احلمد هلل القائل يف حمكم التنزيل{ :هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل
لت علموا عدد السني واحلساب ما خلق اّلل ذلك إّل ِبحلق ي فصل اْلَيت لقوم ي علمون} [يونس:
 ،]5والصالة والسالم األمتان األكمالن على سيدان حممد الذي جعل هللا تعاىل "أمره ظاهرا
فيما جاء به من احلق ،كالشمس يف إشراقها وإضاءهتاّ ،ل جيحدها إّل معاند"()1؛ فقال تعاىل:
{َي أي ها النب إان أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ( )45وداعيا إىل اّلل ِبذنه وسراجا منريا}
[األحزاب.]46 ،45 :
أما بعد :فإن الكون كله خاضع مقهور هلل تعاىل ،حتت قدرته ورهن مشيئته ،دال على
بديع صنعه ،شاهد على وحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده ّل شريك له؛ {ت بارك الذي ن زل
الفرقان على عبده ليكون للعالمي نذيرا ( )1الذي له ملك السماوات واألرض ول ي تخذ ولدا
ول يكن له شريك يف الملك وخلق كل شيء ف قدره ت قديرا} [الفرقان.]2 ،1 :
ومع التقدم العلمي املذهل الذي توصل إليه البشر يف العصر احلديث ،إّل أنه ما زال خيفى
عليهم الكثري والكثري من أسرار الكون وحقائقه ،وّل شك أن البشر مهما تقدموا يف سلوك
دروب املعرفة هبذا الكون الفسيح املتسع ،فإهنم ّل حييطون به علما ،وإذا أبصروا شيئا منه فإهنم
خيفى عليهم أشياء ،وهذه احلقيقة يعرتف هبا العلماء كافة من املسلمي وغريهم ،ومصداق ذلك
قوله تعاىل{ :وما أوتيتم من العلم إّل قليال} [اإلسراء.]85 :
إذا اتضح هذا :فإن بعض املالحدة والعقالنيي إذا وقفوا على بعض األحاديث اليت قد
ختالف -يف زعمهم -املشاهد من الكون ،فإهنم يسارعون إىل ردها وإنكارها ،بل ويتخذون
ذلك ذريعة لرد اّلحتجاج ِبألحاديث النبوية أبسرها.
وطريقتهم يف هذا -اليت تشربوها عن أسالفهم من املعتزلة واجلهمية -أهنم خيضعون النصوص
الشرعية ْلرائهم وعقوهلم القاصرة ،فإذا اصطدم النص مع رأيهم وعقوهلم جحدوا النص وأنكروه،
بل وردوه ،وكما هو معلوم فإن آراء البشر خمتلفة ،فبعضهم قد يرد احلديث بعقله ،مث أييت
آخرون ويقبلونه وّل جيدون فيه معارضة للعقل أصال ،وقد جند بعضهم يرد احلديث من وجه
ويقبله من وجه آخر ،فأي ذلك يعد ضابطا حمكما يعتمد عليه؟!
( )1مقتبس من تفسري ابن كثري (.)439 /6

وهم بسلوكهم هذا يقعون يف خطأين كبريين :أوهلما :إعمال العقل فيما ّل دخل للعقل
فيه أصال ،وهو األمور الغيبية اليت جاء هبا النص ،والثاين :تقدمي العقل على النص ،ومآل هذا
إهدار النصوص وإمهاهلا(.)1
ويف هذه الورقة العلمية تفصيل للرد على أشهر الشبهات اليت تعلق هبا املالحدة وبعض

النصارى والعقالنيي يف الطعن يف أحاديث الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم ،وهو حديث
سجود الشمس حتت العرش ،حيث زعموا زورا وهبتاان أنه حديث ِبطل يناقض احلقائق

الكونية الثابتة(.)2

وّل يفوتين اإلشارة إىل أنه قد وقع يف شراك تلك الشبهات بعض العلماء -كالشيخ رشيد
رضا ،-ول يستطع الفكاك منها ،فاعترب هذا احلديث مغايرا لقول علماء اهليئة القطعي(،)3
وعده من أعظم املتون إشكاّل( ،)4وفيما أييت نص احلديث وشرحه ،متبوعا ِبلرد على شبهات
القوم وتفنيدها إمجاّل وتفصيال.
نص احلديث:
عن أيب ذر -رضي هللا عنه -قال :قال النب صلى هللا عليه وسلم أليب ذر حي غربت

الشمس« :أتدري أين تذهب؟» ،قلت :هللا ورسوله أعلم ،قال« :فإهنا تذهب حىت تسجد
حتت العرش ،فتستأذن فيؤذن هلا ،ويوشك أن تسجد ،فال يقبل منها ،وتستأذن فال يؤذن
هلا ،يقال هلا :ارجعي من حيث جئت ،فتطلع من مغرهبا ،فذلك قوله تعاىل{ :والشمس

( )1يف مركز سلف ورقة علمية تناقش تلك القضية ،وهي بعنوان :إهدار النص بدعوى املصلحة!! وهذا
رابطها/2447https://salafcenter.org/ :
( )2ينظر :اّلنتصارات اإلسالمية يف كشف شبه النصرانية للطويف ( 362 /1وما بعدها) ،وجملة املنار
لرشيد رضا وآخرين ( 673 /32وما بعدها).
( )3جملة املنار (.)785 /32
( )4املرجع نفسه (.)772 /32

