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خلق األرض والكون
التغير والتطور على الكائنات الحية وغير الحية
ھل من الممكن لمن يؤمن بالكتاب المقدس او القرآن ان يفھم كيف وجد الكون؟ ھل يؤمن بالتغير
والتطور على الكائنات الحية وغير الحية؟
يقول الكتاب المقدس ان ﷲ ھو خالق الكون ومن جملته اإلنسان الذي أقره ﷲ في افضل وأحاطه
بخير األجواء والظروف
اليوم االول :النور
خلق ﷲ النور :أمر ﷲ " ليكن النور" فصار النور وسمى ﷲ النور نھاراً ام الظالم فسماه ليالً.
وھكذا جاء مساء أعقبه صباح فكان اليوم األول
اليوم الثاني :الجلد
ثم امر ﷲ" :ليكن جلد يحجز بين مياه ومياه" فخلق ﷲ الجلد وفرق بين المياه التي تحملھا
السحب والمياه التي تغمر االرض وھكذا كان وسمى ﷲ الجلد سماء ثم جاء مساء أعقبه صباح
فكان اليوم الثاني
اليوم الثالث :األرض الجافة والخضروات
ثم امر ﷲ" :لتتجمع المياه التي تحت السماء إلى موضع واحد ،ولتظھر اليابسة" .وھكذا كان.
وسمى ﷲ اليابسة أرضا ً والمياة المتجمعة بحاراً .ورأى ﷲ ذلك فاستحسنه .وأمر ﷲ" :لتنبت
األرض عشبا ً وبقال مبزراً  ،وشجرا مثمرا فيه بزره الذي ينتج ثمرا كجنسه في األرض" .وھكذا
كان .فأنبتت األرض كل أنواع األعشاب والبقول التي تحمل بزوراً من جنسھا ،واألشجار التي
تحمل أثماراً ذات بذور من جنسھا  .ورأى ﷲ ذلك فاستحسنه .وجاء مساء أعقبه صباح فكان
اليوم الثالث .
اليوم الرابع :القمر والنجوم
ثم أمر ﷲ" :لتكن أنواراً في جلد السماء لتفرق بين النھار والليل ،فتكون عالمات لتحديد أزمنة
وأيام وسنين .وتكون أنواراً في جلد السماء لتضيء األرض" .وھكذا كان .وخلق ﷲ نورين
عظيمين ،النور األكبر ليشرق في النھار والنور األصغر ليضيء في الليل ،كما خلق النجوم أيضا ً
وجعلھا ﷲ في جلد السماء لتضيء األرض ،لتتحكم بالنھار وبالليل ولتفرق بين النور والظالم.
ورأى ﷲ ذلك فاستحسنه .وجاء مساء أعقبه صباح فكان اليوم الرابع.
كما نفھم من الكتاب المقدس ان ﷲ قد خلق النور اوال ُ وھو الشمس في اليوم األول  ،النور األكبر
ليشرق في النھار وان الشمس قد غابت في اليوم االول في المساء رغم ان األرض لم تخلق بعد)
او ان األرض كانت موجودة قبل الشمس وكانت مغمورة بالمياه( ،ثم ان ﷲ قد خلق السماء في
اليوم الثاني وھنا فرق ﷲ بين المياه التي تحملھا السحب والمياه التي تغمر األرض ،ومن
الواضح ھنا حسب مؤلف ھذا الكتاب ان المياه كانت موجودة قبل ذلك حتى قبل الشمس وھذا
مافھمه رسولنا الكريم "وكان عرشه على الماء"
ھل نفھم من المؤلف ان كوكب األرض كان موجود قبل وجود السماء وكانت األرض مغمورة
بالمياه وال وجود لليابسة ،ھذا يعني ان كوكب األرض كان موجود قبل وجود الشمس

وان ﷲ قد خلق القمر والنجوم ) كل النجوم ( في يوم واحد اي ان الشمس اقدم من كل النجوم
ولم يذكر مؤلف الكتاب المقدس متى خلق الھواء وكأن الھواء امر بديھي وانه موجود في كل
مكان وھذا شيء طبيعي عند االنسان القديم
انھا اخطاء علمية غير مقبولة وان الذين يؤمنون بھذه االفكار لن يفھموا الحقيقة" كيف وجد
الكون"
لقد اصبح واضحا ً للعلماء وجود نجوم كثيرة اقدم من الشمس واألرض وانه اليمكن ان يكون عمر
النجوم مطابق لعمر القمر
يقدر العلماء عمر الشمس  5مليارات سنة وان عمر االرض  4.5مليار سنة وان الكويكبات التي
وصلت الى األرض و الصخور على القمر والمريخ تؤكد ھذا التقدير
الشمس ھي نجمة واحدة من أكثر  200مليار نجمة التي تشكل مجرتنا " درب التبانة" وھذه
المجرة ھي واحدة من مليارات المجرات التي توجد في الكون وان عرض ھذا الكون حوالي
 100000سنة ضوئية لكي نعرف حجم الكون بالنسبة لحجم األرض ان طول خط االستواء
 40000كم  ،ان الضوء يعبر ھذه المسافة ) طول خط االستواء( خالل  0.13من الثانية.
