
*)(ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر: نفي اإلعجاز العلمي عن قوله تعاىل 

: مضمون الشبهة

ينبغي هلا  ال الشمس: ينفي بعض املغالطني إعجاز القرآن العلمي يف قوله تعاىل
للشمس أن تدرك القمر  -فرًضا-إنه لكي ميكن : ، قائلني)٤٠: يس( أن تدرك القمر

يف  -على األقل-أن يكون حتركهما : متحركني، واثنًيا -أوالً -ينبغي منطقيًّا أن يكو� 
مدارين متقاربني، حبيث ميكن تصوُّر إمكانية حدوث هذا اإلدراك الذي تنفيه اآلية، أما 

ذا اإلدراك أمًرا مستحيل احلدوث؛ فإن اآلية تصبح ال معىن هلا وتعدُّ ضراًب من إذا كان ه
. اهلذ�ن؛ أل�ا يف هذه احلالة تنفي وقوع ما ال ميكن وقوعه

: وجوه إبطال الشبهة
. أن الشمس والقمر متحركان -مبا ال يدع جماًال للشك-أثبت العلم احلديث   )1

إدراك أحدمها لآلخر قائمة، وعندما نفت اآلية هذا ومن مث؛ فإن إمكانية التصادم أو 
. التصادم وذاك اإلدراك، فإ�ا تنفي شيًئا ممكن احلدوث

نفى القرآن إمكانية التصادم بني الشمس والقمر يف زمن مل يكن ألحد علم   )2
هبذا األمر، ومل يتوصل إليه العلم إال حديثًا، وإن كان هذا النفي؛ ألن كل واحد منهما 

. ح يف فلكه اخلاص، فإن هللا سبحانه وتعاىل هو الذي خلق هذا التوازن وقدرهيسب
ث، بينما / كم18سرعة القمر أكرب من سرعة الشمس؛ فسرعة جر�ن القمر   )3

ال : ث، وهذا ما أشار هللا سبحانه وتعاىل إليه يف قوله/ كم  12سرعة جر�ن الشمس 
 .)٤٠: يس(الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر
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 :التفصيل

  :الشمس والقمر متحركان-أوالً 

للشمس أن تدرك القمر ينبغي منطقيًّا أن يكو�  -فرًضا–يذكر الطاعن أنه لكي ميكن 
متحركني، وهذا القول يعين مبفهوم املخالفة أ�ما إذا مل يكو� متحركني فليست مثة 

ادم قائمة، ويف هذه إمكانية للتصادم، أما إذا ثبت أ�ما متحركان فتكون إمكانية التص
احلالة يكون لآلية ما يربرها؛ أل�ا تنفي وقوع شيء ممكن احلدوث، لوال أن هللا قدَّر 

هل : فإذا انتهينا من ذلك مل يبق أمامنا إال أن نسأل. حبكمته وقدرته عدم حدوثه
الشمس والقمر يتحركان؟ فإذا كانت اإلجابة ابلنفي كانت اآلية كما ذكر الطاعن، أما 

 . كانت اإلجابة ابإلثبات انتفى قول الطاعن  إذا

وابلطبع؛ فإن اإلجابة هنا ابإلثبات، وهي إجابة ال ختلو من سند علمي؛ ذاك أن علماء 
تسبح يف الفضاء منتقلة  -مع كواكبها السائرة يف فلكها-الفلك قد وجدوا أن الشمس 

ليًّا؛ أي ابلنسبة ملا بني النجوم، فللشمس حركتان يف جمرة درب التبانة، فهي تتحرك حم
ساعة، كما تدور الشمس يف الوقت نفسه / ألف ميل 43حوهلا من جنوم اجملرة بسرعة 

 . ساعة/ ألف ميل 540حول مركز اجملرة بسرعة أخرى 

 2278يوما بسرعة مدارية قدرها  27,3وكذلك يدور القمر حول األرض مرة كل 
ولكل من الشمس والقمر مدار . هاساعة، ويدور أيًضا حول نفسه يف املدة نفس/ ميال

 . خاص، وسرعة دوران خمتلفة، كل هذا مينع أحدمها عن إدراك اآلخر واالصطدام به

احلقائق اليت ذكرها القرآن عن النظام الكوين مل يكشف عنها إال يف العصر -اثنًيا 
  :احلديث