َتري لمست قر هلا ذلك ت قدير العزيز العليم} [يس ،)1(»]38 :ويف رواية :قال صلى هللا عليه
وسلم« :مستقرها حتت العرش»(.)2
معىن احلديث:
أخربان النب صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث عن حدوث آية عظيمة يف هذا الكون
الفسيح املتسع ،وهي أن الشمس حي تغرب فإهنا تذهب لتسجد حتت عرش الرمحن ،فتستأذن
هللا تعاىل يف طلوعها بعد أن تسجد هلل تعاىل فيقبل هللا تعاىل منها ذلك ،وأيذن هلا أبن تطلع،
ويستمر هذا األمر دواليك إىل أن أييت يوم -قدره هللا تعاىل يف األزل -فتسجد الشمس
وتستأذن رهبا يف الطلوع كعادهتا ،فال أيذن هللا تعاىل هلا بذلك ،ويقال هلا :ارجعي من حيث
جئت ،فتطلع من مغرهبا ،وهذه من عالمات قيام الساعة.
وليس يف هذا األمر اجلليل ما يستنكر ،أو ما يستحيل حدوثه؛ فقد جاء يف كتاب هللا
تعاىل صراحة أن الشمس تسجد هلل سبحانه؛ حيث يقول تعاىل{ :أل ت ر أن اّلل يسجد له من
يف السماوات ومن يف األرض والشمس والقمر والنجوم واجلبال والشجر والدواب وكثري من
الناس وكثري حق عليه العذاب ومن يهن اّلل فما له من مكرم إن اّلل ي فعل ما يشاء} [احلج:
.]18
وليس هذا ببعيد؛ إذ سجود كل خملوق حبسبه ،فسجود الشمس ّل يشبه سجود اإلنسان
ِبحنطاط البدن ووضع اجلبهة على األرض ،وإن كان سجود املخلوقات مجيعا دال على
خضوعها وطاعتها هلل سبحانه ،ويف هذا املعىن يقول احلافظ ابن كثري" :خيرب تعاىل أنه املستحق

للعبادة وحده ّل شريك له؛ فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرها ،وسجود كل شيء مما
خيتص به ،كما قال{ :أول ي روا إىل ما خلق اّلل من شيء ي ت فيأ ظالله عن اليمي والشمائل

سجدا ّلل وهم داخرون} [النحل ،]48 :وقال هاهنا{ :أل ت ر أن اّلل يسجد له من يف السماوات
ومن يف األرض} أي :من املالئكة يف أقطار السموات ،واحليواانت يف مجيع اجلهات ،من
اإلنس واجلن والدواب والطري{ ،وإن من شيء إّل يسبح حبمده} [اإلسراء .]44 :وقوله:
( )1أخرجه البخاري ( ،)3199ومسلم (.)159
( )2أخرجه البخاري ( ،)4803ومسلم [.])159( -251

{والشمس والقمر والنجوم} [احلج ،]18 :إمنا ذكر هذه على التنصيص؛ ألهنا قد عبدت من
دون هللا ،فبي أهنا تسجد خلالقها ،وأهنا مربوبة مسخرة؛ {ّل تسجدوا للشمس وّل للقمر
واسجدوا ّلل الذي خلقهن إن كن تم إَيه ت عبدون} [فصلت.)1("]37 :
لذا فإن أهل اإلميان ّل يستنكرون ما ثبت عن النب صلى هللا عليه وسلم صحته ،ويصدقونه
ويسلمون له ،وّل يعارضونه بعقوهلم القاصرة؛ فإن "وصف الشمس ِبلسجود وخطاهبا من
احلقائق اإلهلية اليت ّل يستقل العقل بدركها ،فيجب تلقيها عن أصحاب الشرائع ِبلقبول"(.)2
وقد اتفق مجاهري أهل العلم وشراح احلديث على قبول هذا احلديث ،وعدم معارضته
ِبلعقل( ،)3على خالف ما يروجه بعضهم()4؛ وأكثر من هذا :فقد اعتربوا من أشكل عليه هذا
احلديث قليل البضاعة يف العلم؛ يقول اإلمام ابن اجلوزي" :رمبا أشكل األمر يف هذا احلديث

على من ل يتبحر يف العلم"(.)5

وفيما أييت تفصيل القول يف مجل احلديث:
قوله" :حني غربت الشمس" :يعين :أهنا تغرب يف رأي العي ،كما يرى الناظر هلا كأهنا
تغرب يف البحر أو من وراء اجلبل ،بل من وراء جدار صغري ،وذلك حبسب اختالف مناظرها
وأوضاع الناظرين إليها(.)6

( )1تفسري ابن كثري (.)403 /5
( )2اّلنتصارات اإلسالمية يف كشف شبه النصرانية للطويف (.)366 /1
( )3ينظر :أعالم احلديث للخطايب ( ،)1894 /3وإكمال املعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (/1
 ،)478واإلفصاح عن معاين الصحاح ّلبن هبرية ( ،)163 /2وكشف املشكل من حديث
الصحيحي ّلبن اجلوزي ( ،)359 /1وشرح السنة للبغوي ( ،)95 /15وآاثر الشيخ العالمة عبد
الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين ( ،)403 /12وغريها من املراجع.
( )4كالشيخ رشيد رضا يف جملة املنار ( ،)673 /32حيث ادعى استشكال كبار علماء اإلسالم املتقدمي
واملتأخرين للحديث.
( )5كشف املشكل من حديث الصحيحي (.)359 /1
( )6ينظر :اّلنتصارات اإلسالمية يف كشف شبه النصرانية (.)367 /1

وقد ذكر هللا تعاىل غروب الشمس يف كتابه ،فقال عز وجل{ :وسبح حبمد ربك ق بل
طلوع الشمس وق بل غروهبا} [طه ،]130 :وقال سبحانه{ :وسبح حبمد ربك ق بل طلوع الشمس
وق بل الغروب} [ق ،]39 :ومعىن غروهبا :تواريها وذهاهبا بعيدا عن األنظار؛ وهذا املعىن مقرر
يف لغة العرب؛ يقول اخلطايب" :غربت الشمس :إذا غابت ،فبعدت عن األبصار"(.)1

