رأي وحوار
الحركة الكونية لإلنسان في القرآن الكريم
محمد الحسن بريمة إبراهيم

*

حترص رللة إسالمية ادلعرفة على حتريك العقل ادلسلم ادلعاصر وتوظيف طاقاته يف النظر والتدبر واحلػوار .يػيت ذػ ا
البحث يف إطار التػدبر يف تػاريا البيػرية علػى ذػ ض اورض وواقععػا ادلعاصػر وا فػاؽ ادلمكنػة دلسػتقبلعاو وذلػك يف ػو
ما يفعمه الباحث من نصوص القرآف الكرمي والسنة النبوية .فمع اليقني بيتف الكسب البيريو يف عمراف ذ ا العاملو مػا
تّ منه وما ديكن أف يتمو إمنا ذو بعلم اهلل سبحانهو ووفق سننه يف الكوف واحلياةو فإف الباحث جيتعػد يف فعػم النصػوص
بصورة غري ميتلوفةو لكنه يستيتنس مبا ليس من احملاؿ أف يكوف ذ ا الفعم صواباً من جعةو ومبعطيات العلم احلديث مػن
جعػػة أىػػرذ .وب ػ لك يػػيت ذ ػ ا اعجتعػػادو يف التعامػػل مػػع الكتػػاب والسػػنة دعػػوة ل مػػة ادلسػػلمة أف يكػػوف ذلػػا ح ػػور
ملموس يف عمراف العاملو وترشيد ح ارته.
التحرير

مقدمة:

ٔ

ذ ا حبث يف القرآف الكرمي إلجياد رابط مو وعي ومنعجي يربط بػني العمػل اإلنسػا
واخلَْلػػق الكػػو و وف الك ػػوف كلّػػه سالسػػماوات واورضو ومػػا بينعمػػال مل ُخيلػػق إع عبػػتال
النػػاس أيعػػم أحسػػن عم ػالً .وذ ػ ا يقت ػػي أف يكػػوف ذ ػ ا الكػػوف سمس ػ راً للفعػػل والعمػػل
اإلنسػػا  .ويف إطػػار الكػػوف ادلس ػ ر لانسػػاف فػػإف اورض حتديػػداً ذػػي مو ػػع اسػػت الفه
ومنصة انطالقه إىل الكوف .واعست الؼ يقت ػي التمكػني ادلت ػمن للتسػ ريو كمػا خي نػا
ّ
القرآف الكرمي.
ذ ا الربط ع ب ّد منه لسببنيو اووؿ :أف ذناؾ تػداىالً سػببياً بػني الفعػل اإلنسػا مػن
جعػػة والظ ػواذر اعجتماعيػػة والطبيعي ػة الػػت تكتنػػف حيػػاة اإلنسػػاف مػػن جعػػة أىػػرذ .وذػػو
تػػداىل يػػنجم عػػن تػػداىل آىػػر يسػػبقه بػػني الفعػػل اإلنسػػا يف الكػػوف مػػن جعػػةو والفعػػل
اإلذلي ادلعيمن وادلص ّدؽ من جعة أىرذ.
* دكتػػوراض يف اعقتص ػػاد م ػػن جامع ػػة يػػورؾ ب ػػإصلل ا س ػػنة ٗ .ٜٔٛأس ػػتاذ/دكتور يف مععػػد إس ػػالـ ادلعرف ػػة يامع ػػة ا ي ػػرة
بالسوداف .باحث يف ق ايا الرؤية القرآنية للعامل .ال يد اإللك و mbiraima@gmail.com :
 1أزجي شكري ل خ الدكتور فتحي حسن ملكاوي على هت يبه ذل ا البحث حىت أصػب مناسػباً للنيػر مبجلػة إسػالمية
ادلعرفة .ول خ الدكتور قيس زلمود حامد الباحث مبععد إسالـ ادلعرفة على اق احه عنواف ذ ا البحث.

 263إسالمية ادلعرفةو السنة احلادية والعيروفو العدد ٖٛو شتا ٖٔٗٚذٕٓٔٙ/ـ

رأي وحوار

وقد ع ّ نا عن كل ذلك من قبل من ىػالؿ مفعػوـ "سػنة اهلل" الػت ع اػد ذلػا تبػديالو
و"س ػػنة اهلل" ذ ػػي" ٕ:ك ػػل فع ػػل إرادي رات ػػب ي ػػيت ب ػػه الف ػػردو أو ا ماع ػػةو فيع ػػيمن علي ػػه
ويص ّدقه فعل إذلي مناسب له لينتعي بهو بيتسباب طبيعيػةو أو اجتماعيػةو أو بكليعمػاو إىل
نتػػايق يق ػ ّدرذا اهلل تعػػاىل قػػد تكػػوف مطابقػػةو أو سلالفػػةو دلػػا قصػػدض الفػػردو أو ا ماعػػة مػػن
فعلعمو وقد خيص تيتثريذا الفرد الفاعلو أو يعم كل ا ماعػة أو بع ػعاو وقػد يكػوف التػيتثري
مباش ػ ػراً ينحصػ ػػر يف الفػ ػػاعلنيو وقػ ػػد يكػ ػػوف مباش ػ ػراً وغػ ػػري مباشػ ػػر يتجػ ػػاوزذم إىل زلػ ػػيطعم
اعجتماعي والطبيعي".
والسبب الثا و ومهية الربط بني الفعل والعمل اإلنسا مػن جعػة واخل ْلػق الكػو مػن
جعة أىػرذو ذػو أف اسػت الؼ اإلنسػاف يػتم يف إطػار متريػريين كػونيني أساسػيني مهػا متريػري
"ادلكػاف" ومتريػػري "ال مػػاف"و شلػػا يقت ػػي إعطػػا أمهيػة بالريػػة دلػػا جػػا يف القػػرآف الكػػرمي والسػػنة
النبويػػة الصػػحيحة بيػػيتأما .ذلػػك أف مػػن جيعػػل ادلكػػاف وال مػػاف احمل ػدوديْن لتكليفػػه سػػوؼ
يفيػل يف القيػاـ حبػػق ذلػك التكليػػف .إف عقػد اعسػػت الؼ بػني اهلل تعػػاىل وبػد آدـ ديكػػن
ِ
معجػ ػػلو
تص ػػورض بوص ػػفه عق ػػد معاو ػػة إذ أح ػػد العو ػػني سعم ػػل اإلنس ػػاف يف اورضل ّ
ِ
مؤجل.
والعوض الثا سا ا من اهلل تعاىلل ّ
إف زلل عقد اعسػت الؼ متعػني حتديػداً يف اورضو ولكػن اورض ليسػ ذػي أرض
السما الدنيا الت حييا فيعا البيػر ا ف وحسػبو بػل نػ ّدعيو تيتسيسػاً علػى القػرآف الكػرميو
أأػا سػػبع أر ػػني تتػػوزع يف الكػوفو شلػػا جيعػػل الكػػوف كلػه رلػاعً حلركػػة اإلنسػػافو وذػػو يسػػعى
فاعالً ومنفعالً هب ا التدبري اإلذلي العظيمسىطة اخللػق العامػةل .وتقػوـ الفر ػيات اوساسػية
ذل ػ ا البحػػث علػػى أف أرض التمكػػني لانسػػاف ليس ػ أرض السػػما الػػدنيا ذ ػ ض وحػػدذاو
ولكن متدذا من بعدذا س أر ني تتػوزع بػني السػموات السػبعو و يعُعػا مسػت لف فيعػا
اإلنسػػافو وأف اإلنسػػاف سػػوؼ تت ػواىل جعػػودض اعسػػت الفية حػػىت يبلػػمج بعلمػػه وعملػػه يػػع
اور ػػني الس ػػبع .وذ ػػا ذ ػػو اإلنس ػػاف وق ػػد تس ػػارع حركت ػػه الكوني ػػة حبث ػ ػاً ع ػػن امتدادات ػػه
اور يةو مستريالً يف ذلك تس ّ ري اهلل تعاىل له ما يف السموات وما يف اورض يعا.

ٕ انظر بييتف ذ ا ادلو وع حبثي بعنواف" :العلم وادلعرفة بػني رؤيتػني للعػامل :الظػاذرة السػبيية حالػة تفسػريية" يف مػوقعي:
)(biraima.net

احلركة الكونية لانساف يف القرآف الكرمي

زلمد احلسن بردية 264

أوالً :حركة اإلنسان في الزمان والمكان
ذنػػاؾ َأمػ َػداف زمانيػػاف ومػ َػديَاف مكانيػػاف حانػػاف حيكمػػاف وحيػػدداف حركػػة اإلنسػػاف يف
وم َػدذ مكػا ىػاص
ذ ض احلياة الدنيا وذػو يتقلػب يف ابػتال ات اعسػت الؼ َأمػد زمػا َ
بكػل إنسػػاف يف ش صػػهو وأمػػد زمػا ومػػدذ مكػػا حيكػػم البيػرية عػػا  .فادلػػدذ ادلكػػا
لانسػػاف الفػػرد ديتػػد مػػن مكػػاف مولػػدض إىل كػػل اورضو ديي ػػي يف مناكبع ػػا ليحقػػق مري ػ ذ
اسػػت الفهو توحيػػدياً كػػاف أـ دنيوي ػاً .لقػػد أىفػػى اهلل تعػػاىل نػػوع رزؽ كػػل إنسػػاف يف ذ ػ ض
احليػػاة الػػدنيا ومقػػدارض ومكان ػػه وزمانػػهو فػػال ت ػػدري نفػػس مػػاذا تكس ػػب غػػداًو كم ػػا أىف ػػى
ادلكػػاف ال ػ ي تعػ ّػني علػػى كػػل إنسػػاف ادلػػوت فيػػهو فػػال تػػدري نفػػس بػػيتي أرض متػػوت .كػػل
ػاسو مػػؤمنني وكػافرينو يف اورض مبتريػػني مػن ف ػػل اهللو دوف ىػػوؼ
ذلػك حػػىت ي ػرب النػ ُ
من موت قد ي بص هبمو ودوف ٍ
ييتس من رزؽ قد ينتظرذم.
ذك ا ينتير اإلنساف يف اورض يعاً مستوطناً ومستعمراًو وقد تواردت آيات
القرآف الكرمي مؤكدة ذ ض احلقيقةو نكتفي باإلشارة إىل آيتني مها :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﮊ سادللكٔ٘ :ل ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﮊ سلقمافٖٗ :ل.
أما ادلدذ ادلكا للبيػرية عػا فيتمػدد يف الكػوف ادلسػ ّ ر لانسػاف بسػماواته السػبع
وأر ػػيه السػػبع يعػػاو كمػػا صػػرح ب ػ لك القػػرآف الكػػرمي :ﮋﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ
ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﮊ سا اثي ػ ػػةٖٔ :ل وكلم ػ ػػة " يعػ ػػا" يف ا ي ػ ػػة ذ ػ ػػي
صػػيرية ا مػػع ال ػػت يع ػ هب ػػا اخلػػالق س ػػبحانه وتعػػاىل ع ػػن قصػػدض اور ػػني الس ػػبع بإ ػػافته
" 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
ليسػػكن ويعمػػر اور ػػني السػػبع الػػت ىلػػق اهلل لػػه مػػا فيعػػا يعػاًو كمػػا سػػنثب ذلػػك أدنػػاض
بػػإذف اهللو فمػػن اورض ىلػػق اإلنسػػافو وفيعػػا حييػػاو وفيعػػا ديػػوتو ومنعػػا خيػػرج تػػارة أىػػرذ.
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وآيػػات القػػرآف الكػػرمي صػػرحية يف ذ ػ ا ادلع ػ  :ﮋﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﮊ

ساوعراؼٕ٘ :ل.

