
 نفي اإلعجاز العلمي عن القرآن يف إخباره عن إمكانية 
جعل الليل أو النهار سرمًدا (*)

:مضمون الشبهة
عن إمكانية ينفي بعض املغالطني اإلعجاز العلمي عن القرآن الكرمي يف إخباره 

قل أرأيتم إن جعل هللا عليكم الليل  :جعل الليل أو النهار سرمدا، وذلك يف قوله تعاىل
قل أرأيتم إن ) 71(سرمًدا إىل يوم القيامة من إله غري هللا �تيكم بضياء أفال تسمعون 

فيه جعل هللا عليكم النهار سرمًدا إىل يوم القيامة من إله غري هللا �تيكم بليل تسكنون 
ومن رمحته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) 72(أفال تبصرون 

، زاعمني أن اآل�ت تدل على رمحة هللا أبهل )القصص()73(ولعلكم تشكرون 
.األرض، وليس فيها أي إخبار عن حقيقة علمية كما يظن علماء املسلمني

:وجه إبطال الشبهة

على نصفي األرض ضرورة الستمرار احلياة عليها، وقد إن تعاقب الليل والنهار 
أكد العلم احلديث إمكان حدوث ما افرتضه القرآن الكرمي من إمكان جعل الليل أو 
النهار سرمًدا، وذلك عن طريق توقف األرض عن الدوران، خاصة وأنه قد ثبت أ�ا 

سنة، ويف هذا دليل تبطئ ابلفعل من سرعة دورا�ا اثنية واحدة يف كل مئة وعشرين ألف 
.على أ�ا ال بد أن تتوقف يوًما ما

:التفصيل

:احلقائق العلمية  )1

الليل والنهار آيتان كونيتان عظيمتان تشهدان بدقة بناء الكون، وانتظام حركة كل جرم 
فيه، وإحكام السنن الضابطة له، ومنها تلك السنن احلاكمة حلركات كل من األرض 
والشمس، واليت تتضح جبالء يف التبادل املنتظم للفصول املناخية، ولكل من الشهور 

ار، والتبادل الرتيب بني الليل املظلم والنهار املنري هو من والسنني، وتعاقب الليل والنه
.الضرورات الالزمة للحياة على األرض، والستمرارية وجود تلك احلياة بصورها املختلفة
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فبهذا التبادل بني الظالم والنور يتم التحكم يف درجات احلرارة والرطوبة على سطح 
طح، ويتم التحكم كذلك يف كميات األرض ويف غالفها الغازي القريب من ذلك الس

الضوء الالزمة للحياة يف خمتلف البيئات األرضية، كما يتم التحكم يف العديد من 
األنشطة والعمليات احلياتية من مثل التنفس، والنتح، والتمثيل الضوئي، واأليض 
وغريها، ويتم ضبط الرتكيب الكيميائي للغالف الغازي احمليط ابألرض، وضبط صفاته 

طبيعية، وتتم دورة املاء بني األرض والسماء واليت لوالها لفسد كل ماء األرض، وغري ال
ذلك الكثري من الظواهر والعمليات اليت بدو�ا ال ميكن لألرض أن تكون صاحلة 

 .للعمران

وتعاقب الليل والنهار على نصفي األرض هو كذلك ضروري للحياة؛ ألن مجيع صور 
واصلة العمل دون راحة وإال هلكت، فاإلنسان واحليوان احلياة األرضية ال تتحمل م

والنبات، وغري ذلك من أمناط احلياة البسيطة حتتاج إىل الراحة ابلليل الستعادة النشاط 
 .ابلنهار، أو عكس ذلك ابلنسبة ألمناط احلياة الليلية

دراك حركة إن هذا التبادل يف اليوم الواحد بني ليل مظلم و�ار منري يعني اإلنسان على إ
الزمن، وأتريخ األحداث، وحتديد األوقات بدقة وانضباط ضروريني للقيام مبختلف 
األعمال، فلو كان الزمن كله على نسق واحد من ليل أو �ار ما استقامت احلياة وما 
استطاع اإلنسان أن مييز ماضًيا أو حاضًرا أو مستقبًال؛ ومن مث توقفت حركة 

 .)[1](احلياة

وعن إمكانية سرمدية الليل والنهار فقد قرر التاريخ اجليولوجي الفلكي أن األرض بعد 
انفصاهلا عن الشمس كانت تدور حول نفسها بسرعة أكرب مما هي عليها اآلن؛ إذ كانت 