وقوله صلى هللا عليه وسلم« :فإهنا تذهب» :إخبار أبن الشمس تتحرك وليست اثبتة،
ويف هذا معجزة شاهدة على صدق الرسول؛ فإنه صلى هللا عليه وسلم بعث ومجيع من حوله
موقنون أبن الشمس اثبتة وّل تتحرك ،فكونه خيرب حبركتها يف وقته ،مث أييت العلم احلديث يثبت
أن الشمس وجمموعتها تدور حول مركز اجملرة يف حركة حلزونية ،فهذا -بال ريب -وجه من
وجوه اإلعجاز الذي حتار فيه العقول ،بل قد يكون سببا هلداية من شرح هللا صدره لإلسالم،
وما أكثر حدوث هذا!.
وقوله صلى هللا عليه وسلم« :حىت تسجد حتت العرش» :سجود الشمس ليس مما

يستنكر أو يستبعد وقوعه ،وواجب املؤمن يف مثل هذا الغيب التسليم واإلذعان؛ إذ ّل مدخل
للعقل يف إدراكه ،وّل إشكال عند املؤمن يف اإلميان بسجود الشمس هلل تعاىل ،إذا صح اخلرب
بذلك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
وهذا هو اعتقاد أهل السنة واجلماعة فيما أخرب عنه صلى هللا عليه وسلم من أمور الغيب؛
يقول اإلمام أمحد " :كل ما جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم إسناد جيد أقرران به ،إذا ل
نقر مبا جاء به الرسول ودفعناه ورددانه رددان على هللا أمره ،قال هللا تعاىل{ :وما آَتكم الرسول
فخذوه وما هناكم عنه فان تهوا} [احلشر.)2("]7 :
انهيك أن القرآن الكرمي قد صرح ِبثبات سجود الشمس هلل تعاىل ،وسيأيت ذكر اْلَيت
الدالة على ذلك تفصيال.
وعرش الرمحن :هو سقف املخلوقات مجيعا ،وهيئته ليست كالفلك مستديرا ِبملخلوقات،
وإمنا هو كالقبة فوق مجيع املخلوقات ،وليس حميطا هبا؛ وقد بي احلافظ ابن كثري هذا املعىن
( )1غريب احلديث للخطايب (.)529 /1
( )2ينظر :لوامع األنوار البهية للسفاريين (.)23 /2

بقوله" :العرش يف اللغة :عبارة عن السرير الذي للملك ،كما قال تعاىل{ :وهلا عرش عظيم}
[النمل ،]23 :وليس هو فلكا ،وّل تفهم منه العرب ذلك ،والقرآن إمنا نزل بلغة العرب ،فهو
سرير ذو قوائم حتمله املالئكة ،وهو كالقبة على العال ،وهو سقف املخلوقات"(.)1
واملعىن يف قوله صلى هللا عليه وسلم« :فإهنا تذهب حىت تسجد حتت العرش» يبينه
اخلطايب بقوله" :ويف هذا إخبار عن سجود الشمس حتت العرش ،فال ينكر أن يكون ذلك
عند حماذاهتا العرش يف مسريها ،واخلرب عن سجود الشمس والقمر هلل عز وجل قد جاء يف
الكتاب؛ قال سبحانه{ :أل ت ر أن اّلل يسجد له من يف السماوات ومن يف األرض والشمس
والقمر والنجوم} اْلية [احلج.)2("]18 :

وقوله« :حتت العرش» :يعين :حي حماذاهتا ،كما تقدم عن اخلطايب ،وكذا قاله غريه(.)3
مث إن الشمس مع كوهنا حتت العرش وّل خترج من حتته ،ومع اختالف حاهلا ِبلليل والنهار،
هي يف فلكها املقدر هلا ّل خترج عنه؛ وقد أكد شيخ اإلسالم ابن تيمية هذا املعىن فقال" :فإذا
كان النب صلى هللا عليه وسلم قد أخرب أهنا تسجد كل ليلة حتت العرش ،فقد علم اختالف
حاهلا ِبلليل والنهار مع كون سريها يف فلكها من جنس واحد ،وأن كوهنا حتت العرش ّل
خيتلف يف نفسه ،وإمنا ذلك اختالف ِبلنسبة واإلضافة"(.)4
ومعىن قوله« :فتستأذن فيؤذن هلا ،ويوشك أن تسجد ،فال يقبل منها ،وتستأذن فال
يؤذن هلا يقال هلا :ارجعي من حيث جئت ،فتطلع من مغرهبا ،فذلك قوله تعاىل{ :والشمس
َتري لمست قر هلا ذلك ت قدير العزيز العليم} [يس :»]38 :أن الشمس حي تذهب وتسجد
حتت العرش تستأذن هللا تعاىل يف أن تطلع على الناس مرة أخرى ،فيأذن هللا تعاىل هلا يف
الطلوع ،ويستمر هذا األمر إىل أن أييت األجل املوقوت للقيامة ،فيجليها هللا تعاىل لوقتها؛ كما
قال تعاىل{ :يسألونك عن الساعة أَين مرساها قل إمنا علمها عند ريب ّل جيليها لوقتها إّل
( )1البداية والنهاية ( ،)20 /1ط .هجر.
( )2أعالم احلديث (.)1894 /3
( )3ينظر :فتح الباري ّلبن حجر (.)542 /8
( )4بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية (.)54 /4

هو ث قلت يف السماوات واألرض ّل أتتيكم إّل ب غتة} [األعراف ،]187 :حينئذ تذهب الشمس
وتستأذن رهبا يف الطلوع ،فال أيذن هللا تعاىل هلا يف الطلوع ،بل يقال للشمس :ارجعي من
حيث جئت فتطلع من املغرب ،وهذا تفسري قوله تعاىل{ :والشمس َتري لمست قر هلا ذلك
ت قدير العزيز العليم} [يس.]38 :
وإليضاح هذا املعىن يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية" :وكأهنا قد قيل هلا :ارجعي من حيث
جئت ،فتطلع من مغرهبا"(.)1
وقد جعل الوزير ابن هبرية هذا املعىن من الفقه املستنبط من هذا احلديث الشريف؛ فقال:
"فيه من الفقه :أن الشمس تستأذن يف كل يوم تطلع فيه لطلوعها بعد سجودها ،وأهنا ستطلع
من مغرهبا ،إّل أن يف هذا احلديث من اإلشارة إىل أن الشمس ّل تعلم مىت ذلك ،وأهنا جيوز

