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 ذؽــــر وتؼدوــــــر

بػػ ن وفقنػػي  الحمػػد  مػػؿس السػػموات واارض ومػػا فػػيينأ الحمػػد  عن عتػػم عمػػي نعمتػػوأ
ذا رضػيتأ وبعػد  أ فمؾإلنياس بحثي المتواضع يا ربي الحمد والشكر عواًل وعخيرًاأ حتػ  ترضػ أ واا

 الرضا..
ثم عتقدم بالشكر الجزيؿ إل  مشرفي وعستاذي الدكتور الفاضػؿ محمػود ىاشػم عنبػر عمػ  

أ فجػػزاه ا حثيثػػةأ حتػػ  خػػرج البحػػث فػػي عبيػػ  حمػػةمػػا قػػدم لػػي مػػن ميحظػػات سػػديدةأ ومتابعػػة 
 الجزاس. عني وعن اإلسيم والمسممين خير

وال يفػػوتني عن عشػػكر عسػػتاذيي الكػػريمين المػػذين تفضػػي مشػػكورين بقبػػوؿ مناقشػػة الرسػػالة 
عمػػ  مػػا سػػيقدمانو لػػي مػػن نهػػا س وتوجييػػاتأ سػػيكون ليػػا عظػػيم ااثػػر فػػي إثػػراس ىػػذه الرسػػالةأ 

 وىما:
 الدكتور: رياض محمود قاسم    حفظو ا.
 الدكتور: زىدي محمد أبو نعمة  حفظو ا.

ا وعتقػػػدم بالشػػػكر الجزيػػػؿ اسػػػاتذة قسػػػم التفسػػػير وعمػػػوم القػػػرآن خاهػػػًةأ وعسػػػاتذة كميػػػة كمػػػ
 عهوؿ الدين عامًة عم  ما بذلوه من عناية وتوجيوأ فجزاىم ا كؿ خير.

عميا والدي الحنونأ وعمي الحبيبةأ فيعجز المسػان عػن شػكرىماأ عمػ  مػا زرعػاه فػي قمبػي 
 ساندة ودعاس.من حب  ودينوأ وما قدماه لي من م

ل  زوجي الغالي الدكتور عحمد المزينأ مػن كػان لػو الػدور الكبيػر فػي اختيػار موضػوع  واا
البحػػثأ وتػػوفير المهػػادر والمراجػػع اليزمػػة لػػوأ جػػزاه ا كػػؿ خيػػر عمػػ  مػػا قػػدم لػػي مػػن مسػػاندة 

 ومشورة.
جيع عمػػا إخػػواني وعخػػواتي ااعػػزاس فميػػم كػػؿ الشػػكر والتقػػدير لمػػا قػػدماه لػػي دومػػًا مػػن تشػػ

 وتحفيز منذ بداية التحاقي ببرنامج الماجستير.
 وشكري لكؿ من قدم لي يد العون والمساعدة في سبيؿ إنياس البحث ب جمؿ حمة.
 فإل  ىؤالس جميعًا خالص شكري وتقديريأ وجزاىم ا عن اإلسيم والمسممين كؿ خير.

 
 وآخر دعوانا عن الحمد  رب العالمينأأأ

 



 د 

 المقدمة
والهية والسيم عم  رسوؿ اأ محمد بن عبد اأ عميو وعم  آلو عفضؿ الحمد  

الهية والتسميم من اإللو القديرأ المبدئ والمعيدأ سبحانو ىو الواحد ااحدأ الفرد الهمدأ الذي 
لم يمد ولم يولدأ رفع السماس بي عمدأ وسخر اارض لإلنسان وخمقو في عحسن تقويمأ فتبارؾ 

 القين... ثم عما بعدا عحسن الخ
فقد وضع ا سبحانو وتعال  في كتابو العظيم عسرارًا ال تنتييأ وعجا ب ال تنقضيأ 

 فيو الذي ال يشبع منو العمماسأ وال َيخمؽ عم  كثرة الرد.
وىو الكتاب الجامع المانع الذي يّسره ا لمعالمينأ وتحدى بو الثقمين عم  عن ي توا بمثموأ كما 

﴿ ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس َواْلِجنُّ َعَمى َأن َيْأُتوْا ِبِمْثِل َىـَذا اْلُقْرآِن اَل َيْأُتوَن وتعال :قاؿ سبحانو 
 (.ٛٛ)اإلسراس: ِبِمْثِمِو َوَلْو َكاَن َبْعُضُيْم ِلَبْعٍض َظِييرًا ﴾

عجاز القرآن عمٌر ال يحتاج إل  استدالؿ؛ العتراؼ الجميع بعجزىم عمام إعجازه أ واا
ولظيور ذلؾ واضحًا جميًاأ فالشمس ال يحتاج إثبات ضيا يا دليؿأ ولكن اختمؼ العمماس في 
بيان مجاالت إعجازه؛ فمنيم من يرى عنو بياني فقطأ وىذا فيو تحجيم لمعجزة القرآنأ وتضييؽ 
لمجاؿ من تشمميم الدعوةأ فإنما تدع  الف ة بالمعجزات التي تناسب ثقافاتياأ لذا فإن قهر 

عجزة عم  اإلعجاز البياني يتناف  مع عالمية الدعوة اإلسيمية وشموليتياأ بؿ وامتدادىا لكؿ الم
 أ مع اإلقرار بػ ىمية اإلعجاز البياني.عم  مر اازمان إل  قيام الساعة ااجياؿ

فالديُن الخالُد يحتاج إل  معجزٍة متجددٍةأ ولو كان اإلعجاز بيانيًا فقط؛ فما الخطاب 
وة من ال يفيم لغة القرآن من غير المسممينأ بؿ وحت  من المسممين في ىذا المناسب لدع

 الزمان؟.
ففي كؿ زمان تبرز في القرآن معجزٌة تناسب احتياج عىؿ ذلؾ الزمان وثقافتيمأ فيو 
كتاب خالدأ يتميز بالقدرة عم  العطاسأ واالمتداد واالستجابة لمعالجة مشكيت العهر 

العرب في وقت نزوؿ الرسالة من الثقافة العممية قميًيأ وكانت براعتيم ومتغيراتوأ فمما كان حظ 
في مجاؿ المغة؛ برز جانب اإلعجاز البياني ليناسبيمأ وعميا في ىذا الزمن زمن التقدم العممي؛ 

 كان االحتياج لإلعجاز العممي كمغة دعوة ُيخاطب بيا الدعاة المدعوين بنفس لغة عهرىم.
و في مواضع كثيرة قضية بداية الكون ونيايتوأ والناظر المتفحص ومما تحدث القرآن عن

ليذه القضية يجد عنيا من اامور التي سع  اإلنسان في كؿ الحضارات لمعرفتياأ فحاوؿ وضع 
النظريات بؿ وحت  ااساطير عحيانًا حوؿ بداية خمقو وكيؼ نش ؟ ولذلؾ جاس الحديث عن ىذا 



 ِ 

أ وعن الكون والحياة محكومان عن الخمؽ كمو بيد ا  الموضوع في الكتب السماوية لتبين
 بقوانين وضعيا الخالؽ.

فموضوع بداية خمؽ الكون ونيايتو من اامور التي ال يمكن لمعمم المكتسب عن يهؿ 
إلييا؛ ان اإلنسان لم يشيدىا في يمكن معرفتيا والتوهؿ إلييا؛ إال من خيؿ ما عخبر ا 

جانب ما تركو لإلنسان في هخور اارض وجنبات الكون ما يعين عم  تعال  عباده بياأ إل  
 فيم ىذه اآليات.

واىمية ىذا الموضوع لكؿ من الدعاة والمدعوين والبشرية عامةأ فقد اخترت ىذا 
 وتوفيؽ منو سبحانوأ والذي بعنوان:  تعال  الموضوع القرآني بعد ىداية من ا

 ن ونيايتواإلعجاز العممي في آيات بداية الكو

 " " دراسة موضوعية

عن يكون جيدًا خالهًا لوجيو الكريمأ وعن ينفع بو خاهة المسممين  عس ؿ ا 
 وعامتيمأ وعن يكون لي ذخرًا في الحياةأ وينفعني بثوابو بعد الممات.

 أواًل: أىمية الموضوع:

عمميأ تكمن عىمية ىذا الموضوع في كونو يجمع بين التفسير الموضوعي واإلعجاز ال
فموضوع البحث من موضوعات القرآن الكريم اليامةأ حيث يبحث في بداية ىذا الكون ونيايتوأ 
وُيظير وجيًا من وجوه اإلعجاز القرآنيأ عال وىو اإلعجاز العمميأ والذي ُيعدُّ في ىذا الزمان 

د ىذا وسيمة جديدة معاهرة من وسا ؿ الدعوة إل  ا تعال  تتماش  ولغة العهرأ كما سيرُّ 
الموضوع عم  كؿ عهحاب الفكر العقيم الذين ُيمبسون الحقا ؽ العممية ثوب الهدفة واإللحاد 

 تبعا لمعتقداتيم الباطمة وعفكارىم السقيمة.

 ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع:

 الختيار ىذا الموضوع عسباب عديدةأ عذكر عىميا:
توأ وىي تزيد عن ما ة وخمسين كثرة اآليات التي تتحدث عن موضوع بداية الكون ونياي (ٔ

 آية. 
حاجة اامة إلظيار ما في القرآن الكريم من كنوز ومكنونات عمميةأ وذلؾ بسبر عغوارهأ  (ٕ

 وتفيم علفاظوأ وتدبر معانيو.



 و 

عماؿ لمعقؿأ واستثارة لمتفكير  (ٖ الحديث عن اإلعجاز العممي فيو استنياض لمفكرأ واا
 ؿ سبقيا.اإلبداعيأ وفي ذلؾ مواكبة لحضارة العهر ب

افتقار المكتبة اإلسيمية إل  موضوع قرآني يتناوؿ آيات بداية الكون ونيايتو في إطار  (ٗ
 دراسة تفسيرية محكمة.

 ثالثًا: أىداف البحث وغاياتو:
 إن ليذا البحث عىدافًا وغاياٍت كثيرةأ عذكر عىميا:

 حث.ا من كتابة ىذا البسبحانو عىم ىدؼ وعسم  غاية عرجوىابتغاس مرضاة ا  (ٔ
تفسير بعض اآليات تفسيرًا عمميًاأ وتهحيس بعض التفسيرات القديمة والتي ُتخرج بعض  (ٕ

 اآليات عن معناىا العممي؛ لتوافؽ ما توافر في زمانيم من معارؼ.
ت ييد الدين وتوضيس مفاىيمو وعحكامو بمنطؽ العمم واالكتشافات المعاهرةأ وزيادة اليقين  (ٖ

 لدى الدعاةأ وكذا المدعوين.
 عوة إل  ا ب سموب عهريأ وبقالب جديد قريب من عذىان وعفيام البشرية المعاهرة.الد (ٗ
إظيار عمؽ المدلوؿ القرآني بإسقاط حقا ؽ العموم الكونية عم  اآليات التي تحتوي عم   (٘

 اإلشارات العممية فتتسع مدارؾ الدعاة والمدعوين.
أ وذلؾ من خيؿ مراد ا إعادة النظر في طريقة التعامؿ مع القرآن الكريم؛ لفيم  (ٙ

 االستدالؿ بآيات الكتاب المقروس ) القرآن( عم  الكتاب المنظور )الكون(.
الت كيد عم  حقيقة عدم تناقض النص القرآني مع الحقا ؽ العممية الثابتةأ حيث إنو ال يمكن  (ٚ

 لمعمم الهحيس عن يتناقض مع النص الهريس.
يجمع بين التفسير الموضوعي واإلعجاز العممي في إثراس المكتبة اإلسيمية بموضوع قرآني  (ٛ

 إطار دراسة تفسيرية متخههة.

 رابعًا: الدراسات السابقة:

بعد البحث المستفيضأ والمراسيت العديدة لمراكز البحوث العمميةأ والمكتبات 
الجامعيةأ تبين عن موضوع اإلعجاز العممي في آيات بداية الكون ونيايتوأ موضوع جديد عم  

كتبة اإلسيميةأ لم تتطرؽ إليو الدراسات السابقةأ وقد ورد الحديث عنو مفرقًا في بعض كتب الم
اإلعجاز العمميأ منيا موسوعة اإلعجاز العممي لألستاذ الدكتور زغموؿ النجارأ واإلعجاز 



 ز 

العممي في القرآن والسنة لألستاذ عماد زكي البارونيأ الموسوعة الذىبية في إعجاز القرآن 
 م والسنة النبوية لمدكتور عحمد مهطف  متولي.الكري

وعند مراسمة مركز الممؾ فيهؿ لمبحوث والدراسات اإلسيمية حوؿ ىذا الموضوع؛ رد 
 المركز ب نو ليس مدونًا في قاعدة بيانات المعمومات.

 خامسًا: منيج الباحثة:

من خيؿ ما اتبعت الباحثة بعون من ا تعال  المنيج االستقرا ي الموضوعيأ وذلؾ 
 يمي:
 جمع اآليات القرآنية التي تتناوؿ موضوع بداية الكون ونيايتو. (ٔ
دراسة ىذه اآليات دراسة وافية من خيؿ عميات كتب التفسير القديمة والمعاهػرة التػي تعنػ   (ٕ

باإلعجاز العمميأ باإلضافة إل  كتب اإلعجاز العممػي عامػة؛ وذلػؾ إلثػراس البحػث والخػروج 
 تهورات.ب فضؿ النتا ج وال

 وضع العناوين المناسبة لمفهوؿ والمباحث والمطالب مستخدمًة االفاظ القرآنية. (ٖ
 توزيع اآليات القرآنية التي تم جمعيا عم  فهوؿ البحث ومباحثو ومطالبو ما عمكن. (ٗ
مراعػػػاة البعػػػد المعاهػػػر لآيػػػات القرآنيػػػة بمػػػا يخػػػدم وضػػػع تهػػػور يسػػػيم فػػػي خدمػػػة الحيػػػاة  (٘

 ن الكريم.اإلنسانية من خيؿ القرآ
التواهػػػؿ مػػػع العممػػػاس والبػػػاحثين فػػػي اإلعجػػػاز العممػػػي لرهػػػد آخػػػر الحقػػػا ؽ العمميػػػة الثابتػػػة  (ٙ

 المتعمقة بموضوع البحث؛ لمت كد من هحة اإلسقاط القرآني عمييا.
 ترجمة ااعيم غير المشيورة والتعريؼ بااماكن الغريبة التي قد ترد في البحث. (ٚ
 اأ ونقؿ حكم العمماس عمييا ما عمكن.تخريج ااحاديث النبوية من مظاني (ٛ
توضػػػػيس معػػػػاني بعػػػػض الكممػػػػات الغريبػػػػةأ وذلػػػػؾ بػػػػالرجوع إلػػػػ  عميػػػػات كتػػػػب المغػػػػة العربيػػػػة  (ٜ

 ومعاجميا.
 عمؿ الفيارس اليزمة التي تخدم البحثأ وُتسيؿ الوهوؿ لممعمومات. (ٓٔ

 :سادسًا: خطة البحث

 يتكون البحث من مقدمة وتمييد وعربعة فهوؿ وخاتمة وفيارس.
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 المقدمة: 
وتشتمؿ عم  عىمية الموضوعأ عسباب اختيار الموضوعأ عىداؼ البحث وغاياتوأ 

 الدراسات السابقةأ ومنيج الباحثة.

 التمييد: وقفات مع اإلعجاز العممي وفيو:
 عواًل: تعريؼ اإلعجاز لغة واهطيحًا.

 ثانيًا: تعريؼ اإلعجاز العممي.
 لمعارضين.ثالثًا: اإلعجاز العممي بين المؤيدين وا
 رابعًا: ضوابط عمم اإلعجاز العممي.

 الفصل األول
 آيات بداية الكون واإلعجاز العممي فييا.

 وفيو عربعة مباحث:

 .المبحث األول: الكون بين الفتق والرتق 
 .المبحث الثاني : اتساع الكون وتمدده 
 .المبحث الثالث: دخانية الكون 
 .المبحث الرابع: أيام خمق الكون 

 انيالفصل الث
 آيات وصف السماء وأجراميا، واإلعجاز العممي فييا

 وفيو مبحثان:
 .المبحث األول: آيات وصف السماء، واإلعجاز العممي فييا 

 وفيو عربعة مطالب:
 .المطمب األول: وصفيا بذات الرجع 
 .المطمب الثاني: وصفيا بذات الحبك 
 .المطمب الثالث: رفعيا بغير عمد 
  السماءالمطمب الرابع: وصف طبقات. 



 ط 

 
 .المبحث الثاني: آيات وصف أجرام السماء، واإلعجاز العممي فييا 

 وفيو عربعة مطالب:
 .المطمب األول: الشمس والقمر 
 .المطمب الثاني: الميل والنيار 
 .المطمب الثالث: النجوم 
 .المطمب الرابع: الشيب والنيازك 

 الفصل الثالث
 اإلعجاز العممي في آيات خمق األرض وما فييا

 يو ثيثة مباحث:وف
 .المبحث األول: اإلعجاز العممي في آيات خمق األرض 

 وفيو ثيثة مطالب:
 .المطمب األول: دحي األرض 
 .المطمب الثاني: بسط األرض وتمييدىا 
 .المطمب الثالث: إنزال الحديد وتكون الغالف الجوي 

 .المبحث الثاني: اإلعجاز العممي في آيات خمق ما في األرض  
 مطالب: وفيو عربعة

 .المطمب األول: حكمة خمق الجبال وحركتيا وألوانيا 
 .المطمب الثاني: تصريف الرياح وتسخير السحاب 
 .سكانو فييا حياء األرض بالماء وا   المطمب الثالث: تسخير النبات وا 
 المطمب الرابع: خمق اإلنسان، واستخالفو في األرض؛ إلعمارىا. 

 الفصل الرابع
 ز العممي فيياآيات نياية الكون واإلعجا

 وفيو مبحثان:
 :المبحث األول: آيات نياية السماء وأجراميا واإلعجاز العممي فييا 



 ي 

 وفيو مطمبان:
 .المطمب األول: آيات نياية أجرام السماء واإلعجاز العممي فييا 
 .المطمب الثاني: آيات نياية السماء وتبديميا واإلعجاز العممي فييا 

  رض واإلعجاز العممي فييا:المبحث الثاني: آيات نياية األ 
 وفيو مطمبان:

 .المطمب األول: تبديل األرض غير األرض، ونسف جباليا 
 .المطمب الثاني: تسجير البحار وتفجيرىا 

 عم  عىم النتا ج والتوهيات التي توهمت إلييا الباحثة. اشتممتو  الخاتمة:

 عم : اشتممتو  الفيارس:

 فيرس اآليات القرآنية. (ٔ
 بوية.فيرس ااحاديث الن (ٕ
 فيرس ااعيم المترجم ليم. (ٖ
 فيرس المهادر والمراجع. (ٗ
 فيرس الموضوعات. (٘
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 التمييد
 

 وقفات مع اإلعجاز العممي
 

 وفيو:
 أواًل: تعريف اإلعجاز لغة واصطالحاً 

 ثانيًا: تعريف اإلعجاز العممي
 ثالثًا: اإلعجاز العممي بين المؤيدين والمعارضين

يرابعًا: ضوابط عمم اإلعجاز العمم
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 وقفات مع اإلعجاز العممي

 : وفيو
 أواًل: تعريف اإلعجاز لغًة واصطالحًا:

ن اامر يعِجُز وَعِجَز عجَز عنحو من الَعْجز:  (ٔ)عهؿ كممة اإلعجاز عند ابن منظور
َزة: أ ورجٌؿ َعِجٌز وَعُجٌز َعاِجزأ ويقاؿ: عْعَجْزُت فينًاأ إذا علقيتو عاجزًاأ والَمْعِجَزُة والَمْعجَ َعْجزاً 

: َعَجَز عنوأ ومعن  شيسالَعْجُزأ والَعْجُز: الضعؼ: تقوُؿ َعَجْزُت عن كذا عْعِجُزأ وععجزه ال
فاتَنيأ والمعجزة: واحدة من معجزات  :عي أاإلعجاز: الفوُت والسبؽ: يقاؿ: ععجزني فين

 . (ٕ)اانبياس عمييم السيم

فينًا: ععجز : فاتوأ و شيسَجَزُه الفقد ذكر عنيا من ععْ  (ٖ) عما عهميا عند الفيروز عبادي
: ما عْعجَز بو الخهم عند  وُمْعِجَزُة النبي أ َوَجدُه عاجزًاأ وهيره عاجزًاأ والتعجيز: التثبيط

 . (ٗ): سابقو فَعَجَزُه: فسبقوالتحديأ والياس لممبالغةأ وفين
و عند عن عهؿ اإلعجاز: الت خر عن الشيس وُحهولُ  (٘)وقد ذكر محمد مرتض  الزبيدي

َعُجِز اامرأ عي مؤخره كما ذكر في الدُُّبرأ وهار في الُعرؼ اسمًا لمقهور عن ِفعؿ الشيسأ 
                                                           

نهػاري الرويفعػي اإلفريقػيأ هػاحب ىو محمد بػن مكػرم بػن عمػيأ عبػو الفضػؿأ جمػاؿ الػدين ابػن منظػور اا (ٔ)
مأ وتػوفي ٕٖٕٔىػػ الموافػؽ ٖٓٙغوي الحجةأ ُولد بمهر وقيؿ في طرابمس المغػرب عػام لسان العربأ اإلمام المُّ 

مأ وقػػد تػػرؾ بخطػػو نحػػو خمسػػما ة مجمػػدأ وعمػػي فػػي آخػػر عمػػره. انظػػر: )ااعػػيمأ ٖٔٔٔ-ىػػػٔٔٚبمهػػر عػػام 
 .ٛٓٔأ صٚالِزِرْكميأ جخير الدين ب والمستعربين والمستشرقين( قاموس تراجم اشير الرجاؿ والنساس من العر 

(ٕ) 
محمػد بػن مكػرم بػن عمػيأ عبػو الفضػؿأ جمػاؿ الػدين ابػن منظػور اانهػاري الرويفعػي انظر: )لسان العػرب(  

 .ٕٙٔٛص ٖأ ماإلفريقي
مػن  أيػروز عبػاديىو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراىيم بػن عمػرأ عبػو طػاىرأ محمػد الػدين الشػيرازيأ الف (ٖ)

كان مرجع عهره في المغة والحديث  ( وانتقؿ إل  العراؽأمٜٕٖٔ-ىػٜٕٚ)ع مة المغة واادبأ ُولد بكارزين عام 
القػاموس لي قضاسىاأ عشير كتبو: "أ حيث رحؿ إلييا فسكنيا وو (م٘ٔٗٔ-ىػٚٔٛ) وفي في زبيد عاموالتفسيرأ تُ 

 .ٙٗٔأ صٚانظر: )ااعيم( الزركميأ ج ."العزيز وبها ر ذوي التمييز في لطا ؼ الكتاب" "أالمحيط
(ٗ)
محمػػػد بػػػن يعقػػػوب بػػػن محمػػػد بػػػن إبػػػراىيم بػػػن عمػػػرأ عبػػػو طػػػاىرأ محمػػػد الػػػدين انظػػػر: )القػػػاموس المحػػػيط(  

 .ٗٙٙص أ الشيرازيأ الفيروز عبادي

ة بالمغػة عّيم زبيديأ عبو الفيضأ الممقب بمرتض أىو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاؽ الحسيني ال (٘)
وتػوفي بالطػاعون  م( ٘ٗٔٔ-ىػػٕ٘ٓٔ)لد بالينػد عػام والحديث والرجاؿ واانسابأ عهمو من واسط في العراؽ وو 

كشػػػؼ المثػػػام عػػػن آداب "و كتبػػػو:  تػػػاج العػػػروس فػػػي شػػػرح القػػػاموسأ م( مػػػنٜٓٚٔ -ىػػػػٕٖٚٔ)فػػػي مهػػػر عػػػام
 .ٓٚص أٚاإليمان واإلسيم. انظر: )ااعيم( الزركميأ ج
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دراكوأ و وىو ضد القدرةأ  وفي أ وَعْعَجَز فينًا: وجده َعاِجزاً َعْعَجْزُت فينًاأ إذا عجزت عن طمبو واا
أ إذا نسبو إل  اً قاؿ: عجز فين رعيالتكممة عْعَجَزه: هييره عاجزًاأ عي عن إدراكوأ والّمُحوِؽ بوأ وي

 . (ٔ)ذىب فمم يوهؿ إليو :قمِة الحزمأ ك نو َنسَبو إل  الَعْجزأ وعاجز فين ُمَعاَجَزه
من خيؿ المعاني المُّغوية السابقة يتبين لمباحثة عن اإلعجاز في المغة ورد بالمعاني و 
 التالية: 

عي: هيره عاجزًا  أ وَعْعَجَز ُفيناً تَنيبؽ: يقاؿ: ععجزني فين عي فااإلعجاز: الفوُت والس (ٔ
 إدراكو والمحوؽ بو.عن 

 عْعَجْزُت فينًاأ إذا علقيتو عاجزًا. (ٕ
 التعجيز: التثبيطأ والنسبة إل  الَعْجِز. (ٖ
 الت خر عن الشيس وُحهوُلو عند َعُجِز اامر. (ٗ
 لمقهور عن ِفعؿ الشيس. اسمىو في الُعرؼ و  (٘

 عم  النحو التالي:  وعمماس في تعريفيم لعما اإلعجاز اهطيحًا: فقد اختمؼ ال
 .(ٕ)عّرفو الزرقاني بقولو: " إثبات القرآن عجز الخمؽ عن اإلتيان بما تحداىم بو" (ٔ
اس بهفة عامةأ ليس المقهود بيا تعجيز الخمؽ لذات نبيعن معجزات اا -رحمو ا –ذكر وقد   

نما المقهود الزموأ بمعن  إثبات عنيا من عند  أ وعن من عجرى عم  عيدييم ا التعجيزأ واا
 . (ٖ)ىذه المعجزات هادقون فيما يبمغون عنو سبحانو

وعريؼ الدكتور فضؿ حسن عباس اإلعجاز بقولو: " عجز الناس عن عن ي توا بمثموأ فكممة  (ٕ
ضافتيا إل  القرآنأ من إضافة المهدر لفاعمو"  . (ٗ)إعجاز مهدرأ واا

جاز القرآن الكريم معناه: تفوقو وسبقو في كؿ عمر من عما الدكتور زغموؿ النجار فقاؿ: " إع (ٖ
رغم تحديو  أمن مثمو يسعم  عن ي توا بشنسيم وجنيمأ إ –عمورهأ بحيث عجز الخمؽ عجمعون 

 . (٘)لمعارضتو" ليم وتهدييم
                                                           

زبيػديأ عبػػو محمػػد بػن محمػػد بػن محمػػد بػن عبػػد الػرزاؽ الحسػػيني الالعػػروس فػي شػػرح القػاموس( انظػر: )تػاج  (ٔ)
 .ٕٙٔ-ٜٜٔص الفيضأ الممقب بمرتض أ

 .ٖٖٔأ صٕانظر: )مناىؿ العرفان في عموم القرآن( اإلمام محمد عبد العظيم الزرقانيأ م (ٕ)
 ) بتهرؼ(. ٖٖٔأ صٕمناىؿ العرفانأ م (ٖ)
 .ٕٛأ د.فضؿ حسن عباسأ صإعجاز القرآن الكريم (ٗ)
 .ٔٗم وضوابط التعامؿ معياأ د.زغموؿ النجارأ ص\قضية اإلعجاز العممي لمقرآن الكري (٘)
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عمييم جميعًا -واإلعجاز عند الدكتور منهور حسب النبي ىو: " إظيار هدؽ الرسؿ  (ٗ
 .(ٔ)يدييمأ يعجز البشر عن معارضتياأ عو هنعيا "بإظيار عمور عم  ع -السيم

عن التعريؼ الضابط  -وا ععمم -من خيؿ التعريفات االهطيحية السابقةأ ترى الباحثةو 
والحاهر لإلعجازأ ىو تعريؼ الدكتور منهور حسب النبي مع إضافة بسيطةأ فيكون 

بإظيار عمور عم  عيدييمأ  -عمييم جميعًا الهية والسيم -التعريؼ: إظيار هدؽ الرسؿ 
  والمتوفرة في عهر من جاس بيا. يعجز البشر عن معارضتيا عو هنعيا بنفس الوسا ؿ المتاحة

برئ ااكمة واابرص معجزة؛ انو كان يُ  عيس   -تعال  -ا  لذا ُيسمي  مثًي إبراس نبي
ع ميحظة استطاعة ىذين المرضين في زمن عجز الطب فيو عن إبرا يما بوسا مو المتاحةأ م

ت تسم  معجزة نبي ا ما زال وبالرغم من ذلؾالعمم اليوم بالوسا ؿ الحديثة إبراس اابرص مثًيأ 
 اليوم. معجزةأ حت  لو عت  البشر بمثميا عيس 

 ثانيًا: تعريف اإلعجاز العممي:

 قد جاس فيما سبؽ مفيوم كممةوالعمم( و )اإلعجاز  مفردتينيتكون ىذا المهطمس من 
ىو  عو أالعمم فيو إدراؾ ااشياس عم  حقا قيا أ وتعريؼ العمماس إلعجاز القرآنأ عمياإعجاز

 . (ٕ)انكشافًا تاماً  هفة ينكشؼ بيا المطموب
 تباينت آراس العمماس في تعريفيم لإلعجاز العمميأ وذلؾ عم  النحو التالي:وقد 

فػػو الػػدكتور محمػػد راتػػػب النابمسػػي ب نػػو: (ٔ ن الكػػريم عو السػػنة النبويػػة بحقيقػػػة " إخبػػار القػػػرآ عري
أ ممػا  عثبتيا العمػم التجريبػيأ وثبػت عػدم إمكانيػة إدراكيػا بالوسػا ؿ البشػريةأ فػي زمػن الرسػوؿ 

بمػا تتضػمنو مػن  –ظير ويؤكد هدقو فيما عخبر بو عن ربو سبحانو وتعال أ والمعجزة القرآنيػة ي
 . (3)اإلسيمية " دليؿ عم  عالمية الرسالة –عممية  حقا ؽ

محاولة ربط اكتشافات عممية ونظريات  : " نوعما الدكتور خالد فا ؽ العبيدي فقد عّرفو ب (ٕ
تطبيقية في ىذا العهرأ وخهوهًا بعد عهر الثورة الهناعية إل  اآلنأ مع ما تطرؽ لو 

عام؛ لجعؿ المستمع عو المتمقي عو القارئ عمام حقيقة  ٓٓٗٔالقرآن العظيم قبؿ عكثر من 
ة عن كون ا المنظور يطابؽ كون ا المقروسأ وعميو فإن ىذا الكتاب وىذا الدين واضحة وجمي

                                                           
 .٘د.منهور حسب النبيأ ص أاآليات الكونية في ضوس العمم الحديث (ٔ)
عػن  أ مجمػة فهػمية تهػدرٕٔأ مجمػة اإلعجػاز ٜ٘مقاؿ: الفػرؽ بػين اإلعجػاز العممػي والتفسػير العممػيأ ص (ٕ)

 اليي ة العالمية لإلعجاز العممي في القرآن والسنة.
 .ٜٔموسوعة اإلعجاز العممي في القرآن والسنةأ ع.د. محمد راتب النابمسيأ ص (ٖ)
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تباع والتهديؽ ومكانأ وبالتالي فيو ااول  باال ىو حؽ مطمؽ شامؿ وكامؿ لكؿ زمان
 . (ٔ)والعمؿ"

" ىو موقؼ من مواقؼ التحدي   وُيعرِّؼ الدكتور زغموؿ النجار اإلعجاز العممي بقولو: (ٖ
عن نثبت بو لمناس كافةأ عن ىذا القرآن الذي عنزؿ قبؿ علؼ وعربعما ة سنة عم  النبي الذي نريد 
في عمة كانت غالبيتيا الساحقة من ااميينأ يحوي من حقا ؽ ىذا الكون ما لم يستطع  اامي 

 .(ٕ)العمماس إدراكو إال منذ عشرات قميمة من السنين "

 بقولو: عممي في القرآن الكريماإلعجاز الوقد تحّدث في موضع آخر عن معن   

سبؽ ىذا الكتاب العزيز باإلشارة إل  عدد من حقا ؽ الكون وظواىرهأ التي لم تتمكن العموم "
المكتسبة من الوهوؿ إل  فيم شيس منياأ إالي بعد قرون عديدة من تنزُّؿ القرآن الكريمأ يزيد 

عاقؿ عن يتهور ليذه الحقا ؽ عددىا عم  عشرة قرون كاممة في عقؿ تقدير لياأ وال يمكن ل
حيث لم يكن ممكنًا اي من البشر  -سبحانو وتعال  –ير ا الخالؽ القرآنية العممية مهدرًا غ

إدراكيا في زمن الوحيأ وال لقرون عديدة من بعدهأ وفي إثبات ذلؾ ت كيد اىؿ العمم في 
تم عنبيا و ورسموأ وتهديؽ عهرناأ عن القرآن الكريم ىو كيم ا الذي عنزلو بعممو عم  خا

 . (ٖ)"الذي تمق  القرآن الكريم في نبوتو ورسالتوأ وفي التبميغ عن ربو لمرسوؿ الخاتم 
الدكتور عبد المجيد الزنداني بقولو: " ىو إخبار القرآن الكريم بحقيقة عثبتيا العمم  وكما عريف (ٗ

 . (ٗ)" في زمن الرسوؿالتجريبي عخيرًاأ وثبت عدم إمكان إدراكيا بالوسا ؿ البشرية 
عّما الدكتور عبد الرحيم مارديني فتعريؼ اإلعجاز العممي عنده: " توسيع مدلوؿ اآليات  (٘

القرآنيةأ وتعميؽ معانييا في الوجدان والفكر اإلنسانيأ باالنتفاع بالكشوؼ العممية المعاهرة في 
فقات الدقيقةأ والمقارنات توسيع ىذا المدلوؿأ وتعميؽ ىذه المعاني عن طريؽ االست ناس بالموا

العممية العميقة الممحوظة لمعمماس المتخههينأ والخبراس الباحثين في مجاالت الكون والحياة 
 . (٘)في شت  عموميا ومعارفيا "

                                                           
 .ٙ٘المنظار اليندسي لمقرآن الكريمأ م.خالد فا ؽ العبيديأ ص (ٔ)
 .ٖٙقديم عحمد الفراجأ ص(أ د.زغموؿ النجارأ تٕ-ٔمن آيات اإلعجاز العممي في القرآن الكريم ) (ٕ)
 .ٖٗقضية اإلعجاز العمميأ ص (ٖ)
 .ٖٔاآليات الكونية في ضوس العمم الحديثأ د. منهور حسب النبيأ ص (ٗ)
 .ٜٔموسوعة اإلعجاز العممي في القرآن الكريمأ ص (٘)
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واختهر ع.د.حسن عبو العينين تعريؼ اإلعجاز العممي بقولو: " عمر خارؽ لما توهؿ إليو  (ٙ
  .(ٔ)العمم الوهفي من مفاىيم ونتا ج "

بما  " إظيار هدؽ الرسوؿ محمد  وعخيرًا عّرفو الدكتور منهور حسب النبي بقولو: (ٚ
عو إل   أ حممو الوحي إليو من عمم إليي ثبت تحققوأ ويعجز البشر عن نسبتو إل  محمد

 . (ٕ)مهدر بشري في عهره "
العمميأ من خيؿ التعريفات السابقةأ استنبطت الباحثة تعريفًا جامعًا ومانعًا لإلعجاز و 

وىو: ربط المكتشفات والحقا ؽ العمميةأ والدراسات الُمْثَبتةأ بما تطرؽ لو القرآن الكريم من 
شاراتأ ُتظيُر سبقو لمعمم المعاهر بوسا مو وتقنياتوأ وتُثبُت توافؽ كتاب ا المنظور  -حقا ؽ واا

 أ وِهْدؽ الوحي والنبوة.-القرآن الكريم  -أ لكتاب ا المقروس-الكون 

 ثالثًا: اإلعجاز العممي بين المؤيدين والمعارضين:

بيا  عسيبتباينت اآلراس حوؿ قضية اإلعجاز العممي والتفسير العممي لمقرآن الكريمأ و 
العمماس ما بين مؤيد ومعارضأ وحاوؿ كؿ فريؽ عن يثبت وجية نظره بسرد اادلة والحجج عم  

 معتدؿأ كما سيتضس في السطور التالية:وقد انقسم العمماس ما بين مضيؽٍّ وموسع و أ هحتيا

  الفريق األول: المضيقون أو المعارضون:

من عبرز العمماس القدام  المعارضين لقضية اإلعجاز العمميأ وتفسير آيات القرآن 
 .م تفسيرًا عمميًا اإلمام الشاطبيالكري
شيخ  -د شمتوت أ والشيخ محمو ن الخوليعما المعارضون من المحدثين فمن عبرزىم: الشيخ عمي 

 . (ٖ)-اازىر ااسبؽ
 خصت آراؤىم بالنقاط التالية:وقد تم
الذي ال  –إن تفسير اآليات الكونية في ضوس المعارؼ والمكتشفات الحديثةأ تفسير بالرعي  (ٔ

 . (ٗ) -يجوز

                                                           
 .ٜٔع.د.حسن عبو العينينأ ص أمن اإلعجاز العممي في القرآن الكريم (ٔ)

 .ٖضوس العمم الحديثأ د. منهور حسب النبيأ صاآليات الكونية في  (ٕ)

 .ٕٗ٘أ ٕٔ٘انظر: ) إعجاز القرآن الكريم( د. فضؿ عباسأ ص (ٖ)
 )بتهرؼ(. ٚ٘قضية اإلعجاز العمميأ د.زغموؿ النجارأ ص (ٗ)
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 :قاؿ: قاؿ رسوؿ ا   بالحديثأ عن عبد ا بن عباسوقد استدؿ عهحاب ىذا الرعي 
حديث جندب بن عبد اأ قاؿ: أ و (ٔ)ر( بغير عمم فميتبوأ مقعده من النا آنمن قال في القر )

 .(ٕ) من قال في القرآن برأيو فأصاب فقد أخطأ():  قاؿ رسوؿ ا 

نما ىو كتاب إن القرآن الكريم لم ينزؿ ليحدّ  (ٕ ث الناس عن نظريات العموم ودقا ؽ الفنونأ واا
رشادأ وبيان لمتكاليؼ وااحكام  . (3) ىداية واا

إن القرآن الكريم حؽ ثابتأ والنظريات العممية متغيرةأ فتفسير آيات القرآن الخالدة الباقيةأ  (ٖ
بنظريات تتبدؿ وتتغير مع الزمنأ قد يودي إل  اضطراب ثقة الناس بالقرآنأ وذلؾ بتغير 
 النظريات المعتمد عمييا بالتفسير العممي لآياتأ كما عنو إذا تبين عدم هحة عي نظرية تم
ت ويؿ آية من القرآن الكريم بمقتضاىاأ كان ذلؾ  دافعًا اعداس اإلسيم لرمي اآليات بالبيتان 

 . (ٗ)والخط 
أ ينطمقون في مكتشفاتيم ونظرياتيمأ من منطمقات مادية اليومإن رواد العمم والحضارة  (ٗ

اب والسنةأ وال تؤمن بوجود خالؽأ وىذا يختمؼ مع ااهوؿ الثابتة في الكت أبحتةأ تنكر الغيب
 . (٘)وتفسير اآليات عم  عساس ىذه المعطياتأ قد يدفع المتحمسين إل  الت ويؿ المتكمؼ

العرب ببيان  قهر إعجاز القرآن عم  ما يتحقؽ فيو شرط التحديأ وقد تحدى ا  (٘
لبراعتيم في ىذا المجاؿأ وىذا ما اقتضتو سنن اانبياس عن ي تي النبي  ؛وفهاحة وبيغة القرآن

-جزة من جنس ما برع بو قومو؛ لذا فيم ضيقوا عوجو اإلعجاز القرآني إل  ىذا الوجو فقط بمع
ورفضوا القوؿ باإلعجاز العممي؛ وذلؾ ان  -انو الوجو الذي يتعذر عم  البشر عن يهموا إليو

ما يقتضيو المعن  المُّغوي إلعجاز القرآنأ ىو إثبات عجز الخمؽ في الوجو الذي تحداىم بوأ 
                                                           

أ ٓٙٙأ ٜ٘ٙباب ما جاس في الذي يفسر القػرآن برعيػوأ ص سنن الترمذيأ كتاب تفسير القرآن عن رسوؿ  (ٔ)
 قاؿ عنو: ضعيؼ. أ و ٜٕٓ٘ح

أ ٓٙٙبػػاب مػػا جػػاس فػػي الػػذي يفسػػر القػػرآن برعيػػوأ ص سػػنن الترمػػذيأ كتػػاب تفسػػير القػػرآن عػػن رسػػوؿ ا  (ٕ)
 أ وقاؿ: ىذا حديث غريب.ٕٜٕ٘ح

أ )مقػػػػػاؿ: ٙٗأ صٚٔانظػػػػػر: )مقػػػػػاؿ: تفنيػػػػػد حجػػػػػج المعارضػػػػػين( ع.غػػػػػازي توبػػػػػةأ مجمػػػػػة اإلعجػػػػػاز العممػػػػػي( (ٖ
أ كتاب غير دوري يهدر عػن جمعيػة ٛٔأ صٖارم غنيمأ كتاب اإلعجاز المعارضون لإلعجاز العممي(أ ع.د.ك
 جميورية مهر العربية.-اإلعجاز العممي لمقرآن الكريم والسنة

(ٗ)
أ ٛٙأ )قضية اإلعجػاز( د. زغمػوؿ النجػارأ صٙٗنظر: )مقاؿ: تفنيد حجج المعارضين( ع.غازي توبةأ صا 

 .ٜٔص )مقاؿ: المعارضون لإلعجاز العممي( ع.د.كارم غنيمأ

 )بتهرؼ(. ٜٙقضية اإلعجازأ د. زغموؿ النجارأ ص (٘)
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قد تحداىم في ىذا الوجو من العممأ يعني عنو قد عثبت عجزىم فيوأ ولكن  وؿ ب ن ا والق
من ذلؾأ فقد سقط عنهر التحديأ وانتفت المعجزة؛ انيم  شيسبوهوؿ العموم المكتسبة إل  

مما جاس القرآن بو من حقا ؽ الكونأ لذا يقرر عهحاب ىذا الرعي  شيسقد وهموا بالفعؿ إل  
وعن القرآن من عند  لحقا ؽ ال تعدو عن كونيا دال ؿ عم  هدؽ النبي عن مثؿ ىذه ا

ا
(ٔ) . 
ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس َواْلِجنُّ َعَمى َأن َيْأُتوْا ﴿ إن الوجو المتحدى بو في اآلية القرآنية:  (ٙ

ىو البيان  (ٛٛ)اإلسراس:  ﴾ َبْعٍض َظِييرًاِبِمْثِل َىَذا اْلُقْرآِن اَل َيْأُتوَن ِبِمْثِمِو َوَلْو َكاَن َبْعُضُيْم لِ 
والنظم والفهاحة والبيغةأ وىو المقهود بالمثمية في اآلية الكريمةأ وليست المثمية في عمر 

 . (ٕ)آخر

 عم ليفيمو العرب في الهدر ااوؿ من اإلسيم وعن  ؛القرآن الكريم نزؿ عم  عمة عميةإن  (ٚ
بحسب مدلوالت علفاظو المفيومة؛ انيم عدرى  آياتوا فيموه من حذو حذوىم فيميالمسممين عن 

اآليات بما لم يكن معروفًا عند الذين تفسير بمغتيمأ وعقدر عم  فيم معاني كمماتياأ لذا ال يجوز 
 . (ٖ)نزؿ القرآن فييم

ن بعض المفسرين الذين تعرضوا لت ويؿ آيات اإلشارات الكونية الواردة في القرآن الكريمأ إ (ٛ
مفيم في تفسير اآلياتأ بمحاولة التوفيؽ بين عفكارىم وت وييتيمأ مع ما ورد باآلية قد عخط وا بتك

 . (ٗ)وتحميميا ما ال تحتمؿ من المعاني أععناؽ اآليات من إشاراتأ عن طريؽ ليِّ 

 الرد عمى آراء المعارضين لإلعجاز العممي وتفنيدىا:

في ضوس المعارؼ والمكتشفات الرد عم  الرعي ااوؿ القا ؿ ب ن تفسير اآليات الكونية  (ٔ
 الحديثةأ تفسير بالرعي غير الجا ز.

من قال في القرآن بغير ) وىذا واضس بقولو  أإن الرعي المقهود في الحديث ىو اليوى أواًل:
ال الرعي المنطقي الذي يرتكز عم  الحجة الواضحةأ ويشده البرىانأ ويشيد لو الدليؿ  (...عمم

                                                           
أ )قضية اإلعجػاز( د. زغمػوؿ النجػارأ  ٕٔٚأ ٕٓٚنظر: )إعجاز القرآن الكريم( د.فضؿ حسن عباسأ صا (ٔ)
 .ٚٗ(أ صٔأ )مجمة اإلعجاز  ٓٚأ ٗٙأ ٖٙص

(ٕ)
 ) بتهرؼ(. ٗٙقضية اإلعجازأ د. زغموؿ النجارأ ص 

 .ٛٔص )مقاؿ: المعارضون لإلعجاز العممي(  أٜٕٙ( د. فضؿ عباسأ صانظر: )إعجاز القرآن (ٖ)

(ٗ)
 )بتهرؼ(. ٜٙص د. زغموؿ النجارأ قضية اإلعجاز العمميأ 
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عد هحيحة من حقا ؽ الدين والعممأ وبما يمزم من عدوات التفسيرأ المقبوؿأ والمؤَسس عم  قوا
 . (ٔ)ومن شروط المفسر وآدابو

ن ااقواؿ الواردة عم  لسان بعض الهحابة والتابعينأ مما يوحي التحرج من القوؿ إ ثانيًا:
 . (ٕ)تعال الت دب في الحديث عن كيم ا بالرعي في القرآن الكريمأ ىو من قبيؿ الورع و 

:" ىذه اآلثار الهحيحة وما شاكميا عن ع مة السمؼأ محمولة -رحمو ا–وقد قاؿ ابن تيمية 
عم  تحرجيم عن الكيم في التفسير بما ال عمم ليم بوأ ف ما من تكمم بما يعمم من ذلؾ لغًة 

 . (ٖ) وشرعًاأ في حرج عميو "
 الية:وقد قؿي القوؿ بالرعي في القرآن الكريم عندىم؛ لألسباب الت 
 طنوا بيا وب سرارىا.طروا عم  فيم المغة العربيةأ وفعنيم ف (ٔ
عن قربأ وىو الموهوؿ بالوحيأ فاستعانوا بو عم  فيم ما  عنيم عايشوا رسوؿ ا  (ٕ

 وقفوا دونو.
كانوا عم  اطيع ب سباب نزوؿ اآليات القرآنيةأ وال يخف  عم  عحد الدور الكبير  لمعرفة  (ٖ

 . (ٗ)يات القرآنيةعسباب النزوؿ في فيم اآل
 ومن ىذه اادلة: أعن ىنالؾ عدلة عم  جواز التفسير بالرعي وفؽ قواعد وعسس ثالثًا:

ا اآلية تبين عنو وكمفأ (ٚٛٔ)آؿ عمران: ﴿... َلُتَبيُّْننَُّو ِلمنَّاِس َواَل َتْكُتُموَنُو ...﴾:  قوؿ ا - ع
 ؿ عنو مما سُ و اإلجابة عما عميالسكوت عما ال عمم لو بوأ فكذلؾ يجب عم  اإلنسان يجب 
 .(5)وال يكتمو يعممو

لم يفسر  -عميو الهية والسيم -عن التفسير بالم ثور لم يشمؿ القرآن كمو فالرسوؿ الكريم  - ب
قد اجتيدوا في فيم ما لم  أ وعن الهحابة الكرام -تعال  –كؿ آية من آيات كتاب ا 

 .(6) ُينص عميو

                                                           
(ٔ)

أ )كيػػػػؼ نتعامػػػػؿ مػػػػع القػػػػرآن  ٕٛٙأ صٔانظػػػػر: )التفسػػػػير والمفسػػػػرون( الػػػػدكتور محمػػػػد حسػػػػين الػػػػذىبيأ ج 
 .ٛ٘د. زغموؿ النجارأ صأ )قضية اإلعجاز( ٕٓٔإٔٔٔالعظيم( د. يوسؼ القرضاويأ ص

 ) بتهرؼ(. ٕٓٚالتفسير والمفسرونأ د. محمد حسين الذىبيأ ص (ٕ)
(ٖ)

 .ٕٕٔكيؼ نتعامؿ مع القرآنأ د. يوسؼ القرضاويأ ص 
 .ٓٙ-ٛ٘انظر: )قضية اإلعجاز( د. زغموؿ النجارأ ص (ٗ)

 )بتهرؼ يسير(.ٕٕٔأ ص د. يوسؼ القرضاويانظر: )كيؼ نتعامؿ مع القرآن(أ  ((٘

 )بتهرؼ(. ٓٙأ صد. زغموؿ النجارقضية اإلعجازأ  ((ٙ
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ا ما عرفوه فكانوا ال يتحرجون عمي  أيعرفوا وجو الهواب فيويدًا بما لم قفإحجاميم كان م  
عن الكيلة   ؿ عبو بكر الهديؽ سُ  ولو بطريؽ الظنأ ومثؿ ذلؾ: أمن إبداس ما يظير ليم

ن كان غير ذلؾ فمني ومن الشيطان: الكيلة  فقاؿ: " عقوؿ فييا برعيي فإن كان هوابًا فمن ا واا
 . (1) " كذا وكذا

الميم فقيو في )بقولو:  قد دعا البن عباس  -عميو عفضؿ الهية والتسميم –عن الرسوؿ   - ج
 .(3)وىذا دليؿ عم  جواز التفسير بالرعي (2) (مو التأويلالدين وعمّْ 

 كون القرآن الكريم  كتاب ىدايةأ وليس كتاب عموم: الرد عم  الرعي الثاني (ٕ
تعمؽ في العمم الحديثأ كون ال يمنع ورود إشارات عممية في القرآن الكريم يوضحيا ال 

شاراتو لمثؿ ىذه العمومأ ىو إحدى الطرؽ التي سمكيا ليداية  القرآن كتاب ىدايةأ فحديثو واا
 .(4) الناس
عن ينوع وسا ؿ ىدايتو لخمقوأ فكما عنو كتاب ىداية  -سبحانو –فقد شاست حكمتو  

أ فيو تارة يخاطبيم بما  بااحكامأ ىو عيضًا كتاب ىداية بالنظر والت مؿ في بديع هنع ا
ال  أيمس قموبيمأ وتارة يخاطبيم بما يقرع عقوليم بحضيم عم  التدبر في آيات خمقو وهنعو واا

 .(5) فما ىي الحكمة الربانية من وراس ذكر ىذه اآليات الكونية في القرآن الكريم
رةأ فتفسير آيات الرد عم  الرعي الثالث ب ن القرآن الكريم حؽ ثابتأ والنظريات العممية متغي (ٖ

دي إل  اضطراب ثقة الناس ؤ يات تتبدؿ وتتغير مع الزمنأ قد يالقرآن الخالدة الباقيةأ بنظر 
 بالقرآن:

بداية وقبؿ الرد عم  ىذه الشبيةأ يجب التفهيؿ قميًي في عقواؿ العمماس بااخذ بالحقا ؽ 
 والنظريات العمميةأ ومن ثم الرد بناسًا عم  كؿ رعي:

مماس من يرى عنو ال يجوز تفسير آيات القرآن الكريم إال في ضوس الحقا ؽ العممية من الع أواًل:
 . (6) المؤكدةأ ومن عهحاب ىذا الرعي الدكتور منهور حسب النبي
 وفي ضوس ىذا الرعي يمكن الرد عم  الشبية السابقة بما يمي:

                                                           
 .ٜٕٚانظر: )التفسير والمفسرون( د. محمد حسين الذىبيأ ص( (ٔ
 إسناده قوي عم  شرط مسمم. إٖٕٔٓأ ح ٓٙٔأ ص٘أ جمسند اإلمام عحمد: مسند عبد ا بن عباس ( (ٕ
 )بتهرؼ(. ٕٓٚأ صد. محمد حسين الذىبيالتفسير والمفسرونأ  ((ٖ

 )بتهرؼ(. ٕٗيات الكونيةأ د. منهور حسب النبيأ صاآل( (ٗ

 .ٖٔأ صٖانظر: )مقاؿ: المعارضون لإلعجاز العممي( ع.د. كارم السيد غنيمأ كتاب اإلعجاز  ((٘
 .ٕٗانظر: ) اآليات الكونية( د. منهور حسب النبيأ ص( (ٙ
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ال تتغيرأ وال تبطؿ إن ربط القرآن الكريم ال يكون إال مع الحقا ؽ العممية الثابتة التي 
مع الزمن عبدًاأ ولكنيا تتسع وتنمو بنماس جيود العمماس المتتابعةأ وىذا ال ينتقص من هدؽ 
الميحظات العممية التي ترتقي لمرتبة الحقيقةأ عو القاعدةأ عو القانونأ في يمكن التعارض مع 

–المبدع ابن تيمية  هحيس المعقوؿ وهريس المنقوؿأ ومن عبرز عمماس السمؼ المتحدثين بيذا
 الذي علؼ كتابًا عسماه "درس تعارض النقؿ والعقؿ". -رحمو ا

نما يتجدد فيم الناس لو كمما   كما عن تغير العمومأ ال يمكن عن يقدح بثبات القرآن الكريمأ واا
  .من الم ثور الموثؽ شيساتسعت دا رة معارفيمأ وذلؾ فيما لم يرد في شرحو 

( ٚٔالقمر: ﴾ )َلَقْد َيسَّْرَنا اْلُقْرآَن ِلمذّْْكِر َفَيْل ِمْن ُمدَِّكرٍ و ﴿ية الكريمة: إليو اآل وىذا ما تدعو
والذكر ىنا كما يجمع المفسرون يشمؿ التيوة والتدبر معًاأ وىي دعوة لمتدبر والفيم لكافة 

 .(1) العهور واازمان
حفٌظ مبالغ فيوأ وىو ما تراه من العمماس من يرى عن ااخذ فقط بالحقا ؽ العممية ىو ت ثانيًا:

 الباحثةأ والرد عمي الشبية انطيقًا من ىذا الرعي:
ن اامر ىنا يشبو اختيؼ دارسي القرآن الكريم في فيم بعض الدالالت المفظيةأ إ

والهور البيانيةأ وغيرىا من القضايا المُّغويةأ وىم بذلؾ ال يتحرجون من اختيفيم في سبيؿ فيم 
ريمأ لذا في حرج من استخدام المعارؼ العممية المتاحة في فيم اإلشارات العممية آيات القرآن الك

الواردة في القرآن الكريمأ حت  ولو لم ترتِؽ إل  مرتبة الحقيقةأ مع الت كيد عم  عن ذلؾ كمو يبق  
والنقصأ وتبق  محاوالت البشر في حدود  خط في إطار االجتياد البشري الذي ال يخمو من ال

ن وقع  إلطارأ وال يمكن عن تكون حجة عم  كتاب ا ىذا ا سواس عهابت عم عخط تأ واا
ال لما احتوى القرآن  الخط  فيو يعود عم  المفسر نفسوأ وال ينسحب عم  جيؿ كيم ا  واا

الستخيص سنن ا  -تعال  –عم  ىذا الكم من اآليات التي تدعو إل  الت مؿ في ممكوت ا 
ومن ىذه اآليات: قولو أ (2)الكونأ وتوظيؼ تمؾ السنن في عمارة اارضفي  -سبحانو –

َر َلُكُم المَّْيَل  :﴿وقولو (ٕٗ)محمد: ﴿َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَمى ُقُموٍب َأْقَفاُلَيا ﴾تعال :  َوَسخَّ
رَاٌت ِبَأمْ َوالنُُّجوُم  *َوالنََّياَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر  ِلَك ََلَياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُموَن، َوَما َذرََأ رِِه ُمَسخَّ ِإنَّ ِفي ذََٰ

ِلَك ََلَيًة ِلَقْوٍم َيذَّكَُّروَن﴾  *َلُكْم ِفي اأْلَْرِض ُمْخَتِمًفا أَْلَواُنُو   .(ٕٔأٖٔ)النحؿ: ِإنَّ ِفي ذََٰ
                                                           

حجػج المعارضػين( ع.غػازي  )مقػاؿ: تفنيػدأ  ٔٛ-ٜٚأ صد. زغمػوؿ النجػارانظر: )قضية اإلعجػاز العممػي(  ((ٔ
 .ٙٗصتوبةأ 

 ٛٛ -ٔٛأ صد. زغموؿ النجارانظر: )قضية اإلعجاز(  ((ٕ
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 َوالنََّياِر َأَفاَل َتْعِقُموَن ﴾ ﴿ َوُىَو الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت َوَلُو اْخِتاَلُف المَّْيلِ وقولو سبحانو: 
﴿ َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر الّمِو َلَوَجُدوْا ِفيِو : وقولو أ (ٓٛ)المؤمنون:

 .(ٕٛالنساس:) اْخِتاَلفًا َكِثيرًا ﴾
عسرار خمؽ والت مؿ ال يعدو عن كونو تفكرًاأ وىو إعماؿ لمعقؿ في محاولة لفيم سنن و 

أ وقد يفمس العقؿ في الوهوؿ إل  النتيجة المنشودة من وراس ذلؾ عو يخفؽأ وبالرغم من  ا 
 –مع الت كيد عم  عنو وميما اتسعت معارؼ اإلنسان يبق  كيم ا ذلؾ فيو م مور بالت مؿأ 

 ىو المييمن عميياأ والمحيط بيا. -جؿ ش نو
أ ينطمقون في مكتشفاتيم اليومالعمم والحضارة  الرد عم  الرعي الرابع ب ن روادعما  (ٗ

وال تؤمن بوجود خالؽأ وىذا يختمؼ مع  أنكر الغيبونظرياتيمأ من منطمقات مادية بحتةأ تُ 
ااهوؿ الثابتة في الكتاب والسنةأ وتفسير اآليات عم  عساس ىذه المعطياتأ قد يدفع 

 المتحمسين إل  الت ويؿ المتكمؼ.
 يؿ عمرين:يمكن الرد عمييم من خف

نكر عو تتجاىؿ الغيبأ وال تؤمن عن االنطيؽ من منطمقات مادية بحتةأ تُ  األمر األول:
نما يرجع إل  العقا د الفاسدة التي عفرزتيا  با  ىو عسموب بعيد عن طبيعة العموم الكونيةأ واا

 .(1) الحضارة المادية المعاهرة والتي تحاوؿ فرضيا عم  كؿ استنتاج عممي
القوؿ بتباين العموم التجريبية مع ااهوؿ اإلسيمية الثابتةأ قوؿ عم   الثاني:األمر 

إطيقو غير هحيس؛ انو إذا جاز ذلؾ في بعض االستنتاجات الجز ية الخاط ةأ عو في بعض 
العهورأ فإنو ال يجوز اليومأ وقد بمغت المعارؼ حدًا لم تبمغو البشرية من قبؿأ حيث عهبحت 

 ىذه من عىمأ و ورة اإليمان با الخالؽ المهورتؤكد ضر  أية لتمؾ المعارؼاالستنتاجات الكم
عن ىذا الكون المتناىي اابعادأ  -والتي يعترؼ بيا عمماس الغرب قبؿ الشرؽ -االستنتاجات 

جد بالمهادفةأ كما عن عمماس الفمؾ اليوم الدا م االتساعأ المحكم البناسأ ال يمكن عن يكون قد وُ 
شكميا قوالب المادة ال يحدىا الزمان والمكانأ وال تُ  أية وجود مرجعية لمكونيعترفون بحتم

والطاقةأ وقد بدعت بوادر ىذا التحوؿ الفكري تظير بإقباؿ ععداد كبيرة من العمماس 
عن طريؽ النظر المباشر  -تعال  –والمتخههين عم  اإلسيمأ وقد توهموا إل  اإليمان با 

 .(2)دد من اإلشارات العممية في القرآن الكريم عو في السنة النبويةالوقوؼ عم  عو  أفي الكون
                                                           

 )بتهرؼ(. ٛٛص د. زغموؿ النجارقضية اإلعجاز العمميأ  ((ٔ

 ٓٓٔ-ٜٔأ صد. زغموؿ النجارانظر: )قضية اإلعجاز العممي(  ((ٕ
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 كون اإلعجاز العممي ال يتحقؽ فيو شرط التحدي:الرد عم  الرعي الخامس وىو  (٘
لم يرد في القرآن وال في السنةأ وقد  أمن المعموم عن مهطمس المعجزة مهطمس جديد

قولو  اتأ ومن عمثمة ذلؾ في القرآن الكريم:لمداللة عم  المعجز  "اآليات"استخدم كؿ منيما لفظ 
ُلوَن َوآَتْيَنا َثُموَد النَّاَقَة ُمْبِصَرًة فَ  ﴿تعال : َظَمُموا َوَما َمَنَعَنا َأْن ُنْرِسَل ِباَْلَياِت ِإالَّ َأْن َكذََّب ِبَيا اأْلَوَّ

 (ٜ٘اإلسراس:)ِبَيا َوَما ُنْرِسُل ِباَْلَياِت ِإالَّ َتْخِويًفا﴾ 
َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسىَٰ ِتْسَع آَياٍت َبيَّْناٍت  َفاْسَأْل َبِني ِإْسرَاِئيَل ِإْذ َجاَءُىْم َفَقاَل َلُو  :﴿حانووقولو سب

 (ٔٓٔ)اإلسراس: ِفْرَعْوُن ِإنّْي أَلَُظنَُّك َيا ُموَسىَٰ َمْسُحورًا ﴾
ثمو آمن عميو ) ما من األنبياء نبي إال أعطي من اَليات ما م قاؿ  :وكذلؾ السنة النبوية

نما كان الذي أوتيتو وحيًا أوحاه ا إلي وأرجو أن  (1)(أكون أكثرىم تابعًا يوم القيامة البشر، وا 
 عما لفظ المعجزة فيو مهطمس اهطمحو العمماسأ وقد تباينت تعريفاتيم لوأ فعم  سبيؿ المثاؿ:

مجتمعين عن ىي عمر يعجز البشر متفرقين و  " عرؼ اإلمام الزرقاني المعجزة بقولو: (ٔ
اإلتيان بمثموأ عو ىو عمٌر خارؽ لمعادة خارج عن حدود ااسباب المعروفةأ يخمقو ا تعال  

تعريؼ اإلمام  أ والميحظ في(2)عم  يد من يدعي النبوةأ عند دعواه إياىا؛ شاىدًا عم  هدقو"
 الزرقاني عنو لم يشترط التحدي لممعجزة في تعريفو. 

لمعجزة بقولو: " المعجزة عمٌر خارؽ لمعادةأ مقرون بالتحديأ كما عرؼ اإلمام السيوطي ا (ٕ
سالم عن المعارضةأ وىي إما حسية عو عقميةأ ف كثر معجزات بني إسرا يؿ كانت حسية؛ 
لبيدتيمأ وقمة بهيرتيمأ وعكثر معجزات ىذه اامة عقمية؛ لفرط ذكا يمأ وكماؿ عفياميم؛ وان 

ت الدىر إل  يوم القيامةأ خهت بالمعجزات العقمية ىذه الشريعة لما كانت باقية عم  هفحا
 .(3)البها ر"  واالباقية؛ ليراىا ذو 

ؼ المعجزة بقولو: " المعجزة في االهطيح ىي ما يدؿ عما الدكتور فضؿ عباس فقد عري  (ٖ
أ عو ىي ت ييد ا مدعي النبوة بما يؤيد دعواه  تعال  لممدعي في دعواه الرسالةعم  تهديؽ ا

 (4) ".و المرسؿ إلييملتهديق

                                                           
إل  جميع الناس ونسخ الممػؿ بممتػوأ  مد هحيس مسمم: كتاب اإليمانأ باب وجوب اإليمان برسالة نبينا مح ((ٔ
 .ٕ٘ٔأ حٗٚص
 .ٖٚأ صٔمناىؿ العرفانأ ج ((ٕ
 .ٖأ ص ٗاإلتقان في عموم القرآنأ الحافظ جيؿ الدين عبد الرحمن السيوطيأ ج ((ٖ
 .ٕٔإعجاز القرآن الكريمأ د.فضؿ عباسأ ص( (ٗ
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عمر خارؽ لمعادةأ مقرون بالتحديأ مع عدم " وقد عريؼ عدد من العمماس المعجزة ب نيا:  (ٗ
 (ٔ) ".المعارضة من المرسؿ إلييم

 فالمعجزة حسب ىذا التعريؼ اشترطوا ليا ثيثة شروط: 
 حدوث عمر خارؽ لمعادة.  - ع
 تحدي الناس المعاهرين بيذا اامر الخارؽ.  - ب
 المعاهرين عن المعارضة.  عجز الناس - ت

وبإسقاط ىذه الشروط عم  معجزات اانبياسأ تخرج الكثير منياأ من ىذا المهطمس 
التسعأ تنطبؽ الشروط عم  معجزتين  -عميو السيم -ب ركانو الثيثةأ فمثًي: معجزات موس  

لسبعأ فقط منياأ وىما: العهاأ واليدأ حيث وقع بيما شرط التحديأ عما باقي المعجزات ا
أ في ينطبؽ عمييا شرط التحديأ اً عين ةمعجزة شؽ البحرأ وضرب العها؛ لتفجير اثنتي عشر ك

نما تتجم  حكم عديدة في ذلؾ منيا: زيادة يقين بني إسرا يؿ بنبوة موس   أ -عميو السيم –واا
جزاؿ النعم عمييم من عجؿ تعميؽ  إيمانيم با تعا  . (2) ل وحضيم عم  تنفيذ تعميمات التوراةأ واا

وىذا ما يركز عميو المؤيدون لقضية اإلعجاز العمميأ عال وىو عن ىذا الوجو من عوجو 
ثبات عن ىذا الدين  -تعال   -إعجاز القرآن تتجم  فيو ىذه الحكمةأ وىي تعميؽ اإليمان با واا

اتفؽ  حت  الوجو الذيأ بيا عنبيا و ىو الحؽأ وىي الحكمة من كافة المعجزات التي يؤيد ا 
عميو العمماس عنو وجو إعجاز القرآن الكريم المتمثؿ في بيانو ونظموأ ىو عيضًا ال يخرج عن 

 إطار ىذا اليدؼ.
لمجرد عنو ال ينطبؽ عميو شرط التحديأ فالكثير  أمكن رفض اإلعجاز العمميلذا ال يُ 

ن كان إدراج ورود اإلشارات العأ ال ينطبؽ عمييا ذلؾ تبينمن المعجزات كما  ممية في القرآن واا
ضمن مفيوم التحدي عيضًا ممكنًاأ وباب التحدي عن ي توا بمثؿ ىذه اآليات والحقا ؽأ  أالكريم

 مع عدم توفر اادوات المعينة عم  ذلؾ. 
في عهر افتقر إل  مثؿ ىذه اادواتأ وبالرغم من  فالقرآن الكريم ُعنِزؿ عم  محمد 

في زمن توفر اادوات  التي لم ولن تكتشؼ إال ذلؾ عشار إل  الكثير من الحقا ؽ العمميةأ
 المعينة عم  ذلؾ.

                                                           
 .ٙاإلعجاز العممي في القرآن الكريمأ د.عبد السيم الموحأ ص (1)
 .ٚٗ( ص ٚٔانظر: )مجمة اإلعجاز( (ٕ
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لذا فرفض بعض العمماس اعتبار ورود مثؿ ىذه اإلشارات العممية في القرآن الكريم من اإلعجاز 
أ القرآنيأ بحجة عدم توفر شرط التحدي بياأ وعنيا ال تخرج عن كونيا دليًي عم  هدؽ النبي

 فيو تضييؽ لوجوه اإلعجاز القرآني. وجو إعجاز القرآن الوحيدواعتبار الوجو البياني ىو 
أ ولكن الفرؽ الوحيد محمد عم  هحة ىذا الدينأ وهدؽ  إذن فكميا آيات ودال ؿ

ىو بكيفية وعسموب الخطاب بيذه اآلياتأ فكؿ لو وقتو وف توأ فمن الف ات من ناسبيا اآلية 
ية؛ انو ال يعقؿ توحيد الخطاب لكؿ الف ات مع البيانيةأ وعخرى ال يهمس معيا إال اآلية العمم

 عفياميا. اختيؼ
منيم إلعجاز القرآن عم  بيانو  إلعجاز عو التفسير العممي تضييؽٌ كما عن رفضيم ل

ىم بذلؾ نسوا عن أ جيدونوبدعوى عنو الجانب الذي تحدى بو العرب فيما كانوا يُ  ونظمو فقطأ
بؿ لمجن واإلنسأ وليس جميع اإلنس والجن يعرؼ  التحدي الذي اشترطوه لم يكن لمعرب فقطأ

 .(1) المغة العربية فضًي عن إجادتيا؛ لذا في يعقؿ عن ُيتَحدوا بما ال يعممونو
 : اشتراط شرط التحدي في المعجزة من خيؿ النقاط التالية ويرد الدكتور فضؿ عباس عم 

 -رسوؿ ا  محمدًا  أ وعنإن المقهود من التحدي إثبات عن القرآن من عند ا  (ٔ
ذا كانت الحقا ؽ العممية وغيرىاأ تدؿ عم  ىذا فذلؾ ىو اإلعجاز.  -تعال   واا
يحظ عن بعضيا كان خطابًا لمعرب وحدىمأ عما المرحمة إنو عند دراسة مراحؿ التحدي يُ   (ٕ

ااخيرة فيي لمناس جميعًاأ وبذلؾ فيي تختمؼ عن سابقاتيا من حيث المخاطب؛ انيم الناس 
ميعًاأ ومن حيث التنزؿ؛ انيا نزلت في المدينة المنورةأ وكذا من حيث ااسموبأ وال يخف  ج

عم  عحد الدقة المحكمة في علفاظ القرآنأ فيذا يدؿ عم  عن التحدي كان عامًا لمناس جميعًاأ 
 وال يعقؿ عن يتحدى الناس جميعًا بااسموب وحده. 

ن والتاريخ والتي لم تكن معروفة من قبؿأ من عبين ثم عليس إشارة القرآن الكريم لحقا ؽ الكو  (ٖ
عن إعجاز القرآن ليس خاهًا بعهر دون  دام ىناؾ اتفاؽ عم ما  اادلة عم  اإلعجاز؟

 عهرأ عو ببمد دون بمدأ عو ف ة دون ف ة.  
وسوره وآياتو ليست بقها د يقوليا الشاعر في  أوكذلؾ القرآن الكريم ليس ديوان شعر (ٗ

نما ىو كتاب ا تعال  عم  مر اازمان أية معينةظروؼ معينة وتقن وما دامت البشرية؛ لذا  أواا
 .(2) ال بد عن تكون فيو الجدة دا ما

                                                           
 )بتهرؼ(. ٔٚقضية اإلعجاز العمميأ د. زغموؿ النجارأ ص ((ٔ

 )بتهرؼ(. ٕٕٚأ ٕٔٚإعجاز القرآن الكريمأ د. فضؿ عباسأ ص( (ٕ
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ن لإلعجاز العممي؛ ان العموم الحديثة قد جاست بمثؿ الحقا ؽ يعما رفض المعارض
 التي عشار إلييا القرآنأ فيمكن الرد عم  ىذه الشبية بقوؿ اإلمام الزرقاني: 

ن القرآن الكريم في طريقة عرضو ومجي و بمثؿ ىذه اإلشاراتأ كان موفقًا كؿ التوفيؽ بؿ إ "
معجزًا عبير اإلعجاز؛ ان حديثو عن تمؾ الكونياتأ كان حديث العميم ب سرارىاأ الخبير 

عميةأ ال همة ليا بتمؾ العموم ومعارفياأ بؿ إن  ةوالذي جاس بيا ىو رجؿ عمي من عم أبدقا قيا
ف ني   أذه العموم لم تنش  إال بعد عيد النبوةأ وميبط الوحي بقرون فينا يكمن اإلعجازبعض ى

بكتاب جامع لتمؾ المعارؼأ إن لم يكن تمقاه من لدن حكيم عميم؟ وقد قاؿ  لرجٍؿ عمي كمحمد 
َواَل َتُخطُُّو ﴿ َوَما ُكنَت َتْتُمو ِمن َقْبِمِو ِمن ِكتَاٍب مقررَا ليذا اإلعجاز العممي:  -تعال  –ا 

ْرتَاَب اْلُمْبِطُموَن، َبْل ُىَو آَياٌت َبيَّْناٌت ِفي ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْمَم َوَما َيْجحَ  ُد ِبيَياِتَنا ِبَيِميِنَك ِإذًا الَّ
  (1) ".(ٜٗأ ٛٗ)العنكبوت: ِإالَّ الظَّاِلُموَن ﴾

 دي ىي مثمية النظم والبيان:الرد عم  الرعي السادس ب ن المثمية التي جاس بيا التح (ٙ
إن اعتبار المثمية التي جاس بيا التحدي ىي مثمية النظم والبيانأ فيو تضييؽ لرسالة 

جحاؼ كبير بفضمالعظيمالقرآن  إال  -ومع التسميم باإلعجاز البياني لمقرآن الكريم -؛ انو وأ واا
أ ومحتوى القرآن الكريم ىو والمحتوى عىم من اإلطار ألمحتوى عتبر إطاراً عن البيان والنظم يُ 

باإلضافة إل  ما جاس من أ والعبادةأ وااخيؽأ والمعاميت الدين بركا زه ااربعة: العقيدةأ
شارات كونيةأ فالتحدي وقع بالقرآن أقهص السابقين نباس بالغيب واا وليس فقط  أوما يحتويو أواا

 . (2) ببيانو
م  عمة عميةأ ليفيمو العرب في الهدر الرد عم  الرعي السابع ب ن القرآن الكريم نزؿ ع (ٚ

 :روفًا عند الذين نزؿ القرآن فييماآليات بما لم يكن مع تفسيرأ لذا ال يجوز اإلسيمااوؿ من 
وكؿ  أاالقرآن الكريم نزؿ لمبشرية إل  قيام الساعةأ عم  اختيؼ ثقافاتياأ ومعارفي ني إ

وجب  أعن إدراؾ وفيم بعض المعاني وينتفع مما يفيموأ فإذا عجز أيفيم منو ما يطيؽ عقؿٍ 
 ﴾َفاْسأَلوا َأْىَل الذّْْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال َتْعَمُمونَ  ﴿ ... عن يستعين ب ىؿ الذكر والباحثينأعميو 
( أ وكم من العمماس استنبط من آيات القرآن الكريم معاٍن وعحكامًا جديدة لم يعرفيا ٖٗ)النحؿ:

مقدار فيمو وثقافتو ومعرفتوأ لذا فكمما اتسعت مدارؾ السابقون؟ فالدارس لمقرآن ي خذ منو ب
دركو سواه من قبموأ كما عن استخدام وتنوعت معارفو وعموموأ عدرؾ من القرآن ما لم يُ  أاإلنسان

                                                           
 .ٕٙأ ص ٓٔمناىؿ العرفانأ الزرقانيأ م ((ٔ
 )بتهرؼ(. ٔٚقضية اإلعجاز العمميأ د. زغموؿ النجارأ  ص ((ٕ
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إنما ىو فعؿ من جنس  أالعموم الكونية في تجمية آيات القرآن الكريمأ وبيان نقاط اإلعجاز فييا
فيم يستخدمون عموم المغة العربية في بيان عوجو اإلعجاز فعؿ المُّغويين وعهحاب البيانأ 

زتوأ فمماذا جمعون عم  إجاالقرآنيأ وىذا ااسموب لم يكن موجودًا في عهر النبوةأ والعمماس يُ 
 (1)تسخير عموميم في إظيار إعجاز القرآن وال يجاز لعمماس الكونيات؟ُيجاز لعمماس المغة 

مفسرين الذين تعرضوا لت ويؿ آيات اإلشارات الكونية عن بعض ال: الرد عم  الرعي الثامن (ٛ
الواردة في القرآن الكريمأ قد عخط وا بتكمفيم في تفسير اآلياتأ بمحاولة التوفيؽ بين عفكارىم 

وتحميميا ما ال تحتمؿ  أوت وييتيمأ مع ما ورد باآلية من إشاراتأ عن طريؽ لي ععناؽ اآليات
 :من المعاني

وال يقدح في آيات  أؾ ال يعتبر ضمن المنيج العممي لمتفسيرعن ذلفالرد يتمخص في 
عد عن ونقص وبُ خط  القرآن الكريم؛ انو يبق  جيدًا بشريًا منسوبًا لهاحبوأ بما فيو من 

ن كان فؽ ىناؾ العديد من العمماس من و  وقع في ىذا الخط أ إال عني  المجتيدين بعض الكماؿأ واا
ال يستدعي ىذا الرفض  المجتيدين بعضرةأ فخط  في ىذا المجاؿأ وحقؽ انجازات وفي
كما عن خط  العديد من المفسرين سواس في استشيادىم  أوالتضييؽأ وال يقدح بالمنيج نفسو

وغير ذلؾ مما ال يقبمو العقؿ السميم ال يقدح في عمم  أعو تعهبيم لمذىب بعينو أباإلسرا يميات
عم   -عمم التفسير عند حدود جيود السابقين التفسير نفسوأ وال يعني عبدًا خطؤىم عن يتوقؼ 

فضميم وفضؿ ما قدموه لألمة اإلسيمية من تراث ديني وفكريأ في حدود ما توفر لدييم من 
 .(2) -معارؼ

 عون بالقول في اإلعجاز العممي:الفريق الثاني: الموسّْ 
 -جؿي وعي–حيث يقوم عهحاب ىذا الرعي بتبويب آيات الكونيات في كتاب ا 

وم البحتية والتطبيقيةأ ثم وتهنيفيا حسب مختمؼ التهنيفات المعروفة في مختمؼ مجاالت العم
وقد أ تطبيقية موجودة في القرآن الكريمة والعم  عن جميع حقا ؽ العموم البحت بالت كيد يمبعضزاد 

 :سبحانوبقولو استدلوا 
َجَناَحْيِو ِإالَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكم مَّا َفرَّْطَنا ِفي الِكتَاِب ِمن ﴿ َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي اأَلْرِض َواَل َطاِئٍر َيِطيُر بِ 

  (ٖٛ)اانعام:  َشْيٍء ُثمَّ ِإَلى َربِّْيْم ُيْحَشُروَن ﴾

                                                           
 .) بتهرؼ( ٕٔ-ٜٔأ صٖرضون لإلعجاز العمميأ كتاب اإلعجازمقاؿ: المعا ((ٔ

 .ٙٓٔأ ٘ٓٔانظر: )قضية اإلعجاز العممي( د. زغموؿ النجارأ ص ((ٕ
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ء ﴿ َوَيْوَم َنْبَعُث ِفي ُكلّْ ُأمٍَّة َشِييدًا َعَمْيِيم مّْْن َأنُفِسِيْم َوِجْئَنا ِبَك َشِييدًا َعَمى َىـُؤال: تعال  وقولو
 (ٜٛ)النحؿ: َوَنزَّْلَنا َعَمْيَك اْلِكتَاَب ِتْبَيانًا لُّْكلّْ َشْيٍء َوُىًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْمُمْسِمِميَن ﴾

وىذا اامر مرفوض لما فيو من تكمؼ واضس في تحميؿ اآليات ما ال تحتمؿأ ولي ععناقيا؛ 
باب الر يسة لتحفظ المتحفظين من ااس أإلثبات وجية نظر معينةأ ويعتبر ىذا الموقؼ الموسع

عم  عساس معطيات  -تعال  –من الخوض في تفسير اآليات الكونية الواردة في كتاب ا 
 . (1) العموم الكونية

   الفريق الثالث: المعتدلون:

عتػػػػػػػدلين فػػػػػػػي القػػػػػػػوؿ اإلمػػػػػػػام الػػػػػػػرازي مػػػػػػػن العممػػػػػػػاس القػػػػػػػدام  المُيعػػػػػػػد اإلمػػػػػػػام الغزالػػػػػػػي و 
ااسػػػػػػتاذ رضػػػػػػا و يم: الشػػػػػػيخ محمػػػػػػد رشػػػػػػيد مػػػػػػنلون المحػػػػػػدثون فعمػػػػػػا المعتػػػػػػدأ باإلعجػػػػػػاز العممػػػػػػي

  .(ٕ)الدكتور محمد عبد ا درازو  مهطف  هادؽ الرافعي
د. منهػػػػػور حسػػػػػب النبػػػػػيأ  مجيػػػػػد الزنػػػػػدانيأ د. زغمػػػػػوؿ النجػػػػػارأ: د.عبػػػػػد الينالمعاهػػػػػر ومػػػػػن 

د. كػػػػػارم غنػػػػػيمأ م. عبػػػػػد الػػػػػدا م كحيػػػػػؿأ م. خالػػػػػد فػػػػػا ؽ العبيػػػػػديأ د. مسػػػػػمم شػػػػػمتوتأ د. عبػػػػػد 
 باسط السيدأ د. عبد الجواد الهاويأ د. عحمد القاضي.ال

ويتميخص رعييم في ضرورة مدارسة اآليات الكونية الواردة في القرآن الكريمأ واالستفادة  
ظيار جوانب اإلعجاز فيياأ ت كيدًا إليمان  من كؿ عنواع المعارؼ المتاحة في تفسيرىاأ واا

لخطاب الدعوي الذي يناسبيمأ وبمغة العمم التي المؤمنينأ ودعوى منطقية لغير المسممينأ با
 .(3) يفيمونيا

مع الت كيد عم  عن ىذه الدراسة ال بد وعن تكون وفؽ منيج عممي مدروسأ وضوابط 
لتجنب الوقوع في خط  تحميؿ اآليات ما ال تحتمؿأ عو لي  ؛االلتزام بيا يجبعممية معروفةأ 

 أ عراده الباحث مسبقًا. ععناقيا؛ لتوافؽ رعيًا عو استنتاجًا محدداً 
 

 وىذه الضوابط مجممة في المحور التالي: 

 
                                                           

 .ٔٔٔ-ٜٓٔأ ص( د. زغموؿ النجارقضية اإلعجاز)انظر: ( (ٔ
 .ٕ٘ٙأ ٕٛ٘انظر: )إعجاز القرآن الكريم( د. فضؿ عباسأ ص ((ٕ
 )بتهرؼ(. ٕٔٔص أأ د. زغموؿ النجارقضية اإلعجاز ((ٖ
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  رابعًا: ضوابط  التعامل مع قضية اإلعجاز العممي:

 قبؿ الحديث عن عسس وضوابط التعامؿ مع قضية اإلعجاز العممي ىناؾ عهوؿ
 عامة ينبغي لمباحث في مجاؿ اإلعجاز العممي معرفتيا: وقواعد

 يشوبو وال خط  يعتريو ال الذي الشامؿ العمم ىو ا بيدي: " عمميقوؿ الميندس خالد الع (ٔ
أ فيذا المبدع عساسي يجب عن ( ٔ) لمخط  " ومعرض االزدياد يقبؿ محدود اإلنسان وعمم نقصأ

 يعيو الباحث في مجاؿ اإلعجاز العممي.

