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مق ّدمة الطبعة األوىل والثّانية
بِس ِم هللاِ الرضب ِن الرحيم
ؿبمد
اغبمد هلل الذي خلق األمم  ،وعلّم اإلنساف ما دل يعلم  ،وأنزؿ القرآف جامعاً للعلوـ واغبكم  ،والسبلـ على ّ
سيّد العرب والعجم .
وجاىدت فيو بقدر
رّب إذل طريق الصواب ؛
فإّن قد
ّأما بعد ّ
ُ
استعنت ابهلل على أتليف ىذا الكتاب  ،فهداّن ّ
ُ
رّب إذل جناّن .
إمكاّن  ،فهداّن ّ

األوؿ منها يف حبث األجراـ السماويّة كالشمس والقمر والنجوـ
قسمت كتيب إذل أربعة أجزاء  ،فجعلت ّ
وقد ّ
اعبن واغبشر والنشر وظبّيتو
والكواكب السيّارة وظبّيتو (الكون والقرآن)  ،وجعلت الثاّن يف حبث األرواح واؼببلئكة و ّ
(اإلنسان بعد ادلوت)  ،وجعلت الثالث يف (الر ّد على ادللحدين)  ،و ّأما الرابع جعلتو فيما يشتبو على اإلنساف من
آَيت القرآف الّيت ال يعلم أتويلها إالّ هللا وظبّيتو (ادلتشابو من القرآن)  ،ويلحقو تفسًن القرآف أبكملو وظبّيتو (حقائق
التأويل يف الوحي والتنزيل) وسنطبعو عن قريب إف شاء هللا .

ؿبمد علي حسن اغبلّي
ّ
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مق ّدمة الطبعة الثالثة
بِس ِم هللاِ الرضب ِن الرحيم

اغبمد هلل اؼبلك الغ ّفار  ،الذي لو مقاليد السماوات واألرض وىو هبًن وال عليو هبار ِ ،
وبو نستعٌن وعليو نتوّكل
ورل الصاغبٌن واألبرار  ،كبمده ضبداًكثًناً ؼبا ىداان ووفّقنا ٍ
لسبيل يقينا من النار .
وىو ّ
ٍ
وبفضل من هللا وحسن تدبًنه زبرج إذل النور الطبعة الثالثة من كتابنا (الكوف والقرآف)  ،وال
ّأما بعد  ..فم ّرًة أخرى
ملحة
يسعين هبذه اؼبناسبة إالّ أف أق ّدـ اعتذاري وأسفي الشديدين إذل ّ
القراء الذين كانت ؽبفتهم قويّة ورغبتهم ّ
أعزائي ّ

األَيـ يف طلب نُسخ من ىذا الكتاب يف الوقت الذي كنت عاجزاً عن تلبية رغبتهم ىذه  ...وال
مر ّ
ومتزايدة على ّ
كل ما أملك من ماؿ وعقار يف سبيل الدعوة إذل هللا من خبلؿ
أخفي على ّقرائي الكراـ من أنّين قد استنفدت ّ
ِ
لكن إقباؿ الناس على ىذه
مؤلّفايت الّيت اتّسمت بنهجها العلمي والعقلي ودبا سبيّزت بو من وضوح وفهم وحقيقة  ،و ّ

حَّت ىيّأ هللا
اؼبؤلّفات وتزايد الطلب عليها كاان أكرب من إمكانيّايت ّ
اؼبادية فتعثّر موضوع طباعتها وما زاؿ األمر كذلك ّ
اػباصة
أحب هللا فأحبّو هللا فهداه ّ
فتوذل طباعة ىذا الكتاب على نفقتو ّ
سبحانو وتعاذل ؽبذا الكتاب ّ
شاابً مؤمناً ؿبسناً ّ
فجزاه هللا خًن اعبزاء ...
ِ
مادية وكذلك دور الطباعة والنشر داخل القطر
فإّن أىيب بكل الذين لديهم إمكانيّات ّ
وهبذه اؼبناسبة أيضاً ّ
أي كتاب من مؤلّفايت اؼبعروفة واؼبثبّتة أظباؤىا يف هناية
كل ؿبسن يريد ويرجو ثواب اْلخرة أف يتق ّدـ لطبع ّ
وخارجو و ّ
ىذا الكتاب وسيجدّن إف شاء هللا متساؿباً كريباً معو ال أبتغي من وراء ذلك ماالً وال جاىاً إالّ رضواف هللا تعاذل .
ِ
اَّلل وع ِمل ص ِ
ِ
ِ
ِِ
ٌن}
اغبًا َوقَ َ
اؿ إِن ِىين م َن الْ ُم ْسلم َ
{ َوَم ْن أ ْ
َح َس ُن قَػ ْوًال ّفبىن َد َعا إِ َذل ى َ َ َ َ
ؿبمد علي حسن اغبلّي
ّ
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تقريض
واىف البشًن منادَيً دبؤلى ٍ
ف
ُ
ِ
ِ
ٍ
حقائق
سرت
ف اؼبصنّ ُ
َك َش َ
ف فيو َ
فوؽ ال ىس ِ
ماؾ ُمباىياً
فَ َسما ِبو َ
مات ِّ
ولِمح َك ِ
موضحاً
الذك ِر جاءَ ِّ
ُ
ِ
ِ
الغرب اؼبراص َد ابحثاً
إف أشغَ َل ُ
ِ
محم ٌد أوحى إليو جنانُوُ
فَ ّ
فَأر ُاى ُم أنباءَ ما كانُوا بِِو
لكن ِخدمةَ
ال يَبتغي نَ َشباً و ْ
ِِ
ىذي
دالئل فَضلو ّأر ْختُوُ
ُ

ضمت صحائ ُفو البيا َف من ىسقا
ّ
ِ
مصدقا
فصار
كانت ـببّأ ًة
ّ
َ
ورقا ِبو العليا فَنِ
عم اؼبرتَػ َقى
َ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
استَقى
مستنبطاً ما َ
خاض سفراً و ْ
ِ
وحدىقا
و َ
أجاؿ طَْرفاً يف الفضاء َ
وبِثاقِ ِ
وحلّقا
استَ َ
ب الرأ ِي ْ
طاؿ َ
يَسته ِزؤو َف وِابل ّد ِ
الئل َح ّققا
األوطاف واغبس ِ
ِ
يوـ اؼبلتَقى
نات
َ
َ
ُ
فَالكو ُف والقرآ ُف بُرىا ُف التُّقى
187

1366 = 532 258 389

وىاب – كرببلء
مرتضى آؿ ّ
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مَتهيد
كنت أسكن يف اغبلّة الػيت ىػي لػواء مػن ألويػة العػراؽ  ،ورل حػانوت يف الشػارع العػاـ يف اعبانػب الكبػًن قػرب اؼبدرسػة
اؼبتوسطة للبنػٌن  ،ومهنػيت فػن التصػوير ،فكػاف أكثػر تبلميػذ اؼبتوسػطة والثانويػة خػذوف عنػدي تصػاويرىم الػيت وبتػاجوف
ِ
لشهاداِتم  ،وكنت أظبع مػن بعضػهم كلمػات إغبػاد وكفػر فيسػوءّن ذلػك ويػؤؼبين  ،وكػاف بعضػهم يسػأؿ عػن آَيت
إليها
متشاهبات من القرآف مستهزائً ِهبا  ،وما ذلػك إالّ عبهلهػم ابلقػرآف وعػدـ معػرفتهم بتفسػًنه  ،وإليػك بعػض تلػك األسػ لة

:

س :درسػػنا يف اؼبدرسػػة أب ّف السػػماء ىػػي الفضػػاء ولػػيس فوقنػػا طبقػػات ّ
ماديػػة صػػلبة ؛ إذاًكيػػف يقػػوؿ هللا تعػػاذل { :أََدلْ
ٍ
ات ِطباقًا  .وجعل الْ َقمر فِي ِه ىن نُورا وجعل الشىم ِ
اجا} سورة نوح  16-15؟
ف َخلَ َق ى
تَػَرْوا َكْي َ
س سَر ً
اَّللُ َسْب َع َظبَ َاو َ َ َ َ َ َ َ
ً َ ََ َ ْ َ
ػار يرتفػػع مػػن األرض رّ ينػػزؿ مطػراً بسػػبب بػػرودة اعبػػو؛ إذاًكيػػف يقػػوؿ هللا تعػػاذل {أَنػ َػزَؿ ِمػ َػن
س :درسػػنا أب ّف اؼبطػػر ُخبػ ٌ
ت أ َْوِديَةٌ بَِق َد ِرَىا ...إخل } سورة الرعد  17 :؟
ال ىس َماء َماء فَ َسالَ ْ
س َْذب ػ ِري لِ ُم ْس ػتَػ َقٍّر ىؽبػَػا}
س :درسػػنا أب ّف الشػػمس ابتػػة واألرض تػػدور حوَؽب ػا ؛ إذاًكيػػف يقػػوؿ هللا تعػػاذل َ { :وال ىشػ ْػم ُ

سورة يػػس  38 :؟
رداً علػػى اؼبلحػػدين وىػػادَيً
ػوددت أف أص ػنّف كتػػاابً يف ىػػذا اؼبوضػػوع فيكػػوف ّ
فكانػػت أس ػ لتُهم مػػن ىػػذا القبيػػل  ،فػ ُ
ػدت يف هللا بقػدر
للجاىلٌن ،
فسألت هللاَ أف يساعدّن على أتليف ىذا الكتاب  ،ويرشػدّن إذل طريػق الصػواب  ،فجاى ُ
ُ
ِ
ِ
ىِ
اَّللَ لَ َم َػع
ىه ْم ُسػبُػلَنَا َوإِ ىف ى
ين َج َ
اى ُػدوا فينَػا لَنَػ ْهػديػَنػ ُ
إمكاّن  ،فوفّقين ػبدمتو وىداّن  ،كما قاؿ تعاذل يف كتابو اجمليػد َ { :والػذ َ
ِِ
كل عسًن .
الْ ُم ْحسن َ
ٌن} سورة العنكبوت  ، 69 :فأضبده إذ أعطاّن اػبًن الكثًن ّ
وسهل رل ّ
ؿبمد علي حسن اغبلّي
ّ
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األوؿ:
الفصل ّ
يف إنشاء األجراـ وتكوينِها
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السماء
نبتدئ ّأوالً يف ذكر السماء أل ّهنا بيت األجراـ ومنها اؼببتدأ وإليها اؼبنتهى .
[السماء ليست طبقة صلبة  ،بل ىي الفضاء]
مادية سبؤل الفضاء وىي سبع طبقات  ،بعضها من َيقوتة ضبراء واألخرى من
يظن بعض الناس أ ّف السماء طبقة صلبة ّ
ّ
ٍ
ِ
َنزَؿ م َن
جراً  .وأقوؿ إ ّف السماء ىي الفضاء ال غًن ؛ فقولو تعاذل {أ َ
ّ
وىلم ّ
درة بيضاء واألخرى من زبرجدة خضراء ّ
ِ
ال ىس َماء َماءً} يعين أنزؿ من الفضاء ماءً  ،والدليل على ذلك قولو تعاذل يف سورة سبأ {يػَ ْعلَ ُم َما يَل ُج ِيف ْاأل َْر ِ
ض َوَما
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يدؿ على أ ّف
ور}  ،فقولو تعاذل { َوَما يػَ ْع ُر ُج فِ َيها} ّ
يم الْغَ ُف ُ
َىبُْر ُج مْنػ َها َوَما يَنزُؿ م َن ال ىس َماء َوَما يَػ ْع ُر ُج ف َيها َوُىو الىرح ُ

حَّت يصل إليها  ،ولكنّو تعاذل
السماء ليست بطبقة ّ
مادية صلبة  ،ولو كانت صلبة لقاؿ  :وما يعرج إلَيها ،أي يصعد ّ
ِ
حَّت يصل اؼبكاف الّذي يريده  .ونظًن ىذه
قاؿ { َوَما يػَ ْع ُر ُج ف َيها} واؼبعىن كلّما صعد فهو يف السماء من مبدأ صعوده ّ
اْلية يف سورة اغبديد وىي قولو تعاذل {يػَ ْعلَ ُم َما يَلِ ُج ِيف ْاأل َْر ِ
ض َوَما َىبُْر ُج ِمْنػ َها َوَما يَن ِزُؿ ِم َن ال ىس َماء َوَما يَػ ْع ُر ُج فِ َيها
اَّلل ِدبَا تَػعملُو َف ب ِ
اَّللُ الى ِذي يػُْرِس ُل الِّرََي َح فَػتُثِ ًُن َس َح ًااب
صًنٌ}  ،وقاؿ تعاذل يف سورة الروـ { ى
َوُىو َم َع ُك ْم أَيْ َن َما ُكنتُ ْم َو ىُ ْ َ َ
ف يَ َشاء}  ،فلو كانت فوقنا طبقة صلبة لقاؿ  :فيبسطو ربت السماء كيف يشاء  .وقاؿ تعاذل
فَػيَػْب ُسطُوُ ِيف ال ىس َماء َكْي َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ص ىع ُد
ضيِّ ًقا َحَر ًجا َكأَىمبَا يَ ى
ص ْد َرهُ َ
يف سورة األنعاـ {فَ َمن يُِرد ّ
ص ْد َرهُ ل ِئل ْسبلَـ َوَمن يُِرْد أَف يُضلىوُ َْهب َع ْل َ
اَّللُ أَف يػَ ْهديَوُ يَ ْشَر ْح َ
ِيف ال ىسماء} ،وقاؿ تعاذل يف سورة اإلسراء {أَو ي ُكو َف لَك بػيت ِمن زخر ٍ
ؼ أَو تَػ ْرقَى ِيف ال ىس َماء} ،فقولو تعاذل { :أَو
َ
َ
َ َْ ٌ ّ ُ ْ ُ
مادية صلبة لقاؿ  :أو ترقى إذل السماء
تَػ ْرقَى ِيف ال ىس َماء } دليل على أ ّف السماء ىي الفضاء  ،فلو كانت فوقنا طبقة ّ
 ،ومن ذلك قوؿ جرير:
ِ
فَػلَنَحن أكرـ يف ِ
السماء ِجباال
أطوؿ يف
منكم و ُ
اؼبنازؿ منزالً
ُْ ُ
ْ
يعين  :وأطوؿ يف الفضاء جباال .
فإذاًكل لفظة "ظباء" يف القرآف مفردة معناىا الفضاء  ،وأما إذا كانت على اعبمع فلها ٍ
معاف أخرى  ،وسنشرح ذلك
ّ
ّ
على التفصيل فيما يلي بعوف هللا تعاذل .
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السماوات
كل لفظة (ظباء) أتيت يف القرآف على اإلفراد يريد ِهبا الفضاء  ،وأقوؿ إ ّف الفضاء ليس فارغاً من
قلنا فيما سبق أ ّف ّ
فكل لفظة (ظباوات) أتيت يف القرآف على اعبمع يريد ِهبا إحدى
شيء بل فيو طبقات غازيّة وأثًنيّة وأجراـ ّ
مادية ّ ،
ىذه الثبلث  ،وسنشرح كبلً منها عل التفصيل بعوف هللا تعاذل .

السماوات الغازيّة
إرتفاع طبقات الغالف اجلوي (من انسا)

إعلم أ ّف األرض كانت ََشساً يف بدء تكوينها وىي جرـ ملتهب تنبعث منها غازات سبؤل فضاءىا  ،ولَ ّما انتهت
وجهها فاستحالت أرضاً  ،رّ انفجرت فصارت تسع قطع وأخذت تدور حوؿ ٍ
َشس جديدة .وليس اؼبراد
حياِتا برد ُ

ىنا البحث عن األرض بل البحث عن السماوات الغازيّة وسنشرح فيما بعد عن تكوين األرض على التفصيل  ،فإذا
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عرفت أف األرض كانت ملتهبة علمت أف كل ٍ
جرـ ملتهب ىبرج منو سناف ودخاف أي غازات  ،وال تزاؿ الغازات
َ ّ
َ
َ ّ ّ
يومنا ىذا وأكثر ِ
تنبعث من األرض حَّت ِ
خروجها يكو ُف من الرباكٌن وآابر النفط  ،وزبرج أيضاً من الينابيع مع اؼبياه
ّ
اؼبعدنيّة  ،وإليك ما جاء يف بعض الصحف عن الغازات :

الغاز الطبيعي

اؼبكعبة  ،ومن
كل بوـ ستّوف مليوف من األقداـ ّ
"يُقدىر الغاز اؼبنبعث من مدينة (فندرل) بوالية (أوىايو) من أمريكا يف ّ
غًنىا من اؼبدف اجملاورة أربعوف مليوف  ،وأكثر ىذا الغاز يستخدـ يف األعماؿ النافعة بدؿ الوقود  ،وحالَما شاع أمر
ؾبوفة
الغاز الطبيعي أخذ الناس يتفلسفوف يف أصلو وما يؤوؿ إليو استخراجو من األرض  ،فقاؿ بعضهم  :إ ّف األرض ّ
وجوفها فبلوء ِهبذا الغاز وىو علّة تعليقها يف اعبو ،فاستخراجو منها شديد اػبطر أل ّهنا إذا فرغت منو تص ّدعت
وربطّمت ووقعت من ِ
مكاهنا يف السماء !" انتهى .

