
 

  
  

األقمار الصناعية تشهد بنبوة محمد 
  صلى اهللا عليه وسلم

  
  

الشيخ أمين على أمين



 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المقدمة

أمر اهللا المسلمين أن يتجهوا في صالتهم إلى قبلة واحدة هي الكعبة المشّرفة في مكة المكرمة 
  ١)َولُّوْا ُوُجِوَهُكْم َشْطَرُهَفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُآنُتْم َف :(فقال تعالى 

  ٢أي ِقَبله  آما قاله المفسرون) َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم(ومعنى 
  مر بأن يّتجه بجسمه نحو عين الكعبة الذي يصلي وهو يشاهد الكعبة فقد ُأأما 
َت َدَعا في َنَواِحيِه ُآلَِّها ولم ُيَصلِّ بن َعبَّاٍس قال َلمَّا دخل النبي  صلى اهللا عليه وسلم  اْلَبْيا فعن

  ٣حتى َخَرَج منه فلما َخَرَج َرَآَع َرْآَعَتْيِن في ُقُبِل اْلَكْعَبِة وقال هذه اْلِقْبَلُة 
  ٤وقد حكى القرطبي اإلجماع على أن استقبال عين الكعبة فرض على المعاين

فإن  ٥بت ذلك من قول ابن مسعودآما ثوإذا آانت مشاهدة الكعبة فضيلة يؤجر عليها المسلم 
  .الذي يصلي إلى عين الكعبة أآمل توجهًا نحو القبلة من غيره

أرسل لهم معلمين يعلمونهم الدين آان منهم علي بن ٦وعندما دخل اليمنيون في دين اهللا أفواجا
أبي طالب ، ومعاذ بن جبل ، وأبو موسى األشعري ، ووْبر بن ُيَحّنس وغيرهم رضي اهللا عنهم 

وبر بن ُيحنَّس الخزاعي الذي وجهه إلى صنعاء أن يبني لهم  صوقد أمر رسول اهللا . أجمعين
أوصاف المسجد، فحدد موضعه في صنعاء،  صمسجدًا ،عرف بمسجد صنعاء ، وحدد الرسول 

وبتحديد جبل ) آم   ٣٠( وحدد عالمة واضحة هي جبل ضين الذي يبعد عن صنعاء حوالي 
جهة لقبلة  –أي الجبل  -ل بين موضع المسجد والجبل ، آما حدده ضين حدد لهم زاوية المي

  .المسجد 
هو الذي حدد الصفات التي يكون عليها المسجد  –المعصوم من الخطأ  – صولما آان الرسول 

المسجد بالنسبة للكعبة ، فالشك أن هذا  وِجهة من حيث دقة الموقع ، وزاوية الميل نحو الكعبة ،
ًا ، لذلك آان أهل اليمن واليزالون يعتبرونه أفضل مساجد اليمن ، ألنه بني التوجيه سيكون دقيق

   ٧ووصفه صطبقاً لتوجيهات الرسول 
وإذا آان من أهم صفات المسجد ضبط قبلته نحو الكعبة ، فسنرى في هذا البحث آيف حدد 

سجد عاء اليتجه إلى شطر الماألوصاف والمعالم التي جعلت المصلى في مسجد صن صالرسول 
  .فحسب بل يتجه الى عين الكعبة وآأنه يراها وهذا من تمام بناء المسجد الحرام

يكون قد حدد خّطًا مستقيمًا من  موضع مسجد صنعاء  صوبهذا الوصف الدقيق من الرسول 
  .إلى الكعبة في المسجد الحرام بمكة المكرمة

                                                 
 ١٤٤ -سورة البقرة  آية - ١
  شطره قبله وهو قول ابي العالية ومجاهد وعكرمة :قال "ْسِجد اْلَحَرام َفَولِّ َوْجهك َشْطر اْلَم" عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه  - ٢

  ) ابن آثير تفسير....(وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم     
  ١٥٥ص/١صحيح البخاري ج - ٣
  ١٥٣ص/١فتح القدير ج - ٤
 )٧٨٦٠(رقم  ٦/١٨٧رواه البيهقي في شعب اإليمان  - ٥
  عندما أخبرهم بمقتل آسرى في نفس الليلة التي قتل فيها ، وجاءت األخبار بعد ذلك صجزة صدق الرسول بعد أن ظهرت لهم مع - ٦
 مصدِّقة لخبرة عليه الصالة والسالم      
  للحافظ الرازي) تاريخ صنعاء(انظر آتاب  - ٧



