؤلـف الـنص   . واللغوب يعنى التعب والنصب

الكهنوتي للعهد القديم أن اهللا تعالى خلق السموات واألرض في ستة أيام واسـتراح  

فهو تعالى القادر على ) مجرد المس(ى عن ذاته اللغوب في اليوم السابع، فنفي تعال

ولم يذكر فـي هـذه    وما مسنَا من لُغُوبٍ: كل شيء، والذي ال يعجزه شيء، فقال

حتى ال يتبادر إلـى  ) االستواء على العرش(اآلية التي تنفي التعب والنصب عن اهللا 

  .  الذهن أنه تعالى استوى على العرش من التعب والنصب

بصيغة الجمع وليس خلق لتوحي بعظمة اهللا ) خلقنا(كذلك ذكر في هذه اآلية لفظ 

تعالى لفظ الجمع إذا ذكر في حق اهللا فإنه يعني العظمة والكبرياء أما في حق العبـد  

  . فيعنى التواضع

كرر في السبع أنه تعالى خلق السموات واألرض في ستة أيام للتأكيد على المدة 

الحق ليس في اآليات أي تكرار ألنه تعالى في كل آية يمن علـى   وأن كان. والمقدار

  . عباده بعلم جديد من عنده عن خلق السموات واألرض لم يذكره قبل ذلك

فالجمهور على أنه كيوم من أيام الدنيا، والبعض على أنه : نأتي لمقدار هذا اليوم
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. سنة 6000ستغرق يوم من أيام اآلخرة التي مقدارها ألف سنة، فيكون الخلق قد ا

وقول الجمهور هو األولى واألصوب، ويؤيده القرآن والسنة والكتاب المقدس، أمـا  

له إال أن الشمس لم تكن موجودة أثناء خلق السموات واألرض القول اآلخر فال حجة

  ).47:الحج(َِإن يوما عنْد ربك كََألْف سنَة مما تَعدون:كمـا يستدلون باآلية

، وكـون  )آيـات  7(إن تكرار مدة الخلق وأنها ستة أيام، في أكثـر مـن آيـة    

ون اآليات لم تبين مقدارها ببيان آخر، خاصة وفـي أمـر   ـالمخاطبين أمة أمية، وك

مما يعد منطبقا علي أي زمن يـذكر،   مما تَعدونآخر متعلق بزمن حدد تعالى أنها 

  . م الدنيا، خاصة والمخاطبين ال يعرفون غيرهايعطى انطباعا أنها أيام قدر أيا

ذا اليوم محدد بالشـمس، يقـول ابـن    ـن علماء التفسير أن هـولم يقل أحد م

وتلك األيام لم تكن مقدرة بحركة هذه الشمس وهذا الفلك، فإن هذا مما خلق :" تيمية

  ". في تلك األيام، بل تلك األيام مقدرة بحركة أخرى

 تحدده الشمس بل حدده اهللا تعالى، وقبل خلق الشمس بل ذلك أن مقدار اليوم ال

وقبل خلق السموات واألرض، وقد كتب اهللا تعالى هذا المقدار في الكتاب الذي عنده 

فوق العرش، إذن فمقدار اليوم محدد كما هو اآلن قبـل خلـق السـموات واألرض    

  . كما ورد في حديث بدء الخلق. بخمسين ألف سنة

لليوم هي فقط عالمة ودليل على بدايته ونهايته، تماما مثـل   إن الشمس بالنسبة

التي تبين الوقت وأصبحت منتشرة، إن هذه الساعة لم تصنع بالصورة ) ساعة اليد(

التي هي عليها اآلن إال منذ بضع سنين فهل كان اليوم قبل اختراع هذه الساعات غير 

ضـا بعــالمات أخـرى    معروف أو غير موجود، بل كان اليوم موجودا ومعروفا أي

  ...كالساعة الرملية واإلسطرالب والمزوالة، وظل الشمس

. والساعة لم تحدد اليوم بل هي دليل عليه، كذلك الشمس كانت دليالً على األيـام 

ألن اليوم بمقداره كان محددا قبل خلق السموات واألرض وسيظل أيضا بعد انتهـاء  

  . يوم القيامة.. السموات واألرض

  ليلة القدر

كان اهللا ولـم يكـن شـيء غيـره،     " في حديث بدء الخلق الذي رواه البخاري

وكان عرشـه علي المـاء، وكتـب فـي الـذكر كـل شـيء وخلـق السـموات         
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  ". واألرض

كتـب اهللا مقـادير الخالئـق قبـل أن     :" أنه قـال وعند مسلم عن رسول اهللا 

  ".وكان عرشه على الماء. يخلق السموات واألرض بخمسين ألف سنة

فخلق السموات واألرض كان بعـد كتابـة مقـادير الخالئـق بخمسـين ألـف       

سنة  أي أن وقت كتابة المقادير كـان بدايـة الـزمن بالنسـبة للخالئـق، وهـذا       

الذي حدد علي أساسه حساب الخمسين ألـف سـنة، ومـن ثـم  فهـو كـالتقويم       

بالنسبة للكون الذي كان قبل خلق الشمس والقمـر، وكـان قبـل خلـق السـموات      

لـه عنـد اهللا شـأن وقـدر،     وال شك أن هذا الوقت. واألرض، بخمسين ألف سنة

حتى أنه تعالى بعد مرور هذه الخمسين ألف بالتمام  أي جـاء هـذا الوقـت بعـد     

هذه المدة فبدأ اهللا تعالى فيه خلق السموات واألرض، أي أنـه تعـالى أيضـا بـدأ     

ير الخالئـق، وبعـد   خلق السموات واألرض من هذا الوقت الذي قـدر فيـه مقـاد   

ستة أيام خلق اهللا القمر الذي هو تقـويم السـموات واألرض وبـدأ القمـر عملـه      

يـوم، حيـث    354بتكملة هذه األيام الست، فدار دورته مكمـال دورة كاملـة فـي    

ـ  354فأتم القمر فـي أول دورتـه    360أن درجات الدائرة  متممـة لأليـام    اًيوم

ي عند هذا الوقت الـذي قـدر فيـه مقــادير     الستة وكانت نهاية دورة القمر األول

  . الخالئق

ولقدر هذه األيام الست التي خلقت فيها السموات واألرض أنقصت مـن السـنة،   

  . يوما فقط 354وأصبح القمر يكمل السنة بدورته 

فيه خلق  ألذلك فإننا نرى أن هذا الوقت الذي كتب فيه مقادير الخالئق، والذي بد

ت مبارك وال شك، ولذلك أيضا نرى أن هذا الوقـت هـو   هو وق. السموات واألرض

الذي سماه اهللا تعالى بليلة القدر، أي ذلك الوقت الذي تم فيه كتابة المقادير، وبدأ فيه 

  . خلقال

ومما يؤكد هذا الرأي أن اهللا تعالى أنزل فيه آخر رساالته الخاتمة علـى البشـر   

ِإنَّا َأنزلْنَاه في لَيلَة مباركَة ِإنَّا كُنَّا منـذرِين  ) 2(والْكتَابِ الْمبِينِ ) 1(حم وقال تعالى 

رحمةً من ربك ) 5(َأمرا من عنْدنَا ِإنَّا كُنَّا مرسلين ) 4(فيها يفْرقُ كُلُّ َأمرٍ حكيمٍ ) 3(

يملالْع يعمالس وه ِإنَّه)الدخان .(ول تعالىـويق :رِ ِإالْقَد لَةي لَيف لْنَاهنَّا َأنز)ا ) 1مو
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تَنَزُل الْمالِئكَـةُ والـروح   ) 3(لَيلَةُ الْقَدرِ خَير من َألْف شَهرٍ ) 2(َأدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ 

  ). القدر(سالم هي حتَّى مطْلَعِ الْفَجر) 4(ٍفيها بِِإذْنِ ربهِم من كُلِّ َأمر

يعنى أن هـذه الليلـة كانـت موجـودة     ِإنَّا َأنزلْنَاه في لَيلَة الْقَدرِفقوله تعالى 

قبل ذلك ولم يوجدها نزول القرآن، وبمعنى آخـر أن القـرآن بلـغ مـن قـدره أن      

اهللا تعالى أنزله في هذه الليلة المباركـة التـي تحـددت فيهـا مقـادير الخالئـق،       

. ل عام ما يكون مما سيقضيه اهللا فـي خلقـه فـي هـذا العـام     والتي ينزل فيها ك

واعتبر اهللا هذه الليلة خير الليالي، وأخبر أنه تعـالى سـيكافئ فيهـا مـن تقـرب      

  .إليه، وسيستجيب فيها لمن دعاه

  األيام الستة 

من ذلك نري مقدار األيام حدد أيضا فـي اللـوح المحفـوظ وسـجل مقـداره      

مسين ألـف سـنة، أي قـدر مقـدار اليـوم فـي       قبل خلـق السموات واألرض بخ

ليلة القدر، وتم خلق السموات واألرض في أيام حـدد مقاديرهـا سـلفاً، غيـر أن     

خلق السموات واألرض كان هو العمل األول في شـأن الكـون الـذي سـار علـى      

هذا المقدار المحدد وكان أول تطبيق لأليام فـي خلـق السـموات واألرض الـذي     

  . تم في ستة منها

ِإن عدةَ الشُّهورِ عنْـد اللَّـه اثْنَـا عشَـر شَـهرا      قول تعالى في سورة التوبة ي

       ينالـد ذَِلـك مـرـةٌ حعبـا َأرنْهم ضاألرو اتـــومخَلَقَ الس موي تَابِ اللَّهي كف

مالْقَي    ا التحديـد  إن هذه اآلية يفهم منها أن الزمن حـدده اهللا تعـالى وثبـت هـذ

في كتابه وأنه عز وجل حدده بالمقدار الـذي نتعـارف عليـه اآلن وهـو السـنة      

وعلى ذلـك ال يقـال أن الـزمن تحـدد يـوم خلـق السـموات        . اثني عشر شهرا

. واألرض ولكن بدء التطبيق الفعلي للـزمن مـن يـوم خلـق السـموات واألرض     

قـال  ) النسـبة لنـا  ب(ثم بعد خلق الشمس والقمر جعلهما اهللا للسـنين والحسـاب   

أما الـزمن ذاتـه فـال تكونـه الشـمس      . وِلتَعلَموا عدد السنين والْحسابتعالى 

وفـي الحـديث الصـحيح الـذي يرويـه      . وال يكونه القمر ولكنهما عالمتين عليه

فـال  ". ال تسبوا الدهر، فأنا الدهر، أقلـب الليـل والنهـار   " ن ربهـعرسول اهللا 

  . مر هما اللذان يقلبان الليل والنهار، إنما يقلبهما اهللالشمس وال الق
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أي عدد الشهور للسنة عند :" للشوكاني يقول عن اآلية" فتح القدير" وفي تفسير

اهللا في حكمه، وقضائه وحكمته اثني عشر شهرا ثابتة في علمه في أول ما خلق اهللا 

وفي هذه اآلية . ي اللوح المحفوظأي مثبتة ف في كتَابِ اللَّهويجوز أن يكون. العالم

بيان أن اهللا تعالى وضع هذه الشهور وسماها بأسمائها على هذا الترتيب المعـروف  

وأن هذا الذي جاءت به األنبياء ونزلت به الكتب، وأنه . يوم خلق السموات واألرض

ال اعتبار بما عند العجم والروم والقبط من الشهور التي يصطلحون عليها ويجعلون 

ذو القعدة، : هي منْها َأربعةٌ حرم:وقوله تعالى. عضها ثالثين يوما، وبعضها أقلب

أي كـون  ذَِلك الدين الْقَـيم . ذو الحجة، والمحرم، ورجب، ثالثة سرد وواحد فرد

والعـدد  . والحساب الصحيح. الشهور كذلك ومنها األربعة الحرم هو الدين المستقيم

  . هـ. أ" المستوفي

وعلى هذا التفسير لآليات يكون اليوم عند اهللا هو اليوم الذي نعرفه فـي الـدنيا   

إن الزمان قد استدرا كهيئته يـوم  :" في حجة الوداعويؤيد ذلك ما قاله رسول اهللا 

له هيئة أي شكل فعلي تطبيقي، يوم خلق فالزمان أصبح" خلق اهللا السموات واألرض

  . يوم خلق اهللا الشمس والقمراهللا السموات واألرض، وليس 

حج في تلك السنة من ذي الحجة وأن العرب كانت قـد نسـأت   وقد اتفق أنه 

النسيئ يحجون في كثير من السنين، بل أكثرها، في غير ذي الحجة  واألربعة الحرم 

كانت العرب تحرمها في الجاهلية كما حرمت في اإلسالم، غير أنها في الجاهلية كانت 

  ). النسأة(هور بغيرها حسبما يقترح عليهم تستبدل الش

وإنما كانت األشهر الحرم أربعة ألجل أداء مناسك الحج والعمرة، فقد حرم اهللا ذو 

رم شهر قبله وشهر بعده، للذهاب والعودة فيأمن فيه ـالحجة ألن فيه المناسك، وح

مـن   وحرم رجب في وسط الحول ألجل البيت واالعتمار به لمن يقدم إليـه . الحاج

  . أقصى جزيرة  العرب، فيعتمر ويعود آمنا

كذلك وردت أحاديث صحيحة على األيام التي خلق اهللا فيها السـموات واألرض  

  . وأن بدايتها كانت يوم األحد ونهايتها يوم الجمعة

من سـورة   47أما من استدل بأن اليوم ليس كيوم الدنيا، بل بألـف سنة باآلية 

  .د ربك كََألْف سنَة مما تَعدونوِإن يوما عنْالحج 
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ويستَعجِلُونَك بِالْعذَابِ :يقـول تعالى:" قـال الشوكاني عن هذه اآلية في تفسيره

وندا تَعمم نَةس كََألْف كبر نْدا عموي ِإنو هدعو فَ اللَّهخْلي لَنو.  

لـه  نهم كانوا منكرين لمجيئه أشد اإلنكار فاستعجالهمأي يستعجلونك بالعذاب أل

إن هـذه  : قال الفـراء ولَن يخْلفَ اللَّه وعدههو على طريقة االستهزاء والسخرية 

إعلم أن اهللا ال يفوته شيء ): الزجاج(قال . اآلية وعيد لهم بالعذاب في الدنيا واآلخرة

ال فرق بين وقوع ما يسـتعجلونه مـن    .وإن يوما عنده وألف سنة في قدرته سواء

إال أن اهللا تفضل باإلمهال وخطابهم في ذلك كمال حلمـه  . العذاب وتأخره في القدرة

) 6(ِإنَّهم يرونَه بعيدا لكون المدة القصيرة عنده كالمدة الطويلة عندهم كما في قوله 

أن يوما من : وقيل المعنى. سنة أي يوم من اآلخرة كألف: وقال الفراء .ونَراه قَرِيبا

وكذلك يـوم  . الخوف والشدة في اآلخرة كألف سنة من سني الدنيا فيها خوف وشدة

  هـ      . أ". من النعيم قياساً

وِإن يوما عنْد ربك كََألْف سنَة ): في ظالل القرآن(في كتابه ) سيد قطب(ويقول 

وندا تَعممالظالمين في كل حين، يرون مصارع الظالمين ويقرءون  ذلك دأب:" يقول

أخبارهم ويعلمون مصائرهم، ثم هم يسلكون طريقهم غير ناظرين إلي نهاية الطريق، 

فإذا ذكروا بما نال أسالفهم استبعدوا أن يصيبهم ما أصابهم، ثم يطغى بهم الغـرور  

سخرون ممن يخوفهم ذلك واالستهزاء إذا أملى لهم اهللا على سبيل االختبار، فإذا هم ي

فهـو  ولَن يخْلفَ اللَّه وعدهالمصير، وإذا هم من السخرية يستعجلون ما يوعدون 

واستعجال الناس به ال يعجله كي . آت في موعده الذي أراده اهللا وقدره وفق حكمته

وتقدير الزمن في حساب اهللا، غيره في حساب . ال تبطل الحكمة المقصودة من تأجيله

  ."وِإن يوما عنْد ربك كََألْف سنَة مما تَعدونلبشرا

أي هؤالء الكفار الملحدون  ويستَعجِلُونَك بِالْعذَابِفي تفسيره ) ابن كثير(ويقول 

وِإذْ قَالُوا اللَّهم ِإن كَان المكذبون باهللا وكتابه ورسوله واليوم اآلخر، كما قال تعالى 

هذَا هو الْحقَّ من عنْدك فََأمطر علَينَا حجارةً من السـماء َأو اْئتنَـا بِعـذَابٍ َأِلـيمٍ    
ولَن يخْلفَ اللَّـه  وقوله وقَالُوا ربنَا عجْل لَنَا قطَّنَا قَبَل يومِ الْحسابِ) 32:األنفال(

هدعو النتقام ألعدائه واإلكرام ألوليائهمن إقامة الساعة، وا.  ـكبر نْدا عموي ِإنو

وندا تَعمم نَةس كََألْف   أي هو تعالى ال يعجل، فإن مقدار ألف سنة عند خلقـه هـو

كيوم واحد عنده بالنسبة لحكمه، لعلمه أنه على االنتقام قادر وأنه ال يفوتـه شـيء   
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  .  هـ. أ" وإن أنظر

البن عباس أن هذا اليوم من األيام التـي خلـق اهللا فيهـا السـموات     وما نسب 

أما الذي ثبت عن ابن . واألرض ال يصح نسبه البن عباس، وإنما هو لتلميذه مجاهد

كما أن اآلية لم ترد في تقرير الخلـق وإنمـا وردت فـي    . عباس فهو رأى مخالف

د كل المفسرين ال يعطـي  ثم إن تفسير اآليات عن. الحكم، وفي اإلمهال  واالستعجال

  . هذا المعنى

تلك األيام لم تكن مقـدرة بحركـة هـذه    " وقد أيد ابن تيمية هذا الرأي وقال بأن

الشمس وأن مقدار هذا اليوم سيكون ثابتا حتى بعد قيام الساعة، وعندما تنشق هذه 

يها بكْـرةً  فولَهم رِزقُهمالسموات ويدخل أهل الجنة سيكون هناك أيام، قال تعالى 

بأن اهللا تبـارك وتعـالى يتجلـى    وقد جاءت اآلثار عن النبي ) 62:مريم(وعشيا

. م منزلة من يرى اهللا تعالى كل يوم مرتينـلعبادة المؤمنين يوم الجمعة، وأن أعاله

وال هناك حركة فلك، بل ذلك الزمان . فذكر هنا اليوم وليس في الجنة شمس وال قمر

أخرى وأمر آخر كما جاء في األثر أنهم يعرفون ذلك بأنوار تظهر مـن  مقدر بحركة 

  ".جهة العرش

وعلى هذا المعني الذي قال به علماء اإلسالم فان اليوم عند اهللا هو ذاته اليـوم  

ِإن عدةَ الشُّهورِ عنْد اللَّه اثْنَا عشَر شَهرا فـي كتَـابِ اللَّـه يـوم خَلَـقَ      في الدنيا 

ضاألرو اتــومالس فاأليام والشهور عند اهللا هي التي حددها في كتابه وهي التي

وليس هناك أي دليل مـن  . خلق عليها السموات واألرض والتي حرك الشمس عليها

يقول بأن اليوم عند اهللا يعادل ألف سنة من أيامنا، الكتاب وال من حديث رسول اهللا 

  . رض في ستة آالف سنة مما نعدوال أنه خلق السموات واأل

واآلية التي التبس على البعض معناها فسرها جمهور العلماء بالمعني الذي ذكرنا 

  . كما أن شرح اآلية لغويا ال يقبل هذا المعني الذي قال به بعضهم

أي للتشـبيه ولـيس   ) مثـل (أتي في كل القرآن بمعنـي  ) الكاف(كما أن حرف 

كَـَأنَّهن بـيض   : ها هذا الحرف تأتي كلها بهذا المعنيللمساواة واآليات التي ورد ب

كْنُونمانجرالْماقُوتُ والْي نكََأنَّهاحبصا ميهف شْكَاةكَم  كُونُوا كَالال يـَّو ذين ـ

تَابُأوتُوا الْكءشَي هثْلكَم سلَيِالمكَاألعلـُكَالْمهٍبيكَصٍعركَزٍابركَس  



  

178

صحٍ بِالْبرِـَكَلَم  ٍثَلِ رِيحكَمِالجٍ كَالْجِبومَّـكَالهلَيغْشَى عي يذَّا كََأنهـطَلْع ه

كَمثَـلِ  كَمثَلِ الْحمارِ يحمُل َأسـفَارا   رونَهاـَوم يـكََأنَّهم يرءوس الشَّياطينِ

  .كََألْف سنَة مما تَعدون  كَالْعهنِ الْمنفُوشِةـَّكَمثَلِ حبكَلْبِالْ

فكل هذه األمثلة وغيرها يأتي بها اهللا للتشبيه والتمثيل، وليس للفعـل والواقـع   

وهـذه غيـر قولـه تعـالى      . أتت للتشبيه كَمثَلِ رِيحٍ فيها صر: فمثال قوله تعالى

جوةببِرِيحٍ طَي بِهِم نير  فالباء هنا للفعل والحقيقة غير الكاف في اآليـة األولـي .

فهـذه علـي الحقيقـة وليسـت     َأنِّي ممدكُم بَِألْف من الْمالِئكَةوكذلك قوله تعالى  

ولو أراد اهللا تعالى أن يخبرنا بأن اليوم عنده يساوى مقدار ألف سنة مـن  . للتشبيه

مثل ) الباء(لجاء بحرف ) وإن يوما عند ربك بألف سنة مما تعدون(ار أيامنا لقال مقد

  .الذي هو للتشبيه والتمثيل) الكاف(ما هو في آية المالئكة وغيرها ولم يأت بحرف 

وسياق اآلية إنما يدل على أن اهللا ال يستعجل بعجلة أحد ألن الوقت ال يؤثر فيـه  

واء، والطول والقصر في الوقت كذلك، ألن تعالى هو تعالى فاليوم واأللف عند اهللا س

  . الدهر

  المسافة بين السموات واألرض

صرح القرآن، وتواترت األحاديث، وأجمع علماء اإلسالم على أن المسافة بـين  

والمسافة بين ) كم7000000(و متر ـة مليون كيلـوالي سبعـالسماء واألرض ح

ن هذا القول اآلن يعتبر غايـة فـي   إ. أيضا) كم7000000(ل سماء والتي تليها ـك

الفضائية األمريكية، قالت ) ناسا(الغرابة، وقد يعد ضرباً من الجنون، خاصة ووكالة 

مليون كيلو متر وهي أقـرب النجـوم    150بأن الشمس تبتعد عن األرض بمسافة 

ن بهذا، وذلك ألن علماء الفلك اآلن والمنجميي وإنني أللتمس العذر لمن يرمين. إلينا

يفترضون أن الناس ال عقول لهم، بل هم استطاعوا أن يغيبوا عقولهم، يفهم هذا من 

  . المصطلحات واألرقام التي يتكلمون بها

وهـم  ) الفضـاء (واستطاع هؤالء أن يحتكروا منطقة السماء أو كما يسـمونها  

  .يشترطون على من يحاول االقتراب من هذه المنطقة أن ينحي عقله جانبا ويتبعهم

و خاطر وغامر أحد اتباعا ألمر الدين وراح يقلب ناظريه إلي السماء وتفكـر  ول

فيها وتدبر، فإنه ال محالة سيفقد عقله ولن يعود إليه، وهنا ال يلومن إال نفسه ألنـه  
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ولم ينحـي عقلـه جانبـا     -علماء النجوم والفلك  -لم يستجيب لنصيحة المنجمين 

  .يلبس ويركب عقله مرة أخريويتبعهم ثم بعد انتهاء التأمل والتفكر 

بل إنني أيضا أنصحك بهذه النصيحة وال أطلب منك أن تنحي عقلك جانبـا بـل   

أحذرك أن تفكر بعمق فيما أعرضه عليك من معلومات أقدمها لك وقد استقيتها مـن  

فانهم عندما يقيسـون  . المنجمين وحتى أسهل لك األمر سأشرح بعضاً من مفرداتهم

ها بالوحدات التي تعارفنا عليها أو تعارف عليها البشـر منـذ   المسافات فال يقيسون

حديثة يتفاهمون بها كمـا يتفـاهم زمـالء المهنـة      الخليقة بل اخترعوا مصطلحات

رغم أن السماء  واألرض ليست حكرا على مهنـة أو  . الواحدة بمفردات خاصة بهم

وا على السماء ولم فئة من الناس، إال أن المنجمين استطاعوا ببراعة فائقة أن يستول

يقدر أحد على مجرد النظر فيها فضال عن التدبر أو التفكر في آياتها ولو سألنا ربنا 

يوم القيامة عن عدم االستجابة آلياته وعدم التفكير فيها، لكان لنا العذر، فأي عاقـل  

  : ويفعل ما يريده منه اهللا -اآلن  –له من عقل يمكنه أن يغامر بما تبقي

1 (َلَأو     ءشَـي ـنم ـا خَلَـقَ اللَّـهمضِ واَألرو اتومالس لَكُوتي موا فنظُري م  

  )185:األعراف(

2(ِضاألرو اتومي الساذَا فوا مقُْل انْظُر)101:يونس (  

3(ما ونَّاهيزا ونَاهنَيفَ بكَي مقَهفَو اءموا ِإلَى السنْظُري وجٍ   َأفَلَمفُـر ـنـا ما لَه
  )6:ق(

4(يننْؤمِللْم اتضِ ألياَألرو اتموي السف ِإن)3:الجاثية(  

5 (الس ي خَلْقف ـَِإن موات واَألرضِ واخْتالف اللَّيلِ والنَّهارِآليـات ألوِلـي   ـــ

  )190:آل عمران(األلْبابِ 

6 (ونتَفَكَّرييوخَفلْقاتومضِالساألرو)191:آل عمران (  

7(رِينا ِللنَّاظنَّاهيزا ووجرب اءمي السلْنَا فعج لَقَدو)16:الحجر.(  

حتى لو كان األمر كما يقول به المنجمون فيكون من الصعب، بل من المسـتحيل  

 ولكن األمر ليس كذلك. هماالنظر والتفكر والتدبر في خلق السموات واألرض وما بين

ومن المستحيل أن اهللا . وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها، ال يكلف اهللا نفسا إال ما أتاها
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بل . تبارك وتعالى يكلف عباده بأن يتفكروا في السماء وقـد جعلها تعالى بهذا التعقيد

فـي تركـه   حاشا هللا، فآيات اهللا واضحة، بينة، ميسرة للذكر والفكر، وال عذر ألحد 

له فيما فعله المنجمون والفلكيون في معلومات السماء، ألنه آليات السماء، وال حجة

تعالى أوحى إلي رسوله بالمعلومات الصحيحة، والتي هي على النقيض مما يقول به 

وجعلْنَا السماء سقْفًا محفُوظًا وهـم عـن آياتهـا معرِضـون    هؤالء، يقول تعالى
فكما أنهم استبدلوا أيام خلق األرض األربعة وقالوا إنها تكونت فـي  ). 32:األنبياء(

عشرة ماليين سنة، فكذلك قالوا عن أبعاد األجرام السماوية، ناهيك عن السماء ذاتها 

وخالفوا بكل ما قالوه ما أوحى به اهللا لرسوله، وسكت علماؤنا على هذه المخالفـات  

، ودون استثناء، بآيات القرآن، وأعتقد أنه لو كـان فـي   بل إنهم أيدوهم فيما قالوا

  .الدنيا عجائب فهذا األمر أولها عجبا

لقد وصل األمر بأهل الفلك أنهم بعدوا بين األجرام السماوية للحد الذي عجـزوا  

فراحـوا يضـعون قواعـد ومصـطلحات     . هم أنفسهم عن تتبع وحساب ما قالوا به

  . فسهميستطيعون هم أنفسهم أن يفهموا أن

إنهم يقولون إن األبعاد بين األجرام السماوية كبيرة جدا، وقد كـانوا يتحـدثون   

بالماليين فطرحوا هذه األرقام وقالوا بالباليين، ثم قالوا بأن األمر أكبر بكثير جـدا،  

إن الضوء : فقالوا). السنة الضوئية(بدرجة ال يتصورها العقل من األرقام، فاخترعوا 

فهـو  " على حد قـولهم " ة، هي أكبر سرعة عرفوها حتى اليومينطلق بسرعة معين

وعلـى ذلـك   . ألف كيلو متر في الثانية الواحدة، هكذا  يقولون 300ينطلق بسرعة 

مليون كم، أما في الساعة فهـو يقطـع مسـافة     18فهو ينطلق في الدقيقة بسرعة 

ــوم فيقطــع مســافة )مائــة وثمانيــة مليــار(108000000000 ، أمــا فــي الي

) خمسة وعشرون ألف وتسـعمائة وعشـرون مليـارا كـم    (25920000000000

ولم أستطيع قراءة هذا العـدد  (94608000000000وبالتالي فإنه يقطع في السنة 

  .هذا الرقم يقطعه الضوء في العام فسموها السنة الضوئية). البسيط

  ):عالم األفالك(في كتاب " إمام إبراهيم أحمد" يقول الدكتور

لقد وقفنا أخيرا إلي مقياس مناسب، على أساسه أصبح بعد أقرب ... الحمد هللا" 

سنين ضوئية فقط، وإن كانت عجائب السماء التي سيرد ذكرهـا   4نجم إلينا حوالي 

وثمة وحدة أخرى اتخذها الفلكيون لقياس . فيما بعد تبعد عنا ماليين السنين الضوئية
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سنة ضوئية وهي  26,3دة تعادل وهذه الوح) البارسيك(أبعاد النجوم والمجرات هي 

قيمة تم استنتاجها عن طريق عمليات رياضية ال مجال لذكرها، لكن المهم أن هـذه  

  . هـ. أ" الوحدة تقلل أرقام المسافات إلي حوالي ربع السنين الضوئية

سنين ضـوئية   4فإذا كان أقرب نجم إلينا يبلغ بعده عنا المسافة التي قالوا بها 

) المـرأة المسلسـلة  (عد نجم عنا؟ ويقولون إن أقرب مجرة إلينـا  فما هى مسافة أب

سنة ضوئية أي  700000ويمكن رؤيتها بالعين المجردة أحيانا وهي تبتعد عنا بنحو 

هذا بعد أقـرب   662256000000000000000000أنها تبتعد عنا بالكيلو مترات 

أقـرب األجـرام   مجرة إلينا وذاك أقرب نجم وال أستطيع أن أقدم أمثلة أبعـد مـن   

ق السموات واألرض، ـالسماوية إلينا، أفال يغفر لنا ربنا إذا لم نتدبر ونتفكر في خل

ويجوز أن نترك النظر من باب سـد الـذرائع   . وأن نكتفي بمجرد النظر دون غيره

  .للحفاظ على عقولنا

ي إن هذه هي أبعاد أقرب األجرام الفضائية الت:" التجريبيون يريدون أن يقولوا لنا

  ".يريد منكم ألهكم أن تتفكروا وتتدبروا فيها فما رأيكم؟

وأكـدوا لنـا أن كـل مـا يقولـه      . ولقد نقل إلينا هذه الرسالة علماؤنا اإلجالء

ما هي أدلـتكم؟  : التجريبيون قد ثبت فعال علميا وليس مجرد افتراض، ولو سألناهم

  . فلن ينطقوا بكلمة

  ا هذا الهراء؟ ترى ما الذي يدفع التجريبيين ألن يقولو

لقد ذكرنا في مدخل هذا الكتاب بعضا من أقوالهم التي تعبر عـن كفـرهم بـاهللا    

وهـم يسـمونه   ) عصر اإللحاد(حتى سمى هذا العصر وبحق . وإنكار وجوده بالكلية

  ). عصر النهضة(

ولقد فقد حياته بسـبب هـذه   ) النهائي(لقد بدءوا كفرهم بقولهم إن هذا الفضاء 

الفلكي اإليطالي الذي حكمت عليه الكنيسة " جيردانو برونو" هم وهوالمقولة واحد من

  . ميالدية قي روما 1600باإلعدام حرقــا بسبب اعتقاده بال نهائية هذا الفضاء عام 

وعلمهم إبليس الدرس فلم يقل أحد منهم بعد ذلك صراحة بال نهائية الفضاء، بل 

عدها، فاخترعوا مصطلحات تزيـد  راحوا يطلقون هذه األرقام حتى انتهى جهدهم في 

المسافات الالنهائية  -وذلك بعد سنوات طويلة  -حتى إذا ما رسخ في األذهان  البعد
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بل أن علماء القرآن ذاتهـم  . ظهرت مرة أخري دون خوف أو وجل مقولة الالنهائية

" رحمه اهللا فـي كتـاب  " محمد الغزالي وقال. في هذا الشرك -بحسن نية  -سقطوا 

تعنـي أن   -يعني محـاوره   -قال " :والتي نصها" ل وجواب في اإلسالممائة سؤا

  السموات السبع هي األفالك؟ 

ال أجزم بشيء من هذا، وال العلم يجزم هو اآلخر بشيء عن حقيقة الفضاء : قلت

والذي أراه وأحس به، أننا نتحرك في إطار معـين إذا  . وطبقاته الذاهبة في الغيوب

  ".إلي أدنى فلن نصل إلي نهايةتجاوزناه إلي أعلي أو 

ولكي يكـون لكالمهـم سـند    ". أينشتاين" و" نيوتن" و" جاليليو" وبالالنهائية قال

وبـالطبع  . وقبول فإنهم راحوا يوزعون الماليين أو الباليين علي النجوم والمجرات

. أحد، فهي تلقى جزافاً دون حسـاب ) جيب(هذه الباليين ال يغرمها أحد، وليست من 

ليل وال برهان وال علم وال سلطان وال هدى وال كتاب منير فقط بعض النظريات فال د

  ": جيمس جينز" والفرضيات قال عنها كبيرهم السير

أمامكم عرض كبير من النظريات المختلفة لتختاروا منها ما تشاءون، ولكنـي  " 

  ". شخصياً ال أضع ثقتي في أي منها

ستكشاف الفضـاء إلـي موقـف الحيـرة      وهكذا انتهى ا:" فقال" هابل"أما زميله

  ". وااللتباس

ونترك نحن الكتاب والسنة ونأخذ من حيرتهم والتباسهم ما نأخذ، والـذي هـم   

  .ويستشعرون، بل يعلمون أنه غش وخداع. أنفسهم يزهدون فيه

"  هابـل "و"جينز" أما أنا فإنني أسجل هنا شهادتي وأشهد عليها ربى، أنني أكذب

 وأصدق محمـداً   ،في كل ما قالوه عن كون اهللا" أينشتاين"و" وتنني" و" جاليليو" و
ليس فقط بعد النجوم والمجـرات،   ،الذي أوحي اهللا تعالى إليه قرآنا وسنة بين فيهما

  . بل بعد السماء ذاتها

قد ال أجد مصدقا لما أقول، وقد يستهزئ المستهزئون ويسخر السـاخرون مـن   

مليون كيلو متر، ومما سيزيدهم ) 7(ن السماء حوالي قولي إن المسافة التي بيننا وبي

استهزاء وسخرية أنه ليس للكنيسة اآلن رجال يدافعون عن الدين، وال رجال لإلسالم 

علن عن انتصار التجريبيين اآلن، ولم تعـد للكنيسـة   ينصفون الكتاب والسنة، وقد ُأ
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مية تفرقوا إلي ثـالث  قائمة وال صوت، أما علماء اإلسالم فبعد ذهاب الخالفة اإلسال

فرق، لكل فرقة أتباعها، فريق راح يناوئ الحكام وآخر يساندهم والثالث ترك هؤالء 

وأولئك وراح يتتبع خطى التجريبيين حذو القذة بالقذة حتى دخلـوا وراءهـم جحـر    

وتفرع من هذه الفرق جماعات وقله قليلة اعتزلت كل تلك الفـرق، وآثـرت   . الضب

ديث عن اللحية والجلباب واإلسبال والنقاب وما شابه، زعماً بأن السالمة واكتفت بالح

له رسوال ليظهره على الدين كله هذا هو الهدى ودين اهللا الحق الذي أرسل اهللا تعالى

  . ولو كره الكافرون

  أحاديث المسافة

قال اإلمام أحمد حدثنا عبد الرازق حدثنا يحيى بن العالء عن عمه شعيب بن ) 1(

سماك بن حرب عن عبد اهللا بن عميرة عن األحنف بن قيس عن عباس  خالد حدثني

بالبطحاء فمرت سحابة فقال رسول  كنا جلوساً مع رسول اهللا : بن عبد المطلب قال

" والعنـان :" قال. والمزن: قلنا" والمزن:" السحاب قال: قلنا" أتدرون ما هذا؟:" اهللا 

:" قـال . اهللا ورسوله أعلـم : قلنا" رض؟هل تدرون كم بين السماء واأل:" فسكتنا فقال

بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل سماء إلي سماء مسيرة خمسمائة سنة وكثف 

وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعاله كمـا  . كل سماء مسيرة خمسمائة سنة

بين السماء واألرض ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظالفهـن كمـا بـين    

رض ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعـاله كمـا بـين السـماء     السماء واأل

  ". واهللا فوق ذلك وليس يخفي عليه شيء من أعمال بنى آدم. واألرض

  : وعند الترمذي) 2(

جالس وأصحابه إذ أتي عليهم  بينما النبي : روى أبو هريرة رضى اهللا عنه قال

:" قـال . اهللا ورسوله أعلم: واقال)" باحيعنى الس(هل تدرون ما هذا؟ " :سحاب فقال

ثم " هذه روايا األرض تسوقه إلى قوم ال يشكرونه وال يدعونه) السحاب(هذا العنان 

بيـنكم وبينهـا   :" الـق. اهللا ورسوله أعلم: قالوا" هل تدرون كم بينكم وبينها؟:" قال

. قالوا اهللا ورسـوله أعلـم  " هل تدرون ما فوق ذلك؟:" ثم قال" ميسرة خمسمائة عام

ـ  " سنةفإن فوق ذلك سماء بعد ما بينهما مسيرة خمسمائة:" قال د سـبع  ـحتـى ع

" هل تدرون ما فوق ذلك؟:" سموات بين كل سماءين كما بين السماء واألرض ثم قال

  ". فإن فوق ذلك العرش:" قال. اهللا ورسوله أعلم: قلنا
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  : روى ابن أبى عاصم في كتاب السنة) 3(

بين سماء الدنيا والتي تليها :" قال ل اهللا عن عبد اهللا بن مسعود عن رسو

وغلظ كل سماء خمسمائة عام، وبين . وبين كل سماء خمسمائة عام. خمسمائة عام

وبين الكرسي وبين الماء خمسمائة . السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام

  ". واهللا فوق العرش ال يخفي عليه شيء من أعمالكم. والعرش فوق الماء. عام

  . من حديث سماك ووقفه" ابن ماجة" وروى هذا الحديث أيضاً) 4(

  . من حديث سماك أيضاً" شريك" ورواه أيضا) 5(

  . في صحيحه عن أبي ذر مرفوعا" ابن خزيمة" ورواه) 6(

  . بنحوه" الطبراني" ورواه) 7(

  ": ابن خزيمة" عن عبد المطلب وصححه" أبو داود" ورواه) 8(

قال إحدى أو اثنتان . قلنا اهللا ورسوله أعلم" واألرض؟ هل تدرون ما بين السماء"

ثـم فـوق   " حتى عد سبع سـموات " وما فوقهما مثل ذلك" قال"." أو ثالث وسبعون

ثـم فوقـه   . السماء السابعة البحر من أسفله إلى أعاله مثل ما بين سماء إلى سماء

م العرش فوق ث. ثمانية أوعال ما بين أظالفهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء

  ". ذلك، بين أسلفه وأعاله مثل ما بين سماء إلى سماء ثم اهللا فوق ذلك

والجمع بين اختالف هذا العدد فـي  :" قال ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري

هاتين الروايتين أن تحمل الخمسمائة على السير البطيء كسير الماشي على هينته، 

  ". لسعاةوتحمل السبعين على السير السريع كسير ا

وقد اتفق علماء الحديث وعلماء التفسير على أنه لـيس هنـاك تعـارض بـين     

إلى أن المسافات تختلـف مقاديرهـا بـاختالف    ) السبعين(و) الخمسمائة(الروايتين 

المقدر به فالخمسمائة عام مقدرة بسير اإلبل والسبعين بسير البريد، وهو يقطع قدر 

  . علومما تقطعه اإلبل سبعة أضعاف كما هو م

وكما هو واضح من األحاديث أن المقياس هنا بالسير سواء على األقدام أم بسير 

فليست السرعة هنا بالسنة الضوئية أو بالصاروخ أو بالسـيارة  . اإلبل فكالهما واحد

وممـا يعقلـه   . ولكن مقياس المسافة وسيلة مشتركة بين كل الناس في كل العصور
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  . يالعقل ويتحمله فكر اإلنسان العاد

ومعنى األحاديث أن بيننا وبين السماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام وبين السماء 

ام وهكذا حتى ـعام وبين الثانية والثالثة خمسمائة عالدنيا والثانية مسيرة خمسمائة

كل سماء خمسمائة عام، والغلظ أو الكثف هـو  ) كثافة(أو ) غلظ(و. السماء السابعة

ذه ـأو أرض فسمك ه) أرضية(كل سماء ألن لكل سماء ) أرضية(الذي قلنا عنه أنه 

  . وسمك السماء كذلك. األرض مسيرة خمسمائة عام

لم يختلف أحد من العلماء حول هذه المسافة ولم يشذ واحد منهم وقال بخـالف  

  .ذلك ولم يضعف أحد هذه األحاديث التي أوردنا بعضها فكلها أحاديث صحيحة

ولكنها األحاديـث،  . ذهم الدهشة من هذا الكالمإنني على يقين أن علماؤنا ستأخ

ولكن علماؤنـا  . وليس كالمي، وهو موجود في بطون الكتب وأحاديث رسول اهللا 

يكتمونه وال يبينونه للناس، أما الذي يبين للناس فهو ما يقوله التجريبيـون الـذين   

ل بهـا اهللا وال  التي لم يق) الالنهائية(يؤمنون بأي شيء إال اهللا، ويبينون للناس هذه 

  . رسوله وال واحد من العلماء المعتبرين

أليس القرآن تبيانا لكل شيء، وتفصيالً لكل شيء، وفيه مـن  : ورب سائل يسأل

كل شيء مثال، فكيف ال يذكر هذا األمر، وقد فصل في خلق السموات واألرض هـذا   

  التفصيل؟ 

ي ذكرناها لم تكن سـوى  إن القرآن لم يغفل هذا األمر، وهذه األحاديث الت: نقول

بل والمسافة التي بـين  . تبيانٍ لما ذكره اهللا عن المسافة التي بين السماء واألرض

بل إن اهللا من علينا وعرفنا المسافة التي بيننـا وبـين عرشـه    . السموات واألرض

  .المجيد

وأذكر . وال تأخذ الذين يقرءون القرآن وال يجاوز حناجرهم الدهشة من هذا القول

قبـل  (اتفقنا عليه أن بيننا وبينهم، كتاب اهللا وسنة رسوله وإجماع علماء األمة  بما

يا َأيها الَّذين آمنُوا َأطيعوا اللَّه وَأطيعوا الرسوَل وُأوِلي األمرِ مـنْكُم  ): اإللحادعصر

لِ ِإن كُنتُم تُْؤمنُون بِاللَّه والْيومِ األخـرِ  فَِإن تَنَازعتُم في شَيء فَردوه ِإلَى اللَّه والرسو

  ).59:النساء(ذَِلك خَير وَأحسن تَْأوِيال

  : بعد السماء في القرآن
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اللَّه الَّذي خَلَقَ السمــوات واألرض وما بينَهما يقول تعالى في سورة السجدة 

وى علَى الْعرشِ ما لَكُم من دونه من وِلي وال شَفيعٍ َأفَال تَتَذَكَّرونفي ستَّة َأيامٍ ثُم استَ

)4 (  ـنَةَألْفَ س هارقْدم مٍ كَانوي يف هِإلَي جرعي ضِ ثُمِإلَى اَألر اءمالس نم راألم ربدي

وندا تَعم5(م(.  

اآلية يخبرنا بأن أمره ينزل من السماء إلى األرض ثـم   ذهـإن اهللا تعالى في ه

هذا اليوم مقداره بأيامنا نحن ألف سنة ، أي مـا يقطعـه   . يعرج مرة أخرى في يوم

األمر ذهابا وإيابا في يوم نقطعه نحن في ألف سنة ذهابا خمسـمائة سـنة وإيابـا    

  . خمسمائة سنة  كما اخبر رسول اهللا 

) ابن كثيـر (قال ). تفاسير ما قبل عصر اإللحاد(جميعا  وهذا ما قالت به التفاسير

أي ينزل أمره من أعلى السموات إلى أقصى تخوم األرض السابعة كما :" في تفسيره

اُهللا الَّذي خَلَقَ سبع سموات ومن اَألرضِ مثْلَهن يتَنَـزُل األمـر بيـنَهن   قال تعالى
نها فوق سماء الدنيا، ومسـافة مـا بينهمـا وبـين األرض     وترفع األعمال إلى ديوا

  . خمسمائة سنة

النزول من الملك في مسيرة خمسمائة عام وصعوده في : وقال مجاهد والضحاك

  . هـ. أ" خمسمائة عام ولكنه يقطعها في طرفة عين

إن الملك ينزل ":" النكت والعيون" ويقول الحسن البصري الماوردي في تفسير

له خمسمائة عام ومقدار صعوده وم مقداره ألف سنة فيكون مقدار نزويصعد في يو

  ".أي تحسبون من أيام الدنيا مما تَعدونوقوله . خمسمائة عام

أي يدبر ":" مجمع البيان" ال أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي في تفسيرـوق

ـ  األمور كلها ويقدرها على حسب إرادته فيما بين السماء واألرض، وي ع ـنزلهـا م

 الملك إلى األرض ثُمهِإلَي جرعي    الملك، أي يصعد إلى المكان الـذي أمـره اهللا أن

أي يوم كان مقداره لو ساره  في يومٍ كَان مقْداره َألْفَ سنَة مما تَعدونيصعد إليه  

ـ . غير الملك ألف سنة مما يعده البشر ئة عـام  ام نزولـه، وخمسـما  ـخمسمائة ع

صعوده، فينزل الملك بالتدبير أو الوحي ويصعد إلى السماء فيقطع في يوم واحد من 

أيام الدنيا مسافة ألف سنة مما تعدونه أنتم ألن ما بـين السـماء واألرض مسـيرة    

. أ" وهذا معنى قول ابن عباس والحسن والضحاك وقتـادة . خمسمائة عام البن آدم
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  .هـ

  ": تح القديرف" وقال الشوكاني في تفسيره

أي : لما بين سبحانه خلق السموات واألرض وما بينهما بين تـدبيره ألمرهـا  " 

ينزل أمره مـن أعلـى   : يحكم األمر بقضائه وقدره من السماء إلى األرض، والمعنى

اللَّه الَّذي خَلَقَ سبع سموات ومن اَألرضِ السماء إلى األرض السابعة كما قال تعالى

ومسافة ما بين السماء الدنيا إلى األرض التي تحتها نزوالً هن يتَنَزُل األمر بينَهنمثْلَ

المأمور به من األعمـال، أي  : وقيل المراد باألمر. وطلوعاً ألف سنة من أيام الدنيا

أمر الدنيا بأسـباب سـماوية مـن    ينزله مدبراً من السماء إلى األرض، وقيل يدبر 

وقيل العرش موضع التـدبير،  . غيرها نازلة أحكامها وآثارها إلى األرضالمالئكة و

ثُم استَوى علَى الْعرشِ يدبر كما في قوله . كما أن ما دون العرش موضع التفصيل

راألمال اهللاـق. وما دون السموات موضع التصرف:واذَّكَّرِلي منَهيب فْنَاهرص لَقَدو
ثُم يعرج ِإلَيه في يومٍ كَان مقْداره َألْفَ سنَة : ا ذكر اهللا تعالى تدبيره لألمر قالثم لم

وندا تَعمم  أي ثم يرجع ذلك األمر ويعود ذلك التدبير إليه سبحانه في يوم مقـداره

إليها من مسافة النزول من السماء والصعود : وذلك باعتبار. ألف سنة من أيام الدنيا

دمنا، وقيل يدبر أمر الحوادث اليومية بأثباتها في اللـوح المحفـوظ   ـاألرض كما ق

  . فتنزل بها المالئكة، ثم تعرج إليه في يوم مقداره ألف سنة من أيام الدنيا

أن الملك يعرج إلى السماء في يوم كان مقداره لو ساره غير الملك : وقيل المعنى

  .  هـ. أ" لى األرض مسافة خمسمائة عامألف سنة ألن ما بين السماء إ

عصر (نكتفي بما أوردنا وإال فكما قلنا كل التفاسير التي كتبت قبل عصر النهضة 

وإن كانـت  . فسرت اآلية بأن بعد السماء عن األرض مسيرة خمسمائة  عام) اإللحاد

رضِ ثُم يعرج ِإلَيه في يدبر األمر من السماء ِإلَى اَألاآلية ليست في حاجة إلى تفسير

وندا تَعمم نَةَألْفَ س هارقْدم مٍ كَانوي فالقرآن لم يترك هذا األمر كما قلنا .  

وإنما ذكرت أن التفسير الصحيح لآلية ورد قبل عصر النهضة ألن ما وقع فـي  

تفسير، ومنها يدي من تفاسير مؤلفة بعد ذلك حارت واحتارت ودارت وناورت في ال

  . ما يخالف المعنى الظاهر لآليات لكي يتوافق مع ما يقوله التجريبيون

مثالً نجد أن شرحهم وتفسيرهم لهذه اآلية يحتـاج إلـى   ) المنتخب(ففي تفسير 



  

188

شرح وتفسير ولو تركوا اآلية كما هي دون تفسير لكان أبين وأفصح، الستغناء اآلية 

  : بنفسها، قال العلماء المؤلفون

ثم يصعد إليه أمرها في يوم مقـدر  . يدبر شئون الخلق من السماء إلى األرض "

ففضالً عن أن هذا التفسير لم يقل به أحـد  " بألف سنة من سنى الدنيا التي تعدونها

مقدر بألف سنة من " من علماء ما قبل النهضة فإنه غير مفهوم فماذا يعنون بقولهم

 في يومٍ كَان مقْداره َألْفَ سنَة ممـا تَعـدون  ى وأين التفسير لقوله تعال" سنى الدنيا
كَان مقْداره َألْـفَ  : إنهم لم يفعلوا أكثر من التحريك لحروف اآلية وحولوا اآلية من

نَةس  لقـد أدخلـوا   . أنه مقدر بألف سـنة : من الذي قال هذا) مقدر بألف سنة(إلى

المـنجم  ) هابـل (التي قـال عنهـا   ) لبس والحيرةال(أنفسهم والقارئ لهم في حالة 

  . والفلكي

أما المسافة بين كل سماء والتي تليها فقد ذكرها القرآن أيضا، بل في آية واحدة 

ذكر هذه المسافات كلها وجميع المسافات التي توجد في ملك اهللا من العـرش إلـى   

  .الفرش

  افة من العرش إلى الفرشالمس

ِللْكَافرين لَيس لَـه  ) 1(سَأَل ساِئٌل بِعذَابٍ واقعٍ رج يقول تعالى في سورة المعا

 عاف2(د ( ِارِجعي الْمذ اللَّه نم)3 (  هارقْـدم مٍ كَانوي يف هِإلَي وحالرالِئكَةُ والْم جرتَع

 نَةَألْفَ س ينس4(خَم(.  

والذي ألف بعد ) المنتخب(لكتاب  بنفس الغموض واللبس والحيرة يقول المؤلفون

تَعـرج  عصر النهضة، يفسرون الماء بعد الجهد بالماء فيقولون عن هـذه اآليـة   

نَةَألْفَ س ينسخَم هارقْدم مٍ كَانوي يف هِإلَي وحالرالِئكَةُ والْم.  

سنة من تصعد المالئكة وجبريل إلى مهبط أمره في يوم كان طوله خمسين ألف " 

إن هذا الشرح يحتاج إلى شرح والتفسير يحتاج تفسير، وأيا مـا كـان   " سني الدنيا

تفسير بالمأثور وتفسير بـالرأي  : والتفسير نوعان. مر فليس هذا هو تفسير اآليةاأل

  . وهو ال هذا وال ذاك

  : ولفهم تفسير اآلية نعود إلى علمائنا قبل عصر النهضة
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تَعـرج  ):" مجمع البيان(القرن السادس في تفسير  وهو من علماء) الطبرسي(يقول 

هِإلَي وحالرالِئكَةُ والْم    ،أي تصعد المالئكة ويصعد الروح أيضا معهم وهـو جبريـل

أي إلى الموضع الذي ال يجرى ألحـد   ِإلَيهخصه بالذكر من بين المالئكة تشريفا و

في يـومٍ كَـان   ع عروجاً إليه سواه فيه حكم جعل سبحانه عروجهم إلى ذلك الموض

نَةَألْفَ س ينسخَم هارقْدم تعرج المالئكة إلى الموضع الذي يأمرهم اهللا به فـي  : أي

والمـراد أن اآلدميـين لـو    . يوم كان مقداره من عروج غيرهم خمسين ألف سـنة 

ي خمسين احتاجوا إلى قطع هذا المقدار الذي قطعته المالئكة في يوم واحد لقطعوه ف

  ".  ألف سنة

  : أما ابن كثير فقد ذكر فيه أربعة أقوال وجعل أولها

إن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل سافلين، وهـو األرض  " 

المراد بذلك مدة بقاء الـدنيا  : الرأي الثاني. السابعة وذلك مسيرة خمسين ألف سنة

وهو رأي غريب جدا كما قال ابن ): الثالث(. منذ أن خلق اهللا العالم إلى قيام الساعة

إن المراد بذلك هو يوم القيامـة  ): الرابع(كثير إنه اليوم الفاصل بين الدنيا واآلخرة 

هو يوم القيامة جعله اهللا تعـالى علـى الكـافرين مقـدار     : وعن ابن عباس أنه قال

يومٍ كَـان  في قيل لرسول اهللا : وروى أحمد عن أبى سعيد قال. خمسين ألف ستة

نَةَألْفَ س ينسخَم هارقْدموالذي نفسي بيده إنه ليخفـف  " ما أطول هذا اليوم؟ فقال

وهو بهـذا  ". على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صالة مكتوبة يصليها في الدنيا

. المعنى األخير يصف يوم القيامة وطوله، وهي مسألة حسية لكل واحد حسب عمله

غير . وهو علي الكافر كأنه خمسين ألف سنة. من كوقت صالة يصليهافهو علي المؤ

يحاسـبهم اهللا  " :قـال  أنه في حديث أخر عن معاذ رضي اهللا عنه عن رسول اهللا 

وأن الناس لو ". سريع الحساب وأسرع الحاسبين: بمقدار ما بين صالتين لذلك سمي

  .تركوا ليحاسبوا أنفسهم لظلوا خمسين ألف سنة

  : وكاني في تفسيرهوقال الش

إن المالئكة إذا عرجت من أسفل العالم إلي العرش كان مسافة ذلك خمسين ألف " 

وأنهم إذا عرجوا من هذه األرض التي نحن عليها إلي باطن هذه السماء التي . سنة

هي سماؤنا الدنيا كان مسافة ذلك ألف سنة ألن ما بين أسفل السـماء إلـي األرض   

  ".سماء خمسمائة عامخمسمائة عام وغلظ كل 
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في يومٍ كَان مقْداره خَمسـين َألْـفَ   وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله

نَةسمنتهى أمره من أسفل األرضين إلي منتهى أمره من فوق السموات العلي : قال

يعني بـذلك  : قاليومٍ كَان مقْداره خَمسين َألْفَ سنَةمقدار خمسين ألف سنة وعن 

ينزل األمر من السماء إلي األرض ومن األرض إلي السماء في يوم واحد فذلك مقدار 

  .ألن ما بين السماء واألرض مسيرة خمسمائة عام. ألف سنة

) أرضـية (غلـظ  كـل أرض   :" وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أيضا قـال 

لي أرض خمسـمائة  وبين كل أرض إ. خمسمائة عام وغلظ كل سماء خمسمائة عام

وبـين  . فذلك أربعة عشر ألـف عـام  . عام، ومن السماء إلى األرض خمسمائة عام

في يومٍ كَان : فذلك قوله. السماء السابعة إلى العرش مسيرة ستة وثالثين ألف عام

نَةَألْفَ س ينسخَم هارقْدم".  

ورضي اهللا عنه . بيانوهذا التفصيل األخير البن عباس في غاية الدقة وروعة ال

  . وقد كان. بأن يفهمه اهللا القرآن فقد دعا له رسول اهللا 

إن عدة أحاديث تتضافر كلها دون تناقض لتؤكد أن المسافة بين األرض والعرش 

أما المالئكة والروح فتقطعها . يسيرها ابن آدم في خمسين ألف سنة لو قدرله السير

ي رواها عدة رواة عن بعد السماء عن األرض يؤكد ذلك األحاديث الت. في يوم واحد

وأنه خمسمائة عام سيرا وأن بين كل سماء والتي تليها مسيرة خمسمائة عام وكثافة 

في يومٍ كَان مقْداره خَمسين َألْفَ كل سماء خمسمائة عام أيضا وقلنا أن هذا تفسير 

نَةس فلدينا مسـافة ثابتـة وهـي     أي النزول إلى األرض والعودة إلي السماء إذن

خمسمائة عام، وهي وحدة قياس ألنها بعد ما بين كل سماء والتي تليها، وهي غلظ 

وغلـظ  . كل سماء وبعد ما بين الماء والسماء السابعة وبعد ما بين الكرسي والماء

  . وبعد ما بين العرش والماء. الكرسي

لكـون مـن األرض   وكثف العرش ذاته، وهكذا جميع المسافات الموجودة فـي ا 

ألي شيء بينهما سماء، أو مـاء،  ) خمسمائة عام(السابعة إلي العرش مسيرة ثابتة 

  . عرش، أو كثافة، أو ما بينهماأو كرسي، أو

إن في الجنة مائة " رواه البخاري والطبرانيهناك حديث صـحيح عن رسول اهللا 

كمـا بـين السـماء     ما بـين الـدرجتين  . للمجاهدين في سبيل اهللاأعدها اهللا درجة 
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  ".واألرض

  ".ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام:" وهذا لفظ البخاري ولفظ الطبراني

وتكملة ". لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم." ورواه الترمذي بزيادة 

فأنه أوسط الجنـة وأعلـى   . فإذا سألتم اهللا فاسألوه الفردوس" الحديث عندهم جميعا

  ".   رش الرحمنالجنة وفوقه ع

فهذا الحديث الصحيح يبين لنا أن الجنة مائة درجة فأن بين كل درجتين كما بين 

وان أعالها جميعا الفردوس ألنها تحـت  . السماء واألرض أي مسيرة خمسمائة عام

وبدايتها ستكون من فوق األرض ألن النار . إذن فالجنة منتهاها تحت العرش. العرش

كما قال تعالى في سورة األعراف . ين االثنين إال حجابستكون تحت األرض وليس ب

ابجا حمنَهيبو  أي سور  هرظَـاهةُ ومحالر يهف نُهاطب ابب ورٍ لَهبِس منَهيب رِبفَض

ذَابالْع هلبق نم)فهذا الحديث يحدثنا صراحة عن المسافة التـي بـين   ) 13:الحديد

لعرش وأنها مائة درجة في الدرجة خمسمائة عـام فيكـون المجمـوع    األرض إلى ا

نَةَألْفَ س ينسخَم .  

وقال العلماء المتحدثون والمفسرون في صفة العرش إن بعد مـا بينـه وبـين    

  . األرض خمسين ألف سنة، وبعد ما بين قطريه أي اتساعه خمسين ألف سنة

  سبعة مليون كيلو متر

د السماء عن األرض مسيرة خمسمائة عام، والبد أن نتفـق  إذا اتفقنا علي أن بع

علي ذلك كمؤمنين ألدلة الكتاب والسنة وإلجماع علماء األمة، وال يوجـد مخـالف   

  .واحد

أي . سبعة مليون كيلومتر التحديدبقي أن نوضح اآلن، كيف تكون المسافة بهذا 

  .كم 7000000= أن مسيرة خمسمائة عام 

نكتفي بتوضيح اآليات واألحاديث التي تتحدث عن المسافة  لقد كان األسلم لنا أن

خاصة ولم يقل أحد أبدا بهذا . بين السماء واألرض وأنها مسيرة خمسمائة عام وكفي

  . التحديد الدقيق ال من السلف، وال من الخلف

كنا نود أن نقف عند هذا الحـد، ولكن حتى ال يفهم أحد قدر مسافة الخمسـمائة  
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ألنهم اآلن يستخدمون مصطلح السـنين  اً فنكون بذلك لم نفعل شيئاً، عام فهماً خاطئ

أيضا، فضـال عن الباليين المبلينة التي يلقونها بـدون حسـاب ألقـرب األجـرام     

لذلك كان . ثم ثالثا ألن الناس في هذا العصر ال يعرفون قدر هذا المقياس. السماوية

المفاهيم المغلوطة التي اكتسبت واجبا على المسلمين أن يبينوا للناس وأن يصححوا 

  .على مدار أكثر من ثالثة قرون من الزمان

أنه فرض عـين   -وأنا طالب علم  -فشعرتوحيث سكت العلماء عن التبيين، 

  .الناس أعرفعلى طالما عرفت أن 

. من الكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين أيضاواألمر ببساطة شديدة مستقى 

  :ديد بأكثر من طريقةوسنتوصل إلى هذا التح

  :الطریقة األولى

إن األحاديث تصرح دون أي لبس أو غموض، أن مسيرة الخمسمائة عام هـي  

  . في هذه المدة متراوببساطة نستطيع أن نحسب كم كيلو . سيراً ال جرياً وال طيراناً

ومن المعلـوم أن يـوم   . كم 5الساعةمن المعلوم أن اإلنسان العادي يسير في 

  . كم 40إذن يسير اإلنسان العادي في اليوم . ساعات 8المسير هو

يوما فتكون المسافة المقطوعة فـي   354ومن المعلوم أيضا أن السنة مقدارها 

كم وعلى ذلك فالمسافة في الخمسمائة عام هـي   14160=354× 40العام هي  

  ).سبعة مليون وثمانون ألف كيلو متر(كم  0007080=500× 14160

  :لثانيةالطريقة ا

سنوية للشام صيفا ومثلها لليمن  رحلةنعلم من السيرة وتاريخ العرب أن للعرب 

شتاء ونعلم من هذه المصادر أيضا أن الرحلة كانت تستغرق شهرا ذهابـا وشـهرا   

وحدة قياس معلومة لكل العرب آن ذاك ألن ) مسيرة شهر(وعلى ذلك فقد كانت . إيابا

  .رحالت السنويةحياة قريش كانت تقوم على هذه ال

عندما قال لهم إنه أسرى به إلـى بيـت   لذلك عارضت قريش قول رسول اهللا

والمسافة بين مكـة والشـام   . المقدس في ليلة واحدة، بأنهم يذهبون إليها في شهر

= 12× 1200إذن يقطعون في السـنة  . كم يقطعونهـا في شهـر 1200حوالي 
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كـم   7200000= 500× 14400ويقطعـون في الخمسـمائة عـام    14400

  ).سبعة ماليين ومائتي ألف كيلو متر(

  :الطریقة الثالثة

:        فقال تعـالى . وحدة قياس) مسيرة الشهر(وهذه الطريقة من القرآن الذي اتخذ 

را شَههاحورو را شَههوغُد يحالر انملَيِلسو)وقد اتفق المفسـرون أن  ) 12:سبأ

سير بالغداة مسيرة شهر وتسير بالعشي مثلها، أي أنها في اليوم الواحد الريح كانت ت

  .تسير مسيرة شهرين) غدوا وعشيا(

كان النبي سليمان يغدو من دمشق فيقيل بإصطخر وبينهما مسـيرة  : قال الحسن

وبالنظر إلى . شهر للمسرع، ثم يروح من إصطخر فيبيت بكابل، وبينهما مسيرة شهر

ن المسافة التي قسنا بها في الطريقة الثانية كانت من مكة إلـى  خريطة العالم نجد أ

الشام وهي مسيرة شهر هي نفس المسافة تماما بين إصطخر بإيران ودمشق، وهي 

ذلك يكـون القـرآن قـد اعتمـد هـذا      ـنفسها بين اصطخر وكابل بأفغانستان، وب

  .كم1200وهي حوالي ) مسيرة شهر(المقياس

  :الطریقة الرابعة

النمل سرعتان ذكرهما اهللا تعالى، واحدة لعفريت من الجن، والثانيـة  في سورة 

قَاَل يا َأيها المالُ َأيكُم يْأتيني بِعرشـها قَبـَل َأن   يقول تعالى . لمن عنده علم الكتاب

 ينملسي مْأتُونتَ) 38(ي َل َأنقَب بِه يكَأنَا آت الْجِن نفْريتٌ مِإنِّي قَاَل عو كقَامم نم قُوم

 ينَأم لَقَوِي هلَي39(ع (  ـكِإلَي تَدري َل َأنقَب بِه يكتَابِ َأنَا آتالْك نم لْمع هنْدي عقَاَل الَّذ

ر َأم َأكْفُر ومن شَكَر طَرفُك فَلَما رآه مستَقرا عنْده قَاَل هذَا من فَضلِ ربي ِليبلُوني َأَأشْكُ

كَرِيم يي غَنبر فَِإن كَفَر نمو هِلنَفْس شْكُرا يفَِإنَّم . يقول المفسرون إن مقام سليمان

الذي يجلس فيه لقضاء األحكام حوالي نصف يوم وعلى ذلك فسرعة عفريت الجـن  

كم أي  2400يمان بحوالي في أن يأتي بالعرش من اليمين التي تبعد عن مملكة سل

  .حوالي مسيرة شهرين يقطعها في نصف يوم

أما العرش فقد جيء به في غمضة عين، أو ارتداد جفن العين أي حوالي خمس 

بسـرعة  (لذلك نرى أن العرش قد جـاء بـاألمر   . ث/ كم  486ثوان تقريبا بمعدل 

ت به بشر، وأن وقد اتفق مفسرو القرآن على أن العرش جاء بالدعاء ولم يأ) األمر
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لـه  دعا اهللا باسمه األعظم، وكان يعلمـه، فجـيء  ) آصف بن برخيا(وزير سليمان 

إذن . ثواني تقريبـا  5بالعرش قبل أن يغمض سليمان جفنه الذي نقدر أنه استغرق 

  . التي جاء بها العرش) األمر(نحن بحاجة أن نحسب سرعة 

السماء إلى األرض ثم يعود  لقد أخبرنا اهللا تعالى أن سرعة األمر الذي ينزل من

نقطعه نحن في ألف سنة إذن سرعة األمر في اليـوم تسـاوى    . مرة أخرى في يوم

) = سـاعات مسـيرة اليـوم   (8÷ ) مسافة السماء ذهابا وإيابا(كم  00014000

وهـي  . ث/ كم  486دقيقة، أي / كم  29167ساعة، أي حوالي / كم  1750000

ذه الطريقة والتي تتناسب تماما مع سرعة األمـر  نفس السرعة التي قدرناها أول ه

  .والتي سنفصل الكالم فيها في الباب السابع

  :الطريقة الخامسة

ثبت في القرآن أن الجن كانوا يصعدون إلى السماء ويتخذون منها مقاعد للسمع 

وَأنَّا كُنَّـا  ) 8(وشُهبا  وَأنَّا لَمسنَا السماء فَوجدنَاها ملَئتْ حرسا شَديدا: يقول تعالى

ونعلـم مـن   ) الجن(نَقْعد منْها مقَاعد ِللسمعِ فَمن يستَمع اآلن يجِد لَه شهابا رصدا

اآليات أن الجن كانت تجلس من السماء مجلساً بحيث تكون في مرمى الشهب وفـي  

ة الجن في الطيران محـدودة  وكما عرفنا أن إمكاني. نفس الوقت على مقربة للسمع

إلى حد ما، فهاهو عفريت منهم يعرض على سليمان عليه السالم أن يأتيه بعـرش  

كم في فترة تبلغ نصف يـوم، إذن فبعـد    2400ملكة سبأ الذي يبعد عنهم بحوالي 

السماء ليس بباليين السنين الضوئية كما يزعم المفترون، بل هي على بعـد يقبـل   

  .المخلوقات كالجن وسرعتهم ليست بسرعة الضوءالصعود إليه من بعض 

  :الطریقة السادسة

  :فيما رواه أحمد عن عبد اهللا بن عمرو قالثبت عن رسول اهللا 

أرسلت مـن السـماء إلـى     -وأشار إلى جمجمة  -لو أن رضاضة مثل هذه " 

وهذه السرعة متناسبة ". األرض وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت األرض قبل الليل

يدبر األمـر مـن   من سورة السجدة  ) 5(الموجودة باآلية ) األمر(ا مع سرعة تمام

 ونـدا تَعمم نَةَألْفَ س هارقْدم مٍ كَانوي يف هِإلَي جرعي ضِ ثُمِإلَى األر اءمالس   وهـي

  ).األمر(مليون كم فكأن الرضاضة أرسلت بسرعة  7مسافة 
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  :بعةالطريقة السا

وهي عروج رسول اهللا . وهذه الطريقة نحسب بها بعد السماء بصورة تقريبية
إلى سدرة المنتهي وهي في السماء السابعة ثم نزوله مرة أخرى وذلـك فـي ليلـة    

ساعات حيـث عـرج    7إن هذه الرحلة المباركة نعتقد أنها استغرقت حوالي . واحدة

يوجد أي حديث أو أثر يحدد وقت العروج برسول اهللا بعد العشاء وعاد قبل الفجر وال 

ساعات على وجه التقريب، وهذه الرحلة صـعد   7أو النزول بالضبط لذلك قلنا بأنها 

بصحبة رئيس المالئكة جبريل علية السالم، ولقد توقف رسول اهللا فيها رسول اهللا 

ـ   ي في كل سماء للسالم على من فيها من األنبياء ولالستفسار عن بعض اآليـات الت

رآها ثم فرضت عليه وعلى أمته الصالة التي يصليها المسلمون اآلن وهي خمسون 

إن السرعة التي صعد فيها رسول اهللا للسموات هي سرعة . صالة خففت إلى خمس

تَعرج الْمالِئكَةُ والروح ِإلَيه في يومٍ كَان مقْداره المالئكة والروح التي قال عنها اهللا

سخَمنَةَألْفَ س ين)4:المعارج.(  

وم لو سرنا نحن هذه المسافة الستغرقت ـوذكرنا أن المالئكة والروح تعرج في ي

مليون كم في مائة درجة  7وذكرنا أيضا أن هذه المسافة مقدارها . خمسين ألف سنة

يسيرها الملـك فـي يـوم، إذن    ) سبعمائة مليون كيلو متر(كم  700000000أي 

 24305دقيقة، أي / كم  1458333كم أي   00000587اعة سرعته في الس

استغرق حوالي ساعة والنزول مثلها ) طبقة14(وصعود السموات السبع . ثانية/ كم 

  . وباقي الليل وهو حوالي خمس ساعات استغرقت المقابالت والمحادثات والرؤى

حلـة  كم تتفق مع معطيات هـذه الر  0007000ومسافة السماء التي ذكرناها 

أما لو قـدرناها كمـا يقـول    . والوقت الذي استغرقته والسرعة التي استخدمت فيها

التجريبيون بباليين السنين الضوئية فكانت الرحلة تحتاج لباليين الباليين من السنين 

  .الضوئية وليس لليلة واحدة

  صفة جبريل تحدد المسافة

كنت عند عائشة  :روى البخاري ومسلم من حديث عامر الشعبي عن مسروق قال

) 23:التكـوير (ولَقَد رآه بِـاألفُق الْمبِـينِ  أليس اهللا يقول  : رضى اهللا عنها فقلت

ىلَةً ُأخْرنَز آهر لَقَدو)أنا أول هذه األمة سأل رسول اهللا : قالت) 13:النجم  عنها
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آه منهبطا من فقال إنما ذاك جبريل لم يره في صورته التي خلق عليها إال مرتين، ر

  ".السماء إلي األرض سادا عظيم خلقه ما بين السماء واألرض

رأيت جبريـل علـى    قال رسول اهللا : وروى أحمد عن عبد اهللا بن مسعود قال

سدرة المنتهى وله ستمائة جناح فسالت عاصما عن األجنحة فلم يخبرني فـأخبرني  

قال ابن كثير سنده . غرببعض أصحابه أن ما بين كل جناحين كما بين المشرق والم

  .قوي جيد

هذا الحديث حدد تماما المسافة عندما عرفنا أن الجناح تقريبا قطر األرض ما بين 

كـم   7200000) = جناح(600× ) كما يقولون(12000المشرق والمغرب وقطرها 

  .وهذا ما سنؤكده بأدلة أخري

  األدلة العقلية لبعد السماء

مليون كم، ليس من تقديرنا وال  7األرض بمقدار  إن تحديد بعد السماء الدنيا عن

استنتاجنا، ولم نفعل نحن أكثر من تحويل مسيرة الخمسمائة عام إلى كيلو متـرات،  

  . ربما تزيد قليال أو تقل قليال عما حددنا

وهذا التحديد بالطبع ال يتناسب أبدا مع معطيات رجال الفلك عـن األبعـاد فـي    

اآليات وال األحاديث وال العقول السليمة، فلو قلنا إن بعد  الفضاء وهي أبعاد ال تقبلها

، لما وصـلنا إلـى   )مسيرة(السماء عن األرض يقدر بخمسمائة سنة ضوئية وليس 

سنة ضوئية وهي مجرة المرأة  000700أقرب مجرة والتي تبعد عنا كما يقولون 

فلن نصل فيهـا  المسلسلة أما إذا اعتبرنا الخمسمائة عام سيرا كما أخبر الرسول 

ألف  11مليون كم بل سنحتاج إلى حوالي  150إلى الشمس التي تبعد عنا بزعمهم 

  .سنة

إن معطيات التجريبيين لتتناقض تناقضا صارخاً مع معطيات اآليات التي تتحـدث  

) 65(يقول تعالى في سورة الحج اآلية : وعلى سبيل المثال. عن السموات واألرض

اءمالس كسميو هضِ إال بِِإذْنلَى األرع تَقَع َأن  إن السماء يمكن أن تقع على األرض

لوال رحمة اهللا الممسكة بها، لكن هل يتصور عقل أن السماء يمكن أن تقـع علـى   

األرض في ظل األرقام الفلكية التي يعطيها رجال الفضاء المنجمون بالنسبة للنجـوم  

ض، وهي تعتبر أقل من ذرة رمل في صحراء والمجرات وأحجامها وأبعادها من األر
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األرض، هكذا يصورونها لنا بالنسبة للفضاء كله فإنـه ال يمكـن أن تـرى بـالعين     

  .المجردة وال حتى بالميكروسكوب العادي

. إن هذا التصور فضال عن أن العقل ال يطيقه، فإنه يتناقض بالطبع مع هذه اآلية

  فأي أرض تلك التي ستقع عليها السماء؟

  .نهم يقيسون بعد بعض المجرات بباليين السنين الضوئيةإ

إنه أمكن التغلغل ":" الطريق إلى الكواكب" في كتابه) سعد شعبان(يقول المهندس 

إلى أعماق في الفضاء تعادل ثالثة أمثال ما كان متيسرا بالتليسكوب البصرية العادية 

ـ  (0000000000006000فوصلوا إلى مسـافة    ون سـنة  سـتة آالف بلي

  )". ضوئية

فأين باهللا األرض التي يخبرنا أنه يمسك السماء أن تقع عليها؟ وهل هـذه آيـة   

لقوم يعقلون  كما يخبر ربنا في كتابه فأي عقل يطيق ذلك؟ إن هذا الرقم الذي قالوا 

  : به ليس بالكيلومترات  إنما بالسنين الضوئية أي أنه يساوى بالكيلو مترات

  0000000000006000× ) السنة الضوئية(كم 00000000000094608

ــلوه( ــذي وصـ 000000000000000000000000000) = العمـــق الـ

  ). ولم أستطع قراءة الرقم(كم 5676480

إنني أطلب من علمائنا االحتفاظ بعقولهم حتى نختم هذا الفصل ألننا فـي حاجـة   

  عد السماء ذاتها؟إليها، ألنه لو كان هذا البعد ثبت التوصل إليه كما يدعون فما ب

ما مقدار السموات السبع؟ وهذا السـؤال  … ثم ما مقدار السماء الثانية فالثالثة 

وقبل أن تفقدوا عقولكم من التفكير في األرقام واألعداد، . للمؤمنين بالسموات السبع

السـموات  (هل من المعقول أن يخاطبنا اهللا في كتابه في أكثر من خمسمائة آية عن 

  أرض تلك التي يضيفها اهللا للسموات؟ فأي). واألرض

هـل يعقل أن يضاف ماال يدرك بالتلسكوبات إلى السموات بهذه األرقام الفلكيـة  

التجريبية؟ أليس في ذلك تعارض مع آيات القرآن لقد حكم رجال الكنيسة في القـرن  

بالموت حرقاً لمقولة تعارضت مع آيـة واحـدة   ) جيردانو برونو(السابع عشر على 

فما بال رجال الدين وعلماء اإلسالم يسكتون على مخالفة آيات في . تاب المقدسبالك
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  القرآن الكريم؟

  !! وبالقرآن أيضا !! إنهم يثبتون ذلك .. وليتهم يسكتون وحسب

  :نا يوردون هذه األرقام ثم يقولون مقولتهم الشهيرةءإن علما

ولون مستدلين ـيقثم " رآن العلم الحديـث في هذا االكتشافـد سبـق القـلق" 

وِإنَّه لَقَسـم لَـو تَعلَمـون    ) 75(فَال ُأقْسم بِمواقعِ النُّجومِ فيقول تعالى" ات اهللاـبآي

يمظع)فقد أثبت القرآن منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة أن المسافات بين ) الواقعة

بذلـك يكون القرآن قد النجوم وبعضها مسافات عظيمة حتى أن اهللا تعالى أقسم بها و

إنهم يقولون ذلك، وال أدرى من أين جاءوا بهذا التفسير لقولـه  ". سبق العلم الحديث

  .فَال ُأقْسم بِمواقعِ النُّجومِتعالى

وهذا التفسير لمواقع النجوم وبأن أبعادها الفلكية التي قال بها المنجمون لم يقل     

عصر النهضة، وليس هناك أي وجه تقارب بين هذا  به أحد أبداً من علماء األمة قبل

  .الذي قالوه والمعنى المراد لآليات

وقد أخرج النساني وابن جرير ومحمد بن نصر والحاكم وصححه وابن مردويـه  

انزل القرآن في ليلة القـدر مـن السـماء    : والبيهقى في الشعب عن ابن عباس قال

رق في السنين، وفي لفظ، ثـم نـزل مـن    العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم ف

  ).46:الواقعة(فَال ُأقْسم بِمواقعِ النُّجومِ ثم قرأ ) أي متفرقا(السماء الدنيا نجوما 

وأخـرج عبد بن حميد وابن جرير ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبى حاتم 

وِإنَّه لَقَسـم  القرآن:قال مِ فَال ُأقْسم بِمواقعِ النُّجوردوية عنه ـوالطبرانى وابن م

يمظع ونلَمتَع لَوالقرآن:قال.  

  . نجوم القرآن حين ينزل: وأخرج ابن مردويه عنه أيضا في اآلية قال

 وِإنَّـه المراد بمواقع النجوم نزول القرآن، والضمير في : وقال الفراء والزجاج
ن القسم بمواقع النجوم لقسم عظيم لـو  والمعنى أ. على القسم الذي يدل عليه أقسم

أي كرمه ) 77:الواقعة(ِإنَّه لَقُرآن كَرِيمتعلمون ثم ذكر سبحانه المقسم عليه فقال 

  .اهللا وأعزه ورفع قدره على جميع الكتب

فهذا هو تفسير السلف لمواقع النجوم، وحتى لو كان المعنى على مواقع نجـوم  
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ا بما يقولون من هذه األبعاد التي ال يقبلهـا نقـل وال   السماء فإن اآلية ال عالقة له

  . عقل

  . أمر الوحي: من األمور أيضا التي ال يقبلها العقل طبقاً ألقوال التجريبيين

إن القرآن قد نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى السماء الدنيا كـان ذلـك   

رقاً على مدار سنين بعثة ليلة القدر ثم نزل القرآن بعد ذلك على األرض منجماً أي مف

فكانت تنزل بعض آيات إجابة لسؤال سائل أو تعليقاً علـى حـدث، أو    .رسول اهللا 

تعقبا على غزوة، أو توجيهاً، أو عتابا، أو تحذيرا أو حكما، أو فتـوى أو تصـحيحا   

  ...وهكذا... لفهم خاطئ

فإنه لكي ث، وعلى ذلك / كم  24305وطبقا لما قلناه من سرعة المالئكة وإنها 

يستغرق فـي   ينزل جبريل عليه السالم من السماء الدنيا بالوحي على رسول اهللا 

ولو أضفنا إليها مسافة كثف السماء فستكون المـدة  ، دقيقة 4.8النزول إلى األرض 

ليوحي أقل من عشر دقائق، وهي مدة مناسبة تماما مع ما كان ينتظره رسول اهللا 

  .ن سئل فيهإليه بآيات إجابة لسؤال معي

يسأل في أمر ال يعرفه فينزل  ولقد وردت إلينا مناسبات عديدة كان رسول اهللا 

له هذا األمر عندما سئل عن الروح وذي القـرنين  إليه جبريل بعد دقائق، وقد حدث

وعـن  . عن يمين الظهار الذي صدر من زوجهـا ) خولة بنت ثعلبة(وعندما سألته 

يسأل فيه فينتظر اإلجابة من جبريل، رسول اهللا أسماء الكواكب، وغيرها مما كان 

وكانت اإلجابة أحيانا بأحاديث وكثيرا بآيات قرآنية، ولهذا يقـال إن القـرآن نـزل    

  . منجماً

والسؤال اآلن طبقا لما يقال عن األبعاد المهولة والالمعقولة ألجرام السماء وأنها 

/ كم ) 000300(ه المهولة تبلغ باليين السنين الضوئية، أي أن الضوء على سرعت

كيف يأتي : نسأل. ث يستغرق باليين السنين حتى يأتي إلينا صادرا من بعض النجوم

وإن كنـتم  . ث؟/ كم  30524إلينا جبريل عليه السالم من السماء الدنيا وسرعته 

 10ترون أن هذه السرعة ال تتناسب مع جبريل فإننـا سنضـاعف هـذه السـرعة     

ضعفاً حتى نتقارب مع سرعة الضوء التي قـالوا  15نضاعف أيكفي هذا؟ س. أضعاف

فكيف يأتي جبريل عليه السالم من السماء الالنهائية إلى األرض ليـرد علـى   . بها
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  سؤال؟

منصور محمد " دار ثالث سنوات عدة مقاالت للدكتورـنشرت مجلة األزهر على م

وقـد حـاول   ). المعجزة القرآنية في حساب السرعة الضوئية(بعنوان " حسب النبي

أعلم علماء  -" أينشتاين" الدكتور على مدار هذه السنوات أن يثبت ما قاله التجريبي

عن نظرية النسبية، ومدى توافق سرعة الضوء مع  -عصره على حد تعبير الدكتور 

يدبر اَألمـر  معطيات القرآن، وأن سرعة الضوء هي سرعة األمر في قوله تعالى  

 اءمالس نموندا تَعمم نَةَألْفَ س هارقْدم مٍ كَانوي يف هِإلَي جرعي ضِ ثُمِإلَى األر  وما

قاله أينشتاين بالطبع ال يؤكد ما جاء بالقرآن، ألن أينشتاين ال يؤمن أصال بـالقرآن  

  .وال بغيره من الكتب المقدسة

من اآليـة أن األمـر يتحـرك    إن المقصود  -غفر اهللا لنا وله  -وقال الدكتور 

ث أو بدقـه أكثـر  / كم  000300بسرعة الضوء التي قـال بهـا أينشتاين وهي 

  .ث/ كم  5,792299

وألنني طالب علم ال دراية لي بالمصطلحات الضخمة التي يتكلم بهـا الـدكاترة   

 فإنني سأسلم بما يقوله الدكتور، بأن جبريل عليه السالم كان يتحرك بسرعة الضوء

طبقا لتفسير اآلية الخامسة من سورة السجدة، وإنني بداية أعتذر إلى رسـول اهللا  
الذي فسر اآلية بأن مسيرة السماء مسيرة خمسمائة عام سـيرا علـى األرجـل أو    

باإلبل، بخالف ما يقوله الدكتور أنها بسرعة الضوء، وأعتذر لكل علماء األمة الذين 

أن مسافة السماء مسيرة خمسمائة عام، وأعتذر جاءوا قبل أينشتاين إلجماعهم على 

لكل علماء التفسير الذين جاءوا قبل أينشتاين وقالوا بأن معنى اآلية الخامسة التـي  

يتحدث عنها الدكتور بأنها تعنى أن الملك أو األمر يقطع المسافة من السـماء إلـى   

  .سيراً األرض ثم العودة في يوم نقطعه نحن لو قدر وفعلنا ذلك في ألف سنة

أفترض أن جبريل و نعتذر لهؤالء جميعا ولتاج رأسي الذي ال ينطق عن الهوى 

سورة السـجدة كمـا قـال    ) 5(عليه السالم كان ينطلق بسرعة الضوء طبقا لآلية 

فإنه طبقا لما قال به علماء الفلك زمالء أينشتاين بأن أقرب المجرات إلينـا  . الدكتور

  . سنة ضوئية) 000700(المسلسلة تبعد عنا هي مجرة المرأة  -أكرر أقرب  -

ث سيستغرق لوصوله إلينا / كم  000300أي أن الضوء وهو ينطلـق بسرعة 
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أي أن جبريل عليه السالم لو أتانا فقط من أقرب . سنة 000700من هـذه المجرة 

مجرة وسرعته هي سرعة الضوء وهي أكبر سرعة كونية كما يدعون، فسيصل إلينا 

  . لف سنةأ 700بعد 

  هل هذا يعقل؟

إننا نقر لكم . ونه وتستميتون في إثباتهـا تقولـذا مــعلماءنا األفاضل أليس ه

نقر أن األمر يتحرك بسرعة الضوء وأن جبريل  -على سبيل االفتراض  -ه اآلن ـب

أن جبريـل  " حسـب النبـي  " ولو قال الدكتور. عليه السالم ينطلق بسرعة  الضوء

لنفس سرعة الضوء، وإنما هذه السـرعة سـرعة األمـر أمـا     والمالئكة ال تخضع 

المالئكة فتزيد سرعتها على ذلك وأنه البد لها من سرعة قصـوى، ألن كـل أمـر    

له بهذا ولكن سيظل السؤال باقيا إن أمر ونحن أيضا نسلم. كما يخبر ربنا) مستقر(

ل اهللا ألن أقـرب  اهللا حتى يصل إلينا يحتاج لماليين السنين وليس ليوم واحد كما يقو

ألف سنة ضوئية أي أن األمر لو نزل إلينا من أقـرب مجـرة    700مجرة تبعد عنا 

  . في يومٍ ألف سنة واهللا تعالى يقول  700لوصل إلينا بعد 

أما جبريل عليه السالم فيقول عنه الدكتور حسب النبي إنه يعتقـد فـي وجـود    

عالم الجن أو المالئكة ألن هـذه  ربما يكون ذلك في " سرعة أكبر من سرعة الضوء

ألنها ال تخضع لعالمنـا  . العوالم يجوز لها أن تتحرك بسرعة أكبر من سرعة الضوء

له وكل شيء عنده بمقدار وأؤكد وكل مخلوق ميسر لما خلق. المقيد بمبدأ أينشتاين

أن عالم الجن والمالئكة مقيد أيضا بحد أقصى في سرعته ولـيس اعتمـاداً علـى    

  .هذا ما يقوله  الدكتور". ألربط الظن باليقين التخيالت

: وإنني ألجد نفسي متفقا مع الدكتور في بعض ما قال وأخالفه في البعض اآلخر

أخالفه لقوله إن سرعة الجن قد تكون أكبر من سرعة الضوء، حيـث عرفنـا مـن    

كم  0024سورة النمل قدرات أحد عفاريت الجن المسخرة لسليمان وهي ال تتجاوز 

فعالمنـا يخضـع   . كما أخالفه في قوله إن عالمنا يخضع لمبدأ أينشـتاين . ساعة /

  .لقوانين اهللا عز وجل وال شأن للعالم بهذا الذي ذكره

وأتفق معه في أن للجن والمالئكة سرعة قصوى، ألن كل شيء عند اهللا بمقدار 

  رى ما تبلغ السرعة القصوى هذه للمالئكة؟ولكن تُ
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أينشتاين اكتشف المبدأ األساسي للنظرية النسبية والـذي   :إن الدكتور يقول بأن

على أساسه ظهرت قوانين، وثبتت صحتها عمليا وتجريبيا على مدى قرن من الزمان 

وقـد  " ولم يتجرأ أحد أن يدعي بأن هناك سرعة أكبر من سرعة الضوء في الفـراغ 

" حمد السـمان عبد الرحمن أ" طلع على الدكتور حسب النبي  دكتور آخر هو الدكتور

قـدر   1.7) الفوتونـات (قال بأن هناك سرعة أكبر من سرعة الضوء هي سـرعة  

. وأصر الدكتور حسب النبي على أن أحدا ال يمكن أن يخطئ أينشتاين. سرعة الضوء

إن كال العالمين لم يقوما بتجريب هذا أو ذاك بنفسيهما وإنما هـو النقـل واالتبـاع    

  .ما يقولونلرجال الغرب، والتسليم المطلق ب

  ما هي سرعة المالئكة ومنها جبريل عليه السالم؟ : ويبقى سؤلنا

ماذا لو قلنا إن سرعة جبريل عليه السالم أكبر من سرعة الضوء، كسرعة ذلك 

. الشيء الذي ذكره الدكتور السمان، لنعطى جبريل سرعة هي ضعف سرعة الضوء

م سنعطيه ألف سرعة الضوء بل نعطيه عشرة أضعافها، وآخر الكال.. بل ضعفين.. ال

وال يسأل أحد كيف ذلك فأنا لن أدفع من جيبي وال من جيب الدكاترة وال من جيب !! 

  . أحد

أيها السادة سنعطى جبريل عليه السالم ألف قدر سرعة الضوء؟ حتـى يـتمكن   

تصوروا أيها السادة أن جبريـل  . عليه السالم من أداء مهمته بأقصى سرعة ممكنة

سنة ليصـل   700سيحتاج إلى . عة التي ال يتصورها عقل وال يقبلهاوله هذه السر

ترى فمتى سيصل إلينا لو جاء مـن أبعـد   ) المرأة المسلسلة(إلينا من أقرب مجرة 

مجرة؟ ومتى سيصل إلينا لو جاء من السماء؟ بل متى سيصل لو جاء من السـماء  

  السابعة؟ ومتى سيصل إلينا لو جاء من تحت العرش؟

لحق وأين الباطل؟ أين الصواب وأيـن الخطـأ؟ ال يمكـن أن يكـون     ى أين ارتُ

مخطئ، وال يمكـن أن   -كما يقول علماء المسلمين  -أينشتاين أعلم علماء عصره 

مخطئـين فـي    -غربيين وشرقيين، مؤمنين، وكـافرين   -يكون كل علماء الفلك 

إذن فلم يعـد  . عاحساباتهم الفلكية وأرقامهم التي ذكرنا بعضها وقد اتفقوا عليها جمي

ذلك الذي يتحدث بلغة الجمل والناقة، فال يمكن  أمامنا إال أن نكذب ما جاء به محمد 

تخطئة من يتحدث بالفوتونـات واإللكترونـات والكهرومغناطيسـيات والتاكيونـات     

  .والميونات إلى آخر األلفاظ التي يقولون بها
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ينشتاين وكل علماء األرض وأكذب أ إنني أيها السادة أصدق محمداً رسول اهللا 

  .لو اتفقوا على معارضة حرف واحد مما جاء به

نا يعتقدون، كما يعتقد جميع المؤمنين أن القرآن نزل ليتواءم مع كـل  ءإن علما

عصر ألنه الرسالة األخيرة، وأنه البد أن يتحدث في كل عصر بلغتـه، وهـم غيـر    

ون أن القرآن وإن كان مناسـبا  مخطئين في عقيدتهم  هذه، لكن خطأهم أنهم ال يعلم

لكل العصور، فأنه أيضا جاء بلغة مشتركة بين كل العصور وآياته وأدلته مشـتركة  

  .لكل زمان ولكل مكان

َأفَلَم : لقــد كان القـرآن متمشيا مع كل عصر وكل مكان عندما قال لمخاطبيه

مقَهفَو اءموا ِإلَى السنْظُري)ألن آية السـماء  ) طائرات فوقهمإلى ال(ولم يقل ) 6:ق

  .فوق كل كائن حي مهما كان وفي كل زمان ومكان

) 7:الغاشية(َأفَال ينْظُرون ِإلَى اِإلبِلِ كَيفَ خُلقَتْوكان القرآن عصريا عندما قال 

أفـال  (ولـم يقـل القـرآن    . ألن اإلبل ال يجهلها أحد في أي عصر وال في أي مصر

ألنه لم يكن موجودا قبل ربع قرن من اآلن وال يعرفـه  ) ينظرون إلى مكوك الفضاء

  .معظم سكان األرض حتى اآلن

وحدثنا اهللا عن آية الجبال ولم يحدثنا عن اإلنترنت ألن معظم سكان األرض حتى 

  .في وقتنا هذا ال يعرفون اإلنترنت

وعندما تحدث القرآن عن مسافة السماء لم يقل بمسيرة الضوء أو الفوتونـات  

لقرآن عندما نزل لم يكن المخاطبون يعرفون ما هي سـرعة الضـوء، بـل ال    ألن ا

يعرفون الضوء نفسه إال من الشمس، ولم يكن في ليلهم ضوء ولم يكن حتى مسجد 

 يضاء آنذاك وال حتى بفتيل الزيت، ولكنه كان بالطبع مضاء بمحمـد   رسول اهللا 
  .والذين معه

وكلموهم باللغة التي نزل بهـا     . عقولهمخاطبوا الناس على قدر : علماء اإلسالم

  .ألن سوي ذلك تكلف. القرآن

لقد أتى علماؤنا في هذا العصر بأمور لم يقل بها اهللا ورسوله، وإنما قـال بهـا  

وهم جنود إبليس فأتونا بالمجموعة الشمسية واألبعاد الفلكية والالنهائية التجريبيون

  .والنسبية والجاذبية وغيرها
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فعلى مدار تاريخ اإلسالم ونزول القرآن . ر المطاف وال أول الطريقوهذا ليس آخ

ولكل عصر جنود وأتبـاع ولكـل   . جند إبليس جنده ليصد عن سبيل اهللا بكل وسيلة

وقد ظهـر الشـيعة والخـوارج والمرجئـة والمعطلـة      . أتباع مفردات ومصطلحات

ة واالشـتراكية  والمجسمة والجبرية وأهل الكالم والفالسفة والماسونية والشـيوعي 

  .والعلمانية التي نعيش دولتها اآلن

بقضية خلق القرآن التي استغرقت ) أهل الكالم(ولكل عصر مفرداته، وقديما أتى 

وفي كل مـرة كـان   . وقتا وجهدا، وأخذاً ورداً ، حتى انتهت واندحرت وجاء غيرها

ا الزبد فَيذْهب جفَاء فََأمالعلماء أو الفرقة الناجية تقف لهذه البدع وتدافع عن الدين 

  ). 17:الرعد(وَأما ما ينفَع النَّاس فَيمكُثُ في األرضِ

إال أن هذا العصر الذي قل فيه العلم وكثر فيه الجهل وانتشرت فيه البدع وصدق 

ليأتين " فيما رواه الترمذي عن ابن عمر رضى اهللا عنهما في أهله قول رسول اهللا 

كما أتى على بنى إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتـى   على أمتي

وإن بنى إسرائيل تفرقـت علـى ثنتـين    . أمه عالنية لكان في أمتي من يصنع ذلك

" وسبعين ملة، وتفرقت أمتي على ثالث وسبعين ملة كلهم في النار إال ملـة واحـدة  

  من هي يا رسول اهللا؟ : قالوا

  ".     حابيما أنا عليه وأص:" قال

وقال األوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قـالوا،   

  .فإنه يسعك ما وسعهم. واسلك سبيل سلفك الصالح. وكف عما كفوا عنه

أتينا العرباض : وأخرج الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي قال

ِإذَا ما َأتَوك ِلتَحملَهم قُلْتَ ال َأجِـد مـا    وال علَى الَّذينبن سارية وهو ممن نزل فيه

قُوننفا يوا مجِدنًا َأال يزعِ حمالد نم يضتَف منُهيَأعلَّوا وتَو هلَيع لُكُممَأح)92:التوبة (

صلى بنا رسول اهللا : فقال عرباض. فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين
بح ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منهـا العيـون،   الص

فماذا تعهـد  . يا رسول اهللا، كأن هذه موعظة مودع: فقال قائل. ووجلت منها القلوب

  .إلينا

أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش بعدى :" فقال
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. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مـن بعـدى   فعليكم بسنتي. فسيرى اختالفا كثيرا

فإن كل محدثه بدعـة  . تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات األمور

  ".وكل بدعة ضاللة

قُْل هذه سبِيلي َأدعو ِإلَى اللَّه علَى بصيرة َأنَا ومن اتَّبعني وسبحان : يقول تعالى

  ).108: يوسف(نَا من الْمشْرِكيناللَّه وما َأ

  سفن الفضاء واألبعاد

ماليين كيلو متر بينما سفن  7كيف تكون السماء على مسافة : لعل البعض يسأل

الفضاء تقطع في رحلتها للفضاء ماليين الكيلو مترات، بل إن السـفينة األمريكيـة   

  ؟1986بليون كم عام  5,5قطعت مسافة ) الرحالة(أو ) فواجير(

نجيب على ذلك بأن نقول إننا ال نثق في كل أرقـامهم وكـل معلومـاتهم التـي     

  .هذا أوال. يعطونها

نقول بأن السفن الفضائية ال تسير في خط مستقيم إلى الهدف، بل تسبح : وثانيا

في مسار دائري، وبذلك قد تدور السفينة حتى تنتهي الحياة وال تصل إلى هدف طالما 

والمعروف أن االتجاهات تفقـد  . ى ولو انتقلت من مدارهاهي تدور حول األرض حت

تماما في الفضاء، ولذلك يستوي لدى رجال الفضـاء النـوم وقوفـا أو جلوسـا أو     

استلقاء.  

إن ما وصلنا إليه من معرفة بعد السماء عن األرض وبعد العرش، وأنها مسافات 

تدع في األمر، بل كان دليلنا ال تقارن بما يقال من أرقام عن أبعاد الفضاء، فإننا لم نب

وإنه لمن نافلة القول أن ننبه أننا ال نقـيس  . الكتاب والسنة وما قال به علماء األمة

فلو كـان القـول كـذلك لكـان قـول      . قدرة اهللا وعظمته بطول أو قصر المسافات

فيكون كـذلك األمـر   . التجريبيين هو األقرب لإليمان ألنهم يقولون بالنهائية الكون

  .اهللا وعظمته ألنه ال نهاية لهما لقدرة

نحن فقط نفينا الالنهائية وأثبتنـا  . ه باإلسراف في األبعادل ولكن األمر ال عالقة     

وال أقول أن المسافة . وضبطنا األمر بمقياس نفهمه نحن اليوم. ما أثبته اهللا ورسوله

فإن كانت األمم  بالزمن لم تعد مستعمله، بل هو المقياس المتفق عليه بين كل البشر،

تختلف في وحدات القياس، فمنهم من تقيس بالذراع، وأخـرى بالقصـبة، وثالثـة    
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أو  رسخ أو القدم أو اليـاردة بالمتر، وغيرها بالكيلو، والميل، وهناك من يقيس بالف

الدونم أو الهكتار ولكنهم جميعا يتفقون على مقياس مشترك وهـو وحـدة الـزمن،    

  .فيحسبون األبعاد بالوقت

  لجنة والنارا

الذين سينقسمون في الدنيا إلي فريقين ال ثالث لهما فريـق  .. أعدهما اهللا لعباده

هو الَّذى خَلَقَكُم فَمنكُم كَـافر  ُيقول تعالى . كافر وهم األكثر وفريق مؤمن وهم األقل

  ). 2:التغابن(ومنكُم مْؤمن

يوم ياْت ال تَكَلَّم نَفْس ُالنارلذلك سيسعد المؤمنون بالجنة وسيشقى الكافرون ب

 ُيدعسو ُىشَق منهفَم ه105(إال بِِإذْن (     ُيـرفـا زيهف ـمى النَّـارِ لَهشَقُواْ فَف ينا الَّذفََأم

ربك  إال ما شَآء ربك إن واَألرض السمــواتُخَاِلدين فيها ما دامت ) 106(وشَهِيقُُ 

 رِيدا يالُُ ِلم107(فَع (      ـتامـَا د وَأما الَّذين سعدواْ فَفى الْجنَّـة خَاِلـدين فيهـا مـ

  ). هود(إال ما شَآء ربك عطَآءَ غَير مجذُوذِ واَألرض السمــواتُ

ـ . من أجل ذلك فقد خلق اهللا تعالى الجنة والنار، وهيأهمـا  ا مرصـودتان  فهم

ُأعدتْ لقوله تعالى عن الجنة .. ومـن ثم فهما موجودتان اآلن.. ومشتقتان ألهلهما

  .ُأعدتْ ِللْكَافرِِينوعن النار  ِللْمتَّقين

إن في الجنـة   ":أنه قال والجنة مائة درجة وقد روى البخاري عن رسول اهللا 

 ما بين الدرجتين كما بـين السـماء   مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين في سبيل اهللا

واألرض، فإذا سألتم اهللا فـاسألوه الفردوس، فـإنه أوسط الجنة، وأعلـى الجنـة،   

  .   "وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة

إن شاء  -وسينالها  "الوسيلة "وأعلى منزلة في الجنة ينالها شخص واحد تسمى

  .النبي  -اهللا 

الوسيلة درجة عند اهللا ليس  ":قال رسول اهللا : عيد قالوفي المسند عن أبى س

  ."فوقها درجة، فسلوا اهللا أن يؤتيني الوسيلة

وللجنة ثمانية أبواب يدخل منها كٌل بحسب عمله كما ورد في الحديث المتفـق  

من أنفق زوجين في سبيل اهللا من ماله دعي من أبواب الجنة، وللجنة ثمانية  "عليه
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ن أهل الصالة دعي من باب الصالة، ومن كان من أهل الصـدقة  أبواب، فمن كان م

دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من 

واهللا ما على أحد من ضرر : فقال أبو بكر الصديق "أهل الصيام دعي من باب الصيام

نعـم، وأرجـو أن    ":دعي من أيها دعي، فهل يدعى منها كلها أحد يارسول اهللا؟ قال

  .وورد أن باب الصائمين يسمى الريان "تكون منهم

كما ورد أن اهللا خص من ال حساب عليهم بباب خاص، ففي الحـديث المتفـق   

يامحمـد أدخـل مـن ال    : فيقول اهللا "عليه من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة

ثـم   "ب األخرحساب عليه من أمتك من الباب األيمن وهـم شركاء الناس في األبوا

إن بـين  : والذي نفس محمد بيـده  ":بين في هـذا الحديث سعة أبواب الجنة فـقال

المصراعين من مصاريع الجنة، أو ما بين عضادتي الباب، كما بين مكة وهجـر، أو  

وأبواب الجنة مغلقة وتفتح يوم القيامة ألهلها، كما أنها تفتح . "كما بين مكة وبصرى

قال إذا دخل شهر  ما ورد في الصحيحين أن رسول اهللا كل عام في شهر رمضان، ك

  ."رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار

األول جهنم، والثاني لظـى،  : أمـا النار فسبع دركات بعضها تحت بعض وهي

والثالث الحطمة، والرابع السعير، والخامس سقر، والسـادس الجحـيم، والسـابع    

وسينزل هذه الدركات من أهلهـا  . سماء علم على الناروقيل أن كل هذه األ. الهاوية

أما الدرك  كل حسب كفره ومعاصيه، والدرك األعلى سيكون للعصاة من أمة محمد 

  . األسفل فسيكون للمنافقين

لَها سبعةُ َأبوابِِ ِلكُـلِ بـابِِ   وللنار أيضا أبـواب ورد في القـرآن أنها سبعة 

هذه األبواب يبدو أنها اآلن مفتحة، ألنها تغلق كل ) 43: الحجر(ممنْهم جزءُ مقْسو

كما أنها ستغلق على أهلها بعد اكتمال عددهم حتـى يكونـوا   . عام في شهر رمضان

علَيهِم نَارُ مْؤصدةخالدين فيها وال يكن مطمع في الخروج منـها، لذا يقول تعالى 
  .أي مغلقة األبواب: مؤصدةو

  إذا كانت الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان اآلن فأين هما؟: والسؤال

من استقراء اآليات واألحاديث نجد أن اهللا تعالى قد جعل جنته في أعلى عليين، 

  . "دركات "والنار "درجات "لذا فالجنة. وجعل ناره في أسفل سافلين
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ة الجنة في السـماء السـابع  : أخرج أبو الشيخ في العظمة عن ابن مسعود قال

  .العليا، والنار في األرض السابعة السفلى

) 14(عند سدرة المنتَهى وقد صرح القرآن بأن الجنة في السماء لقوله تعالى

شجرة في السماء السابعة ينتهي إليها : وسدرة المنتهى). النجم(عندها جنَّةُ المْأوى

لـذا فـإن اهللا   . ة عندها أيضاكل ما يهبط من فوقها، وكل ما يعرج من تحتها، والجن

  . تعالى سيقربها يوم القيامة

ولكن القرآن لم يصرح بمكان النار، وإنما يفهم من استقراء اآليات أنها تحـت  

فتح (فقد روى الشوكاني في تفسيره  األرض، بل وصرحت بذلك أحاديث رسول اهللا 

أبي حاتم وابن حبان  أخرج أحمد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن: أنه) القدير

نَاراََ ثم تال  "إن البحر هو جهنم ":قال رسول اهللا : وصححه عن يعلي بن أمية قال

  .  َأحاطَ بِهِم سرادقُها

وذكـر األمـام   . وبـهذا قال كثير من علماء السلف بأن الــنار فـي األرض  

فـي األرض وأن   باب ما جاء أن جهـنم (بعنوان ) التذكرة(القرطبي باباً في كتابـه 

  ).البحر طبقها

أما قراءة آيات القرآن فنجد أن ذكر النار يشعر بأنها أسـفل سـافلين، وأن اهللا   

ألنهـا تحـت   .. لذا نجد أن جهنم يوم القيامة سـتبرز . تعالى سيبرزها يوم القيامة

تقـين  وُأزِلفَت الجنَّةُ ِللميقول تعالى . ألنها في السماء.. األرض، أما الجنة فستقرب

)90 (ِللْغَاوِين يمحالج ترِزبو)الشعراء.(  

فاآليات تصف الجنـة  . أى ظهروا من قبورهم في اإلرض يوم القيامة: وبرزوا

ي باالقتراب ألنها كانت بعيدة في السماء، وتصف النار بالظهور ألنها كانت مختفية ف

لنا كاإللقـاء، والهـوي،   بـما يشعر بأنها أسـف  كذلك ترد ألفاظ دخول النار. األرض

وإذَآ ُألْقُواْ منْها مكَاناً ضـيّقا َألُقيا فى جهنَّم كُلَّ كَفَّارِِ عنيدواألنهيار كقوله تعالى 
 ُُةآوِيه هفَاُم نَّمهى نَارِ جف ـِه ـْهار ب   . نَارُ حامية) 10(ومآ أدراك ما هيه ) 9(فَأن

إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين مـا   ":أنه قال عن رسول اهللا  ينصحيحلاي وف

  .         "والمغرب فيها يهوي بها في النار، أبعد ما بين المشرق

أتـى  : قال -رضي اهللا عنه  -وذكر ابن كثير في النهاية أن عمر بن الخطاب 
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بريل مالي أراك متغير جيا ":في حين لم يكن يأتي فيه  فقال جبريل إلى رسول اهللا 

ياجبريل صف : فقال رسول اهللا . إني لم آتك حتى أمر اهللا بفتح  النار: فقال. اللون

فقال إن اهللا أمر بها فأوقد عليها ألف عام حتى ابيضت، ثم . لي النار وانعت لي جهنم

أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت، فهـي اآلن  

والذي بعثك بالحق لـو أن  : وقال. مظلمة اليضىء شررها، وال يطفي لهيبها سوداء

فقـال  . حلقة من السلسلة التي نعت اهللا في كتابه وضعت على جبال الدنيا ألذابتهـا 

جبريـل  إليه يبكي، فقال يـا  جبريل ال يتصدع قلبي، فنظر النبي حسبي ياالنبي 

وما يمنعني أن أبكـي وأنـا ال أدري   : قال. تبكي وأنت من اهللا بالمكان الذي أنت به

فقد كان إبليس مع المالئكـة، وقـد   . لعلي أن أكون في علم اهللا على غير هذه الحال

محمد ويايا: يبكي وجبريل حتى نوديافلم يزل كان هاروت وماروت من المالئكة،

قوم مـن  فمر ب فارتفع جبريل، وخرج النبي : جبريل إن اهللا أمنكما أن تعصياه، قال

تضحكون وجهنم من وراءكم لو تعلمن مـاأعلم  : فقال. أصحابه يتحدثون ويضحكون

لضحكتم قليال ولبكيتم كثيرا، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى اهللا تعالى، فـأوحى  

 "أبشروا وسددوا وقـاربوا  فقـال رسول اهللا : قال. محمد إني بعثتك مبشرايا: اهللا

  .حديث حسن وإسناده جيد: بن الفضل قال الحافظ إسماعيل بن محمد

قـال  وأخـرج الشيخان في صحيحيهما وأحمد فـي مسـنده أن رسـول اهللا         

فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء، . أكل بعضي بعضا: إشتكت النار إلى ربها فقالت"

ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، وأشد ما تجـدون مـن   

  " زمهرير جهنمالبرد  فهو من 

يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمـام، مـع كـل زمام سـبعون   "وقال     

وجر النار مما يوحى على أنها في األرض بخالف الجنـة التـي    "ألف ملك يجرونها

  .ستقرب من السماء

يوم تُبـدُل  كيف تكون النار في األرض واهللا تعالى يقول : وقد يتساءل البعض     

؟ نقول بأن تبديل األرض اليعني تغييرهـا بالكليـة   رض غَير األرضِ والسمواتُاأل

تمـد األرض مـد    ":يفسر ذلك حديث جابر الذي رفعه. وإنما تغيير معالمها وصفاتها

وكذلك حديث ابن عباس في تفسير  "األديم ثم اليكون البن آدم منها إال موضع قدميه

نقص منها، ويذهب آكامها وجبالها، وأوديتهـا وشـجرها،   يزاد فيها، وي ":اآلية قال
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       ."وتمد مد األديم العكاظي

* * * * *  
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  خلق الكائنات العاقلة

  املالئكة ـ اجلن ـ اإلنس
  

  

  

  

  

  

  خلق المالئكة

هو اءمى ِإلَى الستَواس ضِـِثُمِلألرا وفَقَاَل لَه خَاند ا قَالَتَا  يهكَر ا َأوعا طَويْئتا

الباب الثاني
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 يننَا طَاِئعـا ) 11(َأتَيهرَأم اءمي كُلِّ سى فحَأونِ ويموي يف اتومس عبس ناهفَقَض..
بعد أن خلق اهللا السموات السبع في المرحلة الثالثـة واألخيـرة مـن    ). 11:فصلت(

وكان هذا الذي . ان ذلك األمر في اليوم السادسالخلق أوحى في كل سماء أمرها، وك

  .أهلها: أوحاه اهللا في كل سماء

خلقت " قال خلقهم اهللا تعالى من نور لما رواه مسلم عن النبي . وهم المالئكة 

  ."المالئكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم

ون علي شئون الخلـق بـأمر اهللا   وقد خلقهم اهللا ليكونوا جنوده، الذين يقوم* 

  .تعالى وتدبيره

وقال بعض علماء التفسير أن أصل خلق هذه الكائنات من الماء الـذي قلـب   * 

نورا فخلق منه المالئكة، وقلب نارا فخلق منه الجان، وقلب إلي طين فخلق منه من 

  .خلق وما خلق

ألن . حركـون وخلق لهم أجنحة، بها يت. وقد خلقهم اهللا تعالى في صورة جميلة

وهم متفاوتون فـي القـوة    والسابِحات سبحاحركتهم كما قال تعالى سباحة فقال

الْحمد ِللَّه فَاطرِ السمـــوات واألرضِ جاعـلِ   قال تعالى . والقدرة وعدد األجنحة

زِيدي اعبرثُالثَ وثْنَى وم ةحنال ُأوِلي َأجسر الِئكَةلَى  الْمع اللَّه ِإن شَاءا يم ي الْخَلْقف

يرقَد ءكُلِّ شَي)وهم ال يوصفون بالذكورة أو األنوثة كسائر خلق اهللا) 1:فاطر.  

تسكن المالئكة في السموات وهم أهلها وال ينزلون إلى األرض إال باألمر مـن  * 

واتفـق   مـدبرات َأمـرا  فَالْقال عنهم تعالى . وهم ينزلون لتدبير شئون الخلق. اهللا

العلماء على أنهم المالئكة ألن كل شيء في الكون تقوم عليه مالئكة بتكليف من اهللا 

وكما حسن اهللا خَلق المالئكة فقد حسن خُلقها حتى وصفها اهللا تعالى بقولـه . تعالى

ةررامٍ برك  وأخبرنا رسول اهللا بأن من خلقهم الحياء.  

  .ال تأكل وال تشرب، كما أنهم ال يتعبون وال يملونوالمالئكة * 

وما يعلَم جنُود ربـك  أما عددهم فهو مما استأثر به في علم الغيب عنده فقال* 

. وهم كثيرون حتى أنه ال يوجد في السموات السبع موضع قدم إال وفيه ملك إال هو

بعة يدخله كل يوم سبعون ألـف  وقد أخبرنا أن البيت المعمور الذي في السماء السا

  .كما روى الشيخان وغيرهما. ملك ال يعودون إليه آخر ما عليهم
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ن الذين ـوم. وللمالئكة أسماء وقد أخبرانا القرآن والسنة عن أسماء بعضهم* 

ـ ـو رئيس المالئكـجبريل وه: ذكروا في القرآن د ـة وأكثرهم ذكرا في القرآن وق

روح الْقُـدس )193:الشـعراء (ح األمـين الـرو وصفه اهللا بصـفات جليلـة  
مطَـاعٍ ثَـم   ) 20(ذي قُوة عنْد ذي الْعرشِ مكـينٍ ) 19(رسولٍ كَرِيمٍ )102:النحل(

له ستمائة جناح ما بـين كـل   وهو) 6:النجم(ذُو مرة فَاستَوى  )التكوير(َأمينٍ

  .جناحين كما بين المشرق والمغرب

فهو عليه السالم . وبعقوبة من يكذب بالوحي. ريل عليه السالم موكل بالوحيوجب

وقد كانت آخر . الذي ائتمنه اهللا تعالى على الوحي فكان رسول اهللا تعالى إلى األنبياء

  .بعد وفاتهمرة ينزل فيها جبريل إلى األرض عندما نزل ليصلي على رسول اهللا 

قُْل من كَان : يل وأنه عدوهم أنزل اهللا تعالىوعندما أعلنت اليهود أنها تكره جبر

عدوا ِلجِبرِيَل فَِإنَّه نَزلَه علَى قَلْبِك بِِإذْنِ اللَّه مصدقًا ِلما بين يديـه وهـدى وبشْـرى    

 يننْؤمرِي) 97(ِللْمجِبو هلسرو هالِئكَتمو ا ِللَّهودع كَان نـم  وـدع اللَّه يكَاَل فَِإنمَل و

 رِين98(ِللْكَاف()البقرة .(  

وهو من أشرف المالئكة المقربين موكـل  : ومن المالئكة أيضا ميكال أو ميكائيل

رأى جبريل مرتين على صورته . كال الملكين وقد رأى رسول اهللا . بالمطر والنبات

واألرض ومرة في السماء عندما عرج  مرة في األرض يسد ما بين السماء: الحقيقة

  .إليها

ما لي لم أر ميكائيل ضـاحكا  :" سأل جبريل وروى اإلمام أحمد أن رسول اهللا  

ولميكائيل مالئكة معاونون يصـرفون  ". ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار: قط؟  فقال

  .الرياح والسحاب كما يشاء اهللا ويأمر

: خازن النار قال عنه تعـالى " مالك" قرآنومن المالئكة المصرح بأسمائهم في ال

 ثُوناكم قَاَل ِإنَّكُم كبنَا رلَيقْضِ عِلي اِلكا ما يونَاد77(و (   ـنلَكقِّ وبِـالْح جِْئنَاكُم لَقَد

 ونقِّ كَارِهِللْح كُم78(َأكْثَر()أيضا ومعه معاونون ) الزخرف ـ ارِ وقَاَل الَّذين في النَّ

ووصـفهم اهللا تعـالى   ) غـافر (ِلخَزنَة جهنَّم ادعوا ربكُم يخَفِّفْ عنَّا يوما من الْعذَابِ

علَيها مالِئكَةٌ غالظٌ شداد ال يعصون اللَّه ما َأمرهم ويفْعلُون مـا يـْؤمرون  :بقوله
وما جعلْنَا َأصحاب ) 30(علَيها تسعةَ عشَر وذكــر تعالى عددهم فقال) 6:التحريم(
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  ).المدثر(النَّارِ إال مالِئكَةً

ومـا كَفَـر سـلَيمان ولَكـن     قال عنهما تعالى ) هاروت وماروت(ومنهم أيضا 

لَكَيلَى الْما ُأنزَِل عمو رحالس النَّاس ونلِّمعوا يكَفَر يناطوتَ الشَّيارموتَ وارابَِل هنِ بِب

تْنَةٌ فَال تَكْفُرف نا نَحقُوال ِإنَّمتَّى يح دَأح نانِ ملِّمعا يمو)102:البقرة.(  

وباقي أسمائهم أخبرنا . هـؤالء هم المالئكة الذين ورد ذكرهم في القرآن باالسم

  : بها رسول اهللا 

ومنكر ونكير . ومنهم رضوان خازن الجنة. رمنهم إسرافيل الذي ينفخ في الصو

  .وقيل إن ملك الموت يسمى عزرائيل. الموكالن بسؤال القبر

وملك الموت معه أيضا معاونون يأتون اإلنسان المراد قبض روحه على حسـب  

ِإلَـى   قُْل يتَوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكَِّل بِكُم ثُمن ملك الموت ـال تعالى عـق. عمله

ونعجتُر كُمبر)وعن أعوانه قال) 11:السجدة   فَّتْـهتُ تَوـوالْم كُمدَأح اءتَّى ِإذَا جح

 طُونفَرال ي مهلُنَا وس61(ر ( عرَأس وهو كْمالْح قِّ َأال لَهالْح مالهوم وا ِإلَى اللَّهدر ثُم

بِيناسالْح)األنعام(.  

نظر رسول اهللا : سمعت أبى يقول: وروى ابن أبى حاتم عن جعفر بن محمد قال

 له النبيفقال. إلى ملك المـوت عند رأس رجل من األنصار ":   يا ملـك المـوت

يا محمد طب نفسا وقرعينا فإني بكـل  : فقال ملك الموت" ارفق بصاحبي فانه مؤمن

وال شعر في بـر وال  ) يت من طينب(واعلم أن ما في األرض بيت مدر . مؤمن رفيق

بحر إال وأنا أتفحصهم في كل يوم خمس مرات حتى إني أعرف بصغيرهم وكبيـرهم  

بأنفسهم واهللا يا محمد لو أنى أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى 

  ". يكون اهللا هو اآلمر بقبضها

قد كان رسـول اهللا  و. وقد أعطى اهللا المالئكة القدرة على التشكيل بغير أشكالهم

وأتى جبريـل  ". خليفة بن دحية الكلبي" يأتيه جبريل في صورة رجل شبيه بالصحابي

) 17:مـريم (فََأرسلْنَا ِإلَيها روحنَا فَتَمثََّل لَها بشَرا سوِياإلى مريم في صورة بشر

  .وكذلك ذهبوا إلى لوط. وجاءت إلبراهيم مالئكة في صورة بشر

ألصحابه يوما  وقد قال . منظمون تماما في عبادتهم وفي كل شئونهم والمالئكة

وكيف يصفون عنـد  : قالوا" أال تصفون كما تصف المالئكة عند ربها؟" وهو يسويهم
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رواه الجماعـة إال  " يكملون الصف األول فاألول يتراصون فـي الصـف  "ربهم؟ قال

  . البخاري

رواه " صفوفا كصفوف المالئكـة  جعلت" ما امتازت به أمته عن األمـم وأخبر 

وجاء ربك والْملَك صفا صفاعالى عن إتيان المالئكة يوم القيامةـويقول ت. مسلم
يقُوم الروح والْمالِئكَةُ صفا ال يتَكَلَّمون وميوعن وقوفهم يوم القيامة ) 22:الفجر(

وقد دلت أحاديث المعراج علـى أن  ). 38:النبأ(اَل صواباإال من َأذن لَه الرحمن وقَ

  . له في الدخول ذنالمالئكة ال تفتح ألي أحد إال إن كان قد أ

  وظيفة المالئكة

. يخبرنا القرآن الكريم وأحاديث الرسول أن المالئكة لها مع اهللا شأن وهو العبادة

  .ومع خلق اهللا شأن وهو التدبير

يسبحون، ويصلون، ويحجون، ويطيعون اهللا وال يعصـونه،  فإنهم  :أما عبادتها

  .ويخشونه تعالى

فالمالئكة عملهم الدائب وشغلهم الشـاغل وروح حيـاتهم التسـبيح     :تسبيحهم

يحملون العرش يسبحون، ويطوفون حول العـرش يسـبحون، يفعلـون أي شـيء     

ويقـول  ) 20:األنبياء(فْتُرونيسبحون اللَّيَل والنَّهار ال ي: يسبحون وكما قال تعالى

   ونرـتَغْفسيو بِـه نُونْؤميو هِمبر دمبِح ونحبسي لَهوح نمشَ ورالْع لُونمحي ينالَّذ

  ).7:غافر(ِللَّذين آمنُوا

سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد : (وروى أن أربعة منهم يقولون

). سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قـدرتك : (أربعة يقولونو) علمك

 وِإنَّا لَنَحن الْمسبحون) 165(وِإنَّا لَنَحن الصافُّون وفي سورة الصافات يقول تعالى 
حون تَكَاد السموات يتَفَطَّرن من فَوقهِن والْمالِئكَـةُ يسـب  وفي سورة الشورى يقول 

يمحالر الْغَفُور وه اللَّه ضِ َأال ِإني األرف نِلم ونرتَغْفسيو هِمبر دمبِح.  

  سئل رسول اهللا : روى مسلم في صحيحه، عن أبى ذر قال

  ".سبحان اهللا وبحمده: ما اصطفي اهللا لمالئكته أو لعباده:" أي الذكر أفضل؟ قال

  :ني عن جابر بن عبد اهللا عن رسول اهللا روى الطبرا: صالتهم
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ما في السموات السبع موضع قدم وال شبر وال كف إال فيه ملك قائم أو ملـك  " 

  ".ما عبدناك حق عبادتك: فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا. ساجد أو ملك راكع

في أصحابه إذ بينما رسول اهللا : وروى الطبراني أيضا عن حكيم ابن حزام قال

إنـي ألسـمع أطـيط    " ما نسمع من شيء قـال : أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: ال لهمق

  ".السماء، وما تالم أن تئط وما فيها موضع شبر إال وعليه ملك ساجد أو قائم

البيـت  " يحج المالئكة إلى كعبتهم التي في السـماء السـابعة واسـمها   : حجهم

  .ت الْمعمورِوالْبيالذي أقسم به تعالى في سورة الطور" المعمور

ثـم   "وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث المعراج قول رسول اهللا 

رفع بي إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفا ال يعودون إليه آخر 

  ".ما عليهم

وهـم مـن خَشْـيته مشْـفقُون    :يقول تعالى عـنهم : خشيتهم من اهللا تعالى
إن هللا مالئكة حول العرش تجرى أعيـنهم  :" وروى عن رسول اهللا ). 28:بياءاألن(

ن خشـية اهللا تعـالى،   ـريح مـتميد كأنما تنفضهم ال. مثل األنهار إلى يوم القيامة

يامالئكتي، ما الذي يخيفكم وأنـتم   {:" فيقول لهم رب العزة كما في الحديث القدسي

ض اطلعوا من عزتك وعظمتك علـى مـا   يا رب لو أن أهل األر: فيقولون}عندي؟

اطلعنا عليه، ما أساغوا طعاما وال شرابا، وال انبسطوا في فرشهم، ولخرجـوا إلـى   

  ".الصحاري، يخورون كما تخور البقر

لما خلقت النار طارت أفئدة المالئكة من أماكنهـا فلمـا   : وقال محمد بن المنكدر

  .خلق آدم عادت

لما خلق اهللا النار ذعرت منها المالئكة : قال حدثنا ابن زيد: وحدث ابن وهب قال

لمـن   {: ربنا لم خلقت هذه النار؟ وألي شـيء خلقتهـا؟ قـال   : ذعراً شديدا وقالوا

ولم يكن هللا يومئذ خلق إال المالئكة، واألرض ليس فيهـا خلـق     }عصاني من خلقي

حين من الدهرِ لَـم   هْل َأتَى علَى اِإلنسانِ: وقرأ قوله تعالى.. إنما خلق آدم بعد ذلك

:" ثـم قـال  . يا رسول اهللا ليت ذلك الحين: قال عمر بن الخطاب يكُن شَيًئا مذْكُورا

يرهم قال ال ـــله خلقا غويأتي علينا دهر نعصيك فيه؟ ال يرون: وقالت  المالئكة

  ".}ا وأجعل فيها خليفة ــق في األرض خلقــإني أريد أن أخل {
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إذا أراد اهللا  "قال رسول اهللا : واس بن سمعان رضي اهللا عنه قالوروي عن الن

أن يوحي باألمر تكلم بالوحي أخذت السموات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفا 

من اهللا عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا هللا سجدا، فيكون أول 

رواه ابـن  " ى من وحيه بمـا أراد من يرفع رأسه جبريل عليه السالم فيكلمه اهللا تعال

  . أبي حاتم وابن خزيمة والطبراني وابن جرير

مررت ليلة أسري بي بالمأل األعلى " قال وفي الطبراني عن جابر أن رسول اهللا 

  .والحلس كساء يبسط في أرض البيت" وجبريل كالحلس البالي من خشية اهللا تعالى

تعالى في القرآن أن لهم أعماال متعلقة قد أخبرنا اهللا ـف: هذه عبادتهم أما عملهم

كلفهم اهللا بأمور عرفهم العمل بها والوقـوف  " يقول ابن عباس. بخلقه، فهم جنوده

وبعضهم باألمطار والنبـات، والخسـف   . بعضهم لبني آدم يحفظون ويكتبون. عليها

  ".والمسخ والرياح والسحاب

ملكا، كما وكل تعالى للجنة  وقد وكل تعالى بالرحم ملكا، وبالجبال ملكا، وبالبحار

مالئكة موكلون بعمارتها وعمـل آالتها وأدواتهـا وأوانيهـا وغراسـها وفراشـها     

  ...ونمارقها وأرائكها

ولألفـالك  . وللنار مالئكة موكلة بعمل ما فيها، وإيقادها، وألغاللها وسالسـلها 

وبالرياح  .مالئكة تحركها وتديرها، وللشمس والقمر والكواكب وسائر ما في السماء

ثبت في الصحيح عـن  : مالئكة تصرفها وبالسحاب مالئكة تسوقه إلي حيث أمرت به

اسقى : بينما رجل بفالة من األرض إذ سمع صوتا في سحابة يقول" أنه قالالنبي 

فنظر فـإذا  . فتتبع السحابة حتى انتهت إلي حديقة فأفرغت ماءها فيها. حديقة فالن

. ما اسمك يا عبد اهللا؟ فقال فـالن : هـلفقال. مسحاةرجل في الحديقة يحول الماء ب

إني سمعت صوتا في هذه السحابة التى هذا : فقال.   االسم الذي سمعه في السحابة

فما الذي تصنع في هذه الحديقة؟ قال إني أنظر مـا  . ماؤها يقول اسقى حديقة فالن

يالي وثلـث أرده  ثلث أتصدق به وثلث أنفقه علي ع: يخرج منها فاجعله ثالثة أثالث

  ".  فيها

ومالئكـة يبلغـون   . كما وكل اهللا تعالى مالئكة يصلون على معلمي الناس الخير

ومالئكة يقفون على أبـواب المسـاجد قبـل    . من صلى عليه من أمته رسول اهللا
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الجمعة يكتبون األول فاألول، حتى إذا صعد الخطيب على المنبـر طـووا صـحفهم،    

ومالئكة يؤمنون على من يـدعون إلخـوانهم بالغيـب     .وجلسوا يستمعون   الذكر

ومالئكة تبتلى بنى آدم كما ورد فـي حـديث األبـرص    . آمين ولك مثله: ويقولون

  .واألقرع واألعمى الذي رواه البخاري ومسلم

ومالئكة يقاتلون مع المؤمنين كما فعلوا في معركة بدر وقد كانوا مـن أفضـل   

  .شهد بدرا من الصحابة على غيرهم المالئكة وفضلهم في غيرهم كفضل من

وثبت في الصحاح أن جبريل جـاء رسـول   . وكما قاتلوا أيضا في غزوة الخندق

ـ ) الغبار(زاب وعلى ثنايا جبريل النقع ــبعد رجوع األحاهللا ان رسـول اهللا  ـوك

إلـى  : فقال. أوضعتم سالحكم، فإنا لم نضع سالحنا بعد:" ول اهللاـيغتسل فقال لرس

  ".ر إلى بنى قريظةأين؟ فأشا

ومالئكة باسطوا أجنحـتهم  . وهناك مالئكة موكلة بحفظ المدينة ومكة من الدجال

  .على الشام

  وهناك مالئكة يلعنون المرأة التي ال تستجيب لزوجها، كما في الحديث الذي رواه 

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبـات غضـبان   " البخاري عن رسول اهللا  

  ". مالئكة حتى تصبحلعنتها ال

. كما في حديث مسلم. وتلعن من أشار إلى أخيه بحديدة وإن كان أخاه ألبيه وأمه

. ومن يحولون دون تنفيذ شـرع اهللا  .ومالئكة تلعن من يسب أصحاب رسول اهللا 

  . ومن يؤوى محدثاً

: ما من يوم يصبح فيه العباد إال ملكان ينزالن فيقـول أحـدهما  " وروى البخاري

  ".اللهم أعط ممسكاً تلفاً: ويقول اآلخر. أعط منفقاً خلفاً اللهم

ما من يوم طلعت فيه الشمس إال وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعهما " قال وعنه 

يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إن ما قل وكفي، خير ممـا  : خلق اهللا كلهم إال الثقلين

  ".ناديانكثر وألهى، وال غربت شمسه إال وبجنبتيها ملكان ي

إن هللا مالئكـة سـيارة فضـالء    :" أنه قال وروى في الصحاح عن رسول اهللا 

يبتغون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضـا  
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بأجنحتهم حتى يملئوا ما بين السماء واألرض فإذا تفرقوا عرجـوا وصـعدوا إلـى    

جئنا من عند : من أين جئتم؟ فيقولون :فيسألهم اهللا عز وجل وهو أعلم بهم. السماء

: قـال . عباد اهللا في األرض يسبحونك ويكبرونك ويهللـونك ويحمدونك ويسـألونك 

: قـال . ال يـا رب : وهل رأوها؟ قالوا: قال. يسألونك جنتك: اذا يسألوني؟ قالواـوم

من نارك يا : قالوا. ومما يستجيروني؟: قال. ويستجبرونك: كيف لو رأوهـا؟  قالوا

: قال، يقولون. قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا: ب  فيقولر

وله غفرت هم القوم ال يشـقى  : فيقول. رب، فيهم فالن خطاء إنما مر فجلس معهم

  .اللفظ لمسلم" بهم جليسهم

هذا ما تقوم به المالئكة في األرض ومع أهلها مما كلفهم به اهللا وأمثال ذلك كثير 

وهذه وإن كانت أعمال عامة لكل الناس فإن لكل . تصرنا على بعض أعمالهموإنما اق

  .عدد من المالئكة ملزمون بهواحد منا

  رحلة المالئكة معك

تبدأ من وجودك في بطـن  . رحلة طويلة، يصحبك فيها كوكبة من المالئكة الكرام

  .أمك مضغة، ثم تدوم ما دامت السموات واألرض

بأن الكون قائم علـى المبـدأ اإلنسـاني     -نين فقط للمؤم -وهذه الرحلة دليل 

هذا المبدأ الذي يتبناه المؤمنون ويعارضه التجريبيون، ينص عليه القـرآن  . القوى

ولَقَد كَرمنَا بني آدم وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيبات : صراحة فيقول

لْنَاهفَضيالوخَلَقْنَا تَفْض نميرٍ ملَى كَثع م)ويقول تعالى) 70:اإلسراء:  لَكُـم خَّرسو

نْها ميعمضِ جي األرا فمو اتــومي السا فم)ومع ذلك وجـد مـن   ) 13:الجاثية

المسلمين من أنكر هذا المبدأ ورفض هذه النعمة واستعلى على أن يقبل التكريم مـن  

  . لعالمينرب ا

هناك من يرى أن كوكبنا :" إبراهيم فهميوعن هذا المبدأ يقول الدكتور مصطفي 

األرض هو في أغلب االحتمال الكوكب الوحيد الذي ظهرت فيه الحياة، وبالتالي فـإن  

والكون بكل تاريخه وبنيته وخواصه إنما يمهد ألن تظهر . و محور الكونـاإلنسان ه

وهذا المبدأ يستبعد وجود أي حيـاة علـى الكواكـب    . عيةعليه الحياة البشرية الوا

األخرى بدليل أنه بعد مرور ما يزيد على عشرة باليين سنة من عمـر الكـون لـم    



  

220

وهـذا مـا يسـمى    . يتوصل أحد بعد ألي برهان يثبت وجود حياة على كوكب آخر

ألنـه   ويعترض علماء كثيرون على المبدأ اإلنساني القوى،" اإلنساني القوى" بالمبدأ

  . يجرى مضاد التجاه مسار العلم الحديث

لقد كانت النظريات القديمة ألرسطو وبطليموس ترى أن األرض ليست هي مركز 

ولكن كوبرنيقوس وجاليليو أثبتا أن األرض ليسـت هـي   . الكون بإنسانها الذي فيها

المركز، وإنما هي تدور حول مركز آخر هو الشمس ثم انتهـت األبحـاث إلـى أن    

ض مجرد كوكب متوسط الحجم يدور حول نجم متوسط هو الشمس وذلك علـى  األر

هذه المجرة ليست سوى مجرة واحدة . األطراف من مجرة عادية تسمى درب التبانة

فكيـف  . بين ما يقرب من مليون المليون من المجرات فيما يمكن رصده من الكـون 

  ".في كوكبنا المنزوي هذا؟يزعم أي مبدأ أن هذا البناء كله إنما يوجد من أجلنا نحن 

أن هذا زعم فيه عجرفة وسخف يذكران بالفلسفات القديمـة  " ثم يضيف الدكتور

التي كانت تصمم على أن اإلنسان واألرض هما المحـور والمركـز، وأن النجــوم    

  ".مجرد ثقوب صغيرة وضعت في السماء ليبتهج اإلنسان بمرآها

في ظالل القـرآن  " سيد قطب"قالهولكي نقف على وجهة النظر األخرى نذكر ما 

يقول  }هو الَّذي خَلَقَ لَكُم ما في اَألرضِ جميعاًٌ{تفسيرا لقوله تعالى من سورة البقرة 

هنا ذات مدلول عميق، وذات إيحاء عميق، إنها قاطعـة فـي أن اهللا    }لَكُمٌ{إن كلمة 

مالكا لما فيها، فاعال  خلق هذا اإلنسان ألمر عظيم، خلق ليكون مستخلفا في األرض

مؤثرا فيها، إنه الكائن األعلى في هذا الملك العريض، والسيد األول في هذا الميراث 

الواسع، ودوره في األرض إذا وفي أحداثها وتطوراتها هو الدور األول، إنـه سـيد   

  .     األرض وسيد اآللة

  .نه ليس عبداً لآللة كما في العالم المادي اليومإ

ليسـت   -وهو يستنكر كفرهم به  -التي يمتن اهللا بها على الناس هنا والنعمة 

ـ  -إلى ذلك  -ولكنها . مجرد اإلنعام عليهم بما في األرض جميعا ا ـسيادتهم على م

ومنحهم قيمة أعلى من قيم الماديات التي تحويها األرض جميعـا  . في األرض جميعا

  ".تفاع العظيمهي نعمة االستخالف والتكريم فوق نعمة الملك واالن

إنه ألمر خطير أن يدخل بعض الناس الدنيا، ويخرج منهـا، ولـم يعـرف دوره    
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  . رغم كل آيات اهللا المكتوبة والمكنونة لوضعه على الطريق. وقيمته

  : يقول أمية ابن أبى الصلت

  والشمس معها قمر يقوم    لم تخلق السماء والنجوم   

  جنة والحميموالحشر وال         قدرها المهين القــيوم   

  إال ألمر شأنه عظيم  

تلك القيمة التي بلغت حـداً أن اهللا يجعـل   . ليت بنو آدم يدركون قيمتهم عند اهللا

ولعل هـذا  . له عز وجل وبين دعائهم الدائم لبنى آدمخطا فاصال بين عبادة المالئكة

ما في إننا نفهم أن كل . األمر هو الذي يوضح لنا كيف سخر لنا اهللا ما في السموات

ولكن كيف سخر لنا اهللا ما في السموات كما . األرض مسخر لنا فهذا ما نراه بالفعل

  أخبرنا في قرآنه؟ 

ولنتأمل كيف سخرت  -يقول تعالى عن حملة العرش ومن حوله في سورة غافر 

ن بِحمـد  الَّذين يحملُون الْعرشَ ومن حولَه يسـبحو لنا أرفع المالئكة مكانا ومكانة 

را فَاغْفلْمعةً ومحر ءتَ كُلَّ شَيعسنَا وبنُوا رآم ينِللَّذ ونرتَغْفسيو بِه نُونْؤميو هِمبر 

تـي  ربنَا وَأدخلْهم جنَّات عـدنٍ الَّ ) 7(ِللَّذين تَابوا واتَّبعوا سبِيلَك وقهِم عذَاب الْجحيمِ 

 يمكالْح زِيزَأنْتَ الْع ِإنَّك هِماتيذُرو اجِهِموَأزو اِئهِمآب نم لَحص نمم وتَهدع8(و ( هِمقو

 يمظالْع زالْفَو وه ذَِلكو تَهمحر فَقَد ِئذموي َئاتيي الستَق نمو َئاتيالس.  

تَكَاد السمواتُ يتَفَطَّرن من فَـوقهِن  ي مالئكته في السموات ويقول تعالى عن باق

   الْغَفُـور ـوه اللَّه ضِ َأال ِإني األرف نِلم ونرتَغْفسيو هِمبر دمبِح ونحبسالِئكَةُ يالْمو

يمحالر)عليه السالم وقـد   وال نعلم من المالئكة أعلى قدرا من جبريل). 5:الشورى

فكان يقطع المسافة بـين السـموات واألرض   . كانت وظيفته تبليغ الوحي لبنى آدم

فما بالنـا   .نزوالً وصعوداً على مدار تاريخ البشر من آدم عليه السالم حتى محمد 

  .بمن دون جبريل من المالئكة

اهللا وكم فعـل  . أيها اإلنسان كم كرمت، وفضلت وميزت عن كثير من المخلوقات

يقول تعالى في الحـديث  . وأنت ال تعرف قيمتك وال نعمة ربك عليك. تعالى من أجلك

إنمـا أخرجنـاه   .. لو علمت قدر نفسك عندنا ما أهنتها: يابن آدم {القدسي الجليل 
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كيف صـالحته  .. فوا عجبا .. إبليس من الجنة إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك 

.}!!وتركتنا.. 

ة كلفها اهللا تعالى بك وأمرها أن تقوم عليك تبدأ معك من بطن من المالئكوتمكن 

  .أمك

حـدثنا  : روى الشيخان عن عبد اهللا بن مسعود رضى اهللا عنه قال :اللقاء األول

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعـين  :" وهو الصادق المصدوقول اهللا ـرس

ثـم  . ذلك مضغة مثل ذلك يوماً نطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في

رزقه، وأجلـه، وعملـه،   : ويؤمر بأربع كلمات يكتب. يرسل الملك فينفخ فيه الروح

  ".وشقي أو سعيد

هذا هو اللقاء األول بالمالئكة ملك يأتيك وينفخ فيك الروح ويكتب لـك شـهادة   

ة ميالدك الحقيقية ال شهادة السجل المدني التي تحتوى على بيانات ال تنفع في اآلخر

. متى تموت وأيـن : وأجلك. كم يكون وكيف: رزقك: (فيدون أربع بيانات. في شيء

  ).شقي أنت أم سعيد: ثم مصيرك. خير هو أم شر: وعملك

اني أما لقاءك الثاني مع المالئكة فعندما يكتمل مدة حملك في بطن أمك  :اللقاء الث

ا ليخرجـك، وهـو   فيرسل اهللا إليك ملك. أشهر ويبدأ موعد خروجك إلى الدنيا تسعة

جعلت لـك  : يا ابن آدم {: الملك الموكل باألرحام يقول تعالى في هذا الحديث القدسي

. وغطيت وجهك بغشاء رقيق حتى ال تتأذى برائحة الطعام. قرارا مكينا في بطن أمك

وجعلت لك متكأين، متكـأ عـن   . وحولت وجهك في ظهر أمك حتى ال يؤذيك التنفس

أما الذي عن يمنيك فالكبد وأما الذي عن شمالك فالطحال  .يمينك، ومتكأ عن  شمالك

ولما حـان  أفيقدر على هذا أحد غيري؟. وعلمتك القيام والقعود وأنت في بطن أمك

فأخرجك على ريشة مـن  . موعد وضعك أرسلت إلى الملك الموكل باألرحام ليخرجك

وجعلت . ى عليهاوأنت ليس لك سنا تقطع بها وال يدا تفتح بها وال رجال تمش. جناحه

لك عرقان رقيقان في صدر أمك يخرجان لك لبنا سائغا حار في الشتاء، بـارد فـي   

وجعلت الحنان في قلب أبويك، فال يأكالن حتى تأكـل وال يشـربان حتـى    . الصيف

  أفيقدر على هذا أحد غيري؟. تشرب

واشتد ظهرك بارزتني بالمعاصي في الخلوة ومع الجماعة ولم . ولما قوى عودك
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وإن اسـتغفرتني  . وإن دعوتني  أجبتك. ومع ذلك إن سألتني أعطيتـك. ستح منىت

  .}وأنا الجواد الكريم؟ . من أكثر منـى جودا وكرما: يا ابن آدم. غفرت لك

ث اء الثال عندما تخرج إلى الدنيا يستقبلك ملكان يحفظان جسدك ويؤمنـان  :اللق

وما ) 1(والسماء والطَّارِق : ل تعالىيقو. حياتك حتى يأتي أمر اهللا فيخليا بينه وبينك

). الطـارق (ِإن كُلُّ نَفْسٍ لَما علَيها حـافظٌ ) 3(النَّجم الثَّاقب ) 2(َأدراك ما الطَّارِقُ 

الْمـوتُ   وهو الْقَاهر فَوقَ عباده ويرسُل علَيكُم حفَظَةً حتَّى ِإذَا جاء َأحـدكُم ويقول  

طُونفَرال ي مهلُنَا وسر فَّتْهتَو)إنها حراسة خاصة لكل إنسان على حده، ). 61:األنعام

سواء منْكُم من يقول تعالى. وينتهي دورهما. ن ميالده إال عند موتهـال يفارقانه م

ـَللَّيلِ وسَأسر الْقَوَل ومن جهر بِه ومن هو مستَخْف بِا لَـه  ) 10(ارِب بِالنَّهـارِ  ــ

  ). الرعد(ونَه من َأمرِ اللَّهــه ومن خَلْفه يحفَظُــباتٌ من بينِ يديــمعقِّ

ليس مـن  : وروى أبن المنذر وأبو الشيخ عن على رضى اهللا عنه في هذه اآلية

ه حائط أو ينزوي في بئر، أو يأكلـه  عبد إال ومعه مالئكة يحفظونه من أن يقع علي

  .فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين القدر. سبع  أو غرق أو حرق

ع اء الراب فيرسل اهللا إليك ملكـين  . يتم هذا اللقاء عندما تبلغ الرشد والحلم :اللق

كرامـا  ) 10(وِإن علَيكُم لَحـافظين  يحفظان لك أعمالك وأقوالك جميعا يقول تعالى 

 بِين11(كَات (لُونا تَفْعم ونلَمعي)ويقول تعالى  ). االنفطار  ـنانِ عتَلَقِّيتَلَقَّى الْمِإذْ ي

 يدـالِ  قَعالشِّم نعينِ وم17(الْي (يدتع يبقر هيلٍ إال لَدقَو نظُ ملْفا يم)ق.(  

يكتب كل ما تكلم  ولٍ إال لَديه رقيب عتيدما يلْفظُ من قَقال ابن عباس في قوله 

أكلت، شربت، ذهبت، جئت، رأيت، حتى إذا : به من خير أو شر حتى إنه ليكتب قولة

كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شـر وألقـى   

). 39:الرعد(وعنْده ُأم الْكتَابِ يمحوا اللَّه ما يشَاء ويثْبِتُوذلك قوله تعالى . سائره

يا ابن آدم بسطت لك صحيفة، ووكل بك ملكان :" وقال الحسن البصري في هذه اآلية

أحدهما عن يمينك، واآلخر عن يسارك، فأما الـذي عـن يمينـك فـيحفظ     . كريمان

 فاعمل ما شئت، أقلل أو أكثر، حتى. وأما الذي عن يسارك فيحفظ السيئات. الحسنات

إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامـة،  

وكُلَّ ِإنسانٍ َألْزمنَاه طَاِئره في عنُقه ونُخْرِج لَه يـوم الْقيامـة   فعند ذلك يقول تعالى 

ثـم  ) اإلسـراء (علَيك حسيبا اقْرْأ كتَابك كَفي بِنَفْسك الْيوم) 13(كتَابا يلْقَاه منشُورا 
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  ".عدل واهللا فيك من جعلك حسيب نفسك: يقول الحسن

إن صاحب " قالوروى الطبراني في معجمه الكبير عن أبى أمامه أن رسول اهللا 

الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر اهللا منها 

  ".ألقاها، وإال كتبت واحدة

امسا اء الخ مع ملك من المالئكة جعله اهللا لك قرينا يلهمك الخيـر ويحثـك    :للق

عليه، وهو مقابل للقرين من الجن الذي يحث على الشر والمعصية ومخالفة الرحمن 

ن أحد إال ـا منكم مـم:" الـه قـأن ن رسول اهللا ـروى مسلم ع. واتباع الشيطان

ـ ـذا تبيان لقـوه". ة ـئكوقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من المال عالى ـوله ت

ِنيدالنَّج نَاهيدهو)10:البلد  ( ااهوا سمنَفْسٍ وو)ـا  ) 7اهتَقْوـا وهورا فُجهمفََألْه
  ).الشمس(

يروى البخاري عن أبى هريرة لقاءك السـادس مـع المالئكـة     :اللقاء السادس

ئكة يتعاقبون مالئكة بالليـل ومالئكـة بالنهـار    المال" قال رسول اهللا : قال. الكرام

ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسـألهم  . ويجتمعون في صالة الفجر وصالة العصر

تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهـم  : كيف تركتم عبادي  فيقولون: وهو أعلم فيقول

ع تقرير عام وهذان الملكان المتعاقبان غير الحفظة والكتبة فهم موكلون لرف". يصلون

  .يومي عنك إلى اهللا تعالى

هذا ويعرف المالئكة في السموات حالك مع باقي بنى آدم، وذلك مـن بعضـهم   

أن مالئكة اهللا يعرفون : فقد روى عن رسول اهللا . البعض ويذكرون بنى آدم باالسم

 فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة اهللا ذكروه بينهم وسموه. بنى آدم ويعرفون أعمالهم

وإذا نظروا إلى عبد يعمـل بمعصـية اهللا   . نجا الليلة فالن. أفلح الليلة فالن: وقالوا

  ".هلك فالن الليلة: ذكـروه بينـــهم وسموه وقالوا

كما أنهم وهم في السموات يتحاورون في شئون بنى آدم التي تـنفعهم وترفـع   

ـ    . درجاتهم عند اهللا اس أن في سنن الترمذي ومسند أحمد عـن عبـد اهللا بـن عب

أتاه في (ورة ـأتانى الليلة ربى تبارك وتعالى في أحسن ص:" قال ول اهللا ـــرس

فوضع يـده  . ال: قلت }يا محمد هل تدرى فيم يختصم المأل األعلى؟  {فقال ). المنام

فقال . بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السموات وما في األرض
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فـي الكفـارات   . نعـم : قلـت  }المــأل األعلى؟  يا محمد هل تدرى فيم يختصم {

ى األقـدام  ـوالمشي عل. المكث في المساجد بعـد الصلوات: والكفارات. والدرجات

صدقت يا محمد ومن فعـل  {ال  ـق. وضوء على المكارهـإلى الجماعات، وإسباغ ال

إذا . يا محمـد : ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه وقال

اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحـب المسـاكين، وان   : ليت فقلص

وإذا أردت بعبـادك فتنـة فاقبضـني إليـك غيـر      . وتتوب على. تغفر لي وترحمني

  ".إفشاء السالم، وإطعام الطعام والصالة بالليل والناس نيام: والدرجات. }مفتـون

ابع اء الس مع المالئكة فيكون عند قبض روحك  –ا في الدني –أما لقاءك األخير  :اللق

ستلتقي بملـك  . فإن الذي يقبضها أيضا ملك. فكما أن الذي نفخ فيك هذه الروح ملك

حتى ِإذَا جاء َأحدكُم الْمـوتُ تَوفتـه   : الذي يأتيك ومعه أعوان ومساعدون. الموت

طُونفَرال ي مهلُنَا وسر)حيث يختلـف  . ة حسب عملكوسترى المالئك). 61:األنعام

النزع لروح المؤمن عن روح الكافر من حيث شكل المالئكة وأسلوب النزع والتعامل 

ولَو تَرى ِإذْ الظَّاِلمون في غَمـرات الْمـوت والْمالِئكَـةُ    يقول تعالى. مع المحتضر

نوزتُج موالْي كُموا َأنفُسَأخْرِج يهِمدطُوا َأياسب  لَى اللَّهع تَقُولُون ا كُنتُمونِ بِمالْه ذَابع

ونتَكْبِرتَس هاتآي نع كُنتُمقِّ والْح رغَي)93:األنعام .(  

و تَرى ِإذْ يتَوفى الَّذين كَفَروا الْمالِئكَةُ يضـرِبون وجـوههم وَأدبـارهم    ـَولويقول

 ذَابذُوقُوا عورِيقالْح)50:األنفال .(  

تبين بتفصيل أكثر، طريقة نزع الروح وأسلوب التعامل مع  وأحاديث رسول اهللا 

  . صاحبها

هو في غايـة الرقـة والتلطـف    . ن فلهم شأن آخر، وأسلوب مغايروأما المؤمن

نَزُل علَيهِم الْمالِئكَـةُ َأال  ِإن الَّذين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَوالبشر يقول تعالى 

وندتُوع ي كُنْتُمالَّت نَّةوا بِالْجرشَأبنُوا وزال تَح30(تَخَافُوا و( اةيي الْحف اُؤكُمِليَأو ننَح

ا تَدا ميهف لَكُمو كُمـَا تَشْتَهِي َأنفُس نُزال من )31(عونالدنْيا وفي اآلخرة ولَكُم فيها م

  ).فصلت()32(ٍغَفُورٍ رحيم

وعندما تنزل في قبرك ال تكون في مثواك األخير كما يقولون، بل هـي مرحلـة   

فعندما تنزل قبرك ويتركـك المشـيعون،   . تسمى بحياة البرزخ. بـين الدنيا واآلخرة
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بيت الوحشـة    أهلك وجيرانك  وأحبابك، وتبقى وحدك في بيت الغربة، بيت الوحدة،

وفـي  . عبدي رجعـوا وتركـوك   {: تسمع من ينادى عليك. بيت الظلمة، بيت الدود

وأنـا الحـي الـذي ال    . ولو ظلوا معك ما نفعوك ولن ينفعك إال أنـا . التراب دفنوك

  . وهنا تلتقي بالمالئكة، ولكن في لقاء فريد، فتراهم بعد أن كنت ال تراهم. }يموت

، أن المؤمن لجليل البراء ابن عازب عن رسول اهللا يروى هذا اللقاء الصحابي ا

مـن  : لهفيأتيه ملكان شديدا االنتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيقوالن" إذا نزل في قبره

فذلك حين يقـول اهللا  . ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن

: فيقولالثَّابِت في الْحياة الدنْيا وفي اآلخرةيثَبتُ اللَّه الَّذين آمنُوا بِالْقَولِ عز وجل 

  ". أن صدق عبدي: وينادي مناد من السماء. ربى اهللا، ديني اإلسالم، ونبيي محمد 

ويأتيه ملكان شديدا االنتهـار فينتهرانـه ويجلسـانه     " أما العبد الكافر أو الفاجر

هـاه ال  : ما دينك؟  فيقـول : لهوالنفيق. هاه ال أدرى: من ربك؟ فيقول: لهفيقوالن

محمد: فيقال. فما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فال يهتدي السمه: فيقوالن. أدري

. ال دريت وال تليت: فيقوالن. هاه ال أدرى، سمعت الناس يقولون ذلك.. هاه: فيقول

  .رواه البخاري ومسلم وغيرهما" فينادي مناد أن كذب عبدي

إنه يكون اللقاء األكبر بين اإلنسان والمالئكة ألن يوم القيامـة  أما يوم القيامة ف

حيث يلتقي سكان األرض بسكان السماء  ويلتقي األولون . يوم التَّالقمن أسمائه 

ونُفخَ في الصورِ ذَِلك يـوم الْوعيـد   يقول تعالى . باآلخرين، ويلتقي الخالق بالخلق

أما . فالسائق والشهيد من المالئكة) ق(سٍ معها ساِئقٌ وشَهِيدوجاء ت كُلُّ نَفْ) 20(

السائق فسيكون دليال لك لمكان الحساب وللموقف الذي ستقف فيه، وأما الشهيد فإنه 

ويبدو أن هذا الشهيد هو نفسـه  . سيقدم تقريرا موجزا عن حالتك التي عرفها عنك

ذَا ما لَدي عتيد ـَاَل قَرِينُه هـَوققول تعالى ي. القرين الذي التقى بك في اللقاء الرابع

)23 ( يدنكُلَّ كَفَّارٍ ع نَّمهي جا فيَألْق)24 ( ٍرِيبم تَدعرِ منَّاعٍ ِللْخَيم)25 ( عَل معي جالَّذ

يدذَابِ الشَّدي الْعف اهيفََألْق ا آخَرِإلَه اللَّه. ر، فهو قرين الجن  أمــا قرينه اآلخ قَاَل

يدعاللٍ بي ضف كَان نلَكو تُها َأطْغَينَا مبر قَرِينُه)ق. (  

وسيأتي رب العزة في ظلل من المالئكة والغمـام، وستصـف المالئكـة حـول     

ثم وبعـد الحسـاب   . وسيقومون باإلشراف على حسابهم من رب العالمين. الخالئق

. إلى الجنة مهنئـين ومسـلمين، ومـرحبين، ومبشـرين     فإنهم يسوقون المؤمنين
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ويسوقون الكافرين إلي جهنم وبئس المصير فيلقونهم في النار إلقاء ويدعونهم دعاّ، 

  . ويأخذونهم بالنواصي واألقدام، في مشهد صعب ومهين

حتى إذا ما أدرك بعضهم بعضا وألقوا في جهنم داخرين تلقتهم زبانية جهنم من 

َألَم يْأتكُم رسٌل مـنْكُم يتْلُـون   تونهم ويقرعونهم، ويوبخونهم، يقولونالمالئكة يبكَ

  ). 71:الزمر(علَيكُم آيات ربكُم وينْذرونَكُم ِلقَاء يومكُم هذَا

  :أما المؤمنون فلهم شأن آخر

ي كُنتُمالَّذ كُمموذَا يالِئكَةُ هالْم متَتَلَقَّاهو وندتُوع)103:األنبياء.(  

م هِملَيع خُلُوندالِئكَةُ يالْمابٍ ـِوكُلِّ ب ـى  ) 23(نقْبع معفَن تُمربا صبِم كُملَيع المس

ليكون تالق ليس بعـده  . وهكذا تنتهي بك الرحلة في إحدى الدارين). الرعد(الدارِ

  .فراق

ة مواقف متباينة، فبينما أنكـر وجـودهم الـبعض    وقد كان لبنى آدم مع المالئك

  .  وادعى آخرون أنهم بنات اهللا وأنهم إناثا. عبدهم آخرون

أن نؤمن بهم وبأنهم عبيد هللا، وجنوده، ورسله إلى  :وعقیدة اإلسالم في المالئكة

. الناس، وأنهم بالوصف والكيفية التي وصفت لنا من اهللا تعالى أو مـن رسـوله   

ويعود األمر كما كان أوال قبـل  . ن يوم القيامة كما تموت كل الخالئقوأنهم سيموتو

  .واألمر يومِئذ ِللَّه" كان اهللا وال شيء معه، وال غيره، وال قبله".بدء الخلق

  

  

  الجن والشياطين

  . ولكنهم يستطيعون صعود السماء. يسكنون األرض معنا. خلق من خلق اهللا

ورغـم أن لهـم   . وليسو مالئكة. البحر فإننا ال نراهمورغم انهم يملئون البر و

وسموا جنـا الجتنـانهم أي   . قدرات أكثر من اإلنس، إال أن اإلنس أعلى منهم مرتبة

). 27:األعـراف (ِإنَّه يراكُم هو وقَبِيلُه من حيثُ ال تَـرونَهم استتارهم عن العيون 

د خَلَقْنَا اإلنسان من صلْصالٍ من حمـٍإ مسـنُونٍ   ولَقَ: يخبرنا تعالى عن خلقهم بقوله

فهذه اآلية األخيـرة تـنص   ). الحجر(والْجان خَلَقْنَاه من قَبُل من نَارِ السمومِ) 26(
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  .علي أصل خلقهم ووقته

ـ : والسموم من نَارِ السمومِفكـما تخبر اآلية  :أما أصلهم ذة الريح الحادة الناف

قال ابـن  ). 15:الرحمن(وخَلَقَ الْجان من مارِجٍ من نَارٍ:ويقول تعالى. في المسام

  .اللهب المختلط بسواد النار: المارج: وقـال النووي. أي من طرف اللهب: عباس

والْجان خَلَقْنَاه من     فاآلية توضح انهم خلقوا قبل اإلنس لقوله  :أما وقت خلقهم 

ُلقَب.  