ان اقرب نجم لنظامنا الشمسي يبعد حوالي  4.3سنة ضوئية
ان المعلومات التي اصبحت متوفرة ومؤكدة تجعل الكتاب المقدس والقرآن كتب مضحكة وان
المتمسك بتقديس ھذه الكتب غير قادر على فھم الحقائق
ماذا قال القرآن
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َ
ام َو َكانَ َع ْر ُ
س َم َاوا ِ
سنُ َع َم ًال
ت َو ْاألَ ْر َ
َوھ َُو الَّذِي َخلَ َق ال َّ
ش ُه َعلَى ا ْلمَاءِ لِ َي ْبل ُ َو ُك ْم أَ ُّي ُك ْم أَ ْح َ
ض فِي سِ َّت ِة أ َّي ٍ
َولَئِنْ قُ ْل َ
ت إِ َّن ُك ْم َم ْب ُعو ُثونَ مِنْ َب ْع ِد ا ْل َم ْو ِ
ت لَ َيقُولَنَّ الَّذِينَ َك َف ُروا إِنْ َھ َذا إِ َّال سِ ْح ٌر ُم ِبينٌ -
تفسير الجاللين
س َم َاوات َو ْاألَ ْرض فِي سِ َّتة أَ َّيام" أَ َّول َھا ْاألَ َحد َوآخِرھَا ا ْل ُج ُم َعة " َو َكانَ َع ْرشه"
" َوھ َُو الَّذِي َخلَ َق ال َّ
الريح "لِ َي ْبل ُ َو ُك ْم" ُم َت َعلِّق بِ َخلَ َق أَ ْي َخلَ َق ُھ َما َو َما فِي ِھ َما مِنْ
َق ْبل َخ ْلقھ َما " َعلَى ا ْل َماء" َوھ َُو َعلَى َم ْتن ِّ
سن َع َم ًال" أَ ْي أَ ْط َوع ِ َّ ِ " َولَئِنْ قُ ْلت" َيا ُم َح َّمد لَ ُھ ْم "إ َّن ُك ْم
صالِح لِ َي ْخ َت ِبر ُك ْم "أَ ّي ُك ْم أَ ْح َ
َم َنافِع لَ ُك ْم َو َم َ
َ
َم ْب ُعو ُثونَ مِنْ َب ْعد ا ْل َم ْوت لَ َيقُولَن الَّذِينَ َك َف ُروا إنْ " َما " َھ َذا" ا ْلقُ ْرآن ال َّناطِ ق ِبا ْل َب ْع ِ
ث أ ْو الَّذِي َتقُول ُه
صلَّى َّ
ساحِر َوا ْل ُم َ
سلَّ َم
ﷲ َعلَ ْي ِه َو َ
شار إلَ ْي ِه ال َّن ِب ّي َ
" َّإال سِ ْحر ُم ِبين" َب ِّين َوفِي ق َِرا َءة َ
ماھو تعريف اليوم :ھو في كل لغة يبدأ مع شروق الشمس وينتھي عندما يبدأ اليوم التالي ،اوھو
مدة دوران االرض حول نفسھا  ،فمن اين اتى بيوم االحد ويوم الجمعة اذا كانت االرض والشمس
غير موجودة ،وان ﷲ قدخلق ادآم يوم الجمعة بعد العصر
َّ
َّ
َعنْ َع ْبد َّ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
صلى ﷲ َعل ْي ِه
سول ﷲ َ
سلَ َمة َ ,عنْ أَبِي ھ َُر ْي َرة  ,قال َ  :أخذ َر ُ
ﷲ ْبن َرافِع َ ,م ْولَى أ ُ ّم َ
سلَّ َم بِ َيدِي َ ,ف َقال َ " َخلَ َق َّ
س ْبت َ ,و َخلَ َق ا ْل ِج َبال فِي َھا َي ْوم ْاألَ َحد َ ,و َخلَ َق ال َّ
ش َجر
ﷲ ال ُّت ْر َبة َي ْوم ال َّ
َو َ
فِي َھا َي ْوم ِاال ْث َن ْي ِن َ ,و َخلَ َق ا ْل َم ْك ُروه َي ْوم ال ُّث َال َثاء َ ,و َخلَ َق ال ُّنور َي ْوم ْاألَ ْر ِب َعاء َ ,و َب َّ
ث فِي َھا مِنْ ُكل ّ دَا َّبة
سا َعات ا ْل ُج ُم َعة فِي َما
َي ْوم ا ْل َخمِيس َ ,و َخلَ َق آدَم َب ْعد ا ْل َع ْ
صر مِنْ َي ْوم ا ْل ُج ُم َعة فِي آخِر ا ْل َخ ْلق فِي آ ِخر َ
صر إِلَى اللَّ ْيل "
َب ْين ا ْل َع ْ
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
يوم الجمعة ھو لحظة واحدة فقط في نفس الوقت على كل االرض،اي اول يوم جمعة من عمر
االرض ،وبعد العصر من ھذا اليوم العظيم بتوقيت االرض خلق ﷲ آدم.
