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 بسم هللا الرمحن الرحيم
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 كلمة شكر وتقدير 

تاب قبل الكذا هادة حتية الشكر والتقدير واالحرتام، لكل من سامهوا معي يف مناقشة م

 إخراجه للوجود.

تيب، ألي ب من ككتا  كل الشكر والتقدير واالحرتام، لكل من ميلك القدرة على ترمجة أي

 لغة يتقنها، مع احرتامه األمانة العلمية.

لذين انيت، االنرت  يف الواقع ويفومعاريف  أصدقائي لكلم خبالص الشكر والتقدير تقدأ

 ف يف جماالت عدة.التأليشجعوين على الكتابة ومواصلة 

حتية التقدير واإلجالل لكل من تعلمت منهم، مند والديت إَل اليوم، وخاصة السادة العلماء 

منهم، حىت ولو اختلفت معهم  اليوم، ألن َلم علي فضل كبري، فلوالهم ملا استطعت اليوم أن أانقش 

م، ولو مل أتعلم علومهم، ألين إمنا تعلمت علومهم وزدت عليها بعض علمي، فأصبحت أحاججه

 علومهم ما كسبت علما وال استطعت الرد عليهم.
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بية وتعليما لي، تر ضل عحتية الشكر والتقدير والعرفان لوالدي الذي كان وما يزال له الف

 وتشجيعا ورعاية، ولكل اآلابء الذين يضحون بكل شيء من أجل أبنائهم.

رعتين فين وعلمتين،  وربتلتينيت اليت مححتية التقدير واالحرتام لكل نساء العامل، وأوَلن والد

 صغريا ودربيت طفال، فوجهتين شااب وترشدين كبريا.

 صادقة إلخويتخوة الاأل حتية احلب واحلنان لزوجيت، وحتية الرمحة والعطف ألبنائي، وحتية

 ولكل األهل واألحباب.

لك تطاع لذاسا حتية التشجيع والتقدير لكل خملص  جمد ساعي لإلصالح من موقعه، م

اِلَفكمْم ِإََلٰ يدم َأْن أمخَ ا أمرِ َومَ )سبيال، مصداقا لقول هللا عز وجل على لسان سيدان صاحل عليه السالم )

َهاكمْم َعْنهم  ِإْن أمرِيدم ِإالَّ اإْلِْصاَلَح َما اسْ   (( أمنِيبم  ْيِه تـَوَكَّْلتم َوِإلَْيهِ ي ِإالَّ اِبَّللَِّ  َعلَ َما تـَْوِفيقِ ْعتم وَ َتطَ َما أَنـْ

 .88سورة هود آية 
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 داءــــــــــــــــــاإله

ما مين  مت، لكتعل إَل والدي ووالديت الذين بفضلهما وجدت وبفضلهما تربيت وبفضلهما

مة مي عليكما نعل أن يدأسا كل التقدير واالحرتام، أيها األبوين الصابرين الطيبي، هللا عز وجل

 الدنيا واآلخرة.الصحة والعافية وأن يسعدكما يف 

يت يف صمت، ن كتاابقرؤو يإَل زوجيت وأبنائي وإخواين وكل األهل واألحباب، وإَل كل الذين 

ادقي ممكن من الص كرب عددصل أال يراهم وال يعرفهم غري هللا  رب العاملي، فيسامهون يف نشرها، لت

 والصادقات.  

لتأليف، ابة والكتاعونين على إَل كل أصدقائي ومعاريف ذكورا وإاناث ممن شجعوين ويشج

 يسبوك. اخاصة يف حسايب يف الف

إَل كل العلماء  الذين تعلمت منهم، وقرأت َلم، ويف مجيع اجملاالت، حتية التشجيع 

والتحفيز، لكل من يسعى لنيل حظ يف مجيع العلوم، ألن آفة هذا الزمان هي التخصص، حيث 

ننا يف الغالب، الكل مزهو معجب بوجهة نظره، لذلك أصبح كل منا ال يرى إال من زاوية واحدة، وأل
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خنتلف ونتنافر، بدل أن نتكامل، ولكي نرتقي ويفهم كل منا اآلخرين فيفهموه، البد من إشاعة 

 املوسوعية يف كثري من العلوم، كما كان العلماء األوائل زمن اإلشعاع العاملي للمسلمي.

 

 

 ةــــــــــــدمــــــقـــــــــــــــم

ار قبل والنه لليلالعلم الفلك احلق هو التصديق أبن هللا عز وجل خلق  ألولاملدخل ا

 يف سورةعليم عزيز الال لقول الشمس والقمر وأن الليل والنهار كالشمس والقمر كل يف فلك يسبح،

 . (( يف فـََلٍك َيْسَبحمونَ كمل    ۖ  َمَر َواْلقَ   َوالشَّْمسَ َوهمَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالنـََّهارَ )) 33األنبياء   اآلية 

و الذي هلنهار اور أبن قسم فيها اخلالق املصأالثاين هو تدبر سورة الشمس اليت املدخل  

ا ِس َوضمَحاهَ الشَّمْ وَ س ))الشميف سورة ، بقوله جل جالله جيلي الشمس، وأن الليل هو الذي يغشاها

َها ) (2َواْلَقَمِر ِإَذا َتاَلَها )(1)  .((( 4َواللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشاَها )(3َوالنـََّهاِر ِإَذا َجالَّ
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 سميها ابلليلناليت  لظلمةهو االقتناع بقول هللا عز وجل أبن ا لعلم الفلك املدخل الثالث 

 37آلية رة يس ا سو يفهي نتيجة سلخ النهار كمخلوق عن الليل كمخلوق، بدليل قوله جل جالله 

مير عليها ق و يستطيع فهم هذه احلقائ من الف((  ونَ ْظِلمم م م  هم َوآيٌَة َلَّممم اللَّْيلم َنْسَلخم ِمْنهم النـََّهاَر فَِإَذا  ))

 قاحل كللم الفععلم من ن يمل ول ،من غري تدبر وال فهم وال يكلف نفسه عناء التفكر والتدبر فيها

 .ن يهتم بغريهأوخري له شيئا 

جالء وللصحابة رضوان هللا ة ولكل علمائنا األيكل الشكر والتقدير واالحرتام البن تيم

ومبا أن هللا عز وجل أمران بتدبره وفهمه  ،زمان ومكانعليهم وللتابعي، لكن مبا أن القرآن صاحل لكل 

لم فَل األرض كيف سطحت؟ إو  ؟وإَل اجلبال كيف نصبت ؟وأمران ابلنظر إَل السماء كيف رفعت

صحح ما أكما تدبروا وأن   ،جب علي أن أتدبرولن أكون مكتفيا مبا كتبه علماؤان من السلف، بل و 

بل التزم كالم هللا عز  ،رضيهمأ زماننا ولست أوافق الكفار أو تيسر لنا يفف ،قد يكون فاهتم يف زماهنم
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املاء إمنا خلق الحقا يف األرض وليس أصل األرض وال أصل فشتان بي البخار والدخان،  ، ألنهوجل

 .السماء

رض  أن األيف همفقدلة جري الشمس والقمر ولست أواأيف  دعاة األرض املسطحة أوافق

يف حبك علقة م بتة هي اثف ، فهي تدور حول نفسها والكل يدور حوَلا إال النجوم ،مستقرة واثبتة

 .هي أيضا األرضدوراان حول  ،السماء ال تتحرك إال حبركة السماء نفسها

عظم أاألرض و ماء، اثين بعد املخلوق األصلي األول الذي هو الساألرض خملوق أصلي 

 ليفة هللا  يفخا فيهم ، مبا مستقر املخلوقات كلهاألهن ،بكثري من الليل والنهار والشمس والقمر

رت خكما س  ْلرض،املخلوقات من الرتق األول إمنا سخرت لوكل  األرض، الذي هو بنو آدم،

 األرض وكل ما عليها  خلليفة  هللا  يف األرض.

عظمة األرض ال تعين أهنا أكرب من الليل والنهار حجما، فهما مؤكد  أكرب منها حجما 

بكثري، ألهنما يشغالن املسافة ما بي السماء واألرض، وقد أكد لنا رسول هللا صلى هللا  عليه وسلم، 

عام، لكنه بفعل توسع السماء وانتفاخ األرض  500أنه يف وقت املعراج  كانت تساوي مسري 

 ددها، فقد أصبحت املسافة سنوات ضوئية.ومت
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بت ال اث جلديب اب، الذي كانت تسميه العر يقر دعاة األرض املسطحة أن جنم الشمال

، مكانه تحرك من ياثبت ال شبه فالنجم  دائما للشمال، وهم حمقون يف ذلك،رييتحرك، فهو يش

  والسر يف ذلك هو أنه قريب من حمور دوران األرض حول نفسها.

ورد ول وسأتق األمن الر  اتخلوقبعض امليف حركة  دعاة األرض املسطحة أختلف معال 

 يف لويل احلميداهي قول و  عناه،يفهم من مل يسبق َلم معرفة م لكياليت ذكر فيها الرتق األول، اآلية 

َوَجَعْلَنا  ۖ   رَتْـًقا فـََفتَـْقَنامهمَا َكانـََتاَض  اأْلَرْ لسََّماَواِت وَ َأَوملَْ يـََر الَِّذيَن َكَفرموا َأنَّ ا)) 30اآلية سورة األنبياء 

 .((َأَفاَل يـمْؤِمنمونَ  ۖ  ِمَن اْلَماِء كملَّ َشْيٍء َحيٍ  

نها ال ميك بك السماءحن األرض تدور حول نفسها وأن النجوم معلقة يف أبأقول لكين    

يطة سبحركة خفيفة  لقة،وإن حتركت فهي تتحرك كحركة القناديل املع ،أن تتحرك من تلقاء نفسها

ت إليه بعد هنا صعدأعال و جدا، لكن مبا أهنا معلقة يف حبك السماء والسماء أكد لنا الباري جل 

 .لقهات أول خا صعدصعودا كم اليت يف قلبها، األرض نفسها وحول يضا تدور حولأفهي  ،خلقها

يستدل بعض دعاة األرض  املسطحة بدخول وقت الصالة ومعرفته، للداللة يف نظرهم 

كيلومرت يف  1000يف الطائرة تسري بسرعة  حنن و علم فوقت الصالة يعلى أن األرض مستقرة  اثبتة، 
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س القهوة ؤو ك  ناليإواملضيفة حتمل س حبركتها مطلقا حنال  يواقف ، نصليالطائرة يفصلي نو  ،الساعة

هنا تسري على البساط، فهل الطائرة مستقرة أك  ،ةتباثماشية مستقرة  ،هنا تسري على األرضأواملاء وك

 ؟واثبتة

نبيه  جل وسنة عز و هللاكالم ب استدل إال  ولن عامل مهما يكن، ي أاستدل بنقول  ولن مل

 ،لم الفلكع جمال يفلماء جتاوزت مرحلة االستدالل بكالم الع قدف ،املصطفى صلى هللا عليه وسلم

 .فلك  علماءالقهاء هنم فأل ،جتهد ومل أعد ملزما بكالمهم يف علم الفلكأ احلمد وهللين أل

ولست حباجة للرد على العلماء  ،تهاداهتم يف علم الفلك ال تلزمينكل نقول العلماء واج

غة وحديث وسرية، أكن َلم كل التقدير واالحرتام وقد ، فهم فقهاء ومفسرون وعلماء لكل ابمسه

هنم بي، واحرتمهم مجيعا ألأانقش واشرح و أبل  تعلمت الكثري، وال ميكن أن أانفسهم يف جمالهتم،

نين إفلك متبحر يف علم الفلك، لذلك ف ن أحدهم أنه عاملعومل أعلم  ،فقهاء عظماء يف جماالهتم

ألن شرح  ،ها معيبة يف جمال علم الفلكار أاليت  شروحهمحاسبهم على أ نعاتبهم ولأ نذرهم ولعأ

ال يقبله عقل وال منطق ولدينا يف كتاب هللا عز وجل سورة  ،الدخان على أنه خبار شرح معيب

 .الدخان واضحة جلية
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 يفخطائهم أزت عن تجاو ف ،فقهاءان األجالء مل تكن َلم دراية بعلم الفلكبعض وجدت 

لذلك ال  ،وفقههم ا لعلمهموتعظيم ،خطاء احرتاما َلمَل تلك األإشري أن أحب أال ف ،تفاسريبعض ال

م ال علمهيف جم خطاء اليت مل تكنعظم من ذكر بعض األأفهم عندي  ،ن اذكر ذلكألزمين ي

 .وختصصهم

ون به ار يقصدلكفان أل ،ال أومن إال ابلسماوات واألرض وال يوجد شيء امسه الفضاء

 .وجود فراغ ابملطلق يف ملكوت هللا عز وجلؤمن بأالفراغ وال 

ايت بعض اآللئل، بعض علماء املسلمي األوا لبعض يفهم من عدم التزامي بتفاسريا

هم، لى جهودعم شكرهو األوائل من تعظيمي لعلماء املسلمي الفلكية، على أين أحتقرهم، لكن  

مع يهم جدها لدأليت اتكن يف ختصصهم واهتمامهم،  خطاء البسيطة اليت ملالتغاضي عن بعض األ

 .ليهاإشارة عدم ذكرها وال اإل

الكفار امسوا التنجيم والتطري والكفر ابلفلك، حراب لعلم الفلك احلق من كتاب هللا عز 

كر إال يف وقت رؤية وجل وسنة نبيه املصطفى صلى هللا عليه وسلم، ومؤخرا أصبح علم الفلك ال يذ 
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حشروا علم الفلك يف فرع بسيط منه هو علم التوقيت، لذلك غاب عن املسلمي فهالل رمضان، 

 .أن علم الفلك هو فهم السماوات واألرض

 لفلكن علم اعنعنا موات واألرض، لكن الكفار استطاعوا اكل مسلم مأمور بتدبر السم  

 ان ملما بعلمنهم من كمعد بجد أفلم  ،، ما جعلنا نصدق ترهاهتم وكذهبم، أما علماؤان األوائلاحلق

ون الفلك ر ي يذكحنهم لك ،جالءأغلبهم فقهاء عظماء وعلماء أمن خالل الكتاب والسنة، ف الفلك

 .رضوات واألان علم الفلك حيتاج السني لفهم السمأل ،فهم يعجزون عن الفهم

لذلك  ،ازاهات النن تر قدموا عليه م ،بعض علماء املسلمي املهتمي بعلم الفلك حاليا

ق ما يفرتيه كي يوافللم، غلبهم يؤول كالم هللا عز وجل وسنة نبيه املصطفى صلى هللا عليه وسأف

يوافق تلك ل ،وجل  عزهللاحياولون تطويع كالم لذلك  ،الكفار، ألهنم منبهرون ابلكفار وترهاهتم

لفلك احلق، الم ون عيعلم ،الكفار  اليهود منهم  خاصة هم ف الرتهات اليت يفرتيها الكفار عمدا،

 .سالمميان واإلفهم يكتمونه، ملنع البشرية من اإللكن حسدا وحقدا 
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 30ايل و حلبعد اهتمام  اجتهادايت اخلاصة، كل كتيب السابقة والالحقة يف علم الفلك هي

رض وذلك وات واألالسما اولة فهمها وفهمحمل ،الفلكية يف كتاب هللا عز وجل اآلايتسنة بتدبر 

 .رب العاملي توفيق من هللا

 ، لكنمن جديدعليها  طلعأ شرح قبل أنأال ف يف شبايب، كثريا اطلعت على التفاسري لقد

يف يعتربون من ال يفهم  فشباب اليوم ،لعلم والفقهل حماراب أصبحتال إو  ،ن انتقدهاأ يل ال يصح

 .الفلك جاهال

كون معتداي أين سإف ،ذكرته وهو فقيه عامل وأ ،متوىف ن رددت على تفسري عامل جليلإ 

رد أذكرهم و ، أاءيحاألالفلك ء علمالكن  ،ستنري ابلتفاسري اللغويةأطبعا  عليه ألنه ليس بفلكي، لكين

 .م يصححون يل أو يصححون ألنفسهمهللع ،انقشهمأهم و ليع

سطح الشيء معناه سواه وبسطه ومده، والتسوية والبسط واملد  كلها تنطبق على 

أقرب ما ميكن أن يكون هو  أهنا كانت  ،جي بعيد البؤرتيلشكل إهلي األرض، فهي خلقت سرااب يف

  ،يزداد االنتفاخأصبحت تنمو ابالنتفاخ يف مركزها، فتشبه قناة طويلة  جدا وقطرها صغري للغاية، ف

 ئة.ئة يف املحلي أصبحت  على وشك حتقيق الشكل الكروي م
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َوِإََل ( 17ْت )ْيَف خمِلقَ كَ ِبِل  اإْلِ  رموَن ِإََل َأَفاَل يَنظم يف سورة الغاشية ))قال الويل احلميد 

(( من  (20ِض َكْيَف سمِطَحْت )َوِإََل اأْلَرْ ( 19 )َوِإََل اجْلَِباِل َكْيَف نمِصَبتْ ( 18السََّماِء َكْيَف رمِفَعْت )

اء؟ وكيف عت السمف رفخالل اآلايت أعاله يلزمنا ربنا ابلنظر والتدبر كيف خلقت اإلبل؟ وكي

ال يعين  التسطيحو ري، نصبت اجلبال؟ ُث كيف سطحت األرض؟ والذي يهمين حاليا هو السؤال األخ

عناه ملتسطيح كن الألن اجلبال والشعاب والوداين تنفي تسطح األرض،   ،مطلقا أهنا مسطحة

رب حقا كيف ان يستغإلنساالستواء مع املد ابالنتفاخ، ألن أصل األرض  الذي هو السراب جيعل ا

ين إَل مجل نطفة م ولتحتول السراب إَل ما هي عليه األرض حاليا؟ كما يستغرب اإلنسان كيف حت

 السماء؟أو انقة؟ وكيف رفعت 

 والكل يسري ،ؤرتيجي بعيد البلهليإخلق من الرتق األول خلق يف شكل  األرض وكل ما

كل الكروي مائة يف املائة وكل خملوق فلكي حيقق الش ،ئةائة يف املاالشكل الكروي محتقيق حنو 

ال يوجد خملوق فلكي مسطح غري كروي، ومن يزعم ذلك فهو يف نظري فو ينشق ويتمزق، أينفجر 

كل املخلوقات الفلكية هي حاليا على مشارف حتقيق ف ، كما تفرتي النازا والصهيونية العاملية  ،رتييف

 .الشكل الكروي مائة يف املائة
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ماء ما السصلي كأاألرض خملوق فلقمر ليسا كوكبي، األرض ليست كوكبا كما الشمس وا

ض ليست األر كن ا، لخملوق أصلي، والكواكب والشمس والقمر خملوقات فرعية يف السماء الدني

 .ملسطحةادعاة األرض  بسط حبار يكذب فأعلى شكل قرص، ليست  مسطحة مبعىن أهنا 

لشاطئ رى ايال  البحر، الراكب فوق جيعل تقريبا، كيلومرت  20ركوب البحر والدخول حبوايل  

 لك هو احنناءذ لسر يفا، وارى الرب مطلقيحلي ال  ،إال قمم اجلبال رى كلما ابتعديبل ال  ،مطلقا

لبحارة لو ناس، فاسط البأ، لكين استقي العلم واحلقائق من صدق جتارب الكفارأاألرض، ومل ولن 

ي حبار أت اللو س ،هج منن نستنتأجلهلهم ما ميكن  ،لتهم وهم ال يعرفون الكذب يف ذلك اجملالأس

 جابك ابلضبط؟ي كيلومرت يغيب عنكم الرب ألأيف 

على منطقة  يف سي ط رأفان مسق لعلمل ،ان طفلأعرفته و  ،ر مؤكد مليون يف املائةهذا األم

جربة ما لدي لت ال وقتكدوا ذلك، و أكلهم فهل عشرييت أومسعت وعرفت البحارة من  ،البحر متاما

ا مسعته مت فعال كدأاص و شخأقد عاينت جتربة قام هبا ف ،حباري أان جد متأكد منه، وميكن سؤال أ

 .من قوَلم علأمن البحارة وعلمته علم اليقي، ألهنم ينطقون وهم جيهلون 
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له من  ساسأ الطل هو اب ،اعرتف أن كل ما نشرته النازا والكفار عامة حول علم الفلك

بعض  ى حالياتسع كاذيب اليتهي من األ ،ن األرض مسطحة كذبة مفضوحةالقول أبالصحة، لكن 

 .حاملفضو  لواضحهنا احلقيقة وهي الكذب األنشرها على  ،املؤسسات التابعة للكفار سرا

غالفها ن أإال ا وثقله رغم وزهنافغالفها اجلوي، هنا مستقرة يف مركز أاألرض نعلم حاليا 

ا مل بل هي طاردة ،ملطلقاب ذبةقر أن األرض جاأاجلوي يبعد عنها بنفس املسافة يف مجيع اجلهات، وال 

جلوي هي قوة لغالف ااركز ، لكن الذي يفرض عليها االستقرار يف معليها بفعل دوراهنا حول نفسها

 هي ،ضو األر شيء حن اليت ترجع كلهي  تلك القوة فن السماء ومن الغالف اجلوي َلا، الرجع م

 .حول نفسها ن األرضوراد رغم  ،اليت تفرض على املاء الرجوع إَل األرض وعدم اخلروج عنها نفسها

رايت حقة نتج نظستأل ،ارتكز على كالم هللا عز وجل وسنة نبيه املصطفى صلى هللا عليه

 كاذيبات واألل الرتهبع كسفه ابلطأف ،حا يقبله العقل واملنطق والعلمشر  ،شرحها علميا ومنطقياأ

 .قلعلم احلا عن حسدا لنا لكي يضلوان بل ،روجها الكفار قصدا وعمدا ال جهال منهم اليت
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ن لو نكفر  م يودو نفسهألقد بي لنا الغفور الشكور أن الكفار واملنافقي، حسدا من عند 

ًء ونموَن َسَوافـََتكم  ْكفمرموَن َكَما َكَفرمواتَ َود وا َلْو )) 89يف سورة النساء  اآلية كما كفروا بقوله جل جالله 

همْم َأْولَِياَء َحىتَّٰ يـمَهاِجرموا يف  ۖ   اقْـتـملموهمْم َحْيثم وَ ن تـََولَّْوا َفخمذموهمْم فَإِ  ۖ   يِل اَّللَِّ َسبِ  َفاَل تـَتَِّخذموا ِمنـْ

همْم َولِيًّا َواَل نَ  ۖ  َوَجدمت موهمْم    (.(اِصريً َواَل تـَتَِّخذموا ِمنـْ

د  من ح، بعدمسط رة عن قرصاعب األرض املسطحة، أي القائلي أبن األرضيستدل  دعاة 

 .حيحلكي الصي الفلها التفسري العلمككلها وحبول هللا وقوته سأفسرها    اسأذكره ،اآلايت

َواأْلَْرَض َأْن ِإنَّ اَّللََّ ميمِْسكم السََّمَواِت )) 41يف سورة فاطر   اآلية قول العلي العظيم منها، 

دعاة األرض (( حيث يفهم تـَزمواَل َولَِئْن زَالََتا ِإْن َأْمَسَكهمَما ِمْن َأَحٍد ِمْن بـَْعِدِه ِإنَّهم َكاَن َحِليمًا َغفموراً 

، مبعىن  أن اإلمساك حسب فهمهم يعين استقرار السماوات كأنه إمساك ابليد   مساكاإل املسطحة

 عىنملعين زواَلما، ابيظنون أن حركة السماوات واألرض ت ألهنمواألرض وثباهتا وعدم حركتها، 

ن الشمس اليت وصفها خالقها جل جالله ابجلري قد تسقط؟ وقد أب العكسي ميكن أن نستنتج 

) دعاة األرض تزول؟ ألهنا جتري وكأن القادر املقتدر ال ميسكها هي؟ بل حسب فهم املسطحي

 تركها لتزول وتسقط. املسطحة(
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َأملَْ تـََر ))65آلية احلج انستدل بقول الويل احلميد يف سورة  ،م معىن اإلمساك جيدالكي نفه

َء َأن تـََقَع َعَلى اأْلَْرِض ِإالَّ رِِه َوميمِْسكم السََّماْحِر أبَِمْ  اْلبَ ي يف َأنَّ اَّللََّ َسخََّر َلكمم مَّا يف اأْلَْرِض َواْلفمْلَك جَتْرِ 

نه سخر لنا  كل ما يف أ ان يف اآليةجل يذكر و  عز ، فاهلل(( ِإنَّ اَّللََّ اِبلنَّاِس َلَرءموٌف رَِّحيمٌ  ۖ  ِبِِْذنِِه 

ه لل جالجنا أنه ل أكد األرض، وذكر لنا جري الفلك لنفهم معىن اجلري وهو احلركة السريعة، و 

ل،  درة على الفعته القالوقخمميسك السماء أن تقع على األرض، والقادر املقتدر ابلطبع جيعل يف كل 

ك ساليت مت ظيمة هيوة عقة، كذلك جعل حلي تزول تلك القدر  ،كما جيعل فينا القدرة على الوقوف

تقرتب ،ل ابلطبع ألرضستقرتب السماء من ا ةحال تزول تلك القو ف ،السماء  أن تقع على األرض

 معها الشمس من األرض.

لتوسع اي قوة هرض، السماء أن تقع على األ، إلمساك باري جل وعالالقوة اليت سخرها ال

 ه. وقوتل هللاوالتمدد واالنتفاخ، وسآيت على شرح هذه القوة جيدا يف كتايب هذا حبو 

َوِمْن آاَيتِِه )) 25 سورة الروم اآليةيف بقول العلي  العظيم  ،يستدل دعاة  األرض املسطحة

ألهنم يفهمون    (( ُثمَّ ِإَذا َدَعاكمْم َدْعَوًة مِ َن اأْلَْرِض ِإَذا أَنتمْم خَتْرمجمونَ  ۖ  َأن تـَقموَم السََّماءم َواأْلَْرضم أبَِْمرِِه 

، ألن  ألهنم يبرتون اآلية وال يستدلون هبا كاملة ،(( على أهنا تعين الثبات واالستقرارتـَقمومَ )) كلمة 
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كما سيقوم اإلنسان من   اهي متام (( تـَقمومَ ))كلمة ُث تعين استمرار نفس املعىن، والفائدة هي أن معىن 

 األرض ليوم احلساب، لذلك فالقيام هنا ال يعين الثبات، بل يعين تلبية الدعوة والصعود.

اَّللَّم الَِّذي َجَعَل )) 64ية يف سورة غافر اآليستدل دعاة األرض املسطحة بقول العليم اخلبري 

ِلكممم اَّللَّم رَب كمْم  ۖ  اِت زََقكمم مِ َن الطَّيِ بَ رَكمْم َورَ َن صموَ ْحسَ رَكمْم فَأَ َلكممم اأْلَْرَض قـََرارًا َوالسََّماَء بَِناًء َوَصوَّ   ۖ  ذَٰ

تَـَباَرَك اَّللَّم َرب  اْلَعاَلِميَ  ض وثباهتا واستحالة ستقرار  األر اه يعين ى أنعل ((قـََرارًامفسرين )) (( فـَ

السماء فوق قر واملقام و و املسته ((قـََرارًايؤكد أن معىن )) ((َوالسََّماَء بَِناءً حركتها، لكن ذكر ))

 األرض بناء حيمي املستقر والقرار.

ارًا ََلَا أَنـْهَ َل ِخاَل أْلَْرَض قـََرارًا َوَجعَ َأمَّن َجَعَل ا)) 61يف سورة النمل   اآلية  قال الويل احلميد 

(( وهي من يـَْعَلممونَ  َبْل َأْكثـَرمهمْم اَل  ۖ   َع اَّللَِّ مَّ لٌَٰه أَإِ  ۖ  َوَجَعَل ََلَا َرَواِسَي َوَجَعَل بـَْيَ اْلَبْحَرْيِن َحاِجًزا 

ك، علما أن لن تتحر  و ملن األرض اآلايت اليت يستدل هبا دعاة األرض املسطحة، لتربير زعمهم أب

َعَل ِخاَلََلَا َوجَ بعدها )) ن الذيت، أليس االستقرار والثبالتعين املستقر و  ((َجَعَل اأْلَْرَض قـََرارًا))

َهارًا  ركة.ت وانعدام احلابلثبا َلا واألهنار مدعاة لالستقرار  واملقام  والسكن وال عالقة ((أَنـْ
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رة يف سو  لشكورا قول الغفور  ،دعاة األرض املسطحةمن بي اآلايت اليت يستدل هبا 

َهاِبكمْم َوأَ  َوأَْلَقٰى يف اأْلَْرِض َرَواِسَي َأن مَتِيدَ )) 15النحل   اآلية  وقول (( نَ  لََّعلَّكمْم تـَْهَتدمو رًا َوسمبماًل نـْ

ا سمبماًل َجَعْلَنا ِفيَها ِفَجاجً هِبِْم وَ  يدَ ن متَِ أَ اِسَي َوَجَعْلَنا يف اأْلَْرِض َروَ يف سورة األنبياء ))العزيز العليم  

َق َوهمَو الَِّذي َخلَ  (32) ممْعِرضمونَ  اَيهِتَاآَوهمْم َعْن  ۖ  فموظًا َوَجَعْلَنا السََّماَء َسْقًفا حمَّْ ( 31لََّعلَّهمْم يـَْهَتدموَن )

يف سورة ول الكبري املتعايل  وق  (( (33 )َبحمونَ  َيسْ كمل  يف فـََلكٍ   ۖ  اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر 

ْم َوَبثَّ َواِسَي َأن مَتِيَد ِبكم اأْلَْرِض رَ  ٰى يف َوأَْلقَ  ۖ  ا َخَلَق السََّماَواِت ِبَغرْيِ َعَمٍد تـََرْونـَهَ )) 10لقمان  اآلية 

َنا أَنبَـ َوأَنَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء فَ  ۖ  ِفيَها ِمن كملِ  َدابٍَّة     .((لِ  َزْوٍج َكِرميٍ يَها ِمن كم فِ تـْ

على أنه حركة األرض وابلتايل فاآلية يف نظرهم  (( مَتِيدَ )) قد فهم دعاة األرض املسطحةل

تؤكد استحالة حترك األرض ودوراهنا حول نفسها، والعلة ابلطبع هي صعوبة فهمهم للسماوات 

سورة  الواقعة  يف االرجتاج الشديد، بدليل قول العزيز العليم افمعناه (( مَتِيدَ )) كلمةواألرض، أما  

َعِتَها َكاِذبٌَة )( 1ِإَذا َوقـََعِت اْلَواِقَعةم ))) ( 4ِإَذا رمجَِّت اأْلَْرضم رَجًّا ) ( 3َخاِفَضٌة رَّاِفَعٌة ) (2لَْيَس ِلَوقـْ

(( لذلك فان مهمة اجلبال هي منع ارجتاج األرض،  (6َفَكاَنْت َهَباًء م نبَـثًّا ) ( 5َوبمسَِّت اجْلَِبالم َبسًّا )

 ال منع حركتها ودوراهنا يف فكلها حول نفسها.
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 2احلج اآلية   سورةيفله قوله جل جالإلكرام  حال األرض يف هنايتها، ببي ذو اجلالل والقد 

لنَّاَس سمَكاَرٰى َوَما اٍل مَحَْلَها َوتـََرى ل  َذاِت محَْ َضعم كم َوتَ  يـَْوَم تـََرْونـََها َتْذَهلم كمل  ممْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعتْ ))

روي مائة يف كقق الشكل العد أن حتبألرض ا(( حيث سرتتج   َشِديدٌ همم ِبسمَكاَرٰى َولَِٰكنَّ َعَذاَب اَّللَِّ 

تفع قب، لذلك سري جم الثاالن لى متزق غالفها اجلوي الذي سيخرتقهزايدة ع ،، ابختفاء قطبيهااملائة

مايلون ار فإهنم سيتما الكب، أالرضع يف السماء كما ترتفع األجسام اخلفيفة، بفعل الزوابع واألعاصري

ل كدور يف  تألرض ا ذلك هو أن يفطون وكأهنم سكارى رغم أهنم ليسوا سكارى، والسر ويتساق

 اخرتاق لقي بفعحا ممز صب، أسماءلرجع هو واللذي كان يسبب قوة اا ي اجلو لغالف وا ،االجتاهات

 .َلما النجم الثاقب

اليت فهموا منها أن األرض مستقرة  ،األرض املسطحة  ببعض اآلايت األخرىيستدل دعاة 

الَِّذي َجَعَل َلكممم اأْلَْرَض )) 22يف سورة البقرة اآلية اثبتة ال ميكنها أن تتحرك، منها قول الويل احلميد 

َفاَل جَتَْعلموا َّلِلَِّ أَنَداًدا  ۖ  ِفَراًشا َوالسََّماَء بَِناًء َوأَنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقًا لَّكمْم 

على أهنا تعين استقرار  األرض  ((َجَعَل َلكممم اأْلَْرَض ِفَراًشا(( حيث فهموا مجلة  ))َوأَنتمْم تـَْعَلممونَ 

 .ألهنم يظنون أن كل فراش ال ميكنه أن يتحرك  ،وثباهتا
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متجاهلة  احلجم حيث نمال ميكن مقارنتها مع األرض من حيث احلجم، فهي الطائرة املدنية 

حساس كن اإلميال  راشفبح فهي تص ،وال وجود َلا، لكنها حي تستوي يف  السماء  ميكن النوم فيها

إال حي  ،لطائرةاركة حبعليه،  س النائم فيه واجلالسحيراش مستقر وهادئ ومريح، ولن فحبركته، 

 .و حي تفقد توازهناها  أو هبوطها  أصعود

َواَّللَّم َجَعَل )) 19ة اآلي يف سورة نوحبقول العزيز العليم  ،أيضا املسطحةيستدل دعاة األرض 

اما وما متهموا الفراش فا، كما ستقر (( فهم يتصورون أن البساط البد أن يكون مَلكممم اأْلَْرَض ِبَساطًا

حال  ،ميهاحتت قد ائرةينطبق على الفراش ينطبق على البساط، فاملضيفة يف الطائرة تتحول الط

هنا ء للركاب وكأوالغذا شرابال يتحرك وال يهتز ابملطلق، وهي حتمل ال ،تستوي يف السماء إَل بساط

 تسري على بساط  يف مطعم. 

ألرض  ادعاة  ل بهما قلته عن الفراش والبساط  ينطبق متاما على املهاد  الذي يستد

م، مستدلي سب زعمهحرك أن تتح املسطحة، ليؤكدوا أن األرض مستقرة اثبتة ال تتحرك وال ميكنها

 ((.َض ِمَهاداً َأمَلْ جَنَْعِل اأْلَرْ )) 6بقول العليم اخلبري يف سورة النبأ اآلية 
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ليل آخر ظرهم دنيف  يزعم دعاة األرض املسطحة أن مد واملد، يعين البسط والتسطيح وهو

َواأْلَْرَض َمَدْداَنَها ))  19ية اآل يف سورة احلجرعلى أن األرض مسطحة، مستدلي بقول القادر املقتدر 

َنا ِفيَها ِمن كملِ  َشيْ  َنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنبَـتـْ سع ن املد والتمدد  يعين التو علما أ ((ٍن ْوزمو مَّ ٍء َوأَْلَقيـْ

  واالنتفاخ.

عادة ستعد إلمكين ل، يف كتيب السابقة شرحت كل هذه اآلايت شرحا علمياسبق يل أن لقد 

فاملد  ،قلعلم احلاناقض يال ميكن أن  ،وكل كلمة شرحا علميا دقيقا ومنطقيا مقبوالشرح كل آية 

رسيت يف أع ل ابلطباجلباو ي جسم هي نفخه، أسهل طريقة ملد ألتمدد ومد يعين التوسع والكرب، و وا

رسيت أ فيها ،اة جدمبعىن أن األرض بفعل املد تشققت إَل شقوق عميق ،األرض ال على األرض

 د ال يكون إالعل التمدبفق َل شقوق عريضة طويلة هي اليت تشكلت فيها البحار، واالنشقااجلبال وا

 .م الذي ينتفخ مع صالبتهيف اجلس

سببه نواة أثقاَلا  خروجمع االنفجار و  ،عمر األرض هنايةاالنتفاخ والتمدد واالرجتاج يف فعل  

سورة  يف  الويل احلميد ، بدليل قولاألرضنزل على أمن احلديد الذي  األرض، ثقالأاألرض اليت فيها 
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َعِتَها َكاِذبٌَة )( 1ِإَذا َوقـََعِت اْلَواِقَعةم )الواقعة )) ِإَذا رمجَِّت اأْلَْرضم رَجًّا  ( 3َخاِفَضٌة رَّاِفَعٌة ) (2لَْيَس ِلَوقـْ

ِإَذا  سورة الزلزلة ))يف(( وقول الويل احلميد  (6َفَكاَنْت َهَباًء م نبَـثًّا ) ( 5َوبمسَِّت اجْلَِبالم َبسًّا )( 4)

َقاََلَا )1زمْلزَِلِت اأْلَْرضم زِْلَزاََلَا ) نَسانم َما ََلَا )2( َوَأْخَرَجِت اأْلَْرضم أَثـْ يف اآلايت هذه   (( (3( َوقَاَل اإْلِ

 يؤكد القوي املتي أن األرض ستنفجر  بعد أن ترتج وهتز اهتزازا عنيفا  شديدا.

