
نفي إعجاز القرآن العلمي يف حديثه عن 

*)(منازل القمر

 :مضمون الشبهة

عن منازل القمر وهيئته، اليت ينفي الطاعنون إعجاز القرآن العلمي يف إخباره 
والقمر قدر�ه منازل حىت عاد كالعرجون :وصفها ابلعرجون القدمي يف قوله عز وجل

مدَّعني أن هذا األمر ال حيتوي على أي إشارات علمية؛ إذ إن ) يس()39(القدمي 
. الوصف ابلعرجون يستطيع أي إنسان مشاهدته ومالحظته يف أي مكان وأي زمان

: وجه إبطال الشبهة

أثبت العلم احلديث أن للقمر مثانية وعشرين منزًال، هي مواقعه اليومية املتتالية يف 
اهلالل، الرتبيع األول، األحدب : السماء، ينزل فيها القمر على مثانية أشكال هي

 وهذا يتطابق مع. األول، البدر، األحدب الثاين، الرتبيع الثاين، اهلالل الثاين، احملاق
حديث القرآن عن منازل القمر اليت قدرها هللا سبحانه وتعاىل؛ ملنافع الناس الدينية 

ومن مث؛ فالقول أبن اآلية ال حتتوي على أية إشارة علمية قول عاٍر من . والدنيوية
. الصحة

: التفصيل

: احلقائق العلمية   )1

والوقت فيهما متساٍو متاًما؛ حول األرض، : حول نفسه، والثانية: للقمر دوراتن؛ األوىل
ولذلك فأهل األرض ال يرون من القمر إال وجًها واحًدا طوال احلياة؛ ألنه يدور حوهلا، 
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وحول نفسه يف وقت واحد، ويستكمل دورته حول نفسه يف تسعة وعشرين يوًما، ومثاين 
تسعة وعشرين يوًما ومثاين (ساعات، ويستكمل دورته حول األرض يف الوقت نفسه 

 ).اعاتس

لكن الشيء الذي يلفت النظر أن القمر يقطع يف كل يوم من دائرة سريه يف فلكه حول 
األرض ثالث عشرة درجة، ويتأخر يف شروقه عن اليوم السابق تسًعا وأربعني دقيقة كل 
يوم، ولوال هذا التأخر لبدا القمر بدرًا طوال احلياة، ولكن أتخُّره تسًعا وأربعني دقيقة 

سابق، هو الذي يرينا القمر يف مراتب، من هالل، إىل تربيع، إىل بدر، إىل عن شروقه ال
 ).[1](عرجون إىل حماق

  

  :منازل القمر يف علم الفلك     •
مليون كم تقريًبا،   2,4 يدور القمر حول األرض يف مدار شبه دائري يبلغ طوله حنو 

كم، ويف أثناء هذه الدورة يقع القمر على خط    384,400 ويبلغ متوسط نصف قطره 
واحد بني األرض والشمس، فيواجه األرض بوجه مظلم متاًما، وتسمَّى هذه املرحلة ابسم 

فيها ابسم احملاق، وتستغرق هذه املرحلة ليلة إىل ليلتني  مرحلة االقرتان، ويعرف القمر
، مث يبدأ القمر يف التحرك؛ ليخرج من هذا الوضع الواصل بني مراكز تلك األجرام  تقريًبا

الثالثة، فيولد اهلالل الذي حيدد مبولده بداية شهر قمري جديد، ويقع هذا اهلالل يف 
عد ساعات من ميالده إذا أمكن مكثه ملدة ال ، وميكن رؤيته ب أول منزل من منازل القمر

تقل عن عشر دقائق بعد غروب الشمس، وكان اجلو على درجة من الصفاء تسمح 
.  بذلك

وابستمرار حترك القمر يف دورته البطيئة حول األرض تزداد مساحة اجلزء املنري من وجهه 
السابع من الشهر  املقابل لكوكبنا ابلتدريج، حىت يصل إىل الرتبيع األول يف ليلة

القمري، مث إىل األحدب األول يف ليلة احلادي عشر، مث البدر الكامل يف ليلة الرابع 
عشر، وفيها تكون األرض بني الشمس من جهة، والقمر من اجلهة األخرى على 

.  استقامة واحدة
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وخبروج القمر عن هذه االستقامة مع كل من األرض والشمس تبدأ مساحة اجلزء املنري 
من وجهه املقابل لألرض يف التناقص ابلتدريج، فيتحوَّل إىل مرحلة األحدب الثاين يف 
حدود ليلة الثامن عشر، مث إىل الرتبيع الثاين يف ليلة الثالث والعشرين، مث إىل اهلالل 

، ويستمر يف هذه املرحلة لليلتني  الثاين يف ليلة السادس والعشرين من الشهر القمري
لة احملاق يف آخر ليلة أو ليلتني، من الشهر القمري، حني يعود القمر حىت يصل إىل مرح

