
*)(وكل يف فلك يسبحون: دعوى خطأ القرآن العلمي يف قوله تعاىل 

: مضمون الشبهة

من مجلة االنتقادات املوجهة إىل القرآن الكرمي من قبل بعض املشكِّكني، زعمهم 
وكل يف فلك : أن القرآن أخطأ يف التعبري عن دوران األجرام يف الكون عندما قال

غري دقيقة علميًّا؛ ذاك أن " يسبحون"إن كلمة : قائلني؛)يس( )40(يسبحون 
الكواكب والنجوم ال تسبح، إمنا تدور يف الفراغ، فالسباحة إمنا تكون يف وسط مادي 

 . مثل املاء

كما -إذا كان اإلسالم قد حرَّر العقول من ربقة اخلرافات واألساطري : ويتساءلون
أبن كل واحد من )يس()40(يسبحون  وكل يف فلكفلماذا فسَّر دمحم آية  -تزعمون

عندما "األجرام يسبح يف مركبة؟ وهم يستندون يف ذلك إىل احلديث الذي أورده الطربي 
تشرق الشمس على مركبتها يف أحد فصول الربيع يرافقها ثالث مئة وستون ملًكا 

...".�شري أجنحتهم

: وجها إبطال الشبهة

هرت حقيقة جديدة هي البناء الكوين مع بدا�ت القرن احلادي والعشرين ظ )1
)cosmic building( ؛ إذ أدرك العلماء وجود لبنات بناء يف الكون، فكل جمموعة

جمرات تشكل لبنة بناء، وتبني هلم أيًضا أن مجيع األجسام الكونية مثل األرض 
والكواكب تسبح يف وسط مادي مليء ابملادة والطاقة املنتشرة يف الكون، وهذه احلقيقة 

رك سبب إيثار القرآن استعمال مل يدركها اإلنسان إال قبل سنوات قليلة؛ ومن هنا ند
  )40(وكل يف فلك يسبحون : يف قوله تعاىل" يدورون"بدًال من " يسبحون"الفعل

. هو األدق واألصح من الناحية العلمية" يسبحون"،ففعل)يس(
مل ترد الرواية املذكورة يف مراجع احلديث املعتمدة، ومل ترد حىت يف تفسري  )2

، وهو مل يشرتط "اتريخ األمم وامللوك"ه املعروف ابسم الطربي؛ وإمنا وردت يف اترخي
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كما أن طول الرواية ال يتفق مع مسة حديث . الصحة فيما يرويه فيه من أخبار وآاثر
ومن مث؛ فإن هذا احلديث إما أن يكون ُمتلقًّى من . رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف اإلجياز بال إسهاب
 . اإلسرائيليات أو من وضع الُقّصاص

 :التفصيل 

يف وصف  )يس(40(وكل يف فلك يسبحون : الدقة املتناهية لقوله تعاىل-أوًال 
 : حال األجرام يف الكون

 :احلقائق العلمية) 1

؛ وذلك لظنهم )space(عندما بدأ العلماء ابكتشاف الكون أطلقوا عليه كلمة فضاء 
ابلكون واستطاعوا رؤية بنيته أبن الكون مليء ابلفراغ، ولكن بعدما تطورت معرفتهم 

حمكًما ومرتابطًا، بدءوا إبطالق ) cosmic web(بدقة مذهلة، ورأوا نسيًجا كونيًّا 
 .)building()[1](مصطلح جديد هو بناء 

تبني للعلماء أن ما يسمونه ابلفضاء ال وجود له حقيقة؛ ألن الفراغ غري موجود يف  لقد
الكون على اإلطالق، إمنا كل جزء من أجزاء الكون مهما كان صغريًا؛ فإنه مشغول 

ولذلك؛ فإن احلقيقة اليت ظهرت حديثًا هي أن الكواكب والنجوم . ابلطاقة واملادة مًعا
  . أو فضاء، إمنا تسبح يف وسط مادي وطاقوي مًعاواجملرات ال تدور يف فراغ 

  
  