فيما رواه عنه الحاكم والطبرانـي والبيهقـي بإسـناد    والجن أصناف كما اخبر

فصنف يطير في الهواء، وصنف حيات وكالب، وصنف : الجن ثالثة أصناف" صحيح 

  .أي يقيمون ويرتحلون". يحلون ويظعنون

والجن من سكان األرض وإن كانوا يفضـلون األمـاكن الخاليـة مـن اإلنـس      

هم من يسكن في جزائر البحور، ومنهم من يسكن فـي المزابـل   كالصحراوات، ومن

وروى ابن حجر عن ابن أبى الدنيا، وأبـو  . والخرابات ومنهم من يسكن مع اإلنس

ما من أهـل بيـت مـن    " بكر ابن عبيد في مكايد الشيطان كالهما عن يزيد بن يزيد

م نزلـوا  المسلمـين إال وفي سقف بيتهم من الجن من المسلمين إذا وضع غـذاؤه 

  ".فتغدوا معهم، وإذا وضع عشاؤهم نزلوا فتعشوا معهم يدفع اهللا بهم عنهم

وروى ابن ماجة والنسائي وأبو داود واإلمام أحمد عن زيد بن أرقم أن رسـول  

اللهم إني أعوذ : إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخالء فليقل:" قال اهللا 

كذلك يسكن الجن الشقوق والجحور، . اضرةح: ومحتضرة". بك من الخبث والخبائث

  ". ال يبولن أحدكم في جحر" وقد روى النسائي عن النبي 

. فقد وردت عدت أحاديث صحيحة تبين أنهـم يـأكلون ويشـربون    :أما طعامهم

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب أحدكم :" أنه قال وروى مسلم عن رسول اهللا 

: وقال وهب بن منبـه ". ل بشماله ويشرب بشمالهـن يأكفليشرب بيمينه فإن الشيطا

  .ليس كل الجن يأكلون فمنهم صنف من الريح ال يأكلون وال يشربون

وتـروى  .ِإنَّه يراكُم هو وقَبِيلُه من حيـثُ ال تَـرونَهم  : يقول تعالى :قدراتهم

وروى . الحيوانـات األحاديث الصحيحة أنهم يتشكلون ويتصورون بأشكال اإلنس أو 

الحيات مسخ الجن كما :" قال ابن حبان والطبراني وصححه األلباني ان رسول اهللا 
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الكلب األسود شـيطان  : وقال ابن تيمية". مسخت القردة والخنازير من بنى إسرائيل

الكالب والجن تتصور بصورته كثيراً وكذلك بصورة القط األسود ألن السواد أجمـع  

  . هـ. أ" غيره وفيه قوة حرارة للقوى الشيطانية من

اللهـم إنـي   :" كان إذا دخل الخالء قال وروى البخاري ومسلم عن رسول اهللا 

  ".أعوذ بك من الخبث والخبائث

والجن في هذا األمر كاإلنس أديان، وملل، ومذاهب، وهـم   :عقائدهم ودياناتهم

معشَر الْجِن واِإلنسِ  يا: يقول تعالى. مكلفون بالتكاليف الشرعية المكلف بها اإلنس

) 130:األنعام(َألَم يْأتكُم رسٌل منْكُم يقُصون علَيكُم آياتي وينذرونَكُم ِلقَاء يومكُم هذَا

وان كانت النبوة والرسالة تكون من اإلنس، وليس من الجن رسـل، ولكـن مـنهم    

المسلم والنصراني واليهودي وغيـرهم،   ونظرا لتكليفهم كاإلنس فإن منهم. منذرين

وقـد  . ومنهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم الطائع ومنهم العاصي، والتقى والفـاجر 

وَأنَّا منَّا الصاِلحون ومنَّا دون ذَِلك كُنَّا طَراِئقَ قددااخبرنا تعالى بذلك عنهم إذ قالوا
ومـا خَلَقْـتُ الْجِـن واِإلنـس إال     العبادة  كما أن الغاية من خلقهم هي). 11:الجن(

  .ِليعبدونِ

وأخرج ابن جرير عن وهب بن منبه أنه سئل عن الجن هل يأكلون ويشـربون  

فأما خالص الجن فهم ريـح ال  : هم أجناس:" ويموتون ويتناكحون ويتناسلون؟ فقال

ـ  أكلون ويشـربون  يأكلون وال يشربون وال يموتون وال يتوالدون، ومنهم أجناس ي

  ".  ويموتون ويتناكحون

وألن اإلنس أكرم من الجن وأرفع درجة وأعلى مقاماً فإنهم يحسدونهم وأيضـا  

  .وهم يعرفون مكانة بنى آدم في الكون ربما اكثر من بنى آدم أنفسهم. يخافون منهم

وقد روى البخاري ومسلم ". عين إنسية وعين جنية: العين عينان:" قال ابن القيم

: رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال أم سلمة رضى اهللا عنها أن النبي  عن

  . يعنى من الجن. نظرة:  والسفعة" استرقوا لها فإن بها نظرة" 

  االستعانة بالجن

نظراً لقدرات الجن التي ال يمتلكها اإلنس كـالطيران والصـعود إلـى السـماء     

كة، وإمكانية رؤية اإلنس مـع عـدم   وسماعهم ما ال يسمعه اإلنس من حديث المالئ
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وال رؤية اإلنس لهم، فقد تم تعاون بين بعض اإلنس والجن، وهو تعـاون محـرم   

اتَّقُوا اللَّهانِ وودالْعلَى اِإلثْمِ ونُوا عاوتَع الكهانـة (ونتج عن هذا التعاون ما نسميه (

القدرات التـي ذكرناهـا   ، ففي كالهما يستعين اإلنسي بالجني في استخدام )السحر(و

وفي مقابل ذلك يتسود الجني . وذلك في إضالل إخوانه من اإلنس وغشهم وخداعهم

فيقوم اإلنسي بطاعة الجني، وتلبية أوامره، وجعل  -واألصل العكس  -على اإلنسي 

الناس الذين كرمهم اهللا وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيال، يتذللون لهم وينادونهم 

حيـث  . هار الجني بمظهر األكرم واألرفع وربما يصل األمر إلى العبادةباألسياد، وإظ

يطلب اإلنسي منهم العفو والصفح، فضال عن شفاء األمـراض، ومعرفـة الغيـوب،    

. ويستعذب الجني ذلك فيطلب ما ال يؤتى إال بمشـقة وكلفـة  . والكشف عن المخبوء

وقد يغالي الجني . يقولون كما" لبن العصفور" ويلبى اإلنسي ما يطلبون حتى لو طلبوا

في التدلل والتأله ويطلب من اإلنسي أعماال كفرية صريحة، وال يتورع اإلنسي عـن  

  .فعلها

وأصل الكهانة كما عرفنا أن الشياطين يصعدون في السماء ليتسمعوا األخبار، ثم 

ورغم انه قد حيل بينهم وبين خبـر السـماء   . يلقونها على الكهان ومعها مائة كذبة

إال أن الكهانة مازالت موجـودة بـين    ديد الحراسة في السماء بعد بعثة النبي لتش

ورغم أن الجن فقدوا هذه القدرة بمـنعهم مـن   . الناس حيث توارثوها جيال بعد جيل

مصدر المعلومات إال أنهم مازالوا يضحكون على كثير من اإلنس، بأنهم مازالوا على 

  .عهدهم وسلطانهم، وأنهم يعلمون الغيب

وكذلك السحر فهو تعاون بين جنى مارد وبين إنسي كافر، يقـوم فيـه الجنـي    

بأعمال شيطانية مستعينا بعدد غفير من بنى جنسه من الجن المغلوب علـى أمـره   

فيأتون بأعمال على يد اإلنسي فيخفون أشياء ويظهرون أخرى، ويرفعون أشخاصـاً  

داع ألعين الناس، أو أن ـا خا شابه ذلك، كذلك يقومون بأعمال فيهـفي الهواء، وم

والذي يتلبس فيه الجنـي اإلنسـي ثـم    " التنويم المغناطيسي" يقوموا بعمل ما يسمى

يسأله إنسي وسيط عن أمور ينطق بها الجني على لسان اإلنسي المنـوم، كبيانـات   

لبطاقات الهوية أو أشياء خاصة ألحد الجالسين معهم، والجني بالطبع يـرى مـا ال   

  .ذاوهك.... نراه

. وقد حرم اإلسالم كل هذه األمور تحريماً بلغ بها حداً أن أعتبرها مـن الكبـائر  
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وَأنَّه كَان رِجاٌل من اِإلنسِ يعوذُون بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقًـا : يقول  تعالى
كَفَـروا يعلِّمـون النَّـاس     وما كَفَر سلَيمان ولَكن الشَّياطينويقول تعالى). 6:الجن(

السحر وما ُأنزَِل علَى الْملَكَينِ بِبابَِل هاروتَ وماروتَ وما يعلِّمانِ من َأحد حتَّى يقُوال 

ءرالْم نيب بِه قُونفَرا يا ممنْهم ونلَّمتَعفَي تْنَةٌ فَال تَكْفُرف نا نَحِإنَّم    ـمـا همو جِهوزو

  ـنوا لَمملع لَقَدو مهنفَعال يو مهرضا يم ونلَّمتَعيو إال بِِإذْنِ اللَّه دَأح نم بِه يناربِض

ـ   لَمعكَـانُوا ي لَو مهَأنفُس ا بِهوا شَرم لَبِْئسو خَالق نم ةري اآلخف ا لَهم اهوناشْتَر
سورة البقرة تتحدث  وآيات سورة الجن تتحدث عن االستعاذة وآيات). 102:البقرة(

  .عن االستعانة، وكالهما محرم في اإلسالم

مـن   -أي يخافون  -كانت الجن يفرقون :" روى ابن أبى حاتم عن عكرمة قال

ول قفي. اإلنس كما يفرق اإلنس منهم أو أشد، فكان اإلنس إذا نزلوا واديا هرب الجن

نراهم يفرقون : فقال الجن -يعني من الجن  -سيد القوم نعوذ بسيد أهل هذا الوادي 

  ".منا كما نفرق منهم، فدنوا من األنس فأصابوهم بالخبل والجنون

وجاء اإلسالم وأبطل هذه العادة الجاهلية، فروي مسلم عن خوله بنـت الحكـيم   

أعوذ بكلمات اهللا التامات من : المن نزل منزالً ثم ق" يقول سمعت رسول اهللا : قالت

  ".شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحـل من منزله ذلك

أضللت إبال لي فخرجـت  : وذكر القرطبي في تفسيره عن خزيم بن فاتك أنه قال

أعوذ : في طلبها حتى إذا كنت ببارق العراق فأنخت راحلتي ثم عقلتها ثم أنشأت أقول

  :ي جمل فإذا بهاتف من الليل يهتف ويقولبسيد هذا الوادي ثم وضعت رأسي عل

  ثم اقرأ آيات من األنفـال          أال فعذ باهللا ذي الجـالل

  ما هول الجن مـن األهوال          ووحد اهللا وال تبـــالي

  :فانتبهت فزعا فقلت

  أرشـد عندك أم تضـليل         يا أيها الهاتف ما تقـول

  :فأجابني

  أرسـله يدعو إلي النجاة         هذا رسول اهللا ذو الخيرات 

  يأمره بالصوم وبالصالة          ويـنزع الناس عن الهنات 
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  .وكان هذا سببا في إسالمه

* * * * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الشيـطان

ولكنه لم يكن مخلصا . أشهر مخلوقات اهللا علي اإلطالق وكان من أعبد عباد اهللا

يضـمره فـي نفسـه مـن الكبـر      في عبادته، فسقط في أول ابتالء، وبدا ما كان 

ي ثمن، حتى أنـه  أواالستعالء، وحب النفس إلي درجة األنانية، وحب الشهرة ولو ب

فرط في مكانة سامية بين المالئكة، وجنة عاليـة عنـد ربـه حبـا فـي الشـهرة       

وأوصلته عبادته ألن يسكن مع المأل األعلى في السـموات رغـم أنـه    . واالستعالء

إال أنه لم يقنع بمـا  . المالئكة رغم أنـه من   الجن مخلوق أرضي، وأن يعيش مع

له مكانة متميـزة عـن   وصل إليه، إذ وجد نفسه رغم فضيلة المكان والسكان ليس



  

233

  .غيره، وأنه أصبح واحد في باليين من المالئكة

وكان اهللا يعلم ما يدور في نفسه ومع ذلك رقاه، وعاله حتى يكون السقوط مريعا  

عز وجل، وهي أن يجعل منه فتنة وبالء للمخلوقات التي هيـأ   وأيضا لحكمة يريدها

  .لها أرضه وهم البشر

ونال الشيطان ما أراد وأصبح األشهر في المخلوقات حتى فاقت شهرته شـهرة  

المالئكة جميعا، واألنبياء قاطبة، وليس من مخلوق في أي مكان وفي أي زمـان إال  

وظهر كثير من خلق اهللا علي األرض ال بل أنه عبد من دون اهللا، . ويعرف الشيطان

  .يعرفون اهللا ولكنهم يعرفون الشيطان

" ل أفلح الشيطان بذلك؟ بالطبع خسر خسرانا مبينا، وكما قال الكتاب المقدسـه

  ".ما الفائدة لو كسبت العالم كله، وخسرت نفسك؟

 وأطلق علي هذا المخلوق. في كالم العرب يطلق علي كل عات متمرد" الشيطان" 

  .لعتوه وتمرده علي ربه

الَّذين آمنُوا يقَاتلُون في سبِيلِ اللَّه والَّـذين كَفَـروا   من أسمائه أيضا الطاغوت 

يقَاتلُون في سبِيلِ الطَّاغُوت فَقَاتلُوا َأوِلياء الشَّيطَانِ ِإن كَيد الشَّيطَانِ كَـان ضـعيفًا  
يـئس  : وأبلـس . بمعني من ال خير فيـه " إبليس" ئه أيضاومن أسما). 76:النساء(

  .وتحير

وفي هـذا  ). 50:الكهف(إال ِإبليس كَان من الْجِنيقول تعالى عن أصل إبليس

دليل واضح وصريح علي أن أصل إبليس من الجن، وال نلتفت إلي قول من قـال أن  

وِإذْ قُلْنَا ِللْمالِئكَة اسجدوا ىإبليس كان من المالئكة واستدلوا علي ذلك من قوله تعال

فإن كان قد التبس عليهم األمر من هـذه  ). 34:البقرة(آلدم فَسجدوا إال ِإبليس َأبى

وعلي ذلك نفهـم مـن    إال ِإبليس كَان من الْجِنفقد أزال اهللا اللبس صراحة. اآلية

يس كان يعامل معاملتهم لـذلك كـان األمـر    اآلية األولي أن األمر كان للمالئكة وإبل

ومعلوم من القرآن أن خَلَقْتَني من نَارٍيشمله، ولم ينكر إبليس أنه من الجن بل قال 

  .الذي خلق من النار الجان

فنحن بذلك نجزم أن إبليس كان من الجن، ولم يكن أبدا من المالئكـة وإن كـان   

نجزم به هل إبليس هو أبو الجن كمـا أن   ولكن الذي ال نستطيع أن. يعامل معاملتهم
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وهو أمر ال يعنينا أن يكون هو .. آدم هو أبو البشر؟ لم يصل إلينا في هذا األمر دليل

  .أبوهم أو أحدهم

ولقد أهلك إبليس نفسه عندما عصي ربه عن سبق إصرار، عامدا متعمدا وذلـك  

سجد الْمالِئكَةُ كُلُّهم َأجمعون فَ: عندما أمر اهللا المالئكة أن يسجدوا آلدم فكان كما قال

)73 (رِينالْكَاف نم كَانو رتَكْباس يسلإال ِإب  لم تكن خطيئة إبليس سهوا أو خطأ فـي

الفهم أو عن غير قصد وإنما كان كما قال اهللا تعالى كفرا واسـتكبارا، وأعطـاه اهللا   

. ولكن إبليس لم يفعل. لهره فيغفرالفرصة ليراجع نفسه، ويندم علي ما فعل ويستغف

ولعنه وطرده من جواره، وأخرجه من بين المالئكة وأنزله . فاستحق ما وعده اهللا به

  .إلي أسفل سافلين

داخلها، فقد عمد إلي آدم .. داخلها.. وعلم إبليس بهذا المصير، وأن مصيره النار

قال تعالى : احاً عظيماًونجح إلي حد كبير بل نجح نج. وبنيه وراح يتفنن كيف يغويهم

) 20(ولَقَد صدقَ علَيهِم ِإبليس ظَنَّه فَاتَّبعوه إال فَرِيقًا من الْمـْؤمنين  في سورة سبأ 

   ـي شَـكا فنْهم وه نمم ةربِاآلخ نْؤمي نم لَملْطَانٍ إال ِلنَعس نم هِملَيع لَه ا كَانمو

بريظٌوفح ءلَى كُلِّ شَيع ك.  
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  خلق اإلنسان

يوم الجمعة، اليوم السابع من أيام األسبوع، كان ميالد أول البشر  : تاريخ الميالد

يا َأيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّـذي  . وأصل البشرية جميعا ذكورا وإناثا. اإلنسان األول

و ةداحنَفْسٍ و نم خَلَقَكُم اتَّقُوا اللَّهو اءسنا ويراال كَثا رِجمنْهثَّ مبا وهجوا زنْهخَلَقَ م

  ).1:النساء(الَّذي تَساءلُون بِه واألرحام ِإن اللَّه كَان علَيكُم رقيبا

وهذا هو اسم المخلوق البشرى األول  -فضيلة من إحدى الفضائل أن يخلق آدم 

خير يوم طلعت فيه الشـمس  " أنه قال روى مسلم عن رسول اهللا . الجمعةيوم  -

  ". وفيه تقوم الساعة. وفيه أخرج منها. وفيه أدخل الجنة. فيه خلق آدم. يوم الجمعة

وكان من فضل اهللا علي آدم وبنيه أن اهللا خلقه بعد أن أصبح كل شـيء معـد   

  .ومهيأ لوجوده في السماء واألرض

خلق اإلنسان بأدق التفاصيل وعن مراحل خلقه جميعـا فـي    يخبرنا القرآن عن

ما لَكُم ال يقول تعالى . أطوار 7آية والتي نعلم منها أن اإلنسان خلق في  70حوالي 

  ).نوح(وقَد خَلَقَكُم َأطْوارا) 13(تَرجون ِللَّه وقَارا 

يا َأيها النَّـاس  : جهذه األطوار السبع جمعها تعالى في آية واحدة من سورة الح

 ـنم ثُم لَقَةع نم ثُم نُطْفَة نم ابٍ ثُمتُر نم فَِإنَّا خَلَقْنَاكُم ثعالْب نبٍ ميي رف كُنْتُم ِإن 

َأجلٍ مسمى ثُـم   مضغَة مخَلَّقَة وغَيرِ مخَلَّقَة ِلنُبين لَكُم ونُقر في األرحامِ ما نَشَاء ِإلَى

ِلكَيال نُخْرِجكُم طفْال ثُم ِلتَبلُغُوا َأشُدكُم ومنْكُم من يتَوفي ومنْكُم من يرد ِإلَى َأرذَلِ الْعمرِ 

  .يعلَم من بعد علْمٍ  شَيًئا

من ساللَة مـن طـينٍ    ولَقَد خَلَقْنَا اإلنسانيقول تعالى) المؤمنون(وفي سورة 

ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً ) 13(ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً في قَرارٍ مكينٍ ) 12(

فَتَب خَلْقًا آخَر َأنشَْأنَاه ا ثُمملَح ظَامنَا الْعوا فَكَسظَامغَةَ عضفَخَلَقْنَا الْم  ـنسَأح اللَّه كار

ينالْخَاِلق.  

أي نوع مميـز   ساللَة من طينٍفهذه اآليات تقرر أن أصل اإلنسان من طين أو 

. أما اآلية السابقة من سورة الحج فتقرر أن أصل اإلنسان تـراب . ومنقى من الطين

قبضـة   إن اهللا خلق آدم من" قال وفي الحديث الذي رواه البخاري عن رسول اهللا 

قبضها من جميع األرض فجاء بنو آدم علي قدر األرض فجاء منهم األبيض واألحمر 
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  ". والسهل والحزن وبين ذلك.. وبين ذلك والخبيــث والطيب.. واألسود

وكل األحياء يقول . والماء هو أصل كل الكون، وكل الخالئق. تراب وماء: فالطين

  :تعالى

َكُلَّ ش اءالْم نلْنَا معجويح ءي)30:األنبياء               (  

اءم نم ةابخَلَقَ كُلَّ د واللَّه)45:النور(  

اشَرب اءالْم ني خَلَقَ مالَّذ وهو)54:الفرقان.(  

وهي اآلية األعم، تقرر أن كل شـيء  : األمر األول: فهذه اآليات تفيد أمورا ثالثة

  .علي ذلك يدخل فيها النبات والحيوان واإلنسانو. يوصف بالحياة من الماء

وتعنـي  . أخص من األولي فهي تخبر أن كل دابة خلقت من مـاء : واآلية الثانية

  .الحيوان واإلنسان

  . فهي خاصة باإلنسان وحده: أما اآلية الثالثة

وتشـترك هـذه   . آيات أخرى يقرر فيها عز وجل أنه خلقنا من تراب 4ثم هناك 

هكذا . الطين.. مع آيات الماء الثالثة السابقة لتكون معا بآياتها السبـعاآليات األربع 

حتـى كانـت درجـة     4: 3آيات للتراب، ولعل هذه النسبة بينهما  4آيات للماء و 3

فَاستَفْتهِم َأهم َأشَد خَلْقًا َأم مـن  الطين من التماسك واللزوجة التي قال عنها تعالى

سلهم من أشد في الخلق خلقهم : أي) 11:الصافات(قْنَاهم من طينٍ الزِبٍخَلَقْنَا ِإنَّا خَلَ

وأرض . أم خلق المخلوقات األخرى من سماوات وما فيها من مالئكة وأجرام سماوية

فهم مخلوقون من طين الصق أي أن مادة خلقهم من . وما فيها من شياطين  وجبال

فلـو زادت  . كانت تلصق وتلزق باليـد  طينة على درجة من الليونة واللزوجة بحيث

نسبة التراب عن هذه النسبة لكان الطين من التماسك بحيث ال يلـزق باليـد عنـد    

  .ولو زاد الماء عن نسبته لما تماسك الطين. اإلمساك

. فهذه معلومات جيدة ودقيقة تشعرنا بأن األمر يتم أمام أعيننـا ونلمسه بأيـدينا 

مع التراب، وتكون منه الطـين   3:4ن ماء بنسبةومن هذا نجد أن اإلنسان خلق م

  .ومن المعلوم أن ثالثة أرباع جسم اإلنسان ماء .الالزب

ثم يؤكد لنا ربنا أن تشكيل اإلنسان األول تم من هذا الطين في سبع آيات أخـر   
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هو الَّذي خَلَقَكُـم    عالىـكقوله ت. سوي اآليات السبع المشترك فيها الماء والتراب

نينٍ مط)2:األنعام  (ينط نم اللَةس نم انخَلَقْنَا اإلنس لَقَدو)12:المؤمنون.(  

  أرأيتم إلي الدقة العجيبة في المعلومات التي بين أيدينا عن خلقنا؟

ولَقَد خَلَقْنَا اإلنسان ثم يحدثنا القرآن عن مرحلة جديدة علي الطين فيقول تعالى 

الٍ ملْصص ننُونٍمسٍإ ممح ن)فاآلية توضح مرحلة أخرى من مراحـل  ). 26:الحجر

بعد ما صور في هيئته التـي خلقـه اهللا    -وهو آدم  -التحول  للطين، فإن اإلنسان 

عليها ترك علي تشكيله هذا حتى أسود الطين أي أصبح حمأ وتغير ريحه أي أصبح 

طين ) 14:الرحمن(لْصالٍ كَالْفَخَّارِصمسنونا فيبس وأنتن، وصار كما قال اهللا تعالى

  . يابس لو طرقت عليه ألصدر صوتا كأنك تطرق علي الخزف لفراغ جوفه

وعندما وصل الطين إلي هذه الحالة أصبح كتمثال من الفخار قد تم تشكيله فـي  

  . أزرع 7ذراعا وعرض  60أحسن صورة، كان هذا التمثال بطول 

  .هذا المخلوق الجديد، وأمرهم فيه بأمر وأخبر اهللا تعالى مالئكته بأمر

اَل ربك ِللْمالِئكَة ِإنِّي خَاِلقٌ بشَرا من صلْصـالٍ مـن حمـٍإ    ـَوِإذْ قعالى ـال تـق

  ).الحجر(فَِإذَا سويتُه ونَفَخْتُ فيه من روحي فَقَعوا لَه ساجِدين) 28(مسنُونٍ 

فَـِإذَا سـويتُه   ) 71(اَل ربك ِللْمالِئكَة ِإنِّي خَاِلقٌ بشَرا من طـينٍ  ِإذْ قَوقال تعالى 

يناجِدس وا لَهي فَقَعوحر نم يهنَفَخْتُ فو)17:ص.(  

لم تسجد المالئكة لمجرد الطين، ولو أمروا لفعلوا، ولكن األمر صدر لهـم بـأن   

  .يسجدوا بعد أن ينفخ فيه من روح اهللا

وروى السدي عن أبى مالك وعن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود 

فبعث اهللا جبريل عليه السالم إلي األرض ليأتيه :" في قصة خلق آدم عليه السالم قال

فرجع ولـم  . أعوذ باهللا منك أن تنقص مني أو تشينني: بطين منها،  فقالت األرض

. فعاذت منه، فأعاذها. فبعث ميكائيل. ايا رب إنها عاذت بك فأعذته: يأخذ شيء وقال

وأنا أعوذ بـاهللا أن  : فبعث ملك الموت، فعاذت منه، فقال. فرجع فقال كما قال جبريل

وأخـذ  . فأخذ من وجه األرض وخلط، ولم يأخذ من مكان واحد. أرجع ولم أنفذ أمره

 ولذلك سـمي آدم، . فلذلك خرج بنو آدم مختلفين. من تربة حمراء وبيضاء وسوداء
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أما رحمت األرض حـين   {ه لـ فصعد به فقال اهللا تعالى. ألنه أخذ من أديم األرض

أنـت تصـلح لقـبض     {: رأيت أمرك أوجب من قولها، فقال: فقال }تضرعت إليك 

  .}أرواح ولده 

من   ثم ترك حتى أنتن) يلتصق بعضه ببعض(فبل التراب حتى عاد طينا الزب  

فَـِإذَا  ) 71(ِإنِّي خَاِلقٌ بشَرا مـن طـينٍ   قال للمالئكة  ثم. منتن: قال. حمٍإ مسنُون

يناجِدس وا لَهي فَقَعوحر نم يهنَفَخْتُ فو تُهيوس  فخلقه اهللا بيده لكي ال يتكبر إبليس

  .}أتتكبر عما عملت بيدي ولم أتكبر أنا عليه  {: عليه، يقول

سنة من مقدار يوم الجمعة فمرت بـه  فخلقه بشرا فكان جسدا من طين أربعين 

المالئكة ففزعوا منه لما رأوه، وكان أشدهم منه فزعا إبليس، فكان يمر به فيضربه 

صلْصـالٍ  ول ـله صلصلة، فذلك حين يقتكونفيصوت الجسد كما يصوت الفخار،

  . ألمر ما خلقت: ويقول كَالْفَخَّارِ

ئكة ال ترهبوا مـن هـذا فإنـه    ودخل من فمه وخرج من دبره فقال إبليس للمال

  .أجوف ولئن سلطت عليه ألهلكنه

أرأيتم هذا الذي لـم تـروا مـن    : إنه كان إذا مر عليه مع المالئكة يقول: ويقال

  الخالئق ما يشبهه، إن فضل عليكم وأمرتم بطاعته ما أنتم فاعلون؟  

ن فضلت نطيع أمر ربنا فأسر إبليس في نفسه لئن فضل علي فال أطيعه ولئ: قالوا

  . عليه ألهلكنه

فَِإذَا سـويتُه  فلما بلغ الحين الذي أراد اهللا أن ينفخ فيه الروح قال اهللا للمالئكة 

يناجِدس وا لَهي فَقَعوحر نم يهنَفَخْتُ فو  فلما نفخ فيه الروح ودخل الروح في رأسه

رحمك ربك  {: لهفقال اهللا .الحمد هللا: فقال. قل الحمد هللا: له المالئكةعطس، فقالت

خُلقَ اِإلنسـان مـن عجـلٍ   فلما دخل الروح رجليه قام عجالن إلي ثمار الجنة }
  ) ".37:األنبياء(

هذه باختصار شديد قصة آدم عليه السالم في رأى الـدين أمـا علمـاء الفلـك     

. الكون التجريبيون، فلهم قول آخر من جنس ما قالوه في: والطبيعة أو كما نسميهم

فهم ال يعترفون بأن اإلنسان وجد هكذا علي صورته التي هو عليها اآلن، بل إنهـم  

ويقولون بأن حياتـه  . يقولون أن اإلنسان ينحدر من أصل آخر يختلف عن أصل آدم
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بدأت بجرثومة، ظهرت علي السطح ثم تحولت إلي حيوان صغير، ثـم تـدرج هـذا    

ترقي هذا القرد وتمدن فصـار إنسـانا،    الحيوان فأصبح ضفدعا، فسمكة، فقردا، ثم

وقد استطاع ذلك القرد بعبقريته، وبنبوغه أن يتطور . فاإلنسان في نظرهم قرد متمدن

وهذا الذي يقولونه هو خالصـة نظريـة   .. ويتغير إنسانا ذكيا بعد أن كان قردا غبياً

مـدخل  ومعظمهم قد اقتنعوا بنظريته، وقد أوردنـا فـي   . النشوء واالرتقاء لداروين

الكتاب بعض ما قالوه عن هذه النظرية وأن قناعتهم بها تأتي من أنهم وجدوها بديال 

  .عن اإلله الذي ينكرونه بالمرة

وأعتقد أن هذه النظرية إن كان دارون يقصد بها نفسه وأنه أنحدر من فصـيلة  

فقد أنبانا اهللا في القرآن أنه مسـخ بعـض   . القرود فالرجل لم يخطئ، وقوله صحيح

ولَقَد علمتُم الَّذين اعتَدوا منْكُم في السبت فَقُلْنَـا لَهـم   يهود إلي قردة فقال تعالىال

ِئينةً خَاسدركُونُوا ق)وذكر الكتاب المقدس كالم لعيسى عليه السـالم  ). 65:البقرة

القـرود  يهودي فلعل أصله كان من أحـد هذه " دارون"كهذا القول، ونحن نعرف أن

  ولكن من يدرى؟. وإن كنا نعلم أن القرود التي مسخت لم تتناسل

وعلي . يقصد بكالمـه كل الجنس فقوله باطل وباطل ما يقول" دارون" أما إن كان

ولَقَـد ذَرْأنَـا   عنهم غرابة ما يقوله هؤالء، إال أنه متوقع منهم، ولم ال وقد قال اهللا 

الْجِن نا ميركَث نَّمهـا   ِلجبِه ونرصبال ي نيَأع ملَها وبِه ونفْقَهال ي قُلُوب ماِإلنسِ لَهو

      لُونالْغَـاف ـمه لَِئـكـلُّ ُأوَأض ـمـْل هامِ بكَاألنْع لَِئكا ُأوبِه ونعمسال ي آذَان ملَهو
  ).179:األعراف(

مين من يؤيد هذه النظرية حتى ولكن ما كان غير متوقع أن نجد من علماء المسل

وصل األمر إلي بعض علماء القرآن، بل والذين تعلمنا علي أيديهم، وشـببنا علـي   

واألعمال بخواتيمهـا، لـذا   . علومهم، قالوا أقواال نرجو أال تكون هذه خاتمة أقوالهم

  .نسأل اهللا لهم الهداية ولنا التثبيت

. عـالمون هلكـى إال العـاملون   وال. الناس هلكى إال العـالمون :" وصدق من قال

  ". والمخلصون علي خطر عظيم. والعاملون هلكى إال المخلصون

ولماذا ال يكونون علي خطر عظيم والقلوب بين إصبعين من أصـابع الـرحمن   

  .يقلبها كيف يشاء
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ولماذا ال يكونون علي خطر عظيم وقد علمنا أن أحدنا ليعمل بعمل أهـل الجنـة   

.. فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها.. وة فيسبق عليه الكتابحتى يكون بينه وبينها خط

  .اللهم سلم سلم.. اللهم سلم  سلم

واختم لنـا بخاتمـة   .. وال ضالين وال مضلين.. اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين

  .السعادة يا أكرم األكرمين

فقد أكتشف أخيرا ونحن علي أعتاب يوم القيامة أن آدم ليس أبو البشـر هكـذا   

وهو أمر ينذر بخطر عظيم، وينبأ بأن . ف نفرا من أعز وأنفس علماء المسلمينأكتش

ويدفعنا أن نقتني بعض غنمـات ونـذهب فـي    .. باطن األرض أولي لنا من ظاهرها

ألن أهـل الـذكر   . الجبال نتتبع منازل القطر واألعشاب وأن نعتزل الدنيا وما فيهـا 

  .أصبحوا علي هذه الحالة

ال حول وال قـوة إال   -يس أبو البشر، بل هو أبو اإلنسان ويقول هؤالء أن آدم ل

ألنه فرق لدى هؤالء بين البشر واإلنسان، فالبشر ظهروا قبل اإلنسان مجرد  -باهللا 

مخلوقات متحركة حيوانية، وأنهم ظلوا كذلك ليس بينهم وبين اإلنسان إال انتصـاب  

المخلوق بملكات وقـدرات  القامة والسير علي قدمين، ماليين السنين حتى تزود هذا 

د ماليـين السـنين يـتكلم    ـعليا، التي جوهرها العقل والحياة االجتماعية، وبدأ بع

ويمشي علي قدمين، وتحررت يداه ورجاله وأصبح هذا المخلوق جاهزا من الناحيـة  

" وعندئـذ فقـط  . اهللا الروحية ليكـون عندئـذ   خةالفسيولوجية ومؤهال لتزويده بنف

  ".اإلنسان

جاء بعد ماليين السنين من وجود البشر علي األرض التي كانت تعـيش  آدم إذن 

كما قال دارون كالقرود واألنعام ثم تطورت هذه البشرية بعد ماليـين السـنين، ثـم    

أي أن . اصطفي اهللا آدم من بين البشر لينفخ فيه من روحه وليصبح اإلنسـان األول 

ِإذْ قَـاَل  ذا فهموا من قوله تعالى اهللا تعالى لم ينفخ في الطين وإنما نفخ في بشر هك

فَِإذَا سويتُه ونَفَخْتُ فيه من روحي فَقَعوا ) 71(ربك ِللْمالِئكَة ِإنِّي خَاِلقٌ بشَرا من طينٍ 

يناجِدس لَه)فاهللا خلق البشر من الطين ثم خلق أو استخلص اإلنسـان مـن   ). ص

  . البشر بعد ماليين السنين

وخالف هؤالء قول اهللا ورسوله واتبعوا غير سبيل المؤمنين وخـالفوا إجمـاع   
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الَّذي قال خالفوا قول اهللا الذي . األمة التي لم يشذ واحد منها ويقول بما قاله هؤالء

لَة مـن  ثُم جعَل نَسلَه من سال) 7(َأحسن كُلَّ شَيء خَلَقَه وبدَأ خَلْقَ اِإلنسانِ من طينٍ 

  ).السجدة(ماء مهِينٍ

الذي قال فيما رواه عنه اإلمام أحمد في مسنده عـن   وخالفوا قول رسول اهللا 

  : قال العرباض ابن سارية أنه 

وسأنبئكم بـأول  . إني لعبد اهللا، مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته" 

رأت حين ولدتني كأنه خـرج   دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورؤيا أمي،: ذلك

  ".منها نورا أضاءت له قصور الشام

فالرسول الذي يؤمنون به يقول أنه مكتوب خاتم النبيين وآدم منجدل في طينته، 

ثم يقولون أنه أبو اإلنسان وليس أبو . وهم يقولون أن آدم أصل بشرى ولم يكن طينا

ين وفيـه أن النـاس   البشر ورسولهم يقول في حديث الشفاعة المروي في الصحيح

يلتمسون من يشفع لهم من هول يوم الزحام فيذهبون إلي آدم يسـألونه الشـفاعة   

يا آدم أنت أبو البشر، خلقك اهللا بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لـك  :" لهفيقولون

مالئكته وأسكنك جنته أال ترى إلي ما نحن فيه؟ أال تشفع لنا عند ربك؟ فيقول نفسي 

  .  الحديث.."   غيرينفسي اذهبوا إلي 

محمـد علـي   " ذا اإلجماعـوقد ذكر ه -دون استثناء  -وخالفوا إجماع األمة 

" آدم أول  البشـر " ال تحـت عنـوان  ـحيث ق" النبوة واألنبياء" في كتاب" الصابوني

حدثنا القرآن الكريم عن خلق آدم عليه السالم وأخبرنا أنه أول مخلوق مـن  :" فقال

فهو إذن أبو الخالئق، وأصـل هـذا   . رض في هذا الوجودالبشر ظهر علي سطح األ

العالم، وإليه ينتمي جميع سكان األرض وليس قبله مخلوق من النوع اإلنساني علي 

اإلطالق أما من غير البشر فقد كان هناك مالئكة قبله، وكان من الجـن مخلوقـات   

  ..".قبله

هو أول المخلوقـات،  لقد جاءت النصوص القرآنية مؤيدة أن آدم عليه السالم " 

وكذلك الكتب السماوية كلها قد أجمعت .. وأنه لم يكن قبله أحد من هذا النوع البشري

علي  هذا، وبذلك تضافرت األخبار عن جميع أهل المـلل واألديـان بـأن آدم أبـو    

  ".الخليقة، وأنه أول مخلوق من البشر علي اإلطالق
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  الخطيئة العظمى

لم  يعصى اهللا أحد مثـل مـا عصـى    . لي اإلطالقإنها أول الخطايا، وأعظمها ع

ولـم  . إن الكافرين، والملحدين والمشركين في تاريخ الكون لـم يـروا اهللا  . إبليس

إننا نرى . أرسل اهللا إليهم رسال من جنسهم، أما إبليس فاألمر يختلف. يسمعوه وإنما

ذلـك  . داـذا المشهد أبـن يتكرر هـونسمع حوارا مباشرا، إن األمر جد مختلف، ل

  .الذي كان في المأل األعلى

ِإذْ قَـاَل  :فاهللا جلت قدرته يصفه لنا كأننا نراه رأى العـين . ولنري ذلك المشهد

فَِإذَا سويتُه ونَفَخْتُ فيه من روحي فَقَعوا ) 71(ربك ِللْمالِئكَة ِإنِّي خَاِلقٌ بشَرا من طينٍ 

 يناجِدس 72(لَه (فَس ونعمَأج مالِئكَةُ كُلُّهالْم دج)73 (   ـنم كَـانو رتَكْباس يسلإال ِإب

رِينالْكَاف)ص(.  

إن المالئكة فور سماعها لألمر خرت ساجدة، المالئكـة كلهـم أجمعـون، دون    

استثناء سجدت، وعندما رفعت من السجود رأت إبليس واقفا وحـده بـين جمـوع    

  .كان يقف وحده. لم عددها إال اهللالمالئكة التي ال يع

إنني كلما تخيلت هذا األمر وجدتني ال أستطيع استجماع مالمح هـذا المشـهد    

الرهيب، ال أستطيع مجرد تخيل، أن كل من في المأل األعلى ساجد بعـدما أمـر اهللا   

وإبليس وحده يقف شامخاً أمام الجبار منتصبا وقد هوى الجميع أمامه وحوله سجودا 

  . اهللا، كيف احتمل إبليس هذا المشهد المهولألمر 

لم تتصور المالئكة أن إبليس امتنع عن السجود، وظنوا أنه لم يسمع، أو أنهـم  

تعجلوا في السجود أو أي تبرير آخر لموقف إبليس هذا، ولم يخطر على بالهم أنـه  

 ورفعوا مرة. يرفض السجود، وسجدوا مرة أخرى ليعطوا إلبليس الفرصة ألن يسجد

أخرى من السجود فوجدوا إبليس ال يزال واقفا غير عابئ بـاألمر، فعلمـوا بحجـم    

  .فنحن إحياء لهذه الذكرى نسجد مرتين في كل ركعة. الكارثة

ورغم أننـا ال  . ورغم أن الموقف ال يحتاج إلي دليل على أن إبليس عصي ربه

م الوضـوح إال  يمكن أن نلتمس إلبليس العذر في ما فعل، ورغم أن األمر واضح تما

ودود، ذو العـرش المجيـد، متعلـق    ـأن األمر متعلق بالرحمن الرحيم، بالغفور ال

  ..   باللطيف، بالصبور، بالحليم، بالكريم، بالعظيم
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ويعلم اهللا تعالى ما في نفس إبليس لماذا لم يسجد، يعلم اهللا ذلـك تمامـا إال أن   

أال نتعجل في الحكم دون أن : المربى العظيم يعلم عباده درسا من أنفع الدروس وهو

  . نلتمس العذر، وأن نعطي فرصة للمخطئ ليدافع عن نفسه

أننا نكاد أن نرى هذا المشهد بأعيننا ونسمعه بآذاننا وندركه بقلوبنـا والحلـيم   

  )32:الحجر(قَاَل يا ِإبليس ما لَك َأال تَكُون مع الساجِدين: يتكلم فيقول

نَعا مقَاَل متُكرِإذ َأم دجَأال تَس ك)12:األعراف(  

ـَاَل يـَق    ـنكُنـتَ م تَ َأمرـتَكْبَأاس يدا خَلَقْتُ بِيِلم دجتَس َأن كنَعا مم يسلاِإب

اِلينالْع)أن اهللا عز وجـل ال يرضى لعباده الكفر، ويكره لهم أن يتعذبوا . )75:ص

هو تعالى يفعل كل ما من شانه أن يعيد عباده إلي الصـواب  و. ألن عذابه أليم شديد

بإرادتهم  وإلي ما يرفع عنهم مقته وغضبه، حتى إذا ما بدا مـنهم أال سـبيل إلـي    

  ورغم كل ذلك ماذا فعل إبليس؟ . )102:هود(ِإن َأخْذَه َأِليم شَديدالرجوع كان أخذه

  : وماذا رد على خالقه عز وجل

جينًاقَاَل َأَأسخَلَقْتَ ط نِلم د)61:اإلسراء(  

ٍينط نم خَلَقْتَهنَارٍ و ني مخَلَقْتَن نْهم رقَاَل َأنَا خَي)76:ص (  

ٍنُونسٍإ ممح نالٍ ملْصص نم شَرٍ خَلَقْتَهِلب دجألس َأكُن قَاَل لَم)33:الحجر.(  

  :تحدد مصيره منذ البدايةلقد صدر حكم اهللا تعالى على إبليس و

 ــنم ِإنَّــك جــا فَــاخْريهف ــرتَتَكَب َأن لَــك كُــونــا يــا فَمنْهبِطْ مقَــاَل فَــاه  

       رِيناغالص  )13:األعراف.(  

 جِيمر ا فَِإنَّكنْهم ج34(قَاَل فَاخْر (     ِينمِ الـدـونَـةَ ِإلَـى ياللَّع كلَيع ِإنو)35(
  )الحجر(

 جِيمر ا فَِإنَّكنْهم ج77(قَاَل فَاخْر ( ِينمِ الدوي ِإلَى ينَتلَع كلَيع ِإنو)78()ص.(  

ما يبدُل الْقَوُل وعرف إبليس أنه ال سبيل إلي الرجوع في هذا الحكم لقوله تعالى

بِيدا َأنَا بِظَالمٍ ِللْعمو يلَد)إبليس انه وارد النار وأنه قد أتي بـأعظم   علمو .)29:ق

فقد صمم . وانه مهما فعل بعد ذلك فلن يأتي بأعظم مما أتى. معصية ممكن أن تكون
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ومـع ذلـك فقـد أراد اهللا    . وعلمه اهللا تعالى ألنه يعلم السر وما يخفي. على أمر ما

م، والحكـم  وألنه تعالى الكريم  األكـر . لحكمة يريدها أن يترك إبليس يفعل ما يشاء

العدل، فقد استجاب لكل مطلب طلبه إبليس في الدنيا، ألن الدنيا ال تعدل عنده جنـاح  

  ماذا طلب إبليس؟. وبالغ إبليس في طلباته وجرأه حلم اهللا وكرمه. بعوضة

 ثُونعبمِ يوي ِإلَى ينر14(قَاَل َأنظ (نظَرِينالْم نم قَاَل ِإنَّك)األعراف  .(  

قَاَل  ثُونعبمِ يوي ِإلَى ينرفََأنظ ب79(ر ( نظَرِينالْم نم قَاَل فَِإنَّك)80 (قْتمِ الْووِإلَى ي

  ).  ص(الْمعلُومِ

ولما ضمن إبليس أنه لن يؤاخذ إال يوم القيامة، ألنه تعالى وعده ووعده حـق،  

  .اهللاويعلم إبليس ذلك تماما، وهو علي ما كان منه يعلم قدر 

 يمتَقسالْم اطَكرص ملَه ندي َألقْعتَنيا َأغْو16(قَاَل فَبِم ( يهِمدنِ َأييب نم منهيألت ثُم

 رِينشَاك مهَأكْثَر الَ تَجِدو هِماِئلشَم نعو هِمانمَأي نعو هِمخَلْف نم17(و (   جقَـاَل اخْـر

  ).األعراف(ما مدحورا لَمن تَبِعك منْهم َألمَألن جهنَّم منْكُم َأجمعينمنْها مذءو

 ينعمَأج منَّهالَُغْوِيضِ وي األرف ملَه نَنيي ألزتَنيا َأغْوبم ب39(قَاَل ر ( كادبإال ع

 ينخْلَصالْم منْه40(م (ارذَا صقَاَل ه يمتَقسم لَيطٌ ع)41 (  هِملَـيع لَك سي لَيادبع ِإن  

  الْغَاوِين نم كعاتَّب نإال م لْطَان42(س ( ينعمَأج مهدعولَم نَّمهج ِإنو)ةُ ) 43عبا سلَه  

 ومقْسم ءزج منْهابٍ مابٍ ِلكُلِّ بوَأب)41:الحجر.(  

إال   قَاَل تَـهيذُر كَنتَنَألح ةاميمِ الْقوتَنِ ِإلَى يَأخَّر لَِئن لَيتَ عمي كَرذَا الَّذه تَكَأيَأر

استَفْزِز ) 63َ(قَاَل اذْهب فَمن تَبِعك منْهم فَِإن جهنَّم جزاُؤكُم جزاء موفُورا ) 62(قَليال

تَطَعاس نماألوالدالِ ووي األمف مشَارِكْهو كجِلرو كلبِخَي هِملَيع بلَأجو كتوبِص منْهتَ م  

  ِإن عبادي لَيس لَك علَيهِم سلْطَان وكَفَى) 64(وعدهم وما يعدهم الشَّيطَان إال غُرورا 

  ).اإلسراء(بِربك وكيال

 ينعمَأج منَّهألغْوِي كتز82(قَاَل فَبِع ( ينخْلَصالْم منْهم كادبإال ع)قُّ ) 83قَاَل فَالْح

  ).ص(َألمَألن جهنَّم منْك وممن تَبِعك منْهم َأجمعين) 84(والْحقَّ َأقُوُل 

وفصله لنا اهللا تفصيال والـذي  وعلي رغم هذا الموقف الذي تم في المأل األعلى 

وعلي . بدا منه كم الحقد والغيرة والحسد والضغينة التي يحملها إبليس آلدم وذريته



  

245

الرغم من تحديه السافر لبني آدم واستعراضه لسيناريوهات الحرب معهم، وتعريفهم 

بالجهات التي سيأتيهم منها، والطرق والوسائل التي سيستخدمها معهم، وعلي رغم 

يا بني آدم ال يفْتنَنَّكُم ذير الصريح من اهللا تعالى الذي حذرنا فيه من إبليس قائال التح

نَّةالْج نم كُميوَأب جا َأخْركَم طَانالشَّي)علي الرغم من كل ذلـك إال أن  ) 27:األعراف

آدم يوم لذلك يقول تعالى وقد جاء بنو . معظم بني آدم سيقعون تحت إغوائه وفتنته

َألَم َأعهد ِإلَيكُم يا بني آدم َأن ال تَعبدوا الشَّيطَان ِإنَّه القيامة واستوجب معظمهم النار

 بِينم ودع 60(لَكُم ( يمتَقساطٌ مرذَا صي هوندباع َأنو)جِـبِال   ) 61 ـنْكُملَّ مَأض لَقَدو

اصلَوها الْيوم بِما ) 63(هذه جهنَّم الَّتي كُنتُم تُوعدون ) 62(وا تَعقلُون كَثيرا َأفَلَم تَكُونُ

ونتَكْفُر كُنتُم)يس      .(  

  خلق حواء

لقـد  ) 49:الـذاريات (ومن كُلِّ شَيء خلَقْنَا زوجينِ لَعلَّكُم تَذَكَّرون: يقول تعالى

وجل أن يقوم الكون على الزوجية لينفرد هو عز وجل وحـده  شاءت إرادة اهللا عز 

وفي القـرآن ورد  . بالوحدانية، فخلق تعالى الزوجين ذكراً وأنثى في كل شيء خلقه

وأعتقد أن هذه النسبة هي  3: 2مرة أي بنسبة  18مرة، ولفظ األنثى  12لفظ الذكر 

  .إناث 3: ذكور 2بالفعل، حتى في البشر، الموجودة في الكون

الوجود كله قائم على هذا النظام، في الحيوان وفي النبـات، فـي الـذرة وفـي     

فالذرة تحتوى على إلكترون سالب، . المجرة، في الساكن وفي المتحرك، في كل شيء

يقابله البروتون الموجب، وفي الكهرباء سالب وموجب وفي النبات بمختلف أشـكاله  

  :وأنواعه وأصنافه كما قال تعالى

ُك نمنِونِ اثْنَييجوا زيهَل فعج اترلِّ الثَّم)3: الرعد .(  

وفي الحيوان بمختلف أنواعه من وحيد الخلية إلى متعدد الخاليا، إلى الثـدييات،  

إلى اإلنسان، كلها تحمل الزوجية، وتحمل شارة الذكورة واألنوثة  إمـا متصـلة أو   

ثـالث  : تتجمـع علـى هيئـة أزواج    حتى الجسيمات الملونة داخل الخاليا. منفصلة

سبحان الَّذي خَلَقَ األزواج كُلَّها ممـا تُنْبِـتُ األرض   : يقول  تعالى. وعشرين زوجاً

ونلَمعا ال يممو هِمَأنفُس نمو)36:يس.(  

  :وينفرد تعالى وحده بالوحدانية
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 دَأح اللَّه و1(قُْل ه ( دمالص اللَّه)2 ( ولَدي لَمو دلي لَم)3 (دا َأحكُفُو لَه كُني لَمو                                                                               .

واللَّه خَلَقَكُم من تُرابٍ ثُم من نُطْفَة ثُم واإلنسان كسائر المخلوقات، يقول تعالى  

هو الَّذي خَلَقَكُم لذلك جعل اهللا آلدم زوجا، يقول تعالى ). 11:فاطر(م  َأزواجاجعلَكُ

  ).189:األعراف(من نَفْسٍ واحدة وجعَل منْها زوجها ِليسكُن ِإلَيها

حكى السدي عن أبى صالح وأبى مالك عن بن عباس وعن مرة عن بن مسعود 

أخرج آدم من الجنة فكان يمشى فيها وحشـي  :" أنهم قالوا وعن ناس من الصحابة

له زوج يسكن إليها فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة، خلقها اهللا من ليس

". لتسكن إلي:" قالت" ولم خلقت؟:" قال". امرأة:" التـق" ن أنت؟ـم":فسألها. ضلعه

ولـم  :" قـالوا " حواء:" قال" دم؟ما اسمها يا آ:" فقالت المالئكة ينظرون ما بلغ علمه

  ". ألنها خلقت من شيء حي:" الـق" واء؟ـكانت ح

) أصـلح (وذكر ابن إسحاق أنها خلقت من ضلعه األقصر األيسر وهو نائم وألم 

يا َأيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُـم مـن    مكانه لحما ومصداق ذلك قوله تعالى

ةداحنَفْسٍ و اءسنا ويراال كَثا رِجمنْهثَّ مبا وهجوا زنْهخَلَقَ مو)1:النساء.(  

وفي الصحيحين من حديث زائد عن ميسرة األشجعي عن أبى حازم عـن أبـى    

استوصوا بالنساء خيراً، فإن المرأة خلقت مـن ضـلع   :" أنه قال هريرة عن النبي 

وإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج وإن أعوج شيء في الضلع أعاله 

  ". أعوج فاستوصوا بالنساء خيراً

  أين مسكن الزوجية

ال نرى في هذه ). 35:البقرة(وقُلْنَا يا آدم اسكُن َأنْتَ وزوجك الْجنَّةَ: قال تعالى

لذهن الجنة المعروفة في ا. اآلية أي لبس في أن اهللا تعالى أسكن آدم وزوجته الجنة

  ).ال(وهي جنة الخلد، خاصة وهي معرفة بأداة التعرف 

فماذا نقول في وصف هذه . وإن كانت هذه اآلية ال تكفي لمعرفة حقيقتها ومكانها

ـِك فَـالَ :الجنة الذي ورد في سورة طه فَقُلْـنَا يـا آدم ِإن هـذَا عـدو لَك وِلزوج

ـُخْرِجنَّكُما من الْجــنَّ ) 118(وع فيها والَ تَعـرى  ـُِإن لَك َأالَ تَج) 117(ة فَتَشْقَى ي

  . وَأنَّك ال تَظْمُأ فيها والَ تَضحى
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  .وهذا الوصف ال ينطبق إال على جنة الخلد

ة هذه الجنة فكيـف ال نصـدق   ــح عن حقيقــوإن كانت هذه اآليات لم تفص

صحيحه عن أبى هريرة رضى اهللا عنه عـن   الذي رواه مسلم في خبر رسول اهللا 

يجمع الناس فيقوم المؤمنون حين تزدلف لهم الجنة فيأتون : " أنه قال رسول اهللا 

وهل أخرجكم مـن الجنـة إال خطيئـة    : آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول

  ".أبيكم

لى ذلـك  أفال يدل ع. وإن كان دخول آدم لم يفصح عن مكان وحقيقة هذه الجنة

  :خروجه منها حيث قال تعالى

 ودضٍ ععِلب كُمضعبِطُوا بقُلْنَا اهو يها كَانَا فما ممهجا فََأخرنْهع طَانا الشَّيملَّهفََأز

فكيف ستكون األرض مستقر ). 36:البقرة(ولَكُم في األرضِ مستَقَر ومتَاع ِإلَى حينٍ

  كانوا قبل ذلك في السماء؟لهم إال إن 

وهل يمنع أن تكون الجنة في السماء ألن إبليس دخلها والمفترض أنه طرد من 

المأل األعلى وحكم عليه بالخروج والهبوط؟

إن إبليس قد صدر عليه الحكم بالخروج والهبوط ولكن اهللا تعالى لم ينفذ فيه هذا 

د طرد فهـو لـم يعـود إليهـا     فإن كان ق. الحكم فورا للحكمة التي يريدها عز وجل

ألن . مستقرا، بل ألداء مهمة واحدة ولحكمة يريدها اهللا فقد تركه يفعـل مـا يشـاء   

  .األصل أن آدم مخلوق لألرض ولعمارتها والخالفة فيها

قَاَل اهبِطُوا بعضكُم ِلـبعضٍ عـدو  وقوله   فَدالَهما بِغُرورٍثم في قوله تعالى 
  ).األعراف(

وقـال  . د ذهب إلى القول بأنها جنة الخلد التي في السماء جمهـور العلمـاء  وق

القرطبي إن أهل السنة مجمعون على أن جنة الخلد هي التي أهـبط منهـا آدم، وأن   

وال .. وعموما االختالف هنا أمـره هـين  . الذين خالفوا كانوا من المعتزلة والقدرية

  .يستحق إهدار الجهد في إثبات أصح الرأيين

  طيئتنا األولىخ

حكم على إبليس بالطرد، والخروج من المأل األعلى والهبوط إلى األرض، ولـم  
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يده على (يكن هذا باألمر الهين على إبليس لذلك صمم إبليس أال ينزل إال ومعه آدم 

ألنه تعالى قد خلق آدم . ولم يكن في ذلك تحـدى إلرادة اهللا). يده ورجله على رجله

وِإذْ قَاَل ربك ِللْمالَِئكَة ِإنِّي جاعٌل فـي األرضِ خَليفَـةً  ئكتهلألرض وأخبر بذلك مال
  ). 30:البقرة(

له عداوة إبليس الشـديدة وقد أراد تعالى قبل أن ينزل آدم إلى األرض أن يؤكد 

له، ولمـا  له لم يكن إال لبغضه الشديدله، وأن ما قام به إبليس من رفضه السجود

لهذا األمر أدخل اهللا آدم الجنة ولم ينفذ أمر الطرد . من الحسد والحقد وجده في نفسه

وبدقة بالغة وتفصيل رائع يبين عز وجل ما تـم  . إلبليس إال بعد أن يقضى هذا األمر

يقـول  . في هذا األمر حتى لكأننا في الجنة مع آدم وزوجته نرى ونسمع ما يـدور 

ك الْجنَّةَ فَكُال من حيثُ شْئتُما والَ تَقْربا هذه الشَّجرةَ ويا آدم اسكُن َأنْتَ وزوجتعالى 

ينالظَّاِلم نفَتَكُونَا م)19:األعراف.(  

وكُال منْها رغَـدا حيـثُ   ل شيء فيها ـأدخل اهللا آدم وزوجته الجنة ومنحهما ك

واحداً هو أال يأكل من شـجرة  كل شيء مباح في الجنة إال أمرا ) 35:البقرة(شْئتُما

وزيادة في االحتيـاط نهاهمـا عـن مجـرد     هذه الشَّجرةَله له ربه وأراهاعينها

فَتَكُونَـا مـن   وحذرهما اهللا من مغبة المعصـية  والَ تَقْربا هذه الشَّجرةَاالقتراب

ينالظَّاِلم سيحدث لهما لو خرجا  ونصحهما وبين لهما ما سيكون لهما في الجنة وما

) 117(ن الْجنَّة فَتَشْقَى ـِفَقُلْنا يا آدم ِإن هذَا عدو لَك وِلزوجِك فَالَ يخْرِجنَّكُما م: منها

  ).طه(وَأنَّك ال تَظْمُأ فيها والَ تَضحى) 118(رى ـِْإن لَك َأالَ تَجوع فيها والَ تَع

  : أن اهللا تعالى خاطب آدم دون زوجته في كل اآليات التى أمامناولعلنا نالحظ 

َنَّةالْج كجوزَأنْتَ و كُناس ما آديو  )19:األعــراف.(  

َنَّةالْج كجوزَأنْتَ و كُناس ما آدقُلْنَا يو  )35:البقرة .(  

وِلزو لَك ودذَا عه ِإن ما آدفَقُلْنَا يجِك  )117:طه.(  

كما . أن الرجل قيم على المرأة -داية ـن البـوم –دد ـد حـك ألن اهللا تعالى قـوذل

فآدم مسئول عن نفسه ومسئول ). 34:النساء(الرجاُل قَوامون علَى النِّساء: الـق

وحديث كلكم مسئول عن رعيته، يحدد . وحواء مسئولة عن نفسها فقط. عن   أهله

. والمرأة مسئوله عن ما يخصـها . رجل مسئول عن كل مؤسسة األسرة برمتهاأن ال
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فَالَ يخْرِجنَّكُمـا  لذلك يوضح اهللا تعالى ذلك آلدم وأن المسئولية سيتحملها هو بالذات 

ولكن العاقبة فَالَ يخْرِجنَّكُماإنه تعالى يحذرهما بلفظ المثنى ) طه(من الْجنَّة فَتَشْقَى

  .وهكذا كل رجل. .فَتَشْقَىالمفرد  بلفظ

كيف دخـل إبلـيس   : وليست القضية. لم يمكثا بالجنة كثيرا حتى جاءهما إبليس

لكن القضية كيف بعد . الجنة، فله قدرات ألن يفعل ذلك وطالما لم ينفذ حكم الطرد بعد

. لـه ما رأى آدم بعينيه، وسمع بأذنيه ما كان من إبليس، عندما رفض أن يسـجد 

وليس عليـه  . لهوكيف وكل شيء في الجنة مباح. ف بعد كل ما نصحه اهللا بهوكي

آية تكليفات، وال أي أوامر وال أي نواه إال نهيا واحدا ورغم كل ذلك يعصى آدم ربه 

  .كما عصاه إبليس؟ لقد كان آلدم حجة سيخبرنا عنها بعد قليل

وهـل  . وى آدماآلن ننظر كيف تمت هذه المعصية، وكيف استطاع إبليس أن يغ

طبق إبليس نفس السيناريوهات التي أعلنها؟ نحن اآلن أمام مشهد الخطيئة لحظـة  

  :بلحظة

    ـاقَـاَل ما وهِمآتـوس نا ممنْهع ورِيا وا مملَه يدبِلي طَانا الشَّيملَه سوسفَو

) 20(ا ملَكَـينِ َأو تَكُونَـا مـن الْخَاِلـدين     نَهاكُما ربكُما عن هذه الشَّجرة إال َأن تَكُونَ

ينحالنَّاص نا لَما ِإنِّي لَكُممهمقَاسو)األعراف .(  

فعل فيها تماما مثل ما صرح أمـام ربـه   . هذه أول تجربة للشيطان في الغواية

  ".الغاية تبرر الوسيلة" والمبدأ اإلبليسي

إننا نكتشف أن هناك غاية إلبليس لم يكشف . نجده في هذه التجربة واضح تماما

  .ِليبدي لَهما ما وورِي عنْهما من سوآتهِماعنها إال في هذه اآلية

  .إنه هدف غريب

إن اآلية لتكشف لنا بالفعـل  . هـل كان يعلم إبليس أن المعصية تعرى؟ يبدو ذلك

إن هـدف  . فهو سينزل. مكانتهأن هدف إبليس لم يكن مجرد إنزال آدم من مكانه و

  . له مغزى من هذا األمر إذن. إبليس أن يعرى العورات التي أمر اهللا أن تستر

إن هذا الرمز بالفعـل  . إننا تعارفنا أن نرفع الراية فوق األشهاد دليال على النصر

ما يفعله البشر في أي معركة، البد من نصب الراية التي ال معنى لها إال أنها دليـل  
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ح ظاهر على انتصار أصحابها، حتى عندما كانت أمريكا وروسيا تتباريان فـي  واض

السفر إلي الفضاء والصعود إلى القمر والكـواكب األخرى، كان أهم ما في الرحلـة  

أن ينصب الفضائيون على سطح القمر أو تنصب آالت السفن على سطح الكواكـب  

  .راية دولتهم

وهي تلك التي نستر بها . ننزل نحن رايتناإذن فعالمة انتصار إبليس ورايته أن 

زع لباسنا وكشف عورتنا وزيـادة  ـوإبليس ال يعتبر نفسه منتصرا إال إذا ن. عورتنا

لنكشف نحن عورتنا أمـام  . في القهر واإلذالل يجعلنا نحن بأيدينا، ننزع عنا لباسنا

ينـزِع  انتصـر  هذا هو هدف إبليس وهذه هي رايته التي تعنى أنه . بعضنا البعض

  .عنْهما ِلباسهما ِليرِيهما سوآتهِما

ولننظر في اآليات ولنرى كيف تمت الغواية، وكيف كان إبليس حريصـا عليهـا   

ثُم ألتينَّهم من بـينِ َأيـديهِم   وكيف كان يأتيهما كما قال لربه . وعلى تحقيق أهدافه

). 17:األعـراف (م وعن شَماِئلهِم وال تَجِد َأكْثَرهم شَاكرِينومن خَلْفهِم وعن َأيمانهِ

  .وكيف استخدم كل أسلوب ممكن

فَوسوس لَهما الشَّيطَان ِليبدي لَهما ما وورِي عنْهما من سوآتهِما : نعود لآليات

ـ ـوق ـ    اَل ما نَهاكُما ربكُما عن هذه الشَّ تَكُونَـا م نِ َأولَكَـيتَكُونَـا م إال َأن ةرـج ن

  .وقَاسمهما ِإنِّي لَكُما لَمن النَّاصحين) 20(اِلدين ـَالْخ

نحن أمام نص الحوار اإلبليسي كامال، ونالحظ أنه استخدم فيه وسـائله الثالثـة     

بالقسم وهو بالطبع يحلف   وبدأ بالوسوسة وانتهى) وسوس، وقال، وأقسم: (بالتدريج

  .كذبا

إال . إن الشجرة كانت بعيدة عن آدم وحواء، لذا نهاهما اهللا عن مجرد االقتـراب 

تـدل   هذه: فكلمةهذه الشَّجرة: أننا نكتشف من هذا النص أن إبليس يقول لهما

ولكن ) كتل(التي تدل على البعيد وقد استعملت هذه الكلمة ) تلك(عن القريب بخالف 

إذن فقـد   َألَم َأنْهكُما عن تلْكُمـا الشَّـجرة  بعد وقوع المحظور عندما قال لهما اهللا 

ونجـد أن عمليـة   . استطاع إبليس في أول خطواته معهما أن يقربهما من الشجرة

فبمجرد أن آدم وزوجته يقفان أمام الشجرة حتى . التقريب هذه جاءت بعد الوسوسة

فقد ارتكبا المعصية، وأتيا ما نهى اهللا عنـه  هذه الشَّجرةول لهماان الشيطان يق
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  .وال تَقْربا هذه الشَّجرةَوقد كان النهى صريحا 

وانتقل إبليس من مرحلة الوسوسة إلى مرحلة القول الصريح ليؤكـد انتصـاره   

ذلك ما قالـه   دلـالذي حققه بأن قرب آدم من الشجرة التي كان بعيدا عنها جدا، ي

فَوسوس ِإلَيه الشَّيطَان قَاَل يا آدم هْل َأدلُّك علَى شَجرة الْخُلْـد  تعالى في سورة طه 

وخطـوة خطـوة،    هْل َأدلُّكإنه هنا يقول . ولننظر إلى الفرق الكبير وملْك ال يبلَى

وقَاَل ما نَهاكُما ربكُما ة دها نجد أنفسنا أمام الشجرـخطوة خطوة، وبالوسوسة وح

ةرالشَّج هذه نع. أصبحتهذه    لإلشارة عن القريب، من أجل ذلـك يحـذرنا اهللا

وال تَتَّبِعوا خُطُـوات  تعالى ليس فقط من الشيطان وإنما أيضا من خطوات الشيطان 

بِينم ودع لَكُم طَانِ ِإنَّهالشَّي)208:البقرة(.  

مثـل قولـه   . كما يحذر تعالى في بعض المحظورات المفتنة من مجرد االقتراب

  :تعالى

ىكَارس َأنْتُمالةَ ووا الصبال تَقْر)43:النساء (  

بِيالس اءسشَةً وفَاح كَان نَى ِإنَّهوا الزبوال تَقْر)32:اإلسراء(  

م را ظَهشَ ماحوا الْفَوبوال تَقْرطَنا بما ونْه)151:األنعام(  

هلُغَ َأشُدبتَّى يح نسَأح يي هيمِ إال بِالَّتتاَل الْيوا مبوال تَقْر)34:اإلسراء(.  

األنعـام  . هذا النهى األخير لخطورته ورد مـرتين فـي آيتـين مـن سـورتين     

  .)34:اإلسراء(و )152:اآلية(

ألن النفس والهوى . وبعد ذلك يسهل األمر. قترابوالجهد األكبر يبذله إبليس لال

  .سيشاركان الشيطان ويكونان ظهيران له على صاحبهما

وهـذا   وقَاَلوبعد أن كان األمر وسوسة،  أصبح إبليس يقول، وقد عال صوته 

يكشف لنا عن مدى الغش والخداع الذي يستخدمه الشيطان ولعل هذا كـان  ) القول(

: انية، يكون من الشيطان لإلنسان، لذلك السـلف يقولـون  أول غش في تاريخ اإلنس

لقدر رأينا أنصح عباد اهللا لعباد اهللا المالئكة، ووجـدنا أغـش عبـاد اهللا لعبـاد اهللا     

 ،"من غشـنا فلـيس منـا    "والغش محرم في الدين لذا يقول رسول اهللا . الشياطين

وهو خبث مـن   الْخُلْدشَجرة له إن هذه الشجرة وكذب إبليس على آدم عندما قال
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. إبليس ال يزال يكرره، أن يغير االسم المنفر، ويضع مكانه االسم الجميل ولكنه مزور

ويغير إبليس االسم من الشجرة . لقد كانت الشجرة محرمة ولم تكن أبدا شجرة الخلد

المحرمة إلى شجرة الخلد، وهو أسلوب متكرر يعمل به اآلن، ووسيلة من أهم وسائل 

  .نجاحه

" ، فيغير االسم لتصـبح  "أم الخبائث" أو" خمور" فقد تنفر الخمور باسمها األصلي

وليتحول اسم الربا إلى الفوائد، ويسمى العرى تحررا والحريـة  ". مشروبات روحية

ثم يسمى المجون واقتراف الرذائل على مرأى ومسمع من . اسم جميل ومسمى أجمل

  . وهكذا. الناس فنا

" آنسة مصـر " أي" مس إيجيبت" تي استبدلها في مصر اسمومن أحدث أسمائه ال

فقد وجد إبليس إحجام بنات مصر عن االشتراك فـي مسـابقته   . هذا بالنسبة لمصر

وذلك لطبيعة أهل مصر المتدينة، وعلمهم " مسابقة ملكة الجمال" العالمية التي سماها

" السم األصـلي إلـي  أن اهللا يحرم على المرأة أن تظهر زينتها إال لمحارمها، فغير ا

أما المضمون للمسابقة فهو هو، اختيار أفضل حجـم لـألرداف   " اختيار مس إيجيبت

  .والنهود والخصور والعيون والقدود

ومن أغرب أسمائه التي اخترعها اسم أطلقه على شاطئ للعراة بمنطقة العجمي  

ة وأوسط والفردوس كما نعلم أعلى الجن" شاطئ الفردوس" باإلسكندرية سماه إبليس

    . الجنة وسقفها عرش الرحمن وتنطلي الخديعة على الكثيرين من الغافلين

ثم في مرحلة ثالثة يستخدم فيها إبليس كل ما أوتى من خبـث ودهـاء وكـذب    

وقاسمهما ِإنِّـي لَكُمـا لَمـن    يقول تعالى . وخداع فيحلف باهللا على صدق ما يقول

ينحالنَّاص .وال . إن إبليس يقسم لهمـا بـاهللا  . صون لدى آدموبذا سقطت آخر الح

وحتى لو كـان كـذلك فإنـه يتحمـل      -هكذا اغترا  -يمكن أن يقسم أحد باهللا كذبا 

  .وهذا من تلبيس إبليس. المسئولية لحلفه كذبا

ويحدثنا اهللا تعالى في سورة طه عن معلومات جديدة وكيف أثر إبليس على آدم   

قَاَل يا آدم هـْل َأدلُّـك   :يقول تعالى. أي باب دخلومن . وزوجته، وكيف دخل لهما

لقد لمس إبليس عليه اللعنة وترا حساسا فـي آدم  . علَى شَجرة الْخُلْد وملْك ال يبلَى

، حب التملك، واألمل فـي طـول البقـاء،    )الحرص واألمل(ووضع يده على مهلكيه 
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. في جمع المال، والخوف من الموت التفاني. الحرص على االستحواذ، وطول العمر

  .هْل َأدلُّك علَى شَجرة الْخُلْد وملْك ال يبلَى: كل هذا لمسه إبليس فقال غاويا

وعلى ذلك فإن كانت أول معصية حدثت في المأل األعلى بسبب الحسد وكانت من 

. صهي مـن الحـر   -وفي السماء أيضا  -إبليس فإن أول معصية تحدث من آدم 

الكبر : تماماً كما كان الدافع لمعصية إبليس شَجرة الْخُلْد وملْك ال يبلَىوكان الدافع 

  .واالستعالء

  وكانت النتيجة

 نا مهِملَيفَانِ عخْصقَا يطَفا ومآتُهوا سمتْ لَهدةَ برا ذَاقَا الشَّجورٍ فَلَما بِغُرمالهفَد

قرنَّوالْجة)لقد أسـقطهما فـي   . لقد تدليا وهما ما زاال في السماء). 22:األعراف

  .االختبار الذي وضعا فيه

وسقط آدم في أول تجربـة لـه مـع    . في أول تجربة له مع آدم. ونجح إبليس

  .إبليس

ذَِلك بَِأن اللَّه .وكانت نتيجة السقوط في االمتحان أن تعريا وبدت لهما سؤاتهما 

كي لَم   ـيملع يعـمس اللَّه َأنو هِما بَِأنفُسوا مرغَيتَّى يمٍ حلَى قَوا عهمةً َأنْعمعا نرغَيم
  ).53:األنفال(

وصل إبليس إلى النتيجة التي كان يبتغيها، وتعرى آدم وحـواء وبـدت لهمـا    

ن في خجل وفـي  سؤاتهما، وبذا يكون قد رفع الراية، ويتقهقر إبليس، وهما يحاوال

حياء وقد اسقط في ايديهما، يحاوالن تغطيه عوراتهما، ستر نفسيهما، وهما يجريان 

هنا وهناك، ويبتسم الشيطان في نفسه، ولعله قهقه منتشيا، واختفي من المشهد بعد 

  .أن انتهى كل شيء

بـدتْ لَهمـا   أن معنـى  -حبا في المخالفـة   -يقول بعض العلماء المحدثين 

ليس ظهور األعضاء التناسلية لهما، ولكن بدا لهما أن هذا العمـل الـذي   هماسوآتُ

وهذا القول لم يقل به أحـد مـن   . فعاله كان سيئ ومن هنا جاءت السيئة والسيئات

علماء اإلسالم قبال وال بعدا إال نفرا قليال على أعتـاب القـرن الواحـد والعشـرين     

ن نصا محرفا في العهد القديم والذي يقـول  مخالفين هللا ورسوله والمؤمنين، ومتبعي

هي التي دلت حواء على الشجرة وكانت من أحسن األشياء  -ال إبليس  -بأن الحية 
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وأعظمها، فأكلت حواء عن قولها وأطعمت آدم فعند ذلك انفتحت أعينهما وعلما أنهما 

نـا  وإن كان في هذا النص أنهمـا كا . عريانين فوصال من ورق التين وعمال ميازر

عريانين من قبل ولم يكتشفا ذلك إال بعد المعصية، فإن هؤالء النفر المخالفين يقولون 

  . بأن شيئا لم يحدث لهما، إنهما فقط اكتشفا أنهما ارتكبا سيئة

إال. ال اجتهاد مع الـنص : ورغم أن هناك قاعدة أساسية في أصول األحكام تقول

يا :فاهللا تعالى يقول. زمان أو مكان أن المجترئين على اهللا ورسوله لن يخلوا منهم

يهما بني آدم ال يفْتنَنَّكُم الشَّيطَان كَما َأخْرج َأبويكُم من الْجنَّة ينزِع عنْهما ِلباسهما ِليرِ

سوآتهِما خْصقَا يطَفا ومآتُهوا سمتْ لَهدةَ برا ذَاقَا الشَّجلَم   قرو ـنـا مهِملَيفَانِ ع

نَّةالْج  

إن " في الحديث الذي رواه ابن أبى حاتم عن أبى بن كعـب  ويقول رسول اهللا 

فلمـا ذاق  ) طويلـة (اهللا خلق آدم رجال طواال كثير شعر الرأس كأنه نخلة سـحوق  

ي الشجرة سقط عنه لباسه فأول ما بدا منه عورته فلما نظر إلى عورته جعل يشتد ف

فلما  }يا آدم منى تفر؟  {: الجنة فأخذ شعره شجرة فنازعها فناداه الرحمن عز وجل

  ".ولكن استحياء. اليا رب: سمع كالم الرحمن قال

وروى الحافظ بن عساكر من طريق محمد بن إسحاق عن الحسن عن ذكران عن 

النخلـة    إن أباكم آدم كان ك" قال رسول اهللا : الحسن البصري عن أبى ابن كعب قال

ستين ذراعا كثير الشعر، موارى العورة، فلما أصاب الخطيئة في الجنـة  . السحوق

أفرارا  {له سوأته فخـرج من الجنة فلقيته شجرة فأخذت بناصيته، فناداه ربه بدت

  . وللحديث طرق أخرى". بل حياء منك واهللا يا رب مما جئت به: قال }منى يا آدم 

فإن البشرية اآلن بما . ر الشيطان، ومخالفة الرحمنوبما أن التعري عالمة انتصا

وصلت إليه اآلن من التعري، ونزع اللباس، وكشف العورات، قد أعلنـت انتصـار   

  .الشيطان عليها، ورفعت له الراية

لقد استطاع الشيطان أن يفتن البشرية على األرض، كما فتن أبوهم وأمهم فـي  

  .السماء

حاج موسـى آدم عليهمـا   :" قال ول اهللا روى البخاري عن أبي هريرة أن رس

يـا  : قـال آدم . أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم: السالم فقال له
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 موسى أنت الذي اصطفاك اهللا برساالته وبكالمه، أتلومني على أمر قد كتبه اهللا علي

  . قبل أن يخلقني أو قدره على قبل أن يخلقني

".موسىفحج آدم  قال رسول اهللا 

* * * * *  

  ..ولكن

  ..لم تنته المعركة بعد

  :  ..وال زال في عمر اإلنسان بقية

  للجميع، ومهما كان الذنب، ومهما بلغت وإن كانت سنوات أو أيام معدودة 

  ..قبل أن تطلع الشمس من مغربها

  ..ال يزال طريق الرجوع إلى اهللا موجودا

  فتوحاًوال يزال باب اهللا أمام الظالمين، والعاصين م

  ..وال يزال اهللا تعالى الغفور، الرحيم

  .باسطا يديه بالليل ليتوب مسيء النهار وباسطا يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل

  .                      ولم تنته الفرصة بعد

  والدعوة عامة

الخطيئة، ولو كانت الذنوب إلى عنان السماء، ولو مهما كان الذنب، ومهما كانت 

لقـد  . فهناك أمل في النجاة، أمل في الفالح، أمل في  اهللا. ايا تمأل األرضكانت الخط

  .وكذلك إبليس عصى ربه. عصى آدم ربه

كالهمـا  . وأمر إبليس بأمر واحد فلم يأتيـه . لقد نهى آدم عن نهى واحدا فأتاه

لماذا اختلف ). عليه اللعنة(وكان إبليس ) عليه السالم(فلماذا كان آدم . عصى   ربه

  ".المعصية" ر كال منهما مع انهما فعال فعالً واحدا مصي

  .وإبليس أمر بالسجود آلدم فأبى. آدم نهى عن األكل من الشجرة، فأكل

  لماذا؟؟ .. ومع ذلك اختلف مصير كل منهما، هذا في النعيم، وهذا في الجحيم
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  :لقد أخبرنا اهللا تعالى عن جواب إبليس عندما سأله تعالى

كنَعا مقَاَل م تُكرِإذْ َأم دجَأال تَس  كان رده:  

ٍينط نم خَلَقْتَهنَارٍ و ني مخَلَقْتَن نْهم رقَاَل َأنَا خَي)11:األعراف.(  

  :أما آدم فتعالوا لنرى ما حدث معه بعد معصيته

ا عكُمَأنْه ا َألَممهبا رماهنَادَأقـوو ةرا الشَّجلْكُمت ـُن  وـدا علَكُم طَانالشَّي ا ِإنْل لَكُم

بِينم)إنها نفس الفرصة التي منحها تعالى إلبليس عندما عصـى ) 23:األعراف .

قَاال ربنَـا ظَلَمنَـا   فماذا كان جوابهما . ونادهما بهذا النداء. منحــها أيضا ألبوينا

  ).23:األعراف(نَا لَنَكُونَن من الْخَاسرِينوتَرحمَأنفُسنَا وِإن لَم تَغْفر لَنَا

أمر بسيط وغاية في السهولة واليسر مهما كان . هذا هو الفرق بين آدم وإبليس

ويعتـرف  -له بالذنب فقط بأن يعود المذنب إلى ربه، يعترف. الذنب فالتوبة تمحوه

جوادا . توابا رحيماعفوا غفورا . وسيجد اهللا. ويطلب منه العفو -له وحده ال لغيره 

قُْل يا عبادي الَّذين َأسرفُوا علَى َأنْفُسهِم ال تَقْنَطُوا من رحمة اللَّه .إلها عظيماً. كريما

يمحالر الْغَفُور وه ا ِإنَّهيعمج الذُّنُوب رغْفي اللَّه ِإن)53:الزمر.(  

فقط يغفر الذنوب، بل إنه تعـالى قـد يحولهـا    وبلغ من كرم اهللا أنه تعالى ليس 

  :جميعا إلى حسنات ومهما بلغت فقط أن يتبع ذنوبه بالعمل الصالح

  ِّقإال بِـالْح اللَّه مري حالَّت النَّفْس قْتُلُونوال ي ا آخَرِإلَه اللَّه عم ونعدال ي ينالَّذو

وم الْقيامة ويخْلُد ـَيضاعفْ لَه الْعذَاب ي) 68(يلْقَ َأثَاما ون ومن يفْعْل ذَِلك ـُوال يزن

إال من تَاب وآمن وعمَل عمال صاِلحا فَُأولَِئك يبـدُل اللَّـه سـيَئاتهِم    ) 69(فيه مهانًا 

عمَل صاِلحا فَِإنَّه يتُوب ِإلَـى اللَّـه   ومن تَاب و) 70(حسنَات وكَان اللَّه غَفُورا رحيما 

  ).الفرقان(متَابا

* * * * *
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األرض ثـابتة
  

  

  

  

  

  

  

  

إال عبـادك  ) 82(قَاَل فَبِعزتك ألغْوِينَّهم َأجمعـين  لقد أقسم إبليس على الغواية

ينخْلَصالْم منْهم)ص ( ابِم بقَاَل ر   منَّهألغْـوِيضِ وـي األرف ملَه نَنيي ألزتَنيَأغْو

 ينعم39(َأج (ينخْلَصالْم منْهم كادبإال ع)وكفر إبليس بمخالفته أمـر اهللا  ) الحجر

وإلى درجة كبيرة نجح إبليس فـي   .تعالى وهو يعمل جاهدا ألن يجعل بنى آدم كذلك

الثالثالباب 
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  ).2:سبأ(قَ علَيهِم ِإبليس ظَنَّه فَاتَّبعوه إال فَرِيقًا من الْمْؤمنينولَقَد صدتنفيذ خطته 

وتتحسر عندما تجد .لقد اتبعت معظم البشرية إبليس عليه اللعنة في مخالفة اهللا

  .النبي  يبعث في آالف مؤلفة من الناس فال يتبعه إال قليل

ا الرحمن واتبعوا الشيطان، ومكـث  لقد أرسل نوح إلى أهل األرض بعدما خالفو 

فيهم ألف سنة إال خمسين عاما يدعوهم إلى اإليمان باهللا، وعندما تنتهي مهمة نوح 

مع قومه ويأمره اهللا بأن يركب الفلك مع المؤمنين به، يعتصرك األسى وأنت تقـرأ  

  ).    40:هود(وما آمن معه إال قَليٌلقوله تعالى

حصيلة خليل الرحمن إبراهيم عليه السالم في دعوته  لقومه  وتتعجب عندما تعلم

  ).26:العنكبوت(فَآمن لَه لُوطٌ) في بابل(كم آمن به في المرحلة األولى من دعوته 

وإذا ذهبت إلى قرى لوط السبعة لتبحث فيها عن المسلمين فال تجد أحـدا علـى   

ما وجدنَا فيها غَير بيـت مـن   فَاإلطالق إال بيت لوط ولم يكتمل عدده لكفر امرأته 

ينملسالْم)36:الذاريات.(  

وقرية أرسل اهللا فيها ثالثة من المرسلين فلم تكن الحصيلة إال رجال واحدا قتلـه  

فانتقم اهللا مـنهم أجمعـين وجعـل اهللا هـذا الرجـل مـن       .قومه التباعه المرسلين

المرسلين، باستثناء موسى عليه السالم، وهكذا الحال في كل األمم، مع كل .المكرمين

الذي أرسل رحمة للعالمين وكـان مـن أكثـر    ومحمد .الذي اتبعه عدد ال بأس به

  . األنبياء اتباعاً

قَاَل فَالْحقُّ والْحقَّ َأقُـوُل  : لهواستحق إبليس عليه اللعنة غضب اهللا وقال تعالى

)84 ( نممو نْكم نَّمهج َألنَألمينعمَأج منْهم كتَبِع)أعتمد إبليس في تلبيسـه  ) ص

على الناس بمخالفة اهللا بتحريضهم على تحريف كلماته المنزلة فحرفوها حتى نـزل  

القرآن وتكفل اهللا تعالى بحفظ هذا الكتاب من التحريف وعلم إبليس أنـه ال سـبيل   

  .لتحريف كلمات اهللا هذه فحول نشاطه إلى تحريف معانيها

وألن أهداف إبليس كبيرة وبعيدة العمق، فهو ال يعجل وإن كان يحث الناس على 

المهم، أن .العجلة، فهو يضع خطته ويرسم أهدافه، وينفذها بخطوات، خطوة، خطوة

وبـذلك  .يصل في النهاية بالناس إلى مخالفة اهللا، مخالفة قوله وأوامـره، وفطرتـه  

.                      وأحوالهم، وفطرتهم رأسا على عقباستطاع عليه اللعنة أن يقلب أفكار الناس، 
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فهل يتصور عقل سوى أن سبع قرى بكامل أهلها تقلب فطرتها فيشتهي الرجال 

  .بعضهم بعضا ويزهدون في النساء؟ لقد تم ذلك في قوم لوط

وهل يتصور عقل سوى أن أمة بأسرها يقلب حالهم فيعتبـرون خيـر الكسـب    

بعضهم بعضا ويغش بعضهم بعضا؟ لقد حدث ذلك مع قوم وأفضل العيش أن يسرق 

  .نبي اهللا  شعيب

وهل يتصور عقل سوى أن أمة بأسرها ينقلب فكرها فتظن الخير والنفـع فـي   

  .حجارة يعلمون أنها ال تنطق وال تسمع؟ لقد كان ذلك في قوم إبراهيم

لتـه  هل يتصور عقل سوى أن أمة أكرمها اهللا تعبد عجالً صنعته بأيـديها وعم 

عل ذلك بنو إسرائيل بعد أن أنجاهم اهللا من فرعون وجنوده ورؤيتهم ـبنفسها؟ لقد ف

  .آيات اهللا في ذلك

ولو رحنا نحصى عجائب البشر في انتكاس فطرتها ومخالفتها ليس فقط ألوامـر  

  .اهللا بل ألبسط قواعد العقل والفطرة، فلن ننتهي

تطيع إبليس إقناع أكثر مـن  ولعل من أكبر األمور عجبا وأعظمها غرابة أن يس

خمسين ألف مليون من البشر هم سكان الكرة األرضية علي مدار قرن من الزمـان  

بأن هذه الشمس التي يرونها بأعينهم تدور حولهم، والتي ظلت البشرية منـذ فجـر   

التاريخ وما قبل التأريخ، أي منذ وجود اإلنسان علي األرض وهم متفقـون جميعـا   

حولهم، وعلي رغم قول اهللا في كتبه كلها أن الشمس تجـري   علي أن الشمس تدور

وتدور حول األرض، وعلي الرغم من بعث مائة وأربعة وعشرين ألف نبي ورسول 

إلي البشر، لم يقل واحد منهم بغير ذلك، إال أن إبليس نجح نجاحاً منقطع النظيـر أن  

فوا ربهم ورسلهم يقلب كل ذلك ويقلب فطرة كل سكان األرض ويكذبوا أعينهم ويخال

وأسالفهم ممن عاش قبلهم علي األرض فيقولون أن الشمس هي مركز عالمهم، وأن 

األرض التي يقفون عليها ويعيشون فيها هي التي تدور بهم وبمدنهم وقراهم حـول  

في آخـر  ) أم(الشمس، وكذلك كل الكواكب الدراري تدور حول الشمس التي سموها 

  .الزمن

لك  يكون؟ وممن؟ من الجيل الذي صعد إلى الفضاء هل يتصور عقل سوي أن ذ

الجيل الذي ظهرت فيه أعظـم  .األرض مثل الكرة بين يديهوجعل.ومشى على القمر
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ذي فيه ماليين المؤمنين بـالقرآن الـذي   ـالمخترعات وأخطر االكتشافات، الجيل ال

لمـؤمنين بالكتـب   وفيهم ماليين ا. والشَّمس تَجرِيويقول  األرض قَراراول ـيق

وفيهم رجـال  .المقدسة الثابت فيها أن األرض ثابتة والشمس هي التي تدور حولها

الفكر والفن واألدب والسياسة، يضحك إبليس على كل هؤالء ويسـتغفلهم ويقلـبهم   

وغيـرهم  .. رأسا على عقب كما قلب فطرة قوم لوط وقوم شـعيب وقـوم إبـراهيم   

  .وغيرهم

تهم ومكتشفاتهم هي التي أدت إلـى هـذا االنقـالب    ورب قائل يقول إن مخترعا

  .   كاكتشاف من االكتشافات

إن إبليس نجح أن يقنع البشر بذلك  قبل هذا االختراعات واالكتشافات حتى : نقول

يكون هو صاحب الفضل في هذا التحويل وأنه وحده عليه اللعنة الذي قلـبهم علـى   

  .رؤسهم

ارات كلها هي التي كانت على ضالل وهذا هل كانت البشرية كلها والحض: أم ترى

الجيل فقط في هذا القرن، هو الذي عرف الحقيقة التي عميت على األسـالف؟ كمـا   

وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة وهي أظهر ما ):" عباس محمود العقاد(يقول 

ولبثوا إلى زمن قريب يقولون بدورانها حـول األرض  ، تراه العيون، وتحسه األبدان

ولم يخطر ألحد أن ينكـر  . سرون حركاتها وعوارضها كما تفسر األحالم واأللغازويف

  ".وجود الشمس ألن العقول كانت في ظالم من أمرها فوق ظالم، ولعلها ال تزل

إنه ألمر غريب حقا، بل لعله من أغرب األمور التي حدثت في حياة البشـر، أن  

م على األرض  وقد ظهر فـيهم  يعيش الناس ومعهم أنبياؤهم في ظالم طوال تاريخه

  .فالسفة ومفكرون أثروا في عقول الناس أحقابا

ثم كيف يترك اإلله عبيده في ظالم وضالل من هذا األمر طـول هذا الوقت؟ لماذا 

لم يتطوع أحد األنبياء المائة وأربعة وعشرين ألفا وينبهوا أممهم لهذا الضالل وهـم  

ترى أن األنبياء والمرسلين أنفسهم كـانوا  الذين حدثوهم عن كل كبيرة وصغيرة؟ أم 

  يجهلون هذا الذي علمه كوبرنيقوس وجاليليو؟ 

هل كان جاليليو الذي كان عدد النسوة الالئى كان ينـام  .. إنه ألمر محير.. رباه

الذي كان أطهـر   معهن أكثر من عدد الرجال الذين عرفهم، أعلم بالكون من محمد 
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ذي لم يتزوج وعاش حياته بين المومسات أعلم مـن  من ماء السماء؟ هل جاليليو ال

عيسي روح اهللا ابن الطاهرة البتول؟ هل كان جاليليو الذي أنجب أوالده جميعا مـن  

  .أين الحق؟ أين الحقيقة؟.. الحرام أعلم من موسى كليم اهللا، المخلص الرسول؟؟ رباه

تي تجرى لكن ما ضرني إذ لم أعرف الحقيقة؟ ما ضرني لو كانت الشمس هي ال

حول األرض أو أن األرض هي التي تفعل؟ هل سيغير هذا من األمـر شـيء؟ هـل    

  سيؤثر ذلك على في شيء؟ ألست مستفادا بالشمـس على أي حال؟ 

وأكبر من مجرد علمـي أو جهلـي   .. األمر أكبر من استفادتي للشمس.. ال.. ال

ـ .. األمر أخطر.بحقيقة أمرها ي التـي تجـرى   إنه جد خطير، إذ لو كانت الشمس ه

أن األرض كلها ليس عليهـا رجـل   .. واألرض ثابتة فإن ذلك يعنى استنتاجا خطيرا

  ولكن هل هذا معقول؟ .رشيد

إنه استنتاج ال يمكنني كمـؤمن بـاهللا   .ولو كانت األخرى لكان األمر أخطر وأفدح

  .وكتبه ورسله أن أتصوره

ـ     ه أبـين  أال من حل وسط؟ ولكن أي وسط بين أمرين لـيس فـي الوجـود كل

هكذا .. سكـان األرض اآلن يقولون بأن األرض هي التي تـدور حول الشمس.منهما

وسكان األرض من آدم حتى قبل قرن كـانوا يقولـون بـأن    .. ثبت لهم األمر أخيرا

وقد أخبـرت بـذلك كـل الحضـارات دون     .األرض ثابتة وأن الشمس تجرى حولها

تثناء، وأيدهم جميعا اهللا في جميـع  استثناء، وقد أيدهم في ذلك كل األنبياء دون اس

  .الرساالت من صحف إبراهيم وموسى إلى قرآن محمد صلى اهللا عليهم أجمعين

أم ترى أن كالهما مصيبا في رأيه، سكان األرض اآلن، وسكانها قبل قـرن؟ أي  

أن الشمس واألرض تبادلتا األدوار منذ قرن أو ثالث قرون عندما أثبت ذلك جاليليو؟ 

  كتشفها كوبرنيقوس؟ أو عندما أ

ن نصدق؟ ومن على الصواب ومن علـى الخطـأ؟   ـم.. إنها أيها السادة مشكلة

  ومن على الهدى؟ ومن على الضالل؟ 

أتكون البشرية اآلن بكل مكتشفاتها ومخترعاتها وعلومها وتقدمها على ضـالل؟  

ـ  ى ذلـك؟  أم تكون البشرية قبل ذلك بكل تاريخها وكتبها وأنبيائها هم الذين كانوا عل

  . وبالطبع ال يمكن أن يكون كالهما على خطأ أو كالهما على صواب
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الحق أقول لكم إنني، عن نفسي، لست متشككا في أن األرض ثابتة وأن الشمس 

إنني على يقـين مــن   .وكل ما في السماء يدور جميعا حول األرض كل يوم دورة

بياء؟ هل أكذب كل بنـي آدم  هل أكذب كالم اهللا؟ هل أكذب كالم األن.. سبحان اهللا.ذلك

  من آدم إلى جاليليو أو كوبرنيقوس؟ هل أكذب عيني؟ أكذب نفسي؟ 

إنني أيها السادة أخالفكم جميعا، أخالف كل سكان األرض، الذين ولدوا بعد عصر 

النهضة حتى اآلن وإلى أن تغيروا رأيكم إلى ما يقوله اهللا في كل كتبه وما يقوله كل 

أو حتـى  .. أو متخلفاً.. موني أن شئتم رجعياًـوس.ل الحضاراتوما تقوله ك.األنبياء

  .وِإنَّا ِإلَى ربنَا لَمنقَلبونفال ضير. .مجنوناً

إن في إجـماعكم أيها السادة على ما تقولون من دوران األرض حول الشـمس  

عصر (وانتصار لحزبه الذي صنع عصر اإللحاد وسماه تلبيسا عليكم .انتصار إلبليس

وانتكستم نفس االنتكاسة التي انتكسها أقوام كثيرون ظهروا علـى األرض،  ) نهضةال

  .فأخذهم اهللا أخذ عزيز مقتدر

بدليل أن أحد الفريقين .ال تقولوا أن األمر ليس فيه مشكلة إلى هذا الحد الذي أراه

من كان قبل عصر النهضة ومن كان بعده لم تقصر الشمس في حق أي منهما، تماما 

اهللا تعالى لم يقصر في حق أحدهما، حتى من كفر بـه أعطـاه حقـه غيـر     كما أن 

فالقول بدوران األرض ومركزية الشمس هو فـي  .فاألمر أخطر مما تظنون.منقوص

ألن فيه مخالفة .حقيقته رفع لراية الشيطان وانتصاره، نرفعها جميعا على أرض اهللا

  .صريحة للرحمن واتباع كامل  للشيطان

  شمسقصة إبليس مع  ال

إن مقولة دوران األرض حول نفسها، وحول الشمس، ومركزية الشمس للكـون  

بـل إن الشـمس   .ثم التعديل إلي مركزيتها لمجموعة الكواكب، لها مع إبليس قصة

  .ذاتها لها مع إبليس قصة طويلة

لقد استطاع إبليس بكل وسائله غير المشرعة، أن يخرج البشرية كلها متمثلة في 

وعصـى آدم ربـه فَغَـوى   ويهبط بهـا إلـى األرض بغوايتـه     من الجنة)  آدم(
  ).121:طه(

ونجح إبليس أن يقنع آدم وزوجته حواء بأن يأتيا النهي الوحيد لهما وأن يـأكال  
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ولم يترك إبليس في سبيل ذلك .من الشجرة الوحيدة المحرمة من دون كل شجر الجنة

  .نجح.. ع، وغش، وفي النهايةوسيلة إال فعلها فوسوس، وقال، وأقسم، وخد

ولوال توبتهمـا   .وكان رمز نجاح إبليس أن تعرى آدم وزوجه وكشفت عورتهما

  .     السريعة والصادقة لخسرا خسرانا مبينا

وقصة إبليس مع الشمس من أكبر قصصه، فرغم أنها أعبد خلق اهللا هللا، وأطوع 

س أن يعبـد معظـم النـاس    خلق اهللا هللا وأنفع خلق اهللا لخلق اهللا، فقد نجـح إبلـي  

هذه المسخرة لهم، المذللة لمنفعتهم، الدائبة لخدمتهم، اسـتطاع إبلـيس أن   .الشمس

  .يقنع الناس باتخاذها إلهاً يعبد من دون اهللا

المطالع لتاريخ البشر يجد أن الشمس احتلت المركز األول بين اآللهة التي عبدت 

  .عبودية من البشر ولم ينل معبود ما نالته الشمس من.من دون اهللا

لذلك ليس غريباً أن يجعلها اهللا أول وأكبر عالمة علـى مجـيء يـوم القيامـة     

وليس عجيباً أن يكورها اهللا تعالى يـوم  .بطلوعها يوماً بين يدي الساعة من مغربها

وقد كانت من أعظم العباد هللا، وليس ذلك تعذيباً لها، فهي .القيامة ويلقى بها في النار

ار مثلها مثل خزنة النار من المالئكة، ولكن ليراهـا الباليـين الـذين    ستكون في الن

ِإنَّكُم وما تَعبدون من دونِ اللَّه حصب أطاعوا الشيطان وعبدوها أنها معهم في النار

 ونارِدا ولَه َأنْتُم نَّمهـ  ) 98(ج يهكُـلٌّ فا ووهدرا وةً مآِله ُؤالءه كَان لَو ونا خَاِلـد
  ).األنبياء(

إن أمما بأسرها بحكامها ومحكوميها، بعلمائها وعوامها، بحكمائها وسـفهائها،  

  .أغواهم الشيطان فعبدوا الشمس التي هي خادمة لهم ومسخرة.برجالها ونسائها

هذه أمة من أسعد األمم، وحضارة من أكبر الحضارات يغويها الشيطان بالشمس 

فَمكَثَ : خبرها فقال تعالى حاكيا عن هدهد سليمان) النمل(ورة وقص اهللا علينا في س

ِإنِّـي وجـدتُّ   ) 22(غَير بعيد فَقَاَل َأحطتُ بِما لَم تُحطْ بِه وجِْئتُك من سبٍإ بِنَبٍإ يقينٍ 

 يمظشٌ عرا علَهو ءكُلِّ شَي نتْ ميُأوتو مكُهلَأةً تَمر23(ام(  وندجسا يهمقَوا وتُهدجو

 ونتَدهال ي مبِيلِ فَهالس نع مهدفَص مالَهمَأع طَانالشَّي ملَه نيزو ونِ اللَّهد نسِ مِللشَّم

)24 (لَمعيضِ واألرو اتــومي السف ءالْخَب خْرِجي يالَّذ وا ِللَّهدجسَأال ي  ا تُخْفُونم

 نُونلا تُعميمِ) 25(وظشِ الْعرالْع بر وإال ه ال ِإلَه اللَّه.  
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القدماء المصريون وصلوا إلى حضارة خلدها التاريخ، ورغم أن اهللا تعالى دمرها 

يقـول  .أبقى بعض أطاللها لتشهد لهم بما أوتوا، وبقدرة اهللا عليهم، رغم ذلـك فقد

) 137: األعراف(رنَا ما كَان يصنَع فرعون وقَومه وما كَانُوا يعرِشُونودم: تعالى

فإذا كانت هذه اآلثار العظيمة الموجودة حتى اآلن هي جزء ال يذكر مما دمره اهللا لهم 

هؤالء بحضارتهم وعظمتهم غرر بهـم الشـيطان   .فكم تكون صناعتهم  وحضارتهم

أعظم آلهتهم  وأول معبوداتهم، فبنوا لها المعابد، وسـموا  وعبدهم للشمس، فكانت 

باسمها المدن، واتخذ كثير من األسر الفرعونية قرص الشمس رمزا لهم، وتاجاً على 

  .وكانت على المدى الطويل اإلله الرئيسي بين اآللهة.رؤوس ملوكهم

في بالد وكانت الشمس في أجزاء متعددة من بالد الشرق موضوعاً بارزاً للعبادة ف

  .وجد تراث قديم لعبادة الشمس) منطقة قديمة كانت على ساحل البلقان) (إليريا(

معروفة عند اليونان باسـم          " بعلبك" وفي سوريا كانت المدينة التي نسميها مدينة

  .أو مدينة الشمس" هليوبوليس" 

  .وكذلك في بالد ما بين النهرين حيث انتشرت عبادة الكواكب

س فقد كانت الشمس أحد الضباط األساسين ألهورا مزدا في صـراعه  أما في فار

إله الشمس عبادة قديمة في روما ومع تحرك مركـز  ) سول(في الظالم، وكان  لـ 

الجاذبية لإلمبراطورية الرومانية تجاه الشرق أن تزداد عبادة الشمس قـوة، ولقـد   

ن الذهبي مسكنا مالئمـا  كانت قوية بالفعل في الدعاية لإلمبراطورية فكان بيت نيرو

كما أضفى أنطونيوس، اإلمبراطور الروماني على الشمس احتراما .للشمس المجسدة

ولقد أصبحت عبادة الشمس مهيمنة في عهد أسرة سيفروس فكان إله الشمس .خاصاً

واتخذ اإلمبراطور لقـب  .المتميزة)  رومانـمن أباطرة ال(يصور مع لحية سيفروس 

و اللقب الخاص  بالشمس، وكان ذلك تطورا طبيعيا، فالشمس وكان ه) الذي ال يقهر(

  .كانت رمزاً توحيدياً ونقطة تجمع لإلمبراطورية بأسرها

.م نصب أورليان إله الشمس إلهاً أعظماً لإلمبراطورية الرومانية 274وفي عام 

لو أن المسيحية انهارت لسادت في العـالم  ) إمبراطور روماني(وقال أرنست رينان 

  .الشمس عبادة

وقد كانت مسيحية اإلمبراطور قسطنطين مسيحية مبهمة غامضة فأسرته كانـت  
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  .تدين بالوالء التقليدي إلله الشمس

ونظرا للدور الذي لعبه الشيطان مع البشر باستغالل الشمس، فقد كان للشـمس  

دور بارز وشأن آخر في اإلسالم، فقد أعيد للشمس وضعها الصحيح ووضعت فـي  

له، فهي في العقيـدة  وأثبت لها ما خلقت.يعي، ونفي عنها ما ليس لهامكانها  الطب

له، تدور حول اإلسالمية جرم من أجرام السماء تعمل في خدمة اإلنسان فهي مسخرة

  .األرض دائبة، طائعة لربها ومسخرها، ليس لها من أمرها شيئا، إنما أمرها هللا

ة، وأول معبود، فقد أصبحت وبعد أن كانت الشمس قبل ظهور اإلسالم أشهر اآلله

فبها .أكبر رمز للعبادة، والعالمة الرئيسية لعبادات المسلمين الكبرى هللا الواحد األحد

وبها يبدأ وينتهي صوم رمضان، وبغروبهـا تجـب   .تتحدد مواقيت الصلوات الخمس

والوقوف بعرفة في الحج، وبطلوعها يتحدد مواقيت صالة العيدين، حتى .زكاة الفطر

كسف تشرع صالة الكسوف، وهي كلها عبادات تؤدى هللا سـبحانه ولـيس   عندما ت

  .ثم بطلوع الشمس من مغربها إيذانا بانتهاء عمر أمة اإلسالم.لها

  .والسماء ومن عليها قيام الساعةوعند ذلك تنتظر األرض ومن فيها

  يقـول   .هكذا جعلت أمة اإلسالم الشمس دليال على عبادة اهللا على غير كل األمـم 

  ) 78:اإلسراء( َأقم الصالةَ ِلدلُوك الشَّمسِ ِإلَى غَسق اللَّيلِ: الىتع

 اوبِهَل غُرقَبسِ وَل طُلُوعِ الشَّمقَب كبر دمبِح حبسو )130:طه.(  

عن الصالة حال شرق الشمس  وغلقاً لباب الفتنة وسدا للذرائع نهي رسول هللا 

  .شبه بعبادهالعدم الت.أو غروبها

وهكذا أعيد الوضع الطبيعي والصحيح للشمس، أنها عابدة ال معبـودة، وأنهـا   

  .مسخرة لخدمة أهل األرض

وبالطبع ال يرضي هذا إبليس فبدأ يعمل مرة أخرى لتغيير الوضع، وألن قصـته  

يه اللعنة اتخذ لنفسـه عرشـاً،   ـمع الشمس، ال تنتهى إال بنهاية الشمس، فهو عل

لـه  لشمس مباشرة، ليرضي بذلك غروره، متوهماً أن الشمس تسـجد وجعله تحت ا

  .عندما تسجد هللا، وأنها تطلع من عنده عندما تطلع من مستقرها

والمؤكد أنه ال " أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان" وقد ثبت عن رسول اهللا 
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، عالقة للشمس بالشيطان، وال شأن لها به، لكنه هو الذي جعل عرشه تحت مستقرها

ثم هو ينتصب بقرنيه كلما وصلت الشمس إلى هذا المستقر ليبدو أنها تشــرق أو  

  .تغرب من بين قرنيه

وقد عمل عليه اللعنة بصبر وتؤده على ان يغير الناس نظرتهم إلـى الشـمس   

المسلمين الذين أنهوا عبادة الشمس بين الناس، وظلـت بعقيـدتهم التـي    وخاصة

تكفـيكم  : عدة قرون، وكأن إبليس يقول للبشريةنشروها تدور مسخرة حول األرض ل

  .هذه القرون من تعبيد الشمس هللا، ولتعد للشمس قداستها

  ) 1543-1473:  ( وجاء كوبر نیقوس

وطبقا لخطة محددة من إبليس بدأ بتنفيذ خطواتها خطوة خطـوة، أوحـي إلـى    

مخالفـة اهللا،   كوبرنيقوس بالفكرة، وذلك لتغير األوضاع القائمة، ال لشيء أكثر من

  .وبتغيير وضع الشمس التي طال استقرارها أكثر مما ينبغي

حركـات األجـرام   (ووضع كوبرنيقوس ما أوحاه إليه الشيطان في كتاب سـماه  

في هذا المعبد الكبير، من ذا الذي يستطيع أن يضع تلك الشعلة :" قال فيه) السماوية

  .شياء في وقت واحدالمضيئة في مكان آخر سوى المركز، حيث تضئ كل األ

فهذه الشمس هي نور العالم، بل هي روحه بل هي التي تتحكم فيه وهي جالسة 

  ".عرشها القدسي، ترشد أسرة الكواكب إلى طريقهاعلى

كانت هذه أيها السادة اآلية الشيطانية األولى في كتاب كوبرنيقوس الـذي كـان   

اكتشاف خطأ البشرية القديم، بل السبب في االنقالب الكبير، فلم يكن األمر بأدلة أو ب

كانت  البداية ملحدة، كافرة، أن الشمس من فوق عرشها القدسـي تنيـر وترشـد    

وهذه صفات الربوبية واأللوهية، تعطى للشمس لكي تعبد من جديد .وتتحكم في العالم

ليثبـت بهـا ألوهيـة    ) مسـروقة (ثم جاء كوبرنيقوس بأدلة بعد ذلك .من دون اهللا

أن هذه األدلة التي سرقها كوبرنيقوس كانت تثبت عبودية الشمس  والحقيقة.الشمس

وحركتها وتسخيرها، ولكنه بالغش والخداع استبدل األلفاظ بغيرها على الوضع الذي 

  .سنراه

) حركـات األجـرام السـماوية   (في عرضه لكتاب " أحمد سعيد الدمرداش" يقول

ذي يتألف من ستة أجزاء ال ألول وهلة عند قراءة كتاب كوبرنيقوس ال:" لكوبرنيقوس



  

267

يستطيع المرء أن يفرق بينه وبين كتاب المجسطي للخوجه نصر الـدين الطوسـي،   

نفس الترتيب ونفس جداول القسي وأوتارها وجداول القسي وجيوبها، فقـط غيـر   

  ".كوبرنيقوس موضع الشمس بموضع األرض

الختالفـات  أما في جداول حركات أوساط القمر وجداول ا)" الدمرداش(ثم يضيف 

الجزئية، وجداول اختالفات مناظر النيرين في دائرة االرتفاع، وجداول االجتماعـات  

واالستقباالت، فتكاد تكون نقال، ذلك ألن كوبرنيقوس ال يعقل أن يقوم بكل األرصـاد  

التي أخذت من الذهن البشرى آالفا من السنين قبله، فهو اكتفي بذكرها بعد إدخالهـا  

  ".جديدفي إطار نظامه ال

هذا هو الكتاب الذي استبدلت كلماته بكلمات اهللا، كتاب مسروق، كل ما فيه هـو  

ولـم يـأت فيـه    .تماما ما في كتاب تحرير المجسطي للخوجه نصر الدين الطوسـي 

كوبرنيقوس بجديد كل ما فعله أنه استبدل كلمة األرض بكلمة الشـمس والعكـس،   

  .وانقلب نظام الكون بهذا األسلوب

أن فكرة دوران األرض لم يكن كوبرنيقوس هو مفكرها ومبتدعها إنما والحقيقة 

ولـم   -الذي ظهر قبل ميالد المسيح  -قال بها قبله الفيلسوف اإلغريقي فيثاغورث 

تحظ مقولته بقبول أو اهتمام ولم يلتفت لها أحد، ولم تخرج من الورق الذي كتبـت  

ـ  دها مناسـبة لحـل بعـض    فيه، والتي وقعت في يد كوبرنيقوس فأخذ الفكرة ووج

في تفسيره لحركة األجرام السـماوية، وقـد وجـد بهـا     معضالت أراء بطليموس

كوبرنيقوس تعقيدا، ألن الدوران الذي فسر به حركة الكواكب كان يعتمد على دوران 

كل كوكب حول نقطة معينة، هذه النقطة تدور بدورها حول األرض وسمى بطليموس 

ل مركز وهمي أنه فلك التدوير بموجبه يكون الكوكـب  هذا الفلك الذي يدور فيه حو

السيار الدائر حول األرض مقتربا من األرض حينا ومبتعداً حيناً آخر، أثناء دورانه، 

وهـذا تفسـير خـاص ببطليمـوس     .على أن الفـرق بين البعد والقرب  ليس كبيرا

ا لم يشهدوا كتفسيرات غيره التي ال تعتمد على دين وال على علم حقيقي ألنهم جميع

  .خلق السموات واألرض

ورغم أن هذا التفسير لم يرق لكوبرنيقوس إال أنه جاء بتفسير أعقد، أخذ الفكرة 

فيه من فيثاغورث الذي قال فيها قوال فلسفيا، غير أن كوبرنيقوس حوره على أساس 

تجريبي رياضي حيث قد بدأ في أوروبا آنذاك ظهور عالمات االتجاه التجريبي الـذي  
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وهـو مـذهب ينبـذ    .ن والدته على يد جاليليو الذي يعتبرونه رائداً لهذا المذهبكا

النظريات الفلسفية التي تعتمد على مجرد الفكر والتأمل واالعتمـاد علـى التجربـة    

ليتحركوا في تجاربهم دون قيود من دين أو .جانبا) اإلله(والمشاهدة مع تنحية فكرة 

  .فلسفة

  : ألسس التاليةبنى كوبرنيقوس نظريته على ا

  .ال توجد مراكز لجميع الدوائر والكرات السماوية) 1(

  .مركز األرض ليس مركز الكون بل هو مركز الثقل لها فقط) 2(

  .أن الشمس هي مركز الكون وجميع الكرات تدور حولها) 3(

  بعد األرض عن الشمس يعتبر ضـئيالً بالنسـبة الرتفـاع كـرة النجـوم      ) 4(

  .الثوابت         

  لألرض حركة دورانية حول نفسها كل يـوم ومـا يشـاهد مـن حركـات      ) 5(

  .النجوم نتيجة لحركة األرض         

  .لألرض حركة أخرى سنوية حول الشمس) 6(

فإنها تترنح ) مثل حركة النحلة التي يلعب بها األطفال(لألرض حركة ترنحية ) 7(

  .عند دورانها

  بـل مركزهـا نقطـة    .مركزهـا تدور األرض في دائرة ليست الشمس فـي  ) 8(

  . أخرى هذه األخيرة تدور حول الشمس         

ووقع كوبرنيقوس في تعقيد أشد مما أخذه هو على تفسير بطليموس السكندري 

لحركات الكرات السماوية، وتعرض لنقد عنيف نتيجة التناقض الكبير فـي تفسـيره   

    .ونظريته

تصـادمه مـع المحسـوس،    وشعر كوبرنيقوس بخطورة ذلك التحول الفكري، و

" وتناقضه مع الدين ومعتقدات الناس جميعا فاستشهد بإحدى قصائد شاعر الرومـان 

  :            الذي   يقول" فرجيل

  إننا نبحر في الميناء  "   

  .نرى البالد والمدائن تتحرك إلى الوراء   

  .هذه حواسنا التي تخدعنا كل يوم   

  .كنفما نراه متحركا هو في الحقيقة سا   
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  والنجوم نشاهدها كل يوم تتحرك، وهي ليست كذلك،  

  ".إن األرض التي نقف عليها هي التي تتحرك 

وعلى هذا فقد أنكر كوبرنيقوس كل الظواهر المرئية واعتبرها نتيجـة لـدوران   

األرض أي أنه في مقابل إثبات بطليموس لحركات غير مرئية لألجرام السماوية حيث 

فهكـذا قـال بطليمـوس    .ينة ثم وهي تدور حـول األرض إنها تدور حول نقطة مع

فيأتي كوبرنيقوس ليلغى هذه الحركة غير المرئية، ويقابلها أيضـا بإلغـاء   .وأرسطو

الحركة المرئية الظاهرة ويقول بتفسير حركاتها بدوران األرض حول نفسها بينما هي 

  .ثابتة

يـر مرئيـة   هذه هي نظرية كوبرنيقوس، الن بطليموس أثبت للكواكب حركة غ

ثم تكون أدلتـه  .فيلغى هـو، ليس فقط الحركة غير المرئية بل الحركة المرئية أيضاً

من كتاب نصر الدين الطوسي، بل الكتاب ذاته بعد أن يسـتبدل مواضـع الشـمس    

  .ولم يفطن أحد لهذه السرقة إال في أيامنا هذه.باألرض ينسب الكتاب إلى نفسه

  شديدة منها  وقوبلت نظرية كوبرنيقوس بانتقادات

أن الحركة السريعة التي أثبتها لألرض حول نفسها وحركتها حول الشمس كفيلة 

  .بأن تقذف جميع األجسام الموجودة عليها إلى الخارج فال يبقى على األرض شيء

وكان رده على هذا النقض بأن أرسطو أيضا يقول بأن النجوم الثوابـت معلقـة   

ألخير رغم أنها أسرع دورانا من أي كـرة فـإن   كالقناديل في كرة شفافة هي الفلك ا

النجوم ال تتناثر في الفضاء، هذا هو رده، فكما أن النجوم ال تتناثر من فلكها المسرع 

  .فكذلك األشياء التي على األرض

كما اعترضوا على نظريته بأننا إذا أطلقنا قذيفة عمودية فوق األرض فإنها بعـد  

رض تتحرك وتدور فلن تسـقط القذيفـة فـي    مدة ستسقط في مكانها ولو كانت األ

إن الجسم المقذوف يأخذ حـركتين، حركـة لمركـز    : ورد كوبرنيقوس بقوله.مكانها

  . وحركة دورانية حول األرض وهذه الثانية ال نراهااألرض بطبيعته

  قام كوبرنيقوس بالرد على االعتراضات بنمط هجين تصورات ):" الدمرداش(يقول 

كار أخرى غريبة، وفي الواقع إن نظرية مركزية الشمس للكون أرسطاطاليسية مع أف

التي نادى بها كوبرنيقوس في متنه الكبير، قد خلقت ناقصة التكوين واحتاج األمـر  
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إلى سنين أخري ليظهر عباقرة أمثال جاليليو وكبلر ونيوتن يقومون بتدعيمها فيزيقيا 

  ".ورياضيا

س أن ما توصل إليه فيه هو الحق، لقد كتب كوبرنيقوس متنه هذا ليس على أسا

ويقال أنه لعدم قناعته الكاملة بنظريته ولنقص األدلـة  .بل إنه كان مفترضاً لما يقول

أحد " رثيكوس" العلمية، ولخشية السخط العام، فإنه لم ينشر نظريته حتى توفي، فقام

يعـرض  تالمذته بنشر الكتاب بعد ثالثة عشر عاماً من تأليفه وذكر في مقدمته أنـه  

لهذا ظلـت نظريـة   .النظرية ليست على أساس ثبت علمي بل كافتراض قابل للعكس

كوبرنيكوس قرنا من الزمان ال يرد عليها نظرا لتهافتها وللقناعة التامة من جماهير 

الناس بعكس ما يقول كوبرنيقوس، لذلك لم يحدث صدام بين كوبرنيقوس والكنيسة، 

كنيسـة وألوسـاط العلمـاء والتجـريبيين     وقد كانت آراء كوبرنيقوس معلومـة لل 

والفالسفة، قبل إن ينشرها في كتاب، ألنه نشرها قبل ذلك في مقاالت، وذكرهـا في 

مجرد افتراضات ال تؤثر في الحقيقيـة  " إذ أن الكنيسة رأت أن ما يعرضه.محاضرات

" يقـول .بل كان مفكرو عصره يتندرون على آرائه كلما ذكـرت " أو واقع األمر شيئاً

أرى الناس يصغون إلى منجم جديد يبذل جهده في البرهنة علـى أن  ":" ارتن لوثرم

األرض هي التي تتحرك ال السماء وما فيها من أفالك وكيف يريد هـذا المعتـوه أن   

يقلب أساس علم الفلك، والكتاب المقدس يخبرنا بأن يوشع أمر الشمس بالوقوف ال

  ". األرض

إن األرض :" بعد اإلشارة إلى أحد نصوص التوراةذلك القول بقوله ) كالفن(ويؤيد 

ثابتة بحيث ال يمكن تحريكها، ومن ذا الذي يتجاسر بأن يضع رغبـة كوبرنيقـوس   

  ".فوق إرادة القدرة اإللهية

وإن لم تكن الكنيسة قد تدخلت، فقد انتقد المفكرون كوبرنيقوس ذاته بشدة وذلك 

ليسـت فقـط تفتـرض دوران األرض    ألنه قال ما يعارض الدين بهذه النظرية التي 

وثبات الشمس، بل بإلغاء فكرة العلة اإلنسانية لنظام الكون وهي مبدأ أساسـي فـي   

الدين، كذلك تلغى نظريته فكرة وجود محرك لهذه الكرات السماوية، بل إنها تتحـرك  

وجاء نيوتن وأكد ذلك بنظرية الجاذبية التي .بإرادتها وبتأثير الشمس وليس أمر آخر

  .  ت فكرة اإلله  بالمرةألغ

" الحـوار " إن كتاب كوبرنيقوس عن الحركات للكرات السماوية، وكتاب جـاليليو 
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الذي أيد فيه هذه النظرية وحاول إثباتها، أتمنى أن يقرأهما علماء المسلمين ليـروا  

كيف أن هذين الكتابين اللذين أحدثا االنقالب الكوني كما نرى كانا أساسا لمعارضـة  

ين وإلغاء كل المبادئ الدينية، ذلك الذي أثار حفيظة رجال الكنيسة، وليـروا  فكرة الد

كم كانت ضربتهم هم للدين قاصمة لتأييدهم أفكار هذين الرجلين، واتهامهم لرجـال  

  .الكنيسة بالجمود والتسلط

  جاليليو جاليليه  : رائد عصر اإللحاد

نسيان حيث مر قرابـة  لقد كان من الممكن أن تدفن أفكار كوبرنيقوس في طي ال

قرن من الزمان ولم يتغير في الكون شيء، ولم يكن ثم جديد عن الشمس والقمـر،  

إنـه  .لوال أن سخر إبليس جندياً جديداً من جنوده الذي كان أجدل من كوبرنيقـوس 

الشـهيرة  ) بيـزا (في مدينـة   1564فبراير عام  15جاليليو جاليليه الذي ولد في 

ثم  بدأ .ومه بجامعتها وعين مدرسا للرياضات بتلك الجامعةببرجها المائل، وتلقى عل

اهتمام جاليـليو بعلم الفلك وقرأ كتابات كوبرنيقوس واقتنع بها وراح يناصرها فـي  

وكان أكثر ما جذب جاليليو ألفكار كوبرنيقوس معارضتها لمبادئ .محاضراته وكتاباته

  .الدين األساسية

ثم بعد .التعاليم الكوبرنيقية مع تعاليم الكنيسة وبدأ جاليليو أوال بإبراز عدم تنافر

ذلك طالب جاليليو رجال الكنيسة بعدم تدخلهم في األمور العلمية وتركهم يقولون ما 

  .يقولون حتى ال تبدو الكنيسة في موقف العاجز في المستقبل

جرأة منه ومن علماء .وعلى الجانب األخر بدأ جاليليو يدعو لتعاليم كوبرنيقوس

في تناول قضايا تمس صميم الدين، فحرمت بعض الكتب العلمية وهي ليست عصره 

ووجهـت  .بالطبع علمية بالمعنى الصحيح للعلم، بل كانت في الحقيقة كتبت كفريـة 

  .الكنيسة تحذيرا إلى جاليليو للكف عن مناصرة اآلراء الكوبرنيقية

ذي غير نظام وهو الكتاب ال) الحوار(أنهي جاليليو كتابه وطبع  1632وفي عام 

الكون رأساً على عقب رغم أنه لم يأت بأدلة جديدة على أدلة كوبرنيقوس غير أنـه  

عمل على الرد على جميع االنتقادات التي وجهت للنظرية، هذا فضال عـن احتـواء   

الكتاب ألراء تنطوي على كفر صريح بالدين وتكذيب ألمور الغيب من الجنة والنـار  

بيد أنـه  .لوال خشيته من رجال الكنيسة ألنكر وجود اهللاوالعرش والمالئكة وغيرها و
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وإن كان قد اثبـت للكون إلها فقد كان إلهاً كالعدم فقد سلبه جميع خصائص األلوهية 

والربوبية ليصبح إلها خاصاً بعلماء عصر النهضة شبيها بعض الشيء بإله أبى جهل 

  .اليليو وأتباعهوأبى لهب  إال أن األخيرين على كفرهما أكثر إيمانا من ج

وإزاء هذا الموقف من جاليليو فقد حذرت الكنيسة بيع الكتاب بعدما احتال جاليليو 

على طبعه، وإذ لم يمتثل جاليليو بقرار الحظر تم تشكيل محاكمة لمحاسـبته بسـبب   

  .ذلك

وخالل أربع جلسات للمحكمة تراجع جاليليو عن آرائه وتنصل من كتابه وتبـرأ  

ع اآلن كذبا أن جاليليو ظل يصرخ في الجلسات وفي محبسـه   من كوبرنيقوس وأشي

  .أراد علماء اليوم أن يصنعوا بها من جاليليو بطال أسطوريا.بمقولة

وإن كان في الحقيقة قد أصبح كذلك دون حاجة ألي كالم إذ أشيع أنه كان يردد هذه 

المطلعـون  بل إن الذي يعلمه ."ومع ذلك فاألرض تدور" العبارة حتى صارت مثالً

  : وقال.والباحثون أن جاليليو تبرأ راكعا من كل ما قال

إنــني لم أتمسك باآلراء الكوبرنيقية، كما أنني لم أتمسك بها منذ أن صدر لـي  " 

  ".األمر بالكف عنها وعلى كل حال، فإنني أؤيدكم فلتفعلوا إذن ما ترونه

إن هـذه  : قال فيـه و) حركات الكرات السماوية(ومثلما فعل كوبرنيقوس بكتابه 

وكانت .الكرات ال يحركها محرك من خارجها بل تتحرك بإرادتها وبتوجيه من الشمس

ذلك الذي لم يصل إليه كفار العرب عندما قال عنهم .هذه هي البذرة إللغاء وجود اهللا

ض ولَِئن سَألْتَهم من خَلَقَ السمـــوات واألر )61(اهللا في سورة العنكبوت اآلية 

ْؤفَكُونفََأنَّا ي اللَّه قُولُنلَي رالْقَمو سالشَّم خَّرسو   فقد فعل ذلك أيضا جـاليليو بكتابـه

الحوار الذي جاء ليقضى على أهم المبادئ التي قام عليها الدين ويجتثها من الجذور، 

  ".للمسيحيةلقد كان جاليليو باعثا ألكبر فضيحة )" أوروبان الثامن(حتى قال البابا 

نعم إلى هذا الحد تشبع جاليليو باألفكار اإلبليسية والتعاليم الكوبرنيقيـة ووجـه   

وأصاب جاليليو الغرض وانتشر سـمه  .ا مسمومة إلى المبادئ األساسية للدينمسها

ليس فقط في أوروبا بل في كل القارات، وليس فقط في المسيحيين بل وفي المسلمين 

  .واليهود على السواء

لقـد كـان مبـدأ    : له مقدمات إحداها ألينشتاينبمقدمة الحوار، وقد كتبتجاء 
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  : جاليليو هو تعديل لما روجت له الكنيسة من أحكام علمية منها

  أن األرض تشكل شيئا دنيئـا ممتلئـا بالرذيلـة بينمـا السـماء هـي دار       ) 1(

  .تبةالفضيلة ومن ثم  فإن األرض تختلف عن السماء في الجوهر والمر         

  أن كل ما في السماء من كواكب ونجوم قـد خلقـت لعلـة األرض ومـن     ) 2(

ومن ثم فيتحتم أن تكون األرض فـي المركـز مـن    .أجل إنارتها وإسعادها         

  .كل األجرام السماوية تدور في أفالكها حول هذه األرضوأنالسماء

  أن فوق أرضنا هذه سبع سـماوات بعضـها فـوق بعـض، طبقـة فـوق       ) 3(

  . طبقة ثابتة حول األرض         

  .أن األرض خلقت لعلة اإلنسان وجعل ما في الكون لعلته وخدمته) 4(

هذه أيها السادة المبادئ التي كانت تروج لها الكنيسة والتي من أجلها كما يقول 

واضعو مقدمات الكتاب ألف جاليليو كتابه، وهو فعال ما يفهم من الكتاب الذي وضعه 

  . له الكنيسة من تعاليمثالثة أجزاء ليبطل بالدليل ما تروج جاليليو في

ورغم أن جاليليو بكتابه هذا هو الذي أيقظ الفتنة النائمة القائلة بـدوران األرض  

فإنه لم يأت بدليل على ذلك سوى دليل واحد ال غير .وثبات الشمس ومركزيتها للكون

ة، وباقي الكتاب دحض لتعـاليم  في كل أجزاء كتابه الثالثة وفيها أكثر من ألف صفح

الكنيسة التي ذكرناها بكم هائل من الفلسفة، والسفسطة والجدل العقيم، الذي ال يمكن 

  .بأي حال أن يقنع سوى الكاره للدين  المنكر لوجود إله لهذا الكون

  :  اآلن تعالوا لنرى دفوع جاليليو التي أوردها في كتابه الذي غير به األحوالو

  :    ع األولأما عن الدف

فقد عمل جاليليو على إثبات أن األرض متحركة مثلها مثل األجسـام السـماوية     

وهي تمتلك صفاتها، وجوهر األرض ال يختلف عن جوهر هذه األجسام، بل .األخرى

إنها تتفاعل معها وتؤثر فيها كتأثير الند للند، وهي في سلسلة من الكواكـب تـدور   

فإن كان الحال هكذا فلم التطلـع إلـى   .ر أفرادهاحول الشمس ليست هي أول أو آخ

السماء باعتبار أن فيها الدار األسنى والتي تسكنها المالئكة وتسـتقر فيهـا األرواح   

الخيرة بعد تركها تلك األجسام المتعفنة، وإن كان الحال كذلك فلـم تكون الجنة فـي  
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  .السماء، أو النار في كوكب كذا وكذا

ي دفعه جاليليو وأراد إثبات أن األرض ال تختلـف عـن   هذا هو الدفع األول الذ

وأنه ليس هناك شيء اسمه أدنى .غيرها من األجرام السماوية وهي لذلك تدور مثلها

ـ .وآخر أسمى م وال نـار،  وليس في السماء مالئكة، وال أرواح المؤمنين، وال جنه ثً

ي الفضاء الذي ليسأعداد هائلة من األجرام السماوية السابحة ففالكون كله ليس إال

  ).الحوار(استغرق الرد على هذا الدفع الجزء األول من كتاب جاليليو .له نهاية

  :أما الدفع الثاني

تمثل في القول بأن الكون يحتوى على عدد ال نهائي من النجوم التـي تحيطهـا   

الكواكب، تختلف في أبعادها عن مركزها، كاختالف أبعاد كواكب المجموعة الشمسية 

ومن ثم فإن احتمال توفير ظروف جويـة مماثلـة لتلـك    .مركزها وهو الشمس عن

السائدة فوق األرض، أو باختصار احتمال وجود عدد النهائي من األراضي في هـذا  

إذن .الكون يظل قائما ما قامت   األرض، وما وجدت مجموعتنا الشمسـية نفسـها  

وال هي مركز لألكوان .يرأو لكوننا الصغ.فاألرض ليست مركزا لمجموعتنا الشمسية

كما أن احتمال وجود حياة فوق ماليين األراضي المحتملـة فـوق   .الصغيرة  األخرى

هذا الكون تنفي أن يكون الكون كله قد خلق لعلة اإلنسان األرضي، أو هـي علـى   

هذا ما قاله ليثبت عدم أهميـة األرض وأن  .األقل، لم تحسم بعد من الناحية العلمية

ضاء ماليين، ومن عند جاليليو بدأت تظهر هذه األرقام الضخمة التـي  غيرها في الف

وحتى اآلن وبعد غزو اإلنسان للفضاء، وبعد تعمقهم بأجهزتهم .تسمى باألرقام الفلكية

  .كأرضنا.. بليون سنة ضوئية كما يزعمون لم يكتشفوا أرضاً ثانية 6000إلى عمق 

  : أما الدفع الثالث

فقد دفع " فوق أرضنا سبع سماوات بعضها فوق بعضإن " ردا على قول الكنيسة

إن الكون إنما هو فراغ شاسع مليء بالمجموعات الشمسية المتناثرة " جاليليو بقوله

تتحدد فيها الظواهر وفقا للوضع النسبي بين األجسام الكونية المختلفة وهو لذلك ال 

  ".يحتوى على فوق مطلق وال على تحت مطلق

الذي وضع مقدمة الترجمة العربيـة علـى   ) مي موسىعلى حل(وعلق الدكتور 

أ جاليليو بالقول ـلم يش:" فقال" اسعـــإن الكون إنما هو فراغ ش:" مقولة جاليليو
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) جيردانو برونو(ة إلى الحكم على الفيلسوف ـــبال نهاية الكون التي أدت بالكنيس

  ".، وإن هذا ما يفهم ضمناً من الحوار1600/ 17/2بالموت حرقا في

وهذا القول وغيره في حواره فهمت منه الكنيسة اعتقاد جاليليو بال نهاية هـذا  

  .الفضاء وأنه ال توجد فوق األرض أي سماوات وكان ذلك من أسباب محاكمته

    : أما الدفع الرابع

بأن األرض خلقت لعلة اإلنسان وجعل ما في الكون لعلته " ردا على قول الكنيسة

إن احتمال وجود حياة فوق ماليين األراضي المحتملة في هذا " قال جاليليو" وخـدمته

  ".الكون، تنفي أن الكون كله قد خلق لعلة اإلنسان األرضي

أما دليله الوحيد في كتابه عن دوران .هذه هي دفوع جاليليو على تعاليم الكنيسة

أي أن حركة األرض هي التي تسـبب المـد   " المد و الجزر" األرض فقد كان ظاهرة

إنني أكرر وأركز على أنه ال توجد حتى اآلن إمكانية أخـرى لتعليـل   :" جزر فقالوال

حركات المياه في البحر المتوسط التي نستطيع مشاهدتها فعال، إذا كانت األحـواض  

  ".          المحتوية على مياهه غير متحركة

رض أبطله كل علمـاء األ .هذا الدليل على حركة األرض لحركة المياه في البحار

وبذلك لم يعد في كتاب .عندما قالوا بأن المد والجزر إنما هو من تأثير جاذبية القمر

  .  الحوار لجاليليو ما يدعو ألن يغير نظام الكون

مخبرا " إميل شتراوس" في مقدمة الترجمة األلمانية لكتاب الحوار لجاليليو يقول

سـفة الجديـدة النـاس أن    لقد علمت الفل:" عن تعاليم جاليليو وموقف الكنيسة منها

لقـد تكتلـت المـدارس    .األرض نجم ككل النجوم، وأن النجوم أراض مثـل أرضـنا  

المسيطرة آنذاك ضد هذه المعلومة، كما أن هذه الجملة كانت أساساً هي الفكرة التي 

فحتى ذلك الحين اعتبر الناس األجسام السماوية خالدة ال .هبت الكنيسة للدفاع ضدها

، بل إنها أشياء سامية رفيعة ال ينبغي مقارنتها بحسالة هـذا الكـون   تتغير إلى األبد

كما كان  -فمع أن اإلنسان لم يعد يعتقد في أنها مسكونة باآللهة .القذر، وهي األرض

إال أنه اعتقد أنها مليئة باألنوار المالئكية، وبرغم مـن   -يعتقد اإلغريق والرومان 

  .من أجل خدمة هذه األرض ذلك فقد رأى أيضا أنها قد خلقت جميعها

لقد كان تحرير العقول من هذه اآلراء الدينية التي تضع أهمية كبرى لإلنسان في 
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وإن لم تكن مطابقة تماما لألرض إال أنهـا   -الكون، وتعليمها أن األجسام السماوية 

ولقد تحسست ذلك  -يمكن مقارنتها بها، يمثل الخطوة األولى تجاه المعرفة الخطرة 

التي تقول بأن اإلنسان لم يخلق لعلة أشباح معينة، وأنه  -المحافظة بغريزتها القوة 

ليس ثمة أشباح قد خلقت لعلته وأنه عليه أن يمسك بزمام أمره ويوجه خط سيره في 

  ".له طبيعتهالحياة حسبما تهيئ

تعاليم  وهي تتفق في مجملها مع –عن الكون وخالقه  -تلك هي تعاليم الكنيسة 

  .، وأن دفوع جاليليو كلها تحمل كفرا بواحاً، ال يقل عن كفر فرعون وهاماناإلسالم

  :تقولفتعاليم اإلسالم 

األرض ثابتة والشمس هي التي تدور حولها بل إن كل ما في السماء يـدور  إن 

وأن هذه األرض لـيس  .حول األرض وأن كل هذه األجرام مسخرة فعال ألهل األرض

فوقها سبع سموات بعضها فوق بعض، وأن الجنة في  لها مثيل في هذا الكون، وأن

السماء، وأن المالئكة تسكن السموات وهي أجسام نورانية، وليست أشباحاً، وأنهـا  

وأن مستقر أرواح المؤمنين في السماء، وأن األرض .أيضا مسخرة لخدمة   اإلنسان

مالئكة التـي ال  حقا ممتلئة بالرذيلة، والسماء هي دار الفضيلة ألن السماء تسكنها ال

تعصى اهللا طرفة عين، واألرض يسكنها اإلنس والجن وقد أفسـدوا فيهـا وسـفكوا    

ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبتْ َأيدي النَّاسِ ِليذيقَهم الدماء، حتى قال تعالى

رغم ذلك فإن اإلنسان هو علة هذا و) 41:الروم(بعض الَّذي عملُوا لَعلَّهم يرجِعون

وهو الَّذي خَلَقَ السمــوات واألرض في ستَّة َأيامٍ وكَان عرشُه :الكون لقوله تعالى

أي أن  اهللا تعـالى خلـق السـموات    ) 7:هود(علَى الْماء ِليبلُوكُم َأيكُم َأحسن عمال

وسخَّر لَكُـم  عالىـال تـوق.ا البتالء اإلنسان واختبارهواألرض في المدة التي ذكره

 ونتَفَكَّـرمٍ يِلقَو اتآلي في ذَِلك ِإن نْها ميعمضِ جي األرا فمو اتــومي السا فم
  ).13:الجاثية(

هذه هي التعاليم التي كان رجال الكنيسة يروجون لها، وهي التـي نقـم عليهـا    

صدهم آنذاك، ثم كان الفضل لنشـر  برجال الكنيسة قام وقد .والملحدون معهجاليليو 

وكل من جاء بعده دها يرجع إلى الذين عظموا جاليليو،ئتعاليم جاليليو وإحيائها بعد و

  .الذين لم ينطقوا إال كفرا
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ووجد من العلماء اآلن من تحامل على رجال الكنيسة بدعوى محـاربتهم للعلـم   

وهذا واحد من أرجح علماء المسلمين عقال .وأمثاله على أنهم روادهونظروا لجاليليو 

وأوسعهم إطالعا وأكثرهم حرصا وأعفهم لسانا وأرقهم فؤاداً في هذا العصر، يقـول  

ماذا خسر العـالم بانحطـاط   " في كتاب من أفضل ما أنتجه الفكر المعاصر هو كتاب

يقول عن هؤالء ) رحمه اهللا(إنه عالم الهند األشهر أبو الحسن النـدوي".المسلمين

  ):اضطهاد الكنيسة للعلم: (تحت عنوان: وأولئك

كان من أعظم أخطاء رجال الدين في أوربا ومن أكبر جناياتهم علـى أنفسـهم   " 

وعلى الدين الذي كانوا يمثلونه أنهم دسوا في كتبهم الدينيـة المقدسـة معلومـات    

العلوم الطبيعية ربما كانت أقصى بشرية، ومسلمات عصرية عن التاريخ والجغرافيا و

ما وصلوا إليه من العلم في ذلك العصر، ولعلهم فعلوا ذلك بحسن نية ولكن كان أكبر 

جناية على أنفسهم وعلى الدين فإن ذلك كان سببا للكفاح المشئوم بين الدين والعقل 

والباطـل  ذلك الدين المختلط بعلم البشر الذي فيه الحق .والعلم الذي انهزم فيه الدين

هزيمة منكرة، وسقط رجال الدين سقوطاً لم ينهضوا بعده حتى اآلن، وشر من ذلـك  

  .كله وأشأم أن أوربا أصبحت ال دينية

وكان ذلك في عصر انفجر فيه بركان العقلية في أوربا، وحطم علمـاء الطبيعـة   

ليهـا  والعلوم سالسل التقليد الديني فزيفوا هذه النظريات الجغرافية التي اشـتملت ع 

ن عدم اعتقادها واإليمـان  ـهذه الكتب وانتقدوها في صرامة وصراحة، واعتذروا ع

بها بالغيب، وأعلنوا اكتشافاتهم العلمية واختباراتهم، فقامت قيامـة الكنيسـة وقـام    

رجالها المتصرفون بزمام األمور في أوربا وكفروهم واستحلوا دماءهم وأموالهم في 

.. محاكم التفتيش التي تعاقب أولئك الملحدين والزنادقةوأنشئوا .سبيل الدين المسيحي

نقمت منه الكنيسـة آراء مـن   ".جيردانو بورنو"وكان منهم العالم الطبيعي المعروف

وهكذا عوقب العالم الطبيعـي  .أشدها قوله بتعدد العوالم، وحكمت عليه بالموت حرقاً

  .ألرض حول الشمسبالقتل ألنه كان يعتقد بدوران ا) جاليليو جاليليه(الشهير 

هنالك ثار المجددون المتنورون وعيل صبرهم وأصبحوا حربـا لرجـال الـدين    

وممثلي الكنيسة والمحافظين على القديم، ومقتوا كل ما يتصل بهم ويعزى إليهم من 

عقيدة وثقافة وعلم وأخالق وآداب، وعادوا الدين المسيحي أوال، والـدين المطلـق   

ن، ذكروا تلك الدماء الذكية التي أريقت في سـبيل العلـم   وكانوا إذا ذكروا الدي.ثانيا
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": والتحقيق، وتلك النفوس البريئة التي ذهبت ضحية لقسوة القساوسة ووساوسـهم 

  .انتهي

  الكنيسة المفترى عليها

وعندما تحريت األمر، واطلعت على سيرة رجال الكنيسة آنذاك وسيرة العلمـاء  

علمت إلى أي حد يفتري التاريخ الـذي  " ريئةالنفوس الب" و" الدماء الذكية"أصحاب

وأسفت إلى حال رجال الكنيسـة اآلن  .كان يكتبه على مدار حياة البشرية، علمانيون

ولألمانة التي يفرضها علينا الـدين  .وقد صاروا ال يعرفون معروفاً وال ينكرون منكراً

الثـاني   القـرن (أسجل هنا موقفين ألولي األمر من المسلمين في عصرهـم الذهبي 

وأولي األمر من رجال الكنيسة في أسوأ عصورهم التي يقال إنهم وقفـوا  ).الهجري

فيها ضد العلم والعقل وكيف تصرف رجال الكنيسة في عهد الظلمـات، أو العصـور   

  .الوسطى، أو محاكم التفتيش مع أحد الكافرين بكل األديان، وبكل الكتب وبكل اآللهة

عن معاملـة جـاليليو أثنـاء    " إميل شتراوس "كتاب الحوار" يقول محرر مدخل

فإن جاليليو لم يتلق تعـذيباً جسـدياً    138المحاكمة بالجزء األول من الحوار صـ 

  ".ولكنه فقط واجه ما يسمى بالفزعة الخفيفة

  : حكم على جاليليو بالحكم الذي جاء في حيثياته 1633وفي يونيو سنة 

بع في السنة الماضية في فلورنسـا  وبما أنه قد صدر منذ فترة وجيزة كتاب ط" 

ويبين عنوانه أنك مؤلفه، وبما أنه قد قيل للمجلس المقدس أنه كنتيجة لنشر الكتاب 

  :المذكور قد شاع الرأي الخطأ القائل بحركة األرض وسكون الشمس يوما بعد يوم

فقد تم فحص الكتاب المذكور بكل عناية وقد وجد أن الكتاب يحتوى على انتهاك 

لألمر المذكور أعاله والذي تم إبالغه لك آنذاك وذلك أنك قد دافعت في الكتاب سافر 

المذكور عن التعاليم التي قد لعنت سابقا والتي وصفت لك صراحة بأنها ملعونة، كما 

أنك قد اجتهدت في الكتاب المذكور من خالل تحويرات مختلفة أثارت الـرأي بأنـك   

التحديد محتملة، وهو ما يعتبر في ذاتـه خطـأ   نفسك تعتبرها لم تتقرر بعد، وأنها ب

فادحاً للغاية وذلك ألن كل رأى تم إقراره وتعريفه كنقيض للكتاب المقدس، ال يمكـن  

  ".محتمالً أو قابالً للوقوع: أن يكون بأي حال

بعد أن تحددت لك فترة زمنية متوازية للدفاع عـن نفسـك تقـدمت بشـهادة     " 
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، ولكن كَيال يعزي إلى نيتك السـيئة، بـل إلـى    كي تعتذر عن خطئك هذا.. مكتوبة

بيد أن الشهادة المذكورة، التي أحضرتها أنت من أجل الدفاع عـن  .طموحك المغرور

وذلك ألنك  مع أن الرأي المذكور قد .نفسك تعتبر مالئمة فقـــط إلدانتك بقدر أكبر

عرضـه  اعتبر مناقضا للكتاب المقدس قد تجرأت بشرح هذا الرأي والدفاع عنـه و 

كذلك فإن التصريح الذي تحايلت في الحصول عليه بطريقة ماكرة .وكأنه قابل للوقوع

  ".خبيثة، ال يبرر أنك لم تقل شيئا عن األمر الذي صدر لك

أو مـذهبك  (وبما أنه قد ظهر آنذاك أنك لم تقل الحقيقة كلها بصـدد نزعتـك   " 

وأثناء هذا التحقيق .ف معكفقد رأينا أنه من الضروري إجراء التحقيق السخي) الديني

كمـا ذكـر أعـاله بأنـك      -فإنك قد أجبت بخصوص نزعتك أو الذي قد ثبت ضدك 

كاثوليكي ومن ثم فقد وصلنا بعد أن تدبرنا بعمق وفحصنا موضوعك هذا من جميـع  

جوانبه، واعترافاتك جميعها التي ذكرت، وأعذارك، وكل النواحي القانونية األخـرى  

  ".والمذكور أسفله إلى الحكم المحدد ضدك

وبعد التوسل إذن لالسم المقدس لسيدنا يسوع المسيح، وأمه مـريم المجيـدة   " 

العذراء في كل زمان ومكان فإننا نقول نحن المجتمعين كهيئة المحكمة، ونعلن ونحكم 

بأنك يا جاليليو المذكور أعاله من خالل األشياء التي ثبتت في المحاكمة والتي : ونقر

قد حملت هذا المجلس المقدس على الشك فيك بشدة بتهمة الزندقة، .هااعترفت أنت ب

والتـي  .وانك اعتقدت في التعاليم المضللة التي تتناقض مع الكتب المقدسة اإللهيـة 

بأن الشمس هي مركز الكون، وهي ال تتحرك من الشرق إلى الغرب وبـأن  : (تقول

تعاليم حقة حتى بعـد أن  وفي أنك اعتبرتها ) األرض تتحرك وهي ليست مركز الكون

إنه من الممكن لرأى ما حتـى لـو كـان    : أعلن أنها نقيض للكتاب المقدس، وقلت

وأنك بناء  -مناقضاً للكتاب المقدس أن يعتبر كرأي محتمل ويدافع عنه بوصفه كذلك 

عليه قد وقعت تحت جميع العقوبات وأنواع الحظر التي أعلنت مـن خـالل الكتـاب    

خرى العامة والخاصة ضد أولئك الذين سقطوا بطريقة مماثلـة  المقدس والدساتير األ

رط أنك أوال ـورات بشـأننا نصدق على انك برئ من كل هذه العقوبات والمحظ.لك

ـ  ـتلعن وتسب أم ـ  ـامنا بقلب مخلص وعقيدة صـافية ك دقات ـل الضـالالت والزن

يكيـة  ة للكنيسـة الكاثول ـدقات المعارضـل الضالالت والزنـدك، وكـالمذكورة ض

  ".الرسولية في روما
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كانت هذه المحاكمة في عصر النهضة الذي أعتبر الملحدون فيه هم رسل المحبة 

  .والسالم ورجال الدين هم البرابرة، ومصاصو الدماء في القرن السابع عشر

حدث في عصـر   -وال نقول محاكمة مشابهة ألنه لم يتم ذلك  -وحادث مشابه 

ولكن مع الفرق فقد كان أولـى األمـر   .ثاني الهجريالنهضة اإلسالمي وهو القرن ال

الذين أنيط بهم الحفاظ على الدين وحماية الكتاب المقدس من المساس هـم الـذين   

يروجون لتعاليم مخالفة للكتاب، في حين أن العلماء المسلمين صناع عصر النهضـة  

تبعـين سـبيل   ذلك هم الذين كانوا يتمسكون بالكتاب وبنشر تعاليمه كما يريد اهللا، مت

  .رسول اهللا دون أن يحيدوا

  : يحكى ابن كثير في كتاب البداية والنهاية عن هذه الفتنة فيقول

يأمره ) إسحاق بن إبراهيم بن مصعب(إن الخليفة المأمون كتب إلى نائبه ببغداد 

بأن يمتحن القضاة، والعلماء بالقول بخلق القرآن وأن يرسل إليـه جماعـة مـنهم،    

ثه في كتاب مطول، محتجا بأن القرآن محدث وكل محدث مخلـوق،  وكتب إليه يستح

وهذا احتجاج ال يوافقه عليه كثير من المتكلمين، فضال عن العلمـاء، وقـد عـين    

المأمون جماعة من المحدثين ليحضرهم إليه، فلما حضروه امتحنهم بخلق القـرآن،  

فقته، وهم كارهون أي أن يقولوا بأن القرآن مخلوق، فأجابوه إلى ذلك وأظهروا موا

أن يمـتحن كـل علمـاء    " إسحاق بن إبراهيم" فردهم إلى بغداد وأمر نائبه في بغداد

الحديث والفقه وأئمة المساجد وغيرهم وأن يذكر لهؤالء موافقة النفر من المحدثين 

الذين وافقوا المأمون وهم معروفون بينهم ولم يكن منهم أحمد بن حنبل، فأجاب كل 

  .فقة فوقعت فتنة عظيمة بين الناسمن امتحن بالموا

  وجاليليو جاليليه  …أحمد بن حنبل 

ال يوجد في تاريخ البشرية حادثان متشابهان ومتناقضان في آن واحد مثل هذين 

عصـر  : أن كليهما حـدث فـي عصـرين للنهضـة   : الحادثين، ووجه الشبه بينهما

لفة الكتاب المقدس وتعلق الحادثان بمخا.النهضة اإلسالمي وعصر النهضة المسيحي

لكل منهما، وتعرض بطال الحادثين لمحنة واحدة والتصقت في كال الحـادثين صـفة   

هذا .كذلك خرج بطال القصتين من محنتيهما متوجين.التشدد لمن تمسك بنص الكتاب

ووجه التناقض هو أن ما حدث في محنة جاليليو كان بعكس ما حـدث  .وجه التشابه
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  .المحنه األخرىبطل " أحمد بن حنبل" لفتنة

فقد كان أحمد بن حنبل هو الوحيد في عصره الذي تمسك بتعاليم الكتاب المقدس 

وكان جاليليو هو الوحيد فـي عصـره الـذي تمسـك بمخالفـة الكتـاب       ) القرآن(

رغم انصياع جميع زمالء جاليليو وجميع زمالء ابن حنبل لضـغوط أولـى   .المقدس

  .األمر

و عصر أحمد بن حنبل حيـث بـدأت حركـة    كما كان عصر النهضة اإلسالمي ه

فقد كـان  .تدوين األحاديث وتفسير القرآن وظهور المذاهب الفقهية اإلسالمية الكبرى

عصر النهضة العلماني هو عصر جاليليو جاليليه حيث بدأت فيه المذاهب التجريبيـة  

  .التي حلت محل المذاهب الفلسفية

ي محنة أحمد كانوا هم المخالفين ومن أوجه التناقض للمحنتين، أن أولى األمر ف

بينما كان أولو .لنصوص الكتاب، والذين ينشرون تعاليـم لم يقل بها اهللا وال رسوله

  .األمر في عصر جاليليو هم المتمسكون بنصوص الكتاب المقدس وتعاليمه

ومن أوجه التناقض أيضا أن أحمد بطل المحنة األولى تعرض ألشد تعذيب، نتيجة 

القرآن (المقدس وعدم مخالفته في كلمة واحدة، مجرد كلمة أن يقول  تمسكه بالكتاب

بينما عومل جاليليو معاملة كريمة لم يتعرض فيها ألي أذى رغم مخالفتـه  ) مخلوق

  .الشديدة للكتاب المقدس وعدم تمسكه بأي مبدأ من مبادئه

 ومن أوجه التناقض أيضا أن جاليليو بعد هذه المحنة أصبح رائد عصر النهضـة 

كذلك ) أنت حنبلي؟(وأصبح أحمد رائد المتشددين حتى أصبح مثال يسب به كل متعنت 

الحال مع رجال الكنيسة الذين تمسكوا بالكتاب المقدس أصبحوا عنوانا للتشدد والظلم 

  .افتراء عليهم.والقهر

فبينما نجد تمسك أحمد بالكتاب رغم كل : ثم كان التناقض في موقف الشخصيتين

وعد ووعيد وإغراء وتعذيب وطول حـبس وقيـام الخليفـة بنفسـه      المحاوالت من

نجد جاليليو قد خر راكعاً متذلال نادما، .بامتحانه وتعذيبه  بالصورة التي سنراها اآلن

هـذا رغـم أنـه لـم يتعـرض ألي      .وعلى الصورة المزرية التي سنراها بعد قليل

وال حوله وال .ئدا ورمزاوأغرب ما في األمر أن يخرج جاليليو بعد ذلك بطال ورا.أذى

  .قوة إال باهللا
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  ): أحمد بن حنبل(ومحنة ) خلق القرآن(يقول ابن كثير عن فتنة 