[ اؼبعلّق – اإلنتاج واالستهبلؾ العاؼبي الكلّي للغاز الطبيعي يف تزايد مستمر كما يف الشكل البياّن التارل ]:

فالسماوات الغازيّة منشؤىا من األرض وىي سبؤل فضاءىا وكذلك الكواكب السيّارة كلٌّ منها لو سبع طبقات غازيّة
اَّلل الى ِذي خلَق سبع َظباو ٍ
ات َوِم َن ْاأل َْر ِ
ض ِمثْػلَ ُه ىن يػَتَػنَػىزُؿ ْاأل َْم ُر بػَْيػنَػ ُه ىن} واؼبعىن :
 ،قاؿ هللا تعاذل يف سورة الطبلؽ { ىُ
َ َ َْ َ َ َ
هللا الذي خلق سبع طبقات أثًنيّة يف قدمي الزماف رّ خلق األرض وخلق من األرض سبع طبقات غازيّة .
والطبقات الغازيّة ىي الزرقة اليت نراىا يف السماء  ،و ّأما الطبقات األثًنيّة فبل نراىا أل ّف األثًن ال تراه اؼبخلوقات
اؼبادية ولكن تراه اؼبخلوقات الروحانية .
ّ
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طبقات الغالف اجلوي (من انسا)

فمنشأ السماوات الغازيّة من األرض وذلك لَ ّما كانت َشساً ملتهبة وكاف خروج الغازات منها على ىي ة دخاف إالّ
أنّو خليط من سبعة غازات  ،ومن اؼبعلوـ أ ّف الغازات منها الثقيل واػبفيف فأخذت تنفصل بعضها عن البعض  ،أل ّف
الثقيل ينزؿ إذل أسفل واػبفيف يرتفع إذل أعلى فصارت سبع طبقات  ،فالطبقة األوذل ىي غاز األوزوف وتبعد عنّا
دبسافة  25ميبلً 1رّ تليها طبقات من غازات أخرى كثاّن أوكسيد الكربيت واؽبيدروجٌن واؽبليوـ وغًن ذلك من
 1راجع كتاب (الكيمياء من خبلؿ أنبوبة اختبار) أتليف ىارف  ،الفصل الثالث صحيفة 03
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الغازات اػبفيفة  ،وىذا على التقدير وال يبكننا معرفة تلك الغازات على الصحة حيث أنّنا على األرض والغازات يف
السماء .
اؿ َؽبَا َولِ ْؤلَْر ِ
ض
استَػ َوى إِ َذل ال ىس َماء َوِى َي ُد َخا ٌف فَػ َق َ
والدليل على أ ّف السماء غازيّة قولو تعاذل يف سورة فصلت {رُى ْ
اِئْتِيا طَوعا أَوَكرىا قَالَتا أَتَػيػنَا طَائِعٌِن  .فَػ َقضاى ىن سبع َظباو ٍ
ات ِيف يػَوَم ْ ِ
ٌن َوأ َْو َحى ِيف ُك ِّل َظبَاء أ َْمَرَىا إخل } فقولو تعاذل
َ
َ ْ ً ًْ َ ْ
ْ
َ ُ َْ َ َ َ
ط من سبعة
استَػ َوى إِ َذل ال ىس َماء} يعين ظباء األرض { َوِى َي ُد َخا ٌف} يعين الدخاف الذي خرج من األرض وىو خلي ٌ
{رُى ْ
ِِ
اؿ َؽبا} أي للسماء {ولِ ْؤلَر ِ ِ ِ
اى ىن} أي
ٌن  .فَػ َق َ
ض ائْتيَا} إذل ّقوة اعباذبية {طَْو ًعا أَوَك ْرًىا قَالَتَا أَتَػْيػنَا طَائع َ
ضُ
غازات {فَػ َق َ َ
َ ْ
ٍ
حَّت صار منو سبع طبقات {ِيف يػَوَم ْ ِ
ٌن} أي يف
فصلهن
وجزأه ّ
وجعلهن { َسْب َع َظبَ َاوات} يعين فصل ذلك الدخاف ّ
ْ
ّ
ّ
سين الدنيا ؛ أل ّف اليوـ الواحد من ّأَيـ اْلخرة مقابل ألف سنة من سنيِّنا كقولو تعاذل يف سورة اغبج
م ّدة أل َفي سنة من ّ
ك َكأَلْ ِ
ف َسنَ ٍة ِّفبىا تَػ ُعدُّو َف}.
{ َوإِ ىف يػَ ْوًما ِع َ
ند َربِّ َ
صبيعاً رُى استػوى إِ َذل ال ىسماء فَس ىواى ىن سبع َظباو ٍ
ض َِ
وقاؿ تعاذل يف سورة البقرة { ُىو الى ِذي َخلَ َق لَ ُكم ىما ِيف األ َْر ِ
ات
َ َ ُ َْ َ َ َ
ََْ
ٍ ِ
ِ
اىن سبع طبقات غازيّة بعد أف كانت طبقة واحدة من دخاف .
سو ّ
َوُىو ب ُك ِّل َش ْيء َعل ٌ
يم} أي ّ
فالسماوات الغازيّة يت ذكرىا يف القرآف على ثبلثة أنواع :
 .1فتارًة يت ذكرىا مع األرض إالّ أنّو ال هبمع بينهما واو عطف بل كلمة أخرى تفصل بينهما كقولو تعاذل يف
اؿ َىدًّا} فالسماوات ىنا يريد ِهبا الطبقات الغازيّة
ض َوَِزبُّر ْ
اعبِبَ ُ
ات يَػتَػ َفطىْر َف ِمْنوُ َوتَ َ
سورة مرمي {تَ َك ُ
اد ال ىس َم َاو ُ
نش ُّق ْاأل َْر ُ
نش ُّق} رّ ذكر
ألنّو فصل بٌن كلمة "السماوات" وبٌن كلمة "األرض" بثبلث كلمات وىي قولو {يػَتَػ َفطىْر َف ِمْنوُ َوتَ َ
األرض  ،وقاؿ أيضاً يف سورة لقماف {خلَق ال ىسماو ِ
ات بِغَ ًِْن َع َم ٍد تَػَرْونػَ َها َوأَلْ َقى ِيف ْاأل َْر ِ
يد بِ ُك ْم ..إخل
ض َرَو ِاس َي أَف َسبِ َ
َ َ ََ
ِ
ِ
وىن قولو
} فالسماوات ىنا يريد هبا الطبقات الغازيّة ألنّو فصل بٌن ذكر "السماوات" وذكر "األرض" خبمس كلمات ّ
ِ ِ ٍ
ِ
اَّللَ َس ىخَر لَ ُكم ىما ِيف
ذكر "األرض"  .وقاؿ تعاذل يف سورة لقماف أيضاً {أََدلْ تَػَرْوا أَ ىف ى
{بغَ ًْن َع َمد تَػَرْونػَ َها َوأَلْ َقى يف} رّ َ
ِ
اىرًة واب ِطنةً ..إخل} فإنّو تعاذل فصل بيت ذكر "السماوات" ِ
ال ىسماو ِ
ات َوَما ِيف ْاأل َْر ِ
وذكر
َسبَ َغ َعلَْي ُك ْم نَِع َموُ ظَ َ َ َ َ
ض َوأ ْ
ََ
"األرض" بكلمتٌن ونبا قولو { َوَما ِيف} .
ِ
ض
.2
و ّأما القسم الثاّن فإنّو يت ذكرىا بعد ذكر األرض  ،كقولو تعاذل يف سورة طػو {تَن ِز ًيبل ّفبى ْن َخلَ َق ْاأل َْر َ
وال ىسماو ِ
ات الْعُلَى}  ،فالسماوات يريد ِهبا الطبقات الغازيّة حيث جاء ذكرىا بعد ذكر "األرض"  ،وقاؿ تعاذل يف
َ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ى
ِ
ِ
اَّلل أ َُروّن َما َذا َخلَ ُقوا م َن ْاأل َْر ِ
ض أ َْـ َؽبُْم ش ْرٌؾ يف ال ىس َم َاوات ..
ين تَ ْدعُو َف من ُدوف ى
سورة فاطر{قُ ْل أ ََرأَيْػتُ ْم ُشَرَكاء ُك ُم الذ َ
إخل} فالسماوات ىنا يريد ِهبا الطبقات الغازيّة ألنّو جاء ذكرىا بعد ذكر "األرض"  ،وقاؿ تعاذل يف سورة الزمر { َوَما
ِ ِ
اَّلل ح ىق قَ ْد ِرِه و ْاألَر ِ
ت بِيَ ِمينِ ِو ُسْب َحانَوُ َوتَػ َع َاذل َع ىما يُ ْش ِرُكو َف}
ات َمطْ ِوىَي ٌ
ض َصب ًيعا قَػْب َ
ماو ُ
َ ْ ُ
قَ َد ُروا ىَ َ
ضتُوُ يػَ ْوَـ الْقيَ َامة َوال ىس َ
كل ذك ٍر للسماوات يف القرآف يت بعد ذكر األرض فإنّو تعاذل يريد بو الطبقات الغازيّة .
فهكذا ّ
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 .3و ّأما القسم الثالث فإنّو يت ذكرىا وحدىا ببل ذك ٍر لؤلرض معها  ،ومثاؿ ذلك قولو تعاذل يف سورة اؼبؤمنوف
ِِ
ِ
اعبن
{ َولََق ْد َخلَ ْقنَا فَػ ْوقَ ُك ْم َسْب َع طََرائِ َق َوَما ُكنىا َع ِن ْ
اػبَْل ِق َغافل َ
ٌن} فالطرائق يريد هبا الطبقات الغازيّة ومن سكنَها وىم ّ

 .وعلى ىذا النهج يت ذكر السماوات الغازيّة يف القرآف  .ىذا إذا كاف على اعبمع بلفظة "ظباوات"  ،و ّأما إذا جاء
ذكرىا على اإلفراد بلفظة "ظباء" فإنّو تعاذل يريد ِهبا الطبقات الغازيّة أو الفضاء سواءً أكانت مقرونة بذكر األرض أو
غًن مقرونة  ،وال فرؽ أيضاً أف يت ذكر "السماء" قبل ذكر "األرض" أو بعدىا  ،ففي اغبالتٌن يريد ِهبا الطبقات
الغازيّة ولكن بشرط أف يكوف على اإلفراد  ،ومثاؿ ذلك قولو تعاذل يف سورة األنبياء {يػَ ْوَـ نَطْ ِوي ال ىس َماء َكطَ ِّي
ِ
الس ِج ِل لِْل ُكتُ ِ
ب ..إخل } فالسماء ىنا يريد ِهبا الطبقات الغازيّة  ،وقاؿ تعاذل يف سورة يونس {قُ ْل َمن يػَ ْرُزقُ ُكم ِّم َن
ّ ّ
ض  ..إخل }  ،وقاؿ تعاذل يف سورة غافر{ ى ِ
ال ىس َماء َواأل َْر ِ
ض قَػَر ًارا َوال ىس َماء بِنَاء  ..إخل }
اَّللُ الىذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
فالسماء ىنا يريد ِهبا الطبقات الغازيّة .
س:1
لرب ٍ
سائل يسأؿ فيقوؿ  :إذا كانت الغازات تنفصل عن بعضها البعض وتكوف طبقات  ،فإ ّف اؽبواء خليط من ع ّدة
و ّ
مر السنٌن وتكوف طبقات ؟
غازات و َ
أنبّها األوكسجٌن والنرتوجٌن فكيف ال تنفصل ىذه الغازات على ّ
ج:
احملركة َؽبا  ،ولوال الرَيح وربريكها لتلك الغازات ألخذت
وللجواب على ذلك نقوؿ  :إ ّف ذلك انتج عن الرَيح ّ
تنفصل عن ِ
بعضها وأصبحت طبقات  ،فالطبقات الغازيّة اليت سبق الكبلـ عنها تكوف فوؽ طبقة األوكسجٌن أي
فوؽ اؽبواء وال توجد ىناؾ رَيح لتحريك تلك الغازات وخلط ِ
بعضها ببعض  ،ومثاؿ ذلك اؼبياه  :فاعباري منها يكوف
ِ
عكراً والراكد منها يكوف صافياً  .قاؿ هللا تعاذل يف سورة البقرة {وتَ ْ ِ
يف ال ِرَي ِح وال ىسح ِ
ٌن ال ىس َماء
اب الْ ُم َس ّخ ِر بػَ ْ َ
ص ِر ّ َ َ َ
َ
ض ٍ ِ ٍ ِ
فبٌن سبحانو أ ّف السحاب يكوف بٌن السماء واألرض  ،فالسماء موقعها من السحاب
ْلَيت لَّق ْوـ يػَ ْعقلُو َف} ّ
َواأل َْر ِ َ
فصاعداً  ،و ّأما اؽبواء فموقعو من السحاب فنازالً  ،فالرَيح اتبعة لؤلرض وليس للسماء .

السماوات األثرييّة

كل
وىن
مستمر ٌ
السماوات األثًنيّة سبعة أيضاً ولكن إذا صار يوـ القيامة تكوف شبانية ّ ،
ّ
ات على االزدَيد  ،أل ّف ّ
ٍ
سبزقت تلك األرض عند قياـ قيامتِها فإ ّف الطبقة األثًنيّة تنفصل منها
تتكوف تنشأ خبل َؽبا طبقة أثًنيّة  ،فإذا ّ
أرض ّ
تكونت بتمزيق سبع ؾباميع
وتلتحق بتلك السبعة ّ
األثًنَيت  ،على أ ّف تكوين ىذه السبعة دل يكن دفعة واحدة بل ّ
َشسية على التوارل  ،أل ّف كل ظباء من ىذه السماوات وليدة ؾبموعة َشسية ِ
بذاِتا  ،ولذلك تكوف يوـ القيامة شبانية
ّ
ّ
ّ
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ِ
ك فَػ ْوقَػ ُه ْم يػَ ْوَمِ ٍذ َشبَانِيَةٌ} يعين شباّن ظباوات أثًنيّة ربمل العرش يوـ
ش َربِّ َ
 ،قاؿ هللا تعاذل يف سورة اغباقة { َوَْوبم ُل َع ْر َ
القيامة ّ ،أما اليوـ فتحملو سبع ظباوات  .وكبن نتكلّم عن السماوات األثًنيّة الب ّد أف نُعِّرؼ األثًن  ،فما ىو األثًن ؟

األثري
لقد عرؼ علماء عصران األثًن وح ّققوه وقالوا أنّو يبؤل الفضاء ولوال وجوده ؼبا دارت الكواكب السيّارة يف أفبلكها
القوة اعباذبيّة  ،أل ّف األثًن ىو اغبامل ِؽبذه األجراـ  ،قاؿ هللا تعاذل يف سورة يػػس
بل لسقطت يف الفضاء على رغم ّ
ك يسبحو َف}  ،فالسبح ال يكوف إالّ يف ٍ
ٍ
شيء سائل أو ما يباثلو من ىواء أو غاز أو غًن ذلك ،
{ َوُكلٌّ ِيف فَػلَ َ ْ َ ُ
ذرات اؽبواء بكثًن فلذلك ال تراه
وذراتو ّ
أدؽ من ّ
فاألجراـ السماويّة كلّها ساحبة يف األثًن  ،واألثًن ش ّفاؼ كاؽبواء ّ
كل
اؼبخلوقات ّ
اؼبادية وال تلمسو  ،بل تراه اؼبخلوقات األثًنيّة وتلمسو  ،وىي اؼببلئكة والنفوس البشريّة  ،واألثًن يشغل ّ

وىبرتؽ الزجاج فيبين ىيكبلً أثًنَيً داخلَها يُطابق شكلَها دب ّدة أربعٌن يوماً  ،فإذا ربطّم
اؼبادَيت َ
فراغ ويتخلّل مساـ ّ
ذراتو يف ىذه اؼب ّدة وال تعود تتف ّكك بعد ذلك
اؽبيكل ّ
اؼبادي فإ ّف األثًني ال يتحطّم وال يفىن إذل األبد حيث سباسكت ّ
ذرات األثًن فتبين داخلو إانءً أثًنَيً على شكلو  ،وال فرؽ بٌن إانء اػبزؼ والنحاس يف
 ،فإانء اػبزؼ مثبلً تتخلّلو ّ
ٍ
مادي فيو
كل شيء ّ
ذلك وال فرؽ بٌن األواّن واألمتعة واغبلي واألشجار والنبات وغًن ذلك من ّ
اؼبادَيت أل ّف ّ
ىات َع ْد ٍف
مسامات  ،فاألثًن يدخل يف تلك اؼبسامات فيبين شكلَها  ،قاؿ هللا تعاذل يف سورة الكهف {أ ُْولَِ َ
ك َؽبُْم َجن ُ
ِ ِ
ِ ِِ
َسا ِور ِمن َذ َى ٍ
ند ٍس َوإِ ْستَػْبػَرٍؽ ..إخل } فقولو
ضًرا ِّمن ُس ُ
ب َويػَْلبَ ُسو َف ثِيَ ًااب ُخ ْ
َْذب ِري من َْربته ُم ْاألَنْػ َه ُار ُوبَلى ْو َف ف َيها م ْن أ َ َ
ِ
ِ
ٍ
تكونت داخل أساور ذىبيّة  ،ولو قصد سبحانو بذلك نفس
تعاذل {م ْن أ َ
َسا ِوَر من َذ َىب} يعين األساور األثًنيّة الّيت ّ
ند ٍس} يعين ثياابً أثًنيّة
ضًرا ِّمن ُس ُ
األساور الذىبيّة لقاؿ  :وبلّوف فيها أساور ذىبيّة  ،رّ قولو تعاذل { َويػَْلبَ ُسو َف ثِيَ ًااب ُخ ْ
ات جن ٍ
اَّلل ي ْد ِخل الى ِذين آمنُوا وع ِملُوا ال ى ِ ِ
ىات َْذب ِري ِمن
نشأت من ثياب سندسيّة  .وقاؿ تعاذل يف سورة اغبػج {إِ ىف ىَ ُ ُ َ َ َ َ
صاغبَ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َسا ِور ِمن َذ َى ٍ
ذـ
اس ُه ْم ف َيها َح ِر ٌير}  ،وقاؿ تعاذل يف سورة الواقعة يف ّ
ب َولُْؤلًُؤا َولبَ ُ
َْربت َها ْاألَنْػ َه ُار ُوبَلى ْو َف ف َيها م ْن أ َ َ
ِّ
اؼبكذبٌن {رُى إِنى ُك ْم أَيػُّ َها الضىالُّو َف الْ ُم َك ِّذبُو َف َْ .لكِلُو َف ِمن َش َج ٍر ِّمن َزقُّ ٍوـ} يعين من شجر أثًني نشأ من شجر الزقّوـ
الذي يف الدنيا  ،والزقّوـ نوع من الشوؾ .
كل ظباء أثًنيّة وليدة ؾبموعة َشسيّة علمت أيضاً أب ّف سبع ؾباميع َشسيّة سبقت ؾبموعتنا وىذه
فإذا علمت أ ّف ّ
كل ٍ
َشس تنتهي حياِتا تكوف أرضاً جديدة .
الثامنة  ،وتعلم أب ّف شباّن َشوس سبقت َشسنا وىذه التاسعة  ،أل ّف ّ