 .  إىل وضع االقرتان بني األرض والشمس من جديد

درجة من درجات دائرة   12وملا كان القمر يقطع يف كل يوم من أ�م الشهر القمري حنو 
من ليايل  فإنه يقع يف كل ليلة -درجة  12,2=  يوم   29,5 درجة على   360-الربوج 

الشهر القمري يف منزل من املنازل اليت حتددها ثوابت من النجوم، أو من جتمعاهتا 
الظاهرية حول دائرة الربوج، وهذه املنازل مثانية وعشرون منزًال بعدد الليايل اليت يرى 

 .  "منازل القمر"فيها القمر، وتعرف ابسم 

الشمس مير عرب الربوج السماوية وملا كان القمر يف جريه السنوي مع األرض حول 
االثين عشر اليت متر هبا األرض يف كل سنة من عمرها، واليت حتدَّد بواسطتها شهور 
السنة الشمسية؛ فإن كل منزل من منازل القمر اليومية حيتل مساحة يف برج من هذه 

 . الربوج
لشمس ونتيجة مليل مستوى مدار القمر حول األرض على مستوى مدار األرض حول ا

؛ فإن املسار الظاهري لكل من الشمس والقمر على  دقائق  8و   درجات  5 مبقدار 
صفحة السماء من نقطة شروق كل منهما إىل نقطة غروبه يبدو متقاراًب بصفة عامة، وإن 

 . تبع القمر الشمس يف أغلب األحوال

مس، وبصرف النظر عن دوران األرض حول حمورها من الغرب إىل الشرق أمام الش
ودوران القمر حول األرض يف االجتاه نفسه، فإن كال من الشمس والقمر يظهران يف 

، وغائبني يف جهة الغرب، وإن كان أغلب ظهور القمر  األفق مرتفعني من جهة الشرق
 .  هو ابلليل؛ لصعوبة رؤيته يف وضح النهار

مبعدل نصف درجة  درجة تقريًبا يف كل يوم؛ أي 12والقمر يسري يف اجتاه الشرق مبعدل 
=  يوم من أ�م الشهر القمري   29,5/  درجة  360(  تقريًبا يف املتوسط يف كل ساعة
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، بينما ) درجة يف الساعة  0,51=  ساعة يف اليوم   24/  درجة  12,2). ( درجة  12,3
درجة   360= جمموع زوا� دائرة الربوج  : ( تقطع الشمس درجة واحدة يف اليوم تقريًبا

 ).  يوم تقريًبا/  درجة  0,99) = من أ�م السنة الشمسية( يوم   365,25  على

وهذا يدل على أن القمر يبقى يف سباق دائم مع الشمس، إال أنه يتأخر كل يوم يف 
دقيقة عن اليوم السابق، تبًعا الختالف كل من خطوط الطول   50 إىل   40 غروبه من 

 . والعرض
 األفق الغريب بعد غروب الشمس بقليل، و�خذ ظهور فاهلالل اجلديد يولد ويرى يف

القمر يف التأخر عن غروب الشمس، فريى يف طور الرتبيع األول يف وسط السماء، 
ويتأخر ظهوره لفرتة أطول بعد الغروب يف مرحلة األحدب األول، ويرى وهو أقرب إىل 

ي مع غياب الشمس األفق الشرقي، ويف مرحلة البدر يتفق ظهور القمر يف األفق الشرق
يف األفق الغريب؛ لوجودمها على استقامة واحدة مع األرض، وبعد اخلروج عن هذه 
االستقامة �خذ القمر يف التباطؤ يف الظهور يوًما بعد يوم مبعدل مخسني دقيقة يف 
املتوسط، حىت يصل جمموع التأخري يف ظهوره إىل حنو مخس ساعات بعد غروب 

بيع الثاين، ويستمر التباطؤ يف ظهور القمر حىت يرى اهلالل الشمس، وذلك يف طور الرت 
الذي ال يرى فيه القمر من فوق سطح -الثاين يف وضح النهار، ويف طور احملاق 

يغيب القمر مع مغيب الشمس متاًما لوجودمها  -األرض؛ لوقوعه بينها وبني الشمس
 .  على استقامة واحدة

ورؤية اهلالل الوليد بعد غروب الشمس يولد ومبجرد خروج القمر من مرحلة احملاق، 
شهر قمري جديد مع بدء إشراق الشمس على جزء من وجه القمر املقابل لألرض، 

الشمس (الذي كان يعمُّه ليل القمر يف وقت االقرتان، ويتفاوت زمن اقرتان النريين 
مر حول بسبب أن كالًّ من مدار القمر حول األرض ومدار كل من األرض والق  ) والقمر

، ومن ) أي على هيئة قطع �قص(  الشمس ليس اتم االستدارة، بل على شكل بيضاين
قوانني احلركة يف مدار القطع الناقص أن السرعة احمليطية، ختضع لقانون يسمَّى ابسم 

