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 المقدمة

 

الحمد هلل رب المشرقين ورب المغربين، وأصلي وأسل ِم على 

 هللا عليه وسلم، أما بعد:المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد صلى 

فلقد خلق هللا اإلنسان، وأرسل إليه الرسل، وجعل مع الرسل 

معجزات بي ِنات، لتكون شاهدا ودليال على صدق الرسول، واختص 

هللا نبِيَّنا محمد صلى هللا عليه وسلم بأعظم المعجزات، وهو كتاب 

الكافرين، هللا القرآن الكريم، ذلك الكتاب المعجز الذي تحدى هللا به 

فتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، وحكم أنهم لن يستطيعوا، حيث 

ثِْلِه  ن م ِ ْلَنا َعلَى َعْبِدنَا فَأْتُواْ بِسُوَرةٍ م ِ ا نَزَّ مَّ قال: "َوإِن كُنتُْم فِي َرْيٍب م ِ

ِ إِْن كُْنتُْم َصاِدقِيَن  ن ُدوِن ّللا  لُواْ َولَن فَإِن لَّْم تَْفعَ  -َواْدعُواْ شَُهَداءكُم م ِ

 .1تَْفعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّاَر الَّتِي َوقُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ أُِعدَّْت ِلْلَكافِِريَن"

ومنذ وقت نزول القرآن وحتى اآلن والمسلمون منكبُّون عليه 

تدبرا، ودراسة، وفهما، وتفسيًرا، واستطاعوا أن يُشي ِدوا صروحا 

يدة، والفقه، والتي هي أساس الدين علمية عظيمة في علوم العق

 وركيزته.

وإن  -غير أن القرآن اشتمل على أمور أخرى غير العقيدة والفقه 

فقد ذكر القرآن الكريم بعض  -كان الهدف من ذكرها تثبيت العقيدة 

والدواب  واألرض، والشمس والقمر، كالسمواتأمور الكون 

اضع بالتفسير والشجر، ولقد تعرض علماؤنا األجالء لهذه المو

 والشرح، بما تيسر لديهم من علوم عصرهم.

رت في القرون األخيرة بشكل ُمذهل،  غير أن العلوم الكونية تطوَّ

واستدعى ذلك إعادة التفكير في تفسير بعض المواضع وبعض 

                                                
 .24 ،23، اآليتان: سورة البقرة 1



8 

 

اآليات، وذلك للوصول للمعنى المراد، حيث تبي ن أنه في بعض 

بعض الكلمات أو بعض  المواضع قد جانب علمائنا الصواب في فهم

العبارات القرآنية، وأحيانا أخرى أصابوا في الفهم غير أنه مع اتساع 

 العلوم تكشَّف لنا معنى آخر أدق وأعمق من المعنى القديم. 

وفي مواضع كثيرة ظهرت عالمات اإلعجاز العلمي، حيث 

على حقيقة علمية لم تكن معروفة  -أو ربما نصت -أشارت اآليات 

القرآن، وتلك الحقيقة لم تُكتشف إال بعد نزول القرآن وقت نزول 

 بقرون طويلة، مما يؤكد أن القرآن من عند هللا العليم الحكيم.

وفي هذا الكتاب نتعرض بإذن هللا لثالثة مواضع في القرآن، 

ولحديث شريف واحد، ويربط األبحاث األربعة أن كل منها له عالقة 

والماء؛ فالموضع األول: هو اآليات بجغرافية العالم، وتوزيع اليابس 

التي ذُكر فيها "بُعد المشرقين"، والموضع الثاني: هو اآليات التي 

ذُكر فيها "مغرب الشمس، ومطلع الشمس"، والموضع الثالث: هو 

اآلية التي أشار هللا فيها إلى "األرضين السبع"، أما الحديث فهو 

 ومسلم.حديث سجود الشمس الذي ورد في صحيحي البخاري 

أما المشرقان فقد رأى علماؤنا أنهما المشرق والمغرب، أو أنهما 

أما مغرب الشمس مشرق الشمس في الصيف، ومشرقها في الشتاء، و

نه آخر األرض من جهة الغرب، وآخرها من جهة إومطلعها، فقالوا 

الشرق، وأما األرضين السبع، فقالوا عنها أنها أَرضون تحت 

منها خلق من خلق هللا، وأما سجود الشمس أرضنا، علي كل واحدة 

 سجود انقياد وطاعة. فقالوا أنه سجود غيبي، أو

وفي العصر الحديث حاول بعض الباحثين المعاصرين أن 

يتدبروا هذه المسائل؛ فحاول بعضهم تحديد منطقة مغرب الشمس، 

ومنطقة مطلع الشمس، كما ذهب بعضهم إلى أن األرضين السبع 

ألرض وعددها سبع، أما سجود الشمس، فقال هي طبقات كوكب ا

 ندري عنه شيئا. بعضهم أنه غيب من غيب هللا ال

أن أدقق في فهم الكلمات  -قدر استطاعتي -وفي كتابي هذا حاولت 
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والعبارات القرآنية، وأن أبالغ في ذلك مستعينا بالعلوم الجغرافية، 

ا، وهو تفسير وغير الجغرافية، والتي تقدمت فيها البشرية تقدما كبير

أستطيع أن أًسميه تفسيرا تحليليا بيانيا علميا، أرجو من هللا أن أكون 

 قد ُوفقت فيه.

وقد ألحقت بكتابي بعض مالحق تطرقت فيها لما شعرت أنه 

 ضروري الكتمال الفهم حول مواضيع الكتاب الرئيسة.

وقد اعتمدُت في هذا الكتاب على كُتب التفسير المعروفة، كتفسير 

طبي، وغيره، وعلى بعض كُتب شرح الحديث، كِكتاب فتح القر

 الباري، كما اعتمدت على الموسوعات العلمية الكونية المختلفة. 

وفي النهاية فإن هذا الكتاب يحمل كثيرا من اآلراء الجديدة التي 

هي عندي من الصواب الذي يحتمل الخطأ، فما كان منها صوابا 

فمن نفسي والشيطان، وهللا من  فمن هللا وحده، وما كان منها خطأ

 وراء القصد.

 

 د. حاتم الهمدان
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 الفصل األول

 ـنيـِرقـُبـعـد الـَمـْش

 

نزل هللا القرآن الكريم على قلب سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم 

تتضمن التي  هدى ورحمة للمؤمنين، ومن ضمن آياته، هذه اآليات

َوَمْن يَْعُش َعْن ِذْكِر "كر "بُعد المشرقين"، يقول هللا عز وجل: ذِ 

ْحَمِن نُقَيِ ْض لَهُ َشْيَطانًا فَُهَو لَهُ  َوإِنَُّهْم لََيُصدُّونَُهْم َعِن السَّبِيِل  -قَِريٌن  الرَّ

 بَْينََك بُْعدَ َحتَّى إِذَا َجاَءنَا قَاَل َيا لَْيَت بَْيِني وَ  -ُمْهتَُدوَن  َويَْحَسبُوَن أَنَُّهمْ 

َظلَْمتُْم أَنَّكُْم فِي اْلعَذَاِب  َولَْن يَْنفَعَكُُم اْليَْوَم إِذْ  -اْلَمْشِرقَْيِن فَبِئَْس اْلَقِريُن 

 .2ُمْشتَِركُوَن"

 

 تفسير اآليات:

أن من يتعامى عن ذكر  :معنى هذه اآلياتفي  3التفسير قال علماء

يطانا مقترنا به ال الرحمن باإلعراض عنه، فإن هللا يجعل له ش

يفارقه، وهذا الشيطان يَُصد اإلنسان الكافر عن سبيل الهدى، ويحسُب 

ة مقترنا جاء الكافر يوم القيام إذاهؤالء الكفار أنهم مهتدون، حتى 

اْلَمْشِرقَْيِن فَبِئَْس  يَا لَْيَت بَْيِني َوبَْينََك بُْعدَ بشيطانه، قال لقرينه: "

 ار وشياطينهم أنه لن ينفعهم اليوم اشتراكهم في، ويُقال للكفَّ "اْلقَِرينُ 

 .ى أو مواساة لهمعذاب جهنم، فلن يكون في ذلك سلو

 ونفهم من السياق أن قول الكافر لقرينه: "يَا لَْيَت َبْينِي َوَبْينََك بُْعدَ 

اْلَمْشِرقَْيِن"، يعني أن الكافر يتمنى أن لو كان بينه وبين قرينه بُعًدا 

 عظيًما.

 

                                                
 39، 38، 37، 36اآليات:  ،سورة الزخرف 2
 القرطبي وغيره. 3
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 ذا تعنى كلمة )المشرقين(؟ لكن ما

لقد تبنى المفسرون رأيين أساسيين في تفسير كلمة المشرقين: 

األول: أن كلمة )المشرقين( تعنى المشرق والمغرب؛ فلقد نقل 

اء قوله: "أراد المشرق والمغرب، فغلَّب  القرطبي في تفسيره عن الفرَّ

ر، لشمس والقماسم أحدهما على اآلخر، كما يقال: القََمران ل

بكر وعُمر، والَبْصرتان للكوفة والبَْصرة،  يوالعُمران: ألب

 والعَْصران للغداِة والعَشى".

الذى تبناه بعض المفسرين هو: أن المراد  يوالرأي الثان

الصيف، في  )بالمشرقين( موضع إشراق الشمس الظاهري في األفق

الشتاء؛ فموضع في  وموضع إشراق الشمس الظاهري في األفق

لشمس الظاهري في األفق للرائي يختلف مع الفصول، فهذا إشراق ا

الصيف، ويتزحزح جهة في  الموضع يتزحزح جهة الشمال قليال

الصيف هو في  الشتاء، فأقصى نقطة يصل إليهافي  الجنوب قليال

االنقالب الصيفي، وأقصى نقطة  وقتأحد المشرقين، ويكون ذلك 

االنقالب  وقتكون ذلك الشتاء هو المشرق اآلخر، ويفي  يصل إليها

أن هذين المشرقين هما الرأي  الشتوي، ويقول أصحاب هذا

المقصودة  يالمشرقين(، وأن المسافة بينهما هالمقصودان بكلمة )

 ، وقال القرطبي أن هذا رأي مقاتل"بُعد الَمشرقين" :بقوله

 
 ( يوضح اختالف النقطة الظاهرية إلشراق الشمس 1الشكل رقم )

 اختالف شهور العام.في األفق مع 
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  نقاش حول الرأيين السابقين

 تفسير كلمة "المشرقين":في 

األول القائل بأن المقصود بالمشرقين هو المشرق الرأي  إن

 والمغرب، يحمل بعض الوجاهة، فلقد اعتاد الناس على ضرب المثل

البُعد بالبُعد بين المشرق والمغرب، وفى التصور البسيط األرض في 

عد منطقتين عن بعضهما على سطح األرض هما مسطحة، وأب

منطقتي المشرق والمغرب، أو نهاية األرض من جهة الشرق، 

 .ونهاية األرض من جهة الغرب

إن هذا التصور رغم مخالفته للحقائق العلمية صار عُرفًا لغويًا 

، "غربت الشمس"، و"الشمس أشرقت"ال ينكره أحد، وهذا كقولنا 

العصر الحديث أن الشمس في  بير رغم تأكدناهذا التعفي  واستمرارنا

تدور التي  ال تشرق وال تغرب في حقيقة األمر، وإنما األرض هى

حول نفسها فتُسبب إشراق الشمس الظاهري، وغروبها الظاهري، 

لقد "ورغم ذلك فإننا لم نغير تعبيراتنا اللغوية، ولم نقل مثال: 

س أشرقت، ولم ، نقصد أن الشم"استدارت األرض لمواجهة الشمس

، نقصد أن الشمس قد "نقل: "لقد استدارت األرض بعيًدا عن الشمس

 .غربت

دقة داللة كلمة )المشرقين( على المشرق في  لكن المشكلة هنا هي

اء، ومن بعده المفسرون قالوا بأن العرب  والمغرب، صحيح أن الفرَّ

اعتادت جمع المتشابهين بتغليب اسم أحدهما على اآلخر، وذكروا 

على ذلك بعض الشواهد، غير أنهم لم يأتوا بشاهد واحد من الشعر 

النثر استخدم فيه العرب كلمة )المشرقين( بمعنى المشرق  أو

القرآن كانت جديدة في  والمغرب، وهذا يعنى أن كلمة )المشرقين(

 على أسماع العرب، وهذا يضعف هذا الرأي إلى حد ما.

موضع آخر في القرآن كما أن كلمة )المشرقين( قد ذُكرت في 

وذُكر معها )المغربين(، وذلك في قوله: "َربُّ اْلَمْشِرقَْيِن َوَربُّ 
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ن لألرض في ي، ويدل هذا على أن هناك مشرقين حقيقي4اْلَمْغِربَْيِن"

مقابل مغربين، وهذا يجعل الرأي القائل بأن )المشرقين( هما المشرق 

 والمغرب أكثر ضعفا.

فِس ر )المشرقين( بمشرق الصيف، أما الرأي اآلخر الذي يُ 

ه إليه اإلمام فخر الرازى نقًدا قويًا في  ومشرق الشتاء، فقد وجَّ

تفسيره، حيث قال: "قالوا يُحمل ذلك على مشرق الصيف والشتاء، 

ليت  وبينهما بُعد عظيم، وهذا بعيد عندي، ألن المقصود من قوله يا

عد، وهذه المبالغة حصول البفي  بيني وبينك بعد المشرقين المبالغة

، والبُْعد كن وجود بُعد آخر أزيد منهيم بُعد الإنما تحصل على ذكر 

بين مشرق الصيف ومشرق الشتاء ليس كذلك، فيبعُد حمل اللفظ 

 عليه".

 
( وهو صورة مركبة من ثالث صور فوتوغرافية توضح 2الشكل رقم )

ي( في أقصى الموضع الظاهري إلشراق الشمس في الشتاء )االنقالب الشتو

اليمين، والموضع الظاهري إلشراق الشمس في الصيف )االنقالب الصيفي( 

في أقصى الِشمال، وتبدو المسافة الظاهرية بينهما ليست أكبر مسافة يمكن 

 افتراضها بحيث يضرب بها المثل في البعد.

 

وهكذا فإن العرب لم تطلق على المشرق والمغرب كلمة 

ر مغربين للمشرقين في موضع آخر، )المشرقين(، والقرآن قد ذك

أكبر  يمشرق الصيف، ومشرق الشتاء ليست هكما أن المسافة بين 

                                                
 17سورة الرحمن، اآلية:  4
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 مسافة متََصَورة، فما هو إذًا معنى )المشرقين(؟

 

 هل هناك مشرقان رئيسان لألرض؟:

 :يُعلمنا القرآن أن للعالم ككل مشرق ومغرب، يقول هللا عز وجل

ِ اْلَمْشِرُق وَ  . 5إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم" يََشاءُ  َمنْ  اْلَمْغِرُب يَْهِدي"...، قُْل َلِِلَّ

والمقصود من مشرق العالم ومغربه أقصى شرق العالم، وأقصى 

 غربه.

كما يخبرنا القرآن أن هناك لألرض مشارق ومغارب، يقول 

، 6اْلَمَشاِرِق َواْلَمغَاِرِب" المولى في محكم كتابه: "فَال أُْقِسُم بَِرِب  

ا كان لكل بقعة من األرض مشرق ومغرب، ونفهم  من هذا أنه لمَّ

 فإن لبقاع األرض المختلفة مشارق كثيرة ومغارب.

فما هما المشرقان إذا؟ هل يكونان مشرقين لكتلتين رئيستين 

 لليابسة؟

 كتلتينإذا راجعنا خريطة العالم لالحظنا أن العالم عبارة عن 

قارات آسيا، وأفريقيا، من اليابسة؛ الكتلة األولى تضم  رئيستين

با، وأستراليا، والكتلة الثانية تضم: قارة أمريكا الشمالية، ووأور

وقارة أمريكا الجنوبية، أما القارة المتجمدة الجنوبية )أنتركتيكا( 

، وهي قارة ليس يمنطقة القطب الجنوبفي  فيمكننا إهمالها ألنها تقع

ة بالسكان، مغرب طبيعيان، كما أنها غير مأهول لها مشرق وال

 وُمناخها تكاد تستحيل معه الحياة.

يطان عظيمان، هما المحيط ويفصل بين الكتلتين الرئيسيتين مح 

 من جهة، والمحيط الهادي من جهة أخرى. ياألطلنط

ورغم أن قارة أستراليا ظلت مجهولة لألوربيين حتى العصور 

يتبع  ييو( الذالحديثة، إال أن قرب سواحلها من جزر أرخبيل )المال

                                                
 142سورة البقرة، آية:  5
 40سورة المعارج، آية:  6
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 قارة آسيا، وبعدها الجغرافي الكبير عن األمريكتين، يجعلنا ال نتردد

 ضمها لكتلة آسيا، وأفريقيا، وأوربا.في 

وفى العصر الحديث ظهرت مصطلحات تعتمد على هذه الحقائق 

الجغرافية: منها مصطلحا "نصف الكرة الشرقى"، و"نصف الكرة 

 Eastern Hemisphere and Western“الغربي"

Hemisphere”  ،حيث يضم نصف الكرة الشرقي القارات: آسيا

وأفريقيا، وأوربا، وأستراليا، بينما يضم نصف الكرة الغربي أمريكا 

 الشمالية، وأمريكا الجنوبية، ويسمونه أيضا نصف الكرة األمريكى

“American Hemisphere”. 

 
ليابس إلى توضحان تقسيم ا 1832( خريطتان أثريتان منذ عام 3الشكل رقم )

 .7نصف الكرة الشرقي، ونصف الكرة الغربي

 

، The Old Worldويوجد أيضا مصطلحا "العالم القديم" 

، وتمثل األمريكتان العالم The new Worldالعالم الجديد" "و

في  الجديد، ورغم أن قارة أستراليا قد اكتشفت حديثا، إال أنها توضع

 العالم القديم.

                                                
7 www.mapsofantiquity.com 
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 سيم اليابس إلى العالم القديم والعالم الجديد.( يوضح تق4الشكل رقم )

 

تمد على حقيقة علمية وأرى أن هذه المصطلحات الجغرافية تع

وجود كتلتين رئيستين لليابسة، يفصل بينهما محيطان  يجغرافية، وه

عظيمان، وظهور هذه المصطلحات يؤكد أن تقسيم اليابس إلى كتلتين 

  مفتعال.رئيستين هو تقسيم طبيعي وليس تقسيما 

قوله في  المشرقين( المذكورة) والسؤال اآلن: هل تكون كلمة

أي مشرق  مشرقي هاتين الكتلتين؟"بُعد المشرقين"، قد قُصد بها 

 العالم القديم، ومشرق العالم الجديد؟ 

 

 نقطة المشرق الشمسي:

هو أقصى األرض من جهة الشرق، كما  -كما نعلمه  -المشرق 

ض من جهة الغرب، لكن المشرق أن المغرب هو أقصى األر

والمغرب المقصودان في القرآن ليسا هما المشرق والمغرب 

المغناطيسيين كما تشير إبرة البوصلة، بل المقصود جهة إشراق 

الشمس وجهة غروبها، أي أن المشرق هو أقصى األرض أو اليابس 

في الجهة الظاهرية إلشراق الشمس، والمغرب هو أقصى األرض 

في الجهة الظاهرية لغروب الشمس. يقول المولى عز أو اليابس 
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َ يَأْتِي  وجل على لسان إبراهيم عليه السالم: " قَاَل إِْبَراِهيُم فَإِنَّ ّللاَّ

ُ اَل  بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَأِْت بَِها ِمَن اْلَمْغِرِب فَبُِهَت الَِّذي َكَفَر ۗ َوّللاَّ

 .8يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن"

ولهذا السبب فإن منطقتنا يُطلق عليها األوربيون الشرق األوسط، 

جهة في  رغم أنها تقع جنوب شرق أوربا حسب البوصلة، لكنها تقع

التي  با، وذلك على العكس من روسياوإشراق الشمس بالنسبة ألور

شرق أوربا حسب البوصلة، ولكنها ليست جهة إشراق في  تقع

ها شديد البرودة، وأجوائها بمناخ سيا تتميزالشمس، كما أن رو

 الغائمة. 

فصلين في  االستواءومن المعروف أن الشمس تتعامد على خط 

من فصول العام، وهما الربيع والخريف، ويتزحزح خط تعامدها 

فصل الصيف حتى يصل التزحزح أقصاه عند تعامد في  شماال

في  الشمس على مدار السرطان، كما يتزحزح خط تعامدها جنوبا

عندما تتعامد  االستواءفصل الشتاء حتى يصل أقصى بعده عن خط 

هو خط  االستواءالشمس على مدار الجدي، ولهذا يمكننا اعتبار خط 

تعامد الشمس على األرض طوال السنة بشكل اعتباري، وذلك ألنه 

فصلين كاملين هما الربيع والخريف، ومتوسط في  خط تعامد الشمس

 الفصلين اآلخرين: الشتاء والصيف. في انحراف خط تعامد الشمس

وإذا افترضنا أننا طلبنا من شخص أن يذهب إلى مشرق الشمس، 

فإنه لن يتبع البوصلة، بل سيحاول كل صباح أن يُيَمم وجهه جهة 

النقطة الظاهرية إلشراق الشمس، حتى ينتهي إلى ساحل البحر في 

 أقصى الشرق.

سيخبرنا هذا حر والسؤال اآلن: أي منطقة على طول ساحل الب

 أنها مشرق الشمس؟الشخص 

                                                
 258سورة البقرة، آية:  8
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 ( يوضح ماذا يحدث عند الساحل الشرقي للعالم.5الشكل رقم )

 

رغم  - فإنه سيالحظ عندما يصل هذا الشخص إلى النقطة )أ(

أن الشمس تشرق من البحر من جهة  - وصوله الى ساحل البحر

عليه، الجنوب الشرقي المغناطيسي، ثم ترتفع ولكنها ليست عمودية 

وسيجد ظله يقع إلى الشمال، ثم تغرب في نقطة تقع أيضا جهة 

الجنوب الغربي المغناطيسي، وهو بذلك يرى الشمس تشرق بعيدا 

جهة الجنوب وترتفع في السماء بعيدا جهة الجنوب، وتغرب بعيدا 

جهة الجنوب، وسيشعر أن الشمس ما تزال جهة الجنوب، وأن عليه 

 رب من الشمس ومن أرض مشرقها.السير جهة الجنوب لكي يقت
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 االستواء( ما يالحظه الرائي من منطقة تقع في شمال خط 6الشكل رقم )

وهو يواجه الجنوب حيث يالحظ أن الشمس تشرق بعيدا وترتفع بعيدا وتغرب 

 بعيدا جهة الجنوب.

 

وعندما يسير جنوبا مع ساحل البحر حتى يصل الى النقطة )ب(، 

شرق من البحر من جهة الشرق المغناطيسي فإنه سيجد أن الشمس ت

تماما، ثم ترتفع فتتعامد عليه، وسيكون ظله وقت الظهيرة تحته 

تماما، وسيشعر أن وهجها أقرب، ثم سيجدها تهبط فتغرب في نقطة 

 الغرب المغناطيسي، والتي تقابل تماما النقطة التي أشرقت منها.

قطة )جـ(، فإنه وهو إن استمر في السير جنوبا حتى وصل الى الن

سيرى الشمس تخرج من البحر وقت اإلشراق من جهة الشمال 

ليست عمودية  الشرقي المغناطيسي، ثم ترتفع جهة الشمال، وهي

عليه، وسيكون ظله جهة الجنوب وقت الظهيرة، وسيرى أن الشمس 

تغرب جهة الشمال الغربي، وسيشعر أن الشمس بعيدة عنه، وسيفهم 

 .الجنوب عن أقرب األراضي إلى الشمسأنه تحرك مبتعدا إلى 

وسيخبرنا أن  ومن ثم سيعود هذا الشخص إلى النقطة )ب(

المنطقة )ب( هي أقرب األراضي للشمس، وأنها هي أقصى األرض 

من جهة الشرق، وسيخبرنا أن النقطة )ب( هي نقطة المشرق 

مع الساحل  االستواءالشمسي، والنقطة )ب( هي نقطة تقاطع خط 

 الشرقي.
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 ( الجسر يشبه مسار الشمس الظاهري في السماء.7الشكل رقم )

 

ويشبه األمر رجال يبحر في قاربه في منتصف النهر، ويمر 

بقاربه من تحت جسر يمر فوق النهر، فإذا سألناه ماهي النقطة التي 

على خط سيره يكون فيها القارب أقرب ما يكون للعمود األيمن الذي 

النقطة التي تقع تماما أسفل جسم الجسر، يحمل الجسر؟ ألجاب بأنها 

 أي في الموضع الذي يكون فيه الجسر يمر فوقه مباشرة. 

فجسم الجسر يناظر الحركة الظاهرية للشمس في السماء، ورغم 

أن الشمس جسم شديد الضخامة بالنسبة لألرض، فبسبب كروية 

األرض تحدث ظاهرة تشبه ظاهرة الجسر؛ فالشمس في حركتها 

ة اليومية تبدو للشخص الناظر إليها من أقصى شمال الكرة الظاهري

األرضية وكأنها ترسم قوسا بعيدا جهة الجنوب، وكلما تقدم هذا 

الشخص جهة الجنوب سيجد أن هذا القوس يقترب منه، حتى إذا بلغ 

فإنه سيرى الشمس تمر فوقه مباشرة، وأن نقطة إشراق  االستواءخط 

 180بها تماما، وأن بين النقطتين الشمس تقع في مقابل نقطة غرو

 درجة، وهذا سيجعله يعتقد أنه أقرب ما يكون لنقطة إشراق الشمس.

