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 مقدمة:

أوىل القرآن الكريم السماء والسماوات عناية خاصة، فقد ذكر 

)السماء( مائة وعشرين مرة، وذكر )السماوات( مائة وتسعني مرة، أي أنهما 

المثائة وعشر مرات. وقد تنوع احلديث عنهما يف سياقات ذكرا معا ث

متعددة. والسؤال الذي أعنى به يف هذا البحث هو: ما مفهوم كل منهما يف 

 القرآن الكريم؟ وما الفرق بينهما؟ وما السياقات اليت ترد مع كل منهما؟

وقد جاء هذا الكتاب يف عشرة مباحث. تناولت فيها: ما قبل خلق 

رض، ودرست املراحل الفاصلة يف خلق السماوات واألرض، وهي السماوات واأل

ثالث مراحل: األوىل: اخللق؛ خلق السماوات واألرض، والثانية: التسوية؛ 

تسوية السماء واألرض، وتسوية السماوات السبع، والسماء الدنيا. واملرحلة 

  لق.الثالثة: التدبري. ثم تناولت مرحلة مصري السماوات واألرض، ونهاية اخل

وقد أثرت كثريا من القضايا واملسائل العلمية يف هذا الكتاب، 

مفهوم الكرسي وناقشتها بالدليل البني، والربهان الساطع، ومن ذلك: 

والعرش، وعالقة العرش بالتدبري، ومرحلة الرتق والفتق، وترتيب اخللق 

قية مع والتسوية، ومدة اخللق، ودالالت السماء املختلفة، واالقرتانات السيا

كل داللة. ومفهوم االستواء، وحررت الفرق بني مفاهيم: املصابيح والنجوم 
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والكواكب والربوج. ومفهوم األمر والتدبري، ومفهوم تبديل السماوات 

 واألرض... إخل.

ياقات اللغوية املستخدمة مع )السماء( ومع سوأخريًا خلصت ال

إىل )السماوات ة الضمري مجعا أو تثنية دو)السماوات(، وحتدثت عن ع

 واألرض... 

اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، تعاىل اهلل امللك 

واألرض وما بينهما احلق، سبحانك ما خلقتنا عبثا، وما خلقت السماوات 

حسيب اهلل ال إله إال هو عليه توكلت، وبه آمنت، وله سجدت،  باطال.

أسألك أن  سبحانك عما يصفك به اجلاهلون. فيا خالق كل شيء

ترمحين، وأن جتريني من عذابك، وأن تسكنين جوارك يف مقعد صدق 

عندك، مع الذين أنعمت عليهم من النبيني والصديقني والشهداء 

 والصاحلني. 

 عبد اجمليد حممد علي الغيلي 

 الرياض

 م5162 مايوهـ / 6341 – رجب
 

abdmmys81@hotmail.com 
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 خالصة الدالالت 

يها كل مواطن ذكر السماء والسماوات يف بعد دراسة أحصيت ف

 القرآن الكريم، توصلت إىل ما يلي:

 / السماء والسماوات6

 أواًل: السماء

 ( يف القرآن الكريم يف السياقات التالية:السماءيرد ذكر )

 السماء األولية:( 6

السماء، بداية  والنهاية: بدايةالاحلديث عن ويأتي يف سياق 

)اليت  يةوهذه السماء األولوبنائها، ورفعها، بكائها، وقوهلا ووكونها دخانا، 

وهي السماء  (.، فلم تكن مثة إال مساء واحدةالسماوات تسويةكانت قبل 

اليت يتحدث عنها يف النهاية، وأجلها املسمى، وما حيدث هلا إيذانا بقيام 

 الساعة، وطيها. 

( َرَفَع َسْمَكَها 52اَها )َأَأْنُتْم َأَشدُّ َخْلًقا َأِم السََّماُء َبَن }كقوله: 

َوالسََّماَء َرَفَعَها  }، وقوله: {( َوَأْغَطَش َلْيَلَها َوَأْخَرَج ُضَحاَها 52َفَسوَّاَها )

 .{َوَوَضَع اْلِميَزاَن 
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أقصد بالسماء األولية: السماء اليت كانت وحيدة قبل تسويتها إىل 

األرض يف سبع مساوات، وهذه السماء هي رحم السماوات، وكانت مع 

الرتق، ثم وقع الفتق عليهما، ثم استوى إليها اهلل وهي دخان، ثم رفع مسكها 

 وسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. 

 ثم بعد ذلك سوى األرض.

ثم بعد ذلك سوى تلك السماء إىل سبع مساوات، فلم تعد السماء 

  األولية موجودة، بل أصبح هناك سبع مساوات، أدناهن )السماء الدنيا(.

 السماء الدنيا:( 5

وما فيها من بروج زينة، وحفظا،  جعل السماءاحلديث عن 

 . وهذه هي السماء الدنيا.ومصابيح وجنوم وكواكب ومشس وقمر

، {َوَلَقْد َجَعْلَنا ِفي السََّماِء ُبُروًجا َوَزيَّنَّاَها ِللنَّاِظِريَن  }كقوله: 

 {َيا ِبَمَصاِبيَح َوَجَعْلَناَها ُرُجوًما ِللشََّياِطنِي َوَلَقْد َزيَّنَّا السََّماَء الدُّْن }وقوله: 

 اجملال اجلوي لألرض:( 4

احلديث عن جو السماء، وهي اجملال اجلوي الذي تطري فيه الطيور، 

وهذه السماء هي اجملال اجلوي أو تنشأ فيه السحب، أو ينزل منه املاء. 

  وسأحتدث عنها يف حبث األرض. لألرض.
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الَِّذي ُيْرِسُل الرَِّياَح َفُتِثرُي َسَحاًبا َفَيْبُسُطُه ِفي السََّماِء  اهلُل }كقوله: 

، {َأَلْم َيَرْوا ِإَلى الطَّْيِر ُمَسخََّراٍت ِفي َجوِّ السََّماِء }، وقوله: {َكْيَف َيَشاُء

 .{َوَأْرَسْلَنا السََّماَء َعَلْيِهْم ِمْدَراًرا  }وقوله: 

 ما عال األرض( 3

أو يصعد إليها من شيء أو آية أو عذاب أو رزق.  السماءما ينزل من 

 وهذه تشمل اجملال اجلوي لألرض وما عالها من السماء الدنيا.

َوَمْن  }، وقوله: {ِإْن َنَشْأ ُنَنزِّْل َعَلْيِهْم ِمَن السََّماِء آَيًة  }كقوله: 

 .{ُيْشِرْك ِباهلِل َفَكَأنََّما َخرَّ ِمَن السََّماِء 

*** 

 : السماواتثانيًا

 يف السياقات التالية: فورد ذكرها (السماوات) أما

ِإنَّ َربَُّكُم اهلُل  }كقوله:  احلديث عن خلق )السماوات واألرض(.( 6

والقرآن حني يتحدث عن اخللق يرد معه  .{َلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَضالَِّذي َخ

 لفظ )السماوات( ال لفظ )السماء(. وسأبني هذا الحقا.

حني يذكر أن اهلل سواهن سبع مساوات، وقد جعلها سبعا طباقا، ( 5

واملراد بذلك أنها سبع مساوات والسماء الدنيا إحداهن، وقد خلقها اهلل 
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متطابقة )بعضها فوق بعض(، وأوحى يف كل مساء أمرها، وهن يف غري 

وال شك أن السماوات أكثر من السماء وأكرب منها، املدى املدرك للبشر. 

 {اهلُل َسْبَع َسَمَواٍت ِطَباًقاَأَلْم َتَرْوا َكْيَف َخَلَق  }كقوله:  ظم وأكثر.فهن أع

مع أفعال اهلل وصفاته: )أفعال اخللق( خلق، فاطر، بديع، )صفات ( 4

بالغيب والسر، وعلمه بغيب الساعة،  العلم واإلحاطة(: علم اهلل، وعلمه

السماوات وما يف األرض، له له امللك، امللكوت، له مرياث، له ما يف )امللك(: 

خزائن... )القهر والعلو والتدبري(: له مقاليد، له الكربياء، وخضوع 

مد، له املثل املخلوقات ألمره، فتسبحه وتسجد له... )املثل األعلى(: له احل

 حيثما ورد لفظ العرش والكرسي. األعلى، اهلل نور، و

َيْوَم ُتَبدَُّل يامة )اهلل يوم الق سيبدهلااليت اجلديدة، السماوات ( 3

ن (، وهن السماوات الواردة يف قوله )خالدياْلَأْرُض َغْيَر اْلَأْرِض َوالسََّمَواُت

 .فيها ما دامت السماوات واألرض(

وقد وردت سياقات أخرى جاء فيها لفظ )السماء(، ولفظ 

 )السماوات(. سأعرضها الحقا.

 يتنفذزء الذي جزء من امللك اإلهلي، وهو اجلفالسماوات إذن هي 

فيه التدبري، وفيه خلقه الذين خيضعون له. وهو اجلزء الذي خيربنا 

 كثريا عنه، فنحن ننتمي إىل هذا اجلزء. 
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وهناك جزء آخر غري السماوات واألرض، ال نعلم عنه إال ما أخربنا 

و (، فهَواْلَأْرَض السََّماَواِت ُكْرِسيُُّه َوِسَعالقرآن الكريم، ومن ذلك: الكرسي )

حميط بالسماوات واألرض. والعرش، وهو ظلة فوق املخلوقات كلها، وهو 

 السََّماَواِت َخَلَق الَِّذي َوُهَوالعرش العظيم. واملاء الذي كان عرشه عليه )

وكذلك سدرة املنتهى، (. اْلَماِء َعَلى َعْرُشُه َوَكاَن َأيَّاٍم ِستَِّة ِفي َواْلَأْرَض

 السََّمَواُت َعْرُضَها َوَجنٍَّة) اوات واألرضواجلنة اليت عرضها كعرض السم

 ... (َواْلَأْرُض

والذي يتبني لي بالنظر يف القرآن الكريم أن السماوات واألرض هي 

جمال املعاش يف احلياة الدنيا. وحني تقوم الساعة تبدل األرض والسماوات. 

وتكون ساحة احلشر واحلساب. ثم بعد ذلك يدخل أهل اجلنة اجلنة وأهل 

النار النار. واجلنة والنار خارج مدى السماوات. اجلنة يف عليني والنار يف 

 سجني. ولكنهما خارج مدى السماوات.

وعليه فالسماوات هي مكان اإلقامة خللق اهلل يف احلياة الدنيا. وأما 

يف الدار اآلخرة فاجلنة والنار خارج هذا املدى، وتكون السماوات واألرض 

 (. َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّمَواُت َواْلَأْرُضتني: ))بعد تبديلهما( باقي

** 
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إذن فالسماء تطلق على أربع دالالت، حيددها السياق: السماء 

األولية، والسماء الدنيا، واجملال اجلوي لألرض، والداللة األخرية: تشمل ما 

  عال اإلنسان من الغالف اجلوي وما فوقه من السماء الدنيا.

الست األخرى، والسماوات لسماوات فهي تشمل السماء الدنيا أما ا

 فهي أكرب وأوسع وأعظم؛ ولذلك ترد أفعال اهلل وصفاته مع السماوات.

** 

 لفظ )الكون(:/ 5

(، ويقولون: universe: يشيع على ألسنة الناس اليوم لفظ )الكون

اوات اهلل خالق الكون، وهذا الكون، ويقصدون به: ما خلقه اهلل من السم

 واألرض وما فيهما. فأصبح مرادفا للفظ: السماوات واألرض. 

 وينبغي أن أقرر ما يلي:

(، ويعود universeأواًل: هذا اللفظ ترمجة للفظ اإلجنليزي )

(، ويعين: كل شيء، أو كل العامل. universumاللفظ إىل الالتينية )

د، وقاموس وهو يعين يف اللغة العلمية املعاصرة ]كما يف قاموس أكسفور

الرتاث األمريكي[: )مجيع األشياء والزمان واملكان والطاقة، مبا يف ذلك 

النظام الشمسي والنجوم واجملرات، والفضاء الذي بينها( )ويعتقد أن عمر 
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مليار سنة، ويساوي قطره  64الكون بدأ منذ االنفجار العظيم قبل حوالي 

 .مليار سنة ضوئية على األقل( 61

يشمل كل الفضاء  :الكونعة العربية العاملية: )وجاء يف املوسو

يعرف الفلكيون مدى اتساع الكون.  وكل املادة والطاقة اليت حيتويها. وال

 ة(.بدون نهاي فرمبا ميتد إىل ماال نهاية؛ أي ميتد يف كل اجتاه

ما أمكنهم )أو للبشر فمفهوم الكون يف الرتاث الغربي: املدى املدرك 

وسط مادي يدخلون فيه ما يدركونه فعال، من املواد  وهو، إدراكه وتقديره(

يقيسونه بالسنني والطاقة، ويستبعدون عنه ما ال يدركونه. كما أنهم 

  .ويفرتضون امتداده إىل ما ال نهاية، الضوئية

  من ناحيتني: وهذا املفهوم خيالف مفهومنا

ا األوىل: اشتماله على املادة والطاقة، وحنن نقول أنه يشتمل على م

 ندركه وما ال ندركه، مما يزخر به عامل الغيب والشهادة.

فنحن نقر بأن )السماوات واألرض( شاسعة االتساع، وال والثانية: 

وهناك ما هو أعظم منها نعلم مداها، ولكن هلا نهاية مكانية وزمانية. 

 وأكرب، كالكرسي والعرش. 
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(، والسماء ثانيًا: جاء يف القرآن الكريم لفظ )السماء( و)السماوات

الدنيا تشمل كل ما أدركه البشر من اجملرات والربوج والنجوم، والنظام 

الشمسي هو ضمن السماء الدنيا... وهذه السماء الدنيا وما فيها واحدة من 

 سبع مساوات خلقها اهلل، وخلق غريها مما ال نعلمه. 

وحنن املسلمني نعتقد أن اهلل سبحانه وتعاىل خلق السماوات 

وخلق غريهما، كالكرسي والعرش، ويف السماوات خملوقات ال  واألرض،

ندركها أخربنا القرآن الكريم عنها، كاملالئكة. ويف األرض أيضا: اجلن... 

 وكل هذه ال تدخل ضمن مفهوم )الكون(. 

ثالثًا: ال يصح إطالق لفظ )الكون( مرادفا لـ)كل شيء(، فال نقول: 

ل شيء[، فالكون هو وسط مادي اهلل خالق الكون ]مبعنى: اهلل خالق ك

حمدود يف مفهومه العلمي. وال يشمل: الكرسي والعرش، وغريهما مما هو 

خارج مدى السماوات واألرض. بل نقول للتعبري عن )كل شيء(، كما قال 

 (.َشْيٍء ُكلِّ َخاِلُق اهلُلاهلل : )

وكذلك ال يصح إطالق لفظ )الكون( مرادفا للسماوات واألرض 

فلفظ )الكون( ال يشمل إال املدى املدرك للبشر، وكل هذا املدى  وما بينهما،

هو يف السماء الدنيا، فنقول: السماوات واألرض وما بينهما، كما قال 

 القرآن الكريم، للتعبري عن ذلك.
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وكذلك ال يصح إطالق لفظ )الكون( للتعبري عن السماء الدنيا 

نسان من مادة وطاقة، وال األشياء احملسوسة لإل وما فيها، فهو ال يشمل إال

يشمل ما عدا ذلك. فنسمي السماء: السماء، ونسمي األرض: األرض. 

والسماء تشمل كل النجوم والكواكب واجملرات، وما بينهما من خلق 

 نعلمه، وخلق ال نعلمه. 

كما أننا نسمي املدارات واجملاالت اليت تتحرك فيها النجوم 

 الَِّذي َوُهَوالَفَلك، قال تعاىل: ) والكواكب والشمس والقمر... نسميها:

 َلا(، وقال: )َيْسَبُحوَن َفَلٍك ِفي ُكلٌّ َواْلَقَمَر َوالشَّْمَس َوالنََّهاَر اللَّْيَل َخَلَق

 َفَلٍك ِفي َوُكلٌّ النََّهاِر َساِبُق اللَّْيُل َوَلا اْلَقَمَر ُتْدِرَك َأْن َلَها َيْنَبِغي الشَّْمُس

الدارسني للنجوم والكواكب وما يف السماء: علماء  (. ونسميَيْسَبُحوَن

الفلك )أو: الفلكيني(. وال نقول: علماء الكون. ونقول: )الفيزياء الفلكية( 

 بدال من: )الفيزياء الكونية(. 

إن مصطلح )الكون(، مصطلح ال ميت بصلة إىل القرآن الكريم، 

خمتزل  واملفاهيم اليت يؤسسها، ويبنيها، فهو مصطلح يشهد مبفهوم

للمدرك البشري، ويريد أن يدخل اهلَل يف "شرنقة" اإلدراك البشري للخلق. 

عظم اإلنسان مل يدرك بعد نفسه إدراكا جيدا، وما جيهله من نفسه أ

وأكثر مما يعلمه، فكيف حند اهلل بإدراكاتنا. لنسمي األشياء كما مساها 

اظ للداللة على اهلل سبحانه وتعاىل، وال نقوم نيابة عن اهلل بوضع األلف
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مفاهيم ودالالت ومعاٍن إهلية، فستظل ألفاظنا قاصرة، ومفاهيمنا بشرية، 

 وال يصح اختزال املعطى اإلهلي يف اإلدراك البشري. 

املسلمني  –فهذه دعوة لتنقية ألفاظنا، وتنقية النظام املفاهيمي لنا 

ريبة عنه. وتطهريه بنور القرآن الكريم، وهدايته، وعدم تلويثه مبفاهيم غ –

ويف جهلة منا نظن أننا ننصف احلقائق كما خيربنا القرآن الكريم، وحنن 

 بعيدون بعدا شاسعا عن ذلك. 

 (:الفضاءلفظ )/ 4

ومن تلك األلفاظ اليت نستخدمها فنسيء لكتاب ربنا )دون أن 

(. ويطلقونه ]كما يف قاموس أكسفورد[ spaceنعلم(، لفظ: الفضاء )

ج الغالف اجلوي األرضي". ولفظ الفضاء يعين: على "الكون املادي خار

 الفراغ. 

الفضاء هو الفراغ القريب الذي جاء يف املوسوعة العربية العاملية: )

والنجوم وحتى  تتحرك فيه مجيع األجسام املوجودة يف الكون. فالكواكب،

اهلائل  اجملرات اليت تتكون من باليني النجوم، نقاط صغرية مقارنة باالتساع

حييط اهلواء باألرض ويكون غالفها اجلوي. وكلما بعدت (.. )ءللفضا

أكثر رقة. ورغم عدم وجود حدود واضحة  املسافة عن األرض يصبح اهلواء

يعتقدون أن الفضاء يبدأ  بني الغالف اجلوي واألرض، فإن أغلب اخلرباء
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الغالف  كم من سطح األرض. والفضاء اخلارجي الذي يعلو52من ارتفاع 

شرة ليس فارًغا متاًما، ولكنه حيتوي على جسيمات هوائية وغبار اجلوي مبا

كما  .النيازك وقطع معدنية وحجرية غري منتظمة األشكال تسمى فضائي

 (...كثرية من اإلشعاعات تنتقل خالله أنواع

وحني نقلب صفحات القرآن الكريم ال جند  .الفضاء إذن هو الفراغ

 كريم دائما لفظني:شيئا امسه الفراغ، بل يذكر القرآن ال

األول: أن السماء بناء، وليس فضاء. فالسماء مبنية، واملبين ليس 

 فيه فراغات، فهو مملوء باملادة والطاقة، ومبا ال نعلمه من األشياء. 

الثاني )ما بينهما(، فالقرآن الكريم يتحدث باستمرار عن: 

)املا بني( ال  )السماوات واألرض وما بينهما(، إذن فهنا أشياء بينهما، وهذا

ونقول: البناء يصح أن يسمى فضاء، بل يسمى: ما بني السماء واألرض، 

 السماوي، وال نقول: الفضاء. 

وتسمية )الفضاء( دالة على قصور إدراك اإلنسان، فهو يرى فراغا، 

فسمى ذلك: فضاء، ولكن احلقيقة خمتلفة، فهذا ليس فراغا، بل هو عجز 

 َفَلاة األمر، واهلل سبحانه وتعاىل يقول: )لإلدراك البشري عن تبني حقيق

(، فهناك أشياء نبصرها وأشياء ال ُتْبِصُروَن َلا َوَما( 42) ُتْبِصُروَن ِبَما ُأْقِسُم

نبصرها. وال يوجد يف خلق اهلل فراغ، بل كل شيء مبين ومملوء، أبصرنا 
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بعضا من ذلك، وعجزنا عن إبصار بعض آخر. ومن القصور أن نسمي 

 _أو متجاهلني أو عاجزين عن إدراك  -ببعض ما فيها متناسني  األشياء

 خواص أخرى هلا.

 وهلذا الكالم بقية. 



20 

 

20 

 

املراحل الفاصلة يف السماوات واألرض وما املبحث األول: 

 فيهن ومن فيهن

بالتدبر يف آي الكتاب الكريم، واحلديث عن السماء والسماوات 

السماوات واألرض وما فيهن  واألرض، تبني أن مثة ثالث مراحل فاصلة يف

 ومن فيهن، وهي كالتالي:

خلق السماوات واألرض(، وفيها خلق ) مرحلة اخللق: املرحلة األوىل

، حتى اهلل السموات واألرض وما فيهن، فكانت السماوات واألرض رتقا

 ]وهذه يف أربعة أيام[. فتقهما اهلل.

فرفع السماء ، وهي إمتام اخللق: مرحلة التسوية، املرحلة الثانية

 وسواها، ودحا األرض وفرشها، ثم سوى السماوات السبع. 

فاستوى إىل السماء استوى إىل السماء(، بدأت حني )وهذه املرحلة 

]وهذه وهي دخان، ثم سوى السماء، ودحا األرض، ثم سوى السماوات السبع. 

 يف يومني، وبذلك متت ستة أيام[.

خلق السماوات واألرض  : فبعد: مرحلة التدبرياملرحلة الثالثة

 يدبر األمر. استوى على العرش، 
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واملرحلتان الثانية والثالثة، بدأهما باحلديث عن االستواء، فأول 

(، وأول املرحلة الثالثة قال: )ثم استوى إىل السماءاملرحلة الثانية قال: )ثم 

استوى على العرش(. ومل ينسب فعل )استوى( إليه إال يف هذين املوضعني. 

 . )سوى يف القرآن الكريم(ع داللة الفعل يف حبثي عن راج

ويف هذا البحث )السماء والسماوات يف القرآن الكريم( سأبسط 

 األدلة على ما ذكرته هنا من هذه املراحل. 

واملتتبع آلي القرآن الكريم جيد أن أفعال اهلل املستخدمة يف كل 

املرحلة األوىل، مرحلة ذات طابع خاص ختتلف عن املراحل األخرى. ففي 

ثانية اليستخدم فعل اخللق واقعا على السماوات واألرض، ويف املرحلة 

أنشأ... اخل، وتقع على املخلوقات اليت يف يستخدم أفعاال أخرى، مثل: جعل، 

تستخدم أفعال التدبري، والتسخري...  ويف املرحلة الثالثةالسماوات واألرض. 

 اخل. وسأوضح هذا الحقا. 

تي احلديث عن السماء والسماوات واألرض يف نهاية وبعد ذلك يأ

 اخللق.
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 املبحث الثاني: ما قبل خلق السماوات واألرض

 ؟ما الذي كان قبل خلق السماوات واألرض

 َوَكاَن َأيَّاٍم ِستَِّة ِفي َواْلَأْرَض السََّماَواِت َخَلَق الَِّذي َوُهَوتعاىل: ) قال

( ]سورة هود[، تفيد اآلية أن َعَمًلا َأْحَسُن َأيُُّكْم ُكْمِلَيْبُلَو اْلَماِء َعَلى َعْرُشُه

العرش كان على املاء من قبل خلق السماوات واألرض، فالعرش واملاء كانا 

 قبل السماوات واألرض. 

وحديث عمران بن حصني يف صحيح البخاري أن أهل اليمن سألوا 

ا األمر، فقال: رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقالوا: نسألك عن أول هذ

كان اهلل ومل يكن شيء قبله، وكان عرشه على املاء، ثم خلق السموات "

كان اهلل ومل يكن  ". ويف رواية له: "واألرض، وكتب يف الذكر كل شيء

شيء غريه، وكان عرشه على املاء، وكتب يف الذكر كل شيء، وخلق 

 ".السموات واألرض

على أنه مل يكن شيء  وفيه داللةقال ابن حجر يف فتح الباري: )

 (.ألن كل ذلك غري اهلل تعاىل ؛ال املاء وال العرش وال غريهما ،غريه

كتب اهلل مقادير "من حديث عبد اهلل بن عمرو مرفوعا وروى مسلم 

اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة، قال: وعرشه 

 ".على املاء
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أول ما " :صامت مرفوعاأمحد والرتمذي من حديث عبادة بن ال ىرو

األبد"، وصححه اكتب فجرى مبا هو كائن إىل  :ثم قال ،خلق اهلل القلم

 األلباني وغريه.

أولية القلم بالنسبة إىل ما عدا املاء والعرش أو قال ابن حجر: )

 .(اكتب أول ما خلق ،أي أنه قيل له ،بالنسبة إىل ما منه صدر من الكتابة

السماوات واألرض مل يكن أول  فهذه األحاديث أفادت أن خلق

املخلوقات، بل خلق اهلل قبلها املاء والعرش، وهذا تفيده آية هود أيضًا 

)وكان عرشه على املاء(. وأفادت األحاديث أيضا أن اهلل خلق القلم وكتب 

املقادير قبل أن خيلق السماوات واألرض، ومما كتبه خلق السماوات 

 ما إىل األبد. واألرض وما فيهما وما هو كائن فيه

 والكرسي. وسأحتدث هنا عن: املاء، والعرش، 

 ( يف القرآن الكريم.يدبر األمرفسأحتدث عنه يف حبثي: ) أما القلمو
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 املاء:املطلب األول: 

دراسة  –حتدثت عن املاء والرتاب يف حبثي: )من أفعال اخللق 

 معجمية وموضوعية(. وخالصة ما توصلت إليه ما يلي:

 من قبل خلق السماوات واألرض. املاء خملوق (6

 ( أصٌل، منه خلق اهلل كل شيء حي.الرتاب مع املاء) (5

 املاء سبب حلياة كل شيء. (4

الرتاب، ]كما رجحته[ أصل لكل شيء حي وغري حي، ينفرد  (3

 يف األشياء غري احلية، ويشرتك معه املاء يف األشياء احلية.

 .الرتاب مادة األصل، والنطفة مادة النسل (2

 ا بسطته هناك. وأكتفي مب
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 املطلب الثاني: العرش

 العرش يف القرآن الكريم:/ 6

يف القرآن الكريم إحدى وعشرون آية تتحدث عن "العرش"، وهي 

 كالتالي:

آية بينت أن العرش كان قبل خلق السماوات واألرض، وأنه كان 

اْلَأْرَض ِفي َوُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َوعلى املاء، قال تعاىل يف سورة هود: )

 (.ِستَِّة َأيَّاٍم َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء

ست آيات حتدثت أن اهلل خلق السماوات واألرض )وما بينهما( يف 

ِإنَّ َربَُّكُم اهلُل الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض ستة أيام، ثم استوى على العرش. )

والرعد،  ويونس، األعراف، ورة( )سَلى اْلَعْرِشِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َع

حظ يف مخسة من هذه املواضع الستة الفرقان، والسجدة، واحلديد(. ويلو

أنها تذكر مدة اخللق )ستة أيام(، ثم االستواء على العرش. واآلية السابعة 

حتدثت عن استواء الرمحن على العرش دون ذكر الرتتيب السابق، يف سورة 

( الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش 3ًلا ِممَّْن َخَلَق اْلَأْرَض َوالسََّماَواِت اْلُعَلا )َتْنِزيطه: )

وسأحتدث عن داللة قوله: )ثم استوى على العرش( يف املرحلة  (.اْسَتَوى

 الثالثة: التدبري.



27 

 

27 

 

ست آيات حتدثت عن )رب العرش(، وكلها جاءت يف سياق عظمته 

عما يصفه املشركون من نسبة الولد  العظمة املطلقة، وتعاليه، وتنزيهه

ُقْل َمْن َربُّ السََّماَواِت السَّْبِع َوَربُّ والشريك إليه، أو نسبة العبث، قال تعاىل: )

َفِإْن َتَولَّْوا َفُقْل َحْسِبَي اهلُل َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو َعَلْيِه (، وقال تعاىل )اْلَعْرِش اْلَعِظيِم

َألَّا َيْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذي ُيْخِرُج (، وقوله تعاىل: )َعْرِش اْلَعِظيِمَتَوكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْل

( اهلُل َلا ِإَلَه 52اْلَخْبَء ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَيْعَلُم َما ُتْخُفوَن َوَما ُتْعِلُنوَن )

 َعَبًثا َخَلْقَناُكْم َماَأنَّ َأَفَحِسْبُتْم(، وقوله تعاىل: )ِإلَّا ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم

 َربُّ ُهَو ِإلَّا ِإَلَه َلا اْلَحقُّ اْلَمِلُك اهلُل َفَتَعاَلى( 662) ُتْرَجُعوَن َلا ِإَلْيَنا َوَأنَُّكْم

 اْلَعاِبِديَن َأوَُّل َفَأَنا َوَلٌد ِللرَّْحَمِن َكاَن ِإْن ُقْل(، وقوله تعاىل: )اْلَكِريِم اْلَعْرِش

(، وقوله تعاىل: َيِصُفوَن َعمَّا اْلَعْرِش َربِّ َواْلَأْرِض السََّماَواِت بَِّر ُسْبَحاَن( 26)

(. َلْو َكاَن ِفيِهَما آِلَهٌة ِإلَّا اهلُل َلَفَسَدَتا َفُسْبَحاَن اهلِل َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفوَن)

، ويدل الوصف ويف هذه املواضع وصف العرش بصفتني: العظيم، والكريم

ووصفه بالكريم يدل على صلة ما بينه . قدره وجاللته عند ربهعلى عظم 

وبني املخلوقات األخرى، كما سيتبني لنا عند احلديث عن )استوى على 

ويف اآلية األوىل بيان لعظمة العرش العظيم، فهو يسأل العرش(. 

املشركني: من رب السماوات السبع، وهو سؤال عظيم، فالسماوات السبع 

اء السؤال عما هو أعظم: ورب العرش العظيم، فهو أعظم عظيمة جدا، ثم ج

 وتدل اآليات على أن العرش مربوب كسائر املخلوقات.  من السماوات السبع.
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وأربع آيات جاءت بصيغة )ذي العرش(، وهو اهلل سبحانه وتعاىل، قال 

َلى ِذي اْلَعْرِش ُقْل َلْو َكاَن َمَعُه آِلَهٌة َكَما َيُقوُلوَن ِإًذا َلاْبَتَغْوا ِإتعاىل: )

َرِفيُع الدََّرَجاِت ُذو اْلَعْرِش ُيْلِقي الرُّوَح ِمْن َأْمِرِه َعَلى َمْن َيَشاُء (، وقال: )َسِبيًلا

( ِذي ُقوٍَّة ِعْنَد 65ِإنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريٍم )(، وقال: )ِمْن ِعَباِدِه ِلُيْنِذَر َيْوَم التََّلاِق

(. وهذه ( ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد63َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد )وقال: )(، ِذي اْلَعْرِش َمِكنٍي

اآليات يفهم منها علو العرش، فاآلية األوىل تأتي يف سياق تعظيم اهلل، 

ويفهم منها أن العرش أعلى املخلوقات، فلو كان مثة آهلة البتغوا إىل ذي 

ل إليه. ويف اآلية العرش، وال شيء فوق العرش وإال ذكر ابتغاءهم السبي

الثانية وصف لربنا بأنه رفيع الدرجات، ثم قال: ذو العرش، فيفهم منها أن 

درجة العرش هي أعلى الدرجات، واهلل سبحانه وتعاىل رفيع الدرجات. واآلية 

الثالثة تتحدث عن جربيل الرسول الكريم )والحظ وصفه بالكريم، ووصف 

، ولعل اآلية واهلل أعلم تشري إىل العرش بالكريم(، فهو مكني عند ذي العرش

 مقام جربيل، الذي يتلقى األمر من ربه، فيصل إىل مقام عال يف العرش.

الَِّذيَن وثالث آيات تتحدث عن املالئكة ومحلهم للعرش، قال تعاىل: )

ْسَتْغِفُروَن َيْحِمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َوُيْؤِمُنوَن ِبِه َوَي

ِللَِّذيَن آَمُنوا َربََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْحَمًة َوِعْلًما َفاْغِفْر ِللَِّذيَن َتاُبوا َواتََّبُعوا 

َوَقاُلوا اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َصَدَقَنا َوْعَدُه (، وقال: )َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم

( َوَتَرى 23وَُّأ ِمَن اْلَجنَِّة َحْيُث َنَشاُء َفِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنَي )َوَأْوَرَثَنا اْلَأْرَض َنَتَب
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اْلَمَلاِئَكَة َحافِّنَي ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َوُقِضَي َبْيَنُهْم ِباْلَحقِّ 

َعَلى َأْرَجاِئَها َوَيْحِمُل َعْرَش  َواْلَمَلُك(، وقال: )َوِقيَل اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي

(. فاآلية األوىل والثانية تفيد أن هناك من َربَِّك َفْوَقُهْم َيْوَمِئٍذ َثَماِنَيٌة

املالئكة من حيمل العرش، وأن هناك من حيف به، وهلذا قال يف اآلية األوىل 

أن )ومن حوله(، وهو ما صرحت به اآلية الثانية )حافني من حول العرش(، و

هؤالء مجيعا يسبحون حبمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للمؤمنني. كما 

أن اآلية الثانية تفيد أن املؤمن سريى هؤالء الذي حيفون بالعرش حني 

يدخل اجلنة، فاآلية جاءت يف سياق احلديث عن اليوم اآلخر )يف آخر سورة 

 واإلميان به الزمر(. وتفيدنا اآلية بأن أعظم األفعال هي التسبيح حبمد اهلل

وطلب مغفرته، فهي أعمال أرفع املالئكة، وهي األعمال اليت يقولونها وهم 

حيملون عرشه وحيفون به، وهلل املثل األعلى )فالناس يف الدنيا إذا كانوا 

حبضرة امللوك ختريوا أفضل ما يرضي امللوك ليقولوه بني أيديهم(. وأما 

القيامة للفصل بني خلقه، اآلية األخرية فتتحدث عن جميء الرب يوم 

 وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية.

 فاآليات الكرمية تبني لنا ما يلي:

 العرش كان على املاء، من قبل السماوات واألرض.وجوده:  (6

استوى الرمحن على العرش بعد خلق السماوات وظيفته:  (5

 واألرض وما بينهما يف ستة أيام، وهلذا صلة بتدبري األمر.
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 ة منها أنه استوى على العرش قبل خلقومل تنص آي

 السماوات واألرض، بل بعد خلقها، كما يفيده لفظ )ثم(.

العرش أعظم من السماوات واألرض، مكانته بني املخلوقات:  (4

العرش أعلى و. وهو عظيم كريم، واهلل سبحانه وتعاىل ربه

 املخلوقات، ودرجته أعلى الدرجات.

عضهم حيف به، وهم للعرش محلة من املالئكة، وبمحلته:  (3

يسبحون حبمد ربهم، واملؤمن سرياهم يف اجلنة. ويوم 

 الفصل سيحمل عرش ربك فوقهم مثانية.

 العرش يف السنة:/ 5

وهي تبني جمموعة من وقد جاء ذكر العرش يف أحاديث كثرية، 

 احلقائق:

األوىل: وجود العرش: العرش كان على املاء، من قبل السماوات 

حديث عمران بن حصني يف ذا اآليات أيضًا. ففي واألرض. وقد بينت ه

صحيح البخاري أن أهل اليمن سألوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 

كان اهلل ومل يكن شيء قبله، فقالوا: نسألك عن أول هذا األمر، فقال: "

وكان عرشه على املاء، ثم خلق السموات واألرض، وكتب يف الذكر كل 

 ."شيء
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 ني املخلوقات: الثانية: مكانته ب

فهو أعظم من الكرسي، والكرسي أعظم من السماوات. كما يف 

ما السموات »احلديث الذي أخرجه ابن جرير وغريه، وصححه األلباني: 

الكرسي  ملقاة بأرض فالة وفضل العرش على السبع يف الكرسي إال كحلقة

وسأحتدث عن احلديث الحقا . «كفضل تلك الفالة على تلك احللقة

 : الكرسي(.)انظر

كما أن العرش أثقل خملوق، ففي حديث جويرية مرفوعا يف 

منذ  مبا قلِت زنْتبعدك أربع كلمات، ثالث مرات، لو ُو لقد قلُت»مسلم: 

عرشه  َةَنهن: سبحان اهلل وحبمده، عدد خلقه ورضا نفسه وِزْتاليوم لوزَن

 لق(.)عدد اخل عّدوزنه، كما  فعّد. فقال )وزنة عرشه(، «ومداد كلماته

إن يف »وهو أعلى املخلوقات، ففي البخاري عن أبي هريرة يرفعه: 

اجلنة مائة درجة، أعدها اهلل للمجاهدين يف سبيل اهلل، ما بني الدرجتني 

كما بني السماء واألرض، فإذا سألتم اهلل، فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط 

 .«نةفوقه عرش الرمحن، ومنه تفجر أنهار اجل، واجلنة وأعلى اجلنة

حديث أبي هريرة يف الثالثة: وظيفته، وهلا صلة بالتدبري، كما يف 

إن اهلل ملا قضى اخللق، كتب عنده فوق عرشه: إن »البخاري مرفوعا: 
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اهتز عرش الرمحن »ويف مسلم عن جابر مرفوعا:  .«رمحيت سبقت غضيب

 وهذا ألن له صلة بتدبري أمر املخلوقات. .«ملوت سعد بن معاذ

كما تبني اآليات:  –ث أخرى، إال أن جمملها يبني وهناك أحادي

 وجوده، ومكانته بني املخلوقات، ووظيفته. 
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 العرش يف اللغة:/ 4

   ؟ما الداللة اللغوية لـ )ع ر ش(

العني والراء والشني أصل صحيح واحد، يدل يف مقاييس اللغة: )

 (. على ارتفاع يف شيء مبين، ثم يستعار يف غري ذلك

  :تقاقات اجلذر، يتبني له أن العرش يدل علىواملتتبع الش

 ل ما حتتهالشيء املرتفع الذي يظلِّ

 َوَدمَّْرَناومنه قوله: ) من خشب يستظل به، سقفاعَرَش َيْعِرش: بنى 

 اْلِجَباِل ِمَن اتَِّخِذي َأِن(، و)َيْعِرُشوَن َكاُنوا َوَما َوَقْوُمُه ِفْرَعْوُن َيْصَنُع َكاَن َما

فالعرش يطلق على السقف وهو أرفع ما (. َيْعِرُشوَن َوِممَّا الشََّجِر َنَوِم ُبُيوًتا

ومنه العْرش الذي يصنع للعنب، وهو يف البناء، وليس على مطلق البناء. 

 َمْعُروَشاٍت َجنَّاٍتعليه أغصان العنب، قال تعاىل: ) ترفعسقف من خشب 

الستظالل به: عرش ويطلق على السقف الذي يبنى ل. (َمْعُروَشاٍت َوَغْيَر

 وعريش. 

(، قال ابن َفَجاَءْت ُحمََّرٌة فجَعَلت ُتَعرُِّش: ويف األثر: )َعرُِّشُيوَعّرش 

 األثري: )التعريش: أن ترتفع وتظلل جبناحيها على من حتتها(.
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ومجعه:  وهو ظلة البيت، والَعْرش: سقف البيت؛ ألنه أرفع ما فيه،

 َعَلى َخاِوَيٌة َفِهَي َظاِلَمٌة َوِهَي َأْهَلْكَناَها َقْرَيٍة ِمْن َفَكَأيِّْنقال تعاىل: )عروش. 

، ويف اآلية تصوير بديع، فإن العرش هو السقف الذي يستظل به (ُعُروِشَها

وهو أرفع ما يف البناء، وحني تصبح القرية خاوية على عروشها، أي تصبح 

أرضا، تلك العروش املرتفعة يف قاع األرض، فلم تعد عروشا، بل أصبحت 

، بدال من أن )أي: ساقطة عليها( وأصبحت اجلدران واألعمدة خاوية عليها

تكون هي قائمة على األعمدة واجلدران. فهو تصوير بديع للخراب الذي حل 

 بالقرية. 

ويقال لقوام الرجل: َعْرش، تقول العرب: ُثّل َعْرُشه، إذا تهدم أساسه 

. وذلك أخذا من هاعرُش ّلد ُثق تداركتما األحالَفوقوامه، كما قال زهري: 

االرتفاع، فالسقف ال يقوم إال على أساس، فعرش الرجل أو القوم: أساسه 

وبذلك مسي عرش امللك، لكونه مقام عزه وسلطانه، الذي حيمل سقفه. 

وألنه أعلى ما لديه، وأرفع اجملالس، وبه حتل األمور وتعقد، وبه ميارس 

 ي أمره. مهامه وسلطانه، ولو سقط عرشه ملا بق

فاخلالصة أن داللة العرش يف اللغة، تشتمل على ثالثة عناصر: 

االرتفاع، )فهو أرفع ما يف البناء(، والثاني: السقف، فهو سقف مرتفع، وليس 

عمودا أو جدارا مرتفعا، وإال فال يسمى عرشا. والثالث: التظليل، فهو يظلل 

 ما حتته. 
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ه الداللة جمازية، وهناك داللة رابعة، وهي وظيفة العرش، وهذ

فعرش امللك )وهو أرفع شيء يف اململكة(، يرتبط مبا ميارسه امللك من 

 وظائف مملكته فيه. 

 عرش الرمحن:/ 3

يتبني لنا أن العرش شيء يسقف املخلوقات كلها،  –مما سبق 

 ويظللها، فهو أعالها، وله عالقة بتدبري األمر للمخلوقات. 

(، جاء يف زاد املسري البن اْلَمْرُفوِع لسَّْقِفَواولعله املراد بقوله تعاىل: )

أحدهما: أنه السماء، قاله علي رضي  ،فيه قوالن "والسقف املرفوعاجلوزي: )"

قال ، ويف البحر احمليط: )(اهلل عنه واجلمهور. والثاني: العرش، قاله الربيع

وقال الربيع بن ، وقال ابن كثري: )(ابن عباس: هو العرش، وهو سقف اجلنة

. فهو سقف لكل (خلوقاتأنس: هو العرش يعين: أنه سقف جلميع امل

 املخلوقات، وهو مرفوع ال شيء من املخلوقات أرفع منه. 

ويف القرآن الكريم جاء وصف املرفوع؛ ألعلى املخلوقات اليت رفعها 

(، وهو العرش الذي هو أرفع املخلوقات. َوالسَّْقِف اْلَمْرُفوِعاهلل، وهي: السقف )

(، وهو اللوح ( َمْرُفوَعٍة ُمَطهََّرٍة64ِفي ُصُحٍف ُمَكرََّمٍة )ف املكرمة )والصح

ِفيَها ُسُرٌر احملفوظ. وكذلك سرر اجلنة وفرشها، فاهلل جعلها مرفوعة )

(، وهذا يقتضي أنها عالية االرتفاع على ما سواها َوُفُرٍش َمْرُفوَعٍة(، )َمْرُفوَعٌة

هيئني لبلوغ هذه االرتفاعات. وكل هذه يف اجلنة، وجيعل اهلل أهل اجلنة م
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املرفوعات )العرش واللوح احملفوظ( هي أرفع من السماوات واألرض، وهي 

خارج مدى السماوات واألرض، فالعرش )على أنه السقف(، واللوح احملفوظ 

كلها موجودة من قبل خلق السماوات واألرض، واجلنة وما فيها يسقفها 

  العرش أوىل من محله على السماء.عرش الرمحن. فحمل السقف على 

ظلة فوق املخلوقات كلها، استوى عليه الرمحن، وعليه فالعرش: 

 يدبر األمر.

أول املخلوقات فاآليات واألحاديث السابقة بينت لنا أن العرش: 

وأرفعها، وهو خملوق عظيم كريم، ها أعالووأعظمها وأثقلها وجودا، 

 ث عن هذا األمر الحقا. بوظيفة )تدبري األمر(، وسأحتد ويرتبط
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 الكرسياملطلب الثالث: 

 اهلُلوأما الكرسي فقد ورد يف أعظم آية يف القرآن، وهي قوله تعاىل: )

 ِفي َوَما السََّماَواِت ِفي َما َلُه َنْوٌم َوَلا ِسَنٌة َتْأُخُذُه َلا اْلَقيُّوُم اْلَحيُّ ُهَو ِإلَّا ِإَلَه َلا

 َوَلا َخْلَفُهْم َوَما َأْيِديِهْم َبْيَن َما َيْعَلُم ِبِإْذِنِه ِإلَّا ِعْنَدُه ْشَفُعَي الَِّذي َذا َمْن اْلَأْرِض

 َوَلا َواْلَأْرَض السََّماَواِت ُكْرِسيُُّه َوِسَع َشاَء ِبَما ِإلَّا ِعْلِمِه ِمْن ِبَشْيٍء ُيِحيُطوَن

حدث عن قيومية اهلل سبحانه (. واآلية تتاْلَعِظيُم اْلَعِليُّ َوُهَو ِحْفُظُهَما َيُئوُدُه

وتعاىل، فهو حييط خبلقه إحاطة مطلقة كاملة، بينما خلقه ليس هلم من 

اإلحاطة بشيء من علمه إال مبا شاء. والسؤال اآلن: إىل أين يعود الضمري 

 يف قوله )وال يؤوده(؟

 / داللة آية الكرسي:6

ىل بتدبر اآلية جند أنها تنقسم قسمني، القسم األول من أوهلا إ

(، وهذا القسم يتحدث عن َشاَء ِبَما ِإلَّا ِعْلِمِه ِمْن ِبَشْيٍء ُيِحيُطوَن َوَلاقوله )

 السََّماَواِت ُكْرِسيُُّه َوِسَعقيومية اهلل سبحانه. والقسم الثاني قوله تعاىل: )

( إىل آخرها، وفيه يتحدث عن كرسيه العظيم الذي وسع السماوات َواْلَأْرَض

ن ذلك فإنه ال يثقله )أي: ال يثقل الكرسي( حفظ واألرض، وبالرغم م

السماوات واألرض. فاهلل قيوم على خلقه، فهو حميط خبلقه، وكرسيه 

 حميط بالسماوات واألرض حيفظها بأمر اهلل. 
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تحدث عن قيوميته و يلقسم األول من اآلية، فهوبالنسبة إىل ا

كاملة له )احلي سبحانه، فهو احلي القيوم، وقيوميته تتمثل يف: احلياة ال

الذي ال ميوت، هو األول واآلخر(، فهو احلي الذي يهب احلياة ملا شاء من 

 ِإلَّا َهاِلٌك َشْيٍء ُكلُّ ُهَو ِإلَّا ِإَلَه َلاخلقه، ويأخذها ممن شاء من خلقه، )

(، وأما اخللق فيحييهم ربهم ومييتهم. وتتمثل ثانيا يف: حفظه َوْجَهُه

وال تأخذه سنة وال نوم، فهو احلفيظ الرقيب  خللقه، فهو ال يغفل عنهم،

الذي ال يغفل وال ينعس وال ينام، يدبر األمر حبفظه. وتتمثل ثالثا يف: 

ملكه املطلق فـ)له ما يف السماوات وما يف األرض(، فماذا بقي للملوك سواه 

 َوَلا السََّماَواِت ِفي َذرٍَّة ِمْثَقاَل َيْمِلُكوَن َلا اهلِل ُدوِن ِمْن َزَعْمُتْم الَِّذيَن اْدُعوا ُقِل)

(. وتتمثل رابعا يف: قهره وكربيائه، فال ِشْرٍك ِمْن ِفيِهَما َلُهْم َوَما اْلَأْرِض ِفي

أحد جيرؤ على أن يتقدم بني يديه بشفاعة إال بإذنه. وتتمثل خامسا يف: 

 ُيِحيُطوَن َوَلا َخْلَفُهْم َوَما َأْيِديِهْم َبْيَن َما َيْعَلُمعلمه املطلق خبلقه، فهو )

(. فهذه اخلمسة األمور متثل أركان قيوميته َشاَء ِبَما ِإلَّا ِعْلِمِه ِمْن ِبَشْيٍء

 ، والعلم. والقهراملطلقة: احلياة، واحلفظ، وامللك، 

وقد ذكر )القيوم( يف ثالثة مواضع يف القرآن الكريم، آية الكرسي، 

ها بصفة احلياة )احلي وأول آل عمران، ويف سورة طه، وقد اقرتن يف كل

القيوم(، فهي أدل الصفات على قيوميته، ويف سورة طه اقرتن أيضا بصفة 

 الرَّْحَمُن َلُه َأِذَن َمْن ِإلَّا الشََّفاَعُة َتْنَفُع َلا َيْوَمِئٍذالكربياء والعلم، قال تعاىل: )
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 ِعْلًما ِبِه ُيِحيُطوَن َوَلا ْلَفُهْمَخ َوَما َأْيِديِهْم َبْيَن َما َيْعَلُم( 615) َقْوًلا َلُه َوَرِضَي

(، ومل يرد نفي إحاطة اخللق بشيء من اْلَقيُّوِم ِلْلَحيِّ اْلُوُجوُه َوَعَنِت( 661)

وسورة طه، وكالهما علمه إال مبا شاء إال يف موضعني: آية الكرسي، 

ن مع قيوميته سبحانه وتعاىل. ولعلنا بذلك ندرك بعضا من أسرار مقرتنا

 ة، وكونها أعظم آية يف القرآن الكريم.هذه اآلي

أما القسم الثاني من اآلية فيتحدث عن الكرسي، وقد بني لنا أمرين 

 بشأنه، هما: سعته، ووظيفته. 

األول: أنه وسع السماوات واألرض؛ واآلية صرحية يف أن الكرسي 

وسع السماوات واألرض، فهو حميط بهما، جاء يف لسان العرب: )الواسع: 

كما نقل عنه الطربي:  –بكل شيء(، وقد فهم السدي ذلك فقال احمليط 

"، فقوله )يف جوف( يدل على أنه فهم أن السموات واألرض يف جوف الكرسي"

 إحاطة الكرسي بالسماوات واألرض كإحاطة الدائرة مبا داخلها. 

