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  خلق األرض والكون
  التغير والتطور على الكائنات الحية وغير الحية

من يؤمن بالكتاب المقدس او القرآن ان يفھم كيف وجد الكون؟ ھل يؤمن بالتغير ھل من الممكن ل
  والتطور على الكائنات الحية وغير الحية؟

يقول الكتاب المقدس ان هللا ھو خالق الكون ومن جملته اإلنسان الذي أقره هللا في افضل وأحاطه 
  بخير األجواء والظروف

  النور: اليوم االول
. فصار النور وسمى هللا النور نھاراً ام الظالم فسماه ليالً " ليكن النور" أمر هللا : خلق هللا النور

  وھكذا جاء مساء أعقبه صباح فكان اليوم األول
  الجلد: اليوم الثاني
فخلق هللا الجلد وفرق بين المياه التي تحملھا " ليكن جلد يحجز بين مياه ومياه: "ثم امر هللا

الرض وھكذا كان وسمى هللا الجلد سماء ثم جاء مساء أعقبه صباح السحب والمياه التي تغمر ا
  فكان اليوم الثاني

  األرض الجافة والخضروات: اليوم الثالث
. وھكذا كان". لتتجمع المياه التي تحت السماء إلى موضع واحد، ولتظھر اليابسة: "ثم امر هللا

لتنبت : "وأمر هللا.  ذلك فاستحسنهورأى هللا. وسمى هللا اليابسة أرضاً والمياة المتجمعة بحاراً 
وھكذا ". األرض عشباً وبقال مبزراً ، وشجرا مثمرا فيه بزره الذي ينتج ثمرا كجنسه في األرض

فأنبتت األرض كل أنواع األعشاب والبقول التي تحمل بزوراً من جنسھا، واألشجار التي . كان
وجاء مساء أعقبه صباح فكان . تحسنهورأى هللا ذلك فاس. تحمل أثماراً ذات بذور من جنسھا 

  .اليوم الثالث 
  القمر والنجوم: اليوم الرابع
لتكن أنواراً في جلد السماء لتفرق بين النھار والليل، فتكون عالمات لتحديد أزمنة : "ثم أمر هللا

وخلق هللا نورين . وھكذا كان". وتكون أنواراً في جلد السماء لتضيء األرض. وأيام وسنين
، النور األكبر ليشرق في النھار والنور األصغر ليضيء في الليل، كما خلق النجوم أيضاً عظيمين

. وجعلھا هللا في جلد السماء لتضيء األرض، لتتحكم بالنھار وبالليل ولتفرق بين النور والظالم
  .وجاء مساء أعقبه صباح فكان اليوم الرابع. ورأى هللا ذلك فاستحسنه
قدس ان هللا قد خلق النور اوالُ وھو الشمس في اليوم األول ، النور األكبر كما نفھم من الكتاب الم

( ليشرق في النھار وان الشمس قد غابت في اليوم االول في المساء رغم ان األرض لم تخلق بعد
، ثم ان هللا قد خلق السماء في )او ان األرض كانت موجودة قبل الشمس وكانت مغمورة بالمياه

نا فرق هللا بين المياه التي تحملھا السحب والمياه التي تغمر األرض، ومن اليوم الثاني وھ
الواضح ھنا حسب مؤلف ھذا الكتاب ان المياه كانت موجودة قبل ذلك حتى قبل الشمس وھذا 

  "وكان عرشه على الماء"مافھمه رسولنا الكريم 
األرض مغمورة  ھل نفھم من المؤلف ان كوكب األرض كان موجود قبل وجود السماء وكانت

  بالمياه وال وجود لليابسة ،ھذا يعني ان كوكب األرض كان موجود قبل وجود الشمس



  في يوم واحد اي ان الشمس اقدم من كل النجوم) كل النجوم ( وان هللا قد خلق القمر والنجوم 
ولم يذكر مؤلف الكتاب المقدس متى خلق الھواء وكأن الھواء امر بديھي وانه موجود في كل 

  مكان وھذا شيء طبيعي عند االنسان القديم 
كيف وجد " انھا اخطاء علمية غير مقبولة وان الذين يؤمنون بھذه االفكار لن يفھموا الحقيقة

  "الكون
لقد اصبح واضحاً للعلماء وجود نجوم كثيرة اقدم من الشمس واألرض وانه اليمكن ان يكون عمر 

  النجوم مطابق لعمر القمر
مليار سنة وان الكويكبات التي  4.5مليارات سنة وان عمر االرض  5ر الشمس يقدر العلماء عم

