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 ملخص البحث

 .والصالة والسالم  على سيد اخللق وآلو وصحبو أمجعُت ,احلمد هلل رب العادلُت     
 :أّما بعد

فإن ىنا البحث "عندما تسرح عقول العلماء ويغيب عنها الدليل" يتكلم على ظاىرتُت ذنا ادلطر وحركة   
 دواران األرض, وقد قسمتو أيل مبحثُت:

 ادلبحث األول: ادلطر. 
 .ادلبحث الثاين: حركة دواران األرض 

 وانتهى البحث خباسبة احتوت على بعض النتائج والتوصيات وفهرس للمصادر.
 واحلمد هلل رب العادلُت

 عقول العلماء, غياب, دليل. الكلمات ادلفتاحية:
 

Abstract  

In the name of Allah the Merciful Research Summary 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon the 

master of creation WA to him and his family and companions.  

  

mailto:e.elharish@edu.misuratau.edu.ly
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This search "when the minds of scientists and the evidence is absent" Speaks 

about two phenomena rain and movement Duaran land, where accounting to 

two topics, and its what follows:  

 The first topic: Rain.  

 The second topic: the movement of the two corners of the earth. 

The research concluded with a conclusion containing some 

conclusions and recommendations and a catalog of sources.  

Keywords: scholars, minds, absent minded, evidence absence. 

ما مل يكن يعلم, ماِلك يوم الدين, احلمد هلل الذي علم بالقلم, وخلق اإلنسان من عدم, وعلمو 
وىاِدي من يشاء إىل صراط مستقيم, وصلى هللا وسلم على إمام ادلعلمُت واحملققُت, وسيد الناس أمجعُت, مث 

 أّما بعد:
فإن من أىم األشياء لطالب العلم عدم مروره على الكالم  الذي يصدر عن العلماء يف كتبهم من غَت      

وال شنكن أن يتعارضا,  ,والدليل دليل هللا ,ن السنة وال دليل علمي, فالعلم علم هللادليل من القرآن وال م
 الذي فهي صفة البشر ,ن أفهامنا حنن بٍت البشر, فأفهامنا تتعارضعفإذا حصل تعارض فهو تعارض ناتج 

من يب عنهم يعًتيو النقصان يف كل شيء, والعلماء كغَتىم تسرح عقوذلم يف بعض ادلسائل العلمية اليت يغ
 ؛ ألهنم بنوا كالمهم على كالم ظٍت ال أساس لو من الصحة.أشلا رنعلهم عرضة للوقوع يف اخلط ,الدليل
عن الشيخ  نقال –رمحو هللا  –أحداذنا: ذكرىا الصفيت  ,تكلم على قضيتُتال ومن ىنا يرى الباحث     

وىي كيفية نزول ادلطر من السماء, وثانيهما: تكفَت من قال حبركة األرض حيث  ,-رمحو هللا–الشربخييت 
, فرأى عن ذلك حينما سألو أحد احلاضرين –رمحو هللا –قاذلا الشيخ زلمد بن يوسف ادلعروف بالكفائي 

 وبيان ما ىو مقبول وغَت مقبول. هاالباحث أن يقوم بدراستها وربليل
 علماء, فكانت خطة البحث شاملةالادلنهج التحليلي, عرب تتبع أقوال اعتمد الباحث يف حبثو على و    

  على:
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 وفيها سبب االختيار, ومنهج البحث, وخطة البحث. :ادلقدمة -
 ادلبحث األول/ ادلطر. -
 ادلبحث الثاين/ حركة األرض.  -
 وفيها النتائج والتوصيات. :اخلاسبة -
 فهرس ادلصادر وادلراجع. -

 الصواب.وهللا ادلوفق واذلادي إىل 
 ادلبحث األول

 ادلطر
فينبسط على السحاب,  ,قال الشربخييت: ادلطر عند أىل السنة ينزل قطعا كبار من حبر ربت العرش     

