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 داءـــــــــــــإه
فيما مف أسدل إليَّ جميؿ  , كأمد في عمرىما؛بارؾ اهلل فييماالعزيزيف لكالدم أىدم ىذا البحث 

يما اهلل فأثاب ؛ىذا البحثإلى إتماـ  كصمتي , بعد اهلل بفضميما حيث  ,المعركؼ ككثير األدب كالتربية
 يما.يلإعمى برىما كاإلحساف  سألو سبحانو أف يعينني دكمان كأ ,الثكابخير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ج

 

 

 شكر وعرفان

أكالن كآخران الشكر هلل كحده؛ الذم كفقني كأعانني عمى إنجاز ىذا البحث؛ فمو الحمد كالشكر 
 الحسف.كالثناء 

ثـ أتقدـ بالشكر كالعرفاف كالتقدير لفضيمة شيخي كأستاذم الجميؿ البركفيسكر: محمكد يكسؼ 
لعرفاف الشكبكي؛ الذم كاف لو الفضؿ عميَّ في اإلشراؼ كالتكجيو كالرعاية العممية, كما أتقدـ بالشكر كا

كاف سببان رئيسان في : سميماف محمد بركة؛ الذم أشرؼ عمى ىذا البحث ك الدكتكركالتقدير لفضيمة 
إتمامو, حيث أسدل لي: مبلحظاتو الدقيقة كالقيمة, كأعطاني مف كقتو الثميف, كعممو الغزير, فأشكر لو 
ما أكالني بو مف اىتماـ عظيـ, كأثابو اهلل خير الثكاب, كنفع بو كبعممو, سائبلن المكلى: أف يجعؿ كؿ 

 ذلؾ في ميزاف حسناتو يكـ ال ينفع ماؿ كال بنكف.
 الشكر مكصكؿ لعضكم لجنة المناقشة الكريميف:ك 

 حفظو اهلل كرعاه.                        األستاذ الدكتكر: سعد عبد اهلل عاشكر فضيمة
 حفظو اهلل كرعاه.                        األستاذ الدكتكر: عماد أحمد البرغكثيفضيمة 

, تعالى أف ينفعني بتكجيييما كنصحيما, كأسأؿ اهلل ىذا البحثمناقشة  عمى تفضميما بقبكؿ
 .كرأييما السديد

كأتقدـ بالشكر الكبير إلى الجامعة اإلسبلمية, ىذا الصرح العممي الشامخ, صاحبة المرتبة 
العمية, كالمنارة العممية, مخرجة الشيداء, كعمى دربيـ القادة األكفياء, كمف خمفيـ أسكد النصر 

الديف, كاألساتذة الكراـ, كالشكر مكصكؿ إلى عمادة الدراسات كالتمكيف, كأخص بالذكر كمية أصكؿ 
 العميا صاحبة الرؤية السديدة.

كأخيران: أشكر كؿ مف أعانني, أك شجعني كساىـ معي في إنجاز ىذا البحث ممف ذكرتيـ أك 
 لـ أذكرىـ.

 كاهلل كلي التكفيؽ
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 ممخـص البحــث

 فيـ اإلسبلميالعبلقة بيف ال بيفى ي حيث إنوىذا المكضكع مف المكضكعات اليامة جدان؛  عديي 
 .النيايةكحتى  البدايةمنذ  بالسمكات كاألرضكالعمـ الحديث فيما يتعمؽ 

في مع تكضيح كؿو منيا  السماء, كاألرض, كالعمـ الحديث,كقد اشتمؿ ىذا البحث عمى تعريؼ 
 المغة كاالصطبلح.

كالعمـ الحديث, مبينان نظرة  الفيـ اإلسبلميكاألرض في  السمكاتالبحث عف خمؽ تحدث يكما 
كاألرض, باإلضافة إلى مدة, كمادة, ككيفية, خمقيما, كبياف  السمكاتكؿ منيما لما كاف مكجكدان قبؿ 

 .كاألرض في كؿو منيما السمكاتشكؿ 
, كناقش مسألة كالعمـ الحديث الفيـ اإلسبلميفي  عبلقة األرض بالككف ف الباحثبيَّ كما 

مركزية األرض لمككف, مكضحان أراء القدماء كالمعاصريف, مف عمماء الفمؾ كعمماء الديف اإلسبلمي, 
 . مسألة دكراف األرض حكؿ نفسيا كحكؿ الشمس, أك عدـ دكرانيا في

, أيضان عمىكقد اشتمؿ البحث  الشيب, : عبلقة األرض بالشمس, القمر, الككاكب, النجـك
 .كالعمـ الحديث فيـ اإلسبلميكالمذنبات, كذلؾ في ال ,النيازؾ

فيـ في كؿو مف ال السماكات كاألرضكفي المبحث األخير مف ىذا البحث تـ الحديث عف نياية 
 كالعمـ الحديث.  اإلسبلمي

 
 واهلل ولي التوفيق
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{        } 

  :المقدمة
 األناـ خير عمى كالسبلـ كالصبلة, كمدبر األككاف شيء كؿ خالؽ, العبلـ العميـ هلل الحمد

 ,...يكحى كحي إال ىك إف اليكل عف ينطؽ ال الذم ,العدناف المصطفى اهلل عبد بف محمد
 :كبعد

, عظيمة أمكر مف فيو كما (3)الككف عف الحديث  اهلل كتاب آيات مف كثيرو  في جاء فقد
مثؿ اإلعجاز العممي في  ,الحاضر الكقت في إال تكتشؼ لـ التي العمكـ مف لكثير بذكر ىي كأنما

 السمكات في لتفكرعمى ا حث المكلى  قدك  كما زاؿ البحث مستمران كالغمكض مستمران, القرآف الكريـ, 
 }:قائؿ مف عز فقاؿ ,كاألرض                     

      }(عمراف آؿ: َُٗ ) سبحانو: فقاؿ فييما لنظرعمى ا أيضان  حثك { 

                             } 

} :أيضان  كقاؿ( َُُ:يكنس)                   

  }(فصمت:ّٓ )ذا ,فضبلن عف المؤمنيف أنفسيـ الكافريف مف ستككف الرؤية أف :أم  القرآف كاف كا 

 ىذا خالؽ  --اهلل أفيشيد ب ككبلىما, المنظكر اهلل كتاب ىك الككف فإف ,المقركء اهلل كتاب الكريـ
ف, البعير عمى تدؿ البعرة إف " :عرابياأل قاؿ فقد, الككف  أبراج ذات فسماء, المسير عمى يدؿ ثراأل كا 
 السمكات خمؽ في التفكر فإف, ؿتد   إنيا كاهلل بمى ( 1)"!الخبير؟ المطيؼ عمى ؿتد   أال ,فجاج ذات كأرض

  .  يدؿ عمى كجكد الخالؽ كاألرض
 

                                                 

الككف المرئي, كالذم يمكف رصده بآالت البشر, يـ يقصدكف فإنعف الككف, الفمكييف كالفيزيائييف ( عند حديث ُ)
السبع  السمكاتكىك يقع تحت السماء الدنيا, كال يقصد بو أكثر مف ذلؾ, أما السماء األكلى كالثانية إلى آخر 

بالمعنى الفمكي ىك جزء مف الككف بالمفيكـ  , فالككفالمسممكفلككف عندنا نحف فيي داخمة في مفيـك ا
 .   ُِْاإلسبلمي, انظر: الفمؾ, محمد صالح النكاكم, ص

 .   ُُٓ/ُ, عضد الديف عبد الرحمف بف أحمد اإليجي, المكاقؼ (ِ)



 و

 

   آخر في لو كتاب في قاؿ, أنو (1) ( آينشتيف ألبرت)  عف (3)أ. د زغمكؿ النجارنقؿ قد ك 
 ىذا في يتأمؿ يقؼ حيف لو يتراءل ما ىي, اإلنساف ذىف في تجكؿ أف يمكف خاطرة أعظـ إف" :أيامو
: حيث قاؿ, دقة بعدىا ما كدقة ,كماؿ بعده ما ككماالن  ,جماؿ بعده ما جماالن  يرل أف يستطيع أف, الككف

المقصكد في  , كطبعان تعبده يختمؼ عف التعبد(1)"الخبلئؽ عند التعبد مكقؼ ىك عندم المكقؼ ىذا إف
 .اإلسبلـ

 اهلل كتاب ألف ؛باهلل يؤمف أف كاألرض, السمكات خمؽ في يتفكر مف لكؿ حتمية نتيجة تمؾك 
 الحقيقة مع تتعارض أف يمكف ال المشاىدة كالثابتة العممية فالحقيقة ف,امتفق المنظكر اهلل ككتاب المقركء
 .تعالى  اهلل ىكأال ك  كاحد رضكاأل السمكات كمصدر القرآف مصدر ألف ؛حكاؿاأل مف حاؿ بأم القرآنية

 :بعنكاف البحث ىذا جاء ىنا كمف
 (.والعمم الحديث اإلسالمي فهمبين ال واألرض السموات)       

كبير  عدد ؾكىنا ,أبدان  ؿبق مف يبمغو لـ مبمغان  العممي بمغ التقدـ حيث التكنكلكجيا, زمف فيذا
ىناؾ نظريات عممية  كلكف ؛الفيـ اإلسبلمي مع تتكافؽ فيو كما الككف عف العممية المكتشفات مف

بأف الزماف كالمكاف  :أصبحت لكثرة انتشارىا بيف العمماء كالعامة, كأنيا حقيقة عممية ثابتة, مثؿ القكؿ
النظريات مخالفة لمعديد مف آيات كتاب  يـ, كتمؾمى باالنفجار الككني العظكالمادة, لـ تكجد قبؿ ما يس

, كال ف التابعيالسمؼ الصالح مف الصحابة ك كما أنيا تخالؼ ما كاف عميو  , كسنة رسكلو  اهلل
  يزاؿ عدد مف عمماء الغرب في ريبو منيا.

, كاألرض السمكات خمؽ عف الحديث النبكية كاألحاديث القرآنية اآليات مفعددو  في جاء كقد
يزاؿ العمـ الحديث في مرحمة النظرية بالنسبة ليا؛  الك  ,العالميف مف حدأ يشيدىا لـ التي العممية تمؾ
 أمكر كصؼ عف تتحدث اآليات مف, ككثير لئلنساف المباشر لئلدراؾ تخضع ال يةالقض ىذه ألف

 الكريـ, القرآف صدؽ عمى لتدلؿ ؛اليكـ العمـ يكتشفيا األمكر ىذهنفس ك  كاألرض, السماء في مكجكدة
 ؿليدخي  عباده مف يشاء مف بيا اهلل فييدم ,التسميـ كأتـ الصبلة أفضؿ عميو األميف المصطفى كصدؽ

                                                 

 معيد كمدير كالغربية, العربية الجامعات مف عدد في( األرض عمـك) الجيكلكجيا ستاذ: أزغمكؿ النجار (ُ)
 :انظر ,ادارتيا مجمس كعضك ,لمعمـك سبلميةاإل االكاديمية كزميؿ المتحدة المممكة في العميا لمدراسات يمدفمارك
 .   ّّ/ُ,الكريـ القرآف في العممي عجازاإل آيات مف

ـ( كىك صاحب النظرية النسبية, كقد أدت أعمالو ُٓٓٗ -ُٕٖٗألبرت أينشتيف: عالـ فيزياء أمريكي) (ِ)
المكسكعة العممية المعاصرة,  كمفاىيـ ككنية: كالثقكب السكداء, كاالنفجار العظيـ, انظر:كنظرياتو إلى أفكار 

 .    َّْ, ك صِٖٗص أحمد شفيؽ الخطيب, كيكسؼ سميماف خير اهلل,

 .   ِٓ ,ُٓ/ِ, الكريـ القرآف في العممي عجازاإل آيات مف (ّ)



 ز

 

, العالميف لرب عبادة كاألرض السمكات في التفكر ألف ؛المؤمنيف إيماف تزيد نياإ كما الديف, ىذا في
 الخمؽ كالبعث يـك الديف.كىذه األمكر تدلؿ أيضان عمى كحدانية اهلل تعالى, كقدرتو عمى 

 
 أهمية الموضوع:

لقد تكصؿ العمـ الحديث في ىذا الزماف إلى تقدـ كبير في عمـ الككف, كغيره مف العمـك 
في كثير مف األحياف, كذلؾ حينما تككف نتائج العمـ  العقيدة اإلسبلميةاألخرل, كىذا التقدـ يتكافؽ مع 

منيا دقةن في المستقبؿ؛ كلكف يقع الخبلؼ بيف العمـ  حقائؽ قطعية, كال يمكف اكتشاؼ قكانيف أكثر
إذا لـ تكف حقائؽ العمـ قطعية؛ لذلؾ أراد الباحث أف ييبيف نقاط االتفاؽ, كنقاط االختبلؼ بيف  ؛كالعقيدة

انتشارىا بيف  ت عممية أصبحت مف كثرة؛ كذلؾ ًلما يكجد مف نظريافيـ اإلسبلميالعمـ الحديث كال
نما ىي حقائؽ عممية ثابتة, كمسمـه بيا, كال يمكف نقضيا أبدان, رغـ مخالفتيا لظكاىر العمماء كالعامة, كأ

, باإلضافة إلى أف عددان  السمؼ الصالح مف الصحابة كالتابعيفالنصكص الشرعية, كما كاف عميو 
 مف عمماء الغرب ال يزالكف في ريبو منيا.

  
 -األسباب التي دفعت الباحث لدراسة هذا الموضوع:

درس دراسة عممية لـ يي كاألرض,  السمكاتبعد البحث كاالطبلع كجد الباحث أف ىذا المكضكع عف  -ُ
أف الكتابة فيو جديرة  لرأ الذ عمـ الباحث؛ حسب ؛في العصر الحاضر (رسالة جامعية) في مفصمة

 . بالبحث كاالىتماـ
يتـ تدريس طبلب المدارس في ىذا الزماف, أف األرض تدكر حكؿ نفسيا دكرةن كاممة في اليكـ  -ِ

مف  ة كاممة في اليـك كالميمة, كيبدكبالعيف المجردة أنيا تدكر حكؿ األرض دكر الشمس كالميمة, بينما تيرل 
الحديث, كتكضيح كجية كالعمـ  فيـ اإلسبلميالضركرم تحقيؽ ىذه المسألة تحقيقان دقيقان مف خبلؿ ال

 القدماء كالمحدثيف حكليا.العمماء نظر 
 

 -أهداف الدراسة:
 كالعمـ الحديث. لفيـ اإلسبلميبياف نقاط االتفاؽ كنقاط االختبلؼ بيف ا -ُ
 .بيف الفيـ اإلسبلمي كالعمـ الحديثصكرة كاضحة كمتكاممة عف الككف كما فيو  إبراز  -ِ
 

 الدراسات السابقة: 
كالتدقيؽ, لـ يجد الباحث رسالة جامعية محكمة حكؿ ىذا المكضكع, غير أنو يكجد بعد البحث 

  مثؿ: المكضكع بشيءو مف التفصيؿ, عددان مف الكتب التي تناكلت بعض جكانب



 ح

 

األدلة النقمية كالحسية عمى إمكاف الصعكد إلى الككاكب كعمى جرياف الشمس كالقمر كسككف  -ُ
 األرض, عبد العزيز بف باز

 .الكحيؿ الدائـ عبد ,كالقرآف العمـ بيف الككف سرارأ -ِ
 .النجار زغمكؿ ,الكريـ القرآف في العممي اإلعجاز آيات مف -ّ

  .خرجو في بحثو عمميو يي الشتات المتناثر في بطكف الكتب, ثـ الباحث أف يجمع ىذا  كقد أراد
  منهج البحث:

ببياف ما يكجد في العمـ  كذلؾ, المقارفك المنيج المتبع في ىذا البحث, ىك المنيج الكصفي, التحميمي, 
كىؿ يتفؽ  سبلمياإل فيـف لـز األمر مف خبلؿ العمـ, ثـ بياف ما يكجد في الالحديث ثـ الرد عميو إ

  .العمـ معو أـ ال
 

 طريقة الباحث:
بذكر  في القرآف الكريـ؛ إلى مكاضعياىا عزك التزاـ الرسـ العثماني في كتابة اآليات القرآنية, مع  -ُ

 .{}, ككضع اآلية بيف قكسيف مزىريف ىكذافي المتف مباشرة اسـ السكرة كرقـ اآلية
, إال إذا كاف الحديث في ييانقؿ حكـ العمماء عمثـ مف كتب السنف,  كاآلثار األحاديث تخريج -ِ
 .كتفي بتخريجو لصحة األحاديث فييمايلصحيحيف أك أحدىما فا
عزك الحديث أك األثر يككف بذكر الكتاب, الباب, الحديث, الجزء, كالصفحة, كذلؾ في الكتب التي -ّ

 التزمت ىذه المعمكمات.
 في ىذا البحث. استيخدـالتعامؿ مع طبعة كاحدة لكؿ كتاب  -ْ
ذا تـ التصرؼ في النص كؿ كبلـ مكضكع بيف عبلمتي تنصيص  -ٓ ىكذا " " فيك منقكؿ بنصو, كا 

بشيءو يسير, لـ يكضع بيف عبلمتي تنصيص, ثـ تيصدر اإلحالة بمفظة: انظر, أما إذا كاف الكبلـ 
منقكالن بمعناه, أك بتصرؼو كثير, نحك تقديـو أك تأخير, أك تغيير في بعض العبارات كالتراكيب, ييشار 

 الة بمفظة: بتصرؼ.إلى ذلؾ في اليامش عقب اإلح
 .بحثاأللفاظ كالعبارات الغامضة الكاردة في الالمصطمحات ك بياف معنى  -ٔ
مع ذكر سنة كفاة  كتابة بيانات المصدر أك المرجع كاممة في قائمة المصادر كالمراجع فقط, -ٕ

ذا ذكاالكتفاء في الحكاشي بذكر, اسـ الكتاب كالمؤلؼ كالجزء كالصفحة المؤلؼ إف كجدت, كر اسـ , كا 
 .المؤلؼ في المتف, فيذكر الكتاب كالجزء كالصفحة فقط

, كفيرس لؤلعبلـ المترجـ ليـ ثالثفيرس لآليات القرآنية, كآخر لؤلحاديث النبكية, ك عمؿ  -ٖ
 .لممكضكعات

 .يايلع إك رجتـ اللممصادر كالمراجع التي  قائمة عمؿ  -ٗ



 ط

 

 عمى النحك التالي:خاتمة فصميف, ك ك تمييد ك ىذا البحث يتككف مف: مقدمة  محتويات البحث:
أىمية المكضكع كسبب اختياره, كاليدؼ منو, كالدراسات السابقة, كمنيج  :تـ فييا تكضيح المقدمة:

 البحث, كمحتكيات البحث.
 ) السماء, األرض, والعمم الحديث( :تمهيد: تعريف بمصطمحات البحث

 الفصل األول: 
 .والعمم الحديث الفهم اإلسالميبين  واألرض السمواتخمق 
 وفيه خمسة مباحث:

 .والعمم الحديث الفهم اإلسالمي في واألرض السموات ما قبل: األول  المبحث
 وفيه مطمبان:

 في العمـ الحديث. كاألرض السمكات المطمب األكؿ: ما قبؿ
 .الفيـ اإلسبلميفي  كاألرض السمكات المطمب الثاني: ما قبؿ

 والعمم الحديث. الفهم اإلسالميواألرض في  السمواتمدة خمق : لثانيالمبحث ا
 وفيه مطمبان:

 . كاألرض في العمـ الحديث السمكاتالمطمب األكؿ: مدة خمؽ 
 .الفيـ اإلسبلميكاألرض في  السمكاتالمطمب الثاني: مدة خمؽ 

 .والعمم الحديث الفهم اإلسالمي في واألرض السموات مادة خمق :الثالثالمبحث 
 وفيه مطمبان:

 في العمـ الحديث. كاألرض السمكات المطمب األكؿ: مادة خمؽ
 .الفيـ اإلسبلميكاألرض في  السمكاتالمطمب الثاني: مادة خمؽ 

  والعمم الحديث. الفهم اإلسالميواألرض في  السمواتكيفية خمق  :الرابعالمبحث 

 وفيه مطمبان:
 في العمـ الحديث. كاألرض السمكات المطمب األكؿ: كيفية خمؽ
 .الفيـ اإلسبلميكاألرض في  السمكاتالمطمب الثاني: كيفية خمؽ 
 . والعمم الحديث الفهم اإلسالمي في واألرض السمواتشكل المبحث الخامس: 

 وفيه مطمبان:
  في العمـ الحديث. كاألرض السماءشكؿ  المطمب األكؿ:
 .الفيـ اإلسبلميكعددىف في  كاألرض السمكاتشكؿ  المطمب الثاني:

 



 ي

 

 :نيالثا الفصل
 .والعمم الحديث الفهم اإلسالميفي  عالقة األرض بالكون

 وفيه خمسة مباحث:
  .والعمم الحديث الفهم اإلسالميفي  المبحث األول : مركزية األرض لمكون

 وفيه مطمبان:
 مركزية األرض لمككف في العمـ الحديث.  المطمب األكؿ:
 .اإلسبلميالفيـ مركزية األرض لمككف في  المطمب الثاني:

   .والعمم الحديث الفهم اإلسالميعالقة األرض بالشمس والقمر في :الثاني المبحث 

 وفيه مطمبان:
 عبلقة األرض بالشمس كالقمر في العمـ الحديث.  المطمب األكؿ:
 .الفيـ اإلسبلميعبلقة األرض بالشمس كالقمر في  المطمب الثاني:

 . والعمم الحديث الفهم اإلسالميفي : عالقة األرض بالكواكب والنجوم الثالثالمبحث 
 وفيه مطمبان:

 المطمب األكؿ: عبلقة األرض بالككاكب كالنجـك في العمـ الحديث.
 . الفيـ اإلسبلميالمطمب الثاني: عبلقة األرض بالككاكب كالنجـك في 

والعمم  الفهم اإلسالميي عالقة األرض بالشهب والنيازك والمذنبات ف:الرابع المبحث 
 . الحديث

 وفيه مطمبان:
 المطمب األكؿ: عبلقة األرض بالشيب كالنيازؾ كالمذنبات في العمـ الحديث.

 .الفيـ اإلسبلميالمطمب الثاني: عبلقة األرض بالشيب كالنيازؾ كالمذنبات في 
 والعمم الحديث. الفهم اإلسالميفي  واألرض السمواتالمبحث الخامس : نهاية 

 وفيه مطمبان:
 في العمـ الحديث. كاألرض السمكاتالمطمب األكؿ: نياية 
 .الفيـ اإلسبلميفي  كاألرض السمكاتالمطمب الثاني: نياية 

 
 كبينت فييا أىـ النتائج التي تكصمت إلييا, كأىـ التكصيات. الخاتمة:
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 التمهيد: 
 تعريف بمصطمحات البحث

 ويتكون من:
 أواًل: تعريف السماء.

 ثانيًا: تعريف األرض.
 يسالمإلاهم الف فيتعر ثالثًا: 

 .تعريف العمم الحديث :عاً برا
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 التمهيد

 تعريف بمصطمحات البحث
حديث؛ كالعمـ ال اإلسبلمي الفيـحيث إف ىذا البحث يتناكؿ الحديث عف السمكات كاألرض بيف 

 -فيما يمي: ومصطمحاتفإنو مف الضركرم التعريؼ ب
 

  -تعريف السماء: -أواًل:
 السماء في المغة: -3

: منيا العمك, السحاب, المطر, السقؼ, السماء التي تظؿ  عدة السماء في المغة: تأتي بمعافو 
األرض, كما يقابؿ األرض, كالسماء تذكَّر كتؤنث, كىذا ما بينو عمماء المغة األجبلء, كًذٍكر أقكاليـ فيما 

  -يمي:
 (3)كالسماء المطر الجائد ,الٌسماء سقؼ كؿ شيء ككؿ بيت: "--قاؿ اإلماـ الفراىيدم

 كالجميعي الٌسماء ,كالسمكات السٍبعي أطباؽ األىرىضيفى  ,كالجميعي سيًمي   ,أصابتيـ سماء كثبلث أسمية :يقاؿ
 فالسمكات السبع تيجمع عمى سماء كسماكات. (1)"كالسمكات

 السماء "فقاؿ:  الزَّبيدم ككافقو (1)"السَّمىاءي التي تيًظؿ  األٍرضى : "--كقاؿ ابف سيده
  .(4)"األرض تظؿ التي معركفة ىي

السماءي في المغة  :--كقاؿ الزجاج... كسماءي كؿِّ شيء أىعبلهي : "--كقاؿ ابف منظكر
كالسماءي كؿ  ما عىبلؾى  ,ألىنيا عاليةه  ؛قيؿ لمسحاب السماءي  ...يقاؿ لكٌؿ ما ارتىفع كعىبل قىٍد سىما يىٍسميك

  .(5)"كمنو قيؿ لسىٍقًؼ البيت سماءه  ,فأىظىمَّؾى 
إذا  ؛سىمىٍت ىمتو إلى معالي األمكر :كمنو يقاؿ ,عبل : سيميكًّا يىٍسميك كفي المصباح المنير: 

 .(6)طمب العٌز كالشرؼ

                                                 

 .المطر الجائد: أم الكثير(ُ) 

 .ُّٗ/ٕ, كتاب العيف(ِ) 
 .ُِٔ/ٖ, المحكـ كالمحيط األعظـ(ّ) 

 .َُّ/ّٖ, العركس تاج(ْ) 

 .َُِٕ/ّ ,العرب لساف(ٓ) 

 .َِٗ/ُ, أحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي ,المصباح المنيرانظر: (ٔ) 
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 :--كقاؿ الفراء ",تذكر ك تؤنث: "--قاؿ ابف األنبارم ,المظمة لؤلرض كالسَّمىاءي 
عمى  جمعت ك  ,سحابةك مثؿ سحاب  ,التذكير قميؿ كىك عمى معنى السقؼ ككأنو جمع سىمىاكىةو "

 .(3)"سماكات
 .(1)كجمعيا  سيًمي  عمى فعكؿ ,ألنيا في معنى السحابة ؛المطر مؤنثةبمعنى  كالسَّمىاءي 

 ,كمنو ينزؿ مف السَّمىاءً  ,حتى يقاؿ لظير الفرس سىمىاءي  ,سىمىاءي  ككؿ عاؿو , كالسَّمىاءي السقؼ مذكر
  .(1)قالكا مف السقؼ
 .(4)"كالمطر أك المطرة الجيدة  ,كالسحاب ,ظير الفرس "تطمؽ أيضان عمى:  كالسماء

مؾ كمف كؿ شيء أعبله ك كؿ ما عبلؾ فما يقابؿ األرض كال :السماء "كفي المعجـ الكسيط: 
 .(5)"فأظمؾ

 
 السماء في العمم الحديث: -1

ال تعريؼ السماء في العمـ الحديث ال يختمؼ كثيران عف التعريؼ المغكم لمسماء؛ فالعمـ الحديث  
يمكنو أبدان أف يتعرؼ عمى السمكات السبع الحقيقية, حيث إنيا مف أمكر الغيب التي ال يمكف العمـ بيا 

 إال عف طريؽ الكحي.
خارج ما ىك كؿ كبشكؿ عاـ فإف تعريؼ السماء عند عمماء الفيزياء كالفمؾ, يقصد بو  
الفيزياء الككنية بجامعة اليرمكؾ  مف ككاكب كنجكـ كمجرات كغيرىا, فقد قاؿ أستاذ  و, بما يحتكياألرض

ىي العالـ خارج األرض بما فيو مف شمس كقمر كنجـك  "أ. د. محمد باسؿ الطائي معرفان السماء بأنيا:
 . (6)كككاكب كشيب كأجراـ مختمفة األنكاع, أم ما نسميو اليـك الككف الكاسع"

أستاذ ى ذلؾ كجميع ما تـ رصده في الككف ىك أسفؿ السماء الدنيا, كقد أكد عم
, أ. د. محمد صالح النكاكم, فقاؿ: "حينما نتكمـ عف جامعة القاىرةفي  ,بكمية العمكـ الفمكية الفيزياء

الككف فإننا نتكمـ عف الككف المرئي, كىك يقع تحت السماء الدنيا, أما السماء األكلى كالثانية إلى آخر 
 نقؿ الصحيح, كالعقؿ الصريح., كىذا مكافؽ لم"(7)السمكات السبع, فعمميا عند اهلل 

                                                 

 .َِٗ/ُ, أحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي ,المصباح المنيرانظر: (ُ) 

 .انظر: المصدر السابؽ(ِ) 

 .لمصدرانظر: نفس ا(ّ) 

 .ُِٕٔ, صمالفيركز أبادمحمد بف يعقكب , القامكس المحيط(ْ) 

 .ِْٓ/ُ ,كآخركف ,مصطفى براىيـ, إالمعجـ الكسيط(ٓ) 

 .ُّٗصيركرة الككف, ص (ٔ)

 .ُِْالفمؾ, ص (ٕ)
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 ولتعمق كذلؾ ؛عندم المتشابو مف ىك القرآف في السمكات مفيكـ إفكقد قاؿ األستاذ الطائي: "
 معنى أف يبدك لكف ؛جمعان  السمكات لمفردة كاحد تفسير عمى الكقكؼ استطع كلـ ,المفاىيـ مف بعديد

 عمى (3)(كسمبطمي)تصكر حسب باألرض تحيط التي السبع الكككبية الكرات ىك السبع السمكات
 الغبلؼ طبقات ىي السبع السمكات ىذه أف تفسير... ك التفسير ىذا حبأ ال أنا الحقيقة كفي... األغمب
 ال كأنا ,العظيـ لمككف بالنسبة شيء ال السبع السمكات كيجعؿ ,أكثر المفيكـ يقـز اآلخر ىك الجكم
 .(1)"عندم محمكلةن  غير لةأالمس تبقىان... أبد صحيحان  أجده

, فقاؿ: "الجامعة األمريكية في الشارقةب أما أستاذ الفيزياء الفمكية  مفيـك, أ. د. نضاؿ قسـك
 المحكمة غير المفاىيـ مف أيضان  شؾ ال كىك متعددة, اجتياداتو  المفٌسركف لو قٌدـ قد السبع السمكات

 ىذه كأف, الطبقات بفكرة يفيد ما كىك ,(طباقان ) ظبمف نعتت السمكات أف عمى رٌكز البعض ,القرآف في
 يضيؼ أف كيمكف طبقات أربع أك ثبلث لىإ عادةن  يقسـ الذم الجكم الغبلؼ أسفؿ مف تبدأ الطبقات

 :القكؿ كأكد اجتياد, ىذا... لىإ المجرة لىإ الشمسية المجمكعة مف الخارجي, الفضاء مف طبقات المرء
 الككف أف كىي ,كخاطئة قديمة ككنية فكرة يكرر بأنو القرآف اتياـ لىإ الباب يفتح ألنو ؛أحبذه ال بأنني
 المريخ, الزىرة, عطارد, الشمس, ؛األخرل الستة الككاكب ثـ القمر, مف تبدأ طبقات سبع مف يتككف

 .(1)"التعدد يعني سبعة لفظ فإ :نقكؿ أف أفضؿ أنا, ك قديما المعركفة زحؿك  المشترم,
 : غير دقيؽ فالسمكات السبع ليا أبكاب كىي  "التعددلفظ سبعة يعني "كقكؿ أ. د. قسـك
 في رحمة اإلسراء كالمعراج كاحدةن تمك األخرل. كمعو جبريؿ --محفكظة, كقد دخميا الرسكؿ

, كاألستاذ الطائي لفكرة أف السمكات السبع ىي طبقات الغبلؼ الجكم,  أما رفض أ. د. قسـك
 األخرل الستة الككاكب ثـ القمر, مف تبدأكالتي  ,األرضب تحيط التي السبع الكككبية الكرات كفكرة أنيا

 -فيذا صحيح كييؤيَّده الباحث باألدلة فيما يمي:, (زحؿك  المشترم, المريخ, الزىرة, عطارد, الشمس,)
 -الرد عمى فكرة أن السموات السبع هي طبقات الغالف الجوي: -أ
رجكـ لمشياطيف؛ لكي ال تتمكف مف *إف مكاف احتراؽ الشيب ىك الغبلؼ الجكم, كتمؾ الشيب  

الكصكؿ إلى السماء الدنيا, فمكاف احتراقيا ىك أسفؿ السماء الدنيا, كيفيـ مف ذلؾ أف الغبلؼ الجكم 
 بكاممو أسفؿ السماء الدنيا, فكيؼ تككف طبقاتو ىي طبقات السمكات السبع؟!.

                                                 

اإلسكندراني, عالـ مصرم مف أصؿ يكناني, كقد كلد في  بطميمكس: ىك كبلكديكس بطميمكس القمكذم (ُ)
ظاـ  كقد عاشت أفكاره عف الككف الذم ـ(, كيعد ىذا العالـ آخر الفمكييف اإلغريؽ العَُٖ-َُِصعيد مصر) 

, كانظر: ْٗ, انظر: عمـ الفمؾ كالتقاكييـ, محمد باسؿ الطائي, ص(سنة ََُّ)مركزه قرابة تقع األرض في 
 .ْلضكء, الفمؾ, إياف جراىاـ, صعمـك في دائرة ا

 ـ.َُِِ/َُ/ُّقاؿ ذلؾ في مراسمةو بينو كبيف د. سميماف بركة, عبر البريد االلكتركني, بتاريخ:  (ِ) 

 ـ.َُِِ/ َُ/ُّقاؿ ذلؾ في مراسمةو بينو كبيف د. سميماف بركة, عبر البريد االلكتركني, بتاريخ: (ّ) 
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} عف ذلؾ في معرض حديثو عف قكلو تعالى: --قاؿ اإلماـ ابف حـز          

         *           } كىذا ىك نص  ": (ٕ-ٔ) الصافات

ألنيا لك كانت في السماء لكاف  ؛سماء الدنياالما قاـ البرىاف عميو مف أف الككاكب المرمي بيا ىي دكف 
كقد صح أنيـ ممنكعكف مف السماء بالرجكـ فصح أف الرجكـ دكف ... الشياطيف يصمكف إلى السماء 

 .(3)"السماء
 السمكات يجعؿ الجكم الغبلؼ طبقات بأنيا السبع السمكات*ما بيَّنو األستاذ الطائي, مف أف تفسير 

 .العظيـ لمككف بالنسبة شيء ال السبع
} سخر السحاب بيف السماء كاألرض, حيث قاؿ تعالى: --* إف المكلى      

      } :( كمعمكـ أف السحاب يتحرؾ في الغبلؼ الجكم لؤلرض, فبل ُْٔ) البقرة

 يمكف أف تككف طبقات الغبلؼ الجكم ىي طبقات السمكات السبع.
 :باألرض تحيط التي السبع الكوكبية الكرات الرد عمى فكرة أن السموات هي -ب

عف ىذه الفكرة: بأف السمكات محفكظة كال يمكف دخكليا إال بإذف, فإذا كاف القمر في السماء *ييجاب 
األكلى, كالشمس كالككاكب في السمكات األخرل, فكيؼ تمكف البشر مف دخكؿ ىذه السمكات كالنزكؿ 

 عمى بعض الككاكب أك الدكراف حكليا؟.
يي جميعان في جكفيا كليس في طبقتيا كقاؿ إذان تمؾ الككاكب السيارة ىي أسفؿ السماء الدنيا, ف

كىي سبعة أفبلؾ دكف السمكات , كاألصح أف السيارة تجرم في الفمؾ" عف ذلؾ: --اإلماـ القرطبي
المطبقة, التي ىي مجاؿ المبلئكة كأسباب الممككت, فالقمر في الفمؾ األدنى, ثـ عطارد, ثـ الزىرة, ثـ 

 فالسمكات (1)"زحؿ, كالثامف فمؾ البركج, التاسع الفمؾ األعظـالشمس, ثـ المريخ, ثـ المشترم, ثـ 
 .كثيران جدان  األفبلؾ أبعد مف كلكنيا؛ بجكفيا األفبلؾ تحتكم

 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ٕٗ/ِ, الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ (ُ)

 .ِٖٔ/ُُ,الجامع ألحكاـ القرآف (ِ)
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 :االصطالح اإلسالمي في السماء -1
لقد جاء لفظا كؿ مف )السماء, السمكات( في القرآف الكريـ في كثيرو مف المكاضع, إال أنيا لـ 
تأًت بمعنى كاحد في جميع ىذه المكاضع, كىذا ما كضحو العمماء األفاضؿ مثؿ: اإلماـ الطبرم, ابف 

  كغيرىـ . (3)قتيبة, ابف تيمية, ابف الجكزم, كالدامغاني
كؿ شيء كاف فكؽ شيء آخرى فيك لما تحتو السماء فقاؿ: "  فقد عرَّؼ اإلماـ الطبرم

   .(1)"سىمىاءه 
كمنو قيؿ لسقؼ البيت:)سماء(  ,كؿ  ما عبلؾ فأظٌمؾ: "السماء --كقد قاؿ ابف قتيبة 

 }كلمسحاب:)سماء( قاؿ اهلل تعالى:             }:(1)"السحابف يريد م( ٗ)ؽ.   

يتناكؿ كؿ ما سما, كيدخؿ فيو السمكات, كالكرسي,  (السماء) لفظ: "--كقاؿ ابف تيمية 
لفظ  السماء  قد يراد بو السحاب, كيراد بو الفمؾ, كيراد بو ما فكؽ العالـ, كيراد بو العمك ... ك كالعرش
 .(4)"مطمقنا

 ,السحاب ,السقؼ, ىي: ) عمى خمسة أكجوتأتي  (كمى سى , أف مادة )كقد بيف اإلماـ الدامغاني
 (.سماء الجنة كالنارك  ,السماء بعينيا ,المطر

 }:قكلو تعالىك ,يعني السقؼ :السماء *          }( الحج:ُٓ)  يعني إلى

  .سقؼ البيت
 }:قكلو تعالىك ,السحاببمعنى  :السماء*          }:يعني مف  (ِِ)البقرة

 .السحاب كنحكه
 }:قكلو تعالىك ,المطربمعنى  :السماء*           } (:ُُنكح )كنحكىا. 

}: قكلو تعالىك ,السماء بعينيا *            }  :,كنحكه كثير (ْٕ)الذاريات. 

                                                 

 بيف الرم, حسيف بف محمد بف إبراىيـ, أبك عبد اهلل الدامغاني: فقيو حنفي, نسبتو إلى دامغافىك ال (ُ)
تكفي  ,الكجكه كالنظائر في عمـك القرآف, كفكائد البصائر, كشكؽ العركس كأنس النفكسا: لو كتب, مني ,كنيسابكر

دار العمـ  ,ِْٓ/ِ, خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس, الزركمي , األعبلـ, انظر: ىػْٖٕسنة 
 .ـ ََِِأيار / مايك  -الطبعة : الخامسة عشر , لممبلييف

 .ّٔٔ/ ُ, القرآفآم جامع البياف في تأكيؿ  (ِ)

 .ٕٔص, أدب الكاتب(ّ) 

 .َُٗ/ُٔ مجمكع الفتاكل, (ْ)



7 

 

} :قكلو تعالىك ,كالنارسماء الجنة أم  :السماء *              

  }(ىكد:َُٕ)(3). 

كالظاىر أف جميع الكجكه داخمة في معنى العمك, كما تبيف في المعنى المغكم )كؿ ما عبلؾ 
فأظمؾ فيك سماء( غير أف السمكات السبع تعتبر بيذا المفيكـ جزءان مف كؿ, كىذا الجزء لو بعض 

بياف المميزات التي يختمؼ فييا عما ىك أسفؿ منو مما يطمؽ عميو أيضان لفظ سماء, كقد قاـ الباحث ب
ومن االختالفات ىذا االختبلؼ؛ ليتمكف مف تعريؼ السماء المعينة, كالتي ىي إحدل السمكات السبع, 

  -التي تتميز بها السموات السبع عما هو أسفل منها ما يمي:
 أنها أبعد من جميع النجوم والمجرات: -أ

, كقد أىخبر المكلى  (1)الناس اليكـ أف المجرات كثير مفيىعمـ   تحتكم عمى الككاكب كالنجـك
  }دكف غيرىا مف السمكات؛ لقكلو تعالى: أف تمؾ الككاكب كالنجكـ زينةن لمسماء الدنيا  

                        

  }:تىعىالىى ( كلقكلوٓ)الممؾ:{                  *     

     } :ـر السماء لف ترل لكجكد جً  إذا كجدت في السمكات األخرل الزينة( فٕ-ٔ)الصافات

 .(1)الدنيا فثبت أف النجكـ خاصة بالسماء الدنيا
 أك أك حميةو  تحسيف الشيء بغيره مف لبسةو ىي: " كما عرفيا اإلماـ المناكم,  الزينةك 

؛ كلكف قد تككف الزينة جزءان مف أصؿ الشيء أيضان, كما ىك الحاؿ في زينة المرأة, فمنيا ما (4)"ىيئة
مي كالثياب كغيرىا.  كمنيا ,ىك في أصؿ خمقتيا  ما ىك خارج عف ذلؾ, مثؿ الحي

بو الزينة  ف العظيـ مرادان آلفظ الزينة يكثر تكرره في القر : أف كقد بيَّف الشيخ الشنقيطي 
كقكلو             ,ف بياء المزيَّ يف بيا, كال يراد بيا بعض أجزاء ذلؾ الشالخارجة عف أصؿ المزيَّ 

}:  تعالى            } :قىٍكًلًو تىعىالىى : (ُّ)األعراؼ  } كى

                                                 

نزىة األعيف النكاظر في عمـ الكجكه , كانظر: ِْٗ, صالحسيف بف محمد الدامغاني, قامكس القرآفانظر:  (ُ)
 .ّٗٓ ,ّٖٓص, عبد الرحمف بف الجكزم, كالنظائر

عمـ الفمؾ  , انظر:كىي تجمعات كبيرة مف النجـك كالتجمعات النجمية كالسدـ كالمكاد بيف النجـك جمع مجرة (ِ)
 .  َّٕ, ص, محمد باسؿ الطائيكالتقاكيـ

 .ُِّ/ٖ, محمد األميف بف محمد المختار الشنقيطي, أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآفانظر:  (ّ)

 .ُّٗ, صالتكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ (ْ)
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               } :كقكلو تعالى (ٔ)الصافات:{          

      } :ء كىك يالشف بو زيَّ فمفظ الزينة في ىذه اآليات كميا يراد بو ما يي  (,ٖ)النحؿ

, يدؿ عمى أف لفظ الكريـ فآكككف ىذا المعنى ىك الغالب في لفظ الزينة في القر  ,ليس مف أصؿ خمقتو
ف العظيـ, كىك المعركؼ في كبلـ آالزينة في محؿ النزاع يراد بو ىذا المعنى, الذم غمبت إرادتو في القر 

 . (3) العرب
} كيبلحظ أف مف بيف اآليات المذككرة قكلو تعالى:               

  } نما ىي مقمف أصؿ خً  تليسأم أف الككاكب كالنجكـ  (ٔ) الصافات ة السماء الدنيا, كا 

 شيءه إضافي لمتزيف, كرجكمان الشياطيف, كىداية الناس في ظممات البر كالبحر.
صحيح, فإف ككاكب ما يسمى بالمجمكعة كيرل الباحث: أف ما ذىب إليو الشيخ الشنقيطي 

الشمسية, ىي جزء مف زينة السماء الدنيا, كقد كصمت مركبات البشر إلى عددو منيا, أك دارت حكليا, 
كذلؾ إف دؿ عمى شيءو فإنما يدؿ عمى أف تمؾ الككاكب أسفؿ السماء الدنيا؛ كذلؾ ألف السمكات السبع 

 محفكظة كال يمكف دخكليا إال بإذف.
أنو ثبت انفصاؿ جزءو مف تمؾ الزينة عف السماء الدنيا, فذلؾ يعني أف زينة السماء الدنيا كبما 

ف زينة السماء الدنيا مف ككاكب كنجكـ كمجرات ست جزءان مف أصؿ خمقتيا, كعميو فإمنفصمة عنيا كلي
 تكجد بيف السماء الدنيا كاألرض, فيي أسفؿ السماء الدنيا.

 ها إال بإذن:أنها محفوظة وال يتم دخول -ب
مف المعمكـ أف السمكات محفكظة بأبكابيا كحراسيا, كال يستطيع أحده أف يدخميا إال بإذف, حتى 

 .كالرسكؿ جبريؿ
أما السمكات المبنية فيي محفكظة بأبكابيا كحراسيا,  "عف ذلؾ:  --كقاؿ اإلماـ ابف باز

}فمف يدخميا شياطيف اإلنس كالجف كما قاؿ اهلل تعالى:            

     }:( كقاؿ:ِّ)األنبياء{           }: الحجر(ُٕ) 
لـ يدخؿ  لما عيًرج بو إلى السماء مع جبريؿ --كثبت في األحاديث الصحيحة أف رسكؿ اهلل 

  .(1)السماء الدنيا كما بعدىا إال بإذف, فغيره مف الخمؽ مف باب أكلى"
                                                 

 .ُٔٓ,ُٕٓ/ٓ, أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآفانظر:  (ُ)

, لشمس كالقمر كسككف األرضجرياف ااألدلة النقمية كالحسية عمى إمكاف الصعكد إلى الككاكب كعمى  (ِ)
 .ُْ, ُّص
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فانطمؽ بي : "--ىك قكؿ المصطفى كحديث اإلسراء كالمعراج الذم قصده اإلماـ 
 ,محمد :قاؿ ؟كمف معؾ :قيؿ ,جبريؿ :قاؿ ؟مف ىذا :فقيؿ ,فاستفتح ,حتى أتى السماء الدنيا ,جبريؿ
 أم باب السماء الدنيا. ,(3)..."تحففي  ,بو فنعـ المجيء جاء مرحبان  :قيؿ ,نعـ :قاؿ ؟كقد أرسؿ إليو :قيؿ

فما ىك أسفؿ السماء الدنيا مف نجكـ كككاكب كمجرات يمكف الكصكؿ إليو, كمف المعمكـ أف  
اإلنساف نزؿ عمى القمر, كقد كصمت المركبات الفضائية إلى عددو مف الككاكب, كتـ اليبكط عمى 

مى شيء بعضيا, كالبشر لـ يىستأذنكا في ذلؾ أبدان, كلـ ييمنعكا أيضان مف الكصكؿ إلييا, كذلؾ إف دؿ ع
بيف السماء الدنيا فإنما يدؿ عمى أف جميع ىذه األشياء أسفؿ السماء الدنيا, كرغـ ذلؾ يطمؽ عمى ما 

أف الشمس كالقمر كبركج النجكـ في السماء, أم: في  في السماء, فقد أخبر المكلى  كاألرض أنو
 }العمك, فقاؿ تعالى:                      

 }:كقاؿ أيضان  (ُٔ)الفرقاف:{              *     

         }:( فالشمس كالقمر في جكؼ السمكات السبع ُٔ-ُٓ)نكح

عالية عمى األرض, فيطمؽ عمييا لفظ )سماء(  فيما بيف السماء الدنيا كاألرض, كىذه األشياءجميعان؛ 
د أحده أف يٍعًرؼ عدد السمكات كفؽ المفيكـ المغكم لمسماء, لكجد عددان اكفقان لممعنى المغكم, كلك أر 

طبقات بعضيا النيائيان مف السمكات في السنتيمتر الكاحد, حيث إنو يحتكم عمى عدد النيائي مف ال
 فكؽ بعض, ككؿ كاحدة بالنسبة لما ىك أسفؿ منيا تعد سماء.

فيك لو  آخر يءو ش فكؽ كؿ شيءكبعد بياف مميزات السمكات السبع عف غيرىا يتبيف: أف 
وما يحيط باألرض شبه كروي ِجرم سماء, كىذا ىك المعنى العاـ لمسماء, أما السماء المعينة فيي: 

 من جميع الجهات. بينها وبين السماء الدنيا
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ّٓ/ٓ(,ّّٕٖ, ح) باب حديث اإلسراء, كتاب مناقب األنصار أخرجو البخارم, (ُ)
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 -تعريف األرض: -ثانيًا:
 :المغة في األرض -3

لقد بيَّف عمماء المغة أف األرض تعني كؿ ما سفؿ كانخفض, كأنيا جمع ببل كاحد, كقد تأتي 
 -األرض بمعنى البساط, كبياف ذلؾ مف خبلؿ أقكاليـ فيما يمي:

جنس ككاف حؽ الكاحدة منيا أىف  كىي اسـ, كؿ ما سفىؿ فيك أىٍرض ": --قاؿ ابف منظكر
كف... كلكنيـ لـ يقكلكا ؛يقاؿ أىٍرضة كض كأىرىضي  .(3)"كالجمع آراضه كأيري

} :كفي التنزيؿ ,األىرضي التي عمييا الناس أيٍنثىى: "ك --كقاؿ ابف سيده     

   }:كضك  (1)("َِ) الغاشية مثؿ فيميكس  ,العرب تقكؿ في جمع  األىٍرض األرىاضي كاأليري

 .(1)كربما ذٌكرت األرضي في الشعر عمى معنى البساط ...
أرضات كأركض كأرضكف كآراض  , كالجمعجمع ببل كاحد كلـ يسمع أرضة" األرض:ك 

 .(4) ككؿ ما سفؿ" ,كأسفؿ قكائـ الدابة ,كاألراضي غير قياسي
 

 :الحديثفي العمم  رضاأل  -1
حسب نظريات العمـ الحديث تيعرَّؼ األرض بأنيا: "أحد الككاكب السيارة, التي تنتمي لممجمكعة 

 .(5) "مميكف كمـ( َُٓالشمسية, كتقع في مركز كسط بالنسبة لمشمس, كتبعد عنيا )
األرض ىي إحدل  "قائبلن:  أ. د. عكاد الزحميؼ أستاذ الفيزياء بالجامعة األردنية,كقد عرَّفيا 

الككاكب السيارة التي تدكر حكؿ الشمس, كتأتي في المرتبة الثالثة بيف الككاكب مف حيث بعدىا عف 
  .(6)الشمس"

جسـ كركم الشكؿ تقريبان, يتفمطح قميبلن عند خط  "كعرَّفيا أ. د. محمد باسؿ الطائي بأنيا:
سيا دكرة كاممة كؿ أربعو كعشريف ساعة االستكاء... يغطي الماء أربعة أخماس سطحيا, كتدكر حكؿ نف

 .(7)تقريبان... كما تدكر حكؿ الشمس في فمؾ بيضكم"

                                                 

 .ُٔ/ُ ,العرب لساف(ُ) 

 . ُِٗ/ٖ, ( المحكـ كالمحيط األعظـ(ِ

 , بتصرؼ.ُِ/ُ, أحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي ,المصباح المنيرانظر: (ّ) 

 .َِٖ, صمالفيركز أبادمحمد بف يعقكب , القامكس المحيط(ْ) 

 .َُٓمكسكعة الككف كالفضاء كاألرض, مكريس أسعد شربؿ, رشيد فرحات, ص(ٓ) 

 .َٔعمـ الفمؾ كالككف, ص(ٔ) 

 .ُْصيركرة الككف, ص (ٕ)
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أما عف كركية األرض, كتغطية الماء ألربعة أخماسيا فبل خبلؼ فيو؛ كلكف بالنسبة لتسميتيا 
إطبلؽ أجنبي عف نصكص الكحييف الشريفيف,  "أف ذلؾ   لشيخ بكر أبك زيدا بالكككب, فقد رأل

كاكب في السماء, كاألرض في السفؿ, كلـ يطمؽ عمى الككاكب اسـ: األرض, كمف الـز ىذا فالك
 . (3)"اإلطبلؽ أف تككف األرض زينة لمسماء الدنيا, كجعميا رجكمان لمشياطيف, كىذا باطؿ

:}تىعىالىى كالظاىر أنو قصد بذلؾ تعارض ىذه التسمية مع قكلو             

     *           } ( كقد قاـ الباحث باستقراء ٕ-ٔ) الصافات

معظـ كتب التفسير السابقة لظيكر نظرية الفمؾ الحديثة, فمـ يجد في أم كاحد منيا أف األرض تسمى 
 كككبان.

مبحث  فيفأما دكراف األرض حكؿ نفسيا كحكؿ الشمس فمناقشتو كبياف الخبلؼ الذم حكلو 
 . (1)المركزية

 :في االصطالح اإلسالمي رضاأل  -1
كال  ,كجمعو أرضكف ,ـر المقابؿ لمسماءالجً  "أف األرض ىي:   لقد بيَّف الراغب األصفياني

 .(1)"تجيء مجمكعة في القرآف, كيعبر بيا عف أسفؿ الشيء كما يعبر بالسماء عف أعبله
في  ,ؿما سفي  :كأصؿ معناىا "في معرض حديثو عف األرض:  - -كقاؿ اإلماـ المناكم

 .(4)"فؿ األرضما عبل عمى سي  :الذم ىك ,مقابؿ معنى السماء
أنيما قيدا مفيكـ األرض بالسفؿ, كالنسبة لمعمك, كقد يقكؿ  كيبلحظ مف كبلـ اإلماميف 

قائؿ أنو إذا كقؼ شخص ما عمى القمر مثبلن؛ فإف القمر حينئذو يككف أرضان بالنسبة لو؛ ألنو أسفؿ منو, 
كىذا صحيح؛ كلكف األرض الحقيقية يقصد بيا أسفؿ شيءو في الككف بشكؿ عاـ, كليس السفؿ النسبي, 

, كذلؾ في السماء دائمان ر يككف القمر أرضان بالنسبة لو؛ كلكف القمر يبقى عاليان فمف يقؼ عمى القم
} بنص القرآف الكريـ, كما في قكلو تعالى:                 

      }:كقاؿ عز مف قائؿ (ُٔ)الفرقاف:{             

                                                 

 .َُُ, صمعجـ المناىي المفظية (ُ)
 . ٖٖ-ٖٔانظر: ص  (ِ)

 .ُٔ, ص المفردات في غريب القرآف(ّ) 

 .ُٓ, صعمى ميمات التعاريؼالتكقيؼ (ْ) 
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      *              }: فالقمر (ُٔ-ُٓ)نكح ,

نما ىك أرض بالنسبة لمف يقؼ عميو.  كأم كككب مف الككاكب ال يمكف أف يككف أرضان حقيقية, كا 
بالنسبة لمكاقؼ عمييا, كبالنسبة لجميع أما مف يقؼ عمى األرض الحقيقية التي في جية السفؿ  
 --اهلل رة في القرآف, كالتي سماىا , فيك يقؼ عمى األرض الحقيقية المذكك يةكنرة الكلكما في ا
 ., فمعمـك أف القرآف نزؿ بمغة العربعمييا البشر يعيشكىي التي أرضان, 

 
 -الفهم اإلسالمي:تعريف  -ثالثًا:

 
 :المغة في فهمال -3

فىًيٍمتي قاؿ اإلماـ الفراىيدم: " يأتي الفيـ في المغة بمعنى المعرفة, كحسف تصكر المعنى؛ فقد 
ٍفتو الشَّيء فىيىمان كفىٍيمان  قىٍمتيو كفٌيمتي فبلنا كأىٍفيىٍمتيو : عىرَّ ٍفتيو كعى  .(3)"الفىٍيـكرجؿه ًفًيـه : سريع  ...: عىرى

  معجكال ,كجكدة استعداد الذىف لبلستنباط  حسف تصكر المعنى :الفيـ" كفي المعجـ الكسيط؛
 .(1)"فيكـ أفياـ ك

 
 :االصطالح فيالفهم  -1

 .(1)"ىيئة لئلنساف بيا يتحقؽ معاني ما يحسف: " الفيـأف   الراغب األصفيانيلقد بيف 
, (4)"إيصاؿ المعنى إلى فيـ السامع بكاسطة المفظالتفييـ :"  - -كقاؿ اإلماـ المناكم

كمعرفة معنى المفظ ال يستمـز معرفة الشيء عمى حقيقتو ككيفيتو التي ىك عمييا؛ لذلؾ مف الممكف أف 
 يككف الفيـ صحيحان, كقد يككف خاطئان.

كالفيـ اإلسبلمي نسبة إلى اإلنساف المسمـ, كىك يختمؼ مف شخص آلخر, حسب العمـ 
 كالمعرفة. 
 
 
 

 
                                                 

 .ُٔ/ْ, كتاب العيف(ُ) 
 .َْٕ/ِالمعجـ الكسيط, إبراىيـ مصطفى, كآخركف, (ِ) 
 .ّٖٔص ,المفردات في غريب القرآف(ّ) 

 .ُْٗ, صالتكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ(ْ) 
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 -العمم الحديث:تعريف  -رابعًا:
 :المغة في العمم -3

العمـ في المغة بمعنى المعرفة كاليقيف, كىك خبلؼ الجيؿ كىذا ما كضحو عمماء المغة 
 .(3)"كرجؿ عالـ كعميـ مف قكـ عمماء ...نقيض الجيؿالعمـ : " --األجبلء, فقد قاؿ ابف سيده 

ـي كفي المصباح المنير " ـي إذا تيقف ,اليقيف :الًعٍم ـى يىٍعمى ًم كما  كجاء بمعنى المعرفة أيضان  ,يقاؿ عى
ألف العمـ  ؛بالجيؿ كاحد مسبكقان  الشتراكيما في ككف كؿِّ  ؛كاحد معنى اآلخر ف كؿَّ ضمَّ ت ,جاءت بمعناه

ٍف حصؿ عف كس  }العزيز: كفي التنزيؿ ,ب فذلؾ الكسب مسبكؽ بالجيؿكا      

  }:أم عممكا كقاؿ تعالى (ّٖ)المائدة:{        }:أم ال ( َٔ)األنفاؿ

ما ك ألنو تعالى يعمـ ما كاف  ؛منزه عف سابقة الجيؿ كعف االكتساب كىك ... تعرفكنيـ اهلل يعرفيـ 
 .(1)"كًعٍمميوي صفة قديمة بقدمو قائمة بذاتو فيستحيؿ عميو الجيؿ ,يككف كما ال يككف لك كاف كيؼ يككف

كنكر  ,كاليقيف ,إدراؾ الشيء بحقيقتو" كجاء في المعجـ الكسيط أف العمـ يأتي بعدة معافو كىي:
 .(1)" كالمعرفة ,يقذفو اهلل في قمب مف يحب

 
 :المغة في الحديث -1

 -لقد أشار عمماء المغة إلى أف الحديث يأتي عمى ثبلثة معافو كىي:
 الجديد عكس القديـ. -أ

 بمعنى الكبلـ. -ب
 .بمعنى الخبر, أك حديث رسكؿ اهلل  -ج

كرجؿ ًحٍدث: كثير , الحديث: الجديد مف األشياء: "--فقد قاؿ اإلماـ الفراىيدم 
 . الكبلـ, أم كثير (4)"الحديث

: ما يحدِّث بو المحدِّث تحديثان : "--كقاؿ األزىرم  حاديثي في الفقو كغيره كاأل... كالحديثي
: الجديد مف األ ...معركفة ًديثي  .(5)"شياءكالحى

 كالمراد في ىذا البحث ىك المعني األكؿ مف المعاني السابقة.

                                                 

 .ُْٕ/ِ ,المحكـ كالمحيط األعظـ(ُ) 
 .ِْٕ/ِ, أحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي ,المصباح المنير(ِ) 

 .ِْٔ/ِ, كآخركف, إبراىيـ مصطفى, المعجـ الكسيط(ّ) 

 .ُٕٕ/ّكتاب العيف, (ْ) 

 .َْٓ/ْتيذيب المغة, (ٓ) 
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 :االصطالح فيالحديث  العمم -1
تشمؿ المعارؼ  (مـعً )كممة  حيث إف ؛في االصطبلحتعريؼ العمـ  تحديد السيؿليس مف 

العمـ : "--اختمفت تعريفات العمماء لو, فقاؿ الراغب األصفياني  كمف ىنابجميع أنكاعيا,  البشرية
 .(3)"إدراؾ الشيء بحقيقتو

العمـ ىك كقيؿ ... عتقاد الجاـز المطابؽ لمكاقع العمـ ىك االفقاؿ: " --أما اإلماـ الجرجاني
 ؛ كذلؾ ألنو أمر بدييي معركؼ.(1)"كقيؿ ىك مستغف عف التعريؼ...  إدراؾ الشيء عمى ما ىك بو
إذ ىك صفة تكجب  ,عتقاد الجاـز الثابت المطابؽ لمكاقعالا"العمـ  :- -كقاؿ اإلماـ المناكم

 .(1)أك ىك حصكؿ صكرة الشيء في العقؿ ,ال يحتمؿ النقيض تمييزان 
ف أاختمؼ في  "كتاب كشؼ الظنكف, اختبلؼ العمماء في تعريؼ العمـ فقاؿ: كقد بيَّف صاحب 
 ؟نظرم غير عسير التعريؼ ـأ ,نظرم يعسر تعريفو ـأ ؟ىؿ ىك ضركرم ,تصكر ماىية العمـ المطمؽ

 . (4)"كالثالث ىك الراجح , ماـ الحرميف كالغزاليإكالثاني رأم  , ماـ الرازمكاألكؿ مذىب اإل
كيكفي في دفع ما قالكه ما ىك  ,استدلكا بما ليس فيو شيء مف الداللةفأصحاب المذىب األكؿ 

 ال :قالكافالثاني أما أصحاب المذىب  ,معمـك بالكجداف لكؿ عاقؿ أف العمـ ينقسـ إلى ضركرم كمكتسب
حيث         الشككانياإلماـ  كضحوكما  (5)كىك متعقب, طريؽ إلى معرفتو إال القسمة كالمثاؿ

كىذا مكافؽ  (6)"تامان  ىك صفة ينكشؼ بيا المطمكب انكشافان  :ف يقاؿ في تحديدهأكاألكلى عندم " قاؿ:
 لمقكؿ الراجح الذم عميو جميكر العمماء, كىك القكؿ الثالث مف األقكاؿ اآلنفة الذكر.