وهكذا يمكننا تحديد نقطة المشرق الشمسي ألي كتلة يابسة كبيرة، 
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 بساحلها الشرقي. االستواءيتقاطع فيها خط التي  بأنها النقطة

 

 تحديد نقطتي المشرق لكتلتي األرض الرئيستين:

، أو العالم يغربية، والمسماة نصف الكرة الغربكتلة اليابس ال في

الجديد، فإن الساحل الشرقي للكتلة يتكون من الساحل الشرقي لقارة 

أمريكا الشمالية شماال، والساحل الشرقي لقارة أمريكا الجنوبية 

 جنوبا.

 
 ( الساحل الشرقي لكتلة األمريكتين.8الشكل رقم )

 

يتقاطع  االستواءشرق لهذه الكتلة، فإن خط أما لتحديد نقطة الم

لها عند مصب نهر األمازون، وبالتحديد مع  يمع الساحل الشرق

 الساحل الشرقي لجزيرة من جزر مصب النهر، تسمى )إلها ِمكسيانا(

“Ilha Mexiana”،  التابعة لدولة البرازيل، ويحدث هذا التقاطع
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 .9درجة غربا49.357436 عند خط طول

 

 
مع الساحل الشرقي لقارة أمريكا  االستواء( يوضح تقاطع خط 9قم )الشكل ر

 الجنوبية.

 

 
 ( صورة مكبرة للخريطة السابقة.10الشكل رقم )

                                                
 Maps Googleل خرائط جوج 9
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 ( صورة مكبرة أكثر للخريطة السابقة.11الشكل رقم )

 

 
 ( صورة بالقمر الصناعي مكبرة للخريطة السابقة.12الشكل رقم )



25 

 

 
للساحل  االستواءر قربا لنقطة تقاطع خط ( الصورة األكث13الشكل رقم )

 الشرقي لجزيرة )إلها مكسيانا(، وهي نقطة مشرق الشمس لكتلة األمريكتين.

 

أما بالنسبة لكتلة اليابس الشرقية، أو نصف الكرة الشرقي، أو ما 

يطلق عليه العالم القديم، فإن ساحلها الشرقي يتكون من الساحل 

والساحل الشرقي لقارة أستراليا في الشرقي لقارة آسيا في الشمال، 

 الجنوب. 
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 ( الساحل الشرقي لكتلة العالم القديم.14الشكل رقم )

 

يتقاطع مع  االستواءوإذا تأملنا الخريطة فإننا سنجد أن خط 

وهى  ،waigeoلهذه الكتلة عند جزيرة )وايجيو( يالساحل الشرق

)غينيا( الغربي لجزيرة  يالشمالجزيرة صغيرة تقع شمال الطرف 

 الجديدة التابعة لدولة إندونسيا.
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يتقاطع مع الساحل الشرقي لكتلة العالم القديم  االستواء( خط 15الشكل رقم )

 عند جزيرة )وايجيو(.

 

 Waigeoوإذا اطلعنا على خريطة تفصيلية لجزيرة )وايجيو( 

يمر بين جزيرة )وايجيو( الرئيسة وجزيرة  االستواءسنجد أن خط 

الساحل  10يكاد يََمس االستواءة لها، ثم سنجد أن خط صغيرة تابع

جنوبا، و  0.005171 الشمالى للجزيرة عند نقطة إحداثياتها هي:

يتقاطع  االستواءشرقا. وفي النهاية سنجد أن خط  130.812486

 .Kawe11فعليا مع جزيرة صغيرة تابعة لجزيرة )كاوي( 

                                                
 .جنوب خط االستواء بعد حوالي خمسمائة متر فقطيقع الساحل على  10
عند النقطة   Kaweيتقاطع خط االستواء مع اليابس عند جزيرة كاوي  11

 غربا.  130.104
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جزيرة )وايجيو(  بين االستواء( يوضح كيف يمر خط 16الشكل رقم )

[، وكيف يقترب خط 1الرئيسة وبين جزيرة صغيرة تابعة لها عند الرقم]

[، وكيف يتقاطع مع الساحل 2حتى يكاد يمس الجزيرة عند الرقم ] االستواء

 [.3للجزيرة الصغيرة التابعة لجزيرة كاوي عند الرقم ]

 

مع الجزيرة الصغيرة التابعة  االستواءوبينما يمثل تقاطع خط 

، لكن يعيبه أنه يجعل 12جزيرة )كاوي( التفسير الحرفي للمشرقل

المشرق غائرا في جسم كتلة اليابسة، وهو بدوره مناف لحقيقة نقطة 

 المشرق، فهي نقطة يجب أن تقع على الساحل الشرقي.

ورغم أننا يمكننا أن نعتبر أن نقطة المشرق هي نقطة على خط 

( وبين الجزيرة الصغيرة عندما يمر بين جزيرة )وايجيو االستواء

، غير أنه في هذه الحالة ستكون نقطة المشرق نقطة 13التابعة لها 

لذا أرى أن  مخالف أيضا لتعريف نقطة المشرق. في الماء وهذا

األفضل أن نعتبر أن نقطة المشرق هي أقرب نقطة من ساحل جزيرة 

، فهي نسبيا قريبا من الساحل الشرقي 14االستواء)وايجيو( لخط 

 إال خمسمائة متر فقط.  االستواءكتلة، كما أنها ال تبعد عن خط لل

                                                
 .3عند النقطة  12
 .2عند النقطة  13
 .2عند النقطة  14
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 .االستواء( يبين أقرب نقاط ساحل جزيرة )وايجيو( لخط 17الشكل رقم )

 

 
( صورة بالقمر الصناعي لساحل جزيرة )وايجيو( تبين نقطة 18الشكل رقم )

 مشرق كتلة العالم القديم.
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 على خريطة العالم. ( يبين نقطتي المشرقين19الشكل رقم )

 

 :أبعد نقطتين على وجه األرض

كرة مفلطحة قليال عند  يمن المعروف أن الكرة األرضية ه

هو  االستواء، أو طول خط االستواءالقطبين فمحيطها عند خط 

، بينما محيطها المار بالقطبين هو 15متركيلو 40075.017

 .16متركيلو 40007.86

تين على وجه األرض هما لذا يمكننا أن نستنتج أن أبعد نقط

درجة، وهو نصف  180بينهما  االستواءنقطتان تقعان على خط 

، وذلك بدهي، ألننا لو جعلنا المسافة االستواءمحيط األرض عند خط 

درجة القتربت النقطتان من الجهة 180 بين النقطتين أكثر من

 .األخرى، ولما صارتا أبعد نقطتين عن بعضهما على وجه األرض

ولت قياس أكبر مسافة بين نقطتين باستخدام برنامج ولقد حا

"خرائط جوجل" المتاح على االنترنت، فكانت أكبر مسافة استطعت 

                                                
15 Available ).84-WGS( World Geodetic System

online from National Geospatial-Intelligence Agency. 
16 "How WGS 84 Humerfelt, Sigurd (26 October 2010). 

defines Earth". Retrieved 29 April 2011. 

http://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/
http://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Geospatial-Intelligence_Agency
http://home.online.no/~sigurdhu/WGS84_Eng.html
http://home.online.no/~sigurdhu/WGS84_Eng.html
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كيلومتر،  20015.12قياسها بين نقطتين على وجه األرض هي 

، ولقد الحظت االستواءوهي ال تكون إال بين نقطتين تقعان على خط 

الحالة يمر بنقطة القطب  أن أقصر خط يَِصُل بين النقطتين في هذه

 الشمالي، أو نقطة القطب الجنوبي. 

وهكذا نكون أمام رقمين للمسافة بين أبعد نقطتين على وجه 

األرض، الرقم األول هو الرقم الذي نجده في المراجع العلمية، وفيه 

، االستواءيكون أبعد نقطتين عن بعضهما هو نقطتين على خط 

توصلت الرقم الثاني وهو الذي كيلو متر، و 20003.93وبينهما 

 كيلومتر. 20015.12ل"، وهو إليه في برنامج "خرائط جوج

 

 المسافة بين المشرقين:

وإذا عدنا إلى "خرائط جوجل" لقياس المسافة بين نقطتي 

المشرقين كما حددتُهما، فسنجد أن المسافة بين نقطة المشرق األول 

ي تقل عن أكبر كيلومتر وه 19996.22ونقطة المشرق اآلخر هي 

 مسافة على وجه األرض استطعت قياسها بنفس البرنامج بـمقدار

كيلومتر فقط، وهو أقل من  18.9= 19996.22 - 20015.12

واحد على ألف من المسافة، وبذلك يمكن التجاوز عن هذا الفارق 

 .17البسيط

                                                
رقية هي نقطة بين جزيرة )وايجيو( لو أننا اعتبرنا أن نقطة المشرق للكتلة الش 17

( 16( في الشكل رقم )1وبين الجزيرة الصغيرة التابعة لها وهي النقطة رقم )

كيلومتر، بينما لو اعتبرنا أن نقطة  19988.44لكانت المسافة بين المشرقين هي 

المشرق لهذه الكتلة هي نقطة تقاطع خط االستواء مع الجزيرة الصغيرة التابعة 

(، ألصبحت المسافة 16( في الشكل رقم )3اوي(، وهي النقطة رقم )لجزيرة )ك

فإن بعد  -كما ترى–كيلومتر، وفي كل الحاالت  19963.38بين المشرقين هي 

المشرقين عن بعضهم هو بعد هائل يقل عن أكبر مسافة بين نقطتين على سطح 

 في األلف على أكبر تقدير.    2.5الكرة األرضية شيئا ضئيال حوالي 
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( يوضح قياس المسافة بين نقطتي المشرقين باستخدام 20الشكل رقم )

 كيلومتر. 19996.22خرائط )جوجل(، والمسافة هي  برنامج

 

فتهما  -ن المسافة بين المشرقين إوبهذا يمكنني القول   -كما عرَّ

هى أكبر مسافة على وجه األرض، وأن المشرقين هما أبعد نقطتين 

 "بعد العن بعضهما على وجه األرض، أو كما قال الفخر الرازي: 

 يمكن وجود بعد آخر أزيد منه".

ا يتضح لنا أن المقصود بـ "بعد المشرقين" في قوله: "َحتَّى وهكذ

اْلَمْشِرقَْيِن فَبِئَْس اْلَقِريُن"، هو  إِذَا َجاَءنَا قَاَل َيا لَْيَت بَْينِي َوبَْينََك بُْعدَ 

المسافة بين نقطة مشرق العالم القديم، ونقطة مشرق العالم الجديد، 

اليابسة الرئيستين،  ين لكتلتلمسافة بين نقطتي المشرقيوبتعبير آخر ا

 وهذه المسافة هى أكبر مسافة على وجه األرض.

 

 :لماذا عدل القرآن عن التعبير بالبعد بين المشرق والمغرب

وهنا نصل للسؤال: لماذا َعَدَل القرآن عن التعبير الشائع: "بُعد 

 المشرق عن المغرب" إلى التعبير: "بُعد المشرقين"؟

مشرق والمغرب للتعبير عن أقصى العالم نعم استخدم القرآن ال

من جهة المشرق والمغرب على الترتيب، غير أننا إذا حددنا نقطتي 
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وقسنا المسافة بين النقطتين لوجدنا أن  18مشرق ومغرب العالم

المسافة بينهما أقل من المسافة التي بين نقطتي المشرقين بأكثر 

جهة من األرض، كيلومتر، ألن النقطتين عندما تباعدتا من  3400

 فإنهما اقتربتا من الجهة األخرى.

  

 
( يبين المسافة بين المشرق والمغرب، ويتضح بمقارنتها 21الشكل رقم )

 بالشكل السابق أنها أقصر من المسافة بين المشرقين.

 

 :إعجاز القرآن في ذكر "بعد المشرقين"

ا أن في "بُعد المشرقين" إذا علمن يآنيتضح لنا وجه اإلعجاز القر

وجود األمريكتين كان مجهوال تماما حتى اكتشافهما بعد أن وصل 

م، أي بعد حوالى تسعة قرون 1492 إليها كريستوفر كلمبوس عام

من نزول القرآن، بل أن جزيرة غينيا الجديدة وجزيرة )وايجيو( لم 

 مرحلة متأخرة بعد اكتشاف األمريكتين. في  تُكتشفا إال

إلى ما يقرب من ألف سنة بعد نزول  ولقد كان علماء الجغرافيا

با، والقرآن يظنون أن اليابس كتلة واحدة تضم أفريقيا وآسيا وأور

 وتحيط بهذه الكتلة الجزر الصغيرة. 

ورغم أن حقيقة كروية األرض كانت معروفة قبل نزول القرآن، 

إال أن حقيقة تفلطح األرض عند القطبين لم تُكتشف إال في العصر 

                                                
 وهذا ما سنعرضه في الفصل الثاني. 18
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 الحديث.

وهي أن أبعد نقطتين على  -لمن يخبر بهذه الحقيقة العلمية  والبد

أن يكون على معرفة بعدة  -وجه األرض هما نقطتي المشرقين

  :وهي معلومات رئيسة،

 وجود كتلة رئيسة أخرى لليابسة، أي وجود األمريكتين. -

ن األرض كرة، وأنها مفلطحة عند القطبين، وبالتالي أبعد أ -

بينهما  االستواءما نقطتان على خط نقطتين على وجه األرض ه

 درجة.  180

مع الساحل الشرقي لكل من  االستواءإحداثيات تقاطع خط  -

 .الكتلتين

فكيف لبشر عاش في القرن السابع الميالدي أن يعلم بكل هذه 

المعلومات العلمية الدقيقة؟ كيف لمحمد صلى هللا عليه وسلم أن يأت 

شك أن هذه المعلومات لم يكن  بهذه العبارة القرآنية من عنده؟ ال

شك أن دقة اآليات العلمية دليل  يعلمها في هذا العصر إال هللا، وال

 بي ِن على أن القرآن من عند هللا العليم الخبير.

ولو أنك إذا سألت عالما في علم الجغرافيا، عن أبعد نقطتين على 

 االستواءوجه األرض، ألجابك بأنها بين نقطتين تقعان على خط 

كيلو متر، فقارن  2037.5، أو ربما قال بينهما درجة 180بينهما 

 بنفسك بين هذه اإلجابة لهذا العاِلم، وبين دقة القرآن العلمية وبالغته

 قوله: "بعد المشرقين".في 

إن إجابة عاِلم الجغرافيا وإن كانت صحيحة، فإنه ال يفهمها إال 

م الجغرافيا من نال قسطا من التعليم، والسبب في ذلك أن عال

يعلم أنه بين مشرق كتلة اليابسة األولى، ومشرق كتلة  المعاصر ال

ل القرآن، وهو  180اليابسة الثانية  درجة، بينما عِلم ذلك هللاُ ُمنز ِ

 "بعد المشرقين". كلمتينفي  العليم الخبير، فأتى بالمعنى المراد

"بعد  قوله تعالى:في  ويمكنني القول أن اإلعجاز العلمي

القرآن في  العلميين"، هو أحد أظهر وأقوى مواضع اإلعجاز المشرق



35 

 

هذا آيات ذكر مراحل الجنين، وآيات الجبال في  الكريم، وهو يشبه

 تثبيت األرض، ويرجع ذلك لألسباب اآلتية:في  ودورها

أن العرب لم تستخدم كلمة )المشرقين( للداللة على المشرق  -1

مقابلة المشرقين في والمغرب، كما أن القرآن ذكر المغربين في 

  موضع آخر.

أنه يُفهم من السياق أن المسافة بين المشرقين هي أكبر مسافة  -2

على وجه األرض، فصار تعريف المشرقين بمشرق الصيف 

 ومشرق الشتاء تعريفا ضعيفاً.

فتُهما هما نقطتان على خط  -3 ، االستواءأن المشرقين كما عرَّ

قل عن نصف طول خط ولقد اتضح أن بينهما مسافة هائلة، وهي ت

شيئا طفيفا، وبالتالي هما أبعد نقطتان على وجه األرض،  االستواء

 .وهذا مطابق لظاهر اآلية، ويستحيل أن يكون هذا مجرد مصادفة

 

 بُعد المشرقين: تفسير آخر محتمل:

لفت انتباهي أثناء بحثي في تفسير بعد المشرقين أن المسافتين 

وبين مكة المكرمة والمشرق  بين مكة المكرمة والمشرق األول،

 اآلخر تكادا تكونا متساويتين.

 21.422490فإحداثيات الكعبة المشرفة هي خط العرض 

، والمسافة بين الكعبة 19غربا 39.826186شماال، وخط الطول 

كيلو متر. بينما  10109.89المشرفة ونقطة المشرق األول هي: 

 9923.05ر هي: المسافة بين الكعبة المشرفة ونقطة المشرق اآلخ

 كيلومتر.

=  9923.05 - 10109.89أي أن الفارق بين المسافتين هو: 

% فقط بالنسبة للمسافة  2كيلومتر، وهو ما يمثل أقل من  186.84

 الكلية، وهو قدر ضئيل.

                                                
 بالنسبة لخط الطول األساسي )جرينتش(. 19
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 20ولو فهمنا النص هكذا: ياليت بيني وبينك بعد ما بين هاهنا

خر، فلما تساوت والمشرق األول، وبعد ما بين هاهنا والمشرق اآل

المسافتان ُجمعتا، فجاء النص: "ياليت وبينك بعد المشرقين"، وهو 

 .21بعد عظيم

وهذا الوجه من التفسير هو معنى إضافي احتملته العبارة القرآنية، 

المشرقين، لما  بينليت بيني وبينك ما  ولو جاء قول المولى هكذا: يا

 احتمل هذا المعنى.

 
لمسافة بين مكة المكرمة وكالً من المشرقين ( يوضح أن ا22الشكل رقم )

 تكادا تكونان متساويتين.

 

 المشرقان والمغربان:

، وفهم 22يقول المولى عز وجل: "َربُّ اْلَمْشِرقَْيِن َوَربُّ اْلَمْغِربَْيِن"

المفسرون أن المشرقين هما مشرقي الصيف والشتاء، والمغربين 

 هما مغربي الصيف والشتاء.

ن المراد إـ "بُعد المشرقين" يمكنني القول الجديد لولكن مع الفهم 

من اآلية ربما يكون األْرضين، أو كتلتي اليابسة الرئيستين في 

كوكبنا، وهو العالم القديم والعالم الحديث، فلكل كتلة مشرق ومغرب. 

فكما عُبَّر عن األرض كلها بالمشرق والمغرب، فهنا يعبر عن 

                                                
 فالسورة مكية. ،أي مكة المكرمة 20
 وإن كان هناك بعد أعظم منه، وهو بعد ما بين المشرقين. 21
 .17سورة الرحمن اآلية :  22
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 .الكتلتين بالمشرقين والمغربين

وربما يدعم ذلك أنه يقول بعد هذه اآلية: "مرج البحرين 

 يلتقيان"، فكأنما بعد أن أشار لألْرضين ذكر البَحرْين.

 
 ( يوضح المشرقين والمغربين على خريطة العالم.23الشكل رقم )
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 الفصل الثاني

 امغرب الشمس ومطلعه

 

رة الكهف قصة ذي القرنين، وكيف أنه بلغ تقص علينا آيات سو

مغرب الشمس، حيث العين الحمئة، وكيف أنه بلغ مطلعها، حيث 

 القوم الذين لم يجعل هللا لهم من دون الشمس ستًرا.

"َويَْسأَلُونََك َعْن ِذي اْلَقْرنَْيِن قُْل َسأَتْلُو َعلَْيكُْم يقول هللا عز وجل: 

فَأَتَْبَع  -ا لَهُ فِي اأْلَْرِض َوآتَْينَاهُ ِمْن كُل ِ َشْيٍء َسبَبًا إِنَّا َمكَّنَّ  -ِمْنهُ ِذْكًرا 

َحتَّى إِذَا بَلََغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَها تَْغُرُب فِي َعْيٍن َحِمئَةٍ َوَوَجَد  -َسبَبًا 

ا أَْن  َب َوإِمَّ ا أَْن تُعَذ ِ  -تَتَِّخذَ فِيِهْم ُحْسنًا ِعْنَدَها قَْوًما قُْلنَا يَا ذَا اْلَقْرنَْيِن إِمَّ

بُهُ َعذَابًا نُْكًرا  بُهُ ثُمَّ يَُردُّ إِلَى َرب ِِه فَيُعَذ ِ ا َمْن َظلََم فََسْوَف نُعَذ ِ  -قَاَل أَمَّ

ا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فَلَهُ َجَزاًء اْلُحْسنَى َوَسَنقُوُل َلهُ ِمْن أَْمِرنَا  َوأَمَّ

َحتَّى إِذَا بَلََغ َمْطِلَع الشَّْمِس َوَجَدَها تَْطلُُع َعلَى  -َسبًَبا ثُمَّ أَتْبََع  -يُْسًرا 

َكذَِلَك َوقَدْ أََحْطنَا بَِما لََدْيهِ ُخْبًرا" -قَْوٍم لَمْ نَْجعَْل لَُهمْ ِمْن ُدونَِها ِستًْرا 
23.  

 

 نقطتا المشرق والمغرب:

لقد ذهب المفسرون إلى أن المشرق هو أقصى البالد من جهة 

شراق الشمس، وأن المغرب هو أقصى البالد من جهة غروب إ

الشمس، وفي الفصل السابق توصلت إلى أن المشرق والمغرب 

الشمسيين ليسا هما المشرق والمغرب المغناطيسيين، وتوصلت أيضا 

إلى أن نقطة المشرق ألي كتلة يابسة هي النقطة التي يتقاطع فيها 

 مع ساحلها الشرقي. االستواءخط 

س الطريقة يمكننا أن نستنتج أن نقطة مغرب الشمس لنفس وبنف

 االستواءكتلة اليابسة هي نقطة على ساحلها الغربي حيث يتقاطع خط 

                                                
 .91-83سورة الكهف، اآليات:   23
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 مع هذا الساحل. 

 

 مغرب العالم ومشرقه:

في الفصل السابق توصلت إلى أن هناك كتلتين رئيستين لليابسة؛ 

وأستراليا، والكتلة  باوالكتلة األولى تضم القارات: آسيا وأفريقيا وأور

األخرى تضم: قارة أمريكا الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية، 

نهما إومغربين لهاتين الكتلتين، وقلت  وتوصلت أن هناك مشرقين

ربما يكونا المشرقين والمغربين المذكورين في قوله تعالى: "َربُّ 

 .24اْلَمْشِرقَْيِن َوَربُّ اْلَمْغِربَْيِن"

 

 
خريطة العالم، موضح عليها أن للعالم مشرقان ومغربان  (24الشكل رقم )

 رئيسان.

 

والسؤال الذي يثور اآلن في أذهاننا أي المشرقين هو "مطلع 

الشمس" الذي بلغه ذو القرنين؟ وأي المغربين هو "مغرب الشمس" 

                                                
 .17سورة الرحمن، اآلية:  24
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 الذي بلغه ذو القرنين؟

ربما يرى البعض أن مغرب الشمس ومطلعها المقصودان في 

رنين هما مغرب الشمس ومشرق الشمس للعالم القديم، آيات ذي الق

أي كتلة اليابسة التي تضم آسيا وأفريقيا وأوروبا، وذلك ألن القرآن 

قد أنزل قبل اكتشاف األمريكيتين، وألن كل القصص التي رواها 

القرآن وقعت في منطقتنا من العالم القديم، وألنه من المستبعد أن 

قد عبر  -قبل القرآن بأزمنة طويلة وقد عاش  -يكون ذو القرنين 

 المحيطات الشاسعة إلى األمريكتين.

 
( هل يكون مغرب ومشرق العالم القديم هو مغرب الشمس 25الشكل رقم )

 ومشرقها المذكورين في اآليات؟

 

لكني أرى أن إطالق القرآن على المغرب والمشرق في قصة ذي 

إلى أن المغرب القرنين "مغرب الشمس"، و"مطلع الشمس"، يشير 

 والمشرق المقصودين ليسا مغرب ومشرق جزيرة من الجزر، أو

حتى مغرب ومشرق كتلة يابسة  مغرب ومشرق قارة من القارات، أو

من الكتلتين الرئيستين، وإنما المقصود هو مغرب ومشرق األرض 
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  .كلها

ولكن كيف تكون األرض كتلة واحدة لها مشرق واحد ومغرب 

ي الفصل السابق أن اليابس منقسم إلى كتلتين واحد، وقد أثبُت ف

 رئيستين؟

الجواب أن األرض بمعنى اليابس كله يمكننا اعتباره كتلة يابسة 

واحدة، لها مشرق واحد عند أقصى ساحليها جهة الشرق، ولها 

 مغرب واحد عند أقصى ساحليها جهة الغرب.

؟ ولكن أي المشرقين هو مشرق العالم، وأي المغربين هو مغربه

وهل يكون مطلع الشمس المقصود هو مشرق العالم القديم، ومغرب 

 الشمس المقصود هو مغرب العالم الجديد كما في الخريطة التالية؟

 

 
( مشرق العالم القديم هو مشرق الشمس، ومغرب العالم 26الشكل رقم )

 الجديد هو مغرب الشمس.

 

رق العالم أم يكون مطلع الشمس الذي وصل إليه ذو القرنين هو مش

الجديد، ومغرب الشمس الذي وصل إليه هو مغرب الشمس للعالم 
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 القديم كالخريطة التالية؟

 

 
( خريطة العالم موضح عليها مشرق العالم الجديد هو مشرق 27الشكل رقم )

 الشمس، ومغرب العالم القديم هو مغرب الشمس.

 

قبوال إن من النظريات العلمية التي تؤكدها األدلة، والتي القت 

متزايدا نظرية تقول بأن القارات السبع كانت مجتمعة على هيئة كتلة 

مليون عام، وتقول النظرية أن  250واحدة من اليابسة وذلك قبل 

قد بدأت في  -التي أطلق عليها العلماء اسم )بانجيا( -هذه القارة األم 

 التَفَتُت منذ ذلك التاريخ السحيق إلى قطع أصغر من اليابسة، وهذه

بعض منها منفصال، وكونت  يالقطع تحركت والتحم بعض منها وبق

 ما نطلق عليه اآلن بالقارات. 