 مجيع األجسام الكونية مثل األرض والكواكب تسبح يف وسط مليء ابملادة والطاقة املنتشرة يف الكون 
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! بيئة البحار -إىل حد كبري-ويؤكد علماء وكالة �سا األمريكية أن بيئة الفضاء تشبه 
يرسلون رواد الفضاء يف رحالت للسباحة حتت املاء ملدة ثالثة أسابيع،  ولذلك؛ فإ�م

 . وذلك قبل ذهاهبم إىل الفضاء

  

  

  

 رواد فضاء يتدربون على السباحة يف املاء قبل السباحة يف الفضاء

 

ولكي نزداد يقينًا هبذه احلقيقة نلجأ إىل أقوال رواد الفضاء الذين خرجوا خارج نطاق 
إن كل من صعد إىل الفضاء يؤكد أنه ! رضية، ماذا شعروا وهم يف الفضاء؟اجلاذبية األ

ولذلك جند العلماء يف وكالة �سا األمريكية يقولون !! حيس وكأنه يطفو على سطح املاء
 Astronauts feel like they are floating when they are: (ابحلرف الواحد

inspace( ن وكأ�م يعومون عندما يكونون يف أن رواد الفضاء يشعرو "، وهذا يعين
 ". الفضاء
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عندما يكون اإلنسان يف الفضاء حيس وكأنه يطفو على سطح املاء، وهذا اإلحساس حقيقيٌّ وليس ومهيًّا ولذلك؛ 
 )[2](تعبريصحيح" السباحة يف الفضاء"فإن تعبري 

 

 : التطابق بني ما أثبته العلم احلديث وما جاءت به اآلية الكرمية) 2

إنه أخطأ يف التعبري عن : من األشياء اليت �خذها املغالطون على القرآن الكرمي قوهلم
إذ ؛ )يس()40(وكل يف فلك يسبحون :دوران األجسام يف الكون، وذلك عندما قال

غري دقيقة علميًّا؛ ألن الكواكب والنجوم ال تسبح إمنا تدور يف " يسبحون"إن كلمة 
الفراغ، والسباحة تكون يف وسط مادي مثل املاء، وقبل أن نشرع يف تفنيد هذا الزعم، 

 .إىل توضيح املعىن اللغوي لآلية وبيان أقوال املفسرين فيها -ابختصار–جتدر اإلشارة 
  

  :اللغوية لآلية الكرميةالدالالت      •

o     هو جمرى أجرام السماء يف املدار الذي جيري فيه كل جرم منها، ومجعه : الفلك
 .)[3](أفالك وفلك

o     كثافة أعلى من كثافة الوسط الذي مير فيه، هو املر السريع جلسم ذي  : السبح
: سبح يسبح سبًحا وسباحة، أي: وذلك مثل سبح اإلنسان يف املاء أو يف اهلواء، يقال

عام عوًما، واستعري حلركة النجوم االنتقالية يف أفالكها، ولسرعة الذهاب واملنقلب يف 
 .)[4](العمل، والسبح أيًضا هو الفراغ، أو التصرف يف املعاش
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  :من أقوال املفسرين يف اآلية     •
الليل : يعين) يس()40(وكل يف فلك يسبحون : قال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل

 .)[5](فلك السماء يدورون يف: والنهار والشمس والقمر كلهم يسبحون؛ أي
حركة هذه األجرام يف الفضاء أشبه حبركة السفني يف اخلضم : "قال صاحب الظالل

الفضاء الفسيح، فهي مع ضخامتها ال تزيد على أن تكون نقطًا ساحبة يف ذلك 
 .)[6]("املرهوب

وكل من الشمس والقمر : وكل يف فلك يسبحون؛ أي: "وجاء يف صفوة التفاسري
ري هذا الكون بيان قدرة هللا يف تسي: والغرض من اآلية... والنجوم تدور يف فلك السماء

بنظام دقيق، فالشمس هلا مدار، والقمر له مدار، وكل كوكب من الكواكب له مدار ال 
 .)[7]("يتجاوزه يف جر�نه أو دورانه