أن يكون ردها لتطلع من مغرهبا هو كل يوم"(.)2

ويؤكد هذا املعىن ويزيده إيضاحا ما جاء يف رواية اإلمام النسائي بلفظ :فقال« :أتدرون
أين تغرب الشمس؟» ،قلت :هللا ورسوله أعلم ،قال« :تذهب حىت تنتهي حتت العرش عند
رهبا ،مث تستأذن فيؤذن هلا ،ويوشك أن تستأذن فال يؤذن هلا ،وتستشفع وتطلب ،فإذا
قال ذلك ،قيل :اطلعي من مكانك ،فذلك قوله{ :والشمس َتري لمست قر هلا}

[يس:

.)3(»]38
ودل القرآن الكرمي على أن طلوع الشمس من مغرهبا من عالمات قيام الساعة ،يقول هللا
سبحانه{ :هل ي نظرون إّل أن أتتي هم المالئكة أو أييت ربك أو أييت ب عض آَيت ربك ي وم أييت
ب عض آَيت ربك ّل ي ن فع ن فسا إمياهنا ل تكن آمنت من ق بل أو كسبت يف إمياهنا خريا قل
ان تظروا إان من تظرون} [األنعام.]158 :

( )1بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية (.)54 /4
( )2اإلفصاح عن معاين الصحاح (.)164-163 /2
( )3أخرجه النسائي يف السنن الكربى (.)11366

وقد فسر مجع من الصحابة والتابعي قوله تعاىل{ :أو أييت ب عض آَيت ربك} أبنه طلوع
الشمس من مغرهبا ،وهبذا صح األثر عن ابن مسعود -رضي هللا عنه ،-وبه قال جماهد وقتادة
والسدي وابن جريج(.)1
كما دلت عدة أحاديث على املعىن ذاته ،ومنها :حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال:

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغرهبا ،فإذا
رآها الناس آمن من عليها ،فذاك حني{ :ال ي ن فع ن فسا إمياهنا ل تكن آمنت من ق بل}
[األنعام ،)2(»]158 :وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أيضا عن النب صلى هللا عليه وسلم أنه
قال« :ثالث إذا خرجن ال ينفع نفسا إمياهنا ل تكن آمنت من قبل ،أو كسبت يف إمياهنا

خريا :طلوع الشمس من مغرهبا ،والدجال ،ودابة األرض»(.)3

وقوله صلى هللا عليه وسلم يف الرواية األخرى« :مستقرها حتت العرش» :يقول
اْللوسي" :فاملستقر اسم مكان ،والظاهر أن للشمس فيه قرارا حقيقة"( ،)4وقد أفادت تلك
اجلملة أن للشمس مكاان تستقر فيه ،وهو أيضا مما ّل يستنكر عقال؛ وقد فسر أهل العلم
مستقرها حتت العرش أبحد أمرين:
األمر األول :أن يكون املراد أن مستقر الشمس حقيقة حتت العرش ،وّل ندري كيفية
ذلك؛ إذ هو أمر غيب نؤمن به ونصدقه.
األمر الثاين :أن يكون فيه إعالم أبن مستقرها حتت العرش يف اللوح احملفوظ.
وقد أوضح اإلمام اخلطايب ذلك بقوله" :فال ننكر أن يكون هلا استقرار حتت العرش من
حيث ّل ندركه وّل نشاهده ،وإمنا أخرب عن غيب ،وّل نكذب به وّل نكيفه؛ ألن علمنا ّل
حييط به .وحيتمل أن يكون املعىن :إن علم ما سألت عنه من مستقرها حتت العرش ،يف كتاب

( )1ينظر :تفسري الطربي (.)246-245 /12
( )2أخرجه البخاري ( ،)4635ومسلم (.)157
( )3أخرجه مسلم (.)158
( )4تفسري اْللوسي (.)13 /12

كتب فيه مبادئ أمور العال وهناَيهتا ،والوقت الذي تنتهي إليه مدهتا ،فينقطع دوران الشمس
ويستقر عند ذلك ،فيبطل فعلها ،وهو اللوح احملفوظ"(.)1
مىت تستقر الشمس؟
قد تنوعت أنظار العلماء يف توقيت استقرار الشمس -وهو املذكور يف قوله تعاىل:
{والشمس َتري لمست قر هلا} [يس -]38 :ومجلة األقوال يف هذه املسألة مخسة ،ودونك
تفصيلها مع التدليل عليها(:)2
القول األول :إن الشمس إذا غربت كل يوم استقرت حتت العرش ،إىل أن تطلع مرة

أخرى ،وهبذا قال الواحدي وابن اجلوزي والقاضي عياض( ،)3وهذا القول استظهره احلافظ ابن
حجر حيث قال" :وظاهر احلديث أن املراد ِبّلستقرار وقوعه يف كل يوم وليلة عند سجودها،
ومقابل اّلستقرار :املسري الدائم املعرب عنه ِبجلري"(.)4

وقد علل الطويف هلذا الرأي فقال" :كما جاء يف احلديث( ،)5وقد بينا جواز وقوفها عن

السري بقصة يوشع وحزقيا ،وأن هذا مما جيب أن يتسلم عن النبوات ،ويتلقى ابلقبول ،وال
يقابل بشبه العقول القاصرة عن إدراك احلقائق اإلهلية"(.)6
القول الثاين :إن الشمس َتري إىل وقت حمدد وأجل ّل تتعداه ،ومستقرها يكون ِبنتهاء

سريها عند انقضاء الدنيا ،وبه قال قتادة ومقاتل ،وهو اختيار الزجاج ،والوزير ابن هبرية(.)7