، وهذا القانون يقتضي اختالف مقدار السرعة على "قانون تكافؤ املساحات مع الزمن"
رتب القمر من األرض تزيد سرعته احمليطية، فتزداد ابلتايل القوة طول احمليط، فعندما يق
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وعلى . املركزية بينهما؛ للحيلولة دون ارتطام القمر ابألرض وتدمريمها مًعا  الطاردة
العكس من ذلك؛ فإنه عند ابتعاد القمر يف مداره البيضاين عن األرض فإن سرعته 

 .  األرض إىل �اية ال يعلمها إال هللا احمليطية تتناقص، وإال انفلت من عقال جاذبية

س / كم  3,888س، و / كم   3,483وترتاوح سرعة دوران القمر يف مداره بني 
كذلك تتفاوت سرعة سبح األرض يف فلكها حول ). س / كم   3675مبتوسط (

وجبمع الفرق بني أعلى وأقل . ث/ كم  30,274ث، / كم   29,274 الشمس بني 
مداره، واألرض يف مدارها اتضح أنه يقابل الفرق يف أطوال  سرعتني لكل من القمر يف

يوًما  29,5306يوًما يف مدة الدورة النجمية للقمر،  27,3215  األشهر القمرية بني
والدورة النجمية للقمر حول األرض حتسب ابعتبار أن األرض اثبتة .  يف دورته االقرتانية

، والدورة االقرتانية للقمر أتخذ يف ال تتحرك حىت يتم القمر دورته الكاملة حوهلا
 ).[2](احلسبان دوران األرض حول حمورها مع دوران القمر حول حموره

  

  

 صورة توضح املنازل املختلفة للقمر

 هل لدوران القمر وتغريُّ موقعه من الشمس واألرض من نتائج؟: أن البعض يتساءل بـَْيد

هناك نتائج ترتتب على هذا الدوران وهذا التغري؛ فالقمر يتخذ خالل دورته . نعم
مواقع حمددة ابلنسبة هلا وللشمس، وله يف كل  -أي االنتقالية حول األرض-الشهرية 

مقدار املساحة اليت يغمرها النور من وجهه،  من تلك املواقع مظهر خاص راجع إىل
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منازل "والشكل الذي يتخذه ذلك اجلزء املغمور ابلنور، وُتدَعى تلك املظاهر ابسم 
، وهذه املنازل هي مراحل ظهور القمر ألهل األرض، وإليك هذه "وجوهه"أو " القمر

 : املراحل بشيء من التفصيل

  :اهلالل األول  .1

أول منزل من منازل القمر؛ إذ يكون القمر قد ابتعد قليًال عن نقطة الصعود، وهو يف 
طريقه إىل مساء نصف الكرة الشمايل، فريى يومها يف األفق الغريب، بعد غروب الشمس 
بقليل وقرب املكان الذي تغرب فيه الشمس، وقد أ�رت الشمس أقصى الطرف 

، وال يتمكن من رؤية ذلك اهلالل النحيل إال األيسر من السطح املعتم املتجه حنو�
أصحاب البصر احلاد، وخالل فرتة قصرية؛ إذ ال يلبث أن يغيب بعدها حتت األفق، 

ساعة  16أ�م و 6ويزداد عرض ذلك اهلالل يوًما بعد يوم حىت إذا ما انقضت مدة 
تخذ شكًال دقيقة على بداية الشهر القمري، فإن القمر يدخل منزًال جديًدا؛ إذ ي 11و

 . إنه يف الرتبيعاألول: مغايًرا للشكل السابق؛ حيث يقال

 :الرتبيع األول  .2
اليوم السابع من الشهر القمري، يالحظ القمر بعد غروب الشمس بقليل وقد غمر  يف

إنه يف الرتبيع األول؛ إذ يكون قد أمضى ربع دورته : النور نصفه األيسر، وعندها يقال
 . االنتقالية الشهرية حول األرض، وذاك هو املنزل الثاين من منازل القمر

  :األحدب األول  .3

من الشهر القمري وما بعده، يزداد القسم املنار من سطح القمر، كما  ويف اليوم الثامن
يرى بعد غروب الشمس وهو أقرب إىل األفق الشرقي؛ حيث يصبح القسم األكرب منه 

يوًما على بدء الشهر القمري، ويكون حتدُّبه حنو ميينه؛ أي  11منارًا، وذلك بعد مضي 
، وهو اثلث منزل من منازل "ألولاألحدب ا"ابجتاه الشرق ويدعى القمر عندها 

  .القمر
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 صورة القمر يف شكل هالل

  :البدر  .4

ويف ليلة النصف من الشهر القمري يكون القمر قد بلغ نقطة النزول، وقد غمر النور  
كامل وجهه، ويتفق إشراقه من األفق الشرقي مع غياب الشمس يف األفق الغريب، 

إن القمر يف حالة تقابل مع الشمس؛ إذ يكون هو والشمس وبينهما : ويقال يومها
، وذاك هو رابع منزل من "بدرًا"عندها األرض على استقامة واحدة، ويدعى القمر 