فالسماوات األثًنيّة يت ذكرىا يف القرآف على قسمٌن :
 .1فتارًة يسبق ذكرىا ذكر األرض  ،على شرط أف ال يكوف بينَهما واو عطف ،
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معها ،
.2
ومرًة يت ذكرىا ببل ذك ٍر لؤلرض َ
ّ
ض َوَمن فِي ِه ىن َوإِف ِّمن َش ْي ٍء إِالى يُ َسبِّ ُح
ومثاؿ ذلك قولو تعاذل يف سورة اإلسراء {تُ َسبِّ ُح لَوُ ال ىس َم َاو ُ
ات ال ىسْب ُع َواأل َْر ُ
ِحبَ ْم َدهِ  ..إخل } ،فالسماوات ىنا يريد ِهبا الطبقات األثًنيّة حيث سبق ذكرىا ذكر األرض ودل هبمع بينَهما واو عطف
ب ال ىسماو ِ
ب الْ َع ْر ِش الْ َع ِظي ِم } فالسماوات ىنا يريد ِهبا
ات ال ىسْب ِع َوَر ُّ
 .وقاؿ تعاذل يف سورة اؼبؤمنوف {قُ ْل َمن ىر ُّ َ َ
الطبقات األثًنيّة حيث دل يقرْهنا بذكر األرض بل قرَهنا بذكر العرش  ،أل ّف العرش فوؽ السماوات األثًنيّة  .وقاؿ يف
ات َال تػُ ْغ ِين ش َفاعتػهم شيػ ا إِىال ِمن بػع ِد أَف ْ َذ َف ى ِ
ك ِيف ال ىسماو ِ
سورة النجم {وَكم ِمن ىملَ ٍ
ضى } ،
َ َُ ُ ْ َ ْ ً
اَّللُ ل َمن يَ َشاء َويػَ ْر َ
َْ
َ ّ
َ
ََ
ِ
ِ
وبٌن سبحانو أ ّف
فالسماوات ىنا يريد هبا الطبقات األثًنيّة حيث دل ت ذكر األرض معها بل جاء ذكر اؼببلئكة ّ ،
اَّلل الى ِذي خلَق سبع َظباو ٍ
ات َوِم َن ْاأل َْر ِ
ض
السماوات ىذه ىي اليت تسكنُها اؼببلئكة  .وقاؿ تعاذل يف سورة الطبلؽ { ىُ
َ َ َْ َ َ َ
ِمثْػلَ ُه ىن يػَتَػنَػىزُؿ ْاأل َْم ُر بػَْيػنَػ ُه ىن  ..إخل }  ،فالسماوات ىنا يريد ِهبا الطبقات األثًنيّة حيث جاء ذكرىا قبل ذكر األرض
ودل هبمع بينَهما واو عطف  ،والتقدير  :هللا الذي خلق سبع ظباوات أثًنيّة يف قدمي الزماف رّ خلق األرض وخلق من
األرض سبع ظباوات غازيّة  ،فإ ّف هللا تعاذل خلق السماوات األثًنيّة قبل أف ىبلق األرض دببليٌن السنٌن كما بيّناه ،
وقد جاء يف الزبور  :اؼبزمور الثامن والستٌّن تسبيحة لداود قاؿَ " :ي فبالك األرض غنّوا رِّمبوا للسيِّد  ،سبله الراكب
على ظباء السماوات القديبة  ..إخل "  ،فالسماوات القديبة يريد ِهبا الطبقات األثًنيّة  ،و"ظباء السماوات" يريد ِهبا
العرش أل ّف العرش فوؽ السماوات األثًنيّة  .و ّأما قولو {يػَتَػنَػىزُؿ ْاأل َْم ُر بػَْيػنَػ ُه ىن} "األمر" كناية عن اؼبخلوقات الروحانيّة ،
اعبن والنفوس
واؼبعىن ّ :
تتنزؿ اؼبخلوقات الروحانيّة بٌن الطبقات األثًنيّة والغازيّة  ،واؼبخلوقات الروحانية ىي اؼببلئكة و ّ
البشرية أي األرواح  ،وسنشرح عنها يف اعبزء الثاّن [ اإلنساف بعد اؼبوت] على التفصيل .

فالسماوات األثًنية ىي اعبناف اليت تسكنها النفوس الصاغبة يوـ القيامة  ،واليوـ ىي مسكن اؼببلئكة  ،وىي اليت
ِ
ِ ِ
ض}  ،وقد
اؼبكىن عنها ابلكرسي يف قولو تعاذل يف سورة البقرة { َوس َع ُك ْرسيُّوُ ال ىس َم َاوات َواأل َْر َ
ربمل العرش  ،وىي ّ
يزد ّبركم على الكتبة والفريسيٌّن
فإّن أقوؿ لكم إ ْف دل ْ
جاء يف إقبيل ميت يف اإلصحاح اػبامس قاؿ عيسى لتبلميذه ( ّ
لن تدخلوا ملكوت السماوات) يعين لن تدخلوا اعبناف ويريد بذلك السماوات األثًنيّة .

ويكوف موقع السماوات األثًنيّة يف الفضاء حيث أ ّف ساكنيها ال يػََروف فيها َشساً وال زمهريراً .
ذكران ىنا قسطاً عن السماوات األثًنيّة وسنذكر قسطاً آخر عند ذكر اعبناف يف اعبزء الثاّن [اإلنساف بعد اؼبوت]
وهللا اؽبادي للصواب .
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العرش

منهن
فهن اغبامبلت للعرش  ،وىو أصغر ّ
العرش طبقة أثًنية أيضاً وموقعو فوؽ اعبناف أي فوؽ السماوات األثًنيّة ّ ،
ِ
ك فَػ ْوقَػ ُه ْم يػَ ْوَمِ ٍذ َشبَانِيَةٌ} واؼبعىن  :وبمل عرش ربّك فوؽ أىل احملشر
ش َربِّ َ
 ،قاؿ هللا تعاذل يف سورة اغباقة { َوَْوبم ُل َع ْر َ
شبانية ظباوات أثًنية  ،أل ّهنا اليوـ سبعة فإذا صار يوـ القيامة تكوف شبانية  ،والثامنة وليدة أرضنا  .وقاؿ تعاذل يف سورة
ِ ِى ِ
ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ
اؼبؤمن {الى ِذ ِ
ين َآمنُوا  ..إخل } فالذين
ين َْوبملُو َف الْ َع ْر َ
ش َوَم ْن َح ْولَوُ يُ َسبّ ُحو َف حبَ ْمد َرّهب ْم َويػُ ْؤمنُو َف بو َويَ ْستَػ ْغف ُرو َف للذ َ
َ

وبملوف العرش ىم اؼببلئكة وليس اؼبراد حبملو حقيقياً بل وبملونو معنوَيً  ،فكما أنّنا كبمل السماء أي الطبقات الغازية
أل ّهنا فوقنا كذلك س ّكاف السماوات األثًنيّة وبملوف العرش ألنّو فوقَهم  ،واؼبعىن أ ّف اؼببلئكة الذين ىم ربت العرش
ومن ىم حوؿ العرش كلّهم يسبِّحوف حبمد رِّهبم ..إخل  ،وقولو تعاذل { َوَم ْن َح ْولَوُ } دليل على أ ّف العرش أصغر من
السماوات األثًنية  ،وقاؿ تعاذل يف سورة الزمر{وتَػرى الْم َبلئِ َكةَ حافٌِّن ِمن حوِؿ الْعر ِش يسبِحو َف ِحبم ِد رِّهبِم وقُ ِ
ض َي
ّ
َ َ ْ َ ْ َْ ُ َ ّ ُ َ ْ َ ْ َ
ََ َ
ِ
بػيػنػهم ِاب ْغب ِق وقِيل ْ ِ ِ
ِ
ٌن ِم ْن َح ْوِؿ الْ َع ْر ِش} دليل على أ ّف العرش أصغر من
ٌن} فقولو تعاذل { َحافّ َ
ب الْ َعالَم َ
اغبَ ْم ُد ىَّلل َر ِّ
َْ َ ُ َ ّ َ َ
السماوات األثًنيّة .
ِ
ِ
ض ِيف
س  :تقوؿ أ ّف العرش طبقة أثًنية  ،إذاً فما معىن قولو تعاذل يف سورة ىود { َوُىو الىذي َخلَق ال ىس َم َاوات َواأل َْر َ
ِست ِىة أ ىََيٍـ َوَكا َف َع ْر ُشوُ َعلَى الْ َماء  ..إخل } ؟
ج  :يعين قبل أف ىبلق اػبلق كاف عرشو على اؼباء حيث دل يكن يف ذلك اليوـ ظباوات أثًنية  ،ولَ ّما خل َقها ابلتدريج
عرشو عليها  ،واؼباء كاف خباراً يف ذلك اليوـ منتشراً يف الفضاء كما ىي اغبالة اليوـ يف األمطار  ،أل ّف اؼبياه
جعل َ
َ

تتبخر من األرض وترتفع يف السماء رّ تكوف ماءً وتنزؿ مطراً  ،فالعرش يف ذلك اليوـ كاف فوؽ البخار اؼبنتشر يف
ّ
الفضاء  ،ولَ ّما خلق هللا السماوات األثًنيّة صارت ربت العرش فحملتو .
تكونت من ّأوؿ ٍ
أرض خلقها هللا تعاذل  ،ودل يكن يف ذلك اليوـ ربت العرش سوى البخار
والعرش ّأوؿ طبقة أثًنيّة ّ
عرب هللا عنو ابؼباء  ،ولَ ّما خلق هللا أرضاً انيةً تكونّت منها طبقة انية أيضاً فصارت ربت العرش  ،وىكذا الثالثة
الذي ّ
ب ال ىسماو ِ
ات
والرابعة ّ
حَّت أصبحت سبع ظباوات أثًنيّة ربت العرش  .قاؿ هللا تعاذل يف سورة اؼبؤمنوف {قُ ْل َمن ىر ُّ َ َ
ب الْ َع ْر ِش الْ َع ِظي ِم } .
ال ىسْب ِع َوَر ُّ
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السماوات ادلا ّدية
الشمس والكواكب السيارة (من انسا)
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( شكل رقم ) 1
الشمس وكواكبها

[رسم زبطيطي للشمس والكواكب السيارة  ،وفيو يظهر كوكب (النجيمات) أو (الكويكبات) اؼبتمزؽ والذي كاف بٌن
مداري اؼبريخ واؼبشرتي  ،ويظهر كذلك بلوتو كقمر من أقمار نبتوف وليس كوكباً سياراً]
اؼبادية الكواكب السيّارة  ،وإّمبا ذكرانىا هبذا االسم حيث سبق أف ذكران عن السماوات
نقصد ابلسماوات ّ

اؼبادة  ،وذكران عن السماوات الغازية أيضاً  ،والسيّارات ليست بغازية بل ىي أجراـ صلبة ،
األثًنيّة  ،واألثًن غًن ّ
اؼبادة .
"مادية" وإف كانت االثنتاف من ّ
فلذلك ذكرانىا بلفظة ّ
اؼبريخ واؼبشرتي وعددىا تسعة [ بضمنِها األرض وكوكب
فالسماوات ّ
اؼبادية ّ
ىن اؼبعروفات بعطارد والزىرة و ّ
النجيمات اؼبتمزؽ] و يت ذكرىن يف القرآف مع ذكر األرض  ،فكل ٍ
آية يف القرآف يت فيها ذكر السماوات مقرونة
ّ
ّ
ّ
بذكر األرض يريد ِهبا الكواكب السيّارة  ،ولكن على ثبلثة شروط :
ّأوالً  :أف يكو َف ذكر السماوات قبل ذكر األرض ،
انياً  :أف يكوف ذكر السماوات مقروانً بذكر األرض مباشرًة ،
الثاً  :أف هبمع بينهما واو عطف ؛
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فإذا كانت اْلية مستوفية ىذه الشروط الثبلثة فإنّو تعاذل يريد ِهبا الكواكب السيّارة  ،ومثاؿ ذلك قولو تعاذل يف
ِ
ِ
َج ٍل ُّم َس ًّمى ..إخل } فَهذه اْلية استوفت
سورة األحقاؼ { َما َخلَ ْقنَا ال ىس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ض َوَما بػَْيػنَػ ُه َما إىال ِاب ْغبَ ِّق َوأ َ
ِ
خص األرض ابلذكر وػبّص ذكر السيّارات الباقية
الشروط الثبلثة  ،فالسماوات ىنا يريد هبا الكواكب السيّارة  ،وإّمبا ّ
اؼبريخ إالّ
اؼبريخ لَقاؿ  :ما خلقنا السماوات و ّ
بلفظة "ظباوات" أل ّف اػبطاب ألىل األرض  ،ولو خاطب سبحانو أىل ّ
ابغبق  ،و ّأما قولو تعاذل { َوَما
ابغبق  ،وكذلك لو خاطب أىل الزىرة لَقاؿ  : :ما خلقنا السماوات والزىرة إالّ ّ
ّ
فكل آية يف القرآف فيها ذكر السماوات على ىذا النهج
بػَْيػنَػ ُه َما} يعين األقمار والنيازؾ أل ّهنا واقعة ما بٌن السيّارات ّ ،
يريد ِهبا الكواكب السيّارة .
قاؿ هللا تعاذل يف سورة األنبياء {ولَو من ِيف ال ىسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ندهُ َال يَ ْستَكِْربُو َف َع ْن ِعبَ َادتِِو َوَال يَ ْستَ ْح ِس ُرو َف}
ض َوَم ْن ِع َ
ََُ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
"من
فالسماوات ىنا يريد ِهبا السيّارات  ،والدليل على ذلك قولو { َوَم ْن ع َ
ندهُ َال يَ ْستَكْربُو َف َع ْن عبَ َادتو} فاستثىن َ
و"من عنده" يريد ِهبم اؼببلئكة أل ّهنم يف السماوات األثًنيّة ربت العرش .
عنده" عن "من يف السماوات واألرض" َ ،
وقاؿ تعاذل يف سورة الشورى {وِمن آَيتِِو خ ْلق ال ىسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ث فِي ِه َما ِمن َدابىٍة َوُىو َعلَى صبَْعِ ِه ْم إِ َذا يَ َشاء
ض َوَما بَ ى
َ ْ َ َ ُ ََ
ث فِي ِه َما ِمن َدابىٍة}
قَ ِد ٌير} فالسماوات ىنا يريد ِهبا السيّارات  ،والدليل على ذلك قولو تعاذل { َوَما بَ ى
وىن السيّارات .
اب يف السماوات ّ
فيهن دواب وكذلك الغازيّة  ،وإّمبا الدو ّ
اؼبادية ّ
فالسماوات األثًنيّة ليس ّ
ِ
ِ ِ
ِ
ات بػَ ْه َج ٍة ..
َنزَؿ لَ ُكم ّم َن ال ىس َماء َماءً فَأَنبَػْتػنَا بِو َح َدائ َق َذ َ
وقاؿ تعاذل يف سورة النمل {أَىم ْن َخلَ َق ال ىس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ض َوأ َ
ِ
ِ
فبٌن أ ّف
َنزَؿ لَ ُكم ّم َن ال ىس َماء َماءً} ّ
إخل } فالسماوات ىنا يريد هبا السيّارات والدليل على ذلك قولو تعاذل { َوأ َ
"السماء" غًن "السماوات" حيث فصل كلمة "السماء" عن "السماوات"  ،فالسماء يريد ِهبا الفضاء أي الطبقات
الغازيّة  ،والسماوات يريد ِهبا السيّارات حيث َقرَهنا ابألرض  ،واؼبعىن السماوات اليت ىي من جنس األرض .
وقاؿ أيضاً يف سورة النمل {قُل ىال يػعلَم من ِيف ال ىسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
اَّللُ َوَما يَ ْشعُ ُرو َف أ ىََي َف يػُْبػ َعثُو َف}
ب إِىال ى
َْ ُ َ
ََ
ض الْغَْي َ
فالسماوات ىنا يريد ِهبا الكواكب السيّارة والدليل على ذلك قولو تعاذل {أ ىََي َف يػُْبػ َعثُو َف}فإ ّف اؼببلئكة ال سبوت وال
للماديٌن الذين يسكنوف السيّارات  ،إذل ىنا متّ الكبلـ عن منهج السماوات ،
تبعث أل ّهنا ـبلوقات أثًنية وإّمبا البعث ّ
الورل اغبميد .
وهللا ىو ّ

