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 التمهيد
خمق اهلل عز وجل التربة يوم السبت، وخمق فييا الجبال  ) كثر الجدل قديما وحديثا حول حديث

 :الذي أخرجو اإلمام مسمم في صحيحو، وقد دار الجدل حول عدة قضايا( الحديث... يوم األحد 
ن كان الحديث ضعيفا فما ىو سبب ضعفو؟ سندا يفىل الحديث صحيح أم ضع .ٔ ؟ وا 

 .وما الدليل عمى ذلك؟

 .حديث يخالف القرآن الكريم أم ال؟ىل ال .ٕ

وبعبارة  ىل الحديث مرفوع إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم أم ىو موقوف عمى كعب؟ .ٖ
 .أخرى ىل الحديث وحي من اهلل تعالى أم ىو من اإلسرائيميات؟

 .؟عالقة بينيما أم ال ؟ أم يوافقيا؟موم الطبيعية الحديثةيخالف الع الحديثىل  .ٗ

 .ىذه المحاورفي  سيكون بحثيلذلك فو 

 .وأىم النتائج ىذا البحث في تمييد، وثالثة مطالب تجعموقد 

 :ىي والمطالب

 .تخريج الحديث: المطمب األول

 .سند الحديث: المطمب الثاني

 :الت ومناقشتيا، وىيذكر اإلشكا :وفيو. متن الحديث: المطمب الثالث

 مخالفة القرآن. 

 من اإلسرائميات. 

  المفسرين والمؤرخينمعارضة. 

 الحديث والعموم الطبيعية. 

 والقبول راجيا من اهلل تعالى التوفيق
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 تخريج الحديث: األوؿالمطمب 

 :حديثنص ال

َحردَّثََنا : ْبرِد المَّرِو قَرااَل َحدَّثَِني ُسرَرْيُج ْبرُن ُيروُنَس َوَىراُروُن ْبرُن عَ : قال اإلمام مسمم رحمو اهلل
رررٍد قَرررالَ  ررراُج ْبرررُن ُمَحمَّ ِعيُل ْبرررُن ُأَميَّرررَة، َعرررْن َأي ررروَب ْبرررِن اَأْخَبَرنِررري ِإْسرررمَ : قَررراَل اْبرررُن ُجرررَرْيجٍ : َحجَّ

ٍُ َمررْوَلى ُأمن َسررَمَمَة، َعررْن َأبِرري ُىَرْيررَرَة قَررالَ  المَّػػ   َأَخػػَذ َرسلػػوؿل  :َخاِلررٍد، َعررْن َعْبررِد المَّررِو ْبررِن َراِفرر
ي َاَقػاؿَ  ـَ ب َيػد  َ َوَخَمػَؽ : َصمَّى المَّػ ل َعَميهػ   َوَسػمَّ ـَ السَّػبهت  َبػَة َيػوه َخَمػَؽ المَّػ ل َعػزَّ َوَجػؿَّ الَتره

 َ ـَ الَلَ لَػػا   وَِ َيػػوه ػػرل َ َوَخَمػػَؽ الهَمكه لهَنػػيهف  ـَ اخ  َ َوَخَمػػَؽ الشَّػػَجَر َيػػوه ََحػػد  ـَ األه َبػػاَؿ َيػػوه ا يَهػػا الهج 
ـَ َعَميهػ   السَّػَ ـ َوَخَمَؽ  َ َوَخَمػَؽ آَد ػيس  ـَ الهَخم  َ َوَبثَّ ا يَها الدََّوابَّ َيػوه ب َعا   َره ـَ األه الَنوَر َيوه

ملَعػة   ػفه َسػاَعات  الهجل ػر  َسػاَعةع م  ػر  الهَخمهػؽ  ا ػر آخ  ملَعػة  ا ػر آخ  ـ  الهجل ػفه َيػوه ػر  م  َبعهَد الهَعصه
ر  إ َلى المَّيهؿ    .ٔا يَما َبيهَف الهَعصه

 

 

 

 

 

                                                 
، تحقيق والجنة والنار، باب ابتداء الخمقكتاب صفة القيامة  ،ٜٕٛٚ، رقم الحديث ٜٕٗٔ/ٗ صحيح مسمم، ٔ

 .محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان
، رقم ، باب ذكر الساعة التي فييا خمق اهلل آدم من يوم الجمعةٚٔٔ/ٖ ، كتاب الجمعةابن خزيمةصحيح و 

 .ٜ٘ٚٔ، ٔتور محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط، بتحقيق الدكٖٔٚٔالحديث 
 .، بترتيب ابن بمبان، كتاب التاريخ، باب بدء الخمقابن حبانصحيح و 

 .، كتاب التفسير، باب سورة البقرةٕٚٗ، ٖٜٕ/ٙوالسنن الكبرى لمنسائي 
حقيق شعيب األرناؤوط ، بتمسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي ىريرة، ٕٛ/ٗٔ بن حنبل أحمدمسند و 

 .مٕٔٓٓ، ٔوآخرون، مؤسسة الرسالة، ط
 .، كتاب السير، باب مبتدأ الخمقٕ/ٜ مبييقيالكبرى لسنن الو 

، والعمل، وابن أبي حاتم في التفسير وابن معين في التاريخ ،في المسند والطبراني في الكبير واألوسط، وأبو يعمى
 .وغيرىم
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 :روايات الحديث

 المكرِو: َ بدخ مفالتقف: وار رواية. 

 .7 ويصمح بو التدبير كالحديد وغيره من جواىر األرض ،ما يقوم بو المعاش: التقنو 

 النور :َ بدخ مفالنوف: وار رواية. 

 .ٖ الحوت ىو: النونو 
 

 :درجة الحديث

 م، وابررن خزيمررة، وابررن حبرران،اإلمررام مسررم: مررن أشرريرىمجميررور المحرردثين، و  صررحح ىررذا الحررديث
 .المعممي، واأللبانيمن المعاصرين ، وابن الجوزي، والشوكاني، و والبييقي

ابرن المرديني، والبخراري، وابرن : ، ومرن أشريرىمىرذا الحرديث ضعف بعض المحدثين لكنو 
 .شعيب األرناؤوطمن المعاصرين كثير، و 

رد  أسبابالحديث، وتنقسم  متضعيفيى سبب لم يتفقوا عم ولكن الذين ضعفوا ىذا الحديث
 :إلى قسمين رئيسين الحديث التي ذكروىا

 .أسباب في السند: القسم األول

 .أسباب في المتن: القسم الثاني

 .أخصص لكل قسم مطمبا مستقالوس

                                                 
 شرح صحيح مسمم بن الحجاج المنياج، و ، المكتبة العتيقة ودار التراثٜٙٙ/ٔلمقاضي عياض مشارق األنوار  ٕ
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت، ، ٖٖٔ/ٚٔمنووي ل
 .ٖٗٔ/ٚٔووي منالمنياج ل، و ٚ٘/ٕمقاضي عياض مشارق األنوار ل ٖ
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 لحديثسند ا: لانرال طمبمال
 :ٗ آراء وىي ثالثة الحديث عمى رداختمف العمماء الذين ردوا الحديث سندا في سبب 

نمػا رواِ عػف إبػراهيـ بػف أبػر أ .5 ف إسماعيؿ بف أمية لـ يرو الحديث عف أيػوب بػف خالػدَ واا
 .يحيى وهو متروؾ

 ومرا أرى :فقرال (ىرٖٕٗ) ابن المديني سند ىذا الحديث بيذه العمة ىو أعلوأول من ُنقل عنو أنو 
وزعررم  :الذلررك فقرر وقررد نقررل البييقرري (مررن إبررراىيم بررن أبرري يحيررى ىررذا إال إسررماعيل بررن أميررة أخررذ

برراىيم ىيم برن أبري يحيرى عرن أيروب برن خالردبعضيم أن إسماعيل بن أمية إنمرا أخرذه عرن إبررا ، وا 
 .٘ غير محتج بو