  وصلت الى األرض و الصخور على القمر والمريخ تؤكد ھذا التقدير
  

وھذه " درب التبانة" مليار نجمة التي تشكل مجرتنا  200الشمس ھي نجمة واحدة من أكثر 
الكون وان عرض ھذا الكون حوالي  المجرة ھي واحدة من مليارات المجرات التي توجد في

سنة ضوئية لكي نعرف حجم الكون بالنسبة لحجم األرض ان طول خط االستواء  100000
  .من الثانية 0.13خالل ) طول خط االستواء( كم ، ان الضوء يعبر ھذه المسافة  40000

  سنة ضوئية 4.3ان اقرب نجم لنظامنا الشمسي يبعد حوالي 
حت متوفرة ومؤكدة تجعل الكتاب المقدس والقرآن كتب مضحكة وان ان المعلومات التي اصب

  المتمسك بتقديس ھذه الكتب غير قادر على فھم الحقائق
  ماذا قال القرآن
  7سورة ھود آية 

  
اٍم َوَكاَن َعْرُشُه َعلَى اْلَماِء لَِيْبلَُوُكْم  ِة أَيَّ َماَواِت َواأْلَْرَض فِي ِستَّ ُكْم أَْحَسُن َعَماًل َوُھَو الَِّذي َخلََق السَّ أَيُّ
ُكْم َمْبُعوُثوَن ِمْن َبْعِد اْلَمْوِت لََيقُولَنَّ الَِّذيَن َكَفُروا إِْن َھَذا إاِلَّ ِسْحٌر ُمبِينٌ     -َولَئِْن قُْلَت إِنَّ

  
  تفسير الجاللين

  
ام" َماَوات َواأْلَْرض فِي ِستَّة أَيَّ لَھا اأْلَحَ " َوُھَو الَِّذي َخلََق السَّ " َوَكاَن َعْرشه"د َوآِخرَھا اْلُجُمَعة أَوَّ

يح " َعلَى اْلَماء"َقْبل َخْلقھَما  ُمَتَعلِّق بَِخلََق أَْي َخلََقُھَما َوَما فِيِھَما ِمْن " لَِيْبلَُوُكمْ "َوُھَو َعلَى َمْتن الرِّ
ِ أَْي أَْطَوع " أَّيُكْم أَْحَسن َعَماًل "َمَنافِع لَُكْم َوَمَصالِح لَِيْخَتبِرُكْم  َّ د لَُھْم " َولَئِْن قُْلت"ِ ُكْم "َيا ُمَحمَّ إنَّ

اِطق بِاْلَبْعِث أَْو الَِّذي َتقُولُه " َھَذا"َما " َمْبُعوُثوَن ِمْن َبْعد اْلَمْوت لََيقُولَن الَِّذيَن َكَفُروا إنْ  اْلقُْرآن النَّ
بِّي َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلَّمَ َبيِّن َوفِي قَِراَءة َساِحر َواْلُمَشار إلَيْ " إالَّ ِسْحر ُمبِين"   ِه النَّ

ھو في كل لغة يبدأ مع شروق الشمس وينتھي عندما يبدأ اليوم التالي، اوھو : ماھو تعريف اليوم
مدة دوران االرض حول نفسھا ، فمن اين اتى بيوم االحد ويوم الجمعة اذا كانت االرض والشمس 

  جمعة بعد العصرغير موجودة، وان هللا قدخلق ادآم يوم ال
أََخَذ َرُسول هللاَّ َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه : َقالَ , َعْن أَبِي ُھَرْيَرة , َمْولَى أُّم َسلََمة , َعْن َعْبد هللاَّ ْبن َرافِع 

ْبت " َفَقالَ , َوَسلََّم بَِيِدي  ْرَبة َيْوم السَّ َوَخلََق الشََّجر ,  َوَخلََق اْلِجَبال فِيَھا َيْوم اأْلََحد, َخلََق هللاَّ التُّ
َوَبثَّ فِيَھا ِمْن ُكلّ َدابَّة , َوَخلََق النُّور َيْوم اأْلَْربَِعاء , َوَخلََق اْلَمْكُروه َيْوم الثُّاَلَثاء , فِيَھا َيْوم ااِلْثَنْيِن 

ر َساَعات اْلُجُمَعة فِيَما َوَخلََق آَدم َبْعد اْلَعْصر ِمْن َيْوم اْلُجُمَعة فِي آِخر اْلَخْلق فِي آخِ , َيْوم اْلَخِميس 
  "َبْين اْلَعْصر إِلَى اللَّْيل 