 . يوًما على بداية الشهر القمري 14املنازل اليت يبلغها القمر بعد مضي 

  :األحدب الثاين  .5

دقيقة وسطيًّا، كما �خذ النور  50و�خذ القمر يوًما بعد يوم ابلتأخر يف الشروق مبقدار 
ابالحنسار عن اجلزء األيسر منه، حىت إذا ما انقضت أربعة أ�م على احلالة اليت كان 
القمر فيها بدرًا، رسم اخلط الفاصل بني القسم املنار منه والقسم املظلم خطًّا منحنًيا، 

، وهو املنزل "األحدب الثاين"و الطرف األيسر منه، ويدعى القمر عندها حتدُّبه حن
اخلامس من منازل القمر، كما يالحظ أنه بدًءا من اليوم السادس عشر من الشهر 
القمري، �خذ القمر ابالقرتاب من األفق اجلنويب، يوًما بعد يوم؛ إذ يكون قد انتقل إىل 

 . مساء نصف الكرة اجلنويب
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  :يع الثاينالرتب  .6

يوًما، جند أن النور مل يعد يغطي إال النصف األمين  22وعندما ميضي من الشهر القمري 
الرتبيع "فقط من سطح القمر، وذلك هو املنزل السادس من منازل القمر الذي يدَعى 

، ويالحظ أن شروقه يومها يتأخر حنو مخس ساعات تقريًبا بعد غروب الشمس،  "الثاين
ا وهو يتحرَّك شيًئا فشيًئا ابجتاه األفق الغريب؛ حيث يقارب منه ظهرية ذلك كما يُرى �ارً 

 . اليوم

  :اهلالل الثاين  .7

ويف األ�م الثالثة اليت تلي الرتبيع الثاين، يالحظ أن النور مل يعد يغطي إال قسًما صغريًا 
عند اقرتابه من من طرفه األمين، متخًذا شكل هالل يُرى يف النهار، ويكون حتدُّبه مساء 

 .األفق الغريب حنو ميني القمر، وذاك هو املنزل السابع من منازل القمر

  :احملاق  .8

ويف آخر يوم من الشهر القمري، يكون القمر قد بلغ نقطة الصعود، وأصبح بني 
األرض والشمس على استقامة واحدة، وقد غمر الظالم كامل وجهه املتجه حنو�، 

حالة "فق مع مغيب الشمس فال يرى، ويقال حلالته تلك ويكون قد غاب حتت األ
إنه : ؛ إذ يقال للقمر يومها"احملاق"فيدعى  -وهو املنزل الثامن -، أما منزله "االقرتان

 . حماق؛ ألنه حمق فال ميكن رؤيته

  :القمر الرمادي  .9

م الباقي يف بداية الشهر القمري، حني يكون اهلالل حنيًال، جنده قد احتضن القسم املظل
من القمر الذي يبدو ألعيننا على شكل دائرة سوداء، ولو نظر� لتلك الدائرة ابملرقب، 
لرأينا غشاء خفيًفا من نور رمادي اللون يغطيها، وما مصدر ذلك النور إال األرض اليت 
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تعكس نورها حنوه؛ األمر الذي جيعل ذلك القسم املظلم من القمر يُرى ابلعني 
 : والشكل اآليت يوضح هذه املنازل). [3](اجملردة

  

  

  

  

يوًما، وهي  29,5هذه هي املنازل اليت ينزل القمر فيها، وهي دورة شهرية تتكرر كل 
الزمن الظاهري الذي يكمل فيه القمر دورته حول األرض، مع مراعاة دوران األرض 

يوًما،  27,5أيًضا حول الشمس يف الوقت نفسه، بينما الزمن احلقيقي للشهر الفلكي 
 . ق بني التقومي القمري والتقومي الشمسيوهذا بطبيعة احلال ما يوجد الفر 

وبناًء على ما سبق، يتبني لنا أن القمر، ابعتباره اتبًعا لألرض، يتحرك حوهلا فيتم دورته 
؛ لتفريقه "الشهر القمري أو العريب"يوًما، وهو ما يسمَّى بـ  29,5حوهلا يف مدة تقارب 

ما، وهو مشتق من حركة يو  30,5عن الشهر الشمسي أو امليالدي، الذي مدته حنو 
يوًما،  365األرض حول الشمس، اليت تتم يف اثين عشر شهًرا مشسيًّا، وتقدر بنحو 

وهي السنة الشمسية، أما السنة القمرية اليت تعادل اثين عشر شهًرا قمر�ًّ فتقدر بنحو 
 . يوًما 354