  :دقة اللفظة القرآنية     •
كلما تطور العلم وتعرفنا أكثر إىل احلقائق اليقينية يف الكون أدركنا أن كلمات القرآن 
هي األدق واألصح من الناحية العلمية، وليس كما يدعي بعض املشككني أن القرآن 

 . يناقض بعضه بعًضا أو أن كلماته غري دقيقة

 القرآن بكلمة يسبحون ؛ فإن تعبري-وطبًقا للحقائق العلمية اليت ذكر�ها آنًفا-ولذلك 
دقيق جدًّا من الناحية العلمية، بل إن علماء الغرب اليوم لو عرضت عليهم هذه 

وا " يدور"الكلمة ألخذوا هبا واعتربوها أفضل من كلمة  اليت يستخدمو�ا خطأ، كما عربَّ
: اليت وردت يف القرآن يف قوله تعاىل) building(" بناء"عن السماء مبصطلح 

ناءوالسماء ب)وقد أخذوا هبا أل�ا تعربِّ متاًما عن حقيقة الكون، بينما  )٦٤:غافر ،
 !ال تعرب عن شيء" فضاء"كلمة 

اليت جندها يف مقاالهتم غري صحيحة على اإلطالق؛ ألن الشمس " يدور"مث إن كلمة 
والقمر واألرض والنجوم والكواكب واجملرات والغبار والغاز الكوين ـ مجيعها تتحرك 
حركة اهتزازية مركبة أشبه ما يكون جبسم يطفو على سطح املاء وحتركه األمواج حركة 

 .تعرجية
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ل الشمس، ولكنها تدور مع الشمس حول مركز اجملرة، وتدور فاألرض مثًال تدور حو 
مع اجملرة حول مركز لتجمُّع اجملرات، وتكون حمصلة هذه احلركات الثالث حركة اهتزازية 

ومن مث؛ جند أن القرآن ال يستخدم  . تعرجية وكأ�ا تسبح على موجة صعوًدا وهبوطًا
 .)[8](طبيعة احلركة هلذه األجسام؛ أل�ا تعرب عن "يسبحون"بل كلمة " يدورون"كلمة 

إننا لو أتملنا حركة السفن يف البحر لالحظنا أ�ا أتخذ شكل األمواج صعوًدا وهبوطًا، 
ر يف خالل املسافات الطويلة اليت تقطعها وهذه احلركة قد ال تظهر لنا مباشرة، وإمنا تظه

 .)[9](السفينة يف البحر

 
  

 حركة السفن يف البحر تشكل مسارًا اهتزاز�ًّ صعوًدا وهبوطًا مثل حركة األجرام يف الفضاء

ومن مث؛ فليس غريًبا أن يعرب القرآن عن حركة النجوم والكواكب يف الفضاء ابلفعل 
 . ؛ ألن هللا سبحانه وتعاىل حيدثنا عن احلقائق وهو العليم اخلبري"يسبحون"

واحدة من مئة بليون مشس موجودة ضمن جمرة واحدة  -على سبيل املثال-ومشسنا 
جتري بسرعة هائلة  -مثل بقية جنوم اجملرةمثلها -هي جمرة درب التبانة، وهذه الشمس 

صعوًدا وهبوطًا، وتسبح يف فلك رمسه هللا هلا، وتسبح معها األرض والقمر والكواكب، 
وكل يف فلك يسبحون : وأفضل عبارة لوصف هذا النظام هي قوله تعاىل

)40()وقد تبني للعلماء أن الشمس ال تدور دوراً� بل جتري جر�ً� حقيقيًّا ). يس
والشمس : ، وهذا ما عربَّ عنه القرآن بقوله تعاىل)حركة اهتزازية(

 .)[10]()۳۸:یس(جتري
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اعترب املفسرون أن السباحة واجلري تعبري واحد عن حركة الشمس؛ فقد جاء يف  وقد
 .)[11](جيرون: يسبحون: تفسري القرطيب

  

  

  

 )يس(  )40(وكل يف فلك يسبحون :هي قوله تعاىل إن أدق عبارة تصف لنا حال هذا الكون وما فيه
 