ـ " ن حنبلـأحمد ب" مـن األئمة واألعالم ومنهـأحضر إسحاق جماعة م رأ ـوق

ثـم  .وأخبرهم عن موافقة الفقهاء والمحدثين، وأئمة المساجد" المأمون" عليهم كتاب

احدا، وأكثرهم امتنع من القول بخلق القرآن، حتى جـاء دور  راح يمتحنهم واحدا و

القرآن كالم اهللا ال أزيد : أتقول إن القرآن مخلوق؟ فقال أحمد: لهأحمد بن حنبل فقال

ليس كمثله شـيء وهـو السـميع    : له ما تقول في صفات اهللا؟ فقالفقال.على هذا

: له إسـحاق فقال.ر بعينإنه يقول سميع بأذن، بصي: فقال رجل من المعتزلة.البصير

وهو كمـا وصـف   .أردت منها ما أراد اهللا منها: ما أردت بقولك سميع بصير؟ فقال

  .وال أزيد على ذلك.نفسه

وقد .فكتب إسحاق إجابات الحاضرين الممتحنين جميعا وأرسـل بها إلى المأمون

نوا ألنهـم كـا  .كان من الممتحنين من أجاب إلى القول بخلق القرآن مصانعةً مكرهاً

وإن كـان  .له رزق على بيت المال قطـع وإن كان.يعزلون من ال يجيب من وظائفه

مفتياً منع من اإلفتاء، وإن كان شيخ حديث ردع عن اإلسماع واألداء، ووقعت فتنـة  

. صماء ومحنة شنعاء وداهية دهياء، وال حول وال قوة إال باهللا

بعث إلى نائبـه يمتدحـه    فلما وصلت إجابات القوم إلى المأمون: يقول ابن كثير

على ما فعل ثم أمره بأن يجمع الممتنعين منهم عن القول بخلق القرآن ويمتحـنهم  

ومن أجاب منهم يطلق سراحه ويشهر أمره في الناس ومن لم يجب منهم .مرة أخرى

وقد كان رأيه أن يضرب عنـق  .مقيدا حتى يرى فيه رأيهيرسله إلى أمير المؤمنين

إال من :اء ذلك أجاب القوم جميعا مكرهين متأولين قوله تعالىوإز.من لم يقل بقوله

" و" أحمد بن حنبـل " ولم يمتنع إال اثنان) 106:النحل(ُأكْرِه وقَلْبه مطْمِئن بِاِإليمانِ

وفي طريقهما إليه أرسل .فأرسال مقيدين إلى المأمون" محمد بن نوح الجند يسابوري

:بلغني أن القوم إنما أجابوا مكرهين متأولين قوله تعـالى  المأمون إلى نائبه أنه قد

ِانبِاِإليم ِئنطْمم هقَلْبو ُأكْرِه نإال م    وقد أخطئوا في ذلك خطأ كبيرا فأرسـلهم إلـى

وفي الطريق دعـا أحمد اهللا عز .جميعا، وكان أحمد ومحمد بن نوح قد سبقا الناس

واستجاب اهللا دعاء ابـن حنبـل   .ما وال يجتمعا بهوجل أال يريهما المأمون وال يراه

  .ورد الناس إلى بغداد.وهلك المـأمون قبل أن يصلوا إليه

فأضلوه " المعتزلة" إن المأمون كان قد استحوذ عليه جماعة من: يقول ابن كثير
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عن طريق الحق إلى الباطل، وزينوا له القول بخلق القرآن ونفي الصفات عـن اهللا  

  .عز وجل

جابر بـن  " لهفلما كانا في طريق جاءه رجل من األعراب من العباد يقال: يقول

يا هذا إنك وافد الناس فال تكن شؤما عليهم :" لهفسلم على اإلمام أحمد وقال" عامر

وإنك رأس الناس اليوم، فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك أليه فيجيبوا مثلك فتحمـل  

 فاصبر على ما أنت عليه فإن مـا بينـك   وإن كنت تحب اهللا.أوزارهم يوم    القيامة

:" قال أحمد".وبين الجنة إال أن  تقتل، وإنك إن لم تقتل تمت وإن عشت، عشت حميدا

  ".وكان كالمه مما قوى عزمي

:" فلما اقتربا من جيش الخليفة جاء خادم وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه، ويقول

وأنه يقسم بقرابته .م يسله قبل ذلكيعز على يا أبا عبد اهللا أن المأمون قد سل سيفا ل

فجثـا  " ، لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السـيف من رسول اهللا 

سيـدي غر حلمـك هـذا   :" وقال.اإلمام أحمد على ركبتيه ورمق بطرفه إلى السماء

اللهم فإن يكن القرآن كالمـك غيـر   .الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل

  ".فاكفنا مؤنته مخلوق

  .فجاءهم الصريخ بموت المأمون في الثلث األخير من الليل: قال

وفي طريق العودة إلى بغداد مات محمد بن نوح وهو في قيوده، وصـلى عليـه   

أحمد ولما وصل إلى بغداد أودع في السجن نحوا من ثمانية وعشرين شهرا وقيـل  

  .معتصمنيفا وثالثين شهرا ثم أخرج إلى الضرب بين يدي ال

فلمـا دخـل   .ولما توجه للمعتصم زادوا عليه في القيود حتى انه كان يجرها جرا

" لوال أنك كنت في يد من كان قبلي لم أتعرض إليـك :" وقال.عليه أدناه  المعتصم منه

ألم أقل لك يا عبد الرحمن وأمرتك أن :" ثم قال لعبد الرحمن بن أبى دؤاد وكان بجانبه

ما تقول فـي  :" فقال عبد الرحمن".كلمه.. ناظره:" المعتصم الـثم ق" ع المحنة؟ـترف

ما تقول فـي العلـم؟   :" فقلت" أجبه:" فقال المعتصم) ول أحمدـيق(القرآن؟ فلم أجبه 

" ومن زعـم أن علـم اهللا مخلـوق فقـد كفـر بـاهللا      .القرآن علم اهللا: فقلت.فسكت

فلـم  " فرك وكفرنـا يا أمير المؤمنين ك" ):رونـالحاض(فقالوا فيما بينهم .كتــفس

: أكـان اهللا وال علـم؟  :" فقلت".كان اهللا وال قرآن:" فقال عبد الرحمن.يلتفت إلى ذلك
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يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من " فقلت.فجعلوا يتكلمون من هاهنا وهاهنا.فسكت

وأنـت ال تقـول إال   " عبد الرحمن: قالـف" هـكتاب اهللا أو سنة رسوله حتى أقول ب

  ". هل يقوم اإلسالم إال بهماو:" بهذا؟ فقلت

 ما يْأتيهِم من ذكْرٍ من ربهِـم محـدث  وجرت مناظرات طويلة، واحتجوا بقوله
تُـدمر  وأجاب بما حاصله أنه عام مخصوص وبقوله  اللَّه خَاِلقُ كُلِّ شَيءوبقوله 

هو واهللا يا أمير المؤمنين ضال :" دؤاد فقال عبد الرحمن بن أبى كُلَّ شَيء بَِأمرِ ربها

ما تقولون؟ فأجابوا بمثل قول : فقال لهم" مضل، مبتدع وهنا قضاتك والفقهاء فسلهم

  .ابن أبى دؤاد

فأحضره في اليـوم الثـاني لينـاظرهم    .لم يكن المعتصم يريد ضرا باإلمام أحمد

م وتغلـب حجتـه   في كل يوم يعلو صوت أحمد عليه.ويناظروه، ثم اليوم الثالث كذلك

فجعلـوا يضـعفون   .حجتهم، وتنوعت بهم المسائل في المجادلة وال علم لهم بالنقـل 

يا أحمد أجبني :" وفي غضون ذلك كله يتلطف به الخليفة ويقول.األحاديث وينكرونها

يا أمير المـؤمنين  :" فيقول أحمد.إلى هذا حتى أجعلك من خاصتي وممن يطأ بساطي

  ".أجيبهم إليها أو سنة رسول اهللا .يأتوني بآية من كتاب اهللا

يا أمير المؤمنين هذا كـافر ضـال   :" وظلوا يستعدون الخليفة بكل وسيلة فقالوا

يا أمير المؤمنين ليس مـن تـدبير   :" له إسحاق بن إبراهيم نائب بغدادوقال".مضل

عندئـذ حمى واشتد .وأيـدهم ابن أبى دؤاد" الخالفة، أن تخلى سبيله ويغلب خليفتين

:" ثم قـال " طمعت فيك أن تجيبني:" ب المعتصم، وكان ألينهم عريكة فقال ألحمدغض

  ".خذوه واخلعوه واضربوه

وجيء بالضرابين ومعهم السـياط فجعـل أحـدهم يضـربني     :" يقول ابن حنبل

ويجيء اآلخر فيضربني سوطين ثم .له المعتصم شد قطع اهللا يدكســوطين  ويقول

فإذا سـكن الضـرب   .غمى على، وذهب عقلي مراراًاآلخر كذلك فضربوني أسواطاً فأ

: وجعلـوا يقولـون  .وقام المعتصم إلى يدعوني إلى قولهم فلم أجبه.يعود على عقلي

فأعـادوا  .وأعادوا الضرب ثم عاد إلى فلم أجبـه .ويحك الخليفة على رأسك فلم أقبل

ـ  .الضرب ثم جاء إلى الثالثة فدعاني فلم أعقل ما قال من شدة الضـرب  ادوا ثـم أع

  .الضرب، فذهب عقلي فلم أحس بالضرب
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وأمر بي فأطلقت، ولم أشعر إال وأنـا فـي حجـرة مـن     .وأرعبه ذلك من أمري

ـ   .وقد أطلقت األقياد من رجلي.بيت ن ـوكان ذلك في اليوم الخـامس والعشـرين م

وكان اإلمـام  .ثم أمر الخليفة بإطالقه إلى أهله.رمضان سنة إحدى وعشرين ومائتين

ل من ـل أحمد كـوجع.رحمه اهللا.يال رقيقاً أسمر اللون كثير التواضعأحمد رجال طو

وكـان  .ولْيعفُوا ولْيصـفَحوا وكان يتلو قول اهللا تعالى .آذاه في حل إال أهل البدع

  ".ماذا ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك: يقول

يد الطيالسي لما ضرب أحمد بن حنبل كنا بالبصرة، فسمعت أبا الول:" قال البخاري

لو كان : وقال إسماعيل بن الخليل.لو كان أحمد في بنى إسرائيل لكان أحدوثة: يقول

خرجـت مـن   : سمعت الشافعي يقول: وقال حرملة.أحمد في بنى إسرائيل لكان نبيا

  ".العراق فما تركت رجال أفضل وال أعلم وال أروع وال أتقى من أحمد بن حنبل

ئفة من أمتي ظاهرين على الحق ال يضرهم من خذ ال تزال طا:" قال رسول اهللا 

  ".لهم وال من خالفهم حتى يأتي أمر اهللا وهم على ذلك

أعتذر إليكم عن تسببي في إيالمكم بذكر هذه المواجع، وتلطيفـا  : سادتي العلماء

وتحديدا شهر يونيو لنرى جاليليو 1632لألمر أنتقل بحضراتكم سريعا إلى روما سنة 

وهو راكع على ركبتيه أمام هيئة المحكمة المكونة من عشرة من  في ساحة المحكمة

  :ولنسمع جاليليو رائد عصر النهضة وبطل هذه المحنة وهو يقول.المطارنة

أنا جاليليو جاليليه ابن المتوفى فتشنتسيو جاليليه من فلورانسا، البـالغ مـن   " 

م سموكم أصحاب المقام العمر سبعين عاماً، الماثل شخصياً أمام المحكمة، والراكع أما

الرفيع السادة مطارنة محكمة التفتيش العامة ضد الشرور والزندقة في كـل العـالم   

المسيحي، وأمام عيني توجد األناجيل المكرمة التي ألمسها بيدي، أقسـم إننـي قـد    

اعتقدت دائما، واآلن أعتقد وبمساعدة اإلله سوف أعتقد في المستقبل في كـل مـا   

  .لرسولية المقدسة في روما، وكل ما تعظ به وتعلمهتعتبره الكنيسة ا

ولكن بما أنني وبعد أن صدر األمر القانوني من هذا المجلس المقـدس، إننـي   

يتحتم على الكف تماما، عن الرأي الخاطئ القائل بأن الشمس هي مركز الكون وهي 

وليس من المسموح إلـى  .ليست متحركة وأن األرض ليست المركز، وهي متحركة

عتبار هذه التعاليم الخاطئة بأنها حقه أو الدفاع عنها أو تدريسها بأي طريقة سواء ا
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  .شفهياً أو تحريرياً

قمـت بتـأليف   .ع الكتاب المقدسـوبعد أن كشف إلى أن هذه التعاليم تتناقض م

كتاب وتسليمه للطبع وشرحت فيه التعاليم التي لعنت سابقا وقدمت فيها بدرجة كبيرة 

ها دون إضافة نقد لها، وبما أنني من خالل ذلـك قـد جعلـت هـذا     من دالئل تعضد

المجلس المقدس يشك بشدة في إنني زنديقاً، أي إنني اعتبرت أن الشمس هي مركز 

  .الكون وهي ال تتحرك وأن األرض ليست هي المركز وهي تتحرك

لذلك وبما إنني آمل من سموكم ومن كل مسيحي مؤمن رفع هذا الشك الشـديد  

ضدي بحق فإنني تبت، وألعن وأسب بقلب مخلص وعقيدة صافية، الضالالت  الموجه

والزندقات المذكورة، وعلى اإلطالق كل وأي ضالالت أخرى تتناقض مـع الكنيسـة   

المقدسة المذكورة، وأنني أقسم إنني في المستقبل، لن أقول، أو أزعـم شـفاهياً أو   

وأننـي عنـدما   .مماثال ضـدي تحريرياً شيئا آخر يمكن للمرء أن يستشعر منه شكا 

أتعرف على زنديق أو أي فرد مشكوك في أنه زنديق، فإنني سأبلغ عنـه المجلـس   

  .المقدس أو المدعى العام لمحكمة التفتيش، أو القس العام للجهة حيثما أكون

إنني أقسم أيضا، وأعد بالوفاء بدقة ومراعاة كل الكفارات التي سنت أو ستسـن  

قد أخلفت بـأي مـن الوعـود أو     –-حاشا لإلله  -نني ولو أ.لي في هذا المجلس

التعهدات، أو األقسام المذكورة فإنني أضع نفسي تحت كل العقوبـات واإلصـالحيات   

المحددة والمعلنة بواسطة القانون المقــدس، وكـل الدسـاتير األخـرى، العامـة     

ه وأناجيله والخاصة، ضد أولئك الذين يتصرفون بهذه الطريقة، وبقدر ما يوفقني اإلل

  .المقدسة هذه التي ألمسها بيدي

أنا المدعو جاليليو جاليليه تبت وأقسمت ووعدت، وألزمت نفسي كما هو مذكور 

  أمامي، وللتصديق فقد قطعت هذه الشهادة التي قرأتها كلمة كلمة على نفسي ووقعتها  

  ".بيدي

  )1633من يونيو  22في  -روما في دير المينرفا (

ومع أنه قد عومل برفـق علـى   " س في مقدمته لكتاب جاليليويقول إميل شتراو

  ".عكس ما أراد خصومه، إال أن العقبات قد وضعت في طريق نشاطه المستقبلي

ولعل ذلك يوضح أن جاليليو لم يتراجع خوفا أو تقية، بل كانت توبة، رغـم أن  



  

287

  .أتباعه من المسيحيين أو المسلمين لم يتوبوا

عتبر أبا للعلوم الحديثة نظرا إلحالله طريقـة التفكيـر   ودخل جاليليو التاريخ وا

غير أن الـبعض مـن   .التجريبي العلمي، محل التفكير المبني على االستنباط العقلي

علماء عصره يذهب إلى أنه لم يستند في كتاباته إلى التجارب بمعناها الحديث وإنما 

  .استند فقط إلى تجارب فكرية على نسق مفكري العصور الوسطى

إن :" في مقدمة الطبعة األلمانية الجديـدة لكتـاب الحـوار   " ستيلمان دراك" وقال

" الحوار" اكتشاف مخطوطات ترجع إلى العصور الوسطى أوضح ظاهريا أن الكثير من

  ".لجاليليو قد اقتبس من أعمال كتبت في القرن الرابع عشر

حول (الثنائي وهي دليل جاليليو على  دوران األرض " المد والجزر" وعن نظرية

نوه جاليليو في أحد خطاباتـه   1618وفي سنة :" يقول دراك) نفسها وحول الشمس

  ".لعبة فكرية شيقة" إلى أنه أراد نشر نظريته حول المد والجزر ولو حتى كـ

أي عقل سليم  -تطيح بكالم اإلله المحكم " لعبة جاليليو الشيقة" من كان يتخيل أن

  .كن ذلك قد حدثيصدق هذا وأي  منطق يقبله؟ ل

  الجزاء من جنس العمل 

انه كان يتمتع " وقبل مغادرة روما نقف على نهاية جاليليو الذي قال عنه أتباعه 

بحواس ثائرة وكان يجد سرورا ال يعادله سرور في صحبة الغواني وعلى األخـص  

 ولم يتزوج جاليليو أبداً، وقد كان لجاليليو ثالثـة " ..".في صحبة واحدة منهن تدعى

  .أبناء دون أن يتزوج

يقول جاليليو عن نهايته بعد أن سلبه اهللا النعمة التي لم يستفد منها، ولم يؤمن 

إن هذا الكون الذي كبرته :" رغم كل ما رآه من آيات، فكف بصره، واستبد به األسى

قد انكمش بالنسبة لي من اآلن فصاعداً .مئات المرات بكشوفي الغريبة وآالتي العجيبة

  ".رد الحيز الصغير الذي يشغله جسمانيإلى مج

هكذا انتهى الحال بالرجل الذي حرك األرض وأوقف الشمس، ضـيق اهللا عليـه   

  .األرض بما رحبت حتى ضاقت عليه نفسه وهو الذي قال بالالنهائية للفضاء

، السنة التي ولـد فيهـا   1642في الثامن من يناير سنة " إميل اشتراوس" يقول
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ليليو في حضور ابنه وزوجة ابنه وتلميذيه وممثلين اثنين عن إسحاق نيوتن مات جا

  .المجلس المقدس

تقرر في نهايته دفنه في سكوت تـام فـي   ) كريه(وحول مراسم دفنه قام صراع 

  ".رواق جانبي صغير بكنيسة سانتا كروس بفلورنسا

لعل من الواجب علينا أن ننتقل اآلن إلى بغداد لنلقى نظـرة وداع علـى اإلمـام    

  ".أحمد بن حنبل" عظيم بطل المحنة األولىال

الشهر الذي ولد  –في ليلة الجمعة، الثاني عشر من ربيع األول : يقول ابن كثير

وروى ابنه عبد اهللا وابنه صالح أيضا .اشتد باإلمام الوجع -فيه وتوفي رسول اهللا 

أبه ما هـذه   ال بعد، ال بعد، فقلت يا: حين احتضر أبى جعل يكثر أن يقول" :أنه قال

اللفظة التي تلهج بها في هذه الساعة؟ فقال يا بني إن إبليس واقف في زاوية البيت 

يعنـي ال    –فتني يا أحمد؟ فأقول ال بعد ال بعد : وهو عاض على إصبعه وهو يقول

ألن أحمد يعلم أنه جاء في الحديث  -يفوته حتى تخرج نفسه من جسده علي التوحيد 

ا دامت أرواحهـم فـي   ـا أزال أغويهم مـوعزتك وجاللك ميا رب : أن إبليس قال

  .}وعزتي وجاللي وال أزال أغفر لهم ما استغفروني  {فقال اهللا .أجسادهم

وأحسن ما كان من أمره أنه أشار إلي أهله أن يوضئوه، فجعلوا يوضئونه وهو 

 فلمـا أكملـوا  .يشير إليهم أن خللوا أصابعي وهو يذكر اهللا عز وجل في جميع ذلـك 

وحضر غسله نحو من مائة من بيت الخالفة .وضوءه توفي رحمه اهللا صبيحة الجمعة

لـه ويترحمـون عليـه رحمـه     من بني هاشم، فجعلوا يقبلون بين عينيه ويدعون

وخرج الناس بنعشه والخالئق حوله من الرجال والنساء ما لم يعلم عـددهم إال  .اهللا

  .ة العصر وذلك لكثرة الخلقولم يستقر في قبره رحمه اهللا إال بعد صال.اهللا

هذا وقد قام بإحصاء المشيعين غير واحد، بل تم إحصاء رسمي من األمير محمد 

يقول البيهقي فبلغت ألف ألف وسبعمائة .سابقة تجمع هذا العدد) لعدم(بن طاهر وذلك 

قال البيهقـي  ).أي مليون وسبعمائة ألف رجل وامرأة(ألف سوي من كان في السفن 

ما بلغنا أن جمعا في الجاهلية وال في اإلسالم : د الوهاب الوراق إنه قالرواية عن عب

وقـال  .اجتمعوا في جنازة أكثر من الجمع الذي اجتمع علي جنازة أحمد بـن حنبـل  

أسلم يوم مات أحمد بن حنبل عشـرون ألفـاً مـن    ) جار أحمد بن حنبل: (الوركاني
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ج بن محمد الشـاعر أنـه   ن الحجاـوروي البيهقي ع.اليهود، والنصاري والمجوس

وروي عـن  .ما كنت أحب أن أقتل في سبيل اهللا ولم أصل علي األمـام أحمـد  : قال

دفن اليوم سادس خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبـد  : بعضهم قال

  .العزيز وابن حنبل

  انتقال الصراع إلي المسلمين

دوجة من إسـقاط  في الربع األول من القرن العشرين استطاع إبليس بضربة مز

  .رمزين، أحدهما في األرض واآلخر في السماء

وكانت تحملها  1924أما رمز األرض فهو الخالفة اإلسالمية التي أسقطها عام 

وقد كانـت رمـزا لوحـدة المسـلمين     .الدولة العثمانية، آخر دول الخالفة حتى اآلن

الدولة اإلسالمية وتفتتت .وتجمعهم والتفافهم حول راية واحدة علي اختالف أعراقهم

  .إلي دويالت، ولم تقم للمسلمين قائمة بعد ذلك وحتى اآلن

وأما الرمز الثاني الذي نجح إبليس في إسقاطه هو الرمز السماوي، عندما جعل 

  .الشمس هي مركز الكون بعد أن كانت تدور حول األرض

مـن سـبتمبر    25سـنة وذلـك فـي     2..بعـد " الحوار" رفع الحظر عن كتاب

ى هذا التاريخ ولعدة سنوات بعده ظل الناس علي رأيهم بأن األرض ثابتة وحت1822

ولكن مع بداية القرن العشـرين بـدأت فـي الظهـور مـن      .والشمس تدور  حولها

  .ولكن هذه المرة علي يد المسلمين.جديد

لم تدخل أفكار كوبرنيقوس وجاليليو إلي البالد اإلسالمية إال بين يدي االسـتعمار  

أنفسهم الذين فتنوا بحضارة الغـرب وال  " المستغربين" اسطة المسلميناألوربي  وبو

يزالون، ولم تجد هذه التعاليم صدي في بالد اإلسالم في بادئ أمرها، لرفض علمائنا 

والشَّمس لها واعتبارها مخالفة صريحة وواضحة ال تحتاج إلي تأويل، لقوله تعالى 

دور األرض حول نفسها وحول الشـمس  وكيف ت.فكيف تكـون مركز الكون تَجرِي

ومثلما حدث في القرن الثالث الهجري مع فتنة .جعَل األرض قَراراواهللا تعالى يقول

" ومثلمـا روج ).جريـان األرض (خلق القرآن، فقد حدث في القرن العشرين فتنـة  

  .    الفرية دوران األرض حديث) المستغربون(روج .لفرية خلق القرآن قديما" المعتزلة

وبــدأ صراع مشابه لما حدث في القرن السابع عشر المـيالدي بـين رجـال    
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الكنيسة والتجريبيين، فقد قام في بالد اإلسالم صـراع جديـد بـين علمـاء الـدين      

الصراع انتهى في الغرب بانتصار رجال الكنيسـة وتمسـكهم   والمستغربين غير أن

" المسـتغربين " بانتصار التجريبيينبتطبيق الكتاب المقدس أما في الشرق فقد انتهى 

ونسخت آيات القرآن الكريم وتوقف العمل بكل ما هو متعلق باألمور الكونية، وخلق 

يرجـع لقـوة    -رغـم قلـتهم    -السموات واألرض، ولم يكن انتصار المستغربين 

حججهم، بل كان يرجع لضعف علماء المسلمين، الـذين انتهـت دولـتهم بسـقوط     

  .الخالفة

وهـم المسلمون الذين بعثوا إلى الـدول األوربيـة   (ع المستغربين استمر صرا

مع رجال الشرع عدة سنوات استنفدت تقريبا الربع األول مـن  ) للتعـليـم والتنوير

  .القرن العشرين

  كيف بدأ الصراع؟ 

أراد ) الدولة العثمانية(رجل المريض ـعندما بدأ االستعمار الغربي يقسم تركة ال

لغـة   -بتكليف من حكوماتهم  -الذين كانوا يدرسون " مستشرقينال" أن يستفيد من

الشرق ودين الشرق وحضارة الشرق، وذلك لخدمة أغراضهم االسـتعمارية، كـذلك   

استجلبوا نفرا من المسلمين ممن عرف عنهم التمرد على أوضاعهم، وقاموا علـى  

  .تربيتهم كما يريدون

لكتاب المقدس ينص على ثبـات  كان المستشرقون يعلمون أن القرآن مثله مثل ا

األرض وجريان الشمس، وتنفيذا لمخطط استعماري أرادوا شغل المسلمين بأي قضية 

، فلم يجدوا لذلك أنجح وأفضل )فرق تسد(يختلفون فيها ويفترقون وقد كان شعارهم 

فبدءوا .من تعاليم كوبرنيقوس وجاليليو التي جربت في القرن السابع عشر الميالدي

النظرية بعد مواتها، ولكن هذه المرة ليس بينهم في الغـرب بـل بـين     يحيون هذه

المستغربين من المسلمين، الذين فتنوا بحضارة الغرب أفتتاناً جعلهم يتنصلون من كل 

  .ما هو شرقي حتى الدين

وأوحى المستشرقون للمستغربين بالفكرة، ونقلها اآلخرون لبالدهم، ولم يتقبـل  

  .لمخالفتها الصريحة لكتابهم ولسنة نبيهم وإلجماع سلفهم علماء الشرع هذه النظرية

  .. وبدأ الصراع
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المستغربون يتهمون علماء الشرع بنفس ما اتهم به رجال الكنيسـة، الجمـود   

وعلماء الشرع يتهمون المستغربين باالنحالل والفسوق .والتحجر والرجعية والتخلف

  . ذه النظرية أي قدر من النجاحوظلت سنوات ولم يكتب له.واالبتداع والوالء للغرب

فكانت الفكرة .وكان البد من طريقة لالختراق إزاء تمسك علماء الشرع بموقفهم

  .ففجأة أعلن عن كشف جديد.الجديدة والرائعة

  ما هو؟؟ 

  .إن الشمس تجرى

ولكن ما .كانت المفاجأة كبيرة جداً لعلماء المسلمين، واعتبر انتصار كبير للقرآن

  الكشف العلمي الجديد؟  هي تفصيالت هذا

ثبت علميا أن الشمس ليست ثابتة كما كان يقول كوبرنيقوس وجاليليو بل : قالوا

  .إنها تجرى

  .. ولكن

  !!إنها ال تجرى حول األرض 

  ال تجرى حول األرض؟  فحول ماذا تجرى إذن؟ 

  .إنها تجرى حول المجرة

  أي مجرة؟ !! المجرة 

  .درب التبانة.. مجرتنا 

  ة؟ ما هذا؟ ولماذا درب التبانة بالذات؟ درب التبان

  .هكذا أثبت العلم

  الشمس تدور حول درب التبانة؟ وما شأن درب التبانة بالشمس؟ 

  .هكذا أثبت العلم

  العلم أثبت أن الشمس تدور حول المجرة؟ وكيف تدور حول المجرة في يوم؟ 

  .إنها ال تدور في يوم
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  !! مين؟ إن هذا أمر غريب وعجيب ال تدور في يوم؟ ففي كم إذن تدور؟ في يو

  .250إنها تدور في .. ال ال

  يوما؟؟ كيف يكون ذلك؟؟  250الشمس تدور حول ما تسمونه هذا في 

  .مليون سنة 250بل تدور حول المجرة في 

  .وترك المستغربون علماء الشرع يضربون أخماساً في أسداس

لماء الشرع ولم يعد وم، تغير الموقف، وتحول الصراع إلى صف عـويوما بعد ي

  .ونجحت الخطة اإلبليسية.صفا بل صفوفاً

فقد رأى البعض أن ما حدث نصر للقرآن وأنهم عارضـوا عنـدما كـان كـالم     

  .المنجمين يتعارض مع القرآن أما وقد أثبتوا ما أثبته اهللا فال مبرر للمعارضة اآلن

ـ   رى حـول  وقال آخرون إن القضية كما هي فاهللا تعالى لم يقل إن الشـمس تج

أن األرض ال تدور وقد أثبت اهللا أنهـا  : كما أن الشق الثاني يظل قائما وهو.المجرة

ورد األولون بأن اهللا بالفعل لم يقل بأنها تجرى حول المجرة ولكنه أيضا لم يقل .قراراً

فهي كذلك بالنسبة لمـن   اٍِكما أن قول اهللا بأن األرض قرار.إنها تجرى حول األرض

  .زم أن تكون قرارا لباقي األجرام السماويةعليها وليس بال

ثم ذكروهم بما وصل إليه الحال في أوربا التي تشددت أمام العلم، كيـف فقـدت   

الكنيسة سلطانها، وضاعت هيبتها وكيف أن جيردانو الذي كان زنديقا أصبح اليـوم  

ـ   .له التاريخ أبوابهشهيدا، وجاليليو رائدا، وكوبرنيقوس فتح أن وانتهـى األمـر ب

أصبحت أوربا بال دين بعد أن اختارت العلم وتدينت بالعلمانية ولم يعد اهللا يعبد عندهم 

إال أيام اآلحاد من بعض العجائز وال يدخلون الكنائس إال عنـد عقـد الـزواج، وال    

  .يسمعون آيات الكتاب المقدس إال على المقابر

حف المستعمرين على خاصة وقد بدأ ز.وكانت الفتنة، والمحنة، والداهية الدهياء

بالد اإلسالم، وقد رأى المسـلمون مظـاهر القـوة والحضـارة والتقـدم واضـحة       

وأشار إليهم المستغربون بأن هؤالء ما وصلوا إلـى مـا وصـلوا إليـه إال     .عليهم

ويجب على المسلمين .بانفتاحهم وتحررهم وأنهم أعطوا ما لقيصر لقيصر وما هللا هللا

ر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب برهم شبراً بشأن يحذوا حذوهم ويتتبعوا أث
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وفي نفس الوقت ال يتركون دينهم، ولكـن ال يخرجـون بـه مـن     .لدخلوه وراءهم

  .المساجد

ويوما بعد يوم كان الحال قد تغير، ولكي يثبـت علمـاء الشـرع للمسـتغربين     

فقـط ضـد   والمستشرقين أنهم ليسوا ضد العلم، واإلسالم يحث على العلم، وإنما هم 

اإللحاد، فقد عكفوا على إثبات صحة كل ما قاله التجريبيون بآيات القـرآن الكـريم،   

فقد كان علماء الغرب يخترعون، وهـم  .وتبارى علماء المسلمين وتسابقوا في ذلك

  .وبالقرآن... يكتشفون، وهم يثبتون.. يؤيدون

بـين   ووقف إبليس يرنو إلى أطراف العالم في زهو، وكيف نجح في أن يؤلـف 

وليس رجـال   -وكيف نجح في أن يثبت علماء المسلمين .قلوب المؤمنين والكافرين

  .وبالقرآن…كل آراء الملحدين   -الكنيسة 

) النظريات العلمية(واستبدلت من كتب المسلمين اآليات القرآنية ليوضع مكانها 

ام ـأيوأصبح علماء الشرع قبل غيرهم يعلمون الناس أن األرض لم تخلق في أربعة 

وأنها لم تخلق بالعناية اإللهية، بل باصطدام نجـم  .فقد أثبت العلم أنها باليين السنين

وأن كل األجرام السماوية يحكمهـا قـانون نيـوتن    .مع الشمس في عملية تدميرية

وأن األرض .انون القدرة الربانية وأن السماء التي بناها اهللا تتمددـللجاذبية وليس ق

تحرك وأن الشمس التي كانت تجرى لمستقرها، أصبحت تجرى التي أقرها وأرساها ت

  . حول المجرة

  تطويع اآليات

لهـم  زمالئهم الشرقيين استفاد التجريبيون الغربيون من هذه التبعية الكاملة من 

د تحققت، وأن جيال من المسـلمين سـيأتي   ـوكأنهم عرفوا أن نبوءة نبي اإلسالم ق

واستفاد إبليس أيضا من هذا الوضـع أيمـا   .اعوسيتبعونهم شبرا بشبر، وذراعا بذر

سـبق  " ولكن تحت اسـم " آلياتتطويع ا" وهيبلعبة شيقة  ى أوليائهإفادة وأوحى إل

تسـميته   وهذا األسلوب إبليسي معروف بقلب الحقائق وتغيير األسماء منـذ " القرآن

  .شَجرة الْخُلْد للشجرة المحرمة التي نُهي آدم عن األكل منها 

المستشرقون وعلماء الغرب أن القرآن يخبر عن األرض بأنهـا مبسـوطة   يعلم 

)19:نـوح (واللَّه جعَل لَكُم األرض بِسـاطًا ) 7:ق(واألرض مددنَاهاوممدودة 
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ْتحطفَ سضِ كَيِإلَى األرو)فطلـع علمـاء الغـرب وأهـل الفلـك      ) 20:الغاشية

تشفوا أن األرض ليست مسـطحة وال مبسـوطة وال   والمنجمون على العالم بأنهم اك

  .ممدودة ولكنها كروية

لقد سـبق  " وأخرج علماء المسلمين قرآنهم  وبحثوا، وبعد حين صاحوا فرحين

  ":القرآن العلم الحديث في إثبات كروية األرض في أكثر من آية منها

ع ارالنَّه ركَويارِ ولَى النَّهَل عاللَّي ركَولِيلَى اللَّي)وعلى رغم إجماع ).5:الزمر

لم يفطنوا إلى المعاصرين سلف األمة على كروية األرض والسموات، إال أن علماءنا 

  .ما وصل إليه سلفهم إال بعد أن أعلن أهل الفلك أن األرض كروية

بعد عدة سنوات أعلن رجال الفلك الغربيون أنهـم اكتشـفوا أن األرض ليسـت    

بيضاوية الشكل، وتملك الحزن علماءنا، وأمسكوا عن القول بكروية  كروية وإنما هي

وسكتوا عن الكالم في أمر األرض من قريب أو بعيد، حتى جاء اليوم الـذي  .األرض

َنُرِيهِم آياتنَا في األفَاق وفي َأنْفُسهِم حتَّـى  انتفضوا فيه مهللين وأعلنوا قوله تعالى 

هاهو القرآن الذي نزل قبل ألف وأربعمائة عام يقـرر حقيقـة    ه الْحقُّيتَبين لَهم َأنَّ

واألرض بعد علمية أثبتها العلم الحديث وهي أن األرض بيضاوية الشكل يقول تعالى 

فقد اكتشفوا أن بعض أهل ريف مصر يطلقـون علـى   ) 30:النازعات(ذَِلك دحاها

ـ   داً فمن الذي أخبر محم.دحية: البيضة لفظ ذا ـهذه الحقيقة التي اكتشفت فـي ه

  .العصر الحديث

والغريب في األمر أن أحدا من علماء التفسير أو حتى علماء اإلنتاج الحيواني لم 

ومراد اهللا عز وجل المتفق عليه على هذه اآلية والتي لم .عنى اآليةميقل إن هذا هو 

َأخْـرج منْهـا ماءهـا    هيخالف فيها أحد أن معنى دحاها هو ما فسره عز وجل ذات

أي أن الدحو هو تهيئة األرض بالصورة  التي تحدثنا عنها والتي تمت في  ومرعاها

: هذا هو المعنى القرآني للكلمة، أما معناها اللغوى فهـو .اليومين األخيرين لألرض

  .البسط

فلك أنه فلم يمض وقت حتى أعلن علماء ال.ولم تدم فرحة المسلمين للمرة الثانية

أن األرض ليست بيضاوية، إنما ثبت علميا أن األرض مستديرة ولكنهـا  : ثبت لديهم

فقد .مشطوفة القطبين، أي قطرها االستوائي يزيد عن قطرها القطبي بعدة كيلومترات
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كم  بينما يبلغ نصف قطرها االستوائي  6357اكتشفوا أن نصف قطرها القطبي هو 

  .كم 6378

  القرآن في هذا المأزق؟ ترى ماذا يصنع علماء 

وقد تمرس علماء القـرآن اآلن فـي   .يقيني أنهم لن يعجزوا، ولن يعدموا حيلة

يوافقوها مع كل ما أنتجته العبقرية الغربية من اكتشـافات ومـا   لالكشوف القرآنية 

لم تمض سنوات قليلة حتى أفحم علماء المسلمين رجـال  .وصلوا إليه من اختراعات

هم مهما فعلوا فلن يسبقوا القرآن، الذي ذكر اهللا فيه كل شـيء،  الفلك الغربيين، بأن

وأنهم لن يستخرجوا كل ما فيه جملة واحدة بل إنهم  سيفاجئون العالم حينـا بعـد   

  .بالقرآن -تأييدا  -حين، إذا ما قيلت نظرية فانهم سيردون عليها 

عام عندما  أن القرآن قد سبق الكشوف العلمية بألف وأربعمائة:" وبنفس المقدمة

َأولَـم  : إذ إن اهللا تعالى ذكر في سورة الرعـد  -قرر بأن األرض مشطوفة القطبين 

   ـرِيعس ـوهو هكْمِلح قِّبعال م كُمحي اللَّها وهافَأطْر نا مهنَنْقُص ضي األرا َأنَّا نَْأتوري

  ).41:الرعد(الْحسابِ

و ُؤالءنَا هتَّعبل م    ضي األرَأنَّـا نَـْأت نوـرَأفال ي رمالْع هِملَيتَّى طَاَل عح اءهمآب

ونالْغَاِلب ما َأفَههافَأطْر نا مهنَنقُص)44:األنبياء.(  

ورغم أن اآليات واضحة تمام الوضوح في أنها ال تتحدث عن أمور كونية بل عن 

يات، إذ إن ظاهر اآليات ممكن أن يحمل علـى  إال أنهم استدلوا بهذه اآل.أمور حكمية

  .هذا، أما معنى اآليات فال يهم

إن اهللا تعالى في كلتا اآليتين يتحدث عن أخذه للكافرين، وأن هذا األمر قدره في 

ب أو يظلم من األمم فإنه تعالى يجـازيهم  كذّاللوح المحفوظ وهو سنة جعلها اهللا لم ي

وِإن من قَرية إال نَحن مهلكُوها قَبَل يومِ الْقيامة َأو في الدنيا قبل اآلخرة يقول تعالى

  ).58:اإلسراء(معذِّبوها عذَابا شَديدا كَان ذَِلك في الْكتَابِ مسطُورا

أي ما من أهل قرية إال سيهلكون بموت أو بعذاب يستأصلهم، والمراد بالقريـة  

جوانبهـا  : وكـذلك المـراد بـأطراف األرض   .ينـة الكبيـرة  أهلها والقرية هي المد

بكل أهلهـا  .ألن يوم القيامة ستهلك كل القرىقَبَل يومِ الْقيامةوإنما قيل .ونواحيها

وما كُنَّـا  أما هذا اإلهالك في الدنيا فيخص الكافرين والظالمين .الصالحين والطالحين
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وهذا أمر مقدر ومسطر في اللوح ) 59:القصص(اِلمونمهلكي الْقُرى إال وَأهلُها ظَ

  .المحفوظ

ولقد رأى كفار قريش ذلك فيمن حولهم، قرى لوط واألحقاف وهي في طـريقهم  

وبذلك تـنقص األرض  .للشام، والحجر وهي في طريقهم لليمن وغيرهم ممن حولهم

َأهلَكْنَا ما حولَكُم  ولَقَديقول تعالى .باستمرار من أهلها الفاسقين ويستبدل بهم غيرهم

اتفْنَا اآليرصى والْقُر نم)27:األحقاف.(  

وأرى أن أنسب تعليق على قول هؤالء بأن نقص أطراف األرض هو نقصها من 

فقال رحمة اهللا عن هذه اآليـة  .في ظالل القرآن" سيد قطب" الـا قـو مـالقطبين ه

ي األرا َأنَّا نَْأتوري لَمَأو   ـوهو ـهكْمِلح قِّبعال م كُمحي اللَّها وهافَأطْر نا مهنَنْقُص ض

  :   الـق سرِيع الْحسابِ

وإن يد اهللا القوية لبادية اآلثار فيما حولهم، فهي تأتى األمم القوية الفتية حين " 

تبطر وتكفر وتفسد، فتنقص مـن قوتهـا وتـنقص مـن ثرائهـا، وتـنقص مـن        

وتحصرها في رقعة من األرض ضـيقة بعـد أن كانـت ذات سـلطان وذات     .اقدره

  ".وإذا حكم اهللا عليها باالنحسار فال معقب لحكمه والبد له من نفاد.امتداد

هذا هو المعنى المتعين لهذا النص، :" قال سيد قطب بالهامش معلقا على شرحه

آلية على نقص أطـراف  من داللة هذه ا التفسير العلمي للقرآنال ما يخبط فيه دعاة

إن السـياق  .إلى آخر هذا الهـراء .األرض عند القطبين وانبعاجها عند خط االستواء

فليتق اهللا من يخبطون في هذا المجال دون فقـه  .القرآني يحدد مدلول العبارات فيه

  ".وبصيرة بطبيعة هذا القرآن

لتـي  وآية نقص األرض حول روسيا الشيوعية، ومن قبلها بريطانيا العظمـى ا 

كانت ال تغرب عنها الشمس، وفرنسا التي امتد ملكها للدول اإلسالمية، وألمانيا التي 

غزت العالم، والدولة العثمانية، وغيرها من الدول التي انكمشت األرض تحتها، تثبت 

  .المعنى الصحيح

ورغم معنى اآلية الواضح فقد حرف هذا المعنى إلي معنى آخـر بعـد عصـر    

  .النهضة

دو أن التجريبيين قد ضاقوا ذرعاً بمطاردة المسلمين لهـم بـالقرآن   وعلى ما يب
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وألنه ليس ما يفعله أعداء الدين من .الذي هربوا من آياته وكفروا به قبل أن يقرءوه

اكتشاف النظريات إال هدماً للدين وليس التوصل إلى حقيقة الكون، فإن مسألة العقيدة 

وال :يقول تعـالى .حاربوا بها فكرة اإللهال تبرح ذهنهم، فإنهم يضعون النظريات لي

لذلك تنـازلوا  ) 217:البقرة(يزالُون يقَاتلُونَكُم حتَّى يردوكُم عن دينكُم ِإن استَطَاعوا

بسهولة شديدة عن كل ما قاله كوبرنيقوس وجـاليليو مـن مبـدأ ثبـات الشـمس      

لو باإلدعاء تناقض الكتب المقدسة مع ومركزيتها للكون، الن المهم لديهم أن يثبتوا و

  .العلم الحديث، وهذا هو الدور الرئيسى لكل النظريات التي أخرجوها

هذه المرة فتشوا عن وصف لألرض ال يوجد في القرآن، فهداهم تفكيرهم إلى ما 

مادمنـا   -أكثر منه علمي " كوميدي" و وصفـن شكل األرض وهـأعلنوه أخيرا ع

لقد أثبتت الصور الملتقطـة للفضـاء أن األرض   " :فقالوا"ياتاللعب باآل"في تسلية 

وفسروا ذلك بأنها مستديرة في محيطها إال جزءاً منها مقببـاً  ".كمثرية الشكل" تبدوا

وعلى الفور انكب علماء المسلمين على مصاحفهم لينظروا .ومرتفعاً عن بقية األرض

م أن الصور المنشورة لألرض ورغ.ماذا يقول القرآن في هذا الكشف العلمي الجديد

إال أن علماءنا ال يكذبون أبدا علماء الغرب " كمثرية الشكل"ال تقول أبداً بأن األرض

  ".أتكذبون وكالة ناسا التي أوصلتنا للقمر؟" ونلوقوي

ووجدوا أثنـاء بحـثهم أن   .ومنذ إعالن هذا الكشف وهم يبحثون، وال يزالون 

وإن كـان  " الكمثـرى " ه والخضراوات، ولكنه لم يذكرالقرآن قد ذكر كثيراً من الفواك

مرة، ولكنهم يريـدون،   14ذكرها يندرج ضمن ذكر الفواكه التي ذكرت في القرآن 

لإلفحام ذكراً خاصاً لها وأن تكون أيضا في آية تتحدث عن األرض أو آيـة قريبـة   

ـ (و) طلـح منضـود  (و) رطبا جنيـا (و) نخيل وأعناب: (ووجدوا بالقرآن.منها ين الت

  .وال يزال البحث جارياً عنها" الكمثرى" إال.وفاكهة أخرى كثيرة) والزيتون

" الكمثرى" وأوردوا آية على أنها دليل -إنقاذاً للموقف  -غير أن البعض تسرع 

بأن : والحقيقة أنه ال عالقة لها بالكمثرى، وادعوا أن هذا سبق علمي للقرآن، وأقول

سبق للمستدلين بها أن استدلوا  بهذه اآلية نفسها  كما أنه قد.هذه اآلية ليست كمثرية

وهـذان أمـران ال يمكـن الجمـع بينهمـا، ألن     .على أن األرض مشطوفة القطبين

  .مشطوفة القطبين أمر والكمثرى أمر آخر

وواضح مـن  ) دنيا الزراعة والنبات(في كتاب رحمه اهللا " عبد الرازق نوفل" قال
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بعد أن تمكن العلم الحديث مـن تصـوير   :" مثرىله أيضا عالقة بالكاسم الكتاب أن

األرض من خارجها في عصر الفضاء، ومن األقمار الصناعية أعلن أن األرض أشبه 

  ".بحبة الكمثرى وأن أقرب شكل لها هو البيضة

  وال ندرى ما وجه الشبه بين البيضة والكمثرى؟ 

  :"لماذا أنا مؤمن" في كتابه" جمال الدين الفندي" وقال الدكتور

إذ يزيد قطرها عند خط االسـتواء علـى   .ثبت أن األرض غير كاملة االستدارة" 

" كيلو متر مما يجعلها غير كاملة التكور ولكن 21قطرها الواصل بين القطبين بنحو 

إلى حد ما وتدل القياسات الحديثة على استمرار هذا التباعـد علـى   " كمثرى الشكل

واألرض بعد الكاتبان على الكمثرى باآلية ثم استدل".الشكل الكروي ببطء شديد جدا

وألن معظم علمائنا غير مطمئنين إلى وجود هذا الشـبه بـين أي مـن    ذَِلك دحاها

  .اآليات التي ذكرت وبين الكمثرى فال يزال البحث جاريا

وألننا نعتبر أن ما يذكره التجريبيون هو حقائق ال تقبل النقض فإن أحدا لم يكلف 

عن صـحة هـذه المعلومـة      -ولو بالنظر للصور المنشورة  -عناء البحث نفسه 

رغم أنهم قد غرروا بنا قبل ذلك في أمور ادعوا إثباتها علميا ثم تراجعوا، .الكمثرية

  .دث مثال في قولهم بمركزية الشمس للكون، وغيرهاـكما ح

هللا التـي  ومـع آيـات ا  ) التجريبيين(هذا هو حالنا أيها السادة مع علماء الغرب 

  .نحمده تعالى أنه تكفل بحفظها من التحريف، ولم يترك األمر لنا

لقد كان علماء السلف قبل ذلك يوجهون بالقرآن جميع علمـاء األرض مـن غيـر    

المسلمين إلى تغيير ما لديهم من علوم إذا وجدوها مغايرة لما ينص عليـه القـرآن   

عـا يناقضـون آيـات    ووصلنا إلـى زمـن علمـاء األرض جمي   .وكانوا يستجيبون

  .وعلماء القرآن يوافقون ويوفقون.القرآن

  أدلة ثبات األرض

على ثبات األرض كثيرة ومتنوعة ، وأدلة شرعية وعلمية ومادية ، وأدلة أدلتنا 

أما األدلة الشرعية . ألهل الكتاب من كتبهم المقدسة لديهم ، وكذلك تاريخ الحضارات 

وقبل أن نبدأ في سرد أدلتنا نسـأل الـذين    .فهي من الكتاب والسنة وإجماع األمة 
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  :يقولون بدوران األرض هذا السؤال 

  ؟ على دوران األرض كمدليلما 

  .اليوجد دليل 

  .دليل واحد .. ونتحدى أي خملوق على ظهر الكرة األرضية أن يأيت بدليل  

األرض هل يتصور علماء املسلمني أن كوبرنيقوس وجاليليو غريوا نظام الكون وقلبوا وضـع  

  والشمس دون دليل واحد؟؟

  وإال فما هو الدليل؟؟

ـ واحد ال غير يقول .. واحد فقط.. ال يوجد دليل واحد إن األرض هـي التـي    ب

  .وأن الشمس هي الثابتة.. تدور

المعاصرين أنهم خالفوا آيات اهللا إلى تعاليم جـاليليو   األرض هل يتصور علماء 

المد والجـزر، أبطلـه علمـاء الغـرب     : وهو دون   دليل؟ ألن دليل جاليليو الوحيد

  أنفسهم؟

  :نسأل علماء األرض قاطبة

  ما هو دليلكم على أن األرض تدور حول نفسها وحول الشمس؟

  .نحاول أن نجد أي دليل لنتعامل معه، ونناقشه، ونرد عليه، فال نجد

  فما هو دليل اإلثبات؟ "لقد أثبت العلم" ألم تقولوا

ن فلديهم الدليل، وبالطبع من القرآن الذي ينص على ثبات أما علماء اإلسالم اآل

عبارة عن جزء مـن  : األرض ودوران الشمس حولها، أتوا من القرآن بدليل غريب

ـ   الذي استدلوا بـه  ـيقول بعضها   88اآلية : آية في قوله تعالى من سورة النمل

رم رتَم يهةً وداما جهبساَل تَحى الْجِبتَرابِ وحالس  والغريب أن الجبال هي الـدليل

األول على ثبات األرض ، ومع ذلك فقد أتوا بهذا الجزء من اآلية كدليل وحيد علـى  

  .النظرية التي أصبحت أكبر حقيقة على األرض ـ هكذا يرونها ـ 

له بالعلم، وال يجوز العمل وهذا االجتزاء من اآلية ليس أمانة علمية، وال عالقة

  .نه يؤدى إلى عواقب وخيمة، واستنتاجات باطلةه ألـب
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ِإنَّمـا  : فهل يجوز أن نستدل بإجابة الموتى لمن يدعوهم بهذا الجزء من اآليـة 

؟ هل يجوز االستدالل بـأن الـذين     )36:األنعام(يستَجِيب الَّذين يسمعون والْموتَى

) 6(َأصحاب النَّارِ سورة غافرلقوله تعالى في يحملون العرش ومن حوله في النار

لَهوح نمشَ ورالْع لُونمحي ينالَّذل يجوز االستدالل بجواز اإلشراك بـاهللا ألن  ـه ؟

؟ إن هذا االجتزاء لآليات يـؤدى  )73:المائدة(ِإن اللَّه ثَاِلثُ ثالثَةالقرآن ذكر ذلك 

ه ال يجوز في آيات أن تقرأ كاملـة، بـل   بل ان.إلى أمور خطيرة وباطلة بطالنا مطلقا

البد من تجزئتها في القراءة والعرض وإال ما كان على الكافرين من حرج ألنهم قالوا 

فهـل  ) 65:يونس(وال يحزنْك قَولُهم ِإن الْعزةَ ِللَّه جميعا:حقا إذا قرأت اآلية هكذا

فالجزء الثاني من اآليـة  .قولوا أصال ذلكقولهم إن العزة هللا جميعا يحزن ولكنهم لم ي

وعرفنا علم التجويد وهو علم معنى بقراءة وترتيل القرآن .هو من قول اهللا عز وجل

ـ ونقف ثم نكمل وال يحزنْك قَولُهمأن هناك وقف الزم بعد قوله  الْع ـِإن  ةَ ِللَّـهز

ا هيعمـجيملالْع يعمالس وعالى ـوله تـفي ق ذلك األمرـوك  ِإنَّـا ملُهقَو نْكزحفال ي

نُونلعا يمو ونرسا يم لَمنَع)ومن ثم فاالستدالل باآليات أو بأجزاء منها ) 76:يس

:" على رجل يخطب في قومه وقال ال يكون اعتباطا وال بأي صورة، ولقد مر النبي 

 ثم قال" بئس الخطيب أنت:" فقال  "من يطع اهللا ورسوله فقد رشد ومن يعصهما
ومن يعصهما فقـد  : فقد كان ينبغي أن يصل كالمه فيقول" موضحا خطأ الخطيب هذا

  ".ورسوله فقد رشد: غوى أو يقف على

  .فإذا كان هذا مكروها في الخطب ففي كالم اهللا أشد

وهـو أسـلوب   " التفسير العلمي للقـرآن " وهذا هو لألسف الذي يتعامل به دعاة

ألي أحد أن يدلل على قوله من القرآن، أيا كان ما يقول، وأي قضـية مهمـا    يعطي

  .كانت يمكن إثباتها ونفيها بهذا األسلوب

بل إن هناك نهياً عـن  ... إن الصالة ليست فرضا على المؤمنين:" اك مثالـوه

المصلين بل إنه تعالى يتوعد  ال تَقْربوا الصالةَيقول تعالى في سورة النساء .الصالة

وأثبت القرآن أن قومـا أعلنـوا   ) 4:الماعون(ويٌل ِللْمصلِّينـفَأشد وعيد فيقول

وبما أن التجريبيين الغربيين ال يصلون، فيكون قَالُوا لَم نَك من الْمصلِّينالتزامهم 

  .القرآن قد سبقهم وسبق العلم الحديث بأكثر من ألف وأربعمائة سنة

ا السادة في هذا اإلثبات، أليس من القرآن؟ ألم نفعل مثلكم؟ أم أنـه  ما رأيكم أيه
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ولكن بالطبع إن هذه القضية ال يقول بها إال مغيـب العقـل   حالل عليكم حرام علينا؟

  :كمن يقول لصاحبه

  وطـف بنا حول خمار يسقينا       ـاــسكنهـتدع المساجد للعباد 

  )لمصلينالويل :(ربكل قال ـبكرواـس لألولىلم يقل ربك ويل

بهذا األسلوب يتعامل علماؤنا في إثبات ما لم يثبته اهللا وال رسوله، وتعاملوا مع 

ولقد رأينـا كيـف رفـض    .كل النظريات المعاصرة في إثباتها بالقرآن بهذه الطريقة

رغم استناد .السلف القول بخلق القرآن لمجرد أن اهللا لم يقل بذلك ولم يقل به رسوله

  .هذا القول بآيات من القرآن وبنفس أسلوب ذلك المخمورالمروجين ل

نأتي إلى اآلية التي يثبت بها علماء المسلمين ويستشهدون بهـا علـى دوران   

ويوم ينفَخُ في الصورِ فَفَزِع من في السمـــوات ومـن فـي    األرض يقول تعالى

كُلٌّ َأتَوو اللَّه شَاء نضِ إال ماألر رِيناخد 87(ه (  ـيهةً وداما جهبساَل تَحى الْجِبتَرو

 لُونا تَفْعبِم خَبِير ِإنَّه ءكُلَّ شَي ي َأتْقَنالَّذ اللَّه نْعابِ صحالس رم ر88(تَم (  ـاءج نم

آم ِئذموعٍ يفَز نم مها ونْهم رخَي فَلَه نَةسبِالْح ـتْ   ) 89(نُونفَكُب َئةـيبِالس اءج نمو

لُونمتَع ا كُنتُمإال م نوزْل تُجي النَّارِ هف مهوهجو .  

إن هذه اآلية التي يستدلون بها على دوران األرض، ذكرها اهللا تعالى ضمن آيات 

الـدنيا ألن اهللا  وال عالقة لهذه اآلية بالحيـاة  .مشهداً من مشاهد يوم القيامةتوضح

تعالى أخبر في القرآن أن الجبال ثابتة، راسية، منصوبة وليست في الدنيا بأي حـال  

من األحوال متحركة وإال فكيف يخبرنا تعالى أن الجبال ثابتة ثم نكتشف بعد ذلك أنها 

  ليست ثابتة وإنما هي تمر مر السحاب؟

لكنها في اليوم اآلخر لن تكون إن اهللا تعالى يخبرنا بأن الجبال في الدنيا ثابتة، و

كذلك، وهذا ألن كل ما في الكون سينقلب إلى ضده فالثابـت سـيتحرك والمتحـرك    

سينطفئ والمنطفئ سيشتعل، والمشتعل سيبرد والبارد سيتوهج، وما سيثبت والمنير

باختصار شديد سينقلب كل شيء إلى .في الباطن سيظهر وما كان في الظاهر سيبطن

كَما بدْأنَا َأوَل خَلْـق نُعيـده وعـدا علَينَـا ِإنَّـا كُنَّـا فَـاعلين       ضده يقول تعالى
فهذا الكون الممتلئ بالنشاط والحيوية والحركـة والعمـل والنظـام    ).104:األنبياء(

  ).سيدمر(والدقة 



  

302

ا، ليس في هذا في الدني) 3:الملك(فَارجِع الْبصر هْل تَرى من فُطُورٍيقول تعالى

) 1:االنفطار(ِإذَا السماء انفَطَرتْالسماء شقوق، أما يوم القيامة فيقول عنها تعالى 

هـذا فـي    )5:الشمس(والسماء وما بنَاهاويقول تعالى .وهذا يوم القيامة بال شك

يقول تعالى عنها  األرض فأما .)1:االنشقاق(ِإذَا السماء انشَقَّتْالدنيا أما في اآلخرة 

اارقَر ضَل األرعج)هذا في الدنيا أما يوم القيامـة  ) 61:النمل  ضلْزِلَـتْ األرِإذَا ز

  ..ِإذَا رجتْ األرض رجا  زِلْزالَها

ِإذَا ما في اآلخرة فيقـول  أ وجعَل الشَّمس سراجاوالشمس قال عنها في الدنيا 

ركُو ستْالشَّم)1:التكوير (رالْقَمو سالشَّم عمجو. وقال تعالى عن القمر رالْقَمو

وخَسـفَ الْقَمـر  هـذا فـي الـدنيا، أمـا اآلخـرة فيقـول       )  5:يـونس (نُورا
ِإنَّا زينَّا السماء الدنْيا بِزِينَة الْكَواكـبِ يا ـويقول عن الكواكب في الدن.)8:القيامة(
وم ـن النجـوع) 2:االنفطار(وِإذَا الْكَواكب انتَثَرتْا في اآلخرة  ـأم) 6:الصافات(

فَِإذَا النُّجوم طُمسـتْ أما يوم القيامة ) 97:األنعام(النُّجوم ِلتَهتَدوا بِهافي الدنيا
لَحما طَرِيا وتَستَخْرِجوا ِلتَْأكُلُوا منْه والبحر قال عنه تعالى في الدنيا ).8:المرسالت(

) 6:التكوير(وِإذَا الْبِحار سجرتْوفي اآلخـرة   ) 14:النحل(منْه حلْيةً تَلْبسونَها

ْترفُج ارِإذَا الْبِحو)وما من شك أن ذلك سيكون يوم القيامة) 3:االنفطار.  

)32:النازعـات (لْجِبـاَل َأرسـاها  واوكذلك الجبال قال تعالى عنها في الـدنيا  

اتَاداَل َأوالْجِبو)7:النبأ (ْتبفَ نُصالِ كَيِإلَى الْجِبو) ـ ) 19:الغاشـية ا عـن  ـأم

وكَانَـتْ الْجِبـاُل   ) 20:النبأ(وسيرتْ الْجِباُل فَكَانَتْ سراباعالى ـرة فيقول تـاآلخ

  ).88:النمل(تَمر مر السحابِ) 14:المزمل(كَثيبا مهِيال

  أدلة القرآن الكريم

  الدليل األول

  الجبال ھي الدلیل األول لثبات األرض 

إنــها لواحدة من عجائب علماء المسلمين بعد عصر النهضة أن يأتوا بالـدليل  

األول والصريح على ثبات األرض، وباألداة التي ثبت اهللا بها األرض حتى ال تميـل،  

  .ويجعلوها دليالً على الدوران

إن اهللا تعالى لم يخبر بأنه ثبت األرض بالجبال في آية وال اثنتين ولكن في اثنتي 



  

303

عشرة آية يؤكد اهللا أنه ثبت األرض بالجبال وخلق الجبـال لتثبـت األرض  يقـول    

  :تعالى

)1 (ياسوا ريهَل فعجو ضاألر دي مالَّذ وهو)3:الرعد(.  

)2 (ياسوا ريهنَا فَألْقَيا ونَاهددم ضاألرو)19:الحجر(,  

)3(بِكُم يدتَم َأن ياسوضِ ري األرَألْقَى فو)15: النحل(.  

)4 (بِهِم يدتَم َأن ياسوضِ ري األرلْنَا فعجو)31: األنبياء(.  

)5(ا وارقَر ضَل األرعج نَأم      ـياسوـا رـَل لَهعجا وـارـا َأنْهاللَهـَل خعج
  .)61:النمل(

)6 (بِكُم يدتَم َأن ياسوضِ ري األرَألْقَى فو)9:لقمان(.  

)7 (ايهف كاربا وهقفَو نم ياسوا ريهَل فعجو)10:فصلت(.  

)8 ( نَاَألْقَيا ونَاهددم ضاألروياسوا ريهف)7:ق(.  

)9 (خَاتشَام ياسوا ريهلْنَا فعجو)27:المرسالت(.  

)10 (ااهساَل َأرالْجِبو)32:النازعات(.  

)11(اادهم ضْل األرعنَج ألَم)6(اتَاداَل َأوالْجِبو)7()النبأ(.  

)12 (ِإلَى اِإلبِلِ كَي وننْظُرقَتَْأفال يفَ خُل)17(تعففَ ركَي اءمِإلَى السْو)18(    

ـَالِ كَيفَ نُصبتْ   ).الغاشية(وِإلَى الْجِب

بهذه اآليات اإلثنتى عشرة يخبرنا تعالى أنه ثبت األرض، فلو كانت الجبال تتحرك 

  هذه الحركات التي ذكرها كوبرنيقوس فما فائدة الجبال؟ وأي شيء تثبته الجبال؟ 

  :إن أهل الفلك لم ينسبوا لألرض حركة واحدة بل ست حركات

  .ساعة/ كم  1680ساعة أي / ميل  1044حركة حول نفسها بسرعة ) 1(

  ســاعة أي       / ألــف ميــل  67حركــة دائريــة حــول الشــمس بســرعة ) 2(

  .ساعة/ 78,107825

  ميـل  / ألـف   497حركة دائرية مع الشـمس حـول المجـرة بسـرعة     ) 3(
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  .ساعة/ كم  000800أي  

  .ساعة/ كم  00070ألف ميل أي  43حركة نحو نجم النسر بسرعة ) 4(

ة ــألف في الثاني 14رعة ــبس) مع الشمس(ون ــركة لتمدد الكــح) 5(

  .ساعة/ مليون ميل  50أي 

  حركة ترنحية مع نفسها أشبه بحركة تـرنح نحلـة لعـب األطفـال التـي      ) 6(

  .وذات الشمالتميل وهي تدور ذات اليمين  

  .وهناك حركات أخرى ذكرها العلماء ولم نذكرها هنا اختصارا

فكيف نجمع بين هذين القولين، قوله تعالى أنه ثبت األرض باثنتي عشرة آيـة،  

  وقول كوبرنيقوس وأتباعه أن لها أكثر من ست حركات؟

  فمن نصدق اهللا أم كوبرنيقوس؟.ال يمكن الجمع بينهما

  .وكوبرنيقوس ال يؤمن باهللا.صدقون كوبرنيقوسإن أهل األرض جميعا ي

  .وأقول بأن األرض ثابتة، ولو قال كل سكان األرض أنها تدور.ولكنى أصدق اهللا

ولكنه تعـالى  .لقد ذكرنا أن اهللا تعالى بعد ما خلق األرض خلق لها جباالَ رواسي

آخر، لـم  يرس األرض بالجبال فور خلقها، وذلك ألن األرض انتقلت من مكان إلى 

وبعـد مـا أتـت األرض مـع     .من مكان خلقها إلى مكانها الحالي، وأتت إليه باألمر

لما خلـق  :" قال السموات جعلت تميد كما روى أحمد عن انس ابن مالك عن النبي 

فخلقــت الجبــال فألقاهــا عليهــا ) تتحــرك وتتمايــل(اهللا األرض جعلــت تميــد 

يارب هل من خلقك شيء أشـد  : تفقال.فتعجبت المالئكة من خلق   الجبال.فاستقرت

{قالت يارب هل من خلقك شيء أشد من الحديد قال .}قال نعم الحديد {من الجبال؟ 

: قالت.}نعم الريح  {:يارب فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: قالت }نعم النار 

نعم ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها من {: فهل من خلقك شيء أشـد من الريح؟ قال

  .}له شما

كَما بدْأنَا َأوَل خَلْق نُعيده وعدا ويوم القيامة ستعود األرض كما بدأها اهللا تعالى 

ينلنَا ِإنَّا كُنَّا فَاعلَيع)وستمر األرض بالمراحل التي بدأت بها ولكـن  ) 104:األنبياء

ـ .سينزع منها أوالً) إرساء الجبال(ما جعل فيها أخيرا  ذر عـن ابـن   أخرج ابن المن
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يا محمد كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامـة فنزلـت   : قالت قريش: الجراج قال

فَيذَرها قَاعـا صفْصـفًا   ) 105(ويسَألُونَك عن الْجِبالِ فَقُْل ينسفُها ربي نَسفًا اآلية 

  ).طه(ال تَرى فيها عوجا وال َأمتًا) 106(

ع الجبال من أصولها ثم يصيرها رمال يسيل سـيال ثـم يصـير    أي أنه تعالى يقل

فتكون مواقعهـا   ،كالصوف المنفوش، تطيرها الرياح هنا وهناك ثم كالهباء المنثور

ال تَـرى  بعد ما قلعت منها الجبال قاعا صفصفا، أي أرضا مستوية ملساء مكشوفة 

اً وال مرتفعاً وال شيئا بـارزاً  فال ترى في األرض يؤمئذ منخفض فيها عوجا وال َأمتًا

  .من األرض

  :وهنا ستتحرك  األرض، تزلزل، وترج، وتدك

االَهزِلْز ضلْزِلَتْ األرِإذَا ز.  

جر ضتْ األرجِإذَا ر.  

اكا دكد ضكَّتْ األرِإذَا د.  

هـا،  ما أودع فيها، وتبعثـر قبور  تخرجوكما أتت األرض فإنها ستعود، بعد أن 

يوم تُبـدُل األرض غَيـر األرضِ والسمـــواتُ   .وتفجر بحارها، فتعود مرة أخر
  ).48:إبراهيم(

من سورة النمل التي يظن البعض أنها تتحدث عن حركـة األرض،   88واآلية 

وهي إحدى اثنتى عشرة آية تتحدث أيضا عن مصير الجبال في اليوم اآلخر، تمامـا  

عن دور الجبال في الدنيا في اثنتى عشرة آية، حتى تكون هذه مقابلة  كما أخبر تعالى

لتلك ولم يقتصر إعجاز القرآن عند حد المساواة التامة بين آيات الجبال فـي الـدنيا   

وبين آيات مصيرها في اآلخرة، بل في لفتة معجزة أخرى يذكر تعالى هـذه اآليـات   

االثنتى عشـرة آيـة   .آلخر من القرآنالمتعلقة بنهاية الجبال في اآلخرة في النصف ا

ذكرت من منتصف سورة الكهف وهو أول النصف اآلخـر للقـرآن حتـى سـورة     

وقد وردت جميع هذه اآليات األربع والعشرين في السورة المكية فقط، ذلك .القارعة

وكما أخبرهم تعالى عن خلقهم أخبرهم عـن  .أن أهل مكة كانوا يكذبون باليوم اآلخر

كبر واألشد منهم، وكما أخبرهم عن إعادتهم يوم البعث  أخبرهم عـن  خلق الجبال األ

وأنها ستعود مرة أخرى من حيث أتت، بل وسيرونها وهـي  .إعادة الجبال كما كانت
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    .تمر من فوقهم كالسحاب

  : واآليات االثنتى عشرة التي تخبرنا عن مصير الجبال يوم القيامة هي

)1 (اَل والْجِب رينُس مويا وـدَأح منْهم رنُغَاد فَلَم منَاهشَرحةً وارِزب ضى األرتَر
  .)7:الكهف(

)2( فًاي نَسبا رفُهنسالِ فَقُْل يالْجِب نع َألُونَكسيو)فًا ) 105فْصا صا قَاعهذَرفَي

  .)105:طه(ال تَرى فيها عوجا وال َأمتًا) 106(

)3(ما  يوروم اءمالس ورتَم)9 ( ارياُل سالْجِب يرتَسو)10( )10:الطور(.  

)4( اجر ضاألر تجِإذَا ر)4 ( اساُل بالْجِب تسبو)5()5:الواقعة(.  

)5 (ًةداحكَّةً وكَّتَا داُل فَدالْجِبو ضاألر لَتمحو)14:الحاقة(.  

)6(مولِ  يهكَالْم اءمالس تَكُون)8 (ِنهاُل كَالْعالْجِب تَكُونو)9:المعارج(.  

)7 (هِيالا ميباُل كَثكَانَتْ الْجِباُل والْجِبو ضفُ األرجتَر موي)14:المزمل(.  

)8 (ْفَتاُل نُسِإذَا الْجِبو )10:المرسالت(.  

)9 (اُلالْجِب تريسا وابرفَكَانَتْ س   )20:النبأ(.  

)10 (ِنفُوشنِ الْمهاُل كَالْعالْجِب تَكُونو )5:القارعة(.  

)11 (ْترياُل سِإذَا الْجِبو )3:التكوير.(  

هذه إحدى عشرة آية تحدد مصير الجبال في اليوم اآلخر، وال يوجد غيرها فـي  

والتـي هـي دليـل الـبعض علـى دوران       من سورة النمـل  88القرآن إال اآلية 

فأيـن نضع هذه اآلية؟ ألـيس مناسباً أن نضعها هنا لتتساوى آيات الجبال .األرض

وليس فقط لتتساوى اآليات بل إن هـذه اآليـة   .في الدنيا مع آيات الجبال في اآلخرة

ـ   بدأ المشهد بقوله تعالى .توسطت مشهدا من مشاهد يوم القيامة ـنفَخُ في مـويي و

كذلك ورد بهذه  هْل تُجزون إال ما كُنتُم تَعملُونوانتهي المشهد بقوله تعالى  الصور

وكذلك بقية آيات الجبال في اليوم اآلخر فقد نسب  تَمر مر السحابِاآلية فعل للجبال 

  .للجبال فعال في جميع اآليات دون استثناء

 ـ ترجـف    ـ تكـون    ـ دكت   ـ بست   ـ تسير   ـينسفها  ـ نسير الجبال  (
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أثنى عشر فعال كلهـا حركـة تختلـف    ) تمر ـ سيرت   ـ تكون   ـ نسفت  سيرت  

ما بين البس وهو التقطيع والتفتيت، والرجف والدك والنسـف  ، إحداها عن األخرى

  ...والسير والمرور

فعـل،   بينما ال نجد للجبال في االثنتى عشرة آية التي تتحدث عنها في الدنيا أي

فالهاء هنا تعـود   الْجِباَل َأرساهاوفلم ينسب ربنا فعال واحداً للجبال، حتى في قوله 

  .على األرض أي أنه تعالى أرسى األرض بالجبال

بنفس الصورة التي عرضت بها عدة آيات تعرض مشاهد  88وقد عرضت اآلية 

نْفَخُ في الصورِ ونَحشُـر  يوم ي: سورة طه 105كمثل اآلية .للجبال في اليوم اآلخر

نَحن َأعلَـم  ) 103(يتَخَافَتُون بينَهم ِإن لَبِثْتُم إال عشْرا ) 102(الْمجرِمين يومِئذ زرقًا 

الْجِبـالِ  ويسَألُونَك عن ) 104(رِيقَةً ِإن لَبِثْتُم إال يوما ـَبِما يقُولُون ِإذْ يقُوُل َأمثَلُهم ط

  .فَقُْل ينسفُها ربي  نَسفًا

ويوم ينفَخُ في الصورِ فَفَـزِع  : من سورة النمل 88وبنفس العرض تأتى اآلية 

 رِيناخد هكُلٌّ َأتَوو اللَّه شَاء نضِ إال مي األرف نمو اتــومي السف نى ) 87(متَرو

هبساَل تَحالْجِب خَبِير ِإنَّه ءكُلَّ شَي ي َأتْقَنالَّذ اللَّه نْعابِ صحالس رم رتَم يهةً وداما ج

لُونا تَفْعبِم.  

وكما هو واضح من سياق اآلية لكل ذي عقل سليم أن اآلية التي يسـتدل بهـا   

  .بعض علماء المسلمين على دوران األرض ال شأن لها بذلك

التفاسير لعلماء ما قبل عصر اإللحاد و أجمع المحدثون والفقهـاء   وقد اتفقت كل

أن هذه اآلية تخبر عن يوم القيامة، واألمر ال يكون إال كذلك، وإال لتناقضت آيات اهللا 

وقد وردت بسورة النمل آيتان للجبال آية تتحدث عن جبال الدنيا .من الثبات للحركة

كال النوعين إال هذه السورة وسـورة   ولم تجمع سورة.واألخرى التي نحن بصددها

وفي نفـس   والْجِباَل َأوتَادا) 6(َألَم نَجعلِ األرض مهادا النبأ التي يقول تعالى فيها 

وفُتحـتْ السـماء   ) 18(يوم ينفَخُ في الصورِ فَتَْأتُون َأفْواجـا  : السورة يقول تعالى

  .وسيرتْ الْجِباُل فَكَانَتْ سرابا) 19(فَكَانَتْ َأبوابا 

َأمن جعَل األرض قَـرارا  : أما سورة النمل فقد ذكرت جبال الدنيا في قوله تعالى

ياسوا رَل لَهعجا وارا َأنْهاللَهَل خعجو)ـ " سيد قطب" يقول) 61:النمل ن هـذه  ـع
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الجارية في المشهد الكوني الذي يعرضه القرآن والرواسي الثابتة تقابل األنهار " اآلية

لذلك يذكر الرواسي بعـد  .وهذا واحد منه.هنا والتقابل التصويري ملحوظ في القرآن

  ".األنهار

  ": سيد قطب" أما عن اآلية األخرى في نفس السورة فيقول

ي األف نمو اتــومي السف نم ورِ فَفَزِعي الصنفَخُ في مويو شَاء نضِ إال مر

 رِيناخد هكُلٌّ َأتَوو 87(اللَّه ( نْعابِ صحالس رم رتَم يهةً وداما جهبساَل تَحى الْجِبتَرو

لُونا تَفْعبِم خَبِير ِإنَّه ءكُلَّ شَي ي َأتْقَنالَّذ اللَّه:  ويصاحب الفزع االنقالب الكوني العام

تختل فيه األفالك، وتضطرب دورتها ومن مظاهر هذا االضـطراب أن تسـيير   الذي 

ويتجلى الفزع فيه وكأنما الجبال مذعورة مع .الجبال هذا يتناسق مع ظل الفزع األكبر

  ".المذعورين

وهو من التفاسير المؤلفة بعد عصـر  " في ظالل القرآن" هذا التفسير ورد بكتاب

هذا العصر، وإن كان أقلهم تأثيرا، لذلك كان من النهضة ولم يفلت صاحبه من تأثير 

  .القالئل الذين عصمهم اهللا من التقول عليه بما لم يقله تعالى في هذه اآلية

  : أما تفسير المنتخب فقد علق مؤلفوه على اآلية باآلتي

تقرر اآلية الكريمة أن جميع األجسام التي تخضع للجاذبية األرضية مثل الجبال " 

الخ، تشترك مع األرض في دورتها اليومية حول محورها .. الف الجوىوالبحار والغ

ودورتها السنوية حول الشمس ولكن هذه الدورة ال تدرك فهي مثل حركة السـحاب  

في الجو يراها الناظرون بعيونهم ولكن ال يسمعون صوتها أو يلمسونها وإن إيـراد  

دليـل   -وصلت إلى علمـه   التي لم تكن قد -هذه الحقائق العلمية على لسان النبي 

  ". على أنها موحى بها من عند اهللا

  تحويل الجبال إلى سحاب 

يخرج مدلول اآلية عن مراد اهللا " المنتخب" إن تفسير اآلية بمثل ما قال به مؤلفو

وتعطيل للمعني الصحيح الذي في هذه اآلية بإخفائه، وهذه اآلية من أعجب اآليـات  

ظيمة، وإتقان اهللا في صنع األشياء إذ تتحـول السـحب   وفيها دليل على قدرة اهللا الع

إلي جبال وهو أمر يتكرر في األرض كل يوم، أما في اليوم اآلخر فستتحول كل جبال 

  .الدنيا إلي سحاب وهو أمر لن يحدث إال مرة واحدة
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ان علماء عصر اإللحاد المؤمنون فيه والكافرون يستعظمون أن تتحـول  ـوإن ك

نهم ال يجحـدون أن يتحـول السـحاب إلـى جبـال فـي       فـإ .الجبال إلي سـحاب 

والتجريبيون يعلمون ذلك وال ينكرونه بعدما رأوا ذلك األمر مـن الطـائرات،   .الدنيا

َألَم تَر َأن اللَّه يزجِي والمؤمنون يعلمون ذلك من قول اهللا تعالى لهم في سورة النور 

عجي ثُم نَهيَؤلِّفُ بي ا ثُمابحس اءمالس نُل منَزيو الِلهخ نم جخْرقَ يدى الْوا فَتَركَامر لُه

  ـهقرنَا بس كَادي شَاءي نم نع رِفُهصيو شَاءي نم بِه يبصفَي درب نا ميهالٍ فجِب نم

مـن السـحاب واسـمه    ففي هذه اآلية يخبر اهللا عن نـوع  .)43(يذْهب بِاألبصارِ 

كيلـو   20الذي يتراكم بعضه فوق بعض حتى يصل إلى ارتفـاع  ) السحاب الركامي(

فالسحاب إذن يتحول .أي الثلج.كما ينزل منه البردمتر، وينزل منه الودق أي المطر

أقول يتحول إلى جبال وال أقول كالجبال كما يقـول  .إلى جبال في هذا النوع الركامي

وينَزُل وهذا لم يقله اهللا تعالى فاهللا يقول.حاب يصبح كالجبالبعض المفسرين إن الس

فالسحاب يتحول بالفعل إلى جبال مـن  .ولم يقل من مثل الجبال من السماء من جِبالٍ

  .حيث االرتفاع ومن حيث التجمد والصالبة

 ولكـي .أما في اآلخرة فستنقلب األمور كما ذكرنا، وستنقلب الجبال إلي سـحاب 

  .ندرك هذا األمر سنتحدث عن هذه اآلية كلمة كلمة لنرى عجبا

   َّكُـل ي َأتْقَـنالَّذ اللَّه نْعابِ صحالس رم رتَم يهةً وداما جهبساَل تَحى الْجِبتَرو

لُونا تَفْعبِم خَبِير ِإنَّه ءشَي.  

ىتَرول الموقف وجالل األمر والقلـق  نه خطاب لكل منا على حده، فرغم هوإ

على المصير، فان كال منا سيرى هذه اآلية، بل إن عرضها أمامنا سيكون كأن كـال  

  .له وحدهمنا وحده المعني بها وكأنها معروضة

اَلالْجِب    والرؤية ستكـون للجبال وليس لغيرها، والجبال ليسـت كمـا يقـول

الخ  بـل إن  ... حار والغالف الجوىمفسرو العصر إن األمر ينطبق على الجبال والب

  .الجبال وحدها هي المعنية

اهبستَح أي تظنها، والكلمة بهذا الشكلاهبستَح       لم ترد في كـل القـرآن إال

.هنا

قائمة ثابتة، ولكن المعني أدق من ذلـك،  : لقد فسرها المفسرون بمعنيجامدةً
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ولكنـه  ) ثابتـة (عالى ـابتة وإال لقال تـثأي صلبة، وليس معناها : امدةـفمعني ج

أي تحسبها في الحالة األولى للمادة، ونحن نعرف أن للمـادة ثـالث    جامدةًال ـق

أقوي ترابطا من ) الجامدة(ونعرف أن جزيئات المادة .حاالت جامدة، وسائلة، وغازية

بالنسـبة   غيرها، ومسافتها البينية أقل من غيرها، وحركة هذه الجزيئات أقل حركة

والجبال من المعلوم أنها تنـدرج تحـت الحالـة    .لغيرها من جزيئات السائل أو الغاز

  .األولى للمادة، وهذا العلم بحال الجبال ال يخفى حتى على األمي

لذلك سنخطئ جميعا في ظنننا بحال الجبال يوم القيامة إذ أننا سـنظنها بحالتهـا   

ني صلبة وليس بمعني ثابتة ألنه مستحيل التي عهدناها وعرفناها بها، أي جامدة بمع

أن تنخدع البشرية كلها بالظن في المتحرك أنه ثابت، فهذا األمر ال يمكن تصوره وال 

الخطأ فيه خاصة واهللا تعالى يخبر وفي آيات كثيرة أنها تتحرك وتسير يوم القيامـة،  

أن تنخـدع  ولكن من الممكـن  .ولن ننخدع في ذلك إلخبار اهللا لنا وللرؤية البصرية

حواسنا جميعا في حالة المادة فنظن السائل صلباً والصلب سائالً، أو الغـاز سـائالً   

  .والسائل غازاً وهكذا وكثيرا ما يحدث ذلك  لنا

وكما ذكرنا ستتحول الجبال إلى سحاب، أي تتحول من أول حاالت المادة وهـي   

  كيف؟ .نية وهي السائلةالصلبة، إلى أخر حاالتها وهي الغازية، مروراً بالحالة الثا

إن مراحل تحول الجبال إلى سحاب لم يتركها القرآن ليستنتجها العالمون، ولكن 

ذكر اهللا تعالى مراحل التحول بدقة شديدة، ومرحلة مرحلة، وكأننا نراها رأى العـين  

كَّةً واحدةًوحملَتْ األرض والْجِباُل فَدكَّتَا دفإن اهللا تعالى سيحمل الجبال ويدكها دكاً 
وبستْ الْجِباُل وسيرج اهللا األرض بما عليها رجا، فتتفتت منها الجبال).14:الحاقة(

ويرجف اهللا األرض والجبـال، فتصـبح الجبـال    ، أي تكون قطعا ) 5:الواقعة(بسا

تـى  وينسف اهللا الجبال نسفا ح) 14:المزمل(كَثيبا مهِيالكالرمل السائل الذي يهال 

تكون الرمال المهيلة كالصوف المنفوش بتحول الرمال إلى ذرات دقيقة مـن الغبـار   

كأنها غاز، وفي هذه الحالة ستسيرها الرياح، وستصعد بها فـوق الخالئـق الـذين    

ينظرون ويحسبون أنها جامدة، بينما هي أصبحت سحابا فوق رءوسهم وبذلك تكون 

.امدة إلي الحالة الغازية بقدرة اهللا تعـالى الجبال قد تحولت من الحالة الصلبة أي الج

  .لم ترد أيضا في القرآن إال مرة واحدة هي هذه المرة جامدةًوكلمة 

رتَم يهو ذا الشكل ـإنها أيضا كلمة وحيدة بهرتَم   فلم تذكر في كل القـرآن
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فـي  ) جمد(كلها  إال هنا فقط، مثلها مثل كلمة جامدة غير أن الثانية لم تذكر بمادتها

ومعنى تمر أي تسير، ولكن قد ذكر أكثر مـن مـرة أن الجبـال    .القرآن كله إال هنا

في أربع آيات إذن فالمرور هنا غير السير، وغير الدوران الذي يريد علماء .. تسير

العصر أن يحملوه على اآلية، فالمرور ال يعنى أبدا مجرد السير، وإنما معناه مجاوزة 

تفـوت، أو  : رت اآلية باللهجة العامية المصرية، فيكـون معناهـا  ولو فس.شيء ما

وهذا هو معنـى  .أي أنها تتخطى الناس منتقلة من مكان إلى آخر.تعدى، أو تخطى

رية وهي ـََأو كَالَّذي مر علَى ق:وله تعالىـو مسألة وقتية مكانية، كقـالمرور فه

وِإذَا مروا ) 38:هود(ر علَيه مٌأل ـَما مـَّالْفُلْك وكُلويصنَع ) 259:البقرة(خَاوِيةٌ

 ونزتَغَامي بِهِم)30:المطففين (  

إن هاتين مر السحابِفي هذه اآلية فاسم  مرأما .هنا في اآليات فعل مرو

لم يحدث في الكـون إال  الكلمتين في كل القرآن الكريم اللتين تفسران حدثا فريداً ال و

  .مرة واحد لم تفسره إال هذه اآلية وبالذات هاتين الكلمتين

ِابحالس رم ذكرنا أن الجبال تحولت بالدك والرج والبس والنسف والرجف إلى

سحاب وكأي سحاب ينشأ من األرض بالرياح، ثم يتحرك السحاب إلى حيـث يشـاء   

فإن هذا ما سيحدث .أخرى موزعا على األرض وبوصوله لما يريد اهللا ينزل مرة.اهللا

للجبال تماماً فبعد تحولها إلى السحاب تمر فوق رءوس الخالئق، يحسبونها جامـدة  

وهي سحاب، تمر مر السحاب من فوقهم وبعد أن تتخطاهم تنزل إلـى األرض مـرة   

  .أخرى، ولكن ليس كجبال بل ذرات دقيقة من التراب تسوى بها األرض

نْعصوالصـناعة تعنـى   .ضا لم تذكر في القرآن إال مرة واحدة هي هذههذه أي

 العمل وتحديداً تحويل المادة من حالة إلى حالة، أو تغير شكلها، وهو المفهوم حتـى 

ويصـنَع  ) صـنع (اآلن لمعنى الصناعة، وهو المعنى الذي يرد في أي آية بها مادة 

كذلك تحول الجبال من الحالة الجامدة ف.أي يحول الخشب الخام إلى بناء سفينة الْفُلْك

فهي صناعة ال يقدر عليها إال .إلى حالة تشبه الغازية حتى أنها لتسير وتعلو كسحاب

  .وهو تعالى القادر على كل شيء.اهللا

ي َأتْقَنالَّذي هـذه  ـوهذه الكلمة أيضا لم ترد إال مرة واحدة في القرآن كله ه

الَّذي َأتْقَن كُـلَّ  وهو سبحانه " دكم عمالً أن يتقنهإن اهللا يحب إذا عمل أح" :يقول 

ءشَي وما حولنا من الخلق ال يقدر على إتقانه إال اهللا القادر الحكيم، وما أغبى وما
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أظلم من يقول بأن الكون تكون باالنفجار والدمار، والمصادفة هي التي أتـت بهـذا   

إال أن هذه الكلمة لم ترد إال في هذه  وإن كان تعالى قد أتقن كل شيء. اإلتقان البديع

اآلية التي تتحدث عن تحويل الجبال إلى سحاب وهي حادثه لن تحدث إال مرة واحدة 

لذلك جاءت معظم كلمات اآلية مرة واحدة في القرآن هذه الكلمات .في الدنيا واآلخرة

  : هي

  .أتقن -6صنع -5  )كاسم(مر  -4  تمر -3  جامدة  -2تحسبها    -1

ءت ست كلمات ألول مرة وآلخر مرة في آية واحدة لتدل على أنه حدث فريد فجا

  .في الدنيا واآلخرة

على ثبات األرض هو تثبيتها بالجبال التي أرساها اهللا فيها،  دليلنا األول هذا هو

  :وهذه باقي أدلة القرآن.وهو دليل في الكتاب

  نفي الحركة والفعل لألرض : الدليل الثاني

لـم  .مرة) 451(األرض التي وردت في القرآن وجدنا أنها ذكرت  بإحصاء كلمة

يرد مرة واحدة مع كلمة األرض أي فعل فيه حركة، بل وال غير الحركة سوى أفعال 

مرة وردت مع معظمها أفعـال   30بخالف الشمس التي ذكرت حوالي .التسبيح فقط

  .حركة

، تـذكر األرض مـع   كذلك كما تذكر الشمس دائما مع القمر، وكالهما متحركان

  .السموات وكلتاهما ثابتتان 

    نفي السجود للسموات واألرض: الدليل الثالث

له سبحانه وتعالى سـواء أكانـت   أثبت اهللا تعالى لكل الكائنات عبودية تتعبد بها

سموات أو أرض أو شمس أو قمر أو نجوم أو شجر أو جبـال أو دواب أو أنـاس   

ونسب لهم أيضا السجود مـا  .له لهم جميعا التسبيحفكلها تعبد اهللا تعالى فنسب اهللا

  .عدا السموات واألرض فال تسجدان

تُسبح لَه فقد نسب لكل ما في الكون التسبيح بما فيه السموات واألرض كما قال 

 ونال تَفْقَه نلَكو هدمبِح حبسإال ي ءشَي نم ِإنو يهِنف نمو ضاألرو عباتُ السموالس

مهبِيحتَس)فكل الكائنات هنا تسبح حتى السموات واألرض.)44:اإلسراء.  
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تسبيحهما ولكن دون ولم ينسب تعالى لألرض سجودا وال للسماء مع خضوعهما هللا و

هذا النوع من العبادة، ألن فيه حركة، واهللا تعالى قد ثبتهما وأمسكهما لينتفـع سـكانهما   

  .بثباتهما

  : فمثال.فأثبت تعالى للسموات واألرض طاعة كاملة له كشأن الكائنات

          1-ْال يضغي وعَأقْل اءما سياءك وي ملَعاب ضا َأريَل يقوراألم يقُضو اءم    

    وغيض الْماء وقُضي األمراهللا، كـانت الطـاعة التامة أمـرهكـذا                

          ).44:هود(               

             أن السموات واألرض تبكي على المؤمنين الصالحين لفراقهم إذا ماتوا -2

  ).29:الدخان(فَما بكَتْ علَيهِم السماء واألرضليه أما غيرهم فال تبكى ع    

  تَكَـاد السمــواتُ يتَفَطَّـرن    وأنكرت األرض على من قـال إن هللا ولـداً    -3

).مريم(َأن دعوا ِللرحمنِ ولَدا) 90(منْه وتَنشَقُّ األرض وتَخر الْجِباُل هدا         

  :ففي البدء.ثبت اهللا لها وللسموات طاعة من بدئهما حتى نهايتهماأ -4

 َنَاطقَالَتَا َأتَييناِئع )11:فصلت(.  

  .)5:االنشقاق(وحقَّتْوَأذنَتْ ِلربهاوفي الختم قال عن كل منهما

أما السجود فقد أثبته تعالى لجميع الكائنات والمخلوقات في السـموات واألرض  

َألَم تَر َأن اللَّه يسجد لَه من في السمـــوات ومـن فـي األرضِ    .ته لهماولم يثب

 هلَيقَّ عح يركَثالنَّاسِ و نم يركَثو ابوالدو رالشَّجاُل والْجِبو ومالنُّجو رالْقَمو سالشَّمو

  .)18:الحج(ه من مكْرِمٍ ِإن اللَّه يفْعُل ما يشَاءالْعذَاب ومن يهِن اللَّه فَما لَ

فكل هذه الكائنات على عظمتها وحركتها تسجد هللا وهو سجود حقيقي باسـتثناء  

ولكنه تعالى منعهمـا  .وقد كان اهللا تعالى قادراً على أن يسجدهما.السموات واألرض

  .من ذلك ليثبتهما لمن عليهما

له ونعطى لها نحن نحركها نحن؟ أيمنعها اهللا أن تتحرك لتسجدأفيثبتها اهللا لنا و

  كل هذه الحركات؟   



  

314

  إتيان السموات واألرض:الدليل الرابع

ذكرنا أن اهللا تعالى خلق السموات واألرض في غير مكانهما الحالي، في المكـان  

رهما الذي خلقهما فيه من الماء، الذي كان العرش عليه، وبعد تمام اليوم الرابع  أم

ثُم استَوى ِإلَى السماء وهي دخَـان  : فقال تعالى.تعالى أن يأتيا إلى مكانهما الحالي

يننَا طَاِئعا قَالَتَا َأتَيهكَر ا َأوعا طَويْئتضِ اِلألرا وفَقَاَل لَه)11:فصلت(.  

  األرض في هذا  فإذا كانت.لقد أتت السماء واألرض إلى هذا المكان الذي نحن فيه

فكيف تتـرك  .وطاعة هللا.المكان الذي هي فيه، فإنما جاءته من أول الخليقة بأمر اهللا

مكانها هذا لتلف وتدور؟ ولم يخبرنا اهللا أنه أصدر لها أمراً آخر بعـد إتيانهـا إلـى    

  .فتذهب األرض وتتحرك حيث شاءت.اذهبا بأمر اهللا: مكانها وقال

توحي بأن مكانها هذا لم يأمرها اهللا لتذهب إليه، وإنما     اَأتَينَبل إن الكلمة ذاتها 

  .فأتت إليه مع السماء.اْئتيا طَوعا َأو كَرهاحدد تعالى لها مكانا ثابتا معيناً وقال

  األرض قرارا: الدليـل الخامس

اإلقـرار سـيد   (وفي الفقه القانونى .القرار هو الثبات والتمكن والسكون واإلستقرار

  . السكون والثبوت: وفي اللغة القرار.ألن المرء يثبت على نفسه ويقر) ألدلةا

ـ .أخبرنا تعالى بأن األرض مستقرة بنا أن األرض مسـتقرة فـي مركـز    ـوأخبرنا ب

.قلب الكونوفي.العالم

  .)64:غافر(اللَّه الَّذي جعَل لَكُم األرض قَرارا والسماء بِنَاءيقول تعالى 

البعض تفسيراً إنها قارة بالفعل كما قال تعالى، ولكنها قارة بالنسبة لنـا ولمـا    يقول

  .عليها، ولكنها ليست كذلك بالنسبة للكون

فقد أورد .ولكيال يكون للناس حجة على اهللا في أنهم فهموا اآلية على هذا الفهم

لـبس أو  اهللا تعالى آية أخرى تعطى نفس المعنى ولكن دون أن يكون فيها ما يدعو ل

جعـَل لَكُـم األرض   في قوله لَكُمسوء الفهم  فقد كانت اآلية السابقة تذكر كلمة 

فجاءت اآلية األخرى دون هذه الكلمة، حتى ال يكون لنا شـأن بقرارهـا، أي    قَرارا

اَأمن جعـَل األرض قَـرارا وجعـَل خاللَهـا َأنْهـار     فقال تعالى ) ليست قارة لكم(
إذن فلو جعلنا معنى اآلية األولى أنه تعالى جعل األرض .لَكُمليس هنا   )61:النمل(
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 لَكُممة ـود كلـهذا المعنى بوجـقارة بالنسبة لنا وليست بالنسبة للكون، وتعللنا ل
راد اهللا أنها ـفإن اآلية الثانية خلت منها وال حجة ألحد في هذه اآلية أن يقول إن م

  .بة لناقارة بالنس

وقد علمنـا أن  .والجعل مرحلة تالية للخلق.في اآليتين جعلكذلك وردت كلمة 

الجبال أرساها اهللا في األرض بعد أن خلق األرض، وبدا أنها غير مستقرة والحظت 

فالقرار إذن لألرض جاء كعملية مستقلة لألرض فهي لم تسـتقر فـور   .المالئكة ذلك

  .خلقها

من الذي : ثانية جاءت في صيغة سؤال فاهللا تعالى يقوليتالحظ أيضا أن اآلية ال

إنها ليست ثابتة وال : جعل األرض ثابتة مستقرة ال تتحرك؟ أفتكون اإلجابة، أن نقول

مستقرة؟ هل يقول بـذلك مؤمن؟ مع أن هذا السؤال لم يطرح على المؤمنين وإنمـا  

بْل ادارك علْمهم في رض على الكافرين، الذين قال عنهم تعالى بعد إيراد آية قرار األ

ونما عنْهم مْل ها بنْهم ي شَكف مْل هب ةراآلخ)66:النمل(.  

ولقد اتفق سلف األمة جميعا دون استثناء على قـرار األرض وثباتهـا وعـدم    

ال  أي قـارة، سـاكنة ثابتـة    جعَل األرض قَرار:" يقول ابن كثير.إتيانها بأي حركة

تميــد وال تتحرك بأهلها، وال ترجف بهم، فإنها لو كانت كذلك لما طـاب عليهـا   

  ".عيش وال حياة

ولتثبيت المعنى لمن في قلوبهم شك من أن قرارها يعنى ثباتهـا قولـه تعـالى    

ىمسلٍ مِإلَى َأج ا نَشَاءامِ محي األرف رنُقو لَكُم نيِلنُب)ذلك بعـد  فقد جاء  )5:الحج

فالمخلقة تثبت وتستقر في الـرحم،  مخَلَّقَة وغَيرِ مخَلَّقَةقوله تعالى عن المضغة  

ولَكن انظُر ِإلَى الْجبلِ فَـِإن اسـتَقَر   وغيرها تنزل منه وال تستقر فيه، وقوله تعالى

جعلَـه دكـا وخَـر موسـى صـعقًا     ه فَسوفَ تَراني فَلَما تَجلَّى ربه ِللْجبـلِ  ـَمكَان
  .هكذا كل آيات القرار في القرآن ال تعنى إال الثبات.)143:األعراف(

يلفت انتباه قارئ القرآن المتدبر، اآليات المستفيضة التي يؤكد فيهـا تعالــى أن     

األرض مستقرة، وغير متحركة وأنه تعالى ثبتهـا بالجبـال الرواسـي، المنتصـبة     

لماذا يؤكد اهللا تعالى على هذا األمـر  : دة على ذلك، ويجعلنا هذا األمر نتساءلالشاه

بكل هذا التأكيد؟ 



  

316

بأنه كانت ثمـة  .من قراءة التاريخ وعلم الكون والفلك نجد اإلجابة على تساؤلنا

محاوالت من بعض الفالسفة لتغيير معتقدات البشر بحقيقـة الكـون وبـاءت هـذه     

ة ما يقولونه لما يراه الناس، ولوجود األنبياء والمرسـلين  المحاوالت بالفشل لمخالف

  .الذين يعلمون الناس مجددا حقيقة الكون

رن تقريبا عندما سرت فـي  ـذ قـذه المحاوالت كتب لها النجاح منـغير أن ه

ـ      أهل األرض جميعاً قناعـة تامـة بـأن األرض     ول ـتـدور حـول نفسـها وح

د غامض، حتـى أنهـم جميعـاً ال    ـر واحوا جميعاً تحت تأثيـم وقعـكأنه.الشمس

َأتَواصوا بِه بْل هـم  يعرفون دليالً واحداً على ما يقولون، ويصدق فيهم قوله تعالى

 طَاغُون م53(قَو (  ٍلُـوما َأنْتَ بِمفَم منْهلَّ عفَتَو)54 (     ى تَنفَـعالـذِّكْر فَـِإن ذَكِّـرو

يننْؤمالْم)الذاريات.(

كـر التاريـخ أن اثنين مـن الفــالسفة قـالوا بــدوران األرض قبــل      يذ

أن األرض اليوناني الذي رأي من منطلق فلسفي " يثاغورثف" كان األول.كوبرنيقوس

ال يمكن أن تكون نقطة العالم المركزية، إذ تقطنها نقائض عديدة، كما أنها في ذاتها 

  .ضوء إحد الطيباتمظلمة ويجب أن يكون وسط العالم مضيئا، ألن ال

فكما نرى لم تكن هذه النظرية مؤسسة على علم ومشاهدة، إنمـا مجـرد رأي   

وهوى ومن عجب  أمر هؤالء في اتباع الهوى، أن فيثاغورث كان من رأيه أال تكون 

ثم جاء جاليليو ليثبت أن األرض ال .األرض هي المركز ألن بها النقائص وأنها مظلمة

ليست كما يظن بها نقائص، وأنها ال تختلف عن غيرهـا  تكون مركزا للكون، وأنها 

  في شيء، وهي كأي جرم في السماء، فلماذا نعتبرها مركزالكون؟؟ 

ولم يلتفت أحد لما قاله فيثاغورث، وكأنه لم يقل شيئاً، ولكـن احـتفظ التـاريخ         

  .بنظريته على الورق أكثر مما احتفظ بالكتب المنزلة، فهكذا التاريخ

" فليسـوف آخـر هـو   " اإلسـكندرية " ن الثالث قبل الميالد ظهر فـي وفي القر

ورأي اآلخـر أن يجعـل الشـمس مركـزا     ) م.ق 280" (إريستاخورس الساموسي

وأن النجوم الثوابـت البـد وأن   .واألرض والكواكب في أفالك حولها يسبحون.للكون

ر هذين وغي.تكون على مسافات شاسعة، تفسيرا لعدم مالحظة أية إزاحة ظاهرية لها

وربمـا كانـت هنـــاك آراء    .مركزية الشمسولم نسمع أحدا قال بجريان األرض 



  

317

رى من هنا أو هناك تقول بمثل هذا من الفالسفة ولكنها لـم تحفـظ لشـذوذها    أخـ

  .وخروجها عن إجماع البشر، وألنها ثالثا لم تعتمد في دعواها على دليل واحد

ودحض نظريات زمالئهم القـائلين   ذلك يذكر التاريخ أن فالسفة قاموا بالردـك

وهو فيلسوف إغريقي ولـد عـام   " أرسطو طاليس المقدوني" بمركزية الشمس منهم

ومعلم اإلسـكندر  .و التلميذ األشهر ألفالطونـوه.قبل الميالد 322وتوفي عام  384

وهـو مؤسـس علـم المنطـق     " المـدرسة البريباتية" م.ق 325أسس عام .األكبر

ليه باسمه وقد ترجمت جميع كتبه إلى اللغة العربية في القرنين والمذهب الذي يشار إ

  .التاسع والعاشر الميالدي

وقد تصور أرسطو النسق الكوني على أساس التجربة البسيطة المشاهدة واعتبر 

فهو يقول بان التراب هو أثقل ).الماء والهواء والنار والتراب(عناصر األشياء أربعة 

أتيت بإناء به تراب وماء وهواء وهززت ذلك تماما، فأنـك  العناصر األربعة ألنك لو 

ستشاهد فقاقيع الهواء تتصاعد فوق السطح والتراب يترسب في القاع وإذا أوقـدت  

نارا تصاعد اللهب عاليا خالل الهواء، وفي النظام الكوني تكون األرض مكانها القاع 

حركة دورانيـة، أو   وطالما استقرت في مكانها وليست من سبب لتحريكها) المركز(

أي حركة انتقالية أخرى بينما النجوم والكواكب لم تستقر مكاناً فهي دائما في حركة 

  .سنوية حول األرض الساكنة

ليؤيـد نظريـة   ) م.ق: 140(كما جاء كلوديوس بطليموس الفلكي السـكندري  

أرسطو وتوسع في تفسير حركات الكواكب والنجوم ثم قام بصياغة نظرية متكاملـة  

ن بناء الكون تعتمد على اعتبار األرض ساكنة في مركزه والكواكب السـبعة بمـا   ع

ودون نظريتـه عـن   .فيها الشمس والقمر تدور حولها في مدارات ثابتة شبه دائرية

ولم يحدث إن استقر نظام كهذا النظام " النظام الفلكي األكبر" الكون في كتابه الرئيسي

  .الذي تصوره بطليموس

ويعتبر كتابـه  .في مجمله ال يتعارض مع الرؤية الدينية للكون ونظام بطليموس

هو مـن أكبـر   " المجسطى" الذي ترجم إلى اللغة العربية باسم) النظام الفلكي األكبر(

  .مؤلفات البشر

ورغـم .إذن فتأكيد القرآن على ثبات األرض لم يكن من فراغ، وال لمجرد التأكيد
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ـ ـلوا آياتوأو.ف المسلمون ربهمـد خالـكل ذلك فق ن كفـروا بـاهللا   ـه، واتبعوا م

  .واتبعوا هواهم وكان أمرهم فرطا

  األرض موضوعة: الدليل السادس

آية فريدة أيضا في نوعها ال يوجد لها مثيل في القرآن تدل داللة قاطعة، ولكـن  

هذه اآلية في كتـاب  " موضوعة" ألولى األلباب، أن األرض ثابتة، أو كما تقول اآلية

واألرض وضعها : تقول) 10(رقمها " سورة الرحمن" ي عروس القرآنفاهللا تعالى

  .ِلألنَامِ

مرصودة مسـتقرة  : ومعنى اآلية كما تدل كلماتها واضح، أن األرض موضوعة

  .بكل أنواعهم.ثابتة، في المكان الذي هي فيه لتستقر بما عليها من الخلق

ية السابقة عليها يقول تعالى ووضع األرض في اآلية مقابل لرفع السماء، في اآل

اهفَعر اءمالسو وهنااهعضو ضاألرو   فكما أن السماء مرفوعـة، فـإن األرض

  .ثابتة ..موضوعة، أي مقرة في السفل

، "لسان العـرب " ال تفيد إال الثبات والقرار فهذا معنى الكلمة في معجم) وضع(وكلمة 

  : مثال ذلك قوله تعالى) وضع(ورد فيها لفظ  وهو ما يستفاد من كل اآليات التي

اهارزَأو برالْح عتَّى تَضح)أي حتى تسكن الحـرب وتسـكت ويسـتقر     )4:محمد

وال جنَاح علَيكُم ِإن كَان بِكُم َأذى من مطَرٍ وفي قوله تعالى .وضعها لكال المتحاربين

إن اآلية توضـح أن اهللا تعـالى   )102:النساء(سلحتَكُمَأو كُنتُم مرضى َأن تَضعوا َأ

رخص للمجاهدين أن يضعوا أسلحتهم أثناء الصالة إن كانت هناك ضرورة، من أذى 

ولنتخيل المحاربين وهم يضعون أسلحتهم  تَضعوا َأسلحتَكُمللنظر إذن إلى .أو مطر

  ؟ثم وهم يتحركون بدونها هل سيتحرك السالح بعد وضعه

فَلَيس علَيهِن جنَاح َأن يضعن ثيابهن غَير وفي قوله تعالى عن النساء العجائز

بِزِينَة اتجرتَبم)هذه أيضا رخصة لهن أن يضعن ثيابهن التـي ظللـن   )60:النور

يتحركن بها في شبابهن وصباهن فعند الكبر يضعن هذه الثياب التي كانـت تحجـب   

  .لفتنة واإلغراءمواضع ا

يـا َأيهـا   وذلك في قوله  وحين تَضعون ثيابكُم من الظَّهِيرةوكما يقول تعالى 
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ـ  ثَالثَ م نْكُمم لُملُغُوا الْحبي لَم ينالَّذو انُكُمملَكَتْ َأيم ينالَّذ نْكُمتَْأذسنُوا ِليآم ينالَّذ اتر

لِ صقَب نمعتَض ينحرِ والْفَج ــالة  شَـاءالْع الةص دعب نمو ةالظَّهِير نم كُمابيث ون

لَكُم اتروثَالثُ ع)في هذه اآلية يعلم اهللا تعالى المؤمنين أدباً من آداب ).58: النور

وا أن يعلموا صغارهم ومواليهم أن يسـتأذن : األسرة وسلوكاً يحفظ لهم خصوصياتهم

الوقت األول من قبـل صـالة الفجـر،    .في ثالث أوقات، هي أوقات تكشف العورات

وحين تَضعون ثيابكُم مـن  والوقت الثالث  ومن بعد صالة الْعشَاءوقت الثاني ـوال

ةالظَّهِير. أي وقت الظهيرة إن كانت فيه قيلولة وتحلل من الثياب للراحة، فهنا وضع

وبعد وضعها لن تتحرك هي، بـل  .استقرارها وثباتها بعد أن كان يتحرك بها: بالثيا

من الَّذين هادوا يحرفُون : فموضوعة وفي قوله تعالى: أما هي.يتحرك الجسم بدونها

هعاضوم نع مالْكَل)وتحريف الكلم عن مواضعه يعنـى تحريكـه مـن    )46:النساء

  .ه اهللا فيهالمكان الذي وضعه وثبت

آل (ِإن َأوَل بيت وضع ِللنَّـاسِ لَلَّـذي بِبكَّـةَ مباركًـا    ذلك قوله تعالى  ومثل

ع ـووضولهـوق )47:األنبياء(ونَضع الْموازِين الْقسطَ ِليومِ الْقيامة) 96:عمران

اءدالشُّهو ينبِالنَّبِي جِيءو تَابالْك)ا وضعه اهللا ـفهذه كلها بمعنى تثبيت م )69:الزمر

سماها القرآن وضعاً فـي  " الوالدة" ن ذلك أيضا وضع الحملـوم.تعالى، فال يتحرك

آيات وهذا العدد تحديدا هو نفس عدد الشهور التي تحمل وتضع فيهـا المـرأة    )9(

ـ " رآن أن تأتى كلمة الوضع بمعنىـن إعجاز القـان مـذا كـل.أشهر) 9( " والدةال

  .مرات) 9(

وقولـه  ).4:الطـالق (وُأوالتُ األحمالِ َأجلُهن َأن يضعن حملَهـن كقوله تعالى 

فالوضع هنا جـاء بـنفس    )15:األحقاف(حملَتْه ُأمه كُرها ووضعتْه كُرهاتعالى  

ال تنفك الحوامل  معنى وضع الثياب الملبوسة، والمحمولة، وهنا وضع األحمال التي

عن الحركة بها فعندما تلد تكون قد وضعت الحمل، ليستقر الجنين بعد الوضع علـى  

وينزل الجنين ويستقر ويثبت .األرض، فتتحرك األم بدونه بعد وضعه بعيدا عن بطنها

في المكان الذي يوضع فيه وال يمكن أن يتحرك من موضعه ويظل فترة من الـزمن  

  .حرك آخر دونهكذلك، ال يتحرك إال بم

وضع : لذلك ذكر تعالى أنه" وضع" هذه هي المعاني التي جاءت في القرآن لكلمة

فهل يتصور أن تتحرك الثياب الموضوعة، أو األسـلحة  .األرض أي ثبتها في مكانها
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أو األكواب الموضوعة؟ هل يمكن أن تتحرك من .الموضوعة أو األحمال الموضوعة

  ".موضوعة" أحد من مكانها فعندئذ ال تعتبر مكانها بنفسها؟ ولو حدث وحركها

وإذا .بست الثياب ال تعتبر موضـوعة مل السالح فال يعتبر موضوعاً وإذا لُفإذا ح

وأنه " موضوعة"واهللا تعالى أخبر أنها كذلك.األرض ودارت فال تعتبر موضوعة تركح

فإذا وضع اهللا  مِواألرض وضعها ِلألنَاع بذاتها ـتعالى هو الذي وضعها، ولم توض

  .األرض فمن ذا الذي يقدر على تحريكها

واألرض تميل وتلـف  (فمن ذا الذي يقول  واألرض وضعها ِلألنَامِوإذا قال اهللا 

أو ال يرفع فإنه .؟ ومن يقل بذلك فليرفع صوته ألن اهللا تعالى سيكتب شهادته)وتدور

  .تعالى يعلم السر وأخفي

  قائمة  األرض : الدليل السابع

ولو كان هناك معنى أخر للثبات غير هذه الكلمـات لقلنـاه   " األرض ثابتة واقفة"

ومـن آياتـه َأن تَقُـوم    :وهي قوله تعالى.لهذه اآلية الوحيدة بهذا المدلولكمعنى 

رِهبَِأم ضاألرو اءمالس)25:الروم(.  

: يعنى" واقفة" بتة في مكانهافهذه اآلية ليس لها معنى إال أن األرض كالسماء ثا

وإال فلـن تكـون   .وهذا أيضا ليس من ذاتها ولكن بأمر اهللا تعـالى .عكس المتحركة

ولتوضيح هذا المعنى .تعنى في القرآن الثبات وقوفاً دون حركة) القيام(وكلمة .كذلك

  : نورد بعـض  اآليات

َل اءا َأضكُلَّم مهارصخْطَفُ َأبقُ يرالْب كَادوا   يقَـام هِملَـيع ِإذَا َأظْلَـمو يها فشَوم مه
  .)6:المطففين(يوم يقُوم النَّاس ِلرب الْعالَمين.)20:البقرة(

افالِئكَةُ صالْمو وحالر قُومي موي)38:النبأ (.  

هفََأقَام نقَضي َأن رِيدا يارا جِديها فدجفَو)77:الكهف(.  

ِابرحي الْملِّي فصي قَاِئم وهالِئكَةُ والْم تْهفَنَاد)39:آل عمران(.  

ودجكَّعِ السالرو ينالْقَاِئمو يني ِللطَّاِئفتيب رطَهو)26:الحج(.  

نُوبِهِملَى جعا وودقُعا واميق اللَّه ونذْكُري ينالَّذ)191:آل عمران.(  
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بمعنى الوقوف ثباتاً دون أى ) القيام(فكل هذه اآليات وغيرها، جاءت فيها كلمة     

  .ال تعنى إال ذلك.في القرآن التي جاءت في أكثر من مائة آية) قام(وكل مادة .حركة

ألن كلمة الوقوف لم ترد .ولم يقل تعالى عن األرض أنها واقفة بل قال أنها قائمة

: كما فـي قولـه تعـالى   ) الحبس(ن سوى أربع مرات وجاءت كلها بمعنى في القرآ

ُئولُونسم مِإنَّه مفُوهقو)يعنى احبسوهم في مكانهم قبل أن ينصرفوا  )24:الصافات

كما نقول  وهذا)30:األنعام(ولَو تَرى ِإذْ وقفُوا علَى ربهِم: وقوله.إلى النار ليسألوا

ولَـو تَـرى ِإذْ وقفُـوا علَـى النَّـارِ     : وقولـه " على ذمة التحقيق محبوس" اآلن
ولَو تَرى ِإذْ الظَّاِلمون موقُوفُـون عنْـد   : وقوله.أي حبسوا أمام النار )27:األنعام(

هِمبر)أي محبوسون )31:سبأ.  

م السـماء واألرض  ومن آياته َأن تَقُـو :يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى

رِهبَِأم)أن هذا كقوله تعالى )25:الروم :  ضِ ِإاللَـى األرع تَقَع َأن اءمالس كسميو

هبِِإذْن)65:الحج (وقوله :والتَز َأن ضاألرو اتومالس كسمي اللَّه ِإن)41:فاطر (

والذي تقوم السماء :" اجتهد في اليمين قال وكان عمر بن الخطاب رضى اهللا عنه إذا

  ".أي هي قائمة" واألرض بأمره

  .ثابتة في مكانها بأمر اهللا لذهبت وتحركت وزالت: فاألرض لو لم تكن قائمة 

  

  األرض ممسوكة: الدليل الثامن

  هل يمكن للممسوك أن يتحرك؟ 

ة تتحـرك  ن األرض ممسوكة، وقلنا نحن أن األرض متروكإفإن قال اهللا تعالى 

حيث قال كوبرنيقوس أليس هذا تكذيبا هللا وتصديقا لكوبرنيقوس؟ أليس ذلك كفـراً؟  

ون كتاب اهللا ويحفظونـه؟  ءوكيف غابت هاتان اآليتان عن علماء المسلمين وهم يقر

  ولو كانتا في بالهم ولم تغيبا عنهم فكيف لم يفهموهما؟ 

ن يقولوا أن األرض تتحرك وإن كانوا قد فهموهما فكيف طاوعهم إيمانهم باهللا أ

األرض : في كل اتجاه وبحركات مختلفـة وبسـرعات متفاوتـة، أي أنهـم قـالوا     

ِإن اللَّه يمسك السموات واألرض َأن تَـزوال  :ول تعالىـكيف قالوا ذلك؟ يق.منفلتة
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  ).41:فاطر(ان حليما غَفُوراولَِئن زالَتَا ِإن َأمسكَهما من َأحد من بعده ِإنَّه كَ

أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي تقوم بها السموات واألرض :" يقول ابن كثير

ِإن اللَّه يمسـك السـموات   : عن أمره وما جعل فيهما من القوة الماسكة لهما فقال

  ".أي أن تضطربا عن أماكنهما واألرض َأن تَزوال

لآلية ليس خاصاً بابن كثير، فكل علماء المسلمين فهموا هذا المعنى  وهذا الفهم

  .وكل المفسرين فهموا ذلك وإنما نذكر ابن كثير ألن تفسيره لدى كل علمائنا اآلن

  :وحتى نفهم معنى اإلمساك نسوق هذا الحديث

ن مردويه والبيهقي في ـأخرج أبو يعلى وابن جرير وبن أبى حاتم والداقطني وب

سمعت رسول اهللا : الـء والصفات، والخطيب في تاريخه، عن أبى هريرة قاألسما
هل ينام اهللا عز وجل؟ فأرسل اهللا إليـه  : وقع في نفس موسى:" ول على المنبرـيق

ملكاً فأرقه ثالثا وأعطاه قارورتين في كل يد قارورة، وأمره أن يحتفظ بهما، فجعـل  

إحداهما عن األخرى، حتى نـام نومـة     ينام وتكاد يداه تلتقيان، ثم يستيقظ فيحبس

ضرب اهللا له مثال أن اهللا تبارك وتعالى لو : قال.فاصطفقت يداه وانكسرت القارورتان

  ".كان ينام لم تستمسك السموات واألرض

يا جبريل هل : أن موسى قال: وأخرج ابن أبى حاتم من طريق عبد اهللا بن سالم

  .ينام ربك؟ فذكر نحوه

سال والترك، ولو لم يمسك اهللا تعـالى السـموات واألرض   واإلمساك عكس اإلر

فلم يذكر تعالى أنه .متحرك غير ساكن الكون ألن كل شيء  في.ن  مكانيهماملزالتا 

يمسك بالشمس وال بالقمر وال بغيرهما من أجرام السـماء، وإنمـا هـي مرسـلة،     

  .متحركة، مسخرة، جارية، سابحة في أفالكها، بخالف السموات واألرض

فهـو  ) 65:الحج(ويمسك السماء َأن تَقَع علَى األرضِ ِإال بِِإذْنهويقول تعالى 

تعالى يمسك السماء أن تقع على األرض ألن كلتاهما ثابتتان، األرض تحت والسماء 

أال تقع السماء علـى  : أال تزوال، والثاني: األول: فوقها، واهللا تعالى يمسكهما ألمرين

لوقوع بهذه الصورة التي يذكرها لنا اهللا تعالى كنعمة مـن نعمـه، غيـر    األرض وا

متحقق بل وممتنع ومستحيل في ظل معطيـات الفلكيـين والمنجمـين عـن األرض     

  .والفضاء
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ولكن معطيات القرآن أن السماء هي البناء فوق هذه األرض، ومن الممكـن أن  

د مكَر الَّذين من قَبلهِم فَـَأتَى  قَ:يقع البناء على القواعد واألساس، كما يقول تعالى

اللَّه بنْيانَهم من الْقَواعد فَخَر علَيهِم السقْفُ من فَوقهِم وَأتَاهم الْعذَاب مـن حيـثُ ال   

ونرشْعي)إن األحجام التي يقدمها القرآن عن السماء واألرض لمتناسبة .)26:النحل

وكـذلك  .ن إضافة هذه إلى تلك، وحيث يتصور وقوع السماء على األرضبحيث يمك

، وليست ذرة تبعد عـن غيرهـا مـن    )1000:1(فنسبة األرض إلى السماء .األبعاد

فلو كانت األرض خيمة نصف قطرها متر .النجوم باليين الباليين من السنين الضوئية

أو بنسبة حجـرة  .رلكانت بالنسبة إلى السماء في أرض فضاء نصف قطرها ألف مت

  .كيلو متر 4متر تحت سقف مصنع مساحته   4مساحتها 

هذه إذن نسبة معقولة تماماً، وال ينفر من تخيلها الطبع، بخالف مـا إذا كانـت   

المقارنة بين ذرة ال ترى بالعين وال بالتلسكوبات العادية، وأحجام بماليين وماليـين  

  .السنين الضوئية

 به السموات واألرض عن غيرهما من األجـرام  ثم هذا اإلمساك الذي خص اهللا

فيه داللة على ثباتها، وهذه الحركات التي يعطيها كوبرنيقوس لألرض وهي أكثر من 

  .ست حركات، ال يمكن في ظلها أن تكون ممسوكة

  

  نفي التسخيرللسماء واألرض : الدليل التاسع

ه يمسـك السـموات   ِإن اللَّلقد ذكر تعالى في كتابه أنه ثبت السموات واألرض 

ثم أخبر سبحانه بأن كل شيء فيهمـا متحـرك، أي   ) 41:فاطر(واألرض َأن تَزوال

وسخَّر لَكُم ما في السموات وما في األرضِ جميعـا  مسخر، ومسخر تحديدا لإلنسان

نْهم)ـ كذلك ال يتوقف التسخير لإلنسان على مدار ) 13:الجاثية له، ففـي  ـاليوم ك

األربعة والعشرين ساعة تسخير، في النهار وفي الليل، ما في السموات ومـا فـي   

هذا التناسق البـديع فـذكر اهللا تعـالى    ـد جاءت بـحتى أن آيات القرآن ق.األرض

آية على المسخرات في السماء ومثلها علـى  ) 12(آية  منها ) 24(المسخرات في 

  .المسخرات في   األرض

  :الى ذاكراً ما سخره في السمواتيقول تع
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)1( ربدى يمسلٍ مرِي ألججكُـلٌّ ي رالْقَمو سالشَّم خَّرسشِ ورلَى الْعى عتَواس ثُم

 راألم    

    .)2:الرعد(اآلياتيفَصُل     

)2 ( ـرالْقَمو سالشَّمو ارالنَّهَل واللَّي لَكُم خَّرسو    رِهاتٌ بِـَأمـخَّرسم ـومالنُّجو
  .)12:النحل(

)3(ِنياِئبد رالْقَمو سالشَّم لَكُم خَّرسو)33:إبراهيم(.  

)4 (ارالنَّهَل واللَّي لَكُم خَّرسو)33:إبراهيم(.  

)5 (ىمسلٍ مرِي ألججكُلٌّ ي رالْقَمو سالشَّم خَّرسو)5:مرالز(.  

)6 (  لْـكالْم لَـه كُمبر اللَّه ى ذَِلكُممسلٍ مرِي ألججكُلٌّ ي رالْقَمو سالشَّم خَّرسو
  .)13:فاطر(

)7 (ىمسلٍ مرِي ِإلَى َأججكُلٌّ ي رالْقَمو سالشَّم خَّرسو)29:لقمان(.  

)8 ( ومالنُّجو رالْقَمو سالشَّمورِهبَِأم اتخَّرسم)54:األعراف(.  

)9 (   قُـولُنلَي ـرالْقَمو سالشَّم خَّرسو ضاألرو اتومخَلَقَ الس نم مَألْتَهس لَِئنو

اللَّه                                                 .  )61:العنكبوت(.  

  

)10 (َّالل ا َأنوتَر ضَِألَمي األرا فمو اتومي السا فم لَكُم خَّرس ه.  

  .)20:لقمان(       

)11 (نْها ميعمضِ جي األرا فمو اتومي السا فم لَكُم خَّرسو)13:الجاثية(.  

)12(    ـكُهسمـا يم اءـمالس ـوي جف اتخَّرسرِ ما ِإلَى الطَّيوري َلَم ِإال اللَّـه ن
  .)79:النحل(

                 : ويقول تعالى عن المسخرات في األرض   

)1 (   رِهـرِ بِـَأمحـي الْبرِي فتَج الْفُلْكضِ وي األرا فم لَكُم خَّرس اللَّه َأن تَر َألَم
  .)65:الحج(
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)2 (ِرِ بحي الْبف رِيِلتَج الْفُلْك لَكُم خَّرسورِهَأم)32:إبراهيم(.  

)3(اراألنه لكُم خَّرسو)32:إبراهيم(.  

)4 (يهف الْفُلْك رِيِلتَج رحالْب لَكُم خَّري سالَّذ اللَّهرِهبَِأم)12:الجاثية(.  

)5 (  ْـتَختَسـا وا طَرِيملَح نْهِلتَْأكُلُوا م رحالْب خَّري سالَّذ وهـةً   ولْيح نْـهوا مرِج

يهف راخوم ى الْفُلْكتَرا وونَهستَلْب)14:النحل(.  

)6 (ِضاألرو اءمالس نيخَّرِ بسابِ الْمحالساحِ ويالر رِيفتَصو)164:البقرة(.                                  

)7 (نم ا لَكُملْنَاهعج ندالْبو اِئرِ اللَّهشَع  إلي قوله تعالى   ا لَكُـمنَاهـخَّرس كَذَِلك

 لَّكُملَعونتَشْكُر)36: الحج(.  

)8 (اكُمدا هلَى مع وا اللَّهرِلتُكَب ا لَكُمهخَّرس كَذَِلك)37:الحج(.  

)9 (ُثيح خَاءر رِهرِي بَِأمتَج يحالر نَا لَهخَّرفَس ابَأص)36:ص(.  

)10 (ِضي األرا فمو اتومي السا فم لَكُم خَّرس اللَّه ا َأنوتَر َألَم)20:لقمان(.  

)11 ( ونكَبا تَرامِ ماألنْعو الْفُلْك نم َل لَكُمعجو)12 (  ثُـم ورِهلَى ظُهوا عتَوِلتَس

ِإذَا استَويتُم علَيه وتَقُولُوا سبحان الَّذي سخَّر لَنَا هذَا وما كُنَّا ربكُم تَذْكُروا نعمةَ

قْرِنم يلَهن   )12:الزخرف(.  

                                              

)12 (نْها ميعمضِ جي األرا فمو اتومي السا فم لَكُم خَّرسو)12:الجاثية.(  

وفـى كـل مكـان    ) سـاعة 24خالل (آية للمسخرات في كل وقت  24فهذه 

وسخَّر لَكُم ما في السـموات  : وله تعالىـويتالحظ أننا ذكرنا ق) السموات واألرض(

نْها ميعمضِ جي األرا فمو)12:الجاثية (     ـيـا فم لَكُـم ـخَّرس اللَّه ا َأنوتَر َألَم

ضِالسي األرا فمو اتوم)رتين أي في آيات السماء وآيـات األرض  م) 20:لقمان

  .وذلك ألنهما آيتين مشتركتين

شمل التسخير إذن كل شيء في األرض وفي السماء وما بينهما حتى المالئكة       

فكل ما تحت العرش .الكرام وذكرنا في الباب الثاني كيف أن المالئكة مسخرة لبنى آدم

و سيدا بينها، وليكون أيضا عبدا لمن فوق العرش سبحانه ـخر البن آدم ليكون همس
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  .وتعالى

وكما منع تعالى السموات أن تسجد، وهـي أعلـى مقامـات العبـادة وكـذلك      

فإنه تعالى أيضا لـم  .وذلك لئال تميد بأهلها وتتحرك بمن عليها في سجودها.األرض

لى كل المخلوقات أنه سخرها ولكنـه  ينسب للسموات أو األرض تسخيرا وقد ذكر تعا

لم ينسب لـذات السموات أو ذات األرض تسخيرا، بل ذكر تسخير من فيهما، ومـا  

وسخَّر لَكُم ما في السموات وما فـي األرضِ جميعـا   فيهما جميعا  فضال منه تعالى 

نْهم)ك منعـت مـن   منعت السموات واألرض من السجود هللا، وكـذل  )12:الجاثية

التسخير لبنى آدم مع قيامهما بباقي أنواع العبادات وذلك لما في السجود والتسـخير  

ـ : بالنسبة للسجود.من الحركة ركة حـول  ـحركة في المكان، وبالنسبة للتسخير ح

لذلك أي شـيء  .لهومعنى التسخير الحركة والتذليل والجري الدائب للمسخر.المكان

ـ ري(في الكون مسخر فهو متحرك  واكب، بحـر،  ـح، سحاب، شمس، قمر، نجوم، ك

  ).نهر، فلك، ليل، نهار، حيوان، طير

أما األشياء الثابتة فلم ينسب لها تسخير كالجبال والشجر، رغم أنهما يسجدان،       

  ) 18:لحجا(:ولكن لم يذكر مع أي منهما كلمة سخر، ولكن ذكر معهما السجود

دجسي اللَّه َأن تَر َألَم    ـرالْقَمو سالشَّـمضِ وي األرف نمو اتومي السف نم لَه

ذَابالْع هلَيقَّ عح يركَثالنَّاسِ و نم يركَثو ابوالدو رالشَّجاُل والْجِبو ومالنُّجو  

فذكر للشجر سجودا ال تسخيرا، ألن حركة الشجر في مكانه واضـحة وليسـت   

  .ما أن يتحرك في األرض فممتنعةأ.خافية

أما الجبال فقد نسب لها تعالى تسخيرا خاصة وهي أن تسبح مـع داود، فلـيس   

تسخيرها كتسخير غيرها، بحركة وجرى ودوران وما شابه ذلك من الحركات، ولكن 

وسخَّرنَا مع داوود الْجِبـاَل يسـبحن   تسخير من نوع خاص كان فيه معجزة لداود 

وينلكُنَّا فَاعو رالطَّي)فهو تسخير تسبيح ال تسخير جرى وحركة) 79:األنبياء.  

كذلك نسب تعالى للجبال سجودا، وإن كنا ال نراه ولكنه على أي حال غير ممتنع 

ولعل الجبال تسجـد بالفعل والحركة في األرض بصورة ال نراها، ولكنها قد تكـون  

التي ربما أنها تحدث نتيجة لحركة هذه الجبـال فـي   هي المسببة للزالزل والبراكين 

  .األرض بالسجود
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وقد أخبرنا تعالى بأن للجبال شعورا وأحاسيس ال تختلف عن مشاعر اإلنسـان  

  :وأحاسيسه، وربما فاقتها، يقول تعالى

    ـ ية اللَّـه لَو َأنْزلْنَا هذَا الْقُرآن علَى جبلٍ لَرَأيتَه خَاشـعا متَصـدعا مـن خَشْ
  ).21:الحشر(

ـ   ـت أن ) 90(داً ـكاد السمواتُ يتفطرن منه وتنشق األرض وتخـر الجبـاُل ه

  ).مريم(رحمن ولداًـوا للـدع

ًفلما تجلى ربه للجبل جعله دكا)143:األعراف.(  

فال يمنع أن يكون تصدع األرض بالزالزل والبراكين نتيجة لسجود الجبال، واهللا 

  .أعلم

المسخرات التي ذكرها تعالى في اآليات فهي في حركة دائمة في السماء  أما هذه

ولو كان حقا أن األرض تجرى وتـأتى بهـذه   .أو في األرض أوبين السماء واألرض

الحركات والسرعات الغير معقولة، لكان اهللا قد ذكرها من ضمن المسخرات، ولكـن  

حركت كما يقولون، فلن يستقر األرض وثبتها ووضعها وأمسكها، ولو ت راهللا تعالى أق

عليها الماء، ولن يستقر على الماء فلك، ولن يستقر على اليابس نـاس وال دواب،  

  .ولن يكون بين السماء واألرض رياح وال سحاب

له نظام غاية في الدقة  فتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء واألرض

؟ فيهـا ض الذي يتم بكل جـزء  لسحاب حول األرافكيف يتم ذلك التصريف للرياح و

فالرياح تتحرك على األرض شرقا وغربا، شماال وجنوبا بنظام دقيق بحيـث تقلـب   

رارة الشمس على بقاع األرض كلها، وتنقل الماء برفعه من البحار إلى السـماء   ـح

فهذه الرياح التي تفعل ذلك منها يوميـة وأخـرى موسـمية    .ثم توزعه في السماء

ا دائمة وكذلك التجارية والعكسية، كيف تنضبط حركـة هـذه   وغيرها محلية وغيره

    .الرياح جميعا حول أرض تتحرك بجنون في كل مكان وفي كل اتجاه، وبكل السرعات

وهذا السحاب الذي يتم توزيعه إلهياً على أقاليم األرض بنسـب دقيقـة معينـة    

تم تصريف هـذا  ن إقليم إلى آخر، ومن زمان إلى آخر، فكيف يـتختلف بإرادة اهللا م

  .السحاب واألرض تدور وتنطلق
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والشمس والقمر والنجوم والكواكب، كيف تتعامل بهذا النظام الدقيق مع األرض وهم 

جميعا يتحركون بدقة بالغة بين مدارى األرض؟ كل يوم بقدر معين ثابت ال يتغير وال 

قائق والثواني نظام تنضبط فيه الساعات والد.يتبدل على مر األيام والشهور والسنين

كيف يتم ذلك واألرض تدور حول نفسـها  .مع كل شبر في األرض، بل كل مغرز إبرة

وحول الشمس وحول المجرة، وحول نجم النسر، وحول الفضاء المتمدد بزعمهم؟ ثم 

  هي بعد ذلك تميل ذات اليمين وذات الشمال؟ 

  الدليل العاشرمركزية األرض

لكون ، وذلك عندما أخبرنا بالمسافة بـين  أخبرنا اهللا تعالى أن األرض مركز ا

يدبر األمر واألرض السماء ، وبينها وبين العرش ، فعن بعد السماء فقد قال تعالى 

  ونـدـا تَعمم نَةَألْفَ س هارقْدم مٍ كَانوي يف هِإلَي جرعي ضِ ثُمِإلَى األر اءمالس نم :

اآلية تدل فضال عن بعد السماء عن األرض فإنهـا تـدل علـى    وهذه .)5:السجدة(

مركزية األرض ألن المسافة من األرض ـ من أي مكان فيها ـ إلى السماء ـ ألي    

وال يحدث هذا إال إذا كانت األرض وسط السماء تماما . مكان فيها ـ مسافة واحدة  

من ) 4(في اآلية  ونفس األمر لبعد العرش عن األرض المذكور.كالنقط وسط الدائرة 

  .سورة المعرج 

  .هذا بعض ما تيسر لنا جمعه من أدلة القرآن

  أدلــة السنة

  الدليل األول

عن المسافة التـي بـين السـماء    األحاديث التي أخبر فيها رسول اهللا  وهي

وهي أحاديث صحيحة متواترة تلقاها المسلمون بالقبول ولم يطعن أي عالم .واألرض

وقد توافقت مع قول اهللا تعالى فـي  .ي حديث من هذه األحاديثعلى سند أو متن أل

يدبر األمر من السماء ِإلَى األرضِ ثُم يعرج ِإلَيه في يـومٍ كَـان   ) 5:السجدة(سورة 

وندا تَعمم نَةَألْفَ س هارقْدم    وسورة المعارج، وهي مسـيرة خمسـمائة عـام أو

وهذه المسافة من كل مكان فـي األرض إلـى أي   .كم 7000000تر حوالي بالكيلوم

مما يدل على مركزية األرض وأيضا على ثباتها، ألن نقطة المركز .مكان في السماء

  .في الدائرة هي النقطة الوحيدة التي تتساوى بعد أي نقطة من المحيط عنها
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  الدليل الثاني

عن كل شيء في الكون من مبدأه إلى أنه أخبرهم  صحابة رسول اهللا  ما ذكره

منتهاه، ولم يترك طائر يقلب جناحيه في السماء إال وذكر لهم منه علما وعلى أهمية 

أمر األرض فلم ينقل أي صحابي أو تابعي أو أحد من سلف األمة حديثاً صحيحا وال 

ضعيفا وال حتى موضوعاً، يقول فيه بأن األرض تتحرك حركة واحـدة مـن هـذه    

ولم يرد حديث يقول بأن األرض ثابتة ألن ثباتها لم يكن بحاجة إلى بيان، .الحركات

أن األرض ثابتة : وكانت عقيدة المخاطبين آنذاك هي.بعد ما ذكرناه من أدلة الكتاب

ولم تكن اآليات في حاجة إلى بيـان مـن   .ال فرق في ذلك بين المؤمنين والكافرين

  .الرسول 

نها كانت تتحرك، ثم بعد ذلك ثبتها اهللا فقد ورد ما ولما كان بدء الخلق لألرض أ

:" أنه قال وقد ذكرنا ما ورواه أحمد عن انس بن مالك عن رسول اهللا .يفيد ذلك عنه

..." فخلقت الجبال فألقاها عليها فاسـتقرت ) تتمايل(لما خلق اهللا األرض جعلت تميد 

  ).الحديث(

  البيت المعمور فوق الكعبةالدليل الثالث 

البيـت المعمـور فـي     :" قال الطبرانى عن ابن عباس عن رسول اهللا  روى 

له الضراح وهو على مثل البيت الحرام، بحياله، لو سقط لسقط عليـه،  السماء يقال

فإن له في السماء حرمة على قـدر  .يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم ال يرونه قط

  .يعنى في األرض" حرمة مكة

عباس ومجاهد وعكرمه والربيع بن أنس والسـدى   وهكذا قال الكوفي عن ابن

أتدرون ما البيت :" قال يوما ألصحابه وقال قتادة ذكر لنا أن رسول اهللا .وغير واحد

مسجد في السماء بحيال الكعبة لو خر لخر :" قال.اهللا ورسوله أعلم: قالوا" المعمور؟

أربع أصـابع  ولـو   إن هذا يدل على أن األرض ثابتة، راسخة ال تتحرك قدر ".عليها

  .كان ذلك كذلك فلن يسقط البيت المعمور على الكعبة لو سقط

فلو كانت األرض تدور حول نفسها لما كانت الكعبة وهي فى األرض تحت البيت 

المعمور وهو في السماء، فكون البيت المعمور فوق الكعبة تماما لدرجة أنه لو سقط 

رض ال تتحرك أبدا، فما بـالكم وأنـتم   لسقط عليها فإن هذا يعنى أن الكعبة على األ
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إلي أخـر   …تقولون أن األرض تدور حول نفسها، وحول الشمس، وحول المجرة 

  كيف سيكون البيت المعمور فوق الكعبة تماما؟.هذه الحركات

هل ستدور السماء مع األرض أثناء دوران هذه األخيرة حول نفسـها وحـول   

  دقون كوبرنيقوس؟الشمس أم أنكم تكذبون هذه األحاديث وتص

  .اللهم إهد قومي فإنهم ال يعلمون

  المعراج وثبات األرضالدليل الرابع 

عرج به إلى السماء، وقضى جزءا كبيرا  أجمع المسلمون على أن رسول اهللا 

  .من الليل حتى نزل قبل الفجر

نزل بعد أربع ساعات من عروجه فإنه سينزل فـي   فلو فرضنا إن رسول اهللا 

هـذا  .بالجزائر، ألنها تقع بين خطى الطول صفر ومدار السـرطان )  نبيضو(مدنية 

) إيجيـدي (ولو نزل بعد خمس ساعات لنزل في صحراء .بافتراض أن األرض تدور

    .   ومدار السرطان) 10(بموريتانيا الواقعة بين خط طول 

ست ساعات في السماء، فإنه لن يجد يابسة ينزل عليهـا، إذ أن دورة  ولو تأخر 

ألرض ستجعل مكان نزوله المحيط األطلنطي الذي يبلغ عرضه ثالث ساعات زمنية ا

فالبد أن ينزل من .لن يتمكن من النزول على اليابس حتى بعد تسع ساعات أي أنه 

السماء قبل مرور ست ساعات، أو بعد مرور تسع ساعات، ولكنه في الحالة الثانية 

سع  ساعات سينزل على المكسيك، وسـيكون  يكون قد ابتعد مكانا وزماناً، ألنه بعد ت

ما .والثابت عند المسلمين أن الرحلة بدأت ليال، وانتهت ليال قبل الفجر.وقت الضحى

  رأي السادة العلماء في هذه المشكلة؟ 

على نفس المكان الذي صعد منه بعد عدة ساعات؟ ونريد  كيف نزل رسول اهللا 

ة اهللا الذي أصعده إلى سدرة المنتهى فوق إجابة علمية ومنطقية، وال يخف علينا قدر

السماء السابعة، أن ينزله في أي مكان شاء، ولكن في هذه الحالة سينزل من مكان 

في السماء غير الذي صعد منه، وسيضطر إلى الطيران من المكان الذي نزل منه إلى 

في  مكة، أو سيتجه رأساً من السماء إلى مكة رغم دوران األرض بحيث ينزل عليها

سيخبرنا عن هـذا   أي مكان ذهبت إليه، ولكن في كل هذه األحوال كان رسول اهللا 

األمر ضمن كل اآليات التي رآها في رحلته، وهو لم يترك شيء إال وأخبر به ألنـه  
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المرسل إليهم بما رآه من حركة دوران األرض، فلماذا لم يخبر الرسول ).رسول(

وعاد مرة أخرى  -إن كانت  -د رأي هذه اآلية وهو الوحيد من البشر الذي يكون ق

للناس ليخبرهم بها، ألن من صعد من األنبياء قبله كإدريس أو عيسى لم يعودوا بعد، 

انتباه الرسول فيحدث  لفتلم ت-دوران األرض  -فهل هذه اآلية .ليخبروا بهذا األمر

  بها؟ 

ِإن فـي   التي تقولنحن نسأل هذه األسئلة ونفكر هذا التفكير، طبقا آليات اهللا

نحن نفكر ونتعقل ونتعلم فها ِلقَومٍ يعلَمونِلقَومٍ يعقلُونِلقَومٍ يتَفَكَّرونذَِلك آليةً

  .الذين قالوا بدوران األرضفي هذه المسألة التي نرى أنها غابت عن تفكير علمائنا 

يـوري  " فهـو الروسـي   أما عن أول من صعد إلى السماء من غير األنبيـاء 

:" وقد كان من الكافرين، عندما سئل عن أغرب ما رآه في صـعوده قـال  " جاجارين

ولم يقل جاجارين الدوران السريع لألرض، وهذا كافر ".التعاقب السريع لليل والنهار

  .من الكافرين لم يقل بدوران األرض وقد صعد بنفسه إلى السماء

  .ل بدوران األرض وقد صعد إلى السماءورسول اهللا رسول من المرسلين لم يق

  

  الدليل الخامس أبواب السماء

ن انس بن مالك رضى اهللا عنه ـروى الحافظ الموصلي وابن أبى حاتم بنحوه ع     

ما من عبد إال وله في السماء بابان، باب يخرج منه رزقه، وباب :" قال عن النبي 

فَما بكَتْ علَيهِم : عليه وتال هذه اآليةيدخل منه عمله وكالمه، فإذا مات فقداه وبكيا 

ضاألرو اءمالس)وذكر أن آل فرعون لم يكونوا عملوا علـى األرض   )29:الدخان

عمالً صالحاً فتبكى عليهم، ولم يصل لهم إلى السماء من كالمهم وال من عملهم كالم 

  ".طيب وال عمل صالح فتفتقدهم فتبكى عليهم

هـل  : سأل رجل عليا رضى اهللا عنه: عباد بن عبد اهللا قال وروى ابن حاتم عن

لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحـد  : تبكى السماء واألرض على أحد؟ فقال له

ن آل إو.إنه ليس من عبد إال له مصلى في األرض، ومصعد عمله في السـماء .قبلك

  .رأ اآليةوق.وال عمل يصعد في السماء.رعون لم يكن لهم عمل صالح في األرضـف
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أتى بن عباس رضى اهللا عنه رجـل  :" وروى بن جرير عن سعيد بن جبير قال

فَما بكَتْ علَيهِم السـماء واألرض ومـا   : يا أبا العباس أرأيت قول اهللا تعالى: فقال

نظَرِينكَانُوا م    فهل تبكى السماء واألرض على أحد؟ قال رضى اهللا عنه إنـه لـيس

فإذا مات .الئق إال وله باب في السماء، منه ينزل رزقه وفيه يصعد عملهواحد من الخ

المؤمن اغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه ففقده بكى 

وإذا فقده مصاله من األرض التي كان يصلى فيها ويذكر اهللا عز وجل فيها بكت .عليه

آثار صالحة، ولم يصعد إلى اهللا منهم وإن قوم فرعون لم تكن لهم في األرض .عليه

  .خير، فلم تبك عليهم السماء واألرض

. ما مات مؤمن إال بكت عليه السماء واألرض أربعين يوميا صباحا: وقال مجاهد

أتعجب؟ وما لألرض ال تبكي على عبـد كـان يعمرهـا    : أتبكي األرض؟ فقال: فقلت

لتكبيره وتسبيحه فيهـا دوى   بالركوع والسجود؟ وما للسماء ال تبكى على عبد كان

كان آل فرعون أهون على اهللا عز وجل من أن تبكى عليهم : قال قتادة.كدوى النحل

  .السماء واألرض

وفي الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث صحيح ورواه غيره عـن زر بـن   

المـرء  : حبيش عن صفوان بن عسال رضي اهللا عنه أن أعرابيا سأل رسول اهللا 

فمـا زال  " المرء مع من أحب يوم القيامة:" ولما يلحق بهم؟ قال النبي  يحب القوم

يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه أربعـين  

قبل الشام، خلقـه اهللا تعـالى يـوم خلـق     ) أحد الرواه(قال سفيان .أو سبعين عاماً

  ".لع الشمس منهالسموات واألرض مفتوحا للتوبة ال يغلق حتى تط

فمن هذا نعلم أن هناك باب عرضه مسيرة أربعين أو سبعين عاما وهو باب عـام  

لكل الناس هو باب التوبة وليس باب خاصا كأبواب الرزق والعمل، وعرض هذا الباب 

وأن هذا الباب قبل الشام أي ) مسيرة سبعين عاما(على أحد الروايتين مليون كيلو متر 

وال يمكن أن يكون الباب فوق الشـام إال إذا كانـت األرض ثابتـة     فوق الشام تماماً،

  .ال تلف وال تدور.تماما

من جملة هذه األحاديث واآلثار نعلم أن بالسماء أبواب ينزل منها الرزق ويصعد 

فيها العمل، وأن هذه األبواب متصلة بطرق في السماء معينـه، مـا بـين السـماء     

  .واألرض
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فَلْيرتَقُوا فـي  : يقول تعالى.من األرض إلى السماءوعن هذه الطرق الموصولة 

وقَاَل فرعون يا هامان ابنِ ِلي صرحا لَعلِّي َأبلُـغُ األسـباب   وقوله تعالى األسبابِ

: قال ابن عبــاس ومجاهـد   )غافر(َأسباب السموات فََأطَّلع ِإلَى ِإلَه موسى) 36(

  .رق السماء وأبوابهاط: األسباب

أي مرقـاة إلـى المـأل    ) 38:الطـور (َأم لَهم سلَّم يستَمعون فيه: وقال تعالى

  .األعلى

فإذا كانت هناك طرق موصولة بين األرض وأبواب السماء، فإن ذلك يلزم ثبات 

  .األرض، فال تدور وال تتحرك

لكواكب والنجـوم بحيـث   هذه الطرق الصاعدة في السماء البد وأنها تمر بين ا

وهذا أمر يحتم ثبات األرض، ألن هذه الطرق فضـال عـن   .تخلوا هذه الطرق  منها

ومصاعد لألعمال، فإنها تكون ممرا لألمر الذي يدبر في .كونها مؤدية ألبواب الرزق

ومثل هذا أيضـا المالئكـة الـذين    .السماء، وينزل إلى األرض، ثم يعرج مرة أخرى

ى األرض وهم ال زالوا ينزلون إال جبريل عليه السـالم الـذي   ينزلون من السماء إل

وقد كانت آخر مرة نزل فيها يوم أن صلى على رسول .انتهي نزوله بانقطاع الوحي

فمثل .فإنها تنزل أيضا في طرق السماء المعلومة وتسبح فيها سبحا.بعد موتهاهللا 

  .ذلك ال يكون إال إذا كانت األرض ثابتة

  الدليل السادس

قال رسـول اهللا : قد ذكرنا الحديث الذي رواه أحمد عن عبد اهللا بن عمرو قال

 " أرسلت من السـماء إلـى األرض   ) وأشار إلى جمجمة(لو أن رضاضة مثل هذه

  ".وهي مسيرة خمسمائة عام لبلغت األرض قبل الليل

  .فهذا الحديث يدل على أن األرض ثابتة، وإال لما بلغت الرضاضة األرض أبدا

  جماع األمة على ثبات األرضإ

قبـل   -؟ إن األمـة اإلسـالمية   "لن تجتمع أمتي على ضاللة" : أليس يقول 

لم تجمع على أمر كما أجمعت على ثبات األرض ولم يشـذ عنهـا    -عصرالنهضة 

بكل مذاهبها ومدارسها الفكرية، لم يقل .األمة كلها بكل فرقها الثالثة والسبعين.واحد
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  .وتدور واحد أن األرض تلف

وأن كل مـا فـي   .وأن األرض هي مركز العالم.وأجمعوا أن الكون كله مستدير

  .السماء يدور حولها

  : يقول ابن تيميه رحمه اهللا في المجلد الخامس والعشرين من مجموع الفتاوى

السموات مستديرة عند علماء المسلمين، وقد حكى إجماع المسلمين، على ذلك " 

أبـو الفـرج   " و" أبو محمد بن حـزم " مة اإلسالم مثل اإلمامغير واحد من العلماء أئ

وذكروا ذلك في كتاب اهللا وسنة رسوله، وبسطوا القول في ذلـك بالـدالئل   " الجوزي

السمعية وإن كان قد أقيم على ذلك أيضا دالئل حسابية، وال أعلم في علماء المسلمين 

  ". المعروفين من أنكر ذلك

مد بن جعفر ابن المنـاوي مـن أعيـان العلمـاء     وقال اإلمام أبو الحسين أح" 

المشهورين بمعرفة اآلثار والتصانيف الكبار في فنون العلوم الدينيـة مـن الطبقـة    

ال خالف بين العلماء أن السماء على مثال الكرة وأنها :" الثانية من أصحاب أحمد قال

ن، أحـدهما  غير متحركيتدور بجميع ما فيها من الكواكب، كدورة الكرة على قطبين

  ).القطب الجنوبي(واآلخر في ناحية الجنوب ) القطب الشمالي(في ناحية الشمال 

ويدل على ذلك أن الكواكب جميعها تدور من المشرق تقع قليال على ترتيب : قال

واحد في حركاتها، ومقادير أجزائها إلى أن تتوسط السماء، ثم تنحـدر علـى ذلـك    

  .ها جميعا دورة واحدةكـأنها ثابتة في كرة تدير.الترتيب

: قـال .وكذلك اجمعوا على أن األرض بجميع جوانبها من البر والبحر مثل الكرة

ويدل على  ذلك، أن الشمس والقمر والكواكب ال يوجد طلوعها وغروبها على جميع 

  .بل على المشرق قبل المغرب.من في نواحي األرض في وقت واحد

ويدل على .السماء، كالنقطة في الدائرةفي وسط كرة  مثبتةوالكرة األرضية : قال

فيدل ذلك علـى  .ذلك أن جرم كل كوكب يرى في جميع نواحي السماء على قدر واحد

فاضطرار أن تكون وسـط  .بعد ما بين السماء واألرض من جميع الجهات بقدر واحد

  . هـ.أ" السماء 

  األدلـــــــــة العقليـــــــــة



  

335

  األقمار الصناعية

ن األرض الذين يجهلون حقيقة األرض التي يعيشـون فيهـا أن   كان ينبغي لسكا

يتشككوا في صدق ما لديهم من معلومات عن دوران األرض حول نفسها أو حـول  

فهذه األقمار .الشمس من وضع األقمار الصناعية المبثوثة في السماء فـوق األرض

ي أنهـا  أ -ألف كـم    36-من المعلوم أنها توضـع على ارتفاع بعيد من األرض 

كم فوق سطح البحر  أو بقولهم  3000تخرج من نطاق الغالف الجوي الذي اليتعدى 

 "مدار ثابت "وهم يقولـون إن األقمار الصناعية توضع في.تخرج عن نطاق الجاذبية

وهي عبارة متناقضة الشطرين، فإما أن يكون مدارا وإما أن يكون ثابتـا، أمـا أن   

  .لجمع بين المتناقضينيكون في الفضاء مدار ثابت فهو ا

والحقيقة إن األقـمار الصناعية تـدفع من األرض لتوضع في الفضاء الذي هو      

 "األفـالك  "وفي ذات الوقت تحت المدارات "الجاذبية على قولهم "فوق الغالف الجوي

التي تدور في السماء، أي إنها توضع في مكان بـين السـماء واألرض، أي غيـر    

رض أو بمدارات السماء، فاألقمار الصناعية ال تتحـرك فـي   مرتبط بضغط غالف األ

مكانها وال يتحرك بها المكان، وكذلك محطات اإلستقبال في األرض واألطباق الهوائية 

ثابتة ال تتحرك، فبين األقمار الصناعية في الفضاء وبين محطات االستقبال األرضية 

ا فلـن تـتمكن المحطـات    خط مستقيم ثابت تماما، ولو حدثت زحزحة بسيطة بينهم

مثل هذا األمر اليتم إذا كانت .األرضية أو األطباق الهوائية من إلتقاط ما تبثه األقمار

األرض تدور حول نفسها أو حول الشمس، ألنه في هـذه الحالـة ينبغـي لألقمـار    

مع األرض وبنفس حركاتها، أي تدور معهـا   -على ارتفاعها  -الصناعية أن تدور 

  .شمسحولها وحول ال

درجة وإال فـإن   5,23كذلك البد أن تترنح كترنح النحلة وتميــل مع األرض  

األرض تتركها في مكانها وتتحرك هي حركاتها حيث إنها الترتبط باألرض بجاذبية أو 

  فكيف نقول بعد كل ذلك إن األرض تدور؟.بغيرها

  األشعة الكونية 

وحتى  1912والطبيعة منذ عام  من أكبر األلغاز التي تحير رجال الفضاء والفلك

التي تمتلئ بها السماء، وكل مـا يعرفـوه عنهـا أنهـا     ) األشعة الكونية(اآلن لغز 
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جسيمات ذرية معظمها من البرتونـات الطليقة، وتأتى من مكان ال يعلمه أحد منطلقة 

نحو األرض بسرعة مائة مليون إلكترون فولت تصطدم بالغالف الجوى ثـم تنهمـر   

  . من كل اتجاه مخترقة كل شيء على األرض ليل نهارعلى األرض 

من أيـن تـأتى؟   : يتساءلون.وتعتبر هذه األشعة الكونية من األلغاز المحيرة لهم

  ولماذا تختار هذه األشعة الكرة األرضية بالذات من بين باليين األجرام في السماء؟

، لماذا تنطلق نها بقايا نجوم متفجرةأوكذلك قطع الصخور الصغيرة التي يقولون 

ميالً في الثانية، تجعلها هذه السرعة 40في الفضاء صوب األرض بسرعة تصل إلى 

  .تنصهر عند احتكاكها في الهواء؟ ونحن نجيب لهم عن هذه األسئلة

ليس هناك من سبب يجعل هذه األشعة واألحجار تنهمر على األرض دون غيرها  

رآن والتي خلقها اهللا ـي ذكرها القن كل مكان، إال أن تكون األرض بالصورة التـم

فمن علم أن األفالك : ول ابن تيميهـعليها  إذ أنها مركز العالم، وأوسط السماء ويق

مستديرة وأن المحيط الذي هو السقف هو أعلى عليين، وأن المركز الذي هو باطن 

علم من مقابلـة اهللا  " أسفل سافلين" وهو" سجين:" ذلك وجوفه وهو قعر األرض هو

والضـيق  .ين العلو والسفل أو بين السعة والضيق وذلك ألن العلو مستلزم للسـعة ب

وعلم أن السماء فوق األرض مطلقا ال يتصـور أن تكـون تحتهـا    .مستلزم للسفول

  ".وإن كانت مستديرة محيطة، وكذلك كلما عال كان أرفع وأشمل.قط

يست ذرة فـي  ول) 1000: 1(وأن النسبة بينها وبين السماء هي التي ذكرناها 

  .وأنها أيضا ثابتة في وسط السماء وجميع األجرام تدور حولها.فضاء متناه

أما من أين تأتى؟ ومن الذي يأتي بها؟ فيجيب عن ذلك لقمان الحكيم في اآليـة  

و يا بنَي ِإنَّها ِإن تَكُن مثْقَاَل حبة من خَردلٍ فَتَكُن في صـخْرة أَ من سورة لقمان  16

يفٌ خَبِيرلَط اللَّه ِإن ا اللَّهبِه ْأتضِ يي األرف َأو اتومي السف) وفـي  ) 16:لقمـان

  .الباب السابع سنفصل األمر في ذلك تفصيال

  

  الدفوع الفلسفية

أما دفوع بطليموس وأرسطو اللذان يردان على من يقول بدوران األرض حـول  
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        :نفسها وحول الشمس فقاال فيها

إذا كانت األرض تتحرك حول نفسها أو حول نقطة أخرى بحيث ال تكون هـي  ) 1(

  .مركز الكون فإن حركتها ستكون غير طبيعية، بل حركة عنيفة بالضرورة

األجسام الثقيلة التي تسقط على األرض من أي ارتفاع فإنها تصـل عموديـة    )2(

لى أعلى عموديـاً تعـود   وبالتالي األجسام المقذوفة من األرض إ. على األرض

مقذوفا إلى أعلى فإنه طبقـا   فإننا إذا قذفنا.خالل نفس الطريق رأسيا إلى أسفل

بعيد غربـا عـن   لدوران األرض لن ينزل من حيث انطلق، بل سيقع في مكان 

  .مكان انطالقه، ألنهم يقولون أن األرض تدور من الغرب إلى الشرق

د أحدهما جنوبا واألخرى شماال، فإنهما ال إننا لو أطلقنا قذيفتين في وقت واح) 3(

وهذا ما ال .ألن كال القذيفتين ستقع جهة الغرب لدوران األرض.يصيبان الهدف

  .يحدث

كذلك لو أطلقنا القذيفتين معا إحداهما جهة الشرق واألخـرى جهـة الغـرب    ) 4(

قـل  فإنهما ال يصيبا الهدف أيضا، ألن القذيفة المنطلقة شرقاًَ ستكون مسافتها أ

  .وهذا ماال يحدث.وأخفض واألخرى ستكون أبعد وأعلى

) أو سيارة أو أي وسـيلة سـريعة  (إذا كنا نتحرك بسرعة ونحن نركب الخيل ) 5(

فإننا نشعر بالريح يعصف وجوهنا فكم تكون شدة الرياح، إذا كنا ننطلـق فـي   

وبالتالي عكس الرياح المتجهة مـع  .رب، أي عكس دوران األرضـاتجاه الغ

  .األرض

كيف تستطيع األرض أن تمسك ما عليها من أشخاص وحيوانـات وأحجـار   ) 6(

وبيوت وهي تتحرك بهذه السرعات الكبيرة المختلفة حول نفسها .ورمال ومياه

  .وحول الشمس

وأيضـا  (األشياء المنفصلة عن األرض وهائمة في الجو مثل السحب والطيور )7(

لجو مع وجود الحركـات  كيف تحافظ على حركتها في ا) الطائرات والصواريخ

  .السريعة األرضية

ده الفلكيون من أن جميع الظواهر التي ندركها من حركة النجوم تتفـق  ـما أك)8(
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  .تماما مع ثبات األرض

وجاء جاليليو .لم ينجح كوبرنيقوس على إقناع معاصريه برده على هذه الدفوع   

تقنـع علـى   بكتاب الحوار الذي هو رد على هذه الدفوع، والتي هـي أيضـا لـم    

ورغم ذلك فقد اقتنع الناس جميعا .وقد جاء نيوتن بعد جاليليو وخطأ ما قال.اإلطالق

لذلك نستطيع .اآلن بصحة نظرية دوران األرض، والتي لم ينجح أصحابها في إثباتها

تخـالف قـول   ... أن نؤكد أن هذه النظرية لم تنشر ويقول بها الناس إال ألنها فقـط 

  :لذلك يقول تعالى.اهللا

يننْؤمتَ بِمصرح لَوالنَّاسِ و ا َأكْثَرمو)103:يوسف (  

شْرِكُونم مهِإال و بِاللَّه همَأكْثَر نْؤما يمو)106:يوسف (  

      ِإال الظَّـن ـونتَّبِعي ِإن ـبِيلِ اللَّـهس ـنع لُّوكضضِ يي األرف نم َأكْثَر عتُط ِإنو  

    وونصخْرِإال ي مه ِإن)116:األنعام.(  

دوران األرض لن يجعل لألرض اتجاه ثابت ، فنحن نعلم أن الهند  :دلبل جغرافـي

ـ مثال ـ في الشرق ، وأمريكا في الغرب واليصدق هذا إال إذا كانت األرض ثابتة ،  

صـبح  سـاعة وست 12ألنها لو كانت تدور لتغيرت اإلتجاهات على العكس تماما كل 

  .الهند في الغرب وأمريكا في الشرق 

كذلك يعرف الطيارون أن الزمن يكون متساويا عندما تتجه الطائرة لبلد ما فـي      

ض تدور كما يقولون من {الشرق مع بلد في الغرب على نفس المسافة ، ولو كانت ا

  .الغرب إلى الشرق لقل زمن األتجاه إلى الغرب ألنه سيكون عكس دوران األرض 

* * * * *  
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الشمس جتري
  

  

  

  

  

  

أثبتنا بأكثر من دليل أن األرض هي مركز الكون وأنها كرة وسط كـرة السـماء   

وإذا كانـت  . مليـون كـم   7وبينها وبين السماء مسيرة خمسمائة عام، أي حوالي 

بال وبالتـالي فـإن   وقد ثبتها اهللا وأرساها بالج. األرض مركز الكون فهي ال تتحرك

  .الشمس هي التي تدور حول األرض مرة كل يوم

وليست الشمس مركز الكون، وال مركز ما يطلقون عليها بالمجموعة الشمسية 

بل إن جاز تسميتها بالمجموعة األرضية لكان أولى، ولكنها ليست مجموعة شمسية 

  .ء الدنياوال مجموعة أرضية، بل هي مجموعة سماوية جعلها اهللا زينة للسما

ر األرض ونصـف  ـون ونسبة المسافة بين نصف قطـي مركز الكـفاألرض ه

وفي السماء شمس واحدة، وقمر واحد، وأحد عشر كوكبا  1000: 1ر السماء ـقط

وعدة آالف من النجوم ومجرة واحدة، وشهبا تطلق من هنا وهناك لحفـظ السـماء   

الرابعالباب 
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ار من المالئكة وكل ما فـي  ولدحر الشياطين الذين يصعدون للسماء يتسمعون األخب

  .السماء ال يخرج عن ثالث وظائف، هداية، وزينة، وحفظ

وفيهـا  . وجريان الشمس حول األرض ثابت بثبوت األرض باألدلة التي ذكرناها

ومع ذلك فسنذكر أيضـا األدلـة   . له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدالكفاية لمن كان

إذن اهللا ذكر بعضها لكثرتهـا وألن  الخاصة بالشمس وهي أدلة مستفيضة سنحاول ب

تاريخ البشرية بكل ما فيه من حضارات وملل وأديان وثقافات قـد أجمـع علـى أن    

  .الشمس تجرى وأنها تدور حول األرض كل يوم

" ولم يذكر التاريخ أن أحدا خالف ذلك قبل عصر النهضـة سـوى اثنـين همـا    

. بل الميالدـهرا قـما ظالهـالسكندري وك" ورسـإريستاخ" واليوناني" فيثاغورث

اإليطالي ولـم  " جاليليو" البولندي و" كوبرنيقوس" ضة هماـر النهـواثنين في عص

وظلت البشرية حتى بداية القرن العشرين وهي تـؤمن  . تلق أقوال األربعة أي تأييد

بقول اهللا في الشمس وتعتقد على اختالف مشاربها وأماكنهـا بـأن األرض ثابتـة    

  .اوالشمس تدور حوله

حتى بدأ العالم اإلسالمي يقتنع بالفكرة التي غرره بها االستعمار، وما لبـث أن  

اقتنع بها الغرب نفسه الذي رفضها وأنكرها حتى بعد موت جاليليو بمائتي عـام أي  

  .بعد قرنين كاملين

ثم أقتنع بها الغرب عندما بدأ المسلمون يؤيدونها بالقرآن الذي ال يوجد فيه آية 

 توجد فيه كلمة واحدة تقول بأن الشمس ثابتة وأن األرض هـي التـي   واحدة، بل ال

  .تدور

ترك اليهود ما في كتابهم، وترك النصارى ما . ودون أدلة، ودون جديد في األمر

تركت األمم الثالثة كتبها الثالثة التي تؤمن . في كتابهم وترك المسلمون ما في كتابهم

إيمانها بها، والتي تدعي اتباعها لمـا فيهـا   دعي ـوالتي ت. بأنها نزلت من عند اهللا

ألحد الناس، " حركات الكرات السماوية" دا اسمهـذه الكتب لتتبع كتاباً واحـتركت ه

ليس بنبي وال رسول، ولم يدع هو أنه كذلك، ولم يدع أيضا أنه أوحي إليه بما فيـه   

ـ  -وحسابه علـى اهللا  -و الحقيقة، بل إن الرجل ـا فيه هـدع أن مـولم ي ال ـق

ـ بل الكتب كتـرك أهـوت. ه مجرد فرضـإن ـ  ـهم، ورسلهم، وآمن " الهـوا بمـا ق
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 200بعـد  " جـاليليو " سنة على موته، وآمنوا بما قاله 300بعد مرور " كوبرنيقوس

سنة من موته وخالفوا جميعا ما نزل على محمد وما نزل على عيسى وموسى عليهم 

  .الصالة والسالم

  الشمسمعتقدات الشعوب في دوران

رغم اختالف أهل األرض في خالقهم ما بين مؤمن وكافر، واختالفهم في األنبياء 

الذين أرسلوا إليهم ما بين مصدق ومكذب، إال أنهم جميعا مـؤمنهم وكـافرهم لـم    

  .يختلفوا في أمر الشمس والقمر وأنهما يدوران حول األرض كل يوم

  :ن صورة الكوننقرأ ع" معجم الحضارة المصرية القديمة" وفى كتاب

كانوا يعتبرون العالم أرضا يمرالنيل في . كون المصريون فكرة عن صورة العالم

وكـل هـذا   (ري األعظم ـو المحيط الدائـذا الماء هـوسطها،  ويحيط بها الماء، ه

وكان هو منشأ النيل . الذي خرجت منه الدنيا" نون"الذي أنتجه اإلله األول).. صحيح

رض المسطحة سماء أشبه بطبق مسطح، يفصله عن األرض، وفوق هذه األ. والمطر

  .الهواء

وأن حده الشرقي . أما حواف العالم فاعتقدوا أنها األماكن التي تنشأ فيها الرياح

ثم تعـود ثانيـة فـي    . هو المكان الذي تخرج منه الشمس من المحيط في الصباح

  .المساء عند حده الغربي، وتذهب إلى العالم السفلي

اآلراء عن طبوغرافيا العـالم السـفلي للمعتقـدات الدينيـة، فاعتقـد      واختلفت 

المصريون أنه نسخة مقلوبة من الدنيا، سماؤه مقلوبة من الناحيـة األخـرى مـن    

بعد أن تموت . حيث تستعيد الشمس قواها. وتخيلوه رقعة متسعة من الماء.. األرض

  ".في المساء

ذكره عن معتقدات قدماء المصريين للوهلة األولى يظن قارئ هذا المعجم أن ما ي

هو أساطير  األولين، ولكن المتأمل لهذا االعتقاد يجده متطابقا تماماً مع عقيدة أهـل  

  .الكتب السماوية جميعا بعد تنقيح العبارات من أسماء اآللهة التي يذكرونها

أرض يمر النيل في وسطها، والمتأمل لخريطة العالم سيجد : فالعالم الذي علموه

  .النيل فعال يمر وسط العالم أن
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المحـيط  (يحيط بها المـاء ويسـمونه   ) اليابسة(كذلك اعتقدوا بأن هذه األرض 

وذكرنا أن المسلمين يقولون بذلك تمامـا، ويسـمون هـذا المـاء     ) الدائري األعظم

  ".المحيط األعظم" و" البحر المحيط" الدائري الذي يحيط باليابس

  .خالق الدنيا" نون" لعظيم هو اهللا أي بتسميتهمويعتقدون بأن خالق هذا البحر ا

كذلك يعتقدون بأن النيل والمطر مصدرهما هذا البحر المحيط، الذي يتبخر منه الماء 

وأنهم يقولون بأن النيل والمطر من نشأة . الذي يجرى منه النيل، ومنه يكون المطر

  .لهواءوأن هذه األرض المسطحة فوقها سماء يفصل بينهما ا". نون" اهللا

وأن حدود األرض اليابسة هـو  . واعتقدوا بأن الرياح تأتى من أطراف اليابسة

وهو حـق إذ أن  . البحر المحيط من الشرق وهو أيضا الذي يحد اليابسة من الغرب

  .المحيط الهادي هو حدود القارات من الشرق ومن الغرب

  .فيهوكذلك يعتقدون أن الشمس تشرق من هذا البحر المحيط وتغرب أيضا 

أما عن جغرافية األرض فكما هو واضح، نفس ما نعرفه ونعلمـه نحـن عـن    

فقد عرفوا أنها مستديرة، كروية، وأن النصف اآلخر لألرض هـو نسـخة   . األرض

فاألرض في النصف اآلخر عكـس هـذا   . مقلوبة من هذه األرض التي نعيش عليها

ثـم  . محيط الهـادي وهو ال. غير أن النصف السفلي رقعة متسعة من الماء. النصف

إنهم كانوا يعتقدون بأن الشمس تغرب كل يوم في هذا المحيط وتشـرق منـه كـل    

  .صباح

يعنـى هـذا أن   . 207إن هذا النص موجود بمعجم الحضارة المصرية القديمة صـ 

المصريين كانوا يعتقدون كغيرهم من سكان األرض في كل زمان أن الشمس تـدور  

  .حول األرض الثابتة كل يوم

  :نقرأ عن الشمس" المعتقدات الدينية لدى الشعوب" كتاب وفى

وتوزع أشعتها بالتساوي علـى  . أنها تعبر السماء يوميا بعربة مبددة الظالم والشر" 

وفى الليل تعبر العالم السفلي وتواصـل  . جميع المخلوقات وعلى نحو صارم ودون تفرقة

  ".دورتها

  .لي يعبر السماء المظلمة بانتظاموالقمر في قاربه الهال: وعن دورة القمر نقرأ
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وهذه عقيدة بالد ما بين النهرين ". ويقسم السنة إلى أشهر كل منها ثالثون يوما

  ).السومريين والبابليين، واآلشوريين(التي قامت عليها أقدم الحضارات اإلنسانية 

ولم تشذ حضارة من الحضارات وال أمة من األمم عن هذه العقيدة في الشـمس  

  .تدور حول األرض كل يوم دورةوأنها 

  دوران الشمس في الكتاب المقدس

لقد تصدت الكنيسة لتعاليم كوبرنيقوس التي أراد بها قلب أوضاع الدنيا والـدين  

بقوله أن الشمس ثابتة وأنها مركز الكون، وأن األرض هي التي تدور حولها وحول 

بقرنين، ليحيى تراثـه   نفسها، كما وقفت بحزم لجاليليو الذي جـاء بعد كوبرنيقوس

ولم يكن ذلـك تسـلطاً مـن    . ونجحت الكنيسة في ردعه. ويردد قوله وينشر مذهبه

الكنيسة كما يفتري المفترون، ولم يكن ذلك منها دفاعا عـن فلسـفات قديمـة، أو    

أساطير األولين، وإنما كان ذلك حماية للدين، وتمسكا بتعاليم الكتاب المقدس والـذي  

  .الشمس هي التي تدور حول األرض وليس العكسينص صراحة على أن 

  :نقرأ13اإلصحاح العاشر اآلية رقم ) يوشع(ففي سفر 

وقال أمام . حينئذ كلم يشوع الرب، يوم أسلم الرب األموريين أمام بني إسرائيل" 

فدامت . يا شمس دومي على جِعبون، ويا قمرعلى وادي أيلون: عيون بني  إسرائيل

. أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر. انتقم الشعب من أعدائه الشمس ووقف القمر حتى

  ".ولم تعجل للغروب يوم كامل. فوقفت الشمس في كبد السماء

  دوران الشمس في القرآن

قلنا إن اهللا تعالى لم ينسب لألرض على كثرة ذكرها أي جري أو أي حركـة، أو  

في بدء خلقهـا،   رة واحدةـحتى أي فعل سوى التسبيح، واإلتيان الذي حدث منها م

ثم أقرها اهللا تعالى حيث أتت، وثبتها بالجبال، وأصبحت فـي مكانهـا هـذا قائمـة     

حتى التسخير لبني آدم، بل السجود هللا رب العالمين، منعه اهللا . موضوعة وممسوكة

  .عنها، وذلك لفائدة بني آدم

 30مرة، منها مرتان عن نهايتها، والباقي 32أما الشمس فقد ذكرت في القرآن 

وفى هذه . يوم 30مرة عن حياتها في الدنيا، وهذا الرقم هو نفسه عدد أيام شهرها 
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  :مرة مثل 23المرات الثالثين، تذكر الشمس بأفعال الحركة 

  .....).تأتي، بازغة، سخر، تدلك، تشرق، تطلع، تسجد، تجري، تدرك،(

حول  وال يعني ذلك سوى أنها تدور. وقد أخبر اهللا تعالى أنه سخر الشمس

  .األرض

  تسخير الشمس

  :في سبع آيات ال ثامن لها في القرآن يذكر تعالى أنه سخر الشمس

)1(ىمسلٍ مرِي ألججكُلٌّ ي رالْقَمو سالشَّم خَّرسو)2:الرعد(  

)2 (ِنياِئبد رالْقَمو سالشَّم لَكُم خَّرسو)33:إبراهيم(  

)3(ال لَكُم خَّرسورالْقَمو سالشَّمو ارالنَّهَل ولَّي)12:النحل(  

)4(ىمسلٍ مرِي ِإلَى َأججكُلٌّ ي رالْقَمو سالشَّم خَّرسو)29:لقمان(  

)5 (ىمسلٍ مرِي ألججكُلٌّ ي رالْقَمو سالشَّم خَّرسو)13:فاطر(  

)6 (الْقَمو سالشَّم خَّرسىومسلٍ مرِي ألججكُلٌّ ي ر)5:الزمر(  

)7 (رِهبَِأم اتخَّرسم ومالنُّجو رالْقَمو سالشَّمو)54:األعراف.(  

. ومعنى أن الشمس مسخرة أي مذلـلة، عاملة في طاعـة، متحركـة، دائبـة   

  ).رمسخ(فالشمس مسخرة بالمعنى المعروف للكلمة، والمتبادر إلي الذهن من كلمة 

فكل ما سخره اهللا في األرض ونـص  . وال يمكن أن يتصور تسخير دون حركة

على أنه مسخر فهو يتحرك ويجرى في األرض أو حولها، البحر والفلك والسـحاب  

  .والريح والطير، والبغال والحمير والخيل فكل هذه مسخرات وكلها تتحرك وتجرى

فإن كان األمر كذلك . يهالذلك لم ينسب لألرض تسخير وإنما التسخير لمن هو ف

  فأيهما الثابت وأيهما المتحرك؟

  طلوع الشمس

وتَرى الشَّمس ِإذَا طَلَعتْ تَزاور عن كَهفهِم ذَاتَ الْيمينِ وِإذَا غَربـتْ  يقول تعالى

اللَّه اتآي نم ذَِلك نْهم ةوي فَجف مهالِ وذَاتَ الشِّم مهتَقْرِض)17:لكهفا.(  
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وهـذه اآليـة   . إن هذه اآلية تخبر عن حدث هام، سماه اهللا آية، وآية ظـاهرة 

وهي تحدثنا عن أربعة أفعال للشمس، منهمـا فعـالن مألوفـان    . مرتبطة بالشمس

تزاور، : وفعالن غريبان عن الشمس وهما.. طلعت، وغربت: يتكرران كل يوم وهما

  .وتقرض

وإحداث  .العدول عن الشيء والتجاوز: قرضوال. والتزاور من الزور وهو الميل

هذين الفعلين من الشمس هو اآلية التي ذكرها تعالى فـي هـذا الموضـع، أي أن    

الشمس ليست فقط تطلع وتغرب، فهذا األمر ليس فيه آية خاصة أو غريبـة علـى   

الشمس، فطلوع وغروب الشمس هو آية دون شك، ولكنهما في هذه المناسبة بالذات 

مر ليس آية لكي يخصهما تعالى بالذكر، لذلك لم يوفق من المفسرين من وفي هذا األ

قال بأن الكهف كان جهة الشمال، حيث ال تصيبه الشـمس فـي طلوعهـا وال فـي     

  .غروبها  فلو كان األمر كذلك ما قال تعالى أن في ذلك آية

إن اآلية تخبر بأمر غير عادى قد حدث، نستنتج ذلك من ذكر األفعـال األربعـة   

للشمس ومن وصف اهللا تعالى لما حدث بأنه آية، من إمكانية رؤية ذلك األمر لقوله

ىتَرو عادى والذي سماه اهللا آية هو ميالن الشمس كل شـروق  الوهذا األمر غير

كذلك تخبر اآلية أنها فـي  . سنة 300وانحرافها كل غروب، وذلك كل يوم على مدار 

ـ  الصباح تميل عن ذات الكهف، وفي الم ن ـساء تنحرف عن ذات الفتية ولـيس ع

تَقْرِضـهم ذَاتَ  تَزاور عن كَهفهِم ذَاتَ الْيمـينِ :ن قولهـذا واضح مـالكهف وه

مما يدل على أن وضع الكهف المتسع في داخله كـان يسـمح للشـمس    . الشِّمالِ

  .بالسطوع في مدخل الكهف مما يجعل أشعتها في الغروب تصل إلى داخله

وحتى ال تؤذى الشمس النائمين داخل فجوة الكهف كانت الشمس تعدل مسارها 

في طلوعها وفي غروبها، كآية من آيات اهللا، بحيث أننا اآلن لو وجدنا هذا الكهـف  

وهو في إحدى قرى األردن لوجدناه مواجها للشمس بحيث تسقط أشعتها على مدخله 

هف عند غروبها وقد كانـت أثنـاء   في الشروق ولعلها تدخل بأشعتها إلى داخل الك

  .وجود الفتية داخله تنحرف عنه

هذه اآلية دليل قاطع على أن الشمس هي التي تدور حول األرض وإال لما نسب 

  .اهللا تعالى هذه األفعال للشمس
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إن حركة الشمس ال نتوهمها وال نحس بها وال نستنتجها، بل إننا نراها بأعيننا 

ا نرى ونحـن جميعـا مخـدوعون، أو    ـمر خالف مومع ذلك فإنهم يقولون إن األ

موهومون فالحقيقة أن الشمس ال تتحرك، إنما األرض هي التي تتحرك، ولكننـا ال  

تماما كما يتوهم راكب . نشعر بحركتها، فنتخيل أن كل ما في السماء هو الذي يتحرك

عـد عنـه   السفينة عندما تبحر السفينة فيتوهم أن المدينة بكل ما فيها هي التـي تبت 

والحقيقة أنه هو الذي يبتعد بسفينته، واألرض أمامه ثابتة، وكذلك، من يركب قطار 

فيتوهم أن األرض أمامه والنخيل واألشجار تجرى والحقيقة أنها ثابتة والقطار هـو  

  .الذي يجرى

هل يصدق عقل أن هذا هو دليل كوبرنيقوس علـى دوران األرض؟ وأن حالنـا   

تصور عاقل أن البشرية من آدم إلى كوبرنيقـوس ظلـت   كحال راكب السفينة؟ هل ي

  تعيش في وهم وفيهم األنبياء والمرسلين؟

فَلَما رَأى الشَّمس بازِغَةً قَاَل هذَا ربي هذَا َأكْبر فَلَما َأفَلَتْ قَاَل يا قَومِ يقول تعالى

ا تُشْرِكُونمم رِيءِإنِّي ب)78:األنعام(.  