فينزل ادلطر قطرات من عيونو, والثلج دبثلثة ىو ماء ينزل من السماء, مث ينعقد على  ,والسحاب كالغربال
 (.97, ص 2006وجو األرض, مث يذوب بعد مجوده )الصفيت, 

؟ونشأة ادلطر من الناحية وقبل نقاش ىذه ادلقولة رنب علينا معرفة ما ىو ادلطر يف آيات القرآن الكرمي 
 .العلمية
يعرب عنو يف القرآن و أي: من السحاب إىل األرض.  ,دلياه من أعلى إىل أسفليقصد بو سقوط ا :ادلطر

 وتارة بادلطر, فيا ترى ما الفرق بينهما ؟  ,حيانا بالغيثأ
كما يف   ,فيو ىو من مواطن النعمة لم أن ادلوطن الذي ذكرعابالغيث يف القرآن الكرمي ف هللا إذا عرب     

28الشورى:  َّ حط مض خض حضجض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخُّٱقولو تعاىل:   
قال القرطيب يف تفسَته ذلذه اآلية: والغيث ادلطر؛ ومسي الغيث غيثا؛ ألنو يغيث اخللق, وقد غاث الغيث 

أصاهبا, وغاث هللا البالد يغيثها غيثا, وِغيث األرُض تُغاث غيثا فهي أرض َمغيثة وَمْغُيوثة.  :أي ,األرض
أتاكم ادلطر؟ فقالت ِغثنا  :وقد مطروا فسألت عجوزا منهم وعن األصمعي قال: مررت ببعض قبائل العرب

.(16/20م, ج1996ُمِطرنا. )القرطيب,  :ما شئنا َغْيثًا, أي  
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 ىي مي ُّٱعلم أن ادلقام مقام عذاب وزبويف, كما يف قولو تعاىل:اوأما إذا أتى دبعٌت ادلطر ف       

  .84األعراف: ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي 

وكذلك يف  .74احلجر:  َّىي مي خي حي جي يه  ىه مهٱُّٱويف قولو تعاىل:

) أي نوعا من ادلطر عجيبا  .173الشعراء:  َّخب حب جب هئمئ  خئ حئُّٱٱقولو تعاىل

أن لوطا بن ىاران بن تارح دلا ىاجر مع  :روي ,َّىي مي خي حي جيُّٱ:وىو مبُت بقولو
إىل الشام نزل باألردن فأرسلو هللا إىل أىل سدوم ليدعوىم إىل هللا وينهاىم  -عليو السالم -عمو إبراىيم 

عما اخًتعوه من الفاحشة, فلم ينتهوا عنها فأمطر هللا عليهم احلجارة فهلكوا. وقيل خسف بادلقيمُت منهم 
 .(3/38م, ج2009فريهم.)البيضاوي,وأمطرت احلجارة على مسا

.40الفرقان:  َّزي ري ٰى ين  ىن نن من زن ُّٱ :قولو تعاىلومثل ما سبق   

 خس حس جس مخ جخ ُّٱٱكما يف قولو تعاىل:  ,أو بنزولو من السحاب ,وأحيانا يعرب عنو بنزول ادلاء من السماء

.63احلج:  َّ جع مظ حط مض حضخض  جض مص خص حص مس  
لظاىر أن "تر" ىنا من رأى أورد الشنقيطي يف تفسَت ىذه اآلية واألظهر أهنا أقرب للواقع, فقال: ا     

 ,زلو, إدنا يدرك بالعلم ال بالبصرألن إنزال ادلطر وإن كان مشاىداً بالبصر فكون هللا ىو الذي أن ,دبعٌت علم
 .(25/69ج ,م1995فالرؤية ىنا علمية َعَلى التحقيق.)الشنقيطي, 