السرررمرقندي  أخبرنرررا أبرررو عبرررد اهلل الحرررافظ، أخبرنررري أبرررو يحيرررى أحمرررد برررن محمرررد) ثرررم قرررال البييقررري
ألت عمري برن المرديني س: ، حدثني محمد بن يحيى، قال ، ثنا أبو عبد اهلل محمد بن نصرببخارى

ىرذا حرديث مردني  : فقرال عمري (خمق اهلل التربة يروم السربت)عن حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو 
رواه ىشام بن يوسف عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عرن أيروب برن خالرد، عرن أبري رافرُ 

، وسرمم بيردي ول اهلل صرمى اهلل عميروأخرذ رسر: عن أبي ىريرة رضري اهلل عنرو، قرال ،مولى أم سممة
شربك بيردي أيروب برن خالرد : وشبك بيردي إبرراىيم برن أبري يحيرى وقرال لري: (ابن المديني)قال عمي
: شربك بيردي أبرو ىريررة رضري اهلل عنرو وقرال لري :شبك بيدي عبد اهلل بن رافُ وقرال لري: وقال لي

ذكر فررر. (خمرررق اهلل األرض يررروم السررربت)شررربك بيررردي أبرررو القاسرررم صرررمى اهلل عميرررو وسرررمم وقرررال لررري 
وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ ىذا إال من إبراىيم برن أبري : قال عمي بن المديني. الحديث بنحوه

 .ٙ يحيى

ى وقد تابعو عمى ذلك موسى بن عبيدة الربذي عن أيوب برن خالرد، إال أن موسر: قال البييقي
يم، ، وروي عن بكر بن الشرود، عن إبراىيم برن أبري يحيرى عرن صرفوان برن سرمبن عبيدة ضعيف

سناده ضعيف واهلل أعمم  .ٚ عن أيوب بن خالد، وا 

                                                 
 .بعدىا وما ٜٛٔ/ٔأفضل من رأيتو ذكر االنتقادات عمى السند وناقشيا المعممي في األنوار الكاشفة  ٗ
 .ٔمكتبة السوادي، جدة، بتحقيق عبد اهلل الحاشدي، ط  ٕٓ٘/ٕاألسماء والصفات لمبييقي  ٘
 .ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٕاألسماء والصفات لمبييقي  ٙ
 .ٕٙ٘/ٕاألسماء والصفات  ٚ
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 :المناقشة

 :لم يتابعوا ابن المديني عمى ىذا، وذلك ألمرين -ومنيم البخاري – ن العمماءإ

 ثقة ثبت، فال يصح أن يشكك في روايتو عن أحد شيوخو إال بدليل أن إسماعيل. 

  ابن المديني الحديث عرن ما قال، ومجرد رواية أن ابن المديني لم يذكر ما يدل عمى
 .إبراىيم بن أبي يحيى عن أيوب بن خالد ال يكفي لمتشكيك في رواية إسماعيل

، ألن إسررماعيل ثقررة فررال يحترراج إلررى ى بررن عبيرردةموسرر قررد توبررُ مررنأنررو وال حاجررة لمقررول بعررد ذلررك ب
 .متابعة لقبول روايتو، وألن موسى ضعيف

ن ، ألكما ىو عند أبي يعمى في المسند حجاج بن محمد، وال صحة لمقول بأنو قد توبُ من
 .بن خالد شيئا، فيو ليس من شيوخوأيوب حجاج لم يرو عن 

 

 ي  وسمـَ بؿ هو موقوؼ عمى كعب رحم أف الحديث غير مراوع إلى النبر صمى اهلل عم .7
 .اهلل

يوب بن خالد أمية عن أعيل بن اسمإوروى  :قالىو البخاري حيث  بيذا أعل الحديثأشير من و 
خمق اهلل  :بى ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قالأصاري عن عبد اهلل بن رافُ عن ناأل

 .ٛعن كعب وىو أصح بى ىريرة أوقال بعضيم عن التربة يوم السبت، 
 

 :المناقشة

يرى بعض غير المتخصصين أن كالم البخاري ينبغي أن ال يناقش من المحدثين، ألن المحدثين 
 .يقولو البخاري فيو صحيحيرون أن كل ما  حسب زعميم

إن : وىذا كالم غير صحيح فإن أحدا من المحدثين لم يقل ذلك، ولكن المحدثين يقولون 
، كل ما في صحيح البخاري من األحاديث المسندة صحيح بمجموع طرقو، سوى أحرف يسيرة

نما  -عمى عمو منزلتو في عمم الحديث  –وحده  وىم يقولون ذلك ال بسبب كالم البخاري ورأيو وا 
 .بسبب اقتناعيم بيذا بعد دراسة كتابو الصحيح، وىو ما أطبق عميو المحدثون جيال بعد جيل

                                                 
 .التاريخ الكبير لمبخاري، ترجمة أيوب بن خالد ٛ
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نما العجب من الذين يخَ   ئون البخاري في طّ فميس العجب إذن في موقف المحدثين، وا 
  .دون أن يحيدوا عنوفي ىذا الحديث أحاديث كثيرة، ولكنيم يتمسكون بقولو ىذا 

 :بخاري ما يمييالحظ عمى كالم ال

 لم يذكر البخاري ما يدل عمى أن الحديث ليس مرفوعا. 

  أن أبا ىريرة يصرح بأنو أخذ الحديث مباشرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ال عن
خمق : أخذ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بيدي فقال)غيره، فقد قال أبو ىريرة فيو 

من أقوى عبارات التصريح بالتحمل ومعموم أن ىذا  ...(اهلل التربة يوم السبت 
أخذ رسول اهلل بيدي إشارة إلى كمال قربو وداللة : ، قال المال عمي القاريالمباشر

 .ٜ عمى تمام حفظو

 لنعمم ، ولم يذكر ما ىي روايتولم يذكر البخاري َمن ىذا البعض الذي قال ذلك ،
وىل تقدم روايتو عمى  ،وحال روايتو، ولنستطيُ المقارنة بينيا وبين رواية مسمم حالو،

 .رواية مسمم أم ال؟

 ُلم نجد رواية ليذا الحديث  التي وصمتنا من كافة المصادر روايات الحديث بعد تتب
بيذا المفظ أو بالمعنى عن كعب من قولو، دون أن يرفعو  - صحيحة أو ضعيفة –

 .، مما يشكك كثيرا في دقة ما ذكره البخاريإلى النبي صمى اهلل عميو وسمم

 أن ابتداء  نقال عن أىل الكتاب أن المحفوظ عن كعب وغيره من مسممة أىل الكتاب
قد استراح يوم  -تعالى عما يقولون عموا كبيرا  –، وأن اهلل الخمق كان يوم األحد

 .السبت، بينما الحديث يبين أن الخمق بدأ يوم السبت

 م؟ ال شك أنو أنو لو صح أن الحديث من كالم كعب فمن أين جاء كعب بيذا الكال
ال يمكن أن يكون من قبيل الرأي واالجتياد، وال يمكن أن يكون من أىل الكتاب ألنو 

 .يخالف ما عندىم، فال بد أن يكون قد سمعو من النبي صمى اهلل عميو وسمم

لما لم يجد مطعنا مخالفة لمقرآن الكريم، و  الحديث أن في أن البخاري إنما قال ىذا ألنو ظنيبدو و 
، ولكنو رأي يعترض أعل الحديث بأنو موقوف ، ولم يرتض كالم شيخو ابن المدينيدفي السن

 .عميو بما سبق
                                                 

، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب بدء ٜٖٗ/ٙٔمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المال عمي القاري  ٜ
 .الخمق، الفصل الثالث