وبدراسة تاريخ انفصال القارات يتضح لنا أن األمريكتين كانتا 

ملتحمتين مع الساحل الغربي لكل من أفريقيا وأوروبا، وبالتالي فإننا 

شرق العالم هو يمكننا القول أن غرب العالم هو غرب األمريكتين، و

  .تاريخ انفصال القاراتشرق العالم القديم، وذلك باعتبار 
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( يوضح انفتاق القارة األم )بنجيا(، وكيف أن ما سوف يكون 28الشكل رقم )

 األمريكتين يقع في غرب قارة )بنجيا(.

 

وقد رسم الجغرافيون األوائل العالم على هيئة كتلة يابسة واحدة 

ة لديهم من أوروبا وآسيا وأفريقيا، وبعد تضم األجزاء المعروف

ين لم يتردد الجغرافيون في وضعهما على يسار تاكتشاف األمريك

الخريطة أي في غرب العالم، واتخذوا من المحيط الهادي فاصال 

 بين المغرب والمشرق.

وربما مما دفعهم إلى هذا هو أن اكتشاف األمريكتين والرحالت 

ت كلها عن طريق عبور المحيط األطلنطي البحرية التالية إليهما كان

من أوروبا، كما ساهمت مساحة المحيط الهادي الشاسعة، وضعف 

 الروابط بين ضفتيه في تأكيد هذا.
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وربما يقول قائل بأنه لو كان الصينيون مثال هم من اكتشف 

األمريكتين عن طريق عبور المحيط الهادي، لوضعوا األمريكتين 

لوا المحيط األطلنطي هو الفاصل بين على يمين الخريطة، ولجع

 المغرب والمشرق االعتباريين.

لذا فإنه يثور السؤال التالي: من الناحية الجغرافية البحته أيهما 

أصح وضع األمريكتين على يسار الخريطة واعتبارهما في نهاية 

غرب العالم، أم وضعهما في أقصى يمين الخريطة واعتبارهما في 

 عالم؟النهاية الشرقية لل

وأرى أن الوضع األول هو الصواب، فالمحيط الهادي هو المحيط 

األولى بأن يكون الفاصل بين المغرب والمشرق، وليس المحيط 

، اتساعااألطلنطي، وذلك ألن المحيط الهادي يتميز بأنه أكثر 

 والروابط بين ضفتيه أضعف، كما أنه آخر المحيطات اكتشافا.

هو الفاصل االعتباري بين مشرق  وهكذا نفهم أن المحيط الهادي

العالم ومغربه، ليس اعتمادا على ما اتفق عليه الناس وحسب، بل 

وباالعتماد على حقائق جغرافية ثابتة، وبالتالي يمكننا القول أن 

مشرق العالم االعتباري هو مشرق العالم القديم، ومغرب العالم 

 االعتباري هو مغرب العالم الجديد. 

توصلُت إلى تحديد مشرق  -بطريقتين مختلفتينو -وبهذا أكون 

األرض ومغربها، فمشرق األرض هو مشرق العالم القديم، ومغرب 

 األرض هو مغرب العالم الجديد.

، والذي يؤكد تاريخ انفصال القاراتالطريقة األولى تعتمد على 

با، وليس بآسيا وأن األمريكتين كانتا ملتصقتين بأفريقيا وأور

ريقة الثانية تعتمد على تحديد المشرق والمغرب واستراليا، والط

الهادي –بناء على أن المحيط الهادي هو أكثر المحيطين  االعتباريين

  اتساعا. -واألطلنطي
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 تحديد بالد مغرب الشمس، وبالد مشرق الشمس:

ب الشمس؟ ولكن ماهي بالد مشرق الشمس، وما هي بالد مغر

لشمس هي ذلك اإلقليم الذي ن بالد مشرق اإيمكنني ببساطة أن أقول 

يحيط بنقطة مشرق العالم الشمسي، وكذلك بالد مغرب الشمس هي 

 ذلك اإلقليم الذي يحيط بنقطة مغرب العالم الشمسي.

 
( يوضح بالد مغرب الشمس، وبالد مطلع 29الشكل رقم )

 الشمس.

 

وعلى هذا األساس يمكننا تحديد بالد مشرق الشمس بتلك الجزر 

يرة )وايجيو( وأهمها على اإلطالق جزيرة )غينيا( التي تحيط بجز

 الجديدة، ومعظم هذه الجزر تتبع دولة إندونيسيا.
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( يوضح بالد مشرق الشمس التي تحيط بنقطة مشرق 30الشكل رقم )

 الشمس.

 

أما بالد مغرب الشمس فهي منطقة )األنديز( اإلستوائي، التي 

دور(، ومساحات تحيط بنقطة مغرب الشمس، وتشمل دولة )اإلكوا

 كبيرة من دولتي )كلومبيا(، و)بيرو(.
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( يوضح بالد مغرب الشمس التي تحيط بنقطة مغرب 31الشكل رقم )

 الشمس.

 

 العين الحمئة الحامية:

َحتَّى إِذَا بَلََغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَها يقول المولى عز وجل: "

َحتَّى إِذَا رى صحيحة: "أخ قراءة، وفي 25تَْغُرُب فِي َعْيٍن َحِمئٍَة..."

والعلماء  .26بَلََغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَها تَْغُرُب فِي َعْيٍن َحاِميَة..."

أولهما أن غروب الشمس في ، ُمتفقون على أمرين حول هذه اآلية

العين هو غروب ظاهري وليس حقيقيا، وهو كمن يرى الشمس 

كانت حمئة وحامية  تغرب في البحر، أما األمر الثاني فهو أن العين

 في نفس الوقت.

ولكن ما المقصود بكلمة العين؟ العين هي نبع الماء، وهو 

الموضع حيث يخرج الماء من األرض بشكل تلقائي بدون تدخل 

 البشر بالحفر.

                                                
 86ة: سورة الكهف، آي 25
 86سورة الكهف، آية:  26
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وهنا تنشأ مشكلة أخرى، وهي أن عيون الماء تكون في األماكن 

رأى الشمس كأنها المنخفضة، فلو أن ذا القرنين كان بعيدا عن العين ل

تغرب في األرض وراء العين، وذلك ألن موضع العين منخفض، 

ولو أنه كان قريبا من العين فإنه سيرى الشمس تغرب بعيدا في 

يمكن أن يراها تغرب في العين، ألن عيون الماء صغيرة  األفق، وال

ن مياهُها بحيرات كبيرة. ِ  نسبيا، وال تكو 

 

 
افية لعين كليوباترا بواحة سيوة، تبين كيف ( صورة فوتوغر32الشكل رقم )

 يمكن أن تُرى الشمس وكأنها تغيب فيها. أن عيون الماء تكون صغيرة ال

 

أما كلمة )حمئة(، فالمفسرون متفقون على أنها صفة للعين، وهي 

صفة من كلمة )الحمأ(، والتي تعني الطين األسود المنتن، وكانت 

ت حمأتها، أي ازداد طينها العرب تقول: "حمئت البئر"، أي كثر

األسود ُمتغير الرائحة، وهذا النتن ينتج عن أنواع من البكتيريا التي 

تخرج غاز ثاني كبريتيد الهيدروجين، وهو غاز نتن الرائحة، يشبه 

 رائحة البيض الفاسد، وأجساد الحيوانات المتحللة. 

أما كلمة )حامية(، فلقد ذُكرت في القرآن في وصف نار جهنم، 
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َما  ، ويقول: " َوَما أَْدَراكَ 27َحاِميَةً" نَاًرا قول هللا عز وجل: " تَْصلَىي

ويُفهم من ذلك أن ماء العين كانت شديدة  28َحاِميَة" نَارٌ  - ِهيَهْ 

 الحرارة، أو أنها كانت تغلي.

والعيون الحارة هي تلك العيون التي ترتفع درجة حرارة ماؤها 

ين، وهي نوعان رئيسان: األول عن درجة حرارة الجو في منطقة الع

تقع في مناطق النشاط البركاني، وتكون  هي تلك العيون التي ال

مياهها دافئة فقط، والنوع اآلخر هي تلك العيون التي تقع في مناطق 

النشاط البركاني، ويكون ماؤها شديد السخونة، أو يغلي، وذلك بسبب 

خير هو الذي يصدق وهذا النوع األ، مالمسة الماء للصهارة البركانية

 عليه الوصف "حامية".

 

 هل كانت العين الحمئة الحامية في منطقة نشاط بركاني؟

إن القول بأن العين الحمئة كانت في منطقة نشاط بركاني يُفسر 

لنا عدة أمور، أولها: أن العين كانت حامية، وثانيها أنها كانت ُمنتنة 

تلك المناطق تكون الرائحة، حيث أن بعض البحيرات التي تقع في 

منتنة الرائحة، بسبب تصاعد غاز ثاني كبريتيد الهيدروجين منها، 

 فهو أحد نواتج النشاط البركاني.

ووجود العين في منطقة نشاط بركاني يفسر لنا رؤية ذي القرنين 

للشمس وكأنها تغرب فيها، فتلك العيون تكون في أماكن مرتفعة، 

 كأنها تغرب فيها.بحيث يمكن لإلنسان أن يرى الشمس و

 

 مثال العين الحمئة الحامية:

على بحيرة بركانية ينطبق عليها  -بفضل هللا -ولقد عثرُت 

الوصف القرآني لعين مغرب الشمس التي وصل إليها ذو القرنين، 

                                                
 4سورة الغاشية، اآلية:  27
 10،11سورة القارعة، اآليتان:  28



51 

 

هذه البحيرة أو باألصح العين تسمى )بحيرة الحميم(، أو )بحيرة 

ي دولة تشغل وهي تقع ف The Boiling Lake الماء المغلي(،

جزيرة صغيرة في البحر )الكاريبي( تسمى دولة )دومينيكا( 

Dominica . 

هذه البحيرة ماؤها ينبع من األرض فينطبق عليها وصف القرآن 

بأنها )عين(، وماؤها أسود بسبب اختالطه بالطين األسود، ووجود 

)جيزر( بها، وينبعث من العين رائحة منتنة، بسبب تصاعد غاز 

تيد الهيدروجين من الماء، فهي بذلك يصدق عليها الصفة ثاني كبري

القرآنية )حمئة(، وفي النهاية فإن ماء البحيرة يغلي، ومتوسط درجة 

درجة مئوية، لذا فإنها جديرة بالوصف القرآني  92حرارته 

 .29)حامية(

 

 
 ( صورة فوتوغرافية لبحيرة الحميم بدولة )دومينيكا(.33الشكل رقم )

                                                
أستبعد أن تكون هذه العين هي نفسها التي وصل إليها ذو القرنين، وذلك ألن  29

فضال  تحتاج لعدة توازنات دقيقة، يصعب أن تستمر مئات السنين مثل تلك العيون

 عن آالف السنين.
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إلى أن مغرب الشمس هي منطقة )األنديز( ولقد توصلُت 

اإلستوائي، واآلن توصلت إلى أن العين الحمئة الحامية هي نوع من 

عيون الماء ال يوجد إال في المناطق البركانية النشطة، ومن 

المعروف أن منطقة )األنديز( هي من أهم مناطق النشاط البركاني 

منطقة شمال أفريقيا،  في العالم، بينما منطقة الساحل الغربي لكل من

وشبه جزيرة )أيبريا( ـ وهو الموضع الذي كان يُظن أنه مغرب 

خال من أي نشاط بركاني، وهذا يؤكد صحة ما توصلت  -الشمس

إليه حول مكان مغرب الشمس، وكذلك حول طبيعة العين الحمئة 

 الحامية.

 

 مشرق الشمس، ومطلع الشمس:

رنين بلغ ن ذا القإذا قال هللا السؤال: لماربما يثور في أذهاننا هذا 

نه بلغ "مشرق الشمس"؟ وما الفرق إ"مطلع الشمس"، ولم يقل 

 بينهما؟

أرى أن اإلجابة تكمن في الفرق الداللي بين كلمة )أشرق(، وكلمة 

وهي هنا الشمس  -)طلع(، فأشرق تستخدم لظهور الجرم السماوي 

في نفس  في أقصى األفق جهة الشرق، بينما كلمة طلع تستخدم -

 المعنى السابق، كما تستخدم بمعنى الصعود واالرتفاع.

ن مطلع الشمس هو مكان في مشرق الشمس به إويمكنني القول 

سالسل جبلية مرتفعة، ومن يعيش في أودية تلك المرتفعات ال يرى 

الشمس فور إشراقها في األفق بسبب وجود هذه المرتفعات، وإنما 

صعد قليال في السماء، فتبدو للناس يراها فقط بعد أن )تطلع( أي ت

من فوق رؤوس الجبال، فكأن المكان ليس هو مشرق الشمس، وإنما 

 مطلع الشمس.
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( يوضح أن الشمس ال تشرق على المناطق التي بالقرب من 34الشكل رقم )

 .الجبال حتى تطلع قليال في السماء

 

على ويؤكد النص القرآني هذا الفهم، فالنص يقول: "وجدها تطلع 

قوم..."، فالشمس ال تشرق على هؤالء القوم ألنهم يعيشون في أودية 

تظهر عليهم عند إشراقها، وإنما تظهر  الجبال المرتفعة، فالشمس ال

 عليهم بعد أن تطلع أي تصعد في السماء قليال.
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 ( أودية المرتفعات في جزيرة غينيا الجديدة.35الشكل رقم )

 

 تحديد منطقة مطلع الشمس:

ن فلنذهب إلى منطقة مشرق الشمس كما حددتها لنبحث عن واآل

منطقة مرتفعات، ولن يطول بنا البحث حتى نعثر على سالسل جبلية 
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تمتد في وسط جزيرة غينيا الجديدة، وأرى أن هذه السالسل الجبلية 

 هي مطلع الشمس التي أرادها القرآن.

 
وسط جزيرة غينيا ( يوضح السالسل الجبلية التي تمتد في 36الشكل رقم )

 الجديدة، وهي مطلع الشمس، وقربها من نقطة مشرق الشمس.

 

 القوم الذين لم يجعل هللا لهم سترا:

يخبرنا القرآن الكريم أن ذا القرنين عندما بلغ مطلع الشمس وجد 

هناك قوم لم يجعل هللا لهم من دون الشمس سترا، ولقد اختلف العلماء 

هم أنه البنيان؛ فأرضهم ذات زالزل في تفسير هذا الستر؛ فقال بعض

اليقر لهم عليها بنيان، واختار بعضهم أن الستر هنا يُقصد به 

األشجار؛ فقال إن بالد القوم بال أشجار، وفريق ثالث قال أن القوم 

 عُراة، ليس لهم مالبس تسترهم من وهج الشمس.

 والعجيب أنه رغم أن األوربيين اكتشفوا غينيا الجديدة منذ القرن

السادس عشر، إال أنهم كانوا يظنون أن المرتفعات الممتدة في وسط 

من القرن الماضي،  1930الجزيرة خالية من السكان حتى عام 

وذلك عندما طارت أول طائرة فوق تلك المرتفعات، فاكتشف العالم 

مجتمعا سكانيا ضخما، مؤلفا من العديد من القرى الزراعية المتناثرة 

 تفعات. في أودية هذه المر
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يسترهم  ، العراةأما أهم ما يميز سكان هذه المرتفعات فهي أنهم 

شيء، وهكذا يتضح لنا أن هؤالء السكان هم القوم الذين لم يجعل هللا 

لهم من دون الشمس سترا، وأن الستر المقصود هو المالبس، وهذا 

 يؤكد أن مطلع الشمس هو مرتفعات جزيرة )غينيا( الجديدة.

 
( صورة فوتوغرافية لرجال من قبيلة )داني( من وادي )باليم( 37الشكل رقم )

بمرتفعات غينيا الجديدة، وهم من العراة سكان مطلع الشمس الذين ذكرهم 

 القرآن.

 

 الطريق إلى مطلع الشمس:

"، َحتَّى إِذَا بَلََغ َمْغِرَب الشَّْمِس... -فَأَتْبََع َسبًَبا  يقول هللا عز وجل: "

 ...".َحتَّى إِذَا بَلََغ َمْطِلَع الشَّْمِس  - أَتْبََع َسبًَبا ثُمَّ ويقول أيضا: "

نه لما انتهى ذو القرنين من إعلق المفسرون على اآليات فقالوا و

أمر قوم مغرب الشمس فإنه عاد إلى وطنه، ثم قام برحلة أخرى إلى 

مطلع الشمس، بينما ظاهر القرآن أن ذا القرنين بعد أن أنهى عمله 

لشمس انتقل مباشرة من مغرب الشمس إلى مشرق في مغرب ا

 الشمس.
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( خريطة العالم موضح عليها خط عبور ذو القرنين المحيط 38الشكل رقم )

 األطلنطي ليصل إلى مغرب الشمس.

 

والعجيب أن هذا ُممكن، خصوصا بعد أن حددنا المنطقتين: 

مغرب الشمس ومطلع الشمس، فِلكي يصل ذو القرنين إلى منطقة 

ر المحيط األطلنطي، وعلى ذلك فالبد أن يعب االستوائيإلنديز( )ا

 االستوائيال يبعد أن ينتقل ذو القرنين من مغرب الشمس/اإلنديز فإ

إلى مطلع الشمس/جزيرة غينيا الجديدة مباشرة عن طريق عبور 

 المحيط الهادي.
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ى القرنين مباشرة من مغرب الشمس إل ي( يبين انتقال ذ39الشكل رقم )

 مشرق الشمس بعبوره المحيط الهادي.

 

يضاف إلى ذلك أن قوله: "أتبع سببا" قد تعني: أتبع قاربَه الشمَس، 

فالقارب قد يطلق عليه كلمة )سبب(، وقد تحذف كلمة الشمس لداللة 

السياق عليها، أي أنه أبحر في نفس اتجاه رحلة الشمس متوجها دوما 

أنه أبحر من الشرق إلى إلى نقطة غروبها الظاهري، وهذا يفيد 

الغرب في رحلتيه إلى مغرب الشمس، ثم إلى مشرق الشمس، وهذا 

 يفيد بدوره أنه أبحر من مغرب الشمس مباشرة إلى مشرقها.

ن مغرب الشمس هي منطقة )األنديز( إوهكذا يمكنني القول 

االستوائي فهي أقصى الشرق الشمسي للعالم، وهي غنية بالبراكين 

كن لإلنسان أن قد تظهر بها عين حمئة حامية، كما يمالنشطة، والتي 

 جزيرة غينيا الجديدة مباشرة. ينتقل منها إلى

أما منطقة مطلع الشمس هي أودية مرتفعات )غينيا( الجديدة فهي 

المرتفعات التي تقع في أقصى الشرق الشمسي للعالم، وسكانها هم 

س سترا، وهذه المنطقة من العراة الذين لم يجعل هللا لهم من دون الشم

يمكن االنتقال إليها مباشرة عن طريق تتبع مسار الشمس الظاهري 

 من أقصى غرب العالم.  انطالقا
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وبناء على ما تقدم يكون ذو القرنين هو أول من اكتشف  

األمريكتين، وأستراليا، وهو أول من اكتشف المحيط الهادي، وأول 

 ط الهادي.من عبر كل من المحيط األطلنطي، والمحي

 

 مغرب الشمس، ومطلعها في تراث القدماء:

توصلت عن طريق إعادة بناء  30في كتابي "ذو القرنين"

تصورات المصريين القدماء، والعراقيين القدماء، واليونانيين القدماء 

في عصورهم  -عن مغرب الشمس ومطلعها، إلى أنهم اعتقدوا 

العالم وراء  أن مغرب الشمس هي جزيرة في أقصى غرب -المبكرة

المحيط األطلنطي، وأن مشرق الشمس هي جزيرة أخرى في أقصى 

ي يقع في الجهة  شرق العالم، وأن الذي يفصل بينهما هو بحر لُج ِ

 المقابلة لنا، أو بتعبير آخر تحتنا.

كما جاء في نصوص القدماء الحديث عن عين الماء الموحلة 

ع في أقصى غرب العالم، المنتنة الرائحة، ذات الماء المغلي، التي تق

وتحدثوا عن جبال منطقة مغرب الشمس وبراكينها الفوارة، وجاء 

جبال مشرق الشمس، وعن  في بعض نصوصهم الحديث عن جبل أو

سكان أوديتها من السود الذين يزرعون حقولهم في سفوح تلك 

 الجبال.

ولقد عثرت على قصة تعذيب بطل مؤله لبعض سكان مغرب 

م باإلله األعظم في عدة حضارات قديمة، الشمس بسبب كفره

 وبعضها في بالد )األنديز( نفسها. 

بل لقد وجدُت في بعض تراث المصريين القدماء ِذكر لحقول 

                                                
30 

https://books.google.ca/books?id=ccKUCgAAQBAJ&lpg=

PP1&pg=PA2#v=onepage&q&f=false 

 

https://books.google.ca/books?id=ccKUCgAAQBAJ&lpg=PP1&pg=PA2#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ca/books?id=ccKUCgAAQBAJ&lpg=PP1&pg=PA2#v=onepage&q&f=false
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والتي تقع في مغرب الشمس، كما عثرت في تراث  Peru31 )بيرو(

كجبل أو  Andesاليونانيين والرومان على ذكر لكلمة )األنديز( 

 ى غرب العالم.جبال ضخمة تقع في أقص

واالستنتاجات من تراث القدماء تؤكد صحة ما  القراءةوهذه 

 توصلُت إليه عن تحديد منطقة مغرب الشمس، ومطلع الشمس.

 

 إعجاز القرآن في آيات مغرب الشمس، ومطلعها:

إن القرآن الكريم يخبرنا عن العين الحمئة الحامية وهي نوع نادر 

ناطق ذات النشاط البركاني، من العيون الحارة التي توجد في الم

فكيف علم بوجودها النبي محمد صلى هللا عليه وسلم منذ ألف وأربع 

مائة عام، رغم أن العلماء الغربيين لم يعلموا بوجود هذا النوع من 

 العيون إال منذ مائة وثالثين عام فقط؟

ثم كيف يجعل القرآن هذه العين في مغرب الشمس، رغم أن 

ة من جهة الغرب في هذا الوقت ليست منطقة أقصى األرض المعروف

بركانية، فكيف علم النبي محمد صلى هللا عليه وسلم بوجود منطقة 

كيف َعِلم النبي و انية قبل اكتشافها بتسعمائة عام.)األنديز( البرك

صلى هللا عليه وسلم بمرتفعات مشرق الشمس، وذلك قبل اكتشافها 

ة رغم أن العالم لم يكن يدري بألف عام، وكيف علم بسكانها من العرا

بعد  -هل يقبل عاقل و عن وجودهم شيئا حتى قبل ثمانين عام فقط.

بما يزعمه بعض المستشرقين من أن محمدا صلى هللا عليه  -هذا

وسلم أتى بالقرآن من عند نفسه؟ أو أن الذي عل مه بشر؟ أو أن القرآن 

شك  يال؟ الهو أساطير األولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأص

أن في آيات مغرب الشمس ومطلعها إعجاز قرآني باهر، ودليل مبين 

 ساطع على أن القرآن تنزيل من رب العالمين.

                                                
الستوائي، وكما هو )بيرو( هو اسم دولة حالية في منطقة )األنديز( ا 31

 ء آلالف السنين.سمامعروف تعيش األ
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 الفصل الثالث

 سـجود الشمس

 

حديث سجود الشمس هو حديث صحيح السند، أخرجه البخاري 

ومسلم في صحيحيهما، كما جاء في مصادر أخرى، وروايات 

ختالف وإن كان المعنى العام واحدا، والحديث الحديث بها بعض اال

في شقه األول يتحدث عن أن الشمس إذا غربت تذهب فتسجد تحت 

العرش، أما الشق الثاني فيتحدث عن طلوع الشمس من مغربها في 

 آخر الزمان. 

ن إظاهر الشق األول من الحديث يقول أما المشكلة فهي أن 

أنها تستقر في مكان الشمس تتحرك وتذهب لتسجد تحت العرش، و

ما، وهذه المعاني مخالفة لما صار يقينيا من العلم الكوني الحديث، 

وفي هذه الصفحات سأحاول إعادة فهم هذا الشق من الحديث في 

ضوء العلوم الكونية، لعلي أصل إلى فهم صحيح للحديث يحل هذا 

 التعارض. 

 أبي ذر رضي هللا عنه عنفلقد أخرج البخاري في صحيحه، 

قال: قَاَل النبي َصلَّى ّللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم أِلَبِي َذر  ِحين َغَرَبْت الشَّْمس: " 

أَتَْدِري أَْيَن تَْذَهب ؟"، قُْلت: ّللاَّ َوَرُسوله أَْعلَم، قَاَل: "فَإِنََّها تَْذَهب َحتَّى 

ْسُجد فَاَل يُْقَبل تَْسُجد تَْحت اْلعَْرش، فَتَْستَأِْذن فَيُْؤذَن لََها، َويُوِشك أَْن تَ 

ِمْنَها، َوتَْستَأِْذن فَاَل يُْؤذَن لََها، َويُقَال لََها اِْرِجِعي ِمْن َحْيُث ِجئْت، 

فَتَْطلُع ِمْن َمْغِربَها، فَذَِلَك قَْوله تَعَالَى: )َوالشَّْمس تَْجِري ِلُمْستَقَر ٍ لََها 

 ذَِلَك تَْقِدير اْلَعِزيز اْلعَِليم(".