إنه يدور  ولو كانت األرض ال تدور حول نفسها، لرأينا القمر يسري ببطء زائد، حىت
يوما، ولكن حركة األرض حول نفسها  29,5دورة واحدة فقط حول األرض يف مدة 
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جتعلنا ال نلحظ مقدار حركة القمر الصحيحة إال إذا راقبناه يوميًّا يف الوقت نفسه، مثًال 
عند الغروب، فبمقدار ما يكون قد عال على األفق يكون مقدار مسريه احلقيقي، ومبا 

ساعة، إذن يتأخر  24يوًما، وهي تعادل على األرض  30كاملة يف حنو أنه يتم دورته ال
 5/ 4من الساعة؛ أي  24/ 30غروب القمر كل يوم عن اليوم السابق مبقدار 

 . دقيقة؛ أي مبعدل ثالثة أرابع الساعة كل يوم تقريًبا 48الساعة؛ أي حنو 

يوًما بعد يوم، يسمح له وهذا االرتفاع التدرجيي للقمر حنو كبد السماء ابجتاه الشرق 
إبظهار نصفه املضيء ابلتدريج، مث بعد نصف الشهر ينتابه النقصان من جديد حىت 
يعود إىل احملاق؛ حيث يقع بني الشمس واألرض، ويكون وجهه املضيء جتاه الشمس، 

 ).[4](ووجهه املعتم جتاه األرض
  

  

  

 
 : التطابق بني احلقائق العلمية وإشارات القرآن الكرمي) 2

والقمر قدر�ه منازل حىت عاد كالعرجون :لقد أشار القرآن الكرمي يف قوله عز وجل
فقد ، إىل حقائق مهمة مل يكتشفها العلماء إال يف العصر احلديث؛ )يس()39(القدمي 

اكتشف العلماء أن للقمر منازل ينزل فيها طوال الشهر القمري، وأن هذا القمر يدور 
حول األرض مرة كل شهر عريب، فينزل على وجوه يبدأ فيها ابهلالل األول، مث الرتبيع 
األول، مث األحدب األول، مث البدر، مث األحدب الثاين، مث الرتبيع الثاين، فاهلالل الثاين، 

 . القمر الرماديفاحملاق، ف
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والقمر قدر�ه منازل حىت عاد  :ولقد أشار القرآن إىل كل ذلك عندما قال عز وجل
، وهذا يدل على مدى التطابق الواضح بني حقائق )يس( )39(كالعرجون القدمي 

 . العلم احلديث وما أشار إليه القرآن منذ زمن بعيد

ية الكرمية؛ حيث ذكروا منازل وقد أشار املفسرون إىل هذا املعىن عند تفسريهم لآل
 . القمر

  :من أقوال املفسرين يف منازل القمر     •
والقمر قدر�ه منازل حىت عاد  :يقول اإلمام الطربي يف تفسريه لقول هللا سبحانه وتعاىل

وآية هلم تقدير� القمر منازل؛ للنقصان : أتويل الكالم): يس()39(كالعرجون القدمي 
من العذق من : بعد تناهيه ومتامه واستوائه، حىت عاد كالعرجون القدمي، والعرجون

املوضع النابت يف النخلة إىل موضع الشماريخ؛ وإمنا شبهه عز وجل ابلعرجون القدمي، 
د إال متقّوًسا منحنًيا إذا قدم والقدمي هو اليابس، ألن ذلك من العذق، ال يكاد يوج

ويبس، وال يكاد أن ُيصاب مستوً� معتدًال كأغصان سائر األشجار وفروعها، فكذلك 
القمر إذا كان يف آخر الشهر قبل استسراره، صار يف احننائه وتقوُّسه نظري ذلك 

 . وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل. العرجون

: ، يقول)يس()39(حىت عاد كالعرجون القدمي : ا قولهفعن ابن عباس رضي هللا عنهم
 . العذق اليابس: يعين ابلعرجون: وعنه أيًضا. أصل العذق العتيق

، )يس()39(والقمر قدر�ه منازل حىت عاد كالعرجون القدمي : وعن احلسن، يف قوله
 . كعذق النخلة إذا قُدم فاحنىن: قال

قدَّره هللا منازل، فجعل : ، قال)يس()39(القدميحىت عاد كالعرجون :وعن قتادة
 ).[5](ينقص حىت كان مثل عذق النخلة

حه اإلمام القرطيب عند تفسريه هلذه اآلية، يقول القمر : يقال: يشري إىل هذا املعىن ويوضِّ
 : ، ففي هذا جواابن)39:يس(قدر�ه منازل: ليس هو املنازل فكيف قال

 ).٨٢: يوسف( واسأل القرية : قدر�ه ذا منازل، مثل: أحدمها

قدر� له منازل، مث حذفت الالم، وكان حذفها حسًنا؛ لتعدي الفعل إىل : والتقدير اآلخر
، واملنازل مثانية )١٥٥: األعراف( واختار موسى قومه سبعني رجال: مثل... مفعولني
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الشرطان، البطني، الثر�، : وعشرون منزًال، ينزل القمر كل ليلة منها مبنزل، وهي
الدبران، اهلقعة، اهلنعة، الذراع، النثرة، الطرف، اجلبهة، اخلرااتن، الصرفة، العواء، 