أجلػه اهلل
أما اومد ال ما اخلػاص باسػت الؼ كػل فػرد مكلّػف فعػو مػدة أجلػه الػ ي ّ
تعػ ػػاىل لػ ػػه يف ذ ػ ػ ض احليػ ػػاة الػ ػػدنياو فمػ ػػن مػ ػػات فقػ ػػد قام ػ ػ قيامتػ ػػهو وأمػ ػػا اومػ ػػد ال م ػ ػػا
عسػت الؼ البيػرية 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
تتمدد فيه حياة ادلكلّف يف ذ ض اورض شلكناً علػى وجػه التقريػب .فكػل إنسػاف يعلػم علػم
اليقني أنه قد ديوت ليومهو أو غػدضو ولكنػه يعلػم أي ػاًو مػن ىػالؿ التجربػة احلياتيػة ادلمتػدة
دلليػػارات البيػػرو أف اإلنسػػاف الفػػرد يف ذ ػ ا ال مػػافو إذا سػػلِم مػػن ا فػػاتو ديكػػن أف حي ػ
ويعػػيح حػػىت ادلايػػة عػػاـو أو ت يػػدو ومػػن و فػػإف متوسػػط العمػػر اعسػػت اليف ادلنػػتِق لانسػػاف
يف اورض يػ اوح بػػني اخلمسػػني والسػػبعني عامػاًو حبسػػب البييػػة الػػت يعػػيح فيعػػا اإلنسػػاف.
ذ ا ادلتوسط ييكل اومد ال ما اعس اتيجي احلاسػم للفػردو وعلػى أساسػه خيطػط حلياتػه
اعسػػت الفية يف اورضو وذػػو ال ػ ي يسػػم بعمػػارة اورض إذ لػػو أف كػػل إنسػػاف ىطػػط
حياتػه علػػى أنػػه ديػػوت غػػداًو أو بعػػد غػػدو وقػد ديػػوت فعػالًو دلػػا َع َمػر أحػ ٌد الػػدنياو وعنْػتَػ َفػ
حكمػػة اهلل تعػػاىل مػػن إنيػػا النػػاس مػػن اورض واسػػتعمارذم فيعػػاو ودلػػا عػػاد لالسػػت الؼ
مريػ ػ ذو وع للحس ػػاب وا ػ ػ ا اوى ػػروي مع ػ ػ  .فك ػػل اجتمع ػػات ادلعاص ػػرة ترت ػػب ش ػػؤوف
أفرادذا يف كل رلاعت احلياة بنػا علػى ذػ ا ادلتوسػط العمػري ال مػا  .ولػو اف ػنا أف ذػ ا
اومد العمػري تريػري فجػيتة فبلػمج مػا كػاف عليػه يف ععػد نػن اهلل نػوح و وذػو اولػف سػنةو
ت يػػد أو تػػنقص حبسػػب اإلفػػادة القرآنيػػةو عرتبكػ حيػػاة اوفػراد واجتمعػػات يف ذػ ا ال مػػاف
أديا ارتباؾ.
إف اوم ػػد واحملػ ػدود ال م ػػا عس ػػت الؼ البيػ ػرية ع ػػا يف اورض ذ ػػو قي ػػاـ الس ػػاعةو
وينطبػػق عليػػه حتليلنػػا لػػدععت اومػػد ال مػػا اخلػػاص بػػالفرد أعػػالضو فقػػد أىفػػى اهلل تعػػاىل
أمرذػػا إع كلم ػ
حلظػػة قيػػاـ السػػاعة الػػت ع جيليعػػا لوقتعػػا إع ذػػوو وع تيتتينػػا إع بريتػػةو ومػػا ُ
البصػػرو أو ذػػو أقػػرب .ولكػػن دلػػا قػػاؿ اهلل تعػػاىل إأػػا اق بػ و وأكػػدت السػػنة النبويػػة ذلػػكو
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صػار مػػن ادلمكػػن ادلقاربػػة النسػػبية دلقػػدار اق اهبػا حسػػاباًو إمػػا مػػن ىػػالؿ التقػػديرات النسػػبية
دلا م ى ودلا تبقى من عمر الكوف الػت تػيت مػن علػم الفي يػا الفلكيػةو وقػد أذف اهلل تعػاىل
بالنظر العلمي يف ىلق السموات واورضو وإما بػا مع بػني الػدععت احلسػابية للحػديث
النبػػوي الصػػحي هب ػ ا اخلصػػوصو والتقػػديرات ال مانيػػة دلػػا م ػػى مػػن عمػػر الكػػوف حبسػػب
علػم الفي يػا الفلكيػػة .وقػد تبػ ّػني أف ادلػدذ ال مػا عقػ اب السػاعة يبػػدأ باللحظػة وديتػػد إىل
مليارات السننيو وذو ِ
احملدد ال ما دلػا بقػي مػن اسػت الؼ البيػرية يف اورض .إذفو كمػا
يف ش ػػيتف ادل ػػدذ ال م ػػا اخل ػػاص بعم ػػر الف ػػرد يف ذ ػ ض احلي ػػاة ال ػػدنياو ف ػػإف الس ػػاعة ق ػػد ت ػػيت
البيرية اليوـو وقػد تيتتيعػا غػداًو أو بعػد غػدو فػ لك علػى اهلل تعػاىل يسػريو ولكنعػا قػد تػيت
لتوضو أو غدضو أو بعد غدو ولكنػه أي ػاً قػد
بعد مليارات السننيو متاماً كما قد ديوت الفرد ّ
ديوت بعد ماية عاـ.
إذفو كمػػا يف حػػاؿ التوقعػػات الفرديػػةو لػػو أف كػػل اجتمعػػات البي ػرية تبػػد تقػػديراهتاو
فيما يتعلق بنعاية الكوف وقياـ السػاعةو علػى أف ذلػك قػد يػتم غػداًو أو بعػد غػدو دلػا أثػاروا
اورض وعمروذاو ودلا أقاموا على ظعرذا ح ارةو ودلا انطلق اإلنساف جيوب الكػوف بسػفنه
ومبسػػابريض الف ػػاييةو وعنْػتَػ َفػ حكمػػة اهلل تعػػاىل الثاويػػة يف "ىطػػة اخللػػق العامػػة"و الػػت ذػػي
أسػػاس اعسػػت الؼ .لكػػن غالػػب اجتمعػػات البيػرية تقػػيم رؤيتعػػا للعػػامل إمػػا علػػى أف ذػ ا
الكوف ىالد ع ي وؿو وإما أنه سوؼ يػ وؿ ولكػن بعػد أمػد بعيػدو وكلتػا الػرؤيتني ال مػانيتني
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
تل ػػك ال ػػت ت ػػرذ أف أاي ػػة الك ػػوف بات ػ وش ػػيكةو وأف اوم ػػر أعج ػػل م ػػن أف ننظ ػػر م ػػاذا يف
الس ػػموات واورضو أو أف نتفك ػػر يف ىلقع ػػاو فع ػػي رلتمع ػػات س ػػوؼ تظ ػػل عل ػػى ال ػػدواـ
ذاميػػيةو ىػػارج الفعػػل احل ػػاري .إف الػػوعي باومػػد ال مػػا وادلػػدذ ادلكػػا النسػػن ال ػ ي
يتحػػرؾ فيػػه اإلنسػػافو وتتمػػدد فيػػه حياتػػهو سػوا يف ذلػػك اوفػراد واجتمعػػاتو أمػػر مصػػريي
فيمػػا يتعلػػق بالتصػػور والت طػػيط و التنفي ػ دلػػا ديكػػن فعلػػه يف ذ ػ ض احليػػاة الػػدنياو يف إطػػار
ِ
احملددات ال مانية وادلكانية.
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إف ادلنعق ال ي سوؼ نتبعػه يف إثبػات دعوانػا ادلكانيػة وال مانيػة عسػت الؼ اإلنسػاف
اور ػػيو شلػػا سػػبق ذكػػرضو ذػػو مػػا شػػا اهلل تعػػاىل أف ضلػػيط بػػه مػػن علمػػه تػػدبراً يف القػػرآف
تكم ػػل الرؤي ػػة القرآني ػػة الكلي ػػة لع ػػامل
الك ػػرمي حبثػ ػاً ع ػػن رؤي ػػة قرآني ػػة كلي ػػة للع ػػامل الطبيع ػػي ّ
ٖ
ونيتمػل أف
اعجتماع اإلنسا و الت بسطنا أذم مكوناهتا ادلعرفية يف "ىطة اخللػق العامػة"ُ .
تكػػوف مػػدىالً معرفي ػاً ل مػػة اإلسػػالمية إىل الكػػوف الطبيعػػيو تسػػتطيع مػػن ىاللػػه أف ترتػػاد
تيسر من القرآف الكرمي توسلنا إليه بيتسػيلة وجوديػة أجبنػا عنعػا
الف ا على بصرية .وال ي ّ
بفر ػػيات علمي ػػة تس ػػتند يف علميتع ػػا إىل آي ػػات بين ػػات م ػػن الق ػػرآف الك ػػرميو وإىل إمك ػػاف
التحقق منعا اريبياً.
إف ادلػنعق ادلتبػػع يف ذػ ا البحػػث يرتك ػ علػػى اإلتيػػاف بادلقػػدمات مػػن القػػرآف الكػػرمي و
توظي ػػف اعس ػػتنباط العقل ػػي للوص ػػوؿ إىل النت ػػايق .وأرذ أف ذػ ػ ا ذ ػػو ادل ػػنعق الص ػػحي يف
التعام ػ ػػل م ػ ػػع الق ػ ػػرآف الك ػ ػػرمي بوص ػ ػػفه مص ػ ػػدراً للعل ػ ػػم الك ػ ػػو التج ػ ػرينو بي ػ ػػقيه الطبيع ػ ػػي
واعجتم ػػاعيو س ػ ػوا وغ ػ ػراض اإلدي ػػاف أو العم ػ ػراف إذ نؤس ػػس عل ػػى رؤي ػػة الق ػػرآف للعػ ػػا َمل
نظرياتنػػا وفر ػػياتنا العلميػػةو س ػوا اسػػتلعمناذا مػػن القػػرآف الكػػرمي مباشػػرةو أو مػػن الكػػوف
ب ػوابط منعجيػػة مػػن القػػرآف الكػػرميو و نتحقػػق مػػن صػػحتعا وجودي ػاً باسػػت داـ ادلنػػاذق
وتيتىػ ُ
التجريبيػة ادلناسػبة .فػإذا اسػتَػْيقنّا مػن صػحة الفر ػػية كنػا "كػيت وـ موسػػى تُر ػع طفلَعػا ُ
أجرذ ػػا" م ػػن حي ػػث تثويرن ػػا للطاق ػػات العلمي ػػة ال ػػت ي ػ ىر هب ػػا الق ػػرآف الك ػػرميو وم ػػن حي ػػث
َ
حصػػادنا عاي ػػداً معرفي ػاً يف الوج ػػود .وإف مل نبل ػػمج اليق ػػني يف اإلثب ػػات حافظن ػػا عل ػػى نظريتن ػػا
وثابرنا يف حتسينعا بناييا ومتحيصعا اريبياًو أما إف استيقنا من دح عا فلن يقدح ذلػك يف
صػػحة الػػوحيو بػػل يف صػػحة فعمنػػا لػػهو أو صػػحة مناذجنػػا يف بنػػا النظريػػات واسػػت الص
الفر يات منهو أو يف صحة مناذجنا التجريبيةو أو يف كل ذلك.
إف القرآف الكرميو بوصفه ِعلماً مػن اهلل تعػاىل ىػالق الكػوفو ذػو وحػدض العاصػم للعلػم
البيري من ال لل ادلنعجي واعن ػ عؽ ضلػو النسػبية ادلعرفيػة الػت انتعػ إليعػا التجربػة العلميػة
الريربي ػػة بع ػػد أف ت حتري ػػف م ػػا س ػػبق م ػػن كت ػػب ناوي ػػة .إف العق ػػل واللري ػػة البيػ ػرية اللػ ػ ين

ٖ انظػر أحبػػاث ادلؤلػف ادلتعلقػػة برؤيػة القػػرآف لعػامل اعجتمػػاع اإلنسػا و وكػ 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
مػػن أسػػاس يقيػػد مػػن التصػػورات الوجوديػػة يبػػد عليػػه معرفػػة موثوقػػة ليؤسػػس عليعػػا حيػػاة
يطمين هبا.
ومػػا أقدمػػه يف ذ ػ ا البحػػث ديكػػن أف ينػػدرج يف إطػػار اإلصػػالح العلمػػي ال ػ ي نػػدعو
إليػػهو وذػػو إصػػالح يبػػدأ مػػن القػػرآف الكػػرمي مصػػدراً للعلػػم وفلسػػفته ويتصػػوب ضلػػو دراسػػة
الكػػوفو الطبيعػػي واعجتمػػاعيو بوصػػفه دليػػل إديػػاف بػػاهلل الواحػػدو ورلػػاعً مس ػ راً ليبلػػو اهلل
تعاىل الناس فيػه أيعػم أحسػن عمػال .والعالقػة بػني الػوحي وبػني الكػوف بوصػفعما مصػدرين
للعلم اإلنسا عالقة تفاعلية يثري العلم ادلتحصل مػن كػل منعمػا فعػم اإلنسػاف لكليعمػا.
ذ ػ ا اإلصػػالح العلمػػيو مبػػا ذػػو فلسػػفة للعلػػمو يع ػ ّ عػػن مرحلػػة اعنتقػػاؿ مػػن رؤيػػة العػػامل
الدنيويػػة الريربيػػة ونظامعػػا ادلعػػريف الو ػػعي ادلعيمنػػني علػػى اومػػة اإلسػػالمية اليػػوـو إىل رؤيػػة
العػػامل التوحيديػػة ونظامعػػا ادلعػػريف التوحيػػدي الل ػ ين ينبريػػي أف يُيػػادا علػػى أنقػػاض مػػا ذػػو
قايم اليوـ يف بالد ادلسلمني.
ثانياً :التكافؤ بين العمل اإلنساني والخلق الكوني
نيػػيت ذ ػ ا ادلو ػػوع مػػن فعمػػي لقػػوؿ اهلل تعػػاىل :ﮋﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﮊ سذ ػ ػػودٚ :ل .ونفع ػ ػػم
أف يف ا يػ ػ ػػة تعلػ ػ ػػيالً خللػ ػ ػػق السػ ػ ػػموات واورضو ول ػ ػ ػ لك س ػ ػ ػ ر اهلل الس ػ ػ ػػموات واورض
لانس ػ ػػاف :ﮋﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﮊ
سا اثي ػػةٖٔ :ل .جػ ػػا يف تفس ػػري "روح ادلعػ ػػا " ل لوس ػػي :سلِيَْبػلُػ ػ َػوُك ْم ال ػػالـ للتعليػ ػػل رلػ ػػازاً
متعلقػة ب ػ ػ " َىلَ َػق" أي ىلػق السػماوات واورض ومػا فيعمػا مػن ادل لوقػات الػت مػن لتعػػا
أنػػتمو ورتّػب فيعمػػا يػػع مػػا حتتػػاجوف إليػػه مػػن مبػػادئ وجػػودكم وأسػػباب معاشػػكمو وأودع
يف ت ػػاعيفعما م ػػا تس ػػتدلوف ب ػػه م ػػن تعاجي ػػب الص ػػنايع والعػ ػ عل ػػى مط ػػالبكم الديني ػػةو
ػاىل :ﮋﭰ
سوقَػ ْولُػػهُ تَػ َعػ َ
ليعػػاملكم معاملػػة مػػن خيت ػ كمل .وجػػا يف تفسػػري ابػػن كثػػريَ :
ات و ْاوَر ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ين َىلَ َق ُعػ ْػم
َيَ :ىلَػ َػق السػ َػم َو َ ْ َ
ﭱﭲﭳﮊ سذ ػػودٚ :ل أ ْ
ض لنَػ ْف ػ ِع عبَػػادض ال ػ َ
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ِ
ِ
ػاىل :ﮋﭑﭒﭓﭔ
ك َعبَثًػاو َك َمػا قَ َ
ػاؿ تَػ َع َ
يك لَهُو َوَملْ َخيْلُ ْق ذَل َ
ليَػ ْعبُ ُدوضُ َو ْح َدضُ َع َش ِر َ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ.ﮊ سصٕٚ :ل