ومبا أن  ،جيلهليإوي أو ال اجلسم الذي هو كر إال اجلسم الذي ينتفخ وال ينتفخ إال ينفجر 

حال ، و ليا كرويةجية وحالهليإ اَلا فهي ابلطبع كانت أول اخللقثقألتخرج  ،رض يف هنايتها ستنفجراأل

 جر.فإهنا ابلطبع سرتتج ُث بعده تنف ،حتقق الشكل الكروي مائة يف املائة

؟ وكيف األرضت كيف خلقت األرض؟ ومما خلقالكتاب حبول هللا وقوته سأشرح  هذا يف 

ا عليم وحده مبال ،كونالق ال؟ ابألدلة العلمية الصادقة من كالم خةتباثو أ؟ وهل هي تتحرك؟ حاَلا

 .قبل كالم الكفار ابملطلقأولست  ،خلق

الغالف اجلوي  األرض تقع يف مركز السماوات السبع وهي حماطة بغالفها اجلوي، وفوق

حيث  متداخلة بعضها بي بعض، سبع طبقات من الليل كمخلوق وسبع طبقات من النهار كمخلوق
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تالمس الغالف اجلوي لْلرض طبقة النهار وفوقها طبقة الليل وكهذا، ويف األخري تالمس الطبقة 

 .السابعة لليل حدود السماء الدنيا

ق  دا ففر آلية جيات تدبر أثقاَلا، ولو هو أخرجت األرض الذي سيحدث لْلرض،  االنفجار

ة ي العظيم سور ول العلذا قكبري بي الزلزال وزلزاَلا، مبعىن أنه شامل لكل األرض ويؤكد قويل ه

َعِتَها كَ 1ِإَذا َوقـََعِت اْلَواِقَعةم )الواقعة ))  ضم رَجًّاِإَذا رمجَِّت اأْلَرْ ( 3َعٌة )( َخاِفَضٌة رَّافِ 2اِذبٌَة )( لَْيَس ِلَوقـْ

 ((. (6)َفَكاَنْت َهَباًء م نبَـثًّا ( 5( َوبمسَِّت اجْلَِبالم َبسًّا )4)

بدليل قول العلي العظيم  ،بل حنن ملزمون بتدبر السماوات واألرض، الفلك ليس غيباعلم 

ِبِل َكْيَف خمِلَقْت )يف سورة الغاشية )) َوِإََل ( 18رمِفَعْت )( َوِإََل السََّماِء َكْيَف 17َأَفاَل يَنظمرموَن ِإََل اإْلِ

(( وكلمة سطحت ال تعين مطلقا أهنا  (20( َوِإََل اأْلَْرِض َكْيَف سمِطَحْت )19اجْلَِباِل َكْيَف نمِصَبْت )

َوأَْلَقٰى يف )) 15بدليل قول العلي العظيم يف سورة النحل اآلية  ،مسطحة، بل تعين مستقرة مهاد

يد لذلك فان معىن سطحت يفسره أن مت ،((َوأَنـَْهارًا َوسمبماًل لََّعلَّكمْم تـَْهَتدمونَ اأْلَْرِض َرَواِسَي َأن مَتِيَد ِبكمْم 
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صعب  ؟رسيت يف األرضأوكيف  ؟هم كيف خلقت اجلبالفن مل يم، و رتج ابستمراربكم، مبعىن أن ت

 .عليه أن يفهم معىن سطحت وطحاها ومهاد

لت ورة فصسيف  يف قوله جل جالله ،هللا عز وجل أكد لنا أن السماء خلقت من دخان

َنا قَ ا َطْوًعا َأْو َكْرًها ْرِض اْئِتيَ ِلْْلَ وَ  ََلَا ُثمَّ اْستَـَوٰى ِإََل السََّماِء َوِهَي دمَخاٌن فـََقالَ ))11 اآلية  الََتا أَتـَيـْ

، لذلك يضاأ لسراباهو  أبن أصل األرض ،(( ونستنتج من أصل اجلبال الذي هو السرابطَائِِعيَ 

ال هم  ،م اتئهيراهأ املسطحة حبق األرض خلقت أول اخللق يف شكل سراب، لكن دعاة األرضن إف

هات ون تر م يعتمد هوال ، عليه وسلميعتمدون كتاب هللا عز وجل وسنة نبيه املصطفى صلى هللا

 ،احلق م الفلكا يف علعمقو الذين مل يت ،وأجزم أن النازا والكفار لبسوا على بعض الشباب ،النازا

  ة ابألدلة منتباثال حة و ون مسطن تكلو واألرض مل  ،ةتباثن األرض مسطحة و وا َلم ابلقول أبوعز أف

 .كالم خالق األرض والسماء العليم وحده مبا خلق

ُثمَّ اْستَـَوٰى ِإََل السََّماِء َوِهَي دمَخاٌن فـََقاَل ََلَا َوِلْْلَْرِض ))سورة فصلت من  11 من خالل اآلية

َنا طَائِِعيَ  اْئِتَيا َطْوًعا ن األرض والسماء متحركتان منذ أول خلقهما، بعد أتنتج نس(( َأْو َكْرًها قَالََتا أَتـَيـْ
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ن إأبن أتتياه طوعا أو كرها إال ا ما خالقهومل ولن أيمرمه ،م األربعة من خلق السموات واألرضاألاي

 .ليه صعوداإ عروجفيهما القدرة على احلركة والودع أ

ون يف ن ينبشم ممبعضه الذين يزعمون أن األرض مسطحة أجهل الناس بعلم الفلك احلق، 

ي  لم الفلك الذعقد كان فلك، تفاسري علمائنا األوائل، ممن كانوا أهل فقه وحديث وسرية ال علماء ف

 .كان يسمى علم اَليئة مرفوضا من  الفقهاء واملفسرين

شاركون يم حبق فه ،لتقل والنهار خملوق مستقمل يفهموا بعد أن الليل خملوق مس الذين 

ون ذلك، م يتعمدهنأد منهم طبعا وهم جاهلون وال اقص حبسن نية ،الكفار يف حتريف علم الفلك

انجمها ببعض ل يف بر ستدتحيث  ،كما تفعل بريطانية حاليا  ،لكن الكفار يضلوهنم بنشر بعض اآلايت

هللا عز  يل كالمل أتو من خال ،مواقف علماء الكفارتعزز فلتحرف معناها  ،آايت القرآن الكرمي

 .وجل

عالم الصهيوين بطريقة غري اإل ممن سخر ، همكذبة األرض املسطحةأجزم أن من يرددون  

مباشرة، عرب تسخري بعض املتعاملي ممن صنعهم الصهاينة، ليضلوا شباب املسلمي ومينعون عنهم فهم 
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ة نبيه املصطفى صلى هللا عليه وسلم، واملثال الواضح نراه علم الفلك احلق من خالل كتاب هللا وسن

طانية على بري صحفيةحيث تعمل  ،مؤكد سيضل الكثري من شباب املسلمي ،يف برانمج بريطاين

جياد سند َلا من إعرب  ،ات اليت نشرها علماء الكفارقناعهم بكل الرتهإتضليل شباب املسلمي و 

ته، وهو نفسه ما كانوا سخروا له بعض من كنا حنسبهم علماء خالل أتويل كتاب هللا عز وجل وآاي

عرب أتويل بعض اآلايت يف كتاب هللا  ،املسلمي، حيث كانوا جيدون لكل كذبة يروجها الكفار سندا

 .عز وجل

يعاز من ِب، ليج اخليفكذبة األرض املسطحة رمبا وهللا أعلم بدأها بعض فقهاء السالطي 

كل ترهات   ددخل لر امل الذي هو ،لشغل شباب املسلمي عن علم الفلك احلق ،الصهيونية العاملية

 ض الصورم ببعاستدالَل ،بعض املدافعي عن كذبة األرض املسطحةجهل من أدلة فالكفار، 

ذب يف  شره النازا كته وتنر ا نشموالفيديوهات اليت سربتها َلم النازا، لتضلهم هبا وهم جيهلون أن كل 

لكذب، عمدا ضالل وا اليوقعهم يف ،ن الصحة، واستدالَلم مبا تنشر بزعم حرهباساس له مأكذب ال 

 .من النازا ابلطبع وجهال من كثري من شباب املسلمي
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ُثمَّ اْستَـَوٰى )) 11ة اآلي بدليل قول العلي العظيم يف سورة فصلت ،ةتباثاألرض مل ولن تكون 

َنا طَائِعِ قَ ْو َكْرًها أَ ْوًعا َيا طَ َوِلْْلَْرِض اْئتِ ِإََل السََّماِء َوِهَي دمَخاٌن فـََقاَل ََلَا  (( فالعلي العظم أكد يَ الََتا أَتـَيـْ

 ديه دليل علىل، ومن تابثال ال املتحرك الإليه طائعتي، وال يقدم إأن األرض والسماء قدمتا  لنا

 .رضواأل األرض فليقدمه ولتكن لديه القدرة على حتدي كالم خالق السماوات تباث

 مالقة َلال عن مؤكدين  أ ،أن السماء سقف مستوي سطحة يقولون املبعض دعاة األرض 

مد، والرفع عء بغري لسماابعلم الفلك من قريب وال من بعيد، ألن خالق السماء أكد لنا أنه رفع 

َّللَّم الَِّذي رََفَع ا))  2 يةاآل يف قوله جل جالله يف سورة الرعد ،بغري عمد يكون ابالنتفاخ ابلطبع

ل  جَيِْري أِلََجٍل كم   ۖ  لشَّْمَس َواْلَقَمَر َوَسخََّر ا ۖ  َعْرِش ى الْ ُثمَّ اْستَـَوٰى َعلَ  ۖ  السََّماَواِت ِبَغرْيِ َعَمٍد تـََرْونـََها 

ن السماء الق أما أكد لنا اخلك  ،((نمونَ كمْم تموقِ اِء رَب ِ ِلقَ يمَدبِ رم اأْلَْمَر يـمَفصِ لم اآْلاَيِت َلَعلَّكمم بِ  ۖ  م َسمًّى 

 47ت اآلية الذاراي سورة يف قوله جل جالله يف ،ال ابالنتفاخ والتمددإتتوسع والتوسع لن يكون 

َناَها أِبَْيٍد َوِإانَّ َلمموِسعمونَ ))  ((.َوالسََّماَء بـَنَـيـْ
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 موداي صعودا،يا بل عفقأ رهبما وصعدات إليه، ومل أتتياه إن كانت السماء واألرض لبتا أمر

ِلْْلَْرِض وَ َقاَل ََلَا َخاٌن فَـ لسََّماِء َوِهَي دم )) ُثمَّ اْستَـَوٰى ِإََل ا11لقول العلي العظيم يف سورة فصلت اآلية 

َنا طَائِِعَي   سفلأ ،لقتا بعيدا عن العرشت واألرض خاو ان السمأناه (( معاْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها قَالََتا أَتـَيـْ

 ،هصعدات لدير و تا األم، فلبأبن أتتياه حتت العرش ،ا اخلالقمهن خلقتا دعاأه بكثري جدا، وبعد من

رة السفلية لغ البؤ لتب ،ي، وبعد ذلك دحا األرض يف وسط السماءيرضأفقضامها سبع مساوات وسبع 

 الدنيا. للسماء

 أعاله، ومبا لواضحةحية اابآلية الصر  عم أن األرض مستقرة، يصطدميز فالذي يفرتي على هللا 

طور السراب لسماء و لسبة ومها يف طور الدخان ابلن ،أن السماء واألرض حتركتا ولبتا أمر رهبما

فهم من ن كيف ي؟ لكابلنسبة لْلرض، فكيف ال تتحركان بعد أن بلغتا مستوى عظيما من النمو

 بتلك فتشبثوا الفلك، شيخ جاهل بعلمن األرض مسطحة، قاَلا َلم على لسان أمن صهيوين مسعوا 

 .الغريق ابلقشة تشبثالكذبة 
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ح قها سطاء فو دعاة األرض املسطحة يزعمون أن األرض عبارة عن قرص وأن السمبعض 

طيه وغري اما يغمتلقرص السماء يف نظرهم على امستوي متاما ال حييط ابلقرص من كل اجلهات، بل 

ن الكثري من  ة يكذبو قيقحهنم إة، لذلك فتباثتتحرك بل مستقرة و  يف نظرهم ، وليست األرضحميط به

ََلَا  اٌن فـََقالَ َي دمخَ ََل السََّماِء َوهِ إِ ُثمَّ اْستَـَوٰى من سورة فصلت ))  11كالم هللا عز وجل، وأوله اآلية 

َنا طَ   47آلية سورة الذارايت ايف لعظيم ا وقول العلي (( يَ ائِعِ َوِلْْلَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها قَالََتا أَتـَيـْ

َناَها أِبَْيٍد َوِإانَّ َلمموِسعمونَ ))  ((.َوالسََّماَء بـَنَـيـْ

ن يسمون ممكثريا ، و البعض يراين على رأي فلكي، أعارض به ترهات النازا وكذب املسطحي

ما أكتب، و ا أشرح معلى  يطلبون مين الدليلفأنفسهم علماء اإلعجاز الفلكي يف القرآن الكرمي، 

يف فهم اآلايت الفلكية يا يوم تعمقأفسر علميا ومنطقيا وفلكيا و أأين جمتهد و  دليليفأقول  َلم: 

ذلك ل ، عز وجلعلى ما قد يكتشف غريي من حكم وعلوم يف كتاب هللا واستدل ،ألوسع معاريف

يستدر  أن عليه ،حضا وافرا ن ينال منهأومن أحب  ،ألن العلم موزع بي العباد ،اجلميع انقشأفاين 

 كثر عدد من العقول.أتلك العلوم يف 
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اليت  عقول النريةال من النقاش واالستفادة ، بعديف علم الفلك السابقة  كتبت اخلمسة كتب

 ،دلة غابت عينأكتشف أ لعلين ،واستفيد انقشأزال أدلة كنت غافال عنها، وما أتعلمت من بعضها 

 عز وجل وسنة نبيه حبث عن األدلة من كالم هللاأ ن تصحح كل معاريف، لكين ابلطبعأميكنها 

رايت ظ مناقشة نيفضيعه أبصفتهما العلم احلق وال وقت لدي ، عليه وسلم املصطفى صلى هللا

عمق أحبث و أفصلي سطروه، بل انطلق من األ مبا ثتشبألكي  أحسن مين راهمأال ، فاآلخرين

ن أكنها مي اليت قول احليةليها غريي، مستنريا ابلنقاش مع العإصل حلقائق مل يصل ألي لع، البحث

 .ليهاإخطائي فرتشدين أتكتشف 

 

 

 اب األول: األرض متحركة ال ساكنةالب

ُثمَّ اْستَـَوٰى ِإََل السََّماِء َوِهَي دمَخاٌن فـََقاَل )) 11يف سورة فصلت اآلية العلي العظيم  قال 

َنا طَائِِعَي  (( يف اآلية  أتكيد من اخلالق القوي اجلبار أن ََلَا َوِلْْلَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها قَالََتا أَتـَيـْ

مساء حي  السماء خلقت خالل اليومي األول والثاين يف حالة الدخان، بدليل أن اخلالق مساها
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أن السماء أسبق  مبعىن ،اَلواألرض الحقة  فاخلطاب موجه للسماء (( فـََقاَل ََلَا َوِلْْلَْرضِ ))خاطبها، 

 يف اخللق من األرض.

لسماء اي أمر لق حاخلامن العاجز عن احلركة أن أيتينا، فال ميكن منطقيا أن نطلب 

ن لعدل الرمح، وهو اركةدرة على احلأو كرها، علم أنه أودع فيهما الق اواألرض أبن أتتياه طوع

 لى احلركة.لقدرة عاهما الرحيم، ال ميكن أن يطلب منهما احلركة واحلضور لديه، إن مل يودع في

عودا من ص ،جدا عيدةالسماء واألرض إذن منذ خلقتا ومها تتحركان وقد قطعتا مسافة ب

أن تبقى  ال ميكن، و يمكان خلقهما  حنو حتت العرش، حيث قضامها هللا سبع مسوات وسبع أرضي

عين أن ، مما ياشرةحتت العرش بعد ذلك، وإال  لكان خلقهما حتت العرش مب  السماء واألرض

 ملكان خلقهما  أول اخللق.  ،السماوات واألرض أبعدات من حتت العرش

لعرش  صعود إرادي  من السماوات واألرض، فقد صعدات  طائعتي الصعود  حنو حتت ا

خاضعتي، لكن اإلبعاد  من حتت العرش إبعاد ال إرادي  منهما، وال حيق َلما أن تبتعدا عن خالقها 

ي، ابلقوة والدحي، بدليل قول القوي ياوات وسبع أرضبل أبعدات بعد أن قضامها هللا سبع مس ،إراداي

 (28رََفَع مَسَْكَها َفَسوَّاَها ) (27أَأَنتمْم َأَشد  َخْلًقا َأِم السََّماءم ۚ بـََناَها )النازعات )) اجلبار يف  سورة 
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َلَها َوَأْخَرَج ضمَحاَها ) ِلَك َدَحاَها )( 29َوَأْغَطَش لَيـْ َها َماَءَها َوَمْرَعاَها )( 30َواأْلَْرَض بـَْعَد ذَٰ ( 31َأْخَرَج ِمنـْ

َعاِمكمْم ) (32َأْرَساَها )َواجْلَِباَل  حلجر،  معناه: ((، يف قاموس املعاين جند أن دحا  ا(33َمَتاًعا لَّكمْم َوأِلَنـْ

 رماه بقوة، لذلك فدحا األرض هو رميها بقوة بعيدا أو دفعها بقوة بعيدا.

و حتت حنقها من مكان خل ،قاطعة مسافة بعيدةالنتيجة هي أن األرض اليت صعدت 

كة بعد متام لى احلر رة عالعرش، وهي خلقت قبل يومي فقط من أايم هللا، ال ميكن أن تفقد القد

م اخلالق أو من كال ليالدخلقها، ومن سيزعم أن األرض فقدت القدرة على احلركة، يلزمه أن يقدم 

 جلي. ما واضحعيهتهما وسكما دليل حرك   ،سنة نبيه املصطفى صلى هللا، يكون صرحيا واضحا

ابلتايل كرمي، و ن الفهو خمالف لصريح القرآ ،كل من يزعم أن األرض اثبتة ال متحركة

هو أن  اب عليهواجلو  كيف تتحرك األرض؟  لكن يطرح التساؤليعتد به، فكالمه مردود عليه وال 

رة العلوية لبؤ و ايا حناألرض تدور حول نفسها يف مسار عمودي من البؤرة السفلية للسماء الدن

 للسماء  الدنيا، دوران لوليب متسارع قليال.

 ،األرض مستقر وفراش والسماء بناء وغطاء وسقف حمفوظ حييط ابألرض من كل اجلهات

حنو تدور حول نفسها صعودا من البؤرة السفلية للسماء الدنيا  اليت حتفظ األرض، إن السماءلذلك ف
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جي بعيد لهليإول خلقت يف شكل املخلوقات من الرتق األ ا، ألن كلالبؤرة العلوية للسماء الدني

يق الشكل قلتح ،نة طويلة جدا، وكلها تنتفخ يف مركزها الذي هو وسطهااسطو قرب ألأهو  ،البؤرتي

 مائة يف املائة، وكل خملوق منها حيقق االتساق الذي هو الشكل الكروي ،ئة يف املائةاالكروي م

 .و ينشقأسينفجر 

رتج يف كانت ت  ج كماترت  تعدومل حنس حبركتها، قدامنا الأمبسوطة مستقرة حتت األرض 

ورة الواقعة سظيم يف الع بدليل قول العلي ،وكما سرتتج يف هناية خلقها ،مرحلة من مراحل خلقها

َعِتَها َكاِذبٌَة 1ِإَذا َوقـََعِت اْلَواِقَعةم ))) ( 4ْرضم رَجًّا )ِإَذا رمجَِّت اأْلَ ( 3َخاِفَضٌة رَّاِفَعٌة ) (2)( لَْيَس ِلَوقـْ

 .هنا ال تتحرك كمخلوق عظيم كبريأ(( لكن ال يعين  (6َفَكاَنْت َهَباًء م نبَـثًّا )( 5َوبمسَِّت اجْلَِبالم َبسًّا )

َ )) 41يف سورة فاطر   اآلية  يستدل دعاة األرض املسطحة  بقول الويل احلميد ِإنَّ اَّللَّ

(( َواأْلَْرَض َأْن تـَزمواَل َولَِئْن زَالََتا ِإْن َأْمَسَكهمَما ِمْن َأَحٍد ِمْن بـَْعِدِه ِإنَّهم َكاَن َحِليمًا َغفموراً ميمِْسكم السََّمَواِت 

َأملَْ تـََر َأنَّ اَّللََّ َسخََّر َلكمم مَّا يف اأْلَْرِض َواْلفمْلَك جَتِْري يف ))65وبقول الغين املغين يف سورة احلج اآلية 

(( حيث  ِإنَّ اَّللََّ اِبلنَّاِس َلَرءموٌف رَِّحيمٌ  ۖ  اْلَبْحِر أبَِْمرِِه َوميمِْسكم السََّماَء َأن تـََقَع َعَلى اأْلَْرِض ِإالَّ ِبِِْذنِِه 
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ت واألرض، على أنه دليل استقرارمها وعدم قدرهتما على يفهمون إمساك هللا عز وجل للسماوا

 احلركة.  

سك م ال ميالعظي هنما خملوقي، والعليي أمر حمتوم أليزوال السماوات واألرض  

 ا القدرة علىودع فيهل أب ،كما ال ميسك الزرافة ابليد حي هتب واقفة  ،السماوات واألرض ابليد

وقات من ل املخلذلك كمتوت وتزول وك جلهاأَلا االستمرار، لكن حبلول  الوقوف والبقاء وحبب

ن ع ينجز اعهنما أ ،اجلنس و ندي عظيم لإلية فيها حتالسماوات واألرض، واآل امبا فيه ،الرتق األول

عنه  وان جيدل ،هنايخرج على الناس دخاف ،ت واألرض، ألنه حي تنشق السماءمساك السماواإ

( 10دمَخاٍن م ِبٍي )لسََّماءم بِ يت ا أتَْ فَاْرَتِقْب يـَْومَ بدليل قول العلي العظيم يف سورة الدخان )) ،سبيال

َذا َعَذاٌب أَلِيٌم  ۖ  يـَْغَشى النَّاَس   ((. (12نموَن )نَّا اْلَعَذاَب ِإانَّ ممْؤمِ رَّبَـَّنا اْكِشْف عَ (11)هَٰ

كالسكارى وما هم بسكارى يتمايلون يف  يصبحوا  ف ،حي ترتج األرض حتت أقدام الناس

، َلمومهادا  حينها سيعلمون أن الذي بسط َلم األرض وجعلها مستقرا وفراشا وبساطا  ،كل اجتاه

يـَْوَم تـََرْونـََها َتْذَهلم كمل  )) 2سورة احلج اآلية يف بدليل قول العلي العظيم  ،رهبم ابلطبع رمحة هبمهو 
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َوَتَضعم كمل  َذاِت مَحٍْل مَحَْلَها َوتـََرى النَّاَس سمَكاَرٰى َوَما همم ِبسمَكاَرٰى َولَِٰكنَّ َعَذاَب ممْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعْت 

 ((.اَّللَِّ َشِديدٌ 

لعلي ا لل قو دليب ،األرض ستمور واملور هو االضطراب يف احلركة وهو مؤكد احلدوث

َعِتَها َكاِذبٌَة )لَْيَس لِ ( 1ِإَذا َوقـََعِت اْلَواِقَعةم )العظيم يف سورة الواقعة ))  ِإَذا رمجَّتِ ( 3رَّاِفَعٌة ) ( َخاِفَضةٌ 2َوقـْ

رب طة ستمور وتض(( فاألرض حقيق( 6َباًء م نبَـثًّا )َفَكاَنْت هَ  ( 5( َوبمسَِّت اجْلَِبالم َبسًّا )4اأْلَْرضم رَجًّا )

ُث  ،تااتمبعىن ف ((اَبسًّ )) بالوالنتيجة لذلك االرجتاج واملور هو أن تصبح اجل ،رتتج ارجتاجا عظيماف

 .هباء وهو السراب يف هنايتها

 

 

 لقهان خالفصل األول: األرض أتت رهبا طائعة بعد يومي م

 
العرش،  لتحثعنه وكالمها تسعى للبلوغ  االسماوات واألرض مها حتت العرش وبعيد

سنة واملسافة ألف  مخسون 50000فالعلي العظيم أكد لنا أن الروح تصعد إَل رهبا يف يوم كان مقداره 
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 50معناه أن املسافة حاليا بي األرض وحتت العرش هي  ،فلكية ابلطبع وحنن نقيسها ابلسنة الضوئية

أربعة عشرة  14000هو فقط  حاليا  وقطر السماوات واألرض ،ألف سنة ضوئية على أقل تقدير

 .سنة ضوئيةألف 

 47ية ايت اآلالذار  قوله جل جالله يف سورةب؟ أبن السماء تتوسعهللا عز وجل أكد لنا 

َناَها أِبَْيٍد َوِإانَّ َلمموِسعمونَ ))  الدنيا واألرض اليت كانت ة بي السماءاملساف فإن لذلك(( َوالسََّماَء بـَنَـيـْ

 500سع السماء هي عام، أصبحت بفعل تو  500هي مسري وسلم زمن رسول هللا  صلى هللا  عليه 

ا نزوال وصعود ي دائماه ،رض، ألن املسافة بي السماء الدنيا واألاآلية أعالهسنة ضوئية، بدليل 

َماِء يمَدبِ رم اأْلَْمَر ِمَن السَّ )) 5يل قول الغفور الشكور يف سورة  السجدة  اآلية لسنة مما نعد، بد 500

صاحلة  ((ممِ َّا تـَعمد ونَ )ألن كلمة ) ((ا تـَعمد ونَ َنٍة ممِ َّ ْلَف سَ أَ رمهم اأْلَْرِض ُثمَّ يـَْعرمجم ِإلَْيِه يف يـَْوٍم َكاَن ِمْقَداِإََل 

ت هبا املسافا يت نقيسس اللكل زمان،  ألن السماء تتوسع بسرعة هائلة جدا، كما تكرب وحدة القيا

 الفلكية مع الزمن.

كلمة وهي قوله جل جالله يف سورة بوكلمة  حبرفاآلية حرفا  هذهس سنحاول أن ندر 

َنا )) 11فصلت اآلية  ُثمَّ اْستَـَوٰى ِإََل السََّماِء َوِهَي دمَخاٌن فـََقاَل ََلَا َوِلْْلَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها قَالََتا أَتـَيـْ
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ألهنا سابقة يف اخللق وهي حميطة  ،حينهافهمه على أهنا أعظم أ ،(( االستواء إَل السماءطَائِِعيَ 

قال عنها أهنا دخان، وشتان ف ،ابألرض ابلطبع، والباري جل جالله حدد لنا مادة السماء حال خلقها

لكن احرتاما َلم  ، كما فسره بعض الفقهاء والعلماء يف الفقه واحلديث والسرية  ،بي الدخان والبخار

 وتقديرا لعلمهم، لن أذكرهم ابالسم، ألهنم اجتهدوا واجملتهد له أجر، حىت ولو أخطأ، وخطؤهم مرده 

الذي   ،فهم ليسوا من علماء  الفلكلعدم فهم حال السماوات واألرض، فال لوم عليهم يف ذلك، 

 كانوا يسمونه علم اَليئة.

يف سورة  ،جل وعال لباريبدليل قول ا ،الدخان هي السماء الدنيا لليوم ما تزال مادهتا 

َذا َعَذاٌب أَلِيٌم ) ۖ  يـَْغَشى النَّاَس  (10 )فَاْرَتِقْب يـَْوَم أَتْيت السََّماءم ِبدمَخاٍن م ِبيٍ الدخان )) بَـَّنا (رَّ 11هَٰ

ما  لعظمه وكونه أصل السماء وكل ،ة ابمسهسور له لدخان فا(( (12ْؤِمنموَن )اْكِشْف َعنَّا اْلَعَذاَب ِإانَّ مم 

 .فيها

مبعىن أهنا األسبق  ،((فـََقاَل ََلَا َوِلْْلَْرِض ))الباري جل وعال وجه اخلطاب للسماء أوال 

فاخلالق دائما يف األعلى وال يصح أن يكون يف نفس  ،اوأصعدتتي ارتفعا أألوَل واألعظم، إئتيا، او 

عتي خاض آتيتاهأكدات أهنما ف ،جابتا جواب اخلضوعأخملوقاته، والسماء واألرض مع فقي املستوى األ
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يم ظوالذي يؤكده أكثر قول العلي الع تحقق فعلياف ،تيان حقيقي ومتحققابلطبع، مما يؤكد أن فعل اإل

َوزَيَـّنَّا  ۖ  فـََقَضاهمنَّ َسْبَع مَسَاَواٍت يف يـَْوَمْيِ َوَأْوَحٰى يف كملِ  مَسَاٍء َأْمَرَها )) 12يف سورة فصلت اآلية 

َيا مبََصابِيَح َوِحْفظًا  نـْ ِلَك تـَْقِديرم اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ  ۖ  السََّماَء الد   مبعىن أن اَلدف من أمر الصعود إليه (( ذَٰ

 ،رضيي بعدهاأألهنا خلقت أوال واألرض سبع  ،واتهو أن يقسم السماء أوال سبع مسا جل جالله،

 .ألهنا خلقت بعد السماء ابلطبع

 

 

 عاملبحث األول:األرض خلقت يف اليومي الثالث والراب

 
ُثمَّ اْستَـَوٰى ِإََل السََّماِء َوِهَي دمَخاٌن فـََقاَل ََلَا )) 11يف سورة فصلت اآلية  اخلالق عز وجل قال

َنا طَائِِعَي   ةموجود تفيد أبن  ((ُثمَّ اْستَـَوٰى ِإََل السََّماءِ )) (( فجملةَوِلْْلَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها قَالََتا أَتـَيـْ

، وعا أو كرهامن قبل ومساها مساء، وال يصح تسمية خملوق مل خيلق بعد، وحي أمرمها ابحلضور لديه ط
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حيث خاطب السماء   قبل األرض مما يؤكد  أن السماء هي  ((فـََقاَل ََلَا َوِلْْلَْرضِ قال  جل جالله ))

 األسبق وهي األعظم  وهي األهم.

دومهما قفذكر  ((ْرًهاْو كَ ًعا أَ اْئِتَيا َطوْ ئال َلما))القوي اجلبار  خاطب السماء واألرض  قا 

نَ ا أَ قَالَتَ الطوعي قبل أن جيربمها  على ذلك، فكان جواب السماء واألرض )) واإلتيان إَل  ((ا طَائِِعيَ تـَيـْ

األرض لسماء و أن ا غري ما هو واضح جلي، وهو ىوال ال ميكن أن نفهمه عل هللا فعل  متحقق

 صعدات ابلفعل، والصعود يعين أهنما متحركتي وقادرتي على احلركة.

القه قرب خ ن يرفضفال يصح ملخلوق أ ،يتعطائ السماء واألرض رهبما ن أتيتأطبيعي  

اوات مساء سبع لسمم اوهو أن يقس ،فصله الباري جل وعال ،ورضاه، واَلدف من دعوهتما لديه

 .ارالليل والنه قي مهاخملو  ا إالومل خيلق بعد حينه ،ال وقت حينها لغري ذلكف ،ييرضأواألرض سبع 

البعض ال يصدق أن السماء تتوسع بتوسع كل ما فيها، الذي أكده لنا ذو اجلالل واإلكرام، 

َناَها أِبَْيٍد َوِإانَّ َلمموِسعمونَ َوالسََّماَء )) 47سورة الذارايت  اآلية يف قوله جل جالله   هو موسعف ((،بـَنَـيـْ

السماوات، لذلك ستنشق  مبعىن أن موسعون تعىن أن هللا مستمر يف توسيع ومتديد ،فاعل من أوسع

جالله يف سورة لقوله جل  ،والتوسع واالنتفاخ بفعل حتقيق االتساق وبلوغ هناية االتساع ،يف هنايتها
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َا َوحمقَّْت )1اْنَشقَّْت ) السََّماءم ِإَذا االنشقاق )) ( َوأَْلَقْت َما ِفيَها 3ممدَّْت ) ( َوِإَذا اأْلَْرضم 2( َوَأِذَنْت ِلَرهبِ 

َا4َوخَتَلَّْت )  ((. (5َوحمقَّْت ) ( َوَأِذَنْت ِلَرهبِ 

ت ورة فصلسيف  جاللهالبعض يزعم أن األرض خلقت قبل السماء، مستدلي   بقوله جل 

ِلكَ  ۖ  َلهم أَنَداًدا  جَتَْعلمونَ ْيِ وَ ْومَ يَـ قمْل أَئِنَّكمْم لََتْكفمرموَن اِبلَِّذي َخَلَق اأْلَْرَض يف )) ( 9َرب  اْلَعاَلِمَي ) ذَٰ

َواتـََها يَها أَ َر فِ َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمن فـَْوِقَها َواَبَرَك ِفيَها َوَقدَّ  ٍم سَ يف قـْ ( ُثمَّ 10لسَّائِِلَي )َواًء ل ِ  َأْربـََعِة َأايَّ

َنا طَائِِعَي )ْو َكْرًها قَالََتا أَتَـ ا َطْوًعا أَ اْئِتيَ  ْرضِ اْستَـَوٰى ِإََل السََّماِء َوِهَي دمَخاٌن فـََقاَل ََلَا َوِلْْلَ  ( 11يـْ

َيا مبََصابِيَح َوِحْفظًا ا السََّماَء الد  زَيَـّنَّ وَ  ۖ  ْمَرَها أَ اٍء  مسََ فـََقَضاهمنَّ َسْبَع مَسَاَواٍت يف يـَْوَمْيِ َوَأْوَحٰى يف كمل ِ   ۖ  نـْ

ِلَك تـَْقِديرم اْلَعزِيِز اْلَعِليِم )  .((( 12ذَٰ

 هاتدبر ي الظاهر من اآلايت  أعاله  أن هللا عز وجل   خلق األرض قبل السماء، لكن  من  

ُثمَّ اْستَـَوٰى ِإََل السََّماِء َوِهَي ))عز وجل قال  ألن هللاأن السماء  خلقت قبل األرض،  علميس جيدا،

ل والثاين واألرض يف اليوم فهي خلقت خالل اليومي األو ، األرضمبعىن أهنا وجدت قبل  ((دمَخاٌن 

 يرضيأاليوم اخلامس وتقسيم األرض سبع  وتقسيم السماء سبع مساوات خالل والرابع، ثالثال

فقد خاطب  ((فـََقاَل ََلَا َوِلْْلَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًهابدليل قول العفو الغفور))  اليوم السادس، خالل
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القوي األمي السماء أوال ُث األرض اثنيا، وذلك دليل على سبق السماء يف اخللق، ُث يؤكده قوله 

دون ذكر األرض ومل تذكر األرض أبهنا قسمت هي األخرى  ((فـََقَضاهمنَّ َسْبَع مَسَاَواتٍ جل جاله ))

اَّللَّم الَِّذي َخَلَق َسْبَع مَسَاَواٍت َوِمَن )) 12سبع أرضي إال يف قول العزيز العليم يف سورة الطالق اآلية 

نَـهمنَّ لِتَـْعَلمموا َأنَّ اَّللََّ َعَلٰى كملِ   َشْيٍء َقِديٌر َوَأنَّ اَّللََّ َقْد َأَحاَط ِبكملِ  َشْيٍء اأْلَْرِض ِمثْـَلهمنَّ يـَتَـنَـزَّلم اأْلَْمرم بـَيـْ

  ((.   ِعْلًما

الليل  جلو  عز هللا خلق، من األايم  الستة خللق السموات واألرض  ة اليوم السادسيف هناي 

ض يف يوم وابرك يف األر  جلبالا فيها، فقد خلق ألخرىاأما األربعة أايم  ،كمخلوقي مستقلي  والنهار

مي، ملخلوقات كلها يف يو املرعى واحليوان واحلشرات وسائر ا يوم آخر وقدر فيها أقواهتا منيف 

 .أايم املذكورة يف سورة فصلت اجملموع عشرة

 

 

 املبحث الثاين: األرض خلقت يف حالة السراب
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 عالها وهي مل، أي أ((ا ِمن فـَْوِقهَ ))هللا عز وجل أكد لنا أنه حي خلق األرض جعل رواسي 

ِذي َخَلَق رموَن اِبلَّ َتْكفم نَّكمْم لَ قمْل أَئِ ))يف سورة فصلت جالله جل قال هللا حيث  ترسى بعد يف األرض،

ِلَك رَ  ۖ  اأْلَْرَض يف يـَْوَمْيِ َوجَتَْعلموَن َلهم أَنَداًدا  (َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمن فـَْوِقَها َواَبَرَك 9َي )َلمِ اْلَعا ب  ذَٰ

ٍم َسوَ ِفيَها  َواتـََها يف َأْربـََعِة َأايَّ  ((.( 10ئِِلَي )لسَّال ِ اًء َوَقدََّر ِفيَها َأقـْ

م،يف سورة العظي لعليبدليل قول ا ،هللا عز وجل خلق اجلبال أول اخللق يف حالة السراب

ْعًدا وَ  ۖ  َل َخْلٍق ن ِعيدمهم َدْأاَن َأوَّ بَ َكَما   ۖ   لِْلكمتمِب يـَْوَم َنْطِوي السََّماَء َكَطيِ  السِ ِجل ِ ))  104األنبياء اآلية 

َنا   أن هناية  أي مبعىن ((يدمهم ٍق ن عِ َكَما َبَدْأاَن َأوََّل َخلْ )(( والدليل يف هذه اآلية هو) ِإانَّ كمنَّا فَاِعِليَ  ۖ  َعَليـْ

 اب.سر انت الكته   خملوق مشاهبة متاما لبدايته، فمن تكون هنايته السراب معناه أن بداي

ه يف سورة ل جاللجوله قبدليل  ،ستكون هي السراب ،أن هناية اجلبال اهللا عز وجل أكد لن 

َواًجا النبأ )) َتْأتموَن َأفـْ ريِ َِت اجْلَِبالم ( َوسم 19فمِتَحِت السََّماءم َفَكاَنْت أَبـَْوااًب )وَ  (18)يـَْوَم يمنَفخم يف الص وِر فـَ

ى أن كيد علااب، فذلك أكرب أتصبحت سر أقال فكانت سرااب ومل يقل ف وألنه((  (20َفَكاَنْت َسَرااًب )

 .أصلها هو السراب
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سورة فصلت  له يفل جالجبقوله  ،جزم لنا أنه خلق السماء يف حالة الدخان القادر املقتدر 

َنا طَائِِعَي َأْو َكْرًها قَالَ ْوًعا اْئِتَيا طَ  ْرضِ ِلْْلَ وَ ُثمَّ اْستَـَوٰى ِإََل السََّماِء َوِهَي دمَخاٌن فـََقاَل ََلَا )) َتا أَتـَيـْ

َيا مبََصابِيَح نَّا السََّماَء اَوزَيَـّ  ۖ  َأْمَرَها  اءٍ مسََ لِ  كم فـََقَضاهمنَّ َسْبَع مَسَاَواٍت يف يـَْوَمْيِ َوَأْوَحٰى يف  (11) نـْ لد 

ِلَك تـَْقِديرم اْلَعزِيِز اْلَعِليِم) ۖ  َوِحْفظًا  و هف األهم من اآلية الذي يؤكد  ما شرحت واملقتط (( (12ذَٰ

 .((ِإََل السََّماِء َوِهَي دمَخانٌ ))

أن يكون   ميكن، والا أن األرض واجلبال من نفس املادة حاليا وهي الرتاب والصخورمب 

البد أن  لب ،لسماءاادة مأصل األرض دخاان كالسماء، وال ميكن أن تكون األرض يف مادة أعظم من 

السراب،  واحد هو صلأ عليه فإن األرض واجلبال خلقا منتكون مادهتا أضعف من مادة السماء، و 

 .ع لْلرضرعي اتبوق فوالفرق بي األرض واجلبال هو أن األرض خملوق أصلي سابق واجلبال خمل

لقت خاألرض واحدة وهي ليست مسطحة ومستحيل أن تكون مسطحة، ألن األرض 

جي بعيد لليهسم اإلاجل يستمر يف الدوران، عكس قرة، وال ميكن للجسم املسطح أنمتحركة ال مست

 .جاصةإل  شكيفن تكون أوية الشكل وال ميكنها البؤرتي، وال ميكن لْلرض أن تكون بيض
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ن ملوقات املخ وشكلها كشكل كل مكونة من سبع أرضيي طباق، األرض هي أرض واحدة 

قيق حلي حت ،تمددفاخ والالنتبعيد البؤرتي والكل يكرب اب جيلالكل خلق يف شكل إهلي ،الرتق األول

القمر وكما  ما انشقك  ،اقكل خملوق حيققه تكون هنايته ابالنشقف ،الشكل الكروي مائة يف املائة

 .أو ابالنفجار كما ستنفجر األرض والنجوم والكواكب ،ستنشق السماء

 ،سماءال الحبوال  م هم حبال األرضالذين ال عل ،والشيوخمل لن أقبل تفسري الفقهاء 

سماء خلقت لافهم أن مل يألن املفسر الذي مل يذكر أن السماء خلقت من دخان و  لآلايت الفلكية،

وجهده بال  يع وقتهه يضومن يفعل فان ،لكفال ميكن االستدالل بتفاسريه يف علم ال ،قبل األرض

 سائر العلوم هبم يف ستدليف علم الفلك، ون ،الفقهاء والشيوخ فائدة، لذلك ال استدالل بتفاسري

 . جماَلم تكن يفمل اءخطألكي ال حنملهم  ،بل تقديرا وتعظيما َلم ،األخرى، ليس احتقارا َلم

 

 ضألر املبحث الثالث: اجلبال خلقت يف حالة السراب أعلى ا
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ل جالله أنه ج دليلب ،خلقهاالعلي العظيم أكد لنا أنه خلق اجلبال يف شكل السراب أول 

ورة األنباء له يف سجال لقوله جل ،اخللق لالذي خلق منه أو  ،ن كل خملوق سيعود ألصلهأأكد لنا 

َنا َوعْ  ۖ   َخْلٍق ن ِعيدمهم ْأاَن َأوَّلَ ا َبدَ َكمَ   ۖ  ِب يـَْوَم َنْطِوي السََّماَء َكَطيِ  السِ ِجلِ  لِْلكمتم )) 104اآلية   ۖ  ًدا َعَليـْ

ن السراب، اجلبال ستكو  ن هنايةأ ،لياكد لنا أتكيدا واضحا جأ جل جالله وألنه(( ِإانَّ كمنَّا فَاِعِليَ 

َتأْ ))بقوله جل جالله يف سورة النبأ  فمِتَحِت السََّماءم َفَكاَنْت ( وَ 18اًجا ) َأفـْوَ تمونَ يـَْوَم يمنَفخم يف الص وِر فـَ

َوااًب )  تؤكد ((ااًب َنْت َسرَ َوسمريِ َِت اجْلَِبالم َفَكا))اآلية هذه ف((  (20اجْلَِبالم َفَكاَنْت َسَرااًب )( َوسمريِ َِت 19أَبـْ

لشاهقة جلبال ااب إَل لذلك البد أن نبحث كيف حتول السرا ،السراب كانت هياجلبال   أن بداية

 ؟الصلبة اليت نراها اليوم

ت جمرد هي كانو  ؟جلباللنعرف كيف رفعت ا ،والتدبروالتفكر   عز وجل أمران ابلنظر هللا 

( 17َف خمِلَقْت )ِبِل َكيْ ََل اإْلِ َن إِ َأَفاَل يَنظمرمو بقول جل جالله يف سورة الغاشية )) ،سراب أول خلقها

من الواجب علينا أن  (( وعليه فإنه(19نمِصَبْت ) َوِإََل اجْلَِباِل َكْيفَ  (18)َوِإََل السََّماِء َكْيَف رمِفَعْت 

 ؟عى لنعرف كيف حتول السراب إَل ما نراه اليوم من عظمة البناءنس
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ل السالسبال و البد أن نبحث لنعرف كيف سيتحول هذا البناء العظيم الذي هو اجل  

رض نطبق على األيعليها  نطبقاجلبلية الشاهقة الصلبة إَل سراب يف هنايتها؟ ذكرت اجلبال ألن ما ي

لق خلمع سبق يف ا ،ايةفهما من نفس األصل الذي هو السراب وستكون هنايتهما نفس النه ،متاما

 .لْلرض وهناية متأخرة عن اجلبال

نزال احلديد أبعدها ِبف، وهللا عز وجل دفعها كما اجلبال من سراب  سرابمن خلقت  األرض

اب عليه ابلطبع هو أن عليها، لذلك يطرح التساؤل كيف ميكن للحديد أن ال خيرتق السراب؟ واجلو 