ىي " مية: العم فالحقيقة :الفرضية عو العممية والنظرية العممية الحقيقة بين فرؽ إن ىناؾ  (ٕ
لظاىرة حقيقة إثبات مثؿ طموع الشمس من الشرؽأ حيث عهبحت ىذه ا  التي ال تحتاج إل

عن ظاىرة  اً فيي تت لؼ من مفاىيم تشمؿ ممخه :العممية عما النظريةعممية وموضوع حقيقيأ 
ميحظة ويعبر عنيا بخواص محددة مع قوانين عمميةأ والتي تهؼ عو تعبر عن عيقة بين 

 (ٕ) ."ليذه المفاىيم المشاىدات
منيج الباحث في ااخذ بالحقيقة العممية والنظرية العممية؛ إلظيار جوانب اإلعجاز العممي عما 

 :فيتمثؿ بالنقاط التالية في اآليات الكونية عو تفسيرىا
 أواًل: الحقيقة العممية:

مع العمم  في ىذه القضية عن العمم الهحيس ال يمكن عن يتناقض مع النص الهريسأ ااهؿُ  - ع
نما  عن الحقيقة العممية إذا وهمت لمستوى الحقيقة الثابتةأ ال تتغير وال تبطؿ بمرور الزمنأ واا

 قرآني نص تتناقض و عن يمكن تزداد إيضاحًا مع ازدياد المعارؼ اإلنسانية؛ لذلؾ فيي ال
 هنعتو ىو ااهؿ فيو الخالؽأ والكون الداللةأ مع الت كيد عم  عن كيم ا  قطعي هريس
بداعو  .(ٖ) واا

إن بدا تناقض بين حقيقة عممية ثابتة ونص قرآنيأ في بد في ىذه الحالة من وجود خمؿ   - ب
 .(4) ماأ إما في هياغة الحقيقة العمميةأ عو في فيم النص القرآني

 ثانيًا: النظرية العممية:
 النقاط التالية:في منيج ااخذ بالنظريات العمميةأ  يتميخص

                                                           
 .ٙ٘المنظار اليندسيأ ص( (ٔ
 http://www.arab-eng.org/vb/tٕٕٕٕ٘ٙ.html ممتق  الميندسين العرب: (ٕ)

 .ٙٗإٔ٘أٙ٘انظر: )قضية اإلعجاز العممي( د. زغموؿ النجارأ ص( (ٖ
 ) بتهرؼ(. ٙ٘المرجع السابؽأ ص( (ٗ
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افؽ بين داللة قطعية النصأ وبين نظرية عمميةأ كان النص دليًي عم  هحة إذا وقع التو  - ع
 تمؾ النظريةأ وُيرتقي بيا إل  مقام الحقيقة. 

ذا وقع التعارضأ ُرفضت ىذه النظرية؛ ان العمم بالنقؿأ آكد من العمم بال  - ب عقؿأ فيو وحي واا
 .(1) عمماً  من الذي عحاط بكؿ شيس

ات قد ال تتوافؽ بعض جز ياتيا مع النص القرآنيأ ففي ىذه مع الت كيد عم  عن ىناؾ نظري
 الحالة ُيْؤَخذ منيا ما يتفؽ مع عقيدة اإلسيمأ وُيْتَرُؾ ما ال يتفؽ. 

وذلؾ كمو مع ضرورة الحذر الشديد عند الخوض  بمثؿ ىذه القضاياأ ومراعاة الدقة 
استنباط المعموماتأ والقفز إل  عن التسرع في  العممية في التفكير واالستنتاجأ فقد ني  ا 

والمعرفة اليقينيةأ وىذا من عساسيات وعهوؿ  أاستنتاجات ظنية غير مدعومة باادلة العممية
 .(2)المنيج العممي

عما ما يخص الغيبياتأ ومنيا الذات اإلليية وموعد الساعةأ في يجوز الخوض فييا؛ 
﴿ َيْسأَُلوَنَك َعِن السَّاَعِة  أ كما قاؿ سبحانو:انيا من اامور الغيبية التي ال يعمميا إال ا 

 ( ٗٗ-ٕٗ)النازعات:  ﴾ َأيَّاَن ُمْرَساَىا، ِفيَم َأْنَت ِمْن ِذْكرَاَىا، ِإَلىَٰ َربَّْك ُمْنَتَياَىا
وعم  ىذا فإن عم  الباحث في مجاؿ آيات خمؽ الكونأ عو عي من اامور الغيبيةأ عن يكون  

 بدع.عم  دراية تامة بيذا الم
عما ااهؿ الثالث الذي ينبغي عم  الباحث في مجاؿ اإلعجاز العممي معرفتو  ىو عنو  (ٖ
عم  الرغم من عن القرآن الكريم ليس كتاب عمومأ إال عنو جاس بوهؼ شامؿ عن العالم المادي و 

في هورة عهوؿ وجوامع من العمم الدقيؽ الهحيسأ وساؽ الكثير من الحقا ؽ العممية التي لم 
 .(3) إلييا إال بعد م ات السنين من تنزيمويتوهؿ 

القرآن الكريم ال تنتيي عجا بو وال َيْخَمُؽ عم  كثرة الريدأ وما يتوهؿ إليو عي باحث في  (ٗ
مجالو من فيم وتهورات لآية الكريمة في زماٍن ماأ حسب ما توفر لديو من معطيات 

تتسع داللتيا مع اتساع دا رة المعرفة ومعارؼأ ليس منتي  الفيمأ فاآليات الكونية في كتاب ا 

                                                           
عمػػػػوم اارض القرآنيػػػػة( د. عػػػػدنان الشػػػػريؼأ أ )مػػػػن ٙ٘انظػػػػر: )المنظػػػػار اليندسػػػػي( م. خالػػػػد العبيػػػػديأ ص( (ٔ
 .ٔٔص
انظػػػر: ) عسػػػس ومبػػػادئ البحػػػث العممػػػي فػػػي دراسػػػة اإلعجػػػاز العممػػػي لمقػػػرآن الكػػػريم( ع.د.عبػػػد الحػػػي حمػػػودة ( (ٕ

 .ٛٗأ )من اإلعجاز العممي في القرآن الكريم( ع.د.حسن عبو العينينأ ص ٕٛااعهرأ ص
 .ٚٔٔ  الدباغأ صانظر: )وجوه من اإلعجاز العممي( ع. مهطف( (ٖ
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في تكامؿ ال يعرؼ التضاد؛ حت  يظؿ القرآن مييمنًا عم  المعارؼ اإلنسانية ميما  أاإلنسانية
اتسعت دوا رىاأ وىذا من ععظم جوانب اإلعجاز في كتاب ا 

 (1). 
أ كؿ حسب ومن جانب آخرأ قد تتعدد عوجو اإلعجاز التي يراىا الباحثون في اآلية الواحدة

مجالوأ وىذا يدعو الباحث في ىذا المجاؿ إل  عدم التقميؿ من جيد عي مجتيدأ طالما عنو قد 
 التزم بضوابط البحث في قضية اإلعجاز العممي التي اتفؽ عمييا العمماس.

الباحث في مجاؿ اإلعجاز العممي قد تتكشؼ لو بعض ااخطاس في تفسير العمماس ااوا ؿ  (٘
 كيد ال َيعيبيمأ فقد اجتيدوا وبذلوا وعبدعواأ ولو عكمؿ المسممون اليوم ما بدسواأ لآياتأ وىذا بالت

لتغير الحاؿأ كما عنيم بشر ُيؤخذ من كيميم وُيردأ وعخطاؤىم تعزو إل  قمة ما توفر لدييم من 
معارؼ وعمومأ فما عم  الباحث إزاس ىذه ااخطاس إال إعادة النظر فيياأ واالجتياد في تفسيرىا 

 (2) م  الوجو الهحيس.ع
تقميد ضاوي عن ىذه القضية تحت عنوان: وقد تحديث العيمة الدكتور يوسؼ القر   

نقؿ عن قدام  عخذ ااقواؿ التي تُ  أااقواؿ بي بهيرة بقولو: " ومن دال ؿ القهور العممي
ون النظر مةأ من باب التقميد اهحابياأ مع ضعفيا وفسادىاأ دالمفسرينأ عم  عنيا قضايا مسمّ 

وىي عقواؿ  أعوؿ عميو من عدلة واعتبارات شرعية عو ُلغوية عو عقميةفيما َتستند إليوأ عو ت
وليس  أهحيحة النسبة إل  قا مييا من جية الرواية أ ولكنيا سقيمة عو مردودة من جية الدراية

ىذا بمستغرب ما دامت هادرة عن غير معهومأ فكؿ بشر يهيب ويخطئأ وىو معذور في 
ذا كان ابن عباس خط  وىو ترجمان  وأ بؿ م جور عجرًا واحدًا إذا كان بعد تحرٍّ واجتياد ... واا

قد ثبت عنو آراس في التفسير اعتبرىا جميور عمماس اامة ضعيفة وشاذةأ  –القرآنأ وحبر اامة 
 بن عباسأ ومناوخالفو فييا عامة الهحابةأ مثؿ عقوالو في المواريث ونحوىاأ فكيؼ بمن دون 

 (3) ". دون تيميذ تيميذه؟

يجب عم  الباحث وطالب العمم عن يجتنب الكبر والزىو فكؿ عمم ىو ُمحِهموأ ما كان لوال  (ٙ
َلْيِو ُأِنيُب﴾  :توفيؽ ا   .(ٛٛىود:)﴿...َوَما َتْوِفيِقي ِإالَّ ِبالمَِّو َعَمْيِو َتَوكَّْمُت َواِ 

ردت عن  تجمس في مجمس عمم مع كتاب اأ وفي ىذا يقوؿ ااستاذ عحمد حسن رضوان: " إذا ع
عي مع كيم ا ومع اأ فاخمع رداس العالمأ وتزين برداس العابدأ ورداس العابد خفيؼ مميس 

                                                           
 .ٖ٘أٗ٘انظر: )قضية اإلعجاز( د. زغموؿ النجارأ ص( (ٔ
 )بتهرؼ(.ٕٚاآليات الكونية في ضوس العمم الحديثأ د. منهور حسب النبيأ ص( (ٕ

 .ٖ٘ٙكيؼ نتعامؿ مع القرآن الكريمأ ص( (ٖ
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ذا س مت وماذا تريد عن تعمم؟ بالثقوب فإذا س مت من عنت؟أ قؿ: عنا عبد اأ  قؿ: ما ينعم ا واا
قؿ: لكي ععمؿ بوأ ولكي عنقؿ ما عممت ما استطعت  ؟ريد عن تعممبو عميأ فإذا س مت ولماذا ت

خيهؾ إل  من استطعتأ وقؿ: إن ذلؾ من عطاس ا ومن فضموأ وعم  ق در نيتؾ وقهدؾ واا
تأ يكون العطاسأ فيو يقاس بالهحيس فيمن عنت ولماذا تريد وىو يوزن بما تحتمؿأ وما فيما عجب

 (1) ".تتحمؿ في يكمؼ ا نفسًا إال وسعيا
من اآلية  عم  الباحث عدم الجزم بهحة ما توهؿ إليوأ عو عن َيقطع عن ُمراد ا  يجب (ٚ

كذا وكذا بغير دليؿ قوي يستند إليوأ وىذا مما تحدث عنو اإلمام الذىبي في معرض حديثو عن 
 (2) .اامور التي يجب عم  المفسر عن يتجنبيا في تفسيره

 يم والسنة النبوية في اتجاىين: تنحهر عبحاث اإلعجاز العممي في القرآن الكر  (ٛ
فيو تكون االكتشافات والحقا ؽ العممية معروفة مسبقًاأ وتطابؽ بعض ما ورد في  أواًل: المطابقة:

 القرآن الكريم عو السنة النبوية من حقا ؽ.
فيو تكون الحقا ؽ واالكتشافات العممية المرتبطة بموضوع اآلية مجيولة ولم  ثانيًا: التطبيق:

 بعد.كتشؼ تُ 
  ففي األول:

توضيس العيقة بين ىذه االكتشافات وبين الحقا ؽ الواردة في القرآن يكمن في دور الباحث 
 والسنة النبويةأ وىذا ااسموب يشمؿ معظم الدراسات والبحوث في ىذا المجاؿ.

  أما الثاني وىو التطبيق:
 عو في سنة المهطف   أفيتخذ فيو الباحث من اإلشارات العممية الواردة في كتاب ا 

منطمقات لدراسات عمميةأ ومرتكزات لبحوث تجريبية تقودىم إل  اكتشافات ميمةأ وىذا ااسموب 
ن لمحقا ؽ قرآن الكريم والسنة النبوية مهدريىو ااىم والمطموب؛ لما لو من دور في جعؿ ال
 .(3) يثلفيم اآلية عو الحد أالعمميةأ وعدم االنتظار إل  ما بعد ظيور الحقيقة

 وقد ذكر العمماس ضوابط تفهيمية في قضية التعامؿ مع اإلعجاز العمميأ عذكر عىميا:

                                                           
 .ٚٙأ صٙكتاب اإلعجاز  مقاؿ: من اإلعجاز إل  اإلنجازأ( (ٔ
 .ٖٕٛص أٔسرون( جانظر: )التفسير والمف( (ٕ
المشػػػكاةأ كتػػػاب غيػػػر دوري يهػػػدر عػػػن المجمػػػع العممػػػي لبحػػػوث القػػػرآن والسػػػنة بجميوريػػػة مهػػػر العربيػػػةأ  ((ٖ

 )بتهرؼ(. ٜع.د.كارم السيد غنيمأ ص
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أ وااللتزام بآداب المفسرأ وقواعد التفسير كما ُذكرت في كتب (ٔ)االلتزام بالقواعد السابقة (ٔ
برة مناىج المفسرينأ ومنيا: عال يخرج المفظ من الحقيقة إل  المجاز إال بقرينة كافيةأ وعن الع

بعموم المفظ ال بخهوص السببأ مع مراعاة السياؽ القرآني لآية دون اجتزاس النص؛ لما لداللة 
 (2).السياؽ من عىمية في فيم اآلية

مراعاة المعاني المُّغوية لأللفاظ الواردة في اآلية مناط البحثأ ومراعاة القواعد النحوية  (ٕ
 .(3) والبيغية وعساليب التعبير المختمفة

وفيم عموم القرآن المختمفة من ناسخ ومنسوخأ مطمؽ ومقيدأ خاص وعامأ ومحكم معرفة  (3
 (.4) ومتشابو؛ لما لمعرفة ىذه العموم من عىمية في فيم سياؽ اآلية

اإللمام بما ورد في اآليات من عسباب نزوؿأ مع االست ناس بالقراسات القرآنية الفاظ اآليةأ  (4
 (5) .إن ُوِجد

متعمقة بالموضوع الواحدأ وفيم داللة كؿ نص وربطو باآلخرأ مع جمع النهوص القرآنية ال (٘
جمع ااحاديث النبوية في موضوع النص القرآنيأ وعقواؿ الهحابة والتابعينأ ومعرفة عقواؿ 

 (6).المفسرين الواردة في كتب التفسير القديمة والمعاهرة
يرجع إليوأ مع عدم  عهيً أ و اً ال تابع اً أ واعتبار القرآن متبوعاحترام قدسية كيم ا  (ٙ

التكمؼ في بيان مراده سبحانو من اآليات؛ لتوافؽ فكرة عو رعيًا اقتنع بو الباحث مسبقًاأ وعراد 
ّي ععناؽ اآليات لتطويعيا لفكرتوأ عو تحميؿ ؿ اآلياتأ فما َيمبث عن ُيحاوؿ لإثباتو من خي

 (7).معناىا ما ال َيحتمؿأ وذلؾ يتناف  مع عهوؿ البحث العممي

                                                           
 .ٜٔص(أ التعامؿ مع قضية اإلعجاز العممي ضوابط ) انظر:  (1)

وعة اإلعجػػاز العممػػي فػػي القػػرآن والسػػنة(  أ )موسػػٓ٘انظػػر: )قضػػية اإلعجػػاز العممػػي( د. زغمػػوؿ النجػػارأ ص( (ٕ
 .ٚ٘أ )المنظار اليندسي( م. خالد فا ؽ العبيديأ صٕٚد. محمد راتب النابمسيأ ص

أ )قضػػية اإلعجػػاز العممػػي( د. زغمػػوؿ النجػػارأ ٕٚانظػػر: )موسػػوعة اإلعجػػاز العممػػي فػػي القػػرآن والسػػنة( ص( (ٖ
 .ٜٗص
 )بتهرؼ(. ٜٗقضية اإلعجاز العمميأ د. زغموؿ النجارأ ص( (ٗ

 )بتهرؼ(. ٚ٘المنظار اليندسيأ م. خالد فا ؽ العبيديأ ص( (٘

أ )المنظار اليندسي( م. خالد فا ؽ العبيديأ ٜٗانظر: )قضية اإلعجاز العممي( د. زغموؿ النجارأ ص( (ٙ
 .ٚ٘ص
وؿ أ )قضية اإلعجاز العممي( د. زغمٕٙ٘انظر: )كيؼ نتعامؿ مع القرآن الكريم( د.يوسؼ القرضاويأ ص( (ٚ

 .ٓ٘النجار ص
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البحث في مجاؿ اإلعجاز العممي َييدؼ إل  المطابقة بين ما يدؿ عميو النصأ مع الحقيقة  (ٚ
العممية؛ لبيان وجو اإلعجاز في اآلية الكريمةأ لذا فسرد الحقا ؽ العممية يكون في سياؽ ىذا 

 .(1) مع مراعاة التدرج في سردىاأ دون الدخوؿ في تفاهيؿ عممية دقيقة ال تخدم السياؽ اليدؼأ

ضرورة مراعاة التخههية في عبحاث اإلعجاز العمميأ خاهة وعن الباحث في ىذا  (ٛ
المجاؿ َتْعِرُض في طريقو إشارات عديدة من العموم المختمفة من فمؾ وطب في اآلية الواحدةأ 

طبيعة القرآن الكريم إيراد العديد من الحقا ؽ المتتابعةأ وفي نفس الوقت غير مرتبطة  فمن
ذا فالواجب عم  الباحث التحقيؽ العممي لكؿ قضيةأ وعرضيا عم  ذوي ببعضيا البعض؛ ل

 .(2) االختهاص كؿ في مجالو
 
 

 
 

                                                           
أ )مقاؿ: الظواىر الجغرافية بين اآليات القرآنية ٓ٘انظر: )قضية اإلعجاز العممي( د. زغموؿ النجارأ ص( (ٔ

 .ٕٗ(أ صٖوالنظريات العممية( د.حسني حمدان الدسوقي حمامةأ )كتاب اإلعجاز 
 )بتهرؼ(. ٕ٘أٖ٘د. زغموؿ النجارأ ص قضية اإلعجاز العمميأ ( (ٕ
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 لفصل األولا
 آيات بداية الكون واإلعجاز العممي فييا

 
 وفيو عربعة مباحث:

 
 ث األول: الكون بين الفتق والرتقالمبح 
  الثاني : اتساع الكون وتمددهالمبحث 
  الكونالمبحث الثالث: دخانية 
 المبحث الرابع: أيام خمق الكون 
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 لفصل األولا
 آيات بداية الكون واإلعجاز العممي فييا

التعرؼ عم  الكون وعسرارهأ وكيؼ نش ؟ إال عن  أمنذ قديم الزمان اإلنسانحاوؿ 
مثؿ: عن اارض  محاوالتو كانت تبوس بالفشؿ؛ الهطداميا: إما بخرافات سادت في ذلؾ الزمانأ

عو بنهوص من التوراة  ثبت السقؼأ وغيرىا الكثيرأوالنجوم مسامير تُ  أياوالسماس سقفُ مستوية 
 .تتناقض مع افتراضاتيم ونظرياتيم أواإلنجيؿ

الهريحة فيو لمبحث والتفكر في نش ة الكون  عما وبعد نزوؿ القرآن الكريم ودعوة ا 
( اجتيد عمماس ٕٓ)العنكبوت: ﴾َكْيَف َبَدَأ اْلَخْمقَ ُقْل ِسيُروا ِفي اأْلَْرِض َفانُظُروا  ﴿بقولو سبحانو: 

شاراتو إل  خمؽ الكونأ وتمددهأ وف  وتؽ السماوات السبعأ ودحالمسممين في تفسير آياتو واا
وغيرىا الكثير من اآليات والحقا ؽ  -كما كان المعتقد السا د -ثبات عدم استوا ياأ اا اارض و 

سبحانو كمنارات م تكن معروفة في زمان نزولياأ وضعيا التي حديث بيا القرآن الكريمأ والتي ل
 والمتفكرين عم  فيم عسرار الكون. ين المجتيدينُتع

مع قهور الوسا ؿ والعموم المتاحةأ لم تتعد آراس المفسرين عن كونيا اجتيادات  ولكن
 في إطار الفيم البشريأ الُمَقيد بما يتوفر لديو من عموم وتقنيات تعينو عميو.

العديد من لإلنسان  فتأ تكشي خاهة في عمم الفمؾ والفضاسطور العموم وبعد ت
أ ن خيؿ النظريات والفروض العمميةالمشاىدات واادلة حوؿ بداية الكونأ فبدع في هياغتيا م

من خيؿ اآلثار التي ظيرت جميًا عبر عمميات الرهد الفمكي  عثبتيا العممالنظريات بعض ىذه 
 .المتطورة اجرام السماس

اآليات القرآنية الواردة في مراحؿ خمؽ الكون وبدايتوأ  ستعرضالباحثة في ىذا الفهؿ 
قسمتيا  ةمواضع ر يسة ىذه المراحؿ في ثيث بتة عمميًا إل  اآلنأ وقد ورد ذكرثْ المُ  والدراسات

 ىي قولو تعال :  الباحثة إل  ثيثة مباحث واآليات
السََّماَواِت َواأْلَْرَض َكاَنتَا َرْتقًا َفَفَتْقَناُىَما َوَجَعْمَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ  َأَوَلْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ  ﴿ (ٔ

 (ٖٓ)اانبياس: ﴾َشْيٍء َحيّٓ َأَفاَل ُيْؤِمُنوَن 
نَّا َلُموِسُعوَن  ﴿ (ٕ  (ٚٗ)الذاريات: ﴾َوالسََّماء َبَنْيَناَىا ِبَأْيٍد َواِ 
ُدَخاٌن َفَقاَل َلَيا َوِلْْلَْرِض ِاْئِتَيا َطْوعًا َأْو َكْرىًا َقاَلتَا َأَتْيَنا  ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماء َوِىيَ  ﴿ (ٖ

 (ٔٔ)فهمت: ﴾َطاِئِعيَن 
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 باإلضافة إل  المبحث ااخير وىو عيام خمؽ الكونأ وآراس العمماس في طبيعتيا.
ثبات سبقو لكؿ اإثبات ذِ  أعرضال اىدؼ ىذ لعموم كر القرآن الكريم ليذه الحقا ؽأ بؿ واا

 ر بيا عن عهمو.الكونية في سرده آللية نش ة الكونأ ودقة مهطمحاتو التي عبي 
النتيجة مسبقًاأ فالقرآن الكريم بالنسبة لممسممين ىو  معموم ذلؾمع قناعة الباحثة عن 

وفؽ ما توفر من  اآليات محاولة لفيم إذن ىيحؽأ وىو كيم خالؽ ىذا الكون ومبدعوأ 
عقهد بيان اإلعجاز العممي  –لمثؿ ىذا ااسموب  فة إل  اليدؼ ااساسثبتةأ باإلضام دراسات

نكر رسالة اإلسيم العظيمأ عو ي أنكر وجود ا وىو كونو هفعة لكؿ من يُ  -في اآليات
 .النبي محمد  وهدؽ

ن  -سبحانو – يأ فإن عهبت فبتوفيقو ومنِّو عميعن يعينني ويوفقن سا مة المول   واا
 والشيطان.عخط ت فمن نفسي 
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 المبحث األول: الكون بين الفتق والرتق
 جاس ذكر عهؿ السماوات واارض في القرآن الكريم في قولو تعال :

ِت ُروا َأنَّ َأَوَلْم َيَر الَِّذيَن َكفَ  ﴿ وََٰ ْمَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َواأْلَْرَض َكاَنتَا َرْتقًا َفَفَتْقَناُىَما َوَجعَ  ٱلسَّمََٰ
 (ٖٓ)اانبياس: ﴾َحيّٓ َأَفاَل ُيْؤِمُنوَن 

مهدر رتقو: إذا سدهأ بمعن  الضم وااللتحامأ وىو  الوارد في اآلية القرآنية الرتؽو 
عي كانتا شي ًا واحدًا  :﴾َكاَنتَا َرْتقاً ﴿وقولو تعال :  أاالتهاؿ والتيهؽ بين عجزاس الشيس

 .(ٔ) يما ثقبممتهقتين ليس في
االنفهاؿ والتباعد بين ااجزاس والفهؿ بين الشي ين  أ معناهضد الرتؽيو ف :الفتؽعميا 

 أففهمناىما وشققناىما وهدعناىما وفرجناىماعي:  ﴾َفَفَتْقَناُىَما﴿وقولو سبحانو:  أالمتهمين
 (ٕ).فهمنا السماس عن اارض فرفعنا السماسأ وعبقينا اارض مكانيا والمراد:

 :د اختمؼ المفسرون في معن  الرتؽ والفتؽ الوارد في اآلية الكريمة عم  النحو التاليوق

كانت السماس رتقًا ال تمطرأ واارض رتقًا ال تنبتأ ففتؽ السماس بالمطر ف مطرتأ وفتؽ  (ٔ
حيث قاؿ:   -رضي ا عنو –اارض فتشققت وعنبتتأ وقد ورد ىذا الرعي عن ابن عباس 

ال تمطرأ وكانت اارض رتقًا ال تنبت فمما خمؽ لألرض عىًي فتؽ ىذه  كانت السماوات رتقاً 
 .بالمطرأ وفتؽ ىذه بالنبات

 (ٖ) .وعنو عيضًا: كانتا ممتهقتين أ فرفع السماس ووضع اارض
عن الميؿ كان قبؿ النيارأ :  ﴿َفَفَتْقَناُىَما﴾وقد ذكر الطبري رعيًا آخرًا في تفسير قولو تعال :  (ٕ

﴿َكاَنتَا وعورد ىذا القوؿ عن ابن عباسأ حيث قاؿ: خمؽ الميؿ قبؿ النيارأ ثم قاؿ: ففتؽ النيارأ 
 .(ٗ) َرْتقًا َفَفَتْقَناُىَما﴾

                                                           
الطبػريأ ع البيان عن ت ويػؿ آي القػرآن( محمػد بػن جريػر بػن يزيػد بػن كثيػر بػن غالػب عبػو جعفػر جامانظر: )( (ٔ
أ )ااسػػػاس فػػػي  ٘ٙٙأ صٗج عبػػػو السػػػعودأ أ )إرشػػػاد العقػػػؿ السػػػميم إلػػػ  مزايػػػا الكتػػػاب الكػػػريم( ٕٔأ صٓٔم

 .ٕٖ٘ٗ أٖٔ٘ٗأ صٚجالتفسير( سعيد حويأ 
أ )عضػواس  ٚٛأ ٙٛأ صٕجا بػن عحمػد بػن محمػود النسػفيأ  انظر: )مػدارؾ التنزيػؿ وحقػا ؽ الت ويػؿ( عبػد( (ٕ

 ٕٚٙٗأ صٓٔجأ )محاسن الت ويؿ( القاسميأ  ٖٙ٘ص أٗجالبيان( 

أ ٚٛأ ٙٛأ صٕجالنسػػفيأ أ )مػػدارؾ التنزيػػؿ وحقػػا ؽ الت ويػػؿ( ٕٔأصٓٔمالطبػػريأ انظػػر: )جػػامع البيػػان( ( (ٖ
 .ٖٗ٘ٗأ ٕٖ٘ٗأ ٖٔ٘ٗأ صٚسعيد حوىأ ج)ااساس في التفسير( 

 .)بتهرؼ يسير( ٕٔأ صٓٔأ ججامع البيان ((ٗ
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وجعميا سبع سماواتأ وكذلؾ اارض  مرتتقة طبقة واحدة ففتقيا ا  كانت السماوات إن (ٖ
 (ٔ).كانت مرتتقة طبقة واحدة ففتقيا وجعميا سبع عرضين

 قولو تعال : " :حيث قاؿه يؤيد (ٕ)نقؿ قواًل لمجاىدحيث  أيضًا اإلمام الطبريوذكر ىذا الرعي ع
فتقيّن سبع سموات بعضين فوؽ بعضأ وسبع عرضين بعضيّن تحت عي:  ﴾َرْتقًا َفَفَتْقَناُىَما﴿

 (ٖ) ".بعض
 أهأ واارض رتقًا عم  حدهعن تكون كؿ سماس رتقًا عم  حدوذكر ابن عاشور احتماؿ  (ٗ

  (ٗ) .﴿َرْتقًا َفَفَتْقَناُىَما﴾ؿ في قولو تعال : وكذلؾ االحتما

 .(٘) وبالفتؽ اإليجاد أحتمؿ عن يراد بالرتؽ العدميُ  (٘
 .(ٙ) يحتمؿ عن يراد بالرتؽ الظممة وبالفتؽ النورو  (ٙ
 .(ٚ) د الموجودات حين كانت مادة واحدةاتحا عو ىو (ٚ

كيفية بداية الكونأ تتحدث عن  دراساتىناؾ عدة يتبين عن  أوبالنظر في العموم الكونية
 ستحاوؿ الباحثة عرض عىمياأ ومن ثم ترجيس عقربيا إل  مفيوم اآلية الكريمة.

 االنفجار العظيم: "Big Bung"النظرية األولى: 
تفترض ىذه النظرية عن كؿ موجودات الكون من مجراتأ وغازاتأ وسحب الغبار 

أ ثم شديدة الكثافة ة مركزيةالكونيأ كانت مندمجة معًا في الماضي السحيؽ عم  ىي ة كتم
وبدسوا في افتراض عشيؤىا في كؿ اتجاه في الفراغأ  وتطايرت أانفجرت ىذه الكتمة فج ة

أ حيث انتقمت الحرارة الناتجة عنو إل  سحابة الدخان الدقا ؽ ااول  بعد االنفجارااحداث ب
 أوىي الييدروجين أاتعبسط عنواع الذر  الناتجأ وسمحت بعدة تفاعيت نووية عديت إل  تكون

                                                                                                                                                                     
 

 .ٚٛأ ٙٛأ صٕجالنسفيأ ( مدارؾ التنزيؿ وحقا ؽ الت ويؿانظر: )( (ٔ
قػػاؿ الػػذىبي: شػػيخ  أىػػو مجاىػػد بػػن جبػػر عبػػو الحجػػاج المكػػي مػػول  بنػػي مخػػزوم تػػابعي مفّسػػر مػػن عىػػؿ مكػػة (ٕ)

فػػي الكوفػػة وقيػػؿ عنػػو مػػات وىػػو سػػتقر وا أالقػػراس والمفسػػرين عخػػذ التفسػػير عػػن ابػػن عبػػاس قػػرعه عميػػو ثػػيث مػػرات
 .ٕٛٚأ ص٘انظر: )ااعيم(أ الزركميأ ج .ساجد

 .ٕٔص أٓٔجامع البيانأ ج( (ٖ
 .ٖ٘أ صٛأ جالتحرير والتنوير( (ٗ
 .ٕٖٓٚأ صٜقرآن العظيم( د. عبد ا شحاتوأ جأ ) تفسير ال ٘٘أ صٛجانظر: ) التحرير والتنوير( ( (٘
 .٘٘أ ص ٛج أالتحرير والتنويرأ ابن عاشور( (ٙ
 .٘٘أ ص ٛج المرجع السابؽأ( (ٚ
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ومن ثم تحولت ذرات ع المادة التي ظيرت في ىذا الكونأ عوؿ عنوا -حسب فرضيم-عد الذي يُ 
وبذلؾ تكونت المادة ااولية ااساسية التي تكون منيا لييدروجين إل  ذرات غاز الييميومأ ا

 (ٔ).تشارًا اليوموىما عكثر العناهر الكيميا ية ان أوىي عنهري الييدروجين والييميوم أالكون
أ عطمؽ عمييا اسم سسة ناسا اامريكية مركبة فضا يةعرسمت مؤ  مٜٜٛٔوفي سنة 
عثرية عشعة  ثبتت وجود فأ زة فا قة الحساسيةد ب جيوِّ وزُ  -كوب –اإلشعاعية  مستكشؼ الخمفية

ن عممية االنفجار العظيمأ وكان ىذا االكتشاؼ التفسير المنطقي لسبب اازيز متبقية م
هدى لعممية االنفجار الكبيرأ وقد قامت  وىو بمثابةسمكي المنتظم الذي يعج بو الكونأ الي

الذي نتج عن  أىذه المركبة الفضا ية بإرساؿ مييين الهور إل  اارض عن بقايا الدخان ااوؿ
وهؿ وبذلؾ تعممية االنفجار العظيم عم  مسافة تقدر بعشرة مميارات من السنين الضو يةأ 

بيا إل  مقام الحقيقة  فارتقوا الدليؿ المادي الممموس لدعم نظرية االنفجار العظيمأل  العمماس إ
عمماس الفمؾ والفيزياس الفمكية إل  االعتقاد دفع بالغالبية الساحقة من مما أ ةالمؤكدشبو 

 (ٕ).بهحتيا
 النظرية الثانية: نظرية الحالة الثابتة:

عن  كماوفي كؿ زمانأ  أؿ موضع فيووتفترض ىذه النظرية عن الكون متجانس في ك
في توزيع المادة في الفضاسأ وكثافة المادة في وحدة الحجوم في ىذا الكون  ىناؾ تناسقًا تاماً 

والكون في حالة خمؽ مستمر لممادة في الفضاس الواقع الدوامأ وال تتغير بمرور الزمنأ  ثابتة عم 
ن بعضياأ ال ييحظ ىذا التباعد لتخمؽ نو إذا تباعدت ىذه المجرات عإبحيث  أبين المجرات
ثم  أومجرة جديدة بينيماأ وعوؿ ما يظير منيا يكون عم  ىي ة ذرات ىيدروجين أمادة جديدة

وما بيا من نجوم  أمما يؤدي إل  تكون المجراتأ يتكون منيا بعد ذلؾ العناهر ااثقؿ منيا
وال تتغير عبدًاأ ويبدو  أعم  الدوام بعد زمن طويؿأ وبالتالي كثافة المادة في الكون تبق  ثابتة

 (ٖ) .الكون في حالة ثابتة ال تتغير
من خيؿ استعراض عىم نظريتين لمعمم الحديث في آلية بداية الكونأ ييحظ عن نظرية 

ن ىذه النظرية تفترض وجود كتمة مركزية إىي ااقرب إل  مفيوم اآليةأ حيث االنفجار العظيم 

                                                           
أ )السػماس فػي ٚٙٔأ ٘ٙٔأ ٗٙٔانظر: )الكون في فكر اإلنسان قػديمًا وحػديثًا( د. عحمػد مػدحت إسػيمأ ص( (ٔ

 .ٔٓٔالقرآن الكريم( د. زغموؿ النجارأ ص
 .)بتهرؼ يسير( ٖٓٔأ ٕٓٔ د. زغموؿ النجارأ السماسأ( (ٕ
.ٕٙٔأ ٔٙٔن قديمًا وحديثًا( د. عحمد مدحت إسيمأ صانظر: )الكون في فكر اإلنسا( (ٖ
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ىذا ىو مفيوم و  –كانت مندمجة معًا  "Cosmic Egg"ا عسموىا واحدة عو بيضة كونيةأ  كم
ن الرتؽ في المغة بمعن  التيحم والتيهؽ أ ثم إحيث  ﴾َكاَنتَا َرْتقاً ﴿الرتؽ في قولو تعال : 

وتطايرت عشيؤىا في كؿ اتجاهأ وىو مفيوم الفتؽ في اآلية الكريمة  أانفجرت ىذه الكتمة
  .﴾َفَفَتْقَناُىَما﴿

حقيقة فتؽ الكون بعد يممس الدقة والروعة في التعبير عن  أفي اآلية الكريمةوالمت مؿ 
وهياغة معجزةأ حيث يفيم  أمعِجز في إجماؿٍ  أعامٓٓٗٔأ وقد جاس بيا منذ عكثر من الرتؽ

ترؾ المجاؿ مع عىؿ كؿ عهر معن  من المعاني تتناسب مع المستوى العممي المتوفر لدييمأ 
ليجتيدوا وينظروا ويت مموا في بديع خمقوأ وىذا اإلعجاز غير  ؛مفكرينواسعًا لجيود العمماس وال

 أفيو ةلذا فكؿ حرؼ وكمم أخالؽ ىذا الكون ومبدعو مستغربأ فالقرآن الكريم كيم ا 
عما النظريات العممية فالميحظ حداثتياأ فنظرية االنفجار العظيم التي أ حقيقة مطمقة مسمم بيا
 .مم تت كد إال منذ فترة وجيزةأ فقة من عمماس الفمؾ والفيزياس الفمكيةعكدتيا الغالبية الساح

شعاع م بقايا عثرية إلٜٗٙٔعام  حيث اكتشؼ العالمان "عرنوبنزياس وروبرت ويمسون"
وجود تمؾ  أعثبتت مركبة فضا ية تابعة لمؤسسة ناسا اامريكية مٜٜٛٔكونيأ وفي عام حراري 

 (ٔ) .العظيم عن عممية االنفجار الناتجةااشعة ااثرية المتبقية 
من المعروؼ عّن عي انفجار ينتج عنو بعثرة لممادة في كؿ اتجاه دون نظام عو انسجام و 

بين مادتو ااهمية وما هارت عميو شظاياه المتناثرة بعد االنفجارأ لكن ما حدث حسب نظرية 
ة والنظام واالنضباط بين االنفجار العظيم كان العكس تمامًاأ إذ كان االنفجار غاية في الدق

 مكوناتو.
عحد عمماس التبشير سابقًاأ العالم الكندي جاري مولرأ قد عسمم بعد عن  ومن الجدير بالذكر عن
 (ٕ).بيرتو آية الفتؽ والرتؽ

ىي نظرية االنفجار  أعن النظرية ااكثر موافقة لداللة معاني اآلية وفي رعي الباحثة
عن ىذا ليس منتي  الفيم لآيةأ  مع الت كيدية الفتؽ بعد الرتؽأ العظيمأ عو ما يمكن تسميتيا نظر 

بداعاتيم. أوكما ىو ااهؿ  يبق  الباب مفتوحًا الجتيادات العمماس واا

                                                           
 .ٖٓٔأ ٕٓٔأ صد. زغموؿ النجار انظر: )السماس(( (ٔ
 )بتهرؼ(. ٜٚمن آيات ا في عرضو وسماهأ ع.د. حيدر سميم عنانأ ص( (ٕ
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في جز ية من  ميممع إضافة ميحظة عن نظرية االنفجار العظيم عمييا م خذ  
بعد االنفجار ىو  جز ياتيا عال وىو: " افتراضيا عن العنهر الوحيد الذي كان موجوداً 

في حين عن اآلية القرآنية تدلؿ هراحة عم  وجود الماس قبؿ الخمؽأ وذلؾ في قولو  أالييدروجين
في  ىو العنهر ااساسوتممس عيضًا إل  عنو  (ٚ: ىود) ﴾ اْلَماءِ  َعَمى َعْرُشوُ  َوَكانَ ﴿: سبحانو
 َوَجَعْمَنا﴿ :سبحانو والرتؽ بقولو الجزس الخاص بالفتؽ  ع ابِ تْ إذ يُ  أوليس الييدروجين أالخمؽ
اإليجاد لكؿ وك نما منطوؽ اآلية عنو بعد الفتؽ والرتؽ كان  (ٖٓ: اانبياس) ﴾َشْيءٍ  ُكلَّ  اْلَماءِ  ِمنَ 

 .(ٔ) عال وىو الماس" شي من العنهر ااساس
 لم تتحدث عنو نظرية االنفجار العظيم عو عي نظرية عخرى.ما وىذا  

 .وععمم ىذا وا تعال  ععم 

                                                           
والدراسات  أ مركز اإلعجاز العممي لمبحوثد. عحمد المزين  بعنوان: الفتؽ والرتؽ في القرآن الكريمأ محاضرة( (ٔ
 . ٕٔٔٓ/ٖفمسطينأ  –
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 المبحث الثاني: اتساع الكون وتمدده
ث ا سبحانو وتعال  عن حقيقة اتساع الكون وتمددهأ وذلؾ في قولو تعال : تحدي 

نَّا َلُموِسُعونَ ﴿  (ٚٗ)الذاريات: ﴾َوالسََّماء َبَنْيَناَىا ِبَأْيٍد َواِ 
 َوَأيَّْدَناهُ ﴿ : اايدأ واآلد في لغة العرب بمعن  قوةأ ورجؿ عيد قويأ ومنو قولو تعالو 

 . (ٔ) والمعن : والسماس بنيناىا بقوة أعي قويناه بو :﴾اْلُقُدس ِبُروحِ 
نَّا َلُموِسُعوَن﴾ لقادرون من الوسع بمعن  الطاقةأ والموسع القادر عم  عي:  :﴿َواِ 
 .(ٕ) عو ما بينيا وبين اارض عو الرزؽ أاإلنفاؽأ عو لموسعون السماس

نَّا َلُموِسُعوَن﴾قواؿ العمماس في قولو تعال : وقد جمع اإلمام القرطبي ع  :﴿َواِ 
نَّا َلُموِسُعوَن﴾ :عن ابن عباسف -  .لقادرون عي: ﴿َواِ 
نا لذو سعة -  نريده. شيسوبخمقيا وخمؽ غيرىا ال يضيؽ عمينا  أوقيؿ: عي واا
نا لموسعون الرزؽ بالمطر. -  وقيؿ: عي واا
 .(ٖٕٙ: البقرة) ﴾َقَدُرهُ  اْلُموِسعِ  َعَمى﴿ عغنيناكم؛ دليمو:يؿ وق -
 .ذو سعة عم  خمقناوقيؿ عي:  -
 : جعمنا بينيما وبين اارض سعة.وىناؾ من قاؿ -
نَّا عي هار ذا سعة وغن أ ومنو قولو تعال :  :وعوسع الرجؿ - ﴿َوالسََّماء َبَنْيَناَىا ِبَأْيٍد َواِ 

 (ٖ) .عي عغنياس قادرون َلُموِسُعوَن﴾
نَّا َلُموِسُعوَن﴾ : ر قولو تعالعما ااستاذ سعيد حوى فقد فسي  بقولو: " عي لموسعون : ﴿َواِ 

 (ٗ) ".ىذه السماس بإهرار فيي دا مًا في توسعأ عو قد جعمناىا واسعة
نا لذو ةنا السماس بقوة ومقدر يلقد بن" وعضاؼ الدكتور وىبو الزحيمي في تفسيره:  ة قدر  واأ واا

 يمسنا تعب فقولو: وسعة عم  خمقيا وخمؽ غيرىاأ فنحن قادرونأ ال نعجز عن ذلؾأ وال
 . (٘) " )لموسعون( نوسع ااشياس قوة وقدرة

                                                           
 .)بتهرؼ يسير( ٜٙٙأ صٚالشنقيطيأ ج عضواس البيانأ( (ٔ
 .ٕٚٓأ صٙعبو السعودأ ج إرشاد العقؿ السميمأ( (ٕ
 .)بتهرؼ يسير( ٓٗأ صٚٔأ جٜمالجامع احكام القرآنأ ( (ٖ
 . ٕٕ٘٘أ صٓٔمااساس في التفسيرأ ( (ٗ
 .ٕٛٓ٘أ ص أٖج التفسير الوسيطأ د. وىبة الزحيميأ( (٘
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ل  مطمع العقد الثاني من القرن العشرينو -ومن الميحظ عنو    دكان االعتقاد السا -اا
وعم  رعسيم عالم فمؾ روسي  أفريؽ من العمماس قاؿ بياثبات الكون وعدم تغيرهأ وىي نظرية 

تنص عم  عن الكون لم يزؿ منذ اازؿ  أالكون الثابتسميت بنظرية و "فورنتزوؼ فيميافينوؼ" 
وتعميم معتقداتيم اإللحادية التي ترتكز عم   ألنفي الخمؽ منيم ىو نفسو لم يتغيرأ في محاولة

 (ٔ).أ وعزلية المادةتعال  إنكار وجود ا
لو في بد  أان ما لو بداية فإثبات بداية الكونأ يقتضي بالضرورة إثبات وجود ا 

من الجرم االبتدا ي ذو  وال يمكن عن يكون قد بدع بنفسوأ كما عن إثبات بداية الكوندئأ بْ من مُ 
الطاقة اليا مةأ والذي نتج عنيا توسع وتمدد ىذا الكونأ يستمزم إثبات عن تهؿ ىذه الطاقة إل  

ش عم  نقطة النيايةأ فيتوقؼ الكون عن التمددأ ويهؿ إل  النتيجة الحتميةأ عال وىي االنكما
جميع  ذلؾ ثبتأ وىذا يستمزم وجود نياية لمخمؽأ عي يوم بعث كما تُ -بمعن  نيايتو -نفسو 

ول  الميحظات العممية بعد نظرية الكون عُ أ وىذا ما ال يؤمن بو الممحدونأ و الشرا ع السماوية
عن تبين لو عن المجرات تتباعد  مٕٜٔٔدع  "سييفر"أ ففي عام كانت لعاِلم فمؾ يُ  أالثابت
بهورة متزايدةأ وبدع الفمكيون في مناقشة داللة ذلؾأ وىؿ يمكن عن يشير إل   ة درب التبانةمجر 

مجرة قام  عربعين عاِلم نفسو من إثبات تحرؾن التمكي  مإٜٔ٘ٔوبحموؿ عام  ؟أتمدد الكون المدرؾ
 (ٕ) .وعن بعضيا البعض أدرب التبانة ا بسرعات فا قة متباعدة عن مجرةبرهدى

من  ىبؿ حيث تمكن"  أوىبؿ نظرية توسع الكون ىمسنعكد العالمان  مٜٕٜٔ وفي عام
الوهوؿ إل  االستنتاج الفمكي الدقيؽ الذي مؤداه: عن سرعة تباعد المجرات عنا تتناسب تناسبًا 

نظرية توسع وبذلؾ ثبتت أ (ٖ) "طرديًا مع ُبعدىا عناأ والذي عرؼ من بعد باسم قانون ىبؿ
 أىذه النظريةؿ العِالم الفمكي المعاهر ىيوبرت ريفز عن  وقد سُ  أميةباتت حقيقة عمو الكون 

 .(ٗ) ف جاب: "نستطيع القوؿ اليوم عن توسع الكون ىو شبو مؤكد" ؟وىؿ ىي حقيقة عممية
عما المنادون بنظرية الكون الثابتأ وعم  رعسيم مجموعة البحث العممي بجامعة 

ادون بثبات الكون إل  مشارؼ الخمسينات من القرن فقد ظموا ين أكمبردج وعبرزىم ىيرمان بوندي
 (٘) .ثم اضطروا اضطرارًا إل  االعتراؼ بحقيقة توسع الكون المدرؾ أالعشرين

                                                           
 .ٗٛص أ )السماس( د. زغموؿ النجارأ ٚٗانظر: )الكون في القرآن الكريم( بياس الدين اليمانيأ ص( (ٔ
 .٘ٛأ ٗٛصد. زغموؿ النجارأ أ )السماس(  ٖٖعدنان الشريؼأ ص د.انظر: )من عمم الفمؾ القرآني( ( (ٕ
 .٘ٛالسماسأ د. زغموؿ النجارأ ص( (ٖ
 .ٖٖآني( د. عدنان الشريؼأ صانظر: )من عمم الفمؾ القر ( (ٗ
 )بتهرؼ يسير(. ٘ٛالسماسأ د. زغموؿ النجارأ ص ((٘



35 

نَّا  ﴿بالنظر إل  اآلية الكريمة: و  أبعد ىذا العرض العممي َوالسََّماء َبَنْيَناَىا ِبَأْيٍد َواِ 
عن  أمفادىا ألمت مؿ عدة حقا ؽيجد امبيرةأ  ( وما بيا من إشاراتٚٗ)الذاريات: ﴾َلُموِسُعونَ 

نما ىو  -عتقد إل  عيد قريبكما كان يُ  -ىذا الكون ليس مجرد فراغ ثابت المعالم ال يتغير واا
 )ب يد(: عي بقوة وحكمة.  بناس بناه ا 

نَّا َلُموِسُعوَن﴾...﴿والتعبير بقولو تعال :   يوحي باستمرار عممية التوسعة والتمدد.  َواِ 
نت اآلية الكريمة حقا ؽ اختمؼ العمماس عمييا إل  عمٍد قريبأ بذلؾ وبكممات قميمة بيي و 

أ اً ولكنيا جاست واضحة جميةأ فالكون مخموؽ لو بدايةأ وليس من العدم كما كان االعتقاد سا د
 . اً وليس ثابت أ وفي تمدد وتوسع مستمر -س بفراغولي-وىو بناس محكم 

ن ىذه الحقا ؽ الجميةأ والتي عشار إلييا القرآن في زمن افتقد ف ين العمم والتقدم اآلن م
إل  عبسط وسا ؿ العمم والتقدمأ بالمقابؿ عجز العمماس في عهر العموم المتقدمة عن الوهوؿ 

أ وهدؽ القا ؿ في كتابو ما ىو ععظمب قار و مت خرًاأ وال زاؿ القرآن يبيرإل  ىذه الحقا ؽ إال 
 (.٘ٛ)اإلسراس:  ﴾يُتم مّْن اْلِعْمِم ِإالَّ َقِميالً ... َوَما ُأوتِ ﴿ العزيز:

مكن االرتقاس بالنظرية يُ  أوما جاس باآلية الكريمة من إشارات واضحة وبكيم ا 
 ٓٓٗٔإل  درجة الحقيقة الثابتةأ عثبتيا القرآن الكريم منذ عكثر من  أالعممية القا مة بتوسع الكون

 عامأ وىذا ىو اإلعجاز بعينو.
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 المبحث الثالث: دخانية الكون
حاؿ مرحمة من مراحؿ خمؽ الكونأ وهفت إشارة واضحة لفي القرآن الكريم  تجاس

ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماء َوِىَي ُدَخاٌن  ﴿الكون في ىذه المرحمة بالدخانأ وذلؾ في قولو تعال : 
 (ٔٔفهمت:) ﴾ َكْرىًا َقاَلتَا َأَتْيَنا َطاِئِعينَ َفَقاَل َلَيا َوِلْْلَْرِض ِاْئِتَيا َطْوعًا َأْو 

مقيا عي عمد إل  خ ﴿ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماء﴾: سبحانوقولو اإلمام القرطبي ر فسي حيث 
  ﴿ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماء﴾في معن  قولو تعال :   ابن عباسوقهد لتسويتياأ ونقؿ رعيًا عن 

 (ٔ) .عي: هعد عمره إل  السماس
سبحانو االستواس إل  السماس مع  قاؿ المفسرون: ىذا الدخان ىو بخار الماسأ وخصي 

ل  اارض أكون الخطاب المترتب عم  ذلؾ متوجيًا إلييا  (ٕ).واا
فمنيم من رعى تقديم خمؽ السماس  أاختمؼ المفسرون في ترتيب خمؽ السماس واارضو 

 َبْعدَ  َواأْلَْرَض ﴿بعضيم عم  قولو تعال : اارضأ ومنيم من قاؿ بعكس ذلؾأ وقد ارتكز  عم 
فقدم خمؽ السماس عن اارضأ ومنيم من ارتكز عم  الترتيب  (ٖٓ:النازعػات) ﴾َدَحاَىا َذِلكَ 

 أ وتمخهتفقاؿ بتقديم خمؽ اارض عن السماس ﴿ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماء﴾المذكور في اآلية 
﴿ثُمَّ قد استشكؿ الجمع بين قولو تعال :  : "عنو ذكر الشوكاني في تفسيره ىم  كالتالي:ؤ آرا

 ﴿ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماء﴾ :فإن قولو ،﴾َدَحاَىا َذِلكَ  َبْعدَ  َواأْلَْرَض ﴿ سبحانو: وقولو ﴾...اْسَتَوى 
 ﴾َدَحاَىا َذِلكَ  َبْعدَ  َواأْلَْرَض ﴿ :وظاىره يخالؼ قولو أمشعر ب ن خمقيا مت خر عن خمؽ اارض

ليست لمتراخي الزمني بؿ لمتراخي الرتبيأ وىي  ﴿ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماء﴾في  ﴿ُثمَّ﴾ ؿ:فقا... 
 خمؽ اارض فيندثر اإلشكاؿ من عهموأ وعم  تقدير عنيا لمتراخي الزمني فالجمع ممكن؛ ان

فيي متقدمة  أىو عمر زا د عم  مجرد خمقيا أمقدم عم  خمؽ السماسأ ودحوىا بمعن  بسطيا
 أ(ٖ) " مت خرة دحوًاأ وىذا ظاىر أخمقاً 

                                                           
 . ٜٕٗأ ص٘ٔأ جٛم الجامع احكام القرآن(انظر: )( (ٔ
محمػد بػن عمػي بػن محمػد الشػوكانيأ  أ الجامع بػين فنػي الروايػة والدرايػة مػن عمػم التفسػير(فتس القديرانظر: )( (ٕ
 .ٕٛٙأ صٗج
.ٜٕٙأ صٗج فتس القديرأ( (ٖ
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قيؿ كان عرشو قبؿ خمؽ السماوات واارض عم  الماسأ ف خرج  " الزمخشري:اإلمام وعضاؼ 
أ ثم فتقيا من الماس دخانًاأ فارتفع فوؽ الماسأ وعي عميوأ ف يبس الماس فجعمو عرضًا واحدةً 

 .(ٔ)"فجعميا عراضينأ ثم خمؽ السماس من الدخان المرتفع
يريدون  أثم استوى إل  عمؿ كذا أتقوؿ العرب: فعؿ فين كذامام النسفي فقاؿ: " عما اإل
بن اوابتدع الثانيأ ويفيم منو عن خمؽ السماس كان بعد خمؽ اارض وبو قاؿ  أعنو عكمؿ ااوؿ

قاؿ: عوؿ ما خمؽ ا تعال  جوىره طوليا وعرضيا مسيرة علؼ سنة في مسيرة  حيث عباس 
نظر إلييا بالييبة فذابت واضطربتأ ثم ثار منيا دخان بتسميط النار عمييا عشرة آالؼ سنةأ و 

 (ٕ) ."والدخان سماس أفارتفع واجتمع زبد فقام فوؽ الماس فجعؿ الزبد عرضاً 
ن عوؿ الخمؽ كان  لمعناهر : إوترى الباحثة عنو يمكن الجمع بين ىذه اآلراس بالقوؿ

تي ذلؾ دحي اارضأ ومن ثم استوى سبحانو إل  ااساسية المكونة لمادتي السماس واارضأ و 
 السماس وىي دخانأ ىذا وا تعال  ععممأ وسي تي تفهيؿ المس لة في المبحث القادم بإذن ا.

نظرية الدوامةأ وقد تضافر عم  وضعيا النظريات العممية في ىذا السياؽ:  عبرزعما 
في الفضاس غيمة كبيرة من الغبار عدد غفير من العمماسأ وتتمخص في عنو في البدس كانت 

أ الكربون وااوكسجين والحديد :وعناهر ثقيمة عخرى مثؿ أمكونة من ىيدروجين وىيميوم أوالغاز
وعن ىذه الغيمة كانت في حالة ىيجان ما لبث عن ىدع تدريجيًاأ ثم عخذت الغيمة في الدوران 

ذه الدوامات نش ت الشمس ومن عكبر ىأ البطيس بشكؿ دوامة نش ت بيا دوامات عهغر منيا
شكمت  أااولية في مركز الغيمةأ ومن الدوامات الهغيرة نش  تسعة عقراص دوارة حوؿ الشمس

الكواكب السيارةأ وقد اتفؽ العمماس عن عهؿ المادة التي تكونت منيا المجموعة الشمسية غيمة 
  (ٖ) .كبيرة من الغبار والغاز

خر القرن العشرين إل  عن جرمًا بمواهفات الجرم وتشير دراسات الفيزياس النظرية في عوا
 أتخمقت منو اارض أال بد وعن يتحوؿ إل  سحابة من الدخان أاالبتدا ي لمكون عندما ينفجر

  (ٗ) .وكؿ عجرام السماس

                                                           
 .٘ٗٗأ صٖج الكشاؼأ( (ٔ
.ٜٔٗأ صٕجمدارؾ التنزيؿ وحقا ؽ الت ويؿأ ( (ٕ

 

 .ٖ٘أ ٕ٘أ ٕٗبياس الدين اليمانيأ صانظر: ) الكون في القرآن الكريم( ( (ٖ
 .ٕٔٔأ صالسماسأ د. زغموؿ النجار( (ٗ
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حيث  أمركبة فضا ية أعطمقت وكالة الفضاس اامريكية ناسا مٜٜٛٔوفي نوفمبر 
عن آثار الدخان ااوؿ الذي نتج عن عممية  أارضعرسمت مييين الهور والمعمومات إل  ا

 (ٔ) .وىي حالة دخانية معتمة سادت الكون قبؿ خمؽ اارض والسماوات أاالنفجار العظيم لمكون
مع مفيوم اآلية  السابقة النظرياتما سبؽ ييحظ التقاس جزي ات كبيرة من من خيؿ 

ح إل  عهؿ مادة فاآلية القرآنية تشير وبوضو  ،﴾َخانٌ ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماء َوِىَي دُ ﴿القرآنية 
 أ عال وىو الدخان.عو السماس بالتعبير القرآني أالكون

ن عهؿ المجموعة الشمسية غبار وغازأ ومن المعموم إوخيهة النظريات السابقة تقوؿ 
حيث  أبؿ إن التعبير القرآني عدؽ من تعبير العمماسلدخان ال يعدو عن كونو غبار وغازأ عن ا
ذا كان العمم يفترض عن المجموعة الشمسية كميا  .عنو بالدخان ر ا عبي  الشمس والقمر -واا

كانت جزسًا من الغيمة البدا ية الغازيةأ ولما كانت المجموعة الشمسية جزسًا  -واارض والكواكب
  :من السماسأ وىذا مفيوم منطوؽ اآلية

( فيي تؤكد عن ٖٓ)اانبياس: ﴾َواِت َواأْلَْرَض َكاَنتَا َرْتقًا َفَفَتْقَناُىَماالسَّمَ لَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ َأَوَلْم َيَر ا﴿
السماوات واارض كانت قطعة واحدة قبؿ انفهاليما عن بعضيماأ فيي إذن من الدخان 

 (ٕ) .المكون من الغازاتأ وذرات الغبار الدقيقة
الكريم مع ميحظة قهور ىذه النظريات ما جاس في القرآن مع المكتشفات العممية  التقتوىكذا 
 تشفات عن تفسير الكثير من النقاط.والمك

ن القرآن الكريم قد سبؽ كؿ المعارؼ اإلنسانية والنظريات العممية بإشارتو فإبالمقابؿ 
ىو  -بالمهطمس القرآني اادؽ -إل  مثؿ ىذه الحقا ؽأ وحقيقة كون الغبار والغاز عو الدخان 

 خمؽ.مرحمة من مراحؿ ال
 فسبحان من قاؿ في كتابو الحكيم قبؿ عكثر من علؼ وعربعما ة عام:

 ﴾اِئِعينَ ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماء َوِىَي ُدَخاٌن َفَقاَل َلَيا َوِلْْلَْرِض ِاْئِتَيا َطْوعًا َأْو َكْرىًا َقاَلتَا َأَتْيَنا طَ ﴿
 (ٔٔ)فهمت:

                                                           
 (.بتهرؼ) ٕٔٔصأ السماس في القرآن الكريم( (ٔ

 .ٖٚأ ٖٙأ صاليماني ياس الدينانظر: )الكون في القرآن الكريم(  ب( (ٕ
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 المبحث الرابع: أيام خمق الكون
كر فييا سبحانو عيام مواضعأ ذَ  ةخمؽ الكون في القرآن الكريم في سبعجاس ذكر عيام 

عربع آيات متتاليات من سورة ؿ ىذه اايام بموضع ثامن في الخمؽ إجمااًل عنيا ستة عيامأ ثم فهي 
 وىي سورة فهمت.  أواحدة

ومدلوالتيا في كتب التفسيرأ  أعحد المواضع المجممة ستعرض الباحثة بإذن ا و 
ؿ من سورة فهمتأ عم  عن تذكر فيما بعد بعض آراس المفسرين في الموضع المفهي  وكذا

في  أوربطيا باآليات القرآنية أالدراسات والنظريات العمميةأ وتقديرات العمماس لمراحؿ خمؽ الكون
محاولة لفيم مقهود ىذه اايام ومقدارىاأ مع قناعة الباحثة عنو وميما كانت االجتيادات في 

أ عما العمم في إطار االجتياد سيبق  ىذا اامر وتفاهيمياأ قدار مراحؿ خمؽ الكونأمعرفة م
   والحقيقة الكاممة فيي عند خالؽ الكون وهانعو. أااكيد

َواِت َواأَلْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى ِذي َخَمَق السَّمَ ِإنَّ َربَُّكُم الّمُو الَّ ﴿يقوؿ ا تعال : 
رَاٍت ِبَأْمرِِه َأاَل لَ َعَمى الْ  ُو َعْرِش ُيْغِشي المَّْيَل النََّياَر َيْطُمُبُو َحِثيثًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ

 .(ٗ٘)ااعراؼ: ﴾اْلَخْمُق َواأَلْمُر َتَباَرَك الّمُو َربُّ اْلَعاَلِمينَ 
لمَُّو ٱلَِّذى َخَمَق ٱلسََّمٰـََواِت َوٱألْرَض ِفي ِإنَّ َربَُّكُم ٱ ﴿قولو تعال : " يقوؿ اإلمام الشوكاني: 

 أىذا نوع من بديع هنع ا وجميؿ قدرتوأ وتفّرده باإليجادأ الذي يوجب عم  العباد ﴾ِستَِّة َأيَّاٍم 
 (ٔ) ".توحيده وعبادتو

فقد  ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ﴾... ﴿عما آراس المفسرين في المقهود باليوم في قولو تعال : 
 ت بما يمي:تمخه

ر من مبدع ظيور الّشمس في وىو المّدة التي تُقد وىو من عيام الدنياأ أقيؿ: عيام جمُع يوم (ٔ
وعم  ىذا التّفسير فالتّقدير في ما يماثؿ تمؾ المّدة أ المشرؽ إل  ظُيورىا في ذلؾ المكان ثانية

  (ٕ) .وآخرىا الجمعة أسّت مّراتأ قاؿ مجاىد: عّوليا ااحد

سّتة عيام تكون العلؼ سنةأ ف ومدتو أجمع اليوم من عّيام ا تعال  أااّيام ىناوقد قيؿ: إّن  (ٕ
نَّ  ﴿نظرًا لقولو تعال : ؛عبارة عن سّتة آالؼ من الّسنينالواردة في اآلية الكريمة   ِعْندَ  َيْوماً  َواِ 

  (ٚٗ: الحج) ﴾َتُعدُّونَ  ِممَّا َسَنةٍ  َكأَْلفِ  َربّْكَ 
                                                           

 .ٖٕٙأ صٕفتس القديرأ ج( (ٔ
أ ٛأ ج٘مابػػن عاشػػورأ  أ )التحريػػر والتنػػوير(ٛ٘ٔأ ص ٚأ جٗأ مالقرطبػػي انظػػر: )الجػػامع احكػػام القػػرآن(( (ٕ
 .ٕٙٔص
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 ِممَّا َسَنةٍ  أَْلفَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  ِفي ِإَلْيوِ  َيْعُرجُ  ُثمَّ  اأْلَْرضِ  ِإَلى السََّماءِ  ِمنَ  رَ اأْلَمْ  ُيَدبّْرُ ﴿ وقولو:
 (ٔ) .(٘:السجدة) ﴾َتُعدُّونَ 

عي من عيام اآلخرةأ كؿ يوم علؼ سنة؛ لتفخيم خمؽ  ﴾ِفي ستَِّة َأيَّامٍ ﴿معن  ورد عن و  (ٖ
 . (ٕ) السموات واارض

 َوَمنْ ﴿ ّتة عوقاتأ فإّن اليوم يطمؽ عم  الوقت كما في قولو تعال :وقيؿ المراد: في س (ٗ
عّن  اآليةمقهود فيكون عي حين إذ يمقاىم َزْحفًاأ  (ٙٔ: انفاؿا) ﴾...ُدُبَرهُ  َيْوَمِئذٍ  ُيَولِّْيمْ 

  .(ٖ) عوقات تكوينيا فاختمفتالسماوات واارض ُخمقت عاَلمًا بعد عالمأ 
ولو عراد خمقيا في لحظة لفعؿ؛ إذ ىو القادر عم  عن يقوؿ ليا ذكر ىذه المّدة والحكمة من 
 عنو: أكوني فتكون

 م العباد الرفؽ في اامورأ ولتظير قدرتو لممي كة شي ًا بعد شيس.عمِّ عراد عن يُ   -
ليكون ىذا الخمؽ َمْظَيرًا  ؛رجاً دي عو عنو عراد سبحانو عن يكون خمؽ الّسماوات واارض مُ  -

لخمقيا دفعةأ لكّن العمم والحكمة اقتضيا ىذا  موجودةل  وقدرِتوأ فالقدرة لهفتي عمم ا تعا
 (ٗ) .الّتدرج

 ويقوؿ سبحانو في موضع آخرأ يتحدث فيو عن خمؽ اارض: 
 *اَلِمينَ ُقْل َأِئنَُّكْم َلَتْكُفُروَن ِبالَِّذي َخَمَق اأْلَْرَض ِفي َيْوَمْيِن َوَتْجَعُموَن َلُو َأنَدادًا َذِلَك َربُّ اْلعَ  ﴿

ثُمَّ  *اِئِمينَ َوَجَعَل ِفيَيا َرَواِسَي ِمن َفْوِقَيا َوَباَرَك ِفيَيا َوَقدََّر ِفيَيا َأْقَواَتَيا ِفي َأْرَبَعِة َأيَّاٍم َسَواء لّْمسَّ 
 *ا َأَتْيَنا َطاِئِعينَ اْسَتَوى ِإَلى السََّماء َوِىَي ُدَخاٌن َفَقاَل َلَيا َوِلْْلَْرِض ِاْئِتَيا َطْوعًا َأْو َكْرىًا َقاَلتَ 

َواٍت ِفي َيْوَمْيِن َوَأْوَحى ِفي ُكلّْ َسَماء َأْمَرَىا َوَزيَّنَّا السََّماء الدُّْنَيا ِبَمَصاِبيَح َفَقَضاُىنَّ َسْبَع َسمَ 
  .(ٕٔ-ٜفهمت:) ﴾َوِحْفظًا َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِميمِ 

من العمماس من قاؿ عنيما  َن بالَِّذي َخَمَق األْرَض ِفي َيْوَمْيِن ﴾﴿ قل أِئنَُّكْم َلَتْكُفُرو: تعال وقولو 
واليومان: ا من يابس وبحارأ : ىي الكرة اارضية بما فيي﴾اأْلَْرَض ﴿وأ (٘)االثنينااحد و  ييوم

 . (ٙ)وطموعيا ثانية أالتي بين طموع الشمس من المشرؽ الفترةتثنية يومأ وىو 
                                                           

 )بتهرؼ يسير(. ٕٙٔأ  ص٘م التحرير والتنويرأابن عاشورأ( (ٔ

 .ٛ٘ٔص أٚج أٗم الجامع احكام  القرآنأ القرطبي( (ٕ
 .)بتهرؼ يسير(ٕٙٔأ صٕأ ج٘م التحرير والتنويرأ ابن عاشورأ( (ٖ
 .ٔٙٔص أ )التحرير والتنوير( ابن عاشورأٓٗٔأ ص ٗالقرطبيأ م انظر: )الجامع احكام القرآن(( (ٗ
 .ٖٓٔأ صٕٕأ جٕٔجامع البيانأ الطبريأ م ((٘
 )بتهرؼ يسير(. ٕٕٗأ  ص ٔٔالتحرير والتنويرأ ابن عاشورأ م ((ٙ
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ِفيَيا َرَواِسَي ِمن َفْوِقَيا َوَباَرَك ِفيَيا َوَقدََّر ِفيَيي َأْقَواَتَيا ِفۤي َأْرَبَعِة َوَجَعَل  ﴿قولو تعال : عما 
وتتمة ااربعة  أفي تتمة عربعة عيام : "الظاىر عن معن  قولو ىنا في عربعة عيام: عيف، ﴾َأيَّامٍ 

ِذي َخَمَق ٱأَلْرَض ِفي ُقْل أَِإنَُّكْم َلَتْكُفُروَن ِبٱلَّ  ﴿:انو تعال  قاؿ ؛حاهمة بيومين فقط
َفَقَضاُىنَّ َسْبَع  ﴿ :ثم قاؿبعة عيامأ عي في تتمة عربعة عيامأ ( ثم قاؿ في عر ٜ)فهمت: ﴾ َيْوَمْينِ 
( فتضم اليومين إل  ااربعة السابقةأ فيكون مجموع اايام ٕٔ)فهمت:  ﴾ َواٍت ِفي َيْوَمْينِ َسمَ 

 (ٔ) " .ستة عيامالتي خمؽ فييا السماوات واارض وما بينيماأ 
ومن  أكثيرةأ وذلؾ تبعًا لمسياؽ الذي وردت فيو لكممة في القرآن الكريم ليا معانٍ او 

أ وىو مدة زمنية نسبية مرتبطة الوارد في اآلية الكريمة معن  كممة يوم :اامثمة عم  ذلؾ
 (ٕ) .بالمكان والسرعةأ كما اكتشؼ العمماس حديثاً 
الزمنأ فعم  سبيؿ  المقاس فيوتوقؼ عم  المكان فالزمن نسبي وليس مطمقًا؛ انو ي

 -عمر طفمين مولودين في لحظة واحدةأ عحدىما عم  اارضأ واآلخر  عند مقارنةالمثاؿ 
عم  المشتريأ فإن ااوؿ يهؿ إل  سن الستينأ بينما يكون عمر الثاني خمس سنوات  -فرضاً 

وحوؿ الشمسأ وبيذا فإن  أسومن سنوات كوكب المشتريأ وذلؾ طبقًا لسرعة دورانو حوؿ نف
شير القرآن الكريم إل  نسبية الزمن في إعجاز عممي الزمن نسبي مرتبط بالحركة عو المكانأ ويُ 

نَّ َيْومًا ِعنَد َربَّْك َكأَْلِف َسَنٍة مّْمَّا َتُعدُّوَن ﴿را ع بقولو تعال :   (ٖ) .(ٚٗ)الحج: ﴾.. َواِ 
شارتو سبحانو إل  خمؽ الكون في ستة عيا ال تتعارض مع العمم الحديثأ ما دام  أمواا

 أالؼ عو مييين السنيين من سنين اارضقد يمتد آل أعو طوراً  أمثؿ مرحمة زمنيةاليوم اإلليي يُ 
في سياؽ حديثو  ﴾مّْمَّا َتُعدُّونَ ﴿ طالما عنو سبحانو لم يهؼ ىذه اايام الست بقولو: عو عيامياأ

 (ٗ) .عن خمؽ السماوات واارض
 تبعًا لسياؽ اآلية الوارد فيياأ فمثًي: أيوم كممة يوم في القرآن الكريمويختمؼ مف

ىو المدة الزمنية التي يتطمبيا  أاليوم بالنسبة لمن يعيش عم  اارض عو اليوم اارضي (ٔ
 ساعة تقريبًا. ٕٗدوران اارض حوؿ نفسيا دورة كاممةأ ومدتو 

                                                           
 .ٙٔٔأ صٚالشنقيطيأ ج عضواس البيانأ ((ٔ
 )بتهرؼ(. ٔٗٔص من عمم الفمؾ القرآنيأ د. عدنان الشريؼأ( (ٕ

 .(بتهرؼ) ٜٗلكريمأ د. منهور حسب النبيأ صالكون واإلعجاز العممي لمقرآن ا( (ٖ
 )بتهرؼ(. ٜ٘المرجع السابؽأ ص( (ٗ
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عيام الدنياأ وانظر إن ش ت إل  قولو  يعادؿ علؼ سنة من اليوم بالنسبة لتدبير عمر ا و  (ٕ
ا ُيَدبُّْر اأْلَْمَر ِمَن السََّماِء ِإَلى اأْلَْرِض ُثمَّ َيْعُرُج ِإَلْيِو ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه أَْلَف َسَنٍة مّْمَّ ﴿تعال : 
 (.٘)السجدة: ﴾َتُعدُّوَن 

 (ٔ).مدتيا إال الخالؽفترة زمنية ال يعرؼ توقيتيا و ف أيوم القيامة عو يوم الحسابعما  (ٖ
بيا الكونأ فمن الواضس عنيا تختمؼ عن كؿ  –تعال   –اايام الست التي خمؽ ا  وعما (ٗ

ىذه المفاىيم التي ُذكرتأ بدليؿ عنو سبحانو لم يذكر مقدارىا في عي من المواضع التي تحدث 
ذي يعرج فيو البيا عن خمؽ السماوات واارضأ كما ذكر في مواضع عخرى: كذكر مقدار اليوم 

بيا  التي خمؽ ا ةإذن فاليوم من اايام الستأ يعد البشرأ كما لم يذكر عنيا مما اامر إليو
قد  -سبحانو–وال يعمميا إال ا  أيمثؿ مرحمة زمنية تختمؼ عن اايام التي يعدىا البشر أالكون

 ييين السنين.معو  تمتد إل  آالؼ
والتو عن محا ولم تعدُ  أم دقيؽ لمراحؿ خمؽ الكونإل  تقسي والواقع عن العمم لم يهؿ حت  اآلن

 عىميا: أكونيا نظريات واجتيادات
 عيام الخمؽ من منظور العموم المكتسبة كما ذكرىا الدكتور زغموؿ النجار: أواًل:

 مرحمة الرتؽ. وىي تدا ي ااولي الذي بدع منو الخمؽمرحمة الجرم االب (ٔ
 اولي )مرحمة الفتؽ( وتوسع الكون.مرحمة انفجار الجرم االبتدا ي ا (ٕ
ؽ المادة والمادة المضادةأ قت العناهر المختمفةأ عبر تخمُّ مرحمة السماس الدخانيةأ وفييا تخمي  (ٖ

 الييدروجين والييميوم وبعض الميثيوم. عنويةن وتكوُّ 

وتكثفيا عم  ذاتيا بفعؿ الجاذبية لتكوين كؿ  أمرحمة انفهاؿ دوامات من الغيلة الدخانية (ٗ
 وباقي عجرام السماس. أمن اارض

مرحمة دحو اارضأ وتكوين عغمفتيا الغازية والما ية والهخريةأ وبدس تحرؾ علواح الغيؼ  (٘
الهخري لألرضأ وتكون كؿ من المحيطات والقارات والجباؿأ وتكون التربة وبدس دورة الماس 

 .حوؿ اارضأ وتسوية سطحياأ وخزن الماس
المباركة وتقدير  ةمرحموىي  أهورىا إل  مختمؼ مستوياتيامرحمة خمؽ الحياة من عبسط  (ٙ
  (ٕ).قواتاا

                                                           
 .ٕٗٔأ ٔٗٔص انظر: )من عمم الفمؾ القرآني( د. عدنان الشريؼأ( (ٔ
 .٘ٙٔصد.زغموؿ النجارأ  السماسأ( (ٕ
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تهور عممي احقاب نش ة الكون كما نقميا الدكتور عدنان الشريؼ عن عحد عمماس  ثانيًا:
مختمؼ مراحؿ نش ة  أالتطور الكوني لمعاهر "ىيوبرت ريفز" في كتابو:م عالم الفمؾ اقسّ  الفمؾ:

 قاب زمنية:الكون وتسويتو إل  ست عح

نت جز يات النواة وفييا تكوّ  أالحقبة ااول : ىي حقبة الجبمة ااول  التي ابتدع منيا الكون (ٔ
 بين بعضيا. (ٔ)من اتحاد الكوارؾ

 ن نواة الذرات.الحقبة الثانية: وىي حقبة تكوّ  (ٕ
 وبين النجوم. أوالغبار عم  سطس اارض أن الذرات والعناهر البسيطةالحقبة الثالثة: تكوّ  (ٖ

 ن العناهر العضوية في المحيط البدا ي.الحقبة الرابعة: تكوّ  (ٗ
 ن الخييا في المحيط البدا ي.الحقبة الخامسة: تكوّ  (٘
 (ٕ).ن النبات والحيوان في المحيط البدا ي والقاراتالحقبة السادسة: تكوّ  (ٙ

لمخمؽ  ةايام الستاشرح مفهؿ  وبالت مؿ في اآليات الكريمات يتبين عن ا تعال  قد قسيم في
 إل  ثيثة عقسام:
 .﴾َخَمَق اأْلَْرَض ِفي َيْوَمْينِ ﴿القسم ااوؿ: 
َوَجَعَل ِفيَيا َرَواِسَي ِمن َفْوِقَيا َوَباَرَك ِفيَيا َوَقدََّر ِفيَيا َأْقَواَتَيا ِفي َأْرَبَعِة َأيَّاٍم ﴿القسم الثاني: 
 .﴾َسَواء لّْمسَّاِئِمينَ 
َلى السََّماء َوِىَي ُدَخاٌن َفَقاَل َلَيا َوِلْْلَْرِض ِاْئِتَيا َطْوعًا َأْو َكْرىًا َقاَلتَا ُثمَّ اْسَتَوى إِ  ﴿القسم الثالث: 
 ﴾َواٍت ِفي َيْوَمْينِ َسمَ  َفَقَضاُىنَّ َسْبعَ  *َأَتْيَنا َطاِئِعينَ 

 -كؿ قسم من ىذه ااقسام يعادؿ يومين من عيام الخمؽ بالمفيوم النسبي لمزمن وىي و  
 كالتالي: -كتور منهور حسب النبيكما عوضحيا الد

َخَمَق اأْلَْرَض ﴿وذلؾ طبقًا لقولو تعال :  يومان لخمؽ اارض من السماس الدخانية ااول : أواًل:
َأَوَلْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َكاَنتَا َرْتقًا َفَفَتْقَناُىَما ﴿وقولو تعال :  ،﴾ِفي َيْوَمْينِ 

( وىذا دليؿ عم  عن السموات ٖٓاانبياس:) ﴾َجَعْمَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيّٓ َأَفاَل ُيْؤِمُنونَ وَ 
 .﴾َفَفَتْقَناُىَما﴿ثم انفجرت  ﴾َرْتقاً ﴿في بيضة كونية واحدة  اواارض كانت

                                                           
د.عدنان الشريؼأ  انظر:)من عمم الفمؾ القرآني(الكوارؾ: ىو عهغر جزئ في الذرة متفؽ عميو حت  اآلن. ( (ٔ
 .٘ٗٔص
 )بتهرؼ يسير(. ٘ٗٔمن عمم الفمؾ القرآنيأ ص( (ٕ
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َماء َوِىَي ُدَخاٌن ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السَّ ﴿طبقًا لقولو سبحانو:  يومان لتسوية السموات السبع: ثانيًا:
، ﴾َواٍت ِفي َيْوَمْينِ ِعيَن، َفَقَضاُىنَّ َسْبَع َسمَ َفَقاَل َلَيا َوِلْْلَْرِض ِاْئِتَيا َطْوعًا َأْو َكْرىًا َقاَلتَا َأَتْيَنا َطائِ 

وىذا يشير إل  الحالة الدخانية لمسماس بعد االنفجار بيومين حيث بدع بتشكيؿ السموات ف بدعين 
 في يومين آخرين.سبع سموات 

َوَجَعَل ِفيَيا َرَواِسَي ﴿يقوؿ ا تعال :  وتسخيرىا لإلنسان: أيومان لتدبير اارض جيولوجياً  ثالثًا:
مما يشير إل  جباؿ نيزكية سقطت واستقرت عم  قشرة اارض فور تهمبيا بدليؿ  :﴾ِمن َفْوِقَيا

بما جعؿ فييا من المياه  ثر من خيراتيا: عي عك﴾َوَباَرَك ِفيَيا﴿أ ﴾ِمن َفْوِقَيا﴿قولو تعال : 
عي قدر عرزاؽ عىميا ومعاشيم بمعن  خمؽ فييا عنيارىا  :﴾َوَقدََّر ِفيَيا َأْقَواَتَيا﴿والزروعأ 
: عي في تمام عربعة ﴾ِفي َأْرَبَعِة َأيَّاٍم َسَواء لّْمسَّاِئِمينَ ﴿ودوابيا استعدادًا لقدوم اإلنسانأ وعشجارىا 

 (ٔ) .عيام كاممة متساوية
 أتقسيم مراحؿ خمؽ الكونفي وترى الباحثة عنو يمكن عن يكون مقهود اآلية الكريمة   

  كما يمي:
كما جاس في قولو تعال :  إجمالي مدة خمؽ السماوات واارض ستة عيام من عيام ا  

ُثمَّ اْسَتَوى َعَمى اْلَعْرِش ُيْغِشي المَّْيَل  َواِت َواأَلْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّامٍ الّمُو الَِّذي َخَمَق السَّمَ  ِإنَّ َربَُّكمُ ﴿
رَاٍت ِبَأْمرِِه َأاَل َلُو اْلَخْمُق َواأَلْمُر تَ  َباَرَك الّمُو َربُّ النََّياَر َيْطُمُبُو َحِثيثًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ

كما ُذكر سابقًاأ  ألممكان والحركة(أ مع ميحظة عن اليوم نسبي تبعًا ٗ٘)ااعراؼ: ﴾اْلَعاَلِمينَ 
يختمؼ عن مفيوم وتقدير اايام ااربع التي تحدثت عنيا اآليات  ةفمفيوم وتقدير ىذه اايام الست

َوَجَعَل ِفيَيا َرَواِسَي ِمن َفْوِقَيا َوَباَرَك ِفيَيا َوَقدََّر ِفيَيا َأْقَواَتَيا ِفي َأْرَبَعِة َأيَّاٍم ﴿ في سورة فهمت
عقوات اارض قبؿ استوا و إل   تعال  ر فييا افيوم من اايام التي قدي  ﴾مسَّاِئِمينَ َسَواء لّْ 
التي ذكر سبحانو عنو خمؽ فيين السماوات  ةسيختمؼ تقديره عن اليوم من اايام الست أالسماس

في يومين منياأ كاختيؼ مقدار اليوم عم  اارض عن اليوم  اً واارض وقض  السموات سبع
وفقًا لمفيوم الزمن النسبي الذي  أ-تعال –عن اليوم الذي يعرج فيو عمر ا و  ألمشتريعم  ا

 بات حقيقة.
 -وليس تتمة عربعة عيامأ ألذا فقد يكون المقهود من قولو تعال  في عربعة عيام ىو ظاىر ذلؾ

ييما وىما نفس اليومين المذين خمؽ ف -ب ن يكون خمقيا يومين   -كما ذكر غالبية المفسرين 
                                                           

 )بتهرؼ(. ٜٕ٘أ ٜٕٗص  ن واإلعجاز العممي لمقرآن الكريمأ د. منهور حسب النبيأالكو  ((ٔ
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وجْعؿ الرواسي وتقدير عقوات اارض عربعة عيام ولكن ال  -المادة ااساسية لمسموات واارض
يمكن عن يكون تقدير يوم من ىذه اايام ااربعة نفس تقدير اليوم من اليومين من اايام الست 