بازغـة  (ية دليل آخر على حركة الشمس حول األرض فـي الكلمتـين   هذه اآل

وهاتان الكلمتان لم تذكرا في . إن كلمة بزغ تعنى طلع، وكلمة أفل تعنى غاب) وأفلت

فَلَما جن علَيه اللَّيُل رَأى كَوكَبا قَاَل هذَا :القرآن إال في هذه اآليات من سورة األنعام

فَلَما رَأى الْقَمر بازِغًا قَاَل هذَا ربي فَلَما َأفَـَل  ) 76(فََل قَاَل ال ُأحب اآلفلين ربي فَلَما َأ

فَلَما رَأى الشَّمس بازِغَةً ) 77(م يهدني ربي ألكُونَن من الْقَومِ الضالِّين ـَاَل لَِئن لـَق

رذَا َأكْبي هبذَا رقَاَل ه  ا تُشْرِكُونمم رِيءمِ ِإنِّي با قَوا َأفَلَتْ قَاَل ي78(فَلَم(  تـرد  لم

كلمة بزغ أو أفل في القرآن إال في هذه اآليات وهي عن حركة الكـرات السـماوية   

  .وليس األرض) الكواكب،  والقمر، والشمس(

مرة منها خمس مـرات عـن طلـوع     19أما كلمة طلع التي ذكرت في القرآن 

  .ولم يذكر القمر وال الكواكب بالطلوع. الشمس ومرة واحدة عن مطلع الفجر

إذ نسب اهللا . تعنى أن الشمس تدور حول األرض) طلع، بزغ، أفل(فهذه الكلمات 

تعالى األفعال لها ولم ينسبها لألرض، وهذه األفعال نسبت لمن فعلها، وفعلها يحتاج 

اً وال أفوالً، لو كانت األرض هي التي تدور إلى حركة، لذلك ال يعتبر طلوعاً وال بزوغ
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  .فتظهر هذه األجرام السماوية، فإن ذلك ال يسمى بهذه األسماء

في كل هذه اآليات نرى ارتباطا وثيقا بين الشمس والقمر ففي آيـات التسـخير   

السبع وفي آيتي البزوغ واألفول نجد أن ذكر القمر مقترنا بذكر الشـمس فـي كـل    

ون بأن القمر يدور حول األرض، والقرآن يقـرن دائمـا الشـمس    وهم يقول. اآليات

بالقمر، فهي إذن تدور مثله حول األرض، ولم يقترن ذكر الشمس باألرض أبداً فـي  

  .القرآن

ويقتـرن  ) السـموات واألرض (وإنما يقترن الثابتـان  . فال يقترن ثابت بمتحرك

  ).الشمس والقمر(المتحركان 

  ).78:اإلسراء(ِلدلُوك الشَّمسِ ِإلَى غَسق اللَّيلِ َأقم الصالةَيقول تعالى

فهـذا المـيالن   . والدلوك هو الزوال، وجنوحها للمغيب بعد ما تزول من كبد السماء

وهم يقولون بأن األرض تميل ميالن دائـم بمقـدار   . منسوب للشمس وليس لألرض

ألرض ال تميل أبدا والحق أن ا. درجة وهذا أمر غير متصور ويستحيل وقوعه 23.5

  .وإنما الشمس هي التي تميل

*************  

  

  

  هللا يأتي بالشمس

  :258يقول تعالى في سورة البقرة اآلية 

شْرِقالْم نسِ مي بِالشَّمْأتي اللَّه ِإن  
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  )صورة ملتقطة من الفضاء لألرض لحظة شروق الشمس عليها(

األنبياء إبراهيم، وتـذكر   يرآن، تكون على لسان أبفي أول ذكر للشمس في الق

يْأتي في موضع التحدي واإلعجاز، وبيان للمقدرة اإللهية، ودليل هذه القدرة أن اهللا 

قَاَل ِإبراهيم ربي الَّذي يحيي ويميتُ قَاَل َأنَا ُأحيي وُأميتُ قَـاَل  يقول تعالى بِالشَّمسِ

ِإن اللَّه يْأتي بِالشَّمسِ من الْمشْرِق فَْأت بِها من الْمغْرِبِ فَبهِتَ الَّـذي كَفَـر   ِإبراهيم فَ

ينالظَّاِلم مي الْقَودهال ي اللَّهو)258:البقرة.(  

  .فالشمس ليست ثابتة، ولكنها تأتى

كون كما قـال  وليست هي مركز ال. وال بفعل جاذبية نيوتن. وهي ال تأتى وحدها

  .كوبرنيقوس وأيده جاليليو ثم نيوتن ثم أينشتاين ثم علماء المسلمين من بعدهم

. لم يذكر تعالى هنا أن الشمس تأتى كخبر من األخبار أو معلومة من المعلومات

وبين من ومن؟ بين نبي من أعظـم  . بل جاء ذكر إتيان الشمس في موضع التحدي

ألنبياء وأحد أولى العزم من الرسل، والنبي المجمع األنبياء وهو خليل الرحمن وأبو ا

عليه من جميع أهل األديان، ومتفق على نبوته بين كل  الملل، بل وتدعي كل ملة أنه 

د ـن ملك األرض، وقـوبين ملك من أكبر ملوك األرض، وأول م. نبيها الخاص بها

شمس والقمر ن الـويحكم شعبا يعرف ع. الشمس وكان يحكم دولة معبودهم األول ه

ـ   ـة وجـن أي أمـوالكواكب أكثر م " و الملـك ـدت في التـاريخ حتـى اآلن، وه

  ".النمرود
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  :بوضوح تام ال يحتمل مجازا وال تأويال وال فلسفة قال إبراهيم

شْرِقالْم نسِ مي بِالشَّمْأتي اللَّه ِإن  

ن عنـده، وإنمـا   وهو أيضا ال يقول م. وإبراهيم عليه الصالة والسالم ال يكذب

أي أن ما قاله هو قول اهللا عز وجل وال يعـرف الشـمس مثـل    . قوله وحي يوحي

  .خالقها

إن األرض تدور من الغرب إلى الشرق، وبالتالي تظهـر  : وأنتم بالطبع تقولون

  .الشمس من  الشرق، فكأنها بظهورها تأتى من هناك

ولقول إبـراهيم عليـه    وهذا القول مخالف تماما للقرآن والسنة، وللغة العربية،

بل إن النمرود الذي اعترض اعتراضا مثل هذا على القضية األولـى التـي   . السالم

لم يعترض على ربي الَّذي يحيي ويميتُ: تحداه بها إبراهيم عليه السالم عندما قال

قول إبراهيم بأن الشمس تأتي من المشرق، وقال بأن األرض هي التي تدور، تمامـا  

فقد استغبى الملك وجاء برد مثل هذا االعتـراض فـي   . ا فعل في القضية األوليكم

ورغم أن هذه المسألة ال تحتمل جـدالً إال أن  َأنَا ُأحيي وُأميتُ:القضية األولي فقال

  كيف؟. َأنَا ُأحيي وُأميتُالملك جادل وقال

الشمس مـن المشـرق   إنه نفس أسلوب القائلين بأن األرض عندما تدور تبدو 

أأتـى بـاثنين قـد    : فشرح الملك إلبراهيم كيف يحيى ويميت، فقـال . فتكون قد أتت

استوجبا اإلعدام في حكمي، فأعفو عن أحدهما فأكون قد أحييته، وأنفذ فـي اآلخـر   

  .فأكون قد أمته

ول هذا الذي يق ربي الَّذي يحيي ويميتُهل قصد إبراهيم عليه السالم من قوله

فقال بمثل ما يقول به . ولكن الملك كان مجادال متفلسفاً، متألهاً. به الملك؟ بالتأكيد ال

ورغم أن الملك يبدو ملتويا في مناظرته إال أنه لم يبد مثـل  . أصحاب دوران األرض

فَبهِـتَ  هذا االعتراض للمسألة الثانية التي ألجم فيها بالحجة وبهت لعجزه عن الرد

ي كَفَرالَّذ.   لقد كان أمام النمرود وقد عرفنا خبثه والتواءه أن يقول إلبراهيم عليـه

إن اهللا ال يأتي بالشمس من المشرق وال يأتي بها من أي مكان بل إنها أصال : السالم

إذن فقد كانت اآلية واضحة وفهمها الملك كمـا  . ال تأتي وإنما األرض هي التي تأتي

ي تتحرك وتأتى، فلم يستطيع جوابا ولـم ينطـق   أرادها إبراهيم، أن الشمس هي الت
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  .ببنت شفة

هو ظهورها يْأتي بِالشَّمسِهل يقول أحد من علمائنا أن اهللا تعالى أراد بقوله

لمن على األرض عند دورانها حول نفسها؟ واإلجابة على هذا السؤال أنه ليس واحدا 

  .هذافقط من علماء المسلمين يقول بذلك وإنما جميعهم يقول 

في ) أتى(لذلك سنوضح األمر ونحتكم إلى كتاب اهللا لنفصل فيه وننظر في كلمة 

لنعلم أن هذه الكلمة موضوعة في اآلية لحكمة وفي مكانها الصـحيح، وإال  : القرآن

إن اهللا يظهر الشمس من المشرق، أو قال يحضر أو يطلع . لقال إبراهيم عليه السالم

القرآن في أكثر من مـوضع لكنها لم تستعمل في  وهذه األلفاظ استعملها. أو يشرق

جاءت لتعطى داللة خاصة وال يوجد لفـظ آخـر   ) أتى(هذه اآلية، حتى نعلم أن كلمة 

  .المجيء عن قصد وإرادة ومن اآلتي  ذاته: التي تعنى) أتى(يعطى مثل داللة كلمة 

  :وهذه بعض آيات القرآن التي توضح هذا المعنى

 بِاللَّه يقَبِيالْتَْأت الِئكَةالْمو)92:اإلسراء (لُهما تَحهمقَو فََأتَتْ بِه)27:مريم (

منَامٍ لَهلَى َأصع كُفُونعمٍ يلَى قَوا عفََأتَو)138:األعراف ( يادلَى وا عتَّى ِإذَا َأتَوح

آتيك بِه قَبَل َأن تَقُـوم مـن مقَامـك   قَاَل عفْريتٌ من الْجِن َأنَا ) 18:النمل(النَّملِ
ولَقَد َأتَـوا  )47:األنبياء(ان مثْقَاَل حبة من خَردلٍ َأتَينَا بِهاـوِإن كَ) 39:النمل(

ءوالس طَرتْ مرطي ُأمالَّت ةيلَى الْقَرع)40:الفرقان (رِيناخد هكُلٌّ َأتَووَـا  فقَاَل لَه

فَِإن لم تَْأتُوني بِه فَال )11:فصلت(وِلألرضِ اْئتيا طَوعا َأو كَرها قَالَتَا َأتَينَا طَاِئعين

  ).60:يوسف(كَيَل لَكُم عندي وال تَقْربونِ

) حضـر (ألن . فكلمة أتى في اآليات ال يمكن استبدالها بكلمة أخرى كحضر مثال

أما اإلتيان ففوق . بل تعنى مجرد التواجد. تيان أيضا ولكن دون قصد وإرادةتعني اإل

وِإذَا حضر الْقسـمةَ ُأولُـوا   :ول تعالىـما ذكرنا يعنى الحركة والهمة واإلرادة، يق

نْهم مقُوهزفَار يناكسالْمى وتَامالْيى وبالْقُر)أثناء أي إذا كانوا متواجدين .)8:النساء

. إذا كانوا حاضرين أثناء القسمة: فالفعل ال يعنى أنهم طلبوا أو استدعوا، بل. القسمة

فهذه العبارة ) وإذا أتى القسمة أولوا القربى(يختلف هذا تماما عن ما إذا كانت اآلية 

ؤالء فإتيانهم شرط للقسمة فإذا أتوا يقسـم وإال  ـتفيد أن المال ال يقسم إال بوجود ه

  .المراد غير ذلك ولكن. فال
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أي اسألهم  )النساء(واسَألْهم عن الْقَرية الَّتي كَانَتْ حاضرةَ الْبحرِيقول تعالى 

ولم تأت هـي  ) بحكم موقعها(عن أمر القرية التي كانت موجودة على شاطئ البحر 

  .للبحر عمدا أو بحركة منها

ع بِالْعمرة ِإلَى الْحج فَما استَيسر من الْهديِ فَمـن  فَِإذَا َأمنتُم فَمن تَمتَّيقول تعالى

لَم نِلم لَةٌ ذَِلكةٌ كَامشَرع لْكت تُمعجِإذَا ر ةعبسو جي الْحامٍ فَأي ثَالثَة اميفَص جِدي لَم  كُني

ذا الحكم يكون لمن يكن أهله ـأي أن ه )196:البقرة(َأهلُه حاضرِي الْمسجِد الْحرامِ

ولو استبدل لفظ حضر بأتى لتغيـر المعنـى   . وكان الحرم موطنهم. من سكان الحرم

  .تماما بل ال يستقيم المعنى بالمرة

يخبرنا تعـالى عـن    )29:األحقاف(فَلَما حضروه قَالُوا َأنْصتُوا: ويقول تعالى

. وسمعوا القرآن أعجبوا به وآمنوا من فـورهم الجن  لما جاءوا إلى مكان النبي

ألنهم لم يأتوا قاصدين مريدين لهذا األمر، بل صرفهم اهللا ) فلما أتوه(ولم يقل تعالى 

وِإذْ صرفْنَا ِإلَيك نَفَرا من الْجِن يستَمعون الْقُرآن تعالى إلى هذا المكان وساقهم إليه

فرغم انهم حضروا، ورغم أن اهللا تعالى أتى بهـم إال    وا َأنْصتُوافَلَما حضروه قَالُ

  .إنهم لم يأتوا، النتفاء القصد

والجن في حضورهم كانوا مثل الشمس في إتيانها، حيـث أن اهللا تعـالى فـي    

  .و اآلتي بهما، ولكن انتفاء القصد من الجن نفي عنهم تعالى اإلتيانـاألمرين ه

حضر لكل منهما معنى رغم اشـتراكهما فـي التواجـد    أو ) أتى(وهكذا كل لفظ 

واالنتقال فالشمس هنا لم تحضر أي لم يكن ظهورها مجرد انتقال، بل انتقال وعـن  

إن (ولم يقـل   ِإن اللَّه يْأتي بِالشَّمسِ من الْمشْرِق:فقال تعالى. قصد وعمد وإرادة

على الملتبسين وظنوا أنها تظهر فربما التبس األمر ) اهللا يحضر الشمس من المشرق

بدوران األرض وإن كان لفظ حضر أيضا يفيد هو اآلخر االنتقال لكن لـيس بقصـد   

  .وإرادة

فأركان اإلسـالم الخمـس   . له مدلول هام فيها) أتى(حتى العبادات نجد أن اللفظ 

تشترط خمـسة أفعال مختلفـة، كل فعل منها يعطى معنى مغايرا تماما عن غيـره  

وكل فعل من هذه األفعال يدل على عبـادة  ) شهد،أقام، صام، أتى، حج(ال هي واألفع

شهادة أن ال : بنى اإلسالم على خمس" :يقول رسول اهللا . متباينة تماماً عن غيرها
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وأقام الصالة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج . إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا

جعل للقلب واللسان عبادة وهـي الشـهادة، فـال    ف". البيت لمن استطاع إليه سبيـال

وجعل للجوارح الظـاهرة عبـادة وهـي الصـالة     . يحرك إال اللسان مع إقرار القلب

وجعل للجوارح الباطنة عبادة وهي . ويتحرك المصلى في مكانه بقيام وركوع وسجود

وجعل للمـال عبـادة فـي أن    . هار رمضانـفيمتنع تحريك أي شهوة في ن. الصوم

من الفعـل  . المال وينتقل من يد المزكي إلى يد المزكي إليه، وهذا هو اإليتاء يتحرك

فال تعتبر زكاة ما لم ينتقل المال . أتى، وهو يتضمن نفس المعنى الذي ذكرناه لإليتاء

ويخرج من ملك المزكي إلى ملك المزكي إليه وأن يكون ذلك عن قصد وإرادة فلـو  

ولو وجد هذا القصد وهذه اإلرادة ولـم ينتقـل   . اةتخلفا القصد واإلرادة ال تعتبر زك

  .المال ويتحرك ال تعبير زكاة

  .ثم جعل لكل هذه الجوارح ولهذا المال عبادة مشتركة وهي الحج

من ذلك نجد أن القول بأن اإلتيان هو مجرد ظهور الشمس من جهة الشرق عند 

عندما تـأتى   فالشمس. دوران األرض من الغرب إلى الشرق قول باطل لغة وشرعا

  .وإذا تخلف أحد األمرين تخلف اإلتيان. تنتقل بنفسها من مكان إلى آخر بقصد وإرادة

  مطلع الشمس ومغربھا

وهو أحـد ملـوك األرض   " ذي القرنين" في سورة الكهف يقص اهللا تعالى خبرا عن

عز وجل  نافيخبر. وسمي بذلك ألنه ملك ما بين مشرق الشمس ومغربها. الصالحين

حتَّـى ِإذَا بلَـغَ مغْـرِب    :86بلغ المغرب أوال فقال تعالى في اآلية " القرنيناذ" أن

َئةمنٍ حيي عف با تَغْرهدجسِ والشَّم   فاآلية تتحدث عن غروب الشمس أي المكـان

أي أن الشمس هي التـي   وجدها تَغْربالذي تغرب فيه والفعل منسوب للشمـس

وقد حدد القرآن في هذه اآلية مغرب الشمس، . ض هي التي تغربتغرب وليست األر

  .أي ماء به طينة سوداء حامية في عينٍ حمَئةوأنه

 -ولتحديد هذا المكان على األرض فإننا نقيس من مكة المكرمة تسعين خطا غربـا  

فسنصل إلى خط الطول الذي يعطونه اآلن  -ألن مكة هـي مركز األرض كما ذكرنا 

فإننا نجـد أن   عينٍ حمَئةوبالبحث في هذا المكان عن ما يمكن أن يكون 50م رق

  .هذا الوصف ال ينطبق إال على مصب نهر األمازون
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حـوض   "وفي كتاب جغرافية العالم للدكتور كمال غالب وصف لهـذا النهـر بأنـه   

نهار األمازون يقطعه خط اإلستواء وتنصرف مياهه في نهر األمازون وهو أغزر األ

في العالم ويجري في اتجاه عام من الغرب إلى الشرق في سهل مستو وتحمل روافد 

النهر الهابطة من اإلنديز ومنابع روافده الكبرى الهابطة من الكتل القديمـة شـماله   

وجنوبه كميات هائلة من الطمي ردمت هذا الحوض ومألته بطبقـات سـميكة مـن    

  ."الطمي والصلصال

اآلية الثانية تصف فإن ألولى المكان الذي تغرب فيه الشمس اآلية اتصفوبينما 

حتَّى ِإذَا بلَغَ مطلع الشَّمسِ وجدها : يقول تعالى.السكان اللذين تطلع عليهم الشمس

اآلية تصف حال السكان اللذين وجدهم فتَطلُع علَى قَومٍ لم نَجعل لهم من دونها ستراَ

الشمس حيث لم يجعل اهللا لهم حائالً يظلهم من حر الشمس إذا ذو القرنين عند مطلع 

وقد حدد القرآن في هذه اآلية مطلع الشمس، ولتحديد هذا المكان على األرض  .اشتد

فإننا نقيس من مكة المكرمة تسعين خطا شرقا، فنصل إلى خط الطول الذي يعطونـه  

يقام عليه مـا يسـتر   وبالبحث في هذا المكان عن موضع اليمكن أن  130اآلن رقم 

وهي عبارة عن غابـة  ) هالماهيرا(فإننا نجده على جزيرة صغيرة بإندونسيا تسمى 

استوائية مدارية التصلح لبناء قرى أو مدن ألنها كثيفة األشجار، وهـذان المكانـان   

  .درجة وكذلك عن المستقر 90يبعدان عن مكة المكرمة ) مطلع الشمس ومغربها(

فكيف  تَطلُعتَغْربفعلين للشمس وال ذكر لألرض هنا ففي اآليتين نجد أن ال

بـل إن  . ذاكال نها ال تفعل هـذا و إن الشمس تغرب وتطلع ونقول نحن إيقول تعالى 

تدور من الغرب إلى الشرق، فتبدو لنا الشمس تغرب وتطلع، بينما هي التي األرض 

  .هللا عز وجلنهـا ال تفعل ذلك؟ كيف يكذب أهل األرض جميعاً اإالحقيقة 

  والشمس تجرى

كنت كلما قرأت القرآن أتعجب كثيرا من قول أولئك الذين كانوا يعبدون حجـارة  

نفع وال تضر، ولكنهم مجرد أتبـاع آلبـائهم   تيصنعونها بأيديهم وقد يعلمون أنها ال

وال يقل عن ذلك تعجبي من عقول من يزعمـون أنهـم مؤمنـون بـاهللا،     . األولين

هم يقولون بأن األرض تجرى حول الشمس، بينما ربهم يقـول  ثم . ومتبعون لكتابه

  .ن األرض قارة ثابتة، وأن الشمس هي التي تجرىإفي كتابه 



  

355

  كيف طاوع المؤمنين إيمانهم وقالوا بأن الشمس ثابتة بالنسبة لألرض؟

  من أجل ماذا يخالفون ربهم؟ وما دليلهم على هذه المخالفة؟

ظرية تخالف تجربة واحدة ممـا تقـرره هـذه    إن العقل والعلم يقوالن أن أية ن

  .وأن ما بنى على باطل فهو باطل. النظرية من نتائج تكون نظرية خاطئة

ومع ذلك رأينا نظرية ثبات الشمس ودوران األرض قد أسست على باطل، ومع 

وأثبتت التجارب خالف ما قال به واضعو النظرية ومع ذلك . ذلك ظلت النظرية سارية

فقد أسست نظرية دوران األرض على ثبات الشمس، ثم ثبت لهم . ايتمسكون بصحته

ـ  . بعد ذلك أن الشمس ليست ثابتة وإنما هي تجرى بـأن ينسـف    اًوكان هـذا حري

هكذا اتفق واضعو ومؤيدو ومروجـو نظريـة دوران األرض   . بالنظرية من جذورها

، وثبت لهم نيانها المتين هو ثبات الشمس ومركزيتها للكونبعلى أن النظرية أساس 

ورغم انهيار األساس إال أنهم . بعد ذلك أن الشمس تجري، وأنها ليست مركز الكون

  لهم ذلك؟ى ال زالوا متمسكين بقوة بنيانهم ومتانته وصحته فأن

إن األرض ال يمكن أن تكون نقطـة  " :قال فيثاغورث واضع بذرة دوران األرض

نها في ذاتها مظلمة، ويجب أن يكون كما أ. العالم المركزية، إذ تقطنها نقائض عديدة

  ".وسط الدنيا مضيئاً ألن الضوء إحدى الطيبات

في هذا المعبد :" وقال كوبرنيقوس واضع نظرية دوران األرض ومركزية الشمس

الكبير من ذا الذي يستطيع أن يضع تلك الشعلة المضيئة فـي مكـان آخـر سـوى     

الشمس هي نور العالم، بـل   المركز، حيث تضيء كل األشياء في وقت واحد، فهذه

هي روحه، بل هي التي تتحكم فيه، وهي جالسة على عرشها القدسي، ترشد أسـرة  

  ".الكواكب إلى طريقها

دون  -وقال جاليليو الذي أقنع سكان األرض أنها تدور وأن الشمس هي المركز 

ن إن الشمس  تقف ساكنة في مركز الكون، واألرض ال تقف في مركز الكو:" أي دليل

  ".وإنما تدور يوميا حول  نفسها، وسنوياً حول الشمس

. هؤالء الثالثة هم صناع نظرية دوران األرض فيثاغورث وكوبرنيقوس وجاليليو

وقد انهدم نصف النظرية وشـقها  . األول وضع البذرة والثاني سقاها والثالث رعاها

ـ . وهو قولهم إن الشمس ثابتة وأنها مركز الكون. األساسي ي أن يتبعـه  وكان ينبغ
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  .النصف الثاني القائل بدوران األرض

وكان ينبغي أن يتمسك أهل القرآن بموقفهم، فقرآنهم لم يخذلهم، وأن يزيـدهم  

أما أن يغرر بهم ويغويهم الشيطان بأن جريان الشمس لم . ذلك إيمانا به واستمساكاً

ن الشـمس  وإنما ينقض قول أهل القرآن القائـل بـأ  . ينقض نظرية القائلين بثباتها

  .تجرى، فهذا أمر ال يعقل وال يتصور

ولكن ذلك تم بالفعل وتراجع أهل القـرآن عـن مـوقفهم ووافقـوا الشـيطان      

والتجريبيين في أن األرض هي التي تدور، رغم أنه ثبت لديهم أن الشمس تجـرى  

  .كما يقول قرآنهم

ها ولكن هكذا انقض أساس النظرية، والعقل والعلم يقوالن بأن تنقض النظرية كل

). ومع ذلك فاألرض تـدور : (ذلك لم يكن وتمادوا في غيهم وتمسكوا بإفكهم وقالوا

إنها تجـرى  : وجريان الشمس؟ ماذا تفعلون فيه؟ ففكروا، ودبروا، ونظروا، ثم قالوا

  .حول المجرة

وليس على من صرفهم اهللا عن آياته وتركهم في الظلمات، وختم على سـمعهم  

على قلوبهم أكنة، ليس عليهم جنـاح أن يقولـوا بهـذه    وأبصارهم بغشاوة، وجعل 

أمـا أن  -على حد تعبير المجلس الكنسي -الهرطقة والزندقة والشعوذة والخطرفة 

والشَّمس تَجرِي ِلمستَقَر القرآنذين بين لهم رسولهم ما قاله ـيتبعهم أهل القرآن ال

وأن الشـمس بـذلك   . وأخبرهم عن مكان هذا المستقرلَها ذَِلك تَقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ

بـأن المسـلمين   فهذا ال يكون إال في الزمن الذي أخبر عنـه  . تدور حول األرض

وأحسب أننا نعـيش  . سيتبعون فيه الغرب شبرا بشير حتى لو أتى أحدهم أمه ألتاها

  .هذا الزمن، وإيانا كان يعنى رسول اهللا

وبـأن  . هم أو كافرهم، القائلين بدوران األرضولو سألنا أهل األرض اآلن، مؤمن

لماذا تدور الشمس حول المجرة؟ فلن يجيبـوا إال  . الشمس إنما تجرى حول المجرة

وما دامت  -يريدون كوناً قائما بذاته  -بأن كل شيء في الكون يجذب كل شيء فيه 

هو  هذا الشيء. الشمس تجذب الكواكب واألرض، فال بد أنها األخرى مجذوبة بشيء

. مـا هـو؟ المجموعـات النجميـة    . والمجرة البد أن يجذبها شيء آخـر . المجرة

  .ال يدرون: والمجمـوعات النجمية ماذا يجذبها؟ إلى هنا



  

357

لماذا تدور الشمس حول : وأيا ما كان األمر، فهنا يظهر مرة أخرى السؤال الملح

هو دليلكم على  المجرة؟ وهي لن تكمل دورتها إال بعد ماليين السنين الضوئية؟ وما

ما تقولون؟ ولماذا ال يكون جريها حول األرض وهو ما نراه بأعيننا؟ أهي المخالفـة  

  ؟حسبلقول اهللا و

ـ  ا اوأول(كان ينبغي على المؤمنين وهم  أن يـدركوا أن  ) لنهـي ا اوأللبـاب، أول

ك الشمس الذي تسبح فيـه حـول   ـالشمس مسخرة لألرض وليس للمجرة، وأن فل

وأن الشمس والقمر في سباق حول األرض وليس حول . لمجرةاألرض وليس حول ا

المجرة وأن اهللا تعالى لم يذكر المجرة أبدا في كتابه، وأن الرسول لم يذكرها أبدا في 

تشكيل من النجوم يتكتل في منطقة معينة من السـماء ألمـر    وما المجرة إال. حديثه

 تعالى الـذي سـخر الكـون    ثم إن اهللا. يريده اهللا وسنبينه عند الحديث عن المجرة

ِإنِّي جاعٌل في ل قالـب. ل في المجرة خليفةـإني جاع. لإلنسان لم يقل في القرآن

  ).30:البقرة(األرضِ خَليفَةً

  ثم هل أرسل اهللا إلى المجرة رسالً؟

. إن اهللا لم يقل، ولم يحدد اتجاه جرى الشمس: وهنا قد يقول أحد المغيبة عقولهم

  .فمن الممكن أنها تجرى إلى أي مكان. ا تجرى حول األرضولم يقل أنه

من يتحدث إليه آخر وليس في المكان غيرهما ثم عند نهاية بوأشبه بهذا القائل 

  هل هذا سؤال؟: هل أنت تكلمني؟ ولو قلت له: الكالم يسأل المستمع المتكلم

ن الخطاب ولك. إنني أحدثك: إن المتحدث لم يقل لي في بداية حديثه: فسيقول لك

  !!موجه لك وحدك؟ وليس ثم غيرك 

. أن الشمس تجرى، وأنها مسخرة لكم: الحال أشبه بحال الذين يقول اهللا لهم ههذ

. إن الكالم لـيس لنـا  : ثم يقولون. وأن اهللا يأتي بها لكم. وأنها تطلع كل يوم عليكم

وكُلٌّ في لشَّمسِ من الْمشْرِقِإن اللَّه يْأتي بِاوالشَّمس تَجرِيعندما يقول تعالى

ونحبسي فَلَك)أهذا حديث يخص األرض أم المجرة؟ )40:يس  

ولكنه قال ما هـو  . ربما لم يقل القرآن صراحة أن الشمس تجرى حول األرض

ثم ) المستقر(فحدد مكاناً بعينه تجرى إليه الشمس وهو . أدق وأضبط وأبين من ذلك

ولَكن الظَّاِلمين موضاً معهـذا المستقر تحديدا ال يقبل لبساً أو غبين رسوله مكان ه



  

358

وندحجي اللَّه اتبِآي  وللمؤمنين باهللا وكتبه ورسله القائلين بأن الشمس تجرى حول

المجرة، ونحن نختلف معهم، هل يقبلون أن نحتكم إلى اهللا ورسوله كما دعانـا اهللا  

نَازعتُم في شَيء فَردوه ِإلَى اللَّه والرسولِ ِإن كُنتُم تُْؤمنُون بِاللَّه فَِإن تَلذلك في قوله

  هل يقبلون ذلك؟والْيومِ اآلخرِ ذَِلك خَير وَأحسن تَْأوِيال

وإن كان واهللا األمـر ال  . فلنبحث في القرآن عن وجهة الشمس وهي تجرى نإذ

  . بأسولكن ال. يحتاج إلى بحث

ـ  :يقول تعالى في سورة يس زِيزِ ـَوالشَّمس تَجرِي ِلمستَقَر لَها ذَِلك تَقْـدير الْع

ال الشَّمس ينْبغي ) 39(والْقَمر قَدرنَاه منَازَِل حتَّى عاد كَالْعرجونِ الْقَديمِ ) 38(ليمِ ـَالْع

  .)40(لَّيُل سابِقُ النَّهارِ وكُلٌّ في فَلَك يسبحون لَها َأن تُدرِك الْقَمر وال ال

فـي  . هذه اآليات تتحدث عن آية من آيات اهللا للناس، ونعمة من نعمه علـيهم 

  .الحياة الدنيا، فال شأن لهذه اآليات باليوم اآلخر

أن هذه الشمس المسخرة لنا والتي نراها بأعيننـا تـأتى مـن    : فيخبر اهللا تعالى

وليس األمر مجـرد  . إنما تجرى نحو مستقر ال نراه نحن. شرق وتذهب في الغربال

هذا المستقر هو الذي تجرى من أجله، ومن أجل الوصـول إليـه،   . شروق وغروب

حتى إذا ما وصلت إليه استقرت فيه لمدة ثم تعاود جريها بعد ذلك، وهكذا، واألمـر  

األمر بتقدير اهللا الذي ال يستطيع  ليس متروكا لتقدير الشمس وجريها وإرادتها، ولكن

أحد أن يعقب على تقديره، ألن اهللا تعالى اإلله الذي يأمر فيطـاع، وثانيـا أوامـره    

  .وتقديراته بعلم وحكمه

له أمور ال نراها بأعيننا، وهي أن اهللا وهذا القمر الذي نراه بأعيننا يبزغ ويأفل،

نزل مدة حتى يعود متقوسا دقيقـاً  تعالى ينزله منازل مقدرة تقديرا، فيمكث في كل م

ـ  ،ن نخلته منذ مدةـكالعرجون اليابس القديم، الذي قطع م ه ـفيكون بذلك عالمة أن

  .نزل في كل منازله التي قدرها ربه، فيبدأ من جديد

وحركة الشمس والقمر البادية لنا ونراها بأعيننا والتي تتقدم فيها الشمس على 

النصف اآلخر، فيها أمور ال ندركها نحن بأعيننا،  القمر نصف الشهر ثم يتقدم القمر

هي من تدبير اهللا تعالى فيهما، والذي قدر أال تدرك الشمس القمر لحكمة بالغـة وال  

منه، ورغم أنها تجرى في  أتلحقه في جريه، رغم أنها أكبر منه، وأسرع منه، وأضو
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مستديرة متوازيـة   نفس اتجاهه، ولكنها ال تلحق به، وذلك ألنه تعالى جعل حركتهما

غير أن فلك . تماما لفلك اآلخر ياً يدور فيه موازاً وجعل لكل منهما فلك. حول األرض

القمر هو األقرب لألرض، وفلك الشمس هو األبعد واألكبر إذ أن فلكها أربعة أضعاف 

فلك القمر، لذلك فرغم سرعتها فإنها ال تدركه، أي ال تقطع فلكها وتدور في أبراجها 

  .في هذا السباق السماوي. منازلها في نفس المدة التي يفعل هو فيها كل ذلكوتنزل 

والشمس والقمر، ال يصنعان الليل والنهار وإنما هما فقط يجريان فيهما، فالليـل  

الشمس والقمر (ا وكل منهم. والنهار هما الوقتان اللذان يجري فيهما الشمس والقمر

وليس فـي مـدار   . مدار دائري يسبحون أي في. في فلك يسبحون) والليل والنهار

  .ولكل حكمه وعمله. بيضاوي أو إهليليجي كما يقولون اآلن

فهذه هي اآليات التي يفعلها اهللا للشمس والقمر والليل والنهار مغايرة لما نـراه  

  .بأعيننا ونحن ال نرى إال مظاهر هذه اآليات وآثار فعل اهللا فيها

ـ تماما كما أخبر تعالى في آيات األ ـ ـرض التي تسبق آيات السماء ه ال ـذه وق

) 33(وآيةٌ لَهم األرض الْميتَةُ َأحيينَاها وَأخْرجنَا منْها حبـا فَمنْـه يـْأكُلُون    :فيها

من ثَمـرِه  ِليْأكُلُوا ) 34(وجعلْنَا فيها جنَّات من نَخيلٍ وَأعنَابٍ وفَجرنَا فيها من الْعيونِ 

 ونشْكُرَأفَال ي يهِمدَأي لَتْهما عمـا تُنْبِـتُ    ) 35(ومـا مكُلَّه اجوي خَلَقَ األزالَّذ انحبس

 ونلَمعا ال يممو هِمَأنفُس نمو ض36(األر()يس.(  

وثمـار  فهذه اآليات تخبر أن اهللا تعالى هو الفاعل لما تخرجه األرض من زروع 

واضـح ذلـك مـن    . له تدبير في األرض ال نراه بأعيننا وإنما نرى أثرهوأنه تعالى

فالذي أحياها هو اهللا األرض الْميتَةُ َأحيينَاها وَأخْرجنَا منْها حبا فَمنْه يْأكُلُوناآليات

ـ  ) وفجرنا) (وجعلنا(والذي أخرج منها هو اهللا وفي الكلمات  ال اهللا فـي  فهـذه أعم

رَأيتُم مـا  ـَأفَواقعةـورة الـاألرض كما رأيناها في السماء لذلك يقول تعالى في س

 ثُونر63(تَح (عرتَز ـَُأَأنْتُم ـونارِعالز ننَح َأم ونَه)64(   فهذه اآليـات األرضـية

يضـا أنـه   سبقت هذه اآليات السماوية، ثم ذكر تعالى بعد ذلك آيات بحرية تخبرنا أ

وآيةٌ لَهم َأنَّا : يقول تعالى. له شأن وأمر في البحر الذي نرى أثره فقط بأعينناتعالى

وِإن ) 42(وخَلَقْنَا لَهم من مثْله ما يركَبـون  ) 41(حملْنَا ذُريتَهم في الْفُلْك الْمشْحونِ 

و مرِيخَ لَهفَال ص منَشَْأ نُغْرِقْه نقَذُوني م43(ال ه ( ٍينا ِإلَى حتَاعمنَّا وةً ممحِإال ر)44 (

)يس(.  
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فـواضح من اآليات أن حقيقة األمر غير ما نرى، فليست الفلك هي التي تحملنا 

رغم رؤيتنا لذلك، وليس الريح هو الذي يسيرنا، وليست نجاتنا من الغرق ألن البحر 

مر غير ذلك، فالحقيقة التي ال نراها أن هللا األمر مـن  هادى والريح طيبة، بل إن األ

رى أثـــره،  ـراه ولكــننا نـعالى تدبير في البـحر ال نـقبل ومن بعد ولـه ت

  .فاألمر من قبل ومن بعد هللا. رحمةً منَّاو نُغْرِقْهمووخَلَقْنَاحملْنَافهو تعالى

ى للشمس والقمر والليل والنهار هي التـدابير  فآيات السماء التي ذكرها لنا تعال

وما نراه هو ما قاله عـنهم تعـالى أنهـم    . التي ال نراها بأعيننا وإن كنا نرى أثرها

الشـمس  (يقول تعالى ذاكرا الجري لمخلوقاته األربـع  . جميعا يدورون حول األرض

  :في أربع آيات ال غير في القرآن الكريم) والقمر والليل والنهار

)1(  ـخَّرسشِ ورلَى الْعى عتَواس ا ثُمنَهوتَر دمرِ عبِغَي اتومالس فَعي رالَّذ اللَّه  

   قَـاءبِل لَّكُملَع اتُل اآليفَصي راألم ربدى يمسلٍ مرِي ألججكُلٌّ ي رالْقَمو سالشَّم  

 نُونتُوق كُمبر.  

)2 (وِلجكُـلٌّ    ي ـرالْقَمو سالشَّم خَّرسلِ وي اللَّيف ارالنَّه وِلجيارِ وي النَّهَل فاللَّي  

  يجرِي ألجلٍ مسمى ذَِلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك والَّذين تَدعون مـن دونـه مـا    

  )13:فاطر(يملكُون من قطْميرٍ

)3(َألَم  سالشَّم خَّرسلِ وي اللَّيف ارالنَّه وِلجيارِ وي النَّهَل فاللَّي وِلجي اللَّه َأن تَر  

خَبِير لُونما تَعبِم اللَّه َأنى ومسلٍ مرِي  ِإلَى َأججكُلٌّ ي  رالْقَمو)29:لقمان(  

)4(بِالْح ضاألرو اتوملَـى  خَلَقَ السع ارالنَّه ركَويارِ ولَى النَّهَل عاللَّي ركَوقِّ ي

  الْغَفَّـار زِيـزالْع وى َأال همسلٍ مرِي ألججكُلٌّ ي رالْقَمو سالشَّم خَّرسلِ واللَّي   

  ).5:الزمر(

وفيهـا  سـمى كُلٌّ يجرِي ألجـلٍ م فهذه اآليات األربع هي التي قال فيها تعالى

وفي اآليات أيضا خلـق السـموات واألرض، وفـي    . الشمس والقمر والليل والنهار

اآليات ولوج الليل في النهار والنهار في الليل، وفي اآليات تكوير الليل على النهـار  

والنهار على الليل، وما من شك أن هذا الولوج وهذا التكوير حـول األرض ولـيس   

ي في اآليات األربع أجله المسمى هو يوم القيامـة ومكـان   حول المجرة، وهذا الجر

  .الجري هو حول األرض
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.وال ذكر للمجرة هنا على اإلطالق بل ال ذكر للمجرة في القرآن الكريم أبدا

  ما ھو المستقر؟

نا قـد  ما دموالشَّمس تَجرِي ِلمستَقَر لَها ذَِلك تَقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ:يقول تعالى

الـذي  ) المسـتقر (اتفقنا على أن الشمس تجرى، فنحن بحاجة أن نقف على معنى 

تجرى الشمس إليه، فهو الفيصل بين ما نقوله نحن من أن الشمس تجـري حـول   

  .األرض، وبين ما يقوله كل سكان الكرة األرضية اآلن أنها تجرى لتدور حول المجرة

النهاية، وهذه اآلية كما قلنا تتحدث  نريد أيضا أن نتفق أوال أن المستقر ليس هو

فمن قـال أن  . عن نعم اهللا تعالى على اإلنسان في األرض والسماء، في البر والبحر

  .المستقر هو مصير الشمس يوم القيامة فقد جانبه الصواب

لذلك وردت الكلمتان في مناسـبة واحـدة فـي سـورة     . والمستقر نقيض المفر

ِإلَى ربـك يومِئـذ   ) 11(كَال ال وزرَ ) 10(ومِئذ َأين الْمفَر قُوُل اإلنسان ي):القيامة(

تَقَرس12(الْم(.  

فالمستقر يعنى االستقرار في مكان معين فترة زمنية معينة، سـواء كـان هـذا    

  .ةبقصد وإراد: المكان كبيرا أو صغيرا، وسواء كان الوقت طويال أم قصيرا وذلك

ي نراه للمستقر مستقى من جملة اآليات المذكورة فيها، ومـن  هذا التعريف الذ

  .المعنى المتعارف عليه في الذهن

  .ةمكان، وزمان، وقصد وإراد: فعناصر المستقر هي

عنصر جوهري للمستقر وبدونه ال يكون المسـتقر، وال يشـترط فـي    : فالمكان

عين توجد فـي  المكان مساحة فوجود النطفة في الصلب أو الترائب وهي ال ترى بال

. واألرض مستقر لإلنسـان . والقبر مستقر للميت. ورحم األم مستقر للجنين. مستقر

والـبالد  . والفنادق مسـتقرات للمغتـربين  . واستراحات الطريق مستقرات  للمسافر

  .والجنة مستقر للمؤمنين، والنار مستقر للكافرين. مستقرات للمقيمين

  .إن كانت المدة ذاتها غير مشروطةفهو ضروري أيضا للمستقر و: أما الزمان

وقـد تكـون سـاعات    . فقد تكون دقائق معدودة كاالستقرار فـي االسـتراحات  

وقـد  . وقد تكون أياما كاالستقرار في  الصلب، أو الترائب. كاالستقرار في  الفنادق
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وقـد  . وقد تكون سنونا كاالستقرار في الـبالد . تكون شهورا كاالستقرار في الرحم

  .وقد تكون خلودا كاالستقرار في الجنة أو النار. كاالستقرار في القبور تكون أحقابا

ومن ثم ال يكون المرور . غـير أنه يشترط لالستقرار مدة من الوقت مهما قلت

  ..استقرارا وإن تواجد في المستقر مادام على سبيل المرور

ول فـي  في المستقر فيكون النز ان أساسي ان فهما عنصر: ةكذلك القصد واإلراد

فلو خرج المسافر من بلدته متوجها إلى مكان . المكان لوقت معين وبإرادة االستقرار

آخر ونوى أن ينزل في طريقه في استراحة معينة لراحتـه وراحـة دابتـه فهـذه     

أما إن خرج ال ينوى التوقف ثم أصابته ضرورة ألجأته للتوقـف  . االستراحة مستقر

ولـو  . راحة في الطريق فال يعتبر هذا مستقرافي مكان حتى لو كان هذا المكان است

بقى في مكان ما في الطريق لمدة ساعات لعطل أو ضر أصاب سيارته أو دابته فـال  

  ).ملجأ(بل يعتبر هذا . يعتبر هذا المكان مستقرا

وعلى هذا المعنى فالشمس تجرى كل يوم للوصول لهذا المستقر الذي هو بمثابة 

ستراحة في منتصف المدار الدائري الذي تدور فيـه  االستراحة في طريق رحلتها، ا

وهو مكان محدد وتقف فيه مدة معينة، وتبقى فيه بإرادتها وتذهب إليه . حول األرض

بل إن اآلية لتخبر أن الشمس ال تجرى لتدور حول األرض، . بقصد وليس اضطرارا

ما وصلت إليـه  فهذا ال يعنيها ولكنها تجرى شوقا إلى هذا المكان بالتحديد، حتى إذا 

وقبـل أن  والشَّمس تَجرِي ِلمستَقَر لَهاوهذا معنى. وعاودت كرتها. تزودت لغدها

حـول هـذه   " المنتخب" نعرف ماذا تفعل الشمس في مستقرها، نذكر ما قاله مؤلفـو

فـي قولـه   : اآلية لنتحسر على ما وصل  إليه العلم في عصر اإللحاد، فهم يقولون

  :مس تَجرِي ِلمستَقَر لَـها ذَِلك تَقْدير الْعزِيزِ الْعليمِوالشَّتعالى 

والشمس تسير لمستقر لها، قدره اهللا زمانا ومكانا، ذلك تدبير الغالب بقدرتـه  " 

  ".المحيط علما بكل شيء

ـ  وهـم  والشَّـمس تَجـرِي  ذي يقـول  ـوهذا القول ليس تفسيرا لقول اهللا  ال

فلم يقل به علماء التفسير في كتبهم، ولم تقل به العـرب  "مس تسيروالش"هايفسرون

بالمكـان   في لغتها هذا فضال عن أنهم لم يفسروا المستقر الذي فسره رسول اهللا 

  .الذي تسجد فيه الشمس وتستأذن  كل يوم بعد غروبها
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إن :" أما في تعليق العلماء على هذه اآلية التي شرحوها بهذا الشرح فقد قـالوا 

هذه اآليات الكريمة تبين معاني وحقائق علمية لم يتعرف عليها العلماء إال في أوائل 

  ".القرن الرابع عشر

هذه العبارة األولى لتعليقهم ال تحتمل السكوت للوصول إلى آخر تعليقهم، فمـن  

ن هذا الذي عرضه مؤلفو المنتخب حقائق علميـة؟ إن غايـة مـا قالـه     إالذي قال 

ن هـذه  إومن الذي قـال  . وليست أبداً حقائق علمية) ض نظريةفرو(نها إأصحابها 

النظريات ظهرت في أوائل القرن الرابع عشر؟ إنهم أنفسهم يناقضون هذا القول في 

  .آخر عرضهم لهذا التعليق

  :المهم إنهم يقولون

والشمس هي إحدى نجوم السماء، وهي كسائر النجوم، ولها حركتها الذاتيـة،  " 

النجوم األخرى لقربها من األرض وبأن لها مجموعة من الكواكب ولكنها تتميز عن 

واألقمار والمذنبات والكويكبات تتبعها دائما وتخضع لقوة جاذبيتها حيث تجعلها مـن  

حولها في مدارات متتابعة بيضاويـة الشكل، وجميع أفراد هذه المجموعة تنتقل مع 

  .الشمس خالل حركتها الذاتية

رض والقمر وسائر الكواكب واألجـرام تجـرى فـي    والخالصة أن الشمس واأل

وفي اتجاه محدود، ويالحـظ إن الشـمس ومجموعتهـا    . الفضاء بسرعة  محدودة

والنجوم القريبة منها، تقع في داخل سديم عظيم ممتد في السـماء يسـمى بسـديم    

المجرة، وقد تبين من الدراسات الحديثة أن سائر أجزاء السديم تدور حول المركـز  

  .تتناسب وعكس بعدها عن المركز بسرعة

كما اتضح أيضا أن الشمس واألرض وكواكبها والنجوم القريبـة منهـا تـدور    

كم فـي الثانيـة، وتـتم     700بسرعة وفي اتجاه  محدد، تبلغ هذه السرعة حوالي 

  .مليون سنة ضوئية 200دورتها حول المركز في مدى حوالي 

ى أن الشمس تجرى لمستقر لها لم وصفوة القول أن اآلية الكريمة التي تنص عل

يتعرف على معانيها العلماء إال في أوائل هذا القرن وال يمكـن أن تـدرك الشـمس    

القمر، ألن كال منهما يجرى في أفالك متوازية فيستحيل أن يتقابال، كما يسـتحيل أن  

يسبق الليل النهار حيث يتطلب ذلك أن تدور األرض حول محورها من الشرق إلـى  
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  .دال من اتجاهها الحالي من الغرب إلى الشرقالغرب ب

والقمر خالل دورته حول األرض، ودورة األرض حول الشمس يمر بمجموعـات  

وفي الربع األول واألخير من الشهر يظهـر القمـر   . من النجوم تسمى بمنازل القمر

  ".شكله كالعرجون القديم أي يسير كالسباطة إذا قدمت ويبست واعوجت

وهم كمـا  " المنتخب" نة القرآن والسنة التي قامت بتأليف تفسيرهذا التعليق للج

لجان علميـة مـن جهابـذة العلمـاء وفطاحـل البـاحثين       " ذكر في مقدمة التفسير

ا يعنينا في ـوم. دة صحيحة شرعا أو علماًـال يحتوى على جملة واح". والمفكرين

قريبة منها تـدور  أن الشمس واألرض وكواكبها والنجوم ال:" و قولهمـهذا المقام ه

ث وتتم دورتهـا  / كم  700ذه السرعة حوالي ـحدد، تبلغ هـبسرعة وفي اتجاه م

  ".مليون سنة ضوئية 200حول المركز في مدى حوالي 

  فأين المستقر هنا؟والشَّمس تَجرِي ِلمستَقَر لَهاهل هذا هو تفسير قوله تعالى

. وال المؤمنون في أزمنة العلم والعلماء إن هذا القول لم يقل به اهللا وال رسوله،

ولكن هذا القول هو خبط الكافرين من صناع عصر اإللحاد وأهل الذكر عندنـا علـى  

  .دربهم سائرون

  

  ماذا تفعل الشمس في مستقرھا؟

كيف تجرى الشمس، وال يعرفون إلى أين  -ولو بحسن نية  -للذين ال يعلمون 

فلهؤالء نقدم لهم شرح . صل إلى وجهتها وهدفهاتتجه وال يعرفون ماذا تفعل عندما ت

مـع الوضـع فـي    . لكيفية جريان الشمس، وماذا تفعل في مسـتقرها رسول اهللا 

االعتبار أن الشرح لم يقصد به أن يعرفهم أن الشمس تجرى حول األرض ألن ذلـك  

كان من المعلوم بالضرورة والعادة والفطرة، ولو قال لهم أن الشمس تجـرى حـول   

إذ لم يكـن أحـد   . أن الشمس تشرق صباحاً وتغرب مساء: ض فكأنما يقول لهماألر

أراد أن يعلمهم المكان المحدد ول اهللا ـولكن رس. يشك أبداً أنها تدور حول األرض

. الذي تجرى الشمس إليه، ويعلمهم أمراً محددا تفعله الشـمس فـي هـذا المكـان    

  .كمعلومة جديدة عليهم
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ذكر البخاري ستة أحاديث في بـاب  :" صحيح البخاريقال ابن حجر في شرحه ل

: واحد الغرض منه بيان سير الشمس في يوم وليلة، وظاهره مغاير لكالم أهل الفلك

وظاهر الحديث . أن الشمس مرصعة في الفلك، فإنه يقتضي أن الذي يسير هو الفلك

  .أي يدورون بحونوكُلٌّ في فَلَك يسأنها هي التي تسير وتجرى ومثله قوله تعالى

أنكر قوم سجودها وهو صحيح ممكن، وتأوله قوم على ما هي : قال ابن العربي

ابن (قلت . عليه من التسخير الدائم، وال مانع أن تخرج عن مجالها فتسجد ثم ترجع

  .انتهى" الوقوف، فواضح، وإال فال دليل على الخروج.. إن أراد بالخروج): حجر

اديث التي رواها البخاري ومسلم وغيرهما يخبرنا بدقـة  في هذه األحفالرسول 

  :وتفصيل ال يقبل تأويال بما يلي

حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان األعمش عن إبـراهيم  : روى البخاري قال

" ألبى ذر حين غربـت الشـمس  قال رسول اهللا : التميمي عن أبيه عن أبى ذر قال

فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش :" قال. اهللا ورسوله أعلم: ؟ قلت"تدرى أين تذهب

ارجعي من حيث جئت، : ويقال. فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فال يؤذن لها

والشَّمس تَجرِي ِلمستَقَر لَها ذَِلك تَقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ.فذلك قوله. فتطلع من مغربها

.  

كتاب عند المسلمين بعد القرآن وقـد   هذه رواية البخاري وكتاب البخاري أصح

  .روى الحديث مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وغيرهم

وهذا ال يدل على أنها تصعد إلى فوق السموات مـن  :" يقول ابن كثير رحمه اهللا

فابن كثير ينبه على أن الشمس ال تتـرك مـدارها   ". جهتنا حتى تسجد تحت العرش

تتجه نحو المجرة، وال السموات وال شيء من ول األرض الذي تدور فيه، فهي ال ـح

بل هي تغرب عن أعيننا وهي مستمرة في فلكها الذي هو :" ثم يضيف ابن كثير. ذلك

فيه، وهو الرابع فيما قاله غير واحد مـن علماء التفسير، وليس في الشـرع مـا   

  ".ينافيه، بل في الحس ما يدل عليه ويقتضيه وهو الكسوفات

لشمس في الفلك الرابع كما يقول كثير من المفسرين، وكمـا  يؤيد ابن كثير أن ا

مع الشـمس  ) القمر والزهرة وعطارد(يؤكده الحس من كسوفات األجرام السماوية 

وهو حرص ابن كثير رحمه اهللا كغيره من . ويقول بأن الشرع ليس فيه ما ينافي ذلك
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  :ثم يقول. السلف، والخوف من  إثبات أو نفي ما لم يقل به اهللا

فإذا ذهبت الشمس حتى تتوسط فلكها وهو منتصف الليل مـثال فـي اعتـدال    " 

فإنها تكون أبعد ما يكون عن العرش وقت الـزوال  . الزمان بحيث تكون بين القطبين

  ".مـن جهتنا

ومعنى كالم ابن كثير أن الشمس عندما تذهب في غروبها تجرى حتى إذا كانـت  

) وقـت اعتـدال الزمـان   (خط االستواء  في منتصف فلكها تماماً، وكانت بذلك فوق

متقاطعا مع الخط الواصل بين القطبين حيث يكون الوقت في مكة آنذاك منتصف الليل 

ن جهة مكـة وقت ـا تكون مـوتكون بذلك في أقرب نقطة إلى العرش، ألنها عندم

  :ثم يقول ابن كثير. تكون في أبعد نقطة من العرش" الظهيرة" زوالـال

استأذنت الرب جل جالله في طلوعهـا  ) المستقر(محل سجودها  فإذا كانت في" 

من الشرق فيؤذن لها فتبـدو من جهة الشرق وهي مع ذلك كارهة لعصاة بنـى آدم  

  :أن تطلع عليهم، ولهذا قال أمية

  إال مـعذبة وإال تجــــلد      أبى أن تبدو لنا في رسلها   ت

هة مغربها تسـجد علـى عادتهـا    فإذا كان الوقت الذي يريد اهللا طلوعها من ج

فجاء أنها تسجد أيضا ثم تستأذن فال . وتستأذن في الطلوع من عادتها فال يؤذن لها

يؤذن ثم تسجد على عادتها وتستأن في الطلوع من عادتها، فال يؤذن لها وتطول تلك 

يا رب إن الفجر قد اقترب، وإن المدى بعيد فيقال لها أرجعي :الليلة، فتقول الشمس

فإذا رآها الناس آمنوا جميعاً وذلك حينما ال ينفـع  . حيث جئت فتطلع من مغربها من

نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً وفسروا بـذلك قولـه   

" موضعها الذي تسجد فيه تحـت العـرش  : قيلوالشَّمس تَجرِي ِلمستَقَر لَهاتعالى

  .انتهى كالم ابن كثير

ما ذكرناه عن سجود الشمس في مستقرها سراً من اإلسـرار، وال علمـاً    ليس

مقصوراً على أهل الذكر بل كان األمر معروفاً لكل المسـلمين حتـى بدايـة القـرن     

العشرين  ثم توقف الحـديث عن الكالم في سجود الشمس وامتنعت الكتب المؤلفـة  

في خطبهم، وأمسك العلماء  بعد ذلك من ذكر هذا األمر، وأحجم الخطباء عن ذكر ذلك

عن الخوض فيه في أحاديثهم، وأصبح هذا العلم محبوسا في كتب التراث ومكتومـا  
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وكأن األمر قد نسـخ أو أن  . في صدور العلماء والخطباء والفقهاء والوعاظ والدعاة

ومن سمع ولو مرة واحدة مـن  . الشمس قد كفت عن السجود منذ بداية هذا القرن

ود الشمس، أو قرأ ذلك في كتاب أو مجلة أو جريدة أو سمع في عالم حديثا عن سج

  .اإلذاعة أو التليفزيون فليقل لنا

اء المسـلمين مـن التبعيـة    ـن ذلك ال يحدث ولن يحدث أبداً إال إذا تحرر علمإ

  .لعلماء الغرب

  سجود الشمس في الحضارة القديمة

ل، وفي نفس الوقـت  أنكر المؤمنون باهللا اآلن سجود الشمس بدعوى أنها ال تعق

وأنها تشدها إليها جميعـا  . نسبوا لها القدرة على التحكم في كل الكواكب التي حولها

. وتجرى بهم جميعا حول المجرة وال يستطيع كوكب أن ينفلت من جاذبية الشـمس 

حتى األرض التي سخر لها كل شيء تتحكم فيها الشمس وتوجهها حيـث أرادت إن  

وفي نفس الوقت . صلة لإليمان يقول به المؤمنون باهللا اآلنهذا الكالم الذي ال يمت ب

يستعظمون أن تسجد الشمس هللا وال خيار للمؤمنين في أن يقولوا ويعتقدوا هذا ألن 

  .الغرب قالوا ذلك

ميالدية، أما النصوص التـي   2000هكذا وصل الحال بمؤمني األرض في سنة 

انوا ـح لنا أن قدماء المصريين كـسنة قبل الميالد فتوض 4000بين أيدينا وعمرها 

ل يوم، ويقولون بسجود الشمس فـي  ـول األرض كـدوران الشمس حـيعتقدون ب

  .ر الحديث وكما شرح ابن كثيرـما ذكـمستقرها تماما ك

. تأليف نخبة مـن علمـاء الغـرب   " معجم الحضارة المصرية القديمة" ففي كتاب

لشمس كانت تطلع مـن المحـيط   وأن ا 207ذكروا اعتقاد المصريين القدماء  صـ 

في الصبـاح وتعود إليه ثانية في المساء من عنـد حـده   ) المحيط الهادي(األعظم 

وأنهم كانوا يعتقدون أن العالم السـفلي نسـخة   . وتذهب إلى العالم السفلي. الغربي

ماء تقابلها سماء مثـل  ـمقلوبة من الدنيا التي نحن نراها، حيث رقعة متسعة من ال

  .ا، وهو التصور السليم للكرة األرضيةالتي فوقن

فتستعيد الشمس قواها بعد " هذا الماء هو المحيط الهادي الذي تذهب إليه الشمس

إنه نفس التصور اإلسالمي للشمس التي تـذهب لمسـتقرها   ". أن تموت في المساء
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ولم أجد وصفا لسجود الشمس الذي . فتسجد وتستأذن لتستعيد دورتها بدوران جديد

القرآن والسنة والذي ينكره المسلمون اآلن أدق من هذا الوصف الفرعـوني   قال به

  .البديع

  المجاز في القرآن

ليس في القرآن آيات وال في السنة أحاديث يستحي العلمـاء ويتحرجـون مـن    

  .ذكرها سوى آيات وأحاديث السجود للشمس هذه التي نتحدث عنها

لما توصل إليه التجريبيـون مـن   نسخ علماؤنا هذه اآليات واألحاديث، احتراما 

وحتى ال يكـون اإلسـالم   . علوم ومعارف تتعارض تماما مع هذه اآليات واألحاديث

متخلفا عن ركب الحضارة والتقدم فقد كتم علماؤنا هذا العلم، تماما كما فعلـوا مـع   

ن األرض، واالستواء على العرش وكلها آيات صريحة ـآيات وأحاديث بعد السماء ع

صحيحة، ولكنهم يخجلون من ذكرها لجماهير الناس، ألنها ال تتناسب مـع  وأحاديث 

وألنهم إذا ذكروا هذا العلم فإنه سيتناقض وال شك مع قولهم الذي ". اإلنترنت" عصر

يقولونه بأن الشمس هي مركز الكون، أو على حسب آخر إشعار من رؤوسهم فـي  

  .الغرب أنها مركز عالمنا نحن أي المجموعة الشمسية

ولكن علمائنا قد يتعرضون ألسئلة من عوام الناس عن هذه األمور التي يكتمونها 

أو قد تعترض مفسرو القرآن لهذا العصر آيات . فعندئذ يلجئون إلى ما يسمى بالمجاز

  .كهذه فيلجئون إلى الدوران بعيدا عن المعنى الصحيح

إللحاد يقول في رحمه اهللا وهو من أقل المفسرين تأثرا بعصر ا" سيد قطب" وهاهف

والشمس تدور حول نفسـها ولكـن   :" قالوالشَّمس تَجرِي ِلمستَقَر لَهاقوله تعالى

تجرى في . تجرى فعال.. عرف أخيرا أنها ليست مستقرة في مكانها، إنما هي تجرى

ي عشر ميال فـي  ناتجاه واحد في الفضاء الكوني الهائل بسرعة حسبها الفلكيون بإث

أنها تجـرى لمسـتقر   : يقول –واهللا ربها الخبير بها وبجريانها وبمصيرها  !الثانية 

  ".هذا المستقر الذي ستنتهي إليه ال يعلمه إال سبحانه. لها

إن آية المستقر التي نحن بصددها لم تتحدث عن سجود الشمس صراحةً ولكـن  

ثم تعود  فيما رواه البخاري وغيره أنها تذهب لتسجد في مستقرهابين رسول اهللا 

وال أظـن أن  . وهكـذا .. للشروق ثم تغرب فتذهب لتسجد وتستأذن ثم تعود للشروق
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الشيخ سيد قطب قد خفيت عليه هذه األحاديث التي ذكرها جميـع المفسـرين دون   

  .استثناء مفسرو قبل عصر اإللحاد

مـن سـورة   ) 18(لقد ذكرت سجود الشمس صراحة آية أخرى هي اآلية رقـم  

ر َأن اللَّه يسجد لَه من في السموات ومن في األرضِ والشَّمس والْقَمـر  َألَم تَ: الحج

ومالنُّجو   ـنمو ـذَابالْع هلَيقَّ عح يركَثالنَّاسِ و نم يركَثو ابوالدو رالشَّجاُل والْجِبو

ا لَهفَم هِنِ اللَّهكْرِمٍ ِإيم نمشَاءا يُل مفْعي اللَّه ن.  

لقد ذكرت تفاسير ما قبل عصر اإللحاد أن الشمس كغيرها من األجرام السماوية 

كما نسجد نحـن لكـن لـيس بـنفس     . وكذلك الكائنات األرضية تسجد هللا عز وجل

  .الصورة

فمـثال يقـول تفسـير    . أما تفاسير ما بعد عصر النهضة فيختلف األمـر فيهـا  

ألم تعلم أيها العاقل أن اهللا يخضع لتصريفه من في السموات ومن األرض  :"المنتخب

والشمس والقمر والنجوم الجبال والشجر والدواب، وكثير من النـاس يـؤمن بـاهللا    

ويخضع لتعاليمه فاستحقوا بذلك الجنـة، وكثـير منهـم لـم يؤمن به ولـم ينفـذ   

  ...".تعاليمه فاستحقوا بذلك العذاب واإلهانة

تفسير لما بعد عصر اإللحاد، والتفاسير التي تسبق هذا العصر، بعضها أيضا هذا 

استعظم أن تسجد هللا فقالوا بسجود المالئكة الموكلة بها، أو سـجودها باسـتجابتها   

وقد قالت بذلك قلة ال تذكر من علماء السـلف، أنكـر   ". المنتخب" ألمر ربها كما ذكر

  .باعتقادهم أن القرآن فيه مجازعليهم الجمهور ذلك القول وهذا المسلك 

كان نفر قليل من المسلمين ال يذكر، يقولون بأن القرآن يسـتخدم المجـاز أمـا    

المفسرون اآلن فجميعهم دون استثناء يعتقدون أن القرآن يستخدم المجاز ومن ثـم  

فينكرون أن تقول . ينكرون سجود الشمس وينكرون على من قال عنـه اهللا أنه يتكلم

أو أن يشهد علـى   .هْل من مزِيدأو تقول النار .َأتَينَا طَاِئعيناألرضالسموات و

وتُكَلِّمنَا َأيديهِم وتَشْهد أوسمعهم وَأبصارهم وجلُودهم بِما كَانُوا يعملُونالكافرين 

ونبكْسا كَانُوا يبِم ملُهجَأر.  

الجبال تأوب وتسبح وكذلك الطير، أو أن جهنم تغتاظ وتزفر أو وال يقتنعون بأن 

قائلين بأن كل ذلك ال يحدث ألن هذه الكائنـات مـن الجمـادات    . أن الجمادات تسجد
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والحيوانات والنباتات أو الكائنات الغيبية ال تعقل وال تدرك ومن ثم فإنما يحدث ذلـك  

  .يقة والمجازوفرقوا بين الحق. منهم على سبيل المجاز والتأويل

. فالحقيقة ما يفيد اللفظ المطلق أو هو المعنى الذي يسبق إلى الذهن عند اإلطالق

. والقول بذلك في القرآن هو تكذيب هللا عز وجل. أما المجاز فما ال يفيد إال مع التقييد

وقد رأينا كيف أن اهللا تعالى يقول أن من في السموات واألرض والشـمس والقمـر   

من سـورة الحج، ويقول مفسرو المنتخـب  ) 18( كما في اآلية وغيرهما يسجد هللا

كذلك يقولون عن تسبيـح الرعد الذي ذكره تعالى في . لهأنها ال تسجد وإنما تخضع

وأن الرعد خاضع :" فقالواويسبح الرعد بِحمده:من قوله) 13(سورة الرعد اآلية 

له سبحانه بالحمد لذي تسمعون كأنه تسبيحهللا تعالى خضوعا مطلقا حتى أن صوته ا

  ".على تكوينه داللة على خضوعه

أليس ذلك تكذيب هللا . كأنه يسبح: فاهللا تعالى يقول أن الرعد يسبح وهم يقولون

  .تعالى؟ وال حول وال قوة إال باهللا

إن تقسيم األلفاظ إلى حقيقة ومجاز لم يظهر إال في المائة الثالثة، وانتشـر فـي   

ولم يقل به قبلهم أحد مـن  . الرابعة على يد المعتزلة و نحوهم من المتكلمينالمائة 

  .األئمة المشهورين في العلم وال تكلم به أحد من أئمة اللغة والنحو األوائل

أنهم قد اختلفوا في جواز المجاز في ": الصواعق المرسلة" قال ابن القيم في كتاب

  .ي اللغة يمنعه في القرآناللغة بين مانع ومجيز، إال أن من يجيزه ف

وصرف المعنـى  . وقد أدى القول بالمجاز إلى نفي كثير من النصوص الشرعية

الحقيقي لظواهرها إلى معان مغايرة دون وجود قرائن توجب القول بتلك المعاني لذا 

  .أنكر أهل السنة وجوده في الشرع أصال وأجمعوا على بطالن القول به

أن القول بالمجاز يفضي إلى نفي " نع جواز المجازم" في كتاب" الشنقيطي" وذكر

بعـض القرآن وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من الصفات الثابتـة هللا تعـالى فـي    

كاليد واالستواء والنزول، فنفوا مثل هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق . القرآن

  .القول بالمجاز

ظ الكيد والمكـر واالسـتهزاء   ومن جملة ما ادعاه القائلين بالمجاز في القرآن لف

والسخرية المضاف إلى اهللا تعالى، وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله عـن طريـق   
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  .المجاز

ولـيس كـذلك، بـل    :" وقد رد على القائلين بالمجاز ابن تيمية رحمه اهللا إذ قال

له، وأمـا إذا  مسميات هذه األسماء إذا فعلت بمن ال يستحق هذه العقوبة كانت ظلما

  :بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدال كما قــال تعالى فعلت

َفوسنَا ِليدك كَذَِلكله أبوهله كما كادت اخوته، لما قالفكاد صال تَقْص نَيا بي

ون كَيـدا  ِإنَّهـم يكيـد  :وقال تعالى )5:يوسف( رْؤياك علَى ِإخْوتك فَيكيدوا لَك كَيدا

وقال ومكَروا مكْرا ومكَرنَا مكْرا وهم ال يشْعرونوقوله. )الطارق(وَأكيد كَيدا) 15(

   مهـدهِإال ج ونجِـدال ي ينالَّذو قَاتدي الصف يننْؤمالْم نم ينعطَّوالْم ونزلْمي ينالَّذ

و لهذا كان االستهزاء  ).79:التوبة(هم سخر اللَّه منْهم ولَهم عذَاب َأِليمفَيسخَرون منْ

  هـ. أ" بهم فعال يستحق هذا االسم

واسـِئل  ن األمثلة التي يستدل بها القائلون بالمجاز في القرآن قوله تعالىـوم

مضاف وأقيم المضـاف  إن المراد به أهلها، فحذف ال: فقالوا. )82:يوسف(الْقَريةَ

ورد ابـن تيميـة علـى     جِدارا يرِيد َأن ينقضوكذلك المجاز في قوله. إليه مقامه

ذه أحيانا يعود علـى الحـال   ـالمثال األول بأن لفظ القرية والمدينة والنهر وأمثال ه

والمحل، كالهما داخل في االسم، وهو أحيانا يعود على الحال وهو السكان، وأحيانـا  

وضرب اللَّه مثالً قَريةً كَانَتْ آمنَـةً  دور على المحل وهو المكان، ففي قوله تعالى ي

أراد المحـل  َأو كَالَّذي مر علَى قَريةوفي قوله. أراد الحال وهم السكان مطْمِئنَّةً

قـد  كمـا أن لفـظ اإلرادة   . وهو المكان ال السكان، وذلك من غير إضمار وال حذف

  ".وهو مشهور في اللغة. استعمل للجماد

وقال محمد أمين الشنقيطي على مثال الجدار بأنه ال مانع من حمله على حقيقـة  

وِإن :اإلرادة المعروفة في اللغة ألن اهللا يعلم للجمادات ما ال نعلمه لها كما قال تعالى

ال تَفْقَه نلَكو هدمبِح حبسِإال ي ءشَي نممهبِيحتَس ون . وقد ثبت في صحيح البخاري

إني ألعرف حجـراً  :" وثبت في مسلم أنه قال .حنين الجذع الذي كان يخطب عليه 

فال مانع من أن يعلم اهللا مـن ذلـك   . وأمثال هذا كثيرة جداً". كان يسلم على في مكة

  .الجدار إرادة االنقضاض

وهم بالتالي ينفـون  . عن الشمس وبهذا المجاز نفي علماء هذا العصر السجود
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  .آيات السجود

وال يجب أن يكون سجود الشمس وغيرها من الكائنات التـي تسـجد، كسـجود    

فهذا سـجود مخصـوص   . اإلنسان على سبعة أعضاء، ووضع الجبهة على األرض

وادخُلُـوا  :باإلنسان، بل إن من األمم من يعتبر ركوعهم هو السجود كما قال تعالى

 ابطَّةٌالْبقُولُوا حا ودجس وكمـا  . والمقصود الدخول في هيئة الركوع فهذا سجودهم

السجود اسم جنس، ولكن لما شـاع سـجود اآلدميـين    : يقول ابن تيمية رحمه اهللا

  .المسلمين، صار كثير من الناس يظن أن هذا سجود كل أحد

وبها وقبل فالشمـس تسجد سجودا حقيقيا وليس مجازاً، وتسجد كل يوم بعد غر

وهذا يقتضي بالطبع أنها تدور حـول األرض    ،شروقها، كما أخبر بذلك رسول اهللا 

إذ كيف تسجد بعد غروبها وتستأذن للشروق مرة أخرى كل يوم ما لم يكن دورانهـا  

  .هي حول األرض

  السباق األبدي

  :الزلنا في رحاب آيات سورة يس ونحن اآلن مع هذه اآلية

نْبي سال الشَّم     ـي فَلَـككُـلٌّ فـارِ وابِقُ النَّهُل سال اللَّيو رالْقَم رِكتُد ا َأني لَهغ

ونحبسي.  

نفهم من هذه اآلية أن سباقا أبديا منذ بداية الخليقة إلى أن تنتهي بـين هـذين   

  .وأن عالقة حميمة كائنة بينهما. المنيرين  الشمس والقمر

س ال تدرك القمر أبداً، وليس هذا عجز منها، بل إنه كذلك نعلم من اآلية أن الشم

ال نفهم ذلك مـن قولـه تعـالى   . أدب في هذا التسابق، أن يكون هو دائما أمامها

رالْقَم رِكتُد ا َأني لَهغنْبي سالشَّم   ،أي ال يجوز للشمس وال يجب أن تلحـق القمـر

  .فهي من ثم متأدبة بأدب اهللا، طائعة ألمر سيدها

كما نفهم من مبدأ السباق أن كالهما يجرى في مدارٍ موازٍ لمدار اآلخر، وإال فمن 

المستحيل عقال أن يكون لكل منهما وجهة وهما في نفس الوقت في تسابق، ال يجوز 

عقال أن تكون الشمس متجهة في جريها إلى الدوران حول مركز المجرة، بينما القمر 

  .يدور حول األرض
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ا من كلمة اإلدراك فال يقبل عقالً أن اهللا عز وجل يخاطبنا على ونفس الفهم أيض

هذا السباق ويؤكد لنا أن الشمس ال تلحق بالقمر أبداً وذلك ألن لكل مـنهم وجهـة   

وهذا ما ال يفهم . بل إن الشمس والقمر يجريان في مسارين متوازيين. و موليهاـه

االعتراف بموازاة المسارين لذلك فإن تفسير المنتخب لم يستطع الهروب من . غيره

وال يمكن أن تدرك الشمس القمر، ألن كل " فقالوا تعليقاً على هذه اآلية. حول األرض

". منهما يجرى في أفالك متوازية فيستحيل أن يتقابال وتستحيل أن يسبق الليل النهار

 إنهم يقرون بأن أفالك الشمس والقمر متوازية وهذا الذي يقولوه يتناقض تماما مع

فكيـف تكـون   . قولهم بأن الشمس تجرى حول المجرة، والقمر يجرى حول األرض

أفالكهما متوازية؟ إن هذا التناقض والتخبط ليس من آيات القرآن، وإنما هـو مـن   

الفهم الخاطئ آلياته ولكي نعرف لماذا ال ينبغي للشمس أن تدرك القمر، فإننا يجـب  

وكُلٌّ في راك فنحن في حاجة لمعرفةأن نعرف معنى اإلدراك ولكي نعرف معنى اإلد

ونحبسي فَلَكما معناها.  

: هذا الجزء من اآلية ورد مرتين في القرآن كله هذه المرة فـي سـورة يـس   

وهو الَّـذي خَلَـقَ اللَّيـَل    في قوله تعالى)  33(واألخرى في سورة األنبياء اآلية 

  .لٌّ في فَلَك يسبحونوالنَّهار والشَّمس والْقَمر كُ

ففي هاتين اآليتين اجتمعت هذه المخلوقات األربع الليل والنهار والشمس والقمر، 

والفلك هو مدار دائري حـول األرض والفلكـة    .كُلٌّ في فَلَك يسبحونوقال تعالى

والسـباحة هـي   . وهي بكرة تدور حول قطب ثابـت . أيضا تطلق على فلكة المغزل

وبين . حركة في سهولة ويسر دون عائق، وهي نفس ما تقوم به الكائنات في الماءال

  .الفَلك والفُلك تشابه

وردت كلمة الفَلك مرتين اثنتين وذكر في كلتاهما الليل والنهار والشمس والقمر 

التـي  سبعةُ َأبحـرٍ مرات وذلك لتتناسب مع الـ 7أما الفُلك فقد ذكرت في القران 

  .ي القرآن والتي هي بالفعل في األرضوردت ف

والفُلك والفَلك كالهما ال يسير على األرض بل األول فـي المـاء والثـاني فـي     

وكالهما محمول . وكالهما يتحرك بقدرة اهللا وأمره. وكالهما يحيط باألرضالسماء،

 –والحركة في األرض اليابسة تسمى سـياحة  . بقدرة اهللا وتتحرك بعيد عن اليابسة

وكما أن الماء مستدير . بينما الحركة في الماء أو في السماء فتسمى سباحة –ياء بال
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والسباحة وإن كانـت تعنـى   . حول األرض فكذلك فلك السماء مستدير حول األرض

أمـا  . السير بسهولة ويسر، فهي بمعنى أدق تعنى العوم إذ السير يحتاج إلى أقـدام 

ركة المالئكة في نزولها من السماء إلـى  لذلك كانت حـ. السباحة فال تحتاج إلى ذلك

فالليـل والنهـار   . والسـابِحات سـبحا  األرض والعودة تسمى سباحة يقول تعالى 

  .والشمس والقمر يسبحون في أفالك حول األرض

ولكـن  . والشمس ال تدرك القمر، ولكن ال يعنى ذلك أن القمر دائما متقدم عليها

والقمر يدوران حول األرض سباحة، وإنه وإن كانت فالشمس . له معنىاإلدراك هنا

طريقة الجري أو الحركة واحدة وهي السباحة إال أن القمر فلكه أصغر وأضيق فـي  

محيطه من فلك الشمس، إذ أن القمر فلكه األول والشمس فكلها الرابع ومحيط الرابع 

يع منازلـه،  لذلك نجد القمر يدور في فلكه، وينزل جم. أكبر وأطول من محيط األول

أما الشمس فإنها تفعل نفس األشياء في . ويقطع أبراج السماء اإلثنى عشر في شهر

  .سنة لطول مدارها

فالقمر مداره أصغر من مدار الشمس، فدائما ما يسبق القمر إلى إنهاء دورتـه  

ه حتَّى ِإذَا َأدركَ:ول تعالىـيق. إلى دورة جديدة وهذا المعنى هو المفهوم من القرآن

وكذلك. نفس المعنى أيضاَأينَما تَكُونُوا يدرِككُّم الْموتُأي لحقه ووصل إليهالْغَرقُ

ال تَخْشَىكًا ورال تَخَافُ دوقولهكُونردى ِإنَّا لَموسم ابحانِ قَاَل َأصعمالْج اءا تَرفَلَم

.  

ع ما قطع من دورته، حتى ولـو  وعلى هذا فلن تلحق الشمس القمر في أن تقط

حاذته في السير، أو حتى تخطته فهي في الحقيقة لم تدركه، ألن القمر يكـون عنـد   

ذلك قد سبق الشمس ودار باألرض أكثر من دورات الشمس، ورغم أن الشمس آية 

النهار  والقمر آية الليل، ورغم أن القمر يسبق الشمس دائما أال أن الليل ال يمكن أن 

هي قدرة اهللا البالغة في أن جعل آيتي الليل والنهار مستقلتين عـن آيتـي   و. يسبق

  .الشمس والقمر

وما حال الشمس والقمر في هذا السباق أال كحال متسابقين في الجـري حـول   

إليه، أي هـو المجـاور   ) حارة(ملعب كرة قدم أحدهما يدور حول الملعب في أقرب 

وهما يدوران في هذا الوضـع عـدة   ) رةحا(واآلخر يجرى في أبعد . لدائرة الملعب

ساعات فإن المتسابق الذي يجرى في الحارة األولى يدور حول الملعب أكثر من مرة 
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بينما المتسابق األخر لم يتمكن من الدوران إال مرة أو مرتين، وهـو قـد يحـاذي    

المتسابق األول وقد يتخطاه، ولكنه لن يدركه أبداً وقد يكون أسرع منـه ألن دائـرة   

  .لمتسابق األول أضيق كثيرا من دائرة المتسابق اآلخرا

له وكذلك الحال مع الطائفين بالبيت الحرام فالذي يدور حول البيت وهو مالصق

ينهي طوافه سبع مـرات بينما الذي يدور من مكان بعيد ربما يكون قد دار دورتين 

ل أثناء طوافه ولكنه أو ثالثة أو أقل، وربما يتجـاوز هذا الطائف األخير الطائف األو

  .ال يكون قد أدركه

وأهل . أال يفهم من هذا التسابق أن الشمس تدور حول األرض، مثلها مثل القمر

إذن . الفلك يسلمون بدوران القمر حول األرض، والقرآن يخبرنا بأنهـما في تسابق

فاألمر واضح، ولكننا نصحح كمسلمين معلومات أهل الفلك ونقول بأن القمر يـدور  

  .ول األرض كل يوم وليس كل شهر، وكذلك تفعل الشمسح

  القمر تابع للشمس

من معلومات أهل الفلك الخاطئة أن القمر تابع لألرض يسير مع األرض حيثمـا  

سارت ويدور حولها حيثما دارت، والصحيح أن القمر تابع للشمس، وكالهما مسخر 

  .لألرض

ذلك، فكيف يكون القمر تابعـا  وكان ينبغي على علماء المسلمين اآلن أن يفهموا 

) 1(والشَّمسِ وضحاها :في قوله تعالى. لألرض وربهم قال أن القمر تابع للشمس

  .)2(والْقَمرِ ِإذَا تَالها 

وهذا هـو  . فاهللا تعالى يقسم بالشمس ونورها المتوهج، ويقسم بالقمر التابع لها

. شمس وليس يتلو األرض وال يتبعهـا فالقمر يتلو أي يتبع ال.. معنى اآلية  الواضح

وليس أيضا معنى اآلية أن ضوء القمر يتبع ويخلف ضوء الشمس، فاآلية ال تتحدث 

أبدا عن ذلك ولم تتحدث عن خلفة الضوء، كما أن الواقع يخالف هذا، إذ قـد نـرى   

فاآليـة ال  . القمر بالنهار والشمس ساطعة، وقد تغرب الشمس وال نرى للقمر ضوءا

  .ها بنور القمر، ولكن بجرم القمر ذاتهعالقة ل

  كيف يتلو القمر الشمس؟
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ليست تالوة القمر للشمس كما فهم البعض تالوة نور هذا لنور هـذه، وليسـت   

التالوة أيضا أن يطلع القمر بعد غروب الشمس فهو يطلع ويظهر قبل غروب الشمس 

فاألمر بـين  . ي للكلمةوهو المعنى اللغوي والشرع. ولكن التالوة هنا معناها  االتباع

االثنين أمر تبعية، وهو تماما كتبعية علماء المسلمين لعلماء الغرب سواء بسواء، أو 

  .باألصح شبرا بشبر وذراعا بذراع

فالقمر كذلك متبعا للشمس ومتتبعا لدورانها، وهو يدور بين يديها، أو خلفهـا،  

كي يكون قمرا ذو أهلة ول. وهو يستمد نوره منها، وهو بدون الشمس ال يعتبر قمرا

فالبد من دورانه حول األرض متتبعا الشمس، حتى لو سبقها، كالطفل يتبع أمه سواء 

فكـذلك  . سار خلفها أو أمامها، فعينه منها ووجهته وجهتها، وإال ضل عنها وضاع

القمر يتحرك ذهاباً وإياباً، سبقا وتأخراً، ولكنه بين يديها ال يضل عنها وال يتركهـا  

ه وإال يخسف، وهذا بخالف الشمس التي ال يتأثر وجودها بوجود القمر فهي تغيب عن

لذلك البد للقمر أن . موجودة وظاهرة في أوقات طلوعها سواء كان القمر أو لم يكن

يتبع الشمس حتى لو سبقها، وهذا األمر يتصور حال دوران القمر حول األرض في 

لشمس فهي بعيدة عن األرض وهـي  فلكه القريب من األرض وهو الفلك األول، أما ا

  .في الفلك الرابع

فقد اقتـرن ذكر القمر . لذلك نقول بأن القمر تابع للشمس وليس تابـع لألرض

وال الشَّـمس والْقَمـر  مرة ودائما ما يكون القمر بعد الشمس 15بذكـر الشمس 

ها ذكر القمر وال توجد آية واحدة اقترن في) القمر والشمس(توجد آيـة واحدة تقول 

  ).األرض والقمر(فلم نقــرأ مرة واحدة . بذكر األرض

  .فاألرض إذن ثابتة، والشمس تدور حولها، والقمر يدور أيضا تابعا للشمس

  األرض ليست تابعة للشمس

بينما كـان للسـموات  في َأربعة َأيامٍ سواء ِللساِئليناألرض الـتي خلقها اهللا

أصبحت في القرن العشرين أقل من ذرة في هذا الفضـاء، وهـي ال   السبع يومان، 

تتميز عن غيرها مـن ماليين األجرام السماوية أو باليينها، وأنها مجرد فـرد مـن   

أفراد المجموعة الشمسية التسعة، ال هي أكبـرهم وال أصـغرهم، وال أبعـدهم وال    

مس حيث ذهبـت وال  أقربهم، وأن الشمس تفضل عليها بمليون مرة، وأنها تتبع الش
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وال . هذه عقيدة المقدسـين للشـمس اآلن  . تنفك من أسرها كأنها هي المسخرة لها

  .تختلف كثيرا عن عقيدة عباد الشمس في أي مكان وأي زمان

وهذه هي نفسها عقيدة المؤمنين باهللا ورسوله وكتابه في الشمس، وهم يعلمون 

. قضة تماما للعقيـدة الصـحيحة  علم اليقين أن هذه العقيدة في الشمس مخالفة ومنا

ولكنهم مطمئنين لهذه العقيدة الوسطية بين تقديس الشمس وإسباغها بما ليس لها، 

وبين عبادة اهللا تعالى، وهي عقيدة لو ماتوا عليها سيكون موقفهم على الصراط يوم 

وموقفهم أمام اهللا محرجا للغاية وهم يرون الشمس التي . القيامة في غاية الصعوبة

  .غوا عليها صفات األلوهية مكورة، وملقى بها في النارأسب

األرض التي خلقها اهللا في أربعة أيام من أيام الخلق الستة ليست تابعة للشـمس  

ولم تشرف كاألرض بالخلق المباشر، ولكن  .كُنالتي  خلقت في لمح البصر بكلمة

ينَّا السماء الدنْيا بِمصـابِيح وحفْظًـا  وَأوحى في كُلِّ سماء َأمرها وزكما قال تعالى
وليست األرض فردا من أفراد المجموعة الشمسية، ألنه ليس هنـاك  . )12:فصلت(

والشـمس فـردا    -إن جاز التعبير  -مجموعة شمسية، بل هناك مجموعة سماوية 

ا زينة بأمر وكله. متميزا فيها مع الكواكب والنجوم، وكلها مسخرات بأمر اهللا لألرض

  .ومن اعتقد في غير ذلك فعقيدته باطلة. اهللا للسماء

  

  الظل دليل دوران الشمس

نعمة من أكبر النعم على المخلوقات، وآية من أكبر اآليات، ودليل علـى حركـة   

  .الشمس اليومية حول األرض من أكبر الدالالت

ـ      ؤمنينفألنها نعمة فهي ستكون من نعم الجنـة التـي عـدها وأعـدها اهللا للم

يالال ظَلظ ملُهخنُدو)57:النساء(.  

وهو آية من أكبر آيات اهللا، ألن اهللا تعالى ذكره من آيـاته الكبرى التي عـددها  

َألَم تَر ِإلَى ربك كَيفَ مد الظِّلَّ ولَو شَـاء  فــي سورة الفرقان وعد منها هذه اآلية

آيات ) 7(فقد ذكر تعالى في سورة الفرقان ا الشَّمس علَيه دِلياللَجعلَه ساكنًا ثُم جعلْنَ

من آيات الخلق بدأها بالظل ثم الليل ثم النهار ثم الرياح ثم الماء ثم مرج البحرين ثم 

 .وهـو الَّـذي  :وكونها بقوله. البشر وذكر قبل كل آية منها أنه تعالى الذي جعلها
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  .ه ذاته تعالىولكنه خص آية الظل بذكر

ُنًا ثاكس لَهعلَج شَاء لَوالظِّلَّ و دفَ مكَي كبِإلَى ر تَر ـَألَم  ـهلَيع سلْنَا الشَّمعج م

وهو الَّذي جعَل لَكُم اللَّيَل ِلباسا والنَّوم ) 46(ثُم قَبضنَاه ِإلَينَا قَبضا يسيرا ) 45(دِليال 

ا سنُشُور ارَل النَّهعجاتًا و47(ب (    ـهتمحر يـدي نـيا بشْرب احيَل الرسي َأرالَّذ وهو

ه بلْدةً ميتًا ونُسقيه مما خَلَقْنَا َأنْعامـا  ـِِلنُحيي ب) 48(وَأنزلْنَا من السماء ماء طَهورا 

) 50(ولَقَد صرفْنَاه بينَهم ِليذَّكَّروا فََأبى َأكْثَر النَّـاسِ ِإال كُفُـورا   ) 49(وَأنَاسي كَثيرا 

فَال تُطع الْكَافرِين وجاهدهم بِه جِهادا كَبِيرا ) 51(و شْئنَا لَبعثْنَا في كُلِّ قَرية نَذيرا ـَول

)52 (حالْب جري مالَّذ وهوهاتٌ وفُر ذْبذَا عنِ هيخًا ـرزرا بمنَهيَل بعجو اجُأج لْحذَا م

الْماء بشَرا فَجعلَه نَسبا وصهرا وكَان ربك وهو الَّذي خَلَقَ من) 53(وحجرا محجورا

  .قَديرا

ه من ذكـر جهالة الجـاهلين  لما فرغ سبحان:" يقول الشوكاني تفسيرا آلية الظل

وضاللهم، أتبعه بذكر طرف من دالئل التوحيد مع ما فيها من عظيم اإلنعام، فأولهـا  

ـ َألَم تَر ِإلَى ربك كَيفَ مد الظِّلَّاالستدالل بأحوال الظل فقال ذه الرؤيـة إمـا   ـوه

مده ربك، وإما بصرية، والمراد بها ألم تبصر إلى صنع ربك، أو ألم تبصر إلى كيف 

: قلبية بمعنى العلم، فإن الظل متغير، وكل متغير حادث، ولكل حادث موجد، والتقدير

ألم تر إلى الظل كيف مده ربك يعنى الظل من وقت اإلسفار إلى طلوع الشمس وهـو  

  .ظل ال شمس معه، وهو من غيبوبة الشمس إلى طلوعها

نه يرجع بعـد زوال الشـمس،   أل. الظل بالغداة، والفيء بالعشي: قال أبو عبيدة

  .سمى فيئا ألنه فاء من المشرق إلى جانب المغرب

والفيء ما نسخ الشـمس وحقيقـة   . الظل ما نسخته الشمس: وقال ابن السكيت

وهذا التوسط هو أعدل . الظل أنه أمر متوسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة

والضـوء الكامـل   . ها الحسألن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع وينفر عن. الطرفين

وظلٍّ بقوله. لقوته ينبهر الحس البصري ويؤذى بالتسخين، ولذلك وصفت الجنة به

وددمم.  

أي لو شاء اهللا سكونه لجعله ساكنا ثابتا دائمـاً   ولَو شَاء لَجعلَه ساكنًاوقوله

  .أو لو شاء لمنع الشمس الطلوع. مستقراً ال تنسخه الشمس
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أي جعلناها عالمة يستدل بها بأحوالها الظل ثُم جعلْنَا الشَّمس علَيه دِليالهوقول

وذلك ألن الظل يتبعها كما يتبع الدليل في الطريق من جهة أنه يزيد بهـا ويـنقص   

  .ويمتد ويتقلص

أي قبضنا ذلك الظل الممدود ومحوناه عنـد إيقـاع شـعاع     ثُم قَبضنَاهوقوله

  .موقعه بالتدريج حتى انتهي ذلك اإلظالل إلى العدم واالضمحاللالشمس 

وقيل المراد في اآلية أن الظل يبقى في األرض من طلوع الفجـر إلـى شـروق    

فإذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضاً مقبوضاً وخلفه فى هذا الجو شـعاع  ، الشمس

ـ . الشمس فأشرقت على األرض وعلى األشياء إلى وقت غروبها ت فلـيس  فإذا غرب

  .هناك ظــل

  .أن رجوع الظل إليه، كما أن حدوثه منــه: ومعنى إليناقَبضنَاه ِإلَينَاوقوله

أي على تدريج قليل، قليل، بقدر ارتفاع الشـمس، وقيـل    :قَبضا يسيراوقوله

  .انتهى كالم الشوكاني" أيضـا سريعا

وتعالى في بيانـه األدلـة    شرع سبحانه:" وقال ابن كثير في تفسيره لهذه اآلية

:الدالة على وجوده وقدرته التامة على خلق األشياء المختلفة والمتضادة، فقال تعالى

َّالظِّل دفَ مكَي كبِإلَى ر تَر َألَم.  

  .هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس: قال بن عباس ومجاهد

نًااكس لَهعلَج شَاء لَوو ال يزولأي دائما.  

يسـيرا و. أي الظل، وقيل الشمسثُم قَبضنَاه ِإلَينَا قَبضا يسيرا: وقوله تعالى
  .سريعا: أي سهال، قال ابن عباس

  .خفيا حتى ال يبقى في األرض ظل إال تحت سقف أو تحت شجرة: قال مجاهد

  .أن الشمس تطلع عليه لما عرف أي لوال ثُم جعلْنَا الشَّمس علَيه دِليالًوقوله

  .هـ. أ" تتلوه وتتبعه، حتى تأتي عليه كله: دليال: وقال قتادة

هذا ما فهمه السلف لآلية، فالظل هنا ليس مجرد ما يستره الحائط والشجرة من 

ه ولـم  ـمس وهي موجودة، بل هو الوقت الذي ذهب فيه الليل بظالمــشعاع الش
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  .مس بعدــتشرق فيه الش

دور لتحدث ذلك الظل ـلم السادة العلماء القائلين بأن األرض هي التي توحتى يع

فليسـت األرض إذن هـي الـدليل، بـل     ثُم جعلْنَا الشَّمس علَيه دِلياليقول تعالى

  أليس كذلك؟. والدليل هنا ال يمكن أن يكون ثابتا، وإال لم يكن دليال. الشمس

  .ن يكون الدليل ثابت؟ ال يمكنهل يجوز لغة، أو شرعاً، أو عرفا أ

ولكن ). ثم جعلنا الشمس عليه عالمة(ولو كانت األرض هي التي تدور لكانت اآلية 

  .أن تكون دليالً فالبد وأن تكون متحركة حول األرض

البد أن يتحرك : على أن الدليل. ولكي تطمئن قلوبكم أسوق لكم الدليل من القرآن

آيات لم يذكر غيرها في القرآن كله ورد فيهـا  ويسوق إلى ما يدل عليه، هذه سبع 

  :كلمة دليل بكل مشتقاتها

)1( ضِ تَْأكُُل منسـأتهةُ األرابِإال د هتولَى مع ملَّها دتَ موالْم هلَينَا عيا قَضفَلَم  

  )14:سبأ(

)2 ( لُّكْل َأده ما آدقَاَل ي طَانالشَّي هِإلَي سوسال    فَو لْـكمو الْخُلْـد ةرلَى شَـجع  

  )120:طه(يبلَى 

)3(       تَقَـر كَي كِإلَى ُأم نَاكعجفَر كْفُلُهي نلَى مع لُّكُمْل َأدفَتَقُوُل ه ي ُأخْتُكشِإذْ تَم  

 نزال تَحا ونُهيع)40:طـه(  

)4(رصفَب يهقُص هقَالَتْ ُألخْتو ونرشْعال ي مهنُبٍ وج نع تْ بِه)نَـا  ) 11مرحو

  لَـه مهو لَكُم كْفُلُونَهي تيلِ بلَى َأهع لُّكُمْل َأدُل فَقَالَتْ هقَب نم عاضرالْم هلَيع  

 ونحنَاص)القصص(  

)5(لَى رع لُّكُمــْل نَدوا هكَفَر ينقَاَل الَّذو    قـزمكُـلَّ م قْتُمـزِإذَا م ُئكُمنَبلٍ يج  

يددج ي خَلْقلَف ِإنَّكُم)7:سبأ(  

)6(      ٍـذَابٍ َأِلـيمع ـنم تُنجِـيكُم ةـارجلَـى تع لُّكُمْل َأدنُوا هَآم ينا الَّذها َأيي
  )10:الصف(

)7(ِّالظ دفَ مكَي كبِإلَى ر تَر َألَم هلَيع سلْنَا الشَّمعج نًا ثُماكس لَهعلَج شَاء لَولَّ و  

  ).45:الفرقان(دِليالً 
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: ذه اآليات السبع واضحة الداللة على أن الدليل البد أن يتحرك سـواء كـان  ـه

ـ الَّذين كَفَرواوُأخْتُكأو إنسانا دابةُ األرضِحيوان  أو  الشَّـيطَان نـأو ج

  .وليس في أي من هذه األدلة إال وهو يتحرك ليدل .الشَّمسماد  ـج

جماد أو حيوان، من اإلنس : وهذه اآليات السبع ذكـرت الدليـل من كل مخلوق

  .أو الجن، من المؤمن أو الكافر

  :ولكننا نلحظ أمرين هنا

رض وال لم يذكر النبات من ضمن األدلة، وذلك ألن النبات ثابـت فـي األ  : األول

  .ومن ثم فال يصلح دليال. يكون نباتا إال إذا ثبت في األرض

يا َأيها الَّذين َآمنُوا هْل َأدلُّكُم علَى تجارة تُنجِيكُم من عذَابٍاآلية السادسة: الثاني

فالخطاب هنا من اهللا تعالى، فكيف يكون دليال وهو تعالى مستوٍ على عرشـه؟   َأِليمٍ

واألمر ببساطة شديدة أن اهللا تعالى وهو مستوٍ على عرشـه  . بد للدليل من حركةوال

وهذا ما . أرسل رسله ليقوموا بهذا األمر ويكونوا أدلة للناس إلي ما يريده اهللا تعالى

َل رسـولَه بِالْهـدى   ـهو الَّذي َأرس:تبينه اآلية السابقة على هذه اآلية يقول تعالى

يا َأيها الَّذين َآمنُوا هـْل  ) 9(حقِّ ِليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشْرِكُون ودينِ الْ

  .)10(َأدلُّكُم علَى تجارة تُنجِيكُم من عذَابٍ َأِليمٍ 

إذن فقد كان الدليل للمؤمنين هو رسول اهللا الذي أرسله بهذه الرسالة ليدل الناس 

فرسله هم األدلة للناس وهم الذين يتحركون للتبليـغ  . على ما ينجيهم من عذاب اهللا

  .والداللة

والشـمس  . فكذلك األمر بالنسبة إلى الشمس التي هي أيضا تتحرك، بل تجـرى 

ليست دليال عادياً، بل إنها أقوى دليل مادي، فبها يضرب المثل على الـدليل البـين   

  .اقالنالواضح الذي ال يختلف عليه ع

أحسب أن أهـل الفلك والمنجمين وعلماء المسلمين القـائلين بـدوران األرض   

  .الشَّمس علَيه دِليالًيكفيهم هذا الدليل الذي هو كالشمس، ال بل هو

إن الظل على األرض ثابت ثم نشعر بحركته بالشمس، فالشمس دليل على حركة 

وعندما تتحرك الشمس قادمة سـريعا مـن    .الظل التي لوالها لكان الظل ثابتا بالفعل
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الشرق فأنها تسوق الظل الذي كان موجودا قبل شروقها أمامها، ويبقى هـذا الظـل   

مساقا مادامت السموات واألرض، ومادامت الشمس متحركة، وهي دليل على الظـل  

حتى كأنها تسير في وسطه، وذلك ألن الظل يكون موجوداً قبل شروق الشـمس أي  

فالظل أمام الشمس، والظل . ويكون موجودا أيضا بعد غروبها أي خلفها .أنه أمامها

فالشمس تصـنع ضـوءا ونـورا،    . خلف الشمس متحرك بحركتها، وهي ال تصنعه

ي في وسطه، ألنه ـله تحركه كلما تحركت، كأنها هودليل. ولكنها دليل على وجوده

  .رضفالشمس تدور حول األ ،قبل الشروق أمامها وبعد الغروب خلفها

* * * * *  
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  اختالف الليل و النھار

  .آية، ونعمة، ودليل

وكما ذكرنـا أن  . هكذا خلقهما اهللا. من أعظم آيات اهللا في الكون، الليل والنهار

الليل والنهار آيتان مستقلتان عن الشمس والقمر، وخلق مستقل عنهما، ال عالقـة  

 تعالى خلقهما في المرحلـة  وذكرنا أن اهللا. لوجودهما أو عدمهما بالشمس أو القمر

بينما الشمس والقمر مخلوقان قطعاً . األولى من مراحل الخلق وربما في اليوم األول

  .في اليوم األخير، وربما في الساعات األخيرة منه

فالليل والنهار هما الظلمة والنور، المخلوقان المستقالن اللذان سيبقيان حتى بعد 

واللذان يعمل فيهما المالئكة التي فـي السـموات،   . فناء الشمس والقمر يوم القيامة

يسبحون اللَّيَل والنَّهـار ال يفْتُـرون  رغم عدم وجود شمس أو قمر في السموات
ود شمس ـدم وجـللذان يعمل فيهما من في القبور لألموات، رغم عوا) 20:األنبياء(

لَيها غُدوا وعشيا ويوم تَقُوم السـاعةُ  النَّار يعرضون ع: أو قمر في األرض السفلي

واللذان يعمل فيهما النعيم ألهل الجنة، رغم عـدم و  . َأدخلُوا آَل فرعون َأشَد الْعذَابِ

ولَهم رِزقُهـم فيهـا بكْـرةً    : جود شمس أو قمر، أو حتى وجود سموات أو أرض

  .)62:مريم(وعشيا

خبرنا تعالى بأنه خلق الليل والنهار، كخلق مستقل في سورة األنعام وفي أول وأ

الْحمد ِللَّه الَّذي خَلَقَ السموات واألرض وجعـَل الظُّلُمـات   : آياتها حيث يقول تعالى

النُّورو أن أول األنعـام أول  " وهب بن منبه" وقد افتتحت التوراة بهذه اآلية كما قال

التوراة، وقد حدثت التوراة التي بأيدي أهل الكتاب اآلن أن الظلمات والنور خلقا في 

  .اليوم األول بينما الشمس والقمر قد خلقا في المرحلة األخيرة من مراحل الخلق

وقد فصل القرآن كيفية خلق الليل والنهار أوال فقال تعالى في سورة النازعـات  

خَلْقًا َأم َأشَد ا  َأَأنْتُمنَاهب اءم27(الس ( ااهوا فَسكَهمس فَعر)ـ ) 28 شَ لَيلَهـا  ـَوَأغْط

فبين اهللا تعالى أنه بمجرد فصل  )30(واألرض بعد ذَِلك دحاها) 29(وَأخْرج ضحاها 

السماء عن األرض، أظلم الليل وأخرج النهار، وذكرهما بأشد حاالتهما الغطش لليـل  

وذكرت اآليات . والضحى وهو أضوء أوقات النهار. الظلمة الحالكة التي كالعمىوهي 

  .ولم يكن ثم شمس وال قمر وال غيرهما بعد ذَِلك دحاهاأن األرض
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من أجل ذلك بدأ اهللا بذكر الليل و النهار عندما ذكر خلق هذه اآليات فـي اآليـة   

وهو الَّـذي خَلَـقَ اللَّيـَل    عز وجل الوحيدة في كل القرآن التي ذكرت خلقهم فقال 

ونحبسي ي فَلَككُلٌّ ف رالْقَمو سالشَّمو ارالنَّهو)33:األنبياء(.  

وجعلْنَا اللَّيَل والنَّهار آيتَينِكما أنه تعالى خصهما بالذكر في كونهما آيتين فقال 
في عدة ) الليل والنهار، والشمس والقمر(وقد اجتمعت اآليات األربعة  )12:اإلسراء(

وقد . اجتمعت فيها هذه المخلوقات األربع. آيات 9آيات بلغ مجموعها في كل القرآن 

  :آيات 7سبق ذكر الليل والنهار في 

)1 (  ٌّكُـل ـرالْقَمو سالشَّم خَّرسلِ وي اللَّيف ارالنَّه وِلجيارِ وي النَّهَل فاللَّي وِلجي  

  )13:فاطر(يجرِي ألجلٍ مسمى

)2(رالْقَمو سالشَّمو ارالنَّهُل واللَّي هاتآي نمو)37:فصلت(  

)3 (   ونحـبسي ـي فَلَـككُلٌّ ف رالْقَمو سالشَّمو ارالنَّهَل وي خَلَقَ اللَّيالَّذ وهو
  )33:األنبياء(

)4(اللَّي وِلجكُـلٌّ  ي ـرالْقَمو سالشَّم خَّرسلِ وي اللَّيف ارالنَّه وِلجيارِ وي النَّهَل ف  

  )29:لقمان(يجرِي ِإلَى َأجلٍ مسمى

)5 (رالْقَمو سالشَّمو ارالنَّهَل واللَّي لَكُم خَّرسو)12:النحل(  

)6 (ُطْلي ارَل النَّهي اللَّيغْشيرِهبَِأم اتخَّرسم ومالنُّجو رالْقَمو سالشَّميثًا وثح هب  

  )54:األعراف(

)7(  ٌّكُـل رالْقَمو سالشَّم خَّرسلِ ولَى اللَّيع ارالنَّه ركَويارِ ولَى النَّهَل عاللَّي ركَوي  

  ).5:الزمر(يجرِي ألجلٍ مسمى 

من آيات بينات يمتزج فيها الجمال باإلعجاز، والبيان والتفصيل، عن  ما أروعها

وكلهـم  . الليل والنهار والشمس والقمر، وجميعهم يسبحون، ويجرون، ويتسـابقون 

  .هذه اآليات لتدل داللة قاطعة على أن كل منهم متميز عن األخر بائن عنه. مسخرون

ضمن اآليات البـاهرات الدالـة    ولعظم آيتي الليل والنهار فإن اهللا تعالى ذكرهما

ِإن في خَلْق السموات واألرضِ واخْتالف اللَّيلِ والنَّهـارِ آليـات ألوِلـي    على قدرته 

:وفي سورة يونس قدم تعالى ذكر الليل والنهار على كل ما خلق فقال تعالىاأللْبابِ
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مارِ والنَّهلِ واللَّي الفي اخْتف مٍ     ِإنِلقَـو ـاتضِ آلياألرو اتوـمـي السف ا خَلَقَ اللَّه

  .يتَّقُون

والليل والنهار نعمة من أعظم نعم اهللا على خلقه التي ال تتم إال باختالف الليـل  

والنهار، والفائدة والمصلحة والنفع في اختالفهما، وتعاقبهما وولوجهما وتكورهمـا  

، وجريهما، وتسابقهما، وفي إغشاء الليل وسلخ وتقلبهما، وتسبيحهما، وتسخيرهما

  .لذلك أخبر تعالى أن فيهما آيات ألولى األلباب، ولقوم يوقنون. النهار

يخطئ في حق ربه، ويظلم نفسه من ينسخ كل هذه اآليات لليل والنهار ويلغـى  

  .وجودهما تماما عندما يقول أن الليل والنهار إنما يكونا بدوران األرض حول نفسها

ن لليل حاالت وأحوال، ال يمكن أن تأتى بمجرد دوران األرض حول نفسها أمام إ

  .فدوران األرض هذا ال يحدث ليال والنهاراً. الشمس الثابتة بالنسبة لها

كذلك ليست الشمس هي المحدثة لليل والنهار فيكون نهارا بوجودها وليال بغيابها 

تقالن فـي الخلـق ومسـتقالن فـي     إن الليل والنهار كما قلنا مس. ليس األمر كذلك

  .وسخَّر لَكُم اللَّيَل والنَّهار والشَّمس والْقَمر:فيقول تعالى. التسخير حول األرض

  :إنما جعلت الشمس عليه دليل، كما ورد بالعهد القديم

. وتكون عالمات لألعيـاد . لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل" 

  .ولتكن أنوار في جلد السماء لتضئ األرض. لأليام والسنينكمــا 

المنير األكبر لحكم النهار، والمنيـر   -وكان كذلك، وعمل اهللا المنيرين العظيمين 

وتحكم . وجعل اهللا في جلد السماء لتنير على األرض. والنجوم -األصغر لحكم الليل 

اهللا أنه حسن وكـان مسـاء   ورأى . ولتفصل بين النور والظلمة. على النهار والليل

  ".اليوم الرابع: وكان نهار

وهذه المعطيات متفقة جميعا مع معطيات القرآن والسنة، ال يختلفان معها إال في 

ذه األجرام السماوية تمت في اليومين األخيرين ـالوقت حيث ينص القرآن على أن ه

  .م السادسأي اليو. وبينت السنة أن ذلك تم في اليوم األخير منهما. للخلق

  :فقال تعالى. والليل والنهار نعمة ألن للناس فيهما شئون متباينة

 ااسَل ِلبلْنَا اللَّيعج10(و ( اشًاعم ارلْنَا النَّهعجو)11()النبأ(  
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هلفَض نم غَاُؤكُمتابارِ والنَّهلِ وبِاللَّي كُمنَامم هاتآي نمو)23:الروم(  

وا هرصبم ارالنَّهو يهكُنُوا فَل ِلتَساللَّي َل لَكُمعي جالَّذ)67:يونس(  

انًابسح رالْقَمو سالشَّمكَنًا وَل سَل اللَّيعجاحِ وبفَاِلقُ اإلص)96:األنعام(  

َا ِإلدمرَل ساللَّي كُملَيع َل اللَّهعج ِإن تُمَأيقُْل َأر    اللَّـه ـرغَي ِإلَـه نم ةاميمِ الْقوى ي

 ونعمَأفَال تَس اءيبِض يكُمْأتمِ ) 71(يوا ِإلَى يدمرس ارالنَّه كُملَيع َل اللَّهعج ِإن تُمَأيقُْل َأر

يهف كُنُونلٍ تَسبِلَي يكُمْأتي اللَّه رغَي ِإلَه نم ةاميونَ  الْقرص72(َأفَال تُب (  ـهتمحر نمو

ونتَشْكُر لَّكُملَعو هلفَض نتَغُوا مِلتَبو يهكُنُوا فِلتَس ارالنَّهَل واللَّي َل لَكُمعج)القصص.(  

وإن كان اهللا تعالى هو الذى خلق الليل والنهار خلقا مستقال، فإنه تعالى يجعلهما 

  :بحانهيختلفان يقول س

     اشُـكُور ادَأر َأو ـذَّكَّري َأن ادَأر ـنلْفَـةً ِلمخ ـارالنَّهَل وَل اللَّيعي جالَّذ وهو
  )62:الفرقان(

ِلي اللَّيف ارالنَّه وِلجيارِ وي النَّهَل فاللَّي وِلجي اللَّه بَِأن ذَِلك)61:الحج(  

َّالل اللَّه قَلِّبيارالنَّهَل وي)44:النور(  

ارالنَّهَل واللَّي رقَدي اللَّهو)20:المزمل.(  

  : يقـول اهللا تعـالى  :" قالوثبت في الصحيحين عن أبى هريرة عن رسول اهللا 

  .}أقلب الليل والنهار . وأنا الدهر بيدي األمر. يؤذيني ابن آدم ويسب الدهر {    

طَرفي عند الحديث عن بدء خلق الليل والنهار، وقلنا أن  وقد ذكرنا حدود النهار

لهما وقت يختلـف عـن طلـوع     )130:طه(وَأطْرافَ النَّهارِ) 114:هود(النَّهارِ

يتَبين لَكُم الْخَيطُ األبـيض مـن   الشـمس وغروبها، فالنهار يبدأ طرفه األول عندما 

وآخر النهار عند اختفاء الضـوء ودخـول    )187:البقرة(جرِالْخَيط األسود من الْفَ

غشـى  {: الظالم وروى ابن كثير عن بعضهم أنه إذا جاء الليل قال الرب جل  جالله

  .رواه ابن أبى حاتم }فالليل تهابه، والذي خلقه أحق أن يهابعبادي خلق عظيم،

ولكـن  . كذلكفليس دوران األرض هو الذي يحدث الليل والنهار وليست الشمس 

أما الشمس فإنها تدور فـي النهـار، وهـي    . اهللا تعالى هو الذي يخلفهما ويقلبهما

وليست األرض هي محدثتهما ألن األرض ثابتة، ال . عالمته كما أن القمر عالمة الليل
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  .دوران لها، وال حراك وال فعل وال تسخير وال حتى سجود

  أحوال الليل والنھار

دوران الليل والنهار حول األرض، حال ثبات األرض  وللذين في قلوبهم شك من 

. وليست هي التي تصنع الليـل والنهـار  . وأن الشمس تدور في النهار حول األرض

وللذين في قلوبهم مرض، فال يشعرون بقدرة اهللا، وينكرون يد اهللا التي تعمل لهـم  

ـ  الليل والنهار، وتمسك السموات واألرض، ار التـي  نعرض لهم أحوال الليل والنه

  :ذكرها تعالى في كتابه

  المحو واإلثبات

هارِ ـعلْنَا آيةَ النَّـَهار آيتَينِ فَمحونَا آيةَ اللَّيلِ وجـوجعلْنَا اللَّيَل والنَّيقول تعالى 

و ابسالْحو يننالس ددوا علَمِلتَعو كُمبر نتَغُوا فَضالً مةً ِلتَبرصبم   ـلْنَاهفَص ءكُلَّ شَـي

وال . فاهللا تعالى جعل الليل والنهار آيتين، وليس آية واحـدة  )12:اإلسراء(تَفْصيالً

  .يمكن للشمس أو األرض أن تصنعا اآليتين

ما في كال منهما من العجائب التي تحار في وصفها اإلفهام  : وآيتي الليل والنهار

فَمحونَا ومعنى . اإلنارة وسائر ما اشتمال عليها فيهما من اإلظالم وـولتعاقبهما وم

وهذا يعنى أن هذه الظلمة مجعولة، مصنوعة، . أي طمسناه فجعلناه مظلماًآيةَ اللَّيلِ

فالظلمة ليست فضاء أو عدم وإنما . بل هي جعل مستقل. ليست مجرد انعدام الضوء

  .هي مادة، ووجود وحالة كائنة

فهـل دوران األرض حـول   . أي منيرة آيةَ النَّهارِ مبصرةً وجعلْنَاوقوله تعالى

  نفسها يفعل ذلك؟

  التكوير

يكَور اللَّيَل علَى النَّهارِ ويكَور النَّهار علَى اللَّيلِ وسـخَّر الشَّـمس   ول تعالىـيق

رالْقَمو)النهار فهو سبحانه يأتي هذه اآلية تصف أمراً هللا تعالى مع الليل و )5:الزمر

بالليل فيكوره على النهار ومعلوم أن األرض كرة، وإن لم يكن معلوم فهـذه اآليـة   

تخبر بذلك، فهي ليست بيضاوية، وال كمثرية ولكنها مستديرة كالكرة، لذلك عنـدما  

... يغطى اهللا تعالى النهار بالليل فإنه عز وجل يكوره ثم يكور النهار على الليل وهكذا
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وال . تفعل ذلك األرض، وال تفعل ذلك الشمس، ولو كانت أيتهما تفعل ذلك لقال اهللاال 

َأمن يهديكُم في مانع من ذلك فقد أخبر تعالى أنه يهدى في ظلمات البر والبحر فقال

ولكنه تعالى في آية أخرى أخبر أنه يهدينا بالنجوم،  )63:النمل(ظُلُمات الْبر والْبحرِ

وهو الَّذي جعَل لَكُم النُّجوم ِلتَهتَدوا بِها فـي  ي أن النجوم هي وسيلة الهداية فقال أ

فلو كانت األرض هي التي تحدث الليل والنهـار  . )97:األنعام(ظُلُمات الْبر والْبحرِ

  .بدورانها  لقال تعالى ذلك

لنَّهار ِإن فـي ذَِلـك لَعبـرةً ألوِلـي األبصـارِ     يقَلِّب اللَّه اللَّيَل وا: وقال تعالى
واآلية واضحة أن الليل . فهذه اآلية تؤكد أن الذي يكور ويقلب هو اهللا ).44:النور(

والنهار ال يأتيان نتيجة دوران األرض والشمس ولكن نتيجة التكوير والتقليب الـذي  

وح اآلية ومعناها إال أن العبرة ـم وضـويا سبحان اهللا فرغ. ن اهللا عز وجلـيتم م

  .وقليل ما هم ألوِلي األبصارِفيـها

َألَم تَر َأن اللَّه يوِلج اللَّيَل في النَّهارِ ويوِلج النَّهـار فـي   ومثل ذلك قوله تعالى

هارِ ويوِلج النَّهار في اللَّيلِذَِلك بَِأن اللَّه يوِلج اللَّيَل في النَّوقوله )25:لقمان(اللَّيلِ
  .وقد ذكر الولوج في خمس آيات لم ينسب فيها إال هللا )61:الحج(

فالتكوير والتقليب ال يتم برفع هذا . ذا في ذاك وذاك في هذاـفاهللا تعالى يدخل ه

ولكن يتم ذلك بالتداخل بحيث يحل أحدهما مكان اآلخر بصورة رائعـة  . واإلتيان بذاك

رة، هي من أجمل المشاهد الكونية التي تتكرر كل يوم مرتين مرة بعـد الفجـر   ساح

بخفـة  ... رويـدا ... وكيف؟ أن الليل بظالمه يتخلل النهار رويدا. ومرة بعد الغروب

ونعومه وسرعة غير ملحوظة، وكيف تتغير ألوان السماء من أول  درجات الزرقـة  

من السواد ثـم تسـود بالفعـل،     األقرب للبياض حتى تصل إلى أعالها حتى تقترب

إن هـذا الجمـال وهـذا    . وعكس هذا يحدث بعد الفجر عندما يسفر الصبح ويتنفس

  .الجالل ال يحدثه إال اهللا ذو الجمال والجالل، وال تحدثه أبداً األرض

فليأخـذوا كـرة   . والذين ال يفقهون اآليات القرآنية، وال يبصرون اآليات الكونية

رة مظلمة ولينظروا هل يحدث أي تغير في الحجرة أو على ومصباحا صغيراً في حج

لن يكـون هنـاك أي تغييـر   . الكرة من دوران هذه الكرة أمام مصدر الضوء الثابت

أما لو حرك مصدر الضوء وثبتت الكرة ودار الضوء حولها فإن . يلحظ على اإلطالق

إنهـا  . ر وهكذاكل شيء أمامه سيتغير وسيحل النور محل الظالم، والظالم محل النو
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  ولكن أين المبصرون؟. وربى آليات

يغْشـي  : يصور لنا تعالى في مشهد مهيب كيف تتم عملية الولوج بهذه الكلمات

إن الليل هنا يحاول تغطية النهار بالدخول ،)54:األعراف(اللَّيَل النَّهار يطْلُبه حثيثًا

ن وصفها ولكنها تحس عند التأمل أو بأن يتخلله، وهي صورة تعجز الكلمات عفيه،

بعد الغروب كيف يتم التبديل واإلحالل من النور إلى الظلمة، من البياض إلى السواد، 

. ومن النهار إلى الليل، يتم تغطية القبة السماوية كلها بمساحتها الشاسعة، الواسعة

دقائق ال  يتم ذلك جميعه في -أمام أعيننا  –وتغطية األرض كلها بما فيها ومن فيها 

لقد تم األمر بسرعة كبيرة جدا ولكنها في نفس الوقت ال تدرك وال تصل إلى ساعة،

يشعر بها وكأن األمر تم خلسة رغم أننا ننظر ونتأمل ولكننا نفاجأ بأن الكـون كلـه   

  .أصبح أمامنا أسوداً معتماً

القـرآن   وهذا هو إعجـاز  يطْلُبه حثيثًاقولهإن هذا األمر السحري هو معنى 

فهذا الوصف لدخول الليل بهذه الطريقة السريعة وفـي  . وجمال اللغة التي أنزل بها

وال حتى كيـف تـم هـذا    نفس الوقت بصورة ناعمة حتى أننا لم نشعر بسرعتها،

  .اإلحالل، وال في أي لحظة من اللحظات تحديداً، تم هذا التبديل

فما كان ذلك وال يكون ولكن . إن دوران األرض ال يحدث هذا الجمال وهذا اإلبداع

  .هذا عمل الخالق، الجميل، البديع، الذي حرك الليل ذاته ليفعل ذلك

 واللَّيلِ ِإذَا يسـرِ هل الليل ذاته هو الذي تحرك وسار؟ نعم ولهذا يقول تعالى
  ).واألرض إذا دارت: (ولم يقل

  حاالت الليل السبع

حالله محل النهار، بل لقد ذكر كل حاالت لم يكتف القرآن بذكر الليل في دخوله وإ

حاالت، ذكرها تعالى في سبع آيات متشابهات في النسـق، والكلمـات    7الليل وهي 

  .والعرض. والحروف

)1(غْشَىلِ ِإذَا ياللَّيو  )1:الليل(  

)2(ِرسلِ ِإذَا ياللَّيو  )4:الفجر(  

)3 (ىجلِ ِإذَا ساللَّيو  )2:الضحى(  
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)4(وسعسلِ ِإذَا عاللَّي  )17:التكوير(  

)5 (قسا وملِ واللَّيو  )17: االنشقاق(  

)6 (ربلِ ِإذْ َأداللَّيو  )33:المدثر(  

)7 (اغْشَاهلِ ِإذَا ياللَّيو  )4:الشمس.(  

لقد عرض اهللا هذه اآليات جميعا بأسلوب القسم، واهللا تعالى ال يقسم إال ليؤكد لنا 

وحاالت الليل هذه ال يشعر بعظمتها إال أولوا . عالى عظم  المقسم به أو المقسم عليهت

  .األلباب

 13حرف ما عدا اآلية األولى  12كل آية . وجاءت كل آية منها في ثالث كلمات

هو نفس عدد ساعات الليل غالبا، لذلك لم  12ورقم . حرفا 14حرفا واآلية السابعة 

  .ألن الليل ينقص ويزيد. ونقصت اآلية السادسة حرفاً. ددتأت كل اآليات بنفس  الع

وبهذه اآليات السبع التي أقسم الجبار بها، تعرض أفعال الليل في األرض وفـي  

  .وأيضا في النهار. الشمس وفي الخالئق

  ).عسعس(وأيضا ) يسر: (أما فعل الليل في األرض فهو

  ).يغشاها: (وأما فعل الليل في الشمس فهو

  ).وسق(وأيضا ) سجى: (الليل في الخالئق فهووأما فعل 

  ).أدبر(وأيضا ) يغشى: (و أما فعل الليل في النهار فهو

ألنه تعالى الذي أعلن . وأحوال الليل هذه دليل على وجود اهللا، ودليل على قدرته

وإال فمـن  . وهي حقا آيات دالة عليه وأنه سبحانه موجـود . أنه الفاعل لها جميعا

. المؤمنين يقولون بأن الذي أوجدها هو دوران األرض حول نفسهاأوجدها؟ إن غير 

تَشَابهتْ قُلُوبهم قَد بينَّا اآليات ِلقَومٍ يوقنُونومؤمنو هذا العصر يقولون مثل قولهم 
وهي آيات دالة على قدرته وحكمته، وجماله، ولطفه، ورحمته، ووده، ) 118:البقرة(

ذلك إال اهللا؟ من الذي يقدر أن يفعل هذا  بالشمس، وبالنهار  فمن ذا الذي يقدر على

  وباألرض وبكل الخالئق؟ من؟

من هذا الذي يدبر الليل، ويسريه؟ من هذا الذي يغشى الشمس ويجليها؟ من هذا 
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الذي يفرض سلطانه وأحكامه على كل الناس وكل الخالئـق وال يقـدر أحـد علـى     

فَِإنَّها ال تَعمى األبصار ولَكن تَعمى الْقُلُوب دور؟ ـالخروج؟ من؟ أهي األرض التي ت

  .الَّتي في الصدورِ

. إن اآليات لتتحدث بإيجاز معجز عن فعل الليل في الكون بما فيـه، ومـن فيـه   

واللَّيـلِ ِإذَا  تتحـدث عن الليل وهو يدخل ويتخلل النهار ويحل محله: فاآلية األولى

فالليل هو . تتحدث عن سير الليل في األرض وليس دوران األرض: والثانية يغْشَى

تتحدث عن إظالم الليل : والثالثة. واللَّيلِ ِإذَا يسرِالذي يتحرك ويسير على األرض

تتحدث عـن فعـل   : والرابعة. لألرض، حتى تكون الحركة عليها في الليل بالعسعسة

عن لمه : والخامسة ِإذَا سجىئهالليل في الخالئق بسكونه وسكوته وصمته وهدو

، وضمه، وجمعه وحشره للخالئق والكائنات في أوكارهـا وأعشاشـها ومسـاكنها    

ـ : والسادسـة  .واللَّيلِ وما وسقوستره لكل شيء . ومستودعها ن انصـرافه  ـع

ـ : والسـابعة واللَّيلِ ِإذْ َأدبروتوليه تاركا األرض بمن فيها للنهار  يتـه  ن تغطـع

 إن هذا فعل الليل بأمر اهللا وتدبيره ِإذَا يغْشَاهالنورها الذي كانت تنشره في األرض

  .وليس األمر مجرد دوران لألرض ،

  سلخ الليل

  .)37:يس(وآيةٌ لَهم اللَّيُل نَسلَخُ منْه النَّهار فَِإذَا هم مظْلمونيقول تعالى 

ة، إن الليل مخلوق، يسلخ ويستخرج منـه، مـن   إنها صورة فريدة، وآية وحيد

جوفه، ومـن جرابه، ومن جلده النهار، فإذا ما انسلخ النهار، وخرج، كأنما الـروح  

ويبقى الغطاء والغشـاء، واللبـاس، يغطـى    . قد خرجت، فهو الموت، وهي الظلمة

لخها ال يضير الشاة س" ولكن كيف يعود النهار بعد السلخ والمثل العربي يقول. الكون

ليست هناك قوة في . فكيف يعود النهار مرة أخرى بعد عملية السلخ هذه" بعد ذبحها

يخْرِج :بحانهــهذا الكون تعيد الحياة إلى الميت إال قوة اهللا تعالى، وقدرته فهو س

يالْح نم تيالْم خْرِجمو تيالْم نم يالْح )95: األنعام.(  

  بقدرته أم األرض بدورانها؟أاهللا يفعل ذلك 

يقول إنك دعوتني إلـى جنـة   أن هرقل كتب إلى النبي : روى أحمد في مسنده

  فأين النار؟. عرضها السموات واألرض
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  ".سبحان اهللا فأين الليل إذا جاء النهار؟:" فقال 

أن يكون المعنى في ذلك أنه ): أحدهما(وهذا الرد يحتمل معنيين : يقول ابن كثير

زم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن ال يكون فـي مكـان، وإن كنـا ال    ال يل

أن يكـون  ): الثـاني . (وهذا أظهر. وكذلك النار تكون حيث شاء اهللا عز وجلنعلمه

المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانـب  

والنـار أسـفل   . وق السموات تحت العرشفكذلك الجنة، في أعلى عليين، ف. اآلخر

  .سافلين

  األرض أكبر من الشمس

وعلماء كل دين عندما أقنعوهم باطال بـال   ئنالقد غرر المنجمون الغربيون بعلما

نهائية الفضاء، وأن بيننا وبين األجرام السماوية ماليين السنين الضوئية وباليـين  

  .وبات العاديةوأن األرض ذرة في الكون، ال ترى بالتلسك. أيضا

ويقولون باطال، ألن . وهم يقولون باطال ألنهم لم يشهدوا خلق السموات واألرض

سَأصرِفُ عن آياتي الَّذين يتَكَبرون في األرضِ بِغَيـرِ الْحـقِّ   اهللا صرف عنهم آياته

الرشْد ال يتَّخذُوه سـبِيالً وِإن يـروا   وِإن يروا كُلَّ آية ال يْؤمنُوا بِها وِإن يروا سبِيَل 

     ينلــــا غَـافنْهكَـانُوا عنَـا واتوا بِآيكَـذَّب مبَِأنَّه بِيالً ذَِلكس ذُوهتَّخي بِيَل الغَيس
  ).146:األعراف(

مهما اسـتخدمت مـن وسـائل    : وآيات اهللا وعلمه ال تؤتى إال بإذن اهللا وإرادته

وال يحيطُون بِشَيء من ن تتحصل ذرة من العلم إال بمشيئة اهللاـدوات فلوأجهزة وأ

ا شَاءإال بِم هلْمع وشاء اهللا أن ال يعطى العلم إال للمتقين اللَّه كُملِّمعيو اتَّقُوا اللَّهو

يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّهو.  

اعتباطا، فقد أعطوا للشـمس بعضـا مـن     وطبقا لألرقام الهائلة التي يلقون بها

وأعطوا لألرض بعض اآلالف ألنها ال تساوى ذرة في هذا . الماليين، ألنهم ال يرونها

) مليون وثالثمائة وعشرين ألفـا (1320000فهم يقولون أن حجم الشمس . الكون

. بليـون سـنة   5.5بليون سنة، وستظل موجودة  4.5ن حجم األرض، وعمرهاـم

  .مليون كيلو متر 150عن األرض وأنها تبعد 

  .والشمس بهذا الحجم تعتبر نجما أقل من المتوسط بالنسبة لحجم النجوم
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كم في القطر  21كم يقل  12756أما األرض فإن قطرها االستوائي قدروه بنحو 

  .كم 40077أما محيطها نحو . القطبى لذلك فقالوا كمثرية

ها حلت محل اإلله المحرك الذي كان وكان البد أن يعطوا للشمس هذه األرقام، ألن

يحرك الكون من خارجه، ولكن رأوا أن الكون يحرك من داخله، والذي يحركه هـو  

وما يقولونه هو نفس مـا قالـه عبـاد    ". الجاذبية" الشمس بقدرة ذاتية فيها سموها

الشمس قديما، ونفس ما اسبغوه عليها من قدرة وحكمه، ولم يتميز هذا العصـر إال  

ولـم ال أليسـت   ، قام التي أعطوها للشمس  وهي بالطبع بالماليين المملينة في األر

  .د؟ اإلله الجدي

هـي نفـس   ) الشمس(ونفس العقيدة التي كان يعتقدها عباد الشمس في إلههم 

فالشمس فـي قلـب   . اآلن، سواء بسواء لم تزد إال في األرقامباهللا ن ؤمنيعقيدة الم

والمجموعة التي سموها الشمسـية  . زولـأن ي العالم، تحركه وتشده إليها وتمسكه

ياحسرةً علَـى  تقوم بأمر الشمس، وقدرتها، وتوجيهها إلى حيث ما شاءت الشمس

ادبالْع  تـم  . هكذا أصبح حال الشمس التي كانت قبل ذلك، مسخرة دائبـة، سـاجدة

مرحلة،وتم ذلك مرحلة،. تحويلها من عابدة إلى معبودة، ومن مسخرة إلى متحكمة

  .فقد ألغى لها السجود، ثم التسخير، ثم هي اآلن موصوفة بصفات اهللا عز وجل

فالشمس محكومة ال حاكمة، مسخرة باألمر حول . واألمر بخالف ما ذكروا تماما

  .كما أن األرض أكبر من الشمس. األرض وليست هي التي تشد الكواكب إليها

  ما دليلنا على ذلك؟

  .بل سنتلمس أدلتنا من معطياتنا الدينيةكشأننا لن نتحدث برأينا،

عندما تحدثنا عن بدء الخلق ذكرنا أن األرض استغرق خلقها أربعة أيام تماماً أما 

السموات السبع فقد استغرق خلقها يومين غير كاملين، أما الشمس والقمر وغيرهما 

جميعا  فساعة من اليوم السادس، وربما أقل من ساعة، ألنهم. من الكواكب والنجوم

فَقَضاهن سبع سموات في يومينِ وَأوحى في كُـلِّ  خلقوا باألمر وبكن كما قال تعالى 

  .)12:فصلت(سماء َأمرها وزينَّا السماء الدنْيا بِمصابِيح وحفْظًا

أشجار هل من العقل أن تكون األرض وبما عليها من بحار وأنهار وجبال و: أوال

غر من الشمس التي خلقت في دقائق لتكون مسخرة ـوغابات ونباتات وحيوانات أص
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  .لألرض

تطمئن النفس لتكرار ذكر األرض مع السموات مئات المـرات أن بينهمـا   : ثانيا

  .نسبة وتناسب ومن ثم فهي أكبر من الشمس

األرضِ َأكْبر من لَخَلْقُ السموات و)56(يقول تعالى في سورة غافر اآلية : ثالثا

ونلَمعالنَّاسِ ال ي َأكْثَر نلَكالنَّاسِ و خَلْق  واضح من خاتمة اآلية أن هذه المعلومة ال

وكان تعالى قـد ذكـر   ففي هذه اآلية يذكر تعالى أكبر المقاييس،. يعلمها أكثر الناس

ُل ذَرة في السموات وال فـي األرضِ وال  عاِلمِ الْغَيبِ ال يعزب عنْه مثْقَاأصغرها فقال

وكونه تعالى يضرب المثل بأكبر  )3:سبأ(َأصغَر من ذَِلك وال َأكْبر إال في كتَابٍ مبِينٍ

أي مضيفا األرض للسموات التي هي أكبر شيء فـي  السموات واألرضِمخلوقاته 

  .لشمس وإال لذكرت الشمس بدال من األرضكوننا فهذا يؤكد أن األرض أكبر من ا

عاِلمِ إذا فاألرض وحدة قياس كالسموات، ولكنها من أكبر الوحدات يقول تعالى

الْغَيبِ ال يعزب عنْه مثْقَاُل ذَرة في السموات وال في األرضِ وال َأصغَر من ذَِلـك وال  

  .فهذا يدل على أن األرض هي أكبر األجرام بعد السموات َأكْبر إال في كتَابٍ مبِينٍ

وكَذَِلك نُرِي ِإبـراهيم ملَكُـوتَ السـموات    :يقول تعالى في سورة األنعام: رابعاً

فَلَما  فَلَما جن علَيه اللَّيُل رَأى كَوكَبا قَاَل هذَا ربي) 75(واألرضِ وِليكُون من الْموقنينَ 

 ينلاآلف ب76(َأفََل قَاَل ال ُأح ( لَم ا َأفََل قَاَل لَِئني فَلَمبذَا رازِغًا قَاَل هب رَأى الْقَما رفَلَم

فَلَما رَأى الشَّمس بازِغَةً قَاَل هذَا ربـي  ) 77(يهدني ربي الَكُونَن من الْقَومِ الضالِّينَ 

ِإنِّي وجهتُ وجهِي ِللَّذي ) 78(ا َأكْبر فَلَما َأفَلَتْ قَاَل يا قَومِ ِإنِّي برِيء مما تُشْرِكُونَ هذَ

 ينشْرِكالْم نا َأنَا مميفًا ونح ضاألرو اتومالس 79(فَطَر(   إن إبراهيم عليه السـالم

ليس من موقف الشك بـل مـن منطلـق    يتحدث عن األجرام السماوية، واألرض، و

  .اليقين

بل إنه قد . فهو قد رأى ملكوت السموات واألرض فليس كالمه مجرد وجهة نظر

واأللوهية منتهى أمرها إلى اهللا وحـده  . رأى ملكـوت السموات واألرض رأى العين

هم أسلوب االستدالل الذي استخدمه مـع عبـاد   عولكنه استخدم م. في يقين إبراهيم

وقد كانت عبادة الكواكب منتشرة في بابل ولهـا معابـد   ومع عباد البشر،. ماألصنا

وبأسلوب فيه السخرية، والحط مـن آلهـتهم التـي    . فاستعمل معهم العقل والمنطق
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  .يعبدونها من دون اهللا

وقد تناولهـا  . في هذه اآلية نجد السموات واألرض، والشمس والقمر والكواكب

يبا تصاعديا، بادئا من الكواكب ومنتهيـا بالشـمس   إبراهيم حسب ترتيب حجمها ترت

ا في السماء، فأكبر مـن القمـر   ـأي أن الشمس أكبر م هذَا َأكْبر:التي قال عنها

  .ولكنها ليست أكبر من األرض المذكورة مع السموات. ومن الكواكب

في آية بديعة، محكمة، فريدة في نوعها، يذكر تعالى سـجود الكائنـات   : خامساً

يقول تعالى فـي سـورة   : ح دون أي لبسـر واضـو أمـوه. تبة ترتيبا تنازلياًمر

َألَم تَر َأن اللَّه يسجد لَه من في السموات ومن في األرضِ والشَّمس ): 18(الحج آية 

 نم يركَثو ابوالدو رالشَّجاُل والْجِبو ومالنُّجو رالْقَموذَابالْع هلَيقَّ عح يركَثالنَّاسِ و.  