يضاً في باب تفسير القرآن عن أبي ذر رضي وأخرج البخاري أ

في المسجد عند  صلى هللا عليه وسلم  هللا عنه بلفظ: "كنت مع النبي 

؟ قلت هللا يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس غروب الشمس فقال:
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ورسوله أعلم ؟ قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله 

 ذلك تقدير العزيز العليم(".تعالى: )والشمس تجري لمستقر لها 

وأخرج مسلم ففي صحيحه عن أبي ذر رضي هللا عنه: أن النبي 

أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا قال يوما:  صلى هللا عليه وسلم 

تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت هللا ورسوله أعلم. قال إن هذه 

ارتفعي ارجعي العرش، فتخر ساجدة، فال تزال كذلك حتى يقال لها: 

تجري حتى  من حيث جئت، فترجع، فتصبح طالعة من مطلعها، ثم 

تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، وال تزال كذلك حتى 

يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من 

تجري ال يستنكر الناس منها شيئا، حتى تنتهي إلى  مطلعها، ثم

تحت العرش، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مستقرها ذاك 

صلى هللا عليه  مغربك، فتصبح طالعة من مغربها، فقال رسول هللا 

ذاكم؟ حين ال ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من  أتدرون متى وسلم:

 قبل أو كسبت في إيمانها خيرا."

 

 مخالفة الحديث للعلوم الكونية الحديثة: 

من الحديث مخالف لحقائق العلم من عدة  وظاهر الشق األول

وجوه: أولها: أنه يُفهم من ظاهر الحديث أن الشمس تدور حول 

األرض، فلقد جاء في الحديث: "أين تذهب"، و"تذهب حتى تسجد"، 

و"إرجعي من حيث شئت"، بينما الحقيقة أن إشراق الشمس، 

السماء، وغروبها يحدث بسبب دوران األرض حول في  وحركتها

 الفراغ بالنسبة لألرض.في  سها، بينما الشمس ثابتةنف

 



63 

 

 
( يوضح دوران األرض حول نفسها هو الذي يتسبب في 40الشكل رقم )

 ظاهرة الليل والنهار.

 

وثاني الوجوه: أن الشمس في الحديث تغيب عن البشر تماما، 

فهي تغرب فتذهب للسجود تحت العرش، ثم تطلع على الناس، بينما 

كل مناطق في  ن األرض كروية، وأن البشر يسكنونصار يقينيا أ

األرض، وأن الشمس إذا غابت عن قوم ظهرت عند آخرين، وإذا 

 النصف اآلخر. في  نصف األرض، فهناك نهارفي  كان هناك ليل

والوجه الثالث: أن الشمس في الحديث تسجد مرة في كل يوم، 

كما ثبت أنها  مكانها بالنسبة لألرض،في  وقد ثبت علميا أنها ثابتة

هذا في  الفراغ حول مركز المجرة بسرعة جبارة، وليسفي  تجرى

 أو ذاك سجود يومي.

كل في  والوجه الرابع: أنه يُفهم من الحديث أن الشمس تستقر

ليلة، وقد ثبت بالعلم الحديث أن الشمس ثابتة بالنسبة لألرض، وأن 

ى حركتها الظاهرية هي بسبب دوران األرض حول نفسها، وحت

السماء في  يراها الناس من إشراق، وارتفاعالتي  حركتها الظاهرية
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وهبوط وغروب، هذه الحركة الظاهرية ليس بها توقف أو استقرار، 

ساعة بنفس السرعة، فال وجود  24بل هى حركة مستمرة خالل الـ

 .، وليس هناك مستقرلالستقرار

والوجه الخامس: ويُفهم من الحديث أيضا أن هناك موضع 

خصوص تذهب إليه الشمس حتى تسجد، وقد ثبت أن الشمس في م

حركتها الحقيقية أو الظاهرية، ال تذهب إلى مكان معين، كما أنه ثبت 

 -أن األرض كروية، وأنها تدور حول نفسها، وهذا يجعل العرش 

، أي محيطا بها من كل جهة، اتجاهفوقها من كل  -مهما كانت ماهيته

 .ب إليها الشمس حتى تكون تحت العرشفليس هناك نقطة معينة تذه

والوجه السادس: أنه يُفهم من الحديث أن األرض مسطحة فعندما 

تستأذن الشمس ويُؤذن لها فإنها تشرق على الناس، وكأن األرض 

مسطحة وأنها تشرق على كل األرض دفعة واحدة، وهو مخالف 

 لحقيقة كروية األرض.

 

 رض:محاوالت العلماء والباحثين نفي التعا

توضيح عدم وجود  -رحمهم هللا -وقد حاول العلماء األجالء 

تناقض بين الحديث والمعارف العامة، فقال بعضهم أن سجود 

 وطاعة، أو انقيادالشمس ليس كسجود البشر، وربما يكون سجود 

ورأى بعضهم أن  هو سجود غيبى ال يعلم هيأته وكيفيته إال هللا،

 . 32سائرةالشمس ال تستقر، ولكن تسجد وهى 

حركة األرض في  وقتنا الحالى الجدالفي  وقد حاول البعض

حول الشمس؛ فزعموا أن دوران األرض حول نفسها ليس حقيقة 

تدور حول التي  علمية بل هى نظرية، وقالوا أن الشمس هى

أكثر من في  األرض، فالقرآن يتحدث عن حركة الشمس وجريها

                                                
 ابن كثير وغيره 32
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 .فلك أو تجريفي  تدور موضع، بينما لم يقل مرة واحدة أن األرض

والحقيقة التي ال مراء فيها أن دوران األرض حول الشمس 

 .صارت حقيقة علمية ال يمكن دحضها

ور على ولقد استطاع علماء الكونيات المسلمون المعاصرون العث

ن جري الشمس المقصود باآلية ليس هو إمعنى صحيح لآلية؛ فقالوا 

ن مستقرها هى إ، وقالوا جريها الظاهري، بل هو جريها الحقيقي

تتحرك نحوها الشمس في فراغ المجرة، حتى أن بعض التي  النقطة

 ".علماء الفلك الغربيين أسموا هذه النقطة "مستقر الشمس

ورغم جودة هذا الرأي، وكونه يحل إشكال اآلية، فإنه يزيد من 

وبين هذه  ياليوم ربط الحديث بين سجود الشمستعقيد الحديث، فقد 

 اآلية.

 حل مشكالت الشق األول من الحديث:

للحديث الشريف شقان رئيسان األول هو رحلة الشمس اليومية 

وسجودها واستئذانها، والشق اآلخر هو نبوءة طلوع الشمس من 

مغربها في آخر الزمان، وفي هذا الموضع من البحث سوف أناقش 

مناقشة الشق الثاني إلى  وسأرجئمسائل الشق األول من الحديث، 

 بحث آخر. 

 

 :الحديث هى الحركة الظاهرية للشمسفي  أوال: حركة الشمس

الكلمات "أين في  الحديثفي  ذُكرتالتي  أرى أن حركة الشمس

من حيث  يتذهب حتى تسجد"، و"يقال لها ارجع تذهب"، و"إنها

جئت"، كل هذه الحركات قُصد بها الحركة الظاهرية للشمس، وهي 

ين، رغم أنها تحدث بسبب دوران التي يراها اإلنسان رأي الع

موقعها بالنسبة لألرض، وال في  األرض حول نفسها، والشمس ثابتة

في  يقولون هذا، فما زال علماء وكالة )ناسا( أنفسهمفي  حرج

 حديثهم: "أشرقت الشمس، وارتفعت الشمس، وغربت الشمس"،

 رغم يقينهم أنها ال تتحرك بالنسبة لألرض، ولكن هذا األمر صار
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 رفًا لغويًا، ال يُنكر على القائل به.عُ 

وربما يعترض البعض فيقول كيف يكون المقصود بتحرك 

الشمس حركتها الظاهرية، والنص يقول أن الشمس سوف يقال لها 

ارجعي من حيث جئت، فلو كانت الحركة المقصودة هي الحركة 

الظاهرية الناتجة عن حركة األرض حول نفسها، لما تم توجيه 

لشمس، بل كان األولى توجيه الخطاب لألرض بأن تعكس الخطاب ل

 دورانها؟

والجواب أن قول الحديث: "يقال لها ارجعي من حيث جئت"، هو 

على سبيل المجاز، وهو تمثيل وتشبيه، وله نظير من أحاديث النبي 

ه للشمس، وليس 33صلى هللا عليه وسلم ، فليس هناك خطاب يَوجَّ

أن حركتها اليومية من الشرق هناك تغير في حركة الشمس حيث 

 إلى الغرب هي حركة ظاهرية، وليست حقيقية.

وربما يحتج البعض بأن الشمس قبل إشراقها تستأذن، فيفهم من 

ذلك أن إشراقها على العالم هو حركة ذاتية لها، ألنه لو كان إشراقها 

بسبب دوران األرض حول نفسها، لما كان هناك معنى الستئذانها 

 هو األرض.  باالستئذاناألولى  هي، بل يكون

يحدث فقط بسبب دوران األرض حول  والجواب أن اإلشراق ال

نفسها، بل يحدث أيضا بسبب استمرار الشمس في التوهج، لذا فإني 

هو استئذان  -حقيقي  استئذانإن كان ثمة  -الشمس  استئذانأرى أن 

 راق.يمكن حدوث عملية اإلش في التوهج، وبدونه ال االستمرارفي 

 

 ثانيا: سجود الشمس هو نزولها الظاهري:

نعلم كيفيته  دفع البعض بأن سجود الشمس هو أمر غيبي ال

وهيأته، وقال بعضهم أنه بمعنى االنقياد والطاعة، ولكني أرى أن 

                                                
كتاب كيف نتعامل مع السنة النبوية يوسف القرضاوي الفصل السادس   33

 175التفريق بين الحقيقة والمجاز في فهم الحديث ص 
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سجود الشمس وباقي المخلوقات هو أمر ظاهر، حتى أن القرآن يحتج 

َ يَْسُجُد لَهُ َمْن فِي به على الكافرين حيث يقول: " أَلَْم تََر أَ  نَّ ّللاَّ

السََّمَواِت َوَمْن فِي األَْرِض َوالشَّْمُس َواْلقََمُر َوالنُُّجومُ َواْلِجبَالُ َوالشََّجُر 

ُ فََما  َوالدََّوابُّ َوَكثِيٌر ِمَن النَّاِس َوَكثِيٌر َحقَّ َعلَْيِه اْلعَذَاُب َوَمْن يُِهِن ّللاَّ

َ يَْفَعُل َما يََشاُء" لَهُ ِمْن ُمْكِرٍم إِنَّ   .34ّللاَّ

ولو ذهبنا نتأمل: أي حركة للشمس يمكننا أن نطلق عليها سجود؟، 

 –فلربما يرى البعض أن لحظة غروب الشمس ومماسة جرمها 

لألرض في األفق هو نوع من السجود، وأنا أتفق معه في  -ظاهريا

 الرأي، غير أن الحديث واضح في أن الغروب نفسه غير السجود،

فالشمس تغرب ثم تذهب لتسجد كما في رواية البخاري، وهي تجري 

 بعد غروبها لتذهب حيث تسجد كما يُفهم من رواية مسلم.

 

 
 ( يوضح غروب الشمس على بقعة معينة من األرض.41الشكل رقم )

 

ولما كانت الشمس تشرق من المشرق، ثم ترتفع في السماء، ثم 

فق الغربي، وتغيب عن الناظر، تهبط مائلة للغروب، ثم تغرب في األ

ثم تظهر في الصباح التالي في أقصى الشرق، فإن اإلنسان العادي 

                                                
 18سورة الحج :  34
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بتأمل بسيط استنتج منذ القدم أن الشمس تنتقل أثناء الليل من المغرب 

 إلى المشرق، وأنها تمر تحت األرض.

لذا فإنني أرى أن سجود الشمس المقصود هو نزولها الظاهري 

لها، ووصولها إلى أدنى نقطة تحت األرض، وهي بعد غروبها، وتسف

ما يسميها علماء الفلك العرب القدماء: نقطة )النظير(، وهي امتداد 

الراصد إلى أسفل، ويقوي هذا الرأي استخدام رواية مسلم لكلمة 

تجري، أي أن الشمس تتحرك تحت األفق مثل حركتها في السماء، 

بالخرور، أي الهبوط  وكذلك تعبير نفس الرواية عن سجود الشمس

 والنزول. 

 

 
 خرور الشمس الظاهري.( يوضح 42الشكل رقم )
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 ثالثا: العرش المذكور في الحديث 

 أو مكة المكرمة: ،هو البيت الحرام

ولكننا إذا قبلنا أن يكون انحدار الشمس الظاهري بعد غروبها 

ووصولها إلى نقطة )النظير( تحت األرض هو سجود، فلماذا يسمي 

حديث هذا السجود سجودا تحت العرش؟ ألم يكن تسميته سجودا ال

تحت األرض أولى؟ ثم إنَّ لكل موضع في األرض نقطة )نظير(، 

فأي مواضع األرض هو الموضع المقصود الذي تكون الشمس تحته 

 ساجدة؟ 

والمشكلة األخرى هي المشكلة القديمة الجديدة، وهي أن العرش 

حدد حتى تذهب الشمس إلى هذا فوق كل شيء، وليس فوق موضع مُ 

 الموضع بالتحديد لتسجد. 

والذي أراه يحل هاتين المشكلتين هو أن يكون العرش المذكور 

في الحديث قد قُصد به شيئا آخر غير العرش المذكور في القرآن، 

والذي هو فوق كل شيء، فكلمة العرش مشترك لفظي تُطلق على 

لمة )العرش( على مكة السقف، وعلى البيت، كما أطلق العرب ك

 .35المكرمة

فهل قصد النبي صلى هللا عليه وسلم بالعرش البيت، أي الكعبة 

 المشرفة، أو قصد مكة المكرمة؟ وهل لو قلنا بذلك يزول اإلشكال؟

نعم أرى أن تأويل )العرش( في الحديث بالبيت الحرام، أو بمكة 

ضع من المكرمة يحل هذه المشكالت جميعا، فالبيت الحرام هو مو

األرض ونزول الشمس تحته ووصولها إلى نقطة النظير للبيت 

الحرام هو سجود تحته، والبيت الحرام ليس مثل العرش الذي فوق 

كل شيء، بل هو موضع محدد تتحرك الشمس ظاهريا تحت خط 

األفق حتى تصل أسفله، وعندما تصل إلى أسفله يمكننا أن نسمي هذا 

 سجودا تحته.

                                                
 ابن منظور، لسان العرب. 35



70 

 

 

 
 ( يوضح سجود الشمس تحت مكة المكرمة في كل ليلة.43الشكل رقم )

 

وربما يثور هنا اعتراض وجيه، وهو: إذا كانت الشمس ثابتة 

بالنسبة لألرض، وحدث أن األرض دارت حول نفسها فصارت 

الشمس عمودية على خط الطول المقابل لخط الطول المار بمكة 

ي ما حدث بأنه سجود للشمس تحت ال كعبة المكرمة، فكيف نسم ِ

 والشمس لم تتحرك من موضعها، بل الكعبة هي التي تحركت؟

والجواب أن هذا األمر يشبه أفول الشمس والقمر والكواكب الذي 

رآه سيدنا إبراهيم، وذُكر في سورة األنعام، فأفول هذه األجرام 

السماوية ناتج عن دوران األرض حول نفسها، والشاهد من ذلك أن 

، وكذلك وال ظاهراة لما أفلت ال حقيقة هذه األجرام لو كانت آله
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كانت إلهة لما سمحت أن يراها أحد كأنها تسجد،  الشمس هنا، لو

وهذا يشبه الملك من ملوك األرض الذي يرفض أن ينشر أحد 

صورته في وضع مهين، أو أن توطأ صورته وتُسن التشريعات لمنع 

 ذلك.

 

 رابعا: إشراق الشمس على العالم 

 بالد مشرق الشمس:هو إشراقها على 

يُفهم من روايات الحديث المختلفة أن الشمس تسجد وتستأذن، 

فيأذن لها هللا، فتُشرق من المشرق، ونالحظ أن الروايات الُمختلفة ال 

"تجري"،  تذكر أن الشمس بعد سجودها واستئذانها "تذهب" أو

 لتشرق على العالم.

افية؛ فالشمس والعجيب أن هذا يتفق بشكل كبير مع الحقائق الجغر

عندما تكون أسفل مكة، أو متعامدة على خط الطول المقابل لخط 

الطول الذي يمر بمكة المكرمة، تكون على وشك اإلشراق على بالد 

فتُها في في بَحثي  "بُعد المشرقين"، و"مغرب  مشرق الشمس كما عرَّ

الشمس ومطلعها"، والسبب في ذلك أن المسافة بين خط الطول المار  

درجة  90المكرمة، وخط الطول المار  بنقطة المشرق تساوي  بمكة

 تقريبا.

أي أن المقصود بإشراق الشمس على العالم بعد سجودها 

واستئذانها، ليس هو إشراقها على العالم المسطح، ولكن هو إشراقها 

 على أقصى شرق العالم.

ي تفسيري لسجود الشمس تحت العرش، بأنه  ِ وهذا االتفاق يقو 

 تحت البيت الحرام.تسفلها 
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( خريطة توضح أن الشمس عندما تكون أسفل مكة المكرمة 44الشكل رقم )

 تكون في حالة اإلشراق على نقطة مشرق الشمس كما حددتها سابقا.

 

 :الشمس خامسا: استقرار

الشمس المذكور في  ولكن تبقى إحدى المعضالت، وهي استقرار

، ورواية مسلم أن الحديث؛ فلقد صرحت إحدى روايتي البخاري

الشمس تستقر عند سجودها تحت العرش، وهذا مخالف للنظر 

البسيط، ولعلم الفلك الحديث الذي أثبت أن الشمس في حركتها 

 الظاهرة ال تتوقف.

وأرى أن رواية البخاري األولى هي األقرب لما نطق به النبي 

فإنها صلى هللا عليه وسلم، وفيها يقول النبي صلى هللا عليه وسلم: "

تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد 

فال يقبل منها، وتستأذن فال يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث 

جئت، فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى: )والشمس تجري لمستقر 

العزيز العليم("، فنحن هنا ال نجد ذكرا الستقرارها  لها ذلك تقدير

 تحت العرش.

أرى أن باقي الروايات المختصرة منها والمطولة لنفس الحديث و

، ويبدو لي أن استقرار الشمس عند السجود بالمعنىقد رويت كلها 

هو فهم للصحابي، أو لبعض الرواة وليس نص ما نطق به النبي 

 صلى هللا عليه وسلم.
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وقد يُعترض على رأيي هذا بأن النبي صلى هللا عليه وسلم حتى 

البخاري األولى يتلو في نهاية حديثه قول هللا عز وجل: في رواية 

"َوالشَّْمس تَْجِري ِلُمْستََقر ٍ لََها ذَِلَك تَْقِدير اْلعَِزيز اْلعَِليم"، وهذا يفيد أن 

 الشمس تستقر كل ليلة تحت العرش عند سجودها.

وجوابي على هذا االعتراض أن الربط بين استقرار الشمس 

جود الشمس المذكور في الحديث ليس الرأي المذكور في اآلية، وس

الوحيد الذي ذكره علماء التفسير، فلقد قالوا أن مستقر الشمس ربما 

يكون عند تكورها يوم القيامة، أو ربما عند بلوغها غاية االرتفاع 

 في الصيف وغاية االنخفاض في الشتاء.

وأرى أن عالقة اآلية بالحديث هو النص في اآلية على جريان 

مس، فهذا الجريان في فلكها الظاهري حول األرض هو السبب الش

في سجودها وطلوعها من المشرق بعد غروبها في المغرب، وهللا 

 .36أعلم

 

 ملخص حل ُمشكالت الحديث:

قد أعطيت حال لمشكالت الشق  -بفضل هللا وحده -وهكذا أكون 

األول الحديث؛ فحركة الشمس المذكورة هي حركتها الظاهرية، 

الشمس تحت العرش يقصد به تسفلها الظاهري أسفل البيت  وسجود

                                                
توقف الشمس الظاهري قبل أن تعكس اتجاه  كنت أرى أن مستقر الشمس هو 36

نها الظاهري من الشرق إلى الغرب، وهو رأي ذكره القرطبي، فلقد ذكر دورا

لقد  أنه ربما يكون المقصود بالمستقر هو مستقرها قبل أن تطلع من المغرب.

ذكر الحديث أن الشمس ستطلع من مغربها، ولكن ماذا سيرى الناس الذين 

عليهم تشرق يقطنون في الجهة المقابلة لنا من العالم؟ إنهم سوف يرون الشمس 

وترتفع في السماء، ثم تتوقف أي تستقر، ثم تعود لتغرب من من المشرق 

هو المستقر الذي ذكرته اآلية، ربما يكون أرى أن هذا التوقف كنت مشرقها، و

غير أن العلم الحديث يؤكد أن أي تغير بسيط في حركة األرض يؤدي إلى آثار 

األرض من سرعة دورانها شيئا هائلة على الحياة على سطحه، وأن مجرد ابطاء 

طفيفا وال أقول توقف دورانها قد ينهي الحياة على سطح الكوكب، وهو مخالف 

 لما جاء في الحديث، لذا عدلت عن وجهة النظر تلك. 
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الحرام، والعرش في الحديث هو البيت الحرام أو مكة المكرمة، 

وإشراقها بعد االستئذان هو إشراقها على أقصى شرق األرض، 

والربط بين الحديث وآية مستقر الشمس، هو أن الشمس تجري جريا 

الظاهري، هو سبب  ظاهريا، وجريانها أو سباحتها في فلكها

 غروبها، وسجودها، وطلوعها من مشرقها، وهللا أعلم.

 

 اإلعجاز في حديث سجود الشمس:

إن أهم مظاهر اإلعجاز في الحديث هو خلوه من الخرافات 

واألوهام التي شاعت بين الشعوب عن رحلة الشمس الليلية من 

حيث  المغرب إلى المشرق، وهو ما يمكن أن أسميه "إعجاز تَْرِكي"،

ترك الحديث ما كان يتداوله القدماء من أوهام وتخيالت حول رحلة 

 الشمس الليلية.

والحديث يشير إلى أن الشمس تسجد تحت مكة المكرمة أو البيت 

الحرام، ثم تشرق مباشرة على أقصى شرق العالم أو مشرق الشمس، 

ا يمكن لبشر أن يعلمه في عصر النبوة، فمن أين لهم أن يعلمو وهذا ال

أن األرض على هيئة الكرة، ولو علموا فمن أين لهم أن يدركوا أن 

درجة من  90أقصى شرق العالم يبعد عن مكة المكرمة حوالي 

خطوط الطول؟ وهو ما يجعل الشمس عندما تسجد تحت مكة 

 المكرمة تكون على وشك اإلشراق على منطقة مشرق الشمس.
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 رابعالفصل ال

 عاألَرضون السب

 

أت في القرآن الكريم ذكر األرضين السبع صراحة، وإنما لم ي

ُ الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن  جاءت إشارة إليها في قوله تعالى: "ّللاَّ

َ َعلَى كُِل  َشْيٍء قَِديٌر  ُل اأْلَْمُر بَْينَُهنَّ ِلتَْعلَُموا أَنَّ ّللاَّ اأْلَْرِض ِمثْلَُهنَّ يَتََنزَّ

 َ  قَْد أََحاَط بِكُِل  َشْيٍء ِعْلماً"َوأَنَّ ّللاَّ
، فاألرض مثل السماوات، أي 37

 أنها سبع أَرضين.

كما أشير إلى األرضين السبع أيضا في قوله: "تََكاُد السََّماَواُت 

يَتَفَطَّْرَن ِمن فَْوقِِهنَّ ۚ َواْلَماَلئَِكةُ يَُسب ُِحوَن بَِحْمِد َرب ِِهْم َويَْستَْغِفُروَن ِلَمن 

ِحيُم"فِي ا َ هَُو اْلغَفُوُر الرَّ . فالسماوات تكاد تتفطر 38أْلَْرِض ۗ أاََل إِنَّ ّللاَّ

 من فوق األرضين.

هذا بينما جاءت عدة أحاديث نبوية تذكر "األرضين السبع" 

َوَربَّ  ،صراحة، مثل الحديث: "اللَُّهمَّ َربَّ السََّماَواِت السَّْبعِ َوَما أََظلَّتْ 

 .39ِع َوَما أَقَلَّْت...."األََرِضيَن السَّبْ 

فكرة "األرضين السبع" لم تكن مجهولة في العصور  والحقيقة أن

السابقة لنزول القرآن الكريم؛ فلقد عرف الهنود القدماء األرضين 

السبع، وأطلقوا عليها )الدويبات( السبع، أو )الدفيبات( السبع 

Seven Dwipas،  األرضين السبع" في "كما ذكر قدماء الفرس

الكارشفارات( السبع )كتبهم، وأطلقوا عليها )الكارشوارات(، أو

Seven karshvarsا اليهود فرغم أن كتابهم المقدس خال ، أم

                                                
 .12سورة الطالق، اآلية:  37
 5سورة الشورى آية:  38
 رواه الترمذي وقال ليس بالقوي. 39
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من ذكر األرضين السبع، فإن بعض كتبهم األخرى أسهبت في 

 .40ذكرها

ومنذ وقت نزول القرآن وحتى اآلن اجتهد علماء التفسير ومن 

عرفة ماهية األرضين السبع، فذهب بعدهم الباحثين المعاصرين في م

جمهور علمائنا األجالء إلى أن األرضين السبع هي طبقات بعضها 

تحت بعض، والعليا منها هي أرضنا التي نعيش عليها، وقد تبنَّى 

زغلول النجار رأيا مشابها؛ فذهب إلى أن األرضين السبع هي 

اط ى رأيه قبوال في أوسقد القطبقات الكرة األرضية السبع، و

الباحثين المعاصرين. فهل استقر األمر، أم الزال هناك مجال 

 للبحث؟

 

 آراء علماء التفسير، وبعض الباحثين المعاصرين: 

اح األحاديث، وجدت أن  من استقراء آراء علماء التفسير وشر 

جمهورهم يرى أن األرضين السبع هي سبع أراٍض بعضها فوق 

 ست أرضين أخرى.بعض، العليا منها هي أرضنا ومن تحتها 

أما السؤال الذي تناقشوا فيه هو: هل هذه األرضون/الطبقات 

منفصلة عن بعضها؟ بمعنى هل هناك مسافة فاصلة بين كل 

أرض/طبقة، واألرض/الطبقة التي تليها؟ وهل فوق كل أرض خلق 

من خلق هللا؟ أم أن هذه األرضين/الطبقات متراكبة بدون أي فراغات 

 بينها؟ 

ي( أن الرأي األول القائل بأن هناك مسافة فاصلة قال )القرطب

بين كل طبقتين، هو رأي الجمهور، وذهب إلى أنه أصح ألن 

اك(.  الروايات دالة عليه، بينما نسب الرأي الثاني )للضحَّ

 

                                                
السبع في تصورات بعض الشعوب قبل ألحقت بالكتاب بحثا حول األرضين  40

 االسالم.
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( األرضون السبع في تصور كثير من علمائنا هي طبقات 45الشكل رقم )

 مسطحة بعضها فوق بعض.