واألمر الثاني أن الكرسي ال يثقله حفظ السماوات واألرض، وقد 

الضمري يف )يؤوده( عائد على الكرسي، فقد قال  فهم بعض املفسرين أن

بذلك الزجاج، وذكر احتمالية عود الضمري إىل الكرسي أكثر من مفسر، 

كما يبدو لي؛  –وهو األنسب  كمكي بن أبي طالب، والعز بن عبد السالم.

فهو أقرب مذكور، وحتى يتسق الكالم، فالسماوات واألرض ذكرت يف اآلية 

اق النظم أن يرجع الضمري يف )يؤوده( إليه حيث مع الكرسي، فكان اتس
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ذكرتا معه. كما أن ذكر الكرسي )املرة الوحيدة يف القرآن الكريم( يف هذا 

املوطن يفيد أن له صلة بالسماوات واألرض، وليس جمرد أنه وسعها. كما 

أن ترتيب النظم يفيد ذلك، وإال قال: وال يؤوده حفظ السماوات واألرض 

لكن املعنى سيختل؛ فرتتيب النظم دال على اعتبار  وسعهما كرسيه.

 )الكرسي( يف حفظهما. 

ويدل على ذلك أن اآلية تتحدث عن قيومية اهلل على خلقه، 

والقيومية هي احلفظ، فاهلل حفيظ على كل شيء، وبينت لنا اآلية أنه 

 جعل الكرسي حافظا للسماوات واألرض، فال يؤوده حفظهما. 

اهلل أعلم مبراده أن اهلل قد أودع يف الكرسي من وعليه فلعل املراد و

السنن واألمر ما جيعله حيفظ السماوات واألرض، وحنن ال ندري بهذه 

 السنن والقوى املودعة فيه، بل نقول أنها من أمر اهلل سبحانه وتعاىل. 

 / الداللة اللغوية للكرسي:5

، ومشس مادة )ك ر س(، يف املعاجم العربية كما يلي: ]انظر: العني

 العلوم، ولسان العرب، وتاج العروس[

وَتَكرَّس ُأسُّ . : أصله الصلب الذي يبنى عليهالِكْرُس: ِكْرس البناء

والِكْرس، ِباْلَكْسِر: َأبوال اإِلبل والَغَنم وَأبعاُرها يتلبَّد  ...الِبناء: َصُلَب واشتدَّ.

حيث تقف الدواب  :رس احلوضِك، فيسمى َبْعُضَها َعَلى َبْعٍض ِفي الدَّاِر
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والِكْرس من . كما يطلق على الطني املتلبد: ِكْرس.... فيتلبد، ويشتد

: قالدة ذات ِكْرَسْين، وذات أكراس ثالثة، إذا ضممت . يقالأكراس القالئد

بعضه فوق بعض. وكل ما جعل  َوَنْظٌم ُمَكرَّس وُمَتَكرِّس:. بعضها إىل بعض

إذا ازدحم علمه : َكِرس الرَُّجُل. وس ُهَوَفَقْد ُكرِّس وَتَكرَّ، بعضه فوق بعض

والَتكِريس: ضم  على قلبه؛ والُكرَّاسة من الكتب مسيت بذلك لَتَكرُِّسها.

والَكَروَّس، ِبَتْشِديِد اْلَواِو: الضخم من كل شيء، .... الشيء بعضه إىل بعض

رجل ، يقال: وقيل: هو العظيم الرأس والكاهل مع صالبةوقيل: الشديد. 

 . ، أي: شديد الرأس والكاهل يف جسمسَكَرّو

الذي نعرفه من الكرسي يف اللغة: الشيء الذي وقال الزجاج: )

يعتمد وجيلس عليه، فهذا يدل على أن الكرسي عظيم دونه السموات 

والكرسي يف اللغة والكراسة إمنا هو الشيء الذي قد ثبت ولزم  واألرض.

ا ميسك السموات واألرض. وقال قوم: كرسيه: قدرته اليت به بعضه بعضا.

قالوا: وهذا كقولك: اجعل هلذا احلائط كرسيا أي اجعل له ما يعتمده 

]حيث روي عنه أنه فسر الكرسي  قريب من قول ابن عباسهذا و ،وميسكه

، ألن علمه الذي وسع السموات واألرض ال خيرج من هذا، واهلل أعلم بالعلم[

 (.أمر اهلل جل وعز نحبقيقة الكرسي، إال أن مجلته أمر عظيم م
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األساس واخلالصة أن الِكْرس يف لغة العرب يدل على أربعة معاني: 

الصلب الشديد للبناء، والشيء الثابت الذي ُيعَتمد عليه، وانضمام الشيء 

 . الضخامةعضه إىل بعض، والصالبة والشدة وب

وهذه املعاني واضحة يف الكرسي الذي حيفظ السماوات واألرض، 

اء )والسماوات واألرض بناء(، واألس هو الشيء الثابت الذي فهو أس البن

رض يف قيامها، والكرسي حيفظ البناء، حيث تعتمد عليه السماوات واأل

يضم السماوات واألرض بعضها إىل بعض )فهو ميسكهما أن تزوال(، وال يقوم 

بهذه األمور إال كرسي شديد عظيم، واهلل تعاىل قد قال عن السماوات اليت 

(، فكيف ِشَداًدا َسْبًعا َفْوَقُكْم َوَبَنْيَنام عليها أنه مبنية بناء شديدا )تقو

 بالكرسي الذي حيفظها.

كما ورد عن  –وآية الكرسي هي أعظم آية يف القرآن الكريم 

صلى اهلل عليه وسلم، فهي تبني لنا عظمة ربنا وقيوميته  –املصطفى 

السماوات واألرض وأودع وإحاطته مبا خلق، ومن خلقه الكرسي الذي وسع 

إذا فيه سنن حفظهما بأمره، فاهلل حيفظ الكرسي، وقال بعض املفسرين: )

كان الكرسي ال يثقل عليه حفظ السماوات واألرض فما بالنا بصاحب 

 َواْلَأْرَض السََّماَواِت ُيْمِسُك اهلَل ِإنَّ. ولعل هذا يفسر قوله تعاىل: )(الكرسي

(، َغُفوًرا َحِليًما َكاَن ِإنَُّه َبْعِدِه ِمْن َأَحٍد ِمْن َأْمَسَكُهَما ِإْن َلَتاَزا َوَلِئْن َتُزوَلا َأْن

ونالحظ أن الضمري جاء بالتثنية )تزوال، أمسكهما(، كما جاء بالتثنية يف 
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 َتُقوَم َأْن آَياِتِه َوِمْنآية الكرسي )حفظهما(. وهو األمر الوارد يف قوله تعاىل: )

 (. ِبَأْمِرِه ُضَواْلَأْر السََّماُء

 / )وهو العلي العظيم( وصف للكرسي:4

فآية الكرسي إذن بينت لنا سعة الكرسي واليت تتضمن شكله أيضا 

َوُهَو )حميط(، وتبني لنا وظيفته. كما وصف الكرسي بأنه علي عظيم، )

(. فالضمري)وهو( يعود إىل الكرسي، ]واملفسرون يرون أنه اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم

لفظ اجلاللة[، وأرى أن األنسب عودته إىل الكرسي، فالكرسي يرجع إىل 

الذي وسع السماوات واألرض، وال يثقله حفظهما، وهو العلي )فله العلو 

على السماوات واألرض(، وهو العظيم )وهو الكرسي الذي له العظمة(، فهو 

أعلى من السماوات وأعظم منها، وهما صفتان يناسبان ما ذكر عن 

ه أو سع من السماوات واألرض يقتضي أنه أعلى منهما، الكرسي، فكون

 وكونها حيفظهما، يقتضي أنه أعظم منهما. 

 612ويؤيد ما أذهب إليه أن لفظ )العظيم( وردت يف القرآن الكريم: 

 ًامرة نكرة: عظيم[، وكلها جاءت أوصاف 26مرة معرفة: العظيم، و 41مرة ]

 َما َلُهفقط، األوىل يف الشورى: ) لغري اهلل سبحانه وتعاىل ]باستثناء آيتني

ِإنَُّه (، والثانية يف احلاقة: )العلي العظيم َوُهَو اْلَأْرِض ِفي َوَما السََّماَواِت ِفي

([. أما بقية املواطن كلها فكانت وصفا لغري اهلل، َكاَن َلا ُيْؤِمُن ِباهلِل اْلَعِظيِم

، الكرب، اسم ربك، فمما وصف بها: الفضل، الفوز، اخلزي، العرش، القرآن



44 

 

44 

 

النبأ. وأما النكرة )عظيم( فكلها جاءت وصفا لغري اهلل سبحانه وتعاىل. ويف 

آية الكرسي فإن احتمال أن يكون الوصف للكرسي واردا، ومن األوىل محله 

 على ذلك؛ فاملعنى ال يرده، واستعمال القرآن الكريم للفظ يؤيده. 

(، اْلَعِظيُم اْلَعِليُّ )وأما لفظ )العلي(، فقد ورد ست مرات، مرتني

(. وأما النكرة )علّي( فقد ورد هلل مرة )سورة اْلَكِبرُي اْلَعِليُّوأربع مرات )

ِإنَّا َجَعْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّا الشورى(، وورد لغريه، فوصف به القرآن الكريم )

(، ووصف به املكان َلَعِليٌّ َحِكيٌم( َوِإنَُّه ِفي ُأمِّ اْلِكَتاِب َلَدْيَنا 4َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن )

 َنِبيًّا ِصدِّيًقا َكاَن ِإنَُّه ِإْدِريَس اْلِكَتاِب ِفي َواْذُكْرالذي رفع اهلل إليه إدريس )

 (. َعِليًّا َمَكاًنا َوَرَفْعَناُه( 21)

وهنا سؤال: ملاذا قال )وسع كرسيه السماوات واألرض(، ومل يقل: 

 أحاط، مثال؟

وسع بناء اهلل يف(، َلُموِسُعوَن َوِإنَّا ِبَأْيٍد َبَنْيَناَها َماَءَوالسَّتعاىل )قال 

. فكان لفظ السعة أوىل وأنسب بالسماوات واألرض، وأدل على اتساع السماء

السماوات باستمرار. فلفظ )وسع( يدل على اإلحاطة مهما كانت الزيادة 

السعة  الثابتة، دون يف السعة، أما لفظ اإلحاطة فيدل على اإلحاطة

. وبذلك دل لفظ )وسع( على هيئة الكرسي )حميط(، وعلى أنه املستمرة

 حييط به مهما زادت يف اتساعها. واهلل أعلى وأعلم. 
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 / عالقة الكرسي بالعرش 3

 والسؤال اآلخر: ما عالقة الكرسي بالعرش؟ 

حسب فهمنا  –مل ترد آية يف القرآن الكريم تتحدث عن هذه العالقة

"ما السموات السنة أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال: ، وقد جاء يف –

 وفضل العرش على ،ملقاة بأرض فالة السبع يف الكرسي إال كحلقة

 . 6"لى تلك احللقةالكرسي كفضل تلك الفالة ع

فاحلديث يبني لنا أن الكرسي هو شيء حميط بالسماوات، ومثله 

كإحاطته  إىل العرش كمثل السماوات إليه. فلعل العرش حميط به

 بالسماوات، والرمحن على العرش استوى. 

، فإذا سألتم اهلل فسلوه الفردوس، فإنه أوسط اجلنةويف البخاري )

أن  بعض السلف من احلديث فهم(، وقد وأعلى اجلنة، وفوقه عرش الرمحن

 ، قال: األوسط ال يكون األعلى إال يف املستدير.العرش مستدير

وسع السماوات واألرض، فهو  واآلية صرحية يف أن كرسي اهلل

كما نقل عنه الطربي:  –حميط بها، وقد فهم السدي ذلك فقال 

                                                           
0

قال األلباين: احلديث صحيح بطرقه. واعلم أنه ال يصح يف صفة الكرسي غري هذا احلديث، كما يف بعض  
، الروايات أنه موضع القدمني. وأن له أطيطا كأطيط الرحل اجلديد، وأنه حيمله أربعة أمالك، لكل ملك أربعة وجوه

 ،فهذا كله ال يصح مرفوعا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وأقدامهم يف الصخرة اليت حتت األرض السابعة ... إخل
 .وبعضه أشد ضعفا من بعض
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"، فقوله )يف جوف( يدل على أنه فهم أن السموات واألرض يف جوف الكرسي"

ويؤيد  إحاطة الكرسي بالسماوات واألرض كإحاطة الدائرة مبا داخلها.

يف الكرسي إال كدراهم ما السماوات السبع هذا الرواية األخرى للحديث: )

(، والرتس تطلقه العرب على القرص املستدير، وبه سْرسبعة ألقيت يف ُت

 مسي الرتس )السالح(، و)ترس الباب(. 

واخلالصة اليت ميكن لنا أن نقوهلا يف العرش: العرش كان على 

املاء، من قبل خلق السماوات واألرض، وأن اهلل خلق السماوات واألرض وما 

ستة أيام ثم استوى على العرش. والعرش أعظم من السماوات بينهما يف 

السبع، ووصفه اهلل بأنه عرش عظيم كريم. والعرش أعلى املخلوقات، 

وهناك من املالئكة من حيمل العرش، وهناك من حيف به. وأما الكرسي فقد 

وسع السماوات واألرض. هذا ما أخربنا به القرآن الكريم، وال نستطيع 

 لك. القول وراء ذ

وأما الكرسي فنقول أنه شيء خلقه اهلل حميط بالسماوات واألرض، 

لسماوات السبع إليه. واهلل حيفظها بأمر اهلل، وَمَثله إىل العرش كمثل ا

 أعلم. 
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 املرحلة األوىل: خلق السماوات واألرضاملبحث الثالث: 

واملرحلة املرحلة األوىل بالنسبة للسماوات واألرض، هي اخللق، 

 التدبري. ة: التسوية، واملرحلة الثالثة:الثاني

 املطلب األول: خلق/ فطر السماوات واألرض

 واألرض وما فيهما واتخلق السماأواًل: 

 َخاِلُق اهلُليقرر القرآن الكريم أن كل شيء خلقه اهلل، قال تعاىل: )

واألرض هما من األشياء اليت خلقها اهلل سبحانه  وات(. والسماَشْيٍء ُكلِّ

 . وتعاىل

واملتتبع آليات القرآن الكريم عن )خلق السماوات واألرض(، جيد أن 

كل اآليات اليت حتدثت عن اخللق اقرتنت بالسماوات )مجعا( واألرض، يف 

 2موضعا(، وكذلك عند احلديث عن )فاطر السماوات واألرض( يف ) 41)

مواضع(. وهذا يدل على أن خلق السماوات واألرض كلها متت يف املرحلة 

األوىل، وهي مرحلة اخللق، فكانتا رتقا، كما قال تعاىل، وما مت بعد ذلك 

 إمنا هو التسوية.

ومل يقرتن لفظ اخللق مع )السماء: مفردة( إال يف موضعني، هما 

 الَِّذيَن َظنُّ َذِلَك َباِطًلا َبْيَنُهَما َوَما َواْلَأْرَض السََّماَء َخَلْقَنا َوَماقوله تعاىل: )

َوَما َخَلْقَنا السََّماَء (، وقوله تعاىل: )النَّاِر ِمَن َكَفُروا ِللَِّذيَن َوْيٌلَف َكَفُروا
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( َلْو َأَرْدَنا َأْن َنتَِّخَذ َلْهًوا َلاتََّخْذَناُه ِمْن َلُدنَّا ِإْن 61َواْلَأْرَض َوَما َبْيَنُهَما َلاِعِبنَي )

احلق واحلكمة، (. وكال املوضعني يتحدثان عن خلقهما بُكنَّا َفاِعِلنَي

 وليس باطال، وال يتحدثان عن اخللق كمرحلة. 

وقد ذكر القرآن الكريم لفظ )السماوات( يف بداية اخللق ونهايته 

 َأنَّ َكَفُروا الَِّذيَن َيَر َأَوَلْممرتني، مرة يف بداية اخللق وهو قوله تعاىل: )

(. ومرة يف نهاية اخللق، قال اَفَفَتْقَناُهَم َرْتًقا َكاَنَتا َواْلَأْرَض السََّماَواِت

 اْلِقَياَمِة َيْوَم َقْبَضُتُه َجِميًعا َواْلَأْرُض َقْدِرِه َحقَّ اهلَل َقَدُروا َوَماتعاىل: )

(. ]وسأحتدث عن ُيْشِرُكوَن َعمَّا َوَتَعاَلى ُسْبَحاَنُه ِبَيِميِنِه َمْطِويَّاٌت َوالسََّماَواُت

 اليت يف نهاية اخللق الحقا[.

ل كثريون: كيف يتحدث القرآن الكريم عن أن السماوات ويتساء

واألرض كانتا رتقا، وما توصل إليه العلماء اليوم يتحدث عن مساء ال عن 

مساوات. ولذلك جتد تأويالت كثرية يف اآلية، كالقول بأنه أطلق 

 السماوات وأراد السماء، ... اخل. 

لق السماوات غري أن هذه اآلية دليل واضح غاية الوضوح أن اهلل خ

واألرض، فهو ال يتحدث عن: السماء، وإال قال: السماء. وهذا يثبت أن خلق 

السماوات واألرض مت أول اخللق، فكانتا رتقا. وما مت بعد ذلك فإمنا هو 

ل تسوية السماوات السبع، وليس خلقها، بدليل أن القرآن الكريم حني فّص
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سواهن(، )فقضاهن(، ومل املراحل يف سورتي البقرة وفصلت استخدم لفظ )ف

 يقل: فخلقهن؛ إذ هما قد خلقتا من قبل.

وهذا دليل قوي يؤكد ما ذهبت إليه من أن خلق السماوات واألرض 

 مت يف املرحلة األوىل، وهي مرحلة اخللق. 

وسأبني الحقا أن اهلل خلق ما يف السماوات واألرض يف مرحلة الرتق، 

ات، وكما يدل عليه استخدام قبل أن يفتقهما، كما تدل على ذلك اآلي

القرآن الكريم أللفاظ: خلق، وجعل، وسوى... مع السماء واألرض. ومما يدل 

على أن خلق السماوات واألرض وما فيهما كان يف مرحلة الرتق، هو داللة 

الرتق، كما سأبينه بعد قليل، فهو التئام بني شيئني، مبعنى أن كل شيء 

 منهما له وجود مستقل عن اآلخر.

فمرحلة الرتق مت فيها اخللق كله، ثم يف مرحلة التسوية كان 

 إمتام اخللق، بعد الفتق. 

 واخلالصة أن اهلل خلق السماوات واألرض فكانتا رتقا. 
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 فطر السماوات واألرض:ثانيًا: 

ِإنِّي َوجَّْهُت (، وقال: )اْلَحْمُد ِللَِّه َفاِطِر السََّماَواِت َواْلَأْرِض)قال تعاىل: 

 (. ِهَي ِللَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواْلَأْرَض َحِنيًفاَوْج

يف القرآن الكريم مقرتنا إال بالسماوات واألرض  )فطر( مل يأت

)فاطر السماوات واألرض، فطر السماوات واألرض(، أو باإلنسان )فطرني، 

مرات، ومل يقرتن  1وقد جاء )فاطر السماوات واألرض(:  فطرنا، فطركم(.

 3مرات، )مرتان: مع السماوات واألرض(، ) 2غريها، والفعل )فطر(: )فاطر( ب

مع اإلنسان متحدثا عن نفسه: فطرني، فطرنا(، )ومرة مع اإلنسان خياطبه 

ِفْطَرَة اهلِل الَِّتي وجاء الفعل )فطر على( مقرتنا بالناس: ) اهلل: فطركم(.

  (.َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها

، يف خلق الشيء ، هو: )الَبْدءاخللقث والَفْطر، كما قررُته يف حب

إلنشاء األول للشيء، يف ا)(. أما اخللق، فهو: مزودا بنظام قابلية الفطرة

 َطوٍر ما(. وهناك شرحت داللة التعريف.

يف خلق الشيء، خبالف اخللق، فهو  البدءيطلق على فـ)الَفْطر( 

ته يف بينيطلق على اخللق اجلديد للشيء يف كل طور من أطواره، كما 

يف خلقهن أول مرة،  بدأ. فمعنى: فطر السماوات واألرض، أي: حبثي: اخللق

 بدأ(، أي َفَسَيُقوُلوَن َمْن ُيِعيُدَنا ُقِل الَِّذي َفَطَرُكْم َأوََّل َمرٍَّةقال تعاىل: )

وعليه يأتي بيان املراحل واألطوار مع )اخللق(، ولذلك خلقكم أول مرة. 
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ن خلق السماوات واألرض يف ستة أيام، وال جتد القرآن الكريم يتحدث ع

يصح أن أقول: فطر اهلل السماوات واألرض يف ستة أيام، بل: فطر اهلل 

 السماوات واألرض، فهو ينصرف إىل بدء خلقها أول مرة. 

، شرحت يف حبث: اخللق كما أن الفطر يرتبط بالفطرة، وقد

شيء مزودا بنظام قابلية ر هو خلق الْطر والفطرة، وأن الَفْطالعالقة بني الَف

فالسماوات واألرض واإلنسان كلها الفطرة، وهذه هي املرحلة األوىل. 

فطرها اهلل، أي خلق نظام قابلية الفطرة فيها. فليس كل خملوق مفطور، 

فالفطر شيء أخص من اخللق. وما فطره اهلل من خلقه هو السماوات 

ال أن عرض األمانة واألرض واجلبال واإلنسان، ومل ينص على اجلبال، إ

 عليه يبني ذلك.

واملرحلة الثانية هي عرض األمانة على تلك املفطورات، قال تعاىل: 

ِإنَّا َعَرْضَنا اْلَأَماَنَة َعَلى السََّماَواِت َواْلَأْرِض َواْلِجَباِل َفَأَبْيَن َأْن َيْحِمْلَنَها )

(. فهذه املخلوقات هي اَن َظُلوًما َجُهوًلاَوَأْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اْلِإْنَساُن ِإنَُّه َك

املخلوقات اليت )فطرها( اهلل. واألمانة لن تعرض إال على خملوق لديه 

القابلية ألخذها أو تركها، أو بعبارة أخرى: لديه القابلية لالختيار، إن شاء 

  أخذ وإن شاء ترك.

ن ثم كانت املرحلة الثالثة، وهي مرحلة إنشاء الفطرة يف اإلنسا

 الَِّتي اهلِل ِفْطَرَة َحِنيًفا ِللدِّيِن َوْجَهَك َفَأِقْمحني قبل األمانة، قال تعاىل: )
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لما محل اإلنسان األمانة حتول ف (. اهلِل ِلَخْلِق َتْبِديَل َلا َعَلْيَها النَّاَس َفَطَر

"نظام قابلية الفطرة" إىل "نظام الِفطرة"، ففطر اهلل الناس على هذه 

بحت "فطرة اهلل" خاصة باإلنسان، فلم يفطر شيئا من خلقه الِفطرة. وأص

 . عليها سوى اإلنسان

ثم سوى اهلل السماوات واألرض وما فيهما، وما بينهما، لتكون 

مسخرة لإلنسان الذي محل األمانة، وزوده اهلل بنظام الفطرة. فكل شيء 

األمانة  هيئ ليكون صاحلا ملعاش اإلنسان. ولو أن السماوات واألرض اختارتا

ملا كان نظام اخللق على هذه احلال، ولكان على حال يناسب من يستخلفه 

 َأْمَثاَلُكْم ُنَبدَِّل َأْن َعَلى( 11) ِبَمْسُبوِقنَي َنْحُن َوَمااهلل فيهن. قال تعاىل: )

 (. َتْعَلُموَن َلا َما ِفي َوُنْنِشَئُكْم
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 أصل السماوات واألرض:ثالثًا: 

ت أن القرآن الكريم يستخدم تركيبني يف ، بينيف حبثي: اخللق

شيئا من شيء، كخلق  َقَلالشيَء، والثاني: َخ َقَلحديثه عن اخللق، األول: َخ

نسان من طني، وخلق اجلان من نار، وخلق كل دابة من ماء. فهذه هلا اإل

فمم أصول سابقة منها خلقت، ومن ثم فاملاء والرتاب والنار أصول سابقة، 

  األرض؟خلقت السماوات و

بينت يف حبثي عن اخللق والتسوية أنه مل يرد يف القرآن الكريم 

 دليل يبني لنا: هل خلقت السماوات واألرض من شيء أو من غري شيء؟

ال نستطيع القول بأن داللة )خلق( تستلزم اخللق من شيء، فهذا 

موضعا،  41مل يطرد يف القرآن الكريم، وقد ورد خلق السماوات واألرض يف 

بـ)من(، كما اقرتن مع خلق اإلنسان وغريه. وقصارى القول  قّطيقرتن مل 

 دل غالبا على أن الشيء خلق من شيء آخر. ق( يَل)َخلفظ أن 

لقا من شيء آخر، وقد ال ومن ثم فالسماوات واألرض قد يكونان ُخ

 يكونان كذلك. وليس يف القرآن الكريم داللة على أحدهما.

الذي خلقت منه السماء، فقال وهناك أقاويل شتى يف الشيء 

 بعضهم من املاء، وقال بعضهم: من دخان املاء. وال دليل على هذه األقوال. 
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ومن اخلطأ القول بأنهما خلقتا من الرتق، فالرتق حالة اتصال 

، وهو توهم، كالرتابتقابلها الفتق وهي حالة انفصال، وليس مادة، 

الرتق. فاهلل خلقهما فكانتا  فالقرآن قال )كانتا رتقا( ومل يقل خلقتا من

 رتقا، حتى فتقهما. 

 دراسة معجمية وموضوعية(، –كتابي )من أفعال اخللق وراجع 

 . عن املاء والرتابوما ورد يف احلديث 
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 ففتقناهما كانتا رتقااملطلب الثاني: 

 َرْتًقا َتاَكاَن َواْلَأْرَض السََّماَواِت َأنَّ َكَفُروا الَِّذيَن َيَر َأَوَلْمقال تعاىل: )

 (.َفَفَتْقَناُهَما

ذكر القرآن الكريم لفظ )السماوات( يف بداية اخللق ونهايته 

 َأنَّ َكَفُروا الَِّذيَن َيَر َأَوَلْممرتني، مرة يف بداية اخللق وهو قوله تعاىل: )

 (. ومرة يف نهاية اخللق، قالَفَفَتْقَناُهَما َرْتًقا َكاَنَتا َواْلَأْرَض السََّماَواِت

 اْلِقَياَمِة َيْوَم َقْبَضُتُه َجِميًعا َواْلَأْرُض َقْدِرِه َحقَّ اهلَل َقَدُروا َوَماتعاىل: )

(. ]وسأحتدث عن ُيْشِرُكوَن َعمَّا َوَتَعاَلى ُسْبَحاَنُه ِبَيِميِنِه َمْطِويَّاٌت َوالسََّماَواُت

كما  اليت يف نهاية اخللق الحقا[. وهذا عدا عن ذكرها باطراد مع اخللق،

 أشرت إليه.

فأما اليت يف بداية اخللق فإنه يتحدث عن السماوات املخلوقة، 

واليت كانت يف رحم السماء األولية، قبل أن يسويها اهلل سبع مساوات. وهذه 

اآلية تعادل اآلية اليت حتدثت عن نهاية السماوات، حيث تطوى فتعود مساء 

 واحدة.

 رض فكانتا رتقا، فما الرتق؟خلق السماوات واألوتبني اآلية أن اهلل 

 ثم فتقهما، فما الفتق؟
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حتدثت يف كتابي: )من أفعال اخللق دراسة معجمية موضوعية( 

 عن داللة الفتق والرتق. وسأكتفي هنا خبالصة ما ذكرته هناك.

 أواًل: الرتق

الداللة الدقيقة للفظ )الرتق(، تبني أنهما كانتا: ملتصقتني 

: بعضه مرتاكم فوق بعض، وقال البقاعي: كثريالتصاقا تاما، قال ابن 

 زبدة واحدة.

وعليه فالرتق هو حالة وليس مادة، كما توهم بعض املعاصرين، 

وقالوا بأن السماوات واألرض خلقتا من كتلة الرتق، واهلل مل يقل ذلك، بل 

قال: )كانتا رتقا ففتقناهما(، أي كانتا يف حالة الرتق، وهي االلتئام 

اهلل: فصلهما. فقابل بني احلالتني: الرتق والفتق. وأما  الشديد، فففتقهما

خلق السماوات واألرض فلم يذكر لنا القرآن مم خلقتا، وهل خلقتا من 

شيء أو من غري شيء. وما أقوله هنا أن اهلل خلق السماوات واألرض كلها 

 فكانتا رتقا، ثم فتقهما اهلل. 

رم واحد، وهذا يعين أن السماوات واألرض كانتا معا يف ج

ملتصقتني، متصلتني، ومل حتدد اآلية حجم اجلرم، وإمنا حددت طبيعته 

)رتقا(، غري أن ذكر لفظ )السماوات( يفيد ضآلة حجم اجلرم إىل حد ال 

ميكن تصوره، فالسماوات كانت يف رحم السماء األولية )مل تسّو بعد(، وهذا 

سبع مساوات هو يعين أن املدى الذي تسوت إليه السماء األولية فأصبحت 
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مدى هائل، كما أن احلجم الذي كانت فيه السماء األولية واألرض ضئيل 

جدا، ذلك احلجم هو الذي أصبح السموات واألرض، وضآلة ما كان عليه 

إىل ما أصبح عليه كضآلة السماء بالنسبة للسماوات. ولعل هذا يكشف 

 عن سر ذكر لفظ )السماوات( بصيغة اجلمع. 

َلُموِسُعوَن(، فثمة  َوِإنَّا ِبَأْيٍد َبَنْيَناَها تعاىل )َوالسََّماَءويؤيد هذا قوله 

إيساع، وإيساع الشيء يدل على أن جرمه كان أصغر وأضيق، فهو يتوسع 

 رويدا رويدا.

كما يدل مفهوم الرتق، على أن الشيء كان حبالة ال يستفاد منها، 

جها. وهذا ما فالرتقاء هي اليت ال يستطيع الذكر وطأها؛ النضمام فر

فهمه أهل التفسري حني قالوا أن السماء كانت رتقا ال متطر، واألرض رتقا 

ال تنبت. وهو فهم صحيح، غري أن داللته ال تقتصر على هذا، بل داللته أن 

السماوات واألرض يف حالة الرتق مل تكن مهيئة حلياة الكائنات عليها، وما 

 ل هذا ما يفسر قوله تعاىل: )َأَوَلْمخلقت الكائنات احلية إال بعد الفتق، ولع

 ِمَن َوَجَعْلَنا َفَفَتْقَناُهَما َرْتًقا َكاَنَتا َواْلَأْرَض السََّماَواِت َأنَّ َكَفُروا الَِّذيَن َيَر

 ياة بعد الفتق. َحيٍّ(، فذكر احل َشْيٍء ُكلَّ اْلَماِء
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 الفتقثانيًا: 

يتبني أن  من النصوص اللغوية ]راجع كتاب: من أفعال اخللق[

تبني ثالثة أمور: األول: طبيعة الشيء املفتوق،  يتميز بثالث دالالت)فتق( 

 والثاني: طبيعة الفتق نفسه، والثالث: مب يكون الفتق؟

 أ: الشيء املفتوق

الشيء املفتوق قد يكون شيئا واحدا، وقد يكونان شيئني التحما 

من أن الفتق ال  فأصبحا يف حكم الشيء الواحد. خالفا ملا ذكره العسكري

املعاجم اللغوية، تبني أن الفتق  اليت يفيكون إال بني شيئني، فالنصوص 

أو للشيئني، بل إن الشيء الواحد هو األصل يف إيقاع  الواحديكون للشيء 

الفتق عليه، وحيمل عليه الشيئان إذا اتصال واستويا وأصبحا يف حكم 

 الشيء الواحد.

 إحدى حالتني، أو فيهما معا:، يكون يف املفتوقثم إن الشيء 

احلالة األوىل: أن يكون شديد االلتئام، إذا كانا شيئني، فيكون  (6)

لواحد يكون التئامهما شديدا كما لو كانا شيئا واحدا، والشيء ا

 . متصال مستويا، كالثوب

وقد يكون التئامه أشبه بالنسيج )الليف(، والشق الذي يكون فتقا، 

لك مست العرب: الليف بالِفتاق، يشبه حالة تشقق النسيج، ولذ
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تق حيث يتشقق تدرجييا، ويتسع الشق اتساعا كبريا. فيكون الف

 تشقيقا له، كما تشقق النسيج.

احلالة الثانية: أن يكون شديد االمتالء، فالفتق ال يكون إال إثر  (5)

امتالء مفرط، فالشيء إذا امتأل حتى بلغ غاية االمتالء، ثم بدأ 

. كفتق املثانة بعد امتالئها، أو فتق اجلمل يتشقق، فهذا هو الفتق

 .ته، أو فتق العجني بعد انتفاخهبعد مسن

 

 ب: طبيعة الفتق:

أما الفتق فهو: شق متدرج، يبدأ بإحداث فرجة ضيقة، تتسع شيئا 

 االتساع.  شديدةفشيئا، حتى تصبح 

وعليه فبداية الفتق يكون بالتشقق، وهو ال يكون إال عن حالة 

ديد، فيبدأ يتشقق شيئا فشيئا، فهو ليس فصال يتم مرة االمتالء الش

واحدة، بل هو انشقاق تدرجيي يتم شيئا فشيئا. وكما ينفتق الفجر من 

الليل، فهو ال يظهر فجأة، بل يبدو تدرجييا، فيتسع ضوء الفجر، وتضيق 

 .ى يصبح الفتق واسعا شديد االتساعالظلمة، شيئا فشيئا، حت

فإنه يصبح واسعا شديد االتساع،  ثم حني يأخذ الفتق مداه،

 .في املعامل األوىل للشيء املفتوقختت حتىوتتصدع بنيته األساسية، 
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كما أن الفتق خيتص حبالة نقض عرى الشيء امللتئم، فهو ليس 

جمرد تفريق عشوائي، بل عادة ما يكون نقضا ملا مت حبكه، أو فتقا ملا مت 

 . اطة الثوب، أو نقض خيالنسيجرتقه، وهذا يشبه تشقيق 

 ج: مب يكون الفتق؟

يف اللغة العربية، على وجهني: )فتق، وفتق بـ(، األول  الفتقورد فعل 

لعنرب، أو فتق العقول حنو: فتقت الثوب، والثاني: حنو فتقت املسك با

 مبعرفته.. 

والفتق إذا كان لشيء شديد االلتئام، كالثوب، فال يؤتى بالباء؛ 

قول: فتقت الثوب، أما إذا كان لشيء شديد ألن الفتق يتعلق بالنقض، فت

 االمتالء، فيتعلق غالبا بالباء، حنو: فتقت العجني، وتفتق بالشحم... اخل. 

** 
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 بيان اآلية )كانتا رتقا ففتقناهما(: ثالثًا:

 َرْتًقا َكاَنَتا َواْلَأْرَض السََّماَواِت َأنَّ َكَفُروا الَِّذيَن َيَر قوله )َأَوَلْم

 ُهَما(، َفَفَتْقَنا

 ا بثالث خصائص:ت)كانتا رتقا(، أي: كانتا ملتحمتني واتسم

 األوىل: شدة االلتئام بينهما، كأنهما شيء واحد، 

والثانية: شدة االمتالء، وهذا يشري إىل الكثافة اهلائلة للجرم 

 الصغري الذي حوى السماوات واألرض، فهو جرم ممتلئ بهما. 

جلرم. فهو شيء ملتئم ممتلئ والثالثة: احلالة النسيجية هلذا ا

 حمبوك شديد احلبك.

)ففتقناهما(، أي: شققنا ذلك اجلرم، كما يشق النسيج، وهذا 

الشق بدأ بفرجة تتسع شيئا فشيئا، حتى أصبحت شديدة االتساع. )وإنا 

ملوسعون(. وفتقهما أشبه بنقض عرى الشيء احملبوك، بتوسيعها والتفريق 

تتباعد خيوط الثوب املشقق، بعد أن  بينها، وتباعدها باستمرار، كما

 كانت شديدة التماسك والتقارب )يف حالة الرتق(. 

 وداللة الفتق الدقيقة: ]راجع كتابي: من أفعال اخللق[
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ق متدرج، يبدأ بإحداث فرجة ضيقة، تتسع شيئا فشيئا، حتى َش

 تصبح شديدة االتساع.

 

 )مب فتقتا؟(:  

 السماءفتق قال ابن عباس: قال الزجاج: فتقهما اهلل باهلواء، و

قال كعب: خلق اهلل السموات واألرض ملتصقتني . وبالنبات واألرضباملطر، 

رازي عن بعضهم: فتقهما ال، ونقل ثم خلق رحيا توسطتهما ففتقهما بها

 .بإظهار النهار املبصراهلل 

وإذا عدنا إىل الداللة اللغوية، فسنجد أن الشيء املمتلئ يتفتق مبا 

حيث إنه لشدة امتالئه يبدأ بالتشقق، وكأن ما داخله حبث له امتأل به، 

عن مدى أوسع، بعد أن ضاق به حاله األول. وكذلك السماوات واألرض، 

خلقهما اهلل وخلق ما فيهما، وكانتا رتقا، وكان اجلرم الذي هما فيه 

ممتلئ بهما وباملخلوقات اليت فيهما، ففتق اهلل ذلك اجلرم، فأخذ ما كان 

لتوسع واالمتداد. فاهلل فتقهما مبا امتآل به من خلق، وبعد الفتق بدأ فيه با

كل جرم يكرب ويتسع، ويتباعد عن األجرام األخرى، وما بينهما خملوقات 

 َوَما َواْلَأْرَض السََّماَواِت خلقها اهلل، وليست فراغا، كما قال تعاىل: )َخَلَق

 َبْيَنُهَما(. 
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كانتا معا يف الرتق، وال نعلم وبهذا نعلم أن السماوات واألرض 

ضآلة حجم اجلرم الذي كانتا فيه، وال نعلم نسبة ضآلة األرض وهي يف 

ذلك اجلرم إىل السماء، وحني يتحدث العلماء اليوم أن األرض خلقت بعد 

السماء، فإمنا يتحدثون حبسب علمهم، وحسب ما توصلت إليه آخر 

تطورا ودقة، فتكون أدق يف  التطورات املمكنة، وقد يأتي غدا بأجهزة أكثر

حتديداتها، ويف أحكامها، وهكذا تتطور علوم البشرية باستمرار. وما أقوله 

هنا أن األرض كانت حبجم من الضآلة ال ميكن حتى اآلن تصوره، فتخلقت 

هي والسماء يف رحم واحدة، وانفتقا، واستمر ختلقها وختلق ما فيها، ومنت 

. واهلل أعلى ألول مرةجهزة البشرية حتى أصبحت باحلجم الذي رصدته أ

  وأعلم.
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 مدة اخللقاملطلب الثالث: 

أخربنا احلق سبحانه وتعاىل أنه خلق السماوات واألرض وما بينهما 

يف ستة أيام، وحنن ال نعرف احلقيقة الزمنية هلذه األيام وال مداها الزمين. 

شمل مرحلة خلق دائما عن املدة مقرتنة بلفظ )السماوات(؛ إذ ت خيربناوهو 

 َخَلَق الَِّذي اهلُل َربَُّكُم ِإنَّالسماء ومرحلة تسوية السماوات. قال تعاىل: )

 َوُهَو(، وقال تعاىل: )اْلَعْرِش َعَلى اْسَتَوى ُثمَّ َأيَّاٍم ِستَِّة ِفي َواْلَأْرَض السََّماَواِت

(، وقال اْلَماِء َعَلى َعْرُشُه َكاَنَو َأيَّاٍم ِستَِّة ِفي َواْلَأْرَض السََّماَواِت َخَلَق الَِّذي

 اْسَتَوى ُثمَّ َأيَّاٍم ِستَِّة ِفي َبْيَنُهَما َوَما َواْلَأْرَض السََّماَواِت َخَلَق الَِّذي اهلُلتعاىل: )

 ِفي َبْيَنُهَما َوَما َواْلَأْرَض السََّماَواِت َخَلْقَنا َوَلَقْد(، وقال تعاىل: )اْلَعْرِش َعَلى

 (.ُلُغوٍب ِمْن َمسََّنا َوَما اٍمَأيَّ ِستَِّة

وقد حتدث القرآن الكريم عن النسبية الزمانية، حيث ختتلف 

دالالت اليوم زمانيا، فيوم كيوم من أيامنا، ويوم كألف سنة، ويوم 

 َوَيْسَتْعِجُلوَنَكخل. قال تعاىل: )إكخمسني ألف سنة، ويوم ال نعرف مداه ...

(، َتُعدُّوَن ِممَّا َسَنٍة َكَأْلِف َربَِّك ِعْنَد َيْوًما َوِإنَّ َوْعَدُه هلُلا ُيْخِلَف َوَلْن ِباْلَعَذاِب

 َكاَن َيْوٍم ِفي ِإَلْيِه َيْعُرُج ُثمَّ اْلَأْرِض ِإَلى السََّماِء ِمَن اْلَأْمَر ُيَدبُِّروقال تعاىل: )

 ِفي ِإَلْيِه َوالرُّوُح ْلَمَلاِئَكُةا َتْعُرُج(، وقال تعاىل: )َتُعدُّوَن ِممَّا َسَنٍة َأْلَف ِمْقَداُرُه

(. ومن غري الصحيح تفسري األيام الستة َسَنٍة َأْلَف َخْمِسنَي ِمْقَداُرُه َكاَن َيْوٍم

بست مراحل، فال دليل على ذلك، ثم تسوية السماوات السبع كان يف 



65 

 

65 

 

األيام الستة، والبشر ال يعلمون عنها )بعلومهم الفلكية( شيئا. والصحيح أن 

ول أنها أيام ستة استغرقت خلق السماء وبنائها، واألرض وبسطها، نق

وتسوية السماوات السبع، وال نعلم عن طبيعتها شيئا، وال يصح أن نقول 

 أنها تعادل ستة آالف سنة أرضية، فهذا قول بال علم.
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 ترتيب اخللقاملطلب الرابع: 

 آيات ترتيب اخللق:أواًل: 

 موضعني، وهي:جاء احلديث عن ترتيب اخللق يف 

 ِبالَِّذي َلَتْكُفُروَن َأِئنَُّكْم ُقْلاملوضع األول يف سورة فصلت، قال تعاىل: )

 َوَجَعَل( 5) اْلَعاَلِمنَي َربُّ َذِلَك َأْنَداًدا َلُه َوَتْجَعُلوَن َيْوَمْيِن ِفي اْلَأْرَض َخَلَق

 َسَواًء َأيَّاٍم َأْرَبَعِة ِفي َأْقَواَتَها يَهاِف َوَقدََّر ِفيَها َوَباَرَك َفْوِقَها ِمْن َرَواِسَي ِفيَها

 اْئِتَيا َوِلْلَأْرِض َلَها َفَقاَل ُدَخاٌن َوِهَي السََّماِء ِإَلى اْسَتَوى ُثمَّ( 61) ِللسَّاِئِلنَي

 َيْوَمْيِن ِفي َسَمَواٍت َسْبَع َفَقَضاُهنَّ( 66) َطاِئِعنَي َأَتْيَنا َقاَلَتا َكْرًها َأْو َطْوًعا

 َذِلَك َوِحْفًظا ِبَمَصاِبيَح الدُّْنَيا السََّماَء َوَزيَّنَّا َأْمَرَها َسَماٍء ُكلِّ ِفي َأْوَحىَو

 (.(65) اْلَعِليِم اْلَعِزيِز َتْقِديُر

 َلُكْم َخَلَق الَِّذي ُهَوواملوضع الثاني يف سورة البقرة، يف قوله تعاىل: )

 ِبُكلِّ َوُهَو َسَمَواٍت َسْبَع َفَسوَّاُهنَّ السََّماِء َلىِإ اْسَتَوى ُثمَّ َجِميًعا اْلَأْرِض ِفي َما

 (.(55) َعِليٌم َشْيٍء



67 

 

67 

 

 داللة االستواء:ثانيًا: 

وقد فسر املفسرون ويف كال املوضعني قال )ثم استوى إىل السماء(. 

ذلك بالقصد واإلقبال، وقال الراغب: بتدبريه، أي: أقبل إىل السماء 

 بتدبريه.

يف  سوى: الستواء عموما )كما بينت ذلك يف حبثغري أن داللة ا

من حالة سابقة مباينة.  هي االنتقال إىل حالة الحقة مثاٍل( القرآن الكريم

واجمليء بـ)إىل(، حيدد مدى االنتقال وقصده، تقول العرب: كان زيد مقبال 

على زينب، ثم استوى إلّي فشتمين، أي: انتقل إقباله من زينب إلي، كما 

ن إقباله على زينب خيتلف عن إقباله علي، فحني أقبل علي يدل على أ

شتمين، وهذا يدل على أنه كان ودودا مع زينب. فاستخدام االستواء دل 

على التباين واالنتقال، واجمليء بـ)إىل( دل على االنتهاء، أي انتهى بإقباله 

 علي، ومل يقبل على أحد بعدي.

(، األوىل: وجود شيئني فثمة أربع دالالت يف استخدام )استوى إىل

)حالتني، مرحلتني...(، بينهما تباين، واالنتقال من أحدهما إىل اآلخر، 

 واالنتهاء إليه.

وعليه فقوله )استوى إىل السماء(، يقتضي أن مثة حالتني للفاعل، 

وأن احلالتني خمتلفتان، وأن ما قبل االستواء كانت حالة، وما بعده حالة 

  السماء: انتهى بإقباله إليها. أخرى، وأنه باالستواء إىل
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 فما احلالتان املختلفتان؟

ية مرحلة وستطرد آيات القرآن الكريم يف بيان أن اخللق مرحلة والت

 َخَلَق الَِّذي(، قال تعاىل: )أخرى، )راجع حبثي: سوى يف القرآن الكريم

 اَنَك ُثمَّ(، وهذا حديث عام عن سنيت: اخللق والتسوية، وقال تعاىل )َفَسوَّى

 ( يتحدث عن مرحلة التسوية يف اإلنسان بعد اخللق...َفَسوَّى َفَخَلَق َعَلَقًة

وقد اطردت آيات القرآن الكريم ببيان أن اهلل )خلق السماوات 

 َأنَّ َكَفُروا الَِّذيَن َيَر َأَوَلْم: )واألرض(، فاخللق هو البدء، ويف سورة األنبياء

فهي تبني أن السماوات واألرض (، َفَفَتْقَناُهَما َرْتًقا َكاَنَتا َواْلَأْرَض السََّماَواِت

اليت خلقها اهلل كانتا رتقا، خلقهما اهلل فكانتا رتقا. فهذه هي املرحلة 

واألرض، وخلق ما فيهما، وهما ال زالتا يف  فيها السماواتخلق اهلل األوىل، 

 مرحلة الرتق. 

ام اخللق وفق ما قدر )التسوية(، أي: إمت والذي مت يف املرحلة الثانية

وقد بدأت املرحلة الثانية بتحول السماء إىل دخان، وهو قوله  له أن يكون.

)ثم استوى إىل السماء وهي دخان(، ثم سوى السماء ودحا األرض، وسوى 

 السماوات السبع. 

ومن ثم فالفعل اإلهلي يف املرحلة األوىل هو اخللق، والفعل اإلهلي 

بدأت باستوائه إىل السماء بأمره هو التقدير يف املرحلة الثانية اليت 
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ثم استوى إىل ففتقهما، والتسوية. فخلق السماوات واألرض، وكانتا رتقا، 

 السماء، وسوى ما خلق سبحانه. 
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 اخللق قبل الفتق:ثالثًا: 

 والدليل على أن اخللق كان قبل الفتق ما يلي:

 َرْتًقا َكاَنَتا َواْلَأْرَض السََّماَواِت َأنَّ َكَفُروا الَِّذيَن َيَر َأَوَلْمقوله تعاىل )

(، فهما كانتا خملوقتني، وما زالتا رتقا، والرتق ال يكون إال َفَفَتْقَناُهَما

لشيئني موجودين وكل منهما له خصائصه املستقلة عن اآلخر، وال ميكن 

تصور هذا إال بتصور أنهما قد خلقتا من قبل، وخلق ما فيهما، وهما ال زالتا 

 قا. رت

إذ قد وحنن ال نستبعد أن يكون اخللق كله مت يف مرحلة الرتق؛ 

يكون خلق األرض وخلق ما فيها، وهي ال زالت يف حجم ضئيل، داخل رحم 

من السماء، كما يتخلق اجلنني داخل رحم أمه، ثم ينمو قبل أن خيرج 

، وكما تتخلق البذرة وهي يف رحم األرض قبل أن تنبت، وكذلك بطن أمه

وختلقت ختلقت وختلق ما فيها وهي ال زالت يف رحم السماء،  األرض

 .السماء قبل بنائها وإيساعها وتسويتها

ومما يدل على ذلك أن القرآن الكريم يتحدث يف سورة فصلت عن 

خلق األرض وخلق ما فيها، قبل أن يستوي إىل السماء وهي دخان، حيث 

 ِبالَِّذي َلَتْكُفُروَن َأِئنَُّكْم ُقْلاستخدم )ثم( الدالة على الرتتيب والرتاخي )

 َوَجَعَل( 5) اْلَعاَلِمنَي َربُّ َذِلَك َأْنَداًدا َلُه َوَتْجَعُلوَن َيْوَمْيِن ِفي اْلَأْرَض َخَلَق

 َسَواًء َأيَّاٍم َأْرَبَعِة ِفي َأْقَواَتَها ِفيَها َوَقدََّر ِفيَها َوَباَرَك َفْوِقَها ِمْن َرَواِسَي ِفيَها
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 اْئِتَيا َوِلْلَأْرِض َلَها َفَقاَل ُدَخاٌن َوِهَي السََّماِء ِإَلى اْسَتَوى ُثمَّ( 61) ِئِلنَيِللسَّا

(، فخلق األرض وخلق ما فيها قبل َطاِئِعنَي َأَتْيَنا َقاَلَتا َكْرًها َأْو َطْوًعا

 َما َلُكْم َخَلَق الَِّذي ُهَو: )أيضا يف البقرةواالستواء إىل السماء وهي دخان. 

(، فالداللة َسَمَواٍت َسْبَع َفَسوَّاُهنَّ السََّماِء ِإَلى اْسَتَوى ُثمَّ َجِميًعا اْلَأْرِض ِفي

واضحة على أن خلق ما يف األرض مجيعا كان قبل االستواء إىل السماء. 

وآية البقرة )خلق لكم ما يف األرض مجيعا( تبني آية فصلت )وجعل فيها 

قرب ملعنى )خلق(، وهذا خيتلف عما مت رواسي من فوقها(، فـ)جعل( هنا أ

رض ما  عن األوسأفصل يف دراسيتبعد دحو األرض، كما يف سورة النازعات. 

