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 رأي وحوار
 الحركة الكونية لإلنسان في القرآن الكريم

 *محمد الحسن بريمة إبراهيم

يػيت  ذػ ا حترص رللة إسالمية ادلعرفة على حتريك العقل ادلسلم ادلعاصر وتوظيف طاقاته يف النظر والتدبر واحلػوار. 
ؽ ادلمكنػة دلسػتقبلعاو وذلػك يف  ػو  البحث يف إطار التػدبر يف تػاريا البيػرية علػى ذػ ض اورض وواقععػا ادلعاصػر وا فػا

ما يفعمه الباحث من نصوص القرآف الكرمي والسنة النبوية. فمع اليقني بيتف الكسب البيريو يف عمراف ذ ا العاملو مػا 
منه وما ديكن أف يتمو إمنا ذو بعلم اهلل سبحانهو ووفق سننه يف الكوف واحلياةو فإف الباحث جيتعػد يف فعػم النصػوص  تّ 

غري ميتلوفةو لكنه يستيتنس مبا ليس من احملاؿ أف يكوف ذ ا الفعم صواباً من جعةو ومبعطيات العلم احلديث مػن بصورة 
جعػػة أىػػػرذ. وبػػ لك يػػػيت  ذػػػ ا اعجتعػػادو يف التعامػػػل مػػػع الكتػػاب والسػػػنة دعػػوة ل مػػػة ادلسػػػلمة أف يكػػوف ذلػػػا ح ػػػور 

 ملموس يف عمراف العاملو وترشيد ح ارته.
 التحرير

 ٔ:مقدمة
حبث يف القرآف الكرمي إلجياد رابط مو وعي ومنعجي يربط بػني العمػل اإلنسػا   ذ ا

ومػػػا بينعمػػػال مل خُيلػػػق إع عبػػػتال   وكلّػػػه سالسػػػماوات واورض الكػػػوف واخلَْلػػػق الكػػػو و وف  
للفعػػػل والعمػػػل  مسػػػ راً س الكػػػوف ذػػػ ا ذػػػ ا يقت ػػػي أف يكػػػوف. و النػػػاس أيعػػػم أحسػػػن عمػػػالً 

ذػػػي مو ػػػع اسػػػت الفه  دلسػػػ ر لانسػػػاف فػػػإف اورض حتديػػػداً . ويف إطػػػار الكػػػوف ااإلنسػػػا 
ومنّصة انطالقه إىل الكوف. واعست الؼ يقت ػي التمكػني ادلت ػمن للتسػ ريو كمػا خي نػا 

 القرآف الكرمي.
منه لسببنيو اووؿ: أف ذناؾ تػداىالً سػببياً بػني الفعػل اإلنسػا  مػن  بدّ  ذ ا الربط ع

ة الػػت تكتنػػف حيػػاة اإلنسػػاف مػػن جعػػة أىػػرذ. وذػػو جعػػة والظػػواذر اعجتماعيػػة والطبيعيػػ
تػػداىل يػػنجم عػػن تػػداىل آىػػر يسػػبقه بػػني الفعػػل اإلنسػػا  يف الكػػوف مػػن جعػػةو والفعػػل 

   ؽ من جعة أىرذ.اإلذلي ادلعيمن وادلصدّ 
                                                 

مععػػػد إسػػػالـ ادلعرفػػػة يامعػػػة ا  يػػػرة  يف ذ/دكتورأسػػػتا .ٜٗٛٔاعقتصػػػاد مػػػن جامعػػػة يػػػورؾ بػػػإصلل ا  سػػػنة  دكتػػػوراض يف *
 mbiraima@gmail.com  :ال يد اإللك و  .ق ايا الرؤية القرآنية للعامل باحث يف بالسوداف.

للنيػر مبجلػة إسػالمية  أزجي شكري ل خ الدكتور فتحي حسن ملكاوي على هت يبه ذل ا البحث حىت أصػب  مناسػباً  1
 البحث. . ول خ الدكتور قيس زلمود حامد الباحث مبععد إسالـ ادلعرفة على اق احه عنواف ذ اادلعرفة
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وقد عّ نا عن كل ذلك من قبل من ىػالؿ مفعػـو "سػنة اهلل" الػت ع اػد ذلػا تبػديالو  
فيعػػػػيمن عليػػػػه  وأو ا ماعػػػػة وإرادي راتػػػػب يػػػػيت  بػػػػه الفػػػػرد"كػػػػل فعػػػػل  ٕو"سػػػػنة اهلل" ذػػػػي:

إىل  و بيتسباب طبيعيػةو أو اجتماعيػةو أو بكليعمػاوويصّدقه فعل إذلي مناسب له لينتعي به
أو ا ماعػػػة مػػػن  ودلػػػا قصػػػدض الفػػػرد وأو سلالفػػػة ونتػػػايق يقػػػّدرذا اهلل تعػػػاىل قػػػد تكػػػوف مطابقػػػة

عاو وقػد يكػوف التػيتثري كل ا ماعػة أو بع ػ  أو يعم الفاعلو و وقد خيص تيتثريذا الفردعمفعل
وغػػػػػري مباشػػػػػر يتجػػػػػاوزذم إىل زلػػػػػيطعم  ينحصػػػػػر يف الفػػػػػاعلنيو وقػػػػػد يكػػػػػوف مباشػػػػػراً  مباشػػػػػراً 

 ".اعجتماعي والطبيعي

والسبب الثا و ومهية الربط بني الفعل والعمل اإلنسا  مػن جعػة واخلْلػق الكػو  مػن 
طػار متريػريين كػونيني أساسػيني مهػا متريػري اسػت الؼ اإلنسػاف يػتم يف إ جعة أىػرذو ذػو أف  

"ادلكػاف" ومتريػػري "ال مػػاف"و شلػػا يقت ػػي إعطػػا  أمهيػة بالريػػة دلػػا جػػا  يف القػػرآف الكػػرمي والسػػنة 
مػػػن جيعػػػل ادلكػػػاف وال مػػػاف احملػػػدودْين لتكليفػػػه سػػػوؼ  النبويػػػة الصػػػحيحة بيػػػيتأما. ذلػػػك أف  

ني اهلل تعػػاىل وبػد آدـ ديكػػن ؼ بػعقػد اعسػػت ال يفيػل يف القيػاـ حبػػق ذلػك التكليػػف. إف  
أحػػػػد الِعو ػػػػني سعمػػػػل اإلنسػػػػاف يف اورضل معّجػػػػلو  تصػػػػورض بوصػػػػفه عقػػػػد معاو ػػػػة  إذ

 والِعوض الثا  سا  ا  من اهلل تعاىلل مؤّجل. 
اورض ليسػ  ذػي أرض  يف اورضو ولكػن   زلل عقد اعسػت الؼ متعػني حتديػداً  إف  

علػى القػرآف الكػرميو  عيو تيتسيسػاً و بػل نػدّ وحسػب السما  الدنيا الت حييا فيعا البيػر ا ف
حلركػػة اإلنسػػافو وذػػو يسػػعى  ه رلػاعً أأػا سػػبع أر ػػني تتػػوزع يف الكػوفو شلػػا جيعػػل الكػػوف كل ػػ

هب ا التدبري اإلذلي العظيمسىطة اخللػق العامػةل. وتقػـو الفر ػيات اوساسػية  ومنفعالً  فاعالً 
أرض السػػما  الػػدنيا ذػػ ض وحػػػدذاو  أرض التمكػػني لانسػػػاف ليسػػ  ذلػػ ا البحػػث علػػى أف  

عػا مسػت لف فيعػا ذا من بعدذا س  أر ني تتػوزع بػني السػموات السػبعو و يعُ ولكن متد  
اإلنسػػاف سػػوؼ تتػػواىل جعػػودض اعسػػت الفية حػػىت يبلػػمج بعلمػػه وعملػػه  يػػع  اإلنسػػافو وأف  

تػػػػه عػػػػن امتدادا اور ػػػػني السػػػػبع. وذػػػػا ذػػػػو اإلنسػػػػاف وقػػػػد تسػػػػارع  حركتػػػػه الكونيػػػػة حبثػػػػاً 
 يف ذلك تسّ ري اهلل تعاىل له ما يف السموات وما يف اورض  يعا. اور يةو مستريالً 

                                                 
: يمػوقع يفة السػبيية حالػة تفسػريية"  انظر بييتف ذ ا ادلو وع حبثي بعنواف: "العلم وادلعرفة بػني رؤيتػني للعػامل: الظػاذر  ٕ

(biraima.net)  
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 أواًل: حركة اإلنسان في الزمان والمكان
اف مكانيػػاف حانػػاف حيكمػػاف وحيػػدداف حركػػة اإلنسػػاف يف يَ ذنػػاؾ أَمػػَداف زمانيػػاف ومػػدَ 

 وَمػَدذ مكػا  ىػاص ذ ض احلياة الدنيا وذػو يتقلػب يف ابػتال ات اعسػت الؼ  أَمػد زمػا 
بكػل إنسػػاف يف ش صػػهو وأمػػد زمػا  ومػػدذ مكػػا  حيكػػم البيػرية  عػػا . فادلػػدذ ادلكػػا  
لانسػػػاف الفػػػرد ديتػػػد مػػػن مكػػػاف مولػػػدض إىل كػػػل اورضو دييػػػي يف مناكبعػػػا ليحقػػػق مريػػػ ذ 

. لقػػػد أىفػػػى اهلل تعػػػاىل نػػػوع رزؽ كػػػل إنسػػػاف يف ذػػػ ض كػػػاف أـ دنيويػػػاً   اسػػػت الفهو توحيػػػدياً 
و كمػػػا أىفػػػى و فػػػال تػػػدري نفػػػس مػػػاذا تكسػػػب غػػػداً ومقػػػدارض ومكانػػػه وزمانػػػه لػػػدنيااحليػػػاة ا

 ادلكػػاف الػػ ي تعػػنّي علػػى كػػل إنسػػاف ادلػػػوت فيػػهو فػػال تػػدري نفػػس بػػيتي أرض متػػوت. كػػػل  
ذلػك حػػىت ي ػرب النػػاُسو مػػؤمنني وكػافرينو يف اورض مبتريػػني مػن ف ػػل اهللو دوف ىػػوؼ 

 ينتظرذم. من رزؽ قد  من موت قد ي بص هبمو ودوف ييتسٍ 
و وقد تواردت آيات ومستعمراً  مستوطناً  ذك ا ينتير اإلنساف يف اورض  يعاً 

  ٹ ٹ ٿ ٿ ژالقرآف الكرمي مؤكدة ذ ض احلقيقةو نكتفي باإلشارة إىل آيتني مها: 

 وئ   ەئ ەئ ائ ژل  ٘ٔسادللك:  ژ   ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 حئ جئ ی ی  یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ وئ

 ل.ٖٗسلقماف:  ژ مب خب حب     جب ىئيئ مئ
ر لانسػاف بسػماواته السػبع ا ادلدذ ادلكا  للبيػرية  عػا  فيتمػدد يف الكػوف ادلسػ ّ أم  

    جت  يب ىب مب خب حب   جب يئ ژوأر ػػيه السػػبع  يعػػاو كمػػا صػػرح بػػ لك القػػرآف الكػػرمي: 

ل  وكلمػػػػػة " يعػػػػػا" يف ا يػػػػػة ذػػػػػي ٖٔسا اثيػػػػػة:  ژ يث ىث مث جث يت     ىت ختمت حت
هبػػػا اخلػػػالق سػػػبحانه وتعػػػاىل عػػػن قصػػػدض اور ػػػني السػػػبع بإ ػػػافته  صػػػيرية ا مػػػع الػػػت يعػػػ 

" يعا" إىل كلمة "اورض" يف كل القػرآف الكػرمي كمػا سػوؼ نبػني عحقػا يف ذػ ا البحػثو 
 إف شا  اهلل. 

ولن يصل مري ذ اعسػت الؼ البيػري إىل متامػه حػىت يسػتويف اإلنسػاف رحلتػه الكونيػة 
و كمػػا سػػنثب  ذلػػك أدنػػاض اهلل لػػه مػػا فيعػػا  يعػػاً ليسػػكن ويعمػػر اور ػػني السػػبع الػػت ىلػػق 

بػػإذف اهللو فمػػن اورض ىلػػق اإلنسػػافو وفيعػػا حييػػاو وفيعػػا ديػػوتو ومنعػػا خيػػرج تػػارة أىػػرذ. 
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 ژ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ژوآيػػػات القػػػرآف الكػػػرمي صػػػرحية يف ذػػػ ا ادلعػػػ :  
 ل.ٕ٘ساوعراؼ: 

جلػه الػ ي أّجلػه اهلل ا اومد ال ما  اخلػاص باسػت الؼ كػل فػرد مكلّػف فعػو مػدة أأم  
تعػػػػػاىل لػػػػػه يف ذػػػػػ ض احليػػػػػاة الػػػػػدنياو فمػػػػػن مػػػػػات فقػػػػػد قامػػػػػ  قيامتػػػػػهو وأمػػػػػا اومػػػػػد ال مػػػػػا  
عسػت الؼ البيػػرية فيمتػػد إىل قيػػاـ السػػاعة. قػػد أىفػى اهلل تعػػاىل اللحظػػة الػػت ديػػوت فيعػػا 
 كل إنساف يف إطار أمدض ال ما  اخلػاص بػهو ولكنػه جعػل العلػم يملػة اومػد ال مػا  الػ ي

علػى وجػه التقريػب. فكػل إنسػاف يعلػم علػم  تتمدد فيه حياة ادلكّلف يف ذ ض اورض شلكناً 
و مػن ىػالؿ التجربػة احلياتيػة ادلمتػدة اليقني أنه قد ديوت ليومهو أو غػدضو ولكنػه يعلػم أي ػاً 

دلليػػػارات البيػػػرو أف اإلنسػػػاف الفػػػرد يف ذػػػ ا ال مػػػافو إذا سػػػِلم مػػػن ا فػػػاتو ديكػػػن أف حيػػػ  
ادلايػػة عػػاـو أو ت يػػدو ومػػن و فػػإف متوسػػط العمػػر اعسػػت اليف ادلنػػِتق لانسػػاف ويعػػيح حػػىت 

. و حبسػػب البييػػة الػػت يعػػيح فيعػػا اإلنسػػافيف اورض يػػ اوح بػػني اخلمسػػني والسػػبعني عامػػاً 
ذ ا ادلتوسط ييكل اومد ال ما  اعس اتيجي احلاسػم للفػردو وعلػى أساسػه خيطػط حلياتػه 

كػػل إنسػػاف ىطػػط   الػػ ي يسػػم  بعمػػارة اورض  إذ لػػو أف   اعسػػت الفية يف اورضو وذػػو
الػػدنياو وعنْػتَػَفػػ   ر أحػػدٌ َمػػو دلػػا عَ و أو بعػػد غػػدو وقػد ديػػوت فعػػالً حياتػه علػػى أنػػه ديػػوت غػػداً 

حكمػػة اهلل تعػػاىل مػػن إنيػػا  النػػاس مػػن اورض واسػػتعمارذم فيعػػاو ودلػػا عػػاد لالسػػت الؼ 
تمعػػػػات ادلعاصػػػػرة ترتػػػػب شػػػػؤوف مريػػػػ ذو وع للحسػػػػاب وا ػػػػ ا  اوىػػػػروي معػػػػ . فكػػػػل اج

أفرادذا يف كل رلاعت احلياة بنػا  علػى ذػ ا ادلتوسػط العمػري ال مػا . ولػو اف  ػنا أف ذػ ا 
و وذػو اولػف سػنةو  مػا كػاف عليػه يف ععػد نػن اهلل نػوحالعمػري تريػري فجػيتة فبلػمج  مداو

يف ذػػ ا ال مػػاف  ت يػػد أو تػػنقص حبسػػب اإلفػػادة القرآنيػػةو عرتبكػػ  حيػػاة اوفػػراد واجتمعػػات
 أديا ارتباؾ.