ملحوظة:
كل آية يت فيها ذكر األرض قبل السماوات  :يريد ابألرض كلّها  ،أي الكواكب السيّارة كلّها  ،ومثاؿ ذلك قولو
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت بيَمينو } فاألرض
تعاذل يف سورة الزمر{ َوَما قَ َد ُروا ى
ات َمطْوىَي ٌ
ض َصب ًيعا قَػْب َ
ماو ُ
اَّللَ َح ىق قَ ْدره َو ْاأل َْر ُ
ضتُوُ يػَ ْوَـ الْقيَ َامة َوال ىس َ
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ِ
اَّللَ الَ َىبْ َف َى َعلَْي ِو َش ْيءٌ ِيف
ىنا يريد هبا كلّها أي الكواكب السيّارة كلّها  .وكذلك قولو تعاذل يف سورة آؿ عمراف {إِ ىف ّ
األ َْر ِ
ألهنا كانت
ض َوالَ ِيف ال ىس َماء} فاألرض ىنا يريد كلّها  ،أي األرض اليت تقطّعت كلّها  ،وىي الكواكب السيّارة ّ

فتمزقت وصارت كواكب كثًنة .
أرضاً واحد ًة ّ

تعريف الكوكب

كل لفظة "كوكب" أتيت يف القرآف يُراد ِهبا أحد الكواكب السيّارة ال غًن  ،وذلك كقولو تعاذل يف سورة األنعاـ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌن } فالكوكب ىنا يريد بو الزىرة رآىا
اؿ َى َذا َرِّّب فَػلَ ىما أَفَ َل قَ َ
{فَػلَ ىما َج ىن َعلَْيو اللىْي ُل َرأَى َك ْوَكبًا قَ َ
اؿ ال أُح ُّ
ب اْلفل َ
اؿ يوس ِ ِ
ِ
س َوالْ َق َمَر
إبراىيم مساءً  .وقاؿ تعاذل يف سورة يوسف {إِ ْذ قَ َ ُ ُ ُ
ف ألَبِيو ََي أَبت إِِّّن َرأَيْ ُ
َح َد َع َشَر َك ْوَكبًا َوالش ْ
تأَ
ىم َ
ِِ
ِ
عز من
ين} فالكواكب يريد هبا السيّارات  ،وإّمبا رآىا أحد عشر أل ّف إخوتو كانوا أحد عشر  .وقاؿ ّ
َرأَيْػتُػ ُه ْم ِرل َساجد َ
ِ
ِ
ِ
خاصةً  ،ومعناه  :وإذا السيّارات
ب انتَػثَػَر ْ
ت} فالكواكب يريد هبا السيّارات ّ
قائل يف سورة االنفطار { َوإ َذا الْ َك َواك ُ
سبزقت وانتثرت أجزاؤىا يف الفضاء  ،ويكوف ذلك يوـ القيامة .
ّ

حوار مع ادلؤلّف
س2

تقوؿ إ ّف السماء معناىا الفضاء  ،إذاً فما معىن قولو تعاذل يف سورة الذارَيت {وال ىسماء بػنَػيػنَاىا ِأبَي ٍد وإِ ىان لَم ِ
وسعُو َف}
َ َ َْ َ ْ َ ُ
 ،وقاؿ تعاذل يف سورة غافر { ى ِ
ِ
ص َوَرُك ْم  ..إخل } ؟
ص ىوَرُك ْم فَأ ْ
اَّللُ الىذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
َح َس َن ُ
ض قَػَر ًارا َوال ىس َماء بنَاء َو َ
بعضها إذل
ج  :البناء ىو صبع الشيء وش ّد بعضو إذل بعض  ،يقاؿ "البنّاء يبين اعبدار" أي هبمع األحجار ويش ّد َ
اَّلل ُِوب ُّ ى ِ
ِِ
ِ
ِ
وص} أي
بعض
ص ٌ
صفًّا َكأَنػ ُىهم بُنيَا ٌف ىم ْر ُ
ين يػُ َقاتلُو َف ِيف َسبِيلو َ
ّ
ابعبص  ،كقولو تعاذل يف سورة الصف {إ ىف ىَ
ب الذ َ
ِ
ِ
حساف :
كأ ّهنم يف اجتماعهم وتعاضدىم  ،فالبناء يريد بو االجتماع والرتاصف  ،ومن ذلك قوؿ ّ
ِ
عليك أبيااتً ِصبلابً كأمر ِ
ابلشظاظ
ص
بنيت َ
ُ
الوسق ق ّف َ
أي صبعت ورتّبت عليك أبيااتً  ،وقاؿ عنرتة :
ِ
السيف ؾبداً مشيداً على ِ
ِ
فوؽ الكو ِ
اكب
فلك
ويبين حب ّد
العلياء َ
ّ
أي هبمع حب ّد السيف  ،وقالت اػبنساء :
اعبود يبين ِ
وال يبعد ّف هللا صخراً فإنو أخو ِ
عاؿ العو ِاؿ َِِي
الف َ
ُ
ُ
ُ

34

و ّأما اليد من قولو تعاذل { ِأبَيْ ٍد} يريد ِهبا األَيدي والفضل  ،ومن ذلك قوؿ عنرتة :
ت ِسباعٌ ِتادي شلوهُ غًن ُمسنَ ِد
ولوال ي ٌد انلَْتوُ ِمنّا
ألصبح ْ
َ
وقالت اػبنساء :

فيضات السو ِام ُع
اؼبستَ
ُ

واعبود واأليدي الطو ُاؿ
النيب (ع) وىباطب انقتوُ :
وقاؿ األعشى يبدح ّ
عند ِ
ابب اب ِن ىاش ٍم تُروبي وتَل َق ْي ِمن فواضلِ ِو يدا
مَّت ما تُناخي َ
والسماء يريد ِهبا الطبقات الغازيّة  ،واؼبعىن  :والغازات صبعناىا وراصفناىا ٍ
بفضل منّا ورضبة ِهبم إذ لو تركنا ىذه
ِ ِ
ِ
فجع ْلنا
الغازات على وجو األرض لَتع ّذر عليهم العيش بل لَماتوا اختناقاً ولكن رفعناىا برضبتنا وراصفناىا بفضلنا َ
كوان منهما اؽبواء وجعلناه الستنشاقِهم ولفوائد كثًنة  ،ورفعنا الغازات اػبانقة
األوكسجٌن والنرتوجٌن فوؽ األرض و ّ
واليت تضر ِهبم رضبةً ِمنّا وفضبلً { ،وإِ ىان لَم ِ
وسعُو َف} ابلنِّعم على العباد  ،أي  :وإ ّان لَنا األَيدي على العباد بسعة النِّعم
َ ُ
ّ
ِ
ِ
وىا}.
واألرزاؽ كقولو تعاذل يف سورة النحل { َوإِف تَػعُ ُّدواْ ن ْع َم َة ّ
صَ
اَّلل الَ ُْرب ُ
س3

فما معىن قولو تعاذل يف سورة الرعد {رفَع ال ىسماو ِ
ات بِغَ ًِْن َع َم ٍد تَػَرْونػَ َها  ..إخل} ؟
ََ ََ

ج  :إ ّف العرب إذا أرادت نصب البيوت اليت ىي من شعر األنعاـ طرحت األعمدة على األرض ووضعت فوقها
البيوت  ،رّ تثبِّت األواتد يف األرض  ،رّ تسحب اغبباؿ من اعبهة األخرى فرتتفع األعمدة ويرتفع البيت معها .
عز ِمن قائل  :إ ّف بيوتكم على صغرىا والبفاضها ال ترتفع إالّ ابألعمدة ،
مثل ضربو هللا تعاذل  ،واؼبعىن يقوؿ ّ
وىذا ٌ
ٍ
ِ
ورفعها بقدرٍة  ،ال حاجة لو إذل معٌن .
صنعها حبكمة َ
وإ ّف السماوات على سعتها وارتفاعها رفعها بغًن أعمدة بل َ
س4

اَّللَ َس ىخَر لَ ُكم ىما ِيف ْاأل َْر ِ
ك
فما معىن قولو تعاذل يف سورة اغبػج {أََدلْ تَػَر أَ ىف ى
ك َْذب ِري ِيف الْبَ ْح ِر ِأب َْم ِرهِ َويبُْ ِس ُ
ض َوالْ ُف ْل َ
ىاس لَرُؤ ٌ ِ
ض إِىال ِبِِ ْذنِِو إِ ىف ى ِ
ال ىس َماء أَف تَػ َق َع َعلَى ْاأل َْر ِ
يم} ؟
وؼ ىرح ٌ
اَّللَ ابلن ِ َ
ِ
هلك الناس
ج " :السماء" يريد هبا الطبقات الغازيّة  ،واؼبعىن  :إ ّف هللا يبسك الطبقات الغازيّة ل بلّ تنزؿ إذل األرض فتُ َ
ىاس لَرُؤ ٌ ِ
ابلصحة  ،والدليل على ذلك قولو تعاذل {إِ ىف ى ِ
يم } ،واؼبعىن  :إ ّف هللا من
ومضرة
ّ
وؼ ىرح ٌ
أل ّهنا خانقة ّ
اَّللَ ابلن ِ َ
رضبتِو بكم جعل تلك الغازات اػبانقة والسامة خفيفة الوزف لكي ترتفع يف السماء ل بلّ تضر بكم  ،إالّ قبل ِ
يوـ القيامة
ْ
ّ
َ
ّ
َ
ِى ِِ ِِ
قبل يوـ القيامة فإنّو تعاذل ذف َؽبا ابلوقوع فتقع على
فإ ّهنا تنزؿ إذل األرض  ،وذلك قولو تعاذل {إال ِب ْذنو} أي إالّ َ
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األرض وىبتلط بعضها يف بعض بسبب اختبلؿ نظاـ الكوف فتكوف كالدخاف حيث كاف مبدأىا من الدخاف ،وذلك
ِِ
ٌن }
قولو تعاذل يف سورة األنبياء { َك َما بَ َدأْ َان أَىو َؿ َخ ْل ٍق نُّعِ ُ
يدهُ َو ْع ًدا َعلَْيػنَا إِ ىان ُكنىا فَاعل َ
س5

فما ىذا االختبلؼ يف لفظة "السماوات" فتارًة يريد ِهبا الطبقات الغازيّة وطوراً يقصد ِهبا الكواكب السيّارة ؟
ٍ
فكل مرتفع يُطلَق عليو لفظة "ظباء"  ،ومن ذلك قوؿ عنرتة :
كل شيء عبلؾ فهو ظباء ّ ،
جّ :
ِ ِ ِ
ساع
وت ودل ِأج ْد يف اعبو ِ
حَّت علَ ُ
ُ
ظبوت إذل عناف اجملد ّ
وقاؿ امرؤ القيس :

وقاؿ عنرتة :

أقصرا
ك َش ٌ
وؽ َ
ظبا بِ َ
بعد ما كاف َ
حَّت
وت إذل العُبل َ
وعلَ ُ
َظبَ ُ
وت ّ

طن قٍَّو فَػ َعرعرا
وحلّ ْ
َ
ت ُسلَ َ
يمى بَ َ
جم ِ
ربيت وىو َهب ِري
ر ُ
أيت النّ َ

الكواكب السيّارة
اؼبريخ واؼبشرتي وزحل  .وأدركها القدماء
اجملردة ترى عطارد والزىرة و ّ
الكواكب تستم ّد ضياءىا من الشمس  .والعٌن ّ
ومها ِ ،
أل ّهنم رأوىا تسًن يف رقعة السماء ابلنسبة لِسائ ِر ُقب ِ
وؽبذا أظبَوىا ابلكواكب السيّارة  .وكشف علماء الفلك عن
أورانوس عاـ  1780ميبلديّة ونبتوف عاـ  1848وبلوتو عاـ  . 1930فالكواكب تسعة منها األرض ومنها كوكب
اؼبريخ واؼبشرتي  ،ومن ىذه النجيمات ما طولو ميل أو ميبلف .
النجيمات الذي ّ
سبزؽ وصار قبيمات تدور حوؿ ّ
واكتشف الفلكيوف أقماراً لِزحل واؼبشرتي واؼبريخ وأورانوس ونبتوف  ،وي ِ
عتقد علماء الفلك أ ّف بلوتو كوكب سيّار  ،وأان
ّ
َ
ّ
اتبع إذل نبتوف وليس ىو كوكباً ابألصل .
أقوؿ أنّو ٌ
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يوم الكوكب وسنتو

ٍ
خاص ٍة ِهبا  ،على أبعاد ـبتلفة عنها  ،ويوـ الكوكب ىو الزمن الذي
الكواكب تدور حوؿ الشمس  ،يف أفبلؾ ّ
حوؿ ِ
نفسو  ،وسنتو ىي الزمن الذي يستغرقو يف إكماؿ دورتو حوؿ الشمس .
يستغرقو الكوكب يف إكماؿ دورتِِو َ
ِ
األَيـ .
وسنة األرض  365525من ّ

الكواكب مذلا توابع وأقمار
وللكواكب توابع تدور حوَؽبا كما تدور ىي حوؿ الشمس  ،واتبع األرض الوحيد ىو القمر  .وال اتبع لعطارد
فاؼبريخ لَوُ
والزىرة  .وتكثر التوابع للكواكب البعيدة عن الشمس أل ّهنا أكرب حجماً من الكواكب القريبة من الشمس ّ .
اتبعاف (قمراف)  ،وللمشرتي  12اتبعاً [ أ ِ
ُحص َي لو غب ّد اْلف  63اتبعاً منها  4أقمار كبًنة ] ،ولِزحل عشرة [
أ ِ
ُحص َي لو غب ّد اْلف  34اتبعاً]  ،وامتاز زحل حبلقاتو  ،واؼبعتَػ َقد أ ّهنا ُجسيمات صغًنة (نيازؾ) تدور حولَو كما تدور
ُحصي لو غب ّد اْلف  27اتبعاً]  ،ولنبتوف اتبعاف [ أ ِ
ِ
ُحص َي لو غب ّد اْلف  13قمراً
التوابع  .وألورانوس طبسة توابع [ أ َ
وإذا حسبنا بلوتو وغًنه يكوف العدد أكرب] .

أجواء الكواكب

فجوىا معروؼ أكثره النرتوجٌن واألوكسجٌن  ،وبِِو اّن
أجواء الكواكب ال زبتلف عن جو األرض ّ ،أما أرضنا ّ
أوكسيد الكاربوف وخبار اؼباء  ،وغازات أخرى قليلة اؼبقدار .

ضياء الكواكب ودرجة حر ه
ارِتا
أشعة الشمس يكوف مظلماً وابرداً .
الكواكب تستم ّد الضوء واغبرارة من الشمس  .واعبانب الذي ال تنالو ّ
والكواكب القريبة من الشمس تكوف شديدة اغبرارة ّ ،أما األرض فاغبرارة فيها معتدلة  .وكلّما ابتعد الكوكب عن
قل حرارًة من األرض  ،وىكذا كلّما كاف الكوكب بعيداً عن الشمس تكوف
الشمس ِتبط درجة اغبرارة فيو ؛ ّ
فاؼبريخ أ ّ
الربودة على سطحو أكثر .
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بعد الكواكب عن الشمس (هِباليني األميال)
(عن ملحق ؾبلّة العرّب وىديّتها "الشمس وكواكبها")
عطارد
الزىرة

36
67

مليوف ميل
مليوف ميل

األرض
اؼبّريخ
اؼبشرتي

93
14155
483

مليوف ميل
مليوف ميل
مليوف ميل

زحل
أورانوس
نبتوف

886
1783
3793

مليوف ميل
مليوف ميل
مليوف ميل

السيّارات ادلسكونة

إ ّف الكواكب السيارة أر ٍ ِ
وفيهن جباؿ وحبار وأهنار وأشجار وبساتٌن وغًن ذلك ِفبّا يف أرضنا ،
ّ
اض كأرضنا ىذه ّ ،
وفيهن حيواانت وأنواع البشر يعقلوف ويعبدوف هللا  ،والدليل على ذلك قولو تعاذل يف سورة الروـ { َولَوُ َمن ِيف
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ُكلٌّ لىوُ قَانتُو َف} ،وقاؿ تعاذل يف سورة الرعد { َو َّّلل يَ ْس ُج ُد َمن ِيف ال ىس َم َاوات َواأل َْر ِ
ال ىس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ
ض طَْو ًعا َوَك ْرًىا
و ِظبل ُؽبم ِابلْغُ ُد ِو واْلص ِاؿ*}  ،وقاؿ تعاذل يف سورة اإلسراء {وربُّك أَعلَم ِدبَن ِيف ال ىسماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض  ..إخل} ،وقد
َ ُ
َّ َ
ََ
ََ َ ْ ُ
ِ
عز من قائل يف سورة مرمي {إِف ُك ُّل َمن ِيف
سبق القوؿ أب ّف السموات واألرض يريد هبا الكواكب السيّارة  ،وقاؿ ّ
ال ىسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ىى ْم َعدًّا َ .وُكلُّ ُه ْم آتِ ِيو يػَ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة فَػ ْرًدا  ،}.وقاؿ تعاذل يف
اى ْم َو َعد ُ
صُ
ض إِىال ِآيت الىر ْضبَ ِن َعْب ًدا  .لََق ْد أ ْ
َح َ
ََ
ِ
ِ
ض َوَمن في ِه ىن  ..إخل } ،وقاؿ تعاذل يف سورة النػػور
سورة اؼبؤمنوف { َولَو اتػىبَ َع ْ
اءى ْم لََف َس َدت ال ىس َم َاو ُ
اغبَ ُّق أ َْى َو ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
اَّلل يسبِح لَو من ِيف ال ىسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض  ..إخل } ،
{أََدلْ تَػَر أَ ىف ىَ ُ َ ّ ُ ُ َ
ََ
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ِِ ىِ
اػببء ِيف ال ىسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َويػَ ْعلَ ُم َما ُزبْ ُفو َف َوَما تػُ ْعلِنُو َف }
ََ
وقاؿ تعاذل يف سورة النمل { أىَال يَ ْس ُج ُدوا ىَّلل الذي ُىبْر ُ
ِج َْ ْ َ
فاػببء يريد بو النبات أل ّف اغببّة زبتبئ يف األرض رّ زبرج زرعاً .
وقاؿ عز وجل يف سورة الشورى {وِمن آَيتِِو خ ْلق ال ىسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ث فِي ِه َما ِمن َدابىٍة َوُىو َعلَى صبَْعِ ِه ْم إِ َذا
ض َوَما بَ ى
َ ْ َ َ ُ ََ
ّ ّ
يَ َشاء قَ ِد ٌير} ،
وقاؿ تعاذل يف سورة الرضبن {يسأَلُو من ِيف ال ىسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض ُك ىل يػَ ْوٍـ ُىو ِيف َشأْ ٍف} ،وقاؿ تعاذل يف سورة اغبشر {
َْ َُ
ََ
يسبِح لَو ما ِيف ال ىسماو ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
تدؿ على أ ّف السيّارات
يم }  ،وكثًنٌ من اْلَيت غًن ما ذكرانه ّ
ض َوُىو الْ َع ِز ُيز ْ
ُ َّ ُ ُ َ
ََ
اغبَك ُ
مسكونة .