فيمطر على األرض اجلرز  ,فتثَت سحابا ,أمل تعلم أيها ادلخاطب أن اّلّل يرسل الرياح :أي :وقال الزحيلي
 ,سلضرة بالنباتات واألزىار ذات األلوان البديعة ,فتصبح زاىية نضرة ,وىي ىامدة يابسة ,اليت ال نبات فيها
 فكان كذا وكذا. ,ادلعٌت انتبو! أنزل اّلّل من السماء ماء :قال اخلليل ,بعد يبسها ومجودىا ,واألشكال الرائعة

 (.17/269ه, ج1418)الزحيلي, 

 هئ خئمئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱٱوقولو تعاىل:

.27فاطر:  َّخت حت  جت هب مب خب حب جب  
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َوى َواْلَعَناِصُر, فَ ُهَو سُنْرُِج قال ابن عاشور: فَِإنَّ الَِّذي َخَلَق اأْلَْرَض َوَسخََّر السََّماَء َحِقيٌق بَِأْن ُتِطيَعُو اْلقُ 
َماِء السََّماِء  النََّباَت ِمَن اأْلَْرِض ِبَسَبِب َماِء السََّماِء, َفَكاَن َتْسِخَُت النََّباِت أَثَ رًا لَِتْسِخَِت َأْصِل َتْكوِيِنِو ِمنْ 

 (.238/ 16, ج1984َوتُ رَاِب اأْلَْرِض.)ابن عاشور, 

 ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل ٱُّٱٱوقولو تعاىل:

 َّمش هس مس هث مث هت هبمت مب  هئ مئ هي مي خي حي جي
(15/160م, ج1996. أنزل من السماء, أي: من السحاب ماء, أي: ادلطر. )القرطيب, 21الزمر:   

 َّيت ىت نت مت زت  رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ وقولو تعاىل:
10النحل:   

 َّمن خن  حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱوقولو تعاىل: 

.18ادلؤمنون:   

 َّمك لك اك يق  ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱٱوقولو تعاىل:
48الفرقان:   

 . 10لقمان:  َّخض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس ُّٱٱ:وقال تعاىل

 َّمح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب ُّٱٱوقال تعاىل:
 )ادلزن دبعٌت السحاب(. 86-86الواقعة:

 جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغمع جع مظ حط مض  خض حض جض ُّٱ

 َّجن مم خم حم جم هلمل  خل حل جل مك لك خك حك
.57األعراف:   

محلت  :أي ,أن ىذه السحب زلملة ببخار ادلاء فقال: أقلت سحاباً ثقاالً  -رمحو هللا-اجلزائري  ذكرو  
 (.2/184م, ج2003سحاباً ثقاالً مشبعاً ببخار ادلاء. ) اجلزائري, 
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إما أهنا عبارة علم أن اآليات اليت تتحدث عن ادلطر يف القرآن الكرمي كثَتة جدا والنتيجة اليت سنلص ذلا او 
ية علمية وإن كان نزول ادلطر مشاىدا ؤ ماء أنزلو هللا من السماء, والر  أو ,عن سحاب زلمل ببخار ادلاء

 بالبصر.
 نشأة ادلطر:

السحب عبارة عن كتل متجمعة من خبار ادلاء تسبح معلقة يف اذلواء, ومادامت قطَتات ادلاء يف السحب مل 
للتساقط وتظل مستقرة ومعلقة يف اذلواء. أما إذا كرب حجم قطَتات ادلاء وزاد تزد يف وزهنا, فإهنا ال تتعرض 

فيصبح من الصعب أن زنملها اذلواء وتتعرض  ,وزهنا تبعا لتجمعها حول نوايات التكاثف اجملهرية يف اذلواء
 (. 126م, ص2007يف ىذه احلالة للسقوط, وتصل إىل سطح األرض على شكل مطر. )الصويف,

كأن ينزل فللسنن الكونية  اً غلب ادلفسرين لنزول ادلطر يف القرآن الكرمي, أما نزول ادلطر سلالفىذا تصور أ
 فهذا سنتص هللا بعلمو وكيفية نزولو. ,بدال من ادلاء حجارة مثال