يومين لذا لم يجمعيما سبحانو وفهؿ ىذين ال أالمذين خمؽ ا تعال  فيين اارض والسماس معا
بؿ وذكر عن اايام ااربعة سواس عي متساوية في يمكن جمعيما مع اليومين  أعن ااربعة
ات عو جمعيما مع اليومين المذين قض  فييما السمو  -الختيفيما واختيؼ تقديرىما -ااولين 

بمفيوميا  –إذن فخمؽ السماوات واارض استمر ستة عيام أ يوفقًا لمفيوم الزمن النسب اً سبع
 وىي شاممة:  -وتقديرىا الخاص الذي ال يعممو إال ا تعال 

 يومين لخمؽ السموات واارض معًا. -
يومين من اايام الست لتقدير ااقوات في اارض وىذا يعطي إشارة إل  عن يومين من  -

اايام الست التي خمؽ ا تعال  بين السموات واارض مقدارىما مساوي لمقدار ااربعة 
 يام اارض في لحظة تقدير عقواتيا.عيام من ع

 ويومين لقضاس السماس سبع سموات. -
 فيكون خمؽ الكون قد تم في مراحؿ ثيث: 
 مرحمة خمؽ المادة ااساسية لمسموات واارض وفتقيما. (ٔ
 مرحمة دحي اارض وتقدير عقواتيا وجعؿ الرواسي فييا وتجييزىا ليبوط اإلنسان. (ٕ
 سبع.المرحمة قضاس السموات  (ٖ

ِإنَّ َربَُّكُم الّمُو الَِّذي َخَمَق السََّماَواِت  ﴿المجموع ستة عيام كما جاست في قولو تعال :  فيكون
 (ٗ٘)ااعراؼ: ﴾َواأَلْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَمى اْلَعْرشِ 

 ىذا وا تعال  ععم  وععممأأ
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 الفصل الثاني
 آيات وصف السماء وأجراميا واإلعجاز العممي فييا 

فػػرادًاأ كمػػا وردت بػػ كثر  ُذِكػػرت السػػماس فػػي القػػرآن الكػػريم ثيثما ػػة وعشػػر مػػراتأ جمعػػاً  واا
أ عو ت تي بمعن  السػماس الػدنيا المزينػة باارضمن معن أ فقد ُيقهد بيا الغيؼ الغازي المحيط 

خاهػػة إذا  -بالكواكػػب والنجػػوم والمجػػراتأ وفػػي بعػػض المواضػػع ُيقهػػد بيػػا الكػػون فػػي جممتػػو 
 (ٔ) .-جاست بمفظ الجمع

جمػػااًلأ فتػػتمخص فػػي عنػػو يعمػػؿ وفػػؽ ُنظػػم عمػػا عػػن نظػػرة النػػاس قػػديمًا لمسػػماس والكػػون إ
مودعة في كؿ مػن تكويناتػو بشػكؿ مسػتقؿأ تعمػؿ دونمػا ارتبػاط واعتمػاد فيمػا بينيػاأ وبجمػع ىػذه 

لُمػتحِكم بيػذه ااجػزاس فيػي التكوينات وااجزاس الهغيرة بعضيا فوؽ بعضأ يتكػون الكػونأ وعمػا ا
إليو العقؿ اليوناني عم  عيد عرسطو طاليس  ُتسيرىاأ وىذا ما توهؿ نفوٌس عمويٌةأ وعقوٌؿ ذاتيةٌ 

 وعفيطون.
في حين نف  عهحاب العقيدة اإلسيمية عن يكون ليذه اافيؾ عية هفة نفسية خاهػةأ عو قػدرة 

 من الخمؽ المسخر لإلنسان. ذاتيةأ بؿ اعتبروىا جزساً 
يجػػد عيضػػًا فيمػػػًا  أوالنظػػرة العمميػػة الحديثػػة إلػػ  السػػماس أوالمت مػػؿ فػػي نتػػا ج الكشػػوؼ التجريبيػػة

مختمفػػًا وعكثػػر عمقػػًا ودقػػةأ وال يمكػػن مقارنتػػو مػػع فيػػم ااقػػدمينأ فبعػػد اسػػتخدام اإلنسػػان لممنػػاظير 
الفمكيػة البهػػريةأ وتطػور تقنيػػات الرهػػد الفمكػي باسػػتخدام ااقمػػار الهػناعية والمسػػابر الفضػػا ية 

نػػػت ىػػػذه يرىػػػاأ مكي وغ أوعشػػعة جامػػػا أالتػػي تحمػػػؿ عجيػػػزة ومعػػػدات كشػػؼ بااشػػػعة تحػػػت الحمػػػراس
التقنيات عمماس الفمؾ من تطوير المعرفة العممية عن عجزاس الكػون وحاالتػوأ ويشػيد العػالم تسػابقًا 

ىػي بمثابػة  أالكتشػاؼ المزيػدأ ىػذه الكشػوؼ العمميػة بالنسػبة لممسػممين ؛في تطوير ىذه التقنيػات
قيقػػة بػػين عهػػغر ااشػػياس فػػي آيػػات جديػػدة تشػػيد بػػالخمؽ الػػدقيؽ والمتػػرابط والعيقػػات والػػروابط الد

 .(ٕ)ىذا الكون وعكبرىا عظمًاأ مما يجعميا جميعًا وحدة واحدة تشيد عم  وحدة الخالؽ

                                                           
.ٜٕٚ( د.زغموؿ النجارأ صانظر: )السماس (ٔ)

 

(ٕ)
 .ٔٔٔأ ٓٔٔانظر: )خمؽ الكون بين العمم واإليمان( د. محمد باسؿ الطا يأ ص 
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فػػػي ىػػػذا الفهػػػؿ سػػػتحاوؿ الباحثػػػة عن ترهػػػد عىػػػم الدراسػػػات الكونيػػػة الخاهػػػة بالسػػػماس و 
 السػػماس وعجراميػػاأ ومػػن ثَػػم إسػػقاط ىػػذه الدراسػػات عمػػ  بعػػض اآليػػات التػػي يهػػؼ فييػػا ا 

وعجراميػػاأ فػػي محاولػػة لفيميػػا وفيػػم علفاظيػػاأ ضػػمن مػػا تػػوفر مػػن دراسػػات وحقػػا ؽ عمميػػةأ ومػػن 
جانػب آخػػر إثبػػات سػػبؽ القػػرآن الكػػريم لمعمػػوم الكونيػػة فػػي إخبػػاره عػػن ىػػذه الحقػػا ؽأ كيػػؼ ال وقػػد 

 جاست من لدن عميم خبير. 
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 المطمب الرابع: وصف طبقات السماء 
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 المبحث األول: آيات وصف السماء واإلعجاز العممي فييا

 :المطمب األول: وصفيا بذات الرجع
 َوالسَّماِء َذاِت الرَّْجعِ ماس ب نيا ذات رجعأ وذلؾ في قولو تعال : وهؼ ا تعال  الس

    )ٔٔآية: )الطارؽ
 َذاِت الرَّْجعِ  قولو تعال :  حوؿ معن  نقؿ اإلمام الطبري مجموعة من اآلراسوقد 

 تمخهت فيما يمي:
 . بن عباساب فيو المطرأ وقد نقؿ ىذا الرعي عن عن المقهود باآلية الكريمة السحا (ٔ
أ وقيؿ َترِجع ب رزاؽ الناس بن عباس االقطر والرزؽ كؿ عامأ وىذا الرعي ورد عيضًا عن  (ٕ

والحسنأ حيث يقوؿ الحسن في قولو  (ٔ)كّؿ عامأ وقد نقؿ اإلمام الطبري ىذا الرعي عن قتادة
أ فقاؿ: (ٕ)عنيا عكِرمة ُسِ ؿو ع ب رزاؽ الناس كّؿ عامأ َترجِ  " :َوالسَّماِء َذاِت الرَّْجعِ تعال : 

  (ٖ)".وعن مجاىد قاؿ: السحاب يمطرأ ثم َيرجع بالمطررجعت بالمطرأ 
 (ٗ) .عن شمسيا وقمرىا يغيب ويطُمع (ٖ

 جيسيانو  ؛عن الرجع ىو المطر (٘)نقًي عن الزجاج الشوكاني اإلمام وقد عضاؼ
ذات المي كة لرجوعيم إلييا ب عماؿ : َذاِت الرَّْجعِ  قاؿ بعض المفسرين: و  أويرجع ويتكرر

م خوذ من سمية المطر رجعًا : معن  ذات الرجع: ذات النفعأ ووجو تيمبعضوقاؿ أ العباد

                                                           
ىو قتادة بن دعامة بن قتادة بن ُعزيز عبو الخطاب السدوسػي البهػريأ مفسػر حػافظ ضػرير عكمػوأ قػاؿ عنػو  (ٔ)

ظ عىػؿ البهػػرةأ وكػان رعسػػاً  بالعربيػة ومفػردات المغػػةأ وقػد يػػدلس فػي الحػػديثأ  اإلمػام عحمػد بػػن حنبػؿ: قتػػادة عحفػ
أ ٘أ ج)ااعػػيم( الزركمػػيم(. انظػػر: ٖٙٚ-ىػػػٛٔٔم( وتػػوفي فػػي واسػػط بالطػػاعون عػػام )ٓٛٙ-ىػػػُٔٙولػػد عػػام )

 .ٜٛٔص

ن ععمػم النػاس ىو عكرمة بن عبػد ا البربػري المػدني عبػو عبػد ا مػول  عبػد ا بػن عبػاسأ تػابعيأ كػان مػ (ٕ)
م. ٖٕٚ-ه٘ٓٔبالتفسػػير والمقػػاريسأ طػػاؼ البمػػدان وروى عنػػو زىػػاس ثيثما ػػة رجػػؿأ وكانػػت وفاتػػو بالمدينػػة عػػام 

 . ٕٗٗأ صٗانظر: )ااعيم( الزركميأ ج

 .ٖٙٔأ صٖٓأ ج٘ٔم أجامع البيان (ٖ)
 .ٗٙٔأ ٖٙٔأ صٖٓأ ج٘ٔم الطبريأ انظر: )جامع البيان( (ٗ)

ومػات  م(٘٘ٛ-ىػػُٕٔٗولػد عػام ) أبن سيؿأ عبػو إسػحاؽ الزجػاج: عػالم بػالنحو والمغػة ىو إبراىيم بن السّري  (٘)
, )ااعػيم( الزركمػيمن كتبو: معػاني القػرآنأ االشػتقاؽأ وخمػؽ اإلنسػان. انظػر:  م(ٖٕٜ-ىػٖٔٔفي بغداد عام )

 .ٓٗأصٔج
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وقيؿ: إن العرب كانوا  أترجيع الهوتأ وكذا المطر لكونو يعود مّرة بعد عخرى سمي رجعاً 
وقيؿ: ان ا  أثم يرجعو إل  اارض بحار اارضأ يزعمون عن السحاب يحمؿ الماس من

 (ٔ) .ُيرجعو وقتًا بعد وقت
أ فقد ت تي بمعن  الغيؼ الغازي معانٍ ت تي بعدة لفظة السماس في القرآن الكريم و 

 .بمعن  السماس الدنياالمحيط باارضأ وقد ت تي 
  السماء بمعنى الغالف الغازي:أواًل: 

طبقاتأ وعن  محيط باارض يتكون من سبعازي المن المعروؼ عمميًا عن الغيؼ الغ
 :عم  النحو التالي خها ص ىذه الطبقات إعادة ااشياسمن 
 المطر. عم  شكؿُترِجع إل  اارض بخار الماس المتهاعد إلييا من اارض فيي  (ٔ
ُترِجع إل  اارض موجات الراديو الطويمة والمتوسطةأ وبعض الموجات القهيرة  كما  (ٕ

تعكس نفس ىذه الموجات إذا كانت آتية من الفضاس الخارجي وُترِجعيا  اآلتية من اارضأ كما
 إليو.
الحزام المغناطيسي اارضي ُيرِجع وَيرُّد إل  الفضاس الخارجي اإلشعاعات الكونية الضارة و  (ٖ

 (ٕ) .بالحياة واآلتية إل  اارض ك شعة جاما وعلفاأ والقسم ااكبر من ااشعة الحمراس والمجيولة
 سماء بمعنى السماء الدنيا بما فييا من مجرات ونجوم:الثانيًا: 

الفمؾأ عن كؿ جرم من عجرام السماس الدنيا  اسعمم عندبات من المعروؼ كحقيقٍة عمميٍة 
يمر في دورة حياة تنتيي بالعودة إل  دخان السماس عن طريؽ االنفجار عو االنتثارأ ومن ثم 

ؿ تكثؼ بعض الموادأ فتتحوؿ إل  نجم ىا ؿ تنش  نجوم جديدة من ىذه الغيمة الدخانية بفع
ليرجع كما بدع غيمة كونيةأ ومن ثم يتكون نجم آخرأ  ؛متفجرأ ما يمبث عن ينفجر ثم يموت

  (ٖ).وا تعال  ععمم أوىكذا في دورة متواهمة ما بقيت السماوات واارض
و من عن الماس ونزول في عهر نزوؿ القرآن الكريم الناس العتقادوبنظرة سريعة 

حتَجز في وىي عن الماس مُ  أعم  نظرية فيسفة اإلغريؽ اعتقادىم مبنياً  السماسأ حيث كان
السماسأ ُينِزلو إلو المطر إل  اارض عندما يريدأ ولسوؼ ي تي يوم ينتيي فيو مخزون الماس في 

ولم يكن مفيومًا مهدر ماس السماس حت  اكتشؼ العمماس في عهور فينقطع المطرأ  السماسأ
                                                           

(ٔ)
 .)بتهرؼ يسير( ٖٔ٘أ ٖٓ٘أ ص٘ج فتس القديرأ  

 )بتهرؼ(. ٔٙأ ٓٙدنان الشريؼأ صد. ع من عمم الفمؾ القرآنيأ (ٕ)

(ٖ)
 .(بتهرؼ) ٔٙمن عمم الفمؾ القرآنيأ د.عدنان الشريؼأ ص  
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دورة حياة الماس بين السماس واارضأ والتي تتمخص في عن عشعة الشمس تسبب  ألعمم المتقدمةا
تبخر الماس من سطس البحارأ ويهعد ىذا البخار إل  طبقات الجو العمياأ فيتكثؼ ويهير 
سحابًا ثم يرجع إل  اارض مطرًاأ فالماس الذي تبخر من اارض إل  السماس رجع من السماس 

  (ٔ).مرة عخرىإل  اارض 
السماس الدنيا وما فييا من نجوم  أعما في حالة كون المقهود بالسماس في اآلية الكريمة

ومجرات وما بينيما من غيومأ فكؿ شيس في السماس يرجع إل  ما كان عميوأ كما عثبتت 
دة الحقا ؽ العممية وحديثيا عن دورة حياة النجوم ورجوعيا إل  عهمياأ ومن ثم تتكون نجوم جدي

 وىكذا في دورات متتالية.
من خيؿ عرض الحقا ؽ العممية المرتبطة بمفيوم اآلية الكريمةأ يتبين السبؽ القرآني 
لحقيقة اتهاؼ السماس بهفة الرجعأ بؿ إن منطوؽ اآلية القرآنية يشمؿ مفيومًا عوسع من كون 

الرجعأ وليس ذات المقهود بالرجعأ رجع المطر فقطأ إذ كان التعبير القرآني والسماس ذات 
المطرأ فيدخؿ في مفيوميا حقيقة رد الغيؼ الغازي المحيط باارض لموجات الراديو الطويمة 

رجاعيا ومنعيا  هورد أوالقهيرة لموجات الغاز غاما الضارة وااشعة الكونية ب نواعيا المختمفة واا
 أفي القرن العشرينمن الوهوؿ إل  اارضأ ومثؿ ىذه الحقا ؽ لم ُتعرؼ إال بعد غزو الفضاس 

 عي بعد عكثر من عربعة عشر قرنًا من نزوؿ ىذا المفظ الُمْحكم.
ومن المؤكد عن اآلية الكريمة تشمؿ مفاىيم عوسع وععمؽ َتُعم الكون كموأ فقد يكون 

أ والتي لم يتوهؿ العمماس إال لجزس يسير لم  -بسماواتو وعراضيو السبع-مقهود السماس الكون 
جزس المدرؾ منوأ في زمن يشيد تسابؽ حثيث الستكشاؼ عسراره ومكنوناتوأ % من الٓٔيتعدي 

وكمما تكشفت ىذه ااسرارأ ازداد يقين المؤمن ب ن ىذا الكتاب بو من ااسرار ما َيعجز عماميا 
المنهؼ العاقؿأ فما يمبث عن شيادة الهدؽ ب نو من عند خالؽ ىذا الكون وُمدبره وَمن هدؽ 

 بقولو سبحانو:
 ََعمََّمُو َشِديُد اْلُقَوى *ِإْن ُىَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى *ا َينِطُق َعِن اْلَيَوىَوم :النجم(ٖ-٘) 

 

                                                           
أ ٖٓع.د. عحمد شوقي إبراىيمأ ج م وبيان عوجو اإلعجاز العممي فيوأفتس العميم في تفسير القرآن الكري ((ٔ
 .)بتهرؼ( ٖٓٗص
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 :اىمطية اىثاني: وصفها تذات اىحثل

والسماء فقد وهؼ الخالؽ سبحانو السماس ب نيا ذات حبؾأ وذلؾ في قولو تعال : 
 .)ٚ:الذاريات ( ذات الحبك
وقد تكون ىذه إحدى  أبالسماس المنسقة المحكمة التركيب المول  سبحانو وتعال  قسمي

وقد يكون  أىي ات السحب في السماس حين تكون مجعدة تجعد الماس والرمؿ إذا ضربتو الريس
 (ٔ) .المتشابكة المتناسقة ىذا وضعًا دا مًا لتركيب اافيؾ ومداراتيا

 فيما يمي: لفظة الُحبؾ لخص اإلمام القرطبي اآلراس الواردة في معن وقد 
علم تر إل  : وقاؿ عكرمة: بن عباس وقتادة ومجاىداقالو  أذات الَخمؽ الحسن المستوي (ٔ

جاد نسجوأ ُكو بالكسر َحْبكًا عي عالنّساج إذا نسج الثوب ف جاد نسجو؛ يقاؿ منو َحَبؾ الثوَب َيحبِ 
 حتبكتو. او فقد : كؿ شيس عحكمتو وعحسنت عمم(ٕ)بن ااعرابياقاؿ ومثمو 
 ذات الزينة؛ قالو الحسن وسعيد بن جبير. (ٕ
 قؿ عن الحسن عيضًا. ذات النجومأ وقد نُ  (ٖ
 : ذات الطرا ؽ؛ يقاؿ لما تراه في الماس والرمؿ إذا عهابتو الريس ُحُبؾ. (ٖ)قاؿ الضحاؾو  (ٗ
 (ٗ) .َمجّرة التي في السماس؛ سميت بذلؾ انيا ك ثر الَمَجرّ عن المراد بالطرؽ ال (٘
من خيؿ العرض السابؽ اقواؿ المفسرينأ يتبين عن ىناؾ عدة آراس في معن  كممة ُحبؾأ عىم و 

 والمتقنة البنيان. أىذه اآلراس بالنسبة لموضوع البحث: الرعي القا ؿ ب نيا تعني: ذات الطرا ؽ
 ذات الحبك بمعنى ذات الطرائق:الرأي القائل بأن أواًل: 

من اامور المبيرة حقًا لمعمماس كثرة ااجرام في الجزس المدرؾ من السماس الدنيا ففي 
( عي مسارات الكواكب والنجوم والسُّدمأ حيث تجري orbites) الكون طرا ؽ كثيرة منيا عفيؾ

                                                           
(ٔ) 

 .)بتهرؼ يسير( ٖٖٗٚأ ٖٖٖٚأ صٙفي ظيؿ القرآنأ سيد قطبأ م 
لو تهانيؼ كثيرة  يةأ عّيمة بالمغة من عىؿ الكوفةأمحمد بن زياد المعروؼ بابن ااعرابيأ عبو عبد اأ راو  (ٕ)

. انظر: )ااعيم( (م٘ٗٛ-ىػ ٖٕٔ)أ وتوفي في (مٚٙٚ-ىػٓ٘ٔ )ولد في أمنيا: تاريخ القبا ؿأ وعبيات المعاني
 ٖٕٓأ صٔالزركميأ ج

 أكػان مػن عوعيػة العمػم فسػيرألػو كتػاب فػي التأ و خرسانيأ عبو القاسم: مفّسرىو الضحاؾ بن مزاحم البمخي ال (3)
تػوفي  أعمّػم وال ي خػذ عجػراً قاؿ سفيان الثوري عنػو: كػان الضػّحاؾ يُ  أوىو هدوؽ في نفسو أوليس بالمجود لحديثو
( )ااعػػيمأ  ٜٜ٘أ ٜٛ٘أ صٗأ ج)سػػير ععػػيم النػػبيس( الػػذىبي. انظػػر: م( ٖٕٚ-ىػػػ٘ٓٔفػػي خراسػػان عػػام )

 .ٕ٘ٔأ صٖج أالزركمي

(ٗ)
 .ٖٕأ ٕٕأ صٚٔأ جٜمالقرطبيأ ( القرآن حكاماجامع الانظر: )  
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الجرم الواحدأ دون عدن  ىذه اافيؾ في مسارات متعددة متباينة المستوياتأ حت  عم  مستوى 
لحكمة معينةأ فمثًي ىناؾ والمحسوب بدقة  أقدر من التضارب عو التهادم؛ إال بالقدر المقنن

من  أمميون كم ٜٓٓٙطولو التقريبي  أتسير فييا اارض في مسار بيضاوي حوؿ الشمسطريٌؽ 
 دون عن يهطدم بيا بييين النجوم والكواكب.

اآلية الكريمة السماس عي الغيؼ الجوي اارضيأ فيناؾ عدة عما إن كان مقهود السماس في 
 حقا ؽ مرتبطة بيذا السياؽ:

 .عن اارض فيناؾ طرا ؽ تمنع ااشعة الكونية القاتمة ومييين الشيب الحارقة (ٔ

 .ياات الضارة المتهاعدة منمن الغاز  رضااوطرا ؽ تنظؼ  (ٕ
استكشاؼ الكون في القرن واستطاع عن يسمكيا بطريقو إل   أوطرقًا كشفيا اإلنسان (ٖ

  (ٔ).العشرين
ذىا من فكؿ مركبة فضا ية يجب عن تسير في مسار معين خيؿ انطيقيا من اارض ونفا" 

ال احترقت عو بقيت في الفضاس الغيؼ الجوي المحيط بياأ  وخيؿ رجوعيا إل  اارضأ واا
مسار اإلشعاعات كما عن بعض طبقات الغيؼ الجوي تمعب دور الطرؽ بتحويميا  أالخارجي

قبؿ عن تهؿ إل  اارضأ وقد  أالكونية المضرة بواسطة طبقة الحزام المغناطيسي اارضي
غيؼ الجوي ُطرقًا ومنافذ سميت كشؼ العمم مؤخرًا منذ سنوات عن في الطبقات السفم  من ال

فتيا ىي عشبو بمواسير تنفيس غازات االحتراؽ في المحركات والمعامؿأ وظيو  مواسير التنفيسب
ص جو اارض وتُنقيو من الغازات المت تية من انفجار البراكين واحتراؽ النفايات ودخان خمّ عن تُ 

 (ٕ) ".المعامؿ والمحركات

 الرأي القائل بأن ذات الحبك بمعنى ذات الترابط الشديد المتقن البنيان:ثانيًا: 
في الجزس المدرؾ من إن ىذه ااعداد المذىمة من ااجرام السماوية التي عرفيا اإلنسان 
تعمؿ عم  إحكام ل اً السماس الدنياأ البد ليا من قوة جعميا ا سبحانو بقدرتو وحكمتو سبب

ِإنَّ المََّو ُيْمِسُك السََّماَواِت َواأْلَْرَض َأن َتُزواَل َوَلِئن زَاَلتَا ِإْن وسبحان القا ؿ: أ تماسكيا وترابطيا
 .(ٔٗ)فاطر:  ِدِه ِإنَُّو َكاَن َحِميمًا َغُفوراً َأْمَسَكُيَما ِمْن َأَحٍد مّْن َبعْ 

                                                           
(ٕ)

 .ٕٖٔص د. زغموؿ النجارأ أ )السماس(ٕٙصد. عدنان الشريؼأ  انظر: )من عمم الفمؾ القرآني( 
(ٕ)

سية ) عدد آذار نقًي عن: مجمة " العمم واإليمان" الفرنأ ٕٚالشريؼأ ص د.عدنان أمن عموم اارض القرآنية 
 (.ٛٙص ٜٙٛٔ
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 ىذه القوى استطاع اإلنسان التعرؼ عم  شيس منياأ وىي باختهار:
القوى النووية الشديدة: وىي القوى التي تقوم بربط الجسيمات ااولية لممادة في داخؿ نواة  (ٔ

 مدرؾ من الكون.الذراتأ وىي عشد عنواع القوى المعروفة لإلنسان في مادة الجزس ال

القوة الذرية الضعيفة: وتعمؿ عم  تفكؾ الجسيمات ااولية لممادة في داخؿ الذرة وىي تؤثر  (ٕ
 عم  جميع عنواع تمؾ الجسيمات.

القوة الكيرومغناطيسية: وتؤدي إل  حدوث اإلشعاع الكيرومغناطيسي بموجاتو المختمفة )  (ٖ
 ىي تؤثر في جميع التفاعيت الكيميا ية. جاماأ الراديوأ السينيةأ الفوؽ بنفسجيةأ وغيرىا( و 

قوة الجاذبية: اكتشفيا إسحاؽ نيوتن وىي عضعؼ القوى المعروفة عم  المدى القهير   (ٗ
انيا ال ُترىأ ولكن نظرًا لطبيعتيا التراكمية فيي تتزايد باستمرار حيث تمسؾ بمختمؼ عجرام 

دد عبعادىا عن بعضيا في التجمع وتح أالسماس وتجمعاتيا بإرادة ا الخالؽ سبحانو وتعال 
النجمي الواحد باالتزان الدقيؽ بين قوى الجاذبية والقوة الطاردة المركزية الناتجة عن دوران تمؾ 

  (ٔ) .النجوم
من حقا ؽ عمم الفمؾأ ثم خي  مع اإلنساُن عم  شيسلو اطبعد ىذا العرض العممي فإنو 

عن ما يراه من النجوم ما ىو إال جزس َيسير من  بنفسو وتفكر في عوالم النجوم والمجراتأ لعِمم
م ة مميار مجرة ُعحِهيت حت  اآلنأ يت لُؼ عهغرىا من عشرة مييين نجمأ ويهؿ تعداد نجوم 
بعضيا إل  آالؼ الممياراتأ وكميا تدور في مسارات خاهة ال تهادم وال تضارب بينياأ وكؿ 

ااربعة التي تحدث عنيا العمماسأ وعىميا قوة  في فمكو َيسَبس في ِرباط وثيؽأ عىم عناهره القوى
لتمِسؾ بمختمؼ عجرام السماسأ وُتحِدد عبعادىا عن بعضياأ ولو   الجاذبية التي سخرىا ا 

زاؿ ىذا الرباط الُمْحَكم الذي عوجده الخالؽ سبحانو بعممو وحكمتوأ النفرط عقد ىذا الكونأ 
 : فسبحان القا ؿ في كتابو العزيز

َر َلُكم مَّا ِفي اأْلَْرِض َواْلُفْمَك َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَأْمرِِه َوُيْمِسُك السََّماء َأن  أََلمْ ﴿  َتَر َأنَّ المََّو َسخَّ
 ( ٘ٙ)الحج: ﴾ َتَقَع َعَمى اأْلَْرِض ِإالَّ ِبِإْذِنِو ِإنَّ المََّو ِبالنَّاِس َلَرُؤوٌف رَِّحيمٌ 

 ﴾ ِإَلى السََّماء َفْوَقُيْم َكْيَف َبَنْيَناَىا َوَزيَّنَّاَىا َوَما َلَيا ِمن ُفُروجٍ َفَمْم َينُظُروا أَ ﴿ والقا ؿ عيضًا:
  .(ٙ)ؽ:

                                                           
ٔ))

 .ٕٚٔأ )بناس الكون( د.ىشام طالبأ ص ٕٖٓأ ٜٖٔص د. زغموؿ النجارأ انظر: ) السماس( 
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الناظر في اآلية الكريمة يتجم  لو دقة الوهؼ القرآني لمسماسأ فمن وترى الباحثة عن 
اطيا إسقخيؿ عرض الدراسات العممية السابقةأ يتبين عن ىناؾ العديد من المعاني التي ُيمكن 

 اآلية. عم 
فُيمكن إسقاط  -عم  رعي البعض -اارضفمو ُعِريَد بالسماس الغيؼ الجوي الذي يعمو  

عشعة الكون الضارة من  عم  الطرا ؽ الخاهة بمنع -عي ذات الطرا ؽ-معن  ذات الُحبؾ 
 أ عو الطرا ؽ التي تتخمص عن طريقيا اارض من الغازات الضارة الهاعدة منياأيياالمرور إل

كما ُيمِكن عن ُيْفيم من الوهؼ القرآني الطرا ؽ التي سمكيا اإلنسان لمولوج إل  الفضاس 
 الخارجي.

ن كان مقهود السماس في اآلية الكريمة السماس الدنياأ بما فييا من مجرات وعجرامأ  واا
فحقيقة القوى ااربعة المعروفة حت  اآلنأ ىي عقرب ما يمكن إسقاطو عم  المفيوم الثاني 

 الُمترابط فيما بينو. أعي الُمْحكم البنيان أُحبؾلم
وفي الحالتينأ ومن خيؿ ما سبؽأ يتجم  الجانب الُمعِجز في اآلية الكريمة والدقة 
البالغة الجامعة لكؿ هفات السماسأ وما بيا من طرا ؽ وقوى تربط بين عجرامياأ وىذا كمو لم 

 يعرفو اإلنسان إال في العقود المت خرة.
ليس منتي  الفيم لموهؼ القرآنيأ فقد ي تي زمان يرى فيو الباحثة عن ىذا  مع ت كيد

الناس مفيومًا عوسع مما فيمو العقؿ البشري المعاهرأ وتتكشؼ لمعمماس المزيد من خها ص 
فالمعرفة اإلنسانية والعموم الفمكية  ﴾ والسماِء ذات الُحبك﴿ السماسأ ومفاىيم عكثر لقولو تعال : 

أ والمييمن وااكثر شموالً  التقنيات والوسا ؿأ ولكن َيظؿ المفظ القرآني ىو اادؽتتسع مع تطور 
ر ليذا الكون هاحب الوعد عم  كؿ المعارؼ ميما اتسعت وتطورتأ فيو كيم الخالؽ المدب

 بالمزيدأ حيث يقوؿ سبحانو: 
َلُيْم َأنَُّو اْلَحقُّ َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَّْك َأنَُّو َعَمى  َسُنِريِيْم آَياِتَنا ِفي اَْلَفاِق َوِفي َأنُفِسِيْم َحتَّى َيَتَبيَّنَ  ﴿

 .(ٖ٘)فهمت: ﴾ ُكلّْ َشْيٍء َشِييدٌ 
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 :ها تغيز عمدع  اىمطية اىثاىث: رف  

وذلؾ في آيتين من كتاب ا  أوهؼ ا تعال  السماس ب نيا مرفوعة من غير عمد
 اْلَعْرشِ  َعَمى اْسَتَوىَٰ  ُثمَّ َماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَيا المَُّو الَِّذي َرَفَع السَّ  ﴿وىما: قولو سبحانو: 

رَ  لُ  اأْلَْمرَ  ُيَدبّْرُ ى ُمَسمِّ  أِلََجلٍ  َيْجِري ُكلّّ   َواْلَقَمرَ  الشَّْمَس  َوَسخَّ  َربُّْكمْ  ِبِمَقاءِ  َلَعمَُّكمْ  اَْلَياتِ  ُيَفصّْ
  (ٕالرعد:)﴾ ُتوِقُنونَ 

 ِبُكمْ  َتِميدَ  َأنْ  َرَواِسيَ  اأْلَْرضِ  ِفي َوأَْلَقىَٰ َق السََّماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَيا َخمَ  ﴿وقولو عزي من قا ؿ: 
 .(ٓٔ)لقمان: ﴾ َكِريمٍ  َزْوجٍ  ُكلّْ  ِمنْ  ِفيَيا َفَأْنَبْتَنا َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َوَأْنَزْلَنابٍَّة َدا ُكلّْ  ِمنْ  ِفيَيا َوَبثَّ 
اأ فجعميا لألرض بغير عمد تروني ياورفعوات السبع اذي خمؽ السم: ا يا مػحمد ىو العي

  (ٔ).والعمد جمع عمودأ وىي السواريأ وما ُيْعَمد بو البناسأ حفوظاً سقػفػًا م
معروضة  أعيًا كان مدلوليا وعيًا كان ما يدركو الناس من لفظيا في شت  العهوروالسماوات 

وىي ىكذا ال تستند إل   أاس إل  ت مميا لحظةحين يخمو الن أوال شؾ أعم  اانظارأ ىا مة
 .﴾ َتَرْوَنَيا ﴿مكشوفة  ﴾ِبَغْيِر َعَمٍد  ﴿مرفوعة  أشيس

عمام ىذا المشيد اليا ؿ يتميه؛ ويدرؾ عنو ما من ىذا المشيد الذي يقؼ عميو اإلنسان عاجزًا 
اس بعمد عو بغير إال ا؛ وقهارى ما يرفعو الن أعو حت  بعمد  أعحد يقدر عم  رفعيا بي عمد

الناس  فخرثم ي أالهغيرة اليزيمة القابعة في ركن ضيؽ من اارض ال تتعداه اابنيةعمد تمؾ 
تقانأ غافمين عما يشمميم ويعموىم من سماوات مرفوعة بغير و عما في تمؾ البنيان من عظمة  اا

  .(ٕ)الحؽعمد؛ وعما وراسىا من القدرة والعظمةأ واإلتقان 
 

 تتمثؿ في اآلتي:فبكتب التفسيرأ  دة في العمداآلراس الوار عما 

بن عباس حيث نقؿ اإلمام الطبري قواًل عن اوورد ىذا القوؿ عن  أليا َعَمد ولكن ال ُترى (ٔ
عكرمةأ قاؿ: قمت البن عبػاس: إن فينًا يقوؿ: إنيا عمػ  َعَمدأ يعنػي السماس؟ قاؿ: فقاؿ: اقرعىا 

بغيِر َعَمٍد َتَرونياوعن ابن عبػاس عيضًاأ قولو:  : عي ال ترونياأ  َرَفَع السََّمَواِت بَغْيِر َعَمٍد
 .قاؿ: ما يدريؾ لعميا بعمد ال ترونيا؟ َتَرْوَنيا

                                                           
 )بتهرؼ(. ٚٓٔأ صٖٔأ جٛم أجامع البيان (ٔ)

 )بتهرؼ يسير(. ٕٗٗٓأ صٗفي ظيؿ القرآنأ سيد قطبأ م  (ٕ)
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ياس بن معاويةوىو عن قتادة و أ بغير عمدمرفوعة وقاؿ آخرون:  (ٕ َرَفَع حيث قاؿ:  (ٔ)اا
 (ٕ) .رض مثؿ القبةعي: السماس مقببة عمػ  اا السََّمَواِت بَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنيا

إل  وجود قوى مستترة في فيي تشير  أالواردة في موضوع اآليةالدراسات الكونية عما 
المبنات ااولية لممادةأ وفي كؿ من الذرات والجزي اتأ وفي كافة عجرام السماس َتْحُكم ىذه القوى 

د ب نيا عوجو متعددة وتمسؾ ب طرافوأ ومنيا ما تعرؼ عميو العمماس: عربع هور يعتق أبناس الكون
لقوة عظم  واحدة َتْسِري في مختمؼ جنبات الكونأ ىذه القوى ااربع ىي الدعا م الخفية التي 
يقوم عمييا بناس السموات واارضأ وقد عدركيا العمماس من خيؿ آثارىا الظاىرة والخفية في كؿ 

  (ٖ) .عرجاس الكون المدرؾ

أ -  بإذن ا -دور ااكبر في بناس السموات واارض وعىم ىذه القوىأ قوة الجاذبيةأ فميا ال
فيي تعمؿ بين ااجسام الكتمية كحامؿ لياأ والجاذبية ىي التي تمسؾ اارضأ وكؿ كواكب 
ونجوم المجموعة الشمسية من عن تسقطأ وتنظم حركتيا ودورانياأ بحيث يكون كؿ جرم بمثابة 

بواسطة قوى مركزية طاردة وجاذبية عالية  غلبنة في بناس تتماسؾ عركانو السابحة في الفرا
ىذا البناس اليندسي الكوني  -سبحانو -الفعاليةأ ىي بمثابة غراس غير منظور ُيمِسؾ بو ا 

  (ٗ) .اليا ؿ

وقد ُيمثؿ الفيض المغناطيسي والجاذبي الذي ينتج عن الدوران في مسارات شبو " 
نا غؿ يمكن قياسيا وتقديرىاأ كما عبمال نراىاأ ب دا رية عو قطاعات ناقهةأ ااعمدة القا مة التي

العمماس عنيم قاسوا محيط اارضأ والمسافة التي تبعد بين اارض والقمرأ واارض والشمسأ 
 (٘)".وحددوا سبع طبقات لغيفيا الجوي -العرض والطوؿ -وجعموا لألرض خطوطًا وىمية 

في عم  من تحتيا القا ؿ  تقع عنفسبحان من عمسؾ السماسأ وسخر فييا ما يمنعيا من 
رَ  المَّوَ  َأنَّ  َترَ  أََلمْ  ﴿ :كتابو العزيز  َوُيْمِسكُ  ِبَأْمرِهِ  اْلَبْحرِ  ِفي َتْجِري َواْلُفْمكَ  اأْلَْرضِ  ِفي مَّا َلُكم َسخَّ

 .(٘ٙ:الحج) ﴾ رَِّحيمٌ  َلَرُؤوفٌ  ِبالنَّاسِ  المَّوَ  ِإنَّ  ِبِإْذِنوِ  ِإالَّ  اأْلَْرضِ  َعَمى َتَقعَ  َأن السََّماء
                                                           

البهرةأ وعحد ععاجيب الدىر فػي الفطنػة والػذكاسأ ُولػد ىو إياس بن معاوية بن قرة المزنيأ عبو واثمة: قاضي  (1)
 .ٖٖأ صٕأ ج)ااعيم( الزركمي. انظر: (مٓٗٚ-ىػٕٕٔ)وتوفي بواسط عام (مٙٙٙ-ىػٙٗ)عام 

(ٕ)
أ ٕأ متفسػػػػػير القػػػػرآن العظػػػػيم( ابػػػػن كثيػػػػػرأ ) ٛٓٔأ ٚٓٔأ صٖٔأ جٛمالطبػػػػريأ )جػػػػامع البيػػػػان( انظػػػػر:  
 .ٕٛٙص
(ٖ)

 .ٜٖٗأ ٖٛٗصارأ د. زغموؿ النجانظر: )السماس(  

 ) بتهرؼ(.ٕٛٔد.ىشام طالبأ ص أبناس الكون (ٗ)

٘))
 .ٖٔٗالمرجع السابؽأ ص 
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 :اىمطية اىزاتع: وصف طثقات اىسماء

 َما ۖ  الَِّذي َخَمَق َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباًقا ﴿يهؼ ا تعال  طبقات السماس بقولو تعال : 
نِ  َخْمقِ  ِفي َتَرىَٰ   .(ٖ)الممؾ: ﴾ُفُطورٍ  ِمنْ  َتَرىَٰ  َىلْ  اْلَبَصرَ  َفاْرِجعِ  ۖ   َتَفاُوتٍ  ِمنْ  الرَّْحمََٰ
 .(٘ٔ)نوح: َلْم َتَرْوا َكْيَف َخَمَق المَُّو َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباًقاأَ  :وقولو  

طبقًا فوؽ طبؽأ  أي: ﴾ الَِّذي َخَمَق َسْبَع َسَمَواٍت ِطباقاً  ﴿قوؿ تعال  ذكره: يحيث 
ما َتَرى ﴿  من غير مماسوأوسماس فوؽ سماس غمظ كؿ سماس خمسما ة عام  بعضيا فوؽ بعض
ما ترى في خمؽ الرحمن الذي خمؽ ال في سماس وال في عرضأ : ﴾ِمْن َتفاُوت في َخْمِق الرَّْحَمنِ 

يقوؿ:  ﴾فاّرِجِع الَبَصَر َىْل َتَرى ِمْن ُفُطورٍ ﴿ وال في غير ذلؾ من تفاوت وتباين عو عدم تناسب
  (ٔ) .؟د البهرأ ىؿ ترى فيو من ُهدوع عو شقوؽرُ فَ 

بعضيا فوؽ بعضأ كؿ سماس " عي:  ِطَباقاً في معن   أ(ٕ)ديوالسُّ  بن عباسا وقاؿ
: خمؽ ا سبع سموات طباقًا عم  سبع أ قاؿالحسن عنو أ مطبقة عم  ااخرى كالقباب

 (ٖ)".عرضينأ بين كؿ عرض وعرضأ وسماس خمؽ وعمر
 الغيؼ الجوي لألرض عو الكون: قد ُيراد ب طباؽ السماس عحد معنيين:

أ ُيمكن ت ويؿ عطباؽ السماس بطبقات فإذا كان المقهود بالسماس ىنا الغيؼ الجوي
أ ترموسفيرأ ميزوسفيرأ ستراتوسفيرأ تروبوسفير :وىي الغيؼ الجوي السبعة التي اكتشفيا العممأ

.ماغناتوسفيرأ اكسوسفيرأ عيونوسفير
(ٗ) 

اقتهرت معرفة اإلنسان لمغيؼ الجوي  أجدير بالذكر عنو وحت  القرن السابع عشرالو 
عن الكون يت لؼ من عربع طبقات: طبقة اارض  أرسطو وعمماس اليونانعم  ما كتبو ع أاارضي

الهمبةأ طبقة الماسأ طبقة اليواسأ وطبقة النارأ وبدع استكشاؼ الطبقة ااول  من الغيؼ 
وفي القرن الثامن  أم مع )توريشيمي اإليطالي( باكتشاؼ مبدع الباروميترٗٗٙٔالجوي في سنة

المنطاد وااقمار الهناعية تعرؼ اإلنسان عم  طبقات عشر والتاسع عشرأ ومع اكتشاؼ 
  (٘) .ميا العمماس إل  خمس مناطؽ فييا سبع طبقاتوالتي قسّ  أالغيؼ الجوي

                                                           
(ٔ)

أ )روح البيان( اإلمام الشيخ إسماعيؿ حقّػي بػن مهػطف   ٗأ صٜٕأ جٗٔانظر: )جامع البيان( الطبريأ م 
 .ٜٚأ صٓٔالحنفي الخموتي البروسويأ ج

عور السُّدي عحد إلمام المفسر عبو محمد الحجازي ثم الكوفي ااىو إسماعيؿ بن عبد الرحمن بن عبي كريمة ا (2)
 .ٕ٘ٙأ ٕٗٙأ ص٘ىػ. انظر: )سير ععيم النبيس( الذىبيأ جٕٚٔمات سنة  موالي قريشأ

 .ٜٚٔأ صٛٔأ جٜم أ القرطبيأالجامع احكام القرآن (ٖ)
(ٗ)

 .ٖٛٗ-ٖ٘ٗص )بناس الكون( د. ىشام طالبأانظر:  

 .(بتهرؼ) ٔٙأ د. عدنان الشريؼأ صنيةمن عموم اارض القرآ  (٘)
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 في عواخر القرن عرؼ إالّ وىذا ُيْثِبت َسْبؽ القرآن الكريم باإلخبار عن ىذه الطبقات التي لم تُ 
 السابع عشر.

فضاس خارج الغيؼ الجويأ فإن عطباؽ السماس ىنا عو ال أعما إذا ُعريد بالسماس الكون
ت اآليات القرآنية في مواضع ُيقهد بيا السموات السبع متطابقة فوؽ بعضيا البعضأ كما نهي 

 عدة.
ال ُيمكن لمعمم إدراكياأ عو كشؼ  أترى الباحثة عن حقيقة وجود سبع سموات طباقاً و 

قدرة التقنيات العممية ال تتعدي كشؼ ماىية ما ماىيتيا وعسرارىاأ إال عن يشاس ا تعال ؛ ان 
 % فقط.ٓٔتحويو السماس الدنياأ بؿ إن معرفة اإلنسان عنياأ ال تتعدي ما نسبتو 

 جعميا متطابقة ًاأسبع السموات عّن ا تعال  خمؽعما عقيدة المسمم فيي ُمؤمنة ُموِقنة بحقيقة 
بوجودىاأ وتحدث عن هفتياأ وىو مهدر  فوؽ بعضيا البعضأ ما دام عن القرآن الكريم عخبر

كما كان إيمانيا بتحقؽ القسم القرآني بركوب طبقات  أم وكيم خالؽ ىذا الكون وموجدهالعمو 
 السماس في قولو تعال :

 ﴾َفاَل ُأْقِسُم ِبالشََّفِق، َوالمَّْيِل َوَما َوَسَق، َواْلَقَمِر ِإَذا اتََّسَق، َلَتْرَكُبنَّ َطَبقًا َعن َطَبقٍ  ﴿
ب ن  أحيث عقسم المول  سبحانو في اآلية الكريمة بالشفؽ والميؿ والقمر ،(ٜٔ-ٙٔ)االنشقاؽ:

عي: لتعانون حااًل  :﴾ َلَتْرَكُبنَّ َطَبقًا َعن َطَبقٍ  ﴿قولو تعال : فاإلنسان سيركب طبقًا عن طبؽأ 
المتعاقبة بعد حاؿأ وفؽ ما ىو مرسوم لكم من تقديرات وعحواؿأ ويعبر عن معاناة ااحواؿ 

بركوبياأ وك ن ىذه ااحواؿ مطايا يركبيا الناس واحدة بعد واحدةأ وكؿ منيا تمضي بيم وفؽ 
الذي يقودىا ويقودىم في الطريؽأ فتنتيي بيم عند غاية تؤدي إل  رعس مرحمة   تعال مشي ة ا

والميؿ وما جديدةأ مقدرة كذلؾ مرسومةأ كتقدير ىذه ااحواؿ المتعاقبة عم  الكون من الشفؽأ 
  (ٔ) .وسؽأ والقمر إذا اتسؽأ حت  تنتيي بيم إل  لقاس ربيم

كما يمكن عن يكون مقهود اآلية الكريمة بالطبؽ ىنا عي طبقة من طبقات الغيؼ 
ىذا ما تحقؽ بعد عكثر من الجوي عو السماسأ وىو عحد مفاىيم السماس التي قاؿ بيا العمماسأ و 

 عربعة عشر قرنًا من التنزيؿ.

                                                                                                                                                                     
 

 )ثتصرف يسير(. 3869، ص6و سيد قطبأ أفي ظيؿ القرآن (ٔ)

 

 

 



61 

روزيو بواسطة المنطاد من اارض إل   م انتقؿ الفرنسي ٖٛٚٔتشرين الثاني  ٕٔففي
م ركب عوؿ إنسان الفضاس الخارجيأ إذ مش  ٜ٘ٙٔطبقة الغيؼ الجوي ااول أ وفي عام 

 أعن جاذبية اارض دقيقة عم  طبؽ الفضاس الخارجي بعيداً  ٕٔالرا د علكسي ليونوؼ خيؿ 
حيث انتقؿ الرا دان  مٜٜٙٔكان الحدث ااكبر في تموز  بواسطة مركبة فوسكودأ وبعدىا

عيار من  ٗٔوشيد أ وشاىد ذلؾ المييين من الناس أعرومسترونغ وعلدرين من اارض إل  القمر
م إرساؿ الواليات المتحدة اامريكية عوؿ محطة فضاس عسمتيا مختبر ٖٜٚٔالعام 
ناس محطات فضا ية عميقة سابحة في وعخيرًا ُيخطط عمماس الفمؾ اآلن لبأ (Skylabالفضاس)

  (ٔ) .لكي ينتقؿ اإلنسان منيا إل  كواكب عخرى أالفضاس الخارجي
وبذلؾ يتبين بما ال َيدُع مجااًل لمشؾ اإلعجاز القرآني التاريخي في إخبار اآلية القرآنية 

 .وتحدييا ب ن اإلنسان سيركب طبقًا عن طبؽ
ذَ  ﴿  (ٕٔأ ٕٓ)االنشقاؽ: ﴾ ا ُقِرَئ َعَمْيِيُم اْلُقْرآُن اَل َيْسُجُدونَ َفَما َلُيْم اَل ُيْؤِمُنوَن، َواِ 

 .ىذا وا تعال  ععم  وععمم
 

 
 

                                                           
 (.بتهرؼ) ٜٕٔأ ٕٛٔأ د. عدنان الشريؼأ ص من عمم الفمؾ القرآني (ٔ)
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 واإلعجاز العممي فييا ،آيات وصف أجرام السماء المبحث الثاني:
 

 وفيو عربعة مطالب:
 المطمب األول: الشمس والقمر 
 المطمب الثاني: الميل والنيار 
 ث: النجومالمطمب الثال 
 يازكالمطمب الرابع:الشيب والن 
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 واإلعجاز العممي فييا ،رام السماءالمبحث الثاني: آيات وصف أج
 :اىمطية األوه: اىشمس واىقمز

كرت الشمس في ورد ذكر الشمس والقمر في القرآن الكريم في مواضع كثيرةأ فقد ذُ 
ستحاوؿ الباحثة في ىذا و ًاأ ثيثين موضعًاأ عما القمر فقد ورد ذكره في خمس وعشرين موضع

دث فييا رز المواضع التي تيم موضوع البحثأ وىي ما تحي تناوؿ عب المطمب بإذن ا 
 سبحانو عن تسخير ىذين الجرمين اىؿ اارض وهفتيماأ والحكمة من تسخيرىما ليم.

 تعال  واهفًا الشمس والقمر: وومنيا قول
َواْلَقَمَر ُنورًا َوَقدََّرُه َمَناِزَل ِلَتْعَمُموْا َعَدَد السِّْنيَن َواْلِحَساَب َما  ُىَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياء ﴿

ُل اَلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَمُمونَ    .(٘)يونس: ﴾ َخَمَق الّمُو َذِلَك ِإالَّ ِباْلَحقّْ ُيَفصّْ
ًا َوَجَعَل الَقَمَر ِفيِينَّ ُنورًا َوَجَعل أَلْم َتَرْوا َكْيَف َخَمَق المَُّو َسْبَع َسمَواٍت ِطباق ﴿ وقولو سبحانو:
 .(ٙٔ)نوح: ﴾ الشَّْمَس ِسرَاجاً 
ان عحواؿ يات ا تعال  الدالة عم  الهانع المتقن من خيؿ بيآن تهفان فاآليتا

المعاد من جية كونيما  إثباتوعم   أالتوحيد من جية الخمؽ واإليجاد الشمس والقمر الدالة عم 
ومهدرًا  أحيث جعؿ سبحانو الشمس في النيار ضياس لمكونأ والحساب عداة لمعرفة السنين

شعاع الحرارة الضرورية لمحياةأ وجعؿ القمر نورًا في الميؿ ألمحياة ر مسيره وقدي  أيبدد الظممات أواا
 (ٔ) .في فمكو منازؿ
ىو الذي  عي: ُىَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر ُنوراً  معن  قولو تعال :عما 

  (ٕ) .عضاس الشمس وعنار القمرأ والضياس عقوى من النور؛ فمذا جعمو لمشمس

عي وجعؿ القمر في " : ﴾ َوَجَعَل الَقَمَر ِفيِينَّ ُنوراً  ﴿ر اإلمام الطبري قولو تعال :وقد فسي 
أ فالشمس فيو ما يستضاس بو السراجعما و أ (ٖ)"السموات السبع نورًاأ َوَجَعَؿ الشيْمَس فيين سراجاً 

 . (ٗ)يستضيس بيا عىؿ اارضأ والسراج ما كان ضوسه من ذاتو
القمر تابع هغير لألرضأ ال ينبعث منو ضوس من ولقد عثبتت الدراسات الكونية عن 

تمقاس نفسو؛ انو ليس ممتيبًا متوىجًا توىجًا ذاتيًا كالشمسأ وىو جرم بارد يعمؿ عمؿ المرآة 

                                                           
 .ٖٜٗإٜٔٗأ صٕج التفسير الوسيطأ د. وىبو الزحيميأ (ٔ)

ٕ))
 .ٖ٘ٗأ صٕم ارؾ التنزيؿ(أ )مدٖٓٔأ صٔٔأ جٚالبيان( الطبريأ م انظر: )جامع 

(3) 
 .112، ص29، ج14جبيغ انجيبٌ، و

 )بتهرؼ(. ٜٓٔٙأ ص٘ٔتفسير القرآن الكريمأ د. عبد ا شحاتوأ م (ٗ)
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الشمس الساقط عميو إل  اارضأ وليذا فنوره عضعؼ من إذ يعكس جزسًا من ضوس  أالعاكسة
عكد ىذه الحقيقة و  علؼ مرةأ ولواله لكانت ليالي اارض معتمة عبد الدىر. ٖٚٗضوس الشمس 

مأ ب خذ عينات من ٜٔٚٔم وٜٜٙٔعمماس الفمؾ حينما ىبطوا عم  سطس القمر في عامي 
ليس ذاتيًاأ بؿ ىو انعكاس لمضوس  هخوره وتحميمياأ فتبين ليم عن النور المنبعث من القمر

  (ٔ) .المنبعث من كتمة الشمس النارية
في اآلية الكريمة بين الضياس والنورأ فعبر عن ضوس الشمس الذاتي  ز ا ولقد ميي 

بالضياسأ وعن نور القمر بالنورأ فكانت الشمس ضياًس النبعاث الضوس منياأ وكان القمر نورًا؛ 
 انو يعكس ضوس الشمس.

أ فعّبر عن كؿ مهدر لمنور المشع ااخرى في العديد من المواضعيما ؽ القرآن بينما وفري ك
لإلشعاعات بالنورأ ففي سورة البقرة مثًي يقوؿ ا  تو بالضياسأ وعن كؿ انعكاس ومتمؽِ بذا

َىَب الّمُو ِبُنورِِىْم َوَتَرَكُيْم ِفي َمَثُمُيْم َكَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َنارًا َفَممَّا َأَضاءْت َما َحْوَلُو ذَ  ﴿ تعال :
 .(ٚٔ)البقرة: ﴾ ُظُمَماٍت الَّ ُيْبِصُرونَ 
والمتمقي لذلؾ الضوس عبرت عنو اآلية بالنورأ  ﴾َأَضاءتْ  ﴿ ذاتيًا فقاؿ: فالنار تولد ضوساً 

  (ٕ) .فالجسم المشع يضئأ والمتمقي يتنوير بذلؾ الضوس
تبين دقة المفظ القرآني في تفريقو بين النور ي أ ترى الباحثة عنومن خيؿ ما سبؽو 

والضياسأ وقد تجم  ىذا الفرؽ من خيؿ استعراض العديد من اآليات في القرآن الكريم التي 
 .فييا بين الضياس والنور ُيفرؽ ا 

فالضياس ىو الذي ينبثؽ مباشرة من جسم مشتعؿ مضيس بذاتو وحين يسقط ىذا الضياس عم  " 
 (ٖ)".س نورهجسم معتم ينعك

حينما ىبط اإلنسان عم  القمر وفحص هخوره وعاينيا  إاليقة لم ُتعرؼ ىذه الحقو 
نما ناتج عن انعكاس ضوس الشمس عميوأ فكانت الشمس  وتبين لو عن مهدر نوره ليس ذاتيًاأ واا
ضياسًا والقمر نورًا في التعبير القرآني منذ عكثر من عربعة عشر قرنًاأ والتساؤؿ المطروح ىؿ 

                                                           
(ٔ)

موسػػوعة مػا فرطنػػا فػػي الكتػػاب مػن شػػيسأ القسػػم ااوؿأ إشػػراؼ  عػػارؼ الكونيػػة بػين العمػػم والقػػرآن()الم انظػر: 
 .ٕٙٔالدكتور منهور حسب النبيأ ص

 )بتهرؼ(. ٖٕٕأ ٕٕٕبياس الدين اليمانيأ ص أكون في القرآن الكريمال (ٕ)

 .ٛ٘أ صٔج أد. زغموؿ النجار أمن آيات اإلعجاز العممي في القرآن الكريم (ٖ)
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بإمكان عحد في ذلؾ الزمن عن يفرؽ بين الضياس والنور ىذا التفريؽ العممي الدقيؽ إال عن يكون 
 ؟من عند الخالؽ سبحانو

 :أ منياويؤكد القرآن الكريم ىذه الحقيقة في العديد من اآليات القرآنية
  ﴾رَاجًا َوَقَمرًا مُِّنيراً َتَباَرَك الَِّذي َجَعَل ِفي السََّماء ُبُروجًا َوَجَعَل ِفيَيا سِ  ﴿:قولو تعال 
 .(ٖٔ)النب : ﴾ َوَجَعْمَنا ِسرَاجًا َوىَّاجاً  ﴿ وقولو سبحانو: ،(ٔٙ)الفرقان:

وقدره منازؿ لحكمة جميمة  أالخالؽ سبحانو عنو سخر القمر لإلنسانولقد شاست حكمة 
َوَقدََّرُه َمَناِزَل ِلَتْعَمُموْا َعَدَد  ُىَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر ُنوراً ﴿بينيا سبحانو بقولو: 

ُل اَلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَمُمونَ  وقولو أ (٘)يونس: ﴾ السِّْنيَن َواْلِحَساَب َما َخَمَق الّمُو َذِلَك ِإالَّ ِباْلَحقّْ ُيَفصّْ
 .(ٜٖ)يس: ﴾ يمِ َواْلَقَمَر َقدَّْرَناُه َمَناِزَل َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقدِ ﴿ عزي من قا ؿ: 
 ؛( ال يجاوزىاٜٖ)ٰيس: والقمر قدرناه منازل:كقولو أعي وقدر مسيره منازؿ وتقدير القمرأ

لتعمموا عدد السنينأ وانقضاس ما يستقبؿ منيا وحسابياأ وحساب عوقات السنين واآلجاؿأ وعدد 
  (ٔ) .عياميا وحساب ساعات عياميا

ية ليمأ تقديرنا القمر منازؿ لمنقهان بعد ت ويػؿ الكيم: وآويقوؿ اإلمام الطبري: " 
والعرجون: من العذؽ من الػموضع النابت  أتناىيو وتػمامو واستوا وأ حتػ  عاد كالعرجون القديػم

نػما شبيو جّؿ ثناؤه بػالعرجون القديػمأ والقديػم ىو الػيابسأ  أفػي النػخػمة إلػ  موضع الشماريخ واا
إال متقّوسًا منػحنػيًا إذا قدم ويبسأ وال يكاد عن ُيهاب مستويًا  ان ذلؾ من الِعْذؽأ ال يكاد يوجد

معتداًلأ ك غهان سا ر ااشجار وفروعياأ فكذلؾ القمُر إذا كان فػي آخر الشير قبؿ استسرارهأ 
  (ٕ)".هار فػي انػحنا و وتقّوسو نظير ذلؾ العرجون

 وقد عورد اإلمام الطبري في معن  العرجون ما يمي:
 بن عباس ومجاىد.ايابسأ وقد ورد ىذا الرعي عن العذَؽ الػ (ٔ
كِعْذؽ النػخػمة إذا قُدم فػانػحن أ وذكر ذلؾ الػحسنأ وقتادة حيث قاؿ: قّدره ا منازؿأ فجعؿ  (ٕ

 ينقص حتػ  كان مثؿ عذؽ النػخػمةأ شبيو بعذؽ النػخػمة.
 . (ٖ)وورد ذلؾ عن عكرمة أالنػخػمة القديػمة (ٖ

                                                           
(ٔ)

 .ٖ٘ٗأ صٕم رؾ التنزيؿ( النسفيأ)مدا أٖٓٔأ صٔٔأ جٚمالطبريأ  انظر: )جامع البيان( 

(ٕ)
 .ٛأ صٖٕأ جٕٔم أجامع البيان 

 .ٜص أٖٕج( المرجع السابؽ)انظر:  (ٖ)
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وحت   أالزمنية التي يستغرقيا القمر منذ عوؿ ظيوره ىيالً  وقد اتخذ ااقدمون من الفترة
الييؿ التالي وحدة زمنية عطمقوا عمييا اسم الشير القمريأ فالقمر يدور دورة كاممة حوؿ نفسو 

رى منو من عم  اارض ؿ نفس المدة الزمنيةأ لذلؾ ال يوحوؿ اارض في نفس االتجاه وخي
عما النهؼ اآلخر فيو غير مر ي بالنسبة اىؿ اارضأ إال نهفو المستنير من ضوس الشمسأ 

  (ٔ) .وىذه الخاهية ىي التي تشرح عشكالو المختمفة حسب منازلو بالنسبة لألرض والشمس
عي مراحؿ ظيوره اىؿ اارض ابتداًس من ىيؿ جديد فتحتو  أومنازؿ القمر ىي عوجيو

البدر التام (أ إل  التربيع الثانيأ فالييؿ إل  اليسار إل  التربيع ااوؿ ثم إل  القمر الكامؿ ) 
وىو  أثم تتكرر الدورة كؿ شير قمري اقتراني المحاؽأ ااخير الذي فتحتو إل  اليمينأ وعخيراً 

الزمن الظاىري الذي ُيكمؿ فيو القمر دورتو حوؿ اارضأ حيث تبين عمميًا بعد اكتشاؼ دوران 
طور الييؿ ي تي مباشرة بعد اقتران القمر  القمر حوؿ اارض ودوران اارض حوؿ الشمس عن

ليذا تسم  الفترة من الييؿ إل  الييؿ بالشير  أعي بعد تواجده في اتجاه الشمس أمع الشمس
بينما الزمن الحقيقي لمشير القمري يوما عرضيًاأ  ٜٖٓ٘ٓ٘,ٜٕاالقترانيأ وىي في المتوسط 

اارض بالنسبة إل  النجوم البعيدة ( درجة حوؿ ٖٓٙالفمكي حيث يدور القمر دورة كاممة )
وىو عقؿ  أيوماً  ٕٖٔٙٙٔ,ٕٚكمرجع ساكن نسبيًا في شير نجمي قدره مقاسًا بالساعات الذرية: 

وعىؿ اارض ال يظير  أوالفرؽ بينيما نتيجة لدوران اارض حوؿ الشمس أمن الشير االقتراني
الييؿ الجديد  يسبب عدم إدراؾمما  أليم ىذا الفرؽ بين الشير القمري الفمكيأ وشيره االقتراني

؛ لرؤيتيم حركة القمر الظاىرية عم  عرض متحركة يوماً  ٜٕٜٕٛٓ,ٕإال بعد فترة عطوؿ بمقدار 
وىو المستخدم لعد السنين في  أوليست ساكنةأ لذلؾ تستخدم ااىمة في عد الشيور القمرية

 .(ٕ)التقويم القمري اليجري
لفترة الزمنية التي يهنع فييا القمر دورة كاممة حوؿ وبيذا فإن الشير االقتراني ىو ا" 

عو بين  أين لمقمرعو ىو الفترة الزمنية بين طورين متماثمين  ومتتالي أاارض منسوبة إل  الشمس
بينما الشير النجمي ىو الفترة الزمنية التي يهنع فييا القمر دورة حوؿ اارض  ىيلين جديدينأ

 . (ٖ)" فترة عادة تستخدم في البحوث العمميةبالنسبة لمنجوم كمرجعأ وىذه ال

                                                           
((ٔ

 .(بتهرؼ) ٖٜأ د. عدنان الشريؼأ صمن عمم الفمؾ القرآني 
(ٕ)

 .ٖٓٙأ ٜٖ٘أ )الكون( د. منهور حسب النبيأ صٙٙٔصانظر: ) المعارؼ الكونية(  

 .ٖٓٙد. منهور حسب النبيأ ص أالكون ٖ))
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ويتميز النظام النجمي في عنو يتخمص من ت ثير دوران اارض حوؿ الشمس فيعطي 
 أاازمنة المناسبة لمحسابأ ويرجع السبب في اختيار النجوم في عممية تعيين الزمن اليومي

حين يهعب في النظام في  ألسيولة رهدىا كنقط مضي ة ومحددة في السماس ؛والشير القمري
لما يعتري مساحة سطس الشمس  ؛االقتراني رهد الشمس بدقة كافية كمرجع في ىذا النظام
اامر الذي ال يسيؿ معو تحديد  أالظاىري من تغيير باختيؼ المسافة بينيا وبين اارض

طة وىذه حقيقة معروفة في عمم الفمؾ التي تنص عم  استخدام نظام اازمنة المضبو  أمركزىا
 أمن استخدام اازمنة المضبوطة عم  الشمس بدالً  أعم  نجم بعيد في الحسابات العممية
أ ستخدم لمعد الظاىري فقطيُ  أبينما النظام االقتراني أفالنظام النجمي يستخدم لمحساب الدقيؽ

يمة ميز ا تعال  بين العد والحساب عند استخدام منازؿ القمرأ فالمت مؿ في اآلية الكر وليذا يُ 
يجد لفظ الحساب معطوفًا عم  عدد السنينأ وعطؼ شيس عم  شيس يدؿ ُلغويًا عم  مغايرتوأ 

فالعد ظاىري اقتراني يعتمد عم  رهد الشمس لعد اايام أ وااىمة لعد  أوىذا هحيس عممياً 
بالنسبة  أالشيور أ وعما الحساب فحقيقي نجمي يعتمد عم  ضبط الزمن الفعمي عم  النجوم

َوَعالَماٍت َوِبالنَّْجِم ُىْم  ﴿وهدؽ ا العظيم بقولو:  أن اليوم اارضي والشير القمريلحساب زم
 ( ٔ).(ٙٔ)النحؿ: ﴾ َيْيَتُدونَ 
 سبحان من عشار إل  وجود فرؽ بين العد والحساب في قولو: ف

ْعَمُموْا َعَدَد السِّْنيَن َواْلِحَساَب َما ُىَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر ُنورًا َوَقدََّرُه َمَناِزَل ِلتَ  ﴿
ُل اَلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَمُمونَ    .(٘)يونس: ﴾ َخَمَق الّمُو َذِلَك ِإالَّ ِباْلَحقّْ ُيَفصّْ

: ب ن الشمس والقمر في فمؾ يسبحون كؿ في مداره وذلؾ في قولو تعال  ُيبين ا و 
 ﴾ اْلَقَمَر َواَل المَّْيُل َساِبُق النََّياِر َوُكلّّ ِفي َفَمٍك َيْسَبُحونَ  اَل الشَّْمُس َينَبِغي َلَيا َأن ُتْدِركَ  ﴿

 .(ٓٗ)يس:
يقوؿ تعالػ  ذكره: ال الشمس يهمػس ليا إدراؾ القمرأ فػيذىب ضوؤىا بضو وأ فتكون حيث 

ا ت النيار حتػ  تذىب وال المػيػؿ بفػ ﴾َوال المَّـْيـُل ساِبُق النَّيارِ  ﴿ااوقات كميا نيارًا ال لػيػؿ فػييا 
ال الشَّْمُس َيْنَبِغي َلَيا أْن ُتْدِرَك  ﴿عن مػجاىدأ قاؿ: يا وأ فتكون ااوقات كميا لػيًيأ و ظمػمتو بض

ال  ﴿عن ابن عبػاس قاؿ:ضوس اآلخرأ وال ينبغي ذلؾ ليماأ و  ال ُيشبو ضوس عحدىما :﴾ الَقَمرَ 

                                                           
((ٔ

 .ٖٔٙأ ٜٖ٘( صالكونانظر: ) 
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إذا اجتػمعا فػي السماس كان  ﴾ َوال المَّـْيـُل ساِبُق النَّيارِ  الشَّْمُس َيْنَبِغي َلَيا أْن ُتْدِرَك الَقَمرَ 
  (ٔ).عحدىما بػين يدي اآلخرأ فإذا غابػا غاب عحدىما بػين يدي اآلخر

ر َلُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدآِئَبيَن  ﴿ اإلمام الطبري في تفسير قولو تعال : ذكرو  َوَسخَّ
َر َلُكُم المَّْيَل َوالنَّيَ  يتعاقبػان عمػيكم بػالمػيػؿ والنيار لهيح بمعن  عنيما  (ٖٖ)إبراىيم: ﴾ارَ َوَسخَّ

 أ(ٕ) ػان فػي طاعة اوقػيػؿ: معناه: عنيما دا ب أفػي اختيفيما عمػيكم ﴾َداِئَبـْينِ ﴿أعنفسكم ومعاشكم
عن التسخير وقع ب حواؿ ناسبت انتفاع البشر " بن عاشور في تفسيره اإلمام اوقد ذكر 
ماأ وضبط عوقاتيم بسيرىماأ إذ لو اختمفت لم يستطع البشر ضبطيا فوقعوا في حيرة بضيا ي
  (ٖ) ".وشؾ

َر َلُكُم المَّْيَل َواْلنََّياَر  ﴿في معرض تفسيره لقولو تعال : يقوؿ اإلمام االوسي و  َوَسخَّ
رَاٌت ِبَأْمرِِه ِإنَّ ِفي َذِلكَ  ن: إ (ٕٔ)النحؿ: ﴾ََلَياٍت لَّْقْوٍم َيْعِقُمونَ  َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َواْلنُُّجوُم ُمَسخَّ

نارتيما عهالة وخيفة" وعدا يما ما نيط بيما من تربية  أالشمس والقمر يدعبان في سيرىما واا
نضاج الثمرات أااشجار والزروع وتموينيا وغير ذلؾ من الت ثيرات المترتبة عمييما بإذن ا  أواا

بين ب والمسبباتأ وليس المراد بتسخير ذلؾ لممخاطتعال  حسبما يقولو السمؼ في ااسبا
َر َلَنا َىٰـََذاا كما في قولو تعال :و ؤ تمكينيم من التهرؼ بو كيؼ شا  ُسْبَحٰـََن ٱلَِّذى َسخَّ

  (ٗ)".حسبما يترتب عميو منافعيمأ أ بؿ تهريفو سبحانو لذلؾ(ٖٔ)الزخرؼ: 
بحساب مقدر في تفسيره  كما ويتحدث اإلمام عبو السعود عن جريان الشمس والقمر

عي يجرياِن بحساٍب مقدٍر حيث يقوؿ: "أ (٘ )الرحمن: الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِبُحْسَباٍن : لقولو تعال 
أ وتختمُؼ الفهوُؿ وااوقاتُ  أسفميةفي بروِجيما ومنازِليما بحيُث ينتظُم بذلَؾ عموُر الكا ناِت ال

  (٘)" .وُتعمُم السنوَن والحسابُ 

 فيما يمي:  تجمميا الباحثةالطبري عقواؿ العمماس في معن  قولو تعال : ِبُحْسَباٍنأ اإلمام  ؿوقد فهي 
بن االشمس والقمر بحسبانأ ومنازؿ ليما يجريان وال يعدوانياأ وقد ورد ىذا الرعي عن  (ٔ

 قتادة.و عباسأ 
                                                           

 .ٓٔأ صٖٕأ جٕٔم الطبريأ انظر: )جامع البيان( (ٔ)

 )بتهرؼ يسير(. ٕٔٙأ صٖٔأ جٛمالمرجع السابؽأ  ٕ))

((ٖ
 .ٖٕٙأ صٖٔأ جٚمأ التحرير والتنوير 

 .ٛٓٔأ صٗٔجاالوسيأ  أروح المعاني ٗ))

((٘
  .ٕٚٗأ صٙج أإرشاد العقؿ السميم إل  مزايا الكتاب الكريم 
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 وقاؿ آخرون: عنيما يجريان بَقَدرأ وىذا رعي الضحاؾ. (ٕ
 رحاأ وىذا منقوؿ عن مجاىد.وقيؿ: يدوران في مثؿ قطب ال (ٖ

  (ٔ) .معن :الشمس والقمر يجريان بحساب ومنازؿالس اإلمام الطبري عن يكون ورجي 

 وما جاس في اآلية الكريمة من دراسات تتمخص بما يمي:
فيي تتحرؾ محميًا بالنسبة لما حوليا من  أتتحرؾ الشمس في مجرة درب التبانة حركتان

جرة ؿ/ساعةأ كما تدور الشمس في نفس الوقت حوؿ مركز المعلؼ مي ٖٗنجوم المجرة بسرعة 
تابعة  أوحيث إن المجموعة الشمسية بكواكبيا وعقمارىاعلؼ ميؿ/ساعةأ  ٓٗ٘بسرعة عخرى 

فاارض عيضًا تجري وتدور مع الشمس في ىاتين الحركتينأ باإلضافة إل  حركة  ألمشمس
الذي سخر لإلنسان اارض يركب وحوؿ الشمسأ وسبحان ا الخالؽ  أاارض حوؿ نفسيا

 عمييا كالدابة الذلوؿ وىي ترمس بو في فضاس الكون دون عن يشعر ب ربع حركات متزامنة. 
ؤكد بوضوح عمرًا عمميًا لم يتم التعرؼ عميو عو قياسو إال في ىذا القرن وبيذا فإن القرآن الكريم يُ 

المجرة بالسرعة المذكورة لتكتمؿ عال وىو َفمؾ الشمس الذي تبين عنو مدار الشمس حوؿ مركز 
حانو وتعال  ىذه الحركة مميون سنةأ وقد وهؼ ا سب ٕٓ٘الدورة الواحدة لمشمس كؿ 

والسباحة عمميًا حركة انتقالية مهحوبة بحركة ذاتية من الجسم المتحرؾ وانتقاؿ أ بالسباحة
يوم  ٕٚمرة كؿ  الشمس في المدار مهحوب بحركة ذاتية منياأ فيي تدور حوؿ محورىا عيضاً 

ولقد تم تخطاهأ يدور في فمؾ خاص ال يمكن عن يتعداه وال ي كؿٌ ف أكالمغزؿ تسبس في فمكيا
وتبين عن نجوميا عي  أحديثًا التهوير بالتميسكوب الراديوي لرهد حركة النجوم في ىذه المجرة

تؤدي إل   شموسيا جميعًا تدور حوؿ مركزىاأ ولوال ىذا الدوران فإن الجاذبية العامة سوؼ
ث التوازن الذي يمنع انييار دِ حْ ولكن الدوران يُ  أتقمص المجرة وتكورىا وانقباضيا عم  نفسيا

إنيا الوحدة في الكون ، (ٚ)الرحمن: َوالسََّماء َرَفَعَيا َوَوَضَع اْلِميزَانَ السماوات وهدؽ تعال : 
فسيا واارض مع باقي الكواكب فاإللكترونات تدور حوؿ نواة الذرة وحوؿ ن أمن الذرة إل  المجرة

وكؿ دا ر يدور حوؿ  أوالشمس مع النجوم تدور حوؿ مركز المجرة أتدور كميا حوؿ الشمس
 . (ٕ)وبيذا فالطواؼ سنة ا في الكون ألت كيد معن  السباحة في ىذه اافيؾ ؛نفسو مغزلياً 

                                                           
 )بتهرؼ يسير(. ٖٖٔإٖٔٔأ صٕٚج أجامع البيان (ٔ)

 .ٜٕٔأ ٜٕٓأ ٜٕٛأ ٕٛٛأ ٜٕٚعارؼ الكونية( د. منهور حسب النبيأ صر: )المانظ (ٕ)



71 

ِلُمْسَتَقرّٓ لََّيا َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز  َوالشَّْمُس َتْجِري ﴿في قولو تعال :  وىنا تظير بالغ حكمة ا 
وليس الظاىري  -( وكؿ في فمؾ يسبحون لمتعبير عن جري الشمس الحقيقيٖٛ)يس: ﴾ اْلَعِميمِ 

اَل الشَّْمُس َينَبِغي َلَيا َأن  ﴿ ولمتعبير عن مدار الشمس حوؿ مجرتنا -من الشرؽ إل  الغرب
وذلؾ في عسموب يطابؽ  (ٓٗ)يس: ﴾ َساِبُق النََّياِر َوُكلّّ ِفي َفَمٍك َيْسَبُحونَ ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل المَّْيُل 

الشمس مثبتة  ونيعتبر  قديماً  الناسفمقد كان  أوال يهدم الناس فيما كانوا يعتقدون أالحقيقة تماماً 
حركة الشمس غير ذاتية بينما  وافجعم أفي قبة تدور حوؿ اارض يوميًا من الشرؽ إل  الغرب

ان الجري ال يمكن إال عن يكون ذاتيًاأ وىذا ما  ؛تقرر اآلية الكريمة عن ليا حركة ذاتية سريعة
  (ٔ).اكتشفو العمم الحديث عن لمشمس فمؾ حقيقي تجري فيو حوؿ مركز المجرة

قولو تعال : ومن ععظم اآليات التي تحدّث فييا سبحانو عن تسخير الشمس والقمر 
َر الشَّْمَس  ...﴿ ُل اَلَياِت َلَعمَُّكم ِبِمَقاء َربُّْكْم  َوَسخَّ َواْلَقَمَر ُكلّّ َيْجِري أَلَجٍل مَُّسمِّى ُيَدبُّْر اأَلْمَر ُيَفصّْ

لمسة في العمو  أوىي لمسة عخرى ىا مة من لمسات الريشة المعجزة، (ٕ)الرعد: ﴾ ُتوِقُنونَ 
لحظة عمام  بالوقوؼو أ المطمؽ إل  جانب العمو المنظورأ تتجاوران وتتسقان في السياؽ

أ استعيس يقابمو التسخير فإذا ىو أمعو إل  غايتو المضيمشيد قبؿ التقابيت المتداخمة في ال
ل   ﴾ُكلّّ َيْجِري أَلَجٍل مَُّسمِّى  ﴿أ الحكمة والتدبير أاالستعيس والتسخير فمع أالشمستسخير  واا

عو  أا دورة سنوية ودورة يوميةسواس في جريانيما في فمكييم أحدود مرسومةأ ووفؽ ناموس مقدر
عو جريانيما إل  اامد المقدر ليما قبؿ عن  أجريانيما في مدارييما ال يتعديانو وال ينحرفان عنو

اامر كموأ عم  ىذا النحو من التدبير الذي يسخر الشمس أ يدبر يحوؿ ىذا الكون المنظور
ام السابحة في الفضاس فيجرييا يمسؾ باافيؾ اليا مة وااجر و أ والقمر كؿ يجري اجؿ مسم 

 (ٕ).اجؿ ال تتعداهأ ال شؾ عظيم التدبير جميؿ التقدير
 مخهيا الباحثة فيما يمي:تُ  أالتسخير زغموؿ النجار بعض جوانب د. قد ذكرو 

االتزان الدقيؽ بين تجاذب مكونات الشمس وتمددىا: الشمس ىي عقرب نجوم السماس إل   (ٔ
وخمسين مميون كم في المتوسطأ وىي نجم عادي متوسط اارضأ تبعد عنيا بمسافة ما ة 

% من كتمة المجموعة الشمسية كمياأ وىي عبارة عن فرن ٜٜالحجمأ وتمثؿ كتمتيا حوالي 
نووي كوني عميؽ عمره عكثر من عشرة بييين من السنينأ يتكون عساسًا من غازي 

ي بين نوى ذرات اإليدروجين منتجة وتبدع التفاعيت بيا باالندماج النوو أ أ والييميوماإليدروجين
                                                           

((ٔ
 .ٜٕٚد. منهور حسب النبيأ ص أالكون في القرآن الكريم 
(2) 

 )ثتصرف(.  2145، ص4سيذ قطت، وفي ظالل انقرآٌ،  
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مميون  ٘ٔنوى ذرات الييميومأ فتنطمؽ الطاقة التي ترفع درجة حرارة الشمس إل  عكثر من 
فإنيا تتجاذب  أدرجةأ ونظرًا لمجاذبية الرىيبة التي تحدثيا كتمة الشمس اليا مة عم  مكوناتيا

لشمس مما يسمس باستمرار عممية باتجاه المركزأ مما ينتج عنيا ضغط ىا ؿ يرفع درجة حرارة ا
 أأ فتتولد قوى توازن دقيؽ بين جاذبية الشمس لمكوناتيا في اتجاه مركزىاااالندماج النووي فيي

ودفع تمؾ المكونات بعيدًا عن المركز بواسطة القوى الناتجة عن تمدد الغازات المكونة ليا بفعؿ 
وكتمة الشمس بيذه الدقة البالغة وبيذا  لحجم ولوال تقدير ا أ االحرارة الفا قة في مركزى

النفجرت الشمس كقنبمة  أالتوازن الدقيؽ بين قوى الدفع إل  الخارجأ وقوى التجاذب إل  الداخؿ
نووية عميقةأ عو النيارت عم  ذاتيا تحت ضغط جاذبيتياأ فسبحان من قدر ىذا التوازن ب ن 

 .زان قوى التمدد والتجاذبجعؿ كتمة الشمس وحجميا بيذه الدقة مما حافظ عم  ات

تسخير طاقة الشمس من عجؿ ضبط حركة الحياة عم  اارض: تطمؽ الشمس من مختمؼ  (ٕ
أ يهؿ ون مميون مميون حهان في كؿ ثانيةما يقدر بحوالي خمسما ة علؼ ممي أهور الطاقة

وغير  أإل  اارض الواحد في االؼ تقريبًا من ىذه الطاقةأ فتمثؿ كؿ مهادر الطاقة المباشرة
وبدون ىذه الطاقة تستحيؿ الحياة عم   -باستثناس الطاقة النووية –المباشرة عم  اارض 

نزاؿ المطرأ وشؽ المجاري لألنيار والجداوؿأ  أكوكبنا رساؿ السحابأ واا فتهريؼ الرياحأ واا
أ وعمميات المد والجزرأ وغير وحركات اامواج الرسوبيةأ والهخور وخزن الماسأوتكوين التربة

أ فيي جميعيا تحركيا بعد إرادة ا  –من عمميات يعتمد عمييا اإلنسان في وجوده  ذلؾ
 الخالؽ.طاقة الشمس بإرادة 

إضاسة القمر لسماس اارض بمجرد غياب الشمس: سطس القمر زجاجي معتم تمامًاأ وقد  (ٖ
ذلؾ وب أ% من عشعة الشمس الساقطة عميو ٖ.ٚععطاه ا تعال  القدرة عم  عكس ما قيمتو 

 .نير سماس اارض بمجرد غروب الشمسيُ 

تسخير القمر وسيمة من وسا ؿ إتمام عمميتي المد والجزر: وىما قوتان من قوى اارض   (ٗ
يعمين عم  تفتيت هخور الشواطئأ وتكوين عنواع عديدة من الرسوبياتأ كما تعمين عم  

  (ٔ)تركيز العديد من الثروات المعدنية في رماليا. 
 َكانَ  َلوْ  ﴿لؽ الممؾ الذي عبدع خمؽ السموات واارضأ القا ؿ في كتابو العزيز: فسبحان الخا

  .(ٕٕ :اانبياس) ﴾ َيِصُفونَ  َعمَّا اْلَعْرشِ  َربّْ  المَّوِ  َفُسْبَحانَ  َلَفَسَدتَا المَّوُ  ِإالَّ  آِلَيةٌ  ِفيِيَما

                                                           
(ٔ)

 .٘ٛ٘-ٕٛ٘( صالسماسانظر: ) 
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 :اىمطية اىثاني: اىييو واىنهار

تسخيرىما لإلنسان في العديد من المواضعأ من و  أعن الميؿ والنيار ث ا تحدي 
وجعؿ آية النيار مبهرةأ  أعن محو آية الميؿ عىميا بالنسبة لموضوع البحثأ حديث ا 

وكذلؾ حديثو سبحانو في مواضع عخرى عن إغشاس الميؿ النيار بمفظ يغشيأ كما جاس عيضًا 
 ي العديد من اآليات.ف أوب لفاظ عخرى أويقمب أويكور أالحديث عنيما بمفظ يولج

عما ما جاس من حديث عن محو آية الميؿ وجعؿ آية النيار مبهرةأ فقد ورد ذلؾ في 
َوَجَعْمَنا المَّْيَل َوالنََّياَر آَيَتْيِن َفَمَحْوَنا آَيَة المَّْيِل َوَجَعْمَنا آَيَة  ﴿ آية واحدة حيث يقوؿ سبحانو:
ْمَناُه  النََّياِر ُمْبِصَرًة ِلَتْبَتُغوْا َفْضالً  بُّْكْم َوِلَتْعَمُموْا َعَدَد السِّْنيَن َواْلِحَساَب َوُكلَّ َشْيٍء َفصَّ مّْن رَّ

 .(ٕٔ)اإلسراس: ﴾ َتْفِصيالً 
وكيؼ عن ا سبحانو قد محا إحداىما  أثت كتب التفسير عن ىاتين اآليتينوقد تحدي 

َفَمَحْوَنا  قولو تعال : وجعؿ ااخرى مبهرةأ مع اختيفيم في طبيعة المحوأ فمنيم من فسر
عنو قد طمس نورىا بعد عن كان القمر كالشمس في اإلنارة والضوسأ  ومنيم من قاؿ  آَيَة المَّْيلِ 

 عنو سبحانو خمقيا ممحوة الضوس مطموسة.
 َفَمَحْوَنا آَيَة المَّْيلِ وىذا ما تحدث عنو اإلمام الشوكاني في معرض تفسيره لقولو سبحانو: 

 وااًل عدة منيا:حيث نقؿ عق
عن محو آية الميؿ ىو بطمس نورىاأ وقد كان القمر كالشمس في اإلنارة والضوسأ قيؿ ومن  (ٔ

 آثار المحو السواد الذي ُيرى في القمر.
وقيؿ المراد بمحوىا عنو سبحانو خمقيا ممحوة الضوس مطموسةأ وليس المراد عنو محاىا بعد  (ٕ

  (ٔ) .عن لم تكن كذلؾ
مماس التفسير عن آيتي الميؿ والنيار تدالن عم  عن ليما هانعًا ولكن ما اتفؽ عميو ع

َوَجَعْمَنا ٱلَّمْيَل  حكيمًا قادرًاأ وفي ذلؾ يقوؿ اإلمام عبو السعود في معرض تفسيره لقولو تعال : 
 آيتين تدالن عم  عن ليما هانعًا حكيمًا قادرًا عميمًا وتيديان إل  ما ىدى":  َوٱلنََّياَر ءاَيَتْينِ 

  (ٕ)".إليو القرآُن الكريم من ممة اإلسيم والتوحيد
  إذ ال يتسنّ  ألتطُمبوا انفسكم في بػياض النيار رزقاً   ّلَتْبَتُغواْ   :عما ىدؼ ىاتين اآليتين فيو

من حيث اإلظيُم  أعو نيِّرْيِيما ذاتاً  أعي لتعمموا بتفاوت الجديَدين َوِلَتْعَمُموْا  ذلؾ في الميؿأ 
                                                           

(ٔ)
 .ٕٗٙأ صٖج أفتس القدير 

(ٕ)
 .ٛٓٗأ صٗجعبو السعودأ  أاب الكريمإرشاد العقؿ السميم إل  مزايا الكت 
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التي يتعمؽ  َعَدَد ٱلّسِنينَ مع تعاقبيما عو حركاتيما وعوضاِعيما وسا ِر عحواِليماأ  أسةواإلضا
عي الحساَب المتعمَؽ بما في  َوٱْلِحَسابَ إلقامة مهالِحكم الدينية والدنيوية  أبيا غرٌض عممي

لس وغير ذلؾ مما نيط بو شيس من المها أعي ااشير والميالي واايام أضمنيا من ااوقات
 . (ٔ)المذكورة

عن نطؽ الحماية المتعددة الموجودة في الغيؼ الغازي ولقد عثبتت الدراسات الكونية 
ومنيا: نطاؽ ااوزونأ ونطؽ الت ين المتعددةأ وعحزمة اإلشعاعأ والنطاؽ المغناطيسي  ألألرض

ؾ فقد لألرضأ لم تكن موجودة في بدس خمؽ اارض ولم تتكون إال في مرحمة مت خرةأ وعم  ذل
كانت ااشعة الكونيةأ وباقي مهادر النور ااخرى المتعددة في هفحة الكونأ تهؿ بكميات 
 أىا مة إل  المستويات الدنيا من الغيؼ الغازي لألرض ككؿأ فتؤدي إل  إنارتيا وتوىجيا لييً 

بمثؿ ظاىرة الفجر القطبي الحاليةأ ولكن عم  نطاؽ عوسع وبمعدالت عشدأ بحيث يشمؿ كؿ 
ن نطؽ الحماية المختمفة فتنير ليميا إنارة تقضي عم  ظممة الميؿأ ولكن بعد تكوّ  أجاس اارضعر 

حت  اقتهرت عم  بقايا رقيقة جدًاأ وفي مناطؽ  ألألرض عخذت ىذه الظواىر في التضاؤؿ
ينأ لتبق  شاىدة عم  حقيقة عن ليؿ اارض في المراحؿ يمحددة مثؿ قطبي اارض المغناطيس

ومن عمثمة ىذه قؿ في شدتو عن نور الفجر الهادؽأ يا كان يضاس بوىج ال يااول  لخمق
 الظواىر:

توىج اليواس في طبقات الجو العميا: وىو عبارة عن نور باىت متغير ينتج عن عدد من  (ٔ
 فوؽ مستوى سطس البحر تقريبًا. أالتفاعيت في نطاؽ الت ين المحيط باارض

الذي يرى  أ  ىي ة مخروط من النور الباىت الرقيؽظاىرة عنوار مناطؽ البروج: وتظير عم (ٕ
ر تمؾ فسّ في جية الغرب بمجرد غروب الشمسأ كما يرى في جية الشرؽ قبؿ طموعيا بقميؿأ وتُ 

التي  أعم  بعض ااجرام الكونية أغير المباشر أاانوار بانعكاس وتشتت ضوس الشمس
 تربة منيا.متباعدة عن اارض عو مق أفي عثناس تحركيا اتعترض سبيمي

ثم تتشتت في المسافات  أظاىرة عضواس النجوم: وتهدر من النجوم في مواقعيا المختمفة (ٖ
  حت  تهؿ إل  غيؼ اارض الغازي. أالفاهمة بينيا

والتي  اارضأ نجوم مجرة من المجرات القريبة منظاىرة عضواس المجرات : وتهدر من  (ٗ
 أد تشتتيا في المسافات الفاهمة بين المجراتثم يعا أتتشتت عضواؤىا في داخؿ المجرة الواحدة

 حت  تهؿ إل  الغيؼ الغازي المحيط باارض.
                                                           

 )بتهرؼ(. ٜٓٗص أإرشاد العقؿ السميم إل  مزايا الكتاب الكريم(ٔ)  
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 أعو فجر الميؿ القطبي أظاىرة الفجر القطبي وعطيافو: وتعرؼ عيضًا باسم ااضواس القطبية (٘
وتتركز  أوحوؿ القطبية أرى بالميؿ في سماس كؿ من المناطؽ القطبيةتُ  أوىي ظاىرة نورانية

لتشمؿ  وقد تمتد عحياناً  أارض المغناطيسينفي المنطقتين الواقعتين بين كؿ من قطبي اعساسًا 
 (ٔ).مساحات عوسع من ذلؾأ وتبدو ظاىرة الفجر القطبي عادة عم  ىي ة عنوار زاىية مت لقة

وعنيا ىي المقهود  أمن خيؿ ما سبؽ يمكن إسقاط ىذه الحقا ؽ عم  اآلية الكريمة
 عنعم ا الفاضؿ زغموؿ النجار حيث يقوؿ: "  ما ذىب إليو الدكتور وىذا أبمحو آية الميؿ

بقاس إنارة النيار نعمة ما بعدىا نعمة؛ انو لوال  عم  عىؿ اارض جميعًا بمحو إنارة الميؿأ واا
ما استقامت الحياة عم  اارضأ وال استطاع اإلنسان  أتبادؿ ظيم الميؿ مع نور النيار

  (ٕ)".ت ريخ لألحداثساس بالزمنأ وال الاإلح
لتفسير ىذه اآلية الممحوة بما توفر لدييم  ؛ويبق  المجاؿ مفتوحًا عمام اجتيادات العمماس

والمعارؼ اإلنسانية عم   أمن حقا ؽ وعمومأ مع بقاس آيات القرآن الكريم ىي عهؿ كؿ العموم
 مر العهور واازمان.