 8 

 .واي  ضعؼ أف ار سند الحديث أيوب بف خالد .7

وعمى رأسيم ابن المديني  –بعد النظر في ما قالو العمماء فيو نجد أن جميور من أعموا الحديث و 
تكمرم ، ليس حديثو بذاك) حيث قال زدياألضعفو إال ، ولم يلم يضعفوا أيوب بن خالد -والبخاري 

 .ٓٔ (وكان يحيى بن سعيد ونظراؤه ال يكتبون حديثو ،فيو أىل العمم بالحديث
 

 :المناقشة

 :يجاب عن ذلك بأمور

  لم يذكر األزدي من ىم أىل العمم الذين تكمموا في أيوب بن خالد، ولم نجد في كترب
 .الجرح والتعديل من تكمم فيو

 إن يحيى بن سعيد ونظراءه كانوا ال يكتبون حديثو، فيذا لرم يصرح، ثرم لمراذا  أما قولو
ولم يحتج بكتابة كثير من العمماء لحديثو ومنيم ابرن معرين  –إن صح  –احتج بذلك 

 .عمى شدة تثبتو، ومسمم وغيرىما ؟

  وىرذا مرا صررح األزدي نفسو مُ انفراده بتضعيفو مجروح، فال يقبل كالمو فيوثم إن ،
وال عبرررة بقرول األزدي ألنررو ضررعيف : ثيررر مرن العممرراء مثررل ابرن حجررر حيرث قررالبرو ك

 .ٔٔ !فكيف يعتمد في تضعيف الثقات؟

                                                 
 .ٖٔ٘/ٔتيذيب التيذيب البن حجر  ٓٔ
 .، دار المعرفة، بيروتٖٙٛىدي الساري البن حجر  ٔٔ
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 متف الحديث: لثاللا مطمبال
 :التي أعل بعض العمماء الحديث بيا وىي تعددت األسباب

 :مف وجِو الكريـ القرآف يعارضأف الحديث : اإلشكاؿ األوؿ

 بينما القرآن الكريم يصرح بستة أيامأن الحديث يذكر سبعة أيام ،. 

  خمق السمواتذكر لأن الحديث ليس فيو. 

  أن الحررديث يررذكر خمررق األرض ومررا فييررا فرري سرربعة أيررام، بينمررا القرررآن الكررريم يررذكر أنيررا
 .أربعة أيام

، ٕٔ{ ا ِفري ِسرتَِّة َأيَّرامالمَّرُو الَّرِذي َخمَرَق السَّرَماَواِت َواأْلَْرَض َوَمرا َبْيَنُيَمر}قولرو تعرالى ارض يعر الحديثف 
 .فيي ستة أيام، والحديث يذكر سبعة أيام

ُقرْل َأئِرنَُّكْم َلَتْكفُرُروَن  }أخرى تفاصيل ىرذه األيرام فقرال سربحانو  اتوقد بين اهلل تعالى في آي
َوَجَعرَل ِفييَرا َرَواِسرَي ِمرْن ( ٜ) ِبالَِّذي َخَمَق اأْلَْرَض ِفري َيرْوَمْيِن َوَتْجَعمُروَن لَرُو َأْنرَداًدا َذِلرَك َرب  اْلَعراَلِمينَ 

ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماِء َوِىَي ( ٓٔ)َفْوِقَيا َوَباَرَك ِفيَيا َوَقدََّر ِفيَيا َأْقَواَتَيا ِفي َأْرَبَعِة َأيَّاٍم َسَواًء ِلمسَّاِئِميَن 
َُ َسرَمَواٍت ِفري  (ٔٔ)تَرا َأَتْيَنرا َطراِئِعيَن ُدَخاٌن َفَقاَل َلَيا َوِلْْلَْرِض ِاْئِتَيا َطْوًعرا َأْو َكْرًىرا َقالَ  َفَقَضراُىنَّ َسرْب

َعِزيرِز اْلَعِمريِم َيْوَمْيِن َوَأْوَحى ِفري ُكرلن َسرَماٍء َأْمَرَىرا َوَزيَّنَّرا السَّرَماَء الرد ْنَيا ِبَمَصراِبيَح َوِحْفًظرا َذِلرَك َتْقرِديُر الْ 
(ٕٔ )}ٖٔ. 

قردر فييرا أقواتيرا الجبرال وبرارك فييرا و  فييرا قخمروىكذا فإن اهلل خمق األرض في يومين، و 
 .، وخمق السماوات في يومينآخرين في يومين

عتمدة في التعامل مُ الم وىكذا فإن الحديث من مختمف الحديث، وسأذكر ببعض القواعد
 .، وبعض الممحوظات الخاصة بيذا الحديثىذا الحديث

 

 

                                                 
 .ٗسورة السجدة، من اآلية  ٕٔ
 .ٕٔ-ٜسورة فصمت  ٖٔ
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 :القواعد

 .58 مختمؼ الحديث: أوخ

  .يخالؼ دلي  الحديث الذي: هوو 

 .(ومنو العممي التجريبي) أو حسيا ،أو عقميا( آية أو حديثا)سواء كان الدليل شرعيا 

د دراسرررة اآلراء ومعمررروم أن لمعممررراء فررري إزالرررة االخرررتالف وحرررل اإلشررركال آراء متعرررددة، ولكننررري بعررر
 :تباع الترتيب التالياتوصمت إلى أن الراجح ىو وجوب  ومناقشتيا

 .(ء كان حديثا أو رأيا أو فرضيةسوا) رد الضعيف -ٔ

 .(بتصريح النبي صمى اهلل عميو وسمم، أو الصحابي رضي اهلل عنيم جميعا) النسخ الصريح -ٕ

 .بين ما ظاىره التعارض الجمُ والتوفيق -ٖ

 .(النسخ بالتاريخ) النسخ غير الصريح -ٗ

 .الترجيح -٘

 .يو، وليس الرد، وليس عمى ىذا مثال واحد متفق عمالتوقف -ٙ
 

 أقساـ التعارض بيف القرآف والحديث: لانيا

 .الداللة أكثره ظني قطعي الثبوت، ولكن كمو ال شك أن القرآن الكريم

كما أن الحديث النبوي منو ما ىو قطعي الثبوت، وىو الحرديث المترواتر، وىرو قميرل جردا، 
 .ظني الثبوت، ومنو ما ىو قطعي الداللة، ومنو ما ىو ظني الداللة الباقيو 

وىكذا فإن ما كان قطعي الداللة في القرآن الكريم يمكن أن نسميو حقيقة قرآنية، وما كان 
يمكررن أن نسررميو ظنرررا  -أي لررو أكثررر مررن معنررى، ولرررم يتفررق العممرراء عمررى معنرراه  –ظنرري الداللررة 

 .قرآنيا

                                                 
شور في مجمة دراسات، الجامعة المن( عمم مختمف الحديث، أصولو وقواعده)لمزيد من التفصيل انظر بحثي  ٗٔ

 .م، ومنشور عمى اإلنترنتٕٔٓٓ، سنة ٕ، عدد ٕٛ، مجمد األردنية
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يث وما كان من الحديث متواترا وقطعي الداللة يمكن أن نسميو حقيقة حديثية، وما كران مرن الحرد
 .ظني الثبوت أو ظني الداللة أو ظني الثبوت والداللة فيمكن أن نسميو ظنا حديثيا

وبنرراء عمررى ذلررك فررإن التعررارض المحتمررل بررين بعررض األحاديررث وبررين بعررض اآليررات لرريس  
 :قسما واحدا، بل ىو أربعة أقسام، ولكل واحد منيا الحل المناسب ليا، وىذه االحتماالت ىي

حقيقة قرآنيرة، وىرذا االحتمرال مسرتحيل، وال يمكرن أن تجرد لرو مثراال  تعارض حقيقة حديثية مُ .ٔ
 .واحدا

تعررارض ظررن حررديثي مررُ حقيقررة قرآنيررة، وىررذا ممكررن، وىنررا تقرردم الحقيقررة القرآنيررة عمررى الظررن  .ٕ
 .الحديثي