 ادلطر ظاىرة علمية عند علماء العصر احلديث:
 مراحل تكون ادلطر:

 :وادلتوسط أن تكوين ادلطر شنر بعدة مراحلإن ما تعلمناه يف مرحليت التعليم األساسي      
 وىي ربول ادلاء من احلالة السائلة إىل احلالة الغازية نتيجة ارتفاع درجة احلرارة. ,عملية التبخر :أوذلا

فعند تعرض أسطح احمليطات والبحار إىل درجة حرارة الشمس تتم عملية التبخَت وتتصاعد جزيئات ادلاء إىل 
 أعلى.

التكاثف وىي عملية ربول ادلاء من احلالة الغازية إىل احلالة السائلة نتيجة اخنفاض درجة ثانيها: عملية 
, سائل ويتكاثف ادلاء على شكل غيوماحلرارة, وىذه احلالة عكس عملية التبخر ويتحول فيها خبار ادلاء إىل 

 ويشًتط يف تكون ىذه الظاىرة اآليت:
 .تغَت درجة احلرارة -
 ادلاء.توفر ىواء مشبع ببخار  -
 توفر أنوية للتكاثف. -
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 ىطول األمطار:
وبعد َتًكّون السحب تبدأ باحلركة يف السماء بسبب التيارات اذلوائية, منتقلة من مكان إىل مكان,      

مها, , فيكرب حجمع بعض تبدأ جزئيات ادلاء باالرباد بعضها ,حسب وزهنا وكثافتها, ودبرورىا دبناطق باردة
, واآلن بعد أن عرفنا ادلطر من خالل آيات القرآن الكرمي, والظاىرة العلمية قراروعندىا ال شنكنها االست

 لنشأة ادلطر نبدأ مناقشة قول الشيخ)غفر هللا لنا ولو( يف كيفية ىطول ادلطر من السماء.
 حتليل النص: 

ال  ,واألكثر ىو قوذلم نزول ادلطر من السحاب ,أقواذلم تتباين فيوقولو: )ادلطر عند أىل السنة(      
 .يتكلمون فيو بغَت ىذا

مل أجد دليال على ىذا  ,قولو: )ينزل قطعا كبار من حبر حتت العرش فينبسط على السحاب(     
الكالم ال من القرآن وال من السنة وال أي دليل علمي, ادلطر ال ينزل إال من السحاب, وفق الظاىرة 

بنا ربليلها, وال شنكن لو نزول من حبر ربت العرش, فادلسافة بُت السماء واألرض شاسعة   مرالعلمية اليت 
رضي -مساك بن حرب عن عبد هللا بن عمًنة عن العباس بن عبد ادلطلب  :كما يف احلديث الذي رواه

ول كنا جلوسا مع رسول هللا صلى هللا عليو و سلم بالبطحاء فمرت سحابة فقال رس  :قال -هللا عنو
 :السحاب فقلنا :رسولو أعلم فقالهللا و  :)) أتدرون ما ىذا ؟ فقلنا :هللا صلى هللا عليو و سلم

تدرون كم بٌن السماء و  :و العنان مث سكت مث قال :و ادلزن ؟ فقال :و ادلزن فقلنا :السحاب ؟ فقال
مساء اليت تليها مسًنة  بينهما مسًنة مخسمائة سنة و بٌن كل :هللا و رسولو أعلم فقال :األرض ؟ فقلنا

مسًنة مخس مائة سنة و فوق السماء السابعة حبر بٌن أعاله و أسفلو  و كثف كل مساء مخس مائة سنة 
كما بٌن السماء و األرض مث فوق ذلك مثانية أوعال بٌن ركبهم وأظالفهم كما بٌن السماء و األرض و 

(, أخرجو 2/410م, 1990النيسابوري, ) هللا فوق ذلك ليس خيفى عليو من أعمال بين آدم شيء (( 
أبوداود والًتمذي وابن وماجو, وىو حديث صحيح, ولو تأمل الشيخ ىذا احلديث ألدرك ادلسافة اليت بُت 