ترجع  ،أن َلا قوة رجع ، والسماء أكد لنا الباري جل وعالهللا عز وجل خلق األرض حماطة ابلسماء

لتصبح  ،قوة الرجع النابعة من السماء يث تنعدم قوة الرجع، بفعل تصادمح ،هبا كل شيء إَل مركزها

( 11َوالسََّماِء َذاِت الرَّْجِع )))، بدليل قول الويل احلميد يف سورة الطارق منعدمة يف مركز األرض

وألن األرض تقع يف مركز السموات السبع وعليه فإن مركز األرض  ((( 12َواأْلَْرِض َذاِت الصَّدِْع )

تجاوز األرض يونواهتا اليت ميكن اعتبارها األرض السابعة، فيها تنعدم قوة الرجع وال ميكن للحديد أن 

 ،، بل يتجمع حيث تنعدم قوة الرجع، حلي يشكل كثلة ملتهبة متفاعلة مشتعلةإايها السابعة خمرتقا
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، ُث حولت وش إَل الكتيب املهيلفنالعهن امل تهي اليت حولت السراب إَل العهن املنفوش ُث حول

 الصلبة.الصخرية  ب املهيل إَل الطبقات يالكت

اء من ل السمي حو ، بل نزل على السماوات واألرض وهو الذديد مل ينزل من السماءاحل

 اليومعليه    ما هيب إَلوهو الذي حول األرض من السرا ،دخان إَل ما هي عليه حاليا من العظمة

ارج مؤكد خ وهو سيعود احلديد إَل حيث نزل ،من العظمة، وابنفجار األرض وتشقق السماء

 .السماوات واألرض

ا بي مكان سافة مامل قطعتا ،فأتيتاه استجابة ألمره ،واألرض أمر رهبماحي لبت السماء 

طعت ق ،لطحيي واخلقهما وحتت العرش بسرعة فائقة جدا، لكن حي أنزلت األرض بقوة الدح

أي  ،ننة مما نعد حناليري سعة مربأيف  شخصيا قدرهتا ،املسافة يف مدة ميكن أهنا وصلت ملاليري السني

من  ث حتولتيح ،هاشواطا من منو أألرض حي بلغت منتهى الدحي قطعت ألن ا ،السنة العادية

 .داجُث إَل الكتيب املهيل، وتلك مراحل مهمة  ،السراب إَل العهن املنفوش

 



 2018MO3744ة األرض املسطحة / ذ.عبد هللا بوفيم / اإليداع القانوين:ــــــــــــكــــــــذب

 

 

50 

 

 

 .ييرضأع سب : األرض دحاها رهبا بعد أن قسمهاالفصل الثاين

 
ا ( رََفَع مَسَْكهَ 27اَها )بـَنَ  ۖ  َماءم  السَّ ا َأمِ أَأَنتمْم َأَشد  َخْلقً هللا عز وجل قال يف سورة النازعات )) 

َلَها َوَأْخَرَج ضمَحاَها )28َفَسوَّاَها ) ِلَك َدَحاَها ( َوا29( َوَأْغَطَش لَيـْ َها َماَءَها أَ  (30)أْلَْرَض بـَْعَد ذَٰ ْخَرَج ِمنـْ

َعاِمكمْم )َمَتاًعا لَّكمْم وَ  (32)( َواجْلَِباَل َأْرَساَها 31َوَمْرَعاَها ) آلايت هذه، نعلم أن (( من خالل ا(33أِلَنـْ

السماء  ىنباب، ُث السر  لق األرض يف حالةخيقبل أن  ،ناهللا عز وجل خلق السماء يف حالة الدخ

ألن  عدها،عىن أبمبألرض امبعىن خلق الليل والنهار، ُث دحا  ،غطش ليلهاأسواها، و فورفع مسكها 

، ُث خيرج املرعى ابملاء ُث ،ليخرج منها ماءها حسب قاموس املعاين هو رماه بقوة، ،معىن دحا احلجر

 .ابملاء يسبب مد األرض وتشققها، لريسي اجلبال فتهدأ األرض

( 6َواأْلَْرِض َوَما َطَحاَها ) (5َوالسََّماِء َوَما بـََناَها )قال العلي العظيم يف سورة الشمس ))

حسب قاموس املعاين، طحا  الكرة، معناه رمى هبا بعيدا، وعليه فإن دحا   ((( 7َونـَْفٍس َوَما َسوَّاَها )
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حيث  ،من طحا األرض الذي يعين رماها، ومها متقاربيهو رماها بقوة،  هو أقرب  األرض الذي

بسط والبسط يؤكد كل منهما معىن اآلخر، وال ميكن أن يكون معىن دحا هو بسط، ومعىن طحا هو 

َواَّللَّم َجَعَل َلكممم اأْلَْرَض )) 19يف سورة نوح اآلية قول العلي العظيم ،  لوالتسطيح ذكرا صراحة

ِبِل َكْيَف خمِلَقْت )يف سورة الغاشية ))(( وقول الويل احلميد ِبَساطًا َوِإََل السََّماِء ( 17َأَفاَل يَنظمرموَن ِإََل اإْلِ

 ((.(20َوِإََل اأْلَْرِض َكْيَف سمِطَحْت )( 19َوِإََل اجْلَِباِل َكْيَف نمِصَبْت )( 18َكْيَف رمِفَعْت )

دعامها أن  ،ُث األرض يف حالة السراب ، خلق السماء يف حالة الدخانيهللا عز وجل ح

ُثمَّ )) 11أتتياه طوعا أو كرها، فلبتا األمر طائعتي، بدليل قول العلي العظيم يف سورة فصلت اآلية 

َنا طَائِعِ  (( وهنا ذكر  يَ اْستَـَوٰى ِإََل السََّماِء َوِهَي دمَخاٌن فـََقاَل ََلَا َوِلْْلَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها قَالََتا أَتـَيـْ

يف  0.1ة بتيان واستجابة وأتكيد له، مما يؤكد أن ال جمال للشك ولو بنسأمر ابإل ،ان مرتيفعل اإلتي

أن فعل اإلتيان معناه الصعود لدى اخلالق عز وجل، واَلدف من احلضور لدى القوي اجلبار  ،املائة

كل من ي، وهذا يكذب  يهو أن يقسم السماء سبع مساوات أوال، ُث بعده يقسم األرض سبع أرض

لقسم األرض  ،يزعمون أن هللا عز وجل خلق األرض قبل السماء، ألنه لو خلق األرض قبل السماء

 .ي قبل أن يقسم السماء سبع مساواتيرضأسبع 
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خلق السماء واألرض بعيدا ودعوهتما ألمر واحد هو أن يقسمهما اخلالق سبع مساوات 

وسبع أرضي، مل ولن يفيد أهنما بقيتا حيث دعامها اخلالق عز وجل، بعد أن قسمهما سبع مساوات 

سلم حول الشمس، حيث ورد يف وسبع أرضي، والدليل لدينا من حديث رسول هللا صلى هللا عليه و 

أتدرون أين تذهب هذه صحيح مسلم عن أيب ذر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يوما )) 

: إن هذه جتري حىت تنتهي إَل مستقرها حتت العرش فتخر الشمس؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال

، فتصبح طالعة من فرتجع، ، ارجعي من حيث جئتجدة، فال تزال كذلك حىت يقال َلا: ارتفعيسا

: جدة، وال تزال كذلك حىت يقال َلا، ُث جتري حىت تنتهي إَل مستقرها حتت العرش فتخر سامطلعها

ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فرتجع فتصبح طالعة من مطلعها، ُث جتري ال يستنكر الناس منها 

صبحي طالعة من مغربك، ، أ: ارتفعيك حتت العرش، فيقال َلاشيئا حىت تنتهي إَل مستقرها ذا

؟ ذاك حي ال ينفع يه وسلم: أتدرون مىت ذلكمفتصبح طالعة من مغرهبا. فقال رسول هللا صلى هللا عل

 مفالذي يستوعب هذا احلديث سيعل ،((نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا

ها حنو مستقرها من مكان خلق هادصعو ما بي  ،امخسة أشواط يف حياهت تمن خالله أن الشمس قطع

 .من حتت العرش ملكان خلقها أول اخللق احتت العرش، ونزوَل
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خللق أول ا لقهااألرض بعد أن قسمها هللا عز وجل سبع أرضي، وهي صعدت من مكان خ

ت العرش ال حتيدا من ع بعإَل حتت العرش، كان البد من إرجاعها حنو مكان خلقها، والرجوع ابلطب

كون جل البد أن ي عز و عن هللا ي خملوق، ألن االبتعادأن رضائيا، وال ميكن أن خيري فيه يكو ميكن أن 

 .ملخلوق ولكن ليقوم بدوره املوكل إليها حتقريا وغضبا علىليس  ،بقوة

 حيث مكث حلي ،جلنةاخلق من تراب والرتاب إمنا هو من األرض ورفع إَل  مثال اإلنسان 

كان  عز وجل ملنزله هللالك أعريب املبي كله بكامل قاموسه، ُث بعد ذعلمه هللا عز وجل اللسان ال

فه إن آمن يكون هدله ، لهو أصلح و ، بل ألنه املكان الذي خلق منه خلقه ليس سخطا عليه وحتقريا

 .السعي للصعود إَل هللا عز وجل من جديد ،وخضع

ألرض نعلم رض، وااأل منء أكد لنا العلي العظيم أن فعل دحا األرض كان هبدف إخراج املا

 هيل ويفيب املَل الكثُث إ تحولت إَل العهن املنفوسف ،قي أهنا خلقت أول اخللق من سرابعلم الي

كن كما مي،ألرض اأعماق  كون يفمنها املاء، وخروج املاء ال ميكن مطلقا أن يهللا املرحلة أخرج  ذهه

  .ق األرضيضا سيخرج من أعماأأن يتوهم البعض، وإال لكان املرعى 
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كيف ميكن سطح، فن المخراج ابلنسبة للماء واملرعى له مدلول واحد وهو اإلخراج فعل اإل

ن أعلم اليقي  ه؟ نعلمنعيشأن خيرج املاء من سطح األرض؟ وكيف خيرج املاء مما نراه حنن اليوم و 

دليل نور عظيم، ب وجل له  عزخروج املاء وتشكله يقتضي الربودة، ونعم علم اليقي أن القرب من هللا

 اِبلن ِبيـ ْيَ ابم َوِجـيءَ اْلِكتَ  نموِر رَبـ َها َوومِضعَ َوَأْشَرَقِت األْرضم بِ ))69 ول الويل احلميد يف سورة الزمر اآلية ق

نَـهمم اِبحْلَق  َوهمْم اَل يمْظَلممونَ  ن األرض ُث خروج املرعى مخروج املاء  نإذلك فل(( َوالش َهَدآِء َوقمِضَي بـَيـْ

له يف ج املاء وتشكخلرو  ،أوال البد له من حتقق الربودة ،أو ماليري السني يبعد خروج املاء مبالي

 ،يت عظيميفعل قوتب لبةالكثيب املهيل إَل األرض الص هي اليت ستحول ،طبقات هائلة من اجلليد

ألرض حسب اي نواة  هاليت ،ت اجلليد وقوة الدفع الشديدة من األرض السابعةامها قوة ضغط طبق

 .ماملفهوم العا

لقها أول كان خملصلها حلي أو  ،جتمع احلديد الذي دفع هللا به األرض األرض السابعةيف  

هي اليت ف ،اومتدده ألرضوهي اليت تنفخ ا ،اخللق، وقد تفاعل وتشكلت منه املعادن الثقيلة جدا

 .منها تشكلت البحار وأخرى فيها أرسيت اجلبال ،شقتها لشقوق عظيمة
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بسط واملد، عين الا تعلى أهن ،املفردات اليت تشرح لنا حال األرضحياول البعض شرح مجيع 

لمة ىن كل كح معوهذا خلط واضح جلي، يصح ممن ال عالقة َلم بعلم الفلك وصعب عليهم شر 

سط واملد، ذكر الببيها هنم ميرون علإلك لتجاوز تلك الكلمات الفلكية فشرحا علميا فلكيا، لذ

كما   ،ام االختالفعىن متة املومهي أن َلا نفس املعىن، وهي خمتلفمستعملي مفردات لشرح غريها، مت

قد تبدو  ،فكلها كلمات يل،للو شرحنا نسلخ النهار بيوجل النهار يف الليل أو يكور النهار على ال

 .رضالفرق بي السماء واألكا نفس املدلول، لكن الفرق بينها  ن َلألكثري 

ا علماء م ليسو فه ة،لبعض اآلايت الفلكي سريهمالفقهاء والشيوخ ال حرج عليهم يف تفا 

ا، ومن حق يا صحيحا فلك قادرين على فهمها فهمريمرور الكرام، غ ان ميروا عليهأوطبيعي  ،فلك

ن الفهم، اجزين ععهنم أل ،والتفاسري الشروحبتلك  ثالتشب ،ين عن فهم السماوات واألرضالعاجز 

لعلمي َلا اكل حسب مدلو   ،تاكلمتلك المواجهة من يقدرون على فهم لكن ليس من حقهم 

 .والفلكي



 2018MO3744ة األرض املسطحة / ذ.عبد هللا بوفيم / اإليداع القانوين:ــــــــــــكــــــــذب

 

 

56 

ض السوقية لبع للهجاتاب ال ،القرآن الكرمي نزل أبم اللغات اليت هي اللسان العريب املبي

تعلم لغة ل املسلمي بمرون كأي عا،رضوان هللا  عليهم مجي صحابة والتابعونلقد كان افقبائل العربية، ال

ابتعد   اليت ،لسوقيةاهتم اجَلمال وعدم حماولة فهم القرآن الكرمي ابستع ،اليت هي أم اللغات ،أم القرى

 .كل منها عن أم اللغات بنسبة معينة

قبائل بعض الل ،يةأن يف القرآن الكرمي بعض الكلمات من اللهجات السوق يتوهم الذي 

ا هو لغة املبي إمن ن العريباللسابال شك، ألن القرآن أنزل ابللسان العريب املبي و  خمطئالعربية فهو 

 .أم القرى وما حوَلا

رض حا األسرون طيف ُث ،يفسرون دحا األرض ببسطهاف ،الذين يفسرون مد األرض ببسطها

يفسرون  ُث ،سطهاهنا بيفسرون األرض البساط أبف ،ويفسرون األرض الفراش أبنه بسطها ،ببسطها

هلون جيوإما أهنم  ،اهلوهنايتج بسطها وسطحها، إما أهنم جيهلون اللغة العربية أو األرض القرار أبنه

كل كلمة لبل  ،جلو عز  علم الفلك وليس َلم منه أي حظ، ألنه ال توجد مرتادفات يف كالم هللا

 .معىن دقيق مائة املائة
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نشغال بعلم ابالم وحا َللم يكن مسمف ،اإلسالمأعذر علماءان األوائل ممن وطدوا لنا دعائم 

ة  عز وجل وسنتاب هللاكمن   الفلك الذي يسمونه علم اَليئة، لكن اليوم أصبح فهم احلقائق الفلكية

 .ميواملسل المسمن ضرورايت وسالح احلفاظ على اإل ،نبيه املصطفى صلى هللا عليه وسلم

عب لصمن ارا و لم تكن حجف ،كانت سرااب  ااألرض حي دحاها هللا عز وجل وحي طحاه

لك ل على ذينز  السراب، لكن اخلالق عز وجل سخر احلديد ورمي السراب ودحي السراب وطح

مركز  ي يبلغححلديد اابألرض، فقد كان  هي حميطةاليت وبفعل قوة الرجع من السماء  ،السراب

 إَل كرة ابسراانت كليت  ااألرض فتحول احلديد يف مركز  ،األرض يستقر ألن قوة الرجع تنعدم هناك

 إَل األرض ، ُثهيلب املهي من حولت السراب إَل العهن املنفوش ُث إَل الكثي ،ملتهبة متفاعلة

 الصلبة.

 وة الرجع،قن يفهم معىن ، لرضة األذبة جاذبيــــــــــــــــك:  الذي مل يطلع على كتايب الرابع عشر

ي يف قذفها الرباكتة اليت كانيألن قوة الرجع هي اليت ترجع املطر والنيازك والطائرات والصخور الرب 

 .ماءالس
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معتربا تلك  ،لفكيةاايت هم اآلفلنا ولو يف   اصحابة والتابعي ملزملالبعض يعترب اجتهاد ا

يعا مج األزمن ال ي جل وعر لباا مسموح لنا ابالجتهاد ابملطلق، رغم أن رياالجتهادات  ملزمة وكأنه غ

وله جل يف ق ؟ضألر وكيف سطحت ا ؟وكيف نصبت اجلبال ؟سماءلكيف رفعت ا  ، لنعلمبتدبر الكون

ِبِل َكْيفَ يف سورة الغاشية )) جالله ( 18لسََّماِء َكْيَف رمِفَعْت )اَوِإََل ( 17َقْت ) خملِ َأَفاَل يَنظمرموَن ِإََل اإْلِ

 ((. (20ِطَحْت )سم َوِإََل اأْلَْرِض َكْيَف ( 19نمِصَبْت )َوِإََل اجْلَِباِل َكْيَف 

 ،اجملوس ابلنار ةمن الشيع 70يف حرق  رضوان هللا عليه،  يب طالبأعلى بن  قد اجتهدل

فهل  ،ذلك اتبه علىعف ،ماههللا عليرضوان  عبد هللا ابن عباسابن عمه رد عليه ف ،احرقهم ابلفعلف

 دا؟أو أن كل منهما على صواب ألن كليهما اجته ؟خمطئ احدمهحنكم على أن أ

دم صحة عا رغم مة لنز لمآلايت الفلكية إن كانت تفاسري الصحابة والتابعي والفقهاء ل 

 باسابن ع هللا  ه عبدالما ق ، علينا أن ال نقول غريإذنأن ال نكتب وال جنتهد  جب علينا، فيبعضها

 ؟ بعض دعاة األرض املسطحة نظرال فقد كفران يف إو  ،مارضوان هللا  عليه
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 ، نفسرهد والن نصمت وال جنتحسب منطق بعض دعاة األرض  املسطحة، أ وجب علينا 

 .ائهمسبب ختلف املسلمي وجهلهم وغب هذا وهللا هوو فنجرت ما قيل وما كتب؟ 

 

 يضيأر  املبحث األول: األرض أبعدها رهبا بعد أن قضاها سبع

 
رََفَع  (27بـََناَها ) ۖ  لسََّماءم َأِم ا ْلًقاأَأَنتمْم َأَشد  خَ يف  سورة النازعات )) قال العليم اخلبري 

َلَها َوَأْخَرَج ضمَحاهَ  (28مَسَْكَها َفَسوَّاَها ) ِلَك َدَحاَها ) َواأْلَْرضَ ( 29ا )َوَأْغَطَش لَيـْ َها َأْخرَ ( 30بـَْعَد ذَٰ َج ِمنـْ

َعاِمكمْم )َمَتاًعا لَّ  (32َأْرَساَها ) َواجْلَِبالَ ( 31َماَءَها َوَمْرَعاَها ) ه اخلالق ايت أعال(( يف اآل(33كمْم َوأِلَنـْ

ه عىن أنه جعليلها، مبلغطش أرفع مسكها وسواها مساء كاملة، ُث السماء ف املصور يؤكد لنا أنه بىن

 ، وأخرجا مظلمالوقخممظلما والليل ابلطبع خلق قبل ذلك، لكنه منا  كما منت السماء فأصبح 

ه،  لبتالع الليل تكون ابسهار مبعىن أنه أخرج النهار من الليل وفصل بينهما، ألن هناية الن ،ضحاها

 كذلك فان بداية خلقه كانت خبروجه من ثنااي الليل كمخلوق.
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لليل أظلمة ااء و دحي األرض الذي هو إبعادها بقوة وشدة،  كان بعد رفع مسك السم

طة ابألرض، لها حمينهار كاألرض  ألن  السماء والليل وال كان ضروراي قبل دحيفوخروج النهار،  

طي قبل هار حميالنكان الليل و ، فلذلك فدحي األرض وإبعادها كان وسط السماء الدنيا خاصة

 لظلمة.لنور واايها الدحي ابألرض، لذلك فقد دحيا  معها ومها حواليها ابلطبع، ينظمان عل

ونتائج الحقة للنتيجة  ،لية وهي خروج املاء منهاالقوي اجلبار جعل لدحي األرض نتيجة أو 

األولية وهي خروج املرعى ُث إرساء اجلبال، واخلروج معناه تشكل املاء على األرض، علما أن األرض 

لكن أنزل  هللا عليها احلديد  الذي جتمع يف لبها، فكان احلديد حيرتق  واالحرتاق   ،خلقت سرااب

يف قوله جل جالله يف  ،هما الربكة اليت ابرك هللا  هبا األرضي، فبد له من األكسجي واَليدروجال

َواتـََها يف َأْربـَعَ )) 10سورة فصلت اآلية  َر ِفيَها َأقـْ ٍم َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمن فـَْوِقَها َواَبَرَك ِفيَها َوَقدَّ ِة َأايَّ

  ((. َسَواًء ل ِلسَّائِِليَ 

ابلتجربة نعلم أن تشكل املاء  يف الثالجة يكون يف درجة حرارة منخفضة، مبعىن أن دحي  

األرض الذي يعين إبعادها ابلقوة، كان ملكان بعيد عن أتثري احلرارة، ما جعل اَليدروجي واألكسجي 

لدرجة أصبحت األرض عبارة عن كرة من  ،ليشكالن  طبقات من اجلليد حول األرض ،يتحدان

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura41-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura41-aya10.html
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تشكل ضغطا قواي على  ،ويف أعالها ضغط طبقات هائلة من الثلج ،حرارة ملتهبة االثلج يف ابطنه

نوة األرض امللتهبة، واألخرية تشكل قوة دفع هائلة، ما جعل طبقات األرض اليت كانت يف مرحة 

 فتحول الرمل  إَل طبقات صخرية صلبة. ،مبعىن الرمل، ختضع لقويت ضغط هائلتي الكثيب املهيل

 

 

 

 ض.ألر ااملبحث الثاين: السماء حميطة ابألرض حي دحا هللا 
لكون، ء من اي جز هالسماء ليست حميطة ابلكون، بل السماوات السبع واألرضيي السبع 

ضمَها َجنٍَّة َعرْ وَ كمْم ََلٰ َمْغِفَرٍة مِ ن رَّب ِ إِ َوَسارِعموا ))  133بدليل قول الويل احلميد يف سورة آل عمران اآلية 

 ظيم ببعضخربان العلي العأر جزء من الكون، الذي جلنة والناوا ((السََّماَواتم َواأْلَْرضم أمِعدَّْت لِْلممتَِّقيَ 

 جزائه. أ

صحيح أن اجلنة يف نزال حيتمل فأنزل إَل األرض، فاإل ،آدم عليه السالم كان يف اجلنة

لذلك فهي خارج  ،يفاجلنة أعظم من السماوات واألرضي ،ية أعالهء على اآلالسماء، لكن بنا
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 يبل السماوات واألرضي ،ق أن نظن أن السماء حميطة ابلكونلالسماوات السبع، فال يصح ابملط

 .مها جزء من الكون

قال يف سورة فصلت  ،ألرضهللا عز وجل خلق السماء قبل األرض، بدليل أنه حي خلق ا

َنا طَ )) ائِِعَي ُثمَّ اْستَـَوٰى ِإََل السََّماِء َوِهَي دمَخاٌن فـََقاَل ََلَا َوِلْْلَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها قَالََتا أَتـَيـْ

َيا مبََصابِيَح  ۖ  فـََقَضاهمنَّ َسْبَع مَسَاَواٍت يف يـَْوَمْيِ َوَأْوَحٰى يف كملِ  مَسَاٍء َأْمَرَها (11) نـْ َوزَيَـّنَّا السََّماَء الد 

ِلَك تـَْقِديرم اْلَعزِيِز اْلَعِليِم) ۖ  َوِحْفظًا  (( حيث ذكر السماء ومادهتا اليت هي الدخان، مما جيزم أن  (12ذَٰ

واألرض إمنا خلقت يف اليوم الثالث والرابع من  ،السماء خلقت قبل األرض يف اليومي األول والثاين

(( مبعىن أن فـََقاَل ََلَا َوِلْْلَْرضِ الستة خللق السماوات واألرض، ُث بدليل قول العزيز العليم )) األايم

ة ضمنيا، متاما كما خاطب هللا عز وجل آدم مباشرة بطاء هي املخاطب الرمسي واألرض خماالسم

ينطبق على السماء يشمل  اوخياطب زوجته ضمنيا، والسبب يف ذلك أن السماء حميطة ابألرض وم

(( واملقصود هنا تقسيم فـََقَضاهمنَّ َسْبَع مَسَاَواٍت يف يـَْوَمْيِ األرض مباشرة، بدليل قول القوي اجلبار ))

رضيي يف اليوم السادس، لكن الويل أاليوم اخلامس وتقسيم األرض سبع  السماء سبع مساوات يف

 12بل ذكره يف قوله جل جالله يف سورة الطالق اآلية  يذكر تقسيم األرض يف هذه السورة، ملاحلميد 
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نَـهمنَّ لِتَـْعَلمموا َأنَّ اَّللََّ ))  َعَلٰى كملِ  َشْيٍء اَّللَّم الَِّذي َخَلَق َسْبَع مَسَاَواٍت َوِمَن اأْلَْرِض ِمثْـَلهمنَّ يـَتَـنَـزَّلم اأْلَْمرم بـَيـْ

 ((.ْلًماَقِديٌر َوَأنَّ اَّللََّ َقْد َأَحاَط ِبكملِ  َشْيٍء عِ 

ات ل َلجكوم يف  للي فعل الدحي مستعمال بعاد بقوة وشدة، فقد بقيالدحي ابلطبع هو اإل

بية لدارجة املغر اة، ويف بقو  ( مبعىن ادفعهدحيتيية يستعمل )غمازياملغاربة مع اختالفها، ففي األ

له  د أن فعل دحامما يفي(يهدح( سليما لغواي، مبعىن ادفعه بقوة وكذلك يف احلسانية )دحيهيستعمل )

حا ابلبسط فسرون دين يبعاد بقوة وشدة، كما يؤكد ذلك معجم املعاين، والذمعىن واحد وهو اإل

 . عز وجلهللا كتاب يفكية لآلايت الفل ، الفلكي العلميريجينون على اللغة العربية، وعلى التفس

نزله هللا أالذي  ديدلو مل تكن السماء حميطة ابألرض من مجيع اجلهات، الستحال على احل

 تعذر، فيرضلق األخسراب يف بداية عز وجل أن يستقر يف نواة األرض، ولكان سيخرتقها وهي 

 رفهاصلبة اليت نعألرض الاَل إُث  ،ُث إَل الكثيب املهيل ،حتول األرض من السراب إَل العهن املنفوش

 .اليوم
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يع ض من مجألر ابكون السماء حميطة ابألرض، هي من ضمنت َلا قوة الرجع اليت حتيط 

رور حنو ديد املن احلماجلهات، حيث أن تلك القوة منبعثة من السماء، فهي من تسهل على كثري 

 ،ت يف السماءع اجلهامجي مركز األرض الذي هو مركز السماوات السبع، وألن قوة الرجع منبعثة من

الذي خيرتق  احلديد ل كلفان تلك القوة تتصادم يف مركز السماوات الذي هو نواة األرض، ما جيع

 .يسعى ليستقر يف نواة األرض حيث تنعدم قوة الرجع ،األرض

 

 

 ضاألر  دفعالقوة اليت سخرها هللا ل املبحث الثالث: احلديد هو

 
م السماء العرش، ومن أجل تقسيهللا عز وجل حي خلق السماء واألرض خلقهما بعيدا عن 

صعدات إليه فعال، وبذلك تكون السماء واألرض قد فدعامها إليه  ،ييرضأسبع مساوات واألرض سبع 

بدليل قول العزيز العليم يف  ،قطعتا الشوط األول من حياهتما صعودا من مكان اخللق إَل حتت العرش
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السََّماِء َوِهَي دمَخاٌن فـََقاَل ََلَا َوِلْْلَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها قَالََتا ُثمَّ اْستَـَوٰى ِإََل )) 11سورة فصلت اآلية 

َنا طَائِِعيَ  البد أن يكون بقوة  ،لكن اإلرجاع ملكان اخللق أول اخللق ،(( والصعود ابلطبع إرادي أَتـَيـْ

ال يف السماء وال يف األرض  من اخلالق، والعلي العظيم أكد لنا أنه جل جالله أنزل احلديد ومل يكن

َلَقْد َأْرَسْلَنا رمسمَلَنا اِبْلبَـيِ َناِت َوأَنَزْلَنا َمَعهممم )) 25حي خلقتا، بقوله جل جالله يف سورة احلديد اآلية 

 َمن ِفعم لِلنَّاِس َولِيَـْعَلَم اَّللَّم َوأَنَزْلَنا احْلَِديَد ِفيِه أبٌَْس َشِديٌد َوَمَنا ۖ  اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن لِيَـقموَم النَّاسم اِبْلِقْسِط 

 َشِديٌد َوأَنَزْلَنا احْلَِديَد ِفيِه أبَْسٌ )) قول الويل احلميد ((ِإنَّ اَّللََّ َقِوي  َعزِيزٌ  ۖ  يَنصمرمهم َورمسمَلهم اِبْلَغْيِب 

السماء لكان ت واألرض، ألنه لو كان من ا(( يفيد أن مكان اإلنزال هو خارج السماو َوَمَناِفعم لِلنَّاسِ 

اَّللَّم الَِّذي َخَلَق )) 32يف سورة إبراهيم اآلية  ميكن أن يقول جل جالله مثل ما يقول عن املاء

َوَسخََّر َلكممم اْلفمْلَك  ۖ  السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوأَنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقًا لَّكمْم 

ألن السماء خلقت من دخان واألرض خلقت من  ((  َهارَ َوَسخََّر َلكممم اأْلَنْـ  ۖ  اْلَبْحِر أبَِْمرِِه  لَِتْجِرَي يف 

الذي حول  أن سراب، والذي حول الدخان إَل بناء عظيم وسقف حمفوظ متي هو احلديد، كما

 السراب إَل أرض صلبة وجبال شاهقة هو احلديد، لكن يطرح التساؤل كيف حدث ذلك؟
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لة دابأل ن قبلموقد شرحت هذا جيدا  ،احلميد خلق السماء قبل األرض ابلطبعالويل 

ه العلي حي يوجو ا، هبالقاطعة اليت ال ميكن الشك فيها، والسماء أعظم من األرض وهي حميطة 

و السماء رئيسي هال واملخاطب ،فانه يذكر السماء قبل األرض ،العظيم اخلطاب للسماء واألرض

َماِء ُثمَّ اْستَـَوٰى ِإََل السَّ )) 11اء،بدليل قول العزيز العليم يف سورة فصلت اآلية واألرض الحقة ابلسم

نَ ا قَالَ ْرهً كَ َوِهَي دمَخاٌن فـََقاَل ََلَا َوِلْْلَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا َأْو   فـََقاَل ََلَا ))الله جقوله جل ((  ا طَائِِعيَ َتا أَتـَيـْ

ابلضرورة  كن ليسل ،ء يبلغ األرضمركزها وكل ما جيري على السمامبعىن أهنا ضمنها ويف  ((َوِلْْلَْرضِ 

العلوية  بؤرهتا ء منما يلحق األرض قد يصل للسماء، ألن دحي ودفع األرض كان يف وسط السما

انت يف شكل ك  ،واتع مسا سبهماء حي خلقت أول اخللق وبعد تقسيألن السم ،إَل البؤرة السفلية

وانة اخل اسطغر دصأوكذلك األرض كانت جمرد اسطوانة  ل جدابقطر ضئي ،اسطوانة طويلة جدا

 .جي بعيد البؤرتيلهليواالسطوانة هي ما أمسيه الشكل اإلالسماء، 

لة جدا والصغرية يسطوانة السراب الطو أاخرتاق  نزول احلديد على األرض وعجزه عن

ي مركز السماوات هف ،قوة الرجع اليت تطبقها السماء على األرض لوجتمعه يف مركزها بفع ،القطر

معادن ثقيلة  حتوله إَل حلي ،حقق التفاعالت العنيفةيلكتل يتتجمع و ياحلديد  ما جعلابلطبع، هو 
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النقي  فوهو الصو  ،سراب إَل العهن املنفوش، هي اليت حولت األرض اليت كانت على شكل جدا

ن يتجمع بعضه أكنه إال مياملنفوش، فاستمر نزول احلديد وجتمعه وتكدسه يف نواة األرض، حيث ال 

 .وش إَل الكتيب املهيلفنفتحول العهن امل ،ألعنفاحمققا التفاعالت  ،على بعض

يدا ا وأتكريا هبتذك ،هنا اآلايت در و وسأأصبحت يف حالة الكتيب املهيل، األرض حي 

 يـَْومَ لنبأ ))ا سورة عظيم يفقول العلي الل أوَلا السرابف ،تؤكد مراحل اجلبال واألرض فهي ،عليها

َواًجا ) َتْأتموَن َأفـْ َوااًب ( َوفمِتَحِت السَّ 18يمنَفخم يف الص وِر فـَ سمريِ َِت اجْلَِبالم َفَكاَنْت وَ  (19)َماءم َفَكاَنْت أَبـْ

قارعة اآلية ورة الل جالله يف سلقوله ج ،وشفنالعهن امل(( واملرحلة الثانية للجبال هي ( 20َسَرااًب )

لعلي العظيم يف لقول ا ،ملهيلالكتيب اثة هي واملرحلة الثال(( َوَتكمونم اجْلَِبالم َكاْلِعْهِن اْلَمنفموشِ  ))5

 ((.اًل مَِّهيِثيًبا الم كَ اَنِت اجْلِبَ يـَْوَم تـَْرجمفم اأْلَْرضم َواجْلَِبالم وَكَ ))14سورة املزمل اآلية 

منتهى الدحي وهو مكان خلقها أول  وصلت ،األرض بعد أن بلغت مرحلة الكتيب املهيل

 69بدليل قول العزيز العليم يف سورة الزمر اآلية  ،هناك حققت االبتعاد عن نور رهباف ،اخللق

نَـهمم اِبحْلَق  َوهمْم الَ َوَأْشَرَقِت األْرضم بِنموِر رَبـ َها َوومِضَع اْلِكَتابم َوِجـيَء )) اِبلن ِبيـ ْيَ َوالش َهَدآِء َوقمِضَي بـَيـْ
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نور رهبا يف  كانت حتت رمحة  ،(( ألن األرض كما ستكون حتت رمحة نور رهبا يف هنايتهايمْظَلممونَ 

تكون يف السجدة شمس حينها قد لقصى ابتعاد عن الشمس، ألن اأحققت  زايدة على أهنابدايتها، 

حيث حي كانت  ،وهي اختلفت مع األرض يف الطريق ،ملدة يعلمها هللا عز وجل، لعرشاألوَل حتت ا

ث يرها حتت العرش، بدليل حدقستكانت الشمس جتري صعودا إَل م  ملكان خلقها، األرض تنزل

رد يف صحيح مسلم عن أيب ذر أن النيب صلى هللا عليه وسلم االو  ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

: إن هذه جتري حىت قالوا : هللا ورسوله أعلم ، قال أتدرون أين تذهب هذه الشمس ؟قال يوما )) 

جدة، فال تزال كذلك حىت يقال َلا: ارتفعي، ارجعي من تنتهي إَل مستقرها حتت العرش فتخر سا

، فتصبح طالعة من مطلعها ، ُث جتري حىت تنتهي إَل مستقرها حتت العرش فتخر حيث جئت، فرتجع

تزال كذلك حىت يقال َلا : ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فرتجع فتصبح طالعة من  ساجدة، وال

ك حتت العرش، فيقال َلا : مطلعها، ُث جتري ال يستنكر الناس منها شيئا حىت تنتهي إَل مستقرها ذا

، أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغرهبا. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ارتفعي

  ((ون مىت ذلكم ؟ ذاك حي ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خرياأتدر 
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تكونت فرض، ا األ هبهللاواَليدروجي الذين مها الربكة اليت ابرك  األكسجي ةحتقق برود 

عىن عبارة مهيل مب تيبكوهي حينها   ،شكلت ضغطا قواي على األرض ،لة من اجلليدئمنهما طبقات ها

واحرتاق  غط ونفخوة ضق ،يجي كبري من الرمل، فتعرضت األرض إَل قوتي متعارضتلهليإعن شكل 

بقات الثلج طودة من وبر  وقوة ضغط وثقل ،سابعةلة األرض اليت هي األرض ااانبعة من نو  ،وسخونة

لتفاعالت يف ا تتزايدو  ،ضيف قشرة األر  ب املهيل إَل طبقات صخريةيلكتا فتحول ،وحواليها افوقه

 .األرضي الستة اليت حتت قشرة األرض

 

 

 ضعة.خا الفصل الثالث: األرض أتيت رهبا مرة اثنية طائعة

 
يل قول العزيز العليم يف لالعلي العظيم أكد لنا فعل صعود السماء واألرض إليه طائعتي، بد

السََّماِء َوِهَي دمَخاٌن فـََقاَل ََلَا َوِلْْلَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها قَالََتا ُثمَّ اْستَـَوٰى ِإََل )) 11سورة فصلت اآلية 

َنا طَائِِعيَ  مبعىن أبعدها بقوة يف قول جل جالله يف سورة  ،طحا األرض ودحاها هأن ا(( وأكد لن أَتـَيـْ
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َلَها َوَأْخَرَج 28رََفَع مَسَْكَها َفَسوَّاَها )(27بـََناَها ) ۖ  )) أَأَنتمْم َأَشد  َخْلًقا َأِم السََّماءم النازعات  ( َوَأْغَطَش لَيـْ

ِلَك َدَحاَها )29ضمَحاَها ) َها َماَءَها َوَمْرَعاَها )30( َواأْلَْرَض بـَْعَد ذَٰ ( 32( َواجْلَِباَل َأْرَساَها )31( َأْخَرَج ِمنـْ

َعاِمكمْم )  ((َواأْلَْرِض َوَما َطَحاَها))6يف سورة الشمس اآلية  (( وقول الويل احلميد(33َمَتاًعا لَّكمْم َوأِلَنـْ

ها تومهم ورهادأن سبب إبعاد األرض ابلدحي والطحي هو من أجل أن تؤدي  لقد شرحت

تهى ا الذي هو منان خلقه مكيفرساء اجلبال، وال ميكن أن تبقى األرض إِبخراج املاء منها واملرعى و 

، خلقها راضية ومي منيبعد  كما سعت إليه  ،إَل رهبا راضيةالدحي واإلبعاد، بل البد َلا أن تسعى 

 .رضي طباقأمها هي والسماء سبع مساوات وسبع فقس

ما دحا  أبعدها كىنمبع ،ي دليل على أن هللا عز وجل دحا السماء وطحاهاأمل أجد بعد 

حميطة سبق يف اخللق من األرض وهي أبعادها بقوة، وألن السماء إاألرض وطحاها والذي يعين 

أقرب  ،جي بعيد البؤرتيلهليإكلها خلقت يف شكل ،  كل املخلوقات من الرتق األول  ألن ابألرض، و 

سطوانة صغرية الطول عن السماء أبقطر صغري جدا، لذلك فاألرض  سطوانة طويلةما يكون أل

كان يف وسط السماء حيث   ،بعادهاإ انيعني نذيليضا، ودحيها وطحيها الأصغر من حيث القطر أو 
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بعدت من البؤرة العلوية للسماء الدنيا حنو البؤرة السفلية للسماء الدنيا، ألن السماء بعد أن أ

لك  ذك، و بعضها وسط بعض ،قسمت سبع مساوات كانت عبارة عن سبع اسطواانت طويلة جدا

 .بعضها وسط بعضكانت األرض سبع أسطواانت 

ودا حدا صعا وام، وجدت أهنا قطعت يف حياهتا شوطالسماء إذن حسب حدود علمي اليو 

 ا السفليةهتر مبعىن أن بؤ  العرش، وميكن أن يكون صعودها إَل رهبا ابلتمدد، لتحثمن مكان خلقها 

وعلى حي  باري جلال نأأو  بقيت يف مكان خلقها أول اخللق والبؤرة العلوية بلغت حتت العرش، 

ية وبقيت ا السفلبؤرهت متددت من جهةأن  السماء  ميكن  ،بعدها بقوة وسط السماءأدحا األرض و 

مائة سنة  احدة كلو ورة دوحول األرض البؤرة العلوية يف مكاهنا، لذلك فالسماء تدور حول نفسها 

قة يف حبك عللنجوم من اوأل ،تقريبا، فالنجوم ال حتقق دورة كاملة حول األرض إال يف مائة سنة

ة  ليت دارت دور اماء هي الس راهنا دورة كاملة حول األرض معناه أن، فإن دو السماء واثبتة ومستقرة

 .سنة 100كاملة يف 

 

 املبحث األول:حتول األرض عن حالة السراب
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بعد أن حتولت قشرة األرض من الكتيب املهيل إَل طبقات صخرية صلبة خمتلفة الصالبة 