[خطأ الفلكيّني حول بلوتو]
صورة لبلوتو و چارون بواسطة تلسكوب ىابل الفضائي (عن انسا)

س6
يصح ذلك ؟
يقوؿ الفلكيّوف أ ّف بلوتو يدور حوؿ الشمس بعكس دورة السيّارات  ،فهل ّ

ج  :أقوؿ إذا كاف بلوتو من الكواكب السيّارة فينبغي أف يكوف أكربىا حجماً ألنّو أبعدىا عن الشمس  ،وينبغي أف
يدور حوؿ الشمس كما تدور السيّارات من اليمٌن إذل الشماؿ فكيف تكوف دورة بلوتو بعكس ذلك ؟ وىذا خطأ

39

واضح حيث أ ّف سبب دوراف السيّارات حوؿ الشمس انتج عن دوراف الشمس حوؿ نفسها فتسحب السيّارات معها
بواسطة اعباذبيّة اليت فيها فكيف صار بلوتو شاذاً عن ابقي السيّارات ؟

رّ إذا كاف حجم بلوتو بقدر نصف حجم األرض فإذاً ىو من األجراـ التابعة للكواكب السيّارة  ،ولو كاف من
األوؿ وأصغر من الثاّن فكيف يكوف من الكواكب
الكواكب نفسها لكاف موقعو بٌن عطارد والزىرة ألنّو أكرب من ّ
السيّارة وىو أبعدىا عن الشمس على أ ّف حجمو نصف حجم األرض  ،و ّأما تعليل دورتو فهو يدور حوؿ نبتوف كما
يدور القمر حوؿ األرض وؼبا كانت دورة األرض حوؿ نفسها أسرع من دورة القمر حوَؽبا فإنّنا نرى القمر يدور من
ّ
لكن اغبقيقة عكس ذلك .
و
لبلوتو
ٌن
الفلكي
رؤية
الشماؿ إذل اليمٌن فكذلك
ّ
ّ

[خطأ الفلكيني حول "النجيمات" ]1
فإ ّهنم أخطأوا يف بلوتو كما أخطأوا يف النجيمات حيث قالوا أ ّهنا كواكب سيّارة تدور حوؿ الشمس .
فتمزؽ فأصبحت تلك القطع من التوابع  ،والتوابع تدور حوؿ السيّارات ال
نعم كانت "النجيمات" كوكباً واحداً ّ
حوؿ الشمس .
صورة النجيم عايدة وداكتيل (من انسا)
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فمزؽ هللا كوكبَهم وانتقم منهم  ،قاؿ هللا تعاذل يف سورة
وكاف ذلك الكوكب مسكوانً فكفر س ّكانو وطغوا وظلموا ّ
اؼبلك {أَأ َِمنتم ىمن ِيف ال ىسماء أَف َىبْ ِسف بِ ُكم األَر ِ ِ
ور}  ،واؼبعىن  :أأمنتم عذاب هللا وسطوتو ؟ أال
ُ
َ ُ ْ َ
ض فَإ َذا ى َي سبَُ ُ
َ

مزؽ أرضاً مسكونةً من قبلكم فأصبحت تلك القطع سبور يف الفضاء أي تسبح يف
يبزؽ أرضكم كما ّ
زبافوف أف ّ
مزقَها .
الفضاء دل يبق فيها أحد من تلك األحياء وكذلك تكوف أرضكم إذا ّ
اؼبريخ واؼبشرتي فيجب أف تكوف من ذوات الذنب ال كواكب سيّارة
فلو ّ
صح أ ّهنا تدور حوؿ الشمس ما بٌن مدار ّ
 ،وىي أجراـ انريّة ملتهبة .

تكوين السيّارات

إعلم أ ّف الكواكب السيّارة مع األرض كانت قطعة واحدة أي أرضاً واحدة  ،رّ تش ّق َقت فصارت تسع قطع ،

اؼبريخ واؼبشرتي وزحل وأورانوس ونبتوف
فإحدى تلك التسع ىي أرضنا  ،و ّأما الثمانية الباقية فهي عطارد والزىرة و ّ
سبزؽ  .وتلك األرض كانت َشساً يف قدمي الزماف وؼبا انتهت حيا ُِتا برد وجهها فصارت
وكوكب "النجيمات" الذي ّ
ّ
أرضاً ،رّ انفجرت فصارت تسع قطع وأخذت ىذه القطع تدور حوؿ َشس جديدة .
وفيهن من اعبباؿ والبحار واألشجار واألحياء كما يف
إذاً السيّارات من جنس أرضنا وتكوينها مع تكوين أرضنا ّ ،
أرضنا  ،وتقوـ
قيامتهن دفعة واحدة  ،أل ّف السيّارات ؾبذوابت للشمس فإذا انتهت حياة الشمس حين ٍذ تكوف أرضاً
ّ
تتمزؽ معها  .قاؿ هللا تعاذل يف
جديدة حيث يربد وجهها رّ تتش ّقق كما تش ّققت أرضنا من قبلها ،وكذلك سيّاراِتا ّ
ىِ
ِ
انبَا َو َج َع ْلنَا ِم َن الْ َماء ُك ىل َش ْي ٍء َح ٍّي أَفَ َبل
ض َكانَػتَا َرتْػ ًقا فَػ َفتَػ ْقنَ ُ
ين َك َف ُروا أَ ىف ال ىس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
سورة األنبياء {أ ََوَدلْ يػََر الذ َ
انبَا} يعين كانت َشساً واحدة فش ّققناىا وجعلناىا قطعاً كثًنة  ،أل ّف الرتق
يػُ ْؤِمنُو َف} ،فقولو تعاذل { َكانػَتَا َرتْػ ًقا فَػ َفتَػ ْقنَ ُ
اط ِر ال ىسماو ِ
َزب ُذ ولِيًّا فَ ِ
ض ّد الفتق  ،وقاؿ تعاذل يف سورة األنعاـ {قُل أَ َغيػر ِ ىِ
ات َواأل َْر ِ
ض  ..إخل }  ،فقولو تعاذل
ْ َْ ّ
ََ
اَّلل أ َ
ض} يعين ِّ
اط ِر ال ىسماو ِ
ِ
{فَ ِ
ات َواأل َْر ِ
الشق  ،ومن ذلك
مشققهما ومقطّعهما بعد ما كانت قطعة واحدة  ،فالفطر ىو ّ
ََ
قوؿ اػبنساء :
ٍ
حَّت تعىزى
القلب ّ
انفطر ُ
صخر الندى وما َ
فبل على صخر َ
وقاؿ امرؤ القيس :
كخرعوبة ِ
ِ
البانة اؼبنفطر
بػََرْىَرةٌ َرودةٌ َرخصةٌ
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ِِ
ِ
ض َحنِي ًفا َوَما أ ََانْ
وقاؿ هللا تعاذل يف سورة األنعاـ عن لساف إبراىيم {إِِّّن َو ىج ْه ُ
ت َو ْج ِه َي للىذي فَطََر ال ىس َم َاوات َواأل َْر َ
ِ
ِ
ش ِيف األ َْر ِ
ٌن}  ،وقاؿ تعاذل يف سورة اإلسراء عن لساف لقماف { َوالَ سبَْ ِ
ض َولَن
ض َمَر ًحا إِن َ
م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ىك لَن َزبْ ِر َؽ األ َْر َ
فتتكرب وسبشي مرحاً  ،بل هللا ىو الذي
تَػْبػلُ َغ ْ
اعبِبَ َ
تشق األرض ّ
الشق  ،واؼبعىن  :إنّك لن ّ
اؿ طُوالً}  ،فاػبرؽ ىو ّ
ض َذ ِ
ش ّققها وجعلَها سيّارات تدور حوؿ الشمس  .وقاؿ تعاذل يف سورة الطارؽ { َو ْاأل َْر ِ
ص ْد ِع}  ،فالصدع ىو
ات ال ى
الشق  ،ومن ذلك قوؿ الشاعر اليماّن :
ّ
ِ
ِ
ٌن أصبح صدعُو دل يلت م لمث ىق ِ
الشعبَ ِ
األقداح
ف
ِ
أين ذو ّ
ُ ْ ْ
َ
أـ َ
وقالت اػبنساء :

وقاؿ األعشى :

إّن تذ ّكرتُو والّليل ِ
معتكٌر
ّ
ُ

ِ
مشعوب
فَفي فؤ َ
ادي صدعٌ غًنُ

ت يف الفؤ ِاد صدعاً على أنيِها مستطًنا
أورثَ ْ
ْ
وابتت وقد َ
ِ
ناع َؽبا أ ْف ربًنا
يستطيع
الزجاجة ما
كصدع
الص ِ
ِ
ّ
كف ّ
ُ
ض َذ ِ
فقولو تعاذل { َو ْاأل َْر ِ
ص ْد ِع } ىذه صفة لؤلرض أب ّهنا ذات الصدع أي من صفتها التص ّدع  ،فإ ّهنا
ات ال ى
تدؿ على
تص ّدعت يف بدء تكوينها وسوؼ تتص ّدع عند منتهى حياِتا ،ويكوف ذلك يوـ القيامة  .فهذه اْلَيت كلّها ّ

قن يوـ القيامة أيضاً .
أ ّف السيّارات واألرض كانتا قطعة واحدة فش ّققها وجعلَها قطعاً كثًنة  ،ويتش ّق َ

س  : 7إذا كانت السيّارات أراضي كأرضنا وفيها أحياء ومياه ونبات وجباؿ وغًن ذلك  ،إذاً ؼباذا نراىا صغًنة

إحداىن بيضة دجاجة ؟
األحجاـ فبل يتجاوز حجم
ّ

كل عاقل أب ّف األجراـ كلّما ابتعدت عنّا نراىا صغًنة وكلّما اقرتبت نراىا أكرب حجماً  ،فكذلك
ج  :ال ىبفى على ّ
اؼبريخ أو غًنه من الكواكب السيّارة لرأى األرض كأ ّهنا
الكواكب السيّارة نراىا صغًنة لبعدىا عنّا  .ولو كاف أحدان يف ّ
كوكب مضيء .
س  : 8إذا كانت الكواكب السيّارة أراضي كأرضنا  ،إذاً فما ىذا الضياء الذي فيها ؟

لكن الضياء تيها من الشمس  ،كاؼبرآة إذا وضعت يف
ج  :إ ّف السيّارات مع األقمار والنيازؾ ليس فيها ضياء  ،و ّ
أشعة الشمس أخذت تضيء كما تضيء اؼبرآة ،
الشمس  ،فهذه األجراـ فيها مياه وأحجار ورماؿ فإذا وقعت عليها ّ

وىذا شيءٌ معروؼ عند الفلكيٌّن وال ينكره أحد من العلماء .
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تكوين األرض
[خطأ الفلكيّني واجليولوجيّني حول أصل األرض ]

يقوؿ بعض الفلكيٌّن أ ّف األرض مع ابقي السيّارات تساقطت من الشمس على ىي ة شرارات رّ بردت على مِّر
[أوالً  ]:لو كانت شرارات كما يزعموف إذاً لَما اقتصرت
السنٌن وصارت أراضي  .وأقوؿ ىذه النظريّة خطأ حيث – ّ
مر السنٌن  .انياً  :ينبغي أف تكوف شراراِتا متساوية يف األحجاـ أو متقاربة
على تسع  ،بل لَكاف ُ
شررىا متّصبلً على ّ

مرة  . 2الثاً :
األقل  ،فلماذا نرى عطارد أصغر من األرض بينما اؼبشرتي يق ّدرونو أكرب من األرض (ّ )1350
على ّ
ينبغي أف تكوف الشرارة مستطيلة ال كروية  ،رابعاً  :إ ّف الشرارة ال تدور حوؿ ِ
نفسها بل تسبح يف الفضاء  ،فكيف
ّ
مستمرة  ،أي
تكوف السيّارات بعكس ذلك؟ رّ إ ّف األجراـ الساخنة اؼبلتهبة تكوف فيها ّقوة جاذبة وتكوف يف حركة
ّ
نفسها من اليمٌن إذل الشماؿ ،فالشمس بسبب دور ِاهنا حوؿ ِ
أ ّهنا تدور حوؿ ِ
نفسها وبسبب جاذبيّتِها ال يبكن أف
تنفصل منها كتل إذل الفضاء فتكوف سيارات أل ّف اعباذبية اليت فيها [ ذبعلها] ؿبتفظة ِ
حبجمها  ،رّ دورا ُهنا حوؿ
ّ
ّ
ِ
نفسها يبنع انفصاؿ كتلة منها .
وأقوؿ إ ّف األرض دل تنفصل من ِ
َشسنا اغباليّة بل ىي مع ابقي السيّارات كانت َشساً واحد ًة غًن َشسنا اغباليّة ،
ْ
تكونت َؽبا قشرة ابردة فصارت أرضاً  ،ومن اؼبعلوـ
ولَ ّما انتهت حيا ُِتا أخذ وجهها يربد شي اً فشي اً ودب ّدة أل َفي سنة ّ
ِ
تكونت َؽبا قشرة أرضيّة عند برودة وج ِهها  ،منعت تلك القشرة
أ ّف الشمس تنبعث منها غازات مدى حياِتا  ،ولَ ّما ّ
خروج الغازات فصارت ذبتمع يف جوفِها وتضغط القشرة الباردة لتلك الشمس  ،ولَ ّما زاد الضغط انفجرت فصارت
تسع قطع  ،ولَ ّما كاف يف الفضاء َشوس أخرى اقبذبت تلك القطع إذل أقرب َشس َؽبا وأخذت تدور حوَؽبا  ،وبعد

هن أحياءً وجباالً ومياىاً وأشجاراً وغًن
مرور السنٌن َ
برد وجو تلك القطع سباماً فصارت أراضي  ،وخلق هللا تعاذل في ّ
ذلك  ،فأرضنا واحدة من تلك القطع التسع  ،وَشسنا منهجها كمنهج ما مضى قبلَها من الشموس .
سبزقت سيّارا ُِتا معها فصارت نيازؾ .
والشمس اليت انتهت حيا ُِتا كانت َؽبا سيّارات أيضاً  ،ولكن لَ ّما تش ّققت ّ

ستتمزؽ وتكوف نيازؾ وذلك حٌن تتش ّقق َشسنا اغباليّة .
وكذلك سيّاراتنا اغباليّة فإ ّهنا
ّ
ىِ
ِ
انبَا ..
ض َكانػَتَا َرتْػ ًقا فَػ َفتَػ ْقنَ ُ
ين َك َف ُروا أَ ىف ال ىس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
والدليل على ذلك قولو تعاذل يف سورة األنبياء {أ ََوَدلْ يػََر الذ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ض ِيف يػَوَم ْ ِ
ك
ٌن َوَْذب َعلُو َف لَوُ أ َ
َند ًادا َذل َ
إخل } ،وقاؿ ّ
عز من قائل يف سورة فصلت {قُ ْل أَئنى ُك ْم لَتَ ْك ُف ُرو َف ابلىذي َخلَ َق ْاأل َْر َ ْ
ِ ِِ
ب الْعالَ ِمٌن  .وجعل فِيها رو ِاسي ِمن فَػوقِها وابرَؾ فِيها وقَد ِ
ِ
استَػ َوى
ىر ف َيها أَقْػ َواتَػ َها ِيف أ َْربػَ َعة أَىَيٍـ َس َواء لّل ىسائل َ
ٌن  .رُى ْ
ْ َ ََ َ َ َ َ
َر ُّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ

2
مرةً ال أكثر .
وأان أقوؿ بقدر األرض اثنيت عشرة ّ
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إِ َذل ال ىسماء وِىي دخا ٌف فَػق َ ِ
ض اِئْتِيا طَوعا أَوَكرىا قَالَتا أَتَػيػنَا طَائِعٌِن  .فَػ َقضاى ىن سبع َظباو ٍ
ات ِيف يػَوَم ْ ِ
ٌن ..
َ َ َ َُ َ
َ
اؿ َؽبَا َول ْؤل َْر ِ َ ْ ً ْ ً َ ْ
ْ
َ ُ َْ َ َ َ
إخل }
ض ِيف يػَوَم ْ ِ
ٌن } يعين يف أل َفي سنة أل ّف اليوـ الواحد من ّأَيـ هللا تعاذل يقابل ألف سنة من
فقولو تعاذل { َخلَ َق ْاأل َْر َ ْ