اوؿ الباحثة ما ييم موضوع البحث عن إغشاس الميؿ النيارأ فستتن عما ما جاس من حديثٍ 
َوُىَو الَِّذي َمدَّ اأَلْرَض َوَجَعَل ِفيَيا َرَواِسَي  من مواضعأ وىما موضعان حيث يقوؿ سبحانو:

َقْوٍم ٍت لّْ َوَأْنَيارًا َوِمن ُكلّْ الثََّمرَاِت َجَعَل ِفيَيا َزْوَجْيِن اْثَنْيِن ُيْغِشي المَّْيَل النََّياَر ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلَيا
الموضع اآلخر ذكر سبحانو ذلؾ مع إضافة وهؼ حثيثًا لطمب  وفيأ (ٖ)الرعد: َيَتَفكَُّروَن 

ِإنَّ َربَُّكُم الّمُو الَِّذي َخَمَق السََّماَواِت  الميؿ النيار وذلؾ في قولو تعال  في سورة ااعراؼ:
ِش ُيْغِشي المَّْيَل النََّياَر َيْطُمُبُو َحِثيثًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َواأَلْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَمى اْلَعرْ 

رَاٍت ِبَأْمرِِه َأاَل َلُو اْلَخْمُق َواأَلْمُر َتَباَرَك الّمُو َربُّ اْلَعاَلِمينَ   ، (ٗ٘)ااعراؼ: َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ
نقؿ اإلمام السيوطي  ْيَل النََّيارَ ُيْغِشي المَّ  وفي معرض تفسيره لقولو تعال  في سورة الرعد: 

  .(ٖ)"عي يمبس الميؿ النيار : ُيْغِشي المَّْيَل النََّيارَ " قواًل لقتادة حيث قاؿ:
في   حثيثاً  أ عما قولو تعال :يمبسو مكانو فيهير عسود مظممًا بعد ما كان عبيض منيراً والمراد 

  (ٗ) .  حثيثًا عي مسرعاً فالحث االستعجاؿ والسرعة ُيقاؿ ول أسورة ااعراؼ
                                                           

 .ٜٕٗأ ٕ٘ٗأ ٕٗٗانظر: )السماس( د. زغموؿ النجارأ ص ((ٔ
 .ٖٓٗص أالسماس ((ٕ
(ٖ)

 .ٕٓٙأ صٗم أالدر المنثور في التفسير بالم ثور 

(ٗ)
، 2انشوكبَي، ج (فتس القدير)أ ٖٛٗأ صٕأ جٔلنسفيأ م( امدارؾ التنزيؿ وحقا ؽ الت ويؿ) اَظر: 

 .242ص
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عما ما يمكن استعراضو من دراسات كونية في ىذا المجاؿأ فمن المعروؼ عن تعاقب 
 الميؿ والنيار يحدث بدوران اارض حوؿ نفسياأ وسرعة ىذا التعاقب ىي نفسيا سرعة الدوران.
مع  وقد تبين عمميًا عن السرعة كانت عالية عند بدس خمؽ اارضأ ثم تناقهت بالتدريج

التي تعمؿ كفرممة  أمرور الزمنأ وما زاؿ ىذا التناقص مستمرًا؛ بسبب ظاىرة المد والجزر
لكوكب اارضأ ورغم عنو تعويؽ ض يؿ لمغايةأ إال عنو يؤدي إل  زيادة طوؿ اليوم عم  كوكب 

ىذه أ ثانية كؿ قرن ٕٓٓ,ٓاارض بمرور الزمنأ حيث تبين عمميًا عن زمن اليوم يزداد بمقدار 
لتؤثر فعًي في طوؿ اليومأ فبالرجوع  ؛نعبر بييين السني أزيادة الدقيقة تتراكم بمضي الزمنال

ساعات فقطأ  ٗ كان مميار سنةأ يتبين عن زمن اليوم اارضي ٙ,ٗإل  مرحمة نش ة اارض منذ 
لدرجة عن  أبفعؿ المد والجزر أثم عخذت اارض في التباطؤ التدريجي في الدوران حوؿ نفسيا

ثانيةأ وسيهبس اليوم في المستقبؿ  ٔ,ٗدقيقةأ  ٙ٘ساعةأ  ٖٕاليوم اارضي عهبس اآلن  زمن
وىذا إن بقيت اارض إل  ذاؾ الزمانأ  أنمميار سنة عخرى من اآل ٘بعد حوالي  أساعة ٖٗ

  (ٔ) .وعبحاث عخرى بيولوجية أالتعطيؿ اليومي الض يؿ لم يتم قياسو إال باستخدام الساعات الذرية
عن حقيقة  فقد كشفت اآليتان الكريمتان أاً مبير  اً عممي اً لباحثة عن في ذلؾ إعجاز وترى ا

فمن خيؿ ما  أوتطور العموم ألم يتم التعرؼ عمييا إال بعد اكتشاؼ الساعات الذرية أكونية
يتبين عن سرعة تعاقب الميؿ والنيار اآلن تختمؼ عن سرعتيما عند نش ة اارضأ كما  أسبؽ

عن عدد ساعات اليوم اارضي عند خمؽ اارضأ  أت اليوم اارضي اليومويختمؼ عدد ساعا
ويظير ذلؾ جميًا عند الت مؿ في اآليتين الكريمتين السابقتينأ حيث يذكر الخالؽ سبحانو حينما 

بينما في  أياؽ الحديث عن مرحمة خمؽ السمواتفي سب نو حثيث وهؼ تعاقب الميؿ والنيار 
من مدىا وجعؿ  أعن تسخير اارض بعد مرحمة خمقيا ا  سياؽ اآلية التي تحدث فييا

جاس الحديث عن الميؿ والنيار دون عن يهؼ تعاقبيما  أوالثمرات أواانيار أالرواسي فييا
 بالحثيث.

                                                           
 .273، 272ص د. يُصور دست انُجي، اَظر: )انًؼبرف انكوَيخ( (ٔ)
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 :اىمطية اىثاىث: اىنجىً

الميؿ والنيار والشمس  :مظاىر التدبير في الخمؽأ وظواىر النعمة عم  البشرمن  إن
َر َلُكُم المَّْيَل  ﴿يقوؿ ا تعال :  أفكميا مما يمبي حاجة اإلنسان في اارض أوموالقمر والنج َوَسخَّ

رَاٌت ِبَأْمرِِه ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلَياٍت لَّْقْوٍم َيْعِقُمونَ   ﴾ َواْلنََّياَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َواْلنُُّجوُم ُمَسخَّ
فظاىرة الميؿ والنيار ذات عثر حاسم في أ نفعتووىي لم تخمؽ لو ولكنيا مسخرة لمأ (ٕٔ)النحؿ:

وعيقتيما بالحياة عم  الكوكب اارضيأ  أالشمس والقمركذلؾ  أحياة ىذا المخموؽ البشري
رَاٌت ِبَأْمرِهِ  ﴿ وكذا النجوم وكؿ عول ؾ أ  لإلنسان ولغير اإلنسان مما يعمم ا ﴾ َواْلنُُّجوُم ُمَسخَّ

النواميس في الكون كموأ يدركو عهحاب العقوؿ التي تتدبر طرؼ من حكمة التدبيرأ وتناسؽ 
 .(ٔ)﴾﴿ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلَياٍت لَّْقْوٍم َيْعِقُمونَ  وتعقؿ وتدرؾ ما وراس الظواىر من سنن وقوانين:

يقوؿ ا تعال : وذكر سبحانو منافع النجوم بالنسبة لإلنسان في مواضع عخرى حيث 
 ََوَعالَماٍت َوِبٱلنَّْجِم ُىْم َيْيَتُدون  (ٙٔلنحؿ:)ا. 

ما ذكره ومنيا في اآلية الكريمةأ الواردة  (عيمات)معن  اختمؼ المفسرون في تفسير 
 اإلمام الطبري في تفسيره:

حيث قاؿ: يعنػي   عي عن ابن عبػاسوقد ورد ىذا الر  أعنيا معالػم الطرؽ بػالنيار (ٔ
 بػالعيمات: معالػم الطرؽ بػالنيارأ وبػالنػجم ىم ييتدون بػالمػيػؿ.

يا ما قاؿ: من َوَعالماٍت وبـالنَّـْجِم ُىْم َيْيَتُدونَ  وقيؿ: ُعنػي بيا النػجومأ فعن مػجاىد:  (ٕ
 بو. يكون عيمةأ ومنيا ما ييتدى

والعيمات: النػجومأ وعن ا تبػارؾ   بـالنَّـْجِم ُىْم َيْيَتُدونَ َوَعالماٍت و  وعن قتادةأ قولو:  (ٖ
جعميا دي بياأ و تَ يْ وتعالػ  إنػما خػمؽ ىذه النػجوم لثيث خهيت: جعميا زينة لمسماسأ وجعميا يُ 

 .رجومًا لمشياطين
  (ٕ) .وقاؿ آخرون: ُعنػي بيا الػجبػاؿ (ٗ

 س اإلمام الطبري عن يكون ت ويػؿ الكيم:ورجي 
ونػػجومًا تيتػدون  أوجعؿ لكم عييا الناس عيمػات تسػتدلون بيػا نيػارًا عمػػ  طػرقكم فػػي عسفػػاركم" 

  (ٖ)".بيا لػيًي فػي ُسبمكم
                                                           

(1) 
 )ثتصرف يسير(. 2163، ص4في ظالل انقرآٌ، سيذ قطت، و

 .ٔٔٔأ صٗٔأجٛم جامع البيان عن ت ويؿ آي القرآن(انظر: ) ((ٕ
 .ٕٔٔأ صٗٔج أٛم المرجع السابؽأ ((ٖ
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في معرض تفسيره  أوقد ذكر اإلمام القرطبي منافع النجوم كما جاست في القرآن الكريم
ْمَنا َوُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم ِلَتيْ  ﴿ لقولو تعال : َتُدوْا ِبَيا ِفي ُظُمَماِت اْلَبرّْ َواْلَبْحِر َقْد َفصَّ

حيث ورد في ىذه اآلية بعض منافعياأ وىي االىتداس بيا  أ(ٜٚ)اانعام: ﴾اَلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَمُمونَ 
 أ(ٚ)الهافات:  ﴾ َوِحْفظًا مّْن ُكلّْ َشْيَطاٍن مَّاِردٍ  ﴿في البر والبحرأ وفي مواضع عخرى: 

  .(ٔ)(٘)الممؾ: ﴾ َعْمَناَىا ُرُجومًا لّْمشََّياِطينِ َوجَ ﴿
وقد ورد ذكر النجوم في القرآن الكريم ثيث عشرة مرةأ ولم يوهؼ عي منيا بالطارؽ 

َوٱلسََّماء َوٱلطَّاِرِق * َوَما َأْدرَاَك َما  ﴿النجم الثاقب إال في مطمع سورة الطارؽ بقولو سبحانو: 
 (.ٖ-ٔ)الطارؽ:  ﴾ اِقبُ ٱلطَّاِرُق * ٱلنَّْجُم ٱلثَّ 

م قدر السماس في ععين الخمؽ لكونيا معدن رزقيم وسكن مي كتوأ وفييا خمؽ الجنة حيث عظي 
ف قسم بيا وبالطارؽ والمراد جنس النجومأ عو جنس الشيب التي يرجم بيا لعظم منفعتياأ ثم 

انو  ؛وهؼ بالطارؽعي المضيس ك نو يثقب الظيم بضو و فينفذ فيوأ و  أفسره بالنجم الثاقب
 (ٕ).يبدو بالميؿ كما يقاؿ لآتي ليًي طارؽ

إنما سمي النجم طارقًا؛ انو إنما يرى " وقد ذكر مثؿ ذلؾ اإلمام ابن كثير عن قتادة وغيره: 
دي: وقاؿ السُّ  أ: المضيس قاؿ ابن عباس ٱلثَّاِقبُ بالميؿأ ويختفي بالنيارأ وقولو تعال : 

  (ٖ)" .وقاؿ عكرمة: ىو مضيس ومحرؽ لمشيطان أؿ عمييايثقب الشياطين إذا عرس
ما تسم  بالنابضات عو  أمن عنواع النجوم المعروفة عممياً  ني وعثبتت الدراسات الكونية ع

النجوم النابضةأ وىي نجوم ذات كثافة وجاذبية فا قةأ تدور حوؿ محورىا بسرعات عاليةأ 
عو في كؿ عدد قميؿ من  أكؿ جزس من الثانيةوُترسؿ نبضات منتظمة من ااشعة الراديوية في 

حسب حجميا وسرعة دورانيا حوؿ محورىاأ وقد يهؿ عدد نبضات تمؾ النجوم إل   أالثواني
 ثيثين نبضة في الثانية الواحدة.

يعرؼ اليوم بين عمماس الفمؾ باسم عشباه النجومأ وىي عجرام سماوية  وىناؾ نوع آخر من النجومأ
وتعتبر عبعد ما قد تم رهده من عجرام السماسأ وتبدو ك نيا عم   أرضشديدة البعد عن اا

لتوهؿ إشاراتيا الراديوية إل  اارضأ وتقدر الطاقة الناتجة عنو  ؛تطرؽ عبوابيا أعطراؼ السماس
                                                           

ٔ))
  )بتهرؼ(. ٖ٘أ صٚأجٗأ مالجامع احكام القرآن 
ٕ))

 )بتهرؼ يسير(.ٛٓ٘أ صٗأ جٕأ النسفيأ ممدارؾ التنزيؿ 
 .ٕٗٙأ صٗج أتفسير القرآن العظيم (ٖ)
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بما ة مميون مميون مرة قدر طاقة الشمسأ وقد تم الكشؼ عن حوالي علؼ وخمسما ة من عشباه 
ويتوقع الفمكيون وجود آالؼ عخرى منيا لم  أالمدرؾ من الكون النجوم عم  عطراؼ الجزس

 تكتشؼ بعد. 
َوَما َأْدرَاَك َما الطَّاِرُق* المقهود بالوهؼ القرآني  والنجوم ى النوع من اولعؿ ىذ

 .(ٖ)الطارؽ:  النَّْجُم الثَّاِقبُ 
الراديوية  وموجاتيا أانيا تطرؽ هفحة السماس وتثقب همتيا بنبضاتيا السريعة التردد

 . (ٔ)وا تعال  ععمم أالخاطفة
النوع  اعن كون مقهود اآلية الكريمة اإلشارة إل  ىذ وبغض النظر أوترى الباحثة عنو

 أوعموم الفمؾ أالنجوم عو غيرهأ يبق  الشاىد ىنا سبؽ القرآن الكريم لممعارؼ اإلنسانية من
ن عنواعو بيذا الوهؼ الدقيؽ في عو نوع م أبحديثو عن وهؼ دقيؽ لمرحمة من مراحؿ النجوم

زمن لم تتوفر فيو عبسط وسا ؿ التقنياتأ وحت  في زمن التقنيات التي يفخر بيا عمماس الفمؾ لم 
% فقطأ لذلؾ يبق  القرآن ٓٔتتعد معرفتيم لحياة النجوم وغيرىا من عسرار الكون المدرؾ إال 

اكاة ما بيا من كنوز وحديث يفيمو الكريم المعجزة الربانية الخاتمة التي يعجز البشر عن مح
أ فسبحان القا ؿ في كتابو ن عم  مر اازمان عن المجئ بمثموالعامة والخاهةأ َيعجز اإلنسا

  العزيز:
 َكانَ  َوَلوْ  ِبِمْثِموِ  َيْأُتونَ  الَ  اْلُقْرآنِ  َىَذا ِبِمْثلِ  َيْأُتواْ  َأن َعَمى َواْلِجنُّ  اإِلنُس  اْجَتَمَعتِ  لَِّئنِ  ُقل﴿ 
  .(ٛٛ :اإلسراس) ﴾ َظِييرًا ِلَبْعضٍ  ْعُضُيمْ بَ 

                                                           
 .ٕٔٚ-ٜٕٙص انظر: )السماس( د. زغموؿ النجارأ( (ٔ
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 :اىشهة واىنياسك اىمطية اىزاتع:

َوَأنَّا َلَمْسَنا حيث يقوؿ ا تعال :  أالشيب في القرآن الكريم في سورة الجن كرُ جاس ذِ 
َيا َمَقاِعَد ِلمسَّْمِع َفَمن َيْسَتِمِع السََّماء َفَوَجْدَناَىا ُمِمَئْت َحَرسًا َشِديدًا َوُشُيبًا، َوَأنَّا ُكنَّا َنْقُعُد ِمنْ 

 .(ٜأ ٛ)الجن:  اَْلَن َيِجْد َلُو ِشَيابًا رََّصداً 
سمع السماس إل  عن جعؿ ا  رقونر عمماس التفسير ذلؾ ب ن معشر الجن كانوا يستوقد فسي 

 تعال  عمييا حفظة وشيبًا ترجم بيا الشياطين.
 : عن ا  وأنَّا َلَمْسنا السَّماءَ  تعال : ت ويؿ قولو  في وقد ذكر اإلمام الطبري

َحَرسًا عخبر عن قيؿ معشر الجّن حيث قالوا: وعنا طمبنا السماس وعردناىا فوجدناىا مم ت 
أ وىي جمع شيابأ وىي النجوم التي كانت ُترجم بيا الشياطينأ وُشُيباً يعني َحَفَظة  َشِديداً 

َفَمْن َيْسَتِمع اَلَن َيجْد يسمعوا ما يحدثأ وما يكون فيياأ وقد كانوا يقعدون من السماس مقاعد ل
  (ٔ) .يعني: شياب نار قد رهد لو بو  َلُو ِشيابًا َرَصداً 

وأنَّا َلَمْسنا  وقد نقؿ اإلمام الطبري عدة عقواؿ في ذلؾأ فعن قتادة: قولو تعال : 
سمع  يسترقونكانت الجّن   ِشيابًا َرَصداً  َفَمْن َيْسَتِمِع اَلَن َيجْد َلوُ  إل  قولو:   السَّماءَ 

فمما  أالسماس فمما بعث ا نبيوأ ُحرست السماسأ وُمنعوا ذلؾأ فتفقيدت الجّن ذلؾ من عنفسيا
وجدوا ذلؾ رجعوا إل  إبميسأ فقالوا: منع منا السمعأ فقاؿ ليم: إن السماس لم ُتحرس قّط إال 

ما نبّي مرشد مهمس  عم  عحد عمرين: إما لعذاب يريد ا عن ينزلو عم  عىؿ اارض بغتةأ واا
 قاؿ: فذلؾ قوؿ ا: 

  (ٕ) .﴾وأنَّا ال َنْدِري أَشرّّ ُأِريَد ِبَمْن ِفي األْرض أْم أرَاد ِبِيْم َربُُّيْم َرَشدًا  ﴿
: عي يجد شيابًا راهدًا لو واجموأ  ﴾ِشَيابًا رََّصدا﴿ ر اإلمام النسفي قولو تعال :وقد فسي 

ىو اسم جمع لمراهد عم  معن  ذوي شياب راهدين بالرجمأ وىم المي كة الذين يرجمونيم عو 
أ وقيؿ بالشيب ويمنعونيم من االستماعأ والجميور عم  عن ذلؾ لم يكن قبؿ مبعث محمد 

كان الرجم في الجاىميةأ ولكن الشياطين كانت تسترؽ السمع في بعض ااوقات فمنعوا من 
مبعث النبي االستراؽ عهًي بعد 

(ٖ).  

                                                           
 .ٚٔٔأ صٜٕأ جٗٔمانظر: )جامع البيان(  (ٔ)

 .ٚٔٔأ صٜٕأ جٗٔم أجامع البيان (ٕ)
 .ٓٗٗأ  صٗأ جٕم أمدارؾ التنزيؿ وحقا ؽ الت ويؿ (ٖ)
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ىذه الشيب التي ُترجم  ةماىيعن السؤاؿ المطروح ولقد عجابت الدراسات الكونية عن 
مرأ حت  عنو الميحظ عن القرآن الكريم قد سكت عن ذكر عي تفاهيؿ ليذا اافأ بيا الشياطين

ا في عهر لمعمم اليقيني في ذلؾأ إال عن عمماس الفيزياس الكونية اكتشفو  ال يمكن إيجاد مهدرٍ 
العمم الحديث عخطارًا في الفضاس شت أ من شيب وعشعة كونية قاتمة وعشعة الوىج الشمسي التي 
تحرؽ كؿ ما يهادفيا في الفضاس فقد يكون مفيوم ما ُيرجم بو الشياطينأ الذي ذكر في اآلية 

 . (ٔ)الكريمة ىو عحد ىذه ااخطار عو غيرىا
 

                                                           
 )بتهرؼ(. ٕ٘٘أ صٜٕجع.د. عحمد شوقي إبراىيمأ  أفتس العميم في تفسير القرآن الكريم( (ٔ
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 الفصل الثالث
 في آيات خمق األرض وما فييااإلعجاز العممي  

 
 ن:وفيو مبحثا

 
 إلعجاز العممي في آيات خمق األرضالمبحث األول: ا 
 لعممي في آيات خمق ما في األرضااإلعجاز : المبحث الثاني 
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 الفصل الثالث
 اإلعجاز العممي في آيات خمق األرض وما فييا 

اة واإلنسانأ من القضايا عن قضية الخمؽ إجمااًل ب بعادىا: الكون والحي من المعروؼ  
َما َأْشَيدتُُّيْم َخْمَق السََّماَواِت َواأْلَْرِض  الغيبية التي لم يشيدىا اإلنسانأ انطيقًا من قولو تعال :

عن  ولكن من رحمة ا  ،(ٔ٘)الكيؼ:َواَل َخْمَق َأنُفِسِيْم َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضمّْيَن َعُضًدا
أ وفي هخور اارضأ وهفحة السماسأ من الشواىد الحسية ما ُيمكن عن ترؾ لإلنسان في نفسو

ُيعينو عم  هياغة تهور عن عممية الخمؽأ وجاس عمره المباشر لإلنسان بالتدبر في ىذه العممية 
َة اَْلِخَرَة ِإنَّ ُقْل ِسيُروا ِفي اأْلَْرِض َفانُظُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَخْمَق ُثمَّ المَُّو ُينِشُئ النَّْشأَ   بقولو تعال :

  (ٔ) .(ٕٓ)العنكبوت:  المََّو َعَمى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ 

وتسخيرىا اآليات التي تحدثت عن خمؽ اارض  الباحثة في ىذا الفهؿستجمع   
ان عن خمؽ اارض وضعيا اإلنس تيسترهد التهورات الكما  لإلنسان وسبؿ ىذا التسخيرأ

لرياح وتسخير باؿ والحكمة من تسخيرىاأ وتهريؼ اج منيا خمؽ ما فيو أ ودحييا وتمييدىا
حياس اارض بإنزاؿ الماس من السماسأ وقد خههت الباحثة مطمباً ا  إلنسانل لسحاب والنباتأ واا

سكانو في الجنةأ ومن ثم إن زالو إل  اارض تناولت فيو اآليات التي تحدثت عن خمؽ عبينا آدم واا
في نياية الفهؿ سبؽ القرآن الكريم لجميع التهورات عمارىاأ حيث سيتبين واستخيفو فييا إل

أ وفي ذلؾ قمة اإلعجاز الرباني لبني التي هاغيا الفكر اإلنساني لقضية خمؽ اارض واإلنسان
 آدم.

                                                           
 (.بتهرؼ) ٚٔ أٙٔص النجارأ زغموؿ. د أالكريم القرآن في اإلنسان خمؽ (ٔ)
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 اإلعجاز العممي في آيات خمق األرض: المبحث األول

 األرض:  والمطمب األول: دح
 اارض في قولو تعال : وجاس الحديث عن دح

َواأْلَْرَض َبْعَد َذِلَك َدَحاَىا، َأْخَرَج ِمْنَيا َماءَىا َوَمْرَعاَىا  :(ٖٓأٖٔ)النازعات. 
 وقيماأ فاآلية ااول  تتحدث عن دحىاتين اآليتين عدة مسا ؿ ُيمكن فيميا من سيا في

أََأنُتْم َأَشدُّ َخْمًقا َأِم السََّماء  اارضأ وعن دحييا جاس بعد بناس السماسأ حيث يقوؿ سبحانو: 
(أ ىاتان ٖٔأٖٓإٔٚ)النازعات: َىاَبَناَىا....َواأْلَْرَض َبْعَد َذِلَك َدَحاَىا، َأْخَرَج ِمْنَيا َماءَىا َوَمْرَعا

 وىذا مفيوم اآلية الثانية. أقد عخرج ماس اارض منيا مس لتانأ والثالثة عن ا 
اارض بالنسبة لمسماس ومعن  قولو  وعمماس التفسير في مس لة ترتيب دحوكان اختيؼ 

الحديث عن عيام خمؽ أ وقد تقدم ذلؾ في الفهؿ ااوؿ في سياؽ َبْعَد َذِلَك َدَحاَىاتعال : 
ض الكونأ وعن ترتيب خمؽ السموات واارضأ وخيهة ذلؾ عني خْمؽ مادة السموات واار 

 اارض وتمييدىا لإلنسانأ وا تعال  ععمم. ووفتقيما كان عواًلأ ومن َثم دح
م حيث َعجمميا اإلما َبْعَد ذلكَ ومع ذلؾ ال ضير في نقؿ عقواؿ عىؿ التفسير في قولو تعال : 

 الطبري فيما يمي:
 -تعال  -: عن افعن ابن عباس أ ِحيت اارض من بعد َخمؽ السماسقاؿ بعضيم: دُ  (ٔ

من غير عن يدحوىا قبؿ السماسأ ثم استوى إل  السماس فسّواىّن سبع  أَخمؽ اارض ب قواتيا
 .واألْرَض َبْعَد ذلَك َدحاىاسمواتأ ثم دحا اارض بعد ذلؾأ فذلؾ قولو: 

َو الَِّذي َخَمَق َلُكْم ىُ  ل:رون: اارض ُخِمقت ودحيت قبؿ السماسأ وذلؾ عن ا قاوقاؿ آخ (ٕ
ف خبر ا عنو َسويى   :قالوا ما ِفي األْرِض َجِميعًا ُثمَّ اْسَتَوى إلى السَّماِء َفَسوَّاُىنَّ َسْبَع َسَمَواتٍ 
واألْرَض ذلؾأ في وجو لقولو: السموات بعد عن خمؽ ما في اارض جميعًاأ قالوا فإذا كان ذلؾ ك

إالي ما ذكرناأ من عنو مع ذلؾ دحاىاأ ونقؿ ىذا الرعي عن مجاىد والسدي   اَبْعَد ذلَك َدحاى
 (ٔ) .مع ذلؾ دحاه واألْرَض َبْعَد ذلَك َدحاىا حيث قاؿ: 
  حيث قاؿ:  بن عباس اد اإلمام الطبري رعي وعيي 

                                                           
 ٓ٘أٔ٘ص أٖٓج أ٘ٔانظر: )جامع البيان( م  (ٔ)
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من عن ا تعال  خمؽ اارضأ وقّدر فييا عقواتياأ ولم  والقوؿ الذي ذكرناه عن ابن عباس" 
َيْدُحياأ ثم استوى إل  السماس فسّواىّن سبع سمواتأ ثم دحا اارض بعد ذلؾأ ف خرج منيا ماسىا 

واألْرَض َبْعَد ومرعاىاأ وعرس  جبالياأ عشبو بما دّؿ عميو ظاىر التنزيؿأ انو جّؿ ثناؤه قاؿ: 
أ وليس في دحو ا َقْبلعنو خيؼ معن   َبْعدؼ من معن  أ والمعرو ذلَك َدحاىا 

خراجو ضحاىاأ ما يوجب عن تكون  غطاشو ليمياأ واا اارض بعد تسويتو السموات السبعأ واا
اارض ُخمقت بعد خمؽ السموات؛ ان الدحو إنما ىو البسط في كيم العربأ والمّد يقاؿ منو: 

  (ٔ)".دحا يدحو َدْحواً 
: " قولو حيث قاؿ أإل  جانب تفسيره لمعن  دحاىا أام النسفي رعيًا مشابياً وقد ذكر اإلم

ِلَك َدَحاَىا :تعال  بسطيا وكانت مخموقة غير مدحوة فدحيت من مكة بعد   واأَلْرَض َبْعَد ذَٰ
 ( ٕ)" .خمؽ السماس ب لفي عام

ْخَرَج ِمْنَيا ع: يقوؿ ا تعال  أعما بالنسبة لممس لة الثالثة وىي إخراج الماس من اارض
فقد فسر اإلمام الطبري إخراج الماس بتفجير اانيار فيياأ عما إخراج المرع    َماءَىا َوَمْرَعاَىا

أ سواس كان ىذا النبات قوتًا لبني آدم كالحب والثمار عم قوتًا لألنعام والماشية فيو إنبات النبات
  .(ٖ) كالعشب والحشيش.

ينأ ُييحظ في اآليتين الكريمت -رحميم ا -التفسير وبعد ىذا العرض اقواؿ عمماس
اارض عنيم لم َيخرجوا عن تفسيرىم لدحييا عن معن  البسط والمدأ  وفيما يتعمؽ بمس لة دح

عن  ىمكما ييحظ اعتبار أ دحي في المغة لم يذكرىا المفسرونبالرغم من وجود معاني عخرى لم
( بمعن  واحد وىو: المد ٙالشمس:)  َوَما َطَحاَىا اأْلَْرضِ وَ الدحو والطحو في قولو تعال : 
 . (ٗ)عي بسطيا وسطحيا عم  الماس واألرض وما طحاىا والبسطأ حيث يقوؿ اإلمام الخازن:

عي بسطيا من  " :َواأْلَْرِض َوَما َطَحاَىا : ما قالو اإلمام االوسي في تفسير قولو تعال وذلؾ 
  (٘)".حا بمعن  ذىبويكون ط أكؿ جانب ووط ىا كدحاىا

 وقد ذكر الدكتور منهور حسب النبي بعض المعاني المغوية الواردة في كممة الدحو وىي:
                                                           

 .ٔ٘إٔ٘أ صٖٓج أ٘ٔع البيانأ م جام (ٔ)
 .ٗٛٗأ صٗأ جٕأ ممدارؾ التنزيؿ وحقا ؽ الت ويؿ (ٕ)

، )في ردبة ٗٛٗصأ ٗأ جٕم (حقا ؽ الت ويؿ)مدارؾ التنزيؿ و  ٕ٘صأ ٖٓأ ج٘ٔم (جامع البيانانظر: ) (ٖ)

 . ٚ٘ٛٚ،  ص31، ج9انتفسير( ػجذ انذًيذ كشك، و
 .ٕٔ٘أ صٙأ جٗم ألباب الت ويؿ في معاني التنزيؿ (ٗ)
 .ٕٙ٘أ صٖٓأ جٙٔم أروح المعاني (٘)
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 دحا بمعن  جعميا كالدحيةأ عي كالبيضة. (ٔ
 دحا بمعن  رم  من المقر. (ٕ
 . (ٔ)دحا بمعن  عزاح  (ٖ

عطاس شكؿ البيضةأ و البسطأ و وخيهة القوؿ عن الفعؿ دحا يشمؿ: المدأ  الرم  من و اا
 لمقرأ واإلزاحةأ وكؿ ىذه المعاني حدثت لألرض وا تعال  ععممأ وفيما يمي البيان:ا

اعتقد الناس قديمًا عن اارض مسطحة  أواًل: الدحو بمعنى جعميا كالدحية: أي كالبيضة:
كالقرصأ وترتكز عم  ثيثة حيتانأ وكان المعارضون ليذا الرعي ُيعَذبون وُيحَرقونأ ليذا لم 

 يعارض ىذه الخرافة. يجرؤ عحد عن
اس اإلغريؽ عن اارض ععمن بعض عمم ة وغيرىا من الخرافاتأ فقدىذه الخرافورغم انتشار 
عم  قياسات معينةأ كما كان لعمماس المسممين اجتياداتيم في ىذا اامرأ حيث  كروية بناسً 

حساس قاسوا حجم وقطر ومحيط الكرة اارضيةأ ومع ذلؾ ظؿ اإلو بؿ  أعكدوا كروية اارض
  (ٕ) .العام بانبساط اارض سا دًا عبر قرون؛ لهعوبة التوهؿ إل  حقيقة كروية اارض عممياً 

عما اآلن فقد عهبس من المثبت عمميًا كروية اارضأ كما ثبت انبعاجياأ وكان عوؿ من 
قراره ليذه الحقي أتكمم في مس لة انبعاج اارض من العمماس نيوتن قة كان ذلؾ بعد نزوؿ القرآن واا

وفؽ قياسات معينةأ  أب كثر من علؼ عامأ حيث افترض انبعاج اارض وعدم تساوي قطرييا
وثبتت  أمأ حيث تم تهوير اارضٜٛ٘ٔظؿ ذلؾ افتراضًا إل  عن بدع عهر الفضاس في عام 

مما ععط  الكرة اارضية شكًي  أكرويتيا وانبعاجيا بالمشاىدةأ كما ثبت اختيؼ طوؿ قطرييا
وقد فسر  أر إليياو عن الفرؽ ض يؿ مما يجعؿ اارض عقرب إل  الكرة عند النظبيضاويًاأ ول

العمماس ىذا االنبعاج ب ن بداية اارض كانت لينة كالعجين نتيجة الرتفاع درجة حرارتياأ وكانت 
تدور حوؿ نفسيا بسرعة عكبر من سرعتيا الحاليةأ مما عدى إل  انبعاجيا وسحبيا عند خط 

 ؛عند القطبينأ وىكذا دحا ا تعال  اارض وجعميا كالدحية عي البيضة وضغطيا أاالستواس
 .  (ٖ)نظرًا ليختيؼ الطفيؼ في طوؿ قطرىا االستوا ي

                                                           
 )بتهرؼ(. ٗٔٔأ٘ٔٔأ ص(ٔ)كتاب اإلعجاز حركات اارض بين العمم والقرآن :مقاؿ (ٔ)
 ) بتهرؼ(.ٓٔٔالمرجع السابؽأ ص(ٕ) 
 .ٕٔٔأ ٔٔٔص انظر: )المرجع السابؽ( (ٖ)
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: وىذا ما قالو العمماس لما حدث لألرض عند انفهاليا بمعنى الرمي من المقر وثانيًا: الدح 
 في اآلية الكريمة. ووم الدحريبًاأ وىو يتطابؽ مع مفيمميار سنة تق ٙ.ٗعن الشمس منذ 

كما ورد في المغة دحا المطُر الحه  عن اارضأ واإلزاحة معناىا  ثالثًا: دحا بمعنى أزاح:
شؼ العمم الحديث خمس حركات حركة بسرعة معينة مما يشير إل  حركة اارضأ ولقد اكت

 ة لكوكب اارض. ر يس
 مب القادم بإذن ا تعالى.وىذا ما سيأتي تفصيمو في المط ،رابعًا: المد والبسط
من الناحية  َأْخَرَج ِمْنَيا َماءَىا َوَمْرَعاَىاوىي قولو تعال : أالمس لة الثالثةعما فيما يتعمؽ ب

العممية فقد ُوِضعت العديد من النظريات لتفسير نش ة الغيؼ الما ي لألرضأ َعجمميا الدكتور 
 وىي: أةنظريات ر يس نجار في ثيثزغموؿ ال

رحت إحداىا عن ذلؾ قد تم بتفاعؿ كؿ من غازي اإليدروجين وااوكسجين في حالتيما اقت (ٔ
 في مراحؿ خمقيا ااول . أالمحيط باارض أالذرية في الغيؼ الغازي ااولي

 وتقترح النظرية الثانية عن ماس اارض عهمو من جميد المذنبات. (ٕ
 . (ٔ)رضوالثالثة عن كؿ ماس اارض قد ُعخِرج عهًي من داخؿ اا (ٖ

الشواىد العممية "ومن الميحظ عن النظرية الثالثة ىي ااقرب إل  مفيوم اآلية الكريمةأ كما عن 
العديدة التي تجمعت لدى العمماس تؤكد عن كؿ ماس اارض قد ُعخِرج عهًي من داخمياأ وال يزاؿ 

  (ٕ)".خروجو مستمرًا من داخؿ اارض عبر الثورات البركانية المتعاقبة
ب ن وشاح كوكب اارض كان  أوخروجو من باطن اارض أفسر العمماس وجود الماسوقد 

في بدس خمقو منهيرًاأ وال يزاؿ جزؤه ااعم  في حالو لدنةأ شبو منهيرةأ عالية المزوجة 
لبخار الماسأ وعدد من الغازات  الهيارة كانت ىي المهدر الر يس والكثافةأ وُيعتقد عن ىذه
اارضأ حيث لعبت دورًا ميمًا في تكوين كؿ من الغيفين الغازي التي اندفعت من داخؿ 

ىذا القدر اليا ؿ من الماس؛ والما ي لألرضأ وقد شاست قدرة ا تعال  عن ُيِسكن في اارض 
خره لسكن اإلنسان عميوأ وتمبية جميع متطمبات حياتوأ وقد عخرج من باطن اارض كميات ليس

دقيؽ لمحرارة عم  سطحوأ فمو زاد قميًي لغط  سطحياأ ولو  محسوبة من الماس؛ لتحقيؽ توازن
 .قؿ قميًي لقهر دون الوفاس بمتطمبات الحياة عمييا

                                                           
 )بتهرؼ(. ٖ٘ٔفي القرآن الكريمأ ص اارض (ٔ)
 .ٖ٘ٔصاارضأ د. زغموؿ النجارأ   (ٕ)
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ىذا التوازنأ جعؿ كميات الماس ثابتة متوازنةأ فنسبة بخار الماس في  ولكي يحفظ ا  
أ لذا فكم الغيؼ الغازي لألرض ثابتةأ وىو في دورة مستمرة بين اارض وغيفيا الغازي

ن تباينت عماكن وكميات  اامطار سنويًا عم  اارض مساويًاأ لكم التبخر من عم  سطحيا واا
  (ٔ) .المطر من منطقة وعخرى

بعد ىذا العرض اىم الدراسات الكونية في موضوع اآلية ترى الباحثة عن اآلية الكريمة 
 وذلؾ في عدة جوانب:ما َيعجز عماميا عهحاب العقوؿ المستنيرةأ  أفييا من الحقا ؽ

يؤكد بوضوح حقيقة ترتيب دحي  َواأْلَْرَض َبْعَد َذِلَك َدَحاَىافالتعبير القرآني بقولو تعال :  (ٔ
غير  قبؿمن إل  عن اارض كانت مخموقة  اارض بالنسبة لبناس السماسأ وفيو إشارة واضحة

عميياأ وىذا ما فيمو  يا ُدحيت لتناسب ىبوط اإلنسانالسماس وبنا  مدحوةأ ومن ثم بعد رفع
 معظم عمماس التفسيرأ وجاست بو عموم الفمؾ الحديثة.

وبعرض  أتحتمؿ معاني ُلغوية كثيرة ولفظة الدح: َواأْلَْرَض َبْعَد َذِلَك َدَحاَىاقولو تعال :  (ٕ
تبين تطابؽ معظم ىذه المعاني مع ما جاس من دراساتأ مع َسبؽ  أبعض الدراسات الكونية

لممفاىيم العممية في إثبات كروية اارض وانبعاجياأ حيث كان عوؿ فرض النبعاج القرآن الكريم 
 اارض قد افترضو نيوتنأ بعد نزوؿ القرآن الكريم ب كثر من علؼ عام.

يحظ من خيؿ عرض بعض النظريات : يُ َأْخَرَج ِمْنَيا َماءَىا َوَمْرَعاَىا عما قولو سبحانو: (ٖ
مت خر وجاس ذلؾ بعد عن توفرت  س اارضأ إال في زمنٍ عدم ت كيدىا مهدر الماس عم  سط

لمعمماس بعض المشاىدات والحقا ؽ عن دورة المياه بين اارض وغيفيا الغازيأ وعن مهدر 
بإخراج الماس من  أالماس ىو باطن اارض عهًيأ في حين جاس التعبير دقيقًا في القرآن الكريم

وىذا كمو ليس بمستغرب أ لنبي اامي محمد عم  لسان ا أعام ٓٓٗٔمنذ عكثر من  أاارض
فالقرآن الكريم ىو كيم خالؽ ىذا الكون ومدبرهأ ولم يكن ىذا العرض لمدراسات الكونية في 

نما ىو في سياؽ دعوة المسممين لمتدبر في  -والعياذ با–سياؽ إثبات هحة القرآن الكريم  واا
وما فيو من  أؽ من خيؿ  كتابيم الكريمآياتو؛ ليكون ليم السبؽ في إثبات مثؿ ىذه الحقا 

عن  ا  إبراىيم  ناكنوز؛ وليزداد إيمانيم ويقينيمأ وليس في ذلؾ عي ضيرأ فقد س ؿ نبي
ُيريو إحياس الموت  من باب اطم نان القمبأ فمم ُينكر سؤالو سبحانوأ بؿ عجابو ما س لوأ حيث 

ْذ َقاَل ِإْبرَاِىيُم رَ  ﴿من قا ؿ:  قاؿ عزي  بّْ َأِرِني َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتى َقاَل َأَوَلْم ُتْؤِمن َقاَل َبَمى َوَلِكن َواِ 

                                                           
(ٔ) 

 .141،141اَظر: )األرض( ص



89 

ْنُينَّ   ُجْزًءا ُثمَّ لَّْيْطَمِئنَّ َقْمِبي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعًة مَّْن الطَّْيِر َفُصْرُىنَّ ِإَلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعَمى ُكلّْ َجَبٍل مّْ
 (.ٕٓٙ)البقرة: ﴾ اْعَمْم َأنَّ الّمَو َعِزيٌز َحِكيمٌ اْدُعُينَّ َيْأِتيَنَك َسْعًيا وَ 

وىو عيضًا هفعة عم  وجو كؿ ُمنِكر لوجود خالٍؽ مدِبٍر ليذا الكونأ ولمن ُيفسر ىذا 
 ب بدين محمد التوازن الدقيؽ واإلبداع في الخمؽ عنو بمحض هدفةأ وىو رسالة لكؿ من كذي 

بمثؿ ىذه الحقا ؽ المبيرة عن الكونأ إن لم تكن  -عميو عفضؿ الهية والتسميم–ف ّن  لمحمد 
 من عند خاِلقو وموِجدهأ فسبحان الخالؽ المبدع القا ؿ بكتابو العزيز:

 .(ٙ)الفرقان: ﴾ ُقْل َأنَزَلُو الَِّذي َيْعَمُم السّْرَّ ِفي السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإنَُّو َكاَن َغُفورًا رَِّحيًما ﴿
 .ممىذا وا تعال  ععم  وعع
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 اىمطية اىثاني: تسط األرض وتمهيدها:

وب لفاظ  أفي العديد من اآليات أوتسخيرىا لإلنسان أوتمييدىا أكر بسط اارضجاس ذِ 
فمنيا ما كان بمفظ بساطًاأ ومنيا ميادًا عو ميدًا كما جاس في سورة طوأ وبعضيا فراشًاأ  أعدة

بين ىذه  واقلم ُيفرّ عمماس التفسير  الميحظ عنوفي مواضع عخرى جاس التعبير بمفظ قرارًاأ و 
 روا بعضيا ببعض.وفسي  أبؿ جعموىا مترادفة أاالفاظ

َوٱلمَُّو َجَعَل َلُكُم ٱأَلْرَض ِبَساطًا * لَّْتْسُمُكوْا ِمْنَيا ُسُباًل  فمفظ بساطًاأ في قولو تعال :
مَُّو َجَعَل َلُكُم ٱأَلْرَض َوٱل ( فسره اإلمام الشوكاني بالفراش حيث يقوؿ:ٕٓأٜٔ)نوح:   ِفَجاجاً 
عما السبؿ فيي  مييا تقمبكم عم  بسطكم في بيوتكمأعي: فرشيا وبسطيا لكم تتقمبون ع ِبَساطاً 

 .(ٔ)الطريؽأ وقد وهفيا سبحانو بالفجاج وىي جمع فج عي واسع فيكون المراد طرقًا واسعةً 
( ففي معرض تفسيره لآية ٙ)النب : اًداأََلْم َنْجَعِل اأْلَْرَض ِميَ وكذلؾ المياد في قولو تعال : 

 .(ٕ)ر المياد بالبساطحيث فسّ  ةأنقؿ اإلمام الطبري قواًل لقتاد أالكريمة
ٱلَِّذي َجَعَل َلُكُم ٱأَلْرَض َمْيدًا َوَسَمَك   ر ميدًا في قولو تعال :عما اإلمام القرطبي فقد فسّ 

 . (ٖ)تستقّرون عمييافراشًا وقرارًا  :)ٖ٘طو:  ( َلُكْم ِفيَيا ُسُبالً 
الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض ِفرَاشًا َوالسََّماء ِبَناء َوَأنَزَل  فجعؿ ميدًا مرادفة لفراش في قولو سبحانو:

 ِمَن السََّماء َماء َفَأْخَرَج ِبِو ِمَن الثََّمرَاِت ِرْزقًا لَُّكْم َفاَل َتْجَعُموْا ِلّمِو َأنَدادًا َوَأنُتْم َتْعَمُمونَ 
  .(ٕٕ)البقرة:

  .(ٛٗ)الذاريات:  َواأْلَْرَض َفَرْشَناَىا َفِنْعَم اْلَماِىُدونَ وقولو تعال : 
  (ٗ) .بقولو: عي بسطناىا وميدناىا لكم  واألرض فرشناىا ر اإلمام الخازن وفسي 

عي تفترشونيا وتستقرون عميياأ وما في اارض مما " عما ت ويؿ فراشًا عند ابن عطية: 
ان الجباؿ كااوتاد والبحار  ؛فيو من مهالس ما يفترش منيا أبفراش كالجباؿ والبحارليس 

  (٘)".كب فييا إل  سا ر منافعيارْ يُ 

                                                           
 )بتهرؼ(.ٕ٘ٗأ ص٘ج أفتس القدير(ٔ) 

 ٘أ صٖٓأ ج٘ٔم (جامع البيانانظر: ) (ٕ)
 .٘ٓٔأ صٔٔأ جٙم أالجامع احكام القرآن (ٖ)
 .ٕٙٗأ صٙأ جٗم ألباب الت ويؿ(ٗ) 
غالػػػب بػػػن عطيػػػة إلمػػػام القاضػػػي عبػػػي محمػػػد عبػػػد الحػػػؽ بػػػن ( االمحػػػرر الػػػوجيز فػػػي تفسػػػير الكتػػػاب العزيػػػز)(٘) 

 .ٔٗٔأ صٔااندلسيأ ج
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الثبات في قولو معن  القرار ب جعؿحيث  أوقد اختمؼ معيم قميًي اإلمام ابن كثير
ارًا َوَجَعَل َلَيا َرَواِسَي َوَجَعَل َبْيَن اْلَبْحَرْيِن َأمَّن َجَعَل اأْلَْرَض َقرَارًا َوَجَعَل ِخاَلَلَيا َأْنيَ تعال : 

  َأمَّن َجَعَل ٱأَلْرَض َقرَاراً حيث يقوؿ:  أ(ٔٙ)النمؿ: َحاِجزًا َأِإَلٌو مََّع المَِّو َبْل َأْكَثُرُىْم اَل َيْعَمُمونَ 
انت كذلؾأ لما طاب عي: قارة ساكنة ثابتةأ ال تميد وال تتحرؾ ب ىمياأ وال ترجؼ بيم؛ فإنيا لو ك

عمييا العيش والحياةأ بؿ جعميا من فضمو ورحمتو ميادًا بساطًا ثابتةأ ال تتزلزؿ وال تتحرؾأ كما 
 .) ٗٙ:غافر) ٱلمَُّو ٱلَِّذي َجَعـَل َلُكـُم ٱأَلْرَض َقـرَارًا َوٱلسََّميَء ِبَنيءً  :قاؿ تعال  في اآلية ااخرى

يا في خيلياأ عي: جعؿ فييا اانيار العذبة الطيبةأ شقي  ي َأْنَياراً َوَجَعَل ِخاَلَليَ  :عما قولو تعال 
حيث  أبحسب مهالس عباده في عقاليميم وعقطارىم في جميع االتجاىاتأرىا أ وسيي وهرفيا فييا

 . (ٔ)ر ليم عرزاقيم بحسب ما يحتاجون إليوذرعىم في عرجاس اارضأ وسيّ 
في  يات الكريمةأ وفيم عظمة قدرة ا وِلفيم مقهود فرش اارض وتمييدىا في اآل

هيحيا ليبوط اإلنسان عميياأ ال بد من استعراض بعض الحقا ؽ أتسخير اارض  أواا
 والدراسات الكونية حوؿ ىذا الموضوع:

من المعروؼ عمميًا عن اليابسة بدعت بسيسؿ من الجباؿ شديدة الوعورةأ وبفعؿ عوامؿ  (ٔ
 أوالجاذبية اارضية أوالتباين في درجات الحرارة أمياه الجاريةوال أالتعرية المختمفة من الرياح

والكا نات اارضية المختمفةأ قامت ىذه العوامؿ بعمميات التجويو والتحات إل  النقؿ والترسيب 
في تسوية تمؾ السيسؿ الجبمية إل  تيؿ قميمة االرتفاع عو متوسطةأ وسيوؿ منبسطة تشقيا 

كما تحمميا إل   أالتي تحمؿ رسوبياتيا إل  السيوؿ والمنخفضات أااودية والمجاري الما ية
تتقدم في البحار التي تهب فيياأ وىنا  أمكونة داالت عميقة ومغمورة أالبحار والمحيطات

 تنتيي عمميات تعرية سطس اارض بوهولو إل  مستوى سطس البحر عم  ىي ة سيؿ منبسط.
نية لسطس اارض والعمميات الخارجية اليدمية استمر الهراع بين العمميات الداخمية البا (ٕ

التي تحاوؿ عن تهؿ بسطس اارض إل  مستوى  سطس البحر في دورات متتالية تعرؼ باسم: 
بميون سنة عم  ااقؿ حت   ٙ.ٗدورات التحات ظمت تعمؿ عم  مدى  عودورات شكؿ اارض 

أ القارات والمحيطاتأ وبين تم تمييد سطس اارض وبسطوأ في تبادؿ مستمر بين اليابسة والماس
المرتفعات والمنخفضاتأ وغير ذلؾ من عمميات االتزان اارضيأ وفي تمؾ الدورات المتبادلة 

                                                           
 )بتهرؼ يسير(.ٕٖٕٙأ صٙأ جتفسير القرآن العظيم (ٔ)
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نت السيوؿ الخهبة والتربة الغنية والركازات لممعادن المختمفة تكوّ  أ بحيثبين البناس واليدم
 . (ٔ)والهخور الرسوبية

ات تتراوح بين ما ة وما تين من السنين لمسنتيمتر معدالت تجمع الرسوبي" د العمماس عن عكي  (ٖ
الواحد من سمؾ الطبقات المترسبةأ بينما تتراوح معدالت التعرية بين ثيث سنوات وثيثما ة سنة 

  (ٕ)".إلزالة سنتيمتر واحد من كتمة الهخور المتكونة
 أنىذا يعني عن عمميات بسط وفرش اارض وتسخير سطحيا حت  عهبس هالحًا لمعمرا 

 أالتي تعينو عم  السموؾ فييا أولعيش اإلنسانأ دون عن يواجو هعوبة في شؽ السبؿ والطرؽ
والتنقؿ من خيلياأ قد استيمكت ىذه العمميات من الزمن والطاقة ما ال تستطيع البشرية مجتمعة 

ؿ ىذه بيذا االتزان الدقيؽ بين عمميات التعرية والترسيبأ عو بالقدرة عم  تسخير ك أعن تقوم بو
العوامؿ التي سخرىا ا تعال  في سبيؿ ىذا التمييدأ باإلضافة إل  عجزه عن الوفاس بتكمفتو 

 عهًي.
عن التوهؿ إل  حقيقة كون اارض قد تعرضت إل  ىذه العمميات  اإلنسان بؿ وعجز 

ض كانت أ حيث توهموا إل  عن اار حديثاً  الجبارة من الميد والفرش والتمييد إالي في زمن العموم
يدتأ في حين عن القرآن شت ومُ ُفرِ فتعرضت إل  عوامؿ مختمفة فَ  أبدايتيا سيسؿ جبمية وعرة

 قد عشار إل  ىذه الحقيقة منذ البعثة المحمدية.الكريم 
عم  اارض؟ وعما آن  ىذه النعمة العظيمةأ ويكون خير خميفة  اإلنسان  فيي يت مؿ 

ن غير عن َيعيث فييا الفسادأ بظممو وعدوانو وغرورهأ وُيؤمن لو عن ُيحسن استخدام ىذه النعمأ م
فسبحان الخالؽ القا ؿ في كتابو  ِنعم المياد والفراش؟ اارض وجعؿ أخمؽفي خضوع لمن عبدع ال

 العزيز: 
 ( ٕٗ :محمد) ﴾ َأْقَفاُلَيا ُقُموبٍ  َعَمى َأمْ  اْلُقْرآنَ  َيَتَدبَُّرونَ  َأَفاَل  ﴿

                                                           
 .ٜٜٕأٖٓٓانظر: )اارض( د. زغموؿ النجارأ ص (ٔ)
 .ٖٓٓص المرجع السابؽأ (ٕ)
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 اىحديد:اىمطية اىثاىث: إنشاه 

ما فيو من ب س شديد وعنزلو في اارض ب أر ليم الحديدسخّ  من نعم ا تعال  عم  عباده عنْ  إنّ 
 أ يقوؿ تعال :ومنافع لمناس

 ََنا اْلَحِديَد َأنَزلْ َلَقْد َأْرَسْمَنا ُرُسَمَنا ِباْلَبيَّْناِت َوَأنَزْلَنا َمَعُيُم اْلِكتَاَب َواْلِميزَاَن ِلَيُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط و
 ِزيزٌ ِفيِو َبْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع ِلمنَّاِس َوِلَيْعَمَم المَُّو َمن َينُصرُُه َوُرُسَمُو ِباْلَغْيِب ِإنَّ المََّو َقِويّّ عَ 

  .(ٕ٘)الحديد: 
 َوَأنَزْلَنا اْلَحِديدَ اختمؼ عىؿ التفسير في ت ويؿ مفيوم اإلنزاؿ في قولو تعال : وقد 

ؿ عنزلنا بمعن  خمقناأ ومنيم من عوليا بجعمناأ وآخرون قالوا عن المراد من اإلنزاؿ ن عوي فمنيم مَ 
 .حقيقتوأ وعن الحديد نزؿ مع آدم 

 ث اإلمام الشوكاني عن بعض ىذه اآلراس ُتجِمميا الباحثة فيما يمي:وقد تحدي 
ٔ)   ََأنْزْلَنا ٱْلَحِديد عي: خمقناهأ كما في قولو:  جٍ َأنَزَل َلُكْم  )ٙ:الزمر) ّمَن ٱألْنَعٰـَِم َثَمٰـَِنَيَة َأْزوَٰ

 والمعن : عنو خمقو من المعادنأ وعّمم الناس هنعتو.
: عنيم َوَمَنٰـَِفُع ِلمنَّاسِ  أانو تتخذ منو آالت الحرب ِفيِو َبْأٌس َشِديٌد  نزؿ مع آدم  (ٕ

    (ٔ) .ينتفعون بو في كثير مما يحتاجون إليو مثؿ السكينأ والف س
 (ٕ) .جعمنا الحديد فيو قوة شديدة في الحربعي: عن اإلنزاؿ ىو بمعن  الجعؿ قاؿ البعض: و  (ٖ

عما اإلنزاؿ من الناحية العممية فالمراد حقيقتوأ وقد عهبس اآلن من الثابت عمميًا عن 
نما قد ُعرسؿ إلييا من الفضاس الكونيأ  أحديد اارض ليس منيا  ووليس من الشمس عيضًاأ واا

 المس لة في النقاط التالية:تفهيؿ ىذه 
بالنسبة لمشمس: ال يمكن عن تكون مهدر الحديد اارضي؛ وذلؾ ان درجة حرارة سطس  (ٔ

مميون  ٕ٘درجة م وية وتزداد تدريجيًا نحو المركز إل  عكثر من  ٓٓٓٙالشمس تقدر بحوالي 
إل  ىيميومأ  درجة م ويةأ وُيقدر العمماس عنو عندما يتحوؿ نهؼ الييدروجين الشمسي تقريباً 

عما درجة الحرارة التي أ مميون درجة م وية ٓٓٔجم إل  نحو ستهؿ درجة حرارة ىذا الن
مميون درجة م ويةأ عندىا  ٕٓٓٓن عنهر الحديد فتهؿ إل  تحتاجيا الشمس واليزمة لتكوّ 

تتحوؿ العناهر إل  مجموعة الحديد والتيتانيومأ ولما كانت ىذه التفاعيت تحتاج إل  درجات 
الذي ال تتعدى  أفيي ال يمكن عن تحدث في الوسط الحراري الشمسي الحالي أحرارة مرتفعة جداً 

                                                           
 .ٖٕ٘أ ص٘ج (فتس القدير) (ٔ)
 .ٜٕٖأ صٖإبراىيم السمرقنديأج م( عبي الميث نهر محمد بن عحمد بنبحر العمو ) (ٕ)
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ولم تهؿ بعد إل  الحد الذي ُيمكنيا من إنتاج  أنتيجة تفاعيتو عن إنتاج عنهر الييميوم
 . (ٔ)السيميكون عو الماغنسيوم عو الحديد

ُتعرؼ باسم  أعمر النجومودرجات الحرارة ىذه ال توجد إال في مراحؿ متقدمة من  (ٕ
المستعرات عو فوؽ المستعرات وفي فترات محدودة من تاريخيا؛ فحين يتحوؿ لب النجم إل  

 ؛لبدس تفاعيت جديدة ؛فإنو يستيمؾ طاقة النجم بداًل من إضافة مزيد من الطاقة إليو أالحديد
نجم عم  ىي ة المستعر وذلؾ ان نواة ذرة الحديد ىي عشد نوى العناهر تماسكًاأ وىنا ينفجر ال

تحتاج إل   أوتتناثر عشيؤه في هفحة السماس لتدخؿ في نطاؽ جاذبية عجرام سماوية أااعظم
  (ٕ) .بمييين ااطنان كؿ عام اارضتهؿ النيازؾ الحديدية إل   اىذا الحديد تمامًا كم

التي  أن النجوملذا البد لتمؾ المعادن الثقيمة من عن تكون قد تكونت في داخؿ ىذا النوع م  (ٖ
وهؿ إل  اارض وىي  أانفجرت فتناثرت عشيؤىا الحديدية عم  ىي ة وابؿ من النيازؾ الحديدية

 أفي مرحمتيا االبتدا يةأ ولما كانت اارض حينذاؾ غالبية عناهرىا من العناهر الخفيفة
  (ٖ) .استقرت ىذه العناهر الحديدية في لب اارضأ وساعدت في تشكميا بيي تيا الحالية

نو إلما عمكن العيش عميياأ إذ  أعثبتت البحوث عنو لوال الحديد الموجود في لب اارض  (ٗ
لوجود المجاؿ الكيرومغناطيسي لألرضأ فكميات الحديد اليا مة في كؿ من  سبب سخره ا 

يد لب اارض الهمبأ ولبيا السا ؿ تمعب دورًا ميمًاأ في جعميا قرارًا عي كوكبًا مستقرًاأ وفي تول
كؿ من جاذبية اارض ومجاليا المغناطيسيأ وىذا المجاؿ ىو الذي ُيمسؾ بكؿ من الغيؼ 

وغيؼ اارض الغازي يحمي اارض من  الغازي والما ي والحيوي لألرض بتقدير من ا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (ٗ) .ااشعة والجسيمات الكونيةأ والعديد من عشعة الشمس والكون الضارة

من  –رحميم ا–ممخص المس لة بعد ىذا التفهيؿ عن ىناؾ من عمماس التفسير  إني   
 .ؿ لفظ عنزلنا بجعمنا وخمقناأ والبعض ذكر عن الحديد نزؿ مع آدم عوّ 

 أفيي تؤكد عن إنتاج عنهر الحديد يحتاج إل  درجات حرارة ىا مة أعما الدراسات العممية الحديثة
لوجودىاأ فضًي عن الشمسأ لذا فمهدر عنهر  اً مي م اً طال يمكن عن تكون اارض وس

الحديد الموجود فيياأ ال يمكن عن يكون مهدره اارض نفسياأ وبعد البحث والتطور في وسا ؿ 
                                                           

 .ٖٛٗأٜٖٗد. خالد فا ؽ العبيديأ ص ار اليندسي لمقرآن الكريمأالمنظ (ٔ)
 )بتهرؼ(. ٕ٘ٔأ د. زغموؿ النجارأ صاارض (ٕ)
 )بتهرؼ(. ٜٖٗأ صد. خالد فا ؽ العبيديآن الكريم أ المنظار اليندسي لمقر  (ٖ)
 .ٕٛٔصد. زغموؿ النجارأ  أ )اارض(ٖٓ٘انظر: )المرجع السابؽ( ص (ٗ)
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وسط حراري مي م لتكّون  تعتبر الرهدأ تبين عن ىناؾ مراحؿ عمرية معينة لبعض عنواع النجوم
عتبر نجم عو السوبر نوفاأ وىي عكبر من الشمس الذي يُ  عنهر الحديدأ ىذه النجوم تسم  النوفا

 متوسط بالنسبة ليا.
وبعد عرض النظرة العممية الكاممة لمهدر عنهر الحديدأ ُيمكن ت كيد ىذه النظرة بما   

نما ُعنزؿ  جاس في القرآن الكريمأ فظاىر اآلية الكريمة ُيؤكد عن مهدر الحديد ليس من اارض واا
لما عن ىناؾ ما َيدعم ااخذ بظاىر المفظة والقوؿ بحقيقة اإلنزاؿأ فااخذ إنزااًل إليياأ وطا

 بالظاىر عول  من ت ويؿ المفظة بمعاني عخرى مثؿ الجعؿ عو الخمؽ.  
ومع ىذا كمو يبق  ذلؾ في إطار االجتياد البشري في تفسير اآلية الكريمة والمراد بقولو تعال : 

  ََوَأنْزْلَنا ٱْلَحِديد تي عموم وحقا ؽ عخرىأ تستطيع عن تفسر ىذه المس لة تفسيرًا عدؽ أ وقد ت 
ل  عن ي تي ىذا الزمان يبق  المفظ القرآني ىو المييمن وااهؿأ وىو السابؽ لكؿ  وعشمؿأ واا
العمومأ وقد ثبت سبقو لكؿ الدراسات القا مة ب ن عنهر الحديد عهمو ليس من اارضأ وليس 

 .الخالؽ سبحانو مبدع ااكوان والعالم بااسرار والمكنوناتذلؾ بمستغرب فُمنزؿ القرآن ىو 
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 اإلعجاز العممي في آيات خمق ما في األرض: المبحث الثاني
 

 وفيو عربعة مطالب:
 

 المطمب األول: حكمة خمق الجبال وحركتيا وألوانيا 
 المطمب الثاني: تصريف الرياح وتسخير السحاب 
 سكانو فيياالمطمب الثالث: تسخير النبا حياء األرض بالماء وا   ت وا 
 المطمب الرابع: خمق اإلنسان، واستخالفو في األرض؛ إلعمارىا 
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 اإلعجاز العممي في آيات خمق ما في األرض: المبحث الثاني
 :أىىانهاحزمتها وخيق اىجثاه وحنمة اىمطية األوه: 

عرساىا في  ا  ني إلجباؿ في الكثير من المواضعأ إذ تحديث القرآن الكريم عن ا
وفي ذلؾ يقوؿ ا ف بت الجباؿ حممياأ  اارض قبؿ خْمؽ اإلنسانأ وعرض عمييا اامانة قبموأ

ِإنَّا َعَرْضَنا اأْلََماَنَة َعَمى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِل َفَأَبْيَن َأن َيْحِمْمَنَيا َوَأْشَفْقَن ِمْنَيا  تعال :
ن   .(ٕٚ)سورة ااحزاب َساُن ِإنَُّو َكاَن َظُموًما َجُيوالً َوَحَمَمَيا اإلِْ

في الدنيا من سنن خشيت السماوات تعال  من ما عودعو ا تَ ؤْ ومن اامانة عن يحفظ المُ 
وخشيت المجرات والنجوم والكواكب وااقمار عن تحْدن عن  عنيان يين عن َتحدواارض وما ف

لحيوانات والجباؿ والبحار عن تغير زينة خمؽ ا التي عمرىا نظاميا وعفيكياأ وخشيت النباتات وا
 (ٔ)اامانة وحمميا اإلنسان.  وما جعمو ليا من سنن ف بين عن يحممن أبيا

أ وقد نقؿ اإلمام ابن كثير  ابن عباس ذىبواامانة ىي الطاعة عو الفرا ض كما 
م قبؿ عن يعرضيا عم  آدمأ فمم يعني باامانة: الطاعةأ وعرضيا عميي " حيث قاؿ: قواًل لو 

يطقنياأ فقاؿ آلدم: إني قد عرضت اامانة عم  السموات واارض والجباؿ فمم يطقنياأ فيؿ 
ن عس ت عوقبتأ ف خذىا  عنت آخذ بما فييا؟ قاؿ: يا رب وما فييا؟ قاؿ: إن عحسنت جزيتأ واا

أ وعن ابن عباس َكاَن َظُمومًا َجُيوالً  َوَحَمَمَيا ٱإِلْنَساُن ِإنَّوُ آدمأ فتحممياأ فذلؾ قولو تعال : 
  ن عيضًا: اامانة: الفرا ضأ عرضيا ا عم  السموات واارض والجباؿأ إن عدوىا عثابيمأ واا

ضيعوىا عذبيمأ فكرىوا ذلؾأ وعشفقوا عميو من غير معهيةأ ولكن تعظيمًا لدين ا عن ال 
َوَحَمَمَيا ٱإِلْنَساُن ِإنَُّو َكاَن ىو قولو تعال : يقوموا بياأ ثم عرضيا عم  آدم فقبميا بما فيياأ و 

  (ٕ)".يعني: غرًا ب مر ا َظُمومًا َجُيواًل 
في بعض وقد تحدث الخالؽ عن الحكمة من خمؽ الجباؿ  أواًل: الحكمة من خمق الجبال:

  ما يمي:المواضع تجمميا الباحثة في
َوالّمُو َجَعَل َلُكم مّْمَّا َخَمَق ِظاَلاًل َوَجَعَل  حيث يقوؿ سبحانو:  :اإليواء إلييا والتحصن بيا (ٔ

مُّ ِنْعَمَتُو َلُكم مَّْن اْلِجَباِل َأْكَناًنا َوَجَعَل َلُكْم َسرَاِبيَل َتِقيُكُم اْلَحرَّ َوَسرَاِبيَل َتِقيُكم َبْأَسُكْم َكَذِلَك ُيتِ 
 .(ٔٛ)النحؿ:  َعَمْيُكْم َلَعمَُّكْم ُتْسِمُمونَ 

                                                           
 .ٕٙاإلنسان كيؼ كان؟أ حامد عوض ا أ صالبدس و  (1)
 . ٕٚٙٛ إٔٙٙٛصأ  ٙج كثيرأ ابن أالعظيم القرآن تفسير (ٕ)
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ي جمع كّن: وىو ما يستكّن بو من المطرأ وىي ىنا الغيران في الجباؿأ جعميا ا وااكنان ى
  (ٔ) .سبحانو عّدة لمخمؽ ي وون إلييا ويتحهنون بياأ ويعتزلون عن الخمؽ فييا

وىناؾ العديد من  ألتكون ميي ة لعيش اإلنسان عمييا بي ميؿ عو اضطراب :رواسي لْلرض (ٕ
َوَجَعْمَنا ِفي اأْلَْرِض َرَواِسَي َأن َتِميَد ِبِيْم منيا قولو تعال :  أاآليات تحدثت عن ىذه الحكمة

: عو لػم ير ىؤالس الكفػار عيضًا من عي أ(ٖٔ)اانبياس: َوَجَعْمَنا ِفيَيا ِفَجاًجا ُسُباًل َلَعمَُّيْم َيْيَتُدونَ 
ثبتناىا ل ي تتكف  بػالناس؛ حججنا عمػييم وعمػ  جميع خػمقناأ عنيا جعمنا فػي اارض جبػااًل راسية؟ ف

عن  رعي البن عباس أ وقد ورد رىاأ وجعمنا فييا ععيمًا وطرقاً ولػيقدروا بػالثبػات عمػ  ظي
وجعمنا فػي الرواسيأ فػالياس واالؼ من ذكر  َوَجَعْمنا ِفـييا ِفجاجاً مقهود قولو تعال : 

ة من ىذه الُسبؿ كما فسرىا اإلمام والحكمأ سبًي بػين الػجبػاؿ وفي قوؿ آخر لو  الرواسيأ
  .(ٕ): عي جعمنا ىذه الفجاج فػي اارض؛ لػييتدوا إلػ  السير فػييا َلَعمَُّيْم َيْيَتُدونَ الطبري: 
عن ىذه الجباؿ الرواسي تحفظ توازن اارض في  ا يقرر في ىذه اآلية الكريمة ف

فقد يكون توازنًا بين الضغط  أ وحفظ التوازن يتحقؽ في هور شت أتميد بيم وال تضطرب
وقد يكون  أالخارجي عم  اارض والضغط الداخمي في جوفياأ وىو يختمؼ من بقعة إل  بقعة

النخفاض اارض في موضع آخر.. وعم  عية حاؿ فيذا  أبروز الجباؿ في موضع معادالً 
المدبرة ليذا  القدرة المبدعةأ وكانت النص يثبت عن لمجباؿ عيقة بتوازن اارض واستقرارىا

والفجاج  ﴾ َوَجَعْمَنا ِفيَيا ِفَجاًجا ُسُباًل َلَعمَُّيْم َيْيَتُدونَ  ﴿ بجعؿ الفجاج في الجباؿ الكون الكبير
كر ىذه الفجاج ىنا مع اإلشارة ذِ ًاأ و سبًي وطرق منيا واجزىا العاليةأ تتخذحوىي الفجوات بين 

شير من طرؼ خفي إل  ش ن آخر في عالم يهور الحقيقة الواقعة عواًلأ ثم ي أإل  االىتداس
 (ٖ).فمعميم ييتدون إل  سبيؿ يقودىم إل  اإليمانأ كما ييتدون في فجاج الجباؿ أالعقيدة

يقوؿ اإلمام السمرقندي في معرض تفسيره لقولو  االىتداس بسبؿ الجباؿ حكمةوعن 
َيارًا َوُسُباًل لََّعمَُّكْم َتْيَتُدوَن، َوَعالَماٍت َوِبالنَّْجِم َوأَْلَقى ِفي اأَلْرِض َرَواِسَي َأن َتِميَد ِبُكْم َوَأنْ تعال : 

 .(٘ٔ)النحؿ:  ُىْم َيْيَتُدونَ 

                                                           
 .ٜٕٓص أٖج القديرأ الشوكانيأ فتس (ٔ)

 .ٕٙ إٔ٘ ص أٚٔج أٓٔمالطبريأ ( البيان جامع: )انظر (ٕ)

(ٖ)  
 )ثتصرف يسير(. 2377، 2376، ص4في ظالل انقرآٌ، سيذ قطت، و
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 ََلَعمَُّكْم َتْيَتُدون  " عي: تعرفون بيا الطرؽأ  َوَعالَماٍت  عي: جعؿ في اارض
ات عا دة أ حيث جعؿ العيم(ٔ)"الطرؽ في حاؿ السفر اعيمات من الجباؿ وغيرىا تيتدون بي

 عم  الجباؿ.
والعمماس في مجاؿ عموم اارض اختمفوا في فيم دور الجباؿ في اارضأ كما لم يفيم 
الناس في العهور المتتالية دورىا في إرساس وتثبيت اارضأ حت  توهؿ العمماس إل  هياغة 

وا إل  ىذا ىم لم يتوهمىذا الدور في عواخر الستينيات وعوا ؿ السبعينيات من القرن العشرينأ و 
  (ٕ) .طور عجيزة الرهد والنقبوت بعد تطور عبحاث عمم الجيولوجيا واارضأ التهور إالي 

في إرساس اارضأ حيث  سعما التهور الذي وهموا إليوأ فيو عن الجباؿ ليا دور عسا
 اتجو العمماس إل  السيسؿ الجبمية التي تمتد عبر قيعان البحار والمحيطاتأ فوجدوا عنيا تتكون
من هخور ناريةأ وهخور بركانية شبيية بالهخور التي تفور بيا فوىات البراكين عم  سطس 
اارضأ فبدسوا بالبحث كيؼ تكونت ىذه البراكينأ فوجدوا عن ىذه السيسؿ تحيط بشبكة ىا مة 
من الهدوعأ تمتد عشرات الكيمومترات طواًل وعرضًاأ وُتمزؽ الغيؼ الهخري إل  عمؽ ما ة 

ف يقنوا عن من هفات اارض ااساسية عنيا ذات هدوعأ وىذا ما عشار إليو القرآن  كيمو مترأ
ْدِع  الكريم في قولو سبحانو:  ( حيث عقسم وىو الغني عن ٕٔ)الطارؽ:  َواأْلَْرِض َذاِت الصَّ

ن سيسؿ  القسم بهدع اارضأ ىذه الشبكة اليا مة من الهدوع يندفع منيا الحمم البركانية لُتكوِّ
مية بركانية في البحرأ فتعمؿ الطفوح البركانية إل  إزاحة جوانب قيعان البحار والمحيطاتأ جب

وحينما تتحرؾ تحت القارات تتكون جيوب تترسب فييا كميات ىا مة من الهخور الرسوبيةأ 
وحينما تتحرؾ تمر بدرجات حرارة عاليةأ فينهير ويؤدي إل  زيادة النشاط البركانيأ يختمط 

وحينما تتكون السمسمة أ اليا ؿ من الهخور الرسوبيةأ ليتكون في ىذا الجيب الجباؿ ذلؾ بالكم
الجبمية فإنيا تعمؿ كالمسمار تمامًا الذي يخمط مادة القارة بقاع المحيط وتمر ىذه العممية 
 -بمراحؿ مذىمةأ تبدع بظيور جزر بركانية في قيعان البحار والمحيطاتأ وتظير ىذه الجزر 

فوؽ قيعان البحار والمحيطاتأ مثؿ: جزر ىاواي والفمبين  -سؿ جبمية متكونةوىي قمم لسي
  (ٖ) .وعندونيسياأ كؿ ىذه الجزرأ ىي قمم لسيسؿ جبمية بركانية ىا مة

                                                           
 .ٖٕٔص إٔج أالعموم بحر  (ٔ)

  ( ٙاإلعجػػػػػاز )كتػػػػػاب ٛٔص النجػػػػػارأ زغمػػػػػوؿ.د.ع أ الكػػػػػريم القػػػػػرآن فػػػػػي لمجبػػػػػاؿ العممػػػػػي المػػػػػدلوؿ: بحػػػػػث (ٕ)
 (.بتهرؼ)

 .(ٙ اإلعجاز كتاب) ٕٕ-ٛٔص النجارأ زغموؿ.د.ع (لمجباؿ العممي المدلوؿ: بحث): انظر (ٖ)
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ىذا التهور يظير من تعقيدهأ مدى هعوبة التوهؿ إليوأ وهياغتوأ بالرغم من عن  
أ وكان ذلؾ حديثًاأ في حين عن القرآن الكريم العمم قد توهؿ إليو في زمن تطور العموم والتقنيات

هريح بحقيقة إرساس اارض بالجباؿ منذ عكثر من علؼ وعربعما ة عامأ فيؿ بعد ىذا اإلعجاز 
 إعجاز؟

إل  حكمة ثالثة لمجباؿأ حيث عشار  قد لفت ا ف تخزين الماء العذب وتكوين األنيار: (ٖ
َوَجَعْمَنا ِفيَيا  عذبأ وذلؾ في قولو عزي من قا ؿ:إل  العيقة بين الجباؿ الشامخات والماس ال

ثابتات سامقاتأ تتجمع عم  " عي: أ (ٕٚ)المرسيت:  َرَواِسَي َشاِمَخاٍت َوَأْسَقْيَناُكم مَّاء ُفرَاتًا
  (ٔ) ."قمميا السحبأ وتنحدر عنيا مساقط الماس العذب

حيث ذكر عن  أر اآلية الكريمةوىناؾ لفتة جميمة لإلمام االوسي في سياؽ حديثو عن تفسي
تنكير رواسي لمتفخيمأ عو " لإلشعار ب ن في اارض جبااًل لم ُتعرؼأ ولم ُيوقؼ عميياأ ف رض 

  (ٕ)".ا تعال  واسعةأ وفييا ما لم يعممو إال ا 
عن ىذا الدور لمجباؿ في تخزين المياه وتكوين اانيار العذبةأ وىذه  اسوقد تحديث العمم  
م عرؼ العمماس ٕٙٛٔإال حديثًاأ ففي القرن التاسع عشر عام  اسيقة العممية لم يعرفيا العممالحق

مهادر مياه نير النيؿ حيث عثبتوا عن مياه النيؿ اابيض تت ت  من اهطدام بخار الماس 
المتهاعد من المحيط اليندي بجباؿ القمر العالية في كينياأ حيث يتكثؼ لدى اهطدامو بقمم 

لباردةأ فيتحوؿ إل  شيالت ىي مهدر مياه النيؿأ وكذلؾ اامر بالنسبة لنير الكنغوأ الجباؿ ا
فالجباؿ تمعب دور المهفاة بالنسبة لمثموج التي تكممياأ والمياه المتساقطة عميياأ بحيث ترشس 

أ القريبة منيا فتتخزن مياه جوفيو المياه بهورة تدريجية إل  الطبقات الداخمية فيياأ واارض
مأ تبيين عنو قارة تغطييا الثموج المتجمدة ٕٓٛٔبعد استكشاؼ القطب الجنوبي منذ سنة و  

مأ وىذا الجبؿ اليا ؿ من الجميد المتجدد منذ م ات المييين من السنينأ ٓٓ٘ٔترتفع إل  عمو 
  .(ٖ)% من مخزون المياه العذبةٜٓيشكِّؿ 

مبير بين الجباؿ الشامخات  وىذا ما عشارت إليو اآلية الكريمةأ حيث ربطت في إعجاز
العالية والمياه العذبوأ فكانت ىذه حكمة عخرى من خمؽ الجباؿأ لتكون مهدرًا من مهادر 

 المياه العذبة لمخموقات اارض وخميفة ا تعال  فييا.
                                                           

(1) 
 .ٖٜٖٚ، ص6في ظالل انقرآٌ، سيذ قطت، و 
 .ٖٔٓص أٜٕج أٙٔم أالمعاني  روح (ٕ)

 . ٓ٘أ ٜٗص الشريؼأ عدنان. د( القرآنية اارض عموم من: )انظر (ٖ)
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حيث جعؿ ا  (ٚالنب : ) َواْلِجَباَل َأْوتَاًدا: قولو تعال  وذلؾ في جعميا أوتادًا لْلرض: (ٗ
 أتميديا من عن وتمنع اارض تثقؿانيا  بااوتاد؛وشبو الجباؿ أ رضباؿ عوتادًا لألالج 

 (ٔ).كما ثبت البيت بااوتاد
 .(ٕ)"يعني لألرض حت  ال تميد والجبال أوتاداً  "وفي ذلؾ يقوؿ اإلمام الخازن:

ىذا التشبيوأ وييحظ في ىذه اآلية عن ا تعال  قد شبيو الجباؿ بااوتادأ وفي محاولة لفيم 
 ُيمكن استعراضو من ناحيتين:

والسؤاؿ ىنا: ىؿ ينطبؽ وهؼ الوتد من ناحية الشكؿ عم  الجبؿ؟ فمن  الوصف الشكمي: (ٔ
المعروؼ عن الوتد بهفة عامة سواس وتد الخيمة عو غيرىاأ ُيدؽ في اارض الجزس ااكبر منوأ 

 وَيظيُر ما يعادؿ الُثُمث فوؽ سطس اارض.
الخيمة ومنعيا من التحرؾ عو  إن وظيفة الوتد بالنسبة لمخيمة: ىو تثبيت الوصف الوظيفي: (ٕ

 االضطرابأ فما وجو الشبو بين الجبؿ والوتد من ناحية الوظيفة؟
ُتجيب عن ىذه التساؤالت الدراسات العممية التي عثبتت عن الجباؿ تنغرس عسفؿ سطس   

أ وعن جباؿ اليمييا مثًي ال ضعؼ ما َيظير منيا فوؽ سطس البحر ٘ٔ-ٓٔاارض ما يساوي 
عما من ناحية الوظيفةأ أ كم تحت سطس اارض ٘ٚرىا تهؿ إل  كمأ بينما جذو  ٜيتعّد بروزىا 

فكما عن الوتد ُيثبت شي ًا يعموه عال وىو الخيمة من التحرؾ عو االضطرابأ كذلؾ الجباؿ تُثِبت 
ض التي تمثؿ الجباؿ جزسًا ىامًا شي ًا يعموىاأ وىو الغيؼ الجوي لألرضأ فبفعؿ جاذبية اار 

الذي ُيعد خط الحماية ااوؿ  -منياأ تستطيع اارض بقدرة ا تعال  عن تمسؾ الغيؼ الجوي 
من اليروبأ وقد قام العمماس بحساب كتمة اارض من دون كتمة الجباؿ بجذورىا  -لألرض

اؿأ فوجدوا عن اارض بدون الممتدة تحت سطس اارضأ والتي ُتمِثؿ الجزس ااكبر من كتمة الجب
كتمة الجباؿ ال ُيمكن عن تتمكن من اإلمساؾ بالغيؼ الجويأ فسبحان من سخر الجباؿ عوتادًا 

 .(ٖ) لألرض وعىميا عن تميد بيم
وال يسُع المسمم عمام ىذه اآلية إال عن يقوؿ سبحان من عنزؿ حقيقة وتدية الجباؿ منذ   

السا د عن الجباؿ ىي مجرد بروزات من القشرة  عامأ وقد كان االعتقاد ٓٓٗٔعكثر من 

                                                           
(ٔ) 

 .384، ص11، )انجذر انًذيط( أثو ديبٌ، ج 216، ص16اَظر: )انًذرر انوجيس( اثٍ ػطيخ،ج
(ٕ)

 .ٜٜٔص أٚج التنزيؿأ معاني في الت ويؿ لباب 

(ٖ)
 .فمسطين – الرسالة جريدة المزينأ عحمد ورالدكت( والعمم القرآن بين الجباؿ وتدية: مقاؿ: )انظر 
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في زمن تقدم العموم اارضيةأ ولم تَثبت حقيقة وجود عوتاد راسخة تحت سطس اارض إال 
وكان ذلؾ في بداية الثيثينيات من القرن العشرينأ حيث قام العمماس الجيوفيزيقيين  "أ واابحاث

رؽ عممية ممموسةأ بواسطة دراسة اليزات بدراسة جباؿ االب وجباؿ الروكي في عمريكاأ بط
اارضيةأ والقياسات التثاقمية لألرضأ واستطاعوا عن يؤكدوا بما ال يدع مجااًل لمشؾ عن ىذه 
الجباؿ الظاىرة عم  سطس اارض والمرتفعة ارتفاعًا كبيرًاأ ليا امتدادات تزيد عن ىذا االرتفاع 

 (ٔ)" .( ضعؼ٘ٔ- ٓٔمن: )
من اارض ععم  بكثير نسبيًا منطقة "  :مفيوم العمم عن الجباؿ في عنيا عما قبؿ ذلؾ فمم يتعد

من ااراضي المحيطة بياأ وىذا تعريؼ دا رة المعارؼ البريطانية لمجباؿأ فيي تقتهر عم  
 (ٕ) "تعريؼ الجباؿ ب نيا نتوسات بارزة بالنسبة لممنطقة المحيطة بيا.