بفعل اختالف بلوغ املاء وعدمه لبعض الطبقات الصخرية، تعرضت األرض ملزيد من قوة  ،والنوع

 يف نفس املستوى األفق،  النفخ والتوسع النابعة من نواهتا، ومع صعود األرض واقرتاب الشمس منها

ن تشق أقوة النفخ لحتقق ذوابن بعض الثلج القليل ما مسح  ،قها أول اخللقلوهي تنزل ملكان خ

 لاليتوا ثانية بلغ األرض اليحل ،فتسرب بعض املاء يف تلك الشقوق ،قات الصخرية الصلبةالطب

تفاعالت لا فسهال ،واءلة اَلايف ح اومه يدروجي واَليسجكث ضمن َلا األيح، يمن األرضيحتتها 

 ابعضه ،ةييف الطبقات الصخر  كثرية حتققت شقوق  يحل ،ما زاد من قوة النفخ والتوسع ،العنيفة فيها

قشرة األرضية، يف حي لية األرض األوَل اليت نسميها ابالكن مل يبلغ من العمق هن ،ضيوعر  لطوي

نار امللتهبة يف ما مسح بتحقق التماس بي املاء وال ،ية قشرة األرضاقة جدا بلغت هنيوقعت شقوق عم

 ، لنهاية وهو البحر املسجوراما سيتحقق يف  نتج عن ذلكفما حتتها،  ياليت تغذ ثانية حتتنااألرض ال

( َواْلبَـْيِت 3( يف َرقٍ  َمْنشموٍر )2( وَِكَتاٍب َمْسطموٍر )1َوالط وِر) احلميد يف سورة الطور ))يلقول الو ل
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ِمْن ( َما َلهم 7( ِإنَّ َعَذاَب رَبِ َك َلَواِقٌع )6َواْلَبْحِر اْلَمْسجموِر ) (5( َوالسَّْقِف اْلَمْرفموِع )4اْلَمْعمموِر )

 ((. (8)َداِفعٍ 

عز  ن هللالك ؟رضستدل أبحداث ستقع يف هناية السماوات واألأ كيفقد يستغرب البعض  

ة بداييف  ابلفعل قعتو فهي  ،وات واألرضاوجل أكد لنا أن كل ما سيقع من أحداث يف هناية السم

يِ  ْوَم َنْطِوي السََّماَء َكطَ يَـ )) 104لقوله جل جالله يف سورة األنبياء اآلية  خلق السماوات واألرض،

َنا ْعًدا عَ وَ  ۖ   َأوََّل َخْلٍق ن ِعيدمهم  َكَما َبَدْأانَ   ۖ  السِ ِجلِ  لِْلكمتمِب   ((.فَاِعِليَ  انَّ كمنَّاإِ  ۖ  َليـْ

ذوابن  ة و لويضة طاليت تكون قشرة األرض لشقوق عري ،بعد أن تشققت الطبقات الصخرية

لت كشء فتق ابملالشقو اتلك  امتْلتبفعل التقاء األرض صاعدة والشمس انزلة،  ،كثري من اجلليد

 .، مل تبلغ بعد حينها ما هي عليه اآلن من التوسعمنها حبار صغرية

فتحقق التماس بي الشقوق العميقة اليت بلغت هناية قشرة األرض امتْلت بدورها ابملاء،  

هن اجلبال ملرحلة العهن املنفوش، فتشبع ذلك العحدث تبخر كثري، صادف حتقيق فاملاء والنار، 

صبح ينزل يف تلك الشقوق اليت ينبعث منها خبار املاء، أف ،ابملاء املنفوش الذي هو كالصوف النقي
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قوة الدفع الثانية وش و فنبفعل ثقل املاء البارد الذي تشبع به العهن املاألوَل  ،وبفعل قويت الضغط

لذي ا ، العهن املنفوش إَل الكتيب املهيلاجلبال من حالة  ق حتول من املاء الساخن والبخار، حتق

انطفأ البحر املسجور الذي تشكل بفعل حتقق التماس بي ف ،ها كليةمْلو أغلق تلك الشقوق العميقة 

 .املاء والنار

دليل قول ب ألرض،على اكما نرى الضباب اليوم أ  ،انت أعلى األرضكلوال تلك اجلبال اليت  

صمْنَع  ۖ  َحاِب  َمرَّ السَّ مَتمر   بـمَها َجاِمَدًة َوِهيَ َوتـََرى اجْلَِباَل حَتْسَ )) 88يف سورة النمل اآلية القادر املقتدر 

صاعد من عد تشبعها ببخار املاء الاليت أنزلت بو (( ونَ ْفَعلم ِإنَّهم َخِبرٌي مبَا تَـ  ۖ  اَّللَِّ الَِّذي أَتْـَقَن كملَّ َشْيٍء 

لبحر ا مند أن حتقق فجارها،ض فان، لتحقق ارجتاج األر املاء والنارالتماس بي  اشقوق اليت حتقق فيهال

 .النفجاراي حلاملسجور، كما سرتتج يف هناية عمرها بتحقق البحر املسجور واالرجتاج 

د من املاء لغ مزيما بألنه كل ،طفأت البحر املسجور ومنعت انفجار األرضأاجلبال هي من  

خروج و  اي انفجارهحل ،قهاشقو  د منيتز ف خا،انتفا احتققت فيها التفاعالت العنيفة اليت تزيده ،لنارل

 .يلة جدادن الثقملعااالذي تفاعل حلي حتول إَل  ،اليت هي نواة األرض من احلديد ا،أثقاَل
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ملاء، ابجلبال ايها فرسيت أشكل البحار وامتالء الشقوق اليت بعد ذوابن طبقات الثلج وت

د رعى بعض، وبعبعضها مفنية واملرعى يشمل كل املخلوقات النباتية واحليوا ،خرج املرعى من األرضأ

 ،لى األرضعخطريا  ديداغالق تلك الشقوق اليت كانت تشكل هتإابلكلية و  رساء اجلبالإذلك حتقق 

حيث  ،ألرضاة هناي ث يففسه ما سيحدن ينهيها، وهو نأكان ميكن   ،حيث كانت ترتج ارجتاجا عنيفا

ِت ِإَذا َوقـَعَ )لواقعة )اورة  يف س، بدليل قول القوي اجلبار َل هباء وسرابإسيكون سبب حتول اجلبال 

َعِتَها َكاِذبٌَة )( 1اْلَواِقَعةم ) َبالم َبسًّا اجلِْ َوبمسَِّت ( 4رَجًّا ) ِإَذا رمجَِّت اأْلَْرضم  ( 3اِفَعٌة )َخاِفَضٌة رَّ  (2لَْيَس ِلَوقـْ

 ((. (6َفَكاَنْت َهَباًء م نبَـثًّا ) ( 5)

 

 

 .ألرضاتوسع البحار ونزول اجلبال يف ابطن املبحث الثاين: 

 
، وانتفاخها رساء اجلبال هو نتيجة متدد األرضإل أن تشكل البحار و لقد شرحت من قب

َوهمَو الَِّذي َمدَّ اأْلَْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي َوأَنـَْهارًا )) 3يف سورة الرعد اآلية  بدليل قول الويل  احلميد
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نَـْيِ  ۖ   ِلَك آَلاَيٍت لِ َقْوٍم  ۖ  يـمْغِشي اللَّْيَل النـََّهاَر  ۖ  َوِمن كملِ  الثََّمَراِت َجَعَل ِفيَها َزْوَجْيِ اثـْ ِإنَّ يف ذَٰ

ل إَل األرض الصلبة، حيث كانت حتت قوتي بعد أن حتولت مباشرة من الكتيب املهي ((  يـَتَـَفكَّرمونَ 

الذي هو مكان  ،متعاكستي قوة طبقات اجلليد اليت تشكلت بعد أن بلغت األرض منتهى الدحي

ا األول هناء شوطهإبعد  ،ألوَلفتصادف ذلك مع سجود الشمس سجدهتا ا ،خلقها أول اخللق

 .العرش ثصعودا من مكان خلقها لتح

 ذين ابرك هللالال ،يدروجيللهواء احمليط ابألرض من األكسجي واَلبرودة اتمة كانت النتيجة  

ض ابرتفاع  ة ابألر حاطإلاكان َلا الفضل يف   ، فتحول كله تقريبا إَل طبقات ثلجية ،هبما األرض

 ،ملهيللكتيب الة افضغطت على األرض وهي حينها يف مرح ،كيلومرتات أو عشرات الكيلومرتات

ثقال اليت من األ ة انبعةلقوة دفع ونفخ هائلانت تتعرض فكية عظيمة، كانت عبارة عن كرة رملأي  

 .اليت هي نواة األرض مبفهومها العادي ،جتمعت يف األرض السابعة
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طبقات  إَل لعظيمةاملية التدافع بي قوتي متعاكسي نتج عنهما حتول تلك الكرة الر  حدث 

سبب يد اليت ات اجللة طبقوبفعل برود ،صلبةحرقت الرمل وحولته لصخور أصلبة، بفعل احلرارة اليت 

 .دةوالربو  لناراالربودة السريعة لتلك الطبقات احملرتقة، فكان الصراع والتدافع بي 

شرة ققوق يف ش ها عن نتجف حققت التفوق قوة الدفع اَلائلة النابعة من نواة األرض، 

فة يف ت العنيهي من هيجت التفاعالتلك الشقوق ي يف تلك الطبقات الصخرية، أ ،األرض

 ،كسجيأروجي و ن هيدعرة االذي يصلها عب، ليهاإبفعل بلوغ املاء  ، الستة امللتهبةياألرضي

 .فيضمن َلا وقود التفاعالت العنيفة

لة اَلائ والنفخ بفعل قوة الدفعقشرة األرض اليت هي األرض األوَل،  شقوق توسعت  

اء الذائب ا املمرهغليت ي تشكلت شقوق عريضة وطويلة جدا، هي اإَل ح ،النابعة من نواة األرض

 .رضاخ األفتصبحت حبار، تتوسع طوال وعرضا كلما استمر انأمن طبقات الثلج ف

فتحقق التماس بي  ،وقعت يف األرض شقوق عميقة بلغت حدود األرض الثانية امللتهبة 

تشكلت اجلبال ف /بال يف تلك الشقوقرساء اجلإسبب املاء والنار، ونتج عن ذلك التبخر الذي 



 2018MO3744ة األرض املسطحة / ذ.عبد هللا بوفيم / اإليداع القانوين:ــــــــــــكــــــــذب

 

 

78 

الذي بفعل حركة األرض  ،بعد أن حتولت اجلبال من العهن املنفوش إَل الكتيب املهيل ،الشاهقة

 .ء للبلوغ لْلرض الثانية امللتهبةغلق كل الشقوق اليت ميكن أن يتسرب منها املاأ

غريه، ومبا  زق قبلللتم ال يكون إال يف اجلزء األضعف منه والقابل ،ي جسم منتفخأانشقاق 

من الكتيب  ن حتولتأعد مباشرة ب ،أن البحار هي يف األصل الشقوق األوَل اليت تشكلت يف األرض

ا حنو َل، دفعا ألرضااملهيل إَل األرض الصلبة، وألن املاء يشكل قوة ضغط هائلة على قشرة 

د سيكون سع ومتدوتو  ي انتفاخفأ ،ر هو اجلزء األضعف من قشرة األرضوألن عمق البحا ،األسفل

 .جهانفراافتزداد زاوية  ،على حساب عمق البحار أوال، حيث أن تلك الشقوق تتوسع

جات در  5ن مي أقل يف البداية مثال هاليت تشكلت يف األرض األوَل،  زاوية الشقوق  

و متاما على شكل مثلت هفعمق البحار  ،درجة 90حاليا تتوسع تلك الزاوية لتصبح أكثر من  لكنها

هي   املثال هذايفواليت  ملثلفتزاد زاوية قمة ا ،متساوي األضالع قاعدته يف األعلى تتوسع القاعدة

 .اليت يف األسفل
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س فيها بي لتماا تحققاجلبال أرسيت يف الشقوق العميقة اليت بلغت هناية قشرة األرض، ف

هيل ن الكتيب املوَلا مبب حتسواليت كانت  ،املاء الذائب من طبقات اجلليد اليت كانت حميطة ابألرض

 لتماساع حتقق ا ومنغالق تلك الشقوق العميقة جدإرض الصلبة، فكان دور اجلبال هو إَل األ

 ن عليها. اليت حن وَلسفل األرض األأ ،بي املاء والنار امللتهبة يف األرض الثانية املستمر

انتفاخ  مع قوةو قة، تشكل قوة ضغط هائلة على تلك الشقوق العمي وعظمها بوزهنا اجلبال

سنة  يقل ارتفاعهاو ل هتوي جلباوابلتايل فإن ا ،فإن تلك الشقوق تزداد متزقا وتوسعا ،األرض ومتددها

ر، لذلك وى البحوق مستبكثري مما هو فصبح من ارتفاعها يف ابطن األرض أكرب أبعد أخرى، وما 

ألرض زل يف قشرة ابال تناجل ، بل ألنة يقل ارتفاعها ليس ابلتعرية فقطكل اجلبال والسالسل اجلبليف

 .اليت تزداد توسعا بفعل انتفاخ األرض

والدليل كثري من  ،املالحظة تؤكد لنا أن البحر كان تراجع عن الرب يف ماليي السني املاضية

قليم سيدي افين قد تبي يل ذلك يف مسقط رأسي ِبفساحلية اليت كلها ترسبات حبرية، السهول ال

عشرات الكيلومرتات كله  بعرض حوايل كيلومرت ونصف،  وبطول ،ابملغرب، حيث سهل ساحلي
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 تزايد مستمر، ترسبات حبرية، مما يعين أن البحر تراجع، مع أن طبقات الثلج اليت تذوب كل سنة يف

 .طبعا يرافقها تزايد تبخر املاء يف البحار

 ،حارراجع البتيف ي السر والسبب احلقيقتوسع البحار بفعل انتفاخ األرض ومتددها هو  

كان حيث   ألودية،الها اليت حتمجمموعة من السهول الساحلية اليت تشكلت بفعل الرتسبات  لتخلف

لرمل ر واصى البححمن  مشكلة يف ماليي السني سهوال البحر يقذف بتلك الرتسبات على سواحله

 .ه البحرن فين كااالقواقع البحرية اليت تؤكد كلها أن املكو مع بعض الرتاب القليل 

ستوى تفاع مدة ار املفرتض هو زايف ،انتفاخ األرض مستمر وذوابن طبقات الثلج مستمر

 بقات الثلجط عال تتوافق م بنسبة قليلة جدا،البحر يف وقت وجيز، لكن مستوى البحر ال يزداد إال 

رض وطول عو توسع ع هك ابلطبلاليت تذوب وكميات املاء اليت تصل البحر كل سنة، والسبب يف ذ

 .البحار بفعل انتفاخ األرض ومتددها

 يكون قابال للتمدد ،منشور ثالثي لانء بالستكي على شكإخذ جتربة بسيطة، أنسأقدم  

نمدد ضلعيه بزايدة درجة زاوية فذلك املنشور ابملاء كله،  منْلُث  ،يف األعلىفتكون قاعدته  عرضا،
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ما ازدادت درجة كل  ،ن كمية املاء اليت جيمعها تزداد ابلطبعأاملنشور الثالثي، النتيجة ستكون قمة 

 .صبحت يف األسفلأاليت  ،زاوية قمته

 

 

 املبحث الثالث: صعود األرض يف شوطها الثالث واألخري
ا بي ن خريهبعد أ تكتمل ابنتهاء الشوط الثالث، حيث صعدت إَل رهباسحياهتا األرض  

 قوة حنو مكانببعادها إعين الصعود إليه طائعة أو مكرهة، والشوط الثاين هو دحيها وطحيها الذي ي

 همتها اليتمباألرض  تقومل ،رساء اجلبالإى و خراج املاء منها واملرعإمن أجل  أول اخللق، خلقها

البؤرة  من ،واتلسماخلقت من أجلها، والشوط الثالث هو صعود األرض من جديد وهي يف مركز ا

 .السفلية للسماء الدنيا حنو البؤرة العلوية للسماء الدنيا

 ،هو أهنا يف هنايتها ستكون الشمس أقرب إَل األرض ،دليل صعود األرض يف شوطها الثالث

 بدليل ،هم مباشرة، وبعد زوال الشمس وانطفائها بتكورهاسو حىت حيس الناس ابلشمس وكأهنا فوق رؤ 

( َوِإَذا اجْلَِبالم 2( َوِإَذا الن جمومم انَكَدَرْت )1ِإَذا الشَّْمسم كموِ َرْت ))) تكويرقول العزيز العليم يف سورة ال
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َوَأْشَرَقِت األْرضم )) 69قوله جل جالله يف سورة الزمر اآلية ، ل(( ستشرق األرض بنور رهبا(3سمريِ َْت )

نَـهمم اِبحْلَق  َوهمْم الَ يمْظَلممونَ   ((.بِنموِر رَبـ َها َوومِضَع اْلِكَتابم َوِجـيَء اِبلن ِبيـ ْيَ َوالش َهَدآِء َوقمِضَي بـَيـْ

 غرهبا،ممن  قد يستغرب البعض كيف تكون الشمس تدور حول األرض وال تشرق علينا

ر حول لذي يدو و اهألنه  ،ق دائما هو النهار كمخلوقلكن املتحكم يف شروق الشمس من املشر 

 ،هة الشرقجليل من  الوهو الذي يشرق علينا الشمس حي يوجل يف ،األرض من املشرق إَل املغرب

و الذي حي مخلوق هكهار  ليجعل الشمس مرئية لنا نراها من جهة الشرق، والن ،فيمحو ظلمة الليل

عزيز قول ال ليلبد ،جيعل الشمس تغرب عنا من جهة الغرب ،ينسلخ عن الليل من جهة الغرب

 .(( ممونَ ا همم م ْظلِ  فَِإذَ ْنهم النـََّهارَ َوآيٌَة َلَّممم اللَّْيلم َنْسَلخم مِ ))37العليم يف سورة يس اآلية 

ال  ، سراجاألرضو سراج وهاج ينري السماوات السبع واألرض وما يف السماوات الشمس  

 ،كمخلوق  مة لليلملظلاألن الذي جيعلها تغرب عن األرض هو طبقات الليل  ،يغرب إال عن األرض

 ،بقات الليلظلمة ط حمو اليت وحدها متلك القدرة على ،حي تنسلخ بينها طبقات النهار املنرية

 .هارانسلخت عنه طبقات الن كانت قد  ،تجعل الشمس مشرقة على جزء من األرضف
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ا يف  دقيقصيالم مفصلة تفله وسليصلى هللا ع نها رسول هللاالشمس اخلمس بي أشواط

 درون أينأت) )ل يوما م قاعن أيب ذر أن النيب صلى هللا عليه وسل ،احلديث الوارد يف صحيح مسلم

رها حتت َل مستقإتهي : إن هذه جتري حىت تن، قالتذهب هذه الشمس؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم

، ، فرتجعيث جئتَلا: ارتفعي، ارجعي من حتزال كذلك حىت يقال العرش فتخر ساجدة، فال 

ال تزال  اجدة، و ستخر ، ُث جتري حىت تنتهي إَل مستقرها حتت العرش ففتصبح طالعة من مطلعها

 جتري ال لعها، ُثن مطمكذلك حىت يقال َلا : ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فرتجع فتصبح طالعة 

، أصبحي فعيا : ارتل َلحتت العرش، فيقا كيستنكر الناس منها شيئا حىت تنتهي إَل مستقرها ذا

درون مىت سلم: أتيه و هللا علطالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغرهبا. فقال رسول هللا صلى 

 ((.ااهنا خري إمي ؟ ذاك حي ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يفذلكم

هو الصعود من مكان خلقها  ،من خالل احلديث أعاله يتبي لنا أن املسار األول للشمس

هناء األرض لشوطها الثاين إوبعد سجدة طويلة قد تكون صادفت  رها حتت العرش،قتإَل مس

هي من  ،فتشكلت حوَلا طبقات هائلة من اجلليد ،الربودة التامة لْلرض نتيجتها كانت،نزوال

 .ساعدت وسهلت حتول األرض من الكتيب املهيل ككرة رمل إَل األرض الصلبة
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العرش  حتت اهستقر مين للشمس نزوال من اثلبدأ الشوط ا ،بعد الرفع من السجدة األوَل

 .لسماء الدنيالوهو البؤرة السفلية  ،إَل مكان خلقها أول اخللق

 

 

 الباب الثاين: األرض تدور حول نفسها

ِهَي وَ تَـَوٰى ِإََل السََّماِء ُثمَّ اسْ )) 11لقد أتكد من قول هللا عز وجل يف سورة فصلت اآلية 

َنا طَالََتا أَ قَا دمَخاٌن فـََقاَل ََلَا َوِلْْلَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها رض متحركتان وقد (( أن السماء واألئِِعَي تـَيـْ

الل ن خلعليم ماعزيز أكد الحيث من أول يومي من خلق كل منهما،  ،صعدات عروجا لدى خالقهما

تَـَوٰى ُثمَّ اسْ ل ))حي قا ألرضرض، ألن اخلالق أقر أهنا موجودة قبل ااآلية خلق السماء قبل األ نفس

 .(( انٌ َي دمخَ السََّماِء َوهِ  ِإََل ))كما أكد لنا مادهتا بصراحة واضحة بقوله  (( ِإََل السََّماءِ 

خاطب السماء قبل األرض، ما يعطي الدليل على أمهية السماء وسبقها يف  القادر املقتدر 

بقوله جل  ،(( وأكد لنا جل جالله أنه أودع فيهما القدرة على احلركةفـََقاَل ََلَا َوِلْْلَْرضِ له ))اخللق بقو 



 2018MO3744ة األرض املسطحة / ذ.عبد هللا بوفيم / اإليداع القانوين:ــــــــــــكــــــــذب

 

 

85 

رهبما بقوله جل  (( فأكدت لنا السماء واألرض أهنما ابلفعل صعدات إَلاْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها))جالله 

َنا طَائِِعيَ جالله ))  ((.قَالََتا أَتـَيـْ

حية صر ية الل اآلوال ميكن جتاه ،حركة األرض والسماء مؤكدة إذن مند بداية خلقهما

، وعلى شكل األرضة حرك ةكيفياألدلة الشرعية والعلمية على   عطاءإالواضحة أعاله، لكن البد من 

 .هذا بابشارة فقط ألهنا ليست موضوع الإري حلركة السماء شأاألرض نفسها، وس

 فهمهم ال هم حسبيل فاستدالل بعض البسطاء على أهنم مل حيسوا قط حبركة األرض، وابلتا

ليس دليال  ،األرض حبركة أن عدم إحساسهم منؤكد َليلزمنا أن ميكن أن يصدقوا أن األرض تتحرك، 

دا، ائرة مرحية جهم يف طضعناء البسطاء، فو كافيا على عدم حركتها، ألننا لو نومنا جمموعة من هؤال

ذ، فإهنم النواف نمروا ينظ نغطي أعينهم لكي الفعد أن تكون قد استوت يف السماء، ليستيقظوا ب

زهنا أو إن فقدت توا إال ،رةلطائابلطبع سيقسمون أبغلظ األميان أهنم يف األرض ومل ولن حيسوا حبركة ا

 .وقت هبوطها



 2018MO3744ة األرض املسطحة / ذ.عبد هللا بوفيم / اإليداع القانوين:ــــــــــــكــــــــذب

 

 

86 

 وهي تسري يف ركتهاس حبال حن لكنة ابألرض وال تكاد تذكر، ومع ذالطائرة صغرية جدا مقار  

م ألرض وهي أعظا، فكيف ميكن أن حنس حبركة كيلومرت يف الساعة  1000السماء بسرعة تفوق 

 رغم أننا مل السكارىكها  لنتمايل علي ،وأجل؟ لكن ابلطبع سنحس حبركتها حي تفقد توازهنا فرتتج

 .نسكر

كل املخلوقات من الرتق األول تدور من الشرق إَل الغرب، فالنهار كمخلوق مؤكد يدور 

من الشرق إَل الغرب، ألنه يشرق علينا الشمس من الشرق ويغرهبا عنا يف الغرب، ومبا أنه هو 

 اللَّْيلم َوآيٌَة َلَّممم  ))37املتحكم يف شروق الشمس وغروهبا، بدليل قول العزيز العليم يف سورة يس اآلية 

(( مبعىن أن زوال النهار كمخلوق عن منطقة هو الذي يسبب َنْسَلخم ِمْنهم النـََّهاَر فَِإَذا همم م ْظِلممونَ 

 ، ألنه بزواله يسمح لليل كمخلوق أن يغشي الشمس، والنهار ابلطبع هو املخلوق الذياالظلمة فيه

يف سورة الشمس  بدليل قول القادر املقتدر وجتليتها، هار الشمسإظمنحه اخلالق املصور القدرة على 

َها )( 2(َواْلَقَمِر ِإَذا َتاَلَها )1َوالشَّْمِس َوضمَحاَها ))) (( ففي  (4(َواللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشاَها )3َوالنـََّهاِر ِإَذا َجالَّ

العظيم  ة الرابعة أقسم العليجيلي الشمس، ويف اآليالذي اآلية الثالثة أقسم القوي اجلبار ابلنهار 

 .يغشي الشمس وحيجبها ويغرهباالذي ابلليل 
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عراج الذي ديث امل حأكد لنا يف ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي ال ينطق عن اَلوى

عليق بك السماء كتقة يف حة معلأن النجوم مستقرة اثبت ،ابن عباس رضوان هللا عليهما هللا  رواه عبد

د، ل ارق اي حمميين وقاي عبفضمين جربيل إَل صدره ولفين جبناحه وقبل ما القناديل يف املساجد ))

 ال هللا تعاَلثرهتم إكصي  فصعدت أان وجربيل فحار نظري من مقامات املتعبدين وإذا مبالئكة ال حي

صغر ما يكون أملساجد ايف  يسبحون هللا تعاَل ال يفرتون ورأيت النجوم متعلقات كتعليق القناديل

 ا وبي األرض وبينهفة عيسماء الدنيا يف أسرع من طر ال من جبل عظيم، ُث صعد يب إَل منها أكرب

 .(مخسمائة عام ومسكها مثل ذالك

 38هللا عز وجل وصف الشمس أبهنا جتري يف قوله جل جالله يف سورة يس اآلية 

َا )) ِلَك تـَْقِديرم  ۖ  َوالشَّْمسم جَتِْري ِلممْستَـَقرٍ  َلَّ كما قال الويل احلميد يف سورة يس اآلية ((  اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ  ذَٰ

(( ما وَكمل  يف فـََلٍك َيْسَبحمونَ  ۖ  اَل الشَّْمسم يَنَبِغي ََلَا َأن تمْدِرَك اْلَقَمَر َواَل اللَّْيلم َساِبقم النـََّهاِر )) 40

ض حماطة ابلسماء من مجيع والشمس جيراين بسرعة هائلة جدا، ومبا أن األر  يؤكد أن كل من القمر

ًعا ِشَداًدا))12اجلهات، بدليل قول الويل احلميد يف سورة النبأ اآلية  َنا فـَْوَقكمْم َسبـْ (( فالسماء َوبـَنَـيـْ

 .فوقنا وحيثما كنا على األرض نراها فوقنا، مما يؤكد أهنا حميطة ابألرض من مجيع اجلهات



 2018MO3744ة األرض املسطحة / ذ.عبد هللا بوفيم / اإليداع القانوين:ــــــــــــكــــــــذب

 

 

88 

زيز علبدليل قول ا ك السماء الدنيا،الشمس والقمر والكواكب كلها جتري وتسبح يف مس 

َيا ِبزِيَنةٍ ِإانَّ زَيَـّنَّا السََّماَء الد  )) 6العليم يف سورة الصافات اآلية  لنسبة للكواكب، اب(( هذا اِكبِ اْلَكوَ  نـْ

رة جالله يف سو  قوله جلل ،هاوابلنسبة للشمس والقمر فقد أكد الويل احلميد أهنما يف السماء وداخل

ر والشمس مها يف عىن أن القممب(( ًجاَس ِسَراَوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نمورًا َوَجَعَل الشَّمْ )) 16نوح اآلية 

 .نليت هي الدخاصلية اء األمسك السماء الدنيا خاصة، ألهنا هي اليت ال تزال حمتفظة مبادة السما

الَِّذي َجَعَل َلكممم )) 22ة السماء بناء متي بدليل قول العزيز العليم يف سورة البقرة اآلي

َفاَل جَتَْعلموا َّلِلَِّ  ۖ  ا لَّكمْم ِمَن الثََّمَراِت رِْزقً  ْخَرَج ِبهِ اًء فَأَ  مَ اأْلَْرَض ِفَراًشا َوالسََّماَء بَِناًء َوأَنَزَل ِمَن السََّماءِ 

غفور الشكور لبدليل قول ا ،ليهاإ لدخولالسماء سقف حمفوظ ال ميكن وألن ا(( تـَْعَلممونَ  أَنَداًدا َوأَنتممْ 

(( وابلتايل ضمونَ هِتَا ممْعرِ ْن آايَ َوهمْم عَ  ۖ  وظًا َوَجَعْلَنا السََّماَء َسْقًفا حمَّْفم ))32يف سورة األنبياء اآلية 

ركز قع يف مرض تاألألن  ،تدور حول األرض اوالقمر والكواكب والليل والنهار كله فالشمس

 .السماوات السبع
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 األرض تقع يف مركز السماواتالفصل األول: 

 
 ما وجدان فوقنه حيثأعىن مبأن السماء فوقنا، ر أكد يف كتابه العزيز مرات عدة القوي اجلبا 

بقات ط نظري هي يفو األرض فإننا سنرى السماء فوقنا، وقبل السماء توجد فوقنا سبع طرائق 

َوَلَقْد َخَلْقَنا فـَْوَقكمْم )) 17ية يف سورة املؤمنون اآلبدليل قول العلي العظيم   ،الغالف اجلوي لْلرض

  ((.َسْبَع َطَراِئَق َوَما كمنَّا َعِن اخْلَْلِق َغاِفِليَ 

َنا فـَْوقَ ))12قال العزيز العليم يف سورة النبأ اآلية  ًعا ِشَداًداَوبـَنَـيـْ تعين مطلقا  وقنا الف(( كمْم َسبـْ

، رضء حميطة ابألن السمايد أأرسيت فيه اجلبال، بل فوقنا تف أن األرض منبسطة، وال تعين أهنا قرص

 األرض تكون السماء فوقنا.  فحيثما كنا على

إن كانت السماء فوقنا فقط، مبعىن أنه حتت قرص  األرض حسب كذبة األرض املسطحة،  

ازَلم، ألهنم ال يفهمون غري حممي ألن السماء حسب دعاة األرض املسطحة سقف  كسقف من
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البناء املبتدئ،  ألهنم ال يعرفون السقف املقوس واحمليط، بدليل قول العلي  هكما يفهم  ف إالالسق

 .((َوهمْم َعْن آاَيهِتَا ممْعِرضمونَ  ۖ  َوَجَعْلَنا السََّماَء َسْقًفا حمَّْفموظًا ))32يف سورة األنبياء اآلية العظيم 

زعمون هنم يأاملسطحة؟ أو ما الذي حيمي أسفل قرص األرض حسب زعم أصحاب األرض 

اء حميطة ن السمأل طق، أن فيه فراغ؟ القول أبن األرض قرص ال كرة، قول ال يقبله عقل وال من

ت تفاخ كل ما حتوسع وانعل توالسماء تتوسع ابالنتفاخ ابلطبع، بف ،تحميها من كل اجلهات، لابألرض

قف السماء  سليت حتت االث  الثفلكية الالسماء  الدنيا من األرض والليل والنهار، فهي املخلوقات 

 الدنيا.

، د عليهستنحيميه أو ي ،القول أبن األرض مسطحة  يقتضي وجود خملوق حتت قرصها

اخل غالفها لكرة  دن اكل والقرص ابلطبع ال ميكن أن يكون مستقرا يف غالفه اجلوي، ألنه سريتج 

يف  جلوي متساويةاالغالف ية و ألرضاألن املسافة بي الكرة  ،مستقرة ال ميكنها األرجحة اجلوي حممية

 كنه أن يستقرح ال ميملسطابسط جتربة علمية ستبي أن الشكل يع اجلهات، ما جيعلها مستقرة، وأمج

 رص.ى شكل قو علأوسط غالفه اجلوي، إال إن  كان الغالف اجلوي نفسه مربعا أو مستطيال 
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 ا شكل قرص أواء، َلامل ت الرتق األول أو املخلوقات منمل أرى قط خملوقا سواء من خملوقا

رصا، ألهنا رة ال قكشمس  مربع أو مستطيل، لكن الشكل الكروي هو الغالب واملهيمن، وحنن نرى ال

بارة عن  وهي عحياانألكانت تظهر لنا  ،لو كانت قرصا  وهي ابلطبع يقر املسطحون أهنا جتري

 لنا  دائرة، رت تظهرا داكرة، حيثمكل مستدير ما يؤكد أهنا  هالل، لكنها تظهر لنا ودائما على ش

 لكنها ابلطبع مل حتقق بعد الشكل الكروي مائة يف املائة.

يا مادهتا ء الدنماس، فالوهم كاذبون ملكوت هللا عز وجل يف فراغ يوجد يزعم البعض أنه

والسماء  ة مادهتا فضةالرابع اءسمدخان والسماء الثانية مادهتا حديد والسماء الثالثة مادهتا حناس وال

 .لدر األبيضادهتا امابعة خضر والسماء السأب والسماء السادسة مادهتا ايقوت اخلامسة مادهتا ذه

 دومتد خانتفا  اليت هي بدورها نتيجة ،هو نتيجة احلركات الزلزالية الصفائح زحف

،  اليت حنن عليهااألوَل ضألر ا الذي هو نتيجة التفاعالت العنيفة يف األرضي الستة اليت حتت،األرض

 ال الزالزل جةنتي هناقة أفاحلقي ،الكفار يزعمون أن الصفائح تزحف وتتحرك وهي من تسبب الزالزلف

 .انتفاخ األرض ومتددها بل سبب الزالزل هو ،سبب الزالزل
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قوة  ال دوران األرض حول نفسها خيلق قوة طرد املبحث األول:
 جذب.

 
سرعة يازك بوالن عاين سقوط الشهب ،يف البوادي مرحلة من عمرهالكثري منا ممن عاش 

ي من هاألرض  م أنفهل ميكن أن نزع ،فائقة جدا، تنطلق حنو األرض بسرعة الصواريخ وأكثر

 دفع ورجع يف ماء قوةللس جذبت تلك الشهب والنيازك بتلك السرعة الفائقة؟ أو أن احلقيقة هي أن

 .ائقة يف النزول حنو األرضفالسر تلك السرعة هي  ،اجتاه األرض

 ؟اذبيةذه اجلكمن هتأين ف، األجساملو فرضنا أن لْلرض جاذبية هي اليت جتذب إليها كل 

 وج الرباكي،كذبه خر ذب يجأو يف قشرهتا؟ القول أبن نواة األرض تتمتع بقوة  ؟هل يف نواة األرض

ي وال خروج الرباك روجأمكن خ نت حقا تتمتع بقوة جذب ال بقوة طرد، ملااألن نواة األرض لو ك

 .خاملاء من األرض، ولكانت األرض ستنكمش على نفسها، ال أن تتمدد وتنتف
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تقيم ال يس ألرضادعاة جاذبية األرض مدركون أن القول أبن مكمن اجلاذبية هو نواة 

 تلك ليت تدفعاهي  ،لةهائ ابملطلق، ألن خروج الرباكي بتلك القوة الشديدة، يؤكد وجود قوة ضغط

ن ط حتت الربكاقص الضغل ينالصهارة حنو األعلى، مما يؤكد أن األرض تنتفخ وتتمدد، بدليل أنه حا

فا من جديد قاذ النفجارود اخيمد ملدة، حلي تزايد الضغط حتته من جديد بفعل انتفاخ األرض، ليعا

 .يخمد من جديدفحلي تنفيس الضغط الذي تعرض له،  ،ابحلمم

هم فااي كذبتهم، علم خفنلنا األرض، فنزعم أننا مصدقون للقائلي هبا، لع لنساير كذبة جاذبية

ن ذب، يزعمون أقوة اجلبمتع بعد أن أتكد ابلعلم واملنطق استحالة أن تكون نواة األرض هي اليت تت

 جسامأوط سقارب لى جتسسوها عأجذب معتربة، حيسبوهنا مبعادالت  قشرة األرض هي اليت َلا قوة

اليت  ،القوة صدر تلكمال تؤكد ابملطلق  هاأن تكون صحيحة، لكنميكن تلك املعادالت ، خمتلفة

 .يسموهنا جاذبية األرض

ألرض، يف حي تكمن قوة الطرد لنفرتض أن قوة جاذبية األرض املزعومة تكمن يف قشرة ا

اجلاذبية املزعومة  بعاد يف نواة األرض نتيجة انتفاخها ومتددها، وعليه بناء على منطق القائلي أبنواإل
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تكمن يف قشرة األرض، سيحدث تصادم بي قوة طرد انبعة من نواة األرض وقوة جذب انبعة من 

بعد قذفها  ،قشرة األرض، هي اليت يفسرون هبا رجوع الصهارة والصخور الربكانية إَل سطح األرض

 .يف السماء ابرتفاع مئات األمتار

شرة األرض هي قوة الضغط والثقل ال قوة اجلذب، احلقيقة هي أن القوة اليت تتمتع هبا ق

ألن قشرة األرض مبا تتمتع به من صالبة وثقل ومتاسك، زايدة على كثري من البحريات الباطنية، 

من الثانية إَل السابعة،  ،تعمل على مقاومة قوة النفخ والتمدد واحلرارة املنبعثة من األرضي الستة

وقوة الضغط  ،ةبهي الستة امللتيالنابعة من األرض ة النفخ والتمددلذلك يقع تصادم بي قوتي مها قو 

اوز قوة والثقل النابعة من األرض األوَل اليت حنن عليها، لذلك حي تكون قوة النفخ شديدة تتج

فتخرج معلنة عن  ،ضعف القشرة لتخرتقها الصهارةتاألرض برا أو برا،  منالضغط والثقل يف مكان 

إَل حي نقصان الضغط من األرضي الستة اليت دفعتها  ،انفجار بركان يستمر يف الفوران واَليجان

 ،د الصهارة اليت يف أعالها، أو يبقى الربكان مستمرابعد أن ترب  ،للخروج، فيخمد لتغلق فوهة الربكان

 القليل، ر الربكان يف الفورانفيستم ،صهارة على قشرة األرضلحيث تغلب ا ،احلمم فون قذدلكن 
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ليعلن  ،خان فقط، حلي تزداد قوة الضغط حتته بفعل انتفاخ األرضي الستة امللتهبةدخراج الأو ِب

 .قاذفا الصهارة واحلمم حنو األعلى ،هيجانه من جديد

يزيدون و فسها، ول نحون ومقرون أبهنا تدور نالذين يزعمون أن لْلرض قوة جذب كلهم موق

كد أن كل لمية تؤ ة العتدور حول الشمس، حسب تصورهم اخلاطئ للسماوات واألرض، والتجربأبهنا 

 .جسم يدور خيلق قوة طرد لكل ما ميكن أن يكون عليه

ة كر   نأخذلد؟ قوة طر  من أن تكون لقشرة األرض قوة جذب أسنعلم هل ميك تجربةلاب 

جة الدوران، رها نتيتطاييسمح ب ،بلصاقى الكرة حبيبات الرمل نركبها يف حمور دوار، ُث نلصق عل

ن خيلق قوة الدورا فعل وسنرى تطاير تلك احلبيبات نتيجة الدوران، وال ميكن أن يزعم عاقل أن

 .جذب، بل فعل الدوران خيلق قوة طرد

ا أو  نواهتيفاء سو  ،اخلالصة هي أنه يستحيل علميا ومنطقيا أن تكون لْلرض قوة جذب

فهم ما يقول ياهل ال جنه أو أ ،فهو يفرتي الكذب وهو مدرك أنه يفرتيه قشرهتا، وكل من يزعم ذلك

 .ثبات صحة قولهإوصعب عليه 
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وة الرجع من ققيقة  احليفاحلقيقة هي أن ما يسميه املفرتون من الكفار جباذبية األرض، هو 

ْرِض َذاِت ( َواأْلَ 11) لرَّْجعِ اِت اذَ َوالسََّماِء )) يف سورة الطارق  السماء، مصداقا قول العزيز العليم

( 16ًدا )َوَأِكيدم َكيْ  (15)ْيًدا كَ ( ِإنَـّهمْم َيِكيدموَن  14 )( َوَما همَو اِبَْلَْزلِ 13( ِإنَّهم َلَقْوٌل َفْصٌل )12الصَّدِْع )

ِل اْلَكاِفرِيَن َأْمِهْلهمْم رمَوْيًدا )   .(((17َفَمهِ 

 

 

 كيف وكم تدور األرض حول نفسها؟املبحث الثاين:  

 
األرض ليست   كن، ل، ليجزم أن األرض منبسطةاألرض احنناءرؤية البعض يستدل ابستحالة 

بل فيها اجلبال واَلضاب والسهول، وال ميكن ابملطلق أن يزعم زاعم أنه ميكن احتساب  ،كرة ملساء