صفة  ك ىكفي ىذا الزماف, أ ىك إدراؾ األشياء عمى حقائقياكعمى ذلؾ فإف العمـ الحديث: 
  في ىذا العصر. تامان  ينكشؼ بيا المطمكب انكشافان 

التي  الكونو وما يتعمق به من عموم الطبيعة  ,العمم التجريبي هو: الحديثالمقصود بالعمم و 
عمـ  ,عمـ األحياء ,طبقات األرض ,الكيمياء ,الفيزياء : عمـمثؿ ,ما زالت تتطور في العصر الحاضر

 .مف العمكـ كغير ذلؾ ,عمـ الفمؾ ,البحار
 
 

                                                 

 .ّّْ, صالمفردات في غريب القرآف(ُ) 

 .ُٗٗ, صالتعريفات(ِ) 

 .ِٓٓ, صالتكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ(ّ) 

 .ّ/ُ, مصطفى بف عبداهلل القسطنطيني, ي الكتب كالفنكفكشؼ الظنكف عف أسام(ْ) 

 .ِٔ, ِٓ/ُ, صديؽ بف حسف القنكجي, أبجد العمـكانظر: (ٓ) 

 .ُِ/ُ, محمد بف عمي بف محمد الشككاني , إرشاد الفحكؿ إلي تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ(ٔ) 
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 الفصل األول: 
 .والعمم الحديث اإلسالمي الفهمبين  خمق السموات واألرض

 وفيه خمسة مباحث:
 .والعمم الحديث اإلسالمي الفهمفي  السموات واألرض ما قبل: األول  المبحث

 والعمم الحديث. اإلسالمي الفهممدة خمق السموات واألرض في : لثانيالمبحث ا
 .والعمم الحديث اإلسالمي الفهمفي  السموات واألرض مادة خمق :الثالثالمبحث 
  والعمم الحديث. اإلسالمي الفهمالسموات واألرض في  نشأة :الرابعالمبحث 

 . والعمم الحديث اإلسالمي الفهمفي  واألرض السمواتشكل المبحث الخامس: 
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 المبحث األول     
 والعمم الحديث موات واألرض في الفهم اإلسالميالسقبل  ما

 
 ويتكون هذا المبحث من مطمبين:

 المطمب األول: ما قبل السموات واألرض في العمم الحديث.
 .الفهم اإلسالميما قبل السموات واألرض في : المطمب الثاني
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 المطمب األول
 ما قبل السموات واألرض في العمم الحديث

عمماء الفيزياء كالفمؾ لعدة نظريات, حكؿ ما كاف قبؿ كجكد ىذا الككف "كجميعيا تكصؿ 
, كيقكـ الفمكيكف ببناء نماذج ككنية تحاكؿ أف تفسر كجكد (3)عرضةن لمنقد كلـ يتفؽ عمييا العمماء"

رو الككف,  كتختمؼ تمؾ النماذج عف التفسيرات الدينية لمككف بشيءو أساسي, أال كىك عدـ إعطاء أم دك 
, فدراسة أصؿ الككف عندىـ أصبحت قضية فمسفية أكثر منيا خمؽ الككفلقدرة اهلل تعالى في عممية 

ؿ: بأف مصدر الككف مف العدـ, إلى آخر يرل أنو جاء نتيجة االحتكاؾ مع ككفو أك ئفًمف قا (1)عممية
أبدان, كرابعو رأل بأف  أككاف أخرل, إلى ثالثو قاؿ: بأنو عبارة عف جزء مف أككافو متداخمة كغير منتيية

الككف كجد مف ككفو أخر كانت بو نفس مادة الككف الحالي؛ كلكف حدث لو انسحاؽ ككني كبير, حيث 
اجتمعت مادة الككف في نقطةو كاحدة, كمف ثـى انفجرت تمؾ النقطة فتككف منيا الككف الحالي, فاألفكار 

  -التي عندىـ عما كاف قبؿ الككف ىي كالتالي:
 

 العدم: -أواًل:
أف الككف بكؿ أبعاده المادية كالزمنية نتج  ,تكصؿ عمماء الفيزياء الفمكية إلى نتيجة مفادىالقد 
لـ يكيف يكجد  ", حيث إنو مف العدـ جاءأف الككف  يبيِّفاالنفجار  ذلؾك الكبير(, باالنفجار )عما يسمى 

يـ, كلـ يفسركا استنتاجاتحسب  دةنتيجة انفجار نقطة كاح , فالككف أتى(1)قبؿ االنفجار العظيـ" شيءه 
 .كيؼ تككنت المادة كميا في تمؾ النقطة

فعندىـ أنو في لحظةو صغيرةو لمغاية كلد الككف, كقد كاف كميةن ىائمةن مف الطاقة, ميتراصة في  
حيزو أصغر مف أف ييتصكر, ثـ في جزءو مف الثانية أخذ يتمدد, فنما مف نقطةو أدؽى مف رأس الدبكس 

, كقد تحكلت الطاقة الميخمَّقة في االنفجار (4)فكؽ المجرةإلى حجـ ي , كما زاؿ الككف في حاؿ تمدد منذئذو
كخبلؿ ثبلث دقائؽ  -حيث لـ تكف ىنالؾ أم ذرة في الككف -االنفجار العظيـ إلى جسيمات ذرية 

% ِّ% ىيدركجيف كٕٕككاف الككف عندئذو يتألؼ مف ىبطت درجة الحرارة, ثـ استمرت في اليبكط, 
قبؿ , ف(3), كتاليان تككنت كؿ العناصر كالمركبات األخرل المتكاجدة اليكـ, مف ذلكما العنصريف(5)ىيميكـ

                                                 

 .   ٖص ء في التراث, عمي إبراىيـ عبنده,( الفمؾ كاألنكاُ)

 .   ِّّ( انظر: مقدمة في عمـ الفمؾ, بركات عطكاف البطاينة, صِ)

 . ّٖٖ( المكسكعة العممية المعاصرة, أحمد شفيؽ الخطيب, كيكسؼ سميماف خير اهلل, صّ)

 . المصدر السابؽ ( انظر:ْ)

ى % لما يسمِٕ% مف محتكيات الككف مقابؿ ْ,َإنيا تشكؿ  :( ىذا بالنسبة لمادة الككف المرئية, كقيؿٓ)
شر أنيا تشكؿ العي  :ل آخركفأر ك  ,% لما يسمى بالطاقة المظممةٔ,ِٕبالمادة المظممة, أك المادة السكداء, ك
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كما يعتقد  مقت مف العدـاسمو المادة, فالمادة كالطاقة كالزمف خي  ئان قبؿ االنفجار الكبير, لـ يكف ىناؾ شيف
   كثير مف عمماء الفمؾ.

الفضاء التابع لككالة  لرحبلت (1))جكدارد(كقد قالت الباحثة كالمحاضرة الجماىيرية في مركز 
نظرية قكية, كيفسر السبب في ظيكر الككف في  ")د. ميشؿ ثكلر( عف االنفجار العظيـ أنو:  (1)ناسا

ـى اتخذت المكاد الكيميائية شكميا الراىف؛ كلكنو أيضان أمره غير مقنع تمامان؛  الشكؿ الذم ىك عميو؛ كًل
, ثـ (4)شيء خاطئة حتمان كال يمكف أف تككف صحيحة بأم شكؿ منطقيألف فكرة أف شيئان أتي مف ال 

 .(5)إذان ما الذم أطمؽ االنفجار العظيـ؟" "تسائمت قائمةن: 
كمف ىناؾ جاءت األقكاؿ األخرل حكؿ بدء الككف كما كاف يسبقو, حيث اعتمدت تمؾ الباحثة 

 أككافو أخرل احتكت ببعضيا.القكؿ الثالث مما ذكر في ىذا المطمب, كىك أف الككف نتج مف 
ف كانت صحيحةن في بعض جكانبيا,  ضربة قكية  حيث إنيافنظرية االنفجار الككني العظيـ كا 

لمف يقكؿ بًقدـ العالـ مف الفبلسفة كعمماء الفمؾ, الذيف قالكا بأزلية المادة, كأف الككف مكجكده منذ األزؿ 
                                                                                                                                            

ائي, الط انظر: صيركرة الككف, محمد باسؿ  بالنسبة لمادة الككف بكاممو, مقابؿ تسعة أعشار لممادة المظممة,
 .ّٖٗ, كيكسؼ سميماف خير اهلل, صانظر: المكسكعة العممية المعاصرة, أحمد شفيؽ الخطيب, ك ُٕٗص

, كمقدمة في ّٖٖ, صالخطيب, كيكسؼ سميماف خير اهلل ( انظر: المكسكعة العممية المعاصرة, أحمد شفيؽُ)
 ٖ, بتصرؼ, كالفمؾ كاألنكاء في التراث, عمي إبراىيـ عبنده, صِّْعمـ الفمؾ, بركات عطكاف البطاينة, ص

 بتصرؼ. 

كأكؿ مركز ليا ألبحاث  ـ(ُٗٓٗ)مايك  ُأنشئ في  ,لناساز البحث العممي ىك أحد مراك :مركز جكدارد( ِ)
كسمي بيذا االسـ نسبةن , شماؿ شرؽ كاشنطف (كيمكمتر ٓ,ٔ) , عمى بعدماريبلنديقع في كالية  ئي,لمطيراف الفضا

 , انظر:المحركات الصاركخية الحديثة األمريكيرائد تطكير ـ( ُْٓٗ -ُِٖٖ)  ركبرت جكدارد لمدكتكر:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AC%D9%88%
D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8

%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A , ,السبت
 ., بتكقيت القدس الشريؼصباحان  َٓ:ٕ, سَُِّ/ٓ/ُُ
ة عف البرنامج الفضائي كىي المسؤكل, الكاليات المتحدة األمريكيةىي ككالة تابعة لحككمة : ناساككالة  (ّ)

كككالة ناسا معركفة ـ(, ُٖٓٗ)أكتكبر ُ خبدأت العمؿ بتاري ثـ ـ(,ُٕٓٗ)أنشئت في العاـ  ,لمكاليات المتحدة
, انظر: العالـ بعد تفكؾ االتحاد السكفييتيالرائدة لمككاالت األخرل حكؿ  الفضاءعمى أنيا ككالة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7,  ,ُُالسبت/ٓ/َُِّ ,
 ., بتكقيت القدس الشريؼصباحان  َٓ,ٕالساعة 

( كبلـ الباحثة نابع مف قانكف إف المادة ال تفنى كال تستحدث مف عدـ, كىذا القانكف قد ينطبؽ عمى جميع ْ)
مف  ظات الككف, ما عدا لحظة خمقو فيك غير صحيح عند تمؾ المحظة, حيث إف تمؾ المادة خمقيا اهلل لح

 .العدـ ثـ خمؽ منيا بقية األشياء المكجكدة في الككف, فمكؿ قاعدةو شكاذ
 .بتكقيت القدس الشريؼ ص ٖـ, الساعة: َُُِ/ٔ/ِّبرامج شير الفضاء, الخميس, المكافؽ:( ٓ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1
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: )ىكيؿ, كعمى رأسيـك الحالة المستقرة لمككف, كال شيء قبمو, كىـ أصحاب نظرية حالة االستقرار, أ
إال أنو يكجد عمييا عدد مف  (3)ـ(, مف جامعة كمبردج, في بريطانياُْٖٗكغكلد, كبكندم(, عاـ )

كقد فيـ السابؽ لمباحثة )ميشؿ ثكلر(,  االنتقادات البلذعة حتى مف عمماء الغرب أنفسيـ, مثؿ القكؿ
مق األرضالسمكات ك أف عمماء اإلسبلـ قديمان  زماف؛ كلكنو  ما, ككاف يكجد قبمي(1)مف مادةو كفي مدة  تخي

  مغاير لمزمف األرضي المعركؼ.
 

 كون انسحق ثم انفجر: -ثانيًا:
يىعتًبر عمماء الفمؾ أف الككف بارعه في إعادة التدكير, سكاء أكاف في األشياء المكجكدة بداخمو, 

انفجار نجكـو قديمة, أك حتي في كجكده بحد ذاتو, مثؿ تخميؽ بعض النجكـ كاألجراـ السماكية مف 
فالراجح عندىـ أف الككف نشأ بانفجار عظيـ مف نقطة صغيرة, كقد نشأت تمؾ النقطة مف انسحاؽ 
ككني كبير لنفس المادة المكجكدة اآلف؛ كلكنيا كانت في الككف السابؽ الذم كاف يحتكم عمى نفس 

الحالي غيره في المستقبؿ, كيبقى ذلؾ مستمران إلى ماال  مكاد الككف الحالي, كسكؼ ينشأ عف الككف
 نياية في دائرةو مغمقة.

عف      --قد قاؿ األميف العاـ لؤلرصاد الجكية األردنية سابقان, د. عمي إبراىيـ عبنده ف 
ذلؾ: "كأحدث الفرضيات المقبكلة حاليان عند عددو كبير مف عمماء الفمؾ تنيص عمى أف الككف سيتسع 

نسبيان, كترتفع درجة إلى  صغيرة ن زمف محدكد, ثـ يعكد إلى التقمص ثانية شيئان فشيئان, حتى يصبح كتمة ن
الحرارة إلى مقادير ىائمة يصعب تخيميا, فتتحمؿ مككنات الذرة كييفني بعضيا بعضان حتى يعكد الككف 

 .(1)"عظـ ثافو إلى نقطة صغيرة كما بدأ عند خمقو, ثـ ييخمؽ مف جديد كما بدأ بحدكث انفجار أ
كىذا القكؿ يثير تساؤالن أال كىك: مف أيف جاء الككف األكؿ الذم نتج عنو الككف الحالي كما 

 كاف يسبقو مف أككاف؟.
كقد اتضح في الرأم األكؿ أف الككف نشأ مف العدـ حسب رأم كثير مف عمماء الفمؾ, كلربما 

 لحقيقة أف األمر ليس كذلؾ؛ حيث إفيظف بعض الباحثيف أف ذلؾ يتعارض مع الرأم الثاني, كفي ا

                                                 

, َُٕ, بتصرؼ, كعمـ الفمؾ, ليف نيكمسكف, صِّٓمقدمة في عمـ الفمؾ, بركات عطكاف البطاينة, ص( (ُ
 بتصرؼ.  

 .ُِٓ/ُ ,تيمية بف الحميـ عبد بف حمد, أالجيمية تمبيس بيافانظر:  (ِ)

 .ٖالفمؾ كاألنكاء في التراث, ص (ّ)
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حكؿ تكسع الككف في نياية القرف  (3)الرأم الثاني يتعارض مع ما جاء مف أدلة مف التمسككب ىابيؿ 
العشريف, كبدايات ىذا القرف, حيث بينت تمؾ األدلة بأف تكسع المجرات يتناسب طرديان مع بعدىا عنا  
أم أنو كمما ابتعد العمماء في رصدىـ يجدكنيا تيسرع أكثر فأكثر, كذلؾ ييبيف بأف الجاذبية تضعيؼ أكثر 

لمقابؿ تزيد الطاقة القاتمة أك المظممة, كىي طاقة تؤدم إلى فأكثر كمما ابتعدت المجرات عنا, كفي ا
تسارع تكسع المجرات, كذلؾ سيؤدم بدكره إلى تمزؽ ككني كبير كليس إلى انسحاؽ ككني كبير, 

كمف الممكف أف يؤدم ذلؾ  (1)كيتكقع أف يحدث ذات يـك ما يسميو العمماء كالفمكيكف بالتمزؽ الكبير
 عمـ.إلى انشقاؽ السماء كاهلل أ

كذلؾ ييمغي فكرة أف مادة الككف الحالي أتت مف ككفو سابؽ قد انسحؽ كمف ثـى انفجر كككَّفى  
 ككننا الذم نحيا بو؛ ألنو في ىذه الحالة ال يمكف أف ينسحؽ الككف.

 
 أكوان أخرى احتكت ببعضها: -ثالثًا:

قبمو, فقد قاؿ يرل بعض العمماء أف الككف نتج بسبب االحتكاؾ بيف ككنيف أك أكثر كانت 
البركفيسكر )ديفيدج ىيمفاند( مف جامعة ككيست, بكندا: "إحدل األفكار ىي أف ككننا أتي إلي الكجكد 

صار  (1)حينما احتؾ اثناف مف األغشية الككنية متعددة األبعاد ببعضيما ما شكؿ فضاءن ذم أربعة أبعاد
 .(4) "مكطننا اآلف

"إننا نستخدـ اآلف كممة غشاء ككني لكصؼ ككضحت )د. ميشؿ ثكلر( معنى ذلؾ بقكليا: 
الككف, إذا صنعنا نمكذجا لككننا مع كؿ الفضاء ككؿ الزمف كصفحة كرقية يمكف أف نسميو غشاء, لعؿ 
ىناؾ صفحات أخرل في الخارج كصفحات أخرل تتفاعؿ معنا, كحيث تفعؿ ذلؾ فإنيا تمنح ككننا 

بلن ليذا, كلعمو تفاعبلن بيف ككنيف أك غشائيف اثنيف, بعض الطاقة كلعؿ االنفجار العظيـ كاف شيئان مماث
 .(5)كذلؾ ما أعطى الطاقة كالضغط كالحرارة المطمكبة لتكسع سمائنا كتشكيؿ الفضاء كالزمف "

                                                 

تمسككب ىابؿ الفضائي: ىك أضخـ تمسككب في العالـ حتى اآلف, حيث يزف أحد عشر طنان, كيصؿ طكلو (ُ) 
ـ(, كىك أقكل بخمسيف مرة مف أم تمسككب آخر عمى َُٗٗإلى ما يزيد عف ثبلثة عشر متران, كقد أطمؽ عاـ )

 . ِْ, صٓسطح األرض, انظر: عمـك في دائرة الضكء, الفمؾ, إياف جراىاـ, ص

, السبت, برامج شير الفضاء , بتصرؼ,ُّّمـ الفمؾ كالتقاكيـ, محمد باسؿ الطائي, صع(ِ) 
 .ـ, بتكقيت القدس الشريؼ, بتصرؼَُ, الساعة ,ـَُُِ/ٔ/ُُالمكافؽ:

( الككف الفيزيائي بجممتو, ىك عالـ رباعي األبعاد, ثبلثة منيا مكانية, ككاحد ) كىك ما يسمى البعد الرابع( ّ)
, كانظر: مكسكعة الككف كالفضاء كاألرض, مكريس ُّٓالفمؾ كالتقاكيـ, محمد باسؿ الطائي, ص زماني, عمـ 

 .ُٓأسعد شربؿ, رشيد فرحات, ص
 .ص, بتكقيت القدس الشريؼ  ٖالساعة  ,ـَُُِ/ٔ/ِّبرامج شير الفضاء, الخميس, المكافؽ:( ْ)
 .( المصدر السابؽٓ)
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كبتعبير بسيط يمكف تفسير ىذه النظرية باستخداـ فقاعات الصابكف كما أكدت عالمة الفمؾ مف 
, العالمة )جنكف جكنا ككلميير( حيث    كاليفكرنيا األمريكيةفي باسادينا بكالية  مراصد )كارنيغيو(

قالت: "يمكننا التفكير في الككف الذم نراه ككأنو محتجز في فقاعات صابكنية أك في غشاء, كيعتقد 
اآلف أنو باإلضافة إلي غشائنا أك فقاعة الصابكف خاصتنا ىنالؾ غشاء أخر ال يمكننا رؤيتو, كعندما 

ف يمتمئ بكميات كبيرة مف الطاقة كاإلشعاعات, كذلؾ قد يفسر االنفجار يحدث ذلؾ فإف الكك 
 . (3)العظيـ"

فيؤالء الفمكيكف يعتقدكف بأف الككف جاء مف احتكاؾ أككاف ببعضيا البعض, فامتبلء الككف 
بكميات كبيرة مف الطاقة كاإلشعاعات, كقد تبيف سابقان أنيـ يعتقدكف أنو في بداية الككف لـ تكف ىنالؾ 
ذرات, كىـ في ىذا الرأم كما ىك الحاؿ في الرأم األكؿ ال يبينكف مف أيف جاءت تمؾ األككاف, ككـ ىك 

 عددىا.
 

 : أكوان متصمة كالعنقود -رابعًا:
نما ىناؾ أككاف عديدة متصمة ليس كحيدان  نحيا بوفإف الككف الذم  بعض النظرياتبحسب  , كا 

فككننا قكانينو الخاصة بو,  منيااألككاف متداخمة كلكؿ  تمؾالعمماء أف بعض ببعضيا كالعنقكد, كيرل 
عبارة عف جزء مما ىك أكبر منو, كما ىك أكبر عبارة عف جزء مف غيره, كىكذا يتسمسؿ األمر إلى 

 ماال نياية.
كقد قاؿ عالـ الفمؾ, كخبير التصكير الفمكي بمعيد كاليفكرنيا )ركبرت ىيرت( عف ذلؾ: "إحدل 

ذم أتي منو الككف, ىي أنو في الحقيقة جزءه كاحد مما نسميو باألككاف المتعددة, األفكار عف المصدر ال
 . (1)ربما أككاف ال تنتيي حدثت كقد يككف لكؿ منيا قكانينو الخاصة "

 مكف أف تككف األككاف متداخمة؛ كلكف ال يمكف أف تككف غير منتيية.كمف الم
في اآلراء: الثاني, كالثالث, كالرابع عما  التجريبي العمـككما ىك ظاىر مف األقكاؿ السابقة, أف 

كاف قبؿ خمؽ السمكات كاألرض, ىك كبلـ غير منطقي, كغير مقبكؿ بأم حاؿ مف األحكاؿ, أما القكؿ 
إال أنو يرل بأف تمؾ  مف ىذا الكجو؛ اإلسبلمي الفيـكىذا يتفؽ مع  بداية الككف ليذا بأف قر  يي ف األكؿ

نو لـ يكف ىنالؾ شيء قبؿ السمكات كاألرض, كىذا مخالؼ لمعقيدة اإلسبلمية, البداية مف العدـ, أم أ
؛ كلكف نظرية (1)حيث كانت تكجد أشياء قبؿ خمؽ الككف مثؿ الريح, كالماء...إلخ, ككاف يكجد زماف

                                                 

 .ص, بتكقيت القدس الشريؼ ٖالساعة  ,ـَُُِ/ٔ/ِّبرامج شير الفضاء, الخميس, المكافؽ:( ُ)
 .( المصدر السابؽِ)
 .( بياف ذلؾ في المطمب التالي بالتفصيؿّ)
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االنفجار الكبير تنفي ذلؾ, كتعمؿ االنفجار بأسباب غير منطقية, بحيث تنفي كجكد خالؽ ليذا الككف 
 ؿ مف األحكاؿ.بأم حا
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 : المطمب الثاني
  اإلسالمي الفهمما قبل السموات واألرض في 

لقد ثبت في الديف اإلسبلمي الحنيؼ, كجكد عددو مف األشياء قبؿ خمؽ السمكات كاألرض, مثؿ 
أبدان, كىناؾ أدلة كثيرة مف  أزالن كما سيبقى - -العرش, كالماء, كالقمـ, كغيرىا, كقبؿ ذلؾ كاف اهلل 

 -ذلؾ, كبياف ىذه األدلة  فيما يمي: كالسنة النبكية المطيرة تؤكد القرآف الكريـ,
  

 :اهلل  -أواًل:
  -, كيدؿ عمى ذلؾ: كالباطف كالظاىر كاآلخر األكؿ فيك ,شيء معو يكف كلـ اهلل كاف

  }قكلو تعالى: -ُ                  } :الحديد(ّ  )

  األكؿ ببل ابتداء, كاآلخر ببل انتياء. فيك 
ككتب في الذكر  ,و عمى الماءككاف عرشي  ,غيره كاف اهلل كلـ يكف شيءه : "-- المصطفىقكؿ  -ِ

, كما لـ يكف شيء قبمو زؿ, فاهلل تعالى لـ يكف معو شيء في األ(3)"كاألرض كخمؽ السمكاتً  ,كؿ شيء
  .(1)"كاف اهلل كلـ يكف شيء قبمو: "--كىذا ما تأكده الركاية الثانية حيث قاؿ

الحدكث بعد  :كفي الثاني ,زليةاأل :كالمراد بكاف في األكؿ: "--ابف حجر قاؿ كقد
في: ككاف  فإف قمت: ما الفرؽ بيف كاف في: كاف اهلل, كبيف كاف: "--العيني, كقاؿ اإلماـ (1)"العدـ

 , أم الكجكد بعد العدـ.(4)"دثعرشو؟ قمت: كاف األكؿ: بمعنى الككف األزلي, ككاف الثاني : بمعنى الحي 
   

 العرش والماء: -ثانيًا:
العرش كالماء قبؿ خمؽ السمكات كاألرض, كقد دَّؿ عمى ذلؾ القرآف الكريـ  --لقد خمؽ اهلل 

 -:كالسنة النبكية المطيرة, فيما يمي
:{ المكلى قكؿ -ُ                     

      } (ىكد:ٕ .) 
                                                 

}:باب ما جاء في قكؿ اهلل تعالى, الخمؽ بدء كتابأخرجو البخارم,  (ُ)       

      } :  .َُٔ/ْ (,ُُّٗ(,ح )ِٕ)الرـك

 .ُِْ/ ٗ(, ُْٖٕ, ح )كاف عرشو عمى الماءك باب , كتاب التكحيدأخرجو البخارم, (ِ) 

 .ِٖٗ/ٔ, فتح البارم شرح صحيح البخارم(ّ) 

 .َُٗ/ُٓ, عمدة القارم شرح صحيح البخارم(ْ)
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ككتب في الذكر كؿ  ,و عمى الماءككاف عرشي  ,غيره كاف اهلل كلـ يكف شيءه : "--قكؿ الرسكؿ -ِ
 .فالعرش كالماء سابقاف عمى كجكد السمكات كاألرض (3)"كاألرض كخمؽ السمكاتً  ,شيء

كقاـ الباحث ىنا بالحديث عف العرش كالماء معان؛ ألف األدلة عمى كجكد كؿ منيما قبؿ  
 السمكات كاألرض كاحدة في الغالب.

 
 الريح: -ثالثًا: 

  }قكلو تعالى: عف  عباس ابف ؿئسي لقد            

            } (ىكد:ٕ )عمى: قاؿ ,الماء كاف شيء أم عمى: "لو فقيؿ 

 . (1)"الريح متف
 ؛المرفكع حكـ يأخذ الحديث كىذا ,كاألرض السمكات خمؽ قبؿ الريح كجكد عمى دليؿ ىذا ففي

 مفسماعو  بدكف فيو يتكمـ أف غيره أك  عباس البف يمكف ال غيبي, أمر و يتحدث عفألن
 .رسكؿال
 

 القمم:  -رابعًا:
 --اهلل رسكؿ أف حدثيي  كاف أنو  عباس ابف فعف ,كاألرض السمكات خمؽ قبؿ القمـ كاف

 أكؿ إف" :  الترمذم ركاية كفي ,(1)"شيء كؿ فكتب كأمره ,القمـ تعالى اهلل خمقو شيء أكؿ إف" :ؿقا
 . (4)"األبد إلى كائف ىك بما كجرل اكتب :لو فقاؿ ,القمـ اهلل خمؽ ما

في أييما خمؽ أكالن القمـ أـ الماء؟ كىذا الحديث يعد مف أدلة القائميف أف  كقد اختمؼ العمماء
مؽ أكالن, كىذا البحث ليس مكضع سرد ليذا الخبلؼ  .القمـ خي

 
 
  

                                                 

 .ِّسبؽ تخريجو, ص (ُ)

 .الذىبي ككافقو يخرجاه, كلـ الشيخيف شرط عمى كقاؿ ,ّٕٔ/ِ(, ِّّٗأخرجو الحاكـ في مستدركو, ح ) (ِ)

, ح ِٕٓ/ُ الصحيحة السمسمة في ,األلباني كصححو ,ِّٖ/ِ ,كالصفات االسماءفي  ,البييقيأخرجو, (ّ)
(ُّّ). 

 الشيخ كقاؿ, ِْْ/ٓ(, ُّّٗح)  ,(نكف) سكرة كمف باب في سننو, كتاب تفسير القرآف, الترمذم أخرجو( (ْ
 .صحيح :لبانياأل
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 الموح المحفوظ:  -خامسًا:
:{لقد كرد ذكر المكح المحفكظ في كتاب اهلل تعالى حيث قاؿ         *   

     } فعف خمؽ السمكات كاألرض قبؿ المحفكظ المكحذلؾ  كاف( كقد ِِ-ُِ) البركج          

 السمكات يخمؽ أف قبؿ الخبلئؽ مقادير اهلل كتب" :-- اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ عمر بف اهلل عبد
 .(3)"سنة ألؼ بخمسيف كاألرض
ف ,مكجكدان  كاف المكح أف عمى يدؿ ذلؾف  فيو كرد فقد ,صحيح مرفكع حديث خمقو في يرد لـ كا 

مف أىؿ  لكددت أف عندم رجبلن : "كغيره, تأخذ حكـ المرفكع, كمنيا قكلو  عباس ابف عف آثار
فتاه ياقكتة دً  ,بيضاء رةو مف دي  محفكظان  ألف اهلل خمؽ لكحان  :قاؿ ؟؛ـ ذاؾكلً  :قالكا! رأسو (1)القدر فكجأت

ينظر فيو كؿ يـك ستيف كثبلث مئة  ,كعرضو ما بيف السماء كاألرض ,ككتابو نكر ,قممو نكر ,حمراء
 .(1)"كيفعؿ ما يشاء ,كيذؿ زكيع ,كيحي كيميت ,يخمؽ بكؿ نظرة ,نظرة

 ,الخمؽ مقادير مف فيو كتب كما حفكظمال كالمكح ,اإلليي بالقمـ اإليماف ,السمؼ كمذىب 
حصائو تحكيـ لآلراء  غير مف ,القيامة يكـ إلى تككينو بدء مف العالـ ىذا في كيككف كاف ما عيجم كا 
 .(4)كاألقيسة

 
 المادة: -سادسًا:

بعد ذكر جميع ما سبؽ, يتبيف مف نفس األدلة أنو كانت ىنالؾ مادة قبؿ خمؽ السمكات 
 مف العدـ. كاألرض, أال كىي الماء, كقد خمقو اهلل 

 أف ,كأئمتيا األمة سمؼ مف أحد ؿيقي  لـ" عف ذلؾ: -- تيمية ابف سبلـاإل شيخ ؿاقكقد  
 .(5)"مدة كفي مادة مف خمقتا أنيما عنيـ المتكاتر بؿ ؛مادة مف تخمقا لـ كاألرض السمكات

 
 

                                                 

 . َِْْ/ْ (,ِّٓٔ)ح , كمكسى آدـ حجاج باب, كتاب القدر مسمـ,أخرجو  (ُ)

, عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي, الديباج عمى صحيح مسمـ بف الحجاج , انظر:طعنت بمعنى :فكجأت (ِ)
ْ/ِٗ. 

الييثمي, , كأكرده , مف طريؽ بكير بف شيابَِٔ/َُ, (ََُٓٔاني في المعجـ الكبير, ح )أخرجو الطبر  (ّ)
ركاه الطبراني مف , كقاؿ: ّّٗ/ٕ (,ُُٕٗٗح ) ,باب جؼ القمـ بما ىك كائف ,كتاب القدر ,مجمع الزكائدفي 

 طريقيف كرجاؿ ىذه ثقات.

 ., بتصرؼِّٗ/ٕ ,رضا رشيد محمد, المنار تفسير (ْ)

 .ُِٓ/ُ تيمية بف الحميـ عبد بف حمد, أالجيمية تمبيس بياف (ٓ)
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 الزمان والمكان: -سابعًا: 
 مقادير اهلل كتب: "--لقد كاف ىنالؾ زماف قبؿ خمؽ السمكات كاألرض؛ حيث قاؿ حبيبنا

ف كاف (3)"سنة ألؼ بخمسيف كاألرض السمكات يخمؽ أف قبؿ الخبلئؽ , فيذا يدؿ عمى كجكد الزماف, كا 
  المعركؼ.مغايران لمزمف األرضي 

أما عف المكاف فقد كاف العرش فكؽ الماء, ككاف الماء فكؽ الريح كما تبيف ذلؾ باألدلة, كقد 
 .كتب القمـ في المكح المحفكظ كما أمره اهلل تعالى

 كال أصؿو  عف ال  اهلل خمؽ مف ىي كاألرض, السمكات بدء قبؿ كانت التي األشياء كىذه 
 .كقدرتو  , كبعدىا كجدت السمكات كاألرض بإرادة اهلل (1)سابؽ مثاؿ عف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ِّسبؽ تخريجو, ص (ُ)

 .ِٕٔ/ِ ,لبييقي, اكالصفات االسماء (ِ)
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 المبحث الثاني
 والعمم الحديث اإلسالمي الفهممدة خمق السموات واألرض في  

 
 ويتكون هذا المبحث من مطمبين:

 في العمم الحديث. مدة خمق السموات واألرضالمطمب األول: 
 .اإلسالمي الفهم: مدة خمق السموات واألرض في المطمب الثاني    
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 المطمب األول

 في العمم الحديث مدة خمق السموات واألرض 
ىنالؾ عدة طرؽ يحاكؿ مف خبلليا عمماء الفيزياء كالفمؾ تقدير عمر الككف منذ بدايتو كحتى 

اف البطاينة, مف قسـ الفيزياء ىذا الزماف, كقد قاـ كؿ مف, أ. د. عكاد الزحميؼ, كالدكتكر: بركات عطك 
بجامعة اليرمكؾ, ببياف تمؾ الطرؽ, كأف عمر الككف بدأ يتزايد باطراد مف عدة آالؼ كعدة مبلييف, إلى 
ببلييف السنيف, كقد قاـ الباحث بدمج كبلـ كؿ منيما مع اآلخر لزيادة الفائدة كشدة التشابو, كذلؾ كما 

 -:(ُ)يمي
 

 المشعة:طريقة المواد  -أواًل:
( كالذم يعتقد العمماء أنو أكؿ عنصر rehenium 187كذلؾ باستخداـ عنصر )الرىينيـك   

تككف في تاريخ مجرة درب التبانة, كبمغ التقدير الحديث لعمر الككف, كالذم قاـ بو العالـ         
مف جامعة شيكاغك في الكاليات المتحدة األمريكية, كذلؾ   David.N.Schramm)ديفيد. ف. شراـ(

بميكف سنة(؛ حيث اعتمد عمى قياس كمية الرىينيكـ المتحممة  َِـ( )ُٕٕٗفي شير )آذار مف عاـ 
 باإلشعاع, منذ أف تككف ىذا العنصر في مجرة درب التبانة.

 
 : ( H )طريقة ثابت هابل -ثانيًا:

( حيث إف زمف ىابؿ يدؿ عمى عمر الككف, منذ Hو )( بمقمكب ثابتُ/Hيعرؼ زمف ىابؿ)
زمف االنفجار العظيـ, كيعتمد عمر الككف المحسكب, بشكؿ كبير عمى قيمة ثابت ىابؿ, كالتي مازالت 
تتغير مع الزمف؛ بسبب تباطئ معدؿ تمدد الككف في الماضي, كىذه الطريقة تقدر عمر الككف بيف 

 بميكف سنة( مضت. َِ-َُ)
 

 يقة اشتقاق عمر الكون من تقدير أعمار أقدم النجوم: طر  -ثالثًا:
, كيتراكح عمر الككف مف ) بميكف(  ُٖ-ٗيتـ اشتقاؽ عمر الككف مف تقدير أعمار أقدـ النجـك

 عاـ, حسب ىذه الطريقة.
بميكف( سنة بانفجار ىائؿ سيمِّي  ُّكيرل معظـ الفمكييف أف الككف خمؽ منذ حكالي )

 ألمر ليس مقطكعان بو كما ىك ظاىر. كا (ِ))باالنفجار العظيـ(
                                                 

 , بتصرؼ, مقدمة في عمـ الفمؾ, بركات عطكاف البطاينة,ِِّعمـ الفمؾ كالككف, عكاد الزحميؼ, ص( (ُ
 ., بتصرؼ ِّٗ, ِّٖص

 .ّٖٖانظر: المكسكعة العممية المعاصرة, أحمد شفيؽ الخطيب, كيكسؼ سميماف خير اهلل, ص(ِ) 
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كقد ذىكر أ. د. زغمكؿ النجار أف أىؿ العمكـ المكتسبة يركف بأف مراحؿ خمؽ السماء كاألرض 
ف لذلؾ قائبلن: "أياـ الخمؽ الستة في منظكر العمكـ الككنية", كىذه المراحؿ التي  ىي ست مراحؿ, كعنكى

 -:(ُ)ذكرىا كالتالي
 (بميكف ُْـر األكلي الذم بدأ منو خمؽ السمكات كاألرض, قبؿ)ة الجً مرحمة الرتؽ: كىي مرحم -ُ

 . سنة
مرحمة الفتؽ )مرحمة الدخاف(: كىي مرحمة انفجار الًجـر األكلي, ثـ تحكلو إلى سحابة مف الغاز  -ِ

 .(ِ)المككف مف المبنات األكلية لممادة
 كالمائية كالصخرية.مرحمة الدحك: أم مرحمة دحك األرض كتككيف أغمفتيا الغازية  -ّ
مرحمة تككف الجباؿ: كذلؾ عف طريؽ تحرؾ ألكاح الغبلؼ الصخرم لؤلرض, كتصادميا مع  -ْ

 بعضيا البعض.
 مرحمة خمؽ الحياة النباتية كالحيكانية مف أبسط صكرىا إلى أكثرىا تعقيدان. -ٓ
 مرحمة خمؽ اإلنساف. -ٔ

نساف, كيتفؽ الباحث معو ىي خمؽ اإلكمف المبلحظ أف أ. د. النجار قد جعؿ نياية المراحؿ 
, غير أف األستاذ النجار قد بدأ المراحؿ بمرحمة الرتؽ كىي في الحقيقة ليست مف مراحؿ خمؽ في ذلؾ

نما ىي مرحمة سابقة عمى كجكدىما حيث كانت مادة خمقيما متماسكة كميرتصة  السمكات كاألرض, كا 
 ف تمؾ المادة عبر عممية الفتؽ.كتمة كاحدة, ثـ بدأت عممية خمؽ السمكات كاألرض م

كيرل الباحث أف أ. د. النجار قد جعؿ مرحمة خاصة بتككف الجباؿ, كأخرل بخمؽ الحياة 
 النباتية, كذلؾ بعد مرحمة الدحك, كىاتيف المرحمتيف ىما جزء مف مرحمة الدحك كال يمكف فصميما عنيا.

جعؿ المراحؿ ست مراحؿ كما أف  كقد حاكؿ األستاذ النجار أف يكفؽ بيف القرآف كالعمـ, بأف
أياـ الخمؽ في القرآف الكريـ ىي ستة أياـ, كاألصكب أف األياـ الستة تنقسـ إلى ثبلث مراحؿ كليس إلى 

 ست.
 
 
 
 
 

                                                 

 .ُْٔ-ُْٓ/ْ ,العممي عجازاإل آيات مفانظر:  ( (ُ

نما الذم  ,عمماء الفمؾ كالفيزياءحسب ما يعتقد معظـ ( (ِ لـ تكف الذرات مكجكدة بعد االنفجار العظيـ مباشرة, كا 
 .الييدركجيف, كالييميـك فيما بعد كاف مكجكدان ىك الجسيمات التي تككنت منيا ذرات
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 المطمب الثاني:
 اإلسالمي الفهممدة خمق السموات واألرض في 
أساسي عمي ما  , ييعتمد بشكؿاإلسبلمي الفيـعند الحديث عف مدة خمؽ السمكات كاألرض في 

 -جاء في القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة, كتكضيح ما جاء فييما حكؿ ىذا المكضكع كما يمي:
 

 مدة خمق السموات واألرض في القرآن الكريم: -أواًل:
أنو خمؽ السمكات كاألرض في ستة أياـ كذلؾ في سبعة مكاضع مف  --المكلى  كضحلقد 

 -ىي: كتابو العزيز كىذه المكاضع
   }:قكلو تعالى -ُ                      

                    }:األعراؼ(ْٓ.) 

   }:سبحانو كقكلو -ِ                    

     }:يكنس(ّ.) 

:{   كقكلو -ّ                   

    }:ىكد(ٕ.) 

:{  كقكلو -ْ                      

           } (:ٗٓالفرقاف.) 

  }:عز مف قائؿ  كقكلو -ٓ                      

        }:السجدة(ْ.) 

  }كقكلو: -ٔ                        

 }:ؽ(ّٖ.) 
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 :{  كقكلو -ٕ                           

                                    

             }:الحديد(ْ.)  
ليا, كما ىك كاضح مف اآليات أف األياـ الستة كأياـ الدنيا أـ مغايرة  --كلـ يبيف المكلى 

 الكريمة السابقة.
 

 مدة خمق السموات واألرض في السنة النبوية: -ثانيًا:
عف مدة خمؽ السمكات  عدد مف األحاديث التي تتكمـالسنة النبكية المطيرة في جاء لقد 

 -:كمف ىذه األحاديث ,كاألرض
التربة يكـ السبت, كخمؽ فييا  خمؽ اهلل "بيدم فقاؿ:  قاؿ: أخذ رسكؿ اهلل   عف أبي ىريرة -ُ

يكـ الثبلثاء, كخمؽ النكر يكـ األربعاء,  (ُ)الجباؿ يكـ األحد, كخمؽ الشجر يـك االثنيف, كخمؽ المكركه
بعد العصر مف يكـ الجمعة, في آخر الخمؽ في آخر  كبث فييا الدكاب يكـ الخميس, كخمؽ آدـ 
 .(ِ)"إلى الميؿ ساعة مف ساعات الجمعة, فيما بيف العصر

 فسكاىف السماء إلى استكل ثـ ,السماء خمؽ ثـ ,يكميف في األرض كخمؽ" قاؿ:  عف ابف عباس -ِ
 كاآلكاـ كالجماؿ الجباؿ كخمؽ ,كالمرعى الماء منيا خرجأ أف كدحكىا ,األرض دحا ثـ ,آخريف يكميف في
} :قكلو فذلؾ آخريف يكميف في بينيما كما } كقكلو: {       }  عمتفجي 

 .(1)"يكميف في السمكات كخمقت ياـأ ربعةأ في فييا كما رضاأل
 

 الجمع بين القرآن والسنة في مدة الخمق: -ثالثًا:
: أربعة لخمؽ األرض, كاثنيف لخمؽ السماء, الستة قسـ األياـي  أف حديث ابف عباس ييبلحظ
نو يتحدث إالسابؽ؛ حيث   كحديث ابف عباس ,ففي ظاىره يخالؼ القرآف ىريرة  كأما حديث أب

عف خمؽ األرض فقط دكف خمؽ السمكات, كما أنو يتحدث عف خمؽ األرض في سبعة أياـ كليس في 
 أربعة أياـ, كذلؾ حسب فيـ بعض العمماء.

                                                 

 .ََُٓ/ُ, الديف عبد الرؤكؼ المناكمزيف , التيسير بشرح الجامع الصغير المكركه: يعني الشر, انظر: (ُ)

 .ُِْٗ/ْ(, ِٖٕٗ, ح )أخرجو مسمـ, كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار, باب ابتداء الخمؽ كخمؽ آدـ  (ِ)

 .ُِٖ/ٔ, سكرة حـ السجدة, كتاب تفسير القرآف ,أخرجو البخارم (ّ)
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ىذا  أف يقكـ بإعبلؿإلى  أدل بعدد مف العمماء كعمى رأسيـ اإلماـ البخارم  ذلؾك  
"كقد تكمـ في ىذا الحديث: عمي بف المديني, كالبخارم,  ذلؾ فقاؿ: , كقد نقؿ ابف كثير ,(ُ)الحديث

كالبييقي, كغيرىـ مف الحفاظ, قاؿ البخارم في التاريخ: كقاؿ بعضيـ عف كعب كىك أصح, يعني أف 
اف كيتجالساف فإنيما كانا يصطحب كتمقاه مف كعب األحبار  ىذا الحديث مما سمعو أبك ىريرة

فكاف ىذا الحديث مما تمقاه أبك  لمحديث فيذا يحدثو عف صيحفو كىذا يحدثو بما يصدقو عف النبي 
حفو فىكىًىـ بعض الركاة فجعمو مرفكعا إلى النبي  كأكد رفعو بقكلو أخذ رسكؿ  ىريرة عف كعب عف صي

السمكات, كفيو ذكر خمؽ  بيدم ثـ في متنو غرابة شديدة فمف ذلؾ: أنو ليس فيو ذكر خمؽ اهلل 
ألف األرض خمقت في أربعة أياـ ثـ خمقت السمكات  ؛األرض كما فييا في سبعة أياـ كىذا خبلؼ القرآف

 .(ِ)في يكميف مف دخاف"
عمى إعبلؿ الحديث قائبل: "كليس الحديث بمخالؼ لمقرآف  عمَّؽى  إال أف اإلماـ األلباني  

كأيامو  ,ىك غير التفصيؿ الذم في القرآف الكريـ ,كما يتكىـ البعض... فالتفصيؿ الذم في الحديث
ضـ أحدىما إلى اآلخر كليس ضرب أحدىما فالكاجب في مثؿ ىذا عند أىؿ العمـ أف يي  ,غير أيامو

 .(ّ)"رباآلخ
, كحديث الكريـ القرآفما جاء في ك  حديث أبي ىريرة بيف  كلمجمعىذا القكؿ, يؤيد  كالباحث

سمؼ الصالح عف معنى المعنى اليكـ في المغة, كما فيمو  تعريؼبشكؿ كاضح, ينبغي   ابف عباس
 -, كذلؾ فيما يمي:رضاليـك في اآليات التي تتحدث عف األياـ الستة لخمؽ السمكات كاأل

 غة:معنى اليوم في الم -3
  .(ْ)"اليـك معركؼ كالجمع أياـ":  --قاؿ اإلماـ الجكىرم 

:  --كقاؿ ابف منظكر "ًمقداريه مف طمكع الشمس ًإلى غركبيا"بأف اليـك
مف قد قيؿ ك , (ٓ)

لى الطمكع, أك مف الغركب إلى إفَّ اليـك مف الطمكع إالشمس, كقيؿ:  بى غرك لطمكع الفجر الصادؽ إ
 .(ٔ)قا, كال يختص بالنيار دكف الميؿمميطمؽ الزماف, كقد يراد باليـك الكقت مطالغركب, كيستعمؿ بمعنى 

 رؼ العكاـ أف اليكـ: ىك مقدار نيار كليمة.كالمشيكر اليكـ في عي 
 

                                                 

 .ُّْ/ُ( انظر: التاريخ الكبير, البخارم, ُ)
 .ُٕ/ُالبداية كالنياية,  (ِ)

 . ْٗٗ/ْ(, ُّّٖالسمسمة الصحيحة, ح ) (ّ)

 .ّّْ/ٔالصحاح,  (ْ)

 .ْْٕٗ/ٔ( لساف العرب, ٓ)
بيدم, ٔ)  ., بتصرؼُْْ/ ّْ( تاج العركس, الزَّ
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 فهم السمف لمعنى األيام الستة: -ِ
مقدار كؿ يكـ مف تمؾ األياـ ألؼ سنة   : "قاؿ ابف عباس-- ؿ اإلماـ ابف الجكزماق 

إنيا كأياـ الدنيا كاف قكلو  :كال نعمـ خبلفان في ذلؾ, كلك قاؿ قائؿ, (ُ)كبو قاؿ كعب كمجاىد كالضحاؾ
كالثاني: أف الذم يتكىمو المتكىـ مف اإلبطاء في ستة آالؼ , بعيدا مف كجييف: أحدىما: خبلؼ اآلثار

 }:تعالى في ستة أياـ عند تصفح قكلو سنة يتكىمو                 

  }:يس(ِٖ" )(ِ). 

مف   حيث قاؿ: "لقد أخرج اهلل آدـ  ما جاء عف ابف عباس ,كمف اآلثار التي تؤيد ذلؾ
} قاؿ اهلل تعالى: ,الجنة قبؿ أف يدخميا أحد              

                     }: كقد كاف فييا قبؿ أف  (َّ)البقرة

 }ييخمؽ بألفي عاـ الجف: بنك الجاف, فأفسدكا في األرض كسفككا الدماء, فمما قاؿ اهلل:      

    }:قالكا: (َّ)البقرة{             }: ( يعنكف الجف َّ)البقرة

فمما أفسدكا في األرض بعث عمييـ جنكدا مف المبلئكة فضربكىـ حتى ألحقكىـ بجزائر  ,بني الجاف
 }البحكر, قاؿ: فقالت المبلئكة:                 }  كما فعؿ أكلئؾ

 } فقاؿ اهلل: :الجف بنك الجاف قاؿ        } : البقرة (َّ)"(ّ). 

, حيث كانت الجف عمى ىذه األرض ف أف ىنالؾ آالؼ السنيف قبؿ كجكد آدـ كبيذا تبيَّ 
 .مكجكدة قبمو

"إنو سبحانو أخبر : --كخبلصة القكؿ في ىذا المكضكع كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
أنو خمؽ السمكات كاألرض في ستة أياـ, كسكاء قيؿ : إف تمؾ األياـ بمقدار ىذه األياـ المقدرة بطمكع 

 ريب أف الشمس كغركبيا, أك قيؿ : إنيا أكبر منيا, كما قاؿ بعضيـ : إف كؿ يكـ قدره ألؼ سنة, فبل

                                                 

 .ُٖٔ/َِالقرآف, محمد بف جرير الطبرم, آم ( انظر: جامع البياف في تأكيؿ ُ)

 .ُُِ/ ّ, زاد المسير في عمـ التفسير (ِ)

لـ يخرجاه, كقاؿ قاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد ك , ك ِٕٖ/ِ(, َّّٓفي مستدركو, ح )( أخرجو الحاكـ ّ)
 الذىبي : صحيح. 



34 

 

 تمؾتمؾ األياـ التي خمقت فييا السمكات كاألرض غير ىذه األياـ, كغير الزماف الذم ىك مقدار حركة 
 . (ُ)"األفبلؾ, كتمؾ األياـ مقدرة بحركة أجساـ مكجكدة قبؿ خمؽ السمكات كاألرض

 خمؽ السمكات كاألرض في ستة أياـ, كما جاء في كتاب اهلل نؤمف بأف  -المسمميف –فنحف 
بطكؿ تمؾ  الجـز, دكف  كعمى مراد رسكؿ اهلل ,عمى مراد اهللكذلؾ ,  كفي سنة رسكؿ اهلل ,اهلل

 .األياـ ككيفيتيا, فذلؾ ال يعممو إال اهلل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 .ِّٓ/ُٖ( مجمكع الفتاكل, ُ)
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 المبحث الثالث
 والعمم الحديث اإلسالمي الفهممادة خمق السموات واألرض في  

 
 مطمبين: ويتكون هذا المبحث من

 في العمم الحديث. دة خمق السموات واألرضامالمطمب األول: 
 .اإلسالمي الفهمدة خمق السموات واألرض في ا: مالمطمب الثاني    
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 المطمب األول
 حديثال العمم في واألرض السموات خمق مادة

كاألرض في العمـ  تكمـ الباحث في المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ, عما كاف قبؿ خمؽ السمكات
الحديث, كبيَّف أف مرجع جميع األقكاؿ في ذلؾ إلى نظرية االنفجار الككني الكبير, حيث إف عمماء 
الفيزياء كالفمؾ يحاكلكف تفسير كيفية حدكث ذلؾ االنفجار, كتىخم ًؽ مادة الككف منو, كىذه المادة ىي 

 مكضكع ىذا المطمب.
 

 االنفجار العظيم:نشأة مادة الكون من  -أواًل:
 لمككف بأف قريي  كىك (3)السمكات كاألرض خمؽ قضية في مازاؿ في طكر النظرية حديثال العمـ

, حيث يرتئي معظـ العمماء أف الككف تكلد كأخذ يتمدد باالنفجار اليائؿ المسمى االنفجار العظيـ بداية
 .(1)في المحظة التي تكلدت فييا كؿ أشكاؿ المادة كابتدأ الزمف

: بقكلو(1)العزيز عبد ميرأ أ. د. كد عمى ذلؾأك  ,كاحد ـرجً  مف البداية تمؾ فييـ يقكلكف بأف
 أف إلى كالتحاليؿ كالمختبرات المراصد خبلؿ كمف كالجيكلكجيا الطبيعة عمماء مف الخبراء استطاع"

 أف ذلؾ كخبلصة (5)الفضاء ىذا في جراـاأل مف كغيرىا األرض خمؽ حكؿ (4)يقينية نظرية إلى يتكصمكا
 .(6)"مجتمع كاحد سديـ بمثابة كميا كانت كككاكب أجراـ مف سكاىما كما كالشمس األرض

 خمؽ مادة أف عمى يؤكد ىنا العمـك و, اتساع ىك كاحد الككف أصؿ بأف لمقكؿ العمماء دفع كالذم
 -فيما يمي: العمماء أقكاؿ مف ىك كاضح كما الدخاف ىي كاألرض السمكات

, فيي  "قاؿ أ. د. محمد باسؿ الطائي:  تنشأ المجرات بنفس الطريقة التي تنشأ بيا النجـك
 (7)تتطكر مف سديـ ىائؿ االتساع يبمغ مداه مبلييف السنيف الضكئية, ثـ تتجمع أجزاء ذلؾ السديـ"

 لتيككف المجرة.

                                                 

 ., بتصرؼّٔ/ُ النجار زغمكؿ الكريـ, القرآف في العممي عجازاإل آيات مف( (ُ

 .   ّٖٓأحمد شفيؽ الخطيب, كيكسؼ سميماف خير اهلل, ص لمكسكعة العممية  المعاصرة,( انظر: اِ)

 .فمسطيف نابمس, الكطنية, النجاح بجامعة ,المقارف الفقو في .د .أ :العزيز عبد ميرأ( (ّ

ة تبقى محتممة لمتغيير التبديؿ, , فالنظرييقينية الكقت نفس كفي نظرية تككف أف يمكف ال عممية ناحية مف( ْ)
 .حتى النقضك 
 عجازاإل آيات مف :نظرا ,شؽ كال ثقب فييا يكجد الك , بناء السماء بؿ ؛أبدان  الككف في فضاء يكجد ال( ٓ)

 .ْٓ/ِ ,النجار زغمكؿ ,القرآف في العممي

 .ُٗٗص ,القرآف عجازإ( ٔ)

 .ُّّعمـ الفمؾ كالتقاكييـ, ص( ٕ)
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 إف: يقكؿلى  اآلف العممي البحث إفمعنى السديـ بقكلو: " الزنداني المجيد عبد الشيخ ككضح
 الصمبة المكاد بعض فييا تعمؽ غازات عف عبارة: دـكالسي  دـ,السي  ىي السماء كنجكـ األرض, أصؿ

  .(3)؟ "دخاف كصؼي  ىك لذلؾ كصؼ أدؽ أليس مضيئة, مشعة كالنجكـ فميست المظممة,
 مف شيءه  لو الصمبة, الجسيمات بعض بو غاز, بومأغ جسـ أنو :"لمدخاف العممي كالتعريؼ ىذا

  .(1)" الحرارة مف شيءه  كلو كنةالدي  أك السكاد
 المخبرم كالتحميؿ القاطع بالدليؿ العمماء ثبتأ كقد ": (1)الكحيؿ الدائـ عبد الميندس قاؿك 

 ىذه إذان , (4)"(دخاف) كممة ىك الذرات ليذه كصؼ دؽأ أف الخارجي الفضاء مف ممتقطة غبار لذرات
 .الدخاف مف خمقتكاألرض  السماء أف عمى تؤكد األقكاؿ

 
 تركيب السديم أو الدخان الكوني:  -ثانيًا:

الذم يجكؿ في خاطر اإلنساف عندما يعمـ بأف السماء كاألرض خمقت مف السديـ أك الدخاف, 
 ىك معرفة طبيعة ذلؾ السديـ كتركيبو.

ىك السديـ "كأجاب أ. د. محمد باسؿ الطائي عف ىذا األمر إجابة سيمة ككاضحة بقكلو: 
"  .(5)سحابة مف غاز الييدركجيف كاليميـك

 ,الككف مف المدرؾ لمجزء الكيميائي لمتركيب دراسة فيأنو  النجار زغمكؿ كقد كضح أ. د.
 داخؿ في يتـ ما بمراقبة صحتيا ثبتت مبلحظةىذه ال كأف يدركجيفليا غاز مف يتككف غالبيتو أف اتضح
, ذرات لتككف يدركجيفليا ذرات فييا تتحد التي الشمس , ليككف الييميكـ كيتحد الييميـك  في الميثيـك
 في يتخمؽ ال الذم الحديد فإ حتى (6)النككم االندماج عممية تسمى مستمرة بطريقة متسمسمة عممية
نما الشمس  تصؿ ,المرات بمبلييف الشمس مف حرارة كثرأ كىي المستعرات بالنجكـ يسمى فيما يتخمؽ كا 
 ماكفاأل تمؾ أف العمماء ككجد ,المئكية الدرجات مف الببلييف مئات إلى المستعر جكؼ في الحرارة درجة

 بأف لمعمماء كثبت ,النككم االندماج بعممية الحديد فييا يتخمؽ أف يمكف التي المدرؾ الككف في الكحيدة
 األصؿ عف كتحدثكا ثبتكاأ كالذيف ,نزاالن إ إلينا نزؿأ قد الشمسية مجمكعتنا في بؿ ؛أرضنا في الحديد كؿ

                                                 

 .ٔٓ/ْ,الخالؽ تكحيد( ُ)

 .ّْ/ُ النجار زغمكؿ ,العممي عجازاإل آيات مف( ِ)
, (ـُٔٔٗ )عاـ حمص مدينة مكاليد مف كىك القرآف كالسنة, في العممي اإلعجاز في باحث :الكحيؿ الدائـ عبد (ّ)

 كآخر التربية, في دبمـك عمى كحاصؿ ,(ـُٓٗٗ) دمشؽ جامعة مف الميكانيكية اليندسة في إجازة , يحمؿ(ـُٔٔٗ

 . ُّٔ, صعبد الدائـ الكحيؿ ركائع اإلعجاز في الككف,المكائع, انظر:  في ىندسة
 . ّص ,كالقرآف العمـ بيف الككف سرارأ( (ْ

 .ِٖٓ, صعمـ الفمؾ كالتقاكييـ( ٓ)

 .َُُ/ْ ,ٖٖ/ُ ,الكريـ القرآف في العممي عجازاإل آيات مفانظر:  (ٔ)
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 الحقيقة ىذه عمى كأكدكا ,المسمميف غير مف ىـ الشمسية مجمكعتنا كفي أرضنا في لمحديد الخارجي
 .(3)مرات أربع الشمسية مجمكعتنا في الطاقة كؿ تفكؽ كاحدة حديد ذرة لتككيف البلزمة الطاقة بأف

 منو قتخمَّ تى  العناصر جميع كأف يدركجيف,يال غاز ىك المرئي الككف في ما معظـ أف ثبت إذان 
 .النجكـ داخؿ في النككم االندماج طريؽ عف
 

 :العناصر منه تخمقت الذي يدروجينهال غاز مصدر -ثالثًا:
ف في بادئ األمر ككفه كثيؼ حار مممكء باإلشعاع  حسب نظرية االنفجار الككني العظيـ تكَّكى

فمـ تكف الذرات تىخمقت بعد حسب معتقدىـ, حتى ذرات الييدركجيف التي  (1)كالجسيمات األكلية المختمفة
 تخمقت منيا العناصر األخرل لـ تكف مكجكدة بعد.