إذا ص ذ ا الفعم فإف ذ ا يعد أف اهلل تعاىل ىلق السموات واورض حلكمة
تتعلق باإلنسافو وذ ض احلكمة تتعلق حتديداً بابتال وامتحاف اإلنساف يف عمله .وذناؾ
كثري من التفاصيل الت تتعلق هب ا اعبتال وطبيعتهو ولكن الياذد يف ذ ا احلديث وما
سوؼ أرتبه عليه عحقاً من ا ستنتاجات علمية أف اهلل سبحانه وتعاىل قد أى نا عن بداية
ىلق الكوف سالسموات واورضلو وأى نا أف ىلق ادلا كاف قبل ىلق السماوات
واورض :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ
سذودٚ :ل .ﮋﭬﮊ ذنا فعل ٍ
ماض دؿ على سبق ىلق العرش وادلا و و ىلق
جعلعا تّ قبل ىلق وجعل السموات السبع
السموات واورض بعد ذلك وى ْلق اورض و ْ
رغم أأما كانتا رتقا و فتقتا .ونستنتق من ذلك أف ادلادة الت ىلق منعا السماوات
واورض واحدة يف أصلعا.
لقد وصف اهلل تعاىل يف القرآف الكرمي اورضو من حيث ىلقعا ومػن حيػث جعلعػاو
وصفاً دقيقاً كما مل يصف سللوقاً آىرو وإمنا ذلك ومهيتعا ادلرك ية يف سىطػة اخللػق العامػةل
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 نسػلّم
بيتنػ ػػه حيثمػ ػػا ذكػ ػػرت اورض يف القػ ػػرآف الكػ ػػرميو باسػ ػػتثنا يػ ػػوـ تب ػ ػ ّدؿ اورض غػ ػػري اورض
فصػػل القػػرآف الكػػرمي وصػػف
والسػػماوات وذػػو يػػوـ القيامػػةو فادلقصػػود ذػػو ذػ ض اورض الػػت ّ
بييتعػػاو وأىػ أف اهلل تعػػاىل بػػارؾ فيعػػا وأصػػلحعا لتناسػػب حيػػاة البيػػر ومػػا ىلػػق ذلػػم فيعػػا
من حيواف ونبات.
من عامل الرييب ادلطلقو ومػن علػم اهلل تعػاىل يف ّأـ الكتػابو جػا الكػوف إىل الوجػودو
متحي اً يف ال ماف وادلكافو ومتيكالً ع مليارات السػننيو زلكومػاً بق ػا اهلل وقػدرض سكػن
فيك ػ ػ ػ ػػوفل لينتع ػ ػ ػ ػػي يومػ ػ ػ ػ ػاً م ػ ػ ػ ػػا كم ػ ػ ػ ػػا ب ػ ػ ػ ػػدأ :ﮋﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﮊ ساونبيا ٔٓٗ :ل .واحلمد هلل أف العلم مل يعد ينازع يف النعاية احملتومػة للكػوف
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ال ي نعرفه .ويف إطار ذ ض التمظعرات الوجودية والصريورة ال مانية ييت اإلنساف أي ػاً مػن
عػػامل الرييػػب ليسػػتقر يف اورض زلققػاً مري ػ ذ اعبػػتال و وحكمػػة ىلػػق السػػماوات واورض.
وقػػد َضلَػ مصػػطلحاً لكػػل ذػ ا التفاعػػل والنبػػيت العظػػيم يف أحبػػاثي الػػت أشػػرت إليعػػا أعػػالضو
وذو مصطل "ىطة اخللػق العامػة" .وكمػا يعػود الكػوف مػن حيػث بػدأ :ﮋﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮊ سإب ػ ػراذيمٗٛ :لو يعػ ػػود اإلنسػ ػػاف الفاعػ ػػل يف
ذػ ا الكػوف مػن حيػث جػا  :ﮋﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﮊ ساونعػػاـٜٗ :ل إذ
يقوـ الناس ليوـ احلساب فمن زح ح عن النار وأدىل ا نة فقد فاز.
ولكػػي يسػػتقيم منطػػق "ىطػػة اخللػػق العامػػة" مػػع ذ ػ ض البػػدايات والنعايػػات العظيمػػة
للكػػوفو فػػإف العقػػل حيكػػم بيتنػػه فيمػػا بينعمػػا يُتوقػػع أف يػػيت اإلنسػػافو بيتعمػػاؿ عظيمػػة يف
صػػالحعاو أو يف فسػػادذاو تكػػاف عظمػػة ذػ ا الكػػوف واحلكمػػة مػػن ىلقػػهو وتكػػاف أايتػػه
وزل لػػة السػػاعة :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﮊ ساحلػػقٔ :لو
وتك ػػاف ادلص ػػري النع ػػايي لانس ػػاف :ﮋﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮊ سالي ػػورذٚ :ل .م ػػن
ذ ض الق ية بالتحديد جا السؤاؿ الوجودي اووؿو وذو ا :
 .2اورض الت نعرفعا ونعيح فيعاو ذي من الصػرير ا ريػرايف سمطلقػاًو أو منسػوبة إىل
الكل الكو ل حبيث إأاو أوعً ع تستحق وحدذا أف ُخيلق من أجلعا ومػن أجػل مػا جيػري
فيعػػا كػػل ذ ػ ا الكػػوف ادلعيػػب ببداياتػػه وأاياتػػه العظيمػػة الػػت ذكرناذػػا آنف ػاً .و إأػػا بصػػرير
حجمعػػا ذ ػ ا ع مت ّكػػن البيػػر مػػن ال يػػادة العدديػػة ادلناسػػبةو أو أف يػػيتتوا مػػن اوعمػػاؿ مػػا
يكػػاف يف عظمتػػه عظمػػة اخللػػق الكػػو ذػ ا .إذف مػػا ذػػي حقيقػػة اورض ادلسػػت لف فيعػػا
اإلنساف احملققة دلبدأ التكافؤ بني العمل اإلنسا واخللق الكو ؟
النتيجة ذي :ع ب ّد من إعادة فعمنا حلقيقة اورض كما وردت يف القرآف الكرمي.
 .3إف اوعماؿ الت جػا هبػا اإلنسػاف منػ متكينػه يف أرض السػما الػدنيا الػت نعػيح
دونتػػه اوقػػالـو يف صػػالحعا وفسػػادذاو إذا اسػػتثنينا
فيعػػا وإىل اليػػوـ شلػػا وثّقػػه القػػرآفو أو ّ
الرسػػل وح ػوارييعمو وقلػػيالً مػػن ا َى ػرين مػػن أذػػل الصػػالح والفسػػادو مػػن التوا ػػع حبيػػث
حيك ػػم العق ػػلو م ػػا مل ين ػػاقس ال ػػوحيو أأ ػػا ع تس ػػاوي احل ػػد اود الػ ػ ي يك ػػاف عظم ػػة
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بدايات وأايات اخللق الكو ادلرتبطةو مػن حيػث العلّػةو هبػ ا العمػل اإلنسػا  .وقػد أشػار
القػػرآف الكػػرمي إىل ذػ ض ادلفارقػػة بػػني توا ػػع الفعػػل اإلنسػػا التػػارخيي وبػػني ادلطلػػوب منػػه مبػػا
يكػ ػػاف عظمػ ػػة اخللػ ػػق الكػ ػػو و بدايػ ػػة وأايػ ػػةو فقػ ػػاؿ تعػ ػػاىل :ﮋﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮊ سصٙٛ-ٙٚ :ل.
إذفو نتيجػةً :ينبريػػي إعػػادة النظػػر مػػن ادلنظػػور القػػرآ يف طبيعػػة اوعمػػاؿ العظيمػػة الػػت
ديكػػن أف يػػيت هبػػا اإلنسػػافو واجػػاؿ الكػػو الػ ي ديكػػن أف تتحقػػق فيػػهو مبػػا حيقػػق التكػػافؤ
ادلطلوب بني العمل اإلنسا واخللق الكو .
 .4إف تس ري ما يف السػماوات ومػا يف اورض يعػاً لانسػافو واعتبػار ذلػك ػمن
مريػ ػ ػ ػ ػ ذ التكلي ػ ػ ػ ػػف اعبتالي ػ ػ ػ ػػي :ﮋﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﮊ سذودٚ :لو يقت ي أف ُدي ّكن اإلنسػاف مػن
الوصػػوؿ إىل تلػػك القػػوذ ادلس ػ رة لػػهو وتوظيفعػػا فيمػػا يعمػػل مػػن صػػالحو أو فسػػادو وع
ومتاحاهتػػاو ويقت ػػي
سػػبيل إىل ذلػػك بصػػورة فعالػػة إع باحلصػػوؿ علػػى علػػم دقيػػق حبقيقتعػػا ُ
ذلػػك الوصػػوؿ إىل مصػػادر تلػػك القػػوذ ادلس ػ رة مػػن نػػاوات وأرض .يع ػ ز ذ ػ ض ال ػدعوذ
كثري من آيات القرآف الكرمي من مثل قوله تعػاىل :ﮋﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ
ﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﮊ سالط ػ ػ ػ ػ ػػالؽٕٔ :ل.
فلكػػي نعلػػم حقيقػػة تنػ ػ ؿ اومػػر اإلذلػػي بػػني ذ ػ ض الع ػوامل ادلعيبػػة يقت ػػي ذل ػػك أف جي ػػوب
اإلنسػػاف ذ ػ ض الع ػوامل مستكيػػفاً .ك ػ لك قػػوؿ اهلل تعػػاىل :ﮋﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﮊ سنوحٔٙ-ٔ٘ :لو يتعػ ز معنػاض وتتب ّػني
حجتػػه إذا كػػاف اإلنسػػاف قػػادراً علػػى اعستكيػػاؼ العلمػػي ذل ػ ض السػػموات السػػبعو لػػريذ
كيػػف ُىلق ػ طباق ػاًو وكيػػف جعػػل اهلل يف كػػل منعػػا اليػػمس س ػراجاً والقمػػر نػػوراًو متام ػاً
كقػػوؿ اهلل تعػػاىل :ﮋﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵
﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽ﮊ سالرياش ػ ػػيٕٓ-ٔٚ :ل .اخلط ػ ػػاب ذن ػ ػػا واح ػ ػػد
بػػالنظر والرؤيػػة العلمي ػة يف الكيفيػػات ادلتعلقػػة هب ػ ض ادل لوقػػاتو وإذا كػػاف اإلنسػػاف متمكن ػاً
اليػوـ 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
الكوف ادلس ّ رو وأبعاد فاعليته فيه.
ثالثاً :البعد الزماني لإلنسان في األرض وداللته على حركته الكونية
جػػا يف احلػػديث الصػػحي ال ػ ي رواض الب ػػاري ومسػػلمو واللفػػل للب ػػاري :س َحػػدثػَنَا
صبَػ َعْي ِه َذ َكػ َ او بِال ُو ْسػطَى َوال ِػت تَلِػي
وؿ الل ِه  قَ َ
اؿَ :رأَيْ ُ َر ُس َ
َس ْع ُل بْ ُن َس ْع ٍد و قَ َ
اؿ :بِِإ ْ
ا ِإلبػع ِ
ػاعةُ َك َعػاتَػ ْ ِ
ني».لٗ وديكػن أف نفعػػم أ ّف الفػارؽ بػني بعثػت وقيػاـ السػػاعة
ػاـ «بُعثْػ ُ َوالس َ
َْ َ
كػػالفرؽ بػػني اوصػػبعني يف الطػػوؿ .ويؤكػػد القػػرآف الكػػرمي قػػرب السػػاعة :ﮋﮬﮭ
ﮮﮯﮊ سالقم ػػرٔ :لو وأي ػػا قول ػػه تع ػػاىل :ﮋﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﮊ سزلمدٔٛ :ل.
ويف صػػحي الب ػػاري ومسػػلم عػػن عبػػد اهلل بػػن عمػػر ر ػػي اهلل عنعمػػا أف رسػػوؿ اهلل
ِ
ِ
ص ػ ِرو وم ْري ػ ِر ِ
ِ
ب
َج ػ ِػل َم ػ ْػن َى ػالَ م ػ َػن او َُم ػ ِمو َك َم ػػا بَػ ْ َ
ص ػالَة َ
ػني َ
الع ْ َ َ
َجلُ ُك ػ ْػم ِيف أ َ
 ق ػػاؿ" :إمنَػػا أ َ
٘
الي ْم ِ
س".
فكيتف الباقي من عمػر الػدنيا حػىت تقػوـ السػاعة كمػا بػني العصػر وادلريػرب مػن الوقػ و
وكث ػػري م ػػن النص ػػوص اوى ػػرذ تص ػػرح بق ػػرب قي ػػاـ الس ػػاعة وب ػػيتف أمتن ػػا ذ ػػي آى ػػر اوم ػػم.
ويف عر ػػنا ذل ػ ض ا يػػات واوحاديػػث ومػػا ديكػػن أف نست لصػػه منعػػاو ع بػػد أف نؤكػػد مػػا
ييت :
ٔ .ل ػػيس م ػػن أغرا ػػيو وع ينبري ػػي و اخل ػػوض يف م ػػىت تق ػػوـ الس ػػاعةو فػ ػ لك أم ػػر
اىػ ػػتص ب ػ ػػه اهلل تعػ ػػاىل كم ػ ػػا ق ػ ػػاؿ :ﮋﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔ

ﰕﰖﰗﰘﰙﮊ ساوعراؼٔٛٚ :ل.
ٗ الب ػػاريو أبػػو عبػػد اهلل زلمػػد بػػن إناعيػػل .صحححيا البخححاريو حتقيػػق :عبػػد الع يػ بػػن عبػػد اهلل بػػن بػػازو بػػريوت :دار
الفكر للطباعة والنير والتوزيعو طٔو ٔٔٗٔذٜٜٔٔ/ـو كتاب :تفسري القػرآفو بػاب :يػوـ يػنفا يف الصػور فتػيتتوف
أفواجاو جٙو حديث رقمٜٖٗٙو صٗ.ٜ
٘ ادلرجع السابقو كتاب :ف ايل القرآفو باب :ف ل القرآف على ساير الكالـو جٙو حديث رقمٕٔٓ٘و صٖٓٔ.
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ٕ .غر ي اوساسي ذنا أف أوظف الدععت احلسػابية للحػديث اليػريف مسػتفيداً
من تقديرات علم الفي يا الفلكية دلا م ى من عمػر الكػوفو لػدعم نظػريت ادلتعلقػة باحلركػة
الكونية لانساف يف القرآف الكرمي.
ٖ .حيف على البحث يف ذ ا ادلو وع أف كثرياً من ادلسلمني اليوـ يع ؼ عػن بػ ؿ
الوس ػػع يف العم ػ ػراف اعس ػػت اليفو ويثبطػ ػػوف مهػ ػػم غ ػػريذم عػ ػػن ذلػ ػػكو ب ػػدعوذ قػ ػػرب قيػ ػػاـ
عم ػا تبقػػى مػػن عمػػر الكػػوفو س ػوا
السػػاعةو فػػإذا اسػػتطعنا أف نعطػػي أرقام ػاً علميػػة نسػػبية ّ
باعتمادنػػا علػػى علػػم الفي يػػا الفلكيػػة وحػػدضو أو ع ػاً بػػني الػػدععت احلسػػابية للحػػديث
الص ػػحي و والتق ػػديرات احلس ػػابية لعل ػػم الفي ي ػػا الفلكي ػػةو وم ػػا يعني ػػه ذل ػػك بالنس ػػبة لق ػػرب
السػػاعةو وبالنسػػبة دلػػا يتوقػػع أف تنج ػ ض البي ػرية ىػػالؿ ذلػػك فلرمبػػا عػػادت اومػػة إىل جػػادة
الصواب يف حتمل مسؤولياهتا اعست الفية.
إف الدعلػػة احلسػػابية ذل ػ ا احلػػديث الي ػريف بالنسػػبة ذػػي أف اوصػػبع الوسػػطى يف
طوذلػػا تع ػ ّ عػػن لػػة عمػػر الكػػوف سالسػػموات واورضل من ػ بدايػػة ىلقػػه إىل أايتػػه بقيػػاـ
السػاعةو بينمػا اوصػبع السػبابة يف طوذلػا تعػ عمػا م ػى مػن عمػر الكػوف إىل ععػد بعثتػػهو
 .وأجػػد فيمػػا ديكػػن نقلػػه مػػن أق ػواؿ العلمػػا ادلسػػلمنيو السػػابقني وادلعاص ػرينو مػػا يػػدعم
ذ ػ ا الفعػػم .فاحلػػديث إذاً ينسػػب مػػا م ػػى مػػن عمػػر الكػػوف إىل لتػػهو وأف ذ ػ ض النسػػبة
تسػػاوي نسػػبة اوصػػبع السػػبابة إىل اوصػػبع الوسػػطىو مػػن حيػػث الطػػوؿو شلػػا يعػػد أننػػا لػػو
استطعنا علميا أف نق ّدر ما م ى من عمػر الكػوف فإننػا نسػتطيع كػ لك أف نقػدر مػا تبقػى
منػػهو إذا اسػػتطعنا أف نقػػدر نسػػبة اوصػػبع السػػبابة إىل الوسػػطى .ضلػػن إذف نعتمػػد فيمػػا ضلػػن
مقدموف عليه علىو صحي احلديث اليػريف فيمػا بقػي مػن عمػر الكػوفو ومػا وصػلنا إليػه
من علم الفي يا الفلكية.
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
بعمر زمد ي اوح ما بني عيرة إىل مخسة عيػر بليػوف سػنة ٙ.وبعػس ادلراجػع العلميػة حتػدد
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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ذ ػ ا العمػػر حب ػوا سٖٔ,ٚل بليػػوف سػػنة ٚ.أمػػا ادلوقػػع اإللك ػ و احلكػػومي لوكالػػة الف ػػا
ٛ
اومريكية فقد جا فيه أف أحدث التقديرات لعمر الكوف ذو ٕ ٖٔ,ٛبليوف سنة.
ليس غر ي دقة اورقاـ وإمنا الصورة الكلية للتقدير ال مد وذو أف ما م ى مػن عمػر
الكوف يقدر علمياً حػىت ا ف مبليػارات السػنني .وديكػن أف ن ػع نسػباً حسػابية سلتلفػة تعػ ّ
عػن نسػػبة اوصػبع السػػبابة إىل اوصػػبع الوسػطى .فػػإذا قػ ّدرنا أف نسػبة السػػبابة إىل الوسػػطى
تسػػاوي تسػػعة أعيػػار فعػ ا يعػػد أف تسػػعني يف ادلايػػة مػػن عمػػر الكػػوف قػػد م ػػىو ومل يبػػق
على أاية الدنيا إع عيرة يف ادلاية فقطو وذ ا يفيػد معػ القػرب حقػاًو ولكػن ذػ ا القػرب
اليػ ػػديد عنػ ػػدما ن ػ ػػه إىل أرقػ ػػاـ زمنيػ ػػة بتقسػ ػػيم  ٖٔ,ٛعلػ ػػى  ٜليكػ ػػوف النػ ػػاتق ح ػ ػوا
٘ٔ,مليػار سػنة .وإذا كػاف نسػبة أصػبع السػػبابة إىل الوسػطي ذػي  ٛإىل  ٜفػإف ادلتبقػى مػػن
عمر الدنيا ٘ ٔ,ٚمليار سنة .وإذا اف نا أف النسبة ذي  ٚإىل ٛو فػإف ادلتبقػي مػن عمػر
الدنيا ٓٓ ٕ,مليػار سػنةو وذكػ ا .فػادلعم لػيس دقػة اورقػاـ بقػدر مػا ذػو أمػدض الػ ي يقػدر
مبليارات السنني.
ل لك فإف اومد الػ مد عقػ اب السػاعةو وأايػة اعسػت الؼ اإلنسػا علػى اورضو
حبسػػب حسػػاباتنا ذ ػ ضو ديتػػد مػػن يػػوـ واحػػد إىل مليػػار ونصػػف مػػن السػػننيو بينمػػا اومػػد
ال مد الفردي ديتد مػن يػوـ واحػد إىل مايػة عػاـ .والق ػية ا وذريػة الػت أريػد التيتكيػد عليعػا
ذي أف نتصورو انطالقػاً مػن إصلػازات وإىفاقػات الواقػع البيػري احلػا و مػا ديكػن أف يفعلػه
ويعملػػه اإلنسػػاف مػػن صػػالحو وفسػػاد يف اورض ىػػالؿ ذ ػ ا اومػػد ال مػػا ادلتطػػاوؿ لعمػػر
الكػػوف ال ػ ي ديتػػد إىل مليػػارات السػػننيو ومػػا ديكػػن أف ينج ػ ض يف رلػػاؿ العلػػم والتكنولوجيػػا
وتوظيفاهتمػػا الكونيػػةو ومػػا س ػػوؼ ي ػػؤوؿ إلي ػػه أم ػػر اورض مػػن حي ػػث العم ػرافو وس ػػنن اهلل
تعاىل احلاكمة ذل ا التدافع.
ال ي است لصػه شلػا سػبقو وشلػا سػوؼ يلحػق يف ذػ ا البحػث إف شػا اهلل تعػاىلو ذػو
أف اسػػت الؼ اإلنسػػاف القػػايم علػػى اعبػػتال ال ػ ي مػػن أجلػػه ىلػػق اهلل تعػػاىل السػػماوات
Dinwiddie, Robert, and Others. Universe, New York: DK; Rev Upd edition
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واورض إمنػػا ذػػو يف بداياتػػهو وسػػوؼ ديتػػد زمان ػاًو تفػػاعالً وتػػدافعاًو حػػىت يبلػػمج مػػداض ال مػػا
ادللياريو وسوؼ ديتد مكاناً حىت يبلمج مداض الكو السماوي.
ذ ض الدععت احلسابية حيتملعا احلديث النبوي اليريفو وع تنػاقس الدعلػة ادلعنويػة
الػػت وردت يف حػػديث سأنػػا وكافػػل اليت ػػيم كعػػاتنيل ادلس ػػت دـ فيػػه ذات اوصػػبعنيو فعم ػػا
يي كاف يف معػ القػربو إع أف القػرب يف احلػديث اووؿ ديكػنو مػن حيػث ادلبػدأو قياسػه
رقميػاو بينمػػا القػرب يف احلػػديث الثػا ع ديكػػن إع اإلحسػاس بػػه معنويػاً .وعلينػػا أف نتػ كر
أنػػه ديكننػػا أف ضلسػػب بدقػػة كبػػرية بعػػس مػػا تبقػػى مػػن عمػػر السػػاعة الػ ي ورد يف احلػػديثو
وذػػي الفػ ة مػػا بػػني روايػػة احلػػديث إىل يومنػػا ذػ او شلػػا يعطػػيو مػػن حيػػث ادلبػػدأو ادليػػروعية
لتوظيف العلم يف تقدير آجاؿ عمر الكوف ومن و قرب الساعةو ع حلظة قيامعا.
ذنػػاؾ أي ػػا ق ػػية الفج ػػوة ال منيػػة اذلايلػػة بػػني عم ػػر الك ػػوف التقػػديري س ٖٔ,ٛملي ػػار
سػػنةل حبسػػب علػػم الفي يػػا الفلكيػػةو وعمػػر قػػدوـ اإلنسػػاف إىل اورض حبسػػب مػػا كيػػف
عنه حىت ا ف حفريات علما اونثروبولوجيا وتقديراهتم.
وجيػػب أف يكػػوف وا ػػحاً ك ػ لك أننػػا ع ضلسػػن الظػػن بنظريػػات اونثروبولػػوجيني فيمػػا
يتعلػػق بيتصػػل اإلنسػػاف ونسػػبته إىل القػػرود وتطػػورض بعػػد ذلػػكو فػػالقرآف الكػػرمي حسػػم ذ ػ ا
اومػػر بتيػػات كثػػرية تتعلػػق بيتصػػل بػػد آدـ ال ػ ي ذػػو نػػن مكػػرـ ىلقػػه اهلل تعػػاىل بيديػػه يف
أحسػػن تقػػوميو وعلمػػه اونػػا كلعػػاو و أذبطػػه إىل اورض .ولكػػن مػػا يعػػم حبثنػػا ذ ػ ا مػػن
مق ػػوعت اونثروبولوجي ػػا ذ ػػو العمػ ػر الػ ػ مد لانس ػػاف يف اورضو فليسػ ػ ذن ػػاؾ إش ػػارة يف
القػرآف الكػػرميو أو السػػنة النبويػة الصػػحيحةو حسػػب علمػيو إىل كػػم م ػػى مػن ال مػػاف منػ
أف ذػػبط اإلنسػػاف إىل اورض إىل بعثتػػه و إع أف القػػرآف الكػػرمي يعطػػي موجعػػات منعجيػػة
بالسري يف اورض والنظر يف كيف بدأ اخللقو وكيػف كػاف عاقبػة الػ ين مػن قبػلو شلػا يعطػي
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
رغػػم افتقػػارض إىل الدقػػة العلميػػةو ذ ػػو أف ػػل فمػػني علم ػػي لػػدينا ح ػػىت ا فو ع س ػػيما وأف
ا ثار الت تركعا اوقدموف ورا ذم يف اورض ع توحي مبدذ زمػد ذػو أبعػد مػن ذلػك .أمػا
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اإلنساف كما نعرفه هبييته الت ذو عليعا اليوـ فلم يتجاوز عمرض يف اورض ادلػايت ألػف عػاـ
حبسب ما تيري إليه الدراسات العلمية.
واإلشػػكاؿ الوجػػودي الػ ي يطرحػػه البعػػد ال مػػا لانسػػاف يػػيت مػػن فعمنػػا القػػرآ أف
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
ع ػ ػ ملي ػػارات الس ػػنني و يػ ػػيت اإلنس ػػاف ال ػ ػ ُمست لف يف آى ػػر مخسػ ػػة ملي ػػوف ع ػػاـ لتقػ ػػوـ
يتعرؼ اإلنساف بعد حىت على اورض الت ذػو فيعػاو َد ْعػك عػن كػل الكػوف
الساعةو ولػما ّ
ال ي من أجله ُىلقو وفيه يُبتلىو وبعمله فيه حياسب!
أ ػػف إىل ذلػػك أف عػػدد سػػكاف اورض ىػػالؿ ذػ ض الفػ ة ال منيػػة احملػػدودة مػػن عمػػر
اإلنسػاف كػاف قلػيالً جػػداًو حػىت مػن إشػارات القػػرآف الكػرمي هبػ ا اخلصػػوص :ﮋﯚﯛ
ﯜﯝﯞﯟﮊ سالص ػػافاتٔٗٚ :لو واجتمع ػػات البي ػ ػرية متفرق ػػةو وتفص ػػل بينع ػػا
جريرافي ػاً مسػػاحات شاسػػعة مػػن اليابسػػة والبحػػارو ومل تتكػػاثر أعػػداد البي ػرية لتصػػل إىل مػػا
ذي عليه اليوـ إع يف القروف اوىرية.
إذف نستنتق من كل ذ ض الدععت احلسابية نتيجتني:
النتيجححة األولححى :أنػػه يصػػعب أف نتصػػور أف يكػػوف اخلػػالق سػػبحانه وتعػػاىل قػػد ىلػػق
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 ذػ ض اورضو
كماً ونوعاً.
وبيتعدادض وأعماله ادلتوا عة ّ