فكان يعتقد عندما يكون وقت العصر في مكة فھو وقت العصر في كل مكان وكان يعتقد اذا غابت
الشمس عن مكة فأنھا غابت عن كل األرض وذھبت بين يدي ربھا تستأذن الرجوع في اليوم

التالي
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
َو َقال َ اإلِ َمام أ ْح َمد َح َّدثنا ُم َح َّمد ْبن ُع َب ْيد َعنْ األ ْع َمش َعنْ إِ ْب َراھِيم الت ْيم ّ
ِي َعنْ أبِي ِه َعنْ أبِي ذ ّر قال َ
صلَّى َّ
صلَّى َّ
سول َّ
سلَّ َم فِي ا ْل َم ْس ِجد حِين َغ َر َب ْت ال َّ
ﷲ َعلَ ْي ِه
ش ْمس َف َقال َ َ
ﷲ َعلَ ْي ِه َو َ
ﷲ َ
ُك ْنت َم َع َر ُ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
سلَّ َم " َيا أ َبا َذ ّر أ َتدْ ِري أ ْينَ َت ْذھَب ال َّ
سلَّ َم "
صلَّى ﷲ َعلَ ْي ِه َو َ
َو َ
سوله أ ْعلَم َقال َ َ
ش ْمس ؟ " قُ ْلت ﷲ َو َر ُ
ْ
َ
الر ُجوع َف ُي ْؤ َذن لَ َھا َو َكأ َّن َھا َقدْ قِيل َ لَ َھا
َفإِ َّن َھا َت ْذھَب َح َّتى َت ْس ُجد َب ْين َيد ْ
َي َر ّب َھا َع َّز َو َجل َّ َف َت ْس َتأذِن فِي ُّ
ْ
َ
َ
ا ِْر ِجعِي مِنْ َح ْي ُ
جع إِلَى َمطلِع َھا َوذلِ َك ُم ْس َتق ّرھَا
ث ِج ْئت َف َت ْر ِ
عندما غربت الشمس عن مكة ذھبت بين يدي ربھا تستأذن في الرجوع ولكن الشمس مازالت
فوق غرب افريقيا ومشرقة على امريكا
ولكن محمد لم يكن يعلم ذلك
خلق ﷲ سبع سماوات ومن االرض مثلھن
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َّ
َّ
َ
َ
ض ِم ْثلَ ُھنَّ َي َت َن َّزل ُ ْاأل ْم ُر َب ْي َن ُھنَّ لِ َت ْعلَ ُموا أَنَّ ﷲَ َعلَى ُكل ِّ َ
س َم َاوا ٍ
ش ْي ٍء
ت َومِنَ ْاأل ْر ِ
س ْب َع َ
ﷲ ُ الَّذِي َخلَ َق َ
َقدِي ٌر َوأَنَّ َّ
ﷲَ َقدْ أَ َحا َط ِب ُكل ِّ َ
ش ْي ٍء ِع ْل ًما
من تفسير ابن كثير
http://quran.alnSora=65&nType=1&taf=KATHEER&islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb
&nAya=12

َعنْ ِا ْبن َع َّباس َقال َ " َّ
س َم َاوات َومِنْ ْاألَ ْرض ِم ْثلھنَّ " َقال َ َ
س ْبع َ
ﷲ الَّذِي َخلَ َق َ
س ْبع أَ َرضِ ينَ فِي ُكل ّ
َ
سى
سى َكعِي َ
وح َوإِ ْب َراھِيم َكإِ ْب َراھِيم َوعِي َ
أ ْرض َنبِ ّي َك َنبِ ِّي ُك ْم َوآدَم َكآدَم َو ُنوح َك ُن ٍ
وعلى ما يبدو اننا في االرض السابعة وھذا من قول الرسول في تفسير الطبري
َّ
َّ
َ
صلى
َ - 26650ح َّد َث َنا ِا ْبن َع ْبد ْاألَ ْعلَى َ ,قال َ ثنا ِا ْبن َث ْور َ ,عنْ َم ْع َمر َ ,عنْ َق َتادَة َقال َ َ :ب ْينا النبِ ّي َ
صلَّى َّ
َّ
سلَّ َم أَ َتدْ ُرونَ
ﷲ َعلَ ْي ِه َو َ
س َحا َبة َ ,قال َ ال َّن ِب ّي َ
ص َحابه  ,إِ ْذ َم َّر ْت َ
سلَّ َم َجالِس َم َّرة َم َع أَ ْ
