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ABSTRACT 

 

The proves of the creating for the skies and the earth between the scientific 

miracles and the explainers said. Summary of this researches. Modern science 

has discovered that the earth divided from the seven seams by signaled the same 

as for the seven skies in number and 

The congruencies around the one center. And the earth physicist studies that the 

earth had built from many of the cordans which centered around a ball and they 

divided by the chemical construction 

or by their adjectives of the mechanical into seven classes and the scientists 

reached by mechanical radiative dissolution to the Uranium and changed to the 

plumb ago in measure of the age of the earth rocks and Meteor rocks that the 

earth cortex.(cortex hardened) has started since 4.5Billion years and Emitting of 

the water and air from the earth's inside and following in number of the animals 

and batonics kingdom that take4.5Billion years whereby that geological 

contriving of the earth since the starting of cortex hardened of the earth to the 

Humanity appearance that take time 4.5Billion years and every class. equals two 

days from the creating days in the relativity concept for the time and becomes the 

universe age 13.5 Billion years .The generosity Coran signal proofs that the 

number of the months in twelve months since Allah has created the heavens and 

the earth that is tacit prove on the discipline the masses and sizes and squeezing 

of the earth speeding and all contains of the skies since the first time of the 

creating in to time that Allah wirthes the earth and all of over it.And in aiscipline 

of the energy quantities which reach from the sun even few that would burned us 

and would burned everything around us and when they lacked would freezed us  
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and would freezed freezed everything around us. And these proofs that the 

number of the  

months which is delimitation to the moon year so as to delimitation to the sun 

year but the used year it is the moon which it is the easiest to the ignoratand the  

learner through seeing the crescent in opposite of the sun which needs to the 

astrophysicists accounts and in order not to link the legitimacy worshiping in 

limited climate circumastances all the time. but moved with the year seasons their 

changed climates that causes in both the hotness and cold and in the length of any 

of the day and night of its short  
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 الملخص

اكتشف العلم احلديث أن األرض تتكون من سبع طبقات باإلشارة إىل مثليها بالسموات السبع يف العدد والتطابق 
حول مركز واحد وقد أثبتت الدراسات الفيزيائية األرضية أن األرض مبنية من عدد من النطق املتمركزة حول كرة، وتقسم 

 ساس من صفاهتا امليكانيكية اىل سبع طبقات , وإن العلماءهذه النطق على أساس من تركيبها الكيميائي أو على أ
توصلوا باستخدام االحنالل اإلشعاعي لليورانيوم وحتوله إىل رصاص يف قياس عمر الصخور األرضية والنيزكية إىل أن تكون 

ة ع أفراد اململكمليار سنة وانبعاث املاء واهلواء من باطن األرض وتتاب 4,5القشرة األرضية )تصلب القشرة( بدأ منذ 
مليار سنة ، حيث إن التدبري اجليولوجي لألرض منذ بدأ تصلب القشرة األرضية  4,5النباتية واحليوانية قد أستغرق ذلك 

مليار سنة وكل قسم يعادل يومني من أيام اخللق باملفهوم النسيب للزمن  4,5حىت ظهور اإلنسان قد أستغرق زمناً قدره 
مليار سنة , إما اإلشارة القرآنية الكرمية أثبتت عدة الشهور باثين عشر شهرًا منذ  13,5ومن مث يصبح عمر الكون 

خلق اهلل السموات واألرض تأكيد ضمين على انضباط كتل وأحجام وأبعاد وسرعات األرض ومجيع أجرام السماء منذ 
ات الطاقة اليت املسافات ضبط لكمي اللحظة األوىل للخلق واىل أن يرث اهلل تعاىل األرض ومن عليها، ويف انضباط هذه

تصل من النجم إىل كل كوكب يدور حول فلكه مثل األرض ولو زادت كمية الطاقة اليت تصلنا من الشمس ولو قلياًل 
ألحرقتنا وألحرقت كل ما حولنا ولو نقصت ولو قلياًل جلمدتنا ومجدت كل شيء حولنا , كما اثبت أن عدة الشهور 

القمرية كما هي حتديد للسنة الشمسية لكن السنة املعتربة هي القمرية اليت هي أسهل لألمي واليت هي حتديد للسنة 
واملتعلم من خالل رؤية اهلالل على العكس من الشمس اليت حتتاج اىل حسابات فلكية، وحىت ال ترتبط العبادات 

كل من احلر   ا املتباينة فتؤدي يفالشرعية بظروف مناخية حمددة على مدار الزمن بل تتحرك مع فصول السنة مناخاهت
 والربد ويف طول أي من النهار والليل أو قصره 
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 المقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، إن إعجاز القران حقيقة ثابتة 
وقضية واضحة وضوح الشمس منذ أن نزل القرآن على النيب)صلى اهلل عليه وسلم(، معجزة كربى حتدى هبا البلغاء 

 بصدقها وتساميها، ويكفى للداللة على علو شأهنا قوله واحلكماء وأهل الكتب السماوية فعجزوا عن حتديها وأقروا
ُُْم لِبَـْع ٍ  نَ )ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اإلْنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْن يَْأتُوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن اَل يَْأتُوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاتعاىل:  ُُ  بـَْع
يًرا( ُِ هذا  لوم قد ازدهرت والفنون قد أينعت ؟ ومل يقدر أحد أن يأيت مبثلوها هي القرون تلو القرون متر، وها هي الع َظ

 الكتاب يف أسلوبه أو منهجه أو هديه.
وغاية قصدي من وضع هذا البحث يف إعجاز القرآن إمنا كان أوال وقبل كل شئ للتشرف واالستمتاع بالنظر يف كتاب 

 لة من البشر إلظهار عظمة القرآن وقدسيته إمنا هي وليدةاهلل بعني اإلجالل واإلعظام واإلميان بقداسته، وأن أي حماو 
رغبة إميانية خملصة فيها ما يشبه التأسي مبوقف نيب اهلل إبراهيم عليه السالم وهو خليل اهلل عندما قال بروح الواثق من 

َْْمِئن  قـَْلِبي( َوَلْم تـُْؤِمْن قَاَل بَـ )َوِإْذ قَاَل ِإبـَْراِهيُم َربِّ َأرِِني َكْيَف ُتْحِي اْلَمْوَتى قَاَل أَ قدرة اهلل تعاىل:   َلى َوَلِكْن لَِي
وهكذا يتجلى لنا الدين اإلسالمي بقرآنه اجمليد وسنته املطهرة وكأنه كنز العلوم واملعارف ألنه متصل أشد االتصال بالعلم 

ء ليقدم للبشرية علم وأهله وإمنا جاقدميه وحديثه، وأنه ليس مبعزل عن احلياة ومشاكلها وتطوراهتا، وأنه ما جاء ليعادى ال
منتهى العلم وأنفعه ويقودها إىل طريق احلق واليقني يف كل أمر من أمور ديننا ودنيانا، وهو بذلك يؤكد وحيقق قول اهلل 

لة تراودىن . فوجدت رغبة شديدة  وشوقاَ كبرياَ إىل خدمة كتاب اهلل  يف حماو : )َما فـَر ْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيء (تعاىل
أن أكتب يف إعجاز القرآن العلمي على قدر بضاعيت الضئيلة يف هذا اجملال، وقد عزمت وتوكلت مستعينا حبول اهلل 
وقوته ومبا ألفه العلماء يف ذلك، أمال يف أن يكون يف عملي هذا ما يزيد القارئ للقرآن علما جبالل حقائقه وروعة 

عني الذين عميت أبصارهم عن أنواره، وطمعا يف أن يزيل به ظلمات الشكوك أسراره وأن ميحو اهلل به الغشاوة عن أ
والريب من قلوب الذين كفروا مبا جاء يف هذا الكتاب من احلق ويهديهم إىل سواء السبيل. فقد أوقفتين الكثري من 

جاز وبيان األع لذلك قمت بدراسة هذه اآليات )آيات خلق السماوات واألرض (اآليات القرآنية ومن هذه اآليات 
العلمي فيها وكذلك أقوال املفسرين، واحلكمة من ذلك وإنه من املفيد ملن يقرأ هذا البحث أن يتعرف على حمتوياته 

 واجتاهاته فهو يشتمل على مبحثني : 
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 وفيه التعريف باألعجاز واألعجاز العلمي وأهمية الكتابة به، وأشتمل على مْلبين المبحث األول:

 وفيه آيات خلق السماوات واألرض واإلعجاز العلمي فيُا، واشتمل على ثالثة مْالب :المبحث الثاني 
وهذه اآليات اليت تدل على إعجازها العلمي مع تفسريها الديين أوال مث شرحها يف ضوء العلوم احلديثة بفهم عصري هلا 

وهو  ا كثريا، عسى أن يكون يل من وراء ذلك ما أنشدهومن غري تعمق يف تفصيالهتا، وال يسعين إال أن أمحد اهلل محد
إظهار أقباس من نور القرآن يف إعجازه العلمي،الن الشواهد دلت على أنه كلما تقدم العلم وتعمق اإلنسان يف حبوره 

زمة الجيد مع كل ظاهرة علمية كانت يف طي اخلفاء أن هلا أصوال يف القرآن سابقة عليها، وسوف يبقى هذا السبق مسة م
للقرآن ومستوعبة لكل ما سوف تأيت به العلوم على مدى األزمان، وىف هذا ما يؤكد وحيقق قول اهلل تبارك وتعاىل:  

ْم َأن ُه اْلَحقُّ( ُُ ْم َحت ى يـََتبَـي َن َل ُِ ْم آيَاتَِنا ِفي اْْلفَاِق َوِفي َأنـُْفِس ُِ أدعو اهلل الكرمي أن يقبل عملي هذا قبوال  .وإين)َسُنرِي
حسنا وأن جيعل منه كتابا ينطق بالصدق والتذكري جبالله وعظمته وأن حيىي به قلوب من قرأه بوعي وانتفع به يف دينه 

                                                                                                                                        ودنياه، وتأكد أن كل ما يدعوا إليه هو التدبر يف ُملك اهلل بقلب سليم.                                                          
 المبحث األول : في تعريف اإلعجاز واإلعجاز العلمي

 المْلب األول:  تعريف اإلعجاز لغة واصْالحا 
زم َعْجزاً فهو عاجٌز أي ضعيف وقوهلم إّن العجز نقيُض احل -زُ يَ ْعج   -وهو مصدر أْعَجَز، وَعَجزَ  : اإلعجاز في اللغةِ 