فكيف ينزل ماء ادلطر من ربت حبر العرش وىو خارج اجلاذبية األرضية وىو ينزل كقطع   ,السماء والسماء
كبَتة علما بأن ىذه ادلسافة تقاس اآلن بالسنُت الضوئية, ومعلوم أن السنة الضوئية: ىي ادلسافة اليت 
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افة. ىذا يقطعها الضوء خالل سنة. وىي تعد مسافة شاسعة ال شنكن لقطع من ادلاء أن تتجاوز ىذه ادلس
 .وال شرع قول باطل ال يقبلو عقل

السحاب كالغربال وىذا أيضا ال  تشبيو, والسحاب كالغربال فينزل ادلطر قطرات من عيونو()قولو:      
دليل عليو ال من القرآن وال من السنة وال دليل عليو من العلم احلديث, فالسحاب ال ينشأ إال من العناصر 

 مسبقا. عليهااليت تكلمنا 
(, والثلج مبثلثة ىو ماء ينزل من السماء, مث ينعقد على وجو األرض, مث يذوب بعد مجودهقولو: )     

والثلج يتكون عندما سبر حبات ادلطر بتيارات ىوائية باردة درجة الصفر ادلئوي, مث يذوب عندما ترتفع عن 
 ذلك, ىذا ما يقولو الدليل العلمي.

ال دليل عليو من القرآن وال من السنة  –غفر هللا لو  –شيخ الشربخييت وخالصة القول أن ما قالو ال       
وال دليل علمي عليو, ويف ذلك الزمن يتعذر وجود الدليل كما يف وقتنا احلاضر حيث وجود الطائرات اليت 
شنكنها اخًتاق السحاب, ومع وجود األجهزة العلمية اليت شنكن ترقبها نزول ادلطر ومعرفة سبب تكونو 

 ولو, وليس بالتخمُت أو بكالم من نسج اخليال.وىط
 ادلبحث الثاين
 حركة األرض

ادلسائل "الذي أورده يف كتابو  -تونسي األصل -دراسة قول العامل زلمد بن يوسف ادلعروف بالكايف     
"ضمنا رللس يف منزل الفاضل الكامل شيخ الكافية يف بيان وجوب صدق خرب رب الربية" حيث قال: 

ه ادلنصرمة, فسألين 1531سيدي وموالي الشيخ زلمد سليم احللواين يوم األضحى من سنة القراء 
بعض احلاضرين عن حكم من يقول حبركة األرض وسًنىا, فأجبتو بأنو كافر, فقال يل: ومباذا تكفره, 

ا وهللا أخرب يف عدة آيات بعدم حتركه -سبحانو وتعاىل -فقلت لو: لتكذيبو هللا تعاىل يف خربه؛ ألن هللا
 .( 2م, ص1934)الكايف,.سبحانو وتعاىل يستحيل عليو الكذب وما يف معناه"
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قبل أن نبدأ يف مناقشة ىذا القول دعونا نبُت حركة األرض من الناحية العلمية وما توصل إليو العلم  

 احلديث, ونبدأ حديثنا بطرح السؤال اآليت:
 ما معىن حركة األرض؟

ول زلورىا, وحركة حول الشمس, فأما احلركة األوىل ينتج عنها تعاقب الليل حركة ح :لألرض حركتان
ينتج عنها تعاقب الفصول األربعة, قال الدكتور زغلول  -أي حركتها حول الشمس-والنهار, واحلركة الثانية 

ٱٹ من سورة األنبياء كما 33مسًتشدا باآلية  ,كل من األرض والشمس والقمر  ةيف وصف حرك النجار