ملا ذكرت أعاله، واألرض ليست كرة صغرية ميكن  هاألرض، فذلك مما ال ميكن احتساب احنناء

 ،فهي خملوق عظيم وهائل جدا، وهي اثين خملوق أصلي من خملوقات الرتق األول ،احننائهااحتساب 
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ال تساوي كلها حجم وقطر ف ،عظم من الشمس والقمر والكواكب كلها لو مجعناهاأوهي ابلطبع 

 .ووزن األرضي السبعة

يف   دليلي أأجد بعد  ومل ،اخلروج من الغالف اجلوي لْلرض للحصول على قياساهتا ميكن ال

 قياسات السماء كسع ،عليه وسلم حول قياسات األرض كتاب هللا وسنة نبيه املصطفى صلى هللا

رغم أهنا متغرية لكن ابلطبع  ،معليه وسل دلتها يف كتاب هللا وسنة نبيه املصطفى صلى هللاأاليت توجد 

 .لدينا مرجع تغريها

نه أ ن احلقيقة هيحتصل على صور خارج األرض، لك االصطناعية  قماراأليظن البعض أن 

بعد تقدير، وهيهات أن أكيلومرت على  30ارتفاعها على مستوى البحر أكثر من  يتجاوزال ميكن أن 

 .للكذب والتضليل اسيبفرتون ويزعمون ويصورون ابحلو ي الكفارف ،خترج من الغالف اجلوي لْلرض

تتجاوز  لكنها كالطائرات بدون طيار وال ميكنها ابملطلق أن ،االصطناعية حقيقة قماراأل

حمطة و الغالف اجلوي لْلرض،  كيلومرت تقريبا، مما يعين االستحالة املطلقة للخروج من  30ارتفاع 
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ساطري احلضارة أكلها ف ،وحماولة الصعود للمريخ كالصعود للقمر  ،كذبة مفضوحة الفضاء الدولة

 .الصهيونية

بؤرتي د اليعبجي لهليإتق األول خلقت يف شكل ن كل املخلوقات من الر لقد سبق وبينت أ

ققا ض حاليا مل حتء واألر لسماالتحقق الشكل الكروي مائة يف املائة، مبعىن أن  ،وكلها تنتفخ وتتمدد

يدا تكاد ة جخنفو م (يبريك)قرب لشكل كرة أما حاليا هللشكل الكروي مائة يف املائة، وشكبعد ا

 .ختتفيانبؤرتيها 

قوله ب ،ألرضابيطة العلي القدير أكد أن السماء سقف حمفوظ مبعىن أهنا سقف األرض حم

 ((.ْعِرضمونَ آاَيهِتَا مم  ْم َعنْ َوهم  ۖ  ا حمَّْفموظًا َوَجَعْلَنا السََّماَء َسْقفً ))32جل جالله يف سورة األنبياء اآلية 

نرى السماء فوقنا، مما يؤكد أبن السماء ابلتجربة واملالحظة حيثما كنا على األرض برا وحبرا 

والكواكب يف مسك السماء  احميطة ابألرض من مجيع اجلهات، ومبا أن الشمس والقمر مؤكد أهنم

( 15َأملَْ تـََرْوا َكْيَف َخَلَق اَّللَّم َسْبَع مَسَاَواٍت ِطَباقًا )بدليل قول العزيز العليم يف سورة نوح ))  ،الدنيا

 4(( وقول الويل احلميد يف سورة يوسف اآلية  (16ِفيِهنَّ نمورًا َوَجَعَل الشَّْمَس ِسَراًجا ) َوَجَعَل اْلَقَمرَ 
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تـمهمْم يل َساجِ )) (( مما ِدينَ ِإْذ قَاَل يموسمفم أِلَبِيِه اَي أَبِت ِإين  رَأَْيتم َأَحَد َعَشَر َكوَْكبًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر رَأَيـْ

 ،يف مسك السماء الدنيا وابلتايل فهي حميطة ابألرض ةلقمر موجوديؤكد أن الكواكب والشمس وا

ي أستحالة مطلقة لْلرض أن تدور حول ميكنها بكل سهولة أن تدور حول األرض، لكن يستحيل ا

رتق مسك السماء، وذلك مستحيل ختالسماء، ألهنا لكي تدور جيب أن  خملوق فلكي يف مسك

 .استحالة مطلقة

ران حول ه الدو مكانيقع يف املركز وحماط أبجسام أخرى أن يكون ِبعلميا ال ميكن جلسم 

ن ذلك فإن دوراركز، ل امليفجسم يف احمليط، وإن حتقق ذلك فإن اجلسم الذي يدور هو يف احمليط ال 

حلقيقة هي ائة، واامل مستحيل بنسبة تريليون يف ،األرض حول الشمس و حول أي خملوق فلكي آخر

كنها واألرض ال مي واكب،مبا فيها السماء وما فيها من مشس وقمر وك ، ضأن الكل يدور حول األر 

يلة جدا سرعة ضئيب بإال أن تدور حول نفسها يف حمور دوران عمودي متصاعد، تدور دوران لول

ول نفسها راهنا حدو  يف ، لكن سرعة األرضحوَلا مقارنة بسرعة دوران الشمس والقمر والكواكب

 .سنة لدورة واحدة 100رها يف يواليت ميكن تقد ،هي أعلى من سرعة دوران السماء حول األرض
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ع  جده متوافقا مأر مل لكفااعد دليال، وما يفرتيه سرعة دوران األرض حول نفسها مل أجد َلا ب

ملائة هو أن ايون يف مل دكتاب هللا عز وجل وسنة نبيه املصطفى صلى هللا عليه وسلم، لكن املؤك

كون يف تكن أن مي ،هااألرض تدور حول نفسها والكل يدور حوَلا، وسرعة دوران األرض حول نفس

النور  ذي ينظمما الأ ،ألين مل أجد بعد أي دليل على ذلك، وهللا أعلم، أايم أو شهور غضون 

 .املكألنه يدور حول األرض يف يوم   ،والظلمة على األرض فهو النهار كمخلوق

ات الليل  ي طبقبلوق هللا عز وجل فسر لنا سر ظلمة الليل أبهنا سلخ طبقات النهار كمخ

َذا همم َهاَر فَإِ هم النـَّ  اللَّْيلم َنْسَلخم ِمنْ َوآيٌَة َلَّممم  )) 37كمخلوق، بدليل قوله جل جالله يف سورة يس اآلية 

ي النور ليت تعطال يف النهار هي يالج الليإو يالج النهار يف الليل إمبعىن أن عملية  ((  م ْظِلممونَ 

َأمَلْ تـََر )) 29اآلية  ة لقمانبدليل قول العزيز العليم يف سور  ،شعة الشمسأتسمح مبرور حيث  ،لْلرض

جَيِْري ِإََلٰ َأَجٍل م َسمًّى   كمل  َر الشَّْمَس َواْلَقَمرَ ْيِل َوَسخَّ  اللَّ يف اَر َأنَّ اَّللََّ يموِلجم اللَّْيَل يف النـََّهاِر َويموِلجم النـَّهَ 

يالج الليل إر لعملية الشمس والقم ر تسخريذك ورفقد أتبع اخلالق املص(( َوَأنَّ اَّللََّ مبَا تـَْعَملموَن َخِبريٌ 

 .يالج النهار يف الليلإيف النهار و 
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قات لمة طبظحو طبقات النهار حي تكون بي طبقات الليل على منطقة معينة، فهي مت

ن طبقات أللنهار، اقات لتسمح للشمس أبن تشرق وتنجلي على تلك املنطقة اليت تغطيها طب الليل

توى أحد على مس ا إَل حي أن طبقات النهار ال حتيط ابألرض كلهيفالليل حميطة بكل األرض، 

 ،االستواء ستوى خطملى ع ي، تغطي، فتتناقص حل، ابلتناوب بينهما لكل منهما ستة أشهرالقطبي

ط األرض، ُث تنعدم جزءا من حمي 1/24نصف حميط األرض، ُث تتناقص حلي تصبح ال تغطي إال  

 على القطب اآلخر.

انرة إهي العملية اليت تتحكم يف تناوب  ،تكوير الليل على النهار وتكوير النهار على الليل

النقالب الصيفي تباع النازا والكفار عامة ابأشهر، وما يسميه أستة ملدة كل منهما   ،القطبي

شعة الشمس تصل إَل أساس َلا من الصحة، ألنه لو كانت أة واهية ال كذب  ، مها الشتوياالنقالب و 

 ،درجات 5لكانت حرارة القطب ستصل على أقل تقدير إَل  ،درجات 10 أحد القطبي ولو بزاوية

والنهار يكور بعضهما مبعىن ذوابن كل اجلليد الذي يف القطبي، وهو ما مل ولن يتحقق ما دام الليل 

ين سبق أعلما  ،رة كل من القطبي ابلتناوبانإيل حبول هللا وقوته سر شرح ابلتفصأعلى بعض، وس

 .الشمس خاضعة لليل والنهار :وشرحت ذلك جيدا يف كتايب الثالث عشر
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ويشرقها علينا  ساعة، فهو الذي جيلي الشمس 24النهار كمخلوق يدور حول األرض يف 

مس على بلد شرق الشينه ألوهو ابلطبع يدور من الشرق إَل الغرب،  ،مثال يف بالد املغرب األقصى

 تراب ات الليل علىطبق قات طببيفحال توجل طبقات النهار السبع  اجلزائر قبلنا ويغرهبا عنهم قبلنا،

اصلة وهي مو  حلركةاالنهار يف  تسمح للشمس أبن تشرق عليها، فتستمر طبقاتاألقصى، املغرب 

ى خط لى مستو عهي و  ،يالج بي طبقات الليل، وألن طبقات النهار ال حتيط ابألرض كلهااإل

يالج بي ركة واإلللح مواصلة طبقات النهار االستواء تغطي دائما نصف حميط األرض، لذلك فان

ت الليل بقاطا جيعل م ،مثال تنسلخ عن طبقات الليل اليت فوق تراب املغرب االليل، جيعلهطبقات 

 .تجعلها تغرب عنالاملظلمة حتجب عنا الشمس 

الخ، االنس مليةكما ع  ،يالج طبقات النهار بي طبقات الليل والعكس متسمرةإعملية 

س عنها، وب الشمة غر فمثال حي تنسلخ طبقات النهار عن طبقات الليل فوق الصي مثال، معلن

 ر كمخلوق حولر النهايدو  توجل بي طبقات الليل علينا يف املغرب معلنة شروق الشمس عنا، وهكذا

 .تبع طبقاسمن  األرض وهو ابلطبع سبع طبقات كما كل املخلوقات من الرتق األول مكونة
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 ال نظري هم يف ى األرض بدوران األرض حول الشمسيفسرون النور والظلمة عل الذين 

ط جتربة بسفأ منطق، عقل وال قبلهيفرتون ال ي عالقة َلم بعلم الفلك وخري َلم االهتمام بغريه، الن ما

ضاءة إاملائة يف  90 سبةء بنسيجعلها تضي ،تكربه مائة مرة ةلنا أن توجيه مصباح بسيط حنو كر  تؤكد

 .يف املائة وانعدام اتم للظلمة 10اتمة مع ظل يف حوايل 

ن مم حجما ظعأس ن الشمألنازا والكفار اليت يزعمون فيها لو قمنا بتجربة ترهات ا 

ألرض أن نرى ن على انا حنفإهنا ستضيء األرض كلها ولن يكون ِبمكاناألرض أبكثر من مليون مرة، 

 ميكن أن نرى بعض قرصها. قرص الشمس بل ابلكاد

ضون ء يف غستواالنهار كمخلوق إذن ينهي دورة كاملة حول األرض على مستوى خط اال

ض الظلمة على األر و ساعة مظلمة. وابلطبع فساعات النور  12ساعة منرية و  12ساعة، منها  24

النهار على  رر وتكو لنهاختتلف زايدة ونقصاان مشال خط االستواء وجنوبه حسب تكور الليل على ا

 .الليل
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زال يكن ما ل ،يبترهات وأكاذ ، جمردن كل ما نشره الكفار يف علم الفلكأيقنت أحقا 

 ةابة واملناقشف والكتتأليت يف علم الفلك، وهديف من الأمامي طريق مهم للجواب على كل التساؤال

 .أن استفيدهو 

النقاش  يستوعبونذكياء أشخاص أ يف معرض مناقشة كل كتاب من كتيب، انقشت  

قائق م كل احلولة فهكثر لتعميق البحث والرتكيز وحماأيطرحون تساؤالت تدفعين ف ،نظو ويالح

 لى هللا عليهصملصطفى ابيه يف كتاب هللا عز وجل أو سنة ن اليت مؤكد كل منها َلا جواب املخفية،

قائق حلاكن فيها من ل رشاد،إر عليها وحنن نظن أهنا فقط وعظ و حاديث وآايت منأوسلم، وكم من 

 .العلمية والفلكية ما يسفه كل ترهات الكفار

 

ش وفرا ساطاملبحث الثالث: األرض حممية بسبع طرائق لذلك فهي ب
 ومهاد
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مريح  ن بساطء تكو  جدا، فهي حي تستوي يف السمارغم حجمها الصغريالطائرة املدنية 

م مرتج يكاد إَل جس حلياهنا تنقلب يف إف منها، وفراش وثري مستقرة هادئة، لكن لو فتحت انفذة

للطائرة،  يحر خول الدبها كاك الشديد اليت سبيتطاير الركاب فيها، والسبب يف ذلك هو قوة االحت

ل من سبع ذي يتشكوال واختالل الضغط داخل الطائرة، لذلك فان األرض لوال الغالف اجلوي َلا

دنية  الطائرة املحلياة يفما اهي تقريبا ك ،ألرضطبقات خمتلفة السمك والكثافة، لكانت احلياة على ا

 .اليت تفتح نوافذها وهي يف السماء

فانه  مغلقا  يكنو يدور خيلق قوة طرد بفعل االحتكاك الشديد، ما ملأكل جسم يتحرك 

غلقة ال ما وهي هبيط حت، لذلك فإن األرض لوال طبقات غالفها اجلوي اليت خيلق قوة طرد شديدة

 تسمح خبروج اَلواء من الغالف اجلوي، لتعذرت احلياة على األرض. 

يف ميد يل احلالو  األرض حممية بسبع طرائق اليت هي طبقات الغالف اجلوي، بدليل قول

َزْلَنا ِمَن السََّماِء َوأَن( 17ِق َغاِفِلَي )َعِن اخْلَلْ  كمنَّا  َماَع َطَراِئَق وَ َوَلَقْد َخَلْقَنا فـَْوَقكمْم َسبْ سورة املؤمنون ))

 ((. (18)َقاِدرموَن ِبِه لَ  َهابٍ َوِإانَّ َعَلٰى ذَ  ۖ  َماًء ِبَقَدٍر فََأْسَكنَّاهم يف اأْلَْرِض 
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دوران  لر بفعيالتطا اليت متنعنا منالطرائق السبع وهي سبع طبقات الغالف اجلوي، هي  

 ،السماء بعة منجع انر األرض حول نفسها، مبا ختلقه طبقات الغالف اجلوي من ضغط معتدل وقوة 

 .ول نفسهاحهنا اور درعة خترتق الغالف اجلوي حنو األرض، لتجعل األرض بساط وفراش وقرار رغم س

 اهنيارسيبدأ  لتوازنتل االعلي الكبري خلق السماوات واألرض يف نظام توازن مستمر، حي خي

، هاحول نفس ورانفعل الدب ،ضيت تتمتع هبا األر وزوال السماوات واألرض،، ألنه مقابل قوة الطرد ال

شي ى األرض وامللوازن عق التيتحقفنابعة من األرض، اللتقاوم قوة الطرد  ،تتمتع السماء بقوة الرجع

 .هنا بساط وفراش وقرار مستقرأوالعيش عليها وك

الكوكب الطارق، هو املكلف بتخريب السماوات واألرض، حيث النجم الثاقب الذي هو 

تتمزق بفعل الرايح فث ثقبا يف طائرة مدنية يف السماء، لرتتج هي متاما كمهمة صاروخ حيد ،أن مهمته

حيث سيحدث شرخا   ،تنفجر، كذلك سيفعل النجم الثاقب الذي هو الكوكب الطارق ابلسماءُث 

كثري من مادته من يعلمه هللا عز وجل، فيفقد هو  مراره يف طرقها لز كبريا يف السماء الدنيا، بعد است



 2018MO3744ة األرض املسطحة / ذ.عبد هللا بوفيم / اإليداع القانوين:ــــــــــــكــــــــذب

 

 

107 

ن كوكبا، بدليل قول الويل اامللتهبة اليت هي سر طرقه للسماء، حلي يصبح يف حجم النجوم بعد أن ك

 ((.( 3الثَّاِقبم )( النَّْجمم 2َوَما َأْدرَاَك َما الطَّاِرقم )(1)َوالسََّماِء َوالطَّاِرِق سورة الطارق ))يف احلميد 

ا َلْقنَ خَ َوَلَقْد رة املؤمنون ))يف سو يف قول العليم اخلبري  (( َسْبَع َطَراِئقَ البعض يظن أن ))

 اأْلَْرِض نَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ِبَقَدٍر فََأْسَكنَّاهم يف َوأَ ( 17 )فـَْوَقكمْم َسْبَع َطَراِئَق َوَما كمنَّا َعِن اخْلَْلِق َغاِفِليَ 

ات، لكن ذلك غري صحيح، ألن السبعة تعين سبع مساو  (( (18َوِإانَّ َعَلٰى َذَهاٍب ِبِه لََقاِدرموَن ) ۖ  

 اخْلَْلِق َعنِ ا كمنَّا َومَ )) اللهجطرائق مهمتها اخلاصة هي محاية املخلوقات على األرض، بدليل قوله جل 

س وتتحرك الشم بح فيها تسهي اليتف ،فهي بناء متي وسقف حمفوظ ،(( أما السموات السبعَغاِفِليَ 

طرائق م بعد ذكر الز العليلعزيابدليل قول يتنزل املاء، منهاو والقمر والكواكب، وفيها النجوم معلقة، 

ع ال يستقيم مطلقا فهم السب لذلك  ((ْرضِ  اأْلَ هم يف فََأْسَكنَّاَوأَنَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ِبَقَدٍر السبع ))

تباعها أا و لناز ان ما أطرائق على أهنا تعين سبع مساوات، بل هي سبع طبقات الغالف اجلوي، عل

مقدس لدى  6ن رقم أل ،امنا جتاهلوا واحدة عمدإلكنهم  ف اجلوي هي ستة،الغيقرون أن طبقات ال

 .رقم سبعةهم يكرهون فالصهاينة 
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 الفصل الثاين: النجوم اثبتة مستقرة واألرض تدور

 
 ألنعام اآليةا سورة يف الله جيف قوله جل  ،ة مستقرةتباثعليم اخلبري أكد لنا أان النجوم ال

اآْلَاَيِت ِلَقْوٍم  َفصَّْلَنااْلَبْحِر َقْد اْلبَـرِ  وَ  َماتِ  ظملم يف َوهمَو الَِّذي َجَعَل َلكممم الن جموَم لِتَـْهَتدموا هِبَا ) ) 97

 ((ْهَتدمونَ يَـ َوَعاَلَماٍت َواِبلنَّْجِم همْم ) )16كما قال ذو اجلالل واإلكرام يف سورة النحل اآلية  (( يـَْعَلممونَ 

 ،لنجوم مستقرةامبا أن و  ،كلكن كلنا نرى النجوم تتحرك كما يرى الراكب يف السيارة األشجار تتحر 

 .وهي اليت تدور حول نفسهافإن األرض هي املتحركة 

 ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حديث املعراج الذي رواه ابن عباس رضوان هللا عليهما

ورأيت النجوم بقوله )) ،مبعىن أهنا مستقرة اثبتة ال متحركة ،أكد لنا أن النجوم معلقة يف حبك السماء

أكرب من جبل عظيم، ُث صعد يب إَل مساء متعلقات كتعليق القناديل يف املساجد أصغر ما يكون منها 
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(( ويؤكد هذا الدنيا يف أسرع من طرفة عي وبينها وبي األرض مخسمائة عام ومسكها مثل ذالك

  ((. َوالسََّماِء َذاِت احْلمبمكِ )) 7احلديث قول العلي العظيم يف سورة  الذارايت  اآلية  

ة بعيدة عت مسافقد قطهللا عز وجل، فاألرض متحركة منذ أن كان عمرها يومي من أايم 

 ،ن حول نفسهاالدورا ا هيجدا من مكان خلقها إَل حتت العرش، وما تزال حمتفظة حبركتها، وحركته

ور أن األرض تد ا يؤكدممرة، ة مستقتباثحرك رغم أن خالقها أقر لنا أهنا بدليل أننا نرى النجوم تت

خلقها أول  هو مكانيه و من منتهى الدحي الذي دحاها هللا إل ،حول نفسها يف مسار عمودي صعودا

 .اخللق إَل حتت العرش حيت ستكون هنايتها

األرض و لنجوم، من افهما أعظم من الكواكب و  ،الشمس والقمر ليسا كوكبي وال جنمي

ذب كذا فهو  ري هغأعظم بكثري من الشمس والقمر والكواكب والنجوم، وكل ما يروجه البعض 

 .مليه وسلع د لدحضه ابألدلة من كالم هللا عز وجل وسنة نبيه املصطفى صلى هللاومستع
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 ك.تحر املبحث األول: االهتداء يكون ابلشيء الثابت ال امل

 
بول بال فهو خم تحركومن يهتدي بشيء م ،علميا ومنطقيا ال ميكن االهتداء بشي متحرك

ن عليها هي اليت حن ألرضاشك، لكن مواقع النجوم نراها تتغري وذلك سر االهتداء هبا، لذلك فان 

ألننا  ،الساعة ليال  معرفة يفبل وتساعدان ،ما جيعل مواقع النجوم نراها تتغري ،اليت تدور حول نفسها

را بدو لنا مستقل فهو يلشماا، أما جنم اسيلة الهتداء هب، لذلك فهي خري و نعرف وقت اختفاء بعضها

 ها.نفس متام االستقرار، والسر يف ذلك هو أنه قريب من حمور دوران األرض حول

رة الواقعة ه يف سو جالل قوله جلب ،ه قسما عظيمارب اعتفهللا عز وجل أقسم مبواقع النجوم 

ع النجوم دليل على أهنا واقم ((  (76ْو تـَْعَلمموَن َعِظيٌم)َوِإنَّهم َلَقَسٌم لَ ( 75َفاَل أمْقِسمم مبََواِقِع الن جموِم)))

حققت  إننها قرتبوا مان إ ،ال تتحرك إال حي تنفجر على شياطي اجلنف ،ة ال متحركةتباثمستقرة و 

 ائة.ة يف املي مائبتحقيقها الشكل الكرو  ،ن عمرها انتهى كليةأأي  ،الشكل الكروي التام
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 ماء والس من ،رضخملوقات الرتق األول متحركة تدور حول نفسها وحول األكل 

وليب نفسها يف دوران ل واألرض تدور حول ،والليل والنهار حد عشر،الشمس والقمر والكواكب األ

 .متصاعد

 ابقية إَلو قت ها خللالسماء تدور حول نفسها يف دوران لوليب متصاعد أيضا، وك 

من  لق قبل ثواينالذي خ ر ومنهافمنها املعم ،متاما اإلنسانختلق ومتوت مثل فهي النجوم  إالهنايتها، 

 .ومنها الذي سيخلق بعد ثواين، خلق وموت مستمر ،اآلن

، وسنة عز وجل م هللاكالهو   الذي ال يقبل التأويل يف  جمال علم الفلك، القول الفصل 

غواي سليما، فسريا لتكرمي لكلمات القرآن النبيه املصطفى صلى هللا  عليه وسلم، مع تفسري لغوي 

،  الصحيح ب للفهمألقر األن لكل كلمة يف لسان العرب جمموعة معاين، لذلك وجب أن خنتار منها 

 .يه وسلم علسنة النيب صلى هللاو  كالم هللا عز وجل  نس واجلن بعداهتم بقول اإلولست 

ن السماء واألرض رهبما ي إتياالبعض يريد أتويل كالم هللا عز وجل، حيث أنه يقارن ب

، وإتيان هللا عز وجل ابلنسبة لإلنس واجلن هو اخلضوع والعبادة، (أتينا ربنا طائعي)قولنا طائعتي، مع 
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ُثمَّ اْستَـَوٰى ِإََل السََّماِء َوِهَي )) 11يف سورة فصلت اآلية  لكن اإلتيان املقصود يف قوله هللا عز وجل

َنا طَائِِعَي   (( هو الصعود والعروج إليه.دمَخاٌن فـََقاَل ََلَا َوِلْْلَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها قَالََتا أَتـَيـْ

 إليه، لكن ا وصعداتهبمر  ريزعم البعض أن السماء واألرض حقا حتركتا طائعتي، فلبتا أم

جل م هللا عز و كال  ان ر تدب ، لكن لوقد يكون مقبوال اجتهاداثبتتي مستقرتي، وهو  بعد ذلك بقيتا

 .الجتهاداهذا أدلة كثرية تدحض  انلوجد

ركان تحت م أهنمااليو  ولو وجد دليل ينفي األرض والسماء خملوقي ومها يف منو مستمر 

 ركان لليوم.ما تتحأهن األدلة تفيد نعم، لكن ا أمر رهبما لقلتتا أول اخللق ولبتبعد أن حترك

سنة،  والروح  ألف 50 دارهالعلي العظيم يبي لنا أن الروح تصعد إَل رهبا يف يوم كان مق

نه مكن أن نلمس ، مما ميألرضاملذكورة هي روح اإلنس واجلن املكلفي ابلعبادة، ومها ابلطبع على ا

وئية، ضتمل أن تكون سنة سافة فلكية فهي حتألف سنة، وألن امل 50أن األرض تبعد عن رهبا حبوايل 

 َدارمهم مَخِْسَي أَْلفَ  َكاَن ِمقْ  يـَْومٍ الر وحم ِإلَْيِه يف تـَْعرمجم اْلَماَلِئَكةم وَ ))4جل جالله يف سورة املعارج اآلية  هقولل

 .((َسَنةٍ 
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 .املبحث الثاين: النجوم معلقة يف حبك السماء الدنيا

 
يف حديث املعراج الذي رواه عبد هللا ابن عباس رضوان هللا  ،عليه وسلمرسول هللا صلى هللا 

متدلية من السماء كما تتدَل الدنيا، أكد لنا أنه شاهد النجوم وهي معلقة يف حبك السماء  ،عليهما

فضمين جربيل إَل صدره ولفين جبناحه القناديل من سقف املسجد، بقوله صلى هللا عليه وسلم ))

ين وقال ارق اي حممد، فصعدت أان وجربيل فحار نظري من مقامات املتعبدين وإذا وقبل ما بي عي

مبالئكة ال حيصي كثرهتم إال هللا تعاَل يسبحون هللا تعاَل ال يفرتون ورأيت النجوم متعلقات كتعليق 

سماء الدنيا يف الالقناديل يف املساجد أصغر ما يكون منها أكرب من جبل عظيم، ُث صعد يب إَل 

رع من طرفة عي وبينها وبي األرض مخسمائة عام ومسكها مثل ذالك، فطرق الباب فقالوا من أس

هذا؟ فقال: جربيل قالوا ومن معك؟ قال: حممد صلى هللا عليه وسلم، قالوا أو أرسل إليه؟ قالوا 

ففتحوا لنا الباب ودخلناها، فإذا هي مساء من دخان  ،مرحبا بك ومبن معك، فنعم اجمليء جميئكما

يقال َلا الرفيعة وليس فيها موضع قدم إال وعليه ملك راكع أو ساجد ونظرت فإذا فيها هنران 
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عظيمان مطردان فقلت: ما هذان النهران اي جربيل؟ قال :هذا النيل وهذا الفرات عنصرمها أي 

 ((.أصلهما من اجلنة

ا، هنا محاية َلعىن أمب ،ماءأكد لنا أن النجوم أمنة للس ، عليه وسلمصلى هللاكرمي الرسول ال

  صلى هللارسول هللا قول وحامي الشيء البد يكون خارجه ال داخله، كي حيميه ويدافع عنه، بدليل

نَا بِيِه قَالَ أَ  َعْن َدةَ عن َأِِب بـمرْ  ،عليه وسلم يف احلديث الذي أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  َصلَّيـْ

َفَجَلْسَنا  :اَء، قَالَ نمَصلِ َى َمَعهم اْلِعشَ  ْسَنا َحىتَّ ْو َجلَ ا لَ اْلَمْغِرَب َمَع َرسموِل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم ُثمَّ قـمْلنَ 

َنا، فـََقاَل  َنا َمَعَك اايَ قـمْلَنا  (( َما زِْلتمْم َها همَنا) )َفَخَرَج َعَليـْ ، َصلَّيـْ َنا جَنِْلسم َحىتَّ ُثمَّ قـملْ َب ْلَمْغرِ  َرسموَل اَّللَِّ

تممْ  )) نمَصلِ َى َمَعَك اْلِعَشاَء قَالَ  تمْم َأْو َأَصبـْ اَن َكِثريًا ممَّا يـَْرَفعم هم ِإََل السََّماِء وَكَ َفَع رَْأسَ اَل فـَرَ قَ ( (َأْحَسنـْ

ا تموَعدم َوَأاَن َأَمَنٌة مَ جمومم أََتى السََّماَء الن   َهَبتِ ذَ ِإَذا اِء فَ الن جمومم َأَمَنٌة لِلسَّمَ ))رَْأَسهم ِإََل السََّماِء فـََقاَل 

َحاِِب أََتى أممَّىِت َما ىِت فَِإَذا َذَهَب َأصْ َمَنٌة ألممَّ اِِب أَ ْصحَ أَلْصَحاِِب فَِإَذا َذَهْبتم أََتى َأْصَحاِِب َما يموَعدموَن َوأَ 

 ((.يموَعدمونَ 
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جلن من اطي اع شيب، هي اليت متنالقوي اجلبار أكد أن النجوم تنفجر إَل جمموعة شه

ِإالَّ َمِن اْستَـَرَق  ))18ية جالله يف سورة احلجر اآل جل هاسرتاق السمع قرب السماء الدنيا، بقول

ْن َخِطَف ِإالَّ مَ  )) 10 ورة الصافات اآليةسوقول العليم اخلبري يف  (( السَّْمَع فَأَتْـبَـَعهم ِشَهاٌب ممِبيٌ 

 ((. فَأَتْـبَـَعهم ِشَهاٌب اَثِقبٌ اخْلَْطَفَة 

اليت ترسل  ةلرابنيمر اأكدت اجلن أهنا كانت تقعد قرب السماء الدنيا، فتتنصت على األوا

ويل لبدليل قول ا شياطي،ن الالذين يقتدون ابجل ،تباعها من البشر الكافرينإَل األرض، لتنقلها أل

َها مَ َوَأانَّ كمنَّا نـَقْ )) 9احلميد يف سورة اجلن اآلية  ااًب  اآْلَن جيَِْد َلهم ِشهَ ن َيْسَتِمعِ َفمَ  ۖ  ِع َقاِعَد لِلسَّمْ عمدم ِمنـْ

 ((. رََّصًدا

ثبات ما الذين يراقبون حركة النجوم ابملناظري ومن كانوا قبلهم ببصرهم، كانوا متأكدين من 

الغالب، صبح يسمى جنم الشمال وهو ما كان املسلمون يسمونه اجلدي، حيث يرى يف مكانه يف أ

العمودي، أنه قريب جدا من حمور دوران األرض حول نفسها، من حيث اخلط  هو والسر يف ذلك
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ان جدا، وال يعين أن جنم املار وسط جنم الشمال قريباخلط األرض و  ما بي قطيب املار حيث أن اخلط

 .قرب من األرض مسافةأالشمال 

 100رض يف ول األملة حينهي دورة كاأن كل جنم  ،لقد أكد من راقبوا حركة النجوم من قبل

ي لسماء اليت هاحتركت   إنسنة تقريبا، وألن النجوم معلقة يف حبك السماء، ال ميكنها احلركة إال

 .سنة 100 فيها معلقة، وعليه فإن السماء الدنيا تدور حول األرض دورة واحدة يف

نفجر تجددة، ت متخملوقاعدد النجوم املعلقة يف حبك السماء ال عد له وال حصر، وهي 

، حيث أن النتفاخاء ابهي تتكاثر كلما توسعت السمف ،الكبرية منها لتخلق اجلديدة عوضا عنها

، ألنه لوال النجوم يد عددضروري أن يتزالذلك عت وانتفخت ازداد حميط دائرهتا، سماء كلما توسلا

ليبقي  ،اعدةسماء متبلا توسع بفعل ،لكانت النجوم املعلقة يف حبك السماء يف بداية خلقها ،ذلك

 .الدنيا السماء فراغ ميكن منه البلوغ إَل

اء، ة السممحاي يه ليتاعن أداء مهمتها  ستعجز اقاء فراغ أو مساحة بي النجوم سيجعلهب 

 .لدنيالسماء ااائرة دن كان عدد النجوم يتزايد بتزايد حميط إولن تتحقق محاية السماء إال 
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شكل  ، علىؤرتيي بعيد البلجهليإختلق يف شكل  ،املخلوقات الفلكية النجوم كما كل

تفخت تزايد ربت وانكلما  اسطوانة طويلة جدا، ال نرى منها إال القليل من الوهج يف مركزها، وك

وحي  ،ل عدةرب مراحع ،هايةَل اللون األزرق يف النإاألمحر وهجها تدرجييا، فهي تنتقل من اللون 

ذي الهى التوهج بلغت منتف ،ةفهي تعلن أهنا حققت الشكل الكروي مائة يف املائ ،قتبلغ اللون األزر 

 .ي خملوق انري من الشياطيأن اقرتب منها إ ،لالنفجارقابلة  يعين أهنا

ة يف ملرتبصان  اجليانفجار النجوم يعطي جمموعة شهب تنزل إَل األرض معاقبة شياط

ب كثري من الشههائي، فالن السماء لاللتقاط األوامر الرابنية، لكن انفجار كل جنم ال يعين موته

ء جيعل كثري  السمايفشهب الناجتة عنه تصبح جنوم جديدة صغرية تنمو بدورها، لذلك فان تطاير ال

غطي كل حبك نجوم لتر التتكاثمنها يعلق يف حبك السماء الدنيا، ليكون نواة جنوم جديدة، بذلك 

 .لسماءي حرس اهليت االسماء الدنيا، فيستحيل على أي خملوق مهما يكن، املرور بي النجوم 

السماء بدورها املالئكة اليت حترس كما    ،حبك السماءقناديل متدلية يف لكا  النجوم هي 

َلَمْسَنا السََّماَء فـََوَجْداَنَها ممِلَئْت َحَرًسا َوَأانَّ يف سورة اجلن )) بدليل قول العزيز اخلبري  النجوم، حتت
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َها َمَقاِعَد لِلسَّْمِع ( 8َشِديًدا َوشمهمًبا )   (( (9َفَمن َيْسَتِمِع اآْلَن جيَِْد َلهم ِشَهااًب رََّصًدا ) ۖ  َوَأانَّ كمنَّا نـَْقعمدم ِمنـْ

 تقريبها من بعض،ميكن  ،سقف جسام املتدلية يفالنجوم، ألن األاملرور بي  املالئكة مكانِبلكن 

 .لترتك ممر بينها ملن ميلك األمر بذلك من خالق السماوات واألرض

تأكد لنا أن ييهما، عل  من خالل حديث املعراج  الذي رواه عبد هللا ابن عباس رضوان هللا

 ي  ال يصلالشياط فان املالئكة  حترس السماء حتت مستوى النجوم، واملالئكة حرس شديد، لذلك

 ئكة.ذين هم املالشديد الس المنها ملستوى النجوم إال القليل  من عفاريت اجلن، ممن مروا على احلر 

تقوم حيث يطرح التساؤل كيف ال تصيب الشهب املالئكة وهي حتت مستوى النجوم؟ 

ومن خالل قول القوي اجلبار يف سورة اجلن ))  جنه من خالل حديث املعرا ألحراسة السماء، بدور 

َها َمَقاِعَد لِلسَّْمِع 8 َلَمْسَنا السََّماَء فـََوَجْداَنَها ممِلَئْت َحَرًسا َشِديًدا َوشمهمًبا )َوَأانَّ   ۖ  ( َوَأانَّ كمنَّا نـَْقعمدم ِمنـْ

مما ال  ،(( يتأكد لنا أن أول حرس للسماء هم املالئكة (9رََّصًدا ) َفَمن َيْسَتِمِع اآْلَن جيَِْد َلهم ِشَهاابً 

ن ألكن حيدث مستمرين يف حراسة السماء،  لق العليم، يعبدون رهبم ويسبحونهإال اخلا اعدده يحيص



 2018MO3744ة األرض املسطحة / ذ.عبد هللا بوفيم / اإليداع القانوين:ــــــــــــكــــــــذب

 

 

119 

 ،هم إَل حي بلوغهم األرضتالحقيتجاوزها بعض عفاريت الشياطي، فيكون عقاهبم الشهب اليت 

 .وكثريا ما تقضي عليهم تلك الشهب

 بل كل احلرس ،عضاهو أن احلرس املختلف ال يضرب بعضه ب أعاله، اجلواب على التساؤل

بعض يف لب بعضه ل ضر ال يسه ستعدد أنواع احلر فب ضربه، نواعه يعرف اخلصم والعدو الذي جيأب

عة تحركة بسر م ةفإن املالئك يب املخالفي، فإن كانت النجوم اثبتة معلقة يف حبك السماء،دغمرة أت

ن تصيب شهب أوسرعة اجلن، لذلك ال ميكن ابملطلق للخيالية هي أعلى من سرعة الشهب 

 .هارغم كوهنا حتت النجوم اليت تنبعث منها الشهب بفعل انفجار  ،املالئكة

 

 

 

 املبحث الثالث: النجوم متجددة ختلق ومتوت.
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ل، فالسماء ت وتزو متو  كل املخلوقات من الرتق األول ختلق مرة واحدة وتستمر حية إَل أن

ع ميتزامن اقها سفانشق ،ن تنشقأحدة وستبقى إَل ااألصلي األول خلقت مرة و املخلوق وهي 

( 1اْنَشقَّْت ) ا السََّماءم ِإذَ )) شقاقبدليل قول العزيز العليم يف سورة االن ،جار األرض وخروج أثقاَلافنا

َا َوحمقَّْت )  .(( (4َها َوخَتَلَّْت )( َوأَْلَقْت َما ِفي3( َوِإَذا اأْلَْرضم ممدَّْت )2َوَأِذَنْت ِلَرهبِ 

تمزق لتزول ابلكشط الذي سيسبقه انطفاء الشمس وتكورها وانطفاء النجوم السماء ست 

عداد اجلنة إه اشتعال جهنم و ليابنفجارها ومتزقها وحتول اجلبال إَل سراب واشتعال البحار وي

( َوِإَذا الن جمومم انَكَدَرْت 1كموِ َرْت )ِإَذا الشَّْمسم  بدليل قول الويل احلميد يف سورة التكوير )) ،فائزينلل

َرْت 5( َوِإَذا اْلومحموشم حمِشَرْت )4( َوِإَذا اْلِعَشارم عمطِ َلْت )3( َوِإَذا اجْلَِبالم سمريِ َْت )2) ( َوِإَذا اْلِبَحارم سمجِ 

( َوِإَذا الص حمفم نمِشَرْت 9َذنٍب قمِتَلْت )( أبَِيِ  8( َوِإَذا اْلَمْوءموَدةم سمِئَلْت )7( َوِإَذا النـ فموسم زموِ َجْت )6)

( َعِلَمْت نـَْفٌس مَّا 13َوِإَذا اجْلَنَّةم أمْزِلَفْت )( 12( َوِإَذا اجْلَِحيمم سمعِ َرْت )11َوِإَذا السََّماءم كمِشَطْت )( 10)

لتعود إَل حاَلا أول اخللق، حيث قال القوي اجلبار  السماء بعد الكشط تطوى(( س( 14َأْحَضَرْت )

َكَما َبَدْأاَن َأوََّل َخْلٍق ن ِعيدمهم   ۖ  يـَْوَم َنْطِوي السََّماَء َكَطيِ  السِ ِجلِ  لِْلكمتمِب )) 104سورة األنبياء اآلية يف 

َنا  ۖ    ((.ِإانَّ كمنَّا فَاِعِليَ  ۖ  َوْعًدا َعَليـْ
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دنيا لماء ايثقب السسحيث   مهم يف إفناء السماء واألرض،بدور جد النجم الثاقب سيقوم 

 الذي يطاحملمق سيخرتق عبل ، ولن يتوقف يطاتحد احملأقط يف ، ليسوالغالف اجلوي لْلرض

، هي ملتهبةو  ثانيةلاألرض اإَل أن يصل  ،يستمر يف الثقب مشكال ثقبا يف عمق احمليطف سيسقط فيه،

مزيدا من  ةثانيال ْلرضلحيث سيتحقق التماس بي املاء والنار، فيضمن  ،ليتشكل البحر املسجور