كبيَّف أ. د. محمد باسؿ الطائي متى تخمقت ذرات الييدركجيف, حسب ىذه النظرية         
درجة(  َََٓبحدكد)سنة( فقط, ككانت درجة حرارتو  َََََّعندما كاف عمر الككف ) "بقكلو: 
حيث ارتبطت اإللكتركنات بنكل الذرات عند ىذه الدرجة الحرارية, بارتباط اإللكتركنات مع  (1)كمفف

" فذرات الييدركجيف لـ تكجد مباشرة بعد االنفجار  (4)البركتكنات كتككيف ذرات الييدركجيف كالييميـك
نما كجدت بعد ذلؾ بزمف طكيؿو جدان.  العظيـ, كا 

 
 المادة المظممة والطاقة المظممة: -رابعًا:

قبؿ مغادرة ىذا المطمب البد مف الحديث عف نقطةو ىامةو جدان, ينبغي أاٌل يتغافؿ عنيا أم 
باحث عند حديثو عف مادة خمؽ السمكات كاألرض, كىذه النقطة ىي: المادة السكداء أك المظممة 

 ى نسبتيما في الككف.ككذلؾ الطاقة السكداء أك المظممة!!! حيث ينبغي التعريؼ عم
غير مرئية تتكاجد في المجرات كال تعطي المظممة مادة ال كقد كضح أ. د. عكاد الزحميؼ أ ف

بالنسبة لمركز المجرة حيث إف  (5)ضكءان, كأف العمماء افترضكىا؛ لتعميؿ ثبات السرعة المماسية لمنجكـ

                                                 

 .َٗ - ٖٖ/ُ ,الكريـ القرآف في العممي عجازاإل آيات مفانظر: ( ُ)

 ., بتصرؼِّٕعمـ الفمؾ كالككف, عكاد الزحميؼ, ص( ِ)

عمى مقياس كمفف, حيث تتجمد المياه عمى التدريج المئكم عند  ( تقاس الحرارة عمى التدريج المئكم, كأيضان ّ)
الصفر كتغمي عند مائة درجة, أما عمى مقياس كمفف ) كالذم سمي نسبة إلى الفيزيائي لكرد كمفف( فتككف درجة 

 .   ٓالضكء, الفمؾ, إياف جراىاـ, ص( درجة مئكية, انظر: عمـك في دائرة ِّٕ-صفر كمفف ىي نفسيا )
 .ُّٖعمـ الفمؾ كالتقاكييـ, ص( ْ)

السرعة المماسية: ىي سرعة النجـ عمكدية عمى امتداد خط البصر, عمـ الفمؾ كالككف, عكاد الزحميؼ, ( ٓ)
 .ُٕٓص
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عطاء القكة البلزمة لجعؿ النجكـ تدكر الفيزياء, كافترضكىا أيضان إل الثبات في السرعة يخالؼ قكانيف
 .(3)حكؿ مركز المجرة

كيكضح ىذا كبلـ عالمة الفيزياء الفمكية بككالة ناسا, )د. كيمبر لي كيفر( حيث قالت: "عبر  
مراقبتنا لؤلمكر كنا نرل عددان كبيران مف المجرات؛ كلكننا لـ نكف نفيميا جيدان, مثبلن: طريقة دكراف 

 .(1)فأطراؼ المجرة الحمزكنية تتحرؾ أسرع مما تسمح بو القكانيف الفيزيائية (1)المجرات"
أما عف عدـ رؤية تمؾ المادة فقالت العالمة: "ىنالؾ تجميعات مجرات تضـ بداخميا مئات 
اآلالؼ مف المجرات, تجميعات المجرات تمؾ مترابطة مع بعضيا البعض, رغـ مف تكسع الككف, كما 

بعد كؿ ىذا الكقت, ما سبب ارتباطيا بتمؾ المجاميع؟ ىنالؾ شيء يخمؽ جاذبية زالت المجرات تدكر 
, كتقصد بذلؾ المادة (4)كرابطان يثبِّت تمؾ المجرات في أماكنيا كيجعميا مستمرة في دكرانيا كنحف ال نراه"

 المظممة.   
ىذا المطمب,  أما عف كتمة تمؾ المادة بالنسبة لكتمة الككف, فيذا ىك مكضع اىتماـ الباحث في

كتمتيا تساكم عمى األقؿ عشرة أضعاؼ كتمة المادة المرئية في  "حيث قاؿ أ. د. عكاد الزحميؼ أف
المجرة, كيمكف أف تغمؼ المادة المظممة المجرة عمى شكؿ ىالة يبمغ نصؼ قطرىا عدة مرات نصؼ 

البية مادة الككف التي فالفمكيكف يدرككف أنيـ لـ يتكصمكا بعد إلى اكتشاؼ غ (5)قطر المجرة ذاتيا"
  .(6)% مف مادة الككفَٗيسمكنيا المادة المظممة كىي تؤلؼ حكالي 

% مادة ْ,َكلكف أ. د. محمد باسؿ الطائي كضح أف أحدث األرصاد تؤكد احتكاء الككف عمى
%, كطاقة مظممة          ِٕمضيئة مرئية )مادة باريكنية(, كمادة مظممة مجيكلة اليكية بنسبة 

 .كىك االصح (7)% ٔ,ِٕبنسبة 
 ما هي طبيعة تمك المادة وتمك الطاقة؟ ومن أين أتت؟كىنا سؤاؿ يطرح نفسو كىك: 

كقد أشار رئيس  (8)أنو ال تكجد فكرة لدل الفمكييف حتى اآلف عف حقيقة ىذه المادة: كالجكاب
الككنية التابع ألكاديمية العمكـ اإلستكنية )د. ياف ايناستك(  ءقسـ فيزياء المجرات, في معيد األستركفيزيا

إلى أنو إذا أثبتت التجارب كاألبحاث المستقبمية صحة ما تكصؿ إليو العمـ حتى اآلف , سيعرؼ العمماء 
                                                 

 ., بتصرؼِّٕالمصدر السابؽ, ص( ُ)

 .ـ بتكقيت القدس الشريؼَُـ, الساعةَُُِ/ٔ/ُُبرامج شير الفضاء, السبت, المكافؽ: (ِ)

 .المصدر السابؽ, بتصرؼ( ّ)

 .نفس المصدر (ْ)
 .ِّْعمـ الفمؾ كالككف, ص( ٓ)
 , بتصرؼ.   ّٖٗالمكسكعة العممية المعاصرة, أحمد شفيؽ الخطيب, كيكسؼ سميماف خير اهلل, ص( ٔ)

 .ُٕٗانظر: صيركرة الككف, محمد باسؿ الطائي, ص(ٕ) 
 .ـ, بتكقيت القدس الشريؼَُ, الساعةـَُُِ/ٔ/ُُ, المكافؽ:السبتبرامج شير الفضاء, انظر:   (ٖ)
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الشيء الكثير عف حقائؽ كأسرار الككف, كأكد عمى أنو إذا ما كاف صحيحان ما تكصؿ إليو العمماء فإف 
, كالتي عددىا بضع مئات في كؿ سنتيمتر مكعب مف الفضاء الككني ىي التي تشكؿ (3)اتالنيكترينك 

 .(1)الكتمة األساسية لمككف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

النيكترينكات جمع نيكترينك: تصغير لكممة نيتركف, كنيتركف معناىا التعادؿ, كىك أدؽ األجساـ السابحة التي  (ُ)
 .َِْعمـ الفمؾ كالككف, عكاد الزحمؼ, ص  تعرؼ عمماء الفضاء عمييا حتى اآلف, انظر:

 .انظر: المصدر السابؽ, نفس الصفحة (ِ)
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 المطمب الثاني

 اإلسالمي الفهمفي  واألرض السموات خمق مادة
خمؽ السمكات كاألرض مف مادة, كانت مكجكدة قبؿ خمقيما, كقد كانت تمؾ  --إف اهلل 

 }المادة متماسكة كميرتصة كتمة كاحدة, كقد دَّؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى:         

                }: األنبياء(َّ.) 

الباحث في ىذا المطمب بالحديث عف نكعية المادة التي كاف يتككف منيا الرتؽ, أما  كقد قاـ
 عف كيفية حدكث الفتؽ كما ىي طبيعتو, فترؾ الحديث عنو لممبحث التالي.

 
 مادة خمق السموات: -أواًل:

 كاألرض السمكات أف كأئمتيا األمة سمؼ مف أحد يقؿ لـ" :-- تيمية ابف شيخ اإلسبلـ ؿاق
 .(3)"مدة كفي مادة مف خمقتا أنيما عنيـ المتكاتر بؿ ؛مادة مف خمقات لـ

 تبارؾ ؿاق حيث دخاف مف خمقت السماء أففي كتابو الكريـ   المكلى برخأ فقد
  }:كتعالى                            

    }(فصمت: ُُ). 

 .(1) "حار بشيء المختمط اليكاءبأنو: " الدخاف كقد عرَّؼ شيخ اإلسبلـ 

 .(1)"ما ارتفع مف ليب النار"الدخاف:  بقكلو: كعرَّفو الشككاني 
, كقد (4)قائبلن: "الدخاف: ما يتصاعد مف الكقكد عند التياب النار فيو" كعرَّفو ابف عاشكر 

 .(5)قاؿ غيرىـ مف أئمة التفسير بأف الدخاف: بخار مرتفع عف الماء
 كالتابعيف الصحابة عف متكاترة كاآلثار" عمى القكؿ األخير بقكلو:  تيمية ابف اإلماـ كأكد

, كقاؿ في (6)"دخانا سماه الذم الماء بخار مف السمكات خمؽ تعالى اهلل أف مف ,كالسنة القرآف يكافؽ بما
                                                 

 .ُٓٓ/ُ ,الجيمية تمبيس بياف (ُ)

 .ِٓٔ/ُْ ,الفتاكل كعممج( ِ)

 .َٕٓ/ْ, فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير (ّ)

 .ِْٔ/ِْالتحرير كالتنكير, ( ْ)

الحسيف بف , معالـ التنزيؿ,  ِٓٗ/ِ, الكاحدمعمي بف أحمد , الكجيز في تفسير الكتاب العزيزانظر:  (ٓ)
 .ٓ/ٖ, محمد بف محمد العمادم أبك السعكد, إرشاد العقؿ السميـ ,ُٓٔ/ٕ, مسعكد البغكم 

 .ُّٔ/ُ ,السنة منياج (ٔ)
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 }:قكلو في المذككر ,عميو العرش كاف الذم الماء كىك"مكضعو آخر:           

                       

 }:شيء خمؽ القرآف يذكر كلـ مادة كمف مدة في كاألرض السمكات خمؽ أنو خبرأ فقد (ٕ)ىكد 

 .(3)"شيء ال مف
: قاؿحيث   عباس ابف عففي ىذا المكضكع, ما صح  كمف اآلثار الكاردة عف الصحابة 

 ىك بما اليكـ ذلؾ مف فجرم القدر: فقاؿ اكتب؟ كما: فقاؿ ,اكتب لو فقاؿ القمـ اهلل خمقو شيء أكؿ إف"
 .(1)"السمكات منو تقتففي  الماء بخار فارتفع الماء عمى عرشو ككاف: قاؿ ,الساعة تقكـ أف إلى كائف

 سمعو  عباس ابف أف بد فبل ,الغيبيات مكرأ مف ألنو ؛المرفكع حكـ يأخذاألثر  ىذاكمثؿ 
 .الماء بخار مف خمقت السماء أف , كىك يدؿ عمى رسكؿال مف

 
 :األرض خمق مادة -ثانيًا:

 تعالى اهلل: "بأف  البييقي ماـاإل قاؿ فقد ماءخمقت األرض مف نفس مادة الرتؽ أال كىي ال
 مؽخي  لما أصبلن  جعمو ثـ ,سبؽ مثاؿو  عمى كال أصؿو  عف ال ,خمقو مف شاء كما الماء أك ,أكالن  الماء خمؽ
 .فاألرض خمقت مف ذلؾ الماء الذم كاف تحت عرش المكلى  (1)"بعده

 المحدثيف جميع كعميو" :فقاؿ قكؿ اإلماـ البييقي عمى ياأللكساإلماـ  بعقَّ قد ك  
 .(4) "كالمفسريف

 -كمف أقكاؿ العمماء حكؿ ىذا المكضكع:
 .(5) "الماء مف كميا األشياء خمؽ أصؿ" حيث قاؿ: -- القرطبي ماـاإلقكؿ  -ُ
 . (6) "العالـ كأصؿ الحياة مادة فيك الماء مف خمؽ شيء كؿ " :-- المناكم ماـاإل قاؿ -ِ
 

                                                 

 .ِّٔ,ِّٓ/ُٖ, الفتاكل مجمكع ((ُ

 ,يخرجاه كلـ الشيخيف شرط عمى صحيح حديث كقاؿ, َْٓ/ِ (,َّْٖ) ح أخرجو الحاكـ في مستدركو,( (ِ
 .الذىبي ككافقو

 .ِٕٔ/ِ ,كالصفات االسماء (ّ)

 .ُْٓ/ِٓ ,المثاني كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركح (ْ)

 .ِٕٓ/ُ ,القرآف ألحكاـ الجامع( (ٓ

 .ِْ/ٓ ,القدير فيض( (ٔ
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 رأيتؾ إذا إني ,اهلل رسكؿ يا :قمت" :قاؿحيث   كقد استدؿ عمى ذلؾ بحديث أبي ىريرة
 .(3)"ماء مف خمؽ شيء كؿ: قاؿ ,شيء كؿ عف فأنبئني ,عيني كقرت ,نفسي طابت

فيذا الحديث ظاىر الداللة عمى أف كؿ شيء خمؽ مف الماء, كليس فقط كؿ شيء حي كما 
  } في قكلو تعالى:                }: (, فينا السنة َّ)األنبياء

 النبكية فصمت كفسرت ما جاء في القرآف الكريـ.
كفي نياية ىذا المبحث يتضح أف العمـ الحديث, يقكؿ بأف أصؿ الككف مف اإلشعاع المتكلد 
عف االنفجار العظيـ, كالذم تخمؽ منو غاز الييدركجيف الذم تككنت منو جميع عناصر المادة المرئية, 

 ظممة. غير أف العمـ الحديث ال يستطيع أف يؤكد طبيعة بقية مادة الككف, كالتي تسمى بالمادة الم
ىك الماء الذم كاف أف أصؿ السمكات كاألرض  لعمماء اإلسبلـ قديمان فقد فيمكا أما بالنسبة 
كىذا الماء معمكـ بأنو يحتكم عمى عنصرم الييدركجيف كاألكسجيف, كال غرابة  ف تحت عرش الرحم

 مف غاز الييدركجيف. أف تككف جميع عناصر المادة المرئية, قد خمقيا المكلى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(, َُّٗٗ, ح) ْٗ/ُْ(, ِٖٔٗ( , ح) ِٖٓٗ) , حُّْ/ُّ(, ِّٕٗد في مسنده, ح) أخرجو أحم (ُ)
أصحابي لو إسناده صحيح, رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف غيرى أبي ميمكنة, فقد ركل  , كقاؿ األرناؤكط:ِِٓ/ ُٔ

 سناداإل صحيح حديث ىذا كقاؿ ,ُٕٔ/ْ(, ِٖٕٕ) ة, كأخرجو الحاكـ في مستدركو, ح, كىك ثقالسنف األربعة
, ح باب إطعاـ الطعاـ ,كتاب األطعمة صحيح, كأكرده الييثمي في مجمع الزكائد, :قاؿ الذىبيك , يخرجاه كلـ
 ركاه أحمد كرجالو رجاؿ الصحيح خبل أبي ميمكنة كىك ثقة. , كقاؿ: ٕ/ٓ( , ٖٕٓٔ)
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 المبحث الرابع
 والعمم الحديث اإلسالمي الفهمالسموات واألرض في  خمقكيفية 

 
 ويتكون هذا المبحث من مطمبين:

 السماء واألرض في العمم الحديث. كيفية خمقالمطمب األول: 
 .اإلسالمي الفهمالسموات واألرض في  كيفية خمق: المطمب الثاني
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 المطمب األول
 السماء واألرض في العمم الحديث كيفية خمق

العالـ خارج األرض بما فيو مف عندما يتحدث عمماء الفيزياء كالفمؾ عف السماء فإنيـ يقصدكف 
 . (3) الككف الكاسعب يسمكنوما أم شمس كقمر كنجكـ كككاكب كشيب كأجراـ مختمفة األنكاع, 

كجميع ما تـ رصده في الككف ىك أسفؿ السماء الدنيا, كقد أكد عمى ذلؾ أ. د. محمد صالح 
النكاكم, فقاؿ: "حينما نتكمـ عف الككف فإننا نتكمـ عف الككف المرئي, كىك يقع تحت السماء الدنيا, أما 

 ."(1)السماء األكلى كالثانية إلى آخر السمكات السبع, فعمميا عند اهلل 
ذم يتحدثكف عنو ال يعدك جزاءن مف الككف بالمفيكـ اإلسبلمي, حيث إف الككف الككف الف

كالعمـ الحديث بالمفيكـ اإلسبلمي يشتمؿ عمى السمكات كاألرض كالكرسي كالعرش كجميع المخمكقات, 
 .أك رصدىا ال يمكنو التعرؼ عمى تمؾ األشياء

نشأة السمكات كاألرض فبل  قد تـ الحديث في المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ عما كاف قبؿك  
داعي لتكراره ىنا مرة أخرل, كتبيف أف النظريات حكؿ ذلؾ مردكدىا إلى نظرية االنفجار الككني الكبير, 

ـ(, مف ُْٖٗحيث تـ إبطاؿ نظرية حالة االستقرار, كالتي اقترحيا: )ىكيؿ, كغكلد, كبكندم(, عاـ )
كذلؾ ًلما كيجد مف شكاىد عمى نظرية االنفجار العظيـ, ال يمكف لنظرية  (1)جامعة كمبردج, في بريطانيا

 -:(4)حالة االستقرار أف تبرر سبب كجكدىا, مثؿ
تتباعد المجرات بعضيا عف بعض باستمرار, مما يكحي أف كؿ شيء كاف في الماضي مركزان في  -ُ

 مكقع كاحد. 

فضاء, يشاىدكف المجرات األخرل, كيدؿ عمى ذلؾ أف العمماء عندما ينظركف إلى أعماؽ ال
التي تتكاجد في قنكافو )حشكد( مجرية, متباعدو بعضيا عف بعض كعف مجرتنا, كمع ازدياد بعد القنك 

 تزداد سرعة تراجعو, كالكاقع المتعارؼ فمكيا, ىك أف الككف ذاتو في حاؿ تمدد مستمر منذ نشأتو.
د حدثت في الماضي ربما لمبلييف؛ بؿ كرغـ أف المشاىدة في ىذا الزماف؛ لكنيا ألشياء ق 

 مميارات السنيف.
ـ( تكالت شكاىد إضافية عمى االنفجار العظيـ باكتشاؼ العمماء أمكاجان حرارية ُٓٔٗكفي عاـ ) -ِ 

 متبقية مف ذلؾ االنفجار آتيةو مف كؿ اتجاهو في الفضاء.

                                                 

 ., بتصرؼُّٗصيركرة الككف, ص (ُ)

 .ُِْالفمؾ, ص (ِ)

 ,َُٕعمـ الفمؾ, ليف نيكمسكف, ص بتصرؼ, ,ِّٓمقدمة في عمـ الفمؾ, بركات عطكاف البطاينة, ص( (ّ
 , بتصرؼ.  َِّالفمؾ كالككف, عكاد الزحميؼ, ص عمـ بتصرؼ,

 .   , بتصرؼّٖٗ, ّٕٖالمكسكعة العممية المعاصرة, أحمد شفيؽ الخطيب, كيكسؼ سميماف خير اهلل, ص (ْ)
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كؿ بياف كيفية كجكد كقد تحدث الباحث في ىذا المطمب عف نظرية االنفجار العظيـ التي تحا
الككف كتطكره, كأشار إلى نظريات تككف المجمكعة الشمسية كنشأة األرض كالككاكب السيارة, كالتي 

 بدكرىا تأتي في إطار التبعية لتمؾ النظرية.
 -كيمكف تقسيـ مراحؿ نشأة السمكات كاألرض, حسب العمـ الحديث إلى ثبلث مراحؿ, ىي: 

 البدائي(. أكالن: مرحمة االنفجار) الككف
 ثانيان: مرحمة تككيف النجكـ ك المجرات.
 ثالثان: مرحمة تككف األرض كالككاكب.

كتمؾ المراحؿ غير متساكية مف حيث الزمف, كربما يككف بعضيا متداخبلن؛ كلكنيا تعتبر نقاط  
 -فيصمية في مسألة نشأة الككف, كقد تـ الحديث عنيا ًكفؽ ترتيبيا الزمني كما يمي:

 
 مرحمة االنفجار)الكون  البدائي(: -أواًل:

لقد تكمـ العالـ اليندم الشيير )جيانت ؼ. نارليكار( عف آثار االنفجار الكبير ككضح كيفية 
, كقد لخص أ. د. عكاد الزحميؼ المراحؿ األكلى لتطكر (3)كجكد الككف حسب تمؾ النظرية بشكؿو مطكؿ

ي عدة نقاط  كاضحة كمفصمة تيجمؿ ما تحدث الككف البدائي حسب نظرية االنفجار الككني العظيـ ف
 -:(1)عنو العالـ )جيانت ؼ. نارليكار(, كتمؾ النقاط ىي

تككف في بادئ األمر ككف كثيؼ حار مممكء باإلشعاع المككف مف الجسيمات األكلية المختمفة  -ُ
 ( أم عمى مقياس كمفف.ََُُ kكالتي بردت حتى كصمت درجة حرارتيا أقؿ مف )

 .أفنت بعضيا بعضان معظـ الجسيمات غير المستقرة  -ِ
( الشت بعضيا بعضان تاركة عددان صغيران مف antimatterجميع المادة األصمية كالمادة المضادة) -ّ

 الفكتكنات كاإللكتركنات كالنتركنات. 
تي تتكاجد بنفس ثانية(, كاستمرار بركدتو تأخذ النيكترينات ال ٔ-ُباستمرار تمدد الككف كفي الفترة ) -ْ

 ( عند الثانية األكلى.decouplingكثافة الفكتكنات في االنفصاؿ)
كصؿ الككف عند الثانية السادسة إلى مرحمة تبدأ عندىا التفاعبلت النككية بيف البركتكنات  -ٓ

 كالنتركنات مكلدة بذلؾ ديكتركنات مع كجكد إشعاع ) فكتكنات(.
ثانية(؛ حيث تزداد كثافة البركتكنات النيكتركنات  ِِٓاستمر التطكر بسرعة بعد الزمف) -ٔ

كالديكتركنات, ثـ  يستمر التفاعؿ حتى تتككف نكيات مف الييدركجيف كالييميكـ غير المستقرة كذلؾ عند 
 ( كمفف.َُٗدرجة حرارة أقؿ مف )

                                                 

 .   َّّ-ِّّ( انظر: أعاجيب الككف السبع, جيانت ؼ. نارليكار, صُ)

 .   ِّٖ, ِّٕعمـ الككف كالفمؾ, صانظر: ( ِ)
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كمفف( تتككف ذرات أثقؿ مف   ََٔٔارة)سنة( كدرجة حر َََََٕكفي نياية المطاؼ كبعد زمف ) -ٕ
.  الييدركجيف كالييميكـ كالميثيـك

 . (3)كقد قاـ د. محمد صالح النكاكم, ببياف تمؾ المرحؿ بشكؿ مقارب جدان مف ىذا  
كيبلحظ مف خبلؿ النقاط السابقة, أف الككف نشأ مف إشعاعات كليس مف ذرات مكاد عند 

 .    نت  السديـ بعد ذلؾ بزمف طكيؿن الثكاني األكلى مف االنفجار, كقد تكك 
 

 مرحمة تكون النجوم والمجرات: -ثانيًا:
مف المعمكـ أف النجكـ كالمجرات تكلد كتمكت, كذلؾ مف بقايا ما يسمى باالنفجار الككني 

مف الغاز  تتكلد النجكـ في سيحب ميدكمة "الكبير, كمف النجكـ ما يتككف مف بقايا نجكـ سابقة, حيث 
كالغبار, تسمى سدمان, غالبان ما تككف السدـ ذاتيا بقايا أجياؿ سالفة ذيرارة مكاد انتثرت مف أنقاض نجـك 

 . (1)ضخمة قصيرة األجؿ"
كتعد بداية كجكد النجكـ كالمجرات األكلى في الككف, نقطة فيصمية في مراحؿ حياة الككف, 

بعد زمف طكيؿ مف كقكعو النجكـ كالمجرات األكلى  حيث ككنت الذرات الناتجة عف االنفجار العظيـ
"فبعد حكالي بميكف سنة مف االنفجار العظيـ, أخذت جسيمات الييدركجيف الييميكـ تتجمع كتتبلـ سحبان 

 .(1)بفعؿ الجاذبية مؤلفة كرات ميدكمة مف الغاز, فكانت النجكـ كالمجرات األخرل"
ائي: "ىي تجمعات كبيرة مف النجكـ كالتجمعات فالمجرات كما عرَّفيا أ. د. محمد باسؿ الط 

, كىي في بنية الككف كالعشيرة في بنية المجتمع"  . (4)النجمية كالسدـ كالمكاد بيف النجـك
, فيي تتطكر مف  "أما عف نشأتيا فقاؿ:  تنشأ المجرات بنفس الطريقة التي تنشأ بيا النجـك

ية, ثـ تتجمع أجزاء ذلؾ السديـ حتى تتركز مادتو سديـ ىائؿ االتساع يبمغ مداه مبلييف السنيف الضكئ
 . (5)فيما تتزايد سرعة دكرانو حكؿ نفسو"

إذان المجرات ىي كتؿ كبيرة جدان مف الغاز كالغبار, انكمشت تحت ضغط الجاذبية, فتكثفت 
جكـ في مادتيا األكلية في مراكز تمؾ المجرات بما يكفي لبدء عممية االندماج النككم, كبالتالي نشأت الن

قمب المجرة كمف ثـ عمى أطرافيا بالتدريج, كقد بدأ ذلؾ بعد حكالى بميكف سنة مف االنفجار الكبير, 

                                                 

 .   ِِْ, ُِْص(  انظر: الفمؾ, ُ)

 .   ّٕٖ( المكسكعة العممية المعاصرة, أحمد شفيؽ الخطيب, كيكسؼ سميماف خير اهلل, صِ)

 .   ّٖٖ( المصدر السابؽ, صّ)

 .   َّٕ( عمـ الفمؾ كالتقاكيـ, صْ)

 .   ُُّ( المصدر السابؽ, صٓ)
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في المستقبؿ كذلؾ حسب قكؿ عمماء الفيزياء كالفمؾ, كتمؾ العممية ما زالت مستمرة لمكقت الحاضر ك 
 .ذرات الناتجة عف االنفجار الكبيرجميع ال حتى تنفد
 

 مرحمة تكون األرض والكواكب السيارة:   -ثالثًا:
 المجرات ك النجـك كأف ,االنفجار العظيـ مفنشأ  قد الككف في ما جميع أف العمماء بعض يرل

 األرض بأف يركف فالعمماء ,الككاكب كباقي األرض نشأت ذلؾ كبعد ,جدان  طكيمة زمنةأ عبرنشأت 
 نتيجة االنفجار. , مف نفس المادة التي كجدتالسماء بعد نشأت

 عمر يقدر بينما ,(سنة بميكف ُْ) بحكالي يقدر الككف عمرأف  النجار زغمكؿ أ. د. ككضح 
 صخكر بتحميؿ إليو التكصؿ تـ الذم العمر نفس كىك ,(سنة بميكف ٔ,ْ) بنحك األرض صخكر قدـأ

 العمريف بيف الكبير كالفارؽ رض,األ عمى سقطت التي النيازؾ مف العديد كصخكر القمر سطح كتراب
 التيبس مف عديدة دكرات في تدخؿ رضاأل صخكر أفىك  كالسماء رضاأل مف لكؿ المقدريف

 تمؾ مف دكرة آخر في قشرتيا صخكر تيبس لحظة عمر ىك حاليان  ليا المقدر العمر كأف كاالنصيار
 األرض مراحؿ مف أيان  يشمؿ ال األرض قشرة تيبس كعمر عناصرىا, ذرات تككف عمر كليس الدكرات
 . (3)حداثأ مف ذلؾ تبع كما االبتدائيةاألرض  ككنت التي العناصر تخمؽ كمراحؿ االبتدائية

فالعمـ الحديث يقكؿ: إف األرض قد انفصمت عف الشمس, كقد كضعت عدة نظريات تفسر 
 -:(1)نشكء األرض كالككاكب كما يسمى بالمجمكعة الشمسية كمف تمؾ النظريات

النظريات التطكرية مثؿ: نظرية الببلس كتدعى بفرضية القكة الطاردة عف المركز, كنظرية الككاكب  -ُ
 األكلية.

 النظريات الكارثية مثؿ:  نظرية المد كالجزر, كالنظرية التصادمية بيف الشمس كنجـ آخر. -ِ 
كثرة تمؾ كاقتصر الباحث الحديث عمى أىـ كأحدث نظرية مف تمؾ النظريات؛ كذلؾ بسبب  

 النظريات كتشابييا, كنقض بعضيا لبعض في عددو منيا.
كأكثر تمؾ النظريات قبكالن ىي النظرية الحديثة المسماة بالنظرية السديمية, كىذه النظرية  

تفترض أف المنظكمة الشمسية ظيرت عمى شكؿ سحابة سديمية مككنة مف الغاز كالغبار, ككاف 
تمؾ الكتمة السديمية, كلـ يكف في ذلؾ الطكر مف التككيف شمس أك  الييدركجيف يشكؿ القسـ األكبر مف

كككب, كمع مركر الزمف بدأت الكتمة السديمية تتجمع نحك المركز بسرعة كبيرة, كاستمر تقمصيا بتأثير 
الجاذبية كأصبح الضغط كالكثافة في المركز أكبر ما يمكف, كازداد التجاذب نحك المركز كاستمر ارتفاع 

رارة في باطف الكتمة السديمية حتى عشرة مبلييف درجة مئكية, فحدث االندماج النككم كتكلدت درجة الح
                                                 

 .ُْٔ/ْ ,العممي عجازاإل آيات مفانظر: ( (ُ

 ., بتصرؼُْٔ -َُْـ الفمؾ, بركات البطاينة, ص ممقدمة في ع ((ِ
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الشمس في مركز السحابة السديمية, كأصبحت تشع الضياء كالحرارة إلى ما حكليا, كظيرت حكؿ 
ة, الشمس تكثفات فككنت كتبلن مستقمة حجميا أقؿ مف حجـ الشمس بكثير, ىي الككاكب البدائية السيار 

كأصبحت الككاكب البدائية تكبر في الحجـ كالكتمة بحيث أصبح ليا كتؿ مستقمة مرتبطة مع جاذبية 
الشمس أثناء حركتيا, ثـ أصبح عدد تمؾ الكتؿ السيارة يتناقص, كمع مركر الزمف صار شكميا كركم, 

 .(3)كبذلؾ نشأت األرض كالككاكب ككانت جميعيا أجرامان صمبة مف البداية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

, تاريخ األرض, دكف ؿ. آيكر, لي ماؾ أليستر, ّٓ, ّْصانظر: الفمؾ كاألنكاء في التراث, عمي عبنده, ( (ُ
 بتصرؼ. ُْٕ, ُْٔ, بتصرؼ, مقدمة في عمـ الفمؾ, صَِص 
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 المطمب الثاني
 اإلسالمي الفهمالسموات واألرض في كيفية خمق 

المكلى  ؿاق حيث ,معينة مادة مف أياـ ستة في رضكاأل السمكات -- اهلل خمؽ لقد
:{                               

               }(نبياءاأل:َّ)  َّالمكلى فبي -- السمكات في ذرة كؿ أصؿ أف 

 .بينيما كما كاألرض السمكات منو خمقت الذم الرتؽ كىك أال كاحد, كاألرض
اىما, معن في الكاردة األقكاؿ بيف الجمع؛ لكي يتمكف مف كالرتؽ الفتؽ معنيكذىكر الباحث ىنا 

 .اإلسبلمي الفيـض في كاألر  السمكات خمؽ كيفية كبياف
 

 -:والفتق تقالر  معنى  -:أوالً 
 -:المغة في والفتق تقالر    -3
صبلحو, الفتؽ إلحاـ كالرتؽي  الفتؽ, ضد الرتؽي الرتؽ:  -أ  لتأـ,ا أم ؽتى فارتى  رتقان  قوكيرتً  قويرتي  رتقوك  كا 

 .(3)الفتؽ شد   كالرتؽي  سده, رتقان  الشيء كرتؽى 
 اهلل قاؿ المتصميف بيف الفصؿ كىك ,رتقان  رتقو خبلؼ كىك شقو,: فتقان  قوكيفتً  قويفتي  فتقو :الفتؽ  -ب

 }:تعالى         }(نبياءاأل : َّ )الفجر كفتؽ نسيجو, فصؿ :الثكب فتؽى  :كيقاؿ: 

 .(1)الجماعة عصا شؽ :أيضان  كالفتؽ انشقاقو, ىك
 :عند السمف والفتق الرتق -1

 كاألرض السمكات اهلل كصؼ معنى في التأكيؿ أىؿ اختمؼ" :-- الطبرم ماـاإل قاؿ
 .(1)"الفتؽ معنى كبأم الرتؽ كاف ككيؼ بالرتؽ,

 -:ىي, الفتؽ معنىك  الرتؽ كيفية في قكاؿأ أربعة ذكر كقد
 .باليكاء بينيما ففصؿ ممتصقتيف كانتا كاألرض السمكات فأ -

                                                 

 كآخركف,, مصطفى براىيـالكسيط, إ,بتصرؼ, كالمعجـ ُٕٕٓ/ّ ,منظكر بف مكـر بف محمد العرب, لساف( (ُ
 ., بتصرؼُّّ/ِٓ لزبيدم,ا العركس تاجك , بتصرؼ, ِّٕ/ُ

 بف محمكد ,الببلغة أساسك بتصرؼ,  ,ُّْ,َّْ/ٔ سيده بف اسماعيؿ بف عمى, األعظـ كالمحيط المحكـ( (ِ
 ,الكسيط المعجـك بتصرؼ,  ,ُِٕ/ِٔ لزبيدما ,العركس تاجك بتصرؼ,  ,ِْٔالزمخشرم, ص أحمد بف عمرك

 .بتصرؼ ,ُّّْ/ٓ منظكر البف العرب لسافك  ,ِٕٔ/ِ

 .ُّْ,َّْ/ُٖ, القرآف مآ تأكيؿ في البياف جامع (ّ)



51 

 

 فجعميا مرتتقة كانت األرض ككذلؾ ,سماكات سبع فجعميا اهلل ياقففت طبقة, مرتتقة كانت السمكات -
 .سبعان 

 .بالنبات كاألرض بالمطر السماء ففتؽ نبت,تي  ال رتقان  كانت كاألرض ,تمطر ال رتقان  كانت السمكات -

 .النيار تؽففي  النيار قبؿ كاف الميؿ -

 كأف تمطر ال رتقان  كانت السمكات أف كرجح صحابياأل قكاؿاأل ىذه  الطبرم سندأ كقد
  .(3)بالنبات كاألرض بالمطر السماء ففتقت تنبت ال رتقا األرض

كيرل الباحث: أف ىذا الترجيح غير صائب, كاألكلى الجمع بيف األقكاؿ الكاردة في معنى الرتؽ 
 فتؽ. كالفتؽ؛ حيث إنيا مراحؿ متعددة لمخمؽ فيي فتؽه مف بعد

أم كاف الجميع متصبلن بعضو ببعض  "بيف ىذه األقكاؿ فقاؿ: كقد جمع اإلماـ ابف كثير 
, فجعؿ السمكات سبعان, ىذهمف  تمؾبعضو فكؽ بعض في ابتداء األمر, ففتؽ  ان متراكم ان متبلصق

 . (1)"فأمطرت السماء كأنبتت األرض ؛كاألرض سبعان, كفصؿ بيف السماء الدنيا كاألرض باليكاء
 -ك قاـ د. ىشاـ زقكت بالجمع أيضان بيف األقكاؿ الكاردة في معنى الرتؽ كالفتؽ كما يمي: 

 إف السمكات  كاألرض  كانتا مادة كاحدة ففيصمتا إلى أرض كاحدة كسماء كاحدة. *
 إف األرض فيتقت إلى سبع أرضيف كأف السماء فيتقت إلى سبع سماكات. *
 ض بالنبات.إف اهلل فتؽ السماء بالمطر كاألر  *

خراج  فالفتؽ األكؿ كاف ألصميما, كالثاني لجنسيما, كالثالث بمعنى بعث الحياة فييما كا 
 .(1)خيراتيما

  
 خمق األرض قبل السماء بغير دحو: -ثانيًا:

 رضاأل خمقت ىؿ": عف خمؽ السماء كاألرض فقيؿ لو   ميتاليي حجر ابف ماـاإل ئؿسي 
 كالقرآف  عباس ابف عف البخارم في صح كما نعـنفع اهلل بعمكمو كبركتو:  فأجاب السماء؟ قبؿ

 .(4) "بو ناطؽه 
: {    المكلى كاستدؿ عمى ذلؾ بقكؿ          

                   *                 

                                                 

 .ّّْ - َّْ/ُٖ ,القرآف أم تأكيؿ في البياف جامع :نظرا( (ُ
 .ُِٔ/ّ, ( تفسير القرآف العظيـ(ِ
 ., بتصرؼُْٖاإلعجاز العممي في ضكء السنة النبكية, ص( (ّ

 .ُٗ/ُ ,الحديثية الفتاكل( (ْ
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                  *             

                      } (فصمت :ٗ-ُُ)  فتسكية السماء إلى

 بقكلو ذلؾ عمى أيشكؿ كلكف سبع سماكات كاف بعد خمؽ األرض االبتدائية, كما ىك ظاىر مف اآليات؛
 } :تعالى               *       *     

      *          *            *     

  *          } (النازعات  :ِٕ-ّّ.) 

ثـ  ,كخمقت السماء بعدىا ,بزةكالخي  األرض خمقت أكالن  " اإلماـ الييتمي عف ىذا قائبلن: كأجاب
 .(3)"األرض كدحاىا --المكلى   ىيأ

 -, ما يمي:كمما يؤيد ما ذىب إليو الييتمي  
الذم كاف  أنو تعالى أيبس الماء" :مجاىد كغيره مف المفسريفعف  اإلماـ القرطبي  ما نقمو -ُ

 . (1)كثار منو دخاف فارتفع فجعمو سماء" عرشو عميو فجعمو أرضان 
 خمؽ ثـ ,يكميف في األرض كخمؽ" :فقاؿ بعينواإلشكاؿ المذككر  عف ئؿسي  --عباس ابف فإ -ِ

 الماء منيا خرجأ أف كدحكىا ,األرض دحا ثـ ,آخريف يكميف في فسكاىف السماء إلى استكل ثـ ,السماء
} :قكلو فذلؾ آخريف يكميف في بينيما كما كاآلكاـ كالجماؿ الجباؿ كخمؽ ,كالمرعى } كقكلو: 

{        } (1)"يكميف في السمكات كخمقت ياـأ ربعةأ في فييا كما رضاأل فجعمت. 

                قاؿقد ف ,السماء قبؿ خمقت األرض أف كيتبيف ,اآليتيف بيف شكاؿاإل ييحؿ كبيذا
         قؿنى  ما إال العمماء بيف نزاعان  فيو أعمـ ال ما كىذا ,السماء قبؿ خمقت رضاأل" :--كثير ابف
 .(4)"األرض قبؿ خمقت السماء أف ـزع أنو  قتادة عف  جرير ابف

                                                 

 .ُٗ/ُ ,الحديثية الفتاكل( (ُ
 .ِٓٓ/ُالجامع ألحكاـ القرآف,  (ِ)
 .ُّسبؽ تخريجو, ص (ّ)

 .ٖٗ/ُ ,العظيـ القرآف تفسير( ْ)
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 }تعالى: قكلو عف -- قتادة قاؿ فقد            

        }:كالجنة النكر قبؿ كالظممة األرض, قبؿ السمكات خمؽ فإنو( " ُ)األنعاـ 

 .(3)"النار قبؿ
, بما فييا مف جباؿو كبحارو األرض خمؽ كماؿ قصد أنو عمى -- قتادة قكؿ حمؿ كيمكف 

 ثـ , أم بدكف كجكد ىذه األشياء,دحك بدكف السماء قبؿ خمقت رضاأل فإف كأنيارو كنباتاتو كحيكانات,
 .األرض حيتدي  ثـ ,السمكات مقتخي 
 

 والرد عميها:شبهة 
 :{قد يقكؿ قائؿ بأف جميع ما في األرض خمؽ قبؿ السماء, مستدالن بقكؿ المكلى   

                            

        } :البقرة (ِٗ.) 

كيجاب عف ذلؾ بأف أصؿ جميع ما في األرض ىك الماء, كما اتضح ذلؾ عند الحديث عف  
ف لـ يكف الفرع  مادة خمؽ السمكات كاألرض, ككجكد األصؿ يمكف بو إطبلؽ لفظ الخمؽ عمى الفرع كا 

 مكجكدان في األساس. 
األرض  كفي ىذه اآلية التصريح بأف جميع ما في "ذلؾ قائبلن:  كبيف اإلماـ الشنقيطي 

 } :ألنو قاؿ فييا ؛مخمكؽ قبؿ خمؽ السماء               

       }:زمنان طكيبلن أفكر في حؿ ىذا اإلشكاؿ حتى ىداني  كقد مكثتي ( ِٗ) البقرة

 .(1)"اهلل إليو ذات يـك ففيمتو مف القرآف العظيـ
, كىذيف آية مف القرآفب كاستدؿ لكؿ كجوأف ىذا اإلشكاؿ مرفكع مف كجييف, كقد كضح 

  -الكجييف ىما:
التقدير بمعنى غكم الذم ىك الخمؽ المي  ,المراد بخمؽ ما في األرض جميعان قبؿ خمؽ السماءأف  -ُ

أف  عمى دؿ, كيالذم ىك اإلبراز مف العدـ إلى الكجكد, كالعرب تسمي التقدير خمقان  الفعمي الخمؽ كليس
  }:أنو تعالى قاؿالخمؽ التقدير,  ذلؾالمراد ب      }:ثـ قاؿ: (َُ) فصمت{  

                                                 

 .َِٓ/ُُ ,لطبرم, االقرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( ُ)

 .ُٓ, ُْ/ٕ, ( أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف(ِ
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          }:(, فاألقكات لـ تكف بعد قد خمقت؛ كلكنيا كانت ُُ) فصمت

 .  مقدرة؛ فسمي ذلؾ التقدير خمقان 
كاف كؿ ما فييا كأنو خمؽ بالفعؿ لكجكد  ,األرض غير مدحكة كىي أصؿ لكؿ ما فييا تلما خمق -1

ف لـ يكف , أصمو فعبلن  كالدليؿ مف القرآف عمى أف كجكد األصؿ يمكف بو إطبلؽ الخمؽ عمى الفرع , كا 
    }مكجكدان بالفعؿ, قكلو تعالى:           

  }:فقكلو (ُُ)األعراؼ:{       } أم بخمقنا كتصكيرنا ألبيكـ آدـ الذم

 .  (3) ىك أصمكـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 

 ., بتصرؼُٓ, ُْ/ٕ, , الشنقيطيإيضاح القرآف بالقرآف( أضكاء البياف في (ُ
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 المبحث الخامس
 والعمم الحديث اإلسالمي الفهمشكل السماء واألرض في 

 
 مطمبين:ويتكون هذا المبحث من 

 المطمب األول: شكل السماء واألرض في العمم الحديث.
 .اإلسالمي الفهمشكل السموات واألرض في : المطمب الثاني
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 المطمب األول
 شكل السماء واألرض في العمم الحديث

بما فيو مف نجـك  عند الحديث عف شكؿ السماء في العمـ الحديث, ييقصد بذلؾ شكؿ الككف
في  اإلسبلمي الفيـ, أما عف شكؿ األرض كعدد طبقاتيا فيتفؽ العمـ الحديث مع (3)كغيرىاكمجرات 

 كثير مف جكانبو .
   

 شكل السماء في العمم الحديث: -أواًل:
تكجد في العمـ الحديث عدة نظريات عف شكؿ السماء؛ كلكف بما أف قدرة البشر عمى رؤية 

آراء , كقد ذكر الباحث ىنا التأكد مف الشكؿ الذم يأخذه ككنناالككف محدكدة, فإنو ال يمكف لمعمماء 
 -عمماء الفمؾ حكؿ شكؿ الككف:

ـ(, ُِْٗبحؿ معادالت )أينشتيف( األصمية, كنشر حمكلو عاـ ) (1)لقد قاـ )ألكسندر فريدماف(
بعدة كفييا يظير الككف منتفخان ككأنو بدأ مف نقطة كاحدة, كيمكف تمثيؿ حمكؿ فريدماف ىندسينا 

 -كتمؾ األشكاؿ تمثؿ  نظريات عمماء الفمؾ حكؿ شكؿ الككف كما يمي: (1)أشكاؿ
 الكون المسطح: -3

مثؿ سرج الحصاف, كىك ما يسمكنو بالككف  (4)معظـ العمماء اليكـ يعتقدكف أف ككننا مسطح
يككف  المفتكح, كحيث إف الككف يحتكم عمى المادة, فإف لو انحناء عاـ, كفي حالة الككف المفتكح

االنحناء سالبان, أم أنو لمداخؿ, بحيث تتباعد المجرات بتسارع كبير في البداية, ثـ ينقص ذلؾ التسارع 
 .(5)كمما تقدـ الزمف

 الكون الكروي: -1
كيككف  (3), كفي ىذه الحالة يسمى بالككف المغمؽ(6)يعتقد بعض العمماء أف الككف كركم

سع بتسارع في بداية األمر, ثـ يقؿ التسارع تدريجيان حتى يصؿ , أم لمخارج, بحيث يتك (1)انحناؤه مكجبان 
                                                 

 .ْٓانظر: ص( ُ)
أعاجيب الككف السبع, : أحد كبار عمماء الرياضيات كالككف, كىك ركسي الجنسية, انظر: ألكسندر فريدماف( ِ)

 .ُٓ, كانظر: ىذا الككف ماذا نعرؼ عنو؟, راشد المبارؾ, صُّٓجيانت ؼ. نارليكار, ص
 .َُٔالككف, محمد باسؿ الطائي, ص( انظر: صيركرة ّ)
 .بتكقيت القدس الشريؼ ص ٕ, ـَُُِ/ٔ/ِّبرامج شير الفضاء, الخميس, المكافؽ:( انظر: ْ)
مقدمة في عمـ الفمؾ, بركات عطكاف , كانظر: َُٔ( انظر: صيركرة الككف, محمد باسؿ الطائي, صٓ)

 .َّّص البطاينة
الساعة: , ـَُُِ/ٔ/ِّالمكافؽ:ج شير الفضاء, الخميس, , كانظر: برامَُٔ( انظر: المصدر السابؽ, صٔ)
 .بتكقيت القدس الشريؼ صٕ
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إلى نقطة يتكقؼ عندىا تكسعو, ثـ ينعكس التكسع إلى انكماش, ليتـ غمؽ الككف كطيو عمى بعضو إلى 
العمماء  يااكتشفالتي حرارية المكاج كمما يؤيد أف الككف كركم, تمؾ األ ,(1)النقطة التي بدأ منيا

كتمؾ األمكاج تبتعد عنا في كؿ  (4)تية مف كؿ اتجاه في الفضاءاإلشعاع الميكركم كاآلكالمسماة بخمفية 
 .(5)مميار( سنة ضكئية ٓ,ُّاتجاه ما يقارب مف )

 الكون الدائري ) مثل الكعكة(: -1
, كىي كعكة مستديرة (6)يعتقد عدد مف عمماء الفمؾ أف الككف عمى شكؿ كعكة )الدكنت(

أنكاعيا يشبو حبة الفاصكلياء؛ كلكف المقصكد ىنا الشكؿ األكؿ, كفي ىذه كمفرغة مف كسطيا, كبعض 
 الحالة يككف الككف مغمقان, كانحناؤه مكجبان .

 الكون المنبسط: -4
حسب حمكؿ فريدماف فإف ككننا  قد يككف منبسطان, كفي ىذه الحالة يككف الككف مفتكحان كلكنو 

, فيبدأ الككف بتسارع كبير كمف ثـ يستقر في حالة مستقر كساكف, بحيث يككف االنحناء يساكم صفران 
 .(7)التكسع بسرعة ثابتة منتظمة

, أما الشكؿ اإلسبلمي الفيـكيرل الباحث أف األشكاؿ األكؿ, كالثالث, كالرابع ال تتفؽ مع 
الثاني كىك الشكؿ الكركم فيتفؽ معيا مف حيث المبدأ؛ كلكنو يتعارض مع انشقاؽ السماء, حيث إنيا 

, كذيكر سابقان أدلة (8)قبؿ أف تطكل, كبياف ذلؾ عند الحديث عف نياية السمكات كاألرض تنشؽ
التمسككب ىابؿ التي تؤكد عمى ذلؾ, حيث إف المجرات كمما ابتعدت عنا؛ تزيد سرعتيا, كليس 

, كاألصؿ حسب فكرة الككف المغمؽ أف تقؿ السرعة؛ لكي ينكمش عمى نفسو مرة أخرل, فيذه (9)العكس
 رة يمزميا أف تضاؼ إلييا أدلة ىابؿ إلثبات انشقاؽ الككف الكركم قبؿ طيو.الفك

     
 
 

                                                                                                                                            

 .َّّص مقدمة في عمـ الفمؾ, بركات عطكاف البطاينة, كانظر: َُٔ( انظر: صيركرة الككف, الطائي, صُ)
 .َّّص مقدمة في عمـ الفمؾ, بركات عطكاف البطاينة( انظر: ِ)
 .َُٔالطائي, ص ( انظر: صيركرة الككف, محمد باسؿّ)
 ـ.   ّٖٗأحمد شفيؽ الخطيب, كيكسؼ سميماف خير اهلل, ص المكسكعة العربية العالمية,انظر: ( ْ)

 ـ بتكقيت القدس الشريؼ.ٓ,ٗـ, الساعة: َُُِ/ٕ/ِانظر: برامج شير الفضاء, يـك السبت, المكافؽ:(ٓ) 
 .بتكقيت القدس الشريؼ صٕالساعة:  ,ـَُُِ/ٔ/ِّبرامج شير الفضاء, , الخميس, المكافؽ:( انظر: ٔ)
 .َّّص مقدمة في عمـ الفمؾ, بركات عطكاف البطاينة, كانظر: َُٔ( انظر: صيركرة الككف, الطائي, صٕ)
 .ُّٖ( انظر: ص ٖ)
 .َِ( انظر: صٗ)
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 شكل األرض في العمم الحديث: -ثانيًا:
مف الثابت اليكـ أف األرض جسـ كركم الشكؿ تقريبان كلك ظف بعض الناس أنيا جسـ بيضكم 

االستكاء, كقد تمكف اإلنساف مؤخران لكاف مبالغان في ذلؾ, فيي في الحقيقة كرة مفمطحة قميبلن عند خط 
, (3)مف تصكير األرض مف خارجيا عف طريؽ األقمار االصطناعية فتبيف أنيا شبو كرة تامة التدكير

كيعد ىذا دليبلن ال يمكف بعده الشؾ في كركية األرض باإلضافة إلى أدلة القدماء حكؿ كركية األرض, 
األرض لكال أف قامت أدلة كثيرة عمى ذلؾ, ينسبيا حيث "لـ يكف مف السيؿ أف يؤمف الناس بكركية 

 -كىذه األدلة ىي: (1) "كىي ليست جميعا لو المؤرخكف إلى أرسطك طاليس
أف الشمس كالقمر كالنجكـ ال تطمع  كال تغرب عمى جميع نكاحي األرض, في نفس الكقت؛ بؿ يرل  -ُ

 .(1)د الشرؽ قبؿ الغربطمكعيا عمى ببلد الشرؽ قبؿ الغرب, ككذلؾ يتقدـ غركبيا عف ببل
أف خسكؼ القمر يرصد في الببلد الشرقية قبؿ الغربية بقدر مف الزماف مناسب لمسافة ما بيف  -ِ

 .(4)البمديف, كذلؾ إذا كانا عمى خط عرض كاحد
جمع  –إذا سار شخص ما مف الجنكب إلى الشماؿ فإنو يرل عند تكغمو في الشماؿ ككاكب  -ّ 

كانت مختفية عنو, كأف بعض الككاكب التي كانت ليا غركب  -كككبة, أم مجمكعات مف النجكـ 
تصبح أبدية الظيكر عميو, كفي نفس الكقت تختفي عنو بعض الككاكب مف ناحية الجنكب فتصبح 

 .(5)أبدية الخفاء
ال يرل منيا أسفميا,  أف الجباؿ العالية كاألبراج الشاىقة كأشرعة السفف, ترل قمميا مف مسافة -ْ

 .(6)فشراع السفينة يظير قبؿ جرميا
أف مف يقؼ في مكاف منكشؼ األفؽ, ليس فيو شيء يمنع امتداد النظر إلى جميع الجيات, يرل  -ٓ

األرض, مستكية كمستديرة الحدكد, كمف المعمكـ أف الجسـ الكحيد الذم يرل عمى شكؿ مستدير مف أم 
 .(7)جية نظر إليو, ىك الكرة

 .(3)أف الخسكؼ الجزئي لمقمر, ييرل فيو ظؿ األرض عمى سطح القمر عمى شكؿ مستدير -ٔ

                                                 

 .ُْٓ( انظر: عمـ الفمؾ كالتقاكيـ, محمد باسؿ الطائي, صُ)
 .( المصدر السابؽِ)

 .ِْٔانظر: عمـ الفمؾ تاريخو عند العرب في القركف الكسطى, السنيكر كرلكنمينك, ص(ّ) 

 انظر: المصدر السابؽ.(ْ) 

, كانظر: عمـ الفمؾ تاريخو عند العرب في القركف الكسطى, السنيكر َُانظر: عمـ الفمؾ, ليف نيكمسكف, ص(ٓ) 
 .ِْٔالسنيكر كرلكنمينك, ص

 .ُْٓباسؿ الطائي, صانظر: عمـ الفمؾ كالتقاكيـ, محمد (ٔ) 

 .ِٔٔانظر: عمـ الفمؾ تاريخو عند العرب في القركف الكسطى, السنيكر كرلكنمينك, ص(ٕ) 
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كبعد بياف األدلة عمى كركية سطح األرض ينبغي الحديث عف طبقاتيا الداخمية كعف شكؿ تمؾ 
الطبقات كعددىا, كىذا ما ال يمكف معرفتو إال عف طريؽ أدلة غير مباشرة, حيث يمكف معرفة األجزاء 

فقد "استطاع الفيزيائيكف الجيكلكجيكف,  (1)قة في طبقات األرض عف طريؽ المكجات الزلزاليةالعمي
 .(1)بكساطة مكجات التصادـ التي تحدثيا اليزات األرضية, أف يستنتجكا بنية الكرة األرضية"

كقد أشار أ. د. محمد باسؿ الطائي إلى إمكانية تصنيؼ طبقات األرض إلى خمس أك ست أك 
ت أك أكثر؛ كأف ىذا التقسيـ يعتمد عمى األسس المعتمدة في التصنيؼ, كاعتبر القكؿ بأف سبع طبقا

طبقات األرض سبع ليس صحيحان بالضركرة, ككذلؾ القكؿ بأف الطبقات ىي األرضكف السبع التي 
 .(4)"()تحدث عنيا القرآف الكريـ, أك أحاديث النبي

أىؿ الحديث  عميو جمعحيث إنو يخالؼ ما أ كيرل الباحث أف كبلـ األستاذ الطائي فيو نظر,
المطمب التالي, فمف في , مف أف األرضيف السبع سبع طبقات بعضيف فكؽ بعض, كبياف ذلؾ ةكالسنَّ 

مف ىذا  فيـ السمؼلطبقات فيك مكافؽ قاؿ مف عمماء الفيزياء كالجيكلكجيا بأف طبقات األرض سبع 
 الكجو. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            

كانظر: عمـ الفمؾ كالتقاكيـ, محمد  ,ّٔٓ, صسعيد بف منصكر بف كمكنة , الجديد في الحكمة انظر: (ُ) 
ـ الفمؾ تاريخو عند العرب في , كانظر: عمَُ, كانظر: عمـ الفمؾ, ليف نيكمسكف, صُْٓباسؿ الطائي, ص

 .ِّٔالقركف الكسطى, السنيكر كرلكنمينك, ص

 .ِٔانظر: تاريخ األرض, دكف ؿ. آيكر, أ. لي ماؾ أليستر,, ص(ِ) 

 .ْٖعمـ الفمؾ, ليف نيكمسكف, ص(ّ) 

 .ِْ( صيركرة الككف, صْ)
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 المطمب الثاني
 اإلسالمي الفهمشكل السموات واألرض في 

إف الحديث عف شكؿ السمكات كاألرض, يستمـز بياف عددىا؛ فالسمكات ليست سماء كاحدة أك 
طبقة كاحدة, كاألرض كذلؾ ليست طبقة كاحدة, كييطمؽ عمى الككاكب كالنجكـ, الكاقعة بيف السماء 

, (3)العربية أيضان, كما تبيف في تعريؼ السماءكاألرض لفظ: سماء حسب نص القرآف الكريـ, كالمغة 
 .تدخؿ في عدد السمكات الحقيقية األشياء مكجكدة في جكؼ السماء الدنيا, كبالتالي كتمؾ 

 
 :اإلسالمي الفهمشكل السموات في  -أواًل:

 -إف النصكص الشرعية تيبيِّف عدد السمكات كشكميا, كتكضيح ذلؾ فيما يمي:  
 :اإلسالمي فهمالعدد السموات في  -ُ

قد قبؿ الحديث عف شكؿ السمكات ينبغي الحديث عف عددىا؛ لمعرفة الشكؿ الذم ىي عميو, ف
خمؽ سبع سمكات  --أف اهلل  ,آيات كتاب اهلل تعالى, كأحاديث المصطفىمف  في عددو  ءجا

  -طباقان, كٍذكري ذلؾ فيما يمي:
 -سماوات:من اآليات القرآنية التي تدل عمى أن السموات سبع  -أ

: {قكؿ المكلى *                  }: نكح (ُٓ.) 

 }:كقكلو تعالى*                             

             }( :ّالممؾ). 

:{   وكقكل *                      

                     }(ُِالطبلؽ). 

:{ كقكلو  *                         

                     }(:ُِفصمت). 

 }*كقاؿ عز مف قائؿ:                    

  }(:ُٕالمؤمنكف). 

                                                 

 .ٖ, ٕانظر: ص (ُ) 
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 }: سبحانوككذلؾ قكلو *                 

                    }(:ِٗالبقرة). 

 -منها: الدالة عمى أن السموات سبع سماوات النبوية الشريفةحاديث األ -ب
كرب  ,كرب االرضييف السبع كما اقممف ,الميـ رب السمكات السبع كما أظممف: "-- * قكؿ الرسكؿ

كنعكذ بؾ مف  ,فإنا نسألؾ خير ىذه القرية كخير أىميا ,كرب الرياح كماذريف ,الشياطيف كما أضممف
 .(3)"كشر ما فييا ىمياأشر ىذه القرية كشر 

فانطمؽ بي جبريؿ حتى أتى فيو: "...  --رسكؿ اهلل  قاؿسراء كالمعراج الطكيؿ حيث حديث اإل* 
كقد أرسؿ  :قيؿ ,محمد :قاؿ ؟كمف معؾ :قيؿ ,جبريؿ :قاؿ ؟مف ىذا :فقيؿ ,فاستفتح ,السماء الدنيا

ىذا أبكؾ  :فقاؿ ,فمما خمصت فإذا فييا آدـ ,ففتح ,مرحبا بو فنعـ المجيء جاء :قيؿ ,نعـ :قاؿ ؟إليو
ثـ صعد بي  ,مرحبا باالبف الصالح كالنبي الصالح :ثـ قاؿ ,فسممت عميو فرد السبلـ ,آدـ فسمـ عميو

كقد  :قيؿ ,محمد :قاؿ ؟كمف معؾ :قيؿ ,جبريؿ :قاؿ ؟مف ىذا :فقيؿ ,فاستفتح ,حتى أتى السماء الثانية
فمما خمصت إذا يحيى كعيسى كىما ابنا  ,ففتح ,بو فنعـ المجيء جاء مرحبا :قيؿ ,نعـ :قاؿ ؟أرسؿ إليو

ثـ قاال مرحبا باألخ الصالح كالنبي  ,فردا ,فسممت ,قاؿ ىذا يحيى كعيسى فسمـ عمييما ,الخالة )خالة(
 :قاؿ ؟كمف معؾ :قيؿ ,جبريؿ :قاؿ ؟مف ىذا :فقيؿ ,فاستفتح ,ثـ صعد بي إلى السماء الثالثة ,الصالح
فمما خمصت إذا  ,ففتح ,مرحبا بو فنعـ المجيء جاء :قيؿ ,نعـ :قاؿ ؟كقد أرسؿ إليو :قيؿ ,محمد
ثـ  ,مرحبا باألخ الصالح كالنبي الصالح :ثـ قاؿ ,فسمـ عميو فسممت عميو فرد ,ىذا يكسؼ :قاؿ ,يكسؼ

 ,محمد :قاؿ ؾ؟كمف مع :قيؿ ,جبريؿ :قاؿ ؟مف ىذا :قيؿ ,صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح
فمما خمصت إلى إدريس فإذا  ,مرحبا بو فنعـ المجيء جاء ففتح :قيؿ ,نعـ :قاؿ ؟أكقد أرسؿ إليو :قيؿ

ثـ  ,ثـ قاؿ مرحبا باألخ الصالح كالنبي الصالح ,فسمـ عميو فسممت عميو فرد ,ىذا إدريس :قاؿ ,إدريس
 :قاؿ ؟كمف معؾ :قيؿ ,جبريؿ :قاؿ ؟مف ىذا :قيؿ ,صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح

 ,فمما خمصت فإذا ىاركف ,قيؿ مرحبا بو فنعـ المجيء جاء ,نعـ :قاؿ ؟كقد أرسؿ إليو :قيؿ ,محمد
ثـ صعد  ,مرحبا باألخ الصالح كالنبي الصالح :ثـ قاؿ ,فسممت عميو فرد ,ىذا ىاركف فسمـ عميو :قاؿ

 :قيؿ ,محمد :قاؿ ؟مف معؾ :قيؿ ,ؿجبري :قاؿ ؟مف ىذا :قيؿ ,بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح
ىذا مكسى  :قاؿ ,فمما خمصت فإذا مكسى ,مرحبا بو فنعـ المجيء جاء :قاؿ ,نعـ :قاؿ ؟كقد أرسؿ إليو

 :قيؿ لو ,فمما تجاكزت بكى ,مرحبا باألخ الصالح كالنبي الصالح :ثـ قاؿ ,فسممت عميو فرد ,فسمـ عميو
ثـ  ,يدخؿ الجنة مف أمتو أكثر ممف يدخميا مف أمتيأبكي ألف غبلما بعث بعدم  :قاؿ ؟ما يبكيؾ

                                                 

كقاؿ  ,سناد كلـ يخرجاهصحيح اإل :الحاكـقاؿ (, ِْٖٖ, ح )َُُ/ِ أخرجو الحاكـ, في مستدركو, (ُ)
 الذىبي: صحيح.
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 :قاؿ ؟كمف معؾ :قيؿ ,جبريؿ :قاؿ ؟مف ىذا :قيؿ ,صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريؿ
 ,فمما خمصت فإذا إبراىيـ ,مرحبا بو فنعـ المجيء جاء :ؿيق ,نعـ :قاؿ ؟كقد بعث إليو :قيؿ ,محمد
 :مرحبا باالبف الصالح كالنبي الصالح :قاؿ ,فسممت عميو فرد السبلـ :قاؿ ,ىذا أبكؾ فسمـ عميو :قاؿ

 .(3)..."ثـ رفعت إلي سدرة )رفعت إلى سدرة( المنتيى
كاتو طباقان, كاحدة فكؽ ث أف السمكات الحقيقية ىي سبع سمكيتبيف مف ىذه اآليات كاألحادي  

ة سبعة التكثير, يصعد مف كاحدة إلى أخرل, فميس المقصكد مف لفظ --أخرل, كقد كاف الرسكؿ
نما ىي سبع سم  كات عمى الحقيقة.كا 

 :كروية السموات السبع -1
إذا كانت السمكات الحقيقية ىي سبع سماكاتو طباقا,  بعضيف فكؽ بعض, فإف ىذا ال يكفي 
لمعرفة الشكؿ الحقيقي, فمف الممكف أف تككف مثبلن: مربعات, أك مثمثات, أك دكائر أك مستطيبلت, أك 
حتى أسطح منحنية, بعضيا فكؽ بعض, عمى شكؿ طبقات, غير ممتصؽ بعضيا ببعض؛ كلكف 

مميف األجبلء أجمعكا عمى أف السماء عمى مثاؿ الكرة, كقد نقؿ ىذا اإلجماع اإلماماف     عمماء المس
, حيث قاؿ: (1)الحسيف أحمد بف جعفر بف المنادم ياإلماـ أبعف  ابف تيمية كابف الجكزم 

الكرة ال خبلؼ بيف العمماء أف السماء عمى مثاؿ الكرة, كأنيا تدكر بجميع ما فييا مف الككاكب, كدكرة "
 .(1)"عمى قطبيف ثابتيف غير متحركيف, أحدىما في الشماؿ, كاآلخر في ناحية الجنكب

كالنقؿ بذلؾ ثابت عف  ,ىك قكؿ جماىير عمماء المسمميف ,القكؿ بأف الفمؾ مستدير "كبالتأكيد  
       كابف الجكزم  ,كأبك محمد بف حـز ,بؿ قد ذكر أبك الحسيف بف المنادم ؛الصحابة كالتابعيف

 .(4)"كغيرىـ : أنو ليس في ذلؾ خبلؼ بيف الصحابة كالتابعيف كغيرىـ مف عمماء المسمميف
 -:ىيالسماء كاألدلة التي استدؿ بيا عمماء المسمميف عمى كركية 

 } :اهلل تعالى ولك ق -أ               } :حيث إف   (ّٕ) فصمت

نما بالتدريج, ككذلؾ النيار, كأيضان منازؿ  الميؿ ال يأتي عمى جميع مف في األرض دفعة كاحدة, كا 
 الشمس كالقمر تبيف أنيما متحركاف في الفمؾ, كذلؾ بدكرات معركفة كمحددة.