 

اء في رأيهم هذا على حديث "ظُلم األرض"، ولقد اعتمد العلم

صلى هللا عليه وسلم: "َمْن َظلََم ِمْن اأْلَْرِض  والذي يقول فيه النبي

قَهُ ِمْن َسْبعِ  ِ  .41أََرِضيَن." َشْيئًا طُو 

وقال العلماء في تفسير الحديث أن من يظلم شبرا من األرض 

ق بهذا الشبر بعمق سبع أرضين، أي إلى آخر أسفل  األرض، يطوَّ

يكون هذا إال إذا كانت األرضين بعضها طباقا فوق بعض، ألنها  وال

لو كانت متجاورات لما كان هناك معنًى ألن يُطوق من ظلم شبرا 

 من إحداها بباقي األَرضين.

                                                
 2452 عنه، رقم َرِضَي ّللَاه  َعْن َسِعيدَ ْبَن َزْيد رواه البخاري 41
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وقال فريق من العلماء أنه يُفهم من ظاهر قوله: "ومن األرض 

ت السبع مثلهن"، أن األرضين مثل السماوات، فكما أن السماوا

طباق، فاألرضون السبع مثلها طباق، وكما أن السماوات السبع 

مفصوالت بعضهن عن بعضهن، فإن األرضين السبع أيضا 

  .42مفصوالت بعضهن عن بعضهن

كما استدل فريق من العلماء بحديث )اإلدالء( على أن األرضين 

 السبع متطابقات، تفصلهن مسافات شاسعة.

ائل بأن األرضين السبع طباق بعضها أما الرأي الثاني، وهو الق

فوق بعض، ولكنها مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق بخالف 

اك، فإننا نجد ابن  السماوات، هذا الرأي الذي نسبه القرطبي للضحَّ

حجر العسقالني يورد عليه دليال قويا ينسبه للداوودي، وهو أن 

في حق  ألكتفياألرضين السبع "لو فتقت عن بعضها عن بعضها، 

، وهو َمْلَمح 43الغاصب بتطويق التي غصبها، النفصالها عما تحتها"

 ذكي كما ترى.

ولقد أورد القرطبي في تفسيره رواية تحمل رأيا ثالثا؛ وهو أن 

األرضين السبع هي أراٍض متجاورة، وتفصل بينها البحار، وفوقها 

سماء واحدة، وذكر رواية حكاها الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن 

اس، أنها: "سبع أرضين منبسطة، ليس بعضها فوق بعض، تفرق عب

 بينها البحار، وتظلُّ جميعهم السماء".

ولقد رأى بعض العلماء ومنهم الفخر الرازي صاحب التفسير أن 

من األرض، وأيده فريق من العلماء،  سبع أقاليماألرضين السبع هي 

هت إلى هذا الرأي االنتقادات الشديدة؛ فق ال اإلمام النووي: ولقد ُوج ِ

أن "هذا تأويل أبطله العلماء"، وقال ابن كثير في تفسيره: "ومن َحَمل 

                                                
 .فتح الباريفي ابن حجر العسقالني  42
 ابن حجر العسقالني فتح الباري  43
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ذلك على سبعة أقاليم، فقد أبعد النَْجعة، وأَْغَرق في النَْزع، وخالف 

 القرآن والحديث بال مستند".

وفي وقتنا هذا برز عالم كبير في علوم األرض، اشتهر بأبحاثه 

القرآنية المتعلقة بالعلوم الكونية، واإلعجاز  في مجالي تفسير اآليات

العلمي في القرآن والسنة، وهو الدكتور زغلول النجار، والذي ذهب 

إلى أن األرضين السبع هي طبقات كوكبنا كوكب األرض، ولقد القى 

هذا الرأي القبول من الباحثين في هذا الميدان، كما الحظُت أن هذا 

ن األَرضين السبع متراكبة، إمع الرأي القائل  -أو يكاد  -فق الرأي يت

 بعضها فوق بعض بال فواصل بينها. 

ويرى زغلول النجار أن طبقات األرض السبع هي األرضون 

 السبع، وهي من الداخل للخارج:

 لُب  األرض الصلب. -1

ِ األرض السائل )الخارجي(. -2  نطاق لُب 

 ح السفلي( النطاق األسفل من وشاح األرض )الوشا -3

 النطاق األوسط من وشاح األرض )الوشاح األوسط(. -4

 النطاق األعلى من وشاح األرض )الوشاح العلوي(. -5

 النطاق السفلي من الغالف الصخري. -6

النطاق العلوي من الغالف الصخري لألرض )قشرة  -7

 األرض(. 
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( يوضح طبقات األرض التي يرى غلول النجار أنها هي 46الشكل رقم )

 السبع.األرضون 

 

وأخيرا يرى بعض الباحثين المعاصرين أن األرضين السبع هي 

القارات السبع، وهذا الرأي يشبه إلى حد بعيد الرأي المستفاد من 

 رواية )الكلبي( عن )ابن عباس(، والذي أورده القرطبي في تفسيره.

 

 مناقشة اآلراء السابقة:

بعضها  إن الرأي األول يقول بأن األرضين السبع هي متراكبة

فوق بعض، وتفصل بينها مسافات وعلى كل أرض خلق من خلق 

هللا، وهو الرأي الذي نسبه القرطبي للجمهور، هذا الرأي صار اليوم 

مخالفًا للحقائق العلمية، فليس هناك بين طبقات األرض فراغات 

فاصلة، وهناك في األعماق ترتفع درجات الحرارة والضغط بشكل 

 على قيد الحياة. يسمح ألي حي أن يظل ال

أما النص األساس الذي بنى عليه المفسرون رأيهم بوجود 

مسافات فاصلة بين كل أرض وأرض فهو حديث )اإلدالء(، والذي 
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نصه: "بينما نبي هللا صلى هللا عليه وسلم جالس وأصحابه، إذ أتى 

عليهم سحاب، فقال نبي هللا صلى هللا عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ 

 ورسوله أعلم. قال: هذا العنان؛ هذه روايا األرض، يسوقه قالوا: هللا

هللا إلى قوم ال يشكرونه وال يدعونه، ثم قال: هل تدرون ما فوقكم؟ 

قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال: فإنها الرقيع؛ سقف محفوظ وموج 

مكفوف، ثم قال: هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم، 

بينها خمسمائة سنة، ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قال: بينكم و

قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال: فإن فوق ذلك سماءين ما بينهما مسيرة 

خمسمائة عام، حتى عدَّ سبع سماوات ما بين كل سماءين ما بين 

السماء واألرض، ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: هللا ورسوله 

يعني السماء -العرش، وبينه وبين السماء أعلم، قال: فإن فوق ذلك 

بعد ما بين السماءين، ثم قال: هل تدرون ما الذي تحتكم؟  -العليا

قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال: فإنها األرض، ثم قال: هل تدرون ما 

الذي بعد ذلك؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال: فإن تحتها أرضاً أخرى 

عد سبع أرضين، بين كل أرضين  بينهما مسيرة خمسمائة سنة، حتى

مسيرة خمسمائة سنة، ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم 

ُل بحبل إلى األرض السفلى، لهبط على هللا، ثم قرأ:  ُهَو اأْلَوَّ

  .44" الظَّاِهُر َواْلبَاِطُن َوُهَو بُِكل ِ َشْيٍء َعِليمٌ َواآْلِخُر وَ 

والحديث كما ذكر العلماء ضعيف السند، وذلك ألن الحسن الذي 

يروي الحديث لم يسمع من أبي هريرة، ويمكننا أن نلحظ مآخذ 

أخرى؛ ففي الحديث مخالفة واضحة لحقائق العلم الكوني اليقينية؛ 

، بينما يعطي 45عشر ألف كيلومترا فقطر األرض يقل عن ثالثة

الحديث أبعادا خرافية لسُمك األرض الواحدة، وللمسافة بين كل 

 أرض وأرض.

                                                
( من حديث أبي هريرة وقال غريب 3298ه الترمذي في كتاب التفسير )روا 44

 من هذا الوجه.
 كيلومتر 12,715.43قطر األرض  45

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6005077
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6005077
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وكذلك فإن فكرة إدالء حبل وسقوط هذا الحبل من أرض إلى 

 أرض فكرة ساذجة مخالفة ألبسط معلوماتنا العلمية.

ال وباإلضافة لهذه المخالفات للعلم الكوني، فإن الحديث يتضمن قو

شنيعا، وهو أن الحبل إذا هبط سيهبط على هللا، وال يخفف من فظاعة 

هذا القول محاولة الترمذي وبعض العلماء تأويل العبارة بصرفها 

 عن ظاهرها.

وأخيرا فإن فكرة الحديث الرئيسة مشابهة لحد كبير لبعض 

نصوص التلمود، وأقوال اليهود القدماء فيه عن المسافات بين السماء 

 .46، وبين كل سماء والتي تليهاواألرض

وهكذا فإن متن الحديث مخالف لليقيني من العلم الحديث، متضمن 

لبعض أفكار  -في نفس الوقت -لقول شنيع مخالف للعقيدة، ومشابه 

، وهذا كاف لنقل الحديث من دائرة الحديث الضعيف إلى التلمود

  دائرة الحديث الموضوع.

سافات فاصلة بين األرضين ورغم أننا استبعدنا فكرة وجود م

المتراكبة، فما تزال فكرة تراكب األرضين تفرض نفسها، والفكرة 

تتفق مع القائلين بأن األرضين السبع متراكبة بدون فواصل، وكذلك 

تتفق مع رأي زغلول النجار، وهو أن األرضين السبع هي سبع 

 طبقات متراكبة لكوكب األرض.

القدماء والباحثون المعاصرون عتمد عليه هؤالء العلماء ا وأهم ما

هو حديث "ظُلم األرض"، والذي يُفهم منه أن األرضين السبع 

 بعضها فوق بعض، وأن العليا منها هي أرضنا التي نعيش عليها.

فرأيه غير مسلَّم به، فهو  ورغم احترامي لرأي زغلول النجار،

ِ األرض، ويقول ن األرض الساإيقول  نها طبقة إدسة هي نطاق لُب 

سائلة، وكما هو معروف فإن كلمة أرض ال تعني في حد ذاتها طبقة، 

 على طبقة سائلة، ألنه ال وأرى أننا ال نستطيع أن نطلق كلمة أرض

                                                
46 Bab. Talmud, Hagigah 13a 



83 

 

يمكن إطالق االسم على الشيء وعلى نقيضه في نفس الوقت، فكلمة 

أرض تعني األرض التي نعرفها أو شيئا يشبهها، أما الطبقة السائلة 

 والبحر من أضداد األرض كما هو معروف. فهي أشبه بالبحر،

ي الجزء العلوي من كما ذهب زغلول النجار أن األرض الثالثة ه

نه طبقة لِدنَه شبه منصهرة وهي عالية الكثافة إالوشاح، وقال 

واللزوجة، وتطفو فوقها األلواح الصخرية، وهي قطع الغالف 

سفل الصخري لألرض، وتتحرك بهذه الطبقة تيارات الحمل من أ

إلى أعلى حيث تبرد، فتنزل إلى أسفل، وهي بهذا تدفع األلواح 

ببعضها في جهة  ولالصطدامالصخرية للتباعد عن بعضها في جهة، 

 أخرى.

ن الجبال مثبتة في األلواح الصخرية للقشرة إويقول أيضا 

األرضية، وأنها تطفو فوق هذه الطبقة كما تطفو الجبال الجليدية في 

الجزء المغمور من الجبل في الماء أضعاف الجزء  الماء، فيبلغ طول

وأضاف أن  ،47الظاهر منه، وتنطبق على الحالتين نفس القوانين

ى الجبال رواسي، ألنها ترسو في نطاق الضعف  القرآن الكريم سمَّ

 . 48األرضي كما ترسو السفن في الماء عند المرساة

)نطاق ويقول أيضا أن الصهارة الصخرية تندفع من هذه الطبقة 

الضعف األرضي( إلى قيعان البحار، وبعض المحيطات، خالل 

 . 49الشقوق والصدوع التي في القشرة الصخرية لألرض

وهي الجزء العلوي من  -ن هذه الطبقة إلكل هذا فإنني أقول 

لجديرة بأن نُسميها )بحرا(،  -الوشاح أو نطاق الضعف األرضي

لبحر المسجور"، الذي وليس )أرضا(، بل إني أرى أنها هي نفسها "ا

 .50جاء ذكره في القرآن الكريم

                                                
 225زغلول النجار كتاب األرض ص  47
 257زغلول النجار كتاب األرض ص  48
 192زغلول النجار كتاب األرض ص  49
 سوف أزيد األمر تفصيال في ملحق بهذا الكتاب. 50
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إن تفسير األرضين السبع بطبقات كوكب األرض، رغم أنه 

يوافق رأي علماء التفسير، وحظى بالقبول من الباحثين المعاصرين، 

إال أن به بعض أوجه القصور، منها إطالق كلمة )أرض( على 

ما يضعف هذا طبقتين إحداهما سائلة واألخرى شبه سائلة، وهو 

 .51الرأي، أو يطيح به تماًما

ولكن تظل داللة ظاهر حديث "ظلم األرض" تشير إلى أن 

 ؟حت أرضنا، فما هو حل هذه المعضلةاألرضين الست ت

ما أراه هو أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد استخدم "العرف 

اللغوي" الذي يجعل األرضين السبع تحت أرضنا، ولم يقصد النبي 

 .52 عليه وسلم أن األرضين تحت بعضها طباقاصلى هللا

ويرى بعض العلماء أن في اآلية: "هللا الذي خلق سبع سماوات 

ومن األرض مثلهن" دليٌل على أن األَرضين السبع متراكبة بعضها 

 فوق بعض، فكما أن السماوات طباق، فاألرضين أيضا طباق.

ا يقولون، غير أنني أرى أن في اآلية السابقة دليل على عكس م

فاآلية في رأيي دليل على أن األرضين ليست طباقا، وأنها ليست 

ت السبع عدة مرات، وذكر في امتراكبة، فلقد ذكر القرآن السماو

مرتين أنها )طباق(، أما في هذا الموضع في سورة الطالق، فإنه لم 

يذكر أن السماوات السبع طباق، فلم يقل القرآن: هللا الذي خلق سبع 

طباقا ومن األرض مثلهن، وأرى أن عدم ذكر كلمة )طباقا(  سماوات

هنا هو إشارة من القرآن إلى أن األَرضين السبع ليست طباقا مثل 

ا لم  السماوات، ألنها لو كانت كذلك لذكر القرآن كلمة )طباقا(، فلمَّ

                                                
وأقول "، وكل ما سفل فهو أرضقد يحتج البعض بأن لسان العرب يقول " 51

أن هناك حدود لذلك فإننا ال يمكننا القول أن السفينة تجري في األرض نقصد 

البحر، ألن البحر أسفل السفينة، وذلك ألن الكلمتان متضادتان، وينشأ عن ذلك 

 خطأ في الفهم. 
 وهذا يشبه مسلك القرآن عندما يطلق كلمة القلب ويريد بها العقل. 52
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تشترك السماوات واألرض إال في العدد، لم يُذكر في هذه اآلية إال 

  ا.كون السماوات سبع

فإذا كانت األرضون السبع ليست متراكبة، فهل يعني ذلك أنها 

ن األرضين هي أقاليم إاورة؟ وهل يكون الرأي الذي يقول متج

ن إالباحثين المعاصرين الذي يقولون صحيح؟ وهل يكون رأي 

 األرضين السبع هي القارات السبع هو التطوير العلمي لنفس الرأي؟

 

 
 ن السبع هي القارات السبع؟( هل األرضو47الشكل رقم )

 

 الحقيقة أن هذا الرأي له وجاهته الظاهرة، فلقد ثبت علميا أنه ال

توجد فراغات، أو إمكانية وجود حياة في أعماق األرض البعيدة، 

تنطبق عليها كلمة أرضين بدقة  كما أن طبقات كوكب األرض، ال

م ألن بعضها في حقيقتها بحار، باإلضافة إلى ذلك فإن حديث ظل

األرض ليس قطعي الداللة في أن األرضين متراكبة بعضها تحت 

 بعض.

إن كلمة )األَرضون( في اللغة تعني األراضي، وهي كلمة تُطلق 

على مناطق األرض المختلفة، يقول النبي صلى هللا عليه وسلم: 
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 -في األغلب -، وكانت كلمة )أرض( 53"ستُفتح عليكم أَرضون..."

نبي صلى هللا عليه وسلم وصحابته تجمع على )أرضون( زمن ال

الكرام، وليس على أراٍض، فمن البدهي أن يتجه تفكيرنا إلى أن 

األرضين السبع هي سبع مناطق من األرض تقسَّم إليها األرض، أي 

 أنها سبعة )أقاليم( ينقسم إليها العالم.

أضف إلى ذلك رواية الكلبي عن ابن عباس التي تكاد تكون 

يشبه  ما ين السبع هي القارات المعروفة، أوصريحة في أن األرض

القارات؛ فالقارات هي أَرضون "تفصل بينها البحار، وتظلها جميعا 

 سماء واحدة".

 

 هل األرضون السبع هن القارات السبع؟:

غير أن في تفسير "األرضين السبع" بالقارات السبع مشكلة 

من  أخرى، وهي أن تقسيم العالم إلى القارات السبع المعروفة،

الناحية العلمية به تعسُّف واضح، كما أن هذا التقسيم ليس مسلَّما به 

 من قبل كثير من علماء الجغرافيا، والهيئات الرسمية.

ففي األصل القارة هي قطعة كبيرة نسبيا من األرض، أي جزيرة 

كبيرة، يفصل بينها وبين باقي القطع/القارات البحار والمحيطات، 

ينطبق بدقة إال على قارتين اثنتين فقط، وهما  غير أن هذا التعريف ال

قارة أستراليا، والقارة المتجمدة الجنوبية، أما قارة إفريقيا فقد كانت 

متصلة بقارة آسيا في منطقة برزخ السُويس قبل شق قناة السُويس، 

واألمريكتان متصلتان بمنطقة برزخ )بنما(، أما قارتي أوروبا وآسيا 

من األرض، وهي منطقة جبال )األورال(  فمتصلتين بمنطقة شاسعة

 باإلضافة إلى منطقة )القوقاز(.

س في مدارسها أن العالم  وألجل هذا فإن كثير من دول العالم تدر ِ

يتكون من ست قارات فقط، فمثال دولة روسيا، ودول أوربا الشرقية، 

                                                
 رواه مسلم في صحيحه. 53
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س أن العالم يتكون من ست قارات بعد أن اعتبروا أن  واليابان تدر 

 يا وأوروبا هما قارة واحدة أطلقوا عليها )أوراسيا(. قارتي آس

هذا بينما تجعل فرنسا وإيطاليا وأسبانيا والبرتغال ودول أمريكا 

الالتينية قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية قارة واحدة، لذا فإن 

س أن العالم به ست قارات فقط.  هذه الدول أيضا تدر ِ

 

 المفتوقات السبع:

ية القت قبوال من العلماء، وعليها أدلة قوية، وهي هناك نظر

ن اليابس كان كتلة واحدة إرة األم )بنجيا(، والنظرية تقول نظرية القا

على هيئة قارة عظيمة الحجم، وأن هذه القارة بدأت في التفتت إلى 

مليون عام، وأن هذه القطع أخذت تتباعد عن  250قطع منذ حوالي 

قطع مع بعض القطع األخرى، وفي بعضها، ثم التحمت بعض ال

النهاية تكونت القارات السبع المعروفة، واستقر توزيع اليابس والماء 

 على الشكل الحالي المعروف.

 
مليون عاما  250( يوضح تطور شكل اليابس في مدة الـ 48شكل رقم )

 األخيرة.
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أما الالفت للنظر هو أن عدد تلك القطع التي انفتقت إليها القارة 

قطع، فلقد انقسمت إلى )أوراسيا(، وأفريقيا  سبعم )بنجيا( هو األ

ومتصلة بها الجزيرة العربية، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، 

وأستراليا، والمتجمدة الجنوبية، وشبه القارة الهندية، ثم التحمت 

أفريقيا ومعها الجزيرة العربية )بأوراسيا(، والتحمت أمريكا الجنوبية 

 كا الشمالية، وأخيرا التحمت شبه القارة الهندية )بأوراسيا(.بأمري

هي األرضين  األَرضين السبع المفتوقاتتكون هذه  فلماذا ال

حت بها األحاديث؟  السبع التي أشارت إليها اآلية، وصرَّ

 
 ( يوضح األرضين المفتوقات السبع عندما كانت رتقا.49الشكل رقم )

 

ألرضين السبع بالقارات السبع، وذلك لقد قابلتنا مشكلة في تفسير ا

ألن هناك حالتين لقارتين متصلتين ببرزخ، وحتى لو تغاضينا عن 

ذلك فإن هناك قارتين متصلتان بمنطقة شاسعة من األرض، وهما 

أوروبا وآسيا، أما في حالة "المفتوقات السبع" فقد ثبت أن هذه القطع 

 حلة الحقة.قد انفصلت، فال يضير أن بعضها قد التحم في مر

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Pangaea_continents_ar.png
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أََولَْم  "ومن العجيب أننا نجد بعض السلف يفسرون قوله تعالى:

َماَواِت َواأْلَْرَض َكانَتَا َرتْقًا فَفَتَْقنَاهَُما َوَجعَْلنَا  يََر الَِّذيَن َكفَُروا أَنَّ السَّ

ن السماء كانت إ، فيقولون 54يُْؤِمنُوَن" ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍ  أَفَاَل 

فتقت إلى سبع سماوات، واألرض كانت رتقا ففتقت إلى سبع رتقا ف

 أرضين. 

يقول القرطبي في تفسيره: "وقول ثان قاله مجاهد والسدي وأبو 

صالح: كانت السموات مؤتلفة، طبقة واحدة، ففتقها، فجعلها سبع 

األرضين كانت مرتتقة، طبقة واحدة، ففتقها، سموات، وكذلك 

دي الموقوفة على ابن مسعود في خلق ". وفي رواية السفجعلها سبعا

أرضا واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع الكون: "...ثم أيبس الماء فجعله 

 55في يومين،..." أرضين

أليس هذا هو نفسه ما جاءت به نظرية القارة األم )بنجيا(؟! أال 

ي هذا من تفسير األرضين السبع بالمفتوقات السبع؟ ِ  يقو 

فتوقات السبع نوع من التحتية، وأخيرا فإنه بين األرضين/الم

فاألَرضين موزعة على سطح الكرة األرضية، فإذا كنت فوق أي 

أرض، فإن باقي األرضين تقع إلى جهة األسفل منك، فهي تحتية 

 بدون تطابق أو تراكب. 

 

                                                
 30 :، اآليةاءاألنبي 54
 29تفسير القرطبي، سورة البقرة، آية:  55
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( الذي يعيش في أمريكا الجنوبية مثال تكون كل األرضين 50شكل رقم )

 ألنها على سطح كرة.جهة األسفل بالنسبة له، 

 

ح أن األرضين السبع هي تلك القطع الكبيرة  وهكذا يمكنني أن أرج ِ

 التي انفتقت إليها القارة األم )بنجيا(، وهي: 

 )أوراسيا( -

 أفريقيا ومعها شبه الجزيرة العربية -

 أمريكا الشمالية -

 أمريكا الجنوبية -

 أستراليا -

 القارة القطبية الجنوبية -

 ارة الهنديةشبه الق -
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 ( خريطة العالم موضح عليها األرضون المفتوقات السبع.51شكل رقم )

 

وذلك ألنها يصدق عليها مسمى أَرضين، كما أن عددها سبعة، 

وكذلك لفهم بعض السلف من آية الفتق، أن األرض كانت قطعة 

واحدة فانفتقت إلى سبع أرضين، كما أن هناك نوع من التحتية، 

 بعضها تحت بعض بدون تراكب.تجعل األرضين 

 

 اإلعجاز العلمي في األرضين السبع:

لم يتضمن القرآن أي من خرافات األقوام المعاصرة لنزوله من 

)الهندوس( و)المجوس( واليهود، تلك الخرافات التي تناقلوها حول 

 .56األرضين السبع، وهذا أكبر إعجاز

انت ولقد ذهب العلماء األرض المعاصرون إلى أن األرض ك

كتلة واحدة أوَرتْقا، ثم فُتقت إلى سبع قطع من اليابس أو سبع 

أرضين، فلو كان القرآن من عند بشر فكيف لهذا البشري أن يعلم 

                                                
ألحقت بالكتاب ملحقا عن تصورات الشعوب القديمة لألرضين السبع، وذلك  56

 ليتضح لنا كم من األباطيل التي أعرض عنها القرآن عن األرضين السبع.
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كما  –هذه الحقيقة؟ وكيف له وقد اقتبس من اليهود وغيرهم 

أال يتورط في ذكر شيء من أكاذيب القوم وخياالتهم  -يزعمون

شك أن القرآن من عند هللا العليم  ال الجامحة حول األرضين السبع؟

 الخبير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 نتائج األبحاث، 

 واإلعجاز العلمي، ومقترحات

 

 

 نتائج األبحاث:

في الفصل األول بحثت في معنى كلمة "بُعد المشرقين" التي 

جاءت في القرآن في سياق يفهم منه أنه أكبر بُعد ُمتصور، وتوصلت 

قطة مشرق العالم القديم، وهي نقطة إلى أن المقصود به البعد بين ن

في شمال جزيرة )وايجيو( الصغيرة التابعة لدولة )إندونيسيا( 

الحالية، ونقطة مشرق العالم الجديد، وهي نقطة تقع على الساحل 

الشرقي لجزيرة )إلها مكسيكانا(، الواقعة في مصب نهر 

فهو أن  )األمازون(، والتابعة لدولة )البرازيل( الحالية، أما العجيب

البعد بين النقطتين هو "البعد الذي اليوجد بعد أزيد منه" على وجه 

 كوكب األرض.