نفسها مرة كل أربع ساعات، فالليل والنهار كا� يف جمموعهما أربع  تتم دورهتا حول
 .ساعات فقط
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وبتوايل النقص يف سرعة دورا�ا حول نفسها، زادت املدة اليت تتم فيها دورهتا هذه، 
فزادت مدة الليل والنهار إىل مخس ساعات مث ست حىت وصلت إىل أربع وعشرين 

 .ساعة اليت هي عليها اآلن

لعلماء من احتساب النقص يف سرعة دوران األرض فوجدوا أن هذا النقص وقد متكن ا
مليون سنة  432يبلغ حوايل اثنية واحدة كل مئة وعشرين ألف سنة، وعليه فبعد 

 25ينقص دوران األرض مبقدار ساعة، وعندئذ يصبح جمموع ساعات الليل والنهار
أن   لى هذا األساس ال بدساعة، وهكذا يتواىل النقص ويطرد طول النهار والليل، وع

تقف األرض يوًما ما، وعندما تقف يصبح الوجه املقابل للشمس �ارا دائًما والوجه 
 .)[2](البعيد عنها ليًال دائًما

اهرة كونية مل يتم اكتشافها إال ابلساعات الذرية وهي وأيضا يكشف لنا القرآن عن ظ
ظاهرة تباطؤ سرعة دوران األرض حول نفسها، كما يؤكد علماء الفلك أن ظاهرة 
التباطؤ التدرجيي يف سرعة هذا الدوران اليومي بتأثري جذب القمر ملياه البحر ستؤدي 

 .حتما إىل انشقاق القمر يف املستقبل

أيًضا إىل توقف الدوران املغزيل لألرض كمقدمة لبداية انعكاس وقد يؤدي هذا التباطؤ 
اجتاهه يف املستقبل، لتبدأ األرض يف الدوران حول نفسها يف اجتاه مضاد لالجتاه احلايل، 
فتبدو لنا الشمس وهي تطلع من مغرهبا احلايل، ويصبح املغرب مشرقًا واملشرق 

 ).[3](مغرابً 

ومن مث فتعاقب الليل والنهار ضرورة أساسية لنمو احلياة على األرض، وبدهي أنه من 
 .احملال أن تستمر احلياة إذا كان النهار سرمًدا أو كان الليل سرمًدا

 :اآل�ت الكرمية التطابق بني احلقائق العلمية وما أشارت إليه) 2

لقد نبه القرآن الكرمي إىل إمكان جعل الليل سرمدا أو النهار سرمدا ـ وهذه فرضية 
قل أرأيتم إن جعل هللا عليكم الليل سرمًدا إىل : علمية ممكنة الوقوع ـ يف سورة القصص
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قل أرأيتم إن جعل هللا ) 71(يوم القيامة من إله غري هللا �تيكم بضياء أفال تسمعون 
عليكم النهار سرمًدا إىل يوم القيامة من إله غري هللا �تيكم بليل تسكنون فيه أفال 

ومن رمحته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) 72(تبصرون 
 ).القصص( )73(ولعلكم تشكرون 

العلمية ففي هذه اآل�ت الكرميات يلفت املوىل عز وجل نظر البشر إىل هذه احلقيقة 
انظروا وامسعوا إذا وقفت األرض عن دورا�ا، فأصبح نصفها : الضرورية للحياة فيقول

املواجه للشمس �ارًا دائًما، والبعيد عنها ليًال دائًما، من غري هللا يهبكم تعاقب الليل 
والنهار مرة أخرى؛ ومن هنا فإن اآل�ت هبا إعجاز علمي واضح، وإن حاول الطاعنون 

قوهلم أبن اآل�ت ال تعدو أن تكون دليًال على رمحة هللا عز وجل أبهل إنكاره، و 
األرض، إمنا هو كلمة حق أريد هبا ابطل؛ ذاك أن كو�ا كذلك ال ينفي إشارهتا إىل حقيقة 
علمية كونية، خاصة وأ�ا تطابقت مع ما توصل إليه العلم، وهذا هو القرآن من أي 

 .وجه نظرت إليه وجدت إعجازًا مبهًرا

 :من أقوال املفسرين      •

يقول هللا تعاىل ممتًنا على عباده مبا سخر هلم من الليل والنهار اللذين ال : قال ابن كثري
قوام هلم بدو�ما، وبنيَّ أنه لو جعل الليل دائًما عليهم سرمًدا إىل يوم القيامة ألضر ذلك 