 

  
  :الشروط المطلوبة لرسم خط بين مدينتين متباعدتين

  تقريبا ) آم ٨١٥(بين صنعاء ومكة هي  إن المسافة
  :فإذا أردنا رسم خط مستقيم بين مكة وصنعاء فال بّد مما يلي 

ا     .١ أخوذة بالط ة لسطح األرض الم ئرات او وجود خريطة دقيقة تعتمد على الصور الحقيقي
 تمكن من تحديد موقع المسجد ، وموقع مكة تحديدًا دقيقًااألقمار الصناعية وذلك لن

ن مع .٢ د م ة  الب رة األرضية لمعرف ى سطح الك ة خطوط الطول وخطوط العرض عل رف
 زاوية الميل بين الموقعين بالنسبة للشمال المغناطيسي

ة درجة           .٣ تمكن من معرف ة وصنعاء عن سطح البحر لن البد من معرفة مقدار ارتفاع مك
 اإلنحناء الناتج عن السطح الكروي لسطح األرض

يقة بدقة ، ألن األرض آروية وليست مسطحة ، الخرائط المسطحة لألرض التمثل الحقف
وقعين      –إذا آانت دقيقة  –ووضع الخرائط المسطحة  ين أي م ة ب افة أو الجه تفقدنا المس
  .متباعدين على سطح األرض

  
  :متى تمكن اإلنسان من استيفاء هذه الشروط

  

د أن  لم يتمكن اإلنسان من وضع الخرائط الدقيقة لألرض إال في القرن العشرين المي .١ الدي بع
ار الصناعية وءاآلت التصوير   ل األقم ي تحم دى الت دة الم ائرات والصواريخ بعي صنع الط

  الدقيقة ، وغيرها من األجهزة 
  صورة لقمر صناعي خارج الغالف الجوي  صورة لصاروخ بعيد المدى

 

 

  

 
  
  

رن  .٢ ي الق ة لألرض إال ف تمكن اإلنسان من وضع خطوط الطول والعرض الدقيق م ي ول
ه   ا ى    –لعشرين بعد أن تمكن من وضع الخرائط الدقيقة لسطح األرض بأآمل مشتمال عل

 .البحار والجزر والقارات
  
  
  



 

  خطوط الطول والعرض على الكرة األرضية
 

  
  

  

ولم يتمكن اإلنسان من معرفة المرتفعات والمنخفضات على سطح األرض إال في القرن  .٣
ي ة الت زة الدقيق ك األجه د أن امتل ه  العشرين بع دد ل اعتح ل  ارتف ل جب اضآ ل  وانخف آ

 وادي على سطح األرض
  المرتفعات والمنخفضات على سطح األرض

]  

  



 

  صهل توّفرت هذه الشروط في زمن الرسول 
  ويعرفه آل عاقل فضال عن الباحثين والدارسين ... الجواب  ال
النبوية بحوالي   بعد الهجرة) م١١٥٤(خريطة لألرض وضعها اإلدريسي في عام  أولفتأّمل إلى 

  شمال شرق الجزيرة ُعمانخمسة قرون ونصف لقد وضع اليمن جنوب شرق الجزيرة ووضع 
  

  م١١٥٤  عام دريسيلإل األرض خريطة

  
  الجزيرة العربية في خريطة اإلدريسي

 
 

  بعده بثالثة قرون آيف وضع الجزيرة العربية) جيوفاني لردو(وتأمل في الخريطة التي وضعها 
  



 

  م٢٥٤١  عام Giovanni Leardo  خريطة

  
 جيوفاني لردو الجزيرة العربية في خريطة

  
  

ة   ع مك ين موق رق ب رى الف ار الصناعية لت أخوذة باألقم ة الم رة العربي ى خريطة الجزي ل إل وتأم
  .واليمن ، فضًال عن الفرق بين موقع مكة وصنعاء

   



 

  خريطة للجزيرة العربية من األقمار الصناعية
 

  

  