كان محمد يظن انه عندما تشرق الشمس في اليابان فأنھا ھذه الشمس تشرق في موريتانيا في 
نفس الوقت، وعندما تغرب في المغرب فإنھا تغرب في الصين في نفس الوقت،وان وقت العصر 

فس الوقت على كل االرض،اي اول يوم جمعة من عمر يوم الجمعة ھو لحظة واحدة فقط في ن
  .االرض، وبعد العصر من ھذا اليوم العظيم بتوقيت االرض خلق هللا آدم

فكان يعتقد عندما يكون وقت العصر في مكة فھو وقت العصر في كل مكان وكان يعتقد اذا غابت 
الرجوع في اليوم الشمس عن مكة فأنھا غابت عن كل األرض وذھبت بين يدي ربھا تستأذن 



  التالي
ْيِمّي َعْن أَبِيِه َعْن أَبِ  د ْبن ُعَبْيد َعْن اأْلَْعَمش َعْن إِْبَراِھيم التَّ َثَنا ُمَحمَّ ي َذّر َقالَ َوَقالَ اإْلَِمام أَْحَمد َحدَّ

َفَقالَ َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه  ُكْنت َمَع َرُسول هللاَّ َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم فِي اْلَمْسِجد ِحين َغَرَبْت الشَّْمس
" قُْلت هللاَّ َوَرُسوله أَْعلَم َقالَ َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم " َيا أََبا َذّر أََتْدِري أَْيَن َتْذَھب الشَّْمس ؟ " َوَسلََّم 

َھا َتْذَھب َحتَّى َتْسُجد َبْين َيَدْي َرّبَھا َعزَّ َوَجلَّ َفَتْسَتأِْذن فِي  َھا َقْد قِيلَ لََھا َفإِنَّ ُجوع َفُيْؤَذن لََھا َوَكأَنَّ الرُّ
  ِاْرِجِعي ِمْن َحْيُث ِجْئت َفَتْرِجع إِلَى َمْطلِعَھا َوَذلَِك ُمْسَتَقّرَھا

عندما غربت الشمس عن مكة ذھبت بين يدي ربھا تستأذن في الرجوع ولكن الشمس مازالت 
  فوق غرب افريقيا ومشرقة على امريكا

  م يكن يعلم ذلكولكن محمد ل
  خلق هللا سبع سماوات ومن االرض مثلھن

  12سورة الطالق آية 
 َ لُ اأْلَْمُر َبْيَنُھنَّ لَِتْعلَُموا أَنَّ هللاَّ ُ الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اأْلَْرِض ِمْثلَُھنَّ َيَتَنزَّ  َعلَى ُكلِّ َشْيٍء هللاَّ

َ َقْد أََحاطَ    بُِكلِّ َشْيٍء ِعْلًما  َقِديٌر َوأَنَّ هللاَّ
  من تفسير ابن كثير

-http://quran.al
islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=65

&nAya=12  
َقالَ َسْبع أََرِضيَن فِي ُكلّ " هللاَّ الَِّذي َخلََق َسْبع َسَماَوات َوِمْن اأْلَْرض ِمْثلھنَّ " َعْن ِاْبن َعبَّاس َقالَ 

ُكْم َوآَدم َكآَدم َوُنوح َكُنوٍح َوإِْبَراِھيم َكإِْبَراِھيم َوِعيَسى َكِعيَسى   أَْرض َنبِّي َكَنبِيِّ
  ابعة وھذا من قول الرسول في تفسير الطبريوعلى ما يبدو اننا في االرض الس

َثَنا ِاْبن َعْبد اأْلَْعلَى  - 26650 بِّي َصلَّى : َعْن َقَتاَدة َقالَ , َعْن َمْعَمر , َقالَ ثنا ِاْبن َثْور , َحدَّ َبْيَنا النَّ
ة َمَع أَْصَحابه  ْت َسَحاَبة , هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم َجالِس َمرَّ بِّي َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم أََتْدُروَن  َقالَ , إِْذ َمرَّ النَّ

أََتْدُروَن َما َھِذِه : َقالَ ; َھِذِه َرَواَيا اأْلَْرض َيُسوقَھا هللاَّ إِلَى َقْوم اَل َيْعُبُدوَنُه , َما َھَذا ؟ َھِذِه اْلَعَنان 
َماء ؟  َماء َمْوج َمْكفُوف  َھِذهِ : َقالَ , هللاَّ َوَرُسوله أَْعلَم : َقالُوا " السَّ ُثمَّ َقالَ ; َوَسْقف َمْحفُوظ , السَّ