ة، سعد الذابح، سعد السماك، الغفر، الزابنيان، اإلكليل، القلب، الشولة، النعائم، البلد
بلع، سعد السعود، سعد األخبية، الفرغ املقدم، الفرغ املؤخر، وبطن احلوت، فإذا صار 
القمر يف آخرها عاد إىل أوهلا فيقطع الفلك يف مثاٍن وعشرين ليلة، مث يستسر، مث يطلع 
هالًال، فيعود يف قطع الفلك على املنازل، وهي منقسمة على الربوج لكل برج منزالن 

هو : ، قال الزجاج)يس()39(حىت عاد كالعرجون القدمي :وقوله عز وجل... وثلث
سار : عود العذق الذي عليه الشماريخ، وهو فعلون من االنعراج، وهو االنعطاف؛ أي

: يف منازله، فإذا كان يف آخرها دق واستقوس وضاق حىت صار كالعرجون، وقال قتادة
الذي يبقى من الكباسة : العرجون: وقال ثعلب هو العذق اليابس املنحين من النخلة،

 ).[6](يف النخلة إذا قطعت

هو الذي :وإىل هذا املعىن أيًضا أشار األلوسي عند تفسريه لقول هللا سبحانه وتعاىل
ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنني واحلساب ما خلق هللا جعل الشمس 

قدر له وهيأ : ؛ أي)وقدره(، )يونس()5(ذلك إال ابحلق يفصل اآل�ت لقوم يعلمون 
وهي مقسمة على الربوج ... أو قدر مسريه يف منازل، واملنازل مثانية وعشرون) منازل(

نزالن وثلث، والربج عندهم ثالثون درجة االثين عشر املشهورة فيكون لكل برج م
حاصلة من قسمة ثالث مئة وستني أجزاء دائرة الربوج على اثين عشر، والدرجة عندهم 
منقسمة بستني دقيقة وهي منقسمة بستني اثنية وهي منقسمة بستني اثلثة، وهكذا إىل 

وم بليلته الروابع واخلوامس والسوادس وغريها، ويقطع القمر حبركته اخلاصة يف كل ي
ثالث عشرة درجة وثالث دقائق وثالاًث ومخسني اثنية وستًّا ومخسني اثلثة، وتسمية ما 
ذكر� منازل جماز؛ ألنه عبارة عن كواكب خمصوصة من الثوابت قريبة من املنطقة، 
واملنزلة احلقيقية للقمر الفراغ الذي يشغله جرم القمر على أحد األقوال يف املكان، 

مسامتته إ�ها، وكذا تعترب املسامتة يف نزوله يف : مر يف هاتيك املنازلفمعىن نزول الق
 ).[7](الربوج؛ أل�ا مفروضة أوًال يف الفلك األعظم
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؛ )39:يس(والقمر قدر�ه منازل:ه وتعاىلوأورد ابن كثري يف تفسريه لقول هللا سبحان
جعلناه يسري سريًا آخر يستدل به على مضي الشهور، كما أن الشمس يعرف هبا : أي

يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس :الليل والنهار، كما قال سبحانه وتعاىل
 هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره: ، وقال)١٨٩: البقرة( واحلج

وجعلنا الليل والنهار آيتني : ، وقال)٥: يونس( منازل لتعلموا عدد السنني واحلساب
فمحو� آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضال من ربكم ولتعلموا عدد السنني 

، فجعل الشمس هلا ضوء خيصُّها، )اإلسراء()12(واحلساب وكل شيء فصلناه تفصيال 
وفاوت بني سري هذه وهذا، فالشمس تطلع كل يوم وتغرب يف والقمر له نور خيصه، 

آخره على ضوء واحد، ولكن تنتقل يف مطالعها ومغارهبا صيًفا وشتاء، يطول بسبب 
ذلك النهار ويقصر الليل، مث يطول الليل ويقصر النهار، وجعل سلطا�ا ابلنهار، فهي  

 . كوكب �اري

ة من الشهر ضئيًال قليل النور، مث يزداد نورًا وأما القمر فقدره منازل، يطلع يف أول ليل 
يف الليلة الثانية، ويرتفع منزلة، مث كلما ارتفع ازداد ضياء، وإن كان مقتبًسا من الشمس، 
حىت يتكامل نوره يف الليلة الرابعة عشرة، مث يشرع يف النقص إىل آخر الشهر، حىت 

 ).[8](يصري كالعرجون القدمي

ومن خالل استعراضنا ألقوال املفسرين وجد�هم قد حتدثوا عن منازل القمر بشكل 
يكاد ال خيتلف عما توصَّل إليه العلماء يف عصر�، وهذا يدل على صحة ما أشار إليه 

 . ليه هؤالءالقرآن الكرمي، ويدحض ما ذهب إ

 