( )1ينظر :شرح السنة للبغوي ( ،)95 /15واملفاتيح يف شرح املصابيح للمظهري ( ،)408 /5وشرح
املشكاة للطيب (.)3450 /11
( )2ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم ( ،)197-195 /2وطرح التثريب يف شرح التقريب (/8
.)259-258
( )3ينظر :كشف املشكل من حديث الصحيحي ( ،)359 /1وإكمال املعلم (.)478 /1
( )4فتح الباري (.)542 /8
( )5يعين :أن هناك عدة أحاديث صرحت هبذا ،وقد ذكرها احلافظ يف الفتح.
( )6اّلنتصارات اإلسالمية يف كشف شبه النصرانية (.)374 /1
( )7ينظر :اإلفصاح (.)164 /2

وعلل له الطويف بقوله :أن تكون -أي :الالم يف قوله تعاىل{ :لمست قر} -مبعىن (إىل)،
أيَ :تري إىل مستقر هلا ،وهو حي تستقر بزوال حركتها عند قبض هللا السموات واألرض،
وتكوير الشمس والقمر ،وانكدار النجوم عند خراب العال ،على ما جاء به شرع اإلسالم،
وأخرب به النب الصادق عليه السالم ...ويكون هذا معىن قوله سبحانه وتعاىل{ :وسخر الشمس
والقمر كل جيري ألجل مسمى} [الرعد.)1("]2 :
القول الثالث :إن الشمس ّل تقف وّل تفرت؛ بناء على قراءة بعض أئمة السلف هذه
اْلية{ :والشمس َتري ّل مست قر هلا}( ،)2وهو معىن قوله تعاىل{ :وسخر لكم الشمس والقمر
دائبي} [إبراهيم ،]33 :أيّ :ل يفرتان ،من الدأب :وهو السعي الشديد ،وتكون هذه القراءة
مفسرة للمراد من األخرى(.)3
القول الرابع :إن الشمس تسري يف منازهلا حىت تنتهي إىل آخر مستقرها الذي ّل َتاوزه،

مث ترجع إىل أول منازهلا ،وبه قال الكلب ،واختاره ابن قتيبة(.)4

القول اخلامس :إن الالم -يعين :يف قوله تعاىل{ :لمست قر} -مبعىن (يف) ،أيَ :تري يف
مستقر هلا ،وهو فلكها َتري فيه ما بي طريف مشارقها ومغارهبا من انحية الشمال واجلنوب ّل
َتاوز ذلك ،ونقله الطويف(.)5
وكل هذه اْلراء متفقة على صحة احلديث وقبول معناه ،فاألخذ أبحدها ّل يقدح يف
احلديث وّل يرده؛ لذا يقول الطويف -بعد ذكره لآلراء الثاين والثالث واخلامس" :-كل هذا
حمتمل ّل يقدح مبثله يف فروع شريعة ،فضال عن أصوهلا" ،مث أتبع ذلك بذكره للرأي األول -
الذي ذكرته هنا -وكأنه يذهب إىل ترجيحه(.)6
( )1اّلنتصارات اإلسالمية يف كشف شبه النصرانية (.)373 /1
( )2ينظر :أتويل مشكل القرآن ّلبن قتيبة (ص.)192 :
( )3املرجع نفسه.
( )4ينظر :أتويل مشكل القرآن ّلبن قتيبة (ص ،)192 :وتفسري ابن كثري (.)576 /6
( )5اّلنتصارات اإلسالمية يف كشف شبه النصرانية (.)373 /1
( )6املرجع نفسه.

الشبهات املثارة حول احلديث وردها:
قد أاثر املالحدة والعقالنيون -واغرت أبقواهلم بعض العلماء احملدثي كالشيخ رشيد رضا-
بعض اإلشكاّلت والشبهات حول هذا احلديث ،وفيما يلي اجلواب اإلمجايل عن تلك
الشبهات ،مث أتبعه بذكر تلك الشبهات مشفوعة ِبجلواب التفصيلي عنها:
اجلواب اإلمجايل عن الشبهات املثارة حول احلديث:
إن هذا احلديث صحيح اثبت عن النب صلى هللا عليه وسلم ،وفيه اإلخبار عن أمر غيب
وهو سجود الشمس حتت العرش -وهو مما ّل ميكن للعقل إدراكه ،وّل الوقوف على كيفيته؛وميكن ترتيب اجلواب اإلمجايل عن الشبهات يف النقاط اْلتية:
أوال :قد جاء القرآن الكرمي مبا يوافق هذا احلديث ،ودونك نصوص القرآن الدالة
على ذلك:
يقول هللا سبحانه{ :وّلل يسجد من يف السماوات واألرض طوعا وكرها وظالهلم ِبلغدو
واْلصال} [الرعد ،]15 :يقول السمعاين" :والسجود :هو اخلضوع ِبلتذلل ،وقيل :إن سجود
األشياء هو تذللها وتسخريها ملا أريد له وسخر له"(.)1
ويقول جل وعز{ :وّلل يسجد ما يف السماوات وما يف األرض من دابة والمالئكة وهم
ّل يستكربون} [النحل ،]49 :يقول البغوي يف تفسريها" :إمنا أخرب مبا لغلبة ما ّل يعقل على من
يعقل يف العدد ،واحلكم لألغلب كتغليب املذكر على املؤنث ...ويقال :السجود :الطاعة،
واألشياء كلها مطيعة هلل عز وجل من حيوان ومجاد"(.)2
كما أثبت القرآن سجودا للجمادات؛ فقال تعاىل{ :والنجم والشجر يسجدان}
 ،]6ويف تفسريها يقول قتادة" :ما نزل من السماء شيئا من خلقه إّل عبده له طوعا وكرها"(.)3
[الرمحن:

( )1تفسري السمعاين (.)86 /3
( )2تفسري البغوي (.)22 /5
( )3انظر :تفسري الطربي (.)13 /22