إف  اومػػػػد واحملػػػػدود ال مػػػػا  عسػػػػت الؼ البيػػػػرية  عػػػػا  يف اورض ذػػػػو قيػػػػاـ السػػػػاعةو 
وينطبػػق عليػػه حتليلنػػػا لػػدععت اومػػد ال مػػػا  اخلػػاص بػػالفرد أعػػػالضو فقػػد أىفػػى اهلل تعػػػاىل 

مػػا أمرُذػػا إع كلمػػ  حلظػػة قيػػاـ السػػاعة الػػت ع جيليعػػا لوقتعػػا إع ذػػوو وع تيتتينػػا إع بريتػػةو و 
البصػػرو أو ذػػو أقػػرب. ولكػػن دلػػا قػػاؿ اهلل تعػػاىل إأػػا اق بػػ و وأكػػدت السػػنة النبويػػة ذلػػكو 
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و إمػػا مػػن ىػػالؿ التقػػديرات النسػػبية صػار مػػن ادلمكػػن ادلقاربػػة النسػػبية دلقػػدار اق اهبػا حسػػاباً  
ذف اهلل تعػاىل دلا م ى ودلا تبقى من عمر الكوف الػت تػيت  مػن علػم الفي يػا  الفلكيػةو وقػد أ

بالنظر العلمي يف ىلق السموات واورضو وإما بػا مع بػني الػدععت احلسػابية للحػديث 
النبػػوي الصػػحي  هبػػ ا اخلصػػوصو والتقػػديرات ال مانيػػة دلػػا م ػػى مػػن عمػػر الكػػوف حبسػػب 

وديتػػد إىل باللحظػة  أف ادلػدذ ال مػا  عقػػ اب السػاعة يبػػدأ علػم الفي يػا  الفلكيػػة. وقػد تبػػنّي 
رات السننيو وذو احملِدد ال ما  دلػا بقػي مػن اسػت الؼ البيػرية يف اورض. إذفو كمػا مليا

يف شػػػيتف ادلػػػدذ ال مػػػا  اخلػػػاص بعمػػػر الفػػػرد يف ذػػػ ض احليػػػاة الػػػدنياو فػػػإف السػػػاعة قػػػد تػػػيت  
و وقػد تيتتيعػا البيرية و أو بعػد غػدو فػ لك علػى اهلل تعػاىل يسػريو ولكنعػا قػد تػيت  غػداً  اليـو

قػد  و أو بعد غدو ولكنػه أي ػاً ضغدلتّوضو أو كما قد ديوت الفرد   ننيو متاماً بعد مليارات الس
 ديوت بعد ماية عاـ.

إذفو كمػػػا يف حػػػاؿ التوقعػػػات الفرديػػػةو لػػػو أف كػػػل اجتمعػػػات البيػػػرية تبػػػد تقػػػديراهتاو 
و أو بعػد غػدو دلػا أثػاروا فيما يتعلق بنعاية الكوف وقياـ السػاعةو علػى أف ذلػك قػد يػتم غػداً 

وعمروذاو ودلا أقاموا على ظعرذا ح ارةو ودلا انطلق اإلنساف جيوب الكػوف بسػفنه  اورض
ومبسػػابريض الف ػػاييةو وعنْػتَػَفػػ  حكمػػة اهلل تعػػاىل الثاويػػة يف "ىطػػة اخللػػق العامػػة"و الػػت ذػػي 
أسػػاس اعسػػت الؼ. لكػػن غالػػب اجتمعػػات البيػػرية تقػػيم رؤيتعػػا للعػػامل إمػػا علػػى أف ذػػ ا 

و وإما أنه سوؼ يػ وؿ ولكػن بعػد أمػد بعيػدو وكلتػا الػرؤيتني ال مػانيتني الكوف ىالد ع ي وؿ
 تسم  بالعمارةو واحل ارة الت ت اكم وتتوارث جيال بعد جيل. 

أما تلك اجتمعػات الػت تػدير أمرذػا علػى أف اومػد ال مػا  لعمػر الكػوف ع يعنيعػاو أو 
جػػػل مػػػن أف ننظػػػر مػػػاذا يف تلػػػك الػػػت تػػػرذ أف أايػػػة الكػػػوف باتػػػ  وشػػػيكةو وأف اومػػػر أع

السػػػػموات واورضو أو أف نتفكػػػػر يف ىلقعػػػػاو فعػػػػي رلتمعػػػػات سػػػػوؼ تظػػػػل علػػػػى الػػػػدواـ 
الػػوعي باومػػد ال مػػا  وادلػػدذ ادلكػػا  النسػػن الػػ ي  ذاميػػيةو ىػػارج الفعػػل احل ػػاري. إف  

يتحػػرؾ فيػػه اإلنسػػافو وتتمػػدد فيػػه حياتػػهو سػػوا  يف ذلػػك اوفػػراد واجتمعػػاتو أمػػر مصػػريي 
يتعلػػػق بالتصػػػور والت طػػػيط و التنفيػػػ  دلػػػا ديكػػػن فعلػػػه يف ذػػػ ض احليػػػاة الػػػدنياو يف إطػػػار فيمػػػا 

 احملِددات ال مانية وادلكانية.
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يف إثبػات دعوانػا ادلكانيػة وال مانيػة عسػت الؼ اإلنسػاف  ادلنعق ال ي سوؼ نتبعػه إف   
يف القػػػرآف اور ػػػيو شلػػػا سػػػبق ذكػػػرضو ذػػػو مػػػا شػػػا  اهلل تعػػػاىل أف ضلػػػيط بػػػه مػػػن علمػػػه تػػػدبراً 

الكػػػػرمي  حبثػػػػاً عػػػػن رؤيػػػػة قرآنيػػػػة كليػػػػة للعػػػػامل الطبيعػػػػي تكّمػػػػل الرؤيػػػػة القرآنيػػػػة الكليػػػػة لعػػػػامل 
ل أف ونيتُمػ ٖ.اعجتماع اإلنسا و الت بسطنا أذم مكوناهتا ادلعرفية يف "ىطة اخللػق العامػة"

تػػاد تسػػتطيع مػػن ىاللػػه أف تر  ول مػػة اإلسػػالمية إىل الكػػوف الطبيعػػي معرفيػػاً  تكػػوف مػػدىالً 
الف ا  على بصرية. وال ي تيّسر من القرآف الكرمي توسلنا إليه بيتسػيلة وجوديػة أجبنػا عنعػا 
بفر ػػػػيات علميػػػػة تسػػػػتند يف علميتعػػػػا إىل آيػػػػات بينػػػػات مػػػػن القػػػػرآف الكػػػػرميو وإىل إمكػػػػاف 

  التحقق منعا اريبياً.
الكػػرمي و يف ذػػ ا البحػػث يرتكػػ  علػػى اإلتيػػاف بادلقػػدمات مػػن القػػرآف نعق ادلتبػػع ادلػػ إف  

توظيػػػف اعسػػػػتنباط العقلػػػػي للوصػػػػوؿ إىل النتػػػايق. وأرذ أف ذػػػػ ا ذػػػػو ادلػػػػنعق الصػػػػحي  يف 
التعامػػػػػل مػػػػػع القػػػػػرآف الكػػػػػرمي بوصػػػػػفه مصػػػػػدراً للعلػػػػػم الكػػػػػو  التجػػػػػرينو بيػػػػػقيه الطبيعػػػػػي 

نؤسػػػػس علػػػػى رؤيػػػػة القػػػػرآف للعػػػػامَل    وغػػػػراض اإلديػػػػاف أو العمػػػػراف  إذواعجتمػػػػاعيو سػػػػوا
لعلميػػػةو سػػػوا  اسػػػتلعمناذا مػػػن القػػػرآف الكػػػرمي مباشػػػرةو أو مػػػن الكػػػوف نظرياتنػػػا وفر ػػػياتنا ا

باسػػػت داـ ادلنػػػاذق  ب ػػػوابط منعجيػػػة مػػػن القػػػرآف الكػػػرميو و نتحقػػػق مػػػن صػػػحتعا وجوديػػػاً 
ـو قّنا مػن صػحة الفر ػػية كن ػيْ التجريبيػة ادلناسػبة. فػإذا اسػػتػَ    ُ عػا وتيتُىػػر ػع طفلَ موسػػى تُ  ا "كػيت

العلميػػػة الػػػت يػػػ ىر هبػػػا القػػػرآف الكػػػرميو ومػػػن حيػػػث  ذػػػا" مػػػن حيػػػث تثويرنػػػا للطاقػػػاتأجرَ 
حصػػػادنا عايػػػداً معرفيػػػاً يف الوجػػػود. وإف مل نبلػػػمج اليقػػػني يف اإلثبػػػات حافظنػػػا علػػػى نظريتنػػػا 
وثابرنا يف حتسينعا بناييا ومتحيصعا اريبياًو أما إف استيقنا من دح عا فلن يقدح ذلػك يف 

نػػا يف بنػػا  النظريػػات واسػػت الص صػػحة الػػوحيو بػػل يف صػػحة فعمنػػا لػػهو أو صػػحة مناذج
 الفر يات منهو أو يف صحة مناذجنا التجريبيةو أو يف كل ذلك. 

مػن اهلل تعػاىل ىػالق الكػوفو ذػو وحػدض العاصػم للعلػم  اً لمالقرآف الكرميو بوصفه عِ  إف  
عؽ ضلػو النسػبية ادلعرفيػة الػت انتعػ  إليعػا التجربػة العلميػة نػػ  البيري من ال لل ادلنعجي واع

العقػػػػل واللريػػػػة البيػػػػرية اللػػػػ ين  الريربيػػػػة بعػػػػد أف ت حتريػػػػف مػػػػا سػػػػبق مػػػػن كتػػػػب ناويػػػػة. إف  
                                                 

 انظػر أحبػػاث ادلؤلػف ادلتعلقػػة برؤيػة القػػرآف لعػامل اعجتمػػاع اإلنسػا و وكػػ لك مصػطل  "ىطػػة اخللػق العامػػة" يف موقػػع: ٖ
biraima.net  
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يوظفعما اإلنساف لدراسة الوجود والتعبري عن حقايقه ع تكفياف وحدمها لتمكػني اإلنسػاف  
مػػػن أسػػػاس يقيػػػد مػػػن التصػػػورات الوجوديػػػة يبػػػد عليػػػه معرفػػػة موثوقػػػة ليؤسػػػس عليعػػػا حيػػػاة 

 يطمين هبا.
يف ذػػ ا البحػػث ديكػػن أف ينػػدرج يف إطػػار اإلصػػالح العلمػػي الػػ ي نػػدعو مػػا أقدمػػه و 

إليػػػهو وذػػػو إصػػػالح يبػػػدأ مػػػن القػػػرآف الكػػػرمي مصػػػدراً للعلػػػم وفلسػػػفته ويتصػػػوب ضلػػػو دراسػػػة 
ليبلػػو اهلل  مسػػ راً  الكػػوفو الطبيعػػي واعجتمػػاعيو بوصػػفه دليػػل إديػػاف بػػاهلل الواحػػدو ورلػػاعً 

القػة بػني الػوحي وبػني الكػوف بوصػفعما مصػدرين تعاىل الناس فيػه أيعػم أحسػن عمػال. والع
 للعلم اإلنسا  عالقة تفاعلية يثري العلم ادلتحصل مػن كػل منعمػا فعػم اإلنسػاف لكليعمػا.

العلمػػػيو مبػػػا ذػػػو فلسػػػفة للعلػػػمو يعػػػّ  عػػػن مرحلػػػة اعنتقػػػاؿ مػػػن رؤيػػػة العػػػامل  ذػػػ ا اإلصػػػالح
و إىل رؤيػػة  علػػى اونظامعػػا ادلعػػريف الو ػػعي ادلعيمنػػني الدنيويػػة الريربيػػة ومػػة اإلسػػالمية اليػػـو

يػػادا علػػى أنقػػاض مػػا ذػػو ن ينبريػػي أف يُ يالعػػامل التوحيديػػة ونظامعػػا ادلعػػريف التوحيػػدي اللػػ 
 قايم اليـو يف بالد ادلسلمني.

 ثانياً: التكافؤ بين العمل اإلنساني والخلق الكوني
 ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ژمػػػن فعمػػػي لقػػػوؿ اهلل تعػػػاىل:  ا ادلو ػػػوعذػػػ نيػػػيت 

ونفعػػػػػػم  ل.ٚسذػػػػػػود:  ژ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ
ولػػػػػػػ لك سػػػػػػػ ر اهلل السػػػػػػػموات واورض لػػػػػػػق السػػػػػػػموات واورضو خل علػػػػػػػيالً تأف يف ا يػػػػػػػة 
 ژ  حج يث ىث مث جث يت     ىت ختمت حت    جت  يب ىب مب خب حب   جب يئ ژلانسػػػػػػاف: 
لُػػػػوَُكْم الػػػػالـ للتعليػػػػل رلػػػػازاً : تفسػػػػري "روح ادلعػػػػا " ل لوسػػػػيجػػػػا  يف  ل.ٖٔ: سا اثيػػػػة  سلَِيبػْ
أي ىلػق السػماوات واورض ومػا فيعمػا مػن ادل لوقػات الػت مػن  لتعػػا  "َىلَػقَ " ػػػػمتعلقػة ب
وأودع  وب فيعمػػا  يػػع مػػا حتتػػاجوف إليػػه مػػن مبػػادئ وجػػودكم وأسػػباب معاشػػكمأنػػتمو ورتّػػ

 ويف ت ػػػػاعيفعما مػػػػا تسػػػػتدلوف بػػػػه مػػػػن تعاجيػػػػب الصػػػػنايع والعػػػػ  علػػػػى مطػػػػالبكم الدينيػػػػة
 ڦ ژسَوقَػْولُػػُه تَػَعػػاىَل: : تفسػػري ابػػن كثػػرييف  وجػػا  ليعػػاملكم معاملػػة مػػن خيتػػ كمل.