الطاعن أن إدراك الشمس للقمر هو أمر مستحيل احلدوث؛ إذ إن لكل منهما  يذكر
وهذا القول . مداره اخلاص الذي يسبح فيه بعيًدا عن اآلخر، وهذا ما أثبته العلم حديثًا

 : مردود عليه من �حيتني
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نعم إن النظام الكوين يتميَّز بعدم وجود خلل أو نقص، فعلى : فمن �حية أوىل نقول
من وجود مئات املاليني من اجملرات، وكل جمرة حتوي مئات الباليني من النجوم؛ الرغم 

فإن بعضها ال يصطدم ببعض أبًدا؛ ذاك أن مدار القمر حول األرض خيتلف كليًّا عن 
كما . مدار األرض حول الشمس، فال ميكن أبًدا أن حيدث صدام بني الشمس والقمر

هو يدور حول األرض، ويدور مع األرض حول أن القمر يدور حبركة شديدة التعقيد؛ ف
الشمس، ويدور مع الشمس حول مركز اجملرة اليت حنن فيها، ويدور مع اجملرة كلها يف 

 . مدار كوين ال يعلمه إال هللا

هذه احلقائق عن عظمة النظام الكوين مل يكشف عنها إال يف العصر احلديث، ولكن 
ال : عن حقائق الكون، يقول هللا تعاىل القرآن الكرمي دائًما يسبق العلم فيتحدث

 )40(الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكل يف فلك يسبحون 
 .)[1]()يس(

فإن القرآن الكرمي قد قرَّرأوًال أن الشمس جتري ابجتاه معني، قال : ومن �حية اثنية
، ومل يكشف العلم عن ذلك إال يف )۳۸: یس( والشمس جتري ملستقر هلا: تعاىل

أوائل القرن العشرين؛ حيث كان يتصوَّر أن الشمس اثبتة يف مكا�ا، وأن حركة الشمس 
حركة ظاهرية، إىل أن قرَّر العلماء أن للشمس حركة من الشرق إىل الغرب إمنا هي 

حقيقية يف الفضاء، معلومة املقدار واالجتاه، وهذا ما ذكره القرآن منذ أكثر من ألف 
وأربع مئة عام، األمر الذي يعد برهاً� ساطًعا على أن هذا الكتاب تنزيل من خالق 

 . الشمس والكون كله

جمموعة من الكواكب واألقمار واملذنبات  وقد أوضح علماء الفلك أن الشمس هلا
تتبعها دائًما وختضع لقوة جاذبيتها، وجتعلها تدور من حوهلا يف مدارات متتابعة بيضاوية 

 . الشكل

حترُّك اجملموعة الشمسية كلها من خالل قوله  -مع أتييد العلم له-اثنًيا  مث يقرِّر القرآن
وال الليل سابق النهار وكل يف فلك ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر :تعاىل

، وهذه احلقيقة اليت أثبتها القرآن ظلت مطوية حىت أظهرها العلم )يس()40(يسبحون 
 . احلديث
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والقمر قدر�ه منازل حىت عاد كالعرجون القدمي : اثلثًا يف قوله تعاىل ويقرِّر القرآن
)39()لفة حىت يصري بدرًا، مث أن القمر غري اثبت يف مظاهره؛ إذ يظهر أبوجه خمت) يس

يتناقص ويعود يف النهاية كما بدأ هالًال، وقد دلَّت الدراسات الفلكية أن القمر يدور 
 . حول نفسه ويف الوقت نفسه يدور حول األرض مرة واحدة كل شهر

وال الليل سابق النهار وكل يف فلك يسبحون : مث يقرِّر القرآن أخريًا يف قوله تعاىل
)40()لليل والنهار جير�ن، وأن أحدمها ال يسبق اآلخر، وهذا إعالن أبن أن ا) يس

األرض كروية، وأن الليل والنهار موجودان يف وقت واحد على سطحها، ولو كانت 
�ار دائم أو ليل دائم، مث �يت العلم : األرض مبسوطة فإن األمر ال خيرج عن حالتني