 .مت يف االرض يف مرحلة اخللق وما مت يف مرحلة التسوية

ولذلك جند القرآن الكريم يف املوطنني حني حتدث عن مراحل 

قضاهن(، فاخللق اخللق، مل يقل )خلق السماوات(، بل قال )فسواهن(، )ف

واألرض، وأنشأ فيهما كل شيء، ثم  واتالذي هو اإلنشاء األول كان للسما

بعد ذلك قصد بأمره إىل السماء وهي دخان، فأخذ ذلك اخللق مداه، 

 فبنى السماء وسواها، ومد األرض ودحاها... اخل.

َواِت َأَوَلْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السََّماا يدل على ذلك قوله )ممو

(، فهو مل يقل: السماء واألرض، والقرآن بني َواْلَأْرَض َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما

لنا أن السماوات بعد السماء، ولكنه ذكرها باجلمع، فدل هذا على أن 

السماوات كانت يف رحم السماء الدخانية، مثلها مثل األرض، فكالهما 
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تق السماوات )وهن ما زلن يف رحم كانتا يف مرحلة الرتق، حتى أذن اهلل فف

 السماء( عن األرض، وبعد تسوية السماء، سوى السماوات السبع. 
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 :ث القرآن عن خلق السماوات واألرضحدياملطلب اخلامس: 

بتتبع حديث القرآن عن خلق السماوات واألرض، تبني أنه يتحدث 

االستدالل على بيان القدرة والعظمة ووعنها يف مقامات: االمتنان واإلنعام، 

بيان أن خْلقها كان باحلق. وكذلك يف بيان أيام واأللوهية أو الربوبية، 

حيث فصل فيهما  ]البقرة وفصلت[سوى آييت جاءت جمملة، كلها اخللق، و

. ويف حديثه املفصل عن املراحل )فصلت والبقرة( بني أن مرحلة اخللق ذلك

 أوال ثم التسوية بعد ذلك.

كريم حني يتحدث عن السماء بعد ذلك ال ولذلك جتد القرآن ال

يستخدم لفظ )اخللق(، بل: البناء والتسوية والرفع، وجعل فيها بروجا، 

وجعل النجوم للهداية، وكذلك األرض: دحاها ومدها، وألقى فيها 

الرواسي، وجعلها سبال... اخل، فلفظ )جعل( يغلب جميؤه يف املرحلة 

ويأتي لفظ )خلق( للداللة على مطلق الثانية، مع األلفاظ األخرى الدالة، 

اخللق. ولذلك ال جتد يف القرآن: خلق اهلل اجلبال أو الرواسي، أو األنهار، أو 

األشجار، أو النجوم، أو الظلمات والنور... بل تقرتن بألفاظ أخرى، غالبا 

 ألقى، أنشأ... اخل.  وغريها، حنو:)جعل(، 

س والقمر( يف قوله: ومل يرد من ذلك إال: )الليل والنهار والشم

(، َوُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن)

(، َلا َتْسُجُدوا ِللشَّْمِس َوَلا ِلْلَقَمِر َواْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذي َخَلَقُهنَّويف قوله: )
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اًء َواْلَقَمَر ُنوًرا َوَقدََّرُه َمَناِزَل ِلَتْعَلُموا َعَدَد ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَيوقوله )

(. السِِّننَي َواْلِحَساَب َما َخَلَق اهلُل َذِلَك ِإلَّا ِباْلَحقِّ ُيَفصُِّل اْلآَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن

أما اآلية األوىل فقد جاءت يف األنبياء بعد احلديث عن فتق السماوات 

لثانية لبيان أن السجود ال يكون إال ملن َخَلق ال ملن ُخلق، واألرض. واآلية ا

والثالثة لبيان أن خلق كل شيء كان باحلق. وورد من ذلك أيضا 

بط )األنعام( فقط من سائر ما على األرض، واإلنسان، والقرآن الكريم ير

 بينهما كثريا، واجلان أيضا. 
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 املرحلة الثانية: التسويةاملبحث الرابع: 

( َرَفَع َسْمَكَها 52َأَأْنُتْم َأَشدُّ َخْلًقا َأِم السََّماُء َبَناَها )عاىل: )قال ت

 (.( َواْلَأْرَض َبْعَد َذِلَك َدَحاَها55( َوَأْغَطَش َلْيَلَها َوَأْخَرَج ُضَحاَها )52َفَسوَّاَها )

قال الراغب األصفهاني: )االستواء هو اعتدال الشيء يف ذاته، 

سوقه"، وتسوية الشيء جعله سواء ]أي مستويا[، إما  كقوله: "فاستوى على

 يف الرفعة أو الضعة(. 

حيتمل أن يريد  ،وقوله تعاىل: َفَسوَّاهاوجاء يف تفسري ابن عطية: )

جعلها ملساء مستوية ليس فيها مرتفع ومنخفض، وحيتمل أن يكون عبارة 

 (. عن إتقان خلقها وال يقصد معنى إمالس سطحها

فكمال ، كمال اإلتقان واإلحسانروا إىل معنى: فأهل التفسري نظ

، اإلتقان يف البناء، يعين أنه بناء حمكم، ال شقوق فيه وال فروج وال صدوع

 .وكمال احلسن يف البناء، يقتضي أال اعوجاج فيه وال نتوء وال انكسار

فنقل الرازي عن بعضهم قوله: بل فهم بعضهم منه كروية السماء، 

السماء كرة، ألنه لو مل يكن كرة لكان  كونلى )قوله "فسواها" يدل ع

بعض جوانبه سطحا، والبعض زاوية، والبعض خطا، ولكان بعض أجزائه 

أقرب إلينا، والبعض أبعد، فال تكون التسوية احلقيقة حاصلة، فوجب أن 

(؛ وذلك أن احلسن يف يكون كرة حتى تكون التسوية احلقيقة حاصلة
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ىل الشكل الكروي، فال يكون البناء خاليا من البناء املرفوع ينصرف بالذهن إ

 أي اعوجاج أو نتوء أو انكسار إال إذا كان كرويا.

*** 

)سوى يف إال أن التحقيق أن تسوية السماء، كما بينته يف حبثي: 

 ، ميثل املرحلة الثانية للخلق.القرآن الكريم(

تأخذ إمتام خلقها وفقا ملا ُقّدر هلا أن تكون، حبيث تسوية السماء: ف

. وتسوية السماء هي املرحلة الثانية خصائصها اليت متيزها عن غريها

فتقهما اهلل، وعندئذ فللخلق، حيث خلق اهلل السماوات واألرض فكانتا رتقا، 

استوى إىل السماء وهي دخان، فسواها، حيث أمت خلقها، ويف هذه املرحلة 

أغطش ليلها متيزت عن األرض، وأخذت خصائصها، فبناها، ورفع مسكها، و

وأخرج ضحاها... اخل. وهي خصائص مميزة هلا عن غريها، وجتد األفعال 

املستخدمة معها خمتلفة عن تلك املستخدمة مع األرض )دحاها، طحاها، 

 فرشها...(.

َواْلَأْرَض َبْعَد وبعد اكتمال مرحلة تسوية السماء بدأ دحو األرض )

 تسوية السماوات السبع. ثمفهي تسوية خاصة باألرض.  (.َذِلَك َدَحاَها
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 خالصة مرحلة التسويةاملطلب األول: 

حتدث القرآن الكريم عن السماء األولية، حني استوى إليها، وحني 

 وحتدث عن بنائها ورفع مسكها. كانت دخانا، وحني تكلمت، وحني بكت. 

موضعا ]عند احلديث  63)السماء األولية( يف وقد جاء احلديث عن 

، 13، وغافر: 55وهي الواردة يف السور التالية: البقرة:  عن بداية اخللق[،

. وثالثة مواضع هي: 32، و2، والذاريات: 1، وق: 2، والشمس: 52والنازعات: 

 .52، والروم: 12. وموضعان: احلج: 55، والدخان: 66، وفصلت: 55البقرة: 

 :ويشمل احلديث عنها

 )الدخان(: كانت السماء دخانا.  .6

 السماء، ورفع مسكها، فسواها، وأوسعها، بنى اهلل)البناء(:   .5

 يلها وأخرج وضحاها، ووضع امليزان.وأغطش ل

 ثم بعد ذلك دحا األرض، ثم بعد ذلك سوى السماوات السبع.

 ما مت يف مرحليت اخللق والتسوية، كما يلي:خالصة ف

 أوال: مرحلة اخللق والرتق )أربعة أيام(:

 ]فكانتا رتقا[. واألرض يف يومني وات( خلق اهلل السما6
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( خلق اهلل ما يف األرض يف يومني ]وهي ال زالت مع السماء رتقا[، 5

قبل أن يستوى إىل السماء، وذلك قوله: )خلق لكم ما يف األرض مجيعا ثم 

 استوى إىل السماء(.

 ( الفتق، فتقهما اهلل: )كانتا رتقا ففتقناهما(.4

 وما بعدها )يومان(: التسويةثانيا: مرحلة 

 ولت السماء إىل دخان )ثم استوى إىل السماء وهي دخان(، ( حت4

وهو ( رفع السماء وسواها، وأمت خلقها، ودحا األرض وقدر أقواتها. 3

وسوى املراد بقوله )فقال هلا ولألرض ائتيا..(، فأتيا بعد الفتق فسواهما. 

كل ذلك يف يومني.  بدليل آية فصلت )ثم استوى إىل  –السماوات السبع 

وهي دخان... يف يومني(، فمن حني أن استوى إىل السماء وهي دخان  السماء

  إىل أن خلق السماوات السبع كان يف يومني.

إمنا هو ملا  "الفلك"ومن ثم فما توصلت إليه اكتشافات علماء 

حدث يف جزء من اليومني األخريين بعد أن حتولت السماء إىل دخان، ورفع 

األرض. ثم يف جزء من اليومني سوى اهلل اهلل السماء وسواها، وقدر أقوات 

 السماوات السبع، وهذه يف غري مدرك البشر. 
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من هذه اآليات أن اهلل خلق -لي، واهلل أعلم مبراده  -فالذي يبدو 

واألرض يف يومني. ثم خلق ما يف األرض مجيعا من عناصر  واتالسما

اوات واألرض جتعلها مهيئة للحياة ولسكن اإلنسان  يف يومني. ثم فتق السم

 ، وسوى السماَء سبع مساوات يف يومني. ماوسواه

 )اليومان األخريان(:

وإذا تساءلنا ما الذي حدث يف اليومني األخريين، فاجلواب يتبني لنا 

 َرَفَع( 52) َبَناَها السََّماُء َأِم َخْلًقا َأَشدُّ َأَأْنُتْميف سورة النازعات قال تعاىل: )

 َذِلَك َبْعَد َواْلَأْرَض( 55) ُضَحاَها َوَأْخَرَج َلْيَلَها َوَأْغَطَش( 52) َفَسوَّاَها َسْمَكَها

 َمَتاًعا( 45) َأْرَساَها َواْلِجَباَل( 46) َوَمْرَعاَها َماَءَها ِمْنَها َأْخَرَج( 41) َدَحاَها

، فاحلديث هنا عن بناء السماء وتسويتها، ودحو األرض، (َوِلَأْنَعاِمُكْم َلُكْم

 اخللق، وهذا مت بعد أن استوى إىل السماء وهي دخان. وليس عن 

فاآلية تبني أن بناء السماء ورفعها كان قبل دحو األرض وبسطها. 

فبنى اهلل السماء ورفعها وسواها ثم بعد ذلك دحا األرض وأرسى جباهلا، 

سوى السماوات السبع، وكل  -كما يف سورة فصلت  -ثم بعد ذلك 

 َلَها َفَقاَل ُدَخاٌن َوِهَي السََّماِء ِإَلى اْسَتَوى ُثمَّ) ذلك يف يومني، قال تعاىل:

 َسْبَع َفَقَضاُهنَّ( 66) َطاِئِعنَي َأَتْيَنا َقاَلَتا َكْرًها َأْو َطْوًعا اْئِتَيا َوِلْلَأْرِض

 االدُّْنَي السََّماَء َوَزيَّنَّا َأْمَرَها َسَماٍء ُكلِّ ِفي َوَأْوَحى َيْوَمْيِن ِفي َسَمَواٍت

 (، فهذا كله مت يف يومني.اْلَعِليِم اْلَعِزيِز َتْقِديُر َذِلَك َوِحْفًظا ِبَمَصاِبيَح
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راجع املدخل )تسوية السماوات السبع( لبيان األدلة أن تسوية 

 السماوات السبع كان بعد تسوية السماء واألرض.

َها َوِلْلَأْرِض ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماِء َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل َلقال تعاىل )

ُهَو الَِّذي َخَلَق )، وقال تعاىل: ((66اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها َقاَلَتا َأَتْيَنا َطاِئِعنَي )

َلُكْم َما ِفي اْلَأْرِض َجِميًعا ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماِء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َسَمَواٍت َوُهَو 

 .(ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم

 يث عن قوله )ثم استوى إىل السماء(، يف: ترتيب اخللق.تقدم احلد
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 دخانالاملطلب الثاني: 

ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماِء َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل َلَها َوِلْلَأْرِض قال تعاىل )

َق ُهَو الَِّذي َخَل)، وقال تعاىل: ((66اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها َقاَلَتا َأَتْيَنا َطاِئِعنَي )

َلُكْم َما ِفي اْلَأْرِض َجِميًعا ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماِء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َسَمَواٍت َوُهَو 

وقال تعاىل: ىل السماء اليت خلقها مع األرض. ( فهو استوى إِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم

 (.(55َن )َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم السََّماُء َواْلَأْرُض َوَما َكاُنوا ُمْنَظِري)

وقد سبق احلديث عن مرحلة الدخان، وأن السماء كانت دخانا. 

وبينت داللة )استوى إىل  وبينت املرحلة اليت كانت فيها السماء دخانا.

السماء وهي دخان(، وأن ذلك يعين أن حتول السماء إىل دخان كان فاصال 

ها، وأن وما تال التسويةبني مرحلتني: مرحلة اخللق وما مت فيها، ومرحلة 

اهلل هلما  حيث قالتسويتها ودحو األرض، حتول السماء إىل دخان تاله 

 . )ائتيا طوعا أو كرها(

 والدخان يف اللغة العربية، له جمموعة من الدالالت واخلصائص: 

األوىل: أنه مادة تنشأ عن احرتاق النار، )قال ابن فارس يف مقاييس 

 َدِخَنْتألزهري يف تهذيب اللغة: (، وقال اوهو الذي يكون عن الوقوداللغة: 

(، تى َيهيَج لذلك ُدخان يشَتدح إذا ألقيَت عليها َحَطبا :َتْدَخُن النار

ولذلك فالشُّواظ، كما يف املعاجم: هلب ال دخان فيه، وقد ميزت العرب بني 
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املادة اليت تسطع من النار، واليت تسطع من املاء احلار، قال يف لسان العرب: 

 (.طع من ماء حار، فهو خباروكل دخان يس)

الثانية: االرتفاع، فالدخان يظل يرتفع، حتى إن العرب تشبه الغبار 

 (، أي: ارتفع. َدَخَن اْلُغَباُربه إذا أرادوا الداللة على ارتفاعه، فيقولون: )

َدَخَن النَّاُر والدَُّخاُن الثالثة: السطوع، وقد ورد يف املعاجم العربية: )

 (.َطَعِإذا َس :ُدُخونًا

، : شديدة احلرليلٌة َدْخَناَنٌةتقول العرب: الرابعة: شدة احلرارة، 

 َكَأنََّما تَغشَّاها ُدَخاٌن من ِشدَّة حرِّها.

 َدِخَنْتقال األزهري يف تهذيب اللغة: اخلامسة: الشدة والكثافة، 

 . وقولهتى َيهيَج لذلك ُدخان يشَتدح إذا ألقيَت عليها َحَطبا :َتْدَخُن النار

يدل على أن الكثافة والشدة يف الدخان ال تكون إال إذا عظم االتقاد. وتقول 

 العرب: تغشاه دخان، فيستخدمون لفظ التغشي، وذلك لكثافة الدخان.

 السادسة: لون الكدرة يف سواد، وهو لون الدخان. 

مادة على هيئة جسيمات  الدخانوقد جاء يف املوسوعة العربية: )

ي(، وهذه احلالة يف وسط غاز ومعلقة على حنو دقيق، صلبة، وسائلة، جمزأة

تشبه حالة السماء وهي دخان، حيث إنها حالة أعقبت خلق السماوات 
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واألرض، فكانتا رتقا، ففتقهما اهلل، وأصبحت السماء دخانا، واملواد اليت 

كانت يف اجلرم )الرتق( مواد خمتلفة: صلبة وسائلة وغازية، ومن ثم فكلها 

 يف الوسط الغازي. ستكون معلقة

وهذه اخلصائص والدالالت تبني حالة السماء عندما كانت دخانا، 

يكون قد صاحب الفتق، فقد نشأ الدخان عن اتقاد عظيم، )وهذا االتقاد 

وارتفع حيث أدى فتقهما إىل اتقاد عظيم نشأ عنه دخان، كثيف شديد، 

جدا تناسب  ارتفاعا عظيما، وكان ذا سطوع بيِّن، وكانت احلرارة هائلة

هذه احلالة اهلائلة. كذلك يتبني لنا لون السماء عندما كانت يف هذه 

  (.الة )لون الدخان: كدرة يف سواداحل

، وهي مرحلة التسويةبداية مرحلة  –كما بينت  –وكان الدخان 

، وإمتام اخللقفارقة يف تاريخ السماوات واألرض، مرحلة فرقت بني اخللق 

( مرتني السََّماِء ِإَلى اْسَتَوى ُثمَّكريم قوله )ولذلك استخدم القرآن ال

 للداللة على بداية هذه املرحلة، ومل يستخدم ذلك يف غري هذا املوطن.

ثم إن املتدبر جيد أن اهلل يقول: )ثم استوى إىل السماء وهي دخان 

فقال هلا ولألرض ائتيا ..(، فلم يقل: ثم استوى إىل السماء واألرض وهما 

واهلل  –م من أنه وجه القول بعد ذلك إليهما معا. وهذا يشري دخان، بالرغ

إىل أن األرض يف تلك املرحلة كانت حبجم ضئيل جدا حتى إنها  –أعلم 

مل تتبني  –كما أشرت  –مل تذكر، وحتى إنها ال تبدو للراصدين، واليوم 
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، أثناء خلقها إال بعد مرور مليارات السنوات من الفلكاألرض لعلماء 

 )كما يقدرون(. البدء 

كما يدل ذلك على أن األرض قد انفتقت عن السماوات، وهذه 

السماء األولية هي أم السماوات أو أصلها، فالدخان حالة خاصة بالسماء، 

 وليس بالسماوات واألرض. 

ويف آية فصلت أثبت القول للسماء واألرض يف هذه املرحلة )قالتا 

فعال صوتيا آخر وهو البكاء، ومل أتينا طائعني(، كما إن اهلل أثبت هلما 

يثبت هلما ذلك إال يف موضع واحد يف القرآن الكريم، وهو قوله )فما بكت 

عليهم السماء واألرض(، وهي يف سورة الدخان. فلعل ذلك واهلل أعلم إشارة 

إىل ما حدث من السماء واألرض يف تلك املرحلة، مرحلة الدخان، من قول 

خان تثبت البكاء وال تنفيه، وتثبته لشيء غري الد سورة خاضع وبكاء. وآية

مسمى، وتنفيه عن الشيء املسمى، فهو ينفي أن يكون بكاء السماء واألرض 

)عليهم(، وهذا يعين أن بكاءهما كان على )أو لـ ( شيء آخر، ولعل ما يف 

سورة فصلت يفسر هذا الشيء. وجميء آية الدخان بعد قصة فرعون، يفيد 

اهلل كان الستعظام أن ُيعصى اهلل عليهما، فهو  فتقهماأن بكاءهما عندما 

ا إليه طائعتني خاضعتني، فبكتا تعظيما له أن تربهما العظيم، وقد أتي

 ُيعصى عليهما، وإشفاقًا منه أن يعصيه بعض خلقه عليهما. واهلل أعلم. 
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، أي: بعد اخللق والفتق، )فقال هلا ولألرض ائتيا طوعا أو كرها(

سماء الىل دخان، ناداها اهلل واألرَض، فأتيتا فسواهما، فبنى وحتول السماء إ

 األرض ومدها. ورفع مسكها، ودحا 
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 بناء الاملطلب الثالث: 

 ، صنفان:اآليات الواردة، اليت فيها لفظ البناء

األول: )آيات إخبارية(، ختربنا عن فعل اهلل سبحانه وتعاىل: بنى 

 السماء، ودحا األرض. 

( 52) َبَناَها السََّماُء َأِم َخْلًقا َأَشدُّ َأَأْنُتْم): ة النازعات()سور قال تعاىل:

 َبْعَد َواْلَأْرَض( 55) ُضَحاَها َوَأْخَرَج َلْيَلَها َوَأْغَطَش( 52) َفَسوَّاَها َسْمَكَها َرَفَع

( 45) اَأْرَساَه َواْلِجَباَل( 46) َوَمْرَعاَها َماَءَها ِمْنَها َأْخَرَج( 41) َدَحاَها َذِلَك

  .((44) َوِلَأْنَعاِمُكْم َلُكْم َمَتاًعا

 َوَما َواْلَأْرِض( 2) َبَناَها َوَما َوالسََّماِء: )وقال تعاىل: )سورة الشمس(

 . (َطَحاَها

َوالسََّماَء َبَنْيَناَها ِبَأْيٍد َوِإنَّا َلُموِسُعوَن ))سورة الذاريات(: وقال تعاىل: 

  .(َفِنْعَم اْلَماِهُدوَن( َواْلَأْرَض َفَرْشَناَها 32)

فعال: )بناها، بنيناها(،  الثالثةوقد جاء لفظ البناء يف هذه املواطن 

(. ويف هذه املواطن باألرض: )دحاها، طحاها، فرشناها وكذلك ما تعلق

يالحظ الرتتيب، فبناء السماء أوال، ثم دحو األرض ثانيا، وآية النازعات 

 صرحية يف الرتتيب.
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آيات امتنانية(، متنت على اخللق بأن جعل اهلل ) الصنف الثاني:

 السماء بناء واألرض فراشا،  

الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض ِفَراًشا َوالسََّماَء ))سورة البقرة(: قال تعاىل: 

  (.ِبَناًء

اهلُل الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض َقَراًرا َوالسََّماَء )سورة غافر(: )وقال تعاىل: 

 (.ِبَناًء

ويف هذين املوضعني، جاء الفعل )جعل(، واستخدم االسم ال الفعل 

)فراشا، قرارا، بناء(، خبالف املواطن السابقة: بناها، بنيناها، 

خل، فذكرهما كان يف مقام االمتنان )جعل لكم(، ويدل على إفرشناها...

فر ]يف سورة غا فكلها دالة على االمتنان ذلك املعطوفات األخرى يف اآليتني،

 )وصوركم.. ورزقكم..(، ويف البقرة: )رزقا لكم([.

 

 بالتدبر يف هذه اآليات الكرمية جند أن القرآن الكريم يقرر ما يلي:و

: آيات الصنف األول واضحة الداللة على الرتتيب، فهي إخبارية، أواًل

 بينما آيات الصنف الثاني امتنانية ال تدل على الرتتيب.
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 تتحدث عن بناء السماء األولية، واملراحلهذه اآليات كلها : ثانيًا

ن الكريم لفظ البناء إال مع السماء اليت متت فيها، ومل يستخدم القرآ

فبناء السماء ورفع مسكها  السماوات السبع؛األولية، اليت كانت قبل تسوية 

وتسويتها، كان قبل دحو األرض )كما يف سورة النازعات(، وقد قدمت 

ديث عن ترتيب املخلوقات، فأكتفي بذكرها. األدلة على ذلك، عند احل

وما أقرره هنا أن البناء ورد مع السماء األولية، ونالحظ يف اآليات السابقة 

كلها، اقرتان دحو األرض ببناء السماء، مما يدل على أن ذلك كان قبل 

 تسوية السماوات.

 السََّماِء ىِإَل َيْنُظُروا هنا إشكالية قد تبدو، وهي أن آية سورة ق: )َأَفَلْم

ُفُروٍج(،  ذكر فيها لفظ البناء، مع  ِمْن َلَها َوَما َوَزيَّنَّاَها َبَنْيَناَها َكْيَف َفْوَقُهْم

أن احلديث عن السماء الدنيا، ال السماء األولية، بدليل قوله )فوقهم(، 

وقوله )وزيناها(، وقوله )ينظروا إىل(، فكلها تبني أنها السماء الدنيا. 

ملاذا ذكر لفظ )البناء( هنا مع السماء الدنيا؟ فاجلواب واهلل والسؤال: 

أعلم أن اآلية جاءت يف مقام النظر واالعتبار، ولذلك مت توجيه أنظارهم 

إىل السماء املبنية فوقهم، املزينة، واآلية ليست إخبارية، وإمنا حتفيزية 

، حتفز على التفكر، ولذلك استخدم لفظ )كيف(، فقال: )كيف بنيناها(

أي: كيف كان بناؤها، فالنظر يف السماء الدنيا سيكون دليال هلم 

يرشدهم إىل كيفية بناء اهلل للسماء األولية، فهي الدليل عليها، وال سبيل 
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للوصول إليها إال بالنظر إىل السماء الدنيا. ويدل على هذا أيضا ما جاء يف 

( َوِإَلى السََّماِء 62ْيَف ُخِلَقْت )َأَفَلا َيْنُظُروَن ِإَلى اْلِإِبِل َكسورة الغاشية: ))

( َوِإَلى اْلَأْرِض َكْيَف 65( َوِإَلى اْلِجَباِل َكْيَف ُنِصَبْت )62َكْيَف ُرِفَعْت )

(، فاقرتن لفظ النظر بالكيفية، مع أن الرفع أوال كان للسماء ُسِطَحْت

  األولية.

، بل استخدم مع قط مل يستخدم لفظ البناء مع األرض: ًاثالث

السماء فقط، ويف كل املواطن اليت ذكر فيها السماء يستخدم لفظ 

)البناء(، فعال أو امسا. وقد تعددت األلفاظ اليت استخدمت مع األرض: 

 دحاها، طحاها، فرشناها، فراشا، قرارا(.)

عند قوله تعاىل  وقد التفت اإلمام الرازي هلذا، فقال يف تفسريه

 َفِنْعَم َفَرْشَناَها َواْلَأْرَض( 32) َلُموِسُعوَن َوِإنَّا ٍدِبَأْي َبَنْيَناَها َوالسََّماَء)

فما احلكمة فيه؟ نقول فيه  كرر ذكر البناء يف السموات،: )(اْلَماِهُدوَن

أحدها: أن البناء باق إىل قيام القيامة مل يسقط منه شيء ومل يعدم  ،وجوه

لذي يبسط منه جزء، وأما األرض فهي يف التبدل والتغري فهي كالفرش ا

بقوله تعاىل:  ويطوى وينقل، والسماء كالبناء املبين الثابت، وإليه اإلشارة

 ها ما صار حبرا وعاد أرضا من وقتوأما األراضي فكم من ،(سبعا شدادا)

أن السماء ترى كالقبة املبنية فوق الرؤوس، واألرض  ثانيها:. حدوثها

 .(رفع مسكها) ىل:مبسوطة مدحوة والبناء باملرفوع أليق، كما قال تعا
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ثالثها: قال بعض احلكماء: السماء مسكن األرواح واألرض موضع األعمال 

 (. سكن أليق بكونه بناء واهلل أعلموامل

 واألوىل أن نبحث عن الفرق من حيث التسوية، اليت أعقبت اخللق،

فاهلل سبحانه وتعاىل يبني أنه بنى السماء، فالسماء بناء حمكم، له 

أما األرض فهي ليست بناء، بل فراش، هلا خصائص خصائص البناء، 

 الفراش. وسأبني ذلك. 

األفعال اليت متت يف هذه املرحلة، كما تبينه لنا آيات : ًارابع

النازعات، هي: بناء السماء، ورفع مسكها، وتسويتها، وإغطاش ليلها، وإخراج 

ل ضحاها. واألرض بعد ذلك: دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، واجلبا

 أرساها. ]وسأتناوهلا الحقا[.
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 بناء السماء:الفرع األول: 

 حديث القرآن الكريم عن بناء السماء يبني جمموعة من األمور: 

إذا نظرنا إىل عناصر عملية بناء اإلنسان فهي ثالثة: الوظيفة، 

 واهليئة، ومراحل البناء.

 : الوظيفة

ظيفة كما تسمى عنصر اخلدمة؛ فاملبنى يصمم لغرض معني، وو

املبنى هي أول عنصر حيدد تصميم املبنى، وبناءه بعد ذلك، والعناصر 

الالزم توفرها فيه لتحقيق ذلك الغرض، وتلبية حاجة مستخدميه، فبناء 

مسكن غري بناء مستشفى، غري بناء جراج... اخل. فوظيفة املبنى حتدد 

 توزيع االجتاهات والغرف واإلضاءات والتهوية واحلركة وغريها.

القرآن أكثر من عشرة مواضع حتدد املنحى الوظيفي  ويف

للسماوات واألرض، فاهلل مل خيلقهما باطال، بل خلقهما باحلق، قال تعاىل: 

َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواْلَأْرَض َوَما َبْيَنُهَما َباِطًلا َذِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا َفَوْيٌل )

َوَما َخَلْقَنا السََّماَواِت َواْلَأْرَض َوَما َبْيَنُهَما (، وقال: )ِللَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّاِر

ماء باحلق، حلكمة (... فاهلل خلق الس( َما َخَلْقَناُهَما ِإلَّا ِباْلَحق42َِّلاِعِبنَي )

 . بينها يف كتابه
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ومن تلك احلكمة أن السماوات واألرض جعلهن اهلل مسكنا لألحياء 

َيْوَم َنْطِوي السََّماَء َكَطيِّ الدنيا، ثم يطويهن اهلل ) الذين خلقهم، يف احلياة

(. فهيأها اهلل لتكون مسكنا َوالسََّماَواُت َمْطِويَّاٌت ِبَيِميِنِه(، )السِِّجلِّ ِلْلُكُتِب

 صاحلا للساكنني، وأنشطتهم املختلفة. 

 : اهليئة

اد أي هيئة املبنى، فاملصمم حيدد هيئة املبنى: شكله، وحجمه، واملو

املستخدمة فيه، ونسبها ومقاديرها، ومدى حتقق األمان فيه، ومدى 

مالءمته مع البيئة، وفق عوامل كثرية، منها وظيفته، ومنها عوامل بيئية، 

وعوامل سكنية واجتماعية وثقافية... اخل. وعليه يأخذ املبنى شكله وحجمه 

أهم أعمال مسبقا، وما يتم بعد ذلك إمنا هو تنفيذ البناء. فالتصميم هو 

 البناء.

، قال تعاىل: كما نفهمه – وقد حدد القرآن الكريم هيئة السماء

(، َوُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن)

وجائز أن يكون ذلك والَفَلك الشيء املستدير الكروي، قال الطربي: )

اهد كحديدة الرحى، وكما ُذكر عن احلسن الفلك كما قال جم

كطاحونة الرحى، وجائز أن يكون موجا مكفوفا، وأن يكون قطب السماء، 

(، وقال القرطيب: وذلك أن الفلك يف كالم العرب هو كل شيء دائر

وأصل الكلمة من الدوران، ومنه فلكة املغزل، الستدارتها. ومنه قيل: فلك )
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دار. ويف حديث ابن مسعود: تركت فرسي ثدي املرأة تفليكا، وتفلك است

كأنه يدور يف فلك. كأنه لدورانه شبهه بفلك السماء الذي تدور عليه 

واألفالك مستديرة بالكتاب والسنة واإلمجاع؛ (. وقال ابن تيمية: )النجوم

َوُكلٌّ ِفي َفَلٍك "ومنه قوله تعاىل  ،ك " يدل على االستدارةَلفإن لفظ " الَف

ك ثدي ّلَفال ابن عباس: يف فلكة كفلكة املغزل. ومنه قوهلم: َتق "،َيْسَبُحوَن

 .، كما أشرت إليه(. وهناك آيات أخرى تبني هذااجلارية إذا استدار

وأما احلجم، فمن ذا الذي يعلمه من البشر، وكل ما علمه البشر 

مما قدروه مباليني السنني الضوئية ليس إال جزءا من السماء الدنيا. وقد 

(، فهو حجم غري ثابت، بل َوالسََّماَء َبَنْيَناَها ِبَأْيٍد َوِإنَّا َلُموِسُعوَن: )قال تعاىل

يف توسع مستمر، وسأحتدث عن هذا الحقا. والناس ال ميكنهم توسعة شيء 

مبين إال بهدم أجزاء منه. أما السماء فهي بناء يتوسع باستمرار، دون 

 احلاجة إىل هدم أو نقض. 

 -ة يف بناء السماء، فليس يف القرآن الكريم وأما املواد املستخدم

بيان هلذه املواد. ومقتضى بنائها أنها مبنية من مواد معينة،  –واهلل أعلم 

عرفنا بعضا وما زلنا جنهل كثريا منها، وما عرفه اإلنسان منها يظهر 

من ومجال الوحدة يف بناء لبنات هذه السماء  منتهى الدقة وروعة التوازن

رة، وحدة يف مواد البناء وأنظمته وسننه، حتكمه بإحكام الذرة إىل اجمل

 وإتقان، وانتظام.
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 :مراحل البناء

متر مراحل البناء، بالنسبة لإلنسان، بثالث مراحل، املرحلة األوىل: 

دراسة جدوى املشروع، واملرحلة الثانية: إعداد املخططات والرسومات، 

 واملرحلة الثالثة: تنفيذ املشروع. 

لة األوىل، يتم دراسة جدوى املشروع، ودراسة الظروف ففي املرح

البيئية واالجتماعية والثقافية، ومعرفة مدى مالئمة البناء يف املنطقة، 

 ومناسبة التكلفة... اخل. 

وهذه املرحلة يقوم بها اإلنسان؛ لينتقل من جهل بالشيء إىل علم 

وتعاىل فله به، ومن ثم يصدر حكمه عن جدوى املشروع. أما اهلل سبحانه 

العلم املطلق، وله اخلربة الكاملة، وله احلكمة املثلى، هو الذي خيلق 

 الظروف وينشئها، سبحانه وتعاىل.

وأما املرحلة الثانية، فهي مرحلة التخطيط، حيث يتم إعداد 

املخططات والرسومات األولية والنهائية، ويشرتك يف ذلك املهندس 

م ضمان اشتماهلا على كافة عناصر املعماري واملدني وغريهما، حبيث يت

البناء: الوظيفة واخلدمة )توزيع االجتاهات والغرف والفضاءات والتهوية 

واحلركة وغريها(، واجلمال )األلوان واملواد والتكسيات والواجهات وشكل 

البناء وغريها(، واألمان واالقتصاد )وذلك حبساب كميات املواد الالزمة 
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ائي من حديد وخرسانة وغريها، حبيث يضمن إلقامة هيكل البناء اإلنش

 (.حتقيق عنصري األمان واالقتصاد

وبناء السماء، يبني اهلل سبحانه وتعاىل أنه ما خلق السماء واألرض 

إال باحلق، كما تبني آيات القرآن الكريم أن السماء بنيت بدقة وإتقان 

فيها كل ما  وإحكام، ال مثيل له، وقد جعلها اهلل آمنة للساكنني، وهيأ هلم

احلسابات املتناهية الدقة يف هذا  الفلكحيتاجون إليه. واليوم يبني علماء 

البناء، والتوازن الدقيق يف نسب املواد والطاقات والقوى ووظائفها، وترابطها 

 الوثيق بعضها ببعض... 

ثم املرحلة الثالثة: التنفيذ، وميكن توزيعها على اخلطوات التالية، 

قبل البناء(، و)التأسيس والرفع(، و)الرتكيب(، وهي: )أعمال ما 

 و)التسوية(، و)التشغيل والصيانة(. 

فأعمال ما قبل البناء: تشمل استكشاف الرتبة، ودراستها، ومعرفة 

 مدى متانتها وتوازنها وثباتها واستقرارها، وجتهيز املكان.

وأعمال التأسيس والرفع: التأسيس إشارة إىل اجلزء القاعدي من 

اء، والرفع إشارة إىل اجلزء العلوي منه، وتشمل: احلفر، وبناء القواعد، البن

 ثم رفع البناء العلوي من أعمدة وجدران وأسقف.
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والرتكيب يشمل متديدات اخلدمة، كتغذية املبنى باملاء، ومتديد 

خطوط الكهرباء، ومد أنابيب الغاز واملاء والصرف الصحي، والعزل، وتزويد 

 فئة، فالرتكيب مبثابة تزويد البناء باألعصاب.املبنى بنظام التد

والتسوية، وتشمل التكسية املعمارية )ومتثل كساء العظم باجللد(، 

كما تشمل إعداد الوجه الظاهر يف داخل املبنى، من طالء، وديكور، وتلميع، 

 وصقل األرضيات، وأعمال الزخرفة، والتزيني، والتشجري، وغريها.

 لصيانة الدورية للمبنى، واحملافظة عليه. وأخريا تشغيل املبنى، وا

هذه باختصار أهم خطوات تنفيذ البناء، مع وجود كثري من 

 التفصيالت يف كل خطوة. 

وسنتدبر حديث القرآن الكريم عن بناء السماء، يف ضوء هذه 

 العناصر. 

، فإن اهلل سبحانه وتعاىل بني أنه الذي خلق ملا قبل البناءبالنسبة 

رض، فكانتا رتقا، أي: متضامتني ملتصقتني. ثم ملا أذن السماوات واأل

فتقهما، ثم استوى إىل السماء وهي دخان، وبناها. فاهلل هو خالق املكان، وهو 

خالق كل شيء، وهو الذي خلق كل شيء مهيأ ملا سيكون عليه، خلق كل 

 شيء فقدره تقديرا. 
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لسماوات ، فقد حتدث القرآن الكريم أنه بنى االتأسيس والرفعوأما 

حمكمة قوية (، قال الزخمشري: )َوَبَنْيَنا َفْوَقُكْم َسْبًعا ِشَداًدافكانت شدادا، )

ألنه  ؛ووصفها بالشدة(، وقال ابن عطية: )اخللق ال يؤثر فيها مرور األزمان

(. فهو بناء شديد متني وثيق، هيئ حلمل ال يسرع إليها فساد لوثاقتها

 سبحانه وتعاىل. اخلالئق اليت ال يعلمها إال اهلل 

(، قال ابن عباس: أي: َوالسََّماَء َبَنْيَناَها ِبَأْيٍدولذلك قال تعاىل: )

بقوة، وهو تفسري اجلمهور، وذكر الرازي يف تفسريه وجها آخر، وهو محل 

 َأْيِديَنا َعِمَلْت ِممَّا َلُهْم َخَلْقَنا َأنَّا َيَرْوا َأَوَلْملفظ )بأيد(، على قوله تعاىل: )

 (. فهو مجع )يد(. وهلذا حبث آخر. َماِلُكوَن َلَها َفُهْم اًماَأْنَع

(، فهي بناء نسيجي، نسجت نسجا َوالسََّماِء َذاِت اْلُحُبِكوقال: )

 .، كالنسيج الذي شدت خيوطه بإحكامشديدا حمكما متقنا

كما حتدث القرآن الكريم عن أن اهلل رفع السماء بال عمد مرئية: 

(. فالناس  الَِّذي َرَفَع السََّماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَهااهلُل)والسماء رفعها(، )

يبنون وحيتاجون إىل وضع األسس حلفظ املبنى من التصدع واالنهيار، 

ولضمان ثباته على األرض، فيضعون القواعد ويرفعون األركان. أما اهلل 

لكرسي سبحانه وتعاىل، فقد رفع السماء بال عمد مرئية، فهي حمفوظة، ول

 دور يف حفظها بإذن اهلل.
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كما أخرب القرآن الكريم عن مرونة هذا البناء، فهو بالرغم من 

َوالسََّماَء ، بل يتوسع باستمرار، )جامدشدته ومتانته ووثاقته، فإنه غري 

(، وهذا ما ال يكون يف بنيان الناس، فهم ال َبَنْيَناَها ِبَأْيٍد َوِإنَّا َلُموِسُعوَن

ون إال باهلدم اجلزئي، أما اهلل فيوسع بناء السماء دون يوسعون ما يبن

 . اجة إىل هدم أجزاء من ذلك البناءاحل

، فالقرآن الكريم يتحدث عن أن اهلل جعل السماء الرتكيبوأما 

بناء مهيأ للساكنني، ومن ثم فقد زودت بكافة )متديدات اخلدمة(، اليت 

يئا منها، ممتنا علينا، حيتاجها هؤالء الساكنون، وقد ذكر لنا القرآن ش

واليوم يتسابق العلماء يف كشوفاتهم، وكل يوم يكتشفون لنا مزيدا من 

الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض ِفَراًشا َوالسََّماَء هذه )التمديدات(، فمن ذلك قوله: )

(، حيث يتحدث َلُكْمِبَناًء َوَأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقا 

عن املاء الذي ينزل من السماء، ]وداللة السماء هنا: الغالف اجلوي لألرض، 

َأَأْنُتْم َأَشدُّ َخْلًقا َأِم وقد يشمل ما عاله أيضا، وهو جزء من السماء[، وقوله: )

(، ْخَرَج ُضَحاَها( َوَأْغَطَش َلْيَلَها َوَأ52( َرَفَع َسْمَكَها َفَسوَّاَها )52السََّماُء َبَناَها )

فإغطاش الليل وإخراج الضحى من السماء، هو من هذا القبيل. ومل 

يتحدث القرآن الكريم عن شيء كما حتدث عن هذا األمر، وما امنت اهلل به 

 على اإلنسان وسخر له ما يف السماوات واألرض، وتهيئة األرض له أيضا. 
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السماء )الدنيا(،  ، فقد أخربنا القرآن الكريم أنه زينالتسويةوأما 

والسماء الدنيا هي واحدة من السماوات السبع، مبصابيح، وبالكواكب، 

َوَلَقْد َجَعْلَنا ِفي السََّماِء ُبُروًجا َوَزيَّنَّاَها وجعل فيها النجوم، والربوج، )

(، وتدبر قوله: )وزيناها للناظرين(؛ فزينتها للناظرين عمل ِللنَّاِظِريَن

املهندسون عن )هندسة املناظر(، أي: تزيني البناء  مقصود، واليوم يتحدث

 للناظرين. 

وَيِرد احلديث عن زينة السماء الدنيا، بعد احلديث عن بناء السماء 

األولية، وتسويتها، ثم تسوية السماوات السبع، ثم يتحدث عن زينة السماء 

َواٍت ِفي َفَقَضاُهنَّ َسْبَع َسَمالدنيا، فالزينة تكون يف األخري، كما قال: )

(، َيْوَمْيِن َوَأْوَحى ِفي ُكلِّ َسَماٍء َأْمَرَها َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا ِبَمَصاِبيَح َوِحْفًظا

 .(ِإنَّا َزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا ِبِزيَنٍة اْلَكَواِكِبوقال: )

ويتصل به أيضا ما جعله اهلل يف األرض من زينة، نباتها وألوانها 

 ها، فاألرض جزء من البناء. وأحياؤ

، فقد خلق اهلل ساكين السماوات واألرض من أحياء، التشغيلوأما 

َوِمْن آَياِتِه َخْلُق السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَما َبثَّ ِفيِهَما بعد أن بنى هلم السماء، )

ُكُم اهلُل ِإنَّ َربَّلقرآن الكريم يستخدم لفظ )التدبري(، قال تعاىل: )ا(. وِمْن َدابٍَّة

الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش ُيَدبُِّر 

 (، فهو يدبر أمر املخلوقات. سبحانه وتعاىل.اْلَأْمَر
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، فإن القرآن الكريم يتحدث عن أن اهلل بنى السماء الصيانةوأما 

الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَمَواٍت ع وال فروج، )بناء حمكما، ال شقوق فيه وال صدو

ِطَباًقا َما َتَرى ِفي َخْلِق الرَّْحَمِن ِمْن َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َتَرى ِمْن ُفُطوٍر 

(، وقال: ( ُثمَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرََّتْيِن َيْنَقِلْب ِإَلْيَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُهَو َحِسرٌي4)

 (. َيْنُظُروا ِإَلى السََّماِء َفْوَقُهْم َكْيَف َبَنْيَناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما َلَها ِمْن ُفُروٍج َأَفَلْم)

: من اختالف واضطراب يف يأو)من تفاوت( كما قال الزخمشري: )

اخللقة وال تناقض، إمنا هي مستوية مستقيمة. وحقيقة التفاوت: عدم 

ال يالئمه. ومنه قوهلم: خلق التناسب، كأن بعض الشيء يفوت بعضا و

 (. متفاوت

ومهندسو البناء )وخصوصا ناطحات السحاب( يشيدونه قويا، 

، تتحمل األمحال الثقيلة واجلهد العاليويستخدمون أجود املواد اليت 

وجيعلون أساسه متينا، وواجهاته مقاومة للتلف وتسرب الرطوبة؛ حتى 

ذلك فإنه يظل ملدة ما، ثم  يظل أطول فرتة ممكنة دون صيانة. وبالرغم من

 بعد ذلك تبدأ أعمال الصيانة. 

والتصدع يف البنيان، له ظواهر عديدة، منها: التشققات، أو تآكل 

املواد، أو امليالن، أو غري ذلك. أما السماء فقد وصف اهلل بنائها بأنه شديد؛ 

 فال يتصدع وال يتشقق، وهو بناء متني حمكم، يظل بإذن اهلل دون حاجة إىل

صيانة أو إصالح، فما فيها من تفاوت، وما هلا من فطور، أو شقوق، أو صدوع. 
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وحني يأذن اهلل بانتهاء الدنيا، فإن ذلك البناء كله يتفطر ويتشقق 

 ويتصدع.

** 
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 ذات احلبك:الفرع الثاني: 

(. يف اآلية مبحثان، األول: اْلُحُبِك َذاِت َوالسََّماِءقال تعاىل: )

 الثاني: املقصود بكونها: ذات احلبك.املقصود بالسماء، و

أما السماء فقد قدمت أنه ال قرينة لدينا ترجح هل هي السماء 

األولية، أو السماء الدنيا. إال أن اآلية وردت يف سورة الذاريات، وقد جاء 

احلديث فيها عن بناء السماء )والسماء بنيناها بأيد(، واملقصود بها السماء 

ويؤيد  غري هذه، فحملها على السماء األولية أوىل. األولية، وحيث ال قرينة

 هذا داللة )احلبك(، كما سيأتي. 

 أما احلبك، 

 يف اللغة:مفهوم )احُلُبك( 

قال ابن فارس يف مقاييس اللغة أن املعنى األساس للجذر هو: 

(. وهي عبارة اشتملت على جمموعة إحكام الشيء يف امتداد واطراد)

احلبك(، وهي: طبيعة احلبك )الشّد(، خصائص داللية يف مفهوم )

 وطريقته )االمتداد واالطراد(.

إال أن العبارة ينقصها عنصر أساس، وهو أن اخلطوط تكون 

احُلُبُك تكسُُّر كل متكسرة، وقد ذكر ذلك الفراء كما يف الصحاح: )

 (. ، كالرمل إذا مرت به الريُح الساكنة، واملاِء القائم إذا مّرت به الريحيءش



013 

 

013 

 

لك ميكن الوصول إىل املعنى األساس جلذر )ح ب ك(، وهو: وبذ

 .خطوط ممتدة متناسجة حمكمة

وهذا التعريف يشتمل على خصيصتني دالليتني أساسيتني، يف 

 مفهوم )احلبك(، وهما:

احلبك، فاملادة احملبوكة: خطوط ممتدة، غري  بنية (6)

مستقيمة، بل متناسجة، أيا كان شكل النسيج، واخلطوط 

عبارة عن ألياف يتم غزهلا، فتكون مربومة النسيجية 

 لولبية.

والشد احملكم،  طبيعة احلبك: الشّد. )فهي حمكمة(. (5)

 يقتضي اجلودة يف تضفري اخلطوط، ونسجها.

وكافة استخدامات اللفظ تعود إىل هذه املعاني، وميكن تلخيصها 

يف مفهوم "احلبيكة"، فكل خطوط ممتدة منسوجة حمكمة، تسميها العرب: 

 .5كة، ومجعه: ُحُبكحبي

                                                           
2

ومن ذلك: ضفائر الشعر، وطرائق الرمل، )وهي آثار مرور الريح على الرمل، فتصنع خطوطا  

آثار الريح على املاء(. قال زهري بن أبي طويلة متكسرة تشبه النسيج(، وكذلك طرائق املاء )

 سلمى، يصف ماًء:

 َتْنُسُجه ،ُمَكلَّل بَعِميم النَّْبت
 

 ريٌح َخِريٌق، ِلضاحي َماِئِه ُحُبُك 
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 البنية النسيجية:

                                                                                                                                        

الريح اخلريق، هي الريح الشديدة، فهي تنسج وجه املاء حني متر فوقه فترتك آثارها فيه، 

 فتلك احُلُبك، كأنها طرق لولبية. 

الثوَب: أجاد نسجه  َحَبكرب الكساء املنسوج املخطط: حمبوكا، )يف اللسان: وتسمي الع

يء كل شوحّسن أثر الصَّْنعة فيه، وحبك الَوَتر كذلك(، ونقل يف الصحاح عن ابن األعرابي: )

(، واملقصود: كل شيء ذي خطوط طويلة، فاحلبك أحكمته وأْحسْنَت عمَله فقد اْحتَبكَته

(، فال طّطَخُم :ك، أيّبَحكساء ُمرة مقاييس اللغة أدق، قال: )ليس مطلق اإلحكام. وعبا

يوصف الشيء باحلبك إال مبراعاة معنيني، األول: الشكل، أن يكون ذا خطوط ممتدة 

 منسوجة، والثاني: العالقة بني هذه اخلطوط: الشد بإحكام وإتقان. 