ػػػَمَواِت َواْوَْرَض لِنَػْفػػػِع ِعبَػػػاِدِض ال ػػػِ يَن َىَلَقُعػػػْم ل ٚسذػػػود:  ژ ڄ ڄ ڦ َأْي: َىلَػػػَق الس 
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 ٻ ٻ ٻ ٱ ژلِيَػْعُبُدوُض َوْحَدُض َع َشرِيَك َلُهو وملَْ خَيُْلْق َذِلَك َعَبثًػاو َكَمػا قَػاَؿ تَػَعػاىَل:  

 لٕٚ ص:س ژ .ٿ ٺ       ٺ ٺ ٺ  ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ
ىلق السموات واورض حلكمة تعاىل إذا ص  ذ ا الفعم فإف ذ ا يعد أف اهلل 

وذناؾ   يف عمله. بابتال  وامتحاف اإلنساف حتديداً وذ ض احلكمة تتعلق  وتتعلق باإلنساف
ما ديث و ولكن الياذد يف ذ ا احل وبتال  وطبيعتهكثري من التفاصيل الت تتعلق هب ا اع

بداية  عنستنتاجات علمية أف اهلل سبحانه وتعاىل قد أى نا ا من سوؼ أرتبه عليه عحقاً 
وات اىلق السمكاف قبل ادلا    ىلق وأى نا أفسالسموات واورضلو  ىلق الكوف

 ژ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ژ :واورض
 ىلق و دؿ على سبق ىلق العرش وادلا و ذنا فعل ماضٍ  ژڤژ ل.ٚسذود: 
السبع السموات قبل ىلق وجعل  جْعلعا تّ اورض و ىْلق و  واورض بعد ذلك  السموات

من ذلك أف ادلادة الت ىلق  منعا السماوات  ونستنتق رغم أأما كانتا رتقا و فتقتا.
  واورض واحدة يف أصلعا.

وصف اهلل تعاىل يف القرآف الكرمي اورضو من حيث ىلقعا ومػن حيػث جعلعػاو  لقد
سىطػة اخللػق العامػةل  يف آىرو وإمنا ذلك ومهيتعا ادلرك ية كما مل يصف سللوقاً   دقيقاً  وصفاً 

 الػت مػن أجلعػا ىلػق اهلل السػماوات واورضو وذكػػر أنػه ىلػق مػا يف اورض  يعػا للنػػاس.
وا يات القرآنية كثرية يف بيػاف هتييػة اورض بصػورة فتلػف عػن بقيػة اوجػراـ. لػ لك نسػّلم 

ؿ اورض غػػػػػري اورض مػػػػػا ذكػػػػػرت اورض يف القػػػػػرآف الكػػػػػرميو باسػػػػػتثنا  يػػػػػـو تبػػػػػدّ بيتنػػػػػه حيث
ذػػو ذػػ ض اورض الػػت فّصػػل القػػرآف الكػػرمي وصػػف  فادلقصػػود والسػػماوات وذػػو يػػـو القيامػػةو

بييتعػػاو وأىػػ  أف اهلل تعػػاىل بػػارؾ فيعػػا وأصػػلحعا لتناسػػب حيػػاة البيػػر ومػػا ىلػػق ذلػػم فيعػػا 
 من حيواف ونبات.

الكتػابو جػا  الكػوف إىل الوجػودو  دلطلقو ومػن علػم اهلل تعػاىل يف أـّ من عامل الرييب ا
سكػن  بق ػا  اهلل وقػدرض ع  مليارات السػننيو زلكومػاً  يف ال ماف وادلكافو ومتيكالً  متحي اً 

            ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ            ڦ ژمػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػدأ:  فيكػػػػػػػػػػوفل لينتعػػػػػػػػػػي يومػػػػػػػػػػاً 

ف العلم مل يعد ينازع يف النعاية احملتومػة للكػوف . واحلمد هلل ألٗٓٔ: ساونبيا  ژچ
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مػن  ويف إطار ذ ض التمظعرات الوجودية والصريورة ال مانية ييت  اإلنساف أي ػاً  ال ي نعرفه. 
مريػػ ذ اعبػػتال و وحكمػػة ىلػػق السػػماوات واورض.  عػػامل الرييػػب ليسػػتقر يف اورض زلققػػاً 

م يف أحبػػاثي الػػت أشػػرت إليعػػا أعػػالضو لكػػل ذػػ ا التفاعػػل والنبػػيت العظػػي مصػػطلحاً  وقػػد ضَلَػػ   
 ڻ ڻ ڻ ژوذو مصطل  "ىطة اخللػق العامػة". وكمػا يعػود الكػوف مػن حيػث بػدأ: 

لو يعػػػػػود اإلنسػػػػػاف الفاعػػػػػل يف ٛٗ: سإبػػػػراذيم ژ ھ ھ ہ ہ  ہہ ۀ  ۀ
إذ   لٜٗ: ساونعػػاـ ژ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ژذػ ا الكػوف مػن حيػث جػا : 

 ار وأدىل ا نة فقد فاز.فمن زح ح عن الن يقـو الناس ليـو احلساب
ولكػػػي يسػػػتقيم منطػػػق "ىطػػػة اخللػػػق العامػػػة" مػػػع ذػػػ ض البػػػدايات والنعايػػػات العظيمػػػة 

بيتعمػػػاؿ عظيمػػػة يف فػػػإف العقػػػل حيكػػػم بيتنػػه فيمػػػا بينعمػػػا يُتوقػػػع أف يػػيت  اإلنسػػػافو  وللكػػوف
صػػالحعاو أو يف فسػػادذاو تكػػاف  عظمػػة ذػػ ا الكػػوف واحلكمػػة مػػن ىلقػػهو وتكػػاف  أايتػػه 

و لٔ: ساحلػػق ژ ڀ  پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱژ: سػػاعةوزل لػػة ال
. مػػػػن لٚ: ساليػػػػورذ ژ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژوتكػػػػاف  ادلصػػػػري النعػػػػايي لانسػػػػاف: 

 ذ ض الق ية بالتحديد جا  السؤاؿ الوجودي اووؿو وذو ا  :
و أو منسػوبة إىل اورض الت نعرفعا ونعيح فيعاو ذي من الصػرير ا ريػرايف سمطلقػاً  .2

  ع تستحق وحدذا أف خُيلق من أجلعا ومػن أجػل مػا جيػري إأاو أوعً الكل الكو ل حبيث 
. و إأػػػا بصػػػرير فيعػػا كػػػل ذػػػ ا الكػػػوف ادلعيػػب ببداياتػػػه وأاياتػػػه العظيمػػػة الػػت ذكرناذػػػا آنفػػػاً 

حجمعػػػا ذػػػ ا ع متّكػػػن البيػػػر مػػػن ال يػػػادة العدديػػػة ادلناسػػػبةو أو أف يػػػيتتوا مػػػن اوعمػػػاؿ مػػػا 
  ذػػ ا. إذف مػػا ذػػي حقيقػػة اورض ادلسػػت لف فيعػػا يكػػاف  يف عظمتػػه عظمػػة اخللػػق الكػػو 

 اإلنساف احملققة دلبدأ التكافؤ بني العمل اإلنسا  واخللق الكو ؟
 من إعادة فعمنا حلقيقة اورض كما وردت يف القرآف الكرمي. بدّ  النتيجة ذي: ع  
 عػيحإف اوعماؿ الت جػا  هبػا اإلنسػاف منػ  متكينػه يف أرض السػما  الػدنيا الػت ن .3

فيعػػػا وإىل اليػػػـو  شلػػػا وثّقػػػه القػػػرآفو أو دّونتػػػه اوقػػػالـو يف صػػػالحعا وفسػػػادذاو إذا اسػػػتثنينا 
مػػػن ا َىػػػرين مػػػن أذػػػل الصػػػالح والفسػػػادو مػػػن التوا ػػػع حبيػػػث  الرسػػػل وحػػػوارييعمو وقلػػػيالً 

حيكػػػػم العقػػػػلو مػػػػا مل ينػػػػاقس الػػػػوحيو أأػػػػا ع تسػػػػاوي احلػػػػد اود  الػػػػ ي يكػػػػاف  عظمػػػػة 
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لق الكو  ادلرتبطةو مػن حيػث العلّػةو هبػ ا العمػل اإلنسػا . وقػد أشػار بدايات وأايات اخل 
القػػرآف الكػػرمي إىل ذػػ ض ادلفارقػػة بػػني توا ػػع الفعػػل اإلنسػػا  التػػارخيي وبػػني ادلطلػػوب منػػه مبػػا 

 ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ژعظمػػػػػة اخللػػػػػق الكػػػػػو و بدايػػػػػة وأايػػػػػةو فقػػػػػاؿ تعػػػػػاىل:  يكػػػػػاف 

 .لٛٙ-ٚٙ: سص ژ ڎ ڎ
إعػػادة النظػػر مػػن ادلنظػػور القػػرآ  يف طبيعػػة اوعمػػاؿ العظيمػػة الػػت  إذفو نتيجػػًة: ينبريػػي

ديكػػن أف يػػيت  هبػػا اإلنسػػافو واجػػاؿ الكػػو  الػػ ي ديكػػن أف تتحقػػق فيػػهو مبػػا حيقػػق التكػػافؤ 
 ادلطلوب بني العمل اإلنسا  واخللق الكو .

ن واعتبػار ذلػك  ػم ولانسػاف إف تس ري ما يف السػماوات ومػا يف اورض  يعػاً  .4
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ژمريػػػػػػػػػػ ذ التكليػػػػػػػػػػف اعبتاليػػػػػػػػػػي: 

لو يقت ي أف دُيّكن اإلنسػاف مػن ٚ: سذود ژ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ
أو فسػػػادو وع  ووتوظيفعػػػا فيمػػػا يعمػػػل مػػػن صػػػالح والوصػػػوؿ إىل تلػػػك القػػػوذ ادلسػػػ رة لػػػه

تاحاهتػػاو ويقت ػػي سػػبيل إىل ذلػػك بصػػورة فعالػػة إع باحلصػػوؿ علػػى علػػم دقيػػق حبقيقتعػػا ومُ 
 دعوذالوصػػوؿ إىل مصػػادر تلػػك القػػوذ ادلسػػ رة مػػن نػػاوات وأرض. يعػػ ز ذػػ ض الػػ ذلػػك

 يب ىب مب خب حب  جب   يئ ىئ ژكثري من آيات القرآف الكرمي من مثل قوله تعػاىل: 

 .لٕٔ: سالطػػػػػػػػػػػالؽ ژ مخ حخ    جخ مح جح مج حج يث ىث        مث جث يت  ىت مت خت حت جت
قت ػػػي ذلػػػك أف جيػػػوب العػػػوامل ادلعيبػػػة ي ؿ اومػػػر اإلذلػػػي بػػػني ذػػػ ضنػػػػ  فلكػػػي نعلػػػم حقيقػػػة ت

  ڦ ڦ ڦ ڦ       ڤ ڤ ڤ ژ. كػػ لك قػػوؿ اهلل تعػػاىل: اإلنسػػاف ذػػ ض العػػوامل مستكيػػفاً 

يتعػ ز معنػاض وتتبػنّي لو ٙٔ-٘ٔ: سنوح ژ  چ چ    ڃ ڃ ڃ ڃ         ڄ ڄ ڄ ڄ
لػػػريذ   وعلػػػى اعستكيػػػاؼ العلمػػػي ذلػػػ ض السػػػموات السػػػبع إذا كػػػاف اإلنسػػػاف قػػػادراً  حجتػػػه

  و متامػػػاً والقمػػػر نػػػوراً  جعػػػل اهلل يف كػػػل منعػػػا اليػػػمس سػػػراجاً و وكيػػػف طباقػػػاً  كيػػػف ُىلقػػػ 
﮵ ﮴  ﮳ ﮲       ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہژكقػػوؿ اهلل تعػػاىل: 

اخلطػػػػػاب ذنػػػػػا واحػػػػػػد ل. ٕٓ-ٚٔسالرياشػػػػػي:  ژ ﮼﮽              ﮻  ﮹﮺ ﮸  ﮷     ﮶ 
 نػػاً ادلتعلقػػة هبػػ ض ادل لوقػػاتو وإذا كػػاف اإلنسػػاف متمك يف الكيفيػػات ةالعلميػػوالرؤيػػة بػػالنظر 

اليػـو مػن النظػر العلمػي يف الكيفيػات ادلتعلقػة باإلبػل وا بػاؿ واورض وأػا يف متناولػه فػػإف 
 منطق اخلطاب القرآ  ادلتسق يقت ي أف تكوف السما  يف متناوله ك لكو ولو بعد حني. 
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النتيجة: يقت ي ذػ ا إعػادة فعمنػا دلػا جػا  يف القػرآف الكػرمي عػن عالقػة اإلنسػاف هبػ ا  
 سّ رو وأبعاد فاعليته فيه.الكوف ادل

 ثالثاً: البعد الزماني لإلنسان في األرض وداللته على حركته الكونية

ثَػَنا س و واللفػػػل للب ػػػاري:جػػػا  يف احلػػػديث الصػػػحي  الػػػ ي رواض الب ػػػاري ومسػػػلم َحػػػد 
ُوْسػَطى َوال ػِت تَلِػي بِالقَاَؿ: بِِإْصبَػَعْيِه َذَكػَ او  و قَاَؿ: رَأَْيُ  َرُسوَؿ الل ِه َسْعُل ْبُن َسْعٍد 

ـَ  وديكػن أف نفعػػم أّف الفػارؽ بػني بعثػت وقيػاـ السػػاعة   ٗل.«بُِعثْػُ  َوالس ػاَعُة َكَعػاتَػنْيِ »اإِلبْػَعػا
 ھ ھ ژكػػػالفرؽ بػػػني اوصػػػبعني يف الطػػػوؿ. ويؤكػػػد القػػػرآف الكػػػرمي قػػػرب السػػػاعة: 

 جئ یی ی ی ىئ    ىئ ىئ ېئ ژلو وأي ػػػػا قولػػػػه تعػػػػاىل: ٔ: سالقمػػػػر ژ ے ے

 ل.ٛٔ: سزلمد ژ مب  خب حب جب يئ مئىئ حئ
يف صػػحي  الب ػػاري ومسػػلم عػػن عبػػد اهلل بػػن عمػػر ر ػػي اهلل عنعمػػا أف رسػػوؿ اهلل و 
 َػػػا َأَجُلُكػػػْم يف َأَجػػػِل َمػػػْن َىػػػالَ ِمػػػَن اوَُمػػػِمو َكَمػػػا بػَػػػنْيَ َصػػػالَِة الَعْصػػػِرو َوَمرْيػػػِرِب " :قػػػاؿ ِإمن 

   ٘".الي ْمسِ 
و مػن الوقػ  كمػا بػني العصػر وادلريػربحػىت تقػـو السػاعة   الػدنيامن عمػر فكيتف الباقي 

 .اوىػػػػرذ تصػػػػرح بقػػػػرب قيػػػػاـ السػػػػاعة وبػػػػيتف  أمتنػػػػا ذػػػػي آىػػػػر اومػػػػم النصػػػػوصوكثػػػػري مػػػػن 