ولو كان أحد في شـك مـن   . فهذا الترتيب ترتيبا تنازليا من األكبر إلى األصغر

وضع الشمس من حيث الترتيب الحجمي، فليضعها في أي مكان يشاء من اآلية، ولن 

  .يجد لها مكانا سوى ما هي فيه

آلية وردت بسورة الحج التي تكرر فيها والذي يؤكد لنا هذا الترتيب الصحيح أن ا

وهو أمر . ذكرت مرتبة ترتيبا زمنيا أو مكانيا، تنازليا أو تصاعدياذكر أمور وأشياء،

وهذه بعض األمثلة، وإال فالسورة كلها على : متالحظ في اآليات من أولها إلى آخرها

  .هذا النمط

ترتيبا زمنيا، حسـب   فأول اآليات ترتب ما ستحدثه زلزلة األرض الكبرى بالخلق

يوم تَرونَها ) 1(يا َأيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم ِإن زلْزلَةَ الساعة شَيء عظيم :ما سيحدث

تَذْهُل كُلُّ مرضعة عما َأرضعتْ وتَضع كُلُّ ذَات حملٍ حملَها وتَرى النَّاس سكَارى وما 

 مهيدشَد اللَّه ذَابع نلَكى وكَاربِس.  

يا َأيها النَّاس ِإن كُنْتُم في ريـبٍ مـن   ثم يذكر عز وجل ترتيب الخلق لإلنسان

يـرِ  الْبعث فَِإنَّا خَلَقْنَاكُم من تُرابٍ ثُم من نُطْفَة ثُم من علَقَة ثُم من مضغَة مخَلَّقَـة وغَ 

    فـالً ثُـمط كُمنُخْـرِج ى ثُممسلٍ مِإلَى َأج ا نَشَاءامِ محي األرف رنُقو لَكُم نيِلنُب خَلَّقَةم

عب نم لَمعال يرِ ِلكَيمذَلِ الْعِإلَى َأر دري نم نْكُممفي وتَوي نم نْكُممو كُملُغُوا َأشُدِلتَبلْمٍ  دع

وفي ترتيب عملية ). 5آية(دة ـوكل هذا الترتيب الذي ال ريب فيه في آية واح شَيًئا

ِإذَا َأنزلْنَا علَيها الْمـاء اهتَـزتْ وربـتْ    ـَوتَرى األرض هامدةً فالنبات يقول تعالى
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الساعةَ آتيةٌ ال ريب فيها وَأن  وَأنوعن الساعة يقول . ن كُلِّ زوجٍ بهِيجٍـِوَأنْبتَتْ م

وطَهـر بيتـي   :وترتيب أسباب تطهير البيت الحـرام  .ن في الْقُبورِـَاللَّه يبعثُ م

ودجكَّعِ السالرو ينالْقَاِئمو ينِللطَّاِئف. ثم رتب دور العبادة:   النَّـاس اللَّـه فْعال دلَوو

ضعابيركَث اللَّه ما اسيهف ذْكَري اجِدسماتٌ ولَوصو عبِيو عاموتْ صمدضٍ لَهعبِب مه . ثم

وقَوم ِإبراهيم وقَوم لُوط  )42(كَذَّبتْ قَبلَهم قَوم نُوحٍ وعاد وثَمودرتب األمم المكذبة

  .ب موسىوَأصحاب مدين وكُذِّ) 43(

لـذلك  . وهذا الترتيب هو الذي فهمه الصحابة والتابعيين وباقي السلف الصالحين

) 2(والْقَمرِ ِإذَا تَالها ) 1(والشَّمسِ وضحاها :في تفسير قوله تعالى: قال ابن تيمية

واألرضِ ومـا  ) 5(وما بنَاها  والسماء) 4(واللَّيلِ ِإذَا يغْشَاها ) 3(والنَّهارِ ِإذَا جالها 

  .)7(ونَفْسٍ وما سواها ) 6(طَحاها 

أقسم اهللا بالسماء واألرض والنفس ولم يذكر معهم فعال كمـا ذكـر مـع    :" قال

) 5(والسـماء ومـا بنَاهـا    :ر فاعلهـا ـولكن ذك، الشمس والقمر والليل والنهار 

ولم يقسم بفعل النفس ألنها تفعل . )7(ونَفْسٍ وما سواها ) 6(واألرضِ وما طَحاها 

  .البر والفجور وهو سبحانه ال يقسم إال بما هو معظم من مخلوقاته

وأما السماء واألرض فليس لهما فعل ظاهر يعظم في النفوس حتى يقسم بهما إال 

  .ما يظهر من الشمس والقمر، والليل والنهار

من الشمس والقمر والليل والنهـار، والـنفس أشـرف     والسماء واألرض أعظم

وكـان أقسـامه   . فكان القسم بصانع هذه األمور العظيمة مناسبا. الحيوان المخلوق

فتضـمن  . بصانعها تنبيها على أنه صانع ما فيها من الشمس والقمر والليل والنهار

ار والمنافع لبنى األقسام بصانع هذه المخلوقات، وبأعيانها، وما فيها من اآلث: الكالم

  .هـ. أ" آدم

رحمه اهللا وقد " ابن تيمية" وإنني هنا أسجل تقديري واحترامي لهذا األستاذ الجليل

له العلماء والمؤرخون وأصحاب كان الرجل عالماً في الفلك كعلمه في الشرع يشهد

" لذلك فكالمه نابع من العلم واإليمان وهما عمقـين بعيـدين لـم يصـلهما    . التراجم

  .الذي جاء بعد ابن تيمية بحوالي أربع قرون" يليوجال

وابن تيمية ذكر هنا معلومتين هامتين يعبران عن الفهم اإلسالمي لحقائق الكون 
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  :هما

أن السماء واألرض ليس لهما فعل ظاهر يعظم في النفوس كمـا للشـمس   ) 1(

  .والقمر والليل والنهار

  .لليل والنهارإن السماء واألرض اعظم من الشمس والقمر وا) 2(

فالمعطيات الدينية تقول بأن السماء واألرض ليس لهما أي فعل، ولننظـر إلـى   

سورة فلن نجد سورة واحدة باسم السماء أو األرض، بينما  114سور القرآن وهي 

نجد سور باسم الشمس والقمر والنجم والليل والضحى والفيل والنمل والبقرة والتين 

لسموات واألرض علي عظمهما وقدرهما فال دوران لهما وذلك ألن ا. والطور والحديد

  .وال فعل وال حركة إال أنهما يقالن المخلوقات جميعاً

  :إذن فأحجام المخلوقات كما رتبها اهللا في سورة الحج وهي كالتالي

فالنجوم، فالجبـال، فالشـجر، فالـدواب،    السموات، فاألرض، فالشمس، فالقمر،

  .فالناس

  معلومات أرضية

ما قاله التجريبيون عن األرض جانباً، وسواء أكانوا فلكيين أو منجمين أو  لنترك

. فلم يـر واحد منهم األرض وهـي تخلـق  . أو طبيعيين أو رياضيين. طبوغرافيين

ونحن لم نراها، وال نقول بما رأيناه، فلم نر إال ما أرانا اهللا من اآليات، ولكننا سنقول 

وصلنا بحمد اهللا وعونـه وإرادتـه إلـى هـذه     وقد ت. ما يقوله اإلسالم عن األرض

  :المعلومات التي استقيناها كلها من الدين

استغرق خلقها أربعة أيـام، يومـان لخلـق    : األرض من أول مخلوقات اهللا) 1(

ولم تخلق كما قالوا فـي باليـين   . ويومان لخلق ما فيها من منافع ومصالح. جرمها

  .باليين 10السنين، عدوها 

  ولكنها خلقت بعد خلق اللـوح   . لى وجه التحديد متى خلقت األرضال يعلم ع) 2(

القدر ولـيس عمـر    ةوتوافق بدء خلقها مع ليل. المحفوظ والقلم بخمسين ألف سنه

بليون سنه بعدما تكونت ولكن المؤكد  4.5األرض كما يقولون باليين السنين عدوها 

بليون  5.5يس كما قالوا بعد أما نهايتها فل. أن عمرها ال يبلغ عدة آالف من السنين
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ولكن المؤكد أنها . سنه ولكن ال يعلم أحد متى ستنتهي فهو من أول الغيبيات الخمس

والحق أن عمر األرض قد  .وزلزلتها ثم تبديلها. بدكها ورجها. ستنتهي يوم القيامة

  .بقي منه بضع مئات من السنين إن لم يكن عشرات 

أي . ز الكون وفوقها سبع سموات بكثفهااألرض هي أسفل سافلين وهي مرك) 3(

مليون  7وبيننا وبينها حوالي . وأرضنا هي السابعة وسماؤنا هي األولى. بأرضياتها

، وال مشـطوفة  ، ال بيضـاوية رة ادوهي كاملة االسـت ). مسيرة خمسمائة عام(كم 

  .، ولكنها كروية تماماًالقطبين وال كمثرية

واليابس مقسـم  .  مقدار الربع فهو يابسإال. واألرض يغطي معظمها الماء) 4(

  :إلى سبع قارات وهي التي نسميها

    اــــأورب) 3(  آسيا  ) 2(  أفريقيا) 1(

  أمريكا الجنوبية) 6(  أمريكا الشمالية) 5(  استراليا   ) 4(

  .القارة القطبية الجنوبية) 7(

فهو الذي ) يطالبحر المح(أما بقية الماء واسمه . ويتخلل هذا اليابس سبعة أبحر

  .يقابل اليابس من الجهة األخرى ويحيط به من كل اتجاه

وبمـا أن  . كم 40077كيلو متر وليس كما يقولون   43200محيط األرض ) 5(

  .كم 120فتكون المسافة بين كل درجتين . درجة 360األرض دائرة فهي 

اً صحيحا أما القطر فال يهم أن يكون رقم. المهم في األرض دقة محيطها واكتماله

مكتمال ألن األرض هي مركز ويحيط بها كل شيء ويدور حولها كل شيء ومن ثـم  

أما باقي . كم 43200= 120× 360فكان البد أن يكون المحيط منضبطا وتاما فهو 

األجرام السماوية فالمهم فيها القطر ألنها تدور حول محيط األرض، وسـنرى دقـة   

  .بخالف محيطاتهاأقطارها، وأنها أرقام صحيحة مكتملة 

أمـا  . قسمت األرض تقسيما ذهنيا، فرضياً إلى خطوط طول وخطوط عرض) 6(

    .دائرة 180تدور بالكرة األرضية، تمثل . خطوط العرض فهي خطوط أفقية، متوازية

ويقسم األرض إلى نصفين متساويين خط يسمى بخط االسـتواء وهـو يـدور    

وتزداد األرقام شماالً وجنوبـاً  ) صفر(قم باألرض من نصفها وأعطى لهذا المدار الر
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وتسمى نقطـة  ) 90(بزيادة الدوائر العرضية حتى آخر نقطة شماال وأعطى لها رقم 

  .وآخر نقطة في جنوب الكرة مثلها وتسمى نقطة القطب الجنوبي. القطب الشمالي

وأعطى لبعض الدوائر األخرى أسماء عالوة على األرقام، فهناك مدار السرطان 

ومدار آخـر مماثـل   . عرض 22.75مدار شمال مدار االستواء وهو عند خط وهو 

  .جنوباً 22.75جنوبه ويسمى مدار الجدي وهو عند خط عرض 

شماال وجنوبـاً   23.5وهذه هي الدرجات الصحيحة للمدارين وليس كما يقولون 

 وهناك أيضا الدائرة القطبية الشمالية وأخرى جنوبيـة عنـد  . وسنثبت ذلك بإذن اهللا

  .شمال وجنوب 67.25خطى عرض 

فقد قسمت األرض أيضا إلى خطوط طول متساوية قدرها . أما خطوط الطول) 7(

وبهـذه  . خط بعدد درجات الدائرة، حيث يكون بين كل خط وآخر درجة واحدة 360

والمسـافة بـين الدرجـة    . الخطوط جميعها يحدد الزمان والمكان بدقة على األرض

  .خط ساعة كاملة15بحيث يكون لكل . دقائق زماناً 4كم مكاناً و 120واألخرى 

) عصر النهضـة (وهذه الخطوط لم يحددها رجال الفضاء وال رواد عصر اإللحاد 

وإنما هي خطوط معروفة منذ آالف السنين، وليس تحديدها وتقسيمها بهذا من صنع 

  .البشر بل هو تقسيم وتحديد إلهي سنثبت ذلك في حينه بإذن اهللا

. ام هذه الخطوط هي التي تم تحديدها في أواخر القرن التاسع عشـر غير أن أرق

في جرينتش القريبة من لندن وكان ضـمن   1884وقد انعقد المؤتمر الجغرافي سنة 

فاختاروا الخط الذي يمـر  . أعمال هذا المؤتمر تحديد خط طول ليكون هو خط الصفر

هو الخط الرئيسي الـذي   على قرية جرينتش تيمنا بمكان االنعقاد وجعلوا هذا الخط

له رقم صفر وأصبح هو الذي يقسم الكرة األرضية، حيث تبدأ األعـداد مـن   أعطى

  .180oيمينه ومن شماله لتنتهي جميعا بخط طول 

وقد جاء اختيار هذا الخط بالذات ليكون الخط الرئيسي ألن إنجلترا كانت آنـذاك  

هو الخط الرئيسـي طبقـا   ولكن الحقيقة أن هذا ليس . سيدة األرض ليس غير ذلك

وإنما كان هناك خط رباني هام ينبغي علـى  . للتقسيم اإللهي لخطوط الطول والعرض

ولكن علماء المسلمين ال حول لهـم  . علماء المسلمين أن يتمسكوا به ألنه هو الحق

  .وال طول
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  خط الصفر مكة المكرمة

ولو كان هناك . ال تعصبا مليا ولكن هذا هو الحق المبينوليس هذا عاطفة دينية 

إنصاف لما كان أمام المؤمنين والكافرين سوى هذا الخط الذي يمر بمكـة المكرمـة   

ليكون هو الخط الرئيسي الذي تتفرع منه الخطوط يمينا وشـماال فمكـة، والكعبـة    

تحديدا هي التي تتوسط األرض وسنسوق للمؤمنين أدلـة مـن الكتـاب والسـنة،     

  .خرائط الجغرافيوسنسوق للكافرين أدلة من أطلس ال

  :أما أدلة الكتاب

  :فهي قوله تعالى

الَهوح نمى والْقُر ُأم رِلتُنذو)فهذا األمر نزل مرتين ) 7:، الشورى92:األنعام

فهي األم واألصل واألسـاس  ) مكة المكرمة(والمقصـودة بأم القرى هي  .في آيتين

أي الكتاب الرئيسي الذي يتفـرع   )أم الكتاب(كقول تعـالى . ومن حولها متفرع منها

وكما أن األم هي األصل الذي يتفرع منه كل األفرع فكذلك . منه وينسخ منه كل الكتب

توحي بتوسط مكة تماماً يؤيد هذا أيضا قولـــه   من حولَهامكة هي األم وكلمة 

  :تعالى

 اءدطًا ِلتَكُونُوا شُهسةً وُأم لْنَاكُمعج كَذَِلكـَعو  كُملَـيوُل عسالر كُونيلَى النَّاسِ و

  .)143:البقرة(شَهِيدا

ومكة هي أعظم القرى ألنها محل البيت الحرام الذي جعلـه اهللا لكـل النـاس،    

وهذا يعنى أن البيت . وهو قبلة المسلمين في كل مكان. فوضعه تعالى وسط األرض

البيت المعمور الذي فـي السـماء   الذي فوقه . الحرام تحديدا هو نقطة مركز األرض

  .ولو خر لخر عليه

وعندما يتحدث القرآن عن المشرق أو المغرب فإنما يحدد هما من مكة المكرمة 

وهو ما رأيناه عندما تحدث عن مطلع الشمس ومغربها الـذان وصـل اليهمـا ذو    

القرنين، وعندما أخبر سبحانه وتعالى عن األرض التي أورثها لبني إسـرائيل فقـد   

137حددها من الخط الذي يمر بمكة المكرمة فقال تعالى في سورة األعراف اآليـة  

   ـايهكْنَـا فاري با الَّتهغَارِبمضِ وشَارِقَ اَألرم فُونعتَضسكَانُوا ي ينالَّذ مثْنَا الْقَورَأوو

والمقصود بمشارق األرض  ما صبروا وتَمتْ كَلمةُ ربك الْحسنَى علَى بني ِإسراِئيَل بِ
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ومغاربها هي أرض الشام وما حولها، ونحن نعلم أن أرض الشام ليست في شـرق  

األرض والفي غربها، وإنما هي في وسطها، هذا بالنسبة لمعلوماتنا الحديثة، ولكـن  

القرآن يخبرنا أن الخط المار بمكة المكرمة ينصف األرض الى نصفين، نصف مشرق 

ر مغرب، وحيث أن الشام وما حولها يمر بها هذا الخط فإنه يجعلها بين المشرق وآخ

أنه أخبرعن أهل  الشـام  والمغرب، وفي الحديث الذي رواه مسلم عن رسول اهللا 

قـال  . "اليزال أهل المغرب ظاهرين اليضرهم من خالفهم حتى تقوم السـاعة ": فقال

هم كما قال اإلمام أحمـد  : وقال بن تيمبة .أهل المغرب هم أهل الشام: أحمد بن حنبل

  :لوجهين

  .ان في سائر الحديث بيان أنهم أهل الشام: أحدهما

هم أهل الشام ومن يغرب  "أهل المغرب "وأهل مدينته فيأن لغة النبي : الثاني

  .عنهم كما أن لغتهم في أهل الشرق هم أهل نجد والعراق ومن يشرق عنهم

  .بما كان غرباً وشرقاً له بالمدينة فاالعتبار في كالم النبي 

إذن فالمدينة المنورة على ساكنها الصالة والسالم هي ومكة على خـط الصـفر   

  ..الذي يقاس به

بحسابنا نحن هي من بـالد الشـرق   ) فلسطين ولبنان واألردن وسوريا(والشام 

ولكن بحساب الشرع هي مـن بـالد   . وتحديداً الشرق األوسط إلنها شرق جرينيتش

فكل ما كان غرب مكة والمدينة فالغرب، وكل مـا  . لغرب إلنها غرب مكة والمدينةا

  .كان مشرقهما فالشرق

فمكة أم القري من تحتها دحيت األرض، والشـام إليها يحشر الناس، فمكة مبدأ 

من مكة إلي بيت المقـدس فـي   لذلك أسري برسول اهللا . والشام معاد في الخلق

دينه من مكة، وكمال دينه وظهوره وتمامه حتى مملكـة  ألن مبعثه ومخرج . الشام

  ).انتهى كالم ابن تيمية. (المهدي بالشام

يحدد المكان أو الزمان على األرض بمكة والمدينة  من أجل ذلك كان رسول اهللا 

  .وهما على خط الصفر

وهناك حديث أخر أشكل على كثير من العلماء ويسمي بحـديث النـزول، وهـو    
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إلـي   -تبارك وتعـالى   -ينزل ربنا  ":اتر يقول فيه رسول اهللا حديث صحيح متو

أو مسـتغفر؟  . هل من داعٍ؟ فاستجب لـه : فيقول. السماء الدنيا في ثلث الليل اآلخر

  ."حتى يطلع الفجر. فأغفر له

وقّتَ النزول بالثلث اآلخر من الليل ومعروف  لقد أثير هنا تساؤل أن رسول اهللا 

كان إلي آخر مما يلزم أن يكون الليل دائما، ويكون الرب دائما أن الليل ينتقل مـن م

وال يحل هذا اإلشكال إال إذا عرفنا أن المقصود بالليل هنا ليس هو ليـل  . من السماء

هـذا فضـالً عـن    . األرض كلها وأنما ليل خط الصفر أي ليل مكة المكرمة تحديـداً 

العرش منه مـع نزولـه إلـى     اعتقادنا بأنه تعالى ال يـزال فوق العرش، وال يخلو

السماء الدنيا، وال يكون العرش فوقه، وليس نزوله كنزول إجسـام بنـى أدم مـن    

  .السطح إلي األرض  بحيث يكون السقف فوقهم، بل اهللا منزه عن ذلك

وبنفس توقيت ليل مكة المكرمة ينزل ربنا تبارك وتعالى إلي السماء الدنيا يباهي 

كما . }انظروا إلي عبادي اتوني شعثا غبرا{: ــولكة ويقــــبأهل عرفة المالئ

  .ورد عن رسول اهللا 

  :أما أدلة السنة

وِلتُنذر ُأم د روى عبد الرازق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في قولهـفق

وروى عن عطاء بن دينار . وبلغني أن األرض دحيت من مكة. هي مكة: قال الْقُرى

  .نحوه

  .بالمدينةيمر أيضا بقبر رسول اهللا  وهو الخط الذي

فهذا الخط يمر إذن بالحرمين الشريفين، ويقابل في نفس الوقت البيت المعمـور  

  .الذي في السماء السابعة

أيترك علماء المسلمين هذا الخط ويتخذوا من عزبة أو كفـر جـرينتش مركـزا    

  .لألرض
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لـو نظرنا في أطلس الخرائط لوجدنا مكة المكرمة تتوسط العالم شـرقا وغربـا   

وإذا وضعنا القارتين األمريكيتين بجوار قارتي أوربا وأفريقيـا أي  . وشماال وجنوبا

ابسة تماما ضممنا القارات األربع لتعود لوضعها قبـل الطحو فسنجد مكة تتوسط الي

التي يقسم خطهـا العـالم إلـى الثلـث     ) عزبة جرينتش(من كل الجهات، على غير 

  .وجرينتش كما هو واضح أقصى الشمال من العالم. والثلثين

كذلك نرى خط السرطان الذي يتوسط األرض اليابسة يمر بين مكـة والمدينـة   

شرق ) 40o(و اآلن تماما  عالوة على ذلك فإن الخط الطولي المار بمكة المكرمة وه

جرينتش هو خط يمر بأرض الحضارات القديمة واألديان الثالثة الموجودة في األرض 

كما أن هذا الخط هو أقرب خطـوط األرض لـألرض   .جميعا والتي مصدرها السماء

  .المقدسة بفلسطين

وأخيرا فهذا الخط المار بمكة المكرمة هو الخط الفاصل بين قارتي أسيا وأفريقيا، 

فمكة هي . لذا على علماء األرض تصحيح الوضع في هذا األمر أيضا.يا وأورباوأس

الخط الرئيسي وأما األمر الذي هو في غـاية األهمية والذي يحتم علينا تغيير خـط  

هو مستقر الشمس الذي هو مقابل تماما لمكـة مـن   . الصفر من جرينتش إلى مكة

  .الجهة المقابلة من األرض

  أين المستقر؟

 )38:يـس (والشَّمس تَجرِي ِلمستَقَر لَها ذَِلك تَقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ:تعالىيقول 

لهذه اآلية وتبيانه لمعنى المستقر، وماذا تفعـل فيـه   وقد ذكرنا شرح رسول اهللا 

تـدرى  " ا قال ألبي ذر حين غربت الشمسـفيما رواه البخاري عنه عندم. الشمس

فإنها تذهب حتى تسجد تحـت العـرش   :" الـق. هللا ورسوله أعلمقلت ا" أين تذهب؟

ويقال ارجعي من حيث جئـت،  . ويوشك أن تسجد فال يؤذن لها. فتستأذن فيؤذن لها

والشَّمس تَجرِي ِلمستَقَر لَها ذَِلك تَقْدير الْعزِيـزِ  فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى 

وهو في المحيط . ير للمكان الذي تذهب فيه الشمس حتى تسجدوذكرنا شرح ابن كث.الْعليمِ

مع خط  140الهادي فوق خط االستواء، وفي المكان الذي يقابل مكة المكرمة، وهو التقاء خط 

  .االستواء

  



  

405

  

  

  

  

  

  هنا صورة



  

406

  معلومات شمسية

ولـم  . الشمس خلقت في الساعات األخيرة من اليوم السادس من أيام الخلق) 1(

فكانت، عمرها من عمر األرض إال أنها تصـغر  .. رض، ولكنها خلقت بكنتخلق كاأل

  .وستنتهي أيضا مع األرض في يوم واحد. عنها بستة أيام

وهي تدور حول األرض كل . والشمس ليست كروية وإنما هي كقرص الرحى) 2(

أربعة مليون وثالثمائة وعشـرون  (كم  4320000يوم في مدار دائري تماما طوله 

  ).ألف كم

وتبعـد  . كـم تقريبـاً  14000كم بينما يبلغ قطر األرض 9000قطر الشمس ) 3(

ستمائة وسبعة وثمانون ألـف كـم   (كم  687272.72الشمس عن األرض بمسافة 

  ).ومائتان واثنين وسبعين كم وسبعمائة وعشرين مترا

سـاعة،  / كم  180000ساعة بسرعة  24وم ـتقطع الشمس مدارها في ي) 4(

  .دقيقة كل يوم 2.45ل يوم لتسجد حوالي ـوتقف ك. ث/ كم  50دقيقة،/ كم  3000

فإنها تشغل ) أو الشروق(عندما تكون الشمس في األفق أي متأهبة للغروب ) 5(

قرصا متجاورين متماسـين فسـتحيط    480درجة أي أننا لو وضعنا  4/3بقرصها 

ماما ألن قـرص  قرصا ت 360ولو فعلنا ذلك بالقمر فإننا سنحتاج إلى . باألرض تماما

كذلك يستغرق قرص الشمس . القمر عندما يكون مماس لألفق فهو يشغل درجة تماما

  .دقائق 4دقائق، أما القمر فيستغرق اختفاء قرصه من األفق  3لكي يختفي من األفق 

تدور الشمس في الفلك الرابع حول األرض بينما القمـر فـي الفلـك األول    ) 6(

  .رة في الفلك الثالثوعطارد في الفلك الثاني، الزه

 4320000(ـدار الشـمس  ـإلى م) مـك 43200(بة محيط األرض ــنس) 7(

  .100: 1هو  ) كم

  .دقائق كما يقولون 8وال يستغرق . يصل ضوء الشمس إلينا في لمح البصر) 8(

وكالهما يقع عنـد خطـى   ) السرطان والجدي(تتحرك الشمس بين المدارين ) 9(

تطلع الشمس بينهمـا ذهابـا    45.5oومجموعهما . شمال وجنوب االستواء 22.75

من اليوم هي , 62يوم، تزيد عليها  364آخرين لتتم سنتها  182مطلعا وإيابا  182
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  .دقيقة 2.45إجمالي مدة سجودها كل يوم 

 182وحيث  أن الشـمس تطلـع   . يوما 365, 25وليس كما يقولون أن سنتها 

فإن ذلك يعنى أنها تقطع كل ) لمدارينما بين ا(45.5oمطلع في نصف السنة متخطية 

  .كم 30درجة أي  ربعيوم 

  عالقة الشمس بالقارات

السرطان شـماال  (رين ابما أن الشمس يكون طلوعها الدائب طول السنة بين المد

  :فإن في أثرها في القارات السبع آلية، بل آيات) والجدي جنوبا 

بـل  . مر عليها جميع المداراتفقارة أفريقيا هي الوحيدة بين القارات التي ي -أ 

هذه المدارات الثالثة لتقسم القارة تقسيما دقيقا حكيما مما يوحي بأن يد القدرة قـد  

حيث يمر خط االستواء في منتصفها فيقسمها نصفين بالتساوي، . عملت هذا التقسيم

بينما المداران يسويان طرفيها الشمالي والجنوبي، حيث تكون المسافة شمال مـدار  

  .لمسافة في جنوب مدار الجديلرطان مساويا تماما الس

فآسيا يمـر  . ن يمر عليها مداران هما آسيا وأمريكا الجنوبيةاثم هناك قارت -ب 

أما أمريكا الجنوبية فيمـر  . طان، وأقصى الجنوب خط االستواءرجنوبها مدار  السب

  .وسطها مدار الجدي وشمالها خط االستواء

هـا  أمريكا الشمالية يمر بجنوب. منهما مدار واحد ن يمر بكليوهناك قارت –جـ 

  .)الجدي(ها مداراستراليا يمر بوسطو ).السرطان(مدار 

وهناك قارة وحيدة ال يمر عليها أي مدار من مدارات الشمس وهـي قـارة    -د 

وأثـر ذلـك   . أوربا التي ال يصل إليها إال أشعتها فقط طول العام على معظم أجزائها

  .ة سكانهاأيضا على لون بشر

، وهي فضـال  )انتاركتيكا(ثم أخيرا القارة السابعة وهي القطبية الجنوبية  -هـ 

لذلك فهي . عن بعدها عن المدارات فإن أشعة الشمس ال تصيبها إال نصف عام فقط

  .قارة جليدية

  ملخص مدارات الشمس في القارات

  .التساويالوحيدة التي تمر عليها المدارات الثالثة ب: قارة أفريقيا) 1(
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  . ال يمر عليها أي مدار:قارة أوربا) 2(

  ).االستواء، والسرطان(يمر عليها مداران : قارة آسيا) 3(

  ).االستواء، والجدي(يمر عليها مداران : قارة أمريكا الجنوبية) 4(

  ).السرطان(يمر عليها مدار واحد : أمريكا الشمالية) 5(

  ).يالجد(يمر عليها مدار واحد : استراليا) 6(

أشـهر   6ال يمر عليها أي مدار، وال يصلها شعاع الشمس إال : انتـاركتيكا) 7(

إن هذا التقسيم البديع، المحكم صنعته القدرة اإللهية بطحـو األرض إلى .في السنة

وبدوران الشمس حولها بين مدرات متساوية منطلقة من مكان واحد . قارات متباينة

البشرات بـألوان متباينـة، وغيـر    اهللا لون أجله من هو المستقر هذا التقسيم الذي 

إنما هذا من صنع اهللا عـز  . اللغات بألسنة مختلفة، وهذا ال تصنعه األرض بدورانها

ومن آياته خَلْقُ السموات واألرضِ واخْتالفُ َألْسنَتكُم وَألْوانكُم ِإن فـي ذَِلـك   وجل

يناِلمِللْع اتآلي)22:لروما(.  

وبطلوع الشمس بين المدارين تتحدد الفصول األربعة، ويتفـاوت طـولي الليـل    

والنهار فعندما تطلع الشمس فوق خط االستواء يكون الخريف والربيع فـي نصـفي   

األرض ثم عندما تصل الشمس إلى رأس السرطان يكون الصيف في النصف الشمالي 

ى خط االستواء مـرة أخـرى يكـون    وعندما تعود الشمس إل. والشتاء في الجنوبي

ثم عندما تصل الشمس إلى رأس الجدي . الربيع والخريف بالتبادل بين نصفي األرض

  .يكون الصيف في النصف الجنوبي والشتاء في الشمالي وهكذا

أما اختالف طولي الليل والنهار وتباينهما طوال وقصرا فلحركة الشمس اليوميـة  

لع الشمس ناحية السرطان يطـول نهـار النصـف    بين المدارين، فعندما تكون مطا

وفي نفس الوقت يقصر نهار نصف األرض الجنوبي ويطـول  . الشمالي ويقصر ليله

وعندما تكـون  . وعندما تكون مطالع الشمس ناحية مدار الجدي يحدث العكس. ليله

  .مطالعها علي خط االستواء يستوي الليل والنهار في نصفي الكرة األرضية
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  كيفية الدوران و تكون الفصول

كم تقطع هذا  4320000تدور الشمس حول األرض في مدار دائري تماماً طوله 
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  .ساعة 24المدار في يوم 

تنهى الشمس دورتها اليومية، وينتهي مدارها بوصولها إلى المستقر، وهو فوق 

خط االسـتواء بخـط    عند التقاء) جنوب شرق جزر هاواي(منتصف المحيط الهادي 

هذه المنطقة هي التي تنتهي عندها دورة الشمس اليومية، وهي التـي  . 140طول 

يتـم فيها السجود واالستئذان، ويكون وقت الظهيرة في هذا المكان، منتصف الليـل  

أما بالنسبة لحركتها على اليابسة فهي تنتقل كل يوم من مطلع إلـى أخـر   . في مكة

 4/1فتقطع كـل يـوم    45.5oالمدارين في سنة كاملة وهي  فتقطع المسافة التي بين

 182مطلع ثم تعود أدراجها إلى حيث بدأت فـي   182فتكون قد طلعت تقريباً درجة 

مطلع في السنة يضاف إليها مدة سجودها كل يـوم   364مطلع آخر ليكتمل لها بذلك 

لتكمل . يوممن ال, 62ثانية أي  48دقيقة و 52ساعة و14دقيقة أي في السنة  2.45

  .365.25وليس  364.62بذلك السنة الشمسية 

  كيف تدور الشمس بين المدارين؟

فإن ذلـك  . لو اعتبرنا بداية السنة الشمسية من بداية طلوعها من مدار االستواء

مارس وهو بداية فصل الربيع في النصف الشـمالي، والخريـف فـي     21يكون في 

المستقر بعد استئذانها وتدور في مدار النصف الجنوبي، فتبدأ الشمس بطلوعها من 

  .يقطع األرض نصفين تماما

وتتساوى أشعة . ساعة 12وفي هذا اليوم يتساوى الليل والنهار تماما لكل منهما 

درجة حولها في كـل   90فالشمس توزع أشعتها . الشمس في انتشارها على األرض

تواء بينمـا تصـل   ففي هذا اليوم تكون الشمس عمودية تماما على خط االس. مكان

أشعتها إلى نقطة القطب الجنوبي وكذلك الشمالي بالتساوي، حتـى إذا مـا عبـرت    

اليابسة بعدما أشرقت عليها خارجة من المحيط بادئة بالشروق على جزر إندونيسيا 

مارة بالمحيط الهندي فقارة أفريقيا فالمحيط األطلنطي فأمريكا الجنوبية ثم تعود إلـى  

أخرى من الغرب حتى تذهب إلى مسـتقرها فتسـجد دقيقتـين     المحيط الهادي مرة

فتعود لجريها منطلقة لتشـرق  . وتستأذن للطلوع فيؤذن لها. ة وأربعين ثانيةخمسو

  .كم 30على اليابسة من جديد فتطلع من المحيط إلى اليابس ولكنها قد تقدمت شماال 

تظل في جريها درجة شماال و 4/1أي أنها تطلع من مطلع جديد بعد مطلع األمس 
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  .كم 30درجة أي  4/1حتى تغرب عن اليابسة من مغرب آخر شمال مغرب األمس 

كان األمـس فهـي ال   ـو نفس مـثم تواصل جريها حتى تصل إلى مستقرها وه

ق ثم تستأذن فيؤذن لهـا   2.45فتسجد هللا عز وجل " مستقرها" تغير مستقرها ألنه

  .فتنطلق لتشرق على األرض اليابسة بيوم جديد

وهكذا تطلع الشمس كل يوم من مطلع جديد على سكان اليابسة، لكنها كل مـرة  

تعود في المحيط إلى نفس مستقرها الذي عيناه، ال تتحرك عنه كل يوم إال بمقدار ما 

وتظل الشمس تتحرك في شروقها وكذلك غروبها ناحية مدار السرطان كـل  . تسجد

مطلع فتكون قـد قطعـت    91بعد  درجة إلى أن تصل المدار  4/1يوم بنفس القدر 

22.75o في شمال االستواء(وعند حلولها رأس المدار تكون قد أنهت فصلى الربيع (

وتبدأ فصلين جديدين، الصيف على سكان شمال خط االستواء، ) في جنوبه(والخريف 

والشتاء على النصف الجنوبي حيث . ألن الشمس تطلع كل يوم فوقهم أو قريبا منهم

وتبدأ الشمس رحلة العـودة مـن   . يونيه 21ويكون ذلك . بعيدا عنهم تطلع الشمس

وتطلع من مكان المطلع السـابق  مدار الجدي رأس السرطان متجهة كل يوم ناحية  

يوما تصل مرة أخرى إلى خط االستواء فتنهي بـذلك   91مطلع أي  91تماما، وبعد 

  .فصلي الصيف والشتاء

أي عكس ما حدث في المرة (لربيع جنوبا ويبدأ فصلين جديدين الخريف شماال وا

  .سبتمبر 22ويكون ذلك في ). األولى عندما كانت الشمس متجهة لمدار السرطان

فإنهما يتساويان عندما تطلع الشمس فوق خط االسـتواء  : أما عن الليل والنهار

ولكنها عندما تطلع بعد ذلك وهي متحركة في مطالعها جهة السرطان، فـإن النهـار   

درجة،  4/1يقة كل يوم ألن الشمس تطلع كل يوم من مطلع يبعد عن سابقه يطول دق

  .دقائق كما ذكرنا 4والدرجة 

أي أن الليل والنهار يتبـادال  . وكلما زاد الليل نقص النهار بنفس قدر زيادة الليل

ثم عندما تعود الشمس من السرطان إلى االسـتواء  . هذه الدقيقة فيزيد هذا في ذاك

  .حتى يعودا كما كانا متساويين. ذاك في هذا مرة أخرى يزيد

كذلك يختلف ليل ونهار المنطقة الشمالية عن ليل ونهار المنطقة الجنوبية لخـط  

فإذا كان في يوم ما ليل شمال االستواء قصير، كان في . االستواء اختالفاً تبادليا أيضا
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الشمال أو فـي  ويكون ليل الشتاء طويل سواء أكان في . المقابل ليل الجنوب طويل

. الشمسطلوع ونهاره قصير، وذلك ألن الشمس تكون بعيدة فيقصر وقت . الجنوب

  .ويكون ليل الصيف قصير ونهاره طويل لنفس العلة

وزيادة دقيقة أو نقصانها في أحد الوقتين إنما يكون لسكان ما بين المدارين أما 

ان من المدارين وهو مـا  خارجهما فالمدة تزيد قليال أو كثيرا حسب قرب أو بعد المك

  .سنبينه في حينه بإذن اهللا

ثم ما حدث مع الشمس في النصف الشمالي أثنـاء تقـدمها لمـدار السـرطان     

ورجوعها منه، يحدث بنفس الصورة في النصف الجنوبي مع تبادل الفصول وتبادل 

حتى إذا وصلت الشمس إلى رأس مدار الجدي تكون الشـمس  . طولي الليل والنهار

يوما فيبدأ فصلين جديدين الشـتاء فـي الشـمال     91مطلعا في  91د طلعت أيضا ق

االنقـالب  (ديسمبر ويسمى هذا اليـوم   22والصيف في الجنوب ويكون ذلك في يوم 

أما فـي الربيـع والخريـف    ). االنقالب الصيفي(يونيه  22كما يسمى يوم ) الشتوي

  .والنهار ، ألن فيه يتساوى الليل)اعتدال الزمان(فيسمى بدايتهما 

تبدأ الشمس رحلة العودة إلى خط االستواء متتبعة نفس المطالع السابقة حتـى  

مارس، فتكون الشمس قد أتمت دورة كاملة، قطعـت   21تصل مرة أخرى إليه يوم 

فتكون قد طلعت . مطلعا ذهابا، ومثلها إيابا 182برجاً وطلعت بين المدارين 12فيها 

  .من اليوم, 62وقات السجود وقدرها مطلعا يضاف إليها أ 364في السنة 

  عالقة الشمس بسكان ما بعد المدارين

تدور الشمس حول األرض من الشرق إلى الغرب ولكنها أثناء دورتها ال تصـل  

) القطـب الجنـوبي  (وإلى أقصى جنوبها ) القطب الشمالي(إلى أقصى شمال األرض 

شـماال وجنوبـا أي    22.75ولكنها تدور فقط متنقلة بين المدارين اللذين على بعد 

45.5o  180منoفهي تدور في ربع األرض ولكنه الربع األوسط واألكبر ،.  

ولكنها ال تتعامـد أبـدا   . والشمس تتعامد على سكان المدارين حينما تمر فوقهم

بل أنها في أطراف األرض قد تظهر ليل نهار، في نصف . على سكان ما بعد المدارين

خر وذلك بالتنـاوب بـين الطـرف    ي نصف السنة اآلسنة، وقد تختفي ليل نهار  ف

 90وذلك ألن الشمس توزع أشعتها على الكرة األرضية . الشمالي والطرف الجنوبي
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درجة في كل اتجاه، فهي عندما تدور حول مدار االستواء تصل أشعتها إلى القطبين، 

جنـوبي  ثم عندما تتجه مطالعها نحو مدار السرطان تتقلص أشعتها من عند القطب ال

درجة وفي نفس الوقت ترسل أشعتها إلى ما بعد نقطة القطب  4/1كم أي  30كل يوم 

الشمالي وبنفس القدر الذي يتقلص من القطب الجنوبي يذهب إلى ما بعـد القطـب   

الشمالي حتى تصل الشمس إلى مدار السرطان فعندئذ يتقلص شـعاعها حتـى خـط    

  .الجنوبيةوسمى هذا الخط بالدائرة القطبية  67.25عرض 

وتظل أشعة الشمس تتقلص عن هذه المنطقة يوما فيوم حتى يقف التقلص عنـد  

يونيه، بينما يتخطى شعاع الشمس نقطـة القطـب    22الدائرة القطبية الجنوبية يوم 

أي يصـل إلـى الـدائرة    . درجة زيادة على القطب 22.75الشمالي حتى يصل إلى 

ظل الدائرة القطبية الشمالية منيرة بالشمس أي ت. القطبية الشمالية من الجهة المقابلة

  .طول ستة أشهر، تصل في مناطق إلى حد أن ترى الشمس ليل نهار

وعند القطبين يكون الوضع غريبا جدا ألن الشمس تظل دائرة حول األرض ليـل  

هـذا بالنسـبة   . أما النصف اآلخر فال يرى الشمس ليل نهار وهكذا بالتناوب. نهار

  .تي القطبين تماماللراصد من فوق نقط

وتوقف الشمس وسجودها ليس أمرا معنويا، بل أمرا ماديا، وإن كان ليس بالزم 

  .أن يكون السجود لجميع الكائنات مماثل لسجود اإلنسان على سبعة أعضاء

  .دقيقة كل يوم في المستقر 2.45وبإمكان التأكد من توقف الشمس لمدة 

فمتوسط سجود المسـلم فـي   . نسانوهذه المدة هي نفس المدة التى يسجدها اإل

 17فإذا كان المسلم يصلي فـي اليـوم   . ثواني في السجدة الواحدة 5صالته حوالي 

فيكون إجمالي ما يسجده فـي اليـوم   . ركعة لخمس فروض وفي كل ركعة سجدتان

  .نفس ما تسجده الشمس في مستقرها

ـ  ول األرض والشمس عندما تجرى فهي ال تفعل ذلك لمجرد الجري، وال لتدور ح

أقرب مـا يكـون   " بل إنها تنطلق شوقا إلى مستقرها رغبه في التقرب إلى ربها ألنه

وألن هذه الثواني هي زادها لبـاقي  .كما ثبت عن النبي " العبد إلى ربه وهو ساجد

وكأنها تحسب عمرها الحقيقي بهذه . الرحلة وبه تتقوى وعليه تحيا ومن أجله تجري

  .تشرف فيها بالسجود والكالم إلى ربها عز وجلالدقائق المعدودة التي ت
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  .تعالى المؤمنين بأن هذه األمور التي ذكرناها تتم بثبات األرضاهللا لقد أخبر 

  .الْمشَارِقوأيضاالْمشْرِقَينِواختالف مطالع الشمس يرجع لما سماه القرآن

  كم5460بعد المشرقين 

الليل والنهـار الخـتالف   طولي اختالف  يخبرنا اهللا تعالى بأن اختالف الفصول و

  :المشارق وتم هذا األمر في آيات  منها

)1 (اهغَارِبمضِ وشَارِقَ األرم فُونعتَضسكَانُوا ي ينالَّذ مثْنَا الْقَورَأوو  

  )137:األعراف(     

)2 (ُك ا ِإنمنَهيا بمغْرِبِ والْمو شْرِقالْم بقَاَل رلُونقتَع نْتُم)28:الشعراء(  

)3 (شَارِقالْم برا ومنَهيا بمضِ واألرو اتومالس بر)5:الصافات(  

)4(ِنيغْرِبالْم برنِ وشْرِقَيالْم بر)17:الرحمن(  

)5 (ورغَارِبِ ِإنَّا لَقَادالْمو شَارِقالْم ببِر مفَال ُأقْسن)40:المعارج(  

)6(يالكو ذْهفَاتَّخ وإال ه غْرِبِ ال ِإلَهالْمو شْرِقالْم بر)9:المزمل(  

)7(الْقَرِين نِ فَبِْئسشْرِقَيالْم دعب نَكيبي ونيا ليتَ باءنا قَاَل يتَّى ِإذَا جح  

  ).38:الزخرف(      

)8(ْأتي اللَّه فَِإنشْرِقالْم نسِ مي بِالشَّم)258:البقرة.(  

و     الْمشْرِقَينِوالمشَارِق والْمغَارِبِووالْمغْرِبِالْمشْرِقذكرت اآليات

نيغْرِبالْمِ   ،إن هذه اآليات أيها السادة تبين أمورا ال يرقى إليها خيـال التجـريبيين

  .وعلماؤنا بإذن اهللا أهل لذلك. أولو األلباب وهي أمور ال ينتبه إليها إال

  .هذه اآليات ذكرت مشرق ومغرب مفردا ومثنى وجمعا

  .كما ذكرت اآليات بعداً لما بين المشرقين

تأكيد ألن الشـمس  . بكل الصيغ، مفرد ومثنى وجمع. أما ذكر المشرق والمغرب

سبة لألرض، وأن لها مشرق تشرق منه ولها مغرب تغرب فيه وأنها ليست ثابتة بالن

" " إنها حركة ظاهريـة :" حركة الشمس التي نراها حركة حقيقية، وليس كما يقولون
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  ".وإنه بمجرد دورانها تظهر الشمس" " وإن األرض هي التي تتحرك

. يمحو القران هذا الوهم بتأكيد أن هناك مشرقا ومغربا بل مشـرقين ومغـربين  

ثلهمـا للمغـربين، أي مـداري    والمشرقين هما مشرق الصيف ومشرق الشتاء وم

  .السرطان والجدي

مطلع في المشـرق   182وأما المشارق والمغارب فهي مطالع الشمس وعددها 

وهذه المطالع بين المدارين تطلع فيهما الشمس مرتين مرة ذهابا . ومثلها في المغرب

  .وأخرى إيابا لتكون الفصول األربعة ولتكون سنة شمسية

غرب ولم تذكر فيها شماال وجنوبا، ألن األمـر لـيس   أما ذكر اآليات لمشرق وم

ومما يؤكد ذلـك  . متعلقا بجهات لألرض بقدر ما هو متعلق بمطالع ومساقط للشمس

ولكـن  . أن القرآن لم يذكر الجهتين األخريين الذين تعارفنا عليهما الشمال والجنوب

رئيسـيان   مما يعنى أن األرض لها اتجاهان. القرآن يذكر فقط الشــرق والغـرب

مما يعنى أكثر أن الشمس لها اتجاهان ثابتان ال . متعلقان بمطالع الشمس ومساقطها

  .غير تأتى وتذهب فيهما

هل دوران األرض حول الشمس كمـا  : له إجابة، وهوويبدو هنا سؤال وال تبدو

تقولون سيجعل هناك اتجاهين محددين؟ إن األرض بهذا الدوران فضالً عن دورانها 

باإلضافة لباقي حركاتها تنفي أن يكون لها أي اتجاه ثابت ال مشرق وال  ا،حول نفسه

سـاعة مـن    12بل سيصبح الشرق غربا والغرب شرقا بعـد  . مغرب وال غيرهما

صباحا تكون الهند في الشرق ونيويورك في الغرب،  7فعندما تكون الساعة . الدوران

العكس، فستكون الهند سيصبح  -أي بعد نصف دوره لألرض  -ساعة  12أما بعد 

  .غربا ونيويورك شرقا

ولكن اآليات حددت أن األرض لها مشارق ومغـارب، أي أمـاكن تطلـع منهـا     

فهو  فَِإن اللَّه يْأتي بِالشَّمسِ من الْمشْرِقويقول تعالى. الشمس وأماكن تغرب فيها

  .اتجاه ثابت ومكان محدد

حتَّى ِإذَا جاءنا قَاَل يا ليـتَ بينـي   :عالىأما بعد المشرقين الذي ذكر في قوله ت

الْقَرِين نِ فَبِْئسشْرِقَيالْم دعب نَكيبو)مدار السـرطان  : فالمشرقين هما )38:الزخرف

هـذه  . كـم  5460ومدار الجدي فهما مشرقا الشمس صيفا وشتاء وبعد ما بينهمـا  
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  .العددي للقرآن الكريم المسافة عرفناها بالحساب واالستنتاج واإلعجاز

أما معرفتها باإلعجاز العددي للقرآن فقد حصـرنا اآليـات التـي وردت فيهـا     

  :المشارق والمغارب وبجمع أرقام هذه اآليات وجدنا أنها كالتالي

  المجموع  المعارج  الصافات  األعراف  السورة

  182  40  5  137  رقم اآلية

فيكـون   30أيـام الشـهر    وهو عدد مطالع الشمس وبضرب هذا الرقم في عدد

  .كم 5460

عدد درجات المداريــن  × كم120أما الحساب فهـو بضـرب مسافة الدرجة 

45.5oكم 5460: فيكون الناتج.  

  أين عرش إبليس؟

قد يندهش جمهور المسلمين إذا أخبرناهم بأحاديث صحيحة عديدة لرسول اهللا 
. بالتحديد ليكون مقرا لعرشه يحدد فيها مكان عرش إبليس ولماذا اختار هذا المكان

ويتساءل بعد ذلك المسلمون ولماذا ال يخبرنا علماؤنا بهذه األحاديث لنولي األمــر  

  أهميته؟

أن علماء المسلمين يستحون أشد الحياء من هذه األحاديث التي تخالف : واإلجابة

جماهير ومع ذلك فنستأذن علماءنا األجالء أن نكشف ل. ما يقوله السادة التجريبيون

  .المسلمين بعضا من العلم المكتوم

عرش إبليس في البحر :" قالروى أحمد عن جابر بن عبد اهللا عن رسول اهللا 

  ".يبعث سراياه في كل يوم يفتنون الناس وأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة للناس

فإذا كان للرحمن . وإبليس عليه اللعنة يحاكى اهللا عز وجل، كفرا منه واستكبارا

وإذا كان عرش الـرحمن علـى المـاء فـإن     . عرش فإنه يتخذ لنفسه أيضا عرشاً

  .الشيطان يتخذ لنفسه عرشاً على الماء

. والبحر عند العرب إذا ذكر مطلقا فهـو البحـر المحـيط أي المحـيط الهـادي     

والشيطان يتخذ المحيط الهادي مقرا لعرشه ألنه أوالً أكبر بحر في األرض وألنه ثانيا 
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يكون متصال بكل األرض وأسهل وأمثل وسيلة هو البحر المحيط الذي يتخلل يريد أن 

كما أن البحر عموما هو الموطن األصلي . جميع القارات وهو أكثر من نصف األرض

رأس الكفـر نحـو   " أنه قالوروى البخاري عن أبى هريرة عن رسول اهللا . للجن

أنه قـام   لم عن النبيوروى البخاري أيضا ومسلم عن الزهري عن سا". المشرق

قـرن  " أو قـال "  من حيث يطلع قرن الشيطان. الفتنة هاهنا:" إلى جانب المنبر فقال

  ".الشمس

إذا طلع حاجـب  " قالوروى البخاري عن عمر رضى اهللا عنهما أن رسول اهللا 

وإذا غاب حاجب الشمس فـدعوا الصـالة حتـى    . الشمس فدعوا الصالة حتى تبرز

بصالتكم طلوع الشمس وال غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وال تحينوا . تغيب

  ".أو الشيطان

فهذا الحديث وغيره يبين مكان العرش وبالتالي مكان المسـتقر، ألن الشـمس   

إلى مستقرها في نهاية وبداية سيرها يكون الشـيطان منتصـباً تحتهـا    ل عندما تص

وكأن عباد الشـمس الـذين    -هكذا يوهم نفسه  -له وتستأذنه بقرنيه كأنها تسجد

  .يسجدون لها في طلوعها أو غروبها يسجدون له، يوهم نفسه أيضا

هكذا وجد الشيطان الرجيم أنسب مكان لعرشه وجعله مسـتقرا تحـت مسـتقر    

وهي حلقة من قصة إبليس . الشمس حيث تسجد هي لربها، وحيث يسجد لها عبادها

الفتنة في الشرق وأن إبليس عرشه  وكثيرة تلك األحاديث التى تؤكد أن. مع الشمس

  .في البحر وأن الشمس تطلع بين قرنيه

ومعرفة مكان عرش إبليس يفسر لنا اللغز المحير لهذا المكان من المحيط الهادي 

  .من اختفاء للسفن والطائرات وحوادث يشوبها الغموض

  .فال نتعجب إذا عرفنا مصير سفينة أو طائرة تمر فوق عرش الشيطان

  شمسسورة ال

ليس في القرآن سورة باسم األرض، وذلك ألن األرض ليس لها أي فعل، وال أي 

حركة بخالف الشمس التي ال تتوقف عن الحركة إال لتسجد ثم تسـتأذن وتسـتأنف   

  :سيرها
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 ااهحضسِ والشَّم1(و ( ارِ ِإذَا تَالهالْقَمو)2 ( االهارِ ِإذَا جالنَّهو)ـلِ ِإذَا  ) 3اللَّيو

ونَفْسٍ وما سـواها  ) 6(ا طَحاها ـَواألرضِ وم) 5(والسماء وما بنَاها ) 4(يغْشَاها 

) 10(وقَد خَاب من دساها ) 9(قَد َأفْلَح من زكَّاها ) 8(فََألْهمها فُجورها وتَقْواها ) 7(

فَقَاَل لَهم رسوُل اللَّـه نَاقَـةَ اللَّـه    ) 12(نْبعثَ َأشْقَاها ِإذْ ا) 11(كَذَّبتْ ثَمود بِطَغْواها 

وال يخَـافُ  ) 14(فَكَذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنْبِهِم فَسواها ) 13(وسقْياها 

  .)15(عقْباها 

) 15(وآياتهـا ) 91(م زلت سورة الشمس في مكة وترتيبها في المصاحف رقـن

  .آية

وقد تبدو السورة للوهلة األولى غريبة الختصاص ثمود بالذكر فيها دون كل األمم 

لكن المتدبر سيجد أن األمر . أو ألنها ذكرت أصال في سورة تتحدث عن آيات كونية

  .ومعجز رغم أنه موجز. عجيب وليس غريب

عن آيه خاصة، واآليات   آيات تتحدث 5آيات تتحدث عن آيات عامة، و 10ففيها 

وحركتها في الثانية، . ضوءها وحرارتها في آية: منها عن الشمس وحدها 4العامة 

  .وإظهارها في الثالثة، واختفاءها في الرابعة

: آيات عـن الـنفس   4و. وآية عن بناء السماء، وآية عن تقسم قارات األرض

الشر في النفس، فتعرف أن تهيئتها لقبول الخير والشر في آية، وإيداع علم الخير و

وأن من يزكي نفسه بأن يجعلها تعمل الخير . هذا خير وهذا شر بالفطرة في آية ثانية

فَـال تُزكُّـوا   : دائما فسوف يفلح، وهذه التزكية غير التزكية المنهي عنها في قوله

كُمَأنفُس)بأن فهذه تزكية مرفوضة إذا كانت تزكية إدعاء، وقول، وكالم. )32:النجم ،

فهـذا ال  . ينسب اإلنسان لنفسه أو حتى لغيره فردا كان أو جماعة الصالح والتقوى

يجوز أما أن يزكى نفسه بالفعل والعمل فهذا هو المطلوب والهدف األساسـي مـن   

  .االبتالء

وسيخسر خسرانا مبينا من يغمس نفسه في الشر والرذيلة ألنه سـيوردها نـار   

  .اإلنسان ما بعدها خيبة جهنم يوم القيامة وهذه خيبة من

وهذه الشمس بما تفعله وما يفعله القمر والليل والنهار معها آية ال تخفي علـى  

أحد أنها دليل على قدرة اهللا ووحدانيته، وأنه المتصرف والمدبر ألمر الشمس وحده 
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وآية السماء ببناءها العظيم المبهر الذي ليس فيه أي عيب أو خطـأ أو  . بال شريك

  .خلل، آية على وجود اهللا العظيم وجماله وإبداعهيشوبه أي 

وآية األرض بتغطيتها بالماء من كل نواحيها وتوزيع األرض اليابسة وارتفاعها 

عن الماء بالقدر الذي يمنع الماء من الطغيان عليها وبالقدر الذي يسمح للشمس أن 

عادات الناس  حيث تختلف بهذا التقسيم للقارات،. توزع ضوءها بتناسق وتباين مراد

وتقاليدهم وألوانهم وألسنتهم وميولهم ونشاطهم وأعمـالهم وثقافـاتهم واشـكالهم    

هم واحتيـاج بعضـهم لـبعض    ـوذلك ليتم تبادل العالقات بين. وأحجامهم وأطوالهم

وجعلْنَاكُم شُـعوبا وقَباِئـَل ِلتَعـارفُوا ِإن    الى ـكقوله تع. جذاب بعضهم لبعضـوان

فبدأ ذلك بطحو األرض أي تقسيمها بهـذا  ). 13:الحجرات(م عنْد اللَّه  َأتْقَاكُمَأكْرمكُ

الشكل المعجز الذي هو فعل اهللا ال فعل السنين وهو من قدرته تعالى، ال من زحزحة 

  .القارات عبر ماليين السنين

فـي  . وآية النفس العجيبة وهي النفس اإلنسانية التي تختلف عن كل النفـوس 

والتي من أجلها قام هذا االمتحان الكبير، ولها سـخر  . ليتها لعمل الشيء ونقيضهقاب

  .كل ذلك آيات بينات باهرات سواء في النفس أو اآلفاق. كل شيء

ورغم هذه اآليات التي ال يختلف أحد على عظمتها فإن اإلنسان أعرض عنها ولم 

  .منها آية الناقة يلتفت إليها، فأرسل اهللا إلى األمم آيات خاصة لهم، وكان

وثمود هم . وسبب ذكرها في سورة الشمس ألنها كانت آية كالشمس في ضحاها

ه إال إذا جاءهم بآية فكان ما ـلقد أعلنت ثمود لصالح أنها لن تؤمن ب. الذين طلبوها

طلبوا، وأخرج لهم اهللا من صخور الجبل ناقة عظيمة الجسم بديعة الشكل وشـهدوا  

رسـولهم  ع ذلك كـذبوا  ـهم وعلموا جميعا أنها ناقة اهللا ومجميعا هذا الحدث بأعين

ااهقْيسو نَاقَةَ اللَّه وُل اللَّهسر مفقال لَه أليست هذه هي اآلية التي طلبتموهـا  .. أي

ولما رأى صالح طغيانهم، خاف عليهم فحذرهم مغبة أن يحدثوا أمـرا فـي   . لإليمان

فَكَذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَيهِم ربهـم  ح منه ا خشى صالـفكان م. الناقة أو مسقاها

أي أنه تعالى يفعل ما يريد وال يخاف  )15(وال يخَافُ عقْباها)14(بِذَنْبِهِم فَسواها

  .عاقبة ما يفعل، فال معقب لحكمه

  البروج و المنازل
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  .ذكرت هاتان الكلمات في القرآن

  :يقول تعالى. ت أربع مراتأما البروج فقد ذكر

ِوجرالْب ذَات اءمالسو)1:البروج(  

رِينا ِللنَّاظنَّاهيزا ووجرب اءمي السلْنَا فعج لَقَدطَانٍ )16(وكُلِّ شَي نا مظْنَاهفحو  

  )الحجر()17(ٍرجِيم       

 ُتوالْم رِكُّمدا تَكُونُوا ينَمَأيةدشَيوجٍ مري بف كُنتُم لَوو)78:النساء(  

ايرنا مرقَما واجرا سيهَل فعجا ووجرب اءمي السَل فعي جالَّذ كارتَب  

  .)61:الفرقان(  

  .فالسراج وهي الشمس والقمر المنير يسيران وينتقالن في هذه البروج

كشـأن  ) كأنهـا قـالع  (ن مشيدة بالنجوم فهي حصو. الحصون: وأصل البروج

الحصون أن تكون في أماكن مرتفعه من األرض و هي تشيد على أعلى مكـان فـي   

وهي . ألنها مكونة من النجوم. البلدة كذلك بروج السماء فهي أعلى شيء في السماء

ولقد ضرب اهللا بها المثل لقدرتـه  . محميات براجمات الشهب وهي تدور في السماء

ألنها . َأينَما تَكُونُوا يدرِككُّم الْموتُ ولَو كُنتُم في بروجٍ مشَيدةالموت فقال  تعالى في

  .أعلى مكان في السماء ومحفوظة بأقوى أساليب الدفاع

تسميها كل أمة بلسانها، ويتفقـون  . وال خالف بين األمم في أنها اثنا عشر برجاً

الحمل : ويبدءون بما ابتدأت به العرب منها، وهيفي المعنى على أسماء العرب لها 

، )السـنبلة (، والسرطان، واألسد، والعـذراء  )التوأمان(، والثور، والجوزاء )الكبش(

، والجـدي، والـدلو والحـوت    )الرامـي (، والقوس )الصورة(والميزان، والعقرب 

  ).السمكة(

لمسـماة  وسموا األبراج بهذه األسماء ألن نجومها كانـت مشـاكلة للصـورة ا   

. فأسماء األبراج تبعا لما تخيله الناس من صور تكونها النجوم في السماء. بأسمائها

ا باسمي النجمين المقابلين للمدارين فـي  موسمي المداران اللذان تدور الشمس بينه

وذاك الجدي لمقابلته لـنجم  . فهذا السرطان ألنه يقابل نجم السرطان. القبة السماوية

  .الجدي فيها
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حركت األرض بالدوران فلن يكونا هـذين النجمـين مقـابلين للمـدارين     وإذا ت

  .فكون المدارين ثابتين فإنما هذا دليل على ثبات األرض. المسميين باسمهما

وقسمت هذه األبراج اإلثنى عشر إلى منازل، هي عنـد جميـع األمـم ثمانيـة     

ون بما ابتدأت وعشرون منزال وتسميها كل أمة بلسانها، ويتفقون في معانيها ويبدء

النطح، والبطين، والثريـا، والـدبران، والهقعـة، والهنعـة،      : به العرب منها وهي

والذراع، والنثرة، والطرف، والجبهة، والزبرة، والصـرفة، والعـواء، والسـماك،    

والغفر، والزبـــاني، واإلكليل، والقلب، والشولة، والنعائم، والبلدة، وسعد الذابح، 

  .عود، وسعد األخبية، والفرع المقدم، والفرع المؤخر، والبطنوسعد بلع، وسعد الس

وهذه االسماء هي أسماء لنجوم تقابل أجزاء شكل البرج، فمثال الزراع والنثـرة  

والزباني . والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك هي أعضـاء األسد

  .وهكذا. واإلكليل، والقلب، والشولة، كلها أعضاء للعقرب

األبراج والمنازل هي التي يجري فيها القمر والشمس والكواكب، فالشمس تبقى و

  .يوم 13في كل برج من هذه األبراج شهر، وتنزل كل من هذه المنازل 

نقطة ال تتحرك، يدور حولها الفلك، وفي القاموس نجم تبنى عليه القبة :القطب

والقطـب ال  . كب الدرارىبلغها الشمس والقمر، وال غيرهما من الكوايوهي نقطة ال 

وللفلك قطبان، قطب في الشمال، وقطب في الجنوب . يزول كما ال يزول قطب الرحى

ويرى ذلك سكان المناطق . على نقطتين متقابلتين، تدور الكواكب كلها بين النقطتين

وفي إطالق لفظ القطبين على القطب الشـمالي والقطـب الجنـوبي    . القريبة منهما

ولكن ألن كال منهما يقابل نقطة . األرض تدور حول هذين القطبين لألرض ال يعنى أن

وكأن القبة رحى تدور حول هذين القطبين المرتكزين بين . القطب في القبة السماوية

  .األرض والسماء

وعند القطب الشمالي نجم ثابت في السماء تدور حوله نجوم القبـة السـماوية،   

  .ألرض وعدم دورانها حول الشمسوثبات هذا النجم دليل مادي على ثبات ا

*****  
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والمنـازل  12شكل تقريبي لألرض والقبة السماوية حولها وبها األبراج وعددها 

فالشـمس تنـزل   . هذه المنازل واألبراج نوالشمس والقمر ينزال. منزال 28وعددها 

راج أنها تشغل ويالحظ في األب. وتبقى في البرج شهرا. يوما13ًالمنزلة وتبقى فيها 

وأعطيت للمنازل أسماء هي أشهر . له منزلتان وثلثمنزلتين وثلث منزلة فكل برج

وكما هو . ي تكون الشمس قريبة منها وكذلك القمرتأسماء النجوم الموجودة بها وال

أبراج تختلف  6فال تخلو القبة من وجود . أبراج دائما 6واضح يشغل نصف السماء 

.شهرياً

  

  ن مغربھاطلوع الشمس م
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من األمور المتفق عليها لدى جميع المسلمين طلوع الشمس من مغربها فقد ثبت 

بأحاديث صحيحة رواها كل رواة األحاديث ألن طلوع الشمس ذلك عن رسول اهللا 

من مغربها عالمة انتهاء االمتحان الكبير واالبتالء العظيم فبعد طلوع الشـمس مـن   

  .مؤمنا قبل ذلك مغربها ال يقبل إيمان أحد لم يكن

قال ألبى ول اهللا ـوفي حديث سجود الشمس الذي رواه البخاري وغيره أن رس

رش فتستأذن فيؤذن لها ويوشـك أن تسـجد   ـفإنها تذهب حتى تسجد تحت الع:" ذر

ـ  ـفتطلع م. ن حيث أتيتـويقال لها ارجعي م. ؤذن لهاـال يـف ذلك ـن مغربهـا ف

  .)38:يس(ِلمستَقَر لَهاوالشَّمس تَجرِي عالى ـوله تـق

: وعن الحافظ أبو بكر البيهقي عن عبد اهللا بن مسعود قال ذات يـوم لجلسـائه  

اهللا : ماذا يعنـى؟ قـالوا   )86:الكهف(تَغْرب في عينٍ حمَئة: أرأيتم قول اهللا تعالى

له وسبحته وعظمته ثـم كانـت تحـت    أنها إذا غربت سجدت: قال. ورسوله أعلم

: فيقـال لهـا  . له وسبحته وعظمته ثم استأذنتهرش، فإذا حضر طلوعها سجدتالع

ويفزع المتهجدون وينادى الرجل تلك الليلة جاره يا : فتجلس مقدار ليلتين قال. اثبتي

لقد نمت حتى شبعت، وصليت حتى اعييت ثم يقال لها اطلعـي  . ما شأننا الليلة. فالن

أو كسبت فـي  . يمانها لم تكن آمنت من قبلمن حيث غربت فذلك يوم ال ينفع نفساً إ

  ".إيمانها خيرا

فبينما هم كذلك صاح الناس بعضـهم  " :وفيما رواه ابن مردوية عن رسول اهللا 

فإذا هم بالشمس قد طلعت حتـى  . ا هذا؟ فيفزعون إلى المساجدـم: في بعض فقالوا

نفسـاً  فحينئـذ ال ينفـع   : صارت في وسط السماء، رجعت فطلعت من مطلعها قـال 

  ".إيمانها

لمن الخطاب؟ هل هو للشمس أم لالرض؟ كيف ستطلع الشمس من : والسؤال هنا

  مغربها؟ هل ستدور إلى الجهة األخرى؟

فبدال من الدوران حول المجرة، سـتلتفت  . هل ستغير الشمس من اتجاهها تماماً

  لألرض وتدور حولها؟

يرد عليها شيء، حتى  ثم تستأذن في الرجوع فال" وفي الحديث الذي رواه أحمد

لها في الرجـوع لـم    ذنوعرفت أنه وإن أ. إذا ذهب من الليل ما شاء اهللا أن يذهب
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حتى إذا صار األفق كأنه . من لي بالناس. رب ما أبعد المشرق: تدرك المشرق قالت

ارجعي فاطلعي من مكانك، فطلعت على الناس . طوق استأذنت في الرجوع فيقول لها

  ".من مغربها

وعرفت انـه  "يؤكد أن الشمس تشرق كل يوم كعادتها من المشرق، لقولهفهذا 

  ..".لها في الرجوع لم تدرك المشرق ذنوإن أ

وكيف ستعود من حيث أتت إذا كانت هي تجرى نحو المجرة أو نحو أي شـيء  

  من ذلك الذي يدعونه؟

كذلك ال يمكن أن يكون طلوعها من المغرب هو تغيير دوران األرض حيث تدور 

  .ن الشرق إلى الغربم

نعتقد أيها السادة لو لم يكن هناك أدلة على دوران الشمس حول األرض وثبـات  

فماذا ستقولون فيه إرضـاء لكوبرنيقـوس أو   . هذه األخيرة سوى هذا الدليل لكفي

  جاليليو أو غيرهما؟

هل هذه األحاديث لم تصل ليد علمائنا األجالء؟ ولو كانت وصـلتهم فمـا ردهـم    

ل يكذبون رسول اهللا؟ هل يكذبون الرواة؟ هل لـديهم فهـم خـاص لهـذه     عليها ه

  األحاديث؟

  

*****  
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دى آيات اهللا تعالى، وبدعا من إبداعاته، ونعمة تامة للناس، وهـم عنهـا   ـإح

غافلون، إنه القمر، دليل الحيارى، وسمير المستوحشين، ورفيـق الطريـق، ذلـك    

األبيض الذي يتحدى في عليائه ظلمات الليل، والذي يغشى نوره نـور كـل    القرص

  . وملهم مرآه بدراً. ممتع مرآه هالالً. الكواكب والنجوم

وما هو إال آية واحدة من آيـات اهللا  . ذلك الذي من روعته وجماله وجالله عبد

جهلـون  قد يعرف الكثير من الناس فائدة الشمس، ولكن الكثيرين جـدا ي  .في الكون

  . فائدة القمر

):" التبيان في أقسام القرآن(يقول ابن القيم في وصف الشمس والقمر في كتاب 

ومن تدبير أمر هذين النيرين العظيمين وجدهما من أعظـم اآليـات فـي خلقهمـا     

وجرمهما ونورهما وحركاتهما على نهج واحد ال ينيان، وال يفتران، دائبين، وال يقع 

. لبطء والسرعة، والرجوع واالستقامة، واالنخفاض واالرتفاعفي حركتهما اختالف با

وال تـدرك الشـمس   . وال يدخل عليه في سلطانه. ال يجرى أحدهما في فلك صاحبه

بل لكل حركة مقـدرة، ونهـج معـين ال    . القمر، وال يجىء الليل قبل انقضاء النهار

فهذا القمر جـرم  . خرومنفعة ال يشركه فيها اآل اًكما أن له تأثير. يشركه فيه اآلخر

حتى يتكامل . عظيم الخلق، يبدو النور بخيط متسخن ثم يتزايد كل ليلة. أسود مستدير

ه تشيء وأحسنه وأجمله ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حال أنوره فيصير أضو

من مواقيت . وحساب آجال العلم. األولى فيحصل بسبب ذلك معرفة الشهور والسنين

وم مصـالحهم  ـجائرهم ومدايناتهم ومعامالتهم التي ال تقأاقيت حجهم وصالتهم ومو

  . إال بها، فمصالح الدنيا والدين متعلقة باألهلة

فإذا تأمل هذا البصير اللبيب ورأى أن هذا الجرم، وإلى سـيره دائبـا ال يفتـر    

مسخر، مدبر، وهبوطه تارة وارتفاعه أخرى، وأفوله تارة وظهوره تـارة، وذهـاب   

م عودته إليه كذلك، وسبب ضوئه جمله واحدة حتى يعود قطعة مظلمـة  نوره شيئا ث

له كمـا  بالكسوف علم قطعا أنه مخلوق مربوب مسخر، تحت أمر خالق قاهر مسخر

يشاء، وعلم أن الرب سبحانه لم يخلق هذا باطال وعلم أن هذه الحركة فيه البـد أن  

ينتهي إلى ضده، وأن هذا  تنتهي إلى انقطاع وسكون، وأن هذا الضوء والنور البد أن

السلطان البد أن ينتهي إلى العزل وسيجمع بينهما جامع المتفرقات بعد أن لم يكونـا  

  .مجتمعين ويذهب بهما حيث يشاء
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ولو شاء اهللا تعالى ألبقى القمر على حالة واحدة ال يتغير، ولجعل التغييـر فـي   

ولكـن يـرى   . واحدة ولو شاء البقاهما على حالة. الشمس، ولو شاء لغيرهما معا

عباده آياته في أنواع تصاريفها ليدلهم على أنه اهللا الذي ال إله إال هو الملك الحـق  

  ).األعراف(َأال لَه الْخَلْقُ واألمرالمبين، الفعال لما يريد 

وفي المياه، وجـزر البحـر   . أما تأثير القمر في ترطيب أبدان الحيوان والنبات

وتنقلها من حال إلى حال وغير ذلك مـن المنـافع فـأمر     ومده وبحرانات األمراض

  .ظاهر

ومن تأمل حكمته سبحانه في ارتفاع الشمس وانخفاضها وإلقامة هذه األزمنـة  

األربعة من السنة وما في ذلك من مصالح الخلق، ففي الشتاء تغور الحـرارة فـي   

خرم الهواء وفي الصيف ي. وحصول األفعال والقوى وحركات الطابع. الشجر والنبات

وتشتد الحبوب، ويجفف وجه األرض، فيتهيأ للحمل والنبات، بمنزلة . فينضج الثمار

راحة الحامل بين الحملين، ففي هذه األزمنة مبدأ ومعاد  مشهود، وشـاهد بالمبـدأ   

وبمصلحة هذين النيرين تتم مصالح العالم، وبذلك يظهر  الزمـان،  . والميعاد الغيبي

  . كةفإن الزمان مقدار الحر

السنة الشمسية مقدار سير الشمس من نقطة الحمل إلى مثلها والسنة القمرية و

مقدرة بسير القمر وهو أقرب إلى الضبط واشتراك الناس في العلم به، وقدر أحكـم  

الحاكمين تنقلهما في منازلهما لما في ذلك من تمام الحكمة ولطـف التـدبير، فـإن    

ها وشعاعها ؤحد ال تتعداه لما وصل ضوالشمس لو كانت تطلع وتغرب في موضع وا

إلى كثير من الجهات، فكان نفعها يفقد هناك، فجعل اهللا سبحانه طلوعها، دوال بـين  

فال يبقى موضع من المواضع التي يمكن أن . األرض لينال نفعها وتأثيرها كل البقاع

دار الليل ن نفعها واقتضى هذا التدبير المحكم أن وقع مقـتطلع عليها إال أخذ بقسط م

  . ويأخذ كل منهما من صاحبه. ساعة 24والنهار على 

ومنتهى كل منهما إذا امتد خمس عشرة ساعة، فلو زاد مقدار النهار على ذلك 

ولفسد أكثـر  . ساعة مثال أو أكثر الختل نظام الكون أيضا، وتعطلت المصالح 50إلى 

  .  الحيوان والنبات وكذلك لو نقص

لفصول في السـنة ألن باختالفهمـا مصـالح العبـاد     ولو استويا لما اختلفت ا
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والحيوان فكان في هذا التدبير المحكم من اآليات والمصالح والمنافع ما يشـهد  

  . هـ. أ" بأن ذلك تقدير العزيز العليم

  القمر المظلوم    

له، خاصة بعدما صعدوا إليه ولم يجدوا فيـه  القمر عند التجريبيين اآلن ال قيمة

أنفقوه في سبيله، وما تكبدوه وما ضحوا به من أرواح من أجل السير ما يساوى ما 

له فـي  فالقمر ال عالقةـ كما يدعون ، وأنا أشك في صعودهم ـ    دقائق على ظهره

تحديد المواقيت، وتقويم الشهور، ألنهم يتخذون الشمس دليال فيعرفون بهـا اليـوم   

  . والقمر  ال يعترفون به. والشهر والسنة

تابع لألرض ال فائدة منه إال أنه أحد أجرام السماء التي يوجد فـي   وهو عندهم

. فمعظم الكواكب حولها أقمار. قمرا مثله 61-كما يسمونها  -المجموعة الشمسية 

ن إال كـان هـو   اوإن كان في القمر نفع فهو ملهم لبعض الشعراء، وما خال عاشـق 

للعشـاق أو هـو ضـروري    ثالثهما، ولعل هذا هو أهم دور للقمر اآلن أنه حارس 

  . الكتمال المشهد الجمالي لهم

فقد اتخذته أمم كثيـرة  . ذه الصورة على النقيض مما كانت تبدو للقمر قديماـه

له، ومنهم من عبده مع الشمس ن اتخذه إلها مستقال ال شريكـومنهم م. معبودا لها

  .وقد ظلموه قديماً وحديثاً. ونسبوا لهما االختصاصات

ولم يعترفـوا بالمهمـة الرئيسـية    . شرية قيمة القمر التي خلقه اهللا لهاولم تقدر الب

  . للقمر، والتي من أجلها خلقه اهللا وسخره

  القمر في القرآن 

) 33:األنبياء(وهو الَّذي خَلَقَ اللَّيَل والنَّهار والشَّمس والْقَمرخلق من خلق اهللا 

نجم، أو من دمار نجم، كما أنه لم يتكون من فلم يتكون القمر من اصطدام الشمس ب

  . وإنما هو خلق مستقل تماماً. المحيط الهادي، فلم يخرج القمر من األرض أبداً

ومـن  لجلسة شاعرية رومانسية ) ديكورا(وهو أيضا آية من آيات اهللا، وليس 

رالْقَمو سالشَّمو ارالنَّهُل واللَّي هاتآي)ة دالة على وجـوده وقدرتـه   آي ).37:فصلت

  .  وعلمـه وحكمتـه ولكـن أكثر الناس ال يعلمون
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وقد أخبـر تعـالى أنـه أحـد     . والقمر كغيره من مخلوقات اهللا العابدة، الطائعة

َألَم تَر َأن اللَّه يسجد لَه من في السموات :العابدين وثانى السبعة الذين يسجدون هللا

رضِ والشَّمس والْقَمر والنُّجوم والْجِباُل والشَّجر والـدواب وكَثيـر مـن    ومن في األ

وسخَّر لَكُـم  وهو واحد من الذين سخرهم اهللا تعالى لإلنسان  )18:الحج(...النَّاسِ

ر الشَّـمس  وسـخَّ . ويجرى القمر كالشمس)  33:إبراهيم(الشَّمس والْقَمر داِئبينِ

  ).5:الزمر(والْقَمر كُلٌّ يجرِي

وقمـر  . قمر في السماء، وآخـر فـي األرض  : وليس في الكون كله إال قمران

َألَم تَروا كَيفَ خَلَقَ اللَّه سبع سموات :السماء ال يوجد في الكون غيره لقوله تعالى

ففـي  ) نـوح ()16(ورا وجعَل الشَّـمس سـراجا   وجعَل الْقَمر فيهِن نُ) 15(طباقًا 

  .  السموات السبع ال يوجد إال قمرنا هذا

حتى عدوا أكثر  اًقمر 23وزحل  اًقمر 16ن وللمشترى يويقولون أن للمريخ قمر

. اًواحـد  اًمن ستين قمرا في الفضاء، فهذا كله باطل، والقرآن يخبر أن هناك قمـر 

ل الحضارات تقول ـوكل تاريخ البشر وك اًواحد اًهناك قمروالكتاب المقدس يخبر أن 

  . وعيناي ال ترى إال ذلك. اًواحد اًبأن في السماء قمر

تمامـا كمـا   . وتكذيب لكل من ذكرت. وما يقوله المنجمون والفلكيون فهو كذب

فالقمر بهذا الشـكل  . كذبوا في قولهم عن األرض بأن هناك مثلها ماليين في الفضاء

  . بحجمه وشكله ونوره ومنازله وسيره، فليس في السماء إال هو المتميز،

ومن هذا العدد ذكر مـرة  . مرة، معظمها آيات مكية 28وفي القرآن ذكر القمر 

  . هو نفس عدد منازل القمر 28وهذا الرقم ) أهلة(

الشـمس  (مرة وجاء فيها جميعا تالى لهـا   15اقترن ذكر القمر بذكر الشمس 

. أي تـال الشـمس  ) 2:الشمس(والْقَمرِ ِإذَا تَالهاد لقوله تعالى وهو تأكي)  والقمر

ألن معنى . تال وتابع للشمس -إن جاز التعبير  -فليس القمر تابع لألرض ولكن هو 

  .كما أن القمر لم يقترن ذكره باألرض أبدا. تبع: تال

  .54قم ترتيبها في المصاحف ر. كما للشمس) القمر(ويوجد في القران سورة باسم 

  قمرنا في األرض 
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بل أخبرنا اهللا أنه  .محمد: ففي األرض قمر آخر، هو اًوكما أن في السماء قمر

:قمر األرض وشمسها كقمر السماء وشمسها سواء بسواء أليس اهللا تعـالى يقـول  

ينا مرقَما واجرا سيهَل فعجا ووجرب اءمي السَل فعي جالَّذ كاراتَبر) 61:الفرقـان (

  . والسراج هو الشمس

وداعيـا ِإلَـى اللَّـه بِِإذْنـه وسـراجا منيـرا      :ويقول تعالى عن محمـد  
  ).46:األحزاب(

ونفس الوظائف والخصائص التي جعلها اهللا للشمس والقمر في السـماء جعلــها   

مثلهمـا   وهو فهو زينة األرض، وهو ضوءها ونورها. في األرض لرسول اهللا 

الهادي من الضالل، والمخرج من الظلمات إلى النور، وهكذا قـال اهللا تعـالى عـن    

هو الَّذي جعَل الشَّمس ضياء والْقَمر فقال تعالى عن القمر الشمس والقمر ومحمد 

بِـين قَد جاءكم من اللَّه نُـور وكتَـاب م  وقـال عـن محمد) 5:يونس(نُورا
  ).15:المائدة(

  يدور القمر حول األرض يوميًا 

قلنا أن البشر ظلموا القمر، وحرموه من ثمرة كفاحه، وقد ظـل يجـرى حـول    

األرض منذ أن خلقه اهللا حتى اآلن، وحتى آخر لحظة من عمـره لهـدف أساسـي    

وهو دور مكلف به مـن اهللا  . وجوهري هو أن يكون تقويما لعدد السنين والحساب

ام به القمر على أكمل وجه وأحسن حال، وظـل دائبـاً مسـخراً يقطـع     ـوق. ىتعال

األبراج، ينزل المنازل، يجرى في الفلك، يتقدم أمام الشمس ويتأخر،  يذوق المـوت  

كل شهر ويولد آالف المرات، ويخسف به مرات ومرات، ينفلق فلقتين، ويلتـئم، ال  

ذلك من أجل اإلنسان، مـؤتمرا   تابعا للشمس، كل -وهو القمر  -يستنكف أن يكون 

  . له أمرابأمر اهللا، ال يعصي

بكل هذا الجهد، وبهذا التفاني، ولـم   -لوهو ظلوم جهو -لم يعترف اإلنسان 

أي اعتبار لمدة الخدمة الشاقة، واستغنى بالشمس عن القمر، في معرفة السنين  يعطَ

  .والحساب

ر الذين أهملـوا دوره بـل   فإن القمر يفضح البش. وألن الجزاء من جنس العمل

وهضموا حقه، ونسبوا التقويم للشمس التي اعتبروها مركزا للكون، ويكشف القمر 
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  . كذب جميع الذين يقولون بأن األرض تدور والشمس ثابتة بالنسبة لها

  ولكن كيف افتضح أمر الكاذبين؟ 

 تلـزم  إن األدلة التي سقناها هي جميعا أدلة شرعية ال تلزم العلميين وال: نقول

ولكننا سنسوق اآلن دليال ليس فقط علمياً، بل هو مادي، فهو لكـل  . غير المسلمين

  . الناس للعالمين واألميين والجاهلين، والمؤمنين والكافرين

وهذا الدليل مشاهد للكافة دون احتياج ألي تجربة، ودون استخدام أي أجهـزة  

  .بها وهو دليل يغنى عن كل هذه األدلة التي أجهدنا القارئ

وتـدور حـول   . فأنتم جميعا تقولون بأن األرض تدور حول نفسها كل يوم مرة

  . وتقولون بأن القمر يدور حول األرض كل شهر دورة. الشمس مرة كل عام

كما أنكم تقولون بأن دوران األرض حول نفسها يسبب الليل والنهار، ويسـبب        

الغرب، ويأتي أيضا القمر بنفس ظهور الشمس بالنهار من جهة الشرق ثم تنتقل إلى 

وهكذا تبدو النجوم فـي  . الحركة من الشرق، ويبدو لنا قد ذهب بالدوران إلى الغرب

بينما هي ال تتحرك، هكـذا  . السماء تتحرك حركتها الظاهرية من الشرق إلى الغرب

  .تقولون

كما أنكم تقولون بأن سبب طلوع الشمس من مطالع متجددة كل يوم يرجع إلـى  

ألرض لها ميل أثناء دورانها حول الشمس، يجعل الشمس كأنها تغير من وضعها أن ا

  . فتطلع من مطلع جديد كل يوم

إذ أنه يقطع األبراج . تماما.. ولكـن القمر يكشف أن األمر على غير ما تقولون

اإلثني عشر في شهر واحد، ويطلع بين المدارين، كما تفعل الشمس غير أنه يـذهب  

يوم ثم يعود إلى مدار الجدي مرة أخرى  14إلى مدار السرطان في من مدار الجدي 

  . في نفس المدة فيتم الدورة

يوما، ويخالفها  14وعلى ذلك فالقمر يسير مع الشمس في اتجاه أحد المدارين 

وهذا يعنى أن الشمس تطلع مـن مكـان   . ىخرأاًيوم 14في اتجاه المدار اآلخر في 

مكان آخر مخالف لمكان طلوع الشمس، ويظل الحال  فيطلع القمر في نفس الليلة من

    . على هذا األمر، الشمس تتجه في مطالعها يمينا والقمر يتجه في مطالعه شماال
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خطوه، وفي  13وليس هذا فحسب، إنما كلما تقدمت الشمس خطوه تقدم القمر 

14فـي  ) كـم  5460(وذلك ألن القمر ال بد أن يقطع بعد المشرقين . عكس اتجاهها

لذلك ينزل القمر كل ليلـة منزلـة بينمـا    . يوم 182ليلة  بينما تقطعه الشمس في 

  . يوم 13في المنزلة  -رغم طلوعها المتجدد كل يوم  -الشمس تظل 

  فكيف يكون ذلك واألرض تدور حول نفسها؟ 

هل يعقل أن األرض تدور حول نفسها فتظهر الشمس متجهة مطالعهـا يمينـا،   

يوما؟ والمفروض طبقا  14لى اليسار؟ ويظال على هذا األمر والقمر متجهة مطالعه إ

لدوران األرض أن يرى كل ما في القبة السماوية من أجرام منحرفا في نفس االتجاه 

  الذي تنحرف فيه الشمس؟  

  . أما النجوم فأمرها أعجب

وم من نفس مطالعها السابقة وتسقط كل يوم في نفس ـوذلك ألنها تخرج كل ي

ولو راقبنا طلوع النجوم وأفولها لوجدناها جميعا تطلع وتغرب في . ديمةمساقطها الق

هذا رغم أن جميع النجوم ال تطلع كل يوم . نفس أماكنها ال يحيد نجم واحد عن مكانه

دقائق كل يوم ومع ذلك فإنهـا   4في نفس الموعد السابق بل إنها  تبكر في طلوعها 

  .جميعا تطلع من نفس المكان، وكذلك أفولها

وكل . إذن فنحن أيها السادة أمام أمر ال يمكن أن يحدث إال إذا كانت األرض ثابتة

) 40:يـس (وكُلٌّ في فَلَك يسبحونويدور كما قال تعالى. ما في القبة يدور حولها

  . له مساره وله زمنهفكل

 بينما القمر يطلع متجها ناحيـة . درجة 4/1فالشمس تطلع متجهة ناحية اليمين 

درجة فيرى كل يوم الشمس في اتجاه والقمـر فـي اتجـاه عكسـها      3.25الشمال 

  . والنجوم ثابتة في نفس مكانها تطلع كل يوم من نفس مطالعها

ولو كان األمر أيها السادة أمر األرض لرأينا كل ما في السماء يظهر بصـورة  

الشـمس فـي    وحسبما تتجه. ولرأينا اختالف مطالعها في اتجاه واحد جميعا. واحدة

وكان ال يمكن مع ميالن األرض أن تظهر النجوم من نفس أماكنها السابقة . مطالعها

وال أن تذهب الشمس يمينا والقمر شماال بثالثة عشر مرة مثل . ال تتغير مليمتر واحد

  . الشمس
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ويمكنكم جميعـا أن  . فهذا األمر أيها السادة يكشف عن خطأكم بمنتهى الوضوح

  . ون حاجة إلى دراسة أو أجهزة فهذا أمر ميسر لكل الناستتأكدوا من ذلك د

  إتباع للشيطان و مخالفة للرحمن : الميالن

أثبتنا لكم بالدين والعلم والمشاهدة خطأ ما تقولون بدوران األرض حول نفسـها  

ورأيتم أن الشمس والقمر والنجوم تنفي أن تكون األرض هي التـي  . وحول الشمس

  .ف المطالعتميل في دورانها لتختل

ذا هو القرآن يتحدث عن الميل حيث يثبت أن القائلين به يتبعون الشـيطان  ـوه

  . ويخالفون الرحمن

والميد هو الميالن، غير أن الميد . فقد ذكرنا اآليات التي تنفي الميد عن األرض

النفسي الباطني، وكال األمرين نفاهما اهللا ونهى : والميل. هو الميل المادي الظاهري

  . ماعنه

 )15: النحل(وَألْقَى في األرضِ رواسي َأن تَميد بِكُمأما الميد فقال تعالى عنه

فـاألمر غايـة فـي    ) 31:األنبياء(وجعلْنَا في األرضِ رواسي َأن تَميد بِهِموقال 

  . الوضوح أن األرض ال تميل وال تميد

ه يرِيد َأن يتُوب علَيكُم ويرِيد الَّـذين يتَّبِعـون   واللَّ:وأما الميل فيقول فيه تعالى

ود الَّذين كَفَروا لَو تَغْفُلُـون عـن   ).27:النساء(الشَّهوات َأن تَميلُوا ميال عظيما

ولَن تَستَطيعوا َأن تَعدلُوا  )102( .َأسلحتكُم وَأمتعتكُم فَيميلُون علَيكُم ميلَةً واحدةً

لَّقَةعا كَالْموهلِ فَتَذَرييلُوا كُلَّ الْمفَال تَم تُمصرح لَوو اءالنِّس نيب )129.(  

. هذه اآليات الثالث من سورة النساء وهي كل ما ذكر في القرآن عـن الميـل  

  فَيميلُون علَيكُم ميلَـةً   َأن تَميلُوا ميالونالحظ أن كل آية ذكرت لفظ الميل مرتين 

ِلييلُوا كُلَّ الْمفَال تَم .واهللا تعالى يحذر منهمـا جميعـا  . ففيها جميعا الفعل والحال .

وهو بالفعل الذي أوحـى ألوليائـه أن   . فاآلية األولى تبين أن هذا من فعل الشيطان

مع ذلك فأهـل األرض يصـدقون الشـيطان    . لاألرض تميل والرحمن نفى هذا المي

واآلية الثانية . ويكذبون بذلك الرحمن ويخالفونه. ويتبعونه ويقولون أن األرض تميل

وهو ما نراه بالفعل فهم الذين اخترعوا فكـرة أن  . توضح أن الميل من فعل الكافرين

  . األرض تميل ونحن الذين اتبعناهم
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  علم التاريخ و الحساب

  : ينا علة خلق الشمس والقمرقال تعالى مب

   ينـنالس دـدوا علَمنَازَِل ِلتَعم هرقَدا ونُور رالْقَمو اءيض سَل الشَّمعي جالَّذ وه

ونلَمعمٍ يِلقَو اتُل اآليفَصقِّ يإال بِالْح ذَِلك ا خَلَقَ اللَّهم ابسالْحو)5:يونس.(  

 لْنَاعجتَغُوا وةً ِلتَبرصبارِ مةَ النَّهلْنَا آيعجلِ وةَ اللَّينَا آيوحنِ فَمتَيآي ارالنَّهَل واللَّي

فَضالً من ربكُم وِلتَعلَموا عدد السنين والْحساب وكُلَّ شَيء فَصلْنَاه تَفْصيالً
  ).12:اإلسراء(

فهو . توضحان علة خلق الشمس والقمر وكذلك الليل والنهارإن هاتين اآليتين ل

والقمر نورا، فهذا لينير الليل وتلك لتضئ النهار كما أنه . تعالى جعل الشمس ضياء

  . تعالى جعل الليل سكنا، وجعل النهار معاشا

وباإلضافة إلى هذه الخصائص فقد جعل اهللا تعالى الشمس والقمر لمعرفة عدد 

  :وعن هذا يقول تعالى فضال عن اآليتين السابقتين. حسابالسنين ولعلم ال

انر بحسبالقَمالَشمس و)5:الرحمن.(  

انًابسح رالْقَمو سالشَّمكَنًا وَل سَل اللَّيعجاحِ وبفَاِلقُ اإلص)96:األنعام .(  

والشـمس  . تطلق العرب لفظ الحسبان على أمرين على الرحى، وعلى الحساب

القمر في حركتهما حول األرض يدوران لمعرفة السنين والتاريخ واآلجال والمـدد  و

هذين األمرين، طريقة الدوران وسبب ) الحسبان(لذلك يشمل لفظ القرآن . والحساب

  . الدوران

وقد نص الكتاب المقدس في العهد القديم اإلصحاح األول أن اهللا تعـالى خلـق   

  : ها القرآنالشمس والقمر لنفس العلة التي ذكر

لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل، وتكون عالمات : وقال اهللا" 

. وكان كـذلك . لألعياد كما لأليام والسنين ولتكن أنوار في جلد السماء لتضئ األرض

المنير األكبر لحكم النهار، والمنير األصـغر لحكـم    -وعمل اهللا المنيرين العظيمين 

وجعلها في جلد السماء لتنير على األرض، ولتحكم علـى النهـار    والنجوم -الليل 

والليل ولتفصل بين النور والظلمة، ورأى اهللا ذلك أنه حسن، وكان مساء وكان نهار 
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  ".اليوم الرابع

لتنيـر علـى   " جعلهما اهللا في فلك السماء ) الشمس والقمر(فالنيرين العظيمين 

لتفصل بين " و" لتحكم على النهار و الليل" و" لتفصل بين النور و الظلمة" و"األرض

هذه " لتضئ األرض" و" لتكون عالمات األعياد كما لأليام والسنين" و"  النهار والليل

  .اإلصحاح األول 19: 14المهام جمعيا نستخلصها من اآليات 

ومـع  . مع معطيات القرآن، ومع الواقع الذي نـراه  اوهي معطيات متفقة تمام

  . البشرية كلها معطيات الحضارات

هذه المبادئ تفهـم  . وللمؤمنين بالقرآن يعطى اهللا بعض المبادئ ليسيروا عليها

" من معاني اآليات وأيضا من أرقامها، بل ومن أرقام السور التـي تحمـل أسـماء   

: ي كما يليـفالمبادئ التي تفهم من األرقام ه" القمر" ،"الشمس

  : تاليسورة الشمس رقمها وعنوانها بالمصاحف كال

  15سورة الشمس مكية وآياتها ) 91(

فـرقم  . مغزى هام جداً بالنسبة للشمس وحركتها) 15(و) 91(ولهذين الرقمين 

. هو نفس مجموع الدرجات التي  بين المدارين واللذان تدور بينهمـا الشـمس   91

وطبقـا  . 23.50ولـيس   22.75وقلنا وصححنا أن المدارين يقعا على خط عـرض  

 45.5= جنوبا  22.75+ شماال  22.75فيكون بعد ما بين المدارين  للتقدير الصحيح

 91فتكون ) ذهابا وإيابا(تقطعها الشمس مرتين . أي من  مدار الجدي إلى السرطان

  ). 91(لذلك وردت سورة الشمس في المصاحف رقم 

درجة وبقسمة هذه الدرجات على  360أما مدارها في السماء حول األرض فهو 

وهي عـدد سـاعات    24= 15÷ 360ينتج اآلتي  ) آية 15(شمس آيات سورة ال

  . اليوم

) 54(فالسـنة القمريـة   ) 54(أما سورة القمر فقد جاء ترتيب السـورة رقـم   

  . يوماً 354لتكون  300تمـامـا فــوق 

أن علم عدد السنين والحساب يؤخـذ  : أما المبادئ التي تفهم من المعاني فقالوا

والقمر لمعرفة الشهر . س لمعرفة قدر اليوم وقدر األسبوعمن الشمس والقمر، فالشم
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وما يحدث اآلن في االعتماد في التقويم على الشمس وحدها حتى في معرفة . والسنة

الكونيـة، وآلياتـه القرآنيـة واألحاديـث     الشهر والسنة فهو أمر مخالف لسنة اهللا

زمن امتدادا إلى بدايـة  النبوية، ومخالف أيضا لسيرة األمة اإلسالمية قبل قرن من ال

وقد اتخذت . التقويم الهجري بل ومخالف لما عمل به العرب في الجاهلية قبل اإلسالم

معظم الدول اإلسالمية بتقويم الشمس وحدها حتى لو كان في ذلك مخالفة صريحة هللا 

وال أمل . ورسوله وتراث األمة، ولكن في ذلك رضا ألهل الغرب، والمهم رضا هؤالء

  . ه األمة للعمل بتقويم القمر إال إذا فعل الغرب ذلكلعودة هذ

وحتى يعلم المسلمون المخالفون لشرع اهللا، نعمة التقويم بالقمر التي أرادها اهللا 

لهم، ونقمة التقويم بالشمس نذكر طرفاً من عيوب هذا التقـويم، ومزايـا التقـويم    

  . بالقمر، والمتاعب التي سببها التقويم الشمسي لآلخذين به

  )  الھجري(والتقويم القمري) الشمسي(التقويم الميالدي 

نهجها البشر، حتى اآلن لم تخل من عيـوب ممـا   طريقة التقويم التي سارعلى

وهذا رغم اختالف كل أمة وكل جيـل علـى   . يحتاج إلى تصحيح كل مدة من الزمن

على القمـر   طريقة معينة للتقويم إال أنها جميعا ال تخلو من عيوب ألنهم ال يعتمدون

  . الذي جعله اهللا لهم لهذا األمر

وال يعـدلون إلـى التقـويم    . حتى التقويم المعمول به اآلن هو غاية في التعقيد

السهل البسيط المنضبط وهو تقويم القمر، ال لشيء إال ألن اهللا شرع االعتماد عليـه  

الدنيا وهوان حتى لو تسبب لهم بذلك تعب ومشقة في . وهم ال يريدون إال مخالفة اهللا

يرِيـد اُهللا بِكُـم الْيسـر وال يرِيـد بِكُـم الْعسـر      وعذاب في اآلخرة، يقول تعالى
يجعَل علَيكُم من حرجما يرِيد اللَّه ِلْيرِيد اللَّه َأن يخَفِّفَ عنْكُم)185:البقرة(

  . ورغم ذلك فقد خالف الناس) 6:المائدة(

هذا التقويم المعمول به في معظم دول العالم بما فيها الدول اإلسالمية والـذي  ف

يسمى بالتقويم الميالدي، هو في حقيقته تعديل للتقويم الروماني والذي كان سـائدا  

قبل  46سنة ثم عدل في عهد يوليوس قيصر عام  750قبل ميالد المسيح بأكثر من 

 365.25وثبتت مدة العـام  . اس للتقويمالميالد، حيث جعل الشمس وحدها هي األس

يوما وللشهر الثاني  31شهرا خصص للشهر األول وهو يناير  12يوما وقسمت إلى 
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يوم على  التتابع، غير  31و  30يوما، وتبادلت األشهر الباقية أيامها بين  30فبراير 

عـدا  يوما فيما  29يوما فقد خفض شهر فبراير إلى  366أن هذا النظام يجعل العام 

  . السنوات الكبيسة حيث يزاد له يوم

وشرف البرلمان الروماني يوليوس قيصر بتغيير اسـم الشـهر السـابع إلـى     

قبـل   44وعندما تسلم أغسطس قيصر مقاليد األمـور عـام   ) شهر يوليو(يوليوس 

الميالد أرغم البرلمان الروماني على تسمية أحد  الشهور باسمه فغير أسم الشـهر  

يوما لكل  31ولكي يكون الشهران المسميان باسم القيصرين ) سطسأغ(الثامن إلى 

  . منهما فقد أخذ يوما من فبراير وأضيف إلى أغسطس

وأدت الشكاوى التي أثيرت بسبب عدم تساوى أطـوال أربـاع العـام الخـاص     

بأغسطس قيصر إلى عمل تغييرات أخرى، فأخذ يوم مـن سـبتمبر وأضـيف إلـى      

وعلى الرغم من كل هـذا فلقـد   . بر وأضيف إلى ديسمبرأكتوبر، وأخذ يوم من نوفم

وتجمع هذا الفرق على مر . دقيقة 12.5كان عام القياصرة أطول من الالزم بحوالي 

تراكم الخطأ مـن وقـت    1582الزمن حتى اصبح عدد كبيرا من األيام وبحلول عام 

وري الثالث أيام، فأصدر البابا جريج 10االتفاق على تثبيت عيد الفصح وبلغ حوالي 

عشر مرسوما باستقطاع عشرة أيام من التقويم، فأوجب أن يكون اليوم التالي للرابع 

ولكي يمنع تكـرار هـذا الموقـف أصـدر      1582أكتوبر  15هو  1582من أكتوبر 

سنة كبيسة، وهذا  400مرسوما آخر يقضى بجعل كل سنة قرنية تقبل القسمة على 

سنة إلحداث خطـأ قـدره يـوم     4000ن تمر يقلل الخطأ إلى مقدار صغير إذ يجب أ

  .واحد

وألن بدايتـه  " التقـويم الجريجـوري  " ومنذ هذا التاريخ اطلق على التقويم اسم

  ). الميالدي(أرجعت إلى ميالد السيد المسيح فقد شاعت تسمية 

أما في بالد الشام فقد عمل بالتقويم السرياني التي يرجع العمل به إلى أحد قواد 

 312كبر، وكان قد استقر به المقام في أرض سوريا، وبدأ العمل به عام اإلسكندر األ

غيـر أن أسـماء   . وتنوعت سنواته أيضا بين الكبيسة والبسيطة. قبل ميالد المسيح

  : الشهور يطلق عليها مسميات أخرى وهي

ـ  ون الثـاني، شبــاط، آزار،   ـتشرين األول، تشرين الثاني، كانون األول، كان
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  . يران، تموز، آب، أيلولميسان، آيار، حز

تتشابه فيـه  " التقويم العبري" أما اليهود فقد اتخذوا ألنفسهم تقويما أطلقوا عليه

أسماء الشهور مع التقويم السرياني، ألن أصل كال التقويمين يرجع إلـى حضـارة   

ويعتبر التقويم العبري السنة شمسية، بينما شهوره قمرية، ولذلك تختلف . الكلدانيين

شهور خالل السنة فقالوا تكون أثنى عشر شهرا إذا كانـت السـنة بسـيطة،    عدد ال

سـنوات   7سـنة توجـد    19شهرا إذا كانت السنة كبيسة وفي كل  13وتزداد إلى 

  . كبيسة

تشرى، مرحشواى، كسلو، طبت، شـباط، أزار، آزار  : وأسماء الشهور العبرية هي

  . ثاني، نيسان،  آيار، سيوان، تموز، آب، أيلول

 6عدد أيامه ) نسئ(باط مصر األرثوذكس يستخدمون تقويما يوجد به شهر وأق

  . فقط

أما العرب فقد كانوا يعتمدون في تقويمهم على القمر ولـيس الشـمس وكـان    

ولم يستقر العرب في الجاهلية . يوم تبعا لظهور القمر 30و 29شهرهم يختلف بين 

لى بعض األحداث الهامة التي وكانوا ينسبونها إ. على بداية شهورهم إلى حدث واحد

طرأت على مجتمعهم، وكانوا يطلقون على شهورهم القمرية أسماء متعددة، واألرجح 

وسـميت   أنها تغيرت في أوائل القرن الخامس الميالدي قبل ميالد سـيدنا محمـد   

باألسماء الحالية، وكان العرب يعطون أنفسهم فترة للراحة والتوقف عن القتال خالل 

  . رجب، ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم: هي" األشهر الحرم" طلقوا عليهاشهور أ 4

استمر الحال على ما هو عليه في احترام تحريم القتال خالل وفي عهد النبي 

شهور والثانية طولها  3هذه األشهر األربعة التي تتفرق على فترتين، األولى طولها 

  . مشهرا واحداً  وكانت السنة تبدأ بشهر المحر

وفي عهد أبى بكر الصديق رضى اهللا عنه يطلقون على السنين أسـماء أشـهر   

أحداثها، مثل سنة الهجرة، وسنة األمر بالقتال، وسنة حدوث الزالزل، وسنة الـوداع  

  . وسنة فتح العراق

غير أن الفضل في تحديد بداية التقويم يرجع إلى عمر بن الخطـاب رضـى اهللا   

وذكـر  " أبو موسى األشعري" سله عامله على البصرةعنه وكان مبعث ذلك خطاب أر
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لقد قرأنـا كتابـا محلـه    :" فأتاه رد أبو موسى يقول. فيه أنه تحرر في شهر شعبان

فأدرك عمر ضرورة وضـع  " شعبان فما ندرى أهو الذي نحن فيه أم الشهر الماضي

بعضـهم   فجمع الصحابة وتداولوا في أنسب البدايات فاقترح. بداية للتاريخ اإلسالمي

اتخاذ مولد الرسول بداية، وقال آخرون باتخاذ سنة البعثة بداية ورجح كثيرون بـدأ  

الهجرة فرقت بين الحق والباطـل  " :التاريخ من سنة الهجرة، فقال عمر بن الخطاب

ومنذ هذا الوقت بدأت تسمية ". ، وبالمحرم ألنه منصرم الناس من حجهم"وا بهاخرأف

نسبة إلى ابتدائه من عام حـدوث هجـرة   " لتقويم الهجريا" التقويم اإلسالمي باسم

المحرم، صـفر، ربيـع   : من مكة إلى المدينة، وأسماء األشهر القمرية رسول اهللا 

األول، ربيع اآلخر، جمادى األول، جمادى اآلخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو 

  . القعدة، ذو الحجة

شهر ببزوغ الهالل فـي الليلـة   وعند العرب يبدأ اليوم بغروب الشمس ويبدأ ال

وكما أن الناس يتركون هدى اهللا في مسألة اإليمان والعقيدة فإنهم تركوا . األولى منه

هدى اهللا في أخذهم بالتقويم الرباني، وهو تقويم القمر، الذي جعله اهللا لهذا األمـر،  

جديـدا  وهيئه لذلك بإنزاله في منازل، كل يوم منزل جديد، وفي كل منزل يأخذ شكال 

وبعدا جديدا في السماء ال يخفي على أحد وهو يبدأ هالالً صغيراً وليدا ويكبر كل يوم 

يوم يصبح بـدراً أي كامـل    14مما يجعله بعد . ضعف ما كان عليه في اليوم األول

اإلنارة واالستدارة، وذلك عندما يواجه الشمس بكل وجهه المواجه لألرض ثم يعـود  

  . الطريقةليتناقص كما ازداد وبنفس 

والْقَمر قَدرنَاه وهذه التغيرات في شكل القمر تحدث أمام كل الناس، في السماء

  ).39:يس(منَازَِل حتَّى عاد كَالْعرجونِ الْقَديمِ

وم ويبقـى فـي   ـفاهللا تبارك وتعالى قدر للقمر في فلكه منازل ينزل فيها كل ي

: لى ذلك يكون جملة ما يمكثه القمر في المنازلساعة، وع 7/6المنزل يوماً وزيادة 

أشـهر   6في  30يزيد إلى . 29لذلك يكون شهر القمـر  .ساعة24=7/6× 28

  . يوما دون أي زيادة أو نقص 254لتكون سنة القمر . من السنة

  

  تقويم السنة بالقمر  
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، ومعرفـة  إننا ملزمون شرعا بإتباع تقويم القمر، ألن اهللا تعالى جعله لنا كذلك

ساعات الليل وعدد الليالي في الشهر ومعرفة أيام الشهر كل ذلك سهل وميسور من 

  . نور القمر الذي يقل ويكثر، ومن وقت ظهوره أيضا

. فهو في الليلة األولى يكون وراء الشمس بمنزلة، أي على بعد سـاعة زمنيـة  

لشمس يكون القمر فيغرب بعد غروبها بهذا الوقت وفي الليلة السابعة عندما تغرب ا

يطلع القمـر فـور غـروب     14في وسط السماء، ويغرب في منتصف الليل، وليلة 

يطلع القمر مـن   21وليلة . الشمس ويظل في السماء طوال الليل ويغرب بعد الفجر

وآخر ليلة يستتر فيها، ألنه يكون . المشرق بعد منتصف الليل ويغرب وقت الظهيرة

. به لألرض بينما يكون مولياً ظهره المظلم لألرض مواجها للشمس بوجهه الذي ينير

يوماً فإذا ظهر هالله بعد الغروب كان هذا إعالناً  30وقد يستتر ليلتين ويكون الشهر 

  .عن بدء شهر جديد

لذلك نقـول بأنـه ال   . فهذه هي منازل القمر التي ينزل فيها بتقدير العزيز العليم

زل ويسير هذا السير وينير بهـذا القـدر   يوجد في السماء قمر آخر ينزل هذه المنا

  .المتغير كل ليلة إال قمرنا هذا

واتباع تقويم القمر ليس خياراً للعبد المؤمن بل هو إلزام عليه، وهو أمر مـن  

شرائط اإليمان ، فغير المؤمن ال شأن له بالقمر ألنه يظن أن وسائله الحديثة تغنيه، 

)7(َأن رآه اسـتَغْنَى  ) 6(اإلنسـان لَيطْغَـى   كَال ِإن فمن ثم  فهو مستغن عن اهللا
وهذه حقيقة واضحة تماماً، فكلما تقدمت وسائل معيشة اإلنسان المادية، كلما  )العلق(

ولكن ليس هذا شأن المؤمنين، الذين يعرفون ربهم ويعرفون حقيقة . استغنى عن اهللا

ول لهم وال قوة إال باهللا، فـال  ـفإنهم ال يقومون إال باهللا، ويعلمون أنه ال ح. أنفسهم

يتحولون من حال إلى حال إال بقوة اهللا وبقدرته، وأنهم فقراء دائما إلـى اهللا الغنـى   

ومشيئتهم ال تأخذ فاعليتها . وضعفاء دائما إلى اهللا القوى، أذالء دائما إلى اهللا العزيز

يتحركون بأمر إلههـم،  فهم . إال بعد مشيئة اهللا، وإرادتهم ال تنبعث إال بعد إرادة اهللا

ويسكنون بأمره، يعبدون ويمسكون بأمره، يحتفلون بأعيادهم بأمره، يبدءون يومهم 

  . بأمره، يبدءون شهرهم بأمره، يبدءون سنتهم بأمره

ويحددون تعامالتهم مع بعضهم البعض بأمره، وكل ذلك عالمته رؤية الشـمس  

شمس، والشمس ال تسير إال بأمر إذ أن يومهم ال يبدأ إال إذا غربت ال. ورؤية القمر
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  . ومن ثم تبدأ سنتهم. اهللا، وال يبدأ شهرهم إال برؤية الهالل

وال . كذلك ال يصومون إال إذا رأوا الهـالل، وال ينهـون صـيامهم إال برؤيتـه    

وال يـؤدون زكـاة   . هالل، وال يحتفلون بأعيادهم إال برؤية الهـالل ـيحجون إال بال

واآلجـال فـي   . م األسرة من عدة، وإيالء، متعلقة بالهاللأموالهم إال بالهالل واحكا

حتى حيض المـرأة مـرتبط بـالهالل ألن    . الديون والمعامالت ال يضبطها إال الهالل

يوما والنذر والصلح والعقود وسائر ما يؤجـل مـرتبط    28دورتها هي دورة القمر 

هي مواقيـتُ ِللنَّـاسِ والْحـج    يسَألُونَك عن األهلَّة قُْل:بالهالل، لذلك يقول تعالى
من اجل ذلك فإن دليل استسالم العبد هللا، ودليل تعلق العبد بأمر ربه،  )189:البقرة(

إتباع تقويم القمر، وليس الشمس، أو أي عملية حسابية كما يفعل الـذين يعتمـدون   

وضعفه وهـو  ن مدلوالت قوة  اإليمان ـبل إن األمر يعتبر م. على حسابات الفلكيين

دون غيرها ألن  -رؤية ال حسابا  -فرض على المؤمن أن يتبع ويعتمد على األهلة 

  . اهللا قال بذلك

والقول بخالف هذا مخالفة ألمر اهللا، وعلماء المسلمين الذين يتعاملون بتقـويم  

. غير تقويم القمر، ويعتمدون علي تقويم الشمس، أو الحسابات الفلكية هم مخطئون

ال يؤجرون عليه ألنه ليس خطأ اجتهاد، وألن األمر ليس فيه اجتهـاد   وخطأهم هذا

ففيه نصوص من الكتاب والسنة، صريحة قاطعة، وهم يخالفونها عن عمد، وال عذر 

وإنما هو ابتداع في اإلسالم واتباع لغير المسلمين تماما كمـا  . لهم في ذلك وال داع

  . شمسابتدعوا القول بدوران األرض حول نفسها وحول ال

ويبـدأ الشـهر بالرؤيـة ولـيس     . فحساب الشهور والسنين في اإلسالم بالقمر

وقد ظهر نفر من المسلمين قالوا بحساب منازل القمر، وبسيره في السماء . بالحساب

ولم يشترطوا الرؤية وقد كثر هؤالء حتى أصبحوا اآلن هم أغلبية المسلمين وأكثرية 

في عصر شيخ اإلسالم ابن تيمية فقد قام الرجل علمائه، ولما كان بداية ظهور هؤالء 

  . وحمل عليهم حملة علمية بكتاب اهللا وسنة رسوله

ولتشابه حال عموم المسلمين اآلن وحال النفر الذين ظهروا قديما، المخالفين في 

إثبات الشهر بالرؤية وقولهم يثبت بالحساب، فإننا نسوق طرفاً من كالم شيخ اإلسالم 

الحمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب، وجعله :" قال رحمه اهللا" وىمجموع الفتا" من

ـ   و حبلـه  ـتبيانا لكل شيء، وذكرى ألولى   األلباب، وأمرنا باالعتصام بـه، إذ ه
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المتين، الذي هو أثبت األسباب وهدانا به سبيل الهدى، ومناهج الصواب، وأخبر فيه 

را وقَدره منَازَِل ِلتَعلَموا عدد السنين والْحسـاب جعَل الشَّمس ضياء والْقَمر نُوأنه 
فإن اهللا قد أكمل لنا ديننا، وأتم علينا نعمته، ورضى لنا اإلسالم : أما بعد) 5:يونس(

دينا، وأمرنا أن نتبع صراطه المستقيم  وال نتبع السبل فتفرق بنا عن سبيله، وجعل 

شر التي هي جوامع الشرائع التي تضـاهي الكلمـات   هذه الوصية خاتمة وصاياه الع

التي أنزلها اهللا على موسى في التوراة وإن كانت الكلمات التي نزلت علينـا أكمـل   

  . وأبلغ

وأمرنا أال نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جـاءهم البينـات، وأخبـر    

ر أنه جعله على وذك. رسوله أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء

  .  شريعة من األمر

ونَزلْنَا علَيـك  وأمره أن يتبعها وال يتبع سبيل الذين ال يعلمون وقال اهللا تعالى

ءانًا ِلكُلِّ شَييبت تَابالْك)ويقول ) 89:النحل  ـاقًا ِلمدصقِّ مبِالْح تَابالْك كلْنَا ِإلَيَأنزو

 نم هيدي نيا بمع هماءوَأه ال تَتَّبِعو َل اللَّها َأنزبِم منَهيب كُمفَاح هلَينًا عميهمتَابِ والْك

جاءك من الْحقِّ ِلكُلٍّ جعلْنَا منْكُم شرعةً ومنْهاجا ولَو شَاء اللَّه لَجعلَكُم ُأمـةً واحـدةً   

م في ما آتَاكُم فَاستَبِقُوا الْخَيرات ِإلَى اللَّه مرجِعكُم جميعا فَينَبُئكُم بِما كُنتُم ولَكن ِليبلُوكُ

فُونتَخْتَل يه48(ف (   َأن مهـذَراحو اءهمـوَأه ال تَتَّبِعو َل اللَّها َأنزبِم منَهيب كُماح َأنو

فأمره أال يتبع أهواءهم عما جاءه من ). المائدة(ما َأنزَل اللَّه ِإلَيكيفْتنُوك عن بعضِ 

د جعل لكل نبى سـنة  ـالحق وإن كان ذلك شرعا أو طريقا لغيره من األنبياء، فإنه ق

فإذا كان هذا فيما جاءت به . وسبيال، وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل اهللا إليـه

له؟ نه جاءت به شريعة، بل هو طريقة من ال كتابشريعة غيره فكيف بما ال يعلم أ

) 1(المص : وأمره وإيانا في غير موضوع أن نتبع ما أنزل إلينا دون مخالفة، فقال

 يننْؤمى ِللْمكْرذو بِه رِلتُنذ نْهم جرح رِكدي صف كُنفَال ي كُأنزَِل ِإلَي تَابـوا  ) 2(كاتَّبِع

  ). األعراف()3(لَيكُم من ربكُم وال تَتَّبِعوا من دونه َأوِلياء قَليال ما تَذَكَّرون ما ُأنْزَِل ِإ

فَخَلَفَ مـن  فقال . وبين حال الذين ورثوا الكتاب فخالفوه والذين استمسكوا به

ه ضرع ْأخُذُوني تَابرِثُوا الْكخَلْفٌ و مهدعنَـى ـبـ  ذَا األد ون سـيغْفَر لَنَـا  ـُويقُول
والَّذين يمسكُون بِالْكتَابِ وَأقَاموا الصالةَ ِإنَّا ال نُضـيع  ه ـإلى قول )169:األعراف(

ينحلصالْم رَأج وقال تعالىومحتُر لَّكُماتَّقُوا لَعو وهفَاتَّبِع كاربم لْنَاهَأنز تَابذَا كهو ن
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يا َأيهـا  وقال . )األنعام(َأن تَقُولُوا ِإنَّما ُأنزَِل الْكتَاب علَى طَاِئفَتَينِ من قَبلنَا) 155(

ا ـواتَّبِع م) 1(النَّبِي اتَّق اللَّه وال تُطع الْكَافرِين والْمنَافقين ِإن اللَّه كَان عليما حكيما 

ـ  )األحـزاب ()2(ما تَعملُون خَبِيرا ـان بِـَن ربك ِإن اللَّه كـيك ميوحى ِإلَ الـوق

ايعمج لِ اللَّهبوا بِحمتَصاعو.  وحبل اهللا كتابه كما فسره النبيوقال:  ـام اتَّبِعو

الْح رخَي وهو اللَّه كُمحتَّى يح بِراصو كى ِإلَيوحيينماك)إلى غير ذلك  )109:يونس

من نصوص الكتاب والسنة، التي أجمع المسلمون على اتباعها، وهذا مما لم يختلف 

  . فيه المسلمون

قد أخبر أن هذه األمة تتبع سنن من قبلها حذو القذة بالقـذة  ولما كان النبي 

عـن  حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وجب أن يكون فيهم من يحـرف الكلـم   

مواضعه فيغير معنى الكتاب والسنة فيما أخبر اهللا به، أو أمر به، وهذا مـن بعـض   

ِإنَّا نَحن نَزلْنَا الذكْر وِإنَّـا  أسباب تغيير الملل إال أن هذا الدين محفوظ كما قال تعالى

ظُونافلَح لَه)ا ـفلم ينله م. وال تزال فيه طائفة قائمة ظاهرة على الحق) 9:الحجر

نال غيره من األديان من تحريف كتبها وتغيير شرائعها مطلقا، لما ينطـق اهللا بـه   

ويبصرون بنـوره أهـل   . الذين يحيون بكتاب اهللا الموتى. القائمين بحجة اهللا وبيانه

  . فإن األرض لن تخلو من قائم هللا بحجة لكي ال تبطل حجج اهللا وبيناته. العمى

إلسالم أن العمل في رؤية هالل الصوم أو الحج وإننا لنعلم باالضطرار من دين ا

أو العدة أو اإليالء أو غير ذلك من األحكام المعلقة بالهالل بخبر الحاسب أنه يرى أو 

في ذلك كثيـرة وقـد أجمـع     والنصوص المستفيضة عن النبي . ال يرى ال يجوز

خرين مـن  المسلمون عليه وال يعرف فيه خالف قديم وال  حديث، إال  أن بعض المتأ

المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهالل جاز للحاسب أن يعمل في 

وهـذا الكـالم مقيـداً    . فإذا كان الحساب دليل على الرؤية صام وإال فال. حق نفسه

فإما إتباع ذلك . فهو شاذ، مسبوق باإلجماع على خالفه. باإلغمام، ومختصاً بالحاسب

يسـَألُونَك  :قال تعالى. يق عموم الحكم العام به فما قال به مسلمأو تعل. في الصحو

جالْحيتُ ِللنَّاسِ واقوم يقُْل ه لَّةاأله نع )فأخبر أنها مواقيت للناس، )189:البقرة

الحج تشهده المالئكة : له ألنوخص الحج بالذكر تمييزا. وهذا عام في جميع أمورهم

كون آخر السنة فيكون علما على الحول كما أن الهالل علـم علـى   وألنه ي. وغيرهم

فجعل اهللا األهلة مواقيت للناس في األحكام الثابتة . حجة: الشهر ولهذا يسمون الحول
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للشرع ابتداء أو سبباً من أسباب العبادة ولألحكام التي تثبت بشروط العبد، فما ثبت 

هم، وهذا يدخل فيه الصـوم والحـج   من المؤقتات بشرع أو شروط، فالهالل ميقات ل

وكذلك صوم . وهذه الخمس موجودة في القرآن. ومدة اإليالء والعدة، وصوم الكفارة

والزكـاة  . وكذلك الشروط من األعمال المتعلقة بالثمن وديـن السـلم  . النذر وغيره

وأقسـاط ديـن   . والجزية، والعقل، والخيار، واأليمان وأجل الصداق ونجوم الكتابـة 

  . بة، والصلح والقصاص وسائر ما يؤجل من دين وعقد وغيرهماالمكات

وقـال  . )39:يس(والْقَمر قَدرنَاه منَازَِل حتَّى عاد كَالْعرجونِ الْقَديمِ:قال تعالى

دد السـنين  هو الَّذي جعَل الشَّمس ضياء والْقَمر نُورا وقَدره منَازَِل ِلتَعلَموا عتعالى 

متعلق واهللا أعلم ِلتَعلَموافقوله ).5:يونس(والْحساب ما خَلَقَ اللَّه ذَِلك ِإال بِالْحقِّ

فكون هذا ضياء وهذا نورا ال تأثير له في معرفـة عـدد   جعَلال بـ قَدرهبقوله 

وألن الشمس لـم  . ى برجالسنين والحساب، وإنما يؤثر في ذلك انتقالهما من برج إل

كما دلـت عليـه هـذه      . يعلق لنا بها حساب شهر وال سنة، وإنما علق ذلك بالهالل

عدةَ الشُّهورِ عنْد اللَّه اثْنَا عشَر شَهرا في كتَابِ اللَّه يوم خَلَـقَ  اآلية، وألنه قد قال

مرةٌ حعبا َأرنْهم ضاألرو اتومالس)فأخبر أن الشهور معـدودة اثنـي   ) 36:التوبة

  . عشر والشهر هاللي باالضطرار، فعلم أن كل واحد منهما معروف بالهالل

ولقد بلغني أن الشرائع قبلنا أيضا إنما علقت بالهالل وأحكام األهلة وإنما بـدل  

من بدل من أتباعهم كما يفعله اليهود من اجتماع القرصين، وفي جعل بعض أعيادهم 

وكما يفعله النصارى في صومهم، حيث يراعى االجتمـاع  . ساب السنة الشمسيةبح

القريب من أول السنة الشمسية وتجعل سائر أعيادهم دائرة على السـنة الشمسـية   

بحسب الحوادث التي كانت للمسيح، كما يفعله الصابئة والمجـوس وغيـرهم مـن    

لشمسـية فقـط ولهـم    المشركين في اصطالحات لهم فإن منهم من يعتبر بالسـنة ا 

ومنهم . اصطالحات في عدد شهورها، ألنها وإن كانت طبيعة فشهرها عددي وضعي

  . من يعتبر اجتماع القرصين

وما جاءت به الشريعة هو األكمل واألبين واألحسـن واألوضـح واألبعـد فـي     

ومن أصح المعلومـات  مـا   . االضطراب، ذلك أن الهالل أمر مشهود مرئي لألبصار

إمـا  . ذه المادة تدل على الظهور والبيانـصار ولهذا سموه هالالً، ألن هشوهد باألب

فقد حددت المواقيت بأمر ظاهر بين، فيشـترك فيـه النـاس، وال    . اسما وإما بصرا
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يشرك الهالل في ذلك شيء، فإن اجتماع قرص الشمس والقمر الذي هو تحاذيهمـا  

به بعض الناس، مـع تعـب    الكائن قبل الهالل أمر خفي ال يعرف إال بحساب ينفرد

وتضييع وقت كثير واشتغال عما يعنى الناس وما ال بد له منه وربما وقع فيه الغلط 

  . واالختالف

وكذلك كون الشمس حازت البرج الفالني أو الفالني فهذا أمر ال يدرك باألبصار، 

ـ  . وإنما يعلم ذلك باإلحساس تقريبا ت فإنه إذا انصرم الشتاء ودخل الربيع وكـان وق

فالذي يدرك . وكذلك مثله في الخريف. االعتدال أي وصول الشمس عند رأس الحمل

  . باإلحساس الشتاء والصيف وما بينهما من االعتدالين تقريبا

فأما حصولهما في برج بعد برج فال يعرف إال بحساب فيه كلفة وشغل عن غيره 

  .  الهاللمع قلة جدواه فظهر أنه ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرفة إال

وقد انقسمت عادات األمم في شهرهم وسنتهم القسمة العقلية، وذلك أن كل واحد 

أما أن يكون عددي، أو طبيعي، أو الشهر طبيعيا والسنة عددية : من الشهر والسنة

  .أو العكس

والـذين  . شـهرا  12يوما، والسنة  30فالذين يعدونهما، مثل من يجعل الشهر 

من يجعل الشهر قمريا، والسنة شمسية، ويلحق في أخـر  يجعلونهما طبيعيين، مثل 

الشهور األيام المتفاوتة بين السنين مراعاة هذين عادة كثير من األمم،  مـن أهـل   

ويعتبر السنة الشمسية بسـير  . الكتابين بسبب تحريفهم، وأظنه عادة المجوس أيضا

ـ  .فيكون الشهر طبيعياً، والسنة عدديـة : فأما القسم الرابع. الشمس ذه سـنة  ـوه

ه شريعتنا هو األكمل ألنه وقت الشـهر  ـذي جاءت بـفال. ن وافقهمـالمسلمين وم

فال يضل أحد عن دينه، وال يشغله مراعاتـه  . بأمر طبيعي ظاهر عام يدرك باألبصار

ون طريقا إلى التلبس ـوال يك. وال يدخل بسببه فيما ال يعنيه. عن شيء من مصالحه

  . علماء أهل الملل بمللهم كما يفعل بعض. في دين اهللا

له حد ظاهر في السماء فكان ال بد مـن الحسـاب   فلم يكن) السنة(وأما الحول 

بسير الشمس وتكون السنة مطابقة للشهور وألن السنين إن اجتمعت فال بـد مـن   

إذ ليس للسنين إذا تعددت حد سماوي يعرف به عددها . عددها في عادة جميع األمم

وجعلت السنة اثني عشر شهراً بعدد البروج . فقا لعدد البروجفكان عدد الشهور موا
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فإذا دار القمـر فيهـا كمـل دورتـه     . التي تكمل بدوران الشمس فيها سنة شمسية

.وقَدره منَازَِل ِلتَعلَموا عدد السنين والْحسابوبهذا كله يتبين معنى قوله. السنوية
  .سنة بعد السنة إنما أصله بتقدير القمر منازلفإن عدد شهور السنة، وعدد ال

فإن حساب بعض الشهور لما يقع فيه من اآلجال ونحوها . كذلك معرفة الحساب

فظهـر بمـا   قُْل هي مواقيتُ ِللنَّاسِ والْحـج :إنما يكون بالهالل وكذلك قوله تعالى

يء يقوم مقام الهـالل  وأنه ليس ش. أنه بالهالل يكون توقيت الشهر والسنة. ذكرناه

وغيـر ذلـك مـن    . وتيسير ذلك وعمومه. البتة لظهوره وظهور العدد المبنى عليه

المصالح الخالية في المفاسد ومن عرف ما دخل على أهـل الكتـابين والصـابئين    

وغيرهم في أعيادهم وعبادتهم وتواريخهم وغير ذلك من أمورهم مـن  . والمجوس

مفاسد ازداد شكره على نعمـة اإلسـالم، مـع    االضطراب والحرج وغير ذلك من ال

ن ذلك، وإنما دخل عليهم ذلـك مـن جهـة    ـاتفاقهم أن األنبياء لم يشرعوا شيئا م

  . المتفلسفة الصائبة الذين أدخلوا في ملتهم، وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اهللا

تـه  وقد كانت العرب في جاهليتها قد غيرت ملة إبراهيم بالنسـيء الـذي ابتدع  

فزادت في السنة شهرا فجعلتها كبيسة ألغراض لهم وغيـروا بـه ميقـات الحـج     

حتى كانوا يحجون تارة في المحرم وتارة في صفر حتى يعود الحج . واألشهر الحرم

حجة الـوداع،  إلى ذي الحجة، حتى بعث اهللا المقيم للملة اإلبراهيمية فوافي حجة 

فقال في حجته المشهورة . ي ذي الحجةوقد استدار الزمان كما كان، ووقعت حجه ف

  : في الصحيحين وغيرهما

السنة اثني عشر : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السموات واألرض" 

ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر : ثالث متواليات. رمـشهرا منها أربع ح

ذي الحجة حتى حج أبـو  وكان قبل ذلك الحج ال يقع في ". الذي بين جمادى وشعبان

 وهذا كان من أسباب تـأخير النبـي   . بكر رضى اهللا عنه في ذي القعدة سنة تسع
  .الحج

إن عدةَ الشُّهورِ عنْد اللَّه اثْنَا عشَر شَهرا في كتَابِ اللَّـه  :وقد أنزل اهللا تعالى

فأخبر اهللا أن هذا الدين حرم ذِلك الدين القيميوم خَلَقَ السموات واألرض منْها َأربعةٌ 

لمـا يدخلـه مـن    . ليبين أن النسيء وغيره من عادات األمم ليس قيمـاً : هو القيم

  .االنحراف، واالضطراب
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فإن اليوم طبيعي من طلوع الشمس إلى . اليوم واألسبوع: ونظير الشهر والسنة

م التي خلـق اهللا فيهـا السـموات    غروبها وأما األسبوع فهو عددي، من أجل األيا

  . ثم استوى على العرش فوقع التعديل بين الشمس والقمر. واألرض

واليوم واألسبوع بسير الشمس، والشهر والسنة بسير القمر، وبهما يتم الحساب 

هو الَّذي جعَل الشَّـمس  في قوله تعالى جعَلإلى ِلتَعلَمواوبهذا قد يتوجه قوله 

يضابسالْحو يننالس ددوا علَمنَازَِل ِلتَعم هرقَدا ونُور رالْقَمو اء فيكون جعل الشمس

  . والقمر لهذا كله

ونحن نعلم أن نصف شهور السنة يكون ثالثين يوما، ونصفها اآلخـر تسـعة    

ـ  . بأحاديث مستفيضة متلقاة بالقبولوقد ثبت عن الرسول . وعشرين :" لاـانـه ق

وعقد إبهامه فـي  " ة أمية ال نكتب وال نحسب، الشهر هكذا، وهكذا، وهكذاـا أمـإن

  . يعنى ثالثين يوما" والشهر هكذا وهكذا وهكذا" الثالثة

فمن كتب أو . هو خبر تضمن نهيا" إنا أمة أمية ال نكتب وال نحسب "فقول النبي

ع غير سـبيل المـؤمنين   بل يكون قد اتب. حسب لم يكن من هذه األمة في هذا الحكم

. ويكون الحساب والكتاب المذكوران محرمين منهيا عنهما. وفعل ما ليس من دينها

  . واألمة األمية المذكورة هنا صفة مدح وكمال من وجوه

  . بما هو أبين منه وأظهر وهو الهالل. االستغناء عن الكتاب والحساب :األول

  .أن الحساب والكتاب هنا يدخالن الغلط :ثانيا

فإن ذلك شغل عن المصالح إذ هذا مقصود . إن فيهما تعبا كثيرا بال فائدة :ثالثـا

لغيره ال  لنفسه، وإذا كان نفي الكتاب والحساب عنهم لالستغناء عنه بخير منـه أو  

فمن دخل فيه . للمفسدة التي فيه كان الكتاب والحساب في ذلك نقصا وعيبا بل سيئة

هو من الكمال والفضل السالم عن المفسدة ودخل في  فقد خرج عن األمة األمية فيما

  . أمر ناقص يؤديه إلى الفساد واإلضراب

وكَـذَِلك  انه جعل هذا وصفا لألمة كما جعلها تعالى وسـطا فـي قولـه    :رابعاً

. فالخروج من هذا اتباع سبيل غيـر المـؤمنين   )143:البقرة(جعلْنَاكُم ُأمةً وسطًا

ان غير ـوك. ن غيرهـه أصلح مـة فألنـان صفة لألمـإذا ك إن الشيءـوأيضا ف

  .هـ. أ" ذلك مما يجب مراعاته وال يجوز العدول عنه إلى غيره
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وكونه لم . وكون اهللا تعالى جعل القمر للشهر والسنة فذلك يعنى انضباطه لذلك

لذلك فقد أخطأ المخالفون . يجعل الشمس لهذا يدل على عدم انضباط شهرها وسنتها

. هللا

  يوما364.62السنة الشمسية 

لقد أخطأ الذين تركوا العمل بتقويم القمر، وعملوا بتقـويم الشـمس اخطئـوا    

واخطأوا في تقديرهم لسنة الشمس، لذلك نلحظ تمامـا  . بمخالفتهم ألمر اهللا ولشرعه

ما يتخبطون فيه من العمل على كسور السنة، والزيادة والنقصان المضـطرب فـي   

وتفـاوت  . قومون به من تصحيح وتعديل وزيادة لسنة عـن غيرهـا  األشهر، وما ي

 28، وشـهر  31يومـا وأخـرى    30األشهر تفاوتا غير مرتب وغير دقيق، فأشهر 

.ثم يقومون بالتعديل رغم كل ذلك عدة سنوات. 29وأحيانا 

فسنة . أما القمر فليس فيه هذا الخبط والتعقيد، فشهره منضبط، وسنته منضبطة

يومـا   29وأشهر السنة نصـفها  . ما تامة بال أي زيادة أو أي نقصيو 354القمر 

  .يوما، وليست على التناوب، ولكن حسب مشيئة اهللا 30والنصف اآلخر 

ولعل الحكمة فى تفاوت شهور القمر بين هذين العددين وعدم تناوبهما، حتـى  

  . تتعلق قلوب العباد وأبصارهم باهللا رب العالمين

الشهر بل يحدده لهم ربهم، فينظرون إلى عالمتـه فـى    فعـباد اهللا ال يحددون

فيبصرون مطلع الهالل فإذا طلع ورأوه كان ذلك بدايـة  . السماء وينتظرون أمر اهللا

  . يومـا 30شهر جديد، وإال فإنهم يتمون شهرهم 

فصـالتهم يؤقـت   . وعباد اهللا ال يحددون مواقيت العبادة بل يحددها لهم ربهـم 

وأمـا عبـاداتهم   . بمطلعها ومغربها ووضعها فى السـماء  مواعيدها ربهم بالشمس

فـال  . السنوية كالصوم والحج والزكاة، فهم ينتظرون فيها أمر ربهم برؤيتهم للهالل

كذلك ال ينهون صومهم . يومـا 30يصومون إال إذا رأوا الهالل وإال فيتمون الشهر 

رؤية الهالل وكذلك الزكاة وكذلك الحج فال يبدأ شهر ذى الحجة إال ب. إال برؤية الهالل

كذلك أعياد المـؤمنين، فهـم ال   . وهكذا. ال تجب إال بحلول الحول الذى يبدأ بالهالل

كـذلك  . فإن رأوا هالله بدأ عيدهم وإال فال. يحددونها وإنما يحددها لهم ربهم بالقمر

  . وكذلك معامالتهم. الشأن فى أحكام دينهم األخرى التى تحدد بمواعيد وآجال
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د اهللا يفرقون عـن عباد الشيطان، فهم ال يحددون زمانهم ومبادىء أعمالهم فعبا

  . يوما 30، 29من أجل ذلك كان الشهر مختلفا بين . إنما يحددها لهم ربهم

ولعل الحكمة فى تفاوت سنة القمر وسنة الشمس وكان اهللا قادرا على أن يجعل 

األحداث، فال تكون حيـاتهم  حتى تختلف وتتنوع األزمنة و. يوما 360سنتهما واحدة 

لكى تكون عبادتهم فى كل وقت  -وهذا هو األهم  -كذلك . رتيبة على وتيرة واحدة

فعبادة الصوم مرتبطة بشهر رمضان وهو اآلن يأتى فى فصـل الشـتاء   . من السنة

سنة كان يـأتى فـى    16سنوات كان يأتى رمضان فى فصل الخريف ومنذ  8ومنذ 

سنة يكون المسلم  33فعلى مدار .. أتى فى الربيع وهكذاسنة كان ي 32الصيف ومنذ 

فصام فى الحر وصام فى البرد وصام فى اليوم . قد صام فى جميع الفصول واألوقات

  .الطويل وفى اليوم القصير، وصام عن األطعمة التى تظهر فى فصل الصوم هذا

سـنة  كذلك الحج يأتى فى كل فصول السنة طبقا لتفاوت السنة القمريـة مـع ال  

  . الشمسية، وكذلك األعياد تكون فى كل األحوال المناخية وفى كل الفصول

  .وكل هذه المزايا ال يحظى بها المخالفون ال فى عباداتهم وال فى أعيادهم

  كيف تكون السنة؟

والشهر القمرى . شهر قمرى 12سنة عددية، أى تكون بمرور : السنة القمرية

وإذا لم يرى . يوم 29رؤي الهالل فيكون الشهر  فإذا 29يبدأ برؤية الهالل آخر يوم 

  . يوم 30فيتم الشهر 

ولو حال حائل بين الرؤية فإن الشهر يتم . من الشهر فقط 29فالرؤية تتم آخر 

  . إذا حال سحاب أو مطر أو غير ذلك. يوم أيضا دون حاجة لتكلفة الرؤية 30ويكون 

زوله فى الثمانية والعشـرين  وشهر القمر يكون بدورة القمر فى كل األبراج، ون

ولكى ينتقـل  . يوم 30يوم أو 29منزال، والقمر يقطع هذه األبراج وهذه المنازل فى 

فهو يبدأ هالالً ويكبر . القمر فى منازله، فإنه يقطع المسافة بين المدارين ذهابا وإيابا

لـة  لي 14منزال وتكون لياليه  14كل يوم ويزيد بمثل حجمه أول يوم، حتى ينزل فى 

ثم يبدأ فى رحلة العودة مرة . ويكون متسقا أى كامل اإلنارة واإلستدارة ويسمى بدرا

أخرى، ويظل يتناقص كل يوم بنفس قدر زيادته حتى يصبح محاقاً، فيكون قد قطـع  

أو  29منزلة أخرى، ويكون بذلك قد أختفى تماما، ويستسر يوما فيكون شـهره   14
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والْقَمر قَدرنَاه منَازَِل حتَّـى  : نى قوله تعالىفهذا مع. يوما 30يومين فيكون شهره 

  .عاد كَالْعرجونِ الْقَديمِ

فهى طبيعية وليست عددية، أى ال تحسب سنة الشمس بمرور : أما سنة الشمس

ومطـالع  . ولكن تحسب سنتها باكتمال قطعها لألبراج والمنـازل . شهرا كالقمر 12

الذى يطلع فى اليوم التالى لطلوعه بعيدا عن مكـان  الشمس متجاورة بخالف القمر 

أما الشمس فإنها تطلع قريبة جدا من مطلعها السابق بثلـث قـرص   . طلوعه األول

  . كم من األفق 30تقريبا، أى 

يوم  14من أجل ذلك فإن الشمس تقطع األبراج والمنازل التى يقطعها القمر فى 

المدة إلى السرطان آتية مـن رأس  يوم أى أنها تصل في هذه  182تقطعها هى فى 

. يوما 13وهى بذلك تبقى فى المنزلة التى يمكث فيهها القمر يوما تمكث هي . الجدى

ثم تعود الشمس مرة أخرى إلي مدار الجدي في نفس المدة السـابقة ومـن نفـس    

المطالع السابقة، حتى إذا ما وصلت إلى رأس الجدى تكون بذلك قد دارت في جميع 

  . مطلعا 364ميع المنازل وتتم بذلك سنة شمسية فيها األبراج وج

أما بالمقارنة مع السنة القمرية فإن . يوما 364وعلى ذلك تكون السنة الشمسية 

هى  364وذلك آلن . يوما للسنة الشمسية 364.62يوما يقابلها  354السنة القمرية 

ـ . 62عدد المطالع التى طلعتها الشمس خالل السنة اما  ى جملـة مـا   من اليوم فه

  .            دقيقة 2.45سجدته الشمس فى مستقرها كل يوم 

  ادلتنا للسنة الشمسية

من المعروف أن السنة الشمسية التى يعمل بها اآلن قـد تحـددت منـذ آالف    

السنين، وقد ثبتت مشاكلها ومتاعبها بما كان ينبغى على علمـاء العصـر الحـديث    

الخطأ الحسابى بزيادة أيام أو نقص أيـام   البحث فى جذور المشكلة ال مجرد تصحيح

  . بينما لم تظهر أى مشكلة للسنة القمرية ألنها سنة منضبطة. من السنة

ومشكلة السنة الشمسية التى ال يعـرف المعتمدين عليها فى التقويم أن مطالعها 

والفرق بين هذا وذاك هو  364.62ومدتها . مطلعا 364فمطالعها . تختلف عن مدتها

  .    من اليوم. 62لسجود في المستقر وهي مدة ا

وإثبات هذين األمرين أمر فى غاية السهولة بالنسبة لعلماء اليوم خاصة ومعهم 
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أجهزة متقدمة ودقيقة، وإن كانوا لم يتوصلوا بها للحق ألن اهللا تعالى يصرفهم عـن  

 تصديقا ولكن إذا ما أرادوا إثبات صحة ما نقول، فسيصلوا إلي الحق بإذن اهللا. آياته

 )53:فصلت(سنُرِيهِم آياتنَا في األفَاق وفي َأنْفُسهِم حتَّى يتَبين لَهم َأنَّه الْحقُّلقوله

فسيروا في اآلفاق آيات اهللا حتى يتبين لهم أنه الحق، وأن القـرآن صـدق، وأنـه   

  . هكذا قضى اهللا تعالى. منزل من عند اهللا

ومن أى هوى . النتفاع بهذه اآليات أن يتحرروا من أى كبروعليهم إن أرادوا ا

وأن يكون الوصول للحق هـدفهم وااليمان باهللا غايتهم وإال فلـن ينتفعوا بما يروه 

سَأصرِفُ عن آياتي الَّذين يتَكَبرون في األرضِ بِغَيرِ الْحـقِّ وِإن  : ، يقـول تعـالى

يْؤمنُوا بِها وِإن يروا سبِيَل الرشْد ال يتَّخذُوه سبِيال وِإن يروا سـبِيَل  يروا كُلَّ آية ال 

ينلا غَافنْهكَانُوا عنَا واتوا بِآيكَذَّب مبَِأنَّه بِيال ذَِلكس ذُوهتَّخي الغَي)146:األعراف(.  

أنه الحق، وأنه أمر اهللا وكالم  وسيتبين لهم. سيرونها.. فإنهم سيرون آيات اهللا

اهللا وسيتأكدون من صدق كتابه ولكن لن ينتفعوا بكل ذلك ما داموا متكبرين، فمـن  

أراد منهم أن يتأكد من صدق معطيات القرآن فلينظر في اآلفاق وتحديدا في األفـق  

  . وفي المستقر. الواصل بين المدارين

 45.5مدار الجدى والذى مسافته مدار السرطان و: واألفق الواصل بين المدارين

أن الشمس ستبدأ رحلتها من رأس السرطان وستسير حتـى  : درجة وسيجدوا اآلتى

ربع درجة، مع األخذ فى األعتبـار أن   91مطلع أى  91تصل إلى خط االستواء بعد 

  . هذا الرقم هو أيضا رقم سورة الشمس في القرآن

ستواء وسيتوقف سـيرها  مرة أخرى جنوب اال 91وسيرون أن الشمس ستطلع 

المشارق (مطلع وهذه هى  182عند رأس الجدى وبذلك تكون قد طلعت بين المدارين 

  . ثم ستبدأ رحلة العودة من نفس الطريق ومن نفس المطالع). والمغارب

 5460وهى  15× 91وسيجدون أن المسافة بالكيلو مترات هى حـاصل ضرب 

  . هو عدد آيات سورة الشمس) 15(كم والرقم 

ودرجات المدارين هى . كم 30درجة عادة، أى  4/1وألن الشمس تسير كل يوم 

  . كم 5460فهى إذا تسير  45.5

ألنها ) زوجية(فأمر منطقى وطبيعى أن تكون مجموع مطالع الشمس في السنة 
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تسير بين المدارين ذهابا وإيابا في نفس المطالع التي طلعتها في طريق الذهاب فهى 

مطلعـا وإيابـا    182فهى تطلع ذهابا . التي تطلعها فى طريق اإليابنفسها المطالع 

ومطـالع  ) 5(يوم؟ من أين سيأتى  اليوم الفردي  365فمن أين ستكون السنة  182

  . أنها تذهب وتجىء.. الشمس ال بد أن تكون زوجية؟ ألن عمرها كله

 ومـدار الجدى هو وقت. وخط اإلستواء تقف فيه مرتين وهـو ينصف سننتها

ومدار السرطان هو وقت االنقالب الصيفى فهذه االنقالبات تكـون  . االنقالب الشتوى

  . إذا أبصرتموه. وسترون ذلك بإذن اهللا. متطابقة

وقد تنبه الفراعنة إلى تطابق االنقالبين، وإلى أن نفس مطالع الذهاب هى نفسها 

) أبـى سـنبل  معبد (لذلك صمم رمسيس الثانى . مطالع اإلياب، ومن ثم فهى زوجية

متـرا فـي    60بحيث يصل الشعاع من الشمس مخترق فتحة ضيقة مستقيمة طولها 

فمرور الشعاع مرتين في السنة كلها ال يعنى إال أن . الجبل لتصل على وجهه مرتين

  . مطالع الذهاب هى نفسها مطالع العودة للرحلة الشمسية

  معلومة غير صحيحة

الفلكيين أن شعاع الشمس الذى يسطع تردد وسائل اإلعالم المصرية على لسان 

يوم ميالده  "على وجه رمسيس الثانى في معبد أبى سنبل إنما يأتى في يومين إثنين

  ."ويوم توليه العرش

ونحن وإن لم نذهب إلى معبد ابى سنبل هذا الذى يبعد عن األسكندرية حـوالى  

إن شعاع الشمس البد أن بأنه طبقا لحسابتنا الفلكية ف.. كم جنوبا إال أننا نؤكد 1000

أى أن شعاع الشمس .. يطلع على التمثال ثالثة أيام متواليات فأكثر فى المرة الواحدة

يسقط على التمثال فى منتصف شهر فبراير تقريبا حال سـير الشـمس نحـو رأس    

ثم في . السرطان، ويتكرر دخول شعاع الشمس للمعبد على مدار ثالثة أيام على األقل

لشمس من مدار السرطان متجهة إلى مدار الجدى يتكرر نفس األمـر  رحلة العودة ل

  . على األقل 24و  23أكتوبر و  22تماما في 

وإنما نقول بأن شعاع الشمس يدخل ثالثة أيام على األقل فى المرة الواحدة ذلك 

أن قرص الشمس يشغل ثالثة أرباع درجة في األفق وهى تنتقل عندما تشرق ربـع  

فال بد وأن يمر شعاع من فتحة المعبد ثالثة مرات . السابق كل يومدرجة عن مطلعها 
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وهذا األمر دليل على أن مطالع الشمس فى السنة زوجية، وأن . متواليات على األقل

  . 365وليس  364عدد أيام السنة 

برجا وأن  12والفلكيون والمنجمون والجغرافيون العالمون يعرفون أن األبراج 

غير أن القمر ينـزل  . ن الشمس تنزل هذه المنازل كالقمر تمامامنزال وأ 28المنازل 

: يـوم أى  13أما الشمس فتبقى في المنزل . ساعة زيادة 7/6المنزلة يوماً واحداً و

13 ×28 =364 .  