وكذلك , 33األنبياء:  َّمع جع مظ حط مضخض  حض جض مص خص حص مسُّٱ ٱٹ

 خل حل جل  مك لك خك حك جك مق ُّٱٱمن سورة يس واليت يقول هللا تعاىل فيها: 40باآلية 

فالليل والنهار ظرفا زمان ال بد ذلما من مكان,  ,40يس  َّجن مم خم حم هلجم مل
ولوال كروية األرض ودوراهنا حول زلورىا أمام الشمس دلا ظهر اليل  ,وادلكان الذي يظهران فيو ىو األرض

وال النهار, وال تبادل كل منهما نصفا سطح األرض ؛ والدليل على ذلك أن اآليات يف ىذا ادلعٌت تأيت 

ولو كان ادلقصود سبح كل من الشمس والقمر  َّجن مم خم حمُّٱٱدوما يف صيغة اجلمع,
يسبحان((, كما أن السبح ال يكون إال لألجسام ادلادية يف وسط أقل   فحسب, جلاء التعبَت بالتثنية ))

كثافة منها, والسبح يف اللغة ىو االنتقال السريع للجسم حبركة ذاتية فيو من مثل: حركات كل من األرض 
والشمس والقمر يف جري كلٍّ منها يف مداره احملدد لو, فسبح كل من الليل والنهار يف ىاتُت اآليتُت 

تُت إشارة ضمنية رقيقة إىل كل من جري األرض يف مدارىا حول الشمس, وإىل تكورىا ودوراهنا حول الكرشن
 (.265-264, ص2005زلورىا أمام الشمس. ) النجار, 

 حمُّٱٱٹٱٹٱمن سورة النمل حيث  88كذلك يشهد حلركة األرض ما ورد يف كتاب هللا العزيز اآلية 

 َّهب مب هئ مئ هيمي خي حي جي ٰه مه  جههن من خن حن جن مم خم
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تتحرك وسبر كما شنر السحاب, لكنك ال تشعر  :, قال الشيخ الشعراوي يف تفسَته ذلذه اآلية88النمل: 
 .(10858/ 17م,ج1991هبذه احلركة وال تالحظها ؛ ألنك تتحرك معها بنفس حركتها.) الشعراوي, 

عة الوضع زلكمة وورد يف اجلواىر أن يف ىذه اللطيفة عجيبة من عجائب القرآن, وىي أن ىذه اآلية بدي
الصنع فإن التفسَت يناسب ادلتقدمُت من األمة اإلسالمية, وإذا فسرت بأن األرض دائرة حول الشمس, 
واجلبال بالطبع سائرة معها وتراىا اآلن جامدة وىي يف احلقيقة جارية جريا سريعا جدا, فإن ذلك يناسب 

 (.7/252)طنطاوي جوىري,ج .َّ هيمي خي حي جي ٰه مه ُّٱقولو: 
حركة لو كانت حركتها باالستدارة مل يكمل انتفاعنا هبا ؛ ألن وأيد اإلمام الرازي سكون األرض حيث قال: 

األرض مثاًل إذا كانت إىل ادلشرق واإلنسان يريد أن يتحرك إىل جانب ادلغرب وال شك أن حركة األرض 
فلما أمكنو ذلك  ,ث يريدأسرع فكان رنب أن يبقى اإلنسان على مكانو وأنو ال شنكنو الوصول إىل حي
اختلفوا يف سبب ذلك , و علمنا أن األرض غَت متحركة ال باالستدارة وال باالستقامة فهي ساكنة

 (.1/102م, ج2005.)الرازي,السكون
 وىذا باطل ال دليل عليو, والعلم احلديث يفند ىذه ادلزاعم.