                                                 

 .ٗسبؽ تخريجو, ص (ُ)

العمماء المشيكريف بمعرفة اآلثار كالتصانيؼ الكبار, في متكف العمـك : أحد أحمد بف جعفر بف المنادم(ِ) 
المنتظـ في ك  ,ُٓٗ/ِٓ,, ابف تيميةمجمكع الفتاكل, انظر: أحمداإلماـ الثانية مف أصحاب  الطبقةالدينية مف 

 .ُْٖ/ُ,, ابف الجكمتاريخ الممكؾ كاألمـ
 ., بتصرؼُْٖ/ُ,المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـك  ,ُٓٗ/ِٓ,مجمكع الفتاكل (ّ)
 .   ِٖٖ/ّ, أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية, درء تعارض العقؿ كالنقؿ( ْ)
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  }:قاؿ تعالى -ب                } :( قاؿ شيخ ٓ)الزمر

كمنو قيؿ  ,دارىاأذا إكمنو قيؿ كار العمامة كككرىا  ,كالتككير ىك التدكير: "--اإلسبلـ ابف تيمية 
ألف أصؿ الكرة ككرة تحركت الكاك  ؛كليذا يقاؿ لؤلفبلؾ كركية الشكؿ ,كىى الجسـ المستدير ,لمكرة كرة

عف  --, كىذا يكافؽ ما قالو اإلماـ األزىرم(3)"رتياذا دك إكككرت الكارة  ,لفان أكانفتح ما قبميا فقمبت 
يقاؿ: .. أم ييدخؿ ىذا عمى ىذا, كأصمو مف تككير العمامة, كىك لفيا كجمعيا.ىذه اآلية حيث قاؿ: "

 .(1)"لففتيا كيٍرتي العمامة عمى رأسي أىكيكريىا كىٍكران, ككىكٍَّرتييىا أيكىكِّريىىا إذا
 }قكلو سبحانو: –ج                        

 } :األنبياء(ّّ) 

:{ كقاؿ  -د                          

  } :يس(َْ.) 

: دكرافي السَّماءً :"--قاؿ اإلماـ الفراىيدم     ىك الفمؾك  (1)"كىك اسـه لمٌدكراف خاٌصة, الفىمىؾي
 .(4)تفمؾ ثدل الجارية اذا استدار :كمنو يقاؿ ,ء المستديريالش

:{  كالفىمىؾ: مىدىاري النجكـ الذم يضميا قاؿ اهلل : "--كقاؿ ابف قتيبة   

  }:كلمفىمىًؾ قيٍطبىاًف: قطبه في الشماؿ كقطبه في ... سىمَّاه فىمىكان الستدارتو( َْ) يس

 .(5)"الجنكب متقاببلف
}:"كقكلو تعالىعمى كركية السماء بياتيف اآليتيف فقاؿ:  كقد استدؿ اإلماـ ابف حـز   

      }:ألنو أخبر تعالى أف الشمس كالقمر  ؛ستدارةنص جمي عمى اال( َْ) يس

بؿ في  ؛كالنجكـ سابحة في الفمؾ كلـ يخبر تعالى أف ليا سككنا فمك لـ تستدر لكانت عمى أباد الدىكر
األياـ اليسيرة تغيب عنا حتى ال نراىا أبدا لك مشت عمى طريؽ كاحد كخط كاحد مستقيـ أك معكج غير 

                                                 

 .   ُّٗ/ِٓ,مجمكع الفتاكل( ُ)

 .    ّْٔ/َُ( تيذيب المغة,ِ)
 .ّٗ/ٕ, العيفكتاب (ّ) 

, ِْٓ/َُ, زىرممحمد بف أحمد األ, يذيب المغةتك , ّٗ/ٕ, الخميؿ بف أحمد الفراىيدم ,كتاب العيفانظر: (ْ) 
 . ّْْٔ/ٓلساف العرب, ابف منظكر, ك 

 .   ٖٔ, ٕٔص, أدب الكاتب( ٓ)
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بما نراه مف كركرىا مف شرؽ إلى عرب كغرب إلى شرؽ أنيا نا أماميا أبدا كىذا باطؿ فصح مستدير لكي 
  .(3)" دائرة ضركرة

أف الككاكب جميعيا تدكر عمى كركية السماء, ب  كقد استدؿ اإلماماف ابف تيمية كابف الجكزم -ق
مف المشرؽ تقع قميبلن عمى ترتيب كاحد في حركتيا كمقادير أجزائيا, إلى أف تتكسط السماء , ثـ تنحدر 

 .(1)ذلؾ الترتيب , فكأنيا ثابتة في كرة تديرىا جميعيا دكرنا كاحدنا عمى
} عمى كركية السمكات بقكلو تعالى: استدؿ اإلماـ ابف تيمية  -ك         

                            

 }:دكف المضمعات مف  ,جساـشكاؿ األأنما يككف فيما يستدير مف إكىذا  "( فقاؿ:ّ)الممؾ

كالجسـ المستدير متشابو الجكانب  ,ف زكاياه مخالفة لقكائموأل ؛نو يتفاكتإك غيرىما فأك المربع أالمثمث 
األخرل, فتحيط كؿ  طبقات, كؿ كاحدةو فكؽفالسمكات السبع  (1)"ليس بعضو مخالفا لبعض يكالنكاح

  .كاحدة منيا بما تحتيا مف جميع الجكانب
إف في الجنة مائة درجة أعدىا " :قاؿ حيث  ي عف النب  بى ىريرةأ بحديث كاستدؿ أيضان  -م

فإذا سألتـ اهلل فاسألكه  ,ما بيف الدرجتيف كما بيف السماء كاألرض ,اهلل لممجاىديف في سبيؿ اهلل
فقاؿ    (4)"كمنو تفجر أنيار الجنة ,أراه فكقو عرش الرحمف ,فإنو أكسط الجنة كأعمى الجنة ,الفردكس
ال إكىذا ال يككف  ,األعمى كاألكسط يف الفردكس ىأفقد أخبر بعد إيراده لمحديث: " --ابف تيمية

  .(5)"ما المربع كنحكه فميس أكسطو أعبله بؿ ىك متساكو أالصكرة المستديرة ف يف
ًمـ بأف  كبعد ىذه جماع عمماء األمة, ال يسع أم مسمـ إال أف ييسى األدلة مف الكتاب كالسنة كا 

 السمكات السبع عبارة عف سبع كرات, تغمؼ كؿ كاحدةو منيا األخرل مف الخارج إلى الداخؿ.
 :اإلسالمي الفهمشكل األرض في  -ثانيًا:

العرب منذ بداية نيضتيـ العممية لقد دؿَّ القرآف الكريـ عمى كركية األرض "كلـ يشؾ العمماء 
 .(6)في النصؼ الثاني مف القرف الثاني اليجرم بكركية األرض"

                                                 

 .   َٖ, ٕٗ/ِ, الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ( ُ)

 , بتصرؼ.   ُْٖ/ُ ,ي تاريخ الممكؾ كاألمـالمنتظـ ف ,ُٓٗ/ِٓ,مجمكع الفتاكل( ِ)

 .   ُْٗ/ِٓ,مجمكع الفتاكل( ّ)

 .   ُٔ/ْ(, َِٕٗ, ح) باب درجات المجاىديف في سبيؿ اهلل, كتاب الجياد كالسير( أخرجو البخارم, ْ)

 .   ُْٗ/ِٓ, مجمكع الفتاكل( ٓ)

 .ْٓعمـ الفمؾ في التراث العربي, عمي حسف مكسى, ص(ٔ) 
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البراىيف قد صحت بأف األرض كركية كالعامة عف ذلؾ : " --فقد قاؿ اإلماـ ابف حـز 
 سـ اإلمامةمف أئمة المسمميف المستحقيف ال ان أف أحد :تقكؿ غير ذلؾ كجكابنا كباهلل تعالى التكفيؽ

بؿ البراىيف مف القرآف كالسنة قد  ؛منيـ في دفعو كممة لـ ينكركا تككير األرض كال يحفظ ألحدو  بالعمـ
  .(3)"جاءت بتككيرىا 

كربما أف العامة كانكا كمازاؿ بعضيـ ينفي كركية األرض؛ ألنو يعتقد بأنيا مسطحة, مستدالن 
  }بقكلو تعالى:      } (:كلكف القكؿَِالغاشية ) ىتنافيكركية األرض ال ب 

 ألف الجسـ الككرم كمما كبر خفي تككره فيبدك لمرائي كالسطح المستكم.  مع تسطحيا؛
إجماع عمماء اإلسبلـ أيضان "عمى أف األرض بجميع  كقد ذكر ابف تيمية كابف القيـ 

 .(1) "أجراميا مف البر  كالبحر مثؿ الكرة
اإلسبلـ األجبلء عمى كركية األرض بأدلة مف القرآف الكريـ, كأخرل مف كقد استدؿ عمماء 

خبلؿ المشاىدة كالنظر, بعضيا مف اجتيادىـ, كأخرل نقمكىا عف األمـ السابقة كتكافقت مع الديف 
 -اإلسبلمي الحنيؼ, كمف ىذه األدلة:

 }بقكلو تعالى: استدؿ اإلماـ ابف حـز  -ُ                    

       } :كىذا أكضح بياف في تككير بعضيا عمى بعض ( فقاؿ: "ٓ) الزمر

  .(1)"دارتيا كىذا نص عمى تككير األرض كدكراف الشمسإمأخكذ مف ككر العمامة كىك 
بأف الشمس كالقمر كالككاكب ال يكجد طمكعيا كغركبيا عمى   استدؿ ابف تيمية كابف القيـ -ِ

 .(4)جميع مف في نكاحي األرض في كقت كاحد؛ بؿ عمى المشرؽ قبؿ المغرب
الحظ العرب أف نجـ سييؿ يظير عاليان في األفؽ الجنكبي مف اليمف؛ كلكف كمما تحرككا شماالن  -ّ

الشاـ, ككذلؾ تظير نجـك جديدة في األفؽ الشمالي يبدأ النجـ ينحدر إلى أف يغيب كراء األفؽ في ببلد 
 .(5)كمما تحركنا نحك الشماؿ, كما يرتفع نجـ القطب الشمالي

 .(6)أف  الخسكؼ الجزئي لمقمر, ييرل فيو ظؿ األرض عمى سطح القمر عمى شكؿ مستدير -ْ

                                                 

 .َٖ-ٕٗ/ِ,الممؿ كاألىكاء كالنحؿالفصؿ في (ُ) 

 .ُْٖ/ُ,المنتظـانظر: ك  ,ُٓٗ/ِٓ,مجمكع الفتاكل (ِ)

 .َٖ-ٕٗ/ِ,الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ (ّ)

 .ُْٖ/ُ,المنتظـانظر: ك  ,ُٓٗ/ِٓ,مجمكع الفتاكل (ْ)

 .ُٖٗالفمؾ كاألنكاء في التراث, عمي إبراىيـ عبنده, ص(ٓ) 

, عمـ الفمؾ تاريخو عند العرب في القركف ّٔٓ, صسعيد بف منصكر بف كمكنة , الجديد في الحكمةانظر: (ٔ) 
 .ِّٔالقركف الكسطى, السنيكر كرلكنمينك, ص
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ذا كاف سطح األرض كركم فيذا يدؿ عمى أف األرضيف السبع كركية الشكؿ حيث إنيف سبع  كا 
          سبلـ شيخ اإلذلؾ, كنقؿ جمع أىؿ الحديث كالسنة عمى أكقد طبقات بعضيف فكؽ بعض, 

, فالكرات األرضية السبع جميعيا في أرضنا (3)بكر االنبارمعف أبي  االجماع ذلؾ  تيمية ابف
 .حيى عمييا, كليست سبع ككاكب متفرقةن في الككف الفسيح كما يظف بعض العمماء كالباحثيفالتي ن

:{  قكؿ المكلى بعمى ذلؾ  استدؿ العمماءك               

 }: بعضيف فكؽ ( فالسمكات سبع سماكات طباقا, ككذلؾ األرضييف سبع أرضييف ُِ)الطبلؽ

 .بعض
, كأنيف رضيف سبعأف األ تيبيفحاديث التي مف األ فاستدلكا بعددو أما مف السنة النبكية المطيرة 

 -ما يمي: حاديثكمف ىذه األ في جكؼ أرضنا, حيث إف بعضيف تحت بعض,
 .(1)"رضييفأمف ظمـ قيد شبر طكقو مف سبع " :--ؿ رسكؿ اهلل ك ق -ُ
 (1)"رضييفأرض بغير حقو خسؼ بو يكـ القيامة إلى سبع شيئا مف األخذ أمف ": "--النبي  قكؿ -ِ

كمف المعمكـ أف الخسؼ يككف ألسفؿ مما يدؿ عمى أف السبع أرضييف ىي في جكؼ أرضنا التي نحيا 
 ..عمييا

كمما سبؽ يتبيف أف طبقات األرض تغمؼ كؿ كاحدة منيا األخرل حتى األرض السابعة 
سفؿ نقطة في جكؼ جميع تمؾ الكرات المذككرة, فيك مركز جميع الكرات السفمى, كالتي يككف مركزىا أ

 في آفو كاحد. 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 .ٓٗٓ/ٓبف تيمية , امجمكع الفتاكلانظر:  ((ُ
 .ُُِّ/ّ, (ُُِٔح)  ,رض كغيرىاباب تحريـ الظمـ كغصب األ, كتاب المساقاة ,مسمـ أخرجو (ِ)

, ككذلؾ ,َُّ/ّ (,ِْْٓ ح) ,رضثـ مف ظمـ شيئا مف األإباب ـ كالغصب, , كتاب المظالالبخارم أخرجو(ّ)
 .َُٕ-َُٔ/ْ (,ُّٔٗح) ,باب ما جاء في سبع ارضييفكتاب بدء الخمؽ, 
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 الفصل الثاني:
 والعمم الحديث. اإلسالمي الفهمعالقة األرض بالكون في 

 ويتكون من خمسة مباحث:
 والعمم الحديث. اإلسالمي الفهمالمبحث األول : مركزية األرض لمكون في 

 والعمم الحديث. اإلسالمي الفهمالمبحث الثاني :عالقة األرض بالشمس والقمر في 
 والعمم الحديث. اإلسالمي الفهمالمبحث الثالث: عالقة األرض بالكواكب والنجوم في 

والعمم      اإلسالمي الفهمالمبحث الرابع :عالقة األرض بالشهب والنيازك والمذنبات في 
 الحديث.

 والعمم الحديث. اإلسالمي الفهمفي  سموات واألرضنهاية ال المبحث الخامس :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



68 

 

 
 
 

 المبحث األول
 والعمم الحديث اإلسالمي الفهممركزية األرض لمكون في 

 
 ويتكون هذا المبحث من مطمبين:

 المطمب األول: مركزية األرض لمكون في العمم الحديث.
 .اإلسالمي الفهمالمطمب الثاني: مركزية األرض لمكون في 
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 المطمب األول
 مركزية األرض لمكون في العمم الحديث

 لمحة تاريخية: -أواًل :
كانت الفكرة المسيطرة عند معظـ فمكيي العصكر القديمة كالكسطى, بما في ذلؾ العرب 

, فقد كانت (3)حكلياكالمسمميف, ىي فكرة ثبات األرض كاستقرارىا في مركز الككف, كأف كؿ شيء يدكر 
منذ القرف الثاني الميبلدم حيث  (1)النظرة النيائية لئلغريؽ تبمكرت في كتاب )المجسطي لبطميمكس(

كقد  (1)كضع بطميمكس نظرية مركزية األرض, كالتي بقيت تييمف عمى تفكير عمماء الفمؾ لقركف عدة
, كبقيت عمى ذلؾ المعتقد (4)تقداتياتبنت الكنيسة الكاثكليكية ذلؾ, كجعمت مركزية األرض مف أسس مع

 .(5)ـ, حيث اعترفت بدكراف األرض حكؿ نفسيا كحكؿ الشمسُِٗٗحتى عاـ 
كقد درس "العمماء كالفبلسفة العرب مكقع األرض, ككانت الفكرة المسيطرة ىي مركزية األرض    

الماثمة عمى سطح لمككف, التي كانت األسيؿ كاألكثر قبكالن لتفسير العديد مف الظكاىر الفمكية 
فقد فسركا مف خبلؿ ىذه الفكرة تشكؿ الميؿ كالنيار كفصكؿ السنة عمى أساس حركتي ( 6)األرض"

 .(7)السماء )اليكمية كالسنكية(

عاـ( حتى مكلد الفمؾ ََُّكبقيت فكرة مركزية األرض لمككف سائدةن بعد بطميمكس لنحك )
 (30)"ىك الذم أرسى فكرة أف األرض تدكر حكؿ الشمس" (9)فقد كاف )نيككالس ككبرنكس(( 8)الحديث

                                                 

, كانظر: الفمؾ كاألنكاء في التراث, عمي ٗٓانظر: عمـ الفمؾ في التراث العربي, عمي حسف مكسى, ص (ُ) 
, كانظر: المكسكعة العممية َّٓ, كانظر: أعاجيب الككف السبع, جيانت ؼ. نارليكار, صُّ, صإبراىيـ عبنده

 . ُْْالمعاصرة, أحمد شفيؽ الخطيب, يكسؼ سميماف خير اهلل, ص
 .ُُانظر: عمـ الفمؾ, ليف نيكمسكف, ص(ِ)

 , بتصرؼ.ِّالفمؾ كاألنكاء في التراث, عمي إبراىيـ عبنده, ص(ّ) 

 .ِْكف ماذا نعرؼ عنو؟, راشد المبارؾ, صانظر: ىذا الك(ْ) 

 , بتصرؼ.ْٕأساسيات في عمـ الفمؾ, محمد باسؿ الطائي, ص(ٓ) 

 .ْٖعمـ الفمؾ في التراث العربي, عمي حسف مكسى, ص(ٔ) 

 , بتصرؼ.َٔالمصدر السابؽ, ص(ٕ) 

 .ْانظر: عمـك في دائرة الضكء, إياف جراىاـ, ص(ٖ) 

ـ(, تعمـ في الجامعات اإليطالية الرياضيات كالطب ُّْٓ -ـُّْٕكني) نيككالس ككبرنكس: ىك فمكي بكل(ٗ) 
كالطب كالمغات كالقانكف, كمف ثـ أخذ يدرس الفمؾ, فخرج بنظرية مركزية الشمس, انظر: عمـ الفمؾ كالككف, عكاد 

, كانظر: المكسكعة العممية المعاصرة, أحمد شفيؽ الخطيب, كيكسؼ سميماف خير اهلل, ِّالزحمؼ, ص
 . ُْْص

 .ْعمـك في دائرة الضكء, إياف جراىاـ, ص(َُ) 
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 (1)في القرنيف السادس عشر كالسابع عشر الميبلدييف (1)كنيكتف (3)كأيده بعد ذلؾ كبلن مف غاليميك
كحسب نظريتو ال يمكف أف تككف األرض مركزان لمككف, حيث إف المركز ال يدكر حكؿ شيءو آخر داخؿ 

 الككف.
 

 لحديث عمى دوران األرض وعدم مركزيتها لمكون:أدلة العمم ا -ثانيًا:
دعت لمقكؿ بدكراف األرض حكؿ الشمس, كبالتالي عدـ مركزيتيا لمككف عدة أمكر ىناؾ 

 -منيا:
نظرية بطميمكس لـ تكف تفسر الحركة التراجعية لمككاكب, مثؿ "حركة الزىرة كعطارد كالتي تبدك  -ُ 

فعطارد كالزىرة " يككف كؿ منيما في كضع اقتراف مرتيف خبلؿ مسارىما, المرة األكلى: عندما  (4)معقدة"
عندما يمر الكككب بيف األرض كالشمس, كيعرؼ باالقتراف األدنى, كالثانية: عندما يككف الكككب في 

كككبيف كيعرؼ باالقتراف األعمى, كىذا كاضح الداللة عمى دكراف ذلكما ال (5)الجية األخرل مف الشمس"
 كككبيف حكؿ الشمس مف خبلؿ المشاىدة كالنظر. ال
أف عطارد كالزىرة ال يمكف رؤيتيما في كسط السماء مف األرض إطبلقان, فأعظـ استطالة يصميا  -ِ

ف الشمس أكثر مف قرب ؛ كذلؾ بسبب قربيما م(6)درجة( فقط ْٔكككب الزىرة مع خط األفؽ تبمغ )
 األرض ليا. 

حيث إنيا ال تكاد ترل عندما تككف أقرب ما يمكف مف األرض؛ ألنيا ما يحدث لمزىرة مف أطكار,  -ّ
, كحينيا (3)تككف بيف األرض كالشمس بينما تككف ألمع شيء عندما تككف في حالة االقتراف األعمى

 تككف أبعد ما يمكف عف األرض.

                                                 

ـ (, كقد بدأ حياتو كطالب لمطب في جامعة بيزا, ثـ تركو ُِْٔ -ـُْٔٓغاليميك غاليمي: فمكي إيطالي)(ُ) 
كأصبح مكلعان بالرياضيات, فأصبح أستاذان لمرياضيات في الجامعة التي درس بيا, كقد استخدـ التمسككب لمتأكيد 

, كانظر: المكسكعة ّٔ-ّٓؿ الشمس, انظر: عمـ الفمؾ كالككف, عكاد الزحمؼ, صعمى دكراف األرض حك 
 .ُْْالعممية المعاصرة, أحمد شفيؽ الخطيب, يكسؼ سميماف خير اهلل, ص

, كبيف أف (ـُٖٔٔ)ـ(, بنى أكؿ تمسككب عاكس عاـ ُِٕٕ -ُّْٔإسحاؽ نيكتف: ىك عالـ إنجميزم ) (ِ) 
كلكنيا فاعمة في العالـ كمو, كقد حصؿ نيكتف عمى كرسي الرياضيات في الجاذبية ليست مقصكرة عمى األرض؛ 

, كانظر: المكسكعة العممية المعاصرة, أحمد ّٕجامعة كمبرج, انظر: عمـ الفمؾ كالككف, عكاد الزحمؼ, ص
 .ُْْشفيؽ الخطيب, يكسؼ سميماف خير اهلل, ص

 , بتصرؼ.ُْْماف خير اهلل, صالمكسكعة العممية المعاصرة, أحمد شفيؽ الخطيب, يكسؼ سمي(ّ) 
 .ِّالفمؾ كاألنكاء في التراث, عمي إبراىيـ عبنده, ص(ْ) 
 .ّّعمـ الفمؾ, ليف نيكمسكف, ص(ٓ)
 .ُٕٗانظر: عمـ الفمؾ كالتقاكيـ, محمد باسؿ الطائي, ص(ٔ)
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ي        اكتشاؼ بعض أقمار المشترم بينما كانت تدكر حكلو, كقد أكد عمى ذلؾ غاليميك غاليم -ْ
, كما أكد عمى أف ىنالؾ أجساـ تدكر حكؿ (1)ـ( باستخداـ تمسككبو الخاصَُُٔ –ـ َُٗٔعامي)

 أجراـ سماكية غير األرض, كبالتالي ىي ال تدكر حكؿ األرض حسب نظرية الفمؾ الحديثة. 
كنظرية مركزية الشمس كدكراف الككاكب حكليا لـ تكف مكضع اتفاؽ مف قبؿ جميع عمماء الفمؾ 

"فمـ يكف كؿ الذيف أتكا بعد ككبرنكس متفقيف معو عمى نظريتو ىذه, كأحد أكلئؾ  الفيزياء كالرياضياتك 
كأشيرىـ كاف الفمكي الدنماركي العظيـ ) تيخك براىي ( الذم بنى كجيز مرصدان كبيران عمى جزيرة ىفف, 

كتفصيبلن... كقد  كىناؾ رسـ تيخك خرائط لمنجكـ كحركات الككاكب فاقت كؿ الجيكد السابقة دقةن 
كقد عدؿ تمؾ النظرية " بأف (1)اعترض تيخك بشدة عمى نظرية مركزية الشمس التي كضعيا ككبرنكس" 

 . (4)جعؿ مرة أخرل الشمس تدكر حكؿ األرض"
كسيرعاف ما جاء إسحاؽ نيكتف بكصؼ كيفية تأثير الجاذبية عمى األجساـ في الفضاء, كذلؾ 

, كقد تمكف العمماء بعد ذلؾ مف حساب كتمة الشمس,          (5)في ثمانينيات القرف السابع عشر
كبيف أ. د. محمد باسؿ الطائي كيفية معرفة تمؾ الكتمة بقكلو: " يمكف حساب كتمة الشمس مف 

يكمان(, كمعرفة المسافة  ِِِْ,ّٓٔمعمكماتنا عف زمف دكرة األرض حكليا دكرة كاممة, كذلؾ قدره )
كيمك متر( كباستخداـ قانكف كبمر الثالث الذم ينص عمى  ْٔٗ,ُ×َُٖ) بيف األرض كالشمس البالغة

أف مربع زمف دكرة الكككب حكؿ الشمس يتناسب تناسبان طرديان مع مكعب متكسط بعده عنيا, نستطيع 
مف كتمة  %ٗ,ٗٗأم إنيا تشكؿ  (6)كيمك غراـ(" ِ×ََُّحساب كتمة الشمس ... لنجد أنيا حكالي)

كبالتالي فإنيا تككف ىي الكتمة األكبر بداخميا, كىناؾ طرؽ أخرل لحساب كتمة  ,(7)المجمكعة الشمسية
 الشمس غير ىذه.

 
 
 
 

                                                                                                                                            

 , بتصرؼ.ّٔ, كانظر: عمـ الفمؾ كالككف, عكاد الزحمؼ, ص ٓٔعمـ الفمؾ, ليف نيكمسكف, ص (ُ)
 .ُْْانظر: المكسكعة العممية المعاصرة, أحمد شفيؽ, يكسؼ سميماف خير اهلل, ص(ِ) 
 .ُْ-ُّعمـ الفمؾ, ليف نيكمسكف, ص(ّ)
 .ّٕعمـ الفمؾ كالككف, عكاد الزحمؼ, ص(ْ)

 , بتصرؼ.ُْْالمكسكعة العممية المعاصرة, أحمد شفيؽ, يكسؼ سميماف خير اهلل, ص(ٓ) 

 .ُِٖعمـ الفمؾ كالتقاكييـ, ص (ٔ) 
, كانظر: مقدمة في عمـ الفمؾ, بركات َُانظر: تاريخ األرض, دكف ؿ. آيكر, أ. لي ماؾ أليستر, ص(ٕ) 

 .ُُّعطكاف البطاينة, ص
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 لنظرية الفمك الحديثة: العمماء المعاصريننظرة  -ثالثًا:
كبالتالي فإف األرض تدكر  حسب العمـ الحديث فإف الكتؿ الصغيرة تدكر حكؿ الكتؿ الكبيرة,

حكؿ الشمس, كىذا ما اتفؽ عميو العمماء الككنيكف منذ قركف مضت؛ كلكف ىؿ ذلؾ االتفاؽ يعكد إلى 
 حقيقة يقينية, ال يمكف أف تتغير أك تتبدؿ في المستقبؿ, أـ ال؟.

 حكؿ ىذه الحقيقة فيما المعاصريفعمماء بعض الالباحث آراء  ذكرلئلجابة عف ىذا السؤاؿ, 
  -يمي:

 
 : د. عدنان محمد فقيه رأي -3

, بجػامػعػػة المػػمػؾ عبػدالػعزيػػز, د. عدناف محمد فقيو أف  لقد بيف األستاذ المساعد بكمية العمـك
ىناؾ نكعاف مف الحقائؽ العممية؛ حقيقة عممية مشيكدة, كحقيقة عممية مستنتجة كتكضيح ذلؾ فيما 

 -:(3)يمي
 المشهودة:الحقيقة العممية  -أ

ىذه الحقيقة التي تيرل أك تيستشعر بالحكاس بشكؿ مباشر, أك بمساعدة الكسائؿ العممية 
 -, كقد مثَّؿ د. الفقيو ليذه الحقيقة بما يمي:الحديثة

* تصنيؼ مراحؿ تطكر الجنيف الذم أثبتو العمـ الحديث مف خبلؿ تحديد شكؿ الجنيف في مراحمو 
ؤيتيا بالعيف المجردة, كما تـ تصكيرىا كتكثيقيا كتكصيفيا في العصر األكلى, فكؿ تمؾ المراحؿ تمت ر 

 الحاضر باالستعانة باألدكات العممية الحديثة. 
* الصكر التي التيقطت لؤلرض مف زكايا مختمفة بكاسطة األقمار االصطناعية, حيث تمثؿ الحقيقة 

 .العممية المشيكدة , أف األرض كركية الشكؿ
ف ىذه الحقائؽ يدخؿ فييا ما أمكف رؤيتو أك استشعاره بالحكاس بشكؿ غير كقد بيَّف د. فقيو أ

ا, كذلؾ بكاسطة أدكات القياس العممية الحديثة, كأكد عمى أف ىذا النكع مف الحقائؽ العممية  مباشر أيضن
 قطعي ال يقبؿ التراجع عنو. 

 الحقيقة العممية المستنتجة: -ب
أكَّد األستاذ الفقيو أف ىذا النكع خاضع كقابؿ لمتغير في أم لحظة, فيك مجرد استنتاج يفسر   

استنتاج غيره  يمكف أف يظير في يكـ مف األياـ كال ضماف عمى أنو نيائي, أك أنو النتائج التجربة, 

                                                 

العمـ مفتاح لئلعجاز, عدناف محمد فقيو, مقدـ لمييئة العالمية لئلعجاز العممي في  :انظر: بحث بعنكاف (ُ) 
 http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/73 القرآف كالسنة عمى المكقع:

-Number-XV/714-Science-key-to-miracles ,ص, بتكقيت القدس ٔ, الساعة: َُِّ/ٕ/ُّ, السبت
 الشريؼ . 

http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/73%20-Number-XV/714-Science-key-to-miracles
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/73%20-Number-XV/714-Science-key-to-miracles
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ظير فيو التجربة , ككضح أف ىذا النكع مف الحقائؽ العممية قابؿ لبلنييار في أم كقت تي أكمؿ كأدؽ منو
نتيجة كاحدة فقط ال يمكف تفسيرىا بكاسطتو, حيث إف الكقائع غير محصكرة, فبل سبيؿ إلى التحقؽ مف 
ىذا النكع مف الحقائؽ العممية بشكؿ نيائي, فيي عرضة لمنقض, ميما كثرت شكاىدىا كقؿ احتماؿ 

 خطئيا.
  -كقد مثَّؿ لمحقيقة العممية المستنتجة بما يمي:

ا, كالذم بقي قرابة ثبلثة قركف منذ أف اقترحو *مفيـك ال جاذبية, القائؿ بأف األجساـ يجذب بعضيا بعضن
لى أكائؿ القرف العشريف, ظؿ ىذا المفيكـ مع ما يصاحبو مف  العالـ اإلنجميزم الشيير إسحاؽ نيكتف, كا 

عف أم شؾ أك قكانيف فيزيائية, في محؿ تقديس مف قبؿ العمـ التجريبي كالمشتغميف بو, كفي منأل 
ريبة, حتى سمي القانكف المصاحب لو بقانكف الجاذبية, إلى أف جاءت النظرية النسبية عمى يد   
)ألبرت آينشتيف( لتستغني عف مفيكـ الجاذبية, كتصحح القكانيف المصاحبة لو بقكانيف أخرل كمفيـك 

 طر عمى باؿ أحد.جديد )ىك مفيـك انحناء الزمكاف(, في ىزة عنيفة لمكسط العممي لـ تكف تخ
 كقد استنكر األستاذ الفقيو بعد ذكره ليذا المثاؿ اعتبار ىذا النكع مف الحقيقة العممية قطعيان.

* مسألة دكراف األرض حكؿ الشمس كالتي بدأ بيا عصر النيضة العممية عمى يد ككبر نكس في عاـ 
 ـ(. ُّْٓ)

يشاع أنيا مف الحقائؽ العممية  أكد د. عدناف عمى أف المثاؿ األخير ىك مف األمثمة التيك 
الثابتة, حتى ال يكاد أحد يجرؤ عمى إنكارىا, كأف اتفاؽ العمماء الككنييف عمى دكراف األرض ال يعكد 
إلى حقيقة مشاىدة, أك كاقع مممكس؛ بؿ يرجع إلى دقة الحسابات الناشئة مف افتراض أف األرض تدكر 

يفيد مف الناحية العممية أكثر مف االفتراض كأف فرض دكراف األرض  حكؿ الشمس كليس العكس,
 .المعاكس
 

 رأي أ. د. عواد الزحمف:  -1
عف النتائج الفمكية كالنماذج الككنية بشكؿو عاـ فقاؿ: " إف  لقد تحدث أ. د. عكاد الزحميؼ

النتائج الفمكية, كالنماذج الككنية التي يرتكز عمييا عمـ الككف كالفمؾ, ما زالت غير مؤكدة, يحيطيا 
الشؾ مف كؿ جانب, كىؿ ىي قابمة لمسير قدمان, أـ االندثار أماـ ما يمكف لمعمماء أف يكتشفكا 

 .(3)مستقببلن؟"
 

                                                 

 .  ِِٓ, ِِْ( عمـ الفمؾ كالككف, ص(ُ
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 :(1)و)جون جريبين( (3)رأي )بول ديفيز( -1
لقد قاؿ كيؿ  مف الفيزيائي المعاصر )بكؿ ديفيز(, كالكاتب الشيير )جكف جريبيف(: " كاليكـ ال 
يشؾ عالـ في ككف الشمس مركز المجمكعة الشمسية, كأف األرض ىي التي تدكر كليس السماء؛ كلكف 

المتمركزة أبسط مف األرض المتمركزة ؟, أـ أف ىؿ يؤسس ىذا حقان عمى مجرد أف نمكذج الشمس 
 .(1)المسألة أعمؽ مف ذلؾ؟"

َـّ استدركا قائميف: " المشكمة كيؼ يتسنى لنا أف نعرؼ أف كصفنا اليكـ لمنظاـ الشمسي  كمف ث
صحيح, ميما كانت درجة تأكدنا مف الصكرة الحالية,  فميس لنا أف نستبعد كمي ا أف صكرة أكثر دقة قد 

 .(4)في المستقبؿ"تيكتشؼ 
 

 :(5)رأي الفيمسوف)والتر ستيس( -4

" ليس مف األصكب  عبر ذلؾ الفيمسكؼ عف رأيو في مسألة دكراف األرض حكؿ الشمس قائبلن:
ف األرض تدكر مف حكليا مف أف تقكؿ العكس, غير أف       أف تقكؿ: إف الشمس تظؿ ساكنة, كا 

نقكؿ إف الشمس ىي المركز... كمف ثـ فمك أراد  ككبر نكس برىف عمى أنو مف األبسط رياضي ا أف
شخص في يكمنا الراىف أف يككف )شاٌذان( كيقكؿ إنو ال يزاؿ يؤمف بأف الشمس تدكر حكؿ أرض ساكنة 

 . (6)فمف يككف ىناؾ مف يستطيع أف يثبت أنو عمى خطأ"
                                                 

بكؿ ديفيز: فيزيائي بريطاني, اشتير عمى مستكل العالـ بقدرتو عمى شرح فحكل األفكار العممية الحديثة بمغة (ُ) 
ا عددنا مف البرامج التمفازية كاإلذاعية كقدميا, كناؿ جائزة  بسيطة, كقد كتب ما يربك عف عشريف كتابنا, ككتب أيضن

رفيعة, كىي أكبر جائزة لؤلبحاث في مجاؿ دراسات العمـ كالديف عمى مستكل العالـ, كفاز بمنحة )تمبمتكف( ال
, انظر:  , السبت, /http://www.hindawi.org/contributors/92494135)جبلكسك( لمكيتاب في مجاؿ العمـك

 ص, بتكقيت القدس الشريؼ.ٔاعة: , السَُِّ/ٕ/ُّ
جكف جريبيف: أحد أعظـ الكتاب المعاصريف في مجاؿ العمـك البسيطة, ككتبو ىي األكثر مبيعان حكؿ العالـ, (ِ) 

كيشتير بيف جميكره العظيـ بقدرتو عمى تبسيط األفكار المعقدة, يقطف حاليان في بريطانيا, كمف أشير كتبو, قصة 
, َُِّ/ٕ/ُّ, السبت, http://r-friends.com/Author/474.htmlركدنجر, انظر: الككف, كالبحث عف قطة ش

 ص, بتكقيت القدس الشريؼ .ٔالساعة: 
 .ِّأسطكرة المادة, صكرة المادة في الفيزياء الحديثة, بكؿ ديفس, جكف جريبيف, ص(ّ) 
 المصدر السابؽ.(ْ) 
ـ(, كتكفي في ساحؿ ُٖٖٔكالتر ستيس: فيمسكؼ انجميزم المكلد أمريكي الجنسية, كلد في لندف عاـ )(ٓ) 

ـ, كمف كتبو؛ تاريخ نقدم لمفمسفة اليكنانية, كمفيـك األخبلؽ, كفمسفة ُٕٔٗالجكنا جنكب غرب كاليفكرنيا, عاـ 
ـ(,    ُِٓٗلحديث, كالذم أصدره عاـ )ىيجؿ, كنظرية المعرفة كالكجكد, باإلضافة إلى كتاب الديف كالعقؿ ا

 .ٗانظر: الديف كالعقؿ الحديث, ص
 .ٕٕالديف كالعقؿ الحديث, ص(ٔ) 

http://www.hindawi.org/contributors/92494135/
http://r-friends.com/Author/474.html
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أف نفسر بناءن ثـ استدرؾ قائبلن:" ال يزاؿ مف الممكف منطقيان أف نفترض كجية نظر بطميمكس, ك 
عمييا جميع كقائع عمـ الفمؾ كعمـ الطبيعة المعركفة حتى اآلف؛ بؿ يستطيع المرء أف يسير أبعد مف 
ذلؾ فيقكؿ: إنو لف تككف ىناؾ كاقعة مف الكقائع التي سنشاىدىا في المستقبؿ يمكف أف نتصكر أنيا 

زعـ صدؽ النظاـ البطممي, فإف ستتناقض معيا, كالمشكمة الكحيدة ىي أنو إذا كاف عمينا اآلف أف ن
عمينا أف نعيد كتابة العمـ كمو مف جديد؛ لكي يتبلءـ مع ىذا الفرض, بما في ذلؾ بالطبع قانكف 
الجاذبية لنيكتف... كىذه النسخة الجديدة مف العمـ ستككف معقدة عمى نحك ال يمكف تصكره, كذلؾ 

 . (3)فيما يبدك اإليماف بنظرية )ككبرنكس(" يجعميا غير مناسبة تمامان كىكذا سيككف في مصمحة الجميع
 

 : (1)و )أ. د. ليونرد مموندينوف( (1)رأي )أ . د. ستيفن هوكنغ( -5
بخصكص مكضكع مركزية األرض لمككف, قاؿ كيؿ  مف )أ . د. ستيفف ىككنغ(,              

عميو:" كلمكىمة األكلى فإف كؿ ك)أ. د. ليكنرد ممكندينكؼ( بعد حديثيما عف تكسع الككف كبياف األدلة 
ىذه الدالئؿ عمى أف العالـ يبدك متماثبلن في جميع االتجاىات؛ قد تؤدم إلى فكرة أف مكقعنا في العالـ 
لو ميزةن خاصة, كعمى كجو الخصكص قد يبدك أننا في مركز العالـ, إذا اكتشفنا أف كؿ المجرات 

ر؛ كىك أف العالـ قد يبدك متماثبلن في جميع تتحرؾ مبتعدةن عنا, كعمى كؿو فإف ىناؾ تفسير آخ
االتجاىات بالنسبة ألم مجرة أخرل كذلؾ, كىذه ىي الفرضية الثانية لفريدماف... كليس لنا دليؿ عممي 
كاحد يؤيد ىذه الفرضية الثانية لفريدماف أك ينفييا, ككانت الكنيسة منذ قركف مضت تعد ىذه الفرضية 

عمى أننا نشغؿ مكانان خاصان في مركز العالـ؛ لكننا نعتقد اليـك  ىرطقة؛ ألف عقيدة الكنيسة تنص
 .(4)بصحة نظرية فريدماف فحسب"

                                                 

 .ٖٕالديف كالعقؿ الحديث, ص(ُ) 
ـ(, كىك مف أبرز عمماء الفيزياء النظرية عمى مستكل ُِْٗ( ستيفف ىككينج: كلد في أكسفكرد, إنجمترا عاـ )(ِ

ضيات في جامعة كامبردج, درس في جامعة أكسفكرد, كحصؿ منيا عمى درجة العالـ, أستاذ كرسي لككاس لمريا
لو   الشرؼ األكلى في الفيزياء, أكمؿ دراستو في جامعة كامبريدج لمحصكؿ عمى الدكتكراه في عمـ الككف,

 , كانظر:ُ, انظر: تاريخ أكثر إيجازان لمزمف, صكالديناميكا الحرارية  ,عمـ الككف في نظرية أبحاث

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86_%D9%87

%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%AC ,ص, بتكقيت ٔ, الساعة: َُِّ/ٕ/ُّ, السبت
 القدس الشريؼ.

( ليكنرد ممكندينكؼ: فيزيائي معاصر, قاـ بالتدريس في معيد كاليفكرنيا لمتقانة كالتؾ, ككتب في ''الطريؽ إلى (ّ
'', كىك مؤلؼ نافذة إقميدس كقكس قزح ف ينماف, كقد شارؾ في تأليؼ سمسمة لؤلطفاؿ تحت عنكاف: أطفاؿ النجـك
 .  ُآينشتايف, انظر: تاريخ أكثر إيجازان لمزمف, ص

 .  َٕ( تاريخ أكثر إيجازان لمزمف, ص(ْ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86_%D9%87%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86_%D9%87%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%AC
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مشاىدة عمماء الفيزياء فأف المسألة ليست قطعية, السالؼ ذكرىـ العمماء كالكاضح مف كبلـ 
ال األجزاء؛ كلكف  تمؾ كالفمؾ ال زالت تقتصر عمى أجزاء مف الككف, كقكانينيـ ال شؾ أنيا تنطبؽ عمى

, ألف تنطبؽ عمى الككف بكاممو بجميع ما يحتكيو مف أجراـ دكف استثناء شيءو منيا يمكف الجـز بأنيا
  .ىنالؾ الكثير مف األشياء التي لـ تكتشؼ بعد
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 المطمب الثاني
 اإلسالمي الفهممركزية األرض لمكون في 

 

السابؽ أف الفكرة السائدة قبؿ ظيكر نظرية الفمؾ الحديث, ىي فكرة لقد تبيَّف في المطمب 
مركزية األرض لمككف, كقد اعتمدت نظرية الفمؾ الحديثة في نفييا لمركزية األرض, عمى فكرة دكراف 
األرض حكؿ نفسيا كحكؿ الشمس بشكؿ أساسي, كبعد ظيكر ىذه النظرية أصبح ىنالؾ رأياف لدل 

 -المسألة:عمماء المسمميف في ىذه 
أحدىما: يقكؿ بدكراف الشمس حكؿ األرض دكرانان حقيقيان في يكـ كليمة, كعميو فإف األرض 

 تككف ىي المركز.
كالثاني: أف األرض تدكر حكؿ نفسيا فيتككف الميؿ كالنيار كتدكر حكؿ الشمس فتتككف 

 الفصكؿ األربعة.
 -كبياف أدلة كبل الفريقيف فيما يمي:

 
 القائمين بدوران الشمس حول األرض دورانًا حقيقيًا:أدلة  -أواًل:

بعد البحث كاالستقراء لـ يجد الباحث أف أحدان مف السمؼ الصالح كاف يعتقد بدكراف األرض 
حكؿ نفسيا أك حكؿ الشمس؛ بؿ كانكا يفيمكف مف خبلؿ ظكاىر نصكص القرآف الكريـ, كالسنة النبكية 

ذكر ك تدكر عمييا كؿ يكـ كليمة, كقد أجمعكا عمى ذلؾ الفيـ, المطيرة, أف األرض ساكنة, كأف الشمس 
 -ذلؾ اإلجماع عدد مف األئمة منيـ:

عمى كقكؼ األرض  -يعني أىؿ السنة -حيث قاؿ: "كأجمعكا  *اإلماـ عبد القاىر البغدادم 
 .(3)كسككنيا كأف حركتيا إنما تككف بعارض يعرض ليا مف زلزلة كنحكىا"

: "كالذم عميو المسممكف كأىؿ الكتاب القكؿ بكقكؼ األرض كسككنيا --*كقاؿ اإلماـ القرطبي 
 .(1)كمدىا كأف حركتيا إنما تككف في العادة بزلزلة تصيبيا"

: "قد اتفؽ المحققكف عمى أف العناصر كميا كيرية الشكؿ, --*كقد قاؿ اإلماـ سعد الديف التفتازاني 
ء كمركز الكرة عند محيطيا, كأنيا ال تتحرؾ ال كأف األرض في الكسط, بمعنى أف كضعيا مف السما

 .(1)مف المركز كال إليو كال عميو"
 

                                                 

 .ُّٖ( الفرؽ بيف الفرؽ كبياف الفرقة الناجية, صُ)
 . َِٖ/ٗ( الجامع ألحكاـ القرآف, ِ)
 .ّٓٓ/ُ( شرح المقاصد في عمـ الكبلـ, ّ)



78 

 

 . (3)أال خبلؼ في ذلؾ فقاؿ: "كأما األرض فبل خبلؼ بيف المسمميف في سككنيا" *كذكر األلكسي 
:" ظاىر األدلة الشرعية تثبت أف الشمس ىي التي تدكر عمى األرض,  --*كقاؿ ابف العثيميف 

يا يحصؿ تعاقب الميؿ كالنيار عمى سطح األرض, كليس لنا أف نتجاكز ظاىر ىذه األدلة إال كبدكرت
كقد ذكر أدلة مف القرآف كالسنة عمى ثبات األرض  (1)بدليؿ أقكل مف ذلؾ يسكغ لنا تأكيميا عف ظاىرىا"

 -كدكراف الشمس حكليا كؿ يكـ كليمة, كٍذكري ىذه األدلة باإلضافة إلى غيرىا, فيما يمي:
 -األدلة من القرآن الكريم: -3
: {قاؿ  -أ                      } :( قاؿ اإلماـ    ابف ٓ) الزمر

في معًرًض حديثو عف ىذه اآلية :" كىذا أكضح بياف في تككير بعضيا عمى بعض,  --حـز 
مأخكذ مف ككر العمامة كىك إدارتيا, كىذا نص عمى تككير األرض, كدكراف الشمس كذلؾ, كىي التي 

استدؿ باآلية الكريمة عمى دكراف  فاإلماـ  (1)منيا يككف ضكء النيار بإشراقيا كظممة الميؿ بمغيبيا"
 الشمس.

}قكلو تبارؾ كتعالى:  -ب                      

                     } :( لقد بيَّنت ىذه اآلية ِٖٓ) البقرة

ة بيف سيدنا إبراىيـ  , كقد كانكا في (4)كالنمركد ممؾ البابمييف في زمانو المباركة جزءان مف المحاجَّ
ذلؾ الزماف يؤمنكف بدكراف الشمس حكؿ األرض, ففكرة دكراف األرض حكؿ نفسيا كحكؿ الشمس لـ 

ذلؾ الممؾ الكافر بأف الشمس ييؤتى بيا مف  راىيـ فحاجَّ سيدنا إب (5)تكف معركفة في زمانيـ
 المشرؽ, كذلؾ بقدرة اهلل تعالى, كفؽ قكانيف مخصكصة, كتحداه بأف يأتي بيا مف المغرب.

باآلية السابقة عمى دكراف الشمس فقاؿ: "ككف الشمس ييؤتى بيا  استدؿ ابف العثيميف كقد
 .(6)مف المشرؽ دليؿ ظاىر عمى أنيا التي تدكر عمى األرض"

كاستدؿ الشيخ يحيى الحجكرم بنفس اآلية فقاؿ: "كىذه اآلية مف أكضح األدلة عمى سير 
 . (3)كـ كتذىب نحك المغرب"الشمس كدكرانيا عمى األرض كأف اهلل تعالى سخرىا تأتي مف المشرؽ كؿ ي

 . (3)المغرب"
                                                 

 .َِْ/ِِ( ركح المعاني, ُ)
 .ّٕ/ُمجمكع الفتاكل,  (ِ)
 .ٖٕ/ ِ( الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ, ّ)

 , بتصرؼ .ِّٖ/ّ( الجامع ألحكاـ القرآف, ْ)

 , بتصرؼ .ْٖ( عمـ الفمؾ كالتقاكييـ, محمد باسؿ الطائي, صٓ)

 .ّٕ/ُمجمكع الفتاكل,  (ٔ)
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 }قكلو تعالى: -ج                       

                                 

            } :( قاؿ ابف العثيميفُٕ) الكيؼ-- فجعؿ االزكرار ":

كيفيـ عنيا, كما  كالقرض مف الشمس كىك دليؿ عمى أف الحركة منيا كلك كانت مف األرض لقاؿ يزاكر
ف كانت داللتيا أقؿ مف داللة  أف إضافة الطمكع كالغركب إلى الشمس يدؿ عمى أنيا ىي التي تدكر كا 

 .(1)كقد قاؿ الشيخ الحجكرم بمثؿ قكلو( 1)قكلو: )تزاكر(, )تقرضيـ("
: {كقاؿ أيضان  -د                         

         }:( ظاىر نص اآلية الكريمة أف فعؿ البزكغ ىك مف الشمس ٖٕ) األنعاـ

مع األرض عف الشمس, كقد استدؿ  نفسيا, كفعؿ األفكؿ أيضان مف الشمس كليس بدكراف إبراىيـ 
" فجعؿ األفكؿ مف الشمس ال عنيا كلك كانت األرض التي تدكر قائبلن: بيذه اآلية  ابف العثيميف

 .(4)لقاؿ: فمما أفؿ عنيا "
 
 -األدلة من السنة واألثر: -1
: "أتدركف أيف تذىب ىذه الشمس؟ قالكا, اهلل كرسكلو قاؿ يكمان لصحابتو الكراـ  --إف النبي  -أ

أعمـ, قاؿ إف ىذه الشمس تجرم حتى تنتيي تحت العرش فتخر ساجدة, فبل تزاؿ كذلؾ حتى يقاؿ ليا: 
ارتفعي ارجعي مف حيث جئت, فتصبح طالعة مف مطمعيا, ثـ تجرم حتى تنتيي إلى مستقرىا ذاؾ 

حتى يقاؿ ليا: ارتفعي ارجعي مف حيث جئت, فترجع تحت العرش فتخر ساجدةن, كال تزاؿ كذلؾ 
فتصبح طالعة مف مطمعيا, ثـ تجرم ال يستنكر الناس منيا شيئا حتى تنتيي إلى مستقرىا ذاؾ تحت 

 . (5)العرش فيقاؿ ليا ارتفعي أصبحي طالعة مف مغربؾ فتصبح طالعة مف مغربيا"
حيف غربت الشمس: "أتدرم أيف تذىب؟  ألبي ذرقاؿ  --النبي  كجاء في ركايةو أخرل أف

قمت: اهلل كرسكلو أعمـ, قاؿ: فإنيا تذىب حتى تسجد تحت العرش, فتستأذف فيؤذف ليا, كيكشؾ أف 

                                                                                                                                            

 .ُٓالصبح الشارؽ, يحيى بف عمي اليمني الحجكرم, ص (ُ)
 .ّٕ/ُمجمكع الفتاكل, (ِ) 

 .ُٕانظر: الصبح الشارؽ, يحيى بف عمي اليمني الحجكرم, ص (ّ)
 .ّٕ/ُمجمكع الفتاكل, (ْ) 
 .ُّٖ/ُ(, ُٗٓأخرجو مسمـ, كتاب اإليماف, باب بياف الزمف الذم ال يقبؿ فيو اإليماف, ح ) (ٓ)
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تسجد فبل يقبؿ منيا كتستأذف فبل يؤذف ليا, يقاؿ ليا: ارجعي مف حيث جئت, فتطمع مف مغربيا, فذلؾ 
 }قكلو تعالى:                    } :(3)("ّٖ) يس . 
, كاستدؿ (1)قد استدؿ الشيخ الحجكرم بيذا الحديث عمى أف الشمس تجرم كتدكر عمى األرضل

: "ارجعي مف حيث جئت, فتطمع مف مغربيا" ظاىر  فقاؿ: " قكلو  بو أيضان اإلماـ ابف العثيميف
  ضح مف تفسير الرسكؿككا (1)عمى األرض كبدكرانيا يحصؿ الطمكع كالغركب" جدان في أنيا تدكر

  حكؿ المجرة.جريانيا الشمس ليس المقصكد بجرياف لآلية الكريمة بيذا الحديث أف 
, ف عف الشمس: أنو قاؿ  عبد اهلل بف عمر بف العاص فعف سجكد الشمس يككف في كؿ يـك

كاستأذنت في الرجكع, فيؤذف ليا في الرجكع, حتى إذا بدا  "أنيا كمما غربت أتت تحت العرش فسجدت
أف تطمع مف مغربيا فعمت كما كانت تفعؿ, أتت تحت العرش فسجدت, فاستأذنت في الرجكع فمـ  (4)هلل

يرد عمييا شيء, ثـ تستأذف في الرجكع فبل يرد عمييا شيء, ثـ تستأذف فبل يرد عمييا شيء, حتى إذا 
الت: رب ذىب مف الميؿ ما شاء اهلل أف يذىب, كعرفت أنو إف أذف ليا في الرجكع لـ تدرؾ المشرؽ, ق

ما أبعد المشرؽ, مف لي بالناس؟ حتى إذا صار األفؽ كأنو طكؽ, استأذنت في الرجكع, فيقاؿ ليا: مف 
 .(5) مكانؾ فاطمعي, فطمعت عمى الناس مف مغربيا"

 ككما ىك كاضح فأف الشمس ىي التي ترتفع, كتطميع, كتغرب, كتستأذف, كتجرم.
"غزا نبي مف األنبياء, فقاؿ لقكمو: ال يتبعني رجؿ : --قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  عف أبي ىريرة  -ب

ممؾ بضع امرأة كىك يريد أف يبني بيا كلما يبف بيا, كال أحد بنى بيكتا كلـ يرفع سقكفيا, كال أحد اشترل 
غنما أك خمفات كىك ينتظر كالدىا, فغزا فدنا مف القرية صبلة العصر أك قريبا مف ذلؾ, فقاؿ لمشمس: 

  .(6)مكر, الميـ احبسيا عمينا, فحبست حتى فتح اهلل عميو"إنؾ مأمكرة كأنا مأ

                                                 

 .َُٖ/ْ(, ُّٗٗارم, كتاب بدء الخمؽ, باب صفة الشمس كالقمر, ح )أخرجو البخ (ُ)

 .ُٗانظر: الصبح الشارؽ, يحيى بف عمي اليمني الحجكرم, ص (ِ)

 .ٕٓ/ُمجمكع الفتاكل,  (ّ)

 , كليس لؤلمر عبلقة بعقيدة البداء عند الشيعة االثنا عشرية.بدا هلل: بمعنى أراد اهلل   (ْ)

, كقاؿ األرناؤكط : إسناده َْٕ/ُُمف مسند عبد اهلل بف عمر بف العاص, أخرجو أحمد, في مسنده, (ٓ)
 صحيح عمى شرط الشيخيف.

, كأخرجو ٖٔ/ْ(, ُِِْ( أحمت لكـ الغنائـ, ح )أخرجو البخارم, كتاب فرض الخمس, باب قكؿ النبي ) (ٔ)
 .ُّٔٔ/ّ(, ُْٕٕكأخرجو مسمـ, كتاب الجياد كالسير, باب تحميؿ الغنائـ ليذه األمة خاصة, ح) 
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: "إف الشمس لـ تحبس عمى بشر --لقكؿ الرسكؿ  لقد كاف ذلؾ النبي يكشع بف نكف 
, كمعمكـ أف القتاؿ يكـ السبت محـر في شريعتيـ, فأراد (3)إال ليكشع, ليالي سار إلى بيت المقدس"

الجمعة, كذلؾ قبؿ دخكؿ ليمة السبت, فبل يستطيع القتاؿ بجيشو أف ينتيي القتاؿ في يـك  يكشع 
حيف ذلؾ بسبب التحريـ, فأراد معجزة, فكانت تمؾ المعجزة ىي حبس الشمس لكي يبقى النيار عمييـ 

كقد احتج الشيخ يحيى الحجكرم بيذا الحديث كالذم قبمو, كقاؿ بأنيما: "مف أقكل  حتى تنتيي المعركة,
شمس؛ كلذلؾ قاؿ ليا يكشع بف نكف إنؾ مأمكرة كأنا مأمكر, ثـ دعا اهلل أف يحبسيا األدلة عمى سير ال

 .(1)عميو فحبست, فيذا نص صريح في أف الشمس ىي التي تسير كتدكر عمى األرض" 
: " الشمس بمنزلة الساقية, تجرم بالنيار في قاؿ حبر األمة كترجماف القرآف عبد اهلل بف عباس  -ج

يا, فإذا غربت جرت الميؿ في فمكيا تحت األىٍرض حتي تطمع ًمٍف مشرقيا, ككذلؾ السَّمىاء في فمك
 .(1)القمر"

 
 أدلة القائمين بدوران األرض حول نفسها وحول الشمس: -ثانيًا:

نتيجةن لما اشتير عند العمماء كالعامة, مف أف دكراف األرض حكؿ الشمس أصبح حقيقةن عممية, 
المستقبؿ, فقد اجتيد بعض العمماء فقامكا بصرؼ النصكص الشرعية  ال يمكف أف تتغير أك تتبدؿ في

في ىذا العصر بآيات مف كتاب اهلل تعالى عمى دكراف  استدلكاعف ظكاىرىا؛ لتتفؽ مع العمـ الحديث, ف
األرض, مخالفيف بذلؾ ما كاف عميو إجماع المسمميف قبؿ ظيكر نظرية الفمؾ الحديثة,             

, ك أ. د. عبد السبلـ (5), كالشيخ عبد المجيد الزنداني(4)اء اإلماـ الشعراكمكمف أكلئؾ العمم
, كغيرىـ مف العمماء األجبلء الذيف ليـ قدرىـ كاحترميـ, كمف األدلة التي استدلكا بيا عمى (6)المكح

 -دكراف األرض ما يمي:
}قكلو تعالى: -ُ                      

           }  :( فحسب رأييـ أف سير الجباؿ كاقعه في الدنيا.ٖٖ) النمؿ 
                                                 

, كقاؿ األرناؤكط: إسناده صحيح عمى  ٓٔ/ُْ(, ُّٖٓأخرجو أحمد في مسنده, مف مسند أبي ىريرة, ح) (ُ)
 شرط البخارم.

 .َِ,ُٗالصبح الشارؽ, يحيى بف عمي اليمني الحجكرم, ص (ِ)

ثير: إسناده (, كقاؿ ابف كُِِٖٓ, ح) ِِْٖ/ٕ( أخرجو ابف أبي حاتـ الرازم, في تفسيره ) القرآف العظيـ(, ّ)
 .ْٕٓ/ّصحيح, انظر: تفسير القرآف العظيـ, 

 .ََُُٔ/ ُٗ( انظر: تفسير الشعراكم, محمد متكلي الشعراكم, ْ)

 .ٕٕ/ّ( انظر: تكحيد الخالؽ, ٓ)
 .ُٕٕ-ُٕٓ( انظر: اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ, صٔ)
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 }كقكلو عز مف قائؿ: -ِ                       

 }( :ّّاألنبياء.) 

:{  قكلو  -ّ                            

  } :ففي ىذه اآلية كالتي سبقتيا يرل أكلئؾ العمماء األفاضؿ أف لفظة كؿ  (َْ)يس

  جميع األجراـ بما في ذلؾ األرض. تعني حركة
مف  عدده غير أف استدالليـ بيذه اآليات لـ يىسمـ مف االعتراض, فقد اعترض عمى ىذه األدلة 

 غيرىـالعمماء المعاصريف مثؿ؛ اإلماـ الشنقيطي, كاإلماـ ابف باز, كاإلماـ محمكد شكرم األلكسي, ك 
 -ردكد ىؤالء العمماء عمى اآلية األكلى ما يمي: مف العمماء األجبلء الذيف ليـ قٍدريىـ أيضان, كمف

:" استدؿ عمماء الييئة المتأخركف عمى ما ادعكه مف حركة --قاؿ اإلماـ محمكد شكرم األلكسي  -أ
األرض اليكمية كالسنكية, فإنيـ يقكلكف: إف الرائي يرل الجباؿ ساكنة كىي متحركة أشد الحركة, 

 }كلكف: عف قكلو تعالى:كالمفسركف يركف غير ىذا الرأم, كيق        

   } :( أم ثابتة في أماكنيا ال تتحرؾ, كقكلو تعالى:ٖٖ) النمؿ{     

   } :( أم كترل الجباؿ رأم العيف ساكنة, كالحاؿ أنيا تمر في الجك مر ٖٖ) النمؿ

, السحاب الذم تسيره الرياح سيران  حثيثان, كذلؾ يكـ القيامة كخراب العالـ, ال أنيا تمر مر السحاب اليـك
ال لما كاف بتخصيص الجباؿ لذلؾ كجو, فإف الجباؿ كاألنيار كالفمكات كالبرارم كذلؾ " أم تككف  (3)كا 
 متحركة أيضان لك كاف ىذا األمر صحيحان, فمماذا تيخص الجباؿ دكف غيرىا بيذا األمر؟. 

إف االستدالؿ بيذه اآلية الكريمة عمى حركة األرض متكقؼ عمى  لقد كضح اإلماـ ابف باز  -ب
  -أمريف:

  * أاٌل يككف سباؽ كسياؽ يفيداف غير ما يفيـ الميستدؿ.
 * أاٌل يكجد نص آخر يىعترض.

