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ABSTRACT

The present research deals with demonstrating a proven
belief in proving the lives of "sky, sun, moon, and stars".
And to demonstrate the perfection of Allah Almighty’s
power and wisdom in this universe, by collecting verses
related to these creatures, and then clarifying the correct
dogmatic position of the scientific interpretation of the
prodigies that prove life to these creatures in the universe,
and providing the apprentice with them to deepen his faith in
what science has reached to. This increases his awareness of
the creator's ability and increases his fear for the day of
reckoning.
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The nature of the study is divided into an introduction
followed by two topics: the first topic is related to the
concept of heaven and the proof of its life, and it has three
demands, while the second topic deals with the subject of
the sun, moon, stars and to prove that they have lives.
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مقتطفات من آيات الحي القيوم في إثبات االعتقاد بحياة السماء والشمس والقمر والنجوم
 المديرية العامة لتربية محافظة األنبـ ـ ـ ـ ــار/ فراس فاضل فرحان مريشد المحمدي.د.م

الخالصة

تناول البحث بيان إثبات االعتقاد السليم في حياة كل من ( السماء والشمس والقمر والنجوم)؛ وبيان

كمال قدرة هللا عز وجل

 ومن ثم بيان الموقف العقدي، من خالل جمع النصوص المتعلقة بهذه المخلوقات،وحكمته في هذا الكون

الصحيح من التفسير

 وتزويد المتدبر فيها على تعميق إيمانه بما توصل إليه العلم بإثبات حياة ما،العلمي الذي يثبت الحياة لها

خلقه هللا تعالى؛ مما

 وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن يكون هذا البحث.يزيده إدراكا لقدرة الخالق ويزيد من خشيته ليوم الحساب

وفيه ثالثة، بـمفهوم السماء واثبات حياتها: المبحث األول منه تعلق: مقسما على مقدمة يتبعها مبحثين
 وفيه ثالثة مطالب، الشمس والقمر والنجوم واثبات حياتها:  أما المبحث الثاني فقد جعلته في،مطالب
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أيضا ،ويتبع بعد كل هذا خاتمة بينت فيها أهم النتائج من هذه الدراسة .

المقدمة..
سيدنا مح َّمد رسول هللا ،سيد األولين واآلخرين ،وعلى ه
الحمد لله رب العالمين ،والصالة والسالم على ه
آله
َ
األطهار وصحبه الكرام أجمعين..أما بعد ..فإن التفكر والتدبر بخلق هللا عز وجل للمخلوقات في الكون من
األمور التي دعا إليها الشرع ،إذ جاءت الكثير من النصوص القرآنية والسنة النبوية إلى دعوة أصحاب

العقول على النظر والتفكر في اآلء هللا سبحانه ،منها قوله تعالى :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ( ،)1ومن هذا المنطلق وبعد التوكل على هللا تعالى تم الشروع بهذا البحث
الموسوم((:مقتطفات من آيات الحي القيوم في إثبات االعتقاد بحياة-السماء والشمس والقمر والنجوم-
))،الذي يتناول إثبات االعتقاد بحياة كل من هذه المخلوقات؛للرد على من أنكر الحياة في هذه المخلوقات،
أما أهم األسباب الختيار هذا الموضوع تعود ألهميته الكبرى،ويمكن أجمالها باآلتي :

 .1يعد هذا الموضوع من الموضوعات العقدية الذي ال بد منا بيان أقوال أهل العلم فيما يجوز االعتقاد بحياة
هذه المخلوقات من عدمه ،وتزويد المتدبر فيها على تعميق إيمانه بما توصل إليه العلم بإثبات حياة ما خلقه

هللا تعالى؛ مما يزيده إدراكا لقدرة الخالق ويزيد من خشيته ليوم الحساب.

 .2ورود الكثير من النصوص القطعية التي حثت على التدبر والنظر في خلق هللا تعالى ،وهذا الموضوع له
صلة وثيقة بتلك النصوص من حيث إثبات االعتقاد الصحيح بحياة كل من هذه المخلوقات ،والرد على من

أنكر حياتها وأنها قد خلقت بصنع هللا عز وجل وليس من الطبيعة كما يدعي البعض .

وبالنسبة للدراسات السابقة فقد تبين لنا وبعد البحث الدقيق –وهللا تعالى أعلم -بأنه قد كان ألهل العلم

بعض الدراسات في المسائل التي تخص اآليات الكونية إال أنهم لم يتطرقوا إلى االعتقاد السليم في إثبات

الحياة لهذه المخلوقات التي هي صلب دراستنا ،بل كانت أغلب الدراسات قد تناولت الدالئل والمسائل العقدية
المتعلقة باآليات الكونية وعالقتها بجانب توحيد الربوبية والبعث وتقرير النبوة بإثبات معجزة القرآن والسنة من
جهة إخبارها ببعض ما يتعلق باإلعجاز العلمي .

وقد اقتضت هيكلية الدراسة أن يكون هذا البحث مقسما على مقدمة يتبعها مبحثين  :المبحث األول منه

تعلق :بـمفهوم السماء واثبات حياتها،وفيه ثالثة مطالب ،أما المبحث الثاني فقد جعلته في :الشمس والقمر
والنجوم واثبات حياتها ،وفيه ثالثة مطالب أيضا ،ويتبع بعد كل هذا خاتمة بينت فيها أهم النتائج من هذه

الدراسة ،وقد اتبعت في منهجيتي األسلوب العلمي المتبع في البحوث العلمية  ...وختاما ..اسأل هللا العلي

القدير أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ...وصلى هللا تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم .
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المبحث األول
مفهوم السماء واثبات حياتها
المطلب األول  :مفهوم السماء .
اصطالحا :
أوال  :تعريف السماء لغ ًة و
ً
 -1السماء في اللغة  :اسم لكل ما ارتفع وعال َقد َسما َيسمو ،وهو مأخوذ من السمو وهو – العلو،-
وتؤنث  ،وجمعها سماوات ،وكل
وسما بصره ،أي  :عال ،وسما ليشخص  :ارتفع حتى استثبته ،وهي ّ
تذكر ّ
سقف فهو سماء ،ومن هذا قيل للسحاب :السماء (. )2
 -2أما مفهوم السماء في االصطالح  :قال أبو البقاء الكفوي
سماء ،كما أن كل طبقة من الطباق سماء ))

()4

()3

 (( :السماء  :كل أفق من اآلفاق فهو

.

وجاء عن أهل العلم بأن السماء  :هي منطقة فضائية مرئية من األرض ،تبدو كالقبة عليها ،تحتوي على

الغالف الجوي(. )5

ومن هذا يتضح بأن السماء  :هي الجزء العلوي والقبة التي تغطي فوق األرض ،ويحيطها بغالف يسمى

الغالف الجوي .

ثانيا :ورود لفظ ( السماء ) في القرآن الكريم :
لقد ورد لفظ (السماء) بالقرآن الكريم في ( )120موضعا ،وبلفظ الجمع في ( )190موضعا ،بينما ورد لفظ

(السماء) بالسنة النبوية المطهرة في ( )163حديثا حسب تعداد الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن
()6

والسنة

.

المطلب الثاني  :عالقة الماء بالسماء وحياتها .

أوال  :مفهوم الماء  :ورد عن أهل العلم ألفاظ عدة في مفهوم الماء  ،لكنها متقاربة المعنى ،سأذكر بعضا
الماء :ه َو جسم َرهقيق َم هائع هب هه َح َياة كل َنام)) (. )7
منها للتمثيل للحصر ،إذ قيل  (( :بأن َ
وقد أشار الشريف الجرجاني( )8في– التعريفات – إلى أن الماء يقسم إلى  :الماء المطلق والماء المستعمل،

إذ قال  ((:الماء المطلق :هو الذي بقي على أصل خلقته ولم تخالطه نجاسة ،ولم يغلب عليه شيء طاهر.
والماء المستعمل :كل ما أزيل به الحدث ،أو استعمل في البدن على وجه التقرب)).

()9

.

وقد ذكر بأن تعريف الماء  :هو المطر الذي ينزل من السماء ،وهو مادة الحياة لألحياء في األرض

جميعا ،سواء أنبت الزرع مباشرة أو كون األنهار والبحيرات العذبة ،أو إنساخ في طبقات األرض فتتألف منه
المياه الجوفية ،قال تعالى  :ﭽﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﭼ ( ،)10وقوله  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ

()11و()12

.

فالماء هو المادة التي يتوقف عليه حياة المخلوقات الحية  ،وبدونه تنعدم الحياة في كل مخلوق.
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ثانيا  :عالقة الماء بالحياة :
إن من نعم هللا تعالى ومننه على خلقه أن جعل للماء أهمية كبيرة في حياتنا؛ ففيه حياة اإلنسان والحيوان
والنبات وجميع المخلوقات الحية التي خلقها هللا سبحانه؛ ألن وجودها وبقائها على قيد الحياة متوقف على
وجود الماء(،)13ويدل على ذلك قوله تعالى :ﭽﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﭼ( ،)14إذ قال الفخر
ال َبعضهم  :الم َراد همن َقوله هه :ك َّل َشيء َحي  :ال َح َي َوان
ف المَف هّسرو َن َ :فَق
الرازي( )15في تفسيرها  (( :اخ َتَل
َ
َ
ّ
اميا وصار هف ه
ه
ه
ه َّ ه
َّ
ه ه َّ
وبة َوالخض َرة
يه ُّ
ال َ
الرط َ
ص َار َن َ َ َ
َفَقطَ ،وَق َ
آخرو َن َ :بل َيدخل فيه الن َبات َوالش َجر ؛ ألَنه م َن ال َماء َ
َّ
السماء ههإلن َز ه
ه
ه
َو ُّ
ال المطر َو َج َعل َنا همنه
النور َوالث َمرَ ،و َه َذا الَقول أَل َيق بال َمع َنى ال َمقصودَ ،كأَنَّه تَ َعاَلى َق َ
الَ :فَفتَق َنا َّ َ َ
النب ه
ك َّل َشيء هفي األَر ه ه
ات َو َغي هره َحيًّا))( ،)16وقد أشار البيضاوي( )17في تفسيره بأن قوله تعالىَ ( :و َج َعلنا
ض م َن َّ َ
همن ال ه
ماء ك َّل َشيء َحي) أي  :خلقنا من الماء كل حيوان؛ وذلك ألنه من أعظم مواد الحي أو لفرط حاجته
َ
ّ
()18
إليه واالنتفاع به ،أو جعلنا كل شيء حي بسبب من الماء الذي ال يحيى بدونه .
ثالثا  :الماء سبب حياة السماء وجميع المخلوقات :