 حتليل النص:
ال دليل  ركة األرض وسًنىا, فأجبتو بأنو كافر(فسألين بعض احلاضرين عن حكم من يقول حبقولو: )    

على تكفَته من القرآن وال من السنة وال ينبغي دلسلم أن يكفر إال بالدليل واضح كوضوح الشمس يف 
زلمد بن علي الشوكاين: "اعلم أن احلكم على الرجل  -رمحو هللا  -العالَّمة اليمٍتالنهار كما قال يف ذلك 

سالم, ودخولو يف الكفر, ال ينبغي دلسلم يؤمن باهلل واليوم اآلخر أْن يقدَم عليو ادلسلم خبروجو من دين اإل
إال بربىاٍن أوضَح من مشس النهار؛ فإنو قد ثبت يف األحاديث الصحيحة ادلروية من طريق مجاعة من 

يف  الصحابة, أن: ))َمن قال ألخيو: يا كافر, فقد باء هبا أحدذنا((؛ ىكذا يف الصحيح, ويف لفظ آخر
)الصحيحُت( وغَتذنا: ))َمن دعا رجاًل بالكفر, أو قال: عدو هللا, وليس كذلك, إال حار عليو((؛ أي 
رجع, ويف لفظ يف الصحيح: ))فقد كفر أحدذنا((, ففي ىذه األحاديث وما ورد موردىا أعظُم زاجر, 

 (. 978م,ص2004وأكرب واعظ عن التسرع يف التكفَت". )الشوكاين,
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"وىذا وعيٌد عظيم دلن كفر أحًدا مَن ادلسلمُت وليس   :دقيق العيد, عند شرحو حلديث أيب ذروكما قال ابن 
كذلك, وىي َوْرطَة عظيمة, َوَقَع فيها َخْلق كثَت مَن ادلتكلمُت ومن ادلنسوبُت إىل السُّنة وأىل احلديث, دلا 

, 822م, ص 2002يق العيد, )ابن دق ."اختلفوا يف العقائد, فغلظوا على سلالفيهم, وحكموا ِبُكْفرىم
823 ).  

 :واعلم أن التكفَت ال يكون إال بشيئُت اثنُت ذنا
 أن يكون الفعل مكفرًا ال شبهة فيو. -1
 أن يكون فعل ادلكلف أو قولو صريح الداللة على الكفر. -2

 .سلالف لعقيدة أىل السنة واجلماعة ,واعلم بأنو ال شيء منهما متحقق ىنا, فقولو قد كفر    
 -سبحانو وتعاىل -فقال يل: ومباذا تكفره, فقلت لو: لتكذيبو هللا تعاىل يف خربه؛ ألن هللاقولو:) وأما 

استداللو  .أخرب يف عدة آيات بعدم حتركها وهللا سبحانو وتعاىل يستحيل عليو الكذب وما يف معناه(

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱباآلية الكرشنة الذي قال هللا تعاىل فيها:

 15النحل:  َّجن يم

لو كانت األرض سللوقة على ىيئة االستقرار دلا خلق هللا اجلبال,  :-رمحو هللا  –قال الشيخ الشعراوي 
ولكنو خلق األرض على ىيئة احلركة, ومنع أن سبيد خبَْلق اجلبال ليجعل اجلبال رواسي لألرض. )الشعراوي, 

  .(7850/  13م, 1991
دلا بسط هللا تعاىل األرض على  :قال ابن عباس :بقول ابن عباس واستدل الفخر الرازي على سكون األرض
 (.19/135م, 2000.)الرازي, ادلاء مالت بأىلها كالسفينة فأرساىا هللا

 جي ٰه مه  جههن من خن حن جن مم خم حم ُّٱٱٹٱٹٱوقال الزسلشري يف تفسره: 

ذبمع اجلبال  .من مجد يف مكانو إذا مل يربح  88النمل:  َّ  مت هب مب هئ مئ هيمي خي حي
فإذا نظر إليها الناظر حسبها واقفو ثابتة يف مكان واحد ( َوِى َى سَبُ رُّ ) م رّاً  ,فتسَت كما تسَت الريح السحاب

كما ق ال   ,إذا ربرّكت ال تكاد تتبُت حركتها :وىكذا األجرام العظام ادلتكاثرة العدد .حثيثاً كما شنر السحاب
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 ثْ    ِل الطَّ    ْوِد رَبَْس    ُب أَن َُّه    م ُوقُ    وٌف حِلَ    اٍج َوالرَِّك    اُب ِ َْملَ    ُج. )الزسلش    ري,النابغ    ة يف ص    فة ج    ين:  بِ    َأْرَعَن مِ 
3/392.) 