ن أاخلامسة إَل و لرابعة ة واوالثالث، فيخرتقها ءعن تبخر املا انينتج نسجي الذيكاَليدروجي واأل

 .يصل األرض السابعة وهي أكثر األرضي ثقال وحرارة وقوة

ارق رة الطيف سو  قال الويل احلميدفقد ، لثاقب هو يف األصل الكوكب الطارقالنجم ا

ل كيف ؤ (( لذلك يطرح التسا(3النَّْجمم الثَّاِقبم )( 2( َوَما َأْدرَاَك َما الطَّاِرقم )1َوالسََّماِء َوالطَّاِرِق )))

 يتحول كوكب كبري إَل جنم اثقب؟

ألن مهمته هي  ،الكوكب الطارق مسي طارقا ألنه يطرق السماء، وهو مل خيلق ليطرق مباشرة

كما حقق القمر   ،صبح هو طارقا بعد أن حقق االتساقأسماء بعد أن تبلغ هنايتها، إمنا متزيق ال

تَـَرَبِت السَّاَعةم )) 1سنة، بدليل قول العزيز العليم يف سورة القمر اآلية  1400االتساق فانشق، قبل  اقـْ
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قد مزق فعليا الغالف اجلوي لْلرض  وكذلك ميكن أن يكون الكوكب الطارق (( َوانَشقَّ اْلَقَمرم 

وحقق البحر املسجور وحنن عن كل ذلك غافلون، وقد  ثانيةقبا يف السماء وبلغ األرض الوأحدث ث

يكون مل خيرتق السماء بعد؟ لكن يطرح التساؤل كيف ميكن لكوكب أن يصبح طارقا؟ كما يطرح 

 يلتئم؟فالتساؤل كيف ميكن للقمر أن ينشق 

جل، أما  عز و هللا ك بعلململ ينشق لكي يؤمن كفار قريش، بل تزامن ذالقمر حي انشق، 

انت كو بقيت  لاليت  لتخرج بعض مادته ،أن ينشقسينشق ألنه حقق االتساق والبد القمر فكان 

 صلى هللاه رسول بان الذي أخرب  ،ذهبالميكن أن تسبب متزقه، وقد تكون تلك املادة هي جبل من 

ي ل احلديث الذض، بدليألر انسان على سر عنه هنر الفرات، قبل هناية اإلأنه سينح وسلم، هللا عليه

ال م قال:)) ليه وسلع أن رسول هللا صلى هللا ،رواه مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رضي هللا عنه

ائة تسعة ممن كل  قتلتقوم الساعة حىت حيَِسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيم 

 .((رجل منهم: لعلي أكون أان الذي أجنووتسعون، ويقول كل 
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قد كان  و غرية، صزاء جأيها بل ينزل عل ،معدن الذهب ال ينزل على األرض جباال ابملطلق 

 ل ُثيثيب املهُث الك وشفنكثري منه نزل على األرض وهي يف طور التطور من السراب إَل العهن امل

ال اليت ات اجلب طبقصلبة وتشكل بعضه يفالطبقات الصلبة، فتشكل كثري منه بي طبقات صخرية 

 .عرفت نفس مراحل النمو والتطور

الكوكب الطارق سيصبح طارقا بعد أن حيقق االتساق التام، وهو الشكل الكروي مائة يف 

املائة وهو هناية كل املخلوقات من الرتق األول، فكل خملوق من الرتق األول حيقق الشكل الكروي 

ايته، وكما ستنفجر األرض وستنشق السماء وكما انشق القمر، فان هناية مائة يف املائة يبلغ هن

وهي متزيق السماوات  ،الكوكب الطارق ومن أجل أداء املهمة اليت خلقه هللا عز وجل من أجلها

 ،لالتساقحتقيق الكوكب الطارق حال يكون سبب زواَلما يف النهاية،  ،حداث خرم فيهماإواألرض و 

لتخرج منه  ،بل ثقب صغري، أبمر هللا عز وجل، يتنفس منه الكوكب الطارقلن ينتج عنه انشقاق 

أي الشكل الكروي مائة يف املائة، تلك املادة  ،اليت بلغت به مستوى االتساق ،بعض مادته امللتهبة

ستفعل فعل االشتعال خلف الصواريخ واحملركات  اليت هيتخرج منصهرة حبرارة خيالية جدا، اليت س

 ،يستند عليه لريتفع يف مسك السماء الدنيا ،ن على شكل ذيل ملتهب للكوكب الطارقتكو  ،النفاثة
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يهوي الكوكب  ،وبعد أن يرتفع قليال ويعجز ذلك الذيل من املادة املشتعلة اليت رفعته عن محل وزنه

جد املادة امللتهبة تسخن مسك السماء الدنيا وهو سقف يكما هتوي املطرقة العمالقة، ل  ،من جديد

 .حمفوظ وبناء متي

 لكواكبي ايطرح التساؤل كيف سيتحول الكوكب الطارق إَل جنم اثقب؟ والفرق ب

لى ص رسول هللا خربانأ منجو لبلية واجلبل الواحد، ألن اوالنجوم فرق عظيم كالفرق بي السالسل اجل

  صغرهاأا أن م عليهن هللاابن عباس رضوا الذي رواه عبد هللا ،هللا عليه وسلم يف حديث املعراج

بك السماء  حلقة يف ا معجزم لنا أهنفربها يف حدود عشرة جبال تقريبا، مبعىن أن أك ،كأعظم جبل

 .كتعليق القناديل يف املساجد

شرحت أعاله أن سر مواصلة الكوكب الطارق لطرق مسك السماء الدنيا هو خروج بعض 

مادته امللتهبة يف الثقب الذي حيدث فيه حال حيقق االتساق، فرتفعه تلك املادة امللتهبة ليسقط 

وتعاود رفعه، مبعىن أن الكوكب الطارق يف كل عملية طرق يفقد بعض مادته، مع طرق مسك السماء 

يصبح أكثر صالبة بتجمعه على نفسه، ف ،متي وسقف حمفوظ، ليصغر الكوكب الطارق وهي بناء
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قد  ،حلي يصبح يف حجم النجوم، حينها تكون مادته امللتهبة اليت خرجت منه مع الطرق الشديد

فيهوي وخلفه ما تزال بعض مادته خترج مشكلة ذنبا انراي  ،سببت ثقبا هائال يف مسك السماء الدنيا

وهو يثقب إَل  فولن يتوق ،حيث تنتهي قوة الرجع اليت تسببها السماء ،ه حنو مركز األرضله، تدفع

ي الستة امللتهبة  يليتفاعل هناك وخيلق متنفسا لْلرض ،حي يبلغ مركز األرض اليت هي األرض السابعة

فتتآكل  ،لتزداد تفاعال وتوسعا على حساب األرض األوَل ،روجيديسجي واَلكفيصلها األ ،كلها

َأَومَلْ يـََرْوا َأانَّ أَنْيت اأْلَْرَض ))41بدليل قول الويل احلميد يف سورة الرعد اآلية  ،قشرهتا وأطرافها الداخلية

(( فيكثر اخلسف بفعل َوهمَو َسرِيعم احلَِْسابِ  ۖ  َواَّللَّم حَيْكممم اَل ممَعقِ َب حِلمْكِمِه  ۖ  نَنقمصمَها ِمْن َأْطَراِفَها 

بدليل قول القوي اجلبار سورة  ،وتكثر الزالزل حلي حدوث ارجتاج األرض ،ألرض األوَلآتكل قشرة ا

َعِتَها َكاِذبٌَة )1ِإَذا َوقـََعِت اْلَواِقَعةم )الواقعة )) ِإَذا رمجَِّت اأْلَْرضم رَجًّا  (3)( َخاِفَضٌة رَّاِفَعٌة 2( لَْيَس ِلَوقـْ

 ((. (6َفَكاَنْت َهَباًء م نبَـثًّا )( 5( َوبمسَِّت اجْلَِبالم َبسًّا )4)

داد حرارهتا ووهجها ليصبح قليال يصبح لوهنا برتقايل تقريبا، ُث تكرب فتز النجوم   حي تكرب 

، وحي تبلغ متام توهجها ومتام منوها بيضوأكثر حتول لوهنا إَل متوهج أ صفر وكلما منت أكثرألوهنا 

حيث حال يقرتب منها شيطان حينها تكون مؤهلة لتنفجر،  ،بتحقيق الشكل الكروي مائة يف املائة
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كل جسم   احلرارية  صواريخالكما تتبع   ،من النار، تنفجر عليه لتلقي عليه شهبا تتبعه خملوق وجين وه

 إَل أن يبلغ األرض. هنا تتبع كل جسم انريإذلك تفعل الشهب فمشتعل، ك

 

 

 رضاأل الفصل الثالث: كل ما يف السماء الدنيا يدور حول

 
لتعود إَل أصلها الذي  ،األرض كمخلوق أصلي خلقت مرة واحدة وهي ابقية إَل أن تزول

لقمر والليل وكذلك الشمس وا ،علمه عند هللا عز وجل ،هو السراب والفناء، لتبعث يف شكل آخر

حد عشر، وهذه هي كل املخلوقات من الرتق األول مع السماء ابلطبع  والنهار والكواكب األ

هي اليت كمخلوق أصلي عظيم وهي أول خملوق من الرتق األول، واملخلوقات من الرتق األول 

فهي معلقة يف حبك السماء الدنيا وحميطة هبا من الداخل جلهة  ،هي النجوم ريابملاليري وماليري املالي

ه املرور بي النجوم فيواحد ميكن  يمرتلمماء فإن النجوم حتميها وال يوجد األرض، ومع عظمة الس

 .السماء لبلوغ 
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تبعد من نجوم و ال الال ميكن البلوغ إَل السماء من األرض إال من املالئكة الذين تز  

جوم، توى النمس ماهجنا، فمستحيل استحالة مطلقة بلوغ وأطريقهم، أما أي خملوق آخر إنسا 

م ال عد د النجو ن تعدااخلروج من الغالف اجلوي لْلرض، لذلك فاعلى اإلنس  ويستحيل قبل ذلك 

ل يت يف حجم جبجدا ال لصغريةهنا مباليري املاليري، فهي ال حد َلا ومنها اإحصر، وإن قلت له وال 

 .عظيم يكون لوهنا أمحر وهي قليلة التوهج مقارنة ابليت تكربها

وَلا، حوران  ابلد تقع يف مركز السماوات السبع وكل املخلوقات الفلكية ملزمةاألرض 

خلوقات، ميع املجبطة هي حما، فويستحيل استحالة مطلقة أن تدور األرض حول خملوق فلكي غريها

 سنة  يفل األرض فالشمس تدور حو  عن غريه،ختتلف دوران كل خملوق حول األرض  سرعة  لكن

 24يف  ور حول األرضوالنهار كمخلوق يد، قمري واحد شهريدور حول األرض يف  كاملة، والقمر

 سنة. 100 احدة يفو ورة دساعة، والليل يدور أبطا من النهار، والسماء الدنيا تدور حول األرض 

سنة  950مرده أوال لبعدها عن األرض حبوايل  األرض يف سنة كاملة الشمس حول دوران

لوليب متصل متسارع،  مسار القمر دورانفُث ألن مسارها مرتدد ال متصل كما مسار القمر،  ،ضوئية
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فهي تصعد وتنزل  ،مرتدد متسارع لكن دوران الشمس حول نفسها وحول األرض دوران لوليب

 .يقطع القمر ماعضعاف كثرية سنة واحدة أب املسافة اليت تقطعها يف وبذلك تتضاعف

له يف جل جال هقولبابلشهب حتمي السماء،  ،ن النجوم حرس شديدهللا عز وجل أكد لنا أ

َها َمَقاِعَد ( َوَأانَّ كمنَّ 8همًبا )ِديًدا َوشم َرًسا شَ ْت حَ َوَأانَّ َلَمْسَنا السََّماَء فـََوَجْداَنَها ممِلئَ ن )) جلسورة ا ا نـَْقعمدم ِمنـْ

هبا يف ظلمات وأكد لنا أهنا مراجع هنتدي  (( (9ا )َفَمن َيْسَتِمِع اآْلَن جيَِْد َلهم ِشَهااًب رََّصدً  ۖ  لِلسَّْمِع 

ا َتدموا هبَِ  لِتَـهْ لَِّذي َجَعَل َلكممم الن جمومَ اَوهمَو  )) 97يف سورة األنعام اآلية  قول الويل احلميدلالرب والبحر، 

تداء ال علم واملنطق يقتضي أن االهوال(( ممونَ  يـَْعلَ َقْومٍ َقْد َفصَّْلَنا اآْلَاَيِت لِ يف ظملمَماِت اْلبَـرِ  َواْلَبْحِر 

 .شياء املستقرة الغري املتحركةال ابأليكون إ

علما أن  كواكب،ر الكثري منا يتوهم أبن النجوم تتحرك، كما تتحرك الشمس والقمر وسائ

لقة يف حبك بتة ومعواث أهنا مستقرة ،وسلمخالق النجوم أكد لنا كما أكد رسوله صلى هللا عليه 

 .كما القناديل معلقة يف املساجد  ،السماء الدنيا
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ضوئية،  950 حوايل رض هييستغرب البعض أن تكون املسافة احلالية بي الشمس واأل

لنا يف  سلم أكدو ليه عرسول هللا صلى هللا لذلك سأعطي األدلة الشرعية والعلمية على ذلك، ف

عام،  500ري ض هي مساألر حديث املعراج الذي نشرت بعضه أعاله أن املسافة بي السماء الدنيا و 

ا ممئما ألف سنة ا هي داصعودو والعلي العظيم أكد لنا أن املسافة بي السماء الدنيا واألرض نزوال 

 ،وسع السماءتوافق تل ،ألزمانألهنا متغرية مع ا ، ري حمددوحدة القياس غالعليم اخلبري رتك ف ،نعد

 ِإلَْيِه يف يـَْوٍم   يـَْعرمجم ُثمَّ ْرِض لسََّماِء ِإََل اأْلَ ايمَدبِ رم اأْلَْمَر ِمَن )) 5جل جالله يف سورة السجدة اآلية  هلقول

كل وحدات مفتوحة ل ((ا تـَعمد ونَ َسَنٍة ممِ َّ  فَ أَلْ ))له (( فقوله جل جالَكاَن ِمْقَدارمهم أَْلَف َسَنٍة ممِ َّا تـَعمد ونَ 

ق اخلال ، ألنمي العظيالعل ، ومل حيددهااملستقبل يف ن تستعملأاليت استعملت واليت ميكن  ،القياس

ل  تنشق، بدليفاخ حلياالنتعلم أن السماء تتوسع وهو من أودع فيها القدرة على التوسع و ياملصور 

َناهَ )) 47سورة الذارايت اآلية  يف قوله جل جالله  ((.عمونَ َلمموسِ  ا أِبَْيٍد َوِإانَّ َوالسََّماَء بـَنَـيـْ

لكن ننا نصفق ونصدق، إمليار سنة ضوئية، ف 13تبعد عنا ب ،بعد جمرةأحي تزعم النازا أن 

ق م، اليت توافحي جند األدلة احلقة من كالم هللا عز وجل وسنة نبيه املصطفى صلى هللا عليه وسل

ننا نستغرب، علما أن النازا تزعم أن قطر إرض والسماء فبعاد احلالية لكل من األالواقع احلايل واأل
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ألف سنة  100اليت تقصد هبا السماوات السبع واألرض اليت نعيش فيها هو  ،جمرة درب التبانة

 .ضوئية

وهي نفسها  ق َلا،قة مصفألن النازا لديهم مصد كثري على ترهات النازا، ال اعرتاض من ال 

 ومرتات، وقطرلكيل االييمبفتزعم أن املسافة بي األرض والشمس هي فقط  ،اليت تتناقض مع نفسها

ملسافة أن ا  ة نستنتجيو لنباألف سنة ضوئية، ومن خالل القرآن الكرمي والسنة  100 تزعماجملرة كما 

 .سنة ضوئية 500احلالية بي السماء الدنيا واألرض هي 

لذي هو الدنيا اسماء الشمس والقمر وسائر الكواكب كلها تسبح وجتري يف مسك ال مبا أن 

قع يف ر يالقمو لدنيا اسنة ضوئية، وألن الشمس تقع يف اجلزء العلوي من مسك السماء  500أيضا 

سنة ضوئية وأقصى مسافة  550هي حوايل والقمر  األرض مسافة بي قصى أاجلزء السفلي منه، فان 

لكتاب انه يعتمد أقول يا تنشره النازا ال يصح ملن ة، وميضوئ 950بي األرض والشمس هي حوايل 

 به.ن يستدل أوالسنة 
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 يؤكدوا، ليمس حلحيبس الشيستدل البعض مبعجزة نيب هللا يوشع  الذي طلب من ربه أن 

و الذي مخلوق هكلنهار  هللا عز وجل أقسم أبن ا لكنأن األرض اثبتة والشمس تدور حوَلا،  هبا

 لنهارلليس و تنريه  ليتلشمس هي اجيلي الشمس، وإن كان النيب يوشع عليه السالم ممن ظنوا أن ا

ار لكي ال ان النهبس دور فإن الباري جل وعلى سيح ،طلب من ربه ذلكف ،وإظهارهادور يف جتليتها 

سورة يس  ميد يفيل احلبدليل قول الو  ،هللا عز وجللنيب  ستمر نور الشمسفي ،ينسلخ عن الليل

 ((. ِلممونَ م م ظْ ِإَذا هم فَ َوآيٌَة َلَّممم اللَّْيلم َنْسَلخم ِمْنهم النـََّهاَر  )) 37اآلية 

 لسنة استعمل ا، وال هتم مبا دونهأفال  ،الدليل القاطعحي أجد من كالم هللا عز وجل 

قرآن الألن  ،ا خلقحده مبو إال حي ال أجد الدليل القاطع من كالم خالق الكون العليم النبوية، 

انَّ لَهم َر َوإِ  حَنْنم نـَزَّْلَنا الذ ِكْ ِإانَّ )) 9يف  سورة احلجر اآلية  وعال حبفظه بقول اري جلالكرمي تعهد الب

 فة.((، لكن يف السنة النبوية جند األحاديث الصحيحة والضعيحَلَاِفظمونَ 

معجزة يوشع  لكن قد تكون طريقة نقل عليهم الصالة والسالم،األنبياء ات أنكر معجز  ال

غري مفهومة، وقد يكون نيب هللا يوشع تعلم من ملكوت هللا عز وجل وطلب عدم  عليه السالم
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لكن صعب ابلطبع على من مل  وق،لخغروب الشمس وغروب الشمس إمنا يتحكم فيه النهار كم

صباح  ارغم أهنم ميرون عليه ،يتدبروا كثريا من آايت هللا عز وجل يف جمال الفلك أن يفهموا ذلك

 .اليت روجها الكفار األكاذيبعلى أعينهم غشاوة من  ألن ،مساء

اَر النـَّهَ وَ َو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوهم )) 33الذي مل يؤمن بقول هللا عز وجل يف سورة األنبياء اآلية 

 قرب الليل خملوق فلكي مستقل والنهار خملو وال يعت (( كمل  يف فـََلٍك َيْسَبحمونَ   ۖ  َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر 

شمس والقمر  هار والوالن ال يقر بصريح اآلية اليت تؤكد أن الليلف ،فلكي مستقل كالشمس والقمر

 ومن مل ،األرضلسماء و اي ما ب ،كلهم يف فلك يسبحون، من ال يقر هبذا بينه وبي علم الفلك احلق

 احلقائق الفلكية. مل ولن يفهم ،يفهم هذا

وال يتغري،  ، جنم مستقر واثبت ال يتحركجنم الشمال الذي كانت العرب تسميه ابجلدي

قرب حملور دوران األرض حول نفسها، والنجوم ابلطبع كلها مستقرة واثبتة أوالسبب هو أنه يظهر 

ي اليت حتقق دورة كاملة ن السماء هسنة تقريبا، أل 100وحتقق دورة كاملة حول األرض يف غضون 
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أما حركة النجوم اليت تظهر لنا فهي حركة األرض دوراان  ،سنة تقريبا 100حول نفسها يف غضون 

 .حول نفسها

م تتحقق يف النجو  معهاالسماء متحركة ابلطبع والنجوم معلقة فيها وحركة دوران السماء و 

 ،روت ابالنفجانمو ومت وتسنة كاملة دورة واحدة، والنجوم ابلطبع خملوقات متجددة تولد وتكرب 100

ر ون لوهنا أمحا، فيكرارهتحغري درجة ث يتغري لوهنا كلما كربت ومنت بت، حيإَل جمموعة شهبلتتحول 

نفجار وقد ارف االى مشكون علت أصفر ُث أبيض متوهج جدا، وحي وهي صغرية ُث يصبح برتقايل ُث

 .النفجارلة ل، لتكون قابزرقأائة يف املائة حينها يكون لوهنا الشكل الكروي م تحقق

 

 زملركوما فيه ميكنه الدوران حول ااملبحث األول: احمليط 

 
حول ثبات األرض واستقرارها وكوهنا قرص منبسط،  ،قر أن ما يقوله دعاة األرض املسطحةأ

علماء املسلمي األوائل من الفقهاء  وشروحيعتمدون تفاسري  علما أهنمساس له من الصحة، أ ال

اء العظماء وفقههم فاين لن أذكر ممن ال عالقة َلم بعلم الفلك، لكين لفضل أوالئك العلم ،واملشايخ
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خطاء اليت وقعوا فيها يف شرح ن كنت جمربا على ذلك، ألن تلك األإمساءهم ولن أشري إليها إال أ

 ، الختالطه معيف زمنهمكان مرفوضا   علم اَليئة ألنال تنقص من علمهم،  ،بعض اآلايت الفلكية

 .، فكان الفقهاء واملشايخ ينفرون منه واليهود قوال اليواننييأ

ة آلايت الفلكيامن  ونغتاظيكانوا   ،اليهود يف املدينة املنورة حي كان ينزل القرآن الكرمي

نوا فقد كا ،لفلكبعلم ا عربوجلهل ال ،فكانوا يناقشون بعض املسلمي يف تلك احلقائق ،الواردة فيه

 ال اليهود يفلم أبقو ه وسشارات، فكانوا خيربون رسول هللا صلى هللا علياإل عاجزين عن فهم تلك

ن وهم، خمافة أال تصدقهود و ال تكذبوا الي ،كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول َلمفالفلك، 

 .بل قولوا آمنا مبا أنزل إلينا واكتفوا ،يفتنوا املسلمي

ة اة ابلعربانيالتور  رءونكان أهل الكتاب يق  :لروى البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه قا

اب قوا أهل الكت تصدال))سلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه و  ،ويفسروهنا ابلعربية ألهل اإِلسالم

علمون علم ي وما يزالون اليهود كان  قدف ((وال تكذبوهم وقولوا آمنا ابهلل وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم

 .ليومااليت ال يعلمها كثري من علماء الفلك  ،ةلفلكيلك احلق واحلقائق افال
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ألحد عشر اكواكب ء المسالقد كان اليهود زمن رسول هللا صلى هللا  عليه وسلم يعرفون أ 

تـان د يقال له بسن اليهو جل مر نصاري قال :أتى النيب صلى هللا عليه وسلم، عن جابر بن عبدهللا األ،

 امأهنا ساجدة  الم،اليهودي فقال : اي حممد أخربين عن الكواكب اليت رآها يوسف عليه الس

خرب الم، بعد، فأليه السعيل أمساؤها؟ فلم جيبه النيب صلى هللا عليه وسلم، يومئذ يف شيء ونزل جرب 

دي، فلما بستان اليهو  آله إَلو ليه  عليه وسلم أبمسائها ؟ قال فبعث نيب هللا صلى هللا عالنيب صلى هللا

 صلى هللا لنيبال لهم افق، عمنفقال له بستان  هل أنت تـمسلم إن أخربتك أبمسائها؟: جاءه قال النيب

، الفيلق، ناوثـاب، عمود جـرابن، الطارق، الذايل، ذوالكنـفان، قابس، :عليه وسلم، إن أمسائها

فق السماء أهـا يف ، رآاملصبح، الضروح ، ذو القرع والضياء والنور، يقصد هبما الشمس والقمر

  .ساجدة لهم 

لتضليل املسلمي عمدا، بعلم الفلك احلق، فقد كانوا يسعون  نظرا ألن اليهود كانوا ملمي 

لكي يضلوا املسلمي عن  ،وجل عز َلم من معطيات حيرفوهنا حتريفا ويؤولون كتاب هللا ن مبا يكشفو 

أبن  ،َلم ذلكهو تنفري املسلمي من فهم السماوات واألرض، وقد حتقق هدف اليهود فاحلقائق، 
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علما يقود  ،هم ومشاخيهم يعتربون علم الفلك الذي كانوا يسمونه علم اَليئةؤ أصبح املسلمون وعلما

 .للكفر هو واملنطق والفلسفة

 

 

 سبحجتري وتكلها املبحث الثاين: الشمس والقمر والكواكب  

 
َوالشَّْمسم )) 38آلية قوله جل جالله يف سورة يس ابعز وجل وصف الشمس أبهنا جتري  هللا

َا  ِلَك تـَْقِديرم اْلَعزِيِز اْلعَ  ۖ  جَتِْري ِلممْستَـَقرٍ  َلَّ ىن عين مطلقا معتلوق فلكي ال مة اجلري ملخ(( وكلِليمِ ذَٰ

لكي ف جري خملوقبل  دا،ة بطيئة جعالذي يكون بسر  ،ن الوادي مثالايكجر   ،اجلري مبفهومه العادي

 .معناه أن سرعته أكثر مما ميكن أن نتصور

يف مائة  ر حول األرض وهي حميطة هباومبا أن السماء تدو  ،النجوم معلقة يف حبك السماء

ة وهي تقة فيها، لكن النجوم مستقرة واثبسنة، فالنجوم ابلطبع تدور بدوران السماء اليت هي معل
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سها وحول األرض فالسماء تدور حول نفلكن ابلطبع  ،معلقة يف حبك السماء ال ميكنها احلركة

ليعود  ،سيحقق دورة واحدة حول األرض ،جدا، ألن مراقبة أي جنم ملدة مائة سنة كاملة بطيءدوران 

 .ائة سنةإَل مكانه يف اليوم األول من السنة األوَل من امل

 اوَلحيدور و مخلوق كالليل  حوَلا كما يدور ،  النهار خملوق مستقل، وهو يدور حول األرض

سرعة باألرض  لر حو تدور حول نفسها بسرعة بطيئة جدا، والسماء تدو  األرضفالقمر والشمس، 

 غضون يفواحدة  دورة السماء تدور حول األرضفأبطأ بكثري من سرعة دوران األرض حول نفسها، 

 .سنة 100

وا جعلف ،لشمسول احالنازا ومن يوالوهنا يفسرون تعاقب الليل والنهار بدوران األرض 

لسماوات ة على التبانطلقوا اسم جمرة درب اأو  ، مسوها جمرةأالشمس مركز السماوات واألرض ف

لف مشس أ 100ه توجد ألف جمرة أخرى، مبعىن أن 100نه توجد أزعموا ف ،واألرض اليت حنن فيها

عقول اء ابلاالستهز ان و و الكذب والبهتوهذا وهللا ه ،ها من األرضلثأخرى ومثلها من القمر وم

 .قرآن الكرميلوالدين وا
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اء م السمتقسيالشمس خملوق اثنوي يف السماء خلقت بعد خلق السماء وخلق األرض و 

خملوقات  مننوي وق اث وخلق الليل ُث النهار، وال ميكن ملخليسبع مساوات واألرض سبع أرضي

الدنيا  السماء  مسكالشمس جتري وتسبح يففوات واألرض، االسماء الدنيا أن يكون مركزا للسم

ول بعد وكل ما سيق ،لك احلقالف فهو بال شك ال عالقة له بعلم ،وكل من يعتربها مركز اجملرة املزعومة

نه مهتم ن زعم أمه تكبألن أكرب خطأ ميكن أن ير  ،ساس له من الصحةأفهو كذب وافرتاء ال  ذلك

 .رضواأل أي السماوات ،بعلم الفلك هو القول أبن الشمس مركز ما يسمونه اجملرة

كما   ،علينايجعلها تشرق فنهار كمخلوق هو الذي جيلي الشمس هللا عز وجل أقسم أبن ال

ق قسم هللا عز يجعلها تغرب عنا، ومن ال يصدللليل كمخلوق هو الذي يغشي الشمس قسم أبن اأ

بدليل قول العزيز العليم يف  ،ن يرد عليه وال أن جيادل ابملرةأن يناقش وال أوجل فهو ال يستحق 

َها )2(َواْلَقَمِر ِإَذا َتاَلَها )1َوالشَّْمِس َوضمَحاَها )))سورة الشمس  (َواللَّْيِل ِإَذا 3( َوالنـََّهاِر ِإَذا َجالَّ

 ،أبن الليل خملوق فلكي أعظم من الشمس وأسبق منها يف اخللق (( وكل من ال يوقن (4يـَْغَشاَها )

فهو بال شك مل يفهم بعد من علم  ،وأن النهار خملوق فلكي أعظم من الشمس وأسبق منها يف اخللق
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ن يناقش ويستدل برتهات الكفار أقبل  ،وحيتاج أن يتدبر كالم هللا عز وجل ،الفلك احلق شيئا

 .كاذيبهمأو 

مس وخلق بل الشهار قواإلكرام أكد لنا أنه خلق الليل قبل النهار وخلق النذو اجلالل 

نه وصف أ، ومبا حركونمبعىن أهنم كلهم مت ،جزم أن كل منهم يف فلك يسبحف ،الشمس قبل القمر

أن يكون يف  ن جيريملكن ميالشمس والقمر ابجلري، فالذي جيري يكون يف احمليط ال يف املركز وال 

هو ر حوَلا و لكل يدو ري واالشمس جتتباع النازا من ترهات يزعمون هبا أن أيصوره  وكل ما ،املركز

 .ساس له من الصحةأفذلك تصوير حاسويب ال  ،جيري

 

 

 ةاملبحث الثالث: اجملرات  كذبة ال أساس َلا من الصح
 

اَل َوخَيْلمقم َما ))عز وجل  كرمي بقول هللاعجاز الفلكي يف القرآن اليستدل بعض علماء اإل

َواخْلَْيَل )) 8(( يبرتوهنا من سياق اآلية التالية وهي قول العزيز العليم يف سورة النحل اآلية تـَْعَلممونَ 
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و سوء أال جهال  ،ون عمدا ابلطبعلع(( يفَوخَيْلمقم َما اَل تـَْعَلممونَ  ۖ  َواْلِبَغاَل َواحْلَِمرَي لِتَـرَْكبموَها َوزِيَنًة 

ثبات أن القرآن ال يتعارض مع ما يسمونه ابلعلم، زاعمي أن كل ما إاحلقيقي هو  فهم، ألن هدفهم

 .وعلى القرآن أن يكون متوافقا معه ال متعارضا معه ،يفرتيه الكفار هو علم حق

هما سبع قسمف ،ةاحدو أنه خلق مساء واحدة وأرضا  ،هللا عز وجل أكد وهو اخلالق املصور

مرا هاجا وقراجا و سالسماوات السبع مشسا واحدة ي طباق، وجعل يف يرضأمساوات طباق وسبع 

( 15ا )ْبَع مَسَاَواٍت ِطَباقً َق اَّللَّم سَ َف َخلَ َكيْ   َأمَلْ تـََرْوا))يل قول الويل احلميد يف سورة نوح لواحدا منريا، بد

 ((.( 16َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نمورًا َوَجَعَل الشَّْمَس ِسَراًجا )

وكثري ممن يعدون أنفسهم حاليا من ضمن املهتمي بعلم الفلك من الدكتور زغلول النجار 

يوافقون الكفار يف كل كذبة يفرتوهنا، وإين أراهم حبق ال عالقة َلم بعلم الفلك احلق من  ،املسلمي

ومهمتهم يف  ،له من الصحة أساسوكذب ال  افرتاءا يقولونه مم ثريأعترب كف ،خالل القرآن الكرمي

كذبة يفرتيها الكفار،   لتأكيد كل ،وأتويل كالم هللا عز وجل ،ألكاذيب الكفارنظري هي التصفيق 
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ن الذين يعتربون خفائه عإغم علم الكفار بعلم الفلك احلق و ر  ،صرار ليضلوا البشريةإعمدا وعن 

 .عجاز الفلكي يف القرآن الكرميأنفسهم علماء اإل

 أجد مللنبوية انة من خالل القرآن والس احلق، حسب ما بلغت من التعمق يف علم الفلك

توسع و  رض وحركتهاروية األكال  إ ،عجاز الفلكي يف القرآن الكرمينقطة التقاء بيين وبي علماء اإل يأ

عجاز لماء اإلعد من ها، وأكرب كذب متعمين اختلف معهم كلية يف تعليل حركتأ، علما السماء

يس جهال بل فعلون ليي، خملوقالليل والنهار  أبن ن الصدعع ،الفلكي هو سكوهتم وصمتهم املتعمد

 .عمدا

علم الفلك ب قيقةح مهتمي ،من يسمون أنفسهم علماء اإلعجاز الفلكي يف القرآن لو كان 

د أن الليل تؤك ،حةة واضعلى آايت صرحيمرور الكرام  ما مروا  ،احلق ومل يكونوا اتبعي للكفار

 ميد يف سورةلويل احلاول لق ،والنهار خملوقي قبل الشمس والقمر، وأهنما متحركي مثلهما متاما

 ((. فـََلٍك َيْسَبحمونَ يف كمل    ۖ  َر اْلَقمَ الشَّْمَس وَ وَ َوهمَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالنـََّهاَر )) 33األنبياء اآلية 
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خملوقي  النهارو لليل قرارهم أبن اإنقطة مهمة جدا هي  رض املسطحة يفأتفق مع دعاة األ

أرى  لفلكية، لكينقائق ان احلعظيمي متحركي، لكنهم مل يفهموا بعد كيف ومل يستوعبوا بعد كثريا م

 ،كي حقذوق فل ن لهبعض دعاة األرض املسطحة أقرب لفهم علم الفلك احلق، من صدق منهم وكا

 .احلقيقة إن صدق يف البحث لتعمق أكثر سيصف

 

الباب الثالث: األرض تنمو لتحقق الشكل 

 الكروي

ران سار دو ظيم مجي بعيد البؤرتي، ودور البؤرتي هو تنلخلقت يف شكل إهلياألرض 

 ،ل بعضاخضها دات بعمشكلة من سبع كر  (ريكيب)األرض حول نفسها، متاما كما لو أمسكنا كرة 

 .يف مسار معلوم مستقرتدور كلها مبحور يف وسطها ل
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بعض،  ا داخلبعضه الكرة مستديرة مائة يف املائة وهي مكونة من سبع كرات نحي تكو  

ن أل ،اه خمتلفيف اجت تدوربل كل منها س ،فإن تلك الكرات ال ميكن أن تدور كلها يف نفس االجتاه

كلها   رتدو كانت حيث   بؤرتي،ال قدانهفاحملور الذي كان جيربها كلها على الدوران يف اجتاه واحد زال ب

 .يف نفس مسار دوران األثقل منها

أرض  لكدوران  ج و هو االرجتا  ، السبع بؤرتيهايالذي سيحدث حال تفقد كل من األرضي 

( 1ْلَواِقَعةم )اا َوقـََعِت ِإذَ ة ))لواقعقوله جل جالله يف سورة ابهو ما أخربان به القوي اجلبار يف اجتاه، و 

َعِتَها َكاِذبٌَة )لَْيَس لِ   (5جْلَِبالم َبسًّا )( َوبمسَِّت ا4رمجَِّت اأْلَْرضم رَجًّا ) ِإَذا ( 3( َخاِفَضٌة رَّاِفَعٌة )2َوقـْ

 .(( (6َفَكاَنْت َهَباًء م نبَـثًّا )

قرص،   شكليفي خملوق فلكي مسطحا أون ال ميكن منطقا وعلما وفلكا وشرعا أن يك

ة تؤكد لمية والفلكيية والعلشرعفذلك مما ال ميكن للعقل والعلم والشرع أن يتقبله، ألن كل الدالئل ا

د لرهبا جستوأهنا كلها  ،بعيد البؤرتي جيلإهليأن كل املخلوقات من الرتق األول خلقت يف شكل 

 .تسبح وتدورفوتسبحه 
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، سرعته خملوق فلكي فلكل ة وجري  املخلوقات الفلكية،ختتلف سرعة دوران وسباح 

فمنها اليت جتري بسرعة خيالية جدا مثل الشمس والقمر والكواكب اخلمس اخلنس اجلواري الكنس، 

َا )) 38بدليل قول العزيز العليم يف سورة يسن اآلية  ِلَك تـَْقِديرم اْلَعزِيِز  ۖ  َوالشَّْمسم جَتِْري ِلممْستَـَقرٍ  َلَّ ذَٰ

اَل الشَّْمسم يَنَبِغي ََلَا َأن تمْدِرَك اْلَقَمَر َواَل اللَّْيلم )) 40وقول الويل احلميد يف سورة يس اآلية (( اْلَعِليمِ 

 َفاَل أمْقِسمم اِبخْلمنَّسِ )) در املقتدر يف سورة التكويروقول القا(( وَكمل  يف فـََلٍك َيْسَبحمونَ  ۖ  َساِبقم النـََّهاِر 

 ِإنَّهم َلَقْولم َرسموٍل َكِرميٍ  (18) َوالص ْبِح ِإَذا تـَنَـفَّسَ  (17) َواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعسَ  (16) اْلكمنَّسِ اجْلََواِر  (15)

تقر ال مس تباثن أن يقول عاقل أبنه يوجد خملوق ومنها من تدور بسرعة بطيئة جدا، لك (((19)

 .ن يتحقق يف خملوقأيتحرك ، فذلك مما ال يصح 

 

 األرض تتمدد وتنتفخالفصل األول: 

 
َوهمَو الَِّذي َمدَّ اأْلَْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي )) 3يف سورة الرعد اآلية قال  العلي العظيم 

َهارًا  نَـْيِ  ۖ  َوأَنـْ ِلَك آَلاَيٍت  ۖ  يـمْغِشي اللَّْيَل النـََّهاَر  ۖ  َوِمن كملِ  الثََّمَراِت َجَعَل ِفيَها َزْوَجْيِ اثـْ ِإنَّ يف ذَٰ
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هي اليت أرسيت وجعلت فيها اجلبال،   مبعىن أن مد األرض نتجت عنه شقوق(( لِ َقْوٍم يـَتَـَفكَّرمونَ 

 والشقوق يف األجسام اليت تنمو  حتدث بفعل االنتفاخ فقط، واالنتفاخ حيقق الشكل الكروي ابلطبع.