« رأُسه ُحُبك»يُث ِفي ِصَفِة الدَّجَّاِل َوِمْنُه اْلَحِدكذلك جتد الدقة يف قول ابن األثري يف النهاية: )

َأْي َشَعُر َرأِسه ُمَتَكسِّر ِمَن اجُلُعودة، ِمْثُل اْلَماِء السَّاِكن، َأِو الرَّْمل ِإَذا َهبَّْت َعَلْيِهَما الرِّيُح، 

 (. فَيَتَجعَّداِن وَيِصرَيان َطَرائَق

بعض عبارات املعاجم، فمثال: وبهذا ميكننا فهم مجيع استعماالت )حبك(، وميكننا تصويب 

َأن جيمع خشب كاحلظرية ثمَّ يشد ِفي َوسطه )احِلباك(، عرفه ابن دريد يف مجهرة اللغة: )

رَباُط احلظرية بقصبات (. أما عبارة األزهري يف تهذيب اللغة: )َحبل جيمعه َفَذِلك اْلَحبل احلباك

( فعبارة األزهري َما ُتْحَبك ُعُروش الكْرم باحِلَباِل.ُتَعرَُّض ثمَّ ُتَشّد. َتقول: َحَبْكُت احَلِظرَيَة َك

أدق وأدّل، وقد اشتملت على الداللتني األساس. فوصف الرباط بأنه قصبات )وهي: خطوط 

 ممتدة(، )ُتعرَّض ثم تشد(: فهي قصبات تتداخل، وتشد بإحكام، كما حتبك عروش العنب. 

حتبكت اْلَمْرَأة ل(، يف مجهرة اللغة: )ويف ضوء هذا ميكننا فهم قول العرب: )احتبك الرج

َوَكَذِلَك حتبك الرجل بثيابه ِإذا تلبب بَها. واحتبكت إَزاِري ِإذا . بنطاقها ِإذا شدته ِفي َوسطَها

(. فاحملتِبك عادة ما يشد احتبك بإزاره: احتبى به وشده إىل يديه(.  ويف اللسان: )شددته َعَلْيك

تمد عليه، وجيعله كاملسند لظهره، فلو كان النطاق خطا إزاره بنطاقني متداخلني، حتى يع

واحدا ملا أمكنه االستناد عليه إال إذا كان عريضًا حبيث يشمل مقدمة الساق من الركبة 

إىل أسفل الساق. فسميت هذه اهليئة باالحتباك ألنها اشتملت على داللتني، األوىل: شكل 

 متداخَلني. والثاني: إحكام ربطهما.  الرباط الذي ُيحَتَبك به، وهو نطاقان  يربطان
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النسيج الذي يصنعه اإلنسان، نفهم البنية النسيجية بالنظر إىل 

كالنسيج احليواني والنسيج الذي ينشئه اخلالق سبحانه وتعاىل، 

 والنباتي، وفتائل الذرة.

بالنظر إىل صناعة النسيج فإنها متر مبجموعة من املراحل، ميكن 

انظر: املوسوعة العربية العاملية(، أوال: جتميع تلخيصها يف ما يلي: )

األلياف والشعريات، وهي متثل املادة اخلام األولية. ثانيًا: غزهلا، وذلك 

بفتل األلياف لولبيًا، وحتويلها إىل خيوط مربومة جاهزة للحبك. ثالثًا: 

حياكة اخليوط، ونسجها، لصناعة األنسجة. كما تشمل الصناعات 

ة اليت تلون اخليوط النسيجية، واملواد املستخدمة يف جية: األصبغيالنس

وإضافة إىل البنية النسيجية فإنه  اخلصائص الوظيفية لألنسجة... اخل.

 يشمل أداءها ووظيفتها. 

)والسماء ذات احلبك(، فُحُبك السماء، تعين أنها تتألف من 

أنسجة ذات أنظمة نسيجية متعددة. وكل نسيج منها يتألف من خيوط 

ة متينة قوية، وكل خيط منها يتألف من ألياف صغرية ودقيقة طويل

)فتائل(. وكل خيوط نسيجية هلا خصائصها املتميزة، ومن ثم فهي زينة يف 

 وهي مشدودة شدا حمكما، متقنا.السماء الدنيا. 

وأما النظر إىل النسيج املخلوق، كالنسيج احليواني والنباتي فإنه 

يتحقق يف كل املخلوقات، فكما ذكرُت  الرتكيب النسيجين إميكن القول 
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يف حبث الغيب والشهادة، أن خلق اهلل يتشابه ولكنه ال يتماثل، كذلك 

البنية النسيجية )ذات احلبك( تتشابه يف كل املخلوقات، ولكنها ال 

تتماثل، فلكل بنية نسيجية نظامها اخلاص بها. وميكن الوصول إىل وصف 

خالل دراسة البنية النسيجية للخاليا  أدق للبنية النسيجية السماوية من

 النباتية، واحليوانية، ولفتائل الذرة.... 

فالنسيج )سواء احليواني أم النباتي(، جمموعة خاليا موحدة 

البنية والوظيفة، وترتبط اخلاليا بعضها ببعض يف وسط مادة هالمية. 

يفته. )انظر: املوسوعة العربية(، وكل نوع من األنسجة له بنية تناسب وظ

وهلذه البنية فتتعدد بنى األنسجة وأمناطها حبسب وظائفها املختلفة. 

النسيجية خصائص عديدة، كالنمو والتطور واملرونة، واملوت واحلياة، 

 والصحة واملرض... اخل.

فالسماء ذات احلُبك، أي: ذات البناء النسيجي، مثلها مثل سائر 

ا ذات بناء نسيجي. فخلق اهلل املخلوقات )احليوانات والنباتات وغريها( كله

يتشابه وال يتماثل، تشاُبُهُه يف أنه خيضع لألنظمة نفسها، وعدم متاثله يف 

أن كل خملوق يتفرد بصفاته اخلاصة به )سواء أكان املخلوق على 

 ِمْن الرَّْحَمِن َخْلِق ِفي َتَرى َما، قال تعاىل: )مستوى اجلنس أو النوع أو الفرد(

. ا ترى فيه اختالفًا، فبعضه يشبه بعضا، فهو خلق متشابه(، أي: مَتَفاُوٍت

 ]راجع حبثي: الغيب والشهادة يف القرآن الكريم[. 
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** 

 البنية النسيجية السماوية:

مما تقدم ميكن القول أن السماء ذات احلبك، تعين أنها ذات بنية 

نسيجية. والبنية النسيجية طرائق طويلة ممتدة متناسجة، حمكمة 

حبكها مثل وقد نقل عن الضحاك يف تفسريها كما يف الطربي: )الرتابط. 

حبك الرمل، ومثل حبك الدرع، ومثل حبك املاء إذا ضربته الريح، 

 (. فنسجته طرائق

ِإنَُّكْم َلِفي واحلق سبحانه وتعاىل يقسم بـالسماء ذات احلبك، على )

اإلحكام، املتقنة (، فقابل بني األمرين: السماء احملكمة شديدة َقْوٍل ُمْخَتِلٍف

شديدة اإلتقان، بالرغم من طرائقها الطويلة اهلائلة، والبشر الذين اختلفوا 

يف القرآن الكريم، بني مكذب ومصدق. واالختالف ضعف وهلهلة، وكان 

 األوىل بهم أن يتفقوا يف تصديقه واإلميان به. 

أن البنية السماوية بنية نسيجية، تشتمل  -إذن  –تفيد اآلية 

طرائق كثرية ممتدة منسوجة نسجا حمكما متقنا. وحنن نفهم من على: 

، هذه البنية وأداءبنية السماء،  :ثالثة أمور قوله تعاىل: )ذات احلبك(

شديدة مرنة متينة هي ف أداؤهاوأما نسيجية، فالبنية أما  .ووظيفتها

 االلتحام. 
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 أوال: البنية النسيجية:

ة. فهي تشبه البنى طبيعة البنية السماوية: بنية نسيجي( 6

 النسيجية يف سائر املخلوقات، كما أسلفت القول.

تتألف البنية النسيجية السماوية من خطوط طويلة ممتدة و( 5

متناسجة، هذه اخلطوط تسمى: طرائق، تتشابك هذه الطرائق كتشابك 

 األنسجة. 

كل خط نسيجي ميثل حبيكة، ونقاط التقائها تسمى: ُعْقَدة، ( 4

بك عن العقدة فتكون جتمعا أكرب. كل جتمع يف فاخلطوط تتشا

مستوى ما ميثل حبيكة من احلبك. فالسماء مليئة باحلبك، وكل جتمع 

بارز ميثل حبيكة بالنظر إىل جتمعات املستوى األعلى، ومن ثم فقوله )ذات 

احلبك( يرسم مشهدا مهيبا للتجمعات اجملرية واملواقع النجمية اليت يف 

 مستويات متنوعة من التجمعات. السماء، واليت متثل 

ولو قال: )والسماء احملبوكة(، الحتمل أن تكون ذات حبيكة واحدة، 

فالثوب احملبوك ميثل حبيكة واحدة. وأما قوله )ذات احلبك(، فهي تدل 

على أنها مليئة باحلبك، وليست حبيكة واحدة. فكل خطوط متداخلة 

حبكا(. وهي إشارة إىل منسوجة متثل حبيكة، وتتجمع مع بعضها لتشكل: )

التجمعات اجملرية اهلائلة يف السماء، فكل جتمع جمري ميثل حبيكة 
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بالنسبة للسماء، ثم إن كل جتمع جمري به حبك كثرية، وكل جمرة 

 كذلك، وكل جمموعة كذلك...

 َلَقَسٌم َوِإنَُّه( 22) النُُّجوِم ِبَمَواِقِع ُأْقِسُم َفَلاوهذا يفسر قوله تعاىل: )

(. فمواقع النجوم هي املواقع اليت تتخذها النجوم على َعِظيٌم ْعَلُموَنَت َلْو

  تلك احلبك.

تنوع األنظمة النسيجية، فهو مل يقل: ذات احلبيكة، بل قال: ( 3

)ذات احُلُبك(. فاجلمع يفيد تعدد احلبك، كما يفيد تنوع أنظمتها، مع 

من التجمعات اشرتاكها يف البنية النسيجية احملكمة. فلعل كل مستوى 

له نظام نسيجي خيتلف عن األنظمة النسيجية األخرى. فبالرغم من 

تشابه األنظمة النسيجية إال أنها ال تتماثل. كالناس يتشابهون وال 

يتماثلون، لكل نظام نسيجي بصمته اليت متيزه عن البصمات النسيجية 

 األخرى. واهلل أعلم.

 

  البنية النسيجية أداءثانيًا: 

 :(... واملتانة واإلحكام واإلتقان)املرونة 
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: فهي أربطة حمكمة موثقة، تشد بعضها إىل بعض، فال ( اإلحكام6

 السََّماَواِت ُيْمِسُك اهلَل ِإنَّتتفكك عراها، وال تتمزق أنسجتها. قال تعاىل: )

 َحِليًما َكاَن ِإنَُّه ِهَبْعِد ِمْن َأَحٍد ِمْن َأْمَسَكُهَما ِإْن َزاَلَتا َوَلِئْن َتُزوَلا َأْن َواْلَأْرَض

 (.َغُفوًرا

 َسْبًعا َفْوَقُكْم َوَبَنْيَناوقد وصف اهلل السماوات بأنهن شدادا، فقال: )

 (، فهن بناء حمكم شديد موثق. ِشَداًدا

 َخْلِق ِفي َتَرى َما ِطَباًقا َسَمَواٍت َسْبَع َخَلَق الَِّذيوقال تعاىل: )

 اْلَبَصَر اْرِجِع ُثمَّ( 4) ُفُطوٍر ِمْن َتَرى َهْل اْلَبَصَر ِعَفاْرِج َتَفاُوٍت ِمْن الرَّْحَمِن

 ِإَلى َيْنُظُروا َأَفَلْم(، وقال: )َحِسرٌي َوُهَو َخاِسًئا اْلَبَصُر ِإَلْيَك َيْنَقِلْب َكرََّتْيِن

اء حمكم ال (. فهو بنُفُروٍج ِمْن َلَها َوَما َوَزيَّنَّاَها َبَنْيَناَها َكْيَف َفْوَقُهْم السََّماِء

بناء  ، فكانفطور فيه، وال فروج. بنى اهلل السماء فأحكم بناءها، وأوثقه

 حمكما موثقا شديدًا متينا.

فهي طرائق مفصلة أحسن تفصيل، متقنة أحسن إتقان،  اإلتقان:( 5

ال تتصادم رغم كثرتها، وال تضطرب رغم حركتها، وعلى هذه الطرائق 

اضعها، والكواكب مساراتها، واألجرام تأخذ النجوم مواقعها، واجملرات مو

مداراتها... فالذي بناها قد أحسن بناءها، وأتقن صنعها، وأبدع نسجها، 

كما قال: كل شيء خمطط بدقة وإتقان وإحسان، تتبني فيه روعة الصنع، 
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 ُكلَّ َأْتَقَن الَِّذي اهلِل ُصْنَعفسبحان اهلل العظيم )(. َيْسَبُحوَن َفَلٍك ِفي َوُكلٌّ)

 (. ْيٍءَش

املرونة والتوسع: هذه البنية النسيجية للسماء كانت متحققة ( 4

َوالسََّماَء َبَنْيَناَها فيها منذ أن فتق اهلل السماء، ودليل ذلك قوله تعاىل: )

(، فإيساع السماء هو متددها حُبُبكها ومواقعها اهلائلة ِبَأْيٍد َوِإنَّا َلُموِسُعوَن

للجرم الصغري، الذي توسع ومنا وكرب  على تلك احلبك. فالبناء قد مت

بعد ذلك. كما يتم خلق اإلنسان كله وهو جنني يف بطن أمه، ثم ينمو، 

فاليد اليت مل تكن تتجاوز مليمرتات وهو يف بطن أمه تصبح طوهلا 

سنتيمرتات وتنمو باستمرار. إن عملية اخللق اليت نشاهدها يف األجنة 

رض، اليت كانت كلها جنينية )يف تساعدنا على فهم نشأة السماوات واأل

مرحلة الرتق(، وفتقها كعملية الوالدة )مرحلة الفتق(، ثم بعد ذلك كان 

 وسأتناول التوسع يف الفقرات القادمة.  النمو )مرحلة التوسع(.

( مجال النسيج. سأحتدث عن ذلك عند احلديث عن الزينة، فاهلل 3

لنسيجية السماوية بنية تروع جعل السماء زينة، وزينها للناظرين. فالبنية ا

 الناظرين، وتسحرهم جبماهلا، وتأسرهم بزينتها، وجتذبهم بروعتها. 

** 
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 ثالثًا: وظيفة البنية النسيجية:

خذ شكلها وأداءها بناء على وظيفتها، سواء يف أالبنية النسيجية ت

ذلك النسيج احليواني أو النباتي أو السماوي، أو غريه من أنسجة. 

ليت تؤديها )السماء ذات احلبك(، تناولتها سابقا عن احلديث والوظيفة ا

 وسأفردها باحلديث الحقًا.عن البناء السماوي، 

ومن تلك الوظيفة: تهيئة أسباب املعيشة اآلمنة للساكنني، 

(. واحلماية: فالبناء ُتوَعُدوَن َوَما ِرْزُقُكْم السََّماِء َوِفيكالرزق، قال تعاىل: )

صمم ليوفر األمان لكل األجرام والنجوم اليت بداخله،  النسيجي للسماء قد

ولكل األحياء الذين يسكنون داخل هذا البناء النسيجي، ولكل شيء 

(. وإجياد جماالت احلركة، الرَّْجِع َذاِت َوالسََّماِءحيتويه. قال تعاىل: )

 والتوازن الطاقي، .... اخل. 

** 

بناء السماوي عبارة فخالصة داللة قوله )ذات احلبك(: أن بنية ال

عن خطوط طويلة متينة )طرائق( ممتدة عرب صفحة السماء، متداخلة 

بعضها ببعض، قد نسجت بإحكام وإتقان، وتربط بينها روابط قوية شديدة. 

وُعَقد التقاء تلك احُلُبك هي مواقع جنمية، وجتمعات جمرية، تتوزع يف 

 مستويات متعددة، كل مستوى له نظام نسيجي متميز. 
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** 

النظام وهكذا يتبني لنا أن )ذات احلبك( تكشف لنا عن: )

( الذي خلق اهلل اخللق عليه، وهو نظام حيتاج إىل مزيد من النسيجي

الدراسات للكشف عن بنيته وأدائه ووظيفته، وكيفية اإلفادة منه يف 

تطبيقات احلياة املختلفة، سواء التطبيقات العمرانية )النسيج العمراني، 

دن وتصميمها(، أو التطبيقات االجتماعية واالقتصادية وختطيط امل

والسياسية، بل حتى ممارسات اإلنسان على املستوى الفردي واملستوى 

 اجلماعي. ولعل هلذا حبثا آخر إن شاء اهلل. 

** 
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 )وإنا ملوسعون(: الفرع الثالث:

( َواْلَأْرَض 32) َوالسََّماَء َبَنْيَناَها ِبَأْيٍد َوِإنَّا َلُموِسُعوَنتعاىل: ) قال

( َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْيِن َلَعلَُّكْم 32َفَرْشَناَها َفِنْعَم اْلَماِهُدوَن )

 (. َتَذكَُّروَن

اختلف املفسرون يف املراد بقوله )ملوسعون( على مخسة أقوال، كما 

ن السماء، أحدها: ملوِسعون الرِّزق باملطر، والثاني: ملوِسعوقال ابن اجلوزي:  )

والثالث: لقادرون، والرابع: ملوِسعون ما بني السماء واألرض، واخلامس: لذو 

 (. سعة ال يضيق عّما يريد

دراسة ]راجع حبثي:  لفظ )موسع(، يرد عند العرب الزما ومتعديا

 ، فأما الالزم حنو: أوسع الرجُليف القرآن الكريم[ معجمية خلمسة ألفاظ

)غنى، مثاًل(، فالصيغة تفيد الصريورة، فنحن ، أي صار ذا سعة، فهو موسع

إال إذا صار إىل الغنى بعد أن مل يكن. وكذلك:  ،أوسع :ال نقول للغين

أوسع الرجُل، صار ذا سعة يف علمه أو قدرته، فأصبح غنيا قادرا عاملا... وعليه 

فال يصح محل هذا املعنى على اهلل سبحانه وتعاىل، فال نقول: )أوسع اهلُل( 

... فلفظ )أوسع( يقتضي الصريورة، وتعاىل اهلل ًاأو قادر اغني صار : أنهمبعنى

عن ذلك. ومن ثم فنحن ال نرتضي هذا املعنى تفسريا يف قوله )وإنا 

 ملوسعون(. 
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لذو سعة ال يضيق عّما وأما املعنى اخلامس الذي أورده ابن اجلوزي )

سع، أي: ذو (، فهو غري صحيح، فهذا معنى: واسع، من: وِسع فهو وايريد

 سعة، ولو كان هذا املعنى لقال: )لواسعون(. 

وعليه فقوله )وإنا ملوسعون( ال حيتمل إال صيغة املتعدي، أي: وإنا 

وهو من أئمة  –ملوسعون السماَء، أي: نصريها واسعة. وقد رجح ابن حيان 

وإنا ملوسعون: أي بناءها، فاجلملة حالية، اللغة والتفسري هذا املعنى، قال: )

ي بنيناها موسعوها، كقوله: جاء زيد وإنه ملسرع، أي مسرعا، فهي حبيث أ

وقال ابن زيد  أن األرض وما حييط من املاء واهلواء كالنقطة وسط الدائرة.

 .(قريبا من هذا وهو: أن الوسع راجع إىل السماء

واآلية تتحدث عن بناء السماء وإحكام بنائها، ومن ثم فاألنسب 

على البناء ال على شيء آخر، فهو أليق بالسياق،  محل قوله )ملوسعون(،

 وأنسب باملقام، فاملعنى: ملوسعون بناءها. 

( دراسة معجمية خلمسة ألفاظ يف القرآن الكريميف حبثي: )ذكرت 

أن السعة )طاقة حمددة للشيء قابلة للتوسعة(، ومن ثم فتوسيع الشيء 

ك ستضيف حيزا يتناسب مع طبيعته، فلو لديك داٌر تريد توسيعها فإن

جديدًا هلا دون أن تغري احليز األول، ورمبا هدمَت شيئا يسريا منه؛ إذ ال 

تستطيع التوسيع دون قليل من اهلدم. ويف اجلملة فإن التوسعة ال تغري من 

 طبيعة الشيء املَوّسع، بل تتسق مع طبيعته، وتنسجم مع نظامه. 
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يقتضي التغيري، بل واهلل سبحانه وتعاىل أوسع بناَء السماء، وهو ال 

يكون االتساع يف إطار البناء، وهذا يقتضي مرونة البناء وروعته ودقته، 

حبيث إنه يقبل التوسعة دون أن يغري ذلك منه، وإذا أمكن لنا التمثيل 

فيمكننا أن منثل بالبالونة اليت ميكنك أن توسعها، فيزداد حجمها، دون أن 

الذي تضعه يف الفرن عجينا  يغري ذلك من هيئتها. أو متثيلها باخلبز

فينتفخ ويكرب. فلعل السماء كذلك واهلل أعلم، بناء ذو مرونة متناهية، 

يقبل التوسعة، دون أن يؤثر ذلك على بنائه شيئا. والتوسعة تتناسب مع 

طبيعة البناء، وهذا يقتضي أنها تتم بصورة دقيقة ومنظمة، ال عشوائية 

 فيها، بل بإحكام وإتقان.

يع البناء ال يقتضي استمرار التوسعة إىل ما ال نهاية، كما أن توس

فاهلل سبحانه وتعاىل أخربنا أن للسماوات واألرض وما فيها أجال مسمى، 

 َوَأَجٍل ِباْلَحقِّ ِإلَّا َبْيَنُهَما َوَما َواْلَأْرَض السََّماَواِت اهلُل َخَلَق قال تعاىل: )َما

  ُمَسمًّى(.

** 
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 ها(:)رفع مسكالفرع الرابع: 

ورد احلديث عن رفع السماء يف أربعة مواطن، يف آية النازعات: )رفع 

 َوِإَلى( 62) ُخِلَقْت َكْيَف اْلِإِبِل ِإَلى َيْنُظُروَن مسكها(، ويف سورة الغاشية: )َأَفَلا

اْلِميَزاَن(،  َوَوَضَع َرَفَعَها ُرِفَعْت(. ويف سورة الرمحن: )َوالسََّماَء َكْيَف السََّماِء

 السََّماَواِت َرَفَع الَِّذي سورة الرعد متحدثا عن السماوات كلها: )اهلُل ويف

َتَرْوَنَها(. فالسماء بناء، بناها اهلل، فرفع مسكها، كما يف  َعَمٍد ِبَغْيِر

 النازعات. 

واآليات ختربنا عن: )رفع السماء(، و)رفع مسكها(، و)رفع السماوات 

 بغري عمد ترونها(.

دراسة معجمية خلمسة ألفاظ يف )يف حبثي:  ينتهأما الرفع، فكما ب

حتريك الشيء باجتاه األعلى، بنقل أو إطالة أو زيادة، وقد : (القرآن الكريم

ة. فرفع السماء هو حتريك هلا بإطالة، كما ترفع قواعد يكون ذاتا أو مرتب

البيت، ولذا قال تعاىل: )رفع َسْمَكها(، فبدأت بناء منخفضا، ثم رفعها اهلل 

اهلُل الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض َقَراًرا َوالسََّماَء طاهلا، وجعلها بناء عظيما )فأ

(. كما أن رفع السماء يعين الزيادة يف حجمها، وتوسعتها، كما قال ِبَناًء

(، فالسماء كانت يف بدء أمرها َوالسََّماَء َبَنْيَناَها ِبَأْيٍد َوِإنَّا َلُموِسُعوَنتعاىل: )

ا، فرفعها اهلل بزيادة حجمها، ومع زيادة احلجم كانت اإلطالة جرما صغري

أيضا. كما أن رفع السماء يتعلق باملرتبة أيضا، فالسماء مرفوعة واألرض 
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( َألَّا َتْطَغْوا ِفي 2َوالسََّماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِميَزاَن )موضوعة، كما قال تعاىل: )

( َواْلَأْرَض َوَضَعَها 5ِباْلِقْسِط َوَلا ُتْخِسُروا اْلِميَزاَن ) ( َوَأِقيُموا اْلَوْزَن2اْلِميَزاِن )

 (. ِلْلَأَناِم

 فما السَّْمك؟  -)رفع مسكها( 

فسر بعض املفسرين "السَّْمك" بالسقف، وفسره بعضهم بـ)غلظ 

السقف(، إال أن املعنى األدق له ليس السقف، بل هو كما يف تهذيب اللغة: 

كل شيء محل شيئا من )قال الفراء: (، وطا َأو سقفًاَما مسْكَت ِبِه َحاِئ)

(، والعرب تسمى األعمدة اليت حتمل اخلباء كْمالبناء أو غريه فهو َس

. وتقول العرب: طويل السَّْمك: إذا كان الشيء مرتفع امِلْسماُكوترفعه: 

واعلم أن امتداد الشيء القامة. وما أمجل ما قاله اإلمام الرازي يف تفسريه: )

قا، وإذا أخذ من أسفله إىل أعاله مسي ْما أخذ من أعاله إىل أسفله مسي ُعإذ

 (.كاْمَس

فالسَّْمك، هي اجلوانب اليت متتد من أسفل البناء إىل أعاله، 

ورفعها يقتضي ارتفاع البناء، وإذا كان السمك مرفوعا فإن السقف سيكون 

 تى سقفها.مرفوعا أيضا، فقوله )رفع مسكها(، أي رفع امتداد البناء ح

 )بغري عمد ترونها(
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 َرَفَع الَِّذي وأما الشيء الذي رفعت به، فيبينه قوله تعاىل: )اهلُل

اْلَعْرِش(، فهو قد رفعها )كما  َعَلى اْسَتَوى ُثمَّ َتَرْوَنَها َعَمٍد ِبَغْيِر السََّماَواِت

رفع السماوات كلها بعد ذلك( بغري عمد مرئية، والوصف )ترونها( يف قوله 

ذلك أهل اللغة، فاملعنى:  رغري عمد ترونها( معترب يف النفي كما يقر)ب

بعمد ال نراها، فهو مل ينف العمد وإال قال )بغري عمد( واكتفى بذلك، 

ولكنه نفى رؤيتنا هلا، كما تقول: زيد ليس برجل نزيه، فأنت تنفي النزاهة 

ومثله قوله  ال الرجولة، فاملعنى: بغري عمد مرئية، أي فهي عمد غري مرئية.

كما  -َتَرْوَنَها(. وقد قال بهذا التأويل  َعَمٍد ِبَغْيِر السََّماَواِت تعاىل: )َخَلَق

وغريهم من أئمة التفسري بعد ابن عباس وجماهد وقتادة،  -يف الطربي 

 ذلك.

 َيُئوُدُه َوَلا َواْلَأْرَض السََّماَواِت ُكْرِسيُُّه وهذا كما قال تعاىل: )َوِسَع

َما(، أي: ال يثقله حفظهما بأمر اهلل سبحانه وتعاىل. وسأحتدث عن ِحْفُظُه

 َتُقوَم َأْن آَياِتِه اآلية عند احلديث عن الكرسي. وهو كقوله تعاىل: )َوِمْن

 السََّماَواِت ُيْمِسُك اهلَل ِبَأْمِرِه(. وكذلك قوله تعاىل: )ِإنَّ َواْلَأْرُض السََّماُء

 َحِليًما َكاَن ِإنَُّه َبْعِدِه ِمْن َأَحٍد ِمْن َأْمَسَكُهَما ِإْن َزاَلَتا ِئْنَوَل َتُزوَلا َأْن َواْلَأْرَض

 َغُفوًرا(. 

** 

 ( فقد تقدم أنه العرش. َوالسَّْقِف اْلَمْرُفوِعوأما قوله تعاىل: )
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 )ووضع امليزان(: الفرع اخلامس:

يف حبثي: )الغيب والشهادة يف القرآن الكريم( حتدثت عن قوله 

( َوَأِقيُموا 2( َألَّا َتْطَغْوا ِفي اْلِميَزاِن )2َوالسََّماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِميَزاَن ): )تعاىل

(، وبينت أن اآلية تتحدث عن ثالثة اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َوَلا ُتْخِسُروا اْلِميَزاَن

 موازين، هي: امليزان املوضوع، وامليزان امُلنَزل، وميزان املعامالت.

امليزان: هو الشيء الذي ُتوزن به األشياء، فيحدد مقاديَرها، ن: وامليزا

 .ويضبطها ضبطا تاما

 أما امليزان املوضوع، فهو ميزان اهلل، وامليزان املنَزل هو ميزان النفس.

الذي وضعه اهلل يف خلقه حني خلقهم،  وامليزان املوضوع، هو امليزان

يبغي شيء على آخر. فحدد مقدار كل شيء، فكل شيء مضبوط موزون، ال 

( َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها 65َوَأْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َمْوُزوٍن )قال تعاىل: )

( َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإلَّا ِعْنَدَنا َخَزاِئُنُه َوَما ُنَنزُِّلُه 51َمَعاِيَش َوَمْن َلْسُتْم َلُه ِبَراِزِقنَي )

َوَخَلَق ُكلَّ (، وقال: )َوَأْنَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ِبَقَدٍرل: )(، وقاِإلَّا ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم

َوالشَّْمُس َتْجِري (، )َوَكاَن َأْمُر اهلِل َقَدًرا َمْقُدوًرا(، )َشْيٍء َفَقدََّرُه َتْقِديًرا

َمَناِزَل َحتَّى َعاَد  ( َواْلَقَمَر َقدَّْرَناُه42ِلُمْسَتَقرٍّ َلَها َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم )

( َلا الشَّْمُس َيْنَبِغي َلَها َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوَلا اللَّْيُل 45َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديِم )

َواهلُل (، )ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر(، )َساِبُق النََّهاِر َوُكلٌّ ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن

َمَرَج (، )َوالَِّذي َقدََّر َفَهَدى(، )ِمْن ُنْطَفٍة َخَلَقُه َفَقدََّرُه(، )َهاَرُيَقدُِّر اللَّْيَل َوالنَّ
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(... وهذا هو امليزان الذي يقدر ( َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ َلا َيْبِغَياِن65اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقَياِن )

اهلل به كل شيء، فيقوم عليه حفظا ورعاية وتدبريا. وتقدير األشياء 

( َوُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِبِمْقَداٍرديرها، فهي مقادير مضبوطة موزونة )بضبط مقا

 فهو القيوم سبحانه. 

وهذا امليزان )الذي وضعه اهلل( يقوم اهلل به على النفوس، فيقدر هلا 

(، وبهذا َقاِئًما ِباْلِقْسِطما ينفعها، وما يصلح حاهلا، فاهلل قائم بالقسط )

(، فيجازي َي َبْيَنُهْم ِباْلِقْسِط َوُهْم َلا ُيْظَلُموَنَوُقِضالقسط يقضي بني خلقه )

َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِلَيْوِم اْلِقَياَمِة َفَلا ُتْظَلُم كل نفس مبا كسبت )

(. َنْفٌس َشْيًئا َوِإْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َأَتْيَنا ِبَها َوَكَفى ِبَنا َحاِسِبنَي

َلا َيْعُزُب ب على كل شيء، حتى مثقال الذرة من الكسب حيسبه، )فهو حسي

َعْنُه ِمْثَقاُل َذرٍَّة ِفي السََّماَواِت َوَلا ِفي اْلَأْرِض َوَلا َأْصَغُر ِمْن َذِلَك َوَلا َأْكَبُر ِإلَّا 

ْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة ( َوَمْن َي2َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيًرا َيَرُه )(، )ِفي ِكَتاٍب ُمِبنٍي

َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَلَتَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َلا ُيَغاِدُر َصِغرَيًة َوَلا َكِبرَيًة ِإلَّا (، )َشرًّا َيَرُه

(. فكل مقدار عنده َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا َوَلا َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا

( ]الكتاب الذي حتفظ فيه أعمال ِكَتاٌب َمْرُقوٌم) معلوم حمسوب، قال تعاىل

الناس، مرقوم أي: مدون فيه كل شيء حتى مثاقيل الذرة من األعمال، 

وحتى ما هو أصغر من ذلك[. فتأخذ كل نفس حقها التام دون أن تظلم 

 (.ِإنَّ اهلَل َلا َيْظِلُم ِمْثَقاَل َذرٍَّةمثقال ذرة )
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ن الذي أنزله اهلل سبحانه وتعاىل هو امليزاوأما ميزان النفس، ف

للنفس، لتزن به كل شيء، فتستقيم حياتها، تدرك به العدل من الظلم، 

واحلق من الباطل، واخلري من الشر، والفضيلة من الرذيلة، واهلدى من 

 الضاللة، والنافع من الضار، والصحيح من اخلطأ... اخل.

(، فهذا ِسُروا اْلِميَزاَنَوَلا ُتْخوامليزان الثالث )ميزان املعامالت(: )

امليزان هو منوذج مادي يزن الناس به األشياء احملسوسة اليت هلا ثقل معلوم، 

ميكنهم من تقديره تقديرا تاما، وضبطه ضبطا صحيحا، دون زيادة أو 

  نقصان.

]راجع: الغيب والشهادة يف القرآن الكريم، لالطالع على تفاصيل 

 تلك املوازين[. 
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 أغطش ليلها وأخرج ضحاها:: الفرع السادس

 السََّماُء َأِم َخْلًقا َأَشدُّ هذه اآلية يف سورة النازعات، قال تعاىل: )َأَأْنُتْم

( 55) ُضَحاَها َوَأْخَرَج َلْيَلَها َوَأْغَطَش( 52) َفَسوَّاَها َسْمَكَها َرَفَع( 52) َبَناَها

 َواْلِجَباَل( 46) َوَمْرَعاَها َماَءَها َهاِمْن َأْخَرَج( 41) َدَحاَها َذِلَك َبْعَد َواْلَأْرَض

 . وسياق اآلية يبني داللتني:َوِلَأْنَعاِمُكْم( َلُكْم َمَتاًعا( 45) َأْرَساَها

األوىل: إغطاش الليل وإخراج الضحى، كان قبل مرحلة دحو 

األرض، ولذلك قال )واألرض بعد ذلك(، أي: بعد بناء السماء ورفع مسكها 

ليلها وإخراج ضحاها، فذلك يعود إىل ما سبق. ومن ثم وتسويتها وإغطاش 

فمن اخلطأ تفسريه بليل األرض ونهارها، وتعاقبهما. فهو ليل أغطش 

 وضحى ُأخِرج قبل أن ُتدَحى األرض.

الثانية: الضمري يف )ليلها(، و)ضحاها( يعود إىل السماء، كما تعود 

 ها، ليلها، ضحاها(. الضمائر السابقة كلها إىل السماء )بناها، مسكها، سوا

 )أغطش ليلها(:

الَغَطش، يف العربية ليس اإلظالم على إطالقه، ففي تهذيب اللغة 

لألزهري: )قال األصمعي: األرض الَغْطَشاء: عمّية املسالك، اليت ال ُيهتدى 

فيها الطريق. وقال مشر: الَغطش: الضعف يف البصر، وقيل: هو الذي ال 

 يفتح عينيه يف الشمس(.
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ة )الغطش( قد تكون يف النهار وقد تكون يف الليل، وال ترتبط فدالل

بأحدهما، فهي تدل على: عمى املسالك، فالفالة اليت ال يهتدي فيها الناس 

تسمى: غطشاء، إذ عميت مسالكها عليهم، وخفيت معاملها، فلم تستنب هلم، 

حتى اهلداة يضلون طريقها. وضعيف البصر الذي ال يهتدي ببصره رغم 

 الشمس فهو: أغطش.  وجود

الك الظلمة، ال فقوله تعاىل: )أغطش ليلها(، أي: جعل ليلها ح

 َباًبا َعَلْيِهْم َفَتْحَنا َوَلْوُيهَتدى فيه، وال ُيبَصر فيه شيء. وهو كقوله تعاىل: )

 َقْوٌم َنْحُن َبْل َأْبَصاُرَنا ُسكَِّرْت ِإنََّما َلَقاُلوا( 63) َيْعُرُجوَن ِفيِه َفَظلُّوا السََّماِء ِمَن

(، فقوله )سكرت أبصارنا(، أي: كأنها أغلقت فال ميكنها الرؤية أو َمْسُحوُروَن

االهتداء لشيء يف ليل السماء. فآية النازعات ترسم الصورة كصفحة 

مظلمة حالكة، ال إمكانية فيها لرؤية شيء. فليلها أغطش، أي: ال ُيهتدى 

 ال يهتدى فيها لشيء. فيه لشيء، كما قالت العرب: فالة غطشاء: 

وتفيد اآلية أن )ليل السماء( حالة دائمة، وهي حالة من قبل دحو 

 األرض، فتوسعت السماء وهي يف حالة )الليل األغطش(. 

إذن )أغطش ليلها(، جعله حبالة ال ُيهَتدى فيه، وال ُيبَصر فيه شيء. 

يف  وال يستلزم أن الليل مظلم، فالعني البشرية مثال تعجز عن الرؤية

الظلمة الشديدة، ويف اإلضاءة الشديدة أيضا... فداللة الغطش ال تدل على 

الظلمة، بل تدل على أن الليل جعله اهلل حبالة ال ُيهَتدى فيه، وال ُيبَصر فيه 
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شيء. قد يكون شديد اإلظالم وقد يكون شديد اإلضاءة إىل درجة تعجز 

 . األبصار فيه عن الرؤية، كما قالوا )سكرت أبصارنا(

 )وأخرج ضحاها(:

يعين أن مثة شيئا يقع عليه فعل اإلخراج، لفظ اإلخراج )أخرج(،  

، ويتضح بعد عماء. والشيء امُلخَرج، هو شيء كان خمفيا فيظهر بعد خفاء

يف شيء آخر، فيظهر، كما خيرج اهلل اجلنني من بطن أمه، فاجلنني كان 

: اإلنشاء، ولكنه يعين: خمفيا يف بطن أمه، ثم أظهره اهلل. فاإلخراج ال يعين

 إظهار الشيء املخفي يف شيء آخر.

واآلية تشري إىل أن الضحى كان خمفيا يف السماء، فأخرجه اهلل 

من شيء كان خمفيا فيه. والذي أفهمه أنه أخرجه من الليل، فبعد أن 

أغطش اهلل ليل السماء حتى مل يعد ُيهَتدى فيه. أخرج من هذه احلالة: 

 الضحى. 

 ى؟فما الضح

مادة ) ض ح و( يف العربية كما قال ابن فارس يف مقاييس اللغة 

فالضحاء: امتداد النهار، وذلك هو الوقت تدل على: )بروز الشيء ووضوحه، 

.. البارز املنكشف. ثم يقال للطعام الذي يؤكل يف ذلك الوقت: ضحاء.

أي  يا زيد، َحى، إذا تعرض للشمس. ويقال: اْضَحْضَي ي الرجُلِحويقال: َض



026 

 

026 

 

... ياء، أي مضيئة ال غيم فيهاْحيانة وَضِحويقال: ليلة إْض... ابرز للشمس

..اخل(. وهي داللة دقيقة جتمع مفردات وضاحية كل بلدة: ناحيتها البارزة.

املادة، و)ض ح و( ذات صلة بـ )و ض ح(، فالوضوح بروز الشيء وظهوره، إال أن 

بـ)الضياء(، وترتبط بالوضوح الفارق بينهما أن داللة )الضحو( ترتبط غالبا 

 احلسي. 

ومن ثم فـ)الضحى( يف العربية ال يقتصر معناه على الساعة 

 املعروفة من ساعات النهار، كما هو شائع، بل معناه: الضياء البارز الواضح. 

 وإذا تتبعنا استخدام القرآن الكريم للفظ الضحى، فسنجد ما يلي:

( َواللَّْيِل ِإَذا 6َوالضَُّحى )ه )أواًل: قابل بني الضحى والليل يف قول

َكَأنَُّهْم َيْوَم َيَرْوَنَها َلْم َيْلَبُثوا (، وقابل بني العشية والضحى يف قوله: )َسَجى

(. وقابل بني البيات )وهو حدث يف الليل( وبني الضحى ِإلَّا َعِشيًَّة َأْو ُضَحاَها

( َأَوَأِمَن 52ْم َبْأُسَنا َبَياًتا َوُهْم َناِئُموَن )َأَفَأِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأْن َيْأِتَيُهيف قوله: )

 (.َأْهُل اْلُقَرى َأْن َيْأِتَيُهْم َبْأُسَنا ُضًحى َوُهْم َيْلَعُبوَن

وهذا يعين أن )الضحى( يف هذه اآليات مقابل مفهومي لليل، وليس 

ساعة النهار املعروفة. فالليل هو وقت الظلمة، أما الضحى فهو وقت 

  الضياء.
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َأَتاَها َأْمُرَنا َلْيًلا َأْو والقرآن الكريم يقابل بني الليل والنهار، كقوله: )

(، فقابل بني النهار والبيات، ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأَتاُكْم َعَذاُبُه َبَياًتا َأْو َنَهاًرا(، )َنَهاًرا

كما قابل بني الضحى والبيات. فالنهار مقابل زمين لليل يقع على ساعاته 

لها. وكذلك الضحى معادل زمين للنهار كله، ]ولكنه ليس النهار[. ك

 والنهار يرتبط بضياء الشمس، يوجد حني توجد، ويذهب حني تذهب.

 ثانيا: ورود الضحى مضافا إىل السماء والشمس.

َوَأْغَطَش َلْيَلَها أضاف الضحى إىل السماء، كما يف النازعات )

(، وعند ابن أبي حامت أظهر نورها بالشمس)(. قال الزجاج: َوَأْخَرَج ُضَحاَها

وأخرج ضياءها، يعين: أبرز عن ابن عباس: أخرج مشسها. وقال الطربي: )

(. فاخلالصة أن ضحى السماء فسر بـ: نهارها فأظهره، ونّور ضحاها

 الشمس، والضياء، والنور، والنهار. )كما يف الطربي(. وسأعقب الحقًا.

(، َوالشَّْمِس َوُضَحاَهاعاىل: )وأضاف الضحى إىل الشمس، قال ت

واختلف املفسرون يف املقصود بضحى الشمس، قال الزجاج وجماهد: 

 الضياء، وفسرها مقاتل والسدي: حرها، وقال قتادة: النهار كله. 

ثالثًا: ورود )الضحى( مرادا به الوقت املعروف من النهار، كما يف 

(، فحدد اليوم َوَأْن ُيْحَشَر النَّاُس ُضًحىَقاَل َمْوِعُدُكْم َيْوُم الزِّيَنِة قوله: )

 والوقت )الساعة(. 
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ِإنَّ َلَك َألَّا َتُجوَع ِفيَها َوَلا رابعًا: ورود الفعل )يضحى(، يف قوله: )

(. فاحلديث عن اجلنة أال جوع ( َوَأنََّك َلا َتْظَمُأ ِفيَها َوَلا َتْضَحى662َتْعَرى )

(، وال تصيبك الشمسقال الزجاج: ) فيها وال ُعري، وال ظمأ وال َضْحو.

(، وقال الزخمشري أن ال تظهر للشمس فيؤذيك حّرهاوقال الطربي: )

 املراد بالنفي إثبات ضده، فاملعنى أنك تكنّت يف ظل دائم. 

** 

مما سبق، ميكن القول أن )الضحى( مفهوم داللي يرتبط بعنصر: 

لضياء كما بينت يف الضياء، فالضياء يكون فيه وضوح األشياء وبروزها. وا

( جيمع بني عنصري: الكريم القرآن يف ألفاظ خلمسة معجمية دراسةحبث )

حدث احلرارة أيضًا. والقرآن الكريم حدث النور وُياحلرارة والضوء، فهو ُي

يبني باطراد أن اهلل جعل الشمس ضياء. فقوله هنا )والشمس وضحاها( 

عف تفسريه بالنهار؛ لقوله يعين: وضيائها )ويف الضياء: ضوء وحرارة(. ويض

بعد ذلك: )والنهار إذا جالها(، فال يستقيم التفسري لو قلنا: والشمس 

 ونهارها، والنهار إذا جالها. 

ومقابلة الضحى بالليل، والليل هو وقت الظالم، فالضحى هو وقت 

الضياء، سائر النهار، بل أطلقت العرب على الليالي املقمرة: ضحيانة، 

، وذلك داللة على أن الضحى: الضياء. وختصيص فوصفتها بالضحو
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بعض وقت النهار بالتسمية )وقت الضحى( ألمرين أنه أشد أوقات النهار 

 إضاءة، وأشدها حرارة. 

وقوله تعاىل: )وأغطش ليلها وأخرج ضحاها(، يدل على أمر آخر 

إضافة إىل ما سبق، وهو أن الضحى ال يكون إال بعد ليل. فقوله )وأخرج 

أي: أخرج الضحى من رحم ذلك الليل البهيم، ويدل عليه أيضا  ضحاها(،

اآليات السابقة اليت تقرن بني الضحى والليل، أو الضحى والبيات. فالداللة 

بني الضحى والليل داللة تضايف، ال يفهم أحدهما إال باآلخر، كالعالقة 

ه. وهكذا بني )األب واالبن(، فال يسمى أحد ابنا، إال ويفهم منه أن مثة أبا ل

 فال يطلق: الضحى إال ويفهم أن مثة ليال له. 

وقوله تعاىل: )وأنك ال تظمأ فيها وال تضحى(، أي: ال تتعرض 

للحرارة، وال للضياء، بل تكون يف ظالل دائمة ال حر وال قر، وال ظالم وال 

َلا َيَرْوَن ِفيَها َشْمًسا َوَلا ضياء. فاجلنة ال مشس فيها، كما قال تعاىل: )

 (. ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي ِفي ِظَلاٍل َوُعُيوٍن(، وأهلها يف ظالل دائمة )ْمَهِريًراَز

ة الضحى إضافية ونفي الضحو يف اجلنة، يبينه ما قلته أن دالل

بالنسبة لليل، فاجلنة ال ليل فيها وال نهار )ضحى(، فهي حالة خاصة ال 

عالقة هلا باملفاهيم الزمنية اليت يف الدنيا، وال بالتعاقب الزمين، وال 

احلاالت الطبيعية الناشئة عن هذا التعاقب من حرارة وبرودة، ومن ضياء 
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ك كالنمو واهلرم، وال وظالم، وال احلاالت اجلسمية الناشئة عن ذل

 احلاالت النفسية من خوف أو أمن، أو فرح أو حزن....

فاألمن يف الدنيا مثال، هو أمن مرتبط مبخاوف كثرية، وسعي 

اإلنسان إىل احلصول على األمن من تلك املخاوف، ويظل أمنا نسبيا، 

مرتبطا بأضداده. فهي حالة تفهم بضدها، وهو اخلوف. أما األمن يف اجلنة 

و خمتلف عن ذلك، فال يرتبط خبوف مطلقا، بل هو حالة مطلقة فه

خاصة، ال ميكن لإلنسان تصورها يف الدنيا؛ ألن تصوره يرتبط بأضدادها. 

بينما هي حالة مطلقة يف اجلنة. وكذلك احلاالت األخرى، كالفرح 

 والرضا... 

كما أن نفي اجلوع والظمأ واخلوف واحلزن ... عن أهل اجلنة، ال 

صوره على حقيقته املطلقة؛ ألن تصوره يف الدنيا يرتبط بضده. ميكن ت

 وعلى ذلك ميكن فهم اآلية. واهلل أعلم.

الضياء املنبعث بعد فاخلالصة أن الضحى إذا أطلق فإنه يدل على: 

، فكأنه أخرج من رحم ظلمة الليل البهيم، وهو أول ضحى كان يف ظلمة

على ما قيد به، كالوقت السماء )وأخرج ضحاها(. وإذا قيد فإنه يدل 

 املعروف، أو الداللة على الربوز )ويرتبط بالربوز احلسي(. 

** 
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 )وأخرج ضحاها(:

أن اهلل سبحانه وتعاىل خلق السماء وبناها، وكانت يف  :فاملعنى إذن

م ِحَر ْنظلمة تامة ال هداية فيها، وأغطش اهلل ليلها، فأصبح ليال بهيما. وِم

. وليس  ضحى السماء، وضحاها ضياؤهاذلك الليل البهيم أخرج اهلل

املقصود بالضحى هنا: الشمس، فاآلية تتحدث عن ضحى السماء الذي 

 أخرجه اهلل من ليلها املدهلم. 

قد يكون الضياء هو النريات اهلائلة اليت يف السماء، فأنشأها اهلل 

ووضع فيها سنن اإلضاءة، فتضيء، وجعل فيها سنن اهلداية فتهدي 

لرغم من الليل األغطش للسماء، فالشمس والنجوم واملصابيح الساكنني با

(، ِبَمَصاِبيَح الدُّْنَيا السََّماَء َوَزيَّنَّاكلها من ضحى السماء، كما قال تعاىل: )

(، َواْلَبْحِر اْلَبرِّ ُظُلَماِت ِفي ِبَها ِلَتْهَتُدوا النُُّجوَم َلُكُم َجَعَل الَِّذي َوُهَووقال: )

(. فهذه النريات أخرجها اهلل من وسط الليل َوهَّاًجا َراًجاِس َوَجَعْلَنا)

 األغطش، لتستقيم حياة املخلوقات، وحياة اإلنسان. 

فالضحى الذي أخرجه اهلل يشتمل على أمرين، األول: النريات 

واألجرام املنرية واهلادية، كالشمس والنجوم واملصابيح. والثاني: سنن 

هذه السنن: تعاقب الليل  هلل يف خلقه، ومناإلضاءة واهلداية اليت قدرها ا

والنهار، وسنن احلرارة، وما قدره اهلل ليكون عالمات هداية تهتدي به 
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الكائنات يف الرب والبحر واجلو. فكل ذلك من الضحى الذي أخرجه اهلل 

 ليضيء وُيهَتَدى به. 

اآلية تبني أيضًا الزمن الذي مت فيه إخراج الضحى، وهو قبل دحو 

فاألرض مل ُتْدَح إال وقد أخرج اهلل من السماء الضحى. وهي مرحلة  األرض،

 باكرة من إنشاء السماء. 

 واهلل أعلم.