وفي الفصل الثاني بحثت في معنى قوله تعالى "مغرب الشمس"، 

و"مطلع الشمس"، وتوصلت إلى أن "مغرب الشمس" هي المنطقة 

 االستوائيالتي تحيط بنقطة مغرب الشمس، وهي منطقة )األنديز( 

وأجزاء كبيرة من دولتي )كلومبيا( و)بيرو(،  ،)اإلكوادور( أي دولة

وتوصلت إلى أن المقصود بـ"العين الحمئة الحامية" هو نوع نادر 

من البحيرات البركانية النشطة، والتي لها مثال واحد في العالم في 

وقتنا الحالي، وهو "بحيرة الحميم" في دولة )دومينيكا( الحالية، ومن 

 قة )األنديز( من أغنى المناطق بالنشاط البركاني.المعروف أن منط

أما مطلع الشمس، فلقد توصلت إلى أن المقصود به هو مرتفعات 

جزيرة )غينيا( الجديدة، أما سكان مطلع الشمس الذين لم يجعل هللا 

لهم من دون الشمس سترا، فهم سكان أودية هذه المرتفعات الذين لم 
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ثمانين عاما فقط، والعجيب أن  يعرف األوربيون بوجودهم إال منذ

 هؤالء السكان من العراة كما أخبر القرآن.

أما في الفصل الثالث فبحثت في حديث سجود الشمس، وتوصلت 

إلى أن سجود الشمس هو نزولها الظاهري لتصبح تحت مكة 

المكرمة، فمكة المكرمة، أو البيت الحرام، هي المقصودة بكلمة 

م بعد استئذانها، هو إشراقها على )العرش(، وطلوعها على العال

فتُها -منطقة مشرق الشمس   عقب سجودها. -كما عرَّ

وفي الفصل الرابع بحثت في موضوع األرضين السبع، 

وتوصلت لضعف وجهة النظر الشائعة حول ماهية األرضين السبع، 

والتي تذهب إلى أنها طبقات كوكب األرض السبع، وتوصلت إلى 

لمفتوقات السبع على أغلب ظني، وهي قطع أن األرضين السبع هي ا

اليابس الكبيرة التي انفتقت إليها القارة األم )بنجيا( منذ ماليين 

السنين، وعلى هذا تكون األَرضين السبع هي )أوراسيا(، وأفريقيا 

ومعها الجزيرة العربية، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، 

  القارة الهندية.وأستراليا، والمتجمدة الجنوبية، وشبه 

 

 اإلعجاز العلمي في أبحاث هذا الكتاب:

 أوال:

القرآن يعلم بدقة مذهلة أكبر مسافة بين نقطتين على وجه   -

األرض، بل ويعبر عنها بأسلوب بسيط لم يتوصل إليه المتخصصون 

في تبسيط العلوم إلى يومنا هذا، ويعلم بدقة عجيبة احداثيات تقاطع 

لساحل الشرقي للعالم القديم، والساحل مع كل من ا االستواءخط 

 الشرقي للعالم الجديد.

القرآن يعلم تماما وجود األمريكتين، وذلك قبل اكتشافهما بما  -

يقرب من ألف عام، فأحد )المشرقين( اللذين ذكرهما القرآن هو 

مشرق األمريكتين، والذي يقع في جزير صغيرة تقع عند مصب 

و)مغرب الشمس( الذي ذكره  نهر األمازون بأمريكا الجنوبية،
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بنفس القارة،  االستوائيالقرآن في سورة الكهف هو منطقة )األنديز( 

وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية تمثالن أْرَضين اثنين من 

 األَرِضين السبع التي أشار إليها القرآن.

القرآن يعلم بصورة واضحة تماما وجود )القارة األم( في  -

وأنها انفتقت إلى سبع قطع، كما يعلم أن األزمنة الغابرة، 

 با وأفريقيا، فهما مغرب العالم.و)األمريكتين( كانتا ملتصقتين بأور

وفي حديث سجود الشمس أشار النبي أن الشمس بعد أن  -

تسجد وتستأذن فإنها تطلع على العالم، ولم يذكر أنها تذهب إلى 

ت األرض يكون هذا إال إذا كان تجري إلى المشرق، وال المشرق أو

كروية، وأن تكون الشمس أكبر حجما من األرض، وتكون المسافة 

 درجة. 90بين مكة المكرمة ومشرق الشمس حوالي 

 

 ثانيا: ثالث طرق قرآنية لتقسيم اليابس والماء في العالم:

ْمنا إلى ثالث طرق لعلنا الحظنا أن القرآن الكريم قد أشار ِض 

 :لتقسيم اليابس والماء على هذا الكوكب

 اعتباريةفالطريقة األولى: هي تقسيم العالم إلى كتلة يابسة  -

واحدة، لها مغرب ولها مشرق وهذه الطريقة تعامل اليابس ككتلة 

واحدة، وقد أشار القرآن إلى هذه الطريقة في قوله: "حتى إذا بلغ 

مغرب الشمس"، وقوله: "حتى إذا بلغ مطلع الشمس"، وهي طريقة 

جغرافيا في رسم خريطة العالم، وتحديد ما مشابهة لطريقة علماء ال

 يقع على يمين الخريطة وما يقع على يسارها.

الطريقة الثانية: وهي تقسيم اليابس في العالم إلى كتلتين  -

رئيستين، لكل منهما مشرق ومغرب، ولقد أشار إلى هذا التقسيم في 

لماء قوله تعالى: "بُعد المشرقين"، وهذا التقسيم متطابق مع تقسيم الع

العالم إلى نصف كرة شرقي، ونصف كرة غربي، أو عالم قديم، 

 عالم جديد.
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الطريقة الثالثة: وهي تقسيم اليابس إلى سبع كتل رئيسة،  -

وهي تلك الكتل التي انفتقت إليها القارة األم )بنجيا( منذ ماليين 

السنين، ولقد أشارت اآليات لهذه الطريقة في التقسيم عندما أشارت 

ضين السبع، وهذه الطريقة في التقسيم تشبه طريقة علماء إلى األر

الجغرافيا في تقسيم العالم إلى القارات السبع، وإن كانت األرضين 

 السبع في رأيي أكثر انضباطا من القارات السبع. 

 

 اقتراحات للباحثين المعاصرين:

بعد أن فرغنا من هذا البحث، وطفنا حول معاني بُعد المشرقين، 

شمس ومطلعها، وسجود الشمس، واألرضين السبع، ومغرب ال

يمكنني في النهاية أن أقدم بعض االقتراحات للباحثين الجغرافيين 

المعاصرين، األول: اعتبار العالم كتلة واحدة يمر عليها يوم واحد 

وليل واحد، والثاني: نظام خطوط طول جديد مستوحى من اآليات 

ث: طريقة جديدة في تقسيم واألحاديث التي تعرضنا إليها، والثال

اليابس إلى األرضين/المفتوقات السبع بدال من طريقة القارات السبع 

 التي ال تتفق عليها كل بالد العالم. 

 

 نهايتان اعتباريتان شرقية وغربية حسب القرآن: أوال: للعالم

أثبت بفضل هللا في بحث مغرب الشمس ومطلعها أن القرآن اعتبر 

ها مشرق واحد ومغرب واحد، وذلك رغم األرض كتلة واحدة ل

 -في تصور آخر–كتلتين، ورغم انقسامها  انقسامها إلى أْرضين أو

 إلى سبعة أرضين. 

ولقد تأكد لدي صحة استنتاجي عندما أثبُت أن المشرقين 

"بعد المشرقين" هما مشرقي الكتلتين  :المذكورين في قوله تعالى

يم هي نفسها منطقة مطلع الرئيستين، وأن منطقة مشرق العالم القد

 الشمس. 
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كما زاد األمر تأكيدا مالحظتي حول حديث سجود الشمس، حيث 

قيل في الحديث أن الشمس تسجد وتستأذن تحت العرش فإذا أُذن لها 

لُت العرش بالكعبة أو بمكة  فإنها تشرق على األرض، فعندما أو 

شرق المكرمة، وجدت أن الشمس عندما تكون أسفل الكعبة فإنها ت

 على منطقة مشرق الشمس كما حددتُه في البحث األول.

يفيدنا  -رغم كروية األرض -وتحديد مشرق األرض ومغربها 

في التأكيد على أهمية توحيد بدايات الشهور القمرية، وتوحيد بداية 

فالعالم كتلة شهر الصوم، وتوحيد األعياد، ويوم عرفة، وغيرها، 

ر عليها نهار واحد، وتمر عليها واحدة لها بداية ولها نهاية، يم

 .57ليلة واحدة

يبدأ في الشرق عند نقطة مشرق الشمس،  -وكذلك الليلة -فاليوم 

 وينتهي في الغرب عند نقطة مغرب الشمس. 

أما المناطق التي تقع في الشرق المغناطيسي من خط طول مشرق 

الشمس فيمكن إلحاقها بمشرق الشمس، كشرق استراليا واليابان، 

خط الطول المار بنقطة مغرب ناطق التي تقع في الغرب من والم

الشمس فيمكن إلحاقها ببالد مغرب الشمس، مثل الواليات الغربية 

 في الواليات المتحدة األمريكية.

أما المحيط الهادي، فيمكن تقسيمه بالمنتصف بين نقطة مشرق 

الشمس، ونقطة مغرب الشمس، واألكثر سهولة وأكثر مالئمة هو 

عتبار خط الطول التاريخي هو خط الطول التاريخي اإلسالمي، ا

وهو خط السجود، أو خط الطول المقابل لخط الطول المار بمكة 

  المكرمة، وهو يكاد ينصف المسافة بين نقطتي المشرق والمغرب.

                                                
جاء في ليلة القدر: "تنزل المالئكة والروح فيها"، وهذا يعني  يقوي ذلك ما 57

ن في ليلة واحدة من الليالي التي تمسح سطح األرض فإن المالئكة تنزل ومعها أ

 جبريل عليه السالم، وال عبرة هنا باختالف المطالع، واختالف األرضين.
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وأرى أن حديث القرآن عن مغرب الشمس ومطلعها هو إشارة 

رة األرضية، وأين ينتهي، وأين لنا لنحدد أين يبدأ اليوم على وجه الك

 تبدأ الليلة وأين تنتهي.

واألمر يشبه تحديد المولى عز وجل في القرآن لعدد الشهور في 

عشر شهرا؛ فالسنة القمرية ال يدل عليها ظاهرة  باثنيالسنة القمرية 

فلكية في السماء مثلما يحدث في السنة الشمسية، لذا فهي سنة 

كين في الجاهلية يزيدون في السنة اعتبارية، ولذلك كان المشر

 شهورا، حتى جاء القرآن فأبطل وحرم النسيء.

 

خط السجود" بدال من  –المشرقين  –ثانيا: نظام خطوط "مكة 

 نظام )جرينتش(:

خط  –المشرقين  –من أهم مميزات نظام خطوط الطول "مكة 

هو اعتماده على حقائق جغرافية، فهو ليس مفتعال أو  السجود"

ا كنظام )جرينتش(، وهو يعتمد على خط الطول المار بمكة عشوائي

المكرمة، وخط الطول المار بنقطة مشرق العالم القديم، وخط الطول 

طول ل لخط الالمار بنقطة مشرق العالم الجديد، وخط الطول المقاب

 .المار بمكة المكرمة

، فباإلضافة إلى هائال اجغرافي لها ثقال وتمتاز مكة المكرمة بأن

ها المدينة التي يتوجه إليها مئات الماليين كل يوم ألداء الصالة، أن

وهي المدينة التي يرتحل إليها عشرات الماليين كل عام ألداء شعائر 

 -الحج والعمرة، فإنها المدينة التي يتوسط خط الطول المار بها 

ين بنقطتي المشرقين، كما أنها المدينة التي  -تقريبا خطي الطول المارَّ

 ل مركزا لدائرة تمر بأطراف القارات.تمث

فتُهما -أما نقطتي المشرقين فهما  هما نقطتان طبيعيتان  -كما عرَّ

 وهما أقصى الشرق الشمسي لكل من كتلتي اليابسة الرئيسيتين.

في نظام خطوط الطول الذي أقترحه يكون الخط المار بمكة 

 المكرمة هو خط الطول الرئيسي، بدال من خط )جرينتش(.
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ما خط الطول التاريخي فهو خط الطول المقابل لخط الطول أ

المار بمكة المكرمة، وهو نفسه خط السجود، والمقصود خط سجود 

 58الشمس، وهو الخط الذي عندما تتعامد عليه الشمس وقت الظهيرة

 فإنها تكون في حالة سجود تحت الكعبة.

وهناك خطان آخران، وهذان الخطان اآلخران هما خطا الطول 

الطول الماران بنقطتي  خطا -تقريبا -غربا، وهما  90شرقا، و 90

 المشرقين.

 

 
( خطوط الطول األربعة الرئيسية في نظام خطوط الطول 52الشكل رقم )

 المقترح: خط مكة، وخطي المشرقين، وخط السجود.

 

ويتميز نظام خطوط الطول الجديد أنه أسهل في التعلم، ويجعل 

ف حالة الشمس في القارات المختلفة، فمثال االنسان بسهولة يعر

عندما ينتصف الليل في مكة المكرمة، وتكون الشمس متعامدة على 

خط الطول المقابل لخط الطول المار بمكة المكرمة فيمكننا القول 

ببساطة أن الشمس ساجدة تحت الكعبة المشرفة، وأنها ستبدأ في 

                                                
 وذلك عند انتصاف الليل في مكة المكرمة. 58
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نها تبدأ في الغروب إالقول اإلشراق على الدنيا بإذن هللا، كما يمكننا 

 عن العالم الجديد، وتبدأ في اإلشراق على العالم القديم.

 
( الشمس ساجدة تحت الكعبة المشرفة، وفي حالة إشراق على 53الشكل رقم )

 منطقة مشرق الشمس.

 

وعندما تتعامد الشمس على نقطة مشرق العالم القديم، أي عندما 

وقت الظهيرة، فإنها في نفس  يكون منطقة مشرق العالم القديم في

الوقت تكون في حالة إشراق على مكة المكرمة، ويكون مشرق العالم 

 الجديد في منتصف الليل.

 

 
( الشمس متعامدة على مشرق الشمس للعالم القديم، وفي 54الشكل رقم )

نفس الوقت تشرق على مكة المكرمة، ومشرق العالم الجديد في منتصف 

 الليل.
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مد الشمس على مكة المكرمة، أي عندما تكون مكة وعندما تتعا

المكرمة في حالة الظهيرة، فإن الشمس تبدأ في الغروب على العالم 

 القديم، وتبدأ في اإلشراق على العالم الجديد.

 

 
ة، وهي تغرب على نشرق ( الشمس تتعامد على مكة المكرم55الشكل رقم )

 الجديد.يم بينما تشرق على مشرق العالم دالعالم الق

 

وعندما تتعامد الشمس على نقطة مشرق األمريكيتين، فإنا تكون 

في لحظة غروبها على مكة المكرمة، ويكون مشرق العالم القديم في 

 منتصف الليل.

 
( الشمس متعامدة على مشرق العالم الجديد وهي تغرب على 56الشكل رقم )

 يل.مكة المكرمة، بينما مشرق العالم القديم في منتصف الل

 

ويتميز نظام خطوط الطول الذي أقترحه أن العالم سينتظم في 

با وأفريقيا وأربعة أقسام رئيسة، فاألمريكتان تقريبا في ربع، وأور
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تقريبا في ربع، ومعظم آسيا في ربع، واليابان معظم قارة أستراليا 

 ومعظم جزر المحيط الهادي في ربع.

 

 ات السبع:ثالثا: نظام األرضين السبع بدال من القار

وهذا التقسيم يعتمد على حقائق تاريخ الجغرافيا، وليس تقسيما 

اعتباريا مثل فكرة القارات، كما أن هذا التقسيم ينطبق على كل أرض 

مع  -سوى قارتان -تنتظم القارات  من األرضين السبع، بينما ال

 تعريف العلمي للقارة.

كثر من اتفاق وأرى أن التقسيم يتفق مع تراث الشعوب المختلفة، أ

 نظام القارات السبع.

وفي النهاية ربما يحسم هذا النظام الجديد في التقسيم الخالف 

 الدائر حول عدد القارات في العالم بين علماء الجغرافيا. 

 وهكذا تكون األرضون السبع هي:

)أوراسيا( وتضم قارتي أوروبا وآسيا ماعد شبه القارة  -

 الهندية.

 جزيرة العربية. )أفريقيا( ومعها شبه ال -

 )أمريكا( الجنوبية. -

 )أمريكا( الشمالية. -

 )أستراليا(.  -

 المتجمدة الجنوبية. -

 شبه القارة الهندية. -
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 ( يوضح نظرية األرضين السبع كبديل لمفهوم القارات السبع.57الشكل رقم )
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 (1ملحق )

 سجود المخلوقات هلل

 

لفة ومن ضمنها الشمس لقد ذُكر في القرآن أن المخلوقات المخت

َ يَْسُجُد لَهُ َمْن كتسجد هلل تعالى، قال هللا في مح م آياته: "أَلَْم تََر أَنَّ ّللاَّ

فِي السََّماَواِت َوَمْن فِي األَْرِض َوالشَّْمُس َواْلقََمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجبَاُل 

قَّ َعلَْيِه اْلعَذَاُب َوَمْن يُِهِن َوالشََّجُر َوالدَُّوابُّ َوَكثِيٌر ِمَن النَّاِس َوَكثِيٌر حَ 

َ يَْفَعُل َما يََشاُء" ُ فََما لَهُ ِمْن ُمْكِرٍم إِنَّ ّللاَّ ّللاَّ
"أََولَْم  :ويقول تعالى ،59

داً  َمائِِل سُجَّ ُ ِمْن َشْيٍء يَتَفَيَّأُ ِظاللُهُ َعِن اْليَِميِن َوالشَّ يََرْوا إِلَى َما َخلََق ّللاَّ

ِ َوهُْم َدا ِ يَْسُجُد َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض ِمْن  -ِخُروَن َلِِلَّ َوَلِِلَّ

ِ 60َدابٍَّة َواْلَمالئَِكةُ َوهُْم ال يَْستَْكِبُروَن" ، ويقول عز من قائل: "َوَلِِلَّ

 ِ يَْسُجُد َمْن فِي السََّماَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا َوَكْرًها َوِظاَللُُهْم بِاْلغُُدو 

 .61"الِ َواآْلصَ 

 انقيادولقد ذهب علماؤنا إلى أن سجود المخلوقات هو سجود 

 وطاعة، وليس سجودا حقيقيا، أو أن سجودها هو سجود غيبي، ال

 أرى أن األمر يستحق إعادة النظر.يمكننا إدراكه، و

فنحن نالحظ أن سياق آيات سورة النحل يُفهم منه أن سجود 

تنكر على الكافرين أو المخلوقات هو سجود مشاهد ظاهر، فاهلل يس

يؤمنون، كما  الذين مكروا السيئات رؤيتهم للمخلوقات ساجدة، ثم ال

يُفهم من قوله: "ألم تر أن هللا يسجد له..."، أن السجود مشاهد مرئي 

 معروف.

                                                
 18، آية: الحجسورة  59
 49-48 ، اآليتان:النحلسورة  60
  15سورة الرعد، آية:  61
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ويلفت انتباهنا ذكر المولى عز وجل للظالل بالذات في موضوع 

الظالل، وكيف  السجود، وهذا يدفعنا للتساؤل لماذا اختار المولى

 يكون سجود الظالل؟

أرى أن هللا اختار الظالل ألنها متدنية، متسفلة، منطرحة على 

األرض، وأرى أن هذا هو سجودها، لذا فإني أرى أن سجود 

المخلوقات كلها هو تدنيها، وهبوطها، وتسفلها، فالعرب تقول سجدت 

 النخلة إذا سقطت.

ابق أن نقول أن سجود ويمكننا اعتمادا على المثال اللغوي الس

األشجار هو سقوطها، وسجود الجبال هو تهدمها، وسقوط قممها، 

هو تعثرها وسقوطها، وكذلك موتها  -غير الناس -وسجود الدواب 

واختالطها بالتراب، وسجود البشر نوعان فأما سجود المؤمنين فهو 

سجودهم المعروف في الصالة، وهو سجود زائد على سجودهم 

غير المؤمنين فمثل  يشبه سجود الدواب، وأما سجودالجبري الذي 

 سجود الدواب.

وكذلك فإن لألجرام السماوية ومنها الشمس سجود؛ فهي تهبط 

في  -ظاهريا -وتسقط عندما تميل للغروب حتى تالمس التراب 

 األفق، فهو نوع من السجود.

ولهذا أرى أن سجود المخلوقات هو سجود مشاهد محسوس، وأن 

 خرورها، وتدنيها، وتسفلها، وهللا تعالى أعلى وأعلم. سجودها هو
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( شجرة ساجدة هلل تعالى، يقول عز وجل: "َوالنَّْجُم َوالشََّجُر 58الشكل رقم )

 يَْسُجَداِن".
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 (2ملحق )

 البحر المسجور

 

ٍ َمْنشُورٍ  -َوِكتَاٍب َمْسطُوٍر  -يقول تعالى: "َوالطُّوِر   - فِي َرق 

إِنَّ َعذَاَب  - َواْلبَْحِر اْلَمْسُجورِ  -َوالسَّْقِف اْلَمْرفُوعِ  -اْلَمْعُموِر  َواْلبَْيتِ 

 . 62َما لَهُ ِمْن َدافِع" -َرب َِك لََواقٌِع 

لقد ذهب علماؤنا األجالء في تفسير "البحر المسجور" إلى رأيين 

رئيسين، األول هو: أن البحر المسجور هو البحر المملوء، والمراد 

بالماء المكفوف عن البَر، والرأي الثاني هو: أن "البحر  المملوء

المسجور" هو البحر إذا اشتعل نارا يوم القيامة، مصداقا لقوله تعالى: 

َرْت" "َوإِذَا اْلبَِحارُ   .63سُِج 

هذا بينما رأى زغلول النجار أن "البحر المسجور" هو إشارة لما 

لصهارة تخرج يحدث في قيعان المحيطات وبعض البحار، حيث أن ا

من نطاق الضعف األرضي إلى قاع هذه المحيطات والبحار خالل 

الصدوع والشقوق التي تمزق الغالف الصخري لألرض، وهذه 

ر قيعان المحيطات والبحار، فالبحر المسجور  الصهارة هي التي تسجَّ

 هو كل محيط أو بحر في قاعه شق تتصاعد منه الصهارة البركانية.

ار بما جاء في الحديث الضعيف: "ال يركب واستدل زغلول النج

البحر إال حاج أو معتمر أو غاٍز في سبيل هللا، فإن تحت البحر ناراً، 

تحت النار بحراً"، وقال أن هذه الشقوق تكون مرتفعة عن قاع و

على جانبي الشق،  المحيط بسبب الصهارة التي تتحول إلى صخور

البحر أو المحيط أي  وهكذا فإن نار الصهارة المتدفقة تكون تحت

                                                
 .8-1 ،  اآليات:الطور سورة 62
 6سورة التكوير، آية:  63
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تحت مائه، ويكون هناك ماء أيضا في مستوى دون مستوى الصهارة 

 المتدفقة، فكأنه بحر تحت النار.

 
 ( رسم يوضح فكرة زغلول النجار في تفسير في الحديث.59الشكل رقم )

 

وأرى أنه من الصواب تفسير كلمة )المسجور( بالقرآن نفسه، 

، والعلماء االشتعالكريم بمعنى فمادة )سجر( جاءت في القرآن ال

َرْت" يعني إذا امتألت البحار  متفقون على أن قوله "َوإِذَا اْلبَِحارُ  سُِج 

نارا يوم القيامة، وعلى ذلك يكون "البحر المسجور" هو البحر 

 المشتعل.

غير أن القول بأن البحر المسجور هو بحرنا هذا إذا قامت القيامة 

ر قول بعيد، وذلك يدل على ذلك، فاآليات  ألن السياق ال ألنه يسجَّ

التي قبل هذه اآلية، واآليات التي بعدها، تتحدث عن مخلوقات هللا 

في الحياة الدنيا، وليس عن المخلوقات إذا تغيرت أحوالها المألوفة 

 يوم القيامة.

أما رأي زغلول النجار، وهو أن البحار والمحيطات مسجرة 

عماقها، فأراه ليس دقيقا؛ فالقرآن بسبب تلك الصهارة التي تخرج في أ
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فِي اْلَحِميِم ثُمَّ فِي  -اأْلَْغاَلُل فِي أَْعنَاقِِهْم َوالسَّاَلِسُل يُْسَحبُونَ  يقول: "إِذِ 

 . والمراد يُحرقون.64"النَّاِر يُْسَجُرونَ 

ن تسخين بعض الماء في قيعان المحيطات، بحيث إالقول ويمكننا 

يذكر في درجة حرارة المحيط، هذا ينشأ عن هذا التسخين ارتفاع  ال

يصح أن نسميه )تسجيرا(، وال يصح أن نقول أن المحيط  التسخين ال

 )مسجور( كالمعذبين في النار. -هذه الحالة  -

رة، وأنها سوف  كما أنه ال يمكننا القول بأن البحار اآلن ُمسج 

ر يوم القيامة، ألنها لو كانت مسجورة اآلن، فما الجديد في  تسجَّ

يتفق مع العديد من اآليات التي يُفهم  يرها يوم القيامة، وهذا التسج

منها أن خصائص المخلوقات سوف تتغير بل تنقلب ألضدادها، 

فالنجوم تُطمس، وتنكدر، والكواكب تنتثر، والجبال الرواسي سوف 

 تُسيَّر، وسوف تصبح كالعهن المنفوش.