َحتَّى َعدَّ َسْبع , َفْوق َذلَِك َسَماء أُْخَرى : َقالَ , هللاَّ َوَرُسوله أَْعلَم : أََتْدُروَن َما َفْوق َذلَِك ؟ َقالُوا : 
: أََتْدُروَن َما َفْوق َذلَِك ؟ َقالُوا : ُثمَّ َقالَ ; ة أََتْدُروَن َما َبْينھَما َخْمس ِماَئة َسنَ : َسَماَوات َوُھَو َيقُول 

هللاَّ َوَرُسوله أَْعلَم : أََتْدُروَن َما َبْينھَما ؟ َقالُوا : َقالَ , َفْوق َذلَِك اْلَعْرش : َقالَ , هللاَّ َوَرُسوله أَْعلَم 
َقالَ , هللاَّ َوَرُسوله أَْعلَم : ا َھِذِه اأْلَْرض ؟ َقالُوا أََتْدُروَن مَ : ُثمَّ َقالَ ; َبْينھَما َخْمس ِماَئة َسَنة : َقالَ 

َبْينھَما َمِسيَرة : َقالَ . هللاَّ َوَرُسوله أَْعلَم : أََتْدُروَن َكْم َبْينھَما ؟ َقالُوا : َقالَ , َتْحت َذلَِك أَْرض : 
لَِّذي َنْفِسي بَِيِدِه لَْو ُدلَِّي َرُجل بَِحْبٍل َحتَّى َيْبلُغ َواَ : ُثمَّ َقالَ , َحتَّى َعدَّ َسْبع أََرِضيَن , َخْمس ِماَئة َسَنة 

ابَِعة لََھَبَط َعلَى هللاَّ  اِھر َواْلَباِطن َوُھَو بُِكلِّ { : ُثمَّ َقالَ ; أَْسَفل اأْلََرِضيَن السَّ ل َواآْلِخر َوالظَّ ُھَو اأْلَوَّ
َثَنا ِاْبن َعْبد اأْلَ  - 26651. } َشْيء َعلِيم  , َعْن َقَتاَدة , َعْن َمْعَمر , ثنا ِاْبن َثْور : َقالَ , ْعلَى َحدَّ

َماء َواأْلَْرض : َقالَ  ِمْن أَْيَن ِجْئت ؟ َقالَ : َفَقالَ َبْعضھْم لَِبْعٍض , ِاْلَتَقى أَْرَبَعة ِمْن اْلَماَلئَِكة َبْين السَّ
ابَِعة : أََحدھْم  َماء السَّ أَْرَسلَنِي َربِّي ِمْن اأْلَْرض : ُثمَّ َقالَ اآْلَخر ; َوَتَرْكته , أَْرَسلَنِي َربِّي ِمْن السَّ

ابَِعة َوَتَرْكته  أَْرَسلَنِي َربِّي : ُثمَّ َقالَ اآْلَخر ; أَْرَسلَنِي َربِّي ِمْن اْلَمْشِرق َوَتَرْكته : ُثمَّ َقالَ اآْلَخر ; السَّ
  .ِمْن اْلَمْغِرب َوَتَرْكته َثمَّ 

-http://quran.al
islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=65

&nAya=12  
َثَنا بِْشر - 26649.  هللاَّ الَِّذي َخلََق { : َقْوله , َعْن َقَتاَدة , َسِعيد ثنا : َقالَ , ثنا َيِزيد : َقالَ , َحدَّ

, َخلََق َسْبع َسَماَوات َوَسْبع أََرِضيَن فِي ُكلّ َسَماء ِمْن َسَمائِِه } َسْبع َسَماَوات َوِمْن اأْلَْرض ِمْثلھنَّ 
  ائِهِ َوَقَضاء ِمْن َقضَ , َخْلق ِمْن َخْلقه َوأَْمر ِمْن أَْمره , َوأَْرض ِمْن أَْرضه 

اذن نحن في االرض السابعة العليا وتحتنا مباشرة االرض السادسةا ثم الخامسة واالرض االولى 
ھي في االسفل وھذا من القرآن والتفسير ومن كالم الرسول وان المسافة بين كل ارض وارض 