تعررارض حقيقررة حديثيررة مررُ ظررن قرآنرري، وىررذا ممكررن أيضررا، وىنررا نقرردم الحقيقررة الحديثيررة عمررى  .ٖ
 .الظن القرآني

ذكر ىرري مررن ىررذا ظررن حررديثي مررُ ظررن قرآنرري، وىررذا موجررود، وأكثررر األمثمررة الترري تُررتعررارض  .ٗ
 .القسم، وفي ىذه الحالة، ينبغي النظر في القرائن التي ترجح أحد الظنين عمى اآلخر

 

ينبغري شررح اآليرات واألحاديرث المتعمقرة برالكون بحسرب قروانين الكرون المعروفرة التري خمقيرا  :لاللا
 .دل دليل عمى غير ذلك في حالة خاصة، فيكون ذلك من خوارق العاداتاهلل تعالى، إال إذا 
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 :الخاصة بهذا الموضوع ممحوظاتال

 ، أو٘ٔ لترتيررب األخبرراريمكررن أن تكررون { ثُررمَّ اْسررَتَوى ِإلَررى السَّررَماءِ  }فرري قولررو تعررالى ( ثررم)إن  :أوخ
 :ت لمترتيب الزمني، ىذا ىو الراجحوليس، ٙٔلمترتيب الُرْتبي 

 َأَأْنرررُتْم َأَشرررد  َخْمقًرررا َأِم السَّرررَماُء َبَناَىرررا ) تعرررالى قرررالف برررين أن السرررماء خمقرررت أوال تعرررالى ألن اهلل
َُ َسررْمَكَيا َفَسرروَّاَىا ( ٕٚ) َواأْلَْرَض َبْعررَد َذِلررَك ( ٜٕ)َوَأْغَطررَش َلْيَميَررا َوَأْخررَرَج ُضررَحاَىا ( ٕٛ)َرفَرر

َمَتاًعا َلُكْم َوأِلَْنَعاِمُكْم ( ٕٖ)َواْلِجَباَل َأْرَساَىا ( ٖٔ)ا َأْخَرَج ِمْنَيا َماَءَىا َوَمْرَعاىَ ( ٖٓ)َدَحاَىا 
(ٖٖ) ٔٚ . 

  أن األرض خمقت بعد السموات، وليس العكس ، وىوثبت عمميا ىذا أيضا ماألن و. 
 

 أن المراد بخمق المذكورات ىو خمق أصوليا، كما في خمرق آدم فيرو أصرل الجرنس البشرري، :لانيا
 .إال إذا شاء اهلل ال يتوقفو  حتى اآلن، في خمق مستمريي أما فروع المخموقات ف

 

 :فييا آراء كممة التربة الواردة في الحديث :الالل

  ولكررن فقررط ولرريس التررراب، أي الكرررة األرضررية، ٛٔ العممرراء أنيررا تعنرري األرض بعررضيرررى ،
 ، فالجبال من الكررة األرضرية، فممراذا ذكررتفي الحديث يعكر عمى ىذا الرأي ذكر الجبال

 .في يوم آخر غير يوم التربة؟

 لنررا األرض  عمررتوجُ )حررديث يمكررن أن يسررتدل ليررم ب، و فقررط بينمررا يرررى آخرررون أنيررا التررراب
داللتررو  بعررد ذكررر األرض لرروفتخصرريص التربررة ، ٜٔ (تربتيررا طيررورا وجعمررت كميررا مسررجدا،

                                                 
 .روح المعاني، األلوسي، تفسير سورة الصف ٘ٔ
، ٘، تفسير سورة الصف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طٜٔٔ/ٕٗ ، سيد قطبفي ظالل القرآن ٙٔ

ٜٔٙٚ. 
 .سورة النازعات ٚٔ
 .ٖٖٕ/ٔقاضي عياض مشارق األنوار، ال ٛٔ
 .ٕٓ٘المساجد، الحديث الرابُ، رقم الحديث  ، كتابٖٔٚ/ٔمسمم صحيح  ٜٔ
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، ولكن منيم من يرى أن ذكر التربة ىنا ليس مرن ٕٓ الواضحة في أن التربة غير األرض
  .يدل عمى أىميتو وىذاالعام،  بعد ب التخصيص، بل ىو من باب ذكر الخاصبا

أن الترريمم بالرمررال جررائز كررذلك، فالحاجررة إلررى الترريمم فرري  وال شررك فيررعمرى كررل حررال فررإن ممررا و 
الصرررحراء أشرررد مرررن الحاجرررة إلرررى التررريمم فررري غيرىرررا، فمرررن أيرررن يرررأتي مرررن كررران فررري الصرررحراء 

 .؟صخور خالف مشيورالبز التيمم بالتراب، كما أن في جوا

  وجررو األرض ) قررال العينرري ،ٕٔويرررى بعضرريم أن تربررة كررل مكرران مررا فيررو مررن تررراب وغيررره
والصررخر،  يشررمل التررراب والرمررل اوىررذ ،ٕٕ( أو غيررره ،أو صررخرا ال تررراب عميررو ،ترابررا كرران

ويمكرن أن يسرتدل لرذلك أيضرا بأنرو يقصرد براألرض  وىو ما يسرمى اليروم القشررة األرضرية،
فالمقصررود القشرررة ( وجعمرت لرري األرض مسرجدا)ية كمرا فرري الحرديث السررابق القشررة األرضرر

 .األرضية بال شك

( القشرة األرضية)تكن عبارة ا لم ولمويبدو أن ىذا ىو الراجح في معنى التربة الوارد في الحديث، 
مسررتعممة فرري زمررن النبرري صررمى اهلل عميررو وسررمم، لررم يسررتعمميا، ولررو اسررتعمميا لررم تكررن لررتفيم عنررو، 

رررو  ل النبررري صرررمى اهلل عميرررو وسرررمم سرررتثير إشررركاال آخرررر وىرررو ومررراذا تحرررت ىرررذه القشررررة؟ ولرررذلك فضَّ
 .(التراب)أو كممة ( األرض)كممة  ولم يستخدم في ىذا المقام( التربة)استخدام كممة 

، فررإن مررن الثابررت أن القشرررة األرضررية قررد تشرركمت وىررذا ىررو المعنررى األقرررب لمعمررم الحررديث
ض تبرد، ولكرن ىرذه القشررة كانرت صرخورا، وليسرت ترابرا أو رمراال، ثرم بردأت أوال، بعدما بدأت األر 

، وقرررد كانرررت الصرررخور الناريرررة ىررري أول الصرررخور المكونرررة لمقشررررة ٖٕالجبرررال برررالظيور بعرررد ذلرررك 
 .ٕٗاألرضية 
 

                                                 
، دار المعرفة، بيروت، وعمدة القاري شرح ٖٛٗ/ٔ العسقالني ابن حجر شرح صحيح البخاري، فتح الباري ٕٓ

 .، كتاب التيمم، شرح الحديث الثانيصحيح البخاري، بدر الدين العيني
 .، المكان السابق، وعمدة القاريٖٛٗ/ٔفتح الباري  ٕٔ
 .، المكان السابقعمدة القاري ٕٕ
، عالم المعرفة، جدة، ٕٖاإلنسان في الكون بين القرآن والعمم، الدكتور عبد العميم عبد الرحمن خضر، ص  ٖٕ

عمر سميمان . ، ترجمة د٘٘ٔلوتجنز، ص. تاربوك وفريدريك ك. ، واألرض، ادوارد جيمٖٜٛٔالطبعة األولى 
 .مٜٜٛٔمصطفى جمعة سالم، مجمُ الفاتح لمجامعات . البيمول عمي اليعقوبي ود. ه ودحمود