ويف عر ػػػنا ذلػػػ ض ا يػػػات واوحاديػػػث ومػػػا ديكػػػن أف نست لصػػػه منعػػػاو ع بػػػد أف نؤكػػػد مػػػا 
 ييت : 
فػػػ لك أمػػػر  ولػػػيس مػػػن أغرا ػػػيو وع ينبريػػػي  و اخلػػػوض يف مػػػىت تقػػػـو السػػػاعة  .ٔ
 ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ  ۇئ ۇئ وئ ژبػػػػػه اهلل تعػػػػػاىل كمػػػػػا قػػػػػاؿ: اىػػػػػتص 

 يث ىث مث  جث يت متىت  خت      حت جت ىبيب مب خب حب يئجب ىئ مئ   حئ یجئ    ی   ی

 ل.ٚٛٔ: ساوعراؼ ژجخ   مح جح     مج حج
                                                 

دار : بػػريوت : عبػػد الع يػػ  بػػن عبػػد اهلل بػػن بػػازوو حتقيػػقصحححيا البخححاري .الب ػػاريو أبػػو عبػػد اهلل زلمػػد بػػن إناعيػػل ٗ
يػـو يػنفا يف الصػور فتػيتتوف  :تفسري القػرآفو بػاب :ـو كتابٜٜٔٔ/ذٔٔٗٔو ٔالفكر للطباعة والنير والتوزيعو ط

 .  ٜٗو صٖٜٙٗو حديث رقمٙأفواجاو ج
 .ٖٓٔو صٕٔٓ٘و حديث رقمٙج : ف ل القرآف على ساير الكالـوف ايل القرآفو باب :سابقو كتابالرجع ادل ٘
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 غر ي اوساسي ذنا أف أوظف الدععت احلسػابية للحػديث اليػريف مسػتفيداً   .ٕ 
لػدعم نظػريت ادلتعلقػة باحلركػة  والكػوف من تقديرات علم الفي يا  الفلكية دلا م ى من عمػر

 الكونية لانساف يف القرآف الكرمي.
من ادلسلمني اليـو يع ؼ عػن بػ ؿ  اً كثري  على البحث يف ذ ا ادلو وع أف  حيف    .ٖ

الوسػػػػع يف العمػػػػراف اعسػػػػت اليفو ويثبطػػػػوف مهػػػػم غػػػػريذم عػػػػن ذلػػػػكو بػػػػدعوذ قػػػػرب قيػػػػاـ 
ا تبقػػى مػػن عمػػر الكػػوفو سػػوا  نسػػبية عّمػػ علميػػة السػػاعةو فػػإذا اسػػتطعنا أف نعطػػي أرقامػػاً 

بػػػني الػػػدععت احلسػػػابية للحػػػديث  باعتمادنػػػا علػػػى علػػػم الفي يػػػا  الفلكيػػػة وحػػػدضو أو  عػػػاً 
الصػػػحي و والتقػػػػديرات احلسػػػػابية لعلػػػػم الفي يػػػػا  الفلكيػػػةو ومػػػػا يعنيػػػػه ذلػػػػك بالنسػػػػبة لقػػػػرب 

ت اومػػة إىل جػػادة السػػاعةو وبالنسػػبة دلػػا يتوقػػع أف تنجػػ ض البيػػرية ىػػالؿ ذلػػك فلرمبػػا عػػاد
 الصواب يف حتمل مسؤولياهتا اعست الفية.

الدعلػػػة احلسػػػابية ذلػػػ ا احلػػػديث اليػػػريف بالنسػػػبة   ذػػػي أف اوصػػػبع الوسػػػطى يف  إف  
 عػػن  لػػة عمػػر الكػػوف سالسػػموات واورضل منػػ  بدايػػة ىلقػػه إىل أايتػػه بقيػػاـ طوذلػػا تعػػّ  

م ػى مػن عمػر الكػوف إىل ععػد بعثتػػهو  السػاعةو بينمػا اوصػبع السػبابة يف طوذلػا تعػ  عمػا
 وأجػػد فيمػػا ديكػػن نقلػػه مػػن أقػػواؿ العلمػػا  ادلسػػلمنيو السػػابقني وادلعاصػػرينو مػػا يػػدعم .

ذػػ ا الفعػػم. فاحلػػديث إذاً ينسػػب مػػا م ػػى مػػن عمػػر الكػػوف إىل  لتػػهو وأف ذػػ ض النسػػبة 
ننػػا لػػو تسػػاوي نسػػبة اوصػػبع السػػبابة إىل اوصػػبع الوسػػطىو مػػن حيػػث الطػػوؿو شلػػا يعػػد أ

استطعنا علميا أف نقّدر ما م ى من عمػر الكػوف فإننػا نسػتطيع كػ لك أف نقػدر مػا تبقػى 
نعتمػػد فيمػػا ضلػػن  منػػهو إذا اسػػتطعنا أف نقػػدر نسػػبة اوصػػبع السػػبابة إىل الوسػػطى. ضلػػن إذف

ومػا وصػلنا إليػه و صحي  احلديث اليػريف فيمػا بقػي مػن عمػر الكػوفو مقدموف عليه على
 فلكية.علم الفي يا  ال من

إف ما استقر يف فعمنا لنصػوص القػرآف والسػنة أف عػامل الػدنيا يعػيح شػي وىتهو ومػع 
 ذلك فإف بعس دراسات الفي يا  الفلكية تػرذ أف  الكػوف حاليػاً ع يػ اؿ يف مرحلػة ادلراذقػةو

وبعػس ادلراجػع العلميػة حتػدد  ٙة عيػر بليػوف سػنة.زمد ي اوح ما بني عيرة إىل مخس بعمر
                                                 

6
 Adams, Fred and Laughlin Greg. The Five Ages of the Universe: Inside the Physics of 

Eternity, Free Press 2000, p xiii. 
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أمػػػا ادلوقػػػع اإللكػػػ و  احلكػػػومي لوكالػػػة الف ػػػا   ٚ.ل بليػػػوف سػػػنةٚ,ٖٔحبػػػوا  سذػػػ ا العمػػػر  
 ٛبليوف سنة. ٖٔ,ٕٛاومريكية فقد جا  فيه أف أحدث التقديرات لعمر الكوف ذو 

ليس غر ي دقة اورقاـ وإمنا الصورة الكلية للتقدير ال مد وذو أف ما م ى مػن عمػر 
لسػنني. وديكػن أف ن ػع نسػباً حسػابية سلتلفػة تعػّ  الكوف يقدر علمياً حػىت ا ف مبليػارات ا

عػن نسػػبة اوصػبع السػػبابة إىل اوصػػبع الوسػطى. فػػإذا قػػّدرنا أف نسػبة السػػبابة إىل الوسػػطى 
تسػػاوي تسػػعة أعيػػار فعػػ ا يعػػد أف تسػػعني يف ادلايػػة مػػن عمػػر الكػػوف قػػد م ػػىو ومل يبػػق 

 القػرب حقػاًو ولكػن ذػ ا القػرب على أاية الدنيا إع عيرة يف ادلاية فقطو وذ ا يفيػد معػ 
ق حػػػػػوا  تليكػػػػػوف النػػػػػا ٜعلػػػػػى  ٛ,ٖٔاليػػػػػديد عنػػػػػدما ن  ػػػػػه إىل أرقػػػػػاـ زمنيػػػػػة بتقسػػػػػيم  

فػإف ادلتبقػى مػػن  ٜإىل  ٛمليػار سػنة. وإذا كػاف نسػبة أصػبع السػػبابة إىل الوسػطي ذػي ٘,ٔ
ن عمػر و فػإف ادلتبقػي مػٛإىل  ٚمليار سنة. وإذا اف  نا أف النسبة ذي  ٘ٚ,ٔعمر الدنيا 

يقػدر  الػ ي وذكػ ا. فػادلعم لػيس دقػة اورقػاـ بقػدر مػا ذػو أمػدض ومليػار سػنة ٓٓ,ٕالدنيا 
 مبليارات السنني.

ل لك فإف اومد الػ مد عقػ اب السػاعةو وأايػة اعسػت الؼ اإلنسػا  علػى اورضو 
حبسػػب حسػػػاباتنا ذػػػ ضو ديتػػػد مػػن يػػػـو واحػػػد إىل مليػػػار ونصػػف مػػػن السػػػننيو بينمػػػا اومػػػد 

 الفردي ديتد مػن يػـو واحػد إىل مايػة عػاـ. والق ػية ا وذريػة الػت أريػد التيتكيػد عليعػا ال مد
مػن إصلػازات وإىفاقػات الواقػع البيػري احلػا و مػا ديكػن أف يفعلػه  نطالقػاً اذي أف نتصورو 

ويعملػػه اإلنسػػاف مػػن صػػالحو وفسػػاد يف اورض ىػػالؿ ذػػ ا اومػػد ال مػػا  ادلتطػػاوؿ لعمػػر 
 مليػػارات السػػننيو ومػػا ديكػػن أف ينجػػ ض يف رلػػاؿ العلػػم والتكنولوجيػػا الكػػوف الػػ ي ديتػػد إىل

وتوظيفاهتمػػػا الكونيػػػةو ومػػػا سػػػوؼ يػػػؤوؿ إليػػػه أمػػػر اورض مػػػن حيػػػث العمػػػرافو وسػػػنن اهلل 
 تعاىل احلاكمة ذل ا التدافع.

ال ي است لصػه شلػا سػبقو وشلػا سػوؼ يلحػق يف ذػ ا البحػث إف شػا  اهلل تعػاىلو ذػو 
القػػػايم علػػػى اعبػػػتال  الػػػ ي مػػػن أجلػػػه ىلػػػق اهلل تعػػػاىل السػػػماوات أف اسػػت الؼ اإلنسػػػاف 

                                                 
7
 Dinwiddie, Robert, and Others. Universe, New York: DK; Rev Upd edition 

(September 17, 2012), page 27 
8
 http://www.nasa.gov/mission_pages/planck/multimedia/pia16873.html#.VrZk3Pl97Z4 
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واورض إمنػػا ذػػو يف بداياتػػهو وسػػوؼ ديتػػد زمانػػاًو تفػػاعالً وتػػدافعاًو حػػىت يبلػػمج مػػداض ال مػػا   
 ي.حىت يبلمج مداض الكو  السماو  كاناً ادللياريو وسوؼ ديتد م

نػاقس الدعلػة ادلعنويػة ذ ض الدععت احلسابية حيتملعا احلديث النبوي اليريفو وع ت
الػػػت وردت يف حػػػديث سأنػػػا وكافػػػل اليتػػػيم كعػػػاتنيل ادلسػػػت دـ فيػػػه ذات اوصػػػبعنيو فعمػػػا 
يي كاف يف معػ  القػربو إع أف القػرب يف احلػديث اووؿ ديكػنو مػن حيػث ادلبػدأو قياسػه 

تػػ كر . وعلينػػا أف نبينمػػا القػرب يف احلػػديث الثػا  ع ديكػػن إع اإلحسػاس بػػه معنويػاً  ورقميػا
مػػا تبقػػى مػػن عمػػر السػػاعة الػػ ي ورد يف احلػػديثو ديكننػػا أف ضلسػػب بدقػػة كبػػرية بعػػس أنػػه 

وذػػي الفػػ ة مػػا بػػني روايػػة احلػػديث إىل يومنػػا ذػػ او شلػػا يعطػػيو مػػن حيػػث ادلبػػدأو ادليػػروعية 
 لتوظيف العلم يف تقدير آجاؿ عمر الكوف ومن و قرب الساعةو ع حلظة قيامعا.

مليػػػار  ٛ,ٖٔال منيػػػة اذلايلػػػة بػػػني عمػػػر الكػػػوف التقػػػديري سذنػػػاؾ أي ػػػا ق ػػػية الفجػػػوة 
سػػنةل حبسػػب علػػم الفي يػػا  الفلكيػػةو وعمػػر قػػدـو اإلنسػػاف إىل اورض حبسػػب مػػا كيػػف  

 .موتقديراهت عنه حىت ا ف حفريات علما  اونثروبولوجيا
أننػػػا ع ضلسػػن الظػػن بنظريػػػات اونثروبولػػوجيني فيمػػػا  كلوجيػػب أف يكػػوف وا ػػػحاً كػػ 

يتصػػػل اإلنسػػػاف ونسػػػبته إىل القػػػرود وتطػػػورض بعػػػد ذلػػػكو فػػػالقرآف الكػػػرمي حسػػػم ذػػػ ا يتعلػػػق ب
اومػػػر بتيػػػات كثػػػرية تتعلػػػق بيتصػػػل بػػػد آدـ الػػػ ي ذػػػو نػػػن مكػػػـر ىلقػػػه اهلل تعػػػاىل بيديػػػه يف 
أحسػػن تقػػوميو وعل مػػه اونػػا  كلعػػاو و أذبطػػه إىل اورض. ولكػػن مػػا يعػػم حبثنػػا ذػػ ا مػػن 

ر الػػػػ مد لانسػػػػاف يف اورضو فليسػػػػ  ذنػػػػاؾ إشػػػػارة يف مقػػػػوعت اونثروبولوجيػػػػا ذػػػػو العمػػػػ
القػرآف الكػػرميو أو السػػنة النبويػة الصػػحيحةو حسػػب علمػيو إىل كػػم م ػػى مػن ال مػػاف منػػ  

و إع أف القػػرآف الكػػرمي يعطػػي موجعػػات منعجيػػة أف ذػػبط اإلنسػػاف إىل اورض إىل بعثتػػه 
الػ ين مػن قبػلو شلػا يعطػي  بالسري يف اورض والنظر يف كيف بدأ اخللقو وكيػف كػاف عاقبػة

ميػػروعية علميػػة لعلػػم اونثروبولوجيػػا فيمػػا لػػيس فيػػه نػػص مػػوحى مػػن تػػاريا اإلنسػػاف علػػى 
اورض. ل لك يظل تقدير مخسة مليػوف عػاـ علػى وجػود ا ػد البعيػد لانسػاف يف اورضو 
رغػػػم افتقػػػارض إىل الدقػػػة العلميػػػةو ذػػػو أف ػػػل فمػػػني علمػػػي لػػػدينا حػػػىت ا فو ع سػػػيما وأف 

ثار الت تركعا اوقدموف ورا ذم يف اورض ع توحي مبدذ زمػد ذػو أبعػد مػن ذلػك. أمػا ا 
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اإلنساف كما نعرفه هبييته الت ذو عليعا اليـو فلم يتجاوز عمرض يف اورض ادلػايت ألػف عػاـ  
 حبسب ما تيري إليه الدراسات العلمية.