 أف كبل األمريف مكجكد ىنا كأف االستدالؿ غير سميـ, كالنظر ليس بسديد كبيَّف اإلماـ 
فالًسباؽ كىك أكؿ الكبلـ, كالًسياؽ كىك آخره, يفيداف أف مركر الجباؿ مر السحاب إنما يككف يـك 

 }القيامة, إذ أف اآلية كاردة في كصفو؛ حيث قاؿ تعالى:             

                                                 

 .ُُّص ( ما دؿ عميو القرآف مما يعضد الييئة الجديدة القكيمة بالبرىاف,ُ)
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                         *          

                            

                        *           

                  } :( فاآليات في القيامة َٗ-ٕٖ) النمؿ

كما ىك ظاىر ال في ىذه الدنيا, ككـ في اآلم مف سباؽ كسياؽ يتعيف بيما معنى ال يمكف المحيد 
 عنو.

معترض فقد كضح اإلماـ أف النظر إلى الفكرة مف حيث ىي نظره شرعيه  أما عدـ كجكد نص
 .(1)صرؼ, ال يمكف معو إال المصير إلى ما تقرره النصكص القرآنية المانعة مف الحركة كالدكراف

}:"قكلو تعالى:قاؿ الشنقيطي  -ج    } :معطكؼ عمى قكلو{ } كذلؾ

 }المعطكؼ عميو مرٌتب بالفاء عمى قكلو تعالى:              

  }  أم: كيـك ينفخ في الصكر, فيفزع مف في السمكات كترل الجباؿ, فدٌلت ىذه القرينة

القرآنية الكاضحة عمى أف مٌر الجباؿ مٌر السحاب كائف يكـ ينفخ في الصكر, ال اآلف ... كككف ىذا 
 (1)امة"المعنى ىك الغالب في القرآف فكاضح؛ ألف جميع اآليات التي فييا حركة الجباؿ كٌميا في يكـ القي

 -كمثؿ لذلؾ باآليات التالية :

}*قكلو تعالى:          *      }(:ٗالطكر-َُ.) 

}*كقكلو تعالى:                }  :الكيؼ(ْٕ.) 

 }*كقكلو تعالى:         }  :النبأ (َِ.) 

}*كقكلو تعالى:       } :التككير(ّ) 

                                                 

 , بتصرؼ.ْٔ, ّٔاألدلة النقمية كالحسية, ص(ُ) 
 .ُْٓ-ُْْ/ٔأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف, (ِ) 
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 }أما استدالليـ بقكلو تعالى:       }( :كقكلو تعالى:ّّاألنبياء ){   

    }( في اآليتيف الثانية كالثالثة فغير صائبو مف كجية نظر اإلماـ    َْ: )يس

, حيث إف اهلل تعالى قد ذكر الميؿ كالنيار كالشمس كالقمر كلـ يذكر األرض, فمفظة كؿه ابف باز 
 .(3)كاقعة عمى ما ذكر في اآليتيف دكف غيره, كال ذكر لؤلرض في كمتييما

: "أما الرأم األكؿ مكافقان بذلؾ فيـ السمؼ الصالح فقاؿ  اإلماـ ابف العثيميف  رجحكقد  
رأينا حكؿ دكراف الشمس عمى األرض الذم يحصؿ بو تعاقب الميؿ كالنيار, فإننا مستمسككف بظاىر 
الكتاب كالسنة مف أف الشمس تدكر عمى األرض دكرانان يحصؿ بو تعاقب الميؿ كالنيار, حتى يقكـ دليؿ 

ظاىر الكتاب كالسنة إليو, كأنى ذلؾ؟ فالكاجب عمى المؤمف أف يستمسؾ  قطعي يككف لنا حجة بصرؼ
بظاىر القرآف الكريـ كالسنة في ىذه األمكر كغيرىا... أما ما ذكره عمماء الفمؾ العصريكف, فإنو لـ 

... ألف القرآف الكريـ كبلـ ()يصؿ عندنا إلى حٌد اليقيف فبل ندع مف أجمو ظاىر كتاب رٌبنا كسنة نبينا
اهلل تعالى الذم ىك خالؽ الككف كمو, كالعالـ بكؿ ما فيو مف أعياف كأحكاؿ, كحركة كسككف, ككبلمو 
تعالى أصدؽ الكبلـ كأبينو, كىك سبحانو أنزؿ الكتاب تبيانان لكؿ شيء, كأخبر سبحانو أنو يبيف لعباده 

الميف, كىك أعمـ الخمؽ بأحكاـ ربو كأفعالو, كال ينطؽ لئبل يضمكا, كأما السنة فيي كبلـ رسكؿ رب الع
 .(1)ألنو ال مجاؿ لتمقييا مف غير الكحي " بمثؿ ىذه األمكر إال بكحي مف اهلل 

كمما ىك معمكـ أف اإلسبلـ دعا إلى البحث كالتنقيب, كاستكشاؼ مكنكنات ىذا الككف الفسيح,  
 أك سنة كريـ بعض النصكص الشرعية ) قرآف كقد يصؿ العمماء إلى نتائج تتناقض في ظاىرىا مع

( كىذا إف حصؿ فعمى المسمـ أف يقدـ ظاىر النصكص الشرعية, فالعصمة لمنص كليس لمعقؿ, نبكية
قد يأتي في الشريعة ما تحار لو العقكؿ كال يأتي فييا ما أف النقؿ ال يتعارض مع العقؿ, ف تيقنومع 

 .  (1)تستحيمو العقكؿ
 
 
 
 
 

                                                 

 , بتصرؼ.ْٔاألدلة النقمية كالحسية, ص (ُ) 

 .ِٕ -َٕ/ُ( مجمكع الفتاكل, ِ)

دار  ,رشاد سالـتحقيؽ : محمد , ْٓ/ّ, أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية, درء تعارض العقؿ كالنقؿانظر:  (ّ)
 .قُُّٗ, الرياض –الكنكز األدبية 
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 أدلة مركزية األرض لمكون:   -ثالثًا:
بعد بياف الخبلؼ الكارد في مسألة دكراف األرض أك عدـ دكرانيا, يذكر الباحث ىنا أدلة 

 -مركزية األرض لمككف, كىي:
 دليل األقطار: -3

:{ مف الثابت أف الككف كركم الشكؿ بالنسبة لنا نحف المسممكف, كقد قاؿ المكلى   

                          

   }:(, قاؿ اإلماـ الطبرم ّّ) الرحمف-- :كأما األقطار فيي جمع قيٍطر, كىي ":

أم نكاحي كجكانب  (1)الجنب, كاألقطاري : النَّكاحي, كالقطر في المغة بمعنى الشِّؽ  أم (3)األطراؼ"
 السمكات كاألرض.

كقطر الدائرة: ىك الخط المستقيـ الذم يقسـ الدائرة كمحيطيا إلى نصفيف متساكييف ماران 
كيمكف القكؿ بأف القطر في الشكؿ الكركم ىك: الخط الكاصؿ بيف نقطتيف عمى سطح الكرة  (1)بمركزىا"

 ماران بمركزىا. 
جمع أقطار السمكات مع أقطار األرض في اآلية الكريمة, فقد قاؿ أ. د. زغمكؿ  مكلى كال

النجار:" إذا انطبقت أقطار األرض عمى ضئالتيا مع أقطار السمكات عمى ضخامتيا, البد أف تككف 
فمك كانت األرض بعيدةن عف مركز الكرة الككنية, لمـز مف ىذا مركر قطر  (4)األرض في مركز الككف"

 الكرةاحد فقط بمركز األرض كمركز الككف في نفس الكقت؛ كلكف إذا  كانت األرض في مركز ك 
تمامان فحينئذو ستمر بيا جميع األقطار السماكية كاألرضية, حيث إف تمؾ األقطار ال تنطبؽ  يةالككن

 عمى بعضيا إال في ىذه الحالة.

                                                 

 .ّْ/ِّ( جامع البياف في تأكيؿ القرآف,ُ)

, كانظر: القامكس المحيط, محمد بف يعقكب ٓٗ/ ٓ( انظر: كتاب العيف, الخميؿ بف أحمد الفراىيدم, ِ)
 .ٔٗٓالفيركز أبادم, ص

, صّ)  , بتصرؼ.ْْٕ/ُمصطفى, كآخركف, , بتصرؼ, كالمعجـ الكسيط, إبراىيـ ُُٗ( مفاتيح العمـك

: http://www.youtube.com/watch?v=cxR7UyexQOs( البينية السماء في القراف, عمى المكقع: ْ) , يـك
 ص بتكقيت القدس الشريؼ . َّ,ٖـ, الساعة: َُِّ/ٔ/َّاألحد, المكافؽ:

http://www.youtube.com/watch?v=cxR7UyexQOs
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د مرةن أخرل إلى مركزية األرض, نعك  -معشر المسمميف -لذلؾ قاؿ أ. د زغمكؿ النجار " كنحف 
ال ألف العمـ الكسبي قد كصؿ لذلؾ؛ كلكف لكجكد إشارات عديدة في كتاب اهلل, كفي سنة رسكلو تؤكد 

 كقد استدؿ عمى ذلؾ باآلية الكريمة السابقة.  (3)عمى ذلؾ"
 

 دليل البينية: -1 
 بيف السماء الدنيا كاألرض, فقد بيَّف المكلى  أشياءمف الثابت عندنا نحف المسممكف كجكد 

 -أنو خمؽ السمكات كاألرض كما بينيما في عددو مف اآليات, منيا:
 }قكلو تعالى : -أ                      

            }:الفرقاف(ٓٗ .) 

 } كقكلو: -ب                     

   } :ؽ(ّٖ.) 

كما بينيا كبيف السماء تغمؼ األرض أنيا , ك (1)كقد اتضح سابقان أف السمكات عمى مثاؿ الكرة, 
 مجرات.كنجـك ك شمس كقمر  مفالدنيا 

, فيي منو؛ كلكنيا ليست جزءان ما بيف السماء الدنيا كاألرض جكؼفي كالكرة األرضية كاقعة   
ما بيف دكمان, كذلؾ يدؿ عمى أنيا ال تنتقؿ في كسطورغـ أنيا كاقعة في  ما بينيا كبيف السماءمنفصمة ع

ما بيف السماء كدارت حكؿ الشمس, الكاقعة في ى اإلطبلؽ؛ ألنيا إذا انتقمت فيوعم السماء كاألرض
, فيما ىك بيف السماء كاألرض, في سنةو كاممة كما يبيِّف العمـ الحديث, فإنيا تصبح داخمةن كاألرض

بيف لما كبالتالي تصبح جزءان منيا, كذلؾ مردكد بنص القرآف الكريـ, كعمى ىذا فإف األرض مركز 
 .السماء الدنيا كاألرض

 
 غة: دليل الم -1

بما أف شكؿ السمكات كركم, كبما أف السماء في المغة: كؿ ما عبلؾ فارتفعؾ فيك سماء, 
 كاألرض في المغة أسفؿ الشيء.

 كبما أف أسفؿ نقطة في بطف الكرة, في أم لحظة ىي نقطة المركز.
                                                 

, http://www.youtube.com/watch?v=PMLSSB3TkDAت البركج, عمى المكقع: ( السماء ذاُ)
: األحد, المكافؽ:  ص بتكقيت القدس الشريؼ. َّ,ٖـ, الساعة: َُِّ/ٔ/َّيـك

 ٔٔ-ِٔ( انظر: صِ)
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إذان حسب التعريؼ المغكم لؤلرض كالسماء, يككف كؿ ما فكؽ نقطة المركز سماءن ليا, كىي 
 سماءن ألم شيء, حيث ال يكجد شيء أسفؿ منيا لتككف لو سماء. ليست

أنو ال تكجد سكل أرض حقيقية كاحدة في الككف, حيث إف الكرات  كقد فيـ السمؼ الصالح 
األرضية السبعة مكجكدة في أرضنا التي نعيش عمييا, كىف طبقات بعضيف تحت بعض كقد ذيكر 

 .(3)أىؿ الحديث كالسنة عمى ذلؾ سابقان إجماع
أف مركز األرض السابعة السفمى ىك مركز الككف بكاممو, كالذم ىك في نفس  ذلؾمف  فيـيي ك 

 الكقت مركز لمكرة األرضية, كعمى ذلؾ تككف الكرة األرضية في مركز الككف.
في زمانو : " إف   -عمـ الفمؾ -عف أىؿ عمـ الييئة  --كقد قاؿ إماـ الحرميف الجكيني 

بما اقتضتو اليندسة, كحكميا صحيح؛ ألنو ببرىاف ال يكابر الحس فيو, بأف أىؿ ىذا العمـ حكمكا 
األرض في جكؼ العالـ العمكم, كأف كرة األرض في كسط السماء, كبطيخة في جكؼ بطيخة, كالسماء 
محيطة بيا مف جميع جكانبيا, كأف ثقؿ العالـ ىك جكؼ كرة األرض كىك المركز, كنحف نقكؿ جكؼ 

ـ ال يذكركف السابعة؛ ألف اهلل تعالى أخبرنا عف ذلؾ, كىـ ال يعرفكف ذلؾ, كىذه األرض السابعة, كى
القاعدة عندىـ ىي ضركرية ال يكابر الحس فييا, أف المركز ىك جكؼ كرة األرض, كىك منتيى السفؿ 
كالتحت, كما دكنو ال يسمى تحتان؛ بؿ ال يككف تحتان كيككف فكقان بحيث لك فرضنا خرؽ المركز كىك 

العالـ إلى تمؾ الجية, لكاف الخرؽ إلى جية فكؽ, كلك نفذ الخرؽ إلى السماء مف تمؾ الجية  سفؿ
 .(1)األخرل لصعد إلى جية فكؽ"

 
 دليل اإلمساك: -4

} قاؿ تعالى:                              

                            } :الحج (ٔٓ )

 }: "قكلو تعالى: --قاؿ اإلماـ القرطبي         }:( أم ِّ )األنبياء

 }تعالى:محفكظا مف أف يقع كيسقط عمى األرض؛ دليمو قكلو           

       } :كمف خبلؿ مفيكـ المخالفة, يمكف الفيـ بأنو لك لـ يمسؾ  (1)"( ٓٔ) الحج

                                                 

 .ٔٔ( انظر: صُ)
 .ُٖ( رسالة في إثبات االستكاء كالفكقية, صِ)
 . ِٖٓ/ُُ( الجامع ألحكاـ القرآف, ّ)
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أف تقع السماء عمى األرض إال  --السماء أف تقع عمى األرض لكقعت؛ كلكف لـ يشًأ اهلل  --اهلل
نفسو: لماذا السماء تقع عمى األرض كليس عمى الشمس أك القمر, أك مجرة بإذنو, كىنا سؤاؿ يطرح 

 مف المجرات المكجكدة في الككف؟.
المكجكدة  , كجميع تمؾ األشياء) باتجاه مركز الثقؿ( كاإلجابة: أف الكقكع كالسقكط يككف ألسفؿ 

و, كىك األرض النسبة ل, فيي في السماء بيةالككنالكرة في العمك بالنسبة لمركز في الكرة الككنية 
 .بالنسبة ليا جميعان 
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 المبحث الثاني
 والعمم الحديث اإلسالمي الفهمعالقة األرض بالشمس والقمر في  

 
 ويتكون هذا المبحث من مطمبين:

 المطمب األول: عالقة األرض بالشمس والقمر في العمم الحديث.
 .اإلسالمي الفهمالمطمب الثاني: عالقة األرض بالشمس والقمر في     
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 المطمب األول

 عالقة األرض بالشمس والقمر في العمم الحديث
أكد العمـ الحديث عمى أف ىنالؾ عبلقة قكية كارتباط كثيؽ بيف األرض كالقمر كالشمس, كذلؾ 

الطبيعية, مثؿ: الكسكؼ كالخسكؼ, كالمد كالجزر, كالشفؽ مف حيث النشأة, كالدكراف, كحدكث الظكاىر 
 القطبي, إلى غير ذلؾ مف األمكر التي يدكر الحديث عنيا في ىذا المطمب.

 
 النشأة: -أواًل:

 :شمسنشأة ال -3
تبيف فيما سبؽ كجكد عدة نظريات في العمـ الحديث تفسر نشأة المجمكعة الشمسية, كالتي تيعد 

تضح حينئذو أف أكثر النظريات قبكالن ىي النظرية الحديثة المسماة بالنظرية األرض جزءان منيا, كا
, كالتي تفترض أف المجمكعة الشمسية ظيرت عمى شكؿ سحابة سديمية مككنة مف الغاز (3)السديمية

كالغبار, كمع مركر الزمف  بدأت تمؾ السحابة تتجمع نحك المركز بسرعة كبيرة, حتى تكلدت الشمس 
فاألرض ( 1)ثـ ظيرت حكؿ الشمس تكثفات فتككنت منيا الككاكب فيما بعد, كمنيا األرضفي مركزىا, 

 تككنت مف نفس السحابة السديمية التي تككنت منيا الشمس كالككاكب, حسب تمؾ النظرية.
 نشأة القمر: -1

حسب النظرية السديمية, يتكقع عدد مف عمماء الفيزياء كالفمؾ أف القمر قد نشأ مف نفس مادة 
السحابة التي تكلدت منيا الشمس كالككاكب السيارة؛ كلكف ال أحد يعمـ يقينان كيؼ تككف القمر, كيعتقد 
بعض العمماء أف كرة صخرية بحجـ المريخ ارتطمت باألرض, فاتحدت بتمؾ الكرة مكاد مف األرض 

ر لـ ينفصؿ أم أف القمر عبارة عف جزء قد انفصؿ عف األرض, كيرل آخركف أف القم (1)فككنت القمر
نما اكتسبتو األرض اكتسابان نتيجة جاذبيتيا, فقامت بأسره  .(4)عف األرض كا 

 
 
 
 

                                                 

 .ْٗ, ْٖ( انظر: صُ)

 , بتصرؼ.ّٓ, ّْ( الفمؾ كاألنكاء في التراث, عمي عبنده, صِ)
 .َُْ( انظر: المكسكعة العممية المعاصرة, أحمد شفيؽ الخطيب, يكسؼ سميماف خير اهلل, صّ)
 , بتصرؼ.ِّ( عمـك في دائرة الضكء, إياف جراىاـ, صْ)
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 الدوران: -ثانيًا:

 دوران األرض حول نفسها وحول الشمس: -3
"مرة كؿ ( 3)حسب معطيات العمـ الحديث فإف األرض تدكر حكؿ نفسيا مف الغرب إلى الشرؽ

عمى الخط المتعامد مع فمؾ الشمس بزاكية مقدارىا        دقيقة(, عمى محكر يميؿ ٔٓساعة( ك) ِّ)
مميكف  َُٓكتدكر حكؿ الشمس عمى بعد متكسطو )( 1)فينتج عف ذلؾ الميؿ كالنيار (1)درجة(" ْ,ِّ)

فتيًتـ دكرة كاحدة حكؿ الشمس في سنة  (5)ألؼ كيمك متر( في الساعة ََُ, بسرعة )(4) كيمك متر(
( ِٓ,ّٓٔكاممة )  .(6)يـك

ج عف الدكرة السنكية, كعف ميؿ محكر دكراف األرض تغير الفصكؿ األربعة, كاختبلؼ كينت
 حسب تمؾ المعطيات. (7)طكؿ الميؿ كالنيار

كيعتقد عمماء الفمؾ بأف الشمس تقكـ بجذب األرض بقكة كبيرة جدان فتحافظ عمى سيرىا في 
, كتنًقؿ الشمس األرض كجميع (9), كذلؾ في نفس مستكل الشمس كككاكب المجمكعة الشمسية(8)مدارىا

كيمك متر  َِٓدائرةن بيـ حكؿ مركز مجرة درب التبانة بسرعة ) (30)كجميع ككاكب المجمكعة الشمسية

                                                 

 , بتصرؼ.ّاف خير اهلل, ص( المكسكعة العممية المعاصرة, أحمد شفيؽ الخطيب, يكسؼ سميمُ)
 ِٓ,ِٔعمـ الفمؾ صفحات مف التراث العممي العربي كاإلسبلمي, يحيى الشامي, ص  (ِ)
 . ّانظر: المكسكعة العممية المعاصرة, أحمد شفيؽ الخطيب, يكسؼ سميماف خير اهلل, ص (ّ)
 .ٖٓانظر: عمـ الفمؾ كالككف, عكاد الزحمؼ, ص (ْ)
 , بتصرؼ.ِْالطائي, ص( صيركرة الككف, محمد باسؿ ٓ)
, كانظر: عمـ الفمؾ صفحات مف التراث العممي ُْٕ( انظر: عمـ الفمؾ كالتقاكييـ, محمد باسؿ الطائي, صٔ)

 . ِٓالعربي كاإلسبلمي, يحيى الشامي, ص
 .ُّ( انظر: مقدمة في عمـ الفمؾ, بركات عطكاف البطاينة, صٕ)
 , بتصرؼ.ٖٓ( عمـ الفمؾ كالككف, عكاد الزحمؼ, صٖ)
: الخميس, ٗ)  ـ, بتكقيت القدس الشريؼ.َُـ, الساعة َُُِ/َُ/ٔ( انظر: األرض سفينتنا الفضائية, يـك
, كانظر: المكسكعة العربية العالمية, أحمد شفيؽ الخطيب, ِّ( انظر: عمـ الفمؾ, ليف نيكمسكف, صَُ)

 .ّٕٖكيكسؼ سميماف خير اهلل, ص
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ألؼ سنة  ََََّ, عمى بعد )(1)كذلؾ عمى أحد أذرعيا كالذم يسمى بذراع الجبار (3)في الثانية(
 .(1)ضكئية( مف مركز المجرة

 :دوران القمر حول نفسه وحول األرض -1
كـ(, كيركف أنو يرافؽ األرض  ََّْْٖقدَّر عمماء الفمؾ أف القمر يبعد عف األرض حكالي ) 

يكـ( ليكمؿ دكرة حكؿ  ٓ,ِٕ, كيحتاج إلى )(4)في دكرانيا حكؿ الشمس, كذلؾ في مدار بيضاكم
األرض؛ كلكف حركة األرض في مسارىا حكؿ الشمس بمقدار برج كامؿ مف األبراج االثني عشر, 

لى زيادة يكميف حتى يكمؿ القمر دكرة كاممة حكؿ األرض, فيحتاج مف اليبلؿ إلى اليبلؿ الذم يؤدم إ
( ٓ,ِٗيميو )  . (5)يـك

كلمقمر كجياف أحدىما: ييرل دائمان مف األرض كال يتغير, كاآلخر: ال يمكف رؤيتو مف األرض 
( كىي نفس  ٓ,ِٗأبدان؛ كذلؾ ألف دكرة القمر حكؿ األرض تستغرؽ ) المدة التي يستغرقيا القمر يـك

 .(6)لمدكراف حكؿ نفسو
كتعتمد أطكار القمر عمى الزاكية المقاسة مف األرض بيف الشمس كالقمر, فعندما تككف الشمس 
كالقمر في جانبيف متضاديف بالنسبة لؤلرض يككف القمر بدران, كعندما تككف الشمس كالقمر في جية 

كاممو فيسمى محاقان, كيكجد غير ىاتيف الحالتيف, اليبلؿ كاحدة مف األرض, كيككف القمر مظممان ب
 .  (7)كالتربيع األكؿ, كاألحدب, كالتربيع الثاني, كذلؾ حسب الزاكية بيف القمر كالشمس

 
 الكسوف والخسوف: -ثالثًا:

 كسوف الشمس: -3
يحدث الكسكؼ الشمسي عندما يككف القمر بيف األرض كالشمس عمى استقامة كاحدة, بحيث 

ب ضكء الشمس أك جزءان منو عف األرض, كذلؾ في آخر يكـ مف الشير القمرم, عندما يككف يحج

                                                 

, ُّتصرؼ, عمـك في دائرة الضكء, إياف جراىاـ, ص, بُُْ( صيركرة الككف, محمد باسؿ الطائي, صُ)
 بتصرؼ.

, بتصرؼ, مبادئ عمـ الفمؾ, عبد العزيز بكرم أحمد, ُٕٓ( الفمؾ كاألنكاء في التراث, عمي عبنده, صِ)
 , بتصرؼ.ْْٓص
 .ُُ( انظر: تاريخ األرض, دكف ؿ. آيكر, لي ماؾ أليستر, صّ)
 . ََْشفيؽ الخطيب, يكسؼ سميماف خير اهلل, ص( انظر: المكسكعة العممية المعاصرة, أحمد ْ)
 , بتصرؼ.ّٓ( مقدمة في عمـ الفمؾ, بركات عطكاف البطاينة, صٓ)
 .ٖٗ, ٖٖ( انظر: صيركرة الككف, محمد باسؿ الطائي, صٔ)
 , بتصرؼ.ِٖٓ, ِٕٓ( مبادئ عمـ الفمؾ, عبد العزيز بكرم أحمد, صٕ)
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القمر في طكر المحاؽ, كال يحدث الكسكؼ في كؿ محاؽ؛ ألف األرض كالقمر كالشمس عادةن ال تككف 
 .  (3)عمى استقامة كاحدة في كؿ دكرة قمرية

, بالفمؾ كاألرصاد الجكية,  , أستاذكقاؿ أ. د. عبد العزيز بكرم أحمد جامعة األزىر  بكمية العمـك
أف "مسار القمر حكؿ األرض ليس دائريان؛ كلكنو بيضاكم, مما يجعؿ بيعد القمر عف األرض متغيران 

 كذلؾ التغير لو تأثير كبير في أنكاع الكسكؼ الثبلثة )الكمي, الجزئي, كالحمقي(. (1)أثناء الدكرة الكاحدة"
 -:(1)كات عطكاف البطاينة, حاالت الكسكؼ كما يميكقد كضح د. بر 

أك قريبان جدان  -في حالة اقتراف  -عندما تككف الشمس كاألرض كبينيما القمر, عمى استقامة كاحدة  -أ
مف ذلؾ, كتككف المسافة يكمئذو بيف األرض كالقمر كافية لبمكغ مخركط ظؿ القمر إلى سطح األرض؛ 

 يككف الكسكؼ كميان.
تككف الشمس كاألرض كبينيما القمر عمى استقامة كاحدة, كال تككف المسافة  بيف األرض عندما  -ب

كالقمر كافية لكصكؿ رأس مخركط ظؿ القمر لسطح األرض؛ بؿ يككف قريبان منيا؛ يسمى ذلؾ 
 بالكسكؼ الحمقي.

رض, عندما يككف القمر أخفض قميبلن أك أعمى قميبلن مف الخط الكاصؿ بيف مركزم الشمس كاأل -ج
نما مخركط نصؼ الظؿ  كيككف القمر أبعد ما يمكف عف األرض, فبل يصؿ مخركط الظؿ لؤلرض كا 

 ىك الذم يصؿ, كتككف الشمس باىتة المكف؛ كلكنيا ظاىرة بكامميا؛ يككف ذلؾ كسكفان جزئيان.
ككذلؾ عندما يسقط جزء جانبي مف مخركط ظؿ القمر عمى سطح األرض, فإنو يغيب قسمان 

نيا, كيبدك ذلؾ الجزء مظممان بينما بقية أجزاء الشمس كالحة النكر يككف الكسكؼ جزئيان, مف الشمس ع
 كيككف القمر في تمؾ الحالة أقرب ما يمكف مف األرض.

 خسوف القمر:   -1
يحدث الخسكؼ القمرم عندما تككف األرض بيف القمر كالشمس عمى استقامة كاحدة, بحيث 

القمر, كذلؾ عندما يككف القمر بدران, كال يحدث الخسكؼ في  تحجب ضكء الشمس أك جزءان منو عف
حيث "يميؿ مدار القمر حكؿ األرض عمى مدار األرض حكؿ الشمس         (4)كؿ دكرة قمرية

كال يبقى القمر  (5)درجات(؛ لذلؾ كمما دار القمر حكؿ األرض فإنو يمر أعمى كأسفؿ ظميا" ٓبمقدار)

                                                 

كالمكسكعة العممية المعاصرة, أحمد شفيؽ الخطيب, يكسؼ ( المصدر السابؽ, نفس الصفحات, بتصرؼ, ُ)
 بتصرؼ. َِْسميماف خير اهلل, ص

 .ِْْ( مبادئ عمـ الفمؾ, صِ)
 , بتصرؼ.ُْ, َْ( مقدمة في عمـ الفمؾ, صّ)
 .ّٖ( انظر: نفس المصدر, صْ)
 .ِْٔ( مبادئ عمـ الفمؾ, عبد العزيز بكرم أحمد, صٓ)
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تقاطع المداريف, كنقطتي التقاطع بيف مدار القمر كمدار األرض  إال جزءان ضئيبلن مف الكقت عند
, كعندما يككف القمر في إحدل العقدتيف يككف الخسكؼ كميان, بينما عند مركر جزء (3)تسمياف بالعقدتيف

 . (1)مف القمر خبلؿ منطقة الظؿ؛ يككف الخسكؼ جزئيان 
 

 المد والجزر: -رابعًا:
راف القمر حكؿ األرض, يحدث تغير مممكس في حصيمة حسب العمـ الحديث فإنو أثناء دك 

الجاذبية عمى المكاقع المختمفة مف األرض, حيث يجذب القمر المياه في المحيطات نحكه, كتسمى تمؾ 
" فالمد ىك ارتفاع منسكب المياه في مكقع معيف, كالجزر ىك انخفاض منسكب  (1)الظاىرة بالمد كالجزر

 -:(5)يحدثاف بصكرة متعاقبة, كينقسـ المد كالجزر إلى نكعيف, ىما, كالمد كالجزر (4)المياه"
 المد األعظم ) التام(:  -3

يحدث المد األعظـ عندما تككف الشمس كالقمر كاألرض عمى استقامة كاحدة, حيث إف لجاذبية 
ف الشمس أثر عمى المد كالجزر؛ كلكنو اضعؼ  مف أثر جاذبية القمر, فالمد األعظـ يحدث عندما يكك 

 القمر في طكر البدر أك المحاؽ.
 المد األصغر) الناقص(: -1

يحدث ىذا النكع مف المد كالجزر, عندما يككف تأثير جذب القمر كالشمس في اتجاىيف  
 متعامديف.

 
ارة: -خامسًا:  اإلشعاعات والجسيمات الضَّ

ترسؿ الشمس كمية كبيرة مف اإلشعاعات مثؿ: أشعة إكس كجاما, كاألشعة فكؽ البنفسجية,  
كترسؿ أيضان جسيمات مشحكنة بشحنات كيربائية سالبة كمكجبة, كتصؿ تمؾ اإلشعاعات كالجسيمات 
إلى األرض كجميع ككاكب المجمكعة الشمسية, فتسبب العديد مف المشكبلت في خطكط االتصاالت 

كتيياجـ ركاب الطائرات التي تحمؽ عمى ارتفاعات عالية, ككذلؾ تؤثر عمى رجاؿ الفضاء في  كالطاقة,
مركباتيـ, كتؤدم الجسيمات الكيربائية المشحكنة إلى حدكث ظاىرة الشفؽ القطبي, حيث يحرؼ 
المجاؿ المغناطيسي األرضي تمؾ الجسيمات, كيسبب ارتفاعيا كدكرانيا عمى ارتفاعات عالية جدان, 

                                                 

 , بتصرؼ.ّٖاف البطاينة, ص( مقدمة في عمـ الفمؾ, بركات عطك ُ)
 .ّٗ, ّٖ( انظر: المصدر السابؽ, صِ)
 . ّ( انظر: المكسكعة العممية المعاصرة, أحمد شفيؽ الخطيب, يكسؼ سميماف خير اهلل, صّ)
 .ُْٓ( الفمؾ كاألنكاء في التراث, عمي عبنده, صْ)
 ( المصدر السابؽ, بتصرؼ .ٓ)
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كيمك متر( كأكثر, كذلؾ ضمف حزاميف مف األيكنات المشحكنة تدعى بأحزمة      ََََْؿ إلى)تص
)فاف أليف(, كتمؾ األحزمة تؤدم إلى رؤية الكىج القطبي في األماكف القطبية, كأحيانان يظير الكىج 

شاط القطبي في المناطؽ البعيدة عف القطبيف كحتى بالقرب مف خط االستكاء؛ كذلؾ بسبب شدة الن
 .(3)الشمسي كالذم يؤدم بدكره إلى زيادة انبعاث الجسيمات المشحكنة

 
 الضوء والحرارة:   -سادسًا:

الشمس ىي المصدر الرئيسي لمضكء كالحرارة عمى سطح األرض, "كاإلشعاع الشمسي يساىـ 
ض, %( مف مجمكع الطاقة الحرارية المتكفرة في الغبلؼ الجكم كالمحيطات كسطح األر ٕٗ,ٗٗبحكالي)

 .(1)كالنباتات تمتص اإلشعاع الشمسي؛ لتنمك كتزكدنا بالغذاء"
كالغبلؼ الجكم لؤلرض ييعد بمثابة الكاسطة بيف األرض كالشمس في تكصيؿ الضكء كالحرارة, 
فيك يعمؿ عمى " تمطيؼ الفرؽ في درجات الحرارة بيف الميؿ كالنيار, إذ لكال الغبلؼ الجكم لكاف الفرؽ 

درجة( فيككف الميؿ باردان شديد البركدة, كيككف النيار حاران تحترؽ فيو جمكد البشر  ََُربما يزيد عف )
أكراؽ الشجر كجمكد الحيكانات, كذلؾ ما نجده عمى أسطح األجراـ التي ليس ليا غبلؼ جكم  ككككب 

 . (1)عطارد, كالقمر"
كيمك متر(, ََِالفعاؿ)كالذم يبمغ سمكو ماء سكداء داكنة, كالغبلؼ الجكم كالمعمكـ أف الس

يعمؿ عمى انكسار الضكء كنشره مف الشمس كغيرىا مف األجراـ السماكية, فيظير ضكء النجكـ ليبلن , 
كتتجمى الشمس نياران؛ مما يؤدم إلى كضكح الرؤية في األماكف التي ال تصميا أشعة الضكء مباشرة, 

ذلؾ الضكء أكثر مف غيره في الغبلؼ كيؤدم أيضان لرؤية السماء بالمكف األزرؽ كذلؾ نتيجة تشتت 
 .(4)الجكم

كجكد الغبلؼ الجكم ) طبقة النيار( فيي سبب لرؤية نكر القمر كالككاكب  فمف ًنعـ اهلل  
 عند انعكاس ضكء الشمس عمييا, كرؤية ضكء النجكـ ليبلن, كتجمي الشمس بشكميا المعركؼ نياران .  

 
 

                                                 

, بتصرؼ, كصيركرة الككف, محمد باسؿ ِّٖ-ِّٔ, ص( مبادئ عمـ الفمؾ, عبد العزيز بكرم أحمدُ)
 , بتصرؼ.ْٕ, ْٔالطائي, ص 

 . ُٓٓ( الفمؾ كاألنكاء في التراث, عمي عبنده, صِ)
 .َٓ, ْٗ( صيركرة الككف, محمد باسؿ الطائي, صّ)
, بتصرؼ, كصيركرة الككف, محمد باسؿ الطائي, ِّٖ( مبادئ عمـ الفمؾ, عبد العزيز بكرم أحمد, صْ)

 بتصرؼ., َٓص
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 المطمب الثاني
 اإلسالمي الفهمفي والقمر عالقة األرض بالشمس 

عمى أف الصبلة كالزكاة كالحج كالصكـ, فرضه عمى كؿ مسمـو بالغو  ةاإلسبلميعقيدة التؤكد 
تماـ ىذه الفرائض يقتضي المعرفة التامة بحركة الشمس كالقمر "إذ يكجد ارتباط كاضح  عاقؿو قادر, كا 

الفمكية؛ فأكقات الصبلة الخمسة  بيف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية في العبادات كبيف بعض الظكاىر
تختمؼ مف بمدو إلى آخر, كمف يكـ إلى آخر, كيقتضي حسابيا معرفة عرض البمد الجغرافي, كحركة 
ف فرض الصكـ كالفطر كبدايات األشير  الشمس في فمؾ البركج, كميؿ االستكاء, كأحكاؿ الشفؽ... كا 

د كجد المسممكف أف التأىب لصبلة الخسكؼ يقتضي تحديد بدايات األشير القمرية كرؤية اليبلؿ, كلق
كالكسكؼ, كأحكاـ انقضاء النذكر, كحمكؿ مكاعيد الزكاة, كالدَّيف, كالعدة, ككافة المناسبات اإلسبلمية 

 .(3)تقتضي المعرفة الدقيقة لمظكاىر الفمكية"
اإلسبلـ عمماء فكما تكجد عبلقة كطيدة بيف األرض كالشمس كالقمر في العمـ الحديث, فإف  

مف حيث النشأة, كالدكراف, كمعرفة  كذلؾعبلقة بيف األرض كالشمس كالقمر عممكا أف ىناؾ  قديمان 
 السنيف كالحساب, كالظكاىر الطبيعية كالخسكؼ كالكسكؼ, كغيرىا, كفي ىذا المطمب بياف ذلؾ. 

 
 النشأة: -أواًل:

 نشأة الشمس: -3
األشياء المكجكدة بيف بيف السماء الدنيا كاألرض, كقد تبيف سابقان أف  مماتعد الشمس جزءان 

مقت في اليكميف األخيريف مف أياـ الخمؽ الستة الماء كاألرض مقت بعد تسكية السمكات (1)خي , فالشمس خي
, كالتي تعد ما بيف السماء كاألرضكبعد خمؽ األرض؛ كلكف عممية دحك األرض كانت مرافقة لخمؽ 

 .منو ان الشمس جزء
 نشأة القمر: -1

مؽ بعد خمؽ فإف القمر جزءان منو مما بيف السماء كاألرضكما أف الشمس ىي جزءه  , كقد خي
 األرض كالسمكات السبع, كذلؾ في اليكميف األخيريف مف أياـ الخمؽ.

 
 
 
 

                                                 

 .ُٖٕالفمؾ كاألنكاء في التراث, عمي عبنده, ص(ُ) 
 .ّٓانظر: ص(ِ) 
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 الدوران: -ثانيًا:
 دوران الشمس حول األرض: -3

كفصكؿ السنة عمى أساس حركتي السماء؛ اليكمية لقد فسر عمماء اإلسبلـ" تشكؿ الميؿ كالنيار 
مف خبلؿ فكرة ثبات األرض كدكراف الشمس حكؿ األرض؛ حيث يتككف الميؿ كالنيار؛  (3)كالسنكية"

نتيجة لدكراف الشمس كجميع الككاكب كالنجكـ كالمجرات دكرة كاممة خبلؿ يكـ كليمة, حكؿ القطب 
الجغرافي لؤلرض, أما تغير طكؿ الميؿ كالنيار كتغير الفصكؿ األربعة فيك نتيجة لمدكرة السنكية 

بيف مدار الجدم كمدار السرطاف, كذلؾ حكؿ القطب البركجي, حيث إنيا تسير عمى دائرة لمشمس 
درجة( فتقطعيا في سنة كاحدة  بما يقارب  ٓ,ِّالتي تميؿ عف خط االستكاء األرضي بمقدار ) ,البركج

 درجةن كاحدة لكؿ يكـ, فتشرؽ في كؿ يكـ مف مشرؽ جديد كتغرب في مغرب جديد, كتتعامد في دكرتيا
أف  ابف كمكنة  فقد بيَّف (1)اليكمية كؿ يكـ عمى منطقة عرضو جديدة بيف المداريف المذككريف

لى  الجنكب أخرل,  الشمس كيجدت في األماكف التي يدكر الفمؾ فييا دكالبيان مائمةن إلى الشماؿ تارةن, كا 
َـّ قاؿ:" فإذا كأنيا تبقى قريب نصؼ السنة في أحد الجانبيف, كقريب  نصفيا في الجانب اآلخر , كمف ث

ماران  -فمؾ النجـك الثكابت  - تكىمنا خطان يخرج مف مركز األرض, كينتيي إلى سطح  الفمؾ األعظـ
بجـر الشمس, كدارت الشمس بحركتيا الخاصة بيا, دكرةن كاحدةن تامة, فإنيا ترتسـ في سطح ذلؾ الفمؾ 

كتسمى فمؾ البركج, كنقطة التقاطع  -كم خط االستكاء السما -دائرةن عظيمة مقاطعةن لمعدؿ النيار
بينيما التي إذا جاكزتيا الشمس, كحصمت في الشماؿ, ىي نقطة االعتداؿ الربيعي, كنقطة التقاطع 
المقابمة ليا التي إذا جاكزتيا, كحصمت في الجنكب, ىي نقطة االعتداؿ الخريفي, كمنتصؼ ما بيف 

نقبلب الصيفي, كفي الجية الجنكبية ىك نقطة نقطتي التقاطع في الجية الشمالية, ىك نقطة اال
أنو إذا تيكىـ انقساـ ما بيف كؿ نقطتيف مف تمؾ النقط األربع, إلى  ككضح  (1)االنقبلب الشتكم"

ثبلثة أقساـ متساكية, كتيخيؿ ست دكائر, تمر ككؿ كاحدة  منيا عمى نقطتيف متقابمتيف مف النقاط 
شر قسمان كؿه منيا يسمى برجان, كأضاؼ قائبلن:" إذا كانت االثني عشرة, ينقسـ سطح الفمؾ اثني ع

ذا كانت في الربيع ؛ الشمس فيما بيف نقطتي االعتداؿ الربيعي كاالنقبلب الصيفي يككف الزماف ربيعان, كا 

                                                 

 .َٔعمـ الفمؾ في التراث العربي, عمي حسف مكسى, ص(ُ) 

, محمد بف أحمد بف يكسؼ الخكارزمي, ص(ِ)  , بتصرؼ, كشرح المقاصد في عمـ الكبلـ, ُِٓمفاتيح العمـك
, بتصرؼ, كمقدمة ابف خمدكف, عبد الرحمف بف ِّْ/ ُالتفتازاني, سعد الديف مسعكد بف عمر بف عبد اهلل 

, بتصرؼ, كصبح األعشى في كتابة اإلنشا, أحمد بف عمي بف أحمد الفزارم ِٓ-ْٗمحمد بف خمدكف, ص
 , بتصرؼ.ُٓٔ/ِالقمقشندم, 

 .ّٓٗ, ّْٗالجديد في الحكمة, ص (ّ) 
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ذا كانت في الربع الثالث؛ كاف خريفان الذم يميو مف الجية الشمالية؛ كاف صيفان  ذا كانت في الربع , كا  , كا 
 . (3)"كاف شتاءن الرابع؛ 

, مكافؽ ألدلة القائميف بدكراف الشمس دكرانان حقيقيان قديمان  كىذا التفسير الذم ذكره عمماء اإلسبلـ
 حكؿ األرض في يكـ كليمة, كقد تقدـ ذكر األدلة ىناؾ؛ لضركرتيا في مكضكع المركزية.

  دوران القمر حول األرض: -1
عمماء المسمميف قبؿ ظيكر نظرية الفمؾ الحديثة كفقان لفكرة مركزية األرض لمككف, فقد قاؿ 

بدكراف القمر حكؿ األرض دكرةن تامة كؿ يكـو كليمة, كذلؾ حكؿ القطب الجغرافي مف الشرؽ إلى الغرب, 
مع جميع النجكـ كالككاكب كالمجرات, إال أنو في نفس الكقت يسير عمى دائرة البركج مف المغرب إلى 

, دائران حكؿ (1)ة في السنة القمرية, فكؿ ثمانيةو كعشريف يكما يقطعيا مرةالمشرؽ فيقطعيا اثنتا عشرة مر 
برجان كامبلن عمى دائرة البركج؛ لذلؾ قسـ العرب  كفي كؿ مرة تككف الشمس قد قطعت القطب البركجي,

منازؿ القمر إلى ثمانية كعشريف منزالن "ينزؿ القمر كؿ ليمة منيا بمنزؿ... فإذا صار القمر في آخرىا 
عاد إلى أكليا, فيقطع الفمؾ في ثماف كعشريف ليمة, ثـ يستتر ثـ يطمع ىبلالن, فيعكد في قطع الفمؾ 

 .(1)عمى المنازؿ, كىي منقسمة عمى البركج لكؿ برج منزالف كثمث"
 

 الكسوف والخسوف: -ثالثًا:
 كسوف الشمس: -3

أف الكسكؼ ىك حالة تعرض لمشمس مف عدـ  لقد بيَّف اإلماـ سعد الديف التفتازاني 
االستنارة  بالنسبة إلى اإلبصار, كذلؾ عندما يتكسط القمر بينيا كبيف األبصار, فإذا "كقع القمر عمى 
الخط الخارج مف البصر إلى الشمس, كيسمى ذلؾ )باالجتماع المرئي(, كيككناف ال محالة عمى إحدل 

حيث ال يككف لمقمر عرض مرئي بقدر مجمكع نصؼ قطره كقطر العقدتيف, الرأس كالذنب أك بقربيما, ب
الشمس, فبل محالة يحكؿ بيف الشمس كبيف البصر كيحجب بنصفو المظمـ نكرىا عف الناظريف بالكؿ, 
كىك الكسكؼ الكمي, أك بالبعض فالجزئي, كلككنو حالة تعرض لمشمس ال في ذاتيا؛ بؿ بالنسبة إلى 

النسبة إلى قكـ دكف قكـ, كما إذا سترت السراج بيدؾ بحيث يراه اإلبصار, جاز أف يتفؽ الكسكؼ ب

                                                 

 .ّٓٗ, ّْٗالجديد في الحكمة, ص (ُ) 

, كانظر: شرح المقاصد في عمـ ُٖٔ/ِعشى في صناعة اإلنشا, أحمد بف عمي القمقشندم, انظر: صبح األ(ِ) 
 .ُّْ/ُالكبلـ, سعد الديف مسعكد بف عمر بف عبد اهلل التفتازاني, 

 .َّ, ِٗ/ُٓالجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي, (ّ) 
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كال يككف  (3)القـك كأنت ال تراه, كأف يككف كميا لقـك جزئيا آلخريف أك جزئيا لمكؿ لكف عمى التفاكت"
 .   (1)كسكؼ الشمس إال آخر الشير عند اجتماعيا مع القمر

تكسؼ في سينة اهلل التي جعؿ ليا, : " ال --فالشمس كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية  
 . (1)إال عند االستسرار إذا كقع القمر بينيا كبيف أبصار الناس عمى محاذاة مضبكطة"

 خسوف القمر: -1
يحدث خسكؼ القمر عندما تحكؿ األرض "بينو كبيف ما يقبمو مف شعاع الشمس؛ كلذلؾ ال 

"كذلؾ أف القمر عند استقبالو الشمس إذا كاف  (4)يككف الكسكؼ القمرم إال كسط الشير عند تقابميما"
أقؿ مف نصؼ مجمكع قطره كقطره  -قطره  –عمى إحدل العقدتيف أك بقربيا بحيث يككف عرضو 

مخركط ظؿ األرض, انحجب باألرض عف نكر الشمس فييرل إف كاف فكؽ األرض عمى ظبلمو 
 .(5)األصمي كبلن أك بعضان كذلؾ ىك الخسكؼ الكمي أك الجزئي"

قد كاف عمماء المسمميف يضبطكف كقت حدكث الكسكؼ كالخسكؼ كمكاضعو, مع اعتقادىـ ك 
 بثبات األرض كدكراف الشمس حكؿ األرض.

ككاف الناس في الجاىمية يعتقدكف بأف الشمس كالقمر ال ينكسفاف إال لمكت عظيـ, كىذا ال 
ذا اتفؽ كفاة أحد مع انكساؼ الشمس --, فكما قاؿ اإلماـ األلباني ةاإلسبلميعقيدة اليتفؽ مع  : "كا 

أك القمر فبل يدؿ ذلؾ عمى شيء, كاعتقاد أنو يدؿ عمى عظمة المتكفى إنما ىك مف خرافات الجاىمية 
 . (6)كانكسفت الشمس" يكـ مات ابنو إبراىيـ  --التي أبطميا رسكؿ اهلل 

كلكنيما آيتاف مف آيات : "إف الشمس كالقمر ال ينكسفاف لمكت أحد مف الناس؛ --فقد قاؿ
 .(7)اهلل فإذا رأيتمكىما )رأيتمكىا( فقكمكا فصمكا"

 
 
 
 

                                                 

 .ّْٓ/ُشرح المقاصد في عمـ الكبلـ,(ُ) 

, محمد بف أ(ِ)   .ُِٗحمد بف يكسؼ الخكارزمي, صانظر: مفاتيح العمـك

 .ُٖٓ/ِٓمجمكع الفتاكل, (ّ) 
, محمد بف أحمد بف يكسؼ الخكارزمي, ص(ْ)   .ُِٗمفاتيح العمـك

 .ّْٔ-ّْٓ/ُشرح المقاصد في عمـ الكبلـ, سعد الديف مسعكد بف عمر بف عبد اهلل التفتازاني,(ٓ) 
 .ِٕتمخيص أحكاـ الجنائز, ص(ٔ) 

 .ّْ/ِ(, َُُْالكسكؼ, باب الصبلة في كسكؼ الشمس, ح )أخرجو البخارم, كتاب  (ٕ)
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 المد والجزر: -رابعًا:
, فقد قاؿ (3)لقد فيـ عمماء المسمميف قديمان أف المد كالجزر يحدثاف عند طمكع القمر كغركبو

حار كمدىا, فإف منيا : " ال ندفع تأثير القمر في كقت امتبلئو ... في جزر الب--اإلماـ ابف القيـ 
ما يأخذ في االزدياد مف حيف يفارؽ القمر الشمس إلى كقت االمتبلء, ثـ إنو يأخذ في االنتقاص, كال 
يزاؿ نقصانو يستمر بحسب نقصاف القمر حتى ينتيي إلى غاية نقصانو عند حصكؿ المحاؽ, كمف 

  (1)غركبو"البحار ما يحصؿ فيو المد كالجزر في كؿ يكـ كليمة مع طمكع القمر ك 
ككضح كيفية ذلؾ بأنو " إذا بمغ القمر مشرقان مف مشارؽ البحر ابتدأ البحر بالمد, كال يزاؿ 
كذلؾ إلى أف يصير القمر إلى كسط سماء ذلؾ المكاضع فعندئذو ينتيي منتياه, فإذا زاؿ القمر مف 

 ,(1)ر إلى كتد األرضمغرب ذلؾ المكضع ابتدأ المد مف تحت األرض كال يزاؿ زائدان إلى أف يصؿ القم
فحينئذ ينتيي المد منتياه ثـ يبتدئ الجزر ثانيان كيرجع الماء كما كاف, كسكاف البحر كمما رأكا في البحر 
انتفاخا كىيجاف رياح عاصفة كأمكاج شديدة عممكا أنو ابتدأ المد فإذا ذىب االنتفاخ كقمت األمكاج 

كالسكاحؿ فانيـ يجدكف عندىـ في كقت المد  كالرياح عممكا أنو كقت الجزر كأما أصحاب الشكاطئ
 .(4)لمماء حركة مف أسفمو إلى أعبله فإذا رجع الماء كنزؿ فذلؾ كقت الجزر"

كفي نياية ىذا المبحث يتضح أف فيـ السمؼ يتفؽ مع العمـ الحديث فيما يخص الكسكؼ 
 كالخسكؼ كالمد كالجزر, كيخالؼ العمـ الحديث في مسألة الدكراف.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (ُ) ,  , بتصرؼ.ٓ/ْالفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ, عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز

 .ْٖٓ, ْْٖ/ِمفتاح دار السعادة, (ِ) 

ية يقصد اإلماـ بقكلو: )كتد األرض( الجانب اآلخر مف الكرة األرضية, فيك ممف ذكركا اإلجماع عمى كرك (ّ) 
 .ُٕاألرض, انظر: مبحث شكؿ السمكات كاألرض, ص

 .ْٖٓ,  ْْٖ/ِمفتاح دار السعادة, (ْ) 
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 المبحث الثالث
 والعمم الحديث اإلسالمي الفهمعالقة األرض بالكواكب والنجوم في  

 
 ويتكون هذا المبحث من مطمبين:

 المطمب األول: عالقة األرض بالكواكب والنجوم في العمم الحديث.
 .اإلسالمي الفهمالمطمب الثاني: عالقة األرض بالكواكب والنجوم في     
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 المطمب األول

 عالقة األرض بالكواكب والنجوم في العمم الحديث
تكجد عبلقة قكية بيف األرض كككاكب المجمكعة الشمسية, كبينيا كبيف المجرات كالنجـك 
أيضان, كذلؾ مف حيث نشأة تمؾ األجراـ, كتكسعيا عف بعضيا, كدكرانيا في أفبلكيا, كما تبثو مف 

األجيزة اإللكتركنية, كتكضيح ذلؾ في ىذا المطمب, باإلضافة إشعاعات تؤثر عمى جاذبية األرض ك 
 إلى نظرة عمـ الفمؾ إلى التنجيـ كالمنجمكف.

 
 النشأة:  -أواًل:

عند الحديث عف كيفية خمؽ السمكات كاألرض في العمـ الحديث, تبيَّف أف عمماء الفيزياء 
بميا نجكـ كمجرات, يبمغ عمر كالفمؾ يؤكدكف عمى أف األرض خمقت بعد الشمس, كأنو كانت تكجد ق

مميار سنة(, أما بالنسبة لككاكب المجمكعة  ٔ,ْمميار عاـ(, بينما األرض كجدت قبؿ) ُّبعضيا )
أف العمـ ييقر  , كقد كضح الباحث سابقان (ُ)الشمسية فيركف أف كجكدىا كاف متزامنان مع كجكد األرض
العظيـ, عمى ىيئة إشعاعات كمف ثـى ذراتو بكجكد أصؿ مادة األرض مع مادة السماء منذ االنفجار 

 تكَّكف منيا السديـ الشمسي بعد ذلؾ بببلييف السنيف.
 

 التوسع: -ثانيًا:
حسب قانكف ىابؿ, فأف سيرع المجرات تتناسب تناسبان طرديان مع بعدىا عنا, كذلؾ في كؿ  

تي تتكاجد في قنكافو مجرية اتجاه, فعند النظر إلى أعماؽ الفضاء, يشاىد العمماء المجرات األخرل, ال
متباعدو بعضيا عف بعض كعف مجرتنا, كمع ازدياد بيعد القنك تزداد سرعة تراجعو, كالكاقع الميتعارؼ 

 .(ِ)فمكيان, أف الككف ذاتو في حاؿ تمددو مستمر منذ نشأتو
كـ ىؿ جميع النج كمعمكـ أف النجكـ تكجد داخؿ المجرات, كبالتالي تبتعد عنا ىي أيضان؛ كلكف 

 تبتعد عنا؟ كبل.
نما الذم يتكسع ىك  (ّ)المجرات نفسيا ال تتمدد, كاألبعاد داخؿ أم مجرةو ثابتة كال تتغيرف كا 

, فالنجكـ تبقى في المجرة الكاحدة عمى نفس البعد بالنسبة لبعضيا البعض, (ْ)الفضاء بيف المجرات

                                                 

 .   ْٖ( انظر: صُ)

 .   ّٕٖ( المكسكعة العربية العالمية, أحمد شفيؽ الخطيب, كيكسؼ سميماف خير اهلل, صِ)

 .َْٕانظر: الفمؾ, محمد صالح النكاكم, ص (ّ) 

 .ُُٔباسؿ الطائي, صانظر: صيركرة الككف, محمد (ْ) 
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ك"نجـك األبراج ليست عمى نفس , (ُ)سنكات ضكئية(" ْفمثبلن "أقرب النجكـ تبعد عنا بحكالي )
 مف البعد بالنسبة لؤلرض؛ كلكنيا دائمان تبقى عمى نفس البيعد بيف بعضيا كبيف األرض. (ِ)المستكل"

أما عمى مستكل المجرات فقد " لكحظ أف بعض المجرات القريبة منا تتقارب بالرغـ مف أف 
نجكـ تمؾ المجرات تقترب منا كال تبتعد؛ كلكف , كبالتالي (ّ)الحشكد التي تتبعيا تمؾ المجرات تتباعد عنا"

كلكف االبتعاد عنا يككف عمى مستكل الحشكد المجرية بكامميا كليس عمى مستكل المجرات في حد 
 ذاتيا.

 
 الدوران: -ثالثًا:

العمـ الحديث يؤكد عمى دكراف األرض حكؿ نفسيا كحكؿ الشمس, كمف ثـى حكؿ المجرة, خبلؿ 
لتبانة, كبالتالي فيك ييبيِّف العبلقةن بيف األرض كككاكب المجكعة دكراف الشمس حكؿ مجرة درب ا

 -الشمسية, كبينيا كبيف النجـك كالمجرات, كذلؾ مف حيث الدكراف كبياف ذلؾ فيما يمي:
 دوران األرض والكواكب حول الشمس: -3

, فالشمس (ْ)تكجد الشمس كاألرض كجميع ككاكب المجمكعة الشمسية في نفس المستكل
 .(ٓ)درجة( تقريبان  ُٖكب تتحرؾ ضمف مسارو يعرؼ بفمؾ البركج, ك يبمغ عرضو )كالككا

كحسب العمـ الحديث فإف "الككاكب الثمانية مع األرض تدكر حكؿ الشمس بمدارات محددة  
 .(ٔ)كبسرعو متفاكتة"

كمف الككاكب ما ىك داخمي؛ حيث يمر بيف األرض كالشمس كمنيا ما ىك خارجي, حيث 
يستحيؿ مركره بيف األرض كالشمس, كقد كضح ذلؾ عالـ الفمؾ )ليف نيكمسكف( بقكلو :"عطارد كالزىرة 
يككف كؿ منيما في كضع اقتراف مرتيف خبلؿ مسارىما المرة األكلى عندما يمر الكككب بيف األرض 

كيعرؼ باالقتراف األدنى, كالثانية عندما يككف الكككب في الجية األخرل مف الشمس, كيعرؼ  كالشمس
باالقتراف األعمى, أما الككاكب الخارجية ) تعرؼ بالككاكب العميا فبل يككف ليا إال اقتراف أعمى(, حيث 

 .(ٕ)يستحيؿ مركرىا بيف األرض كالشمس"
 

                                                 

 .ٕٗعمـ الفمؾ, ليف نيكمسكف, ص(ُ) 

 .ِٓ, ِْعمـ الفمؾ كالتقاكيـ, محمد باسؿ الطائي, ص(ِ) 

 .َْٕالفمؾ, محمد صالح النكاكم, ص (ّ) 

 ـ بتكقيت القدس الشريؼ.َُـ, الساعة َُُِ/َُ/ ٔانظر: األرض سفينتنا الفضائية, يـك الخميس, (ْ) 

 .ُِْكف, صعمـ الفمؾ, ليف نيكمس(ٓ) 

 .ُٕٓ, ُٔٓالفمؾ كاألنكاء في التراث, عمي عبنده, ص(ٔ) 

 .ّّعمـ الفمؾ, ليف نيكمسكف, ص(ٕ) 
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 الشمس:دوران األرض حول محورها الوهمي وحول  -1
حسب العمـ الحديث فإنو نتيجة لدكراف األرض تبدك الكرة السماكية ككأنيا تكمؿ دكرةن كاحدةن كؿ 
, فتظير الشمس كالقمر كالكككبات النجمية ككأنيا تعبر السماء مف الشرؽ إلى الغرب, كبما أف  يـك

ـ, تصبح مختمؼ األرض تدكر حكؿ الشمس خبلؿ سنة كاممة بمعدؿ درجةو كاحدةو تقريبان في كؿ يك 
الكككبات مرئية في السماء خبلؿ الميؿ, كفي الحقيقة يبدك أف شركؽ النجكـ يتقدـ إلى الغرب في كؿ 
يكـ بمعدؿ درجة قكسية كاحدة , أم: أربع دقائؽ تقريبان, كذلؾ إذا ما ركقبت في كقت محدد مف 

 .(ُ) المساء, كتعكد الكككبات النجمية بعد سنة كاممة إلى مكاضعيا األصمية.
كلك " أننا رصدنا عبكر نجـ ما لخط الزكاؿ, كقسنا المدة الزمنية بيف عبكريف متتالييف لكجدنا  

دقيقة( تقريبان, كتسمى تمؾ المدة باليكـ النجكمي... كىي المدة  ٔٓساعة( ك) ِّأف تمؾ المدة ىي )
في كرة السماء مرتيف البلزمة لكي يقابؿ مكقع ما عمى سطح األرض, مكقعان معينان) مكقع أم نجـ ( 

 فاليـك النجكمي أقصر مف اليـك الشمسي, بحكالي أربع دقائؽ.  (ِ)متتاليتيف"
كأكد عمى ذلؾ أيضان العالـ )ليف نيكمسكف( بقكلو: "خبلؿ دكراف األرض حكؿ الشمس, تبدك 

النجكـ الثابتة نحك , كبالتالي فإف "الشمس تتحرؾ بيف (ّ)األخيرة ككأنيا تتبع مساران يعرؼ بفمؾ البركج "
, أم: حكالي أربع دقائؽ" , كمف ثـى فإف " الكككبات تيبكر في (ْ)الشرؽ بحكالي, درجة كاحدة في اليـك

 , أم برجان كاحدان مف األبراج االثني عشر.(ٓ)الشركؽ ساعتيف كؿ شير"
كنتيجة " لكركية األرض فإف الكككبات التي يمكف رؤيتيا في مكضع ما عمى األرض ليست 

 . (ٔ)ميا منظكرة في مكضع آخر"ك
 ترنح محور دوران األرض: -1

لقد كاف أحد ممرات ىـر خكفك األكبر مكجيان نحك القطب الشمالي لمسماء عند بنائو؛ كلكف 
كفقان لنظرية الفمؾ الحديثة فإف محكر دكراف األرض يبادر أك يتحرؾ مثؿ دكامة تمعب بشكؿ يجعؿ 

يرسيـ دائرةن في  -ة التي تقع مباشرة فكؽ القطب الشمالي لؤلرضأم النقط -القطب الشمالي السماكم
سنة(, كتعرؼ النجمة التي يتصادؼ كجكدىا قريبان جدان مف القطب  َََِٔالسماء خبلؿ دكرة طكليا )

                                                 

, بتصرؼ, كمقدمة في ٕٖ, بتصرؼ, الفمؾ كاألنكاء في التراث, عمي عبنده, ص ُّْالمصدر السابؽ, ص(ُ) 
 , بتصرؼ.ِّعمـ الفمؾ, بركات عطكاف البطاينة, ص

 .َُٓمحمد باسؿ الطائي, ص  عمـ الفمؾ كالتقاكيـ,(ِ) 

 .ُِْعمـ الفمؾ, , ص(ّ) 

 .ِّٓالفمؾ كاألنكاء في التراث, عمي عبنده, ص(ْ) 

 .ُُِعمـ الفمؾ, ليف نيكمسكف, ص(ٓ) 

 .ُُٖالمصدر السابؽ, ص(ٔ) 
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السماكم ) بالنجـ القطبي( ككاف الممر المذككر لميـر األكبر مكجيان نحك نجمة الثعباف الكاقعة في 
 . (ُ)سنة( خمت ََْٓتي كانت حقيقة النجـ القطبي منذ )كككبة التنيف كال

ىذا كتؤكد األرصاد الفمكية أف محكر دكراف األرض يتغير اتجاىو في الفضاء بشكؿو بطيءو 
جدان؛ حيث يدكر عمى سطح مخركطي في الفضاء, كذلؾ عمى محيط دائرة مركزىا القطب البركجي, 

ر كاألرض؛ بسبب شٌد محكر دكراف األرض ليككف كينتج ذلؾ الترنح بسبب قكة جذب الشمس كالقم
عمكديان عمى مستكل الدائرة الكسكفية, حيث يميؿ القمر بمقدار خمس درجات عمى المستكل الكسكفي, 

سنة(  َََُّكالنتيجة ىي تغير النجـ القطبي الشمالي مف )بكالريس( إلى النجـ )فيغا( خبلؿ فترة )
 . (ِ)مف اآلف

ذا كاف قطبي السماء غير ثابتيف تمامان, فإف األمر كذلؾ بما يتعمؽ كقد قاؿ أ. د. الطائي:  "كا 
بخط االستكاء السماكم أيضان, كلىما كاف خط االستكاء السماكم مكازيان لخط استكاء األرض فإف ىذا 
معناه تغير نقطتي تقاطع المستكل الكسكفي, كبالتالي تغير مكضع االعتداليف)الربيعي كالخريفي( 

) الصيفي كالشتكم( كذلؾ يعني تغير أكقات الفصكؿ األربعة عمى مناطؽ األرض المختمفة, كاالنقبلبيف
ثانية قكسية( لكؿ سنة, أم حكالي درجة كاحدة عمى متكسط عمر  ٓكمقدار ذلؾ التغير ىك)

 .(ّ)اإلنساف"
ف كذلؾ ييبقي االىتداء بالنجـك ممكنان؛ حيث إف التغير بطيء جدان كغير ممحكظ لمعكاـ, كما أ

ف تحرؾ عمى محيط دائرة مركزىا الفمؾ البركجي.  النجـ القطبي يبقى في اتجاه الشماؿ حتى كا 
كيرل عمماء الفمؾ أف تمؾ الحركة تسببت في انتقاؿ االعتداؿ الربيعي مف الحمؿ إلى الحكت, 

د إلى ـ( سيقع االعتداؿ الربيعي في الدلك, كىكذا يتحرؾ عبر دائرة البركج ليعك ََِٕكفي حدكد سنة )
"أم أف الدائرة البركجية تتحرؾ برجان كامبلن كؿ       (ْ)سنة( تقريبان  َََِٔكضعو الحالي بعد )

( بالتقريب" َََِ)  . (ٓ)عاـو
 
 
 

                                                 

 .ٗ, ٖانظر: عمـ الفمؾ, ليف نيكمسكف, ص(ُ) 

الفمؾ, بركات عطكاف البطاينة, , بتصرؼ, كمقدمة في عمـ ُِْ, ُِّأساسيات في عمـ الفمؾ, ص(ِ) 
 , بتصرؼ.ُِص

 .ُِْأساسيات في عمـ الفمؾ, ص(ّ) 

, ُِٓ, بتصرؼ, أساسيات في عمـ الفمؾ, محمد باسؿ الطائي, صُّْعمـ الفمؾ, ليف نيكمسكف, ص(ْ) 
 , بتصرؼ .ِٔبتصرؼ, مبادئ عمـ الفمؾ, عبد العزيز بكرم أحمد, ص 

 .ُِٓأساسيات في عمـ الفمؾ, ص(ٓ) 
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 -االشعاعات: -رابعًا:
تتعرض األرض لكابؿو مف اإلشعاعات كالمكجات, بعضيا مف الشمس كالككاكب داخؿ 

كييدؼ ىذا المبحث لبياف التأثيرات اإلشعاعية لكؿ مف المجمكعة الشمسية كبعضيا مف النجكـ 
 الككاكب كالنجكـ عمى األرض.