ﷲ َعلَ ْي ِه َو َ
َّ
َ
َ
سوق َھا ﷲ إِلَى َق ْوم َال َي ْع ُبدُو َن ُه ; َقال َ  :أ َتدْ ُرونَ َما َھ ِذ ِه
َما َھ َذا ؟ َھ ِذ ِه ا ْل َع َنان َ ,ھ ِذ ِه َر َوا َيا ْاأل ْرض َي ُ
س َماء ؟ " َقالُوا َّ :
ﷲ َو َر ُ
ال َّ
س َماء َم ْوج َم ْكفُوف َ ,و َ
سوله أَ ْعلَم َ ,قال َ َ :ھ ِذ ِه ال َّ
س ْقف َم ْحفُوظ ; ُث َّم َقال َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
س ْبع
س َماء أ ْخ َرى َ ,ح َّتى َع َّد َ
سوله أ ْعلَم  ,قال َ  :ف ْوق ذلِ َك َ
 :أَ َتدْ ُرونَ َما ف ْوق ذلِ َك ؟ قالُوا  :ﷲ َو َر ُ
س َنة ; ُث َّم َقال َ  :أَ َتدْ ُرونَ َما َف ْوق َذلِ َك ؟ َقالُوا :
س َم َاوات َوھ َُو َيقُول  :أَ َتدْ ُرونَ َما َب ْينھ َما َخ ْمس مِا َئة َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
سوله أَ ْعلمَ
ُ
ْ
ﷲ َو َر ُ
سوله أ ْعلم  ,قال َ  :ف ْوق ذلِ َك ال َع ْرش  ,قال َ  :أ َتدْ ُرونَ َما َب ْينھ َما ؟ قالوا  :ﷲ َو َر ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
سنة ; ث َّم قال َ  :أتدْ ُرونَ َما َھ ِذ ِه األ ْرض ؟ قالوا  :ﷲ َو َر ُ
َقال َ َ :ب ْينھ َما خ ْمس مِائة َ
سوله أ ْعلم  ,قال َ
َ :ت ْحت َذلِ َك أَ ْرض َ ,قال َ  :أَ َتدْ ُرونَ َك ْم َب ْينھ َما ؟ َقالُوا َّ :
يرة
سوله أَ ْعلَم َ .قال َ َ :ب ْينھ َما َمسِ َ
ﷲ َو َر ُ
س ْبع أَ َرضِ ينَ ُ ,ث َّم َقال َ َ :واَلَّذِي َن ْفسِ ي ِب َي ِد ِه لَ ْو ُدلِّ َي َر ُجل بِ َح ْب ٍل َح َّتى َي ْبلُغ
َخ ْمس مِا َئة َ
س َنة َ ,ح َّتى َع َّد َ
َّ
َ
أَ ْس َفل ْاألَ َرضِ ينَ ال َّ
اب َعة لَ َھ َب َط َعلَى ﷲ ; ُث َّم َقال َ  } :ھ َُو ْاأل َّول َو ْاآلخِر َوال َّظاھِر َوا ْل َباطِ ن َوھ َُو ِب ُكل ِّ
س ِ
َ
ش ْيء َعلِيم { َ - 26651 .ح َّد َث َنا ِا ْبن َع ْبد ْاألَ ْعلَى َ ,قال َ  :ثنا ِا ْبن َث ْور َ ,عنْ َم ْع َمر َ ,عنْ َق َتادَة ,
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
س َماء َو ْاأل ْرض  ,فقال َ َب ْعضھ ْم لِ َب ْع ٍ
َقال َ ِ :ا ْل َتقى أ ْر َب َعة مِنْ ا ْل َم َالئِ َكة َب ْين ال َّ
ض  :مِنْ أ ْينَ ِج ْئت ؟ قال َ
سلَنِي َر ِّبي مِنْ ْاألَ ْرض
س َماء ال َّ
سلَنِي َر ِّبي مِنْ ال َّ
أَ َحدھ ْم  :أَ ْر َ
اب َعة َ ,و َت َر ْكته ; ُث َّم َقال َ ْاآل َخر  :أَ ْر َ
س ِ
سلَنِي َر ِّبي مِنْ ا ْل َم ْ
سلَنِي َر ِّبي
ش ِرق َو َت َر ْكته ; ُث َّم َقال َ ْاآل َخر  :أَ ْر َ
اب َعة َو َت َر ْكته ; ُث َّم َقال َ ْاآل َخر  :أَ ْر َ
ال َّ
س ِ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
مِنْ ال َمغ ِرب َوت َركته ث َّم .