لقد ظهر لنا مما تقدم بأن الماء سبب في حياة الكائنات الحية التي خلقها هللا تعالى بعد استداللنا بكالم

هللا تعالى ومن ثم مالحظتنا للمخلوقات الحية من إنسان وحيوان ونبات وغيرها من الحشرات
والطفيليات...نجدها ال تستطيع العيش إال بوجود الماء ،فلوال الماء لهلك اإلنسان والحيوانات وليبس الزرع

ولجفت األراضي وأقحلت  ،لذا ومن هذا المبدأ نستطيع أن نقول بان كل ما خلقه هللا تعالى يحتاج إلى الماء

كي يعيش ،وكل شيء خلقه هللا عز وجل وفيه ماء هو كائن حي؛ الن الماء هو احد األسباب التي جعلها هللا
تعالى لحياة المخلوقات ،وبما أن السماء تحتوي على المياه والتي هي مياه األمطار فال شك بأنها كائن حي

خلقه هللا سبحانه ،واألدلة على وجود الماء في السماء كثيرة منها قوله تعالى  :ﭧ ﭨ ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ( ،)19وقوله تعالى:ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ( ،)20و قوله
 :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ * ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ( ،)21وقوله  :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﭼ( ،)22وفي هذه اآلية قرن الباري جل جالله الحياة الدنيا بالماء ،فالل سبحانه لم يقل إنما مثل
الدنيا بل قال تعالى الحياة الدنيا؛ ألن الحياة الدنيا معلقة بالماء الذي جعله سبحانه وتعالى سببا للحياة  ،فلو
قطع الماء النقطعت الحياة  ،كما قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭼ( ،)23أي :أوجد بسببه الحياة في األرض الميتة ..فبالماء حدثت حياة األرض بالنبات ،فإن الظاهر
والمراد أوال بالذات اإلحياء األول ،وأما اإلحياء المستمر المشاهد في كل بقاع األرض دائما فهو المشار إليه
بقوله سبحانه  :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
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ﯳﯴﭼ(،)24فحياة األحياء في األرض إنما هي بالماء سواء في ذلك اإلحياء األول عند تكوين العوالم
الحية وايجاد أصل األنواع ،واإلحياء المتجدد في أشخاص هذه األنواع(.)25

ومما سبق يتبين لي ثبوت الحياة للسماء وأنها كائن حي؛ الحتوائها على الماء الذي هو سبب حياة كل

المخلوقات ،وبما أن السماء تحتوي على الماء والتي هي مياه األمطار فال شك بأنها من الكائن الحية التي
خلقها سبحانه .

المطلب الثالث  :إثبات حياة السماء .

أوال :السماء مخلوقة وهي قبلة الدعاء:

لقد خلق هللا سبحانه وتعالى هذا الكون بسماواته وأرضه ونجومه ومجراته وبحاره وأشجاره وسائر حيواناته

خلقه هللا سبحانه وتعالى من عدم ،فقال تعالى  :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ
ﮬﮭﮮ * ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟ * ﯡﯢﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ* ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ( ،)26فإن هللا عز وجل لم يخلقها عبثا ولهوا بل
خلقها لحكمة ال يعلمها إال هو سبحانه( ،)27ولكي يكون الكون كله عابدا لل الواحد األحد المعبود بحق ،وقد
()28

بين جل جالله أنه لو أراد بخلق السماوات واألرض اللهو والعبث ألتخذ من عنده تعالى لهوا

فقال تعالى:

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ * ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ( ،)29وقال
تعالى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ( ،)30وال شك أن في
هذه اآليات وغيرها لها داللة واضحة على أن هللا سبحانه وتعالى خلق السماء خلقا كما خلق اإلنسان
والحيوان وغيرها فهو جل جالله يقول  :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ

()31

.

ثانيا  :بكاء السماء وحزنها وغضبها :
ً
ال شك في إننا نبحث عما يثبت حياة السماء وجميعنا نعرف بأن الجمادات ال تبكي إال أنه ورد في كتاب
هللا سبحانه بأن السماء تبكي  ،فهل هذا يدل على حياتها؟ ،قال تعالى  :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﭼ ( ،)32والمعروف أن الكائنات الحية كاإلنسان هي التي تبكي فهل هذا يعني أن السماء كائن
حي ،وقد أشار القرطبي()33إلى بكاء السماء بقوله  ((:واذا كانت السموات واألرض تسبح وتسمع وتتكلم-كما
بيناه في سبحان ومريم وحم فصلت  -فكذلك تبكي ،مع ما جاء من الخبر في ذلك وهللا تعالى أعلم))

()34

وقد ذهب أغلب المفسرين في تأويل معنى البكاء إلى أن السماء تبكي بكاء حقيقيا  ،كما أنها تسمع

وتسبح وتتكلم فهي أيضا تبكي ،وقد ذكروا أدلة عدة على بكائها وذكروا بأن السماء تغضب وتتشقق ،فقد
غضبت وكادت أن تتشقق عندما نسبوا الولد لل تعالى مستدلين بقوله تعالى  :ﭽﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﭼ()35و(.)36
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.

فبكاء السماء وما ثبت مما سبق بحزنها وغضبها دليل على حياتها؛ ألن البكاء والحزن والغضب من
مشاعر الكائن الحي .

ثال ًثا  :زينة السماء وارث هللا تعالى لها :

جعل هللا سبحانه وتعالى للسماء زينة كما تتزين المخلوقات الحية كاإلنسان فهو معروف بأنه يتزين وقد

دلت على ذلك نصوص عدة من القرآن الكريم منها  :قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭼ ( ،)37وقوله :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ ( ،)38وقوله  :ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ(،)39
وقوله  :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ

()40

 ،هذه النصوص وغيرها جميعها تدل على أن هللا جل جالله

خلق النجوم زينة للسماء فجعلها كالمصابيح التي تنير السماء ،وهذا من حكمته سبحانه وتعالى في الخلق
وفي جعلها زينة لمن نظر إليها (. )41

وكما أن اإلنسان بعد وفاته يورث فإن السماء يرثها هللا سبحانه وتعالى خالقها ومبدعها بعد فنائها ،وهذا من

وجهة نظري مما يؤيد أن السماء كائن حي؛ ألن اإلرث يكون من إنسان حي بعد وفاته إلى إنسان آخر الزال

حيا ،وال شك في إن هللا سبحانه وتعالى الحي الذي ال يموت سيرث السماء واألرض وما عليها فهو خالقها
وحياته تعالى تختلف عن الحياة التي وهبها للمخلوقات إذ أنهم يموتون إال أنه تعالى الحي الذي ال يموت،

وقد ذكر الباري عز وجل بأنه سيرث السماء في سورة آل عمران بقوله :ﭽ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ
ﰒ ﰓﭼ( ،)42و ﭧ ﭨ :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﭼ

()43

.

وهذه النصوص تدل على أن هللا سبحانه وتعالى خالق اإلنسان والحيوان والسماوات واألرض والكون كله

سيرث السماوات واألرض وما عليها فهو تعالى قد استخلفهم عليها وهو مالكها الحقيقي ،لذا ستعود إليه بعد

فناء المخلوقات جميعا (. )44

ومما تقدم فإن السماء جعل لها هللا سبحانه زينة كباقي المخلوقات ،وسيرثها خالقها ومبدعها بعد فنائها .
()45

ابعا  :تكليم هللا عز وجل للسماء واآلمر واإليحاء
رً

لها :

بعد البحث الدقيق في النصوص القرآنية تبين لنا بأن هللا سبحانه قد كلم السماء بأن أمرها وأوحى لها كما
كلم موسى عليه السالم إذ قال تعالى  :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ( ،)46وأوحى إلى األنبياء ما أوحى إليهم
من الكتب السماوية المنزلة عليهم ،وال شك في أن الرسل واألنبياء مخلوقات حية ،وكذلك أوحى هللا تعالى إلى
المخلوق الصغير التي هي النحلة بقوله  :ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓﭼ(،)47
وكل هذه األمور من التكليم والوحي التي وردت في القرآن الكريم كانت للمخلوقات الحية ،وهذا مما يؤيد بأن

السماء كائن حي؛ ألن هللا تعالى كلمها وأوحى إليها وأمرها كما يأمر الناس واألدلة على ذلك:

قوله تعالى

 :ﭽﭜﭝﭞﭟﭼ ( ،)48وقوله :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
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ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ( ،)49وقوله:ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﭼ( ،)50وجه الداللة في هذه اآليات داللة واضحة على أن هللا تعالى قد أوحى إلى السماء وأمرها
وكلمها هي واألرض فأطاعت أوامره ،فكل حركة تتحركها السماء هي بأمر هللا سبحانه فهي متحركة ومسخرة
()51

بأمره وايحائه لها

.