سنة ، ھل ھذا معقول يا اصحاب العقول ؟ من ھو الجاھل ومن ھو الذي في صف  500مسيرة 



  والغباء ھل ھو المسلم ام الكافر؟ الجھل
  12سورة الطالق آية 

ُ الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اأْلَْرِض ِمْثلَُھنَّ    هللاَّ
  من تفسير ابن كثير
ي ُكلّ َقالَ َسْبع أََرِضيَن فِ " هللاَّ الَِّذي َخلََق َسْبع َسَماَوات َوِمْن اأْلَْرض ِمْثلھنَّ " َعْن ِاْبن َعبَّاس َقالَ 

ُكْم َوآَدم َكآَدم َوُنوح َكُنوٍح َوإِْبَراِھيم َكإِْبَراِھيم َوِعيَسى َكِعيَسى   .أَْرض َنبِّي َكَنبِيِّ
  سبع أرضين في كل ارض يوجد واحد مثلي ومثلك ومثل جورج بوش

  
َماَواِت بَِغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَھا ُثمَّ اْسَتَوى َعلَى الْ  ُ الَِّذي َرَفَع السَّ   2سورة الرعد آية  -َعْرشِ هللاَّ

  بعضھم قال رفع هللا السموات بدون اعمدة ومنھم من قال ان هللا قد رفعھا باعمدة ال ترونھا
  وھذا من تفسير الطبري

أِْويل فِي َتأِْويل َقْوله  َمَوات بَِغْيِر َعَمد َتَرْوَنَھا { : َواْخَتلََف أَْھل التَّ ِويل َتأْ : َفَقالَ َبْعضھْم } َرَفَع السَّ
َمَوات بَِعَمٍد اَل َتَرْوَنَھا : َذلَِك  َثَنا أَْحَمد ْبن  - 15249: ِذْكر َمْن َقالَ َذلَِك . هللاَّ الَِّذي َرَفَع السَّ َحدَّ

اس قُْلت اِلْبِن َعبَّ : َقالَ , َعْن ِعْكِرَمة , َثَنا ِعْمَران ْبن ُحَدْير : َقالَ , َثَنا ُمَعاذ ْبن ُمَعاذ : َقالَ , ِھَشام 
َھا َعلَى َعَمد : إِنَّ فاَُلًنا َيقُول :  َماء ؟ َقالَ , إِنَّ أَْي " : بَِغْيِر َعَمد َتَرْوَنَھا " ِاْقَرْأَھا : َفَقالَ : َيْعنِي السَّ

بَّاح . * اَل َتَرْوَنَھا  د ْبن الصَّ َثَنا اْلَحَسن ْبن ُمَحمَّ ن ْبن ُحَدْير َعْن ِعْمَرا, َثَنا ُمَعاذ ْبن ُمَعاذ : َقالَ , َحدَّ
د  - 15250. ِمْثله , َعْن ِاْبن َعبَّاس , َعْن ِعْكِرَمة ,  َثَنا اْلَحَسن ْبن ُمَحمَّ َقالَ , َثَنا َعفَّان : َقالَ , َحدَّ
اد :  } َھا بَِغْيِر َعَمد َتَرْونَ { : َقْوله , َعْن ُمَجاِھد , َعْن اْلَحَسن ْبن ُمْسلِم , َثَنا ُحَمْيد : َقالَ , َثَنا َحمَّ

َثنِي اْلُمَثنَّى  -. بَِعَمٍد اَل َتَرْوَنَھا : َقالَ  اج : َقالَ , َحدَّ اد : َقالَ , َثَنا اْلَحجَّ َعْن , َعْن ُحَمْيد , َثَنا َحمَّ
.  ِھَي اَل َتَرْوَنَھا: َقالَ } بَِغْيِر َعَمد َتَرْوَنَھا { : فِي َقْول هللاَّ , َعْن ُمَجاِھد , اْلَحَسن ْبن ُمْسلِم 

د  - 15251 َثَنا اْلَحَسن ْبن ُمَحمَّ اَبة : َقالَ , َحدَّ َعْن , َعْن ِاْبن أَبِي َنِجيح , َثَنا َوْرَقاء : َقالَ , َثَنا َشبَّ
َثنِي اْلُمَثنَّى . * َعَمد : ُمَجاِھد بَِغْيِر َعَمد َيقُول  ْبن َعْن اِ , َثَنا ِشْبل : َقالَ , َثَنا أَُبو ُحَذْيَفة : َقالَ , َحدَّ