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سعِيد َ ,عنْ َق َتادَة َ ,ق ْوله َّ } :
َ - 26649 .ح َّد َث َنا بِ ْ
ﷲ الَّذِي َخلَ َق
شر َ ,قال َ  :ثنا َي ِزيد َ ,قال َ  :ثنا َ
س َمائِ ِه ,
س َماء مِنْ َ
س ْبع أَ َرضِ ينَ فِي ُكل ّ َ
س َم َاوات َو َ
س ْبع َ
س َم َاوات َومِنْ ْاألَ ْرض ِم ْثلھنَّ { َخلَ َق َ
س ْبع َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ضائِ ِه
ق
م
اء
ض
ق
و
,
ره
م
أ
م
ر
م
أ
و
قه
ل
خ
م
ق
ل
خ
,
م
ض
ر
أ
ضه
ر
أ
ِنْ
ِنْ
ِنْ
ِنْ
َ
َ َ
ْ
َ ْ
َو ْ
ْ
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
مسيرة  500سنة  ،ھل ھذا معقول يا اصحاب العقول ؟ من ھو الجاھل ومن ھو الذي في صف
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َّ
َ
ْ
ٍ
ر
األ
م
و
ت
ا
او
م
ض ِم ْثلَ ُھنَّ
ِنَ
ْ ِ
َ
سَ َ
س ْب َع َ
ﷲ ُ الَّذِي َخلَ َق َ
من تفسير ابن كثير
َّ
َ
َ
س َم َاوات َومِنْ ْاأل ْرض ِم ْثلھنَّ " َقال َ َ
س ْبع َ
َعنْ ِا ْبن َع َّباس َقال َ " ﷲ الَّذِي َخلَ َق َ
س ْبع أ َرضِ ينَ فِي ُكل ّ
َ
سى.
سى َكعِي َ
وح َوإِ ْب َراھِيم َكإِ ْب َراھِيم َوعِي َ
أ ْرض َن ِب ّي َك َنبِ ِّي ُك ْم َوآدَم َكآدَم َو ُنوح َك ُن ٍ
سبع أرضين في كل ارض يوجد واحد مثلي ومثلك ومثل جورج بوش
َّ
س َم َاوا ِ
ش -سورة الرعد آية 2
ت بِ َغ ْي ِر َع َم ٍد َت َر ْو َن َھا ُث َّم ْ
ﷲ ُ الَّذِي َر َف َع ال َّ
اس َت َوى َعلَى ا ْل َع ْر ِ
بعضھم قال رفع ﷲ السموات بدون اعمدة ومنھم من قال ان ﷲ قد رفعھا باعمدة ال ترونھا
وھذا من تفسير الطبري
َو ْ
س َم َوات بِ َغ ْي ِر َع َمد َت َر ْو َن َھا { َف َقال َ َب ْعضھ ْم َ :تأْ ِويل
ف أَھْ ل ال َّتأْ ِويل فِي َتأْ ِويل َق ْوله َ } :ر َف َع ال َّ
اخ َتلَ َ
َّ
َ
س َم َوات ِب َع َم ٍد َال َت َر ْو َن َھا  .ذ ِْكر َمنْ َقال َ َذلِ َك َ - 15249 :ح َّد َث َنا أ ْح َمد ْبن
َذلِ َك  :ﷲ الَّذِي َر َف َع ال َّ
ُ
َ
َ
َ
ِھ َ
شام َ ,قال َ َ :ث َنا ُم َعاذ ْبن ُم َعاذ  ,قال َ  :ث َنا ع ِْم َران ْبن ُح َد ْير َ ,عنْ ِع ْك ِر َمة  ,قال َ  :ق ْلت ِال ْب ِن َع َّباس
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
س َماء ؟ قال َ  :فقال َ ِ :اق َرأھَا " ِب َغ ْي ِر َع َمد َت َر ْو َن َھا "  :أ ْي
 :إِنَّ ف َال ًنا َيقول  :إِ َّن َھا َعلَى َع َمد َ ,ي ْعنِي ال َّ
َ
َ
ص َّباح  ,قال َ  :ث َنا ُم َعاذ ْبن ُم َعاذ َ ,عنْ ع ِْم َران ْبن ُح َد ْير
سن ْبن ُم َح َّمد ْبن ال َّ
َال َت َر ْو َن َھا َ * .ح َّد َث َنا ا ْل َح َ
َ ,عنْ ع ِْك ِر َمة َ ,عنْ ِا ْبن َع َّباس ِ ,م ْثله َ - 15250 .ح َّد َث َنا ا ْل َح َ
سن ْبن ُم َح َّمد َ ,قال َ َ :ث َنا َع َّفان َ ,قال َ
سن ْبن ُم ْسلِم َ ,عنْ ُم َجاھِد َ ,ق ْوله  } :بِ َغ ْي ِر َع َمد َت َر ْو َن َھا {
َ :ث َنا َح َّماد َ ,قال َ َ :ث َنا ُح َم ْيد َ ,عنْ ا ْل َح َ
َقال َ  :بِ َع َم ٍد َال َت َر ْو َن َھا َ - .ح َّد َثنِي ا ْل ُم َث َّنى َ ,قال َ َ :ث َنا ا ْل َح َّجاج َ ,قال َ َ :ث َنا َح َّماد َ ,عنْ ُح َم ْيد َ ,عنْ
سن ْبن ُم ْسلِم َ ,عنْ ُم َجاھِد  ,فِي َق ْول َّ
ﷲ ِ } :ب َغ ْي ِر َع َمد َت َر ْو َن َھا { َقال َ  :ھ َِي َال َت َر ْو َن َھا .