ّأَيمنا  ،وقد جاء يف الزبور – اؼبزمور التسعوف صبلة ؼبوسى قاؿ " :أنت هللا ترجع اإلنساف إذل الغبار وتقوؿ ارجعوا َي
سنة يف عينيك مثل ٍ
شيء إذل ٍ
يوـ "  ،واػبلقة ىي االستحالة من ٍ
بين آدـ  ،أل ّف ألف ٍ
شيء آخر ،فقولو تعاذل{ َخلَ َق
ض ِيف يػَوَم ْ ِ
ٌن } يعين أحا َؽبا إذل ٍ
أرض بعد ما كانت َشساً  ،وذلك دب ّدة أل َفي سنة وىذه اؼب ّدة اليت برد فيها وجو
ْاأل َْر َ ْ

تلك الشمس اليت انتهت حياِتا ،
و ّأما قولو تعاذل { َو َج َع َل فِ َيها َرَو ِاس َي ِمن فَػ ْوقِ َها} الرواسي ىي اعبباؿ  ،وذلك لَ ّما تش ّققت تلك الشمس اليت صارت
أرضاً أخذت النيازؾ تتساقط عليها فصارت جباالً  ،فأكثر اعبباؿ اليت على وجو األرض أصلها نيازؾ ،
و ّأما قولو تعاذل { َوَاب َرَؾ فِ َيها} أي زاد يف حجمها وذلك بع ّدة أشياء :
ّأوالً – أخذت القشرة األرضيّة تزداد برود ُِتا شي اً فشي اً ،
انياً – سقوط النيازؾ زاد يف ِ
حجمها ،
أشعة الشمس إذا دخلت يف الغرفة من النافذة) ومنشأ ىذه
الذرات اليت نراىا يف ّ
الذرات عليها (وىي ّ
الثاً – سقوط ّ
الذرات من نيازؾ تناثرت أجزاؤىا يف الفضاء بعد أف قامت قيامتُها ،
ّ
ِ
ابربادىا مع العناصر األخرى  ،مثبلً  :األوكسجٌن يتّحد مع اغبديد فيزيد يف حجمو
الفلزات زادت حبجمها ّ
رابعاً – ّ
مكوانًكاربوانت الكالسيوـ ؛ والنرتوجٌن
وينتج من ذلك أوكسيد اغبديد ؛ واّن أوكسيد الكاربوف يتّحد مع الكلس ّ

مكوانً نرتات الصوديوـ ونرتات البواتسيوـ  .وىكذا تتّحد الغازات مع أكثر الفلزات
يتّحد مع الصوديوـ والبواتسيوـ ّ
فتزيد أحجامها  ،وبذلك أخذ جرـ األرض يزداد دبرور السنٌن والدىور .
ىر فِ َيها أَقْػ َواتَػ َها} أي أنزؿ اؼبياه عليها وخلق النبات واألشجار واغبيواف وجعلَها رزقاً لِئلنساف ،
و ّأما قولو تعاذل { َوقَد َ
ِ
خلق األشياء وأع ّدىا ِإلنساف
واؼبعىن  :ق ّدر أف تكوف ىذه األشياء رزقاً لئلنساف إذا خل َقو على األرض  ،فإنّو تعاذل َ
ِ
ىبلق اعبنٌن يف بطنِها ،
خلق الثديٌَن للمرأة قبل أف َ
ىبلق اإلنساف عليها كما َ
قبل أ ْف َ
ِ ٍ
كل ذلك يف م ّدة أربعة آالؼ سنة فصار اجملموع ستّة آالؼ سنة ؛ حيث
و ّأما قولو تعاذل {ِيف أ َْربػَ َعة أ ىََيـ} معناه َ
خلق ّ
سبّت برودة األرض دب ّدة أل َفي سنة كما قاؿ تعاذل يف سورة السجدة { ى ِ
ِ
ض َوَما بػَْيػنَػ ُه َما
اَّللُ الىذي َخلَ َق ال ىس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ِِ ٍ
استَػ َوى َعلَى الْ َع ْر ِش  ..إخل }  ،فالسماوات واألرض يريد ِهبا السيّارات .
ِيف ستىة أ ىََيـ رُى ْ
اىا َ .رفَ َع ظبَْ َك َها فَ َس ىو َاىا .
ونظًن ىذه اْلَيت قولو تعاذل يف سورة النازعات {أَأَنتُ ْم أ َ
َش ُّد َخ ْل ًقا أَِـ ال ىس َماء بػَنَ َ
ِ
ك دحاىا .أ ِ
اعا لى ُك ْم
اىا َ .و ْ
اعبِبَ َ
َخَر َج ُ
ض بػَ ْع َد َذل َ َ َ َ ْ
ش لَْيػلَ َها َوأ ْ
اىا َ .متَ ً
اؿ أ َْر َس َ
اءىا َوَم ْر َع َ
َخَر َج مْنػ َها َم َ
ض َح َ
اىا َ .و ْاأل َْر َ
َوأَ ْغطَ َ
ِ
اىا} أل ّف أشعة الشمس
َخَر َج ُ
ش لَْيػلَ َها َوأ ْ
ض َح َ
َوِألَنْػ َعام ُك ْم}  ،وإّمبا أضاؼ اللّيل والنهار إذل السماء بقولو { َوأَ ْغطَ َ
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ِ
اىا} أي زاد يف قشرِِتا
ض بػَ ْع َد َذل َ
ك َد َح َ
تضرب على الطبقات الغازيّة فتعكسها الغازات إذل األرض  ،وقولو { َو ْاأل َْر َ
الباردة  ،وال تزاؿ ىذه الكلمة مستعملة عند العرب إذ يقوؿ لصاحبو " :إمؤل الكيس دقيقاً وادحيو "  ،أي ْزد عليو

حَّت يبتلئ سباماً  ،ومن ذلك قوؿ أميّة بن أّب الصلت :
من الدقيق ّ
ابهبا وأقاـ ِابألخرى اليت ىي أؾب ُد
أعمر َ
ٌ
دار دحاىا رّ َ
دار مؤلىا ابألمتعة واألطعمة رّ س ّد ابهبا وأقاـ ابألخرى اليت ىي أحسن منها  ،وقاؿ تعاذل يف سورة ؽ
ومعناه ٌ :
ض َم َد ْد َان َىا} أي م ّدىا
ض َم َد ْد َان َىا َوأَلْ َقْيػنَا فِ َيها َرَو ِاس َي َوأَنبَػْتػنَا فِ َيها ِمن ُك ِّل َزْو ٍج َهبِ ٍ
يج}  ،فقولو تعاذل{ َو ْاأل َْر َ
{ َو ْاأل َْر َ
ِ
ِ
ك
ض بَػ ْع َد َذل َ
الذرات والغازات وبذلك زاد حجمها  ،وىذه نظًن قولو { َوَاب َرَؾ ف َيها} ونظًن قولو { َو ْاأل َْر َ
ابؼبياه و ّ
ِ
ٌن
اىا} َ
فاؼبدد ىو إعطاء الشيء بكثرة على الدواـ  ،كقولو تعاذل يف سورة اإلسراء { َوأ َْم َد ْد َان ُكم ِأب َْم َو ٍاؿ َوبَن َ
َد َح َ
ِ
حساف :
َو َج َع ْلنَا ُك ْم أَ ْكثَػَر نَف ًًنا}  ،وقاؿ ّ
يل
لقيناكم لَنا َم َد ٌد
ويوـ بد ٍر
النصر ٌ
َ
ُ
ْ
فًنفع ً
ميكاؿ وجرب ُ
وقاؿ عنرتة :
لك ِم ْن ٍ
لك ِمن دم ٍع غزي ٍر لو ُّ
مد
قلب توقىد ابغبَشا وَي َ
فيا َ
وقاؿ هللا تعاذل يف سورة اغبجر {واألَرض م َد ْد َانىا وأَلْ َقيػنَا فِيها رو ِاسي وأَنبػْتػنَا فِيها ِمن ُك ِل َشي ٍء ىموُز ٍ
وف}  ،وقاؿ تعاذل
َ ْ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َ َ َ
ّ ْ ْ
يف سورة الرعد{وىو الى ِذي م ىد األَرض وجعل فِيها رو ِاسي وأَنْػهارا وِمن ُك ِل الثىمر ِ
ات  ..إخل }‘ فهذه اْلَيت متقارابت
َُ
َ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ً َ
ّ ََ
يف اؼبعىن وـبتلفات يف األلفاظ .
س  : 9قاؿ هللا تعاذل {أ ِ
أليست اؼبياه أمطاراً تنزؿ من السماء  ،وإذا كانت األرض
ْ
اءىا َوَم ْر َع َ
َخَر َج مْنػ َها َم َ
اىا} َ ،

جرماً ملتهباً فكيف زبرج اؼبياه من النار ؟
ج  :ال ىبفى على َمن درس علم الكيمياء أب ّف اؼباء مرّكب من األوكسجٌن واؽبيدروجٌن  ،وقد قلنا أ ّف ىذه الغازات
تتبخر حبرارة الشمس
انبعثت من األرض  ،ر ابربادىا بتيار كهرابئي جوي نتج اؼباء  ،فمنشأ اؼبياه من األرض وأ ّهنا ّ
فرتتفع يف السماء رّ تكوف مطراً بسبب برودة اعبو وتنزؿ إذل األرض انيةً .

س 10

ِ ِ
اَّلل ح ىق قَ ْد ِرِه و ْاألَر ِ
ت بِيَ ِمينِ ِو
ات َمطْ ِوىَي ٌ
ض َصب ًيعا قَػْب َ
ماو ُ
َ ْ ُ
قاؿ هللا تعاذل يف سورة الزمر{ َوَما قَ َد ُروا ىَ َ
ضتُوُ يػَ ْوَـ الْقيَ َامة َوال ىس َ
سبحانَو وتَػع َاذل ع ىما ي ْش ِرُكو َف}  ،فما معىن قولو {و ْاألَرض َِ
صب ًيعا} على أ ّف األرض واحدة ولو فرضنا أ ّف يف الكوف
َ ْ ُ
ُْ َ ُ َ َ َ ُ

أراضي كثًنة فينبغي أف يقوؿ  :واألرضوف صبيعاً قبضتو يوـ القيامة ؟
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ِ
ِ
ضتُوُ يػَ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة} ،واؼبعىن أ ّف األرض
ض} يريد هبا السيّارات كلّها  ،ولذلك قاؿ { َصب ًيعا قَػْب َ
ج  :قولو تعاذل{ َو ْاأل َْر ُ
ت بِيَ ِمينِ ِو} السماوات ىنا يريد ِهبا
ات َمطْ ِوىَي ٌ
ماو ُ
ّ
اؼبتمزقة اليت أصبحت سيّارات كلّها تكوف قبضتو يوـ القيامة َ { .وال ىس َ

الطبقات الغازيّة حيث جاء ذكرىا بعد ذكر األرض  .وإليك مثل  :لو اشرتيت بطّيخة بدرىم وسألك سائل بكم
جزأِتا إذل تسعة أجزاء
يصح أف تقوؿ كلّها بدرىم ّ ،
ألهنا واحدة وال حاجة لقولك "كلّها"  ،ولكن إذا ّ
اشرتيتها  ،فبل ّ
يتوىم أنّك اشرتيت جزءً منها بدرىم ،
يصح أف تقوؿ كلّها بدرىم  ،وذلك ل بلّ ّ
وسألك أحد  :بكم اشرتيتها  ،فهنا ّ
فكذلك قولو تعاذل {و ْاألَر ِ
ضتُوُ يػَ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة}
ض َصب ًيعا قَػْب َ
َ ْ ُ

س 11
خص يوـ القيامة بذلك ؟
كل حٌن ؟ فلماذا ّ
أليس اؼبلك لو واألرض قبضتو وربت ّ
تصرفو يف ّ
موجود اليوـ يف األرض أحياءٌ كثًنوف  ،فمنهم من يبلك داراً ومنهم من يبلك عقاراً  ،ولكن إذا صار يوـ
ج  :ألنّو
ٌ

مالك لؤلرض سوى هللا ؛ أل ّف الناس كلّهم يبوتوف يف ذلك اليوـ وال يبقى أحد على وجو األرض ،
القيامة فبل يبقى ٌ
ِ
ك الْيػوـ ؟ ِىَّللِ الْو ِ
اح ِد الْ َق ىها ِر} .
كقولو تعاذل يف سورة غافر {ل َم ِن الْ ُم ْل ُ َ ْ َ
َ

س 12

ض ُكلُّهم َِ
صب ًيعا أَفَأ َ ِ
ىاس َح ىَّت يَ ُكونُواْ
قاؿ هللا تعاذل يف سورة يونس { َولَو َشاء َربُّ َ
ك َ
ْلم َن َمن ِيف األ َْر ِ ُ ْ
َنت تُ ْكرهُ الن َ
م ْؤِمنٌِن} فلماذا قاؿ { ُكلُّهم َِ
صب ًيعا} وتكفي لفظة "كلّهم" ؟
ُ َ
ُْ
ج  :لفظة "كلّهم" تعود إذل { َمن}  ،ولفظة "صبيعاً" تعود إذل {األ َْر ِ
كل َمن يف األرضٌن ،
ض}  ،والتقدير َ :
ْلم َن ّ
أي من يف السيارات صبيعِها  ،كقولو تعاذل{و ْاألَر ِ
ضتُوُ يػَ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة} .
ض َصب ًيعا قَػْب َ
َ ْ ُ
ّ
َ

س 13

اجلاذبيّة

تقوؿ أ ّف السيّارات أر ٍ
اض كأرضنا منتشرات يف الفضاء دائرات حوؿ الشمس  ،وبسبب دور ِاهنا تنتج الفصوؿ األربعة
أي الصيف والشتاء والربيع واػبريف  ،فكيف تدور ىذه األجراـ حوؿ الشمس وال تسقط [ِ :ترب أو تفلت] يف
الفضاء ؟
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ج  :إ ّف الشمس َؽبا ّقوة جاذبة ذبذب ىذه األجراـ فبل تدعها تسقط [ِ :ترب أو تفلت]  ،قاؿ هللا تعاذل يف سورة
ِ
ِ
ض أَف تَػ ُز َوال ولَِن َزالَتَا إِ ْف أ َْمس َك ُهما ِمن أ ٍ ِ ِ ِ ِ
ورا} ،
فاطر{إِ ىف ى
اَّللَ يبُْ ِس ُ
ك ال ىس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ َ ْ َ
يما َغ ُف ً
َحد ّمن بػَ ْعده إنىوُ َكا َف َحل ً
َ
ِ
بقوة جاذبيّة الشمس {أَف تَػ ُز َوال} معناىا :
فقولو تعاذل {يبُْ ِس ُ
ك ال ىس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ض} يعين يبسك السيّارات واألرض ّ
ِ
ِ
ِ
َح ٍد ِّمن بَػ ْع ِدهِ} يعين  :ىل
ويتفرقا يف الفضاء { َولَ ن َزالَتَا} يوـ القيامة {إ ْف أ َْم َس َك ُه َما م ْن أ َ
أف ال تزوال عن الشمس ّ
تتمزؽ وتكوف نيازؾ  ،رّ
يقدر أحد على إمساكها غًن هللا ؟ وذلك أل ّف السيّارات إذا زالت عن جاذبيّة الشمس فإ ّهنا ّ
تنجذب إذل السيّارات اعبديدة  ،أل ّف َشسنا تتش ّقق يوـ القيامة وتكوف سيّارات  ،فلذلك قاؿ تعاذل {إِ ْف أ َْم َس َك ُه َما
ِمن أ ٍ ِ ِ ِ
بقوة
ْ َ
َحد ّمن بػَ ْعده} واؼبعىن  :إ ّف السيّارات إذا زالت عن اعباذبيّة وتش ّققت فإ ّف هللا تعاذل يبسك تلك القطع ّ
جاذبيّة أخرى .
وإّمبا تزوؿ السيّارات عن جاذبيّة الشمس يوـ القيامة أل ّف الشمس تتش ّقق وتنتثر أجزاؤىا يف الفضاء  ،ومن اؼبعلوـ
ِ
ِ
سبزقت
ب انتَػثَػَر ْ
ت} أي ّ
إذا تش ّققت فإ ّف السيّارات ّ
تتمزؽ َ
معها  ،وذلك قولو تعاذل يف سورة االنفطار{ َوإ َذا الْ َك َواك ُ
استَػ َوى إِ َذل ال ىس َماء َوِى َي
وانتثرت أجزاؤىا يف الفضاء أل ّهنا تكوف نيازؾ  .وقاؿ تعاذل يف سورة فصلت أو السجدة {رُى ْ
ِِ
اؿ َؽبا ولِ ْؤلَر ِ ِ ِ
اؿ َؽبَا}
ٌن} فالسماء يريد ِهبا الطبقات الغازيّة  ،وقولو {فَػ َق َ
ض ائْتيَا طَْو ًعا أَوَك ْرًىا قَالَتَا أَتَػْيػنَا طَائع َ
ُد َخا ٌف فَػ َق َ َ َ ْ
ِِ
أي للسماء {ولِ ْؤلَر ِ ِ ِ
ٌن} وذلك أل ّف الطبقات الغازيّة ؾبذوابت
ض ائْتيَا} إذل ّقوة اعباذبيّة {طَْو ًعا أَوَك ْرًىا قَالَتَا أَتَػْيػنَا طَائع َ
َ ْ
كل سيّار لو طبقات غازيّة ؾبذوابت لو أينما سار السيّار فالغازات معو .
لؤلرض  ،أي ّ
س 14