مشتقٌّ من العجز والضعف  1ألنه يضعف رأيه ويقال أعجزين فالن أذا َعجْزت عن طلبه و إدراكه، ولن يعجز اهلل شيء
 2وعدم القدرة

 . 3:يقصد به إعجازه للناس يف عدم قدرهتم على اإلتيان مبثله إالعجاز اصْالحاً  
 4معناه: عْجز اخللق أمجعني إنسهم وجنهم، فرادى وجمتمعني عن أن يأتوا بشيء من مثله وإعجاز القرآن الكريم

 

                                                           
 4/232م , 1979 -ه  1399بريوت , -ه (, حتقيق:عبد السالم هارون,دار الفكر395ينظر: مقاييس اللغة , أليب احلسني أمحد بن فارس)ت  1

 ,باب العني )مادة عجز(. 5/369بريوت,الطبعة االوىل,د.ت , -صادره (,دار 711ولسان العرب, حممد بن مكرم بن منظور)ت 
م , 1990 -ه  1414بريوت , –ه ( حتقيق: علي شريي,دار الفكر 1270ينظر:تاج العروس من جواهر القاموس,حممد مرتضى احلسيين الزبيدي)ت  2
 , مادة عجز. 8/98
 1/9م , 2011 -ه  1431بريوت ,الطبعة االوىل , -ارس,دار ابن حزمينظر: اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة, م. نايف منري ف 3
 6م,  2008 -ه  1428عمان, الطبعة االوىل –ينظر:اإلعجاز العلمي يف اإلنسان واحليوان, أسامة نعيم مصطفى, دار األسرة  4
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 اإلعجاز العلمي وأهميته المْلب الثاني:

 تعريف اإلعجاز العلمي أوال:
:هو إخبار القرآن الكرمي أو السنة النبوية حبقيقة أثبتها العلم التجرييب، وثبت عدم إمكانية إدراكها  اإلعجاز العلمي

 تعاىل.مما يظهر صدقه فيما أخرب به عن ربه سبحانه و  -صلى اهلل عليه وسلم-بالوسائل البشرية يف زمن الرسول 
  أهمية اإلعجاز العلمي:

منة حمدودة يبعثون إىل أقوامهم خاصة، وألز  -صلى اهلل عليه وسلم-سولنا حممد قبل ر  -عليهم السالم-ملا كانت الرسل 
إذن اهلل على يد وإحياء املوتى ب -عليه السالم-فقد أيدهم اهلل ببينات حسية، يعين: مبعجزات حسية كالعصا ملوسى 

ل رسول، حىت إذا دد لرسالة كوتستمر هذه املعجزات احلسية حمتفظًة بقوة إقناعها يف الزمن احمل -عليه السالم-عيسى 
تطاول الزمن، وتقادم، وضعف أثر تلك الرسالة الصايف، واختفت قوة إقناعها احلسية؛ فعندئذ يبعث اهلل رسواًل آخر، 

ضمن له  -وسلم صلى اهلل عليه-ويؤيده مبعجزة جديدة مناسبة ملا برع فيه أهل زمانه. وملا ختم اهلل الرساالت مبحمد 
ببينات، أي: معجزات حسية؛ من ذلك نبع املاء بني أصابعه وحنني اجلذع، وتسبيح احلصى، وزاده  حفظ دينه، وأيده

على ذلك مبعجزة كربى تبقى بني أيدي الناس إىل قيام الساعة، أال وهي القرآن الكرمي. هذه املعجزة اليت يتجدد عطاؤها 
لعلمي وحي اإلهلي؛ من ذلك يف عصرنا هذا اإلعجاز امع كل فتٍح بشري يف آفاق العلوم واملعارف ذات الصلة مبعاين ال

ِْي ِمَن اْْليَاِت َما ِمثْـ »: -صلى اهلل عليه وسلم-يف القرآن والسنة قال  ُلُه آَمَن َعَلْيِه َما ِمَن اأْلَنِْبَياِء نَِبيٌّ ِإال  َوَقْد ُأْع
فمعجزة القرآن   5«ا يـَْوَم اْلِقَياَمةِ ِإَلي   فَأَنَا َأْرُجو َأْن َأُكوَن َأْكثـََرُهْم تَابِعً اْلَبَشُر َوِإن َما َكاَن ال ِذي ُأوتِيُت َوْحًيا َأْوَحى الل هُ 

مستمرة إىل يوم القيامة، وخرقه للعادة يف أسلوبه، ويف بالغته، وإخباره باملغيبات مستمر، فال مير عصر من العصور إال 
َد ومن ويظهر فيه شيء مما أخرب به أنه سيكون ما يدل على ص حة دعواه، فعم نفُعُه من َحَضَر ومن َغاب، ومن ُوج 

 6سُيوجد
 المبحث الثاني

 في خلق السماوات واألرض اإلعجاز العلمي يف اآليات اليت تدل على قدرة اهلل تعاىل
 

                                                           
ه (,حتقيق:د.علي بن حممد بن ناصر الفقيهي 395)ت ينظر:األميان ألبن منده , ابو عبداهلل حممد بن أسحاق بن حممد بن حيىي بن منده العبدي 5

 1/487ه   ,  1406بريوت ,الطبعة الثانية  –,مؤسسة الرسالة 
 81ينظر : اإلعجاز العلمي يف القرآن,)االنسان( أسامه نعيم ,   6
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 ويشتمل على  ثالثة مْالب :

 املطلب األول : خلق السماوات واألرض.
 واألرض.املطلب الثاين : يف مدة خلق السماوات 

 املطلب الثالث : عدة الشهور عند اهلل يوم خلق السماوات واألرض.
 املطلب األول

 خلق السماوات السبع واألرض
 " السماوات السبع واالرضون السبع "

ُُن  قال تعاىل  نَـ ُُن  يـَتَـنَـز ُل اأْلَْمُر بـَيـْ َل تَـْعَلُموا َأن  الل َه َعَلى ُكلِّ َشْيء  لِ  ) الل ُه ال ِذي َخَلَق َسْبَع َسَماَوات  َوِمَن اأْلَْرِض ِمثـْ
 7َقِديٌر َوَأن  الل َه َقْد َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيء  ِعْلًما(

 تحليل األلفاظ اللغوية الغريبة
ُُّن :   )مثل( امليم والثاء والالم أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء وهذا مثل هذا : أي نظريه وامل ْثل واملث الِمثـَُل

  8يف معىن واحد
بهه وَشبَ ُهه وذكر صاحب اللسان : الفرق بني املماثلة واملساواة  ثله وَمثَله كما يقال ش  ))مثل(( كلمة تسوية يقال هذا م 
تكون يف املختلفني يف اجلنس واملتفقني ألن التساوي هو التكافؤ يف املقدار ال يزيد وال ينقص وأما املماثلة فال تكون 

عناه: تقول: حنوُه كنحوه  وفقهُه كفقهه  ولونُه كلونه  وطعمُه كطعمه ، فإذا قيل هو مثُله على اإلطالق فم إال يف املتفقني
 9ُيسد مسده وإذا قيل: هو مثُله يف كذا فهو مساٍو له يف جهة دون جهة

 أقوال المفسرين في اْلية 
ك: أي جعل ذلك فقد جاء يف تفسري ذل يرى املفسرون على إن السموات سبع وخلق من األرض )مثلهن( فاختلفوا يف

 األرض مثل ما يف السماوات من اخللق، وعن أبن عباس )رضي اهلل عنهما( قال: ))لو حدثتكم بتفسريها لكفرمت وكفركم 
 

                                                           
 12سورة الطالق : االية  7
 ثاء ومايثلثهما، مادة مثل.، باب امليم وال5/79ينظر: مقاييس اللغة، أليب احلسني امحد بن فارس ،  8
 ، باب امليم ))مادة مثل((14/16ينظر: لسان العرب، ألبن منظور،  9
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ومماثلة األرض للسماوات يف خلقها داللة على عظيم قدرة اهلل أي أن خلق األرض ليس أضعف  10تكذيبكم هبا((

فقد قيل أهنا سبع أرضني  11من خلق السموات، ألن لكل منها خصائص دالة على عظيم القدرةداللة على القدرة 
  12))َمْن ظََلَم ِقيَد ِشْبر  طُو َقُه ِمْن َسْبِع َأَرِضيَن((( انه قال: لظاهر اآلية وكذلك ما صح عن النيب )

 .13اإلبداع واإلحكام أو أن املماثلة ليست يف العدد وإمنا هي يف اخللق واإلبداع أي مثلهن يف
 الوجه االعجازي في اْلية

أن اهلل تعاىل خلق سبع مسوات، وهي سبع طبقات خلقها بإتقان حمكم، وأن كل مساء منفصلة عن األخرى، ما ترى يف 
 خلقه من تناقض وال تباين وال اعوجاج وال ختالف بل هي مستوية مستقيمة

وهي متطابقة حول مركز  14فأن هذا يدل داللة قاطعة على صدق اآليات القرآنية على خلق السماوات سبعًا طباقاً  
 .15واحد يغلف اخلارج منها الداخل فيها وهي طبقات بعضها فوق بعض كما فسرها أهل اللغة واملفسرون والعلم احلديث

ه آيات )هو أمر معجز يف حد ذاته( البد وأن يكون القصد منإن التكرار القرآين يف اإلشارة إىل سبع مسوات يف سبع 
التحديد واحلصر ال جمرد التعبري عن التعدد والكثرة، واهلل تعاىل أعلم مبا خلق، وكذلك اإلشارة يف ختام سورة الطالق 

ُُن  مبثلية األرض إىل السموات يف قول احلق ) َل تأكيد إن األرض سبع متطابقة،   16(َخَلَق َسْبَع َسَماَوات  َوِمَن اأْلَْرِض ِمثـْ
 كما إن السموات سبع متطابقة.