 : وجه اإلعجاز  )3

نظًرا لالرتباط الشديد بني مراحل القمر وأشكاله املتتالية من اهلالل الوليد وحىت    .1
احملاق، وبني منازل القمر الثمانية والعشرين، وهي مواقعه اليومية املتتالية يف السماء 

، فإن التعبري ميكن إطالقه " منازل القمر: "ابلنسبة إىل جنوم تبدو مواقعها قريبة ظاهر�ًّ
أي مواقعه املتتالية  -  القمر املتتالية، وعلى منازله املتوافقة مع تلك املراحلعلى مراحل 
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؛ أي إن كل هذا )قدر�ه منازل: (ابعتبار املنازل؛ ولذا قال احلق عن القمر -يف السماء
، "قدر�ه"قد جاء بتقدير إله قدير، قدَّر هلذا القمر هذه التحركات اليت احتوهتا كلمة 

ة إىل أفالك القمر ومنازله اليت أنزله هللا فيها؛ كي يكون لنا من فهذه الكلمة إشار 
 . أشكاله ما نراه عندما يعكس لنا ضوء الشمس من مواقع خمتلفة أمامها

تعد تصحيًحا للتعبري الذي شبه به بعض العلماء حركة القمر، وقالوا " منازل"كلمة    .2
أبنه يراقص األرض، فهو ال يراقصها، ولكن التعبري األمشل واألمجل أنه ينازهلا، فمن 
قواعد املنازلة أن يواجهها أيًضا بوجه اثبت، ولكنه جيب أن يبتعد عنها بعًدا كافًيا يتيح 

مس إىل األرض كلما حانت له انفراجة يف مسار األرض عن له تسديد ضوء الش
الشمس، ولكن الرقص الذي أطلقه بعض علماء الغرب يعين انضمامهما، وهو تشبيه 

على من يرى حركة القمر  -حقًّا–جيايف احلقيقة، أما املنازلة فال تسمح هبذا، وتنطبق 
ه يدور حوهلا ويقرتب املالزمة لألرض يف دورانه معها حول الشمس، ويف الوقت نفس

 . ويبتعد أثناء هذا الدوران بوجه اثبت، كما لو أنه ينازهلا دون أن حييد عنها

حركة القمر، وهو يتحرك من ميني األرض إىل يسارها، ومن يسارها إىل ميينها تبدو    .3
 ملن يراها كما لو أن القمر يتمايل حول األرض أو ينازهلا وهو يدور معها أو حوهلا، وأتيت

، الذي يقرب من رؤيتنا حركة القمر "عاد كالعرجون القدمي"اآلية فتطلق هذا التشبيه 
وهو يتحرك أو يقفز يف سهولة ويسر على جانيب األرض قفزات وحركات مبثل تقلبات 
العرجون على جانيب شجرته، وينشأ من هذا التمايل املقدر أشكال القمر املختلفة، 

رته عز وجل، وأن كل ما وجد�ه ورأيناه وعلمناه جاء فمنازله إشارات إىل حكمته وقد
 . بتقديره سبحانه وتعاىل

جاءت بكل السمو كي تبدد حريتنا؛ ألن اخلالق هو الذي قدر للقمر " قدر�ه"كلمة    .4
هذه الزوا� والسرعات واألبعاد واملسافات واملستو�ت، فصار إىل ما صار إليه من 

القفز على جانبيها، حىت اعتاد هذه املنازل كما اعتاد مالزمته لألرض، أو منازلتها و 
العرجون يف التحرك والتطوح على جانيب الشجرة كلما تعرض للقدم واجلفاف، أي 

إنه إعالن حي من اخلالق، إنه هو الذي دبَّر وقدَّر للقمر ! إعجاز هذا يف اخللق والقول؟
، تنشأ عنها هذه األشكال املتكرِّرة منازله بتقدير العزيز العليم، يف دورات مستقرة واثبتة
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،فهي تفيد العودة والتكرار كما "عاد"للقمر من هالل إىل بدر إىل هالل تنبئ عنها كلمة 
تفيد االعتياد واالستمرار واالستقرار، فانظر إىل هذه الدقة يف سردها احلقائق العلمية 

يف هذا الكون لتقدير املتكاملة أببسط العبارات وأدق التشبيهات، اليت ترجع كل شيء 
اخلالق منزل القرآن على عبده ابلعلم واحلكمة، مبا يظهر احلق ويبدِّد احلرية يف هذه 

 ).[9](احلركة املعقدة للقمر مع األرض والشمس

تقدير هذه املنازل القمرية فيه من الداللة على طالقة القدرة اإلهلية ما فيه؛ ألمهيته     .5
يف معرفة الزمن، وتقديره، وحسابه ابليوم، واألسبوع، والشهر، والسنة، ويف التأريخ 
للعبادات واألحداث واملعامالت واحلقوق، وملا فيه من أتكيد على ضبط سرعة القمر 