وربكم عليها بعدم احلركة؛ لذلك نسميها الرواسي  ,تظنها ثابتةوأحسن تفسَت ذلذه اآلية ما قالو الشعراوي: 

ليس األمر كما تظن؛ ألهنا تتحرك وسبر كما شنّر  :أي  88 :النمل ََّوِىَي ََتُرُّ َمرَّ السحابٱُّواألوتاد 
 .لكنك ال تشعر هبذه احلركة وال تالحظها ألنك تتحرك معها بنفس حركتها ,السحاب

أيتغَت  ,وكان ىذا ادلسجد على رحاية أو عجلة تدور بنا ,, أنتم أمامي وأنا أمامكموَىْب أننا يف ىذا اجمللس
 وضعنا وموقعنا بالنسبة لبعضنا؟

أاَل ترى أنك تركب  ,ال تستطيع أن تالحظ ىذه احلركة إال إذا كنَت أنت خارج الشيء ادلتحرك :إذن
ولو ُخِلقْت األرض على ىيئة  :إىل أن قال.القطار مثاًل ترى أن أعمدة التليفون ىي اليت ذبري وأنت ثابت

 .فال بُدَّ أهنا سللوقة على ىيئة احلركة ,السُّكون ما احتاجْت دلا يُثبِّتها
مُت وعلماء الفلك الكفرة أهنم يعلمون الغيب الزمن يف أما  ,ادلاضي وقبل تطور العلم كانوا يعتقدون يف ادلنجِّ

اآلن وقد توصَّل العلماء إىل قوانُت حركة األرض وحركة الكواكب األخرى يف اجملموعة الشمسية واستطاعوا 
مثاًل ونوع كل منهما ووقتو وفعالً حساب ذلك كلو بدقة مّكنتهم من معرفة ظاىرة اخلسوف والكسوف 

 .ربدث الظاىرة يف نفس الوقت الذي حددوه ال تتخلف
وىا بدقة  ,واستطاعوا حبساب ىذه احلركة أْن يصعدوا إىل سطح القمر وأن يُطِلقوا مركبات الفضاء وُيسَتِّ

 .حىت إنَّ إحداىا تلتحم باألخرى يف الفضاء اخلارجي
)الشعراوي,  .على حقائق ُمتيقَّنة ألدْت إىل نتائج خاطئة وزبلفتْ  كل ىذه الظواىر لو مل تكن مبنية

 (.10636, 11/10631م, 1661
 وخالصة القول أنو ال رلال بالقول بالسكون األرض فهي متحركة, والعلم احلديث يثبت ىذا.    

 اخلاَتة
دليل عليها من األدلة  البادلغلوطة واليت  األقوالمن خالل ىذه الدراسة اليت مت فيها الرد على بعض   

 الشرعية, توّصل الباحث إىل أىم النتائج والتوصيات, وىي على النحو اآليت:
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 النتائج:
ال شنكن التسليم ألي عامل فيما يقولو بعيدا عن األدلة الشرعية, فكل عامل يؤخذ منو ويرد عليو إال  -1

 .سيدنا زلمد صلى هللا عليو وسلم
 ىذه األقوال وال شنكن االستهانة بو. الدليل العلمي لو اعتباره يف مثل -2
 من يعتمد على النقل ومن يعتمد على العقل ومن يعتمد عليهما معاً. بُت سبييز العلماء  -3

  :التوصيات
على كل باحث أن يهتم بنقل مثل ىذه األقوال وربقيقها علميا, وتصفية كتب الًتاث منها  -

  .وبياهنا للناس
وعلى آلو وصحبو  ,الصالة والسالم على سيدنا زلمد النيبِّ الكرميو  ,واحلمد هلل ربِّ العادلُت     

 .أمجعُت
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