م خريطة األرض  ي رس ردو من رّواد البشرية ف اني ل أن االدريسي وجيوف ا ب د زمن  !!علم بع
  بقرون  ص النبي

ى      .... والجواب ايضًا  ال  ع عل داثيات لكل موق د اإلح ألن اإلنسان لم يتمكن من القدرة على تحدي
ة الطائرات صناع:إال بعد  –ليتمكن من رسم خط مستقيم بين مدينتين متباعدتين  –األرض بدقة 

اع   وءآالت التصوير الدقيقة ، ووضع خطوط الطول والعرض،واآتشاف األجهزة التي تحدد ارتف
ار             ل األقم ن حم تمكن م ي ت دى  الت دة الم واريخ بعي ناعة الص ر، وص طح البح ن س دن ع الم

  .الصناعية إلى خارج الغالف الجوي 
  .صن بعثة النبي محمد وآل هذه الشروط لم تتوفر لإلنسان إال بعد أربعة عشر قرنأ م

  
  

***********  
 

  : مالحظة 
ب      أول قمر صناعي أ اريخ البشرية  هو  س ق في ت ام     ) Sputnik ( وتنكطل يا في ع ه روس اطلقت

  م١٩٥٧
  الذي سمي بالمكتشف األولاطلقت الواليات المتحدة قمرها الصناعي  م١٩٥٨في العام و
  
  



 

  صورة ألول قمر صناعي يطلقه الروس
 

  
  

 

  

  ول قمر صناعي يطلقه األمريكانصورة أل

  
  يحدد احداثيات ، وقبلة مسجد صنعاء صالرسول 

داثيات مسجد صنعاء فحدد الرسول       صوقبل أربعة عشر قرنا من الزمان حدد الرسول   صإح
  .موقع المسجد ومكانه ، وحدد الزاوية الصحيحة بالنسبة لمكة،آما حدد القبلة الدقيقة للكعبة

  
  



 

  :ببنائه النبي مسجد صنعاء وامر 
  

  ماجاء في آتب الحديث :اوًال
  ٨روى الطبراني في المعجم األوسط

ين  :(الخزاعي قال لي رسول اهللا قال وبربن يحنس :فقال إذا بنيت مسجد صنعاء فاجعله عن يم
  ).جبل يقال له ضين

  إسناده حسنورواه الطبراني في األوسط : ٩قال الهيثمي
   ١٠ة آما نقله الحافظ في اإلصابةوابن مند، وقد رواه ابن السكن 

ة نحو       ) فاجعله عن يمين جبل يقال له ضين( صفقول الرسول   ل المسجد الدقيق ة مي يحدد زاوي
  الكعبة

  
  ماجاء في آتب التاريخ :ثانيًا

  ) تاريخ صنعاء(في آتابه  ١١قال الحافظ الرازي
ول اهللا  نعاء و    أن رس ى ص له إل ين أرس ّنس األنصاري ح ن ُيح ر ب ر وب ال  أم ا فق ًا عليه : الي

م     ( اء المسجد له ادعهم إلى اإليمان فإن اطاعوا لك به فاشرع الصالة فإذا أطاعوا لك بها فمر ببن
  )في بستان باذان من الصخرة التي في أصل غمدان واستقبل به الجبل الذي يقال له ضين

ِدم أ   فلما القى اليهم وبر هذه الصفة من النبي  ى       في المسجد ق ن سعيد فأسس المسجد عل ان ب ب
  هذه الصفة في بستان باذان في أصل الصخرة واستقبل به ضينا

  
اذان مسجداً      آتب رسول اهللا : وقال الرازي  ي حائط ب ر يبن ى      إلى وب ه من الصخرة إل ويجعل

  .موضع جدره ويستقبل بقبلته ضينا 
دان فمر ببناء المسجد لهم في بستان باذان من ال :( صالرسول  وقول ) صخرة التي في أصل غم

ى موضع   (إلى وبر  صوما جاء في آتاب النبي  يبني حائط باذان مسجدا ويجعله من الصخرة إل
  هو تحديد دقيق لموضع المسجد ومكانه) جدره

ه ضينا   :(وقوله ايضًا) واستقبل به الجبل الذي يقال له ضين(:صوقول الرسول  هو  ) واستقبل ب
  .تحديد دقيق لجهة القبلة

 