ا ْل َح َ
َ
سن ْبن ُم َح َّمد َ ,قال َ َ :ث َنا َ
ش َّبا َبة َ ,قال َ َ :ث َنا َو ْر َقاء َ ,عنْ ِا ْبن أبِي َن ِجيح َ ,عنْ
َ - 15251ح َّد َث َنا ا ْل َح َ
َ
ُم َجاھِد ِب َغ ْي ِر َع َمد َيقُول َ :ع َمد َ * .ح َّد َثنِي ا ْل ُم َث َّنى َ ,قال َ َ :ث َنا أ ُبو ُح َذ ْي َفة َ ,قال َ َ :ث َنا شِ ْبل َ ,عنْ ِا ْبن
الر َّزاق َ ,عنْ َم ْع َمر ,
أَ ِبي َن ِجيح َ ,عنْ ُم َجاھِد ِ ,م ْثله َ - 15252 .قال َ َ :ث َنا إِ ْس َحاق َ ,قال َ َ :ث َنا َع ْبد َّ
سن َو َق َتادَة َ ,ق ْوله َّ } :
س َم َوات ِب َغ ْي ِر َع َمد َت َر ْو َن َھا { َقال َ َق َتادَة َ :قال َ ِا ْبن
َعنْ ا ْل َح َ
ﷲ الَّذِي َر َف َع ال َّ
َع َّباس  :بِ َع َم ٍد َولَكِنْ َال َت َر ْو َن َھا َ - 15253 .ح َّد َث َنا أَ ْح َمد ْبن إِ ْس َحاق َ ,قال َ َ :ث َنا أَ ُبو أَ ْح َمد َ ,قال َ َ :ث َنا
َ
س َم َوات بِ َغ ْي ِر َع َمد َت َر ْو َن َھا {
ش ِريك َ ,عنْ سِ َماك َ ,عنْ ع ِْك ِر َمة َ ,عنْ ِا ْبن َع َّباس َ ,ق ْوله َ } :ر َف َع ال َّ
ص َد َم ْذھَب َت ْقدِيم ا ْل َع َرب ا ْل َج ْحد مِنْ
َقال َ َ :ما ُيدْ ِريك لَ َعلَّ َھا بِ َع َم ٍد َال َت َر ْو َن َھا ؟ َو َمنْ َتأ َ َّول َ َذلِ َك َك َذلِ َك َ ,ق َ
آخِر ا ْل َك َالم إِلَى أَ َّوله َ ,ك َق ْو ِل ال َّ
شاعِر َ :و َال أ ُ َراھَا َت َزال َظالِ َمة ُت ْحدِث لِي َن ْك َبة َو َت ْن َكؤُ ھَا ُي ِريد  :أ ُ َراھَا
َ
َال َت َزال َظالِ َمة َ ,ف َق َّد َم ا ْل َج ْحد َعنْ َم ْوضِ عه مِنْ َت َزال َ ,و َك َما َقال َ ْاآل َخر  .إِ َذا أ ْع َج َب ْتك الدَّھْ ر َحال مِنْ
صالِح ِب ِه َوإِنْ َكانَ فِي َما َال َت َرى ال َّناس آلِ َيا
ئ َفد ْ
َع ُه َو َوا ِكلْ َحاله َواللَّ َيالِ َيا َي ِج ْئنَ َعلَى َما َكانَ مِنْ َ
ا ِْم ِر ٍ
ْ
َ
ُ
َ
َي ْعنِي َ :وإِنْ َكانَ فِي َما َي َرى ال َّناس َال َيألُو َ .وقال َ َ
آخ ُرونَ َ :بلْ ھ َِي َم ْرفو َعة ِب َغ ْي ِر َع َمد  .ذ ِْكر َمنْ قال َ
َ
َ
َ
َ
َ
سل َمة ,
َذلِ َك َ - 15254 :ح َّد َثنِي ُم َح َّمد ْبن َخلَف ا ْل َع ْس َق َالن ِّي  ,قال َ  :أ ْخ َب َر َنا آدَم  ,قال َ  :ث َنا َح َّماد ْبن َ
س َماء ُم َق َّب َبة َعلَى
س َم َوات ِب َغ ْي ِر َع َمد َت َر ْو َن َھا { َقال َ  :ال َّ
او َية  ,فِي َق ْوله َ } :ر َف َع ال َّ
َعنْ إِ َياس ْبن ُم َع ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