()52
ّللا تعالى للسماء :أطلعي
ال َّ
نقل الطبري في تفسيره َ
عن ابن َعبَّاس رضي هللا عنهما إذ قال َ « :ق َ
ه
اكب هك ،وأَج هري هري ه
ه
ه
ال لهألَر ه
ض :شّهقي أَن َه َارهك َوأَخ هرهجي َش َج َرهك َوهث َم َارهك
َ َ
احك َو َس َح َابكَ ،وَق َ
شمسك َوَق َم َرك َوَك َو َ َ
ط هائعتَي هن أَو َك هارهتَي هن ،قاَلتا  :أَتَينا ه
طائ هعين،أَي أَتَينا أَمرك" َ ه ه
ين»(. )53
طائع َ
َ
َ ََ
َ
َ َ

ومما تقدم يثبت بأن هللا سبحانه قد كلم السماء باألمر واإليحاء لها كباقي المخلوقات الحية .
خامسا  :تسبيح السماء هلل عز وجل وسماع أمره واطاعته وحركتها :
ً
جميع المخلوقات الحية تسبح هلل تعالى كما قال تعالى  :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﭼ( ،)54فجميع ما خلقه هللا سبحانه ما في السماوات واألرض يسبح له ،وقد ذكر سبحانه أن السماء
تسبح له فقال سبحانه  :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﭼ( ،)55فالسماوات السبع واألرض ومن فيهن ،وكل شيء يسبح بحمد هللا تسبيحا حقيقيا
يسمعه هللا تعالى من شاء من خلقه أحيانا ،وهذا ما ذكره الرازي بأنه(( :تصريح بإضافة التسبيح إلى السموات
َّ ه
هه
واألَر ه
ين هفي هه َّن)) ( ،)56ومع ذلك هو محجوب عنا(. )57
ين ال َحاصل َ
ض َوهاَلى الم َكلف َ
َ
وقد اختلف في كيفية هذا التسبيح إلى قولين  :األول  :هو تسبيح بلسان الحال أي  :بما تدل عليه
صنعتها من قدرة وحكمة ،والثاني:إنه تسبيح حقيقة ،وهذا أرجح؛ لقوله :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣﮤﭼ ()58و(،)59وكما
أن السماء تسبح لل تعالى فهي تسمع أمره وتطيعه وترتجف وتخاف من أمره عز وجل ،وقد دلت على هذا

نصوص من القرآن الكريم منها  :ﭧ ﭨ :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ * ﭠ ﭡ ﭢﭼ(َ ،)60يعهني :استَ َم َعت له َرّهب َها
اعتَ ،وح َّق َل َها أَن تَس َم َع(،)61كما أن السماء ترتعد وتخاف عند سماع أمر هللا تعالى وقد ذكر ذلك في
َوأَ َ
ط َ
ّللا أَن ي ه
الن َّو ه
السنة فيما روي َع هن َّ
وحي هبأَم هره تَ َكلَّ َم
ال َ :ق
ان(َ ،)62ق
ّللا  « : هإ َذا أ ََرَاد َّ
ال َرسول َّ
اس ب هن َسم َع َ
َ
َ
َ
ه ه
َّ
ّللاه َ ،فهإ َذا َس هم َع هب َذله َك أَهل
ال  :هرع َدةٌَ ،شهد َيدةٌ َخوفا هم َن َّ
َخ َذ هت َّ
هبال َوح هي َ ،فهإ َذا تَ َكل َم أ َ
الس َم َاوات منه َرجَف ٌة ،أَو َق َ
ه
ّللا همن َوحيه هه هب َما أ ََرَادَ ،في
ص هعقوا َو َخ ُّروا هَّلِله سجوداَ ،ف َيكون أ ََّو َل َمن َيرَفع َأر َسه هجب هريل َ ،في َكّهلمه َّ
َّ
الس َم َاوات َ
َ
ه
ه ه َّ
ه هه ه
ه
ال َرب َُّنا َيا هجب هريل ؟ َف َيقول هجب هريل:
مضيبه جب هريل َعَلى ال َم َالئ َكة ،كل َما َم َّر ب َس َماء َس َماء َسأََله َم َالئ َكت َها َ :ما َذا َق َ
السم ه
َقال الح َّق وهو العله ُّي ال َكهبيرَ ،فيقولون كُّلهم َكما َقال هجب هريلَ ،فينتَ ههي هجب هريل هبالوح هي حيث أَمره َّ ه
اء
َ َ
َ
ََ
َ
َ َ َ َ َ
َ َ
َ
ّللا م َن َّ َ
واألَر ه
ض»(.)63
َ
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أمر وتكلم فيه رجفت
وفي هذا الحديث داللة على أن السماء تسمع كالم هللا تعالى فإذا قضى هللا تعالى ا
()64

السماء من أمره وخافت من هللا تعالى

.

أما آخر وأهم دليل إلثبات حياة السماء هو حركتها ودورانها ومن المعلوم بأن الحركة والدوران ال تكون إال
لألجسام الحية( ،)65وهللا تعالى يقول في كتابه العزيز  :ﭽ ﯛ ﯜﯝﯞﭼ(،)66المور االضطراب َوال َح َرَكة،
()67
َقال أهل ُّ
الل َغة  :مار َّ
ال ابن َعبَّاس
الشيء يمور ا
مور هإذا ّ
تحرك َوَدار َو َجاء َوذهب َ ،قاَله االخفش  ،وَق َ
َ
ه
ُّ
ال َّ
الض َّحاك:
ال م َجاهٌد  :تَدور َدو ارَ ،وَق َ
َوَقتَ َادة رضي هللا عنهما  :تَتَ َح َّرك تَح هريكا َو َعنه ه َو تَ َشقق َها َ ،وَق َ
ه
ه
ّللاه ومو هج بع ه
ض َها هفي َبعضَ ،و َه َذا اخهت َيار اب هن َج هرير  :أََّنه التَّ َح ُّرك هفي اسهت َد َارة (،)68
است َد َارت َها َوتَ َح ُّرك َه األَم هر َّ َ َ َ
()70
ه ()69
ه
ه
ال ال َب َغ هو ُّي (( :تَدور
يل  :تَض َ
ال َع َ
ط هرب َ ،وَق َ
اسان ُّي  :تَخ َتلف أَج َزاؤ َها َبعض َها في َبعض َ ،وهق َ
َوَق َ
طٌ
اء الخ َر َ
الس هفين هة  ،...وَقاَلوا  :المور  :يجمع ههذ هه المع هاني كلَّها َفهو هفي ُّ
الل َغ هة َّ
َك َدوَر ه
الذ َهاب
ان َّ
الر َحى َوتَتَ َكَّفأ هبأَهله َها تَ َكُّف َؤ َّ َ
َ َ َ
ََ
َ َ
َ
َ
َ
()72
()71
ه ه
َوال َم هجيء َوالتََّرُّدد َو َّ
ال تَ َعاَلى:ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ ،نقل ابن
الد َوَران َواالضط َراب )) َ ،وَق َ
متمزقة ضعيفة ،)73()).وقال الفخر الرازي :
جرير الطبري عن ابن عباس رضي هللا عنهما فيها  (( :يعنيّ :
ول الم َالهئ َك هةَ ،ف ههي يومهئذ و ه
َّ ه
السماء؛ لهنز ه
اه َي ٌة أَي  :مسترخية ساقطة القوة كالعهن المنفوش بعد ما
َ َ َ
َ
(( َوان َشقت َّ َ
كانت محكمة شديدة. )74( )).
المبحث الثاني
الشمس والقمر والنجوم واثبات حياتها
المطلب األول :مفهوم الشمس والقمر والنجوم :
أوال  :تعريف الشمس :
ه
ه
السين أَص ٌل َيد ُّل َعَلى َتَل ُّون وهقَّل هة اسهتقرارَ .ف َّ
الشمس َمعروَف ٌةَ ،وس هّم َيت
 -1الشمس في اللغة (( :هّ
َ
الشين َوالميم َو ّ
َ
()75
ه
ه ه
ه
ان َذا َشمس وتجمع على
هب َذل َك ألََّن َها َغير مستَق َّرة  ،ه َي أ ََبدا متَ َح ّهرَك ٌة))  ،وأصلها َش َم َس َيشمس ،هإذا َك َ
شموس  ،وهي العين التي في السماء وضوءها يشرق على وجه األرض(.)76
 -2الشمس في االصطالح :قال الشريف الجرجاني  (( :الشمس :هو كوكب مضيء نهاري ،)77()).فهي

عبارة عن كرة هائلة من الغاز المتوهج في وسط المجموعة الشمسية ،وهي واحدة من باليين النجوم في

الكون ،ال تتميز عنها بشيء(. )78

وقد ذكر عن العلماء في تعريفهم للشمس بأنها :هي الجسم المركزي في المجموعة الشمسية ،وهي
()79

عبارة عن كرة مشعة ،فتبدو لنا كقرص مضيء مستدير وواضح التحديد

.

فالشمس  :هو الكوكب والقرص المتوهج المضيء ،والجسم المركزي ومصدر الضوء للكواكب السيارة التي
تسمى بالمجموعة الشمسية؛ نسبة إلى الشمس .

26

ثانيا  :تعريف القمر :
ه
ه ه ه
الراء أَصل ه
ك
 -1القمر في اللغة :الَقاف َوال هميم َو َّ
يح َيد ُّل َعَلى َب َياض في َشيء ،ث َّم يَف َّرع منه من َذل َ
صح ٌ
ٌ َ
اء  ،س همي َقمر الهبي ه
السم ه
اض ههَ .و هح َم ٌار أَق َمر ،أَي  :أَب َيض َ .وتَص هغير الَق َم هر ق َميٌر( ،)80وفي
ّ َ َ ََ
الَق َمر َ :ق َمر َّ َ
الصحاح :إن القمر بعد ثالث إلى آخر الشهر سمي َقم ار لبياضه ...وليلة َقمراء أي :م ه
ضيئة  ،وأقمرت ليلتنا
ّ َ
()81

.

أضاءت ،وأَق َمرَنا أي طلع علينا الَق َمر
أي َ
 -2القمر في االصطالح :جاء في – دستور العلماء– بأن مفهوم الَقمر (( :هو َكوَكب ليلهي مكدر أَزَرق
َ
ه
السواد مظلم غير نوراني كثيف صقيل َقابل لالستنارة من َغيره يكسب ُّ
النور َعنه بالمحاذاة َواهَّن َما
مائل إَلى َ
الشمس َال بضياء َغيرها من ال َكو ه
يستضيء استضاءة يعتد بها بضياء َّ
اكب لضعف أضوائها كالمرآة المجلوة
َ
َ
َ
()82
ه
َّالهتي تستنير من المضيء المواجه َلها وينعكس ُّ
النور َعن َها إَلى َما يقابلها))  ،وقيل  :هو جسم سماوي
َ
صغير غير ملتهب ،كروي الشكل يدور حول األرض ،ويضيء بواسطة ضوء الشمس المنعكس عليه(. )83

وعلى هذا فإن القمر  :هو الكوكب الكروي المظلم الذي يدور حول األرض ،يستمد نوره بواسطة ضياء
الشمس َال بضياء َغيرها من ال َكو ه
َّ
اكب .
َ
َ
ثالثا  :تعريف النجوم :
النون وال هجيم وال هميم أَصل ه
ون َج َم الشيء
يح َيد ُّل َعَلى طلوع َوظهور َ ،
صح ٌ
َ
 -1النجوم في اللغة :من َن َج َمَ ُّ :
ٌ َ
ه
َينجم  ،هب َّ
ّللا
ال َّ
طَل َع َو َ
الض ّهم  ،نجوما َ :
ظ َه َرَ .
ون َج َم النبات والناب والَقرن والكوكب وغير َذل َك  :طَل َع َ ،ق َ
تَ َعاَلى  :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ( )84و( ،)85وفي الصحاح :النجم  :الكوكب ،والنجم الثريا ،وهو اسم
لها علم  ،فإذا قالوا طلع النجم يريدون الثريا(. )86

 -2النجوم في االصطالح َّ :
النجمة :كرة غازية ضخمة مضيئة ذات درجة ح اررة عالية متوهجة في
السماء

()87

.