مػػن فعمنػػا القػػرآ  أف واإلشػػكاؿ الوجػػودي الػػ ي يطرحػػه البعػػد ال مػػا  لانسػػاف يػػيت  
الكوفسالسػماوات واورض ومػػا بينعمػال إمنػػا ُىلِػق حلكمػػة تتعلػق  لػػق اإلنسػاف واسػػت الفه 
 يف اورضو فكيف نعقل أف الكوف ال ي ُىلق من أجل اإلنساف ظػل يف انتظػارض متيػكالً 

ُمست لف يف آىػػػػر مخسػػػػة مليػػػػوف عػػػػاـ لتقػػػػـو ػعػػػػ  مليػػػػارات السػػػػنني و يػػػػيت  اإلنسػػػػاف الػػػػ
و ولػم ا يتعّرؼ اإلنساف بعد حىت على اورض الت ذػو فيعػاو َدْعػك عػن كػل الكػوف الساعة

 ال ي من أجله ُىلقو وفيه يُبتلىو وبعمله فيه حياسب! 
أ ػػف إىل ذلػػك أف عػػدد سػػكاف اورض ىػػالؿ ذػػ ض الفػػ ة ال منيػػة احملػػدودة مػػن عمػػر 

 ۈ ۆ ژصػػوص: و حػىت مػن إشػارات القػػرآف الكػرمي هبػ ا اخلجػػداً  اإلنسػاف كػاف قلػيالً 

لو واجتمعػػػػات البيػػػػرية متفرقػػػػةو وتفصػػػػل بينعػػػػا ٚٗٔسالصػػػػافات:  ژ     ۋ  ۋ ٴۇ ۈ
جريرافيػػاً مسػػاحات شاسػػعة مػػن اليابسػػة والبحػػارو ومل تتكػػاثر أعػػداد البيػػرية لتصػػل إىل مػػا 

 ذي عليه اليـو إع يف القروف اوىرية. 
 :نتيجتنيل ذ ض الدععت احلسابية إذف نستنتق من ك

: أنػػه يصػػػعب أف نتصػػور أف يكػػوف اخلػػالق سػػػبحانه وتعػػاىل قػػد ىلػػػق ألولححىالنتيجححة ا
ذ ا الكػوفو ادلوغػل يف القػدـو ببداياتػه وأاياتػه العظيمػةو الػ ي جعػل اإلنسػاف فيػه للحركػة 
واعبػتال و مػن أجػل ذػ ض الفػ ة ال منيػة احملػدودة الػت مكثعػا ذػ ا اإلنسػاف يف ذػػ ض اورضو 

 .ونوعاً  اً وبيتعدادض وأعماله ادلتوا عة كمّ 
: أف اومر أقرب عقاًل إف سّلمنا بػيتف اقػ اب السػاعة وأايػة الكػوف إمنػا النتيجة الثانية

كمػػػػا جػػػػا  يف حسػػػػاباتنا التقديريػػػػة السػػػػابقةو وف ذػػػػ ض ادلليػػػػارات يقػػػػدر مبليػػػػارات السػػػػننيو  
ادلتبقيػػة لانسػػاف ك ليفػػة عػػن اهلل يف اورض ي تػػب عليعػػاو حتقيػػق تكػػافؤ نسػػن بػػني عمػػر 

إشػػػػكاؿ الفجػػػػوة ال منيػػػػة بػػػػني  مبػػػػا ي يػػػػل نسػػػػبياً  واورض وعمػػػػر اإلنسػػػػاف ادلسػػػػت لف فيعػػػػا
ن فعػل اإلنسػاف يف ذػ ا الكػوفو فيمػا عمريعماو وي ب عليعا ك لك توّقع نتػايق عظيمػة مػ

 تبقى من عمرضو تكاف  عظمة اخللق الكو و بداية وأاية. 
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ذػػ ض النتػػػايق العظيمػػػة ادلتوقعػػػة لعمػػػل اإلنسػػافو يف فسػػػادذا وصػػػالحعاو ذػػػي مو ػػػوع  
استيػػػرافنا للحركػػػة الكونيػػػة لانسػػػاف يف القػػػرآف الكػػػرمي فيمػػػا تبقػػػى مػػػن عمػػػرض الػػػدنيويو شلػػػا 

 يلي من ذ ا البحث.سوؼ نستعر ه فيما 

 رابعاً: الفرضيات العلمية المجيبة عن األسئلة الوجودية
سػػوؼ أسػػػتعرض فيمػػػا يلػػػي الفر ػػػيات العلميػػػة الػػػت است لصػػػتعا مػػػن القػػػرآف الكػػػرميو 
 وأحسػػػب أف م ػػػامينعا تعطػػػي إجابػػػة شػػػافية دلػػػا سػػػبق مػػػن أسػػػيلة وجوديػػػةو ولكنعػػػا أي ػػػاً 

وسػوؼ أدعػم كػل فر ػية با يػات القرآنيػة و تعيد فعمنا لعالقة اإلنساف هب ا الكػوفسوؼ 
 الت استوحيتعا منعاو إف شا  اهلل تعاىل.

: اورضو بقمرذػػػا واسػػػعاو ذلػػػا مػػػا دياثلعػػػا يف كػػػل نػػػا  مػػػن السػػػماوات الفرضحححية األولحححى
 السبعو و يععا مست لف فيعا اإلنساف.
 يف كػػػل نػػػا  مػػػن السػػػماوات السػػػبعو وسػػػوؼ ذػػػ ض فر ػػػية قويّػػػة وأػػػا تيػػػ ط أر ػػػاً 

نسػػػتريد عحقػػػاً عػػػن ذػػػ ا اليػػػرط مػػػع اإلبقػػػا  علػػػى فر ػػػية اور ػػػني السػػػبع. ذػػػ ض الفر ػػػية 
، ادلتعلػػق حبقيقػػة اورض تل ػػص اسػػتجابة القػػرآف الكػػرميو كمػػا فعمتعػػاو للسػػؤاؿ الوجػػودي

اورض الػػت يعػػيح فيعػػا البيػػر ا ف ذػػي أرض السػػما  الػػدنياو ولكػػن ذلػػا مػػا  وذػػي أف ذػػ ض
سعا يف كل نا  من السماوات السبع. ذ ا الفعػم اسػتنبطته دياثلعا من اورض بقمرذا وا

 من قوؿ اهلل تعاىل الوارد يف ا يات ا تية: 
 ىث        مث جث يت  ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب  جب   يئ ىئ ژ .ٔ

 ل. ٕٔسالطالؽ:  ژ  جس مخ حخ    جخ مح جح مج حج يث

 ﮸ ﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ   ے ے ھ ھ ھ ژ  .ٕ

 .لٖٖ: سالرمحن ژ ﮻﮼     ﮺ ﮹ 

  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ  ائ ى ى ې ې ژ .ٖ

 .لٚٙ: سال مر ژ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ

 ىئ ېئ ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ ژ .ٗ

 لٜٕ: سالبقرة ژ  یجئ ی ی    ی ىئىئ
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    ڃ ڃ ڃ ڃ    ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ژ .٘ 

 .لٙٔ-٘ٔ: سنوح ژچچ

  ۈئ      ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ائەئ ائ ى ى   ې ې ې ې ژ .ٙ

 ل.ٕٕ: سالعنكبوت ژۈئ

 ىئ   ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ ائ ژ .ٚ

 ل.ٜٕساليورذ:  ژىئ

أسػػتنبط مػػن ا يػػػة اووىل أف اهلل تعػػاىل ىلػػق سػػػبع نػػاوات متػػاثلعن مػػػن حيػػث العػػػدد 
إذ يقػػػوؿ:  ا  يف تفسػػػري ابػػػن كثػػػري ذلػػػ ض ا يػػػة سػػػبع مػػػن اورضو وأستيػػػعد لػػػ لك مبػػػا جػػػ

َيُكػػوَف َذلِػػَك بَاِعثًػػا َعلَػػى تَػْعِظػػيِم َمػػا يَػُقػػوُؿ تَػَعػػاىَل سُلْػػِ ًا َعػػْن ُقْدَرتِػػِه الت ام ػػِة َوُسػػْلطَانِِه اْلَعِظػػيِمو لِ "
يِن اْلَقػػِومِي:    ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ {و َكَقْولِػػِه تعػػاىل:   خب حب  جب   يئ ىئ َشػػرََع ِمػػَن الػػدو

ًعا أَْيً ػػػػػػػػػاو َكَمػػػػػػػػػا ثَػبَػػػػػػػػػَ  يف  يب ىب مب {و َوقَػْولُػػػػػػػػػُه تَػَعػػػػػػػػػاىَل:   ڄ  ڦ { َأْي َسػػػػػػػػػبػْ
. َويف َصػػػػػِحيِ  "طُووقَػػػػػُه ِمػػػػػْن َسػػػػػْبِع أََرِ ػػػػػنيَ  َمػػػػػْن ظَلَػػػػػَم قيػػػػػد شػػػػػ  يف اْوَْرضِ "الص ػػػػػِحيَحنْيِ: 
ػػْبَع "َف بِػِه ِإىَل َسػْبِع أََرِ ػنيَ ُىِسػ"اْلُبَ ػارِيو:  . َوقَػْد تقػدـ يف سػورة احلديػد ذََكػَر اْوََرِ ػنَي الس 

و َوَذَكػػَ ا قَػػا ُعن  مَخُْسػػِمايَِة َعػػاـٍ ػػنَػُعن  وََكثَافَػػُة ُكػػلو َواِحػػَدٍة ِمػػنػْ ػػرُُضو َوبُػْعػػَد َمػػا بَػيػْ َؿ ابْػػُن َمْسػػُعوٍد َوَغيػْ
ػنَػُعن  َواْوََرُ ػوَف الس ػْبُع َوَمػا "وََكَ ا يف احلَِْديِث اْ َىِر:  َما الس َماَواُت الس ْبُع َوَما فِػيِعن  َوَمػا بَػيػْ

ػػنَػُعن  يف اْلُكْرِسػػيو ِإع  َكَحلْ  ابػػن جريػػرو عػػن ابػػن و َوقَػػاَؿ "َقػػٍة ُمْلَقػػاٍة بِػػيَتْرِض فَػػاَلةٍ فِػػيِعن  َوَمػػا بَػيػْ
{ قَػػاَؿ: لَػػْو حػػدثتكم بتفسػػريذا لكفػػرتو  يب ىب مب خب حب عبػػاس يف قولػػه تعػػاىل:  

 ٜ.ل" سرواض ابن جرير َعْن رُلَاِذٍد َعِن اْبِن َعب اٍس َرِ َي الل ُه عنعمال. يبكم هباكوكفركم ت
َعلُػوا اْلُمَماثَػلَػَة يف َوُ ُْعػوُر اْلُمَفسوػرِيَن جَ بػن عاشػور قولػه "وجا  يف "التحريػر والتنػوير" ع

ُعْم َمػػْن قَػػاَؿ ِذػػَي َسػػْبُع طَبَػَقػػاٍت ُمْنَبِسػػطٍَة  ػػْبِع َوقَػػاُلوا: ِإِف اْوَْرَض َسػػْبُع طَبَػَقػػاٍت َفِمػػنػْ َعػػَدِد الس 
نَػَعػػا اْلِبَحػػػاُر. َوَذػػَ ا َمػػْرِوِي َعػػػِن ابْػػِن َعب ػػاٍس ِمػػػْن رَِوايَػػِة اْلَكْلػػِنو َعػػػْن َأِ  َصػػالِ  ٍ  َعْنػػػُهو تَػْفػػُرُؽ بَػيػْ

ُعْم َمػْن قَػاَؿ ِذػَي َسػْبُع ِطبَػاٍؽ بَػْعُ ػَعا فَػػْوَؽ بَػْعػٍس َوُذػَو قَػػْوُؿ ا ُْْمُعػوِر. َوَذػَ ا يَػْقػُرُب ِمػْن  َوِمنػْ
                                                 

و ٕطو رية اللبنانيػػػػػةالػػػػػدار ادلصػػػػػالقػػػػػاذرة:  وتفسحححححير القحححححرآن الع حححححيمبػػػػػن كثػػػػػريو عمػػػػػاد الػػػػػدين أبػػػػػو الفػػػػػدا  إناعيػػػػػل. ا 9
 .ٖ٘ٛصو ٗـو جٜٜٓٔ/ذٓٔٗٔ
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قَػػػْوِؿ ُعَلَمػػاِ  طَبَػَقػػاِت اْوَْرِض ساْ ُُيوُلوْجيَػػالو ِمػػْن ِإثْػبَػػاِت طَبَػَقػػاٍت أَْرِ ػػي ٍة َلِكنػ َعػػا َع َتِصػػُل ِإىَل  
 ٓٔ."طَبَػَقاتٍ  َسْبعِ 

إذف  عػػور ادلفسػػػرين جيعػػػل ادلماثلػػػة يف العػػػدد مػػػن حيػػث ذػػػي سػػػبع أر ػػػنيو غػػػري أنػػػه 
سػبحانه وتعػػاىل اسػػت دـ صػػيرية ا مػػع للسػػماواتو ومل يسػػت دمعا لػػ رضو شلػػا يػػدؿ علػػى 
أف كل نا  فتلف بصورة مػن الصػور عػن السػماوات اوىػرذو واوحاديػث النبويػة الػواردة 

ومػػن حيػػث الريػػرض.  كػػن اورض واحػػدة بسػػبع نسػػا متماثلػػة بيييػػاً بيػػيتأا تؤكػػد ذلػػكو ول
مثػػاؿ ذلػػك أف تكػػوف لػػدّي صػػورة فوتريرافيػػة واحػػدة ولكػػن   منعػػا سػػبع نسػػاو فػػال أقػػوؿ 
لػػػدي سػػػبع صػػػور بػػػل صػػػورة واحػػػدة منعػػػا سػػػبع نسػػػاو ولكػػػن إف كانػػػ  لػػػدي سػػػبع صػػػور 

 عنػػا عالصػػورةو ف مكػػاف التقػػاطو أو ذييػػة ادلَصػػو رفوتوغرافيػػة فتلػػف عػػن بع ػػعا مػػن حيػػث 
ردة يف القػػػرآف الكػػػرمي ذػػػي اسػػػت داـ طّػػػصػػػيرية ا مػػػع بيػػػيتأا. احلقيقػػػة ادل مػػػن اسػػػت داـ بػػػدّ 

 .صيرية ادلفرد ل رض حيثما وردت مع مقابلتعا بالسماوات بصيرية ا مع غالباً 
 شلاثلػػػة بيييػػػػاً  اً مػػػا يػػػدعم الفر ػػػية اووىل بػػػيتف يف كػػػل نػػػا  أر ػػػ يف ا يػػػة الثانيػػػة أي ػػػاً 

صلػػد أف التحػػدي بالنفػػاذ مل  ومقابػػل السػػموات  ضو فبجانػػب ذكػػر اورض مفػػردةً ور ػػنا ذػػ
وإمنػػا امتػػد لييػػمل أقطػػار اورضو ولػػو كانػػ  اورض  ويقتصػػر فقػػط علػػى أقطػػار السػػموات