))َمْن (، منها قوله هذا وقد ورد ذكر السموات السبع واالرضني السبع يف عدد غري قليل من أحاديث رسول اهلل )
والواضح انه ال خالف بني العلماء  17َأَرِضيَن((َأَخَذ َشيئًا ِمَن اأَلْرِض بِغَيِر َحق ِه، ُخِسَف ِبِه يـَْوَم الِقَياَمِة ِإَلى َسْبِع 

ُُن  َوِمَن اأْلَْرِض مِ على إن السموات سبع وأما األرض فهي كذلك فقيل انه سبع أرضني لظاهر قوله تعاىل ) َل    18(ثـْ

                                                           
 م,2010 -ه 1430بريوت، الطبعة األوىل  -ه ( دار عامل الكتب310جامع البيان عن تأويل القرآن، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي )تينظر:  10

12/145 
 13/339تونس، د. ت  -ينظر: التحرير والتنوير، حممد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون 11
 (3195حديث ) 588صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق، باب ما جاء يف سبع أرضني،  12
 3/403،  م1986-ه 1406 5بريوت،ط -حممد علي الصابوين، دار القلمينظر: صفوة التفاسري ,  13
 19م, 2005 -ه 1426القاهرة، الطبعة األوىل  -ية يف إعجاز القرآن والسنة النبوية امحد مصطفى متويل دار ابن اجلوزيينظر: املوسوعة الذهب 14
 391م ،2009-ه 1430بريوت، الطبعة األوىل،  -ينظر: مدخل إىل دراسة اإلعجاز العلمي يف القرآن، زغلول راغب حممد النجار، دار املعرفة 15
 12سورة الطالق : اآلية  16
 (3196، حديث )588صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق، ما جاء يف سبع أرضني،  17
 12سورة الطالق : اآلية  18
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ربنا  ا( أننا يف زمن العلم والتقنية الذي نعيشه ال ندرك من السموات السبع اليت أخربنا هبوكذلك ألحاديث النيب )

من السماء الدنيا اليت خصها اخلالق سبحانه وتعاىل بالنجوم والكواكب.  19وأخرب هبا خامت أنبيائه ورسله إال جزءاً حمدود
نـَْيا ِبَمَصابِيَح )َوزَيـ ن ا الس َماوالنجوم هي وسيلة اإلنسان للتعرف على اجلزء املدرك من الكون ويف ذلك يقول تعاىل  َء الدُّ

َفاُوت  فَاْرِجِع تَـ  )ال ِذي َخَلَق َسْبَع َسَمَوات  ِطَباقًا َما تـََرى ِفي َخْلِق الر ْحَمِن ِمنْ  20تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم( َذِلكَ َوِحْفظًا 
ُور ( َنا )َأفـََلمْ  ويقول جل وعال 21اْلَبَصَر َهْل تـََرى ِمْن فُْ ُُْم َكْيَف بـَنَـيـْ ا ِمْن هَ يـَْنظُُروا ِإَلى الس َماِء فـَْوقـَ َُ ا َوزَيـ ن اَها َوَما َل

َيا ِبزِيَنة  اْلَكَواِكِب( 22)فـُُروج نـْ وذكر السماء يف هذه اآليات املباركة، باألفراد وختصيصها بالزينة  23)ِإن ا زَيـ ن ا الس َماَء الدُّ
املوصوفة بالنجوم والكواكب وحتديدها بوصف السماء الدنيا يؤكد حقيقة السماوات السبع وعدم التخصيص بإضافة 

ي السماء هألن السماء الدنيا  ))أفلم ينظروا((،وصف الدنيا يف اآلية السادسة من سورة )ق( استعيض عنه بالسؤال 
الوحيدة اليت ميكن لإلنسان أن ينظر إليها، أما بالنسبة للسموات الست الباقية، فان اهلل اخربنا عنها يف حمكم كتابه وأن 

 .24( قد ارتادها يف ليلة اإلسراء واملعراج واخربنا عنها يف العديد من أحاديثهخامت أنبياءه ورسله )
السبع متطابقة يغلف اخلارج منها الداخل وأهنا مجيعاً قد متايزت عن السماء والقرآن الكرمي يؤكد حقيقة أن السموات 

الدخانية األوىل يف بدء خلق الكون وأن األرضني السبع متطابقة كذلك يغلف اخلارج منها الداخل وأهنا قد متايزت عن 
ا يؤكده ذكر األرض سورة )الطالق( كم األرض االبتدائية فاهنا كلها يف أرضنا اليت حنيا عليها، ويؤكد هذا االستنتاج ختام

باألفراد، دومًا يف كتاب اهلل بينما ذكرت السموات باألفراد واجلمع ألننا ال نرى من فوق هذه األرض إال جزءًا من 
السماء الدنيا وال سبيل إىل تعرفنا على السموات األخرى إال بأخبار من اهلل أو من رسوله، بينما يعلم ربنا بعلمه احمليط 
أن اإلنسان سوف يصل يف يوم من األيام إىل إدراك االرضني السبع، فاكتفى بذكرها يف حمكم كتابه العزيز باألفراد يف 

موضعاً وكذلك باإلشارة إىل مثليها بالسموات السبع يف العدد والتطابق حول مركز واحد وقد أثبتت الدراسات  461
 لنطق املتمركزة حول كرة، وتقسم هذه النطق على أساس من تركيبها الفيزيائية األرضية أن األرض مبنية من عدد من ا

                                                           
-ه 1426بريوت، الطبعة الثالثة  -ينظر: من آيات اإلعجاز العلمي )السماء يف القرآن(، الدكتور زغلول راغب حممد النجار، دار املعرفة 19

 4/180م، 2008-ه 1429و ينظر: وتفسري اآليات الكونية، الدكتور زغلول راغب حممد النجار، مكتبة الشروق،   الطبعة األوىل  154م/2005
 12لت  من االية سورة فص 20
 3سورة امللك :من االية  21
 6سورة ق : اآلية  22
  6سورة الصافات : اآلية  23
 146-145ينظر : من آيات اإلعجاز العلمي )السماء يف القرآن( زغلول النجار  24



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) VOL: 2, NO 4, 2016           

 
 100 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
وقد اكتشف العلم احلديث أن األرض تتكون من سبع طبقات  . 25الكيميائي أو على أساس من صفاهتا امليكانيكية

 هي  : 
( مع قليل من %9( والنيكل بنسبة )%90وهو عبارة عن نواة صلبة تتكون من احلديد بنسبة ) لب صلب داخلي:

( وهو قريب من تركيب النيازك احلديدية %1العناصر اخلفيفة مثل الكربون والفسفور والكربيت والسيلكون واألوكسجني )
 10كم وتقدر كثافتها حبوايل   2402حبوايل مع زيادة واضحة يف نسبة احلديد، ويبلغ قطر هذه النواة حاليًا ما يقدر 

  3جرام/سم 13،5إىل 
وهو نطاق سائل حييط باللب الصلب، وله نفس تركيبه الكيميائي تقريباً  لب األرض السائل )الخارجي(: -1

كم ويفصله عن اللب الصلب منطقة انتقالية شبه   2275ولكنه يف حالة انصهار، ويقدر مسكه حبوايل 
كم تعّد اجلزء األسفل من هذا النطاق، ويكون كل من لب األرض الصلب والسائل 450منصهرة يبلغ مسكها 

 من كتلتها. %31حوايل 
كم )من عمق 2215وهو نطاق صلب حييط بلب األرض السائل ويبلغ مسكه حنو  النْاق السفلي: -2

كم(، ويفصله عن الوشاح األوسط )الذي يعلوه( مستوي انقطاع للموجات 2885كم إىل عمق 670
 .26االهتزازية الناجتة عن الزالزل

ه مستويات من مستويات انقطاع املوجات كم وحيد270وهو نطاق صلب يبلغ مسكه حنو  النْاق األوسط: -3
كم 400كم ويفصله عن الوشاح األسفل ويقع اآلخر على عمق 670االهتزازية يقع أحدمها على عمق 

  ويفصله عن الوشاح األعلى.
يعرف بأسم  %1وهو نطاق شبه منصهر عايل الكثافة واللزوجة تبلغ نسبة االنصهار فيه  :النْاق األعلى -4

 كم 335كم ويرتاوح مسكه بني 400كم وعمق 120-65نطاق الضعف األرضي وميتد بني عمق 

                                                           
 4/18وتفسري االيات الكونية ,زغلول النجار,  148ينظر: املصدر نفسه ,  25
ومدخل إىل  40م، 2005إسرار القرآن الكرمي والسنة النبوية، حممد حسين يوسف، دار الكتاب العريب ، الطبعة األوىل، ينظر: اإلعجاز العلمي يف  26

، وموسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن 231، واملوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن والسنة، امحد مصطفى،  389دراسة اإلعجاز العلمي، زغلول النجار، 
، وآيات اإلعجاز العلمي من وحي الكتاب 214-213م، 2009-ه 1430الطبعة األوىل،  -لنبوية، امحد جاد، دار الغد اجلديد، القاهرةالكرمي والسنة ا

، ومقالة للدكتور زغلول النجار نشرت يف جريدة 32-31م، 2008-ه 1429بريوت، الطبعة األوىل  -والسنة، عبد الرمحن سعد صيب الدين ، دار املعرفة
 ه .1422شعبان  19( بتاريخ 41972)العدد  األهرام
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كم، ويعتقد بأن وشاح األرض كان كله منصهراً يف بدء خلق األرض مث أخذ يف التصلب بالتدريج نتيجة 380و

 زء هائل من حرارة األرض.لفقد ج
كم وحيده من أسفل 120كم( 80-60كم )بني أعماق 60-40ويرتاوح مسكه بني  النْاق السفلي: -5

 احلد العلوي لنطاق الضعف األرضي، ومن أعلى خط انقطاع املوجات االهتزازية املعروفة بأسم املوهو.
-60عان البحار واحمليطات وبني )( كم حتت قي8-5ويرتاوح مسكه بني ) النْاق العلوي )قشرة األرض(: -6

( كم حتت القارات ويتكون أساسًا من العناصر اخلفيفة مثل السليكون، والصوديوم، والبوتاسيوم 80
( وبعض العناصر األخرى، وهو الرتكيب %5،6والكالسيوم واألملنيوم واألوكسجني مع قليل من احلديد )

طات فتميل والصخور اجلرانيتية أما قشرة قيعان البحار واحملي الغالب للقشرة القارية اليت يغلب عليها اجلرانيت
 27 إىل تركيب الصخور البازلتية

 الحكمة االعجازية من اْلية 
إن السموات السبع الطباق اليت خلقها اهلل سبحانه وتعاىل بعلمه وقدرته وصناعته وتقديره أعطاها اجلمال وحسن املنظر 