 : وجه اإلعجاز) 3

وكل يف فلك : وكل يف فلك يدورون أو يسريون، وإمنا قال: مل يقل القرآن الكرمي
. ، وقد ثبت أن مجيع األجسام يف الكون تسبح يف فلك حمدَّد)يس()40(يسبحون 

 . هو األدق لوصف احلركة الفعلية لألجرام السماوية" يسبحون"ولذلك؛ فإن الفعل 

  :احلديث املستند إليه حديث موضوع-اثنًيا 

إن اإلعجاز العلمي الذي يدعي املسلمون وجوده يف قرآ�م ما هو : يقول املشكِّكون
ر دمحم آيةإال خرافا ) يس()40(وكل يف فلك يسبحون : ت وأساطري، وإال فكيف يفسِّ

أبن كل واحد يسبح يف مركبة؛ مبعىن أن الشمس تسري يف مركبة وكذلك القمر واألرض 
وهم يستندون يف ذلك إىل احلديث الذي أورده اإلمام . وابقي األجرام السماوية

تلك العيون على عجلتها ومعها  فإذا طلعت الشمس فإ�ا تطلع من بعض: "الطربي
ثالث مئة وستون ملًكا �شري أجنحتهم جيرو�ا يف الفلك ابلتسبيح والتقديس والصالة 
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هلل على قدر ساعات الليل وساعات النهار ليًال كان أو �ارًا، فإذا أحب هللا أن يبتلي 
إقباًال على الشمس والقمر فريي العباد آية من اآل�ت فيستعتبهم رجوًعا عن معصيته و 

طاعته، خرت الشمس من العجلة فتقع يف غمر ذلك البحر وهو الفلك، فإذا أحب هللا 
أن يعظم اآلية ويشدِّد ختويف العباد، وقعت الشمس كلها فال يبقى منها على العجلة 
شيء، فذلك حني يظلم النهار وتبدو النجوم وهو املنتهى من كسوفها، فإذا أراد أن 

قع منها النصف أو الثلث أو الثلثان يف املاء، ويبقى سائر ذلك جيعل آية دون آية و 
على العجلة فهو كسوف دون كسوف، وبالء للشمس أو للقمر، وختويف للعباد، 

 .)[12]("واستعتاب من الرب عز وجل، فأي ذلك كان صارت

  :وردًّا على ذلك نقول

مل ترد الرواية املذكورة يف مراجع احلديث املعتربة، ومل ترد حىت يف تفسري      •
الطربي، وإمنا وردت يف اترخيه املعروف ابسم اتريخ الطربي أو اتريخ األمم وامللوك، 

ويروي مطلعها فزع ابن عباس � عندما  ".العظمة"وأوردها كذلك األصبهاين يف كتابه 
يتحدث عن الشمس والقمر  -وهو من مسلمي أهل الكتاب-علم أن كعب األحبار 

-كذب كعب، كذب كعب، كذب كعب : "مبا ال يتفق مع ما يدل عليه القرآن، فقال
بح قاتل هللا هذا احلرب وق.. ؛ بل هذه يهودية يريد إدخاهلا يف اإلسالم-ثالث مرات

 .)[13]("حربيته، ما أجرأه على هللا وأعظم فريته

، فإنه مل "اتريخ األمم وامللوك"وإذا كانت تلك الرواية أوردها الطربي يف كتابه      •
 . ه من أخبار وآاثريشرتط الصحة فيما يورده في

ال يتفق طول الرواية مع مسة حديث من أويت جوامع الكلم ملسو هيلع هللا ىلص يف اإلجياز بال      •
إسهاب؛ فضًال عما حوت من غرائب ومنكرات تكفي للتحقُّق بيقني أ�ا صنعة 

خلق هللا الشمس عجلة من ضوء نور العرش هلا ثالث مئة : القصاصني والوضاعني، مثل
تون عروة، ووكَّل ابلشمس وعجلتها ثالث مئة وستني ملًكا، ووكَّل ابلقمر وعجلته وس