 التأثيرات اإلشعاعية لمكواكب: -3
إلى تأثير دكراف الككاكب عمى األرض تأثيران يتفاكت مع حجميا   لقد أشار د. عمي عبنده 

كبيعدىا, كما تبثو مف أمكاج كيركمغناطيسية إلى األرض, كأنو أثناء دكراف الككاكب حكؿ الشمس يمكف 
سنة(؛  ُٕٗأف يصطَّؼ كككباف أك أكثر عمى استقامةو كاحدة مع الشمس, كذلؾ يحدث مرة كاحدة كؿ)

المجاؿ الكيركمغناطيسي, فتتأثر حالة الغبلؼ الجكم كحالة الطقس, كيطرأ زيادة مما يؤدم إلى تغير 
في التشكيش البلسمكي, فالمشترم كككب عمبلؽ يرسؿ أمكاج كيرك مغناطيسية قكية ذات أمكاج طكيمة 
كأمكاج قصيرة, كبقدرة تصؿ إلى بميكف كاط كما أنو يصدر عف كككب الزىرة, ككككب زحؿ أمكاج ال 

ية تصؿ األرض, كيضاؼ إلى ذلؾ أف حركة الككاكب الدائمة كخاصة العمالقة منيا سمكية قك 
مثؿ زيادة ارتفاع المياه في  (ُ)كالمشترم كزحؿ, تؤدم إلى تغيرات مممكسة في الجاذبية عمى األرض

 عممية المد كالجزر.
 التأثيرات اإلشعاعية لمنجوم: -1

اإلشعاعات مثؿ: أشعة إكس كجاما, كاألشعة  لقد تبيف سابقان أف الشمس تيرسؿ كمية كبيرة مف
فكؽ البنفسجية, كقد قاؿ الباحث بالمرصد الكطني األمريكي لمطاقة الشمسية )جكف ككرنيت(:" نحف في 
األرض داخؿ اليالة الشمسية, نحف داخؿ منطقة الغبلؼ الشمسي كىي حقؿ خاص بالشمس, كيحمينا 

ة؛ كلكف الغبلؼ الشمسي بدكره يحمينا مف األشعة غبلفنا المغناطيسي األرضي مف الرياح الشمسي
الككنية اآلتية مف مركز المجرة, لدينا درعنا الخاص, كلدل المجمكعة الشمسية الغبلؼ الشمسي كىك 

   (ِ)درع لحماية المجمكعة الشمسية بأسرىا"
فاألرض كباقي المجمكعة الشمسية تتمقى باستمرار فيض مف اإلشعاعات الكيركمغناطيسية 

تي تنبعث مف النجكـ باستمرار, كقد تككف تمؾ اإلشعاعات قكية جدان, كخاصة عندما تحدث تغيرات ال
, أك حالة االندماج النككم في باطنيا, كما يحدث في حالة المستعر  عنيفة في تككيف أحد النجـك

ر ىائؿ مف األعظـ, فتتضاعؼ الطاقة الكيرك مغناطيسية التي يبثيا ببلييف المرات كينبعث لمككف مقدا
األشعة الككنية, فإف األرض تستقبؿ مزيجان معقدان مف األمكاج ذات اطكاؿ مكجية مختمفة, فبعضيا 

                                                 

 .ُٕٓ, ُٔٓانظر: الفمؾ كاألنكاء في التراث, ص(ُ) 

 ـ بتكقيت القدس الشريؼ. ٖـ, الساعة: َُِِ/ُ/ُٗالككف المعجز, يـك األربعاء, المكافؽ:(ِ) 
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أمكاج يقارب طكليا محيط الكرة األرضية, كبعضيا صغير جدان ال يتجاكز جزء بالمميكف مف 
 .(ُ)الميميمتر

الشمس, فيما سبب كمف نعمة اهلل عمى خمقو, كجكد الغبلؼ المغناطيسي لكؿو مف األرض ك 
رئيسي لبقاء الحياة عمى األرض, كفي حاؿ ازدياد النشاط الشمسي كانبعاث الجسيمات الضارة مف 
الشمس, فإف ذلؾ قد يؤدم إلى تدمير األقمار االصطناعية, كشبكات االتصاؿ كالكيرباء, كانقطاع 

 البث اإلذاعي كالتمفازم, كتعطيؿ األجيزة اإللكتركنية.
  

 التنجيم والمنجمون في منظور عمم الفمك الحديث: -خامسًا:
لقد اعتقد الناس قديمان أف حركات الشمس كالقمر كالككاكب في فمؾ البركج تمعب دكران في 
التأثير عمى مقدرات اإلنساف كأف ذلؾ تتحكـ فيو العبلمة التي يكلد تحتيا كال زاؿ لمتنجيـ أتباع كثيركف؛ 

, كىذا غير صحيح مف كجية نظر عمماء الفمؾ في الكقت (ِ) كلكنو ال يعتمد عمى أسس عممية
 الحاضر.

كبيَّف أ. د. محمد باسؿ الطائي بيطبلف ذلؾ مف خبلؿ الحديث عف ترنح محكر دكراف األرض 
كالترنح االعتدالي فقاؿ: "كقد اعتبر الفمكيكف ذلؾ الترنح االعتدالي دليبلن عمى خطأ التنجيـ, فاألبراج 

ـ( أما اآلف فإنيا كالبد قد َْٓمنجمكف, ىي ما كانت عميو في السابؽ) قبؿ عاـ التي يتحدث عنيا ال
فاألحداث التي كانت في ذلؾ الزماف ال يمكف أف تتكرر أبدان, كفقان لممبدأ  (ّ)أزيحت برجان كامبلن كزيادة"

 الذم يتبعو المنجمكف في عمميـ؛ كذلؾ بسبب تغير األبراج التي ىي أساس عمميـ.  
الناس يخشكف مف المذنبات كفي الحقيقة "ال يكجد أم ارتباط عممي ال مف قريب أك كقد كاف 

فعمـ الفمؾ الحديث يؤكد عمى بطبلف التنجيـ كخطأ  (ْ)مف بعيد بيف ظيكر المذنبات كاألحداث"
 المنجميف في عمميـ الباطؿ أصبلن.

 
 
 
 

                                                 

 , بتصرؼ.ُٕٓالفمؾ كاألنكاء في التراث, عمي عبنده, ص(ُ) 

 .ُّْانظر: عمـ الفمؾ, ليف نيكمسكف, ص(ِ) 

 .ُّٓـ الفمؾ كالتقاكيـ, ص, عمُِٔأساسيات في عمـ الفمؾ, ص(ّ) 

 .َٕالفمؾ كاألنكاء في التراث, عمي عبنده, ص (ْ) 
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 المطمب الثاني
 اإلسالمي الفهمعالقة األرض بالكواكب والنجوم في 

أف ىناؾ عبلقة كثيقة بيف األرض كبيف الككاكب كالنجكـ, كذلؾ مف  لقد فيـ عمماء اإلسبلـ
حيث النشأة كالدكراف, كتيكضح مكضكع تكسع الككف, كما تيبيف الحكمة مف خمؽ النجكـ, كالحديث عف 

 -ىذه األمكر فيما يمي:
 

 النشأة:  -أواًل:
كاف خمقيا في اليكميف ك لقد تىبيَّف سابقان أف النجكـ كالككاكب مكجكدة بيف السماء كاألرض, 

مقت الجباؿ كالجماؿ كالتبلؿ,  األخيريف مف أياـ الخمؽ الستة, متزامنان مع عممية دحك األرض, حيث خي
السمكات, كقبؿ كأيخرج منيا الماء, كنبت النبات, كاتضح أف األرض كانت مكجكدة بغير دحك, قبؿ فتؽ 

 قد دؿ عمى ذلؾ حديث ابف عباسك  بيف السماء كاألرضكجكد الككاكب كالنجكـ كالمجرات المكجكدة 
 ,آخريف يكميف في فسكاىف السماء إلى استكل ثـ ,السماء خمؽ ثـ ,يكميف في األرض كخمؽ"حيث قاؿ: 

 في بينيما كما كاآلكاـ كالجماؿ الجباؿ كخمؽ ,كالمرعى الماء منيا خرجأ أف كدحكىا ,األرض دحا ثـ
} :قكلو فذلؾ آخريف يكميف } كقكلو: {         } فييا كما رضاأل فجعمت 

 .فما بيف السماء الدنيا كاألرض خمؽ في اليكميف األخيريف (3)"يكميف في السمكات كخمقت ياـأ ربعةأ في
 

 التوسع: -ثانيًا:
لقد ذىب جممة مف عمماء المسمميف إلى أف الككف يتكسع, مكافقيف بذلؾ ما ثبت في العمـ 

}الحديث بالمشاىدة كالنظر, كقد استدلكا عمى تكسع الككف بقكلو تعالى:               

  }:أ. د. زغمكؿ النجار(ِ)المكح ( كمف أكلئؾ العمماء؛ أ. د. عبد السبلـْٕ) الذاريات ,(ّ) 

 كغيرىـ.
لى  كقد كضح أ. د. زغمكؿ النجار أف لفظة ) لمكسعكف( " تشير إلى اتساع الككف منذ نشأتو, كا 

لى أف يشاء اهلل تعالى"  .(ْ)استمرارية ىذا االتساع إلى كقتنا الراىف, كا 

                                                 

 .ُّسبؽ تخريجو, ص (ُ)

 .ُٖٔانظر: اإلعجاز العممي في القرآف, ص(ِ) 

 .ُْانظر: مف آيات اإلعجاز العممي, ص(ّ) 

 المصدر السابؽ.(ْ) 
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اء كاألرض خمسمائة عاـ, كقد يحتج بعض الباحثيف لنفي ىذا االتساع, بأف المسيرة بيف السم 
: "لك أف رصاصة مثؿ ىذه, كأشار إلى مثؿ الجمجمة, أرسمت مف السماء --مستدليف بقكؿ الرسكؿ 

 .(ُ)إلى األرض ك ىي مسيرة خمسمائة سنة لبمغت األرض قبؿ الميؿ"
كيجاب عمى مف يحتج بيذا الحديث أك غيره عمى أف المسافة بيف السماء كاألرض ثابتة, بما 

 -يمي:
إف المسافة غير المسير, فالمسافة تككف في خط مستقيـ, أما المسير فقد يككف في خطو مستقيـ,  -ُ

 يختمؼ بحسب سرعة الشيء كبطئو. المسير, كما أف أك منكسر كقد يككف في خطو متعرج
؛ فكما قاؿ (متعرجة)إف الصعكد نحك السماء يككف عف طريؽ العركج في خطكطو منحنية  -ِ

  }تعالي:                             

       } :( فإذا تخيؿ شخص ما أف أم خطو كاصؿ بيف السماء كاألرض, ِ)سبأ

يسير عميو مف بدايتو إلى نيايتو في كاف في الماضي شديد التعرج كاالنحناء, كأف شيئان ما كاف 
خمسمائة عاـ, كأف ذلؾ الخط تكسعت انحناءاتو كتعرجاتو في الكقت الحاضر, دكف زيادةو في طكلو 
األصمي, فإف ذلؾ يعني أف المسافة بيف طرفي ذلؾ الخط كانت في الماضي أقؿ مما ىي عميو اليكـ, 

كاالنحناء, زادت المسافة بيف طرفي الخط, دكف  ككذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لممستقبؿ, كمما قؿ التعرج
زيادة طكلو في حد ذاتو, كذلؾ يعني زيادة التكسع كالتمدد الككني, مع بقاء المسير بيف السماء كاألرض 

 في خمسمائة عاـ, كاهلل تعالى أعمـ بسير ماذا تككف؟.
 لـ يحددأم سرعة أكبر مف الضكء, حيث  كسكاء أكانت المسيرة بسرعة المبلئكة, أك

بماذا تككف سرعة المسير, فإف المسافة ستككف متساكية في جميع الجيات, رغـ تغيرىا في  (الرسكؿ)
 الجيات, كىي مسيرة خمسمائة عاـ. كؿ لحظة, ككذلؾ المسيرة متساكية في جميع

 
 
 
 
 

 
                                                 

(, كقاؿ ٖٔٓٔ, ح ) ّْْ/ ُُأخرجو أحمد في مسنده, مف مسند عبد اهلل بف عمرك بف العاص, (ُ) 
(, كقاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد َّْٔ,ح )ْٕٔ/ِاألرناؤكط: إسناده حسف, كأخرجو الحاكـ في مستدركو, 

 ك لـ يخرجاه,  كقاؿ الذىبي : صحيح .
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 الدوران: -ثالثًا:
تشكؿ الميؿ كالنيار,  اتضح سابقان أف عمماء اإلسبلـ قبؿ ظيكر نظرية الفمؾ الحديثة, فسركا

كفصكؿ السنة عمى أساس حركتي السماء, اليكمية كالسنكية, مف خبلؿ فكرة ثبات األرض كدكراف 
, حيث يتككف الميؿ كالنيار نتيجة (ُ)الشمس حكؿ األرض, كقد ذيكرت األدلة عمى ذلؾ في مكضعو

يمة, حكؿ القطب الجغرافي لدكراف الشمس كجميع الككاكب كالنجكـ كالمجرات دكرة كاممة خبلؿ يكـ كل
"الفمؾ األعمى متحرؾ مف المشرؽ إلى المغرب حركة عف ذلؾ:  لؤلرض, كقد قاؿ ابف خمدكف 

 .(ِ)يكمية, يحرؾ بيا سائر األفبلؾ في جكفو قيران, كىذه الحركة محسكسة"
أف ىناؾ حركة لمككاكب مخالفة لحركة الفمؾ, كأنيا تختمؼ مف كككب آلخر فقاؿ:   كبيَّف 

ككذلؾ تبيف أف لمككاكب في أفبلكيا حركة مخالفة ليذه الحركة كىي مف المغرب إلى المشرؽ كتختمؼ  "
 .(ّ)آمادىا باختبلؼ حركة الككاكب في السرعة كالبطء"

كأكد عمى أف تمؾ الككاكب تسير عمى دائرة البركج فقاؿ:" كممرات ىذه الككاكب في أفبلكيا 
األعمى تقسمو بنصفيف كىي دائرة فمؾ البركج منقسمة باثني عشر  تكازييا كميا دائرة عظيمة مف الفمؾ

 كىذا مكافؽ لما في العمـ الحديث.( ْ)برجا "
حيث قاؿ: "كاعمـ أف لكؿ مف ىذه الككاكب  --كأكد عمى ذلؾ أيضان قكؿ اإلماـ القمقشندم 

ركة تامة, كالثانية السبعة حركتيف؛ إحداىما قسرية كىي حركتو بحركة فمؾ الكؿ في اليكـ كالميمة, ح
حركة ذاتية يتحرؾ فييا ىك بنفسو مف المغرب إلى المشرؽ كتسمى )الحركة البطيئة(, كيختمؼ الحاؿ 

 .(ٓ)فييا بالسير باختبلؼ الككاكب, فمكؿ كاحد منيا سير يخصو "
كأكد ذلؾ اإلماـ عمى أف النجكـ الثكابت كالتي سميت بذلؾ ألنيا ثابتة بمكانيا مف الفمؾ ال 

نما تتحرؾ بحسب تتح رؾ مف المغرب إلى المشرؽ كما تتحرؾ السبعة السيارة إال حركة يسيرة جدا كا 
حركة فمؾ الكؿ بيا مف المشرؽ إلى المغرب في اليـك كالميمة, كمف تمؾ النجكـ؛ نجـك البركج التي تنتقؿ 

 . (ٔ)فييا الشمس في فصكؿ السنة
ببطءو كبير, كذلؾ مكافؽ لما يقكلو عمماء كعمى ذلؾ فإف األبراج النجكمية تدكر حكؿ األرض 
سنة(؛ كلكف سبب الدكراف عند  َََِٔالفمؾ مف أف تمؾ األبراج تدكر دكرة كاحدةن حكؿ األرض كؿ)

                                                 

 .ُٖ-ٕٕانظر: ص(ُ) 

 .ْٗمقدمة ابف خمدكف, ص(ِ) 

 المصدر السابؽ.(ّ) 

 نفس المصدر.(ْ) 

 .ُٖٔ/ِاإلنشا, صبح األعشى في كتابة (ٓ) 

 المصدر السابؽ, بتصرؼ.(ٔ) 
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, أما الميحدىثكف فيركف أنو فالقدماء يركف بأنو دكراف حقيقيالقدماء مغاير تمامان لسببو عند الميحدثيف, 
 ألرض. ناتج عف عممية ترنح محكر دكراف ا

 
 حكمة اهلل في خمق الكواكب والنجوم: -رابعًا: 

  }عف قكلو تعالى: --لقد خمؽ اهلل النجكـ لحكمة عظيمة, فقد قاؿ قتادة   

          }:خمؽ ىذه النجكـ لثبلث: جعميا زينة لمسماء, كرجكما " : (ٓ) الممؾ

 .(3)"كعبلمات ييتدل بيا لمشياطيف,
 -إذان الحكمة مف خمؽ النجكـ:

 أنيا زينة لمسماء الدنيا. -ُ 
 أنيا عبلمات ييتدل بيا في ظممات البر كالبحر. -ِ
 أنيا رجكمان لمشياطيف. -ّ

ميا   كقد تـ الحديث في ىذا المكضع عف الحكمة األكلى كالثانية, أما الحكمة الثالثة فقد أجَّ
 تالي.الباحث لممبحث ال

  أنها زينة لمسماء الدنيا: -3
, مثؿ دكف غيرىا لقد تبيف في عدد مف آيات كتاب اهلل أف النجكـ كالككاكب زينة لمسماء الدنيا

 } قكلو تعالى:                          

    }:كقكلو تعالى: (ٓ) الممؾ{                    *   

       } الككاكب جمع كككب أك كككبة, كالكككبة "النجـ أك الزىرة ( ك ٕ-ٔ) الصافات

بصكرة معينة تعرؼ بيا كالنسر الطائر كالنسر  مف بيف النجكـ كفي الفمؾ مجمكعة مف النجكـ تمثؿ
كقد تبيف سابقان أف الزينة إذا كجدت في السمكات األخرل لف ترل لكجكد  ,(1)الكاقع كالجماعة مف الناس"

 .(1)ًجـر السماء الدنيا فثبت أف النجكـ خاصة بالسماء الدنيا
 
 

                                                 

(ُ)  ,  .َُٓ/ْأخرجو البخارم معمقان, كتاب بدء الخمؽ, باب في النجـك

 .ّٕٗ/ ِالمعجـ الكسيط, إبراىيـ مصطفى, كآخركف, (ِ)

 .ٕانظر: ص (ّ)
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 أنها عالمات يهتدى بها:  -1
ييتدل بيا في ظممات البر كالبحر, فإذا ضؿ الناس طريقيـ جعؿ اهلل تعالى النجـك عبلمات 

 }في الصحارم أك في البحار استدلكا بيا عمى االتجاه الصحيح؛ كما قاؿ تعالى:     

                                                         

 } :(, كقاؿ:ٕٗ) األنعاـ{         }  :النحؿ (ُٔ.) 

كيرل الباحث أاٌل تعارض بيف االىتداء بالنجـك كبيف دكراف النجـ القطبي عمى محيط دائرة 
ضيقة, فيبقى في جميع األحكاؿ في اتجاه الشماؿ, أما  مركزىا الفمؾ البركجي, حيث إف تمؾ الدائرة

دائرة البركج فدكرانيا يككف عبر أزمنة طكيمة بمقدار درجة كاحدة عمى متكسط عمر اإلنساف, أم أنيا 
 .(ُ)حركة بسيطة ال ييمتفت إلييا في عممية االىتداء بالنجكـ

 
 :اإلسالمفي  خامسًا: حكم عمم النجوم

ينقسـ عمـ النجكـ إلى نكعيف: ىما عمـ التسيير كعمـ التأثير, كقد تـ الحديث عف تعريفيما, 
 -فيما يمي: الديف اإلسبلمي كمعرفة حكـ كؿ منيما في 

 عمم التسيير وحكمه: -3
عمـ التسيير: ىك االستدالؿ بالشمس كالقمر كالككاكب عمى القبمة كاألكقات كالجيات, عف  

 .(1)دةطريؽ الحس كالمشاى
 .(1)بأنو: ما يستدؿ بو عمى الجيات كاألكقات كعرفو ابف العثيميف 

كتعمـ ىذا العمـ كاجب؛ ألنو كسيمة إلى معرفة أكقات العبادات, كالصبلة, كالصياـ كالحج, أك 
معرفة الجيات؛ كاالىتداء بو عمى جية القبمة, كقد يككف جائزان؛ إذا أريد بو مصمحةن دنيكية؛ كأف يستدؿ 

 } , قاؿ تعالى:(4)عمى الفصكؿ, كأكقات المطر, أك معرفة أف القطب يقع شماالن بو     

     } :النحؿ(ُٔ .) 

 
                                                 

 ., بتصرؼُِْ-ُِّأساسيات في عمـ الفمؾ, ص(ُ) 

 , بتصرؼ.َُِبف ناصر بف سعدم, ص ( القكؿ السديد في مقاصد التكحيد, عبد الرحمفِ)
 .َِٓ/ُ( القكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد,ّ)
, بتصرؼ, القكؿ المفيد عمى َُِ( القكؿ السديد في مقاصد التكحيد, عبد الرحمف بف ناصر بف سعدم, صْ)

 , بتصرؼ.ٕ-ٔ/ِكتاب التكحيد, محمد بف صالح العثيميف,
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فاالستدالؿ بظيكر النجـ عمى: نزكؿ المطر, أك اشتداد الحر, أك دخكؿ كقت الربيع كما شابو 
قكالن أك اعتقادان, يككف جائزان, كقد حث القرآف الكريـ عمى ىذا ذلؾ, مع عدـ نسبة ىذه األمكر إلى النجـ 

 -العمـ في عددو مف اآليات كمنيا:
   }قكؿ اهلل تعالى: -أ                        

                                      

                              

  }  :البقرة(ُْٔ.) 

 }قكلو تعالى: -ب                           

                                   

  }  :البقرة(ُٖٗ.) 

:{قكلو  -ج                       

                        *  

                              

}:يكنس(ٓ-ٔ.) 

فيذه اآليات تحث عمى التفكر في السماء كاألرض, كمعرفة سبب حدكث الميؿ كالنيار, كما 
 كالحساب مف خبلؿ أطكار الشمس كالقمر.تحث عمى رصد األىمة, كمعرفة السنيف 
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 عمم التأثير وحكمه: -1
مثؿ االعتقاد بأف  (3)عمـ التأثير: "ىك االستدالؿ عمى الحكادث األرضية باألحكاؿ الفمكية"  

 . بالسعادة كالنحس بعض الناس عمىككاكب تأثيران لم
"صناعة محرمة بالكتاب, كالسنة, عف حكـ ىذا العمـ:  --كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 

جماع األمة, بؿ ىي محرمة عمى لساف جميع المرسميف في جميع الممؿ"  . (1)كا 
فاالعتقاد بأف تمؾ النجكـ مؤثرة فاعمة, كأنيا تخميؽ الحكادث كالشركر؛ ييعد شركان أكبر, كما أف 

 }قاؿ: ف اهلل اتخاذ عمـ النجكـ كسيمة ال دعاء عمـ الغيب, ىك كفر مخرج مف الممة؛ أل   

                } :( فإذا ادعى أحد عمـ الغيب؛ فقد ٓٔ)النمؿ

 .(1)كىذَّب القرآف
فالشرع "يرد الحكادث كميا إلى قدرة اهلل تعالى كيبرأ مما سكل ذلؾ, كالنبكات أيضا منكرة لشأف 

  -, كمف أدلة تحريـ ىذا العمـ, ما يمي:(4)كاستقراء الشرعيات شاىد بذلؾ"النجكـ كتأثيراتيا, 
صبلة الصبح بالحديبية في إثر السماء  --قاؿ: صمى بنا رسكؿ اهلل  عف زيد بف خالد الجيني -أ
كانت مف الميؿ فمما انصرؼ أقبؿ عمى الناس فقاؿ: "ىؿ تدركف ماذا قاؿ ربكـ؟ قالكا اهلل  -مطر –

ـ, قاؿ: قاؿ: أصبح مف عبادم مؤمف بي ككافر؛ فأما مف قاؿ: مطرنا بفضؿ اهلل كرحمتو, كرسكلو أعم
 . (5)كذا ككذا, فذلؾ كافر بي مؤمف بالككاكب" فذلؾ مؤمف بي كافر بالكككب, كأما مف قاؿ: مطرنا بنكء

 فإذا : "إف الشمس كالقمر ال ينكسفاف لمكت أحد مف الناس؛ كلكنيما آيتاف مف آيات اهللقكلو  -ب
 .(6)رأيتمكىما )رأيتمكىا( فقكمكا فصمكا"

 
 
 

                                                 

ظر: القكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد, محمد بف صالح , كانُِٗ/ّٓ( مجمكع الفتاكل, ابف تيمية, ُ)
 َُِ, كانظر: القكؿ السديد في مقاصد التكحيد, عبد الرحمف بف ناصر بف سعدم, صُٗٓ/ُالعثيميف,

 .ُِٗ/ّٓ( مجمكع الفتاكل ِ)
 , كانظر: القكؿ المفيد َُِ( انظر: القكؿ السديد في مقاصد التكحيد, عبد الرحمف بف ناصر بف سعدم, صّ)

 .ٓ/ِعمى كتاب التكحيد, محمد بف صالح العثيميف,
 .ُِٓ( مقدمة ابف خمدكف, صْ)

 .ّٖ/ُ(, ُٕأخرجو مسمـ, كتاب اإليماف, باب بياف كفر مف قاؿ مطرنا بالنكء, ح ) (ٓ)
 .ّْ/ِ(, َُُْأخرجو البخارم, كتاب الكسكؼ, باب الصبلة في كسكؼ الشمس, ح ) (ٔ)
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 المبحث الرابع
 والعمم الحديث اإلسالمي الفهمعالقة األرض بالشهب والنيازك والمذنبات في 

 
 ويتكون هذا المبحث من مطمبين:

 المطمب األول: عالقة األرض بالشهب والنيازك والمذنبات في العمم الحديث.
 .اإلسالمي الفهمالمطمب الثاني: عالقة األرض بالشهب والنيازك والمذنبات في 
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 المطمب األول:
 عالقة األرض بالشهب والنيازك والمذنبات في العمم الحديث

ىناؾ عبلقة كاضحة بيف األرض مف جية, كالشيب كالنيازؾ كالمذنبات مف جية أخرل, كبياف 
  -عبلقة األرض بكؿ كاحدو مف ىذه األشياء فيما يمي:

 
 عالقة األرض بالشهب: -أواًل:

يمتمئ الفضاء الخارجي بأجساـو فمكية غايةن في الصغر, كتمؾ األجساـ مف األحجار كحبيبات 
كبعضيا مف  (ُ)الثمج الصغيرة كالحصى الناعـ, تأتي إلى األرض مف حزاـ الككيكباتالرمؿ كقطع 

تقترب تدريجيان مف األرض فتدخؿ الغبلؼ الجكم ككمما اقتربت أكثر ازدادت  (ِ)مخمفات المذنبات
 , سرعتيا فتسخف كترتفع حرارتيا حتى تتكىج, فتحدث كمضات مف الضكء السريع الخاطؼ لمدة ثكافو

 .(ّ)ي الغبلؼ الجكم األرضي كميان, كتسمى تمؾ األجساـ بالشيب, أك النجكـ الياكيةكتحترؽ ف
كييقدر العمماء بأف الغبلؼ الجكم األرضي يدخمو في كؿ يكـ عدة آالؼ مف األطناف, مف  

 .(ْ)تمؾ األجراـ السماكية
ح أف مصدر حزاـ الككيكبات الذم تأتي منو الشيب, كككب كاف قد اصطدـ بككك ب كييرجى

, مما يعني أف نشأة تمؾ الشيب كانت (ٓ)المشترم فآؿ أمره إلى التمزؽ الشنيع فتككنت تمؾ الككيكبات
 متزامنة مع نشأة األرض, كككاكب المجمكعة الشمسية حسب نظرية الفمؾ الحديثة.

 
 
 
 
 
 

                                                 

, تدكر حكؿ الشمس بيف حزاـ الككيكبات: عبارة عف أج(ُ)  ساـ صغيرة جدان يقدر عددىا بعشرة مبلييف ًجـر
, كانظر: عمـ الفمؾ, يحيى َُُالمريخ كالمشترم خاصةن, انظر: صيركرة الككف, محمد باسؿ الطائي, ص 

 .ُّالشامي, ص

 .ُّ, كانظر: عمـ الفمؾ, يحيى الشامي, صْٔانظر: صيركرة الككف, محمد باسؿ الطائي, ص(ِ) 

 .َِانظر: مقدمة في عمـ الفمؾ, بركات عطكاف البطاينة, ص(ّ) 

 .َُِصيركرة الككف, محمد باسؿ الطائي, ص(ْ) 

 .ُُُ, َُُالمصدر السابؽ, ص(ٓ) 
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 عالقة األرض بالنيازك:  -ثانيًا:
كال تحترؽ كميان في الغبلؼ النيازؾ عبارة عف شيب ذات " كتؿ صمبة تسقط عمى األرض 

 . (ُ)الجكم األرضي, كىي ذات تراكيب كيماكية مختمفة"
فإذا كاف الشياب كبيران كاحتؾ بالغبلؼ الجكم لؤلرض, فإنو ينصير, كما يبقى منو يصؿ 

" لكف ما  (ِ)األرض عمى ىيئة كتمة صخرية معدنية, خاصةن مف الحديد كالنيكؿ, كعند ذلؾ يسمى نيزكان 
 .(ّ)يازؾ عمى األرض قميؿ جدان لذلؾ ال نسمع بآثارىا إال نادران"يسقط مف ن
كلعؿ الخكؼ مف سقكط الشيب كالنيازؾ الكبيرة أكثر احتماالن مف سقكط المذنبات, كما أنو  

 (ْ)أكثر تخريبان كدماران؛ ألف كثافة الشيب كبيرة كذات أثرو فعاؿ تسببو طاقة سقكطيا عمى األرض
فاالحتكاؾ كالحرارة كالضغط يمكف أف يسبب انفجار الصخرة, ك يؤكد عمى ذلؾ عالـ الفمؾ فيؿ بميت: 
بقكلو: "حيف نتحدث عف قطعو مف الصخكر عرضيا عشرة أمتار, أك خمسكف متران, أك مائة متر, أك 

ا طف بحجـ ممعب كرة قدـ, يمكف أف تنفجر ىذه الصخكر في الغبلؼ الجكم, مصدرةن عشرات الميغ
 .(ٓ)مف الطاقة, ما يماثؿ انفجارات األسمحة النككية"

سقط نيزؾ كبير عمى غابةو في سيبيريا, فأحدث سقكطو انفجاران كدكيان  (ـَُٖٗ)ففي" عاـ 
ميبلن(, إذ أدل إلى َُْٓميؿ(, كامتد أثره إلى )ََٔعظيميف, كقد سمع صكت االنفجار مف مسافة )

كاإلنساف, كما أحدث اضطرابان في مياه األنيار, مما أدل إلى غرؽ انييار المنازؿ كاإلطاحة بالماشية 
ميؿ(, كأتى عمى مساحة كبيرة منيا, كأحدث سقكطو  َِٓالمزارع, كأحرؽ جزءان كبيران مف مسافة )

, كفي ذلؾ الحدث انفجرت صخرة قطرىا تسعكف متران بقكة ألؼ (ٔ)حفرة( كاسعة في تمؾ المنطقة" ََِ)
 .(ٕ)(ىيرك شيما)بمة ألؼ قنبمة نككية مثؿ قن

فالنيازؾ ليا آثار مدمرة عمى األرض في حاؿ سقكطيا, حيث إنيا مف الممكف أف تمحك دكالن 
 بأسرىا.

 
 
 

                                                 

 .َِمقدمة في عمـ الفمؾ, بركات عطكاف البطاينة, ص(ُ) 

 , بتصرؼ.ُّعمـ الفمؾ, يحيى الشامي, ص(ِ) 

 .ْٔصيركرة الككف, محمد باسؿ الطائي, ص(ّ) 

 .ُُٗانظر: المصدر السابؽ, ص(ْ) 

 ـ, بتكقيت القدس الشريؼ.َُـ, الساعة:َُُِ/ٔ/َُبرامج شير الفضاء, الخميس, المكافؽ: (ٓ) 

 .َُِصيركرة الككف, محمد باسؿ الطائي, ص(ٔ) 

 ـ, بتكقيت القدس الشريؼ.َُـ, الساعة:َُُِ/ٔ/َُانظر: برامج شير الفضاء, الخميس, المكافؽ: (ٕ) 
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 عالقة األرض بالمذنبات:  -ثالثًا:
المذنبات عبارة عف "أجراـ سماكية مككنة مف الثمج كالنشادر كالميثاف في الحالة الصمبة, 

اقترابيا مف الشمس تتبخر بعض محتكياتيا, كيككف ذلؾ البخار ذيبلن مف كبعض المكاد المعدنية, كعند 
الغاز المضيء نتيجة النعكاس أشعة الشمس, حيث يمتد ذيمو الغازم المضيء آالؼ الكيمك مترات, 

 .(ُ)ككانت الناس ترىب رؤيتيا في قديـ الزماف, كقد ترل ألياـ أك أسابيع قميمة"
رت كىي سحابة تبعد عنا حكالي سنتيف ضكئيتيف, كقد كمصدر تمؾ المذنبات ىك سحابة أك 

 (ِ)تككنت تمؾ السحابة مع كجكد المجمكعة الشمسية, منذ خمسة مميارات سنة
كتشكؿ سحابة اكرت فمكان يحيط بالنظاـ الشمسي, فقد قاؿ العالـ )ديفدج ىميفاند(, مف جامعة 

ت بعيدان جدان عف الشمس؛ كألنيا ككيست بكندا: " يسكف نحك ترليكف مف المذنبات ضمف سحابة أكر 
 .(ّ)تتأثر بقكل الجاذبية, فإنو قد يحدث أف يقذؼ بأحدىا إلى داخؿ النظاـ الشمسي"

كيعتقد العمماء أف مياه األرض قد أتت محمكلة عمى المذنبات, حيث إف التحاليؿ الكيميائية 
لمككنات الكيميائية نفسيا لبعض المذنبات التي ارتطمت مع األرض أظيرت مياىان في داخميا تحمؿ ا

, قالت الباحثة )ميشؿ ثكلر(: " يأتي العمماء أحيانان بفكرة جديدة تبدؿ المفاىيـ (ْ)لممياه عمى األرض
بشكؿ جذرم, كمنيا معرفة مصدر الماء في كككب األرض, في الحقيقة ال نعتقد انو مف ىنا, كالبد أنو 

 .(ٓ)أتى مف مكاف آخر"
ت: " نعرؼ أف المذنبات تحتكم عمى مياه كثيرة, كفي تمؾ الحالة مياه كقاؿ عالـ الفمؾ فيؿ بمي

ذا حسبنا عدد المذنبات التي ضربت كككبنا خبلؿ تككينو,  متجمدة, كىناؾ الكثير مف المذنبات, كا 
نحصؿ عمى الكمية نفسيا مف المياه التي نراىا في المحيطات في تمؾ المذنبات, فمنذ مميارات السنيف 

 .(ٔ)النظاـ الشمسي , ضربت المذنبات األرض كتركت عمييا مياىيا"كأثناء تككف 
فقاؿ:" فكرة أف اصطداـ المذنب باألرض  أما )ستيؼ جيككبز( كبير عمماء مختبرات فرادام

ىي التي صنعت المحيطات ليست مستغربة لمغاية, إذا عرفنا أف المذنب ىك شيء يشبو بالكف المياه, 
كقد يحكم مائة مميكف طف مف المياه كعندما ترتطـ بكككب األرض مرات كمرات, كعمى مدل مبلييف 

                                                 

 .َِة في عمـ الفمؾ, بركات عطكاف البطاينة, صمقدم(ُ) 

 , بتصرؼ.ِّعمـ الفمؾ, يحيى الشامي, ص(ِ) 

 ص, بتكقيت القدس الشريؼ.ٕـ, الساعة: َُُِ/ٔ/ِّبرامج شير الفضاء, الخميس, المكافؽ (ّ) 

 انظر: المصدر السابؽ.(ْ) 

 المصدر نفسو.(ٓ) 

 نفس المصدر.(ٔ) 
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فيـ فكرة أف مياه المحيطات ربما تشكمت مف مياه إذا لـ تكف مميارات السنيف, فمف يككف مف الصعب 
 . (ُ)المذنبات"

كأثناء "حركة المذنب يتجو الذيؿ باالتجاه المعاكس لمشمس دائمان بسبب ضغط الرياح 
 .(ِ)الشمسية"

كال تكجد تأثيرات فيزيائية لممذنبات عمى األرض أك سكانيا, كقد تصطدـ األرض برأس 
ر محمي في المنطقة التي يسقط بيا, كالراجح أف يككف سقكطو في المذنب, مما يؤدم إلى حدكث دما

المحيطات, " كقد يحصؿ صكت انفجار شديد أثناء مركر المذنب بالغبلؼ الغازم لؤلرض بعيد 
 .(ّ)اصطدامو باألرض, ككؿ ذلؾ احتماؿ ضعيؼ جدان"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 

 ص, بتكقيت القدس الشريؼ.ٕـ, الساعة: َُُِ/ٔ/ِّالمكافؽ برامج شير الفضاء, الخميس, (ُ) 

 .ُُٖصيركرة الككف, محمد باسؿ الطائي, ص(ِ) 

 .ُُٗالمصدر السابؽ, ص(ّ) 
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 المطمب الثاني:
 اإلسالمي الفهمعالقة األرض بالشهب والنيازك والمذنبات في 

, أف كجكدىا لحكمة مف اهلل  كقد عممكاعف مصدر الشيب كالنيازؾ,  عمماء اإلسبلـتحدث 
فقد تككف رجكمان لمشياطيف, كقد تككف عقكبة لقكـ مجرميف, أما عف المذنبات فمـ تتطرؽ ليا آيات 

؛ كلكف ال بد مف تكضيح أنيا ليست مصدر مياه االرض كما كتاب اهلل تعالى أك أحاديث المصطفى 
 يعتقد بعض العمماء اليكـ, كىذا ما تـ بيانو في ىذا المطمب.

 
 -الشهب:عالقة األرض ب -أوال:

 مصدر الشهب: -3
 --قاؿ اإلماـ ابف حـز ؛ فقد السماء الدنياأف مصدر الشيب ىك  لقد عمـ السمؼ الصالح

: "الككاكب المرمي بيا ىي دكف السماء الدنيا؛ ألنيا لك كانت في السماء لكاف الشياطيف يصمكف إلى 
ال فكانت تمؾ الشيب ال تصؿ إلييـ إال بذلؾ كقد صح أنيـ  السماء أك كانت ىي تخرج عف السماء, كا 

 .(ُ)ممنكعكف مف السماء بالرجكـ فصح أف الرجـك دكف السماء"
ست نجكمان معركفة فأكمؿ قائبلن: "كأيضا فإف تمؾ الرجكـ ليست نجكمان أف الشيب لي كبيف 

نما ىي شيب كنيازؾ مف نار تتكككب كتشتعؿ كتطفأ كال نار في السمكات أصبلن "  .(ِ)معركفة أصبلن, كا 
كيؤكد عمى ما ذىب إليو؛ اختبلؼ أىؿ المغة في إعراب كممة "رجكمان" في                 

 }قكلو تعالى:                        

    }:فقيؿ: إنيا مصدر, كبيذا تككف النجـك كالككاكب ىي الراجمة المحرقة ( ٓ) الممؾ

 .(ّ)التي ييرجـ بيابشيبيا ال بأنفسيا, كقيؿ: ىك اسـ, فتككف ىي بأنفسيا 
كما أف ما ذىب إليو اإلماـ يتفؽ مع معطيات العمـ الحديث, مف أف تمؾ الشيب عبارة عف 

 قطع صغيرة مف األحجار كحبيبات الرمؿ كقطع الثمج الصغيرة كالحصى الناعـ .
 
 

                                                 

 .َٖ-ٕٗ/ِالفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ, (ُ) 
 المصدر السابؽ.(ِ) 
إعراب القرآف كبيانو, محيي , كانظر: ْٖٔ/ْانظر: إعراب القرآف, أحمد بف محمد بف إسماعيؿ النحاس, (ّ) 

, كانظر: الجدكؿ في إعراب القرآف, محمكد بف عبد الرحيـ صافي ُْٖ/َُالديف بف أحمد مصطفى دركيش, 
,ِٗ/ُٔ. 
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 الحكمة من وجود الشهب:   -1
الحكمة مف كجكد الشيب أنيا رجكمان لمشياطيف كقد دلت نصكص القرآف الكريـ عمى ذلؾ في 

  }قكؿ اهلل تعالى:                *       

     *             }:كقكلو:(ُٖ-ُٔ)الحجر ,{   

                *         } كقكلو: (ٕ-ٔ)الصافات   ,

{                         

   }:الممؾ (ٓ). 
" فقاؿ األكثركف نعـ. كقيؿ ال ,  كقد اختمؼ أىؿ العمـ في كجكد الشيب قبؿ مبعث الرسكؿ 

نما ذلؾ بعد المبعث... كال يبعد أف يقاؿ : انقضاض الككاكب كاف في قديـ الزماف كلكنو لـ يكف  كا 
 . (ُ)"حيف كلد النبي  لمشياطيف , ثـ صار رجكمان  رجكمان 

قاؿ: أخبرني  كالذم يرجحو الباحث أف الشيب كانت مكجكدةن قبؿ المبعث فعف ابف عباسو 
رمي بنجـ فاستنار  مف األنصار أنيـ بينما ىـ جمكس ليمة مع رسكؿ اهلل  رجؿ مف أصحاب النبي 

ف في الجاىمية إذا رمي بمثؿ ىذا ؟ قالكا اهلل كرسكلو أعمـ, : "ماذا كنتـ تقكلك --فقاؿ ليـ رسكؿ اهلل 
: فإنيا ال يرمى بيا لمكت أحد --كنا نقكؿ كلد الميمة رجؿ عظيـ كمات رجؿ عظيـ, فقاؿ رسكؿ اهلل 

سبح حممة العرش, ثـ سبح أىؿ السماء الذيف  كال لحياتو؛ كلكف ربنا تبارؾ كتعالى اسمو إذا قضى أمران 
مغ التسبيح أىؿ ىذه السماء الدنيا, ثـ قاؿ الذيف يمكف حممة العرش لحممة العرش ماذا يمكنيـ, حتى يب

قاؿ ربكـ ؟ فيخبركنيـ ماذا قاؿ, قاؿ: فيستخبر بعض أىؿ السمكات بعضان حتى يبمغ الخبر ىذه السماء 
كلكنيـ  الدنيا, فتخطؼ الجف السمع فيقذفكف إلى أكليائيـ كيرمكف بو فما جاءكا بو عمى كجيو فيك حؽ

فيدؿ ىذا الحديث عمى انقضاض الشيب في الجاىمية قبؿ المبعث؛ كيرل  (ِ) "يقرفكف فيو كيزيدكف
الباحث أنيا لـ تكف رجكمان لمشياطيف في ذلؾ الكقت, استنادان إلى نص الحديث السابؽ, حيث كانت 

رجمت الشياطيف, لذلؾ قاؿ المكلى  الشياطيف تتمكف مف استراؽ السمع, فحينما بيعث الرسكؿ 
 } سبحانو كتعالى حكاية عف الجف:                       *

                    } :الجف(ٖ-ٗ. ) 

                                                 

 .ُِ/َُالجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي,(ُ) 

تياف الكياف, ح) (ِ)   . َُٕٓ/ْ(,  ِِِٗأخرجو مسمـ, كتاب السبلـ, باب تحريـ الكيانة كا 
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 عالقة األرض بالنيازك: -ثانيًا:
تبيف مف ناحيةو عممية أف النيازؾ عبارة عف شيب ذات  كتؿ صمبة تسقط عمى األرض كال 

ا تككف معدنية تحترؽ كميان في الغبلؼ الجكم األرضي, كىي ذات تراكيب كيماكية مختمفة, غالبان م
نما الشمس في يتخمؽ ال الذم كتحتكم عمى الحديد  كثرأ كىي المستعرات بالنجكـ يسمى فيما يتخمؽ كا 

 مف الببلييف مئات إلى المستعر جكؼ في الحرارة درجة تصؿ ,المرات بمبلييف الشمس مف حرارة
 فييا يتخمؽ أف يمكف التي المدرؾ الككف في الكحيدة ماكفاأل تمؾ أف العمماء ككجد ,المئكية الدرجات
 قد الشمسية مجمكعتنا في بؿ ؛أرضنا في الحديد كؿ بأف لمعمماء كثبت ,النككم االندماج بعممية الحديد

 الشمسية مجمكعتنا كفي أرضنا في لمحديد الخارجي األصؿ عف كتحدثكا ثبتكاأ كالذيف ,نزاالن إ إلينا نزؿأ
 كؿ تفكؽ كاحدة حديد ذرة لتككيف البلزمة الطاقة بأف الحقيقة ىذه عمى كأكدكا ,المسمميف غير مف ىـ

} :كىذا مكافؽ لقكؿ المكلى (3)مرات أربع الشمسية مجمكعتنا في الطاقة         

      }( كفي ىذا إعجاز عممي كسبؽ قرآني ببل أدنى شؾِٓ: حديد) ال.  

الحديد ال يمكف أف يتككف داخؿ النظاـ الشمسي فيك عنصر خارجي, أم تـ تككينو خارج ف
مما المجمكعة الشمسية, كذلؾ ييعد دليبلن عمى أف مصدر الشيب كالنيازؾ ىك النجكـ, كالتي ىي جزء 

 .بيف السماء كاألرض
كاستدؿ بقكلو  (ِ)ًكسىؼٍ كيرل أ. د. محمد باسؿ الطائي أف القرآف الكريـ عٌبر عف النيازؾ بمفظة 

  } تعالى:          }  :كقكلو: (ِٗ) اإلسراء {        

                              

                   } :سبأ(ٗ.) 

كيرل الباحث أف ال مانع مما ذىب إليو األستاذ الطائي بقكلو: "فيذه الًكسىٍؼ ىي النيازؾ التي 
تسبب الدمار, كقد يككف فييا النيازؾ أيضان ك ٍؼ تككف لمعذاب, حيث إف الًكسَّ  (ّ)تسقط عمى األرض"

عذاب لقكـ مجرميف, كتتككف مف الحجارة كالمعادف, كقد قاؿ المكلى تبارؾ كتعالى عف قكـ        
  : { لكط                         

                                                 

 .َٗ - ٖٖ/ُ ,الكريـ القرآف في العممي عجازاإل آيات مف: انظر( ُ)
 .ُِِانظر: صيركرة الككف, ص(ِ) 

 المصدر السابؽ.(ّ) 
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 } :حكاية عف المبلئكة الذيف أرسمكا إلييـ( كقاؿ ِٖ) ىكد:{           

    *       } :الذاريات (ِّ-ّّ.) 

كالعمـ الحديث مف حيث إف أصؿ الشيب كالنيازؾ  اإلسبلمي الفيـإذان فبل تعارض بيف 
كمصدرىا األساسي ىك النجكـ كالككاكب, كال تعارض أيضان مف حيث إف النيازؾ تسبب الدمار كاليبلؾ 

 إذا سقطت عمى منطقة معينة مف األرض.
 

 عالقة األرض بالمذنبات: -ثالثًا:
المجمكعة الشمسية, فذلؾ يعني أف إذا كاف العمـ الحديث يبيف أف المذنبات كجدت مع كجكد 

نيا كاف متزامنان مع عممية دحك األرض في اليكميف األخيريف مف أياـ الخمؽ الستة.  تككي
عتقاد العمماء بأف مياه األرض أتت محمكلة عمى المذنبات, مستدليف بأف التحاليؿ ال كبالنسبة

ي داخميا تحمؿ المككنات الكيميائية ف اءن التي ارتطمت مع األرض أظيرت مالكيميائية لبعض المذنبات 
 }قكلو تعالى:مخالؼ لنفسيا لممياه عمى األرض, فذلؾ           }:النازعات(ُّ )

أف جميع ماء األرض قد أخرج مف باطنيا في األصؿ, كلـ يأًت مف خارجيا أبدان  فيذه اآلية تدؿ عمى
 مف أم كككب أخر أك نيزؾ, أك ما شابو ذلؾ.
: "ثبت لمعمماء بأدلةو ال تقبؿ الرفض, أف كؿ ماء بقكلوكأكد عمى ذلؾ أ. د. زغمكؿ النجار 

 . (3)قد انبثؽ أصبلن مف داخؿ األرض" -عمى كثرتو-األرض 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

                                                 

 .ُٕ/ُمف آيات اإلعجاز العممي,  (ُ)
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 المبحث الخامس
 والعمم الحديث اإلسالمي الفهمفي  السموات واألرضنهاية  

 
 ويتكون هذا المبحث من مطمبين:

 في العمم الحديث. واألرض السماءالمطمب األول: نهاية  
 .اإلسالمي الفهمفي  واألرض السمواتالمطمب الثاني: نهاية     
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 المطمب األول
 في العمم الحديث واألرض السماءنهاية 

يحاكؿ عمماء الفيزياء كالفمؾ في ىذا العصر التعرؼ عمى مصير ىذا الككف, كقد كضعكا 
نظريات حكؿ نياية الككف بشكؿو عاـ, كتحدث بعضيـ عف نياية المجمكعة الشمسية بشكؿ خاص, 

 كبياف ذلؾ في ىذا المطمب. 
 

 نهاية الشمس والكواكب: -أواًل:
يرل عمماء الفيزياء كالفمؾ أف الشمس يمكف أف تبقى مشعةن لخمسة مميارات سنة قادمة, كعندما 
ينفد الييدركجيف مف قمب الشمس؛ فإف ىذا سيؤدم إلى ضعؼ كتكىف حصكؿ االندماجات النككية 
بداخميا, كبالتالي انخفاض الضغط, كذلؾ بدكره يسبب انكماشيا كصغر حجميا, فينتج عف ذلؾ زيادة 
الضغط مرةن أخرل كارتفاع درجة الحرارة كثيران, فتندمج حينئذو نكل ذرات اليميكـ, كذلؾ يكفر ضغطان 
عاليان جدان, فتنتفخ الشمس ثانية كتتسع, فيما تنخفض درجة حرارتيا, كعند انتفاخيا تسمى بالعمبلؽ 

كأخيران ينتفخ الجزء األحمر, ثـ تحصؿ انكماشات كانتفاخات عديدة لمشمس؛ ألنيا تككف غير مستقرة, 
الخارجي لمشمس انتفاخان ىائبلن فيما يتقمص ليبيا, فتنسحؽ المكاد داخميا كتتقارب الذرات تقاربان شديدان 
حتى تكاد تتداخؿ كمف ثـ تصؿ الشمس إلى حالة استقرار, كتيدعى عندئذو بالقـز األبيض, إذ ال يبقى 

 .(ِ)ماىا األستاذ الطائي بعممية التككير, كتمؾ العممية أس(ُ)مف ضكئيا إال نكر خافت ضئيؿ
فالعمـ الحديث  يؤكد أف الشمس ستفقد حتمان كؿ كقكدىا النككم, كعندئذو ستنيار كتنفجر إلى 
عمبلؽ أحمر؛ كيرل العمماء أف ذلؾ يجب أالَّ يزعجنا كثيران, حيث إنو لف يحدث, إال بعد مركر خمسة 

 .(ّ)آالؼ مميكف سنة عمى األقؿ
 -:(4)حمد باسؿ الطائي أف ىناؾ احتماالف رئيساف لمصير النظاـ الشمسي, كىمايرل أ. د. م

أف تتحكؿ الشمس إلى قزـو أبيض, كقبؿ ذلؾ تصير عمبلقان أحمر, إذ تنتفخ انتفاخان ىائبلن تبتمع  -3
معو كككبي عطارد كالزىرة, كتقترب مف األرض كثيران قبؿ أف تنكمش إلى حالة القـز األبيض, كستؤدم 
تمؾ العممية إلى اإلخبلؿ بمدارات الككاكب األخرل فيفمت بعضيا كقد يتصادـ بعضيا اآلخر ببعضو أك 

 مع أقماره, كبذلؾ ينتيي النظاـ الشمسي.

                                                 

, بتصرؼ, عجائب المجمكعة الشمسية, األربعاء, ٖٕ, ٕٕصيركرة الككف, محمد باسؿ الطائي, ص(ُ) 
 القدس الشريؼ, بتصرؼ.ـ, بتكقيت  ٖـ, الساعة: َُِِ/ُ/ُٗ

 , بتصرؼ.ٖٕ, ٕٕصيركرة الككف, محمد باسؿ الطائي, ص(ِ) 

 .ْٕانظر: عمـ الفمؾ, ليف نيكمسكف, ص(ّ) 

 .ُِٓانظر: صيركرة الككف, ص(ْ) 
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كقكع حدث مفاجئ يحصؿ لمنظاـ الشمسي يؤدم إلى تخمخمو تمامان كخركج الككاكب السيارة عف  -1
 مداراتيا بسبب اضطراب المجاؿ الجذبي.

رأم األستاذ الطائي, أنو إذا مر جسـ ذك كتمة كبيرة بالقرب مف حافات النظاـ الشمسي فحسب 
أك مف بيف مدارات الككاكب فإنو سيؤدم إلى اختبلؿ النظاـ بكاممو, كقد افترض األستاذ الطائي أف تمؾ 

ة, كليا األجساـ ستككف نجكمان متككرة أك ثقكبان سكداء؛ حيث إف مثؿ تمؾ األجساـ تحمؿ كتبلن ىائم
مجاؿ جذبي شديد جدان, كتمؾ األجساـ ال يمكف رصدىا بأم نكع مف المراصد بصرية كانت أـ راديكية, 
مما قد يحقؽ مفاجأة فمكية لمنظاـ الشمسي كلممراصد الفمكية التي عمى األرض, كيؤدم إلى تصادـ 

 .(3)الككاكب كتدميرىا, كىكذا بسرعة خاطفة يمكف أف ينتيي النظاـ الشمسي
 .(1) أنو بعد ذكر االحتماليف قاؿ: "إننا ال نرجح أيان مف االحتماليف ألف في ذلؾ تخمينان كبيران"إال

ف كاف ممكنان مف الجانب النظرم إال أنو بعيده عف الكاقع؛  كيرل الباحث أف االحتماؿ األكؿ كا 
اإلبياـ " بيعثت قاؿ بإصبعيو ىكذا بالكسطى كالتي تمي  قاؿ: رأيت رسكؿ اهلل  فعف سيؿ بف سعد 

العديد مف عبلمات يكـ القيامة التي مضت كانتيت, فمف غير المعقكؿ  --كبيف  (1)كالساعة كياتيف"
بقاء ىذه الدنيا لخمسة مميارات سنة قادمة, حتى تتككر الشمس بيذه الكيفية التي يصفيا العمماء, 

 التالي. فالتككير يقصد بو أمران آخر كتكضيح ذلؾ في المطمب
االحتماؿ الثاني فيرل الباحث أنو ممكف؛ كلكف ال يشترط أف يككف بالكيفية التي يطرحيا أما 

األستاذ الطائي, فمف الممكف أف يحدث أيضان عند انشقاؽ السماء, حيث إف انشقاقيا يؤدم إلى اختبلؿ 
اثر نظاـ الجذب الككني بكاممو, كمف ضمف ذلؾ اختبلؿ نظاـ المجمكعة الشمسية, مما يؤدم إلى تن

 الككاكب كاهلل تعالى أعمى كأعمـ.
  