**  

 :األرض دحو

 َسْمَكَها َرَفَع( 52) َبَناَها السََّماُء َأِم َخْلًقا َأَشدُّ قال تعاىل: )َأَأْنُتْم

 َدَحاَها َذِلَك َبْعَد َواْلَأْرَض( 55) اُضَحاَه َوَأْخَرَج َلْيَلَها َوَأْغَطَش( 52) َفَسوَّاَها

 َلُكْم َمَتاًعا( 45) َأْرَساَها َواْلِجَباَل( 46) َوَمْرَعاَها َماَءَها ِمْنَها َأْخَرَج( 41)

 . َوِلَأْنَعاِمُكْم(

ذلك(، أي بعد رفع السماء بعد )مت  وتقدير أقواتهافدحو األرض 

 وما يتعلق بها. وتسويتها. وسأخصص حبثا آخر للحديث عن األرض
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 تسوية السماوات السبع:املطلب الرابع: 

 الفرع األول: فسواهن سبع مساوات:

 َجِميًعا اْلَأْرِض ِفي َما َلُكْم َخَلَق الَِّذي ُهَوقال تعاىل يف سورة البقرة: )

(، ويف سورة يٌمَعِل َشْيٍء ِبُكلِّ َوُهَو َسَمَواٍت َسْبَع َفَسوَّاُهنَّ السََّماِء ِإَلى اْسَتَوى ُثمَّ

 َلُه َوَتْجَعُلوَن َيْوَمْيِن ِفي اْلَأْرَض َخَلَق ِبالَِّذي َلَتْكُفُروَن َأِئنَُّكْم ُقْلفصلت: )

 َوَقدََّر ِفيَها َوَباَرَك َفْوِقَها ِمْن َرَواِسَي ِفيَها َوَجَعَل( 5) اْلَعاَلِمنَي َربُّ َذِلَك َأْنَداًدا

 َوِهَي السََّماِء ِإَلى اْسَتَوى ُثمَّ( 61) ِللسَّاِئِلنَي َسَواًء َأيَّاٍم ِةَأْرَبَع ِفي َأْقَواَتَها ِفيَها

( 66) َطاِئِعنَي َأَتْيَنا َقاَلَتا َكْرًها َأْو َطْوًعا اْئِتَيا َوِلْلَأْرِض َلَها َفَقاَل ُدَخاٌن

 السََّماَء َوَزيَّنَّا َرَهاَأْم َسَماٍء ُكلِّ ِفي َوَأْوَحى َيْوَمْيِن ِفي َسَمَواٍت َسْبَع َفَقَضاُهنَّ

 (. اْلَعِليِم اْلَعِزيِز َتْقِديُر َذِلَك َوِحْفًظا ِبَمَصاِبيَح الدُّْنَيا

بينت سابقا أن خلق السماوات واألرض مت يف املرحلة األوىل، وهي 

إال بعد أن سوى السماء  نمرحلة اخللق، فخلقهن اهلل، ولكنه مل يسوه

 األولية ودحا األرض.

لسماوات: إمتام خلقها وفقا ملا ُقّدر هلا أن تكون، حبيث تسوية او

تأخذ خصائصها اليت متيزها عن غريها. وكما تبني آيات القرآن الكريم أن 

اهلل خلق السماوات واألرض بادئ األمر )يف مرحلة اخللق(، فكانتا رتقا، ويف 

أول مرحلة التسوية فتق اهلل السماوات واألرض، فانفصلت األرض، وظلت 
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السماوات يف رحم السماء األولية، ثم سوى اهلل السماء األولية، وبعد ذلك 

دحا األرض، ثم سوى السماوات السبع، فاستقلت كل مساء عن األخرى، 

 وأصبحت السماء اليت حتيط باألرض هي السماء الدنيا. 

فتسوية السماوات السبع، هو إمتام خللقهن، حبيث متايزت السماء 

َوَبَنْيَنا َفْوَقُكْم اوات، أدناهن السماء الدنيا، فبناهن اهلل )األولية إىل سبع مس

الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَمَواٍت ِطَباًقا َما (، فال فروج فيهن وال فطور: )َسْبًعا ِشَداًدا

(، ورفعهن َتَرى ِفي َخْلِق الرَّْحَمِن ِمْن َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َتَرى ِمْن ُفُطوٍر

اهلُل الَِّذي َرَفَع السََّماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَها ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى عمد مرئية: )بغري 

(، وجعلهن طباقا، أي: متطابقة بعضها فوق بعض، كل مساء اْلَعْرِش

َأَلْم َتَرْوا َكْيَف َخَلَق اهلُل َسْبَع َسَمَواٍت حتيط باليت حتتها، قال تعاىل: )

 (. ِطَباًقا

(، َيْوَمْيِن ِفي َسَمَواٍت َسْبَع َفَقَضاُهنَّية فصلت قال )فقضاهن(: )ويف آ

كما يف معاجم اللغة: الفصل يف األمر. واملعنى: بعد أن استوى  –القضاء 

الرمحن إىل السماء وهي دخان، سواهن سبع مساوات. ويف هذه اآلية يشري 

أمتهن كما إىل أنه أمت تلك التسوية، سواهن سبع مساوات فقضاهن، أي: 

  أراد وأمر. 

وكما تبني آية فصلت، فإن اهلل سواهن سبع مساوات، وأوحى يف 

كل مساء )أمرها(، وإضافة )أمر( إىل كل مساء يفيد ختصيصها بأمر 
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َوَأْوَحى ِفي خيتلف عن غريها، ثم ذكر لنا ما خيص السماء الدنيا، فقال: )

(، فهذه الزينة من الدُّْنَيا ِبَمَصاِبيَح َوِحْفًظاُكلِّ َسَماٍء َأْمَرَها َوَزيَّنَّا السََّماَء 

األمر الذي خيص السماء الدنيا، فحيث ذكرت الزينة اقرتنت بالسماء 

 الدنيا. 

وكانت تسوية السماوات السبع هي اجلزء األخري يف مرحلة 

التسوية، وهي اجلزء األخري يف األيام الستة. ثم بعد ذلك كما قال تعاىل: 

 العرش(، فدخل اخللق يف مرحلة التدبري.  )ثم استوى على

** 

اهلل ذكر خلق سبع مساوات يف سبع آيات، هاتان آيتان تبينان أن و

  )آيتا البقرة وفصلت(. تسوية السبع كان بعد األرض

ويف آيتني ذكر السماوات السبع دون ذكر األرض؛ مما يدل على 

 َسَمَواٍت َسْبَع َخَلَق ي، قال تعاىل: )الَِّذدحو األرضأنها مرحلة مستقلة عن 

 ُفُطوٍر ِمْن َتَرى َهْل اْلَبَصَر َفاْرِجِع َتَفاُوٍت ِمْن الرَّْحَمِن َخْلِق ِفي َتَرى َما ِطَباًقا

َحِسرٌي(، وقال  َوُهَو َخاِسًئا اْلَبَصُر ِإَلْيَك َيْنَقِلْب َكرََّتْيِن اْلَبَصَر اْرِجِع ُثمَّ( 4)

ويف كال اآليتني ِطَباًقا(.  َسَمَواٍت َسْبَع اهلُل َخَلَق َكْيَف َتَرْوا تعاىل: )َأَلْم

حتدث عن كونهن طباقا، ومل يتحدث يف غريهن عن ذلك، فأفردهن عن 

 َخَلَقفرد السماوات يف قوله: )رض حني حتدث عن شيء خيصهن، كما أاأل
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ية، وهو (، حني حتدث عن رفعها بغري عمد مرئَتَرْوَنَها َعَمٍد ِبَغْيِر السََّماَواِت

 شيء ال يتعلق باألرض.

، ن، وليس عن خلقهنله وربوبيته هلن ويف آيتني حتدث عن خضوعه

اْلَعِظيِم(، وقال تعاىل:  اْلَعْرِش َوَربُّ السَّْبِع السََّماَواِت َربُّ َمْن قال تعاىل: )ُقْل

 ِفيِهنَّ(. َوَمْن َواْلَأْرُض السَّْبُع السََّمَواُت َلُه )ُتَسبُِّح

أتي ذكر السماوات السبع فإمنا تذكر بلفظ اخللق، ومل فحيث ي

يذكر اهلل أنه سواهن )قضاهن( إال يف مواطن احلديث عن ترتيب اخللق، 

بلفظي التسوية والقضاء )فقضاهن(، )فسواهن(، فهو قد خلقهن من قبل، 

 وإمنا اجلديد هو التسوية.

 ومن األرض مثلهن:الفرع الثاني: 

 َسْبَع َخَلَق الَِّذي املثلية، قال تعاىل: )اهلُلويف آية الطالق حتدث عن 

وهناك تكلف كبري من  َبْيَنُهنَّ(. اْلَأْمُر َيَتَنزَُّل ِمْثَلُهنَّ اْلَأْرِض َوِمَن َسَمَواٍت

قبل بعض املعاصرين يف تأويل اآلية، فبعضهم حياول أن يفرتض وجود سبع 

تلفون يف عد طبقات أرضية، وهذا أمر ال يسلم به اجليولوجيون وخي

الطبقات... وبعضهم أوهلا بالسبع القارات، وهذا هراء ال حيتاج إىل رد. 

وكما تكلف بعضهم التأويل هنا فقد تكلفوا تأويل السماوات السبع، فعدها 

بعضهم سبع طبقات من الغالف اجلوي، وعدها بعضهم الكواكب السلعة 

ن داللة القرآن )قبل ظهور الكوكب الثامن والتاسع(... وكل هذا بعيد ع
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الكريم، والقرآن بريء من هذه التأويالت اليت ينربي آخرون للطعن يف 

 القرآن الكريم من خالهلا. 

وصفوة القول، أن السماوات السبع خارج مدى اإلدراك البشري، 

وكل ما يدركه البشر إمنا هو جزء من السماء الدنيا، وهي واحدة من هذه 

 السماوات السبع. 

قوله )ومن األرض مثلهن(، ال ندري ما حقيقة املثلية!! أما األرض، ف

هل مثلية يف العدد، أو مثلية يف الطبقية، أو مثلية يف اخللق، أو مثلية يف 

ماذا؟؟ وال يصح القول أن القرآن يشري إىل سبع أرضني. فليس هنالك أي 

دليل على ذلك، وحيثما ذكرت األرض يف القرآن فإنها تذكر مفردة 

 تذكر أبدا جمموعة. خبالف السماوات اليت ذكرت جمموعة )األرض(، مل

 وبني القرآن أنهن سبع مساوات. 

فال زالت هذه اآلية خارج الفهم البشري حتى اآلن، ورمبا يفتح اهلل 

 على أحد خلقه بفهم بّين هلا. 

 وأوحى يف كل مساء أمرها:الفرع الثالث: 

فإمنا  الفلكيةم كل ما علمه البشر اليوم، وما انتهت إليه علومه

يتعلق مبا حدث يف جزء من اليومني األخريين )تسوية السماء واألرض(، أما 

ما مت يف اجلزء األخري من اليومني )تسوية السماء إىل سبع مساوات(، فلم 
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تصل إليه علومهم، وليس لنا من علم بها إال ما أخربنا خالقها بها، 

 يلي:فسبحان ربي العظيم. واهلل أخربنا عنها مبا 

أنها سبع مساوات، ويذكر القرآن الكريم أن اهلل )سواهن(، وقد 

حتدثت آنفا عن الفرق بني التسوية واخللق. ويذكر القرآن الكريم أن اهلل 

 سواهن وأوحى يف كل مساء أمرها. 

و)األمر( املقرتن باخللق يف القرآن الكريم: هو التدبري، أي: السنن 

 السََّماَواِت َخَلَق الَِّذي اهلُل َربَُّكُم ِإنَّال تعاىل: )اليت يدبر اهلل بها خلقه، كما ق

 َيْطُلُبُه النََّهاَر اللَّْيَل ُيْغِشي اْلَعْرِش َعَلى اْسَتَوى ُثمَّ َأيَّاٍم ِستَِّة ِفي َواْلَأْرَض

 َتَباَرَك َواْلَأْمُر اْلَخْلُق َلُه َأَلا ِبَأْمِرِه ُمَسخََّراٍت َوالنُُّجوَم َواْلَقَمَر َوالشَّْمَس َحِثيًثا

 َواْلَأْرَض السََّماَواِت َخَلَق الَِّذي اهلُل َربَُّكُم ِإنَّ(، وقال تعاىل: )اْلَعاَلِمنَي َربُّ اهلُل

 َرَفَع الَِّذي اهلُل(، وقال تعاىل: )اْلَأْمَر ُيَدبُِّر اْلَعْرِش َعَلى اْسَتَوى ُثمَّ َأيَّاٍم ِستَِّة ِفي

 َواْلَقَمَر الشَّْمَس َوَسخََّر اْلَعْرِش َعَلى اْسَتَوى ُثمَّ َتَرْوَنَها َعَمٍد ِبَغْيِر السََّماَواِت

(. فلكل مساء أمرها، الذي يدبرها اهلل اْلَأْمَر ُيَدبُِّر ُمَسمًّى ِلَأَجٍل َيْجِري ُكلٌّ

به، فما األمر الذي يف السماوات؟ أو ما السنن اليت يدبر اهلل بها أمر 

 السماوات؟

ن اليت حتدثت عنها يف بناء السماء األولية، هي من كل السن

السنن اليت يف السماوات كلها، فاهلل سوى السماوات بعد أن خلق السماء، 
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فهي كانت يف رمحها، قال تعاىل )ثم استوى إىل السماء فقضاهن سبع 

 مساوات(. 

فمن تلك السنن أنها كلها مبنية شديدة البناء، قال تعاىل: 

(، وأنه ال فطور فيها، فخلق الرمحن حمكم ال ِشَداًدا َسْبًعا ْوَقُكْمَف َوَبَنْيَنا)

 َسَمَواٍت َسْبَع َخَلَق الَِّذيقال تعاىل: ) . وأنهن طباق،تفاوت فيه، وال فروج

(، ُفُطوٍر ِمْن َتَرى َهْل اْلَبَصَر َفاْرِجِع َتَفاُوٍت ِمْن الرَّْحَمِن َخْلِق ِفي َتَرى َما ِطَباًقا

 (. َتَرْوَنَها َعَمٍد ِبَغْيِر السََّماَواِت َرَفَع الَِّذي اهلُلوعة بغري عمد مرئية )وأنها مرف

وختصيص السماء الدنيا بعد ذلك )يف آيات فصلت( باحلديث عن 

الزينة، يفيد أن الزينة باملصابيح فيها دون سائر السماوات. كما سأوضح 

 هذا.

هي واحدة من هذه  والسماء الدنيا)ومساؤنا الدنيا واحدة منها(، 

السماوات السبع، وهي اليت زينت باملصابيح والكواكب، وهي اليت زينت 

(، وقد مسيت اْلَكَواِكِب ِبِزيَنٍة الدُّْنَيا السََّماَء َزيَّنَّا ِإنَّاللناظرين، قال تعاىل: )

بالدنيا ألنها أدنى السماوات، فهي السماء األوىل. وسأحتدث عن السماء 

 الدنيا الحقا.

واملتدبر يف القرآن الكريم جيد أنه سبحانه وتعاىل حتدث يف سورة 

فصلت عن تزيني السماء الدنيا بعد حديثه عن السماوات السبع، قال 
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 َوَزيَّنَّا َأْمَرَها َسَماٍء ُكلِّ ِفي َوَأْوَحى َيْوَمْيِن ِفي َسَمَواٍت َسْبَع َفَقَضاُهنَّتعاىل: )

(، وكذلك يف اْلَعِليِم اْلَعِزيِز َتْقِديُر َذِلَك َوِحْفًظا يَحِبَمَصاِب الدُّْنَيا السََّماَء

 ِمْن الرَّْحَمِن َخْلِق ِفي َتَرى َما ِطَباًقا َسَمَواٍت َسْبَع َخَلَق الَِّذيسورة امللك: )

 ِلْبَيْنَق َكرََّتْيِن اْلَبَصَر اْرِجِع ُثمَّ( 4) ُفُطوٍر ِمْن َتَرى َهْل اْلَبَصَر َفاْرِجِع َتَفاُوٍت

 ِبَمَصاِبيَح الدُّْنَيا السََّماَء َزيَّنَّا َوَلَقْد( 3) َحِسرٌي َوُهَو َخاِسًئا اْلَبَصُر ِإَلْيَك

(. فالسياق يقول: السَِّعرِي َعَذاَب َلُهْم َوَأْعَتْدَنا ِللشََّياِطنِي ُرُجوًما َوَجَعْلَناَها

ح. فال ندري سوى اهلل سبع مساوات، والسماء الدنيا منهن مزينة باملصابي

هل بقية السماوات مزينة كذلك أو ال، ولكن السياق يفهم منه اجلواب 

بالنفي، وإال ملا كان لتخصيص السماء الدنيا بالذكر فائدة، فكان يقول: 

 ولقد زيناهن، أو زينا السماوات، ولكنه يذكرها مقرتنة بالسماء الدنيا. 

ء الدنيا مع كما يذكر سبحانه وتعاىل يف اآليات نفسه أن السما

تزيينها باملصابيح جعلها اهلل حفظا، ويف سورة امللك بني أنه جعلها رجوما 

للشياطني، والذي أفهمه من ذلك واهلل أعلم مبراده أن احلفظ من 

الشياطني خاص بالسماء الدنيا دون بقية السماوات؛ ذلك أنهم ال ميكنهم 

ألخرى. ولذلك قالت جتاوز السماء الدنيا، ومن ثم فلن يبلغوا السماوات ا

( َوَأنَّا 2َوَأنَّا َلَمْسَنا السََّماَء َفَوَجْدَناَها ُمِلَئْت َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهًبا )اجلن: )

(، فهم ُكنَّا َنْقُعُد ِمْنَها َمَقاِعَد ِللسَّْمِع َفَمْن َيْسَتِمِع اْلآَن َيِجْد َلُه ِشَهاًبا َرَصًدا
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منهم باحلرس الشديد والشهب. وهلذا ملسوا السماء ال السماوات، وحرست 

 بيان يف مكان آخر.

والسماء الدنيا هي السماء اليت فوقنا، وميكن لإلنسان أن ينظر 

 َفْوَقُهْم السََّماِء ِإَلى َيْنُظُروا َأَفَلْمفيها ويتفكر يف خلقها وبنائها، قال تعاىل: )

وحني حتدث عن السماوات مل  (،وٍجُفُر ِمْن َلَها َوَما َوَزيَّنَّاَها َبَنْيَناَها َكْيَف

يقل: انظروا إىل السماوات، بل قال: انظروا ماذا يف السماوات واألرض، قال 

 َعْن َوالنُُّذُر اْلآَياُت ُتْغِني َوَما َواْلَأْرِض السََّماَواِت ِفي َماَذا اْنُظُروا تعاىل: )ُقِل

آَيٍة ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َيُمرُّوَن  َوَكَأيِّْن ِمْن(، وقال تعاىل: )ُيْؤِمُنوَن َلا َقْوٍم

ِإنَّ ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َلآَياٍت (، وقال تعاىل: )َعَلْيَها َوُهْم َعْنَها ُمْعِرُضوَن

 (. وسيتبني لنا بعد قليل داللة هذه اآليات.ِلْلُمْؤِمِننَي

نسان، وهذا يعين أن السماوات األخرى ليست يف اجملال املدرك لإل

ويؤيد هذا احلديث النبوي الصحيح املتفق عليه  فهي فوق السماء الدنيا.

 )حديث املعراج، ومروره بالسماوات السبع(. 

 سبع طباقالفرع الرابع: 

 الَِّذيومما علمناه أنه خلق السماوات السبع طباقا، قال تعاىل: )

 َسْبَع اهلُل َخَلَق َكْيَف ْواَتَر َأَلْم(، وقال تعاىل: )ِطَباًقا َسَمَواٍت َسْبَع َخَلَق

(. إن ضم ِسَراًجا الشَّْمَس َوَجَعَل ُنوًرا ِفيِهنَّ اْلَقَمَر َوَجَعَل( 62) ِطَباًقا َسَمَواٍت

هاتني اآليتني إىل اآليات األخرى اليت تتحدث عن خلق السماوات واألرض، 
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افات يدلنا على أن السماوات متطابقة، بعضها فوق بعض، واهلل أعلم باملس

 الشاسعة اليت تفصل بني كل مساءين. 

وإذا كانت مساء الدنيا فوق األرض حميطة بها قال ابن تيمية: )

فالثانية كروية وكذا الباقي. والكرسي فوق األفالك كلها والعرش فوق 

الكرسي ونسبة األفالك وما فيها بالنسبة إىل الكرسي كحلقة يف فالة 

يف فالة. واألفالك مستديرة بالكتاب واجلملة بالنسبة إىل العرش كحلقة 

ومنه قوله  ،ك " يدل على االستدارةَلوالسنة واإلمجاع؛ فإن لفظ " الَف

قال ابن عباس: يف فلكة كفلكة املغزل.  {َوُكلٌّ ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن }تعاىل 

 (.ك ثدي اجلارية إذا استدارّلَفومنه قوهلم: َت

لشمسية واجملرات كلها فاألرض كروية، والكواكب واجملموعات ا

كل ما فيها يقع دائرة . والسماء الدنيا حتيط مبا فيها، فهي كذلك

داخلها. وكل مساء حتيط بالسماء اليت حتتها، حتى السماء السابعة. 

َواْلَأْرَض(، أي  السََّماَواِت ُكْرِسيُُّه اليت حييط بها الكرسي، قال تعاىل: )َوِسَع

ط بسائر املخلوقات، ويؤيد ذلك ما أحاط بها، والعرش فوق ذلك حيي

فإذا سألتم اهلل فسلوه فهمه بعض السلف من احلديث الذي يف البخاري )

(، قال: الفردوس، فإنه أوسط اجلنة، وأعلى اجلنة، وفوقه عرش الرمحن

 األوسط ال يكون األعلى إال يف املستدير. 
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 باستمرار، وورد ه يذكر خلق السماوات واألرض مقرتننيكما أن

وله )السماوات واألرض وما بينهما( مثانية عشر مرة، وقوله )السماء ق

واألرض وما بينهما( مرتني، وقوله )يتنزل األمر بينهن(، وذلك كله يفيد 

أن األرض تقع يف مركز دائرة السماء الدنيا، كموقع النواة بالنسبة للذرة، 

. فاألرض تقع والسماء الدنيا تقع يف مركز دائرة السماء الثانية... وهكذا

يف مركز دائرة السماوات كلها. فلو أخذت قطرا من األرض إىل السماء يف 

أي جهة من اجلهات لكانت مسافة )ما بني السماء واألرض( متساوية، ولو 

كان شيء غري األرض يقع يف مركز السماء لكان االقرتان به مع السماء ال 

 َواْلِإْنِس اْلِجنِّ َمْعَشَر َياىل: )عل هذا ما تفيده اإلشارة يف قوله تعالباألرض، و

 أي من :(، أيَفاْنُفُذوا َواْلَأْرِض السََّماَواِت َأْقَطاِر ِمْن َتْنُفُذوا َأْن اْسَتَطْعُتْم ِإِن

جهة كانت تلك األقطار، وهذا يفيد كون الشكل كرويا هلا كلها، 

 وكون األرض يف مركزها كلها.

سماوات، بهذا االعتبار، وهذا وعلى هذا جيوز القول: األرض يف ال

 َسْبَع اهلُل َخَلَق َكْيَف َتَرْوا َأَلْماملعنى يتأيد بقوله تعاىل يف سورة نوح: )

(، فقال: ِسَراًجا الشَّْمَس َوَجَعَل ُنوًرا ِفيِهنَّ اْلَقَمَر َوَجَعَل( 62) ِطَباًقا َسَمَواٍت

س والقمر يف )فيهن(، أي يف السماوات، وذلك بهذا املعنى. وإال فالشم

َتَباَرَك الَِّذي َجَعَل ِفي السََّماِء ُبُروًجا َوَجَعَل السماء الدنيا كما قال تعاىل: )

(. فشرف األرض وكرمها لشرف اإلنسان وكرمه، ِفيَها ِسَراًجا َوَقَمًرا ُمِنرًيا
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فاإلنسان هو أوسط )أفضل( خملوقات اهلل، وقد استقر على األرض اليت 

 خلوقات كلها. جعلها اهلل وسط امل

 َواْلَأْرِض السََّماَواِت ِفي َماَذا اْنُظُروا )ُقِلوهذا يفسر قوله تعاىل أيضا: 

َوَكَأيِّْن ِمْن آَيٍة ُيْؤِمُنوَن(، وقوله تعاىل: ) َلا َقْوٍم َعْن َوالنُُّذُر اْلآَياُت ُتْغِني َوَما

ِإنَّ (، وقوله تعاىل: )ْنَها ُمْعِرُضوَنِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َيُمرُّوَن َعَلْيَها َوُهْم َع

 ِإْبَراِهيَم ُنِري (، وقوله: )َوَكَذِلَكِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َلآَياٍت ِلْلُمْؤِمِننَي

 السََّماَواِت َمَلُكوِت ِفي َيْنُظُروا َواْلَأْرِض(، وقوله )َأَوَلْم السََّماَواِت َمَلُكوَت

هو بالضرورة يف السماوات كلها، وليس العكس.  َواْلَأْرِض(. فما يف السماء

، فالسماوات كلها (َوَبَنْيَنا َفْوَقُكْم َسْبًعا ِشَداًداكما يفسر قوله تعاىل: )

فوقنا بالضرورة، فما كان يف مركز الدائرة فكل ما أحاط بها هو حميط 

 به.

 )املسافات بني السماوات(الفرع اخلامس: 

ة الزمانية، حيث ختتلف دالالت حتدث القرآن الكريم عن النسبي

اليوم زمانيا، فيوم كيوم من أيامنا، ويوم كألف سنة، ويوم كخمسني ألف 

سنة، وكلها ال نعرف مداها، كما ذكرنا من قبل. إال أن ما أريد قوله هنا 

أن التدبر يف آيتني قد يكشف لنا املسافات الشاسعة بني السماوات، وهما 

 َيْعُرُج ُثمَّ اْلَأْرِض ِإَلى السََّماِء ِمَن اْلَأْمَر ُيَدبُِّر)قوله تعاىل يف سورة السجدة 

(، والثانية قوله تعاىل يف َتُعدُّوَن ِممَّا َسَنٍة َأْلَف ِمْقَداُرُه َكاَن َيْوٍم ِفي ِإَلْيِه
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 َأْلَف نَيَخْمِس ِمْقَداُرُه َكاَن َيْوٍم ِفي ِإَلْيِه َوالرُّوُح اْلَمَلاِئَكُة َتْعُرُجسورة املعارج )

 (. َسَنٍة

 فالتدبر فيهما يبني لنا ما يلي:

لقد ورد قوله )مما تعدون(، مرتني، وكالهما حني ذكر اليوم 

 ِباْلَعَذاِب َوَيْسَتْعِجُلوَنَك)كألف سنة(، يف سورة السجدة ويف سورة احلج )

(. ومل َتُعدُّوَن ِممَّا ٍةَسَن َكَأْلِف َربَِّك ِعْنَد َيْوًما َوِإنَّ َوْعَدُه اهلُل ُيْخِلَف َوَلْن

 يذكر ذلك مع قوله )مخسني ألف سنة(، وسأبني اآلن ملاذا.

يكاد املفسرون قدميا وحديثا يقولون أن املراد بالسماء يف آية 

السجدة، هي السماوات العلى، أو أعلى السماوات، بالرغم من أن اآلية 

)السماوات(، أو  صرحية )يدبر األمر من السماء إىل األرض(، ولو شاء لقال

كما قال يف سورة الطالق )يتنزل األمر بينهن(. ولكنه قال )من السماء إىل 

: السماء هنا األرض(، والسماء يف القرآن الكريم عرفنا دالالتها، فرياد بها

الدنيا، ومن ثم فهو يتحدث عن تدبري خاص، وليس عن التدبري الذي يتم 

اطن أخرى، كآية سورة الطالق. من فوق السماوات، الذي حتدث عنه يف مو

 ِمَن َيْنِزُل َوَما ِمْنَها َيْخُرُج َوَما اْلَأْرِض ِفي َيِلُج َما َيْعَلُمفهذه اآلية كقوله )

(، أي: من السماء الدنيا. ومن ثم فالتدبري الذي من ِفيَها َيْعُرُج َوَما السََّماِء

لف سنة مما نعد. السماء إىل األرض ثم العروج إليه يكون يف يوم مقداره أ

 وهذا هو مقدار اليوم عند ربنا، كما ورد يف سورة احلج. 
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أما اآلية األخرى اليت يف سورة املعارج، فإنها تتحدث عن مقدار اليوم 

الذي تعرج فيه املالئكة والروح. واآلية مل تذكر النزول والعروج )كما يف 

حتدد مكان آية السجدة(، وإمنا ذكرت العروج فقط، كما أن اآلية مل 

االبتداء )ال نعرف من أين(، وإمنا حددت مكان االنتهاء إليه )خبالف آية 

السجدة اليت حددت االبتداء واالنتهاء )تدبري األمر: من السماء إىل األرض، 

ثم العروج إليه(. ولعل نقطة االبتداء هي األرض أيضا، أي تعرج من األرض 

رمبا تكون السماء الدنيا، واهلل إليه يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة، و

 أعلم.

والذي أفهمه من هذه اآليات أن املسافة بني السماء )الدنيا( إىل 

األرض هي الواردة يف سورة السجدة، فاليوم فيها مقداره ألف سنة مما يعد 

البشر. وقد ذكر لفظ )مما تعدون(؛ ألن السماء الدنيا داخلة يف مدرك 

خلطاب. أما اآلية األخرى )مخسني ألف سنة(، البشر فكان هلم اعتبار يف ا

فإنها مقدار املسافة بني األرض )أو السماء الدنيا(، وبني منتهى عروج 

املالئكة، وهو فوق السماوات السبع، وال نعلم أين، ولكنه منتهى عروجهم )قد 

يكون عند العرش(. ويف هذا مل يقل )مخسني ألف سنة مما تعدون(؛ ألنه 

ت وأزمنة خارج مدارك البشر، فهي متعلقة بالسماوات يتحدث عن مسافا

السبع وما فوقها. وبذلك فنسبة املسافة بني األرض والسماء الدنيا تعادل 

( مقدار املسافة بني السماء الدنيا ومنتهى عروج املالئكة فوق 21:  6نسبة )
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السماوات السبع، أي أن منتهى العروج )فوق السماوات السبع( يبعد عن 

ضعفا ما تبعد أقصى السماء الدنيا عن األرض.  21ء الدنيا مبقدار السما

وهي مسافات شاسعة، ال ميكن تصورها، فآخر ما عرفه العلماء وجود 

جمرات تبعد عنا بثالثني مليار سنة ضوئية، وهذه داخل السماء الدنيا، فهي 

  داخل اليوم الذي ميثل املسافة بني السماء واألرض.

د مقدار اليوم، فبأي حساب حنسب اليوم، وال نستطيع أن حند

... (القمري)اليوم  فالبشر باألمس كانوا حيسبون اليوم بالساعة والثواني

... وال )اليوم الضوئي( ثم ها هم اليوم حيسبون بالساعات والسنني الضوئية

 ندري غدا ما الذي ميكنهم أن يصلوا إليه، وبأي حساب حيسبون.
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 دنياالسماء الاخلامس:  املبحث

 املطلب األول: مفهوم السماء الدنيا

كما بينت سابقا، فإنه ال ميكن لنا أن نتصور السماء الدنيا إال إذا 

تصورنا السماوات السبع، والسماء الدنيا هي أدناهن، ومن ثم فال يصح أن 

نطلق لفظ السماء الدنيا على السماء اليت كانت خملوقة من قبل تسوية 

)السماء األولية(، وحتدثت عنها مبا فتح اهلل  سبع مساوات، وقد مسيتها

 علي به. واآلن سأحتدث عن السماء الدنيا.

واقرتن  جاء احلديث عن السماء الدنيا يف عشرة مواضع.وقد 

باحلديث عن: زينتها، وحفظها، والربوج اليت جعلها اهلل فيها، وكذلك 

  ، والليل والنهار.املصابيح والنجوم والسراج والقمر

، 61: احلجر: ، هيمواضع 61ذكر )السماء الدنيا( يف يكون  وعليه

، وامللك: 65، وفصلت: 1، والصافات: 45، واألنبياء: 6، والربوج: 16والفرقان: 

 .66، و6، والطارق: 2، واجلن: 2

 وهذه اآليات تبني لنا حقيقة السماء الدنيا، وذلك كما يلي:

دناهن، السماء الدنيا هي إحدى السماوات السبع، وهي أ -6

 ِفي َسَمَواٍت َسْبَع َفَقَضاُهنَّكما تبني لنا سورة فصلت )
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 الدُّْنَيا السََّماَء َوَزيَّنَّا َأْمَرَها َسَماٍء ُكلِّ ِفي َوَأْوَحى َيْوَمْيِن

 (.اْلَعِليِم اْلَعِزيِز َتْقِديُر َذِلَك َوِحْفًظا ِبَمَصاِبيَح
باملصابيح. و كون السماء الدنيا زينة، زينها اهلل بالكواكب، -5

 وجعلها زينة للناظرين. 
ما جعله اهلل يف السماء من: الربوج، والسراج والقمر،  -4

)كما يف سورتي احلجر  .، والليل والنهاروالنجوم

 (.والفرقان
كون السماء سقفا حمفوظا. حفظها اهلل من كل شيطان  -3

رجيم، ومألها باحلرس الشديد والشهب، وجعلها رجوما 

فوظا أي أنها ضد االخرتاق، بل هي فكونها حم للشياطني.

مؤمنة حممية من جهتني، األوىل: من حيث األجرام 

واألشياء اليت فيها، فهي حمفوظة ال تتطاير وال تقع على 

(. ِبِإْذِنِه ِإلَّا اْلَأْرِض َعَلى َتَقَع َأْن السََّماَء َوُيْمِسُكاألرض )

يف  واجلهة الثانية: حفظ املعلومات والبيانات اليت تقع

نطاقها، فال يستطيع )اهلاكرز األرضي( اخرتاق هذه 

البيانات، ومن حاول التسلل منهم إىل هذا )النظام 

 املعلوماتي( قذفته الشهب. فهي محاية ذاتية.
امتداد السماء الدنيا من حميط األرض إىل ما ال نعلمه  -2

من اآلفاق، أما كونها متتد من غالف األرض فلقول اجلن 

(، َوُشُهًبا َشِديًدا َحَرًسا ُمِلَئْت َفَوَجْدَناَها السََّماَء ْسَناَلَم َوَأنَّا)

احلديث عن السماء الدنيا، وهي املنطقة اليت تنشط هنا و
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ىل امتدادها إفيها الشهب، ويستطيع اجلن ملسها. وأما 

اآلفاق الواسعة اليت تضم داخلها كل النجوم والربوج اليت 

 َوَلَقْدة سورة احلجر: )اكتشفها اإلنسان حتى اآلن، فآلي

 َوَحِفْظَناَها( 61) ِللنَّاِظِريَن َوَزيَّنَّاَها ُبُروًجا السََّماِء ِفي َجَعْلَنا

 َفَأْتَبَعُه السَّْمَع اْسَتَرَق َمِن ِإلَّا( 62) َرِجيٍم َشْيَطاٍن ُكلِّ ِمْن

(، فهو يتحدث عن السماء اليت جعلها اهلل ُمِبنٌي ِشَهاٌب

 طني، وجعلها زينة، وجعل فيها بروجا. حمفوظة من الشيا
 

 وسيأتي احلديث عن )السماء( مبعنى: الغالف اجلوي لألرض.

أما لفظ )السماء الدنيا( فلم يذكر إال يف ثالثة مواضع: الصافات 

(، َماِرٍد َشْيَطاٍن ُكلِّ ِمْن َوِحْفًظا( 1) اْلَكَواِكِب ِبِزيَنٍة الدُّْنَيا السََّماَء َزيَّنَّا ِإنَّا)

 َأْمَرَها َسَماٍء ُكلِّ ِفي َوَأْوَحى َيْوَمْيِن ِفي َسَمَواٍت َسْبَع َفَقَضاُهنَّوفصلت )

يم(، وامللك اْلَعِل اْلَعِزيِز َتْقِديُر َذِلَك َوِحْفًظا ِبَمَصاِبيَح الدُّْنَيا السََّماَء َوَزيَّنَّا

(. ففي ِللشََّياِطنِي ُرُجوًما َعْلَناَهاَوَج ِبَمَصاِبيَح الدُّْنَيا السََّماَء َزيَّنَّا َوَلَقْد)

الثالثة املواضع اقرتن احلديث عنها بكونها مزينة باملصابيح )وبالكواكب(، 

 وكونها حمفوظة من الشياطني. 

** 
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نهاية هي السقف احملفوظ الذي ميتد من )السماء الدنيا( وعليه فـ

هو بني ، وتشمل الكواكب والنجوم واجملرات وغريها مما غالف األرض

 .السماء واألرض

اليت هي مبعنى: الغالف اجلوي لألرض، فال تسمى:  أما )السماء(

السماء الدنيا، بل يبدأ حدود السماء الدنيا بنهاية الغالف اجلوي املباشر 

 لألرض. 
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 : ما يف السماء الدنياالثانياملطلب 

، الكواكباملصابيح، وسأحرر يف هذا املطلب دالالت األلفاظ التالية: 

 .الربوج، والسراج، والشهبو

 املصابيح:/ 6

حققت داللة املصابيح يف كتابي )الظلمات والنور يف القرآن 

 :)مع بعض الزيادات والتحرير هنا( وخالصتهالكريم(، 

كل مواد اجلذر )ص ب ح(، تدل على اللون املشرق يف ظلمة، وعلى 

 إضاءة الظلمة بذلك اللون.

، و)مصابيح( يف آية النورصباح يف يف القرآن الكريم جاء لفظ امل

َوَلَقْد َزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا (، )َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا ِبَمَصاِبيَحآيتني، قوله: )

 (، ِبَمَصاِبيَح

فاملصباح داللته اللغوية: الشيء الذي يضيء الظلمة بلون مشرق. 

نة السماء الدنيا. وذلك أنها ويف القرآن الكريم تبني اآليات أن املصابيح زي

 تضيئها بلون مشرق متأللئ، فهي تزين السماء الدنيا بإضاءتها وتأللؤها. 

بلونها املشرق  فاملصابيح هي زينة السماء الدنيا، حيث تضيئها

ِإنَّا َزيَّنَّا وهذا خبالف الكواكب، وقد فرق القرآن بينهما يف قوله: )املتأللئ. 

(، فلم يقل: زينا السماء الدنيا بالكواكب، ِزيَنٍة اْلَكَواِكِبالسََّماَء الدُّْنَيا ِب
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الكواكب، وقد احتار املفسرون يف  كما قال باملصابيح، بل قال: بزينٍة

أكثرهم للتأكيد، فكأنه قال: بالكواكب.  وعدهااجمليء بلفظ )زينة( هنا، 

لنجوم، وهي ااملصابيح زينة بذواتها للسماء الدنيا، وقال بعض املعاصرين: 

فهي تضيئها، أما الكواكب فهي زينة للسماء الدنيا، ولكن زينتها مستمدة 

من إضاءة املصابيح هلا، فهي تعكس أضواء )املصابيح(، فاختلف اللفظ 

 باختالف الصفات. 

وعندي أن اآلية ليست للتأكيد، كما قال املتقدمون، فكل كلمة 

ا فإن اآلية ال حتتمل ما . وأيضاخلاصة بها يف القرآن الكريم هلا داللتها

يقوله املعاصرون، فهم حيملون اآلية داللة ال حيتملها الرتكيب. والداللة 

 اليت يفرتضونها هي من خارج اللفظ والسياق القرآني. 

تركيب اآلية: إنا زينا السماء الدنيا بالكواكب زينًة وحفظًا. 

ب على أنه فقوله )وحفظا( معطوف على موقع )زينة(، وموقع: زينة: النص

، وبقي قوله )وحفظا( منصوبا ألنه معطوف مفعول ألجله، ولكنه قدم فُجّر

َوِحْفظًا مما محل على املعنى ألّن قال الزخمشري )على موقع النصب. 

 (. املعنى: إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء وحفظا من الشياطني

ل وعليه فاملعنى أن اهلل جعل الكواكب زينة للسماء الدنيا، وجع

 الكواكب حفظا للسماء الدنيا من كل شيطان مارد. 
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وآية سورة النور تبني أن الكواكب أجرام غري مضيئة بذاتها، ولكنها 

)راجع حبثي: الظلمات والنور تعكس إضاءة غريها، فهي زينة للسماء الدنيا. 

يف القرآن الكريم، عند تفسري آية النور، حيث فرق بني الكوكب الدري 

 واملصباح(.

 َوَزيَّنَّاأما كون الكواكب حفظا، فهو مثل كون املصابيح حفظا )و

 .(َوِحْفًظا ِبَمَصاِبيَح الدُّْنَيا السََّماَء

 فخالصة داللة املصابيح ما يلي:

بلونها املشرق املتأللئ، لياًل أجرام مضيئة، تزين السماء الدنيا 

 وإضاءتها. كما أنها حتفظ السماء الدنيا من الشياطني. 

*** 

 النجوم:/ 5

 ولكن هل املصابيح هي النجوم؟

 )النجم(، )النجوم(، نتبني ما يلي: اآليات اليت ذكر فيهابتدبر 

حني يتحدث عن قيام الساعة يتحدث عن فالنجوم مضيئة:  -6

أي: ذهب ضوءها، (، َفِإَذا النُُّجوُم ُطِمَسْتذهاب ضوء النجوم )

وانها املشرقة املتأللئة، (، أي: تغريت ألَوِإَذا النُُّجوُم اْنَكَدَرْت)
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اليت كانت تزين السماء وتضيئها، وانكدارها بسبب ذهاب 

 ضوئها. 

القرآن الكريم يتحدث عن النجوم كونها النجوم هداية:  -5

َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم ِلَتْهَتُدوا ِبَها ِفي هادية للناس، )

فهي هادية  (.ِم ُهْم َيْهَتُدوَنَوِبالنَّْج(، )ُظُلَماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر

هلم يهتدون بها يف ظلمات الرب والبحر، وحيددون بها 

مواقعهم وموامسهم على األرض، كما أنها هادية ملن يف 

السماء، فالنجوم مصدر هداية لكل من مير عرب السماء 

 الدنيا. 

التسخري: بني القرآن الكريم أن النجوم مثلها مثل الشمس  -4

 َوالنُُّجوَم َواْلَقَمَر َوالشَّْمَسبأمر اهلل )والقمر مسخرات 

 (.ِبَأْمِرِه ُمَسخََّراٍت

 َوِإنَُّه( 22) النُُّجوِم ِبَمَواِقِع ُأْقِسُم َفَلاالنجوم ذات مواقع: ) -3

فتبني اآلية أن للنجوم مواقع يف  .(َعِظيٌم َتْعَلُموَن َلْو َلَقَسٌم

يف السماء السماء الدنيا، هناك مليارات مليارات النجوم 

الدنيا، وهي ذات أحجام هائلة، وكل جنم له موقعه، فال 

، يبغي جنم على جنم آخر، بل يأخذ موقعه يف السماء الدنيا

ومداره الذي يسبح فيه، وهي مواقع تتحرك فيها النجوم 

 ساكنة، وحتتفظ بعالقات متوازنة. وال تظل

 ُحْكِمِل َواْصِبْر: قال تعاىل: )طلوع الفجرإدبار النجوم وقت  -2

( 32) َتُقوُم ِحنَي َربَِّك ِبَحْمِد َوَسبِّْح ِبَأْعُيِنَنا َفِإنََّك َربَِّك
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وهذه اآلية نفهمها (. النُُّجوِم َوِإْدَباَر َفَسبِّْحُه اللَّْيِل َوِمَن

باملوازنة مع اآليات األخرى اليت تتحدث عن الصلوات 

اخلمس، صلوات النهار )الظهر والعصر(، وصلوات الليل 

)املغرب والعشاء(، وصالة الفجر. ]راجع حبثي: الغيب 

والشهادة يف القرآن[. فقوله )فسبح حبمد ربك حني تقوم(، 

أي: حني تكون مستيقظا يف النهار، وذلك يف صالتي الظهر 

والعصر. )ومن الليل فسبحه(، أي: صالتي املغرب والعشاء. 

حني  صالة الفجر. فالنجوم تدبر وقت و)إدبار النجوم(، أي:

 يقبل الفجر. 

 َوالنَّْجُم( 2) ِبُحْسَباٍن َواْلَقَمُر الشَّْمُسالنجم يسجد هلل ) -1

 (.َيْسُجَداِن َوالشََّجُر

 َوالطَّاِرِق َوالسََّماِءالنجم الثاقب )الدورة النجمية: وصف  -2

 النجم يهويو (.الثَّاِقُب النَّْجُم( 5) الطَّاِرُق َما َأْدَراَك َوَما( 6)

 َصاِحُبُكْم َضلَّ َما( 6) َهَوى ِإَذا عاىل: )َوالنَّْجِم: قال تويسقط

 َغَوى(. َوَما

 

يقال: ، وظهر وبالعودة إىل املعاجم اللغوية، )جنم الشيء(، أي: طلع

جنم السن: طلع وظهر. فالنجوم اليت يف السماء هي األجرام املضيئة اليت 

ميز باخلواص تظهر للناس يف الليل، وتدبر حني يأتي النهار. فالنجوم تت

التالية، كما تبني اآليات: أجرام مضيئة تطلع يف الليل، وختتفي مع طلوع 
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، وتكون يف الليل )وهذا بالنسبة إىل اإلدراك البصري ألهل األرض( الفجر

هادية للناس. والنجوم ذات حركة ومدارات يف السماء، ولكل جنم موقعه 

 الذي ال يبغي به على جنم آخر. 

ض اخلواص النجمية، ومن ذلك )النجم اهلاوي(، وتبني اآليات بع

هوى الشيء: إذا سقط يف احندار، فكأن الُقَوى اليت كانت متسكه ختلت يف 

تلك اللحظة عن إمساكه، فسقط منحدرًا، ولذلك يقال للرجل إذا 

سقط من قمة اجلبل أو أي مرتفع: هوى الرجُل، أي سقط يف جمال ال 

قع على األرض لقلت: وقع على األرض، يناسب أن تكون حركته فيه، فلو و

وال تقول: هوى على األرض، إال إذا كان السقوط من مرتفع فيمر مبجال 

جوي مل يهيأ اإلنسان ألن يكون فيه. فُهِوّي النجم إشارة إىل حلظة خروجه 

عن مداره، أو انتهاء عمره، حبيث مل يعد يتحرك يف موقعه الذي كان 

والنجم لك النجم وسقوطه وانتهاء عمره. يسبح فيه، فهي حلظة ترسم تها

يهوي بعد أن يفقد وظيفته يف اإلضاءة واهلداية، فيهوي لريتطم جبسم 

 آخر، كما يهوي الرجل من قمة اجلبل فريتطم باألرض. 

ويتحدث القرآن الكريم عن انتهاء النجم، ببيان ثالث خواص: 

(، ُطِمَسْت ُجوُمالنُّ َفِإَذاالضوء، واللون، واحلركة. أما الضوء فيطمس )

وطمس الضوء يبني أن وقود اإلضاءة ينتهي فال يعود مصدرا للضوء. ثم 
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(، فال يراه الناظر، وقد كان اْنَكَدَرْت النُُّجوُم َوِإَذاحيدث أن يتكدر لونه )

 (. َهَوى ِإَذا َوالنَّْجِممشرقا متأللئا. ثم يهوي اجلرم )

يات خاصتني وكذلك )الطارق: النجم الثاقب(، فذكرت اآل

للنجم، إحداهما صوتية واألخرى بصرية، أما الصوتية فهو أن له صوتا 

يطرق كاملطرقة، واخلاصة الثانية أن ضوءه ثاقب، أي شديد اللمعان، كما 

 أنه يثقب أي جسم أمامه. 

** 

 واآلن هل النجوم هي املصابيح؟

املصابيح كما سبق: أجرام مضيئة، وظيفتها تزيني السماء الدنيا. 

والقرآن الكريم مل يذكر عن املصابيح سوى هاتني الصفتني: زينة السماء 

وحفظها للسماء الدنيا من الدنيا، تضيئها بلونها املشرق املتأللئ. 

 الشياطني.

أما النجوم فتبني من القرآن الكريم أنها أجرام مضيئة، هادية 

كريم عن للناس، تظهر هلم يف الليل، وختتفي مع النهار. وحتدث القرآن ال

ا ومداراتها ومواقعها، وانتهائها. ومل تذكر اآليات أن النجوم حركته

 حتفظ السماء الدنيا من الشياطني. 
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وعليه فالشمس ال تسمى جنمًا؛ فالشمس تظهر للناس نهارا 

 . وختتفي ليال، خبالف النجوم

وكذلك ال تسمى الشمس مصباحا؛ فاملصباح ال يزيل الظلمة 

تكون إضاءته زينة هلا، ومع ظلمتها تتبني إشراقة لونه. اليت يف السماء، بل 

ثم إن اهلل بني أنه جعل املصابيح زينة للناظرين، والشمس ال يستطيع 

الناس أن ينظروا إليها. فالزينة إذن أن تكون هناك إضاءة متأللئة وسط 

وعليه فالزينة تكون ليال ال ظلمة، وبذلك يتبني مجال الزينة وإشراقها. 

 نهارا. 

والكواكب ليست جنوما، فالكواكب أجرام غري مضيئة، أما النجوم 

فأجرام مضيئة. وكلها تشرتك يف أنها تظهر ليال وختتفي نهارا، وذلك 

بسبب اختفاء ضوء الشمس ليال، مما ميكن العني البشرية اجملردة أن ترصد 

 النجوم والكواكب )اليت تعكس ضوء النجوم(. 

 أجرام مضيئة، تزين السماء الدنيا مما سبق يتبني أن املصابيح:

  ، وحتفظها من الشياطني.لياًل

وعلى أي أجرام مساوية ينطبق على النجوم  ووصف اإلضاءة والزينة

  .ينبعث منها الضوء الذاتي فرياه أهل األرض
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أما . وبهذا فاملصابيح هي األجرام املضيئة اليت تزين السماء الدنيا

، وأما الشمس فهي اجلرم املضيء نهارا،  الالنجوم فهي األجرام املضيئة لي

)من منظور أهل وأما الكواكب فهي األجرام غري املضيئة اليت تظهر ليال. 

 األرض(

 فما الفرق بني املصابيح والنجوم؟ 

النجم يسمى مصباحا يف حال إضاءته، وإشراق لونه يف السماء 

نكدار(، فال الدنيا، وحني يفقد صفيت اإلضاءة )بالطمس( واإلشراق  )باال

 يسمى مصباحا، بل حيتفظ بامسه: النجم. 

فاملصابيح هي األجرام السماوية يف حال إضاءتها وإشراق ألوانها، 

فهي تكون زينة للسماء الدنيا ما دامت متصفة بهاتني الصفتني: اإلضاءة 

 وإشراق اللون. 

وعليه فبني النجم واملصباح عموم وخصوص وجهي، فالنجم يسمى 

حال إضاءته وإشراقه. وال يسمى مصباحا يف احلاالت األخرى.  مصباحا يف

 واملصباح يشتمل على النجم وغريها من األجرام يف حال إضاءتها وإشراقها. 

 َمَثُلوالذي جيعلنا نفرق بني املصباح والكوكب: آية سورة النور )

 َكْوَكٌب َكَأنََّها َجاَجُةالزُّ ُزَجاَجٍة ِفي اْلِمْصَباُح ِمْصَباٌح ِفيَها َكِمْشَكاٍة ُنوِرِه
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(، فثمة تفريق واضح بني املصباح والكوكب... )راجع حبثي: الظلمات ُدرِّيٌّ

 والنور يف القرآن الكريم(. 