احليلولة دون ارتطامه ابألرض فيفنيها وتفنيه، أو انفالته من عقال ضبطًا دقيًقا من أجل 
، ويف الوقت نفسه، االرتباط الدقيق بني  جاذبيتها فينتهي إىل �اية ال يعلمها إال هللا

 .  سرعة دوران كل منهما حول حموره، فإذا زادت إحدامها قلت األخرى ابملعدل نفسه

رها يف تناقص مستمر مبعدل جزء من الثانية يف  وملا كانت سرعة دوران األرض حول حمو 
كل قرن من الزمن، فإن سرعة دوران القمر يف تزايد مستمر ابملعدل نفسه تقريًبا؛ األمر 
الذي يؤدي إىل تباعد القمر عن األرض مبقدار ثالثة سنتيمرتات يف كل سنة، وهذا 

رض؛ ليدخله يف نطاق التباعد سوف خيرج القمر يف يوم من األ�م من إسار جاذبية األ
فإذا برق :جاذبية الشمس فتبتلعه، ولعل هذا ما يشري إليه قول احلق سبحانه وتعاىل

، ومن هنا كانت )القيامة()9(ومجع الشمس والقمر ) 8(وخسف القمر ) 7(البصر 
هذه اإلشارة القرآنية املعجزة إىل وصف مراحل القمر املتتالية يف كل شهر، اليت يقول 

 )39(والقمر قدر�ه منازل حىت عاد كالعرجون القدمي : سبحانه وتعاىل  فيها ربنا
 ). يس(

ويضاف إىل هذا وصف املرحلة األخرية من مراحل الدورة الشهرية للقمر ابلعرجون 
إذا يبس واحنىن واصفرَّ لونه، وهو عند يبوسه " العذق"القدمي، وهو العنقود من الرطب 
ينحين بطرفيه جتاه األرض، بينما   لك اهلالل الثاينعلى النخلة ينحين جتاهها، وكذ

 !اهلالل الوليد ينحين هبما بعيًدا عنها، فما أروع هذا التشبيه القرآين املعجز
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هذه احلقائق عن القمر مل يدركها العلم الكسيب إال بعد جماهدة آالف العلماء، 
ذي أنزل على النيب واستغرقت عشرات القرون، وورودها يف آية واحدة من كتاب هللا ال

األمي ملسو هيلع هللا ىلص يف أمة كانت غالبيتها الساحقة من األميني، ومن قبل ألف وأربع مئة سنة ـ 
يقطع أبن القرآن الكرمي هو كالم هللا اخلالق الذي أنزله بعلمه على خامت أنبيائه 

 ).[10](ورسله
 
 
 

 

 . صالح عبد الفتاح اخلالدي، مرجع سابق. القرآن ونقض مطاعن الرهبان، د) *(

دمحم راتب النابلسي، مرجع سابق، . آ�ت هللا يف اآلفاق، د: موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة. [1]
 . 85ص

 . 519 -517زغلول النجار، مرجع سابق، ص. السماء يف القرآن الكرمي، د: من آ�ت اإلعجاز العلمي. [2]

-299اإلعجاز القرآين يف ضوء االكتشاف العلمي احلديث، مروان وحيد التفتنازي، مرجع سابق، ص. [3]
302 . 

[4]. َ�ُه َمَناِزلَ َواْلَقَمَر َقدَّْرموسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن : ، لبيب بيضون، حبث منشور مبوقع
 .www.55a.netوالسنة

 . 522-518، ص20القرآن، ابن جرير الطربي، مرجع سابق، ج جامع البيان عن أتويل آي. [5]

 . 30-29، ص15اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، مرجع سابق، ج. [6]

 . روح املعاين، األلوسي، مرجع سابق، عند تفسريه هلذه اآلية. [7]

 . 578-577، ص6القرآن العظيم، ابن كثري، مرجع سابق، ج تفسري. [8]

موسوعة اإلعجاز العلمي يف : سالمة عبد اهلادي، حبث منشور مبوقع. أتمالت إميانية يف سورة يس، د. [9]
 .www.55a.netوالسنة  القرآن

 . 522-521زغلول النجار، مرجع سابق، ص. السماء يف القرآن الكرمي، د: من آ�ت اإلعجاز العلمي. [10]

16 www.almoslih.net

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-01-0020&value=&type=#_edn11
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-01-0020&value=&type=#_ednref1
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-01-0020&value=&type=#_ednref1
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-01-0020&value=&type=#_ednref2
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-01-0020&value=&type=#_ednref3
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-01-0020&value=&type=#_ednref4
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-01-0020&value=&type=#_ednref5
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-01-0020&value=&type=#_ednref6
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-01-0020&value=&type=#_ednref7
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-01-0020&value=&type=#_ednref8
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-01-0020&value=&type=#_ednref9
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-01-0020&value=&type=#_ednref10
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-01-0020&value=&type=#_ednref11