سعِيد َ ,عنْ قتادَة  ,ق ْوله } :
ْاألَ ْرض ِم ْثل ا ْلقُ َّبة َ - 15255 .ح َّدثنا بِشر  ,قال َ  :ثنا َي ِزيد  ,قال َ  :ثنا َ
ص َّح ِة أَنْ ُي َقال َك َما َقال َ َّ
ﷲ
بِ َغ ْي ِر َع َمد َت َر ْو َن َھا { َقال َ َ :ر َف َع َھا بِ َغ ْي ِر َع َمد َ .وأَ ْولَى ْاألَ ْق َوال فِي َذلِ َك بِال ِّ
َت َعالَى َّ } :
س َم َوات ِب َغ ْي ِر َع َمد َت َر ْو َن َھا { َف ِھ َي َم ْرفُو َعة بِ َغ ْي ِر َع َمد َن َراھَا
ﷲ الَّذِي َر َف َع ال َّ
وفي آية اخرى
س ْق ِ
وع -سورة الطور آية 5
َوال َّ
ف ا ْل َم ْرفُ ِ
تفسير القرطبي:
َ
َ
ْ
ً
ْ
ف لِ ْل َب ْي ِ
سق ِ
ت
سقفا ; ِأل َّن َھا ل ِْأل ْر ِ
ض َكال َّ
س َّماھَا َ
س َماء َ
َي ْعنِي ال َّ
وماذا قال القرآن عن االرض
سطِ َح ْت – سورة الغاشية آية 20
َوإِلَى ْاألَ ْر ِ
ف ُ
ض َك ْي َ

كل المفسرين بدون استثناء قبل اكتشاف كروية االرض ومنھم بعد اكتشاف كروية االرض قال:
َّت َو ُم ِّھد ْ
ف ُبسِ َط ْت َو ُمد ْ
َت
أَ ْي َك ْي َ
تفسير الجاللين
سطِ َح ْت " أَ ْي ُبسِ َط ْت َ ,ف َي ْس َت ِدلُّونَ بِ َھا َعلَى قُدْ َرة َّ
ﷲ َت َعالَى َو َو ْحدَانِ ّيته ,
َوإِلَى ْاألَ ْرض َك ْيف ُ
صد َِّر ْت ِب ْاإلِبِ ِل ِألَ َّن ُھ ْم أَ َ
سطِ َح ْت " َظاھِر فِي أَنَّ ْاألَ ْرض
سة َل َھا مِنْ َغ ْيرھَا َ ,و َق ْوله ُ " :
ش ّد ُم َال َب َ
َو ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ش ْرع  ,ال ُك َرة َك َما قال ُه أھْ ل ال َھ ْي َئة َوإِنْ ل ْم َي ْنقض ُر ْك ًنا ِمنْ أ ْر َكان ال َّ
س ْطح َ ,و َعل ْي ِه ُعل َماء ال َّ
ش ْرع
َ
ض َمدَدْ َناھَا -سورة الحجر آية 19
َو ْاألَ ْر َ
تفسير القرطبي
ضا َ ,و ِم َّما َي ُدل ّ َعلَى َك َمال قُدْ َرته .
َھ َذا مِنْ نِ َعمه أَ ْي ً
َ
از َعات :
َقال َ ِا ْبن َع َّباس َ :ب َ
س ْط َناھَا َعلَى َو ْجه ا ْل َماء ; َك َما َقال َ َ " :و ْاأل ْرض َب ْعد َذلِ َك د ََحاھَا " ] ال َّن ِ
َ
َّ
َ
َ
َ
س َط َھا َ .وقال َ َ " :و ْاأل ْرض ف َر ْ
ار َيات َ . [ 48 :وھ َُو َي ُر ّد
 [ 30أَ ْي َب َ
ش َناھَا فن ِْع َم ا ْل َما ِھدُونَ " ] الذ ِ
َعلَى َمنْ َز َع َم أَ َّن َھا َكا ْل ُك َر ِة .
َ
َ
يج – سورة ق آية 7
َو ْاألَ ْر َ
ج َب ِھ ٍ
ض َمدَدْ َناھَا َوأ ْل َق ْي َنا فِي َھا َر َواسِ َي َوأ ْن َب ْت َنا فِي َھا مِنْ ُكل ِّ َز ْو ٍ
تفسير القرطبي
ض َمدَدْ َناھَا
َو ْاألَ ْر َ
س َط ْاألَ ْرض ُط ً
ضا .