 الكواكب:/ 4

 الكوكب، ذكر يف القرآن الكريم يف مواطن عدة:

(. وقد حتدثت ُدرِّيٌّ َكْوَكٌب َكَأنََّها الزَُّجاَجُة: يف آية النور )أوهلا

 نه يف كتاب )الظلمات والنور يف القرآن الكريم(، وخالصة ما ذكرته: ع

)كوكب دري(، أي: متأللئ كتأللؤ الدرة، وحيتمل معنى 

االستدارة أيضا، كالزيتونة أو البيضة، وأيضا شفافية غالفه اجلوي، 

 مح بنفاذ الضوء.كشفافية الزجاج، فيس

دة فيظن كما أن الدري من احلركة أيضا، فهو الذي يدور بش

الناظر إليه أنه واقف من شدة دورانه. وتشبيه الزجاجة به يعين أنه ليس 

مضيئا بذاته، فالزجاجة ال تضيء ولكنها تقوي ضوء املصباح، وتعكسه، 

وتسمح بنفاذه، وكذلك الكوكب الدري ال يضيء بذاته، ولكنه يعكس 

فاف الضوء من مصابيح السماء، ويسمح بنفاذ الضوء، كما أن غالفه الش

جيعل من اإلضاءة داخله قوية جدا، كما جتعل الزجاجة اإلضاءة داخلها 

 شديدة.
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 َرَأى اللَّْيُل َعَلْيِه َجنَّ َفَلمَّاثانيها: يف سورة األنعام: قول إبراهيم: )

 (.اْلآِفِلنَي ُأِحبُّ َلا َقاَل َأَفَل َفَلمَّا َربِّي َهَذا َقاَل َكْوَكًبا

)حني جين الليل(، ال يرى إال يف الليل، فاآلية تدل على أن الكوكب 

كما تدل اآلية على ثم خيتفي عن مدى اإلدراك البصري مع طلوع النهار. 

أن الكوكب جرم خيتلف عن الشمس )اليت ترى يف النهار(، وعن القمر 

 )الذي يرى يف الليل(. 

 ِزيَنٍةِب الدُّْنَيا السََّماَء َزيَّنَّا ِإنَّاوذكرت الكواكب يف آية الصافات )

 . (، وحتدثت عنها آنفااْلَكَواِكِب

(. فاآلية اْنَتَثَرْت اْلَكَواِكُب َوِإَذاورابع املواطن يف سورة االنفطار )

تتحدث عن الكواكب بصفتها أجراما، وليس بصفتها مصابيح مضيئة، 

ثر األجرام. أما حني حتدث عن النجوم فقال: تفهي تنتثر يف السماء كما تن

(، أي: اْنَكَدَرْت النُُّجوُم َوِإَذا(، أي: طمس ضوءها، وقال: )ُطِمَسْت ُجوُمالنُّ َفِإَذا)

انكدرت األلوان املشرقة املتأللئة اليت كانت تنبعث منها. فالنجوم كتل 

ويف آية النور يبني أن ضوئية، أما الكواكب فهي أجرام غري ضوئية. 

 .يضيء زجاجة، فهو يعكس الضوء، والالكوكب جرم دري، تشبهه ال
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وعليه فالكوكب جرم مساوي ذو غالف شفاف يسمح بنفاذ الضوء، 

بيضاوي الشكل أو دائري. يعكس ضوء غريه من املصابيح فيكون زينة 

 للسماء الدنيا. 

 :السراج/ 3

حتدثت عن الفرق بني دالالت: الضياء، والسراج، والوهاج يف كتابي 

، وخالصة ما ذكرته )الظلمات والنور يف القرآن الكريم(، فلريجع غليه

 هناك:

شيء ينبعث من مصدر حمسوس مضيء، فيحدث النور، الضوء: 

 .وُتْمِكن الرؤية

و)الضياء(، هو املصدر احملسوس الذي ينبعث منه الضوء واحلرارة، 

فالشمس ضياء، والنار ضياء، فالضياء مصدر يضيء. فهي مصادر حترق 

ًا. وهو ال حيدث النور الوقود، فتشتعل، فينتج عنها الضوء واحلرارة أيض

 فقط، بل حيدثه وحيدث احلرارة. 

(، َوَجَعْلَنا ِسَراًجا َوهَّاًجافالضياء = سراج + وهاج، قال تعاىل: )

فالسراج هو املصدر املضيء فقط، والوهاج هو مصدر احلرارة فقط، قال 

(، وقال صاحب الصحاح: ج: حر النار والشمس من بعيدَهالَواخلليل: )

 ر: توقدت(. )توهجت النا
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َوَداِعًيا ولذلك مل يسم اهلل نبيه بالضياء، بل مساه بالسراج املنري )

(، فهو سراج ينشأ عنه النور )سراج منري(. وعليه ِإَلى اهلِل ِبِإْذِنِه َوِسَراًجا ُمِنرًيا

فمصباح اإلضاءة الذي ينتج الضوء فقط دون حرارة يسمى: سراج، أما الذي 

 مى: ضياء. ينتج الضوء واحلرارة فيس

ولذلك جند أن القرآن الكريم حني جيمع الشمس والقمر يسمي 

الشمس سراجا، والقمر نورا، فلم يقل )سراجا وهاجا(؛ ألن احلديث عن 

الضوء فحسب، ومن ثم فرق بينهما، فالشمس سراج: )مصدر ذاتي للضوء(، 

ِهنَّ ُنوًرا َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيوالقمر نور: )مصدر عاكس للضوء(، قال تعاىل: )

(، وحني أفرد َوَجَعَل ِفيَها ِسَراًجا َوَقَمًرا ُمِنرًيا(، وقال: )َوَجَعَل الشَّْمَس ِسَراًجا

 (. َوَجَعْلَنا ِسَراًجا َوهَّاًجاالشمس بالذكر قال: )

** 

وعليه فإن القرآن الكريم يطلق لفظ )الشمس(، ويريد بها اجلرم 

ات: اإلضاءة واحلرارة. فإذا أراد املعروف، دون نظر يف ما يتصف به من صف

احلديث عن صفة اإلضاءة فقط، فإنه يسميه السراج، وإذا أراد اإلشارة إىل 

صفة احلرارة، فيسميه: الوهاج. وإذا أراد اإلشارة إىل اإلضاءة واحلرارة، 

 مساه: الضياء. 
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 44ومما يدل على هذا أن لفظ )الشمس( ذكر يف القرآن الكريم 

 لتالي:مرة، على النحو ا

احلديث عن أن الشمس خملوق من خملوقات اهلل، وأنها مطيعة  -

 ساجدة لربها.

احلديث عن حركة الشمس من املشرق إىل املغرب، بالنسبة إىل  -

 سكان أهل األرض.

 احلديث عن تسخري الشمس والقمر وغريها من املخلوقات. -

احلديث عن جعله الشمس والقمر حسبانا للناس، وكذلك  -

 للصلوات، وكذلك جعلها دليال للظل. جعلها ميقاتا 

احلديث عن حركة الشمس، وجريانها، وسبحها يف الفلك، يف  -

 توازن مع الساحبات األخرى.

 احلديث عن نهاية الشمس مع األجرام السماوية األخرى.  -

احلديث عن أن الشمس هي من النظام الدنيوي، وأما أهل  -

 يف )ظل ممدود(. اجلنة فال يرون مشسا وال زمهريرا، بل يكونون 

*** 

 واقرتن احلديث عن الشمس مع اإلضاءة يف قوله: 

 الَِّذي ُهَو(، وقوله: )ِسَراًجا الشَّْمَس َوَجَعَل ُنوًرا ِفيِهنَّ اْلَقَمَر َوَجَعَل)

(.. فهاتان اآليتان تبينان أن اهلل سبحانه ُنوًرا َواْلَقَمَر ِضَياًء الشَّْمَس َجَعَل

سي ذا صفات خاصة من اإلضاءة واحلرارة، فجعل وتعاىل جعل اجلرم الشم
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هلا من قوة احلرارة واإلضاءة ما ينتفع بها الناس، وتنتفع بها كل الكائنات 

اليت على األرض. وليس هنالك جرم يف السماء الدنيا مينح الناس الضوء 

واحلرارة كالشمس. رمبا تكون هناك أجرام أخرى ذات حرارة وإضاءة أشد، 

 ر ألهل األرض كما سخرت هلم الشمس. ولكنها مل تسخ

ومن ثم فال يطلق لقب )السراج الوهاج(، أو )الضياء( يف القرآن 

الكريم إال على الشمس. فالقرآن الكريم ال يتحدث عن حقائق فلكية 

جمردة، ولكنه يتحدث عنها يف حال نفعها للناس، وارتباط منافع الناس 

 بها. 

ك كواكب متأل السماء هنالك مصابيح، وهنالك جنوم، وهنال

الدنيا، فتزينها، وجتعل صفحتها السماوية متأللئة بها. ولكن الشمس 

ليست جمرد زينة، هي زينة، وسراج وهاج ألهل األرض يزودهم باحلرارة 

 واإلضاءة الالزمة لصالحية احلياة فيها. 

وعليه فالشمس ال تسمى )مصباحا( وال تسمى )جنما(، بل تسمى: 

اجا. والقرآن الكريم مل يبني أن اهلل جعل الشمس زينة ضياء، وسراجا وه

للسماء الدنيا، بل سخرها للناس، لتكون هلم حسبانا، وميقاتا، وينتفعون 

 بضيائها )سراجا وهاجا(. 

** 
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 ِإَذا َوالنََّهاِر( 5) َتَلاَها ِإَذا َواْلَقَمِر( 6) َوُضَحاَها َوالشَّْمِسوقوله: )

 (َيْغَشاَها ِإَذا َواللَّْيِل( 4) َجلَّاَها

أضاف الضحى إىل الشمس، واختلف املفسرون يف املقصود بضحى ف

الشمس، قال الزجاج وجماهد: الضياء، وفسرها مقاتل والسدي: حرها، 

 وقال قتادة: النهار كله.

وقد حققت يف حبثي )دراسة معجمية خلمسة ألفاظ يف القرآن 

ر: الضياء، فالضياء مفهوم داللي يرتبط بعنصالكريم( أن مفهوم الضحى 

الظلمات يكون فيه وضوح األشياء وبروزها. والضياء كما بينت يف حبث )

دث النور وحيدث ْح( جيمع بني عنصري: احلرارة والضوء، فهو ُيوالنور

احلرارة أيضًا. والقرآن الكريم يبني باطراد أن اهلل جعل الشمس ضياء. 

الضياء: ضوء وحرارة(.  فقوله هنا )والشمس وضحاها( يعين: وضيائها )ويف

ويضعف تفسريه بالنهار؛ لقوله بعد ذلك: )والنهار إذا جالها(، فال يستقيم 

 التفسري لو قلنا: والشمس ونهارها، والنهار إذا جالها.

ومقابلة الضحى بالليل، والليل هو وقت الظالم، فالضحى هو وقت 

يانة، ْح: َضالضياء، سائر النهار، بل أطلقت العرب على الليالي املقمرة

و، وذلك داللة على أن الضحى: الضياء. وختصيص ْحها بالضَّفوصفْت

بعض وقت النهار بالتسمية )وقت الضحى( ألمرين أنه أشد أوقات النهار 

 إضاءة، وأشدها حرارة. 
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*** 

 الربوج/ 2

يف مقاييس اللغة أن الربج له داللتان: األوىل: الظهور والربوز، 

 والثانية امللجأ لغريه. 

وبتتبع استخدام العرب للفظ، ميكن رد دالالته إىل داللة واحدة، 

، الظهور املرتفع على غريه، مع سعة وعدم ضيق )انظر لسان العرب(وهي: 

على غريه من األبنية، مرتفع ولذلك مسي الربج برجا؛ ألنه بناء ظاهر 

 وكل األبنية تكون داخله. فهو البناء الظاهر البارز. 

الكريم يف ثالث آيات بيان أن اهلل جعل يف السماء وجاء يف القرآن 

 َتَباَرَك(، وقوله: )ِللنَّاِظِريَن َوَزيَّنَّاَها ُبُروًجا السََّماِء ِفي َجَعْلَنا َوَلَقْدبروجا )

(، وقوله: ُمِنرًيا َوَقَمًرا ِسَراًجا ِفيَها َوَجَعَل ُبُروًجا السََّماِء ِفي َجَعَل الَِّذي

 (.اْلُبُروِج ِتَذا َوالسََّماِء)

نلحظ أواًل أن اآليات تستخدم لفظ )جعل يف السماء(، فال تتحدث 

أن الربوج زينة للسماء الدنيا )كاملصابيح والكواكب(، وال تتحدث عن 

احلديث أن اهلل جعل يف السماء كونها هداية أو مضيئة.. )كالنجوم(، بل 

 بروجا، كما جعل فيها سراجا وقمرا منريا. 
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، أن السماء وصفت بكونها )ذات الربوج(، كما وصفت ونلحظ ثانيا

بكونها )ذات احلبك(. ومل يرد أن السماء )ذات النجوم(، أو )ذات الكواكب(. 

وهذا يدل على أن احلبك والربوج كالهما معلمان مميزان للسماء. وقد 

 حتدثت عن )احلبك(. 

احلديث عن )الربوج( يبني أنها شيء آخر خمتلف عن النجوم 

 واكب واملصابيح. والك

يف العربية قيل هو احلصن، وقيل السور الذي حول املدينة، الربج 

 وقيل البيوت اليت تبنى على السور، وقيل: القصور، وقيل القالع... إخل.

وبالعودة إىل الثقافة العربية واالستخدام للفظ الربوج، جند أن 

 الربج يتميز بكونه: 

 نية، ( بناء مرتفعا على غريه من األب6)

 ( أبنية كالقالع تبنى على جدران طويلة، أو بنايات متجمعة.5)

( الربوج متثل حدودا واضحة ملا يدخل يف مساحتها من أبنية. 4)

 ولذلك فهي معامل على غريها من األبنية.

( تبنى الربوج احلربية على األسوار، فتكون أبنية مرتفعة 3)

 عادة. للمراقبة واحلماية، وتستعمل ألغراض دفاعية
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 من هنا فإن بروج السماء تعين:

، تتصل جبدران مساوية هائلة، وكل أبنية هائلة االرتفاع يف السماء

برج يضم يف جماله السماوي كثريا من األجرام السماوية )كالكواكب 

والنجوم، وغريها من األجرام(. فربوج السماء متثل معامل بنائية ضخمة يف 

جموع هذه الربوج تتشكل البنية السماء، وتتصل بعضها ببعض، ومب

 السماوية. 

 السماء ذات احلبك، والسماء ذات الربوج. 

أما الربوج فتمثل املعامل الضخمة يف السماء، وأما احلبك فتبني 

طريقة اتصال البنيان السماوي وارتباط بعضه ببعض. فهو بنيان نسيجي 

وج على ممتد حمبوك، تقع الربوج على طول هذا النسيج )كما تقع الرب

ضم ما ال حنصيه اجلدران يف األرض(، وكل برج ميثل معلما يف السماء ي

 عددًا من األجرام.

*** 

 :الشهب/ 1

جاء ذكر الشهب يف القرآن الكريم عند احلديث عن حفظ السماء 

 يف اآليات التالية:من الشياطني، 
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( 61) اِظِريَنِللنَّ َوَزيَّنَّاَها ُبُروًجا السََّماِء ِفي َجَعْلَنا َوَلَقْد } -

 السَّْمَع اْسَتَرَق َمِن ِإلَّا( 62) َرِجيٍم َشْيَطاٍن ُكلِّ ِمْن َوَحِفْظَناَها

 (62 - 61 احلجر سورة) { ُمِبنٌي ِشَهاٌب َفَأْتَبَعُه

 ُكلِّ ِمْن َوِحْفًظا( 1) اْلَكَواِكِب ِبِزيَنٍة الدُّْنَيا السََّماَء َزيَّنَّا ِإنَّا } -

 ُكلِّ ِمْن َوُيْقَذُفوَن اْلَأْعَلى اْلَمَلِإ ِإَلى َيسَّمَُّعوَن َلا( 2) َماِرٍد َشْيَطاٍن

 اْلَخْطَفَة َخِطَف َمْن ِإلَّا( 5) َواِصٌب َعَذاٌب َوَلُهْم ُدُحوًرا( 2) َجاِنٍب

 .(61 - 1 الصافات سورة) { َثاِقٌب ِشَهاٌب َفَأْتَبَعُه

( 2) َوُشُهًبا َشِديًدا َحَرًسا ُمِلَئْت َفَوَجْدَناَها السََّماَء َلَمْسَنا َوَأنَّا } -

 َلُه َيِجْد اْلآَن َيْسَتِمِع َفَمْن ِللسَّْمِع َمَقاِعَد ِمْنَها َنْقُعُد ُكنَّا َوَأنَّا

 .(5 - 2 اجلن سورة) { َرَصًدا ِشَهاًبا

 اْلَعِزيِز َتْقِديُر َذِلَك َوِحْفًظا ِبَمَصاِبيَح الدُّْنَيا السََّماَء َوَزيَّنَّا } -

 (65 فصلت سورة) { اْلَعِليِم

 ُرُجوًما َوَجَعْلَناَها ِبَمَصاِبيَح الدُّْنَيا السََّماَء َزيَّنَّا َوَلَقْد } -

 .(2 امللك سورة) { السَِّعرِي َعَذاَب َلُهْم َوَأْعَتْدَنا ِللشََّياِطنِي

 

 تبني اآليات اليت حتدثت عن الشهب ما يلي:

السماء من  جعل اهلل الشهب وسيلة حلفظالوظيفة:  -6

 الشياطني الذين يسمعون إىل املأل األعلى.
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أي: بني واضح صفات الشهاب: وصف الشهاب بأنه )مبني(،  -5

، ثاقب شديد الضوء واللمعان، وثاقب )ثاقب(ظاهر للعيان. 

 يثقب اجلسم الذي يصل إليه. 

 .يف السماء الدنياموقع الشهب:  -4

زينة تبني اآليات أن الكواكب واملصابيح جعلهما اهلل  -3

للسماء الدنيا، وحافظة هلا، فكالهما فيه عنصران: الزينة 

، فهي أجسام تنقذف واحلفظ. ولتكوين الشهب صلة بهما

 من الكواكب أو من املصابيح. 

حركة الشهب: تبني اآليات أن الشهب )تتبع( الشياطني،  -2

وأنها مقذوفات )يقذفون(، وأن اجتاهها يف )كل جانب(، 

 وأنها رامجات )رجوما(.

وتبني اآليات أن يف الشهب قدرة ذاتية على رصد الشياطني،  -1

وبذلك فهو ينطلق ذاتيا )شهابا رصدا(، وقد يكون مثة 

عالقة بني تركيب جسم الشيطان وحتفيز انطالق 

الشهاب. فالرصد هو االستعداد للرتقب )كما عند 

الراغب(. وقد ذكر )الرصد( مرتني يف سورة اجلن، املرة 

لشهاب )شهابا رصدا(، واملرة الثانية وصف األوىل وصف به ا

 َمِن ِإلَّابه احلرس الذين يسلكهم اهلل بني يدي الرسول )

 َخْلِفِه َوِمْن َيَدْيِه َبْيِن ِمْن َيْسُلُك َفِإنَُّه َرُسوٍل ِمْن اْرَتَضى

(. فالشهب رصد، وقد تكون الشهب من الرصد اليت َرَصًدا

 هلل بها الشياطني. ترصد امللك النازل بالغيب، فيقذف ا
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وبذلك يتبني أن الشهب من جنود اهلل، وكما أنها ذات  -2

عالقة تنافرية مع الشياطني، ففيها قدرة ذاتية لالنطالق 

باجتاه الشياطني ورمجهم تلقائيا. فكذلك فيها خاصة 

تكاملية مع املالئكة، ولذلك فهي من الرصد الذين 

احلرس حيرسونهم، وهي تقوم مبهمتها التكاملية مع )

 (.َوُشُهًبا َشِديًدا َحَرًسا ُمِلَئْت َفَوَجْدَناَهاالشديد( )

تبني اآليات أيضًا، أن الشهب ازدادت مبجيء رسالة حممد  -2

 ُمِلَئْت َفَوَجْدَناَها السََّماَء َلَمْسَنا َوَأنَّاصلى اهلل عليه وسلم )

 ِللسَّْمِع َمَقاِعَد اِمْنَه َنْقُعُد ُكنَّا َوَأنَّا( 2) َوُشُهًبا َشِديًدا َحَرًسا

(، فهم كانوا يقعدون َرَصًدا ِشَهاًبا َلُه َيِجْد اْلآَن َيْسَتِمِع َفَمْن

مقاعد للسمع، أما اآلن )أي من زمن البعثة( فقد اختلف 

الوضع معهم، )فثمة الشهب الرصد(. وسورة اجلن هي 

السورة اليت تتحدث عن أمر غريب أهّم اجلن فبحثوا عنه، 

بعثة حممد صلى اهلل عليه وسلم، وهي السورة فوجدوا أنه 

اليت تبني حفظ اهلل للوحي والغيب وللرسل اليت حتمله، 

 حتى يبلغوه. 
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 زينة السماء الدنيا:: لثالثا املطلب

سائر اآليات القرآنية األخرى اليت تتحدث عن الزينة ختصها 

اوات بعد تسوية السم –كما يبدو  –بالسماء الدنيا، وأنها حدثت هلا 

السبع؛ فال ميكن أن نتصور السماء الدنيا إال إذا تصورنا السماوات السبع، 

وهو ما يفيده سياق اآليات الواردة فيها ذلك، كما سأبني الحقا، حيث 

 تذكر زينة السماء الدنيا بعد تسوية السماوات السبع. 

تزيني السماء ورد يف مخسة مواضع، يف ثالثة منها تقرتن بالسماء 

، كما تقرتن جبعلها حفظا من الشياطني، كما تقرتن باملصابيح الدنيا

)يف موضعني( أو الكواكب )يف موضع واحد(. ويف املوضع الرابع اقرتنت 

بالربوج وبكونها زينة للناظرين، وكل هذه خاصة بالسماء الدنيا. ويف 

 اخلامس يف سورة ق، وقد سبق الكالم عليها.

 َواْلَأْرَض السََّماَواِت َأنَّ َكَفُروا الَِّذيَن َيَر بتدبر آيات األنبياء: )َأَوَلْم

( 41) ُيْؤِمُنوَن َأَفَلا َحيٍّ َشْيٍء ُكلَّ اْلَماِء ِمَن َوَجَعْلَنا َفَفَتْقَناُهَما َرْتًقا َكاَنَتا

 لَُّهْمَلَع ُسُبًلا ِفَجاًجا ِفيَها َوَجَعْلَنا ِبِهْم َتِميَد َأْن َرَواِسَي اْلَأْرِض ِفي َوَجَعْلَنا

( 45) ُمْعِرُضوَن آَياِتَها َعْن َوُهْم َمْحُفوًظا َسْقًفا السََّماَء َوَجَعْلَنا( 46) َيْهَتُدوَن

 َيْسَبُحوَن(،  َفَلٍك ِفي ُكلٌّ َواْلَقَمَر َوالشَّْمَس َوالنََّهاَر اللَّْيَل َخَلَق الَِّذي َوُهَو
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سماء جند أنها تتحدث أوال عن مرحلة الرتق والفتق، وهي لل

األولية، ثم عن فرش األرض وتهيئتها، وهذه متت قبل تسوية السماوات وبعد 

بناء السماء األولية، ثم يتحدث عن جعل السماء سقفا حمفوظا، وإعراض 

الناس عن آياتها، وخلق الليل والنهار والشمس والقمر، وهذه كلها يف 

وية السماوات السماء الدنيا، وهي من الزينة اليت زينها اهلل بها بعد تس

 السبع. 

وبالتدبر يف القرآن الكريم جنده يتحدث عن الليل والنهار والشمس 

والقمر بعد حديثه عن خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام؟ 

 فلماذا؟

 ِستَِّة ِفي َواْلَأْرَض السََّماَواِت َخَلَق الَِّذي اهلُل َربَُّكُم يف سورة يونس: )ِإنَّ

 َذِلُكُم ِإْذِنِه َبْعِد ِمْن ِإلَّا َشِفيٍع ِمْن َما اْلَأْمَر ُيَدبُِّر اْلَعْرِش َعَلى اْسَتَوى ُثمَّ َأيَّاٍم

 ِإنَُّه َحقًّا اهلِل َوْعَد َجِميًعا َمْرِجُعُكْم ِإَلْيِه( 4) َتَذكَُّروَن َأَفَلا َفاْعُبُدوُه َربُُّكْم اهلُل

 ِباْلِقْسِط الصَّاِلَحاِت َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذيَن ِزَيِلَيْج ُيِعيُدُه ُثمَّ اْلَخْلَق َيْبَدُأ

 ُهَو( 3) َيْكُفُروَن َكاُنوا ِبَما َأِليٌم َوَعَذاٌب َحِميٍم ِمْن َشَراٌب َلُهْم َكَفُروا َوالَِّذيَن

 السِِّننَي َعَدَد ِلَتْعَلُموا َمَناِزَل َوَقدََّرُه ُنوًرا َواْلَقَمَر ِضَياًء الشَّْمَس َجَعَل الَِّذي

 ِإنَّ( 2) َيْعَلُموَن ِلَقْوٍم اْلآَياِت ُيَفصُِّل ِباْلَحقِّ ِإلَّا َذِلَك اهلُل َخَلَق َما َواْلِحَساَب

 ِلَقْوٍم َلآَياٍت َواْلَأْرِض السََّماَواِت ِفي اهلُل َخَلَق َوَما َوالنََّهاِر اللَّْيِل اْخِتَلاِف ِفي

واألرض يف ستة أيام، ثم استواؤه على  َيتَُّقوَن(. فتحدث عن خلق السماوات
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العرش، ثم بعد ذلك عن جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ثم حتدث عن 

 اختالف الليل والنهار، واآليات اليت يف ذلك كله.

 ِفي َبْيَنُهَما َوَما َواْلَأْرَض السََّماَواِت َخَلَق ويف سورة الفرقان: )الَِّذي

 َلُهُم ِقيَل َوِإَذا( 25) َخِبرًيا ِبِه َفاْسَأْل الرَّْحَمُن اْلَعْرِش َعَلى اْسَتَوى ُثمَّ َأيَّاٍم ِستَِّة

( 11) ُنُفوًرا َوَزاَدُهْم َتْأُمُرَنا ِلَما َأَنْسُجُد الرَّْحَمُن َوَما َقاُلوا ِللرَّْحَمِن اْسُجُدوا

( 16) ُمِنرًيا َوَقَمًرا ِسَراًجا ِفيَها َوَجَعَل ُبُروًجا السََّماِء ِفي َجَعَل الَِّذي َتَباَرَك

ُشُكوًرا(. فبعد  َأَراَد َأْو َيذَّكََّر َأْن َأَراَد ِلَمْن ِخْلَفًة َوالنََّهاَر اللَّْيَل َجَعَل الَِّذي َوُهَو

حديثه عن خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام، حتدث عن 

 ل والنهار.الربوج اليت جعلها يف السماء والسراج والقمر، واختالف اللي

 ،فسياق اآليات يفيد أن تزيني السماء الدنيا باملصابيح والكواكب

السراج والقمر املنري، ووضع سنن الليل والنهار يف السماء الربوج و هجعل أنو

. كما يفيد أن هذه ا كان بعد تسوية السبع السماواتإمنوكل ذلك فيها، 

مر املنري، والليل والنهار. كلها خاصة بالسماء الدنيا: الربوج، والسراج، والق

 دون سائر السماوات. واهلل أعلم مبراده. 

** 

 

 



077 

 

077 

 

 آيات الزينة:

( 61َوَلَقْد َجَعْلَنا ِفي السََّماِء ُبُروًجا َوَزيَّنَّاَها ِللنَّاِظِريَن )} -6

ِإلَّا َمِن اْسَتَرَق  (62َوَحِفْظَناَها ِمْن ُكلِّ َشْيَطاٍن َرِجيٍم )

 ]سورة احلجر[ {(62ِشَهاٌب ُمِبنٌي ) السَّْمَع َفَأْتَبَعُه

 ِمْن َوِحْفًظا( 1) اْلَكَواِكِب ِبِزيَنٍة الدُّْنَيا السََّماَء َزيَّنَّا ِإنَّا} -5

 ]سورة الصافات[ {َماِرٍد َشْيَطاٍن ُكلِّ

 َسَماٍء ُكلِّ ِفي َوَأْوَحى َيْوَمْيِن ِفي َسَمَواٍت َسْبَع َفَقَضاُهنَّ } -4

 َتْقِديُر َذِلَك َوِحْفًظا ِبَمَصاِبيَح الدُّْنَيا لسََّماَءا َوَزيَّنَّا َأْمَرَها

 ]سورة فصلت[ { اْلَعِليِم اْلَعِزيِز

 ُرُجوًما َوَجَعْلَناَها ِبَمَصاِبيَح الدُّْنَيا السََّماَء َزيَّنَّا َوَلَقْد } -3

 ]سورة امللك[ { السَِّعرِي َعَذاَب َلُهْم َوَأْعَتْدَنا ِللشََّياِطنِي

َأَفَلْم َيْنُظُروا ِإَلى السََّماِء َفْوَقُهْم َكْيَف َبَنْيَناَها  }سورة ق وأما آية 

]سورة ق[، فقد سبق احلديث عنها عند السماء  { َوَزيَّنَّاَها َوَما َلَها ِمْن ُفُروٍج

 األولية. 

 بتدبر هذه اآليات جند ما يلي:

 أوال: اقرتان جعل السماء زينة حبفظها من الشياطني.

تبني اآليات أن اهلل جعل السماء الدنيا زينة، فاحلديث خاص ثانيًا: 

 بالسماء الدنيا، وآية سورة فصلت صرحية يف ذلك.
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ثالثًا: تبني اآليات أن اهلل جعل زينة السماء الدنيا بـ: الكواكب، 

وباملصابيح. )الكواكب: سورة الصافات. واملصابيح: سورتا فصلت وامللك(، 

أنه جعل السماء زينة للناظرين. أي ملن ينظر ويف سورة احلجر بني اهلل 

 إليها. 

ومل يرد يف آية أن اهلل زين السماء بغري الكواكب واملصابيح. أما 

حني يتحدث عن الشمس والقمر والربوج، فإنه يبني أنه جعل هذه األشياء 

 يف السماء، وال يتحدث أنه زين السماء بهن. 

وحفظها فأكتفي مبا وقد حتدثت آنفا عن زينة السماء الدنيا 

 قدمته هناك. 
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ما ، والسماء: الغالف اجلوي لألرض: السادس املبحث

 عال اإلنسان من األرض 

 

يف القرآن الكريم أكثر من ست وستني آية جاء فيها احلديث عن 

السماء، بوصفها ما عال اإلنسان من األرض، ويشمل ذلك الغالف اجلوي 

 احلقائق التالية عن السماء: لألرض. والنظر يف هذه اآليات مينحنا

 األوىل: التفريق بني دالالت السماء

تفرق اآليات الكرمية بني الدالالت املختلفة للسماء، فهي ليست ذات 

 داللة واحدة، ومن ذلك:

( مع قوله َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر َبْيَن السََّماِء َواْلَأْرِضقوله تعاىل: )

(، ففي األوىل بني أن ِفي السََّماِء َكْيَف َيَشاُء َفُتِثرُي َسَحاًبا َفَيْبُسُطُه)

السحاب بني السماء واألرض، ويف الثانية بني أن السحاب يف السماء. وهذا 

يبني أن مثة مساءين، ففي األوىل يتحدث عن السماء اليت هي فوق الغالف 

اجلوي لألرض، أما يف الثانية فيتحدث عن السماء اليت هي الغالف اجلوي 

 ض، واليت ينشأ فيها السحاب. لألر
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 ِمَن َوَأْنَزَل ِبَناًء َوالسََّماَء ِفَراًشا اْلَأْرَض َلُكُم َجَعَل الَِّذيقوله تعاىل: )

، فذكر السماء مرتني، فهل (َلُكْم ِرْزًقا الثََّمَراِت ِمَن ِبِه َفَأْخَرَج َماًء السََّماِء

ل: جعل األرض فراشا هنا تكرار؟ قد يقول قائل مل مل يعد الضمري، فيقو

ماء. ولكنه قال: )وأنزل من السماء ماء(. فأعاد  منهاوالسماء بناء وأنزل 

اللفظ الختالف الداللة بني السماء األوىل والثانية، فاألوىل هي السماء 

األولية املبنية، وهي اليت يبني اهلل سبحانه وتعاىل أنه بناها )وقد حتدثت 

اجلوي لألرض، وهي اجملال اجلوي الذي  عنها(. أما الثانية فهي الغالف

 تنشأ فيه السحب فينزل منها املاء. فكرر اللفظ الختالف الداللتني. 

*** 

 ، وليس فراغابناءالسماء الثانية: 

، هذا الشيء جمال ميكن ملسه، وله مبين تبني اآليات أن السماء شيء

 ت:ومن تلك اآليا أبواب تفتح وتغلق، وهو مدى يصعد فيه اإلنسان،

َوَلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َباًبا ِمَن السََّماِء َفَظلُّوا ِفيِه أبواب السماء: )

َفَفَتْحَنا َأْبَواَب (، وقوله: )َلا ُتَفتَُّح َلُهْم َأْبَواُب السََّماِء(، وقوله: )َيْعُرُجوَن

اخلري  وأبواب السماء تفتح لثالثة أمور: األول: نزول (.السََّماِء ِبَماٍء ُمْنَهِمٍر

والربكات على أهل األرض، من ماء ورزق وغريه. والثاني: إلمكانية عروج 

أهل األرض يف السماء، لو توفرت هلم السبل. والثالث: ستفتح يوم القيامة 
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فيعرج املؤمنون من أبواب السماء وتظل تفتح هلم حتى يدخلوا اجلنة، 

ُبوا ِبآَياِتَنا َواْسَتْكَبُروا ِإنَّ الَِّذيَن َكذَّواجلنة خارج مدى السماوات واألرض )

َعْنَها َلا ُتَفتَُّح َلُهْم َأْبَواُب السََّماِء َوَلا َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َحتَّى َيِلَج اْلَجَمُل ِفي َسمِّ 

 (اْلِخَياِط

َوَمْن ُيْشِرْك ِباهلِل َفَكَأنََّما َخرَّ ِمَن السََّماِء َفَتْخَطُفُه خر من السماء: )

 (، واإلنسان ال خير إال من شيء ميكنه أن يقف عليه. الطَّْيُر

َوِإْن َكاَن َكُبَر َعَلْيَك ِإْعَراُضُهْم َفِإِن اْسَتَطْعَت الصعود يف السماء: )

َأْو (، وقوله: )َأْن َتْبَتِغَي َنَفًقا ِفي اْلَأْرِض َأْو ُسلًَّما ِفي السََّماِء َفَتْأِتَيُهْم ِبآَيٍة

َمْن َكاَن َيُظنُّ َأْن َلْن َيْنُصَرُه اهلُل ِفي الدُّْنَيا (، وقوله: )ِءَتْرَقى ِفي السََّما

َواْلآِخَرِة َفْلَيْمُدْد ِبَسَبٍب ِإَلى السََّماِء ُثمَّ ْلَيْقَطْع َفْلَيْنُظْر َهْل ُيْذِهَبنَّ َكْيُدُه َما 

ِلْلِإْسَلاِم َوَمْن ُيِرْد َأْن  َفَمْن ُيِرِد اهلُل َأْن َيْهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه(، وقوله: )َيِغيُظ

(. وكل اآليات ُيِضلَُّه َيْجَعْل َصْدَرُه َضيًِّقا َحَرًجا َكَأنََّما َيصَّعَُّد ِفي السََّماِء

اليت ذكر فيها الصعود إىل السماء جاءت يف مقام بيان الضيق واحلرج، 

 سلم. سواء الضيق من اإلسالم، أم الضيق من رسالة النيب صلى اهلل عليه و

وتبني اآليات أن السماء ليس فراغا، بل جمال له سننه وخواصه 

اليت ختتلف عن سنن األرض، فمثاًل، السحب تتكون جبااًل يف السماء 

 (. َوُيَنزُِّل ِمَن السََّماِء ِمْن ِجَباٍل ِفيَها ِمْن َبَرٍد)
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 السماء مبعنى الغالف اجلوي لألرضالثالثة: 

لسحب، وينزل منه املاء، وتطري فيه وهي اجملال الذي تنشأ فيه ا

 الطيور. وقد حتدثت آيات كثرية عن هذا اجملال، ومن ذلك:

اهلُل الَِّذي ُيْرِسُل الرَِّياَح السماء هي املدى الذي تنشأ فيه السحب: )

(، وكذلك املدى الذي يرسل َفُتِثرُي َسَحاًبا َفَيْبُسُطُه ِفي السََّماِء َكْيَف َيَشاُء

َوَأْرَسْلَنا الرَِّياَح َلَواِقَح َفَأْنَزْلَنا ِمَن ياح فتحمل السحب وتلقحها: )اهلل فيه الر

 (السََّماِء َماًء َفَأْسَقْيَناُكُموُه

وهي املدى الذي ينزل منه املاء إىل األرض، حيث تتكون السحب: 

 (َوُهَو الَِّذي َأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء)

َأَلْم َيَرْوا ِإَلى الطَّْيِر ُمَسخََّراٍت ِفي ) وهو املدى الذي تطري فيه الطيور:

 (. َجوِّ السََّماِء َما ُيْمِسُكُهنَّ ِإلَّا اهلُل

 السماء نفسها رزق:الرابعة: 

تبني اآليات أن السماء نفسها رزق، فاهلل جعلها رزقا للبشر، وجعل 

 فيها رزقا هلم أيضًا، فهما شيئان خمتلفان.

ة باألرزاق (، أي: داّرالسََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا ُيْرِسِلفمن األول قوله: )

املختلفة، املاء وغري املاء من أرزاق نعلمها أو جنهلها، فالسماء مليئة 
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باألرزاق... الضياء رزق من أرزاق اهلل الذي يأتي من السماء، فلوال السنن 

ال ودعها اهلل يف مسائنا ملا انتفعنا بضياء الشمس، ال بضوئها وأاليت 

، مفهوم حبرارتها، وهو رزق عظيم ينتفع به أهل األرض... الليل نفسه رزق

 الرزق واسع ال حدود له. 

وبني احلق سبحانه وتعاىل أن السماء واألرض مليئة بالربكات 

َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن والنفع للناس، )

 .(َماِء َواْلَأْرِضالسَّ

وقد سأل احلواريون ربهم أن ينزل عليهم مائدة من السماء، فنزلت 

(. َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم اللُهمَّ َربََّنا َأْنِزْل َعَلْيَنا َماِئَدًة ِمَن السََّماِءاملائدة منها: )

فالسماء اليت نزلت منها املائدة هي خمزن أرزاق الناس، وهي هذه السماء 

 اليت فوقهم، اليت متتد من الغالف اجلوي األرضي فما فوقه. 

َوُيَنزُِّل ِمَن ، وقوله: )(َوَأْنَزَل َلُكْم ِمَن السََّماِء َماًءومن الثاني قوله: )

َوَما َأْنَزَل اهلُل ِمَن السََّماِء (، وقوله: )السََّماِء َماًء َفُيْحِيي ِبِه اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتَها

 (. وحتدثت عنه سابقًا. ٍق َفَأْحَيا ِبِه اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتَهاِمْن ِرْز

 السماء جمال سيصل إليه اإلنساناخلامسة: 

تبني اآليات أن السماء جمال ميكن أن يبلغه اإلنسان، متى امتلك 

 (،َوَما َأْنُتْم ِبُمْعِجِزيَن ِفي اْلَأْرِض َوَلا ِفي السََّماِءأدوات العلم، قال تعاىل: )
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فاملعنى: أيها البشر لن تعجزوا اهلل يف األرض اليت أنتم عليها، وحني تصلون 

 إىل السماء فلن تعجزوه أيضًا. 

 السماء خمزن الرزق، وخمزن العذاب للبشر أيضًا:السادسة: 

تبني اآليات أن قدر البشر أن السماء جعل اهلل فيها أرزاقهم، وجعل 

 أتي الناس من السماء، كما قال:فيها عذابهم أيضًا، فكثري من العذاب ي

َفَأْمِطْر َعَلْيَنا (، وقوله: )َفَأْنَزْلَنا َعَلى الَِّذيَن َظَلُموا ِرْجًزا ِمَن السََّماِء)

ِإْن (، وقوله: )َفَأْسِقْط َعَلْيَنا ِكَسًفا ِمَن السََّماِء(، وقوله: )ِحَجاَرًة ِمَن السََّماِء

 (.ْو ُنْسِقْط َعَلْيِهْم ِكَسًفا ِمَن السََّماِءَنَشْأ َنْخِسْف ِبِهُم اْلَأْرَض َأ

ويبني احلق سبحانه وتعاىل أن السماء مسكن جلنود اهلل الذين ال 

نعلمهم، ويستجيبون ألمره، وعلى البشر أن يعوا هذه احلقيقة، فال يغضبوا 

 ِفي َمْن َأَأِمْنُتْمربهم؛ وكيف يغضبونه وهم ال يعلمون جنوده، قال تعاىل: )

 َأْن السََّماِء ِفي َمْن َأِمْنُتْم َأْم( 61) َتُموُر ِهَي َفِإَذا اْلَأْرَض ِبُكُم َيْخِسَف َأْن َماِءالسَّ

(. فـ)من يف السماء( هم جنود َنِذيِر َكْيَف َفَسَتْعَلُموَن َحاِصًبا َعَلْيُكْم ُيْرِسَل

(. فلو شاء اهلل ُيْؤَمُروَن اَم َوَيْفَعُلوَن َفْوِقِهْم ِمْن َربَُّهْم َيَخاُفوَناهلل الذين )

ألمرهم فخسفوا األرض باهلها، أو أرسلوا عليهم حاصبا. وقد تقدم احلديث 

عن الشهب، وكيف انها تعمل بنظام تلقائي ذاتي، كما تفيده اآليات. 

فنحن ال نعلم من يف السماء فكيف نأمنهم؟! حني حيارب اإلنسان عدوا ال 
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ته فإنه خاسر ال حمالة. فكيف يناصب يعلمه، أو ال يعلم إمكاناته وقدرا

اإلنسان ربه العداوة وهو ال يعلم جنوده الذين يف السماء واألرض؟ وكيف 

 يأمن اإلنسان وهو جاهل!!

كلما قلت معلومات اإلنسان عن الشيء زاد خوفه منه،؛ ألنه ال 

يستطيع التحكم أو التنبؤ مبا ميكن فعله. وكلما زادت معلومات اإلنسان 

زاد أمنه وأنسه وألفته به؛ ملعرفته كيف يتعامل معه، وقدرته  عن الشيء

 على التنبؤ بتصرفه وسلوكه. 

فاإلنسان كيف له أن يعيش على هذه األرض آمنا، وهو جيهل من 

يف السماء إذن!! أليس األوىل أن يعيش مبخاوفه على األرض، فتدفعه 

لك يصل إىل خماوفه إىل إحسان العمل، واحلذر من الوقوع يف الشر، وبذ

 األمان!!

فاألرزاق إذن اليت يف السماء ال ينتفع بها الناس إال مبا جعل اهلل يف 

الغالف اجلوي لألرض من سنن، متكنهم من االنتفاع بها، ومن ثم فالسماء 

اليت هي خمزن الرزق، هي خمزن العذاب، وخمزن احلماية واألمن أيضًا 

عن هذه السماء حني يتحدث للبشر وألهل األرض. والقرآن الكريم يتحدث 

 عن أمور الرزق والعذاب واحلماية واحلفظ. 
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  منزل التدبري ومعرجهالسماء السابعة: 

ُيَدبُِّر اْلَأْمَر ِمَن السََّماِء ِإَلى اْلَأْرِض ُثمَّ َيْعُرُج ِإَلْيِه ِفي َيْوٍم قال تعاىل: )

ُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض ل: )(، وقاَكاَن ِمْقَداُرُه َأْلَف َسَنٍة ِممَّا َتُعدُّوَن

ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش َيْعَلُم َما َيِلُج ِفي اْلَأْرِض َوَما َيْخُرُج ِمْنَها 

وسبق أن بينت أن السماء املقصودة يف  (.َوَما َيْنِزُل ِمَن السََّماِء َوَما َيْعُرُج ِفيَها

هي السماء الدنيا، وليست السماوات السبع، وإال لقالت اآلية ذلك اآليات 

 كما يف سورة الطالق. 

 وسأتناول التدبري يف مبحث قادم من هذا الكتاب.

 احلركة يف السماء عروج:الثامنة: 

العروج يف اللغة: صعود مع ميل، فهو ليس صعودا مستقيما، بل 

؛ ألنه ميشي يف غري صعودا متعرجا، ولذلك مسي األعرج بهذا االسم

 استقامة، ويقال للطريق املائل املتعرج: انعرج، ويقال: انعرج الوادي. 

حركة الصعود يف السماء هي وتبني اآليات يف القرآن الكريم أن 

 واملعارج: خطوط منحنية مائلة.. املنحين العروج، أي: الصعود املائل

 َفَظلُّوا السََّماِء ِمَن َباًبا ْمَعَلْيِه َفَتْحَنا َوَلْوفعروج الناس قال تعاىل: )

 (، فبينت اآلية أن حركتهم الصاعدة هي عروج.َيْعُرُجوَن ِفيِه



087 

 

087 

 

 اْلَأْرِض ِإَلى السََّماِء ِمَن اْلَأْمَر َدبُِّرُيوكذلك األمر يعرج إىل اهلل: )

 (.وَنَتُعدُّ ِممَّا َسَنٍة َأْلَف ِمْقَداُرُه َكاَن َيْوٍم ِفي ِإَلْيِه َيْعُرُج ُثمَّ

 اْلَمَلاِئَكُة َتْعُرُج( 4) اْلَمَعاِرِج ِذي اهلِل ِمَنوكذلك املالئكة والروح: )

 (.َسَنٍة َأْلَف َخْمِسنَي ِمْقَداُرُه َكاَن َيْوٍم ِفي ِإَلْيِه َوالرُّوُح

 السََّماِء ِمَن َيْنِزُل َوَماوكل شيء يصعد إىل السماء فإنه يعرج فيها )

  (.ِفيَها َيْعُرُج َوَما

وتبني اآليات أن يف السماء معارج تعرج فيها املالئكة، فحركة 

املالئكة يف السماء ليست عشوائية، وإمنا يف معارج حمددة هلم، وكذلك 

 األمر اإلهلي فله معارج حمددة. 

ويف السنة وصف النيب صلى اهلل عليه وسلم صعوده يف السماء بأنه: 

َحتَّى ... ي، َفَعَرَج ِبي ِإَلى السََّماِء الدُّْنَيا،ُثمَّ َأَخَذ ِبَيِدعروج، ففي البخاري: )

َمُع ِفيِه ُثمَّ ُعِرَج ِبي َحتَّى َظَهْرُت ِلُمْسَتَوى َأْس...  َعَرَج ِبي ِإَلى السََّماِء الثَّاِنَيِة،

(. ولذلك مسيت احلادثة بـ)اإلسراء واملعراج(، مل يقولوا: َصِريَف اأَلْقاَلِم

فهو بأبي وأمي ونفسي: ما ينطق عن اهلوى، املعراج. اإلسراء والصعود، بل: 

  إن هو إال وحي يوحى.
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 : يف القرآن السماوات: السابعاملبحث 

أشرت سابقا إىل أن )السماوات( ترد يف القرآن الكريم يف السياقات 

 التالية:

 احلديث عن خلق )السماوات واألرض(: أواًل

بقا أن القرآن الكريم وثالثني موضعا، وبينت سا تسعةوقد جاءت يف 

حني يتحدث عن اخللق، فال يرد )خلق السماء(، بل: )خلق السماوات 

واألرض(، سوى يف موضعني، وبينت داللة ذلك. وأشرت إىل أن خلق 

السماوات واألرض كله مت يف مرحلة الرتق، مت خلق كل شيء. ولذلك 

 السََّماَواِت َأنَّ َفُرواَك الَِّذيَن َيَر َأَوَلْمذكرت السماوات واألرض يف قوله: )

 (.َفَفَتْقَناُهَما َرْتًقا َكاَنَتا َواْلَأْرَض

اآليات اليت حتدثت عن خلق السماوات واألرض وبالنظر يف سياق 

 ، كما يلي:أحد عشر سياقًاجند أنها جاءت يف 

آيات حتدثت عن خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة  (6

ش. وما مسه من تعب وال أيام، ثم استوى الرمحن على العر

الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت إعياء. وهي سبع آيات. كقوله: )

 (.َواْلَأْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش
بيان أنه خلق السماوات )ورفعها( بغري عمد مرئية لنا،  (5

 وذلك يف موضعني.
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)يف ثالث آيات(،  طباقًا اواتالعدد: بيان أنه خلق سبع مس (4

َأَلْم َتَرْوا ويف آيتني بني أنه سواهن/قضاهن سبع مساوات: )

َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع (، وقوله: )َكْيَف َخَلَق اهلُل َسْبَع َسَمَواٍت ِطَباًقا

 وقد حتدثت عن هذه اآليات سابقًا.  (.َسَمَواٍت
ى بيان أن خلق السماوات واألرض من اآليات الدالة عل (3

  (.َوِمْن آَياِتِه َخْلُق السََّماَواِت َواْلَأْرِضاخلالق، كقوله: )
االستدالل خبلق السماوات واألرض على قدرة اهلل يف إعادة  (2

َأَوَلْيَس الَِّذي َخَلَق آيات كقوله: ) أربعاخللق، وهي 

َو السََّماَواِت َواْلَأْرَض ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن َيْخُلَق ِمْثَلُهْم َبَلى َوُه

َلَخْلُق السََّماَواِت َواْلَأْرِض َأْكَبُر ِمْن ، وقوله: )(اْلَخلَّاُق اْلَعِليُم

 (.َخْلِق النَّاِس
االستدالل على الكافرين، حيث يعرتفون بأن اهلل خلق  (1

ه؟!، وهي أربع آيات، نالسماوات واألرض، فلم ال يعبدو

َواْلَأْرَض َلَيُقوُلنَّ  َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِتكقوله: )

 (.َخَلَقُهنَّ اْلَعِزيُز اْلَعِليُم
االستدالل بصدق القرآن الكريم وأنه حق، بأنه نزل من  (2

َتْنِزيًلا ِممَّْن َخَلَق اْلَأْرَض خالق السماوات واألرض: )

 (.َوالسََّماَواِت اْلُعَلا

االمتنان والتعريف، ببيان أن اهلل هو الذي خلق السماوات  (2

اهلُل الَِّذي َخَلَق رض، وهو الذي أنزل املاء، ... كقوله: )واأل

 (.السََّماَواِت َواْلَأْرَض َوَأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء
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احلكمة: بيان أن اهلل خلق السماوات واألرض باحلق، وذلك  (5

َما َخَلَق اهلُل السََّماَواِت َواْلَأْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِإلَّا يف عشر آيات )

(. وقد حتدثت عن داللتها يف كتابي: اْلَحقِّ َوَأَجٍل ُمَسمًّىِب

الغيب والشهادة يف القرآن الكريم، وبينت مفهوم اخللق 

 باحلق.
التعجيز، وذلك بيان أن البشر ما شهدوا خلق السماوات  (61

واألرض وال خلق أنفسهم، وكذلك ما خلقوها، وما خلقوا 

ْشَهْدُتُهْم َخْلَق َما َأأنفسهم، يف سورتي الكهف والطور: )

َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْيِر (، )السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَلا َخْلَق َأْنُفِسِهْم

( َأْم َخَلُقوا السََّماَواِت َواْلَأْرَض َبل 42َشْيٍء َأْم ُهُم اْلَخاِلُقوَن )

 (.َلا ُيوِقُنوَن
بيان أن عدة الشهور اثنا عشر شهرا منذ أن خلق اهلل  (66

ِإنَّ ِعدََّة الشُُّهوِر ِعْنَد اهلِل اْثَنا َعَشَر َشْهًرا واألرض: )السماوات 

 (.ِفي ِكَتاِب اهلِل َيْوَم َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض ِمْنَها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم

 

ومن جممل هذه اآليات يتقرر لنا أن اهلل خلق السماوات السبع 

سوى السماء األولية سوى  وخلق األرض، فكانتا رتقا، ثم فتقهما، وبعد أن

السماوات السبع، ورفعهن بغري عمد )ترونها(، وأنه جعلهن سبعا طباقا، 

وقد بينت مرارا أننا ال بعضهن طبق فوق بعض. وكل ذلك مت يف ستة أيام. 
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إدراك السماوات  نستطيع إدراك حقيقة هذه األيام، وكذلك ال نستطيع

 السبع وحتديدها.