 (ٚ)النب :  ﴾اَل َأْوتَاًدا َواْلِجبَ  ﴿فسبحان القا ؿ في كتابو العزيز: 
حركة الجباؿ ىي إثبات و القرآن الكريم حقيقة عخرى  ذكر ثانيًا: حركة الجبال وأنواعيا وألوانيا:

َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَيا َجاِمَدًة َوِىَي ﴿ في حركة دا مة حيث يقوؿ سبحانو: وعنيا  أياعدم سكونو 
 (ٛٛ)النمؿ: ﴾ ِو الَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ َشْيٍء ِإنَُّو َخِبيٌر ِبَما َتْفَعُمونَ َتُمرُّ َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع المَّ 

يقوؿ: قا مةأ  ﴾َوَتَرى الـجبـاَل تَـْحَسُبيا جاِمَدةً ﴿" قولو: وفي ذلؾ يقوؿ ابن عبػاس 
نػما قػيػؿ:  يا عنيا واقػفةأ انيا تػجمع ثم تسيرأ فػيحسب را ييا لكثرت ﴾َوِىَي تَـُمرُّ َمرَّ السَّحاِب  ﴿واا

 .(ٖ)" وىي تسير سيرًا حثػيثاً 
قاؿ:  ﴾وترى الجبال تحسبيا جامدة  ﴿: ونقؿ اإلمام السيوطي قواًل لقتادة في تفسير قولو تعال 

 . (ٗ)" ﴾ وىي تمر مر السحاب ﴿ثابتة في عهوليا ال تتحرؾ " 
مةأ حيث يقوؿ اإلمام ن عن ىذه اآلية تشير إل  زواؿ الجباؿ يوم القيايولقد اعتقد بعض المفسر 

  َوَتَرى ٱْلِجَباَل َتْحَسُبَيا َجاِمَدًة َوِىَي َتُمرُّ َمرَّ ٱلسََّحابِ   " قولو تعال :  ابن كثير:
عي: تراىا ك نيا ثابتة باقية عم  ما كانت عميوأ وىي تمر مر السحابأ عي: تزوؿ عن عماكنيا؛ 

 (٘)" .(ٓٔ - ٜ)الطور: ﴾ًا َوَتِسيُر ٱْلِجَباُل َسْيراً َيْوَم َتُموُر ٱلسََّميُء َمْور  ﴿ كما قاؿ تعال :

                                                           
 .(ٙاإلعجاز كتاب) ٙٔص النجارأ زغموؿ.د.ع لمجباؿأ العممي المدلوؿ: مقاؿ (ٔ)

 .ٜٕأ ٕٚالمفيوم العممي لمجباؿ في القرآن الكريمأ د. زغموؿ النجارأ ص (2)
 .ٕٗص إٔٓج أٔٔم الطبريأ( البيان جامع: )انظر (ٖ)

 .ٖ٘ٛص أٙجأ بالم ثور رالتفسي في المنثور الدر (ٗ)

 .ٕٗٗٙص أٙج أٙم العظيمأ القرآن تفسير (٘)
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يرى عن اآلية احتوت إشارة إل  ظاىرة كونية عظيمةأ عال وىي حركة الجباؿأ  ىناؾ منو 
فاآلية تشير هراحة عن الجباؿ ليست ساكنة عو ثابتة كما يتهورىا الناسأ وقد شبييت حركتيا 

ب ال يتحرؾ بذاتوأ ولكنو يتحرؾ محمواًل عم  بالسحاب المتحرؾأ " وكما ىو معروؼ فالسحا
َياَح َفتُِثيُر َسَحابًا َفُسْقَناُه ِإَلى َبَمٍد مَّيٍّْت  الرياح كما في قولو تعال :   َوالمَُّو الَِّذي َأْرَسَل الرّْ

رساؿ الرياح يتمٜ)فاطر: َفَأْحَيْيَنا ِبِو اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَيا َكَذِلَك النُُّشوُر  بحركتيا؛ لتيب من  ( واا
ظيار السحب بما أ ثم تحمؿ من بخار ماسأ ونوى التكاثؼ مكان آلخرأ فتساعد عم  تكوين واا

  (ٔ)" . َفُسْقَناهُ تحريؾ ىذا السحاب محمواًل عم  الرياح كما في قولو تعال :
فالسحاب إذن يتحرؾ راكبًا الرياحأ وكذلؾ الجباؿ فيي عبارة عن بروزات من القشرة 

ة لمهفا س التكتونية المكونة لألرضأ وتتحرؾ نوعين من الحركة: عفقية و رعسيةأ وفيما اارضي
 يمي البيان:

ار دتتمثؿ في حركة الهفا س واالواح التكتونيةأ فيي في حركة دا مة بمق أواًل: الحركة األفقية:
تحممو إذن فاالواحأ وما أ الهيارة الداخمية داخؿ بطن اارضثابت محسوبأ محمولة عم  

 من جباؿ فوقياأ في حركة دا مة تبعًا لحركة الهيارة الداخمية لألرض.
ن من هفاتيا إإن من الثابت عمميًا عن الجباؿ تتحرؾ رعسيًاأ حيث  ثانيًا: الحركة الرأسية:

التجددأ فكمما نحتت الرياح من قممياأ تجددت بخروج جذور بنفس القدر الذي تم نحتو من قبؿ 
 . (ٕ)باستمرار إل  ععم  عم  مر الزمن ومالرياحأ فيي تن

وترى الباحثة عنو وبإسقاط الحركتين عم  حركة السحابأ ُيمِكن ميحظة الترابط الوثيؽ 
بين الجباؿ والسحاب من حيث نوعي الحركةأ فكما عن الجباؿ تتحرؾ حركة عفقية دا مة ممتطية 

ة عفقية ممتطية الرياحأ وكذلؾ الهفا س التكتونية لألرضأ كذلؾ السحاب تتحرؾ في حركة دا م
الحركة الرعسية فالجباؿ في نمو وحركة مستمرة إل  ععم أ وكذلؾ السحاب خاهة السحب 

 الركاميةأ كما سي تي الحقًا.
وُيمِكن التوفيؽ بين آراس المفسرين والعمماسأ والجمع بين اإلشارة إل  إثبات حركة 

التعرية المختمفة عم  كوكب حت  بفعؿ عوامؿ الجباؿأ واإلشارة إل  زواليا يوم القيامةأ عو 
فاآلية القرآنية جاس فييا اإلشارة إل  حركة الجباؿأ في سياؽ الحديث عن عىواؿ يوم أ اارض

                                                           
 .ٕٖٔأ صالمعارؼ الكونية (ٔ)
(2) 

-انًرسيٍ، يركرس اإلػجربز انؼهًري أدًرذ. د ، انكرريى ثبنقرآٌ انججبل آيبد في تأيالد: ثؼُواٌ اَظر: يذبضرح

 و.3/2111فهسطيٍ، 
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تِ  ﴿ القيامةأ حيث يقوؿ ا تعال : وََٰ وِر َفَفِزَع َمن ِفي ٱلسَّمََٰ َوَمن ِفي  َوَيْوَم ُينَفُخ ِفي ٱلصُّ
َوَتَرى ٱْلِجَباَل َتْحَسُبَيا َجاِمَدًة َوِىَي َتُمرُّ َمرَّ  * ٱأَلْرِض ِإالَّ َمن َشيَء ٱلمَُّو َوُكلّّ َأَتْوُه َداِخِرينَ 

 (ٜٓ-ٛٛ)النمؿ: ﴾ ْفَعُمونَ ٱلسََّحاِب ُصْنَع ٱلمَِّو ٱلَِّذۤي َأْتَقَن ُكلَّ َشْيٍء ِإنَُّو َخِبيٌر ِبَما تَ 
من خيؿ السياؽأ ُيمكن تفسير الحركة المقهودة في اآلية بزواؿ الجباؿ يوم القيامةأ وال مانع ف

عيضًا من اعتبارىا إشارة إل  زواليا بفعؿ عوامؿ التعرية المختمفةأ وىناؾ دافع قوي العتبارىا 
جاس سابقًاأ وذلؾ من خيؿ الفاهمة  إشارة لحركة الجباؿ الحقيقية عم  القشرة اارضية كما

ُصْنَع ٱلمَِّو ٱلَِّذۤي َأْتَقَن ُكلَّ َشْيٍء ِإنَُّو  ... ﴿ القرآنية لآيةأ حيث قاؿ تعال  في فاهمة اآلية:
أ وهنعو البديع فتسخير حركة الجباؿ التي عثبتيا العمم ىي من قدرة ا ﴾ َخِبيٌر ِبَما َتْفَعُمونَ 

 الذي عحسن كؿ شيس.
بما احتوت آياتو من إشاراٍت شت أ  فسبحان من عنزؿ القرآن الكريم ُمعِجزًا لكؿ زمان ومكانأ

نت متدبرييا من عهحاب العقوؿ واافيام المتفاوتةأ فيميا كؿ حسب تفكيرهأ وما توفر لديو مك
 من عموم.

ني لحركة الجباؿ بحركة السحابأ إل  ومن خيؿ ما سبؽ يتبين روعة التشبيو القرآ
نة غير متحركةأ وخالدة جانب إثبات ىذه الحركةأ وقد كان ُيَظن إل  فترة قريبة عن الجباؿ ساك

 .غير زا مة
فالكنيسة الغربية قد حاربت العاِلم جيمس ىاتون في القرن السابع عشر؛ لمجرد إعينو 

ر والتدريجي لمقشرة اارضية عبر ااحقاب المبدع الجيولوجي اليام المعروؼ بالتغير المستم
الجيولوجية المختمفةأ حيث عشار إل  زواؿ الجباؿ بفعؿ عوامؿ التعرية المختمفةأ فحاربتو 
الكنيسة التي اعتقدت بخمود الجباؿأ وبيذا عدركت عوروبا بعد نزوؿ القرآن ب كثر من علؼ عام 

عوامؿ التعرية التي سخريىا ا تعال أ  عن الجباؿ تمر مر السحاب؛ انيا تذوب كالضباب بفعؿ
فالقشرة بما عمييا من جباؿ كالسحابأ تتشكؿ ثم تتحرؾأ وتختفي عبر السنينأ عو تزوؿ فج ة 

 (ٔ).بإرادة ا سبحانو
ولوجيةأ التي لم مثؿ ىذه المعمومات الجي   اإلعجاز القرآنيأ ف نيا لمحمد وىنا يتجمي 
تطور العموم اارضيةأ إن لم تكن من لدن الخبير العميمأ عهر حديثًا في  يتم اكتشافيا إال

 (.٘-ٗ)النجم ِإْن ُىَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى * َعمََّمُو َشِديُد اْلُقَوى القا ؿ في كتابو العزيز: 

                                                           
 (.بتهرؼ) ٕٕٖ ص أالكونية المعارؼ (ٔ)
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أََلْم َتَر َأنَّ المََّو َأنَزَل ِمَن قولو تعال :  قد ورد فيعما ما جاس في عنواع الجباؿ وعلوانياأ ف
َواُنَيا السََّماء َماء َفَأْخَرْجَنا ِبِو َثَمرَاٍت مُّْخَتِمًفا أَْلَواُنَيا َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر مُّْخَتِمٌف أَلْ 

 .(ٕٚفاطر:)َوَغرَاِبيُب ُسودٌ 
 اإلمام القرطبي في كممة جدد الواردة في اآلية الكريمة عدة آراس عم  النحو التالي:  نقؿ

 .أ وىي الطرا ؽ المختمفة االوانجمع ُجّدةالجدد   (ٔ
  .وقيؿ: إن الجدد الِقطعأ م خوذ من جددت الشيس إذا قطعتو  (ٕ
 والُجدية الُخّطة التي في ظير الحمار تخالؼ لونو.   (ٖ
 َوِمَن ٱْلِجَباِل ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر مُّْخَتِمٌف أَْلَواُنَيا والُجّدة الطريقةأ والجمع جدد؛ قاؿ تعال :   (ٗ

 (ٔ)ومنو قوليم: كساس مجّدد: فيو خطوط مختمفة.  أعي طرا ؽ تخالؼ لون الجبؿ
ما تخاَلَؼ من  ىيحيث قاؿ: " (ٕ)قواًل ابي فضؿاإلمام السمين الحمبي  نقؿ وقد

جمع جديد بمعن   أ وىي عيضًا:الطرا ؽ لوُن ما يميياأ ومنو ُجدية الِحماِر لمَخطِّ الذي في ظيِره
 (ٖ)".االوان آثار جديدة واضحة
الِغربيب الشديد السوادأ ففي الكيم تقديم وت خيرأ والمعن :  " :وَغرابيُب ُسْودٌ وقولو سبحانو: 

 (ٗ)".والعرب تقوؿ لمشديد السواد الذي لونو كمون الغراب: عسود غربيب ومن الجباؿ سود غرابيبأ
وجباليا بين ىذه  وقد عثبت عمماس الجيولوجيا عن الغالبية العظم  من هخور اارض  

" من الجباؿ جدد بيض وحمر   االوان الثيثةأ كما ذكر ذلؾ الدكتور زغموؿ النجار بقولو:
مختمؼ علوانياأ ىذه مادة القاراتأ وغرابيب سود ىذه مادة قيعان البحار والمحيطات والهخور 

 (٘)" .التي تنطمؽ من فوىات البراكينأ وىذه ععظم تقسيمات الهخور
التعبير بيذه االوان بالذات؛ ان الغالبية العظم  من مادة غيؼ اارض إما  يسوذكر عن مج
 مكونة من:

 هخور جرانيتية: يغمب عمييا المون اابيض عو ااحمر بدرجات متفاوتة.  (ٔ
                                                           

(ٔ)
 (.بتهرؼ) ٜٕٗص أٗٔج أٚم أالقرآن حكاما الجامع 

ىو عبد الػرحيم بػن الحسػين بػن عبػد الػرحمنأ عبػو الفضػؿأ زيػن الػدين المعػروؼ بالحػافظ العراقػيأ بّحاثػة مػن  (ٕ)
ه ومػن كتبػػو: "االفيػة" فػػي ٙٓٛه وتػوفي فػػي القػاىرة عػػام ٕ٘ٚكبػار حفػاظ الحػػديث عهػمو مػػن الكػردأ ولػػد عػام 

 ٖٗٗأ صٖ( جغريب القرآن. انظر: )ااعيم
(ٖ) 

 227ص ،9ج انًصوٌ، انذر

 .ٜٕٗص أٗٔج أٚم (القرآن احكام الجامع) (ٗ)

 (.ٙاإلعجاز كتاب) ٕٗص لمجباؿأ العممي المدلوؿ :مقاؿ (٘)
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هخور قيعان البحار والمحيطات: وىي هخور داكنة سوداس يغمب عمييا الحديد   (ٕ
 والماغنيسيوم.

 .(ٔ)ن الهخور الرسوبية ومن التربةؽ موُيغطي ذلؾ بساط رقي
وبالنظر إل  المعن  اآلخر لمجدد في اآلية الكريمة عي المتجددةأ فيمكن إسقاط ذلؾ   

عم  جباؿ الحديد والنحاس والذىبأ وسا ر ااحجار الكريمة والرخام المختمؼ علوانياأ فيي 
لرغم من االستنزاؼ البشري ليذه عيضًا مهدر ثروة قميما َيْنَضبأ بؿ إنو يتجدد مع مرور الزمن با

كمما المواردأ إل  جانب عوامؿ التعريةأ وذلؾ ب ن الجباؿ ليا جذور في طبقات اارضأ و 
 .أ ارتفعت جذورىا من ععماؽ اارضأ فجددت ما يستيمكو اإلنسان والطبيعةاستنزفت قمم الجباؿ

بمييين السنينأ إال عنيا مازالت  فجباؿ اابيش في عميركا الشمالية بالرغم من عمرىا الذي ُيقدير
شامخة؛ لتجُدِدىا من خيؿ ارتفاع جذورىا كمما َنَحتت منيا عوامؿ التعريةأ ولكن مع شموخياأ 

 .(ٕ)لم َيُعد ليا جذور في باطن اارض
وعلوانياأ وهفة تجدد مواردىاأ لم ُيدِركو العمماس  ياتهنيفاتحكمة خمؽ الجباؿ و وىذا كمو سواس  

مة تقدم العموم اارضيةأ حيث بدع عمماس الجيولوجيا في تمييز علوان الهخور إال في مرح
وعنواعياأ وهفاتيا المتجددةأ في حين عن القرآن الكريم تحديث عن ىذه الحقا ؽ وبيذه الدقة 

 البالغةأ فييي يتديبر عهحاب العقوؿأ قوؿ مالؾ الُممؾ:
 (ٓٓٔ)الما دة:  ﴾اِب َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحوَن ... َفاتَُّقوْا الّمَو َيا ُأْوِلي اأَلْلبَ  ﴿

                                                           
 (.بتهرؼ) ٕٗص لمجباؿأ العممي المدلوؿ :مقاؿ(ٔ)

(ٕ)
 )بتهرؼ(. ٔ٘ أٓ٘د. عدنان الشريؼأ ص أمن عموم اارض القرآنية 
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 :اىمطية اىثاني: تصزيف اىزياح وتسخيز اىسحاب

الرياح والسحابأ وجعميما جزسًا ىامًا من دورة الماس الذي ال يشؾ عاقؿ  سخير ا   
في اارضأ وبالنسبة لإلنسان بهفة خاهةأ فمن الماس   في عىميتو بالنسبة لمخموقات ا 

 سبحانو: حيث يقوؿعؿ ا تعال  كؿ شيس حيأ ج
 ( وبو عحيا اارض بعدٖٓ)اانبياس:  ﴾... َوَجَعْمَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيّٓ َأَفاَل ُيْؤِمُنوَن ﴿

لو عىمية عظيمةأ خاهًة في توفير  -وبنسٍب محسوبٍة  -ه عم  سطس اارض ؤ موتياأ وبقا
زادت نسبة الماس قميًي؛ لغرقت الكرة اارضيةأ ولو قميت قميًي؛  الوسط المي م لعيش اإلنسانأ فمو

لجفت ينابيع وعنيارأ وَلَما تناسبت مع متطمبات الكا نات الحية عم  وجو ىذه البسيطةأ ونظرًا 
ر اُ  منذ خمؽ الكونأ العديد من الوسا ؿ لحفظوأ  اىمية ذلؾ بالنسبة لإلنسانأ فقد سخي

سكانو في اارض عن طريؽ الينابيع والعيون واآلبارأ عو عن طريؽ الحفاظ عم   سواس بخزنو واا
 استمرار دورتو بين السماس واارض.

ىذه الدورةأ فموالىا لفسد ماس اارضأ ومن ىنا كانت اإلشارة إل  إنزاؿ  حيث عحكم   
لكبرىأ والتي الماس من السماس في العديد من اآلياتأ من باب التذكير بنعمة من نعم ا تعال  ا

 . (ٔ)الحياة عم  كوكب اارض ؿتستحيبدونيا 
لمرياح والسحب بين السماس واارضأ كما في قولو  وىنا تتجمي  لممتدبرأ عىمية تسخير ا 

(أ ٗٙٔ)البقرة: ﴾ِر َبْيَن السََّماء َواأَلْرِض َلَياٍت لَّْقْوٍم َيْعِقُمونَ َوالسََّحاِب اْلُمَسخ...  ﴿تعال : 
...َأاَل َلُو اْلَخْمُق َواأَلْمُر ﴿ا في الحفاظ عم  استمرارية ىذه الدورةأ بقدرتو تعال  وب مره:ودورىم

 ( ٗ٘)ااعراؼ: ﴾ َتَباَرَك الّمُو َربُّ اْلَعاَلِمينَ 
حيث تحديث الخالؽ في القرآن الكريم عن ىذا الدور في العديد من اآلياتأ منيا حديثو   

 اح لواقس؛ إلنزاؿ الماس من السماسأ حيث يقوؿ عزي من قا ؿ:سبحانو وتعال  عن إرساؿ الري
َياَح َلَواِقَح َفَأنَزْلَنا ِمَن ٱلسََّميِء َماًء َفَأْسَقْيَناُكُموُه َوَمي َأْنُتْم َلُو ِبَخاِزِنينَ وَ ﴿  ﴾َأْرَسْمَنا ٱلرّْ

 .(ٕٕ)الحجر:
ف نزلنا من السماس مطرًاأ ف سقػيناكم ذلؾ الػمطر؛ لشرب عرضكم يقوؿ تعالػ  ِذْكره:   

يقوؿ: ولستػم بخازنػي الػماس الذي عنزلنا من السماس   َوما أْنتُـْم َلُو ِبخاِزِنـَينَ   :ومواشيكمأ وقولو
لػّيأ عسقػيو من عشاسأ وعمنعو من عشاس  . (ٕ)ف سقػيناكموه فتػمنعوه من عسقػيو؛ ان ذلؾ بػيدي واا

                                                           
 (.بتهرؼ) ٜٔٔص أٔجد. زغموؿ النجارأ  الكريمأ القرآن في النبات أٗالعممي عجازاإل آيات من (ٔ)

 .ٕٛ إٔٚص أٗٔج أٛم الطبريأ (البيان جامع: )انظر (ٕ)
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د تمسيؾ الناس قديمًا بمعتقدات خرافية عن الرياحأ وكان الظن عن آلية عديدة وق
لمعواهؼ والرياح مس ولة عن الطقسأ فيو ُيمِثؿ حالة مزاج اآللية واارواحأ فمثًي كان ُيَظن 
عن العاهفة تعني عن إلو البحر غاضبأ وَفِيم اإلغريؽ عن الرياح ىي زفير جاؼ لألرضأ ولم 

ن يتوفر عدن  َفيم عممي لمرياحأ ودورىا في عممية التبخرأ وتكوُّن السحب إال في يكن ممكنًا ع
 . (ٔ)اازمنة القريبة

وحت  في عهر تطور العمومأ َيعجُز العمُم عن تفسير الكثير من اامور المتعمقة بإنزاؿ 
 الماس من السحابأ ودورتو بين السماس واارض.

ت معقدةأ يتدخؿ فييا من العوامؿأ ما ال تستطيعو قدرة " فإنزاؿ الماس من السحاب يتم بعمميا
اإلنسانأ من مثؿ: تهريؼ الرياحأ وتبخير الماسأ وتكُّون السحبأ وتمقيحيا بنوى التكاثؼأ 
وتجمع قطيرات الماس فييا بالتدريج إل  الكتؿ التي َيعجز اليواس عن حممياأ فتسقط مطرًاأ عو 

ث يشاسأ وبالقدر الذي يشاسأ وبنزوؿ الماس إل  اارض تبدع لو بردًاأ عو ثمجًاأ ب مر ا تعال  حي
  (ٕ)".دورة منضبطة حوليا تتم من اإلحكام والثبات المبير

وبالنظر إل  المعن  المُّغوي لكممة لواقس في اآلية الكريمة فيي جمع القسأ وُيقاؿ لقحت 
شِبو ما يحدث عند تمقيس الرياح وىذا يُ أ أ إذا علق  الماَس إلييا فحممتؿالناقة وَعْلَقَحيا الفح

لمسحاب بإمداده بالماس ونوى التكاثؼ اليزم لتكثؼ الماس عم  شكؿ قطرات مطر عو ثمجأ حيث 
اكتشؼ العمم حديثًا عن الرياح عيوة عم  حمميا لبخار الماسأ فإنيا تحِمؿ معيا جسيمات 

عو حطام المواد الُمشاَىد سابحًا هغيرةأ تنتشر في اليواس بكميات وفيرةأ عشبو ما تكون بالذراتأ 
في حزمة من عشعة الشمسأ قوامو جسيمات من التربة وعتربة المهانع وحبوب المقاح والبكتيريا 

كؿ ىذه الجسيمات تعمؿ عم  أ وغازات البراكين أوعميح البحرأ التي تتطاير مع رذاذ اامواج
كون نقط الماس عو بمورات الثمجأ تجمع جزي ات الماس العالقة في اليواس مع بعضيا البعض؛ لت

َياَح َلَواِقحَ  ولذلؾ ُتدع  نوى التكاثؼأ وعم  ىذا فإن قولو تعال :  ُيشير إل    ...َوَأْرَسْمَنا ٱلرّْ
مة يجد والُمت مؿ في اآلية الكريأ فضؿ ا تعال  عم  عباده بتسخير الرياح؛ لتقوم بيذه الوظيفة

ربطيا بين تمقيس الرياح لمسحب بإمدادىا بقطيرات الماس ونوى التكاثؼأ وبين نزوؿ المطرأ 
وبيذا  ...َفَأنَزْلَنا ِمَن ٱلسََّميِء َماًء ...  وذلؾ من خيؿ التعبير بحرؼ الفاس في قولو تعال :

                                                           
(ٔ)
 (.بتهرؼ) ٖٛ٘صد. منهور حسب النبيأ  أالكونية المعارؼ 

(ٕ)
 .ٖٜٔص أٔج د. زغموؿ النجارأ الكريمأ القرآن في النبات أ(ٗ العممي اإلعجاز آيات من) 
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وظيفة الرياح كمواقس لمسحبأ بإمدادىا بنوى التكاثؼأ ىو ال بد عن يكون المعن  العممي ل
  (ٔ) .المقهود باآلية الكريمةأ وا تعال  ععمم

 وقد  لخيص العمماس دور الرياح إل  جانب دورىا كمواقس لمسحب فيما يمي:
تقوم الرياح بتبخير المياه ودفع اليواس الرطب إل  ععم أ حيث يبرد في طبقات الجو العميا "   (ٔ

 يحدث التكاثؼ فتنتج السحب.و 
ُيمِكن لمرياح عيضًا عن تدفع اليواس الدافئ الرطب جانبًا إل  مناطؽ عبرد حيث يتم التكاثؼ   (ٕ

 وتحدث سحب.
 (ٕ) ".تنمو السحب في الحجم كمما حممت إلييا الرياح مزيدًا من اليواس الرطب  (ٖ

في قولو  -ذنو سبحانوبإ -وقد تحديث القرآن الكريم عن دور الرياح في تنمية السحاب 
َياَح َفتُِثيُر َسَحاًبا َفَيْبُسُطُو ِفي السََّماء َكْيَف َيَشاء َوَيْجَعُمُو  عزي من قا ؿ: المَُّو الَِّذي ُيْرِسُل الرّْ

 َتْبِشُرونَ ِكَسًفا َفَتَرى اْلَوْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخاَلِلِو َفِإَذا َأَصاَب ِبِو َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه ِإَذا ُىْم َيسْ 
 .(ٛٗ)الروم: 

رِسؿ الرياح فتُْنِشئ الرياُح سحابػًاأ وىي َجْمع سحابةأ فػينشره اأ يُ تعال  ا  عنحيث   
ويجمعو فػي السماس كيؼ يشاسأ ويجعؿ السحاب ِقطعًا متفرقةأ فَتَرى الػمطر َيْخُرُج من بػين 

لػ  عرضو من خػمقوأ رعيتيم السحابأ فإذا ُهرؼ ذلؾ الوْدؽ إلػ  عرض من عراد هرفو إ
 ( ٖ) .يستبشرون ب نو هرؼ ذلؾ إلػييم ويفرحون

عن آلية نزوؿ الَوْدؽأ حيث بيينت عن ىذه العممية التي  وفي ىذه اآلية الكريمة تحديث اُ 
تُثير فييا الرياُح السحابأ حت  َيْنَبِسطأ ويجعمو ِقطعًا متراهةأ ىي التي َينتُج عنيا نزوؿ 

وفي ذلؾ إشارة  -كما سي تي في اآلية من سورة النور -المطرأ ولم يذكر شي ًا عن الَبَرد والثمج 
يختص بإنزاؿ  َفَيْبُسُطُو  اب الذي يكون مبسوطًا بتعبير اآلية: إل  عن ىذا النوع من السح

 الماس( فقط.الودؽ )
 وقد قسيم عمماس اارهاد الجوية السحب إل  نوعين ر يسين:   

                                                           
(ٔ)

 (.ثتصرف) 358د. يُصور دست انُجي، ص انكوَيخ، انًؼبرف 

(ٕ)
 انقررآٌ فري انؼهًري اإلػجربز ، هيئرخ32صوانًطرر،  وانسذبة انريبح أَواع وصف في انكريى انقرآٌ إػجبز 

 . انًكريخ يكخ -وانسُخ
 .ٛ٘أٚ٘ص إٔٔج أٔٔمالطبريأ ( البيان جامع: )انظر (ٖ)
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أ ىذه ااقسام ُيمِكن جمعيا ب نواٍع ثانوي ونوع ثالثوىما السحب البساطيةأ والسحب الركاميةأ 
  (ٔ).يةأ والثقاؿثيثة ىي: البساطيةأ والركام

ووهؼ العمماس شكؿ السحب البساطيةأ بالبساط المستقيمأ وىي بي قمم عالية عو قواعد   
عريضةأ وال ترتفع في طبقات عالية من الغيؼ الجوي حيث درجات الحرارة منخفضة جدًاأ مما 

  (ٕ) .يجعؿ دور ىذا النوع يقتهر عم  إنزاؿ المطر فقطأ دون الثمج عو البرد
ن دور الرياح في ىذا النوعأ فيي تُثير السحابأ وبالرجوع لممعن  المُّغوي لإلثارةأ فيي قد عما ع

ت تي بمعن  اإلظيارأ عو بمعن  التشجيع والتقويةأ والريُس ُتظير السحاب فعًي بعد خفا وأ بحيُث 
ظياِره ب كامن في اليواس أ فالسحاب عبارة عن بخار عد عن كان بخارًا شفافًا ال ُيرىتقوم بتكوينِو واا

غير المشبعأ عو في اليواس فوؽ المشبع الخالي من نوى التكاثؼأ ثم ظير بالتكثيؼ بفعؿ 
الرياحأ سواس كان ذلؾ بحمميا البخار إل  المناطؽ الباردة العمويةأ عو بحمميا نوى التكاثؼأ ومن 

ذلؾ ِقطعًا كبيرة بعد  بعد ذلؾ في السماس كيؼ يشاسأ ويجعمو ا  -تعال  –ثم َيبسطو ا 
َياَح َفُتِثيُر َسَحابًا  ﴿يخُرُج من خيليا الوْدؽأ وال شؾ عن قوؿ ا عزي وجؿ:  َوالمَُّو الَِّذي َأْرَسَل الرّْ

حيث رتيبت  -( ٜ:فاطر) ﴾ َفُسْقَناُه ِإَلى َبَمٍد مَّيٍّْت َفَأْحَيْيَنا ِبِو اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَيا َكَذِلَك النُُّشورُ 
ا اعتقد َيستبعد كون المقهود من اإلثارة إزاحة السحابأ كم -َسْوؽ عم  اإلثارةأ وليس العكسال

 (ٖ).نبعض المفسري
وعيضًا ينطبؽ عم  دور السحاب في اإلثارة التشجيع والتقويةأ فالرياح َترفُع لمسحاب اليواس 

 (ٗ).الرطبأ فيزداد حجم السحابة وتقوى
من مهادر  اً لإلنسانأ وجعميا مهدر  -تعال  –ا ومن عنواع السحب التي سخيرىا   

أََلْم َتَر َأنَّ المََّو ُيْزِجي َسَحاًبا دأ السحب الركاميةأ وقد تحديث عنيا سبحانو في قولو:رَ الماس والبَ 
لُ  ِمَن السََّماء ِمن ِجَباٍل ِفيَيا  ُثمَّ ُيَؤلُّْف َبْيَنُو ُثمَّ َيْجَعُمُو ُرَكاًما َفَتَرى اْلَوْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخاَلِلِو َوُيَنزّْ

 ِمن َبَرٍد َفُيِصيُب ِبِو َمن َيَشاء َوَيْصِرُفُو َعن مَّن َيَشاء َيَكاُد َسَنا َبْرِقِو َيْذَىُب ِباأْلَْبَصاِر 
  .(ٖٗ)النػػور:

                                                           
أ سمسمة ومضات إعجازية من القرآن الكريم والسنة النبويةأ ٜٖص العبيديأ لدخا.د والسحبأ الرياح (ٔ)
 (.يسير بتهرؼ)

(ٕ)
 . ٛٗأٚٗص( المرجع السابؽ: )انظر 

 .ٖٚ٘ أٖٙ٘صد. منهور حسب النبيأ  (الكونية المعارؼ)  (ٖ)

 .ٕٕص والمطرأ والسحاب الرياح عنواع وهؼ في الكريم القرآن إعجاز (ٗ)
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والمشيد يعرض عم  ميؿ وفي إطالةأ لتؤدي الغرض من عرضيا في مس القمب   
يقاظوأ وبعثو إل  الت  إن يد ا تزجي السحاب أ   مؿ والعبرةأ وتدبر ما وراسىا من هنع اواا

فإذا ثقؿ  أو وتجمعوأ فإذا ىو ركام بعضو فوؽ بعضنثم تؤلؼ بي أوتدفعو من مكان إل  مكان
بؿ الياطؿأ وىو في ىي ة الجباؿ الضخمة الكثيفةأ فييا قطع البرد الثمجية اخرج منو الماسأ والو 

حب كالجباؿ يبدو لراكب الطا رة وىي تعمو فوؽ السحب عو تسير بينياأ ومشيد الس أالهغيرة
وىذه الجباؿ أ فإذا المشيد مشيد الجباؿ حقًاأ بضخامتياأ ومساقطياأ وارتفاعاتيا وانخفاضاتيا

بالمطر من  هيب ا مسخرة ب مر اأ وفؽ ناموسو الذي يحكم الكون؛ ووفؽ ىذا الناموس يُ 
 (ٔ).سيشاسأ ويهرفو عمن يشا

وجماعة  أ والػخيؿ: جمع َخػَمؿأ وُذكر عن ابن عبػاس جمعو بػين متفّرقو :السحاب وت لػيؼُ 
 .ِمْن َخـَمَمو  عنيم كانوا يقرسون ذلؾ: 

ُل ِمَن السَّماِء ِمْن ِجبـاٍل ِفـييا ِمْن َبَرٍد   :وعما قولو تعال   فقد قػيػؿ فػي ذلؾ قوالن: :َوُيَنزّْ
: وعن ا ينزؿ من السماس من جبػاؿ فػي السماس من َبَردأ مخػموقة ىنالؾ خػمقوأ عن معناه أحدىما:

 َبَردأ كما يقاؿ: جبػاؿ من طين. ك ن الػجبػاؿ عمػ  ىذا القوؿأ ىي من
عن ا ينزؿ من السماس َقْدر جبػاؿ وعمثاؿ جبػاؿ من َبَرد إلػ  اارضأ كما يقاؿ:  والقول اَلخر:
  (ٕ).عندي َبػْيتان تبناً 

 أ حيث قاؿ: الرياح عربع: (ٖ)وقد نقؿ اإلمام الطبري قواًل لُعبػيد بن ُعمير المػيثػيّ 
 .اً الريس ااولػ  فتقّم اارض َقمّ  يبعث ا (ٔ
 ثم يبعث الثانػية فتنش س سحابػًا.  (ٕ
 ثم يبعث الثالثة فتؤلؼ بػينو فتػجعمو ُركامًا.  (ٖ
 (ٗ).ثم يبعث الرابعة فتػمطره  (ٗ

 ثيث مرات في ىذه اآلية:« من»َذَكر اُ تعال   " وقاؿ عىؿ النحو
 البتداس الغاية؛ ان ابتداس اإِلنزاؿ من السماس. ِمَن ٱلسََّميِء  فقولو سبحانو:    (ٔ

                                                           
(ٔ)  

 )ثتصرف يسير(.2522، ص4آٌ، سيذ قطت، وفي ظالل انقر
(ٕ) 

 .183،184ص  ،18ج ،11و( انجيبٌ جبيغ: )اَظر

ُولػػد فػػي حيػػاة الرسػػوؿ هػػم  ا  أبػػن قتػػادة الميثػػي الُجنػػدعي المكػػيأ الػػواعظ المفسػػرىػػو عبيػػد ا بػػن عميػػر  (ٖ)
توفي في سػنة عربػع  أفي مكة عميو وسممأ وحّدث عن عبيو وعا شة وابن العباسأ وكان من ثقات التابعين وع متيم

 .ٚ٘ٔأٙ٘ٔأ صٗوكان ابنو عبد ا من عمماس المّكيِّين. انظر: )سير ععيم النبيس( الذىبيأ ج أوسبعين
(ٗ)

 .183ص ،18ج ،11و انجيبٌ، جبيغ 
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: لمتبعيض؛ ان ما ينزلو ا تعال أ بعض تمؾ الجباؿ التي ِمن ِجَباٍل  وقولو تعال :    (ٕ
 في السماس.

 . (ٔ)متجنيسأ ان تمؾ الجباؿ من جنس البرد ": لِمن َبَرٍد   :وقولو    (ٖ
أ حيث ذكر عن عم  البرد عا داً  ﴾ َفُيِصيُب ِبوِ  ﴿قولو تعال :  وجعؿ اإلمام البغوي الضمير في

 رَفُيِصيُب ِبِو َمن َيَشاء َوَيْصِرُفُو َعن مَّن َيَشاء َيَكاُد َسَنا َبْرِقِو َيْذَىُب ِباأْلَْبَصا قولو تعال : 
َيَكاُد  في يضرهأ  َوَيْصِرُفُو َعمَّن َيَشيءُ ِهيُب بالبرد َمن َيَشآُسأ فييمؾ زروعو وعموالوأ َفيُ  :عي

" ُيْذِىب " بضم الياس  وفي قراسةمن شدة ضو و وبريقوأ  َيْذَىُب ِبٱأَلْبَصٰـَرِ  ضوس برؽ السحابأ 
 (ٕ).وكسر الياس

يةأ وشرح العمماس طريقة تكونو عم  ولقد تم دراسة ىذه السحب بالرادار وااقمار الهناع  
 النحو التالي:

يبدع ذلؾ بسوؽ الرياح قطعًا من السحب الهغيرة إل  مناطؽ التجميعأ فيزداد في مسارىا   (ٔ
 بخار الماس.

وتبدع السحب الركامية المتفرقة في التجمع باتجاه منطقة تجمع في اافؽأ حيث تتيحم   (ٕ
 بت إل  مناطؽ التجميع.قطع السحابأ وتبدع بالتكاثؼ كمما اقتر 

إذا التحمت سحابتان عو عكثر فإن تيار اليواس الهاعد داخؿ السحابة يزداد ويؤدي إل    (ٖ
جمب المزيد من بخار الماسأ من عسفؿ قاعدة السحابةأ فيزيد من الطاقة الكامنة لمتكثؼ فتعمؿ 

اعات ععم أ وكمما عم  زيادة سرعة التيار اليوا ي الهاعد دافعًا بمكونات السحابة إل  ارتف
زادت عممية تجميع السحاب يؤدي ذلؾ إل  زيادة ركموأ ويتميز عن غيره من السحب بعممية 

 الركم ىذه. 
تتحرؾ السحب الركاميةأ وعامؿ الركم والبناس مستمرأ طالما استطاعت تييارات اليواس   (ٗ

م  حمؿ ىذه الهاعدة حمؿ مكونات السحابأ وعندما ُتهِبس الرياح الرعسية غير قادرة ع
المكوناتأ تتوقؼ عممية الركمأ وتتكون مناطؽ ضعيفة في السحاب ال تقوى عم  حمؿ قطرات 
ن ش ت فقؿ: يخرج الوْدؽ من  المطر إل  ععم ؛ بسبب ثقمياأ فتخرج من خيؿ جسم السحابةأ واا

 مناطؽ الخمؿ في السحابة.
                                                           

(ٔ)
 .121ص ،4أثو يذًذ انذسيٍ ثٍ يسؼود  انفراء انجغوي، و وانتأويم، انتفسير في انتُسيم يؼبنى 

(ٕ)
 (.ثتصرف) 121ص ،4انسبثق، وانًرجغ  
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قطرات الماس الشديد  ينمو البرد في المنطقة الوسط  من السحابةأ بتعدد اهطدامو مع  (٘
البرودةأ والتي تتجمد بمجرد ميمستوأ في بد عن يكون في تمؾ السحابة شيس من بردأ وال ُبدي 
عن يكون السحاب بشكؿ جبميأ يسمس بتكوين الثمج في المناطؽ العميا منوأ والماس شديد البرودة 

 .(ٔ)والبرد في المنطقة الوسط  منو
اه الرعسيأ وليا قاعدة عريضةأ وتبدو لمناظر إلييا بالطا رة والسحب الركامية تنمو باالتج  (ٙ

 (ٕ).كم٘ٔكالجباؿ الشامخةأ وىي فعًي تشبو الجباؿأ وقد تهؿ إل  ارتفاعات شاىقة تتجاوز 
 وتتكون السحب الركامية عند اكتماؿ نموىا من ثيث طبقات:

 المنطقة السفم : وتحتوي عم  نقط الماس النامية. أواًل:
 لمنطقة الوسط : وتحتوي عم  نقط الماس فوؽ المبرد وحبات البرد.ا ثانيًا:
 المنطقة العميا: وتحتوي عم  بمورات الثمج. ثالثًا:

في توليد البرؽأ بواسطة  حابة الركاميةأ ىو العامؿ الر يسوثبت عمميًا عن الَبرد الُمتكون في الس
تهادمأ عو الميمسةأ عو الذوبانأ عو التفريغ الكيربي عثناس تحوؿ الَبَرد من حاٍؿ إل  حاؿ: بال

االنكسارأ عو التجمدأ عي كمما طرع عميو طارئ غيير من: شكموأ عو حجموأ عو حالتوأ فيحُدث 
 (ٖ).البرؽأ وبذلؾ َيْسخُن اليواس بين السحبأ فيتمددأ وتحدث فرقعة الرعد

ثت عن ترتيب أ عن اآلية الكريمة تحدي -وا ععمم –ومن خيؿ ما سبؽأ ترى الباحثة   
مراحؿ تكوين السحاب الركامي خطوًة خطوًةأ ُمشيرًة إل  التدرج الزمني بين كؿ خطوة والتي 
تميياأ في دقٍة َيعجُز البشر عن ُمحاكاٍتياأ فمن المعروؼ عن الفيم الذي توهؿ إليو العمماس 

ن السحاب الركاميأ ودوره في تكوين الماس والبردأ وكونو م لبرؽأ لم ي ِت إال هدر المراحؿ تكوُّ
مأ ُقدِّم واوؿ مرة في مؤتمر دوليأ عن الَبَرد ىو السبب الحقيقي ٜ٘ٛٔ" ففي عام أ ُمت خراً 

 (ٗ)".لتكوين البرؽ
 كما عن المراحؿ التي تحديث عنيا العمماسأ َذَكَرْتيا اآلية الكريمة بدقة متناىيةأ وفيما يمي البيان:

                                                           
(ٔ)

 أ ٔٙ أٓٙ إٔ٘ -ٛٗص( والمطر والسحاب الرياح عنواع وهؼ في الكريم القرآن إعجاز: )انظر 
 . ٖٙٙأٖ٘ٙصد. منهور حسب النبيأ  (الكونية المعارؼ)

 (.بتهرؼ) ٓٗصم. خالد العبيديأ  أوالسحب الرياح (ٕ)

 (.بتهرؼ) ٖٗٙص أ د. منهور حسب النبيأالكونية المعارؼ (ٖ)

 برنامج - معو لقاس خيؿ الزنداني المجيد عبد الدكتور عن نقيً  أٚٗص أ م. خالد العبيديأوالسحب الرياح (ٗ)
 .الجزيرة قناة -والحياة الشريعة
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تعبير دقيؽ عن مرحمة سوؽ السحاب التي تحديث عنيا :  ُيْزِجي َسَحاًبا قولو تعال :   (ٔ
 العمماس.

ىو تعبير عن مرحمة تجميع السحب والت ليؼ فيما :  ُثمَّ ُيَؤلُّْف َبْيَنوُ   :وقولو سبحانو  (ٕ
 بينيا.

: ىي مرحمة ركم مكونات السحاب بعضو فوؽ بعض ُثمَّ َيْجَعُمُو ُرَكاًما : عما قولو   (ٖ
 .رهادكما تحديثت عموم اا

فيو إشارة لمرحمة خروج الماس من : َفَتَرى اْلَوْدَق  : والتعبير بالفاس في قولو عزي من قا ؿ  (ٗ
 السحابة بمجرد تراكم مكوناتيا فوؽ بعضياأ فالفاس حرؼ عطؼ يفيد الترتيب والتعقيب.

 ليؼ ن مرحمة السوؽ إل  الت ليؼ ت خذ زمنًاأ ومن التإوىذا ما تحديث عنو العمماس حيث   
التراخيأ لكن بعد الركم الذي ُيفيد  مَّ ثُ إل  نياية الركم ت خذ زمنًا؛ لذا عبير بحرؼ العطؼ 

 .(ٔ) ؿ المطر؛ فعبير بحرؼ العطؼ الفاسمباشرة ينز 
وكانت اإلشارة إل  مواطن الضعؼ في السحابةأ وعدم قدرتيا عم  حمؿ قطرات الماس   (٘

ِمْن   :ا من مواطن الَخَمِؿ والضعِؼ فيياأ بقولو الثقيمةأ مما عديى إل  سقوطياأ وخروجي
عن ابن عبػاس وجماعةأ عنيم كانوا يقرسون: الطبري وقد سبؽ ِذكُر نقؿ اإلمام  ِخاِلِلوِ 
 ِمْن َخـَمَمو. (ٕ) 

ِمن ِجَباٍل ِفيَيا  بالتعبير بمفظة  أوشكمو و البردُثمي ي تي تحديد نوع السحاب الذي ينزؿ من  (ٙ
أ حيث ذكر العمماس عن البرد والثمج ال يتكون إالي في السحب الركامية التي ُتشِبو  ِمن َبَرد
 الجباؿ.

ي إرجاع الضمير أ عن الَبَرد ىو المس وؿ عن ُحدوِث الَبْرؽأ وذلؾ فوقد بيينت اآلية بوضوح  (ٚ
قة التي لم يتوهؿ أ ىذه الحقيَيَكاُد َسَنا َبْرِقوِ  ب الَبْرؽ إليو في قولو تعال :إل  الَبردأ ونس

 إلييا العمماس إال حديثًاأ كما تم اإلشارة إل  ذلؾ فيما سبؽ.
وبعد ىذا الربط بين اآلية والدراسات الكونيةأ تتبيين عوجو اإلعجاز في اآلية الكريمةأ   

بِذْكر ىذه الحقا ؽ مجتمعةأ في زمٍن لم تتوفر فيو عبسط وسا ؿ الرهدأ وىنا َيظير عجز العمم 
وغيرىا مما جاس ذكره في  في سبقو بالحديث عن ىذه الحقا ؽ عن محاكاة القرآن الكريم والعمماس

                                                           
 )بتهرؼ(. ٙٗالرياح والسحبأ م. خالد العبيديأ ص (ٔ)

 ٓ٘ٔانظر: )المطمب الثاني: تهريؼ الرياح وتسخير السحاب( ص (ٕ)
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محكم التنزيؿأ عو حت  باإلحاطة بدقا ؽ ىذه الحقا ؽ من سرِّ تهريؼ الرياحأ وتوجيو السحابأ 
نزاؿ الماس منيا إل  مناطؽ معينة.  واا

ال ُيمكن عن ُتدِركو الرياح غير العاقمةأ " فيذا التوجيو لمسحب يتُم بتقديٍر إلييأ وتدبيٍر ربانيأ و 
فاُ ذو الجيؿ واإلكرام يُسوؽ السحاب إل  حيث يشاس عن ينزؿ الماسأ وسيظؿ إرساؿ الرياح 
وتهريفياأ وتوجيو السحابأ مظيرين عظيمين من مظاىر القدرة اإلليية يتحديان اإلنسانأ فقد 

ي التنبؤ بالزمان والمكان الذي تسقط فيو فشمت ااقمار الهناعية الخاهة باارهاد الجوية ف
 اامطار يقينًا ... وهدؽ ا العظيم في قولو سبحانو وتعال : 

 َينَفُع  ِإنَّ ِفي َخْمِق السََّماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتاَلِف المَّْيِل َوالنََّياِر َواْلُفْمِك الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما
الّمُو ِمَن السََّماء ِمن مَّاء َفَأْحَيا ِبِو األْرَض َبْعَد َمْوِتَيا َوَبثَّ ِفيَيا ِمن ُكلّْ َدآبٍَّة  النَّاَس َوَما َأنَزلَ 

ِر َبْيَن السََّماء َواأَلْرِض َلَياٍت لَّْقْوٍم َيْعِقُمونَ  َياِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخّْ   َوَتْصِريِف الرّْ
 (ٔ)".(ٗٙٔقرة:)الب
َما َأنَزَل الّمُو ِمَن السََّماء ِمن مَّاء و ...     في اآلية السابقة: والمت مؿ بقولو تعال  

حياس اارضأ سواس  ...  َفَأْحَيا ِبِو األْرَض َبْعَد َمْوِتَيا يجُد العيقة الوثيقة بين ماس السماسأ واا
نبات النباتأ وغيرىا من وسا ؿ اإلحياس التي سخيرىا سبحانو؛  إحياسىا بعد خمقيا بإنزاؿ الماس واا

تمييدًا لقدوم اإلنسانأ عو بإحيا يا المستمر منذ تسخير السحاب والرياح؛ لمحفاظ عم  دورة الماس 
بين السماس واارضأ وفي محاولة لفيم وتدبر ىذه اآلية والنعمة العظيمةأ فيما يمي لمحة تظير 

أ فإل  جانب ضرورة مدى رحمة ا تعال  باإلنسان وتسخيره لوسا ؿ الحفاظ عم  الدورة الما ية
لماس  تبر ماس السماس ىو المهدر الر يسذلؾأ وعىميتو لمحفاظ عم  الماس وعدم فسادهأ ُيع

حيث " ُيعتبر ماس المطر والثموج المتساقطة معوأ عنق  حاالت الماس الطبيعيأ حيث ال أ الشرب
اارضأ ويجري تزيد مموحتو عن عشرين جزسًا في المميونأ ولكن ما إن ينزؿ  ىذا الماس عم  

عم  سطحيا حت  يبدع في إذابة العديد من عميحو القابمة لمذوبان فيوأ ثم يتدفؽ في المجاري 
الما ية المختمفةأ حت  يفيض إل  عدد من البحيرات عو البحار والمحيطات بعد عن يتسرب جزس 

ما وجد منو إل  المخزون الما ي تحت سطس اارض فُيجدد عذوبتوأ ولوال دورة الماس ىذه 
%( منو ىو ماس ٜٚ ,ٕٕاإلنسان قطرة ماس هالحة لمشرب؛ وذلؾ ان غالبية ماس اارض)

  (ٕ) ".البحار والمحيطاتأ وىو ماس مالس ال يهمس لمشرب
                                                           

(ٔ)
 .ٖٛص أ م. خالد العبيديأوالسحب الرياح 

 .ٜٗٔأٖٜٔص أٔجد. زغموؿ النجارأ  الكريمأ القرآن في النبات أٗالعممي اإلعجاز آيات من (ٕ)
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مع العمم عن بخار الماس الُمتبِخر من ماس البحار والمحيطات المالحةأ فتحممو الرياح   
لماس المطرأ فسبحان  بخار ُيشكؿ المهدر ااساسىذا ال لتكون السحابأ وينزؿ منيا الوْدؽأ

عذبًا  ماسً ر لإلنسان رًا بين السماس واارض؛ ليسخخعحكم ىذه الدورةأ وجعؿ السحاب مس من
ُقْل َأرََأْيُتْم ِإْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْورًا  و غورًا: عجاٍجأ وىو القادر عم  عن يجعم فراتًاأ من ماٍس مالسٍ 

َلْو َنَشاء َجَعْمَناُه ُأَجاًجا َفَمْواَل  : ولو شاَس لجعمو ُعجاجاً  ،(ٖٓ)الممؾ:  ِبَماء مَِّعيٍن َفَمن َيْأِتيُكم 
م بقدرة الخالؽأ اإلنسان عن التكبر والغرورأ ويسمفييي يكؼ أ (ٓٚ)الواقعة:  َتْشُكُروَن 

افيام بعدأ وَهَدؽ الممؾ وبحقيقة عْجِزه عمام مثؿ ىذه اآلياتأ وغيرىا مما لم ُتِحْط بو العموم وا
 القا ؿ في كتابو العزيز:
  َسُأِريُكْم آَياِتي َفاَل َتْسَتْعِجُموِن ...  :اانبياس(ٖٚ) 
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 :فيهااىمطية اىثاىث: تسخيز اىنثات وإحياء األرض تاىماء وإسنانه 

 جاس الحديث عن النبات في القرآن الكريم في الكثير من اآلياتأ تحديث فييا الخالؽ  
سبحانو عن عنواٍع مختمفٍة من الثمرات وااشجار والنخيؿأ ولكن ما يُيم موضوع البحثأ تمؾ 

بعض في ععقب ا تعال  الحديث المرتبطة بمرحمة بداية الكون وتسخيره لإلنسانأ حيث 
خراج النبات من اارضأ ومن  اآليات عن خمؽ السموات واارض بإنزاؿ الماس من السماسأ واا

الّمُو الَِّذي َخَمَق السََّماَواِت َواأَلْرَض َوَأنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرَج ِبِو ِمَن   ال :ذلؾ قولو تع
َر َلُكُم اأَلْنَيارَ  َر َلُكُم اْلُفْمَك ِلَتْجِرَي ِفي اْلَبْحِر ِبَأْمرِِه َوَسخَّ  )ٕٖإبراىيم: (  الثََّمرَاِت ِرْزقًا لَُّكْم َوَسخَّ

ؿ خمجات النفس إل  عقيدة وك أات ىذا الكتاب عنو يربط كؿ مشاىد الكونإن من معجز   
نو ال يعرض قضية االوىية أ إإل  دليؿ عو إيحاسويحوؿ كؿ ومضة في هفحة الكون  أالتوحيد

وال  أذلؾ العرض الميت الجاؼ الذي ال يمس القمب البشري أجدؿ ذىنيعو في فمسفة والعبودية 
نما ىو يعرض ىذه القضية في مجاؿ المؤثرات والموحيات الواقعية من إأ يؤثر فيو وال يوحي إليو

والمشيد اليا ؿ الحافؿ المعروض ىنا أ في جماؿ وروعة واتساؽ مشاىد الكونأ ولمسات الفطرةأ
وآال وأ تسير فيو خطوط الريشة المبدعة وفؽ اتجاه اآلالس بالقياس إل  اإلنسان:   ايادي ا

من اارض بيذا  النابتةوالثمرات  أتبعو خط الماس النازؿ من السماسي أخط السماوات واارض
 (ٔ)واانيار تجري باارزاؽ. أفخط البحر تجري فيو الفمؾ أالماس

وعنزؿ من السماس غيثًا أ الذي عنش  السموات واارض من غير شيس عييا الناسسبحانو ا ف
 .(ٕ)عحيا بو الشجر والزرعأ ف ثمرت رزقًا لكم ت كمونو

جاس ذكر آيات مبيراتأ  -والقرآن كمو عظيم بعظمة قا مو  –وفي آية عخرى عظيمة   
خاطب فييا الخالؽ سبحانو ُعوِلي العقوؿأ حيث تحديث الممؾ عن خمؽ السماوات واارضأ 
واختيؼ الميؿ والنيارأ ومن َثم جاس الحديث عن إنزاؿ الماس من السماس؛ إلحياس اارضأ وبث 

بعدىا ما كان من تهريؼ الرياح وتسخير السحاب؛ لمحفاظ عم  دورة ىذا الماسأ الدواب فيياأ و 
ِإنَّ ِفي َخْمِق السََّماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتاَلِف المَّْيِل َوالنََّياِر َواْلُفْمِك الَِّتي  حيث يقوؿ عّز من قا ؿ:

ِمَن السََّماء ِمن مَّاء َفَأْحَيا ِبِو األْرَض َبْعَد  َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما َينَفُع النَّاَس َوَما َأنَزَل الّموُ 
ِر َبْيَن السََّماء َواأَلْرِض َليَ  َياِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخّْ اٍت َمْوِتَيا َوَبثَّ ِفيَيا ِمن ُكلّْ َدآبٍَّة َوَتْصِريِف الرّْ

  .(ٗٙٔ)البقرة:  لَّْقْوٍم َيْعِقُمونَ 
                                                           

(1) 
 )بتهرؼ يسير(.ٕٚٓٔأ ٕٙٓٔص أٗفي ظيؿ القرآنأ سيد قطبأ م 
 .)بتهرؼ(  ٕٔٙص أٖٔج أٛم البيانأ الطبريأ جامع (ٕ)



118 

يعني اامطار التي بيا إنعاش  ٱلمَُّو ِمَن ٱلسََّميِء ِمن مَّيٍء َوَمي َأنَزَل  قولو تعال : و   
خراج ال في غير وقت نزولوأ كما قاؿ بو ؛ لينتفاع المخزون انبات واارزاؽأ وجعؿ منيالعالمأ واا

 (ٔ).(ٛٔلمؤمنون: )ا َفَأْسَكنَّاُه ِفي ٱأَلْرِض   تعال :
مرحمة خمؽ اارضأ حيث  عم الكريمةأ وُيمكن إسقاط معن  اإلحياس الوارد في اآلية   

بالماسأ وعحيا بيا الكا نات الحية الدقيقةأ كبداية  كانت ميتة بي نباتأ ف حياىا ا سبحانو
 لتسخيرىا لإلنسان ومطالبو من النبات والزرع والم كوالت.

ص في النقاط نبات عم  اارض بعد خمقياأ يتمخلنش ة ال اً وقد وضع العمماس تهور 
 ة:التالي
كان سطس الكرة اارضية عبارة عن كتمة هخريةأ ومن ثم تدخمت العديد من العوامؿ؛  (ٔ

 .وحكمة منو أ بإذن من ا لتفتيت ىذه الهخور
نمت بعد ذلؾ الكا نات الحية عم  سطحيا في وجود الرطوبةأ وىي عبارة عن طحمب  (ٕ

تمثيؿ الضو يأ وُيكوِّن وفطر يعيشان مع بعضيما معيشة تكافميةأ حيث يقوم الفطر بعممية ال
المهادر الكربونية والنيتروجينية لو ولمفطرأ ويمتص الفطر الرطوبة الجويةأ وُينتج كميات ىا مة 
من اإلنزيمات ُتحمؿ الهخورأ وتجعميا تذوب في الماسأ وُتهبس عم  ىي ة جزي ات هغيرةأ 

 يمتهيا الطحمبأ وتهبس هالحة لمتغذية النباتية.
يزداد المحتوى العضوي ف وتتحمؿ ،لمفطر الجرثومية ااكياس وىي ناتبعد مدة تموت ااش  (ٖ

 هبس مناسبة الرتياد بعض الكا نات الحية الدقيقةأ مثؿ: البكتيريا والفطريات.لمتربةأ وت
بعدىا تهبس التربة هالحة الرتياد بعض عنواع الطحالبأ ُتسم : الطحالب الخضراس   (ٗ

 يادة المحتوى العضوي لمتربة.الُمْزريقةأ فتقوم بتفتيت الهخورأ وز 
بعد ذلؾ تزداد وتتنوع الكا نات الحية الدقيقةأ وترتاد عنواعًا جديدة من النباتات الثالوسيةأ  (٘

ياتأ وتدب الحياة عكثر في التربةأ وتهبس  التي ليس ليا جذور عو سيقان عو عوراؽ تسم : الحزيازِّ
 . (ٕ)عرضًا حية عكثرأ حت  تنوعت نباتاتيا ومزروعاتيا

كما يمكن إسقاط معن  اإلحياس عم  تسخير ااكسجين اليزم لبداية حياة اإلنسان   
والمخموقات جميعًاأ فبإنزاؿ الماس من السماسأ وتكوُّن الحياة النباتية بالشكؿ الذي تم شرحوأ عديى 

لم ااكسجين كغاز ُحر  "ذلؾ إل  إنتاج غاز ااكسجينأ حيث تشير النظريات العممية إل  عن: 
                                                           

 .)بتهرؼ يسير( ٕٛ٘ص إٔج أٔم القرآنأ احكام الجامع (ٔ)

 .ٜٕ-ٕٚص العطاأ عبو خميؿ نظمي.د (النبات وعالم الكريم القرآن من معجزات آياتانظر: ) (ٕ)
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ن وتراكم بالتدريجأ يكن موجودًا في جو اارض عند بدس الخميقة قبؿ مييين السنينأ إنما تكوي 
 اتمميار  ثيث نتيجة لعممية التركيب الضو ي لمنباتاتأ خاهة النباتات البحريةأ وُيقاؿ عنو ِنتاج
ض لمحياةأ فيي ونهؼ سنة من البناس الضو ي لمنبات عم  اارضأ فموال النبات لما تيييَ ت اار 

 . (ٔ)"ر ات حيوية لتنفس اإلنسانأ والكا نات الحية عمومًا 
وا تعال   –وىذا ما جاس في اآلية الكريمةأ مع إمكانية االرتقاس بيذه النظرية إل  الحقيقة 

؛ لوجود اإلشارة إل  عدم وجود الحياة في اارض وموتيا إل  عن سخير ا تعال  الماسأ  -ععمم
م  اارضأ ف حيا بو الكا ناتأ وعحيا التربة التي ذخرت فيما بعد بالكا نات الحيةأ والتي وعنزلو ع

بدورىا بدعت بإنتاج غاز ااكسجين اليزم لحياة اإلنسانأ فاارض بالنسبة لإلنسان قبؿ تسخير 
لكريمةأ النبات وااكسجين ميَِّتةأ ال حياة فيياأ وغير هالحة لحياتوأ وىذا ما عبيرت عنو اآلية ا

 فالحمد  الحنان المنان الذي جعؿ من الماس كؿ شيس حي.
 وفي سورة البقرة كانت اإلشارة واضحة إل  مرحمة إنبات النبات والثمراتأ حيث يقوؿ سبحانو:

  َِن الثََّمرَاِت الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض ِفرَاشًا َوالسََّماء ِبَناء َوَأنَزَل ِمَن السََّماء َماء َفَأْخَرَج ِبِو م
 .(ٕٕ)البقرة:   ِرْزقًا لَُّكْم َفاَل َتْجَعُموْا ِلّمِو َأنَدادًا َوَأنُتْم َتْعَمُمونَ 

عي جعؿ لكم اارض بساطًا وقيؿ منامًاأ وقيؿ   الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض ِفرَاشاً  فقولو سبحانو:
جعؿ السماس سقفًا مرفوعًاأ وَعنَزَؿ من و  وطاسأ فذلميا ولم يجعميا حزنة ال يمكن القرار عميياأ

  .(ٕ)طعامًا لكم وعمفًا لدوابكم السحاب المطر َفَ ْخَرَج ِبِو ِمَن علوان الثمراتأ وعنواع النبات
قد جاس ذكر إخراج الثمرات من اارض في اآلية الكريمة في تسمسؿ منطقي: " ف شار و   

اة كؿ من النبات والحيوان واإلنسانأ ثم عشارت عواًل إل  تكوين التربة بفرش اارضأ تمييدًا لحي
إل  بناس السماسأ وعوليا الغيؼ الغازي لألرضأ بما فيو من سحاب مسخرأ يتكثؼ فيو بخار 
الماس المرتفع من اارضأ فيعود إلييا مطرًا بإذن ا تعال أ وىذا ما عشار إليو سبحانو بقولو: 

َوَأنَزَل ِمَن السََّماء َماء و النبات؛ رزقًا لمن سيستخمفو في عرضو "ف خرج ب(ٖ) . 

وىو سبحانو قادر عم  إيجاد ااشياس بي عسباب ومواد كما عبدع نفوس ااسباب والموادأ ولكن 
 (ٗ).لو في اإلنشاس مدرجًا من حاؿ إل  حاؿ حكم يجدد فييا اولي اابهار العبر

                                                           
 .ٙٙأ٘ٙص جوىرأ حسين المرسي عحمد أااحياس عموم في العممي اإلعجاز (ٔ)

 (.بتهرؼ) ٕٖص أٔم البغويأ أالتنزيؿ معالم (ٕ)

(ٖ)
 (.بتهرؼ) ٗٛٔص أٔج د. زغموؿ النجارأ الكريمأ القرآن في باتالن أٗالعممي اإلعجاز آيات من 

 .٘ٓٔأ ٗٓٔأ صٔفتس البيان في مقاهد القرآنأ هديؽ بن حسن بن عمي الحسين الِقنوجي البخاريأ ج (ٗ)



121 

الحديث في اآليات الكريمات في  عنو ُيمكن عن يكون -وا تعال  ععمم -وترى الباحثة   
سورة عبس عن هب الماسأ وشؽ اارضأ قد كان في سياؽ مرحمة تسخير اارض لإلنسان 
عيضًا بما يمزمو من مهدر لمغذاس وااكسجينأ حيث لِزم ذلؾ كميات ىا مة من الماس إلنبات 

ًا لقدوم اإلنسان؛ النباتأ فَهَب الخالؽ الماس عمي اارض هبًا؛ لتنبت الزرع والجنات؛ تمييد
َأنَّا َصَبْبَنا ٱْلَميَء َصّبًا ُثمَّ َشَقْقَنا ٱأَلْرَض َشّقًا َفَأنَبْتَنا   : لتكون لو وانعامو متاعًاأ حيث يقوؿ

  ْنَعاِمُكمْ ِفيَيا َحّبًا َوِعَنبًا َوَقْضبًا َوَزْيُتونًا َوَنْخاًل َوَحَدآِئَق ُغْمبًا َوَفاِكَيًة َوَأّبًا مَّتَاعًا لَُّكْم َوألَ 
 (.ٕٖ -ٕ٘)عبس:

والمراد: عي إنا بقدرتنا عنزلنا الماس من السحاب عم  اارض إنزااًل عجيبًا فشققنا اارض إلسكانو 
فييا ليدخؿ في تخومياأ فيتخمؿ في عجزاس الحب المودع فيوأ فنبت وارتفع وظير عم  وجو 

رض من الحبوبأ كالحنطة والشعير ف ْنَبْتنا فييا حّب الزرعأ وىو كّؿ ما عخرجتو اااارضأ 
يعني بالَقْضب: الريْطبةأ وعىؿ مكة  َوَقْضبًا  يقوؿ: وكرم عنبأ  َوِعَنبًا  وغير ذلؾ 

أ وحدا ؽ طواؿ وىي كؿ ما التؼ واجتمعأ والفاكية كؿ ما يتفكو فيو من يسمون الَقتي الَقْضب
 (ٔ).ي كمو الناسالثمار وااب : ما عنبتت اارض مما ي كمو الدواب وال 

وقد عسكن ا تعال  ىذا الماس في اارضأ وعنش  منو فيما بعد عهنافًا شّت  من   
 النباتات والمزروعاتأ كما جاس في قولو عزي من قا ؿ:

  َُو ِفي ٱأَلْرِض و نَّا َعَمىَٰ َذَىاٍب ِبِو َلقََِٰدُرونَ وَأنَزْلَنا ِمَن ٱلسََّميِء َميًء ِبَقَدٍر َفَأْسَكنََّٰ َفَأنَشْأَنا َلُكْم   *  اِ 
 .(ٜٔ-ٛٔ)المؤمنون :  ِبِو َجنَّاٍت مّْن نَِّخيٍل َوَأْعَناٍب لَُّكْم ِفيَيا َفَواِكُو َكِثيَرٌة َوِمْنَيا تَْأُكُمون 

بنعمو عم  عبيده التي ال ُتعد وال ُتحه أ في إنزالو ر تعال  ي ىذه اآلية الكريمة ُيذكف
القطر من السماس بحسب الحاجةأ ال كثيرًا فُيْفِسد اارض والعمرانأ وال قميًي في يكفي الزروع 

عي: جعمنا الماس النازؿ من السحابأ َيخمد في  َفَأْسَكنَّاُه ِفى ٱأَلْرِض   والثمارأ وقولو:
نَّا َعَمىَٰ  ة لوأ تشربوأ ويتغذى بو ما فييا من الحب والنوى. وقولو: اارضأ وجعمنا فييا قابمي َواِ 

 لفعمناأ ولو ش ناأ لهرفناه عنكمأ ولو ش نا عي: لو ش نا عن ال تمطرأ َذَىاٍب ِبِو َلَقٰـَِدُروَن 
لجعمناه عجاجًاأ ولو ش نا لجعمناه ينجر عم  وجو اارضأ ولكن بمطفو ورحمتو ينزؿ عميكم الماس 

السحاب عذبًا فراتًا زالاًلأ فيسكنو في اارضأ ويسمكو ينابيع في اارضأ فيفتس العيون  من
واانيارأ ويسقي بو الزروع والثمارأ ويخرج لكم البساتين والحدا ؽ فييا نخيؿ وععنابأ ولكم فييا 

                                                           
أ ٖٓأ جٜأ ) فػي رحػاب التفسػير( عبػد الحميػد كشػؾأ مٖٙص أٖٓج أ٘ٔم ( الطبػريأالبيػان جػامعانظر: ) (ٔ)
 .ٔٚٛٚص
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ْيُتوَن ُينِبُت َلُكْم ِبِو ٱلزَّ   :فواكو كثيرةأ من جميع الثمار منيا ت كمون كما قاؿ سبحانو ْرَع َوٱلزَّ
تِ   (ٔ) .(ٔٔ)النحؿ:  َوٱلنَِّخيَل َوٱأَلْعَنََٰب َوِمن ُكلّْ ٱلثََّمرََٰ

النبات من اارضأ من عدة آيات  وُيمكن استنباط المرحمة التي َعْخَرج فييا ا   
لقاس الرواسي فيياأ  ُعخرأ جاس فييا الحديث عن إخراج النبات من اارض بعد مرحمة مدىاأ واا

 يث يقوؿ سبحانو وتعال :ح
  ٍواأْلَْرَض َمَدْدَناَىا َوأَْلَقْيَنا ِفيَيا َرَواِسَي َوَأنَبْتَنا ِفيَيا ِمن ُكلّْ َزْوٍج َبِييج  :ؽ (ٚ). 

عي: وعنبتنا في اارض من كؿ نوع ومْن ُكؿِّ هنٍؼ من  َزْوٍج  حيث استخدم سبحانو لفظة 
 (ٕ).ُمَتَنزىاً  –مع كونو رزقًا  -عجابأ فكان نبات حسن وبييجأ عي في غاية الرونؽ واإل

 في قولو تعال :جاس التعبير بالتثنية و 
  ِْن َوُىَو الَِّذي َمدَّ اأَلْرَض َوَجَعَل ِفيَيا َرَواِسَي َوَأْنَيارًا َوِمن ُكلّْ الثََّمرَاِت َجَعَل ِفيَيا َزْوَجْيِن اْثَني

 .(ٖٔالرعد: ) َك ََلَياٍت لَّْقْوٍم َيَتَفكَُّروَن ُيْغِشي المَّْيَل النََّياَر ِإنَّ ِفي َذلِ 
يعني عنو حين مدي اارض جعؿ الرواسي واانيارأ ثم تكثيرت وتنوعتأ وجعؿ ا   

سبحانو الجباؿ رواسي لألرضأ حينما كانت اارض مضطربةأ فثقيميا ا بالجباؿ في عحيازىا 
ه من قعر اارض إليوأ ويحتبس ىناؾأ في فزاؿ اضطرابياأ والجبؿ جسم همبأ يتهاعد بخار 

يزاؿ يتكامؿ فيو فيحهؿ بسببو مياه كثيرةأ فِمقوتيا تشؽ وتخرج وتسيؿ عم  وجو اارضأ وليذا 
في عكثر اامر إذا ذكر ا تعال  الجباؿأ ذكر اانيارأ ولما َذَكر اانيارأ َذَكر ما ينش  عنيا 

ما  نقيض االثنينأ وخص المتفكرين انذي ىو وىو الثمراتأ والزوج ىنا الهنؼ الواحد ال
 (ٖ).احتوت عميو ىذه اآليات من الهنيع العجيب ال ُيَدرؾ إال بالتفكر

 حيان عدة عقواؿ في المراد من زوجينأ وىي كالتالي:  يعبوقد نقؿ كؿ من اإلمام القرطبي و 
د ال التثنيةأ فيكون المراد بالزوج ىنا الفر  اثنانأ وليذا قيد ليعمم عن الزوج واحدأ والزوج (ٔ

ن كان من عجناس الثمار ما يزيد عم  ذلؾ انو ااقؿأ إذ ال نوع  وخصعربعًاأ  اثنين بالذكرأ واا
 تنقص عهنافو عن اثنين.

                                                           
 .ٕٕ٘ٗص أ٘ج كثيرأ ابن( العظيم القرآن تفسير): انظر (ٔ)

  أٜٓٔص أٙج السػػعودأ عبػػو( السػػميم العقػػؿ إرشػػاد) أٙٚٔص إٔٙأج ٖٔم الطبػػريأ (البيػػان جػػامع: )انظػػر (ٕ)
 .ٕٓ٘ص أٚم البقاعيأ( والسور اآلي تناسب في الدرر نظم)

(ٖ)
 .348، 347ص ،6أثو ديبٌ، ج( انًذيط انجذر: )اَظر 
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و والحامضأ والرطب واليابسأ واابيض وااسودأ نوعينأ كالحم :َزْوَجْينٍ  وقيؿ: معن   (ٕ
 والهغير والكبير.

ثمرة موجود فييا نوعانأ فإن اتفؽ عن يوجد من ثمرة عكثر  ىذه اآلية تقتضي عن كؿ وقيؿ  (ٖ
 من نوعين فغير ضار في معن  اآلية.