وأوضح من هذا كله ،فقد نص القرآن الكرمي صراحة -مبا ّل يدع جماّل للشك -على
سجود الشمس؛ فقال تعاىل{ :أل ت ر أن اّلل يسجد له من يف السماوات ومن يف األرض
والشمس والقمر والنجوم واجلبال والشجر والدواب وكثري من الناس وكثري حق عليه العذاب
ومن يهن اّلل فما له من مكرم إن اّلل ي فعل ما يشاء} [احلج ،]18 :يقول أبو إسحاق الزجاج:
"والسجود هاهنا :اخلضوع هلل عز وجل ،وهي طاعة ممن خلق هللا من احليوان واملوات"(.)1
وإذا تدبر املؤمن هذه اْلَيت املباركات سهل عليه فهم احلديث على وجهه الصحيح،
وانشرح صدره بثبوته ،واستفاد منه ،وأمثر ذلك زَيدة إميانه وقوة يقينه.
ويقال ملن أشكل عليه فهم هذا احلديث :كيف ميكنك فهم ما دلت عليه هذه اْلَيت
الواضحات؟! وكيف يدعى بعد كل هذا -أعين :ثبوت املوافقة بي احلديث والقرآن -أبن هذا
احلديث عكس القرآن الكرمي؟!
اثنيا :يقال هلؤالء :إن هذا احلديث يتناول أمرا غيبيا ال ميكن للعقل البشري إدراكه:
يف هذا احلديث إخبار من الرسول صلى هللا عليه وسلم أبن الشمس تسجد حتت عرش
الرمحن ،وقاعدة الراسخي يف العلم :أن األمور الغيبية ّل جمال للوصول إىل كنهها وكيفيتها
ِبلعقل أبدا ،وّل ميكن أن تقاس على املشاهد احملسوس ،بل املطلوب من املؤمن هو التصديق
واإلميان والتسليم واإلذعان ،وأولئك هم املتقون ،املستحقون لالتصاف ِبهلداية والفالح؛ يقول
تعاىل{ :ذلك الكتاب ّل ريب فيه هدى للمتقي ( )2الذين ي ؤمنون ِبلغيب ويقيمون الصالة
ومما رزق ناهم ي نفقون ( )3والذين ي ؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من ق بلك وِبْلخرة هم يوقنون
( )4أولئك على هدى من رهبم وأولئك هم المفلحون} [البقرة.]5-2 :
اثلثا :أن العلماء ل يكتشفوا مجيع أسرار الكون:
من يدري؟! فلعل علماء الفلك واهليئة يكتشفون قريبا ما يكون شاهدا على صحة
احلديث؛ مصداقا لقوله تعاىل{ :سنريهم آَيتنا يف اْلفاق ويف أن فسهم حىت ي ت بي هلم أنه احلق}

( )1معاين القرآن وإعرابه (.)418 /3

[فصلت ،]53 :وحديث الذِببة خري شاهد على هذا ،فلطاملا أنكره العقالنيون واملالحدة!! مث
جاء العلم احلديث ليكون شاهدا على صحته(.)1
رابعا :ال مستند لرد احلديث:
ّل مستند هلم يف رد احلديث إّل كالم أهل اهليئة وعلماء الفلك ،وقد قرر العلماء أنه ّل
جيوز اّلعتماد على قول أحد غري الرسول صلى هللا عليه وسلم يف األمور الغيبية؛ يقول احلافظ
العراقي" :وما مستند العادلي عنه -أي :عن احلديث -إّل كالم أهل اهليئة ،وّل جيوز اعتماد
قول غري األنبياء يف األخبار عن املغيبات ،فكيف وقد عارضه كالم أصدق اخللق وأعرفهم بربه
وأبحوال الغيب؟!"(.)2

اجلواب التفصيلي عن الشبهات اليت أاثروها حول احلديث:
وفيما يلي ذكر الشبهات اليت أاثرها املالحدة والعقالنيون وغريهم حول احلديث ،متبوعة
ِبجلواب عنها:
الشبهة األوىل :أن احلديث ضعيف مردود من جهة السند:
شغب بعضهم على هذا احلديث أبنه ضعيف مردود ،وهلم يف هذا مسلكان:
املسلك األول :اّلدعاء أبن هذا احلديث من اإلسرائيليات اليت دست يف أحاديث الرسول
صلى هللا عليه وسلم .يقول أحدهم يف أثناء رده هلذا احلديث بال مستند وّل دليل" :واضح أن
حىت الصيغة إسرائيلية ،خرافات بين إسرائيل هذه ،خرافة إسرائيلية واضحة ،منط التفكري إسرائيلي
مش علمي.)3("...

( )1يف مركز سلف مقالة بعنوان :حديث الذِببة ..هل يعارض العقل؟! ودونك رابطها:
/2155https://salafcenter.org/
( )2طرح التثريب يف شرح التقريب (.)259 /8
( )3هكذا قال د .عدانن إبراهيم يف معرض زعمه بوجود أحاديث ختالف احلقائق الكونية العلمية الثابتة،
ودونك رابط كالمه:
20rnxza3https://www.youtube.com/watch?v=utX

املسلك الثاين :اّلدعاء أبن احلديث ضعيف من جهة السند ،يقول الشيخ رشيد رضا:
"إمجال ذلك أنين وجدت أن أصح رواَيته اليت اتفق عليها الشيخان هي ما أخرجاه من طريق
األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب ذر ،هكذا ابلعنعنة ،وإبراهيم التيمي قال احلافظ