 .ٕٗاألرض  ٕٗ
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الرواردة فري القررآن تعنري المرحمرة الزمنيرة، وىري قطعرا ليسرت اليروم الرذي نعرفرو ( اليروم)كممرة : رابعا
ن اليررروم الرررذي نعرفرررو اآلن إنمرررا ىررررو نتيجرررة دوران األرض دورة كاممرررة حرررول نفسررريا أمررررام اآلن، أل
، وفرري بدايررة الخمررق لررم تكررن األرض والشررمس موجودترران، ولمررا خمقررت األرض وبرردأت ٕ٘ الشررمس

 .ٕٙ ساعات فقطأربُ بالدوران حول نفسيا كان اليوم حوالي 

ة، ويوما بخمسين ألف سنة، وذكر ومما يدل عمى ذلك أن القرآن الكريم ذكر يوما بألف سن
بل إن اهلل تعالى قد ذكر اليوم الذي كألف سنة بعد الكالم عن خمق السموات  أياما كأيامنا،

، وفي ىذا إشارة واضحة إلى أن ىذه األيام ليست كأيامنا، قال ٕٚ واألرض في ستة أيام مباشرة
َوَما َبْيَنُيَما ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ثُمَّ اْسَتَوى َعَمى اْلَعْرِش َما َلُكْم المَُّو الَِّذي َخَمَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض )تعالى 

ٍُ َأَفاَل َتَتَذكَُّروَن  ُيَدبنُر اأْلَْمَر ِمَن السََّماِء ِإَلى اأْلَْرِض ُثمَّ َيْعُرُج ِإَلْيِو ( ٗ)ِمْن ُدوِنِو ِمْن َوِليٍّ واََل َشِفي
 .ٕٛ (٘)َف َسَنٍة ِممَّا َتُعد وَن ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َألْ 

في عصرنا يختمف من كوكب إلى آخرر فري مجموعتنرا ( اليوم)وأيضا فإن مما ال شك فيو أن 
 .الشمسية، وىي ليست شيئا يذكر بالنسبة لمكون المعروف

وقد تبين عمميا أن كل يوم من األيام المذكورة في خمق السموات واألرض تبمغ مئات الماليين 
 .نينمن الس

 

خرررج الحررديث واحررد، فكررل رواياتررو عررن أبرري ىريرررة، وفرري ىررذه الحالررة يكررون يالحررظ أن مَ  :اخامسػػ
إلرى التررجيح  وءجرملنبغري أن يرتم االراجح أن تعدد الروايات من براب الروايرة برالمعنى أو الخطرأ، في

 .إن كان المعنى مختمفا

لرواية بالمعنى، ألن العمماء وعميو فإن رواية التقن بدل المكروه يمكن أن تكون من قبيل ا 
 .فسروا المكروه بالحديد وما شاكمو من معادن األرض

                                                 
 .ٚٔٔ، ٗٔٔ/ٕٗفي ظالل القرآن  ٕ٘
 .مٖٕٓٓ، ٖ، نيضة مصر، القاىرة، طٙٙ/ٔ، الدكتور زغمول النجاراإلعجاز العممي في السنة النبوية،  ٕٙ
، دار المعارف، القاىرة، مترجم ٜ٘ٔموريس بوكاي، ص دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، ٕٚ

 مٜٚٚٔعن الفرنسية، بدون اسم المترجم، 
 .سورة السجدة ٕٛ
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، وال شك أن الرراجح ٜٕ فميست كذلك، فينبغي الترجيح ىنا( النور)بدل ( النون)وأما رواية  
حسررب قرروانين  عمميررا –ولكررن يؤخررذ عمررى ىررذه الروايررة أن النررور ال يمكررن  (النررور)سررندا ىرري روايررة 
ال برد لرو مرن النرور ، وىرو فري الحرديث  ، فالشجرأن يكون بعد الشجر ال يمكن – ةالكون المعروف

 .بعد الشجر بمرحمتين

وتكررون روايررة وىررو الحرروت، ( النررون)ىرري روايررة  -مررن ىررذه الزاويررة  – ولررذلك فررإن الررراجح 
 .من قبيل التصحيف، وبخاصة أن كممة النور ىي التي تسبق إلى السمُ والبصر( النور)

                                                 
النور ) ويجوز خمقيما) فقال ٜٖٗ/ٙٔالمال عمي القاري في مرقاة المفاتيح  ممن سمك مسمك التوفيق ىنا ٜٕ

وال حياة ( الطحالب)عد النباتات البحرية وىذا غير مقبول عمميا، فإن األسماك خمقت ب( في األربعاء (والنون
 .لمنباتات إال بالنور
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 :ؿحؿ اإلشكا

 الجمرررُ ، وال يمكرررن أن يكررون فيررو نسررخ ألنرررو فرري األخبررار، فيتعررينابتررداء الحررديث صررحيحبمررا أن 
 .الجمُ والتوفيق إال إذا تعذر الترجيحوال يجوز االنتقال إلى إن أمكن،  التوفيقو 

 .؟بين الحديث والقرآنفيل يمكن الجمُ والتوفيق 

 :منيا قرآن بطرق متعددةيمكن حل الخالف الظاىري بين الحديث والنعم : الجواب

أي يرررذكر الموضررروع نفسرررو الرررذي يرررذكره  خمرررق السرررموات واألرض، الحرررديث يرررذكر أن :الػػػرأي األوؿ
فمريس داخرال فري لرم ترذكر آدم عميرو السرالم، يرام السرتة المرذكورة فري القررآن األ ولكرن القرآن الكرريم،

لستة التي ذكرىا القرآن الكريم، ثرم األيام المذكورة في القرآن الكريم، فيكون الحديث قد ذكر األيام ا
خمق آدم بعد ذلك أي في اليوم السابُ، وبيذا ال تعارض بين الحديث : أضاف معمومة جديدة ىي

 .ٖٓ والقرآن
 

 :المناقشة

القول بأن خمق آدم عميرو السرالم غيرر داخرل فري األيرام المرذكورة فري القررآن الكرريم رأي قروي، فر دم 
 .ضا وال قوتاعميو السالم ليس سماء وال أر 

 :ما يمي يؤخذ عمى ىذا الرأيلكن 

 أن الحديث لم يذكر خمق السماوات. 

ويمكن اإلجابة عن ذلك بأن خمق النور إنما ىو إشارة إلى خمق السرماوات، لكرن ىرذا 
، فررالقرآن الكررريم يصرررح بررأن خمررق السررموات قررد تررم فرري يرروم واحررد فررأين اليرروم الثرراني؟

، ٖٔ نررو يرروم خمررق الرردواب ألنيررا محتاجررة إلررى الحرررارةإ: قررالوا يرومين، ال فرري يرروم واحررد،
ولكن ىذا الجواب فيو تكمرف واضرح، فرإن الشرجر محتراج كرذلك إلرى الحررارة فيرذا يروم 
ثالررث، والصررحيح أن الشررجر والرردواب إنمررا ىرري مررن خمررق األرض، وىرري مررن أقواتيرررا 

 .، ولم أجد من ناقش ىذا الجوابلإلنسان والحيوان

                                                 
 ٕٔٓ/ٔ ، المعممياألنوار الكاشفة ٖٓ
 .ٕٔٓ/ٔلمعممي ااألنوار الكاشفة  ٖٔ
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 نمررا ذكررر خمرق التربررة، والتربررة غيررر األرضأن الحرديث لررم يررذكر خمرق ا ، ٕٖ ألرض، وا 
نما ىي قشرة رقيقة عمى سطحيا، وفي القول بأنيا ىي  .عدتكمف وبُ  يةاألرض الكرة وا 

 فينرراك إشرركال آخررر وىررو أن التربررة خمقررت فرري يرروم  لررو سررممنا بررأن التربررة ىرري األرض
أجرد مرن أورد ىرذا  واحد بينما يصرح القرآن الكريم بأن األرض خمقت في يرومين، ولرم