زغلول  وهناك مالحظة تتعلق بتفسير الرواية التي استدل بها

ن الجزء العلوي من البحر الذي هو فوق مستوى إالنجار، فلقد قال 

الصهارة الخارجة من الشقوق هو المقصود بكلمة البحر األولى، 

والجزء السفلي من البحر الذي يقع دون مستوى الصهارة الخارجة 

يتفق مع قواعد العربية،  هو المقصود بكلمة بحر الثانية، وهذا ال

وبحر جاءتا نكرة أي أنهما بحران مختلفان، فال يمكن فالكلمتان بحر 

إطالق أوالهما على البحر فوق مستوى الشقوق، والثانية على الماء 

يوجد  دون مستوى الشقوق ألنهما في حقيقتهما بحر واحد، كما أنه ال

يزا يقع دون مستوى الشقوق كلمة بحر تممن يطلق على الماء الذي ي

 له عن بقية البحر.

ن الجزء العلوي من الوشاح، هو طبقة إزغلول النجار ويقول  

لدنه شبه منصهرة، وهي عالية الكثافة واللزوجة، وتطفو فوقها 

األلواح الصخرية، وهي قطع الغالف الصخري لألرض، وتتحرك 

                                                
 72، 71سورة غافر، اآليتان:  64
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بهذه الطبقة تيارات الحمل من أسفل إلى أعلى حيث تبرد، فتنزل إلى 

للتباعد عن بعضها في جهة، أسفل، وهي بهذا تدفع األلواح الصخرية 

 ببعضها في جهة أخرى. ولالصطدام

ن الجبال مثبتة في األلواح الصخرية للقشرة إويقول أيضا 

األرضية، وأنها تطفو فوق هذه الطبقة كما تطفو الجبال الجليدية في 

الماء، فيبلغ طول الجزء المغمور من الجبل في الماء أضعاف الجزء 

، وأضاف زغلول 65لحالتين نفس القوانينالظاهر منه، وتنطبق على ا

ى الجبال رواسي ألنها ترسو في نطاق  النجار أن القرآن الكريم سمَّ

 ..66الضعف األرضي، كما ترسو السفن في الماء عند المرساة

 المقصود بالبحر المسجور هو هذه الطبقةلذا فإني أرى أن  

فهي  ،The Upper Mantleوهي الطبقة العليا من الوشاح 

ر أو كالبحر، تعوم عليه القشرة الصخرية، وترسو فيه الجبال، بح

 وهو مسجور حقا؛ فدرجة حرارته تصل إلى ألف درجة مئوية.

 
( يوضح أن القارات وقيعان المحيطات عائمة على بحر 60شكل رقم )

تكون طبقة الوشاح العلوي للسطح  الوشاح العلوي شبه المنصهر، وأقرب ما

يث يفصل بينها وبين الماء سمك قاع المحيط حوالي تحت قيعان المحيطات، ح

 .كيلومترات فقط 5

                                                
 225ص كتاب األرض  65
 257ص كتاب األرض  66
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وهذا التفسير يتفق مع السياق، فاآلية السابقة تقول: "والسقف 

المرفوع" وهو السماء، وهي تقع فوقنا، فيقابلها "البحر المسجور" 

 الذي يقع تحتنا.

 أما الحديث الذي استشهد به زغلول النجار "فإن تحت البحر نار

وتحت النار بحر"، فأرى أن هذا الحديث هو دليل على أن البحر 

المسجور هو نطاق الضعف األرضي كما توصلت، فزغلول النجار 

يقول: أن الصهارة الصخرية تندفع من هذه الطبقة )نطاق الضعف 

األرضي( إلى قيعان البحار، وبعض المحيطات، خالل الشقوق، 

. ومعنى ذلك أن الذي 67رضوالصدوع التي في القشرة الصخرية لأل

تحت النار، هو نطاق الضعف األرضي، وقد عبر عنه الحديث بكلمة 

 بحر، فهو البحر المسجور. 

 
( يوضح فكرتي في تفسير الحديث وكيف أن تحت البحر نار، 61شكل رقم )

 وتحت النار بحر.

                                                
 192ص ،كتاب األرضزغلول النجار،  67
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ين من يالفهم السابق أن نفهم آيتين أخر ويمكننا في ضوء هذا

َرْت"كتاب هللا، ف المولى يقول: "َوإِذَا اْلبَِحاُر فُِج 
، ويقول عز وجل 68

رت" ، وقد قال أهل التفسير أن معنى اآلية 69أيضا: "وإذا البحار سُج ِ

األولى هو أن البحار تفتح على بعضها فتصير بحرا واحدا، وقالوا 

 في تفسير اآلية الثانية أن البحار تشتعل نارا، أو تمتلئ.

ي للبحر المسجور بأنه الطبقة العليا من ولكن لو أعملُت فهم

الوشاح، وأنه هو البحر الذي تحت البحر، ألمكنني أن أفهم أن تفجير 

، والذي ينتج عنه دخول 70البحار يكون بتصدع وتشقق قيعانها

كميات هائلة من الصخور المنصهرة تؤدي لغليان ماء المحيطات 

هرة، وهو وتبخرها، وامتالء أحواض المحيطات بالصخور المنص

َرْت". ما أسماه القرآن "َوإِذَا اْلبَِحارُ   سُِج 

أي أنه لما كان البحر المسجور يقع أسفل البحار )المحيطات(، 

فإن تفجير البحار يؤدي إلى وصول النار السائلة إلى البحار فتُسجر، 

  وهللا أعلم.

 

 

 

 

 

 

                                                
 .3سورة االنفطار اآلية:  68
 6سورة التكوير، آية:  69
شقا واسعا قال األصفهاني في كتابه مفردات ألفاظ القرآن: الفجر: شق الشيء  70

كفجر اإلنسان السكر )سكر النهر: ما يسد به(، يقال: فجرته فانفجر وفجرته 

<، }وفجرنا خاللهما 12فتفجر. قال تعالى: }وفجرنا األرض عيونا{ >القمر/

<، }تفجر لنا من األرض 91<، }فتفجر األنهار{ >اإلسراء/33نهرا{ >الكهف/

 <.90ينبوعا{ >اإلسراء/
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 (3ملحق )

األرضون السبع عند بعض الشعوب قبل 

 اإلسالم

 

الكريم "األرضين السبع" إشارة وليس تصريحا في  ذكر القرآن

ُل  ُ الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اأْلَْرِض ِمثْلَُهنَّ يَتَنَزَّ قوله تعالى: "ّللاَّ

َ قَْد أََحاطَ بُِكِل   َ َعلَى ُكِل  َشْيٍء قَِديٌر َوأَنَّ ّللاَّ اأْلَْمُر بَْينَُهنَّ ِلتَْعلَُموا أَنَّ ّللاَّ

ً "َشيْ  ، فقوله: "ومن األرض مثلهن" يعني سبع أرضين 71ٍء ِعْلما

 كالسبع سماوات.

ولم يكن القرآن هو أول من أشار لوجود سبع أرضين، فلقد كان 

هذا اعتقاد كثير من القدماء كاليهود، والمجوس/الزرادشتيين، 

 والهندوس.

وفي األسطر القادمة سوف أستعرض بعض تصورات القدماء 

 سبع. عن األرضين ال

 

 الهنود القدماء:أوال: األرضون السبع عند 

اعتقد الهنود القدماء أن األرض تنقسم إلى سبع  

، وأنها أراض سبع تقع Dvipasأو)دفيبات(  ،Dwipas)دويبات(

في مستوى واحد، وتظلهم جميعا السماء، فاألرض األولى على هيئة 

رض الثانية القرص، ويحيط بها المحيط األول على هيئة الحلقة، واأل

على هيئة الحلقة أيضا، وتُحيط بالمحيط األول، والمحيط الثاني على 

هيئة الحلقة، ويُحيط باألرض الثانية، واألرض الثالثة على هيئة 

الحلقة، وتحيط بالمحيط الثاني، وهكذا حتى األرض السبعة، 

                                                
 .12: سورة الطالق، اآلية 71
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والمحيط السابع: أرض ثم محيط ثم أرض ثم محيط، حلقات بعضها 

 يحيط ببعض. 

 واعتقد الهنود أيضا أن قُطر كل محيط أو أرض هو ضعف قطر

أو األرض السابق له، واعتقدوا أن األرض األولى وهي  المحيط

رض التي يسكنها البشر، األالتي تقع في مركز األرضين السبع هي 

وأن بمركزها جبل عظيم الحجم، أطلقوا عليه اسم )ميرو(، واعتقدوا 

تفي وراء هذا الجبل، وعندما تشرق أن الشمس عندما تغرب فإنها تخ

 فإنها تظهر من وراء نفس الجبل.

 
( الدويبات السبع والمحيطات السبع تتحلق حول جبل ميرو 62الشكل رقم )

 األسطوري.

 

 :72وقد أطلقوا على األرضين السبع األسماء اآلتية 

التي تعني  Jumpudvipa األرض األولى )جامبودفيبا(ـ 1

هي أرضنا نحن البشر، ويحيط بها البحر أرض شجرة تفاح الزهر، و

 المالح الذي يبلغ قطره ضعف قطر هذه األرض.

                                                
72 http://en.wikipedia.org/wiki/Jambudvipa 
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والتي يحيط  Plaksadvipa األرض الثانية )بالكسادفيبا( ـ2

 بها محيط من عصير قصب السكر.

ويحيط بها  Salmalidvipaاألرض الثالثة )سالماليدفيبا(  ـ3

 محيط من الخمر.

ومحاطة بمحيط  Kushadvipa )كشادفيبا( األرض الرابعة ـ4

 من الزبد المقدوح.

ويحيط  kraunkadvipa )كرونكادفيبا( األرض الخامسة ـ5

 بها محيط من نوع من الجبن.

ومحاطة بمحيط  Sakadvipa)ساكادفيبا(  األرض السادسةـ 6

 من اللبن.

ومحاطة  Pushkaradvipa)بشكارادفيبا(  األرض السابعةـ 7

 بمحيط من الماء العذب.

بل قالوا أن هناك ست  مى الهنود بهذه األوهام،قدا ولم يكتف

 73أَرضين أخرى تقع تحت أرضنا، وأسموا هذه األَرضين )بتاالت(

Patals وجعلوا سكان هذه األَرضين من الثعابين العاقلة، ومن ،

وجعلوا  ،kuveraالشياطين، ومن حاشية إله الثروة الباطل )كفرا( 

م وأبهى مما في قصورا وحدائق، ربما أعظ في هذه األرضين

 األرض.

وزادو األمر تعقيدا فجعلوا تحت األرضين )البتاالت( الجحيم، 

وجعلوه أقساما كثيرة يشرف عليها  ،Narkaوأطلقوا عليه )ناركا(

 . Yamaاإلله الباطل )يَما( 

 

 األَرضون السبع عند الفرس القدماء: :ثانيا

عليها  لقد عَرف الفُرس األرضين السبع قبل اإلسالم، وأطلقوا

السبع،  Karshvarsشوارات( السبع، أو)الكارشفارات( ر)الكا

                                                
  (.البورانا)كرت في بعض كتب ذه   73
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واعتبروها جزرا كبيرة من اليابسة تفصل بينها البحار أو الجبال 

 العالية.

 ولقد أطلقوا عليه األسماء التالية: 

 وهي تقع في غرب العالم. Arezahi)أرزاهي(  -

 وهي تقع في شرق العالم. Savahi )سفاهي( -

 وهي تقع في الجنوب. Fradadhafshu َهفشو()فَرَدد -

 وهي تقع في الجنوب أيضا. Vidadhafshu )فَِددهفشو( -

 وهي تقع في شمال العالم. Vourubaresti )فوُرو َبِرستي( -

وهي تقع في شمال العالم  Vourugaresti)فوُرو َجِرستي(  -

 أيضا.

 ز.وهي األرض التي تقع في المرك Hvaniratha )هفانيراثا( -

واعتقد الفرس أن هذه األرض المركزية )هفانيراثا( هي األرض 

، كما اعتقد الفرس أنه يستحيل االنتقال 74الوحيدة التي يسكنها البشر

  من أحد هذه األرضين إلى األخرى.

 

 مناقشة األفكار الهندية والفارسية:

إذا ما حاولنا أن نعرف من أين أتى الهنود والفرس القدماء 

عن األرضين السبع فعلينا أن ننظر في كتبهم األقدم، بمعلوماتهم 

ونحن إذا فعلنا فسنجد هناك ربط دائم بين األرضين السبع من جهة، 

وإله باطل قيل عنه أنه طاف هذه األرضين السبع، فكأن األرضين 

السبع قد ذكرت أول ما ذكرت في سياق أسطورة هذا اإلله الباطل، 

 السبع.الذي قيل عنه أنه طاف األرضين 

                                                
74 .Avesta, Bundahishn 11.3   
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ففي كتب )الفدا(، وهي أقدم نصوص مقدسة عند الهندوس، نجد 

قد طاف العالم كله، ونجد في  Vishnuفي عدة روايات أن )فشنو( 

 .75رواية أنه طاف األرضين السبع

وفي كتاب )األبستاق(، وهو الكتاب المقدس عند 

إله المجوس  Mithra المجوس/الزرادشتيين، نجد حديثا عن )ميثرا(

 .76ل، وكيف أنه طاف األرضين السبعالباط

وقد توصلت في كتابي ذو القرنين إلى أن كل من )فشنو( 

و)ميثرا(، ليسا إال شخصيتين خياليتين، استلهمهما الكهنة من 

شخصية ذي القرنين الحقيقية، الذي ذُكر وذكرت رحلته العظيمة 

 حول العالم بعد ذلك في القرآن الكريم.

الهنود والفرس القدماء فكرة البطل أما من أي الشعوب استقى 

اف واألرضين السبع مباشرة، فأرى أنهم اقتبسوا ذلك من  الطوَّ

 المصريين القدماء.

فعند المصريين القدماء تراث ضخم يحكي كيف أن )أَُزَيِرس( أو 

قد طاف األرض وذهب إلى مغرب الشمس،  Osris)أوزوريس( 

حلة للموتى مشابهة ثم إلى مشرق الشمس، ثم كيف اخترع الكهنة ر

لرحلة )أزيرس(، فالموتى أو باألحرى أرواحهم بعد أن تفارق 

أجسادهم فإنها ترتحل إلى مغرب الشمس، ثم تعبر العالم السفلي، 

 لتصل إلى مشرق الشمس.

وهي تسبق أي  -وفي نصوص مبكرة وهي "نصوص التوابيت" 

غربه، نجد أن المتوفى يقطع العالم من مشرقه إلى م -نصوص هندية 

فيمر على سبع بوابات، وأرى أن هذا أقدم تقسيم معروف يقسم العالم 

 إلى سبع مناطق.

                                                
 1.154.16الفدا    75
 Khorda Avest, Hymn to Mithra 4كتاب األبستاق:  76
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حدث هو أن العالم القديم علم بقصة ذي القرنين  أن ما ويبدو

ورحلته إلى المغرب والمشرق، كما علم بوجود األرضين السبع 

 ربما عن طريق إخبار ذو القرنين نفسه، أو ممن تعلم على يديه، فلما

تطاولت الدهور على البشر، فعندها خلطوا األمرين: فقالوا أن الرجل 

، وأطلق عليه المصريون على هذا 77الطواف طاف األرضين السبع

 . الرجل )أزيرس(، والهندوس )فشنو(، والمجوس )ميثرا(

ويبدو لي أن معلومات كل من المصريين، والهندوس، والفرس، 

بل ربما لم يبق في ذاكرتهم إال عن األرضين السبع كانت قليلة جدا، 

فكرة وجود سبع أرضين فقط، فطفق الكهنة في كل ديانة ينسجون 

األوهام حول هذه األرضين السبع، حتى جاءتنا هذه النصوص 

 الخرافية.

 

 ثالثا: األرضون السبع عند اليهود:

نجد في كتاب اليهود المقدس )التناخ( ذكرا لألرضين السبع،  ال

قد أسهبت في ذكر األرضين السبع،  رى لليهودكتابات أخغير أن 

تلك األفكار التي  Louis Ginzbergجمع )لويس جينزبرج(  وقد

 The المقدس في كتابه "أساطير اليهود" سجلها اليهود خارج كتابهم

Legends of the Jews  )وفي هذا الكتاب نقل إلينا )جينزبرج

لنصين تصورين لليهود عن األرضين السبع، وسوف أترجم ا

 وأعرضهما إكماال للفائدة.

 

 النص األول:

في مقابل السماوات السبع، خلق هللا سبع أرضين، ويفصل بين 

كل أرض واألرض التي تليها خمس طبقات، ففوق األرض السفلى 

                                                
ور ذو القرنين القارة المتجمدة الجنوبية زوأرى أن هذا لم يحدث، فلماذا ي 77

 .مثال
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وهي السابعة، واسمها )إيريتس( يقع بالترتيب )التهوم(، و)التوهو(، 

لى األرض السادسة و)البوهو(، و)البحر(، و)المياه(، ثم نصل إ

 )أدماه(، وهي صورة من عظمة هللا.

وبنفس الطريقة فإن )أدماه( مفصولة عن األرض الخامسة )أركا( 

Arka والتي تحتوي على جهنم، و)شعار رقوت(، و)شعار ،

ظلموت(، و)بير شاحات(، و)تيت هايوين(، و)أبادُّن(، و)شيؤل(، 

 وأرواح المذنبين محروسة هناك بمالئكة الدمار.

 ،Harabahوبنفس الطريقة فإن )أركا( متبوعة بـ )َهَرَباه( 

والذي يعني اسمها الجافة، وهي موطن الجداول والتيارات المائية 

رغم اسمها، وهي مثل األرض التي تليها، واسمها 

وهي األرض الرئيسة، والتي تحتوي على  ،Yabbashah)يَبَّشاه(

 األنهار والينابيع.

األرض الثانية، وهي أول أرض تسكن  فهي Tebelأما )تِِبل( 

نوعا من الكائنات الحية، وكلها  365بالمخلوقات الحية، وهي 

مختلفة عن تلك التي تسكن في أرضنا، فبعضهم لديهم رؤوس بشرية 

مركبة على أجساد أسود، أو حيات، أو ثيران، وبعضهم لديهم أجساد 

ك فإن نات، وبجوار ذلابشرية مركب عليها رؤوس بعض هذه الحيو

)تبل( يسكنها بشر برأسين وبأربعة رؤوس، وأربعة أذرع، وأربعة 

أرجل، فكل أعضائهم مزدوجة إال الجذع، ويحدث أحيانا أن تتنازع 

أعضاء هؤالء األشخاص المزدوجين مع بعضها البعض، خصوصا 

أثناء األكل والشرب، وذلك عندما يطلب كل جانب الشيء األفضل 

قوم يتميزون بعظيم تقواهم، وهو فرق آخر واألكبر لنفسه، وهؤالء ال

 بينهم وبين سكان أرضنا.

أما أرضنا نحن فتسمى )ِهِلد( وهي مثل األخريات، مفصولة عن 

 )تبل( )بالتهوم(، و)التوهو(، و)البوهو(، والبحر، والمياه. 
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وهكذا ترتفع كل أرض فوق األخرى، من األولى إلى السابعة، 

ماوات، من األولى إلى السابعة، وفوق األرض السابعة تتكور الس

 وآخر السماوات موصولة بيد الرب. 

 

 النص الثاني:

عندما أُخرج آدم من الفردوس، فإنه وصل أوال إلى أولى 

األرضين السبع، وهي )إيريتس( المظلمة، والتي اليرى بها شعاع 

ع آدم خاصة من ألسنة اللهب للسيف  ِ نور، وهي خالوة تماما، وقد ُرو 

 أبدا الخاص بهذه األرض.المتقلب 

وبعد أن تاب آدم إلى هللا، قاده هللا إلى األرض الثانية، )أَدَماه( 

Adamah حيث يوجد ضوء منعكس من سمائها هي، ومن ،

نجومها وأبراجها التي تبدو كاألشباح. وفي هذه األرض تسكن 

مخلوقات تشبه األشباح، والتي نشأت من اتحاد آدم مع األرواح، 

تعرف المرح، وهم يغادرون  وقات دائما حزينة، الوهذه المخل

أرضهم ويذهبون إلى أرض البشر، وهناك يتحولون إلى أرواح 

شريرة، ثم يعودون إلى موطنهم ويتوبون عن أعمالهم السيئة، 

 تنبت القمح، وال أي من األصناف السبعة. ويحرثون تربتهم التي ال

و)شيث(، وبعد وفي هذه األرض )أدماه( ُولد )قابيل( و)هابيل( 

مقتل )هابيل(، فإن )قابيل( أرسل ثانية إلى )إيريتس(، حيث فزع من 

ظالمها ومن لهيب السيف المتقلب، فتاب إلى هللا، وقد قَبِل هللا توبته، 

التي  Arkaوسمح له بالصعود، إلى األرض الثالثة، وهي )أْركا( 

يل( تستقبل بعض الضوء من الشمس، وقد ُوهبت )أركا( ألوالد )قاب

لألبد كُملك أبدي، وهم يحرثون األرض ويغرسون األشجار، ولكن 

 ليس عندهم قمح وال أيٍ من األصناف السبعة.

وبعض أبناء )قابيل( عمالقة، وبعضهم أقزام، ولهم رأسان، لذا 

يصلون أبدا إلى رأي قاطع، وهم دائمون في حالة خالف  فإنهم ال
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يلبثوا أن  ة، ولكنهم المع أنفسهم، ويحدث أن يكونوا أتقياء في لحظ

 ينحرفوا، ويفعلوا الشر في اللحظة التي تليها.

أما األرض الرابعة )جي( فيعيش فيها قوم برج )بابل( ونسلهم، 

وقد نفاهم هللا إلى هناك، ألن األرض الرابعة ليست بعيدة عن جهنم، 

وهي بذلك قريبة من النار المشتعلة، وسكان )ِجي( مهرة في كل 

ين في كل ألوان العلوم والمعارف، كما أن موطنهم الفنون، وبارع

غني بالثروات، وعندما يزورهم أحد سكان أرضنا، فإنهم يعطونه 

يملكون، غير أنهم يقودونه بعدها إلى األرض الخامسة  أغلى ما

 )نِِشياه(، حيث ينسى موطنه.

ويسكن )نشياه( أقزام بال أنوف، ويتنفسون بثقبين بدال من األنف، 

ذاكرة، فبمجرد أن يحدث أمر ينسوه تماما، لذا تدعى  وليس ليهم

أرضهم )نشياه( أي النسيان. وكل من األرضين الرابعة والخامسة 

تشبه األرض الثالثة )أركا(، بها أشجار، ولكن ليس بها قمح أو أي 

 من األصناف السبعة.

واألرض السادسة )زياه( يسكنها أناس بهم وسامة، وهم يملكون 

ويسكنون القصور، ولكن عندهم نقص في الماء، كما ثروات طائلة، 

يدل اسم أرضهم )زياه(، أي الجفاف، لذا فإن الخضرة عندهم قليلة 

يفلح كثيرا، وهم يسرعون إلى أي ينبوع ماء  وغرس األشجار ال

خالله إلى األعلى إلى أرضنا،  االنزالقكتشف، وأحيانا ينجحون في يُ 

مع ذلك ذوي إيمان راسخ، حيث يشبعون نهمهم إلى طعامنا، وهم 

 أكثر من أي قسم من البشر.

ولقد ظل )آدم( ]عليه السالم[ في )أدماه( حتى بعد ميالد )شيث(، 

ثم عبر األرض الثالثة )أركا( موطن أبناء )قابيل(، وكذلك األرضين 

الثالث التالية: )ِجي( و)نشياه( و)ِزياه(، ثم نقله هللا إلى )تِِبل( 

Tebelابعة المسكونة بالبشر.، وهي األرض الس 
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 تعليق على التصور اليهودي لألرضين السبع:

من الظاهر أن أحبار اليهود كانوا يحاولون بناء تصور عن 

األرضين السبع، ولعلهم سمعوا باألرضين السبع في التوراة المنزلة 

على نبي هللا موسى قبل نسيانها وكتابتها من الذاكرة، وربما سمعوا 

من بعض أنبيائهم أنبياء بني إسرائيل، غير أنهم باألرضين السبع 

على ما يبدو لم يكونوا يعلمون عن األرضين السبع إال اسمها، 

فراحوا يقترضون من تصور الشعوب األخرى حول األرضين السبع 

تارة، ويضعون بعض الحكايات الخرافية من عندهم تارة أخرى. 

تجعل األرضين  الفكرة األولى ،ويبدو أن هناك فكرتين رئيسيتين

 السبع هي: 

 األرض السابعة هي )إريتس(. أ1

 األرض السادسة هي )أدماه(. ـ2

 األرض الخامسة هي )أركا(. ـ3

 األرض الرابعة هي )هرباه(. ـ4

 األرض الثالثة هي )يبشاه(. ـ5

 األرض الثانية هي )تبل(. ـ6

 األرض األولى التي نعيش عليها هي )هلد(.  ـ7

 

 ين السبع هي:أما التصور الثاني يرى أن األرض

 األرض السابعة هي )إريتس(. ـ1

 األرض السادسة هي )أدماه(. ـ2

 األرض الخامسة هي )أركا(. ـ3

 األرض الرابعة هي )جي(. ـ4

 األرض الثالثة هي )نشياه(. ـ5

 األرض الثانية هي )زياهه(. ـ6

 األرض األولى التي نعيش عليها هي )تبل(. ـ7

 



125 

 

السبع، وهي ونالحظ أن اليهود وضعوا جهنم في إحدى األرضين 

األرض الخامسة، وهذا يشبه ما اعتقده المصريون القدماء من أن 

 جهنم تقع في )أمنت(، أرض مغرب الشمس.