يف التقريب :ثقة ولكنه يرسل ويدلس ،فهذه علة يف سند أصح رواَيت احلديث تبطل الثقة
هبا ،وملسلم رواية من طريق أخرى ذكر فيها الراوي مساع إبراهيم من أبيه مع عنعنته ،ول يعتد
هبا البخاري ،ومث رواَيت أخرى ّل يصح شيء منها سنذكر بعضها ،ولذلك عدت فاعتمدت
إعالله من انحية متنه"(.)1
اجلواب عن هذه الشبهة:
هذا احلديث صحيح اثبت عن النب صلى هللا عليه وسلمّ ،ل شك يف صحته ،وهو يف
أعلى درجات الصحة؛ فقد رواه الشيخان البخاري ومسلم يف صحيحيهما اللذين مها أصح
الكتب بعد كتاب هللا تعاىل؛ لذا فإن القول بتضعيف احلديث أو رده من جهة السند مردود
وغري صحيح ،وقد قطع العلماء بصحته؛ يقول احلافظ العراقي" :كيف جيوز العدول عن
صريح هذا احلديث الذي ال شك يف صحته؟!"(.)2
أما القول أبن احلديث ضعيف لعنعنة إبراهيم التيمي -وهو ثقة ،لكنه كان يرسل ويدلس-
فإن اجلواب عن هذا من وجهي:
الوجه األول :أن احلديث رواه البخاري ومسلم ،أما البخاري فقد أخرج احلديث من طريق
إبراهيم التيمي ،ول يصرح إبراهيم يف رواية البخاري ِبلسماع من أبيه؛ واملعىن يف هذا :أن اإلمام
البخاري صحح حديث إبراهيم هنا من حيث جمموع الطرق؛ يقول احلافظ ابن حجر:
"فمحصل اجلواب عن صاحب الصحيح أنه إمنا أخرج مثل ذلك -يعين :الرواية عن املدلس
الذي ل يصرح ِبلسماع -يف ِبب ما له متابع وعاضد ،أو ما حفته قرينة يف اجلملة تقويه،
ويكون التصحيح وقع من حيث اجملموع"(.)3

( )1جملة املنار (.)772 /32
( )2طرح التثريب يف شرح التقريب (.)259 /8
( )3فتح الباري (.)347 /1

الوجه الثاين :أن اإلمام مسلما قد روى هذا احلديث من طريق إبراهيم التيمي ،وفيه
التصريح ِبلسماع ،وهذه رواية مسلم من طريق يونس ،عن إبراهيم بن يزيد التيمي ،مسعه -
فيما أعلم -عن أبيه ،عن أيب ذر ،أن النب صلى هللا عليه وسلم قال يوما« :أتدرون أين تذهب

هذه الشمس؟» ،قالوا :هللا ورسوله أعلم ،قال« :إن هذه َتري حىت تنتهي إىل مستقرها حتت
العرش ،فتخر ساجدة ،فال تزال كذلك حىت يقال هلا :ارتفعي ،ارجعي من حيث جئت،
فرتجع فتصبح طالعة من مطلعها ،مث َتري حىت تنتهي إىل مستقرها حتت العرش ،فتخر
ساجدة ،وال تزال كذلك حىت يقال هلا :ارتفعي ،ارجعي من حيث جئت ،فرتجع فتصبح
طالعة من مطلعها ،مث َتري ال يستنكر الناس منها شيئا حىت تنتهي إىل مستقرها ذاك حتت
العرش ،فيقال هلا :ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك ،فتصبح طالعة من مغرهبا» ،فقال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :أتدرون مىت ذاكم؟ ذاك حني {ال ي ن فع ن فسا إمياهنا ل تكن

آمنت من ق بل أو كسبت يف إمياهنا خريا} [األنعام .)1(»]158 :وهي كما ترى ّل ختالف رواية
البخاري.
الشبهة الثانية :شبهة إعالل احلديث من جهة املنت:
أاثر الشيخ رشيد رضا هذه الشبهة؛ فقال" :وبيان ذلك أنه يف أمر غيب يكثر خطأ الرواة
يف أمثاله ،وخيتلفون يف فهمها ،فريووهنا ِبملعىن الذي فهموه ،وكثريا ما يكون فهمهم خطأ"(.)2
اجلواب عن هذه الشبهة:
هذا التعميم غري مقبول ،وّل يعلم عن أحد من أهل العلم يقول أبن كل حديث جاء يف
أمر غيب كثر اخلطأ فيه ،وميكن قلب هذه الدعوى فيقال :األحاديث اليت تتناول قضاَي الغيب
أدعى أن تكون مثار اهتمام من الصحابة -رضي هللا عنهم -وليس العكسِ ،بإلضافة إىل أن
احلديث موافق ملا جاء به القرآن الكرمي ،وغري خمالف له.
الشبهة الثالثة :استنكار سجود الشمس:

( )1صحيح مسلم (.)159
( )2جملة املنار (.)772 /32

مفاد هذه الشبهة :أىن للشمس أن تسجد وّل رأس هلا وّل جبهة()1؟! كما أن القول أبن
املراد ِبلسجود اّلنقياد بعد؛ حلصول اّلنقياد هلا هلل تعاىل دائما.
اجلواب عن هذه الشبهة:
أخربان النب صلى هللا عليه وسلم أبن الشمس تذهب وتسجد هلل تعاىل حتت العرش ،وهو
سجود حقيقيّ ،ل مانع من محله على احلقيقة ،وِبلطبع فإن سجود الشمس ليس سجود هيئة
حبيث يشبه سجود اْلدميي ،وّل يلزم من إثبات السجود للشمس أن يكون مثل سجود
اْلدميي ،وقد قرر علماؤان ذلك فقال اإلمام النووي" :وأما سجود الشمس فهو بتمييز وإدراك
خيلقه هللا تعاىل فيها"(.)2