فالنجوم تختلف عن القمر ،كونها تضيء في السماء من تلقاء نفسها؛ بسبب الغازات ودرجة الح اررة

العالية المتوهجة منها ،بينما القمر كوكب ليلي مظلم غير نوراني يستمد ضوءه من انعكاس الشمس

عليه.

المطلب الثاني  :ورودها في القرآن الكريم وفائدتها للمخلوقات الحية :
ورد لفظ الشمس في القرآن الكريم في ( )32موضعا ،وفي السنة في ( )87حديثا (.)88
وورد لفظ القمر في القرآن في ( )26موضعا ،معظمها جاءت مقترنة بلفظة الشمس في ( )18موضعا ،
ووردت لفظة القمر في السنة في ( )32حديثا

()89

.

وقد ورد لفظ النجم في القرآن في ( )4مواضع  ،وبلفظ الجمع في ( )9مواضع (. )90
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ال شك بأن للشمس والقمر فائدة لإلنسان لذا خلقها هللا تعالى فالشمس تمدنا بالضوء والح اررة والقمر ينير
الليل وبه تعرف الشهور الهجرية والنجوم تدلنا على االتجاهات واألماكن ،وقد دل القرآن الكريم على أهميتها
في آيات من كتاب هللا الحكيم منها  :قوله تعالى :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ * ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺﭼ ( ،)91وقوله  :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ( ،)92وقوله  :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ

()93

.

دلت هذه اآليات داللة واضحة على األهمية التي خلق هللا عز وجل ألجلها الشمس والقمر والنجوم،
ففي الشمس منافع عظيمة للعلويات  :فإن القمر يستمد نوره من الشمس ،وللسفليات  :من اإلنسان والحيوان
والنبات والبحار وغير ذلك ،ولوال طلوع الشمس لما تمكن الناس من العيش والتصرف في أمورهم الدنيوية،

ولوال غروبها لما استطاع الناس النوم والراحة والسكون في الليل ،فلوال طلوعها وغروبها لما عرف الليل

والنهار وألطبق الظالم على العالم أو الضياء ،وفي سير القمر تظهر مواقيت العباد في معاشهم وعبادتهم
ومناسكهم  .فتميزت به األشهر والسنون وقام حساب العالم  ،كما أنه ينير الليل حتى ال يكون ظالما حالكا

ولكي يساعد اإلنسان والحيوان على التنقل في الليل مع ما في ذلك من الحكم واآليات التي ال يحصيها إال

نور
هللا تعالى( ،)94كما أن لخلق النجوم وكثرتها حكمة عظيمة فقد جعلها هللا تعالى زينة للسماء وجعل فيها ا
وضوء أو جعلها دالالت يهتدي بها الناس في البر والبحر في ظلمات الليل أثناء تنقلهم من بلد إلى
آخر(،)95وقد دلت اآليات القرآنية على أهميتها من ذلك :قوله تعالى :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
()96
لسم ه
ه ه
النج ه
ّللا ُّ
اء،
ال َقتَ َادة فيها َ (( :خَل َق َّ
ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ َ ،ق َ
وم لثَالثَ ،ج َعَل َها ز َينة ل َّ َ
َ
ه
َّ
َّ
ه
ه
ه
ه َّ ه ه
ف
يها هب َغي هر َذله َك أَخ َ
،وأ َ
َضاعَ َنص َيبهَ ،وتَ َكل َ
طأَ َحظه َ
المات ل َيهتَدوا ب َها َ ،ف َمن تَأ ََّو َل ف َ
َورجوما للش َياطين َ ،و َع َ
اال هعل َم َله هب هه))(. )97
َم َ

المطلب الثالث  :أدلة حياة الشمس والقمر والنجوم :
أوًال  :خلق هللا تعالى الشمس والقمر والنجوم :
خلق هللا سبحانه وتعالى هذا الكون وجعل فيه الشمس والقمر والنجوم والكواكب وكل شيء في الكون
لحكمة عظيمة ال يعلمها إال هو سبحانه وتعالى ،وقد خلق هللا عز وجل الشمس والقمر والنجوم خلقا وليس
بناءا ،وان القرآن الكريم يثبت ذلك فمن األدلة على خلقها  :قوله تعالى :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ ( ،)98وقوله  :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ( ،)99وقوله  :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛ
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ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ( ،)100في هذه اآليات داللة واضحة على أن هللا سبحانه خلق
الشمس والقمر والنجوم ،فهو تعالى الخالق لكل شيء ،خلق الخلق وخلق السماء والشمس والقمر والنجوم

والكواكب كل منها يجري في المجال الذي قدره هللا تعالى له ،ويسبح في فلكه وال يحيد عنه ،فهو سبحانه
الخالق لجميع هذه المخلوقات ،فكلمة خلق وخلقهن الواردة في اآليات الكريمة تدل بأن هللا سبحانه وتعالى
()101

خلقهن خلقا

.

ومما تقدم يتبين لي – وهللا تعالى اعلم – بأن هذه المخلوقات قد خلقهن الباري سبحانه خلقا وليس بناءا .
ثانيا  :جريانها وسباحتها في الفلك :
ً
ال شك بأن جميع المخلوقات الحية تجري وتتحرك ومنها من يسبح ،وهذه كلها من نعم هللا تعالى على
خلقه ،وقد وردت آيات تدل على أن الشمس والقمر والنجوم تجري وتتحرك في الفلك ،فمن هذه اآليات  :ﭽ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ( ،)102وقوله  :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ * ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ* ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ ( ،)103وقوله :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﭼ( ،)104وقوله  :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ( ،)105وقوله  :ﭽ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ(.)106
دلت هذه اآليات داللة واضحة على حركة الشمس والقمر والنجوم وسباحتها في الفلك وفي ملكوت هللا

الواسع ،فهي مسخرة مأمورة من هللا تعالى بالتحرك والدوران على النحو الذي قدره هللا تعالى لها ،فكلمة
يسبحون في اآليات بمعنى يجرون في الفلك كالسابحين واآلية تدل على دورانهم وهي من معجزات القرآن

الكريم حيث أشار إلى نظرية الدوران قبل أن يكتشفها العلماء ويطرحونها( ،)107فالشمس والقمر والنجوم

عن ابن َعبَّاس رضي هللا عنهماَ :يدورو َن َك َما َيدور
يدورون كما يدور الغزل لما روى الحافظ ابن كثير َ
ه ()108
ه
ه
ه
ه
،ك َذله َك ُّ
النجوم
ال م َجاهٌد
َ :ف َال َيدور ال همغ َزل هإ َّال هبالَفل َكةَ ،وَال الَفل َكة هإ َّال هبال همغ َزهل َ
،وَك َذا َق َ
المغ َزل في الَفل َكة َ

و َّ
الشمس َوالَق َمرَ ،ال َيدورو َن هإ َّال هب ههَ ،وَال َيدور هإ َّال هب هه َّن ،كما قال تعالى  :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
َ
ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ( )109و(. )110
إن كلمة يسبحون تعتبر دليال إلثبات حياة هذه المخلوقات لكونها تدل على العاقل فقد ذكر في تفسيرها:

بأن َيس َبحو َن أتى بالواو والنون ،وهي إنما تكون لمن يعقل ألنه أخبر عنها بفعل من يعقل ،فأجراها مجرى
الشمس والَقمر ،أرَيتهم لهي ه ه
َّ
ين وكل  :مبتدأ ،وجملة :
ساجد َ
َح َد َع َش َر َكوَكباَ ،و َ َ َ َ َ
من يعقل ،كقوله تعالى  :أ َ
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َيس َبحو َن :خبره ،والجملة منهما حال من َّ
الشم َس َوالَق َم َر ،كما ذكر أن معنى َيس َبحو َن يسيرون على سطح
الفلك بسرعة  ،كالسابح في الماء(.)111
ثال ًثا  :أمر هللا عز وجل لها :
أمرنا هللا تعالى بطاعته وأمرنا بالعدل واإلحسان وأداء األمانات إلى أهلها في آيات عدة ،منها قوله
تعالى  :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ( ،)112وقوله :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ( ،)113وكل
آيات األمر في كتاب هللا تعالى كانت موجهه إلى المخلوقات الحية ،وقد ذكر سبحانه وتعالى بأن الشمس
والقمر والنجوم مسخرة بأمره تعالى وال شك بأن هللا تعالى يأمر المخلوقات الحية لذا أرى من وجهة نظري بأن

نسبة األمر إلى الشمس والقمر والنجوم يدل على حياتها ،ومن اآليات التي ذكر هللا تعالى فيها األمر :قال

تعالى  :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﭼ( ،)114و ﭧ ﭨ :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ(،)115
وقوله تعالى :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ( ،)116وقوله تعالى :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ (،)117دلت هذه اآليات بأن الخلق مسخر بأمره سبحانه تعالى ،فكل ما خلقه هللا سبحانه
خاضع ومنقاد ومستقيم لما أمره هللا تعالى به وأراده منه ،فهو الحليم العليم بكل شيء( ،)118ودلت أيضا هذه