وخلق هللا حبًرا فجرى دون السماء، قائم يف اهلواء، فتجري ... ثالث مئة وستني ملًكا
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وكل يف فلك يسبحون : الشمس والقمر يف ذلك البحر، فذلك قوله تعاىل
)40()والفلك دوران العجلة يف ذلك البحر، فإذا طلعت الشمس فإ�ا تطلع . )يس

.. على عجلتها، ومعها ثالث مئة وستون ملًكا �شري أجنحتهم يف الفلك جيرو�ا
والذي ترون من خروج الشمس بعد الكسوف هو من ذلك البحر، فإذا أخرجوها 

 . احتملوها حىت يضعوها على العجلة

عبد الرمحن اجلربين أن هذا احلديث الطويل متلقًّى من ذكر الشيخ عبد هللا بن 
اإلسرائيليات، أو من وضع الُقّصاص الذين يسردون قصًصا طويلة يف مواعظهم ال 

واحلديث املوضوع خمتلق مكذوب، وهو يف احلقيقة ليس حبديث، ولكن العلماء . يصحُّ 
خياله أو معتقدات األمم أو  مسَّوه حديثًا ابلنظر إىل زعم راويه، وكثريًا ما يكون من نسج

 . آاثر الصحابة والتابعني، ويرفعه الواضع زورًا إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص

إًذا فما هو املصدر الرئيس خلرافة عجلة الشمس؟ إنه من خارج اجلزيرة      •
ابن الشمس )Phaeton(العربية؛ ففي األساطري اليو�نية القدمية ركب الضوء الالمع 

)Helios( عربة الشمس )sun-Chariot(، كانت جترها أربعة خيول، ومع تطور و
وحيمل الشمس يف كل يوم  األسطورة تؤيد الواثئق التوهُّم أبن املالئكة تقود العربة،

  .مالك

أن أسطورة عجلة الشمس حيث ) Wikipedia(وتضيف املوسوعة العاملية احلرة 
-Indo( صول هندية أوربيةترجع إىل أ) Chariot( تركب فيها الشمس مركبة

European(، وهي مثل أسطورة زورق الشمس )Sun barge( يف زمن أقدم . 

م لعجلة الشمس 1902كما ورد يف املوسوعة العاملية احلرة أنه اكتشف جمسد يف العام 
غرب ) Odsherred" (أودشريد"مبنطقة ) Trundholm" (تروندومل"يف مستنقع 

 3000سنة إىل حنو  4000الدمنارك، وتبني أنه يرجع إىل العصر الربونزي؛ أي منذ حنو 
سنة قبل امليالد، وهو حمفوظ اليوم ابملتحف الوطين الدمناركي حتت اسم عجلة 

 . الشمس
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فهل يليق إًذا مبحقق نزيه أن ينسب أصول هذه األسطورة إىل عصر النبوة اخلامتة يف 
ًيا ما يقارب  القرن السابع بعد سنة إال أن يكون جاهًال ابحلقيقة  5000امليالد، متخطِّ

 !أو متجنًِّيا بال دليل؟

وأخريًا نتأمَّل إحدى روائع القرآن برتفُّعه عن اخلرافة والداللة بتلطف على      •
حقيقة مل تعرف إال بعده أبكثر من عشرة قرون؛ فالفكرة السائدة منذ القدم عند كبار 

أن النجوم ثوابت، وترجع حركتها اليومية حلركة مداراهتا اليت ظنوها أجساًما الفالسفة 
صلبة شفافة ألصقت عليها، وتدور بدورا�ا النجوم، وأن حركة الكواكب والشمس 

ولذا من املدهش قبل عصر  والقمر ترجع ابملثل حلركة أفالكها الصلبة الشفافة؛
يف مواضع عدة أن األجرام السماوية هي االكتشافات العلمية أن يؤكد القرآن الكرمي 

خاصًّا تقطعه يف مدة مقدرة؛ يقول العلي  )orbit( وأن لكل منها فلًكا املتحركة بذاهتا،
ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكل يف فلك  :القدير

 .)[14]()يس()40(يسبحون 
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