لما خمؽ ا تعال  العالمأ وخمؽ فيو ااشجارأ خمؽ من كؿ نوع من اانواع اثنين وقيؿ:   (ٗ
عوؿ عنو  ممعو الشخصأ فمما قاؿ: اثنين عُ  فقطأ فمو قاؿ: خمؽ زوجينأ لم يعمم عني المراد النوع

ال عقؿ وال عْزَيدأ فالشجر والزرع كبني آدمأ حهؿ منيم كثرةأ  أما خمؽ من كؿ زوجين اثنين
  .وابتداؤىم من زوجين اثنين بالشخصأ وىما آدم وحواس

فيكون معطوفًا عم  ما قبمو من عطؼ  َوِمن ُكلّْ الثََّمرَاتِ   وقيؿ: تم الكيم عند قولو:  (٘
فالمعن : عنو جعؿ في اارض من كؿ ذكر   َل ِفيَيا َرَواِسيَ َوَجعَ  المفرداتأ ويتعمؽ بقولو:

 وعنث  اثنين.
 الزوجان الشمس والقمر.  (ٙ
 يعني بالزوجين ىاىنا الذكر واانث . (ٚ
 . (ٔ)وقيؿ: الميؿ والنيار  (ٛ
معن  زوج وزوجين الوارد في اآليتين في م من اختيؼ آراس عمماس التفسير وبالرغ  

ن المقهود هريس المفظتين عن كؿ إعنو ُيمكن ااخذ بالقوؿ القا ؿ  الكريمتين السابقتينأ إال
 عو زوجين اثنين. اً الثمرات جعؿ منيا زوج

 فما عثبتتو عموم النباتات عن:
" الزوجية في النبات تتضس بشكؿ بيِّن في اانواع المنتجة لألزىارأ والمعروفة باسم النباتات 

وعزىارىا التي تنتج عن تفتس براعمياأ تحمؿ  -ميون نوعوالتي يزيد نوعيا عم  الربع م -المزىرة 
ععضاس التكاثر من الخييا الذكرية واانثوية التي قد توجد في زىرة واحدةأ عو في زىرتين 
مختمفتين عم  نبات واحدأ وقد يكون من النبات الواحد الذكر واانث أ وتؤدي عممية اإلخهاب 

  (ٕ)". أ وتحتوي كؿ بذرة عم  جنين النبتة الجديدةفي النباتات المزىرة إل  إنتاج البذور

                                                           
(ٔ)

 .ٜٚٔص أٜج أ٘م( القرآن احكام الجامع) أٖٛٗ أٖٚٗص أٙج( لمحيطا البحر: )انظر 

(ٕ)
 .ٔٙٔص أٔجد. زغموؿ النجارأ  الكريمأ القرآن في النبات أٗ العممي اإلعجاز آيات من 
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باإلشارة إل  ىذه الزوجية في كتابو العزيزأ التي لم تتعرؼ بعد عم  العموم فسبحان من سبؽ 
جميع عسرار ىذه الزوجيةأ فقد تتكشؼ شي ًا فشي ًاأ مع مرور الزمنأ فإن تكشفت عم لم تتكشؼأ 

 من علؼ وعربعما ة عام ويزيد. م منذ عكثرىي حقيقة ذكرىا القرآن الكري
وفي سورة اانعام جاس تفهيؿ لشت  اانواع من النباتات التي سخرىا سبحانو لإلنسانأ   

وُىَو الَِّذَي َأنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِو َنَباَت ُكلّْ َشْيٍء َفَأْخَرْجَنا ِمْنُو   :حيث يقوؿ 
ْيُتوَن َخِضرًا نُّْخِرُج ِمْنُو حَ  ّبًا مَُّترَاِكبًا َوِمَن النَّْخِل ِمن َطْمِعَيا ِقْنَواٌن َداِنَيٌة َوَجنَّاٍت مّْْن َأْعَناٍب َوالزَّ

لَّْقْوٍم َوالرُّمَّاَن ُمْشَتِبيًا َوَغْيَر ُمَتَشاِبٍو انُظُروْا ِإِلى َثَمرِِه ِإَذا َأْثَمَر َوَيْنِعِو ِإنَّ ِفي َذِلُكْم َلَياٍت 
 .(ٜٜ)اانعام :  ونَ ُيْؤِمنُ 
ف خرجنا بالماس ما  المعن :و : الّنباُت اسم لما َينبتأ  َفَأْخَرْجَنا ِبِو َنَباَت ُكلّْ َشْيءٍ   :فقولو

 ينبت من عهناؼ الّنبتأ والنبت جنس لو عنواع كثيرة؛ فمنو: 
 زرع: وىو ما لو ساؽ لّينة كالَقَهب.  (ٔ
 والعنب.ومنو شجر: وىو ما لو ساؽ غميظة كالّنخؿأ   (ٕ
 ومنو َنْجم وعّب: وىو ما ينبت الِهقًا بالّتراب.  (ٖ

وىذا الّتعميم ُيشير إل  عنيا مختمفة الهفات والثمرات والطبا ع والخهوهيات والمذاؽأ وىي 
ُتسَقى بماء :كميا نابتة من ماس واحد ىو ماس السماسأ وذلؾ آية عم  عظم القدرةأ قاؿ تعال 

 .(ٔ) )ٗالرعد:( في األكلواحد وُنفّضل بعَضيا عمى بعٍض 
والخضر: الّشيس اّلذي لونو عخضر يقاؿ:   َفَأْخَرْجَنا ِمْنُو َخِضراً ثم فهيؿ ىذا اإلجماؿ فقاؿ: 

عْخضر وَخِضرأ ويطمؽ الخضر اسمًا لمّنبت الّرطب اّلذي ليس بشجرأ وقيؿ: ىو ما يتشعب من 
 الذرة واارز وسا ر الحبوب.ااغهان الخارجة من الحبةأ وقيؿ: يريد القمس والشعير و 

 ًنُّْخِرُج ِمْنُو َحّبا الَحّب: ىو ثمر الّنباتأ كالُبّر والّشعير والّزراريع كّمياأ والمتراكب: الممتهؽ :
بعضو عم  بعض في السنبمةأ مثؿ الَقمس وغيرهأ والمراد: عي نخرج من ااغهان الخضر حبًا 

ِقْنَواٌن َداِنَيٌة َوَجنَّاٍت مّْْن َأْعَناٍب  أ السنابؿمتراكبًاأ عي: مركبًا بعضو عم  بعضأ كما في 
ْيُتوَن َوالرُّمَّاَن ُمْشَتِبيًا َوَغْيَر ُمَتَشاِبو  .القنوان: جمع قنوأ والقنو: العذؽ  َوالزَّ

والمعن : عن القنوان عهمو من الطمعأ والعذؽ: ىو عنقود النخؿأ وقيؿ القنوان: الجمارأ 
قاؿ الزجاج: المعن  منيا دانية ومنيا بعيدة فحذؼأ أ ي يناليا القا م والقاعدوالدانية: القريبة الت
 .ان الغرض من اآلية بيان القدر واالمتنانأ وذلؾ فيما يقرب تناولو عكثر ؛وخّص الدانية بالذكر

                                                           
 .ٜٜٖ أٜٖٛص أٚج أٗم (والتنوير التحرير) (ٔ)
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  ُمْشَتِبيًا : عي كؿ واحد منيما يشبو بعضو بعضًا في بعض عوهافوأ وال يشبو بعضو بعضًا
اآلخرأ وقيؿ: إن عحدىما يشبو اآلخر في الورؽ باعتبار اشتمالو عم  جميع الغهن  في البعض

 وباعتبار حجموأ وال يشبو عحدىما اآلخر في الطعم.
  انُظُروْا ِإِلى َثَمرِِه ِإَذا َأْثَمَر َوَيْنِعِو ِإنَّ ِفي َذِلُكْم َلَياٍت لَّْقْوٍم ُيْؤِمُنوَن   الثمر في المغة: جن :

اليانع: الناضج الذي قد عدرؾ وحان قطافوأ وىذا عمر منو سبحانو ب ن ينظروا َنَظر الشجرأ و 
ل  يْنِعو إذا َعْيَنع  . (ٔ)اعتبار إل  ثمره إذا عثمرأ واا

ر الخالؽ الُمدبر التربة لإلنسانأ بعد عن عسكن في اارض الماس اليزم    وقد سخي
فييا من القدرة عم  اإلنبات بتقنية مبيرةأ  إلحيا ياأ وسخر استمرارية نزوؿ الماس عميياأ ووضع

بحيث تتمكن من إنبات النبات والمزروعات والثمرات اليزمة لبني آدم ودوابو منذ بدس الخميقةأ 
إل  عن يرث ا اارض ومن عميياأ حيث تحديث سبحانو عن ىذه التقنية بقولو تعال : 

 َْنا َعَمْيَيا اْلَماء اْىَتزَّْت َوَرَبْت َوَأنَبَتْت ِمن ُكلّْ َزْوٍج َبِييجٍ ...َوَتَرى اأْلَْرَض َىاِمَدًة َفِإَذا َأنَزل 
 (.٘)الحػج: 

حيث يقوؿ ا تعال  وترى اارض ميتة يابسة فإذا عنزلنا عمييا الماس تحركت بالنبات   
 .(ٕ)عي ارتفعتأ وعنبتت من كؿ هنؼ حسن وربأت  وانتفخت وفي قراسة 

عن ىذا اإلعجاز المبير في الخمؽ حيث قاؿ الدكتور زغموؿ النجار: "  وقد تحديث العمم  
مما يؤدي إل  زيادة حجميا  أقد جعؿ في تربة اارض القدرة عم  تشرب الماس إن ا 

وانتفاخيا وانتفاضيا إل  ععم  بمجرد نزوؿ الماس عميياأ ويساعد عم  ذلؾ ما يقوم بو الماس من 
قا ؽ المعادن الهمهاليةأ ومن تحويؿ لحبيبات الهمهاؿ الدقيقة طرد لمغازات الحبيسة بين ر 

إل  الحالة الرغوية وىي حالة متحركةأ تتدافع فييا الجسيمات المادية الدقيقة ب قدار متساوية في 
جميع االتجاىاتأ وما يتم عثناس ذلؾ من عمميات إحيؿ كيميا يةأ ومن عمميات تنافر بين 

في كؿ من جزئ الماس الُمْزَدوج القطبيةأ وعيونات العناهر المختمفة  الشحنات الكيربية المتشابية
الموجودة في التربة عو عم  عسطس الراقات الهمهاليةأ وُيعين عم  ذلؾ عيضًا إنبات البذور 
وانتعاش غيرىا من هور الحياة وبقاياىا بمجرد وهوؿ الماس إليياأ فُتْحدث زيادة كبيرة في 

يأ مما ُيؤدي إل  ارتفاع التربة إل  ععم ؛ حت  ترؽ رقة شديدةأ حجمياأ وفي نشاطيا الحيو 

                                                           
 .ٖٓٗص أٚج أٗم رأعاشو  ابن(  والتنوير التحرير) أٙٙٔص إٔج الشوكانيأ( القدير فتس: )انظر (ٔ)

 .ٕٕٚص أٖم النسفيأ( الت ويؿ وحقا ؽ التزيؿ مدارؾ: )انظر (ٕ)
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لبذور النابتة إل  فوؽ سطس فتنشؽ؛ لتفسخ طريقًا سيًي لخروج السويقات المندفعة من داخؿ ا
 (ٔ)".اارض
وىذه الحقا ؽ وغيرىا في مجاؿ عموم التربة والنبات لم تكن معروفة إال في زمن قريب   

جيزةأ حيث رهدت ىذه التغيرات عم  التربة بمجرد نزوؿ الماس عميياأ زمن تطور العموم واا
في حين عن حقيقة اىتزاز التربة عند نزوؿ الماس عميياأ جاس ذكرىا في القرآن الكريمأ ىذا الكتاب 
الذي ما فريط فيو سبحانو من شيسأ فسبحان من سخير لإلنسان اارضأ ومييد تربتيا إلنبات 

 لوانو وعهنافو.نبات شت أ مختمؼ ع
 ف ين عهحاب العموم والفكر عن ىذه اآليات المبيراتأ وهدؽ القا ؿ في كتابو العزيز:

  َْنُو ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلَياٍت لََّقْوٍم َيَتَفكَُّرون َر َلُكم مَّا ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا مّْ   َوَسخَّ
 .(ٖٔ)الجاثية: 

                                                           
(ٔ)
 .192ص ،1ج انكريى، انقرآٌ في انُجبد ،4انؼهًي اإلػجبز آيبد يٍ 
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 :مق اإلنسان، واستخالفو في األرض؛ إلعمارىاالمطمب الرابع: خ
يتميز ىذا المطمب في الحديث عن المخموؽ الذي سخير ا سبحانو وتعال  لو كؿ ما   

سبؽ الحديث عنو من جباؿ وبحار وعنيار وسحاب ورياح ونباتأ سخير كؿ ذلؾ؛ من عجؿ تيي ة 
مو ا تعال  عواارض الستقبال م  كثير ممن خمؽأ وقد بدع خمقو من أ ذلؾ المخموؽ الذي فضي

نَساِن ِمن ِطيٍن  طينأ كما جاس في قولو تعال :   الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَمَقُو َوَبَدَأ َخْمَق اإلِْ
 (.ٚ)السجدة:

فبعد عن سخر ا سبحانو وتعال  اارض لقدوم اإلنسانأ ب ن ميدىا وبسطيا وجعؿ   
ىذه الحقيقة التي يؤمن بيا أ واستخمفو في اارض خمؽ آدم  فييا رواسي ومن كؿ الثمراتأ

كؿ مسمم شِيد عن ال إلو إال اأ وعنو ىو الخالؽ والمدبرأ ولكن لألسؼ ىناؾ بعض القموب 
زاغت وتخبطتأ فاديعت عن اإلنسان كسا ر المخموقات قد نش  بالهدفة من كا نات بدا يةأ ثم 

وأ فبدع التناسؿ بالتزاوجأ وخرجت عم  البشرية بعض نما وتطور حت  هار عم  ما هار عمي
التي اّدعت  دا يأ عبرز ىذه النظرياتأ نظرية داروينالنظريات المتخبطة التي تهؼ اإلنسان الب

 عن عهؿ اإلنسان قرد. 
ولقد جيؿ الداروينيون والميحدة استحالة تطور اإلنسان من القردةأ فِعمُم الوراثة   

هنعوا خمية حية فباست عهرىمأ وقد حاولوا فيما بعد عن ييكن معروفًا في  واليندسة الوراثية لم
محاوالتيم بفشؿ ذريعأ كما حاوؿ العديد من عمماس الغرب والشرؽ عن ُينتجوا كا نًا حيًا من تركيب 
مجموعة من ااحماض اامينيو ففمحواأ ولكن تناسوا عن ُيفكِّروا ب هؿ ىذه المادةأ وىذه 

جاست؟أ وىؿ باستطاعتيم عن َيخمقوىا من العدم؟أ فضًي عن َفَشِميم في ااحماض من عين 
محاولتيم لوالدة عي كا ن حي من ىذه المركبات وبقيت مادة ميتةأ وبعد ذلؾ وضعوا جراثيم 
وفطريات ووحيدات خمية وطحالب وغيرىا من الكا نات البسيطة التي ُيعتقد عنيا كانت موجودة 

يدىاأ ثم وضعوىا في عوساط وظروؼ متعددةأ لعميا تتحد عم  سطس اارض في بداية ع
فتعطي كا نًا بدا يًا متعدد الخيياأ فباست محاوالتيم بالفشؿ والخذالنأ متناسين قوؿ ا عّز 

 .(ٜ٘أٛ٘)الواقعة:  َأَفرََأْيُتم مَّا ُتْمُنوَن * أََأنُتْم َتْخُمُقوَنُو َأْم َنْحُن اْلَخاِلُقونَ  وجؿ: 
اوالتيم ىذه عنكروا وجود الخالؽ المبدعأ واعتبروا الطبيعة ىي الخالؽأ وعنيا وىم بمح  

وراس حفظ قوانين الكون ونواميسوأ فدعوا إل  التحرر والتفمت من قيود الدينأ وعفيموا الناس عن 
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خضاعيم  -عزي وجؿ–ا  غير موجودأ وعن البعث خرافة ابتدعيا رجاؿ الدين؛ لتخويؼ الناس واا
 . (ٔ)لسيطرتيم

ونسي عو تناس  ىؤالس الممحدون عن ما يحاولون فيمو موجود في الدينأ فعميت عبهارىم عن 
 رؤية الحقيقةأ المتمثمة بقولو تعال :

  ٍَىَذا َخْمُق المَِّو َفَأُروِني َماَذا َخَمَق الَِّذيَن ِمن ُدوِنِو َبِل الظَّاِلُموَن ِفي َضاَلٍل مُِّبين  
 (.ٔٔ)لقمان:

ن ىناؾ من العمماس من وهؿ إل  ىذه الحقيقةأ ولم ُيْعمو عممو من االعتراؼ بوجود مع العمم ع
 خالؽ مدبر.

ااستاذ في جامعة كينتاكي بالواليات  سيسيؿ ىيمان من ىؤالس العالم البروفيسور   
كمما وهؿ اإلنسان إل  اكتشاؼ جديد كمما استدؿ عكثر عم   "المتحدة اامريكية حيث قاؿ: 

وعم  عظمتو" ثم يردؼ ىذا البروفيسور قا ًي: " قد يجادؿ المتشكؾ طويًيأ ولكن ما وجود ا 
الغمة وينير اإليمان قمبوأ عن تقوده الخبرة الشخهية إل  إدراؾ إحدى المعجزات حت  تنزاح عنو 

كان بعيدًا بحكم عممو وعممو عن مجاؿ البحث العممي واالستقهاس فإنني عنهحو عن  نعما م
مكتشفات العمماسأ وعم  ما وهموا إليو في مجاؿ التوحيد فيستمد قبسًا من النور يطمع عم  
 (ٕ)".اإلليي البديع

عم  نبييم كتابًا فيو تبيان لكؿ شيسأ وعهؿ العمومأ  عما المسممون فقد تمييزوا ب ْن َعنزَؿ ا 
 فييا العمم والعمماس كثيرًا. عسيبوحقيقة ااهؿ البشريأ التي 

عراد عن يجعؿ لو خميفة في عرضو بعد عن خمقيا وعبدعياأ ميمتوأ  ن البداية عن ا والحكاية م
نَس  عبادة ا تعال  في اارض وتطويرىا وعمارتياأ يقوؿ ا سبحانو:  َوَما َخَمْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ

  .(ٙ٘)الذاريات:   ِإالَّ ِلَيْعُبُدونِ 
ْذ َقاَل َربَُّك ِلْمَماَلِئَكِة  : ي تاريخ الكون بقولو تعال وقد تحّدث سبحانو عن ىذا الحدث اليام ف َواِ 

ِإنّْي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِميَفًة َقاُلوْا َأَتْجَعُل ِفيَيا َمن ُيْفِسُد ِفيَيا َوَيْسِفُك الدَّْماء َوَنْحُن ُنَسبُّْح 
  (.ٖٓ)البقرة: ونَ ِبَحْمِدَك َوُنَقدُّْس َلَك َقاَل ِإنّْي َأْعَمُم َما اَل َتْعَممُ 

                                                           
 (.بتهرؼ) ٘ٔإٔٔ أٜص النشواتيأ نبيؿ محمد. د اإلنسانأ خمؽ في اإلليي اإلعجاز (ٔ)

 .ٚٔص أمرجع السابؽال(ٕ) 
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 أعن ىنالؾ غاية معينة لوجود الجن واإلنس تتحدثان عن حقيقة كبرىأ فياتان اآليتان  
فقد عبطؿ غاية وجوده؛  أر فييا عو نكؿ عنياومن قهي  أمن قام بيا وعداىا فقد حقؽ غاية وجودهف

ىذه الوظيفة وعهبس بي وظيفةأ وباتت حياتو فارغة من القهدأ خاوية من معناىا ااهيؿأ 
ن مدلوؿ العبادة ال بد واا  تعال أ ىي العبادة أ المعينة التي تربط الجن واإلنس بناموس الوجود
فالجن واإلنس ال يقضون حياتيم في إقامة  أعن يكون عوسع وعشمؿ من مجرد إقامة الشعا ر

عرؼ علوان تُ وقد ال  أيو يكمفيم علوانًا عخرى من النشاط تستغرؽ معظم حياتيمف فقط الشعا ر
ذكرىا سبحانو في اآلية  حدود النشاط المطموب من اإلنسان ولكنالنشاط التي يكمفيا الجن؛ 
ْذ َقاَل َربَُّك ِلْمَماَلِئَكِة ِإنّْي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِميَفًة َقاُلوْا َأَتْجَعُل  : الثانية وىي قولو سبحانو:  َواِ 

الدَّْماء َوَنْحُن ُنَسبُّْح ِبَحْمِدَك َوُنَقدُّْس َلَك َقاَل ِإنّْي َأْعَمُم َما اَل  ِفيَيا َمن ُيْفِسُد ِفيَيا َوَيْسِفكُ 
تقتضي علوانًا من النشاط الحيوي في عمارة اارضأ والتعرؼ والخيفة  .(ٖٓ)البقرة: َتْعَمُمونَ 

ا وترقية الحياة إل  قواىا وطاقاتياأ وذخا رىا ومكنوناتياأ وتحقؽ إرادة ا في استخداميا وتنميتي
لتحقيؽ المنيج اإلليي الذي  ؛كما تقتضي الخيفة القيام عم  شريعة ا في اارض أفييا

ومن ثم يتجم  عن معن  العبادة التي ىي غاية الوجود أ يتناسؽ مع الناموس الكوني العام
فة اإلنساني عو التي ىي وظيفة اإلنسان ااول أ عوسع وعشمؿ من مجرد الشعا ر؛ وعن وظي

 (ٔ).الخيفة داخمة في مدلوؿ العبادة قطعاً 
وتحّدث اإلمام ابن عاشور عن ىذا الحدث بقولو: " َعَطَفْت الواو قهة خمؽ عوؿ البشر   

عم  قهة خمؽ السماوات واارض؛ انتقااًل بيم في االستدالؿ عم  عن ا واحد ... واعمم عن 
هؿ النوع عمر مدرؾ بالضرورة؛ ان كؿ موقع الدليؿ بخمؽ آدم عم  الوحدانية ىو عن خمؽ ع

إنسان إذا َلَفَت ذىنو إل  وجوده عمم عنو وجود مسبوؽ بوجود عهؿ لو بما يشاىد من نش ة اابناس 
كانت العبرة بخمؽ ما في قد عن اآلباسأ فيوقن عن ليذا النوع عهًي عوَؿ ينتيي إليو نشوسهأ و 

المقتضية عن خمؽ ما في ( ٜٕ: البقرة) لكم    :ُ ْدِمجت فييا منةأ وىي قولوفاارض جميعًاأ 
اارض اجميمأ َتَييي ْت عنفسيم لسماع قهة إيجاد منش  الناس الذين ُخمقت اارض اجميم؛ 
لُيحاط بما في ذلؾ من دال ؿ القدرة مع عظيم المنةأ وىي منة الخمؽ التي نش ت عنيا فضا ؿ 

رضأ فكان َخمؽ عهمنا ىو عبدع مظاىر إحيا نا جمة وِمنية التفضيؿأ ومنة خيفة ا في اا
الذي ىو ااهؿ في خمؽ ما في اارض لناأ فكانت المناسبة في االنتقاؿ إل  التذكير بو 

                                                           
(ٔ) 

 )ثتصرف(. 3387، ص6قرآٌ، سيذ قطت، وفي ظالل ان
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واضحة مع حسن التخمص إل  ذكر خبره العجيبأ فإيراد واو العطؼ ىنا اجؿ إظيار استقيؿ 
 (ٔ)".ىذه القهة في حد ذاتيا في عظم ش نيا

َقاُلوْا َأَتْجَعُل ِفيَيا َمن ... : الشوكاني في قولو تعال  عم  لسان المي كة وذكر اإلمام  
" كان فييا قبؿ عن يخمؽ ب لفي عام الجن بنو الجانأ ف فسدوا في  عنو ُيْفِسُد ِفيَيا َوَيْسِفُك ٱلدَّْماء

كةأ فضربوىم اارضأ وسفكوا الدماسأ فمما عفسدوا في اارضأ بعث ا عمييم جنودًا من المي 
ِإّني َجاِعٌل ِفى ٱألْرِض َخِميَفًة َقاُلوْا َأَتْجَعُل ِفيَيا  حت  علحقوىم بجزا ر البحورأ فمما قاؿ ا: 

 (ٕ).ِإّني َأْعَمُم َما اَل َتْعَمُمونَ كما فعؿ عول ؾ الجانأ فقاؿ ا:  َمن ُيْفِسُد ِفيَيا َوَيْسِفُك ٱلدَّْماء
عن قوؿ المي كة ىذا ُيوحي ب نو كان لدييم من الشواىد  -رحمو ا–وذكر سيد قطب   

ومن إليام البهيرةأ عو من تجارب سابقة في اارضأ ما يجعميم يتوقعون عنو سيفسد في 
اارضأ وىم يرون التسبيس بحمد ا والتقديس لوأ ىو الغاية المطمقة لموجودأ وىو متحقؽ 

آدم وجعمو خميفة  تعال  في اارض؛ ليبنييا بوجودىم ىمأ وخفيت عمييم الحكمة من خمؽ 
ويعمرىاأ وىذا قد ُيفسد ويسفؾ الدماس عحيانًاأ ولكن يتم من وراس ىذا الشر الجز ي الظاىرأ خير 

  (ٖ).عكبر وعشمؿأ عال وىو النمو والرقي
من التراب في قولو تعال :  -عميو السيم  –ح ا عزي وجؿ عن عهؿ مادة آدم وهري   
 ََّمَثَل ِعيَسى ِعنَد الّمِو َكَمَثِل آَدَم َخَمَقُو ِمن ُترَاٍب ِثمَّ َقاَل َلُو ُكن َفَيُكونُ  ِإن :آؿ عمران(ٜ٘).  
 َكَمَثِل ءاَدمَ و سمؾ اامثاؿ في تقدير ا وحكمش َنو البديَع المنتِظَم لغرابتو في " عي:   

تفسيٌر لما  َخَمَقُو ِمن ُترَابٍ ناِزُع فييا مناِزع أ وال يعجيبِة التي ال يرتاب فييا مرتابعي كحالو ال
ُعبيم في الَمَثؿأ وتفهيٌؿ لما ُعجِمَؿ فيوأ وتوضيٌس لمتمثيؿ ببػيان وجِو الشبِو بػينيماأ وحسٌم لمادة 

 ممن اعترؼ بخمِؽ آدم -م بي عب ُشبية الخهوِم فإن إنكاَر خمِؽ عيس  عميو الهية والسي
ُثمَّ َقاَل  و من ترابأ ال يكاد يهسأ والمعن  خمؽ قالب مما -بغير عٍب وعٍم عميو الهية والسيم 

( عو قّدر ٗٔلمؤمنون:)ا   ُثمَّ َأنَشْأَناُه َخْمقًا آَخرَ  :عي عنش ه َبَشرًاأ كما في قولو تعال   َلُو ُكن
حكايُة حاٍؿ  وُن َفَيكُ  لتراخي الُمخَبِر بو   ُثمَّ  تكويَنو من التراب ثم كّونو ويجوز كوُن 

 . (ٔ)" ماضية

                                                           
(ٔ) 

 .395ص ،1ج ،1و وانتُوير، انتذرير

(ٕ)
  .67، 1جأ القدير فتس 

 .ٚ٘أٙ٘ص أٔج أٔم قطبأ سيد( القرآن ظيؿ في: )انظر (ٖ)

 .ٓٚص إٔج السعودأ عبو أالسميم العقؿ إرشاد (ٔ)
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المي كة عنو سيخمؽ بشرًاأ وقد حدد المادة التي  وفي مواضع عخرى جاس إخبار ا  
ِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْمَماَلِئَكِة ِإنّْي َخاِلٌق َبَشرًا ِمن ِطيٍن * َفِإَذا  سيخمقو منياأ ومن ذلؾ قولو تعال : 

ْيُتُو َوَنَفْخُت ِفيِو ِمن وِحي َفَقُعوا َلُو َساِجِدينَ  َسوَّ  .(ٕٚ أ ٔٚ)ص:   رُّ
عي: خالؽ فيما سي تي من الزمن جسمًا من جنس البشر م خوذ من مباشرتو لألرضأ   

َفِإَذا  متعمؽ بمحذوؼ ىو: هفة لبشرأ ومعن   ِمن ِطيٍن   :عو من كونو بادي البشرةأ وقولو
ْيُتُو  َوَنَفْخُت ِفيِو  خمقو حت  هارت عجزاؤه مستويةأ  هّورتو عم  هورة البشرأ وسّويت :َسوَّ

وِحى    .(ٔ)النفخ إجراس الريس في الشيسأ والمراد: جعمو حيًا بعد عن كان جمادًا ال حياة فيو ِمن رُّ
 ووهؼ سبحانو الطين الذي بدع خمؽ آدم بو باليزبأ وذلؾ في قولو سبحانو:  
 َِزبٍ َفاْسَتْفِتِيْم َأُىْم َأَشدُّ َخْمقًا أ  .(ٔٔ)الهافات:  م مَّْن َخَمْقَنا ِإنَّا َخَمْقَناُىم مّْن ِطيٍن الَّ

وىو التراب  يقوؿ: إنا خػمقناىم من طين الهؽأ  إنَّا َخـَمْقناُىْم ِمْن ِطيٍن الِزبٍ  وقولو: 
أ وعن ابن المخػموط بػالماسأ فهار طينًا الزبػًاأ والعرب تُبدؿ عحيانًا البػاس ميػمًاأ فتقوؿ: طين الزم

 . (ٕ)ىو: الطين الحر الجيد المزج  ِطيٍن الِزبٍ  قاؿ:   -رضي ا عنو –عباس 
ْذ َقاَل َربَُّك : وجاس التعبير عن مادة الخمؽ بهمهاؿ من حم  مسنون في قولو سبحانو َواِ 

وقد فسر اإلمام القرطبي  (ٕٛالحجر:) ِلْمَماَلِئَكِة ِإنّْي َخاِلٌق َبَشرًا مّْن َصْمَصاٍل مّْْن َحَمٍإ مسنون
 (ٖ).الهمهاؿ بالطين

َوَلَقْد َخَمْقَنا اإِلنَساَن ِمن َصْمَصاٍل مّْْن َحَمٍإ  عما اإلمام الشوكاني ففي معرض تفسيره لآية: 
عن الهمهاؿ ىو: الطين المخموط بالرمؿ الذي يتهمهؿ إذا  ذكر( فقد ٕٙ)الحجر:  مَّْسُنوٍن 

عنو الطين المنتنأ م خوذ من  (ٗ)ونقؿ قواًل عن الكسا يأ و الفخارُحّرؾأ فإذا طبخ في النار في
الطين ااسود المتغيرأ عو  :والحم أ إذا عنتنأ مطبوخًا كان عو ني اً قوؿ العرب هّؿ المحم وعهّؿ: 

والمسنون: ىو المتغيرأ وعهمو من سننت الحجر عم  أ ود من غير تقييد بالمتغيرالطين ااس
 أ وقيؿ(ٜٕ٘البقرة: ) َلْم َيَتَسنَّوْ   :ومنو قولو أقاؿ: عسن الماس: إذا تغيرالحجر: إذا حككتوأ وي

                                                           
 .ٜٓ٘ص أٗج الشوكانيأ( القدير فتس: )انظر (ٔ)
 .ٚٗأٙٗص أٖٕج إٔٔم أالطبري (انالبي جامع: )انظر (ٕ)

 .ٛٔص أٓٔج أ٘م( القرآن احكام الجامع: )انظر (ٖ)

إمام فػي المغػة والنحػو  أالكسا ي: ىو عمي بن حمزة بن عبد ا ااسدي بالوالسأ الكوفيأ عبو الحسن الكسا ي (4)
مػر ينػاىز سػبعين عامػًاأ م عػن ع٘ٓٛ-ػىػٜٛٔمن عىؿ الكوفةأ ُولد في إحدى قراىػا وتػوفي بػالري عػام  أوالقراسة

أ ٗأ جالزركمػػػػيمعػػػػاني القػػػػرآن والمهػػػػادر والقػػػػراسات والمتشػػػػابو فػػػػي القػػػػرآن. انظػػػػر: )ااعػػػػيم(  :مػػػػن تهػػػػانيفو
 .ٖٕٛص
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المسنون: المهبوبأ وىو من قوؿ العرب: سننت الماس عم  الوجو: إذا هببتوأ والسّن 
 (ٔ).الهب
عن التراب لما بّؿأ هار طينًاأ فمما " وعجمؿ اإلمام الشوكاني معن  الحم  المسنون:   

 (ٕ)" .مسنونًاأ فمما يبس هار همهااًلأ ف هؿ الهمهاؿ: ىو الحم  المسنون عنتن هار حم ً 
 –أ عميمو ا ووبعد َخْمقأ وكان عوؿ مخموؽ خمقو ا تعال  من بني البشر ىو آدم   

 َوَعمََّم آَدَم اأَلْسَماء ُكمََّيا ُثمَّ َعَرَضُيْم َعَمى ااسماس كمياأ حيث يقوؿ عزي من قا ؿ:  –تعال 
   .(ٖٔ)البقرة:  اْلَماَلِئَكِة َفَقاَل َأنِبُئوِني ِبَأْسَماء َىُؤالء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقينَ 

( عطؼ حكاية ٖٓ :البقرة( قال إني أعمم ما ال تعممون    :تعال  واآلية معطوفة عم  قولو
  تعممونإني أعمم ما الالدليؿ التفهيمي عم  حكاية االستدالؿ اإلجمالي الذي اقتضاه قولو: 

ظيار فضيمتو بقبولو ليذا التعميم دون المي كة جعمو ا حجة عم  قولو  فإن تعميم آدم ااسماس واا
عي ما ال تعممون من جدارة ىذا المخموؽ بالخيفة في اارضأ  إني أعمم ما ال تعممون  ليم 

ذا الخميفة ىو آدمأ وعطؼ ذكر آدم بعد ذكر مقالة ا لممي كةأ وذكر محاورتيم يدؿ عم  عن ى
 (ٖ) .وعن آدم اسم لذلؾ الخميفة

 : " عّممو عسماس جميع(ٗ)وقتادة ومجاىد وابُن ُجبػيرٍ   ونقؿ عبو السعود قواًل البن عباس
وعمَّم و تعال : إل  يوم القيامةأ وقيؿ: معن  قولما كان وما سيكوُن  وقيؿ: عسماس...  ااشياسِ 

أ مستعدًا إلدراِؾ عنواع الُمدَركات من: مختمفٍةأ وقوى متباينة خمقو من عجزاس :آدَم األسماَء 
المعقوالت والمحسوسات والمتخيييت والموىوماتأ وعليمو معرفَة ذواِت ااشياِسأ وعسما يا 

يا وكيفيات استعماالتياأ آالتِ  الهناعات وتفاهيؿ العممأ وقوانين وعهوؿيا ومعارِفياأ وخواه
 (ٔ)" .بؿ خمقو عميو السيمق فيكون ما مر من المقاولة

ِإالَّ ِإْبِميَس َأَبى  وقد سجد المي كة عجمعون وجاس اامر لممي كة بالسجود آلدمأ    
 (. ٖٗ) البقرة: َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِرينَ 

                                                           
 .ٚٗٔص أٖج( القدير فتس: )انظر (ٔ)

 .ٚٗٔص أٖج أالمرجع السابؽ (ٕ)

(ٖ) 
 )ثتصرف يسير(. 417ص ،1ج ،1انتذرير وانتُوير، و

وىػو حبشػي ااهػؿ مػن بنػي  أتػابعيأ كػان ععمميػم عمػ  اإلطػيؽ بالوالس الكوفي عبو عبػد ا: سعيد بن جبير ااسدي (4)
عخذ العمم عن عبد ا بعد عباس وابن عمر. كان ابن عباس إذا عتاه عىؿ الكوفة يستفتونو قاؿ: عتسػ لونني وفػيكم ابػن  أعسد

 .ٖٜأ صٖأ ج)ااعيم( الزركميانظر: م(. ٗٔٚ-ىػٜ٘م( وتوفي في )٘ٙٙ-ىػُ٘ٗولد عام )أعم دىماس ؟ يعني سعيدا ً 

 .ٕٚٔص أٔالسعودأج عبو: السميم العقؿ إرشاد (ٔ)
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 يقوؿ ا تعال :
  ُِإْبِميُس َما   *  ِإالَّ ِإْبِميَس َأَبىَٰ َأن َيُكوَن َمَع ٱلسَّاِجِدينَ  *  ْم َأْجَمُعونَ َفَسَجَد ٱْلَماۤلِئَكُة ُكمُّي َقاَل يَٰ

 َقاَل َلْم َأُكن أَلْسُجَد ِلَبَشٍر َخَمْقَتُو ِمن َصْمَصاٍل مّْْن َحَمٍإ مَّْسُنونٍ   *  َلَك َأالَّ َتُكوَن َمَع ٱلسَّاِجِدينَ 
 (ٖٖ-ٖٓالحجر:  )

من بين سا ر المي كة حسدًا وكفرًا  -عميو السيم -دم فقد تخميؼ إبميس عن السجود آل  
ُجَد ِلَبَشٍر َخَمْقَتُو ِمن َصْمَصٰـٍَل مّْْن َلْم َأُكن ألسْ  وعنادًا واستكبارًا وافتخارًا بالباطؿأ وليذا قاؿ: 

ْنُو َخَمْقَتِني ِمن نَّاٍر َوَخَمْقَتُو ِمن  :كقولو َحَمٍإ مَّْسُنوٍن  (أ ٕٔااعراؼ:   (ِطينٍ  َأَنْا َخْيٌر مّْ
 (ٔ))ٕٙاإلسراس:)  َأَرَءْيَتَك َىٰـََذا ٱلَِّذى َكرَّْمَت َعَمىَّ   وقولو:

َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي  س زوج آدم منوأ حيث يقوؿ ا تعال : وجؿ حوا وخمؽ ا عزي 
 (ٔ)النساس:  َخَمَقُكم مّْن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَق ِمْنَيا َزْوَجَيا

ِحَدةٍ  قولو:و    :  َوَخَمَق ِمْنَيا َزْوَجَيا : يعنػي من آدمأ  ٱلَِّذى َخَمَقُكْم ّمن نَّْفٍس وَٰ
قواًل لمجاىد  اإلمام الطبري وخػمؽ من النفس الواحدة زوجيا؛ يعنػي بػالزوج: الثانػي لياأ وقد نقؿ

" عثا"آدم وىو نا مأ فػاستػيقظ فقاؿ:  (ٕ): حّواس من ُقَهْيَرىَوَخَمَق ِمْنَيا َزْوَجَيا حيث قاؿ: 
 .بػالنبطية امرعة

 (ٖ) .من عضيعووعن قتادة: يعنػي حّواس خػمقت من آدمأ من ضمع 
خمق ا ) :قاؿ: قاؿ النبي وقد خمقو سبحانو بطوؿ ستين ذراعًا فعن عبي ىريرة   

يونك، آدم وطولو ستون ذراعًا، ثم قال: اذىب فسمم عمى أولئك من المالئكة، فاستمع ما يح
حمة تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السالم عميكم، فقالوا: السالم عميك ورحمة ا، فزادوه: ور 

 (ٔ)ا، فكل من يدخل الجنة عمى صورة آدم فمم يزل الخمق ينقص حتى اَلن(
الجنةأ وتكفيؿ  أ ففي بادئ اامر عسكنيما ا -عمييما السيم–آدم وحواس  عما بيت  

  برزقيماأ ي كمون منيا حيث شاساأ إال شجرة واحدة نياىما عن االقتراب منيا:

                                                           
(ٔ)

 )بتهرؼ يسير(ٜٙ٘ٔص أٗج كثيرأ ابن أالعظيم القرآن تفسير 

 أٖم( البيػان جػامع: )انظػر .والػبطن الجنػب بػين الشػاكمة تمػي التي الضمع ىي عو ااضيعأ عسفؿ: القهيرى( ٕ)
 ٕٔٚص أٗج

 .ٕٕٚأ ٕٔٚص أٗج أٖم( البيان جامع: )انظر (ٖ)
 .ٕٖٖٙأ حٖٗٙهحيس البخاري: كتاب عحاديث اانبياسأ باب خمؽ آدم وذريتوأ ص (1)
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   َْأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َوُكاَل ِمْنَيا َرَغدًا َحْيُث ِشْئُتَما َواَل َتْقَرَبا َىِذِه الشََّجَرَة  َوُقْمَنا َيا آَدُم اْسُكن
 ( ٖ٘)البقرة:   َفَتُكوَنا ِمَن اْلظَّاِلِمينَ 

واسكن من الُسكنٰ أ وىو المُّبث واإلقامُة واالستقراُرأ واختمفت اآلراس حوؿ الجنة التي عسكنيما 
 بيا: 
ىي جنٌة ب رض فمسطينأ خمقيا ا تعال  امتحانًا آلدَم عميو السيمأ وُحمؿ اإلىباُط  فقيؿ  (ٔ

فبذلؾ كان ( ٔٙالبقرة: ) ٱْىِبُطوْا ِمْصرًا :كما في قولو تعال  أعم  النقؿ منيا إل  عرض اليندِ 
ن ابي خيؼأ ولم يذكر في ىذه القهة رفُعو إل  السماسأ ولو وقع ذلؾأ لكخمقو في اارض 

 لو كانت داَر الخمد لما دخميا إبميُس. إل  جانب عنيا أ لما عنو من ععظم النعِمأ عول  بالذكر
وقيؿ: إنيا كانت في السماس السابعةأ بدليؿ اىِبطواأ ثم إن اإلىباَط ااوَؿ كان منيا إل    (ٕ

 السماس الدنياأ والثاني منيا إل  اارض.
 (ٔ)عارضٌةأ فوجب التوقُؼ وترُؾ القطع. وقيؿ: الكؿُّ ممكٌنأ واادلُة النقمية مت  (ٖ

وزوجو إل  المعهيةأ وُيِسقط آدم من مرتبتو كما  عن يستدرج آدم  -لعنو ا –وعراد إبميس 
َفَأَزلَُّيَما الشَّْيَطاُن َعْنَيا َفَأْخَرَجُيَما ِممَّا َكاَنا ِفيِو َوُقْمَنا اْىِبُطوْا  سقط ىوأ يقوؿ ا تعال : 

َبْعٍض َعُدوّّ َوَلُكْم ِفي اأَلْرِض ُمْسَتَقرّّ َوَمتَاٌع ِإَلى ِحيٍن * َفَتَمقَّى آَدُم ِمن رَّبِّْو َكِمَماٍت َفتَاَب َبْعُضُكْم لِ 
فييا قراستان ف زليما بغير علؼ : َفَأَزلَُّيَما  ( ٖٚ-ٖٙ)البقرة:  َعَمْيِو ِإنَُّو ُىَو التَّوَّاُب الرَِّحيمُ 

يما: لاَفَ ز  أ عوما فيياأ وىذا عم  قراسة الجماعةأ عي ٱستزليما وعوقعيمن الزلية وىي الخطي ة
اىما وهرفيما عما كب وقد رجيس أ انا عميو من الطاعة إل  المعهية لؼأ من التينحيةأ عي َنحي

قوُلو  ودليؿ ذلؾ أيقاؿ: عْزَلْمتو َفَزؿي  في المعن أ فذكر عنيا عمكنأ يورقراسة الجم اإلمام القرطبي
 (ٕ) (.٘٘ٔآؿ عمران:  )  ِإنََّما ٱْسَتَزلَُّيُم ٱلشَّْيَطاُن ِبَبْعِض َما َكَسُبواْ   :ل تعا
َفَوْسَوَس َلُيَما  وفي موضع آخر جاس التعبير بالوسوسة حيث يقوؿ ا تعال :   

اُكَما َربُُّكَما َعْن َىـِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ الشَّْيَطاُن ِلُيْبِدَي َلُيَما َما ُووِرَي َعْنُيَما ِمن َسْوَءاِتِيَما َوَقاَل َما َنيَ 
:  َفَوْسَوَس َلُيَما ٱلشَّْيَطانُ  وقولو:  ، (ٕٓ)ااعراؼ: َأن َتُكوَنا َمَمَكْيِن َأْو َتُكوَنا ِمَن اْلَخاِلِديَن 

الوسوسة ىي: إدخاليما في الّزلؿ بالمعهيةأ وليس لمشيطان قدرة عم  زواؿ عحد من مكان إل  
 نأ إنما قدرتو عم  إدخالو في الزلؿأ فيكون ذلؾ سببًا إل  زوالو من مكان إل  مكان بذنبو. مكا

                                                           
 )بتهرؼ يسير(.ٔٛٔص أٔج السعودأ عبوأ السميم العقؿ إرشاد (ٔ)

 )ثتصرف يسير(.ٜٕ٘ص أٔج أٔم أالقرآن احكام الجامع (ٕ)
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ف خرجيما: ت كيد وبيان لمزواؿ؛ إذ قد يمكن عن يزوال عن مكان كانا فيو إل  مكان آخر من 
نما كان إخراجيما من الجنة إل  اارض؛ انيما ُخمقا منياأ وليكون آدم  الجنةأ وليس كذلؾأ واا

نما قهد إسقاطو من مرتبتو  -لعنو ا  -خميفة في اارضأ ولم يقهد إبميس  إخراجو منيا واا
بعاده كما ُعبعد ىو؛ فمم يبمغ مقهدهأ وال عدرؾ مرادهأ قاؿ ا جّؿ ثناؤه ُثمَّ ٱْجَتَباُه َربُُّو    :واا

عرضو بعد عن كان جارًا لو ( فهار عميو السيم خميفة ا في ٕٕٔ :طو)   َفتَاَب َعَمْيِو َوَىَدىَٰ 
 (ٔ) .في داره
   ٍَوَلُكْم ِفي اأَلْرِض ُمْسَتَقرّّ َوَمتَاٌع ِإَلى ِحين ومستمتع إل  وقت انقضاس  : عي موضع قرار

عي فتمقنأ والتمقي ىو قبوؿ عن فطنة وفيمأ وقيؿ ىو   فتمقى آدم وجؿ  قولو عزي أ آجالكم
 (ٕ)فكانت سبب توبتو. قنو ا تعال  كممات وعممو إياىا عي ل ﴾ اتٍ مَ مِ بو كَ رَ  نْ مِ  ﴿التعممأ 

بعد نزوؿ آدم وحواس من الجنة إل  اارضأ بدع تسمسؿ ذريتيماأ وبدع التناسؿ البشري في و
أ ياأ وىي ىا لوأ ولنسمو من بعدهمسبقًا؛ تمييدًا لنزوؿ خميفتو إلي اارضأ التي سخيرىا ا 

يد من عنواع الحياة النباتية والحيوانيةأ فمعبا دورًا ىامًا في حيث بدع ىذا التسخير بخمؽ العد 
ازدىار الحياة اارضيةأ كما ولعبت بقاياىما دورًا ميمًا في استقباؿ المراحؿ التاليةأ ومن َثم 
تكوين كؿ من النفط والغازأ تمييدًا لحياة ىذا المخموؽ المكرمأ ونسمو من بعدهأ والذي ال يتعدي 

  (ٖ).وأ وا تعال  ععم  وععمم  اارض الما ة علؼ سنعثر لو عم عقدم
َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَمَقُكم مّْن   يقوؿ ا تعال  آمرًا خمقو بتقواه: لذلؾ  

ُقوْا الّمَو الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِو نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَق ِمْنَيا َزْوَجَيا َوَبثَّ ِمْنُيَما ِرَجااًل َكِثيرًا َوِنَساء َواتَّ 
 (.ٔ)النساس:  َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الّمَو َكاَن َعَمْيُكْم َرِقيباً 

والتقوى عبادتو وحده ال شريؾ لوأ وقد نبييم بقدرتو التي خمقيم بيا من نفس واحدةأ   
س عمييا السيم خمقت من وىي حوا  َوَخَمَق ِمْنَيا َزْوَجَيا وىي آدم عميو السيم يقوؿ تعال : 

: وقولو أف عجبتوأ ف نس إلييا وعنست إليو ضمعو اايسرأ من خمفو وىو نا مأ فاستيقظ فرآىا
 ًَوَبثَّ ِمْنُيَما ِرَجااًل َكِثيرًا َوِنَسيء  من آدم وحواسأ رجااًل كثيرًا ونساسأ  :عي: وذرع منيماأ عي

 (ٔ).اتيم وعلوانيم ولغاتيمونشرىم في عقطار العالم عم  اختيؼ عهنافيم وهف

                                                           
 .ٜٕ٘ص أٔج أٔم أ القرطبيأ( نالقرآ احكام الجامع: )انظر (ٔ)

(ٕ)
 .)بتهرؼ يسير( ٔ٘ص أٔالخازنأج التنزيؿأ معاني في الت ويؿ لباب 

 (.بتهرؼ)ٜٗٔص أٔج الكريمأ القرآن في النبات أٗالعممي اإلعجاز آيات من(ٖ) 

 .ٖٗٛص إٔج كثيرأ ابن (العظيم القرآن تفسير: )انظر (ٔ)
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وىكذا بدعت الحياة البشرية عم  كوكب اارضأ بنزوؿ آدم وحواس إليياأ وِبْدس عممية   
التناسؿ البشريأ وتعمير ىذه اارض عم  مر العهور واازمانأ وقد بعث ا تعال  إل  

 ...  َسْمَنا ُرُسَمَنا َتْترَاُثمَّ َأرْ   خميفتو في اارض العديد من اانبياس والرسؿ حيث يقوؿ تعال :
(؛ إلرشادىم إل  جادة الهواب؛ ولتقويم ما تُفسده النفس البشريةأ ولتبميغيا سنن ٗٗ)المؤمنون: 

ا تعال أ وقوانين تعمير ىذه اارض؛ حت  ال يزيغ اإلنسان عن الحؽأ وعن الغاية التي ُخِمؽ 
ة والسيمأ عما خاتم اانبياس والمرسمينأ اجمياأ فكان عّوؿ نبي ُبعث لقومو آدم عميو الهي

عن عبي  رحمة لمعالمينأ وخاتمًا لألنبياس والمرسمينأ عرسمو ا تعال ؛ فالحبيب محمد 
)مثمي ومثل األنبياء كمثل رجل بنى بنيانًا فأحسنو وأجممو، فجعل قاؿ:  عن النبي  ىريرة

 من ىذا، إال ىذه المبنة، فكنُت أنا تمك الناس ُيِطيُفوَن بو يقولون: ما رأينا بنيانًا أحسن
 (ٔ) .(المبنة

مَّا َكاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد مّْن رَّْجاِلُكْم َوَلِكن رَُّسوَل المَِّو َوَخاَتَم النَِّبيّْيَن َوَكاَن  يقوؿ ا سبحانو: و 
  َسْمَناَك ِإالَّ َرْحَمًة لّْْمَعاَلِمينَ َوَما َأرْ  : ويقوؿ عيضاً  أ(ٓٗ)ااحزاب:   المَُّو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِميًما

َوَما   وعنزؿ معو القرآن الكريم ىدىًّ ورحمًة لمناس عجمعين فيما اختمفوا فيوأ (ٚٓٔ)اانبياس: 
 .(ٗٙ)النحؿ:  ونَ َأنَزْلَنا َعَمْيَك اْلِكتَاَب ِإالَّ ِلُتَبيَّْن َلُيُم الَِّذي اْخَتَمُفوْا ِفيِو َوُىًدى َوَرْحَمًة لَّْقْوٍم ُيْؤِمنُ 

ِإنَّ الدّْيَن ِعنَد الّمِو وجعؿ ا تعال  الدين عنده اإلسيمأ حيث يقوؿ عزي من قا ؿ:  
وجعؿ القرآن الكريم دستور البشرية إل  قيام الساعةأ ونياية ىذا  أ(ٜٔعمران: )آؿ اإِلْساَلُم..

تَاَب ِتْبَياًنا لُّْكلّْ َشْيٍء َوُىًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ... َوَنزَّْلَنا َعَمْيَك اْلكِ الكونأ وفيو تبيان لكؿ شيس
وقد تحديث خاتم اانبياس والمرسمين عن النياية المتمثمة بقيام أ (ٜٛ)النحؿ:  ِلْمُمْسِمِميَن 

ُبعثت أنا والساعة  ):  قاؿ: قاؿ رسوؿ ا   عنس بن مالؾ نعف الساعةأ وربطيا ببعثو 
 (ٔ).(لسبابة والوسطىقال: وضم ا ،كياتين
رساؿ الرسؿ    سكانو اارضأ واا وبذلؾ تنتيي قهة الكون من البداية إل  خمؽ الخميفة واا

واانبياس من بعدهأ واآلن وبعد مرور عكثر من علؼ وعربعما ة عام عم  موت خاتم اانبياس 
ي تي في قد آن الحديث عن نياية ىذا الكونأ بما فيو من مخموقات شت أ وىذا ما سأ  محمد

 الفهؿ القادم وااخير بإذن ا تعال . 

                                                           
 .ٜٓٓخاتم النبيينأ ص ونو هحيس البخاري: كتاب الفضا ؿأ باب ذكر ك (ٔ)
 .ٜٕٔ٘أ حٖٓٔٔهحيس مسمم: كتاب الفتن وعشراط الساعةأ باب ُقْرب الساعةأ ص (ٔ)
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 الفصل الرابع
 اية الكون واإلعجاز العممي فيياآيات ني

مو ا  كان الحديث في الفهوؿ السابقة عن بداية ىذا الكونأ وتسخير ما فيو لمن فضي
تعال  عم  كثير ممن خمؽأ وجعمو خميفة لو في عرضوأ بما فييا من مخموقاتأ فكان الحديث 

ابؽ بقهة خمؽ مطواًل عنياأ وعن الحكمة من تسخير بعضياأ وانتي  الحاؿ في الفهؿ الس
أ وكيؼ عن المعهية كانت السبب في إخراجيما من -عمييا السيم–وعمنا حواس  عبينا آدم 

وطن بني آدم ااهميأ عال وىو الجنةأ فخرجا منياأ وسكنا اارض وُكتب عمييماأ وعم  
نسميما عن إبميس عدوىم إل  قيام الساعةأ وتتابعت الرسؿ واانبياس؛ إلرشادىم إل  جادة 

هواب والطريؽ المستقيمأ طريؽ العودة إل  وطنيم عجمعينأ فكان خاتم اانبياس والمرسمين ىو ال
حيث بعث رحمة لمعالمينأ وعنزؿ  -عميو وعم  آلو عفضؿ الهية والتسميم –محمد بن عبد ا 

 معو الخالؽ سبحانو كتابًا فيو تبيان لكؿ شيسأ فورد فيو من عخبار البداية ما جاس الحديث عنو
تفهيًي فيما مض  من فهوؿأ عما ىذا الفهؿ وىو ااخير في ىذا البحثأ ففيو الحديث عن 

القموب بذكرهأ وتشيب الولدان ليولوأ عال وىو عحداث القيامةأ ونياية ىذا الكون  زلزؿتتما 
ما  اومني أقد تحققت الرسوؿ عنيا خاهًة عّن ىناؾ من عشراط الساعة التي تحّدث البديعأ 
 ،من أشراط الساعة أن ُيرفع العمم إن): قاؿ: قاؿ   الحديث عن عنس بن مالؾجاس في 

حتى يكون لخمسين  ،ويقل الرجال ،ويكثر النساء ،رب الخمرشويفشو الزنا وت ،ويظير الجيل
 (ٔ).(امرأة قّيم واحد

بع الباحثة اآليات الواردة في القرآن الكريم عن عخبار ىذه النيايةأ تستتفي ىذا الفهؿ 
نياية السماوات وعجرامياأ واارض وما فيياأ  في محاولة لفيم ما سيحدثأ في حدود االجتياد 

وستتوقؼ الباحثة عند يوم الحساب حيث دث إال إذا جاس الخبر ااكيد فيوأ دون الجزم ب ي ح
 الناس إل  جنة عو نار والعياذ باأ فينا تنتيي دار الحياة الدنيا بيوميا اآلخرأ وت تي دار
الخمودأ وىي الدار التي يعجز اإلنسان عن وهفيا ووهؼ ما فيياأ سواس وهؼ ما ععّده 
الخالؽ الباري لممؤمنين من ثواب وجزاس لهبرىمأ حيث ُيسكنيم الجنةأ وُيمتعيم بما فييا من 

 . -والعياذ با -نعيمأ عو بوهؼ ما ععّده لممشركين من عذاب عليم في نار الخمود

                                                           
أ ٜٜٗسنن الترمذي: كتاب الفتن عن رسوؿ ا هم  ا عميػو وسػممأ بػاب مػا جػاس فػي عشػراط السػاعةأ ص (ٔ)
 أ قاؿ عنو هحيس.ٕٕ٘ٓح 
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 ء وأجراميا واإلعجاز العممي فيياالمبحث األول: آيات نياية السما 

 ممي فييالمطمب األول: آيات نياية أجرام السماء واإلعجاز العا

تحديث الخالؽ سبحانو عن نياية عجرام السماس من شمس وقمر وكواكب ونجوم في 
الكثير من اآلياتأ فريؽ سبحانو بينيا في التعبير عن نيايتياأ فعبير عن نياية الشمس بمفظ 

ضع آخر باالنكدارأ عما الكواكب فجاس التعبير التكويرأ وعن نياية النجوم بالطمسأ وفي مو 
 باالنتثار.
ىذه ااوهاؼ لنياية عجرام  -بإذن ا تعال  –في ىذا المبحث سترهد الباحثة  

  السماسأ مع محاولة فيم سبب التفريؽ بينيا في وهؼ نيايتيا.
َرتْ ِإَذا  جاس ذكر نياية الشمس بتكويرىا في قولو تعال : تكوير الشمس: أواًل:    الشَّْمُس ُكوّْ

المقهود بتكوير الشمس: فساد جرميا لتداخؿ ظاىرىا في باطنيا بحيث يختؿ و ، (ٔ)التكوير:
 (ٔ)تركيبيا فيختؿ؛ الختيلو نظام سيرىا. 

الضوس من ُكوِّرت وىذا ما ذىب إليو اإلمام ابن عاشورأ عما اإلمام النسفي ففسير التكوير بذىاب 
 (ٕ) .يمؼ ضوسىا لفًاأ فيذىب انبساطو وانتشاره في اآلفاؽ تياأ عيالعمامة إذا لفف

عن َجْمِع الشمس والقمر معًا في  ففي موضع آخر تحديث ا ثانيًا: َجْمُع الشمس والقمر: 
  َوَخَسَف ٱْلَقَمرُ  *َصرُ َفِإَذا َبِرَق ٱْلبَ   سياؽ الحديث عن عىواؿ يوم القيامة حيث يقوؿ ا تعال :

 (.ٓٔ-ٚ)القيامة:  َيُقوُل ٱإِلنَساُن َيْوَمِئٍذ َأْيَن ٱْلَمَفرُّ   *  َوُجِمَع ٱلشَّْمُس َوٱْلَقَمرُ   *
 العمماس عدة عقواؿ في معن  َجْمع الشمس والقمرأ فقيؿ:وقد ذكر 

 ُجِعي عسودين مكورين ك نيما ثوران عقيران.  (ٔ
 وقيؿ: يجمع بينيما في ذىاب الضياس.  (ٕ
 (ٖ) .وقيؿ يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في البحر فيكونان نار ا الكبرى (ٖ

يأ وعضاؼ اإلمام القرطبي قواًل رابعًا وىذه ااقواؿ الثيثة ذكرىا كؿ من اإلمام البغوي والقرطب
 حيث قاؿ:

                                                           
(1)
 ٔٗٔصأ ٖٓأ ج٘ٔانظر: )التحرير والتنوير( م 

(2) 
 .ٜٓٗأ صٗأ جٕمنظر: )مدارؾ التنزيؿ وحقا ؽ الت ويؿ( النسفيأ ا

أ ٓٔ)الجػامع احكػام القػرآن( القرطبػيأ م ٖٖٓأ ص٘انظر: )معػالم التنزيػؿ فػي التفسػير والت ويػؿ( البغػويأ م (3)
 .ٕٚأ صٜٔج
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" وقيؿ: ىذا الجمع عنيما يجتمعان وال يفترقانأ ويقربان من الناسأ فيمحقيم العرؽ لشّدة الحر؛ 
 (ٔ).فك ن المعن  يجمع حرىما عمييم"

وم عي ُكوِّرا ي  وُجِمَع الشَّْمُس والَقَمرُ  ونقؿ اإلمام الطبري قواًل عن مجاىد حيث قاؿ: 
 (ٕ) .القيامة

 (ٖ).الشمس والقمر ُمكورتان يوم القيامة()قاؿ:  عن النبي  وفي الحديث عن عبي ىريرة 
وعشار ا تعال  لمآؿ الكواكب في سورة االنفطار حيث قاؿ عزي من قا ؿ: : ثالثًا: تناثر الكواكب

 َْذا اْلَكَواِكُب انَتَثَرت عن انتثار النجوم ىو  إل  م الطبري(أ وفي معن  االنتثار ذىب اإلمإ) َواِ 
 (ٗ)بمعن  تساقطيا. 

ن االنتثار: " ىو مطاوع النثر ضد الجمعأ وضد الضمأ فالنثر ىو وقاؿ اإلمام ابن عاشور إ
رمي عشياس عم  اارض بتفرؽأ وعما التفرؽ في اليواس فإطيؽ النثر عميو مجاز كما في قولو 

فانتثار الكواكب مستعار لتفرؽ ىي ات (  ٖٕ ان:)الفرق  فجعمناه ىباء منثوراً   :تعال 
اجتماعيا المعروفة في مواقعياأ عو مستعار لخروجيا من دوا ر عفيكياأ فتبدو مضطربة في 
الفضاس بعد عن كانت تموح ك نيا قاّرةأ فانتثارىا تبددىا وتفرؽ مجتمعياأ وذلؾ من آثار اختيؿ 

 (٘)" .الشمسيقوة الجاذبية التي عقيم عمييا نظام العالم 
(أ ٛ)المرسيت:   َفِإَذا النُُّجوُم ُطِمَستْ  وذلؾ في قولو تعال : طمس النجوم وانكدارىا:  رابعًا:

 (ٙ)وَطْمُسيا: زواؿ نورىا. 
ورجس اإلمام الرازي عن يكون المراد ُمِحقت ذواتياأ وجعؿ معن  الطمس موافؽ لمنثر في قولو 

َذا اْلَكَواِكُب انتَ    :تعال  َذا  ( وكذلؾ االنكدار في قولو سبحانو: ٕ)االنفطار:   َثَرتْ َواِ  َواِ 
  (ٚ)( مع احتماؿ عن يكون المراد ُمحقت عنوارىا.ٕ)التكوير:  النُُّجوُم انَكَدَرْت 

َذا النُُّجوُم انَكَدَرْت   :وجاس التعبير عن نياية النجوم باالنكدار في قولو   َواِ 
 .(ٕ)التكوير : 

                                                           
 .ٕٚأ صٜٔأ جٓٔالجامع احكام القرآنأ م (ٔ)
 .ٜٗٔأ صٜٕأ جٗٔانظر: )جامع البيان( م (ٕ)
(ٖ) 

 .3211، ح 673انجخبري: كتبة ثذء انخهق، ثبة صفخ انشًس وانقًر ثذسجبٌ، ص صذيخ
 .ٖٜأ صٖٓأج٘ٔانظر: )جامع البيان( الطبريأ م (ٗ)
 .ٔٚٔأ صٖٓأ ج٘ٔالتحرير والتنويرأ م (٘)
 .ٕٗٗأ صٜٕأ جٗٔالمرجع السابؽأ م (ٙ)

 .ٜٕٙأ صٖٓج انظر: )االتفسير الكبير( (ٚ)
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تناثرتأ وقيؿ تيافتت وتناثرتأ وقد نقؿ اإلمام القرطبي قواًل عن انكدار النجوم ىو عي انفجرت و 
 (ٔ)ليا ضوس؛ لزوالو عن عماكنيا.   تغيرىا في يبق

وقد ُفسِّر االنكدار بالتساقِط واالنقضاِض عيضًاأ ومعن  تساقطيا: تساقط بعضيا عم  بعض 
 (ٕ) .إلمساكيا إل  عمد معموم سبحانو اواهطداميا؛ بسبب اختيؿ نظام الجاذبية الذي جعمو 

وا ععمم ما ىي النجوم التي يهيبيا ىذا الحادث؟ وىؿ ىي طا فة من النجوم القريبة من 
والتي تبمغ م ات المييين من النجومأ عم ىي النجوم جميعياأ والتي ال يعمم عددىا  اارضأ

مجرات وفضاسات ال ُيعرؼ ليا بمراهدىم  ومواضعيا إال ا تعال أ فوراس ما يرى العمماس منيا
 . (ٖ)وال نياية عدد

وهؼ نياية الشمس والنجوم عامة بعدة عوهاؼ  من خيؿ ما سبؽ يتبين عن ا 
 ُيمكن إجماليا فيما يمي:

 وىو زواؿ نورىا. :الطمس  (ٔ

 وىو التيافت والتناثر. االنكدار:  (ٕ

 وتكوير الشمس فساد جرميا وذىاب ضو يا. التكوير:  (ٖ
 وىذا الوهؼ اختهت فيو الكواكبأ وانتثار الكواكب عي تساقطيا. االنتثار:  (ٗ
تنتيي  -ومن ضمنيا الشمس  -وبالنظر إل  عموم الفمؾ اآلنأ فإنيا ُتؤكد عن سا ر النجوم  

وينطفئ نورىا بعد عن تشيخأ وقد شرح عمماس الفمؾ ذلؾ عم  النحو التالي: من المعروؼ عن 
بالنسبة لباقي النجومأ وىي عبارة عن كرة من الغازات المتقدةأ  اً متوسط اً الشمس مثًيأ تعتبر نجم

 تين متساويتين ومتضادتين ىما:زن منذ وجودىا بت ثير قوتين ر يستت
 القوة الناش ة عن الحرارة العاليةأ حيث تولِّد ضغطًا ىا ًي يدفع الغاز إل  الخارج.  (ٔ
 (ٗ).لشمسالقوة التجاذبية التي تجذب الغاز نحو مركز ا  (ٕ

ييين انتفاخأ وىي عم  ىذا الحاؿ منذ م وبتساوي القوتينأ تستقر الشمس دون انقباض عو
السنينأ ُتولِّد الطاقة بانتظامأ عن طريؽ تحويؿ الييدروجين إل  ىيميوم في باطنياأ ويقدِّر 

في  العمماس عن الشمس اآلن ىي في مرحمة الشباب بالنسبة لمنجومأ ويتوقع العمماس عن الشمس
                                                           

 .ٔٛٔص أٖٓأجع.د. عحمد شوقي إبراىيم أ )فتس العميم(ٜٔأ جٓٔاحكام القرآن(القرطبيأ مانظر:)الجامع  (ٔ)
 ٕٗٔأ صٖٓأ ج٘ٔانظر: )التحرير والتنوير( م (ٕ)
 )بتهرؼ يسير(. ٖٖٛٛأ صٙفي ظيؿ القرآنأ سيد قطبأ م  (ٖ)
 )بتهرؼ(. ٖ٘ٚالكونأ د. منهور حسب النبيأ ص (ٗ)
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المستقبؿ ُيوشؾ غاز الييدروجين فييا عم  النفاذأ فيزداد تركيز الييميوم في باطنياأ ويقؼ 
التفاعؿ النووي مؤقتًاأ فتتغمب الجاذبية فورًا فينكمش القمب وينقبض انقباضًا مروعًاأ فترتفع درجة 

تمع كوكبي حرارتو بشكؿ ىا ؿأ وتتمدد كرة الشمسأ وتزداد مساحة السطس الخارجي ليا حت  تب
عطارد والزىرةأ وُيقدر العمماس عن سطحيا سيتمدد ليهؿ إل  الغيؼ الجوي لألرضأ وبيذا تبتمع 

 (ٔ).الشمس القمرأ وتهبس الشمس بذلؾ عميقا عحمرأ وتستحيؿ الحياة عم  اارض
عن  وترى الباحثة عنو يمكن إسقاط ىذه النظرية عم  الحديث الشريؼ: عن المقداد   

قاؿ  إذا كان يوم القيامة ُأدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو اثنين( ) :النبي 
قاؿ:  أأ عمسافة اارض عم الميؿ الذي يكحؿ بو العينبن عامر: ال عدري عي الميمين عن سميم 

فتصيرىم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعماليم، فمنيم من يأخذه إلى عقبيو ومنيم من )
 (ٕ).(ْقَوْيو ومنيم من يمجمو إلجاماً ومنيم من يأخذه إلى حِ  يأخذه إلى ركبتيو

عما ما سيحدث بعدىاأ فُيقدِّر العمماس عن الشمس ستتمددأ ويهبس حجميا عميقًاأ بحيث ال 
تستطيع اإلمساؾ ب طرافياأ وستفقد ما يزيد من ثمث كتمتياأ لتهبس لبًا عاريًا هغيرًا حرارتو 

حجميا النووية في الباطنأ لتبرد الشمس تدريجيًاأ ويتهاغر شديدةأ ويتوقؼ نبض التفاعيت 
 .(ٖ)هغيرًاأ وينطفئ نورىا كثيرًاأ فتهبس قزمًا عبيض

واانواع ااكبر حجمًا من الشمسأ نيايتيا تختمؼ قميًي عن نياية الشمسأ فيي تنفجر   
وتناثر عجزا و في وتتناثر مادتياأ وىناؾ الكثير من ىذا النوع من النجوم ما تم رهد انفجاره 

الكونأ ومن عمثمة ىذه النجوم ما يسم  بالنجوم النوفا والسوبر نوفاأ والنوع ااوؿ ينتيي بنثر 
عجزاس من مادتو في الفضاسأ عما السوبر نوفا فيي تنفجر عن َبكرة عبيياأ وتتناثر مادتيا كميا في 

أ حيث قاؿ العمماس عن مٗ٘ٓٔالفضاسأ ويهاحب ذلؾ انفجار كوني ىا ؿأ مثؿ الذي حدث عام 
ن مادة النجم ال بعث ضوسًا ىا ًيأ وقاؿ العمماس إانفجار نجم سوبر نوفا قد عحدث انفجارًا مروعًا 

 (ٔ)ٓتزاؿ تتناثر حت  اليوم في الفضاس
                                                           

 .ٖٙٚأ ٖ٘ٚنبيأ صانظر: )الكون( د. منهور حسب ال (ٔ)
أ بػػػػاب مػػػػا جػػػػاس فػػػػي شػػػػان الحسػػػػاب الترمػػػػذي: كتػػػػاب هػػػػفة القيامػػػػة والرقػػػػا ؽ والػػػػورع عػػػػن الرسػػػػوؿ  سػػػػنن (ٕ)

 أ وقاؿ عنو حديث حسن هحيس.ٕٕٔٗأ ح ٘ٗ٘والقهاصأ ص
( أ بحػػػػػػػث: حيػػػػػػػاة النجػػػػػػػوم بػػػػػػػين العمػػػػػػػم والقػػػػػػػرآن الكػػػػػػػريمأ ع.د. محمػػػػػػػد هػػػػػػػالس النػػػػػػػواويأ ٚ)كتػػػػػػاب اإلعجػػػػػػػاز (ٖ)
 (.)بتهرؼٖٔص
 ٕٛٔأ صٖٓع.د.عحمػػػد شػػػوقي إبػػػراىيمأ ج أفػػػتس العمػػػيم فػػػي تفسػػػير القػػػرآن الكػػػريم وبيػػػان عوجػػػو اإلعجػػػاز فيػػػو (1)

 )بتهرؼ(.
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بعد ىذا العرض لنيايات النجوم من الناحية العمميةأ ترى الباحثة وا تعال  ععمم عن  
بالتكويرأ وجمع الشمس والقمر في حالة الشمسأ وطمس النجوم  لنياية النجوم وهؼ ا 

َرتْ   وانكدارىا في اآليات الكريمات: َوُجِمَع الشَّْمُس  (أ ٔ)التكوير:  ِإَذا الشَّْمُس ُكوّْ
َذا اْلَكَواِكُب انَتَثَرتْ (أ ٜ)القيامة: َواْلَقَمرُ    َفِإَذا النُُّجوُم ُطِمَستْ  (أ ٕ)االنفطار: َواِ 

َذا النُُّجوُم انَكَدَرتْ  (أ ٛ)المرسيت :   (ٕ)التكوير :   َواِ 
ىذه ااوهاؼ تنطبؽ عم  نيايات النجوم ب نواعيا التي تمكين العمماس من رهدىا في عهر 

 تقدم العمومأ وىي عيضًا إشارة إل  نياية النجوم عن بكرة عبييا يوم القيامةأ والبيان فيما يمي:
َرْت ِإَذا : قولو تعال   (ٔ داللة واضحة عم  نياية الشمس بالتكويرأ ىذه : الشَّْمُس ُكوّْ

الحقيقة التي غابت عن العمماس إل  حين عثبتوىا ب نفسيم حديثًاأ من خيؿ رهد نياية العديد 
من النجوم المتوسطةأ بحيث عكيدوا عن الشمس سي تي عمييا يوم ينتيي فيو وقودىاأ وتنطفئ 

 وينتيي دورىا. 
لطريؼ عن من العمماس من يبحث عن طرؽ إلنقاذ البشرية من ىذا اليومأ بنقميم إل  ومن ا  

ولو نظروا إل  أ (ٔ) كواكب عبعد لكن المشكمة في نظرىم تكمن في بناس سفن تكفي الناس كميم
القوؿ الحؽ في ىذه المس لةأ لعمموا عن في ىذا اليوم النياية لكؿ ما في الكونأ ف ينما ذىبوا 

 الموت. سيحُؿ بيم
فيو تعبير دقيؽ عن الكا ن بعد : َوُجِمَع الشَّْمُس َواْلَقَمرُ  عما قولو عّز من قا ؿ:  (ٕ

كما سمياىا العمماس تعبيرًا عن التمدد اليا ؿ لمشمس  -المرحمة التالية لمرحمة العممقة الحمراس 
 أ بحيث تبتمع الشمُس القمَر. -عند ارتفاع درجة حرارتيا

َذا :وقولو  (ٖ تعتقد الباحثة وا تعال  ععمم عن ذلؾ ُيمكن إسقاطو :  اْلَكَواِكُب انَتَثَرتْ  َواِ 
عم  تناثر كواكب المجموعة الشمسية بعد انفيت عقد قوة جاذبية الشمس لكواكبيا بعد انكماشيا 
عم  نفسيا وتكورىاأ فبذلؾ تنفمت باقي الكواكب الدا رة حوليا وتنتثرأ وكذلؾ الحاؿ مع كافة 

 اكب التابعة لمشموس ااخرى في مجرة درب التبانةأ والمجرات ااخرى. الكو 
ليشمؿ جميع عنواع  ؛ َفِإَذا النُُّجوُم ُطِمَسْت  وجاس التعبير بالطمس في قولو تعال :  (ٗ

النجومأ فقد عثبت العمماس عن جميع النجوم بي استثناس تنتيي ويزوؿ نورىا مع اختيؼ طريقة 
  جم.النياية حسب نوع الن

                                                           
 )بتهرؼ(. ٖٙٚالكونأ د. منهور حسب النبيأ ص (1)
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فالنجوم السوبر نوفا تختمؼ نيايتيا عن الشمسأ عو عي نجم متوسط حيث تكون نيايتيا  (٘
َذا النُُّجوُم  باالنفجارأ وتناثر عجزاسىا في الفضاسأ ولذلؾ جاس التعبير بقولو سبحانو: َواِ 

 (.ٕ)التكوير :  انَكَدَرتْ 
 ويتجمي  ذلؾ في عدة مسا ؿ:ومن خيؿ ما سبؽ يتبين اإلعجاز القرآني في وهؼ نياية النجوم 

سبؽ القرآن الكريم لمحديث عن نياية النجومأ وبيذه الدقة الرا عة في انتقاس االفاظأ في   (ٔ
بيذه الحقا ؽأ إن لم تكن  زمن لم تتوفر فيو عدن  وسا ؿ الرهد الفمكي لمنجومأ ف ّن  لمحمد 

 من لدن خالؽ ىذا الكونأ بما فيو من نجوم.
ريم ىذه الحقا ؽ مجتمعة في خمس آياتأ بحيث وهؼ فييا نياية ىذا إجماؿ القرآن الك  (ٕ

شارتو إل  عن ذلؾ سيكون بداية النياية لكؿ شيس في ىذا الكونأ فيذه  النوع من المخموقاتأ واا
اآليات إل  جانب إمكانية إسقاطيا عم  نياية النجوم في الدنياأ ىي عيضًا وهؼ لنياية ىذه 

خرةأ وما الهور التي التقطيا عمماس الفمؾ لنيايات النجوم في النجوم بجميع عنواعيا في اآل
" فيذه المشاىد وغيرىا أ السنوات ااخيرة إال هورة مهغرة جدًا مما سيحدث عند نياية الكون

التي تعبر عن االنقيب الكوني في سور شت  من القرآن توحي بانفراط عقد ىذا الكون 
وي وانفجارات ىا مةأ ال عيد لمناس بيا فيما يرونو من المنظورأ انفراطًا مهحوبًا بقرقعة ود

حين تقاس ب ىواؿ يوم  -ااحداث الهغيرة التي يستيولونيا ويروعون بيا فيذه عشبو شيس 
بمعب ااطفاؿ التي يفرقعونيا في ااعيادأ حين تقاس إل  القنابؿ الذرية والييدروجينية!  -الفهؿ

ال فالي وؿ الذي ينش  من تفجر ىذا الكون وتناثره عم  ىذا النحو وليس ىذا سوى مثؿ لمتقريبأ واا
 (ٔ)".عكبر من التهور البشري عم  اإلطيؽ

ويظير السبؽ والت كيد القرآني باإلشارة إل  حتمية مجيس ىذا اليومأ حت  لو اديع  العمماس  (ٖ
وة الجاذبة إمكانية اليروب منوأ بانتقاؿ الناس إل  كواكب عخرىأ فيم بذلؾ نسوا انفراط عقد الق

ليذه الكواكب بنياية الشمسأ وما مكين ا تعال  العمماس من رهد بعض النماذج من نيايات 
 (ٚٔ)النب : ِإنَّ َيْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقاتًا  النجومأ إال لإلشارة إل  حتمية مجيس يوم الفهؿ

                                                           
 .ٕٜٖٚأ صٜٕأ جٙفي ظيؿ القرآنأ سيد قطبأ م (ٔ)
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 ا.المطمب الثاني: آيات نياية السماء وتبديميا واإلعجاز العممي فيي
تحديث الخالؽ سبحانو عن نياية السماس في القرآن الكريم في الكثير من المواضعأ 
وعبير عن ىذه النياية في سياؽ الحديث عن عحداثيا ب وهاؼ مختمفةأ ما بين الكشط واالنفطار 

 واالنشقاؽ والهعؽ وغيرىا.
ياتأ مع إيراد ما جاس وفي محاولة لفيم ااحداث ستجتيد الباحثة في ترتيبيا من خيؿ سياؽ اآل

 -وا جؿي جيلو ععم  وععمم  -في كتب التفسير من معاني ىذه ااوهاؼأ فيكون الترتيب 
 كالتالي:

وِر َفَصِعَق َمن ِفي السََّماَواِت َوَمن ِفي   َهْعُؽ من في السموات واارض: (ٔ َوُنِفَخ ِفي الصُّ
 (.ٛٙ)الزمر:   يِو ُأْخَرى َفِإَذا ُىم ِقَياٌم َينُظُرونَ اأْلَْرِض ِإالَّ َمن َشاء المَُّو ُثمَّ ُنِفَخ فِ 

قاؿ: جاس   ُينفخ فيوأ كما جاس في الحديث عن عبد ا بن عمرو بن العاص والهور قرن
وورد عن الهور من لؤلؤة أ (ٔ)() قرٌن ُينفخ فيو:  فقاؿ: ما الهور؟ قاؿ ععرابي إل  النبي 

يقة بعدد اارواحأ وفي وسطو كوة كاستدارة السماس بيضاس في هفاس الزجاجة بو ثقب دق
كيف أنعُم وصاحب القرن قد ):  وفي الحديث عن عبي سعيد قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  أ(ٕ)واارض

 (ٖ).(ع اإلذن حتى ُيؤمر بالنفخ فينفخالتقم القرن واستم
  ُت َوَبَرُزوْا لّمِو اْلَواِحِد اْلَقيَّارِ َيْوَم ُتَبدَُّل اأَلْرُض َغْيَر اأَلْرِض َوالسََّماَوا وات: اتبديؿ السم (ٕ

 .(ٛٗ)إبراىيم: 
 عما خطوات التبديؿ فتتمثؿ في اآلتي: 

َل َخْمٍق نُِّعيُدُه َوْعدًا َعَمْيَنا ِإنَّا   الطي: - ع َيْوَم َنْطِوي السََّماء َكَطيّْ السِّْجلّْ ِلْمُكُتِب َكَما َبَدْأَنا َأوَّ
 .(ٗٓٔ:  )اانبياس  ُكنَّا َفاِعِمينَ 

ومجاىد واختمؼ عىؿ الت ويؿ في السجؿأ فقاؿ السُّدي: السجؿ ممؾأ وقاؿ ابن عباس  
أ وقيؿ ىو كاتب كان يكتب لمنبي وااكثرون: السجؿ الهحيفة

وطييا تكوير نجومياأ أ (ٗ)
  ِلْمُكُتبِ   عي الهحيفة   َكَطّى ٱلّسِجلّ ومحو رسومياأ عو ىو ضد النشر عي يجمع وتطوى 

                                                           
بػػػاب مػػػا جػػػاس فػػػي شػػػ ن الحشػػػرأ  أ سػػػنن الترمػػػذي: كتػػػاب هػػػفة القيامػػػة والرقػػػا ؽ والػػػورع عػػػن رسػػػوؿ ا  (ٔ)
 أ وقاؿ عنو: حديث حسن.ٖٕٓٗأ ح ٚٗ٘ص
 .ٗٗ٘أ صٗأ )فتس القدير( الشوكانيأ جٖٗأ صٕٗأ جٖٔانظر: )روح المعاني( االوسيأ م (ٕ)
 أ وقاؿ عنو: حديث حسن.ٖٕٔٗأ حٛٗ٘سنن الترمذي: كتاب القيامة أ باب ما جاس في ش ن الهورأ ص (ٖ)
 .ٕٓٔأ ٜٔٔأ صٚٔأ جٓٔم لطبريأا انظر: )جامع البيان( (ٗ)



146 

وقيؿ: السجؿ: ممؾ يطوي المعاني الكثيرةأ وغيرىم لمكتابأ  لممكتوبات عي لما يكتب فيو منعي 
 (ٔ).كتب بني آدم إذا رفعت إليو

)يقبض ا تبارك وتعالى األرض يوم القيامة، ويطوي  قاؿ: قاؿ النبي  وعن عبي ىريرة 
 (ٕ)(الممك أين مموك األرض؟السماء بيمينو، ثم يقول: أنا 

انفطار السماس يتبعو انتثار الكواكب وتفجير البحار   ِإَذا السََّماء انَفَطَرتْ  : راالنفطا - ب
َذا ٱْلَكَواِكُب ٱنَتَثَرتْ   *  ِإَذا ٱلسََّميُء ٱنَفَطَرتْ  ﴿ :بدليؿ قولو تعال  َرتْ   * َواِ  َذا ٱْلِبَحاُر ُفجّْ إذن  ﴾ َواِ 

واالنفطار بمعن  االنشقاؽ ىي السماس الدنياأ بما فييا من كواكبأ وبما في عرضيا من بحارأ 
 (ٖ)كما ذكر ذلؾ اإلمام الطبري.