اآليات بأنه تعالى خلق السموات واألرض ،وخلق الشمس والقمر والنجوم  ،وجعلهن مسخرات بأمره ،أي  :في
ه
ويحدده ،فالخلق له ُّ
كل ذلك َّ
َّ
َّ
َّ
كله وحده،
مقدٌر وفق ما يريده هللا جل جالله
وغروبهن
طلوعهن
وحركاتهنُّ ،
ّ
واألمر له ُّ
كله وحده (.)119
ابعا  :سجودها هلل عز وجل :
رً
جميع المخلوقات الحية التي خلقها هللا سبحانه تسجد له ،ونحن كبشر نسجد لل سبحانه تعالى سجود عبادة

وسجود شكر وطاعة ،وقد دلت اآليات الكريمة على أن الشمس والقمر والنجوم تسجد لل تعالى ،ومن اآليات
التي دلت على ذلك قوله تعالى  :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﭼ ( ،)120وقوله تعالى :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ( ،)121وقد روي

َن َّه
في صحيح مسلم َعن أَهبي َذ ّر رضي هللا عنه أ َّ
ال َيوما « :أَتَدرو َن أَي َن تَذ َهب
النب َّي صلى هللا عليه وسلم َق َ
ه ه َّ
ال  ":هإ َّن َههذ هه تَج هري َحتَّى تَنتَ ههي هإَلى مستََق ّهرَها تَح َت ال َعر ه
شَ ،فتَ هخ ُّر
َهذه الشمس؟ » َقالوا  :هللا َوَرسوله أَعَلم َق َ
َ
ه
ه
َّ
طاله َعة همن َمطله هع َها،
ال َل َها  :ارتَهف هعي ،ارهج هعي همن َحيث هجئ هتَ ،فتَرهجع َفتصهبح َ
َساج َدة َ،ف َال تَ َزال َك َذل َك َحتى يَق َ
ه
ه
ه
َّ
ث َّم تَج هري َحتَّى تَنتَ ههي هإَلى مستََق ّهرَها تَح َت ال َعر ه
ال َل َها :ارتَهف هعي ،ارهج هعي
شَ ،فتَخ ُّر َساج َدةَ ،وَال تَ َزال َك َذل َك َحتى يَق َ
َ
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
اس من َها َشيئا َحتَّى تَنتَ ههي هإَلى
همن َحيث هجئ هت َ ،فتَرجع َفتصهبح َ
طال َعة من َمطلع َها ،ث َّم تَج هري َال َيستَنكر النَّ َ
َ
اك تَح َت ال َعر ه
طاله َعة همن َمغ هربه َها"،
طاله َعة همن َمغ هربه هك َ ،فتصهبح َ
ش َ ،فيَقال َل َها  :ارتَهف هعي أَصهب هحي َ
مستََق ّهرَها َذ َ
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َفَقال رسول صلى هللا عليه وسلم  " :أَتَدرو َن متَى َذاكم ؟ َذ ه
ين  :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
اك ح َ
َ
َ َ
َ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭼ [األنعام ،)122(» ]158 :وفي رواية أخرى قال  :كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه
َّ
ّللا
ال :قلتَّ :
وسلم في المسجد عند غروب الشمس ،فقالَ « (( :يا أ ََبا َذ ّر أَتَد هري أَي َن تَغرب الشمس؟َ ،ق َ
ش هعند رهبها َفتَستَأهذن َفيؤَذن َلها ،وي ه
الَ " :فهإَّنها تَذ َهب َحتَّى تَسج َد تَح َت ال َعر ه
وشك أَن تَستَأهذ َن
َوَرسوله أَعَلمَ ،ق َ
َ َ
َ ََّ
َ
ه
يل َل َها :اطل هعي َم َك َان هك َف َذله َك قوله :ﭽﯢ ﯣ
َف َال يؤَذن َل َها َحتَّى تَستَش هف َع َوتَطل َبَ ،فهإ َذا َ
ال َعَلي َها ق َ
ط َ
ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ( ،)124())»)123لقد دلت هذه النصوص القرآنية بأن جميع المخلوقات
التي خلقها هللا عز وجل مطيعة وخاضعة له،فهي جميعها تسجد له سبحانه وتعالى ؛ ألنه هو المستحق

للعبادة والسجود ال شريك له ،فكل شيء في هذا الكون الواسع يسجد لعظمته طوعا وكرها ،فأما اإلنسان
فسجوده معلوم الكيفية لنا  ،وأما سجود الشمس والقمر والنجوم فسجود ال يعلم كيفيته إال هللا تعالى  ،وذهب

بعض العلماء إلى أن سجود الشمس تحت العرش سجود حقيقي(. )125

ومما سبق يظهر لي بأن خلق هللا سبحانه لهذه المخلوقات خلقا وليس بناءا  ،وجريانها وسباحتها في الفلك،

وأمرها بالسجود دليال قاطعا على إثبات الحياة فيها .

الخاتمة ..
إن الحمد لل الذي بفضله ونعمه ومننه تتم الصالحات ،والصالة والسالم على سيدنا وقرة أعيننا رسولنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  ...وبعد ..
ففي نهاية المطاف حري بنا أن نتعرف على أبرز النتائج التي توصلنا إليها عن طريق هذه الدراسة،

ويمكن أجمالها باآلتي :

 -1خلص البحث إلى حقيقة هامة وهي ال بد من اإلنسان االعتقاد بأن كل ما خلقه هللا سبحانه خلقا هو
كائن حي ،وان السماء والشمس والقمر والنجوم من ضمنها ،وان إثبات الحياة لهذه المخلوقات واجب

االعتقاد به ؛ لثبوت أدلة حياتها في نصوص القران الكريم والسنة النبوية المطهرة .

 -2إن من نعم هللا تعالى ومننه على خلقه أن جعل للماء أهمية كبيرة في حياتنا ؛ ففيه حياة اإلنسان
والحيوان والنبات وجميع المخلوقات الحية التي خلقها هللا سبحانه ؛ ألن وجودها وبقائها على قيد

الحياة

متوقف

على

وجود

الماء،الذي

أكرمنا

هللا

تعالى

به

لقوله

تعالى:

ﭽﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﭼ(،)126فلوال الماء لهلك اإلنسان والحيوانات والنبات ،لذا ومن

هذا المبدأ نستطيع أن نقول بان كل ما خلقه هللا تعالى يحتاج إلى الماء كي يعيش ،وكل شيء خلقه
هللا تعالى وفيه ماء هو كائن حي؛ الن الماء هو احد األسباب التي جعلها هللا تعالى لحياة

المخلوقات.
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 -3إثبات حياة السماء الحتوائها على الماء والتي هي مياه األمطار ،فال شك بأنها كائن حي خلقه هللا
سبحانه ،واألدلة على وجود الماء في السماء كثيرة منها قوله تعالى  :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠﭼ ( ،)127وقوله :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ(،)128وكذلك
إثبات أن السماء مخلوقة وهي قبلة الدعاء ،إذ قال تعالى  :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ( ،)129وان بكاء
السماء وحزنها وغضبها وزينتها وأرث هللا تعالى لها دليل على حياتها؛ لقوله تعالى  :ﭽ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ ( ،)130وقوله :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭼ( ،)131وقوله  :ﭽ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﭼ

()132

.

 -4تسبيح السماء لل تعالى وسماع أمره واطاعته وحركتها ؛ لقوله تعالى  :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﭼ (،)133فالسماوات السبع واألرض ومن فيهن ،وكل شيء يسبح بحمد هللا تسبيحا حقيقيا
يسمعه هللا تعالى من شاء من خلقه أحيانا ،وقد اختلف في كيفية هذا التسبيح إلى قولين  :أحدهما :
هو تسبيح بلسان الحال،أي  :بما تدل عليه صنعتها من قدرة وحكمة ،والثاني  :إنه تسبيح حقيقة،
ﲓ ﭼ(.)134
ﲔ
وهذا أرجح لقوله :ﭽ ﲐ ﲑ ﲒ
 -5بيان مفهوم كل من الشمس والقمر والنجوم  ،إذ ذكر العلماء بأن الشمس :هي الجسم المركزي في
المجموعة الشمسية ،وهي عبارة عن كرة مشعة  ،فتبدو لنا كقرص مضيء مستدير وواضح التحديد،
ه
ه
ق
السواد مظلم غير نوراني ،وقيل  :هو جسم سماوي
وان الَق َمر :هو َكوَكب ليلي مكدر أَزَر مائل إَلى َ
صغير غير ملتهب ،كروي الشكل يدور حول األرض ،ويضيء بواسطة ضوء الشمس المنعكس
عليه ،وان النجم  :كرة غازية ضخمة مضيئة ذات درجة ح اررة عالية متوهجة في السماء .

 -6إن في خلق هللا عز وجل -الشمس والقمر والنجوم -أهمية كبرى لكل المخلوقات في العالم العلوي
والسفلي ،ففي الشمس منافع عظيمة للعلويات ؛ ألن القمر يستمد نوره من الشمس ،وللسفليات  :من

اإلنسان والحيوان والنبات والبحار وغير ذلك ،ولوال طلوع الشمس لما تمكن الناس من العيش
والتصرف في أمورهم الدنيوية  ،ولوال غروبها لما استطاع الناس النوم والراحة والسكون في الليل،

وفي سير القمر تظهر مواقيت العباد في معاشهم وعبادتهم ومناسكهم  ،فتميزت به األشهر والسنون
وقام حساب العالم ،كما أن لخلق النجوم وكثرتها حكمة عظيمة ،فقد جعلها هللا تعالى زينة للسماء

نور وضوء ودالالت يهتدي بها.
وجعل فيها ا

 -7لقد خلق هللا سبحانه الشمس والقمر والنجوم خلقا وليس بناءا ،وان القرآن الكريم يثبت ذلك ،إذ قال
تعالى  :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ( ،)135وقوله :ﭽ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ
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ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ ( ،)136ففي هذه اآليات داللة
-8

واضحة على أن الباري سبحانه قد خلقها .