ِِ
ٌن} على اعبمع بعد أف قاؿ {قَالَتَا} على التثنية ؟
ؼباذا يقوؿ هللا تعاذل {طَائع َ

كل لفظة "أرض" أتيت يف القرآف غًن مقرونة بذكر "السماوات" وال هبمع بينهما واو عطف فإنّو تعاذل يريد ِهبا
جّ :
السيارات كلّها  ،حيث كانت يف ابدئ األمر أرضاً واحدة ر تش ّققت  ،كقولو تعاذل {و ْاألَر ِ
ضتُوُ يػَ ْوَـ
ض َصب ًيعا قَػْب َ
ّ
َ ْ ُ
ّ
وف ىِ
الْ ِقيام ِة}  ،وقاؿ تعاذل يف سورة فاطر{قُل أَرأَيػتُم ُشرَكاء ُكم الى ِذين تَ ْدعو َف ِمن د ِ
اَّلل أ َُر ِوّن َما َذا َخلَ ُقوا ِم َن ْاأل َْر ِ
ض أ َْـ
ُ
ْ َْ ْ َ ُ َ ُ
ََ
َؽبم ِشرٌؾ ِيف ال ىسماو ِ
ات  ..إخل }  ،فاألرض ىنا يريد هبا كلّها  ،وقولو تعاذل { َما َذا َخلَ ُقوا ِم َن ْاأل َْر ِ
أي
ض} معناه ّ :
ُْ ْ
ََ
ٍ
اؼبريخ الذي ىو جزءٌ منها أـ خلقوا الزىرة أـ زحل أـ غًن ذلك من السيّارات البليت
جرـ خلقوا منها ؟ فهل خلقوا ّ
ىي أجزاء من تلك األرض اليت تقطّعت ؟ {أَـ َؽبم ِشرٌؾ ِيف ال ىسماو ِ
ات} الغازيّة فخلقوا معي طبقة األوكسجٌن أـ
ْ ُْ ْ
ََ
النرتوجٌن أـ اّن أوكسيد الكربيت أـ غًن ذلك من الطبقات الغازيّة ؟
ِ
يوحدوف هللا يف
إذا علموا أ ّف هللا ىو الذي خلق السيّارات وخلق الطبقات الغازيّة  ،فكيف يعبدوف األصناـ وال ّ
العبادة ؟
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ِِ
ٌن}  .أل ّف األرض صارت تسع قطع والسماء صارت
قلن {أَتَػْيػنَا طَائع َ
أمرنبا هللا ّ
وذبزأ َف رّ َ
واؼبعىن ّأهنما امتثلتا ما َ
ِِ
ٌن}  ،واؼبعىن أ ّف هللا تعاذل
ْب {أَتَػْيػنَا طَائع َ
أج ْ َ
صح أف هبيبا على اعبمع  ،واؼبعىن  :رّ ّ
ذبزأ َف و َ
سبع طبقات ،فهنا ّ

يتجزءا  ،فلذلك قاؿ { :قَالَتَا}  .وؼبا كانت األرض واحدة والسماء واحدة ذكرنبا على التثنية
خاطبهما قبل أف ّ
ّ
تتجزأ .
{قَالَتَا} وكذلك يريد بذكر السماء قبل أف ّ
ِِ
األوؿ انقيادنبا للجاذبيّة وكاف
أبمرين ّ :
فقولو تعاذل {ائْتيَا طَْو ًعا أَوَك ْرًىا} ٌ
دليل على أ ّف هللا تعاذل حكم عليهما َ
ذبزؤنبا وكاف كرىاً َؽبما  ،فالسماء
طوعاً منهما  ،فالسماء اقبذبت لؤلرض  ،واألرض اقبذبت للشمس ؛ واألمر الثاّن ّ
أمر رِّهبما
ذبز ْ
ّ
أت وصارت طبقات واألرض تش ّققت فصارت تسع سيّارات  ،فهذا األمر قبلتاه ابإلكراه ولكنّهما امتثلتا ّ
ِ
ِ
ِ
ٌن} .
فلم يبتنعا ولذلك قالتا{أَتَػْيػنَا طَائع َ
ْ

س 15
األرض مع ابقي السيّارات وقد نراىا صغًنة ؟
ذبذب
َ
كيف تستطيع الشمس أف َ
ج  :إ ّف الشمس أكرب من األرض أبضعاؼ ولكن لبعدىا عنّا نراىا صغًنة  ،أل ّف األرض مع ابقي السيّارات واألقمار
سبزقت فكاف منها األقمار والسيّارات  ،وقد ق ّدر
ّ
كبل كانت َشساً واحد ًة  ،ولَ ّما انتهت حياِتا صارت أرضاً  ،رّ ّ
ِ
مرة .
الفلكيّوف أ ّف الشمس أكرب من األرض دبليوف ّ

س 16

سبب اجلاذبيّة

فهل يبكنك أف تع ِرفنا سبب اعباذبية اليت يف الشمس  ،فقد قيل ِ
للعادل العصري (لورد كلفٌن) وىو من أشهر أتباع
ّ
ّ
ِ
نعرؼ عنها شي اً
وبق للعادل أف وباوؿ كشف أسرارىا فإنّنا قبهلُها سباماً وال ُ
سر اعباذبيّة ؟ فأجاب " :ال ّ
نيوتن  :ما ىو ّ
"؟
ِ
رّب من الكتاب واغبكمة وكاف فضلو
سر اعباذبيّة بعوف هللا تعاذل ؛ ذلك فبا علّمين ّ
ج  :سأجيب عن ذلك و ِّ
أبٌن ّ
علي كبًناً .
ّ
إعلم أ ّف سبب اعباذبيّة ىو اغبرارة  ،وسبب اغبرارة ىو اغبركة (( وإليك ىذه التجربة اليت تثبت لك صحة ذلك :
خذ خرزة كبًنة من الكهرب أو السندروس أومن غًن ذلك  ،وادلكْها دلكاً متوالِياً على قطعة قماش من الصوؼ ،
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القشة ؛ فإ ّف
القش ترى اػبرزة ذبذب ّ
ذبد اػبرزة قد ّ
تسخنت بسبب اغبركة اؼبتوالية  ،رّ ْ
ضعها على قطعة صغًنة من ّ
اػبرزة اكتسبت ّقوة جاذبة بسبب اغبرارة اليت اكتسبتها من االحتكاؾ  .فحركة األجزاء اليت يف جوؼ األرض تسبّب
ِ
ٍ ٍ
كل ابرد ليست فيو
فكل جرـ حا ّر فيو جاذبيّة  ،و ّ
اغبرارة واعباذبيّة  ،وتسبّب دوراف األرض حوؿ نفسها أيضاً ّ )) .
اغبار هبذب البارد  ،وإذا اتّفق جرماف
فكل َ
حار واْلخر ابرد يكوف بينَهما ذباذب أل ّف ّ
جرمٌن أحدنبا ّ
جاذبيّة ؛ ّ
ابرداف فبل يكوف بينهما ذباذب  ،وكذلك إذا اتّفق جرماف متساوَيف يف اغبرارة فبل يكوف بينهما ذباذب  ،وإذا كاف
أقل منو حرارًة .
أقل منو حرارًة فإ ّف اعبرـ ّ
أحدنبا ّ
اغبار هبذب الذي ّ
حاراً واْلخر ّ
وىن الكواكب السيّارة
أقل منها حرارًة ّ
ولَ ّما كانت الشمس جرماً ملتهباً أخذت ذبذب ما حوؽبا من األجراـ البليت ّ
 .وكذلك األرض لَ ّما كاف جوفها ملتهباً أخذت ذبذب ما حوَؽبا من األجراـ وىي النيازؾ والقمر  .وكذلك ابقي
حار ملتهب ووجهو ابرد  ،فلذلك أخذت ذبذب ما حوّؽبا من
السيّارات فإ ّهنا كاألرض يف اغبرارة ،
فالكل جوفو ّ
ّ
األجراـ الباردة وىي األقمار والنيازؾ .
أقل منها حرارًة وأصغر حجماً .
فالشمس إذاً ٌ
جرـ جاذب أل ّهنا ملتهبة  ،والسيّارات ؾبذوابت َؽبا حيث ّ
ىن ّ
وىكذا ابقي األجراـ السماوية  :كل ساخ ٍن جاذب وكل ٍ
ابرد ؾبذوب .
ّ
ّ
ّ

دليل اجلاذبيّة

والدليل على ما ذىبنا إليو التجارب التالية :
ِ
وسخنو لدرجة الغلياف رّ صبّو يف قد ٍر آخر فيو ماءٌ ابرد  ،رّ ضع يدؾ فيو َتر اؼباء
 .1خذ قدراً وضع فيو ماءً ّ
الساخن يرتفع فوؽ اؼباء البارد  ،وسبب ذلك أل ّف اعباذبيّة تعمل يف البارد أكثر من الساخن .
ِ
يس
.2
حَّت ّ
إغل اؼباء ّ
يتبخر وانظر البخار كيف يرتفع إذل األعلى  ،رّ انظر اؼبطر كيف ينزؿ إذل األرض  ،أفَػلَ َ
األوؿ كبو اعبو وينزؿ الثاّن كبو األرض؟ واعبواب على ذلك
ذرات مائيّة ساحبة يف اؽبواء ؟ فلماذا يرتفع ّ
البخار واؼبطر ّ
األوؿ وبرودة الثاّن  ،والسبب يف ذلك اعباذبيّة إ ْذ تعمل يف البارد أكثر من الساخن .
ىو سخونة ّ
ذبمد على اعبدراف
 .3أنظر ؽبب النار كيف يرتفع إذل األعلى وكذلك الدخاف يرتفع ألنّو ساخن  ،لكنّو إذا برد ّ
رّ تساقط ىباابً .
ربوؿ بعد الغلياف إذل خبار وارتفع
 .4كلّنا يعلم أ ّف الزئبق معدف أثقل من اغبديد  ،فإذا س ّخنتو إذل درجة  357ـ ّ
كذلك يف اعبو ،فإذا برد عاد سائبلً ونزؿ إذل األرض انيةً .
وما ىذه إالّ دالئل أتثًن اعباذبيّة أكثر يف اعبرـ البارد .
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س 17

القوة الدافعة
ّ

فيلتصقن ِهبا  ،فما ىو السبب الذي جعل بينهما
جذبتهن إليها
إذا كانت الشمس جاذبة والسيّارات ؾبذوبة َؽبا فهبلّ
ّ
َ

ىذه اؼبسافة ؟
ج  :إعلم أف كل ٍ
جرـ ملتهب ابت يف مكانو ولكنو يدور حوؿ نفسو بسبب اغبرارة اليت يف جوفو  ،ودورتو تكوف من
ّ ّ
ٍ
تحرؾ ولكنّو يدور حوؿ اعبرـ الذي
كل جرـ ابرد ال يدور حوؿ نفسو إذ ال حرارة فيو ذبعلو ي ّ
اليمٌن إذل الشماؿ  ،و ّ
هبذبو ودورانو أيضاً يكوف من اليمٌن إذل الشماؿ أل ّف اعبرـ اعباذب يدور كذلك  ،ومثاؿ ذلك القمر فإنّو ال يدور
حوؿ نفسو ألنّو جرـ ابرد ولكنّو يدور حوؿ األرض ألنّو ؾبذوب َؽبا .
ِ
ِ
"القوة
تكونت عندان ّقوة انية ّ
تسمى ّ
فالشمس إذاً ابتة يف مكاهنا ولكنّها تدور حوؿ نفسها ،وبسبب ىذا الدوراف ّ
الدافعة" .وىي  :إ ّف اعبرـ اعباذب كلّما زاد يف دورانِو ابتعدت عنو األجراـ اجملذوبة لو  ،وكلّما قلّت سرعة دورانو فإ ّف

حَّت يلتصق بو  ،على
اجملذوب يقرتب منو  ،ولو فرضنا أ ّف اعبرـ اعباذب يقف عن دورتو فإ ّف اجملذوب يقرتب منو ّ
شرط أف ال ىبلو من اغبرارة أل ّف األجراـ ال تقف عن دور ِاهنا حوؿ ِ
نفسها إالّ إذا انتهت حرارُِتا  ،واػببلصة أ ّف سبب
ابتعاد السيارات عن الشمس انتج عن دوراف الشمس حوؿ ِ
نفسها  ،ومثاؿ ذلك "الدوالب" الذي يركب فيو األطفاؿ
ّ
اغبماالت اليت فيها األطفاؿ تبتعد عن عامود الدوالب
ابألعياد فإنّك ترى الدوالب كلّما زادت سرعة دورانو فإ ّف ّ
اغبماالت يقرتب بعضها من البعض حَّت يق ِرتبْ َن من العمود .فهذا ّأوؿ
وتنتشر يف الفضاء وكلّما قلّت سرعتها فإ ّف ّ
سبب يف ابتعاد السيّارات عن الشمس  ،و ّأما السبب الثاّن فإ ّف اعبرـ اجملذوب كلّما كاف أبرد فإ ّف اعباذبيّة تعمل فيو
أكثر فيقرتب حين ٍذ من اعباذب والعكس ابلعكس .

( شكل رقم ) 2
احلماالت تبتعد عند سرعة دوران الدوالب
ّ
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يبثّل الشكل أعبله صورة "لدوالب" األطفاؿ الذي يستعمل يف األعياد حيث ترى الدوالب كلّما زادت سرعة

اغبماالت اليت فيها األطفاؿ تبتعد عن عامود الدوالب والعكس ابلعكس .
دورانو فإ ّف ّ

سري األجرام
إ ّف اعبرـ اجملذوب ال وباذي اعباذب يف سًنه سباماً  ،بل تكوف حركة اعباذب حوؿ نفسو أسرع من حركة اجملذوب
حوؿ اعباذب ؛ مثبلً إ ّف الشمس جاذبة واألرض ؾبذوبة َؽبا  ،فالشمس تكمل دورَِتا حوؿ ِ
نفسها دب ّدة  25يوماً

و 5ساعات بينما األرض تكمل دورِتا حوؿ الشمس دب ّدة  365يوماً  ،ويكوف تقدير ذلك كنسبة  1إذل  14على
التقريب  ،أي أ ّف األرض تدور مرة واحدة حوؿ الشمس يف السنة بينما الشمس تكمل أربع عشرة دورة حوؿ ِ
نفسها
ّ
.
مرة بينما األرض تكمل دورِتا حوؿ نفسها دب ّدة  24ساعة ،
رّ إ ّف القمر يكمل دورتو حوؿ األرض يف الشهر ّ
ويكوف تقدير ذلك  1مقابل  ، 30أي دورة واحدة للقمر حوؿ األرض مقابل ثبلثٌن دورة لرض حوؿ نفسها .
وىكذا تكوف دورة اعبرـ اعباذب حوؿ نفسو أكثر من دورة اجملذوب حوؿ اعباذب ،وال يبكن تقدير حركة األجراـ
كلّها بسرعة معيّنة  ،أل ّف منها الصغًن والكبًن والساخن والبارد  ،وعلى ىذا زبتلف سرعة دوراف األجراـ .
هبن وىو عطارد ويكمل دورتو حوؿ الشمس دب ّدة  88يوماً  ،ويكوف
وإليك أصغر سيّار ؾبذوب للشمس وأقر ّ
مرة واحدة مقابل ثبلث دورات للشمس على التقريب .
تقدير دورتو ّ
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س 18
مرة واحدة
إذا كانت ّ
القوة اعباذبة تعمل يف اعبرـ البارد أكثر من الساخن ؛ إذاًكيف تكوف دورة القمر حوؿ األرض ّ
لكل
من ثبلثٌن دورة لؤلرض حوؿ نفسها على أ ّف القمر جرـ ابرد  ،وإ ّف عطارد يكمل دورة واحدة حوؿ الشمس ّ

ثبلث دورات َؽبا  ،على أ ّف عطارد جرـ ساخن  ،فينبغي أف يكوف األمر عكس ذلك ؟
ج  :إ ّف اعباذبية اليت يف األرض ال تكوف إالّ جزءً من مائة جزء من اعباذبية اليت يف الشمس  :أل ّهنا جرـ ملتهب
شديد اغبرارة كبًن اغبجم  ،وإ ّف األرض جرـ صغًن ابلنسبة إذل الشمس  ،رّ إ ّف وجهها ابرد إالّ أ ّف جوفها ساخن  ،رّ
إ ّف نسبة القمر إذل األرض ال تكوف كنسبة عطارد إذل الشمس  ،فعطارد صغًن ابلنسبة إذل الشمس  ،أل ّف الفلكيٌن
مرة  ،فكيف بعطارد الذي ىو أصغر من األرض بثلثٌن ّ ،أما القمر فهو
ق ّدروا حجم الشمس أكرب من األرض دبليوف ّ
كبًن ابلنسبة إذل األرض حيث يق ّدر حجمو واحد من طبسٌن من حجم األرض  ،فلذلك أصبح جذبو ثقيبلً على
مرة واحدة إالّ عن ثبلثٌن دورة َؽبا حوؿ نفسها .
األرض فإ ّهنا ال يسعها جذبو حوَؽبا ّ