يعني:   ِإَذا ٱلسََّماء ٱنَفَطَرتْ  عما اإلمام السمرقندي فقد قاؿ في قولو تعال : 
َوَيْوَم َتَشقَُّق   :"انفجرت؛ لييبة الرب تبارؾ وتعال أ ويقاؿ انفجرت لنزوؿ المي كة لقولو تعال 

َل ٱْلَمَمـِئَكُة َتنِزيالً   (ٗ)" .(ٕ٘)الفرقان:   ٱلسََّميُء ِبٱْلَغَمٰـَِم َوُنزّْ
َذا السََّماء ُفِرَجتْ  : نفراجاال - ت ومأ وبعدىا ينسؼ وي تي بعد طمس النج (ٜ)المرسيت:  َواِ 

َذا ٱلسََّميُء ُفِرَجتْ  * َفِإَذا ٱلنُُّجوُم ُطِمَستْ    ا تعال  الجباؿ فيذرىا قاعًا هفهفًا: َذا  * َواِ  َواِ 
 .(ٓٔ-ٛ)المرسيت:   َفتْ ٱْلِجَباُل ُنسِ 

تفّرؽ ما كان ممتحمًا من ىيكمياأ  ِرجتفُ  رجة: الفتحة في الجدار ونحوهأ فيكون المراد بػ والفُ 
 عحياناً يقاؿ: فرج الباب إذا فتحوأ فإذا عريد بالسماس الجنس عي جميع السماوات التي ُيعبِّر عنيا 

حدوث عخاديد عظيمة في الكواكب زيادة عم   بالكواكب السيارةأ جاز عن يكون َفرج السماواتأ
ذا عريد بالسماس فرد معين معيودأ وىي ما نشاىده كالقبة الزرقاس في النيارأ  طمس نورىاأ واا

فساد عناهر الجوأ بحيث تهير فيو طرا ؽ مختمفة  :فرجت  وىي كرة اليواسأ فمعن  
 إذا السماء انشقت : االوان تبدو ك نيا شقوؽ في كرة اليواسأ كما في قولو تعال

 (٘) .أ وكؿ ذلؾ مفض إل  انقراض العالم الدنيوي بجميع نظامو ومجموع عجسامو (ٔاالنشقاؽ:)

                                                           
(ٔ) 

 .ٖٛٔأ ٖٚٔأ صٖأ جٕمنظر: )مدارؾ التنزيؿ وحقا ؽ الت ويؿ( النسفيأ ا
 .ٕٚٛٚأ ح ٗٚٓٔهحيس مسمم: كتاب هفة القيامة والجنة والنارأ ص (ٕ)
 .ٖٜأ صٖٓأ ج٘ٔانظر: )جامع البيان( م (ٖ)
 .ٗ٘ٗأ صٖبحر العمومأ ج (4)
 .ٕٗٗأ صٜٕج أٗٔانظر: )التحرير والتنوير( م (5)
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لمحسابأ ودليؿ ذلؾ قولو تعال  بعد   َوانَشقَِّت السََّماء َفِيَي َيْوَمِئٍذ َواِىَيةٌ  شؽ السماس (ٖ
َيْحِمُل َعْرَش َربَّْك َفْوَقُيْم َيْوَمِئٍذ َثَماِنَيٌة * َيْوَمِئٍذ َواْلَمَمُك َعَمى َأْرَجاِئَيا وَ  : الحديث عن انشقاقيا

حيث َينزؿ رب العزة وُيْعَرض العباد ال  (ٛٔ- ٚٔ)الحاقة:    ُتْعَرُضوَن اَل َتْخَفى ِمنُكْم َخاِفَيةٌ 
َل اْلَماَلِئَكُة  َوَيْوَم َتَشقَُّق السََّماء ِباْلَغَمامِ  تخف  ليم خافيةأ وكذلؾ سياؽ اآلية الكريمة: َوُنزّْ

فربط بين تشقؽ السماس بالغمامأ ونزوؿ المي كةأ ودليمو عيضًا قولو  (ٕ٘)الفرقان:  َتنِزياًل 
َفَيْوَمِئٍذ الَّ   *  َكذَّْبانِ َفِبَأيّْ آاۤلِء َربُّْكَما تُ  *   َكالدَّْىانِ َفِإَذا انَشقَِّت السََّماء َفَكاَنْت َوْرَدًة   تعال :

ُموَن ِبِسيَماُىْم َفُيْؤَخُذ ُيْعَرُف ٱْلُمْجرِ   *  َفِبَأيّْ آاۤلِء َربُّْكَما ُتَكذَّْبانِ   *  ُيْسَأُل َعن َذنِبِو ِإنٌس َواَل َجينّّ 
 .(ٙٗ-ٖٚ )الرحمن:   ِبٱلنََّواِصي َوٱأَلْقَدام

بين وهؼ حاؿ السماس باالنشقاؽأ والحسابأ وىذا ما  ففي الثيثة مواضع السابقة ربط ا 
فيكون وا تعال  ععمم االنشقاؽ حاهؿ لمسماس المستبدلةأ حيث ُيحاسب  عثبتو سياؽ اآليات

عما الكشط فيكون بعد الحساب ونشر الهحؼأ حيث تكشط السماس عن   عرضياأ العباد عم
ُحُف ُنِشَرتْ الجحيم والجنة بمنطوؽ قولو تعال :  َذا ٱلصُّ َذا ٱلسََّميُء ُكِشَطتْ   * َواِ  َذا ٱْلَجِحيُم  *  َواِ  َواِ 

َذا ٱْلَجنَُّة ُأْزِلَفتْ  *  ُسعَّْرتْ   (.ٗٔ-ٓٔ)التكوير:  َعِمَمْت َنْفٌس مَّي َأْحَضَرتْ   *  َواِ 
في ىذه اآليةأ ما ُيؤيد عن كشط السماس  والحظت الباحثة في قوؿ اإلمام ابن عاشور

يكون بعد الحساب ونشر الهحؼأ حيث ذكر رحمو ا تعال  احتماؿ عن يكون المراد إزالة تقع 
َذا﴿  يوم القيامة؛ انيا ذكرت في عثناس عحداث يوم القيامة بعد قولو تعال : َجتْ  النُُّفوُس  َواِ  *  ُزوّْ

َذا ُحُف ُنِشَرتْ  ﴿وقولو: ( ٛ-ٚ التكوير:)﴾  ُسِئَمتْ  اْلَمْوُؤوَدةُ  َواِ  َذا ٱلصُّ أ  (ٓٔ)التكوير: ﴾ َواِ 
فالظاىر عن ذلؾ بعد انشقاؽ السماس وانفطارىاأ تعرج المي كة بين السماس المنشقة وعرض 

تأ والمكشوط المحشر حت  يتم الحسابأ فإذا قضي الحسابأ عزيمت السماس من مكانيا وكشط
الجذب والكشؼ واإلزالةأ كما يكشط اإلىاب  وجاس في معن  الكشط:أ  (ٔ)عنو ىو عالم الخمود

 (ٕ).عن الذبيحة
  َيْوَم َتُكوُن ٱلسََّميُء َكٱْلُمْيلِ  :يهفو سبحانو في قولو وحاؿ السماس في ىذا اليوم

 )ٛالمعارج: )

                                                           
 .ٜٗٔأ صٖٓأ ج٘ٔانظر: )التحرير والتنوير( م (ٔ)
 .ٖٕٕأ صٗأ )الكشاؼ( الزمخشريأ جٓٛأ صٖٓأ ج٘ٔانظر: )جامع البيان( الطبريأ م (ٕ)
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ؿ مجاىد: ىو القيس من الهديد والدمأ والميؿ: ما عذيب من النحاس والرهاص والفضةأ وقا 
وقيؿ ىو: عكر الزيتأ شبو السماس بو في سوادىا وانكدار نجوميا يوم القيامةأ وقيؿ: ىو ما 

 (ٔ)عذيب من الفضة ونحوىا. 
رضي ا  –ومن الجدير بالذكر عن اإلمام الطبري نقؿ قواًل عن عبد ا بن مسعود  

تَُبدَُّل األْرُض غيَر األْرِض والسََّمَواُت َوَبَرُزوا ِلّمِو الَواِحِد  َيْومَ  أ عنو تي قولو تعال : -عنو
ُيجاس ب رض بػيضاسأ ك نيا سبػيكة فضةأ لػم ُيْسفؾ فػييا دمأ ولػم  " :فقاؿ (ٛٗ)إبراىيم:  الَقيَّارِ 

  (ٕ)" .ُيعمؿ عمػييا خطي ةأ قاؿ: ف ّوؿ ما يحكم بػين الناس فػيو فػي الدماس
ابو الوهؼ لمسماس واارضأ حيث شبيو السماس بالميؿ: وىو ما عذيب من الفضةأ فالميحظ تش

كما قاؿ عىؿ التفسيرأ وجاست ااخبار ب ن عرض الحساب تكون ك نيا سبيكة فضةأ وبذلؾ 
ُيمكن استنتاج عن الُميؿ ىو وهؼ لمسماس التي سيجري عم  عرضيا الحساب وا تعال  ععممأ 

في سياؽ وهفو لحاؿ  ض عهميا هخور الجباؿ حيث إن ا وقد تكون مادة ىذه اار 
َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلِجَباِل َفُقْل َينِسُفَيا َربّْي َنْسًفا * َفَيَذُرَىا َقاعًا َصْفَصفًا الجباؿ في قولو تعال :  

عن بكرة  لم يتحدث عن إزالة الجباؿ( ٚٓٔ - ٘ٓٔ)طو:   * الَّ َتَرىَٰ ِفيَيا ِعَوجًا َوال َأْمتاً 
نما ينسفيا سبحانو ويذرىا قاعًا هفهفًاأ وىذا دليؿ عم  عنيا ااثر الوحيد المتب قي من عبيياأ واا

 إل  يوم الحساب والفهؿأ ىذا وا سبحانو ععم  وععمم. عرض الدنياأ وعن عثرىا باؽٍ 
ال وفي محاولة لفيم عحداث النيايةأ وتقريب الهورة دون الجزم باامر؛ انو عمر غيبي 

يعممو إال ا تعال أ فيناؾ بعض الدراسات العممية التي اعترفت مؤخرًا عن زواؿ الكون بما فيو 
 من سماوات وعرض ىو حدث حقيقيأ والمس لة ىي مس لة وقت ليس إال.

فقد اكتشؼ عمماس الطبيعة منذ سنوات قميمةأ جسيمات ذرية مضادة لمجسيمات الذرية العاديةأ 
ن تمقا يًا يبحثون عن الجسيم المضادأ اي جسيم ذري جديد مكتشؼأ حيث عهبس العمماس اآل

ومن خواص الجسيمات المضادةأ عنيا تفن  بمجرد تقابميا مع الجسيمات العادية المناظرة ليا؛ 
لتحوليما معًا إل  طاقةأ وذلؾ في عممية إفناس ذرية معروفة لدى العمماسأ ولكنيم ال يستطيعون 

لمادة المضادة لياأ إال إذا تقابمتا فتحدث الكارثة بفنا يما وتحوليما إل  التمييز بين المادة وا
طاقةأ ويعتقد العمماس عن ىذا ما سيحدث لمكون حيث ستتوقؼ عممية التمدد والتوسعأ فيبدع 

                                                           
أ )المحػػػرر الػػػوجيز فػػػي تفسػػػير الكتػػػاب العزيػػػز( ابػػػن عطيػػػة ٖٖٖأ ص٘انظػػػر: )فػػػتس القػػػدير( الشػػػوكانيأ ج (ٔ)

 .ٜٓٔأ صٙٔااندلسيأ ج

 .ٜٕٓأ صٖٔأ جٛالبيانأ م جامع (ٕ)
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الكون في االنكماشأ وعندىا تمتقي المادة مع المادة المضادةأ ويتحوؿ الجميع إل  طاقةأ ويزوؿ 
 (ٔ)الكون.
ىذا التهور الذي هاغو العمماس بعد عن عهبحت حقيقة نياية الكون حدث ال الباحثة عن وترى 

 بد منوأ والكون سا ر إليوأ ُيمكن إسقاطو عم  اآليات كالتالي:
حقيقة عن كؿ مادة ليا مضادأ حت  عهبس العمماس تمقا يًا يبحثون عن مضاد المادة بمجرد  (ٔ

َوِمن ُكلّْ َشْيٍء  د من المواضع منيا قولو سبحانو: اكتشافياأ قد تحدث القرآن عنيا في العدي
 (.ٜٗ)الذاريات:   َخَمْقَنا َزْوَجْيِن َلَعمَُّكْم َتَذكَُّرونَ 

َوالسََّماء َبَنْيَناَىا ِبَأْيٍد  حقيقة توسع الكونأ عخبر عنيا الخالؽ سبحانو بقولو تعال : عما  (ٕ
نَّا َلُموِسُعونَ   ما تم إثباتو في الفهؿ ااوؿ من ىذا البحث.(أ وىذا ٚٗ)الذاريات:   َواِ 

قوة الجاذبية عم  قوة االندفاعأ واندماجيا في  نكماش الكون عم  نفسو بمجرد سيطرةاو  (ٖ
َيْوَم  نقطة ااهؿأ وىي البيضة الكونية ااوليةأ ىذا ما عشارت إليو هريس اآلية الكريمة: 

َل َخْمٍق نُِّعيُدُه َوْعًدا َعَمْيَنا ِإنَّا ُكنَّا َفاِعِمينَ َنْطِوي السََّماء َكَطيّْ السِّْجلّْ ِلْمُكُتِب    َكَما َبَدْأَنا َأوَّ
 (.ٗٓٔ)اانبياس: 

عما النفخ في الهور الذي جاس ذكره في بداية عحداث الساعةأ فيمكن تخيمو من خيؿ  
وشدة التردد العموم الحديثة وخاهة عمم الهوتأ وانتقاؿ الهوت إجمااًل يعتمد عم  مركز اليزة 

والوسط الناقؿأ وعثبت عمميًا عن الهوت ُيحمؿ بموجات كيرومغناطيسيةأ وبالنفخ في الهور 
يتولد الهوتأ وُيرَسؿ عبر مادة الكونأ فيي الوسط الناقؿأ عما مركز اليزة ىنا ىو الكون كموأ 

دِّر اكثر دوؿ عما شدة التردد لمموجة الهوتية الناتجةأ فتتناسب طرديًا مع قطر البوؽأ ولو قُ 
( من حجم البوؽ الذي سيحممو إسرافيؿ عميو ٕٓ-ٓٔالعالم تقدمًا هنع بوؽ ال يهؿ إالي إل  )

كؿ عثر لموجود؛ بسبب االىتزازات اليا مة  جت اارض رجة تمحوىا وتمحوالسيمأ ثم ُنفخ فيوأ لرّ 
ليا مة الحجم فإنو التي ستهدر عن النفخ في ىذا البوؽأ فما بالؾ ببوؽ قطره كقطر السموات ا

بالت كيد سيؤدي إل  اىتزازات هوتية عالية الشدةأ تتحرؾ عم  إثرىا جميع موجودات الكون 
 (ٕ).ومخموقاتو حركة شديدةأ فيهعؽ من في السموات واارض

وبيذا يتبين اإلعجاز القرآني بسبقو لمعموم البشرية في إثبات حقيقة زواؿ السموات   
تفهيؿ ىذه ااحداث عو الجزم بياأ فيبق  عمر الساعة والحاهؿ  واارض مع عجز العمماس عن

                                                           
 .ٖٖٛأ ٕٖٛانظر: )الكون( د. منهور حسب النبيأ ص (1)
 )بتهرؼ(. ٜٓ٘المنظار اليندسي في القرآن الكريمأ د.خالد العبيديأ ص (ٕ)
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بيا في عممو سبحانوأ وىو القادر في عي وقت عم  اإليذان بقيامياأ ف مره سبحانو ما بين الكاؼ 
َحقُّ َوَلُو َوُىَو الَِّذي َخَمَق السََّماَواِت َواأَلْرَض ِباْلَحقّْ َوَيْوَم َيُقوُل ُكن َفَيُكوُن َقْوُلُو الْ  والنون: 

َوِر َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّياَدِة َوُىَو اْلَحِكيُم اْلَخِبيرُ  ( وىو ٖٚ)اانعام:  اْلُمْمُك َيْوَم ُينَفُخ ِفي الصُّ
( أ وقد عشار سبحانو ٕٛ)يػػس:  ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُو ُكْن َفَيُكونُ  سبحانو: 

إل  آلية ذلؾ أ مع بقاس زمن حدوث ذلؾ في عممو سبحانوأ فيو القا ؿ وقولو  بشكؿ مجمؿ
َيْسأَُلَك النَّاُس َعِن السَّاَعِة ُقْل ِإنََّما ِعْمُمَيا ِعنَد المَِّو َوَما ُيْدِريَك َلَعلَّ السَّاَعَة َتُكوُن  الحؽ: 
 (. ٖٙ)ااحزاب:   َقِريًبا

سَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَىا ُقْل ِإنََّما ِعْمُمَيا ِعنَد َربّْي اَل ُيَجمّْيَيا ِلَوْقِتَيا ِإالَّ َيْسأَُلوَنَك َعِن الويقوؿ عيضًا:
َما ِعْمُمَيا ُىَو َثُقَمْت ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض اَل تَْأِتيُكْم ِإالَّ َبْغَتًة َيْسأَُلوَنَك َكَأنََّك َحِفيّّ َعْنَيا ُقْل ِإنَّ 

 (.ٚٛٔ)ااعراؼ:  ِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَمُموَن ِعنَد الّمِو َولَ 
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 واإلعجاز العممي فييااألرض المبحث الثاني: آيات نياية 

 
 وفيو مطمبان:

 
  :يل األرض غير األرض، ونسف جبالياتبدالمطمب األول 
  :تسجير البحار وتفجيرىاالمطمب الثاني 
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 واإلعجاز العممي فيياض األر آيات نياية المبحث الثاني: 

 ألرض، ونسف جبالياالمطمب األول: تبديل األرض غير ا

تحديث ا تعال  عن ااحداث الجارية لألرض يوم القيامة في العديد من اآلياتأ  
والرجفة والمد  وهؼ فييا سبحانو نياية اارض بهفات عدةأ فجاس الوهؼ بالدؾ والزلزلة

ي بعض ااحيان بين اآليات المتحدثة عن نياية اارضأ ف والرج والبروزأ وربط ا 
والجباؿأ وفي مواضع عخرى انفرد فييا الحديث عن نياية اارض خاهةأ عند الحديث عن 
خراج ما في باطنياأ كما انفرد الحديث عن نياية الجباؿ في الكثير من اآليات  زلزلتيا ومدىا واا

اس وهؼ حاليا بعدة عوهاؼأ بالعين المنفوش وعبير عنيا بالنسؼ عو البس عو التسييرأ وج
 والقاع الهفهؼأ وفي موضع بالسرابأ وآخر باليباس المنبث.

 عما اآليات التي عفرد ا تعال  فييا الحديث عن نياية اارضأ فيي كالتالي: 
اآلية ااول  عشار فييا سبحانو إل  تبديؿ اارض الحالية ب رٍض جديدة يبرز فييا الناس   (ٔ

َيْوَم ُتَبدَُّل اأَلْرُض َغْيَر اأَلْرِض َوالسََّماَواُت َوَبَرُزوْا لّمِو   د القيارأ حيث يقوؿ سبحانو:لمواح
 (.ٛٗ)إبراىيم:   اْلَواِحِد اْلَقيَّارِ 

وقاؿ اإلمام الطبري في ىذه اآلية: " معن  ذلؾ: يوم تبّدؿ اارض التػي عمػييا الناس الػيوم فػي 
وفي الحديث عن سيؿ بن سعد أ (ٔ)"اارضأ فتهير عرضًا بػيضاس كالفضةدار الدنػيا غير ىذه 
، ر الناس يوم القيامة عمى أرٍض بيضاء، َعْفرَاء، َكقُ شحي): قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  ْرَصة النَِّقيّْ

  (ٕ).(ألحد ليس فييا عمم
جرد حدوثو اآلية الثانية تحديث فييا  سبحانو عن زلزاؿ اارض حيث ُيخِرج ىذا الزلزاؿ بم  (ٕ

 : عثقاؿ اارضأ يقوؿ تعال 
  ِإَذا ُزْلِزَلِت اأْلَْرُض ِزْلزَاَلَيا * َوَأْخَرَجِت اأْلَْرُض َأْثَقاَلَيا  :الزلزلة(ٔ- ٕ) 

                                                           
 .ٜٕٛأ صٖٔأ جٛانظر: )جامع البيان( م (ٔ)
ارض يػػػوم القيامػػػةأ هػػػحيس مسػػػمم: كتػػػاب هػػػفة يػػػوم القيامػػػة والجنػػػة والنػػػارأ بػػػاب البعػػػث والنشػػػور وهػػػفة ا  (ٕ)
 .ٜٕٓٚأ ح٘ٚٓٔص
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شيس عميياأ  بياأ عند قيام الساعة حت  يتكسر كؿ وزلزاؿ اارض ىو زلزاليا المخهوص
 (ٔ).فتخرج ما في جوفيا من ااموات والدفا ن

عي ُحركت تحريكًا شديدًا حت  ُيخيؿ ِإَذا ُزْلِزَلِت اأْلَْرُض ِزْلزَاَلَيا ﴾ ر اإلمام ابن عاشور ﴿ وفسي 
لمناس عنيا خرجت من حيزىا؛ ان فعؿ زلزؿ م خوذ من الّزلؿ وىو َزَلؽ الرِّجمينأ وعضيؼ 

 زلزاليا لييا؛ لكثرة إل  ضمير اارض؛ إلفادة تمّكنو منيا وتكررهأ حت  ك نو عرؼ بنسبتو إ
خراج اارض  اتهالو بياأ وااثقاؿ: جمع ِثْقؿ وىو المتاع الثقيؿأ ويطمؽ عم  المتاع النفيسأ واا
عثقاليا ناشئ عن انشقاؽ سطحياأ فتقذؼ ما فييا من معادن ومياه وهخرأ وذلؾ من تكرر 

 (ٕ).االنفجارات الناش ة عن اضطراب داخؿ طبقاتياأ وانقيب ععالييا عسافؿ والعكس
: عّز من قا ؿاآلية الثالثة جاس فييا الحديث عن مد اارض وتخمِّييا عميا فيياأ حيث يقوؿ   (ٖ
  َْذا اأْلَْرُض ُمدَّْت * َوأَْلَقْت َما ِفيَيا َوَتَخمَّت  .(ٗ -ٖ)االنشقاؽ :   َواِ 

وقد ربط بعض المفسرين بين مد اارض المذكور في ىذه اآلية واندكاؾ الجباؿأ حيث  
 أُبسطت باندكاؾ جباليابمعن    ُمدَّتْ  م االوسي قواًل لمضحاؾ وغيره مفاده: عن نقؿ اإلما

لقاس ما وزيدت سعة وبسطة وسويتأ حت  هارت قاعًا هفهفًاأ ال ترى فييا عوجًا وال عمتًاأ  واا
يتمثؿ في إلقا يا لما في جوفيا من الموت  والكنوزأ وخمت عما فييا غاية الخمو حت  لم  فييا

ك نيا تكميفت في ذلؾ عقه  جيدىاأ فهيغة التفعؿ لمتكمؼأ وقيؿ  أيا شيس من ذلؾيبؽ في
     .(ٖ)تخمت ممن عم  ظيرىا من ااحياسأ وقيؿ مما عم  ظيرىا من جباليا وبحارىا

َشقَُّق ٱأَلْرُض َيْوَم تَ   والرابعة وهفت الحدث بتشقؽ اارض عنيم سراعًا: يقوؿ تعال :  (ٗ
 .(ٗٗ)ؽ:   َعْنُيْم ِسرَاعًا َذِلَك َحْشٌر َعَمْيَنا َيِسيرٌ 

َيْوَم َتَشقَُّق ٱأَلْرُض َعْنُيْم ِسرَاعًا   :وقد فسير اإلمام السمرقندي تشقؽ اارض في قولو تعال 
 (ٗ).دع اارضأ وخروج الناس من القبور سراعاً عي ته َذِلَك َحْشٌر َعَمْيَنا َيِسيرٌ 

ُتمطر السماس عمييم حت  تشقؽ اارض حيث قاؿ:  مجاىد ونقؿ اإلمام السيوطي قواَل عن 
 (٘).عنيم

                                                           
 (.)بتهرؼ ٖٙ٘أ ص٘فتس القديرأ الشوكانيأ ج  (1)
 .ٕٜٗأ ٜٔٗأ صٖٓأ ج٘ٔانظر: )التحرير والتنوير( م  (2)
(3) 

 .ٔٗٔأ صٖٓأ جٙٔنظر: )روح المعاني( االوسيأ ما
 )بتهرؼ يسير(.ٕٗٚأ صٖبحر العمومأ ج (4)
(5)
  ٕٔٙص أٚالدر المنثور في التفسير بالم ثورأ م 
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 َكالَّ ِإَذا ُدكَِّت اأْلَْرُض َدكِّا َدكِّا في قولو سبحانو:  وقد انفرد الحديث عيضًا عن اارض  
 َوُحِمَمِت اأْلَْرُض َواْلِجَباُل َفُدكَّتَا َدكًَّة َواِحَدةً  في قولو تعال :  ( عم  خيؼ ما جاسٕٔ)الفجر:
 (. ٗٔ)الحاقة: 
في اآليات السابقة عفرد ا تعال  الحديث فييا عن اارض فقطأ والحاهؿ ليا يوم  

أ وىذه القيامةأ عما اآليات التالية فقد اقترن فييا ذكر اارض بالجباؿأ فالحدث حاهؿ ليما معاً 
 اآليات ىي: 

َوُحِمَمِت اأْلَْرُض َواْلِجَباُل َفُدكَّتَا َدكًَّة  آية يهؼ فييا سبحانو نياية اارض والجباؿ بالدؾ:  (ٔ
 (.ٗٔ)الحاقة :    َواِحَدةً 

َيْوَم َتْرُجُف اأْلَْرُض َواْلِجَباُل َوَكاَنِت اْلِجَباُل   ية تهؼ رجفًة تهيب اارض والجباؿ معًا:آ (ٕ
  ).ٗٔالمّزمِّؿ: (  بًا مَِّييالً َكِثي
ِت ٱأَلْرُض َرّجاً   : ورجٌة تهيب اارضأ وبسيٌة تهيب الجباؿ حيث قاؿ  (ٖ   *ِإَذا ُرجَّ

 (٘-ٗالواقعة: )  َوُبسَِّت ٱْلِجَباُل َبّساً 
ونقؿ قواًل أ حيث قاؿ: فزلزلتا زلزلة واحدة ر اإلمام الطبري الدكة في اآلية ااوؿ بالزلزلةأوقد فسي 

  .(ٔ)البن زيدأ في تفسير الدؾ الحاهؿ لألرض والجباؿ حيث قاؿ: هارت غباراً 
والرجفة في اآلية الثانية: فيي عيضًا الزلزلة والرعدة الشديدةأ كما فسيرىا اإلمام الشوكانيأ عما 

لذي يمّر تحت اارجؿأ وقاؿ الضحاؾأ الكثيب المييؿ: فالكثيب: الرمؿ المجتمعأ والمييؿ: ا
ذا عخذت عسفمو انياؿ(ٕ)والكمبي   .(ٖ): المييؿ الذي إذا وط تو بالقدم زّؿ من تحتياأ واا

 . (ٗ)ورج اارض في اآلية الثالثة ىو التحريؾ الشديد حت  ينيدم كؿ شيس فوقيا من جبؿ وبناس
وعةأ واليباس: ما يموح في خيوط شعاع عما الَبسُّ يطمؽ بمعن  التفتتأ وىو تفّرؽ ااجزاس المجم

 . (٘): عي فتتت فتاً  َوُبسَِّت ٱْلِجَباُل َبّساً  الشمس من دقيؽ الغبار فيكون معن  قولو تعال : 
 :  َفَكاَنْت َىَبيًء مُّنَبثّاً وقد نقؿ اإلمام ابن كثير عدة عقواؿ في قولو تعال : 

                                                           
 .ٓٙأ صٜٕأ جٗٔانظر: )جامع البيان(  م (ٔ)
العّيمة ااخباري عبو النضر محمد بن السا ب بن بشر الكمبي المفسر. وكان عيضاً  رعساً  فػي اانسػاب إالأ  (ٕ)

 .ٕٛٗأ صُٙتوفي سنة ست وعربعين وما ة. انظر: )سير ععيم النبيس( الذىبي أ ج
 .ٖٚٙأ ص٘ج انظر: )فتس القدير( الشوكانيأ (ٖ)
(ٗ) 

 .ٖٚٔأ صٗأ جٕمنظر: )مدارؾ التنزيؿ وحقا ؽ الت ويؿ( النسفيأ ا
أ ٚأ )تفسػػػير القػػػرآن العظػػػيم( ابػػػن كثيػػػرأ جٕٗٛأ صٕٚأ جٖٔانظػػػر: )التحريػػػر والتنػػػوير( ابػػػن عاشػػػورأ م (٘)
 .ٖٖ٘ٛص
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 ذىبأ في يبق  منو شيس.: ىباس منبثًا كوىج الغبار يسطع ثم يعن عمي  (ٔ
اليباس الذي يطير من النار إذا   َفَكاَنْت َىَبيًء مُّنَبثّاً  في قولو:   وورد عن ابن عباس (ٕ

 اضطرمت يطير منو الشررأ فإذا وقع لم يكن شي ًا.
 (ٔ).وقيؿ المنبث: الذي قد ذرتو الريس وبثتو (ٖ

بًا لسؤاٍؿ عن حاؿ الجباؿ يوم وانفرد الحديث عن الجباؿ في بعض اآلياتأ منيا ما جاس جوا
 القيامةأ فقاؿ ا تعال  واهفًا حاليا:

  َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلِجَباِل َفُقْل َينِسُفَيا َربّْي َنْسًفا * َفَيَذُرَىا َقاعًا َصْفَصفًا * الَّ َتَرىَٰ ِفيَيا ِعَوجًا
 .( ٚٓٔ -٘ٓٔ)طو:  َوال َأْمتاً 

 وذكروا عن ذلؾ فيو وجيان:َفَيَذُرَىا  قولو: وقد اختمؼ المفسرون بالضمير في 
ن لم يجِر ليا ذكرأ نظير ىذا القوؿ في ىذه اآليةأ قولو تعال   (ٔ َما : عنو راجع إل  اارض واا

 (.٘ٗفاطر: )   َتَرَك َعَمىَٰ َظْيرَِىا ِمن َدآبَّةٍ 
من اارض عنو راجع إل  منابت الجباؿأ والمعن : فيذر مواضعيا التي كانت مستقرة فييا  (ٕ

 (ٕ).قاعًا هفهفاً 
والقاع: الُمْسِتوى من اارضأ وقيؿ: مستنقع الماسأ والهفهؼ: المستوى ااممس الذي ال نبات 

اامت:  الَّ َتَرىَٰ ِفيَيا ِعَوجًا َواۤل َأْمتًا  فيو وال بناسأ فإنو عم  هؼ واحد في استوا وأ وقولو: 
 (ٖ).اع بعضيا عم  بعضأ بؿ ىي مستويةالنتوس اليسيرأ عي ليس فييا اعوجاج وال ارتف

ن السا مين ىم منكرو البعث من قريشأ فقالوا عم  سبيؿ االستيزاس: كيؼ يفعؿ ربؾ وقيؿ إ
 بالجباؿ يوم القيامة؟أ وقيؿ: السا مون ىم جماعة من ثقيؼأ وقيؿ: عناس من المؤمنين.

مسارعة إل  إزالة ما في ذىن السا ؿ من والفاس؛ لم َفُقْل َينِسُفَيا َرّبى َنْسفًا  فجاست اإلجابة: 
بقاس الجباؿأ فيم بظنيم عن ىذا الكون الُمشاَىد ال يتبدؿأ عو لممسارعة إل  تحقيؽ الحؽ؛ حفظًا 

  .(ٗ)من عن يتوىم ما َيقضي بفساد االعتقاد

                                                           
 .ٖٖ٘ٛأ صٚانظر: )تفسير القرآن العظيم( ج (ٔ)
  .ٗٔ٘أ ٗبالقرآن( الشنقيطيأ جانظر: )عضواس البيان في ايضاح القرآن  (ٕ)

(ٖ) 
 .٘ٔ٘أ ٗٔ٘لمرجع السابؽ(أ ص اَظر: )ا

 .ٕٖٛأ صٙٔأ جٜانظر: )روح المعاني( االوسي أ م (ٗ)
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فًا * الَّ َفَيَذُرَىا َقاعًا َصْفصَ   :وقد نقؿ اإلمام السيوطي قواًل البن عباس ومجاىد في قولو تعال 
قاؿ: مستويًا ال نبات فيو ال ترى واديًا وال رابيةأ وعن مجاىد في "  ًا َتَرىَٰ ِفيَيا ِعَوجًا َوال َأْمت

 (ٔ)".قاؿ: مستويًا ال ترى فيو خفضًا وال ارتفاعاً  قاعًا صفصفاً قولو: 
َذا اْلِجَباُل ُنِسَفتْ قولو تعال : في عما النسؼ  : قمع عجزاس الشيس فيو (ٓٔ)المرسيت :  َواِ 

مثؿ اليدمأ ونسؼ الجباؿ: دكيا وقمعيا من عماكنياأ ومهيرىا ترابًا  بعضو عن بعضأ وتفريقو
 (ٕ).(ٗٔالمزمؿ: )   وكانت الجبال كثيبًا مييالً  مفرقًاأ كما قاؿ تعال : 

َذا اْلِجَباُل ُسيَّْرتْ وَ عما التسيير الذي اختص وهفو لمجباؿ في قولو تعال :  ( فيو ٖلتكوير: )ا اِ 
بعادىاأ عو تسييرىا في الجو تسيير السحاب وانتقاليا  بمعن  تسيير الجباؿ عن وجو اارض واا

 (ٖ).من عماكنياأ بارتجاج اارض وزلزاليا
َيْوَم كما جاس في مواضع عخرى وهؼ آخر خاص بحاؿ الجباؿ يوم القيامةأ منيا قولو تعال : 

 (ٜ-ٛ)المعارج:   ُكوُن ٱْلِجَباُل َكٱْلِعْينِ َتُكوُن ٱلسََّميُء َكٱْلُمْيِل َوتَ 
والِعين ىو الهوؼأ شّبو الجباؿ بو في انتفاشو وتخمخؿ عجزا وأ وقيؿ: ىو الهوؼ 
المهبوغ علوانًاأ فيكون التشبيو في االنتفاشأ وفي اختيؼ االوانأ ان الجباؿ منيا بيض وسود 

 (ٗ).وحمر
َوَتُكوُن  :ن بالمنفوشأ حيث يقوؿ عزي من قا ؿوفي سورة القارعة وهؼ ا سبحانو العي

 (٘).المندوؼ؛ لتفرؽ عجزا يا وتطايرىا في الجو عي: (٘)القارعة :   اْلِجَباُل َكاْلِعْيِن اْلَمنُفوشِ 
وفي سياؽ تفسيره لآية الكريمة قاؿ اإلمام الطبري: " ُذكر عن الجباؿ تسير عم  اارض وىي 

 (ٙ) ".في هورة الجباؿ كاليباس

                                                           
(ٔ) 

 .599، ص5انذر انًُثور، ج

 
أ )مجمع البيان في تفسير القرآن( الطبرسيأ ٕٗٗأ صٜٕأ جٗٔم ابن عاشورأ انظر: )التحرير والتنوير( (ٕ)
 .ٕٗٓأ صٓٔج

أ ٘ٔأ مابن عاشور أ )التحرير والتنوير(ٜٓٗأ صٗأ جٕمانظر: )مدارؾ التنزيؿ وحقا ؽ الت ويؿ( النسفيأ  (ٖ)
 .ٕٗٔأ صٖٓج

 )بتهرؼ(. ٓٔٔأ ٜٓٔأ صٙٔالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزأ ابن عطية ااندلسيأ ج (ٗ)
 .ٕٕ٘أ ص٘انظر: )عنوار التنزيؿ وعسرار الت ويؿ( البيضاويأ ج (٘)

  .ٖٖٔأ صٖٓأ ج٘ٔامع البيانأ مج (ٙ)



157 

ِإنَّ َيْوَم ٱْلَفْصِل َكاَن  واختهت الجباؿ بوهؼ السراب يوم القيامة في قولو تعال : 
وِر َفتَْأُتوَن َأْفَواجاً   * ِميَقاتاً  * َوُسيَّْرِت   َوُفِتَحِت ٱلسََّميُء َفَكاَنْت َأْبَواباً   *  َيْوَم ُينَفُخ ِفي ٱلصُّ

 .(ٕٓ-ٚٔ)النب  :   اْلِجَباُل َفَكاَنْت َسرَاباً 
  ًَوُسيَّْرِت ٱْلِجَباُل َفَكاَنْت َسرَابا  عي ال شيس كما السراب يظنو الرا ي ماسأ وليس :

 (ٔ).بماس
عن ىناؾ احتمااًل عن تكون اارض التي  -عمموا تعال  ععم  وع -وترى الباحثة 

سيحدث فييا الزلزاؿ ىي اارض التي ستتشقؽ عن الناس لخروجيم لمحسابأ وكذا اآليتان في 
سورتي )االنشقاؽ( و )ؽ(أ فالمقهود باارض فييما اارض التي سيجري عمييا الحسابأ بعد 

َيْوَم تَُبدَُّل  بمنطوؽ قولو سبحانو: عحداث نياية الكون الحاليأ وتََبدُّؿ اارض غير اارضأ 
  .(ٛٗ)إبراىيم:   اأَلْرُض َغْيَر اأَلْرِض َوالسََّماَواُت َوَبَرُزوْا لّمِو اْلَواِحِد اْلَقيَّارِ 

ودليؿ ذلؾأ السياؽ الذي جاست فيو اآليات: ففي الزلزلة عتبع سبحانو الحديث عن زلزاؿ اارض 
( ٛ)الزلزلة: ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيرًا َيَرُه * َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرِّا َيَرُه ﴾ ﴿ َفَمن َيْعَمْل بقولو سبحانو: 

ِإَذا   : وىي إشارة ليوم الحسابأ وكذلؾ السياؽ في سورة االنشقاؽ حيث يقوؿ ا تعال 
َذا ٱأَلْرُض ُمدَّتْ   *  َوَأِذَنْت ِلَربَّْيا َوُحقَّتْ   *  ٱلسََّميُء ٱنَشقَّتْ      *  َوأَْلَقْت َما ِفيَيا َوَتَخمَّتْ   * َواِ 

ُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإَلىَٰ َربَّْك َكْدحًا َفُماَلِقيوِ   *  ِلَربَّْيا َوُحقَّتْ  َوَأِذَنتْ  َأيَُّيا ٱإِلنسََٰ َفَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكتََٰبُو   *  يَٰ
َوَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكتَََٰبُو  *  َوَينَقِمُب ِإَلىَٰ َأْىِمِو َمْسُروراً   *  َفَسْوَف ُيَحاَسُب ِحَسابًا َيِسيراً   *  ِبَيِميِنوِ 

 .(ٕٔ-ٔ)  َوَيْصَمىَٰ َسِعيراً   * َفَسْوَف َيْدُعوْا ثُُبوراً   *  َوَرآَء َظْيرِهِ 
فاإلشارة إل  لقاس ا تعال  وقتياأ ىو دليؿ عم  عن ىذا الوقت ىو الذي ُتعَرض فيو ااعماؿ 

 أ بحيث يرى كؿ إنسان ما كتب في كتابو.عم  ا 
  *  َوٱْسَتِمْع َيْوَم ُيَناِد ٱْلُمَناِد ِمن مََّكاٍن َقِريبٍ   : مر في سورة )ؽ( حيث يقوؿ تعال وكذلؾ اا

ْيَحَة ِبٱْلَحقّْ َذِلَك َيْوُم ٱْلُخُروجِ  َلْيَنا ٱْلَمِصيرُ   *  َيْوَم َيْسَمُعوَن ٱلصَّ َيْوَم   *  ِإنَّا َنْحُن ُنْحِيـي َوُنِميُت َواِ 
ْعَمُم ِبَما َيُقوُلوَن َوَمي َأنَت َعَمْيِيْم نَّْحُن أَ   *  َتَشقَُّق ٱأَلْرُض َعْنُيْم ِسرَاعًا َذِلَك َحْشٌر َعَمْيَنا َيِسيرٌ 

 (٘ٗ-ٔٗ) ِبَجبَّاٍر َفَذكّْْر ِبٱْلُقْرآِن َمن َيَخاُف َوِعيدِ 
فما تراه الباحثة عن سياؽ اآليات ىو حديث عن خروج الناس من اارض سريعًا في يوم 

كون عم  عرض غير أ والحساب يوىو الوقت الذي يبعث ا تعال  فيو الموت  لمحساب أالخروج

                                                           
 .ٕ٘ٔأ صٜٔأ جٓٔانظر: ) الجامع احكام القرآن( القرطبيأ م (ٔ)
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اارض الحاليةأ فبذلؾ تكون اارض المنشقة ىي اارض التي سيجري عمييا الحسابأ وا 
 تعال  ععمم.

ْوَم َتَشقَُّق ٱأَلْرُض يَ   و  ِإَذا ٱلسََّميُء ٱنَشقَّتْ  ومن الميحظ عن في اآليتين الكريمتين
 أ قد جاس التعبير بما سيحدث لمسماس واارض فييماَعْنُيْم ِسرَاعًا َذِلَك َحْشٌر َعَمْيَنا َيِسيرٌ 

أ وىذا يوحي بارتباط فعؿ االنشقاؽ بالوقت الذي يحين فيو موعد الحساب حيث تنشؽ باالنشقاؽ
يبعثون لمحسابأ فتتشقؽ سريعًا حت  ُيحشروا  السماسأ وُتَمدي اارض؛ إللقاس ما فيياأ وىم البشر

 لمعرض عم  رب العباد.
َوانَشقَِّت السََّماء َفِيَي َيْوَمِئٍذ َواِىَيٌة * َواْلَمَمُك َعَمى  وما يدعم ىذا االستنتاج قولو تعال : 

  ُتْعَرُضوَن اَل َتْخَفى ِمنُكْم َخاِفَيةٌ َأْرَجاِئَيا َوَيْحِمُل َعْرَش َربَّْك َفْوَقُيْم َيْوَمِئٍذ َثَماِنَيٌة * َيْوَمِئٍذ 
 ( ٛٔ- ٙٔ)الحاقة: 

عممًا عن ىذه ااحداث ت تي متتالية فيي كالعقد إذا انفمت انفمتت حبياتوأ وقد عبير ا تعال  عن 
ّمِو َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا آِمُنوْا ِبالىذه ااحداث مجتمعة باليوم اآلخر حيث يقوؿ ا تعال : 

َل َعَمى َرُسوِلِو َواْلِكتَاِب الَِّذَي َأنَزَل ِمن َقْبُل َوَمن َيْكُفْر ِبالّمِو َومَ  اَلِئَكِتِو َوَرُسوِلِو َواْلِكتَاِب الَِّذي َنزَّ
 (أ فالقيامة وعحداثيا والحسابٖٙٔ)النساس: َوُكتُِبِو َوُرُسِمِو َواْلَيْوِم اَلِخِر َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل َبِعيًدا

 يدخين في عحداثو. 
شبو ب حداث البداية حيث كان  -وفؽ ىذا التهور-وترى الباحثة عن في عحداث النياية 

الحدث ااكبر باالضطرابات واالنفجار العظيمأ ثم كان مدُّ اارض وتمييدىا لقدوم اإلنسانأ 
نباتيا.  وتشقيقيا بإنزاؿ الماس عمييا؛ إلحياس اارض واا

حيث تضطرب اارض بزلزلتياأ فُتمد ثم تتشقؽ  -وا ععمم–الحساب وكذلؾ يكون الحاؿ يوم  
بإنزاؿ الماس عميياأ فتَْنُبت عجساد الناس كما نبت النباتأ ودليؿ إنزاؿ الماس إلحياس الناس 

خراجيمأ قولو تعال :  َياَح ُبْشرًا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِو َحتَّى ِإَذا أَ  واا َقمَّْت َسَحاًبا َوُىَو الَِّذي ُيْرِسُل الرّْ
مْوَتى َلَعمَُّكْم ِثَقااًل ُسْقَناُه ِلَبَمٍد مَّيٍّْت َفَأنَزْلَنا ِبِو اْلَماء َفَأْخَرْجَنا ِبِو ِمن ُكلّْ الثََّمرَاِت َكَذِلَك ُنْخِرُج الْ 

 ( ٚ٘)ااعراؼ:   َتَذكَُّرونَ 
ة في يوم الحسابأ وبذلؾ تجتمع اآليات ااربعة في الحديث عن الحاهؿ في اارض المستبدل

 بعد استبداؿ اارض الحالية.
 وُتْجمؿ الباحثة ترتيب ااحداث من خيؿ سياؽ اآليات كالتالي: 
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َيْوَم تَُبدَُّل اأَلْرُض َغْيَر اأَلْرِض  تبديؿ اارض بغيرىا تمييدًا إلنشاس عرض الحساب:   (ٔ
 (.ٛٗبراىيم: )إ  َوالسََّماَواُت َوَبَرُزوْا لّمِو اْلَواِحِد اْلَقيَّارِ 

 يكون التبديؿ والتغيير لألرض والجباؿ معًا:  (ٕ
 (.ٗٔ)الحاقة :    َوُحِمَمِت اأْلَْرُض َواْلِجَباُل َفُدكَّتَا َدكًَّة َواِحَدةً  بالدؾ:  - ع
ِت ٱأَلْرُض َرّجاً  والرج:  - ب  (٘-ٗالواقعة: )   َوُبسَِّت ٱْلِجَباُل َبّساً   *ِإَذا ُرجَّ
   ).ٗٔالمّزمِّؿ:( َيْوَم َتْرُجُف اأْلَْرُض َواْلِجَباُل َوَكاَنِت اْلِجَباُل َكِثيبًا مَِّييالً  والرجؼ: - ت

ويختمؼ حاؿ الجباؿ بالحدث الحاهؿأ ولكن النتيجة النيا ية ينسفيا ا تعال  فيذرىا قاعًا 
جديدة التي سيحاسب ا عّز وجؿ عباده هفهفًاأ فبالتالي تبق  مادتياأ وتكون في اارض ال

 عمييا كالسراب والعين المنفوش.
 اارض الجديدة التي سيجري عمييا الحساب يحدث ليا التالي:  (ٖ
 * َوَأْخَرَجِت اأْلَْرُض َأْثَقاَلَيا  ِإَذا ُزْلِزَلِت اأْلَْرُض ِزْلزَاَلَيا ُتَزلزؿ بمنطوؽ قولو تعال :  - أ

 (ٕ -ٔ)الزلزلة: 
َذا اأْلَْرُض ُمدَّْت * َوأَْلَقْت َما ِفيَيا َوَتَخمَّْت  قاس ما فييا: ُتمد إلل - ب  .(ٗ -ٖ)االنشقاؽ: َواِ 
حيا يم:  - ت َفَأنَزْلَنا ِبِو اْلَماء َفَأْخَرْجَنا ِبِو ِمن ُكلّْ ...  ُيَنزيُؿ الماس عمييا إلخراج الموت  واا

(أ فالماس جعؿ ا تعال  منو كؿ ٚ٘)ااعراؼ:   َتَذكَُّرونَ الثََّمرَاِت َكَذِلَك ُنْخِرُج اْلمْوَتى َلَعمَُّكْم 
(أ وكذلؾ ُيحيي ٖٓ)اانبياس:  َوَجَعْمَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيّٓ َأَفاَل ُيْؤِمُنونَ ...  شيس حي: 

 ا سبحانو بو الموت  يوم الحساب.
أ (النفختين أربعون )ما بين قاؿ: قاؿ النبي  وفي الحديث عيضًا عن عبي ىريرة 

أ قاؿ: عربعون سنًةأ قاؿ: َأَبْيُت()أ قاؿ: عربعون شيرًا؟ قاؿ: )َأَبْيُت(قاؿ:عربعون يومًا؟؟ قاؿ: 
)ثم ُينزل ا من السماء ماء فينبتون كما ينبت الَبْقُل ليس من اإلنسان شيٌء قاؿ:  (،)َأَبْيتُ 

 (ٔ)(ُيركب الخمُق يوم القيامة ومنو إال يبمى إال عظمًا واحدًا وىو َعْجُب الّذَنبِ 
َيْوَم َتَشقَُّق ٱأَلْرُض  تتشقؽ اارض بعد إنزاؿ الماس عمييا عن الموت  لحشرىم لمحساب:  - ث

 (ٗٗ)ؽ:  َعْنُيْم ِسرَاعًا َذِلَك َحْشٌر َعَمْيَنا َيِسيرٌ 
 ىذا وا تعال  ععممأأ

                                                           
 .ٖٜ٘ٗأ حٓ٘ٓٔهحيس البخاري: كتاب تفسير القرآنأ باب ينفخ في الهور فت تون عفواجًاأ ص (ٔ)
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 جير البحار وتفجيرىا.المطمب الثاني: تس
عشار ا تعال  إل  نياية البحار يوم القيامة بالتسجير والتفجيرأ جاس ذلؾ في سورتي  

َرتْ  التكوير واالنفطارأ حيث يقوؿ تعال :  َذا اْلِبَحاُر ُسجّْ َرْت بمعن  ، )ٙالتكوير:(  َواِ  وُسجِّ
ر التنوَر إذا  ُعحمَيْت وعوقدت عو ُمم ْت بتفجيِر بعِضيا إل  بعٍض حتي  تعوَد بحرًا واحدًاأ من سجي

مأَلُه بالحطِب؛ ليحمَيُوأ وقيَؿ: ُمم ْت نيرانًا تضطرُم بَيا لتعذيب عىِؿ الناِرأ وعن الحسِن يذىُب 
 .(ٔ)ماُؤىا حتي  ال يبق  فييا قطرةٌ 

  َْرت َذا اْلِبَحاُر ُفجّْ ت بحرًا واحدًا عي: فتحت وُفجِّر بعضيا في بعض, وهار  (ٖاالنفطار:(  َواِ 
 (ٕ).ففاضت واختمط العذب بالممس

" وتفجير البحار انطيؽ ما يا من مستواه وفيضانو عم  ما حوليا من اارضينأ كما يتفجر 
ماس العين حين حفرىا؛ ِلفساد كرة اليواس التي ىي ضاغطة عم  مياه البحارأ وبذلؾ التفجير 

 (ٖ)".يايعّم الماس عم  اارض فييمؾ ما عمييا ويختؿ سطح
 (ٗ).( فٱْلَمْسُجورِ: الممموس عو الموقدٙ)الطور:  َواْلَبْحِر اْلَمْسُجورِ  عّما قولو تعال :

عي الموقد المحم  بمنزلة التنور المسجورأ وقيؿ: ىو اليابس الذي ذىب ماؤه  والمعن : 
إلشارة وبعض المفسرين جعموا ىذه اآلية في سياؽ ا أونضبأ وقيؿ: ىو المختمط العذب بالممس

قولو: وذلؾ ما روي عن ا تعال    إل  تسجير البحار يوم القيامةأ كما ورد عن ابن عباس
 (٘).يجعؿ البحار كميا يوم القيامة نارًاأ فيزاد بيا في نار جينم

   (ٙ).نو بحر في السماس تحت العرشومنيم من قاؿ إ
رَ  إجمااًل ُيمكن ااخذ باآليتين  َذا اْلِبَحاُر ُسجّْ َرتْ    تْ َواِ  َذا اْلِبَحاُر ُفجّْ والتي عجمع   َواِ 

 .المفسرون عنيا إشارة إل  تفجير البحار يوم القيامة

                                                           
اإلمػػام )تفسػػير أ ٜٛٗأ ٛٛٗأ صٙانظػػر: )إرشػػاد العقػػؿ السػػميم إلػػ  مزايػػا الكتػػاب الكػػريم(أ عبػػو السػػعودأ ج (ٔ)

 .ٚٓٚص (مجاىد بن جبر
أ ٖ)بحػػػػػر العمػػػػػوم( السػػػػػمرقنديأ ج، ٖٖٓأ ص٘انظػػػػػر: )معػػػػػالم التنزيػػػػػؿ فػػػػػي التفسػػػػػير والت ويػػػػػؿ( البغػػػػػويأ م (ٕ)
 .ٗ٘ٗص
 .ٕٚٔأ ٔٚٔأ صٖٓأ ج٘ٔمابن عاشورأ التحرير والتنويرأ  (ٖ)

 .ٕٚٚأ صٗأ جٕمانظر: )مدارؾ التنزيؿ وحقا ؽ الت ويؿ( النسفيأ  (ٗ)
 .ٜٕٗأ صٙأ جٗر: )لباب الت ويؿ في معاني التنزيؿ( الخازنأ مانظ (٘)
 .ٕ٘أ صٕٚأ جٖٔانظر: )جامع البيان( الطبريأ م (ٙ)
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وحين يقع ىذا فإن نيرانًا ىا مة ال يتهور مداىا عقؿ تنطمؽ من البحارأ فإن تفجير قدر   
تو الدنيا؛ فكيؼ محدود من الذرات في القنبمة الذرية عو اايدروجينية يحدث ىذا اليوؿ الذي عرف

 (ٔ).إذا انفجرت ذرات البحار عم  ىذا النحوأ فإن اإلدراؾ البشري يعجز عن تهور ىذا اليوؿ
وبالبحث في عموم البحارأ ىؿ ىناؾ حقا ؽ يمكن ربطيا بياتين اآليتينأ وتفسيرىما  

شمس بيا؟ واإلجابة نعمأ ففيما سبؽ كان الحديث عن نياية النجوم والشمسأ وكيؼ عن نياية ال
تكون بتمددىا حت  تبتمع الكواكب المحيطة بياأ ومن ثم تهؿ إل  كوكب اارض فتبتمع قمرهأ 
وتقترب إليو بدرجة كبيرة جدًاأ بحيث ييرب غيفو الغازيأ وترتفع درجة حرارة اارض بشكؿ ال 
ُيمكن استيعابوأ عما عيقة ذلؾ بالبحار: فمن المعروؼ عن البحار عبارة عن ماسأ واقتراب 
الشمس بيذا القدر إل  اارض سيؤدي إل  تبخر مياه البحار والمحيطاتأ وتفجيرىا واشتعاليا 
نظرًا لتحمؿ الماس إل  عنهريو الييدروجين القابؿ ليشتعاؿ وااكسجين المساعد عم  

 (ٕ).االشتعاؿ
ن وكما في عمم البحار الحديث عنو: " يوجد في ععماؽ المحيطات السفم  عيدروجين طميؽ يتكو 

من ذرات ثقيمةأ كذلؾ يوجد نوع من الماس يسم  بالماس الثقيؿأ ومن الممكن تحطيم إحدى ىذه 
الذرات بفعؿ ضغط كيربا ي هاعقة مثًي عو بفعؿ حرارة ىا مة تندلع من باطن اارض الممتيبة 
عبر شؽ بحيث يحدث انكسار في هخور القاع الناريةأ وىذه الذرات ليا خاهية اشتعاؿ سريع 

د فإذا حدث ذلؾ فإن المياه الموجودة في المحيطات والبحار ستتحوؿ جميعًا إل  نار ىا مة وشدي
 (ٖ) حيم بحيث تجؼ كميا في وقت قهير."وج

عن ما عشارت إليو عموم البحار من إمكانية اشتعاؿ  -وا سبحانو ععمم  -وترى الباحثة  
ماس الثقيؿ لضغط ىا ؿ عو درجات مياه البحار والمحيطات جميعًاأ إذا تعرضت إحدى ذرات ال

حرارة ىا مةأ يمكن ربط تمؾ اإلشارة بما ستهؿ إليو الشمس من درجات حرارة عاليةأ بحيث 
 تكون ىي سبب تفجير البحار.

جمااًل فإن ا  جعؿ لكؿ شيس سببًاأ فتفجير البحار وتسجيرىا ال بد عن يكون لو سبب  واا
أ إذن فيي إشارة واضحة إل  وجود مادة ىذا -موا ععم -كامن في ععماؽ ىذه البحار 

                                                           
 )بتهرؼ(. ٜٖٖٛأ صٙم في ظيؿ القرآنأ سيد قطبأ  (ٔ)
 )بتهرؼ(. ٖٚٚالكونأ د.منهور حسب النبيأ ص (ٕ)
عػػػػن كتػػػػاب االكتشػػػػافات العمميػػػػة الحديثػػػػة  أ نقػػػػيً ٗٙأ ٖٙانظػػػػر: )الميػػػػاه والبحػػػػار(أ د. خالػػػػد العبيػػػػديأ ص (3)

 ومدلوالتيا في القرآن الكريمأ د.سميمان عمر قوقش.
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التسجير وعهمياأ وىو ما تحديث عنو العمماس من وجود ذرات ثقيمةأ قد تنفجر إذا تعرضت 
لدرجات حرارة ىا مةأ جاست ىذه اإلشارة قبؿ عكثر من علؼ وعربعما ة عامأ في حين عن العمماس 

م وعجيزة الرهد والمتابعةأ فيؿ بعد ىذا قد توهموا إل  وجود ىذه المادة في زمن تطور العمو 
اإلعجاز إعجاز؟ مع الت كيد عم  احتماؿ وجود سبب آخر خفي ال يعممو إال ا تعال أ وعنو 

ِإنََّما َقْوُلَنا ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْدَناُه َأن  شيسأ ف مره ما بين الكاؼ والنونأ سبحانو قادر عم  كؿ 
 (.ٓٗالنحؿ:) نَُّقوَل َلُو ُكن َفَيُكوُن 

في نياية ىذا الفهؿ وبعد سرد ىذه الدراسات العممية يتجمي  اإلعجاز الرباني في الدقة   
والسبؽ في الحديث عن حقيقة نياية ىذا الكون وزوالوأ وكذا انفراده سبحانو بالحديث عن كيفية 

حيث  ذلؾأ حت  ولو توهؿ العمماس إل  وضع تهور لفيم النيايةأ ففيميم ىذا جاس مت خراً 
نما ىو عزليأ في حين عن القرآن الكريم قد عثبت  كانت قناعتيم عن ىذا الكون ثابت ال يفن أ واا

 زواؿ السموات واارض في كتابو العزيز منذ زمن بعيد.
يراد ما جاس في العمم من تهورات لمنيايةأ ليس بسياؽ اإلثبات نما ىو في  -والعياذ با -واا واا

اىؿ ىذا العهر الذي تميزت فيو العمومأ وشطس العمماس بتفكيرىمأ  سياؽ بيان اإلعجاز الرباني
 (.٘ٛ)اإلسراس:  ... َوَما ُأوِتيُتم مّْن اْلِعْمِم ِإالَّ َقِمياًل  فظنوا عنيم عوتوا من العمم الكثيرأ 

وىو عيضًا في سياؽ تجديد اإليمان واليقين با الخالؽ عّز وجؿ فمثؿ ىذه اآليات ليا عظيم 
كتابة في ر في نفوس المؤمنين الهادقينأ ولألسؼ عن بعض المسممين ممن يعارضون الااث

نيم ليسوا بحاجة لمثؿ ىذه اادلة لزيادة إيمانيمأ وينسون ما جاس عم  اإلعجاز العممي يقولون إ
ْذ َقاَل ِإْبرَاِىيُم َربّْ َأِرِني َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتى َقاَل أَ وَ   :لسان إبراىيم  َوَلْم ُتْؤِمن َقاَل َبَمى اِ 

ْنُينَّ ُجْزًءا َوَلِكن لَّْيْطَمِئنَّ َقْمِبي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعًة مَّْن الطَّْيِر َفُصْرُىنَّ ِإَلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعَمى ُكلّْ َجَبٍل  مّْ
 (.ٕٓٙ: )البقرة  ُثمَّ اْدُعُينَّ َيْأِتيَنَك َسْعًيا َواْعَمْم َأنَّ الّمَو َعِزيٌز َحِكيمٌ 

وىذا عيُد ىذه الرسالة منذ البداية حت  النيايةأ ومبدع الباحثة في ذلؾ بم  ليطم ن قمبيأ وبذلؾ 
يتحقؽ اإليمان بإذن ا تعال أ ويزداد الذين آمنوا إيمانًاأ فيثبتوا في ىذه الدنيا الزا مةأ خاهة عن 

 .الشواىد وااحداث عجمعت عم  قرب النياية التي جاس الحديث عنيا
في ختام ىذا البحث المتواضعأ وبعد التدبر في ىذه ااحداث الجسام لمنيايةأ ال يسع و   

 الباحثة إال عن تذكر نفسيا وقارئ ىذه السطور بقولو سبحانو: 
  َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم ِإنَّ َزْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم  :الحػج(ٔ) 
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َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم َواْخَشْوا َيْوًما الَّ َيْجِزي َواِلٌد َعن َوَلِدِه َواَل  ﴿  ا ؿ:وبقولو عّز من ق 
نَُّكم ِبالمَِّو َمْوُلوٌد ُىَو َجاٍز َعن َواِلِدِه َشْيًئا ِإنَّ َوْعَد المَِّو َحقّّ َفاَل َتُغرَّنَُّكُم اْلَحَياُة الدُّْنَيا َواَل َيُغرَّ 

 ( ٖٖ)لقمان:  ﴾ ُرورُ اْلغَ 
 

 والحمد  رب العرش العظيمأأ
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 اخلامتة
الحمػد  الػػذي تػتم بنعمتػػو الهػػالحاتأ لػو الحمػػد حمػػدًا كثيػرًا طيبػػًا مباركػػًا فيػوأ كمػػا ينبغػػي  

لجػػػيؿ وجيػػػوأ وعظػػػيم سػػػمطانوأ عشػػػكره سػػػبحانو عن عليمنػػػي فكػػػرة البحػػػث والتػػػدبر فػػػي آيػػػات ا 
عجػػػػازه فػػػػي الحػػػػديث عػػػػن بدا يػػػػة الكػػػػون ونيايتػػػػو؛ لمػػػػا فيػػػػو مػػػػن إشػػػػارات تضػػػػيس سػػػػبيؿ الػػػػدعاة واا

حساٍن تمس قموب المؤمنين وعبػٍر لمعػالمينأ ف حمػده تعػال  عن عنػار لػي السػبيؿ  ئٍ الموحدينأ وآلل
حت  عنييت بحثي المتواضع ىذاأ وعس لو سبحانو عن يجعػؿ فيػو الَقبػوؿأ والفا ػدة لمنػاس عجمعػينأ 

 إل  ثبات ويقين.بما خمهت فيو من نتا ج مفضية 
 أواًل: النتائج:

 ا عىم النتا ج التي توهمت إلييا الباحثة: عم
تبين لمباحثة من خيؿ البحث في المعاني المُّغوية لمفظة اإلعجاز عن اإلعجاز في المغة  (ٔ

 ورد بمعن  الفوت والسبؽأ والت خر عن الشيسأ والقهور عن فعمو. 
لإلعجاز العممي تعريفًا جامعًا ومانعًا وىو:  استنبطت الباحثة من خيؿ تعريفات العمماس (ٕ

"ربط المكتشفات والحقا ؽ العممية والدراسات المثبتة بما تطرؽ لو القرآن الكريم من حقا ؽ 
شارات تظير سبقو لمعمم المعاهر بوسا مو وتقنياتو وتثبت توافؽ كتاب ا  المنظور  واا

 ." ْدؽ الوحي والنبوةرآن الكريم" وهِ "الكون" لكتاب ا المقروس "الق
من عبرز العمماس القدام  المعارضين لتفسير القرآن تفسيرًا عمميًا "اإلمام الشاطبي" ومن  (ٖ

 والشيخ عمين الخولي. أازىر ااسبؽالمحدثين "الشيخ محمود شمتوت" شيخ ا
وعما  يعدُّ اإلمام الغزالي والرازي من العمماس القدام  المعتدلين في القوؿ باإلعجاز العمميأ (ٗ

المعتدلون المحدثون فمنيم الشيخ محمد رشيد رضاأ وااستاذ مهطف  هادؽ الرافعيأ والدكتور 
محمد عبد ا درازأ ومن المعاهرين عيضًا: د. عبد المجيد الزندانيأ ود.زغموؿ النجارأ 

 ود.منهور حسب النبيأ ود. كارم غنيمأ وغيرىم. 
لحقا ؽ العممية الثابتةأ عما إذا وقع التوافؽ بين ترى الباحثة عن الحقا ؽ القرآنية تُفسر با (٘

داللة قطعية النصأ وبين نظرية عمميةأ ُيمكن االستفادة منيا في فيم مدلوؿ اآليةأ وفي ىذه 
الحالة تعتبر اآلية دليًي عم  هحة تمؾ النظريةأ وُيرتق  بيا إل  مقام الحقيقةأ عميا إذا وقع 

 العمم بالنقؿأ آكد من العمم بالعقؿ. التعارضأ ُرفضت ىذه النظرية؛ ان 
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إن القرآن الكريم ال تنتيي عجا بو وال َيخمُؽ عم  كثرة الردأ وما يتوهؿ إليو عي باحث  (ٙ
في مجالو من فيم وتهورات لآية الكريمة في زماٍن ماأ حسب ما توفر لديو من معطيات 

 ومعارؼأ ليس منتي  الفيم.
اؿ التي تُنقؿ عن قدام  المفسرين بي بهيرةأ إن من دال ؿ القهور العممي عخذ ااقو  (ٚ

واعتبارىا قضايا مسممةأ من باب التقميد اهحابياأ دون النظر فيما تستند إليو عو تعوؿ عميو 
من عدلة واعتباراتأ وىي عقواؿ هحيحة النسبة إل  عهحابيا من جية الروايةأ ولكنيا مردودة 

ا دامت ىذه ااقواؿ هادره اجتيادًا عن غير عحيانًا من جية الدرايةأ وليس ىذا بمستغرب م
 معهوم فكؿ بشر يهيب ويخطئ. 

 من الضوابط التفهيمية في قضية التعامؿ مع اإلعجاز العممي احترام قدسية كيم ا  (ٛ
 واعتبار القرآن متبوع ال تابعأ وعهؿ ُيرجع إليو. 

اللة اآلية التي تتحدث عن ُتعدُّ نظرية االنفجار العظيم في رعي الباحثة ااكثر موافقة لد (ٜ
الجتيادات  مع الت كيد عم  عن الباب مفتوح الفتؽ والرتؽأ عو ما يسم  بنظرية الفتؽ بعد الرتؽأ

بداعاتيم في تفسير اآليةأ وفيم مدلوالتيا حسب ما توفر من عموم.  العمماس واا
قة تبين من خيؿ البحث بطين نظرية الكون الثابتأ وباتت حقيقة توسع الكون حقي (ٓٔ

نما ىو  عمميةأ فالكون ليس مجرد فراغ ثابت المعالم ال يتغير كما كان ُيعتقد في عيد قريبأ واا
باستمرار عممية توسع الكون بناس محكم بناه ا سبحانو "ب يد" عي بقوة وحكمةأ مما يوحي 

 ه. وتمدد
ن كونيا لم يتوهؿ العمم الحديث إل  تقسيم دقيؽ لمراحؿ خمؽ الكون ولم تعُد محاوالتو ع (ٔٔ

نظريات واجتياداتأ فااهؿ ىو ما جاس في كتاب ا تعال  عن خمؽ السماوات واارض 
استمر ستة عيام بمفيوميا وتقديرىا الخاص وعم  مراحؿ ثيثة مرحمة خمؽ المادة ااساسية 
لمسماوات واارض وفتقياأ ومرحمة دحي اارض وتقدير عقواتيا وجعؿ الرواسي فييا وتجييزىا 

 اإلنسانأ ومرحمة قضاس السماوات السبع. ليبوط 
تبين لمباحثة السبؽ القرآني لحقيقة اتهاؼ السماس بهفة الرجع فمنطوؽ اآلية القرآنية  (ٕٔ

 يشمؿ مفيومًا عوسع من كون المقهود بالرجع ىو رجع المطر فقط .
يظير من خيؿ البحث دقة التعبير القرآني بوهؼ السماس بذات الحبؾ حيث يتجمي  في  (ٖٔ
 ؾ الدقة البالغة والجامعة لكؿ هفات السماسأ وما بيا من طرا ؽ وقوى تربط بين عجزا يا. ذل
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ثبت من خيؿ البحث عيضًا بما ال يدع مجااًل لمشؾ اإلعجاز القرآني التاريخي في إخباره  (ٗٔ
يركب فييا طبقًا عن طبؽأ وىذا ما تجسد لضعيؼ سيهؿ إل  مرحمة من الزمان ب ن اإلنسان ا
 رحيت العديدة إل  الفضاس الخارجيأ وانتقاؿ اإلنسان من كوكب إل  كوكب. من خيؿ ال

عثبتت الدراسات الكونية عن القمر تابع هغير لألرض ال ينبعث منو ضوس من تمقاس  (٘ٔ
نفسو؛ انو ليس متوىجًا توىجًا ذاتيًا كالشمسأ وىو جرم بارد يعمؿ عمؿ المرآة العاكسة إذ 

قط عميو إل  اارضأ ولوال ا ثم نور القمر لكانت ليالي يعكس جزسًا من ضوس الشمس السا
 اارض معتمة عبد الدىر. 

تبين لمباحثة دقة التعبير القرآني في التفريؽ بين النور والضياسأ وقد تجمي  ىذا الفرؽ من  (ٙٔ
خيؿ استعراض العديد من اآليات التي فرؽ ا سبحانو فييا بين الضياس والنور فالضياس ىو 

ينبثؽ مباشرة من جسم مشتعؿ مضيس بذاتو وحين يسقط ىذا الضياس عم  جسم معتم الذي 
 ينعكس النور. 

يعدُّ القمر وسيمة من وسا ؿ إتمام عممية المد والجزرأ وىما قوتان من قوى اارض  (ٚٔ
لإلنسانأ تعمين عم  تفتيت هخور الشواطئأ وتكوين عنواع عديدة من  سخرىما ا 

 ن عم  تركيز العديد من الثروات المعدنية ذات الكثافة العالية في رماليا.الرسوبياتأ كما تعمي
بقاس آية إنارة النيار؛  إن من ععظم نعم ا  (ٛٔ عم  خميفتو في عرضوأ محو إنارة الميؿأ واا

انو لوال تبادؿ ظيم الميؿ مع نور النيار ما استقامت الحياة عم  اارضأ وال استطاع اإلنسان 
 منأ وال الشعور بتاريخ ااحداث. اإلحساس بالز 

إن سرعة تعاقب الميؿ والنيار اآلن تختمؼ عن سرعتيما عند نش ة اارض حيث إنو  (ٜٔ
سبحانو وهؼ تعاقب الميؿ والنيار في سياؽ الحديث عن خمؽ السماوات واارض بالحثيثأ 

 بينما لم يهؼ ىذا التعاقب بيذا المفظ في مواضع عخرى.
وانبعاجيا حيث كان عوؿ من تكميم في مس لة انبعاج اارض من  ثبت عمميًا كروية اارض (ٕٓ

قراره ليذه الحقيقة ب كثر من علؼ عام.   العمماس نيوتن وكان ذلؾ بعد نزوؿ القرآن واا
ُيؤكد التعبير القرآني بوضوح حقيقة ترتيب دحي اارض بعد بناس السماس ورفعياأ حيث  (ٕٔ

 لتناسب ىبوط اإلنسان عمييا. كانت اارض غير مدحوة عند خمقياأ ثم ُدحيت 
نما ُعرسؿ إلييا من الفضاس  (ٕٕ عهبس من الثابت عمميًا عن حديد اارض ليس منياأ واا

الكونيأ حيث عكيدت الدراسات العممية الحديثة عن إنتاج عنهر الحديد يحتاج إل  درجات حرارة 
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التعبير القرآني  عالية وىا مةأ ال يمكن عن تكون اارض وسطًا مي مًا لوجودىاأ لذلؾ جاس
 "وعنزلنا" الذي يفيد اإلنزاؿ من عمو ويبق  ىذا التفسير في إطار االجتياد البشري.

تحديث العمم عن دور الجباؿ في تخزين المياه وتكوين اانيار العذبةأ حيث عشار القرآن  (ٖٕ
ات بقاس والتي ُتعد من مقومالكريم في ربط معجز ومبير بين الجباؿ الشامخات والمياه العذبةأ 

 ة عم  سطس اارض.الخميق
ثبت من خيؿ العمم الحديث حقيقة وتدية الجباؿأ والتي عثبتيا القرآن الكريم قبؿ علؼ  (ٕٗ

وعربعما ة عام ويزيدأ وقد كان االعتقاد السا د عن الجباؿ ىي مجرد بروزات من القشرة اارضية 
 ليس ليا عهوؿ عميقة في اارض وال جذور ثابتة. 

ة خيؿ البحث الترابط الوثيؽ بين الجباؿ والسحاب من حيث نوعي الحركة الحظت الباحث (ٕ٘
اافقية والرعسيةأ فالجباؿ تتحرؾ حركة عفقية ممتطية الهفا س التكتونية لألرضأ كذلؾ السحاب 
تتحرؾ في حركة دا مة عفقية ممتطية الرياحأ وكما عن الجباؿ تتحرؾ حركة رعسية إل  ععم أ 

 ميًا إل  ععم . وكذا السحاب يتحرؾ نا
لم يتعرؼ العمم الحديث عم  تهنيفات الجباؿ وعلوانيا وهفة تجدد مواردىاأ إالي في  (ٕٙ

مرحمة تقدم العموم اارضيةأ في حين عن ىذه الحقيقة القرآنية حمميا القرآن الكريم لمناس وعنار 
شاراتو المنيرة.  ليم بيا طريؽ المعرفةأ من خيؿ آياتو الباىرةأ واا

قرآن الكريم بدقة متناىية عن ترتيب مراحؿ تكوين السحاب الركامي خطوة خطوة  تحديث ال (ٕٚ
 مشيرًا إل  التدرج الزمني بين كؿ خطوة والتي تمييا في دقة َيعجز البشر عن محاكاتيا. 

تبين من خيؿ البحث عن لمقرآن الكريم السبؽ في الحديث عن نياية النجوم بدقة را عة  (ٕٛ
  وسا ؿ الرهد الفمكيأ وما الهور التي التقطيا عمماس الفمؾ لنيايات في زمن لم تتوفر فيو عدن

 بعض النجوم في السنوات ااخيرةأ إالي هورة مهغرة جدًا لما سيحدث في نياية الكون.
إن ما عشارت إليو عموم البحار من إمكانية اشتعاؿ مياه البحار والمحيطات مع نياية  (ٜٕ

ة العممية القرآنية التي تتحدث عن تسجير البحار وذلؾ قبؿ الكون ما ىو إال مطابقة لتمؾ الحقيق
علؼ وعربعما ة عام ويزيدأ في حين عن العمماس قد توهموا ليذه الحقيقة في زمن تطور العموم 

 وعجيزة الرهد والمتابعة.
ؿ القرآن الكريم سبقو لمعموم البشرية في إثبات حقيقة زواؿ السموات واارض  مقابؿ  (ٖٓ سجي

س عن تفهيؿ ىذه ااحداث عو الجزم بياأ حيث يبق  عمر الساعةأ وما سيحهؿ عجز العمما
 بيا في عممو وحده سبحانو.
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وعخيرًاأ تعتبر الباحثة عن عي حقيقة عممية قرآنية تتحدث عن بداية الكون عو نيايتو ىي  (ٖٔ
ذلؾ حقيقة مسميم بيا دون شؾ عو نقاش؛ انيا من لدن حكيم خبيرأ وعن اجتيادات العمماس في 

 قد تحتمؿ الهواب والخط أ وىو جيد بشري قابؿ لمَقبوؿ والرد.
 التوصوات:ثانوًا: 

السػطور بتقػوى ا  احثة إال عن توهي نفسيا وقارئ ىذهفي ختام ىذا البحث ال يسع الب
تبػػاع الػػنيج القرآنػػي فػػي النظػػر والتفكػػر بآيػػات كتػػاب ا تعػػال أ الػػذي يضػػمن عػػدم عػػزي وجػػؿأ وا

 ة ما لم يشيده اإلنسان من البداياتأ وكذا الحاؿ في نياية ىذا الكون.الشطط في معرف
ن الحكيم والتدبر فػي كما وتوهي الباحثة بضرورة إعادة النظر في طريقة التعامؿ مع آيات القرآ

 ن فيو من عهوؿ العموم ما ُيؤىؿ عمة اإلسيم العظيم لسيادة العالم.معانيوأ إذ إ
ضػػرورة َسػػْبر عغػػوار آيػػات كتػػاب ا المقػػروس؛ ليسػػتدالؿ بيػػا عمػػ  ووهػػية الباحثػػة لطمبػػة العمػػم ب

كتابػػػو المنظػػػػورأ الػػػػذي يشػػػيد بوحدانيػػػػة الخػػػػالؽ وعظػػػيم قدرتػػػػوأ مػػػػع ضػػػرورة االلتػػػػزام بالضػػػػوابط 
تبػاع المػنيج الوسػطي الػذي عراده  ااهيمة لمتعامؿ مع اآليات؛ لضمان عدم اإلفػراط عو التفػريط واا

ابػػو العزيػػز فػػي الفيػػم والتػػدبر ثػػم اإلتبػػاع الػػذي ُيوهػػؿ إلػػ  تحقيػػؽ ا تعػػال  فػػي التعامػػؿ مػػع كت
 الغايةأ عال وىي  خيفة اارض عم  مراده سبحانو.

 واهلل ولي التوفيق،،
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 فيرس اَليات القرآنية
 رقم الصفحة رقم اَلية اَلية م.

 سورة البقرة

ٔ.   َمَثُمُيْم َكَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َنارًا َفَممَّا َأَضاءْت َما َحْوَلُو َذَىَب الّمُو
  ِبُنورِِىْم َوَتَرَكُيْم ِفي ُظُمَماٍت الَّ ُيْبِصُرونَ 

ٔٚ ٜٛ 

ٕ.   ِفرَاشًا َوالسََّماء ِبَناء َوَأنَزَل ِمَن السََّماء َماء  الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض
  َفَأْخَرَج ِبِو ِمَن الثََّمرَاِت ِرْزقًا لَُّكْم َفاَل َتْجَعُموْا ِلّمِو َأنَدادًا َوَأنُتْم َتْعَمُمونَ 

ٕٕ ٕٕٔ ،ٔٙٔ 

ٖ.  
  َْذ َقاَل َربَُّك ِلْمَماَلِئَكِة ِإنّْي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِميف ًة َقاُلوْا َأَتْجَعُل ِفيَيا َواِ 

َمن ُيْفِسُد ِفيَيا َوَيْسِفُك الدَّْماء َوَنْحُن ُنَسبُّْح ِبَحْمِدَك َوُنَقدُّْس َلَك َقاَل ِإنّْي 
  َأْعَمُم َما اَل َتْعَمُمونَ 

ٖٓ ٕٔٚ،ٖٔٚ ،
ٔٚٛ 

ٗ.    َفَقاَل َأنِبُئوِني َوَعمََّم آَدَم اأَلْسَماء ُكمََّيا ُثمَّ َعَرَضُيْم َعَمى اْلَماَلِئَكِة
  ِبَأْسَماء َىُؤالء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقينَ 

ٖٔ ٔٚٛ 

٘.    َِإالَّ ِإْبِميَس َأَبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِرين  ٖٗ ٜٔٚ 

ٙ.    َوُقْمَنا َيا آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َوُكاَل ِمْنَيا َرَغدًا َحْيُث ِشْئُتَما
   ْقَرَبا َىِذِه الشََّجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن اْلظَّاِلِمينَ َواَل تَ 

ٖ٘ ٔٛٓ 

ٚ.  
  َفَأَزلَُّيَما الشَّْيَطاُن َعْنَيا َفَأْخَرَجُيَما ِممَّا َكاَنا ِفيِو َوُقْمَنا اْىِبُطوْا َبْعُضُكْم

َمقَّى آَدُم ِمن ِلَبْعٍض َعُدوّّ َوَلُكْم ِفي اأَلْرِض ُمْسَتَقرّّ َوَمتَاٌع ِإَلى ِحيٍن * َفتَ 
   رَّبِّْو َكِمَماٍت َفتَاَب َعَمْيِو ِإنَُّو ُىَو التَّوَّاُب الرَِّحيمُ 

ٖٙ-ٖٚ ٔٛٓ 

ٛ.    ... َِر َبْيَن السََّماء َواأَلْرِض َلَياٍت لَّْقْوٍم َيْعِقُمون  ٘ٗٔ ٗٙٔ َوالسََّحاِب اْلُمَسخّْ

ٜ.  

  ِاَلِف المَّْيِل َوالنََّياِر َواْلُفْمِك الَِّتي ِإنَّ ِفي َخْمِق السََّماَواِت َواأَلْرِض َواْخت
َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما َينَفُع النَّاَس َوَما َأنَزَل الّمُو ِمَن السََّماء ِمن مَّاء 
َياِح  َفَأْحَيا ِبِو األْرَض َبْعَد َمْوِتَيا َوَبثَّ ِفيَيا ِمن ُكلّْ َدآبٍَّة َوَتْصِريِف الرّْ

ِر َبْيَن السََّماء َواأَلْرِض َلَياٍت لَّْقْوٍم َيْعِقُمونَ َوالسََّحاِب اْلُمسَ     خّْ

ٔٙٗ ٔ٘٘-ٜٔ٘ 

ٔٓ.    َْلْم َيَتَسنَّو  ٕٜ٘ ٔٚٙ 

ٔٔ.  