 45.5دقائق فإذا كان بـين المـدارين    4وهم أيضا يعرفون أن بين كل درجتين 

و نفس عـدد مطـالع الشـمس    وه 182= 4×45.5فيكون زمن هذه الدرجات هو 

  ).المشارق(

  مقدار السنين فى القرآن 

فهل ذكر مقـدار السنين للشمس . أليس في القرآن كل شيء: ورب قـائل يقول

فمنهما . إن حساب األيام والسنين أحال اهللا فيهما إلى الشمس والقمر: والقمر؟ نقول

  . يعرف مقدار اليوم واألسبوع والشهر والسنة

حالة فقـد أورد القـرآن بعض المبادىء واإلشارات التى تعيننـا  ورغم هذه اإل

يومـا،   30يومـا و  29أخبر أن الشـهر   على استقصاء الحقيقة، كما أن الرسول 

ويكون أشـهر  . يوما 354فتكون سنة القمر . شهرا 12وأخبر اهللا تعالى أن السنة 

التوالى، فقد يـأتى  وال تأتى هكذا ب. يومـا 30يوما والنصف اآلخر  29نصف السنة 

  .    وأحيانا أكثر من شهرين 30أو  29شهران متتاليان 

أي حتـى  . نعلم أن القرآن معجز حتى في الكلمات واألرقام وفي اآليات والسور

وعدد كلمات رقم اآلية في السورة ورقم السورة في الكتاب، ووضع الكلمة من اآلية،

فة إلى المعنى البليـغ لآليـات ونسـق    باإلضا. كل ذلك تحدى به اهللا عز وجلاآلية،

  . العبارات وما احتواه الكتاب من علوم وتاريخ وتنبؤات، فهو معجز

واألعجب واألغرب أنه نزل على أمة أميـة ال تكتـب وال تقـرأ، وليسـت ذات     

ولكنهم كانوا أهل بالغة وبيان لذلك كانوا أول وأكثر من . حضارة، أو شأن بين األمم

: ويقول قائلهم رغم كفره. سحرا: اهللا تعالى حتى إنهم ليسمونه تذوقوا آيات وكلمات

له لحالوة وإن عليه لطالوة وأن أعاله لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلوا وال إن
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  . يعلى عليه

وبلغ من إعجازه في الفصاحة والبيان ما يقصر عنه البلغاء حتى أن البدو رعاة 

ـ  . هـن آياتـكلمات معدودة مالشاه ليتلمسون مواطن بالغته حتى في  و ـحكـى أب

سجدت لفصاحة هذا : فسجد وقالفَاصدع بِما تُْؤمرعبيد أن أعرابيا سمع رجال يقرأ 

  .الكالم

أشهد أن مخلوقا : فقالفَلَما استَيَئسوا منْه خَلَصوا نَجِيا:وسمع آخر رجال يقرأ

  . ال يقدر على مثل هذا الكالم

  : رأيت بالبادية جارية وهي تقول: عي قالوحكى األصم

  قتلت إنسانا بغير حلــه    أستغفر اهللا لذنبي كلــه 

  فانتصف الليل ولم أصـله    مثل غزال ناعم في دلـه 

  :أتعد هذه فصاحة بعد قول اهللا عز وجل: قاتلك اهللا ما أفصحك، فقالت: فقلت لها

عضَأر ى َأنوسم نَا ِإلَى ُأميحي  وَأوال تَخَـافو مي الْيف يهفََألْق هلَيع فْتفَِإذَا خ يه

ينلسرالْم نم لُوهاعجو كِإلَي وهادي ِإنَّا رنزال تَحو)ـ  ) 7:القصص ة ـفجمع فـي آي

  . وبشارتين. أمريين، ونهيين  وخبرين، وإنشاءين: واحدة بين

وكما تأتى . لسنة الشمسية، وذكر أيامهمالقد تحدث القرآن عن السنة القمرية وا

األيام يوما بعد يوم فإن القرآن لم يذكر عدد السنة مرة واحدة، ولكن يعـرف ذلـك   

  . بإحصاء األيام والليالي

مرة وهـو نفـس    348وبإحصاء عدد لفظ اليوم في القرآن نجد أنه ورد معرفا 

 29المعروف والمؤكد هـو  عدد األيام المعروفة للسنة القمرية إذ أن الشهر القمري 

يومـا   348وعلى هذا تكون السنة القمرية . يوم وال تعرف الزيادة في أي شهر هي

  .واأليام الستة الباقية هي غير معروفة. معروفا

ا وهو يوم 364= 348+ 16وبجمع العددين . مرة 16) يوماً(كذلك ورد لفظ 

  .أيام السنة الشمسية 

فبإحصاء كل ما ورد في القرآن عن الليـل نجـد    .هذا عن األيام أما عن الليالي

ليـال،  10ليـال،   7ليال، و 3مرات، و 5مرة، وليال  74ورد ذكر لفظ الليل : اآلتي
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  . مرات 3وأربعين ليلة، وثالثين ليلة، وليال عشر، كما وردت كلمة ليلة 

  :وبجمع هذه الليالي نجدها كالتالي

  

  موعالمج  ليلة بالجمع  ليالى  ليلة  ليال  الليل

74  5  ليلة القـدر          

يامــليلة الص
ليلة مباركة  

ثالث ليال  

 سبع ليال
ليال عشر  

أربعين ليلة  

ثالثين ليلـة  

أتممناها بعشر  

  

74  5  320  80182

ولـم نحسـب   . مرتان) أربعين ليلة(وردت ومرات،  3) ليلة القدر(وردت  :ملحوظة

  .التكرار

اآليـة  نجد أنها وردت  في األعراف)  المشارق(ا بإحصاء مطالع الشمس وأيض

  :40، المعارج اآلية 5اآلية الصافات 137

  ).مشرقا ومغرباً(182= 40+ 5+ 137: ومجموع هذه اآليات

وفي آية واحدة، يعلمنا اهللا تعالى عدد السنين والحساب، والفرق بـين السـنة   

قاطع، ال يترك للمؤمنين بعد ذلك اختالفاً يقول تعالى  بقول. الشمسية والسنة القمرية

  . ولَبِثُوا في كَهفهِم ثَالثَ ماَئة سنين وازدادوا تسعا  25في سورة الكهف اآلية 

وهذه اآلية هي الفاصلة بيننا وبين من ال يزال في قلبه شك بعد حصـر األيـام   

. رية وأيام السنة الشمسية وعدد مطالع الشـمس والليالي التي ذكرت أيام السنة القم

دة مكث أصحاب الكهـف نـائمين فـي    ـفي المشارق والمغارب  فهذه اآلية تحدد م

وليس في ذكر القرآن للتقويم . التقويم الشمسي والتقويم القمري، كهفهم بالتقويمين 

ت القصة الشمسي أنه يوجه إلى العمل به، بل إن اهللا تعالى ذكر ذلك ألن من أساسيا

أن أقواما كانوا يختلفون في مدة لبثهم في كهفهم، ومن هؤالء األقوام مـن يحسـب   

بالشمس ومنهم من يحسب باجتماع القرصين، ثم العرب المخاطبين بالقرآن الـذين  

كما أنها . ثم إن في عرض المدة نجد عدم انضباط السنة الشمسية. يحسبون بالقمر
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  . سنة القمريةال تنضبط أيضا إال بمقابلتها بال

فَضربنَا :وقد ذكر تعالى هذه المدة بهذا التحديد ألنه تعالى في أول ذكرهم قال

وبعدها قال عن المتنازعين في مدة بقائهم مـن  علَى آذَانهِم في الْكَهف سنين عددا

فذكر  )12:الكهف(ِلما لَبِثُوا َأمدا ثُم بعثْنَاهم ِلنَعلَم َأي الْحزبينِ َأحصىأهل الكتابين

  . مدة لبثهم بكال التقويمين لكال الفريقين

وبالمقارنة بين الرقمين نجد أننا قلنا الحق في عدد أيام السنة القمريـة وهـي   

  . يوما 364.62وأيام السنة الشمسية . يوما 354

جد كل يـوم  من اليوم لتس, 62وقد ذكرنا أن الشمس تقف في السنة هذه المدة 

ولَبِثُوا في كَهفهِم ثَالثَ ماَئة سـنين ومعنى قوله تعالى . دقيقة في مستقرها 2.45
  . هي بتقويم الشمس ألن الكسر فيها ال ينجبر إال كل خمسين سنة

  . بتقويم القمر الذي ليس فيه أي كسر ليجبر 309أي وازدادوا تسعاوقوله

  .يوماً 109386= 364,62× 300= ويم الشمسي عدد أيام لبثهم بالق

  .يوماً 109386= 354× 309= عدد أيام لبثهم بالتقويم القمري 

  :فإنها ستكون 365.25: أما لو حسبنا السنة الشمسية كما تقولون

يوما على أيام السنين القمريـة   189يوما أي بزيادة  109575= 365.25× 300

  . يوما 109386وهي 

م أيها السادة في تقويمكم الذي سرتم عليه وخالفتم ما أمركم به اهللا وقد فما رأيك

والوسائل المادية؟ ما رأيكم وقد تركتم تقـويم  . أثبتنا لكم بطالنه بالوسائل الشرعية

ربكم، وأخطأتم حتى في حساب أيام السنة الشمسية واتبعتم تقويما رومانياً وضع قبل 

  .التاريخ

  معلومات قمرية 

إال أن معلوماتهم عنه غير دقيقة  ـ كما يقولون ـ  م وصلوا إلى القمررغم أنه

والبعض غير صحيح بالمرة  فهم يقولون أن القمر يدور حول األرض كل شهر مرة 

وأن جاذبيته . كم 384000ساعة وأنه يبعد عن األرض  13يوما و 29أو يدور في 

  .جاذبية األرض 6/1
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رؤية شخصية لنا لم يقل بها أحد قبلنا  أما المعطيات الصحيحة عن القمر، وهي

وهـي بـإذن اهللا   . كمعطياتنا عن الشمس وأبعادها وحجمها، وعن األرض ومحيطها

  . معلومات صحيحة

  . ساعة 7/6ساعة  24أو تحديدا مرة كل .. فالقمر يدور حول األرض كل يوم -

  .وماي 354والسنة . يوم 30أو  29والشهر القمري . شهر 12والسنة القمرية  -

برجا فـي  12منزال، ويقطع األبراج وعددها  28وهو ينزل في منازله وعددها   -

  .شهر

  مائة وواحد وسبعون ألف كيلو متـر  (كم  171818.180يبعد القمر عن األرض  -

  ).وثمانمائة وثمانية عشر كيلو مترا، ومائة وثمانون مترا 

  . كم 3000قطر القمر  -

مليون وثمـانون ألـف   (كم  1080000األرض  مدار القمر الذي يدور فيه حول -

  ).كم

قرص من أقراص القمر المـدار،   360القمر هو وحدة قياس الزمن لذلك يشغل  -

  أي 

  . كم 1080000= كم  3000× 360

أي أن القمر عندمـا . دقائق 4يستغرق ظهور أو اختفاء قرص القمر من األفق  -

  . يكون في األفق فإنه يشغل درجة من محيط األرض

/ كم  12.5ق، /كم 750س، / كم  45000القمر يدور في الفلك األول بسرعة  -

  .ث

  : نسبة محيط األرض إلى مدار القمر إلى مدار الشمس -

  كم  4320000:     1080000:          43200  

      1            :25                 :100  

  . وهي نفس نسبة األبعاد بينهم -

  َألَم تَر َأن اللَّه يسجد لَه من في السـموات ومـن فـي    قمر هللا عز وجليسجد ال -
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  رالْقَمو سالشَّمضِ واألر)غير أن القمر ال يسجد في مستقر، فليس له . )18:الحج

وهو يسجد كالشمس في مدة يعلمهـا  . مستقر وإنما له منازل فهو يسجد في منازله

  . اهللا تعالى

  ما هي أدلتنا على هذه البيانات؟ 

نحن نحتفظ في هذه الرسالة على أدلتنا لهذه األبعاد، ولكن بإمكـان الوكـاالت   

ولكننا بسهولة شديدة نقدم دليال ماديا ملموسـاً  . الفضائية التأكد من صدق ما نقول

  : لبعد القمر وبعد الشمس وهذا الدليل هو

  كسوف الشمس وخسوف القمر 

  . ر على نوره من الشمس من فوق األرض تارة ومن تحتها أخرىيتحصل القم

والقمر يدور كل يوم تابعا للشمس، وقد يحدث أثناء دورانه أن يكون القمر بين 

فينتج عن ذلك الكسوف للشمس، فيحدثا كسوفا كليا . الشمس واألرض على خط واحد

في بـاقي  كم أي على درجة من األرض ويكون  120على مساحة من األرض تبلغ 

األماكن كسوفا جزئيا وكثير ما يحدث كسوف للشمس عند مسـتقرها فـي المحـيط    

  .الهادي

كـم،   120وإنما قلنا أن المساحة التي سيكون عليها كسوف الشمس كليا هـي  

هذه المساحة هي . ألنها نفس المساحة التي يشغلها قرص القمر عندما يكون باألفق

كم وتبعد  9000فقطر الشمس . القمر من األرضنتيجة األبعاد التي قلناها للشمس و

 171818.18كم ويبعد عن األرض  3000كم وقطر القمر  687272.72عن األرض 

كـم ، ومـدار القمـر     4320000كم، ومدار الشـمس   43200كم ومحيط األرض 

  . 100: 25:  1كم  بنسب  1080000

بين الشمس للشمس عندما يمر القمر  -الكلي والجزئي  -يحدث هذا الكسوف 

أي أنه يحـول بـين األرض وضـوء    . واألرض قاطعا الخط الواصل بين مركزيهما

  .الشمس

أما لو كان القمر خلف األرض بحيث تحجب عنه ضوء الشمس فيحـدث ذلـك   

هذا وال يحدث الكسوف . خسوفاً للقمر، كلي وجزئي حسب موقع القمر خلف األرض
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  .رصين وقبل ظهور القمر هالالًللشمس إال وقت اإلستسرار، إي وقت إجتماع الق

أي يتم الكسوف عنـدما تكـون   . أما الخسوف للقمر فال يحدث إال والقمر بدرا

. الشمس والقمر أقرب ما يكونا، ويتم الخسوف عندما يكونا أبعد ما يكونا

  نھاية النيرين  دليل الدوران

نظام إلى عندما تقوم الساعة فإن تغييرا شامال سيحدث في الكون ليتحول هذا ال

الضد، والشمس والقمر سيكفان عن جريهما، وإرسال هذه ضـوءها، وهـذا نـوره    

يـوم يقُـوم النَّـاس ِلـرب     ل الخلق أمام رب العالمينـلينتهي كل شيء، ويقف ك

ينالَمالْع)في يوم سماه القرآن )6:المطففينالتَّالق موي.  ذلك اليوم الذي سيلتقي

لخالق، واألولين باآلخرين، واألنس بالجن، والوحوش بـالطير، وأهـل   فيه الخلق با

  . المسخرين بالمسخر لهم. السماء بأهل األرض

في هذا اليوم ستنطفئ الشمس وسيعتم القمر، وسيجمع القمر بالشمس وستكور 

إن هذه الحركة البد أن تنتهي إلى انقطاع وسـكون  :" يقول ابن القيم. عليه الشمس

وإن هذا السلطان ال بد أن ينتهـي  . ء والنور البد أن ينتهى إلى ضدهوإن هذا الضو

ا جامع المتفرقات، بعد أن لم يكونا مجتمعين، ويذهب بهما مإلى العزل، وسيجمع بينه

كما يرى عباد . ويرى المشركون حال آلهتهم التي عبدوها من دون   اهللا. حيث شاء

باد الشمس تكويرها، وعباد األصـنام  الكواكب انتثارها وعباد السماء انفطارها، وع

  . إهانتها وإلقاءها في النار أحقر شيء وأذله، وأصغره

وردت آيتان بشأن  النهاية المحتومة  للشمس والقمر تبينان موتهما بعد الحياة 

وسكونهما بعد الحركة وإظالمهما بعد اإلضاءة والوقوف بعد الدأب، والتكـوير بعـد   

  ". إال باهللالدوران، وال حول وال قوة 

  .)1:التكوير(ِإذَا الشَّمس كُورتْ:يقول تعالى

رصرِقَ الْب7(ُفَِإذَا ب(رفَ الْقَمخَسُو)8(رالْقَمو سالشَّم عمجو)9()القيامة.(  

  الشمس قرص ال كرة

ْتركُو سِإذَا الشَّم)نـا  ور اآلية مصير الشمس التـي عرف ـتص ).1:التكوير

. حالها في الحياة الدنيا، من بعث الحياة والطاقة لكل سكان األرض من كل الكائنـات 
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هذه الشمس التي عبدها ظلما كثير من األمم والتي استغلها الشيطان أسوأ استغالل، 

وهذه اآلية تومئ بأن الشمس ليست كروية، ولكنها قرص كقرص . تكور يوم القيامة

  . ة أضعاف، فإنها ستجمع القمر في داخلها وتكور عليهوألنها قدر القمر ثالث. الرحى

وهذا الوصف توضحه اآليات األخرى من سورة القيامة التـي حـددت مصـير    

نجـد  . ومصير الساقين لإلنسان في نفس السورة}الشَّمس والْقَمر{النيرين الدائبين

  ). الجميل(مقابلة رائعة تشعرنا بأننا رغم اآليات وجبروت مدلولها أمام اهللا 

نهاية المخلوقات األرضـية ونهايـة مخلوقـات    . لقد استعرضت اآليات نهايتين

  . السماء الدنيا  نهاية المسخر له، ونهاية المسخرين

وكيف ولماذا عنـدما ذكـر اهللا نهايـة    . نهاية اإلنسان ونهاية الشمس والقمر

  .فهماوذكر وخص من نهاية اإلنسان الساقين، وذكر ل. النيرين ذكر جمعهما

إن متعة نسق اآليات لتسحر المؤمن وهو يتأملها فيشعر معها رغم هول القيامة 

  . باألمان مع قائلها عز وجل

:يأتيـه الـرد  يسَأُل َأيان يوم الْقيامةفعندما يكون السؤال من اإلنسان الكنود

 رصرِقَ الْب7(فَِإذَا ب ( رفَ الْقَمخَسو)8 (مجـِو ع رالْقَمو سالشَّم)قُ) 9ـي انوُل اإلنس

كَال ال وزر :وعن نهاية اإلنسان يقول ربى تبارك وتعالى)10(ن الْمفَر ـْذ َأيـِيومئ

)11 ( تَقَرسالْم ِئذموي كبِإلَى ر)12(ويقول :ـي  ـَكاقلَغَتْ التَّرال ِإذَا ب)يـَل  ) 26قو

ِإلَى ربك يومِئذ ) 29(والْتَفَّتْ الساقُ بِالساق ) 28(وظَن َأنَّه الْفراقُ ) 27(ن راق ـَم

  .)30(الْمساقُ 

أخذ روح اإلنسان : وفي الثانية. أخذ اهللا نور القمر فخسف: ن اآليات األولىـم

نسـان  وكما كان القمر والشمس يجريان حول األرض كانت سـاقي اإل . فكان الفراق

ويوم قيامة . ويوم القيامة تقف الشمس والقمر ويجمعان. أيضا تجريان حول األرض

وعندما تلتف الساق بالسـاق يجمـع القمـر    . اإلنسان الصغرى تقف ساقيه ويلتفان

بالشمس  ويساق كال الساقين، وكال النيرين، بعدما التف هذين، وجمع هـذين إلـي   

  .اهللا

. مس والقمر والنجوم يوم القيامة فـي البحـر  ويكور اهللا الش: يقول ابن عباس

  .رواه ابن أبي حاتم" ويبعث اهللا ريحا دبورا فتضرمهما نارا
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  ".الشمس والقمر يكوران يوم القيامة:" وروى البخاري

إن قرص الشمس التي هي أكبر من كرة القمر ثالث مرات، سيلتصق بها القمـر  

في راحة كفه ) تنس(أحدنا كرة عندما يجمع بها وستكور عليه الشمس كما لو وضع 

  .وعند ذلك سيخسف بالقمر وستكور الشمس فتظلم. ثم قبض عليها

وكما ستلتف الساق بالساق، وكما سيجمع الشمس والقمر ويكـوران، سـتلتف   

  .أيضا السموات السبع وتطوى، ويجمعها الجبار جل جالله ويكورها جميعا

  :         قـال رسـول اهللا  : مر قالوفي الصحيحين، واللفظ لمسلم عن عبد اهللا بن ع

أنا الملـك،   {:ولـيطوى اهللا السموات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يق" 

أيـن   {ول ـه ثم يقـوى األرضين بشمالـثم يط }أين الجبارون، أين المتكبرون؟ 

  ".}الجبارون  أين المتكبرون؟ 

ـ   }ألرض؟ أنا الملك، أين ملوك ا {: ر يقولـوفي حديث أخ " رـوفـي لفـظ أخ

) يفعـل بهـا  (ول بها ـذ الجبار سماواته وأرضه بيده فيجعلها في كفه ثم يقـويأخ

  ".}أنا اهللا الواحد  {: ول الصبيان بالكرةـذا كما يقـهك

  :ست آيات قبل يوم القيامة:" وأخرج ابن جرير عن أبى ابن كعب

كـذلك إذ تنـاثرت    فبينما هم. .بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس

ففزعت . فتحركت واضطربت..فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على األرض. .النجوم

واختلطت الدواب والطير والوحـوش فمـاجوا   . والجن إلى اإلنس ..اإلنس إلى الجن

  ..بعضهم في بعض

تورشوشُ ححِإذَا الْواختلطت: قال.  

ْطِّلَتع شَارِإذَا الْعوهلهاأهملها أ.  

ترجس ارِإذَا الْبِحوفانطلقوا إلى البحـر : قال.قالت الجن نحن نأتيكم بالخبر: قال .

فبينما كذلك إذ تصدعت األرض صدعة واحدة إلـى األرض  : قال.فإذا هو نار تتأجج

.. فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الـريح . .وإلى السماء السابعة العليا. .السابعة السفلي

  ".فأماتتهم

*****  
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  زینة السماء
السادسالباب 
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زينة السماء
  

  

  

  

  

  

  

  

كانت أول خطوة من خطوات الشيطان مع بني آدم في هذا العصر الـذي سـموه   

كـذلك عمـد   . يةئبعصر العلم والعلمانية هي أن يوسع لهم السماء حتى تصبح النها

فالسماء أطلق . فغير من بعضها ومحا البعض اآلخر الشيطان إلي مفردات لغة الدين

". المجموعـة الشمسـية  " عليها فضاء، والكواكب التي زين اهللا بها السماء سـماها 

والنجوم التي نراها صغيرة قليلة قال أنها أكبر من أرضنا ماليين المرات وأبعد مـن  

  . الكيلو متراتشمسنا باليين 

والجنـة والنـار   . والسموات والمالئكة ثم محا مفردات أخري كالعرش والكرسي

كاألسرار، والغموض، والمجهول، والالنهاية وأودعها في السـماء  : وأتى ببدائل لها
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  .بدال من سابقتها

والتـي  . وخدعة إبليس في تغيير األسماء ليست بالجديدة، بل هي مكررة ومعادة

خدعة القديمة سقط وبهذه ال". شجرة الخلد" بدأها بالشجرة المحرمة علي آدم وسماها

  .كثير من الغافلينبهاويسقط 

" لذلك عندما أرسل إبليس أحد رسله ليقوم بهذه المهمة الخطيرة وكـان يـدعي  

ن الفضاء إكان رسوال خائباً، أو فاجراً فقال لصرف الناس عن اهللا، " جيردانو برونو

  .17/2/1600ال نهائي  فعاقبته الكنيسة بالموت حرقا في 

" شـهيد العلـم  " نو المفضوح فإن إبليس استغل نهايته وسـماه ورغم خطأ جيردا

فيقول العالم الجليل أبو الحسـن  . وأصبح هذا اللقب يردده أشد المسلمين إيمانا باهللا

كان منهم العالم الطبيعي المعروف جيردانو برونو، نقمت :" الندوي عن شهداء العلم

عليه بالقتل، واقترحت بـأن ال   منه الكنيسة آراء أشدها قوله بتعدد العوالم، وحكمت

  ". وكان ذلك يعني أن يحرق حيا وكان ذلك. تراق قطرة من دمه

ولم يقل جيردانو بتعدد العوالم كما قال عالمنا بل أعدمته الكنيسة لكفره باهللا وبكل 

وعندما أرسل إبليس جاليليو استوعب . الغيب وقال بأن الفضاء الذي أمامنا ال نهائي

إن الكون إنما هـو  " لي حدا ما ولم يقل بال نهائية الفضاء وإنما قال األخير الدرس إ

  ".الحوار" وإنما يقصد بذلك إنه ال نهائي كما صرح مقدمو كتابه" فراغ شاسع

وألن أكثر الناس ال يؤمنون، فيوما بعد يوم ضعف سلطان الكنيسة التـي كانـت   

وتجرأ الكثيرون . الدين تحرس الدين، وقوي سلطان التجريبيين الذين كانوا يهدمون

وقالوا أكثر بكثير مما قاله جيردانو دون أن يعترض عالم مسيحي أو مسلم، وراحوا 

في سبيل إثبات ال نهائية الفضاء يطلقون أرقاما بأقصى ما يمكن أن يتحمله عقل، ثم 

اخترعوا مقاييس جديدة منها السنة الضوئية، لتصل األرقام إلي ما يفـوق الباليـين   

  . ن المراتبباليي

إن عدد نجوم السماء مثل عدد ذرات الرمال الموجـودة علـي   " فقد كانوا يقولون

منها ما هو أكبر بقليل من األرض، ولكن أكثرها كبير . سواحل البحار في الدنيا كلها

حتى يمكن أن نضع في واحد من ماليين هذه النجوم مثل ماليين حجم األرض .  جدا

  ".ويبقي فيها مـكان خالٍ
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إن هذا الكون يتألف من خمسمائة مليون مـن مجـاميع النجـوم    " قال بعضهمو

من الماليين وفي كل مجموعة ) 000000000000500(مضروبا هذا العدد في 

" درب التبانـة " وأقرب مجموعة هي مجموعـة . من النجوم) مائة مليار(منها يوجد 

  .فآثرت السالمةومنهم من كان أكرم من هذا فقال أرقاما في كتابتها مشقة 

فالمسلمون يقولـون  . هذه العقيدة، أو هذه المعلومات يشترك فيها علماء األرض

  .بذلك تبعا لسادة األرض من تجريبي الغرب وأمريكا

حتى تقرأ لمسلم يؤمن بالقرآن الذي فيه أن اهللا خلق شمسا واحدة وقمرا واحـدا  

النجـوم بخمسـة    شمسنا هي أصغر من كبريـات : وبعض الكواكب والنجوم، يقول

  ".وثالثين مليون من المرات

ولَقَد جعلْنَا في السماء بروجـا وزينَّاهـا                  ومسلم آخر يقول متندرا علي قول اهللا

رِينِللنَّاظ)إن هذا زعم فيه عجرفة وسخف يذكران بالفلسفات القديمة )." 16:الحجر

وأن النجوم مجرد . ان واألرض هما المحور والمركزالتي كانت تصمم علي أن اإلنس

  ".ثقوب صغيرة وضعت في السماء ليبتهج اإلنسان بمرآها

وهؤالء الذين يقولون في النجوم ، بما لم يقل به اهللا فيها، ولم يقل به أحد مـن  

رسله وال أحد من علماء الشرع المعتبرين في أي ملة، بعضهم حسن النية، يطلـق  

عاد ال يلقي لها باالً، إنما هو متبع لمن يظن أنهـم رأوا بـأعينهم مـا    باألرقام واألب

يقولون وبعضهم سيء النية، كافر باهللا، مؤمن بالطبيعة والعلم   فقط، وسواء كـان  

القائلون هؤالء أو أولئك فإنهم سيحاسبون علي قولهم وسيطلب منهم الدليل علي ما 

  .يقولون

  

  النجوم ليست شموساً 

ـ وكما اتفق الب ي مركـز هـذه   ـشر اآلن علي أن األرض تدور، وأن الشمس ه

علي أن هـذه النجـوم هـي شـموس      -مؤمنهم وكافرهم  -المجموعة فقد اتفقوا 

كشمسنا هذه،غير أنها تفوق شمسنا حجما وقوة ماليين المرات، أو باليين المـرات  

  .ونحن إنما ال نشعر بذلك لبعدها الشاسع عنا. والقليل منها مثل حجم شمسنا
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فالكتاب المقدس يذكر أن اهللا . ورغم أن هذا القول مناقض تماما مع الكتب المنزلة

تعالى خلق المنيرين العظيمين، المنير األكبر لحكم النهار، والمنيـر األصـغر لحكـم    

والقرآن يحدد أكثر بأن هذه الشمس . وخلق اهللا النجوم وجعلها في جلد السماء. الليل

  :في السموات السبع هي الوحيدة في السماء، بل

اقًابط اتومس عبس فَ خَلَقَ اللَّها كَيوتَر ـَل   )15(َألَمعجا ونُـور يهِنف رَل الْقَمعجو

  ).نوح()16(الشَّمس سراجا

إن كانوا يعقلون  -فرغم أن اهللا يقول بغير ما يقولون إال أننا نحكمهم إلي العقول 

  .ذبون كالم اهللاما داموا يك-

ي ـلماذا أيها السادة ال تعطينا هذه النجوم، وه: ونسألهم جمعيا، مؤمنين وكافرين

ضوءا كضوء الشمس باليين المرات؟ لمـاذا ال   -كما تقولون  -بالبالييـن المبلينة 

  ري في الليل باليين األضواء، التي تفوق نور الشمس؟ـن

ولكنكم أيضا تقرون بـأن كثيـرا   . وئيةتقولون ألنها علي بعد ماليين السنين الض

الذي يبعد عنا أربعة سنين ضوئية فقط وهـو  ) النجم القنطوري(منها قريب منا مثل 

  يفوق شمسنا ماليين المرات؟  -كما تقولون  -نجم 

لماذا ال تعطينا هذه النجوم مليون فقط قدر نور شمسنا؟ أو حتى ألف؟ أو مائـة؟  

در نور شمسنا فقط؟ أو النصف، أو ـلتعطينا نورا قأو عشرة؟ فأن كانت ال تستطيع ف

ذه النجـوم جميعـا   ـالربع، أو واحد من مائة، أو واحد من ألف؟ لماذا ال تعطينا ه

من مليون من ضوء هذه الشمس؟ لماذا ال تتظاهر وتتضامن وتتعاون جميـع   اًواحد

ات وتعطينا باليين النجوم وأقلها في حجم شمسنا، وأكبرها  قدر شمسنا ماليين المر

  من مائة من مليون من ضوء الشمس؟ اًواحد

إن هذه النجوم أيها السادة ال تقدر علي ذلك، وال تقدر علي الظهـور لمجـرد أن   

جـرؤ علـي   تتقترب الشمس من المشرق حوالي نصف ساعة أو اكثـر، وكلهـا ال   

الظهور حتى بعد اختفاء الشمس بنصف ساعة ومعظمها يبدأ في الظهور بعد ساعة 

بل إن القمر وهو الذي يستمد نوره من الشمس، يخفي بنوره المستعار . ن اختفائهام

  .استحياءهذا، أكثر من نصف نجوم السماء  والنصف اآلخر يبدو علي

لماذا أيها السادة تترك شموسكم الباليينية السماء حالكة السواد، واألرض مدلهمة 
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  الظالم؟ 

حتى ولو كنتم به غير مؤمنين، فهـو تعـالى    إذن أيها السادة اسمعوا لكالم خالقكم،

  .يخبركم أن النجوم مجرد زينة، منظر، وليس هذا سبة للنجوم بل هو دورها

  وظائف النجوم

ليست النجوم بهذا العدد الغير معقول الذي يقول به الفلكيون والمنجمون، وليست    

بل كل ما في الكون  .هـهي مبعثرة في الفضاء بعشوائية وال هي بالبعد الذي قالوا ب

ِإنَّا ويقول) 3:القمر(كُلُّ َأمرٍ مستَقرال تعالىـمحدد ومقنن، ومنضبط تماما، كما ق

 )2:الفرقـان (وخَلَقَ كُلَّ شَيء فَقَـدره تَقْـديرا  )49:القمر(كُلَّ شَيء خَلَقْنَاه بِقَدرٍ
معين ومحدد، وخلقها تعالى بقدر معين  فالنجوم خلق من خلق اهللا، خلقها تعالى لدور

رمال األرض، فالرمال بهذا الكم ألنها تراب، فـرش اهللا بهـا   ـومحدد  فهي ليست ك

أما النجوم فهي ليست كذلك للسماء وإنما هي زينة، والزينـة  . األرض، فهي فراشا

دائما معدودة محدودة، وإال كان فيها إسراف، وقد نهي تعالى عن اإلسراف وأخبـر  

  .نه ال يحب المسرفينأ

والدور اآلخر الذي ألجله خلقت النجوم يجعلها محدودة ومعدودة ومعروفة وذلك 

  ليهتدي بها، وإال فكيف يهتدي بمثل رمال الصحراء؟ 

وإنما جعل اهللا تعالى النجوم بعدد وبأقدار مختلفة وأبعاد متفاوتة حتى كونت علي 

ها عليها، وقد اتفقت البشرية ءنا أسماصفحة السماء هذه األشكال والرسوم الني أطلق

  .كلها علي أسماء هذه األشكال، وأسماء هذه النجوم

)75(ِال ُأقْسم بِمواقعِ النُّجومـَف: ع النجوم قائالـا اقسم اهللا تعالى بمواقـوعندم   

ال )78(ٍي كتَابٍ مكْنُونـِف)77(ِإنَّه لَقُرآن كَرِيم)76(ٌه لَقَسم لَو تَعلَمون عظيمـَّوِإن

ونرطَهِإال الْم هسم79(ي()الواقعة  .(  

ال علماء التفسير ووافقهم علماء الحديث أن هذا القسم ليس بنجوم السماء، ـفق

ولعل اآليات ذاتها توضح ذلك، وأيضا األحاديث، وقد فصلنا ذلـك  . بل بنجوم القرآن

ه ـكان القسم هنا بنجوم السماء، فليس معني قول حتى لو: ونقول. في موضع سابق

أن أبعاد النجوم عظيمة، بهذه الباليـين، بـل   وِإنَّه لَقَسم لَو تَعلَمون عظيم تعالى

ومواقع النجوم بالنسبة للقـرآن، أي  . معناه أن القسم ذاته بهذه المواقع قسم عظيم
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لبعثة وعلي مواقع األحـداث  ا لي سنيمفرقة ع: اآليات التي تنزل من السماء منجمة

  .التي توافقت تماما مع نزول اآليات

و افترضنا أنها مواقع نجوم السماء، فإن مواقع النجوم غاية في التناسـق  ـأما ل

واإلبداع والتكوين، ليس في بعدها عن األرض، بل في أبعادها هـي عـن بعضـها    

ث يكون عدد هذه األبـراج  من األبراج، وبحي اًالبعض بحيث تشكل كل مجموعة برج

 120درجة قوسـية أو   30وبحيث أن يشغل كل برج في السماء . برجا بالتمام 12

وبحيث يتعامل القمر والشمس وسائر الكواكب مع هذه األبراج . دقيقة زمنية بالتمام

  .بتناسق، وتوافق، ومواعيد دقيقة منضبطة

  ته وعظمته؟ أال تكون هذه المواقع دالة علي قدرة اهللا تعالى وحكم

لذلك يقسم تعالى بهذا وليس بالبعد عن األرض بماليين السنين الضوئية كما قال 

  . الكافرون بالقرآن، وأيدهم في ذلك علماء اإلسالم اآلن

برجا فقد ذكرت  12وألن النجوم هي التي يتشكل ويتشيد منها األبراج، واألبراج 

  . مرة 12النجوم في القرآن 

ا في السماء فهو موجود أيضا في القرآن، ولن يصل إليه إال ذاته أما عدد النجوم

  .بالتأمل والتدبرآليات اهللا

وقد وردت عدة أحاديث تصف حوض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذُكر فيها عدد 

منعليهالجنة،فينهر: الكوثر: "عائشةعنعبيدة،بوأ نجوم السماء منها ما رواه

  ".السماءنجومعدداآلنية

  :علة خلق النجومقول تعالى عن ي

ِيناطا ِللشَّيومجا رلْنَاهعجو ابِيحصا بِمنْيالد اءمنَّا السيز لَقَدو)5:الملك.(  

ِرحالْبو رالْب اتي ظُلُما فوا بِهتَدِلتَه ومالنُّج َل لَكُمعي جالَّذ وهو)97:األنعام.(    

خلقـت  :وقـال قتـادة  :" دء الخلقـاب بـاري في صحيحه في كتـبخال الـوق

وعالمات يهتدي ) 3(ورجوما للشياطين ) 2(جعلها زينة للسماء ) 1: (لثالثالنجوم

  ".بها، فمن تأول غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما ال علم به
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يهتدي بها في : أخبر سبحانه في كتابه أن النجوم منافعها ثالث:" وقال ابن تيمية

ظلمات البر والبحر، وأنها زينة للسماء الدنيا، وأن الشياطين تـرجم بـالنجوم وإن   

  ".كانت النجوم التي ترجم بها  من نوع أخر غير النجوم الثابتة في السماء

. ولقد أتفق السلف جميعا علي أن النجوم والكواكب ليس لها دور سوي ما ذكـر 

والغريب أن الذين ينكـرون هـذه   . منهم أحد وذلك من نصوص القرآن، ولم يخالف

الثالث للنجوم ال يقولون فيها بشيء، فال ينسبون لها أي دور ويستعظمون أن تكون 

إن هذا زعم فيـه عجرفـة   :" قد وجدت لهذه األمور التي ذكرها اهللا تعالى ويقولون

ـ  ا وسخف يذكران بالفلسفات القديمة التي كانت تصمم علي أن اإلنسان واألرض هم

المحور والمركز وأن النجوم مجرد ثقوب صغيرة وضعت في السماء ليبتهج بمرأهـا  

  ". اإلنسان

  عبودية النجوم  

دء الخلق، كيف خلقت هذه ـلم يخبرنا علماء الفلك والمنجمون والمتحدثون عن ب

لقـد أخبرونـا أن   . أو كيف تكونت ألنهم ال يعترفون بـالخلق . النجوم في نظرياتهم

ب نتجت عن حادث مأساوي سماوي بين الشمس ونجم أخر، أو بـين  األرض والكوك

  .كيف تكونت النجوم: ولم يخبرونا) اختلفت رواية المشاهدين للحادث(النجم ونفسه 

ولكن القرآن يخبرنا بأن اهللا تعالى خلق النجوم، وأخبرنا بأنه خلقها في اللحظات 

سماء وهي دخَان فَقَاَل لَها وِلـألرضِ  ثُم استَوى ِإلَى ال :األخيرة من اليوم السادس

يننَا طَاِئعا قَالَتَا َأتَيهكَر ا َأوعا طَويْئتى )11(احَأونِ ويموي يف اتومس عبس ناهفَقَض

ِلك تَقْدير الْعزِيزِ  الْعلـيمِ في كُلِّ سماء َأمرها وزينَّا السماء الدنْيا بِمصابِيح وحفْظًا ذَ

)12()فصلت.(  

ففي هذه اآلية يخبر تعالى عن وقت خلقها، وسبب خلقها، بأنها زينـة، وحفـظ،   

من أجل هذه األمور سخرت . يخبر أنه جعلها للهداية في البر والبحر ىوفي آية أخر

  ).12:النحل(والنُّجوم مسخَّراتٌ بَِأمرِهالنجوم 

له عز وجل بداية من التسخير بأمره وطاعته قد أخبر تعالى عن عبودية النجومو

  .تعالى، إلي  التسبيح، إلي السجود

يسبح ِللَّه ما في السموات ومـا فـي األرضِ الْملـك    فعن تسبيحها يقول تعالى
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َألَم تَر َأن م عبادة هللا عز وجلكذلك تسجد النجو) 1:الجمعة(الْقُدوسِ الْعزِيزِ الْحكيمِ

ومالنُّجو رالْقَمو سالشَّمضِ وي األرف نمو اتومي السف نم لَه دجسي اللَّه.  

دا السموات واألرض فقد منعهمـا اهللا  ـا عـله مويقول تعالى عن سجود كل شيء

لسموات واألرضِ طَوعا وكَرها وظاللُهم بِالْغُـدو  وِللَّه يسجد من في اليثبتا للخالئق 

  ).15:الرعد(واآلصالِ

فـي السـموات   فذكر تعالى جميع الخالئق دون تحديد، ولكنـه حـدد مكـانهم    

وحال سـجودهم   بِالْغُدو واآلصالِبمكانين، وحدد زمن سجودهم بوقتين  واألرضِ

فاآلية لـم تتـرك   ) جرمهم، وظلهم(وصفة سجودهم بهيئتين وكَرها طَوعابحالين

  .أحدا أو شيئا أو وقتا أو مكانا إال فيه سجود هللا  تعالى

وِللَّه يسجد ما فـي السـموات   وفي آية أخري خص تعالى الكائنات الحية فقال      

هالِئكَةُ والْمو ةابد نضِ مي األرا فموونتَكْبِرسال ي م)49:النحل.(  

  النجوم والمنجمون 

وجعلْنَاهـا رجومـا ِللشَّـياطينِ   من وظائف النجوم أن جعلها اهللا تعالى كما قال
لم يصرح القرآن في أي آية أن الشيطان عدوا هللا، ومن ثم فالشياطين ال ) 5:الملك(

ولكن صرح القرآن فـي  . إلي السماء يحاولون النيل من ملك اهللا وملكوته بصعودهم

وعلي ذلك فالشياطين في محاوالتهم  ِإن الشَّيطَان ِلإلنسانِ عدو مبِينأكثر من آية

للصعود إلي السماء إنما يقومون بعمليات تجسس علي مستقبل البشر الذي يحدد في 

أغش خلق اهللا لخلق والمالئكة هم أنصح خلق اهللا لخلق اهللا، والشياطين هم . السماء

اهللا، لذلك فالمالئكة مع عبادتهم الدائمة يتحدثون في شئون بني آدم التي كلفوا للقيام 

بها حبا وكرامة لبني آدم وطاعة وتعبدا هللا عز وجل، فكانت األبراج حماية لألسرار 

  .السماوية الخاصة بالبشر من تسمع الشياطين لها

الشياطين لبني آدم فقد كانوا يتحملون آالماً شديدة وللعداوة الشديدة التي يكنها       

ويصبرون علـي احتمـال   . ومتاعب جمة في عملية الصعود هذه واستراقهم السمع

  . مما يدل علي مدي عداوتهم لهم. األذى في سبيل إضالل بني آدم والكيد لهم

غير أن حراسة السماء شددت وإجراءات حفظ األمن في السماء زادت فحيل بين 

  . وقد حدثت هذه التطورات منذ بعثة محمد . شياطين وبين تسمع األخبارال
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وقد كانت المصلحة التي كان الشياطين يتكبدون في سبيلها الويالت هي الحصول 

علي بعض األخبار والمعلومات التي كانوا يكذبون فيها ويلفقون أخبارا ومعلومـات  

لكهـان والمنجمـين والعـرافين    أخري لم تقل في السماء، ثم يلقون بكل ذلك علي ا

  .وغيرهم من الدجاجلة ليضلوا بها بني آدم

وما كانوا ليتحملوا هذا العذاب الشديد دون  . وقد أتت جهود الشياطين ثمارها   

  . فائدة، فقد استطاعوا فعال أن يضلوا جبال كثيرا من الناس وال يزالون

  كيف ضل الناس بالنجوم؟  

وتعـاون  . ي إضالل البشر فقد استغل النجوم أيضاكما استغل الشيطان الشمس ف

  .حزب الشيطان إنسهم وجنهم علي أداء هذه المهمة، وال يزالون

في الحديث الذي رواه البخاري عـن عائشـة    ا عن أسلوب العمل فقد قال ـأم

ون في األرض، فتسـمع الشـياطين   ـإن المالئكة تتحدث في العنان باألمر يك:" قال

فكانـت  ". أذن الكاهن، كما تقر القارورة فيزيـدون مائـة كذبـة    الكلمة فتقرها في

الشياطين تصعد في السماء بما لديها من قدرات فتسترق السمع، فإذا ما سمعوا كلمة 

من المالئكة عن أمر يكون ألحد في األرض تنزلوا علي أخوانهم من البشـر وهـم   

إضاللهم بالدجل والشعوذة الكهان الذين تعاقدوا معهم وتعاونوا علي الغش لبني آدم و

مـدهم  توحتى يكون الكهان علي شيء فإن الشـياطين  . والتنجيم والكهانة والعرافة

واعتقد الناس في صدق الكهـان ومعـرفتهم للغيـب    . بكلمة صدق ومائة كلمة كذب

ليجلبوا نفعـا،  . فآمنوا بهم ولجئوا إليهم في مصائبهم ومطالبهم وشدوا الرحال إليهم

  .  أو يدفعوا ضراً

وكان الكهان يغشون الناس مدعين أن ما يخبرونهم به هو مـن طـالعهم فـي    

  . ووصل األمر بكثير من الناس ان اتخذوها آلهة، ونسبوا لها النفع والضر. النجوم

وكما فعلوا مع الشمس فعلوا مع النجوم التي سخرها اهللا لهم، أصـبحوا عبيـدا   

واليزال حتى اليـوم معظـم النـاس    . هالها، وجعلها اهللا لهم ليهتدوا بها، فضلوا في

يلتمسون من النجوم أو المنجمين، النفع، والضر، حتى الذين بلغوا درجات من العلم،  

هم يبحثون في األبراج، وحظـك اليـوم، ويصـدقونها ويتفـاءلون     نوالثقافة، لتجد

يعتقدون بجهلهم ان الحركـات العلويـة سـبب الحـوادث      .ومنهاويتشاءمون بها 
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  . األرضية

والمخلوقات العلوية والسفلية، إنما يمسكها اهللا بقدرته سبحانه، وما جعل فيهـا  

  . من الطبائع والقوى فهو كائن بقدرته وبمشيئته سبحانه

توهم الناس أنها خسفت  وعندما خسفت الشمس يوم موت إبراهيم ابن الرسول 

خسفان لمـوت  إن الشمس والقمر الي:" على توهمهم بقوله لموته، فرد رسول اهللا 

  ".أحد وال لحياته، لكنهما آيتان من آيات اهللا يخوف بهما عباده

حدثني رجال من األنصار أنهم كـانوا  : وفي الصحيحين أيضا عن بن عباس قال

: قالوا" ما كنتم تقولون عن هذا في الجاهلية؟" فرمى بنجم فاستنار فقال عند النبي 

إنه ال يرمى بها لمـوت أحـد وال   :" فقال. ولد الليلة عظيم أو مات عظيم: كنا نقول

ولكن اهللا إذا قضى بالقضاء سبح حملة العرش، وضربت المالئكة بأجنحتهـا  . لحياته

حتى إذا فزع عن قلوبهم، قالوا ماذا قـال  . خضعاناً لقوله، كأنه سلسلة على صفوان

رسول  قال:" وإن كل أهل السماء يخبرون أهل السماء التي تليها. الحق: ربكم؟ قالوا

  ".فلو أتوا باألمر على وجهه، ولكنهم يزيدون في الكلمة مائة كذبة:" اهللا

أن الشهب التي يرجم بها ال تكون عن سبب حدث في األرض وإنمـا   فقد أخبر

  .يكون عن أمر حدث في السماء، وأن الرمي بها لطرد الشياطين المسترقة

فأمـا  . حسـاب وأحكـام  : نال ريب أن النجوم نوعـا :" قال ابن تيمية رحمه اهللا

و ـا يتبع ذلك، وهـالحساب فهو معرفة أقدار األفالك والكواكب ومقدار حركتها، وم

  . في األصل علم ال ريب فيه

من األنبيـاء   وأما األحكام التي هي من جنس السحر فمن الممتنع أن يكون نبي

دون األنبياء بكثير  ساحراً، إذ فيه من الكذب والباطل ما يستنزه عنه العقالء الذين هم 

أبو نصر " وما فيه من الحق فهو شبيه بما قال إمامهم ومعلمهم الثاني بعد بطليموس

إنك لو قلبت أوضاع المنجمين فجعلت مكان السـعد نحسـاً، ومكـان    : قال" الفارابي

النحس سعداً، أو مكان الحار بارداً، أو مكان البارد حاراً، أو مكان المـذكر مؤنـث،   

نث مذكر وحكمت لكان حكمك من جنس أحكامهم، يصيب تارة ويخطـئ  ومكان المؤ

  ". أخرى

وألن اإلسالم جاء ليضع كل شيء  في نصابه الصحيح ومكانه الطبيعي، فقد حدد 
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ومن زعم غيـر  . القرآن فائدة النجوم في ثالثة، زينة، حفظ، هداية في البر والبحر

تعلموا من النجوم ما تهتدوا بـه  " :على ذلك بقوله وأكد . د أعظم الفريةـذلك فق

وتعلم . أخرجه ابن مردوية والخطيب عن بن عمر" في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا

تعلموا من النجـوم مـا   :" فنجده يقول للناس عمر بن الخطاب ذلك من رسول اهللا 

تهتدوا به في بركم وبحركم ثم امسكوا فإنها واهللا ما خلقت إال زينة للسماء، ورجوما 

أخرجه ابن أبى شيبه وبن المنذر والخطيـب فـي   ". لشياطين، وعالمات يهتدي بهال

: وأخرج ابن أبى شيبه وابن داود وابن مردويه عن ابن عباس قـال . كتاب  النجوم

  ". من اقتبس علما من النجوم أقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد" قال النبي

  . الهتداء والتفكر واالعتدالوالحديث وأشباهه محمول على النظر فيما عدا ا

  معلومات نجومية 

لم ينسب القرآن للنجوم جريا، أو سباحة في األفالك كما نسب للشمس والقمـر  

وهي بالفعل ثوابت بخالف الشـمس والقمـر   " النجوم الثوابت"لهذا قال السلف عنها

فلكفي والكواكب الدراري وليس ذلك معناه أنها ال تتحرك بل إن النجوم كلها مثبتة 

دقيقة،  56ساعة و 23دور بهم جميعا من الشرق إلى الغرب حول األرض مرة كل ي

ن مداره ـوذلك ألن القمر هو وحدة القياس في السماء وقرصه يشغل درجة واحدة م

أي ان القمر يستغرق ظهور قرصه من األفق أو غيابه فيه . دقائق 4الدائري، ومدته 

  .ساعة 24= 4+ 56,23وم ـة النجق وذلك لتكتمل الدورة بدورـدقائ 4

دقيقة،  120دقائق أي في الشهر  4وعلى ذلك فالنجوم في دورانها تبكر كل يوم 

. دقيقـة  120وبذلك يسقط برج في القبة السماوية ويظهر غيره ألن البرج يستغرق 

ويظهر آخـر  في الغروب أبراج يسقط برج كل شهر  6وال تخلو القبة السماوية من 

  .ي الشروقمقابل له ف

أنه ليلة عرج به إلـى   أما أحجام النجوم فقد روى ابن عباس عن رسول اهللا 

وهذا مبينـا  . السماء رأى النجوم كأنها قناديل معلقة، أصغرها أكبر من الجبل العظيم

َألَم تَر َأن اللَّه يسجد لَه مـن  :آلية السجود لألجرام واألشياء والتي وردت بالترتيب

السموات ومن في األرضِ والشَّمس والْقَمر والنُّجوم والْجِباُل والشَّجر والـدواب   في

  . فهذه اآلية ترتب المخلوقات) 18:الحج(وكَثير من النَاس
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ال، ثم   ـوم، ثم الجبـر ثم النجـر ثم األرض، ثم الشمس، ثم القمـالسموات أكب

  . لدواب، ثم الناسر، ثم اـالشج

فهي مجرد مصابيح ال أكثر، فلم . فالنجوم أصغر كثيرا من القمر وأكبر من الجبال

تكن بالحجم الذي يزعمونه، وأن أي نجم ممكن أن يوضع فيه مليون مثـل أرضـنا   

  .  ويبقى فيه مكان

  . وهذا قول الذين ال يعلمون، وال يؤمنون

د من السماء ولكنها مختلفـة فـي   أما بعدها عن األرض فجميعها على بعد واح

 7وهي أعلى األجرام السماوية وكما قلنا أن بعد السماء ذاتها عـن األرض  .األقدار
  . مليون كم

  غزو الفضاء

يعطينا التاريخ صورة مشينة عن اإلنسان، صنعها هو لنفسه، فكلما ابتعد عن اهللا  

فَمن يرِد حوله وعن رسائل اهللا، ضل طريقه، وضاق عالمه، واستوحش الكون من

ن يرِد َأن يضلَّه يجعْل صدره ضيقًا حرجـا  ـَاللَّه َأن يهديه يشْرح صدره ِلإلسالمِ وم

اءمي السف دعصا يكََأنَّم)فالمؤمن المتبع لهدى اهللا، صـدره منشـرح   ) 125:األنعام

  .يبصر بعين اهللا، ويسمع بسمع اهللا

إن اهللا عـز  :" كما روي البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي اهللا عنـه  

لي وليا، فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب  ىمن عاد{: وجل قال

إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، 

يبصر به، ويده التي يبطش بهـا، ورجلـه    كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي

التي يمشي بها، ولئن سألني ألعطينه، ولئن استعاذني ألعيذنه، وما تـرددت عـن   

  .}شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن، يكره الموت، وأنا أكره مساءته 

فالكون كله أمام عينيه، والحقائق كلها بين يديه ال طالسم، وال مجهول، وال تيه  

  .وهو خمس فقط كما ذكر تعالى. ال أسرار، وال غموض، اللهم إال الغيبو

وعدها للمؤمنين حتى ال يشغلوا أنفسهم بها ألنها من أسس ابتالئهم على األرض 

 َـاذم رِي نَفْسا تَدمامِ وحي األرا فم لَمعيثَ وُل الْغَينَزيو ةاعالس لْمع هنْدع اللَّه ا ِإن

خَبِير يملع اللَّه وتُ ِإنضٍ تَمَأر بَِأي رِي نَفْسا تَدما وغَد بتَكْس)ومـا  ) 34:لقمان
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  . عدا هذه الخمس فالكون أمامهم كتاب مفتوح

وثمة انسجام بين المؤمن والكون حوله، ألن كل ما في الكون مخلوقات هللا، وألن 

سبحة، من الذرة إلى المجرة ويقـول تعـالى  كل المخلوقات مؤمنة، عابدة طائعة، م

ٌةِإخْو نُونْؤما الْمِإنَّم)والكل على طريق واحد، الطريق المستقيم) 10:الحجرات .  

واهللا تعالى يّوألنهم جميعا . ف اإلنسان بباقي العباد، الذين هم جمعا عبيد مثلهعر

طيع بإرادة اهللا أن يرى ٍإخوة، وعلى طريق واحد مستقيم فمن على آخر الطريق يست

  .من على أوله

فال يجمعهم طريق بل يتفرقون في . أما الكافرون باهللا وكتبه ورسله واليوم اآلخر

السبل، وتحول بينهم وبين بعضهم ظلمات، ومن ثم فعالم كل واحد منهم نفسه وربما 

وضاقَتْ علَـيهِم   ضاقَتْ علَيهِم األرض بِما رحبتْضاقت عليه وكما قال عنهم تعالى

مهَأنفُس)وبقدر المخالفة . عور كل من يخالف اهللا وقانونهـــوهذا ش) 118:التوبة

  . يكون الضيق والظلمة

  . لذلك تراهم، إما مكتئبين وإما مختنقين، وإما منتحرين

إن هذا الكون الذي كبرته مئـات المـرات   " ونذكر بما قاله جاليليو قبل أن يموت

د أنكمش بالنسبة لي من اآلن فصاعدا إلى مجرد ـق. لغريبة وآالتي العجيبةبكشوفي ا

  ".الحيز الصغير الذي يشغله جثماني

وبقدر اإليمان والتمسك بقانون اهللا وشرعه واالتباع لكتاب اهللا يكون االنشـراح  

  . تساع األفق، ورحابة الكوناو. والنور ووضوح الرؤية

حد المؤمنين وحال الكون معـه يقـول تعـالى   وكنموذج للبشرية يخبر اهللا عن أ

يننوقالْم نم كُونِليضِ واألرو اتوملَكُوتَ السم يماهرنُرِي ِإب كَذَِلكو) 75:األنعـام (

له مهما فعل، ومهما ومن يدع اهللا يدعه، ومن يكفر يضله ومن يضله اهللا فال هادى

كَالَّذي استَهوتْه الشَّياطين فـي األرضِ  اهللا  ومهما أوتى، وسيظل كما قال عنه. كان

انريح)ومهما كانت اإلضاءة حوله والكهرباء واألشعة بكل أنواعهـا،  ). 71:األنعام

واألجهزة بكل طاقاتها والمقربات والمكبرات، فإن اهللا تعالى قد حكم عليه ان يعـيش  

ـ  . في الظلمـات  نُـورِهم وتَـركَهم فـي ظُلُمـات ال     ذَهـب اللَّـه بِ  ه ـلمـاذا؟ ألن

ونرصبي)17:البقرة .(  
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هذه الظلمات رغم ماذا؟ رغم انه استوقد نـارا وأضـاءت مـا حولـه، رغـم      

االختراعات واالكتشافات وما حصل عليه من ألقاب علمية وما أوتى من تكنولوجيـا  

مثَلُهم كَمثَـلِ الَّـذي   إال أنه حقيقة في الظلمات . وحضارة وتقدم كشف له كل شيء

استَوقَد نَارا فَلَما َأضاءتْ ما حولَه ذَهب اللَّه بِنُورِهم وتَركَهم في ظُلُمات ال يبصـرون 

َ)17(ونجِعرال ي مفَه يمع كْمب مص)18()ول تعالى ـيق. ولماذا هذا الجزاء) البقرة

َّال لَِئكُأو    ينتَـدهـا كَـانُوا ممو متُهـارجتْ تبِحا رى فَمداللَةَ بِالْها الضواشْتَر ينذ
و حكم ـالة وقتية بعدها يخرجون ثم يبصرون، بل هـر ليس حـواألم) 16:البقرة(

من يشَأ اللَّه يضللْه  والَّذين كَذَّبوا بِآياتنَا صم وبكْم في الظُّلُماتاهللا عليهم دائما أبدا 

  .ماداموا به كافرين) 39:األنعام(يجعلْه علَى صراط مستَقيمٍومن يشَإ

فكيف باهللا أيها المؤمنون تأخذون علما، وعلما متعلقا بالكون ممن يعيشون فـي  

  الظلمات؟ 

  .وأنتم تحكمون عليهم بالتنوير: لقد حكم اهللا عليهم بالظلمات

يف يرون السماء وما فيها، وكيف يرون النجوم وأبعادها، وهم ال يكادون يرون ك

والَّذين كَفَروا َأعمـالُهم كَسـرابٍ بِقيعـة    أيديهم إذا أخرجوها من ظلماتهم؟؟ كيف؟ 

ده فَوفاه حسابه واللَّه يحسبه الظَّمآن ماء حتَّى ِإذَا جاءه لَم يجِده شَيًئا ووجد اللَّه عنْ

َأو كَظُلُمات في بحرٍ لُجي يغْشَاه موج من فَوقه موج من فَوقـه  )39(سرِيع الْحسابِ

ه لَـه  سحاب ظُلُماتٌ بعضها فَوقَ بعضٍ ِإذَا َأخْرج يده لَم يكَد يراها ومن لَم يجعْل اللَّ

  ).النور()40(ٍنُورا فَما لَه من نُور

إنهم ال يكادون من ظلماتهم أن يرون أيديهم إذا أخرجوها ونظروا إليها، فكيـف  

  .نطمئن إلى معلوماتهم عن الشمس والنجوم وهي أبعد شيء إليهم

إلينا  ذا الفضاء بكل ما فيه أخبرنا اهللا منه علماً ولم يعد األمر بالنسبةـكما أن ه

لسـنا   -إن كان هناك خفـاء   -، وما خفي علينا من أمر الفضاء أو مجهوالً اًأسرار

  . علم.. مكلفين بمعرفته أو بالبحث عنه وعدم معرفة ماال يريد اهللا لنا معرفته

َأفَلَم ينْظُـروا ِإلَـى السـماء    بل قال . ولم يطلب منا تعالى أن نبحث في الفضاء

مقَهفَو)هو مجرد النظر، ولو أردنا السير والبحث ففي األرض ولـيس فـي   ف) 6:ق

وهذا أقصى ). 20:العنكبوت(قُْل سيروا في األرضِ فَانْظُروا كَيفَ بدَأ الْخَلْقَالسماء 
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  . ما يمكن عمله للبحث

وذلـك  . إن جمهور علماء المسلمين ال يجيزون ركوب البحر إال إذا أمن اغتالمه

  :فما بالكم بمن يسبحون في الفضاء الذي قال عنه تعالى. ن الهالكلحفظ األنفس م

ِانرفَال تَنتَص اسنُحنَارٍ و ناظٌ ما شُوكُملَيُل عسري)35:الرحمن.(  

وهم ال ينكرون ذلك فـي  . ذا ما حدث لهم بالفعل عندما أرادوا غزو الفضاءـوه

  . أحاديثهم وكتبهم

ء وفيها مـا  سمافأين نحن من غزو ال. ها تجاوز كبيرفي" غزو الفضاء" إن مقولة

عرفناه من حراسة مشددة، وحصون وبروج مشيدة، وشهب مرصدة، موجهة لمـن  

يتجرأ من شياطين اإلنس أو الجن بتجاوز األرض والصعود إلى السماء بـأكثر مـن   

المسافة المسموح بها  وال يغرنكم أيها المؤمنون ما نسمعه من أخبار كاذبـة بـين   

الحين والحين عن رحالتهم في الفضاء، وما نراه من أفالم كاذبـة صـنعت بخـدع    

وإال . والحق ان كل ما قـالوه كـذب وباطـل   . الكمبيوتر عن بعض ما توصلوا إليه

فليقولوا لنا ماذا حققوا طوال نصف قرن من الزمان يغدون ويروحـون، يعرجـون   

  ؟ وينزلون، يذهبون ويأتون ماذا فعلوا؟ ما الذي حققوه

  .إنه وبصراحة شديدة ال شيء

ظهرت إمكانيـة واقعيـة   ":" طرائف علم الفلك" في كتاب" فكتور كوماروف"يقول

التي جمعتها بصورة حثيثة، أجيال من علماء الفلك ) جعبة المعلومات(تماما لمقارنة 

  حول المنظومة الشمسية مع المعطيات الفضائية الجديدة، فماذا كانت الحصيلة؟

جواب عن هذا السؤال العالم الفلكي السـوفيتي المعـروف العضـو    لقد أعطى ال

إن : شكلوفسكى في إحدى مقاالته قال. المراسل ألكاديمية  علوم االتحاد السوفيتي أ

أعظم إنجاز في مجال دراسة المنظومة الشمسية باستخدام األجهزة الفضائية هو أنه 

كل شيء علـى  (ولم يظهر بأن  لم يتم التوصل بهذا المجال إلى أية اكتشافات عظيمة

وأثبت بجالء المخطط المبدئي للعمليات الفضائية الجارية في ) خالف ما هو معروف

  ".األسرة الكوكبية للشمس، الذي رسمه علم الفلك األرضي

نـه ال زيـادة علـى    إهذا إقرارهم هم أنفسهم على محصلة غزوهم للفضـاء،  
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أي أن محصلة غزوهم . ن األرضالمعلومات التي جمعت عن المجموعة الشمسية م

  . ال شيء.. للفضاء

  : وتعالوا لننظر في األمر حتى يومنا هذا

كم غرموا في سبيل الوصول إلى القمر من الماليين؟ ال بل كم مـن المليـارات؟   

وكم استغرقوا لهذا من أعمارهم؟ وكم هلك منهم، ومن الحيوانات التي ال ذنب لهـا؟   

الروسـية  ) ميرا(ووكالة . األمريكية) ناسا(نفقتها وكالة وهذه المبالغ الضخمة التي أ

ـ هـذا إن    وغيرهما من أطنان من األموال للبقاء على سطح القمر دقائق معدودات

كان يموت في مقابلها أعداد ال حصر لها في أفريقيـا وغيرهـا،   كانوا قد صعدوا ـ  

د من الناس، يتأذى ألن كل دينار أو درهم ينفق في غير محله من واح.جوعاً وعرياً

وكـل مـن   . نعم إسراف من واحد يؤثر بالفقر على آخـر . منه آخر جوعا أو عرياً

وكل من يموت مـن التخمـة   . يمرض من الشبع يمرض في المقابل آخر من الجوع

  .يموت في المقابل آخر من الجوع والفقر

لكثيـر  سببت وال شك موتاً . فالمليارات التي أهدرت في سبيل الوصول إلى القمر

والذين ماتوا في محاولتهم الوصول إلى القمر أو غيـره   . من البشر وسائر الكائنات

  ".منتحرون" إنما هم

  ).وأشك في هذا(.1969لقد وصلوا بعد عناء وجهد جهيد إلى القمر سنة : المهم

  ثم ماذا بعد؟ ماذا وجدوا؟

  .ال شيء

  .ولم يستفيدوا بأي شيء. لم يجدوا شيئا يذكر. هذه حقيقة

هـم  (كجم من حجـارة القمـر   400ولما لم يجدوا شيئا أحضروا معهم حوالي 

وفـي  . وراحوا في معاملهم يفحصون، ويبحثون، ويدرسون، ويحللـون . ) يقولون

  ماذا حدث؟. النهاية

  .ثم فرقوا هذه الحجارة على خلق اهللا كهدايا ومكافآت. الشيء

ولكن يقولـون  . يعلنون ذلكولكنهم ال . إن هؤالء الفضائيين، أصيبوا بخيبة أمل

أن السفر إلى القمر سيصبح كأنه رحلة إلى بلد ما على األرض، وهم كاذبون ألنهـم  
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بعدما وجدوا أنه ال جدوى وال طائل وراء القمر وال مقابل للرحلة الشاملة والمكلفـة  

وراحوا ينفقون األموال المرصودة ألبحاثهم . والمهلكة توقفت رحالتهم إليه منذ زمن

  .رحالت مكوكية حول الكواكب، ودون أن يسافروا فيها لمخاطرهافي 

وأعتقد أن تحول جهودهم إلى الكواكـب اسـتدراج مـن اهللا لهـم حيـث قـال      

ونلَمعثُ ال ييح نم مهرِجتَدنَس44(س(ينتي مدكَي ِإن مي لَهلُأمو)45()القلم.(  

ينفقون، ويسرفون، ويفقدون، ويخسـرون   نعم استدرجوا إلى الكواكب، وراحوا

حتـى  . ويهلكون أنفسهم فمات الكثيرون منهم تفجيرا، وتدميرا، واختناقا، وضـياعاً 

 -كما يقولون  -الذي هو أقرب كوكب لألرض . أوصلوا مركباتها إلى كوكب المريخ

وعادت إليهم لتخبرهم بالمعلومات التـي تكبـدوا فـي    . وحطت المركبة على المريخ

  .عادت إليهم بمعلومات، كان ثمنها غالٍ جداً. ها ما تكبدواسبيل

  :ما هي المعلومات

  ).أي يميل إلى الحمرة(المريخ كوكب أحمر ) 1(

  .كائنات حيةلوال أثر . ال توجد حياة على المريخ) 2(

  .الشيء) 3(

وهذه المعلومات ليست بجديدة أما أولها فكان البدو األعراب من سكان الجزيـرة  

، واقرأوا إن شئتم كتاب األنواء ألبـن  )الكوكب األحمر(يطلقون على المريخ  العربية

هجرية  وكتاب األنواء ألبى حنيفة الدينوري المتوفى سنة  276قتيبة المتوفي سنة 

وغيرها من كتب المسلمين التي تتحدث عن النجوم والشمس والقمـر  . هجرية 282

  .بما لم يبلغه الفضائيون

وهم . ت فهو ما قال به القرآن والسنة وعلماء األمة المعتبرينوأما ثاني المعلوما

  . فهم وشأنهم. أن يصدقوا نال يريدو

) ال أشخاصـهم (فاستدرجهم اهللا حتى وصلت سفينتهم . لكن لم يتوقف االستدراج

  . لتحوم قريبا من المشترى

  لكن ما هي هذه الثروة؟. .وثروة علمية. ورجعوا بكم زاخر من المعلومات

له أربعة أقمار كما كان لقد أظهرت الصور الملتقطة للمشترى أنه ليس: ونيقول
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ويعلم اهللا أنه ال المشترى وال غيره لهـم  . قمراً 16له يقول جاليليو وإنما وجدوا أن

  .دور حولناـذا القمر الذي يـوال يوجد في السماء إال ه. أقمار

أن أبخسـهم حقهـم    أستأذنكم في التوقف عن سرد منجزات رواد الفضاء خشية

وإن كـان مـن   . وأترك الحديث للمهندس سعد شعبان وهو واحـد مـن األفاضـل   

المبهورين جدا كغيره من علمائنا بما توصل إليـه علمـاء الغـرب الفلكيـين إلـي      

مع احتفاظنا بحـق التعليـق   " الطريق إلى الكواكب"يقول الرجل في كتاب). الشيء(

  :على ما يقول بين قوسين

وهذا غيـر  (م الفلك حكرا على رجال الكنيسة إبان العصور الوسطى لقد ظل عل" 

وأسبغوا عليه أسراراً الهوتية عمادها الخرافات، ونشطوا إلى إخمـاد كـل   ) صحيح

له نفسه البحث في الظواهر الكونية، زعما اجتهاد فيه، ورموا بالكفر كل من سولت

غير أن ) ق التكفير كما رأيناولقد كفرت الكنيسة من استح(بأنها من العلوم المحرمة 

حب المعرفة أظهر للبشرية علمـاء جسـورين علـى رأسـهم الراهـب البولنـدي       

كوبرنيقوس الذي خالف سابقيه وأعلن ألول مرة على البشـرية أن األرض ليسـت   

كما قرر أن األرض تدور حول نفسها وحول الشمس . مركزا للكون كما كانوا يظنون

  ."هي وسائر السيارات األخرى

ثم اتضح حديثا أن جداول كوبر نيقوس الفلكية التي " ثم قال األستاذ بهامش كتابه

لعله يقصد نصر الدين (قادته إلى هذه النتيجة هي عينها جداول نجم الدين المصري 

  ".  سنة 400الذي سبقه بنحو ) الطوسى وإال فمن ذكره خطأ

لمعلومـات الخاطئـة   وأتى من بعد كوبرنيقوس علماء واصلوا الرسالة لمحو ا" 

 35لرجال الكنيسة منهم تيخو براهي الدانمركي الذي ظل يرصد الكواكب والنجـوم  

وظل يضع الجداول واإلحصائيات لهذه القياسات لتأييـد مـا أعلنـه    . عاما متوالية

  . ميالدية 1601كوبرنيقوس حتى توفي عام 

ومنهـا األرض  وأعقبه كبلر األلماني الذي وضع القوانين عن حركات السيارات 

تثبت سالمتها حتى اليوم  1630وما زالت قوانين كبلر الذي توفي عام . حول الشمس

وقد أثبتنا بطالن أساس نظريتهم بدوران األرض وقلنا أنه ليس لديهم أي دليل على (

  )".صحة ما يقولون
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الذي صنع المنظار . وأتى بعد هؤالء جاليليو الفيزيائي اإليطالي متعدد المواهب" 

وجعل من علم الفلك متعة ال تغلفها  1610لمقرب لرصد سطوح القمر والنجوم عام ا

ترى (وقد مأل جاليليو الدنيا علما . األسرار، وهواية يمارسها الهواة والمتخصصون

!) ما أعظمه مـن علـم   (عن الفوهات والتجاويف التي على سطح القمر ) أي علم؟

وثبت خطأ (تي يتغير عليها كوكب الزهرة والحلقات التي يتمنطق بها زحل واألوجه ال

إلى أن قدر لمعارضيه أن ينتصروا عليه ويزجوا به في ) هذه االستنتاجات في ما بعد

لم يحدث " (ومع ذلك فاألرض تدور:"ولقد ظل الرجل يصرخ في سجنه ويقول. السجن

  )".هذا

ال حن ال نمثل فيـه إال ركنـا ضـئي   ـن حولنا خضماً نـواليوم أصبح الكون م" 

  ".كنقطة في محيط، أو حصاة في صحراء

هذه هي رؤية علمائنا المسلمين لهؤالء التجريبيين الذين غيروا الحقائق وخالفوا 

  . قول اهللا

وتأملوا جيدا صيغة . ولننظر اآلن إلى هذه اآلية المعجزة التي تبين أهداف هؤالء

فَروا ينْفقُون َأموالَهم ِليصدوا ِإن الَّذين كَ :الفعل المضارع والفعل المستقبل في اآلية

م عن سبِيلِ اللَّه فَسينفقُونَها ثُم تَكُون علَيهِم حسرةً ثُم يغْلَبون والَّذين كَفَروا ِإلَى جهنَّ

ونشَرحي)الى ـوله تعـأملوا قـت) 36:األنفالاقُونَهنفيفَس لـن  فاألمر لم يقف و

  .فَسينفقُونَهايقف 

ما عالقة الذين كفروا بهؤالء العلماء؟ فقد بينـا أنهـم   : وقد يعترض أحدكم قائال

بـدتْ الْبغْضـاء مـن    دةـرنا طرفا من أقوالهم الكفرية الملحـوذك. ليسوا علماء

ي شك ممـا أقـول   وإن كنتم ف) 118:أل عمران(َأفْواههِم وما تُخْفي صدورهم َأكْبر

عنـدما هـبط مـن    . الفضاء) هكذا يقولون(فإقرأوا ماذا قال أول واحد منهم يغزوا 

لقد كنت أشعر وأنـا فـي سـفينة    :" الروسي" يوري جاجارين" الفضائية قال تهسفين

أرأيتم؟ واألدهى من ذلك أن يعتبر " وبحثت عن اهللا فلم أجده. الفضاء أنني في منزلي

  ".اليوم العالمي للفضاء" المتحدة من هذا اليومذلك كشفا وجعلت األمم 

وإنني أصدق اهللا عز وجل في أن كل ما يفعلونه في الحقيقة صد عن سـبيل اهللا  

وإال فما عالقة هذه الرحلة إن كانت علميه بالبحث عن اهللا؟ إال أن يكون األمر كلـه  



  

483

تَكُون علَيهِم حسرةً ثُـم   فَسينفقُونَها ثُموصدق اهللا القائل. حقا للصد عن سبيل اهللا

ونغْلَبي.  

وإليكم نبذة صغيرة عن بعض خسائرهم التي أنفقوها وكانت حسرة عليهم، نقـال  

  :لسعد شعبان" الطريق إلى الكواكب" و" أسرار الفضاء" عن كتابي

لقى الرواد الثالثة حتفهم عندما أصـاب الخلـل    1971في آخر يونيو من عام " 

غط في السفينة أثناء رحلة العودة إلى األرض بعد أن انفصلت عن المحطة أجهزة الض

إلى األرض فاحترقت عند دخولها الغالف ) 1ساليوت (وعادت . المدارية فلقوا حتفهم

  .الجوى

في مهمة " 557كوزموس " أرسلت روسيا القمر الصناعي1971أكتوبر  15في 

داء مهامه فتم تفجيره بتحكيم مـن  فضائية، وبعد عشرة أيام فشل خاللها القمر من أ

  .األرض

  .بليون دوالر 2.60) معمل الفضاء(الب  يتكلف إنشاء سكا

وفي أوج االنبهار باالنتصارات واإلنجازات في عالم الفضاء حـدثت   1982سنة 

أمـام ماليـين   " تشـالنجر " إذ انفجرت سفينة الفضـاء . المأساة التي روعت العالم

زيون، وكانت تحمل على متنها سبعة من رواد الفضاء المشاهدين عبر شاشات التليف

  .والذي سبق ألربعة عشرة رائد فضاء أن لقوا حتفهم ضحايا الفضاء. منهم سيدتان

مليـون دوالر   1200تكلفة المكـوك  : الخسائر المادية النفجار تشالنجر كانت" 

وان أمام كلها تدمرت في ث ،مليون ثمن أجهزة علمية كان يحملها 110باإلضافة إلى 

ثانية من لحظة االنطالق ليتحول إلى كرة من  72وقد انفجر المكوك  بعد . المشاهدين

  ".كم16.7ساعة على ارتفاع / ألف كم  28اللهب عندما بلغت سرعته 

ويذكر أن السفينة تشالنجر هذه كان ضمن مهامها دراسة ممارسـة الجـنس فـي    (

  ).السماء

القرن العشرين الذي شهد من اإلنسان غزوه وإلى اآلن أيها السادة وبعد انتهاء 

للفضاء، ووصول مركباته إلى الكواكب ووصوله هو شخصيا إلى سطح القمر ما هي 

  .النتيجة التي وصل إليها الغزاة؟ وما هو النصر الذي حققوه؟ ال شيء
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. وإنهم ليعترفون أنهم كلما تعمقوا في هذا الفضاء كلما زادت حيرتهم وتحيـرهم 

  .ويملى لهم. يعون التوقف ألن اهللا تعالى يستدرجهموهم ال يستط

ظهرت علـى سـطح   " وفي استدراج جديد، وفصل آخر من فصول الكيد اإللهي

وتضاربت األقـوال فـي تعليـل    . األحداث العلمية هذه األصوات الواردة من السماء

 ذلك أنهم بدءوا يسمعون اصواتا مبهمة تأتيهم من أعماق الفضاء منها أنهـا : سببها

ومنها أن غاز الهيدروجين . وق قرص الشمسـتصدر عن البقع الداكنة التي تظهر ف

  ".في الفضاء يصدر عن إشعاعات كهرومغناطيسية

إن األمر الذي مازال معلقا في بال العلماء هو أن هذه األصوات الكونية، ربمـا  " 

رض وقد تكون صادرة من عقالء في الفضاء يوجهونها نحو األ. يكون لها  مضمون

ونحن ال نفهم من لغتهم شيئا، أو قد يكون عقالء السماء في أكثر من موضع علـى  

وبذا يكون ما يصلنا من أصوات . أجرام الكون قد أفلحوا في االتصال ببعضهم البعض

  ".ال يصل إلينا عن قصد، بل يمر بنا متجها إلى أجرام أخرى غير أرضنا

وحدث تخبط . في تفسير أصوات النجوموقد حاولوا استخدام العقول اإللكترونية " 

  ".ولم تستطيع هذه اإللكترونيات إعطاء إجابة شافية، عن شفرة هذه اإلذاعات الكونية

وقد . وقد تبارت الدول في إقامة هوائيات ضخمة لتفسير واضح لهذه األصوات" 

مزمع إنشاؤه سـيتكلف  ) السيليكوب(للفضاء أن مشروعا باسم ) ناسا(أعلنت وكالة 

وأنه لو أقيم سيكون الفيصل في الكشف عن مضـمون  . مليون جنيه إسترليني 250

  ".اإلنشاءات الكونية

بينما يعلن السوفييت أنهم ماضون في استجواب النجوم والتصنت إليهـا واحـدا   

  ".نجماً 50واحدا وأنهم إلى اآلن قد فرغوا من استجواب 

كنه هذه األصوات  وقد مضت سنوات وسنوات ولم يصلوا لتفسير حتى اآلن عن

فقد سبقتهم الشياطين إلى ذلك ولم يفلحوا . ولن يصلوا..التي تأتى من نجوم السماء

  .ولكن هيهات هيهات..فغرروا ببني آدم ليقوموا بهذه المهمة

نَّـا  وَأنَّا كُ)8(وَأنَّا لَمسنَا السماء فَوجدنَاها ملَئتْ حرسا شَديدا وشُهباقال تعالى

ـ ) الجن()9(نَقْعد منْها مقَاعد ِللسمعِ فَمن يستَمع اآلن يجِد لَه شهابا رصدا  هوقول

ال )7(ن كُلِّ شَيطَانٍ مارِدـِوحفْظًا م)6(ِإنَّا زينَّا السماء الدنْيا بِزِينَة الْكَواكبِتعالى 
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ورا ولَهم عذَاب واصبـُدح)8(لِّ جانبٍـُلْمِإل األعلَى ويقْذَفُون من كيسمعون ِإلَى ا

  ).الصافات()10(اقبـَن خَطفَ الْخَطْفَةَ فََأتْبعه شهاب  ثـَِإال م)9(ٌ

فعملية استراق السمع هذه كان يقوم بها الشياطين، ولكـنهم لـم يفلحـوا فـي     

ذه األصوات التي يزعم المنجمون والفلكيون ـسماء المشددة، وهالتصنت لحراسة ال

فليست هذه األصوات : فإن األمر ليس كما يقولون. أنهم يسمعونها، وليس لها تفسير

وإمـا  . إما تسـبيح النجـوم  : بل هي إحدى أمرين. لكائنات تسكن في كواكب أخرى

وإن . ت إليها، ليس غيرأحاديث المالئكة التي كانت الشياطين وما زالت تحاول التصن

كنا نرجح السبب األول وهو وقد أخبرنا تعالى أنها جميعـا تسـبح وأننـا ال نفقـه     

وِإن من شَيء ِإال يسبح : تسبحهم، فنفي اهللا تعالى الفهم ولم ينف السمع يقول تعالى

 مهبِيحتَس ونال تَفْقَه نلَكو هدمبِح)44:اإلسراء.(  

  المجرة

يقولون إن الكون أو الفضاء يعج بالعديد من المجرات، لكن معظمهما بعيدا عنـا  

واحدة فوق نصف . أما ما يمكن رؤيتها فثالث. بحيث ال ترى إال بواسطة التليسكوب

مجرة أخرى مـن بينهـا    16وتوجد . واثنتان فوق نصفها الجنوبي. الكرة الشمالي

  .بعدها كون من المجرات" المجرة المحلية" مجرتنا تؤلف مجموعة تسمى

ألف مليون سنة نتيجة انفجـار هائـل    20ذ ـدون أن المجرات حدثت منـويعتق

ن بعضـها الـبعض   ـل مجرة تجرى مبتعدة عـلذلك فك. وبشيء أقرب إلى السباق

وأن جميع المجرات بـدأت  . ي األبعد ألنها األسرعـفه) الكوازر(جرة ـوأسرعها م

ضغطت بشدة حتـى صـارت كـرة    . ن مادة واحدةوم. السباق من نقطة بدء واحدة

ثـم  . واحدة ساخنة للغاية، ثم حدث االنفجار الهائل الذي أطلق المادة في كل اتجـاه 

ا زالت تسرع وتبتعد ـذه المجرات التي مـوتكونت ه. ردت المادة بمرور الوقتـب

  .وسعـدد ويتـون يتمـلذلك فالك

ون المعاصرون على أن الكـون  أجمع الفلكي":" الكون المصور" اء في كتابـوج

يتسع باستمرار، واتفقت آراء جميع الفلكيين على أن الكون يبدأ باسـتمرار ويفنـى   

قوة جديدة، ومجرات جديدة لتمأل الفراغات التي ) قوة غامضة(باستمرار، بينما تخلق 

  ".تمخض عنها التوسع
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لمسلسلة البهية كذلك يقولون أنهم اكتشفوا ماليين المجرات الكونية مثل المجرة ا

وأن . سنة ضوئية 60000وأن قطرها يبلغ . التي تبعد عنا بنحو مليوني سنة ضوئية

  .نجومها يكاد يصل عددها عدد ما في مجرتنا من النجوم

الطريق " ويسميها الغرب" درب التبانة" فاسمها -التي نعيش فيها  -أما مجرتنا 

بليون  600000ف سنة ضوئية أي  أل 100ويقولون بأن مجرتنا يبلغ طولها " اللبنية

سنة ضوئية، وقالوا بأن الشمس  10000فيبلغ ) المحور الرأسي(أما عرضها . ميل

ومجموعتها تقع عند قرب نهاية أحد طرفي القطر األكبر وأنها تشبه حبة العدس أو 

  .صفحتي طعام في وضعين متعاكسين

عالقة لها بالصـحة   وهذه المعلومات ال. هذا ما يقولونه عن المجرة والمجرات

" درب التبانة" أي شيء صحيح سوى اسم المجرة اوليس فيه. من قريب أو من بعيد

وماذا ننتظر من قـوم يعيشـون فـي الظلمـات     . وما سوى ذلك فضرب من الخبل

  . سرابٍوأعمالهم كلها كما قال ربنا 

ور فيها وال مليون كم وجميع هذه النجوم تد 7لقد قلنا أن بيننا وبين هذه السماء 

" مسيرة خمسمائة عام" وأثبتنا أن هذا المسافة هي تحديد اهللا، ورسوله. تخرج منها

  .ونحن فقط حسبناها بالكيلو مترات ال أكثر

عبارة عن شريط نجومي غير متسـاوي العـرض يسـير    أنها المجرة وحقيقة 

. بصورة غير مستقيمة وال مستوية في السماء ويدور مـع السـماء حـول األرض   

المجرة متصلة الدائرة حيث ترى في نصف القبة الشـمالي وفـي نصـف القبـة     ف

  .الجنوبي

شرج السماء كشـرج القبـة   " وفي كتاب األنواء البن قتيبة تعريف للمجرة بأنها

أم : وتسـميها العـرب  . للشبه وسميت مجرة على الشبه ألنها كأثر المجر والسحب

أن النجـوم  : ولذلك يقـال . وم منهاالنجوم، ألنه ليس في السماء بقعة أكثر عدد نج

  ".فصارت كأنها مسحاب. تقاربت فيها، فطمس بعضها

وذلك ألنهم شبهوها بطريق أو درب حاملي " درب التبانة" وتسمى العرب المجرة

فشبهوا المجرة لكثرة وتقارب نجومها بدرب . التبن الذي يتساقط منهم على الطريق

ب على األرض يلتمع من سقوط الضوء عليه وأما الغرب فشبهوه بلبن مسكو. التبانة
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  .وفي القاهرة بمصر طريق يسمى حتى اآلن بدرب التبانة

ون عن طولها أو عرضها أو عن شبهها وأنها تشـبه  ـوالمجرة ليست كما يقول

رة ـوإنما مجرة درب التبانة دائ. حبة العدس أو الطبقين مقلوب أحدهما على اآلخر

وتضيق في . ، ترق في مواضع، وتكثف في مواضعمتصلة في السماء اتصال الطريق

والمجرة ترى بوضوح خاصة في ليالي الشتاء الصافية . مواضع، وتتسع في مواضع

وترى بوضوح أكثر في القرى والصحارى عنها في المـدن  . والتي يغيب فيها القمر

التي تعوق أضواءها الرؤية للنجوم، فترى شريطا من النجوم يلف السماء في صورة 

  .ديعة تأخذ باأللبابب

وهي تبدو لسكان نصف الكرة الشمالي خالل شهور الصيف ممتدة عبـر القبـة   

أما خالل شهور الشـتاء فتظهـر   . السماوية من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي

  .المجرة من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي

هر وهـذا إن  وهذا يعنى أن المجرة تغير من وضعها من ستة أشهر إلى ستة أش

دل على شيء فإنما يدل علي دوران المجرة حول األرض ولو لم يكن لدوران القبـة  

له بالوحى واإليمـان  فهو دليل ال عالقة. السماوية حول األرض إال هذا الدليل لكفي

واالجهزة فيعوق  الفقراء، وال عالقة له بعلم له بالمعاملوال عالقة. فيعوق الكافرين

  . فيعوق غير المتخصصين الفلك أو النجوم

وحتي ال يزعم أحد أن هذا ربما يكون نتيجة دوران األرض حول الشمس، فنقول 

تدور حول األرض�إن النجوم الموجودة في السماء بغض النظر عن نجوم المجرة 

دقائق حتى  4وم ـرى مبكرة كل يـهي تـدقيقة، ف 56ساعة و 23كل يوم دورة في 

ورغم اختالف الوقت كل يوم  000عن موعدها، وهكذا تبكر بعد مرور شهر ساعتين

فإن النجوم تخرج من نفس المطلع تماماً وتغرب أيضا في نفس المغـرب، ال يتغيـر   

مكان طلوعها وغروبها سنتيمتراً واحداً على مدار السنة، فكيف يكون ذلك واألرض 

م؟ بل لماذا فلماذا لم تغير مطالع النجو. تدور حول الشمس فتغير من مطالع الشمس

فكلما طلعت الشمس من اليمـين  . تتغير مطالع القمر للجهة المقابلة لمطالع الشمس

وكذلك األمر مع . كان القمر يطلع من الشمال ويتوافق االتجاه في نصف الشهر الثاني

نجوم المجرة فكل نجم فيها يطلع من نفس مطلعه ال يغيره ويسقط من نفس مسقطه 

 4وال عمر الكون لكن مع اختالف وقت مطالعها كـل يـوم   ال يغيره طوال السنة، ط
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 720دقائق تبكيرا فإن ما كان يطلع بالليل على نصف الكرة الشمالي فإنه بعد تبكيـر 

وما كان فـي  . يكون في النصف الجنوبي) ستة أشهر) (يوم180× دقائق  4(دقيقة 

لعه التي كان النصف الجنوبي ليال يبدأ في الطلوع في النصف الشمالي من نفس مطا

أشهر يظهر لـيال   6فبعد . يطلع منها بالنهار ثم ال يظهر إال ليال في النصف الجنوبي

  .في النصف الشمالي

فإن كان األمر كذلك فإن ما يقولونه من أن األرض والشمس تدور حول المجرة 

له من الصحة، وإال فكيف تظهر المجرة متجهة فـي  مليون سنة ال أساس 250في 

نصف السنة ثم متجهة في ناحية أخرى في النصف الثاني، وهكذا يتكـرر  ناحية في 

األمر بنفس الطريقة ونفس االتجاه كل عام على مدار تاريخ الكون دون حـدوث أي  

  .تغيير

 4فالحق إن النجوم جميعا والمجرة تدور حول األرض كل يوم، وتبكر كل يـوم  
التي كانت فوقنا بالنهار قبل  دقائق حتى تظهر بعد ستة أشهر نجوم أخرى فوقنا وهي

  .. ذلك

  

  ما عدد المجرات التي في السماء؟

وكل ما قالوه عـن أعـداد   . ليس في السماء سوى مجرة واحدة فقط ال ثاني لها

وتكتل النجوم في هـذا الشـريط والـذي نسـميه     . وأبعاد الوجود له إال في خيالهم

  .في هذا المكان له هدف من أجله جعل اهللا النجوم بهذا الشكل. المجرة

إن هرقل كتـب إلـى   :" فقد روى الطبراني عن ابن عباس رضى اهللا عنهما قال

: قـال . معاوية وقال إن كان بقى فيهم شيء من النبوة فسيخبروني عما أسألهم عنه

فكتب إليه يسأله عن المجرة، وعن قوس قزح، وعن بقعة لم تصـبها الشـمس إال   

لـه  ب والرسول، قال إن هذا الشيء ما كنت آبهفلما أتى معاوية الكتا. ساعة واحدة

  .ابن عباس: من لهذا؟ قيل. أن اسأل عنه إلى يومي هذا

  :فطوى معاوية كتاب هرقل فبعث به إلى ابن عباس فكتب إليه

والمجرة باب السماء الذي تنشق منه . إن القوس أمان ألهل األرض من الغرق" 
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ال ساعة من النهار فالبحر الذي أفـرج  وأما البقعة التي لم يصبها الشمس إ. األرض

  . وهذا إسناد صحيح البن عباس" عن بنى إسرائيل

وانشَقَّتْ السماء فَهِي يومِئـذ واهيـةٌ  وعن على ابن أبى طالب في قوله تعالى 
وفُتحـتْ  :وقال ابن جريح هي كقوله. تنشق السماء من المجرة: قال) 16:الحاقة(

  ).19:النبأ(كَانَتْ َأبواباالسماء فَ

  في السماء أحد عشر كوكباً 

ِإذ ألنها في القرآن كذلك يقول تعالى. البد أن يكون في السماء أحد عشر كوكبا

قَاَل يوسفُ ألبِيه ياَأبت ِإنِّي رَأيتُ َأحد عشَر كَوكَبا والشَّـمس والْقَمـر رَأيـتُهم ِلـي     

 يناجِدس  أن في السماء أحد عشر كوكبا رغم أن هـذه   -واهللا أعلم  -لذلك فأعتقد

اآلية تقص رؤيا منامية وليست رؤية بصرية، ولكن ما الفرق بين االثنين إن كنا نعلم 

رؤيا األنبياء وحي فاألمر لو كان رؤية بصرية من يوسف الكريم لما ترددنا في القول 

ن ينبغي أن يكون األمر أكثر تأكيدا ألنها ليست بأن السماء بها أحد عشر كوكبا، ولك

رؤية بصرية، وليست مجرد رؤيا منامية بل إن األمر أعظم وأجل فقد كان األمر وحيا 

  .فاألحد عشر كوكبا بالسماء. يوحي

وال يحول بين أن تكون الرؤيا وحيا من اهللا أن الذي رآها كان صغيرا فـإن اهللا  

وَأوحينَا ِإلَيه لَتُنَبَئنَّهم بَِأمرِهم هذَا هذه السن بقوله تعالى أخبرنا بأنه أوحى إليه في

ونرشْعال ي مهو)رؤيا األنبياء وحي: وقال ابن عباس) 15:يوسف .  

لذلك ال نتصور أن يوحي اهللا تعالى ليوسف الصديق أن أحد عشر كوكبا يسجدون

ال نعتقد أن هناك كواكب أكثر من هـذا  كواكب مثال أو أقل وكذلك  9له وفي السماء 

  وإال فلم ال تسجد هذه الزيادة مع الساجدين؟. العدد

وهذا يؤكد لنا أيضا أنه تعـالى أراه  . نعم إن هذا العدد موافق لعدد اخوة يوسف

ألنهم أيضا كانوا كواكب األرض، إذ يوسف واخوتـه  . لهاألحد عشر كوكبا يسجدون

عليه السالم ومنهم خرج كـل أنبيـاء بنـى    " يعقوب" يلكانوا الساللة األولى إلسرائ

هـم  " أبنـاء يعقـوب  " فكان األسباط. إسرائيل حتى كان خاتمهم عيسى عليه السالم

الكواكب التي خرج منها النور الذي أرسله اهللا للشعب الذي فضله علـى العـالمين    

  . آنذاك
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ه إلي إسـماعيل  فلم يكن من بنى إسرائيل بل كان عربيا ينتهي نسب أما محمد 

) أبو األنبيـاء (لذلك كان إبراهيم هو . عليه السالم ابن إبراهيم عليه الصالة والسالم

أما إسحاق . الن من ولديه إسحاق وإسماعيل خرجت كل األنبياء الذين جاؤا بعد ذلك

  .ومن إسرائيل هذا جاء كل أنبياء بنى إسرائيل" إسرائيل"فقد ولد له يعقوب

لـه  الذي لم يكن كوكبا من الكواكب وإنما جمع اهللا. حمد ومن إسماعيل جاء م

وداعيــا ِإلَــى اللَّــه بِِإذْنــه وســراجا كمــا ذكرنــا صــفتي الشــمس والقمــر

  .فكان هو شمس األرض وقمرها )46:األحزاب(منيرا

ومسألة األحد عشر كوكبا هذه ليس فيها كبير خالف، من حيث العدد، ألنهم لـم  

" وعندما أقول. بأن العدد الموجود والمعرف اآلن هو عدد كل كواكب الفضاءيقطعوا 

  . فالضمير اليعود على علمائنا فليس لهم من األمر شيء" أنهم

  . وعلى ذلك فاألمر مفتوح بابه وليس هناك ما يمنع من الزيادة

أخرج سعيد بن منصور والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابـن أبـى   

والعقيلى وابن حبان  وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردوية وأبـو نعـيم   حاتم 

وأخرج عبد الرازق وابن جرير وأبو الشـيخ عـن   . والبيهقي عن جابر بن عبد اهللا

جـاء بسـتاني   :" وابن المنذر عن ابن عباس. وأخرج ابن جرير عن السدي. قتادة

كب التي رآها يوسف ساجدة له يا محمد اخبرني عن الكوا: فقال اليهودي إلى النبي 

  ما أسماؤها؟ 

فنزل عليه جبريل فأخبره بأسمائها فبعث رسول . فلم يجبه بشيء فسكت النبي 

:" قال. قال نعم" هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها: إلى بستاني اليهودي فقال اهللا 

ـ    ق، خرثان، والطارق، والذيال، وذو الكتفان، وقابس، ووثـاب، وعمـودان، والفيل

رآها في أفق السماء ساجدة له  . والضياء والنور. والمصبح، والضروح، وذو الفرع

  ".هذا أمر مشتت يجمعه اهللا من بعد: فلما قص يوسف على يعقوب قال

  . أي واهللا إنها ألسمائها: فقال اليهودي  

  .أن هناك أحد عشر كوكبا في السماء: إن هذا الحديث ليوضح عدة أمور أهمها

، لذلك أن األمر لم يكن معروفا ألحد على األرض وال حتى لرسول اهللا  :وثانيها
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فلعل هذا اليهودي كان الوحيـد أو  . جعل هذا السائل معرفة أسمائها دليل على النبوة

  . مرمن المعدودين إن كان هناك غيره الذين يعرفون هذا األ

ا أو أحجامها أو أن علم هذه الكواكب، سواء عددها أو هيئتها، أو سيره: وثالثها

وأن هذه الكواكب ال تزيد على . أسرارها، أو مكوناتها علما اليهم اإلنسان في شيء

والكواكـب  . فقط الكواكب متحركة والنجـوم ثابتـة  . النجوم في الوظيفة، فهذه كتلك

تعكس ضوء الشمس كالقمر والنجوم مضيئة بذاتها، وأخيرا النجوم كثيـرة العـدد،   

وربما كان للكواكب مهمة متميزة عن باقي النجوم بخالف .والكواكب أحد عشر فقط

المهام الثالثة المعروفة، ولكن ألن أمرها ال يهم اإلنسان، فلم يشغلنا القـرآن بهـذا   

  .األمر

وألن هذه كتلك فقد كانت العرب تطلق على النجوم كواكب، وتطلق على الكواكب 

اع ألن يفعل أهل الغرب بأنفسهم إذن فلم يكن هناك د. نجوم  وكذلك فعل القرآن بهما

وبأموالهم وبوقتهم وبحياتهم ما فعلوا الكتشاف الكواكب وأسـرارها فهـي ليسـت    

أسرارا، وال شيء فيها زيادة على ما عرفه الناس عنها قبل أن يصعدوا في الفضاء 

  . ويخسروا ما يخسرون

  هل استطاعوا أن يكتشفوا كوكبا جديدا فوق ما عرف قبل عصر الفضاء؟ 

  . هل أضافوا للعلم شيئا؟ أبداً

وألننا عرفنا أن الكواكب لها دور محدد، وأنه ليس بها سكان أو حياة أو كائنات 

فكيف يقول علماء المسلمين اآلن إننا ال نستطيع أن نجزم بشيء مـن ذلـك؟   . حية

إن هناك : وكيف يقول بعضهم أن اإلسالم لم يقطع بأمر من هذا؟ وكيف يقول آخرون

وِللَّه يسجد ما في السموات وما في  :ى بعض الكواكب مصداقا لقوله تعالىحياة عل

  .)49:النحل(كَةُ وهم ال يستَكْبِرونـاألرضِ من دابة والْمالِئ

البد أن هناك دواب في السموات غير المالئكة ألن اهللا ذكـر المالئكـة   : فيقولون

وهذا تفسير من يقول على اهللا بغير . عد أن تكون على الكواكبوهذه الدواب ال يستب

واهللا تعالى قد أخبر عن كل شيء في  -وما أكثرهم  -علم وال هدى وال كتاب منير 

  : الكواكب حتى أن علماء اإلسالم المعتبرين قالوا

  : من زاد على ذلك فقد أعظم على اهللا الفرية يقول تعالى
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منَّا السيـب  ِإنَّا زاكالْكَو ا بِزِينَـةنْيالد فْظًـا )6(ِاءحـارِد    وطَانٍ مكُـلِّ شَـي ـنم

ٍ)7()الصافات.(  

ًفْظحو ابِيحصا بِمنْيالد اءمنَّا السيزاو)12:فصلت.(  

َلَقومـوجا رلْنَاهعجو ابِيحصا بِمنْيالد اءمنَّا السيز ـًدـ  ا ِللشَّي نَا لَهتَـدَأعينِ وـاط م

  ).5:الملك(عذَاب السعيرِ

وأعتقد واهللا أعلم، أن الكواكب أشبه شيء بقواعد الصـواريخ، وبالتأكيـد مـع     

وزيادة في القوة والمنعة فهي قواعـد  . فهي قواعد صواريخ للدفاع الجوى. الفارق

ع الجوى البشرية فال بد متحركة، وزيادة في التحدي فهي مضيئة بخالف قواعد الدفا

أما هذه القواعد الدفاعيـة السـماوية   . أن تكون معتمة مظلمة ليال للتخفي من العدو

وفي نفس الوقت  وجعلْنَاها رجوما ِللشَّياطينِالربانية فهي قواعد إلطالق الراجمات

ن هـذه  فكيف تكو). زينة(وألنها ) مصابيح(هي مضاءة أشد ما تكون اإلضاءة ألنها 

. المصابيح المزينة للسماء، والتي هي رجوماً للشياطين، تكون مسكن للكائنات الحية

  . وأن عليها  دواب

  : وتعالوا لننظر في آيات القرآن وإعجازها  في حديثها عن الكواكب

بعضـها  . لقد ورد ذكر الكواكب في القرآن بنفس عددها فذكرت إحدى عشر مرة

  . ها بالوظيفةباالسم وبعضها بالمكان وبعض

  : يقول تعالى في أسمائها

1(       ـبـا َأفَـَل قَـاَل ال ُأحـي فَلَمبـذَا را قَاَل هكَبَأى كَوُل راللَّي هلَيع نا جفَلَم

ينلاآلف)76:األنعام(  

2(سالشَّما وكَبكَو شَرع دتُ َأحَأيِإنِّي ر تاَأبي فُ ألبِيهوسِإذْ قَاَل ي  متُهَأير رالْقَمو

يناجِدِلي س)4:يوسف (  

3(   ـيف احـبصالْم احبصا ميهف شْكَاةكَم ثَُل نُورِهضِ ماألرو اتومالس نُور اللَّه

يرد كَبا كَوةُ كََأنَّهاججالز ةاججز)35:النور(.  

4(انْيالد اءمنَّا السيبِ ِإنَّا زاكالْكَو بِزِينَة)6( ـارِدطَانٍ مكُلِّ شَي نفْظًا محو)7(
  )الصافات(
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5(ْتانتَثَر باكِإذَا الْكَوو)2:االنفطار (  

  : ويقول تعالى ذاكرا أماكنها

6(رِينا ِللنَّاظنَّاهيزا ووجرب اءمي السلْنَا فعج لَقَدو)16( ـنا مظْنَاهفحكُـلِّ   و

  ) الحجر()17(شَيطَانٍ رجِيمٍ

7(ةدشَيوجٍ مري بف كُنتُم لَوتُ ووالْم رِكُّمدا تَكُونُوا ينَمَأي)78:النساء(    

8(         اـرقَما واجـرـا سيهـَل فعجـا ووجرب اءـمـي السـَل فعي جالَّذ كارتَب

  )61:الفرقان(منيرا

9 (مالسوجِورالْب ذَات اء)1:البروج(  

  : ويقول تعالى ذاكرا وظائفها

10(فْظًاحو ابِيحصا بِمنْيالد اءمنَّا السيزو)12:فصلت(  

11(منَا لَهتَدَأعينِ واطا ِللشَّيومجا رلْنَاهعجو ابِيحصا بِمنْيالد اءمنَّا السيز لَقَدو 

  ).5:الملك(عذَاب السعيرِ

له مدلول غاية في اإلعجاز والبيان، فمـن  مرات 5كما أن ذكر الكواكب بلفظها     

اآليات األحد عشر التي ذكرت الكواكب بلفظها ووظيفتها ومكانها يأتي عـدد مـرات   

 وذلك ليتوافق مع وضع الكواكب. والباقي يستتر اللفظ في الوظيفة والمكان 5اللفظ 

  . في السماء ومدى مشاهدة أهل األرض لها بالنظر بالعين المجردة

وفي كل . كل الحضارات، وكل األمم.إن تاريخ البشر ال يذكر إال الكواكب الخمس

  :األحقاب لم يعرف إال

    .زحل -5  المشترى -4  المريخ  -3  الزهرة  -2    عطارد –1

وقد عرفوا . أشعارهم وكتبهموهذه الكواكب هي التي عرفها العرب وذكروها في 

عنها ما يسمح به نظرهم وإمكانياتهم البشرية العادية، وهو القـدر المطلـوب مـن    

اإلنسان  ولم يضف الغرب حتى إلى هذه الكواكب أي معارف فوق ما وصـل إليـه   

العرب بل إنهم رغم وصولهم قريبا من هذه الكواكب وتحليقهم قريبا منها، بل ونزول 

ومـن أراد  . عضها، لم يعرفوا عنها مثلما عرف العـرب األقـدمون  مركباتهم فوق ب
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  . المقارنة فليرجع إلى كتب العرب في الفلك واألنواء

وليس هذا . كان العرب يعرفون عن هذه الكواكب ما يعرفونه عن إبلهم وأغنامهم

هي ) الكواكب الخمس والشمس والقمر(فقد كانت الدراري السبعة، . عليهم   بغريب

يقول نوري حمودي القيسي ومحمد نـايف الـديلمي   . اسي من حياة العربيجزء أس

  : محققا كتاب األنواء واألزمنة لعبد اهللا بن حسين بن عاصم الثقفي

لقد اهتم العرب بهذه العلوم اهتماما كبيرا، وأولوها عناية فائقة لما لها عندهم " 

رون فيها، واألماكن التـي  من أهميه بالغة، تعينهم على إدراك معالم الطرق التي يسي

ويرعون إبلهم ومواشيهم منهـا،  . ينزلون بها، والمنتجات التي يتعيشون من خاللها

وهم أمة ال تقيم في مكان واحد  وال تقف عند حدود أرض ثابتة، في حـل وترحـال   

  . دائمين، يتتبعون أثار المياه وتعاشيب البالد

تحركهم، وظعنهم وإقامتهم فلـيس  وال بد إذن لهم من معرفة األوقات التي تحدد 

في الطرقات معلم وإمارات تدلهم على األماكن، وليس هناك من آثار أو معالم ثابتـة  

فشخصت أبصارهم إلى السماء، وتعلقوا بكواكبها ونجومها . على األرض يهتدون بها

وشمسها وقمرها في وقت طلوعها وغروبها وتحركها على مدار السنة، وبما أدركته 

م، وبلغته معاينتهم، ال على ما يقوم به الحساب الدقيق، بل الحدس والتخمين تجربته

والمعاينة والتدقيق والتجربة واالختبار فليس كعنايتهم بهذا الباب عناية وال كتفقدهم 

  . تفقد

فبحدة أفكارهم وفضل فطنتهم وحسن رصيدهم ورجاحة ألبابهم وصحة أذهانهم، 

م العربي، وصيروه في أسـجاعهم، ونظمـوه فـي    نفذوا في هذا الفن العجيب والعل

أشعارهم، وأحكموا به معايشهم حتى شاركوا فيه أهل الممالك المتأصـلة والقواعـد   

  .المتمكنة والكتب النظرية والعلوم الفلسفية، فضال عن معرفتهم بقيافة األثر والبشر

افة البشر، غير أنه وإن كان قد شاركهم قوم في قيافة األثر، فإنهم قد اختصوا بقي

فليس لغيرهم فيها حظ، وال لسواهم فيها نصيب ألنه ليس فـي األرض قـوم غيـر    

العرب يرون المتباينين في الصور والمتفاوتين في الطول والقصر، والمختلفين فـي  

األلوان فيعلمون أن هذا األسود ابن هذا األبيض، وان هذا القصير ابـن أخـي هـذا    

الحسن، وكل شيء يعرفه غير العرب وتفخـر بـه   الطويل، وإن هذا القبيح عم هذا 
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األمم من أصناف العلوم وأنواع اآلداب، فهو يعد تكلفاً، وإكراهـا للـنفس ورياضـة    

  ".للطبع، وكل شيء تعرفه العرب فهو كالطبيعة فيها، وكأسهل األشياء عليها

  : كذلك بالنظر في اآليات الخمس التي ذكر فيها لفظ الكواكب نجد أنه

)6(ِإنَّا زينَّا السماء الدنْيا بِزِينَـة الْكَواكـبِ  كلمة 11آية مكونة من  قد يرد في
كقوله فـي   11وأحيانا يأتي موقعه من اآلية رقم )7(ٍوحفْظًا من كُلِّ شَيطَانٍ مارِد

صباح الْمصباح مثَُل نُورِه كَمشْكَاة فيها مبقوله  سورة النور التي مثل اهللا فيها نوره 

يرد كَبا كَوةُ كََأنَّهاججالز ةاججي زف من  11فكلمة كوكب ورد موقعها من اآلية رقم

  . كلمات اآلية

  :كلمة 11وفي رؤيا يوسف عليه السالم جاءت حكاية وصف الرؤيا ألبيه في     

اا وكَبكَو شَرع دتُ َأحَأيِإنِّي ر تاَأبييناجِدِلي س متُهَأير رالْقَمو سلشَّم  .  

:كلمة 11وفي قصة إبراهيم مع عباد الكواكب نجد أن رؤياه للكوكب جاءت في     

ينلاآلف با َأفََل قَاَل ال ُأحي فَلَمبذَا را قَاَل هكَبَأى كَور.  

ن مصير الكواكب يـوم  ـر عن اآليات الخمس والتي تخبـا اآلية األخيرة مـوأم

  . أي تناثرت وسقطت انتَثَرتْثم . حرفا 11وِإذَا الْكَواكب  القيامة نجد أن

  . حرفا أيضا 11َحد عشَر كَوكَباثم إن

من سورة الفرقان  61ا آيات أماكن الكواكب وهي البروج فقد جاءت اآلية ـأم      

  . جعَل في السماء بروجا وجعَل فيها سراجا وقَمرا منيراتَبارك الَّذي كلمة 11في 

فقد رأى . عندما نتأمل سورة يوسف نجد أن تأويل الرؤى لم تحور فيها األعداد

الملك سبع بقرات سمان جاء تأويلها سبع سنوات من الخصب، ورأى سبع بقـرات  

  . أن التأويل لم يشمل األعدادفواضح . عجاف كان تأويلها سبع سنوات جدب

كذلك جاء بالسورة ذكر الشمس والقمر مرة واحدة وليس فـي السـماء سـوى    

      . فالبد وأن يكون في السماء أحد عشر كوكبا. شمس واحدة وقمر واحد

في سورة النجم فقد ذكر الشِّعرىوكما ذكر تعالى أشهر نجوم السماء وهو نجم 

وما )1(ِوالسماء والطَّارِقفي قوله تعالى ) زحل(كوكب تعالى أشهر الكواكب وهو 
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المتـوهج،  : ومعنـى الثاقـب   )الطـارق ()3(ُالنَّجم الثَّاقـب )2(َُأدراك ما الطَّارِق

  .هو زحل: الطارق: قال على ابن أبى طالب رضى اهللا عنه. المضيء

عن أسماء األحد عشر  والذي أخبر فيه ول اهللا ـوفي الحديث المروي عن رس

  ".الطارق" كوكبا وذكر منها

ولعظـم  . ونحن نعرف أن زحل يمتاز بين الكواكب بحلقاته المتوهجة المضـيئة 

وذكر النجم في اآلية بدال من الكوكب ألن النجم جنس لكل من . شأنه فقد أقسم اهللا به

  .النجوم والكواكب، وتعتبر الكواكب من النجوم في وظيفتها

ونحن نقول إنها أضـواء  . الفلك أن حلقات زحل هي قطع من الجليديقول رجال 

وعلى الفلكيين أن يصححوا معلوماتهم طبقـا لمعلومـات   ). ثاقب(متوهجة فهو نجم 

  .القرآن

  الجوار الكنس

  :والمفسرون يفسـرون قولـه تعـالى   . تسمى العرب الكواكب السيارة  بالخنّس

ِبِالْخُنَّس م15(فَال ُأقْس(وِارِ الْكُنَّسالْج)16()على أنها الكواكـب، وهـو   ) التكوير

  .حرفاً 11الْجوارِ الْكُنَّسِخاصة وأنته تفسير تبدو صح

إنما سميت بذلك ألنها تسير في الفلك وتخنس أي ترجع، فبينا يرى أحدها : قالوا

 المتحيـرة تشـبيهاً  : لذلك سماها الفلكيـون . في آخر البرج إذ كر راجعا نحو أوله

وليس ذلك من حيـرة بالكواكـب   . بالحيوان الذي ال تستقيم له جهة فهو يقبل ويدبر

  . ولكن سموها بذلك على قدر ما يظهر لألبصار من حالها

  : وقالوا عن حركتها في السماء

ن عطارد والزهرة ال يظهرا في وسط السماء أبدا وإنما هما بين يدي الشمس أو إ

  . مس، وعطارد أقلها في ذلك مدةخلفها ألنهما أسرع جريا من الش

شهرا أي أنه  32ويسير في كل برج . وزحل أعلى الكواكب السيارة وفيه صفرة

  .  سنة 32يقطع كل األبراج في 

رج اثني عشر شـهرا  ـل بـل المشترى وفيه بياض، ويسير في كـو زحـويتل

  . سنة 12أي يقطع األبراج كلها في 
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يوما ويقطع األبـراج   45سير في كل برج ويتلو المشترى المريخ وفيه حمرة وي

ثم تتلوه الشمس في الفلك الرابع  وتسير في كل بـرج شـهر،   . يوماً 540كلها في 

وكـذلك  . الغزالة واشتقاقها من سرعة الـدوران : ن أسماء الشمس عند العربـوم

  . سمى المغزل مغزال لسرعة دورانه

الخنس منظرا واشـدها   وتتلو الشمس الزهرة وهي في الفلك الثالث وهي أعظم

  . نوراً وبياضا وتسير في كل برج سبعة وعشرين يوما

أيـام أي أن   7ثم يتلوها عطارد وفيه صفرة وقل ما يظهر، ويسير في كل برج 

  .يوما 84سنته 

  . ثم يتلو عطارد القمر ويسير في كل برج ليلتين وثلثا

مـم ولـم يعـرف    هذه هي الكواكب الخمسة التي عرفها العرب، وعرفتها كل األ

  . غيرها حتى أواخر القرن الثامن عشر

وذلـك  . وكما ذكرنا أن عدد الكواكب لم يكن على علم به إال نفر قليل من الناس

والعدد فيما يبدو ال يشكل أهمية . إلن فائدة الكواكب غير متوقفة على معرفة عددها

  . كشأن األشياء التي ال تعد، أوال يهم فيها العدد

        اكتشـفوا  1846وفي عـام  " أورانوس" أكتشف السيار السادس1786في عام 

  ". بلوتو" اكتشفوا السيار 1930وفي عام " نبتون" 

الصعود إلى القمر، زعمهم رغم . ومنذ ذلك التاريخ لم يضيفوا أي سيارات أخرى

ورغم السفن الفضائية التي جابت الفضاء وصعدت في السماء، ودارت حول الكواكب 

لتكون الكواكب المعروفة حتـى اآلن  . لم تضف جديداً لعلم الكواكب أو عددها إال أنها

  :هي

       المشترى       المريخ  -3      الزهرة  -2    عطارد  -1

  بلوتو  -8        نبتون  -7      أورانوس   -6           زحل   -5

  .  واألمر ليس كذلك. ثم يعدون األرض كوكبا من الكواكب 

  كوكباً األرض ليست

لم تكن األرض يوما ما كوكبا، لم يقل هذا القرآن، وال أي كتاب منزل، ولم يذكر 
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نها ال تتميز إن األرض مثلها مثل ماليين النجوم وإوقال . هذا أحد حتى جاء جاليليو

  ولكن هل هذا صحيح؟. عن غيرها في شيء

ضع األرض وبدأ التجريبيون يكونون كونا جديدا من صنع خيالهم، ولم يغيروا و

أو الشمس أو الكواكب في الواقع، ولن يقدروا ولكنهم غيروا وضـعها فـي عقـول    

الناس وانقلب نظام الكون في عقولهم، عقول كل الناس، وأصبحت الكواكب التي لـم  

حتى أخبره جبريـل بهـا    ها رسول اهللا ؤيكن لها ذكر ولم يعرف عددها وال أسما

ض مجرد كوكب فيهـا لـيس أكبرهـا وال    أصبحت اآلن لها كيان ومجموعة، واألر

وال يرضـى رسـوله  . وهذا قول ال يرضى اهللا أبدا. أصغرها، وال أبعدها وال أقربها

ونلَمعي يمتَ قَوالَيي.  

تدور في أبراج مثل الشمس والقمـر،  . أحد عشر: والكواكب.فاألرض ليست كوكبا

في دورته حول األرض أقلهـا  له زمن ل كوكبـكوتدور في مدارات دائرية تماما،

ويقارب حجمها . والكواكب أصغر من األرض، بل أصغر من القمر. عطارد كما ذكرنا

والكواكب التي لم تكتشف بعد ربما هي التي تدور حول المشترى وربما . حجم النجوم

وإن كـان الغـرب قـد    . كواكب لم يعرف مكانها 3ولكن يبقى في السماء . غير ذلك

وقـد  . الباقية ةب الثالثة األخيرة، فإن على الشرق أن يكتشفوا الثالثاكتشفوا الكواك

ذكرنا في الباب األول كيف خلقت األرض، وأن خلقها استغرق يومين، وتهيأت للحياة 

أما الكواكب فإنها خلقت في اليوم . في يومين آخرين وأن اهللا تعالى فتقها من السماء

ثم ال تعد األرض كوكبا ألن الكواكـب   فمن. السادس من الخلق أي بعد خلق األرض

ولَقَد جعلْنَا فـي السـماء بروجـاً وزينَّاهـا     جعلها اهللا زينة للسماء فقال اهللا تعالى 

رِينِللنَّاظأي بالكواكب والنجوم   .

َأنْدادالَهوتَجعلُونيومينِفيالَْأرضخَلَقَبِالَّذيلَتَكْفُرونَأِئنَّكُمقُْل: يقول تعالى

ذَِلكبرينالَمَل) 9(الْععجاويهفياسورنامهقفَوكارباويهفرقَداويهـا فاتَهَأقْو

لَهـا فَقَـالَ دخَـان وهيالسماءِإلَىاستَوىثُم) 10(ِللساِئلينسواءَأيامٍَأربعةفي

فـي سـموات سـبع فَقَضاهن) 11(طَاِئعينَأتَينَاقَالَتَاكَرهاَأوطَوعااْئتياوِللَْأرضِ

تَقْـدير ذَِلكوحفْظًابِمصابِيحالدنْياالسماءوزينَّاَأمرهاسماءكُلِّفيوَأوحىيومينِ

  .باألسم والمعنى.إذا فاألرض أرض، والكواكب كواكب )12(لْعليمِاالْعزِيزِ
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  بقدرة هللا أم  بقانون نيوتن؟

لم يجد التجريبيون غضاضة في التصريح بأن جملة القوانين التى وضعوها إنما 

ا ان كل قضية تحتاج وقالو. الهدف منها إزاحة   الدين، أو باألحرى إستبدالها باإلله

وأعلنوا للناس أن ). نظرية علمية(وتوضع مكانها ) اًإله(إلله  تستبدل  تفسيرهافي 

الدين مناقض للعلم، بينما العلم قد حقق لهم مكاسب في دنياهم ملموسة مشـاهدة ال  

  .ينكرها إال مكابر

ـ   ؤمنين وكانت أكبر نظرية أوجدوها إلزاحة اإلله هي نظرية الجاذبيـة، إذ أن الم

وأن كل ما يدور من أجرام . كانوا يقولون بأن اهللا هو الذى يمسك السموات واألرض

  .سماوية فبقدرة اهللا تعالى

المؤمنون فعال يقولون بأن كل متحرك يتحرك بقدرة اهللا وعنايته ولـيس فـي   و

الكون ما يشذ عن هذا، فعناية اهللا في المجرة كما أنها في الذرة، وهـذا أول دليـل   

به المؤمنون، بل ويشترك معهم المشركون العرب في التدليل على وجـود اهللا يقول 

   اللَّـه قُـولُنلَي ـرالْقَمو سالشَّم خَّرسو ضاألرو اتومخَلَقَ الس نم مَألْتَهس لَِئنو
فمشركو العرب أنفسهم لم ينكروا عناية اهللا للكون، وأن اهللا تعـالى   )61:العنكبوت(
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  . يحكمه ويدبره، غير أنهم اشركوا مع اهللا في العبادة

  :أما أصحاب النظريات الحديثة فيقولون

ن قوانين طبيعية فال ينبغى أن ننسبها إلى أسباب ـدر عـإذا كانت الحوادث تص" 

عـن  ) اإلنسان يقـوم وحـده  (وعلى ذلك يقول هكسلي صاحب كتاب  ."فوق الطبيعة

  :ك أنها ليست كذلكظاهرة ربانية  أكتشفوا بعد ذل

إذا كان قوس قزح مظهر إلنكسار أشعة الشمس على المطر فماذا يدعونا إلـى  " 

واستطاعوا في كل فرع مـن العلـوم أن يؤلفـوا    ". القول بأنها آية اهللا في السماء

أن  إسـتطاعوا نظريات تكون بديال عن اإلله، حتى وجود اإلنسان ذاته على األرض، 

التى ألفهـا  " النشوء واالرتقاء" عن اهللا الخالق وهي نظرية يؤلفوا نظرية تكون بديال

  .تشارلز دارون

وجاء إسحاق نيوتن بقانون الجاذبية الذى استطاع هو وزمالؤه أن يجعلوه بديال 

إن كل شيء متمكن في األرض، إنمـا هـو   : وقال نيوتن للناس. عن القدرة اإللهية

بح في الفضاء إنمـا تتحـرك بقـوة    كذلك بقانون الجاذبية وأن كل الكواكب التى تس

  .جاذبية الشمس وأن كل شيء في الكون يجذب بعضه بعضا

  اهللا إذن؟ يعملفماذا 

توجد :" وإنما تدور الذرة بالجاذبية، والمجرة  بالجاذبية التى ألفها نيوتن ويقول

وكل جسيم آخر قوة تجاذب، تتناسـب  . بين كل جسيم من جسيمات المادة في الكون

  ".تلتها وعكسيا مع مربع المسافة بينهماطرديا مع ك

لقد كان من أهم دواعى االيمان باهللا إسـتحالة تفسـير   :" يقول وحيد الدين خان

ولكن معارضى الدين زعموا انه ال ضـرورة  . الكون بدون اإلعتماد على خالق مدبر

لتفسير الكون إلنهم يستطيعون تفسير الكون بكل مراحله في ضـوء  ) اإلله(لفرضية 

  ".كتشافات الحديثة دون اللجوء إلى اإللهاإل

قبل عصر اإللحاد هذا، كان الناس يقولون كل شيء في الكون يسـكن ويتحـرك   

لجاذبية، لويثبت بقدرة اهللا وأمره، أما اآلن فأصبح المصطلح السائد هو قانون نيوتن 

يـة،  وبعد أن كان الكون يمسكه اهللا بقدرته، يذكر أنه ممسوك بقانون نيـوتن للجاذب 
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وأصـبح  . فهذا الذى يعرف للناس، ويدرس لطلبة العلم، ويناقش في الرسائل العلمية

. قانون الجاذبية لنيوتن من األمور المجمع عليها من أهل األرض كافة دون إستثناء

  .ولم تحظ نظرية بإجماع أهل األرض بعد نظرية دوران، مثلما حظيت نظرية الجاذبية

بواسطة أسباب وعلـل  ". و أسلوب اهللا في العملإن هذا ه" ويردد بعض الطيبين

نعم إن اهللا تجرى مشيئته في الكون بواسطة أسباب وعلل ولكن من الذى قال أن هذا 

؟ وأسلوب اهللا في العمل قد عرفنا به تفصيال، وليس منـه  "أسلوب اهللا في العمل" هو

  .وليس لدعواهم هذه بينة. قانون الجاذبية

  ؟ عرفوها لنا؟ماهي الجاذبية: ولو سألنا

جاءنا الرد من الدكتور صبرى الدمرداش وهو يجيب عن كل علماء األرض فـي  

إن الجاذبية من أهم قوانين الطبيعة رغم أن الجاذبية نفسها مازالت :" كل علوم الكون

  ".لغزا عميقاً مجهوال

لقد أخبرنا . إن هذا اللغز العميق المجهول ال يمكن أن يكون أسلوب اهللا في العمل

  .تعالى عن األمور الغيبية وهي خمسة فقط وليس من بينها الجاذبية

مفـاتيح  :" قال رسول اهللا: أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال

وال متى تقوم السـاعة إال  . ال يعلم ما في غد إال اهللا: الغيب خمس ال يعلمهن إال اهللا

وما تدرى  نفس بـأى  . الغيث إال اهللا ا في االرحام إال اهللا، وال متى ينزلـاهللا وال م

  ".أرض تموت إال اهللا

وكما لم يخبرنا عنها في كتابه العزيـز الـذى   . إذا فال تعتبر الجاذبية من الغيب

الذى بين كل شيء والذى لم يترك أمته إال  لم يخبر عنها رسوله . فصل كل شيء

ك وتعـالى إلـى   بل من رب العزة تبـار . وأخبرها بكل شيء من العرش إلى الفرش

 فهل كتم . يقلب جناحيه إال قال ألصحابه منه علماً ااألرض السفلى  ولم يترك طائر
  .هللا اعلم الجاذبية؟ حاش

  علم الجاذبية وعرفه نيوتن؟ هل خفي عن رسول اهللا 

كيف لم يعرف رسول اهللا القانون الذى ير الكون كلهسي.  

  ليس لألرض جاذبية
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درس علماء األرض سبب الجاذبية فوجدوا أن " لزندانييقول الشيخ عبد المجيد ا

باطن األرض ثقيل ثقيل، وكلما يكون ثقيال يكون جذبه قوياً وكلما نزلت تحـت زادت  

فوجدوا سائال ثقـيال يـدور حـول قلـب     .. األرض ثقال حتى نصل إلى قلب األرض

أتى الشيخ  ثم." التى تجذب األشياء.. دورانه هذا ينشأ عنه خطوط الجاذبية.. األرض

ال ـوق )2:الزلزلة(وَأخْرجتْ األرض َأثْقَالَهاوهي قوله تعالى . بأية تفسر الجاذبية

وِإذَا األرض مدترى هي قوله تعالى ـيرى أنها وآية أخ) ستيفلز(بأن دكتور يدعى 

  .تشيران إلى الجاذبية ).2:االنشقاق(وَألْقَتْ ما فيها وتَخَلَّتْ)3(

أن بقلب األرض سائال  -الذين نتبعهم  -حثت جاهدا عمن قال من علماء الغرب ب

..  وحاولت أن أعرف من منهم  نزل لقلب األرض وحدثنا بما رآه. ثقيال يدور فلم أجد

ال " لطالما كان هذا حلماً وكانت أمنية تغنى بها المصرى القديم في انشودته المقدسة

حتـى  . ا بما يحتاجون إليه هناك، أو ليريح قلوبناأحـد يعود من وراء القبر فيخبرن

ترى هل جـاء أحـدهم مـن وراء    ". إلى حيث الهواء -نذهب نحن إلى هناك أيضا 

  القبور؟ أو من قلب األرض حيث السائل الثقيل؟

نزل إلـى قلـب األرض حيـث     �ال أعتقد أن أحدا من رجال الغرب الذين نتبعهم

 7.5هازا من األجهزة إستطاع أن يكشف أكثر من وال أعتقد أن ج. السائل الثقيل هذا

  .كم تقريبا إلى المركز 7000كم في عمق األرض الذي يبلغ 

أما األثقال التى تحدث . له ذلك هم الكاذبونإننى ال أكذب الشيخ ولكن الذين قالوا

فال عالقة لها بالجاذبية وال بنيوتن وال بأى واحد من البشر، ) ستيفلز(عنها الدكتور 

. الذين ستلفظهم األرض يوم القيامة ليالقوا حسـابهم ) الموتى(ن معنى األثقال هنا أل

  .فهذه اآلية وأشباهها عن يوم القيامة

ذب األرض لألجسام تقل كلما أرتفعنا عـن  ـن قوة جإ: يقولونقانونهم يكذبهم،

أى جعلناها  -كم  6400كجم إلى علو قدره  1فإذا رفعنا صنجة تزن . سطح األرض

 -عد عن سطح األرض بمقدار نصف القطر، وعن المركز بضعف نصف القطـر  تبت

جم فقط بدال من  250أى بأربع مرات، ولكان الوزن  22لقلت قوة الجاذبية بمقدار 

  .جم 1000

كأن كتلة األرض برمتها مركزة في المركز طبقا لقانون الجاذبية، أما قـوة هـذا   
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سافة، وعلى ذلك ففي هذه الحالـة قلـت   الجذب فتتناسب تناسبا عكسيا مع مربع الم

وإذا . أى بأربع مرات 22المسافة بين الصنجة ومركز األرض فقلت الجاذبية بمقدار 

كم أى ثالثة أضعاف نصـف   12800بعدنا الصنجة عن سطح األرض مسافة قدرها 

ـ  فيصـبح وزن الصـنجة    32قدارـقطر األرض بعداً عن المركز لقلت الجاذبية بم

  .جرام وهكذا 1000دال من جم فقط ب111

فإننا إذا توغلنـا بالصـنجة فـي أعمـاق     . وطبقا لهذا القانون الذى يقولون به

األرض، أى إذا قربناها من المركز فيجب أن تزداد قوة الجذب، أى يجب أن يكـون  

  .وزن الصنجة في األعماق أكثر مما هي عليه فوق سطحها

ال يزداد بتعمقه في داخل األرض   إذ أن وزن الجسم. غير أن األمر على غير ذلك

وتفسير ذلك كما يقولون أن القوى التى تتـألف منهـا   . بل على العكس من ذلك يقل

 -بــل من جميع الجهـات  . الجاذبية األرضية ال تؤثر على الجسم من جهة واحدة

وبالتالى فالصنجة الموضوعة في أعماق األرض  -وكانوا يقولون إنها مركز األرض 

ن تأثير قوى الجاذبية الموجودة فوقها، لذلك فـإن وزن الجسـم   ـيضا مستنجذب أ

  .سيقل باضطرد حتى نصل إلى المركز

إن هذا يتناقض مع ما ذكروه من قوة الجذب إذا ارتفعنا ألعلـى ألنهـم قاسـوا    

وأيـاً  . أما عندما نزلوا إلى أسفل فقد قاسوا بكل الكرة األرضية. اإلرتفاع من المركز

ما ذكر إفتراضات حيث لم ينزل أحد إلى المركز، كما أنهم حتى اآلن لم  كان األمر فكل

  .يتمكنوا من قياس قوة الجذب هذه التى يذكرونها ال فوق سطح األرض وال تحته

وإذا سلمنا بأن الصنجة النازلة في أعماق األرض ستنجذب أيضا إلى أعلى بتأثير 

رض بل مـن كـل   ون من قلب األقوى الجاذبية الموجودة فوقها فإن الجاذبية لن تك

  .األرض

والذى نشاهده أن األرض دائما ما يتفجر منها األثقال كما يتم في البراكين، ونبع 

  .فداخل األرض من أى عمق أوجهة ال يجذب بل يطرد. المياه

كم وال يوجد لألشياء  2370أما المسافة التى ينعدم فيها الوزن تماماً، ذكرنا أنها 

  .فاعوزن بعد هذا اإلرت

ومما ال شك فيه أن األرض تتميز عن غيرها من األجرام السماوية فكل شـيء  
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وإذا ألقى حجر منها إلى أعلى فإنه يعود إليهـا مـرة   . محفوظ عليها ال يتفلت منها

أخرى وإن وضع األرض وشكلها الكروى يجعل منها نصف علوى ونصـف سـفلى   

) اء ككل فال ينطبق عليها هذا القولهذا بالنسبة لمن عليها أما بالنظر إليها من الفض(

وأننا نرى النصف السفلى يحتفظ بكل شيء عليه فال يتساقط إلى أسفل تمامـا كمـا   

نحن واقفون على هذا الوجه من األرض، فإن من كان بالجهة المقابلة سيظن أيضـا  

  .أننا في النصف األسفل له

ا بهذه الصورة نعمة قد فاإلحتفاظ باالشياء على األرض نعمة كبيرة، وتمكيننا منه

ن أجل الوقوف على القمر لعدة ـنشعر بقيمتها لو عرفنا كم تكبدت البشرية وتكلفت م

  .دقائق وكان وقوفا مقيداً، يختلف تماما عن الوقوف الحر السهل على األرض

وليس ذلك خاصية لألرض منها هي، وليس ذلك أمرا طبيعيا كما قـال جـاليليو   

وكل شيء من أمر هـذه الطبيعـة   . ا شيء فضال عن غيرهافالطبيعة ال تملك لنفسه

  :وال حركة وال سكنة له إال بأمر اهللا. مخلوق ومربوب، ومؤتمر بأمر اهللا

رِهاتٌ بَِأمخَّرسم ومالنُّجو رالْقَمو سالشَّمو)12:النحل(  

ف الْفُلْك رِيِلتَج رحالْب لَكُم خَّري سالَّذ اللَّهرِهبَِأم يه)12:الجاثية(  

 راألمالْخَلْقُ و َأال لَه)54:األعراف(  

ِللَّه كُلَّه راألم قُْل ِإن)154:آل عمران(  

يٌلكو ءلَى كُلِّ شَيع وهو ءخَاِلقُ كُلِّ شَي اللَّه)62:الزمر.(  

  : وليس دابة في األرض. فليست ذرة في الكون إال وحركتها أو سكنتها بأمر اهللا

 اهعدـتَوسما وهتَقَرسم لَمعيا وقُهرِز لَى اللَّهِإال ع) 6:هـود (   ٌـذآخ ـوِإال ه

ومـا نَتَنَـزُل ِإال بِـَأمرِ    ال ينزل ملك من السماء إال بأمر اهللا )56:هود(بِنَاصيتها

كبر�)64:مريم(الُل الْمرٍتَنَزكُلِّ َأم نم هِمبا بِِإذْنِ ريهف وحالرِئكَةُ و) 4:القـدر( 

وَأنزلْنَا من السماء ماء بِقَـدرٍ وال تنزل قطرة ماء من السماء إال بإذن اهللا وأمره
الْبحرِ  وسخَّر لَكُم الْفُلْك ِلتَجرِي فيحتى السفن ال تسير إال بأمر اهللا ) 18:المؤمنون(

رِهبَِأم)والريح ال تتحرك وال تسكن إال بأمر اهللا )32:إبراهيم  ِربِـَأم ءكُلَّ شَي رمتُد

  .أو بطبيعته. ال شيء في الكون يقوم بنفسه )25:األحقاف(ربها



  

506

الذرة، الخردلة، الميكروب، الفيـرس، األميبـا،   . ل كلُُ يكون، ويقوم بأمر اهللاـب

  .بأمر اهللا.. لعروق، الطعام في الجسد، الهواء في الشُعب، كل يسيرالدم في  ا

شـياء  وحفظ األ ،فاألرض إذن ليس لها أى فعل، حتى تمكيننا عليها ليس بفعلها

  .فوقها دون تبديد ليس بفعلها

بل ليس ألي شيء في الكون أي فعل إال بفعل اهللا ، من جبريل إلى النملة ، ومن 

الحجر ألى الجبل ، ومن القطرة إلى البحر ، الكل مخلوق ،  الذرة إلى المجرة ، ومن

  .والمخلوق ال يملك لنفسه نفعا وال ضرا ، وال عطاء وال منعا ، إال بأمر اهللا

  والشمس ال تجذب شيئاً

أى أن كوننا هذا . يقولون بأننا نعيش على كوكب من كواكب المجموعة الشمسية

واألرض واحدة مـن   -الشمس  -مها عبارة عن مجموعة من الكواكب تدور حول أ

وقد بينا خطأ هذه النظريات المخالفة لقول اهللا في كل كتبه وعلى لسان . هذه الكواكب

  .كل رسله

وال وصـف  ) أرض(فأرضنا ليست كوكبا من الكواكب وإنما أرض وال تسمى إال 

والكواكب ما هي إال زينة للسماء من أجل أهل األرض، وحفظـا  . وال إسم غير ذلك

  .للسماء أيضا من أجل أهل األرض

كذلك في هذا القول بناء للكون على الشمس والكواكب، وإعطاء الكواكب أكثـر  

وقد ذكرنا أن أهل األرض جميعا لم يكونوا يعرفون أسماء الكواكـب أو  . مما ينبغى

فالكواكب ال تكون مع الشمس كونا مستقال، ألنه ال يوجد . عددها إال واحد من اليهود

، وأحد عشر كوكباً تدور اكون كله إال أرضا واحدة، وشمساً واحدة، وقمر واحدفي ال

  .جميعا حول األرض وليس الشمس

ا قالوا بأن الشمس تجذب هذه الكواكب لتدور حولها بمـا سـموه الشـد    ـعندم

الجذبوي لم يروا ذلك، ولم يثبتوه بتجارب، وال بحساب، وإنما كان البـد أن يجـدوا   

إن الشمس هي التى تجذب الكواكب : يحرك الشمس والكواكب فقالوا بديال لإلله الذى

لتدور حولها  فالتحكم في الكون يتم من داخله ال من خارجه ألنه لو كان من الخارج 

فسوف يحتاج لمحرك أما من الداخل فالكون يقوم بنفسه فاأل رض من داخلها تَجذب 

ب من داخلها، فتجذبها الشمس وتُجذب، والكواكب التحتاج لتحكم من خارجها بل تجذ
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  .وسنرى بعد ذلك بقية الكون كيف يدار

له من قوة طاردة ن الجرم السماوى لكى يبقى متحركا في مداره ال بدإفيقولون 

مركزية ويشبهون ذلك بالحجر إذا ربطته بخيط وأدرته حول رأسك، فستشعر ببعض 

يط بيـدك تسـمى القـوة    وشدك للخ. الجاذبيه، وهذه تسمى القوة الطاردة المركزية

ونتيجة لهذا اإلتزان، بـين دوران يـدك   . الجاذبة المركزية، وهما قوتان متوازنتان

. والقوة الطاردة والجاذبية يتحرك الحجر في مدار دائرى وحينما تفلت الخيط من يدك

سينطلق الحجر على وجهه في خط مستقيم، مالم تؤثر عليه قوة أخـرى توقفـه أو   

  .تغير اتجاهه

لوا بأن الشمس أثقل من األرض ومن كل الكواكب مجتمعه، لذا فهي تتمتـع  وقا

ذه هي القوة الجاذبة المركزيـة للشـمس، أى أن الشـمس    ـبقوة جذب هائلة، وه

كالشخص الذى أمسك بالخيط، وفي نفس الوقت يبتعد كل كوكب عن الشمس تحـت  

ببت القوة الطاردة ولو لم تكن قوة جذب الشمس ممسكة بها لس ،تأثير قوته المركزية

  .المركزية لكل كوكب إنطالقه في الفضاء إلى غير رجعة

إن هذا القول ال يتفق مع العقل أبداً، ولو كان األمر كذلك لجاز كل شيء عقال، كيف 

وفـي الوقـت   . تجذب الشمس الكواكب؟ ما هي القوة التي تصدر منها لتجذبها إليها

نفسها فتتوازن القوتـان الجاذبـة مـع     نفسه ما هي القوة التي في الكواكب لتطرد

الطاردة وكيف تفعل الشمس ذلك وهي تنطلق حول المجرة كمـا يقولـون بسـرعة    

  فائقة؟

إننا نسفه مشركي العرب الذين كانوا يعتقدون في حجارة صماء أنها تنفع وتضر 

ا فاآلن ماذا نقول لمن يعتقد أنها تجذب وتطرد؟ ما الفرق بين االعتقادين؟ ال أجد فرق

ال أجد فرقاً على اإلطالق وإنني ألتحمل هذا الحكم الذي أحكم به اآلن علـى  كبيرا بل 

من يعتقد في الشمس والكواكب أنها تفعل ذلك بأنه شرك باهللا ال يختلف عن شـرك  

  .العرب في أصنامهم

أفال يستلزم إذا . له عالقة بالعقل لكننا أيضا نريد أن نفهمورغم أن ما يقال ليس

مس هي التى تجذب الكواكب أن تتناسب سـرعات جميـع الكواكـب فـي     كانت الش

الدوران مع بعضها البعض تماما كما لوكنت تربط ثمانية أحجار في خيط طويل على 
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فإن يدك ستدور هي األخرى دورانا متناسبا  ،أبعاد  متفاوتة وتدير الخيط حول رأسك

مس أن تدور مـع بـاقى   مع دوران الخيط الذى به الحجارة، وهذا ال يحدث من الش

  .الكواكب في إتجاه واحد وبسرعة متناسبة معها

كذلك ال تدور الكواكب بسرعات متناسبة بحيث تقطع كلها دورة واحدة في وقت  

له سرعة مغايرة وغير متناسبة مع الكواكب اآلخرى، مع إخـتالف  واحد فكل كوكب

  .كل كوكب عن اآلخر في الحجم والكتلة

كمـا   يـا، والمدار ليس دائرياً وإنما إهليليج الدقةطرد بهذه وكيف يتم الجذب وال

  .                                                             يقولون

 -كمـا يقولـون    -ثم كيف تجذب الشمس الكواكب البعيدة عنها ماليين األميال 

لحد الذى تجـذب  بنفس جاذبية الكواكب القريبة منها، فإن كانت جاذبيتها قوية إلى ا

عطارد الذى ال يبعـد  ) تشفط(مليون ميل فلماذا لم  3660فيه بلوتو الذى يبعد عنها 

هذه المسافات هم الذين يقولون بها ونحن ال نعترف (مليون ميل  36عنها أكثر من 

  ؟)بها

ودون ) تشـفطه (حولها دون أن  يدوروإن كانت جاذبيتها على قدر يجعل عطارد 

تجذب بنفس القوة والقدرة على التحكم لبلوتو الذى يبعد عنهـا  أن يفلت منها فكيف 

  هذه المسافة الغير معقولة؟

وكـذلك بعـض التوابـع    . الشمسثم كيف تدور توابع المشترى عكس دوران 

  األخرى؟

إن  ؟يدور فى إتجاه مخالف" أورانوس" وكيف تدور جميع الكواكب فى إتجاه بينما

  . دم نظرية الجاذبية من أساسهاهذه المخالفة وحدها كان يجب أن ته

وهم يقولـون إن  . والقمر كيف يوازن بين جاذبية األرض وبين جاذبية الشمس

كيف يدور القمر . كم على أقصى حد 3000جاذبية األرض تنتهى وتتالشى على بعد 

  حول األرض إذن وال جاذبية لألرض تجعله يدور حولها؟

بية تذكر وهو بين الشمس التـى  له جاذوكيف يتحكم القمر في نفسه وهو ليس

تجذب بلوتو من أخر العالم وبين األرض التى إنتهت جاذبيتها بالخروج من غالفهـا  
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  الجوى؟

وعندما يكون القمر بين األرض والشمس في حاالت الكسوف لمـاذا ال تسـقط   

األرض وقد حال القمر بينها وبين الشمس التى تجذبها؟ كـذلك األمـر فـي سـائر     

  ب؟كسوفات الكواك

ولماذا ال يسقط القمر عندما تحول األرض بينه وبين الشمس في حاالت الخسوف 

وبذا تنقطع العالقة بين القمر والشمس والمفروض أن القمر بالجاذبيتين وإال لو كان 

غير مرتبط بجاذبية الشمس ومتعلق فقط باألرض فإن األرض ال جاذبية لهـا بعـد   

ألرض بقدر ضئيل من الجاذبية منها، فلماذا كم؟ وإنما كان القمر يدور حول ا 3000

ال ينفلت القمر من جاذبية الشمس عندما يدور ويكون قريبا منها خاصة والشـمس  

  فلماذا ال تشفط القمر شفطا؟. تجذب بلوتو الذى على بعد ماليين األميال

  .هذه بعض أسئلة نوجهها لقوم يعقلون

  

  

  "ن اإللهبدالً م" مادة مظلمة مجهولة متحكمة في الكون

  .وصلنا إلى بيت القصيد

فقانون الجاذبية ليس مقتصرا على األرض، بل إنه متعلق بأى شيء يحتاج إلى 

اهللا في قيامه وإن كان المؤمنون يقولون بأن يد اهللا تعمل في كل شيء حتـى فـي   

المجرة وما فيها من نجوم وإن كان قانون الجاذبية لنيوتن هو أسلوب اهللا في العمل 

توجد بين كل جسيم من جسيمات المادة في " نون نيوتن عاما على كل شيءوكان قا

الكون، وكل جسيم آخر قوة تجاذب، تتناسب طرديا مع كتلتها وعكسيا مـع مربـع   

  . هكذا قال نيوتن" المسافة بينهما

ولكن األجيال التجريبية التى تلت نيوتن فضحت قانونه بدون قصـد، وحتـى ال   

فيستبدلوا الجاذبيـة بمـا   . قد استطاعوا أن يتداركوا األمريحيدوا عن    الطريق، ف

يحكى قصة المادة المظلمة الدكتور مصطفى ابراهيم فهمـى  " المادة المظلمة:" أسموه

  : فيقول" علوم القرن الحادى والعشرين" في كتاب
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باستخدام قوانين نيوتن عن سرعة الحركة والجاذبية يمكن حساب وزن الشمس " 

اشرة، وإن كانت غاية في الدقة، ويمكن بالطريقة نفسها حساب وزن بطريقة غير مب

  ". مجرات  بأسرها

ومنذ مايزيد على خمسين سنة أدرك الفلكيون أن حاصل جمع كتل النجوم التـى  

  . يمكن رصدها في مجرة التبانة، مقداره أقل مما ينبغى أن يكون النتاج الجاذبية

يد عن خمسين في المائـة مـن المقـدار    ومجموع كتلة األجرام التى نراها ال يز

  .المطلوب النتاج الجاذبية والحركة المقصودة

المتبادل فيما بينهمـا  " الشد الجذبوى"فالمجرات ممسوكة معا في التجمع بواسطة

إال أن كتلة النجوم المرئية فى هذه المجرات ال توفر إال جـزءا فقـط مـن الكتلـة     

  ..".لعلماء في ذلكالمطلوبة لهذا الشد الجذبوى واستنتج ا

العقل يقول أن يستنتج العلماء من ذلك بطالن قانون الحركـة والجاذبيـة   : قلت

لكن هذا قول العقل، أما العلماء فكان لهم قـول  . لنيوتن أوعلى األقل إقتراض خطأه

  :يقول الدكتور مصطفي. آخر

واستنتج العلماء من ذلك وجود مادة ال يستطعون رؤيتهـا ولكـنهم يـدركون    " 

ليس ألنها قاتمة في " المادة المظلمة" وقد سميت بـ. يوجودها من تأثير شدها الجذب

  ".لونها، ولكن ألنها ال تبعث ضوءا كما تبعث النجوم والمجرات

نالحظ أن هؤالء لم يروا هذه المادة أي أنها غير موجودة لكنهم يدركونها : قلت

ـ . يمن تأثيرات شدها الجذب ـ " م نالحـظ اإلسـم  أي أن الجاذبية موجودة، ث مادة ـال

وتَـركَهم فـي ظُلُمـات ال يبصـرون    ونقول صدق اهللا تعـالى القائـل    " المظلمة
والَّذين كَفَروا َأعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآن ماء حتَّى ِإذَا جاءه )17:البقرة(

َأو كَظُلُمـات  ) 39(ه عنْده فَوفَّاه حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِ لَم يجِده شَيًئا ووجد اللَّ

في بحرٍ لُجي يغْشَاه موج من فَوقه موج من فَوقه سحاب ظُلُماتٌ بعضها فَوقَ بعضٍ 

ي لَم نما واهري كَدي لَم هدي جنُورٍِإذَا َأخْر نم ا لَها فَمنُور لَه ْل اللَّهعج) 40:النـور(

اتالنُّورِ ِإلَى الظُّلُم نم مونَهخْرِجالطَّاغُوتُ ي ماُؤهِليوا َأوكَفَر ينالَّذو)257:البقرة(.  