إذ لطادلػا نفػػ  ا ػػن مػػن أقطارذػػاو   ادلقصػودة ذػػي أر ػػنا ذػػ ض وحػدذا دلػػا كػػاف يف ذلػػك حتػػد  
مػػػا ويف تفسػػػري اولوسػػػي سروح ادلعػػػا ل ة راتبػػػة. وذػػػا ذػػػم اإلنػػػس يفعلػػػوف ذلػػػك ا ف بصػػػور 

أىػػرج العياشػػي بإسػػنادض عػػن احلسػػني بػػن ىالػػد عػػن "فقػػد جػػا  فيػػه:  ويػػدعم فر ػػيتنا أعػػالض
يسػػػرذ و و ػػػع اليمػػػ  عليعػػػا أ  احلسػػػن الر ػػػا ر ػػػي اهلل تعػػػاىل عنػػػه قػػػاؿ: بسػػػط كفػػػه ال

يػػة فػػوؽ السػػما  الػػدنيا ذػػ ض اورض الػػدنيا والسػػما  الػػدنيا عليعػػا قبػػةو واورض الثان فقػػاؿ:
والسػػما  الثانيػػة فوقعػػا قبػػةو واورض الثالثػػة فػػوؽ السػػما  الثانيػػة والسػػما  الثالثػػة فوقعػػا قبػػة 
حػػػػىت ذكػػػػر الرابعػػػػة واخلامسػػػػة والسادسػػػػة فقػػػػاؿ: واورض السػػػػابعة فػػػػوؽ السػػػػما  السادسػػػػة 

َسػػْبَع والسػػما  السػػابعة فوقعػػا قبػػة وعػػرش الػػرمحن فػػوؽ السػػما  السػػابعةو وذػػو قولػػه تعػػاىل: 
 ٔٔ".َناواٍت َوِمَن اْوَْرِض ِمثْػَلُعن

                                                 
 .ٖٓٗو صٕٛـو جٜٗٛٔ. تونس: الدار التونسية للنيرو التحرير والتنويررو زلمد الطاذر. ابن عاشو  ٓٔ
حتقيػػق:  وروح المعحاني فحي تفسحير القحرآن الع حيم والسحبا المثحانياولوسػيو شػعاب الػدين بػن عبػد اهلل احلسػيد.  ٔٔ

 .ٜٖٖو صٗٔو جذ٘ٔٗٔو ٔبريوت: دار الكتب العلميةو ط علي عبد الباري عطيةو
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اهلل تعػاىل ذكػر  فر ية السبع ادلتماثالت من اورضو ذلػك أف   ا ية الثالثة تدعم أي اً  
إليعػػا كلمػػة  م ػػافاً  وولكنػػه ذكػػر يانبعػػا اورض مفػػردةً  والسػػبع نػػاوات وطّيعػػا يػػـو القيامػػة

ويػػدعم فعمنػػا ذػػ ا مػػا جػػا  عػػن ذلػػك " يعػػا" ليػػدلل علػػى أأػػا عديػػدة متماثلػػة الصػػفات. 
وادلػػػػػراد بػػػػػاورض: اور ػػػػػوف السػػػػػبعو ييػػػػػعد لػػػػػ لك ": يقػػػػػوؿ الكيػػػػػاؼ لل سليػػػػػري  إذيف 

يعػاً وقولػه َوالس ػماواُت ووّف ادلو ػع مو ػع تف ػيم وتعظػيمو فعػو مقػتس  شاذداف: قولػه  َِ
اخلػػ و  للمبالريػػةو ومػػع القصػػد إىل ا مػػع وتيتكيػػدض بػػا ميع أتبػػع ا ميػػع مؤكػػدة قبػػل رلػػي 

  يلػػػػػيعلم أّوؿ اومػػػػػر أف اخلػػػػػ  الػػػػػ ي يػػػػػرد ع يقػػػػػع عػػػػػن أرض واحػػػػػدةو ولكػػػػػن عػػػػػن اورا ػػػػػ
 ٕٔ".كلعن

ا يػػة الرابعػػة تؤكػػد بو ػػوح أف اسػػت الفنا ضلػػن البيػػر الػػ ين يف ذػػ ض اورض ديتػػد إىل  
و والػػدليل علػػى ذلػػك أف اخلطػػاب موجػػه إلينػػا ضلػػن كػػل ذػػ ض اورا ػػي السػػبع ادلتماثلػػة بيييػػاً 

مػػا يف اورض ىلػػق لنػػاو ودلػػا كانػػ  كلمػػة س يعػػال راجعػػة إىل اورضو كمػػا  البيػػر بػػيتف كػػل
يف ا ية الثالثة أعالضو فعي دليل على اعستقصػا  لكػل مػا ىلػق يف كػل ادلتمػاثالت السػبع 

تفسػػر كلمػػة س يعػػال يف  مػػن اورضو وأف كػػل ذلػػك لنػػا. و يػػع التفاسػػري شلػػا اطلعػػ  عليػػه
أراض مػالو أي ىلػق لكػم  يػع مػا يف اورضو والػ ي حاؿ مػن س ذ ض ا ية على أساس أأا

لو وذػػو ٖا ذكػػرُت أعػػالض مػػن تفسػػري ال سليػػري ل يػػة رقػػمسشلػػ أأػػا ترجػػع إىل اورض انطالقػػاً 
أبلػػمج يف الدعلػػة علػػى كثػػرة الػػنعمو واتسػػاع رقعتعػػاو وسػػ ا  ادلػػنعمو ولكػػن دلػػا مل يكػػن أمػػر 

عنػدذمو حبكػم مقت ػى  ت ػيالً است الؼ اإلنساف يف كػل ادلتمػاثالت السػبع مػن اورض م
أف يصػرفوا ادلعػػ  إىل ادل لوقػات ادلتعػػددة يف  وسػليماً  ال مػاف الػ ي عاشػػوا فيػهو كػاف منطقيػػاً 

أر ػػنا الواحػػدة ذػػ ض. وأرذ أف ُ ػػالً مثػػل سمػػا يف السػػماوات ومػػا يف اورض  يعػػا  مػػا يف 
ا مػػع فيعػػاو  اورض  يعػػا  واورض  يعػػال حيثمػػا وردت يف القػػرآف الكػػرمي ينصػػرؼ معػػ 

فيمػػا يلػػي اورضو إىل ادلتمػػاثالت السػػبع مػػن اورضو مػػا مل يقػػم شػػاذد يصػػرؼ ادلعػػ  إىل 
أر نا الواحػدة ذػ ضو ولػيس إىل  يػع ادل لوقػات ادلتعػددة يف اورض الػدنيا ذػ ضو إذ ادلعػ  

 اووؿ يستوعب ويتجاوز ادلع  الثا .
                                                 

 .ٖٙ٘و صٖتو ج.د و بريوت: دار ادلعرفةوالكشافيريو أبو القاسم زلمود بن عمر بن أمحد. ال سل ٕٔ
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ور ػػػني السػػػبع علػػػى السػػػماوات ا يػػػة اخلامسػػػة ذػػػي الػػػت تعطينػػػا الػػػدليل علػػػى تػػػوزع ا 
 السبعو ولكنه دليل غري مباشر ومفادض ا  :

. اليػػػػمس والقمػػػػر عالقتعمػػػػا بػػػػاورض عالقػػػػة  ػػػػروريةو فعمػػػػا عزمػػػػاف ذلػػػػا لتكػػػػوف ٔ
 أف يوجد مععا اليمس والقمر.  اورض صاحلة للحياةو فحيثما توجد اورض ع بدّ 

إذ لػػو   يف اسػػعا وقمرذػػا متػػاثالً يقت ػػي بال ػػرورة  -يييػػاً ب-. متاثػػل اور ػػني السػػبع ٕ
اىتلفػػ  اليػػمس والقمػػر يف كػػل أرض عنعػػا يف اوىػػرذ عنتفػػى التماثػػل اور ػػي ادلفػػ ض 
وأما عامالف أساسػياف يف اكتسػاب اورض ىصايصػعا البيييػة ادلميػ ة. وذػ ا يعػد أف تػرد 

بعػدد اور ػني  و رغػم أأمػايف القرآف الكرمي لفظتا ساليمسل وسالقمرل بصيرية ادلفرد دايمػاً 
يف  السػػبعو للتيتكيػػد علػػى التماثػػل كمػػا ذػػو احلػػاؿ مػػع كلمػػة ساورضلو وذػػو احلاصػػل فعػػالً 

القػػػرآف الكػػػرمي  وع يقت ػػػي ذلػػػك إ ػػػافة كلمػػػة س يعػػػال إليعمػػػا للتػػػدليل علػػػى التعػػػدد كمػػػا 
إذ يكفػػي يف ذلػػك إ ػػافة الكلمػػة إىل اورض وأػػا ذػػي اوذػػمو ومهػػا   أ ػػيف  إىل اورض

 ذلك.ذلا تبع يف 
. وحيثمػػػا جػػػا  ذكػػػر اليػػػمس والقمػػػر يف القػػػرآف الكػػػرمي فػػػ لك باعتبػػػار عالقتعمػػػػا ٖ
إذ ع ميػػػػػ ة ذلمػػػػػا يف ذاهتمػػػػػا كػػػػػنجم وكوكػػػػػب عػػػػػن غريمهػػػػػا مػػػػػن مليػػػػػارات النجػػػػػـو   بػػػػػاورض

والكواكػػب الػػت يعػػق هبػػا الكػػوف. إف اورض خلصوصػػيتعا الػػت متي ذػػا عػػن سػػاير الكواكػػب 
و ومرك يتعػػػػا يف ىطػػػػة اخللػػػػق  اإلذليػػػػة العامػػػػةو ذػػػػي الػػػػت ُتْكسػػػػب اليػػػػمس والقمػػػػر والنجػػػػـو

ىصوصيتعما عن ساير النجـو والكواكب. ل لك يقت ي ذكر اسػم ساليػمسل وسالقمػرل 
يف القػػػرآف الكػػػػرمي وجػػػػود ساورضل مععمػػػػاو فػػػػإذا ذكػػػػر القػػػػرآف الكػػػػرمي أف اليػػػػمس والقمػػػػر 

و وأف ذكرمهػا توجداف يف كل نػا و أو أأمػا حبسػبافو دؿ  ذلػك علػى وجػود اورض مععمػا
إمنا يرد بريػرض التػ كري بػدورمها يف ادلِنّػة اإلذليػة العظمػى علػى اإلنسػاف وذػي اورضو ومػا ت 

 عم دلعاشه.فيعا من إصالح بييي يناسب حياة اإلنسافو وما ىلق فيعا من نِ 
 . ا ية اخلامسة أعػالض تيػري إىل أف يف كػل نػا  مػن السػماوات السػبع الطبػاؽ قمػراً ٗ
و وذو ادلعػ  اللريػوي ادلباشػرو وع داعػي لصػرؼ ادلعػ  إىل مػا ذذػب إليػه سراجاً  واساً  منرياً 

 ادلفسروف ع ليي  إع عستبعادذم يف اوصل الق ية الت ذي مو وع ذ ا البحث.
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منا بسػػػالمة ادلنطػػػق وادل ػػػموف الػػػ ي حوتػػػه النقػػػاط أعػػػالض حصػػػل التسػػػليم . إذا سػػػلّ ٘ 
البيػػر مسػػت لفوف فيعػػا  يعػػاو واحلمػػد هلل رب بػػيتف اورض توجػػد يف كػػل نػػا و وأننػػا ضلػػن 

اإلنسػػاف  العػػادلني. وع تتعػػارض ذػػ ض النتيجػػة مػػع مػػا جػػا  مػػن تيتكيػػد يف القػػرآف الكػػرمي أف
وفيعػػا ديػػوتو ومنعػػا خيػػرج تػػارة أىػػرذو وأف مسػػتقرض ع يكػػوف  ىلػػق مػػن اورضو وفيعػػا حييػػا

ذنػػاؾ مػػا حيصػػر ادلعػػ   لفظػػة اورض تسػػت دـ ذنػػا يف عمومعػػاو ولػػيس إع يف اورضو وف  
القػػرآف الكػػػرميو ذػػبط إىل ذػػػ ض اورض الػػػدنيا  اإلنسػػػافو بػػػنصو  يف أر ػػنا ذػػػ ضو ولنتػػ كر أف  

مػن أرض أىػرذ. لػ لك نقػػوؿو وبػاهلل التوفيػقو مػن عػػاش مػن بػد آدـ يف أي مػن اور ػػني 
السبع ومات فيعاو فمنعا يبعػث. كػ لك فػإف تواصػل النػاس بػني ذػ ض اور ػني السػبع عػ  

سػػػوؼ  -ع فطػػػر علػػػى بػػػاؿ أحػػػد ا ف-الت واتصػػػاعت كونيػػػة تيسػػػرذا علػػػـو وتقنيػػػة رحػػػ
جيعػػػل مػػػن اليسػػػريو فيمػػػا خيػػػص ادلسػػػلمنيو احلػػػق إىل مكػػػة مػػػن أي أرض كػػػانوا فيعػػػاو كمػػػا 
سوؼ يبدع العقػل ادلسػلم علومػا شػرعية جديػدةو تنكسػف أمامعػا علومنػا اليػرعية ادلوروثػة 

 الت سوؼ تواجه ادلسلم يف العامل ا ديد. وادلستجدة ا فو وتنحّل هبا التحديات
بػػػني  ا يػػػة السادسػػػة تعػػػ ز معػػػ  ا يػػػة اخلامسػػػة وتػػػدعم فر ػػػية تَػػػػَوزّع اور ػػػني السػػػبع

السماوات السبعو وذلك ب كر اهلل تعاىل عدـ قدرة الناس على إعجػازضو سػوا  يف اورضو 
و وذػي مسػػتقر النػػاسو عػػدـ اإلعجػػاز فيمػا يتعلػػق بػػاورض أو يف السػما . ودلػػا كػػاف مفعومػاً 

فكيف نفعم عدـ إعجازذم هلل تعاىل يف السما ؟ ادلفسػروفو لعػدـ تصػورذم بلػوغ اإلنسػاف 
 ؿ اورض غػػػػريَ بػػػػد  تُ  وا ادلعػػػ  إىل يػػػػـو القيامػػػػة رغػػػم أنػػػػه يػػػوـٌ يومػػػا مػػػػا أقطػػػار السػػػػماواتو ردّ 

ويؤىػػػ  النػػػاس مػػػن مكػػػاف قريػػػب. والػػػراج  لػػػدينا أف  وع فػػػوت اورض والسػػػماواتو ويػػػوـٌ 
ا يػػة تُػْنبِػػ  بػػيتف طرييػػاف اإلنسػػافو وظنػػه بيتنػػه مسػػترين بعلمػػه وعملػػه عػػن اهلل تعػػاىلو وىػػارج 
و بػػػل سيصػػػحبه يف رحلتػػػه  عػػػن قدرتػػػهو لػػػن يقتصػػػر علػػػى اورض الػػػت ذػػػو ظػػػاذر فيعػػػا اليػػػـو
الكونيػػة وذػػو جيػػوب أرجػػا  مػػا ُسػػّ ر لػػه مػػن السػػماوات واورض  يعػػا. ودعلػػة ا يػػة علػػى 

اورض وحػػدذا ذػػي الػػت فيعػػا حييػػا اإلنسػػافو وفيعػػا  هلل تعػػاىل أف  ق ػػيتنا ذػػي أنػػه دلػػا ق ػػى ا
ديػػوت ومنعػػا خيػػرجو فػػإف حركػػة اإلنسػػاف الكونيػػة تقت ػػي بال ػػرورة أف تكػػوف ذنػػاؾ أر ػػوف 
تتػػػوزع علػػػى الكػػػوف كلػػػه حػػػىت يسػػػتقر اإلنسػػػاف فيمػػػا يصػػػل إليػػػه منعػػػا ويعمرذػػػا و يسػػػتيتنف 

حيػػث ادلسػػافة ال مانيػػة  مػػن يس ميسػػوراً مسػػريته إىل مػػا ورا ذػػا مػػن أرجػػا  الكػػوف الفسػػي . لػػ
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أف يعود اإلنساف كل مرة من أطراؼ الكوف إىل أر ه الدنيا ليت ود منعاو ويق ػي  وادلكانية 
حوايجػػػهو و يعػػػود مػػػن حيػػػث أتػػػىو ولنػػػا يف رحػػػالت الف ػػػا  احلاليػػػة احملػػػدودة ىػػػري شػػػاذد 

جتػه إىل العػودة يقلػل مػن حا حيث بدأ اإلنساف يني  زلطات يف الف ا  تكوف لػه مرتكػ اً 
 إىل اورض يف كل رحلة كونية يقـو هبا.