 .االعتراض

  خمقرت فرري ثالثررة أيررام، ( الشررجر والرردواب)أن الحرديث يررذكر أن خمررق الجبرال واألقرروات
بينمررررا يصرررررح القرررررآن الكررررريم أنيررررا خمقررررت فرررري يررررومين فقررررط، ولررررم أجررررد مررررن أورد ىررررذا 

 .االعتراض أيضا

ي الجرواب ديدة ال جرواب عنيرا، أو فرولذلك فإن ىذا الرأي ضعيف كما ترى، وفيو إشكاالت ع
 .عنيا تكمف

 

وىو الموضروع نفسرو الرذي يتحردث  الحديث يتحدث عن خمق السموات واألرض، أن :الرأي اللانر
 األيام الرواردة فري القررآن الكرريم غيرر األيرام الرواردة فري الحرديث الشرريف، ولكن عنو القرآن الكريم،

 وتقل بحسب طريقة التقسيم،ن أي زمن يمكن تقسيمو إلى مراحل زمنية مختمفة، تكثر بيان ذلك أو 
، فريمكن أن يكرون اليروم المرذكور فري القررآن المرراد بكرل قسرم منيرابحسرب و  وبحسب مدة كل قسرم،

 .غير اليوم المذكور في الحديث

وبعبررارة أخرررى فررإن زمررن األيررام السررتة المررذكورة فرري القرررآن الكررريم تسرراوي زمررن األيررام السرربعة 
 .قصر قميال من األيام المذكورة في القرآن الكريم، يعني فيي أيام أالمذكورة في الحديث

فيكررون معنررى اآليررة أن اهلل خمررق السررموات فرري مرررحمتين، واألرض والجبررال واألقرروات فرري أربررُ 
، وكرل ذلرك دون خمرق السرمواتمرُ مررحمتين منيرا  (ترداخل) مراحل، أو في سرتة مراحرل مرُ ترزامن

 .تصريح بالترتيب

، والجديرد فري الحرديث أن فري سربُ مراحرل مرُ آدم ل ذلركويكون معنى الحديث أن اهلل خمق ك
فيرررو تفصررريالت أكثرررر، وفيرررو ترتيرررب واضرررح مرررن خرررالل ذكرررر األيرررام، التررري ال يرررراد بيرررا األيرررام التررري 

 .بدال من القول أوال وثانيا وثالثا وىكذايراد بيا الترتيب نعرفيا، بل 

 
                                                 

 .، في تعميقو عمى حديث آخرٔٙٗ٘رقم أللباني ا ،الضعيفةالسمسمة  ٕٖ
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 :المناقشة

ومُ ذلك فإنو يؤخذ عميو  وأنو يحل اإلشكال،ة، من القو  في ىذا الرأي شيئالموىمة األولى يظن أن 
 :ما يمي

 أن الحديث لم يذكر خمق السموات. 

 فرإن قيرل التربرة ىري األرض، فينرراك أنرو لرم يرذكر خمرق األرض برل ذكرر خمرق التربرة ،
إشكال آخر وىرو أن خمرق األرض فري يرومين، بينمرا خمرق التربرة فري يروم واحرد، وبمرا 

 .تكون خمقت في أكثر من يومين أن أيام الحديث أقصر فينبغي أن

  خمقت في ثالثة أيرام ال فري ( الشجر والدواب)الحديث يذكر أن خمق الجبال واألقوات
 .، فيي أيام أقصر كثيرا من األيام المذكورة في القرآن الكريميومين

 

موضوع آخر غير ما تتحدث عنو اآليات، فاآليات تتحردث  أن الحديث يتحدث عن :الرأي اللالث
 .يتحدث عن مراحل تطور األرض بعد خمقيافيو لحديث اأما السموات واألرض، و  مقعن خ
 

 :المناقشة

نمررا ممررا يؤيررد ىررذا الرررأي أن الحررديث ، وىرري مرحمررة يررذكر التربررة ال يررذكر السررماوات، وال األرض، وا 
 .من مراحل تطور األرض

 :ولكن يؤخذ عمى ىذا الرأي ما يمي

  مرحمة من مراحل تطور األرضأن القرآن الكريم يذكر الجبال وىي. 

  أن القرآن الكريم يذكر خمق األقوات من شجر ودواب وىي مرحمة من مراحل التطرور
 .كذلك عمى األرض

ولذلك فال يصح القول بأن ما في القرآن الكريم ىو خمق السرموات واألرض، ومرا فري الحرديث ىرو 
ميور العمماء يرى أن اآليات ما تداخال واضحا جعل جيالتطور الذي حدث عمى األرض، ألن بين

 .والحديث يتحدثان عن شيء واحد
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َوَجَعَل  }وىي قولو تعالى  من خمق األرض فقط صل اليومين األخيرينفَ أن الحديث يُ  :الرأي الرابع
 .{ًء ِلمسَّاِئِمينَ ِفيَيا َرَواِسَي ِمْن َفْوِقَيا َوَباَرَك ِفيَيا َوَقدََّر ِفيَيا َأْقَواَتَيا ِفي َأْرَبَعِة َأيَّاٍم َسَوا

 

 :المناقشة

 :يؤيد ىذا الرأي

نما ذكر خمق التربة، والجبال، والشرجر، والمكرروه،  أن الحديث لم يذكر خمق السموات واألرض، وا 
 .والنور، والدواب، وآدم عميو السالم، وكميا ليست سماء وال أرضا

جاب عرن ىرذا برأن ولكن يؤخذ عمى ىذا الرأي أن النور من السماء وليس من األرض، وي 
 .لما ذكرت سابقا( النون)الراجح رواية 

 

 :الترجيح

مرا يؤيردىا، ومرا يؤخرذ عمييرا فرإن مرن الواضرح أن مناقشتيا، وبيران بعد النظر في اآلراء السابقة، و 
 .الرأي الرابُ ىو الراجح، واهلل أعمم
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 .77 مف اإلسرائمياتأف الحديث : اإلشكاؿ اللانر

، ولكنيم لم يذكروا ما يدل عمى ، وىم يريدون بذلك أنو حديث مردودماءوقد قال بيذا عدد من العم
 :ذلك، ويمكن أن يجاب عن ىذه الشبية بما يمي

ن من بني إسرائيل، ال من التوراة، وال من األناجيل ال يمكن أن يكون الحديث ىذاأن  .ٔ ، وا 
ك، وىذا كان قال بو بعض كبار العمماء، وذلك لسبب واضح غاب عن بال من قالوا بذل

، فعقيدتيم أن اهلل والنصارى أن ىذا الحديث متعارض تماما مُ عقيدة الييود :السبب ىو
خمق الكون في ستة أيام واستراح يوم السبت، بينما يبين الحديث أن اهلل بدأ الخمق يوم 

 !!!.بني إسرائيل نالسبت، فكيف يكون ىذا الحديث م

 عنررو وعررن كعررب األحبررار ووىررب بررن منبررو أن كررل مررا روي عررن عبررد اهلل بررن سررالم رضرري اهلل .ٕ
 .لما ىو في الحديث الذي رواه أبو ىريرة رحميما اهلل مخالف كثيرا

ليك النص الذي ورد في  .ٖ أننا لو قارنا بين الحديث وبين ما ورد لوجدنا أنو ال عالقة بينيما، وا 
 :غوية والعمميةكما ىو بأخطائو الم اإلصحاح األول والثاني من سفر التكوين في العيد القديم

 خمؽ اهلل السموات و اخرض في البدء  ٔ: ٔ
 و كانت االرض خربة و خالية و عمى وجو الغمر ظممة و روح اهلل يرف عمى وجو المياه  ٕ: ٔ
 ليكف نور اكاف نور و قال اهلل  ٖ: ٔ
 و راى اهلل النور انو حسن و فصل اهلل بين النور و الظممة  ٗ: ٔ
 يوما واحدا نيارا و الظممة دعاىا ليال و كان مساء و كان صباح و دعا اهلل النور  ٘: ٔ
 و قال اهلل ليكن جمد في وسط المياه و ليكن فاصال بين مياه و مياه  ٙ: ٔ
 فعمل اهلل الجمد و فصل بين المياه التي تحت الجمد و المياه التي فوق الجمد و كان كذلك  ٚ: ٔ