النتيجة الثانية :أف اومر أقرب عقالً إف سلّمنا بػيتف اقػ اب السػاعة وأايػة الكػوف إمنػا
يق ػػدر مبلي ػػارات الس ػػننيو كم ػػا ج ػػا يف حس ػػاباتنا التقديري ػػة الس ػػابقةو وف ذػ ػ ض ادللي ػػارات
ادلتبقيػػة لانسػػاف ك ليفػػة عػػن اهلل يف اورض ي تػػب عليعػػاو حتقيػػق تكػػافؤ نسػػن بػػني عمػػر
اورض وعم ػػر اإلنس ػػاف ادلس ػػت لف فيعػ ػػاو مب ػػا ي ي ػػل نس ػػبياً إشػ ػػكاؿ الفج ػػوة ال مني ػػة بػ ػػني
عمريعماو وي ب عليعا ك لك توقّع نتػايق عظيمػة مػن فعػل اإلنسػاف يف ذػ ا الكػوفو فيمػا
تبقى من عمرضو تكاف عظمة اخللق الكو و بداية وأاية.
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ذ ػ ض النتػػايق العظيمػػة ادلتوقعػػة لعمػػل اإلنسػػافو يف فسػػادذا وصػػالحعاو ذػػي مو ػػوع
استي ػرافنا للحركػػة الكونيػػة لانسػػاف يف القػػرآف الكػػرمي فيمػػا تبقػػى مػػن عمػػرض الػػدنيويو شلػػا
سوؼ نستعر ه فيما يلي من ذ ا البحث.
رابعاً :الفرضيات العلمية المجيبة عن األسئلة الوجودية
سػػوؼ أسػػتعرض فيمػػا يلػػي الفر ػػيات العلميػػة الػػت است لصػػتعا مػػن القػػرآف الكػػرميو
وأحسػػب أف م ػػامينعا تعطػػي إجابػػة شػػافية دل ػػا سػػبق مػػن أسػػيلة وجوديػػةو ولكنعػػا أي ػاً
سوؼ تعيد فعمنا لعالقة اإلنساف هب ا الكػوفو وسػوؼ أدعػم كػل فر ػية با يػات القرآنيػة
الت استوحيتعا منعاو إف شا اهلل تعاىل.
الفرض ححية األول ححى :اورضو بقمرذػػا واس ػػعاو ذل ػػا م ػػا دياثلع ػػا يف كػػل نػػا مػػن السػػماوات
السبعو و يععا مست لف فيعا اإلنساف.
ذ ػ ض فر ػػية قويّػػة وأ ػػا تي ػ ط أر ػاً يف ك ػػل ن ػػا م ػػن الس ػػماوات الس ػػبعو وس ػػوؼ
نسػػتريد عحق ػاً عػػن ذ ػ ا اليػػرط مػػع اإلبقػػا علػػى فر ػػية اور ػػني السػػبع .ذ ػ ض الفر ػػية
تل ػػص اسػػتجابة القػػرآف الكػػرميو كمػػا فعمتعػػاو للس ػؤاؿ الوجػػودي ادلتعلػػق حبقيقػػة اورض،
وذػػي أف ذػ ض اورض الػػت يعػػيح فيعػػا البيػػر ا ف ذػػي أرض السػػما الػػدنياو ولكػػن ذلػػا مػػا
دياثلعا من اورض بقمرذا واسعا يف كل نا من السماوات السبع .ذ ا الفعػم اسػتنبطته
من قوؿ اهلل تعاىل الوارد يف ا يات ا تية:
ٔ .ﮋ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ

ﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜﮊ سالطالؽٕٔ :ل.

ٕ .ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸

﮹﮺﮻﮼ﮊ سالرمحنٖٖ :ل.

ٖ .ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﮊ سال مرٙٚ :ل.

ٗ .ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﮊ سالبقرةٕٜ :ل
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٘ .ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭻﮊ سنوحٔٙ-ٔ٘ :ل.

 .ٙﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵﮊ سالعنكبوتٕٕ :ل.

 .ٚﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻﮊ ساليورذٕٜ :ل.

أسػػتنبط مػػن ا يػػة اووىل أف اهلل تعػػاىل ىلػػق سػػبع نػػاوات متػػاثلعن مػػن حيػػث العػػدد
س ػػبع م ػػن اورضو وأستي ػػعد ل ػ لك مب ػػا ج ػا يف تفس ػػري اب ػػن كث ػػري ذل ػ ض ا ي ػػة إذ يق ػػوؿ:
ِ
ِِ ِ ِ
ػك ب ِ
ِِ ِ
ػوؿ تَػعػ َ ِ
اعثًػػا َعلَػػى تَػ ْع ِظػػي ِم َمػػا
"يػَ ُقػ ُ َ
ػاىل ُسلْػ ًا َعػ ْػن قُ ْد َرتػػه التامػػة َو ُسػ ْلطَانه الْ َعظػػي ِمو ليَ ُكػػو َف َذلػ َ َ
َشػػر ِ
ػن الػدوي ِن الْ َقػ ِو ِمي :ﰃﰄﰅﰆﰇ}و َك َق ْولِػ ِػه تعػػاىل :ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ََ
ع مػ َ
َي َس ػ ػ ػ ػْبػ ًعا أَيْ ً ػ ػ ػ ػػاو َك َمػ ػ ػ ػػا ثػَبَ ػ ػ ػ ػ َ ِيف
ﭱﭲ}و َوقَػ ْولُػ ػ ػ ػػهُ تَػ َعػ ػ ػ ػ َ
ػاىل :ﰈﰉﰊ} أ ْ
ِ
ِ
ِ
يح ْ ِ
نيَ " :م ػ ػ ْػن ظَلَ ػ ػ َػم قي ػ ػػد شػ ػ ػ يف ْاو َْر ِ
ص ػ ػ ِػحي ِ
ض طُوقَػ ػػهُ م ػ ػ ْػن َس ػ ػ ْػب ِع أ ََر ػ ػ َ
ػني"َ .وِيف َ
الص ػ ػػح َ
ي" :ى ِسػ ِ
ِ
ِ
ػني السػْػب َع
الْبُ َ ػا ِر و ُ َ
ػني"َ .وقَػ ْد تقػدـ يف سػورة احلديػد ذَ َك َػر ْاو ََر َ
ف بِػه إِ َىل َس ْػب ِع أ ََر َ
احػ َػدةٍ ِمػْنػعن مخَْسػ ِػمايَِة عػ ٍػاـو وذ َكػ َ ا قَػػا َؿ ابػػن مسػػع ٍ
وبػعػ َػد مػػا بػي ػنَػعن وَكثَافَػةُ ُكػ وػل و ِ
ود َو َغْي ػ ُػرضُو
َ ََ
ُْ َ ُْ
ُ
َ
ُ
َ ُ ْ َ َْ ُ َ
وَك َ ا ِيف ْ ِ ِ
ات السْب ُع َوَما فِػي ِعن َوَمػا بػَْي ػنَػ ُعن َو ْاو ََر ُػو َف الس ْػب ُع َوَمػا
احلَديث اْ َى ِرَ " :ما الس َم َاو ُ
َ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
فِػػي ِعن َوَمػػا بػَْيػ ػنَػ ُعن ِيف الْ ُك ْرسػ وػي إِع َك َح ْل َقػػة ُم ْل َقػػاة بِػيت َْر ِ
ػاؿ ابػػن جريػػرو عػػن ابػػن
ض فَػ َػالة"و َوقَػ َ
ػاؿ :لَػ ْػو حػػدثتكم بتفسػػريذا لكفػػرتو
عبػػاس يف قولػػه تعػػاىل :ﰆﰇﰈﰉﰊ} قَػ َ
ٜ
وكفركم تك يبكم هبا ".سرواض ابن جرير عن ُرل ِ
اذ ٍد َع ِن ابْ ِن َعب ٍ
اس َر ِ َي اللهُ عنعمالل.
َْ َ
ين َج َعلُػوا الْ ُم َماثػَلَػةَ ِيف
وجا يف "التحريػر والتنػوير" عبػن عاشػور قولػه " َو ُْ ُع ُ
ػور الْ ُم َف وسػ ِر َ
ِ
ػاؿ ِذػػي سػػبع طَبػ َقػ ٍ
ٍ ِ
ِ
ػات ُمْنبَ ِس ػطٍَة
َعػ َػدد السػ ْػب ِع َوقَػػالُوا :إِف ْاو َْر َ
ض َسػ ْػب ُع طَبَػ َقػػات فَم ػْنػ ُع ْم َمػ ْػن قَػ َ َ َ ْ ُ َ
ِ
ي ع ػ ِن اب ػ ِن عبػ ٍ ِ
ِ
صػػالِ ٍ َعْنػػهُو
ػاس مػ ْػن ِرَوايػَػة الْ َك ْلػ ِ و
ػارَ .وَذ ػ َ ا َمػ ْػرِو ِ َ ْ َ
ػن َعػ ْػن أَِ َ
تَػ ْفػ ُػر ُؽ بػَْيػنَػ َعػػا الْب َحػ ُ
ِ
ػاؿ ِذػي سػبع ِطب ٍ
ػاؽ بػَ ْع ُ َػعا فَػ ْػو َؽ بػَ ْع ٍ
ب ِم ْػن
ػس َوُذ َػو قَػ ْػو ُؿ ا ُْ ْم ُعػوِرَ .وَذػ َ ا يػَ ْق ُػر ُ
َومْنػ ُع ْم َم ْػن قَ َ َ َ ْ ُ َ

 9ابػ ػػن كثػ ػػريو عمػ ػػاد الػ ػػدين أبػ ػػو الفػ ػػدا إناعيػ ػػل .تفسح ححير القح ححرآن الع ح ححيمو القػ ػػاذرة :الػ ػػدار ادلصػ ػرية اللبنانيػ ػػةو طٕو
ٓٔٗٔذٜٜٔٓ/ـو جٗو ص٘.ٖٛ
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ٍ
ِ ِ ِ
قَػػوِؿ علَمػػا ِ طَبػ َقػ ِ
ػات أَر ِ ػػي ٍة لَ ِكنػعػػا َع تَ ِ
ػات ْاو َْر ِ
صػ ُػل إِ َىل
ض سا ُْيُولُ ْ
َ
وجيَػػالو مػ ْػن إثْػبَػػات طَبَػ َقػ ْ
ْ َُ َ
ٍ ٓٔ
َسْب ِع طَبَػ َقات".