وأخي ار  ..نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يوفقنا جميعا

لهدي كتابه والسير على سنة رسوله  ، وهللا من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل .
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هوامش البحث والمصادر والمراجع
( )1سورة آل عمران  ،اآليتان (. )191 -190
( )2ينظر :تهذيب اللغة  ،أبو منصور محمد بن أحمد الهروي ( ت 370 :هـ ) ،تحقيق  :محمد عوض مرعب ،دار إحياء التراث
العربي /بيروت – لبنان ،ط2011 ،1/م ) 79 /13( :.مادة [ سما]  ،ومعجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس (ت395 :هـ) ،تحقيق:

عبد السالم محمد هارون  ،دار الفكر1399 ،هـ_1979م  )98/3(:.مادة [ َس َمَو ] ،ولسان العرب  ،محمد بن مكرم جمال الدين
ابن منظور األنصاري ( ت711 :هـ) ،الناشر :دار صادر– بيروت،ط ،3/سنة  1414هـ  )398/14(:.مادة [ سما ] .

( )3هو أبو البقاء ،أيوب بن موسى القاضي الحسيني الكفوي ،من كتبه ( :الكليات ،وله كتب أخرى بالتركية) ،مات سنة (1094ه).
ينظر  :هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،إسماعيل بن محمد الباباني(ت1399 :هـ)،الناشر :طبع بعناية وكالة
المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول  ،1951أعادت طبعه باألوفست :دار إحياء التراث العربي بيروت  -لبنان/1 (:
،)229واألعالم،خير الدين بن محمود الزركلي(ت 1396هـ)،الناشر :دار العلم للماليين ،ط ،15/أيار /مايو  2002م.)38/2(:.

( )4الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،أبو البقاء الكفوي الحنفي( ت1094 :هـ)  ،المحقق :عدنان درويش  -محمد
المصري  ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت . ) 495 ( :.

( )5ينظر :الموسوعة العربية العالمية ،إعداد مجموعة من الباحثين،الناشر :مؤسسة أعمال المؤسسة للنشر،ط)90/13( :.2/؛ والموسوعة
العربية الميسرة إشراف محمد شفيق غربال ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت/لبنان . )1010/2( :.

( )6ينظر :اآليات الكونية دراسة عقدية ،عبد المجيد بن محمد الوعالن  ،رسالة :مقدمة لنيل درجة الماجستير  ،قسم العقيدة والمذاهب
المعاصرة  ،كلية أصول الدين ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية– الرياض ،إشراف :أ .د .عبد الكريم بن محمد الحميدي،
1432هـ1433 /هـ . )182 ( : .
( )7الكليات . ) 873 ( :
( )8هو السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني ،من مصنفاته ( :التعريفات ،وشرح مواقف اإليجي  ،والكبرى والصغرى)،توفي
سنة 816(:ه) .ينظر :الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  ،شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (المتوفى:
902هـ)  ،الناشر :منشورات دار مكتبة الحياة – بيروت  ،)328 /5(:.واألعالم.) 7 /5 (:
( )9التعريفات ،علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ( ت816 :هـ)  ،المحقق :ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف
الناشر ،الناشر :دار الكتب العلمية بيروت –لبنان  /ط ، 1/سنة 1403هـ 1983-م . ) 195 ( :.
( )10سورة األنبياء  ،من اآلية . )30 ( :
( )11سورة المؤمنون  ،اآلية . )18 ( :
( )12ينظر  :حصول المأمول بشرح ثالثة األصول  ،عبد هللا بن صالح  ،مكتبة الرشد.)67( :
( )13ينظر :االنتصارات اإلسالمية فيكشف شبه النصرانية ،أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الصرصري (ت716 :هـ) ،تحقيق :سالم بن
محمد القرني  ،مكتبة العبيكان  /الرياض  ،ط ،1/سنة 1419هـ  ، )391/1( :.وهللا يحدث عباده عن نفسه،عمر بن سليمان
األشقر(ت1433 :هـ) ،دار النفائس للنشر والتوزيع-األردن ،ط1435،1/هـ_2014م .)263 (:.
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( )14سورة األنبياء  ،من اآلية . )30 ( :
( )15هو أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسين الشافعي ،الملقب بفخر الدين الرازي ،له مصنفات كثيرة منها (:في تفسير القرآن الكريم-
مفاتيح الغيب ،-ولوامع البينات في شرح أسماء هللا تعالى والصفات ،ومعالم أصول الدين  ،وغيرها ) ،توفي سنة (606ه) ،ينظر:
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  ،أبو العباس شمس الدين أحمد ابن خلكان ( ت681 :هـ)  ،المحقق :إحسان عباس ،الناشر:
دار صادر – بيروت ،)249 –248/4( :واألعالم . )314 – 313 /6(:
( )16مفاتيح الغيب = التفسير الكبير =  ،أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري ( ت:
606هـ)  ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت  ،ط ، 3 /سنة  1420هـ . ) 138 /22 ( :.
( )17هو أبو سعيد أو أبو الخير عبد هللا بن عمر بن محمد ،ناصر الدين البيضاوي ،من تصانيفه(:أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ،وطوالع
األنوار ،ومنهاج الوصول إلى علم األصول ،وغيرها ) مات سنة( 685ه) .ينظر :األعالم ،) 62/2 ( :ومعجم المؤلفين  ،عمر بن

رضا كحالة الدمشق ( ت1408 :هـ)  ،الناشر :مكتبة المثنى  -بيروت ،دار إحياء التراث العربي بيروت .)97/6( :.
( )18ينظر  :أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ،ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر البيضاوي (ت685 :هـ)  ،المحقق :محمد عبد
الرحمن المرعشلي  ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت  ،ط ، 1 /سنة  1418هـ . ) 50 /4 ( :.
( )19سورة األنعام  ،من اآلية . )99 ( :
( )20سورة األنفال ،من اآلية . )11 ( :
( )21سورة النحل ،اآليتان . )11 -10 ( :
( )22سورة يونس  ،اآلية . )24 ( :
( )23سورة النحل ،اآلية . )65( :
( )24سورة الحج ،من اآلية . )5 ( :
( )25ينظر  :منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة  ،تامر محمد محمود متولي  ،الناشر  :دار ماجد عسيري  ،ط1425 ، 1/هـ-
2004م . )299 ( :.
( )26سورة فصلت  ،اآليات . ) 12-9 ( :
( )27ينظر :اإلسالم أصوله ومبادئه  ،محمد بن عبد هللا بن صالح السحيم ،الناشر :و ازرة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد -
المملكة العربية السعودية  ،ط، 1/سنة 1421هـ.)26/2( :
( )28ينظر :هللا يحدث عباده عن نفسه .)255 ( :
( )29سورة األنبياء  ،اآليتان . ) 17-16 ( :
( )30سورة ص  ،اآلية . ) 27 ( :
( )31سورة اإلسراء  ،اآلية . ) 99 ( :
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( )32سورة الدخان  ،اآلية . ) 29 ( :
( )33هو أبو عبد هللا  ،محمد بن أحمد بن أبي بكر األنصاري الخزرجي القرطبي ،من كتبه  (:الجامع ألحكام القرآن ،واألسنى في شرح
أسماء هللا الحسنى ،والتذكرة بأحوال الموتى وأحوال اآلخرة ) ،مات سنة (671ه ) .ينظر  :الوافي بالوفيات ،صالح الدين خليل
الصفدي ( ت764 :هـ)  ،المحقق :أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى  ،الناشر :دار إحياء التراث – بيروت ،سنة1420هـ-
2000م ،)87/2(:.وطبقات المفسرين العشرين ،جالل الدين السيوطي (ت911 :هـ)  ،المحقق :علي محمد عمر ،الناشر :مكتبة
وهبة – القاهرة  ،ط 1396 ، 1/ه  ،)92 ( :.واألعالم . )323-322/5( :
( )34الجامع ألحكام القرآن ( تفسير القرطبي) ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي
(ت671 :هـ)  ،ت :أحمد البردوني وابراهيم أطفيش  ،دار الكتب المصرية /القاهرة -مصر  ،ط1384 ،2/هـ_1964م :.
(. )140/16
( )35سورة مريم  ،من اآلية . ) 90 ( :
( )36ينظر :تفسير القرطبي ،)140/16(:واآليات الكونية دراسة عقدية ،عبد المجيد الوعالن،)241(:والفكر الصوفي في ضوء الكتاب
والسنة ،عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف ،مكتبة ابن تيمية -الكويت ،ط1406 ،3/هـ_ 1986م  ،)80(:وتعظيم هللا جل جالله
( تأمالت وقصائد ) ،أحمد بن عثمان المزيد  ،مدار الوطن للنشر ،الرياض_ المملكة العربية السعودية  ،ط ،1/سنة 1432هـ_
2011م  ،)16(:والجموح البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العالمة الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان ،جمع  :أبو المنذر محمود

بن محمد بن مصطفى المنياوي  ،مكتبة ابن عباس_ مصر ،ط1426 ،1/هـ_ 2005م .)626/2( :.
( )37سورة الحجر  ،اآلية . ) 16 ( :
( )38سورة الصافات  ،اآلية . ) 6 ( :
( )39سورة فصلت  ،اآلية . ) 12 ( :
( )40سورة الملك  ،اآلية . ) 5 ( :

( )41ينظر :تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن) ،محمد بن جرير بن يزيد اآلملي  ،أبو جعفر الطبري (ت310 :هـ) ،ت :أحمد
محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة  ،ط ،1/سنة 1420هـ2000 -م  ،)441/21( :.وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي
هو حق هللا على العبيد  ،سليمان بن عبد هللا بن محمد(ت1233 :هـ)  ،ت :زهير الشاويش  ،المكتب اإلسالمي ،بيروت  ،ط ،1/
1423هـ2002-م ،) 380 (:وحماية الرسول حمى التوحيد،محمد بن عبد هللا الغامدي ،عمادة البحث العلمي بالجامعة
اإلسالمية،المدينة المنورة -السعودية ،ط1423 ،1/هـ_ 2003م . )326 ( :
( )42سورة آل عمران  ،من اآلية . ) 180 ( :
( )43سورة الحديد  ،من اآلية . ) 10 ( :
( )44ينظر :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار هللا (ت538 :هـ)  ،الناشر:
دار الكتاب العربي – بيروت  ،ط  1407 ، 3/هـ ،)446/1( :.ومفهوم األسماء والصفات ،سعد بن عبد الرحمن ندا  ،الناشر:
مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة. )96/45( :
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( )45قال الجرجاني في معنى اإليحاء بأنه  ((:إلقاء المعنى في النفس بخفاء وسرعة . )).التعريفات . )40 ( :