                                                 

أن اإلسرائيميات ليست  ا وعقالومعموم شرع (الييود والنصارى)ما جاء عن بني إسرائيل : اإلسرائميات ىي ٖٖ
مقبولة كميا، وال مردودة كميا، والصحيح فييا أن ما جاء مخالفا لصريح القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف 

 -أي غير موافق وال مخالف  –، وما جاء محايدا ، أي صدقناهرددناه، وما جاء موافقا ألحدىما قبمناهالصحيح 
 .(َحدنُثوا َعْن َبِني ِإْسَراِئيَل َواَل َحَرج)رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  لو قيذلك في توقفنا فيو، و 

أنو تسرب إلى ديننا من عندىم  في وأما اعتقاد البعض أن ما جاء في ديننا موافقا لما جاء عندىم يجعمنا نشك
دنا بعض اآليات القرآنية ما عندىم لرد اوافقم جاء في ديننا لو رددنا كل مافيو اعتقاد غير صحيح، ذلك أننا 

 .التي يتوافق مضمونيا مُ ما ىو موجود حتى اآلن في التوراة أو اإلنجيل
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 يوما لانيا و كان صباح و دعا اهلل الجمد سماء و كان مساء  ٛ: ٔ
  و لتظهر اليابسة و كاف كذلؾو قال اهلل لتجتمُ المياه تحت السماء الى مكان واحد  ٜ: ٔ
 و دعا اهلل اليابسة ارضا و مجتمُ المياه دعاه بحارا و راى اهلل ذلك انو حسن  ٓٔ: ٔ
ثمرا كجنسو بزره و قال اهلل لتنبت االرض عشبا و بقال يبزر بزرا و شجرا ذا ثمر يعمل  ٔٔ: ٔ

 فيو عمى االرض و كان كذلك 
و  ااخرجت اخرض عشبا و بق  يبزر بزرا كجنس  و شجرا يعمؿ لمرا بزِر اي  كجنس  ٕٔ: ٔ

 راى اهلل ذلك انو حسن 
 يوما لاللا و كان مساء و كان صباح  ٖٔ: ٔ
ون اليات و اوقات و قال اهلل لتكن انوار في جمد السماء لتفصل بين النيار و الميل و تك ٗٔ: ٔ

 و ايام و سنين 
 و تكون انوارا في جمد السماء لتنير عمى االرض و كان كذلك  ٘ٔ: ٔ
اعمؿ اهلل النوريف العظيميف النور اخكبر لحكـ النهار و النور اخصغر لحكـ الميؿ و  ٙٔ: ٔ

 النجـو 
 و جعمها اهلل ار جمد السما  لتنير عمى اخرض  ;5: 5
 النهار و الميؿ و لتفصؿ بيف النور و الظممة و راى اهلل ذلؾ ان  حسف و لتحكـ عمى  >5: 5
 و كاف مسا  و كاف صباح يوما رابعا  =5: 5
و قال اهلل لتفض المياه زحافات ذات نفس حية و ليطر طير فوق االرض عمى وجو جمد  ٕٓ: ٔ

 السماء 
التي فاضت بيا المياه  ةاخمؽ اهلل التنانيف العظاـ و كؿ ذوات اخنفس الحية الدباب ٕٔ: ٔ

 كاجناسيا و كل طائر ذي جناح كجنسو و راى اهلل ذلك انو حسن 
و باركيا اهلل قائال اثمري و اكثري و امالي المياه في البحار و ليكثر الطير عمى  ٕٕ: ٔ

 االرض 
 يوما خامسا كان مساء و كان صباح و ٖٕ: ٔ
يا بيائم و دبابات و وحوش ارض و قال اهلل لتخرج االرض ذوات انفس حية كجنس ٕٗ: ٔ

 كاجناسيا و كان كذلك 
فعمل اهلل وحوش االرض كاجناسيا و البيائم كاجناسيا و جميُ دبابات االرض  ٕ٘: ٔ

 كاجناسيا و راى اهلل ذلك انو حسن 
و قال اهلل نعمل االنسان عمى صورتنا كشبينا فيتسمطون عمى سمك البحر و عمى طير  ٕٙ: ٔ

 ائم و عمى كل االرض و عمى جميُ الدبابات التي تدب عمى االرض السماء و عمى البي
 اخمؽ اهلل اخنساف عمى صورت  عمى صورة اهلل خمق  ذكرا و انلى خمقهـ  ٕٚ: ٔ



 22 

و باركيم اهلل و قال ليم اثمروا و اكثروا و امالوا االرض و اخضعوىا و تسمطوا عمى  ٕٛ: ٔ
 يدب عمى االرض  سمك البحر و عمى طير السماء و عمى كل حيوان

و قال اهلل اني قد اعطيتكم كل بقل يبزر بزرا عمى وجو كل االرض و كل شجر فيو ثمر  ٜٕ: ٔ
 شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما 

و لكل حيوان االرض و كل طير السماء و كل دبابة عمى االرض فييا نفس حية  ٖٓ: ٔ
 اعطيت كل عشب اخضر طعاما و كان كذلك 

 يوما سادسا كل ما عممو فاذا ىو حسن جدا و كان مساء و كان صباحو راى اهلل  ٖٔ: ٔ
 

 اإلصحاح الثاني
 فاكممت السماوات و االرض و كل جندىا  ٔ: ٕ
ـو السابع مف جميع و ارغ اهلل ار اليـو السابع مف عمم  الذي عمؿ ااستراح ار الي ٕ: ٕ

 .عمم  الذي عمؿ
 

ليك ىذا الجدول لممقارنة  :مبحسب أسماء األيا وا 

 الحديث التوراة اليوم

 التربة استراحة السبت

 الجبال السماوات واألرض والنور األحد

، ميرررررراه السررررررماءب الميرررررراه فصررررررل اإلثنين
 فوقيا مياهو  تحت السماء،

 الشجر

 المكروه ظيور اليابسة والشجر الثالثاء

 (األسماك) نالنو  الشمس والقمر والنجوم األربعاء

اصرررررررررررررررررررررررررررررررررررة ذوات األرواح وبخ الخميس
 البحرية

 الدواب

 آدم اإلنسانالدواب و  الجمعة
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 :وىكذا يتضح لنا من خالل المقارنة ما يمي

 أنو ال يوجد توافق تام في أي يوم من األيام السبعة. 

 أن التوافق ظير جزئيا في يومي الخميس والجمعة فقط. 

 أن التعارض يظير جميا واضحا في بقية األيام وىي خمسة أيام. 

 أيضا في اليوم الذي بدأ فيو الخمق حيث يقولون إنو األحد، أما الحديث  يظير التعارض
 .فيبين أنو السبت

  استراح في اليوم السابُ -سبحانو وتعالى  –ويتعارض أيضا في ادعائيم أن اهلل. 

 !!!.فيل يمكن بعد ذلك كمو أن يكون الحديث قد جاءنا من عند أىل الكتاب؟
 

نما ذكرت اليوم األول ثرم الثراني وىكرذا مرن ولكن قد يقول قائل إن التوراة  لم تذكر أسماء األيام، وا 
 .غير ذكر أسمائيا، فمعل الحديث يتوافق مُ التوراة بيذا الترتيب

بين الحرديث وبرين مرا ورد فري التروراة بحسرب ترتيرب األيرام ىكرذا  ةقارنلذلك ال بد من المو 
 :عمى ىذا األساس لمقارنةاجدول ، وىذا ىو األول الثاني

 الحديث التوراة اليوم

 التربة السماوات واألرض والنور األول

، ميرررررراه السررررررماءب الميرررررراه فصررررررل الثاني
 فوقيا مياهو  تحت السماء،

 الجبال

 الشجر ظيور اليابسة والشجر الثالث

 المكروه الشمس والقمر والنجوم الرابُ

ذوات األرواح وبخاصرررررررررررررررررررررررررررررررررررة  الخامس
 البحرية

 (األسماك) النون
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 الدواب اإلنسانلدواب و ا السادس

 آدم استراحة السابُ

 :وىكذا يتضح لنا من خالل المقارنة ما يمي

 أنو ال يوجد توافق تام في أي يوم من األيام السبعة. 