ا يػػػػة السػػػػابعة تثبػػػػ  وجػػػػود الػػػػدواب يف كػػػػل السػػػػماوات واورض  يعػػػػاو دوف متييػػػػ  
لدواب دوف دوابو ودلا كانػ  كػل دابػة سللوقػة مػن مػا و مبػا يف ذلػك اإلنسػافو كمػا خي نػا 

 ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ     ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ         ٺ ٺ ڀ ژالقػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػرمي: 

لو فقػػػػػد ىرجػػػػػ  بػػػػػ لك ٘ٗسالنػػػػػور:  ژ ڇ  چ چ چ چ   ڃ  ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ      ڦ
ادلاليكة وا ِّنة من أف تكوف من الدوابو فاووىل سللوقة من نورو والثانية سللوقػة مػن مػارج 
مػػن نػػار. ولكػػن الػػدواب بطبيعتعػػا حتتػػاج إىل ذػػوا  للتػػنفسو وإىل مػػا  لليػػربو وإىل طعػػاـ 

علػى  ية ذػ ضو وذػ ا بػدورض لػه دعلػة معمػةا يعد بيية صاحلة للحياة كبييتنا اور ػللري ا و شل
 ژ يث ىث مث جث يت     ىت ختمت حت    جت  يب ىب مب خب حب   جب يئ ژقوؿ اهلل تعاىل: 

مػػػػن البييػػػػات الكونيػػػػة  لو مفادذػػػػا إمكػػػػاف حركػػػػة اإلنسػػػػاف الكونيػػػػة مسػػػػتفيداً ٖٔسا اثيػػػػة: 
شلػا بػث اهلل تعػاىل يف الكػوف مػن دابػة قػد يصػل  أي ػا  ادلناسبة دلثله من الدوابو ومستفيداً 

صػػاحلة حليػػاة اإلنسػػافو  جػػاج ذػػو أف أر ػػاً بع ػػعا لطعامػػه. والنتيجػػة ادلسػػتفادة مػػن ذػػ ا احلِ 
غري ذ ض اورض الت ضلن فيعا ا فو ومسّ رة لهو توجد يف الكوف الفسي  وتنتظػر وصػوله 

 لناظرض قريب. غداً  اته ضلوذاو وإفّ إليعا وعمارهتاو وذا ذو اإلنساف اخلليفة خيطو أوىل ىطو 
لفػػػ  نظػػػري دقػػػة التعبػػػري القػػػرآ  يف اسػػػت داـ لفظػػػة "أقطػػػار" للنفػػػاذ مػػػن السػػػموات 
واورضو ومل يسػػت دـ لفظػػة "زلػػيط"و ذلػػك أف اوجػػراـ السػػماوية دايريػػة اليػػكلو وللػػدايرة 

يط يعيػػػد "ُقطْػػػر" و"زُلػػػيط"و وع ديكػػػن النفػػػاذ مػػػن الػػػدايرة عػػػن طريػػػق زليطعػػػا وف تتبػػػع احملػػػ
ادلتتبػػع لػػه مػػن حيػػث بػػدأو يف دوراف دايػػري ع أايػػة لػػهو ولكػػن دلػػا كػػاف "القطػػر" ذػػو اخلػػط 
ادلسػػتقيم الػػ ي ديػػر عػػ  مركػػ  الػػدايرةو ويػػربط بػػني نقطتػػني يف زليطعػػاو فػػإف تتبعػػه إىل أايتػػه 
ديكن أف يػؤدي إىل النفػاذ مػن الػدايرة. ودلػا كانػ  أي نقطػة يف زلػيط الػدايرة تصػل  كبدايػة 

مػن اوقطػار  اً ع أاييػ أو أاية لل ط ادلستقيم احملدود لقطرذا فع ا يعد أف لكل دايػرة عػدداً 
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من حيث نقطة البدايػة والنعايػة. ذػ ا ادلعػ  الفػد لكلمػة أقطػار ينسػجم واسػت داـ القػرآف  
 ذلا مبع  ادلروؽ من أي ناحية من نواحي ا ـر السماوي واخلروج من رلاؿ جاذبيته.

 
سػػػػوؼ يبلػػػػمج اإلنسػػػػاف بعلمػػػػه وعملػػػػه  يػػػػع ادلتمػػػػاثالت مػػػػن اورض يف  :الثانيححححة الفرضححححية

 السموات السبع ليحقق مري ذ اعست الؼ العمرا  عليعا قبل قياـ الساعة.

و شػػواذدي الداعمػػة ذلػػ ض الفر ػػية العلميػػة و أتبععػػا باوسػػباب الػػت سػػوؼ أوردو أوعً 
الفر ػيةو والوسػايل الػت سػوؼ متكنػه أرذ أأا سوؼ تػدفع باإلنسػاف وحتفػ ض لتحقيػق ذػ ض 

النبويػةو و مػن التجربػة  والسػرية من ذلكو وأبػدأ باليػواذد مػن القػرآف الكػرميو و مػن السػنة
 البيرية ادلعاصرة.

 من القرآن الكريم: .2

 ﮵ ﮴ ﮲﮳  ۓ ۓ   ے ے ھ ھ ھ ژيقػػػػػػػػػػػػوؿ اهلل تعػػػػػػػػػػػػاىل: 

        ﯁  ﯀ ﮿ ﮾ ﮼﮽ ﮻     ﮺ ﮹  ﮸ ﮶﮷

 ل.ٖ٘-ٖٖ: سالرمحن ژ  
ذ اهلل تعػػاىل ا ػػن واإلنػػس بالنفػػاذ مػػن أقطػػار السػػموات واورض يف ذػػ ض ا يػػات حتػػد  

إف استطاعواو و أكد قعرذم عن ذلك بيواظ من نار وضلاسو ولكن ذ ا يػدؿ علػى قػدرة 
ا ػن واإلنػس علػى بلػػوغ أقطػار السػموات واورض ونػه ع معػػ  لتحػديعم بالنفػاذ منعػػا إف  

وف   عن الوصوؿ إليعا. وعطف اإلنػس علػى ا ػن يف ا يػة لػه مريػ اضكانوا عاج ين ابتداً  
ا ػػن بيتصػػل ىلقتعػػا قػػادرة علػػى الوصػػوؿ إىل أقطػػار السػػموات واورضو وقػػد وثّػػق القػػرآف 

 ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ژقولػػه تعػػاىل:  ذلػػك يف أكثػػر مػػن آيػػةو فمػػثالً 

 .لٜ-ٛ: سا ن ژ﮳ ﮲  ۓ ۓ ے ے  ھ ھھ ھ ہ ہ           ہ ہ ۀ ۀ
اإلنػػػػػس علػػػػػى ا ػػػػػنو الػػػػػ ين يسػػػػػتطيعوف بيتصػػػػػل ىلقػػػػػتعم بلػػػػػوغ أقطػػػػػار  إذف عطػػػػػف

السماوات واورضو دليل على أف اإلنس يستطيعوف بعلمعم وعملعم بلوغ مػا بلريتػه ا ػن 
فػػػ ف اهلل  يعػػػا بيتصػػػل ىلقػػػتعم. واإلذف للجػػػن واإلنػػػس ببلػػػوغ أقطػػػار السػػػموات واورض 
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عػػػا منػػػهو والتسػػػ ري القػػػايم علػػػى تعػػػاىل قػػػد سػػػّ ر ذلمػػػا مػػػا يف السػػػموات ومػػػا يف اورض  ي 
اعبػػػػتال  وادلقت ػػػػي للحسػػػػاب وا ػػػػ ا  يفػػػػ ض تيسػػػػري الوصػػػػوؿ إىل تلػػػػك الػػػػػُمسّ رات دلػػػػن 

شلتنػع يف حقعمػاو رغػم تطلععمػا لػ لك حبكػم  يعػا ُس ورت له. ولكن النفػاذ مػن أقطارذػا 
نبويػةو وذػو ا بّلةو ونه لػيس بعػد السػما  السػابعة إع عػرش الػرمحن فيمػا نعلػم مػن السػنة ال

 ىارج رلاؿ التس ري. 
سالتحريػػر والتنػػوير عبػػن عاشػػور مػػثاًلل  وع نػػرذ مػػا تػػراض تفاسػػري القػػرآف الكػػرمي ادل تلفػػة

مػػن أف التحػػدي إمنػػا يتعلػػق بيػػـو القيامػػة ولػػيس يف ذػػ ض الػػدنياو وذلػػك لسػػببني  اووؿو ذػػو 
لػق بتبيػاف عظمػة أف  يع ا يات الت وردت يف سػورة الػرمحن قبػل آيػات التحػدي ذػ ض تتع

مبا يف ذلك ا ن واإلنػسو ومبّنتػه وآعيػه علػى ا ػن واإلنػس  وما ىلق اهلل تعاىل من كاينات
من حيث تس ريض ذ ا اخللق العظيم دلنفعتعمو وإنكارض عليعم طريياأم وجحػودذم نعمتػهو 

 لػيس ذلػمو ومػن و راً وتوّذم استرينايعم بقدراهتم ال اتية عنه تعاىلو فتحداذم مبا ليس مسػ ّ 
نػػػا مػػػا جػػػا  يف التفاسػػػري ذػػػو أف القػػػرآف الكػػػرمي يصػػػف يػػػـو يف مقػػػدورذم. السػػػبب الثػػػا  لردّ 

ع يسػم  بػيتف تكػػوف للجػن واإلنػس قػوةو أو حيلػػة ديكػن حتػديعا بالنفػاذ مػػن  القيامػة وصػفاً 
و فػػػػػاورض الػػػػػت نعرفعػػػػا  يعػػػػػا يف قب ػػػػػة اهلل تعػػػػػاىل يػػػػػـو  يعػػػػػا أقطػػػػار السػػػػػموات واورض

ات الػػت نعرفعػػا مطويػػات بيمينػػه سػػبحانهو والنػػاس خيرجػػوف مػػن اوجػػداث القيامػػةو والسػػماو 
حفػػاة عػػراة معطعػػني إىل الػػداعيو واجرمػػوف يعرفػػوف بسػػيماذم فيؤىػػ  بالنواصػػي واوقػػداـو 

 وكل نفس تيت  مععا سايق وشعيد.
 من السّنة والسيرة النبوية .3

 ت واورضمػػػا يػػػدعم فر ػػػية قػػػدرة اإلنػػػسو يانػػػب ا ػػػنو علػػػى بلػػػوغ أقطػػػار السػػػموا
بكػل  بكامل ذييته البيرية وبلوغه أقطػار السػما  السػابعة مػروراً  متمثلة يف عروجه   يعا

و قػد متّكػن مػن ذلػك يف زمانػه بسػبب ترتيبػات السموات الػت ُدوَأػا. وإذا كػاف الرسػوؿو 
و فػػإف اإلنسػػاف و ويف ذلػػك معجػػ ة لػػهو إذليػة معينػػة مثػػل دابػػة الػػ اؽ وحاديعػػا ج يػل 

ب تيبػػػات إذليػػػة معينػػػة كػػػ لكو مثػػػل البِػػػَدؿ اخلاصػػػة بػػػرواد الف ػػػا و والسػػػفن الف ػػػايية اليػػػـو 
وحاديعا علم اهلل الكو  ال ي شا  اهلل تعاىل أف حييط به اإلنسػافو وغػداً بعْلػٍم يسػتريد بػه 
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اإلنسػػػاف يف حركتػػػه الكونيػػػة عػػػن الوسػػػايط ادلاديػػػةو يسػػػتطيع الوصػػػوؿ إىل مػػػا ُسػػػّ ر لػػػه مػػػن  
اورض. وإمنا نَسْبُ  ذ ض ادل  عات البيرية إىل اهلل تعػاىل ونػه سػبحانه أقطار السموات و 
 ل.ٜٙ: سالصافات ژ ۇ ۇ ڭ ڭ ژوتعاىل يقوؿ: 

 اإلمكانيات المفتوحة للتطور في قدرات اإلنسان  .4
ديكن لانساف أف يبلمج درجة من العلم متّكنه من نقل اوجساـ ادلادية ال  مة إىل 

 ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ژو ولنقرأ قوؿ اهلل تعاىل: مسافات شاسعة يف دل  البصر

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃ

 ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ   گ   گ گ گ ک      ک ک    ک

-ٖٛ: سالنمل ژ ﮶            ﮵   ﮴ ﮳ ﮲               ۓ ۓ ےے      ھ ھ ھ    ھ ہہ   ہ ہ    ۀ
 ل.ٓٗ

غلبػػػػ   هت علػػػػى أف قػػػػدرات اإلنسػػػػاف يف نقػػػػل وحتريػػػػك ادلػػػػادة بعلمػػػػا يػػػػا ذػػػػ ض تػػػػدؿ
 قػػدرات ا ػػن علػػى فعػػل ذلػػك بيتصػػل ىلقتػػهو وقػػد يػػيت  ذػػ ا العلػػم مػػن كتػػاب اهلل ادلسػػطور

سالكػػػوفلو ولكػػػل  مناذجػػه الػػػت تناسػػػب أىػػػ  ذػػػ ا  سالػػوحيلو وقػػػد يػػػيت  مػػػن كتابػػه ادلنظػػػور
مػن ذػ ا العلػم بصػورة متسػارعة عػن  العلم منه. والياذد أف اإلنسػاف اليػـو تػ اكم حصػيلته