 .28وتتمتع هبا األبصار زينة وحسناً ومجاالً تتأملها العيون وتفكر هبا العقول 
وكذلك األرضون السبع، فاألرض هي أحدى الكواكب اليت ال تعد وال حتصى هيأها اهلل سبحانه وتعاىل لنا وجعلها 
قرارًا وسكنًا فأصبحت هي الكوكب الذي نلمسه بأيدينا ونراه بأعيننا فهو الوحيد الذي من املمكن أن نعرف عنه 

  29ا نعيش عليه ونلمس معجزات اهلل سبحانه وتعاىل فيه من جبال ووديان وصحراء وحبار وأهنارالكثري، ألنن
 والغرض األساسي تنبيه اخللق على عظم قدرة اهلل تعاىل كما جاء يف قوله تعاىل :

  30(لِتَـْعَلُموا َأن  الل َه َعَلى ُكلِّ َشْيء  َقِديرٌ ) 
                                                           

، موسوعة اإلعجاز العلمي يف 231، املوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن والسنة 40ينظر: اإلعجاز العلمي يف إسرار القرآن والسنة النبوية  27
كتور زغلول النجار يف جريدة االهرام )العدد ، مقالة الد 32، آيات اإلعجاز العلمي من وحي الكتاب والسنة 214القرآن الكرمي والسنة النبوية 

41972) 
 3/245وتفسري اآليات الكونية، الدكتور زغلول النجار 

 390ومدخل إىل دراسة اإلعجاز العلمي ، زغلول النجار 

محد الصويف، (، الدكتور ماهر اينظر: املوسوعة الكونية الكربى ))آيات اهلل يف خلق الكون ونشأة احلياة ويف السماء الدنيا ويف السماوات السبع( 28
 3/105م ، 2008-ه 1429بريوت،  -املكتبة العصرية

 .3/72ينظر: املصدر نفسه ،  29
 12سورة الطالق: اآلية  30
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اآليات الدالة على حكمة خلق اهلل للسماوات واألرض وأهلهما وما بينهما قد أن  وقد جاء يف أضواء البيان: أعلم

يظن غري املتأمل أن بينهما اختالفاً والواقع خالف ذلك ألن كالم اهلل ال خيالف بعضه بعض وإيضاح ذلك أن اهلل تبارك 
حميط  على كل شيء وأنه وتعاىل ذكر يف بعض اآليات أن حكمة خلقه السماوات واألرض هي أعالم خلقه بأنه قادر

   31بكل شيء علماً وذكر يف مواضع كثرية من كتابه أنه خلق اخللق ليبني للناس كونه ه  و املعبود وحده
 المْلب الثاني

 خلق السموات واالرض يف ستة أيام
 آيات : 7ويشتمل على 

َما ِفي ِست ِة َأي ام  َوَما َمس َنا ِمْن لُُغوب  )َوَلَقْد َخَلْقَنا الس َمَواِت َواأْلَْرَض َوَما قال تعاىل  -1 ُُ نَـ   32(بـَيـْ
ِشي الل ْيَل )ِإن  رَب ُكُم الل ُه ال ِذي َخَلَق الس َمَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِست ِة َأي ام  ثُم  اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش يـُغْ  قال تعاىل -2

ُْْلُبُه َحِثيثًا َوالش ْمَس وَ  اَر َي َُ ََ الل ُه َربُّ اْلَعاَلِميَن(اْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخ َرات  بَِأْمرِِه َأاَل َلُه اْلَخْلُق َواأْلَْمُر تـَبَ النـ    33اَر
َُُما ِفي ِست ِة َأي ام  ثُم  اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش الر ْحَمنُ  قال تعاىل -3 نَـ  فَاْسَأْل ِبِه )ال ِذي َخَلَق الس َمَواِت َواأْلَْرَض َوَما بـَيـْ

  34َخِبيًر(
  35تَـَوى(اسْ ِإن  رَب ُكُم الل ُه ال ِذي َخَلَق الس َمَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِست ِة َأي ام  ثُم  ) قال تعاىل -4
ُلوَُكْم َأيُّكُ  قال تعاىل -5 ْم َأْحَسُن َعَماًل )َوُهَو ال ِذي َخَلَق الس َمَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِست ِة َأي ام  وََكاَن َعْرُشهُ َعَلى اْلَماِء لَِيبـْ

ُعوثُوَن ِمْن بـَْعِد اْلَمْوِت لَيَـُقوَلن  ال ِذيَن َكفَ    36 ُمِبيٌن(ُروا ِإْن َهَذا ِإال  ِسْحرٌ َولَِئْن قـُْلَت ِإن ُكْم َمبـْ
َُُما ِفي ِست ِة َأي ام  ثُم  اْستَـَوى َعَلى اْلَعرْ  تعاىلقال  -7 نَـ ِش َما َلُكْم )الل ُه ال ِذي َخَلَق الس َمَواِت َواأْلَْرَض َوَما بـَيـْ

 37(ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِليٍّ َواَل َشِفيع  َأَفاَل تـََتذَك ُرونَ 
 

                                                           
ة بريوت، الطبع -ينظر: أضواء البيان، حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي، حتقيق: حممد عبد العزيز اخلالدي، دار الكتب العلمية 31

 1663م ، 2003-ه 1424األوىل 
 34ترتيبها يف النزول   38سورة ق : اآلية  32
 39ترتيبها يف النزول  54سورة األعراف : اآلية  33
 42ترتيبها يف النزول          59سورة الفرقان : اآلية  34
 51ترتيبها يف النزول          3سورة يونس : اآلية   35
 52 النزول ترتيبها يف  7سورة هود : اآلية  36
 75ترتيبها يف النزول          4سورة السجدة : اآلية  37



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) VOL: 2, NO 4, 2016           

 
 103 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
ي اأْلَْرِض )ُهَو ال ِذي َخَلَق الس َماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِست ِة َأي ام  ثُم  اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش يـَْعَلُم َما يَِلُج فِ قال تعاىل -7

ا َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكْنُتمْ  َُ ا َوَما يـَْنِزُل ِمَن الس َماِء َوَما يـَْعُرُج ِفي َُ  38ل ُه ِبَما تـَْعَمُلوَن َبِصيٌر(َوال َوَما َيْخُرُج ِمنـْ
 أقوال المفسرين في اْلية 

ذكر معظم املفسرون عن قتادة أنه قال: قالت اليهود )عليهم لعنة اهلل(: خلق اهلل السموات واألرض وما بينها يف ستة 
ه اليهود فسألته قال أتت إليأيام أوهلا األحد وأخرها اجلمعة ويف احلديث الشريف عن النيب )صلى اهلل عليه وسلم( أنه 

عن خلق السماوات واألرض فقال خلق اهلل األرض يف يومي األحد واألثنني وخلق اجلبال وما فيهن من منافع يوم 
الثالثاء وخلق يوم األربعاء الشجر واحلجر واملاء واملدائن والعمران فهذه أربعة أيام وخلق يوم اخلميس السماء وخلق يوم 

لشمس والقمر مث اسرتاح يف اليوم السابع وهو يوم السبت وهم يسمونه يوم الراحة فأنزل اهلل تكذيبهم اجلمعة النجوم وا
 .40فقد خلق األرض يف يومني ومنافعها يف يومني والسماوات يف يومني فتلك ستة أيام ،39فيما قالوه وتأولوه

وهي قطعاً ليست من أيام هذه األرض اليت نعرفها فقد تكون ستة أطوار أو ستة مراحل يف  وجاء في تفسير ستة أيام:
هي مقدار ستة أيام من أيام الدنيا ولو شاء خللقها يف اقل من ملح البصر وفيه احلث  41النشأة والتكوين أو ستة أدهرا

 42للعباد للتأين يف األمور
 داللة لفظة اليوم في القرآن الكريم:

شارة إىل خلق السموات واألرض يف ستة أيام يف سبع آيات ووردت لفظة يوم مبشتقاهتا يف القرآن الكرمي جاءت اإل
  43)وهو نفس عدد أيام السنة يف زماننا( 365مرة بلفظ يوماً وجمموعهما  16بلفظ اليوم و 349مرة منها  475

 
 

                                                           
 96ترتيبها يف النزول            4سورة احلديد :االية  38
،  التفسري الكبري، مفاتيح الغيب، فخر الدين حممد بن احلسني بن احلسن بن علي التميمي البكري 435/ 11/434ينظر : جامع البيان ، للطربي  39

 ،14/158م, 2004-ه 1425بريوت، الطبعة الثانية  -ه ( دار الكتب العلمية604)تالرازي 

ه ( حتقيق: عبد اللطيف حسن، دار الكتب 1127ينظر : روح البيان يف تفسري القرآن، إمساعيل حقي بن مصطفى احلنفي اخللويت الرب وسوي )ت 40
 8/30م ، 2009-ه 1430العلمية، بريوت الطبعة الثانية 

 5/2806م 2005 -ه 1425، دار الشروق 35م(، الطبعة 1966يف ظالل القرآن، سيد قطب )ينظر:  41
 2/7صفوة التفاسري ، للصابوين  42

 .156ينظر: من آيات اإلعجاز العلمي )السماء يف القرآن(، زغلول النجار،  43
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 داللة لفظة اليوم في العلوم الكونية:

يعرف اليوم األرضي الشمسي، بالفرتة اليت تتم فيها األرض دورة كاملة حول حمورها أمام الشمس وتقدر هذه الفرتة يف 
 زماننا احلايل بأربع وعشرين ساعة يتقامسها ليل، وهنار باختالف طفيف يف طول كل يوم. 