وحسب التقديرات الحالية فان المادة المظلمة قـد يبلـغ   :" يقول الدكتور مصطفي

إلى عشـرة   اًأى أننا ال نرى إال واحد.. من كتلة الكون 99إلى  90بين  قطرها مـا
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  . فى المائة من المادة المسئولة عن كتلة الكون أو وزن المجرة

الدكتور يقول (وقد ثبت أن كل مجرة يحيط بها هاالت ضخمة من المادة المظلمة 

  . لجذبويةتعلن عن وجودها بتأثيراتها ا) ثبت وهم لم يروها ولكنهم يفترضون

حتماالت عديـدة،  اوظهرت نظريات كثيرة تناقش طبيعة المادة المظلمة وتطرح 

  !!بعضها غريب نوعا 

) 4:الرعد(ِإن في ذَِلك آليات ِلقَومٍ يعقلُونلم أكن أفهم معنى قوله تعالى : قلت

دقيقـا   مرات إال بعد ما قرأت نظريات هؤالء ولم أجد وصفا 7التى وردت فى القرأن 

إكتشفوا بأنفسهم أن كتلة النجوم الموجودة فى . إنهم اليعقلون: لهم أكثر من قول اهللا

أى . من القدر المطلوب للشد الجذبوى% 10أو بأعلى تقدير % 1الكون ال تعطى إال 

ع ذلك يصـرون علـى   ـوم. فوق القدر الموجود لتتم الجاذبية% 99يحتاجون لـ 

سنُرِيهِم آياتنَـا فـي   الـمسلمون صدق إلهكم الذي قوجود الجاذبية أرأيتم أيها ال

ألم يتحقق قـول اهللا ذاك  ) 53:فصلت(اآلفَاق وفي َأنْفُسهِم حتَّى يتَبين لَهم َأنَّه الْحقُّ

ن ـولك. م تحققـونهم وأن اهللا هو الحق المبين؟ نعـورأوا آية تدل على بطالن قان

سَأصرِفُ عن آياتي الَّذين يتَكَبرون في األرضِ ية الثانية أيضا يتحقق فى هؤالء اآل

إن فى كـل نظريـة مـن     )146:األعراف(بِغَيرِ الْحقِّ وِإن يروا كُلَّ آية ال يْؤمنُوا

أنهم يرون اآليات بأعينهم ويعلمون أن اهللا . نظريات هؤالء نجد أمامنا هاتين اآليتين

. الينتفعون بما رأوه ألن اهللا صرفهم عن النفع ألنهم قوم يسـتكبرون  حق ومع ذلك

  . آمنت باهللا

أقصـد نظريـات   . تعالوا لنرى ما يقوله الدكتور مصطفي عن النظريات المظلمة

  : المادة المظلمة

  :النظرية األولى

أن كتلة النجوم المرئية ال  1932الهولندى وهو الذى الحظ في عام " أدرت" كان

إال جزءا فقط من الكتلة المطلوبة لهذا الشد الجذبوى قـد اقتـرح أن المـادة    توفر 

المظلمة يمكن أن تكون مصنوعة من نجوم دقيقة الصغر، لها ضوء ضعيف، أضعف 

على أن الدراسات الالحقة بينت أن النجوم الشاحبه ال توجـد بأعـداد   . من أن يرى

  . ة المظلمةكافية ألن تسبب ما يرصد من تأثيرات جاذبية الماد
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  :النظرية الثانية

طرح آخرون أن المادة المظلمة ربما تتكون من ثقوب سوداء، والثقب األسـود  

فالنجم وهو حى يحتفظ بحجم ثابـت نتيجـة للتـوازن    . هو البقية الثقيلة لنجم ميت

الموجود بين التفاعالت النووية فى فرنه الذري التى تعمل على تمدد الـنجم، وبـين   

الداخلية للنجم التى تعمل على تقلص النجم، وعنـدما ينفـد الوقـود     قوى التجاذب

النووى بفرن النجم، تتغلب قوى الجاذبية الدخلية، وينكمش النجم على نفسـه فـى   

داً ولكن كتلة هائلة ذات جاذبية شديدة، بحيث ال يفلت منها اى شيء ـحجم صغير ج

ؤيته مـادام ال يخـرج منـه    هذا هو الثقب األسود الذى ال يمكن ر. وال حتى الضوء

وإنما يمكن إدراك وجوده بتأثير جاذبيته، وتوجد حاليا قرائن كثيرة تدل على . ضوء

وجود ثقوب سوداء، إال أن أحدا اليعرف حقا عدد ما يوجد منها في الكون وإلـى أن  

يتم تحديد ذلك سيكون من الصعب التأكد من أن هذه الثقوب موجودة بالقدر الكـافى  

المادة المظلمة ويبدو أنه من غير المحتمل بالنسبة للمجرات النمطيـة أن   لتكوين كل

  . يكون فيها عدد من الثقوب يكفى لتفسير كل المادة المظلمة

  :النظرية الثالثة

بروتونـات   -ن المادة المظلمة قد ال تكـون مـن مكونـات المـادة العاديـة      إ

صدها بعد فى الواقع وال فى وإنما مصنوعة من مادة غريبة علينا لم نر -�ونيرونات

المعمل، والمعمل هنا هو أجهزة عجالت تحطيم الذرات والجسـيمات تحـت الذريـة    

  . فتظهر طبقات جديدة من الجسيمات

  :النظرية الرابعة

) الويمبـات (تكون مصنوعة من جسيمات تسـمى  ) قد(تقول بأن المادة المظلمة 

والويمبات كلمـة إنجليزيـة   . وجودولكن حتى اآلن لم يتم رصدها اآلن بالفعل فى ال

  ). الجسيمات الثقيلة ضعيفة التفاعل(تتألف من الحروف األولى لعدة كلمات تعنى 

  :النظرية الخامسة

أن المادة المظلمة ربما تتكون مما يسمى باألوتار الكونية على أن األوتار ) ربما(

هـذه النظريـة    له بالفعل ويتخيل صاحبالكونية هذه مجرد تخمين نظرى ال وجود

ويشبه الشق فى الماسة أو بحيـرة  . الوتر الكونى هذا كشق فى بنية المكان والزمان
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  .  متجمدة

ذه النظريات عن المادة المظلمة بال دليل حاسم على صـحتها  ـوإذا كانت كل ه

  ل، هل المادة المظلمة موجودة حقا؟      ءفإن لنا أن نتسا

م إثبات وجودها على نحو جازم لكن ال أحد نعم أن المادة موجودة بال شك، وقد ت

  .يعرف بعد ما تكون بالضبط ماهي هذه المادة المظلمة وإن كنا واثقين من وجودها

ومما ال شك فيه أن المخاطبين نوع من اثنين إمـا عقـالء   . إنتهى كالم الدكتور

ء الحالتين لن يحتاجوا إلى تعليق ولكن فقط أقـول إن هـؤال   تاوإما غير ذلك وفى كل

على استعداد ألن يقولوا ما ال يخطر على بال، وما ال يمكن، ولكنهم ليسـوا علـى   

  . اهللا: استعداد أن يعترفوا أن هذا الكون بكل ما فيه يحركه

  

  

  الكون المنكمش

" الكون المنكمش" إلى" المادة المظلمة" سندخل اآلن على فصل آخر، منتقلين من

ونتعجب ألن التاريخ يعيد نفسه كمـا  . للمؤمنينلنستشعر نعمة العقل التى وهبها اهللا 

لهب، يتكررون فى كل عصر مهما  اجهل وأب ايقال، وأن فرعون وهامان وقارون وأب

عصـر  " "العصر الحـديث " "عصر التقدم""عصر التكنولوجيا" بأسماء براقه يسم

فنجـد  ويتكرر أمثال هؤالء فقط بتغيير فى األسـماء  . إلى آخر هذه األسماء" الفضاء

كوبر نيقوس وجاليليو ودارون وهيكسلى وغيرهم حتى أبو جهل قد يرد فـى ثـوب   

  .. بل إنهم يتكررون بأسماء أشد المؤمنين إيمانا. واسم أينشتاين

ولكنهم لم يتوصلوا بعد إلى " األثير" يقولون بأن الضوء ينتقل عبر وسيط سموه

عة الضوء بجهاز اخترعوه، ويقولون أيضا بأنهم قاسوا سر. كنه هذا األثير وخواصه

ث أى أن شعاع الضوء يدور / كم  300000وتوصلوا إلى أن الضوء ينطلق بسرعة 

وبضمير أكثر وأمانـة أشـد   . حول األرض كلها أكثر من سبع مرات فى ثانية واحدة

أنها المطلق الوحيد : ناؤوهذه السرعة كما يقول علما .ث/ كم  299792.5بسرعة 

ن وهكذا والطبع لم يقيسوا شيئا ولكن هكذا قال األسياد المتبوعنا بؤوعلما.فى الكون
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إن سرعة الضوء فى الفـراغ  " قالالذي " أينشتاين" مام علمائنا المعصومإقال قدوة و

هي المطلق الوحيد فى الكون وما عداها نسبى وهي تمثل الحد األقصـى للسـرعة   

  ). حول وال قوة إال باهللاوال". (الكونية

ننى أعترف لهؤالء العلماء بـالعلم ولكـن   إعلى أتباع أينشتاين ف ةأوألخفف الوط

ألن فقط فى علم األدوات المنزلية من أجهزة كهربائية وأجهزة إتصاالت ومواصالت،

يعلَمـون  عتراف من اهللا عز وجل لهماوهذا . هذا ما أراه بعينى واعيش فى خيره

ع مها ونْيالد اةيالْح نا مرظَاهلُونغَاف مه ةراآلخ ن)أى ) ظاهرا(ومعنى ).7:الروم

أى من زخارف الدنيا وملذاتها وأمر معاشهم وأسباب ) من الحياة الدنيا(بائنا مكتشفا 

له ليكشفوه ألنـه تعـالى  بإظهار اهللا تعالى) ظاهرا(وهو . تحصيل فوائدهم الدنيوية

لَمعي ا لَمم اناإلنس لَّمعوقد خيرهم تعالى. ه تعالى أعطاهم ما اختارواوألن:  ـنم

م جعلْنَا لَـه جهـنَّم يصـالها    ـكَان يرِيد الْعاجِلَةَ عجلْنَا لَه فيها ما نَشَاء ِلمن نُرِيد ثُ

  ).                         18:اإلسراء(مذموما مدحورا

 يء الشمس يصل إلينا منها إلى األرض بعد ثمـان إن ضو: يقول هؤالء الغافلون

وهذا القول ال يستسيغه العقل ولم يصل إلينا بالنقل ولم يصدر إال . دقائق وثلث دقيقة

ـ   م ـمن من أخبرنا اهللا بأنه ذهب بنورهم وتركهم في ظلمات ال يبصرون والـذين ه

  فكيف لنا أن نصدقهم؟. أعمالهم كسراب

في األفـق الغربـى    ناشمس الموجود أمام أعينأن قرص اللنا كيف تستسيغ عقو

دقائق؟ وأن قرص  8ليس هو للشمس وإنما خيالها، أما الشمس ذاتها فقد نزلت منذ 

دقائق؟ وقبلها ال  8الشمس يطلع من المشرق ويبقى في األفق دون أن نراه إال بعد 

  بعد؟ اهؤنراه ألنه لم يصل إلينا ضو

يء نصلى المغرب مثالً؟ على نـزول  وعلى أى شيء نصلى صلواتنا؟ على أى ش

  القرص ذاته أما غياب الضوء؟ 

ـ .. وفي رمضان ها الـذي  وئعالم نفطر؟ على غياب قرص الشمس، أم غياب ض

  .سيختفي بعدها بثماني دقائق وثلث

 8وتطلع الشمس من الشرق بقرصها البرتقالى الجميل الخالب فال أراهـا لمـدة   
  . حول وال قوة إال باهللادقائق ألن ضوءها لم يصل إلى بعد؟ ال
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وهو يصل إلينا في لمح البصر . إن ضوء الشمس أيها السادة من أمر اهللا تعالى

ِرصحٍ بِالْبةٌ كَلَمداحنَا ِإال وراَأممو)50:القمر.(  

يتحدث في إذاعة القرآن الكريم المصرية يقول إننا  اءعلمأحد اللقد سمعت بأذني

م ما من النجوم فإننا لن نرى ما على األرض األن ألن الضوء لو صعدنا اآلن إلى نج

وأننا سنرى الفراعنـة  . سيصل إلينا ونحن على النجم من األرض بعد آالف السنين

وهم يبنون األهرام، أى سنرى ما حدث منذ آالف السنين ألنه سيكون  بالكـاد قـد   

بالطبع إلى نجم أبعد ولو صعدنا . وصل إلى النجم الذى يبعد عن األرض آالف السنين

  . وهكذا.. سنرى الطوفان وسفينة نوح

وإنما  -ليس لرسول اهللاو-الطيبين .. وهذا الكالم ليس من نتاج عقل علمائنا

بعيدة عنا يصل ضوؤها إلينا بعد  اًبأن هناك نجوم. ألينشتاين الذى قال لهم ذلك القول

السنين بل هناك نجوم ماتت  آالف السنين وهناك نجوم يصل ضوؤها إلينا بعد ماليين

وفنيت منذ آالف أو ماليين السنين ولم يصل إلينا خبرهـا بـل ال    -هكذا يقولون  -

ات إلى رحمة ـه مـنإفأمام عينيك نجم يلمع ولكن الحقيقة . يزال يصل إلينا ضوؤها

  ).وال حول وال قوة إال باهللا(ذ ماليين السنين ـاهللا من

اء في ثوانٍ أو دقائق وتجاوز كل النجوم وأخبرنا إلى السم لقد صعد رسول اهللا 

نه رأى النجوم كالقناديل المعلقة في السماء أصغرها مثل إفيما رواه عنه ابن عباس 

أنه رأى الفراعنة وهم يبنون األهرام علـى األرض، أو   ولم يخبرنا . الجبل العظيم

ولو تعذر . ورائهأنه رأى موسي وهو يجاوز البحر ببنى إسرائيل وفرعون يغرق من 

رؤية هؤالء لبعد المسافة، فإنه أيضا لم يخبرنا أنه رأى طوفان نوح عليـه السـالم   

وهذا يرى من أى مكان ألن السماء نفسها فتحت أبوابهـا بسـيل منهمـر واألرض    

وال . ذلك األمر نفسها أصبحت عيونا، والماء كان كالجبال لماذا لم يرى رسول اهللا 

عرج به إلى السماء  ى، وما يشك مسلم صحيح االيمان أنه غيره من أحداث الماض

بروحه وجسده، يقظة ال مناماً، وأنه التقى باألنبياء في السماء بعد موتهم ولم يكونوا 

  .على األرض طبقا لنظرية أينشتاين

إن نظرية أينشتاين في النسبية والفضاء المنحني والبعد الرابع للزمن وغيرهـا  

ال أن ينساقوا بتأييدها و على المؤمنين أولي النهى، أولي األلباب،كان يجب أال تنطلي 

  .وترويجها، ومعظمهم  يعلم اهللا ال يفهمها ولن يفهمها ألنها كلمات هو قائلها
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سنُرِيهِم آياتنَا في اآلفَاق وفي َأنْفُسهِم حتَّى يتَبين لَهم وتصديقاً أيضا لقوله تعالى

الْح قَُّأنَّه)نذكر التجربة اآلتية التى تبين كيف يريهم اهللا اآليـات ثـم    )53:فصلت

  :مـيصرفهم عن اإلنتفاع بها لكبره

إنه إذا كان الضوء يمثل الموجات التى تنتقل عبر األثير، فال بد أن سرعة : قالوا

وهـذه   -الضوء المسجلة على األرض قد تأثرت بحركة هذه األرض فـي الفضـاء   

طبقا لقانونهم بأن األرض تدور بسرعة مذهلة ومن ثم فرياح األثيـر   نتيجة منطقية

تدور معها حتى ولو لم نشعر بها ألن هذه الرياح من اللطافة بحيث تخترق أجسادنا 

ومن المعلوم أن سرعة الصوت تتأثر كثيرا بإتجـاه الـريح فتكـون     -فال نشعر بها

وطبيعي أن . كون عكس إتجاههالسرعة أكثر إذا كانت في إتجاه الريح عنها عندما ت

نفس الشىء ينطبق على إنتشار الضوء في إتجاه الريـاح األثيريـة وعكـس هـذا     

  .االتجاه

وأسهل الطرق لتحقيق ذلك أن يأخذوا جهاز سرعة الضوء فيجروا به سلسلة من 

التجارب في إتجاهات مختلفة وكانوا على يقين من أن سرعة الضوء ستتأثر بزيادة 

وران األرض ولو بجزء من مائة جزء من الثانية، ال يشكون في ذلك، ما في إتجاه د

، وذلك ألن وضع الجهاز على سطح األرض التى )أى كالم(وليس ) قانون(ألن األمر 

تتحرك في الفضاء بسرعة فمن المؤكد أن تهب رياح األثير علـى الجهـاز بـنفس    

التجربة طبقا للقـانون  وقد حسبوا الزيادة تماما قبل أن يجروا . سرعة حركة األرض

  ..وكانت المفاجأة% 1.01المعمول به، فوجدوا أنه سيكون بزيادة 

كانت المفاجأة، والدهشة والصدمة، أن رياح األثير هذه لم تـؤثر فـي سـرعة    

الضوء ال بالزيادة وال بالنقصان، عندما جربوا الجهـاز فـي اتجـاه دوران األرض    

  .وعكسه

عن شعور صاحب التجربة هذه " داية بال نهايةب" في كتاب" جورج جاموف" يقول 

ولكـن الشـك   . وقد ذهل مايكلسون ولم يصدق نفسه في البداية:" ماكلسونالمدعو

تحول إلى يقين بعد إعادة التجربة بدقة شديدة فذهل مرة أخرى عندما تأكد من صحة 

  ".التجربة األولى ولم يكن إال تفسير واحد معقول لهذا

أن : جباء ما هو التفسير المعقول هنا؟ ال شـك أنـه يكـون   ترى أيها السادة الن
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وهو ال بد أن يكون على درجة -األرض ال تدور ما دام جهاز قياس سرعة الضوء

لم يتأثر باتجاه رياح األثير هذه والتى من المفروض أن تدور -فائقة من الحساسية

" فسير الوحيد المعقولالت" وهذا اإلستنتاج العقلى إن لم يكن هو. مع األرض بسرعتها

  . لكن كان اإلستنتاج أغرب ما يكون. فعلى األقل أن يكون من ضمن اإلستنتاجات

وهـو افتـراض  . لم يكن هناك إال تفسيرا واحدا معقوال لهذا":" جاموف" ولـيق

" مايكلسون" مؤداه أن تلك المادة الحجرية التى ثبت عليها) وهو فعال جرىء(جرىء 

  ".إنكمش بقدر ضئيل نتيجة لحركة األرض في الفضاءجهاز سرعة الضوء قد 

أى عقل ممكن أن يفكر هذا التفكير؟ وأى عقل ممكن أن يصدق هذا الهراء؟ ألم 

أن : يكن من األسهل واألصوب واألعدل واألعقل أن يكون التفسـير المعقـول هـو   

  ية؟األرض ال تدور؟ أو ربما ال تدور؟ أو حتى مجرد إفتراض إن لم تكن نتيجة منطق

إنكماش فيتـز  " وكانت النتيجة الغريبة أن صدر قانون. لكن لم يكن هذا وال ذاك

وهو أول عالم فزيائى استخدم هذا المفهوم واعتبروه من اآلثار الميكانيكيـة  " جيرالد

  .البحتة للحركة

وطبقا لهذا القانون العجيب والذى ال يتصوره عقل وضع أينشتاين قانونا مكمـال  

  :ذا القانون الجديد كما قال هومؤدى ه 1904عام 

نحن هنا نتعامل مع ظاهرة إنكماش الفضاء ذاته حيث تنكمش جميع األجسـام  " 

المتحركة فيه بنفس السرعة وبنفس الطريقة وذلك ببساطة ألنها موجودة في هـذا  

  ". الفضاء المنكمش

  ؟"تمدد الكون" أليس هذا أيها العقالء متناقض مع ما قالوه لنا من

ل أينشتاين فتوحاته أمام دهشة علماء األرض المبهورين بعبقرية الرجل لقد واص

التى " الفضاء المنحى" إلى قانون آخر أعجب وأغرب ونظرية أدهى وأمر وهي نظرية

  ".ن الفضاء الطبيعى ينحني كلما اقترب من الكتل الكبيرةإ:" قول فيهاي

ومـة المسـلمة   واستطاع أينشتاين أيضا أن يقنع علمـاء األرض بعكـس المعل  

أن الخـط  :" إلى القـول " المشهورة أن الخط المستقيم هو أقصر الطرق بين نقطتين

أن :" ونتيجة لهذه النظرية وصل أينشتاين إلى نتيجة هامة هي" المنحنى هو األقصر
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". ظاهرة الجاذبية مجرد أثر من آثار انحناء العالم الفضائى الزمنى ذى األبعاد األربعة

سف أينشتاين ما قاله نيوتن عن الجاذبية، بهذه النظرية المخالفـة  وبهذه النظرية ن

للنظرية النيوتنية التى كانت تقول بأن الشمس تؤثر بقـوة معينـة علـى الكواكـب      

 -طبقا لنظرية أينشتاين  -بل األدق . مباشرة، فتجعلها ترسم مدارات دائرية حولها

  :أن نقول

وبـذا  . لزمن الرباعى مـن حولهـا  أن الشمس تحدث إنحناء في عالم الفضاء وا

وتحل محله مفاهيم هندسية . يختفي تماما مفهوم الجاذبية كقوة مستقلة من منطقتنا

" أشد المسارات إستقامة" الفضاء البحتة التى تقضى بأن حركة األجسام المادية تتبع

التى تنطبق على اإلنحناءات الناتجـة عـن وجـود الكتـل     " الخطوط المستقيمة" أو

  .الضخمة

أم إنه محدود دون أن تحده .. هل هذا الفضاء ال نهائى: واآلن وقفوا على السؤال

  خطوطا نهائية؟

المتخصصين يعلمون جيدا أن كل ما قال به جاليليو نسفه نيوتن وما جاء به إن

لكن رغم كل ذلك ال يزال علمائنا متمسكين بكل ما قاله .. نيوتن ألغاه أينشتاين وهكذا

المهـم  . عد ذلك إن كان متفقا مع الدين أو ال، متفقاً مع العقل أو الهؤالء وال يهم ب

  .سيتبعون.. انهم سيتبعون

والمنصف في القول عندما يرى ما يتم على الساحة العلمية، يشهد بأن ثمة كيد 

دون قصـد  " النفخ" وان كثير من علماء المسلمين يتناوبون. عالمى إلطفاء نور اهللا

  .إلتمام هذه العلمية

  ركات الكرات السماوية وقانون األمرح
الكافرون من التجريبيين يقولون لك أن الجاذبية هي التى تتحكم في الكون وهي 

والمؤمنون منهم يقولون بأن الجاذبية هي أسلوب . التى تحرك كل الكرات السماوية

  .اهللا في العمل  واألمر ال هذا وال ذاك

وأعظم آية فـي  ) القيوم(مائه تعالى فاهللا تعالى قيم السموات واألرض، ومن أس

القرآن هي اآلية التى تخبر بأن اهللا تعالى يتحكم في السموات واألرض ويدبر أمرهما 

اللَّه ال ِإلَه ِإال هو الْحي الْقَيوم ال تَْأخُذُه سـنَةٌ  : ويقوم على شأنهما يقول تعالى فيها
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و اتومي السا فم لَه مال نَوا وم لَمعي هِإال بِِإذْن هنْدع شْفَعي يذَا الَّذ نضِ مي األرا فم

     هـيسكُر ـعسو ـا شَـاءِإال بِم هلْمع نم ءبِشَي يطُونحال يو ما خَلْفَهمو يهِمدَأي نيب

يلالْع وها ومفْظُهح هُئودال يو ضاألرو اتومالس يمظالْع)255:البقرة.(  

فاهللا تعالى قائم بذاته عز وجل على حفظ السموات واألرض، وهذا الحفظ قـائم  

وهو أمر يحتاج إلى العلم، وهو تعالى العلـيم بكـل   . على تدبير اهللا تعالى لشئونهما

  .شىء، بل إن علمه ال يحاط بشىء منه، إال إذا أراد اهللا لمن يشاء

وهـذا  . إلى يقظة وانتباه، وهو تعالى ال تأخذه سنة وال نوم وهذا التدبير يحتاج

التدبير منه تعالى يأتى على ملكه وليس ملك غيره، فله ما في السموات ومـا فـي   

  .األرض

وبلغ من تمام الملكية لهذا الكون بما فيه ومن فيه أن أحداً من خلقه أيـا كـان   

.له اهللا تعالى بهـذا األمـر  ذا أذنقدره ومكانته ال يجرؤ أن يشفع عند اهللا ألحد إال إ

وأن السموات واألرض على عظمتهما ال شىء بالنسبة لعظم اهللا تعالى، فإن كرسيه 

تعالى الذى هو موضع قدميه يسع السموات واألرض بكل عظمتهما وما فيهما ومن 

فيهما، ومن ثم فكل الخالئق أيا ما كانوا وحيثما كانوا واينما ذهبوا فهم جميعا أمـام  

الى ـيقول تع: وهو تعالى يدبر أمر الخالئق وهو مستو على عرشه. عين اهللا تعالى

اللَّه الَّذي خَلَقَ السموات واألرض وما بينَهما في ستَّة َأيامٍ ثُـم  : في سورة السجدة

يدبر األمر )4(َأفَال تَتَذَكَّروناستَوى علَى الْعرشِ ما لَكُم من دونه من وِلي وال شَفيعٍ 

من السماء ِإلَى األرضِ ثُم يعرج ِإلَيه في يومٍ كَان مقْداره َألْفَ سـنَة ممـا تَعـدون   

َ)5(   فكل ما في الكون من العرش إلى الفرش إلى ما تحت الثرى يتحـرك ويسـكن

ال يعصون اللَّه مـا  .رام ال تتحرك إال بإذن وأمرـئكة الكالمال. وبعلم اهللا. بأمر اهللا

ونرْؤما يم لُونفْعيو مهرَأم)6:التحريم( كبرِ رُل ِإال بَِأما نَتَنَزمينَا سودَأي نيا بم لَه

والدواب مهما صغرت ومهما  )64:مريم(وما خَلْفَنَا وما بين ذَِلك وما كَان ربك نَسيا

كانت، في الجو أو البر أو البحر أو في التراب، بالليل أو بالنهار ال تتحرك وال تسكن 

وما من دابة فـي األرضِ ِإال علَـى اللَّـه رِزقُهـا ويعلَـم مسـتَقَرها       .إال بأمر اهللا

ِإال هو آخذ بِنَاصيتها ِإن ربـي علَـى صـراط     ما من دابة) 6:هود(ومستَودعها

وما من دابة في األرضِ وال طَاِئرٍ يطير بِجنَاحيه ِإال ُأمم َأمثَالُكُم)56:هود(مستَقيمٍ
  ).38:األنعام(
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مه ـا علعالى مبينـحتى النبات، والجماد وكل ما في الكون مؤتمر بأمره ويقول ت

وعنْده مفَاتح الْغَيبِ ال يعلَمها ِإال هو ويعلَم ما في الْبـر  المحيط بكل صغيرة وكبيرة 

ات األرضِ وال رطْـبٍ وال  ـَوالْبحرِ وما تَسقُطُ من ورقَة ِإال يعلَمها وال حبة في ظُلُم

  ).59:األنعام(ينٍيابِسٍ ِإال في كتَابٍ مبِ

  :هو قانون األمر.. إذن فكل ما في الكون إنما يتحرك ويقوم بقانون

يقـول اهللا . قانون األمر الذى يعمل به كل ما في السموات واألرض وما بينهمـا 

رِهبَِأم ضاألرو اءمالس تَقُوم َأن هاتآي نمو)25:الروم(  بِـَأم الْفُلْـك رِيِلتَجورِه
وسخَّر لَكُم اللَّيَل والنَّهار والشَّمس والْقَمر والنُّجوم مسخَّراتٌ بِـَأمرِه ) 46: الروم(
ف يتم تنفيذ األمـر  ـأما كي) 36:ص(فَسخَّرنَا لَه الريح تَجرِي بَِأمرِه) 12:النحل(

) 82:يس(ِإذَا َأراد شَيًئا َأن يقُوَل لَه كُن فَيكُون ِإنَّما َأمره: فيخبرنا تعالى عنه بقوله

كُونفَي كُن قُوُل لَها يا فَِإنَّمرى َأمِإذَا قَضو)وعن سرعة تنفيذ األمـر   )117:البقرة

  ).5:القمر(وما َأمرنَا ِإال واحدةٌ كَلَمحٍ بِالْبصرِفيقول تعالى 

بـْل ِللَّـه   يقول تعالى : الكون أمر مع اهللا، أو أمر لنفسه د فيـل ألحـولكن ه

ْل لَنَا ـَيقُولُون ه)4:الروم(ِللَّه األمر من قَبُل ومن بعد)31:الرعد(األمر جميعا

ِللَّه كُلَّه راألم قُْل ِإن ءشَي نرِ ماألم نم)154:آل عمران.(  

ذلك أنه ليس ألحد من األمر شيء؟ أال يوجد أحد آخر في الكون ولكن هل يعنى 

  .يأمر

وأن اهللا . أن أحداً ليس له من األمـر شـىء  . األصل كما هو واضح من اآليات

وهـذا  . ولكن كان من أمر اهللا أيضا أن يجعل لإلنسان أمراً. تعالى هو الذى له األمر

ثم بعـد ذلـك   . له األمرن يكونبل هذه هي األمانة التى حملها، أ. من دواعى بالئه

فكان من مستلزمات هذا اإلبتالء، وذلك اإلمتحان أن يكـون أمـره   . يجازى بما فعل

أما غيرهـا مـن   . ولكن ذلك في األمور التى هي من لوازم اإلبتالء واإلختبار. بيده

بل احتفظ بها تعالى لنفسه نعمـة  . األمور فرحمة منه تعالى لم يترك أمرها لإلنسان

اللقمـة  : منه تعالى وإال لو ترك األمر لإلنسان ما قام به طرفة عين مثال ذلك ومنة

إن اإلنسان يطعم ككل الخالئق، واهللا وحده  هو الذى ال يطعم . التى يطعمها اإلنسان

فَاطرِ السـموات  ل الخالئق ـو الذى يطعم كـه تعالى هـألنه تعالى يقوم بذاته، وان
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طْعي وهضِ واألرومطْعال يو م)14: األنعام.(  

. فهذه اللقمة تقطع في الحياة الدنيا رحلة طويلة تبدأ من السماء وتنتهى باألرض

إذن فاللقمة صناعة ربانية إشـتركت فيهـا   . ثم تمر باإلنسان أو الحيوان خالل ذلك

نَّا صببنَا الْماء صباَأ) 24(ِفَلْينْظُر اإلنسان ِإلَى طَعامهاألرض والسماء لقوله تعالى 

وزيتُونًا )28(وعنَبا وقَضبا)27(فََأنْبتْنَا فيها حبا)26(ثُم شَقَقْنَا األرض شَقا)25(

وليس لإلنسان في هذه الرحلة  )عبس(وفَاكهةً وَأبا)30(وحداِئقَ غُلْبا)29(ال ونَخْ

احدة فقط هي مرحلة جلب هذه اللقمة وأمامه بذلك طـريقين ال  الطويلة إال مرحلة و

. وماعدا ذلك فاألمر هللا. هذا فقط هو دور اإلنسان. إما الحالل وإما الحرام: ثالث لهما

حتى الزراعة التى قد يظن المرء أن اإلنسان هو الذى يزرع وذلك لظاهر األمر فـإن  

َأَأنْتُم تَزرعونَـه َأم  )63(ََأيتُم ما تَحرثُونَأفَرله في ذلك يقول تعالى الحقيقة أنه اليد

ونارِعالز ننَح)64:الواقعة .(  

واللقمة بعد صناعتها بإشتراك األرض مع السماء يـأتى بهـا اإلنسـان بـأمره     

وإرادته ثم يضعها في فمه وينتهى أمره بذلك ليبقى بعد هذا األمر هللا فقط ألن هـذه  

ن تتحول إلى سائل رقيق سلس ليمر من انابيب دقيقـة جـدا تسـمى    اللقمة البد وأ

فلكى . الشعيرات الدموية التى توصل هذه اللقمة إلى كل جزء في الجسم ليقوم ويحيا

تمر خاللها بعدة أجهزة . تتوزع هذه اللقمة الغليظة في خاليا الجسم تمر بسبع مراحل

  .وعدة بوابات

وسيعمل الفم بعد ذلـك وحـده   . مة في فمهينتهى دور وأمر اإلنسان بوضع اللق 

: فتجد اإلنسان منهمكاً بحديث، أو مشغول بفكر، شارد الذهن، وأعضاء الفـم تعمـل  

االسنان األمامية تقطع، واألنياب تمزق، والضروس تطحن، والغدد تفرز لعابا ليلـين  

األمر فلو كان . وله أمر. له دور في ذلكوال يحسبن أحد أن. واللسان يقلب، ويتذوق

لإلنسان فهل يستطيع اإلنسان أن يأمر الغدد اللعابية أن تفرز، وبقدر معين منضبط، 

تحتاجه اللقمة تماما بال زيادة وال نقصان؟ ولو قلنا أن اإلنسان سيستغني عن اللعاب 

نه مستحيل وغير متصور أن تمضغ اللقمة والفم جاف أويمضغ، فهل ذلك متصورا؟ 

ضغ تماما والفم سيتمزق جروحاً لخشونته بدون اللعاب، بل ن تمـفاللقمة ل. بال لعاب

فلن يقوم المـاء بـدور   . حتى لو استعاض اإلنسان عن اللعاب ووضع في فمه ماء

اللعاب أبداً سواء في لزوجة  الفم، وال في ذوبان المواد التى يعمـل اللعـاب علـى    
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  .ذوبانها

مغلقة قبل ذلك وتغلق بعد  ثم تمر اللقمة عبر بوابة تفتح للقمة خصيصا وقد كانت

لسـان  " والحارس الذى على هذه البوابـة إسـمه  " البلعوم" ذلك هذه البوابة اسمها

وال عالقة لهذه البوابة باإلنسان وال تتلقى أوامرها منه، كما أنه ال عالقـة  " المزمار

  .باإلنسان وال يتلقى أوامره إال من اهللا" لسان المزمار" لهذا الحارس

المـرىء  : يقف على مفترق طريق حيث يتفرع من الفم طريقـان وهذا الحارس 

الذى يجب أن تنزل فيه اللقمة، والقصبه الهوائية التى يجب أن يمر فيهـا الـنفس   

وكالهما يبدأ من بوابة واحدة بحارس واحد كرجل المرور تماما يغلق دائما ) الهواء(

ة الهوائية مفتوحـاً،  الطريق المؤدى إلى المرىء ويترك الطريق المؤدى إلى القصب

حتى إذا ما طلبت لقمة المرور فإنه بأمر اهللا يفتح لها الطريق بعد أن يغلق الطريـق  

وبالتالى ال يمر هواء في هذه األثناء، لكن فقط اللقمة ومـن  " القصبة الهوائية" اآلخر

ولكـن  . المستحيل أن يمر اإلثنان معاً وليس ذلك ألن اإلنسان يمنع هذا ويسمح لذاك

. ن هذا العضو المسئول عن البوابة والمرور معا، لديه أوامر من اهللا بأن يفعل ذلكأل

ولن يسمح بمرور اللقمة إال إذا مرت بمراحلها في الفم وتكون قد مضغت وإال فلـن  

  .تمر

 25وهو طريق طوله ) المرىء(عندما يفتح الطريق للقمة الممضوغة تنزل في 

يمرر اللقمة من الفم إلى المعدة بعد أن مرت  سم وهذا الطريق له وظيفة واحدة، أن

  ".البلعوم" والثانية" الشفتين" اللقمة ببوابتين األولى

فلو كان اإلنسـان  . وليس العكس" المعدة" إلى" الفم"هذا الطريق إتجاه واحد من

واقفا أو جالسا أو مستلقيا، أو منكوسا على رأسه فإن اللقمة ستمر من الفـم إلـى   

ذى ـل إن األمر هللا يصدره للمرىء الـراإلنسان بـألمر للقمة، وال أمالمعدة وليس ا

  .اره لزجه تمكن اللقمة من المرور بسهولةـوم بعمله بإفراز عصـيق

كذلك يقوم المرىء بماله من عضالت قابضة وباسطة تعمل بسرعة شديدة غيـر  

اللقمة،  ملحوظة وال محسوسة بحيث تقوم العضلة الباسطة باإلنبساط وذلك من أسفل

بل إن . ومن فوقها تماما تعصر وتضغط العضلة القابضة، ويتم األمر في وقت واحد

.. العضلة تتحول من قابضة لباسطة والعكس كلما مرت اللقمـة بينهـا وتجاوزتهـا   
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وهي بوابة . وهي على فم المعدة 3وهكذا حتى ينتهى دور المرىء عند البوابة رقم 

فتح إال باألمر للقمة ممضوغة، وال تسمح بمرورها إال أيضا مغلقة دائما ليل نهار ال ت

فلو ترك األمر إلـى اإلنسـان   . من إتجاه واحد من المرىء إلى المعدة وليس العكس

لربما نسى هذه البوابة مفتوحة وهو نائم أو وهو يجرى فخرج الطعام مـن المعـدة   

  .هوعاد إلى المرىء فخرج من الفم أو دخل من طريق النفس ومات من فور

ذلـك  " المعـدة " نزلت إلى المطحن واسمه )3(فإذا مرت اللقمة من البوابة رقم 

ارة تعمل على إذابة وتحليـل  ـرز عصـيه أنسجة تفـالعضو الذى يفرز ويطحن، فف

والمعدة في ذلـك أشـبه   . باقى المواد" هضم" بعض المواد ونسيج آخر يقوم بطحن

غدد المعدة فأشد وأغلظ حتـى إنهـا    أما. غير أن إفراز غدد الفم أرق وألطف. بالفم

لتذيب أى طعام مهما غلظ وصلب، كما تفعل معدة العصافير الرقيقة وغيرهـا مـن   

ورغم ذلك فإن عصارة المعدة هذه التى تذيب أى . الطيور بهضم أشد الحبوب صالبة

  .لحم وأى طعام ال تذيب لحم المعدة ذاته، ألنه مؤتمر بأمر اهللا

ليمر الطعام من المعـدة   )4(ة بالمعدة تفتح البوابة رقم وبعد أن يتم هضم اللقم

بوصة ويمكث الطعام هنا حيناً  12وطوله " اإلثنى عشر" متجها إلى مكان آخر يسمى

) العصـارة الصـفراوية  (من الوقت ليتلقى عصارتان عليه، واحدة تأتيه من الكبـد  

المواد الدهنية وأيضا وهنا تتحلل ) العصارة البنكرياسية(وأخرى تأتيه من البنكرياس 

  . المواد النشوية والبروتينية

ثم بعد ذلك، وبعد إنتهاء اإلفراز والخلط والتحلل في اإلثنى عشر تفـتح البوابـة    

وهي امعاء طويلة وطريق جـدير  . ليمر الطعام المهضوم إلى األمعاء الدقيقة 5رقم 

قدم  20نه طريق طوله ذلك أ) الداخل فيه مفقود، والخارج منه مولود(بأن يقال عليه 

يمر الطعام المهضوم الذى أصبح سائال رقيقا جدا منه وقد احيط على جوانبه بزوائد 

أصبعية دقيقة تسمى الخمالت تقوم بإمتصاص الغذاء المهضوم هذا لتنقله إلى شبكة 

الدقيقة جدا وهي نوعين شبكة تحتوى علـى سـائل الـدم    ) المواسير(من األوعيه 

وبذلك تكون اللقمة . دموية، وشبكة أخرى تسمى الشبكة اللبنيةوتسمى الشعيرات ال

  .قد إنتقلت من جهاز إلى جهاز، من الجهاز الهضمى إلى الجهاز الدورى أو الدموى

يتم في األمعاء وعبر هذا الطريق الطويل إمتصاص الالزم مـن الطعـام وغيـر    

  ).6(الالزم يترك ليمر إلى األمعاء الغليظة عبر البوابة رقم 
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سم يتم أيضا إفراز عصارة صفراء لتسـهل   180وباألمعاء الغليظة التى طولها 

عملية مرور الطعام الذى جف وغلظ بعد إمتصاص الماء منه في هذا المكان أيضـا  

  .وتنتهى رحلة اللقمة عند هذا الحد

واألخيرة، حتى ينضم إليها جميع أخواتها فـإذا مـا    )7(وتقف عند البوابة رقم 

ا أعطوا إشارة إلى اإلنسان أن يأذن لهم في الخروج وهذه نعمة من اهللا ادراكوا جميع

دور مماثل ومساو تماما .. له دور على هذه البوابة األخيرةأيضا، أن يكون اإلنسان

مع فارق جوهرى أن البوابة األولى تفـتح  " الفم" له من أمر على البوابة األولىلما

" خيرة فال تفتح إال بعيدا عـن كـل النـاس   أمام الناس دون أى حرج أما البوابة األ

  ".الخالء

واإلنسان قد ال يعطى أمرا بفتح هذه البوابة األخيرة إلنشغاله، أو تواجـده بـين   

له لمدة محدودة، وإال فاألمر عواقبه ولكن هذا األمر أعطى. الناس أو ألى أمر أخر

  .وخيمة إن لم يأذن اإلنسان لهذه البوابة بالفتح

ن هذه البوابة تعمل دون دخل نهائيا من اإلنسان وأصبحت كغيرهـا  ولو تخيلنا أ

تفتح وتسمح بالمرور دون إذنه، إنه في هذه الحالـة سـيكون تمامـا    . من البوابات

ولكن كـرم  . كالبهائم التى تخرج في أى مكان وأى وقت وأمام أى مخلوق مهما كان

مر على هذه البوابة، شـرط  اهللا اإلنسان وأنعم عليه وميزه بهذه الميزة أن أعطاه األ

  .أن يصدر األمر خالل وقت محدد ال يتجاوزه

بل أن األمر بلغ حداً عجيباً، إذ تتفرع هذه البوابة األخيرة إلى قسـمين، واحـد   

  .إلخراج الطعام واآلخر إلخراج الماء، مع أن كالهما دخل من بوابة واحدة هي الفم

  .للقمة وأى أمر لك فيهاأرأيت يا بن آدم أى إرادة لك في رحلة هذه ا

  .إن اهللا لم يترك األمر لإلنسان إال إلبتالئه أوال ولتكريمه ثانيا

ولكن هل من الممكن أن نتصور أن جميع هذه البوابات يترك أمرهـا لإلنسـان؟   

وجميع هذه األعضاء يترك شأنها وأمرها له؟ ترى ماذا سيفعل فيها؟ هـل سـيقوم   

  .تحيلمس... بأداء المهمة ثانية واحدة؟

  .نعم هللا األمر من قبل ومن بعد.. لمن األمر إذن؟
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كذلك األمر في الدم وهو يمر برحلة أشق وأدق من رحلة اللقمة وهنا ال يوجد أى 

ال في حركة الدم وال في توقفه، وال في لونـه وال  . دور لإلنسان، من قريب أو بعيد

  .ن ثانية واحدة فسيموتفي كثافته وال في سرعته وال في إتجاهاته، ولو ترك لإلنسا

ء الذى يتنفسه اإلنسان ورحلته األدق واألرق من رحلة اللقمة والـدم  اكذلك الهو

لو ترك اإلنسان أن يقوم بأمر رحلة لنفس واحد من أنفاسه يجريه هو بـأمره مـن   

األنف إلى الحنجرة إلى لسان المزمار إلى القصبة الهوائية، إلى الرئتين فالحويصالت 

ذا النفس بالدم  واستبدال األكسجين بثانى أكسيد الكربون ثم العودة خالل ثم إمتزاج ه

فـي ثانيـة   ) ذهابا وإيابا وعمال وتبـديال (هذه الرحلة مرورا بنفس الطريق كل ذلك 

إذن فاألمر في ذلـك  . واحدة، لو ترك األمر إليه في هذه الثانية لمات فيها دون جدال

  كله لمن؟

اإلنسان في  مسارات ال يعلمها وال يدريها، مـن   وهذه الشهوات التى تتحرك في

  جوع وعطش وشبق لمن األمر فيها؟

وهذه الغرائز التى تتحرك فيه أيضا في مسارات ال يدريها وال يعلمها مـن حـب   

وكره، وغضب وحلم، وفتور وشوق، ورغبة ولهفة، وحسد وحقد وغيـره، وإيثـار   

  ن األمر فيها جميعاً؟واهتمام وال مباالة، لم. وإستئثار، وسعادة وحزن

كنوم ويقظة وحياة وموت، ورؤى وأحالم . وهذه الوظائف والمهام التى تكمن فينا

  وحركة وسكون لمن األمر فيها جميعاً؟

هذا اإلنسجام والتناسق والتعاون الذى يتم بصـورة ال نراهـا وال نشـعرها وال    

والتناسـلى   نحسها بين األجهزة المختلفة كالجهاز الهضـمى والـدورى والتنفسـى   

  الخ من الذى يدبر أمره؟...... والعضلى والعظمى والعصبى والنفسى والجلدى

وهذه الروح التى تسرى في أجسامنا، ال ندرى في أى جزء هي فيـه، أو هـي   

  لمن أمرها؟.. وال ندرى كيف يكون مسارها فيه. خالية منه

  . هذا فينا نحن بنى آدم

ما نعلم نحن وال تفكر كما نفكر نحـن هـي   أما الحيونات التى ال تعقل وال تعلم 

لمن أمرها . وإن كانوا أكثر إنضباطا منا وأكثر أدبا وأكثر عبودية. جميعا أمم أمثالنا
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  جميعا؟

  لمن أمرها؟..الطيور التى تحلق في السماء، وتسبح في الهواء وتهاجر وتعود     

  لمن أمرها؟ ..االسماك التى تعوم في الماء، وتسبح فيه وتهاجر وتعود     

وكيف تكون مساراتها جميعا؟ وأى قانون هو الـذى يحركهـا ويحلقهـا ويسـبحها     

  ويهجرها ويعيدها؟

دارون  أهـو قـانون  أهو قانون نيوتن للجاذبية؟ أهو قانون أينشتاين للنسبية؟     

  للتطور؟

نظرت يوما إلى سرب عظيم من أسراب السمك وهو يسبح في المـاء جماعـة   

دده يبلغ اآلالف، كان يتحرك بنظام وإنسجام وتناغم كأنهم جميعـا  واحدة رغم أن ع

سمكة واحدة يسيرون في تكتل ال تشذ منه سمكه، فال تتأخر وال تتقـدم، وال تقـف   

وحدها، بل السرب العظيم يسير كأنه سمكة واحدة ثم في لحظة واحدة وفي سـرعة  

ون أن تتخلـف  كلمح بالبصر يقفل السرب راجعا دون أن يصطدم بعضه بـبعض ود 

ثم يسير معا وفي لمح البصر ينحرف جميعا يمينا ثم شماال ثم إلى أعلى وإلى . سمكة

ثم يقوم بتشكيالت هندسية جمالية بديعة كثيرة ومتعددة . كل ذلك بحركة واحدة. أسفل

ثم يدور السرب في مسار دائرى تماما للحظات ثم فجـأة  . ومتنوعة في لمح البصر

  .ن مسارهوفي لمح البصر يغير م

وسألت نفسي أي أمر يصدر لهذه اآلالف فتقوم بتنفيذه في لمح البصـر بهـذه   

  الصورة المتنوعة  والبديعة؟

وكيف تتلقى جميعا، وهي آالف، األمر بالسير والتشكيل والحركة، وتنفذه جميعا 

  في لحظة واحدة كلمح بالبصر؟ 

بديع منظم في شكل ومثل ذلك تماما أسراب الطيور في السماء التى تطير بشكل 

مثلث ال يتقدمه إال واحد ثم تتحرك هنا وهناك جميعا في لحظة واحدة ودون أن يشذ 

  .طائر واحد

لمن األمر في ذلك؟ ال يمكن أن يكون هناك طائر يوجه هؤالء وال سمكة توجـه  

  .ولكن األمر كله هللا. أولئك
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ما بينهما،  -3األرض   -2السموات  -1إن جميع الخالئق في األماكن الثالثة  

مفتقرون جميعا إلى اهللا ليدبر أمرها في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة، فـي  

  .الليل والنهار ودون إنقطاع

ـ ـأتى لفظ األمـذلك يـل ـ ـر في القرآن بعدد عجيب ومعجز إذ أن  72ر ـه ذك

  .72= )األماكن الثالثة(3×)ساعة(24رة أى ـم

حركات الكرات " ذا العنوانـبأمر اهللا تحت ه لقد ذكرت ما ذكرت من أمثلة تتحرك

مرة في  72وأن األمر كما ورد . ألبين بأمر اهللا أن هذا وذاك سواء بسواء" السماوية

وفـي األرض  ) للمالئكـة (في السموات . القرآن فهو مقسم على جميع مخلوقات اهللا

  .وما بينهما للكرات السماوية) لجميع الكائنات(

ة تسير بقانون األمر أيضا، وليس الجاذبية وال جرم يؤثر فحركة الكرات السماوي

في جرم وال كرة تجذب كرة، وال تأخذ الكواكب جميعها أمر مـن الشـمس وال مـن    

  .األرض ولكنها جميعا تأتمر بأمر اهللا بما فيها األرض والشمس والقمر

وكل ما في السماء الدنيا من شمس وقمر وكواكب ونجوم إنما تسير بـأمر اهللا  

الذى ال نعرف وسيلته كما أننا لم نعرف وسيلة سير اللقمة والنفس والـدم والنـوم   

والحلم وغيرهم، وكما أننا ال نعرف كيف تتحرك هذه االسراب من االسماك أو الطيور 

فنحن أيضا ال نعرف أسلوب اهللا عز وجل . بهذه الصورة التى نراها، والتي ال نراها

. وال رسـوله . االسلوب في العمل ما لم يقل به اهللاومن قال في هذا . في هذه األمور

وقد سطر ما قال . فقوله باطل، ومردود عليه. نووال علماء المسلمين األثبات المعتبر

  ).19:الزخرف(ستُكْتَب شَهادتُهم ويسَألُونكما قال تعالى

ـ . فالكون أيها السادة المؤمنون ال ينكمش، وال يتمدد ال تعـالى  بل الكون كما ق

رتَقسرٍ  مكُلُّ َأمو)وهو ال يسير بجاذبية نيوتن وال نسبية أينشتاين وإنما ) 3:القمر

  .يسير بأمر اهللا

نُور علَـى نُـور  هي التى تتحكم في الكون بل هناك" مادة مظلمة" وليس هناك
أجمـع الفلكيـون   " الكـون المصـور  " وليس هناك كما قالوا في كتـاب ) 35:النور(

المعاصرون على أن الكون يتسع بإستمرار، واتفقت آراء جميع الفلكيـين علـى أن   

فليس ثم قوة غامضة   "قوة غامضة"الكون يبدأ باستمرار ويفنى باستمرار بينما تخلق
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غات جديدة اوليست هناك فر. بل هناك وهنا اهللا عز وجل الكبير المتعال الخالق العليم

.واستوى على العرشاألمر،  وقُضي ألنه تعالى فرغ من الخلق،

  

* * * * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الضغط الجوي

  

  

  

السابعالباب 
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الضغط اجلوي
  

  

  

  

  

  

  

ن األرض تختلف عن باقي األجرام السماوية فـي أنهـا تحـتفظ    إأريد أن أقول 

باألشياء التي عليها  فأجدنى مخطئاً في هذا التعبير، وفي أن أنسب لألرض ما لم يقل 

  . ال تحتفظ بشي وال عالقة لها بشيء به اهللا وال رسوله، فاألرض

حفظ ن كل ما على األرض يإوعليه فأعتقد أن التعبير األصوب واألسلم أن أقول 

نفالت، كذلك يكون له ثقل ووزن على األرض بخالف ما لو كان العليها من التبديد وا

  .بعيدا عنها

هللا ما لم وأن أقول على ا. أعتقد أن هذه الصيغة تخرجني من أن أقع في محظور

 خاصة ويحيطني الحديث الصحيح الرهيب الذي روى عن رسـول اهللا   ،يقله تعالى
والذي يقول بأن أحدنا يقول الكلمة من سخط اهللا ال يلقى لها باالً تهوى به في النـار  

األرض تحفظ أو تجذب كلمة واحدة ولكنها قد تكـون هـي    نإوكلمة . سبعين خريفا

و الذي أعطـى  ـن اهللا تعالى هإولن يشفع لي أن أقول . الهاوية ونسأل اهللا السالمة

هاتُوا :ر اهللا، فماذا أقول إن قيل ليـلألرض هذه الجاذبية، وأن الجاذبية تعمل بأم

انَكُمهرب)75:القصص.(  
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ِإن عنْدكُم من سلْطَانٍ بِهذَا َأتَقُولُـون علَـى اللَّـه مـا ال تَعلَمـون     أو قيل لي
  ).68:يونس(

فليس لدى دليل من علم أو هدى أو كتاب منير، وليس هو اكتشاف فنقول ثبـت  

ن أهل الكرة األرضية حتى أن يعـرف الجاذبيـة،   ـككشف علمي ألنه لم يفلح أحد م

  .وليس فقط معرفة كنهها، بل أي شيء عنها. وذلك ألن أحدا لم يعرفها

ننا نعـرف  إ. القول بأنها تجذب ه بأعيننا من حال األرض ينافياكذلك فإن ما نر

نها تنفر من باطنها البراكين التي تقذف بحمم وصخور إلى عنان السماء بعدة َأعنها 

كيلو مترات، وتنفر المياه فتتدفق عدة أمتار في السماء، وتنفر البترول، وغيره كما 

أنه ينفر في كل لحظة وفي كل مكان النبات الذي يخرج مـن األرض، مـن باطنهـا    

عد منها النبت  الصغير، الرقيق ليبلغ عدة أمتار في السـماء، وداخـل سـيقان    ويص

  .النبات يصعد الماء وال تجذبه األرض إليها

  هذه الجاذبية؟  نأين إذ

  .بعضهم يقول في مركز األرض، وآخرون يقولون هي كل األرض

هل الجاذبية حجارة كالمغناطيس؟ ولكن المغناطيس كما نعـرف ال يجـذب كـل     

وما يحدث أن كل ما على األرض مرتبط بها من كائنات حية إلى ميـاه إلـى    شيء،

  فهل المغناطيس يجذب كل هذا؟أحجار وتراب، إلى عقارات ومنقوالت،

أيا ما كان األمر فإننا نالحظ بالفعل أننا إذا تركنا شيئا سقط علـى األرض، وقـد   

وال . نطـاق األرض رأينا أن رجال الفضاء يسبحون في السماء عندما يخرجون من 

  أال يعتبر كل ذلك دليل الجاذبية؟. تكاد تلمس أقدامهم سطح القمر وهم يسيرون عليه

ـ  ون ألشـياء األرض  ـنعم يحدث ذلك في األرض من سقوط األشياء عليها، ويك

وزن حسب ثقلها، بينما ال تسقط األشياء خارج نطاق األرض وال يكون ألي شـيء  

لماذا ال يكون نتيجة ضغط . لوجود جاذبية من أسفلنا وزن، ولكن لماذا نعتبر أن ذلك

  من فوقنا وليس جذبا من تحتنا؟ 

إننا إذ نقول ذلك نصحح األوضاع الخاطئة المفهومة عن الكون نتيجـة معـارف   

وعلوم إلحادية لهذا العصر، علوم تريد أن تقنع الناس بأن الكون ليس محكوما مـن  

فاألرض محكومة من . أي يحكم نفسه بنفسه فوقه أي من اهللا، بل محكوم من داخله،
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داخلها، والمجموعة الشمسية كذلك أيضا، وهي محكومة من داخلها بجذب الشـمس  

لها وباقي النجوم والمجرات محكومة أيضا من داخلها بالشد الجذبوي لكتل النجـوم  

ورغم أنهم اكتشفوا أن هذه النجوم ال يكفي الموجـود منهـا    . الموجودة في السماء

ن ـبما يعنى نقض نظريتهم م. من قوة الشد هذه المطلوبة لتحريك الكون% 1نتاج إل

  . ا على انتقادها أو مجرد التفكير في ذلكءوأساسها، إال أنهم لم يجر

وإنمـا  . فهي ال تجذب ألنه ليس لألرض أي فعـل فما يحدث لألرض ليس جذبا،

ا ما علمنا أن اهللا هـو  تحدث هذه الظواهر نتيجة ضغط من خارج األرض عليها، فإذ

علمنا أن ما يحدث لألرض مـن  ) 18:األنعام(وهو الْقَاهر فَوقَ عبادهالعلي األعلى

  .تحكم لما عليها إنما يحدث من فوقها ال من تحتها، من خارجها ال من داخلها

ولماذا يحدث ذلك لألرض فقط دون كل ما في الكون من أجرام؟ أليس اهللا فـوق  

  ء؟ فلماذا ال يكون لكل الكواكب والقمر وباقي األجرام ما لألرض؟كل شي

إن ذلك ال يكون ألنه ليس على هذه األجرام حياة وال خالئق وال بحار وال : نقول

فاألرض أيضا متميزة عن كل األجرام . جبال وال أنهار وال أشياء كالتي على األرض

من اهللا تعالى فـي العنايـة،   فميزت بأسلوب خاص . السماوية بوجود مخلوقات فيها

وأن كل شيء في هذا الملكوت مفتقر إلـى اهللا  . وإن كانت عنايته لكل ذرة في الكون

ـ . قائم به  اًوهذا الفهم ليس جديدا على اإلنسان نعمل على إثباته بل قد كان ذلك فهم

لبنى آدم حتى بداية عصر اإللحاد، حتى مشركي العرب الـذين كـان القـرآن     اًسائد

بالكفر والشرك وأنزل إليهم رسوال من أنفسهم كانوا يعتقدون هذه العقيدة في  يصفهم

اهللا وأنه تعالى الذي يقوم على خلقه ويحكم الملك والملكوت بتدبيره وتصريفه يقول 

ـ :تعالى رِج قُْل من يرزقُكُم من السماء واألرضِ َأمن يملك السمع واألبصار ومن يخْ

الْحي من الْميت ويخْرِج الْميتَ من الْحي ومن يدبر األمر فَسيقُولُون اللَّه فَقُـْل َأفَـال   

تَتَّقُون)31:يونس.(  

ثُـم  ) 5:السـجدة (يدبر األمر من السـماء الى يدبر األمر من فوقناـوهو تع

لَى الْعى عتَواسراألم ربدشِ ير)3:يونس.(  

نحن إذا مثبتون على األرض فال ننفلت منها، وذلك من أمـر اهللا، ولـيس مـن    

  .األرض، ومن فوقنا ال من تحتنا

أم أنه سر من أسراره تعـالى، أو  . كيف يتم هذا األمر: ولكن هل أخبر اهللا تعالى
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  .را وال غيباوليس هذا س. غيب من  الغيوب؟ نعم أخبرنا تعالى عن ذلك

َأمن يهديكُم فـي  فكما أخبرنا تعالى أنه هو الذي يهدينا في ظلمات البر والبحر

وهو الَّـذي  فقد أخبرنا تعالى بوسيلة هذه الهدية). 63:النمل(ظُلُمات الْبر والْبحرِ

رالْب اتي ظُلُما فوا بِهتَدِلتَه ومالنُّج َل لَكُمعرِ جحالْبو)وكـذلك أخبرنـا   ). 97:األنعام

  .تعالى بأسلوبه في العمل في شأن األرض، وبتفصيل دقيق

  التمكين في األرض

ال يمكن أن نجد كلمة تعبر عن وضعنا في األرض بهذه الظواهر التى نفتقدها في 

ـ " نيالتمك" غيرها أفضل من هذه الكلمة ة ال الجذب، وال الشد وال الضغط فهذه الكلم

هي األجمل، والتي تعطى المعنى الصحيح، وهي كلمة فيها عـز وسـيادة وتكـريم    

  .لإلنسان أفضل وأشرف بكثير من غيرها من الكلمات التي تنقص من قدره

في سورة األعراف وهي أطول سور القرآن بعد سورة البقرة من حيـث عـدد   

األرض  ، موضوعها األساسي رحلـة اإلنسـان فـي   مائتان وست آياتاآليات فهي 

وبعد المقدمة لهذه السورة بدأ رب العزة الحديث عن هذه الرحلة . وتكذيبه بآيات اهللا

من بدايتها إلى نهايتها  وقد كانت بداية سرد هذه الرحلة من اآلية العاشـرة التـي   

شْـكُرون ولَقَد مكَّنَّاكُم في األرضِ وجعلْنَا لَكُم فيها معايشَ قَليال مـا تَ : تنص على
  ).10:األعراف(

لقد جاءت هذه اآلية في مكانها المناسب من السور التي تتحـدث عـن سـيرة    

فكان من المناسب أن . اإلنسان عموما ورحلته على األرض منذ آدم إلي قيام الساعة

وهذا هو المعنى الصحيح لحالنا في ). التمكين(تبدأ الرحلة بذكر هذه النعمة العظمى 

ثم في التمكين إشارة . واألشرف لناوهو األكرم. نذوبومكنون ال مجاألرض فنحن م

بون، فماذا يجذبنا سـوى وهـم فـي    وإلي الذي مكننا سبحانه وتعالى، أما أننا مجذ

  . عقولنا

وهذا الخطاب للناس عموما، فهو تعالى يمتن عليهم بأن مكـنهم فـي األرض،   

وحتى نعرف قيمة هذا . لى تمكينابنفس المعنى الذي ننسبه اآلن للجاذبية، يسميه تعا

التمكين ننظر في أمر أهل الفلك ورجال الفضاء كم تكبدوا من خسائر وكـم تكلفـت   

دولهم من أموال طائلة ليقفوا دقائق معدودة على سطح القمر، وقد فعلوا ذلـك دون  

أن يمكنوا إذ تم األمر على عجل ووجل وكانوا يسبحون فوقه سباحة ولـيس سـيرا   
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وذلك كان ألن اهللا تعالى لم يمكنا فـي القمـر وال   . ي نسيره على األرضعاديا كالذ

  .غيره، وإنما هو تعالى مكننا فقط في األرض

وهذا النوع من التمكين عام لكل الناس، وذكر التمكين لإلنسان ألنه هو المعنـي  

  .في هذه األرض وهو المخاطب وباقي الكائنات مسخرة له

  .ن، تمكين خاص، وتمكين خاص جدان من التمكيان آخراوهناك نوع

أما التمكين الخاص فهو تمكينه تعالى لفئة معينة من الناس، يمكنهم في جـزء  

عل ذلـك مكافـأة لهـم    ـهو تعالى قد يفـمعين من األرض تمكين جزاء أو ابتالء، ف

) 6:القصص(ونُمكِّن لَهم في األرضِلحسن عملهم كما فعل تعالى مع بنى إسرائيل

وقـد يكـون ذلـك ابـتالء     ) 57:القصص(َأولَم نُمكِّن لَهم حرما آمنًاع قريش وم

  . فهذا تمكين خاص لفئة خاصة وعلى مكان خاص. واختبار

ثم هناك تمكين خاص جدا بخالف التمكين العام الـذي يكـون لعمـوم النـاس،     

سلطان والنفـوذ  فهو تمكين لواحد فقط تمكين بال. والتمكين الخاص الذي يكون لفئة

ومع ذي القرنينوكَذَِلك مكَّنَّا ِليوسفَ في األرضِكما فعل تعالى مع سورة يوسف
  ).84:الكهف(ِإنَّا مكَّنَّا لَه في األرضِ

ونحن جميعا ممكنين في األرض، ومسيطرين عليها، ومتحكمين فيها ومتمكنـين  

وهـي   ولَقَدلتأكيد، يفهم من الكلمةمنها، وقد ورد هذا التمكين بصيغ عديدة من ا

ورغم كل ذلك فقد نسخت . مكونة من صيغ التأكيد الواو، والالم، وقد، وأسلوب القسم

ولو كان األمر بيد المسلمين لحرفوهـا  . هذه اآلية اآلن من القرآن وتركت تالوة فقط

العلماء أو وندر من ). قانون الجاذبية لنيوتن(عن موضعها وألتوا بآية أخرى تقول 

ومعظمهم يعلم . الدارسين الباحثين الذين يعرفون أننا ممكنون في األرض بنعمة اهللا

تماما أننا محكومون بقانون الجاذبية لنيوتن، أما الطلبة والتالميذ في المدارس وكل 

ويعرفون جيـدا   في األرضِ مكَّنَّاكُمولَقَد المثقفين فال يسمعون أبدا عن هذا القانون

ننا نتحرك بالجاذبية وهي من صنع اهللا إولمن يقول ) الجاذبية لنيوتن(القانون اآلخر 

وقدرته، فإنهم فضال عن وصفهم هللا بصفة لم يصف بها نفسه ولم يصفه رسوله بها 

فإن األمر أيضا ينطوي علـى اخـتالف كبيـر بـين التمكـين      ) الجاذب(وهي صفة 

مكنون في األرض فقط، بينما ينص نيـوتن  إذ ينص اهللا تعالى على أننا م. والجاذبية

على أن الجاذبية ليست فقط في األرض وإنما هي بين كل جسيم من الجسيمات فـي  
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الكون وجسيم آخر قوة تجاذب، تتناسب طرديا مع كتلتهما وعكسيا مع مربع المسافة 

ة بل إن الجاذبية عام. وعلى ذلك فلم يقتصر األمر على األرض كما يقرر اهللا. بينهما

  .في كل الكون طبقا لما قرر نيوتن

عتمد قانون نيوتن وأصبح هو األساس الذي يدرس للناس، تركت آيـة  اوبينما 

وأغرب مـا  . التمكين ليتبرك بها في التالوة أو يتعبد بها في الصالة وليس غير ذلك

ما هي الجاذبية، تماما كما ال يعرف أهـل األرض  : في األمر أن نيوتن ذاته ال يعرف

  .عا اآلن دليال واحدا على دوران األرضجمي

  خصائص األرض في القرآن
كوكـب مـن كواكـب المجموعـة     :" يعرف الفلكيون والجغرافيون األرض بأنها

تدور حول الشمس كغيرهـا مـن الكواكـب،    . الشمسية ليست أكبرهم وال أصغرهم

حـول   كما أنهـا تـدور  . ترتيبها بينهم الثالث بعداً عن الشمس بعد عطارد والزهرة

هذا هو ". ساعة وهي كمثرية الشكل حسب آخر إشعار للتجريبيين 24نفسها مرة كل 

  .تعريفهم لألرض وهو تعريف متفق عليه اآلن

وأعتذر في أن أخالف تأسفا على حال البشرية التي أصبحت على أبواب القيامـة  

  : لأما التعريف الذي نراه لألرض فنقو. ولم تعرف حقيقة األرض التي تعيش فيها

  : نها مركز الكون تعلوها سبع سموات طباقاً مكونة من ثالث عناصر هيإ

. وأن جميع ما في السماء يدور حول األرض كل يـوم مـرة  . يابس، ماء، هواء

  .وأنها خلقت مع السماء من مادة واحدة. وأنها مستديرة الشكل تماما مثبتة بالجبال

لتعريف األول وال يلتقي معه إال والذي يختلف تماما مع ا. هذا هو تعريفنا لألرض

فهي كرة من الماء بها بقعة : إذا فمكونات األرض والتي تميزها عن غيرهافي االسم 

هذه الثالثة هـي التـي   . ويحيط باليابس والماء الهواء. حجمها 4/1يابسة حوالي 

باجتماعها تسمى األرض أرضا، ولو فقدت عنصراً منها ال تسمى كـذلك وال تعتبـر   

ولعل أهمها على اإلطالق هو الهواء إن رتبنا هذه العناصر وإن كانت جميعـاً   أرضاً

  .مهمة بحيث لو فقد عنصر من هذه العناصر لفقدت األرض معناها

عند ) على(وليس  فيينفرد القرآن عن كل الكتب بالحديث عن األرض بالحرف

فـي  ومعنـى   م فـي األرضِ ولَقَد مكَّنَّاكُكقوله تعالى. الحديث عن السير والحركة
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هنا لها مـدلول أبعـد    فيغير أن) على األرض(هو المتبادر في األذهان  األرضِ

  .في األرضِمرة ذكرت  220مرة منها  460فقد ذكرت األرض . وأعمق وأدق

  :وذلك إذا كان الحديث عن الحركة أو السير كقوله تعالى

ِضي األروا فيرقُْل س)69:لالنم(احرضِ مي األرشِ فال تَمو)18:لقمان(
فَمن يملك من اللَّه شَيًئا ِإن َأراد َأن يهلك الْمسيح ابن مريم وُأمه ومـن فـي األرضِ   

ـ  )17:المائدة(جميعا )36:بقـرة ال(ى حـينٍ ـَولَكُم في األرضِ مستَقَر ومتَـاع ِإل

رِفُ عَأصقّـَسرِ الْحضِ بِغَيي األرف ونرتَكَبي يني الَّذاتآي ن)146:األعراف(  ـوه

علـى  (ولو قلنا نحن ذلك لقلنـا  .. وهكذا) 22:يونس(الَّذي يسيركُم في الْبر والْبحرِ

تمشى علـى األرض  قل سيروا على األرض، ولكم على األرض مستقر وال ) األرض

فإن هذا يدل على أننا بالفعل داخـل   في األرضِأما أن يقول القرآن. الخ... مرحا

  .األرض وليس فوقها

فإن كنا نسير فـي البـر    هو الَّذي يسيركُم في الْبر والْبحر:وعندما يقول تعالى

ين الماء والهـواء وفـي   فنحن بين اليابس والهواء وإن كنا نسير في البحر فنحن ب

  .الهواء: هما نحن في األرض، فالعامل المشترك هنا هوليك

فالهواء هو الذي يمكننا في األرض بضغطه اللطيف الرقيق في السكون والحركة 

ولو كان األمر جذبا من أسـفل   -إن جاز التعبير  -أى هو أسلوب اهللا في التمكين 

  .ألرض كفاحالوجدنا صعوبة ومشقة ولكانت الحركة على ا

  بين السماء واألرض 

الهواء عنصر أساسي لألرض، ومع ذلك فإننا ال نسـتطيع أن نعتبـر المسـاحة    

المكانية التي يشغلها الهواء منطقة خاصة باألرض بحيث لو أردنا حسـاب محـيط   

  ". الغالف الجوى" األرض لحسبناه من فوق المنطقة التي يشغلها الهواء والتي تسمى

ف رغم أنه عنصر األرض الثالث ودليل ذلك الواضح أننا إذا سرنا ولكن هذا الغال

، وال يعنى ذلك إال أننا نعتبر الغالف الجوى مكمال في األرضِأومشينا فإنما نمشى 

لعناصر األرض فإن آيات القرآن تخبر بأن هذه المنطقة هي أيضا تابعة للسماء كما 

َألَم يروا ِإلَى الطَّيرِ مسخَّرات في جو ى هي تابعة لألرض وذلك عندما نقرأ قوله تعال

ِإال اللَّه نكُهسما يم اءمالس)هذه والتي لم تأت في القرآن ) الجو(فكلمة ) 79:النحل
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إال مرة واحدة هي هذه، تعنى أن الغالف الهوائي أو الغالف الجوى هو جـزء تـابع   

  .للسماء ألن الطير يطير في الهواء

والماء ينزل من منطقة ) 17:الرعد(َأنزَل من السماء ماءوعندما يقول تعالى

كـذلك  . فهذا يعنى أيضا أنها تابعة للسماء. الغالف الجوى بل من أدناها من األرض

معنى السماء في اللغة يعنى ذلك ألن السماء هي ممدود الفتق مـن سـطح األرض   

ماذا يعنـى  ".كل ما عالك فهو سماك:" ويقولون. دنياحتى السماء ال) البر أو البحر(

  هذا؟

وال يعنى هذا إال . ومرة من السماء. القرآن يعتبر الغالف الجوى مرة من األرض

بل إن القـرآن أعلـن ذلـك    . بين السماء واألرضترك أن الغالف الجوى جزء مش

خْـتالف اللَّيـلِ والنَّهـارِ   ِإن في خَلْق السـموات واألرضِ وا :صراحة فقال تعالى
وتَصرِيف الرياحِ والسحابِ الْمسـخَّرِ بـين السـماء    إلى قوله تعالى) 164:البقرة(

لُونقعمٍ يِلقَو اتضِ آلياألرو)164:البقرة.(  

في الغـالف الجـوى أو بـين السـماء      انومصرف انفالرياح والسحاب مسخر

  .واألرض

لـو قلنـا   . منطقة مشتركة بـين السـماء واألرض  الجوىذلك فالغالف وعلى

نهـــا تابعـة لألرض لصح قولنا، ولو قلنا منطقة تابعة للسماء، لصح أيضا لكن إ

) الحيز المكاني(فللسماء منها . الحالتين ليست التبعية خالصة لواحدة منهما تافي كل

).الهواء الذي يشغلها(ولألرض منها 
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  هنا صورة

  

  

  

  

  

  ما هي مكونات الغالف الجوى؟

الـريح  : يتكون الغالف الجوى في نظريتنا هذه من عنصرين اثنين هامين همـا 

وما ثبت فـي األذهـان   . على أساس العرف) الهواء(والشمس ونحن نستعمل كلمة 

معنى أدق مما فـي أذهاننـا، إذ   لكن لهذه الكلمة في القرآن . الهواء: بتسمية الريح

وهذا هو المفهوم مـن قولـه   . الفضاء، والفراغ، والخواء: يعنى الهواء في القرآن

وال تَحسبن اللَّه غَافال عما يعمُل الظَّاِلمون ِإنَّما يَؤخِّرهم ِليومٍ تَشْـخَص فيـه   : تعالى

رتَد ِإلَيهِم طَـرفُهم وَأفِْئـدتُهم هـواء   ـَرءوسهِم ال ي مهطعين مقْنعي)42(ُاألبصار
ولم تأت كلمة هواء في القرآن كله إال في هذه اآلية وهي هنا بمعنى ). 43:إبراهيم(

  .الفضاء

  ما مسافة الغالف الجوى؟

لذلك فـنحن  . ن يفتقد اسمه ومعناهان العنصرافالغالف الجوى لو تخلف منه هذ

عن طريق حسـاب ارتفـاع   ) الريح(يع أن نحسب المسافة التي يشغلها الهواء نستط

ألنه حيث تكون أشعة الشمس . أشعة الشمس على أبعد مسافة تصل إليها من األرض
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كون الريح التي تعمل مع الشمس على تهيئة المناخ المناسـب علـى كـل الكـرة     ت

ألرضية بمعدل واحـد ال  األرضية، إذ بدون الريح ستكون أشعة الشمس على الكرة ا

تماما كما حدث على القمر وباقي الكواكب وكمـا  . فرق بين خط االستواء والقطبين

. يحدث في الفضاء الخارجي عن الغالف الجوى تكون درجة حرارة الشمس واحـدة 

قوم تلطف منها بعد إذ تنكسر عليه وتي تالريح ال هىإنما الذي يوزعها على األرض 

  .يعها على بقاع األرض المختلفةالريح بتشتيتها وتوز

وهـو  ( أن الغالف الجوى يرتفع فوق سطح البحـر   -واهللا أعلم  -لذلك نرى 

 75,22والمـدار الشمسـي   . بمقدار مدار) المقياس الرتفاعات تضاريس األرض 

حيـث الدرجـة   (120× 22.75درجة وعلى ذلك تكون المسافة بـالكيلو متـرات   

  ).كم 120المساحية لألرض 

درجة في كـل اتجـاه    90كننا تصور ذلك إذا عرفنا أن الشمس توزع أشعتها ويم

فإذا كانت الشمس على خط االستواء وقت الظهيرة بالنسبة ألفريقيا مثال . على األرض

تماما، وال يظهر شعاعها بعد نقطـة   90فإن شعاعها يصل إلى القطبين أي إلى درجة 

ثـم يتحـرك   . غربـاً  70شرقاً و 110كذلك يصل شعاعها شرقا إلى خط طول . القطب

ويتحرك شماال وجنوبا مع تحرك . ع شروق الشمس وغروبهاـالشعاع شرقا وغربا م

  .الشمس بين المدارين

 22.75نرى الشمس على مدار الجدي الذي عند خـط عـرض   ) 1(ففي الشكل 

جنوب االستواء فنجد األشعة قد تقلصت من المنطقة القطبية الشمالية بنفس الدرجات 

  .وزادت بعد القطب الشمالي بنفس الدرجات أيضا

درجة في كل  90تكون الشمس على خط االستواء فتصل أشعتها ) 2(وفي الشكل 

.حيث يتساوى الليل والنهار) الربيعي والخريفي(اتجاه  وهذا هو وقت االعتدالين 

عندما تكون الشمس على مدار السرطان تنسحب أشـعتها مـن   ) 3(وفي الشكل 

. عرض جنوب االستواء 67.25لجنوبي حتى يقف انسحابها عند خط عرض القطب ا

والباقي من التسعين درجة يزاد على النصف الشمالي، كما حدث قبـل ذلـك علـى    

  .أي بمقدار مدار 22.75لزيادة هي النصف الجنوبي وهذه ا

كم حول األرض وهـي أيضـا    2730وهذه المسافة هي التي يصل إليها الريح 

وهي التي يحدث فيها كـل شـيء متعلـق    . يصل إليها شعاع الشمس المسافة التي
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باألرض ففي الغالف الجوى يتم توزيع أشعة الشمس وحرارتها بالريح، وفيـه يـتم   

تكوين السحاب وتسخيره فيه، وفيه يكون خط الحفظ، وجميع الظواهر المناخية مـن  

هر الطقـس  سحاب ومطر ورياح وعواصف وجبال البرد وبرد وما إلى ذلك من ظوا

المقسم إلى طبقات كل طبقة منها عدة كيلو . فجميعها يحدث في داخل الغالف الجوى

مترات وأعتقد أن هذه الطبقات عددها سبعة بعضها فوق بعض، لكـل طبقـة منهـا    

  .خصائص ويتم فيها أعمال متعلقة باألرض وسكانها
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  األرض محفوظة

وليس من أسمائه وال مـن  ) الحافظ(و) الحفيظ(ز وجل وصفاته من أسماء اهللا ع

، وهذا االسم من مستلزمات قيامه عز وجل على السموات واألرض )الجاذب(صفاته 

فهو تعالى قيوم عليها، وهو تعالى حافظ لهما وحفيظ عليهما بل إنه تعالى كما وصفه 

  :يعقوب في قوله

حَأر وهظًا وافح رخَي فَاللَّهينماحالر م)64:يوسف.(  

وربك علَى كُـلِّ شَـيء حفـيظٌ   :وكل شيء في هذا الكون محفوظ باهللا تعالى
فالسموات محفوظة، واألرض محفوظة  واألنفس محفوظـة، واألعمـال   ) 21:سبأ(

محفوظة، واألجساد التي تأكلها األرض ال تضيع بل كل ما يذهب في األرض وتأكلـه  

  .معلوم عند اهللا، محفوظ مقداره ومكانه في كتاب اهللا الحفيظ األجساد

)20:البقـرة (وربك علَى كُلِّ شَيء حفـيظٌ فاألرض محفوظة طبقا لقوله تعالى 
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ينماحالر محَأر وهظًا وافح رخَي فَاللَّهولقوله تعالىيلالْع وها ومفْظُهح هُئودال يو 

يمظالْع)أي ال يصعب عليه حفظ السموات واألرض وال يثقل عليه هذا ) 255:البقرة

  .األمر

الذي يحفظ ما . وحفظ األرض بغالفها الجوى. وكل شيء على األرض محفوظ     

عليها من أن يتبدد في الفضاء، ويحفظ األرض أيضا من أن ينزل إليها ما يفسد فيها 

يحفظ األرض من كل ما يدور أو ينطلق في الفضاء سواء أو يفسدها فالغالف الجوى 

  .، أو غير ذلكاً، أو كسفاًشمسية، أو شهب اًكان هذا رياحأ

فالسماء أيضا محفوظة ) 32:األنبياء(ظاًوجعلْنَا السماء سقْفًا محفُويقول تعالى

جوى محفوظة والسماء بغالفها ال. من أن ينال منها ومن أسرارها أي  شيطان فيرجم

بحيث يرد هذا الغالف أي شيء يصعد من األرض ما عدا المالئكة والـدعاء، ومـا   

سوى ذلك مما يصعد من األرض فإنه يرجع إليها مرة أخرى وهذا بالتحديد ما فسره 

نيوتن بالجاذبية عندما شاهد سقوط التفاحة وبالتالي علل سقوط األشياء على األرض 

أن هذا األمر لم يتم بفعل األرض وإنمـا يـتم بفعـل     بأن في األرض جاذبية، والحق

)11(ِوالسماء ذَات الرجع:السماء أي الغالف الجوى الذي في السماء يقول تعالى

  ). الطارق(واألرضِ ذَات الصدعِ

فسقوط األشياء على األرض ينص القرآن أنهـا بسـبب مـن السـماء ال مـن      

ـ ـنا هاألرض، والمقصود بالسماء ه ـ ـو الغ ـ ـالف الج ذي فيهـا، كمـا   ـوى ال

فالمـاء ينـزل    ).48:الفرقـان (وَأنزلْنَا من السـماء مـاء طَهـورا   �يقول تعالى

واآليـة هنـا عامـة    . من السحاب الذي في السماء وهو أيضا في الغالف الجـوى 

فهي إذن ترجع ما يصعد من األرض مـرة أخـرى وذلـك طبقـا لقـانون الحفـظ       

وإال لتفلت كل شـيء مـن األرض لـوال أن كـل مـا يصـعد بخفتـه، أو         اإللهي

بالقذف، أو بالنبع أو بالبخر أو باإلثارة يعود إلـى األرض مـرة أخـرى، فـتحفظ     

  . محتويات األرض من التفلت في الفضاء

وعلى ذلك فكل محتويات األرض التي تصـعد بفعـل اإلنسـان أو منهـا هـي      

أو أدخنـة، أبخـرة، روائـح، أصـوات،     غـازات،  . ترجعها السماء مـرة أخـرى  

غبار، نار، صخور، مياه، حتى أرواح المـوتى أو النـائمين تعـود بعـدما تصـعد      

أعيدوها إلى األرض مرة أخرى فـإني قـد كتبـت علـيهم     : إلى السماء فيقال  لها
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منذ أن خلقتهم، أنـى منهـا خلقـتهم، وفيهـا أعيـدهم، ومنهـا أخـرجهم تـارة         

  .ساءلة في القبر ثم تذهب بعد ذلك إلى مستقرهافتعود مرة أخرى للم. أخرى

ل هي كما قال تعالى تنصدع، وإن لم يـأت األمـر   ـأما األرض فإنها ال تجذب ب

بصيغة فعل لألرض، تأكيداً لما قلناه أن األرض ال يصدر منها أي فعل فقـال تعـالى    

ِعدالص ضِ ذَاتاألرو  لفأس  -هكذا ذللت ألنها  -أي أنها قابلة ألن تتشقق وتتفتح

فهي قابلة بنعمة اهللا ألن تنصدع سواء  .المزارع أو لزهرة رقيقة تريد أن تخرج منها

بتأثير من فوقها كما يفعل العاملون والمزارعون والبناءون وكل ما يفعله بنـو آدم  

باألرض فهي تنصدع لهم، أو كان بتأثير من داخلها حيث يخـرج الـزرع والمـاء    

أما أنها تجذب . ن والزالزل، فاألرض تنصدع بأمر اهللا لهذه األموروالبترول والبراكي

ولو كانت األرض تجذب مـا اسـتطاع أن   . أو تشد أو تفعل أي شيء فليس ذلك لها

  .يخرج منها شيء مما ذكرنا

ورجع السماء هذا، هو رجع الغالف الجوى فالغالف يمثل سقف الكرة األرضـية  

شياء في حاويات، ومعلبات، ونؤكـد غلقهـا أو   ليحفظ محتوياتها كما نحفظ نحن األ

فهكذا الغالف الجوى يحفظ ويغلـف  . تغطيتها ليحفظ ما بالداخل من التلف أو الضياع

ويحوى ويغطى األرض بكل محتوياتها فال يضيع ما بداخلها ويتفلت، أو ينفلت، كذلك 

ـ  رى يحفظها من فوقها، وهو دور السقف، وذلك ألن السماء تحتوى على أشياء أخ

  .خطيرة غير الزينة

حيث يعتبرون من أكثر . هذه األشياء األخرى هي التي تُحير الفلكيين والطبيعيين

  :األمور غرابة في السماء حتى يعتبرونه لغزا ليس له حل، األشعة الكونية فيقولون

إن أخطر ما يواجه اإلنسان في الفضاء وهو يحاول الصعود في السماء األشـعة  

هذه األشعة مختلفة األشكال واألحجـام تبـدأ مـن    . لئ بها السماءالكونية التي تمت

جسيمات ذرية معظمها من البروتونات الطليقة وتأتى من بعيد جداً وال يعلـم أحـد   

. مصدرها وال كيف تتكون، وال كيف تنطلق خاصة وهي تنطلق بسرعة كبيرة جـداً 

ن مكان غير معلوم وهناك أيضا حجارة تتفاوت في أحجامها تقذف أيضا من السماء م

  .في اتجاه األرض

لكن أحدا من . هذه األشياء التي تحير الفلكيون فيها مفسرة ومفصلة في القرآن

نا لم يتعودوا أن يقـدموا  ءألن علما. علماء المسلمين لم يفصح عنها لعلماء الغرب
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م إنهم ينتظرون أوالً أن يقول األسياد المتبوعون قوله. بين يدي أهل الغرب وعلمائه

  .أما قبل ذلك فليس من األدب واللياقة فلكل مقام معلوم. وبعد ذلك يأتي دور األتباع

ودون أن أستأذن سأتجرأ وأقدم حلوال لهذه األلغاز وإجابات لألسئلة المحيرة مع 

أنني واحد من األتباع، فرد مـن  : علمي أن السادة لن يأخذوا بمقالتي ألمرين أولهما

  .أنني أستدل بكلمات اهللا: وثانيهما. الشعوب المقهورة المتخلفة

  .ال ضير: ولكن

إن بالسماء أيها السادة أشياء أخرى غير األجرام السماوية التـي هـي زينـة    

أشـياء يسـميها   . أشياء أخرى تبدأ بالفيروسات وتنتهـي بالشـهب  : للسماء الدنيا

  .الرجز، والكسف، والحسبان، والحجارة، والحاصب، والشهب: رآنـالق

شياء أخبر القرآن أنها موجودة في السماء، وأن اهللا تعالى جعلها تـدور  هذه األ

  .يشاءن حول األرض ليصيب بها من يشاء ويصرفها عم

فكثير من األمراض التي تصيب النفس أو تصيب الزرع أو الضرع إنمـا تكـون   

فأما الميكروب فيأتي من األرض وأما الفيروس فيأتي  ".مكروب "أو" يروسف بسبب

فََأنزلْنَا علَى الَّذين ظَلَموا رِجزا من السـماء وهو ما أخبر عنه تعالى. سماءمن ال
فسره علماء التفسير بمعنى العذاب، وفصله آخرون بأنه الطاعون كمـا  ) 59:البقرة(

وأخرج مسلم وغيره من حديث أسامة بن زيد ومسعد بن مالك . سعيد بن جبير: قال

وإن هذا الطاعون رجز؟ وبقية عذاب من " قال رسول اهللا : اوخزيمة بن ثابت قالو

عذب به أناس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها فال تخرجوا منها، وإذا بلغكم أنه 

  ".بأرض فال تدخلوها

وِإن يروا كسفًا مـن السـماء سـاقطًا    :قطع من السماء يقول تعالى: والكسف

رم ابحقُولُوا سيكُوم)44:الطور (   هِملَـيطْ عـقنُس َأو ضاألر فْ بِهِمنَشَْأ نَخْس ِإن

اءمالس نفًا مسك)كما يقول تعـالى : وفي السماء أيضا حجارة) 9:سبأ  نَـاطَرَأمو

  ).   74:الحجر(علَيهِم حجارةً من سجيلٍ

ى التى يحصب بها وبعضها كبير وهذه الحجارة ذات أحجام بعضها صغير كالحص

َأم َأمنتُم من في السماء َأن يرســـَل علَيكُم :يقول تعالى عن النوع األول) كسف(

  ).17:الملك(حـاصبا
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وهذه كلها تدور في السماء فوق الغالف الجوى كدوران الرحـى وتنـزل مـن    

يحفظ األرض منها ما لم يـأذن  السماء بحساب وأمر ودون ذلك فإن الغالف الجوى 

وقد أخبر القرآن أن الغالف الجوى الحافظ قد سمح بمرور بعض من . اهللا لها أن تمر

أصـحاب  " فقد عـذب اهللا . هذه األشياء عندما أراد اهللا أن يعذب بها بعض المكذبين

وهم قوم نبي اهللا شعيب بعذاب يوم الظلة الذي بدأ بإرسال الرياح الشمسـية  " األيكة

تي ترسل على األرض دون انقطاع لكن الغالف الجوى يمنع نزولها لـألرض فـال   ال

وال . يسمح لها بالمرور من خالله رغم رقة ولطف وشفافية هذا الغـالف الهـوائي  

أما في يوم الظلة وهو اليوم . يسمح دائما إال بمرور القدر الالزم لنفع سكان األرض

الف الجوى لهـذه الريـاح الشمسـية    الذي عاقب اهللا فيه قوم شعيب، فقد سمح لغ

  .بالمرور إلي أصحاب األيكة) األشعة الكونية(

فََأسقطْ علَينَا كسفًا من السـماء ِإن  :يقول الشوكاني في تفسير سورة الشعراء

ينقادالص ن187(كُنْتَ م(لُونما تَعبِم لَمي َأعبقَاَل ر)فََأ)188 وهفَكَذَّب  ـذَابع مخَذَه

ِإن في ذَِلك آليةً وما كَان َأكْثَرهم مْؤمنين)189(ٍيومِ الظُّلَّة ِإنَّه كَان عذَاب يومٍ عظيم

)190(.  

أيام حتى أنضـجهم الحـر،   ) 7(أرسل اهللا إليهم سموما من جهنم، فأطاف بهم " 

ون  فخرجوا من منـازلهم ومحالتهـم   فحميت بيوتهم وغلت مياههم في اآلبار والعي

وسهم فغشيتهم حتـى  ءهاربين والسموم معهم، فسلط اهللا عليهم الشمس من فوق ر

وسلط اهللا عليهم الرمضاء من تحت أرجلهم حتـى تسـاقطت   . تقلقلت فيها جماجمهم

فلما رأوها ابتدروها يستغيثون .لحوم أرجلهم، ثم نشأت لهم ظلة كالسحابة السوداء

".إذا كانوا جميعا أطبقت عليهم فهلكوا ونجى اهللا شعيبا والذين آمنوا معهبظلها حتى 

فهذه األشياء تدور حول األرض، وهي معدة لعذاب من يريد اهللا عذابه يقول   

  ).40:الكهف(ويرسَل علَيها حسبانًا من السماء فَتُصبِح صعيدا زلَقًا: تعالى

وكذلك األمر . والحساب. الرحى: والحسبان في لغة العرب. أي عذابا من السماء

فهذا العذاب يدور في السماء كدوران الرحى، وال يقدر أن ينـزل إلـى األرض ألن   

السماء سقف محفوظ ولكن إذا أراد اهللا فإن الغالف الهوائي يسمح بمرور مـا كـان   

  . يمنعه قبل ذلك

  .ن حجارة وغيرهاهي مرامي من السماء م: وقال األخفش عن الحسبان
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أما الجن فاهللا تعالى أعـد  . ل هذا الذي ذكرناه معد لسكان األرض من اإلنسـوك

ولَقَد جعلْنَا في السماء بروجا وزينَّاهـا ِللنَّـاظرِين  : يقول تعالى عنها. الشهب: لهم

ستَرقَ السـمع فََأتْبعـه شـهاب    ِإال من ا)17(ٍوحفظْنَاها من كُلِّ شَيطَانٍ رجِيم)16(

بِينم)الحجر(ال اءمنَّا السيبِـِإنَّا زاكالْكَو ا بِزِينَةنْيد)طَانٍ  )6كُلِّ شَـي نفْظًا محو

ارِدـ )7(م ـ ـُال يسمعون ِإلَى الْملَِإ األعلَى ويقْذَفُون من ك بـلِّ جـ )8(ٍان حـدا ور

)10(ٌن خَطفَ الخَطْفَـة فََأتْبعـه شـهاب ثَاقـب    ـِإال م)9(ذَاب واصبـَم عـُولَه

)الصافات.(  

ابشُها ويدا شَدسرَئتْ حلا منَاهدجفَو اءمنَا السسَأنَّا لَمـا  )8(ونْهم دَأنَّا كُنَّا نَقْعو

ي نعِ فَممِللس دقَاعامدصا رابهش لَه جِدي ع اآلنتَم9(س()الجن.(  

  األرض محفوظة بالريح  

األصل في آيات اهللا تعالى أنها واضحة بينة للناس كافة سواء في ذلـك اآليـات   

غير أن هناك آيات فـي  . التي أنزلها بالوحي في كتبه، أو التي بثها بالخلق في كونه

وهذه اآليات الثانية . عمال العقل والفكر والبحث والعلمكونه وفي كتبه ال تدرك إال بإ

ـ ـرنا أنـد ذكـوق. أشار اهللا تعالى إليها وحدد من الذي يدركها ) 7(دد ـه تعالى ح

  :أصناف من الناس يدركون آيات اهللا تعالى سواء في كتابه أو في كونه وهم

ونلَمعمٍ يِلقَو اتلْنَا اآليفَص قَد)ـ )يفهمـون (ولقوم يفقهون . )97:األنعام وم ـ، لق

ومن توافرت فيه . يذكرون، لقوم يؤمنون، لقوم يوقنون، لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون

هذه الخصال فهو من أهل الذكر الذين أحال اهللا الناس إليهم ليتعلموا ويفهموا مـنهم  

ن كُنتُم ال تَعلَمـون فَاسَألُوا َأهَل الذِّكْرِ ِإما لم يستطيعوا أن يدركوه بأنفسهم فقال 
إنماَ يخْشَى اللَّـه مـن   ول ـوأخبر تعالى أن هؤالء هم أخشى الناس يق) 7:األنبياء(

اءلَمالْع هادبع)اهللا عباده جميعا أن يتعلموا ويتفكـروا   امن أجل ذلك دع) 28:فاطر

  .ويبحثوا ليتدبروا آياته

بالجاذبية فال يعترض أحد بأن القرآن ن األرض محفوظة بالريح وليس إفلو قلنا 

ومثل هذا يريد أن توضع له آيات مفصالت بحيث ال تحتـاج  . لم ينص على ذلك بآية

أن األرض محفوظـة  (إلى تفسيـر أو تأويل فمثال أن تكون هناك آية تـنص علـى   

  .إنما يدرك ذلك من تفكر وتعقل وتعلم وبحث. ومثل هذا ال يكون في القرآن) بالريح

آيات مستفيضة، وأحاديث عديدة، تثبت أن حفظ األرض وما فيها بالريح  وهناك
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فـي  ومنها ما ذكرناه من أن اهللا تعالى أخبر أن المشي والسير والسعى إنما يكون

فـوق سـطح    ئاوليس على األرض ويفهم العاقلون من هذا أن هناك شـي  األرضِ

ر بينهما في األرض، فليس من األرض حتى يكون الماشي والسائ ءاًاألرض يعتبر جز

  .ولكن يفهم ذلك بالعقل. هناك آية تقول بأن الغالف الهوائي من األرض

ومن يشْرِك بِاللَّه فَكََأنَّما خَـر  :ضغطاً من قوله تعالى) الهواء(ونفهم أن للريح 

إن العقل ). 31:الحج(سحيق من السماء فَتَخْطَفُه الطَّير َأو تَهوِي بِه الريح في مكَانٍ

  .أن للريح ضغطاتهوِي بِه الريحوإعمال الفكر يقول بأن معنى قوله تعالى 

وهذا الضغط يكون من كل مكان فوق األرض ونحن ال نشعر بهذا الضغط ألنـه  

بل إنه يتخلل مسام األجسام لرقته ولطافتـه  . يكون عاما على كل جزء من أجسامنا

ـ إولكنه معلوم محسوس بخالف الجاذبية، إذ وشفافيته،   اًمحسـوب  اًن للضغط قياس

، والتجارب تثبته، فال وجه للشبه بين الضغط الجوى والجاذبية، غيـر  اًمحدد اًونطاق

أننا ننسب ما للضغط لشيء وهمي اسمه الجاذبية كشأن كل األمور التـي يحورهـا   

أو حتى لظـواهر طبيعيـة أو   " لمادة مظلمة" أو" لقوة غامضة" اإلنسان فينسب الفعل

  .لبشر باعتبارهم أولياء صالحين هللا أو للجن، ولكن الحق أن األمر كله هللا

ومن الشكل الموضح للكرة األرضية بغالفها الجوى نالحظ أن الغالف الجـوى ال  

يرى فالريح ال نراها، وال يرى من هذا الغالف إال السحاب وهو ما يرى دائما أبدا في 

  .قطة لألرض من الفضاء لدرجة أننا نتبين القارات بصعوبةالصور الملت

وبعـد هـذه   . كـم  2730أي ) 22.75ْ(هذا الغالف يرتفع عن األرض بمقدار مـدار  

ما دمنا داخل المسافة  في األرضِالمسافة نكون فوق األرض، وقبل هذه المسافة نكون

بأي قدر فهي تحلق فـي   فلو حلقت طائرة تحت هذا االرتفاع. كم فوق سطح البحر 2730

    .األرض

ويوجد في الجزء القريب من األرض في هذا الغالف جميع الغازات التي تحتـاج  

إليها الكائنات فيوجد األكسجين والنتروجين وثاني أكسيد الكربـون وغيرهـا مـن    

الغازات التي تحتاجها الكائنات الحية وهي قريبة جدا من سطح األرض وتتجمع فـي  

. بل من هذه الغازات ما يوجد مذابا فـي البحـر  . كم 7بارتفاع  محيط حول األرض

  .وممتصا في تربة القشرة األرضية

كم وهذه الطبقة هي التـي يـتم   ) 17(ثم هناك طبقة أخرى فوق هذه ترتفع إلى 
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فيها تكون السحب واألمطار والعواصف واألعاصير والتيارات الهوائية، التي تـنظم  

  .الطقس األرضي

لتسهيل عملية اإلمطـار  ) كبريتات(لطبقة طبقة ثالثة تحتوى على ثم فوق هذه ا

عالىـول تـوفي هذه الطبقة ترسل الملقحات التي تنزل على السحاب لتلقحه كما يق

حاقلَو احيلْنَا الرسَأرو)كيلو مترات فـوق   7وسمك هذه الطبقة حوالي ) 22:الحجر

  .الطبقة الثانية

ذه الطبقة هي التي يمتص فيها األشعة الشمسية المفيدة ه: ثم هناك طبقة رابعة

كاإلشعاعات الموجبة القصيرة من الطيف الشمسي، واألشعة فوق البنفسجية، وأشعة 

جاما، وغيرها مما ترسله الشمس، فهذه الطبقة تسمح بمرور مثل هذا القـدر مـن   

لمـاء وإال  نقصد بالسطح هنا سطح اليابس وا(األشعة لينفذ منها إلى سطح األرض 

ولوال وجود هذه المنطقة لنزلت األشعة ) فسطح األرض الحقيقي فوق الغالف الجوى

الشمسية كلها بقوتها ودون تصفيتها أو كسر حدتها إلى سطح األرض فتهلك الحرث 

  .والنسل

ع ثالثة ـوهي طبقة فيها جزئ األوزون م) األوزون(هذه الطبقة يسمونها بطبقة 

  . ذرات أكسجين

وهذه الطبقة ترتفع . سب تركيز الغاز مع الزمن وخط العرض واالرتفاعوتتغير ن

  .كم عن سطح البحر 70من فوق الطبقة الثالثة إلى ارتفاع حوالي 

وهي أشبه  بقلب فـرن ذري  . وهذه طبقة فوق طبقة األوزون: ثم طبقة خامسة

 .فهي على غاية قصوى من السخونة ومن شدة حرارتها تصهر أي شيء يمر خاللها

لذلك ال يصل الطيران أو أي عملية تحليق إلى هذه المنطقة بل تتم جميعا تحتها، أما 

الرحالت الفضائية التي تخترق األرض صاعدة إلى السماء فإنها تكون داخل سفن أو 

  .مكوكات مبطنة ببطانة تتحمل هذه الحرارة الشديدة

كم فـوق سـطح   700وهذه الطبقة تبدأ من ارتفاع حوالي : ثم الطبقة السادسة

البحر ومن هذه المنطقة ينفلق الفجر القطبي، ويظهر بالمناظر على شـكل سـتائر   

  .مدالة، مختلفة األلوان، وأشدها جماال اللون األخضر واألحمر والوردي

وهي منطقة الحزام األمني لألرض وهي نهاية الغالف : ثم أخيرا الطبقة السابعة
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الرحز، والكسف، (من كل ما يحيط بها من الجوى، فهي المنطقة التي تحفظ األرض 

فال يمر شيء من هذه األشياء  مـع أنهـا   ) والحصباء، والحجارة، والرجز، الشهب

ن هـذه  ـتدور حول األرض يوميا، إال بأمر اهللا، فإن كان ذلك كذلك، ومرت واحدة م

إصـابته  األشياء القاتلة أو المعذبة فإنها إنما تنزل بإذن، وبقدر، وعلى من يريد اهللا 

ن هـذه  ـبتحديد دقيق كما قال تعالى مثال عن قوم لوط عندما أرسل عليهم حجارة م

فَلَما جاء َأمرنَا جعلْنَا عاِليها سافلَها وَأمطَرنَا علَيها حجارةً من سجيلٍ منْضـود فقال 

وكما فعل تعـالى  ). هود()83(ٍمين بِبعيدمسومةً عنْد ربك وما هي من الظَّاِل)82(ٍ

مع أبرهة األشرم الحبشي عندما جاء بجنوده وأفياله ليهدم الكعبة وذلك فـي العـام   

  .الذي سمته العرب عام الفيل وهو العام الذي ولد فيه خاتم األنبياء والمرسلين 

فَعَل ربـك بَِأصـحابِ   َألَم تَر كَيفَ : يقول تعالى عن هذا الحادث في سورة الفيل

تَـرميهِم  )3(َوَأرسَل علَيهِم طَيرا َأبابِيـل )2(ٍَألَم يجعْل كَيدهم في تَضليل)1(ِالْفيل

  . )5(ٍفَجعلَهم كَعصف مْأكُول)4(ٍبِحجارة من سجيل

وقد جاءت مثل السحابة . جماعات.. السرب الذي يتتابع جماعات: والطير األبابيل

نزلت من السماء من نحو البحر، حتى أظلت جيش أبرهة وكانت تحمل حجارةً سوداً 

حجـران فـي   : في حجم البندق، وبها نضح حمرة، مختمة مع كل طائر ثالثة أحجار

ثم لما حازتهم ألقت عليهم تلك الحجارة، فإذا سقط الحجـر  . رجليه وحجر في منقاره

لحمه ودمه وتبقى عظاما خاوية ال لحـم وال جلـد وال دم عليـه  أي     على أحد سال

  .يصبح مجرد هيكل عظمى، وتصبح جلودهم ولحومهم كورق الشجر المأكول

هذه الطبقة السابعة، أو الخط األمني لألرض والذي يحيط بغالفها الجوى والـذي  

نـه ليـذيب   تنسكب عليه الرياح الشمسية بأشعتها، وهو حزام شديد الحرارة حتى إ

أصلب المعادن لمجرد مالمسته وهو العائق األكبر لسـفن الفضـاء رغـم تبطينهـا     

وتغليفها بعوازل للحرارة لكنها قد تنصهر أيضا أثناء اختراقها لهذا الحاجز، وكثيـرا  

  .ما يحدث ذلك

إن الجـو  :" في كتاب المالحة الفلكية عن هذا الحزام األمني" بول سو زان" يقول

قيقي، هو حقا قليل الكثافة، ولكنه سميك جدا، فهو يوقف األشـعة،  األرضي حاجز ح

إن هذا الحاجز الذي ال نحسه باللمس، وال نراه بالعين حتى كأنه ... ويحرق الشهب،

ألنه ال يسـمح بالوصـول إلـى    . يحمى حياتنا اليومية ويحافظ عليها) اديـم(غير 



  

49

حية  الكيفية، أو مـن الناحيـة   وإن كان ذلك من النا. األرض إال لكل ما هو مفيد لنا

  ".الكمية

وجعلْنَـا السـماء   :أما رب العزة فيلخص القول بآية معجزة بليغة، فيقول تعالى

ونرِضعا مهاتآي نع مهفُوظًا وحقْفًا مس)32:األنبياء.(  

إن هذا السقف المحفوظ الذي يحفظ األرض هو من صنع اهللا، الحفيظ، ولكن بلغ 

وفان ألن " خط فإن ألن" من إعراض الكافرين باهللا أنهم يسمون هنا السقف المحفوظ

هذا لم يصنع هذا الخط ولم يضعه، وإنما فقط هو الذي اكتشفه فنسبوه إليه، تمامـا  

  .كما نسبوا تمكين اهللا لنا في األرض لنيوتن وجاذبيته

ريبيـون بأسـماء   هذه الطبقات التي ذكرناها بأعدادها السبع يسمى بعضها التج

  .معينة كطبقة التريوسفير، واالسترا توسفير، والميزوسفير، وااليونوسفير

ال ـالف الجوى الذي نستبدله بالجاذبية ليس فقط يضغط وإنما كما قـذا الغـوه

فهو يضغط في الطبقة األولى القريبة من ) 164:البقرة(وتَصرِيف الرياحِ:عالىـت

طبقة الثانية التي تلقيها، حتى انه يحمل جباال مـن الـثلج   األرض وهو يحمل في ال

والبرد، وأطنانا من المياه، ثم هو يحفظ في الطبقات التالية، ويمنع من التفلت مـن  

فليس  -وهكذا  -األرض أو المرور من السماء إليها، أو يرجع ما يصعد من األرض 

فال يوجد شيء من ذلـك   األمر مجرد جاذبية، أما خارج هذا الغالف المحيط باألرض

بل يوجد فضاء خواء، فراغ إال من األجرام السماوية واألشياء األخرى التي ذكرناها 

  .الخ.. من الرجز والحجارة والكسف

وهذا الغالف الهوائي المكون من الريح في كل أجزائـه، والـذي تتقلـب فيـه     

ـ      اقي الشمس، ليس فقط يحفظ محتويات األرض بـل إنـه يحفـظ األرض ذاتهـا بب

عناصرها من أن تضيع فالغالف الهوائي على شفافيته ورقته، ولطفه، يحفظ األرض 

  .ذاتها من الحركة ومن االنفالت من مكانها

فهل يتصور عاقل أن الغالف الجوى بهذه الطبقات التي ذكرناهـا، والمحتويـات   

تدور التي في الطبقات، وأبعاد هذه الطبقات وإحاطتها باألرض بالتساوي من كل جهة 

أو أنهـا  . بهذا الشكل مع األرض حول نفسها؟ أو تدور مع األرض حـول الشـمس  

تنطلق في الفضاء ألي وجهة؟ أو تميل وتترنح كالنحلة أثناء دورانها وجريها؟ هـل  

  .يتصور عاقل ذلك
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  .إذن فالغالف الجوى دليل على ثبات األرض كغيره من األدلة

  الريح أقوى المخلوقات  

  لريح أن تحفظ األرض بمحتوياتها من أن تضيع في الفضاء؟هل تستطيع ا     

  .بل إنها أقوى مخلوقات اهللا) الهواء(وذلك لقوة الريح . نعم

ولكي نعرف مدى قوة الريح وكيف تثبت األرض فال تدور أو تميد، وكيف تحفظ 

محتوياتها فإننا نعود مرة أخرى إلى بدء الخلق، حيث قد خلقت األرض وخلقت لهـا  

  . ثم بعد أربعة أيام تماما) المرحلة الثانية(من فوقها وذلك في يومي الدحو  الجبال

أمر اهللا األرض بعدما دحاها والسماء بعدما بناها أن يأتيا من مكان خلقهما إلـى  

وأتت السماء واألرض طوعـا فوضـع اهللا تعـالى    . مكان تواجدهما طوعا أو كرها

السماء فسواها إلى سبع سـموات، ثـم   األرض في مكانها هذا لألنام ثم استوى إلى 

  .أوحى في كل سماء أمرها من المالئكة ثم زين السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا

 ولما رأت المالئكة أن األرض ليست مستقرة كالسموات قالوا ما ذكره رسـول اهللا  
ـ :" فيما رواه أحمد عن أنس بن مالك فقالـت  . ق اهللا األرض جعلـت تميـد  ـلما خل

فخلقت الجبال فألقاهـا عليهـا فاسـتقرت    . ئكة ما هذه بمقبرة على ظهرها أحدالمال

يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ : فتعجبت المالئكة من خلق الجبال فقالت

نعم النـار  : يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم الحديد، قالت: قال

يا رب فهـل  : قالت. نعم الماء: ار؟ قاليا رب فهل من خلقك شيء أشد من الن: قالت

يا رب فهل من خلقك شـيء  : قالت. نعم الريح: من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال

  ".نعم ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها من شماله: أشد من الريح؟ قال

  الريح والجبال واألرض

فأصبحت  لقد أخبرنا تعالى بأنه أرسى الجبال في األرض ليثبتها بعد أن كانت تميد

  .قارة، ثابتة

  ولكن كيف ثبتت الجبال األرض؟      

) الـريح (عندما خلقت األرض وكانت بعضها يابساً وأكثرها ماء، وكان الهـواء  

وذلك من قوة الهـواء المتصـرف حولهـا     . يغلفها ويحيط بها فكانت األرض تتمايل

. ركـة لـألرض  ورأت المالئكة التي خلقت في اليوم السادس من أيام الخلق هذه الح
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فأتى اهللا تعالى بالجبال التي كان قد خلقها قبل ذلك في المرحلة الثانية مـن األيـام   

  :حيث قال. األربعة لألرض

   بر ا ذَِلـكادَأنـد لَه لُونعتَجنِ ويموي يف ضي خَلَقَ األربِالَّذ ونلَتَكْفُر قُْل َأِئنَّكُم

ينالَم9(الْع(َل فعجو  ـةعبي َأرا فاتَها َأقْويهف رقَدا ويهف كاربا وهقفَو نم ياسوا ريه

وَألْقَينَـا فيهـا   ) 15:النحل(وَألْقَى في األرضِ رواسي)10(ََأيامٍ سواء ِللساِئلين

ياسور)7:ق(ياسوضِ ري األرَألْقَى فو)10:لقمان.(  

وربطـت  ) 10:فصلت(من فَوقهافالجبال لم تخرج من األرض بل جاءت إليها 

  كيف؟.. .الجبال عناصر األرض الثالث بعضها ببعض

والْجِبـاَل  )6(َألَـم نَجعـْل األرض مهـادا   أوتـاد فقـال  : سمى اهللا تعالى الجبال

  .)7(َأوتَادا

إذا فالجبال ثبتت األرض في شـيء  . يثبتهاوالوتد وحده إذا ثبت في األرض فلن 

  .آخر، والعرب تستخدم األوتاد دائما في تثبيت الخيمة باألرض

  .والجبال هي األوتاد. والغالف الجوى هنا هو الخيمة التي فوق األرض

فالغالف . بل األرض نفسها) الخيمة(ولكن المراد تثبيته هنا ليس الغالف الجوى 

  الجوى 

إذا فالجبال هنا هي الوسـيط بـين األرض وعناصـرها    . كثرهنا هو األقوى واأل

  .الثالثة، فهي تثبت اليابس والماء بالغالف الجوى

لذلك البد أن يكون الجبل سواء كان في اليابس أو في الماء نصفه مغروس فـي  

وعلى هذا فـان عناصـر األرض   . داخل األرض والنصف األخر مغروس في الريح

وذلك بواسطة خلـق مـن   ) اليابس والماء والهواء. (بعضالثالثة مرتبطة ببعضها ال

أقوى مخلوقات اهللا تعالى بدليل الحديث الذي ذكرناه والذي عدد فيها أعظـم وأشـد   

ولَما جـاء موسـى ِلميقَاتنَـا    من سورة األعراف 143مخلوقات اهللا، وبدليل اآلية 

لَيك قَاَل لَن تَراني ولَكن انظُر ِإلَى الْجبلِ فَِإن اسـتَقَر  وكَلَّمه ربه قَاَل رب َأرِني َأنظُر ِإ

 مكَانَه فَسوفَ تَراني فَلَما تَجلَّى ربه ِللْجبلِ جعلَه دكا وخَر موسى صعقًا فَلَما َأفَاقَ قَاَل

ْؤمُل الْمَأنَا َأوو كتُ ِإلَيتُب انَكحبسينن.  

لَو َأنْزلْنَا هذَا الْقُرآن علَى جبلٍ لَرَأيتَـه  من سورة الحشر 21ودليله أيضا اآلية 
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اللَّه ةخَشْي نا معدتَصا معخَاش .  

وهكذا جعل تعالى الجبل وهو من أقوى مخلوقاته رابطا بين عناصـر األرض أي  

هو أقوى المخلوقات ألنه ليس غير الجبال التي بين اليابس والماء وبين الريح الذي 

  . تتحمل هذا الضغط القوى للريح التي كانت تحرك الكرة األرضية، وتجعلها تميد

  الريح والعرش والسموات

وكَان عرشُه علَـى  :سئل ابن عباس عن قوله تعالى: قال ابن جرير في تاريخه

اءالْم)فالريح يحمل الماء . على متن الريح: على أي شيء كان الماء؟ قال) 7:هود

رفَـع  كذلك فسر ابن عبـاس قولـه تعـالى   . الذي فوقه العرش أثقل مخلوقات اهللا

أي أن للسموات . لها عمد ولكن ال نراها: قال) 2:الرعد(السموات بِغَيرِ عمد تَرونَها

كما قيل بأن اهللا تعـالى  ) الهواء(إال الريح  -إن كان  -غير مرئية وليس ذلك  اًعمد

  .عندما فتق السماء عن األرض تم ذلك بالريح

ن من قوة الهواء هذه، لذلك سنعرض بعـض  يوقد يشك البعض وخاصة التجريبي

والتي ال يختلف عليها اثنان أن الريح هي التي تقوم . األمور التي تفعلها الريح يومياً

  .بها

  الريح تحمل جباال

إنشائية؟ بل هو أمر معروف ومشاهد وال ينكره أحد، ليست هذه نظرية أو جملة 

  .مؤمن أو غير مؤمن، فالريح تحمل على متنه جباال. عالم أو غير   عالم

َألَم تَر َأن اللَّه يزجِي سحابا ثُم يَؤلِّفُ بينَه ثُم يجعلُه ركَامـا فَتَـرى   :يقول تعالى

ِله وينَزُل من السماء من جِبالٍ فيها من برد فَيصيب بِه من يشَاء الْودقَ يخْرج من خال

  ).43:النور(ويصرِفُه عن من يشَاء يكَاد سنَا برقه يذْهب بِاألبصارِ

فإنه تعـالى  . واآلية تشرح بتفصيل رائع كيف يتحول السحاب إلى جبال من جليد

السحاب ليتراكم بعضه على بعض، طبقة فوق طبقة، ثم يتحول إلى ماء فينزل  يسوق

ثم قد تتحول هذه السحب المتراكمة إلى جبال ). المطر(من خالل هذا السحاب الودق 

" أن السحاب يصـبح مثـل الجبـال   " وال نقول كما يقول تفسير المنتخب. في السماء

اً يحدث تقريبا كل يوم على مكان ما فـي  فاآلية ال تشبه وال تمثل، بل تذكر أمرا كوني

  ).بين السماء واألرض(األرض أو 
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فالجبال معلقة فـي   وينَزُل من السماء من جِبالٍ فيها من بردواهللا تعالى يقول

وهي جبال بالفعل ألن ارتفاعها قد يصل إلـى عـدة كيلـو    ) الغالف الجوى(السماء 

  .نها لتمثل خطرا على المالحة الجويةمترات في السماء، حتى أ

ثم ينزل منها البرد، ويخرج من هذا ) الريح(وهذه الجبال الثلجية يحملها الهواء 

البرد البرق الذي قد يذهب باألبصار من شد سناه، ولرحمة اهللا تعالى  فإنه ال يسقط 

أي ال ينزل من جِبالٍهذه الجبال على الناس كما هي في السماء، ولكنه تعالى ينزل 

الجبل كما هو دفعة واحدة، فهو سبحانه فضال منه ونعمة ينزل من هذه الجبال بالقدر 

  .الذي ال يصيب به الناس فيهلكهم به

ن األرض تـدور  إمن الثلج؟ هل يقول عاقل  فهل يشك أحد أن في السماء جباالً

  ميل في الساعة بهذه الجبال التي في الغالف الجوى؟  1000بسرعة 

  تدور هذه الجبال مع األرض بهذه السرعة أم تترك األرض تدور وحدها؟ هل

لماذا ال تجذبها الجاذبية إلى األرض وقانون . وهذه الجبال المرفوعة في السماء

  نيوتن يؤكد ذلك خاصة وكتلتها عظيمة جداً، فهي جبال؟؟

  ..إن الذي رفع هذه الجبال عن األرض من البحار هي الريح

  ..ي السماء هي الريحوالذي يحملها ف

  ..والذي ينزلها إلى األرض مرة أخرى هي الريح

فالريح بأنواعها التي يصرفها اهللا ومنها الرافعـة  . وليس للجاذبية في ذلك دخل

سنذكر ذلك فـي  ) (رياح(والحاملة والضاغطة هي التي تفعل ذلك بأنواع منها تسمى 

  ).حينه

  الريح تحرك جباالً 

حرك جبـاال   تفإن الريح أيضا . سقطهاتحملها، وتالثلج، ورفع الريح جبال توكما 

  .وهي حقيقة ال جدال فيها

حتَّـى  حـرك السفن التي هي كالجبال في حجمها وارتفاعها وثقلهاتفالـريـح 

ِإذَا كُنْتُم في الْفُلْك وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبة وفَرِحـوا بِهـا جاءتْهـا رِيـح عاصـفٌ     

)22:يونس .(  
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بالفعل تحركها الريح  كالجبال، بل جباالً اًحقيقية وليس فقط سفن لكن هناك جباالً

في البحار والمحيطات، جبال من ثلج، وهي جبال ضخمة تنفصل من القارة القطبيـة  

دفعها الريح فتذوب رويدا رويدا القترابها تالجليدية ثم تطفو على سطح المحيطات، و

  . من المدارين

وتبلغ هذه الجبال في . تغرق رحلة الجبال هذه شهورا طويلة قبل أن تذوبقد تس

. وكيلو ونصـف ارتفاعـا  . كيلو متر طوال وكيلو متر عرضا 15بعض األحيان إلى 

  .الجزء المغمور 7/1والجزء الطافي فوق سطح الماء يبلغ نحو 

 وقد حسبوا كمية الماء التي يمكن أن تذوب من جبل واحد مـن الجبـال التـي   

تحركها الريح في المحيط، ويتجه بها إلى منطقة مثل كاليفورنيا، فوجدوا أنها تكفي 

  .لمد مدينة كبيرة مثل مدينة اإلسكندرية بمصر بما يكفيها لمدة شهر من الماء العذب

  ).جبال تحركها الريح(وهذا األمر مشاهد بالعين في المحيطات 

  الريح تحمل أثقاالً 

لقوة الريح، فاستطاعوا أن يسيروا شاحنات عمالقة  دون قصد تنبه الناس أخيرا

لـو  ففي حين لو ملئت بالماء لما تحركت خطوة واحدة . على إطارات مملؤة بالهواء

. هذه اإلطارات عجالت من فوالذ  فلـن تتحـرك الشـاحنات مـن مكانهـا     باستبدل 

  .واستفادت الحضارات الحديثة في حركتها بالهواء

ـ دتها اـوفي أعظم حضارة شه ـ  ـلبشرية ك و أيضـا وسـيلة   ـان الهـواء ه

لم ) 12:سبأ(وِلسلَيمان الريح غُدوها شَهر ورواحها شَهر: المواصالت يقول تعالى

تكن حضارة سليمان عليه السالم من صنع البشر ولكنها كانت عطية اهللا من أولهـا  

  .  من بعدفقد أوتى سليمان ما لم يؤت أحد من قبل وال. إلى آخرها

وتحمل جيشه ) 36:ص(تَجرِي بَِأمرِهله تعالى فقد سخرها) الريح(ومما أوتى 

ما يحتاج إليه من أمور  فيهوذلك أنه كان له بساط من خشب يوضع . إلى حيث يريد

المملكة، كالخيل والجمال والخيام والجند، ثم يأمر الريح أن تحمله فتدخل تحته ثـم  

  .به، وتظله الطير تقيه حر الشمستحمله وترفعه وتسير 

  .وتذهب به الريح إلى حيث يشاء من األرض ثم تنزل به وتوضع آالته وجنوده

كان يوضع لسليمان ستمائة ألـف  : وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال
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كرسي فيجلس مما يليه مؤمنو اإلنس، ثم يجلس مؤمنو الجن من ورائهم، ثم يـأمر  

  ".أمر الريح فتحملهمثم ي. الطير فتظلهم

. ذهابا ومثلها إيابا في يـوم واحـد  ) كم 1200(الريح يقطع مسافة شهر  توكان

ألف كرسي، وكان هذا تعـداد   600وقيل بأن بساط الريح هذا كان من الخشب عليه 

ن اإلنس والجن، فضال عن ذلك كان هناك لوازم الجند وغيرها من ـجيش سليمان م

وكان للريح ). متر 4200الفدان (اًفدان 150احته تقريبا الدواب والخيام أي كانت مس

.حسبما يريد نبى اهللا عليه السـالم ) سريعة(وسرعة عاصفة ) رخاء(لينة : سرعتان

  ).ص:)36فَسخَّرنَا لَه الريح تَجرِي بَِأمرِه رخَاء حيثُ َأصاب:قول تعالى

  تَجرِي بَِأمرِه ِإلَى األرضِ الَّتي باركْنَا فيها وكُنَّا بِكُـلِّ   وِلسلَيمان الريح عاصفَةً:وقال

يناِلمع ءشَي)81:األنبياء.(  

. والبد أن سليمان قد استفاد من هذا التسخير الذي انفرد به من دون العـالمين 

والبد أنه وصل إلى أوربا، وكذلك أمريكـا قبـل أن   . وجاب األرض مشرقها ومغربها

حضارة عهد (يكتشفها كولومبس بأحقاب طويلة، إذ عثر في أمريكا على آثار فينيقية 

وتمثل ذلك في آثار على الصخور تبين أسماء األشـخاص الـذين   ) سليمان ودولته

  .وفدوا، وأسماء البلدان الفينيقية التي نزحوا منها

ه وإنما هذه بعض األمور التي يقوم بها الريح دون تدخل من اإلنسان ودون أمر

  .بأمر اهللا وبتسخيره تعالى

ها في المعمل ؤذه بعض التجارب التي تثبت مدى قوة الريح، وباإلمكان إجراـوه

  .أو حتى في البيت

  الريح أقوى من أقوى الحيوانات

مـايو عـام    8هذه التجربة تمت بالفعل في مدينة ماجد برج بألمانيا، وذلك في 

  .    م وسط احتفال مهيب 1654

سم  37قطر كل منهما . عمدة المدينة بنصفي كرة نحاس متطابقين تماماً فقد جاء

تقريبا، وجعل لكل من نصفي الكرة أربع حلقات لربط الخيل بها بينما وضع في أحـد  

النصفين صنبورا لتفريغ الهواء من هذه الكرة بعد انطباق النصفين ثم وضع علـى  

ت التربنتينا إلحكام سد الكرة وعـدم  مكان التقائهما شريطا جلدياً مشبعاً بالشمع وزي
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  .تسرب الهواء إلى داخلها

وربط كل ثمانية منهم في نصف كرة، ثم فرغ الهواء . ثم جاء بستة عشر حصانا

  .بواسطة المضخة التي سحبت الهواء الذي في داخل الكرة عن طريق الصنبور

ا فصل ولم يستطع الستة عشر حصان. ن كل في اتجاه مضاداثم أرسلت المجموعت

وعندما تم لها ذلك بعدما انطلقت بكل ما لديها من . نصفي الكرة إال بعد محاولة شاقة

  .قوة انفصل نصفي الكرة ودوت في الجو فرقعة لها دوى كالقنابل

حصانا، ليس واحدا وال  16فها هي الخيل وهي رمز القوة بين كائنات األرض و

ة تقريباً، وذلـك لقـوة ضـغط    اثنين، لم تستطع فصل نصفي كرة في حجم كرة السل

الهواء الواقع على نصفي الكرة من الخارج وفي نفس الوقت ال يقابله فـي الـداخل   

هواء يتعادل معه، فإنه لو كان الستطاع طفل صغير من فصل النصـفين والتطـويح   

  .بهما دون بذل جهد

  الريح أقوى من الحديد

صببنا عليها ماء بارداً فـإن  لو غلينا ماء في علبة حديدية ثم أحكمنا إغالقها ثم 

والسبب في ذلـك هـو ضـغط    . العلبة ستتجعد كما لو كانت قد طرقت بمطرقة ثقيلة

الهواء الشديد خارج العلبة والذي لم يجد مقاومة من الهواء بداخل العلبة التي تكثف 

  .ها إلى ماء بسبب التبريدؤهوا

أما لو تحـرك  . ته صفر، أي وسرعةهاتان التجربتان أثبتتا قوة الريح وهو ساكن

. فإن قوته    تتضاعف، وضغطه يتزايد، وتصل إلى قوة جبارة ال يقف أمامها شيء

عاصفة وقد قيل : أما لو أسرع في الحركة فإنه يكون مدمرا لذا تسمى الريح السريعة

  .ن الريح التي دمرت قوم عاد كانت على قدر ما يمر من الخاتمإ

ريح ساكنة، وريح طيبة، وريـح  : ت الرياحوردت بالقرآن أسماء عديدة لسرعا

رخاء، وريح جارية، وريح عاتية، وريج صرصر، وريح هاوية، وريح قاصفة، وريح 

عاصفة وهي كلها موجودة داخل الغالف الجوى، يدبرها اهللا تعالى ويصـرفها بـين   

لحيـاتهم أو  . عباده لخيرهم أو لشرهم، لحمايتهم أو لهالكهم، لحركتهم أو لسكونهم

  .همموت

  الريح رمز القوة
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ونظرا لقوة الريح العظيمة والتي تعتبر أعظم وأشد القوى في الكون فقد اعتبرها 

) 46:األنفـال (وال تَنَازعوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهب رِيحكُم: اهللا عز وجل رمزا للقوة، فقال

قوى ما فـي  هكذا رمز القرآن لقوة الدولة والجماعة بالريح ألنها أ. أي تذهب قوتكم

أما الـريح  . تماما كما نرمز للقوة بالحصان ألن قوته في قدر وطاقة اإلنسان. الكون

  .فقوتها تفوق كل القوى ألنها من عند اهللا تعالى

  البحر المسجور

من المعروف أن األرض عبارة عن كرة مائية يحيط الماء بها من كل جانـب إال  

ألرض بهذه الكيفية يقتضي أن يطغـى  وكون ا. قدر الربع فهو يابس ظاهر من الماء

فـنحن  . أو أن ينسكب هذا الماء ويتبدد في الفضاء. الماء الذي يحيط باليابس عليه

هنا على وجه األرض ومن أسفلنا نصف الكرة اآلخر وكله ماء هو البحـر المحـيط   

  ).المحيط الهادي(

ـ   . وكان ينبغي أن ينسكب هذا الماء يس لكن ذلك ال يحدث والسبب فـي ذلـك ل

للجاذبية وذلك ألن كمية المياه في البحر المحيط كبيرة جدا ال تتحملها هذه الجاذبيـة  

وهذه المياه الثقيلة جدا ال يقدر على االحتفاظ بها، أو منعهـا  . التي يتحدثون  عنها

  .إال الريح التي هي أقوى مخلوقات اهللا)  يحبسها(من أن تنفلت أو بمعنى آخر 

المحبوس والمكفوف  : ومعنى المسجور) 6:لطور(الْمسجورِ والْبحرِيقول تعالى 

ومن ذا الذي يقدر على حبس البحر بجبروته وعظمته وقوته، وفي نفس الوقـت ال  

  .نراه غير الهواء؟ إذن فالغالف الجوى يحبس الماء من االنفالت

ر إلى هذه الريح التي هي ذاتها ترفع هذه األطنان والتي تقدر بالماليين من البح

. مرة أخـرى إلـى األرض  ) الغالف الجوى(السماء لتتكون سحابا ثم ترجعه السماء 

وهي ذاتها التي تسير هذه . وهذه الريح هي ذاتها التي تحمل في السماء هذه األنهار

  .األطنان من المياه في السماء

وباإلمكان إجراء تجربة بسيطة وسهلة تثبت أن الهواء هو الذي يحمل، ويحبس 

بالماء وغطينا الكوب بورقة بحيث ال  ةفلو أتينا بكوب مملوء. ء وليست  الجاذبيةالما

فإن الماء ال ينسكب وإنما يظل محبوساً . يدخل الهواء من خاللها إلى الكوب ثم قلبناه

ـ  . داخل الكوب ـ  ةوالذي فعل ذلك هو الهواء رغم أن الكـوب مقلوب وق األرض، ـف

  .رغم أنه قدر قليل وليس بحراًفلماذا ال تجذب األرض الماء إليها 
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ومن المعروف تجريبيا أننا لو وضعنا كوب ماء في حجرة مفرغة من الهواء ثم 

كشفنا عنه بعد عدة ساعات فلن نجد في الكوب ماء ذلك أن الهواء هو الـذي كـان   

  .يحبس الماء

هناك تجربة ثالثة أبسط من السابقة وال تحتاج إلى تفريغ هواء من غرفة بكاملها 

هـا دون  ؤوهي تجربة سهلة ممكن إجرا. ولكن نفرغ هنا الهواء فقط من الكوب فقط

فلو أتينا بطبق مسطح وبه قدر من الماء، ثم وضـعنا بـالطبق   . تكلفة أو جهد يذكر

فإن القطنة أو الشمعة ستنطفئ وسـنجد   اًقطنة مشتعلة أو شمعة ثم قلبنا فوقها كوب

د وبسرعة أن الماء الموجود بالطبق قد فقاعات هواء تخرج من أسفل الكوب ثم سنج

ارتفع في الكوب إلى نصفه أو أكثر أو أقل بحسب تدفئة الهواء الموجـود بـالكوب   

  .ةالمقلوب

ثم يقل ضغطه في داخل الكوب بأقل من الضغط خارجه فيندفع الماء إلى الكوب بتأثير 

  . ضغط الهواء خارجة

  

  

حدث نتيجة احتراق األكسجين من  ن ارتفاع الماء داخل الكوبإقد يقول البعض 

وهذا لـيس صـحيحا ألن   . الهواء أدى إلى تقليل كمية الهواء فاستعاض ذلك بالماء

الكوب فقط لو كان األمـر   5/1ومن ثم سينشغل . الهواء فقط 5/1األكسجين يشغل 

كذلك، ولكننا نجد أن الماء يصل في الكوب إلى نصفه وكلما أعطينـا تدفئـة أكثـر    

  .الكوب زاد ارتفاع الماء للهواء داخل

ل ـن داخـتعتمد على ضغط الهواء فيخرج الماء م) البخاخة(رة المرذاذ أو ـوفك

  .على هيئة رذاذ) البخاخة(

  ضغط الھواء في التوراة   

الجوى هو الذي يحـبس قبل التأويل، على أن الغالف  وفي الكتاب المقدس دليل ال

مسـجور  الالتفسير الذي يفسـر البحر ذهب إليه وكما. القرآنالبحر تماما كما يقول

  . بالبحر المحبوس 

  :والثالثينلثامناجاء ما يلي في الفصلفي سفر أيوبفي سفر أيوب    
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...اهللالصبح معا وهتف جميع بنىترنمت كواكب... األرضأسستأين كنت حين"

اب لباسـه،  إذ جعلت السح..الرحمحين اندفع فخرج منومن حجز البحر بمصاريع

إلـى  : لهله مغاليق ومصاريع، وقلتوحزمت عليه حدي، وأقمت.والضباب قماطه

  ."...وهنا تتخم كبرياء لججكتتعدىهنا تأتى وال

  .فالبحر محبوس بالغالف الجوى، أي بالريح

أما تالطم أمواجه فمن الرياح التي يصرفها عز وجـل بـين السـماء واألرض    

  .ك ماء البحر فتكون األمواجوبحركة الرياح وهبوبها يتحر
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  المد والجزر

كانت ظاهرة المد والجزر هي دليل جاليليو الوحيد على دوران األرض فقد كـان  

" ما هو الذي يجعل البحار تضطرب مياهها بين مد وجزر وهي في أحـواض؟ :" يقول

مالؤه الـرد  فاستنتج من ذلك دوران األرض حول نفسها وحول الشمس وقد كفانا ز

. لـه بـدوران األرض  على هذا االستنتاج فقد توصلوا إلى أن المد والجزر ال عالقة

غير أنهم ذهبوا إلى أن المد والجـزر إنمـا يحـدثهما    . وتأكد لهم ذلك بأدلة ذكروها

يقول الدكتور جوده حسنين جوده في كتاب معالم سطح . الشمس والقمر بجاذبيتهما

  :األرض

وهـذه  . بين ارتفاع وانخفاض مرة كل نصف يوم تقريبـا  يتحرك سطح البحر" 

ويعرف أقصى ارتفاع يبلغـه  . الحركة تبدو واضحة على الخصوص بجوار السواحل

وتنشأ ظاهرة المد والجزر عن قوى . سطح البحر بالمد، وأدنى انخفاض باسم الجزر

  . جذب القمر والشمس للمياه

السماوية البعيد منهـا والقريـب،   فالمياه بطبيعتها تستجيب لقوى جذب األجرام 

ولكن جذب النجوم ضئيل جدا نظرا لبعدها الشاسع عن المسـطحات المائيـة علـى    

وتأثير القمر أقوى من تأثير الشمس في ذلك . األرض وال يكاد يتأثر به سطح البحر

ويقتصر تأثير الشمس على تقوية تأثير القمر أو إضـعافه  . لبعد الشمس عن األرض

وتستجيب مياه البحار والمحيطات جميعا للقوى التي تحدث . مد والجزرفي إحداث ال

. ن قاعه إلى سطحه تتأثر بتلـك القـوى  ـالمد والجزر فكل قطرة من ماء المحيط م

  ".وهي بهذا تختلف عن قوى األمواج فهذه األخيرة تحدثها الرياح

. يظـن وهناك عدة عوامل تتدخل لتجعل حركة المد والجزر أكثر تعقيـدا ممـا   " 

فتأثير الشمس والقمر في تغير مستمر تبعا لتباين أوجه القمر، والختالف بعد القمر 

والشمس عن األرض، كذلك لتفاوت موقع كل منهما إلي الشـمال أو الجنـوب مـن    

ويتباين مدى ارتفاع المد تباينا كبيرا في مختلف جهـات بحـار    . الدائرة االستوائية

ما إلي حد كبير بينما يضمحل وال يكاد يحس به أحد  العالم، فقد يعلو ويرتفع في جهة

  ".في بقعة أخري قد ال تبعد عن األولى كثيرا

إن المد والجزر ال عالقة لهما بالقمر وال بالشمس وال بغيرهما وواضح ذلك مما 

هذا فضال عن أننا أبطلنا قانون الجاذبية مـن  . أورده الدكتور في فقرته األخيرة ذلك
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ن األجرام السماوية ال تتحرك بالجاذبية وال يوجد أصال شيء اسـمه  أساسه وأثبتنا أ

  .الجاذبية

  ولكن هل يوجد فعال مد وجزر في البحار والمحيطات؟

هو البحر : فما الذي يحدث المد والجزر؟ الذي يحدث المد والجزر ذنإ. نعم يوجد

  .ين بالغيبودليلنا أيضا معتمد على الوحي وهذا أمر طبيعي ألنني من المؤمن. ذاته

يفيد أنه محبوس، وممنوع، ومكفوف ) 6:الطور(والْبحرِ الْمسجورِفقوله تعالى 

  .أي لو انفلت من محبسه ألغرق اليابس كله لكروية األرض

  .وكذلك ما ورد بالكتاب المقدس يؤيد ذلك، ويفصله كذلك

هـو   لـه مكانـا  بل واضح من آيات الكتاب المقدس خطاب اهللا للبحر وهو يحد

. إلى هنا تأتى وال تتعدى: لهوقلت:" منتهى مده، وأقصي ارتفاعه ال ينبغي أن يتعداه

  .فما رأيكم أيها المؤمنون بالقرآن واإلنجيل والتوراة". وهنا تتخم كبرياء لججك

رواه عنه عمر بن الخطاب وذكره األمام أحمد كما ورد إلينا حديث رسول اهللا 

ت يستأذن اهللا أن ينفضـح  اوالبحر يشرف فيها ثالث مرليس من ليلة إال " في مسنده

  ".عليهم فيكفه اهللا عز وجل

  ضغط الھواء سبب الوزن

فإن كان الهواء هو الذي يحبس ما في األرض من االنفالت، وهو أيضـا الـذي   

  .يرفع أطنانا من الماء إلى السماء، وهو كذلك الذي يحمل جباال من الثلج في السماء

السبب في أن يكون لألشياء وزن على األرض، وذلك بحسـب  فالهواء أيضا هو 

كتلتها وأيضا بحسب وجودها في االرتفاع المناسب من الغـالف الجـوى، ومنطقـة    

  . الضغط المرتفع على األرض هي تلك الطبقة اللصيقة باألرض

كم تقريبا فإننا نكون في منطقة ضغط منخفض بـل   7أما أعلى من ذلك أي بعد 

نطقة الريح الحامل لذلك نرى بعض الرياضيين ينزلون من طـائرات  إننا نكون في م

فـي  . يحدث ذلك وال تجذبهم األرض بجاذبيتهـا . ويسبحون في الهواء الذي يحملهم

وهي إحدى تصريفات ) ريح حامل(هذه المنطقة يخف الوزن بل يتالشى ألنها منطقة 

إلى األرض وبسـرعة    الرياح، أما لو نزلوا إلى أسفل قليال فإنهم سيهوون ساقطين

الريح، لذلك يدركون أنفسهم بفتح مظالتهم إذا ما وصلوا إلى هذه الطبقة من الغالف 
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ومن يشْرِك بِاللَّه فَكََأنَّما خَر من السماء فَتَخْطَفُه الطَّير َأو تَهوِي يقول تعالى . الجوي

يقحكَانٍ سي مف يحالر بِه)31:الحج(.  

وإذا خرجنا من الغالف الجوى فإننا أيضا نفقد الوزن، ونسبح في الفضاء ولكـن  

ليس هنا  ألن الريح تحملنا، فليس هنا ريح بل ألننا نفتقد هنا في الفضاء الريح بكل 

وفي كتاب اهللا تعالى آية واضحة تدل على أن الوزن في األرض بسبب الريح . أنواعه

  . وليس الجاذبية

ِإن يشَْأ يسكن الـريح  )32(ِومن آياته الْجوارِ في الْبحرِ كَاألعالميقول تعالى

) الشـورى ()33(ٍفَيظْلَلْن رواكد علَى ظَهرِه ِإن في ذَِلك آليات ِلكُلِّ صـبارٍ شَـكُور  

يظْلَلْن رواكـد  فَوقوله تعالى . كالجبال: السفن الجارية في البحر كاألعالم: والجوار

رِهلَى ظَهع أي يقفن ثوابت طافيات على ظهر البحر.  

على  33لقد أصبحت اآلية . لقد تغيرت أمور كثيرة، وعظيمة بمجرد إسكان الريح

أي السفن الجارية إلى الْجوارلمجرد أن سكن الريح فتتحول 32النقيض من اآلية 

داكور :32ل اسم البحر إلى اسم آخر فهو في اآلية ويتحو. أي ثابتة طافية  ـيف

لقد تم هذا االنقالب والتحول بسكن الريح يقـول  علَى ظَهرِه33وفي اآلية الْبحرِ

فالسفن تمخر الماء أي تشـقه  وتَرى الْفُلْك فيه مواخر12تعالى في سورة فاطر 

  .فهي في البحر

وقد قلنـا  . واكد وليس في البحر وإنما على ظهرهأما عند إسكان الريح فإنها ر 

إنما يعنى أن األرض ال تسمى أرضـا إال  ) في البحر(أو ) في األرض(أن قوله تعالى 

  .باليابس والماء والهواء فعندما فقد الهواء لم تعد أرضا وال بحرا بل مجرد ظهر

اللَّه النَّـاس بِمـا   ولَو يَؤاخذُ :ويؤكد ذلك قوله تعالى في آخر سورة فاطر أيضا

  ـملُهَأج اءى فَِإذَا جمسلٍ مِإلَى َأج مهَؤخِّري نلَكو ةابد نا مرِهلَى ظَهع كا تَروا مبكَس

  .فَِإن اللَّه كَان بِعباده بصيرا

ضا مرة أخرى هنا في الحديث عن األرض ولكنها ال تسمى أر) الظهر(تأتى كلمة 

ولكن فرق بين هذه اآليـة  . ولكن ظهراً تماما كما تحول البحر بسكن الريح إلى ظهر

ففي آية البحر سكن الريح فتحولت السفن إلى . واآلية األخرى التي تتحدث عن البحر

أما في آية األرض فاهللا تعالى ال يخبر أن مـا علـى   . رواكد وتحول البحر إلى ظهر

فلو أزيل الغالف الجوى فلن يبقى علـى ظهرهـا   . يةظهرها سيركد إنما سيزال بالكل
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وسيتبدد الماء الذي يحبسه الغالف الجـوى وسـيأخذ   . دابة ستتبدد كلها في الفضاء

  . معه دواب البحر من أسماك وغيرها

فبمجرد إزالة الغالف الجوى ورفعه عن األرض سيحدث أمران غايـة فـي   ن إذ

  : األهمية

  .ألرض شيءلن يبقى على ظهر ا: األمر األول

وتتحول  علَى ظَهرِهافتصبح مجرد ظهر . لن تبقى األرض أرضا: األمر الثاني

ي اآلية الوحيدة التـي تـذكر   ـإن هذه اآلية ه.علَى ظَهرِهاإلى ) في األرض(من 

  ).في(وليس  علَىوتذكر معها) الظهر(األرض بلفظ 

وليس  علَىرت البحر بلفظ هي الوحيدة التي ذك) الشورى 33(واآلية السابقة 

وسنعود لهذه . وهذه لسكن الريح واألولى إلزالته). البحر(وليس " الظهر" لفظو) في(

  .اآلية مرة أخرى لنؤكد هذا المعنى وذلك بعد ذكر البر والبحر

  في البر والبحر

ونحن عندما نقول بأننا نتواجد في البر والبحر ونسير بوجود الريح ويكون لنـا  

ريح، إنما نقصد من ذلك أن عمل الريح هو أسلوب اهللا في العمل أو أسلوبه وزن بال

لكـن الحقيقـة أن اهللا   . وليس ذلك ألن الريح هي السبب والمسبب. تعالى في الحفظ

) 7(وقد اجتمع ذكر البر والبحـر فـي  . تعالى هو المسبب وهو الممكن وهو المسير

ل شى يحدث في البر والبحر، إنما هو آيات في كل القرآن تؤكد أن الفاعل الحقيقي لك

  : اهللا تعالى

)1 (ِرحالْبو ري الْبف ملْنَاهمحو مي آدننَا بمكَر لَقَدو)70:اإلسراء(  

)2 (ٍبِرِيح بِهِم نيرجو ي الْفُلْكف تَّى ِإذَا كُنْتُمرِ ححالْبو ري الْبف كُمريسي يالَّذ وه  

  )22:يونس(طَيبة وفَرِحوا بِها جاءتْها رِيح عاصفٌ

)3(ِرحالْبو رالْب اتي ظُلُمف يكُمدهي نَأم)63:النمل(  

)4 (ةًقُْلخُفْيا وعرتَض ونَهعرِ تَدحالْبو رالْب اتظُلُم نم يكُمنَجي نم)63:اإلنعام(  

)5 (رِجحالْبو رالْب اتي ظُلُما فوا بِهتَدِلتَه ومالنُّج َل لَكُمع)97:اإلنعام(  

)6 ( يف ةبال حا وهلَمعِإال ي قَةرو نقُطُ ما تَسمرِ وحالْبو ري الْبا فم لَمعيو  
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ي كابِسٍ ِإال فال يطْبٍ وال رضِ واألر اتبِينٍظُلُمتَابٍ م)59:اإلنعام(  

)7 (ِي النَّاسدتْ َأيبا كَسرِ بِمحالْبو ري الْبف ادالْفَسرظَه)41:الروم.(  

وقد علمنا قبـل   -ذه اآليات السبع، وهي فقط التي اجتمع فيها البر والبحر ـفه

المحـيط   أبحر، غير البحر العظيم الـذي هـو   7قارات وأن البحر  )7(ذلك أن البر 

) من(من األنعام ذكر الحرف  63ما عدا اآلية ) في(ذكر كالهما مع الحرف  -الهادي 

وذلك ألن اهللا تعالى يمتن فيها على عباده بأنه وحده الذي ينجـيهم مـن الظلمـات    

ومن اآليات السبع نجد ثالث آيات منهن في سورة واحدة هي ). ظلمات البر والبحر(

  .في البروالسير ألنعام هي أيضا من وسائل الحمل وذلك ألن ا) األنعام(سورة 

ولَكُم فيهـا  )5(واألنْعام خَلَقَها لَكُم فيها دفْء ومنَافع ومنْها تَْأكُلُونيقول تعالى 

وا باِلغيـه ِإال  وتَحمُل َأثْقَالَكُم ِإلَى بلَد لَم تَكُونُ)6(َجماٌل حين تُرِيحون وحين تَسرحون

يمحوفٌ رءلَر كُمبر قِّ األنفُسِ ِإنزِينَـةً   )7(بِشـا ووهكَبِلتَر يرمالْحالْبِغَاَل وَل والْخَيو

ونلَما ال تَعخْلُقُ مي8(و()النحل.(  

يحملنا في البر والبحـر، وهـو الـذي    : ومن اآليات نعلم أن اهللا تعالى هو الذي

نا في البر   والبحر، وهو الذي ينجينا في البر والبحر، وهو الذي يهدينا فـي  يسير

  .البر والبحر، وهو تعالى يعلم ما في البر والبحر

واإلفساد فـي  . أما نحن فمن اآليات نعلم أنه ليس لنا من األمر شيء إال الفساد

  .أما عن الجاذبية فليس لها وجود البتة. البر والبحر

وال يعنى ذلـك أن الجـو   " الجو" ات لم يذكر فيها مع البر والبحرونالحظ أن اآلي

وال أن اإلنسـان  . خارج من نطاق عمل اهللا بالحمل والتسيير والهداية والنجاة والعلم

لم يفسد فيه كما أفسد البر والبحر، ولكن ذلك يعنى أن الجو هو الرابط للبر والبحـر  

)  في البر والبحـر (ولم يقل على فقال ) في(وأنه متضمنهما وذلك ألن اهللا تعالى قال 

ففي هنا تعنى أننا عندما نسير على اليابس فنكون في البر ألن تحتنا اليابس وفوقنا 

ولو . الغالف الجوى، وعندما نسير في البحر فنكون أيضا فيه أي بين الماء والهواء

  ).رهاعلى ظه(ولو أزيل من البر ألصبح ) على ظهره(سكن الريح في البحر يصبح 

  فأين الجاذبية؟ 

أين الجاذبية أيها المخاطبون بالقرآن؟ ائتوني بآية أو حديث عن الجاذبية وأنـا  
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  .أتبعكم

  الوزن على القمر 

  : وهذا يعنى أمرين. لم يقل تعالى أنه هو الذي يسيرنا على القمر وال في الفضاء

  .ال سير على القمر وال وزن في الفضاء: األول

  .لنا بمحاولة السير في غير األرض غير مسموح: الثاني

كيف يمنع البحث العلمي وغزو الفضاء والصـعود  : وقد يعترض البعض قائلين

  .على القمر ولماذا نترك غيرنا من الغربيين يفعل ذلك وحده

فنقول أننا لم نترك غيرنا ليفعل ذلك وحده، فليس لنا المقدرة على المنع والترك 

داً في الحـرام  ـنفعل مثلهم ولو قدرنا فلن نبحث أب وإنما نحن عاجزون اآلن عن أن

فلم يعد البحث العلمي تمنعـه هـذه المصـطلحات    : والحالل، في المباح والمحظور

كذلك ال يعتبر هذا بحثا علميا، بل إن من أقل المؤسسات إفـادة  . الشرعية وال تعنيه

في نفقاتهـا،   للبشرية هي المؤسسات الفضائية، على رغم أنها األكثر على اإلطالق

حتى إن ميزانيتها ال تعدلها ميزانية ترصد لمؤسسة من المؤسسات اللهم إال أن تكون 

ثم إن البحث والسير والحمل والهداية والنجاة تقتصر علـى األرض  . وزارات الدفاع

وتسرى عليه األمور السابقة برها وبحرها وجوها والغالف الجوى يعتبر من األرض 

شُـواظٌ مـن نَـارٍ    ولكن .. سير وال حمل وال هداية وال نجاة أما خارج الغالف فال

ولكن شهب ورجز وحجارة وريـاح شمسـية   ) 35:الرحمن(ونُحاس فَال تَنتَصرانِ

  .ومخاطر ال حصر لها وال عد

رواها البخاري في تاريخه، ومالك  وقد وردت أحاديث صحيحة عن رسول اهللا 

ركوب البحر إن بدت مخاطره، فقد روى البخاري  في موطأه وغيرهما، أحاديث تمنع

وفـي  " من ركب البحر إذا ارتج فقد برئت منه الذمـة " عن زهير بن عبد اهللا يرفعه

  ".فال يلومن إال نفسه" رواية

وذكر مالك أن عمر كان يمنع الناس من ركوب البحر حتى كان عثمان فمـا زال  

  .معاوية يستأذنه حتى إذن له

بحر الذي فيه الحمل والتسيير والهداية والنجـاة فمـا بالنـا    فإن كان هذا في ال

بالفضاء والقمر وغيرهما من الكواكب وقد علمنا مخاطرها، وإنما فقط السباحة فـي  
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الفضاء والعودة إن عادوا وهذا ألنه عرف عن أهل الغرب أنهم يقحمون أنفسهم في 

ـ  وال تُلْقُـوا  ه تعـالى  المخاطر من أجل الدنيا ومن أجل الذكر وهم ال يؤمنون بقول

لُكَةِإلَى التَّه يكُمدبَِأي)195:البقرة.(  

وعموما فإذا كانوا هم لم يستفيدوا من رحالتهم إلـى القمـر وسـيرهم عليـه     

وصعودهم إلى الفضاء وسباحتهم فيه، فإننا قد استفدنا عندما رأينا آيات اهللا تعـالى  

كيف ضلوا في الفضاء حيث منع اهللا . اقعاتتحقق وما كنا نقرأه قراءة، أصبح أمامنا و

الهداية فيه، كيف هلكت أنفس وقد منع اهللا النجاة فيه، كيف أنهم كـانوا يسـبحون   

سباحة حيث منع اهللا السير فيه، وكيف أنهم كانوا معلقين فـي الفضـاء رؤوسـهم    

 ال اتجاهات وال وزان وال حمل حيث منع اهللا الحمل فيه وإنما كـان . وأرجلهم سواء

ورأينا بأعيننا كيف كان القمـر  . السير والهداية والنجاة والحمل في البر والبحر فقط

إننا ِإن يشَْأ يسكن الريح فَيظْلَلْن رواكد علَى ظَهرِه:مجرد ظهر تماما كما قال تعالى

ح على سط(لم نتحقق من هذه اآلية مثلما شاهدنا بأعيننا رجال الفضاء وهم يسيرون 

  ).في األرض(وليس في القمر كما كانوا ) القمر

لوال أنهم اسـتعانوا بـبعض   رواكد علَى ظَهرِهوكيف أنهم تماما كما قال ربنا 

هواء األرض الذي كانوا يحتفظون به في مالبسهم المصنوعة خصيصـا لمحاولـة   

  .السير على ظهره، والذي لواله لما خطوا خطوة واحدة على ظهره

ذا الهواء الذي حملوا قدرا منه ولوال ما يحملونه علـى ظهـورهم مـن    فرغم ه

رغم . طبقة وأحذيتهم التي ثقلت بالمثاقيل 15وحللهم المكونة من أنابيب األكسجين،

وكانوا يسبحون عليه سباحة ولـم يتحملـوا   . كل ذلك لم تستقر أقدمهم على ظهره

  . االستقرار على ظهره أكثر من دقائق معدودة

ل الرحلة وتكاليفها الباهظة، فإنهم أرونا آية بليغة، كيف أنهم لم يمكنوا رغم طو

كما أثبت لنا ولَقَد مكَّنَّاكُم في األرضِمن القمر كما مكنوا من األرض كما قال تعالى 

أهل الفضاء أنه ال شيء اسمه الجاذبية، وإنما التمكين في األرض فلم يمكنـوا مـن   

. يه بسهوله ويسر ألنهم لم يجدوا على القمر ريـح أي هـواء  القمر ولم يسيروا عل

وبالتالي لم يتحركوا اللحظات التي تحركوها إال بالهواء الـذي جلبـوه معهـم مـن     

  . األرض

ورغم عدم صعودنا على القمر إال إننا على ثقة أن القمر ليس فيـه أي جاذبيـة   
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إنمـا هـذا   . ن الصحةله أساس مجاذبية األرض فليس 6/1وما قالوه أن به مقدار 

فقد كان بتأثير هـواء األرض الـذي    -إن كان ذلك صحيحا  -السدس الذي وجدوه 

له أي أما الحقيقة فإن القمر ليس فيه وال. استعانوا به في مالبسهم وأنابيب تنفسهم

جاذبية وإنما قدر ضئيل جدا من الضغط من فوقه بحيث يسمح ببقاء ذرات التـراب  

  . علي سطحه

الوزن علـى   6/1سلمنا بهذا القدر الذي قالوا به أن الوزن فوق القمر وحتى لو 

األرض فإن هذا القدر أيضا يبطل قانونهم الذي كان ينبغي بناء عليه أن يكون للقمر 

وال ينبغي أن يكون للقمر أي جاذبيـة ليظـل   . جاذبية األرض وهو ليس كذلك 4/1

  .لكمتحرراً دائرا في فلكه حيث سخره اهللا تعالى  لذ

ونحن ال يمكن أن نعتمد على أي معلومة أتى بها من صعد إلى القمر، فإنهم لـم  

يتمكنوا منه ليعلموا وإنما كل ما فعلوه أنهم صوروا الجزء المحيط بهم الذي نزلـوا  

  .  فيه من أرض القمر

وقد تعددت رحالت المركبات الفضائية إلى القمر إلى حوالي ست رحـالت ولـم   

  .لنا أي جديد يضف من صعدوا إليه

ونحن من هنا على األرض نخبرهم أن القمر ليس عليه أي جبال وال أي براكين 

وال مياه وال هواء وال بحار وال وديان وال شيء من ذلك ألن ذلـك مـن مكونـات    

ن ـاألرض والقمر غير األرض وال يحقر أحدكم شأننا فراعى الغنم فينا أعظم علما م

ولكنـه  .. ط راعى غنم، ساكن الخيم، حافي القـدم فهذا رجل بسي. كل رجال الفضاء

إن البعر يدل على . عليهوي أغائب ليستدل:" ن وجود اهللا قالـعندما سئل ع. عالم

وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وسماء ذات . وإن األثر يدل على المسير. البعير

  ". أبراج أال يدل كل ذلك على وجود اللطيف الخبير

ائد فضاء والذي كرمه العالم أجمع عندما عاد من رحلته التي أما جاجارين أول ر

لقد كنت أشعر في سـفينة  ". كانت أول خطوة لإلنسان خارج األرض قال للعالم أجمع

جاهـل واألعرابـي   : فهذا الرائد" وبحثت عن اهللا فلم أجده. الفضاء وكأنني في بيتي

  .أعلم منه

ما كل الكواكب كذلك خالية تماما والقمر ليس وحده الخالي من الغالف الجوي وإن

من الهواء، ومن الماء، ومن أي مظهر من مظاهر األرض، فال جبال وال براكين وال 
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. وإنما هي مصابيح في السماء. فالكواكب ليست للسكني. وديان وال انهار وال بحار

  هل يسكن أحد في مصباح؟ 

مـرتبط بوجـود    ثم هذه تجربة عملية نسوقها استدالال علي أن الوزن وعدمـه 

ودليلنا هذا نقدمه ألولئك الذين ال . الهواء وعدمه، وال عالقة بين ما يسمونه الجاذبية

هذه التجربة تثبـت أن األوزان  .يؤمنون إال بالمعمل والتجربة وال عالقة لهم بالوحي

  .تنعدم عند انعدام الهواء

األكبر يحتوي والجسم . أن الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة: يقولون

على مادة أكبر من تلك التي يحتويها الجسم األصغر، وأنه كلما زادت كتلـة الجسـم   

له مما يؤدى إلى زيادة سرعة سقوطه ومن ثم فإن الجسـم  زادت قوة جذب األرض

  . الثقيل يسقط فعال قبل الجسم الخفيف ماداما قد سقطا معا من نفس االرتفاع

ا لكي نتأكد تماما وبصورة تجريبية مادية ال عالقة وهذا كالم ال غبار عليه، ولكنن

لها بالقرآن وال اإليمان، فلو أتينا بقطعة نقود معدنية وريشة طائر ووضعناهما فـي  

فعندما تضع األنبوبة في وضع ) مفرغة من الهواء(أنبوبة طويلة مخلخلة من الهواء 

لحظة إلى الطـرف  رأسي نجد أن قطعة النقود وريشة الطائر يصالن معا في نفس ال

  . السفلي لألنبوبة إي أنهما يسقطان سقوطا حرا بنفس العجلة المنتظمة

  أم الجاذبية؟ . فمن المتسبب للوصول إلى هذه النتيجة؟ الهواء

فالهواء إذن . إن األنبوبة موجودة على األرض ولم يتخلف في التجربة إال الهواء

تلتها وحسب الضغط الهوائي الواقع هو الذي يعطى األشياء أوزانها المختلفة حسب ك

  . عليها

  

أنبوبة بها هواء، تسقط فيها : أ

  .العملة قبل الريشة

أنبوبة مفرغة الهواء، تسقط : ب

  .الريشة والعملة معا

من المعلوم أيضا أن ضغط الهواء هو الذي يعطى للسـوائل شـكلها االنسـيابي    

اء في غرفة مفرغة الهواء ولو سكبنا م. والذي يتحدد بشكل اإلناء الذي توضع فيه
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  ). هذا إذا نجحنا في سكبه(سنجد الماء يأخذ أشكاال كروية وال يتساقط على األرض 

كما أننا نستعين بضغط الهواء كل لحظة نشرب فيها وإن كنـا ال نـدرى، فإننـا    

عندما نشرب نقرب الكوب أو الملعقة المحتوية على السائل من الفـم ثـم نرتشـف    

اقع أن ارتشاف السائل بهذه الطريقة البسيطة التي اعتدنا عليهـا  السائل منها، والو

يحتاج إلى أن نوسع القفص الصدري وبذلك تخلخل الهواء الموجود في الفم، وتحت 

تأثير الضغط الجوى يندفع السائل إلى الفراغ الذي يكون فيه الضغط أقل وبذلك يدخل 

  . إلى الفم

له في األواني المستطرقة إذا خلخلنا  وهنا يحدث للسائل نفس الشيء الذي يحدث

الهواء فوق أحد األواني المذكورة ألن السائل سيرتفع في هذا اإلنـاء تحـت تـأثير    

لو وضعنا عنق الزجاجة في فمنا وأردنـا أن  . وعلى العكس من ذلك. الضغط الجوى

ء نرتشف منها الماء لما استطعنا القيام بذلك مهما بذلنا من  جهد، وذلك ألن الهـوا 

  . في داخل الفم يساوى ضغط الهواء الموجود في الزجاجة فوق الماء

ففي بعض مفاصل الهيكل العظمى . كذلك يستفيد الجسم من داخله بضغط الهواء

والمفصل الحاقفي لإلنسان أشبه في تركيبه . للجسم يوجد فراغ بين المفاصل وبعضها

في التجربة التي ذكرناها  بنصفي الكرة التي قام الخيل بفصلهما عن بعضهما البعض

سابقا، حيث ال وجود للهواء في الفراغ الموجود بين المفاصل مما يحافظ هذا علـى  

فهكذا يعمل الضـغط الجـوى   . تماسك الجسم تماما كتماسك نصفي الكرة بعد التفريغ

  . على تالحم عظام حوض اإلنسان ويمنعها من االنفصال عن بعضها

  قدر ضغط الغالف الجوى

لغالف الجوى على كل األرض وكل شيء فيها وعلى أجسـامنا بضـغط   يضغط ا

واألكسجين الذي . ومن األرض. رطال على البوصة المربعة من الجسم 14.6مقداره 

أرطال علـى   3نتنفسه جزء من الريح وهو جزء من هذا الضغط، وهو بمعدل نحو 

  .البوصة المربعة من األرض أو ما عليها

  ظھر األرض

  : هر في القرآن أكثر من مرة، بأكثر من معنىوردت كلمة الظ

  فَلَما نَبَأتْ بِه وَأظْهره جاءت بمعنى الظهور والبيان بعد الخفاء والغمــوض* 
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 هلَيع اللَّه)3:التحريم (ِي النَّاسدتْ َأيبا كَسرِ بِمحالْبو ري الْبف ادالْفَس رظَه.  