يكن بينات شاهدات بوحدانيته سبحانه وأنه خلقهن باحلق؛ أي: ل

 ، فهو احلق وكل ما دونه الباطل.وتعاىل

وقد جعل اهلل اعرتاف الكافرين بأن اهلل خلق السماوات واألرض 

حجة عليهم، حجة تدهلم على أحقية اهلل بالعبادة، وتدهلم على أن البعث 

ور فاستدل بهن على ثالثة أمحق، وتدهلم على أن القرآن نزل من عنده. 

كربى: وحدانيته، واستحقاقه وحده للعبادة، وقدرته على البعث، وشهادته 

 بصدق القرآن الكريم. 

** 
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 : مع أفعال اهلل وصفاته:ثانيًا

( آية، ذكرت فيها )السماوات(، أو )السماوات واألرض(، يف 646وردت )

على جاءت يف مخسة سياقات، . وياق احلديث عن أفعال اهلل وصفاتهس

 الي:النحو الت

 الوحدانية: السياق األول

يأتي احلديث عن السماوات واألرض لبيان وحدانيته سبحانه 

 وتعاىل، وقد أخذ ذلك ثالثة أحناء:

النحو األول: بيان أنه ما من إله يف السماوات واألرض إال هو اإلله 

مرة وجاء  (.َوُهَو اهلُل ِفي السََّماَواِت َوِفي اْلَأْرِضالواحد سبحانه وتعاىل: )

(، َوُهَو الَِّذي ِفي السََّماِء ِإَلٌه َوِفي اْلَأْرِض ِإَلٌه َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَعِليُمبلفظ )السماء(، يف قوله: )

اعتقادهم أن مثة آهلة يف السماء، فهم ال يعلمون  حبسبفهو رد على البشر 

أن هناك مساوات، إمنا يعلم البشر أن هناك مساء، فيقولون: هنالك آهلة 

السماء. فاهلل يرد عليهم بلفظهم، ويقول: ليس يف السماء آهلة، بل إله  يف

 واحد، فهو اإلله الذي يف السماء وهو أيضًا اإلله الذي يف األرض. 

النحو الثاني: بيان أنه خلق السماوات واألرض وما بينهما باحلق، 

 أي لتكون شاهدة بينة على اإلله احلق. وقد أشرت إىل هذا.
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تدبري يف السماوات ث: االستدالل بانتظام األمر والالالنحو الث

واألرض على أنه ما من إله إال هو، ولو تعددت اآلهلة لفسدت السماوات 

َوَلِو واألرض، واختل نظامها، فواحدية النظام دال على واحدية اخلالق: )

 .(ِفيِهنَّ اتََّبَع اْلَحقُّ َأْهَواَءُهْم َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواْلَأْرُض َوَمْن

 اخللق.  أفعالالسياق الثاني: 

 )تقدم احلديث عن: خلق(، وورد مع )فاطر، بديع(.

 )فاطر(: 

َفَطَر السََّماَواِت (، وقوله: )َفاِطِر السََّماَواِت َواْلَأْرِضكقوله: )

 (. وقد ورد يف سبعة مواضع. وقد حتدثت عنها سابقا يف أول الكتاب.َواْلَأْرَض

 )بديع(: 

(. وتكلمت عنها يف كتاب َبِديُع السََّماَواِت َواْلَأْرِضعني )يف موض

 (. يف القرآن الكريم اخللقأفعال )

*** 

 الربوبية: لثالسياق الثا
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جاء يف أحد عشر موضعا: رب السماوات واألرض، وتأتي لالستدالل 

ا َربُّ السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَمعلى وحدانية اهلل، وأحقيته بالعبادة وحده )

َوَرَبْطَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم ِإْذ َقاُموا َفَقاُلوا َربَُّنا (، )َبْيَنُهَما َفاْعُبْدُه َواْصَطِبْر ِلِعَباَدِتِه

َوَما ِمْن ِإَلٍه ِإلَّا اهلُل اْلَواِحُد (، )َربُّ السََّماَواِت َواْلَأْرِض َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدوِنِه ِإَلًها

 (.َماَواِت َواْلَأْرِض َوَما َبْيَنُهَما اْلَعِزيُز اْلَغفَّاُر( َربُّ الس12َّاْلَقهَّاُر )

ن املشركني يقرون بربوبية اهلل للسماوات واألرض، فلم ال وال سيما أ

ُقْل َمْن َربُّ السََّماَواِت َواْلَأْرِض ُقِل اهلُل ُقْل َأَفاتََّخْذُتْم يوحدونه يف العبادة؟! )

 (. َيْمِلُكوَن ِلَأْنُفِسِهْم َنْفًعا َوَلا َضرًّاِمْن ُدوِنِه َأْوِلَياَء َلا 

وكذلك جاء احلديث عن )رب السماوات السبع(، مقرتنا باحلديث 

(، ُقْل َمْن َربُّ السََّماَواِت السَّْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِمعن العرش العظيم: )

 (... مَّا َيِصُفوَنُسْبَحاَن َربِّ السََّماَواِت َواْلَأْرِض َربِّ اْلَعْرِش َع)

كما يتصل باحلديث عن ربوبية اهلل للسماوات واألرض وما فيهن، 

أي قيامه باألمر كله فيهن، وتدبريه هلن. يتصل بذلك بيان أنه نور 

(، أي: منورهما، ونوره تدبري اهلُل ُنوُر السََّماَواِت َواْلَأْرِضالسماوات واألرض: )

ليها بإذنه فتخرج من عامل الغيب إىل وجتلية هلن وملا فيهن ومن فيهن، جي

 عامل الشهادة. وقد بينت هذا سابقًا.

** 
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 صفات العلم واإلحاطة:: الرابعالسياق 

 وجاء يف ذلك تسع عشرة آية. 

 وقد أتت للدالالت التالية:

َوَيْعَلُم إحاطة علم اهلل مبا يف السماوات وما يف األرض. كقوله: ) -

 (.ِفي اْلَأْرِض َما ِفي السََّماَواِت َوَما

وتبني اآليات أن ما ال يعلمه اهلل يف السماوات واألرض فليس -

بعلم، وليس حبق، فكيف يدعي املشركون أن هلل شريكا، واهلل ال يعلم أن له 

َوَيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهلِل َما َلا َيُضرُُّهْم َوَلا َيْنَفُعُهْم َوَيُقوُلوَن َهُؤَلاِء شريكا: )

ا ِعْنَد اهلِل ُقْل َأُتَنبُِّئوَن اهلَل ِبَما َلا َيْعَلُم ِفي السََّماَواِت َوَلا ِفي اْلَأْرِض ُشَفَعاُؤَن

 (. ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعمَّا ُيْشِرُكوَن

ِإنَّ وتبني اآليات أن اهلل يعلم الغيب الذي يف السماوات واألرض، )-

. وأن هلل غيب السماوات واألرض. ]راجع (اهلَل َيْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواْلَأْرِض

 كتابي: الغيب والشهادة يف القرآن الكريم[.

ر الذي يف السماوات واألرض، وهو سوتبني اآليات أن اهلل يعلم ال-

َألَّا َيْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذي ُيْخِرُج اْلَخْبَء ِفي الذي خيرج اخلبء فيهما: )

(، ْنَزَلُه الَِّذي َيْعَلُم السِّرَّ ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِضُقْل َأ(، )السََّماَواِت َواْلَأْرِض
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ر فيهما هو الذي أنزل القرآن الكريم، فضمنه علمه سفالذي يعلم ال

وأنه ال يغيب عنه مثقال ذرة فيهما إال وهو يعلمه، وسيأتي سبحانه وتعاىل. 

 به اهلل حني يشاء.

َوَربَُّك َأْعَلُم ِبَمْن ِفي )وأن اهلل يعلم )من( يف السماوات واألرض: -

 (.السََّماَواِت َواْلَأْرِض

** 

َقاَل َربِّي َيْعَلُم اْلَقْوَل وجاء لفظ العلم مع )السماء( يف ست آيات: )

(، َأَلْم َتْعَلْم َأنَّ اهلَل َيْعَلُم َما ِفي السََّماِء َواْلَأْرِض(، وقوله )ِفي السََّماِء َواْلَأْرِض

 َوَما(، وقوله: ) َلا َيْخَفى َعَلْيِه َشْيٌء ِفي اْلَأْرِض َوَلا ِفي السََّماِءِإنَّ اهلَلوقوله: )

َوَما ِمْن َغاِئَبٍة (، وقوله: )السََّماِء ِفي َوَلا اْلَأْرِض ِفي َشْيٍء ِمْن اهلِل َعَلى َيْخَفى

ُب َعْن َربَِّك ِمْن َوَما َيْعُز(، وقوله: )ِفي السََّماِء َواْلَأْرِض ِإلَّا ِفي ِكَتاٍب ُمِبنٍي

 (.ِمْثَقاِل َذرٍَّة ِفي اْلَأْرِض َوَلا ِفي السََّماِء

ويلحظ أن السياق يطرد يف استخدام النفي مع )السماء(، كنفي 

خفاء شيء على اهلل يف السماء، ونفي أن مثة غائبة ال يعلمها، ونفي أن تكون 

 ع.يف أربعة مواض مثقال ذرة عازبة عنه... كاآليات السابقة

** 
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 : امللك:اخلامسالسياق 

وردت يف إحدى ومخسني آية، وهي تبني أن هلل ملك السماوات 

(، وأنه وحده َوِللَِّه ُمْلُك السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَما َبْيَنُهَماواألرض وما بينهما )

 َلا َيْمِلُكوَن ِمْثَقاَل َذرٍَّة ِفي السََّماَواِتمن ميلكها وليس له شريك يف ملكه )

(. وأن كل ما يف السماوات واألرض، َوَلا ِفي اْلَأْرِض َوَما َلُهْم ِفيِهَما ِمْن ِشْرٍك

َبْل َلُه َما ِفي وكل من يف السماوات واألرض ملكه، قد خضعوا لسيدهم )

ِفي َأَلا ِإنَّ ِللَِّه َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن (، )السََّماَواِت َواْلَأْرِض ُكلٌّ َلُه َقاِنُتوَن

 (. َوِللَِّه ُجُنوُد السََّماَواِت َواْلَأْرِض(. وأن له جنود السماوات واألرض: )اْلَأْرِض

َوِللَِّه وتبني اآليات أن مرياث السماوات واألرض يؤول إىل اهلل وحده: )

 (.ِمرَياُث السََّماَواِت َواْلَأْرِض

 وقد دعا الناس إىل أن ينظروا يف ملكوت السماوات واألرض، وهو

 (. َأَوَلْم َيْنُظُروا ِفي َمَلُكوِت السََّماَواِت َواْلَأْرِضامللكوت الذي ميلكه اهلل وحده: )

وتبني اآليات أيضًا أن اهلل سبحانه وتعاىل له خزائن السماوات 

 (.َوِللَِّه َخَزاِئُن السََّماَواِت َواْلَأْرِضواألرض )

لبًا، فالناس أما ألفاظ الرزق فقد جاءت مقرتنة مع )السماء( غا

رزقهم يأتيهم من السماء، والسماء خمزن الرزق، كما بينته سابقًا. 

ُقْل َمْن باستثناء آيتني اقرتن فيهما )الرزق( مع )السماوات(، وهما قوله: )
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َوَيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهلِل َما َلا َيْمِلُك (، )َيْرُزُقُكْم ِمَن السََّماَواِت َواْلَأْرِض ُقِل اهلُل

(. فهاتان اآليتان ْم ِرْزًقا ِمَن السََّماَواِت َواْلَأْرِض َشْيًئا َوَلا َيْسَتِطيُعوَن َلُه

تبينان أنه وحده الذي ميلك الرزق فيهن، وسواه ممن يدعونه ال ميلكون 

شيئا. فليس املراد من هاتني اآليتني بيان أن رزق الناس يف السماء، وإمنا 

زق يف ملكوته، وملكوته يشمل السماوات بيان أن اهلل وحده الذي ميلك الر

 واألرض. 

وجاءت ثالث آيات بصيغة السؤال للناس: من يرزقكم من السماء 

مَّْن َيْبَدُأ (، وقوله: )َأُقْل َمْن َيْرُزُقُكْم ِمَن السََّماِء َواْلَأْرِضواألرض؟ قوله: )

َيا َأيَُّها النَّاُس (، وقوله: )َواْلَأْرِضاْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه َوَمْن َيْرُزُقُكْم ِمَن السََّماِء 

اْذُكُروا ِنْعَمَة اهلِل َعَلْيُكْم َهْل ِمْن َخاِلٍق َغْيُر اهلِل َيْرُزُقُكْم ِمَن السََّماِء 

(. فجيء بلفظ )السماء(؛ ألن الناس يأتيهم رزقهم من السماء، َواْلَأْرِض

ري ربهم فلم ال يعبدونه. فاآليات هنا لالمتنان، وبيان أال أحد يرزق الناس غ

أما اآليات السابقة )اليت فيها لفظ السماوات( فجاءت لبيان أن اهلل وحده 

 الذي ميلك الرزق يف ملكوته، وال أحد يشاركه يف ذلك. 

** 

 والقدرة: القهر السادسالسياق 
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فتبني اآليات أن كل من يف السماوات واألرض وما فيهما خاضع له 

 وهو يسجد له ويسبح حبمده، وأن له مقاليد سبحانه، فما من شيء إال

 السماوات واألرض، وله الكربياء فيهما...

َوَلُه اْلِكْبِرَياُء ِفي السََّماَواِت (، )َلُه َمَقاِليُد السََّماَواِت َواْلَأْرِض)

ْن ُكلُّ َمْن ِإ(، )َوَلُه َأْسَلَم َمْن ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َطْوًعا َوَكْرًها(.. )َواْلَأْرِض

َوِللَِّه َيْسُجُد َما ِفي السََّماَواِت (، )ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض ِإلَّا آِتي الرَّْحَمِن َعْبًدا

 (.... ُيَسبُِّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرِض(، )َوَما ِفي اْلَأْرِض ِمْن َدابٍَّة

لقدرة على خلقه، وال شيء يف وتبني اآليات أن هلل كمال القهر وا

السماوات وال يف األرض يعجزه، فهو العليم بكل شيء القدير على كل 

َوَما َكاَن اهلُل ِلُيْعِجَزُه ِمْن َشْيٍء ِفي السََّماَواِت َوَلا ِفي اْلَأْرِض ِإنَُّه َكاَن شيء: )

 (.َعِليًما َقِديًرا

َهاَماُن اْبِن ِلي َصْرًحا  َوَقاَل ِفْرَعْوُن َياومن جهل فرعون أنه قال: )

(. ففرعون ال ( َأْسَباَب السََّماَواِت َفَأطَِّلَع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى41َلَعلِّي َأْبُلُغ اْلَأْسَباَب )

 َلَقْد َقاَليعرف ما السماوات، ولكنه ملا مسع موسى عليه السالم يقول: )

 َيا َلَأُظنَُّك َوِإنِّي َبَصاِئَر َواْلَأْرِض اِتالسََّماَو َربُّ ِإلَّا َهُؤَلاِء َأْنَزَل َما َعِلْمَت

(، فلجهل فرعون وكربه قال: لعلي أبلغ أسباب السماوات اليت َمْثُبوًرا ِفْرَعْوُن

 يدعي موسى أن ربه ميلكها!!
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وتبني اآليات أنه ما من ملك يف السماوات إال وهو خاضع لربه، وال 

َوَكْم ِمْن َمَلٍك ِفي السََّماَواِت َلا يقدمون بني يديه، وال يشفعون إال بإذنه: )

 (.ُتْغِني َشَفاَعُتُهْم َشْيًئا ِإلَّا ِمْن َبْعِد َأْن َيْأَذَن اهلُل ِلَمْن َيَشاُء َوَيْرَضى

** 

 : االمتنانبعالسياق السا

فاهلل سبحانه وتعاىل مينت على الناس بان سخر هلم ما يف السماوات 

فاع بها، ولوال تسخريه ملا انتفعوا بشيء، وما يف األرض، وأمكنهم من االنت

َوَسخََّر َلُكْم َما ِفي فأوىل بهم أن يتفكروا يف هذه اآليات ويشكروا املنعم: )

 (.السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرِض َجِميًعا ِمْنُه ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن

*** 

 السياق الثامن: الكمال واالستحقاق

حيث تبني اآليات أن هلل املثل األعلى يف السماوات واألرض، فله 

َوَلُه اْلَمَثُل اْلَأْعَلى الكمال يف كل صفة، وما من مثل إال وهلل املثل األعلى: )

(... وله احلمد، فكل خلقه حيمدونه سبحانه وتعاىل، ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض

 (. َحْمُد ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِضَوَلُه اْلفال أحد يستحق احلمد إال هو: )
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 موقع السماوات واألرض بالنسبة لغريهن: ثالثًا

 لدينا جمموعة من اآليات تبني موقع السماوات واألرض، وهي:

 (َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواْلَأْرَضاألوىل: آية الكرسي: )

وأنه  فهذه اآلية تبني أن الكرسي حييط بالسماوات واألرض،

وسعهما. وقد حتدثت عن الكرسي يف أول هذا الكتاب، وبينت أن اهلل أودع فيه 

 ِإنَّمن السنن ما حيفظ به السماوات واألرض، كما قال يف اآلية األخرى: )

 ِمْن َأَحٍد ِمْن َأْمَسَكُهَما ِإْن َزاَلَتا َوَلِئْن َتُزوَلا َأْن َواْلَأْرَض السََّماَواِت ُيْمِسُك اهلَل

 ( ]سورة فاطر[.َغُفوًرا َحِليًما َكاَن ِإنَُّه ْعِدِهَب

وجاء احلديث عن سنة احلفظ واإلمساك يف ثالثة مواضع، 

موضعني بلفظ )السماوات(، وهما املذكوران آنفا. والثالث بلفظ )السماء(، 

 ِفي َتْجِري َواْلُفْلَك اْلَأْرِض ِفي َما َلُكْم َسخََّر اهلَل َأنَّ َتَر َأَلْموهو قوله تعاىل: )

 ِبالنَّاِس اهلَل ِإنَّ ِبِإْذِنِه ِإلَّا اْلَأْرِض َعَلى َتَقَع َأْن السََّماَء َوُيْمِسُك ِبَأْمِرِه اْلَبْحِر

( ]سورة احلج[. فاخلطاب هنا للناس، واحلديث عن تسخريه ملا َرِحيٌم َلَرُءوٌف

ك(، فأتبع يف األرض من أجلهم، وتسخريه ملا يف البحر من أجلهم )وهو الفل

ذلك بذكر تسخريه للجو وما يف السماء ألجلهم، وذلك ببيان أنه أودع يف 

السماء سننه فال تقع على األرض، وبذلك بقيت األرض آمنة هلم، وهذا 

رمحة ورأفة منه بالناس. فناسب اجمليء بلفظ )السماء(؛ فالناس ال يرون 

 فوقهم إال مساء واحدة، وال يرون سبع مساوات. 
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فلو وقع شيء على األرض، فإن الذي يقع هو السماء ال وأيضًا 

 السماوات كلها. ومن ثم ناسب اجمليء بلفظ )السماء(. 

أما آية فاطر، فجاء بلفظ )السماوات(؛ ألن احلديث كان موجها 

إىل القوم الظاملني الذين ادعوا أن هلل شركاء يف السماوات، فقال اهلل هلم: 

م أنهم يف السماوات؟! ثم استطرد: أال أين هؤالء الشركاء الذين زعمت

تعلمون أن هذه السماوات إمنا ميسكها ربكم حبلمه ومغفرته، ولو شاء 

ألزاهلا هي واألرض أيضًا؛ فذنوبكم تستحق ذلك، ولذلك قال يف آخر 

. (َدابٍَّة ِمْن َظْهِرَها َعَلى َتَرَك َما َكَسُبوا ِبَما النَّاَس اهلُل ُيَؤاِخُذ َوَلْوالسورة )

 فبينت اآليات أن اهلل ميسك السماوات واألرض فال تزوالن. 

 َخَلُقوا َماَذا َأُروِني اهلِل ُدوِن ِمْن َتْدُعوَن الَِّذيَن ُشَرَكاَءُكُم َأَرَأْيُتْم ُقْل)

 ْنُهِم َبيَِّنٍة َعَلى َفُهْم ِكَتاًبا آَتْيَناُهْم َأْم السََّماَواِت ِفي ِشْرٌك َلُهْم َأْم اْلَأْرِض ِمَن

 السََّماَواِت ُيْمِسُك اهلَل ِإنَّ( 31) ُغُروًرا ِإلَّا َبْعًضا َبْعُضُهْم الظَّاِلُموَن َيِعُد ِإْن َبْل

 َحِليًما َكاَن ِإنَُّه َبْعِدِه ِمْن َأَحٍد ِمْن َأْمَسَكُهَما ِإْن َزاَلَتا َوَلِئْن َتُزوَلا َأْن َواْلَأْرَض

 (َغُفوًرا

** 

 السماوات واألرضالثانية: الساعة فوق 

َيْسَأُلوَنَك َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَها ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد قال تعاىل: )

َربِّي َلا ُيَجلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإلَّا ُهَو َثُقَلْت ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َلا َتْأِتيُكْم ِإلَّا 

 (. َيَتَفطَّْرَن ِمْن َفْوِقِهنَّ َتَكاُد السََّماَواُت(، وقال: )َبْغَتًة
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بينت يف كتابي: )الظلمات والنور يف القرآن الكريم( أن الساعة تقع 

فوق السماوات واألرض، وهذا يفسر قوله )ثقلت يف السموات واألرض(، 

فناءت السماوات واألرض حبمل الساعة، وتكاد تتفطر بهذا احلمل الثقيل، 

لساعة لوقتها، فتتفطر السماء وسوف حيدث ذلك حني جيلي اهلل ا

 للمزيد راجع الكتاب املذكور.واألرض. 

** 
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 : مصري السماواترابعًا

َوَما َقَدُروا اهلَل َحقَّ َقْدِرِه َواْلَأْرُض َجِميًعا َقْبَضُتُه َيْوَم قال تعاىل: )

(. فاآلية مَّا ُيْشِرُكوَناْلِقَياَمِة َوالسََّماَواُت َمْطِويَّاٌت ِبَيِميِنِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َع

تبني أن اهلل سيطوي السماوات يوم القيامة بيمينه، سبحانه وتعاىل عما 

يشركون. وهي مرحلة قبل طي السماء. وسأحتدث عن هذا يف )نهاية 

 اخللق(.

ويبني احلق سبحانه وتعاىل أن السماوات واألرض يف ذلك اليوم 

اْلَأْرُض َغْيَر اْلَأْرِض َوالسََّمَواُت  َيْوَم ُتَبدَُّلستبدل بأرض ومساوات أخرى )

 (.َوَبَرُزوا ِللَِّه اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر

** 
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 : عرض األمانة على السماوات واألرضخامسًا

ِإنَّا َعَرْضَنا اْلَأَماَنَة َعَلى السََّماَواِت َواْلَأْرِض َواْلِجَباِل قال تعاىل: )

(. ْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اْلِإْنَساُن ِإنَُّه َكاَن َظُلوًما َجُهوًلاَفَأَبْيَن َأْن َيْحِمْلَنَها َوَأْشَف

حتدثت يف كتابي )أفعال اخللق يف القرآن الكريم(، عن األمانة واملقصود 

 بها، وكيفية عرض اهلل هلا على السماوات واألرض واجلبال. 

** 

 النظر والتفكر: سادسًا:

ات واألرض من اآليات أن خلق السماو ذكرت سابقا أن اهلل بني

َوِمْن (، )َوِمْن آَياِتِه َخْلُق السََّماَواِت َواْلَأْرِضالدالة على اخلالق، كقوله: )

 (.آَياِتِه َخْلُق السََّماَواِت َواْلَأْرِض

وقد جاءت آيات أخرى تتحدث عن هذا دون اقرتانها بلفظ )اخللق(، 

(، وتبني اآليات أن َياٍت ِلْلُمْؤِمِننَيِإنَّ ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َلآكقوله: )

َوَكَأيِّْن ِمْن آَيٍة ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض السماوات واألرض مليئة بآيات اهلل )

(، وأن على الناس النظر يف هذه اآليات َيُمرُّوَن َعَلْيَها َوُهْم َعْنَها ُمْعِرُضوَن

ُظُروا َماَذا ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض ِل اْنوالتفكر فيها واإلميان مبا تدل عليه: )ُق

 (.َوَما ُتْغِني اْلآَياُت َوالنُُّذُر َعْن َقْوٍم َلا ُيْؤِمُنوَن
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واآليات اليت تدعو الناس إىل النظر والتفكر، وتبني أن اهلل جعل يف 

السماوات واألرض آيات، جاءت بلفظ )السماوات( مجعا، ومل يأت شيء من 

َأَفَلْم َيْنُظُروا ِإَلى السََّماِء َفْوَقُهْم (، باستثناء قوله: )ذلك مع لفظ )السماء

 (. وقد حتدثت عن داللتها سابقًا.َكْيَف َبَنْيَناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما َلَها ِمْن ُفُروٍج

*** 

وبهذا نعرف أن مثة سياقات انفردت بها )السماء(، وسياقات انفردت 

 نهما. وسأوجزها يف مبحث قادم. بها )السماوات(، وسياقات مشرتكة بي

** 

واخلالصة كما قدمتها أن السماوات جزء من امللكوت اإلهلي، وهو 

وفيه خلقه الذين خيضعون له. وهو اجلزء الذي ينفذ فيه تدبري األمر، 

فالسماوات . اجلزء الذي خيربنا كثريا عنه، فنحن ننتمي إىل هذا اجلزء

الدنيا. وأما يف الدار اآلخرة فاجلنة  هي مكان اإلقامة خللق اهلل يف احلياة

والنار خارج هذا املدى، وتكون السماوات واألرض )بعد تبديلهما( باقيتني: 

  (.َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّمَواُت َواْلَأْرُض)
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 املرحلة الثالثة: مرحلة التدبري: الثامناملبحث 

ألرض وما بينهما يف هذه املرحلة الثالثة، وهي بعد خلق السماوات وا

 َواْلَأْرَض السََّماَواِت َخَلْقَنا َوَلَقْدستة أيام، وما مس ربنا من إعياء أو تعب، )

(. وبعد ذلك كما تبني اآليات ُلُغوٍب ِمْن َمسََّنا َوَما َأيَّاٍم ِستَِّة ِفي َبْيَنُهَما َوَما

 مرحلة التدبري.(. فهي اْلَأْمَر ُيَدبُِّر اْلَعْرِش َعَلى اْسَتَوى ُثمَّ)

 على العرش: استوىاملطلب األول: 

(، ويف املوضع السابع: ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِشوردت يف ستة مواضع )

 (. وبتدبر هذه املواضع السبعة يتبني ما يلي:الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوى)

أغلبها جاء بعد بيان )خلق السماوات واألرض يف ستة أيام(،  .6

عطف عليها حرف )ثم(: )ثم استوى على العرش، ثم ي

فـ)استوى على العرش( بعد خلق السماوات واألرض وما 

بينهما يف ستة أيام، وهي األيام اليت خلق اهلل فيها اخللق 

اهلُل الَِّذي َرَفَع السََّماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد وسواه. ويف سورة الرعد )

(، فدل على أن مرحلة رفع ْرِشَتَرْوَنَها ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَع

السماوات وتسويتها هي آخر املراحل يف اخللق والتسوية، ثم 

 استوى على العرش.
ذكر امسني من أمساء اهلل احلسنى مع قوله )ثم استوى  .5

على العرش(، وهما: اهلل ]يف األعراف ويونس والرعد 

والسجدة[، والرمحن ]يف طه والفرقان[. وهذان هما االمسان 
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َهَذا ان استخدمها مع اخللق، ومل يستخدم سواهما، )اللذ

الَِّذي َخَلَق (، و)َخْلُق اهلِل َفَأُروِني َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدوِنِه

(. َسْبَع َسَمَواٍت ِطَباًقا َما َتَرى ِفي َخْلِق الرَّْحَمِن ِمْن َتَفاُوٍت

 كما أنهما االمسان اللذان اقرتن بهما األمر بالسجود يف

َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اْسُجُدوا ِللرَّْحَمِن َقاُلوا َوَما القرآن الكريم )

َواْسُجُدوا ِللَِّه (، و)الرَّْحَمُن َأَنْسُجُد ِلَما َتْأُمُرَنا َوَزاَدُهْم ُنُفوًرا

(... وهما االمسان اللذان أضيفت إليهما اآليات الَِّذي َخَلَقُهنَّ

َيْسَمُع (، و)الرَّْحَمِن َخرُّوا ُسجًَّدا َوُبِكيًّا ِإَذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُت)

(... وهما االمسان اللذان خري اهلل عباده آَياِت اهلِل ُتْتَلى َعَلْيِه

ُقِل اْدُعوا اهلَل َأِو اْدُعوا الرَّْحَمَن َأيًّا َما يف الدعاء بأحدهما: )

 (. وهناك خصائص أخرىَتْدُعوا َفَلُه اْلَأْسَماُء اْلُحْسَنى

جتمعهما دون سائر األمساء احلسنى، سأتناوهلا يف حبث 

آخر. فالرمحن هو أصل األشياء الذي تعود إليه كلها، 

واشتقاقه متصل بالرحم ال بالرمحة، ففي احلديث القدسي 

، قال اهلل عز وجل: أنا الرمحُنالصحيح الذي رواه الرتمذي: )

وصلها فمن  هلا من امسي، ُتواشتققوأنا خلقُت الرَِّحَم، 

اآلي ليس يف  (، واستخدامه يف سائرَوَصْلُتُه، ومن قطعها بَتّته

، بل يف مقام اخللق والتدبري واأللوهية مقام الرمحة والعطف

 والربوبية )كاهلل(. 
يف أغلب اآليات جاء بعد قوله )ثم استوى على العرش(،  .4

احلديث عن تدبري األمر، )أال له اخللق واألمر( يف األعراف، 
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ُيَدبُِّر اْلَأْمَر ِمَن السََّماِء ِإَلى األمر( يف يونس والرعد، و) و)يدبر

اْلَأْرِض ُثمَّ َيْعُرُج ِإَلْيِه ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َأْلَف َسَنٍة ِممَّا 

 الَِّذي َوُهَوويف سورة هود أعقبه بقوله )( يف السجدة. َتُعدُّوَن

 اْلَماِء َعَلى َعْرُشُه َوَكاَن َأيَّاٍم ِةِستَّ ِفي َواْلَأْرَض السََّماَواِت َخَلَق

(، فاهلل يدبر األمر ويف تدبريه َعَمًلا َأْحَسُن َأيُُّكْم ِلَيْبُلَوُكْم

بالء للناس أيهم حيسن عمله وأيهم يسيء، فالالم يف قوله 

)ليبلوكم( للتعليل، واملعنى: أنه استوى على العرش يدبر 

 َخَلَق الَِّذية امللك: )ووازن مع آية سوراألمر؛ ليبلوكم. 

(، فخلق املوت َعَمًلا َأْحَسُن َأيُُّكْم ِلَيْبُلَوُكْم َواْلَحَياَة اْلَمْوَت

واحلياة من تدبريه أمر اخللق، ويف هذا التدبري يبلو الناس، 

 ِلَنْبُلَوُهْم َلَها ِزيَنًة اْلَأْرِض َعَلى َما َجَعْلَنا ِإنَّاويف سورة الكهف: )

(، فجعل ما على األرض زينة هلا هو من َعَمًلا َسُنَأْح َأيُُّهْم

تدبري اهلل خللقه، فعلل ذلك بأنه يبلو الناس أيهم أحسن 

 عمال. 
كما جاء احلديث عن بعض مظاهر التدبري، كإيالج الليل 

يف النهار وإيالج النهار يف الليل، وتسخري الشمس والقمر 

ديث عن والنجوم، وجريانها إىل أجل مسمى. كما جاء احل

علمه بذات الصدور، ومبا يلج يف األرض وما خيرج منها وما 

ينزل من السماء وما يعرج فيها، وملكه ومعيته. كما حتدث 

عن خضوع كل خلقه له، فتحدث مرتني عن أنه ما من 



201 

 

201 

 

هذه فشفيع إال بعد إذنه، ومالكم من دونه من ولي وال شفيع. 

 كلها مظاهر التدبري.
ديث يف سياق ربوبية اهلل تعاىل: )إن يف أغلب اآليات جاء احل .3

ربكم..( )فتبارك اهلل رب العاملني(، فهو يقول: إن ربكم هو 

الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام ثم استوى على 

العرش، فهو خلق ومل يرتك ما خلق، فكمال ربوبيته على 

 خلقه أن يدبر اخللق )أال له اخللق واألمر(. 
ب احلديث عن ذلك توجيه الناس يف أربعة مواطن جاء عق .2

إىل عبادته، فهو ربهم، وإىل دعائه تضرعا وخفية، وإىل 

السجود له، وإىل واليته، وبني يف املوطن اخلامس أنه معهم 

أينما كانوا، وأنه عليم بذات صدوره. فتبني بذلك أن قيامه 

، على خلقه، وهدايته هلم، هو من أمره الذي يدبر به اخللق

 ات هلم.فهو يفصل اآلي
فقوله )ثم استوى على العرش(، لفظ )استوى( حيمل داللة 

مرحلتني متباينتني، يكون االنتقال من املرحلة السابقة إىل الالحقة. 

فاآليات تبني هذا االنتقال، باستخدام حرف العطف )ثم(، وسياقها كما 

حبالة سابقة )وهي حالة خلق السماوات  ًاتقدم يبني أن ذلك مرتبط

 ستة أيام(، وحالة الحقة هي غري حالة اخللق، وهي حالة )تدبري واألرض يف

األمر(، كما جاء ذلك يف سياق أغلب اآليات اليت ذكرت )استوى على 

العرش(، فيعقبها: يدبر األمر، أو: له اخللق واألمر. فهي مرحلة األمر 
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وتدبريه، ويؤكد ذلك ارتباطها باالمسني العظيمني: اهلل والرمحن، وهما 

 لواردان يف سياق اخللق والتدبري.مسان ااال

واملالحظ أن قوله )ثم استوى على العرش( ورد ست مرات يف القرآن 

(، فاختلفت الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوىالكريم، واملرة السابعة قوله )

 الصيغة، وهذا يبني ارتباط الداللة خبلق السماوات واألرض يف ستة أيام. 

قول أن )استوى على العرش( هي املرحلة الثالثة ومن ثم ميكن ال

 الفاصلة يف مسرية السماوات واألرض وما فيهن. 

واللفظ يف خمتلف سياقاته يركز على الفعل ال على الذات، 

فالفعل هو: تدبري األمر، وأن هذا التدبري بعد اخللق والتسوية، وبذلك 

تم به القرآن الكريم، نفهم قوله )أال له اخللق واألمر(. وحنن نهتم مبا يه

وال نبحث عن أشياء ال تعنينا كبشر، وليس مرادا منا أن ندركها، فما 

الذي يعنينا احلديث عن ذاته سبحانه وتعاىل والقول بأنه على العرش، 

والقرآن مل يقل ذلك بل: قال )استوى على العرش(، وجاء ذلك كله يف 

 سياقات واضحة ومكررة.

د تفسري آية السجدة )يدبر األمر من وجاء يف تفسري القرطيب عن

وقد قيل: إن العرش موضع التدبري، السماء إىل األرض(. قال القرطيب: )

"ثم استوى على  كما أن ما دون العرش موضع التفصيل، قال اهلل تعاىل:
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العرش وسخر الشمس والقمر كل جيري ألجل مسمى يدبر األمر يفصل 

"ولقد صرفناه  ريف، قال اهلل تعاىل:اآليات". وما دون السماوات موضع التص

(. فجعل العرش موضع التدبري، وما دون العرش موضع بينهم ليذكروا"

 التفصيل، وما دون السماوات موضع التصريف. 

وحنن نقول إن قوله )ثم استوى على العرش(، يعين أنه سبحانه 

فإنه وتعاىل بعد أن خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام، وسوى، 

استوى على العرش، أي: قصد إىل تدبري خلقه. فهو يدبر األمر سبحانه 

 وتعاىل. 
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 :يدبر األمر من السماء إىل األرضاملطلب الثاني: 

 اْلَأْرِض َوِمَن َسَمَواٍت َسْبَع َخَلَق الَِّذي اهلُلجاء يف سورة الطالق: )

تتحدث أن األمر يتنزل بني السماوات (، فاآلية َبْيَنُهنَّ اْلَأْمُر َيَتَنزَُّل ِمْثَلُهنَّ

السبع، فينزل من مساء إىل السماء اليت تليها، فهو يتنزل بني السماوات. 

 أي: ينزل من واحدة إىل األخرى.

 ِفي ِإَلْيِه َيْعُرُج ُثمَّ اْلَأْرِض ِإَلى السََّماِء ِمَن اْلَأْمَر ُيَدبُِّرويف السجدة )

(، فاألمر اإلهلي )الذي خيص األرض َتُعدُّوَن ِممَّا َسَنٍة َأْلَف ِمْقَداُرُه َكاَن َيْوٍم

وأهل األرض( يدبره اهلل من السماء إىل األرض، فينزل إىل األرض، ثم يعرج 

إليه، أي: إىل احملل الذي بدأ منه، وهو السماء. واآلية تصف سرعة تدبري 

 األمر، فيكون سرعته يف يوم واحد، كألف سنة مما يعد البشر.  

 اآلية أيضًا أن األمر اإلهلي يصل إىل األرض، ثم يعود إىل وتبني

السماء، ثم يصل إىل األرض... فهناك أمر نازل وهناك أمر عارج، على 

(، فاألمر ينزل من ِفيَها َيْعُرُج َوَما السََّماِء ِمَن َيْنِزُل َوَماالدوام، كما قال: )

به سري كل شيء، ويقدر السماء إىل األرض واألمر هو القدر الذي يقدر اهلل 

به كل أمر، فما من حركة وال سكنة وال شيء إال واهلل يدبره بأمره. فهي 

 التعليمات اإلهلية اليت تنزل لكل خملوق فتشغله أو تسكنه.
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وميكن تشبيه ذلك جبهاز الكمبيوتر، والربجمة املشغلة له، فكل 

غلة هلذا خملوق مثل جهاز الكمبيوتر، واألمر اإلهلي هو الربامج املش

اجلهاز. اإلنسان مثال جهاز، وكل جهاز داخله، وكل عضو، وكل خلية 

 فيه... ال يعمل إال باألمر اإلهلي. 

واألمر اإلهلي يتواصل مع القدر يف املخلوقات. فاهلل سبحانه وتعاىل 

حني خلق املخلوق قدر فيه كل شيء، قدر زمن وجوده وزمن انتهائه، وقدر 

ء فيه مقدر... وهذا التقدير حيتاج إىل حركته وقدر عمله، كل شي

 )األمر(، فحني يأتي األمر يستجيب هذا التقدير ويعمل. 

فالطري الذي تراه، حني خلقه اهلل قدر فيه كل شيء، ولكنه يظل يف 

عامل الغيب، وحني يأذن اهلل فيجليه بنوره لوقته، فإنه يربز إىل عامل 

 ىل عامل الغيب. الشهادة، ويظل يف عامل الشهادة حتى يعود إ

فاألمر اإلهلي هو الذي ينزل إىل هذا املخلوق فيجليه بنور اهلل 

لوقته، وخيرجه من عامل الغيب إىل عامل الشهادة، حتى يعود إىل عامل 

 الغيب. 

وهكذا كل خملوق، خيلقه اهلل ويودع فيه أقداره. وحني جيليه اهلل 

 لنوره فإنه يأتيه األمر اإلهلي فيدبر اهلل امره. 
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وبذلك فكل خملوق يدبر اهلل أمره تدبريا تاما، بأمره سبحانه 

 وتعاىل. 

وبينت يف كتابي: الظلمات والنور يف القرآن الكريم، أن كل شيء 

قد خلقه اهلل وأودع فيه أقداره وسننه، ويظل يف عامل الغيب، حتى جيليه اهلل 

اهلل هو نوره  لوقته. واهلل جيليه بنوره، فهو نور السماوات واألرض. فـ"أمر"

 الذي جيلي به اخللق ويدبر أمر كل خملوق به. 

 َوَما( 35) ِبَقَدٍر َخَلْقَناُه َشْيٍء ُكلَّ ِإنَّاويدل على هذا قوله تعاىل: )

(، فبينت اآليات أن اهلل خلق كل شيء ِباْلَبَصِر َكَلْمٍح َواِحَدٌة ِإلَّا َأْمُرَنا

يأتي أمر اهلل فإنه يتجلى بأمر ربه، ره، أي خلقه فأودع فيه أقداره، وحني بقَد

كل شيء وهذا األمر إمنا هو واحدة كلمح بالبصر. وقوله )واحدة(، أي: أن 

له أمر خيصه، ومن ثم فالشيء يقضيه اهلل بـ )َأْمَرة واحدة(، أمرة واحدة ال 

ثاني هلا، يرسلها اهلل إىل الشيء فتقضيه بإذن ربها. فاألمرة الواحدة حتمل 

ا، وكل أمرة حتمل توجيها واحدا. فاآلية تبني دقة األمر توجيها واحد

، بتوجيه حمدد، فآية القمر تبني اإلهلي، فكل شيء له أمره، يأتيه أمر حمدد

 َفصَّْلَناُه َشْيٍء َوُكلَّأن أمر اهلل ليس كالما عاما، بل مفصل، كما قال )

 (. كل شيء له أمرة واحدة، تأتيه فتقضيه بإذن اهلل.َتْفِصيًلا
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فيسمى األمر أمرا، بالنظر يف التدبري، فاهلل يدبر شأن خلقه بأمره، 

ويسمى نورا، بالنظر يف جتليته من عامل الغيب إىل عامل فيقضي ما شاء. 

 الشهادة. 

 فحني جيلي اهلل شيئا يرسل إليه أمرة واحدة، فيتجلى بإذن ربه. 

كل وبذلك ففي كل حلظة ينزل من )األمر( ما ال يعلمه إال اهلل. 

 شيء يدبره اهلل بأمرة واحدة. 

 ِعْلُمَها ِإنََّما ُقْل ُمْرَساَها َأيَّاَن السَّاَعِة َعِن َيْسَأُلوَنَكقال تعاىل: )و

 اْلَبَصِر َكَلْمِح ِإلَّا السَّاَعِة َأْمُر َوَما(، وقال: )ُهَو ِإلَّا ِلَوْقِتَها ُيَجلِّيَها َلا َربِّي ِعْنَد

األمر الذي يرسله اهلل إىل الساعة فيجليها، حيث يرسل  (، أي:َأْقَرُب ُهَو َأْو

إليها أمره فيجليها بنوره، فتنتقل من عامل الغيب إىل عامل الشهادة. وتبني 

اآلية أن هذا األمر )النور اإلهلي املشغل واحملرك للمخلوقات، والذي يدبر 

اآلية أن  اهلل به أمر اخللق فينقلها من عامل الغيب إىل عامل الشهادة(. تبني

 َواِحَدٌة ِإلَّا َأْمُرَنا َوَماهذا األمر إمنا هو كلمح البصر أو أقرب، كما قال: )

 (. ِباْلَبَصِر َكَلْمٍح

** 

 َيْعُرُج ُثمَّ اْلَأْرِض ِإَلى السََّماِء ِمَن اْلَأْمَر ُيَدبُِّروعودة إىل قوله تعاىل: )

(... حتدثت عن أن األمر ينزل َتُعدُّوَن ِممَّا ٍةَسَن َأْلَف ِمْقَداُرُه َكاَن َيْوٍم ِفي ِإَلْيِه
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من السماء إىل األرض، ثم يعرج األمر إىل السماء، أي: إىل احملل الذي صدر 

 منه. 

فاألمر النازل: هو أمر اهلل الذي يقضي به الشيء، بعد أن مل يكن 

 مقضيًا. واألمر العارج: هو األمر نفسه الذي أرسله اهلل يعرج مرة أخرى إىل

 السماء حامال تقرير التنفيذ. 

وبهذا نفهم أن األمر اإلهلي )شفرة برجمة( يرسلها اهلل إىل الشيء، 

حاملة التوجيه )أو التعليم( احملدد، فيتم التنفيذ، ثم يعود األمر إىل 

 السماء، بتقرير التنفيذ، الذي مت. 

هو شيء، ولكننا ال نفهم طبيعة هذا الشيء، إمنا نفهم أنه فاألمر 

يء يدبر اهلل به اخللق، خلق اهلل كل شيء وقدره، ثم هو يدبر أمره. فلله ش

 اخللق واألمر. 

** 

 (َأْمًرا َفاْلُمَدبَِّراِت)

املوكلة بأمر اهلل سبحانه وتعاىل. وال ندري طبيعة هذه املالئكة، 

محلها لألمر اإلهلي، وهل حتف به حتى يتم، أو حتفظه حتى يأتي وقته 

 سبحانه وتعاىل. فرتسله بأمر اهلل 
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 ِفيَها( 4) ُمْنِذِريَن ُكنَّا ِإنَّا ُمَباَرَكٍة َلْيَلٍة ِفي َأْنَزْلَناُه ِإنَّاقال تعاىل: )

(، ففي ليلة القدر، ُمْرِسِلنَي ُكنَّا ِإنَّا ِعْنِدَنا ِمْن َأْمًرا( 3) َحِكيٍم َأْمٍر ُكلُّ ُيْفَرُق

د اهلل سبحانه وتعاىل، وهي الليلة املباركة، يفرق كل أمر حكيم، من عن

 َفاْلُمَقسَِّماِتوتقوم املالئكة بتقسيم هذا األمر وفرقه، كما قال تعاىل: )

وتبني اآليات أن اهلل يرسل أمره إرساال )إنا كنا مرسلني(، أي: (. َأْمًرا

مرسلني لألمر بعد فرقه وتقسيمه، يرسل اهلل كل أمر إىل ما أعد له، 

 فينقضي بإذن اهلل.
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 نهاية اخللق ومراحله: تاسعالاملبحث 

كلما ورد يف القرآن الكريم من حديث عن نهاية السماء من 

، وهي السماء األولية اليت انشقاق وانفطار وتشقق... فقد ورد مع )السماء(

 . حتدث عنها يف أول املرحلة الثانية

 أواًل: سياق اآليات 

 ة:مع األفعال التاليالنهاية وردت 

َفِإَذا اْنَشقَِّت السََّماُء َفَكاَنْت َوْرَدًة : ))االنشقاق(: قال تعاىل

( َواْلَمَلُك 61َواْنَشقَِّت السََّماُء َفِهَي َيْوَمِئٍذ َواِهَيٌة )(، وقال تعاىل: )َكالدَِّهاِن

(، وقال تعاىل: (62َعَلى َأْرَجاِئَها َوَيْحِمُل َعْرَش َربَِّك َفْوَقُهْم َيْوَمِئٍذ َثَماِنَيٌة )

( َوَأْلَقْت 4( َوِإَذا اْلَأْرُض ُمدَّْت )5( َوَأِذَنْت ِلَربَِّها َوُحقَّْت )6لسََّماُء اْنَشقَّْت )ِإَذا ا)

 ((2( َوَأِذَنْت ِلَربَِّها َوُحقَّْت )3َما ِفيَها َوَتَخلَّْت )

( َوِإَذا اْلَكَواِكُب 6ِإَذا السََّماُء اْنَفَطَرْت ))االنفطار(: قال تعاىل: ) 

َيْوًما (، وقال تعاىل: )( َوِإَذا اْلُقُبوُر ُبْعِثَرْت4( َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجَِّرْت )5) اْنَتَثَرْت

 .(( السََّماُء ُمْنَفِطٌر ِبِه َكاَن َوْعُدُه َمْفُعوًلا62َيْجَعُل اْلِوْلَداَن ِشيًبا )

ِرَجْت ( َوِإَذا السََّماُء ُف2َفِإَذا النُُّجوُم ُطِمَسْت ))االنفراج(: قال تعاىل )

 (.( َوِإَذا اْلِجَباُل ُنِسَفْت5)



221 

 

221 

 

( 62َيْوَم ُيْنَفُخ ِفي الصُّوِر َفَتْأُتوَن َأْفَواًجا ))فتح األبواب(: قال تعاىل: )

 (.( َوُسيَِّرِت اْلِجَباُل َفَكاَنْت َسَراًبا65َوُفِتَحِت السََّماُء َفَكاَنْت َأْبَواًبا )

. وتسري اجلبال وُر السََّماُء َمْوًراَيْوَم َتُم)(، قال تعاىل: حالة السيالن)

( َوَتُكوُن اْلِجَباُل 2َيْوَم َتُكوُن السََّماُء َكاْلُمْهِل ))(، وقال تعاىل: سريا

  .(َكاْلِعْهِن

 َيْغَشى( 61) ُمِبنٍي ِبُدَخاٍن السََّماُء َتْأِتي َيْوَم َفاْرَتِقْب))حالة الدخان(: 

 .((66) َأِليٌم َعَذاٌب َهَذا النَّاَس

 َأوََّل َبَدْأَنا َكَما ِلْلُكُتِب السِِّجلِّ َكَطيِّ السََّماَء َنْطِوي َيْوَم)الطي(: )

(. كما ذكر الطي مع )السماوات(، َفاِعِلنَي ُكنَّا ِإنَّا َعَلْيَنا َوْعًدا ُنِعيُدُه َخْلٍق

 َيْوَم َقْبَضُتُه ِميًعاَج َواْلَأْرُض َقْدِرِه َحقَّ اهلَل َقَدُروا َوَماوسأبني ملاذا، قال تعاىل: )

 .(ُيْشِرُكوَن َعمَّا َوَتَعاَلى ُسْبَحاَنُه ِبَيِميِنِه َمْطِويَّاٌت َوالسََّماَواُت اْلِقَياَمِة

** 
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 ثانيًا: مراحل نهاية اخللق 

ستكون عملية نهاية اخللق عكس عملية اخللق األول، وهذا مفهوم 

 ُكنَّا ِإنَّا َعَلْيَنا َوْعًدا ُنِعيُدُه َخْلٍق َلَأوَّ َبَدْأَنا املثلية يف قوله تعاىل )َكَما

كتابي )أفعال اخللق يف القرآن راجع )مصطلح: بدأ اخللق يف َفاِعِلنَي(. 