حبيث أصب  يق ب مػن السػقف ادلعػريف الػ ي  وطريق تطوير مناذق وتقنيات دراسة الكوف
فيمػػا يتعلػػق بالقػػدرة علػػى نقػػل وحتريػػك اوجسػػاـ ادلاديػػة يف ال مػػاف  وأثبتتػػه ا يػػات السػػابقة

 و يعػػػا واورضمبػػػا يعيػػػ  اإلنسػػػاف للقيػػػاـ برحلتػػػه الكونيػػػة يف أقطػػػار السػػػماوات  ووادلكػػػاف
 مري ذ اعست الؼ. زلققاً 

  المستقبل المحتمل للخبرة التقانية المعاصرة لإلنسان .5
شلػػػا حتقػػق يف التطػػػور التقػػا  ادلعاصػػػر كػػاف ىيػػػاعً بيػػرياً جازلػػػاًو لكنػػه أصػػػب   اً كثػػري إف  

مػػن ىػػالؿ رحالتػػه ادليتذولػػة وغػػري ادليتذولػػة إىل  حقيقػػةو فلنػػا أف نت يػػل اإلنسػػاف وذػػو ينتقػػل 
 يػػػػاؼ الكػػػػوف البعيػػػػد عػػػػ  تيلسػػػػكوباتهكػػػػب رلموعتنػػػػا اليمسػػػػيةو ومػػػػن ىػػػػالؿ استككوا 

مػػن أقطػػار  ادلداريػػة وزلطاتػػه اور ػػيةو  طػػوات ثابتػػة ضلػػو أقطػػار السػػموات واورضو نافػػ اً 
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ا يليعػػا مػػن أرضو وذػػ ا أكػػ  دليػػل يػػدعم الفر ػػية عّمػػ فيعػػا باحثػػاً  ئأر ػػه الػػدنيا الػػت ُذرِ  
 الثانيةو حبمد اهلل تعاىل. 
أف اإلنسػػاف قػد بػدأ للتػو مسػػريته احل ػارية اعسػت الفية الػػت  تنبػ إف فر ػيتنا العلميػة 

مػػن أجلعػػا ىلقػػ  السػػموات واورضو وأف تػػاريا الكػػوف وتػػاريا اإلنسػػاف فيػػه إف ذػػو إع 
مقػػػدمات ذلػػػ ض ادلسػػػرية اعسػػػت الفية القادمػػػة الػػػت سػػػوؼ تيػػػعد مػػػن اوعمػػػاؿ اإلنسػػػانية 

ما يكاف  عظمة اخللق الكػو  ببداياتػه وأاياتػه  أو فسادذاو يف صالحعاو الكونية العظيمة
 ادل كورة يف القرآف الكرمي. 

ولكػػػن يبقػػػى السػػػؤاؿ ادلتعلػػػق مبػػػا حيفػػػ  اإلنسػػػاف لل ػػػروج مػػػن أر ػػػه الػػػدنيا ذػػػ ض ويبػػػدأ 
حلركػػة مسػػريته الكونيػػةو والوسػػايل الػػت سػػوؼ تعينػػه علػػى القيػػاـ بػػ لك. أمػػا احلػػاف  اوعظػػم 

و ق اعبػتال ق ػحَ ر اورض وليتَ ُمػعْ يل  فعػو ذات احلػاف  الػ ي ُىلػق فيػه فطػرةً اإلنساف الكونية 
ف ذػػ ا ذػػو دافػػع إستعظػػيم متػػاع احليػػاة الػػدنيالو وقػػد قػػاؿ اهلل تعػػاىل يف آيػػات كثػػرية  أع وذػػو

 ژ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ مػػػػن آثػػػػر احليػػػػاة الػػػػدنيا علػػػػى ا ىػػػػرة:
 ل.ٚٔ-ٙٔساوعلى: 
و إف صػػػػح  مػػػػن عمػػػػر اإلنسػػػػاف يف ذػػػػ ض احليػػػػاة الػػػػدنيا مليػػػػارات السػػػػنني ادلتبقيػػػػة إف  
يتوقع أف تؤدي إىل زيادات سكانية ذايلة من البير ت ػيق بػه اورض مبػا رحبػ و  نظريتناو

عػػن   حبثػػاً  وولػػن يكػػوف أمػػاـ أصػػحاب اعسػػتطاعة مػػن النػػاس إع ال ػػرب يف الكػػوف الفسػػي 
 العػػدد السػػكا  للبيػػر يؤكػػد أف اوصػػل يفالكػػرمي . والقػػرآف للسػػكن والعمػػرافأرض أىػػرذ 

الػػػ ين هبػػػم ي يػػػد عػػػدد سػػػكاف اورض ذػػػم مّكػػػوف أساسػػػي مػػػن  "اووعد"ذػػػو ال يػػػادة وف 
ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ژ مكونات ادلتاع الدنيوي الػ ي يسػعى النػاس لتعظيمػه

 .)ٕٓ احلديد:س ژڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄڄ  
 ل دلنػػع التكػػاثر البيػػري فػػإف  لػػ لك معمػػا افػػ  وا ػػعو السياسػػات السػػكانية مػػن وسػػاي

مػػػػتذلم إىل الفيػػػػلو وسػػػػوؼ يظػػػػل النػػػػاس يتكػػػػاثروفو ع سػػػػيما عنػػػػدما تتحسػػػػن اوحػػػػواؿ 
ال يػػادة يف ادلواليػػد نعمػػة  ني يف اورض ا فو ومػػنعم مػػن يػػرذللمست ػػعفادلعييػػية والصػػحية 

 عػػػػدد ادلواليػػػػد ويقػػػػل عػػػػددبسػػػػبب ذلػػػػك فيت ايػػػػد مػػػػن اهلل تعػػػػاىلو والتكػػػػاثر العػػػػددي ِمْنعػػػػةو 
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الوفيػػػات. فػػػإذا أ ػػػفنا إىل ذػػػ ض القنبلػػػة السػػػكانية ادلوقوتػػػة تنػػػافس اونفػػػس البيػػػريةو لػػػيس  
 وشػػراً  عظيمػػاً  سادلػػاؿ والبنػػوفل فػػإف فسػػاداً  بتقواذػػا ولكػػن بفجورذػػاو علػػى زينػػة احليػػاة الػػدنيا

يتوقػػػع أف يعػػػم اورض فيمػػػا تسػػػتقبل البيػػػرية مػػػن دذرذػػػاو حبيػػػث يعػػػرب كػػػل مػػػن  مسػػػتطرياً 
ن حيػب. ومػا اعسػتعدادات الػت اػري مبػالكوف الفسي  للنجػاة بنفسػه و  يستطيع اذلرب إىل

ا ف على قدـ وساؽ ل ذاب الناس يف سياحة ف اييةو واعستثمارات ال ػ مة الػت تقػـو 
هبػػػػا اليػػػػركات ادلت صصػػػػة إلنتػػػػاج مركبػػػػات ف ػػػػايية ااريػػػػةو والبحػػػػث العلمػػػػي ا ػػػػاري يف 

كنعػػػػا النمػػػػو واعزدذػػػػار يف بييػػػػات الف ػػػػا  اجػػػػاعت ال راعيػػػػة إلنتػػػػاج زلاصػػػػيل ونباتػػػػات دي
اخلػػارجيو ويف رلػػاعت اوغ يػػة إلنتػػاج أنػػواع مػػن اوطعمػػة ديكنعػػا الصػػمود ومػػد طويػػل يف 
رحػػػالت ف ػػػايية متتػػػد  جػػػاؿ طويلػػػةو مػػػا كػػػل ذلػػػك إع إرذاصػػػات دلػػػا تتحػػػدث عنػػػه ذػػػ ض 

كوكػب ادلػريا   وا ف ذناؾ نفر من البير انتدب نفسه للسػفر واإلقامػة بػال عػودة يف الورقة.
 يف إطار ترتيبات ف ايية جيري اإلعداد ذلا.

العلػػم الكػػو  والتقنيػػة  يفعػػ وتلػػك احلركػػة الكونيػػة القدريػػة لانسػػاف أمػػا وسػػايل حتقيػػق
الػػت يطورذػػا اإلنسػػاف بيتسػػباب مػػن ذػػ ا العلػػم. علينػػا أف نتػػ كر أف التقػػدـ العلمػػي والػػ اكم 

ة ا فو ومػػا ترتػػب عليػػه مػػن تقنيػػة ومنجػػ ات ادلعػػريف ادلػػدذح وادلتسػػارع الػػ ي حتققػػه البيػػري
مػػػػن عمػػػػر  ا ػػػػيني فقػػػػطيف معظمػػػػه ىػػػػالؿ القػػػػرنني ادل ح ػػػػارية واستكيػػػػافات ف ػػػػاييةو تّ 

اومػػػد ال مػػػا  دلػػػا تبقػػػى مػػػن عمػػػر  اإلنسػػػاف علػػػى ذػػػ ض اورضو فػػػإذا أ ػػػفنا إىل ذلػػػك أف
 يواصػل ب ع مليارات مػن السػننيقد ديتد إىل  الكوفو حبسب استنتاجاتنا يف ذ ا البحثو

يف رلػػػػاؿ ادلػػػػادة فيعػػػػا اإلنسػػػػاف مسػػػػريته العلميػػػػة والتقنيػػػػةو ادلتسػػػػارعة وادل اكمػػػػةو مبػػػػا حيقػػػػق 
توصػػػػلنا إىل نتيجػػػػة معقولػػػػة  لٓٗالنمػػػػل: س ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ژ  :م ػػػػموف ا يػػػػة
و الكػػػػوف ادلسػػػػ ر لانسػػػػاف كلػػػػهو بسػػػػماواته السػػػػبع واورض ادلماثلػػػػة ذلػػػػا عػػػػدداً  مفادذػػػػا أف

اعستكيػػاؼ واعسػػت الؼ اإلنسػػا . وذػػ ض الرحلػػة اعستكيػػافية  سػػوؼ يكػػوف يف مػػدذ
ذي الػت سػوؼ متّكػن اإلنسػاف مػن اإلحاطػة بعلػم مػن الكتػاب الكػو  ع خيطػر ا ف علػى 

حبيػث تصػري حركػة  وقلب بيرو ومن التحكم يف مادة الكػوف الالمتناذيػة يف الصػرير والكػ 
بلقػػػيس يف ح ػػػرة نػػػن اهلل سػػػليماف الراكػػػب مػػػن اورض السػػػابعة إىل اورض الػػػدنيا كعػػػرش 

  لناظرض قريب غداً  و وإف! 
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 :خاتمة

حػػػاوؿ ذػػػ ا البحػػػث أف يؤكػػػد أف سػػػاحة الفعػػػل البيػػػري يف ذػػػ ض الػػػدنيا رمبػػػا متتػػػد إىل 
مليارات من السننيو مع أف عمر الفرد اإلنسػاف يف ذػ ض اورض ديتػد مػن حلظػة واحػدة إىل 

ورض رمبػا ديتػد مػن حلظػة واحػدة إىل مليػارات مية سنةو وأف عمر البيػرية ادلتبقػى يف ذػ ض ا
 السنواتو فاحلسم يف ذ ا كله إمنا ذو لل الؽ العليم سبحانه. 

وقػػد حاولنػػا يف  ػػو  ذلػػك اىتبػػار فر ػػية اعتسػػاع يف ادلػػدذ الكػػو  للفعػػل اإلنسػػا : 
اورضو بقمرذػػػا واسػػػعاو ذلػػػا مػػػا دياثلعػػػا يف كػػػل نػػػا  مػػػن السػػػماوات السػػػبعو  فقلنػػػا: إف  

قػػػػدرة اإلنسػػػػاف علػػػػى ذلػػػػك يقت ػػػػي  و وقػػػػد وجػػػػدنا أف  يععػػػػا مسػػػػت لف فيعػػػػا اإلنسػػػػافو 
الوصوؿ ببدنػه إىل كػل اور ػني السػ  الباقيػة ليحقػق فيعػا اسػت الفهو وينتفػع مبػا ىلػق لػه 

 يف القرآف الكرمي من اليواذد ما ديكن أف تتولد عنه ذ ض الفر ية.  فيعاو وأف  
 :يت فيما ي بع عا سالمية اليـو نوج اومة اإل هتمّ وت تب على ذلك أمور 

للقيػػاـ  احل ػػور يف سػػاحة علػػـو الف ػػا وهتييػػة اومػػة اإلسػػالمية للتطلػػع إىل  ػػرورة  .ٔ
الػػػػػ ين يصػػػػػلوف إىل أقطػػػػػار  بواجػػػػب اعسػػػػػت الؼ التوحيػػػػػدي يف اورض  يعػػػػػاو ذلػػػػػك أف  

السماوات واورض قبل غريذم سػوؼ يتحكمػوف يف مػن يلحػق هبػم. لػيس ذنػاؾ ديػن غػري 
و يعدي البيرية للت ذػي أقػـو يف حركتعػا الكونيػةو ولػيس اإلسالـ ال ي جا  به زلمدو 

مػػن  ذنػػاؾ أمػػة غػػري اومػػة اإلسػػالمية تكػػوف شػػاذدة علػػى النػػاس وذػػم يعمػػروف اورض  يعػػاً 
 السما  الدنيا إىل السما  السابعة.

إىل أقطػػار  العلػػم والتقنيػػة العظيمػػة الػػت سػػوؼ ديتلكعػػا مػػن يسػػتطيعوف الوصػػوؿ إف   .ٕ
السػػػماوات واورضو وكػػػ لك ادلػػػوارد الف ػػػايية الػػػت سػػػوؼ تكػػػوف حتػػػ  تصػػػرفعم اعلعػػػم 
قػػادرينو مػػن علػػى البعػػدو علػػى فعػػل مػػا ييػػاؤوف مبػػن أىلػػد إىل ذػػ ض اورض. ودلػػا كػػاف مػػن 

الكػو  فلرمبػا يسػتريل ذػ ا إىل الف ػا   اليػـو يكّنوف العدا  لاسالـ وادلسلمني ذم ادلبػادروف
 و   د تطلعات اومة وتوظيفعا للمتاح من أسباب العلم والتقنية.التمكني الك
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علػػػػـو الػػػػدين حبيػػػػث تعػػػػود  ميػػػػع آيػػػػات القػػػػرآف الكػػػػرمي توسػػػػيع دايػػػػرة مػػػػن  بػػػػدّ  ع .ٖ 
عػػػػػا يف التيتسػػػػػيس للعلػػػػػم التوحيػػػػػديو احملقػػػػػق لاديػػػػػاف والعمػػػػػرافو يف  يػػػػػع امتداداتػػػػػه حيويتُ 

علم  ػروري إلقامػة الػدين يف ال مػاف  فكلالت صصية الت تفر عا شروط ال ماف وادلكاف. 
كل ػػػه.  اليػػريعة ذػػي الػػدين وادلكػػافو فعػػو مػػن علػػـو الػػدينو وذػػو بػػ لك علػػم شػػرعي  وف  

 واحلمد هلل رب العادلني