ها ولو ، أي يف داخل(يَها فِ َل َوَجعَ مقرون ب ) املد هنا ال يعين البسط بل يعين االنتفاخ، ألنه

ال وصفها ، واجلبألرضاقال وجعل عليها، لكان معناه أن اجلبال أرسيت على األرض ال يف ابطن 

ِل اأْلَْرَض ِمَهاداً َأمَلْ جَنْعَ لنبأ ))اورة خالقها أبهنا أواتد والوتد يدل أغلبه يف األرض بقوله جل جالله يف س

غروس متفاعها اه أن أكثر من ثلثي ار (( لذلك فان وصف اجلبال ابألواتد معن(7)َواجْلَِباَل َأْواَتداً  (6)

َي َأن أَْلَقٰى يف اأْلَْرِض َرَواسِ وَ )) 15يف عمق األرض، كما قال القادر املقتدر يف سورة النحل   اآلية 

َهارًا َوسمبماًل لََّعلَّكمْم تـَْهتَ  دد هتوحة إَل شقوق خطرية كانت رض كانت مفت أن األعىنمب(( دمونَ مَتِيَد ِبكمْم َوأَنـْ

يف  لعزيز العليمال قول دليب ،بقاء األرض واستقرارها، فانزل هللا اجلبال يف تلك  الشقوق العميقة

َنا فِ ))   19اآلية  سورة احلجر َنا ِفيَي َوأَ يَها َرَواسِ َواأْلَْرَض َمَدْداَنَها َوأَْلَقيـْ    .((زموٍن َها ِمن كملِ  َشْيٍء مَّوْ نبَـتـْ

َوأَْلَقْت َما ِفيَها  (3َوِإَذا اأْلَْرضم ممدَّْت )سورة  اإلنشقاق ))يف قال ذو اجلالل واإلكرام 

َا َوحمقَّْت ) (4َوخَتَلَّْت ) لدرجة تلقي ما فيها  ،(( ذكر اخلالق هنا مد األرض مدا هنائيا( 5َوَأِذَنْت ِلَرهبِ 

أي ما يف ابطنها، والتجربة تؤكد لنا  أن خروج ما يف داخل أي جسم، ال حيدث إال أبمرين مها 
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الضغط عليه، أو انفجاره، ومبا أن فعل املد ال يعين الضغط على األرض، فهو بال شك  يعين نفخها 

 ما فيها، كما خيرج اَلواء  من الكرة اليت تنفخ أكثر مما تتحمل.حلي انفجارها، وخروج 

َوَسارِعموا ِإََلٰ َمْغِفَرٍة مِ ن  )) 133بقول هللا عز وجل يف سورة آل عمران اآلية يستدل البعض 

َعْرضمَها السََّماَواتم (( مركزا على مجلة ))رَّبِ كمْم َوَجنٍَّة َعْرضمَها السََّماَواتم َواأْلَْرضم أمِعدَّْت لِْلممتَِّقيَ 

ليؤكد  أن عرض السموات واألرض يعين أهنا منبسطة، ألن الشكل اإلهليلجي والكروي  ((َواأْلَْرضم 

ويل بدليل قول ال ،النار مل تسعر بعد أن  كما  مل تزلف بعدفاجلنة ابلطبع ال يكون له عرض، لإلشارة 

( 3َوِإَذا اجْلَِبالم سمريِ َْت )( 2( َوِإَذا الن جمومم انَكَدَرْت )1) ِإَذا الشَّْمسم كموِ َرتْ )) تكويراحلميد يف سورة ال

َرْت )5َوِإَذا اْلومحموشم حمِشَرْت ) (( 4َوِإَذا اْلِعَشارم عمطِ َلْت ) ( َوِإَذا النـ فموسم زموِ َجْت 6( َوِإَذا اْلِبَحارم سمجِ 

( َوِإَذا السََّماءم 10( َوِإَذا الص حمفم نمِشَرْت )9ِتَلْت )( أبَِيِ  َذنٍب قم 8( َوِإَذا اْلَمْوءموَدةم سمِئَلْت )7)

ع اآلايت نعلم أن باومن خالل تت((  (13( َوِإَذا اجْلَنَّةم أمْزِلَفْت )12( َوِإَذا اجْلَِحيمم سمعِ َرْت )11كمِشَطْت )

عداد اجلنة إو لسماوات واألرض ة عشر من مراحل زوال ايتسعري جهنم واشتعاَلا هو يف املرحلة الثان

 املرحلة الثالثة عشر، والعرض املقصود ابلطبع هو االتساع وقد يكون هو حميط السماوات يفهو 

 .لنا املساحة واالتساع دواألرض، فقد نعرب عنه ابلعرض ألنه حيد
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 ،ل مساء كذلككسنة ضوئية ومسك   500املسافة اليوم بي األرض والسماء الدنيا هي 

 قطر السماوات واألرض وعليه فان نصف ،سنة ضوئية 500يضا أي كل مسائي هي نفسها واملسافة ب

سنة ضوئية، وعليه فان  14000قطر السماوات واألرض هو  مما يفيد أنسنة ضوئية  7000 تقريبا هو

وأربعون ألف  ، ثالثةسنة ضوئية X 31.4 X 7000 = 43960 2حميط السماوات واألرض هو تقريبا 

 .وهي مساحة خيالية جدا وتسعمائة وستون سنة ضوئية، 

 

 

 امتددهرض و تصدعات القطبي دليل على انتفاخ األاملبحث األول: 

 
 الشمايل واجلنويب واقع معاش، وهتديد خطري لكل من يتجرأ على يالتصدعات يف القطب

الزائرين طبقة رقيقة كالفخ تغطي الصدع العميق جدا، لذلك فان  لالسري فوق اجلليد، ألنه قد تتشك

 صدع عميق حدهم يفأذا سقط إن بينهم ابحلبال، حىت و اعة مرتبطعلى السري يف مج ونللقطبي مرغم

 .نقاذهإيكون مبقدور اآلخرين 
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الها ن أعكو يليت ا؟ العميقة عاتصدتالعاقل البد أن يطرح التساؤل كيف تشكلت تلك ال

الصلب جدا،  اجلليد ات مناملتدبر سيدرك أن القوة اليت شقت تلك الطبقفأكثر اتساعا من عمقها، 

 .االبتهي مادة صلبة مهما تبلغ صأقوة خيالية جدا، ميكنها أن تشق  البد أهنا

ياسا على قليد، ت اجلالبعض  حيسب أن تغري درجات احلرارة والربودة ميكنه أن يشق طبقا

ليل وهو حتدة، يشدودة ال الرب ة ُثري درجات احلرارة العالياليت تتشقق بفعل تغ ،ور مثالخكالص   اغريه

ن أال ميكنهما  الربودةو رارة ال عالقة للتصدعات بتغري درجات احلرارة، ألن احل ألنه ،صوابلجمانب ل

 .تشقا اجلليد ابملطلق

رارة رجة احلنا دلو رفعفمرت واحد حيتاج قوة هائلة جدا،  كسر قطعة من اجلليد بسمك

ن الذي أل احد،رت و فلم ولن تتصدع قطعة اجلليد بسمك م ،ناها بعد ذلك يف غضون ثواينضوخف

 .يها أي شقف ثومل ولن حيد سيحدث حي ارتفاع درجة  احلرارة هو ذوابن القطعة اجلليدية تدرجييا،
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قوة  إال ،هادر عليتق نأقوة مهما تكن  يال ميكن أل ،شق طبقات اجلليد السميكة املتالمحة

 ة يف األرضيالعنيف اعالتاألرض بفعل التف خسفل تلك الطبقات، وهي ابلطبع قوة انتفا أانبعة من 

 . هي األرض األوَل اليت حنن عليهايتال ،الستة حتت قشرة األرض

ت كرة رملية ا كانأهن مبعىن ،األرض حي بلغت منتهى الدحي، كانت يف حالة الكثيب املهيل

ن الذي كا ،رضعلى األ ملنزلاصلها احلديد أملعادن ثقيلة كان  ،تفاعالت عنيفةعمالقة، لكن يف لبها 

 ،اء طائعتيي والسمهليه القوة اليت سخرها هللا عز وجل إلبعادها ملكان خلقها، قبل أن تصعد إ

البؤرة  يفلقها خكان ملد األرض طباق، فيعيي يرضأماء سبع مساوات طباق واألرض سبع ليقسم الس

َناَها بَـ  ۖ  َماءم ْم َأَشد  َخْلًقا َأِم السَّ أَأَنتم  )) ، بدليل قول الويل احلميد يف سورة النازعاتلسماءل السفلية

َلَها َوَأخْ 28( رََفَع مَسَْكَها َفَسوَّاَها )27) ِلَك َدَحاَها )ْرَض بـَْعَد َواأْلَ ( 29َرَج ضمَحاَها )( َوَأْغَطَش لَيـْ ( 30ذَٰ

َها َماَءَها َوَمْرَعاَها ) َعاِمكمْم )( َمَتاًعا لَّكمْم َوأِلَ 32ا )( َواجْلَِباَل َأْرَساهَ 31َأْخَرَج ِمنـْ  ((. (33نـْ

ت غليف الوقت الذي بلغت فيه األرض منتهى الدحي والدفع، حيث مكان خلقها األول، ب

فتحول  ،مكملة مسارها األول صعودا، فتحققت بذلك الربودة التامة لْلرض ،الشمس حتت العرش
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ما ابركها هللا به من اَليدروجي واألكسجي لطبقات عمالقة من الثلج، هي اليت كان َلا الفضل يف 

حتقيق ضغط هائل على كرة الرمل العمالقة اليت كانت هي األرض، فتعرضت قشرة األرض لقوتي 

ة تسي اليلثقل والضغط والربودة من طبقات الثلج وقوة النفخ واحلرارة من األرضقوة ا ،يمتضادت

وهي األرض  امللتهبة، فتحولت كرة الرمل إَل طبقات صلبة هي قشرة األرض اليت نعرفها اليوم

 األوَل.

حدث لْلرض  اما ماو متما نراه اليوم من شقوق وتصدعات يف القطبي الشمايل واجلنويب، ه

ت صخرية َل طبقاإملية مراحلها األوَل، حيث بعد أن حتولت قشرة األرض اليت كانت ر يف بداية 

نفخ  اتكون نتيجته ،يفةتعرضت لقوة ضغط هائلة من األرضي الستة اليت تشهد تفاعالت عن ،صلبة

ينها، ومع ألرض حطة اباألرض، فنتج عن ذلك تصدعات وشقوق يف الطبقات الثلجية اَلائلة احملي

لفضل يف اان َلا ك،  مدهناء سجدة طويلة األإبعد  ،شوطها الثاين من حتت العرش س يفنزول الشم

َليدروجي حتول ا إال اليت مل تكن ،صبح حييطها من طبقات الثلجأمبا  ،خراج املاء من األرضإ

 .واألكسجي إَل املاء
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صخرية قات اللطباانشقت معها  اليت كانت حميطة ابألرض ،شقوق يف طبقات اجلليد وقعت

ن األرض ضهما، ألن بعممع تزايد حرارة األرض نتيجة اقرتاب األرض والشمس  يف األرض األوَل،

زوال من لثاين ناطها لكن بسرعة بطيئة جدا والشمس تقطع شو  ،تصعد يف شوطها الثالث واألخري

ك  ل، لذالدنيا لسماءلسمك االذي هو البؤرة السفلية  ،حتت العرش إَل مكان خلقها أول اخللق

لدرجات  ة األرضحرار  وابلتايل ارتفاع ،يف نفس املستوى األفقيض الشمس واألر  حدث أن أصبحت

 .تذيب الثلج الذي كان حييط ابألرض

بقات ت يف طوقع تسرب املاء يف تلك التصدعات اليت ةبداي ارتفاع حرارة األرض كان

َل إيصل ف ،ألرضاشرة قليصل املاء إَل عمق تلك الشقوق يف  ،والطبقات الصخرية حتتها اجلليد

زيدا من منتيجته  كانت  تماس بي املاء والنار، الذيتحقق الف ،حدود األرض الثانية امللتهبة

 .التفاعالت العنيفة، ألن كل أرض تتغذى على اليت فوقها

تفاخ األرض وتشقق اليت نتجت عن ان ،حتقق التماس بي املاء والنار يف الشقوق العميقة

تلك  تتوسعف ،األرض مزيد من انتفاخ هيت كانت حميطة هبا، نتج عنطبقات اجلليد العمالقة ال
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الذي تكون نتيجته  ،الذي يعين مزيد من اَليدروجي واألكسجي ،ليصلها مزيد من املاء ،الشقوق

 . الستة حتت قشرة األرضيمزيد من التفاعالت يف األرضي

من  افاخ ومزيداالنت من ازيدم انتيجتهيف األرضي الستة امللتهبة، كانت   العنيفةتفاعالت ال 

، ا بسرعةوعرض لكنها تتوسع طوال ،قد ال تكون عميقة ،شقوق أخرى تخلقفتوسع الشقوق، 

ونت رض، فتكلْل بفعل اقرتاب الشمس من املستوى األفقي ،تجمع املاء الذي يذوب بسرعةل

مع مزيدا من لتج ،ارلبحا وسعتالبحار لتجمع كل املاء الذي يذوب، وكلما ازداد انتفاخ األرض ت

 .املاء الذي ينتج عن ذوابن الثلج

 

 

 

 .ددهاض ومتانفجار املاء دليل على انتفاخ األر املبحث الثاين: 
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ألعلى بضغط اا حنو صعود أن ينفجر املاء ،اآلابر والثقوب املائيةحيدث أحياان أثناء حفر 

حفران  لباطنية اليتبحرية اال يف ،قوي جدا، مستمرا حلي تنتهي قوة الضغط اليت كان يتعرض َلا املاء

 .عليها

اان طلق، لكن أحيء ابمللسمااملاء ابلطبع كلنا نعلم أنه ينزل ويهوي يف األرض وال يصعد يف ا

فجار النت ذلك اسبب هي اليت ،مما يؤكد أنه توجد قوة ضغط هائلة ،نراه صاعدا بقوةحيدث أن 

نت من حتقيق كيف متكها و ، مبينا مصدر قوم به هو حتليل تلك القوةأوالصعود يف السماء، والذي س

 ضغط كبري على املاء؟

وب يف قلب والثق قوقمن خالل الش ،املاء ابلطبع يصل البحريات الباطنية يف ابطن األرض

اء هو سطح صدر املإن مفمينه، لذلك مبهمة جتميعه وختزينه وتصفيته وأتوجنبات األودية، لتقوم 

 زينها املاء،حق لتخال ،يةليصل إَل عمقها، مما يؤكد أن حدوث الضغط على البحرية الباطن ،األرض

 طنية.البا ةلبحري اطلق لداخل تلك ملا استطاع املاء النفاذ ابمل ،ألنه لو كان سابقا له
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د ياء، فيتزاة ابملتلئت الباطنية ممقوة الضغط على املاء إذن حتدث بعد أن تكون البحريا

ملا  ات الباطنية، الفرشيفاء سفل، بفعل انتفاخ األرض ومتددها، مسهال جراين املالضغط عليها من األ

 .ت الباطنية من ضغطاتتعرض له تلك البحري 

َل إ اهو ينزل منهف الفرشات الباطنية،لوال انتفاخ األرض ومتددها ما جرى املاء يف  

املاء  رض يعوداأل البحريات حي تكون فارغة لتمتلئ عن آخرها، لكن بعد ذلك بفعل انتفاخ

 .للصعود واجلراين واخلروج يف عيون جارية على األرض

ننا لو ة ابملاء، أللباطنيات امتالء البحري فقط ال اال ميكن أن نزعم أن قوة انفجار املاء مرده

قيق ملا أمكن حت ،هلو دخوى س مستوجعلنا خمرج املاء يف نفقمنا بتجربة عملية وصببنا املاء يف ارتفاع 

 .س قوة دخوله بعد امتالء خزان املاءفانفجار املاء، بل سيخرج بن

 ءان خروج املكل ،ةضنخفنعلم أن مصدر املاء هو سطح األرض يف األودية وهي مناطق م 

 ضغطت على قوة اليتن الأبل قد يكون يف مكان مرتفع، مما يفيد  ،بقوة ال يكون فقط يف األودية

 .املاء ليخرج بذلك اجلهد، مؤكد قوة كبرية جدا
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عنيفة، على  فاعالتض لتمبا فيها من مواد ملتهبة وأثقال تتعر  ،ي الستةيكما تضغط األرض

ك لكذلك تضغط ت  ماء،بقوة دفع هائلة يف الس ،قشرة األرض، حلي خروج صهارة األرض الثانية

اء خيرج من تجعل امللرض، ت الباطنية اليت هي يف قشرة األااألرضي الستة امللتهبة على البحري 

 .السماءبعضها بقوة وارتفاع شديد يف 

أن تلك  وه وابواجل البحريات الباطنية؟ يطرح التساؤل ملاذا ال ينفجر املاء يف مجيع

ضغط  بتنفيس ، تسمحعيون جاريةخرجت منها و أباطنية أغلبها حفرت عليها آابر، البحريات ال

 ،ول من الضغطتوى مقب مسلتبقى دائما يف ،مبا خيرج منها من املاء كلما تعرضت للضغط ،البحريات

يون ية اليت ال عالباطن رياتيسهل جراين املاء يف الفرشات الباطنية، لكن دون ضغط كبري، أما البح

ر ا حيدث انفجاقب عليهن الثاَلواء املضغوط، وال ثقوب أو آابر، فإ جارية َلا وال متنفسات خلروج

 .مائي بقوة هائلة جدا

صعد  اشات املائية الباطنية ومليف الفر  لتعذر جراين املاء ،لوال انتفاخ األرض ومتددها

، البد َلا من ضغط ميكنها من الرتفاعات عالية، ألنه كما شركات ومؤسسات توزيع املاء يف القنوات
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ات يصال املاء الرتفاع مقبول وتسهيل جراينه يف تلك القنوات، كذلك البد جلراين املاء يف الفرشإ

 .األرض ومتددها ، تلك القوة هي انتفاخالباطنية من قوة ضغط هائلة

 الله يف سورةجوله جل بق ،مع بداية الطوفان ،ن املاء من األرضار هللا عز وجل أخربان عن فو 

نَـْيِ يَها ِمن كم فِ ْل ْلَنا امحِْ قـم َحىتَّٰ ِإَذا َجاَء َأْمرماَن َوفَاَر التـَّن ورم )) 40هود اآلية  َوَأْهَلَك ِإالَّ َمن  لٍ  َزْوَجْيِ اثـْ

 ،أمواجا كاجلبالمن املاء خلقت  فوران كميات ((ِليلٌ  قَ َوَما آَمَن َمَعهم ِإالَّ  ۖ  َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْولم َوَمْن آَمَن 

قَاَل َسآِوي ِإََلٰ )) 43ية  سورة هود اآليفبدليل قول الويل احلميد  ،كل اجلبال على األرض  تغطف

نَـهمَما اْلَمْوجم َوَحاَل بَـ  ۖ   َمن رَِّحَم َّللَِّ ِإالَّ ْمِر اْن أَ قَاَل اَل َعاِصَم اْليَـْوَم مِ  ۖ  َجَبٍل يـَْعِصمميِن ِمَن اْلَماِء  يـْ

دة، لذلك يف دفعة واح ض خرجر ة األهذا أن كل املاء املخزن يف قشر  (( معىنممْغَرِقيَ َفَكاَن ِمَن الْ 

َل إُث يعيده  ؟ةعة واحداء دفن نتساءل عن القوة اليت سخرها هللا عز وجل إلخراج كل ذلك املأالبد 

 .قشرة األرض دفعة واحدة

ماء  حد احمليطات فوصل أ كان أبن أحدث هللا شقا يف  ،خروج املاء من األرض خللق الطوفان

ويف األرضيي اخلمسة اليت حتتها، حيث  ،فأحدث فيها ذلك تفاعالت عنيفة ،كثري إَل األرض الثانية
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نفختها فضغطت على األرض األوَل اليت فيها كثري من البحريات الباطنية،  ،يتغذى بعضها على بعض

عليه القول فخرج ماؤها لسطح األرض مسببا طوفاان عظيما أهلك كل من على األرض، إال من سبق 

 أو من كان يف سفينة نوح عليه السالم.

 سورة قوله يفباءها محي أصدر هللا عز وجل أمره بوقف الطوفان، أمر األرض أبن تبلع  

َلِعي َماَءِك َواَي مَسَاءم )) 44هود اآلية  َوْت َعَلى قمِضَي اأْلَْمرم َواْستَـ اْلَماءم وَ  ِغيضَ ْقِلِعي وَ أَ َوِقيَل اَي َأْرضم ابـْ

أغلب  دليل على أن ،عز وجل لْلرض أبن تبلع ماءها فأمر هللا (( اجْلموِديِ  َوِقيَل بـمْعًدا لِْلَقْوِم الظَّاِلِميَ 

و منع لعكس وهادث حيماء الطوفان هو ماء خارج من األرض، ولكي تبلع األرض ماءها البد أن 

ية ت الباطنحرياعل البجي، ما األخريتنقص تفاعالهتا لتنكمش يف ف ،املاء عن األرضي الستة امللتهبة

 .ألرضخراج كل مائها، متتص كل املاء الذي على سطح اإاليت كانت جمربة على 

 

 

 .نتفخخروج الرباكي دليل على أن األرض ت املبحث الثالث:
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ع بة أقل ابلطببنس ،ةلتهبمالربكان هو نتيجة قوة ضغط هائلة تطبقها األرض الثانية اليت هي 

شرة األرض قعلى  رةلصهاامن األرضي اخلمس حتتها، فتضغط األرض الثانية مبادهتا امللتهبة من 

ها األرض صلأاليت ، رةاملنصه وادروج تلك املخل ،حلي ختلق فيها ممرا ومتنفسا ،األوَل اليت حنن عليها

 .األرض األوَل اليت هي قشرة صلبة من  الثانية حتتنا، ال

ت إَل مئات بعشرا ارةصهلة ترفع الصخور الربكانية والخروج الرباكي يكون بقوة دفع هائ

ا، ومبا أن ائلة جدهنفخ و األمتار يف السماء، مما يؤكد أن قشرة األرض تعرضت وتتعرض لقوة ضغط 

ط على قشرة وة الضغن قإكان من األرض برا وحبرا، وعليه فالرباكي حمتمل جد أن خترج يف أي م

اه ت، ال يف اجتالجتاهااكل   ألرض النابعة من األرضي الستة حتتها، تؤكد أن تلك القوة موزعة يفا

 .واحد

هي قوة نفخ هائلة، واجلسم الذي ينتفخ ال ميكن أن يبقى  قوة الضغط اليت خترج الرباكي، 

 الذي يقوده مبواصلة ،جيلاإلهليمسطحا وال ميكن أن يكون يف غري شكل واحد هو الشكل 
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حلي حتقيق الشكل الكروي مائة يف املائة، بعده حيدث االنفجار ابلطبع، واالنفجار سيكون  االنتفاخ

 .على شاكلة بركان عمالق خيرج كل املواد املنصهرة يف األرضي الستة حتتنا

ن احلمم طنان ماأل يقذف ماليري ،إن كان بركان بسيط حيدث ثقبا بسيطا يف قشرة األرض 

ة يف ل الكروي مائالشك عضبقق هنا مل حتواألرض مل تنشق بعد أل ،خترج كلها يف منفذ واحد ،الربكانية

خرج كل تلك لت ،مزقق وتتسيجعلها تنش ،ن حتقيق األرض للشكل الكروي مائة يف املائةفإاملائة، 

جلبار يف االقوي  قول يف خروج واحد ال على شكل دفعات، بدليل ،املواد املنصهرة دفعة واحدة

َقاََلَا )( َوَأْخرَ 1ِإَذا زمْلزَِلِت اأْلَْرضم زِْلَزاََلَا )))ورة الزلزلة س  ((. (2َجِت اأْلَْرضم أَثـْ

تكون نتيجته  جلزر ست واسيعلم أن مجع تلك القارا ،الذي ينظر بعي العقل للقارات واجلزر

ليت تصب ارتسبات ال ليس بفعل ،كرة صلبة من الطبقات الصخرية، تلك القارات الصخرية تتباعد

منا إار يف األصل لك البحتشكل يف البحر عرب التعرية، بل تتباعد بفعل انتفاخ األرض ومتددها، ألن ت

 .جة تشقق تلك الكرة الصلبة من الطبقات الصخريةيهو نت
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 ؤرتيلبجي بعيد الالفصل الثاين: األرض خلقت يف شكل إهلي

 
ي رض األثقل هأن األ عىنمبأن أثقال األرض مركزة يف مركزها،  ،أكد لنا ذو اجلالل واإلكرام

 اأْلَْرضم زِْلَزاََلَا ا زمْلزَِلتِ ِإذَ ))ة زلزلاألرض السابعة اليت يف املركز، بدليل قول العزيز العليم يف سورة ال

قل ض، فاألثبعضها فوق بع السبع مرتاكبة يي(( مما يفيد أن األرض (2( َوَأْخَرَجِت اأْلَْرضم أَثـَْقاََلَا )1)

ض رضي هو األر ركة األمن حمنها يف املركز واألخف منها يف احمليط، واحلالة هذه تؤكد لنا أن مك

من عدد  رات أقلد دو عد ،ي الستةيرض من األرضأهي اليت حترك الباقي، فتدور كل ف ،األثقل

  احمليط أقلاليت يف وَلض األدورات األرض األثقل اليت يف املركز، لكن ابلطبع عدد دورات األر 

ر  أكرب من قطض األوَلألر ، ألن قطر اركزرات األرض السابعة اليت يف املأبضعاف كثرية من عدد دو 

 األرض السابعة أبضعاف مضاعفة.

ي ينتظم البد له من حمور ينظم دورانه، واحملور الذي يتحكم يف دوران األرضاملدوران ال

جي، فاألرض لهو بؤريت الشكل اإلهلي ،األرض السابعة يف املركزالسبعة وجيعلها خاضعة لدوران 
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اليوم هي أقرب ما تكون لبطيخة صفراء تكاد تقرتب من الشكل الكروي مائة يف املائة، فهي مل حتقق 

 .ا ابديتي جيدابؤرتيه (ريكيب)بعد الشكل الكروي، كما مل تعد ككرة 

ل وخاضعة قثاأل صفتهاب ، املركزيفرضي الستة خاضعة لقوة دوران األرض السابعة ألكل ا  

 أن تتوقف وال لسابعة،ارض ن مسار األه وال ميكن ألي أرض أن خترج عيالجتاه الدوران الذي تدور ف

 ،رضليه نواة األنطلق ع ن أنالذي ميك ،ميكن أن تدور األرض السابعة يف املركز عن احلركة، وكمثال 

 .دورة لتدور األرض األوَل اليت حنن عليها دورة واحدة فقط 64مثال 

له يف سورة ل جاله جالالقوي اجلبار أكد لنا أن األرض يف هنايتها سرتتج ارجتاجا، بقول

َعِتَها كَ 1ِإَذا َوقـََعِت اْلَواِقَعةم )الواقعة )) ضم رَجًّا ِإَذا رمجَِّت اأْلَرْ ( 3َعٌة )( َخاِفَضٌة رَّافِ 2اِذبٌَة )( لَْيَس ِلَوقـْ

جلبال رغم صالبتها اارجتاج األرض سيحول ((  (6)َفَكاَنْت َهَباًء م نبَـثًّا ( 5َوبمسَِّت اجْلَِبالم َبسًّا ) (4)

 .راابجلبال ساصبح وعظمتها إَل فتات أصغر من حبات الرمل، فيتواصل ارجتاج األرض حلي ت
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 ا كلها الشكلحتقيقهو ة،  السبعيالعنيف الشديد الذي ينبئ ابختفاء بؤريت األرضي رجتاجاال

 ،يف اجتاه تدورسا منه كلف ،ينها كل أرض مستقلة عن األخرايتالكروي مائة يف املائة، لتصبح ح

 .جيربها كلها على الدوران يف نفس املسار كان  ر الذيو زوال احملبفعل 

ما و سكارى كال  رضاأل الناس فوق سيجعل،  السبعةياألرضيمن ميزان دوران كل  اختالل 

عزيز لبدليل قول ا ألرض،كمرحلة أوَل من ارجتاج ا  ،األرضلى نسان عهم ابلسكارى، قبل زوال اإل

َلَها ٍل محَْ  كمل  َذاِت محَْ َعْت َوَتَضعم َأْرضَ  ْرِضَعٍة َعمَّايـَْوَم تـََرْونـََها َتْذَهلم كمل  مم )) 2العليم يف سورة احلج اآلية 

 ((. ِديدٌ شَ َّللَِّ ااَب َوتـََرى النَّاَس سمَكاَرٰى َوَما همم ِبسمَكاَرٰى َولَِٰكنَّ َعذَ 

 

 

جي ليإهل كل خملوقات الرتق األول خلقت يف شكلاملبحث األول:  
 بعيد البؤرتي
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بقوله جل  ،ييرضبع ألقد أكد لنا اخلالق عز وجل أنه قسم السماء سبع مساوات واألرض س

ْو َكْرًها ْرِض اْئِتَيا َطْوًعا أَ ا َوِلْْلَ َلََ َقاَل اٌن فَـ ُثمَّ اْستَـَوٰى ِإََل السََّماِء َوِهَي دمخَ يف سورة فصلت)) جالله 

َنا طَائِِعيَ  َماَء َوزَيَـّنَّا السَّ  ۖ  ْمَرَها  مَسَاٍء أَ  كمل ِ يف  يـَْوَمْيِ َوَأْوَحٰى يف فـََقَضاهمنَّ َسْبَع مَسَاَواٍت  (11)قَالََتا أَتـَيـْ

َيا مبََصابِيحَ  نـْ ِلَك تـَْقِديرم اْلَعزِيزِ  ۖ  َوِحْفظًا  الد   .((( 12ِليِم )اْلعَ  ذَٰ

اكبة هي مرت عض و بي بعضها فوق أالسموات السبع طباق  كما أكد لنا العزيز العليم أن

رضا أها شكلة كلاق مي طبيرضأن من سبع مشكلة مساء كبرية من سبع طبقات، وكذلك األرض تتكو 

قًا َسْبَع مَسَاَواٍت ِطَبا َلَق اَّللَّم ْيَف خَ ا كَ َأملَْ تـََروْ بدليل قول الويل احلميد يف سورة نوح )) ،من سبع طبقات

يف سورة الطالق  قول الغفور الشكورو ((  (16ا )( َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نمورًا َوَجَعَل الشَّْمَس ِسَراجً 15)

نَـهمنَّ  يـَتَـنَـزَّلم َلهمنَّ ِض ِمثْـ اَّللَّم الَِّذي َخَلَق َسْبَع مَسَاَواٍت َوِمَن اأْلَرْ )) 12اآلية  تَـْعَلمموا َأنَّ اَّللََّ َعَلٰى  لِ  اأْلَْمرم بـَيـْ

 ((.ًماِعلْ  كملِ  َشْيٍء َقِديٌر َوَأنَّ اَّللََّ َقْد َأَحاَط ِبكملِ  َشْيءٍ 

ِإَذا ))يف سورة الزلزلة  الواردة يف قول هللا  عز وجلاألوائل فسروا  األثقال  بعض املفسرين 

َقاََلَا )1زمْلزَِلِت اأْلَْرضم زِْلَزاََلَا ) ، لكنهم نسوا أن ما يدفن أبهنا تعين املوتى (( (2( َوَأْخَرَجِت اأْلَْرضم أَثـْ

على األرض،  هي نواة كل خملوق  ،يف األرض من سائر املخلوقات يبلى وال يبقى منه إال مثقال ذرة
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م عن أيب هريرة رضي هللا عنه فيما أخرجه اإلمام مسلقد أكد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك ف

 هريرة أربعون يوًما؟ ما بي النفختي أربعون قالوا: اي أاب )) : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمقال

ِزل هللا من ُث يـمنْ  :، قالأربعون سنة ؟ قال: أبيتقالوا: أربعون شهًرا ؟ قال: أبيت، قالوا: ، قال: أبيت

إال عظًما واحًدا وهو عجب  ،ما ينبت البقل، ليس من اإلنسان شيء إال يبلى، كالسماء ماء فينبتون

 .((، ومنه يركب اخللق يوم القيامةالذنب

ض ال تعين ل األر أثقافما خيرجه بركان واحد؟ ابلطبع  هل أموات البشرية كلها تساوي وزن

ليون حبة ير ولو مجعنا ت ألن املوتى ال يبقى من كل واحد منهم إال أصغر من حبة خردل، ،املوتى

ؤكد أن ذلك ا ي، ممجارهخردل لن تساوي يف الوزن ما يقذفه بركان واحد يف دقيقة واحدة من انف

 .ساس له من الصحةأالتفسري معيب وال 

نحن نرى محم الرباكي أثقل أبضعاف من فال األرض، هي أثقوالرفات ليست  العظام 

لوجدان وزن الصخرة  ،الصخور العادية، فلو قاران صخرة بركانية مع صخرة عادية من نفس حجمها



 2018MO3744ة األرض املسطحة / ذ.عبد هللا بوفيم / اإليداع القانوين:ــــــــــــكــــــــذب

 

 

165 

 ثقال األرض احلقيقية توجد يف مركزها وهيأ من وزن الصخرة العادية، مما يعين أن ريكرب بكثأالربكانية 

 .األرض السابعة

 

 

 فلكي لوقخمجي هو سر استمرار كل لالشكل اإلهلياملبحث الثاين: 
 يف مساره.

ليها، عاطلع  لطبعالكل جيمع على أن مركز الشمس أعلى حرارة من حميطها، وال أحد اب

قي نعلم علم اليو ها، طيحممن  لكن ذلك منطقي متاما، ألن مركز النار ابلفعل يكون أعلى حرارة وثقال

 ناه أنه يدورفلكي معق الأن الشمس جتري بسرعة خيالية، فقد وصفها خالقها ابجلري، وجري املخلو 

 38سن اآلية سورة ي ر يفحول نفسه وحول حمور دورانه بسرعة فائقة جدا، بدليل قول القوي اجلبا

َا )) ِلَك تـَْقِدي ۖ  َوالشَّْمسم جَتِْري ِلممْستَـَقرٍ  َلَّ  ((.َعِليمِ يِز الْ َعزِ رم الْ ذَٰ
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 لوقاتخمرعي من فيف مركز الشمس، وألن الشمس خملوق إذن  سر الدوران وقوته تكمن  

الغالف  ما تشكلكات،  السماء الدنيا، فاألقرب للمنطق أن تكون هي األخرى مشكلة من سبع طبق

فـَْوَقكمْم َسْبَع  ْد َخَلْقَناَوَلقَ )ون )بدليل قول العزيز العليم يف سورة املؤمن ،اجلوي لْلرض من سبع طرائق

َوِإانَّ َعَلٰى  ۖ  ْرِض هم يف اأْلَ َكنَّاِمَن السََّماِء َماًء ِبَقَدٍر فََأسْ  َوأَنَزْلَنا( 17َطَراِئَق َوَما كمنَّا َعِن اخْلَْلِق َغاِفِلَي )

ا املصور ذكره اخلالق عين سبع مساوات، ألنتال ميكن أن  ((َسْبَع َطَراِئقَ )) (( (18اِدرموَن )َذَهاٍب ِبِه َلقَ 

لطرائق قا أن نفسر اتمل مطل حيوأشار إَل أهنا محاية لنا، فاتبعها بذكر السماء حيث ينزل املاء، وال

 على أهنا مساوات.

فال بد أن يودع فيها القوي  ،اخلالصة هي أن الشمس والقمر والكواكب ولكوهنا تدور 

اجلبار القدرة على احلركة، ولن تكون إال يف نواة ومركز تلك املخلوقات، حيث تتجمع أثقال كل 

حيث حبركة واحدة من السماء دوراان حول نفسها يتحرك كل  ،ابية متتابعةيلتخلق حركة انس ،خملوق

ا يدور حميطه، وعليه فإن املخلوقات فتدور أثقال كل خملوق عدد مرات أكرب مم ،ابيايما فيها انس

ثقاَلا يف املركز هي سرعة خيالية وأكرب أفائقة جدا، مؤكد أن سرعة دوران  الفلكية اليت جتري بسرعة

 .مما ميكن تصوره
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لنا  دعلما أنه أك ،مايف هنايته كد لنا أن الشمس والقمر سيجتمعانذو اجلالل واإلكرام أ

اَل الشَّْمسم )) 40ية اآل استحالة أن تدرك الشمس القمر، لقوله جل جالله يف سورة يس ،جل جالله

ين استحالة التقاء (( مما يعَلٍك َيْسَبحمونَ فَـ وَكمل  يف  ۖ  اِر نـَّهَ يَنَبِغي ََلَا َأن تمْدِرَك اْلَقَمَر َواَل اللَّْيلم َساِبقم ال

 يفا كمن جيرون ف، متامخمتل االجتاه، لكن مسار كل منهمايهما، رغم أهنما معا جيراين يف نفس مسار 

رون ما وهم جيأ، اللتقاءهم النهاية، حينها ميكنملعب وكل منهم ملزم ابحرتام مساره حلي بلوغهم ا

كنهما يف لالقمر، مس و فيستحيل عليهم وممنوع عليهم أن يالمس كل منهم مسار اآلخر، كذلك الش

 .هنايتهما ابلطبع سيجتمعان

روي مائة يف الك لكالش لويل احلميد أكد لنا أن القمر سيحقق االتساق، مبعىن أنه سيحققا

(َواْلَقَمِر ِإَذا 17لَّْيِل َوَما َوَسَق )(َوال16)ِق َفاَل أمْقِسمم اِبلشَّفَ بقول جل جالله يف سورة االنشقاق )) ،املائة

 ((.( 19لَتَـرَْكُبمَّ طَبَـًقا َعن طََبٍق ) (18)اتََّسَق 

فَِإَذا ))بدليل قول القادر املقتدر يف سورة القيامة  ،الشمس والقمر يف هنايتهما سيجتمعان

( )7َبِرَق اْلَبَصرم )8( َوَخَسَف اْلَقَمرم َع الشَّْمسم َواْلَقَمرم (( ومجعهما يعين التقاؤمها، ولن يتحقق  (9( َومجِم
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منهما عن مساره إال حي يتحقق فيه ي أو مها معا عن مسارمها، ولن خيرج ذلك إال خبروج أحدمها أ

 .يفقده الدوران واجلري يف مساره املعلوم ،خلل

بع ئة، وهو ابلط املائة يفالشكل الكروي ما ههو حتقيق ، الذيحلميد ذكر اتساق القمرالويل ا

ه  اجتايفالسبعة  ااهتمن طبق بقةبدوران كل ط ،يعين اختفاء بؤرتيه وابلتايل ارجتاجه، كما سرتتج األرض

يضا أهي  قحقست ،وابلتايل خيسر مساره، ليجتمع ابلشمس وهي ابلطبع قبل أن تنطفئ وتكور

 ذيلافراهنا، مسار دو ا و  دوراهنيفبؤرتيها اليت تتحكمان  فيمائة يف املائة، لتخت ويالشكل الكر 

قد هي رض لتفج األهو ارجتاجها كما سرتت ،سيحدث حي حتقق الشكل الكروي مائة يف املائة

 .تدور كل طبقة من طبقاهتا يف اجتاهف ،األخرى مسارها

 

 

 جيليإلهلاأقطار السماوات واألرض دليل الشكل  املبحث الثالث:
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نِس ِإِن اَي َمْعَشَر اجلِْ )) 33سورة الرمحن اآلية يف القادر املقتدر قال  فمذموا تمْم َأن تَنْسَتطَعْ انِ  َواإْلِ

واإلنس  فالقوي اجلبار حتدى اجلن ((سمْلطَانٍ الَّ بِ إِ وَن اَل تَنفمذم  ۖ  ِمْن َأْقطَاِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض فَانفمذموا 

ار ال قطر وعة أقطجمم لسماواتومن أقطار األرض، مما يؤكد أن لت اأن ينفذوا من أقطار السماو 

 ،لكرويلقرب أكل الشن ذكر القطر معناه أفي جمموعة أقطار ال قطر واحد، يواحد وكذلك لْلرض

ة احد ال جمموعه قطر و لكان ي مائة يف املائة، ألنه لو كان كذلك للكنه مل حيقق بعد الشكل الكرو 

 .أقطار

ليعلنوا  سبقوهمفوا تسابق ،الكفار كلما اقرتب بعض املسلمي من كشف حقائق فكلية مهمة

ض اقرب كل األر شو أن هخر ما زعمه الكفار فآومزور للحقائق،  لكنه حمرف ،موقفا أقرب للصواب

م ولن لف ،حيحمر صأإلجاصة، وذلك افرتاء وكذب مستدلي أبن املدارات ليست متساوية، وهو 

كل ول هو شاأل تكون املدارات متساوية، ألن شكل األرض والسماوات وكل خملوقات الرتق

اصة، بل جكل اإلقا شف املدارات ال يعين مطلال شكل كروي مائة يف املائة، واختال إهليلجي

 .الشكل احلقيقي لْلرض هو شكل البطيخ األصفر املنتفخ أكثر
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ِب ِإانَّ َمَغارِ َربِ  اْلَمَشاِرِق َوالْ َفاَل أمْقِسمم بِ ))40القوي اجلبار قال يف سورة املعارج اآلية 

 أهنا ال مبعىن ،با جمموعة مغار فالعليم اخلبري يؤكد لنا أن للشمس جمموعة مشارق وَل (( َلَقاِدرمونَ 

ن شروقها غري مكاتل يبتشرق دائما من نفس املكان وال تغرب من نفس املكان على مدار السنة، 

لسنة، وتغيب اما يف ال أايكل من يتدبر يعلم أن بعض احملالت ال تدخلها الشمس إفومكان غروهبا، 

 .ميوما بعد يو  ويتغري تلفعنها خالل السنة كلها، مما يؤكد أن مكان شروق الشمس ومكان غروهبا خي

 الجهِبيها يشرق الذي يتحكم يف شروق الشمس وغروهبا هو النهار كمخلوق، فهو الذي 

ر ا على مداَلو يدور ح ألرضيف الليل، وهو الذي يغرهبا ابنسالخه عن الليل، وألن النهار حميط اب

 .رضحول األ ورانهوق أسرع من الليل يف دلالبد أن يكون النهار كمخفاليوم دورة كاملة، 

وإال لكان دوران  ،يستحيل أن حتقق األرض دورة كاملة حول نفسها يف غضون يوم واحد 

النهار حوَلا بال فائدة، واستحال تناوب النور والظلمة عليها، ولو كان الليل والنهار يدوران بنفس 

يضا بي النور والظلمة، وعليه فإن دليل دوران النهار  أملا حتقق التناوب  ،رعة حول األرضالس
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بطأ من أحول األرض ة دوران الليل كمخلوق ساعة مؤكد، وسرع 24كمخلوق حول األرض يف 

 .بطأ بكثري من سرعة دوران الليلأق، وسرعة دوران األرض حول نفسها سرعة النهار كمخلو 

 ت تتعبد رهباخلوقال امللكن ال نفقه تسبيحها، مبعىن أن ك ،كل املخلوقات تسبح حبمد رهبا

ْبعم حم َلهم السََّماَواتم السَّ تمَسب ِ )) 44بدليل قول الغفور الشكور يف سورة اإلسراء اآلية  ،وتسجد له

ِإنَّهم َكاَن َحِليًما  ۖ   ْفَقهموَن َتْسِبيَحهممْ تَـ لَِٰكن الَّ ِدِه وَ مْ حبَ َوِإن مِ ن َشْيٍء ِإالَّ يمَسبِ حم  ۖ  َواأْلَْرضم َوَمن ِفيِهنَّ 