 -خروج الشمس من مغربها: -ثانيًا:
لقد قاؿ أ. د. زغمكؿ النجار:" أدرؾ العمماء أنو سيأتي عمى األرض زماف يبمغ فيو التباطؤ في 
سرعة دكراف األرض حكؿ محكرىا مبمغان يجعميا تغير اتجاه دكرانيا, فبدالن مف أف تدكر األرض مف 

الشرؽ فتبدك الشمس مشرقةن مف الشرؽ كمغربةن في الغرب, فإنيا سكؼ تغير ىذا االتجاه الغرب إلى 
 .(4)كتدكر مف الشرؽ إلى الغرب فتبدك الشمس مشرقةن مف الغرب كغاربةن في الشرؽ "

                                                 

 .ُِٓانظر: صيركرة الككف, ص(ُ) 

 .ُِٔالمصدر السابؽ, ص(ِ) 

 (.ّْٔٗح ), ُٔٔ/ٔأخرجو البخارم, كتاب تفسير القرآف, سكرة النازعات,(ّ) 

 .َٓمف آيات اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ, ص(ْ) 
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إال أف أ. د. الطائي رأل غير ذلؾ فقاؿ: " كقد يتصكر المرء أف حصكؿ مثؿ ذلؾ األمر ينبغي 
راف األرض حكؿ نفسيا حتى يصير دكرانيا مف الشرؽ إلى الغرب, كمثؿ ىذا أف يتـ بانعكاس دك 

االنعكاس في الدكراف غير كاقع عمميان مالـ تحصؿ كارثة فمكية عظيمة كأف يرتطـ كككب األرض 
بكككب آخر ال يقؿ عف المريخ كتمةن كحجما؛ لكف ذلؾ األمر يمكف أف يحصؿ ضمف سياؽ تككير 

األرض مف اتجاه دكرانيا حكؿ نفسيا, فتبدك الشمس لراصدو عمى األرض الشمس ... دكف أف تيغير 
ككأنيا طمعت مف مغربيا ... كيبدك أف التككير سيحصؿ بعد غركبيا مباشرةن عف األيفؽ في آخر يـك 
مف أياميا كما تظير بالنسبة إلى مكقع ما عمى األرض, كبعد بضع دقائؽ يبدأ تككيرىا األكؿ فتنكمش 

جر إثر اتقاد الييميكـ في غبلفيا الخارجي لتغدك عمبلقان أحمر حيث تنشؽ السماء فتككف سريعان ثـ تنف
كردةن كالدىاف, في تمؾ المحظة تظير الشمس ككأنيا طمعت مف مغربيا؛ ألنيا ستبزغ فكؽ األفؽ مف 

 .(3)جية الغرب ليس النعكاس حركتيا بؿ لتضخميا الفجائي, كتبقى عمى ذلؾ الحاؿ آالؼ السنيف"
كبكؿ تقدير كاحتراـ لؤلستاذ الطائي, كاألستاذ زغمكؿ النجار, فإف الباحث يخالؼ كبلن منيما 

حيث يقاؿ ليا كما جاء في  ؛إنما يككف بأمر اهلل تعالىالرأم, حيث يرل بأف خركج الشمس مف مغربيا 
 .(1)الحديث: " ارتفعي أصبحي طالعةن مف مغربؾ؛ فتصبح طالعةن مف مغربيا"

بأف تشرؽ اآلف مف المشرؽ كتغيب في المغرب, كسيأتي يكـ ال يؤذف ليا بذلؾ, فيي مأمكرة 
 التالي. كبياف ذلؾ في المطمب إنما تؤمر أف تشرؽ أك تخرج مف المغرب فتصبح طالعةن مف مغربيا,

 
 جمع الشمس والقمر: -ثالثًا:

نو ثبت يرل أ. د. زغمكؿ النجار أف جمع الشمس كالقمر أصبح حقيقةن عممية اآلف؛ " أل
بقياسات دقيقة لمغاية أف القمر يتباعد عنا بطريقة مستمرة بمعدؿ ثبلثة سنتيمترات في السنة, ىذا 

 .(1)التباعد سييدخؿ القمر في كقت مف األكقات في نطاؽ جاذبية الشمس فتبتمعو الشمس"
حاصؿ أما أ. د. الطائي فيرل أف سبب جمع الشمس كالقمر غير ذلؾ تمامان كأف ذلؾ " األمر 

كال بيدَّ يكـ القيامة بعد أف تتضخـ الشمس لتبتمع كككبي عطارد كالزىرة كتقترب مف األرض كمعيا القمر 
 . (4)كثيران, فينالؾ تجتمع الشمس كالقمر, حيف تصير الشمس عمبلقان أحمر قبؿ تككيرىا إلى قـز أبيض"

 
 

                                                 

 .ُٖ, َٖص, صيركرة الككف(ُ) 

 .ُّٖ/ُ(, ُٗٓأخرجو مسمـ, كتاب اإليماف, باب بياف الزمف الذم ال يقبؿ فيو اإليماف, ح ) (ِ)

 .ٔٓمف آيات اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ, ص(ّ) 

 .َٗصيركرة الككف, ص(ْ) 
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 رابعًا: مصير الكون بشكل عام:
ير الككف مف ناحية عممية غير محسكـو حتى اآلف إذ لـ يقؿ لقد بيَّف األستاذ الطائي أف مص

 .  (3)العمـ حكمو النيائي فيو
بحؿ معادالت )أينشتيف( األصمية, كبيَّف أف الككف  كقد تبيف سابقان أف )ألكسندر فريدماف( قاـ

نظرياتيـ  بدأ مف نقطة كاحدة؛ كلكف اختمؼ العمماء مف بعده في تمثيؿ حمكلو ىندسينا, كبالتالي اختمفت
حكؿ نياية الككف؛ فمف قائؿ بأف الككف مفتكح كمنبسط, كأف انحناءه يساكم صفر, كيرل أنو بدأ بتسارع 

 .(1) كبير كمف ثـ يستقر في حالة التكسع بسرعة ثابتة منتظمة
إلى آخرو يقكؿ إف الككف كركم مغمؽ, كأف انحنائو سيككف مكجبان, أم لمخارج, بحيث يتكسع 

بداية األمر, ثـ يقؿ التسارع تدريجيان حتى يصؿ إلى نقطة يتكقؼ عندىا تكسعو, ثـ ينعكس بتسارع في 
 . (1)التكسع إلى انكماش, ليتـ غمؽ الككف كطيو عمى بعضو إلى النقطة التي بدأ منيا

كثالثو يرل بأف ككننا مسطح كمفتكح مثؿ سرج الحصاف, كأف انحناءه سيككف سالبان, أم 
 .(4)د المجرات بتسارع كبير في البداية, ثـ ينقص ذلؾ التسارع كمما تقدـ الزمفلمداخؿ, بحيث تتباع

كبعد أف ذىكر العالـ اليندم الشيير )جيانيت ؼ نارليكار( األنكاع الثبلثة السابقة قاؿ:" إف 
النماذج التي كصفناىا يجمع بينيا أنيا تشترؾ في تاريخ كاحد؛ كلكنيا ال تشترؾ في المستقبؿ الكاحد 

كذلؾ سيؤدم إلى ما يسمى ( 5)ف كؿ نماذج النكع الثالث تصؼ عالمان يستمر في التكسع إلى األبد"فإ
بالتجمد الككني الكبير, فالمجرات تتباعد عف بعضيا البعض, كفي نفس الكقت تفقد طاقتيا الحرارية 

 .(6)تدريجيان حتى تصؿ إلى حالة التجمد
سكؼ يستمر في التكسع لفترةو مف الزمف ثـ يبتدئ  ثـ قاؿ عف النكع الثاني: " إف عالمان كيذا 

في االنكماش, كلسكؼ يستمر في تقمصو, كيصير أصغر كأصغر, حتى يبمغ حالة مف الكثافة كدرجة 
الحرارة البلنيائيتيف, كتعرؼ ىذه الحالة كىي عمى العكس مف االنفجار الكبير بالضبط باالنسحاؽ 

 .(7)الكبير"

                                                 

 .َُِصيركرة الككف, ص انظر:(ُ) 

 .َّّ, كانظر: مقدمة في عمـ الفمؾ, بركات عطكاف البطاينة صَُٔ(انظر: المصدر السابؽ, صِ)

 .َُٔ( انظر: صيركرة الككف, محمد باسؿ الطائي, صّ)
 .َُٔ(المصدر السابؽ, صْ)
 .ُّٖ(انظر: أعاجيب الككف السبع, ص ٓ)
 , بتصرؼ.   ّٖٗخطيب, كيكسؼ سميماف خير اهلل, ص( المكسكعة العربية العالمية, أحمد شفيؽ الٔ)
 .ُّٖ(انظر: أعاجيب الككف السبع, ص ٕ)
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بأنو يقؼ عمى الحد الفاصؿ ما بيف النكع الثاني كالثالث, فيك أما عف النكع األكؿ فكصفو 
يتكسع إلى األبد مثؿ نماذج النكع الثالث؛ كلكف بالكاد, فأم نقصاف صغير في سرعة تكسعو سيؤدم 

 . (3)في النياية إلى االنكماش كما ىك الحاؿ في نمكذج النكع الثاني
ؿ تكسع الككف في نياية القرف العشريف, ىابيؿ حك  أدلة مف التمسككب ىناؾالباحث أف  ضيؼكي

كبدايات ىذا القرف, حيث تيبيف تمؾ األدلة بأف تكسع المجرات يتناسب طرديان مع بعدىا عنا, أم أنيا 
كمما ابتعدت تيسرع أكثر فأكثر, كذلؾ ييبيف بأف الجاذبية تضعيؼ أكثر فأكثر كمما ابتعدت المجرات عنا, 

كبير كليس إلى انسحاؽ ككني كبير, فذات يكـ سيحدث ما يسميو  كذلؾ سيؤدم بدكره إلى تمزؽ ككني
, أم سيؤدم إلى انشقاؽ السماء, فالسماء تنشؽ قبؿ أف تطكل؛ (1)العمماء كالفمكيكف بالتمزؽ الكبير

 . (1)كلكف طي السماء ليس انكماشان بالصكرة التي يتخيميا العمماء ىنا
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 

 .ُّٗ(انظر: أعاجيب الككف السبع, ص ُ)
, كانظر: برامج شير الفضاء, السبت, ُّّانظر: عمـ الفمؾ كالتقاكيـ, محمد باسؿ الطائي, ص(ِ) 

 ـ بتكقيت القدس الشريؼ.َُـ, الساعةَُُِ/ٔ/ُُالمكافؽ:
 .ُّٖانظر: ص(ّ) 
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 المطمب الثاني
 اإلسالمي الفهمفي  السموات واألرضنهاية 

نيايةن مركعة, تمكري فييا السماء مكران,  السمكات كاألرضأف نياية ف اإلسبلمي الفيـ حسب
 كتسيري الجباؿ سيران, كترجي األرض رجان, كتدؾ الجباؿ دكان, فتككف ىباءن منبثان.

كتطمس النجكـ كتنكدر,  في ذلؾ اليكـ المييب تنشؽ السماء كتنفطر, كتيسجري البحار كتنفجر, 
كفيو الككاكب كتنتثر, فيا لو مف يكـ عظيـ! قاؿ عنو المصطفى الكريـ, عميو أفضؿ الصبلة كأتـ 

} التسميـ: "مف سره أف ينظر إلى يكـ القيامة كأنو رأم عيف فميقرأ :      }:التككير(ُ) 

}ك        }:ك (ُ)االنفطار{         }:(3)("ُ)االنشقاؽ . 

عف  اإلسبلمي الفيـكفي ىذا المطمب العظيـ قاـ الباحث ببذؿ جيده المتكاضع مف أجؿ بياف  
 نياية الككف كتبديؿ السمكات كاألرض.

 
 :ما بين السماء واألرضنهاية  -أواًل:

؛ حيث إنو  بيف السماء األكلى كاألرض فيماىناؾ عدده مف األمكر التي تحدث في نياية الككف 
عمى الشمس كالقمر كالنجكـ كالككاكب كالمجرات, كغيرىا مف األجراـ األخرل, كقد أخبر المكلى يحتكم 
 في كتابو العزيز, كالمصطفى ما بيف في سنتو المطيرة عف كثيرو مف األمكر التي تحدث في

 -األحداث فيما يمي:عند نياية الككف, ك بياف تمؾ السماء كاألرض 
 خروج الشمس من مغربها: -3

إف مف عبلمات الساعة الكبرل خركج الشمس مف مغربيا, كىي عبلمة عظيمة عمى انتياء 
في عدد مف أحاديثو ىذه العبلمة, كمف ىذه  --الزماف كتفكؾ النظاـ الككني, كقد بيَّف الرسكؿ

 -األحاديث:
: "ثبلث إذا خرجف ال ينفع نفسا إيمانيا لـ تكف آمنت --قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  عف أبي ىريرة  -أ

 .(2)مف قبؿ أك كسبت في إيمانيا خيرا؛ طمكع الشمس مف مغربيا, كالدجاؿ, كدابة األرض"
 
 

                                                 

, ّّْ/ٓ(, ّّّّأخرجو الترمذم في سننو, كتاب تفسير القرآف, باب كمف سكرة إذا الشمس ككرت, ح ) (ُ)
 كصححو األلباني.

 .ُّٖ/ُ(, ُٖٓأخرجو مسمـ, كتاب اإليماف, باب بياف الزمف الذم ال يقبؿ فيو اإليماف, ح ) (ِ)
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: "إف أكؿ اآليات خركجا طمكع الشمس مف مغربيا كخركج الدابة عمى الناس ضحى كأييما قكلو  -ب
 . (3)أثرىا قريبا"ما كانت قبؿ صاحبتيا فاألخرل عمى 

تدركف أيف تذىب ىذه الشمس؟ قالكا, اهلل كرسكلو أعمـ, أ: "لصحابتو الكراـ  --قكؿ النبي  -ج
قاؿ إف ىذه الشمس تجرم حتى تنتيي تحت العرش فتخري ساجدةن, فبل تزاؿ كذلؾ حتى ييقاؿ ليا: 
ارتفعي ارجعي مف حيثي جئت, فتيصبح طالعةن مف مطمعيا, ثـ تجرم حتى تنتيي إلى مستقرىا ذاؾ 

ذلؾ حتى ييقاؿ ليا: ارتفعي ارجعي مف حيث جئت, فترجع تحت العرش فتخري ساجدةن, كال تزاؿي ك
فتيصبح طالعةن مف مطمعيا, ثـ تجرم ال يستنكر الناس منيا شيئا حتى تنتيي إلى مستقرىا ذاؾ تحت 

  .(1)العرش فييقاؿ ليا ارتفعي أصبحي طالعة مف مغربىؾ فتيصبح طالعةن مف مغربيا"
نما ىك عبلمة فيذه األحاديث تيبيِّف أف خركج الشمس مف مغ ربيا يككف سابقان ليكـ القيامة, كا 

مف عبلماتيا الكبرل, كفي يكـ القيامة تككف الشمس مكجكدة حيث إنيا تيدنى مف رؤكس الخمؽ؛ فعف 
يقكؿ: "تيدني الشمس يكـ القيامة مف الخمؽ حتى تككف  قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل   المقداد بف األسكد

فكاهلل ما أدرم ما يعني بالميؿ ؟ أمسافة األرض أـ الميؿ  مرمنيـ كمقدار ميؿ, قاؿ سميـ بف عا
 .  (1)الذم تكتحؿ بو العيف؟"

ككما ىك ظاىر مف نص الحديث الثالث فأف الحركة ناتجة مف الشمس فيي التي تجرم كتسجد 
 كترتفع كترجع, كتطمع, كىي التي تصبح طالعةن مف مغربيا أيضان.

بأمر اهلل تعالى؛ حيث كليذا فإف الباحث يرل أف خركج الشمس مف مغربيا ىك خركجه حقيقي 
يقاؿ ليا كما جاء في الحديث: " ارتفعي أصبحي طالعةن مف مغربؾ؛ فتصبح طالعةن مف 

الشمس  تحكؿختبلؼ دكراف األرض, كما يعتقد معظـ الناس اليكـ, أك ؤلمر عبلقة باكليس ل.(4)مغربيا"
فالشمس مأمكرة بأف تشرؽ اآلف مف المشرؽ كتغيب في  إلى عمبلؽ أحمر كما يتكقع األستاذ الطائي,

المغرب, كسيأتي يكـ ال يؤذف ليا بذلؾ, إنما تؤمر أف تشرؽ أك تخرج مف المغرب فتصبح طالعةن مف 
 ذا الحديث.كقد ذيكرت أدلة دكراف الشمس حكؿ األرض في مبحث المركزية كمف ضمنيا ى مغربيا

 
 
 

                                                 

(, ُِْٗفي خركج الدجاؿ كمكثو في األرض, ح ) أخرجو مسمـ, كتاب الفتف كأشراط الساعة, باب (ُ)
ْ/َِِٔ. 

 .ُّٖ/ُ(, ُٗٓأخرجو مسمـ, كتاب اإليماف, باب بياف الزمف الذم ال يقبؿ فيو اإليماف, ح ) (ِ)

 .ّٕسبؽ تخريجو, ص  (ّ)

 .ُّٖ/ُ(, ُٗٓأخرجو مسمـ, كتاب اإليماف, باب بياف الزمف الذم ال يقبؿ فيو اإليماف, ح ) (ْ)
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 تكوير الشمس والقمر وجمعهما: -1
 :{ اختمؼ عمماء السمؼ في معنى تككير الشمس في قكؿ المكلى      

 }:( فقاؿ بعضيـ إف معنى تككيرىا: ذىاب ضكئيا, كقاؿ آخركف: معنى ذلؾ: رمي ُ)التككير

 .(3)بيا
بالجمع بيف القكليف فقاؿ: " كالصكاب مف القكؿ في ذلؾ عندنا: أف  --كقاـ اإلماـ الطبرم 

} يقاؿ: } ,كما قاؿ اهلل جؿ ثناؤه, كالتككير في كبلـ العرب: جمع بعض الشيء إلى بعض

كذلؾ كتككير العمامة, كىك لفيا عمى الرأس, ككتككير الكارة, كىي جمع الثياب بعضيا إلى بعض, 
 } كلفيا, ككذلؾ قكلو:      }:(  إنما معناه: جمع بعضيا إلى بعض, ثـ ُ)التككير

لناه كبيَّناه لكبل القكليف المَّذيف  ذا فيعؿ ذلؾ بيا ذىب ضكؤىا, فعمى التأكيؿ الذم تأكَّ لفت فىريًمي بيا, كا 
 .(1)ذكرت عف أىؿ التأكيؿ كجو صحيح, كذلؾ أنيا إذا كيكِّرت كريمي بيا, ذىب ضكؤىا"

كرمي الشمس إنما يككف في النار, ككذلؾ القمر, فذلؾ ىك مصيرىما المحتـك لقكؿ     
أف  كقد بيف اإلماـ الطحاكم  (1): "الشمس كالقمر ثكراف مككراف في النار يـك القيامة"--الرسكؿ

هلل تعالى ال الشمس كالقمر يككراف في النار لييعذِّبا أىؿ النار, كأف ذلؾ التككير ليس عقكبةن ليما فإف ا
ييعذب مف أطاعو مف خمقو, ككذلؾ فإف تككيرىما كرمييما في النار يككف تبكيتان لمف كاف يعبدىما في 

 . (4)الدنيا
فجمع الشمس كالقمر قد يككف بذىاب ضكئيما, كقد يككف بجمعيما كتككيرىما في النار يـك 

 } عف قكلو تعالى: القيامة, فقد قاؿ اإلماـ الطبرم     }:( " يقكؿ ٗ)القيامة

تعالى ذكره: كجمع بيف الشمس كالقمر في ذىاب الضكء, فبل ضكء لكاحد منيما, ... كقيؿ: إنيما 
 أعمـ بمراده. كاهلل  (5)يجمعاف ثـ يكٌكراف"

 
 

                                                 

 , بتصرؼ.ِّٖ, ِّٕ/ ِٕلبياف في تأكيؿ آم القرآف, الطبرم, جامع ا (ُ)

 .ِّٗ, ِّٖ/ ِٕجامع البياف في تأكيؿ القرآف,  (ِ)

, كصححو األلباني, في السمسمة َُٕ/ ُأخرجو أحمد بف محمد بف سبلمة الطحاكم, شرح مشكؿ اآلثار,  (ّ)
 (.ُِْ, ح) ُِّ/ ُالصحيحة, 

 , بتصرؼ.ُُٕ/ ُشرح مشكؿ اآلثار, (ْ) 

 .ٕٓ/ ِْجامع البياف في تأكيؿ آم القرآف,  (ٓ)
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 انتثار الكواكب: -1
كانت العرب قديمان تيطمؽ عمى النجكـ كالككاكب السيارة لفظ الككاكب, فمثبلن؛ يتضح ذلؾ مف 

: سبعة ككاكب"--قكؿ اإلماـ األزىرم  مع أنيا نجكـ معركفة, كقاؿ أيضان  (3): "كبنات نعشو
   .كالمقصكد النجـ القطبي (1)"كالقطب: كككب... كتدكر الككاكب عمى ذلؾ الكككب"

 
 
عمى "مجمكعة مف النجكـ تمثؿ بصكرة معينة تعرؼ بيا كالنسر الطائر كالنسر قد تطمؽ مفظة الكككبة ف

 .(1)الكاقع"
كمعمكـ أف المقصكد بالكككب في ىذا الزماف أنو "جـر سماكم يدكر حكؿ الشمس كيستضيء  
 فبل تدخؿ النجكـ في التعريؼ الحديث لمككاكب. (4)بضكئيا"

 }غة العرب, كعمى ىذا فإف لفظة الككاكب في قكلو تعالى: :كالقرآف الكريـ نزؿ بم  

    }:النجمية, كقد تككف  ( قد تككف جمع كككبة: أم إحدل الكككباتِ)األنفطار

جمع كككب: أم أحد الككاكب السيارة التي تعكس ضكء الشمس, ككما ىك ظاىر مف نص اآلية 
الكريمة, فإف مصير تمؾ الككاكب سكاء أكانت كككبات نجمية, أـ ككاكب سيارة, االنتثار, حيث يتفكؾ 

 نظاـ الككف في ذلؾ اليـك العظيـ.
 

 انكدار النجوم وطمسها: -4
}أف مصير النجكـ االنكدار كاالنطماس, كذلؾ في قكلو: لقد بيف المكلى     

}:( كقكلو تعالى:ِ)التككير{      }:المرسبلت(ٖ). 

 -كىما: (5)أف الركايات اختمفت في معنى االنكدار عمى قكليف كقد بيف اإلماـ الطبرم 
أف معنى اآلية: إذا النجكـ تناثرت مف السماء فتساقطت, كىذا يؤيد أف الككاكب تعني الكككبات  -أ

 } النجمية, كما في قكلو تعالى:    }:األنفطار(ِ.) 
                                                 

 .ّْٓ/ ُتيذيب المغة,  (ُ) 

 . َُٖ-َُٕ/ٓكتاب العيف, الفراىيدم, , كانظر:  ّ/ ٗ, المصدر السابؽ(ِ)   

 .ّٕٗ/ِالمعجـ الكسيط, إبراىيـ مصطفى, كآخركف, (ّ) 

 .المصدر السابؽ(ْ) 

 .ِّٗ/ ِْجامع البياف في تأكيؿ القرآف,  (ٓ)
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 أف معنى انكدرت: أم تغيرت. -ب
بينيما, ثـ قاؿ" كيشيد لؤلكؿ أف كبل المعنييف ميتبلـز كال تعارض  كبَّيف اإلماـ الشنقيطي 

 }قكلو تعالى :      }:( كيشيد لمثاني:ِ)األنفطار{      

 }:(؛ ألنيا إذا تناثرت كذىبت مف أماكنيا كتغير نظاميا, فقد ذىب نكرىا ٖ)المرسبلت

 } فقكلو تعالى: (3)كطمست"      }:(أم ذىب ضياؤىا كمحي ٖ)المرسبلت

 .    (1)نكرىا
كالعمـ الحديث يؤكد عمى أف نياية أم نجـ إما أف تككف باالنتثار حيث ينفجر, أك الطمس, 
كذلؾ كاقع اليكـ كيرصده عمماء الفمؾ فقد قاؿ أ. د. زغمكؿ النجار: "إذا تحكؿ لب النجـ بالكامؿ إلى 

ما أف يتكدس عمى ذاتو, حديد فالنجـ يسمؾ مسمكان مف  اثنيف حسب كتمتو االبتدائية, فإما أف ينفجر, كا 
فإذا تكدس عمى ذاتو بمغ النجـ مف الكثافة مبمغان ال يسمح لمضكء أف ينفمت مف عقالو فبل ييرل؛ كلكنو 

 . (1)يمر قبؿ ذلؾ بمرحمة انكدار, كيظؿ ذلؾ التكىج ينطفئ كينطفئ حتى يختفي النجـ بالكامؿ"
أف" ضعؼ الضكء بالتدرج ىك االنكدار, كاالختفاء الكامؿ لضكء النجـ ىك كقد رجح 

, فالنجكـ ليا دكرة حياة في ىذه الدنيا, كاهلل تعالى أعمـ بكيفية ما يحدث ليا يـك القيامة عند (4)الطمس"
 انشقاؽ السماء, كاختبلؿ النظاـ الككني.

 
 تبديل األرض والسموات: -ثانيًا:

:{ قاؿ المكلى                       

  }  :( كقد بيَّف اإلماـ الطبرم ْٖ) إبراىيـ  األقكاؿ الكاردة في معنى ىذه اآلية كأسند كبلن

اليكـ في دار منيا إلى أصحابو, فقاؿ بعض السمؼ: معنى ذلؾ: يكـ تبٌدؿ األرض التي عمييا الناس 
الدنيا غير ىذه األرض, فتصير أرضا بيضاء كالفضة, كقاؿ آخركف: تبٌدؿ ناران, كقاؿ غيرىـ: بؿ تبٌدؿ 

 .(5)األرض أرضان مف فضة, كقيؿ: يبٌدليا خبزة, كقيؿ أيضان: تبٌدؿ األرض غير األرض
                                                 

 .ّْٖ/ٖأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف,  (ُ)

/ ُٗ, كانظر: الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي, ُِٗ/ ِْجامع البياف في تأكيؿ القرآف, الطبرم,  انظر: (ِ)
ُٕٓ. 

 .ٗٓمف آيات االعجاز العممي في القرآف الكريـ, ص(ّ) 

 .َٔالمصدر السابؽ, ص(ْ) 

 .ِٓ-ْٓ/ ِْرآف, انظر: جامع البياف في تأكيؿ الق(ٓ) 
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ؿ األرض التي ثـ قاؿ اإلماـ "كأكلى األقكاؿ في ذلؾ بالصكاب, قكؿ مف قاؿ: معناه: يكـ تبدٌ 
نحف عمييا اليكـ يـك القيامة غيرىا, ككذلؾ السمكات اليـك تبٌدؿ غيرىا, كما قاؿ جٌؿ ثناؤه, كجائزه أف 
تككف الميبدَّلة أرضان أخرل مف فضة, كجائزه أف تككف ناران, كجائزه أف تككف خبزان, كجائزه أف تككف غير 

ميـ لو أم ذلؾ يككف, فبل قكؿ في ذلؾ يصٌح إال ذلؾ, كال خبر في ذلؾ عندنا مف الكجو الذم يجب التس
 .(3)ما دٌؿ عميو ظاىر التنزيؿ"

كظاىر التنزيؿ في ىذه اآلية يحتمؿ كجييف يمكف إدراج األقكاؿ السابقة تحتيما, كىذيف 
 -:(1)الكجييف

المعركفة فييا, كعمى ذلؾ * أف تككف الذات باقية كتتبدؿ األكصاؼ التي كانت ليا, كتتغير النظـ 
دؿ األرض عبارة عف تغير صفاتيا, كتسكية آكاميا, كنسؼ جباليا, كمد أرضيا, أما تبديؿ يككف تب

 السماء فيككف بتككير شمسيا كقمرىا, كتناثر نجكميا, كاختبلؼ أحكاليا , فمرة كالميؿ كأخرل كالدىاف.  
يجاد أرضو كسماكات غيرىا يككف الناس عمييا بعد كك   نيـ عمى الجسر, كىذا * تبديؿ الذات بإزالتيا كا 

 يحتمؿ أف تككف األرض المبدلة مف فضة أك خبزو أك ما شابو.
أف اآلية الكريمة ليست بنص في أحد الكجييف دكف اآلخر,  كقد بيَّف اإلماـ األلكسي 

كجمع بينيما بأف التبديؿ يككف أكالن لمصفات ثـ تيبىدَّؿ الذكات فبل مانع مف أف تككف ىناؾ تبديبلت عمى 
 .(1)أنحاء شتى

قالت : سألتي       كاألحاديث النبكية الشريفة تؤيد ىذا الجمع فعف أـ المؤمنيف عائشة 
 :{عف قكلو رسكؿ اهلل                } : إبراىيـ (ْٖ  )

 .(4)فأيف يككف الناس يكمئذ يا رسكؿ اهلل؟ فقاؿ: "عمى الصراط"
, كالثابت أف (5)كمما ال شؾ فيو أف الحشر كالحساب كالميزاف يككف قبؿ المركر عمى الصراط

: "ييحشر الناس يكـ القيامة عمى --الناس يحشركف عمى أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي لقكلو

                                                 

 .ِٓ/ ُٕجامع البياف في تأكيؿ القرآف,  (ُ)

, كانظر: ُُٓ/ ُٗ, كانظر: مفاتيح الغيب, الرازم, ّّٖ/ٗانظر: الجامع ألحكاـ القرآف, لمقرطبي, (ِ) 
 . ِْٓ/ ُّ, كانظر: ركح المعاني, األلكسي, ِّٓ/ُّالتحرير كالتنكير, ابف عاشكر, 

 . ِٓٓ, ِْٓ/ ُّانظر: ركح المعاني, (ّ) 

أخرجو مسمـ, كتاب صفات المنافقيف كأحكاميـ, باب في البعث كالنشكر كصفة األرض يـك القيامة,  (ْ)
 .َُِٓ/ْ(, ُِٕٗح)

 . ِّٓ, صانظر: شرح الطحاكية, عمي بف محمد بف أبي العز الحنفي(ٓ) 
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, كىذا يدؿ عمى أف (3)أرضو بيضاءى عفراءى كقرصة نقي" قاؿ سيؿ أك غيره "ليس فييا معمـه ألحد"
 فات األرض تككف قد تغيرت, قبؿ التغيير الذم يحدث ليا كالناس عمى الصراط.ص

أم  –األرض التي يحشر عمييا الناس بأنيا كقرصة النقي  --ففي ىذا الحديث شىبَّو الرسكؿ
( بأنيا تككف خبزةن في تمؾ كلـ ييصرح ) -كقرصة الخبز المصنكعة مف دقيؽ نقيو ليس فيو شائبة

( بأنيا في ذلؾ اليكـ ليس فييا معمـه ألحد مف الناس, كىذا يديؿ عمى أنيا ىي نفس الحالة, ككصفيا)
األرض التي في الدنيا, كلكف معالميا تتغير في ذلؾ اليكـ العظيـ, حيث تنسؼ الجباؿ كيتغير كجو 

 األرض بكاممو.
 أما تبديؿ األرض بغيرىا فيحدث عندما يككف الناس عمى الصراط. 

: "تككف األرض يكـ القيامة خبزة كاحدة يتكفؤىا الجبار بيده كما يكفأ --كالظاىر أف قكلو 
يحديث كالناس عمى الصراط, كذلؾ تمييدان لدخكؿ المؤمنيف  (1)أحدكـ خبزتو في السفر نزال ألىؿ الجنة"

 الجنة, كبذلؾ فيك يدخؿ في معنى تبديؿ األرض بغيرىا.
  -ـك القيامة, فيما يمي:كتفصيؿ الحديث عف تغيير صفات السمكات كاألرض ي

 تبديل صفات السماء يوم القيامة: -3
تتغير أحكاؿ السماء كصفاتيا يـك القيامة, حيث إنيا تنشؽ, كتكشط, كتككف كالميؿ, كتطكل, 

تمؾ  كتمؾ األحداث عظيمة تحدث لمسماكات المكجكدة في ىذه الحياة الدنيا, كقد بيف لنا المكلى 
عف بعضيا مف خبلؿ سنتو المطيرة, كتمؾ   كما تحدث المصطفىاألحداث في كتابو العزيز, 

 -التغيرات كالتالي:
 انشقاق السماء: -أ

أف السماء يكـ القيامة تنشؽ, كتنصدع, كتفتح, كتنفرج,  في كتابو الكريـ --أخبر المكلى 
 -كذلؾ في عددو مف اآليات, كىي:

 }*قكلو تعالى:           *            

           }:فالسماء تككف يكمئذو منشقة متصٌدعة, كالممؾ عمى  (ُٕ-ُٔ)الحاقة

 .(1)أطرافيا

                                                 

 .َُٗ/ٖ(, ُِٓٔأخرجو البخارم, كتاب الرقاؽ, باب يقبض اهلل األرض يـك القيامة, ح) (ُ)

 .َُٖ/ٖ(, َِٓٔأخرجو البخارم, كتاب الرقاؽ, باب يقبض اهلل األرض يـك القيامة, ح) (ِ)

 .ُٖٓ, َٖٓ/ ِّانظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف, الطبرم,  (ّ)
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 }*كقكلو تعالى:                   }:أم " كيـك  (ِٓ)الفرقاف

تيشقؽ السماء عف الغماـ, كقيؿ: إف ذلؾ غماـ أبيض مثؿ الغماـ الذم ظمؿ عمى بني إسرائيؿ, كجعمت 
 :}الباء, في قكلو   } مكاف "عف" كما تقكؿ: رميت عف القكس كبالقكس كعمى القكس, بمعنى

 .(3)كاحد"
كقد يظيف بعض الباحثيف أف ىناؾ تعارض بيف ىذه اآلية كالتي قبميا؛ حيث إف ىذه اآلية تنص 
عمى تنزيؿ المبلئكة عند انشقاؽ السماء, كاآلية األكلى تشير إلى أنيـ يككنكف عمى حكافيا, كييجاب 

ىـ اهلل " إذ انشقت السماء كانت المبلئكة عمى حافتيا حتى يأمر  عف ىذا اإلشكاؿ بقكؿ الضحاؾ 
 .(1)تعالى, فينزلكف إلى األرض, فيحيطكف بيا, كمف عمييا"

:{ *كقكلو                   } :ييبيف المكلى  (ّٕ)الرحمف 

التغيرات التي تحدث لمسماء يكـ القيامة عند انشقاقيا أنيا تصبح كردةن كالدىاف, كقكلو  أف مف
}تعالى:          }:فيو قكالف-  

أحدىما: مثؿ لكف الفرس الكرِّدة التي تككف في الربيع كرِّدة إلى الصفرة, فإذا اشتد الحر كانت كرِّدة 
ف السماء بتمكف الكرِّدة مف الخيؿ.  حمراء, فإذا كاف بعد ذلؾ كانت كرِّدة إلى الغبرة, فشَّبو تمكي

مرة    .  (1)كالثاني: أنيا كردة النبات, كقد تختمؼ ألكانيا إال أف األغمب عمييا الحي
 }*كقكلو سبحانو:        }:( أم "انصدعت, كتفطرت بالغماـ, كالغماـ ُ)االنشقاؽ

 .(4)مثؿ السحاب األبيض" 
:{ *قكلو         }:( قاؿ الراغب األصفياني ٗ)المرسبلت  الفرج كالفرجة" :

الشؽ بيف الشيئيف؛ كفرجة الحائط, كالفرج ما بيف الرجميف, ككني بو عف السكأة, ككثر حتى صار 
 }كالصريح فيو... كقكلو:          }:( أم شقكؽ كفتكؽ, كقكلو :ٔ)ؽ{      

   }:(5)( أم انشقت"ٗ)المرسبلت. 

                                                 

 .َِٔ/ ُٗجامع البياف في تأكيؿ القرآف, الطبرم,  (ُ)

 .َّٓ/ٖالجكزم, زاد المسير في عمـ التفسير, عبد الرحمف بف عمي بف محمد  (ِ)

 .ّْٔ, ّْٓ/ ٓالنكت كالعيكف, الماكردم, , كانظر: ُُٖ -ُُٕ/ٖالمصدر السابؽ,  انظر: (ّ)

 .  ِٗٔ/ُٗالجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي,  (ْ)

 .ّٕٓالمفردات في غريب القرآف, ص (ٓ)
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: { *كقكلو            }:( قاؿ اإلماـ الطبرمُٗ)النبأ-- يقكؿ " :

تعالى ذكره: كشققت السماء فصٌدعت, فكانت طيرقا, ككانت مف قبؿ شدادان ال فطكر فييا كال صدكع, 
 .  (3)كقطع الخشب المشقَّقة ألبكاب الدكر كالمساكف"كقيؿ: معنى ذلؾ: كفيتحت السماء فكانت ًقطعان 

 :{ *كقكؿ المكلى        }:المزمؿ(ُٖ .) 

 }*كقكلو سبحانو:        }:( قاؿ الراغبُ)االنفطار--  أصؿ الفطر الشؽ " :

 .(1)طكالن "
 م ْور السماء: -ب
}اختمفت الركايات في معنى المكر في قكلو تعالى:              }:الطكر(ٗ )

 -, ىما:(1)عمى قكليف
 .(4)عف معنى ىذه اآلية: "يكـ تشقَّؽ السماء" * أف مكر السماء تشققيا, فقد قاؿ ابف عباس

إف المكر في المغة يعني: الدَّكىراف, * كقيؿ تمكر: بمعنى تدكر كتيكفأ, كىذا ما يرجحو الباحث؛ حيث 
 .(5)كالتردد, كاالضطراب, كالتحرؾ

 كشط السماء: -ج
:{مف صفات السماء يـك القيامة الكشط كما يقكؿ المكلى       

 }:( كقد قاؿ اإلماـ الطبرم ُُ)التككير--  ذا السماء نيزعت عف معنى ىذه اآلية: "كا 

ذبت ثـ  , كىذا يتناسب مع معنى الكشط في المغة؛ حيث إف "الكشطي: رفعيؾ شيئان عف شيءو (6)طيكيت"كجي

                                                 

 .ُٖٓ/ِْجامع البياف في تأكيؿ القرآف, الطبرم,  (ُ)

 .ِّٖالمفردات في غريب القرآف, ص (ِ)
 .ّْٔ, ِْٔ/ِِانظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف, الطبرم,  (ّ)

: أخرجو الطبرم, جامع البياف في تأكيؿ القرآف, كقد قاؿ األلباني عف اإلسناد الذم أسند بو الطبرم ىذا األثر (ْ)
 .ّّنصب المجانيؽ لنسؼ قصة الغرانيؽ, ص انظر: "كىذا إسناد ضعيؼ جدان مسمسؿ بالضعفاء", 

, كانظر: تيذيب المغة, محمد بف أحمد االزىرم, ِِٗ/ ٖانظر: كتاب العيف, الخميؿ بف أحمد الفراىيدم,  (ٓ)
 .ُْٔ, كانظر: القامكس المحيط, محمد بف يعقكب الفيركزآبادم, صِٕٗ/ُٓ

 .ِْٗ/ِْجامع البياف في تأكيؿ القرآف,  (ٔ)
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:{عف قكلو تعالى   كقد قاؿ الفيركز أبادم (3)شيءو قد غٌطاه كغىًشيىوي مف فكقو"      

 }"كيتضح مف ذلؾ أف الكشط يككف سابقان لمطي. (1): "قمعت كما يقمع السقؼ 

 
 طي السماء:  -د

عمى طي السماء, كذكر األدلة مف   في كتابو الكريـ كعمى لساف نبيو األميف أكد المكلى 
 -القرآف كالسنة عمى طي السماء فيما يمي:

 *األدلة من القرآن الكريم:
} قاؿ تعالى: -                     

                   }  :الزمر (ٕٔ .) 

 :{قكلو  -                          

           } :( "أم نطكييا فنيعيدىا إلى اليبلؾ كالفناء فبل َُْ) األنبياء

كالذم يرجحو الباحث ىك  (1)تككف شيئا, كقيؿ : نفني السماء ثـ نعيدىا مرة أخرل بعد طييا كزكاليا "
سيككف شبو عممية الطي بطي السًِّجؿ لمكتب, كعميو فإف أصميا  --القكؿ الثاني؛ حيث إف المكلى 

 باقيان كلكنو مطكم, كذلؾ مقدمة لفنائيا كتبديميا بذاتو غيرىا, اهلل تعالى أعمـ بكيفيتيا كحقيقتيا.
 -:(4)كقد اختيمؼ في معنى السًِّجؿ في اآلية السابقة عمى ثبلثة أقكاؿ

 فقيؿ: ىك اسـ ممؾ مف المبلئكة. 
 (.كقيؿ: رجؿ كاف يكتب لرسكؿ اهلل)

 يكتب فييا.  كقد قيؿ: ىك الصحيفة التي
:" كأكلى األقكاؿ في ذلؾ عندنا بالصكاب قكؿ مف قاؿ: السِّجؿ في --قاؿ اإلماـ الطبرم 

كاتب كاف اسمو  ىذا المكضع الصحيفة, ألف ذلؾ ىك المعركؼ في كبلـ العرب , كال يعرؼ لنبينا 
 . (5)السجٌؿ , كال في المبلئكة ممؾ ذلؾ اسمو"

                                                 

 .ِٖٗ/ ٓكتاب العيف, الخميؿ بف أحمد الفراىيدم, (ُ) 

 . ْٖٖالقامكس المحيط, محمد بف يعقكب الفيركزآبادم, ص (ِ)

 .  ِٗٔ/ُٗالجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي,  (ّ)

 .ْْٓ, ّْٓ/ُٓانظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف, الطبرم,  (ْ)

 .ْْٓ/ُٓجامع البياف في تأكيؿ القرآف,  (ٓ)
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أف السِّجؿ ىي الصحيفة, ... ألنو  ابف عباس : " كالصحيح عف--كقاؿ ابف كثير
المعركؼ في المغة, فعمى ىذا يككف معنى الكبلـ يـك نطكم السماء كطي السجؿ لمكتاب, أم عمى 

 .(3)الكتاب بمعنى المكتكب"
 

 *األدلة من السنة المطهرة:
بيمينو, ثـ  قاؿ: "يقبض اهلل األرض يـك القيامة, كيطكم السماء عف النبي   عف أبي ىريرة -

 .(1)يقكؿ: أنا الممؾ؛ أيف ممكؾ األرض؟"
السمكات يكـ القيامة ثـ يأخذىف بيده  : "يطكم اهلل --قاؿ : قاؿ رسكؿ   عف عبداهلل بف عمر-

اليمنى ثـ يقكؿ: أنا الممؾ أيف الجباركف ؟ أيف المتكبركف ؟ ثـ يطكم األرضيف بشمالو, ثـ يقكؿ: أنا 
 .  (1)أيف المتكبركف ؟"الممؾ, أيف الجباركف ؟ 

كقبض األرض كطي السمكات يحدث عندما يككف الناس عمى الصراط, فعف أـ المؤمنيف 
 }قالت : "يا رسكؿ اهلل  عائشة                

               } : ( فأيف المؤمنكف يكمئذو ؟ ٕٔ) الزمر

 .(4)قاؿ: "عمى الصراط يا عائشة"
 تصبح السماء كالمهل: -هـ

} تتحكؿ السماء يكـ القيامة إلى ما يشبو المييؿ: فقد قاؿ تعالى:        

    } :( كالميؿ كما عرفو اإلماـ الطبرم: "كٌؿ مائعو قد أيكقد عميو حتى بمغ غايةى حره, ٖ) المعارج

 .     (5)أك لـ يكف مائعان, فانماع بالكقكد عميو, كبمغ أقصى الغاية في شدًَّة الحر"
ثارة الزَّيت    --كىذا يتفؽ مع تعريؼ المييؿ لغةن حيث قاؿ اإلماـ الفراىيدم  : " كالميٍيؿي : خي

, كالميٍيؿي : الًفًمز  كىك جكاىر األرض -عكر الزيت – ديدي كالقىٍيحي , كيقاؿ : الن حاس الذائب, كيقاؿ : الصَّ

                                                 

 .ِْٓ/ّتفسير القرآف العظيـ, (ُ) 

 .ُُٔ/ٗ(, ِّٖٕفسير, باب قكؿ اهلل تعالى: ممؾ الناس, ح)أخرجو البخارم, كتاب الت (ِ)

 .ُِْٖ/ْ(, ِٖٖٕأخرجو مسمـ, كتاب صفات المنافقيف كأحكاميـ, باب صفة القيامة كالجنة كالنار, ح) (ّ)

 .ُّّسبؽ تخريجو, ص (ْ)

 .ُْ/ ُٖجامع البياف في تأكيؿ القرآف,  (ٓ)
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ٍربه مف القىًطراًف  ٍبزة مف رىمادو أك غيره ... كالميٍيؿي : ضى مف الذَّىىب كالًفٌضة, كالمييؿ : ما يىتىحات  مف الخي
ٍفرة, كىك دىًسـه تيٍدىىفي بو اإًلًبؿي في الشِّتاء...   .(3)ييشبو الٌزيت كىك يىٍضًرب إلى الص 

: "يكـ تككف السماء كالشيء كالذم يذىب إليو الباحث ىك أف معنى اآلية كما قاؿ الطبرم
 مراده.سكاء أأشبو ذلؾ عكري الزيت, أـ المعادف المذابة, أـ غير ذلؾ فاهلل تعالى أعمـ ب (1)المذاب"

 
 تبديل صفات األرض يوم القيامة: -1

تتبدؿ صفات األرض يكـ القيامة, فبعد ككنيا ساكنةن مستقرة, تتزلزؿ كتتشقؽ, كترتجؼ كتيرج, 
 -كتندؾ بما عمييا مف جباؿ كتبلؿ فتبرز كتتمدد, كبحارىا تنفجر كتيسجَّر, كتكضيح ذلؾ فيما يمي:

 زلزلة األرض:  -أ
ذلؾ في  --ة, فترتجؼ, كتيرج, كتدؾ دكان دكان, كقد بيف المكلى تتزلزؿ األرض يكـ القيام

 -:كمنياعددو مف آيات كتابو الكريـ, 
 }*قاؿ تعالى:            } :( قاؿ اإلماـ ابف الجكزم ُ) الزلزلة--  عف ىذه

تتزلزؿ مف شدة صكت  :--اآلية: "أم حركت حركة شديدة, كذلؾ عند قياـ الساعة, كقاؿ مقاتؿ
إسرافيؿ حتى ينكسر كؿ ما عمييا مف شدة الزلزلة, كال تسكف حتى تيمقي ما عمى ظيرىا مف جبؿ أك 
بناء أك شجر, ثـ تتحرؾ كتضطرب فتخرج ما في جكفيا, كفي كقت تمؾ الزلزلة قكالف؛ أحدىما: تككف 

, كال مانع مف كجكد (1)زلزلة يكـ القيامة"في الدنيا كىي مف أشراط الساعة قالو األكثركف, كالثاني أنيا 
االثنتيف؛ كيميؿ الباحث إلى القكؿ الثاني؛ ألف سياؽ سكرة الزلزلة يشير إلى ذلؾ, سكاء أكانت االثقاؿ 

 بمعني المكتى, أك حتى الكنكز, فكؿ ذلؾ كاقع يـك القيامة.
}*قكلو سبحانو:                        *    

                        

                } :الحج (ُ-ِ) 

قد يظف بعض الباحثيف أف ىذه اآلية تدؿ عمى أف تمؾ الزلزلة كاقعة قبؿ قياـ الناس مف قبكرىـ 
قاؿ:" يقكؿ اهلل تعالى يا آدـ,  عف النبي  يكـ البعث, كىذا غير صحيح؛ فعف أبي سعيد الخدرم 

فيقكؿ: لبيؾ كسعديؾ, كالخير في يديؾ, فيقكؿ: أخرج بعث النار, قاؿ: كما بعث النار؟ قاؿ: مف كؿ 
                                                 

 .ِٖٗ/ ٓكتاب العيف, (ُ) 
 .َْٔ/ِّيؿ القرآف, جامع البياف في تأك  (ِ)

 .َِِ, َُِ/ ٗزاد المسير في عمـ التفسير, (ّ) 
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   }ألؼ تسعمائةو كتسعةو كتسعيف, فعنده يشيب الصغير:      

                   } :كالثابت أف  (3)( "ِ) الحج

 إخراج بعث النار ال يككف إال بعد قياـ الناس مف قبكرىـ, كتبديؿ صفات األرض.
 }*قاؿ تعالى:              }  :الحاقة (ُْ) 

 :{*قكلو            }  :(  قاؿ الراغب ُِ)الفجر  :الدؾ ":

}األرض المينة السيمة كقد دكو دكا, قاؿ تعالى:            

 } :( كقاؿ:ُْ)الحاقة{        } :( أم جعمت بمنزلة ُِ)الفجر

 .(1)األرض المينة"
}" أف التكرار في قكلو:  كقاؿ اإلماـ الرازم     }  معناه دكان بعد دؾ كقكلؾ حسبتو

ال بد  بابان بابان, كعممتو حرفان حرفان, أم كرر عمييا الدؾ حتى صارت ىباءن منثكران, ... كذلؾ التدكدؾ
كأف يككف متأخران عف الزلزلة, فإذا زلزلت األرض زلزلةن بعد زلزلة, كحيركت تحريكان بعد تحريؾ, انكسرت 

 .(1)الجباؿ التي عمييا, كانيدمت التبلؿ, كامتؤلت األغكار, كصارت ممساء"
  }*قكلو تعالى:       } :( قاؿ اإلماـ القرطبيْ) الكاقعة--  تفسيره ليذه في

اآلية: "قاؿ المفسركف: ترتج كما يرتج الصبي في الميد حتى ينيدـ كؿ ما عمييا, كينكسر كؿ شيء 
 .(4)عمييا مف الجباؿ كغيرىا"

}*قكلو تعالى :                   } :( أم ُْ) المزمؿ

 .(5)عميياتتحرؾ كتضطرب بمف 
 
 

                                                 

 .ُّٖ/ْ(, ّّْٖأخرجو البخارم, كتاب األنبياء, باب قصة يأجكج كمأجكج, ح) (ُ)
 .ُُٕالمفردات في غريب القرآف, ص(ِ) 

 .ُٖٓ/ ُّالتفسير الكبير, (ّ) 

 .ُٔٗ/ُٕالجامع ألحكاـ القرآف, (ْ) 
 .ْٕ/ُٗالقرآف,  انظر: الجامع ألحكاـ(ٓ) 
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 تشقق األرض: -ب
}أتى ىذا الكصؼ في قكلو تعالى:               

    } :( قاؿ اإلماـ الطبرم ْْ) ؽ--  في تفسير ىذه اآلية: "كالمعنى: يكـ تشقَّؽ

: "كما تضمنتو ىذه اآلية الكريمة مف --الشنقيطي , كقاؿ (3)األرض عنيـ فيخرجكف منيا سراعان"
أف الناس يكـ البعث يخرجكف مف قبكرىـ مسرعيف إلى المحشر, قاصديف نحك الداعي, جاء مكضحان 

} في آيات أخر مف كتاب اهلل, كقكلو تعالى:                

   }:(, كقكلو تعالى:ّْ)المعارج {                

 }:(, كقكلو: ُٓ)يس{}  :أم يسرعكف, كقكلو تعالى{    

            *                 

 }:(, فقكلو: ٖ-ٕ)القمر{ } "(1), أم مسرعيف مادم أعناقيـ عمى األصح. 

 مد األرض: -ج
}مف الثابت أف األرض تيمد يكـ القيامة؛ فقد قاؿ تعالى:     }:االنشقاؽ(ّ )

لآلية حيث قاؿ: "أم  كالمد ىنالؾ قد يككف بمعنى البسط كالتسكية فيتفؽ مع تفسير اإلماـ القرطبي 
في  --كقد يككف بمعنى اإلمداد كالزيادة كىذا يكافؽ قكؿ اإلماـ الطبرم  (1)بسطت كدكت جباليا"

ذا األرض بيًسطىٍت,   .(4)فزيدت في سعتيا"تفسير اآلية حيث قاؿ" يقكؿ تعالى ذكره: "كا 
كأف األرض   الجمع بيف القكليف السابقيف إلى ابف عباس كقد نسب اإلماـ ابف الجكزم 

فإذا ديكت الجباؿ كسكيت بسطح األرض, فأصبحت كثيبان مييبل, فإف  (5) تيمد مد األديـ كيزاد في سعتيا
 فإف ذلؾ يككف سببان في زيادة سطحيا كاستكائيا.

 
 

                                                 

 .ّّٖ/ِِجامع البياف في تأكيؿ آم القرآف, (ُ) 
 .ِّْ/ ٕأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف, (ِ) 

 .َِٕ/ُٗالجامع ألحكاـ القرآف, (ّ) 

 .َُّ/ِْجامع البياف في تأكيؿ آم القرآف, (ْ) 

 .ّٔ/ ٗانظر: زاد المسير في عمـ التفسير, (ٓ) 
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 بروز األرض: -د
األرض بيذه الصفة في آيةو كاحدة مف كتابو العزيز كىي قكلو  كصؼ المكلى 

}تعالى:                        

 }:( كبركز األرض في ىذه اآلية فيو كجياف, ىما:ْٕ)الكيؼ- 

 مف الكنكز كاألمكات .*بركز ما في بطنيا 
: "كعمى ىذا  --, كقاؿ اإلماـ القرطبي(3)*أنيا تصبح فضاء ال يسترىا جبؿ كال شجر كال بنياف

 .(1)القكؿ أىؿ التفسير"
كيرجح الباحث القكؿ الثاني؛ حيث إف الجباؿ تنسؼ كتصبح كثيبان مييبل, كيحشر الناس عمى 

 ف ىذا القكؿ يتناسب مع نص اآلية عمى تسير الجباؿ.أرضو بيضاء عفراء ليس فييا معمـه ألحد, كما أ
 

 مصير البحار:  -هـ
في كتابو العزيز بأف البحار يكـ القيامة تيفجَّر كتيسجَّر, كذلؾ في آيتيف  --أخبر المكلى 

 -كريمتيف, ىما:
} *قكلو تعالى:       } :(1)( فييا ثبلثة أقكاؿ, ىيّ) االنفطار:- 

 فجر اهلل بعضيا في بعض فذىب ماؤىا كيبست. -
مطت كصارت بحران كاحدان . -  فجر اهلل بعضيا في بعض فخي
 فجر عذبيا في مالحيا: كمالحيا في عذبيا.  -

: {*قكلو       } :( كقد اختيمؼ في معنى ىذه اآلية أيضان, فقيؿ: ٔ) التككير

ذا البحار  ًميت, كقيؿ: معنى ذلؾ: فاضت, كقاؿ آخركف: بؿ عيًنيى بذلؾ معنى ذلؾ: كا  اشتعمت ناران كحى
 .(4)أنو ذىب ماؤىا

كالظاىر أف جميع المعاني الكاردة في اآليتيف يمكف أف تحدث يكـ القيامة, فإف زلزلة األرض 
 بشدةو كبيرةو جدان, يمكف أف يؤدم إلى فيضاف البحار كاختبلطيا ببعضيا.

                                                 

 .ُُّ/ّ, كانظر: النكت كالعيكف, الماكردم, ُْٔ/ َُالقرآف, القرطبي, انظر: الجامع ألحكاـ (ُ) 

 .ُْٔ/ َُالجامع ألحكاـ القرآف, (ِ) 

, كانظر: النكت كالعيكف, ِٖٓ/ْانظر: تفسير القرآف العظيـ, إسماعيؿ بف عمر بف كثير, (ّ) 
 .ُِِ, َِِ/ٔالماكردم,

 .ِّْ, ِِْ/ِْالقرآف, الطبرم,  جامع البياف في تأكيؿ آم(ْ) 
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أما عف اشتعاليا ناران فذلؾ ممكف أيضان؛ حيث إف الماء يحتكم عمى الييدركجيف كىك مادة 
ذا حدث ذلؾ مف الكارد أف  مشتعمة, كيحتكم أيضان عمى األكسجيف كىك مادة مساعدة عمى االشتعاؿ, كا 

 كثو.يحدث في ذلؾ اليكـ ككيفية حدتيبس كتجؼ فبل تبقى بيا أم قطرة ماء, كاهلل تعالى أعمـ بما 
 

 مصير الجبال: -و
أحكاؿ الجباؿ يكـ القيامة في عددو مف آيات كتابو الكريـ كىي كما  --لقد بيف المكلى 

  -يمي:
} *دؾ الجباؿ: كذلؾ في قكلو:             *       

      } ( :كقد تبيف معنى الدؾ عند الحديث عف صفات األرض.ُْ -ُّالحاقة ) 

 }*تسيير الجباؿ كذلؾ في قكلو:                   

                *              

                    } :النمؿ (ٖٕ- ٖٖ). 

 }كمف األدلة أيضان عمى سير الجباؿ, قكلو تعالى:                  

       } :(, كقكلو:ْٕ)الكيؼ{        }:التككير(ّ ,)

} كقكلو سبحانو:          } :(, كقكلو َِ) النبأ:{         

  *        }:الطكر ( ٗ- َُ.) 

  :}*تيفتت الجباؿ, كتككف ىباءن؛ كما في قكلو تعالى       *     

 } :( قاؿ ٔ -ٓ)الكاقعة(3): فتتت الجباؿ فتان, فصارت كالدقيؽ المبسكس, كىك المبمكؿ. 

} تصبح الجباؿ كالرمؿ المتيايؿ, كذلؾ في قكلو:                 

     } :المزمؿ (ُْ.) 

                                                 

 .ُٗ/ِّانظر: جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف, الطبرم, (ُ) 



146 

 

  }* تككف الجباؿ كالصكؼ الذم ينفش باليد, كذلؾ في قكلو تعالى:      

  } :القارعة (ٓ) 

}* تتحكؿ الجباؿ إلى سراب كما قاؿ تعالى:            } :النبأ(َِ.) 

: {* تنسؼ الجباؿ نسفا حيث قاؿ               

 }:طو(َُٓ.) 

, كقد حاكؿ أئمة السمؼ ترتيب تمؾ األحكاؿ, كمنيـ اإلماـ القرطبي كاإلماـ الشككاني
كىك أف أكؿ ىذه األحكاؿ: االندكاؾ, كثانييا: أف تصير كالعيف  ككبلىما اتفؽ عمى نفس الترتيب,

المنقكش, كثالثيا: أف تصير كاليباء, كرابعيا: أف تنسؼ كتحمميا الرياح, كخامسيا: أف تصير سرابان 
 .(3)فمف نظر إلى مكاضعيا لـ يجد فييا شيئان منيا

 بحقيقة الحاؿ يـك القيامة.  كىذا يبقى اجتياد مشككر مف اإلماميف, كاهلل تعالى أعمى كأعمـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 , بتصرؼ.ّٓٔ/ ٓ, بتصرؼ, فتح القدير, الشككاني, ِّْ, ِِْ/ ُّالجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي,  (ُ) 
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 البحث خالصة
 نقاط االتفاق ونقاط االختالف بين الفهم اإلسالمي والعمم الحديث

 
ىنالؾ نقاط اتفاؽ كنقاط اختبلؼ كاضحة بيف الفيـ اإلسبلمي كالعمـ الحديث؛ كىنالؾ نقاط 

 -كبياف ذلؾ فيما يمي: ,لؼ مف جانب آخرعدة آراء فتتفؽ مف جانب كتخابيا يكجد 
 

 -نقاط االتفاق: -أواًل:
يتفؽ الفيـ اإلسبلمي مع العمـ الحديث بأف مدة خمؽ السمكات كاألرض ىي مدة طكيمة جدان, كأنيا  -ُ

 ليست ستة أياـ بالزمف األرضي.
 بداية.لو كجكد السمكات كاألرض ـ الحديث مع الفيـ اإلسبلمي بأف يتفؽ العم -ِ
, كأف يتفؽ الفيـ  -ّ اإلسبلمي مع العمـ الحديث في أف أصؿ الشيب كالنيازؾ ىك الككاكب كالنجـك

 النيازؾ تسبب اليبلؾ كالدمار إذا سقطت عمى األرض.
التي مـ يتفؽ الفيـ اإلسبلمي مع العمـ الحديث في كركية األرض, كيتفؽ أيضان مع نظريات الع -ْ

 بأف األرض سبع طبقات. تؤكد
 اإلسبلمي مع العمـ الحديث في مسألة تكسع السماء.يتفؽ الفيـ  -ٓ
 يتفؽ العمـ الحديث مع الفيـ اإلسبلمي عمى بطبلف صناعة التنجيـ. -ٔ
أتى يتفؽ العمـ الحديث مع الفيـ اإلسبلمي في أف عنصر الحديد ىك عنصر خارجي عف األرض,  -ٕ

 .مف خارجيا
 

 -نقاط االختالف: -ثانيًا:
الككف في الفيـ اإلسبلمي يشمؿ اإلسبلمي عف الككف في العمـ الحديث؛ ف يختمؼ الككف في الفيـ -ُ

, أما الككف في العمـ الحديث فيشمؿ كؿ ما يمكف رؤيتو -مرئية كانت أك غير مرئية -جميع المخمكقات
الككف بالمعنى الفمكي كبذلؾ يككف يمكنو رؤية جميع المخمكقات,  كالعمـ الحديث الأك الكصكؿ إليو؛ 

 الككف بالمفيـك اإلسبلمي.جزء مف 
العمـ الحديث ينفي كجكد الزماف كالمكاف كالمادة قبؿ خمؽ السمكات كاألرض, أما الفيـ اإلسبلمي  -ِ

 كجكد تمؾ األشياء قبؿ خمؽ السمكات كاألرض. ىفيؤكد عم
 ك تبلؿ أكاألرض خمقت قبؿ السماء بغير دحك) أم لـ يكف فييا جباؿ أاإلسبلمي أف الفيـ يكضح  -ّ

نيا دحيت بعد خمؽ السماء, أما العمـ الحديث فيشير إلى أف السماء خمقت قبؿ أنباتات أك حيكانات(, ك 
 األرض.
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 -لف من آخر:نقاط تتفق من جانب وتخا -ثالثًا:
يتفؽ العمـ الحديث مع الفيـ اإلسبلمي في أف أصؿ السماء مف دخاف؛ كلكنيما يختمفاف في مصدر  -ُ

فالعمـ الحديث يرل أنو ناتج عف اإلشعاع المتخمؽ مف االنفجار الكبير, أما الفيـ ذلؾ الدخاف) أصمو( 
 ف الماء الذم كاف تحت عرش الرحمف.عإلسبلمي فيبيف أنو ناتج ا
ف السماء كركية الشكؿ, أما العمـ الحديث ففيو عدة نظريات حكؿ شكؿ أإلسبلمي يبيف الفيـ ا -ِ

 السماء, إحداىا تقكؿ بكركية السماء.
فيـ عمماء اإلسبلـ قديمان أف األرض في مركز الككف, كأف األرض كجميع الككاكب تدكر مف  -ّ

حكليا, أما العمـ الحديث فيؤكد عمى أف األرض تدكر حكؿ نفسيا كحكؿ الشمس كأنيا ليست في مركز 
يا فيكخالؼ  ,الككف, كقد اتفؽ بعض العمماء المعاصريف مع العمـ الحديث في مسألة دكراف األرض

 آخركف.عمماء 
يؤكد الفيـ اإلسبلمي عمى انشقاؽ السماء عند قياـ الساعة, كيرل بعض عمماء الفيزياء كالفمؾ أف  -ْ

 ا سيؤدم إلى تمزؽ ككني كبير.تزايد سرع المجرات كمما ابتعدت عن
يبيف الفيـ اإلسبلمي أف جميع ماء األرض أخرج مف باطنيا, كىذا يتفؽ مع عمـ الجيكلكجيا,  -ٓ

كيختمؼ مع عمـ الفمؾ, حيث إف عمـ الفمؾ يبيف أف ماء األرض أتى مف خارجيا محمكالن عمى 
 المذنبات.
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  الخاتمة:
في ختاـ ىذا البحث, أحمد اهلل تعالى الذم كفقني لمكتابة في ىذا المكضكع القيِّـ, عف السمكات 

 .كاألرض, كجعمني ممف يتفكركف في خمؽ الككف عبادةن كتعظيمان هلل 
  

 النتائج: -أواًل:
 بيف السماء الدنيا كاألرض.ما إف جميع الككاكب كالنجكـ كالمجرات تكجد في -ُ
عمى الشمس كالقمر كالككاكب كالنجـك أنيا في السماء, يعني ذلؾ أنيا في جية العمك  عندما يطمؽ -ِ

 بالنسبة لؤلرض, كالذم يسمى في المغة سماء؛ كىي كاقعة في جكؼ السماء الدنيا, كليس في طبقتيا.
فًيـ السمؼ الصالح مف خبلؿ ظكاىر النصكص الشرعية أف الشمس تدكر حكؿ األرض كؿ يـك  -ّ

أف األرض ثابتة, كقد أجمعكا عمى ذلؾ الفيـ, كيمكف مخالفة ذلؾ الفيـ إذا كجد دليؿ يقيني كليمة, ك 
, ال يقبؿ التعديؿ أك التغيير كالتبديؿ في المستقبؿ.  جاـز

  أجمع السمؼ الصالح عمى أف السمكات عمى مثاؿ الكرة, كأف األرض عمى مثاؿ الكرة. -ْ
فكؿ شيء تحت شيء فيك لما فكقو أرض, كبذلؾ فإف أسفؿ تأتي األرض في المغة بمعنى السيفؿ,  -ٓ

نقطة في باطف الكرة الككنية, أال كىي المركز, تككف ىي األرض الحقيقية, كالتي ال يمكف أف تككف 
  سماءن لغيرىا أبدان.