ة الزمنية ت ومخسني ثانية( فيقدر باملدأما يوم األرض النجمي )يقل يف مداه عن يوم األرض الشمسي بثالث دقائق وس
الواقعة بني رؤية جنم ثابت يف السماء من نقطة حمددة على سطح األرض مرتني، والفارق الزمين الطفيف بني اليومني 
سببه أن األرض عندما تتم دورة كاملة حول حمورها تكون قد جرت يف مدارها حول الشمس مسافة تقدر حبوايل 

ملدار وخيتلف طول اليوم بالنسبة لكواكب اجملموعة الشمسية، ألن لكل جرم منها دورة حمورية  من طول هذا ا 365/1
 كاملة ختتلف من جرم إىل أخر فيرتاوح يوم كواكب اجملموعة الشمسية ما يلي :

 يوماً أرضياً يف أقرب الكواكب إىل الشمس وهو كوكب عطارد  88
 بضعة أسابيع يف كوكب الزهرة و
 مة إىل ليل وهنار يف كوكب األرضساعة مقس 24 و
 ثانية يف املريخ 23دقيقة و 37ساعة و 24 و
 دقيقة يف املشرتي 53ساعات و 9 و
 دقيقة يف أورانوس 14ساعات و 10 و
 دقيقة يف كوكب نبتون 40ساعة و 15 و
  44ساعة( 144ستة أيام أرضية يف كوكب بلوتو )أي و

 الوجه االعجازي في اْلية 
أن القرآن تعرض لقضايا علمية كثرية منها موضوع خلق الكون )الزمان، املكان(  45حسب النيب أكد الدكتور منصور

والقرآن يشري إىل أن اهلل خلق الكون يف ستة أيام واأليام عند اهلل هي فرتات زمنية وليست أيامًا باملعىن األرضي، ألن 
 لعلماء ظرية النسبية وأكد ) د. حسب النيب(: إن االزمن نسيب وليس مطلقاً وهو ما يتفق ومعطيات العلم احلديث والن

                                                           
 159-158ينظر: املصدر نفسه  ,   44
قرآن والسنة وأستاذ الفيزياء بكلية البنات جامعة عني مشس، موسوعة االعجاز العلمي، أمحد منصور حسب النيب، رئيس مجعية اإلعجاز العلمي لل 45

 .173جاد، 
 .15/7/1995،  1416 -صفر 17( 325ينظر: جملة اإلصالح ))ندوة حول الزمن بني العلم والقرآن(( العدد )         
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توصلوا باستخدام االحنالل اإلشعاعي لليورانيوم وحتوله إىل رصاص يف قياس عمر الصخور األرضية والنيزكية إىل أن تكون 

خدم مليار سنة، وأن هذا الرقم هو أيضاً عمر صخور القمر، وقد أست 4،5القشرة األرضية )تصلب القشرة( بدأ منذ 
العلماء حديثًا الكاربون املشع لتحديد عمر احلفريات النباتية واحليوانية وتاريخ احلياة على األرض وهبذا فأن كوكب 

مليار سنة، وأن اإلنسان زائر متأخر جدًا لكوكب األرض بعد أن  4500األرض بدأ تشكيله وتصلب قشرته منذ 
 سخر له اهلل ما يف األرض مجيعاً 

ْهِر َلْم َيُكْن َشْيًئا َمْذُكورًا)َهْل َأَتى َعلَ  ْنَساِن ِحيٌن ِمَن الد  ويؤكد العلم أن اإلنسان ظهر منذ بضع عشرات  46 (ى اإْلِ
 األلوف من السنني دون حتديد هنائي.

وميكن إن نعّد التشكيل اجليولوجي لألرض بدأ من إرساء اجلبال النيزكية على قشرهتا الصلبة وانبعاث املاء واهلواء من 
مليار سنة واليت يشري  4،5باطن األرض وتتابع أفراد اململكة النباتية واحليوانية حىت ظهور اإلنسان وقد أستغرق ذلك 

رة ادل ثلث عمر الكون، وأن التدبري اجليولوجي لألرض منذ بدأ تصلب القشإليها القرآن يف سورة فصلت على أهنا تع
مليار سنة فأنه ميكننا حساب عمر الكون قرآنياً بضرب هذه  4،5األرضية حىت ظهور اإلنسان قد أستغرق زمناً قدره 

 الفرتة اجليولوجية 
وم قسم يعادل يومني من أيام اخللق باملفهللخلق مقسمة على ثالثة أقسام متساوية وكل  ، عّد أن األيام الستة3يف 

 .47مليار سنة 13،5النسيب للزمن ومن مث يصبح عمر الكون 
وبعد تقدم العلم وتطور وسائل املعرفة وصل العلماء إىل القول ))وهكذا توصلت العلوم دون قصد إىل أن هلذا الكون 

رك ن قد بدأ بنفسه والبد له من مبدىء أو من حمبداية وهي بذلك تثبت وجود اهلل، ألن ماله بداية ال ميكن أن يكو 
 .48أول أو من خالق هو اإلله((

وقد ذكر القرآن يف كثري من آياته، أن اهلل خلق الكون يف ستة أيام، واأليام هنا املراحل واحلقب الزمنية خللق الكون 
يف أي من اآليات اليت  49عدون((وليست األيام اليت نعدها حنن البشر بدليل عدم اإلشارة إىل ذلك بعبارة ))مما ت

 تتحدث عن األيام الستة خللق السماوات واألرض.
                                                           

 1سورة اإلنسان : اآلية . 46
،  327-326، وموسوعة اإلعجاز العلمي ، يوسف احلاج امحد،  176-173الكرمي والسنة ، امحد جاد  موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن 47

 .188 -1/187م ، 2011-ه 1431بريوت، الطبعة األوىل  -وموسوعة اإلعجاز العلمي ، نايف منري فارس، دار ابن حزم
 .16،  م1994 -ه 1414دمشق، الطبعة األوىل  -الكون واإلنسان بني العلم والقرآن، بسام دفضع، دار اليمامةينظر:  48
 .47سورة احلج : من اآلية  49



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) VOL: 2, NO 4, 2016           

 
 106 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
وقد قال أغلب املفسرون والعلماء على إن األيام الستة للخلق قسمت على ثالثة أقسام متساوية كل قسم يعادل يومني 

 من أيام اخللق باملفهوم النسيب للزمن :
َمَواِت َواأْلَْرَض  َأَوَلْم يـََر ال ِذيَن َكَفُروا َأن  الس  يومان خللق األرض من السماء الدخانية األوىل فاهلل تعاىل يقول ) أواًل :

ًقا فـََفتَـْقَناُهَما َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكل  َشْيء  َحيٍّ َأَفاَل يـُْؤِمُنوَن( رض كانتا وهذا دليل على أن السماوات واأل 50َكانـََتا رَتـْ
 يف بيضة واحدة ))رتقاً(( مث انفجرت ))ففتقنامها((.

ا َماَءَها َوَمْرَعاَهايومان لتسوية السماوات السبع طبقاً لقوله  ثانياً: َُ وهو يشري إىل احلالة الدخانية للسماء  51() َأْخَرَج ِمنـْ
َر فِ ) ا َوَقد  َُ ََ ِفي ا َوبَاَر َُ ا َرَواِسَي ِمْن فـَْوِق َُ ا ِفي َأْربـََعِة َأي ام  َسَواَوَجَعَل ِفي َُ ا َأقْـَواتـَ َُ بعد االنفجار العظيم  52ًء لِلس ائِِليَن(ي

بيومني حيث بدأ بعد ذلك تشكيل السماوات )فقضاهن( أي: صنعهن وأبدع خلقهن سبع مساوات يف فرتة حمددة 
  53بيومني آخرين

 يومان لتدبري األرض جيولوجيا وتسخريها خلدمة اإلنسان يقول سبحانه  ثالثاً :
ْن فَ ْوق َها َوبَاَرَك ف يَها َوَقدََّر ف يَها أَقْ َواتَ َها يف  أَْربَ َعة  أَيَّاٍم َسَواًء ل لسَّ  َي م  وهو ما يشري إىل جبال  54ائ ل ني(َ )َوَجَعَل ف يَها َرَواس 

ها(( لى قشرة األرض فور تصلبها بدليل قوله تعاىل ))من فوقها(( و ))بارك فينيزكيه سقطت واستقرت يف البداية ع
ا َماَءَها َوَمْرَعاَهاأي: أكثر من خرياهتا مبا جعل فيها من املياه والزروع والضروع، أي:) َُ ا  55(َأْخَرَج ِمنـْ َُ )َوَجَعَل ِفي

ا َأقْـ  َُ ا َوَقد َر ِفي َُ ََ ِفي ا َوبَاَر َُ ا ِفي َأْربـََعِة َأي ام  َسَواًء لِلس ائِِلينَ َرَواِسَي ِمْن فـَْوِق َُ أي : أرزاق أهلها ومعاشهم  56(َواتـَ
مبعىن أنه خلق فيها أهنارها وأشجارها ودواهبا استعداد الستقبال اإلنسان ))يف أربعة أيام سواء للسائلني(( أي: يف 

 57أربعة أيام متساوية بال زيادة وال نقصان للسائلني من البشر
                                                           

 .30سورة األنبياء : من اآلية  50
 .12سورة فصلت : من اآلية  51
 .11سورة فصلت : من اآلية  52
بريوت، دمشق الطبعة  -، دار اليمامة ، وموسوعة اإلعجاز القرآين ، نادية طيارة، 175-174ينظر : موسوعة اإلعجاز العلمي، امحد جاد  53

اإلعجاز القرآين يف ضوء االكتشاف العلمي احلديث، مروان وحيد شعبان، دار املعرفة بريوت، الطبعة األوىل ، 47-2/45 م2007األوىل، 
 .189-1/188، وموسوعة اإلعجاز العلمي، نايف منري فارس، 171, م2006 -ه 1427

  .10سورة فصلت : من اآلية  54
 .31سورة النازعات : من اآلية  55
 .10سورة فصلت : من اآلية  56
, واإلعجاز القرآين يف ضوء  47-45/  2وموسوعة اإلعجاز القرآين )نادية طيارة(  ,175ينظر: موسوعة اإلعجاز العلمي )امحد جاد(  57

 .328، يوسف احلاج امحد  .وموسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة171االكتشاف العلمي احلديث ، مروان وحيد 
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 من خلق السماوات واألرض في ستة أيام الحكمة

إن اهلل املستحق جلميع احملامد والتعظيم يرشدنا ويبني لنا آياته الدالة عليه يف الكائنات اليت هي خلق من خلقه واخلاضعة 
دومًا لسلطانه، وذلك ألن كل شيء يف هذه الكائنات خيضع لتحريك حكيم ال ميلك تصريفه إال رب مدبر عليم، 

 قدير.خبري 
وأن هذه اآليات العظيمة الكثرية يف هذا الكون كلما تفكرنا يف دالالهتا بإمعان دلتنا على إتقاهنا وإحكامها ليس منها 
بل من خالق عليم حكيم بيده مقاليد كل شيء؛ وأن اهلل تعاىل املتصف بكل صفات الكمال واملتنزه عن كل صفات 

وفيه تصحيح 58السموات واألرض يف ستة أيام أي يف ستة أقسام زمنية النقصان والذي تدل عليه عظمته يف كونه خلق
 .59على االفرتاء اليهودي على اهلل ونفي عنه التعب واالعياء