اق : َقالَ , َثَنا إِْسَحاق : َقالَ  - 15252. ِمْثله , َعْن ُمَجاِھد , أَبِي َنِجيح  زَّ , َعْن َمْعَمر , َثَنا َعْبد الرَّ
َمَوات بَِغْيِر َعَمد َتَرْوَنَھا { : َقْوله , َعْن اْلَحَسن َوَقَتاَدة  َقالَ ِاْبن : َقالَ َقَتاَدة } هللاَّ الَِّذي َرَفَع السَّ

َثَنا أَْحَمد ْبن إِْسَحاق  - 15253. بَِعَمٍد َولَِكْن اَل َتَرْوَنَھا : َعبَّاس  َثَنا : َقالَ , َثَنا أَُبو أَْحَمد : َقالَ , َحدَّ
َمَوات بَِغْيِر َعَمد َتَرْوَنَھا { : َقْوله , َعْن ِاْبن َعبَّاس , َعْن ِعْكِرَمة , َعْن ِسَماك , َشِريك  } َرَفَع السَّ

لَ َذلَِك َكَذلَِك :  َقالَ  َقَصَد َمْذَھب َتْقِديم اْلَعَرب اْلَجْحد ِمْن , َما ُيْدِريك لََعلََّھا بَِعَمٍد اَل َتَرْوَنَھا ؟ َوَمْن َتأَوَّ
له  اِعر , آِخر اْلَكاَلم إِلَى أَوَّ أَُراَھا : ِريد َواَل أَُراَھا َتَزال َظالَِمة ُتْحِدث لِي َنْكَبة َوَتْنَكُؤَھا يُ : َكَقْوِل الشَّ

َم اْلَجْحد َعْن َمْوِضعه ِمْن َتَزال , اَل َتَزال َظالَِمة  ْھر َحال ِمْن . َوَكَما َقالَ اآْلَخر , َفَقدَّ إَِذا أَْعَجَبْتك الدَّ
ا اَل َتَرى النَّاس آلَِيا ِاْمِرٍئ َفَدْعُه َوَواِكلْ َحاله َواللََّيالَِيا َيِجْئَن َعلَى َما َكاَن ِمْن َصالِح بِِه َوإِْن َكاَن فِيمَ 

ِذْكر َمْن َقالَ . َبلْ ِھَي َمْرفُوَعة بَِغْيِر َعَمد : َوَقالَ آَخُروَن . َوإِْن َكاَن فِيَما َيَرى النَّاس اَل َيأْلُو : َيْعنِي 
د ْبن َخلَف اْلَعْسَقاَلنِّي  - 15254: َذلَِك  َثنِي ُمَحمَّ اد ْبن َسلََمة :  َقالَ , أَْخَبَرَنا آَدم : َقالَ , َحدَّ , َثَنا َحمَّ

َمَوات بَِغْيِر َعَمد َتَرْوَنَھا { : فِي َقْوله , َعْن إَِياس ْبن ُمَعاِوَية  َبة َعلَى : َقالَ } َرَفَع السَّ َماء ُمَقبَّ السَّ
َثَنا بِْشر  - 15255. اأْلَْرض ِمْثل اْلقُبَّة  { : َقْوله , َعْن َقَتاَدة ,  َثَنا َسِعيد: َقالَ , َثَنا َيِزيد : َقالَ , َحدَّ
ِة أَْن ُيَقال َكَما َقالَ هللاَّ . َرَفَعَھا بَِغْيِر َعَمد : َقالَ } بَِغْيِر َعَمد َتَرْوَنَھا  حَّ َوأَْولَى اأْلَْقَوال فِي َذلَِك بِالصِّ

َمَوات بَِغْيِر َعَمد َتَرْوَنَھا { : َتَعالَى    ْرفُوَعة بَِغْيِر َعَمد َنَراَھاَفِھَي مَ } هللاَّ الَِّذي َرَفَع السَّ
  وفي آية اخرى

ْقِف اْلَمْرفُوعِ    5سورة الطور آية  -َوالسَّ
  :تفسير القرطبي

اَھا َسْقًفا  َماء َسمَّ ْقِف لِْلَبْيتِ ; َيْعنِي السَّ َھا لأِْلَْرِض َكالسَّ   أِلَنَّ
  

  وماذا قال القرآن عن االرض
  

  20الغاشية آية سورة  –َوإِلَى اأْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت 



  :كل المفسرين بدون استثناء قبل اكتشاف كروية االرض ومنھم بعد اكتشاف كروية االرض قال
ْت َوُمھَِّدتْ    أَْي َكْيَف ُبِسَطْت َوُمدَّ