  :جد صنعاء وموقعه اليوممس
  

ه رسول اهللا      لقد حافظ أ :أوال ذي امر ب ى   صهل اليمن قديمًا وحديثا على موقع المسجد ال ان يبن
ة احد      صها رسول اهللا على معالم حدوده التي حدَّ فيه وذلك بالحفاظ ل الصخرة الململم لبنائه مث

اريتين م ين س وم ب ه الي ًا وموقع ره انف ّر ذآ ا م جد آم ّدي المس مى ح جد تس واري المس ن س
وبعض أهل اليمن يغالون في تعظيم مسجد صنعاء فال   ) المنقورة(واألخرى ) المسمورة(إحداهما

ذي        ورة،أي في المسجد ال د المسمورة والمنق يقبلون اليمين من الخصم عند التنازع الشديد اّال عن
  .وبّين حدوده صوصفه رسول اهللا 

أ  :ثانيًا ّده رسول اهللا       آل توسعة وقعت للمسجد لم يت ذي ح ديم ال ا مسجدها الق ل آانت    صثر به ب
رازي في       ك ال د ذآر ذل عن يمينه وشماله وامامه ويفصل بينها وبينه ساحة واسعة في الوسط وق

  .آتابه تاريخ صنعاء
  : وهذه بعض الصور من المسجد  :ثالثا

                                                 
 )٨٣١(رقم  ٢٥٣/ ١جالمعجم األوسط  ٨-
 ١٢: ص ٢: مجمع الزوائد ج ٩-

 ٥٩٩ :ص ٦: اإلصابة ج ١٠-
 هجرية ٤٦٠توفي عام ) تاريخ صنعاء(الحافظ المحدث احمد بن عبداهللا بن محمد الرازي له عّدة مؤلفات منها  هو ١١-



 

ببنائه بين  صالمسجد الذي امر النبي   ساحة المسجد من األعلى
  المنارتين

  لصخرة الململمة المذآورة في الحديثا

 

  

 

  

 

 

  

  الحّد األيسر –المسمورة   وسط المسجد –المحراب من الداخل   الحّداأليمن –المنقورة 
  

  

  

  

 

 

 
  جبل ضين المأمور بإستقباله في الحديث المستقبل به ضين –المحراب من الخارج   جزء من داخل المسجد

 

 
  

 

 

 

  )Google Earth( - رثقوقل إبرنامج 
  

ل إرث ن إ امج قوق ت  -برن بكة اإلنترن ى ش ود عل وفِّر - والموج بكة  ي ترآي الش ع مش لجمي
ى األرض     ع عل م المواق ى معظ ول إل رى   –الوص دن أو ق ع  -دول أو م ينم ع   تعي ذه المواق ه

ار الصناعية والطائرات        وتقريبها  اد التقطت من األقم ة األبع  وتوضيحها وذلك عبر صور ثالثي
  ١٢في شبكة اإلنترنت البرنامج وذلك بحسب ما ورد على موقعوهي صور حقيقية لها  

  
  
  
  
  
  

                                                 
  )/http://earth.google.com(راجع موقعه على هذا الرابط  للمزيد من المعلومات عن البرنامج  - ١٢
 



 

  صورة من برنامج قوقل إرث لألرض
 

  
  

  صورة من برنامج قوقل إرث للمسجد الحرام بمكة المكّرمة وفي وسطه الكعبة
 

  
  

 
  )Google Earth( - على برنامج قوقل إرث صتطبيق حديث رسول اهللا 

  :: وًالأ
امج   ذ ا سبق أن برن ا فيم ل إرث آرن رى أجزاء    )Google Earth( - قوق ه أن ن نستطيع من خالل

ول اهللا      ر رس د ذآ ه وق زء وتقريب ل ج د آ ع تحدي ن األرض م عة م ديث   صواس ي الح ّدد ف وح
  )وجبل ضين –صنعاء  موقع مسجد(موضعين 

ل   وهاذان الموضعان هما من ضمن المواضع التي تم تغطيتها باألقمار الصناع امج قوق ية في برن
  .إرث

  
  
  



 

  وهذه صورتين لهما من البرنامج
  صورة عبر األقمار الصناعية للجامع الكبير في صنعاء

 

  
  

  معسكر صغير  صورة عبر األقمار الصناعية لجبل ضين في عمران وفي قّمته
 

  
  