واأليام الستة اليت مت فيها خلق السماوات السبع تكررت يف آيات كرميات عدة للتأكيد على عظمة اخلالق وهيمنته 
، كما أن اهلل طلب منا أن نتفكر يف 60(املشككني يف زمن الرسول )الكلية على الكون وكذلك للرد على بعض 

خلق السماوات واألرض؛ ألنه أعلم مبا فيها ويعلم أن اإلنسان حينما يدرك هذه القدرة اإلهلية فأهنا مؤهلة ومقدمة 
 .61ملعرفة هذا اإلله املعبود

 المْلب الثالث
 )) عدد أشهر السنة ((

َة القال تعاىل ًرا ِفي ِكَتاِب الل ِه يـَْوَم َخَلَق الس َماَواِت َواأْلَْرضَ ) ِإن  ِعد  ُْ ُُوِر ِعْنَد الل ِه اثـَْنا َعَشَر َش ا َأْربـََعٌة ُحُرٌم  شُّ َُ ِمنـْ
ُِن  َأنـُْفَسُكْم َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكيَن َكاف ًة َكَما يـَُقاتُِلوَنُكمْ  يُن اْلَقيُِّم َفاَل َتْظِلُموا ِفي اف ًة َواْعَلُموا َأن  الل َه َمَع كَ   َذِلَك الدِّ

  62اْلُمت ِقيَن(
 

                                                           
 -ه 1427، دار وحي القلم، الطبعة األوىل  ينظر: عجائب النظر والتأمل يف عظمة اهلل )آيات اهلل يف الكون واإلنسان( أسامة نعيم مصطفى 58

 . 45،  م2006
-ه 1425ار عمار ، القاهرة،  الطبعة الثانية إعجاز القرآن البياين ودالئل مصدره الرباين، د. صالح عبد الفتاح اخلالدي، دار عمار القاهرة  د 59

 81م.2004
 .199بناء الكون ومصري اإلنسان، هشام طالب  60
 .94-93ينظر: املوسوعة الكونية الكربى، آيات اهلل يف خلق الكون ونشأة احلياة  61

 36سورة التوبة : االية  62
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 تحليل األلفاظ اللغوية الغريبة

))عد(( العني والدال أصل صحيح واحد، ال خيلو من الَعّد الذي هو اإلحصاء ومن اإلعداد الذي هو  )) ِعد َة(( :
 .63هتيئة الشيء وإىل هذين املعنيني ترجع فروع الباب كلها

: إحصاء الشيُء تقول : عددت الشيء أُعد ه عّداً فأنا عادٌّ والشيء معدود، والعديد: الكثرة، والعدد: مقدار ما  فالَعد  
 64يُ َعدَّ 

 أقوال المفسرين في اْلية
أشارت اآلية الكرمية إىل إن املراد الشهور اهلاللية اليت يعتد هبا املسلمون يف صيامهم وحجهم وأعيادهم وسائر أمورهم 

 65)أربعة حرم( رجب وذو القعدة وذو احلجة واحملرممنها 
( يف حجة الوداع مبىن يف أوسط أيام وجاء يف السنة تبيان لذلك فقد روي عن ابن عمر أنه قال: خطب رسول اهلل )

يَئِة يـَْوَم َخَلقَ فقال  66التشريق َُ رًِا َواألَ الل هُ الس مَواِت  )) َأيُُا الَناس ِإن  الز ماَن َقد ْأسَتَداَر َك ُْ ْرَض، الس َنةُ اثـَْنا َعَشَر َش
ََُر ال ِذي بَيَن ُجَما   67ي َوشْعَباَن((دَ ِمْنُا َأربـََعَة ُحرُِم، َثاَلُث ُمتَـَوالياٌت ُذو الَقْعَدِة وُذو الَحج ِة َوالُمحر ُم، َورََجُب ُم

ا وقع حجهم يف رمضان ورمبا يف شوال الذي كانت العرب تفعله فرمب 69وقيل إمنا جاءت هذه اآلية من أجل النسيء68
إىل غري ذلك وكانوا يستحلون احملرم عامًا وحيرمون مكانه صفر وتارة حيرمون احملرم وحيلون صفر أعلم اهلل عز وجل أن 
عدة شهور املسلمني بأن جيعلوا لسنتهم اثنا عشر شهراً على منازل القمر فجعل حجهم وأعيادهم على هذا العدد فتارة 

 وجاء يف عدة الشهور: املراد بيان أن أحكام الشرع تبتين على الشهور  70ج والصوم يف الشتاء وتارة يف الصيفيكون احل

                                                           
 عّد. ، باب العني والدال. مادة4/29ينظر: مقاييس اللغة، ألبن فارس،  63
 ، باب العني، مادة عدد. 6/116لسان العرب، البن منظور،  64
م، 1993-ه 1414بريوت، الطبعة األوىل  -ه ( دار الكتب العلمية516ينظر: معامل التنزيل، أيب حممد بن مسعود الفراء البغوي الشافعي )ت 65
2/244. 

دي عشر والثاين عشر والثالث عشر من ذي احلجة، فقه العبادات على املذاهب أيام التشريق: وهي األيام الثالثة اليت تلي يوم العيد وهي احلا 66
 .360األربعة، ماهر امحد الصويف، دار الرضوان، الطبعة األوىل، د. ت، 

 (4662، حديث )846صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، باب )إن عدة الشهور(،  67
 .2/851ينظر: تفسري القرآن العظيم، أبن كثري ،  68
غب االنسيء: وهو تأخري يف الوقت ومنه النسيء الذي كانت العرب تفعله وهو تأخري بعض األشهر احلرم إىل شهر أخر، مفردات ألفاظ القرآن، للر  69

 .510م،1972ه ( دار الفكر 503األصفهاين )ت
-ه 1423ار ابن حزم، بريوت، الطبعة األوىل ه ( د597ينظر: زاد املسري ، أليب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي )ت 70

 .581م ، 2002
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القمرية احملسوبة باألهلة دون الشمسية منها )أربعة حرم( ثالث سرد ذو القعدة )للقعود عن القتال( وذو احلجة )للحج( 

 . 71)لرتجيب العرب إياه أي لتعظيمه(واحملرم )لتحرمي القتال فيه( وواحد فرد هو رجب 
 من الدالالت العلمية لآلية الكريمة

هذه اآلية الكرمية تتحدث عن عدة الشهور يف سنة من سين األرض ألن اخلطاب القرآين موجه لنا حنن أهل األرض، 
اً معتماً  وإذا كان اجلرم جسموألن كل جرم من أجرام السماء له أزمنته اخلاصة به من السنني والشهور واألسابيع واأليام 

كان له أيضًا ليله وهناره ويتضح هذا التباين يف أزمنة كل جرم من أجرام السماء بالتباين بني أزمنة أجرام جمموعتنا 
 -الشمسية وهي كما يلي :

 مليون سنة من سين األرض 225سنة الشمس : 
 رض(يوماً من أيام األ 88من السنة األرضية )=  0،24سنة عطارد = 
 يوماً من أيام األرض( 255من السنة األرضية )=  0،70سنة الزهرة = 

 يوم من أيام األرض( 365و25سنة أرضية )=  1سنة األرض = 
 يوماً من أيام األرض( 686و67سنة أرضية )=  1،88سنة املريخ = 

 يوماً من أيام األرض( 4332سنة أرضية )=  11،86سنة املشرتي = 
 يوماً من أيام األرض( 10760و 27ة أرضية )= سن 29،46سنة زحل = 

 يوم من أيام األرض ( 30688و01سنة أرضية )=  84،02سنة اورانوس = 
 يوم من أيام األرض( 60193و20سنة أرضية )= 164،80سنة نبتون = 
 يوم من أيام األرض( 90472و40سنة أرضية )=  247،70سنة بلوتو = 

جرام جمموعتنا الشمسية بل كل جرم من أجرام السماء يؤكد على نسبية كل شيء وهذا التباين يف أزمنة كل جرم من أ
يف وجودنا حىت يبقى العلم احلقيقي املطلق الكامل احمليط خلالق هذا الكون وحده الذي هو فوق اخللق كله فوق املادة 

 ِمْن َأنـُْفِسُكْم  اِت َواأْلَْرِض َجَعَل َلُكمْ )فَاِطُر الس َموَ والطاقة وأضدادها وفوق املكان والزمان مبختلف أشكاهلا وأبعادها 
 

                                                           
م ، 1989-ه 1408بريوت ، د. ط،  -ينظر: مدارك التنزيل، عبد اهلل بن محيد بن حممود النسفي، حتقيق: إبراهيم حممد رمضان، دار القلم 71
2/434. 
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وعلى الرغم من أمياننا مبحدودية  ،72 ُ( َأْزَواًجا َوِمَن اأْلَنـَْعاِم َأْزَواًجا يَْذَرؤُُكْم ِفيِه لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو الس ِميُع اْلَبِصير

األرض هلذا اإلنسان الضعيف احملدود القدرات واحلواس علمنا وأننا ندرك أن من صور تسخري ما يف السموات وما يف 
أن ميكنه ربه تبارك وتعاىل من الوصول إىل شيء من احلق يف صفحة السماء على تعاظم  أبعادها  مما يشهد للخالق 

َة ا)إِ ربوبية والوحدانية بغري شريك وال شبيه وال منازع واخلطاب اإلهلي  سبحانه وتعاىل  باإللوهية ُُوِر ِعْنَد الل ِه ن  ِعد  لشُّ
يُن الْ  ا َأْربـََعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّ َُ ًرا ِفي ِكَتاِب الل ِه يـَْوَم َخَلَق الس َمَواِت َواأْلَْرَض ِمنـْ ُْ ُِن  اثـَْنا َعَشَر َش َقيُِّم َفاَل َتْظِلُموا ِفي

كما يشمل سنة األرض،  73 َن(َكاف ًة َواْعَلُموا َأن  الل َه َمَع اْلُمت ِقي  َأنـُْفَسُكْم َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكيَن َكاف ًة َكَما يـَُقاتُِلوَنُكمْ 
البد أن له داللة كونية مهمة منطلقة من أن األرض يف مركز الكون حسبما جاء يف العديد من اآليات القرآنية 

 .74واألحاديث النبوية
 السنة القمرية والسنة الشمسية

ة تعرف بأهنا الفرتة الزمنية اليت يتم فيها القمر اثنيت عشرة دورة كاملة حول األرض وتستغرق هذه الفرت  -السنة القمرية:
يوم( وتتكون السنة القمرية من أثين 29،53( يوم، ألن متوسط عدد األيام يف كل شهر قمري هو حنو )354،37)