وال َو َع ْر ً
أَ ْي َب َ
َ
َ
َ
َ
َم ْسأَلَة  :فِي َھ ِذ ِه ْاآل َية َر ّد َعلَى َمنْ َز َع َم أنَّ ْاأل ْرض َكا ْل ُك َر ِة َ ,و َر ّد َعلَى َمنْ َز َع َم أنَّ ْاأل ْرض َت ْھ ِوي
ص َّعادَة ; َوھ َِي
أَ ْب َواب َھا َعلَ ْي َھا ; َو َز َع َم ِا ْبن َّ
يح ال َّ
ص َّعادًا َك ِّ
ِي أَنَّ َت ْحت ْاألَ ْرض ِج ْس ًما َ
الر َاو ْند ّ
الر ِ
ص َّعادِي فِي ا ْل ِج ْرم َوا ْلقُ َّوة َف َت َوا َف َقا َ .و َز َع َم َ
آخ ُرونَ أَنَّ ْاألَ ْرض ُم َر َّكب مِنْ
اوي َوال َّ
ُم ْن َحد َِرة َف ْ
اع َت َدل َ ا ْل َھ ِ
اع َتد ََال َ ,فلِ َذلِ َك َو َق َف ْت َ .واَلَّذِي َعلَ ْي ِه ا ْل ُم ْسلِ ُمونَ َوأَھْ ل
صعِد َ ,ف ْ
ِج ْس َم ْي ِن  ,أَ َحدھ َما ُم ْن َحدِر َ ,و ْاآل َخر ُم ْ
ا ْل ِك َتاب ا ْل َق ْول بِ ُوقُو ِ
س ُكون َھا َو َم ّدھَا َ ,وأَنَّ َح َر َكت َھا إِ َّن َما َت ُكون فِي ا ْل َعادَة بِ َز ْل َزلَ ٍة ُتصِ يب َھا
ف ْاألَ ْرض َو ُ
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
استعمل ھذه الكلمات التي اوقعت علماء االسالم قبل غيرھم في ھذا االعتقاد الخاطئ والذي جعل
اكتشاف كروية االرض من قبل المسلمين امراً مستحيالً
فھل كاتب القرآن ھو خالق ھذا الكون؟
ض َف َر ْ
ش َناھَا -سورة الذاريات آية 48
َو ْاألَ ْر َ
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اش َعلَى َو ْجه ا ْل َماء َو َمدَدْ َناھَا .
أَ ْي َب َ
س ْط َناھَا َكا ْلف َِر ِ
َفن ِْع َم ا ْل َما ِھدُونَ
س ْطته َو َو َّطأْته ,
أَ ْي َفن ِْع َم ا ْل َما ِھدُونَ َن ْحنُ لَ ُھ ْم َ .وا ْل َم ْع َنى فِي ا ْل َج ْمع ال َّت ْعظِ يم ; َم َّھدْ ت ا ْلف َِراش َم ْھدًا َب َ
ص َالح َھا .
َو َت ْم ِھيد ْاأل ُ ُمور َت ْس ِو َيت َھا َوإِ ْ
س ُب ًال لَ َعلَّ ُھ ْم َي ْھ َتدُون -سورة االنبياء آية
َو َج َع ْل َنا فِي ْاألَ ْر ِ
اجا ُ
ض َر َواسِ َي أَنْ َتمِي َد بِ ِھ ْم َو َج َع ْل َنا فِي َھا ف َِج ً
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أَ ْي ِج َب ًاال َث َوابِت .
أَنْ َتمِي َد ِب ِھ ْم
ص ِر ُّيونَ  :ا ْل َم ْع َنى
أَ ْي لِ َئ َّال َتمِيد ِب ِھ ْم َ ,و َال َت َت َح َّرك لِ َيتِ ّم ا ْل َق َرار َعلَ ْي َھا ; َقالَ ُه ا ْل ُكوفِ ُّيونَ َ .و َقال َ ا ْل َب ْ
َار .
َك َرا ِھ َية أَنْ َتمِيد َ .وا ْل َم ْيد ال َّت َح ُّرك َوال َّد َو َران ُ .ي َقال َ :ما َد َر ْأسه ; أَ ْي د َ
الحقائق موجودة في الصخور وعلى األرض
صخور تاريخھا  4مليارات سنة ال يوجد عليھا دليل لوجود أي اثر للحياة على األرض فاألرض
كانت كالجحيم في البداية
صخور تاريخھا  3.5مليار سنة يوجد عليھا دليل لوجود اثر للحياة لخاليا بسيطة ربما جائت من
أجزاء اخرى من النظام الشمسي او ان ھذه الخاليا البسيطة كانت قد تكونت على األرض
اصبح معروف للعلماء تقدير عمر الصخور وما تحتويه من كائنات كانت موجودة في زمن تشكل
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
عليه اآلن ،اي الحيوانات الموجودة اآلن ھي حصيلة تغير وتطور وخبرة أكثر من  3مليارات سنة
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
وھذا ينطبق على النباتات واالشجار وكل شيء حي
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.
عملية التغير والتطور لن تتوقف وھذا ينطبق على االنسان وكل الكائنات الحية ،من يعلم كيف
سيصبح شكل االنسان بعد ماليين السنين او الكالب ,او الحمير ,ربما الكالب ستبدأ بالنطق
والكالم!!
الفواكه والخضار ستتطور وتتغير ،التغير لن يتوقف ،والفواكه والخضار الموجودة اآلن لم تكن
موجودة في البداية كما ھي اآلن وان شجرة التفاح لم تكن موجودة بعد عدة ايام خلق السموات
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
نتيجة تطور أكثر  3مليارات سنة
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
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