  قَاَل رب بِما َأنْعمتَ علَي فَلَن َأكُون ظَهِيرا ساندة والمساعدة وجاءت بمعنى الم* 

   ينرِمجِللْم)17:القصص.(  

  فَتُكْوى بِها جِباههم وجنُوبهم وجاءت بمعنى الجزء من الجسم المقابل للبطن * 

 مهورظُهو)35:التوبة ( ورِهلَى ظُهوا عتَوِلتَس    كُـمبـةَ رمعوا نتَـذْكُر ثُـم
  ).13:الزخرف(

وحين تَضعون ثيابكُم اءت بمعنى وقت الظهيرة الذي هو منتصف النهار ـوج* 

ةالظَّهِير نم)في القـرآن،  ) الظهر(وعلى هذه المعاني تدور كلمة ) 58:النور

  .الظهور والعلو: ولكنها تنتهي جميعا إلى معنى واحد هو

ووقت الظهيرة بالنسبة للشمس عندما تكون فوق األرض أي تعتلى ظهر األرض 

فال يكون الوقت ظهيرة بالنسبة لـي إال إذا  ) يابس، ماء، هواء(بمعناها الذي ذكرناه 

كانت الشمس في أعلى نقطة في مدارها، أي أعلى ارتفاع لها، فعند ذلـك ال يكـون   

درجات قوسية، أي تكون الشمس عنـد  بيني وبين الشمس العمودية على رأسي أي 

. نقطة الصفر، بحيث يمتد خط مستقيم من الشمس إلى رأسـي إلـى مركـز األرض   

ذلـك  " وقت الظهر أو وقت الظهيرة" عندها نسمى هذا الوقت. ويتالشى  ظلي تماما

أما عندما تكون الشمس فـي   -بالنسبة لي  -ألن الشمس تكون على ظهر األرض 

درجة قوسية، وهذا يعنى أن بيني  90ربي فهي تكون بعيدة عنى األفق الشرقي أو الغ

درجة من الغالف الجوى، ذلك الذي يكسر حدة الشمس ألن الغالف  90وبين الشمس 

مشبع ببخار الماء، وتبدو الشمس لي أكبر من حجمها، ويتغير لونهـا إلـى اللـون    

ل بينـي وبينهـا   البرتقالي بينما وهي فوق رأسي كانت عند نقطة الصفر أي ال يحو

غالف جوى فتبدو لي بيضاء أو صفراء وأصغر من حجمها ولن أستطيع النظر إليها 

  . وال يكسر من حدتها) صفر(ألن الغالف الجوى 

والشمس بهذه الصفة وبهذا الوضع  هي التي يراها الذين يخرجون من األرض      

ا إليها من الفضاء إلى الفضاء، فهي ترى أشد ما تكون إضاءة وإشعاعها سواء نظرن

أو من فوق سطح القمر أو من أي مكان في السماء مع فرق بسيط بين رؤيتي لهـا  

ظهرا على األرض ورؤيتي لها في الفضاء هو أنني أراها في الفضاء بهـذا الشـكل   

  .ولكن على صفحة سوداء تماما من السماء وذلك في أي وقت من األوقات



  

571

ا، وكيف تكون الشمس ظهيرة أي على ظهر لننزل إلى األرض ولنر الشمس فيه    

األرض، يعنى فوق اليابس والماء والهواء، رغم أنها دائما تدور حول األرض وأنها 

  . في كل وقت فوق األرض وفوق غالفها الجوى

*****  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هنا صورة
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رض ظهيرة نقول إن األمر كذلك فالشمس في كل ثانية من الزمان تكون فوق األ

فالشمس بالنسبة لكل واحد منا تكون ظهيـرة  . ولكننا متى تكون ظهيرة بالنسبة لنا

لوقت ما أي عندما تكون فوق الرأس تماما، عمودية عليها بحيث تكون صفرا فـي  

درجة فـإن كانـت فـي     90موقعها فوقى، فإذا كانت عند الغروب كان بيني وبينها 

درجة، فإن بدأت فـي   180يكون بيني وبينها ف -بالنسبة لي أيضا  -منتصف الليل 

درجة وهذا إذا قسنا من ناحية الغروب، أما من ناحية  270الشروق كان بيني وبينها 

درجة فإذا ما ارتفعت مرة أخرى فوق رأسـي   90الشروق ذاتها فيكون بيني وبينها 

أما إن بدأت الحسـاب مـن   . درجة هذا إذا حسبت لها من األمس 360فتكون فوقى 

  .وهكذا. اليوم فأنها تكون في نفس الثانية من الوقت عند درجة الصفر

إال لسكان مـا   -بهذا المعنى  -ولكن ينبغي أن نعلم أن الشمس ال تكون ظهيرة 

فإن هؤالء تأتى عليهم خالل العام هذه اللحظة وذلك الوقت الذي يكون . بين المدارين

أننا لو مددنا خطا من الشمس  أي. الراصد والشمس ومركز األرض على خط مستقيم

على أم رأس الراصد ليمر مـن بـين   إلى مركز األرض فإن شعـاع الشمس سينزل

ويحدث هذا األمر لسكان ما بين المدارين وقتين من السنة . قدميه إلى مركز األرض

  . مرة أثناء ذهاب الشمس إلى أحد المدارين ومرة عند عودتها منه
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ولكنهـا  . فوق رأسي أبدا ألنني في اإلسـكندرية  ومن ثم فإن الشمس ال تتعامد

كم والتي  1000تتعامد على سكان مدينة أسوان التي هي جنوب اإلسكندرية بحوالي 

  .درجات قوسية 7يمر فوقها مدار السرطان وبين اإلسكندرية وأسوان 

أما من الناحية العلميـة  . هذا من الناحية الحسابية الرياضة والهندسية والفلكية

أيضا حتى لو كنا عند نقطة القطب ويكون األمر ) ظهيرة(اقعية والوقتية فلكل منا والو

  .كذلك عندما تكون الشمس في أعلى نقطة من القوس من فوقى بالنسبة لمدارها

لذلك نقول بأن مدار الشمس دائري تماما وليس كما يقولـون إنـه بيضـي أو    

رض واحد من كل مكـان فيهـا   وبعدها عن األ. إهليليجي  بل دائري كامل االستدارة

فهي كرة كاملة االستدارة، ليست بيضاوية وال مشطوفة القطبين وال كمثرية ولكنهـا  

  . مثل الكرة

فعندما تكون الشمس فوق رأسي وأنا في اإلسكندرية، أي في كبـد السـماء ال   

فإن ساكن شنغهاي في الصين " نظارة شمسية" أستطيع النظر إليها وال حتى من خالل

متع بشكلها البرتقالي، وهو ينظر إليها وهي تغرب، بينما هي فوق رأسي تمامـا  يست

وفـي نفـس   ) أي في كبد السماء ال عمودية ألنها ال تتعامد على سكان اإلسكندرية(

الوقت أيضا يستمتع بشكلها البرتقالي ساكن جزيرة  برمودة، وينتظر شروقها ساكن 

عندما تكون ظهيرة على جزيرة برمـودة وال  وال أراها غاربة إال .  نيويورك بأمريكا

  . أراها مشرقة إال إذا كانت فوق شنغهاي أي عليهم ظهيرة

فهكذا، الشمس تكون في مكان واحد وعلى بعد واحد لكن تكون بالنسبة لسـكان  

األرض مختلفة الوقت والشكل والحجم الختالف درجات الغالف الجوى الـذي بيننـا   

  . وبين الشمس

شمس يمينا أو شماال منا فبيننا وبينها دائما درجات من الغـالف  ومهما كانت ال

  .الجوى، أو بخار الماء الذي يغير من شكلها وحجمها

وللتأكد من ذلك األمر ننظر في كوب ماء به عملة نقدية، فإذا نظرنا في الكـوب  

من فوق أي عموديا عليه نرى قطعة النقود صغيرة وإذا نظرنا من الجنب أي أفقيـا  

  . ا كبيرةنراه

فنراها كبيرة عند األفقين لكثافة الغـالف الجـوى   . كذلك األمر بالنسبة للشمس
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المشبع ببخار الماء والذي يكون بيننا وبينها وكلما زاد تشبع الهواء ببخـار المـاء   

  . كلما كان قرص الشمس أكبر وكان لونها أجمل وأوضح

ل الشـمس والقمـر   إذن هو الذي يغير من حجم وشك) الغالف الجوي(فالهواء 

  . والنجوم والكواكب خالل دورتهم حول األرض

وهناك أمور كثيرة لم يفهمها أهل الفلك قديما وحديثا لذلك اخترعوا مـا سـموه   

أي أن األرض عندما تدور حول الشمس ال تكون الشمس هي المركز . بفلك التدوير

ل الشمس كذلك بل هناك مركز آخر لألرض تدور حوله ثم تدور هي ومركز فلكها حو

ال تقع الشمس في نقطة المركز سواء بالنسبة لألرض أو بالنسبة لفلك تدويرها وإنما 

  .هي إحدى بؤرتين تدور حولهما الشمس

مثل هذا التخبط والتخريف يقول به الفلكيون اآلن وهذا األمر بالنسـبة لـألرض   

األمـور لـم   والذي دعاهم لهذا التحريف والتخريـف أن  . وبالنسبة لجميع الكواكب

تنضبط معهم عندما جعلوا األرض تدور حول نفسها وحـول الشـمس، فـاخترعوا    

    " المـادة المظلمـة  " تماماً كما اخترعـوا . نظريات البؤر وفلك التدوير وما شابه ذلك

وذلك كلما بدا .. الخ"... الكون المنحنى" و" الكون المنكمش" و" ةــالقوة الغامض" و

  ). أي كالم(لهم كذب قولهم اخترعوا 

كذلك لو فهم هؤالء أن األرض ال تعتبر أرضا وال تسمى أرضا إال بغالفها الجوى  

وأن هذا الغالف يؤثر في شكل وحجم األجرام السماوية بالنسبة للمشاهد من األرض 

    . لغيروا كثيرا من نظرياتهم عن هذه األجرام وحركاتها

الواقف فـي اإلسـكندرية   وفي الشكل السابق الشمس وهي ظهيرة على الراصد 

وهي في الغروب تكون فوق جزيرة برمودة بالمحيط األطلنطي، ثم وهي في الشروق 

  . تكون فوق شنغهاي في الصين

سيتغير شكل الشمس لو كان الراصد في شنغهاي أو في برمودة فكالهما سيرى 

قرص الشمس المتوهج فوق اإلسكندرية برتقالي اللون دون أي شعاع، مشرقا على 

  .برمودة مغربا على شنغهاي بينما هي ظهيرة على اإلسكندرية

أما علـى سـطح   . من كل ما سبق نجد أن ظهر األرض هو فوق غالفها الجوى

فـي  اليابس أو سطح الماء فال يعتبر على األرض وإنما فيها لذلك يقول اهللا تعالى 
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ـ  ـا لـأم في الْبر والْبحرِويقول األرضِ ـ  و انتفـت خصيص وى ـة الغـالف الج

  ). على(إلى فيفستتغير صفة واسم األرض إلى الظهر وتتحول 

إذ أن من أهم خصـائص  . ولعل أقرب مثل في القرآن لهذا األمر هو أمر الزوجة

ذلك اعتبـر رسـول اهللا  ـل. الزوجة هي أن تكون سكنا لزوجها وأن تكون ولوده
قـال تعـالى   . تي يسكن إليها زوجهـا والودود هي ال. الودود، الولود: أفضل النساء

ًةمحرةً ودوم نَكُميَل بعجا وهكُنُوا ِإلَيا ِلتَساجوَأز كُمَأنفُس نم خَلَقَ لَكُم َأن هاتآي نمو

)21:الروم.(  

فالمرأة بذلك ثالثة عناصر كاألرض فيابسها جسدها وماءها إنجابهـا وهوائهـا   

عنصر من هذه العناصر ال تصبح زوجة بل مجرد امرأة  تماما كما سكنها ولو تخلف 

  . تتحول األرض إلى مجرد ظهر

وأحيانا يـذكرها  ) زوج(وواضح هذا في القرآن عندما يذكر الزوجة بهذه الصفة 

  .رغم أنها متزوجة) امرأة(بمجرد 

)35:البقرة(الْجنَّةَوقُلْنَا يا آدم اسكُن َأنْتَ وزوجك : فيقول تعالى عن الزوجة

    كُنـتِّعُأم ـا فَتعـالينزِينَتَها ونْياةَ الديالْح نتُرِد كُنْتُن ِإن اجِكوقُْل ألز ا النَّبِيها َأيي                         

  ). 28:األحزاب(وُأسرحكُن سراحا جميال

نَّةَ َأنْتُمخُلُوا الْجاد ونربتُح كُماجوَأزو)70:الزخرف.(  

: وأما عن الزوجة إذا انتفت منها خصيصة من خصائصـها فيقـول اهللا تعـالى   

   نَـاادبع ـننِ ميدبتَ عكَانَتَا تَح َأةَ لُوطرماَأةَ نُوحٍ ورموا اكَفَر ينثَال ِللَّذم اللَّه برض

منِ فَخَانَتَاهياِلحصينلاخالد عم خُال النَّاريَل ادقًئا وشَي اللَّه نا ممنْها عيغْني 10(ا فَلَم(

نَّةي الْجتًا فيب كنْدنِ ِلي عاب بِإذْ قَالَتْ ر نوعرَأةَ فرمنُوا اآم ينثَال ِللَّذم اللَّه برضو 

عو نوعرف ني مننَجينومِ الظَّاِلمالْقَو ني مننَجو هل11(َم()التحريم.(  

هم اهللا أزواجا النتفاء خصيصة أو أكثر من دفهؤالء ثالثة أزواج ومع ذلك فلم  يع

فامرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتين خائنتين فلـم تكونـا   . خصائص الزوج لزوجه

  .َأةَامرفتحولت من زوجة إلى مجرد . سكن لزوجيهما

وامرأة فرعون كانت هي مؤمنة وزوجها كافر فلم تعد تصلح ألن تكون سكن له 

أي هـي فـي   . لـه الختالف الدين والعقيدة فلم تعد لفرعون زوجة بل مجرد امرأة
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  . عصمته مجرد امرأة ال زوجة وكذلك كان األمر في امرأة نوح وامرأة لوط

فهـذا  ) 5:مريم(تْ امرَأتي عاقراوكَانَوعند فقد خصيصة اإلنجاب يقول تعالى 

فََأقْبلَت أما عن زوجة إبراهيم التي كانت كذلك فيقول تعالى . عن زوجة زكريا العاقر

يمقع وزجقَالَتْ عا وههجكَّتْ وفَص ةري صف َأتُهرام)29:الذاريات .(  

وقَـاَل نسـوةٌ فـي    كذلك كانت زوجة عزيز مصر في زمن يوسف عليه السالم 

الْمدينَة امرَأةُ الْعزِيزِ تُراوِد فَتَاها عن نَفْسه قَد شَغَفَها حبا ِإنَّا لَنَراها في ضاللٍ مبِينٍ
  ). 30:يوسف(

ما ِإذ قَالَتْ امرَأةُ عمران رب ِإنِّي نَذَرتُ لَك :يقول تعالىحالة فقد الزوج فأما في 

وقد كانت مؤمنة مع مؤمن، وكانت ولودا ولكن ). 35:آل عمران(في بطْني محررا

  . وكذلك األمر، سواء بسواء. فقدت الزوج فلم تعد زوجة

  على األرض

فـي  مرة وذكـر  460ذكرت األرض فيها . آية 6225آيات القرآن تبلغ حوالي 

  .في األرضِكون ة فيـدث أو فعل أو حركـأي حف. مرة 220األرضِ

  .مرات فقط في كل القرآن 3علَى األرضِغير أن القرآن ورد فيه 

  فهل يعنى ذلك أن الغالف الجوى أزيل في هذه المرات الثالث؟ 

أما وقد ذكر لفظ األرض فال ) على ظهرها(ليس األمر كذلك وإال لقال تعالى  ...ال

فوق علَى األرضِيبقى أن يكون معنى إذا ). الريح(تكون كذلك إال بغالفها الهوائي 

  . غالفها وهذا صحيح

سنجد آية تتحدث علَى األرضِولكي نتأكد من ذلك، نتأمل اآليات التي ذكر فيها 

  . والثالثة تتحدث عن أجمل خلق اهللا. والثانية عن أفضل خلق اهللا. عن أسوأ خلق اهللا

نُوح رب ال تَذَر علَى األرضِ من وقَاَلالى عن الصنف األول ـيقول اهللا تع) 1(

                      .الْكَافرِين ديارا

وعباد الرحمن الَّذين يمشُون علَى األرضِ هونًـا  وعن الصنف الثاني يقول ) 2(

  .)63:الفرقان(وِإذَا خَاطَبهم الْجاهلُون قَالُوا سالما

ِإنَّا جعلْنَا ما علَى األرضِ زِينَةً لَها ِلنَبلُوهم َأيهم َأحسـن  لث يقول وعن الثا) 3(
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  ).7:الكهف(عمال

  :ولنتناول هذه اآليات آية آية  

قوم نوح

أن  وقد بينت أحاديث الرسـول  . كانت أمة نوح عليه السالم أول أمة تكفر باهللا

ى اإلسالم ولم تستغرق دعوة رسـول مـن   بين آدم ونوح عشر قرون كانت كلها عل

الوقت ما استغرقته دعوة نوح عليه السالم ألمته ولم يلق رسول أذى من قومه كما 

فكان . لقي نوح من أمته، وكانت عاقبة ذلك أنهم كانوا أول أمة تعاقب من اهللا تعالى

وعلى رغم أن أمة نوح كانت أول فئـة مـن   . جزاؤهم أن أبيدوا جميعا من األرض

وعلى الرغم من أنهم كانوا قريبـو  . ولم يسبقهم إلى الكفر أحد. لبشر يكفرون باهللا

عهد بميالد البشرية فقد عانى نوح في سبيل إرجاعهم إلى الرشد عناء شديدا، ولـم  

  . يترك في سبيل ذلك طريقاً إال سلكه وال أمراً إال فعله معهم

فَلَم يزِدهم )5(وتُ قَومي لَيال ونَهاراقَاَل رب ِإنِّي دعيقول تعالى في سورة نوح 

وِإنِّي كُلَّما دعوتُهم ِلتَغْفر لَهم جعلُـوا َأصـابِعهم فـي آذَانهِـم     )6(دعاِئي ِإال فرارا

ثُم ِإنِّي )8(وتُهم جِهاراثُم ِإنِّي دع)7(واستَغْشَوا ثيابهم وَأصروا واستَكْبروا استكْبارا

ولم يجاهد فيهم نوح سنة وال عشـر وال حتـى   . َأعلَنتُ لَهم وَأسررتُ لَهم ِإسرارا

ولَقَد َأرسلْنَا نُوحا ِإلَى قَومه فَلَبِثَ فيهِم َألْفَ سنَة خمسين سنة وإنما كما قال تعـالى 

  ).14:لعنكبوتا(ِإال خَمسين عاما

ولم يقتصر رد قوم نوح على دعوته بالفرار واالستكبار، بل تعـدى ذلـك إلـى    

فَقَاَل الْمأل الَّذين كَفَروا من قَومه ما نَراك ِإال بشَرا مثْلَنَا وما نَراك اتَّبعك االستهزاء 

نَرى لَكُم علَينَا من فَضلٍ بـْل نَظُـنُّكُم كَـاذبِين    ِإال الَّذين هم َأراذلُنَا بادى الرْأيِ وما
وقَـالُوا  والسب وكُلَّما مر علَيه مأل من قَومه سخروا منْهوالسخرية ). 27:هود(

قَالُوا يا نُوح قَد وأيأسوه من أنفسهم باستعجالهم العذاب ) 9:القمر(مجنُون وازدجِر

ينقادالص نكُنتَ م نَا ِإندا تَعنَا بِمالَنَا فَْأتتَ جِدلْتَنَا فََأكْثَرادج .  

. كل ذلك ونوح صابر محتسب، طوال األلف سنة إال خمسين عاما، لم ييئس منهم

 قَالُوا لَِئن لَم تَنْتَهحتى وصل األمر بهم إلى أن هددوه بالرجم . وتنفيذا منه ألمر اهللا

ينومجرالْم نم لَتَكُونَن انُوحي)116:الشعراء.(  
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فَافْتَح بيني وبينَهم فَتْحا )117(قَاَل رب ِإن قَومي كَذَّبونِِوهنا شكا نوح إلى ربه 

يننْؤمالْم ني معم نمي وننَجوم نْؤمي لَن ِإلَى نُوحٍ َأنَّه يُأوحو قَد نِإال م كمقَو ن

لُونفْعا كَانُوا يبِم تَِئسفَال تَب نآم)ولما علم نوح من ربه أنه لن يـؤمن  ). 36:هود

من قومه إال من قد آمن، دعا عليهم جميعا بالدعاء المـذكور باآليـة التـي نحـن     

  .رِين ديارااَل نُوح رب ال تَذَر علَى األرضِ من الْكَافـَوق: بصددها

دعـا  : وبكل سنين دعوته الكثيـرة . بكل المعاناة التي عاناها مع قومه دعا نوح

أي يا رب غلبت أنا، َأنِّي مغْلُوب فَانْتَصرنوح وبكل غضبه على الكافرين دعا نوح 

  .ال تَذَر علَى األرضِ من الْكَافرِين دياراوأنت ال تغلب فانتصر لدينك  

إنما قال هذا حين : قال محمد بن كعب ومقاتل والربيع ابن انس وابن زيد وعطية

وأعقم أرحام النسـاء وأصـالب   . أخرج اهللا كل مؤمن من أصالبهم، وأرحام نسائهم

  .اآلباء قبل العذاب بسبعين سنة

ال : يعنى. ساكن الديار: ومعنى ديارا. لم يكن فيهم صبى وقت العذاب: قال قتادة

ِإنَّك ِإن تَذَرهم يضلُّوا عبـادك وال يلـدوا ِإال   : وقد علل نوح دعائه بقوله. أحدتترك 

  .وذلك بعدما علم أن أحدا من قومه لن يؤمن فَاجِرا كَفَّارا

قـال  َأنِّـي مغْلُـوب فَانْتَصـر   فلما دعا نوح بهذا الدعاء واستنصر ربه بقوله 

وفَجرنَا األرض عيونًـا فَـالْتَقَى   )11(ٍواب السماء بِماء منْهمرفَفَتَحنَا َأبتعــالى 

تَجـرِي بَِأعيننَـا   )13(ٍوحملْنَاه علَى ذَات َألْواحٍ ودسر)12(َالْماء علَى َأمرٍ قَد قُدر

ركُف كَان نِلم اءز14(ج(َةً فا آيكْنَاهتَر لَقَدروكدم نْل مٍه)ـذَابِي   )15ع فَ كَـانفَكَي

. لقد اسـتجيبت دعـوة نـوح   ولَقَد يسرنَا الْقُرآن ِللذِّكْرِ فَهْل من مدكر)16(ِونُذُر

  . واآليات تصور كيف أغرق اهللا األرض بمن عليها

هـي دعـوة   الْكَافرِين دياراوقَاَل نُوح رب ال تَذَر علَى األرضِ من وهذه اآلية 

كما أن نوح عليه السـالم لـم يقصـد    . لنوح عليه السالم وليست تقريرا ألمر حدث

) اليابس والمـاء والهـواء  (بدعوته هذه أن يرفع اهللا الكافرين خارج الكرة األرضية 

وإنما قصد نوح اليابس ومن المعروف من آيات القرآن أن لفظ األرض يطلق عليها 

    . أو جزء منها كلها

والدليل على أن نوحا عليه السالم لم يقصد األرض بجميع عناصرها بـل قصـد   

ال تَذَر علَى األرضِ من الْكَافرِين ديارافقط اليابس الذي يبنى عليه الديار لذلك قال 
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 يريد نوح من اهللا تعالى أن يبيدهم عن أخرهم  فال يبقى منهم. أي من ساكني الديار

وقد استجاب اهللا تعالى لدعوة نوح فأبادهم جميعا حتى أقرب الناس . أحد على اليابس

ورفعهم جميعا على اليابس بالطوفان الذي أغرق األرض كلها ولم تعد األرض . إليه

فقد ارتفع  الماء إلى أعلى الجبال وبذلك يتحقق لنوح أن يموت كل . إال كرة من الماء

  . ى قمم الجبالسكان الديار حتى لو كان عل

األرض اآلن يابس فوقه الماء فيه كل سكان األرض، المؤمنين على سطح الماء 

  . في سفينة والكافرين في داخل الماء الذي كان عبارة عن أمواج كالجبال

األرض اآلن كلها كرة من الماء، والماء فقط، وفوق الماء سـفينة تحـوى كـل    

ورغم أن السماء كان ينهمر منها . الطيرسكان الكرة األرضية من البشر والحيوان و

الماء، واألرض عليها موج كالجبال إال أن سكان السفينة لم  يصـابوا بـأذى ولـم    

لم يكن الماء ينـزل علـى   . يشعروا بانهمار من فوقهم، وال موج كالجبال من تحتهم

 كانت السماء كلها من كل الجهات تنزل ماء وبانهمار شديد وقد كانت هـذه . السفينة

هي المرة األولى واألخيرة في حياة هذا الكون الذي تنزل فيه الميـاه مـن السـماء    

  . مباشرة وليس من السحاب

كما أن السفينة لم تكن بقوة ومتانة سفن هذا العصر وإنما كانت مجرد ألواح من 

ذه ولكن هوحملْنَاه علَى ذَات َألْواحٍ ودسرٍالخشب ممسكة بعضها ببعض بمسامير 

ـ   وفان العظـيم وذلـك   ـاأللواح كانت هي الوحيدة على األرض التي لم تتـأثر بالط

أن الـذين  : والثـاني تَجرِي بَِأعيننَاأن السفينة يحرسها اهللا تعالى: األول: رينـألم

  . عباد الرحمن: كانوا فيهما

  عباد الرحمن 

عرفنا مصـير قـوم   إن زال اإلشكال الذي قد بدا من اآلية السابقة بسهولة ألننا 

نوح وأنهم بالفعل أبيدوا جميعا فلم يعد لهم أثر في األرض ولم يعودا حتى أثر بعـد  

عين كغيرهم من األمم والحضارات فقد اختفوا تماما من األرض، دفنوا تحتها، أكلتهم 

المهم أنهم كانوا في األرض ثم لم يعودوا فيهـا  . ال ندرى. حيتان البحر وطيور الجو

  .وال عليها

. ولكن دعوة األنبياء مجابـة . رغم أنها كانت دعوة لنوح. لقد تحقق ذلك بالفعل

حتى تصبح هي الوحيدة في القرآن التـي بهـذا   . أما هذه اآلية الثانية فإنها األعجب
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وهو . الشكل المغاير ألن اآلية تقرر أن اهللا عز وجل ذاته هو الذي يقص علينا نبأهم

أن السير والمشي والسعي وأي حركة إنمـا تكـون    آية 220تعالى الذي أخبرنا في 

ِضي األرف ـ و ـولكن هذه اآلية ال تتحدث عن حدث عادى بل عــن المشي وه

وال تَمـشِ فـي األرضِ مرحـا   عالى بأنـه يـتم فـي األرض    ـالذي ذكره اهللا ت
) 26:دةالسـج (و) 128:طـه (يمشُون في مسـاكنهِم ) 18:لقمان(و) 37:اإلسراء(

شاـُفَامبِهنَاكي موا ف)15:الملك (اقوي األسي فشميو)7:الفرقان ( يف شُونميو

  ).20:الفرقان(األسواق

ـ . سـواء فـي األرض  فيوغيرها من اآليات فالمشي هنا  واق، أو ـأو األس

الحيـوان   والمشي هو حركـة . وسواء كان في البر أو البحر. المناكب، أو المساكن

على األرض، على أثنين أو أربع، أما السير فهو المشي في األرض أيضاً ولكن مشى 

يسيروا فـي األرضِ يقول تعالى أيضا عن  السير في القرآن . للسفر وبوسيلة ما
: ، فـاطر 9:، والروم46:، الحج109:يوسف(آيات في كل القرآن  7ورد ذلك في 

  ).10:، محمد82-21:، غافر44

:آل عمران(مرات في القرآن كله  7فقد ذكر أيضا سيروا في األرضِأما األمر 

  ).18: ، سبأ42:، الروم20:، العنكبوت69: ، النمل36: ، النحل11: ، األنعام133

جـاءت فـي    سيروا في األرضِويتالحظ في هذه اآلية التي فيها األمر بالسير 

أنعـام، نحـل، نمـل،    (ها وحيوانات مختلفـة  ـنسور بأسماء حيوانات في أربع م

آل (ثـم سـورة إلحـدى العـائالت     ) سبأ والروم(وسورتين باسم دولتين ) عنكبوت

  ).السير(بما يتناسب مع ) عمران

جاء السعي أيضـا  . أما السعي فهو بنفس معنى المشي أيضا لكن بهمة وسرعة

ِضي األرف كقوله تعالىِضي األرى فعس)205:البقرة (   ِضـي األرف نوـعسيو

  ).33،64:المائدة(فَسادا

) 63:الفرقـان (يمشُون علَى األرضِلذلك تأتى هذه اآلية فريدة في القرآن كله 

  . فهي إذا آية خاصة لحالة خاصة، لفئة خاصة

نعم نحن مع فئة خاصة من البشر، انفردوا من دون خلق اهللا بأن قرن ذكـرهم  

  .. مع أشياء أخرى" اهللا" كان قد قرن لفظ الجاللة بالرحمن وإن
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اهللا أرضَاقة اهللان)أما )بيت اهللاِنمحالر ادبع ؤالء وحـدهم الـذين   ـفه

وواضح  تماما أن كل ما ذكر منسـوبا إلـى اهللا تعـالى لـه     . تشرفوا بهذا النسب

له مثيل أو نظير خصوصية وتميز ال يشركه شيء أو أحد فيه  فكل منهم واحد ليس

. في الوجود فليس في الكون كله أرض كهذه األرض واهللا تعالى هو الـذي أوجـدها  

. بتكليـف خـاص مـن اهللا   بنى ها بيت إال البيت الحرام الذي ـوليس في األرض كل

  . كذلك أرض اهللا وناقة اهللا فليس لهما مثيل أو نظير في الكون كلهو

الذي لم يشركهم الرحمنِترن ذكرهم بلفظ كذلك هؤالء النفر من الناس الذين اق

فهم فئة متميزة، لهم خصوصية لم تكن لغيرهم فقد نسـبهم اهللا لنفسـه   . دـفيه أح

  . بأول وأخص أسمائه عز وجلوقرنهم باسمه، بل 

والجزاء من جنس العمـل  . وهؤالء لم ينالوا هذا الشرف إال مكافأة على أعمالهم

في سكناتهم وحركاتهم فـي  . ليل نهار، في قولهم وأعمالهملقد كانوا دائما مع اهللا، 

نومهم ويقظتهم، لم يتركوا حالة من حاالتهم، وال وقتا من أوقاتهم إال كان اهللا تعالى 

  .في تفكيرهم وعلى قلوبهم

يبِيتون ِلربهِم سجدا إنهم كانوا ال ينامون بالليل كما ينام كل خلق اهللا، بل كانوا

اميقاو .  

بعبادتهم على كثرتها ودائما ما  يغترواوكانوا يخافون اهللا كما لم يخافه بشر، ولم 

  . يدعون اهللا أن يصرف عنهم عذاب جهنم وكأنه واقع بهم ال محالة

فال يشـركون، وال يقتلـون، وال يزنـون، وال يشـهدون     : إنهم ال يأتون الكبائر

  .ذَا مروا بِاللَّغْوِ مروا كراماوِإكما انهم ال يقترفون حتى الصغائر .الزور

وهـم  . كما أن آيات اهللا تنفعل في نفوسهم بما لم تنفعـل بـه نفـوس غيـرهم    

حريصون أشد الحرص على أزوجهم وذرياتهم ليس حرصا دنيويا كغيـرهم، وإنمـا   

  .حرصا أخرويا

ثم هم دائما يدعون ربهم أن يميزهم عن غيرهم ويجعل لهم خصوصية ينفـردوا  

  .فأعطاهم اهللا، واهللا ال يضيع أجر المحسنينواجعلْنَا ِللْمتَّقين ِإمامابها

وهو تعالى يجازى من جنس العمل واستجاب تعالى لدعائهم وجعلهم متميـزين  

ُأولَِئـك  على كل الناس، متقدمين على كل الناس وتأتى مكافأة اهللا لهم فيذكر بعضها 
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خَاِلـدين فيهـا حسـنَتْ    )75(ما صبروا ويلَقَّون فيها تَحيةً وسالمايجزون الْغُرفَةَ بِ

  ). الفرقان(مستَقَرا ومقَاما

به  أهذا جزاء هذه الفئة وهو على عظمته ليس بأعظم من شرف نسبهم الذي بد

 وعباد الـرحمنِ ذكر هذه الفئة بهذه العطية التي ال تعدلها عطية  أفهكذا بد. ذكرهم
ثم ختم ذكرهم بما أعده لهم في جنات النعيم، وهذا كما قلنا أول كتابنا ليس كل مـا  

أعد لهم فهذا جزء بسيط أما حقيقة ما أعده اهللا لهم فلم يذكره ليكون مفاجأة سـارة  

  :لهم

   ِب اءـزنٍ جـيَأع ةقُـر نم ملَه يا ُأخْفم نَفْس لَمفَال تَع   لُـونمعـا كَـانُوا يم
  ).17:السجدة(

فهل يعنى  وعباد الرحمنِ الَّذين يمشُون علَى األرضِ هونًانأتي إلى قوله تعالى 

نَرفَع درجات من نَشَـاء ذلك أنهم يمشون فوق الغالف الجوى؟ إن اهللا تعالى يقول 
ولَو شْئنَا لَرفَعنَـاه  الذوات وليس فقط الدرجات  كما أن اهللا تعالى يرفع) 83:األنعام(

  ).176:األعراف(بِها

أن هؤالء بالفعل يمشون فوق الغالف الجوى، كرامة  -واهللا أعلم  -لذلك أعتقد 

لهم ومكافأة من اهللا أن جعل الهواء كله بالنسبة لهم مضغوطا تحتهم وحولهم وليس 

حت أقدامهم، فكأنما يضعون أرجلهم تة الهواء كلها فكثاف هونًا:فوقهم وذلك لقوله

دائمـا اهللا  . في الهواء وليس في األرض، وأنهم متصلون من فوقهم باهللا، بالرحمن

دائما أبواب السماء الخاصة بهم مفتحة ) 152:البقرة(فَاذْكُروني َأذْكُركُمفي ذكرهم 

فاتصـالهم بالسـماء   . دون هللا بهاويصع دائما المالئكة يكتبون لهم أعماالً. ألعمالهم

. مستمر، حتى بالليل والناس نيام، هم موصولون بالسماء، فهم دائما فـوق األرض 

ـ    اًجسـدي  اًوال يعنى ذلك أنهم ال وزن لهم إذا وضعوا على الميزان بل إن لهـم وزن

  . ولكن يختلفون عن غيرهم في اتصال الروح الدائم بالسماء. كغيرهم

ألرواح تصعد إلى اهللا تعالى في حالة النوم وحالـة المـوت   إن من المعلوم أن ا

اللَّه يتَوفَّى األنْفُس حين موتها والَّتي لَم تَمتْ في منَامها فَيمسك الَّتـي  يقول تعالى

آلي ي ذَِلكف ى ِإنمسلٍ مى ِإلَى َأجُل اآلخْرسريتَ ووا الْمهلَيى عقَضونتَفَكَّرمٍ يِلقَو ات
ن اهللا إوأحيانا ينام عباد الرحمن وهم ساجدون، فتحدث هنا عجيبـة، إذ  ) 42:الزمر(

ـ  -ألنه يتوفى األنفس في منامهـا   -تعالى يتوفى أنفسهم في هذه اللحظة  ول ـفيق
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حهم عندي وأجسـادهم فـي   اانظروا يا مالئكتي إلى عبادي أرو {: كتهـتعالى لمالئ

  . }اجدة األرض س

وهناك من خسف اهللا بهم تحـت  . فهؤالء العباد رفعوا فوق األرض، كرامة لهم

  . األرض فهم يتجلجلون فيها حتى اآلن

بن مردوية ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن المنذر واأخرج ابن أبى شيبه و

) 76:لقصـص ا(ِإن قَارون كَان من قَومِ موسىعن ابن عباس قال في قوله تعالى 

كان ابن عمه وكان يتبع العلم حتى جمع علما فلم يزل في أمره ذلك حتى بغـى  : قال

إن : فأبى، فقـال . إن اهللا أمرني أن آخذ الزكاة: له موسىعلى موسى وحسده، فقال

فتحتملـون أن تعطـوه   أجاءكم بأشياء فاحتملتموهـا  . موسى يريد أن يأكل أموالكم

أرى أن أرسل إلى بغى من بغايا بنى : ا ترى؟ فقال لهمال نحتمل فم: أموالكم؟ فقالوا

: فأرسلوا إليها فقـالوا لهـا  . إسرائيل، فنرسلها إليه فترميه بأنه أرادها على نفسها

  . نعم: نعطيك حكمك على أن تشهدي على موسى أنه فجر بك قالت

: اجمع بنى إسرائيل فأخبرهم بما أمرك ربك قـال : فقال. فجاء قارون إلى موسى

أمرني أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا : ه ما أمرك ربك؟ قالل فجمعهم فقالوا. منع

وإن : قـالوا . وكذا وكذا وأمرني إذا زنى وقد أحصن أن يـرجم  ...وأن تصلوا الرحم

ا ـم: فقالوا. أنا؟ فأرسلوا للمرأة فجاءت: قال. فإنك زنيت: قالوا. نعم: كنت أنت؟ قال

  . أنشدك باهللا إال ما صدقتي: موسى تشهدين على موسى فقال لها

أما إذا نشدتني باهللا فإنهم دعوني، وجعلوا لي جعال على أن أقذفك بنفسي : قالت

ما : فأوحى اهللا إليه. فخر موسى ساجدا يبكى. وأنك رسول اهللا. وأنا أشهد انك برئ

  . يبكيك؟ قد سلطناك على األرض فمرها فتطيعك

يا موسـى يـا   : فجعلوا يقولون. إلى أعقابهم خذيهم، فأخذتهم: فرفع رأسه فقال

قـال  . يا موسى يا موسى: فجعلوا يقولون. فأخذتهم إلى ركبهم. خذيهم: قال. موسى

. خـذيهم : قـال . يا موسى، يا موسى: فأخذتهم إلى أعناقهم فجعلوا يقولون. خذيهم

  .فغشيتهم

لو أنهم سألك عبادي وتضرعوا إليك فلم تجبهم، وعزتي . يا موسى: فأوحى اهللا

  ".دعوني    ألجبتهم
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خسف به ) 81:القصص(فَخَسفْنَا بِه وبِدارِه األرضوذلك قوله : قال ابن عباس

  . إلى األرض السفلي

فهو تعالى . بين عباد الرحمن وغيرهم. وهذا هو الفرق بين أولياء اهللا وغيرهم

  . يرفع أولياءه، ويخسف بأعدائه

  

    زينة األرض

نها تتحدث إوالتي قلنا علَى األرضِالثالثة واألخيرة التي ذكرت هذه هي اآلية 

ِإنَّا :من سورة الكهف 7يقول تعالى في اآلية رقم . عن الزينة. عن أجمل خلق اهللا

وقد أتبعها تعـالى بقولـه   جعلْنَا ما علَى األرضِ زِينَةً لَها ِلنَبلُوهم َأيهم َأحسن عمال

َِّإناوزرا جيدعا صهلَيا عم لُوناعا لَج وهذه اآلية أيضا تعنى األرض بكل عناصرها

  ). اليابس، الماء، الهواء(

ولَقَد جعلْنَا في السماء ومما ال شك فيه أن فوق الغالف الجوي زينة يقول تعالى 

رِينا ِللنَّاظنَّاهيزا ووجرب)11نة هنا هي الكواكب التي ذكرنا أنها والزي) 16:الحجر 

  . فهذه زينة على األرض. كوكبا بنفس عدد كلمات آية الكهف التي نحن بصددها

الْمـاُل  هناك أيضا زينة أخرى داخل األرض وهي كل شيء جميل على األرض 

والْخَيَل والْبِغَاَل والْحمير زِينَةٌاعلَموا َأنَّما الْحياةُ الدنْيا لَعب ولَهو ووالْبنُون زِينَةُ

  . ِلتَركَبوها وزِينَةً

فألن الزينة امتدت من السماء إلى األرض فقد ذكرت على األرض ثـم إن هـذه   

اما كزينة المرأة التـي  ـالزينة األرضية إلى زوال، فليست هي األساس واألصل، تم

الْماُل والْبنُون زِينَةُ الْحيـاة الـدنْيا   عالى يقول ت. تزول بقليل من الماء ويبقى األصل

  ).46:الكهف(والْباقياتُ الصاِلحاتُ خَير عنْد ربك ثَوابا وخَير َأمالً

ن جميع زينة السماء واألرض ستباد، وتتناثر الكواكب، وتزلزل األرض بمن إثم 

  .له زينت السماء واألرضعليها ليبقى العمل اإلنساني الذي من أج

  من عجائب الريح
ال يقتصر دور الريح أو الغالف الجوي علي حفظ األرض ومحتوياتها من التفلت  

لـه  أعمـال   ولكن الغالف الهوائي. في الفضاء، وال على احتفاظ األجسام بأوزانها
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ولعلنا لم نكتشف جميع خصائصه وذلك ألننـا لـم نولـه    . كثيرة، ال تعد وال تحصى

واضحة تماما ال تقوم  اًغير أن هناك أمور. ، وشغلتنا الجاذبية أو سرقتنا منههتماماًا

ولم تكن لتقوم لوال أن ميـز اهللا  . بدونها في األرضِحياة الكائنات على األرض أو 

  . األرض بهذا الغالف الجوى

ة، منها أن الكالم ال يتم إال في وجود غالف جوى، وكذلك السمع، والشم، والرؤي

كذلك ال يختلـف  ). الهواء(أي ال يمكن عموما للحواس أن تعمل إال من خالل الريح 

م الروح فلـو فقـدت   ءاثنان على أن أول فائدة للريح أنها مرتبطة بالحياة، فهي تو

ال تستغني عن الهواء أكثـر   -وكل الكائنات  -فورا فاإلنسان . الريح لتبعتها الروح

هذا الهواء الذي يمد القلب باحتياجاتـه منـه   . ثانية ألنها تعيش عليه كل. من ثوان

ضربة أي بنفس عدد الثواني التـي فـي    86400فنجد عدد ضربات القلب في اليوم 

  : وللوقوف على بعض عجائب الريح نقول. اليوم

  

  الريح والتنفس  

ال تقتصر أهمية الريح لتنفس اإلنسان وحده، ولكن لجميع الكائنات الحية، حتـى  

التستغني هذه . وحتى األسماك في الماء، وحتى الدود والحشرات تحت الثرى النبات،

  . الكائنات عن الهواء لحظة

واإلنسان وحده، في تنفسه آية عجيبة وفي عملية التبادل التي يقوم بهـا مـع   

نها تنطلق في الجو بسـرعة  إالنبات أكثر عجبا إن ذرات الهواء التي نستنشقها يقال 

د من ثـالثة ماليين ذرة مضمومة إلى بعضها البعض لكي نحصـل  وأنه الب. القذيفة

  . على ملليمتر واحد فقط من الهواء

يحتاج إليها أحدنا في النفس الواحد، وكم يحتـاج إليـه فـي     اًوانظر كم ملليمتر

هذا فقط لعمليـة التـنفس   . الساعة وكم يحتاج إليه في اليوم، وكم نحتاج جميعا منه

رجة من األهمية أن اهللا تعالى من رحمته ولطفـه وكرمـه   والتي هي على د. وحدها

عندما توعد اإلنسان الجاحد العاصي بأنواع من الهالك يهلكه به، فإنه تعالى لم يهدده 

له أن يمنع تحريـك  بمنع الهواء عنه، وهو تعالى قادر على ذلك، وإنما كان وعيده

كن الريح فَيظْلَلْن رواكـد علَـى   ِإن يشَْأ يسقال ـح ذاتها فـالريح، وليس يمنع الري

رِهظَه)ذا أيضا من باب تنفيذ ما وعد اهللا من إمداد كل الخلـق  ـوه) 33:الشورى
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  ). الهواء(وأن من هذا الرزق . برزقهم رغم عصيانهم

وبه نتروجين بنسـبة   %21والهواء الذي يستنشقه اإلنسان به أكسجين بمعدل 

وثاني أكسيد الكربون بنسبة جزء . %1في  10/6ن بنسبةفي الهواء، وأرجو 78%

ولحاجة األحياء في األرض لألكسجين، فهو . جزء ونسبة من بخار الماء 10000من 

من جميع المياه  10/8وهو يكون. أيضا محبوس في شكل مركبات في قشرة األرض

وهـو ال  واألكسجين هو نسمة الحياة لكل الحيوانات التي فـي   األرض،  . في العالم

  . يمكن الحصول عليه لهذا الغرض إال من الهواء

والنسب الموجود بها األكسجين في الهواء وفي قشرة األرض وفي مياه األرض 

  . هي من التوازن والتعادل الذي يشهد وحده بقدرة اهللا وحكمته

والعالقة العجيبة التي بين األكسجين وثاني أكسيد الكربون فيما يتعلـق بالحيـاة   

  . انية، وعالم النبات من أعجب آيات اهللا تعالىالحيو

إننا عندما نستنشق األكسجين يتلقاه الدم ويـوزع فـي خاليـا الجسـم، وهـذا      

األكسجين يحرق الطعام في كل خلية ببطء شديد عند درجة حرارة واطئة نسبيا، ينتج 

بون في من هذا االحتراق، ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، ويلفظ ثاني أكسيد الكر

  . الجو، وكل كائن حيواني يمتص األكسجين ويلفظ ثاني أكسيد الكربون

ومن وجهة أخرى تعتمد حياة كل النبات، كما هو معروف علـى ثـاني أكسـيد    

الكربون وإن كان بنسب ضئيلة، فيتنفسه من الهواء عن طريق أوراقه التي تعتبـر  

لرئات تجزئة ثاني أكسـيد  بمثابة رئات، ثم بالتعاون مع ضوء الشمس يتم في هذه ا

فيلفظ النبات األكسجين ويحتفظ بالكربون فيتحد هـذا  . الكربون إلى كربون وأكسجين

األخير مع هيدروجين الماء الذي يستمده النبات من جذوره، وبقدرة إلهية يتكون من 

ويغـذى  . هذه العناصر سكر أو سليلوز ومواد كيماوية أخرى عديدة وفواكه وأزهار

  . ه وينتج فائضا يكفي لتغذية كل حيوان في األرضالنبات نفس

وفي نفس الوقت، للحكمة اإللهية المبدعة يلفظ النبات األكسجين الذي نتنسـمه  

  . نحن

وهكذا نجد أن جميع النباتات، والغابات، واألعشاب وكل قطعة من الطحلب وكـل  

م الـريح  ويقـو . ما يتعلق بالزرع، تبنى تكوينها من الكربون والماء على األخـص 
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بتوزيع هذا األكسجين على كل أنحاء األرض في الهواء، وكذلك يقوم الريح بإذابتـه  

  . في الماء أيضا

لو كانت هذه المقايضة غير قائمة، ولو لم توزع من جديد في الغالف الجوى فإن 

في النهاية كل األكسجين أو كل ثاني أكسيد  دالحياة الحيوانية أو النباتية كانت تستنف

ومتى انفلت التوازن تماما ذوى النبات أو مات اإلنسان فيلحق بـه  . بون تقريباالكر

  . األخر وشيكا

  . وال تتم هذه التبادلية إال في الغالف الجوى ومنه أيضا

  الريح والشم

ويؤكد ذلك من خرجوا من األرض . تلغى حاسة الشم تماما خارج الغالف الجوى

فالريح هـو  . ذلك على القمر أو في الفضاءإذ تعطلت هذه الحاسة لديهم وسواء كان 

الوسيط الذي ينتقل فيه جزيئات المواد إلى حاسة الشم في األنف وقد أكد القرآن على 

اذْهبوا بِقَميصي هذَا فََألْقُوه علَى وجـه  ذلك صراحة إذ قال تعالى في سورة يوسف

مَأج كُملي بَِأهْأتُونا ويرصب ْأتَأبِي ي ين93(ع (  ِإنِّي ألجِـد موهقَاَل َأب يرلَتْ الْعا فَصلَمو

  .رِيح يوسفَ لَوال َأن تُفَنِّدونِ

لما أراد اهللا أن يرد على يعقوب بصره أمر الريح أن تبشره عندما فصلت العيـر  

أي خرجـت من المدينة المصرية، فهاجت الريح فجائت يعقوب بريح قميص يوسف 

من األسماء مدى ارتباط الرائحة بالريح حتى أن يعقوب سمي رائحة يوسف  وواضح

  .رِيح يوسفَبالريح فقــال 

  الريح والكالم 

فكالمنا هذا ما هو إال هواء يخرج مـن الصـدر   . بدون الهواء ال نستطيع الكالم

هـواء  بحركة هذه األعضاء أمام ال     ويمر بالحنجرة واللسان والشفتين فتخرج حروفا

وجرب أن تأخذ نفسا عميقا ثم احبسه في صدرك وحرك شفتيك  .الخارج من الصدر

أطلق الهواء المحبوس وحرك شفتيك ستخرج حروفـا  . لن تخرج حرفا واحدا. بكالم

  ..على الفور

ليس اكتشافا وإن كان الفضائيون قد تأكدوا من ذلك، فخارج الغـالف األرضـي   

ول محيى الدين بن عربـي  ـيق. حتى لألقدمين وهذا أمر معروف .تتعطل لغة الكالم
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إن الحروف اللفظية تتشكل في الهواء إذا خرجت، ولذلك :" في كتابه الفتوحات المكية

فإذا تشكلت في الهواء تعلقت بهـا  . تتصل بالمسموع على صورة ما نطق به المتكلم

  ". وال تزال تمسك عليها شكلها. أرواحها

  الريح والسمع  

فكذلك السمع، ولو كنت في الفضاء أو علـى  . بدون الهواء اًممتنع إن كان الكالم

ولنفس العلة التي قال بها ابن . القمر وصرخت بأعلى صوتك فلن تسمع حتى نفسك

  .ن الحروف تتشكل في الهواء، وتتصل بالمسموع في الهواءإعربي 

أنهـا  وإذا أردنا أن نتأكد من أن الريح هي التي يتم من خاللها هذه األمـور، و 

تتعطل في غيابها فإننا نعزل الهواء من أي مكان وسنشعر بالفرق الكبير بين وجود 

  . هذا الهواء وعدمه

ن بالفعل بتفريغ الهواء من حجرة، فوجدوا أنفسهم وولقد قام رجال الفضاء الغربي

حتى إن الجهات انعدمت فيها، فال يوجد تحت وال فوق، وال أمام . أمام حالة من العدم

  .لفوال خ

وهـي أن  . هناك وسيلة أخرى تحقق نفس النتيجة دون تفريغ الهواء من المكان

ننغمس تماما في الماء، سواء كان في بحر أو في نهر أو حوض سـباحة أو غيـر   

ونفس حالـة العـدم   . إن التواجد في الماء أشبه ما يكون بالتواجد في الفضاء. ذلك

ث سـينعدم الـوزن واالتجاهـات    حي. الموجودة في الفضاء ستكون موجودة بالماء

وستصبح الحركة في هذا المكان الذي انعزل . والكالم والسمع والشم وسينعدم السير

عن الهواء بوجود الماء بدال منه هي السباحة، وهي تمامـا طريقـة الحركـة فـي     

وهو الَّـذي  وقد أخبر تعالى عن األجرام السماوية في الفضاء بأنها سباحة . الفضاء

حتى حركـة  )33:األنبياء(اللَّيَل والنَّهار والشَّمس والْقَمر كُلٌّ في فَلَك يسبحون خَلَقَ

المالئكة الكرام من السماء إلى األرض في هذا الوسط هـي سـباحة يقـول تعـالى     

احبس اتابِحالسو)وهذا كما هو معروف ما يحدث داخل الماء). 3:النازعات.  

د الماء علي األرض إال أن األرض لم تجذب الموجود في الماء ليسـير  رغم وجو

  سيرا طبيعياً، ما العنصر الذي تخلف هنا في الماء؟ 

  .إنه الهواء، لذلك سيختلف كل شيء يحتاج في عمله إلى الهواء
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عندما جرب الفضائيون الحركة في الفضاء الخالي من الهواء وجدوا أنه أشبه ما 

ك فإنهم كانوا يجرون تجاربهم التي تحتاج محيطا مشابها للفضـاء  لذل. يكون بالماء

  .  وذلك للشبه التام بين الحركة هنا وهناك. في الماء

  الريح والرؤية 

 اًتختلف رؤيتنا للكون حسب موقعنا منه، فإذا كنا في الفضاء فإننا سنري مشـهد 

  . يشبه السحر ومن ال يعرف حقيقة األمر سيظن أنه سحر بالفعل

خبر اهللا تعالى عن رؤية الكون من الفضاء والحالة النفسية التـي تعتـري   أد وق

)14(َولَو فَتَحنَا علَيهِم بابا من السماء فَظَلُّوا فيه يعرجـون اإلنسان ألول مرة فقال 

ونورحسم مقَو نْل نَحنَا بارصتْ َأبكِّرا سلَقَالُوا ِإنَّم)فهذه اآلية تصـف رد  ) رالحج

نظـرات  : الفعل اإلنساني أمام المشهد غير المنتظر الذي سيوهب لمسافري الفضـاء 

الكتب " يقول موريس بوكاي علي هذه اآلية في كتابه. مضطربة، وشعور باإلنسحار

  ":المقدسة دراسة مقارنة

 وهـو تـاريخ  . 1961تماما عاش رواد الفضاء تلك المغامرة الخارقة منذ عام " 

ومعروف في الواقع أننا عندما نكون خارج . أول رحلة طيران لإلنسان حول األرض

طبقة الجو المحيطة باألرض ال تبدو السماء مطلقا في صورتها الالزوردية الموهوبة 

  . وذلك نتيجة لظاهرات امتصاص طبقات الجو للضوء الشمسي. لسكان األرض

من الغالف الجوي يري السـماء  إن اإلنسان المشاهد الموجود في الفضاء أبعد 

وذلك لنفس سبب ظـاهرات  . له األرض محاطة بهالة لونية زرقاويةسوداء، وتبدو

االمتصاص الضوئي لطبقة الجو  األرضية، علي حين القمر الذي ال يحيط به جو فإنه 

 جديـد  وهو إذن مشـهد . يبدو في ألوانه الخاصة به علي خلفية سوداء من السماء

مشهد أصبح صورة كالسيكية للناس . نسان ذلك الذي يراه في الفضاءتماما علي اإل

  ."في عصرنا

هنا أيضا، عندما نقابل نص القـرآن بالمعطيـات   :" ثم يختم بوكاي كلمته بقوله

الحديثة، كيف ال ننبهر بتلك التحديدات الدقيقة التي ال يمكن افتراض أنها صدرت عن  

  ".ريبافكر إنسان عاش منذ أربعة عشر قرنا تق

إن الصور الملتقطة لألرض من الفضاء تختلف تماما عن تلك المرسـومة فـي   
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خرائط األطلس، فهي في الخرائط واضحة المعالم، محددة التضاريس، فتظهر القارات 

والبحار والجبال واألنهار والطرق وأماكن الموارد وغير ذلك مبينا تماما، أما الرؤية 

لف األمر، ألننا سنري الكرة األرضية مختلفة كـل  الحقيقية لألرض من الفضاء، فيخت

االختالف عن غيرها من األجرام السماوية إذ سنجد أثر الغـالف الجـوي المحـيط    

باألرض وما فيه من سحب وأعاصير يعطي األرض لونا خاصاً وأن غالفها الجـوي  

  .يميزها عن غيرها تماماً

لمشاهدة من داخـل األرض  أما الرؤية وا. هذا بالنسبة للرؤية من خارج األرض

ن رؤية األشـياء علـى   إإذ . فهي أيضا مختلفة تماما عنها من فوق آي كوكب آخر

فرؤية الزروع بخضـرتها والرمـال بصـفرتها    . الحقيقة ال تكون إال بسبب الهواء

وهذه األلـوان البديعـة للسـماء بكـل     . والبحار بزرقتها ال تكون إال بوجود الهواء

الشفق األحمر إلي الشفق األبيض، ومن اللون السماوي الفاتح درجاتها وألوانها من 

  . الشمس والهواء: إلي األزرق الداكن، وبتفاوت درجاته ال يري إال بالغالف الجوي

. أشعة الشمس وألوانها، وألألة النجوم، وبريق الكواكب، كل ذلك بسبب الهـواء 

ما علم قديم ذكـره علمـاء   وهذا األمر ليس اكتشافا حديثا بينه لنا رجال الفضاء، إن

والذي يرجع تاريخـه إلـي القـرن    " النكت والعيون" ن، ففي تفسيروالتفسير المسلم

  ":الحسن البصري الماوردي" الخامس الهجري يقول مؤلفه

: يقول) 37:يس(وآيةٌ لَهم اللَّيُل نَسلَخُ منْه النَّهار فَِإذَا هم مظْلمونيقول تعالى 

فَِإذَا من النهار يعني ضوءه، مأخوذ من سلخ الشاة إذا خرجت من جلدها  أي نخرج

ونمظْلم مهفإذا خرج . ن ظلمة، ألن ضوء النهار يتداخل في الهواء فيضيءـأي م

  ".الضوء من الهواء أظلم

  . فليس اكتشافاً حديثا أن الهواء يسبب الرؤية

لليل والنهار شرح مفصل لعالقـة  علي تفسير آية اختالف ا" المنتخب" وفي تعليق

  : الرؤية بالهواء نذكر منه

أهم الظواهر الفيزيائية التي يختلف فيها الليل عن النهار هي الضوء بالنهـار،  " 

وسببه أن اإلشعاع المباشر للشمس عندما يسقط علي الغالف الجوي الذي يتألف من 

. ف االتجاهات ويتشتتجزئيات صغيرة ويحمل الذرات الغبارية فإنه ينعكس في مختل

فإذا كان الجو نقيا وأحجام الذرات الغبارية صغيرة جدا، والشمس مرتفعة في األفق، 
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  . فإن اللون األكثر تشتتا وحساسية للعين هو اللون األزرق فتظهر السماء زرقاء

أما عند شروق الشمس أو غروبها فإن األفق يظهر بلون برتقالي متدرجا إلـي  

ن الضوء األزرق المشتت قليال نسبيا لذلك يميل لون السماء عنـد  بينما يكو. الحمرة

  ". السمت إلي الزرقة الخافتة

الخالصة أن شعاع الشمس يتألف من مجموعة من األلـوان المرئيـة وغيـر    " 

المرئية ويتميز بعضها عن البعض بطول الموجة وتخضع هذه الموجات لخصـائص  

التداخل، واالستقطاب، والحيود، فإذا مـا  عديدة كاالنكسار، واالنعكاس، والتشتت، و

تفاعلت مع الغالف الجوي في حاالت خاصة فإننا نشاهد نتيجة لهذا التفاعل ضـوء  

النهار والسراب وأقواس قزح والهالة الشمسية الي غير ذلك من آيات السماء مـن  

  ". الظواهر الكونية

فـي األرض   فالغالف الجوي إذن هو السبب في االختالف البـين بـين الرؤيـة   

  . والرؤية خارجها

ومصـدر الضـوء   ). الضوء، والهـواء (أما ذات الرؤية فإنها تتم بعاملين هما 

. فإذا اجتمعا كانت الرؤية والبيان والوضوح والظهور. الرئيسي في كوننا هو الشمس

  . وإذا تخلف أحدهما كان العمي واإلظالم

م وجود الهواء كما يظلم ودليل ذلك إذا غربت الشمس فإن الكون يظلم تماما رغ

الكون تماما إذا تخلف الهواء رغم وجود الشمس وطبعا ذلك ال يـتم إال فـي حالـة    

فإننا سنرى الشمس والنجوم والكواكب والقمر . الخروج من األرض وغالفها الجوي

في وقت واحد وجميعهم علي شــدة إضاءتهم علي خلفية سوداء تماما ولعل ذلـك  

ولَو فَتَحنَا علَيهِم بابا من السماء فَظَلُّـوا فيـه   ي تعنيه اآلية المشهد تحديدا هو الذ

واآليـة تلفـت   لَقَالُوا ِإنَّما سكِّرتْ َأبصارنَا بْل نَحن قَوم مسـحورون )14(َيعرجون

  . من السماءأن الباب الذي يفتح: االنتباه إلي عدة أمور منها

  .وذلك لخلو السماء من الهواء. كما في األرض) في السماء(س ولي

. كذلك تثبت اآلية أن األرض في المركز وهي أسفل كل شيء من جميع الجهـات 

  . فمن أي مكان في األرض تجاه السماء يسمي عروجاًيعرجوننفهم ذلك من قوله 

إليوان التي ألفناهاعالم مرئي، فيه كل األلمنننتقلثم عندما نعرج في السماء
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  . عالم معتم،  مظلم، أسود، رغم وجود الشمس المتوهجة

وبهذه النقلة الغريبة التي تنقلنا فجأة ودون أي تدرج كما يحدث في اختالف الليل 

والنهار بل مجرد خروجنا من األرض بغالفها الجوى نجد أنفسنا في ظالم دامس رغم 

لَقَـالُوا ِإنَّمـا سـكِّرتْ    د نظن الخلل فينـا  ـي قوللوهلة األول. أننا قد نكون بالنهار

وسكرت يعنى غطيت، أو أغلقت، ولكن بعد برهة سنجد أن حولنا كواكـب   َأبصارنَا

وألن هذه حالة لم نعهدها، ومشهد لم . مضيئة أشد ما تكون اإلضاءة اًوشمس اًونجوم

  .ه سحرنألفه فإن المشهد حق مثير حتى أن الجاهل باألمور سيظن أن

  سرعة الضوء

كم في الثانية ونحن  300000نهم قاسوا سرعة الضوء وأنهم وجدوها إيقولون 

ال نوافقهم على هذه السرعة ليس ألنها أكثر أو أقل مما ينبغي ولكن ألنها بنيت على 

أن األرض تدور حول نفسها وحول الشمس، وأن الشمس تبعـد  : أسس باطلة، منها

ان النجوم تبعد عنا بمسافات تفـوق العـد والحصـر    مليون كم، و 150عن األرض 

  . سموها بالسنين الضوئية، إلى آخر هذه االختالفات التي أثبتنا خطـأها تماماً

فقد أثبتنا أن األرض ثابتة والشمس تدور حولها كل يوم وأن الشمس تبعد عـن  

  .كم 171818.18بينما يبعد القمر عنها بمسافة . كم 687272.72األرض بمسافة 

وهـي  ) سـنة  500مسيرة (كما ذكرنا بعد السماء ذاتها عن األرض وأنها فقط 

. بالسير العادي وليس بسرعة الضوء أو الصاروخ أو أي شيء مما يقيسـون بـه  

مليون كم، وأن الكواكب مجرد زينة للسماء وليسـت علـى    7وحددنا هذه المسافة  

فالمسافة في الفضاء ال تقـاس  األبعاد التي ذكرها أهل الفلك والمنجمون وطبقا لهذا 

  . بالسنين الضوئية وال بسرعة الضوء

ثم كان الخطأ الفادح في مقياسهم أنهم قاسوا هذه السرعة دون معرفة الوسـيط  

واستحدثوا لهذا الوسيط اسما دون أن يعرفوا أي شيء عن . الذي ينتقل فيه الضوء

ننا سـنخبرهم عنـه   وإن كانوا هم يجهلون هذا الوسيط فإ. المسمى وعن خصائصه

ولكن قبل ذلك نذكر للمؤمنين حجم المشكلة التي وقع فيها التجريبيـون، وكيـف أن   

أم أنـه التهيـب   . ن علومـالمؤمنين بالقرآن لم يتمكنوا من مساعدتهم بما لديهم م

  والخشية أن يقدموا بين يدي السادة الغربيين؟ 
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الق حجرا في :" وسيطشارحا مشكلة إيجاد مفهوم مقنع لل" جورج جاموف" يقول

مستنقع، وسوف تجد الموجات تنتشر حوله في كافة االتجاهات وكذلك يكون الضوء 

    . المنبعث من أي جسم المع على هيئة موجات

ولكن فـي حـين أن الموجـات    . وبالمثل الصوت الناتج عن شوكة رنانة مهتزة

ذبـذبات   السطحية تعبر بوضوح عن حركة جزيئات الماء، والموجات الصوتية عـن 

الهواء أو المواد األخرى التي ينتقل الصوت من خاللها، فإننا ال نعلم أي وسيط مادي 

والحق أن الفضاء الذي ينتقل الضـوء خاللـه   . مسئول عن حمل الموجات الضوئية

  ".اًهو فضاء خال تمام) بالمقارنة مع الصوت(بسهوله  شديدة 

شيء في الوقت الذي ال يوجد ولما كان من غير المنطقي أن نتحدث عن تذبذب " 

" فيه هذا الشيء أصال، فقد كان على علماء الفيزياء أن يستخدموا مفهوما جديدا هو

ومن وجهة نظر قواعد " يتذبذب" الحامل للضوء وذلك لتوفير فاعل مادي للفعل" األثير

ـ  " ودـاللغة البحتة التي تستلزم أن يكون لكل فعل فاعل ال يمكن االعتراض على وج

قواعـد   -هذه " لكن" ضع ما تشاء من الخطوط تحت -ولكن " ثير الحامل للضوءاأل

اللغة ال يمكن أن تصف لنا الخواص الطبيعية للكلمات التي يجب اسـتخدامها لبنـاء   

  ".جملة صحيحة

فإننـا  ) الوسيط الذي  تنتقل خالله الموجات الضوئية(إننا لو عرفنا األثير بأنه " 

  . ولكننا ال نأتي بجديد بذلك نطرح أمراً مسلما به

إن أقدم أخطاء فيزياء القرن التاسع عشر تكمن في االفتراض بأن هـذا األثيـر   

له خواص شبيهة جدا بخواص المواد الطبيعية المألوفة لنا، إذ اعتاد العلماء الضوئي

آنذاك على الحديث عن المرونة، والصالبة، والخواص المطاطية، بل وعن االحتكاك 

ثير الضوئي وسرعان ما تبين للعلماء خطأ تلك االفتراضات التي سعت إلى الداخلي لأل

تفسير طبيعة مادة مجهولة ال نعرف عنها سوى اسمها بأعمال الخيال، ومقارنتهـا  

  ".ببعض خواص المواد المألوفة لنا

ورغم كثرة المجاالت إال أنها أسفرت عن استحالة تقديم أي تفسير مقبول لهذا " 

  ".الغامض وخواصه الميكانيكيةالحامل للضوء 

  :إلى هذه النتيجة التي وصل إليها علماء الغرب) جاموف(ثم يخلص 
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إال أنها ال تشبه هذا البنـاء  . األثير الضوئي يعد من المواد الغريبة من نوعها" 

  ". مادة: الذري المتراص الذي نطلق عليه عادة كلمة

خرى وقف علماء الشرق أيضـا  هكذا وقف العلم بعلماء الغرب، وفي الناحية األ

لكن األخيرون لم يقفوا عجزا، وإنما وقفوا إتباعاً، فإن سار متبوعوهم سـاروا، وإن  

ورغم جهل العلماء بكنه هذا الوسيط الذي يحمل الضوء فإنهم . ال متبوعوهم قالواـق

  . حسبوا سرعته

  : ونحن نقول لهم ما هو الحامل للضوء

والريح يحمل الضوء في مكان واحد فقط وهو . إن الذي يحمل الضوء هو الريح

ومن . وإنما الضوء يرسل إرساال. فال حمل. أما خارج األرض وحيث ال ريح. األرض

يمر بمرحلتين مرحلة اختراق الغـالف الجـوى   ... ثم فضوء الشمس لكي يصل إلينا

وفيها يكون الوسيط هو الريح، ومرحلة خارج الغالف الجوى وهنا ال يوجد وسـيط،  

ونعنى بعدم وجود شـيء أنهـا   . يوجد أثير، ألنه ال يوجد شيء في هذه المنطقة ال

منطقة عدم ال وجود للريح فيها ونحن نسميه فضاء وهي تسميه صحيحة رغـم أن  

) كـم  7000000(عام  500هذه المنطقة والتي تمتد من األرض إلى السماء مسيرة 

تهـا، وفيـه الكواكـب    فيها ضوء، وحرارة وكالهما من الشمس وفيها الشـمس ذا 

والنجوم والقمر والشهب والحجارة والرجز والحسبان وكل ما ذكرنـاه عـن هـذه    

المنطقة إال أننا نسميها منطقة عدم ألنه ال رياح فيها وال روح، واألشياء التي تتحرك 

  . فيها إنما تتحرك بقانون األمر، وبنظام السخرة، وكل من هذه األشياء يسبح في فلكه

ن أحدا منا لو نزل من مركبة فضائية فسيجد نفسه فـي مكانـه لـن    معنى هذا أ

يتحرك منه إلى أي جهة إال ببذل جهد بالغ لكي يتحرك بضعة أمتار وسـيكون ذلـك   

سباحة، ولن يتحرك كسائر األجرام الموجودة إال إذا دخل في فلك من األفـالك فإنـه   

إلـى األرض حيـث   وعلى ذلك فحرارة الشمس وضؤها يرسالن إرساال . سيدور فيه

ومن ثم فستكون درجة حرارة الشمس واحدة في كل الفضاء ) أسفل سافلين(األرض 

فدرجة الحرارة فـوق الغـالف   . وذلك ألنه عدم ال حساب فيه للمسافات أو ألي حياة

الجوى لألرض هي نفسها درجة الحرارة فوق سطح القمر هي نفسها فوق عطـارد  

كان في هذا العدم وإنما تختلف درجة الحرارة وفوق بلوتو وفوق المشترى وفي أي م

هنا في األرض نظرا لوجود غالف جوى فيه ريح وفيه رياح تقوم بتوزيـع حـرارة   
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  .الشمس

وتختلف الحرارة تبعا للغالف الجوى من خط االستواء عنها في مدار السـرطان  

لجوى فإن أما لو أزيل هذا الغالف ا. عنها في الدائرة القطبية عنها عند نقطة القطب

الحرارة على سطح األرض ستكون كلها بدرجة واحدة، فخط االستواء كنقطة القطب 

أما في الليل فستكون درجـة حـرارة    -يعنى نهارا  -مادام كالهما مواجه للشمس 

  . تحت الصفر في كل مكان على السواء -الغير مواجه للشمس  -نصف األرض 

اك، من عنـد الشـمس حتـى أول    إذن ال يوجد حامل للحرارة أو الضوء من هن

الغالف الجوى فوق األرض، فالحرارة موجودة من عند الشمس حتى فـوق األرض  

بنسبة  واحدة ألنها مرسلة إرساال وال تحسب هذه المسافة وال هذا الوقـت وإنمـا   

والمسافة من سطح البحر . يحسب فقط من فوق األرض، أي من أعلى الغالف الجوى

كم فقط، وعلى ذلك فلكي يصل الضوء إلينا من هذه المسافة 2730إلى أعلى الغالف 

وهي السرعة التي أخبر عنهـا القـرآن لتنفيـذ    . البسيطة يصل إلينا في لمح البصر

  . األمر

إذن فقد أخبر القرآن عن سرعة الضوء وهي فعال سرعة األمر كما قال تعـالى  

رصحٍ بِالْبكَلَم . آيات ألنها سـبع سـرعات،    7وقد حدد القرآن السرعات كلها في

  : وهي كالتالي

  ) سرعة السير: ( السرعة األولى

هي السرعة األساسية، التي تقاس عليها كل السرعات الموجودة فـي القـرآن،   

وهي سرعة السير العادي لإلنسان سواء راجالً أو راكباً، ونعني بـالركوب ركـوب   

  . اً، في كل زمان وفي كل مكاناإلبل، ألنها الوسيلة العامة والمشتركة لإلنسان عموم

يدبر األمـر  : وهذه هي السرعة التي بنيت عليها السرعات األخرى، فقال تعالى

   ونـدـا تَعمم ـنَةَألْفَ س هارقْدم مٍ كَانوي يف هِإلَي جرعي ضِ ثُمِإلَى األر اءمالس نم
هي سرعة المسير، والسرعة التي قال عنهـا   فالسرعة التي نعدها نحن) 5:السجدة(

فمسيرة الشهر هي ) 12:سبأ(وِلسلَيمان الريح غُدوها شَهر ورواحها شَهر: تعالى

المسافة التي بين مكة وبيت المقدس والتي كان العرب يسيرونها كل عـام مـرتين   

ا القدر مـن الكيلـو   وهذ. كم، وهي عشر درجات أرضية 1200وهي تقدر بحوالي 

ساعات في اليوم وهذا هو يـوم   8مترات في الشهر يعني أن اإلنسان العادي يسير 
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وهذه السرعة هي التي حدد . كم 5كم أي في الساعة  40ويقطع فيه السائر . المسير

  .عام 500وقال بأنها مسيرة . بعد ما بين السماء واألرض بها رسول اهللا 

  )لريح سرعة ا: ( ثانيةالسرعة ال

را شَههاحورو را شَههوغُد يحالر انملَيِلسو)فالريح تسير في يوم ما ) 12:سبأ

ـ  2400ي مسافة ـنسيره  نحن في شهرين وه ـ ـكم أي أن ال ـ ـريح تقط ذه ـع ه

/ كـم   300أي أن سرعة الريح ) ساعات 8(دوا ورواحا في يوم واحد ـالمسافة غ

  . ساعة

  ) سرعة الجن : ( السرعة الثالثة

كقَامم نم تَقُوم َل َأنقَب بِه يكَأنَا آت الْجِن نفْريتٌ مقَاَل ع)والـذي  ) 39:النمل

كم  2400سيأتي به العفريت هو عرش ملكة سبأ باليمن التي تبعد عن ملك سليمان 

. صـى ة  والقدس، أو بين المسجد الحرام والمسجد األقـأي ضعف المسافة بين مك

مدة مقام سليمان فـي تـدبير    -ابا في نصف يومـابا وإيـوسيقطعها العفريت ذه

ساعات  4كم في  4800أي سيقطع مسافة  -شئون المملكة كما قال علماء التفسير 

أي ما نقطعه نحـن فـي   . (ساعة/ كم  1200= 4÷ 4800فتكون سرعة العفريت 

  ).شهر يقطعه العفريت في ساعة

  )األمر : (السرعة الرابعة

  ـنَةَألْفَ س هارقْدم مٍ كَانوي يف هِإلَي جرعي ضِ ثُمِإلَى األر اءمالس نم راألم ربدي

وندا تَعمم   سرعة األمر هنا هي ما نقطعه نحن في ألف سنة يقطعه األمر في يـوم

اعة ر ســرعته فــي الســـلى ذلــك فاألمـــيــوم وعــ/ كــم  14000000أي 

ساعة وفي الدقيقة / كم 1750000) = ومـيرة اليـــمس(8÷14000000يـه

  . كم 486كم، وفي الثانية  29166

قد أتى بـالعرش بسـرعة   الَّذي عنْده علْم من الْكتَابِلذلك نرى واهللا أعلم أن 

لْم من الْكتَابِ َأنَا قَاَل الَّذي عنْده عوللتأكد من ذلك ننظر ونتأمل في هذه اآلية  .األمر

آتيك بِه قَبَل َأن يرتَد ِإلَيك طَرفُك فَلَما رآه مستَقرا عنْده قَاَل هذَا من فَضـلِ ربـي  
  ).40:النمل(

ساعات سيقطعها هذا العـالم   4نها نفس المسافة التي يقطعها عفريت الجن فيإ
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تقديرها تماما، وإن كانت هي عموما الفترة الزمنيـة   في ثوان معدودات ال نستطيع

  . واألخرى) الرمشة(التي تكون بين غمضة جفن العين 

وليس أمامنا إال تقديرها بما اعتدنا عليه غالبا حيث تكون المدة بـين غمضـة   

ث / كم  480= ث  10÷ 4800ثواني تقريبا فتكون السرعة  10العين وأختها هي 

وعلى هذا فقد جاء العرش إلى سليمان من . هي سرعة األمر وكما نرى فهذه نفسها

  . اليمن باألمر

هـو  الَّذي عنْده علْم من الْكتَـابِ إن الذي أتى بالعرش، أي :" قال ابن عباس

وكان وزير سليمان وكاتبه وكان يعلم االسم األعظـم الـذي إذا   ) آصف ابن برخياء(

وقـال  . هـفما طرف حتى جاء ب". ر إلى السماءانظ:" وقال  لسليمان. سئل به أجاب

يا إلهنا وإله " وقال غيرهم" يا ذا الجالل واإلكرام:" بعض المفسرين أنه دعا اهللا قائال

إذن فالسرعة التي . فمثل بين يديه". كل شيء إلها واحدا ال إله إال أنت ائتني بعرشها

  ). األمر(جاء بها العرش هي السرعة الرابعة وهي سرعة 

  )سرعة المالئكة: (لسرعة الخامسةا

نَةَألْفَ س ينسخَم هارقْدم مٍ كَانوي يف هِإلَي وحالرالِئكَةُ والْم جرتَع)4:المعارج (

أي ما نقطعـه  . سنة 50000قال العلماء أن هذه المسافة التي بين العرش واألرض 

 700000000ه المسافة طولهـا  ألف سنه تقطعه المالئكة في يوم وهذ 50نحن في 

 1.458.333كم أي  87.500.000وعلى ذلك تكون سرعة المالئكة في الساعة . كم

  .كم في الثانية 24.305كم في الدقيقة، أي 

  )سرعة القضاء : (السرعة السادسة

كُونفَي كُن قُوُل لَها يا فَِإنَّمرى َأمِإذَا قَض انَهحبس)35:مريم (  

مرِوصحٍ بِالْبةٌ كَلَمداحنَا ِإال ورا َأم)50:القمر (  

وال عالقة لهذه اآلية بيوم القيامـة  . وهذه سرعة وجود األمر بعد أمر اهللا تعالى

ولكن هذه سرعة المخلوقات في إيجادها وسرعة تنفيذ . ألن لهذا اليوم سرعة أخرى

وما َأمرنَا ِإال واحدةٌ كَلَمـحٍ  ) 49(لَقْنَاه بِقَدرٍ ِإنَّا كُلَّ شَيء خَلذلك يقول تعالى. األمر

وما من شك . ولمح البصر هو رؤية الشيء عند توجيه النظر إليه بسرعة بِالْبصرِ

أن هذه سرعة وصول الضوء الذي هو سبب الرؤية واإلبصار فبمجرد النظر للشمس 
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ء البد أن يصل إلينا في لمـح  ألن الضو. نراها، وبمجرد شروقها يصل إلينا ضوئها

  . البصر تنفيذا ألمر اهللا

  )سرعة القيامة : ( لسرعة السابعةا

 اللَّه ِإن بَأقْر وه رِ َأوصحِ الْبِإال كَلَم ةاعالس را َأممضِ واألرو اتومالس بغَي ِللَّهو

يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع)77:النمل .(  

ت صيغة مبالغة، بل هي حقيقة ستقع بعد صدور أمر اهللا بأسرع مـن  وهذه ليس

  .لمح البصر وهي أكبر سرعة في القرآن

كَلَمـحٍ  هذه هي كل السرعات التي في الكون ومن بينها سرعة الضوء الذي هو

  . أي السرعة السادسة وهي أقصى سرعة كونية ال تفوقها إال القيامة بِالْبصرِ

يط الذي ينتقل فيه الضوء هو الريح، ثم ذكرنا سـرعة الـريح   لقد قلنا أن الوس

  فكيف تكون سرعة الريح هي سرعة الضوء؟ . ساعة/ كم  300وقلنا أنها 

/ كـم   300سرعة الريح ليست هي سرعة الضوء؟ فسرعة الـريح القصـوى   

وعلى هذا فالريح هنا ليس ناقال للضـوء، بـل   . الساعة  أما الضوء فكلمح بالبصر

أما انتقال الريح ذاتـه فـأمر   . فقط أي مجرد وسيط ينتقل فيه الضوء نفسهحامل له 

كـم وهـي الـريح     300آخر ألن سرعة الريح مختلفة تبدأ من الصفر وتنتهي إلى 

  . العاصفة

وإنما قلنا أن هذه هي . وقد عرفنا ذلك بالحساب عندما تحدثنا عن السرعة األولى

له ملكـا ال يـأتي   م دعا ربه أن يهبسرعة الريح القصوى ألن سليمان عليه السال

قَاَل رب اغْفر ِلي وهب ِلي ملْكًا ال ينْبغي ألحد من : ال تعالىـده كما قـألحد من بع

ابهَأنْتَ الْو ي ِإنَّكدعب)ريح بكل سـرعاتها تجـرى   ـله تعالى الفسخر). 35:ص

وِلسـلَيمان  ح تَجرِي بَِأمرِه رخَاء حيثُ َأصابفَسخَّرنَا لَه الريبأمره حيث يشـاء 

رِهرِي بَِأمفَةً تَجاصع يحالر)81:األنبياء .(  

فتسخير الريح هنا من الملك الذي لم يهبه تعالى لغير سليمان حتى أن آية الريح     

ومعنى رخاء أي لينة . لهفجعلها اهللا منقادة بأمره، مذللة. جاءت بعد آية طلب الملك

ـ ـع قـدمر مـالهبوب ال تزعزع وال تعصف وال تقصف وال ت رعة ـوة هبوبها وس

ساعة ألن الريح إذا بلغت سرعتها أكثر / كم  300ريها التي بلغت أقصى سرعة ـج
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/ كـم   70ساعة أضرت باألغصان فكسرتها، وإن زادت سرعتها على / كم  60من 

ساعة أضـرت باألشـجار   / كم  80زادت على ساعة أضرت بالسفن فأغرقتها، وإن 

  . ساعة أضرت بالمنشآت فهدمتها/ كم  100فقلعتها وإن زادت على 

  ساعة؟/ كم  300فكيف تكون إذا كانت سرعتها 

 .رخَاءلذلك أخبر تعالى أنها رغم هذه السرعة فأنها ليست ضارة أو مدمرة وإنما
  . هذا بالنسبة لسليمان عليه السالم

ن الريح الوسيط والريح الناقل، ففي األخير ينتقل الريح بنفسه من مكان ففرق بي

إلى آخر، وينقل معه ما ينقل، أما األول فهو يسمح للشيء باالنتقال فيه، فهو مجرد 

أما سرعة األشياء فيه كوسيط فكلمـح  . كم في الساعة 300وسرعته كناقل . وسيط

  . بالبصر

ساعة، واألمر غيـر  / كم  1224أي ث / م  340لذلك يحسبون سرعة الصوت 

  .ذلك تماماً فسرعة الصوت هي نفس سرعة الضوء سواء بسواء

  سرعة الصوت

نقول بأن سرعة الصوت كسرعة الضوء سواء بسواء ألنهما يسيران بسـرعة  

أمـا  ) 50:القمـر (كَلَمحٍ بِالْبصـر وهي السرعة السادسة التي ذكرناها ) القضاء(

أي سرعة . يست سرعة الصوت وإنما سرعة انتقال الصوتالسرعة التي ذكروها فل

وإلثبات أن سرعة الصـوت  . كم 1224ساعة وليست / كم  300الريح الناقل وهي 

  : تساوي سرعة الضوء نذكر أدلة للمؤمنين من القرآن وأدلة للتجريبيين من الواقع

  : أدلة المؤمنين 

وسـخَّرنَا  د يقول تعـالىيذكر لنا القرآن أن الجبال والطير كانت تؤب مع داو

رالطَّيو نحبساَل يالْجِب وداود عم)79:األنبياء (  ـاُلاجِبالً ينَّا فَضم وداونَا دآتَي لَقَدو

رالطَّيو هعبِي مَأو)10:سبأ (اإلشْرو يشبِالْع نحبسي هعاَل منَا الْجِبخَّرِإنَّا ساق)18(

ابَأو ةً كُلٌّ لَهشُورحم رالطَّيو)ص.(  

 -وأن الطير . ع داودـكانت تسبح م –وليس جبل  –إن اآليات تخبر أن الجبال 

ونؤكد على الجبال ألنها ليست في مكان واحـد، بـل   . يسبحن معه -وليـس طائر 

ت ينتقـل للجبـال   فكانوا جميعا يسبحون معاً، ولو كان الصو. متفرقة وكذلك الطير
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 –ن الصوت هنا ينتقل باألمر ـولك.والطير بالريح الناقل لما كانوا يسبحون مع داود

فتسبح الجبال ويسبح الطيـر  ). الوسيط(عبر الريح الحامل  –بقانون األمر وسرعته 

  .مع داود على اختالف أماكنها

ولكن الغير  أما ذات التسبيح للجبال والطير فهذا أمر عادي فكل شيء يسبح هللا 

وقد كان داود حسن الصوت، كما كان يفهم تسـبيح هـذه   . عادى أن تسبح مع داود

  .الكائنات بما آتاه اهللا من  الفضل

والدليل الثاني من القرآن ما حدث مع يعقوب عليه السالم، عندما أعطى يوسف 

قَميصـي  اذهبوا بِ: عليه السالم قميصه الخوته ليلقوه على وجه أبيهم، يقول تعالى

ولَما فَصلَتْ الْعير )93(هذَا فََألْقُوه علَى وجه َأبِي يْأت بصيرا وْأتُوني بَِأهلكُم َأجمعين

إن المسافة بين المـدن  ). يوسف(قَاَل َأبوهم ِإنِّي ألجد رِيح يوسفَ لَوال َأن  تُفَنِّدونِ

وقد ذكر المفسرون أنها . كم 400يعقوب ال تقل عن المصرية ومدن الشام التي بها 

 40وقد أوضحنا أن مسيرة اليوم . مراحل أي عشرة أيام سفر ومسيرة 10كانت تبعد 

. واآلية تخبر أن بمجرد أن فصلت العير أي انفصلت عن حدود المدينة المصرية. كم

ليس هنا أي فاصل  َأبوهم ولَما فَصلَتْ الْعير قَاَلواآلية توضح هذا . قال يعقوب ذلك

زمني والفاصل الزمني نفهمه لو جاءت اآلية بحرف تعقيب، كأن تقول ولما فصـلت  

كل ذلك لم يحدث وإنما الذي حدث . ال، أو فقال أو ثم قال أو عند ذلك قالـالعير وق

موهقَاَل َأب يرلَتْ الْعا فَصلَمو  أي وصلت الريح في سرعةِحٍ بركَلَمصالْب  دون أي

شك مع أننا نعرف أن الروائح تشم عندما ينقلها الريح وعلى ذلك فإنها تصـل مـن   

ذا إذا ـن هـن بعضها، ولكـد االثنين عـمصدرها إلى حاسة الشم بعد مدة حسب بع

  . نقلها الريح أما أن تنتقل هي في الريح فكلمح البصر

  : أدلة من السيرة

عندما أرسل عمر . مت في عهد عمر بن الخطابتخبرنا كتب السير عن حادثة ت

فرأى عمر رضى اهللا عنـه فيمـا   . إلي حدود الفرس" سارية بن زنيم" جيشا بقيادة 

يرى النائم معركتهم وعددهم في وقت من النهار، وأنهم في صحراء، وهناك جبل إن 

يخطـب  أسندوا إليه لم يؤتوا إال من وجه واحد فلما كان الغد وكان عمر على المنبر 

يا سـارية الجبـل، ثـالث    : صاح عمر. وكانت الساعة التي رأى أنهم اجتمعوا فيها

  . إن هللا جنودا لعل بعضها أن يبلغهم: مرات، ثم قال للناس بما رآه وقال
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ثم إن سارية أخذ جنده وفعل كما قال عمر ولجئوا إلى جبل هناك فلم يقدر العدو 

وأرسل . وفتحوا البلد وغنموا شيئا كثيرا عليهم إال من جهة واحدة فأظفرهم اهللا بهم

هـل  : سارية رسوال يبلغ أمير المؤمنين بالفتح، وسأل أهل المدينة رسـول سـارية  

يا سارية الجبل وقد كدنا نهلك : نعم سمعنا قائال يقول: سمعوا صوتا يوم الواقعة؟ قال

وقال إن اهللا قـد  ولما عاد سارية أخبر المسلمين بما كان . فلجأنا إليه ففتح اهللا علينا

وسمعنا  –لتلك الساعة التي نادى فيها عمر  –فتح علينا يوم الجمعة ساعة كذا وكذا 

. ن استرعى الذئب الغنم، فعلوت بأصـحابي الجبـل  ـيا سارية الجبل، ظلم م: صوتا

  . فأصبحنا نحن محاصرو العدو ففتح اهللا علينا. ونحن قبل في بطن الوادي

نقله الريح وإال الستغرق بأقصى سرعته يوماً ولكنه نفهم من هذا أن الصوت لم ي

  .كَلَمحٍ بِالْبصروصل إلى سارية في نفس الوقت أي بسرعة األمر 

كان رجل من :" في الدعاء عن الحسن قال" المجابين" ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب

يضرب من األنصار يكنى أبا معلق، وكان تاجرا بمال له  ولغيره، وأصحاب النبي 

وكان ناسكا ورعا، فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السالح فقـال لـه   . به في اآلفاق

أما المال فلي، : فقال. ما تريده من دمى؟ شأنك بالمال: قال. ضع ما معك فإني قاتلك

صل ما بدا : الـق. أما إذا أبيت فذرني أصلى أربع ركعات: قال. ولست أريد إال دمك

  : فقال في دعائه في آخر سجوده. اتفتوضأ ثم صلى أربع ركع. لك

يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي ال " 

أل أركان عرشك أن تكفيني شـر هـذا   ـيرام وبملكك الذي ال يضام وبنورك الذي م

فإذا هو بفارس قد أقبل بيـده حربـه قـد    ".يا مغيث أغثني. يا مغيث أغثني. اللص

ثم أقبـل إليـه   . ا بين أذني فرسه فلما أبصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتلهوضعه

أنا ملك من أهـل السـماء   : فقال. من أنت بأبي وأمي فقد أغاثني اهللا بك اليوم: فقال

ثم دعوت بدعائك الثاني  . دعوت بدعائك األول فسمعت ألبواب السماء قعقعة. الرابعة

. دعـاء مكـروب  : دعائك الثالث، فقيل لـي فسمعت ألهل السماء ضجة، ثم دعوت ب

ودعا بهـذا  . فمن توضأ وصلى أربع ركعات: قال الحسن. فسألت اهللا أن يوليني قتله

  ".الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب

فهذا األثر يدل على أن الصوت وصل إلى السماء من خالل الـريح ولـم ينقلـه    

  . فوصل إلى السماء في لمح البصر. الريح
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هذا واألدلة على انتقال الصوت وغيره من الروائح كثيرة جـدا أكثـر مـن أن    

  . تحصى

  : أما دليلنا الواقعي

فإنـه  . ما تبثه أجهزة اإلذاعة والتليفزيون من أصوات وصور من أي مكان كان

وال يتأخر الصوت عن الصـورة  كَلَمحٍ بِالْبصريصل إلينا في التو واللحظة بسرعة 

  .  ثانية واحدة

فإن وفي هذا األمر دليل على قدرة اهللا تعالى وعلى فضله ونعمته على بنى آدم،

اهللا تعالى شاء أن تنتشر األصوات واألضواء والروائح والصور واأللوان جميعا فـي  

  . األرض كلها في نطاق الغالف الجوى

فكـل هـذه   .ثم يحفظها الغالف من االنفالت في الفضاء ويرجعها إلـى األرض 

وجعلناَالسـماء  والسماء ذَات الرجِعور محبوسة ومحفوظة في داخل األرضاألم

فكل األصوات واألضواء والروائح وغير ذلك ينتشر حولنا وكان مـن   سقفاً محفُوظاً

الممكن لكل منا أن يدركه، ولكن نتخيل لو أن اهللا تعالى لم يحـدد لإلنسـان قـدرات    

ألنه سيرى كل فإنه سيجن وسيتلف في لحظة،مطلقة،معينة وأنه تعالى ترك قدراته 

ولكـن  . كل ذلك في آن واحد. شيء في الهواء وسيسمع كل شيء وسيشم كل شيء

ـ جواهللا تعالى من رحمته قد حدد لإلنسان قدرات سمعه وبصره وإدراكـه   ـ لَ َلع  مكُ

السمع واألبصِئواألفْ ارقَ ةَدلكُشْا تَيال مرونولكـن  . عمة كبيرة على اإلنسـان فهذه ن

أما األنبياء فقـد  . هذه القدرات قد تنكشف بقدر معين لألنبياء أو األولياء أو العلماء

وقد رأينا داود وسماعه لتسبيح الجبال . كانوا يسمعون ما ال نسمع ويرون ما ال نرى

ولياء والطير على أبعادهم ورأينا يعقوب قد وجد رائحة يوسف على بعد كبير وأما األ

فما رأيناه من عمر بن الخطاب مع سارية، وما رأيناه مع أبى معلق األنصاري مـع  

  . اللص

بعـد  مسـافة ت من بلقيس إلى سليمان يأتي بعرش هم وأما العلماء فقد رأينا أحد

آالف الكيلو مترات في لمح البصر، ونحن نرى اآلن كيف بالعلم استطاع العلماء أن 

أللوان واألضواء الموجودة في الغالف الجوى بمجـرد  يظهروا األصوات والصور وا

فهذا الجهاز يظهر بقدرة العلم ما هـو موجـود   . تشغيل جهاز الراديو أو التليفزيون

. فالهواء في كل ذرة منه فيه أصوات ال تعد وفيه صور ال تحصـى حولنا وال نراه،
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تشغيل التليفزيون  موجود كل ذلك أمام أعيننا ولكننا ال نراه وال نسمعه، ولكن بمجرد

  . فإننا نسمع ونرى وذلك في نفس اللحظة التي ترسل فيها هذه األصوات والصور

وأن . وأن الحمار يرى الشيطان. أن الديك يرى المالئكةوقد أخبرنا رسول اهللا 

اَل ال وِإذ زين لَهم الشَّيطَان َأعمالَهم وقَ:الشيطان يرى ما ال نراه نحن، يقول تعالى

غَاِلب لَكُم الْيوم من النَّاسِ وِإنِّي جار لَكُم فَلَما تَراءتْ الْفَئتَانِ نَكَص علَى عقبيه وقَاَل 

ِإنِّي برِيء منْكُم ِإنِّي َأرى ما ال تَرون ِإنِّـي َأخَـافُ اللَّـه واللَّـه شَـديد الْعقَـابِ      
  ).48:األنفال(

ولعل علماء الفيزياء . لريح آلية من أعجب آيات اهللا تعالى بقدرتها وقدراتهاإن ا

سرعة الروائح وأنهـا  = سرعة الضوء = والطبيعة قد تأكد لهم أن سرعة الصوت 

وهي تمر بقانون . وأن الريح هي الوسيط الذي تمر هذه األشياء خالله .لمح البصر

وة التي بها تحمل جبال وترفع جبال وتحـرك  وأن الريح من الق. كُن فَيكُوناألمر 

  . جبال والجبال أثقل شيء أمامنا في األرض

ن الريح من الرقة والشفافية بحيث أنها تحتوى على أصـوات فـال نسـمعها    إو

في كل ذرة منها تتحرك أمام عيوننـا وال نراهـا إال   ن مختلفة وصور عديدة،اوألو

فهل الجاذبيـة تفعـل   . ي عنها ثانية أو أقلننا ال نستغنإو. بالعلم من خالل األجهزة

  شيء من ذلك؟ 

  تصريف الرياح
، فهي للهالك، )ريح(كان بعض المفسرين يرى أن الرياح إذا ذكرت باإلفراد يعنى 

  . فهي للنفع، وليس األمر كذلك) رياح(وإذا ذكرت بالجمع يعنى 

نهمـا مـن   ولكننا نستطيع أن نعرف عمل كل م. والريح والرياح مادتهما واحدة

  . القرآن

وبالبحث في آيات الرياح نجد دائما أنها متعلقة بالمطر والماء والسحاب والرعد 

فهي إذن المسئولة عن تكوين المطر وعن مناخ . والبرق، والثلج والبرد وما إلى ذلك

  .األرض

أما الريح فإنها متعلقة باألرض ذاتها فهي أصل الغالف الجوى والرياح متصرفة 

  .الففي هذا الغ
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أما الرياح فال عالقة مباشرة لها باإلنسان . وكذلك تتعلق الريح باإلنسان وشئونه

وإنما دورها صناعة المطر والمناخ فالريح بمثابة جهاز تكييف لألرض صيفا وشتاء، 

  . في كل وقت وفي كل مكان على األرض. دفئا وبرودة

آن كل ما تفعله الرياح وكل أعمال الرياح مذكورة في القرآن بالتفصيل وبين القر

  .بأبلغ بيان

  . مرات باسمها وذكرت مرات أخرى بعملها وصفتها 10وقد ورد ذكر الرياح 

  الماء والحياة 
هكـذا  . الماء أصل الخلق جميعا، حتى السموات واألرض، واإلنسان والحيـوان 

. واألرض الميتة يحيهـا اهللا بالمـاء  . وكل كائن حي من الماء. ن القرآنـعرفنا م

. واألرض عبارة عن كرة من الماء واليابس فيها الربع. عرش الرحمن على الماءو

  . جسده من الماء 4/3واإلنسان أيضا 

. وكما ال يستغني سكان األرض عن الهواء فإنهم أيضا ال يستغنون عـن المـاء  

ولكنهم يستغنون عن اهللا رغم أنه تعالى هو الذي خلق لهم هذا وذاك وسخر لهم هذا 

)6(كَال ِإن اإلنسان لَيطْغَىلكن هذا هو اإلنسان . هو الذي يمدهم بهذا وذاكوذاك و

  ). العلق(َأن رآه استَغْنَى

فالمـاء ال ينـزل   ) 63:الحج(َألَم تَر َأن اللَّه َأنزَل من السماء ماء: يقول تعالى

هللا تعالى، الذي ينزله أيضـا  ولكن ينزله ا. نتيجة مصادفة أو بفعل شحنات كهربائية

َأَأنْتُم َأنزلْتُموه ) 68(َأفَرَأيتُم الْماء الَّذي تَشْربون . بقوانين جعلها سبحانه في الكون

 نزِلُونالْم ننَح نِ َأمزالْم ن69(م (ونال تَشْكُرا فَلَواجُأج لْنَاهعج نَشَاء لَو) الواقعـة (

ْلَأنزاوورطَه اءم اءمالس ننَا م)48:الفرقان.(  

وهذا الماء الذي ينزله اهللا تعالى من السماء، لسقيا اإلنسان والحيوان والنبـات،  

جزء منه يسكن األرض وجزء أخر يسلك ينابيع وجزء ثالث يساق أنهارا، واهللا تعالى 

  : هو الذي بفضله يفعل هذا وذاك وذلك، يقول تعالى

َأنزضِوي األرف كَنَّاهرٍ فََأسبِقَد اءم اءمالس نلْنَا م)18:المؤمنون(  

ِضي األرف نَابِيعي لَكَهفَس اءم اءمالس نَل مَأنْز اللَّه َأن تَر َألَم)21:الزمر(  

 ارِهةٌ بِقَديدالَتْ َأوفَس اءم اءمالس نَل مَأنز)17:دالرع.(  
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. وإلى بالغتها وروعتها ومعانيها) فََأسكَنَّاه، فَسلَكَه، فَسالَتْ(ولنتأمل هذه الكلمات 

وهو يفيد هنا التعقيب والسرعة في ) الفاء(وكيف أنها جميعا بدأت بحرف واحد هو 

وكيف أن بعد نزول الماء يأخذ كل قـدر منـه طريقـه    . الحدث الذي يتلو حدثا آخر

يعمل عمله المكلف به وبسرعة فيكون الماء بعد نزولـه أحـد ثـالث     المأمور به، و

  . كل ذلك بأمر اهللا) سال) (سلك) (سكن: (حاالت

  : أما عن سقياه للناس واألنعام والنبات فيقول تعالى

وهنَاكُمقَيفََأس اءم اءمالس نلْنَا مفََأنْز)22:الحجر(  

ا خَلَقْنَا َأمم هيقنُساويركَث يَأنَاسا وامنْع)49:الفرقان(  

داحو اءقَى بِمسانٍ ينْوص رغَيو اننْويٌل صنَخو عرزو)4:الرعد                     (  

في هذه السـبع  . كما يعلمنا القرآن أن اهللا تعالى يحيى األرض بعد موتها بالماء

  :التي ال ثامن لها

)1 (اللَّها وهتوم دعب ضاألر ا بِهيفََأح اءم اءمالس نَل مَأنز)65:النحل (  

)2 (اهتوم دعب ضاألر ا بِهيفََأح اءم نم اءمالس نم َل اللَّها َأنزمو)164:البقرة (  

       

)3 (االْم لْنَا بِهفََأنز تيم لَدِلب قْنَاهساتركُلِّ الثَّم نم نَا بِهجفََأخْر ء)57:األعراف (  

       

)4 ( اورطَه اءم اءمالس نلْنَا مَأنزو)48 (تًايةً ملْدب بِه ييِلنُح)الفرقان (  

)5 ( نم ضاألر ا بِهيفََأح اءم اءمالس نَل منَز نم مَألْتَهس لَِئنو قُولُنا لَيهتوم دعب

اللَّه)63:العنكبوت (  

)6 (اهتوم دعب ضاألر يِ بِهحفَي اءم اءمالس نُل منَزيو)24:الروم (  

)7 (  ـيدصالْح بحو نَّاتج تْنَا بِهكًا فََأنْباربم اءم اءمالس نلْنَا منَزو)ـ ) 9 َل والنَّخْ

رِزقًا ِللْعباد وَأحيينَا بِه بلْـدةً ميتًـا كَذَِلـــك    ) 10(طَلْع نَضيد باسقَات لَها

وجالْخُر)ق.(  

ثم يفصل لنا القرآن كيف يحيى اهللا األرض بعد موتها وأنه تعالى الـذي يخـرج   

    الزرع من 
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  : يات ال غير في كل القرآنآ 7هذا الماء بأنواعه وألوانه وأشكاله وأيضا ذلك في 

)1 ( اءم اءمالس نَل مَأنْزوجفََأخْر قًا لَكُمرِز اترالثَّم نم بِه)22:البقرة (  

)2 ( ءاتَ كُلِّ شَينَب نَا بِهجفََأخْر اءم اءمالس نَل مي َأنزالَّذ وهنَـا وجفََأخْر   نْـهم  

 ا نُخْرِجرخَض      من نَّاتجةٌ وياند اننْوا قهطَلْع نالنَّخْلِ م نما وباكتَرا مبح نْهم  

   ـرِإذَا َأثْم رِهوا ِإلَى ثَمانظُر تَشَابِهم رغَيا وشْتَبِهم انمالرو تُونيالزنَابٍ وَأع  

  ) 99:األنعام(ومٍ يْؤمنُونوينْعه ِإن في ذَِلكُم آليات ِلقَ 

)3 ( اءالْم لْنَا بِهنَافََأنزجفََأخْر اتركُلِّ الثَّم نم بِه)57:األعراف (  

)4 ( اءم اءمالس نَل مَأنزوجفََأخْر قًا لَكُمرِز اترالثَّم نم بِه)32:إبراهيم (  

)5 (م اءمالس نَل مَأنزو نَااءجشَتَّى فََأخْر اتنَب نا ماجوَأز بِه)53:طه (  

)6 ( اءم اءمالس نَل مَأنْز اللَّه َأن تَر نَاَألَمجـا    فََأخْرانُهفًـا َألْوخْتَلم اتـرثَم بِه  

27:فاطر(

(  

)7 (ضِ اِإلَى األر اءوقُ الْما َأنَّا نَسوري لَمزِ َأورلْجا فَنُخْرِجعرز بِه  

  ).  27:السجدة(

  : وفي اآليات نلحظ اآلتي

) فأخرج، فأخرجنا، فنخـرج (بهذه الصورة،  خْرجَألقد أتت هذه اآليات بالفعل 

والفعل إذا أتى بصيغة الجمع فهو يعني مالئكة اهللا تعالى وعملها معه عز وجل، وهذا 

  . والزرع موكل به مالئكة. ماعدا أفعال الخلق األمر في أي فعل بصيغة الجمع

الذي يدل على السرعة في ) الفاء(كذلك تقدم الفعل أخرج في اآليات السبع حرف 

اإلخراج ففور التقاء الماء بالحب والبذر في األرض يتم التعامل في سـرعة كلمـح   

  . وإن تأخر ظهور الزرع على وجه األرض. بالبصر

من الثمرات، نبات كل شيء، من كل الثمرات، أزواجا (: ثم نتأمل ما الذي يخرج

  ). من نبات شتى، مختلفا ألوانه، زرعا

أيضا عن إخراج الزرع بالماء لم ندرجهما مع اآليـات   انن تتحدثاتبقى لدينا آيت

وَأنزلْنَا من الْمعصرات مـاء  ول تعالى في سورة النبأ ـيق: ةـالسبع ألسباب وجيه
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  ).النبأ(وجنَّات َألْفَافًا) 15(ِلنُخْرِج بِه حبا ونَباتًا ) 14(ثَجاجا 

. لم تأت هنا عملية اإلخراج في آية واحدة مع نزول الماء كباقي اآليات السـبع 

وهذا يعنى أن الماء لم يلتق مباشرة . وإنما استقل اإلخراج بآية تلت آية نزول الماء

لم يتم الري من السماء مباشرة وإنما من األنهار مع النبات فور نزوله من السماء ف

  : وقد استنتجنا ذلك من ثالث من ثالث مالحظات. وما يشق منها كالترع والقنوات

وكلمة العصر تفيـد  الْمعصراتأن هذه اآلية خصصت نزول الماء من : األولى

  . أن الماء نزل بغزارة شديدة من عصر السحاب الذي عصرته الرياح

وهذا الماء النازل كالشالل أو السـيل ال  . أي غزيرا منصبا ثَجاجاكلمة : انيةالث

يحتمله   النبات، فهو ينزل بقوته على جبال تتحمل قوة إنزال المـاء النـاتج عـن    

وجعلْنَا فيهـا رواسـي شَـامخَات وَأسـقَينَاكُم مـاء فُراتًـا      العصر، يقول تعالى 
  . فورد في هذه اآلية ذكر الماء الفرات بعد ذكر الرواسي الشامخات )27:المرسالت(

إنه دائما ما يكون خلف الرواسي الشامخات شالالت وأنهار يسوقها اهللا تعـالى  

  .لألرض الجرز

) الفـاء (نها اختلفت عن اآليات السبع بعدم ذكر حرف إإذ ) لنخرج(كلمة: الثالثة

  . لماء، وإنما تم بعد ذلك من األنهارقبلها ألن اإلخراج لم يتم فور نزول ا

وعلى ذلك يكون الزرع قد خرج بطريقتين من السماء مباشرة، أو مـن وسـائل   

مرين يتضح إذا علمنا أن زكاة الزروع تكـون  ولعل الفرق بين األ. أخرى غير المطر

  . العشر في الزرع المروى من السماء ونصف العشر في غيره

: ندرجها أيضا مع اآليات السبع وفيها يقول تعالىمن سورة الزمر لم  21واآلية 

   ـاعرز بِـه خْرِجي ضِ ثُمي األرف نَابِيعي لَكَهفَس اءم اءمالس نَل مَأنْز اللَّه تَر َأن َألَم

  .مخْتَلفًا َألْوانُه ثُم يهِيج فَتَراه مصفَرا ثُم يجعلُه حطَاما

تماما كاآليات السبع السابقة فهنا تخلف حرف يخْرِجهذه اآلية قال تعالى  ففي

فقـال ثُمكلمة يخْرِجوبتخلفه اختلفت اآلية مبنى ومعنى، وذكر مع فعل ) الفاء(

خْرِجي ثُم  أي أن اإلخراج تم بعد نزول الماء بمدة أي على التراخي، وليس كاآليات

جاء الفعل يخرج بعد خمس كلمات بعد ذكر نزول الماء  وذلـك ألن  ف. السبع السابقة

اإلخراج لم يعقب الماء ولم يكن بعد إنزال الماء، ألن الماء في هذه اآلية لـم ينـزل   
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أي  سلَكَه ينَابِيع في األرضِفلم يعمل الماء مباشرة بل إن اهللا تعالى . للري المباشر

  . يخْرِجالفعل  قبلثُملذلك وردت كلمة . د ذلكليستعمل بع. نه في األرضيتم تخز

. فالزرع هنا خرج بعد ريه من العيون التي أخرجت المخزون من مـاء السـماء  

فنوع الرى هنا من العيون واآليات السبع السابقة الري فيها من ماء السماء مباشرة 

ما سقت السماء العشر يـف" وهذا األمر له أهميته في زكاة الزروع لقول رسول اهللا 

وبـذلك  . واألمر مفصل في كتب الفقـه ". ا سقى بنضح أو غرب فنصف العشرـوم

  .تكون اآليات جميعها قد ذكرت كل أنواع الري

ثم في سبع آيات أخرى وأخيرة يذكر اهللا تعالى تفصيالت مغايرة لعملية اإلخراج      

نبـات ومـا شـابهه دون    التي ذكرها في السبع آيات السابقة فهنا يتحدث عـن اإل 

  :اإلخراج

)1 (ونيمتُس يهف رشَج نْهمو ابشَر نْهم لَكُم اءم اءمالس نَل مي َأنزالَّذ وه   

  ) 10:النحل(

)2 ( ـ لِّ وتَرى األرض هامدةً فَِإذَا َأنزلْنَا علَيها الْماء اهتَزتْ وربتْ وَأنْبتَتْ من كُ

  ) 5:الحج(زوجٍ بهِيجٍ

)3 (ًةرخْضم ضاألر بِحفَتُص اءم اءمالس نَل مَأنز اللَّه َأن تَر َألَم)63:الحج               (  

)4 (  َأن لَكُـم ا كَـانم ةجهاِئقَ ذَاتَ بدح تْنَا بِهفََأنْب اءم اءمالس نم َل لَكُمَأنزو 

لُوندعي مقَو مْل هب اللَّه عم لَها َأءهرتُنْبِتُوا شَج)60:النمل (  

)5 (ٍجٍ كَرِيموكُلِّ ز نا ميهتْنَا ففََأنْب اءم اءمالس نلْنَا مَأنزو)10:لقمان (  

)6 ( ـ ا علَيهـا الْمـاء اهتَـزتْ    ومن آياته َأنَّك تَرى األرض خَاشعةً فَِإذَا َأنزلْنَ

  )  39:فصلت(وربتْ

)7 (يدصالْح بحو نَّاتج تْنَا بِهكًا فََأنْباربم اءم اءمالس نلْنَا منَزو)9:ق.(  

ففي هذه اآليات يستعرض القرآن ما يحدثه الماء باألرض ومدى الحركـة التـي   

وكيف يتحول  .تَزتْ وربتْ وَأنْبتَتْ من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍاهتدل على الحياة بعد الموت 

وكيف تنبت األرض، أو باألحرى كيـف ينبـت اهللا   . فَتُصبِح األرض مخْضرةًلونها

جنَّـات  و حداِئقَ ذَاتَ بهجـة له  منها بهذا الماء الذي ال لون وال طعم وال رائحة

يدصالْح بحو.  
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ذا الماء الشجر الضخم، العمالق، من بذرة ال تكاد تـرى مـن   ـثم كيف ينبت به

صغرها، ودقتها، فتتحول بالماء إلى هذا الحجم، وفيها من األلوان المبهجة، والثمار 

  . ما كَان لَكُم َأن تُنْبِتُوا شَجرها.الطيبة، والروائح الذكية

  الذين أنبتنا وأخرجنا أم أنه اهللا؟ترى أنحن الذين فعلنا ذلك؟ أنحن 

ثُونرا تَحم تُمَأي63(ََأفَر(ونارِعالز ننَح َأم ونَهعرتَز َأَأنْتُم)الواقعة.(  

وهكذا ينبت الزرع ويخرج النبات، أشـجار وأزهـار   . هكذا يفعل الماء باألرض

الذي لواله لما كـان  . وفاكهة وثمار وحبوب وخضار، من الماء ثم إنه كذلك بالهواء

  .الماء يجدي وال كانت نبتت حبة واحدة على األرض

  الرياح ال الشمس التي تكون السحب

واألخـرون ال  . أن الشمس هي التي تكـون السـحب   ـخطأ   ـيعتقد الكثيرون  

  . يعرفون كيف تتكون السحب

ويعتصرك الحزن واألسى وأنت تقرأ كتب الجغرافيا التي تتحـدث عـن تكـون    

ب وإنزال المطر وتنسب ذلك إلى الظواهر الطبيعيـة، مـن حـرارة وضـغط،     السح

المكون الحقيقـي للسـحاب، والمنـزل    ) اهللا(وتضاريس وال تذكر كلمة واحدة عن 

  : الحقيقي للماء أذكر مثاال لذلك من أحد كتب الجغرافيا الجامعية يقول مؤلفه

حيـث  . جو العاليـة يتكون السحاب نتيجة لصعود الهواء الرطب إلى طبقات ال" 

ويصعد الهـواء إلـى   . ويظل عالقا بالجو. يتكاثف قسم من بخار الماء الموجود فيه

أعلى بسبب تيارات الحمل التي تتباين في سرعة صعودها التي قد تصل إلى أكثر من 

وتيارات الحمل مهمة في تكوين السحاب الركـامي ويظهـر   . أربعين مترا في الثانية

ويؤدى وجـود الجبـال   . ية ببخار الماء، وفيها يعظم التكاثفأثرها في هيئة بقع غن

اح إلى صعود الهواء، ويدعى هذا بالصعود التضاريسـي أو  ـواعتراضها لسير الري

  ". األوروجرافي

يسقط المطر بسبب انخفاض درجة حـرارة  :" أما عن تساقط المطر فيقول الكتاب

الندى وتكاثفه مكونا للسحاب  الهواء الرطب في طبقات الجو العليا إلى مادون درجة

  ".الذي تتحول مكوناته إلى حبات مطر حينما تكون الظروف مواتية

وهذا حال جميع الكتب المفترض أنها علمية والتي تدرس على طالب العلم فـي  
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مختلف المراحل حيث قد قطعوا الصلة تماما بين هذه النعم التي نعيش فـي خيرهـا   

ثم نجد التأكيد المتواصل في اآليات على أن الفاعل  ومن. وبين المنعم تبارك وتعالى

ولنقرأ هذه اآليات الجليلة التي يتحدث فيها الرب تبارك وتعالى عن تكوينـه  . هو اهللا

للمطر، وإرساله للرياح، وإنزاله للماء، وذلك في كل مراحـل تكـوين المطـر دون    

  . استثناء

من المالئكة للقيام بأمر المطر  اًعظيم اًوتخبرنا األحاديث أن اهللا تعالى وكل جمع

  : يقول تعالى. هذا، وعلى رأس هؤالء ميكائيل عليه السالم

 *  لُـهعجيو شَاءفَ يكَي اءمي السف طُهسبا فَيابحس يرفَتُث احيُل الرسري يالَّذ اللَّه

َأصاب بِه من يشَاء من عباده ِإذَا هم كسفًا فَتَرى الْودقَ يخْرج من خالِله فَِإذَا 

ونرشتَبسي  

  )48:الروم(

 *  ضاألر نَا بِـهييفََأح تيم لَدِإلَى ب قْنَاها فَسابحس يرفَتُث احيَل الرسي َأرالَّذ اللَّهو

 ا كَذَِلكهتوم دعابلنُّشُور)9:فاطر (  

 *ََأل جخْرقَ يدى الْوا فَتَركَامر لُهعجي ثُم نَهيَؤلِّفُ بي ا ثُمابحجِي سزي اللَّه َأن تَر م

    شَـاءي ـنم بِـه يبصفَي درب نا ميهالٍ فجِب نم اءمالس نُل منَزيو الِلهخ نم

كَادي شَاءي نم نع رِفُهصيارِ وصاألب ِبذْهي هقرنَا بس)43:النور (  

 * قْنَاهقَاالً سا ثابحتَّى ِإذَا َأقَلَّتْ سح هتمحر يدي نيا بشْرب احيُل الرسري يالَّذ وهو

تيم لَدِلبركُلِّ الثَّم نم نَا بِهجفََأخْر اءالْم لْنَا بِهتَى   فََأنزـوالْم نُخْـرِج كَذَِلك ات

ونتَذَكَّر لَّكُملَع)57:األعراف(  

 *     لَـه ـا َأنْـتُممو وهنَاكُمـقَيفََأس اءم اءمالس نلْنَا مفََأنْز حاقلَو احيلْنَا الرسَأرو  

     ــينبِخَازِن)22:الحجر.(  

وكيف أنبت . اهللا، كيف أخرج بالماء الزرعبنفس التفصيل الدقيق الذي حدثنا به 

فأخرج، : (به من كل شكل ولون، وكيف يتم به رى الزرع وأنواع الري من الكلمات

  . يحدثنا اهللا تعالى كيف يتكون السحاب وكيف ينزل الماء) ثم يخرج، لنخرج

لْنَـا  فََأنْزلم يسم القرآن عملية إنزال الماء للسقيا والري باسم المطر، إنما يقول 

اءم اءمالس نم ويقولَثُل الْغَينَزيو  أما كلمة المطر فرغم أنها وردت كثيرا فـي
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مرة، إال أنه لم يقصد في أي من اآليات التي ذكرت فيها  أن المطر  15القرآن بلغت 

هذا هو الذي ينزله للسقيا أو للري ولكن كل اآليات التي ذكرت المطر ذكرته بالضـر  

  . ىواألذ

  :كقوله تعالى

نذَرِينالْم طَرم اءا فَسطَرم هِملَينَا عطَرَأمو)173:الشعراء(  

ٍيلجس نةً مارجح هِملَينَا عطَرَأمو)74:الحجر(  

ءوالس طَرتْ مرطي ُأمالَّت ةيلَى الْقَرا عَأتَو لَقَدو)40:الفرقان(  

نَاحال جطَرٍ وم نَأذًى م بِكُم كَان ِإن كُملَيع)102:النساء(  

فكل المطر نزل من السماء من فـوق   ساءوما عدا هذا المطر الذي في سورة الن

مطر من الحجارة الموجودة في السماء التـي تسـبح فـي    : الغالف الجوى لألرض

. لكواكب والنجـوم الفضاء والتي ذكرناها ضمن األشياء الموجودة في الفضاء غير ا

  . إنما نسمي نحن الغيث بالمطر لتعارفنا على ذلك

وأيضـا جميـع العمليـات    . يخبرنا اهللا تعالى أنه يكون السحاب بواسطة الرياح

  :والقرآن ذكر أنواع الرياح التي تستخدم في هذا اآلمر. المتعلقة بالماء والمطر

  . اءالم ذاذفهناك رياح وظيفتها إثارة الماء إلحداث ر -1

  . وهي أوقار عظيمة من المياه ذاذورياح لحمل السحاب المشبع بالر -2

  . ورياح تسوق الرياح الحاملة للسحاب، برفق ولين -3

  . ورياح لركم السحاب بعضه على بعض -4

  . ورياح لتلقيح السحاب -5

  .ورياح لتوزع السحاب المطير على األمصار -6

  . لماء منه كمن يعصر ثوبه بين يديهورياح لعصر السحاب وإنزال ا -7

  ).المبشرات(ثم هناك رياح تبشر بقدوم المطر، يرسلها اهللا اسمها 

إذن فجميع عمليات إنزال الماء تتم بالرياح وهذا هو الفارق البين بـين الـريح   

فكل مرحلة من مراحل المطر تكون بنوع معين من الرياح مخصص لهـذا  . والرياح

سحابا، ورياح تبسط السحاب في السماء، ورياح تنشـرها،  ) ثيرت(العمل رياح تُكّون 
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، وريـاح  )تزجى(ورياح تقطعها، ورياح تؤلف بين أنواعها، ورياح تسوق السحاب 

تحمل السحاب المثقل بالماء، ورياح تلقح السحاب لينعقد فيه الماء ورياح تتقدم بين 

ذكرت هذه الرياح مفصلة  وقد. يدي السحب الموقرة بالماء لتبشر الناس فال تفاجئهم

فَالْجارِيات يسرا)2(فَالْحامالت وِقْرا)1(والذَّارِيات ذَروا: ول تعالىـرآن يقـفي الق

  ).الذاريات(فَالْمقَسمات  َأمرا)3(

فَالْعاصـفَات  )1(والْمرسـالت عرفًـا  : ثم يخبر تعالى عن خمسة أنواع أخرى

  .)المرسالت(فَالْفَارِقَات فَرقًا)3(والنَّاشرات نَشْرا)2(اعصفً

ـ بمثم هناك. فهذه األنواع ذكرت في سورتين شرات  وهنـاك حاقلَـو   فـي

  .ينتالسورتين السابق

  . ذكرت الرياح بأسلوب القسم تأكيدا لعظم أمرها وتنبيها ألهمية المقسم عليهو

اللَّه الَّذي يرسُل الريـاح فَتُثيـر سـحابا    كون السحب يقول تعالى عن مرحلة ت

    الِلـهخ ـنم جخْـرقَ يدى الْـوفًا فَتَرسك لُهعجيو شَاءفَ يكَي اءمي السف طُهسبفَي
  ).48:الروم(

فهذه اآلية تنص على أن الرياح مرسلة من قبل اهللا تعالى، وليس هناك قـانون  

  .فاألمر من اهللا وحده. حدد أو ظروف معينة تجعل الرياح تثير سحابام

  وماذا تفعل الرياح؟ أو كيف تكون السحب؟

اإلزعاج والتهييج لتحريـك السـاكن   : ومعنى اإلثارة. يتم األمر بطريقة اإلثارة 

أي إزعاج التراب الراكد فترتفـع  . إثارة الغبار: وأقرب تصور لهذا األمر هو. الخامل

فكذلك تفعل الرياح في المـاء وفـي كـل الرطوبـات     . ذرات دقيقة وتعلو فوقهمنه 

  .وبخار الماء هذا هو مكونات السحاب. فتزعجه وتثير بخارا يرتفع فوق الماء

ثم يرسل اهللا نوعا من الرياح تبسط السحاب في السماء ثم يرسل تعالى رياحـا  

توزعه  اًم يرسل تعالى رياحفتجعله كسفا، أي يجعله بعد بسطه ونشره قطعا متفرقة ث

. ثم يرسل تعالى رياحا لواقح لتلقح السحاب فيعقد بخار الماء إلى مـاء .على البلدان

الِلهخ نم جخْرقَ يدى الْوفَتَريخرج من بين السحاب. المطر: الودق .  

يخبرنا تعالى بأنه عـز وجـل   . هناك نوع أخر من السحاب هو السحاب الركامي

ثم ينزل اهللا تعالى من . م بتوليفه وركمه بعضه فوق بعض حتى يكون جباالالذي يقو
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  . هذه الجبال البرد

ولعل لهذه العملية التي تتكرر دوما في األرض تذكر ببدء الخلق الذي بدأ بارتفاع 

بعض من ذلك الماء الذي كان العرش عليه ثم ارتفع هذا وتجمـد وأصـبح بعضـه    

  . هللا بينهمامتجمدا  واآلخر دخانا ففتق ا

إن هذا األمر يتم كل يوم حيث يرفع اهللا تعالى أطنانا عظيمة من الميـاه وترفـع   

  . وتسمو هذه المياه ثم يتجمد بعضها حتى يكون جباال من الثلج معلقة في السماء

وليست البداية مـن انفجـار أو   . إن هذا األمر تماما هو ما حدث في بدء الخلق

لنجم وحده، ولم نسمع أبدا ولم يصلنا أبـدا أن هـذا   تصادم نجم بشمس أو انفجار ا

بينمـا  . األمر تم بالفعل مرة واحدة، ولم نسمع أبدا عن نجم انفجر أو نجم اصـطدم 

  . نفس أسلوب تكوين السموات واألرض يحدث يوميا دون أن يفطن إلى ذلك أحد

لقـه  إن عمليات المطر هذه لدليل على قيومية اهللا تعالى وعلى تدبيره لشئون خ

وقد يظن الكثيـر أن  . وأنهم ال يستغنون عنه لحظة من الزمن. وأنه معهم كل لحظة

هذا األمر هو عملية روتينية، عادية، بينما الحقيقة أن األمر يخلق كل يوم بـأمر اهللا  

وأن هذه العملية، ليست ظاهرة طبيعية، بل تتم بواسطة الرياح وهذه األخيرة تقـوم  

وإن كان كل ما في الكـون  فالمدبرات أمراًكما قال تعالى عليها مالئكة تدبر أمرها 

مفتقر إلى اهللا، وان عملية المطر هذه ال تتم بدون فعل اهللا ولو تعاون الجن واإلنس 

  . والمالئكة في عملها

وكما أن مشركي اليوم ينسبون المطر إلى القوانين الطبيعية والظواهر المناخية، 

ة كانوا يشركون باهللا كمشركي اليوم ولكـن بصـورة   فإن مشركي العرب في الجاهلي

فالمشركون في العصر الحديث ينسبون الفضل في تكون السـحاب وإنـزال   . مغايرة

فـإن مشـركي   . المطر إلى ظروف مناخية وجغرافية وقوانين ثابتة ال دخل إلله فيها

لى فـي  العرب كانوا ينسبون الفضل في إنزال المطر إلى الكواكب لذلك نبه اهللا تعـا 

  . حديث قدسي إلى كفر من يعتقد ذلك

" قال حين مطر الناس ذات ليلـة  روى البخاري عن سفيان ابن عيينه أن النبي

ما أنعمت على عبادي نعمة إال أصبح فريق بها  {: ألم تسمعوا إلى ما قال ربكم؟ قال

ن فأما من آمن بي وحمدني على سقياي فذلك الذي آم. وفريق بها مؤمنين. كافرين

  .}بي وكفر بالكواكب 
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بل إن نزول المطر، وليس فقط تكونيه من أخص خصائص عمل اهللا عز وجل في 

ن المطر ينزل بسبب انخفاض درجة إخلقه ومع ذلك يقول العلماء والمسلمون منهم 

  . الخ... حرارة الهواء الرطب في طبقات الجو العليا إلى مادون درجة الندى

  :بينما يقول عز وجل

 ِإن   رِي نَفْـسا تَـدمامِ وحي األرا فم لَمعيثَ وُل الْغَينَزيو ةاعالس لْمع هنْدع اللَّه

خَبِير يملع اللَّه وتُ ِإنضٍ تَمَأر بَِأي رِي نَفْسا  تَدما وغَد باذَا تَكْسم)34:لقمان  .(  

أخـرج  . سحاب في أي مكـان منهـا  وال يخلو وقت واألرض فيها رياح ومطر و

ما من ساعة من ليل وال :" أنه قالالشافعي وابن أبى الدنيا وأبو الشيخ عن النبي

  ".نهار إال والسماء تمطر فيها، يصرفه اهللا حيث يشاء

ما من عام بأمطر من عـام ولكـن اهللا   :" و الشيخ عن الحسن قالـرج أبـوأخ

كذلك ينـزل  . و وقت إال وينزل في مكان ماأي أن المطر ال يخل". يصرفه حيث يشاء

ولكـن اهللا  . المطر كل عام بكمية واحدة ونسبة ثابتة ال تزيد قطرة وال تنقص قطرة

ولَقَـد  : تعالى يوزع المطر كل عام على مختلف البالد حسب مشيئته عز وجل يقول

  .صرفْنَاه بينَهم ِليذَّكَّروا

عه مالئكة، يكتبون حيث يقع ذلك المطـر ومـن   وروى بعضهم أن المطر ينزل م

  .يرزقه، وما يخرج منه مع كل قطرة

باإلضافة لهذا الدور تعمل الرياح كمـا ذكرنـا   . هذا دور الرياح في عمليه المطر

درجة من درجات  4/1كتكييف لألرض بالتعاون مع الشمس، حيث يجعالن كالهما كل 

  . األرض مختلفة الطقس والمناخ عن غيرها

ن على علماء اإلسالم من الجغرافيين والمناخيين أن يضعوا نظرية القرآن في كا

تكوين المطر ونزوله وفي تغيير الرياح التي يرسلها اهللا لمناخ األرض في نظرياتهم 

  .وكتبهم، حتى ولو مع غيرها من النظريات

  مخاوف في الغالف الجوى

  :يقول تعالى

)1 (ف اءمالس نبٍ ميكَص َأو هِمي آذَانف مهابِعَأص لُونعجقٌ يربو دعراتٌ وظُلُم يه  

             رِينيطٌ بِالْكَافحم اللَّهو توالْم ذَرح قاعوالص نم)19:البقرة (  
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)2 (اءمالس نُل منَزيا وعطَمفًا وقَ خَورالْب رِيكُمي هاتآي نمو  يِ بِهحفَي اءم  

      لُونقعمٍ يِلقَو اتآلي ي ذَِلكف ا ِإنهتوم دعب ضاألر)24:الروم (  

)3 (الثِّقَاَل ابحُئ السنْشيا وعطَمفًا وقَ خَورالْب رِيكُمي يالَّذ وه)12:الرعد (  

)4 (او هدمبِح دعالر حبسيا وبِه يبصقَ فَياعوُل الصسريو هيفَتخ نالِئكَةُ ملْم  

  ) 13:الرعد(من يشَاء وهم يجادلُون في اللَّه وهو شَديد الْمحالِ     

)5 (َِإذَا َأظْلو يها فشَوم ملَه اءا َأضكُلَّم مهارصخْطَفُ َأبقُ يرالْب كَادي هِملَيع م  

                                          .) 20:البقرة(  قَاموا     

)6 ( رِفُهصيو شَاءي نم بِه يبصفَي درب نا ميهالٍ فجِب نم اءمالس نُل منَزيو  

     صبِاألب بذْهي هقرنَا بس كَادي شَاءي نم نارِع)43:النور (  

)7 ( لَه ارا األنْههتتَح نرِي منَابٍ تَجَأعيلٍ ونَخ ننَّةٌ مج لَه تَكُون َأن كُمدَأح دوَأي  

            يـهف ارصا ِإعهابفََأص فَاءعةٌ ضيذُر لَهو ربالْك هابَأصو اتركُلِّ الثَّم نا ميهف  

  ).266:البقرة(نَار فَاحتَرقَتْ         

لقد ذكرنا قبالً األشياء الموجودة في الفضاء سوى الشمس والقمر والنجوم وهي 

فهذه موجودة في السماء ). الكسف والحجارة والرجز والشهب والحاصب والحسبان(

ظواهر  أما هذه اآليات السبع والتي جمعت كل ما في القرآن من. بعد الغالف الجوى

: وهـي . تحدث في الغالف الجوى، ومن ثم فهي متعلقة باألرض أكثر منها بالسماء

الرعد، والبرق، والصواعق، والبرد، واإلعصار وهذه األمور مرتبطة بالسحاب وعمل 

فليس مرتبطا بالسحاب، وال بالمطر، وإنمـا  ) الزوبعة(ما عدا اإلعصار. الرياح فيه

الزوبعـة  : قال الجـوهري . فع إلى السماء كأنه عموداإلعصار ريح يثير الغبار ويرت

  . رئيس من رؤساء الجن، ومنه سمى الزوبعة

هذه الظواهر لها تفسيرات مختلفة بين المؤمنين والفالسفة والتجـريبيين وكـل   

يفسر حسب معطيات مصدره فالمؤمنون يعتمدون على الوحى والفالسفة يعتمـدون  

ريبيون مصدرهم ومعتمـدهم علـى التجربـة    والتج. على العقل وال يعترفون بوحي

والمشاهد بالحواس وال يعترفون بالوحي وال بالعقل، حتى لو أوصلتهم مشـاهداتهم  

بالتجربـة  إلي نتائج ال يقبلها وال يتصورها العقل فإنهم يعتمدونها طالما وصلوا لها

  .والمشاهدة
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. ل وال المشاهدةأما المؤمنون، فرغم أن مصدرهم الوحي إال أنهم ال ينكرون العق

بل إن الوحي دائما ما . فال ينكرون العقل ألن ما يقدمه الوحي ال يتعارض البتة معه

)  لعلكم تعقلـون ) (أفال يعقلون(ودائما ما يردد . يقرر أن آياته ال يفهمها إال العاقلون

ا في َأصحابِ السعيرِوقَالُوا لَو كُنَّا نَسمع َأو نَعقُل ما كُنَّونزل الوحي بقول الكافرين
مـن   164بل إن اآلية التي اشتملت على معظم آيات الخلق وهي اآلية ) 10:الملك(

وتَصرِيف الرياحِ والسحابِ الْمسخَّرِ بين السـماء  : سورة البقرة تنتهي بقوله تعالى

لُونقعمٍ يِلقَو اتضِ آلياألرو. ات التي ينعى فيها الوحي على الناس وكثيرة تلك اآلي

  . ولكن في نفس الوقت ال يغنى العقل عن الوحي... أنهم لم يستخدموا عقولهم

بل إن اهللا تعالى سيسأل الناس يوم القيامة . كما إن المؤمنين ال ينكرون الحواس

ـ  عن محصلة حواسهم  ان عنْـه مسـُئوالً  ِإن السمع والْبصر والْفَُؤاد كُلُّ ُأولَِئـك كَ
وذلك ألن اهللا تعالى ما أعطاهم هذه الحواس إال ليصلوا بها إلى معرفة ) 36:اإلسراء(

أما ولم يحدث ذلك فالبد وأنهم . ويشاهدوا بها آياته ويشهدوا بقدرته ووحدانيته. اهللا

ال يبصرون بِها ولَهـم   لَهم قُلُوب ال يفْقَهون بِها ولَهم َأعينقد عطلوا هذه الحواس

لُونالْغَاف مه لَِئكلُّ ُأوَأض مْل هامِ بكَاألنْع لَِئكا ُأوبِه ونعمسال ي آذَان.  

وقَالُوا لَو كُنَّا نَسمع َأو نَعقُل ما كُنَّا فـي َأصـحابِ   واعترف الكافرون علي أنفسهم 

  .السعيرِ

إن البرق ينقدح مـن اصـطكاك أجـرام     :" فة عن ظاهرة البرق مثاليقول الفالس

لة على جزء ناري يتلهـب عـن   مالسحاب المتراكمة من األبخرة المتصاعدة والمشت

  .االصطكاك

نه هو هذا االصطكاك الذي يـتم بـين أجـرام السـحاب     إ:" ويقولون عن الرعد

  ". المتراكمة

  ": جولة عبر العلوم" تابليونارد في ك. ن. ج" فيقول: أما التجريبيون

عندما تكون كسف من الثلج من داخل سحابة، فإن القطيرات المفرطة البرودة " 

وأثناء هبوطها فـي  ) وال يعرفون سبب تلك الظاهرة(تكتسب شحنة كهربائية سالبة 

اتجاه األرض تندفع القطيرات المائية صاعدة بشحنة كهربائية موجبـة إلـى قمـة    

. ذات الشحنة الموجبة القوية) لهذه الظواهر اًضا لم يعرفوا سببوأي(السحابة الرعدية 

وما أن يبلغ الجهد الكهربي أقصى شـدته،   -أما قاعدة السحابة فتكون شحنة سالبة 
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وتتميز الشحنات ) ومضات، برق(حتى يبدأ سريان التيار الكهربي بين القمة والقاعدة 

وما إن تصبح شحنة قاعدة السحابة  .السالبة بخاصية اجتذاب الكهرباء الموجبة إليها

سالبة، حتى تتكثف شحنات موجبة قوية في سطح األرض الممتدة تحتهـا محاولـة   

) وكذلك لم يعرف سبب لهذه الظاهرة(القفز خالل الهواء المنتشر بينها وبين السحابة 

ولما كان الهواء، عازال قويا للكهرباء فلن تجد الشحنات الكهربية األرضية أمامهـا  

ير التركيز على ما تجده أمامها من أشياء عالية، كاألشجار، وقمم الجبال والمنارات غ

  . التي تكون أقرب ما تكون من قاعدة السحابة

تحصل ذرات الهواء القريبة  -وعندما يحدث تسرب الكهرباء الذي ال تراه العين 

ـ (من األرض على شحنات موجبة بطريقة ما  اهي وأيضا ال يعرف سبب لذلك وال م

فتنجذب في اتجاه الشحنة السالبة في قاعدة السحابة الرعدية، فإذا تحركت ) الطريقة

بسرعة كافية، فإنها تسبب تأين الذرات األخرى، فتسقط تلك األخيرة إلكترونات سالبة 

لتمدها بشحنات موجبة، وتتحرك اإللكترونات في اتجاه  األرض، بينما تندفع األيونات 

" قنطرة من الهواء" كوين في اتجاه قاعدة السحابة، وبذلك تتكونالموجبة الحديثة الت

وما أن يتم بنـاء  . المتأين الجيد لتوصيل الكهرباء عبر الفضاء بين السماء واألرض

والتـي   -هذه القنطرة حتى تنطلق شحنات في الفضاء، وهي تتخبط فـي حركتهـا   

ل محيلـة الهـواء   تارة إلى أعلى وأخرى إلـى أسـف   -من  الثانية  اتستغرق جزء

الية ثم يبرد ويـتقلص  ـرارة العـبالتسخين إلى اللون األبيض، ثم يتمدد الهواء بالح

ذا التمدد والتقلص بسرعة كبيرة  فائقـة،  ـبتوقف سريان التيار الكهربي، ويحدث ه

  . انتهي)" رعدا(دة اتفقنا على تسميتها ـفتحدث ذبذبات هوائية شدي

تجريبيين وقد يخالفه غيره من زمالئه وقـد ال  ألحد ال) مجرد تصور(هذا تصور 

يتفق مع العقل لوجود حلقات كثيرة مفقودة، اضطروا إليجـاد افتراضـات معمليـة    

وأيا ما كـان األمـر فـإن التجـريبيين     . لتسهيل الوصول إلى نتيجة علمية للظاهرة

ن والتجريبيـو . والفالسفة ال يعتقدون في التفسير اإليماني، وال يعترفـون بـالوحي  

المؤمنون بالوحي من المسلمين والمسيحيين واليهود يتفقون أيضا مع هذا التفسـير  

  .في بعض جزئياته الهامةهم فاختالرغم 

  .خرآأما المؤمنون فلهم رأى 

مخـراق  : والبرق. اسم لصوت الملك الذي يزجر السحاب: ن الرعدإفهم يقولون 
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. القـول أكثـر الصـحابة    ويذهب إلى هذا. من حديد بيد الملك الذي يسوق السحاب

  . وجمهور علماء التفسير  والحديث

هي قطعة من نار تنفصل من مخراق الملك الـذي يزجـر   : فقالوا. أما الصواعق

  . السحاب عند غضبه وشدة ضربه لها

هي الواقعة الشديدة من : وقال الخليل. إنها نار تخرج من فم الملك: والبعض قال

  . صوت الرعد

دلتهم المستمد بعضها من المعمل والتجارب في ظواهر مماثلة وكما أن للفالسفة أ

لما يحدث في السماء والبعض اآلخر من االفتراضات، فإن للمؤمنين أدلة مستمدة من 

هو الَّذي يرِيكُم الْبرقَ خَوفًا وطَمعا وينْشُئ السـحاب الثِّقَـال  الوحي فالقرآن يقول 

َ)12 (الر حبسيو  ـنا مبِه يبصقَ فَياعوُل الصسريو هيفَتخ نالِئكَةُ مالْمو هدمبِح دع

شَاءي)ن هذه الظواهر يفعلها اهللا، إ: لهفهم يقولون إيمانا بالقرآن وتصديقا) الرعد

  . ويرسُل الصواعقَوهو تعـالى  يرِيكُم الْبرقَفهو 

سفة إلى غير ذلك قائلين بأن هذا يتم نتيجة اصطكاك السـحاب  بينما يذهب الفال

والتجريبيون يعتبرون أن هذه الظواهر مجرد صدفة غير مـدبرة، وال  . بعضه ببعض

  . فاعل لها من خارجها

والمؤمنون يقولون ال مانع أن تكون آيات اهللا لها أسباب معينة ومرتبطة بظواهر 

  . د السحاب الثقيل والمطرثابتة كأن يكون الرعد والبرق مع وجو

إن اهللا تعالى يخوف بآياته حتى ولو كان ميعادها معروفاً كما : ويقول ابن تيمية

كما في " آيتان من آيات اهللا يخوف بهما عباده" يحدث في الكسوف والخسوف وهما

  . األحاديث العديدة

لرعد وهما يحدثان في مواعيد معروفة ومحددة لكثير من الناس وكذلك البرق وا

  . والصواعق تفعل في نفوس الناس مشاعر متباينة من الخوف والطمع

فما من برق يحدث إال ويفرح به المحتاج للمطـر  . وهو أمر ثابت وال مراء فيه

بل إن البرق يحـدث  . ويخاف منه من ال يحتاج إلى المطر. لسقيه ولزرعه وغيرهما

  .في النفوس رهبة وخشية ال يعدلها أمر أخر إال الرعد

ويرسـُل الصـواعقَ   كذلك ال خالف أن الصواعق يتحقق منها ما يقوله تعـالى  
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شَاءي نا مبِه يبصفَي وهو . ويعلم الجميع ما تسببه الصواعق إذا نزلت على شيء

أمر دائم الحدوث ال ينقطع، ولم تنجح كل علوم الغرب الدنيوية فـي إيقـاف هـذه    

للفضـاء، ورغـم امـتالكهم      -كما يقولون  -وهم رغم غز. والمهلكات. المخاوف

أقمارا صناعية تلتقط ما يحدث على الكرة األرضية كلها ورغـم إدعـائهم بتنبـئهم    

بالريح والمطر والبرد والحر، بما يصورونه كل لحظة للغالف الجوى إال أنهم حتـى  

ر يرسله اآلن لم يمنعوا ظاهرة واحدة من هذه الظواهر ولم ينجوا بأنفسهم من أي أم

  . في لمح البصر. اهللا فيهلك منهم اآلالف

كما يستدل المؤمنون باعتقادهم في هذه األمور وبما يقولون فيها بما ورد لهـم  

إن اهللا ينشئ السحاب فتنطق أحسـن  " الـد أخرج أحمد أنه قـفقعن رسول اهللا 

  .البرق: وقيل المراد بنطقها الرعد وبضحكها". النطق، وتضحك أحسن الضحك

ـ ـــوثبت عند أحمد والترمذي والنس : ر قـال ـائي والحاكم من حديث ابن عم

اللهم ال تقتلنا بغضبك وال تهلكنـا  :" إذا سمع الرعد والصواعق قالكان رسول اهللا 

  ".وعافنا قبل ذلك. بعذابك

 وأخرج بن مردوية عن جابر بن عبد اهللا أن خزيمة بن ثابت سأل رسـول اهللا 
إن ملكا موكال يلم القاصية ويلحم الدانية في يده مخراق، :" قالف. عن منشأ  السحاب

  ".فإن رفع برقت وإذا زجر رعدت وإذا ضرب صعقت

وأخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن المنذر وابن أبى حـاتم وابـو   

الشيخ في العظمة وابن مردوية وأبو نعيم في الدالئل والضياء في المختار عن ابـن  

فقالوا يا أبا القاسم إنا نسالك عن خمسة قبلت اليهود إلى رسول اهللا أ: عباس  قال

فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه . أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك

:" أخبرنا عن عالمة النبي؟ قـال : قالوا". هاتوا:" قال. اهللا على ما نقول وكيل: إذ قال

يلتقـي  " أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تـذكر قـال  : الواق" تنام عيناه وال ينام قلبه

"  الماءان، فإذا عال ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنثت

كان يشتكى عرق النساء فلم يجـد  :" أخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: قالوا

: قـالوا . صـدقت : واـقال" لحومهايعنى اإلبل فحرم . شيئاً يالئمه إال ألبان كذا وكذا

ملك من مالئكة اهللا موكل بالسحاب بيده مخراق من نـار  :" أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال

:" فما هذا الصوت الذي نسمعه؟ قال: قالوا" يزجر به السحاب يسوقه حيث يشاء اهللا
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إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا، إنه ليس مـن  . صدقت: قالوا" صوته

جبريـل ذاك  : قـالوا ". جبريل" له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك؟ قالبي إالن

ينزل بالخراب والقتال والعذاب، عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبـات  

  ). 97:البقرة(إلى آخر اآلية  ...قُْل من كَان عدوا ِلجِبرِيَلفأنزل اهللا  . والقطر لكان

بخاري في األدب المفرد وابن أبى الدنيا وابن جرير عن عباس أنه كان وأخرج ال

إن الرعد ملك ينعـق  " وقال" لهذي سبحتـسبحان ال:" الـإذا سمع صوت الرعد ق

  ". بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه

  . وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرة أن الرعد صوت الملك

) الرعـد (الرعد ملـك اسـمه   : باس قالوإخرج إبن المنذر وابن مردوية عن ابن ع

وصوته هذا  تسبيحه، فإذا اشتد زجره احتك السـحاب واضـطرم مـن خوفـه فتخـرج      

  .الصواعق من بينه

هذه هي الرؤية الدينية لهذه المخاوف والظواهر التي توجد في الغالف الهـوائي  

وهي ال تلقى قبوال في هـذا العصـر حتـى مـن المـؤمنين      . وخاصة في السحاب

وإال ما كان أصحاب تفسير المنتخب قالوا ما قالوه في تفسـير  . اصرين أنفسهمالمع

إن الرعد خاضع لـه  :" فقالواويسبح الرعد بِحمده: فقد فسروا قوله تعالى. الرعد

سبحانه خضوعا مطلقا، حتى إن صوته الذي تسمعونه كأنه تسبيح له سبحانه بالحمد 

  ".وعهعلى تكوينه داللة على خض

لقد " كأنه يسبح:" وهم يقولون ويسبح الرعدهل يعقل أيها السادة أن يقول اهللا 

وصل األمر بالمسلمين اآلن أنهم أصبحوا يستحون من الكثير من آيات القرآن ألنها 

  . ال تتفق والمعارف الحديثة وكأن هذه األخيرة هي العلم المطلق الثابت

وِإن من شَيء ِإال يسـبح بِحمـده   سبح أليس اهللا يقول لماذا نستنكر أن الرعد ي

مهبِيحتَس ونال تَفْقَه نلَكو)ويستنكرون أن تسجد الشـمس والقمـر    ).44:اإلسراء

وهي قول حكيم خبير، قول . والنجوم، ويجدون حرجا ويذوبون خجال أمام هذه اآليات

  . ما يدور في ملكه وملكوته الذي خلق األشياء كلها والعالم بكل

هذه آراء الفئات البشرية الثالث، التي أنتجت فكرا وعلما ومعـارف  : أيها السادة

ولكم أن تختاروا قـول مـن تشـاؤن    ) الفالسفة والتجريبيون والمؤمنون(في البشر 
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أما أنا شخصيا فإن لم يؤاخذني أحد على اختياري فإنني أختار وأؤيـد قـول   . منهم

وال ضير إنـا  . وليكن ما يكون. ل إننى أختار قولهم حتى لو آخذني أحدب. المؤمنين

ومـن يشَـاقق   إنني اتبع قول المؤمنين، إتباعا لقول اهللا تعالى . إلى ربنا لمنقلبون

ولَّى ونُصـله  الرسوَل من بعد ما تَبين لَه الْهدى ويتَّبِع غَير سبِيلِ الْمْؤمنين نُولِّه ما تَ

  ).115:النساء(جهنَّم وساءتْ مصيرا

  

  

كلمة أخيرة

  ..وبعد

  :فيا علماء األرض

  .وفي كل فرع من العلوم. ومن كل دين. من كل جنس

وعن دوران الشمس والقمـر  . هذه هي أدلتنا التي سقناها لكم عن ثبات األرض

  .حد على غير هذا فأتونا بهفإن كان عندكم دليل وا. والنجوم حولها كل يوم

  ..فقدموه لنا.. دليل واحد فقط بخالف ما نقول

  ..فخذوا ما عندنا إذن.. وليس عندكم شيء

وإن وجدتم فيما نقـول  . وراجعوا مصادركم.. إن كنتم مسلمين فراجعوا أنفسكم

  .فواجهونا به اًواحد ياًخطأ شرع

و ثابت في كتـابكم وإن  ن كنتم غير مسلمين ومن أهل أي دين فقد ذكرنا ما هإو

  .كان هناك خطأ في االستدالل فأخبرونا ما هو

وأن كنتم ال تؤمنون بأي دين وال تؤمنون باهللا، فقد قدمنا لكـم أدلتنـا العلميـة    

وابحثـوا عـن صـدقها فـي     . والحسابية والجغرافية فراجعوها بآالتكم، وأجهزتكم

ا من أدلة علمية وواقعيـة  مراصدكم ومختبراتكم، وإن وجدتم خطأ واحدا في ما قدمن

  .فأضربوا بكالمنا كله عرض الحائط وال تأخذوا منه شيء

والمثقف البسيط، ألم ير رجال الفضاء  -مثلى  -ولكن قد يتساءل القارئ العادي 

  عندما صعدوا فيه األرض وهي ثابتة أو وهي تدور؟ 
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عـنهم اهللا  وقالوا كمـا أخبـر   . أقول بأن الذين صعدوا إلي السماء لم يروا شيئا

  ).15:الحجر(ِإنَّما سكِّرتْ َأبصارنَا بْل نَحن قَوم مسحورون:تعــالى

من األرض وغالفها الجوى يفقد  ـوهو مخلوق أرضى   ـفعندما يخرج اإلنسان  

الكثير مما يؤهله للتلقي، يفقد الوزن والتوازن وليس هذا في ثقل جسمه فقـط، بـل   

وعقله الذي يفكر . حتى دمه الذي يجرى فيه. ئه وكل حواسهيختل توازن كل أعضا

  .به

  فكيف يرى من يصبح هذا حاله؟

وكان أول إنسان يرفعه . وكيف نتلقى علما ممن أنعم اهللا عليه ورفعه عن األرض

  :اهللا من غير األنبياء إلى السماء ثم ينزل ليقول للعالم كله

  ".وبحثت عن اهللا فلم أجد. نزليلقد كنت أشعر في سفينة الفضاء وكأنني في م" 

  .وهكذا قال جاجارين الذي رفعه اهللا إلى السماء وسمح له بالصعود فيها

  باهللا عليكم كيف نأخذ علما من هذا؟ أو من أمثاله؟

ولو كانت للمشاهدات أهمية عندكم، فإن جاجارين مثال لم يصـرح بشـيء ذي   

فإن ". والنور على سطح األرض لقد شاهدت تعاقبا سريعا للظالم" أهمية سوى أن قال

  .والشمس تَجِريِدلت هذه الملحوظة على شيء فإنها لتدل على آية اهللا 

وحتى ال يظن أحدا أننا نبخس الناس أشياءهم أو نهضمهم حقهم نذكر كلمة ألحد 

  :يقول سعد شعبان. المطلعين على أمور هؤالء الفضائيين

اد وتجعلهم في حاجة دائمة إلـى قـوة   كثيرا من العوامل تؤثر في نفسية الرو" 

  .خارقة لمجابهة ظروف ليس لها مثيل على األرض

فالسماء من الفضاء مظلمة حالكة، والنجوم أضواؤها ثابتة وسط هذا الظـالم ال  

والمسافة الشاسعة تقوى اإلحسـاس  . تتألأل، والصمت من حول سفن الفضاء مطبق

  .ال أول له وال آخربأن سفينة الفضاء  تدور فيما يشبه التيه، 

وقد . والتطلع إلى األرض من هذه االرتفاعات الشاهقة يبعث على الرهبة والوجل

وال ينمو معها إال الملل، الذي يزيد من تولده . تطول الوحدة في سفينة الفضاء أياما

ولقد أدت هذه الظروف . صعوبة الحركة سواء لضيق المكان أو التأثير بانعدام الوزن

  .ة إلى إصابة بعض رواد الفضاء بالهلوسة أثناء رحالتهمغير العادي
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األمريكيـة  ) أبوللو(وحسبنا أن بعض رواد الفضاء فقدوا أعصابهم أثناء رحالت 

وثار بينهم وبين مركز المتابعة الرئيسي جدل تخللته عبارات وأقوال حادة أقرب إلى 

  :السب، أو التهجم منها مثال

وال نحس به من أهوال، وتصـدرون تعليمـات ال   إنكم ال تدركون ما نراه حولنا 

  ".نحس إال بتفاهتها

  فكيف باهللا ننتظر من هؤالء المساكين علما؟

ذلـك أنـه   ) ج(تسمى القوة في عالم الطيران باسم القوة :" يضيف سعد شعبان

يصاحبها تغيرات فسيولوجية تحد من قدرة اإلنسان الذهنية والبدنيـة، ألن الـدورة   

الدم، وأوضاع العين، وقوة اإلبصار، ودقات القلب، ومدى السمع، الدموية، وضغط  

وإشارات المخ، وحركة العضالت وانعكاس األطراف، كلها تتعرض لمؤثرات خارجية 

يتزايد العجـز ابتـداء مـن تراخـى     ) ج(تحد من إمكانات الحركة ومع زيادة القوة 

  ".األطراف وصعوبة التحكم فيها، حتى يصل إلى العجز الكلى

  كيف باهللا ننتظر من هؤالء الخاوين علما؟ف

ما هـي   –كما يقولون  –وبعد مرور أكثر من نصف قرن على غزوهم الفضاء 

  .الفائدة التي قدمها الفضائيون لإلنسانية؟ الشيء

  . ما هي العلوم والمعارف التي أضافها هؤالء للبشرية؟ ال شيء

الذي " سليمان بن عبد العزيزسلطان بن " لقد كُلف الرائد العربي الفضائي األمير

 1405وذلك عام " المكتشف" أي" ديسكفري" شارك في رحلة مكوك الفضاء األمريكي

ميالدية كلف بمهمة سهلة وبسيطة ليبحثها فـي الفضـاء بمناسـبة     1985هجرية 

  فماذا فعل فيها؟. صعوده

قول ي: يحدثنا عن هذه المهمة التي كلف بها األمير" سعد شعبان" نترك المهندس

  :228صــ " أسرار الفضاء" سعد شعبان في كتاب

رائد الفضاء العربي األميـر  ) انظروا إلى أنجزها هذه(ومن المهام التي أنجزها " 

سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رصد وتصوير هالل شهر شوال المبـارك الـذي   

ة وهذه أول مرة يرصد فيها الهالل من سـفين . تزامن وقت ظهوره مع وقت الرحلة

ولعل في ذلك وضـع  . فضاء لتعلن به األمة اإلسالمية وتنهي به صيام شهر رمضان
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نهاية للجدل المحتدم بين أرباب التمسك بالحساب الفلكي، وأصحاب االعتمـاد علـى   

  ".المشاهدة بالرؤية لوضع قاعدة علمية ثابتة ألوائل الشهور العربية

  :لهثم بعد هذا الكالم الجميل يفاجئنا سعد شعبان بقو

وجد العلماء السعوديون أن وقت بدء الرحلة يتزامن مع اليوم األخير أو قبـل  " 

األخير من شهر رمضان ولذلك عولوا على إمكان بدء ظهور رصد الهالل من الفضاء  

بغرض حسم الجدل بين علماء الدين وعلماء الفلك الذي يحتدم عند أول كـل شـهر   

لكن وضع مقعد رائدنا العربي فـي  . لحجعربي خاصة في مواسم الصيام واألعياد وا

المكوك ربما أدى تكرار دورات المكوك كل ساعة ونصف حول األرض إلـى تعـذر   

فخالل مدة الدوران كان يمكن لرائدنا أن يرى نصـف األرض مضـيئا   . رصد الهالل

ولذلك . دقيقة بينما يرى في مدة مماثلة نصفها ملفعا بأستار الظالم 45كالنهار لمدة 

وعلم مـنهم أن األوسـاط الدينيـة فـي     " هيوستن" رائدنا بمركز المتابعة فياتصل 

  ".السعودية أعلنت بزوغ هالل شوال برؤيته بالوسائل التقليدية على األرض

  فباهللا عليكم، أي علم ينتظر من الفضاء؟

لقد هبطوا على القمر بأنفسهم وعلى المريخ والزهرة بمركبـاتهم وداروا حـول   

    فكم تكلفت البشرية من أجل هذا الطموح؟ أليس كذلك؟.. باقي الكواكب

  ما الفائدة التي استفادتها البشرية؟

وقبل أن يرميني أحد بالتخلف وأنني ادعو إلى األمية والجهل أعتصم بقـول اهللا  

ك األكْرماقْرْأ ورب)2(ٍخَلَقَ اإلنسان من علَق)1(َذي خَلَقـاقْرْأ بِاسمِ ربك الَّ:تعالى

  .)سورة العلق(علَّم اإلنسان ما لَم يعلَم)4(الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ)3(ُ

وقُْل إذا أردنا العلم فال بد أن يكون العلم هللا، وباهللا وفي اهللا . أقول كما يعلمنا اهللا

وهو الخبير فلماذا ال  و العليمـو العالم وهـفاهللا تعالى ه) 114:طه(رب زِدني علْما

  ).282:البقرة(واتَّقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه واللَّه بِكُلِّ شَيء عليمنتعلم منه عز وجل 

ا علماء المسلمين فإنني أدعوهم أن ينبذوا كل علوم القرن العشرين جانبـا،  ـأم

الت فالغرب هـم األبـرع   وأكرر مرة أخرى، ال أقصد علوم األدوات المنزلية واالتصا

يعلَمون ظَاهرا ويكفي أن اهللا تعالى شهد لهم في ذلك ) عالمون(فيها، وهم فيــها 

وهم عن . أما عن الكون وعـن اآلخرة فهم  ال يعلمون) 7:الروم(من الْحياة الدنْيا
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لُونغَاف مه ةراآلخ)هذا الكـون ألن اهللا تعـالى    إنهم ال يعلمون شيئاً عن) 7:الروم

ما َأشْهدتُهم خَلْقَ السموات واألرضِ وال خَلْقَ َأنفُسهِم وما كُنتُ متَّخذَ الْمضلِّين : قال

وكل ما يقولونه ضالل رغم أن أهل األرض يتفقون عليه ولكنه ). 51:الكهف(عضدا

تُطع َأكْثَر من في األرضِ يضلُّوك عـن   وِإن: ال يرضى اهللا ومخالف لقوله وشرعه

بِيلِ اللَّهس)116:األنعام.(  

وبسكوت علماء الشرع خاصة عن هذه المخالفات الشنيعة فقد أعطوا الفرصـة  

فلم تبق ناحية من نواحي الحياة إال وأصبحت تتبـع  . لغيرهم من العلماء أن يسكتوا

وما من علم من العلـوم إال  . لمنهج اهللا تمامامنهج الغرب الذي هو مغاير ومخالف 

  .وأصبح المسلمون فيه تابعين للغرب وهم بقول اهللا جاهلون، غافلون

على كل مؤمن في فرع من العلوم، يرى مخالفة لهذا العلم مع منهج اهللا أن يبين 

لقومه هذا االختالف ويحذرهم منه، حتى لو كان العلم مستقي من علم الغرب، وليتبع 

فَلَوال نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم طَاِئفَةٌ ِليتَفَقَّهوا في الدينِ وِلينذروا قَـومهم ِإذَا  ل اهللا قو

ونذَرحي ملَّهلَع هِموا ِإلَيعجر.  

حتى المتعلق منها بالدين، . لقد وصل إتباعنا للغرب في كل العلوم، دون استثناء

ا في السياسـة، والقـانون، واالجتمـاع والفيزيـاء، والفلـك،      ـ، أموأمور العقيدة

وم اإلنسانية فلـيس  ـوالجغرافيا، والتاريخ، واألدب، والفلسفة، واإلدارة وسائر العل

  ).الذَنَب(للمسلمين فيها اآلن إال دور 

. هم جحر ضب لدخلوه خلفهموإنهم أتباع إلى آخر المسيرة، حتى لو دخل متبوع

حال العلماء وهم المرشدون، فما بالنا بالعامة، ومـا بالنـا بالشـباب،    وإذا كان هذا 

ـ   ألهـل   اًوالمراهقين؟ كيف نلومهم إذا فعلوا ما يفعلون، وهم يرون مرشـديهم أذناب

: وإال فلمن يقول تعالى. وقد كان المفروض أن يكونوا روادا للبشر. الغرب أو الشرق

َّتْ ِللنُأخْرِج ةُأم رخَي كُنْتُمبِاللَّه نُونتُْؤمنكَرِ والْم نع نوتَنْهو وفرعبِالْم ونراسِ تَْأم
  ).110:آل عمران(

ومن كل جنس وكل ملة أرى أن يتحمـل  . إن الحال الذي وصل إليه أهل األرض اآلن

مسئولية جهلهم وما هم فيه، علماء المسلمين الذين يحملون النور ولكنهم يسيرون وراء 

إنني أقولهامى الذين الالع :ادببِالْع يرصب اللَّه ِإن رِي ِإلَى اللَّهَأم ضُأفَوو  إنكم جـديرون

فهل لكم أن تدركوا أنفسكم قبل أن تبـدلوا  . ال يكونوا أمثالكم. اآلن بأن يستبدل اهللا غيركم
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  بغيركم؟؟ 

  .ةهل لكم أن تتقدموا لتأخذوا الراية لتسير وراءكم البشري

  . إن حكام المسلمين الذين استبدوا برأيهم، وقهروا شعوبهم بسببكم أنتم

  .إن الشباب الذين ضلوا طريقهم في الدين فتطرفوا بسببكم أنتم

  . والشباب الذين ضلوا طريقهم في الدنيا فتطرفوا أيضا بسببكم أنتم

  فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم 

  اتقوا اهللا وسووا صفوفكم

  وأطيعوا ربكم اتقوا اهللا

  اتقوا اهللا واتبعوا كتابكم

  اتقوا اهللا وانصروا دينكم

  اتقوا اهللا وقودوا شعوبكم

  اتقوا اهللا ووجهوا حكامكم 

  اتقوا اهللا ونقوا علومكم

  اتقوا اهللا وتحرروا من أسركم

  .واتقوا النار فإن أول وقودها بنفر من بينكم

  .اللهم فاشهد: هل بلغت.. اللهم

  .اللهم فاشهد: هل بلغت.. اللهم

  .اللهم فاشهد: هل بلغت.. اللهم

. وبعزك الذي ال يرام وبملكك الذي ال يضام.. اللهم إني أسألك بعينك التي ال تنام

  .شر الجِنَة، والناس. أن تكفيني شرهم. ذي مأل أركان عرشكـوبنورك ال

دص جخْري منَأخْرِجو قدخََل صدي ملْنخَأد بقُْل رو    نْكلَـد ـنْل ِلـي معاجو ق  

وقُْل جاء الْحقُّ وزهـقَ الْباطـُل ِإن الْباطـَل كَـان زهوقًـا     )80(سلْطَانًا نَصيرا   
  ).اإلسراء(

 ِـالَل صمَأع َأنو ياِلدلَى وعو لَيتَ عمي َأنْعالَّت تَكمعن َأشْكُر ي َأننزِعَأو با رح  
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   ينملسالْم نِإنِّي مو كتُ ِإلَيي ِإنِّي تُبتيي ذُرِلي ف حلَأصو اهضتَر)15:األحقاف.(  

  ).10:يونس(َأن الْحمد ِللَّه رب الْعالَمينوآخر دعونا 

  عيد ورداني                                                      

اإلسكندرية ـ  جمهورية مصر العربية                                                 

     

  

  

  

  : اإلصدار الثاني للمؤلف       

  السیر في دروب معتمة  