 أن التوافق ظير جزئيا في اليوم الثالث والخامس والسادس فقط. 

 أن التعارض يظير جميا واضحا في بقية األيام وىي أربعة أيام. 

 استراح في اليوم السابُ -سبحانو وتعالى  –تعارض أيضا في ادعائيم أن اهلل يظير ال. 

 !!!.فيل يمكن بعد ذلك كمو أن يكون الحديث قد جاءنا من عند أىل الكتاب؟

 

 .أف الحديث يخالؼ ما عمي  أهؿ التفسير والتاريخ: اإلشكاؿ اللالث

لمخالفتو ما عميو أىل التفسير  وزعم بعض أىل العمم بالحديث أنو غير محفوظ: قال البييقي
 .ٖٗوأىل التواريخ 

والجواب عن ىذا أن أىل التفسير والتاريخ أخذوا ىذا عن أىل الكتاب، ومعموم أن كتبيم 
محرفة، وكالميم فيو تعارض مُ حديث صحيح، كما أنو متعارض مُ العمم التجريبي، فال 

 .عبرة بو

                                                 
 ٕٔ٘/ٕلبييقي ا ،األسماء والصفات ٖٗ
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 :والعمـو الطبيعية الحديث

إلى كثير من  العمماء كثيرا في القرنين األخيرين، وقد توصل تقد تقدم طبيعيةلم او ال شك أن العم
تكرون أن  –نظريرا  –يمكرن  يرةحقرائق العممالالحقائق حرول بدايرة الكرون وتطروره، وكمرا أن مخالفرة 

تقروي الحرديث الضرعيف، وتزيرد  فرإن موافقرة المكتشرفات الحديثرة ربمرا عمة قادحة فري مرتن الحرديث
 .، فما ىي أوجو التعارض أو التوافق بين ىذا الحديث وبين العموم الطبيعية؟قوةالحديث القوي 

إن المقارنررة الدقيقررة بررين ىررذا الحررديث النبرروي وبررين العمرروم الطبيعيررة تبررين بوضرروح أنررو ال  
 .يوجد أي تعارض بينيما

 - باسرتثناء المكرروه الرذي ال يعررف معنراه عمرى وجرو التحديرد -كما أن المقارنة تبرين أنرو 
 .كل ما جاء في الحديث بالترتيب المذكورفإن الحقائق العممية تؤيد 

  األرض بعرردما انفصررمت عررن الشررمس برردأت تبرررد بمرررور الوقررت حتررى فررإن مررن الثابررت أن
 .ٖ٘أصبح ليا قشرة متجمدة ازدادت شيئا فشيئا، ثم تكونت التضاريس من جبال ووديان 

 سرماك قبرل األو  ،قشررة األرضرية والجبرالبعرد ال أن النباترات خمقرت فري كما أنو ما مرن شرك
 .ٖٙ ، وأن الكائنات البحرية خمقت قبل الكائنات البريةوالحيوانات والطيور

وىكذا فإن الثابت عمميا ىو أن التطرور عمرى األرض قرد بردأ بظيرور القشررة األرضرية، ثرم الجبرال، 
ثم اإلنسان، وىذا ىو بالضبط  ثم النباتات البحرية، ثم األسماك، ثم النباتات البرية، ثم الحيوانات،

 .الذي ورد في ىذا الحديث

وىرري مكونررة مررن الصررخور والرواسررب الررذين أثررر ( القشرررة األرضررية) ، والمقصررود بيرراالتربررة .ٔ
الصخور النارية ىي أول الصخور المكونة لمقشرة  وقد كانت، ٖٚفييما المناخ عبر الزمن 

 . ٖٛاألرضية 

 .الجبال .ٕ

                                                 
 .ٕٖ اإلنسان في الكون بين القرآن والعمم ٖ٘
في وقراءة ، ٕ٘، واألرضٖٚٔواإلنسان في الكون ، ٕٕٔ المقدسة في ضوء المعارف الحديثة دراسة الكتب ٖٙ

، دار السالم، ٕٔٔ-ٕٓٔتاريخ الوجود من االنفطار األول إلى النفخة األخيرة، الدكتور أحمد محمد كنعان، ص
 .مٕٛٓٓالقاىرة، 

 .٘٘ٔاألرض  ٖٚ
 .ٕٗاألرض  ٖٛ
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 ،طحالربعمرى شركل فري البحرر أوال  النباترات وقرد ظيررت النباترات، ، والمقصود بروالشجر .ٖ
 .اليابسة بعد ذلك عمى ثم ظيرت

 .وىو السمكة الكبيرة: فالنون ىو الحوت (سماكاأل)النون  .ٗ

 .(البرية حيواناتال)الدواب  .٘

 .آدم عميو السالم .ٙ

 ؟بمحض الصردفة التام في عصر لم يكن يعمم أحد من ذلك شيئا التوافق يمكن أن يكون ىذافيل 
×  ٙ/ٔحاصل ضرب  ىو ستة بطريقة صحيحة بالصدفةىذه األيام الترتيب حتمال أن يكون إن ا
 .ٕٓٚ/ٔ وىذا يساوي ٔ/ٔ × ٕ/ٔ×  ٖ/ٔ×  ٗ/ٔ×  ٘/ٔ

 سان من رأيرو واجتيراده، وال شرك أن ىرذا الحرديث إنمرا ىرومن المستحيل عادة أن يقول ىذا إنإنو ل
 .فالحديث فيو إعجاز عممي واضح مم،مما أوحى اهلل بو إلى نبيو صمى اهلل عميو وس
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 نتائج البحث

 .الصحيح أن سند الحديث ال مطعن فيو، وأن كل الشبيات حول ضعفو سندا غير ثابتة .ٔ

وبرين القررآن الكرريم بعردة طررق، ولرذلك ( خمرق اهلل التربرة يروم السربت)يمكن الجمرُ برين حرديث  .ٕ
 .لسببليذا ا ، فال يجوز ردهفإن الحديث ال يعارض القرآن حقيقة

مررا حرردث فرري األرض فرري الررراجح فرري الجمررُ بررين الحررديث والقرررآن الكررريم أن الحررديث يفصررل  .ٖ
 .وال عن خمق السماء األخيرين فقط، وال يتحدث عن خمق األرض،يومييا 

ال صررحة لمقررول بررأن الحررديث مررن مررن خررالل المقارنررة بررين مررا ورد فرري الترروراة وبررين الحررديث فرر .ٗ
ال فسرنرد  يشبو بعض ما عند أىل الكتراب، يرد لمجرد أنو العمما بأن الحديث اإلسرائميات،  وا 
 .بعض اآليات

منقررول عررن أىررل  ، ألن كالميررمالمفسرررين والمررؤرخين فرري ىررذا الموضرروع بعررض ال عبرررة بكررالم .٘
 .جاء في الحديث ما يدل عمى خالفوبل  ، وال دليل عميو،الكتاب

 .الطبيعيةالعموم  العمماء من خالل وأثبتما  تعارض مُليس في الحديث  .ٙ

فري الحررديث إعجرراز عممري واضررح، فررإن الترتيررب الروارد فرري الحررديث ىررو نفسرو مررا توصررل إليررو  .ٚ
 .العمم بعد قرون طويمة من البحث، وال يمكن أن يكون ذلك بمحض الصدفة

 والحمد هلل رب العالمين
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