 ْذ َقاَل ِإْبرَاِىيُم َربّْ َأِرِني َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتى َقاَل َأَوَلْم ُتْؤِمن َقاَل َبَمى َواِ 
ْذ َأْرَبَعًة مَّْن الطَّْيِر َفُصْرُىنَّ ِإَلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َوَلِكن لَّْيْطَمِئنَّ َقْمِبي َقاَل َفخُ 

ْنُينَّ ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُينَّ َيْأِتيَنَك َسْعًيا َواْعَمْم َأنَّ الّمَو َعِزيٌز  َعَمى ُكلّْ َجَبٍل مّْ
  َحِكيمٌ 

ٕٙٓ ٕٔٔ 

 آل عمرانسورة 
ٕٔ.   ... ِإنَّ الدّْيَن ِعنَد الّمِو اإِلْساَلُم   ٜٔ ٔٛ٘ 
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ٖٔ.    ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعنَد الّمِو َكَمَثِل آَدَم َخَمَقُو ِمن ُترَاٍب ِثمَّ َقاَل َلُو ُكن
 َفَيُكونُ 

ٜ٘ ٔٚٗ 

ٔٗ.     ِْإنََّما ٱْسَتَزلَُّيُم ٱلشَّْيَطاُن ِبَبْعِض َما َكَسُبوا  ٔ٘٘ ٕٔٛ 
 ٖٕ ٚٛٔ  ﴿... َلُتَبيُّْننَُّو ِلمنَّاِس َواَل َتْكُتُموَنُو ...﴾  .٘ٔ

 النساءسورة 

ٔٙ.  
  َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَمَقُكم مّْن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَق ِمْنَيا

َزْوَجَيا َوَبثَّ ِمْنُيَما ِرَجااًل َكِثيرًا َوِنَساء َواتَُّقوْا الّمَو الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِو 
   ْيُكْم َرِقيباً َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الّمَو َكاَن َعمَ 

ٔ ٔ ،ٜٔٚ 

﴿ َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر الّمِو َلَوَجُدوْا ِفيِو اْخِتاَلفاً   .ٚٔ
 َكِثيرًا ﴾ 

ٕٛ ٕٗ 

ٔٛ.  
 َل َعَمى َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا آِمُنوْا ِبالّمِو َوَرُسوِلِو َواْلِكتَاِب الَِّذي َنزَّ
وِلِو َواْلِكتَاِب الَِّذَي َأنَزَل ِمن َقْبُل َوَمن َيْكُفْر ِبالّمِو َوَماَلِئَكِتِو َوُكتُِبِو َرسُ 

  َوُرُسِمِو َواْلَيْوِم اَلِخِر َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل َبِعيًدا

ٖٔٙ ٕٔٗ 

 المائدةسورة 
ٜٔ.    ُوَن ... َفاتَُّقوْا الّمَو َيا ُأْوِلي اأَلْلَباِب َلَعمَُّكْم ُتْفِمح  ٔٓٓ ٔٗٗ 

 األنعامسورة 

﴿ َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي اأَلْرِض َواَل َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِو ِإالَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكم مَّا   .ٕٓ
  َفرَّْطَنا ِفي الِكتَاِب ِمن َشْيٍء ُثمَّ ِإَلى َربِّْيْم ُيْحَشُروَن﴾

ٖٛ ٖٔ 

ٕٔ.  
  َْرَض ِباْلَحقّْ َوَيْوَم َيُقوُل ُكن َفَيُكوُن َوُىَو الَِّذي َخَمَق السََّماَواِت َواأل

َوِر َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّياَدِة َوُىَو  َقْوُلُو اْلَحقُّ َوَلُو اْلُمْمُك َيْوَم ُينَفُخ ِفي الصُّ
  اْلَحِكيُم اْلَخِبيرُ 

ٖٚ ٕٖٓ 

ٕٕ.   َاِت اْلَبرّْ َواْلَبْحِر َقْد َوُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم ِلَتْيَتُدوْا ِبَيا ِفي ُظُمم
ْمَنا اَلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَمُمونَ     َفصَّ

ٜٚ ٔٓٚ 

ٕٖ.  

  وُىَو الَِّذَي َأنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِو َنَباَت ُكلّْ َشْيٍء َفَأْخَرْجَنا
ن َطْمِعَيا ِقْنَواٌن َداِنَيٌة ِمْنُو َخِضرًا نُّْخِرُج ِمْنُو َحّبًا مَُّترَاِكبًا َوِمَن النَّْخِل مِ 

ْيُتوَن َوالرُّمَّاَن ُمْشَتِبيًا َوَغْيَر ُمَتَشاِبٍو انُظُروْا ِإِلى  َوَجنَّاٍت مّْْن َأْعَناٍب َوالزَّ
  َثَمرِِه ِإَذا َأْثَمَر َوَيْنِعِو ِإنَّ ِفي َذِلُكْم َلَياٍت لَّْقْوٍم ُيْؤِمُنوَن 

ٜٜ ٔٙٙ 

 األعرافسورة 
ٕٗ.    َُكن ألْسُجَد ِلَبَشٍر َخَمْقَتُو ِمن َصْمَصٰـٍَل مّْْن َحَمٍإ مَّْسُنونٍ َلْم أ  ٕٔ ٜٔٚ 
ٕ٘.    َٕٓفَوْسَوَس َلُيَما الشَّْيَطاُن ِلُيْبِدَي َلُيَما َما ُووِرَي َعْنُيَما ِمن َسْوَءاِتِيَما ٕٔٛ 
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َمَمَكْيِن َأْو َتُكوَنا ِمَن َوَقاَل َما َنَياُكَما َربُُّكَما َعْن َىـِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َأن َتُكوَنا 
  اْلَخاِلِديَن 

ٕٙ.  
﴿ِإنَّ َربَُّكُم الّمُو الَِّذي َخَمَق السََّماَواِت َواأَلْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى 
 َعَمى اْلَعْرِش ُيْغِشي المَّْيَل النََّياَر َيْطُمُبُو َحِثيثًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجومَ 

رَاٍت ِبَأْمرِِه َأاَل َلُو اْلَخْمُق َواأَلْمُر َتَباَرَك الّمُو َربُّ اْلَعاَلِميَن﴾   ُمَسخَّ

٘ٗ ٘ٛ،ٙ٘،ٙٙ 
،ٖٔٓ،ٔٗ٘ 

ٕٚ.  
  َياَح ُبْشرًا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِو َحتَّى ِإَذا َأَقمَّْت َسَحاًبا َوُىَو الَِّذي ُيْرِسُل الرّْ

ٍت َفَأنَزْلَنا ِبِو اْلَماء َفَأْخَرْجَنا ِبِو ِمن ُكلّْ الثََّمرَاِت َكَذِلَك ِثَقااًل ُسْقَناُه ِلَبَمٍد مَّيّْ 
   ُنْخِرُج اْلمْوَتى َلَعمَُّكْم َتَذكَُّرونَ 

٘ٚ ٕٔٗ ،ٕٔٙ 

ٕٛ.  

 َيْسأَُلوَنَك َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَىا ُقْل ِإنََّما ِعْمُمَيا ِعنَد َربّْي اَل ُيَجمّْيَيا
ِإالَّ ُىَو َثُقَمْت ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض اَل تَْأِتيُكْم ِإالَّ َبْغَتًة َيْسأَُلوَنَك  ِلَوْقِتَيا

َكَأنََّك َحِفيّّ َعْنَيا ُقْل ِإنََّما ِعْمُمَيا ِعنَد الّمِو َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَمُموَن 
  

ٔٛٚ ٕٖٓ 

 يونسسورة 

ٕٜ.  
 َْس ِضَياء َواْلَقَمَر ُنورًا َوَقدََّرُه َمَناِزَل ِلَتْعَمُموْا َعَدَد ُىَو الَِّذي َجَعَل الشَّم

ُل اَلَياِت ِلَقْوٍم  السِّْنيَن َواْلِحَساَب َما َخَمَق الّمُو َذِلَك ِإالَّ ِباْلَحقّْ ُيَفصّْ
   َيْعَمُمونَ 

٘ ٛٛ ،ٜٓ ،ٜٖ 

 ىودسورة 
 ٜٗ ٚ ﴾ َوَكاَن َعْرُشُو َعَمى اْلَماِء ﴿  .ٖٓ
َلْيِو ُأِنيُب﴾ ﴿...وَ   .ٖٔ  ٖٙ ٛٛ َما َتْوِفيِقي ِإالَّ ِبالمَِّو َعَمْيِو َتَوكَّْمُت َواِ 

 الرعدسورة 

ٖٕ.  
 المَُّو الَِّذي َرَفَع السََّماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَيا ُثمَّ اْسَتَوىَٰ َعَمى اْلَعْرِش

َر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلّّ َيْجِري أِلََجٍل ُمَسمِّى  ُل اَْلَياِت َوَسخَّ ُيَدبُّْر اأْلَْمَر ُيَفصّْ
   َلَعمَُّكْم ِبِمَقاِء َربُّْكْم ُتوِقُنونَ 

ٕ ٛٓ ،ٜٚ 

ٖٖ.  
 َوُىَو الَِّذي َمدَّ اأَلْرَض َوَجَعَل ِفيَيا َرَواِسَي َوَأْنَيارًا َوِمن ُكلّْ الثََّمرَاِت

ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلَياٍت لَّْقْوٍم َجَعَل ِفيَيا َزْوَجْيِن اْثَنْيِن ُيْغِشي المَّْيَل النََّياَر 
  َيَتَفكَُّروَن 

ٖ ٖٔٓ 

ٖٗ.   ُتسَقى بماء واحد وُنفّضل بعَضيا عمى بعٍض في األكل  ٗ ٔٙٚ 

ٖ٘.  
  َوُىَو الَِّذي َمدَّ اأَلْرَض َوَجَعَل ِفيَيا َرَواِسَي َوَأْنَيارًا َوِمن ُكلّْ الثََّمرَاِت

ْغِشي المَّْيَل النََّياَر ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلَياٍت لَّْقْوٍم َجَعَل ِفيَيا َزْوَجْيِن اْثَنْيِن يُ 
  َيَتَفكَُّروَن 

ٖٔ ٔٙٗ 
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 إبراىيمسورة 

ٖٙ.  
 الّمُو الَِّذي َخَمَق السََّماَواِت َواأَلْرَض َوَأنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرَج ِبِو

َر َلُكُم اْلفُ  َر ِمَن الثََّمرَاِت ِرْزقًا لَُّكْم َوَسخَّ ْمَك ِلَتْجِرَي ِفي اْلَبْحِر ِبَأْمرِِه َوَسخَّ
   َلُكُم اأَلْنَيارَ 

ٖٕ ٔ٘ٛ 

ٖٚ.   ََر َلُكُم المَّْيَل َوالنََّيار ر َلُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدآِئَبيَن َوَسخَّ  ٜٗ ٖٖ  َوَسخَّ

ٖٛ.   ّمِو اْلَواِحِد اْلَقيَّارِ َيْوَم ُتَبدَُّل اأَلْرُض َغْيَر اأَلْرِض َوالسََّماَواُت َوَبَرُزوْا ل 
  

ٗٛ ٜٔٚ ،ٕٓٙ ،
ٕٖٔ ،ٕٔ٘ 

 الحجرسورة 

ٖٜ.    ََياَح َلَواِقَح َفَأنَزْلَنا ِمَن ٱلسََّميِء َماًء َفَأْسَقْيَناُكُموُه َوَمي َأْنُتْم و َأْرَسْمَنا ٱلرّْ
   َلُو ِبَخاِزِنينَ 

ٕٕ ٔٗٙ 

ٗٓ.   َْذ َقال  ٙٚٔ ٕٛ  َربَُّك ِلْمَماَلِئَكِة ِإنّْي َخاِلٌق َبَشرًا مّْن َصْمَصاٍل مّْْن َحَمٍإ مسنون َواِ 
ٗٔ.    َوَلَقْد َخَمْقَنا اإِلنَساَن ِمن َصْمَصاٍل مّْْن َحَمٍإ مَّْسُنوٍن  ٕٙ ٔٚٙ 

ٕٗ.  
 ُِإالَّ ِإْبِميَس َأَبىَٰ َأن َيُكوَن َمَع  *  ونَ َفَسَجَد ٱْلَماۤلِئَكُة ُكمُُّيْم َأْجَمع

ِإْبِميُس َما َلَك َأالَّ َتُكوَن َمَع ٱلسَّاِجِدينَ   *  ٱلسَّاِجِدينَ  ْم َقاَل لَ   *  َقاَل يَٰ
  َأُكن أَلْسُجَد ِلَبَشٍر َخَمْقَتُو ِمن َصْمَصاٍل مّْْن َحَمٍإ مَّْسُنونٍ 

ٖٓ-ٖٖ ٜٔٚ 

 النحلسورة 
ٖٗ.     ِت ْيُتوَن َوٱلنَِّخيَل َوٱأَلْعَنٰـََب َوِمن ُكلّْ ٱلثََّمرََٰ ْرَع َوٱلزَّ  ٖٙٔ ٔٔ  ُينِبُت َلُكْم ِبِو ٱلزَّ

ٗٗ.    ََر َلُكُم المَّْيَل َواْلنَّي رَاٌت ِبَأْمرِِه ِإنَّ َوَسخَّ اَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َواْلنُُّجوُم ُمَسخَّ
  ِفي َذِلَك ََلَياٍت لَّْقْوٍم َيْعِقُمونَ 

ٕٔ ٔٓٙ ،ٜٗ 

ٗ٘.  
رَاٌت ِبَأْمرِِه  َر َلُكُم المَّْيَل َوالنََّياَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر * َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ ﴿ َوَسخَّ

ِلَك ََليَ  اٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُموَن، َوَما َذرََأ َلُكْم ِفي اأْلَْرِض ُمْخَتِمًفا أَْلَواُنُو ِإنَّ ِفي ذََٰ
ِلَك ََلَيًة ِلَقْوٍم َيذَّكَُّروَن﴾  * ِإنَّ ِفي ذََٰ

ٖٔ،ٕٔ ٕٖ 

ٗٙ.   ،َوأَْلَقى ِفي اأَلْرِض َرَواِسَي َأن َتِميَد ِبُكْم َوَأْنَيارًا َوُسُباًل لََّعمَُّكْم َتْيَتُدوَن
   َماٍت َوِبالنَّْجِم ُىْم َيْيَتُدونَ َوَعال

ٔ٘ ٖٖٔ 

ٗٚ.    ََوَعالَماٍت َوِبٱلنَّْجِم ُىْم َيْيَتُدون  ٔٙ ٜٖ ،ٔٓٙ 
ٗٛ.    ِإنََّما َقْوُلَنا ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْدَناُه َأن نَُّقوَل َلُو ُكن َفَيُكوُن  ٗٓ ٕٜٔ 
 ٖٓ ٖٗ ﴾َأْىَل الذّْْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال َتْعَمُمونَ  َفاْسأَلوا ﴿ ...  .ٜٗ

٘ٓ.   َوَما َأنَزْلَنا َعَمْيَك اْلِكتَاَب ِإالَّ ِلُتَبيَّْن َلُيُم الَِّذي اْخَتَمُفوْا ِفيِو َوُىًدى َوَرْحَمًة
 لَّْقْوٍم ُيْؤِمُنونَ 

ٙٗ ٔٛ٘ 

٘ٔ.    َُٔٛكم مَّْن اْلِجَباِل َأْكَناًنا َوَجَعَل َوالّمُو َجَعَل َلُكم مّْمَّا َخَمَق ِظاَلاًل َوَجَعَل ل ٖٕٔ 
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َلُكْم َسرَاِبيَل َتِقيُكُم اْلَحرَّ َوَسرَاِبيَل َتِقيُكم َبْأَسُكْم َكَذِلَك ُيِتمُّ ِنْعَمَتُو َعَمْيُكْم 
 َلَعمَُّكْم ُتْسِمُمونَ 

ٕ٘.  
ْم َوِجْئَنا ِبَك َشِييدًا ﴿ َوَيْوَم َنْبَعُث ِفي ُكلّْ ُأمٍَّة َشِييدًا َعَمْيِيم مّْْن َأنُفِسيِ 

َعَمى َىـُؤالء َوَنزَّْلَنا َعَمْيَك اْلِكتَاَب ِتْبَيانًا لُّْكلّْ َشْيٍء َوُىًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى 
 ِلْمُمْسِمِميَن ﴾

ٜٛ ٖٕ ،ٔٛ٘ 

 اإلسراءسورة 

ٖ٘.  
 َْمَنا آَيَة النََّياِر َوَجَعْمَنا المَّْيَل َوالنََّياَر آَيَتْيِن َفَمَحْوَنا آَيَة المَّْيِل َوَجع

بُّْكْم َوِلَتْعَمُموْا َعَدَد السِّْنيَن َواْلِحَساَب َوُكلَّ  ُمْبِصَرًة ِلَتْبَتُغوْا َفْضاًل مّْن رَّ
ْمَناُه َتْفِصيالً   َشْيٍء َفصَّ

ٕٔ ٔٓٓ 

ُلوَن َوآ ﴿  .ٗ٘ َتْيَنا َثُموَد َوَما َمَنَعَنا َأْن ُنْرِسَل ِباَْلَياِت ِإالَّ َأْن َكذََّب ِبَيا اأْلَوَّ
 النَّاَقَة ُمْبِصَرًة َفَظَمُموا ِبَيا َوَما ُنْرِسُل ِباَْلَياِت ِإالَّ َتْخِويًفا﴾

ٜ٘ ٕ٘ 

٘٘.     ََّأَرَءْيَتَك َىٰـََذا ٱلَِّذى َكرَّْمَت َعَمى   ٕٙ ٜٔٚ 
 ٕٕٓ، ٖ٘ ٘ٛ  ﴿... َوَما ُأوِتيُتم مّْن اْلِعْمِم ِإالَّ َقِمياًل﴾  .ٙ٘

َمَعِت اإِلنُس َواْلِجنُّ َعَمى َأن َيْأُتوْا ِبِمْثِل َىَذا اْلُقْرآِن اَل ُقل لَِّئِن اْجتَ ﴿   .ٚ٘
 ﴾ َيْأُتوَن ِبِمْثِمِو َوَلْو َكاَن َبْعُضُيْم ِلَبْعٍض َظِييرًا

ٛٛ ٔ ،ٔٛ ،ٜٔٓ 

َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسىَٰ ِتْسَع آَياٍت َبيَّْناٍت  َفاْسَأْل َبِني ِإْسرَاِئيَل ِإْذ َجاَءُىْم  ﴿  .ٛ٘
  َفَقاَل َلُو ِفْرَعْوُن ِإنّْي أَلَُظنَُّك َيا ُموَسىَٰ َمْسُحورًا ﴾

ٔٓٔ ٕ٘ 

 سورة الكيف

ٜ٘.   َما َأْشَيدتُُّيْم َخْمَق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواَل َخْمَق َأنُفِسِيْم َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ
 اْلُمِضمّْيَن َعُضًدا

٘ٔ ٔٚٓ 

 سورة طو
 ٕٕٔ ٖ٘  ْرَض َمْيدًا َوَسَمَك َلُكْم ِفيَيا ُسُبالً ٱلَِّذي َجَعَل َلُكُم ٱألَ   .ٓٙ

ٙٔ.  
 َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلِجَباِل َفُقْل َينِسُفَيا َربّْي َنْسًفا * َفَيَذُرَىا َقاعًا َصْفَصفًا

   * الَّ َتَرىَٰ ِفيَيا ِعَوجًا َوال َأْمتاً 
ٔٓ٘ 
ٔٓٙ 
ٔٓٚ 

ٕٓٔ ٕٔٓ 

ٕٙ.     َعَمْيِو َوَىَدىَٰ ُثمَّ ٱْجَتَباُه َربُُّو َفتَاَب  ٕٕٔ ٕٔٛ 
 سورة األنبياء

َلْو َكاَن ِفيِيَما آِلَيٌة ِإالَّ المَُّو َلَفَسَدتَا َفُسْبَحاَن المَِّو َربّْ اْلَعْرِش َعمَّا  ﴿  .ٖٙ
 َيِصُفوَن ﴾ 

ٕٕ ٜٜ 

 ٖٗ ْٖٓقَناُىَما ﴿ َأَوَلْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َكاَنتَا َرْتقًا َفَفتَ   .ٗٙ



175 

 ٗٗ  َوَجَعْمَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيّٓ َأَفاَل ُيْؤِمُنوَن ﴾
ٜٗ 
٘ٚ 

 ٙٗ 
ٔٗ٘ 
ٕٔٙ 

ٙ٘.   َوَجَعْمَنا ِفي اأْلَْرِض َرَواِسَي َأن َتِميَد ِبِيْم َوَجَعْمَنا ِفيَيا ِفَجاًجا ُسُباًل
  َلَعمَُّيْم َيْيَتُدونَ 

ٖٔ ٖٕٔ 

ٙٙ.   ِتي َفاَل َتْسَتْعِجُموِن ... َسُأِريُكْم آَيا ٖٚ ٔ٘ٚ 

ٙٚ.    َُل َخْمٍق نُِّعيُده َيْوَم َنْطِوي السََّماء َكَطيّْ السِّْجلّْ ِلْمُكُتِب َكَما َبَدْأَنا َأوَّ
  َوْعدًا َعَمْيَنا ِإنَّا ُكنَّا َفاِعِمينَ 

ٔٓٗ ٜٔٚ 
ٕٕٓ 

ٙٛ.    ََوَما َأْرَسْمَناَك ِإالَّ َرْحَمًة لّْْمَعاَلِمين   ٔٓٚ ٔٛ٘ 
 الحجسورة 

ٜٙ.    َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم ِإنَّ َزْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم ٔ ٕٕٓ 

ٚٓ.    َوَتَرى اأْلَْرَض َىاِمَدًة َفِإَذا َأنَزْلَنا َعَمْيَيا اْلَماء اْىَتزَّْت َوَرَبْت َوَأنَبَتْت ...
   ِمن ُكلّْ َزْوٍج َبِييجٍ 

٘ ٔٙٛ 

نَّ َيْومًا ِعْنَد َربَّْك َكأَْلِف َسَنٍة ِممَّا َتُعدُّوَن﴾وَ  ﴿  .ٔٚ  ٜ٘ ٚٗ اِ 
ٙٔ 

ٕٚ.  
َر َلُكم مَّا ِفي اأْلَْرِض َواْلُفْمَك َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَأْمرِِه  أََلْم َتَر َأنَّ المََّو َسخَّ

َو ِبالنَّاِس َلَرُؤوٌف َوُيْمِسُك السََّماء َأن َتَقَع َعَمى اأْلَْرِض ِإالَّ ِبِإْذِنِو ِإنَّ المَّ 
  رَِّحيمٌ 

ٙ٘ ٚٛ 
ٕٛ 

 سورة المؤمنون
ٖٚ.    َفَأْسَكنَّاُه ِفي ٱأَلْرِض  ٔٛ ٜٔ٘ 

ٚٗ.  
  نَّا َعَمىَٰ َذَىاٍب ِبِو ُو ِفي ٱأَلْرِض َواِ  وَأنَزْلَنا ِمَن ٱلسََّميِء َميًء ِبَقَدٍر َفَأْسَكنََّٰ

َفَأنَشْأَنا َلُكْم ِبِو َجنَّاٍت مّْن نَِّخيٍل َوَأْعَناٍب لَُّكْم ِفيَيا َفَواِكُو   *  َلقََِٰدُرونَ 
  َكِثيَرٌة َوِمْنَيا تَْأُكُمون 

ٔٛ 
ٜٔ 

ٖٔٙ 

ٚ٘.   ُثمَّ َأْرَسْمَنا ُرُسَمَنا َتْترَا  ...  ٗٗ ٔٛٗ 
 ٕٗ ٓٛ  ُيِميُت َوَلُو اْخِتاَلُف المَّْيِل َوالنََّياِر َأَفاَل َتْعِقُموَن ﴾﴿ َوُىَو الَِّذي ُيْحِيي وَ   .ٙٚ

 النورسورة 
ٚٚ.   ٖٗأََلْم َتَر َأنَّ المََّو ُيْزِجي َسَحاًبا ُثمَّ ُيَؤلُّْف َبْيَنُو ُثمَّ َيْجَعُمُو ُرَكاًما َفَتَرى ٜٔٗ 
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ُل ِمَن السََّماء  ِمن ِجَباٍل ِفيَيا ِمن َبَرٍد اْلَوْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخاَلِلِو َوُيَنزّْ
َفُيِصيُب ِبِو َمن َيَشاء َوَيْصِرُفُو َعن مَّن َيَشاء َيَكاُد َسَنا َبْرِقِو َيْذَىُب 

 ِباأْلَْبَصاِر 
 الفرقانسورة 

ٚٛ.   ُقْل َأنَزَلُو الَِّذي َيْعَمُم السّْرَّ ِفي السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإنَُّو َكاَن َغُفورًا
  يًمارَّحِ 

ٙ ٕٔٔ 

ٜٚ.    ًَل ٱْلَمَمـِئَكُة َتنِزيال  ٜٜٔ ٜٛٔ ٕ٘  َوَيْوَم َتَشقَُّق ٱلسََّميُء ِبٱْلَغَمٰـَِم َوُنزّْ
ٛٓ.   ًَتَباَرَك الَِّذي َجَعَل ِفي السََّماء ُبُروجًا َوَجَعَل ِفيَيا ِسرَاجًا َوَقَمرًا مُِّنيرا  ٙٔ ٜٓ 

 سورة النمل

ٛٔ.   َارًا َوَجَعَل ِخاَلَلَيا َأْنَيارًا َوَجَعَل َلَيا َرَواِسَي َوَجَعَل َأمَّن َجَعَل اأْلَْرَض َقر
  َبْيَن اْلَبْحَرْيِن َحاِجزًا أَِإَلٌو مََّع المَِّو َبْل َأْكَثُرُىْم اَل َيْعَمُمونَ 

ٙٔ ٕٖٔ 

ٕٛ.   ِالَِّذي  َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَيا َجاِمَدًة َوِىَي َتُمرُّ َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع المَّو
 َأْتَقَن ُكلَّ َشْيٍء ِإنَُّو َخِبيٌر ِبَما َتْفَعُمونَ 

ٛٛ ٖٔٛ 

ٖٛ.  

 ِت َوَمن ِفي ٱأَلْرِض ِإالَّ َمن وََٰ وِر َفَفِزَع َمن ِفي ٱلسَّمََٰ َوَيْوَم ُينَفُخ ِفي ٱلصُّ
َوَتَرى ٱْلِجَباَل َتْحَسُبَيا َجاِمَدًة َوِىَي َتُمرُّ  * َشيَء ٱلمَُّو َوُكلّّ َأَتْوُه َداِخِرينَ 

 * َمرَّ ٱلسََّحاِب ُصْنَع ٱلمَِّو ٱلَِّذۤي َأْتَقَن ُكلَّ َشْيٍء ِإنَُّو َخِبيٌر ِبَما َتْفَعُمونَ 
ْنَيا َوُىْم مّْن َفَزٍع َيْوَمِئٍذ آِمُنونَ  َمن َجيَء ِبٱْلَحَسَنِة َفَموُ  َوَمن  * َخْيٌر مّْ

 َجيَء ِبٱلسَّيَّْئِة َفُكبَّْت ُوُجوُىُيْم ِفي ٱلنَّاِر َىْل ُتْجَزْوَن ِإالَّ َما ُكنُتْم َتْعَمُمونَ 
 

ٛٛ 
ٜٓ 

ٔٗٓ 

 سورة العنكبوت
 ٓٚٔ، ٕٗ ٕٓ  اأْلَْرِض َفانُظُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَخْمَق﴾﴿ ُقْل ِسيُروا ِفي   .ٗٛ

ٛ٘.  
ْرتَاَب  ﴿ َوَما ُكنَت َتْتُمو ِمن َقْبِمِو ِمن ِكتَاٍب َواَل َتُخطُُّو ِبَيِميِنَك ِإذًا الَّ
اْلُمْبِطُموَن، َبْل ُىَو آَياٌت َبيَّْناٌت ِفي ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْمَم َوَما َيْجَحُد 

  اِتَنا ِإالَّ الظَّاِلُموَن ﴾ِبييَ 

 ٜٕ ٜٗأ ٛٗ

 سورة الروم

ٛٙ.  
 َياَح َفُتِثيُر َسَحاًبا َفَيْبُسُطُو ِفي السََّماء َكْيَف َيَشاء المَُّو الَِّذي ُيْرِسُل الرّْ

َوَيْجَعُمُو ِكَسًفا َفَتَرى اْلَوْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخاَلِلِو َفِإَذا َأَصاَب ِبِو َمن َيَشاء 
  اِدِه ِإَذا ُىْم َيْسَتْبِشُرونَ ِمْن ِعبَ 

ٗٛ ٔٗٛ 

 سورة لقمان
 ٓٛ ٓٔ﴿َخَمَق السََّماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَيا َوأَْلَقىَٰ ِفي اأْلَْرِض َرَواِسَي َأْن َتِميَد   .ٚٛ
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ْن ُكلّْ ِبُكْم َوَبثَّ ِفيَيا ِمْن ُكلّْ َدابٍَّة َوَأْنَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْنَبْتَنا ِفيَيا مِ 
  ﴾َزْوٍج َكِريمٍ 

ٛٛ.    َىَذا َخْمُق المَِّو َفَأُروِني َماَذا َخَمَق الَِّذيَن ِمن ُدوِنِو َبِل الظَّاِلُموَن ِفي
  َضاَلٍل مُِّبينٍ 

ٔٔ ٔٚٔ 

ٜٛ.  
 ﴿ َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم َواْخَشْوا َيْوًما الَّ َيْجِزي َواِلٌد َعن َوَلِدِه َوالَ 
َمْوُلوٌد ُىَو َجاٍز َعن َواِلِدِه َشْيًئا ِإنَّ َوْعَد المَِّو َحقّّ َفاَل َتُغرَّنَُّكُم اْلَحَياُة 

 الدُّْنَيا َواَل َيُغرَّنَُّكم ِبالمَِّو اْلَغُروُر ﴾ 

ٖٖ ٕٕٔ 

 السجدةسورة 

ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَدارُهُ  ُيَدبُّْر اأْلَْمَر ِمَن السََّماِء ِإَلى اأْلَْرِض ُثمَّ َيْعُرُج ِإَلْيوِ ﴿  .ٜٓ
  ﴾أَْلَف َسَنٍة ِممَّا َتُعدُّونَ 

٘ ٜ٘ ،ٕٙ 

ٜٔ.    نَساِن ِمن ِطيٍن  ٓٚٔ ٚ الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَمَقُو َوَبَدَأ َخْمَق اإلِْ
 األحزابسورة 

ٜٕ.    َِوَخاَتَم النَِّبيّْيَن  مَّا َكاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد مّْن رَّْجاِلُكْم َوَلِكن رَُّسوَل المَّو
   َوَكاَن المَُّو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِميًما

ٗٓ ٔٛ٘ 

ٜٖ.    ََّيْسأَُلَك النَّاُس َعِن السَّاَعِة ُقْل ِإنََّما ِعْمُمَيا ِعنَد المَِّو َوَما ُيْدِريَك َلَعل
   السَّاَعَة َتُكوُن َقِريًبا

ٖٙ ٕٖٓ 

ٜٗ.  سََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِل َفَأَبْيَن َأن َيْحِمْمَنَيا ِإنَّا َعَرْضَنا اأْلََماَنَة َعَمى ال
نَساُن ِإنَُّو َكاَن َظُموًما َجُيوالً    َوَأْشَفْقَن ِمْنَيا َوَحَمَمَيا اإلِْ

ٕٚ ٖٔٔ 

 سورة فاطر

ٜ٘.    ٍَياَح َفتُِثيُر َسَحابًا َفُسْقَناُه ِإَلى َبَمٍد مَّيّْت َفَأْحَيْيَنا  َوالمَُّو الَِّذي َأْرَسَل الرّْ
 ِبِو اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَيا َكَذِلَك النُُّشوُر 

ٜ ٖٜٔ 

ٜٙ.   أََلْم َتَر َأنَّ المََّو َأنَزَل ِمَن السََّماء َماء َفَأْخَرْجَنا ِبِو َثَمرَاٍت مُّْخَتِمًفا أَْلَواُنَيا
 رَاِبيُب ُسودٌ َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر مُّْخَتِمٌف أَْلَواُنَيا َوغَ 

ٕٚ ٕٔٗ 

ٜٚ.   ِإنَّ المََّو ُيْمِسُك السََّماَواِت َواأْلَْرَض َأن َتُزواَل َوَلِئن زَاَلتَا ِإْن َأْمَسَكُيَما
  ِمْن َأَحٍد مّْن َبْعِدِه ِإنَُّو َكاَن َحِميمًا َغُفوراً 

ٗٔ ٚٚ 

ٜٛ.    ٍَما َتَرَك َعَمىَٰ َظْيرَِىا ِمن َدآبَّة   ٗ٘ ٕٔٓ 
 سورة يس

ٜٜ.   َِوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقرّٓ لََّيا َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِميم   ٖٛ ٜٚ 
ٔٓٓ.   َِواْلَقَمَر َقدَّْرَناُه َمَناِزَل َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديم  ٖٜ ٜٓ 
ٔٓٔ.  ٓٗلنََّياِر َوُكلّّ ِفي اَل الشَّْمُس َينَبِغي َلَيا َأن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل المَّْيُل َساِبُق ا ٜٗ ،ٜٚ 
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  َفَمٍك َيْسَبُحونَ 
ٕٔٓ.    ُِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُو ُكْن َفَيُكون  ٕٛ ٕٖٓ 

 الصافاتسورة 
ٖٔٓ.    ٍَوِحْفظًا مّْن ُكلّْ َشْيَطاٍن مَّاِرد   ٚ ٔٓٚ 
ٔٓٗ.    َِّزبٍ َفاْسَتْفِتِيْم َأُىْم َأَشدُّ َخْمقًا َأم م  ٙٚٔ ٔٔ   ْن َخَمْقَنا ِإنَّا َخَمْقَناُىم مّْن ِطيٍن الَّ

 سورة ص
ٔٓ٘.  ْنُو َخَمْقَتِني ِمن نَّاٍر َوَخَمْقَتُو ِمن  ٜٚٔ ٙٚ ِطينٍ  َأَنْا َخْيٌر مّْ

 الزمرسورة 
ٔٓٙ.   ٍج  ٕٙٔ ٙ  َأنَزَل َلُكْم ّمَن ٱألْنَعٰـَِم َثَمٰـَِنَيَة َأْزوَٰ

ٔٓٚ.    َوِر َفص ِعَق َمن ِفي السََّماَواِت َوَمن ِفي اأْلَْرِض ِإالَّ َمن َوُنِفَخ ِفي الصُّ
   َشاء المَُّو ُثمَّ ُنِفَخ ِفيِو ُأْخَرى َفِإَذا ُىم ِقَياٌم َينُظُرونَ 

ٙٛ ٜٔٚ 

 غافرسورة 
ٔٓٛ.   ًٱلمَُّو ٱلَِّذي َجَعـَل َلُكـُم ٱأَلْرَض َقـرَارًا َوٱلسََّميَء ِبَنيء  ٙٗ ٕٖٔ 

 فصمتسورة 
 ٓٙ ٜ ﴾ ِإنَُّكْم َلَتْكُفُروَن ِبٱلَِّذي َخَمَق ٱأَلْرَض ِفي َيْوَمْينِ ُقْل أَ  ﴿  .ٜٓٔ

﴿ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماء َوِىَي ُدَخاٌن َفَقاَل َلَيا َوِلْْلَْرِض ِاْئِتَيا َطْوعًا َأْو   .ٓٔٔ
 َكْرىًا َقاَلتَا َأَتْيَنا َطاِئِعيَن ﴾

ٔٔ ٖٗ ،٘ٗ 

ٔٔٔ.  

ِبالَِّذي َخَمَق اأْلَْرَض ِفي َيْوَمْيِن َوَتْجَعُموَن َلُو َأنَدادًا  ﴿ ُقْل َأِئنَُّكْم َلَتْكُفُرونَ 
َذِلَك َربُّ اْلَعاَلِميَن* َوَجَعَل ِفيَيا َرَواِسَي ِمن َفْوِقَيا َوَباَرَك ِفيَيا َوَقدََّر 

السََّماء ِفيَيا َأْقَواَتَيا ِفي َأْرَبَعِة َأيَّاٍم َسَواء لّْمسَّاِئِميَن* ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى 
َوِىَي ُدَخاٌن َفَقاَل َلَيا َوِلْْلَْرِض ِاْئِتَيا َطْوعًا َأْو َكْرىًا َقاَلتَا َأَتْيَنا َطاِئِعيَن* 
َفَقَضاُىنَّ َسْبَع َسَماَواٍت ِفي َيْوَمْيِن َوَأْوَحى ِفي ُكلّْ َسَماء َأْمَرَىا َوَزيَّنَّا 

  َك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِميِم﴾السََّماء الدُّْنَيا ِبَمَصاِبيَح َوِحْفظًا َذلِ 

ٜ-ٕٔ ٙٓ 

 ٓٙ ٕٔ ﴾  َفَقَضاُىنَّ َسْبَع َسَماَواٍت ِفي َيْوَمْينِ  ﴿  .ٕٔٔ

ٖٔٔ.   َسُنِريِيْم آَياِتَنا ِفي اَْلَفاِق َوِفي َأنُفِسِيْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُيْم َأنَُّو اْلَحقُّ َأَوَلْم
  َشِييدٌ  َيْكِف ِبَربَّْك َأنَُّو َعَمى ُكلّْ َشْيءٍ 

ٖ٘ ٜٚ 

 سورة الزخرف
ٔٔٗ.  َر َلَنا َىٰـََذا  ٜ٘ ٖٔ  ُمْقِرِنينَ  َلوُ  ُكنَّا َوَماُسْبَحٰـََن ٱلَِّذى َسخَّ

 الجاثيةسورة 
ٔٔ٘.    ْنُو ِإنَّ ِفي َذِلَك َر َلُكم مَّا ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا مّْ  ٜٙٔ َٖٔوَسخَّ
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  ََلَياٍت لََّقْوٍم َيَتَفكَُّرونَ 
 سورة محمد

 ٕ٘ٔ، ٖٕ ٖٕ  ﴿َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَمى ُقُموٍب َأْقَفاُلَيا ﴾  .ٙٔٔ
 سورة ق

ٔٔٚ.  َفَمْم َينُظُروا ِإَلى السََّماء َفْوَقُيْم َكْيَف َبَنْيَناَىا َوَزيَّنَّاَىا َوَما َلَيا ِمن أ
  ُفُروجٍ 

ٙ ٚٚ 

ٔٔٛ.    َأَْلَقْيَنا ِفيَيا َرَواِسَي َوَأنَبْتَنا ِفيَيا ِمن ُكلّْ َزْوٍج َبِييجٍ واأْلَْرَض َمَدْدَناَىا و 
 

ٚ ٔٙٗ 

ٜٔٔ.    ٌَيْوَم َتَشقَُّق ٱأَلْرُض َعْنُيْم ِسرَاعًا َذِلَك َحْشٌر َعَمْيَنا َيِسير   ٗٗ ٕٔٙ 
 سورة الذاريات

نَّا َلُموِسُعوَن ﴾﴿ َوالسََّماء َبَنْيَناَىا بِ   .ٕٓٔ ، ٓ٘، ٚٗ، ٖٗ ٚٗ َأْيٍد َواِ 
ٕ٘، 

ٕٔٔ.   ََواأْلَْرَض َفَرْشَناَىا َفِنْعَم اْلَماِىُدون  ٗٛ ٕٕٔ 
ٕٕٔ.    ََوِمن ُكلّْ َشْيٍء َخَمْقَنا َزْوَجْيِن َلَعمَُّكْم َتَذكَُّرون   ٜٗ ٕٕٓ 
ٕٖٔ.    ِنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدون  ٕٚٔ ٙ٘   َوَما َخَمْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ

 سورة الطور
ٕٔٗ.   َِواْلَبْحِر اْلَمْسُجور  ٙ ٕٔٚ 
ٕٔ٘.    ًَيْوَم َتُموُر ٱلسََّميُء َمْورًا َوَتِسيُر ٱْلِجَباُل َسْيرا ٜ - ٔٓ  

 النجمسورة 
ٕٔٙ.  َوَما َينِطُق َعِن اْلَيَوى* ِإْن ُىَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى* َعمََّمُو َشِديُد اْلُقَوى  ٖ-٘ ٚٗ 

 القمرسورة 
 ٖٕ ٚٔ َلَقْد َيسَّْرَنا اْلُقْرآَن ِلمذّْْكِر َفَيْل ِمْن ُمدَِّكٍر﴾و ﴿  .ٕٚٔ

 الرحمنسورة 
ٕٔٛ.   الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِبُحْسَباٍن  ٘ ٜ٘ 
ٕٜٔ.   ََوالسََّماء َرَفَعَيا َوَوَضَع اْلِميزَان  ٚ ٜٙ 

ٖٔٓ.  

  َفِبَأيّْ آاۤلِء َربُّْكَما  *   َكالدَّْىانِ َفِإَذا انَشقَِّت السََّماء َفَكاَنْت َوْرَدًة
َفِبَأيّْ آاۤلِء   *  َفَيْوَمِئٍذ الَّ ُيْسَأُل َعن َذنِبِو ِإنٌس َواَل َجينّّ   *  ُتَكذَّْبانِ 

 *  ُيْعَرُف ٱْلُمْجِرُموَن ِبِسيَماُىْم َفُيْؤَخُذ ِبٱلنََّواِصي َوٱأَلْقَدام *َربُّْكَما ُتَكذَّْبانِ 
 *  ُم ٱلَِّتي ُيَكذُّْب ِبَيا ٱْلُمْجِرُمونَ َىٰـَِذِه َجَينَّ   * َفِبَأيّْ آاۤلِء َربُّْكَما ُتَكذَّْبانِ  
ِلَمْن وَ  *  َفِبَأيّْ آاۤلِء َربُّْكَما ُتَكذَّْبانِ   *  َيُطوُفوَن َبْيَنَيا َوَبْيَن َحِميٍم آنٍ  

ٖٚ-ٗٙ ٜٜٔ 
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   َخاَف َمَقاَم َربِّْو َجنَّتَانِ 
 سورة الواقعة

ٖٔٔ.   ًِت ٱأَلْرُض َرّجا  ٕ٘ٔ، ٜٕٓ ٘-ٗ   َوُبسَِّت ٱْلِجَباُل َبّساً   *ِإَذا ُرجَّ
ٖٕٔ.    ُاْلَخاِلُقونَ  َأَفرََأْيُتم مَّا ُتْمُنوَن * أََأنُتْم َتْخُمُقوَنُو َأْم َنْحن   ٘ٛ-ٜ٘ ٔٚٔ 
ٖٖٔ.    َلْو َنَشاء َجَعْمَناُه ُأَجاًجا َفَمْواَل َتْشُكُروَن ٚٓ ٔ٘ٙ 

 الحديدسورة 

ٖٔٗ.  
 َلَقْد َأْرَسْمَنا ُرُسَمَنا ِباْلَبيَّْناِت َوَأنَزْلَنا َمَعُيُم اْلِكتَاَب َواْلِميزَاَن ِلَيُقوَم النَّاُس

َد ِفيِو َبْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع ِلمنَّاِس َوِلَيْعَمَم المَُّو َمن ِباْلِقْسِط َوَأنَزْلَنا اْلَحِدي
  َينُصُرُه َوُرُسَمُو ِباْلَغْيِب ِإنَّ المََّو َقِويّّ َعِزيزٌ 

ٕ٘ ٕٔٙ 

 الممكسورة 

ٖٔ٘.   ِن ِمْن  ۖ  الَِّذي َخَمَق َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباًقا َما َتَرىَٰ ِفي َخْمِق الرَّْحمََٰ
  اْرِجِع اْلَبَصَر َىْل َتَرىَٰ ِمْن ُفُطورٍ فَ  ۖ  َتَفاُوٍت 

ٖ ٖٛ 

ٖٔٙ.    َِوَجَعْمَناَىا ُرُجومًا لّْمشََّياِطين  ٘ ٔٓٚ 
ٖٔٚ.    ُقْل َأرََأْيُتْم ِإْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْورًا َفَمن َيْأِتيُكم ِبَماء مَِّعيٍن  ٖٓ ٔ٘ٙ 

 سورة الحاقة
ٖٔٛ.     َّتَا َدكًَّة َواِحَدةً َوُحِمَمِت اأْلَْرُض َواْلِجَباُل َفُدك   ٔٗ ٕٓٛ ،ٕٔ٘ 

ٖٜٔ.  
  َوانَشقَِّت السََّماء َفِيَي َيْوَمِئٍذ َواِىَيٌة * َواْلَمَمُك َعَمى َأْرَجاِئَيا َوَيْحِمُل

 َعْرَش َربَّْك َفْوَقُيْم َيْوَمِئٍذ َثَماِنَيٌة * َيْوَمِئٍذ ُتْعَرُضوَن اَل َتْخَفى ِمنُكْم َخاِفَيةٌ 
  

 ٜٜٔ ،ٕٔٗ 

 ورة المعارجس
ٔٗٓ.   َِيْوَم َتُكوُن ٱلسََّميُء َكٱْلُمْيل ٛ ٕٓٓ 
ٔٗٔ.    َِيْوَم َتُكوُن ٱلسََّميُء َكٱْلُمْيِل َوَتُكوُن ٱْلِجَباُل َكٱْلِعْين  ٛ-ٜ ٕٕٔ 

 نوحسورة 
ٕٔٗ.  أََلْم َتَرْوا َكْيَف َخَمَق المَُّو َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباًقا  ٔ٘ ٖٛ 

ٖٔٗ.    ََمَق المَُّو َسْبَع َسمَواٍت ِطباقًا َوَجَعَل الَقَمَر ِفيِينَّ ُنوراً أَلْم َتَرْوا َكْيَف خ
   َوَجَعل الشَّْمَس ِسرَاجاً 

ٔٙ ٛٛ 

ٔٗٗ.   ًَوٱلمَُّو َجَعَل َلُكُم ٱأَلْرَض ِبَساطًا * لَّْتْسُمُكوْا ِمْنَيا ُسُباًل ِفَجاجا   ٜٔ،ٕٓ ٕٕٔ 
 المزملسورة 

ٔٗ٘.    ِْجَباُل َوَكاَنِت اْلِجَباُل َكِثيبًا مَِّييالً َيْوَم َتْرُجُف اأْلَْرُض َوال    ٔٗ ٕٓٛ ،ٕٔ٘ ،
ٕٔٔ 
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 القيامةسورة 

ٔٗٙ.    ُِمَع ٱلشَّْمُس َوٱْلَقَمرُ َوجُ   *  َوَخَسَف ٱْلَقَمرُ  *َفِإَذا َبِرَق ٱْلَبَصر  *  
   َيُقوُل ٱإِلنَساُن َيْوَمِئٍذ َأْيَن ٱْلَمَفرُّ 

ٚ-ٔٓ ٜٔٛ 

ٔٗٚ.    َُوُجِمَع الشَّْمُس َواْلَقَمر ٜ ٜٔٗ 
 سورة المرسالت

ٔٗٛ.    َْفِإَذا النُُّجوُم ُطِمَست   ٛ ٜٔٔ ،ٜٔٗ 
ٜٔٗ.    َذا السََّماء  ٜٜٔ ٜ   ُفِرَجتْ َواِ 
ٔ٘ٓ.   َْذا اْلِجَباُل ُنِسَفت  ٕٔٔ ٓٔ  َواِ 
ٔ٘ٔ.  َوَجَعْمَنا ِفيَيا َرَواِسَي َشاِمَخاٍت َوَأْسَقْيَناُكم مَّاء ُفرَاتًا  ٕٚ ٖٔ٘ 

 سورة النبأ

ٕٔ٘.  أََلْم َنْجَعِل اأْلَْرَض ِمَياًدا  ٚ ٕٕٔ ،ٖٔٙ ،
ٖٔٛ 

ٖٔ٘.   ًَوَجَعْمَنا ِسرَاجًا َوىَّاجا  ٖٔ ٜٓ 
ٔ٘ٗ.    ِإنَّ َيْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقاتًا  ٔٚ ٜٔٙ 

ٔ٘٘.    ًوِر َفتَْأُتوَن َأْفَواجاً   * ِإنَّ َيْوَم ٱْلَفْصِل َكاَن ِميَقاتا   َيْوَم ُينَفُخ ِفي ٱلصُّ
   * َوُسيَّْرِت اْلِجَباُل َفَكاَنْت َسرَاباً   َوُفِتَحِت ٱلسََّميُء َفَكاَنْت َأْبَواباً   *

ٕٓ ٕٕٔ 

 سورة النازعات

ٔ٘ٙ.    أََأنُتْم َأَشدُّ َخْمًقا َأِم السََّماء َبَناَىا....َواأْلَْرَض َبْعَد َذِلَك َدَحاَىا، َأْخَرَج
  ِمْنَيا َماءَىا َوَمْرَعاَىا

ٕٚ،ٖٓ،
ٖٔ 

ٔٔٗ 

ٔ٘ٚ.  َواأْلَْرَض َبْعَد َذِلَك َدَحاَىا، َأْخَرَج ِمْنَيا َماءَىا َوَمْرَعاَىا  ٖٔ،ٖٓ ٔٔٗ 

﴿ َيْسأَُلوَنَك َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَىا، ِفيَم َأْنَت ِمْن ِذْكرَاَىا، ِإَلىَٰ َربَّْك   .ٛ٘ٔ
 ﴾  ُمْنَتَياَىا

ٕٗ-ٗٗ ٖ٘ 

 عبسسورة 

ٜٔ٘.   َا ٱْلَميَء َصّبًا ُثمَّ َشَقْقَنا ٱأَلْرَض َشّقًا َفَأنَبْتَنا ِفيَيا َحّبًا َوِعَنباً َأنَّا َصَبْبن
ْنَعاِمُكمْ     َوَقْضبًا َوَزْيُتونًا َوَنْخاًل َوَحَدآِئَق ُغْمبًا َوَفاِكَيًة َوَأّبًا مَّتَاعًا لَُّكْم َوأَل

ٕ٘- 
ٖٕ 

ٕٔٙ 

 سورة التكوير
ٔٙٓ.    َْرت  ٜٗٔ، ٜٛٔ ٔ   ِإَذا الشَّْمُس ُكوّْ

ٔٙٔ.    َذا النُُّجوُم انَكَدَرْت ، ٜٗٔ، ٜٔٔ ٕ  َواِ 
ٜٔ٘ 

ٕٔٙ.   ََذا اْلِجَباُل ُسيَّْرتْ و  ٕٔٔ ٖ  اِ 
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ٖٔٙ.    َْرت َذا اْلِبَحاُر ُسجّْ  ٕٚٔ ٙ   َواِ 
 سورة االنفطار

ٔٙٗ.     َْذا اْلَكَواِكُب انَتَثَرت  ٜٗٔ، ٜٔٔ ٕ   َواِ 
ٔٙ٘.    َْرت َذا اْلِبَحاُر ُفجّْ  ٕٚٔ ٖ   َواِ 

 سورة االنشقاق
ٔٙٙ.  إذا السماء انشقت ٔ ٜٜٔ 
ٔٙٚ.    َْذا اأْلَْرُض ُمدَّْت * َوأَْلَقْت َما ِفيَيا َوَتَخمَّت  ٕ٘ٔ، ٕٚٓ ٗ -ٖ   َواِ 

َفاَل ُأْقِسُم ِبالشََّفِق، َوالمَّْيِل َوَما َوَسَق، َواْلَقَمِر ِإَذا اتََّسَق، َلَتْرَكُبنَّ َطَبقًا   .ٛٙٔ
  َعن َطَبقٍ 

ٔٙ-ٜٔ ٛ٘ 

ٜٔٙ.   ََذا ُقِرَئ َعَمْيِيُم اْلُقْرآُن اَل َيْسُجُدونَ ف  ٙٛ ٕٔ،ٕٓ َما َلُيْم اَل ُيْؤِمُنوَن، َواِ 
 سورة الطارق

ٔٚٓ.    َُوٱلسََّماء َوٱلطَّاِرِق * َوَما َأْدرَاَك َما ٱلطَّاِرُق * ٱلنَّْجُم ٱلثَّاِقب   ٔ-ٖ ٔٓٚ ،ٔٓٛ 
ٔٚٔ.   َِوالسَّماِء َذاِت الرَّْجع ٔٔ ٚٔ 
ٕٔٚ.    ْْدِع َواأْلَر  ٖٗٔ ٕٔ  ِض َذاِت الصَّ

 الفجرسورة 
ٖٔٚ.   َكالَّ ِإَذا ُدكَِّت اأْلَْرُض َدكِّا َدكِّا   ٕٔ ٕٓٛ 

 سورة الشمس
ٔٚٗ.   َاأْلَْرِض َوَما َطَحاَىاو ٙ ٔٔٙ 

 سورة الزلزلة
 ٕ٘ٔ، ٕٚٓ ٕ -ٔ  ِإَذا ُزْلِزَلِت اأْلَْرُض ِزْلزَاَلَيا * َوَأْخَرَجِت اأْلَْرُض َأْثَقاَلَيا  ﴿  .٘ٚٔ
 ٖٕٔ ٛ ﴿ َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيرًا َيَرُه*َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرِّا َيَرُه ﴾   .ٙٚٔ
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 فيرس المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.

اإلمام فخر الػدين الػرازي عبػو عبػد ا محمػد بػن عمػر بػن حسػين القرشػي  التفسير الكبير: (ٔ
 .ٕطيرانأ ط-دار الكتب العممية الطبرستانيأ

 -عبػػػػد الػػػػرحمن السػػػػيوطيأ دار التػػػػراث ن: الحػػػػافظ جػػػػيؿ الػػػػدينإلتقػػػػان فػػػػي عمػػػػوم القػػػػرآا (ٕ
 القاىرة.

عبو عبد ا محمد بن عحمد اانهػاري القرطبػيأ دار الفكرأبيػروت :الجامع احكام القرآن (ٖ
 م(ٖٕٓٓ-ػىٕٗٗٔلبنان) –

أدار المعرفػػػػػػةأ بيػػػػػػروت لبنػػػػػػانأ طبعػػػػػػة اارض فػػػػػػي القػػػػػػرآن الكػػػػػػريم: د. زغمػػػػػػوؿ النجػػػػػػار (ٗ
 م(.ٕٚٓٓ-هٕٛٗٔخاهة)

 م(.ٜ٘ٛٔ-ه٘ٓٗٔ)ٔط القاىرةأ–دار السيم  اساس في التفسير: سعيد حويأا (٘
عسػػس ومبػػادئ البحػػث العممػػي فػػي دراسػػة اإلعجػػاز العممػػي لمقػػرآن الكػػريم: ع.د.عبػػد الحػػي  (ٙ

 .القاىرة -حمودة ااعهرأ دار البشير
محمػػػػد اامػػػػين بػػػػن محمػػػػد المختػػػػار الجكنػػػػي :فػػػػي إيضػػػػاح القػػػػرآن بػػػػالقرآن عضػػػػواس البيػػػػان (ٚ

-يأ الر اسػػػة العامػػػة الدارة البحػػػوث العمميػػػة واإلفتػػػاس والػػػدعوة واإلرشػػػادأ الريػػػاضالشػػػنقيط
  (.مٖٜٛٔ-هٖٓٗٔالسعودية)

دمشػػػػػؽأ –أ دار القمػػػػػم اإلعجػػػػػاز اإلليػػػػػي فػػػػػي خمػػػػػؽ اإلنسػػػػػان: د. محمػػػػػد نبيػػػػػؿ النشػػػػػواتي (ٛ
 م(.ٕٚٓٓ-هٕٛٗٔ)ٔط

 غزة. -اإلعجاز العممي في القرآن الكريمأ د.عبد السيم الموحأ مطبعة آفاؽ (ٜ
 اإلعجاز العممي في عموم ااحياس: عحمد المرسي حسين جوىر (ٓٔ
 إعجاز القرآن الكريم: د.فضؿ حسن عباس (ٔٔ
 إعجػػاز القػػرآن الكػػريم فػػي وهػػؼ عنػػواع الريػػاح والسػػحاب والمطػػر: ىي ػػة اإلعجػػاز العممػػي (ٕٔ

 ىػ(.ٕٔٗٔ)ٕأ طمكة المكرمة -في القرآن والسنة
خيػر  :رب والمسػتعربين والمستشػرقينقاموس تراجم اشير الرجاؿ والنساس من العػ ااعيم (ٖٔ

 م(.ٜٓٛٔ)٘أ دار العمم لممييينأ طالزركميالدين 
 القاىرة. -د.منهور حسب النبيأ دار المعارؼ اآليات الكونية في ضوس العمم الحديث: (ٗٔ
 دار جميؿ.آيات معجزات من القرآن الكريم وعالم النبات: د.نظمي خميؿ عبو العطاأ  (٘ٔ
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 .ٙفي القرآن الكريم: ع.د.زغموؿ النجارأ كتاب اإلعجاز المدلوؿ العممي لمجباؿ بحث (ٙٔ
عبػػي الميػػث نهػػر محمػػد بػػن عحمػػد بػػنأ إبػػراىيم بحػػر العمػػوم: تفسػػير السػػمرقندي المسػػم   (ٚٔ

 م(.ٖٜٜٔ-ىػٖٔٗٔ)ٔلبنانأ ط-أ بيروتالسمرقنديأ دار الكتب العممية
طيأ دار محمد بن يوسؼ الشػيير بػ بي حيػان ااندلسػي الغرنػا:في التفسير البحر المحيط (ٛٔ

 م(.ٕٜٜٔ-هٖٔٗٔلبنان)–الفكرأ بيروت 
 البدس واإلنسان كيؼ كان؟: حامد عوض ا  (ٜٔ
 م(.ٕٙٓٓ-ىػٕٚٗٔ)ٔأ طلبنان -وتر بي أبناس الكون: د.ىشام طالبأ دار المعرفة  (ٕٓ
محمػػد بػػن محمػػد بػػن محمػػد بػػن عبػػد الػػرزاؽ الحسػػيني : فػػي شػػرح القػػاموستػػاج العػػروس  (ٕٔ

 م(.ٜٓٚٔ -ىػ ٜٖٛٔدار اليداية ) أالزبيديأ عبو الفيضأ الممقب بمرتض 
سػػماحة ااسػػتاذ اإلمػػام الشػػيخ محمػػد الطػػاىر ابػػن عاشػػورأ دار سػػحنون التحريػػر والتنوير: (ٕٕ

 تونس.-لمنشر والتوزيع

القاضػي محمػد بػن محمػد إرشاد العقؿ السميم إل  مزايا الكتػاب الكػريم: تفسير عبي السعود  (ٖٕ
 .م(ٕٔٓٓ-هٕٔٗٔ)ٔانأ طلبن-أ بيروتدار الفكربن مهطف  العماوي الحنفيأ 

 م(.ٖٕٓٓ-ىػٕٗٗٔ) ٔتفسير اإلمام مجاىد بن جبر: مكتبة الفيحأ ط (ٕٗ
اإلمػام القاضػي ناهػر الػدين عبػي عنوار التنزيؿ وعسػرار الت ويػؿ: تفسير البيضاوي المسم   (ٕ٘

عبػػد ا بػػن عبػػي القاسػػم عمػػر بػػن محمػػد بػػن عبػػي الحسػػن عمػػي البيضػػاوي الشػػيرازي  سػػعيد
 م(.ٜٜٙٔ-ىػٙٔٗٔلبنانأ )–بيروت  الشافعيأ دار الفكرأ

عػػيس الػػدين عمػػي بػػن محمػػد بػػن :تفسػػير الخػػازن المسػػم  لبػػاب الت ويػػؿ فػػي معػػاني التنزيػػؿ (ٕٙ
-هٖ٘ٚٔ)ٕإبػػػػراىيم البغػػػػدادي الشػػػػيير بالخػػػػازنأ مطبعػػػػة مهػػػػطف  البػػػػابي الحمبػػػػيأ ط

 م(.ٜ٘٘ٔ
 عربيةأ دار إحياس الكتب الالقاسميمحمد جماؿ الدين محاسن الت ويؿ: تفسير القاسمي  (ٕٚ

 القاىرة.–أ دار غريب تفسير القرآن العظيم: د. عبد ا شحاتو (ٕٛ

 -بػػن كثيػػرأ دار القػػرآن الكػػريم بيػػروتاإلمػػام الحػػافظ عبػػي الفػػداس ا تفسػػير القػػرآن العظػػيم: (ٜٕ
 م(.ٜٜٛٔ-ىػٜٔٗٔ)ٔلبنانأ دار ابن حزمأ ط

عبػد ا كات اإلمام الجميؿ عبو البر  مدارؾ التنزيؿ وحقا ؽ الت ويؿ:تفسير النسفي المسم   (ٖٓ
 م( ٜٜٙٔ-هٙٔٗٔ)ٔط لبنان-دار النفا سأ بيرت بن عحمد بن محمود النسفيأ 
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-ىػػٕٕٗٔ)ٔلبنػان ط –التفسير الوسيط: د. وىبػة الزحيمػيأ دار الفكػر المعاهػر بيػروت  (ٖٔ
 ..  (مٕٔٓٓ

-هٙٔٗٔ)ٙمطبعػػة المػػدنيأ ط ٔأالتفسػػير والمفسػػرون:الدكتور محمػػد حسػػين الػػذىبيأج (ٕٖ
 م(  ٜٜ٘ٔ

محمد بن جرير بن يزيد بػن كثيػر بػن غالػب عبػو اإلمام عن ت ويؿ آي القرآن: جامع البيان (ٖٖ
 م(.ٕٔٓٓ-هٕٔٗٔ)ٔلبنانأ ط -أ دار الفكرأ بيروتجعفر الطبري

 .ع.د. محمد هالس النواوي:حياة النجوم بين العمم والقرآن الكريم  (ٖٗ
-ىػػٕٛٗٔأ دار المعرفةأ طبعة خاهػة)خمؽ اإلنسان في القرآن الكريم: د. زغموؿ النجار (ٖ٘

 م(.ٕٚٓٓ
-ىػػػػٛٔٗٔ)ٔخمػػؽ الكػػػون بػػػين العمػػم واإليمػػػان: د. محمػػػد باسػػؿ الطػػػا يأ دار النفػػػا س ط (ٖٙ

 م(.ٜٜٛٔ

اإلمػام عبػد الػرحمن جػيؿ الػدين السػيوطيأ دار الفكػر :الدر المنثور فػي التفسػير بالمػ ثور (ٖٚ
 م(ٖٜٜٔ-هٗٔٗٔ)

نفػي الخمػوتي اإلمام الشػيخ إسػماعيؿ حقّػي بػن مهػطف  الح :في تفسير القرآن روح البيان (ٖٛ
 م(.ٖٕٓٓ-هٕٗٗٔ)ٔط أالبروسويأ دار الكتب العممية

العيمػة عبػػي الفضػؿ شػػياب الػػدين :روح المعػاني فػػي تفسػير القػػرآن العظػيم والسػػبع المثػػاني (ٜٖ
 لبنان. -السيد محمود االوسي البغداديأ دار الفكر أ بيروت

الكػػريم والسػػنة خالػػد العبيػػديأ سمسػػمة ومضػػات إعجازيػػة مػػن القػػرآن م.الريػػاح والسػػحب: د. (ٓٗ
 م( ٕ٘ٓٓ-هٕٙٗٔ)ٔط ألبنان –بيروت أ دار الكتب العممية الكتاب الخامسأ النبويةأ

 .(مٕٚٓٓ-ىػٕٛٗٔ) السماس في القرآن الكريم: د. زغموؿ النجارأ دار المعرفة (ٔٗ

-اإلمػػػام الحػػػافظ محمػػػد بػػػن عيسػػػ  بػػػن سػػػْوَرة الترمػػػذيأ مكتبػػػة المعػػػارؼ:سػػػنن الترمػػػذي (ٕٗ
 م(.ٕٛٓٓ-هٜٕٗٔ)ٕالرياضأ ط

أ مؤسسػػػة شػػػمس الػػػدين محمػػػد بػػػن عحمػػػد بػػػن عثمػػػان الػػػذىبي اإلمػػػامسػػػير ععػػػيم النبيس: (ٖٗ
 م(ٜٙٛٔ-ػىٙٓٗٔ)ٖالرسالةأ ط

اإلمام شػيخ الحفػاظ البخػاري محمػد بػن إسػماعيؿ بػن إبػراىيم ابػن المغيػرة :هحيس البخاري (ٗٗ
 م(.ٖٕٓٓ-ىػٕٖٗٔالمنهورة ) -َبرِدْزيوأ مكتبة اإليمانبن 
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مسػػػػمم بػػػػن حجػػػػاج القشػػػػيري النيسػػػػابوريأ دار الكتػػػػب  الحسػػػػين واإلمػػػػام عبػػػػ:هػػػػحيس مسػػػػمم (٘ٗ
 (.ٕٛٓٓ)٘لبنان(أ ط-العممية)بيروت

فػػػتس البيػػػان فػػػي مقاهػػػد القػػػرآن: هػػػديؽ بػػػن حسػػػن بػػػن عمػػػي الحسػػػين الِقنػػػوجي البخػػػاريأ  (ٙٗ
 م(.ٜٜٛٔ-هٓٔٗٔالمكتبة العهرية)

ي فػػتس العمػػيم فػػي تفسػػير القػػرآن الكػػريم وبيػػان عوجػػو اإلعجػػاز العممػػي فيػػو: ع.د. عحمػػد شػػوق (ٚٗ
  (.ٕٙٓٓ) القاىرة –طباعة والنشر والتوزيع إبراىيمأ دار غريب لم

فػػتس القػػدير الجػػامع بػػين فنػػي الروايػػة والدرايػػة مػػن عمػػم التفسػػير:محمد بػػن عمػػي بػػن محمػػد  (ٛٗ
 م(.ٕٜٜٔ-هٖٔٗٔ)ٔأ دار الخيرأ طالشوكاني

-ه٘ٔٗٔالمكتػػػب المهػػػري الحػػػديث )أ عبػػػد الحميػػػد كشػػػؾالشػػػيخ فػػػي رحػػػاب التفسػػػير:  (ٜٗ
 م(.ٜٜ٘ٔ

 م(.ٖٕٓٓ-ىػٕٖٗٔ) ٕٖأ طظيؿ القرآن: سيد قطبأ دار الشروؽ في (ٓ٘
محمػػد بػػن يعقػػوب بػػن محمػػد بػػن إبػػراىيم بػػن عمػػرأ عبػػو طػػاىرأ محمػػد القػػاموس المحػػيط:  (ٔ٘

  (مٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔ )ٔطأ مؤسسة الرسالة أالدين الشيرازيأ الفيروز عبادي

نيضػػة النجػػارأ  قضػػية اإلعجػػاز العممػػي لمقػػرآن الكػػريم وضػػوابط التعامػػؿ معيػػا: د.زغمػػوؿ (ٕ٘
 .(مٕٛٓٓ )ٖط القاىرةأ-مهر

عبي القاسم جار ا محمػود :الكشاؼ في حقا ؽ التنزيؿ وعيون ااقاويؿ في وجوه الت ويؿ  (ٖ٘
 بن عمر الزمخشري الخوارزميأ دار الفكر.

-ىػػٜٕٗٔ)ٔلبنػانأ ط-بياس الدين اليمانيأ دار النفػا س بيػروت الكون في القرآن الكريم: (ٗ٘
  .م(ٕٛٓٓ

 )ٔفكػػر اإلنسػػان قػػديمًا وحػػديثًا: د. عحمػػد مػػدحت إسػػيمأ دار الفكػػر العربػػيأ طالكػػون فػػي  (٘٘
  (.مٕٔٓٓىػإٕٔٗٔ

-الكػػػون واإلعجػػػاز العممػػػي لمقػػػرآن الكػػػريم: د. منهػػػور حسػػػب النبػػػيأ دار الفكػػػر العربػػػي (ٙ٘
 .م(ٕٙٓٓ-ىػٕٚٗٔالقاىرة )

 ( ٜٕٓٓ) ٚطأ دار الشروؽكيؼ نتعامؿ مع القرآن العظيم: د. يوسؼ القرضاويأ  (ٚ٘
محمػػد بػػن مكػػرم بػػن عمػػيأ عبػػو الفضػػؿأ جمػػاؿ الػػدين ابػػن اإلمػػام العيمػػة ان العػػرب: لسػػ (ٛ٘

 .ٔأ طأ دار المعارؼمنظور اانهاري الرويفعي اإلفريقي
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الشػيخ عبػو عمػي الفضػؿ بػن الحسػن الطبرسػيأ دار الفكػر مجمع البيان في تفسير القرآن:  (ٜ٘
 م(.ٜٜٗٔ-هٗٔٗٔأ )لبنان–بيروت 

مأ مركػػػز ٕٔٔٓ/ٗأ ؿ بػػػالقرآن الكػػػريم:د. عحمػػػد المػػػزينمحاضػػػرة تػػػ ميت فػػػي آيػػػات الجبػػػا (ٓٙ
 فمسطين -اإلعجاز العممي لمبحوث والدراسات اإلسيمية

محاضػػػرة بعنػػػوان: الفتػػػؽ والرتػػػؽ فػػػي القػػػرآن الكػػػريمأ  د. عحمػػػد المػػػزينأ مركػػػز اإلعجػػػاز  (ٔٙ
 .ٕٔٔٓ/ٖفمسطينأ  –العممي لمبحوث والدراسات 

محمد عبػد الحػؽ بػن غالػب  ومام القاضي عبالكتاب العزيز: اإلالمحرر الوجيز في تفسير  (ٕٙ
 م(.ٜٜٔٔ-ىػٜٔٔٔتحقيؽ المجمس العممي بتارودانت )بن عطية ااندلسيأ 

كتػػاب غيػر دوري يهػػدر عػػن المجمػع العممػػي لبحػػوث القػرآن والسػػنة بجميوريػػة " المشػكاة  (ٖٙ
 .ٔع.د.كارم السيد غنيمأ بحر العموم لمطباعة والنشرأ ط :"مهر العربية

ة بػػػين العمػػػم والقرآن:موسػػػوعة مػػػا فرطنػػػا فػػػي الكتػػػاب مػػػن شػػػيسأ إشػػػراؼ المعػػػارؼ الكونيػػػ (ٗٙ
السػػػعوديةأ دار -مركػػػز عبػػػاد الػػػرحمن لبيػػػان عمػػػوم القػػػرآنالػػػدكتور منهػػػور حسػػػب النبػػػيأ 

 م(.ٜٜٛٔ-ىػٛٔٗٔالفكر العربي)
معػػالم التنزيػػؿ فػػي التفسػػير والت ويػػؿ: عبػػو محمػػد الحسػػين بػػن مسػػعود  الفػػراس البغػػويأ دار  (٘ٙ

 .(مٕٕٓٓ-ىػٕٕٗٔ)ٔبنانأ طل-الفكرأ بيروت
المفيػػػوم العممػػػي لمجبػػػاؿ فػػػي القػػػرآن الكػػػريم: د. زغمػػػوؿ النجػػػارأ  مكتبػػػة الشػػػروؽ الدوليػػػةأ  (ٙٙ

 م(.ٕٛٓٓ-هٜٕٗٔ)ٔط
أ مجمػػػة فهػػػمية ٕٔمقػػػاؿ الفػػػرؽ بػػػين اإلعجػػػاز العممػػػي والتفسػػػير العممي:مجمػػػة اإلعجػػػاز  (ٚٙ

 تهدر عن اليي ة العالمية لإلعجاز العممي في القرآن والسنة.
 .ٚٔتفنيد حجج المعارضين: ع.غازي توبة مجمة اإلعجاز العممي مقاؿ (ٛٙ
أ كتػاب غيػػر دوري ٖمقػاؿ المعارضػون لإلعجػػاز العممي:ع.د.كػارم غنػيمأ كتػػاب اإلعجػاز  (ٜٙ

 جميورية مهر العربية.-يهدر عن جمعية اإلعجاز العممي لمقرآن الكريم والسنة

 . ٙجاز مقاؿ من اإلعجاز إل  اإلنجاز:عحمد حسن رضوانأ كتاب اإلع (ٓٚ
مقاؿ الظواىر الجغرافية بين اآليات القرآنيػة والنظريػات العممية:د.حسػني حمػدان الدسػوقي  (ٔٚ

  .ٖحمامةأ كتاب اإلعجاز 

 (ٔمقاؿ حركات اارض بين العمم والقرآن: )كتاب اإلعجاز (ٕٚ
 فمسطين. –مقاؿ وتدية الجباؿ بين القرآن والعمم:الدكتور عحمد المزينأ جريدة الرسالة  (ٖٚ
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 ز العممي في القرآن الكريم:ع.د.حسن عبو العينينأ مكتبة العبيكات.من اإلعجا (ٗٚ

(:د.زغموؿ النجػارأ تقػديم عحمػد الفػراجأ ٕ-ٔمن آيات اإلعجاز العممي في القرآن الكريم ) (٘ٚ
 .(مٕٛٓٓ-ىػ ٜٕٗٔ)ٖٔمكتبة الشروؽ الدوليةأ ط

تبػة الشػروؽ أ مكد. زغمػوؿ النجػار:"أ النبات في القرآن الكػريمٗمن آيات اإلعجاز العممي" (ٙٚ
 م(.ٕٚٓٓ-ىػٕٛٗٔ)ٗالدوليةأ ط

-ىػػٕٚٗٔفمسطين )-أ دار المقدادمن آيات ا في عرضو وسماه: ع.د. حيدر سميم عنان (ٚٚ
 م(.ٕٙٓٓ

  .(ٜٜٔٔ)ٔمن عمم الفمؾ القرآني: د. عدنان الشريؼأ دار العمم لممييين ط (ٛٚ
 .م(ٜٜٗٔ)ٕمن عموم اارض القرآنية: د. عدنان الشريؼأ دار العمم لممييينأ ط (ٜٚ

مناىػػؿ العرفػػان فػػي عمػػوم القػػرآن: اإلمػػام محمػػد عبػػد العظػػيم الزرقػػانيأ دار إحيػػاس الكتػػب  (ٓٛ
 القاىرة. -العربية

 ٕااردنأ ط -لػػػػػد فػػػػػا ؽ العبيػػػػػديأ دار المسػػػػػيرةالمنظػػػػػار اليندسػػػػػي لمقػػػػػرآن الكػػػػػريم: م.خا (ٔٛ
 م(.ٖٕٓٓ-ىػٕٗٗٔ)

بيػػػروتأ  –آيػػػة  دمشػػػؽأ دار -موسػػػوعة اإلعجػػػاز العممػػػي فػػػي القػػػرآن الكػػػريم:دار المحبػػػة (ٕٛ
 .(مٕ٘ٓٓ-ه ٕ٘ٗٔ)ٔط

 موسػػوعة اإلعجػػاز العممػػي فػػي القػػرآن والسػػنة: ع.د. محمػػد راتػػب النابمسػػيأ دار المكتبػػيأ (ٖٛ
 .(مٕٚٓٓ –ه ٕٛٗٔأ )ٖط

سمسػػػمة ومضػػػات إعجازيػػػة مػػػن القػػػرآن الكػػػريم والسػػػنة أ الميػػػاه والبحػػػار: د. خالػػػد العبيػػػدي (ٗٛ
 م( ٕ٘ٓٓ-هٕٙٗٔ)ٔط ألبنان – بيروتأ دار الكتب العممية أأ الكتاب السادسالنبوية

اإلمػػام برىػػان الػػدين عبػػي الحسػػن إبػػراىيم بػػن عمػػر نظػػم الػػدرر فػػي تناسػػب اآلي والسػػور:  (٘ٛ
 .لبنان-أ دار الكتب العمميةأ بيروت البقاعي

 وجوه من اإلعجاز العممي: ع. مهطف  الدباغ. (ٙٛ

 ممتق  الميندسين العرب: (ٚٛ

 http://www.arab-eng.org/vb/tٕٕٕٕ٘ٙ.html 
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 فيرس الموضوعات
 م. الموضوع
 ب اإلىداس

 ج شكر وتقدير
 د المقدمة
 ٔ وقفات مع اإلعجاز العممي: وفيو تمييد

 ٕ  عواًل: تعريؼ اإلعجاز لغة واهطيحاً 
 ٗ  ثانيًا: تعريؼ اإلعجاز العممي

 ٙ  ثالثًا: اإلعجاز العممي بين المؤيدين والمعارضين
 ٜٔ  ضوابط عمم اإلعجاز العممي :عاً راب

 ٕ٘  آيات بداية الكون واإلعجاز العممي فييا :الفصل األول
 ٕٛ  الكون بين الفتق والرتق :المبحث األول
 ٖٖ  ون وتمددهاتساع الك :المبحث الثاني
 ٖٙ  دخانية الكون :المبحث الثالث
 ٜٖ  أيام خمق الكون :المبحث الرابع

 46  إلعجاز العممي فيياآيات وصف السماء وأجراميا وا :الفصل الثاني
 ٜٗ  آيات وصف السماء واإلعجاز العممي فييا :المبحث األول

 ٓ٘  وهفيا بذات الرجع :المطمب ااوؿ 
 ٖ٘  وهفيا بذات الحبؾ :المطمب الثاني 
 ٚ٘  رفعيا بغير عمد :المطمب الثالث 
 ٜ٘  وهؼ طبقات السماس :المطمب الرابع 

 ٕٙ  آيات وصف أجرام السماء واإلعجاز العممي فييا :المبحث الثاني
 ٖٙ  الشمس والقمر :المطمب ااوؿ 
 ٕٚ  الميؿ والنيار :المطمب الثاني 
 ٙٚ  آيات النجوم :المطمب الثالث 
 ٜٚ  الشيب والنيازؾ :المطمب الرابع 

 ٔٛ  اإلعجاز العممي في آيات خمق األرض وما فييا :الفصل الثالث
 ٖٛ  اإلعجاز العممي في آيات خمق األرض :المبحث األول

 ٗٛ  دحي اارض :المطمب ااوؿ 
 ٜٓ  بسط اارض وتمييدىا :المطمب الثاني 
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 ٖٜ  إنزاؿ الحديد :المطمب الثالث 
 ٜٙ  اإلعجاز العممي في آيات خمق ما في األرض :الثانيالمبحث 

 ٜٚ  حكمة خمؽ الجباؿ وحركتيا وعلوانيا :المطمب ااوؿ 
 ٚٓٔ  المطمب الثاني تهريؼ الرياح وتسخير السحاب 
سكانو فييا :المطمب الثالث  حياس اارض بالماس واا  ٚٔٔ  تسخير النبات واا
 ٕٙٔ  خمؽ اإلنسان واستخيفو في اارض إلعمارىا :لمطمب الرابعا 

 ٖٙٔ  آيات نياية الكون واإلعجاز العممي فييا :الفصل الرابع
 ٖٛٔ  نياية السماء وأجراميا واإلعجاز العممي فيياآيات  :المبحث األول

 ٜٖٔ  آيات نياية عجرام السماس واإلعجاز العممي فييا :المطمب ااوؿ 
 ٘ٗٔ  آيات نياية السماس وتبديميا واإلعجاز العممي فييا :المطمب الثاني 

 ٔ٘ٔ  العممي فييا واإلعجازاألرض  آيات نياية :الثانيالمبحث 
 ٕ٘ٔ  تبديؿ اارض غير اارض ونسؼ جباليا :المطمب ااوؿ 
 ٓٙٔ  تسجير البحار وتفجيرىا :المطمب الثاني 
 ٗٙٔ  :الخاتمة

 ٗٙٔ     النتا ج
 ٛٙٔ التوهيات

 ٜٙٔ   :الفيارس
 ٓٚٔ  فيرس اآليات القرآنية

 ٖٛٔ  فيرس ااحاديث النبوية
 ٗٛٔ  فيرس التراجم وااعيم

 ٘ٛٔ  فيرس المهادر والمراجع
 ٜٔٔ  فيرس الموضوعات

 

  بالمغة العربية ممخص البحث
 ة اإلنجميزيةبالمغ ممخص البحث



 

 البحث بالمغة العربية مخصم

موضػوع البحػػث مػػن موضػػوعات القػرآن الكػػريم اليامػػةأ حيػػث يبحػث فػػي بدايػػة ىػػذا الكػػون 
وىػو اإلعجػاز العممػيأ والػذي ُيعػدُّ فػي ىػذا  أ عالظير وجيًا من وجػوه اإلعجػاز القرآنػيونيايتوأ ويُ 

أ وسػػارت تتماشػػ  ولغػػة العهػػر تعػػال  الزمػػان وسػػيمة جديػػدة معاهػػرة مػػن وسػػا ؿ الػػدعوة إلػػ  ا
الباحثػػة خػػيؿ البحػػث عمػػ  المػػنيج االسػػتقرا ي التحميمػػيأ وقػػد اشػػتمؿ عمػػ  تمييػػد وعربعػػة فهػػوؿ 

 وخاتمة. 

تحدثت الباحثػة فػي التمييػد عػن وقفػات مػع اإلعجػاز العممػيأ عمػا الفهػؿ ااوؿ فقػد كػان 
الباحثة عن الكػون بػين الفتػؽ والرتػؽ بعنوان آيات بداية الكون واإلعجاز العممي فيياأ تحدثت فيو 

 واتساع الكون وتمددهأ وعن دخانية الكون وعيام خمقو. 

عمػػا الفهػػؿ الثػػاني فقػػد جعمتػػو الباحثػػة بعنػػوان: آيػػات وهػػؼ السػػماس وعجراميػػا واإلعجػػاز 
العممي فيياأ تناولت فيو الباحثة الحديث عن وهػؼ السػماسأ ووهػؼ عجراميػا واإلعجػاز العممػي 

 فييا. 

هػػؿ الثالػػث ىػػو بعنػػوان اإلعجػػاز العممػػي فػػي آيػػات خمػػؽ اارض ومػػا فييػػاأ تحػػدثت والف
الباحثة فيو عن دحي اارض وبسطيا وتمييدىاأ وعن حكمة خمؽ الجباؿ وحركتيا وعلوانياأ وعػن 
حياس اارض بالماسأ وعن خمؽ اإلنسػان  تهريؼ الرياح وتسخير السحابأ وعن تسخير النبات واا

 عمارىا.واستخيفو في اارض إل

عما الفهؿ الرابع وااخير فقد جعمتو الباحثػة بعنػوان آيػات نيايػة الكػون واإلعجػاز العممػي 
فييػػػاأ حيػػػػث تحػػػػدثت الباحثػػػػة عػػػن نيايػػػػة السػػػػماس وعجراميػػػػاأ وعػػػن تبػػػػديؿ اارض ونسػػػػؼ جباليػػػػا 

 وتسجير بحارىاأ وختمت الباحثة بحثيا بمجموعة من النتا ج والتوهيات.

وعة من الفيارس خدمت البحث خدمة جيدة وىو فيػرس اآليػات واشتمؿ البحث عم  مجم  
القرآنية وااحاديث النبوية والتراجم وااعيم والمهادر والمراجع والموضوعاتأ كما اشتمؿ البحث 

 عم  ممخص بالمغة العربية وآخر باالنجميزية.

 



 

Abstract 

 

 The subject of such research one of the Quran most important subjects, in which it 

discuses the issue of universe; and show one of miraculous nature of Quran which is 

the scientific inimitability that has been considers as a modern means of invocation 

(of Allah).   

 

The researcher has gone through the research on the inductive analytical approach; it 

has included an introduction, four chapters and a conclusion.  

 

 The researcher talked in the introduction about stops at the scientific miracles, but the 

first chapter was entitled beginning of the universe verses and the miracles in it, the 

researcher talked about the universe between the hernia and darn, breadth of the 

universe and its expansion, and about the universe smoke and the creation days 

 

The second chapter entitled by the   researcher: the sky description verses, celestial 

bodies and the scientific miracles in it, in which the researcher dealt with the sky 

description, celestial bodies’ description, and the scientific miracles in it.  

 

The third chapter was entitled the scientific miracles in the earth creation verses and 

what's belong .the researcher talked about the earth spread, it's expand and flatten and 

about the mountains creation wisdom, its movement and its colors. And about the 

winds inflection, harnessing the clouds and about harnessing the plant, reviving the 

earth with water, the creation of man and being a calefaction earth for reconstruction.  

 

The fourth and final chapter, the researcher has made it entitled: the verses of the 

universe end and the scientific miracles in it.  

The researcher talked about the end of the sky, its celestial bodies, earth switch, blow 

up mountains, and seas become as blazing. 

 

She concluded with a group of results and recommendations.  

The researcher included a group of indexes that served the research a good service, it 

is the Qur'an verses index, the hadiths, dictionaries, the well known, sources, 

references and topics.  

 

The research included a summary in Arabic and another in English.  

 

 