على أن بعض العلماء رأوا أن سجودها مبعىن خضوعها وانقيادها وطاعتها هلل تعاىل ،كما
مر معنا ذكر بعض أقواهلم ضمن اْلَيت الدالة على السجود.
وأما القول أبن خضوعها وانقيادها هلل تعاىل حاصل يف كل وقت ،فيجاب عنه ِبمكان
القول أبن للشمس نوعي من السجود:
السجود األول :وهو ما ميكن فهمه من اْلَيت الدالة على سجود الشمس هلل تعاىل ،وأن
هذا سجود عام لكل املخلوقات.
السجود الثاين :وهو ما أثبته هذا احلديث؛ حيث أثبت للشمس سجودا مقيدا عندما
تذهب وتتوارى عن أعي الناس ،وأما حمل سجودها فهو مما استأثر هللا تعاىل بعلمه؛ يقول
الطاهر ابن عاشور" :وقد جعل املوضع الذي ينتهي إليه سريها هو املعرب عنه بتحت العرش،
وهو مست معي ،ال قبل للناس مبعرفته ،وهو منتهى مسافة سريها اليومي ،وعنده ينقطع سريها

يف إِبن انقطاعه ،وذلك حي تطلع من مغرهبا"(.)3

( )1حاول عدانن إبراهيم إيهام السامعي هذا ،فأشار بيده ورأسه للسجود يف أثناء اعرتاضه على احلديث،
وقد مر رابط كالمه.
( )2شرح النووي على صحيح مسلم (.)197 /2
( )3التحرير والتنوير (.)21-20 /23

والذي ميكن أن يستفيده املؤمن من هذا هو انقياد الشمس التام هلل تعاىل وخضوعها له؛

يقول الشيخ املعلمي اليماين" :ومهما يكن هذا السجود ،فإنه يدل على االنقياد التام،
والشمس منقادة ألمر رهبا أبدا ،واحنطاطها يف رأي العي إىل أسفل أجدر أبن يسمى سجودا،
واملأمور يعمل إذا انقاد ،وشأنه اّلنقياد دائما ،فشأنه عند توقع أن يؤمر برتكه أن يستأذن"(.)1
الشبهة الرابعة :زعموا أن الشمس لو سجدت لتوقفت عن احلركة:
ظن العقالنيون استحالة سجود الشمس ،وأهنا لو سجدت لتوقفت عن احلركة ،وقالوا:
حنن نراها مستمرة يف احلركة ،فأين سجودها؟!
اجلواب عن هذه الشبهة:
أن النب صلى هللا عليه وسلم أخربان أبن الشمس تسجد ،وسجودها ّل يلزم منه توقفها
عن احلركة ،بل هي مستمرة يف فلكها ،وقد أوضح علماؤان هذا املعىن؛ فقال اخلطايب" :وليس

يف هذا إّل التصديق والتسليم ،وليس يف سجودها لرهبا حتت العرش ما يعوقها عن الدأب
يف سريها والتصرف ملا سخرت له ،سبحان الذي أحاط بكل شيء علما ،وأحصى كل شيء
عددا! وتبارك هللا رب العاملي وأحسن اخلالقي"(.)2

ويقرر الشيخ املعلمي هذا املعىن بقوله" :فلم يلزم مما يف الرواية الثالثة -يعين :عند البخاري،
وفيها نفس املعىن وزَيدة عليه -من الزَيدة غيبوبة الشمس عن األرض كلها ،وّل استقرارها عن

احلركة كل يوم بذاك املوضع الذي كتب عليها أن تستقر فيه مىت شاء رهبا سبحانه"(.)3

ولتقريب املعىن إىل األذهان :ميكن القول أبننا نشاهد يف واقعنا ما يؤكده :أّل ترى إىل
املصلي يف السفينة املتحركة يف املاء ،أو الطائرة يف اهلواء ،فإن املصلي أثناء صالته يسجد ومها
يسريان به ،فينطبق عليه حينئذ أنه يتحرك وهو ساجد.

( )1آاثر الشيخ العالمة عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين (.)403 /12
( )2أعالم احلديث (.)1894 /3
( )3آاثر الشيخ العالمة عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين (.)405 /12

ويف اخلتام ّل بد من التأكيد على أنه ّل تعارض البتة بي صريح املعقول وصحيح املنقول،
وأخبار الكتاب والسنة الصحيحة ّل تعارض ِبْلراء واألهواء ،وإذا قدر أن املؤمن استشكل
عليه فهم املراد من الكتاب والسنة الصحيحة ،فإنه يصدق ويسلم ،ويقدم الشرع على العقل
امللتبس.
ويف هذا املعىن -وهو من أحسن ما جياب به عما يروجه العقالنيون -يقول شيخ اإلسالم
ابن تيمية" :فلو قيل بتقدمي العقل على الشرع ،وليست العقول شيئا واحدا بينا بنفسه ،وّل
عليه دليل معلوم للناس ،بل فيها هذا اّلختالف واّلضطراب؛ لوجب أن حيال الناس على
شيء ّل سبيل إىل ثبوته ومعرفته ،وّل اتفاق للناس عليه.
وأما الشرع فهو يف نفسه قول الصادق ،وهذه صفة ّلزمة لهّ ،ل ختتلف ِبختالف أحوال
الناس ،والعلم بذلك ممكن ،ورد الناس إليه ممكن؛ وهلذا جاء التنزيل برد الناس عند التنازع إىل
الكتاب والسنة ،كما قال تعاىلَ{ :ي أي ها الذين آمنوا أطيعوا اّلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر
منكم فإن ت نازعتم يف شيء ف ردوه إىل اّلل والرسول إن كن تم ت ؤمنون ِبّلل والي وم اْلخر ذلك خري
وأحسن أتويال} [النساء ،]59 :فأمر هللا تعاىل املؤمني عند التنازع ِبلرد إىل هللا والرسول ،وهذا

يوجب تقدمي السمع ،وهذا هو الواجب؛ إذ لو ردوا إىل غري ذلك من عقول الرجال وآرائهم
ومقاييسهم وبراهينهم ل يزدهر هذا الرد إّل اختالفا واضطراِب وشكا وارتياِب"(.)1

واحلمد هلل رب العاملي أوّل وآخرا ،وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه ،وسلم
تسليما كثريا.

( )1درء تعارض العقل والنقل (.)147-146 /1