؛ )٧١: القصص(تيكم بضياءمن إله غري هللا �: هبم ولسئمته النفوس؛ وهلذا قال تعاىل
، مث أخرب تعاىل أنه لو جعل النهار "أفال تسمعون"تبصرون به وتستأنسون بسببه : أي

دائًما مستمرًّا إىل يوم القيامة ألضر ذلك هبم ولتعبت األبدان وكّلت من  : سرمًدا؛ أي
 ن فيهمن إله غري هللا �تيكم بليل تسكنو :كثرة احلركات واألشغال؛ وهلذا قال تعاىل

 .)[4]("أفال تبصرون"تسرتحيون من حركاتكم وأشغالكم : ؛ أي)٧٢: القصص(

ومن أبدع االستدالل أن اختري : "وعند تفسريه هلذه اآل�ت يقول الطاهر ابن عاشور
لالستدالل على وحدانية هللا هذا الصنع العجيب املتكرر كل يوم مرتني، والذي يستوي 
يف إدراكه كل مميَّز، والذي هو أجلى مظاهر التغري يف هذا العامل، فهو دليل احلدوث، 
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به مجيع املوجودات يف هذا العامل حىت األصنام، فهي تظلم  وهو مما يدخل يف التكيف
وتسود أجسامها بظالم الليل وتشرق وتضيء بضياء النهار، وكان االستدالل بتعاقب 
الضياء والظلمة على الناس أقوى وأوضح من االستدالل بتكوين أحدمها لو كان دائًما؛ 

وم أظهر منها لو مل خيلق إال ألن قدرة خالق الضدين وجاعل أحدمها ينسخ اآلخر كل ي
أقوامها وأنفعهما، وألن النعمة بتعاقبهما دوًما أشد من اإلنعام أبفضلهما وأنفعهما؛ ألنه 
لو كان دائًما لكان مسئوًما وحلصلت منه طائفة املنافع، وفقدت منافع ضده، فالتنقل 

 .يف النعم مرغوب فيه ولو كان تنقًال إىل ما هو دون

و�سب ... ؛ ألن الشرط مفروض فرًضا خمالًفا للواقع"إن"حبرف وجيء يف الشرطني 
السمع دليل فرض سرمدة الليل؛ ألن الليل لو كان دائًما مل تكن للناس رؤية فإن رؤية 
األشياء مشروطة ابنتشار شيء من النور على سطح اجلسم املرئي، فالظلمة اخلالصة ال 

ام الليل ابإلنكار على عدم ترى فيها املرئيات؛ ولذلك جيء يف جانب فرض دو 
 ).[5]"(مساعهم، وجيء يف جانب فرض دوام النهار ابإلنكار على عدم إبصارهم

 :وجه اإلعجاز) 3

نعمه عليهم أال وهي نعمة تعاقب نبه هللا عز وجل عباده يف اآل�ت إىل نعمة من 
الليل والنهار، واليت هي ضرورية للحياة، وبدو�ا ال تستمر احلياة على وجه األرض، 
وذلك عن طريق افرتاضه زوال تلك النعمة جبعل الليل أو النهار سرمًدا، وقد أكدت 
احلقائق العلمية إمكان حدوث هذا عن طريق توقف األرض عن الدوران، خاصة وأنه 

بت علميًّا أن األرض تبطئ يف سرعة دورا�ا حوايل اثنية واحدة كل مئة وعشرين ألف ث
 .سنة، وأ�ا ال بد أن تقف يوًما ما

 
   

 

 .هللا اإلمام، مرجع سابق نقض النظر�ت الكونية، أبو نصر عبد*) (
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، 4زغلول النجار، دار املعرفة، بريوت، ط. السماء يف القرآن الكرمي، د: من آ�ت اإلعجاز العلمي. [1]
 . بتصرف 423، 422م، ص2007/ هـ1428

 .91أمحد مصطفى متويل، مرجع سابق، ص. املوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن الكرمي والسنة النبوية، د. [2]

 .بتصرف 274منصور دمحم حسب النيب، مرجع سابق، ص. املعارف الكونية بني العلم والقرآن، د. [3]

 . بتصرف 24، ص3ظيم، ابن كثري، مرجع سابق، جتفسري القرآن الع. [4]

 . بتصرف 171: 168، ص20، ج10التحرير والتنوير، دمحم الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج. [5]
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