نهما مامت كل درهبا سجدتي كد لنا أن الشمس سجدت لأرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (( َغفمورًا

د تدوم قخفيفة  جدةسجد سقد يكون عشرات أو مئات السني وست ،زمن طويال يعلمه هللا عز وجل

، هللا عليهما س رضوانن عبااه عبد هللا ابو ر سب املؤكد من حديث املعراج الذي ايما أو ساعات، حأ

  دورانيف ألرضاهي تدور حول نفسها وحول مسار ف ،شمسلوهو سجود غري السجود املستمر ل

 .لوليب متسارع بسرعة فائقة جدا

أن  )) ذكر الثعليب يف حديث فيه طول عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ما معناه

ض ويذهب املعروف فال أيمر به أحد، ويفشو الشمس حتبس عن الناس، حي تكثر املعاصي يف األر 
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من أين تطلع مل  ،مقدار ليلة حتت العرش ، كلما سجدت واستأذنت رهبا تعاَل ،املنكر فال ينهى عنه

جيئ َلا جواب حىت يوافيها القمر فيسجد معها، ويستأذن من أين يطلع فال جياء إليهما جواب حىت 

فال يعرف طول تلك الليلة إال املتهجدون يف  ،حيبسا مقدار ثالث ليال للشمس وليلتي للقمر

أرسل  ،ذ عصابة قليلة يف كل بلدة من بالد املسلمي فإذا مت َلما مقدار ثالث ليالاألرض وهم يومئ

هللا تعاَل إليهما جربيل عليه السالم فيقول : إن الرب سبحانه وتعاَل أيمركما أن ترجعا إَل مغاربكما 

س وال . فيطلعان من مغارهبما أسودين، ال ضوء للشموأنه ال ضوء لكما عندان وال نور فتطلعا منه،

ويف هذا أتكيد أن الشمس ستغيب ساجدة لرهبا يف هناية  ((نور للقمر، مثلهما يف كسوفهما قبل ذلك

 .كما سيسجد القمر ويغيب  ،مسارها اخلامس

معا  يحققانسدمها يايل والقمر ليلتي، بعبو هريرة ستغيب ثالث لأالشمس حسب حديث  

ن مغرهبما ورمها مب ظهليفقدا مسارمها معا فيظهران من مغرهبا، وقد يكون سب ،االتساق التام

 .انقالب مسار دوران النهار حول األرض بصفته الذي جيليهما ويغرهبما
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ملي بدليل ب العار  الكل يسجد هلل ،القوي اجلبار أكد لنا أن السماوات واألرض وما فيهن

َوَمن يف  لسََّماَواتِ ن يف اَّللََّ َيْسجمدم َلهم مَ اَأملَْ تـََر َأنَّ )) 18ية قول ذو اجلالل واإلكرام يف سورة احلج اآل

وََكِثرٌي َحقَّ َعَلْيِه  ۖ  َكِثرٌي مِ َن النَّاِس لدََّواب  وَ رم َواشَّجَ اأْلَْرِض َوالشَّْمسم َواْلَقَمرم َوالن جمومم َواجْلَِبالم َوال

 .((َشاءم ْفَعلم َما يَ  يَـ  اَّللََّ ِإنَّ  ۖ  ا َلهم ِمن م ْكرٍِم َوَمن يمِهِن اَّللَّم َفمَ  ۖ  اْلَعَذابم 

فإنه  عم ذلكمن يز و لذلك فال ميكن القول أبنه يوجد خملوق ال يتحرك،  ،السجود حركة 

ة لها َلا طريقأهنا ك عىنمب ،ينكر سجود سائر املخلوقات لرهبا، كما تسبح سائر املخلوقات لرهبا

لسماء ن اأبتة أو اثاألرض  ن أنيل من يزعمو نفقهها لكنها حقيقة، وابلتاللعبادة والتسبيح والكالم ال 

 .يكذبون كالم هللا عز وجل،اثبتة 

 

 

ة مائ رويالفصل الثالث: األرض ستنفجر حال حتقق الشكل الك
 يف املائة
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وصاف يف ذه األهكل   العلي القدر أكد لنا أن األرض بساط ومهاد وقرار وفراش، فقد ذكر

يت حياول همة، الايت املجتاهل هذه اآلأيظن البعض أين  سأذكرها تذكريا هبا، لكي الآايت عدة 

 .حمسط البعض من خالَلا الفهم أبن األرض مستقرة واثبتة ال تتحرك وأهنا قرص

وقال جل  ((اطًاَل َلكممم اأْلَْرَض ِبسَ َواَّللَّم َجعَ )) 19قال ذو اجلالل واإلكرام يف سورة نوح اآلية 

ألرض يتأكد أن ا ،ةذه اآليومن خالل تدبر ه (())َأملَْ جَنَْعِل اأْلَْرَض ِمَهاداً  6جالله يف سورة النبأ اآلية 

ما كتحرك متاما،  تهنا ال د كأمل تكن يف أصلها مهاد، بل جعلها هللا عز وجل مهاد، فجعل حركتها مها

 ميكن الشعور قرار الاش و مهاد وبساط وفر  تكون ،حركة الطائرة املدنية بعد االستواء يف السماء

 .حبركتها

فجعلها لنا قرارا مستقرا حتت أقدامنا، ال  ،الويل احلميد أنعم علينا بنعمة القرار على األرض

َأمَّن َجَعَل اأْلَْرَض قـََرارًا َوَجَعَل )) 61حنس حبركتها، وجعلها مستقرا لنا، بقوله يف سورة النمل اآلية 

َهارًا َوَجَعَل ََلَا َرَواِسَي َوَجَعَل بـَْيَ اْلَبْحَرْيِن َحاِجًزا  (( َبْل َأْكثـَرمهمْم اَل يـَْعَلممونَ  ۖ  أَِإلٌَٰه مََّع اَّللَِّ  ۖ  ِخاَلََلَا أَنـْ

مم اأْلَْرَض ِفَراًشا َوالسََّماَء بَِناًء َوأَنَزَل ِمَن الَِّذي َجَعَل َلكم )) 22وقال الرمحن الرحيم يف سورة البقرة اآلية 
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فاآلية هذه  ،((َفاَل جَتَْعلموا َّلِلَِّ أَنَداًدا َوأَنتمْم تـَْعَلممونَ  ۖ  السََّماِء َماًء فََأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت رِْزقًا لَّكمْم 

ابلسقف ومساه ابلبناء واألرض تشبه السماوات واألرض ابلبناء، حيث شبه العلي العظيم السماء 

 .بفضل من هللا رب العاملي ،الذي ال حنس حبركته وال ابهتزازه ،ابلفراش املستقر حتتنا

عيشها يف ناليت  مليةلكي نفهم كيف تتحرك األرض وال حنس حبركتها البد من التجربة الع

ر لوثري والقرااالفراش ريح و ننا فوق البساط املأاملتحرك بسرعة والذي نكون فيه ك اجلسمف ،حياتنا

لك؟ كون مرحية كذرة أن تطائن لاملستقر هو الطائرة املدنية اجليدة، لذلك البد أن نتساءل كيف أمك

شعر لي ،تز وترتجعلها هتن جيأوما الذي لو حدث يف الطائرة ميكنه  ؟تسري بسرعة فائقة جدا رغم أهنا

 جها؟ الركاب فيها ابهتزازها وارجتا

فتخلق تلك الريح احتكاكا  ،ليهاإعل الريح القوية تدخل جييف الطائرة املدنية  ذفتح النواف

من سرعة الطائرة وميكنه أن جيعلها متيل، ما يشعر الركاب بعدم استقرارها، لذلك فالذي جيعل  ليقل

هو شكلها االنسيايب  الطائرة مرحية مستقرة فراشا وبساطا ومهاد حتت أقدام الراكبي والواقفي فيها،
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لكي ال خيلق  ،سمح بدخول الريح إليهايالحتكاك، وكوهنا مغلقة متاما ال الذي يقلل من أتثري ا

 .احتكاكا يسبب اهتزازها

ل رض؟ وهاأل لذلك البد من التساؤل حول شكل األرض؟ هل هو انسيايب؟ وكيف تدور

قته  لو اخرت حىت ه؟اماقتح طبقات ال ميكنكون من سبع األرض مغلقة حقيقة بفعل غالفها اجلوي املت

لق يف تغتعل، مش باثق ال خيرتقها جسم صلبح طبقات الغالف اجلوي،فان كل طبقة من  ،الشهب

األرض متام  بع حتميت السقبل أن يبلغ الطبقات األخرايت، ما جيعل الطبقا بعد جتاوزها،  احلي

ة ه يندر بنهايوجد فإنال يألنه ح ،وي لْلرضال ميكن مطلقا أن يوجد شرخ يف الغالف اجلفاحلماية، 

 .األرض وارجتاجها

هللا عز وجل وصف الشهب أبهنا اثقبة، والشهب تنتج عن انفجار النجوم اليت حققت 

) 10يف سورة الصافات اآلية الشكل الكروي مائة يف املائة، فبلغت متام توهجها، يف قوله جل جلالله 

، تثقب الغالف (( وعليه فان الشهب اليت تصل األرضفَأَتْـبَـَعهم ِشَهاٌب اَثِقبٌ ِإالَّ َمْن َخِطَف اخْلَْطَفَة 
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بفعل بلوغها مستوى يكثر فيه  ،متوهجة أكثر اقبل أن نراه اته السبعة،ض بطبقاجلوي لْلر 

   .اَليدروجي واألكسجي

سورة  ليم يفمصداقا لقول اخلبري احل ،سبع طبقاتيتكون من الغالف اجلوي لْلرض 

ا ِمَن السََّماِء َماًء ( َوأَنَزْلنَ 17ِفِلَي )خْلَْلِق َغاَعِن ا نَّاكم َوَلَقْد َخَلْقَنا فـَْوَقكمْم َسْبَع َطَراِئَق َوَما  ))املؤمنون 

اليت جتعل  تلك الطبقات السبع (( (18وَن )َقاِدرم ِه لَ بِ َوِإانَّ َعَلٰى َذَهاٍب  ۖ  ِبَقَدٍر فََأْسَكنَّاهم يف اأْلَْرِض 

 .األرض بساطا وفراشا ومهادا ممدودا وقرارا ومستقرا

، ها ابملطلقحبركت حنس حىت لو كانت األرض تدور حول نفسها ألف دورة يف اليوم، فلم ولن 

 اليت تفرضها ة الرجعو قو ه ،حبركتها اإلحساسنا على األرض دون تالذي سيزيد من استقراران وثباف

الصدع اليت و الطرد  قوة تجعلل ،السماء على األرض وما فيها، تلك القوة جتعلنا ملتصقي ابألرض

 .ميكن أن تفرضها علينا األرض بفعل دوراهنا منعدمة متاما

 

 نقصان األرض من أطرافهااملبحث األول: 
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 ۖ  ْطَراِفَها َها ِمْن أَ نَنقمصم  انَّ أَنْيت اأْلَْرضَ َأَوملَْ يـََرْوا أَ )) 41هللا عز وجل قال يف سورة الرعد اآلية 

عجاز الفلكي يف القرآن إلم بعض دعاة ازع(( بِ َساَوهمَو َسرِيعم احلِْ  ۖ  َواَّللَّم حَيْكممم اَل ممَعقِ َب حِلمْكِمِه 

قل متام لكي مستوق فالكرمي أن نقصان األرض من أطرافها هو تعرية اجلبال، لكن اجلبال خمل

 ملفهو ابلطبع  ألرض،كل من ال يعترب اجلبال خملوق فكلي مستقل عن اف ،عن األرض االستقالل

ن يفسر توسع ، أو كمااحديفهم بعد من علم الفلك احلق شيئا، كمن يعترب الشمس والقمر خملوقا و 

بال قصان اجلين ن، فيشرح توسع الشمس، كذلك نقصان األرض من أطرافها ال يعالسماء مثال

 .ابلتعرية

ن األرض لنا أب أكد نقصان األرض من أطرافها مؤكد وال ميكن جتاهله، لكن هللا عز وجل

ب املهيل ُث َل الكتيإُث وش هي انتقلت من حالة السراب إَل العهن املنفف ،خنتفا ابالتتمدد وتكرب 

 .األرض الصلبة
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ال، واملد ء اجلبرساإض وانتفاخها هو سر تشكل البحار و لقد بينت من قبل أن متدد األر  

اق سورة اإلنشق عليم يفيز البدليل قول العز  ،عين االنبساط والتسطحيوالتمدد معناه االنتفاخ وال 

نا القوي قد بي لف((  (5ا َوحمقَّْت )( َوَأِذَنْت ِلَرهب َِ 4) ِفيَها َوخَتَلَّتْ ( َوأَْلَقْت َما 3َوِإَذا اأْلَْرضم ممدَّْت )))

ز ثقال، يعز أن فيها م ا مالقاؤهإنتج عنه  ،أن فعل مد األرض مدها األقصى ،اجلبار يف هذه اآلايت

َقاََلَا )َوأَ  (1)ا ْلَزاَلََ  زِ ِإَذا زمْلزَِلِت اأْلَْرضم هذا قول الويل احلميد يف سورة الزلزلة )) ( 2ْخَرَجِت اأْلَْرضم أَثـْ

.)) 

 مجلسوال ميكن  لما،األرض اليت تتمدد وتنتفخ ال ميكن أن تكون مسطحة منطقا وعقال وع

طبقاهتا رض و فهم األيكن من لتوسع وال ينقص، يألنه  ،طرافه اخلارجيةأينتفخ أن نزعم أنه ينقص من 

ألرض اأطراف  لم أنسيعكالم هللا عز وجل خبصوص األرض،   يستوعبف ،اليت هي األرضي السبعة

ل بدلي ،األرض اية عمر هنيفحلي يكثر اخلسف والزالزل واالرجتاج  ،الداخلية ابلفعل تتآكل وتنقص

َعِتَها َكاِذبٌَة )( لَْيسَ 1)ِإَذا َوقـََعِت اْلَواِقَعةم سورة الواقعة ))يف العزيز العليم قول  اِفَعٌة رَّ  ( َخاِفَضةٌ 2 ِلَوقـْ

 ((.(6نبَـثًّا )َفَكاَنْت َهَباًء م   ( 5ا )َوبمسَِّت اجْلَِبالم َبسًّ  (4)ِإَذا رمجَِّت اأْلَْرضم رَجًّا  (3)
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 َلا، لتهبةملاثانية رض البفعل التهام األيكون   ،من أطرافها الداخلية األوَل األرض نقصان

ع ا، كما تتوسلى حساهبتوسع علت تذيبهاف ،األوَلقشرة األرض ل خترج منها صهارة الرباكي،هي اليت ف

 لىرض السابعة عوسع األَل تاألرض الثالثة على حساب الثانية والرابعة على حساب الثالثة وهكذا إ

 األرض السادسة. حساب

لكن  ،ليابسةر لم البحايزعم البعض أن األرض الرب تنقص من جهة البحار، بفعل الته

ب أغلف ،ألوديةملها ايت حتتتزايد وال تنقص بفعل الرتسبات ال ،احلقيقة أن األرض من جهة البحار

 ،لبحراى حساب رض علألا يدت قشرة افتز  ،تراجع عنها ،السهول الساحلية هي ترسبات يف البحر

 .ومتددها رضفاخ األانت بفعل ،عرضا وطوال الشقوق اليت تشكلت منها البحاروالسبب ابلطبع توسع 

  ،اة نسبيقيقها، وهو حيالبعض يرى أن نقصان األرض من أطرافها يعين اختفاء قطب

يس بفعل لا، لكن درجييتسيزوالن ومها يزوالن  ،جيلاإلهليفالقطبي ابلطبع ومها بؤريت الشكل 

ن أدا طبيعي جو تمدد فاألرض تنتفخ وتبل بفعل انتفاخ األرض ومتددها،  ،نقصان أطراف األرض

 . وهتتز جترت نأروي مائة يف املائة، لتنفجر بعد حي حتقق الشكل الك ،خيتفي قطبيها
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خ والقذف، سوامل خلسفاأكد لنا أن هناية الزمان ستعرف  ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ألرض الثانيةلتهام اافعل ب ،رضية ابلكيلومرتات، سببها هو آتكل قشرة األرضأواخلسف هو اهنيارات 

ضا تهم بعضها بعي يليضاألر فواليت تلتهما هي األخرى األرض الثالثة حتتها، وهكذا  ،امللتهبة َلا

 .اخ والتوسعفتبفعل االن

ياان تكون  حأماء سل احىت تكاد الشهب يف ،القذف هو انفجار النجوم الذي سيتزايد بكثرة 

قا سنوات، مصدا لبقدية جللي، كما حدث يف روسيا ابملنطقة اةخاصة يف بعض املناطق النائي ،طركامل

عليه  لى هللاصسول هللا ر أن  عن عمران بن احلصي رواه الرتميدي وصححه األلباين الذي   حديثلل

 ذلك  ومىتهللاسول ر  : ايومسخ وقذف، فقال رجل من املسلمييف هذه األمة خسف )) :وسلم قال

  .((واملعازف وشربت اخلمور: إذا ظهرت القينات ؟ قال

 

 

 ارجتاج األرض وفقداهنا ملسارهااملبحث الثاين: 
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رة جالله يف سو  وله جلبق ،القوي اجلبار أخربان أبن األرض يف هنايتها ستعرف ارجتاجا شديدا

َعِتَها كَ 1ِإَذا َوقـََعِت اْلَواِقَعةم )الواقعة )) ضم رَجًّا ِإَذا رمجَِّت اأْلَرْ ( 3) َعةٌ ( َخاِفَضٌة رَّافِ 2اِذبٌَة )( لَْيَس ِلَوقـْ

ن القوة ما حيول اجلبال ستكون لديه م(( ارجتاج  (6)َفَكاَنْت َهَباًء م نبَـثًّا  (5) َوبمسَِّت اجْلَِبالم َبسًّا (4)

ُث  املهيللكتيب وش ُث املنفاإَل كثبان رملية، مبعىن أن اجلبال اليت تطورت من السراب إَل العهن 

ان لذي هو الكثبملهيل ايب ااجلبال الصلبة، ستعود إَل أصلها تدرجييا من اجلبال الصلبة إَل الكت

 الرملية، ُث إَل العهن املنفوش ُث إَل السراب. 

 ۖ  ْلكمتمِب لِ ِجلِ  السََّماَء َكَطيِ  الس ِ  يـَْوَم َنْطِوي)) 104يف سورة األنبياء اآلية قال  القوي اجلبار 

َنا  ۖ  َبَدْأاَن َأوََّل َخْلٍق ن ِعيدمهم  َكَما من الرتق  مبعىن أن كل املخلوقات ( (فَاِعِليَ  كمنَّا  انَّ إِ  ۖ  َوْعًدا َعَليـْ

بع إننا ابلطف ،ايتهعرف هننأن كل خملوق  أيإَل نفس حاَلا يف بدايتها،  األول ستعود يف هنايتها

 .كيد سنعرف هنايتهأدايته فإننا ابلتبوكل خملوق نعرف  ،سنعرف بدايته
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رفت نفس عمؤكد  لطبعابإن عرفنا أن األرض يف هنايتها ستعرف مرحلة ارجتاج شديد، فهي  

هيل،  الكتيب املصلبة إَلل الن كان ارجتاج األرض ستكون نتيجته حتول اجلباإ، و يف بدايتها املرحلة

بال وَلا إَل اجلبتح ،رضاألج فإننا سنعرف أن اجلبال يف مرحلة الكتيب املهيل هي اليت أوقفت ارجتا 

 .الصلبة

 ،لْلرض وعليه اجلوي غالفقمار االصطناعية والكامريات ال ميكنها ابملطلق اخلروج من الاأل

صحة، وال ه من اللساس أكذب وافرتاء ال   يفه ،فكل ما ينشر من صور بزعم أهنا صورت يف الفضاء

ن ساس َلا مأ الترهات  ه هوبل كل ما تنشر  ،ميكن اعتبار كل ما تنشره النازا دليال فلكيا معتربا

 .الصحة

فذلك دليل على  ،األرض تتشكل من سبع أرضي طباق، مبعىن أنه إن حتركت واحدة منها

حركة  إنتاجأن استمرارها يف  ،ي السبع كلها، ومبا أننا نرى يف كثري من اآلالت العمالقةيحركة األرض

نتاج حركة الدوران الضرورية إالبد له من ثقل عظيم، يدور ليجعل اآللة العمالقة مستمرة يف  ،الدوران

هو تنظيم حركة الدوران  ،الجناز عملها، وعليه فإن دور األثقال العظيمة اليت يف قلب األرض
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ِإَذا زمْلزَِلِت ))واستمراريتها، واألثقال ابلطبع مؤكدة يف ابطن األرض بقول القوي العزيز يف سورة الزلزلة 

َقاََلَا )1اأْلَْرضم زِْلَزاََلَا )  .(( (2( َوَأْخَرَجِت اأْلَْرضم أَثـْ

ن حمور منظم د له مالب كل فعل دوران البد أن يكون له اجتاه دوران حمدد، وضبط االجتاه  

ركزها ها انتج من موران فيالد للدوران يف نفس االجتاه، ومبا أن كل املخلوقات من الرتق األول، فعل

ميكن  وال ،قل خملو  شكل كضا يفبفعل األثقال املركزة فيه، واحملور املنظم للدوران البد أن يكون أي

 .أن نتصور أن كل خملوق فلكي يوجد أعاله حمور ينظم دورانه

سه، لوق نفكل املخمؤكد هو من شيف كل املخلوقات الفلكية، احملور املنظم للدوران  

لك فحي تي، لذلبؤر ابعيد  جيلاإلهليوالشكل الوحيد الذي ميلك حمور دوران داخلي هو الشكل 

ة، ائة يف املائلكروي مشكل ابعيد البؤرتي بفعل االنتفاخ والتمدد إَل ال جيلاإلهلييتحول الشكل 

االرجتاج  رض فيحدثأكل   وابلتايل خيتل اجتاه دوران ،ؤرتيهبفإنه يفقد حمور الدوران الذي هو 

 .الشديد واالهتزاز
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ا رمبين أل ،ألوللرتق اة اذكر آيأت من الرتق األول كلها تنتفخ، وساألرض كما سائر املخلوقا

 أن ،ض الشبابمين بع طلب قدف ،لن يفهم معىن الرتق األول ،مل أذكرها كثريا، لذلك من مل يعلمها

 .لكي يتيسر َلم فهمها جيدا ،أفسر كل كلمة استعملها يف كتيب

الفلكية  خلوقاتاملف ،أصلي ي مناملخلوقات كلها إمنا هقد بي لنا اخلالق املصور أن ل 

َأَومَلْ )) 30ياء اآلية ة األنبيف سور  قوله جل جاللهب ،املاءهو ئنات احلية أصلها صلها الرتق األول والكاأ

 ۖ  َماِء كملَّ َشْيٍء َحيٍ  َوَجَعْلَنا ِمَن الْ  ۖ  ا َفتَـْقَنامهمَ ًقا فَـ رَتْـ  يـََر الَِّذيَن َكَفرموا َأنَّ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َكانـََتا

 ((.َأَفاَل يـمْؤِمنمونَ 

طويلة  سطوانةلق القرب ما تكون أول اخلأبعيد البؤرتي،  جيلإهلياألرض خلقت يف شكل 

 حلي خيتفي (ريكيب)ة فخ كر اختفاء تلك البؤرتي تدرجييا، كما لو واصلنا ن وهي تنتفخ حليجدا، 

 .قطبيها، فالذي سيحدث هو أن استمرار نفخها سيجعلها تنفجر
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، مبعىن أن متاما تفيتيتكون بؤرتيها خمس ،يف املائة حي حتقق الشكل الكروي مائة األرض

ان  ف، ابلتايل اودمفقيكون ساه  السبعة يف نفس االجتيحمور الدوران الذي كان ينظم دوران كل األرضي

 .قهاما جيعل بعضها يسبب ارجتاج اليت فو  ،كل أرض ستدور يف اجتاه خاص هبا

 (يكيبالر )ة كل كر يف ش تسبع كرا ذخأنبة بسيطة عملية ميكننا مثال أن قدم جتر ألكي  

مثال، ن خشب ملسابعة عل اتكون األصغر منها قطرا من حديد واليت فوقها من حناس مثال إَل أن جن

ادر ي شخص قي يدجية الشكل، حيث يدخل بعضها يف بعض، فنحرها حركة دوران بليلهإوكلها 

فس ون يف نستك ألن حركة الدوران ،على ذلك، فالذي سيحدث هو أن يدي الشخص لن ترجتان

 .االجتاه، وسيضبط قوة يديه على نفس االجتاه

طلبنا من نفس الشخص أن ف ،لو حولنا تلك الكرات وهي بنفس الوزن إَل كرات مستديرة 

ألن احملور  ،ما جيعل يديه ترجتان ،فان الذي سيحدث هو أن كل كرة ستدور يف اجتاه ،حياول تدوريها

ركة الدوران مفقود، وذلك االرجتاج هو ما سيحدث لْلرض األوَل اليت حنن عليها، الذي كان ينظم ح
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اج الذي سيشعر به الشخص يف يديه وهو ممسك حي تفقد بؤرتيها، وهو نفس االرجتيف هنايتها 

 .سبع كرات كما ذكرت أعاله ايت بداخلهلا ،ابلكرة اخلشبية

ا تدور، ؤكد أهنمرض هي أن األ ،يف هناية األرض االرجتاجاخلالصة إذن من خالل شرح فعل 

سلة الكرة لقدم و ككرة ا  كرواي  ، أو(الريكيب)جيا ككرة لهليإالذي يدور ال ميكنه إال أن يكون واجلسم 

رار يف فعل االستم ليهعوإال تعذر  ،وغريها، فال ميكنه أن يكون مستطيال وال مربعا وال مسطحا

 الدوران. 

ال ميكنها ف ،لسبعنفسها بصفتها تقع يف مركز السموات ااألرض إذن متحركة تدور حول 

ربط بي الذي ي ألرضآخر، بل تدور حول حمور السماوات وا فلكي ابملطلق أن تدور حول خملوق

 .ي كلهايبؤريت السموات واألرض

تقرا راه مسنلذي اجنم الشمال  هو دوران األرض والسماء حول نفس احملور،الدليل على 

م م، ألن كل جسلك النجمن ذ ن حمور الدوران غري بعيدأمما يؤكد لنا  ،واثبتا عرب الزمن ال يتغري

 .يكون أقرب حملور الدوران تكون حركته بطيئة جدا
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ال  ،ئة جداان بطيلدور حيث تكون الدابة األقرب حملور ا ،نرى عملية الدرس مند الطفولة 

 ليه فإن سرعةعلى، وعأتها يف حي كلما كانت الدابة أبعد عن حمور الدوران كانت سرع تكاد تتحرك

 لذين يقعان يفالقمر او شمس دوران األرض األوَل اليت حنن عليها سرعة بطيئة جدا مقارنة بسرعة ال

 .سنة ضوئية 500البعيدة عن األرض حبوايل  ،مسك السماء الدنيا

بعد فقدانه لبؤرتيه اللتي تلعبان دور حمور الدوران وتنظمان اجتاه  ،ي خملوق فلكيأارجتاج 

ليتحقق اقرتاب  ،كي عن مسارهلجته خروج املخلوق الفيالدوران وعدد مرات الدوران، ستكون نت

 ،مسارها ابرجتاجها وفقداهنا لبؤرتيها فقدمن بعض، كما سيحدث للشمس حي تاملخلوقات بعضها 

الذي رواه اإلمام مسلم عن بدليل احلديث  ،حيث ستقرتب من األرض ،اهنااللتي تنظمان مسار دور 

تدنو الشمس يوم القيامة من  )) يقول بن األسود قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املقداد

مليل أمسافة قال سليم بن عامر فوهللا ما أدرى ما يعىن اب (( اخللق حىت تكون منهم كمقدار ميل

فمنهم من  ،العرق فيكون الناس على قدر أعماَلم يف)) تكتحل به العي. قال: يامليل الذاألرض أم 

يكون إَل كعبيه ومنهم من يكون إَل ركبتيه ومنهم من يكون إَل حقويه ومنهم من يلجمه العرق 

 .بيده إَل فيه لمصلى هللا عليه وسقال: وأشار رسول هللا  (( إجلاما
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 .انهخروج أثقال األرض ورجوع احلديد ملك املبحث الثالث:

 
 

الله بقوله جل ج ،ءالسما ه منومل يؤكد لنا أنه أنزل ،اخلالق املصور أكد لنا أنه أنزل احلديد

وَم النَّاسم اَب َواْلِميَزاَن لِيَـقم هممم اْلِكتَ َنا َمعَ اِت َوأَنَزلْ َقْد َأْرَسْلَنا رمسمَلَنا اِبْلبَـي ِنَ ))َ  25يف سورة احلديد اآلية 

 ِإنَّ  ۖ  هم َورمسمَلهم اِبْلَغْيِب َلَم اَّللَّم َمن يَنصمرم اِس َولِيَـعْ  لِلنَّ اِفعم َوأَنَزْلَنا احْلَِديَد ِفيِه أبٌَْس َشِديٌد َوَمنَ  ۖ  اِبْلِقْسِط 

وله جل قء، مثل كد نزول املاء من السمااملؤكد من سياق اآلية واآلايت اليت تؤ ف (( اَّللََّ َقِوي  َعزِيزٌ 

َنا بِ َن السَّمَ م ِ َلكمم  ْرَض َوأَنَزلَ َأمَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَ )) 60جالله يف سورة النمل اآلية  ِه اِء َماًء فَأَنبَـتـْ

فيد أبن ي ((ْعِدلمونَ َبْل همْم قـَْوٌم يَـ  ۖ   مََّع اَّللَِّ  ِإلَٰهٌ أَ  ۖ  ا مَّا َكاَن َلكمْم َأن تمنِبتموا َشَجَرهَ َحَداِئَق َذاَت بـَْهَجٍة 

صل ألذي هو خان اهو الذي له الفضل يف حتويل الدف ،احلديد أنزل خارج السماوات واألرض

 .خملوقات يهما منفمبا  صالبة وحجما ظيميإَل خملوقي ع ،الذي هو أصل األرضالسماء والسراب 
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 ،حلديدة من اعالي كلها حتتوي على نسب  ،الشمس والقمر والكواكب والنجوم يف السماء 

ب إَل ل السراي حو الذي تفاعل فتحول إَل معادن ثقيلة جدا، وكذلك األرض فاحلديد هو الذ

حديد الذي كله لل   ذلكل يفاألرض الصلبة، فالفضُث إَل  ن املنفوش ُث إَل الكثيب املهيل العه

طوير ل على تعم فهو الذي ،الذي هو األرض السابعة ،جتمع بفعل قوة الرجع يف قلب األرض

 .األرض ومنوها وكربها وانتفاخها

قيقها منتهى دليل على انتفاخها وحت انشقاقهاف ،هللا عز وجل أكد لنا أن السماء ستنشق

يف قوله جل جالله سورة  ،املقتدر فعل توسع السماء وانتفاخهاقد أكد لنا القادر فاالنتفاخ والتوسع، 

َناَها أِبَْيٍد َوِإانَّ َلمموِسعمونَ )) 47الذارايت اآلية  كما أكد لنا جل جالله انشقاق  (( َوالسََّماَء بـَنَـيـْ

َلِت اأْلَْرضم َواجْلَِبالم َفدمكََّتا 13فَِإَذا نمِفَخ يف الص وِر نـَْفَخٌة َواِحَدٌة )بقوله يف سورة احلاقة )) ،السماء (َومحِم

يَـْوَمِئٍذ َوقـََعِت اْلَواِقَعةم )14دَكًَّة َواِحَدًة ) (( قول   (16)( َوانَشقَِّت السََّماءم َفِهَي يـَْوَمِئٍذ َواِهَيٌة 15( فـَ

َلِت اأْلَْرضم َواجْلَِبالم َفدمكََّتا دَكًَّة َواِحَدةً القوي اجلبار )) َلتِ أن ننتبه لكلمة )) اعلين جيب،(( َومحِم   ((َومحِم

َفدمكََّتا دَكًَّة ولكي نفهم قول القادر املقتدر)) فيه، كان ألن محل الشيء يعين رفعه  عن املستوى الذي  

 .معىن دك، فدك اجلمل معناه ذهب سنامه، ودك احلجر مبعىن دقه وفتته البد أن نعلم(( َواِحَدةً 
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عين تواحدة دكة الحىت تصبح اجلبال فتات ُث سراب، والاألرض واجلبال ابلفعل ستدك  

بدليل قول  ،ن غريه ععدن حلي تفتت اجلبال والطبقات الصخرية ومتايز كل م ،ارجتاج شديد مستمر

َعِتَها َكاِذبٌَة )لَيْ  (1)ِإَذا َوقـََعِت اْلَواِقَعةم الويل احلميد يف سورة الواقعة )) ِإَذا  (3) ٌة رَّاِفَعةٌ ( َخاِفضَ 2َس ِلَوقـْ

 .(( (6َنْت َهَباًء م نبَـثًّا )َفَكا (5( َوبمسَِّت اجْلَِبالم َبسًّا )4رمجَِّت اأْلَْرضم رَجًّا )

كالكرة   صبحستا مبعىن أهن ، ((َيةٌ َواهِ  َوانَشقَِّت السََّماءم َفِهَي يـَْوَمِئذٍ قول الويل احلميد )) 

يف سورة  العليم لعزيزامنبعجة على نفسها، ويؤكد هذا قول  صبحتفاملمزقة اليت ذهبت مادهتا، 

َا  (1ِإَذا السََّماءم اْنَشقَّْت )االنشقاق )) ا ِفيَها َوأَْلَقْت مَ  (3ضم ممدَّْت )( َوِإَذا اأْلَرْ 2حمقَّْت )وَ َوَأِذَنْت ِلَرهبِ 

َا َوحمقَّْت 4َوخَتَلَّْت )  وتقلصت السماء تمجع أي تشدو هو  ((قَّتْ َوحم ))معىن ((  (5)( َوَأِذَنْت ِلَرهبِ 

 .صغر خبروج أغلب مادة كل منهماأصبحتا أواألرض، ف

ردة ابلطبع حي يشمل كل السماوات السبع حىت تبدو وكأهنا وردة، والو انشقاق السماء س

كوردة نراها  فن خمتلفة، كذلك السماء حي تنشق والأتقطر ابلدهان، تكون فيها  ةننظر إليها مقلوب

عمالقة مقلوبة، والسر يف ذلك هو أن مادة السماء الدنيا هي الدخان ومادة السماء الثانية هي 
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احلديد ومادة السماء الثالثة هي النحاس ومادة السماء الرابعة هي الفضة ومادة السماء اخلامسة هي 

 .در األبيضالذهب ومادة السماء السادسة هي الياقوت األخضر ومادة السماء السابعة هي ال

نبأ اآلية ورة اليف س بناء عظيم صلب متي، لقول العزيز العليم السماء اليت هيانشقاق 

ًعا ِشَداًدا))12 َنا فـَْوَقكمْم َسبـْ لى انبض من حديد ضغطا شديدا حلي ضغطنا ع كما لوسيحدث   ((َوبـَنَـيـْ

 .ينكسر، فالذي سيقع هو أنه سيطري الرتفاع هائل جدا

عبارة عن  ن تكونها ولمبعىن أن االنشقاق سيستمر في ،بواابأتح ق ستفالسماء بعد أن تنش

صعود منه كانية المإد والباب هنا يفي ،شق واحد بل جمموعة شقوق، كل منها خيلف اباب مفتوحا

َتْأتموَن  يف الص و يمنَفخم  ْومَ يَـ د يف سورة النبأ )) يمج السماوات، بدليل قول الويل احلواخلروج خار  ِر فـَ

َواًجا ) َوااًب )( 18َأفـْ لك ت((  (20)سمريِ َِت اجْلَِبالم َفَكاَنْت َسَرااًب ( وَ 19َوفمِتَحِت السََّماءم َفَكاَنْت أَبـْ

 ،لسماواتق مسك ان متز اليت ستنتج ع ،طراف احلديدأاليت تعين املمرات ستسمح بصعود  األبواب

 لتمزق بدورها السماوات اليت فوقها واألكثر منها صالبة.
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ثقال أو حلديد زقه ا، سيمبفعل انشقاق السماء قد يتبقى من مسك السماء مل يتمزقالذي  

ائلة، متزق هوة دفع بق حيث ستخرج ،ي اليت فوقهاياألرض اليت ستخرج من األرض السابعة واألرض

ح السماء ، لتصبامالشمتزيقا  واألرض نفسها تلك األثقال السماء وقبلها الغالف اجلوي لْلرض

 .دال اجللإهما ض جمرد جسمي منبعجي، ككريت جلد ممزقتي فارغتي مل يتبقى منواألر 

يز ل العز ل قو بدلي ،م طيها كما تطوى السجالتتستكون كسبع ورقات ياية السماء هن

ْأاَن َأوََّل َخْلٍق َكَما َبدَ   ۖ   كمتمبِ يِ  السِ ِجلِ  لِلْ يـَْوَم َنْطِوي السََّماَء َكطَ )) 104سورة األنبياء اآلية يف العليم 

َنا  َوْعًدا ۖ  ِعيدمهم ن    ((. ِإانَّ كمنَّا فَاِعِليَ  ۖ  َعَليـْ

الذي حتول بفعل التفاعالت العنيفة يف  ،ثقال األرض من احلديدأقوة الدفع اليت ستخرج هبا 

ي نصهره الذي اخلمسة اليت فوقها، إَل معادن أثقل، كما يتحول احلديد ياألرض السابعة واألرض

ألرض ترتج ارجتاجا، ستجعل ا ،قوة دفع هائلةستكون صلب من احلديد، أونربده بسرعة إَل فوالذ 

تصبح جمرد هباء وفتات ُث سراب يرتفع يف السماء لاجلبال وهي صلبة عظيمة،  تحوللدرجة أن ت

َعِتَها َكاِذبٌَة )1) ِإَذا َوقـََعِت اْلَواِقَعةم سريا، بدليل قول العزيز اجلبار يف سورة الواقعة )) ( 2( لَْيَس ِلَوقـْ

 .(( (6َفَكاَنْت َهَباًء م نبَـثًّا )( 5( َوبمسَِّت اجْلَِبالم َبسًّا )4ِإَذا رمجَِّت اأْلَْرضم رَجًّا )( 3َخاِفَضٌة رَّاِفَعٌة )
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 لذلك فهي حي جدا، قوة دفع هائلة ،القوة اليت ستجعل األرض ترتج حىت تتفتت اجلبال 

ْلزَِلِت زم ِإَذا ))زلة رة الزل سو يف متزق ما تبقى من قشرة األرض األوَل وخترج، بدليل قول القوي اجلبار

َقاََلَا )1اأْلَْرضم زِْلَزاََلَا ) د ستتجاوز حدو  ،هنا ستصعد بقوة دفع هائلة جداإ(( ف(2( َوَأْخَرَجِت اأْلَْرضم أَثـْ

وة ضغط قي أشكل تلن  ،السابعة، ألن قوة الرجع اليت كانت تفرضها السماء قبل متزقهاالسماء 

الية إَل لرجع احلاقوة  ستتحولحيث  ،بل ستسهل عليها اخلروج ،ثقال اليت خترج من األرضعلى األ

سماء تصعد للسطبع فهي ابل ،تسريروج، ألن اجلبال حي تصبح سرااب قوة مسهلة للصعود والع

 .بواابأصبح ست ممزقة والسماء 

الكفار كانوا يشرحون لنا أن سر ذلك ف ،جسام تنزل إَل األرضحاليا حنن موقنون أن كل األ

هو أن لْلرض قوة جذب جتذب إليها األجسام، لكن خالق السماوات واألرض أكد لنا أن للسماء 

( 11َوالسََّماِء َذاِت الرَّْجِع )بدليل قول القوي اجلبار يف سورة الطارق )) ،قوة الرجع حنو األرض

ممنوع عليه الصعود حنو  ،هي اليت جتعل كل شيء يرجع إَل األرض((  (12)َواأْلَْرِض َذاِت الصَّدِْع 

جسام حنو مركز السماوات، حيث طارد لكل األ ،ناء متي وسقف حمفوظالسماء، ألن السماء ب

 .توجد األرض
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ي تباثينا قتبلم ا اليو نعم هبنقوة الرجع اليت  فان ،أبواابتتمزق وتفتح فبعد أن تنشق السماء  

 ،نيفةعوة طرد قَل إب لستنق ،جسام الثقيلة ملتصقة ابألرضن على األرض وتبقي كل األيمستقر 

و كانت ل ف، فكيتكن ء يصعد يف السماء، وخاصة ما تعرض لقوة دفع مهمايجسام وكل شجتعل األ

 ؟قوة الدفع هائلة جدا كانفجار األرض مثال
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ذر إن تعو اله حدد بنفسك قيمة الكتاب وأدفعها   يف احلساب البنكي أع

شارك فيك عليك، فتصدق بتلك القيمة ليكون أجرها للمؤلف، وإن تعذر عل

 سددت مثنه.قد الكتاب مع كل معارفك، لتكون 
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