تثبت كجكد الزماف كالمكاف كالمادة قبؿ خمؽ السمكات كاألرض, أما العمـ الحديث  ةاإلسبلميعقيدة ال -ٔ
  فينفي ذلؾ.

نما ىي أياـ اإلسبلمي الفيـإف أياـ الخمؽ الستة المذككرة في  -ٕ , ليست أيامان كاألياـ األرضية, كا 
 طكيمة جدان ال يعمـ مقدارىا إال اهلل تعالى.

أف مادة خمؽ السمكات كاألرض ىي الماء, كيؤكد العمـ الحديث عمى  لقد فيـ عمماء اإلسبلـ قديمان  -ٖ
 يحتكم عميو الماء بطبيعة الحاؿ. أف جميع العناصر قد تخمقت مف غاز الييدركجيف, كالذم

 ظكاىر النصكص الشرعية تبيف أف األرض خمقت قبؿ السماء بغير دحك, ثـ سيكيت السماء إلى -ٗ
 .ما بيف السماء كاألرض سبع سماكات, ثـ دحيت األرض ككجد 

أف السماء تنشؽي يكـ القيامة, كيرل العمـ الحديث أف زيادة سيرع المجرات  ةاإلسبلميعقيدة التيبيف  -َُ
 كمما ابتعدت عنا قد تؤدم عمى التمزؽ الككني الكبير.
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 :التوصيات -ثانيًا:
عمى الحقائؽ العممية المستنتجة, كالتي  أالَّ يعتمد العمماء كالمفسركف في تفسيرىـ لكتاب اهلل  -ُ 

نما االعتماد عمى ما ثبت يقينان جازمان.  تحتمؿ التغيير كالتبديؿ في المستقبؿ, كا 
 بذؿ جميع الجيكد مف أجؿ التكفيؽ بيف العمـ  كظكاىر النصكص الشرعية, فيما ظاىره االختبلؼ. -ِ
مف الككف بشكؿو عاـ, كأال يقتصر نظرىـ أيكصي العمماء كالباحثيف أف ينظركا إلى مكضع األرض  -ّ

إلى مكضعيا في المجمكعة الشمسية أك مجرة درب التبانة, أك حتى عمى مستكل الحشد المجرم الذم 
 يضـ ىذه المجرة, فينبغي أف تككف نظرتيـ أبعد مف ذلؾ كثيران جدان, كألقصى الحدكد.

دة عمى أطرافو كليس في مركزه, كأنيا البحث في إمكانية أف تككف الكتؿ األكبر في الككف مكجك  -ْ
 تتزف جاذبيان حكؿ ذلؾ المركز بفعؿ جاذبيتيا لبعضيا, كليس بفعؿ جاذبيتو ليا.
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 الفهارس
 

 ويتكون من:
 .فهرس اآليات 

 .فهرس األحاديث واآلثار 

 .فهرس األعالم المترجم لهم 

 .قائمة المصادر والمراجع 

  الموضوعات.فهرس 
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 فهرس اآليات
 

 الصفحة الرقم اآلية ـ

 سكرة البقرة

ُ {        ... }   ّ ّٖ 

ِ {                                                                                     } ِِ ٔ 

ّ {       ...}    ِٗ ٓٗ ,َٔ ,
ٖٔ 

ْ {      ... }                   ُْٔ ٓ ,ُِِ 

ٓ {           ...} ُٖٗ ُِِ 

ٔ {            ..}.   ِٖٓ ٖٓ 

 عمرافسكرة آؿ 
ٕ {         ...}           َُٗ ىػ 

 سكرة المائدة

ٖ {       }   ُ ُٓ 

ٗ {        ...}                                                ّٖ ُٕ 

َُ {       ...} ٖٗ ُٓ 

 سكرة األنعاـ

ُُ {            ... }   ُ ٓٗ 

ُِ {        ...}  ٕٖ ٖٔ 

ُّ {          ...}  ٕٗ ُُِ 

 سكرة األعراؼ
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ُْ {      ...} ُُ َٔ 

ُٓ {      ...} ُّ ٕ 

ُٔ {        ...} ْٓ ّٓ 

 سكرة األنفاؿ

ُٕ {          ...} َِ ُٕ 

ُٖ {        }                                    َٔ ُٕ 

 سكرة يكنس

ُٗ {            ...}   ّ ّٓ 

َِ {          ...} ٓ ُِِ 

ُِ {         ...}  ٔ ُِِ 

ِِ {           ... } َُُ ىػ 

 سكرة ىكد

ِّ {          ...}                  ٕ ِٗ ,ّٓ ,
ْٖ 

ِْ {          ...} ِٖ ُُّ 

ِٓ {         ...} َُٕ ٔ 

 سكرة الرعد

ِٔ {        ...} ّ ٖٓ 

 سكرة إبراىيـ

ِٕ {           ...} ْٖ ُّْ ,ُْْ 

 سكرة الحجر
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ِٖ {         ...}  ُٔ َُّ 

ِٗ {          }      ُٕ ٖ ,َُّ 

َّ {          ..}. ُٖ َُّ 

 سكرة النحؿ

ُّ {         ...}                       ٖ ٕ 

ِّ {           ...}  ُْ ٖٕ 

ّّ {      ...} ُٓ ٖ 

ّْ {          } ُٔ ُُِ 

 سكرة اإلسراء

ّٓ {             }            ٗ ِ ُُّ 

 سكرة الكيؼ
ّٔ  {           ...} ُٕ ٖٔ 

ّٕ {     ...}             ْٕ ُٗ ,ُّٓ ,
ُٓٓ 

 سكرة طو

ّٖ {          ...}   َُٓ ُٓٓ 

 سكرة األنبياء

ّٗ {        ...}                                    َّ ْٕ ,ْٖ ,
ٓٔ ,ٕٓ 

َْ {        }   ِّ ٖ ,ٓٗ 

ُْ {            ...}   ّّ ٔٗ ,ٖٗ ,
ُٗ 
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ِْ {            ...}    َُْ ُْٖ 

 سكرة الحج

ّْ {           ...}   ُ َُٓ 

ْْ {          ...}   ِ َُٓ 

ْٓ {           }                   ُٓ ٔ 

ْٔ {          ...}    ٔٓ ٗٓ 

 سكرة المؤمنكف

ْٕ {          ... }                                 ُٕ ٕٔ 

 سكرة الفرقاف

ْٖ {              ...}   ِٓ ُْٓ 

ْٗ {            ... }     ُٔ ٗ ,ُْ 

َٓ {            ... }                          ٓٗ ّٓ ,ْٗ 

 سكرة النمؿ

ُٓ {        ...}   ُٔ ٖٓ 

ِٓ {           ...}   ٔٓ ُِّ 

ّٓ {           ...}   ٖٕ َٗ ,ُْٓ 

ْٓ {        ...}   ٖٖ ٖٗ ,َٗ ,
ُْٓ 

ٓٓ {            ...}  ٖٖ ُٗ 

ٓٔ {           ...} َٗ ُٗ 

 سكرة الرـك
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ٕٓ {          ...} ِٕ ِٖ 

 سكرة السجدة

ٖٓ {          ...} ْ ّٓ 

 سكرة سبأ

ٓٗ {            ...}   ِ ُُٖ 

َٔ {             ...}  ٗ ُُّ 

 سكرة فاطر

ُٔ {        ...}                              ُْ ٗ ,َُ 

 سكرة يس

ِٔ  {        ...}    ّٖ ٖٕ 

ّٔ {            ...}  َْ َٔ ,َٕ ,
َٗ ,ُٗ 

ْٔ {         ...}   ُٓ ُِٓ 

ٔٓ {          ...}                                   ِٖ ّٖ 

 سكرة الصافات

ٔٔ {                 ...}                           ٔ ٓ ,ٕ ,ٖ ,
ُْ 

ٕٔ {          }                         ٕ ٓ ,ٕ ,ُْ ,
َُِ ,َُّ 

 سكرة الزمر

ٖٔ {             ...}   ٓ ٔٗ ,ِٕ ,
ٖٓ 

ٔٗ {        ...}   ٕٔ ُْٖ ,ُْٗ 
 

 سكرة فصمت
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َٕ {      ...}                                  ٗ ٖٓ 

ُٕ {        }     َُ ُٔ 

ِٕ {           ...}                            ُُ ْٖ ,ٖٓ ,
ٕٔ 

ّٕ {           ...}  ُِ ٔٔ 

ْٕ {             ...}  ّٕ ٔٗ 

ٕٓ {      ... }                   ّٓ  

 سكرة ؽ

ٕٔ {           }    ٔ ُْٔ 

ٕٕ {              }                              ٗ ٔ 

ٕٖ {         ...}                         ّٖ ّٓ ,ْٗ 

ٕٗ {        ...}   ْْ ُِٓ 
 

 سكرة الذاريات

َٖ {               }   ِّ ُُّ 

ُٖ {        }   ّّ ُُّ 

ِٖ {           } ...                                     ْٕ ٔ ,ُُٕ 

 سكرة الطكر

ّٖ {       }   
ٗ ُٗ ,ُْٕ ,

ُٓٓ 

ْٖ {      }    
َُ ُٗ ,ُٓٓ 

 سكرة القمر
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ٖٓ {          ...}   ٕ ُِٓ 

ٖٔ {         ...}   ٖ ُِٓ 

 سكرة الرحمف

ٖٕ {        ...}    ّّ ّٗ 

ٖٗ {           ...} ّٕ ُْٔ 

 سكرة الكاقعة

َٗ {       }    ْ ُُٓ 

ُٗ {      }    ٓ ُٓٓ 

ِٗ {         }   ٔ ُٓٓ 

 سكرة الحديد

ّٗ {      ...}                                     ّ ِٖ 

ْٗ {           ...}    ْ ّٔ 

 سكرة المجادلة

ٗٓ {        ...                                               }                        ُّ ُٕ 

 سكرة الطبلؽ

ٗٔ {          ...                      }    ُِ ٔٔ ,ِٕ 

 سكرة الممؾ

ٕٗ {             } ...  ّ ٔٔ ,َٕ 

ٖٗ {           ...}                               ٓ ٕ ,َُِ ,
ُِٗ ,َُّ 

 سكرة الحاقة

ٗٗ {           }  ُّ ُْٓ 
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ََُ {       ...}   ُْ ُُٓ ,ُْٓ 

 سكرة المعارج

َُُ {            }   ٖ ُْٗ 

َُِ {         ...}                                                ّْ ُِٓ 

 سكرة الزلزلة
َُّ {            }   ُ َُٓ 

 سكرة نكح

َُٓ {          }                                 ُُ ٔ 

َُٔ {           ...}             ُٓ ٗ ,ُْ ,ٖٔ 

َُٕ {           ...}                        ُٔ ُْ 

 سكرة الجف

َُٖ {             ...}   ٖ ُُّ 

َُٗ {          }...  ٗ ُُّ 

 سكرة المزمؿ

َُُ {         ...}   ُْ ُُٓ ,ُٓٓ 

ُُُ {        ...}   ُٖ ُْٔ 

 سكرة القيامة

ُُِ {      }    ٗ ُُْ 

 سكرة المرسبلت

ُُّ {      }    ٖ ُِْ 

ُُْ {        }    ٗ ُْٔ 
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 سكرة النبأ

ُُٓ {          }   ُٗ ُْٔ 

ُُٔ {         }  
َِ ُٗ ,ُٓٓ 

 سكرة النازعات

ُُٕ {                }                 ِٕ ٖٓ 

ُُٖ {        }                                    ِٖ ٖٓ 

ُُٗ {           }                 ِٗ ٖٓ 

َُِ {          }                    َّ ٖٓ 

ُُِ {             }                   ُّ ٖٓ ,ُِّ 

ُِِ {      }                               ِّ ٖٓ 

ُِّ {         }                                          ّّ ٖٓ 

 سكرة التككير

ُِْ {      }    ُ ُّٗ ,َُْ ,
ُُْ 

ُِٓ {     } ِ ُِْ 

ُِٔ {      } 
ّ ُٗ ,ُٓٓ 

ُِٕ {       } ٔ ُْٓ 

ُِٖ {        } ُُ ُْٕ 

 سكرة االنفطار

ُِٗ {         }    ُ ُّٗ ,ُْٕ 
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َُّ {       } ِ ُّْ 

ُُّ {       } ّ ُّٓ 

 سكرة الغاشية

ُِّ {         }              َِ ُّ ,ُٕ 

 سكرة االنشقاؽ

ُّّ {         }    ُ ُّٗ ,ُْٕ 

ُّْ {     } ّ ُّٓ 

 سكرة البركج

ُّٓ {       }                                      ُِ َّ 

ُّٔ {     }    ِِ َّ 

ُّٕ {            } ُٔ ُْٓ 

ُّٖ {          }... ُٕ ُْ 

 سكرة الفجر

ُّٗ {            } ُِ ُُٓ 

 سكرة القارعة

َُْ {            } ٓ ُٓٓ 
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 فهرس األحاديث واآلثار

 

 الصفحة الحديث أو األثر                                 م

 ُُّ, ٕٗ "أتدركف أيف تذىب ىذه الشمس؟ قالكا, اهلل كرسكلو أعمـ,..."  ُ

 ٕٗ "؟ قمت: اهلل كرسكلو أعمـ,...      بأتدرم أيف تذى "  ِ
 ُٖ الشمس لـ تحبس عمى بشر إال ليكشع,... "" إف  ْ

 ُُْ, ٗٗ " ...,مر ال ينكسفاف لمكت أحد مف الناسإف الشمس كالق " ٓ

 ُُّ " إف أكؿ اآليات خركجا طمكع الشمس مف مغربيا..."  ٕ

 ِْ " اهلل القمـ فقاؿ لو اكتب,... وإف أكؿ شيء خمق"  ٖ

 ِْ "إف أكؿ شيء خمقو اهلل تعالى القمـ,..."  ٗ

 ِْ "إف أكؿ ما خمؽ اهلل القمـ,...  " َُ

 ْٔ " إف في الجنة مائة درجة أعدىا اهلل لممجاىديف,... " ُُ

 ِٓ "أنو تعالى أيبس الماء الذم كاف عرشو عميو فجعمو,..."  ُِ

 َٖ "كاستأذنت,... تيا كمما غربت أتت تحت العرش فسجدأن"  ُّ

 ُُّ "..الخمؽ . تيدني الشمس يكـ القيامة مف"  ُٓ

 ُّٔ " تككف األرض يـك القيامة خبزة كاحدة يتكفؤىا الجبار... " ُٔ

ثبلث إذا خرجف ال ينفع نفسا إيمانيا لـ تكف آمنت مف "  ُٕ
 "قبؿ...

َُّ 

 ُّ التربة يـك السبت,..." خمؽ اهلل "  ُٖ

 ُٖ "الشمس بمنزلة الساقية, تجرم بالنيار..."  َِ

 ُِّ " الشمس كالقمر ثكراف مككراف في النار يـك القيامة. " ُِ

 ِْ "عمى أم شيء كاف الماء, قاؿ: عمى متف الريح."  ِِ

 ُٖ "غزا نبي مف األنبياء,..."  ِّ

 ُٔ, ٖ "فانطمؽ بي جبريؿ, حتى أتى السماء الدنيا,..."  ِْ



163 

 

 ّٓ "فإنو خمؽ السمكات قبؿ األرض, كالظممة قبؿ النكر,..."  ِٓ

 ُّٓ ..." فأيف يككف الناس يكمئذ يا رسكؿ اهلل؟"  ِٔ

 ِْ, ِّ "كاف اهلل كلـ يكف شيءه غيره,..."  ِٗ

 ِْ " كاف اهلل كلـ يكف شيء قبمو " َّ

كتب اهلل مقادير الخبلئؽ قبؿ أف يخمؽ السمكات كاألرض,...   "  ُّ
" 

ِٓ ,ِٔ 

 ّْ "كؿ شيء خمؽ مف ماء."  ّّ

 ّّ مف الجنة قبؿ أف يدخميا أحد,...  " لقد أخرج اهلل آدـ  " ّْ

 ُٔ "الميـ رب السمكات السبع كما أظممف,..."  ّٓ

 َُٗ "لك أف رصاصة مثؿ ىذه,... "  ّٔ

 ِٓ " لكددت أف عندم رجبلن مف أىؿ القدر,... " ّٕ

 َُّ "ماذا كنتـ تقكلكف في الجاىمية إذا رمي بمثؿ ىذا ؟"  ّٗ

 ٔٔ "أخذ شيئا مف األرض بغير حقو خسؼ بو... مف"  َْ

 َُّ "مف سره أف ينظر إلى يكـ القيامة كأنو رأم عيف..."  ِْ

 ٔٔ "مف ظمـ قيد شبر طكقو مف سبع أرضييف."  ّْ

 ُُْ " ىؿ تدركف ماذا قاؿ ربكـ؟  " ْٓ

 َُٖ, ِٓ, ُّ "كخمؽ األرض في يكميف, ثـ خمؽ السماء,..."  ْٔ

...ييحشر "  ْٕ  ُّٓ "الناس يكـ القيامة عمى أرضو

 َُْ السمكات يـك القيامة ثـ يأخذىف بيده اليمنى..." يطكم اهلل "  ْٖ

 َُْ "يقبض اهلل األرض يـك القيامة, كيطكم السماء بيمينو,..."  ْٗ

 ُِْ "يقكؿ اهلل تعالى يا آدـ,..."  َٓ
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 فهرس األعالم المترجم لهم
 الصفحة        االسم                          م
 ُٔ أحمد بف جعفر بف المنادم ُ
 َٕ إسحاؽ نيكتف ِ
 ك ألبرت أينشتيف ّ
 ٓٓ ألكسندر فريدماف ْ
 ْٕ بكؿ ديفيز ٓ
 ْٕ جكف جريبيف ٔ
 ك زغمكؿ النجار ٕ
 ٕٓ ستيفف ىككينج ٖ
 ّٔ الكحيؿ الدائـ عبد ٗ
 ُٕ غاليميك غاليمي َُ
 ْ كبلكديكس بطميمكس ُُ
 ٕٓ ليكنرد ممكندينكؼ ُِ
 ٗٔ نيككالس ككبرنكس ُّ
 ْٕ كالتر ستيس ُْ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



165 

 

 قائمة المصادر والمراجع:
  الكتب: -أواًل:
 القرآف الكريـ -

دار الكتب , عبد الجبار زكار :تحقيؽىػ(, َُّٕ)ت: صديؽ بف حسف القنكجي, أبجد العمكـ -ُ
 ـ.ُٖٕٗ, بدكف رقـ طبعة, بيركت, العممية

, تحقيؽ: محمد محيى الديف عبدالحميد ىػ(,ِٕٔ)ت:عبداهلل بف مسمـ بف قتيبة, أدب الكاتب -ِ
 .ـُّٔٗ ,ْ, طمصر, المكتبة التجارية

األدلة النقمية كالحسية عمى إمكاف الصعكد إلى الككاكب كعمى جرياف الشمس كالقمر كسككف  -ّ
, ّ, مكتبة الرياض الحديثة, البطحاء, الرياض, طىػ(َُِْاألرض, عبد العزيز بف باز )ت:

 ـ .ُِٖٗ -ىػ َُِْ

دار , ىػ(ِٖٗ:تمحمد بف محمد العمادم أبك السعكد ), إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ -ْ
 , بدكف طبعة أك سنة نشر.بيركت ,إحياء التراث العربي 

عمي بف محمد محمد بف , إرشاد الفحكؿ إلي تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ -ٓ
ىػ ُُْٗ ,ُ, طدار الكتاب العربي, أحمد عزك عناية , دمشؽ , تحقيؽ:ىػ(َُِٓ:تالشككاني)

 .ـُٗٗٗ -

-ىػُِْٕ, ُط , حرستا, دمشؽ, سكرية,الكحيؿ الدائـ عبد ,كالقرآف العمـ بيف الككف سرارأ -ٔ
 . ـََِٔ

بيف, ترجمة: عمي يكسؼ أسطكرة المادة, صكرة المادة في الفيزياء الحديثة, بكؿ ديفيز, جكف جري -ٕ
 ـ.ُُٗٗعمي, الييئة المصرية العامة لمكتاب, 

 الحاشدم, محمد بف اهلل عبد: تحقيؽ ,ىػ(ْٖٓ: ت)البييقي الحسيف بف أحمد, كالصفات سماءاال  -ٖ
 . , بدكف سنة النشرُط جدة, ,السكادم مكتبة

, ىػ(ِٖٓ: تأحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني) ,اإلصابة في تمييز الصحابة -ٗ
 ىػ.ُُِْ, سنةُ, طبيركت ,دار الجيؿ, تحقيؽ: عمي محمد البجاكم

 الحسيف بف محمد الدامغاني)قامكس القرآف(,  إصبلح الكجكه كالنظائر في القرآف الكريـ -َُ
 ـ.َُٖٗ, ّت, طبيرك  , دار العمـ لممبلييف, عبد العزيز سيد األىؿ : , تحقيؽىػ(ْٖٕ:ت)

محمد األميف بف محمد المختار , أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف -ُُ
 ـ.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ, طبعة, بدكف رقـ لبناف ,بيركت , دار الفكر,  ىػ(ُّّٗ:تالشنقيطي)

أعاجيب الككف السبع, جيانت ؼ. نارليكار, تعريب كتعميؽ: داكد سمماف السعدم, دار الحرؼ  -ُِ
 ـ.ََِْ, ُكت, لبناف, طالعربي, بير 



166 

 

 -ىػُِّْ, ّاإلعجاز العممي في القرآف الكريـ, عبد السبلـ المكح, آفاؽ, غزة, فمسطيف, ط -ُّ
 ـ.ََِِ

اإلعجاز العممي في ضكء السنة النبكية, ىشاـ محمكد إبراىيـ زقكت, إشراؼ: أحمد عباس  -ُْ
 ـ.ُٔٗٗ-قُُْٔالبدكم, 

فمسطيف, الخميؿ, بدكف رقـ طبعة, أك سنة , مكتبة دنديس, العزيز عبد أمير ,القرآف عجازإ -ُٓ
 نشر.

دار اإلرشاد , ىػ(َُّْ:تمحيي الديف بف أحمد مصطفى دركيش), إعراب القرآف كبيانو -ُٔ
 ػ.ى ُُْٓ, ْ, طسكرية ,حمص ,لمشئكف الجامعية

, زىير غازم زاىد:تحقيؽ , ىػ(ّّٖ:تأحمد بف محمد بف إسماعيؿ النحاس), إعراب القرآف -ُٕ
 .ـُٖٖٗ -ىػَُْٗ, بدكف رقـ طبعة, بيركت, عالـ الكتب

, ىػ(, مكتبة المعارؼ, بيركت ْٕٕ:تالبداية كالنياية, إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي) -ُٖ
 .بدكف رقـ طبعة, أك سنة نشر

 عبد بف محمد :تحقيؽ ,ىػ(ِٖٕ:ت)تيمية بف الحميـ عبد بف حمد, أالجيمية تمبيس بياف -ُٗ
 ىػ.ُِِٗ ,ُط المكرمة, مكة الحككمة, مطبعة ,قاسـ بف الرحمف

تاج العركس, محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني, الممٌقب بمرتضى  -َِ
, بدكف رقـ طبعة, أك سنة مجمكعة مف المحققيف, دار اليداية :ىػ(, تحقيؽَُِٓ:تالزَّبيدم)

 .نشر

حي, تاريخ أكثر إيجازان لمزمف, ستيفف ىككنغ, كليكنرد ممكندينكؼ, ترجمة: أحمد عبد اهلل السما -ُِ
 كفتح اهلل الشيخ, بدكف بيانات الطبع كالنشر.

تاريخ األرض, دكف ؿ. آيكر, أ. لي ماؾ أليستر, ترجمة: البيمكؿ عمي اليعقكبي, عمر سميماف  -ِِ
 .ـُٖٗٗ, ُحمكدة, مصطفى جمعة سالـ, معيد اإلنماء العربي, بيركت, لبناف, ط

, بدكف الكتب العممية, بيركتىػ(, دار  ِٔٓ:تالتاريخ الكبير, محمد بف إسماعيؿ البخارم) -ِّ
 ـ.ُٖٔٗ, رقـ طبعة

دار , عمي شيرم: تحقيؽ, ىػ(ُٕٓت:المعركؼ بابف عساكر) ,عمي بف الحسفتاريخ دمشؽ,  -ِْ
 ., بدكف رقـ الطبعة, أك سنة النشرالفكر

 الدار, ىػ(ُّّٗت:محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر) التحرير كالتنكير, -ِٓ
 ىػ. ُْٖٗف رقـ طبعة, , بدك تكنس ,التكنسية

دار , تحقيؽ: إبراىيـ األبيارم , ىػ(ُٖٔت:عمي بف محمد بف عمي الجرجاني), التعريفات -ِٔ
 ىػ.َُْٓ,  ُط ,بيركت ,الكتاب العربي
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, قطاع الثقافة, بدكف رقـ ىػ(ُُْٖت:)تفسير الشعراكم, محمد متكلي الشعراكم -ِٕ , أخبار اليـك
  طبعة, أك سنة النشر.

, محمكد حسف :, تحقيؽىػ(ْٕٕت:إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي), العظيـتفسير القرآف  -ِٖ
 ـ.ُْٗٗ - ىػُُْْ, بدكف رقـ طبعة, دار الفكر

, تحقيؽ: أسعد ىػ(ِّٕت:)تفسير القرآف العظيـ, عبد الرحمف بف محمد بف إدريس الرازم -ِٗ
 ـ.ََِّ -ىػ ُِْْمحمد الطيب, دار الفكر, بيركت,  لبناف, بدكف رقـ طبعة, 

, القاىرة, بدكف رقـ العامة المصرية الييئة ,ىػ(ُّْٓت:)رضا رشيد محمد, المنار فسيرت -َّ
 .ـُٓٗٗ طبعة,

محمد بف أبي نصر فتكح بف عبد اهلل بف , كمسمـ مالصحيحيف البخار  يتفسير غريب ما ف -ُّ
, تحقيؽ: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز ,ىػ(ْٖٖت:فتكح بف حميد بف يصؿ األزدم الحميدم)

 ـ.ُٓٗٗ – ىػُُْٓ ,ُ, طمصر, القاىرة, لسنةمكتبة ا

, الرياض ,مكتبة المعارؼ, ىػ(َُِْت:محمد ناصر الديف األلباني), تمخيص أحكاـ الجنائز -ِّ
 ىػ.َُُْ, ّط

عبد السبلـ ىاركف  :, تحقيؽىػ(َّٕت:زىرم اليركم)محمد بف أحمد األ, يذيب المغةت -ّّ
  ـ.ُْٔٗ – ىػُّْٖ طبعة,, بدكف رقـ مصر الجديدة, الدار المصرية, كآخركف

 .ـََِٔ-ىػُِْٕ, ٓ, مصر, طالسبلـ دار ,الزنداني المجيد عبد ,الخالؽ تكحيد -ّْ

تحقيؽ: محمد  ,ىػ(َُُّت:محمد عبد الرؤكؼ المناكم), التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ -ّٓ
 ىػ.َُُْ ,ُطبيركت, , دار الفكر المعاصر, دار الفكر, رضكاف الداية

مكتبة اإلماـ , ىػ(َُُّت:زيف الديف عبد الرؤكؼ المناكم), يرالتيسير بشرح الجامع الصغ  -ّٔ
  .ـُٖٖٗ -ىػ َُْٖ ,ّط ,الرياض ,الشافعي

جامع البياف في تأكيؿ القرآف, محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي أبك جعفر  -ّٕ
 .ـَََِ -ىػ َُِْ ,ُطتحقيؽ : أحمد محمد شاكر, مؤسسة الرسالة,  ىػ(,َُّت:الطبرم)

محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف  ,القرآف ألحكاـ الجامع -ّٖ
 العربية المممكة الرياض, الكتب, عالـ دار, البخارم سميرىشاـ  , تحقيؽ:ىػ(ُٕٔ:تالقرطبي )
 ـ.ََِٓ -ىػُِّْ بدكف رقـ طبعة, السعكدية,

دار الرشيد مؤسسة , ىػ(ُّٕٔ:تمحمكد بف عبد الرحيـ صافي), الجدكؿ في إعراب القرآف -ّٗ
 ػ.ىُُْٖ, ْ, طدمشؽ ,اإليماف

مطبعة , حميد الكبيسي :تحقيؽ, ىػ(ّٖٔ:تسعيد بف منصكر بف كمكنة), الجديد في الحكمة  -َْ
  .ـُِٖٗ-ىػَُّْ , بدكف رقـ طبعة,جامعة بغداد



168 

 

تحقيؽ: محمد رشاد  ,ىػ(ِٖٕ:ت) أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية, درء تعارض العقؿ كالنقؿ -ُْ
 ىػ.ُُّٗ, بدكف رقـ طبعة, سنة الرياض ,دار الكنكز األدبية ,سالـ

, ىػ(ُُٗ:تعبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي), الديباج عمى صحيح مسمـ بف الحجاج -ِْ
, ُ, طالمممكة العربية السعكدية, الخبر, دار ابف عفاف, : أبك إسحاؽ الحكيني األثرمتحقيؽ
 .ـُٔٗٗىػ , ُُْٔ

ف كالعقؿ الحديث, كالتر ستيس, ترجمة: إماـ عبد الفتاح إماـ, مكتبة مدبكلي, القاىرة, الدي -ّْ
 ـ.ُٖٗٗ, ُط

تحقيؽ : أحمد , ىػ(ّْٖ:تعبد اهلل بف يكسؼ الجكيني) ,ستكاء كالفكقيةرسالة في إثبات اال -ْْ
 .ـُٖٗٗ, ُ, طالرياض, دار طكيؽ, معاذ بف عمكاف حقي

شياب الديف محمكد بف عبد اهلل  ,المثاني كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركح -ْٓ
, بدكف رقـ طبعة, أك سنة بيركت العربي, التراث احياء دار, ىػ(َُِٕ:تالحسيني األلكسي)

 .نشر

ىػ(, المكتب ٕٗٓ :تزاد المسير في عمـ التفسير, عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم) -ْٔ
 .ػىَُْْ, ّطاإلسبلمي, بيركت, 

بدكف  , مكتبة المعارؼ,ىػ(َُِْت:)الصحيحة, محمد ناصر الديف األلبانيسمسمة األحاديث  -ْٕ
 ـ.ُٓٗٗ –ىػ ُُْٓرقـ طبعة, أك مكاف نشر, 

ىػ(, تحقيؽ: أحمد محمد شاكر كآخركف, دار ِٕٗت:سنف الترمذم, محمد بف عيسى الترمذم) -ْٖ
 .  ـ األلبانياألحاديث مذيمة بأحكا , بدكف رقـ طبعة, أكسنة نشر,إحياء التراث العربي, بيركت

 -ىػ ُِْٗ, ٓ, نسيـ شحدة ياسيف, الجامعة اإلسبلمية, غزة, طالفيماإلسبلميشرح أصكؿ  -ْٗ
 ـ.ََِٖ

, تحقيؽ: أحمد بف عمي, دار ىػ(ِٕٗت:)شرح الطحاكية, عمي بف محمد بف أبي العز الحنفي -َٓ
 ـ.َََِ –ىػ ُُِْالحديث, القاىرة, بدكف رقـ طبعة, 

, ىػ(ُٕٗت:الديف مسعكد بف عمر بف عبد اهلل التفتازاني) سعد, شرح المقاصد في عمـ الكبلـ -ُٓ
 .ـُُٖٗ -ىػ َُُْسنة , باكستاف ,دار المعارؼ النعمانية

شعيب  :تحقيؽ, ىػ(ُِّت:أحمد بف محمد بف سبلمة الطحاكم) ,شرح مشكؿ اآلثار -ِٓ
 ـ.ُٕٖٗ -ىػ َُْٖبدكف رقـ طبعة,  ,بيركت ,لبناف, مؤسسة الرسالة, ؤكطااألرن

, ىػ(ُِٖت:أحمد بف عمي بف أحمد الفزارم القمقشندم), نشاصبح األعشى في كتابة اال -ّٓ
  ـ.ُُٖٗ, بدكف رقـ طبعة, دمشؽ ,كزارة الثقافة, عبد القادر زكار :تحقيؽ
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الصبح الشارؽ, يحيى بف عمي الحجكرم, تقديـ: مقبؿ بف ىادم الكادعي, كأحمد بف يحيى  -ْٓ
 النجمي, دار اآلثار, صنعاء.

دار العمـ لممبلييف, بيركت,  ,ىػ(ّّٗت:, إسماعيؿ بف حماد الجكىرم)في المغة الصحاح -ٓٓ
 .ـَُٗٗ, يناير ْط

ىػ(, تحقيؽ: محمد زىير بف ِٔٓت:صحيح البخارم, محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم) -ٔٓ
 ىػ.ُِِْ ,ُط ,ناصر الناصر, دار طكؽ النجاة

ىػ(, تحقيؽ : محمد ُِٔت:نيسابكرم)صحيح مسمـ, مسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم ال -ٕٓ
 .بدكف رقـ طبعة, أك سنة النشر بيركت,, فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي

صيركرة الككف, محمد باسؿ الطائي, عالـ الكتب الحديث, إربد, كجدارا لمكتاب العالمي,  -ٖٓ
 .ـََُِعماف, بدكف رقـ طبعة, 

اإلسبلمي العالمي لممنظمات اإلسبلمية, بدكف رقـ ىػ(, االتحاد ُّٖٔالعقائد, حسف البنا)ت: -ٗٓ
 ـ.ُْٖٗ -ىػَُْْطبعة كمكاف النشر, 

عمـ الفمؾ تاريخو عند العرب في القركف الكسطى, السنيكر كرلكنمينك, الدار العربية لمكتاب,  -َٔ
 ـ. ُّٗٗ -ىػُُّْ, بيركت ِـ, طُُُٗ -ىػُِّٗ, ركما ُأكراؽ شرقية, ط

عمـ الفمؾ صفحات مف التراث العممي العربي كاإلسبلمي, يحيى الشامي, دار الفكر العربي,  -ُٔ
 ـ. ُٕٗٗ, ُبيركت, ط

  ـ.ََُِ, ُعمـ الفمؾ في التراث العربي, عمي حسف مكسى, دار الفكر, دمشؽ, ط -ِٔ

 -ىػ ُِْْ, ُعمـ الفمؾ كالتقاكيـ, محمد باسؿ الطائي, دار النفائس, بيركت, لبناف, ط -ّٔ
 . ـََِّ

 ـ.ََِّ -ىػ ُِّْ, ِعمـ الفمؾ كالككف, عكاد الزحميؼ, دار المناىج, عماف, ط -ْٔ

عمـ الفمؾ, ليف نيكمسكف, ترجمة: عمي مصطفى بف األشير, مكتبة الثقافة العممية الميسرة,  -ٓٔ
 ـ. ُّٖٗمعيد اإلنماء العربي, بيركت, لبناف, بدكف رقـ طبعة, 

ترجمة: محمد أميف سميماف, شركة سفير, القاىرة, عمكـ في دائرة الضكء, الفمؾ, إياف جراىاـ,  -ٔٔ
 مصر, بدكف رقـ طبعة, أك سنة النشر.   

دار إحياء , ىػ(ٖٓٓت:بدر الديف محمكد بف أحمد العيني), عمدة القارم شرح صحيح البخارم -ٕٔ
 ., بدكف رقـ طبعة, أك سنة النشربيركت, التراث العربي

, بيركت, الفكر دار طبعة ,ىػ(ْٕٗت:)ميتاليي حجر ابف الديف شياب أحمدالفتاكل الحديثية,  -ٖٔ
 .بدكف رقـ طبعة, أك سنة النشر
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دار , ىػ(ِٖٓت:أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني), فتح البارم شرح صحيح البخارم -ٗٔ
 .ىػُّٕٗ , بدكف رقـ طبعة,بيركت ,المعرفة

 حمدمحمد بف عمي بف م, فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير -َٕ
 , بدكف رقـ طبعة, أك سنة النشر.بيركت, دار الفكر ,ىػ(َُِٓت:) الشككاني

, ىػ(ِْٗت:عبد القاىر بف طاىر بف محمد البغدادم), الفرؽ بيف الفرؽ كبياف الفرقة الناجية -ُٕ
 .ـُٕٕٗ, ِ, طبيركت ,دار اآلفاؽ الجديدة

, ىػ(ْٔٓت:الظاىرم)عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز , الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ -ِٕ
 , بدكف رقـ طبعة, أك سنة النشر.   القاىرة ,مكتبة الخانجي

 الفمؾ كاألنكاء في التراث, عمي إبراىيـ عبنده, إربد, األردف, بدكف بيانات لمنشر.  -ّٕ

 ـ.َََِ, ّالفمؾ, محمد صالح النكاكم, جامعة اإلمارات العربية المتحدة, ط -ْٕ

, ُط مصر, ,الكبرل التجارية المكتبة, ىػ(َُُّت:)مالمناك  الرؤكؼ عبد, محمد القدير فيض -ٕٓ
 .ىػُّٔٓ

, بدكف بيركت, مؤسسة الرسالة, ىػ(ُٕٖت:)مالفيركز أبادمحمد بف يعقكب , القامكس المحيط -ٕٔ
 رقـ طبعة, أك سنة النشر.

 تحقيؽ:, ىػ(ُّٕٔت:عبد الرحمف بف ناصر بف سعدم), القكؿ السديد في مقاصد التكحيد -ٕٕ
 , بدكف سنة النشر.ّ, , طالنفائس الدكليةك مجمكعة التحؼ , المرتضى الزيف أحمد

دار ابف الجكزم, , ىػ(ُُِْت:محمد بف صالح العثيميف), القكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد -ٖٕ
 .ىػُِْْمحـر  ,ّ, طالمممكة العربية السعكدية

براىيـ  ,ىػ(َُٕت:الخميؿ بف أحمد الفراىيدم), كتاب العيف -ٕٗ تحقيؽ: ميدم المخزكمي كا 
 , بدكف رقـ طبعة, أك سنة النشر.دار كمكتبة اليبلؿ, امرائيالس

, ىػ(َُٕٔت:مصطفى بف عبداهلل القسطنطيني ), كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف -َٖ
 ـ.ُِٗٗ - ىػُُّْ, بدكف رقـ طبعة, بيركت ,دار الكتب العممية

بير, محمد تحقيؽ: عبد اهلل عمي الك ,,ىػ(ُُٕت:لساف العرب, محمد بف مكـر بف منظكر) -ُٖ
 ., بدكف رقـ طبعة, أك سنة النشرأحمد حسب اهلل, ىاشـ محمد الشاذلي, دار المعارؼ, القاىرة

مؤسسة الخافقيف , ىػ(ُُٖٖ:تمحمد بف أحمد بف سالـ السفاريني ), لكامع األنكار البيية -ِٖ
  .ـُِٖٗ -ىػ  َُِْ, ِ, طدمشؽ ,كمكتبتيا

محمكد شكرم  ,القكيمة بالبرىاف ؿ عميو القرآف مما يعضد الييئة الجديدةما دَّ  -ّٖ
 , بدكف رقـ طبعة,لبناف, المكتب االسبلمي ,زىير الشاكيش :تحقيؽ, ىػ(ُِّْ:تلكسي)األ

 ـ.ُُٕٗ -ىػُُّٗ
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 ـ.ََُِ, ُمبادئ عمـ الفمؾ, عبد العزيز بكرم أحمد, الدار العربية لمكتاب, القاىرة,ط -ْٖ

دار الفكر, , ىػ(َٕٖ: تالييثمي) عمي بف أبي بكر بف سميماف, مجمع الزكائد كمنبع الفكائد -ٖٓ
 ىػ.ُُِْ , بدكف رقـ طبعة,بيركت

, ُ, دار الكطف, طناصر بف عبد الكريـ العقؿ, في العقيدة مجمؿ أصكؿ أىؿ السنة كالجماعة  -ٖٔ
 ىػ.ُُُْشكاؿ 

عامر  ,: أنكر الباز,, تحقيؽىػ(ِٖٕ:تأحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني), مجمكع الفتاكل -ٕٖ
 ـ. ََِٓ -ىػ ُِْٔ, ّ, طلكفاءدار ا, الجزار

بف  ترتيب: فيد, ىػ(ُُِْت:) محمد بف صالح بف محمد العثيميف, مجمكع فتاكل كرسائؿ -ٖٖ
 ىػ.ُُّْ ,الطبعة : األخيرة, دار الثريا ,دار الكطف, ناصر بف إبراىيـ السميماف

 ـيالرح عبد :تحقيؽ, ىػ(ْٖٓت:)سيده بف اسماعيؿ بف عمى, األعظـ كالمحيط المحكـ -ٖٗ
 .ـَََِ , بدكف رقـ طبعة,بيركت ,العممية الكتب دار ىنداكم,

ىػ(, َْٓت:, محمد بف عبداهلل أبك عبداهلل الحاكـ النيسابكرم)عمى الصحيحيف مستدرؾال -َٗ
, مع ـَُٗٗ – ىػُُُْ, ُطبيركت, , تحقيؽ : مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العممية

 الكتاب : تعميقات الذىبي في التمخيص.

, المكتبة العممية, ىػ(َٕٕت:أحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي) ,ح المنيرالمصبا -ُٗ
 , بدكف رقـ طبعة, أك سنة النشر. بيركت

عثماف , محمد عبد اهلل النمر , تحقيؽ:ىػ(ُٔٓت:الحسيف بف مسعكد البغكم), معالـ التنزيؿ -ِٗ
 .ـ ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕ,  ْ, طدار طيبة, سميماف مسمـ الحرش ,جمعة ضميرية

, ىػ(َّٔت:سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي الطبراني), المعجـ الكبير -ّٗ
 -ىػ َُْْ,  ِ, طالمكصؿ ,مكتبة العمـك كالحكـ, تحقيؽ : حمدم بف عبدالمجيد السمفي

 ـ.ُّٖٗ

 ., , بدكف مكاف النشر أكسنتوّ, طأبك زيدعبد اهلل بكر  ,معجـ المناىي المفظية -ْٗ

: , تحقيؽمحمد النجار , حامد عبد القادر, أحمد الزيات, ىيـ مصطفىإبرا, المعجـ الكسيط -ٓٗ
 ., بدكف رقـ طبعة, أك سنة النشردار الدعكة, مجمع المغة العربية

, عبد السبلـ محمد ىاركف :تحقيؽ, ىػ(ّٓٗت:أحمد بف فارس بف زكريا), معجـ مقاييس المغة -ٔٗ
 .ـُٗٗٗ -ىػ َُِْ , بدكف رقـ طبعة,لبناف ,بيركت ,دار الجيؿ

 ,بيركت, دار الكتب العممية, ىػ(ّٕٖت:محمد بف أحمد بف يكسؼ الخكارزمي), مفاتيح العمكـ -ٕٗ
 ., بدكف رقـ طبعة, أك سنة النشرلبناف
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, دار الكتب العممية, ىػ(َٔٔت:فخر الديف محمد بف عمر التميمي الرازم), مفاتيح الغيب -ٖٗ
 .ـَََِ -ىػ ُُِْ بدكف رقـ طبعة, ,بيركت

, ىػ(َِٓت:)األصفياني بف الفضؿ الراغب الحسيف بف محمد, غريب القرآفالمفردات في  -ٗٗ
 .لبناف, دار المعرفة ,محمد سيد كيبلني :تحقيؽ

, بدكف رقـ بيركت ,دار القمـ, ىػ(َٖٖت:عبد الرحمف بف محمد بف خمدكف), مقدمة ابف خمدكف -ََُ
 ـ.ُْٖٗطبعة, 

 -ىػَُّْ, ِلمسيرة, عماف, االردف, طمقدمة في عمـ الفمؾ, بركات عطكاف البطاينة, دار ا -َُُ
 ـ.ََِٗ

 مكتبة طبعة, فراج أحمد :تقديـ ,النجار زغمكؿ ,الكريـ القرآف في العممي اإلعجاز آيات مف -َُِ
 .ـََُِ يناير, ّط, الدكلية الشركؽ

دار  ,ىػ(ٕٗٓت:عبد الرحمف بف عمي بف محمد بف الجكزم) ,المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ -َُّ
 ىػ.ُّٖٓبدكف رقـ طبعة,  ,بيركت ,صادر

 سالـ, رشاد محمد :تحقيؽ ,ىػ(ِٖٕت:أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني) ,السنة منياج -َُْ
 .ىػَُْٔ ,ُط ,قرطبة مؤسسة

, عبد الرحمف عميرة: تحقيؽ, ىػ(ٕٔٓت:عضد الديف عبد الرحمف بف أحمد اإليجي), المكاقؼ -َُٓ
  ـ.ُٕٗٗ ,ُ, طبيركت ,دار الجيؿ

العممية المعاصرة, أحمد شفيؽ الخطيب, يكسؼ سميماف خير اهلل, مكتبة لبناف المكسكعة  -َُٔ
 ـ.ََِْ, ُناشركف بالتعاكف مع شركة كينغ فيشر لمنشر, بيركت, لبناف, ط

, ِمكسكعة الككف كالفضاء كاألرض, مكريس أسعد شربؿ, رشيد فرحات, دار الفكر العربي, ط -َُٕ
 ـ.ََِِ

تحقيؽ: , ىػ(ٕٗٓت:عبد الرحمف بف الجكزم), كالنظائر نزىة األعيف النكاظر في عمـ الكجكه -َُٖ
 .ـُْٖٗ -ىػ َُْْ, ُط ,بيركت, لبناف ,مؤسسة الرسالة , محمد عبد الكريـ كاظـ الراضي

المكتب , ىػ(َُِْت:محمد ناصر الديف األلباني), نصب المجانيؽ لنسؼ قصة الغرانيؽ -َُٗ
  .ـُٔٗٗ - ػىُُْٕ ,ّ, طبيركت, اإلسبلمي

برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ بف عمر , تناسب اآليات كالسكر نظـ الدرر في -َُُ
, بدكف رقـ بيركت ,دار الكتب العممية ,تحقيؽ: عبد الرزاؽ غالب الميدم, ىػ(ٖٖٓت:البقاعي)
 ـ.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ طبعة,

تحقيؽ: السيد بف عبد , ىػ(َْٓت:عمي بف محمد بف حبيب الماكردم), النكت كالعيكف -ُُُ
  , بدكف رقـ طبعة, أك سنة النشر.لبناف, بيركت ,دار الكتب العممية ,عبد الرحيـالمقصكد بف 
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 ـ.ََِٓ –ىػ ُِْٔ, ِىذا الككف ماذا نعرؼ عنو؟, راشد المبارؾ, دار القمـ, دمشؽ, ط -ُُِ

صفكاف عدناف  :تحقيؽ, ىػ(ْٔٓت:عمي بف أحمد الكاحدم), الكجيز في تفسير الكتاب العزيز -ُُّ
 ىػ.ُُْٓ , بدكف رقـ طبعة,بيركت ,دمشؽ, لدار الشاميةدار القمـ , ا ,داككدم

 

 البرامج التمفازية: -ثانيًا:
يـك  ,: NAT GEO ABUDHABبرامج شير الفضاء, برنامج تمفازم مسجؿ مف عمى قناة -ُ

 ـ بتكقيت القدس الشريؼ.ٓ,ٗـ, الساعة: َُُِ/ٕ/ِالسبت, المكافؽ:

يـك  ,: NAT GEO ABUDHABقناةبرامج شير الفضاء, برنامج تمفازم مسجؿ مف عمى  -ِ
 ص بتكقيت القدس الشريؼ. ٖـ, الساعة: َُُِ/ٔ/ِّالخميس, المكافؽ:

, يـك  : NAT GEO ABUDHABبرامج شير الفضاء, برنامج تمفازم مسجؿ مف عمى قناة -ّ
 ـ بتكقيت القدس الشريؼ.َُـ, الساعة: َُُِ/ٔ/ُُالسبت, المكافؽ:

, يـك  : NAT GEO ABUDHABعمى قناةالككف المعجز, برنامج تمفازم مسجؿ مف  -ْ
 .ـ بتكقيت القدس الشريؼ ٖـ, الساعة: َُِِ/ُ/ُٗاألربعاء, المكافؽ:

عجائب المجمكعة الشمسية, برنامج مسجؿ مف عمى قناة الجزيرة الكثائقية, يكـ االثنيف,  -ٓ
 ص بتكقيت القدس الشريؼ.ْـ, الساعة: َُِِ/ُ/ّالمكافؽ:

مسجؿ مف عمى قناة قطر الفضائية, يكـ الخميس,  األرض سفينتنا الفضائية, برنامج -ٔ
 ـ, بتكقيت القدس الشريؼ .َُـ, الساعة َُُِ/َُ/ٔ

 

 المواقع االلكترونية: -ثالثًا:

 

1_http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%

AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%84%D9%84%

D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%8

1%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A72-  

3- http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/73 -Number-

XV/714-Science-key-to-miracles 
http://www.hindawi.org/contributors/92494135/ 4- 

5_https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9

%86_%D9%87%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%AC 

  http://www.youtube.com/watch?v=cxR7UyexQOs6 - 

http://www.youtube.com/watch?v=PMLSSB3TkDA  7- 
 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7
file:///C:/Users/TEC13/Desktop/3-%20http:/www.eajaz.org/index.php/component/content/article/73%20-Number-XV/714-Science-key-to-miracles
file:///C:/Users/TEC13/Desktop/3-%20http:/www.eajaz.org/index.php/component/content/article/73%20-Number-XV/714-Science-key-to-miracles
http://www.hindawi.org/contributors/92494135/
http://www.hindawi.org/contributors/92494135/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86_%D9%87%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86_%D9%87%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%AC
http://www.youtube.com/watch?v=cxR7UyexQOs
http://www.youtube.com/watch?v=cxR7UyexQOs
http://www.youtube.com/watch?v=PMLSSB3TkDA
http://www.youtube.com/watch?v=PMLSSB3TkDA
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة المكضكع                              ـ
 ب إىػػػػػػػػػػػػػداء ُ
 ج شكر كعرفاف ِ
 د ممخص البحث ّ
 ىػ ةالمقدم ْ
 ُ التمييد: تعريؼ بمصطمحات البحث. ٓ
 ِ السماء.تعريؼ  -أكالن: ٔ
 َُ تعريؼ األرض. -ثانيان: ٕ
 ُّ تعريؼ العمـ الحديث. -رابعان: ٗ
كالعمـ  اإلسبلميفيـ الخمؽ السمكات كاألرض بيف  الفصؿ األكؿ: َُ

 الحديث.
ُٓ 

العمـ اإلسبلمي ك فيـ الالمبحث األكؿ: ما قبؿ السمكات كاألرض في  ُُ
 الحديث.

ُٔ 

 ُٕ كاألرض في العمـ الحديث.المطمب األكؿ: ما قبؿ السمكات  ُِ
 ُٕ العدـ. -أكالن: ُّ
 ُٗ ككف انسحؽ ثـ انفجر. -ثانيان: ُْ
 َِ أككاف أخرل احتكت ببعضيا. -ثالثان: ُٓ
 ُِ أككاف متصمة كالعنقكد -رابعان: ُٔ
 ِِ .اإلسبلمي الفيـالمطمب الثاني: ما قبؿ السمكات كاألرض في  ُٕ
 ِِ .اهلل  -أكالن: ُٖ
 ِِ العرش كالماء. -ثانيان: ُٗ
 ِّ الريح. -ثالثان: َِ
 ِّ القمـ. -رابعان: ُِ
 ِْ المكح المحفكظ. -خامسان: ِِ
 ِْ المادة. -سادسان: ِّ
 ِٔ الزماف كالمكاف. -سابعان: ِْ
 اإلسبلمي الفيـالمبحث الثاني: مدة خمؽ السمكات كاألرض في  ِٓ

 كالعمـ الحديث.
ِٕ 
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 ِٖ مدة خمؽ السمكات كاألرض في العمـ الحديث.المطمب األكؿ:  ِٔ
 ِٖ طريقة المكاد المشعة. -أكالن: ِٕ
 ِٖ طريقة ثابت ىابؿ. -ثانيان: ِٖ
 ِٖ طريقة اشتقاؽ عمر الككف مف تقدير أعمار أقدـ النجكـ. -ثالثان: ِٗ
 َّ .اإلسبلمي الفيـالمطمب الثاني: مدة خمؽ السمكات كاألرض في  َّ
 َّ مدة خمؽ السمكات كاألرض في القرآف الكريـ. -أكالن: ُّ
 ُّ مدة خمؽ السمكات كاألرض في السنة النبكية. -ثانيان: ِّ
 ُّ الجمع بيف القرآف كالسنة في مدة الخمؽ. -ثالثان: ّّ
كالعمـ    اإلسبلمي الفيـالمبحث الثالث: مادة خمؽ السمكات كاألرض في  ّْ

 الحديث.
ّٓ 

 ّٓ مادة خمؽ السمكات كاألرض في العمـ الحديث.المطمب األكؿ:  ّٓ
 ّٔ نشأة مادة الككف مف االنفجار العظيـ. -أكالن: ّٔ
 ّٕ تركيب السديـ أك الدخاف الككني. -ثانيان: ّٕ
 ّٖ مصدر غاز الييدركجيف الذم تخمقت منو العناصر. -ثالثان: ّٖ
 ّٗ المادة المظممة كالطاقة المظممة. -رابعان: ّٗ
 ُْ .اإلسبلمي الفيـالمطمب الثاني: مادة خمؽ السمكات كاألرض في  َْ
 ُْ مادة خمؽ السمكات. -أكالن: ُْ
 ِْ مادة خمؽ األرض. -ثانيان: ِْ
كالعمـ    اإلسبلمي الفيـالمبحث الرابع: نشأة السمكات كاألرض في  ّْ

 .الحديث
ْْ 

 ْٓ المطمب األكؿ: نشأة السماء كاألرض في العمـ الحديث. ْْ
 ْٔ مرحمة االنفجار)الككف  البدائي(. -أكالن: ْٓ
 ْٕ مرحمة تككف النجكـ ك المجرات. -ثانيان: ْٔ
 ْٖ مرحمة تككف األرض كالككاكب السيارة. -ثالثان: ْٕ
 ْٗ .اإلسبلمي الفيـالسمكات كاألرض في  نشأةالمطمب الثاني:  ْٖ
 َٓ معنى الرىتؽ كالفتؽ. -أكالن: ْٗ
 ُٓ خمؽ األرض قبؿ السماء بغير دحك. -ثانيان: َٓ
كالعمـ  اإلسبلمي الفيـالمبحث الخامس: شكؿ السماء كاألرض في  ُٓ

 الحديث.
ٓٔ 
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 ٕٓ المطمب األكؿ: شكؿ السماء كاألرض في العمـ الحديث. ِٓ
 ٕٓ شكؿ السماء في العمـ الحديث. -أكالن: ّٓ
 ٗٓ شكؿ األرض في العمـ الحديث. -ثانيان: ْٓ
 َٔ .اإلسبلمي الفيـالمطمب الثاني: شكؿ السمكات كاألرض في  ٓٓ
 َٔ .اإلسبلمي الفيـشكؿ السمكات في  -أكالن: ٔٓ
 ٓٔ .اإلسبلمي الفيـشكؿ األرض في  -ثانيان: ٕٓ
كالعمـ  اإلسبلمي الفيـألرض بالككف في الفصؿ الثاني: عبلقة ا ٖٓ

 الحديث.
ٕٔ 

 ٖٔ كالعمـ الحديث.  اإلسبلمي الفيـالمبحث األكؿ: مركزية األرض لمككف في  ٗٓ
 ٗٔ المطمب األكؿ: مركزية األرض لمككف في العمـ الحديث. َٔ
 ٗٔ لمحة تاريخية. -أكالن : ُٔ
 َٕ أدلة العمـ الحديث عمى دكراف األرض كعدـ مركزيتيا لمككف. -ثانيان: ِٔ
 ِٕ الفيزياء كالفمؾ كالفمسفة لنظرية الفمؾ الحديثة.نظرة عمماء  -ثالثان: ّٔ
 ٕٕ .اإلسبلمي الفيـالمطمب الثاني: مركزية األرض لمككف في  ْٔ
 ٕٕ أدلة القائميف بدكراف الشمس حكؿ األرض دكرانان حقيقيان. -أكالن: ٓٔ
 ُٖ أدلة القائميف بدكراف األرض حكؿ نفسيا كحكؿ الشمس. -ثانيان: ٔٔ
 ٖٓ أدلة مركزية األرض لمككف. -ثالثان: ٕٔ
كالعمـ     اإلسبلمي الفيـالمبحث الثاني: عبلقة األرض بالشمس كالقمر في  ٖٔ

 الحديث.
ٖٗ 

 َٗ المطمب األكؿ: عبلقة األرض بالشمس كالقمر في العمـ الحديث. ٗٔ
 َٗ النشأة. -أكالن: َٕ
 ُٗ الدكراف. -ثانيان: ُٕ
 ِٗ .الكسكؼ كالخسكؼ -ثالثان: ِٕ
 ْٗ المد كالجزر. -رابعان: ّٕ
ارة. -خامسان: ْٕ  ْٗ اإلشعاعات كالجسيمات الضَّ
 ٓٗ الضكء كالحرارة. -سادسان: ٕٓ
 ٔٗ .اإلسبلمي الفيـفي  كالقمر المطمب الثاني: عبلقة األرض بالشمس ٕٔ
 ٔٗ النشأة. -أكالن: ٕٕ
 ٕٗ الدكراف. -ثانيان: ٖٕ
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 ٖٗ الكسكؼ كالخسكؼ. -ثالثان: ٖٕ
 ََُ المد كالجزر. -رابعان: ٕٗ
  اإلسبلمي الفيـفي عبلقة األرض بالككاكب كالنجـك المبحث الثالث:  َٖ

 الحديث. كالعمـ
َُُ 

 َُِ المطمب األكؿ: عبلقة األرض بالككاكب كالنجـك في العمـ الحديث. ُٖ
 َُِ النشأة. -أكالن: ِٖ
 َُِ التكسع. -ثانيان: ّٖ
 َُّ الدكراف. -ثالثان: ْٖ
 َُٓ االشعاعات. -رابعان: ٖٓ
 َُٕ التنجيـ كالمنجمكف في منظكر عمـ الفمؾ الحديث. -خامسان: ٖٔ
 َُٗ .اإلسبلمي الفيـالمطمب الثاني: عبلقة األرض بالككاكب كالنجـك في  ٕٖ
 َُٗ النشأة. -أكالن: ٖٖ
 َُٗ التكسع. -ثانيان: ٖٗ
 َُُ الدكراف. -ثالثان: َٗ
. حكمة -رابعان: ُٗ  ُُِ اهلل في خمؽ الككاكب كالنجـك
 ُُّ .اإلسبلمي الفيـخامسان: حكـ عمـ النجكـ في  ِٗ
الفيـ المبحث الرابع: عبلقة األرض بالشيب كالنيازؾ كالمذنبات في  ّٗ

 كالعمـ الحديث. اإلسبلمي
ُُٔ 

المطمب األكؿ: عبلقة األرض بالشيب كالنيازؾ كالمذنبات في العمـ  ْٗ
 الحديث.

ُُٔ 

 ُُٔ عبلقة األرض بالشيب. -أكالن: ٓٗ
 ُُٕ عبلقة األرض بالنيازؾ. -ثانيان: ٔٗ
 ُُٖ عبلقة األرض بالمذنبات. -ثالثان: ٕٗ
 الفيـالمطمب الثاني: عبلقة األرض بالشيب كالنيازؾ كالمذنبات في  ٖٗ

 .اإلسبلمي
ُُٗ 

 ُُٗ عبلقة األرض بالشيب. -أكال: ٗٗ
 ُُِ بالنيازؾ.عبلقة األرض  -ثانيان: ََُ
 ُِِ عبلقة األرض بالمذنبات. -ثالثان: َُُ
 ُِّالعمـ ك  اإلسبلمي الفيـفي  سمكات كاألرض المبحث الخامس: نياية ال َُِ
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 الحديث.
 ُِْ في العمـ الحديث. سماء كاألرضالمطمب األكؿ: نياية ال َُّ
 ُِْ نياية الشمس كالككاكب. -أكالن: َُْ
 ُِٔ الشمس مف مغربيا.خركج  -ثانيان: َُٓ
 ُِٕ جمع الشمس كالقمر. -ثالثان: َُٔ
 ُِٖ رابعان: مصير الككف بشكؿ عاـ. َُٕ
 ُِٗ .اإلسبلمي الفيـفي  سمكات كاألرضالمطمب الثاني: نياية ال َُٖ
 ُِٗ .ما بيف السماء كاألرضنياية  -أكالن: َُٗ
 ُّْ  تبديؿ األرض كالسمكات -ثانيان: َُُ
 ُْٗ الخاتمة. ُُُ
 ُُٓ الفيارس. ُُِ
 ُِٓ فيرس اآليات. ُُّ
 ُِٔ فيرس األحاديث كاآلثار. ُُْ
 ُْٔ فيرس األعبلـ المترجـ ليـ. ُُٓ
 ُٓٔ قائمة المصادر كالمراجع. ُُٔ
 ُٖٕ فيرس المكضكعات. ُُٕ
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Heaven and Earth between Islamic Belief and Modern Science 

 

Abstract 

 

This topic is important since it shows the relationships of Islamic belief and modern 

science to the universe since its creation until its end. This research tackles the 

definition of "heaven and earth", "Islamic belief", and "modern science" both 

linguistically and semantically. In addition, the research reviews the creation of 

heaven and earth in the Islamic belief and modern science, highlighting each one's 

view towards what was there before the creation, the period of creation, substance, the 

way of creation and the form. Furthermore, the research points out the relationship of 

earth to universe in the Islamic belief and modern science, discussing the issue of 

earth 'centricity' and revealing the ancient and contemporary Muslim astronomers' 

point of view about whether or not the earth circulates around itself and around the 

sun. Moreover, the research tackles the relationship of the earth with the sun and the 

moon, planets and stars, meteors and meteorites, and comets in both Islamic belief 

and modern science. Finally, the research discusses the end of the universe in the light 

of both Islamic belief and modern science.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