إذف عػػور ادلفس ػرين جيعػػل ادلماثلػػة يف العػػدد مػػن حيػػث ذػػي سػػبع أر ػػنيو غػػري أنػػه
سػبحانه وتعػػاىل اسػػت دـ صػػيرية ا مػػع للسػػماواتو ومل يسػػت دمعا لػ رضو شلػػا يػػدؿ علػػى
أف كل نا فتلف بصورة مػن الصػور عػن السػماوات اوىػرذو واوحاديػث النبويػة الػواردة
بيػػيتأا تؤكػػد ذلػػكو ولكػػن اورض واحػػدة بسػػبع نسػػا متماثلػػة بييي ػاً ومػػن حيػػث الريػػرض.
ػدي صػػورة فوتريرافيػػة واحػػدة ولكػػن منعػػا سػػبع نسػػاو فػػال أقػػوؿ
مثػػاؿ ذلػػك أف تكػػوف لػ ّ
لػػدي سػػبع صػػور بػػل صػػورة واحػػدة منعػػا سػػبع نسػػاو ولكػػن إف كان ػ لػػدي سػػبع صػػور
ادلصػػورو أو مكػػاف التقػػاط الصػػورةو فعنػػا ع
فوتوغرافيػػة فتلػػف عػػن بع ػػعا مػػن حيػػث ذييػػة َ
ب ػ ّد مػػن اسػػت داـ صػػيرية ا مػػع بيػػيتأا .احلقيقػػة ادلطّػردة يف القػػرآف الكػػرمي ذػػي اسػػت داـ
صيرية ادلفرد ل رض حيثما وردت مع مقابلتعا بالسماوات بصيرية ا مع غالباً.
يف ا ي ػػة الثاني ػػة أي ػ ػاً م ػػا ي ػػدعم الفر ػػية اووىل ب ػػيتف يف ك ػػل ن ػػا أر ػ ػاً شلاثل ػػة بيييػ ػاً
ور ػػنا ذ ػ ضو فبجانػػب ذكػػر اورض مفػػرد ًة مقابػػل السػػمواتو صلػػد أف التحػػدي بالنفػػاذ مل
يقتصػػر فقػػط علػػى أقطػػار السػػمواتو وإمنػػا امتػػد لييػػمل أقطػػار اورضو ولػػو كانػ اورض
ادلقصػودة ذػػي أر ػػنا ذػ ض وحػدذا دلػػا كػػاف يف ذلػػك حتػػد إذ لطادلػا نفػ ا ػػن مػػن أقطارذػػاو
وذػػا ذ ػػم اإلن ػػس يفعل ػػوف ذل ػػك ا ف بص ػػورة راتب ػػة .ويف تفس ػػري اولوس ػػي سروح ادلع ػػا ل م ػػا
يػػدعم فر ػػيتنا أعػػالضو فقػػد جػػا فيػػه" :أىػػرج العياشػػي بإسػػنادض عػػن احلسػػني بػػن ىالػػد عػػن
أ احلس ػػن الر ػػا ر ػػي اهلل تع ػػاىل عن ػػه ق ػػاؿ :بس ػػط كف ػػه اليس ػػرذ و و ػػع اليم ػ عليع ػػا
فقػػاؿ :ذ ػ ض اورض الػػدنيا والسػػما الػػدنيا عليعػػا قبػػةو واورض الثانيػػة فػػوؽ السػػما الػػدنيا
والسػػما الثانيػػة فوقعػػا قبػػةو واورض الثالثػػة فػػوؽ السػػما الثانيػػة والسػػما الثالثػػة فوقعػػا قبػػة
ح ػػىت ذك ػػر الرابع ػػة واخلامس ػػة والسادس ػػة فق ػػاؿ :واورض الس ػػابعة ف ػػوؽ الس ػػما السادس ػػة
والسػػما السػػابعة فوقعػػا قبػػة وعػػرش الػػرمحن فػػوؽ السػػما السػػابعةو وذػػو قولػػه تعػػاىلَ :سػ ْػب َع
ٔٔ
َناو ٍ
ات َوِم َن ْاو َْر ِ
ض ِمثْػلَ ُعن".
ٓٔ ابن عاشورو زلمد الطاذر .التحرير والتنوير .تونس :الدار التونسية للنيرو ٜٗٔٛـو جٕٛو صٖٓٗ.
ٔٔ اولوسػيو شػعاب الػدين بػن عبػد اهلل احلسػيد .روح المعحاني فحي تفسحير القحرآن الع حيم والسحبا المثحانيو حتقيػػق:
علي عبد الباري عطيةو بريوت :دار الكتب العلميةو طٔو ٘ٔٗٔذو جٗٔو ص.ٖٖٜ
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ا ية الثالثة تدعم أي اً فر ية السبع ادلتماثالت من اورضو ذلػك أف اهلل تعػاىل ذكػر
السػػبع نػػاوات وطيّعػػا يػػوـ القيامػػةو ولكنػػه ذكػػر يانبعػػا اورض مفػػردةًو م ػػافاً إليعػػا كلمػػة
" يعػػا" ليػػدلل علػػى أأػػا عديػػدة متماثلػػة الصػػفات .ويػػدعم فعمنػػا ذػ ا مػػا جػػا عػػن ذلػػك
يف الكيػ ػػاؼ لل سليػ ػػري إذ يقػ ػػوؿ" :وادل ػ ػراد بػ ػػاورض :اور ػ ػػوف السػ ػػبعو ييػ ػػعد ل ػ ػ لك
ِ
ات وو ّف ادلو ػع مو ػع تف ػيم وتعظػيمو فعػو مقػتس
شاذداف :قولػه َ يعػاً وقولػه َوالسػماو ُ
للمبالريػػةو ومػػع القصػػد إىل ا مػػع وتيتكيػػدض بػػا ميع أتبػػع ا ميػػع مؤكػػدة قبػػل رلػػي اخل ػ و
لػ ػػيعلم ّأوؿ اومػ ػػر أف اخل ػ ػ ال ػ ػ ي يػ ػػرد ع يقػ ػػع عػ ػػن أرض واحػ ػػدةو ولكػ ػػن عػ ػػن اورا ػ ػي
ٕٔ
كلعن".
ا يػػة الرابعػػة تؤكػػد بو ػػوح أف اسػػت الفنا ضلػػن البيػػر ال ػ ين يف ذ ػ ض اورض ديتػػد إىل
كػػل ذػ ض اورا ػػي السػػبع ادلتماثلػػة بيييػاًو والػػدليل علػػى ذلػػك أف اخلطػػاب موجػػه إلينػػا ضلػػن
البيػػر بػػيتف كػػل مػػا يف اورض ىلػػق لنػػاو ودلػػا كانػ كلمػػة س يعػػال راجعػػة إىل اورضو كمػػا
يف ا ية الثالثة أعالضو فعي دليل على اعستقصػا لكػل مػا ىلػق يف كػل ادلتمػاثالت السػبع
مػػن اورضو وأف كػػل ذلػػك لنػػا .و يػػع التفاسػػري شلػػا اطلع ػ عليػػه تفسػػر كلمػػة س يعػػال يف
ذ ض ا ية على أساس أأا حاؿ مػن سمػالو أي ىلػق لكػم يػع مػا يف اورضو والػ ي أراض
ػرت أعػػالض مػػن تفسػػري ال سليػػري ل يػػة رقػػمسٖلو وذػػو
أأػػا ترجػػع إىل اورض انطالقػاً شلػا ذكػ ُ
أبلػػمج يف الدعلػػة علػػى كثػػرة الػػنعمو واتسػػاع رقعتعػػاو وس ػ ا ادلػػنعمو ولكػػن دلػػا مل يكػػن أمػػر
است الؼ اإلنساف يف كػل ادلتمػاثالت السػبع مػن اورض مت ػيالً عنػدذمو حبكػم مقت ػى
ال مػاف الػ ي عاشػوا فيػهو كػاف منطقيػاً وسػليماً أف يصػرفوا ادلعػ إىل ادل لوقػات ادلتعػػددة يف
أر ػػنا الواحػػدة ذ ػ ض .وأرذ أف ُ ػالً مثػػل سمػػا يف السػػماوات ومػػا يف اورض يعػػا مػػا يف
اورض يعػػا واورض يعػػال حيثمػػا وردت يف القػػرآف الكػػرمي ينصػػرؼ معػ ا مػػع فيعػػاو
فيمػػا يلػػي اورضو إىل ادلتمػػاثالت السػػبع مػػن اورضو مػػا مل يقػػم شػػاذد يصػػرؼ ادلعػ إىل
أر نا الواحػدة ذػ ضو ولػيس إىل يػع ادل لوقػات ادلتعػددة يف اورض الػدنيا ذػ ضو إذ ادلعػ
اووؿ يستوعب ويتجاوز ادلع الثا .
ٕٔ ال سليريو أبو القاسم زلمود بن عمر بن أمحد .الكشافو بريوت :دار ادلعرفةو د.تو جٖو ص.ٖ٘ٙ
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ا يػػة اخلامسػػة ذػػي الػػت تعطينػػا الػػدليل علػػى تػػوزع اور ػػني السػػبع علػػى السػػماوات
السبعو ولكنه دليل غري مباشر ومفادض ا :
ٔ .الي ػػمس والقم ػػر عالقتعم ػػا ب ػػاورض عالق ػػة ػػروريةو فعم ػػا عزم ػػاف ذل ػػا لتك ػػوف
اورض صاحلة للحياةو فحيثما توجد اورض ع ب ّد أف يوجد مععا اليمس والقمر.
ٕ .متاثػػل اور ػػني السػػبع -بيييػاً -يقت ػػي بال ػػرورة متػػاثالً يف اسػػعا وقمرذػػا إذ لػػو
اىتلفػ اليػػمس والقمػػر يف كػػل أرض عنعػػا يف اوىػػرذ عنتفػػى التماثػػل اور ػػي ادلفػ ض
وأما عامالف أساسػياف يف اكتسػاب اورض ىصايصػعا البيييػة ادلميػ ة .وذػ ا يعػد أف تػرد
يف القرآف الكرمي لفظتا ساليمسل وسالقمرل بصيرية ادلفرد دايمػاًو رغػم أأمػا بعػدد اور ػني
السػػبعو للتيتكيػػد علػػى التماثػػل كمػػا ذػػو احلػػاؿ مػػع كلمػػة ساورضلو وذػػو احلاصػػل فع ػالً يف
القػػرآف الكػػرمي وع يقت ػػي ذلػػك إ ػػافة كلمػػة س يعػػال إليعمػػا للتػػدليل علػػى التعػػدد كمػػا
أ ػػيف إىل اورض إذ يكفػػي يف ذلػػك إ ػػافة الكلمػػة إىل اورض وأػػا ذػػي اوذػػمو ومهػػا
ذلا تبع يف ذلك.
ٖ .وحيثم ػػا ج ػػا ذك ػػر الي ػػمس والقم ػػر يف الق ػػرآف الك ػػرمي فػ ػ لك باعتب ػػار عالقتعم ػػا
بػ ػػاورض إذ ع مي ػ ػ ة ذلمػ ػػا يف ذاهتمػ ػػا كػ ػػنجم وكوكػ ػػب عػ ػػن غريمهػ ػػا مػ ػػن مليػ ػػارات النجػ ػػوـ
والكواكػػب الػػت يعػػق هبػػا الكػػوف .إف اورض خلصوصػػيتعا الػػت متي ذػػا عػػن سػػاير الكواكػػب
والنج ػػوـو ومرك يتع ػػا يف ىط ػػة اخلل ػػق اإلذلي ػػة العام ػػةو ذ ػػي ال ػػت تُ ْكس ػػب الي ػػمس والقم ػػر
ىصوصيتعما عن ساير النجوـ والكواكب .ل لك يقت ي ذكر اسػم ساليػمسل وسالقمػرل
يف الق ػػرآف الك ػػرمي وج ػػود ساورضل مععم ػػاو ف ػػإذا ذك ػػر الق ػػرآف الك ػػرمي أف الي ػػمس والقم ػػر
توجداف يف كل نػا و أو أأمػا حبسػبافو دؿ ذلػك علػى وجػود اورض مععمػاو وأف ذكرمهػا
إمنا يرد بريػرض التػ كري بػدورمها يف ادلِنّػة اإلذليػة العظمػى علػى اإلنسػاف وذػي اورضو ومػا ت
فيعا من إصالح بييي يناسب حياة اإلنسافو وما ىلق فيعا من نِعم دلعاشه.
ٗ .ا ية اخلامسة أعػالض تيػري إىل أف يف كػل نػا مػن السػماوات السػبع الطبػاؽ قمػراً
منرياً واساً سراجاًو وذو ادلعػ اللريػوي ادلباشػرو وع داعػي لصػرؼ ادلعػ إىل مػا ذذػب إليػه
ادلفسروف ع ليي إع عستبعادذم يف اوصل الق ية الت ذي مو وع ذ ا البحث.
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٘ .إذا س ػلّمنا بسػػالمة ادلنطػػق وادل ػػموف ال ػ ي حوتػػه النقػػاط أعػػالض حصػػل التسػػليم
بػػيتف اورض توجػػد يف كػػل نػػا و وأننػػا ضلػػن البيػػر مسػػت لفوف فيعػػا يعػػاو واحلمػػد هلل رب
العػػادلني .وع تتعػػارض ذ ػ ض النتيجػػة مػػع مػػا جػػا مػػن تيتكيػػد يف القػػرآف الكػػرمي أف اإلنسػػاف
ىلػػق مػػن اورضو وفيعػػا حييػػا وفيعػػا ديػػوتو ومنعػػا خيػػرج تػػارة أىػػرذو وأف مسػػتقرض ع يكػػوف
إع يف اورضو وف لفظػػة اورض تسػػت دـ ذنػػا يف عمومعػػاو ولػػيس ذنػػاؾ مػػا حيصػػر ادلعػ
ػنص القػػرآف الكػػرميو ذػػبط إىل ذ ػ ض اورض الػػدنيا
يف أر ػػنا ذ ػ ضو ولنت ػ كر أف اإلنسػػافو بػ و
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
رح ػالت واتصػػاعت كونيػػة تيسػػرذا علػػوـ وتقنيػػة -ع فطػػر علػػى بػػاؿ أحػػد ا ف -سػػوؼ
جيعػػل مػػن اليسػػريو فيمػػا خيػػص ادلسػػلمنيو احل ػػق إىل مكػػة مػػن أي أرض ك ػػانوا فيع ػػاو كم ػػا
سوؼ يبدع العقػل ادلسػلم علومػا شػرعية جديػدةو تنكسػف أمامعػا علومنػا اليػرعية ادلوروثػة
وتنحل هبا التحديات الت سوؼ تواجه ادلسلم يف العامل ا ديد.
وادلستجدة ا فو
ّ