 الكريم(.

ففي اخللق األول )كما دللت على ذلك(: خلق اهلل السماء 

واألرض، ثم خلق ما يف األرض، ثم سوى السماء إىل سبع مساوات. ويف نهاية 

ستطوى السماوات السبع أوال حتى تعود مساء واحدة، ثم ينتهي ما  اخللق،

خلق يف األرض، ثم تنتهي السماء واألرض. وبذلك فنهاية اخللق متر 

 باملراحل التالية:

 طي السماواتاألوىل:  املرحلة

وهو أجلها املسمى، حيث تطوى وتعود إىل مساء طي السماوات، 

 َما َأْنُفِسِهْم ِفي َيَتَفكَُّروا َأَوَلْمل تعاىل: )واحدة، وهذا هو األجل املسمى هلا قا

(، وقال ُمَسمًّى َوَأَجٍل ِباْلَحقِّ ِإلَّا َبْيَنُهَما َوَما َواْلَأْرَض السََّماَواِت اهلُل َخَلَق

 ُمَسمًّى َوَأَجٍل ِباْلَحقِّ ِإلَّا َبْيَنُهَما َوَما َواْلَأْرَض السََّماَواِت َخَلْقَنا َماتعاىل: )

 (، فهو أجل مسمى للسماوات كلها.ُمْعِرُضوَن ُأْنِذُروا َعمَّا َكَفُروا َوالَِّذيَن

 َجِميًعا َواْلَأْرُض َقْدِرِه َحقَّ اهلَل َقَدُروا َوَماوهذه املرحلة املذكورة يف قوله: )
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 َعمَّا َتَعاَلىَو ُسْبَحاَنُه ِبَيِميِنِه َمْطِويَّاٌت َوالسََّماَواُت اْلِقَياَمِة َيْوَم َقْبَضُتُه

 (.ُيْشِرُكوَن

وبذلك تطوى السماوات فتعود مساء واحدة، كما بدأها اهلل أول 

 مرة.

 تصدع السماءالثانية: املرحلة 

من ظواهر تغري نظامها وتصدع )السماء الواحدة( ما تتعرض له 

)انشقاق، انفطار، حتى تصري بنيتها واهية ، أنسجتهابنيتها، وختلخل 

َواْنَشقَِّت السََّماُء َفِهَي َيْوَمِئٍذ وتأمل قوله )ت األدلة. وقد سبقانفراج(. 

(. وهذه املرحلة داخلها مراحل، ففي هذه املرحلة تلقي األرض ما فيها َواِهَيٌة

، وتصبح (( َوَأْلَقْت َما ِفيَها َوَتَخلَّْت4َوِإَذا اْلَأْرُض ُمدَّْت )) وتنعدم احلياة عليها

ا تتفجر. )وهذه تقابل مرحلة اخللق الثانية حني جباهلا هباء منبثا، وحباره

، وفيها خلق اهلل لنا ما يف األرض ودحاها ومدها وأرسى جباهلا...اخل(

 تنطمس النجوم، وتتناثر الكواكب...اخل.

واملتدبر يف اآليات جيد أن الظواهر اليت تعرض للسماء عند نهايتها 

ج. وهذه الظواهر نفاها اهلل يف هذه املرحلة هي: االنشقاق، واالنفطار، والفرو

عن السماء والسماوات )احلالية(؛ ذلك أنها مبنية ال شقوق فيها وال صدوع 

 َخْلِق ِفي َتَرى َما ِطَباًقا َسَمَواٍت َسْبَع َخَلَق الَِّذيوال فروج، فقال تعاىل: )
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 َأَفَلْمل تعاىل: )(، وقاُفُطوٍر ِمْن َتَرى َهْل اْلَبَصَر َفاْرِجِع َتَفاُوٍت ِمْن الرَّْحَمِن

 (.ُفُروٍج ِمْن َلَها َوَما َوَزيَّنَّاَها َبَنْيَناَها َكْيَف َفْوَقُهْم السََّماِء ِإَلى َيْنُظُروا

 مرحلة السيالن: الثالثةاملرحلة 

 حتول إىل حالة سيالنذوبان وبعد ذلك من السماء ما تصري إليه 

أو الدهن )وردة كالدهان(،  ،املهل(، تشبه الزيت )ك)املور( وتغري يف األلوان،

( َفِإَذا اْنَشقَِّت السََّماُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدَِّهانالرمحن )سورة وهلذا تأمل آية 

 تها وردة كالدهان الحقة ملرحلة انشقاقها. رفصريو

(، وقال . وتسري اجلبال سرياَيْوَم َتُموُر السََّماُء َمْوًراقال تعاىل: )

 (.( َوَتُكوُن اْلِجَباُل َكاْلِعْهِن2السََّماُء َكاْلُمْهِل ) َيْوَم َتُكوُنتعاىل: )

 مرحلة الدخاناملرحلة الرابعة: 

مرحلة الدخان، فبعد ذوبان السماء وحتوهلا إىل مادة مذابة، فإنها 

تتحول إىل مادة دخانية، )وهذه تقابل مرحلة الدخان يف بداية اخللق(، قال 

 َعَذاٌب َهَذا النَّاَس َيْغَشى( 61) ُمِبنٍي ِبُدَخاٍن السََّماُء ِتيَتْأ َيْوَم َفاْرَتِقْبتعاىل: )

(. واهلل الذِّْكَرى َلُهُم َأنَّى( 65) ُمْؤِمُنوَن ِإنَّا اْلَعَذاَب َعنَّا اْكِشْف َربََّنا( 66) َأِليٌم

  أعلم مبراده.
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ملحوظة: بعض املفسرين يرى أن هذا الدخان من عالمات الساعة 

الوارد يف احلديث النبوي. وهذا حمتمل، غري أني أرى محله الكربى، وهو 

على نهاية مراحل اخللق. وقوله: يغشى الناس.. فهو وصف حلالة الناس يف 

 َيْوَمِئٍذ َوِجيَءذلك اليوم املهول، وما يعانونه وما يتمنونه، كما قال تعاىل: )

 َقدَّْمُت َلْيَتِني َيا َيُقوُل( 54) الذِّْكَرى ُهَل َوَأنَّى اْلِإْنَساُن َيَتَذكَُّر َيْوَمِئٍذ ِبَجَهنََّم

([ ويف آية الدخان يبني أنه ليس للناس يف ذلك اليوم إال ما قدموا، ِلَحَياِتي

وال تنفعهم الذكرى )أنى هلم الذكرى(!! فقد فات زمنها يف احلياة الدنيا. 

العام وقد حتدثت  سورة الدخان عن مصري الناس يف يوم القيامة، وسياقها 

(، أي: ُمْرَتِقُبوَن ِإنَُّهْم َفاْرَتِقْبيرسم املشهد يف ذلك اليوم، وختمت بالقول: )

فارتقب ذلك اليوم الذي حيقق اهلل فيه بطشته الكربى وانتقامه بالظاملني 

 اجلبارين. 

 طي السماءاملرحلة اخلامسة: 

وهذه املرحلة ختتلف عن الطي األول، فالطي األول هو طي  

إىل مساء واحدة، وهذه املرحلة هو طي السماء الواحدة، قال  السماوات

 ُنِعيُدُه َخْلٍق َأوََّل َبَدْأَنا َكَما ِلْلُكُتِب السِِّجلِّ َكَطيِّ السََّماَء َنْطِوي َيْوَمتعاىل: )

(. وهذه املرحلة األخرية، وهي تقابل مرحلة َفاِعِلنَي ُكنَّا ِإنَّا َعَلْيَنا َوْعًدا

ذكر معها قوله )كما بدأنا أول خلق نعيده(، إيذانا بأن  الفتق، وهلذا
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اخللق بدأ بالفتق )املذكور يف سورة األنبياء(، وانتهى بالطي )املذكور يف 

 سورة األنبياء أيضا(. 

 املرحلة السادسة: تبديل السماوات واألرض. 

 وأتكلم عنها يف الفقرة التالية.

** 
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 تبديل األرض والسماواتثالثا: 

َيْوَم ُتَبدَُّل اْلَأْرُض َغْيَر اْلَأْرِض َوالسَّماواُت َوَبَرُزوا ِللَِّه اىل: )قال تع

، وقد اختلف املفسرون: هل هو تبديل صفات )فتتبدل ((32اْلواِحِد اْلَقهَّاِر )

 صفاتها وأنظمتها(، أو تبديل ذات )حبيث توجد أرض ومساوات جديدة(.

ماتة يف القرآن( مفهوم وقد حققت يف كتابي )ألفاظ اإلحياء واإل

إحالل شيء مكان آخر. أما التبديل، والفرق بينه وبني التغيري. فالتبديل: 

التغيري فليس إحالل شيء مكان آخر، ولكن تغيري يف صورة الشيء نفسه )أي 

 يف صفاته أو أنظمته(.

األرض (، يبني أن َيْوَم ُتَبدَُّل اْلَأْرُض َغْيَر اْلَأْرِض َوالسََّمَواُتوقوله: )

والسماوات احلالية ستفنى، ويأتي اهلل بأمثاهلا، كما تفنى أجساد األحياء 

(، هذا َوِإَذا ِشْئَنا َبدَّْلَنا َأْمَثاَلُهْم َتْبِديًلاقال تعاىل: )ويأتي اهلل بأمثاهلا. 

يتحقق يوم القيامة، واملعنى: بعد أن تفنى أجسادهم يف الدنيا، سنأتيهم 

 بأمثاهلا.

الذات، بل هو تبديل، )تبديل( الصفات أو  بتغيرينحن ال نقول ف

ويفسره آيات اإلعادة، فهو إعادة خلق )كما بدأنا أول خلق نعيده(، وإعادة 

اخللق تعين أنه ليس خلقا جديدا، بل هو اخللق األول فكما ميوت اإلنسان، 
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فاخللق كله يهلك )كل شيء هالك إال وجهه(، ثم يعيد اهلل خلقه كما 

 .بدأه أول مرة

ِمْنَها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها ُنِعيُدُكْم َوِمْنَها كما أن قوله تعاىل: )

( ُثمَّ ُيِعيُدُكْم 62َواهلُل َأْنَبَتُكْم ِمَن اْلَأْرِض َنَباًتا )(، وقوله )ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى

 (، فهو خيرجهم من األرض اليت خلقوا منها، كماِفيَها َوُيْخِرُجُكْم ِإْخَراًجا

هو نص اآلية، وليست أرض أخرى. فاهلل يعيد خلق األرض كما قال تعاىل 

 )يوم تبدل األرض غري األرض والسماوات(. 

فاخلالصة أن السماوات واألرض بعد طيها، يعيد اهلل خلقها مرة 

أخرى، وهذا هو مفهوم التبديل. فيعيد اهلل خلقها، كما يعيد خلق الناس، 

 ل مثل الشيء(. وكما يعيد خلق كل شيء. )تبدي

حظ أن القرآن الكريم ذكر هنا عند احلديث عن تبديل اخللق ونل

لفظ )األرض والسماوات( باجلمع، كما ذكر ذلك عند احلديث عن بدء 

اخللق )أن السماوات واألرض كانتا رتقا(، باجلمع وليس )السماء( مفردة، 

 كما كان أول مرة. إعادة خلقوهذا يعزز أن التبديل سيكون 

** 

: يف سورة هود وهذه السماوات هي املقصودة يف قوله سبحانه وتعاىل

 َما ِفيَها َخاِلِديَن( 611) َوَشِهيٌق َزِفرٌي ِفيَها َلُهْم النَّاِر َفِفي َشُقوا الَِّذيَن َفَأمَّا)
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 َوَأمَّا( 612) ُيِريُد ِلَما َفعَّاٌل َربََّك ِإنَّ َربَُّك َشاَء َما ِإلَّا َواْلَأْرُض السََّمَواُت َداَمِت

 َما ِإلَّا َواْلَأْرُض السََّمَواُت َداَمِت َما ِفيَها َخاِلِديَن اْلَجنَِّة َفِفي ُسِعُدوا الَِّذيَن

، فخلودهم بعد بعثهم يف اآلخرة، وذلك بعد (َمْجُذوٍذ َغْيَر َعَطاًء َربَُّك َشاَء

الدنيا هلا  أن يبدل اهلل السماوات واألرض. وإذا كانت السماوات يف احلياة

أجل مسمى، كما أخربنا ربنا، فهل السماوات يف اآلخرة كذلك؟ هناك 

اختالف بني العلماء يف هذا، وخاصة إذا قرنا هذه اآلية بقوله تعاىل يف سورة 

 َأْحَقاًبا ِفيَها َلاِبِثنَي( 55) َمآًبا ِللطَّاِغنَي( 56) ِمْرَصاًدا َكاَنْت َجَهنََّم ِإنَّالنبأ )

 أثبت )األحقاب(، وهي مدة زمنية. واهلل أعلم مبراده. (. فهو(54)

َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة ويف قوله سبحانه وتعاىل: )

 ِإَلى َساِبُقوا(، مع قوله تعاىل: )َعْرُضَها السََّمَواُت َواْلَأْرُض ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقنَي

 آَمُنوا ِللَِّذيَن ُأِعدَّْت َواْلَأْرِض السََّماِء َكَعْرِض َعْرُضَها ٍةَوَجنَّ َربُِّكْم ِمْن َمْغِفَرٍة

(. فهذه السماء واألرض، أو السماوات واألرض هي مساوات وأرض َوُرُسِلِه ِباهلِل

 اآلخرة، وليس مساوات وأرض الدنيا. 

؛ فعرضها السماوات اجلنة األوىل أوسعوبالتدبر يف هاتني اآليتني: 

نتهم أوسع من جنة سائر املؤمنني، اليت عرضها ت للمتقني، فجأعد واألرض

ولذلك قال السماء واألرض، فالسماوات أكرب وأوسع من السماء الواحدة. 

ألن السالكني فيها قليل، فلو كنت وحدك  ؛مع جنة املتقني )وسارعوا(

سابقوا( لكثرة السالكني من سارعة، أما اجلنة األخرى فقال )فعليك بامل
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ء املتقني أعظم وأوسع جاجنة وملا كانت ، وبذلك يتسنى السباق. نياملؤمن

 اْلَغْيَظ َواْلَكاِظِمنَي َوالضَّرَّاِء السَّرَّاِء ِفي ُيْنِفُقوَن الَِّذيَنفحدد أوصافهم: )

 َأْو َفاِحَشًة َفَعُلوا ِإَذا َوالَِّذيَن( 643) اْلُمْحِسِننَي ُيِحبُّ َواهلُل النَّاِس َعِن َواْلَعاِفنَي

 اهلُل ِإلَّا الذُُّنوَب َيْغِفُر َوَمْن ِلُذُنوِبِهْم َفاْسَتْغَفُروا اهلَل َذَكُروا َأْنُفَسُهْم َظَلُموا

 ِمْن َمْغِفَرٌة َجَزاُؤُهْم ُأوَلِئَك( 642) َيْعَلُموَن َوُهْم َفَعُلوا َما َعَلى ُيِصرُّوا َوَلْم

، أما اْلَعاِمِلنَي( َأْجُر َوِنْعَم ِفيَها َخاِلِديَن ْلَأْنَهاُرا َتْحِتَها ِمْن َتْجِري َوَجنَّاٌت َربِِّهْم

 جنة املؤمنني فاقتصر على اإلميان باهلل ورسله. واهلل أعلم مبراده.
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 النفخ يف الصور ونهاية اخللقرابعًا: 

ال أريد هنا أن أحتدث عن الصور، ولكن أريد أن أضعه يف سياقه 

القرآن الكريم أن مثة نفختني يف الصور،  بنيالزمين مع نهاية اخللق. فقد 

األوىل )نفخة الصعق( اليت يصعق فيها اخلالئق، وهي نفخة اإلماتة، 

والثانية )نفخة القيام(، وهي النفخة اليت تقيم اخلالئق كلهم من 

أجداثهم. واملتتبع آليات القرآن الكريم جيد أن نهاية اخللق ستكون بعد 

 ث اخللق اجلديد، ثم النفخة الثانية. النفخة األوىل، ثم حتدث أحدا

َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر َفَصِعَق َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي قال تعاىل: )

( 12اْلَأْرِض ِإلَّا َمْن َشاَء اهلُل ُثمَّ ُنِفَخ ِفيِه ُأْخَرى َفِإَذا ُهْم ِقَياٌم َيْنُظُروَن )

ِضَع اْلِكَتاُب َوِجيَء ِبالنَِّبيِّنَي َوالشَُّهَداِء َوُقِضَي َوَأْشَرَقِت اْلَأْرُض ِبُنوِر َربَِّها َوُو

 (. فاآلية تبني ما يلي:َبْيَنُهْم ِباْلَحقِّ َوُهْم َلا ُيْظَلُموَن

أن نفخة الصور األوىل ستؤدي إىل صعق من يف السماوات ومن يف 

األرض. ثم النفخة الثانية ستؤدي إىل قيامهم، وستشرق األرض )وهي 

 جلديدة اليت سيخلقها اهلل( بنور ربها.األرض ا

( َوُحِمَلِت اْلَأْرُض 64َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الصُّوِر َنْفَخٌة َواِحَدٌة ))وقال تعاىل: 

( َواْنَشقَِّت 62( َفَيْوَمِئٍذ َوَقَعِت اْلَواِقَعُة )63َواْلِجَباُل َفُدكََّتا َدكًَّة َواِحَدًة )



230 

 

230 

 

( َواْلَمَلُك َعَلى َأْرَجاِئَها َوَيْحِمُل َعْرَش َربَِّك 61َيٌة )السََّماُء َفِهَي َيْوَمِئٍذ َواِه

 (.( َيْوَمِئٍذ ُتْعَرُضوَن َلا َتْخَفى ِمْنُكْم َخاِفَيٌة62َفْوَقُهْم َيْوَمِئٍذ َثَماِنَيٌة )

فهو يبني أن أحداث نهاية اخللق ستكون بعد نفخة الصور )ويبدو 

دأ بالنفخة األوىل، ثم أحداث نهاية أنها األوىل(، ويوم القيامة مراحل يب

اخللق، ثم تبديل األرض والسماوات، ثم النفخة الثانية، وبعث اخلالئق. وال 

 نعلم شيئا عن املدى الزمين بني هذه املراحل. 

اآليات اليت تتحدث عن نهاية اخللق وفق هذا وبذلك أفهم 

( 5َوِإَذا اْلَكَواِكُب اْنَتَثَرْت )( 6ِإَذا السََّماُء اْنَفَطَرْت )الرتتيب، فقوله تعاىل: )

( فانفطار السماء وانتثار الكواكب ( َوِإَذا اْلُقُبوُر ُبْعِثَرْت4َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجَِّرْت )

وانفجار البحار سيكون بعد النفخة األوىل، أما بعثرة القبور وقيام الناس 

َوُنِفَخ يف قوله )فسيكون بعد النفخة الثانية، كما يف آية سورة الزمر، وكما 

(، واقرتانها بالواو يدل ِفي الصُّوِر َفِإَذا ُهْم ِمَن اْلَأْجَداِث ِإَلى َربِِّهْم َيْنِسُلوَن

على سرعة حدوثها، وسرعة تعاقب املراحل، وكل ذلك يف علم اهلل سبحانه 

 وتعاىل. 

وانشقاق السماء الواردة يف اآليات هي اليت ستكون بعد النفخة 

أحداث نهاية اخللق(، أما تشقق السماء بالغمام الواردة يف قوله األوىل )من 

(، والوارد يف قوله َوَيْوَم َتَشقَُّق السََّماُء ِباْلَغَماِم َوُنزَِّل اْلَمَلاِئَكُة َتْنِزيًلاتعاىل: )

( 62ِنَيٌة )َواْلَمَلُك َعَلى َأْرَجاِئَها َوَيْحِمُل َعْرَش َربَِّك َفْوَقُهْم َيْوَمِئٍذ َثَماتعاىل )
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(، فيبدو واهلل أعلم أن هذا سيكون بعد َيْوَمِئٍذ ُتْعَرُضوَن َلا َتْخَفى ِمْنُكْم َخاِفَيٌة

 َربَُّك َوَجاَءالنفخة الثانية حني يقوم اخللق، وجييء الرب واملالئكة )

 ِلْلُمتَِّقنَي ُةاْلَجنَّ َوُأْزِلَفِت(، )ِبَجَهنََّم َيْوَمِئٍذ َوِجيَء( 55) َصفًّا َصفًّا َواْلَمَلُك

 َوِإَذا(، وكذلك ما جاء يف سورة التكوير )ِلْلَغاِويَن اْلَجِحيُم َوُبرَِّزِت( 51)

( 65) ُسعَِّرْت اْلَجِحيُم َوِإَذا( 66) ُكِشَطْت السََّماُء َوِإَذا( 61) ُنِشَرْت الصُُّحُف

(، فهو يكون بعد النفخة َأْحَضَرْت َما َنْفٌس َعِلَمْت( 64) ُأْزِلَفْت اْلَجنَُّة َوِإَذا

  زلف اجلنة للمتقني وتربز اجلحيم. واهلل أعلم مبراده.الثانية، وست
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: السياق اللغوي املستخدم مع السماء العاشر املبحث

 والسماوات

السياق اللغوي يف احلديث عن السماء )األولية(، أو )الدنيا( املطلب األول: 

 يف بداية اخللق.

 

سماء )املفردة(، يف كل القرآن الكريم، فعل اخللق مل يقرتن بال .أ 

 سوى موضعني حتدث فيهما عن خلق السماء واألرض باحلق. 

 األفعال املقرتنة مع السماء )األولية، أو الدنيا(:  .ب 

مرات: جعل بناء، بناها، بنيناها(، واقرتنت معه  1البناء ) .6

أفعال: الرفع )مرة(، والتسوية )مرة(، واإليساع )مرة(، 

 ل وإخراج الضحى )مرة(، والتزيني )مرة(.وإغطاش اللي

مرات: رفع مسكها، رفعها، ُرفعت(، جاء مرة مقرتنا  4الرفع ) .5

 مع البناء، واقرتن معه: وضع امليزان )مرة(. 

جعل فيها: بروجا )مرتني(، واقرتنت مع: التزيني للناظرين  .4

)مرة(، واحلفظ من الشياطني )مرة(، وجعل السراج 

 لليل والنهار خلفة )مرة(.والقمر )مرة(، وجعل ا
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جعلها سقفا )مرة(، واقرتنت باحلفظ، وخبلق الليل والنهار  .3

 والشمس والقمر.

تزيني السماء الدنيا )ثالث مرات(، واقرتنت باملصابيح  .2

)مرتني(، وبالكواكب )مرة(، وباحلفظ )مرة(، وباحلفظ 

 من الشياطني )مرة(، وجعلها رجوما للشياطني )مرة(.

 (: ملئت باحلرس الشديد والشهب )مرة(.)على لسان اجلن .1

وجاءت يف ثالثة مواطن موصوفة بـ)ذات(: ذات الربوج، ذات  .2

الرجع، ذات احلبك. وجاءت يف موطن معطوفا عليها 

 )والطارق: النجم الثاقب(.

وجاءت يف موضعني يف سياق بيان أنها أصل السماوات، ويف  .2

الدخان: ، و66، وفصلت: 55موضع مقرتنة بالبكاء ]البقرة: 

55.] 

وجاءت يف موضعني مع بيان السنن اإلهلية يف رفعها  .5

 وإمساكها، وقيامها بأمره.

 احلديث عن األرض مع السماء: .ج 

اطرد احلديث عن األرض مع السماء حيث ذكر البناء أو   .6

 الرفع، كما يلي:
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i.  حيث ذكر البناء فعال، أو الرفع: جاء احلديث عن

 األرض بعدها )ستة مواضع(.

ii.  البناء امسا )جعل لكم.. بناء(: جاء حيث ذكر

 احلديث عن األرض قبلها )موضعان(.

ويف هذه املواضع فقد اقرتنت األرض  -

باألفعال )مرة لكل منها(: جعلها فراشا، 

جعلها قرارا، دحاها، طحاها، فرشناها، 

 مددناها، وضعها لألنام، سطحت.

ويف هذه املواضع مل تذكر السماوات.  -

، 52، والنازعات: 13، وغافر: 55]البقرة: 

 [32، والذاريات:  1، وق: 2والشمس: 

iii.  اطرد ذكر األرض سابقا للسماء يف موضعني

حتدث فيهما عن تسوية السماء إىل سبع مساوات. 

وعطفت على السماء حني ذكر فعل البكاء. 

 [55، والدخان: 66، وفصلت: 55]البقرة: 

iv.  اطرد ذكر األرض مع السماء يف موضعي بيان

هلية فيهما: اإلمساك وقيامهما بأمره. السنن اإل

 [52، والروم: 12]احلج: 
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عند احلديث عن جعل بروج يف السماء وتزيينها وحفظها  .5

من الشياطني )مرتني(، جاء احلديث عن األرض الحقا 

)مرة(. ويف املرة األخرى سبقها احلديث عن خلق 

 [16، والفرقان: 61السماوات. ]احلجر: 

سماء الدنيا مبصابيح )مرتني(، عند احلديث عن زينة ال .4

ذكر قبلها احلديث عن السبع السماوات يف املرتني. ويف 

مرة ذكر خلق األرض سابقا لذكر السماوات. ]فصلت: 

 [2، وامللك: 65

عند احلديث عن زينة السماء الدنيا بالكواكب )مرة(، مل  .3

 [1يذكر معها ال السماوات وال األرض. ]الصافات: 

السماء سقفا حمفوظا، جاء  عند احلديث عن جعل .2

 [45احلديث عن السماوات واألرض قبلها. ]األنبياء: 

 وعليه يتبني من خالل هذه السياقات ما يلي: .د 

مواضع(: جاء احلديث عنها مع  2السماء األولية )يف  .6

أفعال: البناء والرفع، واقرتن بها: اإليساع، والتسوية، 

ووضع  وإغطاش الليل وإخراج الضحى، وإحكام البناء،

امليزان. واطرد معها ذكر األرض، وال تذكر معها 

 السماوات.
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ثالث منها وصفت: السماء  -مواضع  2السماء الدنيا )يف  .5

الدنيا(: جاء احلديث عنها مع أفعال: التزيني، واحلفظ. 

ويقرتن بكونه جعل فيها: الربوج، والشمس والقمر، 

ويسبقها والشهاب، والليل والنهار، واملصابيح، والكواكب. 

احلديث عن السماوات واألرض، أو السماوات وحدها، ويف 

موضع جاءت وحدها دون اقرتان، ويف موضع تبعها 

 احلديث عن األرض.

، 66، و6، الطارق: 6مواضع: الربوج:  3جاء ذكر السماء )يف  .4

(، دون فعل، بل كانت مقسما بها، ووصفت 2والذاريات: 

ع، واحلبك، والطارق: بـ)ذات(، واقرتنت بـ: الربوج، والرج

النجم. وبالنسبة للنجم والربوج فعادة ما ترد مع السماء 

الدنيا. وأما الرجع فقد ذكر يف سورة )الطارق( مع النجم 

الثاقب، وحفظ النفوس، وسياق السورة يرجح محله على 

السماء الدنيا. وأما احلبك فقد ذكر يف سورة )الذاريات(، 

السماء )والسماء بنيناها وقد جاء احلديث فيها عن بناء 

بأيد(، واملقصود بها السماء األولية، وحيث ال قرينة غري 

 هذه، فحملها على السماء األولية أوىل. واهلل أعلم. 
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موضعا ]عند احلديث  63وعليه فيكون ذكر )السماء األولية( يف  .ه 

، 55[، وهي الواردة يف السور التالية: البقرة: أول مرحلة التسويةعن 

. 32، و2، والذاريات: 1، وق: 2، والشمس: 52، والنازعات: 13 وغافر:

. 55، والدخان: 66، وفصلت: 55وثالثة مواضع هي: البقرة: 

 .52، والروم: 12وموضعان: احلج: 

، والفرقان: 61مواضع: احلجر:  61ويكون ذكر )السماء الدنيا( يف  .و 

وامللك: ، 65، وفصلت: 1، والصافات: 45، واألنبياء: 6، والربوج: 16

 . 66، و6، والطارق: 2، واجلن: 2

وأخريا فكلما سبق خاص باحلديث عن السماء يف بداية اخللق، أما  .ز 

احلديث عنها يف نهاية اخللق فهو كما ذكرنا كله ورد مع 

السماء الواحدة اليت تعود إليها السماوات كلها )السماء األولية(، 

 موضعا(.  65وقد جاء يف )
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 السماوات:السماء واكيب اللغوية املستخدمة مع الرتاملطلب الثاني: 

 

 انفردت )السماوات( بالسياقات التالية:

 بيان العدد )سبع مساوات(. -6
 عرض األمانة )على السماوات واألرض(. -5
 اقرتانها مع )فاطر(، و)بديع(. -4
احلديث عن ملك السماوات واألرض: له ملك السماوات  -3

السماوات واألرض،  واألرض، له ما يف..، له من يف..، ملكوت

هلل مرياث السماوات واألرض، هلل جنود السماوات واألرض، 

 له خزائن السماوات واألرض.
احلديث عن الكربياء والقهر والعلو: له الكربياء، له  -2

 مقاليد..
 احلديث عن خضوع ما يف السماوات واألرض وما فيهما له. -1
 تسخريه ما يف السماوات واألرض للناس.  -2
 لسماوات واألرض وانتظامها على وحدانيته.االستدالل با -2
 نور السماوات واألرض. -5

استحقاقه احلمد والعبادة واملثل األعلى. )وله احلمد يف  -61

 السماوات واألرض(.
 محل السماوات للساعة، وتكاد يتفطرن من فوقهن. -66
 النظر والتفكر، وكونها مليئة بآيات اهلل.  -65
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 ا بـ)السماوات(، وهي:واملواطن التالية يقرتن السياق غالبا فيه

مرة(، ومل  45) خلق السماوات واألرض، )مع خلق غالبا(، -6

يأت مع )السماء( إال يف موضعني، حيث بني أنه خلق 

 السماء واألرض باحلق. وحتدثت عنها سابقًا.
رب السماوات واألرض. ومل تقرتن )رب( مع السماء إال مرة  -5

 ُتوَعُدوَن َوَما ْزُقُكْمِر السََّماِء َوِفيواحدة يف سورة الذاريات، )

(. َتْنِطُقوَن َأنَُّكْم َما ِمْثَل َلَحقٌّ ِإنَُّه َواْلَأْرِض السََّماِء َفَوَربِّ( 55)

 وذلك ألن سياق احلديث عن رزق البشر. 
احلديث عن علمه مبا يف السماوات واألرض ومن فيهما،  -4

باستثناء ستة مواضع جاء احلديث عن العلم مقرتنا بلفظ 

 ماء(، وقد بينتها آنفًا. )الس
يف موضعني،  سعة الكرسي هلن.حفظه للسماوات واألرض، و -3

َوُيْمِسُك السََّماَء َأْن َتَقَع ويف موضعني اقرتنت بـ)السماء(: )

َوِمْن آَياِتِه َأْن َتُقوَم السََّماُء (، وقوله: )َعَلى اْلَأْرِض ِإلَّا ِبِإْذِنِه

 (. َواْلَأْرُض ِبَأْمِرِه
ماوات يوم القيامة، وتبديلها مساوات غري طي الس -2

َيْوَم واقرتنت مع )السماء( يف آية األنبياء: ) السماوات.

(، فطي السماوات َنْطِوي السََّماَء َكَطيِّ السِِّجلِّ ِلْلُكُتِب
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مرحلة سابقة، وطي السماء مرحلة الحقة. كما بينته 

 آنفًا.
*** 

 وأما السماء فانفردت بالسياقات التالية:

البناء والتسوية والرفع حلديث عن بداية السماء: ا -6

واإليساع، واحلبك، والتزيني للناظرين، والتزيني 

بالكواكب واملصابيح، وما جعله فيها من بروج 

وسراج وقمر منري، وشهب، وجنوم، وليل ونهار، 

 ظة.وكونها حمفو
ويستثنى من ذلك موضع جاء فيه التسوية مع 

مساوات(، لبيان أن )سبع مساوات(: )فسواهن سبع 

 السماء األولية سواها اهلل سبع مساوات. 

وموضع جاء فيه لفظ البناء ولكن دون ذكر 

(. ِشَداًدا َسْبًعا َفْوَقُكْم َوَبَنْيَناالسماوات، بل عددها )

 وبهذا مل يقرتن فعل البناء إال بالسماء. 

اهلُل وموضع جاء فيه فعل الرفع مع السماوات: )

(، فجاء لفظ السََّماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَهاالَِّذي َرَفَع 

الرفع؛ لذكر العمد غري املرئية، وهي املذكورة مع 

َخَلَق السََّماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد السماوات يف قوله: )

 (.َتَرْوَنَها
 االستواء إىل السماء. -5
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احلديث عن نهاية السماء: كشط، انشقاق،  -4

 انفطار، فروج، كاملهل، مور.
حلديث عن السماء مبعنى الغالف اجلوي، وما ا -3

فوقه من السماء الدنيا، والظواهر اليت فيها: 

السحاب، الطري، نزول املاء، الرياح، الرزق، فتح 

أبوابها، العذاب النازل منها، عروج البشر فيها... 

 تدبري األمر ونزوله وعروجه....

 

 وغلب جميء السماء يف املواضع التالية:

ملودع يف السماء، باستثناء ثالث آيات اقرتن فيها رزق الناس ا -6

 ذلك مع )السماوات(.
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 إىل السماوات واألرض الضمائرعودة : الثالثاملطلب 

سماوات واألرض، يف القرآن سأحتدث عن الضمائر العائدة إىل ال

 الكريم.

 أوال: عودة ضمري اجلمع:

يف اآليات األصل والغالب أن تعود الضمائر باجلمع، وقد ورد ذلك 

 التالية:

ِإنَّا َعَرْضَنا اْلَأَماَنَة َعَلى السََّماَواِت َواْلَأْرِض َواْلِجَباِل قال تعاىل: )

َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّ اهلَل الَِّذي َخَلَق (، وقال تعاىل: )َفَأَبْيَن َأْن َيْحِمْلَنَها َوَأْشَفْقَن ِمْنَها

َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق (. وقال تعاىل: )ِبَخْلِقِهنَّالسََّماَواِت َواْلَأْرَض َوَلْم َيْعَي 

ِللَِّه ُمْلُك (، وقال تعاىل: )السََّماَواِت َواْلَأْرَض َلَيُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعِزيُز اْلَعِليُم

ُتَسبُِّح (. وقال تعاىل: )السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَما ِفيِهنَّ َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر

َوَلِو اتََّبَع اْلَحقُّ (. وقال تعاىل: )َلُه السََّمَواُت السَّْبُع َواْلَأْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ

عودة الضمري باجلمع و (.َأْهَواَءُهْم َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواْلَأْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ

 .واضح

 ِمْثَلُهنَّ اْلَأْرِض َوِمَن َسَمَواٍت َسْبَع َخَلَق الَِّذي اهلُلويف قوله تعاىل: )

وسأحتدث عنه عند احلديث عن الضمري يف )وما (، َبْيَنُهنَّ اْلَأْمُر َيَتَنزَُّل

   بينهما(.
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( 62) ِطَباًقا َسَمَواٍت َسْبَع اهلُل َخَلَق َكْيَف َتَرْوا َأَلْمويف قوله تعاىل: )

(، فالضمري مجع )فيهن(، وقد َراًجاِس الشَّْمَس َوَجَعَل ُنوًرا ِفيِهنَّ اْلَقَمَر َوَجَعَل

 بينت داللته سابقا، باعتبار أن السماء الدنيا داخلة يف السماوات كلهن. 

 ُكلِّ ِفي َوَأْوَحى َيْوَمْيِن ِفي َسَمَواٍت َسْبَع َفَقَضاُهنَّوأما قوله تعاىل: )

(. اُهنَّ َسْبَع َسَمَواٍتُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماِء َفَسوَّقوله تعاىل: )و(. َأْمَرَها َسَماٍء

فالضمري مجع يف )فقضاهن(، ويف )فسواهن(، فهو يعود إىل السماوات 

 ( يف موضعني.َيَتَفطَّْرَن السََّمَواُت َتَكاُدالسبع. وكذلك قوله تعاىل: )

** 
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 ثانيًا: عودة ضمري املثنى:

مواطن إليها باعتبارها مثنى، وهي  مخسةوقد عادت الضمائر يف 

 التالية:اآليات 

(6) 

 َكاَنَتا َواْلَأْرَض السََّماَواِت َأنَّ َكَفُروا الَِّذيَن َيَر َأَوَلْمقوله تعاىل:  )

(. عاد الضمري املثنى يف اآلية )كانتا( )ففتقناهما(، َفَفَتْقَناُهَما َرْتًقا

)السماء األولية قبل  وهذا يشري إىل أصلهاوالضمري يعود إىل مثنى ال مجع، 

أي: فكانت السماء واألرض، وفتقنا ، كما بينت سابقا، اوات(تسوية السم

  ولو عاد إىل مجع لقال: فكانت، أو كن، وفتقناهّن.السماء واألرض، 

(5) 

ِإنَّ اهلَل ُيْمِسُك السََّماَواِت َواْلَأْرَض َأْن َتُزوَلا َوَلِئْن ويف قوله تعاىل: )

، فاآلية تتحدث (ْعِدِه ِإنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفوًراَزاَلَتا ِإْن َأْمَسَكُهَما ِمْن َأَحٍد ِمْن َب

عن سنة إهلية، وهي إمساك اهلل للسماوات واألرض، واآليات اليت حتدثت عن 

سنن اهلل يف السماء حتدثت عن السماء )مفردة(، باستثناء هذه اآلية، وقد 

 َخَلَقعاد الضمري إليها مع األرض باعتبارهما مثنى، وأيضا قوله تعاىل )

 (. َتَرْوَنَها َعَمٍد ِبَغْيِر السََّماَواِت
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 َعَلى َتَقَع َأْن السََّماَء َوُيْمِسُكوهذه اآلية تتصل بقوله تعاىل: )

(، فهو يتحدث عن سنته يف خلق السماء، ولذلك ناسب ِبِإْذِنِه ِإلَّا اْلَأْرِض

  عودة الضمري مثنى.

 َيُئوُدُه َوَلا َواْلَأْرَض َواِتالسََّما ُكْرِسيُُّه : )َوِسَعومثله قوله تعاىل

، أي: وال يثقل الكرسي حفظ السماوات واألرض، فهو يتحدث عن ِحْفُظُهَما(

سنة إهلية أودعها يف الكرسي حيفظ بها السماوات واألرض، كما بينت هذا 

 سابقا.

(4) 

ِض َوِمْن آَياِتِه َخْلُق السََّماَواِت َواْلَأْر) يف سورة الشورى ويف قوله تعاىل

فقال )فيهما(،  (.ْمِعِهْم ِإَذا َيَشاُء َقِديٌر َوَما َبثَّ ِفيِهَما ِمْن َدابٍَّة َوُهَو َعَلى َج

 يف سورة النحل وقد ورد إثبات سجود الدواب فيهما يف قوله تعاىلبالتثنية، 

 (. اِئَكُةَواْلَمَل َدابٍَّة ِمْن اْلَأْرِض ِفي َوَما السََّماَواِت ِفي َما َيْسُجُد َوِللَِّه)

وهناك خلط كثري يف تفسري اآلية قدميا وحديثا، ومن جمموع 

 اآليتني نفهم ما يلي: 

  .( أن هناك دواب يف السماوات ويف األرض، وأنها تسجد هلل6)

( أن هذه الدواب ال يدخل يف مفهومها املالئكة )كما اعتقد 5)

 ملغايرة. بعض املفسرين(، بدليل العطف يف اآلية الثانية وهو يقتضي ا
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( دابة ال تشمل الطري )كما اعتقد بعض املفسرين، وعد الطري 4)

 َيِطرُي َطاِئٍر َوَلا اْلَأْرِض ِفي َدابٍَّة ِمْن َوَمامن دواب السماء(، لقوله تعاىل: )

 (. َأْمَثاُلُكْم ُأَمٌم ِإلَّا ِبَجَناَحْيِه

فرق ( السماوات يف اآلية ال يقصد بها السحاب أو جو السماء، ف3)

 بني السماء والسماوات. 

( اآليتان معا يفيدان أن الدواب يف السماوات واألرض، وليست يف 2)

 السماء واألرض، 

( ضمري التثنية يف آية الشورى يفيد بأن اهلل إذا يشاء جيمع 1)

الدواب املبثوثة يف السماء واألرض، فضمري التثنية يرجع إىل السماء 

دنيا جزء من السماوات كلها(. وهذا ال ُيفهم واألرض )باعتبار أن السماء ال

من آية النحل، فإمكانية لقاء اإلنسان أو دواب األرض بدواب السماء )الدنيا( 

واردة، ولكن إمكانية لقاء اإلنسان أو دواب األرض بدواب السماوات األخرى 

 مل تشر إليها اآليات )ولعلها غري واردة(، واهلل أعلم مبراده.

(3) 

ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن اهلِل َلا َيْمِلُكوَن ِمْثَقاَل : )وقال تعاىل

َذرٍَّة ِفي السََّماَواِت َوَلا ِفي اْلَأْرِض َوَما َلُهْم ِفيِهَما ِمْن ِشْرٍك َوَما َلُه ِمْنُهْم ِمْن 

 (. َظِهرٍي

يف فقال )وماهلم فيهما( بالتثنية، وناسبت التثنية هنا؛ ألن اآلية 

مقام التعجيز، فالشركاء الذين يدعونهم من دون اهلل ال ميلكون مثقال ذرة 
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يف األرض وال يف السماء، فضال عن بقية السماوات، فنفي ملكهم يف األصغر 

 واألقل هو أدل على العجز من نفي ملكهم يف األكرب واألكثر.

(2) 

، وقد وردت يف (اَوَما َبْيَنُهَم السََّماَوات َواْلَأْرضويف قوله تعاىل: )

بضمري التثنية )بينهما(، )ويف  موضعًا يف القرآن الكريم عشر مثانية

َوَما َخَلْقَنا السََّماَء "عادت إىل السماء واألرض وهو قوله تعاىل:  نيموضع

ُهَما َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواْلَأْرَض َوَما َبْيَن ، وقوله: ""َواْلَأْرَض َوَما َبْيَنُهَما َباِطًلا

 َخَلَق الَِّذي اهلُل(، ووردت يف سورة الطالق بضمري اجلمع يف قوله )" َلاِعِبنَي

 (. َبْيَنُهنَّ اْلَأْمُر َيَتَنزَُّل ِمْثَلُهنَّ اْلَأْرِض َوِمَن َسَمَواٍت َسْبَع

ويف اآليات اليت وردت فيها )وما بينهما( بالتثنية بدل اجلمع: سبع 

واألرض وما بينهما، ومخس منها تتحدث  منها تتحدث عن خلق السماوات

عن ملك السماوات واألرض وما بينهما، وست منها تتحدث عن ربوبيته 

 سبحانه للسماوات واألرض وما بينهما. 

 ِمْثَلُهنَّ اْلَأْرِض َوِمَن َسَمَواٍت َسْبَع َخَلَق الَِّذي اهلُلأما قوله تعاىل: )

إىل السماوات فقط، يقل )بينهما(، فعاد الضمري  (، وملَبْيَنُهنَّ اْلَأْمُر َيَتَنزَُّل

، ومجع الضمري : يتنزل األمر بني السماوات كلهنفاملعنىدون األرض، 
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يفيد أنه يتنزل من السماء األعلى إىل اليت أدنى منها، ثم اليت أدنى منها، 

  .السماء الدنياوهكذا حتى يصل 

ملرحلية: أي ولذلك ورد فعل التنزل باجلمع، وفعل التنزل يفيد ا

ينزل مرحلة بعد أخرى، أو شيئا فشيئا. وقد ورد فعل )التنزل( مقرتنا 

 ِبَأْمِر ِإلَّا َنَتَنزَُّل َوَما) ، كما يف اآلية، وكما يف قوله تعاىلباألمر وباملالئكة

 َعَلْيِهُم َتَتَنزَُّل اْسَتَقاُموا ُثمَّ اهلُل َربَُّنا َقاُلوا الَِّذيَن ِإنَّ) وقوله تعاىل(، َربَِّك

 ُكلِّ ِمْن َربِِّهْم ِبِإْذِن ِفيَها َوالرُّوُح اْلَمَلاِئَكُة َتَنزَُّل) وقوله تعاىل:(، اْلَمَلاِئَكُة

ونفى أن يكون القرآن تنزلت به الشياطني، فهم مل يسرتقوه ومل . (َأْمٍر

يأخذوه، ومل خيرب به بعضهم بعضا قبل وصوله إىل النيب صلى اهلل عليه 

 َوَما َلُهْم َيْنَبِغي َوَما( 561) الشََّياِطنُي ِبِه َتَنزََّلْت َوَماتعاىل: ) وسلم، قال

(، فهم معزولون عن السمع، َلَمْعُزوُلوَن السَّْمِع َعِن ِإنَُّهْم( 566) َيْسَتِطيُعوَن

و)األمر( الوارد يف سورة  والتنزل يفيد أن مثة من يستمع ثم يبلغ إىل غريه.

 ِإَلى السََّماِء ِمَن اْلَأْمَر ُيَدبُِّروارد يف سورة السجدة: )الطالق غري األمر ال

(، فهذا َتُعدُّوَن ِممَّا َسَنٍة َأْلَف ِمْقَداُرُه َكاَن َيْوٍم ِفي ِإَلْيِه َيْعُرُج ُثمَّ اْلَأْرِض

إىل األرض، وهي السماء الدنيا، كما  خمصوص باألمر الذي من السماء

 سبق بيانه.

)وما بينهما(، فريجع إىل السماوات باعتبارها  وأما ضمري التثنية

جهة واحدة، واألرض باعتبارها جهة أخرى، وما بينهما، أي املخلوقات اليت 
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خلقها اهلل بني اجلهتني، وهي بدون شك تقع ضمن حيز السماوات، 

وقد سبق أن حتدثت عن هذه  فاألرض نفسها تقع ضمن حيز السماوات.

زية األرض، فهي مركزية أخذتها األرض الداللة بأنها إشارة إىل مرك

مبوقعها بالنسبة إىل السماوات، وأيضا بقيمتها، فجعلها اهلل مكانا لإلنسان، 

وجعلها مكانا إلنزال كتبه، وإرسال رسله. فاألرض ذات مركز حقيقي 

 وحضاري يف السماوات. 

وقد وردت آيات معدودة يف القرآن الكريم، يفهم منها إطالق لفظ 

ت( باعتبار اجلهة، كما يفيده السياق، ومنها هذه اآليات، ومنها )السماوا

، وهي اآليات اليت تنفي آيات وردت مرة مع )السماء(، ومرة مع )السماوات(

امتالك الرزق عن من سوى اهلل، وقد وردت يف مخسة مواضع، مرتني مع 

ِلُك َلُهْم ِرْزًقا ِمَن َوَيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهلِل َما َلا َيْم)السماوات(، قال تعاىل: )

ُقْل َمْن َيْرُزُقُكْم ِمَن (، وقال: )السََّماَواِت َواْلَأْرِض َشْيًئا َوَلا َيْسَتِطيُعوَن

(، ومع السََّماَواِت َواْلَأْرِض ُقِل اهلُل َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو ِفي َضَلاٍل ُمِبنٍي

َأمَّْن َيْبَدُأ )(، وقوله: ْرُزُقُكْم ِمَن السََّماِء َواْلَأْرِضُقْل َمْن َي)السماء( يف قوله: )

َيا (، وقوله: )اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه َوَمْن َيْرُزُقُكْم ِمَن السََّماِء َواْلَأْرِض َأِإَلٌه َمَع اهلِل

 َيْرُزُقُكْم ِمَن َأيَُّها النَّاُس اْذُكُروا ِنْعَمَة اهلِل َعَلْيُكْم َهْل ِمْن َخاِلٍق َغْيُر اهلِل

 (.السََّماِء َواْلَأْرِض َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَن
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َوُهَو الَِّذي ِفي السََّماِء ِإَلٌه َوِفي اْلَأْرِض ِإَلٌه َوُهَو اْلَحِكيُم قوله: )ومنه 

(، واآلية رد على البشر حبسب اعتقادهم أن مثة آهلة يف السماء، اْلَعِليُم

م أن هلل ولدا، تعاىل اهلل عما يقولون. فهو يقول: ليس األمر كما ودعواه

جعلوا هلل شركاء يف األرض وهم تعتقدون، قال ابن عاشور: بأن املشركني )

أصنامهم املنصوبة، وجعلوا له شركاء يف السماء وهم املالئكة إذ جعلوهم 

ال للفريقني إبطا "يف السماء إله ويف األرض إله"بنات هلل تعاىل فكان قوله: 

  (.مما زعمت إهليتهم

** 

 واهلل تعاىل أعلى وأعلم. 

 