تذكرنا  ،كما أن الكائنات التي لها رؤوس حيوانات وأجساد البشر

بآلهة المصريين القدماء، أما الكائنات التي لها أجساد الحيوانات 

ي الهول في مصر، وببعض ورؤوس البشر، فتذكرنا بتمثال أب

التماثيل واألختام العراقية القديمة، أما الرأسين واألطراف المضاعفة 

 على الجذع الواحد فتذكرنا ببعض تماثيل آلهة الهندوس الباطلة.

أما القول بأن هناك أرض تحتنا تسكنها األشباح فهو يشبه اعتقاد 

تاالت(، التي المصريين القدماء، كذلك يشبه التصور الهندي عن )الب

 يسكنها أصناف من الشياطين.

كما أن الحديث عن الثروات الطائلة والقصور العظيمة التي 

يمتلكها سكان إحدى األرضين التي تقع تحت أرضنا يشبه إلى حد 

بعيد فكرة هندوأوربية قديمة، وهي أن إله الغنى والثروات الباطل 

االعتقاد في  يسكن تحت األرض، حيث الثروات والكنوز، ونجد هذا

  أساطير اليونانيين القدماء، والهنود القدماء.
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 (4ملحق رقم )

 جبل قاف

 

ذُِكر جبل قاف في عدة روايات أهمها تلك الروايات التي نُسبت 

إلى ابن عباس رضي هللا عنهما، كما ذهب بعض أهل التفسير إلى 

 .78اْلقُْرآِن اْلَمِجيِد"أن جبل قاف هو المقصود من قوله تعالى: " ق وَ 

واآلن نستعرض بعض أشهر الروايات التي جاءتنا في جبل قاف: 

 ففي كتاب العظمة نجد هذه الرواية الطويلة المنسوبة البن عباس:

ُ َعزَّ َوَجلَّ ِمَن اْليَاقُوتَِة َجبَال، فَأََحاَط بِاألَْرِضيَن السَّْبعِ َعلَى  "أَْنبََت ّللاَّ

فََصاَرِت  ،يَاقُوتَِة فِي ُحْسنَِها َوُخْضَرتَِها َوَصفَائَِهاِمثِْل َخْلِق الْ 

ِ  ،األَْرُضوَن السَّْبُع فِي ذَِلَك اْلَجبَِل َكاألُْصبُعِ فِي اْلَخاتَمِ  َواْرتَفََع بِإِْذِن ّللاَّ

َماِء إِال ثََمانُونَ  ِ َحتَّى لَْم يَْبَق َبْينَهُ، َوبَْيَن السَّ فَْرَسًخا،  َعزَّ َوَجلَّ فِي اْلَجو 

اِكِب اْلُمْسِرعِ   ،َوَما بَْيَن السََّماِء َواألَْرِض َمِسيَرةُ َخْمِس ِمائَِة َعاٍم ِللرَّ

َها  ُ َعزَّ َوَجلَّ َهِذِه اْلِجَباَل الَِّتي َعلَى َوْجِه األَْرِض فِي بَر ِ ثُمَّ أَْنبََت ّللاَّ

بَةٌ فِي األََرِضيَن فَِهَي عُُروُق ذَِلكَ  ،َوبَْحِرَها ِمْن ذَِلَك اْلَجبَلِ   اْلَجبَِل ُمتََشع ِ

"َواْلِجبَاَل أَْوتَاًدا"، "َوَجعَْلنَا فِيَها َرَواِسَي  السَّْبعِ، فَذَِلَك قَْولُهُ تَعَالَى:

َواِسي: الثَّاِبتَاُت األُُصوِل إَِلى األَْرِض السَّابِعَةِ   ،َشاِمَخاٍت"، فَالرَّ

َوِلذَِلَك اْلَجبَِل  :وعِ فَْوَق َهِذِه األَْرِض، قَالَ اْلعَاِلَياُت اْلفُرُ  :َوالشَّاِمَخاتُ 

ُجلِ  ُجلِ  ،َرأٌْس َكَرأِْس الرَّ َوقَْلٌب َعلَى قُلُوبِ اْلَمالئَِكِة  ،َوَوْجهٌ َكَوْجِه الرَّ

ِ سُْبَحانَهُ َوتَعَاَلى، َواْلَخْشيَِة َوالطَّاَعِة لَهُ، فَذَِلَك قَْولُهُ َجلَّ   فِي اْلَمْعِرفَِة َلِِلَّ

ِن اْلَمِجيِد"، ق ]هو[ ذَِلَك اْلَجَبُل، َوهَُو اْسُمهُ، َوهَُو آ"ق َواْلقُرْ  ِذْكُرهُ:

: ُ َعزَّ َوَجلَّ "إِِن اْستََطْعتُْم أَْن  أَْقَطاُر السََّمَواِت َواألَْرِض الَّتِي يَقُوُل ّللاَّ

 ُ َعزَّ َوَجلَّ فِي عُُروِق  تَْنفُذُوا ِمْن أَْقَطاِر السََّمَواِت َواألَْرِض"، َوَخلََق ّللاَّ

ذَِلَك اْلَجبَِل أَْلَواَن اْلِمَياِه الَِّتي تَْجِري فِي اْلبُُحوِر، ِمَن اْلبَيَاِض 

                                                
 1سورة ق، اآلية:  78
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ْفَرةِ، َواْلُحْمَرةِ َواْلكُْدَرةِ، َواْلعَْذِب، َواْلَماِلحِ،  َواْلُخْضَرةِ، َوالسََّواِد َوالصُّ

َعاِق، فَإِذَا أََراَد  ُ َعزَّ َوَجلَّ أَْن يَُزْلِزَل قَْريَةً أَْوَحى إِلَى َواْلُمْنتِِن َوالزُّ ّللاَّ

ُ َعزَّ  َكهُ َخَسَف ّللاَّ َك ِمْنهُ ِعْرَق َكذَا َوَكذَا، فَإِذَا َحرَّ ذَِلَك اْلَجبَِل أَْن يَُحر ِ

َماِء ِمْن ذَِلَك، َوُخْضَرةُ ذَِلَك اْلَجبَِل ِمْن تِلْ  َك َوَجلَّ ِباْلَقْريَِة، فَُخْضَرةُ السَّ

ْخَرةِ   ... ".الصَّ

عن ابن عباس أنه قال: "خلق هللا تعالى من وراء هذه األرض 

بحرا محيطا بها، ثم خلق من وراء ذلك جبال يقال له قاف، السماء 

الدنيا مترفرفة عليه، ثم خلق من وراء ذلك الجبل أرضا مثل تلك 

األرض سبع مرات، ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطا بها، ثم خلق 

وراء ذلك جبال يقال له قاف، السماء الثانية مترفرفة عليه، حتى من 

عدَّ سبع أرضين، وسبعة أبحر، وسبعة أجبل، وسبع سموات، قال: 

 .79وذلك قوله: )والبحر يمده من بعده سبعة أبحر("

وعن عبد هللا بن بريدة في قوله تعالى: " ق" قال: "جبل من زمرد 

 .80محيط بالدنيا عليه كتفا السماء"

وعن ابن عباس قال: "خلق هللا جبال يقال له قاف محيط بالعالم، 

وعروقه إلى الصخرة التي عليها األرض، فإذا أراد هللا أن يزلزل 

قرية أمر ذلك الجبل فحرك العرق الذي يلي تلك القرية فيزلزلها 

 .81ويحركها، فمن ثم تحرك القرية دون القرية"

 .82وعن مجاهد قال: "قاف جبل محيط باألرض"

 له يقال الذي الجبل بلغ لما القرنين ذا عكرمة أنه قال: "أن وعن

 لم حيث جئت الخاطئ، ابن الخاطئ أيها الجبل ملك من ناداه قاف،

 أنا؟ وأين :القرنين ذو فأجابه بعدك، أحد يجئ قبلك وال أحد يجئ

 يُنجيني؟ ما القرنين: ذو فقال السابعة، األرض في أنت :الملك له قال

                                                
 الدر المنثور، تفسير سورة ق، جالل الدين السيوطي 79
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 الدر المنثور، تفسير سورة ق، جالل الدين السيوطي 81
 الدر المنثور، تفسير سورة ق، جالل الدين السيوطي 82
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 هللا، فأنجاه يقينا، ارزقني القرنين، اللهم ذو فقال اليقين، نجيكيُ  :فقال

 بنيته أنت فإذا سدا، لهم فتبنى قوم إلى ستأتي الملك، إنك قال له

 فيسلط قوة، أو منك بحول بنيته انك نفسك تحدث فال وفرغت منه

 هذا ما :القرنين ذو له قال ثم فيهدمه، خلقه أضعف على بنيانك هللا

 والسماء أخضر، وهو قاف، له يقال الذي الجبل هذا :الجبل؟ قال

 الجبال، أمُّ  الجبل وهذا الجبل، هذا من خضرتها بيضاء، وانما

 منه حرك قرية يزلزل أن هللا أراد فإذا عروقه، من والجبال كلها

 وحبة ترويك حبة له وقال عنب من عنقودا ناوله الملك ثم إن عرقا،

 عنده من خرج ثم حبة، مكانها عادت حبة منه أخذت تشبعك، وكلما

 .83هللا" أراد الذي فجاء البنيان

 

 األفكار الرئيسة الواردة في الروايات:

محيط بالبحر  -أو سلسلة جبال-أن جبل قاف هو جبل   -1

المحيط، الذي يحيط بدوره باألرض، وهو محيط باألرضين السبع 

 .باألصبعكإحاطة الخاتم 

شديدة  -سل جبليةأو سال -أن جبل قاف عبارة عن جبل   -2

 العظمة واالرتفاع.

أن جبل قاف مخلوق من زمردة خضراء، وأنه هو أصل  -3

 الزمرد، وفي رواية من ياقوت.

 أن السماء معتمدة عليه، وأن لونها ُمكتسب منه.  -4

 أن الجبال كلها فروع منه.  -5

أنه متحكم في الزالزل التي تصيب البلدان المختلفة عن   -6

 طريق عروقه الممتدة.

                                                
 ن السيوطيالدر المنثور، تفسير سورة الكهف، جالل الدي 83
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ناك ملَكا قابضا عليه، أو على أصله، أو أن الجبل أن ه  -7

 نفسه على هيئة إنسان.

أنه أحد المواضع الذي وصل إليها ذو القرنين، وأن هناك   -8

 حوارا دار بين ذو القرنين، والملك القابض على الجبل. 

 

 :الجغرافيون المسلمون يضعون جبل قاف في خرائطهم للعالم

ن يرسمون خرائطهم للعالم، وعندما بدأ الجغرافيون المسلمو

وجدنا أنهم اهتموا برسم سلسلة جبل قاف تحيط بالبحر المحيط الذي 

يحيط بدوره بقرص اليابس، وهذا يدل على مدى تغلغل األفكار 

الثالث في األوساط الجغرافية العلمية في هذا الوقت: جبل قاف، 

 والبحر المحيط، وقرص اليابسة. 

  

 
لعالم البن الوردي تُظهر بوضوح جبل قاف ( خريطة ا63الشكل رقم )

كسلسلة جبال على هيئة الحلقة تحيط بالبحر المحيط الذي يحيط بدوره بقرص 

 اليابسة.
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براءة القرآن والسنة النبوية الصحيحة من جبل قاف 

 األسطوري:

القرآن الكريم والسنة النبوية بريئان من فكرة جبل قاف، فجبل 

، وال في األحاديث الصحيحة، بل إنه لم قاف لم يُذكر ال في القرآن

يذكر حتى في األحاديث الضعيفة، أما تلك الروايات التي نُسبت البن 

ْت نسبتها إليه، فهو مما أخذه عن بني  عباس رضي هللا فإن صحَّ

 إسرائيل وال ريب.

وأما كلمة قاف المذكورة اآلية: " ق والقرآن المجيد"، فال يعدو 

ف المقطعة التي في بدايات السور كغيرها أن يكون حرفا من الحرو

من الحروف، وال عالقة له ال من قريب وال بعيد بجبل قاف 

األسطوري، ويكفي قرينة أنه لو أراد جبل قاف لكُتبت هكذا )قاف(، 

 وليس )ق(.

ولقد ذهب كثير من علمائنا إلى الشك في وجود جبل قاف، حتى  

وفي العصر الحديث فإنه أن ابن كثير َجزم أنه من اإلسرائيليات، 

تبين خرافية الفكرة فاألرض ليست مسطحة على هيئة القرص بل 

هي على هيئة الكرة، وال يوجد جبل يحيط بها يحمل السماء، فالسماء 

 ليست محمولة على الجبال.

 

 أصول فكرة جبل قاف األسطوري:

إذا جبل قاف ال يعدو أن يكون جبال أسطوريا ال وجود حقيقي 

ذكره ابن عباس وردد ذكره بعض السلف، وكل ذلك أخذا له، ربما 

 عن اليهود، ولكن السؤال كيف تم بناء األسطورة حول جبل قاف؟

سأشرع اآلن في تحليل األسطورة اإلسرائيلية حول جبل قاف 

 وردها إلى عناصرها األولى قدر المستطاع.

االسم: رغم أن االسم يبدو اسما عربيا محضا، غير أنه في  -أوال

الحقيقة مأخوذ من التراث الفارسي الزرادشتي، فجبل قاف أو )كاف( 

هو جبل أسطوري، مذكور في كتاب األبستاق أو األفستا 
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Avesta84 وهو كتاب المجوس المقدس، وفي التراث األسطوري ،

 اإليراني، وهو يقع على ما يبدو في أقصى العالم.

نجد أن الجبل الصفات االساسية: في التصور الهندي للكون  -ثانيا

هو جبل أو سلسلة جبال على هيئة الحلقة  Loka Loka"لوكا لوكا" 

تحيط بدائرة األرض، أو باألحرى تحيط بالمحيط العذب الذي يحيط 

 .85باألرضين السبع

غير أن كثير من خصائص جبل قاف اإلسرائيلي نجدها تشبه إلى 

حد بعيد الخصائص منسوبة لجبل أطلس األسطوري في التصور 

 ليوناني، خصوصا في نصوص هوميروس، وهي النصوص األقدم. ا

فجبل أطلس يحمل السماء، وجبل قاف تعتمد السماء على كنفيه، 

ص على هيئة رجل، وجبل قاف إما أنه على هيئة  والجبل أطلس يُشخَّ

رجل كما في رواية، أو يقال في رواية أخرى أن هناك ملك قابض 

 على أصله.

ديم أنه محيط باألرض من جانب، وجبل أطلس قيل في نص ق

أنه له عروق  وجبل قاف قيل عنه أن الجبال المختلفة فروع منه، أو

تحت المدن المختلفة فإذا أراد هللا أن يزلزل مدينة أمر جبل قاف، 

وهناك عبارة في نص قديم عن جبل أطلس يفهم منها بعض الدارسين 

رض كما تحمل أن أطلس )اإلله الباطل( يحمل الجبال التي تحمل األ

 . 86السماء

                                                
84 Bundahishn, chapter 12, 

http://www.avesta.org/mp/bundahis.html  
85 Vishnu Purana and Bhagavad Purana 
أن أطلس يحمل األعمدة   ).i. 52.) Odروى هومر في ملحمة األوديسا  86

وفي ترجة أخرى األعمدة  ،المرتفعة التي تحفظ األرض والسماء متباعدتين

أن األعمدة  متفقون تحيط وتحمل األرض والسماء، والدارسون المرتفعة التي

هي الجبال، وهي حسب الترجمة األولى تحمل السماء فقط، وحسب الرواية 

 الثانية تحمل كل من األرض والسماء وتحيط بهما.
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حتى أن أسطورة وصول ذي القرنين لجبل قاف، وحديثه مع 

الملك القابض على الجبل هناك، أرى أنها في األصل إحدى 

رومانسيات اإلسكندر، وفيها تم الخلط بين قصة زيارة االسكندر 

األكبر لمعبد آمون في واحة )سيوة( الستشارة اإلله الباطل آمون، 

وصول )هركليس( إلى جبل/اإلله الباطل أطلس، وبين أسطورة 

وحديثه مع هذا اإلله الباطل، وعندما ظهر اإلسالم وانتشر، وظن 

الكثير أن االسكنر األكبر هو ذو القرنين، تم أسلمة الرومانسية فصار 

االسكندر االكبر هو ذو القرنين، وتم إضافة مسحة إسالمية على 

  الرواية.

 
ريطانية حديثة تسجل مشهد أسطوري، وهو وصول ( عملة ب64الشكل رقم )

 )هركليس( إلى أطلس الذي يحمل السماء على كتفيه.

 



134 

 

وهكذا يتضح لنا أن جبل قاف األسطوري نتاج خلط مجموعة من 

األساطير، وإن غلب عليها التصورات اليونانية، لذا أرجح أن بناء 

يهود في األسطورة قد تم في القرون األولى للميالد على يد بعض ال

اإلسكندرية، والتي كانت مركزا لتالقي الحضارات، وعاش بها كثير 

 من اليهود الذي تشربوا األفكار الهلينية، وخلطوها بتراثهم الديني.

 

 هل من أصل صحيح لفكرة جبل قاف: 

رغم أن جبل قاف جبل أسطوري ال وجود له، إال أن السؤال 

 ،الجبللهذا  -بعيد ولو -الذي كان يلح علي: هل هناك أصل صحيح 

 أم هو محض اختالق؟

لقد بينت في كتابي ذو القرنين أن المصريين القدماء اعتقدوا 

بوجود جبلين عظيمين أحدهما في الشرق تشرق الشمس منه واآلخر 

في الغرب تغرب الشمس فيه، كما اعتقدوا أن هناك سالسل جبلية 

واعتقدوا  ،أحدهاتحد العالم من جهة الغرب، وجبل مغرب الشمس 

أيضا أن هناك سالسل جبلية تحد العالم من جهة الشرق، وأن جبل 

 .أحدهامشرق الشمس 

 
قرص الشمس ( رسم مصري قديم يوضخ فيه الكاهن كيف أن 65الشكل رقم )

سل الجبال التي تحد أقصى غرب العالم، وهي الجبال عبر سال بعد الغروب قد

هذه الجبال تكثر فيها النقاط الحمراء، التي تفصل بين عالمنا والعالم اآلخر، و

 إلى البحيرات البركانية النشطة. -كما أرى  -والتي تشير 
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وتوصلت إلى أن الجبال الغربية هي جبال )األنديز( التي تمتد 

على طول الساحل الغربي لقارة أمريكا الجنوبية، ويلحق بها جبال 

أمريكا )روكي(، والتي تمتد على طول الساحل الغربي لقارة 

الشمالية، والسلسلتان تكونان ما يشبه الجدار الذي يحد العالم من جهة 

الغرب، كما توصلت إلى أن الجبال الشرقية هي جبال جزيرة غينيا، 

 ويلحق بها جبال شرق استراليا، وجبال اليابان.

 
( أوضح فيه بالمقارنة التشابه بين الرسم األول وخريطة 66الشكل رقم )

بية، وكيف أن السالسل الجبلية ذات البراكين النشطة تحد أقصى أمريكا الجنو

 غرب العالم في الصورتين.

 

وأرى أن هذه الجبال التي اعتقد المصريين أنها تحد العالم من 

الجهة الغربية والشرقية هي الفكرة الرئيسة التي استمد اليونانيون 

لم، أو والهنود والفرس منها فكرة سلسلة الجبال التي تحيط بالعا

 باألرضين السبع كالحلقة. 

أما الخطأ الذي وقعوا فيه أنهم ظنوا أن أوروبا وآسيا وأفريقيا 

هي كل اليابس، وأن الجبال التي تحيط بالعالم كالحلقة ليست في 

أرضين/قارات كاألرضين التي نعيش عليها )أوروبا وآسيا 

حيط سل جبال بال سهول تيقيا(، بل ظنوا أن الجبال هي سالوأفر

 بالبحر المحيط.

شك أن فكرة سلسة جبال تحيط بالعالم كالحلقة هي فكرة  وال

مرتبطة بفكرتين أخريين، األولى أن اليابس على هيئة القرص، 
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والفكرة األخرى أن البحر المحيط على هيئة الحلقة ويحيط بقرص 

األرض. وهي ما نجده متجسدا في خريطة العالم التي رسمها علماء 

لمسلمون في العصور الوسطى، ومن أهمها خريطة العالم الجغرافيا ا

 لإلدريسي.

 
( خريطة العالم لإلدريسي، توضح أن اليابس كتلة واحدة 67الشكل رقم )

كبيرة تضم آسيا وأوروبا وأفريقيا على هيئة قرص ضخم، يحيط بها البحر 

 المحيط على هيئة الحلقة، ويحيط بالبحر المحيط جبل قاف. 

 

ن المعاصرون أن فكرة أن األرض/ اليابسة على يقول الباحثو

هيئة قرص هي فكرة عراقية قديمة، فلقد عثر على خريطة للعالم في 

العراق القديم، ورغم حداثتها النسبية إال أن فكرة الخريطة ترجع 



137 

 

لعصور أقدم، وفي هذه الخريطة تصور األرض على هيئة قرص، 

 المحيط توجد الجزر.  وفي البحر ،يحيط بها البحر المحيط كالحلقة

 
( أقدم خريطة للعالم من العراق القديم مرسومة على لوح 68الشكل رقم )

 طيني، ومعها النص المصاحب لها.

 

كما أن خرائط العالم التي رسمها اليونانيون كانت في معظمها 

تتبنى فكرة اليابس التي على هيئة القرص، يحيط بها حلقة البحر 

 المحيط.
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( خريطة العالم المرسومة حسب وصف هيكاتيس 69الشكل رقم )

Hecataeus of Miletus  قبل الميالد، ويظهر فيها  476المتوفى عام

 البحر المحيط )أوقيانوس(، وهو يحيط بدائرة األرض.

 

ويرى الباحثون أن أصل الفكرة هو اإلنسان إذا كان في منطقة 

القدماء أن  منبسطة فإنه يرى األفق حوله على هيئة الدائرة، فظن

اليابس على هيئة دائرة يحيط بها البحر المحيط الذي على هيئة 

 الحلقة. 

إذا رسمناه  -كل اليابس –غير أنني لدي رأي مختلف: فاليابس 

على الخريطة وكان مركز إسقاطه مكة المكرمة فسنجد القارات 

يشبه الحلقة من المحيط  انتظمت فيما يشبه القرص، يحيط بها ما

 الهادي. 
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( خريطة العالم عندما نجعل مركز االسقاط مكة المكرمة، 70الشكل رقم )

وتظهر فيها القارات السبع وقد انتظمت على هيئة قرص، يحيط بالقرص 

 المحيط الهادي فيما يشبه الحلقة.
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، 87هناك من أخبر القدماء بهذه المعلومات العلمية ويبدو لي أن

شكل العالم كما يظهر على  ولكن مع مرور الدهور خلط الناس بين

الخريطة كقرص من اليابسة يحيط به بحر محيط، وحقيقة شكل العلم 

والذي على شكل الكرة، فظنوا أن العالم في حقيقته مسطح على هيئة 

 القرص.

وإذا بقمنا برسم سالسل الجبال التي تحد العالم، بدون أن نرسم 

يكا الشمالية قارات العالم المكتشفة حديثا، وهي القارات: أمر

والجنوبية، وأستراليا، والمتجمدة الجنوبية، لظهرت لنا الجبال وهي 

ترسم ما يشبه الحلقة التي تحيط بالماء الذي يحيط بدوره بقارات 

 العالم القديم: آسيا وأوروبا وأفريقيا. 

 
( خريطة العالم ومركز اسقاطها مكة المكرمة، موضح عليها 71الشكل رقم )

 عالم، وهي تكاد تكون حلقة كاملة حول قارات العالم القديم.جبال أطراف ال

 

وإذا قمنا بمقارنة هذه الخريطة بإحدى خرائط القدماء لظهر 

إنها التشابه الكبير بين الخريطتين، ولبان لنا أصل فكرة جبل قاف: 

: أمريكا سالسل الجبال التي تقع في أطراف القارات المكتشفة حديثا

 لجنوبية، وأستراليا، والمتجمدة الجنوبية.الشمالية، وأمريكا ا

                                                
 ذو القرنين ومن تعلم عنه. 87
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( على اليمين: بعد إزالة القارات المكتشفة حديثا مع اإلبقاء 72الشكل رقم )

على سالسلها الجبلية، تبدو قارات العالم القديم أي القارات: آسيا، وأوروبا، 

قة تحيط به حل وأفريقيا ككتلة يابسة واحدة متصلة، يحيط بها بحر واحد عظيم،

تشبه  -أي التي على اليمين  -الجبال، أو ما يعرف بجبل قاف، وهذه الخريطة 

 لحد بعيد خريطة العالَم كما رسمها اإلدريسي على اليسار.
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 المصادر والمراجع

 

 القرآن الكريم.ـ 

 موسوعات العلوم اإلسالمية على شبكة االنترنت.ـ 

 زغلول النجار، كتاب األرض.ـ 

 ونية على شبكة االنترنت.موسوعات العلوم الكـ 
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وما هي المسافة بينهما، “ ُبعد المشرقين”ما هو 

وهل هي المسافة مشرق الشمس ومغربها، أم 

أنه الفارق بين مشرق الشمس ومغربها بين 

األرضين ”الصيف والشتاء؟ وما هي حقيقة 

؟ وكيف تسجد الشمس؟  هذه بعض من “السبع

 األسئلة التي يجيب عنها هذا الكتاب الثمين

 ُبعد المشرقين
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