  :ثانيا
ذي حدده رسول اهللا   -لو اّنا أخرجنا خّطًا مستقيمًا من وسط المسجد  ه  ص الموقع ال ا في   -لبنائ آم

  :الصورة أدناه



 

 

 
  

  
  :ةستقامته حتى نمّر به من قّمة جبل ضين آما في الصورة التاليإثم انطلقنا به على 

 

  
  

  
  

ة     أثم  ًا من قبل دًا منطلق ذي وصفه الرسول      رسلناه أيضا على استقامته خطًا واح مسجد صنعاء ال
اّراً والمحّدد اآلن بالمسمورة والمنقورة  ص ذا   م ة   الخط ه ل ضين  بقم ه سيصل      جب ا سنجد ان فإّن



 

تقرّ إ م يس ة اوًال ث ى مك ر    ل رآن والحج ين ال ا ب طًا م ة متوسِّ دار الكعب ي ج ود  ف ى األس ر إل انظ
  :الصورة التالية

 

  
  

  
  :على نجد الخط يمتد على هذا النحوألى إوعند اإلرتفاع 

  

  
  

  
  
  



 

  تكون النتيجة هكذاف
ى وسط        صالرسول خط مستقيم من قبلة المسجد الذي أمر  ل ضين ليصل إل ة جب ببنائه مارًابقّم

  الكعبة المشرفة
  

 

  
  

  
  



 

  صوجه اإلعجاز في حديث النبي 
اليستطيع إنسان أن يرسم خطًا مستقيما على السطح الكروي لألرض بين مدينتين  •

متباعدتين،إال إذا توفرت له الخرائط الدقيقة المأخوذة بالطائرات واألقمار 
االت التصوير الدقيقة، وعلم بخطوط الطول والعرض للكرة األرضية الصناعية،وء

وعرف إرتفاع المدن عن سطح البحر،ولم يتيسر آل هذا لإلنسان إال بعد اربعة عشر 
وقبل الف واربع مائة عام حدد خطًا  صلكن الرسول  صقرنا من زمن الرسول 

المسجد الذي امر  مستقيما بين مسجد صنعاء وجبل ضين،والكعبة،عندما حدد أوصاف
 ببنائه في صنعاء 

فمر ببناء المسجد لهم في بستان باذان من الصخرة التي ( :فحدد الموضع والمكان بقوله •
يبني حائط باذان (وفيما آتبه عليه الصالة والسالم لوبر بن يحنس بأن) في اصل غمدان

 )مسجدا ويجعله من الصخرة الى موضع جدره
 صصنعاء من جبل ضين،والكعبةبقوله  وية ميل مسجدوحدد عليه الصالة والسالم زا •

 )فأجعله عن يمين جبل يقال له ضين(
 .هو جبل ضين)القديمة(وحدد الجهة الدقيقة للكعبة بإستعمال معلم واضح ألهل صنعاء  •
وجاءت الطائرات،والصواريخ،واألقمار الصناعية تصور األرض بمدنها وجبالها  •

 – صماآن الثالثة التي بّينها رسول اهللا وبحارها فقدمت لنا صورة حقيقية لأل
فإذا بها تقع على خط مستقيم،رغم بعد المسافة،وآروّية -مسجدصنعاء،جبل ضين،الكعبة

 . صاألرض،وعدم توّفر الشروط والوسائل العلمية زمن النبي 
 وآل ذلك تم بعبارة سهلة،وعالمة واضحة جليه وعمل متقن دقيق •
اليمن،وال رأى جبل ضين،والشاهد بستان باذان وال  وهو عليه الصالة والسالم لم يزر •

 . الصخرة الململمة،واليعلم الناس في زمنه المسافة التي تفصل بين مكة وصنعاء
ليس في مقدور بشر في عصره وحتى بعد عصره  صآل ماسبق يشهد أن ما قاله النبي  •

 :بقرون طويلة،وإنما هو الوحي،والعلم اإلالهي وصدق اهللا القائل
  )ِإْن ُهَو ِإلَّا َوْحٌي ُيوَحى * ا َينِطُق َعِن اْلَهَوىَوَم(

  

**********************************  
  والحمد هللا رب العالمين

  وصلى اهللا وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
  
 
 