  تفسير الجاللين
  

, ى َوَوْحَدانِّيته َفَيْسَتِدلُّوَن بَِھا َعلَى قُْدَرة هللاَّ َتَعالَ , أَْي ُبِسَطْت " َوإِلَى اأْلَْرض َكْيف ُسِطَحْت 
ُھْم أََشّد ُماَلَبَسة َلَھا ِمْن َغْيرَھا  َرْت بِاإْلِبِِل أِلَنَّ َظاِھر فِي أَنَّ اأْلَْرض " ُسِطَحْت : " َوَقْوله , َوُصدِّ

ْرعاَل ُكَرة َكَما َقالَُه أَْھل اْلَھْيَئة َوإِْن لَْم َيْنقُض ُرْكًنا مِ , َوَعلَْيِه ُعلََماء الشَّْرع , َسْطح    ْن أَْرَكان الشَّ
  

  19سورة الحجر آية  -َواأْلَْرَض َمَدْدَناَھا
  

  تفسير القرطبي
ا َيُدلّ َعلَى َكَمال قُْدَرته , َھَذا ِمْن نَِعمه أَْيًضا    . َوِممَّ

اِزَعات " [  َواأْلَْرض َبْعد َذلَِك َدَحاَھا: " َكَما َقالَ ; َبَسْطَناَھا َعلَى َوْجه اْلَماء : َقالَ ِاْبن َعبَّاس  : النَّ
اِرَيات " [ َواأْلَْرض َفَرْشَناَھا َفنِْعَم اْلَماِھُدوَن : " َوَقالَ . أَْي َبَسَطَھا ]  30 َوُھَو َيُرّد ] .  48: الذَّ

َھا َكاْلُكَرِة    .َعلَى َمْن َزَعَم أَنَّ
  7سورة ق آية  –ا ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َبِھيٍج َواأْلَْرَض َمَدْدَناَھا َوأَْلَقْيَنا فِيَھا َرَواِسَي َوأَْنَبْتَنا فِيھَ 

  تفسير القرطبي
  َواأْلَْرَض َمَدْدَناَھا

  
  . أَْي َبَسَط اأْلَْرض ُطواًل َوَعْرًضا 

َوَرّد َعلَى َمْن َزَعَم أَنَّ اأْلَْرض َتْھِوي , فِي َھِذِه اآْلَية َرّد َعلَى َمْن َزَعَم أَنَّ اأْلَْرض َكاْلُكَرِة : َمْسأَلَة 
اَدة ; أَْبَوابَھا َعلَْيَھا  عَّ يِح الصَّ اًدا َكالرِّ اَوْنِدّي أَنَّ َتْحت اأْلَْرض ِجْسًما َصعَّ َوِھَي ; َوَزَعَم ِاْبن الرَّ

ة َفَتَواَفَقا  اِدي فِي اْلِجْرم َواْلقُوَّ عَّ ِمْن  َوَزَعَم آَخُروَن أَنَّ اأْلَْرض ُمَركَّب. ُمْنَحِدَرة َفاْعَتَدلَ اْلَھاِوي َوالصَّ
َواَلَِّذي َعلَْيِه اْلُمْسلُِموَن َوأَْھل . َفلَِذلَِك َوَقَفْت , َفاْعَتَداَل , َواآْلَخر ُمْصِعد , أََحدھَما ُمْنَحِدر , ِجْسَمْيِن 

َما َتُكون فِي اْلَعاَدة بِزَ , اْلِكَتاب اْلَقْول بُِوقُوِف اأْلَْرض َوُسُكونَھا َوَمّدَھا    ْلَزلٍَة ُتِصيبَھاَوأَنَّ َحَرَكتَھا إِنَّ
  

آيات كثيرة كلھا فسرت من كل علماء القرآن على ان االرض ليست كروية وھي عبارة عن سطح 
  فوق الماء والسماء ھي سقف مرفوع فوق ھذا السطح باعمدة او بدون اعمدة

  
لو كان كاتب القرآن كان يعلم ان االرض كروية لما كتب ھذه اآليات ولو كان يعلم بالغيب لما 

تعمل ھذه الكلمات التي اوقعت علماء االسالم قبل غيرھم في ھذا االعتقاد الخاطئ والذي جعل اس
  اكتشاف كروية االرض من قبل المسلمين امراً مستحيالً 

  فھل كاتب القرآن ھو خالق ھذا الكون؟
  

  48سورة الذاريات آية  -َواأْلَْرَض َفَرْشَناَھا
  :تفسير القرطبي
  .فَِراِش َعلَى َوْجه اْلَماء َوَمَدْدَناَھا أَْي َبَسْطَناَھا َكالْ 
  َفنِْعَم اْلَماِھُدونَ 