، وال ميكن أن يتالقيا؛ ألن كل احلديث ليثبت أنه ال ميكن أن تدرك الشمس القمر
واحد منهما جيرى يف مدار مواٍز لآلخر، فيستحيل أن يتقابال؛ ألن اخلطني املتوازيني ال 

 .)[2](ميكن أن يتالقيا أبًدا
مث؛ فليس صحيًحا ما يدعيه الطاعن من أن اآلية ضرب من اهلذ�ن؛ ألن القرآن  ومن

الكرمي ذكر هذه احلقائق يف وقت مل يكن ألحد علم هبا، ومل يتوصَّل إليها العلم إال 
 حديثًا

  

  

  

 40(ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكل يف فلك يسبحون()يس( 
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  :سرعة القمر أكرب من سرعة الشمس-اثلثًا 

أن العلم احلديث أثبت أن الشمس والقمر جير�ن، وأن الشمس حمال أن  -آنًفا-ذكر� 
تدرك القمر، ولكن مل ال تدرك الشمس القمر؟ ألن سرعة القمر أكرب من سرعة 

 : الشمس يف جر��ا، وهذا ما أثبته العلم احلديث؛ إذ إن

 . كم يف الثانية12جر�ن الشمس سرعة  ـ

 . كم يف الثانية18سرعة جر�ن القمر  ـ

 . كم يف الثانية15ابإلضافة إىل أن سرعة جر�ن األرض   ـ

ال الشمس ينبغي هلا : فلو أتملنا سرعة كل منهما علمنا اإلعجاز العلمي يف قوله تعاىل
 ). 40:يس(أن تدرك القمر

فإن : "شيء من هذا القبيل، قال الزخمشري يف تفسريهوقد أشار مفسرو� القدامى إىل 
ألن الشمس بطيئة : مل جعلت الشمس غري مدركة، والقمر غري سابق؟ قلت: قلت

 -لبطئها–السري تقطع فلكها يف سنة، والقمر يقطع فلكه يف شهر، فكانت الشمس 
 .)[3]("جدير أبن يوصف ابلسبق -لسرعته–جديرة أبن توصف ابإلدراك، والقمر 

  
: الشمس جتري، واألرض جتري، والقمر جيري، قال تعاىل: "قال الشيخ الزنداين

 والقمر قدر�ه منازل حىت ) 38(والشمس جتري ملستقر هلا ذلك تقدير العزيز العليم
ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار ) 39(كالعرجون القدمي عاد  

 ).يس()40(وكل يف فلك يسبحون 

فعليٌّ جيري، ودمحم يسري مبنازل، وعلي ال يدرك حممًدا، ما معىن هذا؟ معناه أن عليًّا جيري 
 . ودمحم جيري، ولكن عليًّا ال يدرك حممًدا

ث، / كم18، وهي جتري وال تدركه؛ ألن سرعة القمر وهكذا؛ فالقمر قبل الشمس
ث، فمهما جرت الشمس فإ�ا ال تدرك القمر، ولكن ما / كم12وسرعة الشمس 

الذي جعل القمر حيافظ على منازله، وكان من املمكن أن ميشي ويرتكها؟ وجدوا أن 
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ى القمر جيري يف تعرج يلف، وجيري يف خط مستقيم، وقد جرى هبذا الشكل حىت يبق
 .)[4]("حمافظًا على منازله ومواقعه

 : وجه اإلعجاز) 3

، فكل كوكب، وكل جنم، )40: يس(ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر: قال تعاىل
وكل مذنَّب، يسبح يف فلكه الذي قدر له، ال يتحول عنه وال حييد، ويف الوقت نفسه 
الكل يف وحدة متماسكة بفعل اجلاذبية، اليت تنطق بوحدانية هللا خالق هذا النظام 

الق ومبدعه، ولكي حتتفظ األجرام السماوية أببعاد اثبتة فيما بينها دون صدام جعلها اخل
األعظم تتجاذب فيما بينها جتاذاًب صغريًا حمدوًدا حبجم كل منها وكتلته وبعده عن 
الشمس، ووفق هذا التجاذب تظل مواقع النجوم فيما بينها اثبتة، واألجرام ومشسها 

 .)[5](على مسافات وأبعاد تتحقق للجميع سبًحا وطوافًا دون متاسٍّ أو صدام
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