لقد جاء عن أهل العلم

اإللهية التي تلقى إلى أنبيائه وأوليائه :بالوحي  ،وذلك أنواع عدة قد دّلت عليه اآلية الكريمة في قوله تعالى:
بأنه يطلق على الكلمة
ّ
ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ [ الشورى  ، ]51:وذلك
معينة ،وا ّما بسماع كالم من غير معاينة
إما برسول مشاهد ترى ذاته ويسمع كالمه ،كتبليغ جبريل عليه السالم للن
بي  في صورة ّ
ّ
ّ ّ
إن روح القدس نفث في روعي)  ،وا ّما بإلهام
(
السالم:
و
الصالة
عليه
ذكر
كما
ع
و
الر
في
بإلقاء
ا
م
ا
و
،
هللا
كالم

موسى
كسماع
ّ
ّ
ّ

نحو :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ [
القصص  ، ]7 :وا ّما بتسخير نحو قوله تعالى  :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ [ النحل ، ]68 :
أو بمنام  .ينظر  :المفردات في غريب القرآن ،أبو القاسم الراغب األصفهانى (ت502 :هـ)  ،المحقق :صفوان عدنان
الوحي:
الداودي،الناشر :دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بيروت ،ط ،1/سنة  1412هـ . )859-858 ( :قال ابن منظورَ (( :
الرسالة و ه
ه
اإلشارة َوال هكتَ َابة و ّه
وو َحى َوحيا وأَو َحى
وحيت هإليه
الخهف ُّي ُّ
اإللهام َوال َك َالم َ
وكل َما أَلقيته هإلى َغي هر َ
ك  .يَقالَ :
الكالم وأَو َحيتَ .
َ
أَيضا أَي َكتَ َب ،...فأن أصل الوحي في اللغة كلها إعالم في خفاء)) .لسان العرب ،البن منظور  )173/ 15( :مادة (وحي) .
( )46سورة النساء  ،من اآلية . ) 164 ( :
( )47سورة النحل  ،اآلية . ) 68 ( :
( )48سورة فصلت  ،اآلية . ) 12 ( :
( )49سورة الروم  ،اآلية . ) 25 ( :
( )50سورة فصلت  ،اآلية . ) 11 ( :
( )51ينظر :المقصد األسنى في شرح معاني أسماء هللا الحسنى  ،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 505هـ)  ،تحقيق  :بسام عبد
الوهاب الجابي  ،الناشر :الجفان والجابي_ قبرص ،ط1407 ،1/هـ_ 1987م )93(:؛ ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم
األصول ،حافظ بن أحمد الحكمي (ت 1377هـ)  ،تحقيق  :عمر بن محمود أبو عمر  ،الناشر :دار ابن القيم_ الدمام  ،ط،1/
1410هـ_1990م . )105/1( :
( )52هو المفسر اإلمام أبا جعفر  ،محمد بن جرير بن يزيد الطبري  ،من كتبه  (( :أخبار الرسل والملوك ،وجامع البيان في تفسير
القرآن  ،واختالف الفقهاء ،وغيرها ) مات في بغداد سنة (310ه)  .ينظر  :طبقات الشافعية الكبرى ،تاج الدين عبد الوهاب بن

تقي الدين السبكي (ت771 :هـ)،المحقق :د .محمود محمد الطناحي د .عبد الفتاح محمد الحلو،الناشر :هجر للطباعة والنشر
والتوزيع ،ط ،2/سنة 1413هـ ) 120/3 ( :رقم الترجمة ( ،)121واألعالم . ) 97 -96/6 (:
( )53جامع البيان في تأويل القرآن،الطبري ، )440/21( :وينظر  :الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي. ) 344-343 / 15( :
( )54سورة الصف  ،اآلية . ) 1 ( :
( )55سورة اإلسراء  ،اآلية . ) 44 ( :
( )56مفاتيح الغيب . ) 348/20 ( :
( )57ينظر:شرح ثالثة األصول،محمد بن صالح العثيمين(ت1421:هـ)،الناشر :دار الثريا للنشر،ط،4/سنة 1424هـ.)110(:
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( )58سورة اإلسراء ،من اآلية . ) 44 ( :
( )59ينظر  :تفسير ابن جزي ( التسهيل لعلوم التنزيل ) ،أبو القاسم ابن جزي الكلبي الغرناطي (ت 741هـ)  ،تحقيق :الدكتور عبدهللا
الخالدي  ،الناشر :شركة دار األرقم بن أبي األرقم_ بيروت /لبنان  ،ط،1/سنة 1416هـ )447/1( :.
( )60سورة االنشقاق  ،اآليتان . ) 2-1 ( :
( )61ينظر:اإلبانة الكبرى البن بطة ،أبو عبد هللا عبيد هللا بن محمد بن محمد بن حمدان العكَبري ( :ت 387ه )  ،تحقيق :رضا معطي
 ،وعثمان األثيوبي  ،ويوسف الوابل  ،والوليد بن سيف النصر ،وحمد التويجري  ،الناشر :دار الراية للنشر والتوزيع /الرياض،
المملكة العربية السعودية  ،)122/7( :برقم(. )93
ّللاه ب هن قر هطب هن عب هد َّ ه
ه
ه ه
( )62هو َّ
ص َع َة َ ،له
ان ال هك َالهب ُّي ابن َخاله هد ب هن َعب هد َّ
النَّواس بن َسم َع َ
َ
ّللا ب هن أَهبي َبك هر ب هن ك َالب ب هن َرب َ
صع َ
هيع َة ب هن َعام هر ب هن َ
الشام روى َعنه أَبو هإد هريس ال َخوَالهني وأهل َّ
صحَبة سكن َّ
الشام ،مات بين سنة(50-41هـ)  .ينظر  :معجم الصحابة ،أبو الحسين
ّ َ
عبد الباقي بن قانع بن مرزوق األموي بالوالء البغدادي (ت 351هـ) ،تحقيق :صالح بن سالم المصراتي ،الناشر :مكتبة الغرباء
األثرية – المدينة المنورة  ،ط1418 ، 1 /هـ  ،)163/3(:.برقم ،)1138( :والثقات ،محمد بن حبان الدارمي البستي (ت 354هـ)،
طبع بإعانة :و ازرة المعارف للحكومة العالية الهندية ،تحت مراقبة  :د .محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية،
الناشر :دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند،ط1393 ،1/هـ1973-م ،)411/3(:برقم،)1355( :وتاريخ اإلسالم
عواد معروف،الناشر:دار الغرب
َوَوفيات المشاهير َواألعالم ،شمس الدين الذهبي(ت 748هـ)،تحقيق :الدكتور بشار ّ
اإلسالمي،ط ،1/سنة 2003م ،)445/2(:برقم. )67(:
( )63أخرجه أبي بكر بن أبي عاصم الشيباني (ت 287هـ) في كتابه السنة  ،)226/1(:برقم ( ، )515تحقيق  :محمد ناصر الدين
األلباني ،الناشر :المكتب اإلسالمي_ بيروت ،ط1400 ،1/هـ  ، .وينظر  :تعظيم قدر الصالة،أبو عبد هللا محمد بن نصر بن
الحجاج المروزي(ت 294هـ) ،تحقيق :د.عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي،الناشر:مكتبة الدار -المدينة المنورة

،ط1406،1/هـ،)236/1(:برقم (،)216والتوحيد واثبات صفات الرب عز وجل  ،أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة

بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (ت 311هـ)  ،تحقيق :عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان  ،الناشر :مكتبة الرشد  -السعودية –
الرياض  ،ط1414 ،5/هـ_ 1994م .)348/1(:.
( )64ينظر :فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ،عبد الرحمن بن حسن التميمي (ت 1285هـ)  ،تحقيق  :محمد حامد الفقي  ،الناشر :مطبعة
السنة المحمدية  ،القاهرة  -مصر ،ط1377 ، 7/هـ_1957م  ،)200( :.وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو
حق هللا على العبيد  ،سليمان بن عبد هللا بن محمد (ت1233 :هـ) ،المحقق :زهير الشاويش ،الناشر :المكتب اإلسالمي ،بيروت،
دمشق ،ط، 1/سنة 1423هـ2002/م. )225( :
( )65ينظر :األجوبة الكافية عن األسئلة الشامية ،محمد بن يوسف بن محمد بن سعد التونسي الكافي المالكي (ت 1380هـ) ،الناشر:
مطبعة السعادة بمصر . )77( :.
( )66سورة الطور  ،اآلية . ) 9 ( :
( )67ممن أشار إلى هذا القول  :أبو نصر الجوهري في – الصحاح  -وابن منظور في – لسان العرب  ، -ينظر  :الصحاح تاج اللغة
وصحاح العربية  ) 280 /2 ( :مادة [ مور ]  ،ولسان العرب  ) 186/5 ( :مادة [ مور] .
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( )68نقل هذا القول واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره  .ينظر  :تفسير الطبري . ) 462 /22 ( :
( )69هو المحدث الواعظ  ،عطاء بن أبي مسلم الخراساني ،نزيل دمشق والقدس ،مات سنة 135(:ه)  .ينظر :سير أعالم النبالء ،شمس
الدين الذهبي ( ت 748هـ )  ،تحقيق  :مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط  ،الناشر  :مؤسسة الرسالة  ،ط/
1405 ،3هـ_ 1985م . )143 – 140/6( :.
( )70ممن نقل قول عطاء الخراساني :اإلمام البغوي في تفسيره  .ينظر :معالم التنزيل في تفسير القرآن ،للبغوي.)290/4(:
( )71تفسير البغوي  . )290 /4( :وينظر  :معارج القبول يشرح سلم الوصول إلى علم األصول. )791/2( :
( )72تفسير الطبري . ) 582/23 ( :
( )73تفسير الطبري . ) 582/23 ( :
( )74مفاتيح الغيب – تفسير الرازي  ، -للفخر الرازي . ) 145 /5 ( :
( )75معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس  )212/3( :مادة [ شمس ].
( )76ينظر :تهذيب اللغة  ،محمد بن أحمد الهروي. )206/11( :
( )77التعريفات . ) 129 ( :
( )78ينظر :الموسوعة العربية العالمية)246/14( :
( )79ينظر :الموسوعة الفلكية الحديثة،لعماد مجاهد ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت،ط.)236 ( :.1/
( )80ينظر :معجم مقاييس اللغة . )25/5( :
( )81ينظر :اآليات الكونية دراسة عقدية ،عبد المجيد بن محمد الوعالن.)286 ( :
( )82دستور العلماء-جامع العلوم في اصطالحات الفنون ، -القاضي عبد النبي بن عبد الرسول األحمد نكري( ت :ق 12هـ)،عرب
عباراته الفارسية :حسن هاني فحص،الناشر :دار الكتب العلمية -لبنان ،ط1421 ،1/هـ 2000 -م. )67/2(:
( )83ينظر :الموسوعة العربية العالمية، )318/18( :والموسوعة الفلكية. )347( :
( )84سورة الرحمن ،اآلية . ) 6 ( :
( )85ينظر :معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس  ، )396/5( :ولسان العرب . )568/12( :
( )86ينظر  :اآليات الكونية دراسة عقدية ،عبد المجيد بن محمد الوعالن)307 ( :
( )87ينظر  :الموسوعة الفلكية ، )525( :والموسوعة العربية العالمية. )227/25( :
( )88ينظر  :اآليات الكونية دراسة عقدية ،عبد المجيد بن محمد الوعالن)250( :
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( )89ينظر  :المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،لمحمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار المعرفة /بيروت ،ط)902( : 4/؛ وفهرس
األحاديث الكونية والطبية ،أبو األشبال صغير أحمد شاغف ،والشيخ  :إسماعيل القرشي ،سنة 1416هـ . )7 ( :.
( )90ينظر  :المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،محمد فؤاد عبد الباقي. )861 ( :
( )91سورة نوح ،اآليتان . ) 16-15 ( :
( )92سورة يونس ،اآلية . ) 5 ( :
( )93سورة األنعام  ،اآلية . ) 97 ( :
( )94ينظر :مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت
751هـ)  ،الناشر :دارالكتب العلمية – بيروت .)210-207/1( :.
( )95ينظر :منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى اإلسالم  ،للدكتور :حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي  ،الناشر :عمادة البحث
العلمي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة-المملكة العربية السعودية ،ط1424 ،1/هـ_2004م)371/1( :؛ وحاشية كتاب
التوحيد ،عبد الرحمن الحنبلي النجدي. )224 ( :
( )96سورة الملك  ،اآلية . ) 5 ( :
( )97شرح السنة  ،محيي السنة  ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت 516هـ)  ،تحقيق :شعيب
األرنؤوط – محمد زهير الشاويش  ،الناشر :المكتب اإلسالمي – دمشق  ،بيروت ،ط1403 ،2/هـ_ 1983م  ،)395/4( :.برقم:
( ، )1153وحماية الرسول  حمى التوحيد . )326 ( :
( )98سورة األنبياء  ،اآلية . ) 33 ( :
( )99سورة فصلت ،اآلية . ) 37 ( :
( )100سورة األعراف  ،اآلية . ) 54 ( :
( )101ينظر :تفسير الطبري  ، )436/18( :والمنتخب في تفسير القرآن الكريم  ،لجنة من علماء األزهر ،الناشر :المجلس األعلى
للشئون اإلسالمية  -مصر ،طبع مؤسسة األهرام  ،ط1416 ، 18/هـ_ 1995م  ،)477 ( :.والقضاء والقدر ،عمر بن سليمان بن
عبد هللا األشقر ،الناشر :دار النفائس للنشر والتوزيع/األردن ،ط1425 ،13/ه2005-م . )33 (:
( )102سورة األنبياء  ،اآلية . ) 33 ( :
( )103سورة يس  ،اآليات . ) 40-38 ( :
( )104سورة الكهف  ،اآلية . ) 17 ( :
( )105سورة إبراهيم  ،اآلية . ) 33 ( :
( )106سورة األعراف ،اآلية . ) 54 ( :
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107
حوى (ت 1409هـ)  ،الناشر  :دار السالم_ القاهرة  /مصر  ،ط ، 6/سنة 1424هـ :
( ) ينظر :األساس في التفسير ،سعيد َ
( ،)3455/7وهللا يحدث عباده عن نفسه،عمر بن سليمان األشقر ،)265( :ومنهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير

العقيدة والرد على المخالفين ،أحمد بن علي الزاملي عسيري. )355( :
( )108هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي األسود ،أخذ التفسير عن ابن عباس،مات سنة ( 102هـ) .ينظر :الطبقات الكبرى ،ابن
سعد  ،)19/6( :ترجمة)1541( :؛ وسير أعالم النبالء  ،)449/4(:ترجمة)175( :؛ وحلية األولياء وطبقات األصفياء ،أبو نعيم
أحمد بن عبد هللا األصبهاني ( ت 430هـ ) ،الناشر :السعادة – بجوار محافظة مصر 1394 ،هـ 1974 -م. )279/3( :.
( )109سورة األنعام ،اآلية . ) 96 ( :
( )110ينظر  :تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت 774هـ)  ،تحقيق  :سامي بن محمد
سالمة  ،الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع  ،ط1420 ،2/هـ_ 1999م . )341/5( :.
( )111ينظر  :التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج  ،د .وهبة بن مصطفى الزحيلي  ،الناشر  :دار الفكر المعاصر – دمشق ،
ط1418 ،2/هـ . )43-42/17( :.
( )112سورة النحل ،من اآلية . ) 90 ( :
( )113سورة النساء  ،من اآلية . ) 58 ( :
( )114سورة النحل ،اآلية . ) 12 ( :
( )115سورة األعراف ،من اآلية . ) 54 ( :
( )116سورة يس  ،اآلية . ) 38 ( :
( )117سورة الرعد  ،اآلية . ) 2 ( :
( )118ينظر  :األسماء والصفات للبيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى -أبو بكر البيهقي( -ت 458هـ) ،حققه وخرج أحاديثه
وعلق عليه :عبد هللا بن محمد الحاشدي،قدم له  :فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ،الناشر :مكتبة السوادي ،جدة -السعودية،
ط ،1/سنة 1413هـ_ 1993م  ،)556/1( :.وبحر الفوائد المشهور بمعاني األخبار ،أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن

يعقوب الكالباذي البخاري الحنفي (ت 380هـ)  ،تحقيق :محمد حسن محمد حسن إسماعيل– أحمد فريد المزيدي ،الناشر :دار
الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان ،ط1420 ،1/هـ1999-م . ) 262 ( :.
( )119ينظر :هللا يحدث عباده عن نفسه. )132 ( :
( )120سورة الحج ،اآلية . )18 ( :
( )121سورة الرحمن ،اآلية . )6 ( :
()122أخرجه مسلم ،كتاب اإليمان ،باب الزمن الذي ال يقبل فيه اإليمان ،)138/1(:برقم )159( :صحيح مسلم المسند الصحيح
المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا  ، اإلمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت261 :هـ) ،تحقيق:

محمد فؤاد عبد الباقي  ،الناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت – 40لبنان .
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( )123سورة يس  ،اآلية . ) 38 ( :
َّ ه ه
( )124أخرجه أبو عمرو الداني في كتابه السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة ،باب ما ج ه
هها)1267/6(:
اء في طلوهع الشمس من َمغ هرب َ
َ َ َ َ
برقم  ،)708( :وينظر :عقد الدرر في أخبار المنتظر وهو المهدي عليه السالم ،يوسف بن يحيى المقدسي السلمي الشافعي (ت
658هـ)  ،حققه وراجع نصوصه وعلق عليه وخرج أحاديثه  :الشيخ مهيب بن صالح بن عبد الرحمن البوريني  ،الناشر  :مكتبة
المنار  ،الزرقاء – األردن  ،ط1410 ،2/هـ_ 1989م . )383/1( :.
( )125ينظر :مباحث العقيدة في سورة الزمر ،ناصر بن علي عايض حسن ،الناشر :مكتبة الرشد  ،الرياض -السعودية  ،ط،1/
1415هـ1995-م  ،)409(:وأشراط الساعة ،عبد هللا بن سليمان الغفيلي  ،الناشر :و ازرة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة

واإلرشاد – السعودية  ،ط ، 1/سنة 1422هـ  ، )143(:.ودين الحق  ،عبد الرحمن بن حماد آلعمر  ،الناشر  :و ازرة الشئون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد –السعودية ،ط1420 ،/6هـ . )8 ( :.
( )126سورة األنبياء  ،من اآلية . )30 ( :
( )127سورة األنعام  ،من اآلية . )99 ( :
( )128سورة األنفال ،من اآلية . )11 ( :
( )129سورة اإلسراء  ،اآلية . ) 99 ( :
( )130سورة الدخان  ،اآلية . ) 29 ( :
( )131سورة الحجر  ،اآلية . ) 16 ( :
( )132سورة آل عمران  ،من اآلية . ) 180 ( :
( )133سورة اإلسراء  ،من اآلية . ) 44 ( :
( )134سورة اإلسراء  ،من اآلية . ) 44 ( :
( )135سورة األنبياء  ،اآلية . ) 33 ( :
( )136سورة األعراف  ،اآلية . ) 54 ( :
المصادر والمراجع باللغة االنكليزية
))((Sources and references
* After the Holy Quran .
1- The Great Daughter of Ibn Batta, Abu Abdullah Obaidullah bin Muhammad bin Muhammad bin Hamdan alAkbari: (d. 387 AH), investigation: Reza Moati, Othman Al-Ethiopi, Youssef Al-Wabil, Al-Walid bin Saif AlNasr, and Hamad Al-Tuwaijri, publisher: Dar Al-Raya for Publishing and Distribution / Riyadh, Saudi Arabia .
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