  
ْعِظيم . أَْي َفنِْعَم اْلَماِھُدوَن َنْحُن لَُھْم  أْته ; َواْلَمْعَنى فِي اْلَجْمع التَّ , َمھَّْدت اْلفَِراش َمْھًدا َبَسْطته َوَوطَّ

  .َوَتْمِھيد اأْلُُمور َتْسِوَيتَھا َوإِْصاَلحَھا 
  
  
سورة االنبياء آية  - َجَعْلَنا فِي اأْلَْرِض َرَواِسَي أَْن َتِميَد بِِھْم َوَجَعْلَنا فِيَھا فَِجاًجا ُسُباًل لََعلَُّھْم َيْھَتُدونوَ 
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  تفسير القرطبي

  .أَْي ِجَبااًل َثَوابِت 
  أَْن َتِميَد بِِھمْ 

ك لَِيتِّم اْلقَ , أَْي لَِئالَّ َتِميد بِِھْم  اْلَمْعَنى : َوَقالَ اْلَبْصِريُّوَن . َقالَُه اْلُكوفِيُّوَن ; َرار َعلَْيَھا َواَل َتَتَحرَّ
َوَران . َكَراِھَية أَْن َتِميد  ك َوالدَّ   .أَْي َداَر ; َماَد َرْأسه : ُيَقال . َواْلَمْيد التََّحرُّ

  
  الحقائق موجودة في الصخور وعلى األرض

  
ھا دليل لوجود أي اثر للحياة على األرض فاألرض مليارات سنة ال يوجد علي 4صخور تاريخھا 

  كانت كالجحيم في البداية
مليار سنة يوجد عليھا دليل لوجود اثر للحياة لخاليا بسيطة ربما جائت من  3.5صخور تاريخھا 

  أجزاء اخرى من النظام الشمسي او ان ھذه الخاليا البسيطة كانت قد تكونت على األرض 
ير عمر الصخور وما تحتويه من كائنات كانت موجودة في زمن تشكل اصبح معروف للعلماء تقد

  ھذه الصخور
  

ومن خالل البحث وجد العلماء كلما تعمقنا في العصور كلما وجدنا اثار لكائنات تختلف اكثر عن 
الكائنات الحية الموجودة اآلن، فإذا رجعنا ماليين فاننا لن نجد االنسان او اي حيوان آخر كما ھو 

مليارات سنة  3آلن، اي الحيوانات الموجودة اآلن ھي حصيلة تغير وتطور وخبرة أكثر من عليه ا
التي كانت عبارة عن خاليا بسيط تطورت الى كائنات حية تحتوي على خاليا متخصصة كونت 
انظمة متطورة مثل جھاز البصر والسمع وكل االعضاء في جسمنا واجسام الحيونات االخرى 

  باتات واالشجار وكل شيء حيوھذا ينطبق على الن
  .حتى الجبال واالنھار البحار تتغير ، ان الجبال المجودة اليوم لم تكن موجودة في البداية

  .وان الجبال التي كانت موجودة في البداية قد انھارت وذھبت مع الريح والمياه
  .جبال تذھب وجبال اخرى تتكون

االنسان وكل الكائنات الحية، من يعلم كيف  عملية التغير والتطور لن تتوقف وھذا ينطبق على
ربما الكالب ستبدأ بالنطق , او الحمير,سيصبح شكل االنسان بعد ماليين السنين او الكالب 

  !!والكالم
الفواكه والخضار ستتطور وتتغير، التغير لن يتوقف، والفواكه والخضار الموجودة اآلن لم تكن 

رة التفاح لم تكن موجودة بعد عدة ايام خلق السموات موجودة في البداية كما ھي اآلن وان شج
  واالرض

ان وجود االنسان بعد عدة ايام من وجود االرض او الشمس كما ذكر الكتاب المقدس والقرآن 
امراً مستحيل ، كأننا نقول ان الطائرات والسيارات كانت موجودة في تلك االيام ، ان االنسان ھو 

  ةمليارات سن 3نتيجة تطور أكثر 
خاليا بسيطة تطورت وحيونات اختلطت وتجانست وتكاثرت خالل ھذه المليارات من السنين، ھذا 

  ھو االنسان
االدلة موجودة على االرض في الصخور، تحتاج فقط الى عقل سليم متحرر من ھذه الكتب التي 

  سميت لسوء الحظ، كتب مقدسة
http://www.mohamedtheliar.com   

 