ال ىل ومجادي اآلخرة ورجب وشعبان ورمضان وشو عشر شهرًا هي احملرم وصفر وربيع األول وربيع الثاين ومجادي األو 
 وذو القعدة وذو احلجة
حتددها دورة كاملة لألرض حول الشمس وتقسم هذه السنة بواسطة بروج السماء األثنا عشر  -أما السنة الشمسية :

يزان، العذراء، املإىل أثين عشر شهرًا والربوج هي اجلدي، الدلو، احلوت، احلمل، الثور، اجلوزاء، السرطان، األسد، 
العقرب، القوس، وهذه الربوج ال اليت عرفها أهل الكهانة والشعوذة كما يظهر يف شاشات التلفاز ويف الصحف عن 

 معرفة الشخص حلظة يف كل يوم.
كما ميكن أن تقسم بواسطة اثنيت عشرة دورة كاملة للقمر حول األرض بفرق يقدر بنحو األحد عشر يوماً وهو الفرق 

بينما يقدر زمن السنة القمرية بنحو  365،25سنتني الشمسية والقمرية ألن السنة الشمسية يقدر زمنها بنحو بني ال
 يوماً. 354

                                                           
  11ة الشورى : من االية سور  72

 .36سورة التوبة : اآلية  (73)
-546م ، 2005-ه 1426بريوت، الطبعة األوىل  -يات اإلعجاز العلمي )األرض يف القرآن( زغلول راغب حممد النجار، دار املعرفةينظر: من آ (74)

547. 
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 الشُور في القرآن الكريم هي الشُور القمرية 

ديد من عاآلية القرآنية الكرمية اليت حنن بصددها تؤكد أن الشهر املقصود يف القرآن الكرمي هو الشهر القمري، وكذلك ال
اآليات األخرى يف كتاب اهلل والشهور القمرية عرفتها أغلب احلضارات القدمية كما استخدمها العرب قبل بعثه خامت 

(، وكان هذا من بقايا وحي السماء الذي توارثوه عن كل من نيب اهلل إبراهيم وولده إمساعيل األنبياء واملرسلني )
 )عليهما السالم(

التكاليف الشرعية قد ربطها الشارع احلكيم باألهلة، وعليه فأن السنة املعتربة يف اإلسالم هي السنة ويؤكد هذا أن مجيع 
( كانوا يعظمون القمرية، وأن الشهور املعتربة هي الشهور القمرية كذلك كان العرب قبل بعثة خامت األنبياء واملرسلني )

 يف زمن شركهم وجاهليتهم ومعروف شرعًا أن املعصية يف األشهر احلرم وهي ذو القعدة وذو احلجة وحمرم ورجب حىت
 .75هذه الشهور تلقي عقاباً من اهلل أشد كما أن الطاعة تلقي أجراً أعظم وثواباً أكثر من بقية شهور السنة

 الوجه االعجازي في اْلية
ية كما هو حتديد للسنة القمر بتحديد اآلية الكرمية اليت حنن بصددها عدد الشهور عند اهلل باثين عشر شهرًا حتديدًا 

للسنة الشمسية فكالمها مكون من هذا العدد من الشهور على الرغم من تأكيد القرآن الكرمي على الشهور القمرية ومن 
مثَّ على السنة القمرية وسنة أي كوكب هي الفرتة الزمنية اليت يستغرقها ليتم دورة كاملة حول النجم الذي يتبعه وهو 

دد حول ذلك النجم ومبتوسط سرعة حمدد كذلك وحيدد سنة الكوكب كما حيدد متوسط سرعة جريانه جيري يف مدار حم
عامالن ضابطان مهمان مها طول مدار الكوكب حول النجم وحيدده متوسط نصف قطر هذا املدار وكتلة الكوكب 

 الذي يدور حوله. بالنسبة اىل كتلة النجم، وكالمها مرتبط بقوة اجلاذبية بني كل من النجم والكوكب 
ومدار كل اإلجرام املعروفة لنا مثل مدار كل من القمر حول األرض واألرض حول الشمس هو مدار )بيضاوي( الشكل 

 على شكل القطع الناقص.
ومن قوانني احلركة يف مدار القطع الناقص خضوع السرعة احمليطية لقانون تكافؤ املساحات مع الزمن، وهذا القانون حيتم 

مقدار السرعة على طول احمليط فعندما يقرتب القمر من األرض أو يقرتبان معاً من الشمس البد من أن تزداد  اختالف
 سرعة كل منهما احمليطية حىت تزداد بالتبعية قوة الطرد املركزي على كل منهما، وإال اهنار هذا النظام بالكامل بارتطام 

                                                           
 .2/115، وموسوعة اإلعجاز القرآين ، نادية طيارة  553-552ينظر: من آيات اإلعجاز العلمي ) األرض يف القرآن( زغلول النجار  75
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اً شمس وباملقابل فعندما يبتعد القمر يف مداره عن األرض أو يبتعدان معالقمر باألرض أو باندفاعهما معاً إىل سعري ال

عن الشمس فأن السرعة احمليطة لكل منهما البد وأن تتناقص بنسب حمددة حىت تقل قوة الطرد املركزي لكل منهما 
 .76لكونة اوإال أنفلت القمر من عقال جاذبية األرض أو أنفلتا معاً من عقال جاذبية الشمس فيضيعان يف فسح

واإلشارة القرآنية الكرمية أثبتت عدة الشهور باثين عشر شهراً منذ خلق اهلل السموات واألرض تأكيد ضمين على انضباط  
كتل وأحجام وأبعاد وسرعات األرض ومجيع أجرام السماء منذ اللحظة األوىل للخلق واىل أن يرث اهلل تعاىل األرض 

ويف انضباط هذه املسافات ضبط لكميات الطاقة اليت تصل من النجم إىل كل  ومن عليها وإال ألهنار بناء الكون، 
كوكب يدور حول فلكه مثل األرض ولو زادت كمية الطاقة اليت تصلنا من الشمس ولو قلياًل ألحرقتنا وألحرقت كل 

 ما حولنا ولو نقصت ولو قليالً جلمدتنا ومجدت كل شيء حولنا.
م ه احلقائق اليت مل تدرك إال يف العقود املتأخرة من القرن العشرين، كما يشري يف مقاولذلك يشري القرآن الكرمي إىل هذ

آخر إىل أن أوىل بوادر إهناء النظام الكوين هو انفالت القمر من عقال جاذبية األرض ووقوعه يف جحيم الشمس فقال 
 عز من قائل:

َع الشَّْمُس َواْلَقَمرُ  أن حقيقة اإلعجاز  78ظهرت يف قدر من التباعد بني القمر واألرضوقد ثبت أن بوادر ذلك قد  77َومجُ 
متحققة يف اآلية الكرمية باإلشارة إىل عدة الشهور واليت هي حتديد للسنة القمرية كما هي حتديد للسنة الشمسية يف 

واقيت تنتظم م انتظام حمكم منذ األف السنني بدون زيادة وال نقص وهي من نعم اهلل تعاىل على اإلنسان بأن جعل له
يُت لِلن اِس َواْلَحجِّ قوله) َيْسأَُلوَنَك َعِن اأْلَِهل ِة ُقْل ِهَي َمَواقِ هبا احلياة ويتعرف هبا على الشعائر والعبادات كما جاء يف 

ُُورَِها َوَلِكن  اْلِبر  َمِن اتـ َقى َوْأتُوا اْلبُـ  ا َواتـ ُقوا الل هَ َلَعل ُكْم تـُْفِلُحوَن(يُ َولَْيَس اْلِبرُّ بَِأْن تَْأتُوا اْلبـُُيوَت ِمْن ُظ َُ ، 79وَت ِمْن َأبـَْواِب
وهذا حتديد للسنة القمرية اليت هي أسهل لألمي واملتعلم من خالل رؤية اهلالل على العكس من الشمس اليت حتتاج 

 غلى حسابات فلكية.
 
 

                                                           
 544ينظر: االرض يف القران ,زغلول النجار ,  76
 .9سورة القيامة : اآلية  77
 .114-111، وموسوعة اإلعجاز القرآين ، نادية طيارة /555ينظر: من آيات اإلعجاز العلمي )األرض يف القرآن( ، زغلول النجار،  78
 .189سورة البقرة : اآلية  79
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 الحكمة االعجازية من اْلية

بط هذا الفارق الزمين الطفيف بني السنتني الشمسية والقمرية حىت ال ترت تبقى احلكمة اإلهلية واضحة جلية بوجود
العبادات الشرعية بظروف مناخية حمددة على مدار الزمن بل تتحرك مع فصول السنة مناخاهتا املتباينة فتؤدي يف كل 

كل من الشهور القمرية   ومع ذلك فال يوجد ما مينع من عدّ  80من احلر والربد ويف طول أي من النهار والليل أو قصره
والسنة القمرية جنباً إىل جنب مع السنة الشمسية اليت حتددها دورة األرض حول الشمس دورة كاملة يف كل اثنيت عشرة 
دورة كاملة للقمر حول األرض مع حساب الفارق املقدر بأحد عشر يوماً بينهما بداًل من استخدام الشهور امليالدية 

 قدمية.وأغلبها من الوثنيات ال
وبذلك تكون السنة اإلسالمية مشسية/ قمرية حتدد السنة فيها دورة كاملة لألرض حول الشمس، وتقسيم هذه السنة 

 إىل اثين عشر شهراً، ودورة القمر حول األرض يف 
 ناثنيت عشرة دورة كاملة مع حساب الفوارق كما أن القمر أقرب أجرام السماء إلينا وحركاته هي أكثر حركات جرم م

اإلجرام الكونية وضوحاً لنا وضبط األزمنة به أحكم من ضبطها بأي وسيلة كونية أخرى، كما أن اإلشارة إىل )األشهر 
فتتحقق احلكمة من قول  81احلرم( هي أشارة إىل املسلمني ألدراك ومتابعة أمهية هذه األشهر احلرم يف قلوهبم وعقوهلم