ا يػػة السادسػػة تع ػ ز مع ػ ا يػػة اخلامسػػة وتػػدعم فر ػػية تَ ػ َػوّزع اور ػػني السػػبع بػػني
السماوات السبعو وذلك ب كر اهلل تعاىل عدـ قدرة الناس على إعجػازضو سػوا يف اورضو
أو يف السػما  .ودلػػا كػػاف مفعومػاً عػػدـ اإلعجػػاز فيمػا يتعلػػق بػػاورضو وذػي مسػػتقر النػػاسو
فكيف نفعم عدـ إعجازذم هلل تعاىل يف السما ؟ ادلفسػروفو لعػدـ تصػورذم بلػوغ اإلنسػاف
ػري
يوم ػػا م ػػا أقط ػػار الس ػػماواتو ّ
ردوا ادلعػ ػ إىل ي ػػوـ القيام ػػة رغ ػػم أن ػػه ي ػ ٌ
ػوـ تُب ػػدؿ اورض غ ػ َ
ػوـ ع ف ػػوتو ويؤى ػ الن ػػاس مػػن مك ػػاف قريػػب .وال ػراج لػػدينا أف
اورض والسػػماواتو ويػ ٌ
ا يػػة تػُْنبِػ بػػيتف طرييػػاف اإلنسػػافو وظنػػه بيتنػػه مسػػترين بعلمػػه وعملػػه عػػن اهلل تعػػاىلو وىػػارج
عػػن قدرتػػهو لػػن يقتصػػر علػػى اورض الػػت ذػػو ظػػاذر فيعػػا اليػػوـو بػػل سيصػػحبه يف رحلتػػه
الكونيػػة وذػػو جيػػوب أرجػػا مػػا ُسػ ّ ر لػػه مػػن السػػماوات واورض يعػػا .ودعلػػة ا يػػة علػػى
ق ػػيتنا ذػػي أنػػه دلػػا ق ػػى اهلل تعػػاىل أف اورض وحػػدذا ذػػي الػػت فيعػػا حييػػا اإلنسػػافو وفيعػػا
ديػػوت ومنعػػا خيػػرجو فػػإف حركػػة اإلنسػػاف الكونيػػة تقت ػػي بال ػػرورة أف تكػػوف ذنػػاؾ أر ػػوف
تتػػوزع علػػى الكػػوف كلػػه حػػىت يسػػتقر اإلنسػػاف فيمػػا يصػػل إليػػه منعػػا ويعمرذػػا و يسػػتيتنف
مسػريته إىل مػػا ورا ذػػا مػػن أرجػػا الكػػوف الفسػػي  .لػيس ميسػػوراً مػػن حيػػث ادلسػػافة ال مانيػػة
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وادلكانية أف يعود اإلنساف كل مرة من أطراؼ الكوف إىل أر ه الدنيا ليت ود منعاو ويق ػي
حوايجػػهو و يعػػود مػػن حيػػث أتػػىو ولنػػا يف رحػػالت الف ػػا احلاليػػة احملػػدودة ىػػري شػػاذد
حيث بدأ اإلنساف يني زلطات يف الف ا تكوف لػه مرتكػ اً يقلػل مػن حاجتػه إىل العػودة
إىل اورض يف كل رحلة كونية يقوـ هبا.
ا ي ػػة الس ػػابعة تثب ػ ػ وج ػػود ال ػػدواب يف ك ػػل الس ػػماوات واورض يع ػػاو دوف متيي ػ ػ
لدواب دوف دوابو ودلا كانػ كػل دابػة سللوقػة مػن مػا و مبػا يف ذلػك اإلنسػافو كمػا خي نػا
الق ػ ػ ػػرآف الك ػ ػ ػػرمي :ﮋﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﮊ سالنػ ػػورٗ٘ :لو فقػ ػػد ىرج ػ ػ ب ػ ػ لك
ادلاليكة وا ِنّة من أف تكوف من الدوابو فاووىل سللوقة من نورو والثانية سللوقػة مػن مػارج
مػػن نػػار .ولكػػن الػػدواب بطبيعتعػػا حتتػػاج إىل ذ ػوا للتػػنفسو وإىل مػػا لليػػربو وإىل طعػػاـ
للري ا و شلا يعد بيية صاحلة للحياة كبييتنا اور ػية ذػ ضو وذػ ا بػدورض لػه دعلػة معمػة علػى
قوؿ اهلل تعاىل :ﮋﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﮊ
سا اثي ػػةٖٔ :لو مفادذ ػػا إمك ػػاف حرك ػػة اإلنس ػػاف الكوني ػػة مس ػػتفيداً م ػػن البيي ػػات الكوني ػػة
ادلناسبة دلثله من الدوابو ومستفيداً أي ػا شلػا بػث اهلل تعػاىل يف الكػوف مػن دابػة قػد يصػل
بع ػػعا لطعامػػه .والنتيجػػة ادلسػػتفادة مػػن ذػ ا احلِجػػاج ذػػو أف أر ػاً صػػاحلة حليػػاة اإلنسػػافو
غري ذ ض اورض الت ضلن فيعا ا فو ومس ّ رة لهو توجد يف الكوف الفسي وتنتظػر وصػوله
إليعا وعمارهتاو وذا ذو اإلنساف اخلليفة خيطو أوىل ىطواته ضلوذاو وإ ّف غداً لناظرض قريب.
لف ػ نظ ػػري دق ػػة التعب ػػري الق ػػرآ يف اس ػػت داـ لفظ ػػة "أقط ػػار" للنف ػػاذ م ػػن الس ػػموات
واورضو ومل يسػػت دـ لفظػػة "زلػػيط"و ذلػػك أف اوجػراـ السػػماوية دايريػػة اليػػكلو وللػػدايرة
و"زل ػػيط"و وع ديك ػػن النف ػػاذ مػػن ال ػػدايرة ع ػػن طري ػػق زليطعػػا وف تتب ػػع احمل ػيط يعي ػػد
"قُطْػػر" ُ
ادلتتبػػع لػػه مػػن حيػػث بػػدأو يف دوراف دايػػري ع أايػػة لػػهو ولكػػن دلػػا كػػاف "القطػػر" ذػػو اخلػػط
ادلسػػتقيم الػ ي ديػػر عػ مركػ الػػدايرةو ويػربط بػػني نقطتػػني يف زليطعػػاو فػػإف تتبعػػه إىل أايتػػه
ديكن أف يػؤدي إىل النفػاذ مػن الػدايرة .ودلػا كانػ أي نقطػة يف زلػيط الػدايرة تصػل كبدايػة
أو أاية لل ط ادلستقيم احملدود لقطرذا فع ا يعد أف لكل دايػرة عػدداً ع أاييػاً مػن اوقطػار
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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 رـ السماوي واخلروج من رلاؿ جاذبيته.
الفرض ححية الثاني ححة :س ػػوؼ يبل ػػمج اإلنس ػػاف بعلم ػػه وعمل ػػه ي ػػع ادلتم ػػاثالت م ػػن اورض يف
السموات السبع ليحقق مري ذ اعست الؼ العمرا عليعا قبل قياـ الساعة.

سػػوؼ أوردو أوعًو ش ػواذدي الداعمػػة ذل ػ ض الفر ػػية العلميػػة و أتبععػػا باوسػػباب الػػت
أرذ أأا سوؼ تػدفع باإلنسػاف وحتفػ ض لتحقيػق ذػ ض الفر ػيةو والوسػايل الػت سػوؼ متكنػه
من ذلكو وأبػدأ باليػواذد مػن القػرآف الكػرميو و مػن السػنة والسػرية النبويػةو و مػن التجربػة
البيرية ادلعاصرة.
 .2من القرآن الكريم:
يق ػ ػ ػ ػ ػػوؿ اهلل تع ػ ػ ػ ػ ػػاىل :ﮋﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵

﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂

ﮊ سالرمحنٖ٘-ٖٖ :ل.
يف ذػ ض ا يػػات حتػػدذ اهلل تعػػاىل ا ػػن واإلنػػس بالنفػػاذ مػػن أقطػػار السػػموات واورض
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 معػ لتحػديعم بالنفػاذ منعػػا إف
كانوا عاج ين ابتدا ً عن الوصوؿ إليعا .وعطف اإلنػس علػى ا ػن يف ا يػة لػه مريػ اض وف
ا ػػن بيتصػػل ىلقتعػػا قػػادرة علػػى الوصػػوؿ إىل أقطػػار السػػموات واورضو وقػػد وثػّػق القػػرآف
ذلػػك يف أكثػػر مػػن آيػػةو فمػػثالً قولػػه تعػػاىل :ﮋﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳ﮊ سا نٜ-ٛ :ل.
إذف عط ػ ػػف اإلن ػ ػػس عل ػ ػػى ا ػ ػػنو ال ػ ػ ين يس ػ ػػتطيعوف بيتص ػ ػػل ىلق ػ ػػتعم بل ػ ػػوغ أقط ػ ػػار
السماوات واورضو دليل على أف اإلنس يستطيعوف بعلمعم وعملعم بلوغ مػا بلريتػه ا ػن
بيتصػػل ىلقػػتعم .واإلذف للجػػن واإلنػػس ببل ػػوغ أقطػػار السػػموات واورض يع ػػا ف ػ ف اهلل
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تعػػاىل قػػد س ػ ّ ر ذلمػػا مػػا يف السػػموات ومػػا يف اورض يعػػا منػػهو والتس ػ ري القػػايم علػػى
اعب ػػتال وادلقت ػػي للحس ػػاب وا ػ ػ ا يفػ ػ ض تيس ػػري الوص ػػوؿ إىل تل ػػك الػ ػ ُػمس ّ رات دل ػػن
ُس و رت له .ولكن النفػاذ مػن أقطارذػا يعػا شلتنػع يف حقعمػاو رغػم تطلععمػا لػ لك حبكػم
ا بلّةو ونه لػيس بعػد السػما السػابعة إع عػرش الػرمحن فيمػا نعلػم مػن السػنة النبويػةو وذػو
ىارج رلاؿ التس ري.
وع نػػرذ مػػا ت ػراض تفاسػػري القػػرآف الكػػرمي ادل تلفػػة سالتحريػػر والتنػػوير عبػػن عاشػػور مػػثالًل
مػػن أف التحػػدي إمنػػا يتعلػػق بيػػوـ القيامػػة ولػػيس يف ذػ ض الػػدنياو وذلػػك لسػػببني اووؿو ذػػو
أف يع ا يات الت وردت يف سػورة الػرمحن قبػل آيػات التحػدي ذػ ض تتعلػق بتبيػاف عظمػة
ما ىلق اهلل تعاىل من كايناتو مبا يف ذلك ا ن واإلنػسو ومبنّتػه وآعيػه علػى ا ػن واإلنػس
من حيث تس ريض ذ ا اخللق العظيم دلنفعتعمو وإنكارض عليعم طريياأم وجحػودذم نعمتػهو
وتوذم استرينايعم بقدراهتم ال اتية عنه تعاىلو فتحداذم مبا ليس مسػ ّ راً ذلػمو ومػن و لػيس
ّ
لردنػػا مػػا جػػا يف التفاسػػري ذػػو أف القػػرآف الكػػرمي يصػػف يػػوـ
يف مقػػدورذم .السػػبب الثػػا ّ
القيامػة وصػفاً ع يسػم بػيتف تكػػوف للجػن واإلنػس قػوةو أو حيلػػة ديكػن حتػديعا بالنفػاذ مػػن
أقطػ ػػار السػ ػػموات واورض يعػ ػػاو فػ ػػاورض الػ ػػت نعرفعػ ػػا يعػ ػػا يف قب ػ ػػة اهلل تعػ ػػاىل يػ ػػوـ
القيامػػةو والسػػماوات الػػت نعرفعػػا مطويػػات بيمينػػه سػػبحانهو والنػػاس خيرجػػوف مػػن اوجػػداث
حفػػاة ع ػراة معطعػػني إىل الػػداعيو واجرمػػوف يعرفػػوف بسػػيماذم فيؤى ػ بالنواصػػي واوقػػداـو
وكل نفس تيت مععا سايق وشعيد.
 .3من السنّة والسيرة النبوية
مػػا يػػدعم فر ػػية قػػدرة اإلن ػػسو يانػػب ا ػػنو علػػى بل ػػوغ أقطػػار الس ػػموات واورض
يعا متمثلة يف عروجه  بكامل ذييته البيرية وبلوغه أقطػار السػما السػابعة مػروراً بكػل
وأػا .وإذا كػاف الرسػوؿو و قػد مت ّكػن مػن ذلػك يف زمانػه بسػبب ترتيبػات
السموات الػت ُد َ
إذليػة معينػػة مثػػل دابػػة الػ اؽ وحاديعػػا ج يػل و ويف ذلػػك معجػ ة لػػهو و فػػإف اإلنسػػاف
اليػػوـ ب تيبػػات إذليػػة معينػػة ك ػ لكو مثػػل البِػ َػدؿ اخلاصػػة بػػرواد الف ػػا و والسػػفن الف ػػايية
وحاديعا علم اهلل الكو ال ي شا اهلل تعاىل أف حييط به اإلنسػافو وغػداً بع ْلػ ٍم يسػتريد بػه
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اإلنسػػاف يف حركتػػه الكونيػػة عػػن الوسػػايط ادلاديػػةو يسػػتطيع الوصػػوؿ إىل مػػا ُس ػ ّ ر لػػه مػػن
نسْب ُ ذ ض ادل عات البيرية إىل اهلل تعػاىل ونػه سػبحانه
أقطار السموات واورض .وإمنا َ
وتعاىل يقوؿ :ﮋﯕﯖﯗﯘﮊ سالصافاتٜٙ :ل.
 .4اإلمكانيات المفتوحة للتطور في قدرات اإلنسان
مة إىل

ديكن لانساف أف يبلمج درجة من العلم مت ّكنه من نقل اوجساـ ادلادية ال
مسافات شاسعة يف دل البصرو ولنقرأ قوؿ اهلل تعاىل :ﮋﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔ ﮕ ﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤ

ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ ﮲﮳﮴ ﮵ ﮶ﮊ سالنمل-ٖٛ :
ٓٗل.
ت ػػدؿ ذػ ػ ض ا ي ػػات عل ػػى أف ق ػػدرات اإلنس ػػاف يف نق ػػل وحتري ػػك ادل ػػادة بعلمػ ػه غلبػ ػ
قػػدرات ا ػػن علػػى فعػػل ذلػػك بيتصػػل ىلقتػػهو وقػػد يػػيت ذػ ا العلػػم مػػن كتػػاب اهلل ادلسػػطور
سالػػوحيلو وقػػد يػػيت مػػن كتابػػه ادلنظػػور سالكػػوفلو ولكػػل مناذجػػه الػػت تناسػػب أى ػ ذ ػ ا
العلم منه .والياذد أف اإلنسػاف اليػوـ تػ اكم حصػيلته مػن ذػ ا العلػم بصػورة متسػارعة عػن
طريق تطوير مناذق وتقنيات دراسة الكوفو حبيث أصب يق ب مػن السػقف ادلعػريف الػ ي
أثبتتػػه ا يػػات السػػابقةو فيمػػا يتعلػػق بالقػػدرة علػػى نقػػل وحتريػػك اوجسػػاـ ادلاديػػة يف ال مػػاف
وادلكػػافو مبػػا يعي ػ اإلنسػػاف للقيػػاـ برحلتػػه الكونيػػة يف أقطػػار السػػماوات واورض يع ػػاو
زلققاً مري ذ اعست الؼ.
 .5المستقبل المحتمل للخبرة التقانية المعاصرة لإلنسان
إف كثػػرياً شلػػا حتقػػق يف التطػػور التقػػا ادلعاصػػر كػػاف ىيػػاعً بي ػرياً جازل ػاًو لكنػػه أصػػب
حقيقػػةو فلنػػا أف نت يػػل اإلنسػػاف وذػػو ينتقػػل مػػن ىػػالؿ رحالتػػه ادليتذولػػة وغػػري ادليتذولػػة إىل
كواك ػػب رلموعتن ػػا اليمس ػػيةو وم ػػن ى ػػالؿ استكي ػػاؼ الك ػػوف البعي ػػد عػ ػ تيلس ػػكوباته
ادلداريػػة وزلطاتػػه اور ػػيةو ط ػوات ثابتػػة ضلػػو أقطػػار السػػموات واورضو نافػ اً مػػن أقطػػار
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عم ػا يليعػػا مػػن أرضو وذ ػ ا أك ػ دليػػل يػػدعم الفر ػػية
أر ػػه الػػدنيا الػػت ذُ ِرئ فيعػػا باحث ػاً ّ
الثانيةو حبمد اهلل تعاىل.
إف فر ػيتنا العلميػة تنبػ أف اإلنسػػاف قػد بػدأ للتػو مسػريته احل ػارية اعسػت الفية الػػت
مػػن أجلعػػا ىلق ػ السػػموات واورضو وأف تػػاريا الكػػوف وتػػاريا اإلنسػػاف فيػػه إف ذػػو إع
مق ػػدمات ذل ػ ض ادلس ػػرية اعس ػػت الفية القادم ػػة ال ػػت س ػػوؼ تي ػػعد م ػػن اوعم ػػاؿ اإلنس ػػانية
الكونية العظيمة يف صالحعاو أو فسادذاو ما يكاف عظمة اخللق الكػو ببداياتػه وأاياتػه
ادل كورة يف القرآف الكرمي.
ولكػػن يبقػػى الس ػؤاؿ ادلتعلػػق مبػػا حيف ػ اإلنسػػاف لل ػػروج مػػن أر ػػه الػػدنيا ذ ػ ض ويبػػدأ
مسػريته الكونيػػةو والوسػػايل الػػت سػػوؼ تعينػػه علػػى القيػػاـ بػ لك .أمػػا احلػػاف اوعظػػم حلركػػة
اإلنساف الكونية فعػو ذات احلػاف الػ ي ُىلػق فيػه فطػرًة لي ْع ُمػر اورض وليتَ َحقػق اعبػتال و
أع وذػػو ستعظػػيم متػػاع احليػػاة الػػدنيالو وقػػد قػػاؿ اهلل تعػػاىل يف آيػػات كثػػرية إف ذػ ا ذػػو دافػػع
م ػػن آث ػػر احليػ ػػاة ال ػػدنيا عل ػػى ا ىػ ػػرة :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﮊ
ساوعلىٔٚ-ٔٙ :ل.
إف ملي ػػارات الس ػػنني ادلتبقي ػػة م ػػن عم ػػر اإلنس ػػاف يف ذػ ػ ض احلي ػػاة ال ػػدنياو إف ص ػػح
نظريتناو يتوقع أف تؤدي إىل زيادات سكانية ذايلة من البير ت ػيق بػه اورض مبػا رحبػ و
ولػػن يكػػوف أمػػاـ أصػػحاب اعسػػتطاعة مػػن النػػاس إع ال ػػرب يف الكػػوف الفسػػي و حبثػاً عػػن
أرض أىػػرذ للسػػكن والعم ػراف .والقػػرآف الكػػرمي يؤكػػد أف اوصػػل يف العػػدد السػػكا للبيػػر
ذ ػػو ال ي ػػادة وف "اووعد" ال ػ ين هب ػػم ي ي ػػد ع ػػدد س ػػكاف اورض ذ ػػم م ّك ػػوف أساس ػػي م ػػن
مكونات ادلتاع الدنيوي الػ ي يسػعى النػاس لتعظيمػه ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﮊ ساحلديد.(ٕٓ :
لػ لك معمػػا افػ وا ػػعو السياسػػات السػػكانية مػػن وسػػايل دلنػػع التكػػاثر البيػػري فػػإف
م ػػتذلم إىل الفيػ ػػلو وس ػػوؼ يظػ ػػل الن ػػاس يتكػ ػػاثروفو ع س ػػيما عنػ ػػدما تتحس ػػن اوح ػ ػواؿ
ادلعييػػية والصػػحية للمست ػػعفني يف اورض ا فو ومػػنعم مػػن يػػرذ ال يػػادة يف ادلواليػػد نعمػػة
م ػػن اهلل تع ػػاىلو والتك ػػاثر الع ػػددي ِمْنع ػػةو فيت اي ػػد بس ػػبب ذل ػػك ع ػػدد ادلوالي ػػد ويق ػػل ع ػػدد
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الوفي ػػات .ف ػػإذا أ ػػفنا إىل ذ ػ ض القنبل ػػة الس ػػكانية ادلوقوت ػػة تن ػػافس اونف ػػس البيػ ػريةو ل ػػيس
بتقواذػػا ولكػػن بفجورذػػاو علػػى زينػػة احليػػاة الػػدنيا سادلػػاؿ والبنػػوفل فػػإف فسػػاداً عظيم ػاً وش ػراً
مسػػتطرياً يتوقػػع أف يعػػم اورض فيمػػا تسػػتقبل البي ػرية مػػن دذرذػػاو حبيػػث يعػػرب كػػل مػػن
يستطيع اذلرب إىل الكوف الفسي للنجػاة بنفسػه ومبػن حيػب .ومػا اعسػتعدادات الػت اػري
ا ف على قدـ وساؽ ل ذاب الناس يف سياحة ف اييةو واعستثمارات ال ػ مة الػت تقػوـ
هب ػػا الي ػػركات ادلت صص ػػة إلنت ػػاج مركب ػػات ف ػػايية ااري ػػةو والبح ػػث العلم ػػي ا ػػاري يف
اج ػػاعت ال راعي ػػة إلنت ػػاج زلاص ػػيل ونبات ػػات ديكنع ػػا النم ػػو واعزدذ ػػار يف بيي ػػات الف ػػا
اخلػػارجيو ويف رلػػاعت اوغ يػػة إلنتػػاج أنػواع مػػن اوطعمػػة ديكنعػػا الصػػمود ومػػد طويػػل يف
رحػػالت ف ػػايية متتػػد جػػاؿ طويلػػةو مػػا كػػل ذلػػك إع إرذاصػػات دلػػا تتحػػدث عنػػه ذ ػ ض
الورقة .وا ف ذناؾ نفر من البير انتدب نفسه للسػفر واإلقامػة بػال عػودة يف كوكػب ادلػريا
يف إطار ترتيبات ف ايية جيري اإلعداد ذلا.
أمػػا وسػػايل حتقيػػق تلػػك احلركػػة الكونيػػة القدريػػة لانسػػافو فعػي العلػػم الكػػو والتقنيػػة
الػػت يطورذػػا اإلنسػػاف بيتسػػباب مػػن ذػ ا العلػػم .علينػػا أف نتػ كر أف التقػػدـ العلمػػي والػ اكم
ادلعػػريف ادلػػدذح وادلتسػػارع الػ ي حتققػػه البي ػرية ا فو ومػػا ترتػػب عليػػه مػػن تقنيػػة ومنج ػ ات
ح ػػارية واستكي ػػافات ف ػػاييةو تّ يف معظم ػػه ى ػػالؿ القػ ػرنني ادلا ػػيني فق ػػط م ػػن عم ػػر
اإلنس ػػاف عل ػػى ذػ ػ ض اورضو ف ػػإذا أ ػػفنا إىل ذل ػػك أف اوم ػػد ال م ػػا دل ػػا تبق ػػى م ػػن عم ػػر
الكوفو حبسب استنتاجاتنا يف ذ ا البحثو قد ديتد إىل ب ع مليارات مػن السػنني يواصػل
فيع ػػا اإلنس ػػاف مس ػ ػريته العلمي ػػة والتقني ػػةو ادلتس ػػارعة وادل اكم ػػةو مب ػػا حيق ػػق يف رل ػػاؿ ادل ػػادة
م ػػموف ا ي ػػة :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ سالنمػ ػػلٗٓ :ل توص ػػلنا إىل نتيج ػػة معقولػ ػػة
مفادذ ػػا أف الك ػػوف ادلسػ ػ ر لانس ػػاف كل ػػهو بس ػػماواته الس ػػبع واورض ادلماثل ػػة ذل ػػا ع ػػدداًو
سػػوؼ يكػػوف يف مػػدذ اعستكيػػاؼ واعسػػت الؼ اإلنسػػا  .وذػ ض الرحلػػة اعستكيػػافية
ذي الػت سػوؼ مت ّكػن اإلنسػاف مػن اإلحاطػة بعلػم مػن الكتػاب الكػو ع خيطػر ا ف علػى
قلب بيرو ومن التحكم يف مادة الكػوف الالمتناذيػة يف الصػرير والكػ و حبيػث تصػري حركػة
الراكػػب مػػن اورض السػػابعة إىل اورض الػػدنيا كعػػرش بلقػػيس يف ح ػػرة نػػن اهلل سػػليماف
و وإف غداً لناظرض قريب!
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رأي وحوار

خاتمة:
حػػاوؿ ذ ػ ا البح ػػث أف يؤكػػد أف سػػاحة الفع ػػل البي ػػري يف ذ ػ ض ال ػػدنيا رمب ػػا متت ػػد إىل
مليارات من السننيو مع أف عمر الفرد اإلنسػاف يف ذػ ض اورض ديتػد مػن حلظػة واحػدة إىل
مية سنةو وأف عمر البيػرية ادلتبقػى يف ذػ ض اورض رمبػا ديتػد مػن حلظػة واحػدة إىل مليػارات
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 :
فقلن ػػا :إف اورضو بقمرذ ػػا واس ػػعاو ذل ػػا م ػػا دياثلع ػػا يف ك ػػل ن ػػا م ػػن الس ػػماوات الس ػػبعو
و يعع ػػا مس ػػت لف فيع ػػا اإلنس ػػافو وق ػػد وج ػػدنا أف ذل ػػك يقت ػػي ق ػػدرة اإلنس ػػاف عل ػػى
الوصوؿ ببدنػه إىل كػل اور ػني السػ الباقيػة ليحقػق فيعػا اسػت الفهو وينتفػع مبػا ىلػق لػه
فيعاو وأف يف القرآف الكرمي من اليواذد ما ديكن أف تتولد عنه ذ ض الفر ية.
هتم اومة اإلسالمية اليوـ نوج بع عا فيما ييت :
وت تب على ذلك أمور ّ
ٔ .ػػرورة هتييػػة اومػػة اإلسػػالمية للتطلػػع إىل احل ػػور يف سػػاحة علػػوـ الف ػػا و للقيػػاـ
بواجػ ػػب اعسػ ػػت الؼ التوحيػ ػػدي يف اورض يعػ ػػاو ذلػ ػػك أف ال ػ ػ ين يصػ ػػلوف إىل أقطػ ػػار
السماوات واورض قبل غريذم سػوؼ يتحكمػوف يف مػن يلحػق هبػم .لػيس ذنػاؾ ديػن غػري
اإلسالـ ال ي جا به زلمدو و يعدي البيرية للت ذػي أقػوـ يف حركتعػا الكونيػةو ولػيس
ذنػػاؾ أمػػة غػػري اومػػة اإلسػػالمية تكػػوف شػػاذدة علػػى النػػاس وذػػم يعمػػروف اورض يعػاً مػػن
السما الدنيا إىل السما السابعة.

ٕ .إف العلػػم والتقنيػػة العظيمػػة الػػت سػػوؼ ديتلكعػػا مػػن يسػػتطيعوف الوصػػوؿ إىل أقطػػار
السػػماوات واورضو وك ػ لك ادل ػوارد الف ػػايية الػػت س ػػوؼ تك ػػوف حت ػ تص ػػرفعم اعلع ػػم
قػػادرينو مػػن علػػى البعػػدو علػػى فعػػل مػػا ييػػاؤوف مبػػن أىلػػد إىل ذػ ض اورض .ودلػػا كػػاف مػػن
يكنّوف العدا لاسالـ وادلسلمني ذم ادلبػادروف اليػوـ إىل الف ػا الكػو فلرمبػا يسػتريل ذػ ا
التمكني الكو د تطلعات اومة وتوظيفعا للمتاح من أسباب العلم والتقنية.

احلركة الكونية لانساف يف القرآف الكرمي

زلمد احلسن بردية 28:

ٖ .ع بػ ػ ّد م ػػن توس ػػيع داي ػػرة عل ػػوـ ال ػػدين حبي ػػث تع ػػود مي ػػع آي ػػات الق ػػرآف الك ػػرمي

حيويتُع ػ ػػا يف التيتس ػ ػػيس للعل ػ ػػم التوحي ػ ػػديو احملق ػ ػػق لادي ػ ػػاف والعم ػ ػرافو يف ي ػ ػػع امتدادات ػ ػػه
الت صصية الت تفر عا شروط ال ماف وادلكاف .فكل علم ػروري إلقامػة الػدين يف ال مػاف

وادلكػػافو فعػػو مػػن علػػوـ الػػدينو وذػػو ب ػ لك علػػم شػػرعي وف الي ػريعة ذػػي الػػدين كلػػه.
واحلمد هلل رب العادلني