ُُو  ربنا تبارك وتعاىل َة الشُّ ًرا ِفي ِكَتاِب الل ِه يـَْوَم َخَلَق الس َموَ )ِإن  ِعد  ُْ ا َأْربـََعٌة ِر ِعْنَد الل ِه اثـَْنا َعَشَر َش َُ اِت َواأْلَْرَض ِمنـْ
ُِن  َأنـُْفَسُكْم َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكيَن َكاف ًة َكَما يـَُقاتُِلو  يُن اْلَقيُِّم َفاَل َتْظِلُموا ِفي ًة َواْعَلُموا َأن  الل َه َمَع ُكْم َكاف  نَ ُحُرٌم َذِلَك الدِّ

 82اْلُمت ِقيَن(

إن اهلل خلق األهلة لتكون املعامل الدقيقة اليت حيدد هبا الناس مواعيد عباداهتم مثل احلج والصيام يف شهر رمضان ودفع 
يد والقتال،  الصالزكاة بعد مرور حول كامل على قيمة رأس املال ومواعيد الزرع واحلصاد والشهر احلرام الذي حيرم فيه 

كما أن املواقيت تساعد على حتديد أيام الرضاعة والفطام وأيام احلمل وتسجيل األحداث املهمة من مواليد ووفيات 
 .83ومعارك

                                                           
 554ينظر: األرض يف القرآن الكرمي، زغلول النجار،  80
 .554ينظر: من آيات اإلعجاز العلمي )األرض يف القرآن( زغلول النجار  81
 .36سورة التوبة : من اآلية  82
 .2/113ينظر: موسوعة اإلعجاز القرآين ، نادية طيارة،  83
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 الخاتمة 

إن ما أثبته من النتائج هذه هي جمرد شيء بسيط عن معجزات اهلل سبحانه وتعاىل يف ملكوت السموات و األرض 
 يتم كشف حقائق الكون اليت ال يعلمها أال اهلل حيث يقوم العلم احلديث بتقنياته احلديثة اليت هيحيث كلما مير زمان 

 مسخرة بأمر اهلل تعاىل بكشف حقائق كونية مذهلة .
ويف اخلتام اسأل اهلل أن ينفعنا وإياكم مبا قدمته من نتائج أن تكون يف ميزان حسنايت وان ينفع بنا هذه األمة اليت اسأل 

 أن يردنا إليه مردا مجيال  اهلل
 وصل اللهم على نبينا حممد وعلى اله وصحبه وسلم  

 النتائج:
 وقد توصلت الى النتائج التالية:

االرض هي الكوكب الذي نلمسه بأيدينا ونراه بأعيننا ألننا نعيش عليه ونلمس معجزات اهلل سبحانه وتعاىل فيه  -1
 والغرض األساسي تنبيه اخللق على عظم قدرة اهلل.من جبال ووديان وصحراء وحبار وأهنار 

اكتشف العلم احلديث أن األرض تتكون من سبع طبقات باإلشارة إىل مثليها بالسموات السبع يف العدد والتطابق  -2
 حول مركز واحد وقد أثبتت الدراسات الفيزيائية األرضية أن األرض مبنية من عدد من النطق املتمركزة حول كرة، وتقسم

 هذه النطق على أساس من تركيبها الكيميائي أو على أساس من صفاهتا امليكانيكية اىل سبع طبقات.
أن اهلل خلق الكون يف ستة أيام واأليام عند اهلل هي فرتات زمنية وليست أيامًا باملعىن األرضي، ألن الزمن نسيب  -3

 سبية. وليس مطلقاً وهو ما يتفق ومعطيات العلم احلديث والنظرية الن
إن العلماء توصلوا باستخدام االحنالل اإلشعاعي لليورانيوم وحتوله إىل رصاص يف قياس عمر الصخور األرضية  -4

وانبعاث املاء واهلواء من باطن األرض  مليار سنة 4،5والنيزكية إىل أن تكون القشرة األرضية )تصلب القشرة( بدأ منذ 
مليار سنة، وأن التدبري اجليولوجي لألرض منذ بدأ تصلب  4،5واحليوانية قد أستغرق ذلك وتتابع أفراد اململكة النباتية 

وكل قسم يعادل يومني من أيام اخللق باملفهوم  مليار سنة 4،5القشرة األرضية حىت ظهور اإلنسان قد أستغرق زمناً قدره 
 مليار سنة 13،5النسيب للزمن ومن مث يصبح عمر الكون 
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وكب هي الفرتة الزمنية اليت يستغرقها ليتم دورة كاملة حول النجم الذي يتبعه وهو جيري يف مدار حمدد سنة  الك -5

حول ذلك النجم ومبتوسط سرعة حمدد كذلك وحيدد سنة الكوكب كما حيدد متوسط سرعة جريانه عامالن ضابطان 
ر وكتلة الكوكب بالنسبة اىل كتلة مهمان مها طول مدار الكوكب حول النجم وحيدده متوسط نصف قطر هذا املدا
 النجم، وكالمها مرتبط بقوة اجلاذبية بني كل من النجم والكوكب الذي يدور حوله. 

مدار كل اإلجرام املعروفة لنا مثل مدار كل من القمر حول األرض واألرض حول الشمس هو مدار )بيضاوي(  -6
 الشكل على شكل القطع الناقص.

القطع الناقص خضوع السرعة احمليطية لقانون تكافؤ املساحات مع الزمن، وهذا القانون حيتم  قانون احلركة يف مدار -7
اختالف مقدار السرعة على طول احمليط فعندما يقرتب القمر من األرض أو يقرتبان معاً من الشمس البد من أن تزداد 

ل بارتطام منهما، وإال اهنار هذا النظام بالكام سرعة كل منهما احمليطية حىت تزداد بالتبعية قوة الطرد املركزي على كل
 القمر باألرض أو باندفاعهما معاً إىل سعري الشمس

وباملقابل فعندما يبتعد القمر يف مداره عن األرض أو يبتعدان معاً عن الشمس فأن السرعة احمليطة لكل منهما البد وأن 
ا معاً وإال أنفلت القمر من عقال جاذبية األرض أو أنفلت تتناقص بنسب حمددة حىت تقل قوة الطرد املركزي لكل منهما

 من عقال جاذبية الشمس فيضيعان يف فسحة الكون
اإلشارة القرآنية الكرمية أثبتت عدة الشهور باثين عشر شهراً منذ خلق اهلل السموات واألرض تأكيد ضمين على  -8

ء منذ اللحظة األوىل للخلق واىل أن يرث اهلل تعاىل انضباط كتل وأحجام وأبعاد وسرعات األرض ومجيع أجرام السما
األرض ومن عليها وإال ألهنار بناء الكون، ويف انضباط هذه املسافات ضبط لكميات الطاقة اليت تصل من النجم إىل  
كل كوكب يدور حول فلكه مثل األرض ولو زادت كمية الطاقة اليت تصلنا من الشمس ولو قلياًل ألحرقتنا وألحرقت  

 ما حولنا ولو نقصت ولو قليالً جلمدتنا ومجدت كل شيء حولنا. كل
لقمرية اليت هي اعدة الشهور واليت هي حتديد للسنة القمرية كما هي حتديد للسنة الشمسية لكن السنة املعتربة هي  -9

 أسهل لألمي واملتعلم من خالل رؤية اهلالل على العكس من الشمس اليت حتتاج اىل حسابات فلكية، 
حىت ال ترتبط العبادات الشرعية بظروف مناخية حمددة على مدار الزمن بل تتحرك مع فصول السنة مناخاهتا املتباينة و

 فتؤدي يف كل من احلر والربد ويف طول أي من النهار والليل أو قصره 
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  والمراجع المصادر    

املوسوعة الكونية الكربى ))آيات اهلل يف خلق الكون ونشأة احلياة ويف السماء الدنيا ويف السماوات  -1
 م 2008-ه 1429بريوت،  -السبع((، الدكتور ماهر امحد الصويف، املكتبة العصرية

الطبعة لقاهرة، ا -املوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن والسنة النبوية امحد مصطفى متويل دار ابن اجلوزي -2
 م2005 -ه 1426األوىل 

  م2007بريوت، دمشق الطبعة األوىل،  -، دار اليمامةموسوعة اإلعجاز القرآين، نادية طيارة، -3
الطبعة  -موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، امحد جاد، دار الغد اجلديد، القاهرة -4

  م2009-ه 1430األوىل، 
 م 2011-ه 1431بريوت، الطبعة األوىل  -موسوعة اإلعجاز العلمي، نايف منري فارس، دار ابن حزم -5
منصور حسب النيب، رئيس مجعية اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة وأستاذ الفيزياء بكلية البنات جامعة  -6

 .173عني مشس، موسوعة االعجاز العلمي، أمحد جاد، 
ريوت، ب -يف القرآن(، الدكتور زغلول راغب حممد النجار، دار املعرفة من آيات اإلعجاز العلمي )السماء -7

 م 2005-ه 1426الطبعة الثالثة 
بعة بريوت، الط -من آيات اإلعجاز العلمي )األرض يف القرآن( زغلول راغب حممد النجار، دار املعرفة -8

 م 2005-ه 1426األوىل 
 -حتقيق:عبد السالم هارون،دار الفكره (، 395مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس)ت  -9

-ه (،دار صادر711م، ولسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور)ت 1979 -ه  1399بريوت،
 بريوت،الطبعة االوىل،

 ه 1422شعبان  19( بتاريخ 41972مقالة للدكتور زغلول النجار نشرت يف جريدة األهرام )العدد  -10
 م.1972ه ( دار الفكر 503مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاين )ت -11
بريوت،  -ه ( دار الكتب العلمية516معامل التنزيل، أيب حممد بن مسعود الفراء البغوي الشافعي )ت -12

 م1993-ه 1414الطبعة األوىل 
لطبعة بريوت، ا -مدخل إىل دراسة اإلعجاز العلمي يف القرآن، زغلول راغب حممد النجار، دار املعرفة -13

 م 2009-ه 1430األوىل، 
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بريوت،  -مدارك التنزيل، عبد اهلل بن محيد بن حممود النسفي، حتقيق: إبراهيم حممد رمضان، دار القلم -14

 م 1989-ه 1408د. ط، 
، 1416 -صفر 17( 325جملة اإلصالح ))ندوة حول الزمن بني العلم والقرآن(( العدد ) -15

15/7/1995. 
 -ه 1414دمشق، الطبعة األوىل  -ةالكون واإلنسان بني العلم والقرآن، بسام دفضع، دار اليمام -16

  م1994
 م 2005 -ه 1425، دار الشروق 35م(، الطبعة 1966يف ظالل القرآن، سيد قطب ) -17
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