س 19

سبب دوران الكواكب السيّارة حول الشمس

عرفنا سبب ابتعاد السيّارات  ،إذاً فما ىو سبب دور ِاهنا حوؿ الشمس ؟
ج  :قلنا فيما سبق أف كل ٍ
فلما كانت الشمس جرماً ملتهباً أصبحت تدور
جرـ ساخ ٍن
ٌ
جاذب ويدور حوؿ نفسو ّ ،
ّ ّ
أقل منها حرارًة وأصغر حجماً  ،ولَ ّما كانت الشمس تدور حوؿ نفسها وىي
حوؿ نفسها وجاذب ًة للسيّارات إذ ّ
ىن ّ

فيدر َف حوَؽبا  ،فسبب دوراف السيّارات حوؿ الشمس انتج عن دوراف الشمس
جاذبة للسيّارات أخذت
ذبذهبن معها ْ
ّ
ِ
حَّت يلتص ْق َن ِهبا  .ىذا ما
بن من الشمس ّ
حوؿ نفسها  ،فلو وقفت عن دورِتا لوقفت السيّارات أيضاً  ،بل القرت َ
ِ
رّب  ،وقد قاؿ الكاتب األمريكي الشهًن (آرثربرزابين)  " :نكشف أ ّف األرض تدور حوؿ الشمس
بيّنتو لك فبّا علّمين ّ
 ،ولكن ال ب ّد ألعظم عادل من االعرتاؼ بعجزه عن االىتداء إذل سبب دور ِاهنا ".
كل سيّار دورتو حوؿ الشمس عن كتاب اعبواىر :
وإليك جدوالً ّ
يبٌن لك اؼب ّدة اليت يكمل فيها ّ
عطارد
الزىرة
األرض

88
225
365

يوماً
يوماً
يوما
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اؼبريخ
ّ
اؼبشرتي
زحل
أورانوس
نبتوف

س 20

687

يوما

 4333يوما
 10759يوما
 30687يوما
 60627يوما

سبب اختالف م ّدة دوران السيّارات حول الشمس

فما ىو السبب يف اختبلؼ م ّدة دوراف السيّارات حوؿ الشمس حيث نرى عطارد يكمل دورتو حوؿ الشمس

دب ّدة  88يوماً بينما نبتوف يكملها دب ّدة  60127يوماً ؟
ج  :إف ذلك انتج عن اقرتاب سيار كبو الشمس وابتعاد آخر عنها  ،فكل ٍ
جرـ قريب إذل الشمس يكمل دورتو دب ّدة
ّ
ّ
ّ
قصًنة  ،وكل ٍ
جرـ بعيد عنها يكملها دب ّدة طويلة .
ّ

س 21

سبب اقرتاب سيّار حنو الشمس وابتعاد آخر عنها

فما ىو السبب يف اقرتاب جرـ وابتعاد آخر  ،فإذا كانت الشمس جاذبة والسيّارات ؾبذوبة فينبغي أف تكوف على
منهج واحد من القرب إذل الشمس أو البعد عنها ؟
ج  :إ ّف ذلك انتج عن شي ٌن :

األوؿ – اختبلؼ السيّارات يف األحجاـ أل ّف بعضها أصغر من األرض وبعضها أكرب بكثًن  ،فكلّما كاف السيّار
ّ
أصغر حجماً يكوف أقرب إذل الشمس  ،وكلّما كاف أكرب يكوف أبعد عنها .
و ّأما السبب الثاّن – ىو اغبرارة  ،فكلّما كاف السيّار أبرد يكوف أقرب إذل الشمس ؛ أل ّف اعباذبية تعمل فيو أكثر ،
وكلّما كاف السيّار أش ّد حرارة يكوف أبعد عنها  ،أل ّف اعباذبية ال تعمل فيو إالّ قليبلً .
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ٍ
منهن
تعرفك ّ
كل واحدة ّ
وإليك ذبربة ّ
صحة ذلك  :خذ ثبلث كرات من اػبشب ـبتلفات األحجاـ  ،واربط يف ّ
وحرؾ يدؾ
خيطاً من اؼبطّاط (كاوچوؾ) على أف تكوف اػبيوط متساوية يف الطوؿ واؼبتانة  ،وألبس اغبلقات سبّابتك ّ

فإهنا
استمر يف اغبركة فإنّك ترى الكرة الكبًنة أخذت تبتعد عن سبّابتك و ّأما الصغرى ّ
لتدور الكرات حوؿ سبّابتك و ّ
فأوسطهن يف اؼبسافة وعلى ىذا اؼبنهج يكوف ابتعاد السيّارات واقرتاهبا من
تكوف أقرب إذل إصبعك  ،و ّأما الوسطى
ّ
الشمس .
( شكل رقم ) 3
القوة الدافعة تدفع اجلرم الكبري أكثر من الصغري
ّ

سبب دوران األرض حول نفسها
س 22
فما ىو السبب الذي جعل األرض تدور حوؿ نفسها ؟
ج  :قلنا فيما سبق أف كل ٍ
جرـ ساخن يدور حوؿ نفسو  ،ودورتو انذبة عن اغبرارة اليت يف جوفو وعن الغازات اليت
ّ ّ
لكن جوفها ال يزاؿ ملتهباً  ،فدوراف األرض حوؿ نفسها انتج عن
تنبعث منو  ،واألرض وإف وجدان وجهها ابرداً و ّ
حرارة جوفها وحركة أجزائها الباطنية وكذلك ابقي السيّارات  .وإ ّف األرض سوؼ تقف عن دورِِتا إذا انتهت تلك
اغبرارة  ،كما وقف القمر .
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ومثاؿ ذلك مصباح كهرابئي عليو منظر ظبك يسبح يف اؼباء  ،وىذا اؼبنظر يدور فوؽ اؼبصباح بسبب اغبرارة اليت يف
اؼبصباح .

احلرارة يف األجرام
س 23

ىل اغبرارة ىي السبب الوحيد يف دوراف األجراـ حوؿ ِ
نفسها أـ َؽبا سبب آخر ؟
[تكوين النجوم ]

ج  :اغبرارة سبب انوي  ،و ّأما السبب الرئيسي فهو دورة اعبزي يات حوؿ النواة  ،أل ّف األجراـ السماويّة تتألّف من
نواة وجزي يات تدور حوَؽبا بسرعة ىائلة فتسبّب فيها حرارة شديدة فتلتهب وتكوف سدمي لوليب رّ قبماً رّ َشساً  ،فإذا
انتهت حياِتا تكوف أرضاً  .فاغبرارة اليت يف األجراـ إذاً انش ة عن دورة اعبزي يات حوؿ النواة بسرعة ىائلة ؛ كما أ ّف
حرارة جسم اإلنساف انش ة عن الدورة الدمويّة .
س 24

إذاً يكوف سبب دوراف األجراـ حوؿ ِ
نفسها انتج عن دورة اعبزي يات حوؿ النواة ال بسبب اغبرارة .
ج  :إف اغبرارة ىي العبلمة الفارقة يف األجراـ السماوية ؛ فكل ٍ
جرـ ساخن نعتربه حياً فنحكم بدورتو حوؿ نفسو ،
ّ
ّ
ّ
وكل ٍ
جرـ ابرد نعتربه ميتاً فنحكم عليو بعدـ حركتو حوؿ نفسو  ،وحياة األجراـ ىي دورة جزي ِ
ياِتا حوؿ النواة ،
ّ
ّ
ِ
تدؿ على حياتو
وموت األجراـ وقوؼ جزي ياِتا عن اغبركة حوؿ النواة  .ومثاؿ ذلك جسم اإلنساف  :فإ ّف اغبرارة فيو ّ
تدؿ على موتو وسبب نلك الربودة وقوؼ الدـ عن
 ،ويكوف سبب تلك اغبرارة دورة الدـ فيو  ،وبرودة جسم اإلنساف ّ
فتسمى حين ٍذ "صباداً" وىي كاغبجر واغبديد واػبشب وغًن ذلك .
دورتو  ،فاألجراـ اليت سبوت تربد ّأوالً رّ تتقطّع ّ ،
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األقمار وتكوينها
صورًة ٍ
جلزء من سطح القمر (من انسا)

القمر قطعة أرض صخريّة انفصلت من أرضنا  ،وكذلك أقمار السيّارات انفصلت منها وذلك أل ّف األرض لَ ّما
مر بيانو صارت تسع قطع وأخذت ىذه القطع تدور حوؿ ٍ
َشس جديدة وىي َشسنا اغباليّة  ،ويدور
تش ّققت على ما ّ
كل سيّار حوؿ نفسو  ،ولَ ّما كانت تلك القطع غًن كرويّة بل َؽبا زوائد أخذت تلك األطراؼ تنفصل منها
أيضاً ّ
بسبب دور ِاهنا حوؿ ِ
نفسها وتبتعد عنها فصارت تلك األطراؼ أقماراً َؽبا .
قاؿ هللا تعاذل يف سورة الرعد {أَوَدل يػرواْ أَ ىان َأنِْيت األَرض نَن ُقصها ِمن أَطْرافِها واَّلل َوب ُكم الَ مع ِّقب ِغبك ِ
ْم ِو َوُىو َس ِري ُع
َ ْ ََ ْ
ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُّ ْ ُ ُ َ َ ُ
ِ
ِْ ِ
ص َها ِم ْن أَطَْراف َها} معناه  :نفصل منها أطرافَها لتكوف كرويّة ولتكوف األطراؼ أقماراً
اغب َساب}  ،فقولو تعاذل {نَن ُق ُ
ص َها ِم ْن أَطَْرافِ َها أَفَػ ُه ُم الْغَالِبُو َف} واؼبعىن :
تنًن َؽبم  .وقاؿ تعاذل يف سورة األنبياء أيضاً {أَفَ َبل يػََرْو َف أَ ىان َأنِْيت ْاأل َْر َ
ض نَن ُق ُ
حجمها يف اؼباضي أبف قطّعناىا إذل تسع قطع  ،رّ أنقصنا منها أطرافَها لتكوف األطراؼ أقماراً تنًن ؽبم  ،رّ
نقصنا َ
ض َذ ِ
ننقصها يف اؼبستقبل بتمز ِيقها فنجعلها نيازؾ ِ .وفبّا يؤيِّد ىذا قولو تعاذل يف سورة الطارؽ { َو ْاأل َْر ِ
ص ْد ِع}
ات ال ى
يعين من صفتِها التص ّدع فقد تص ّدعت يف اؼباضي وستتص ّدع يف اؼبستقبل .
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وقاؿ تعاذل يف سورة السجدة { ى ِ
ِ
ض َوَما بػَْيػنَػ ُه َما ِيف ِست ِىة أ ىََيٍـ  ..إخل }  ،فقولو تعاذل
اَّللُ الىذي َخلَ َق ال ىس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ألهنا واقعة ما بٌن السيّارات .
{ َوَما بػَْيػنَػ ُه َما} يعين األقمار والنيازؾ ّ
س 25
وىل يف الكوف أقمارٌ غًن قمران ؟
ج  :إ ّف أغلب السيارات َؽبا أقمار  ،وقد اكتشف الفلكيوف ألورانوس شبانية أقمار [ أ ِ
ُحص َي لو غب ّد اْلف  27اتبعاً] ،
ّ
ّ
ِ
ِ
ولزحل تسعة [ أُحص َي لو غب ّد اْلف  34اتبعاً]  ،وللمشرتي شبانية [ أُحص َي لو غب ّد اْلف  63اتبعاً منها  4أقمار
كبًنة ]  ،وللمريخ قمراف  ،ولنبتوف قمر واحد [ أُح ِ
ص َي لو غب ّد اْلف  13قمراً وإذا حسبنا بلوتو وغًنه يكوف العدد
أكرب] .
س 26
إذاًكيف ال نراىا ؟
ِ
أحجامها .
ج  :لبعدىا عنّا ولصغر
س 27

ص َها ِم ْن
إذا كاف القمر قد انفصل من األرض بدليل قولو تعاذل يف سورة الرعد {أََوَدلْ يػََرْواْ أَ ىان َأنِْيت األ َْر َ
ض نَن ُق ُ
أَطَْرافِ َها  ..إخل }  ،إذاً ؼباذا يقوؿ { ِم ْن أَطَْرافِ َها} على اعبمع  ،فهبلّ قاؿ  :من طرفِها  ،على اإلفراد ؟
ج  :قلنا فيما سبق أ ّف األرض إذا جاء ذكرىا وحدىا غًن مقرونة بذكر السماوات ودل هبمع بينَهما واو عطف فإنّو
ِ
تعاذل يريد ابألرض كلّها أي السيارات كلّها  ،فقولو تعاذل {نَن ُق ِ
اؼبريخ فنخرج منو
ّ
ُ
ص َها م ْن أَطَْراف َها} يعين  :ننقص ّ
أقماره وىكذا ابقي السيّارات  ،واؼبعىن  :ننقص من
أقماره وننقص زحل فنخرج منو َ
قمريو وننقص اؼبشرتي فنخرج منو َ
َ
كل سيّا ٍر أطرافَو ليكوف السيّار كروَيً وتكوف األطراؼ أقماراً تنًن لس ّكاف ذلك الكوكب .
ّ
س 28

{ال الشىمس ينبغِي َؽبا أَف تُ ْد ِرَؾ الْ َقمر وَال اللىيل سابِق النػىها ِر وُكلٌّ ِيف فَػلَ ٍ
ك يَ ْسبَ ُحو َف} ،
قاؿ هللا تعاذل يف سورة يػػس َ ْ ُ َ َ َ
ََ َ ْ ُ َ ُ َ َ
س يَنبَغِي َؽبَا أَف تُ ْد ِرَؾ الْ َق َمَر} ؟
فما معىن قولو تعاذل {َال الش ْ
ىم ُ
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عز من قائل أ ّف الشمس على سعتِها وحرارِِتا و ّأهنا جرـ جاذب  ،والقمر على صغره ِّ
وخلوه من اغبرارة وأنّو
ج  :يقوؿ ّ
تدرؾ القمر فتجذبو إلَيها  ،وذلك ِ
لبعدهِ عنها وقربو من األرض  ،وما
جرـ ؾبذوب فالشمس مع ذلك ال تستطيع أف َ
ذلك إالّ حبكمتِنا وتقدي ِران .

مظاىر القمر
وجهو اؼبقابل للشمس ساخن
لكن َ
القمر جرـ حجري كروي الشكل فيو فوىات كفوىات الرباكٌن  ،جوفو ابرد و ّ
ِِ
مرة  .قاؿ هللا تعاذل عن
فقط ولذلك ال يدور حوؿ ؿبوره كما تدور األرض  ،ولكن يدور حوؿ األرض يف الشهر ّ
َويف ال ىسماو ِ
ك ِمثْػ َق َ ٍ ِ
ِ ِ
ٍ
ات أ ِ
ص ْخرٍة أ ِ
ِ
َويف ْاأل َْر ِ
ض
ين إِنػ َىها إِف تَ ُ
لساف لقماف يف سورة لقماف { ََي بػُ َى
ََ
اؿ َحبىة ّم ْن َخ ْرَدؿ فَػتَ ُكن يف َ َ
ِْ
يف َخبًِنٌ}  ،فالصخرة ىنا يريد هبا القمر  ،وإّمبا قاؿ تعاذل {ِيف َ ٍ
يقل يف الصخرة
اَّللُ إِ ىف ى
ت ِهبَا ى
اَّللَ لَ ِط ٌ
َ
ص ْخَرة} ودل ْ
؛ أراد يف قم ٍر من األقمار  ،ولذلك حذؼ األلف والبلـ منها  .وإليك تفسًن اْلية كلّها :
اؿ َحبى ٍة} أي ثقل حبّة { ِّم ْن َخ ْرَد ٍؿ 3فَػتَ ُك ْن} يف البعد {ِيف
ك} يف الصغر { ِمثْػ َق َ
ين إِنػ َىها} أي اغبسنة {إِف تَ ُ
{ ََي بػُ َى
صخرةٍ} من الصخور اؼبنتشرة يف الفضاء كاألقمار والنيازؾ {أَو ِيف ال ىسماو ِ
ات} الغازيّة {أَو ِيف ْاأل َْر ِ
ض} كلّها  ،أي
ََ
َ َْ
يف الكواكب السيارة كلّها { ْ ِ
اغبق
اَّللُ} للحساب وهبازي علَيها {إِ ىف ى
ت ِهبَا ى
اَّللَ لَ ِط ٌ
يف} بنا حيث ىداان إذل طريق ّ
ّ
َ
{ َخبِ ًٌن } أبعمالنا وأفعالنا .
والقمر لو وجهاف  :وجو يقابل األرض دائماً فيبدو ىبلالً اترًة وبدراً اترًة أخرى ؛ وذلك بسبب انعكاس ضوء
األوؿ .
الشمس عليو وبسبب دورانو حوؿ األرض  ،والوجو الثاّن ال نراه ً
أبد ألنّو يكوف بعكس ّ
والقمر نصفو مضيء دائماً وضياؤه مكتسب من الشمس ونصفو مظلم ال ضياء فيو  ،وبعبارة أخرى يف نصف
القمر هنار ويف النصف اْلخر ليل  ،ويكوف طوؿ النهار فيو م ّدة طبسة عشر يوماً من ّأَيمنا وكذلك طوؿ الليل وذلك
جهة إذل ٍ
بسبب دورانو حوؿ األرض وانتقاؿ أشعة الشمس عليو من ٍ
جهة أخرى .
ّ

3
اػبل كمخلّل وتؤكل ،
اػبردؿ ّ :
حب صغًن اغبجم جداً أسود ّ
مقرح  ،أوراقو كبًنة تشبو أوراؽ الفجل أو السلق تستعمل يف اؼبلح و ّ
الرشاد .
حاد مثل ّ
طعمها ّ
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( شكل رقم ) 4
القمر يف الليلة الثالثة من الشهر

لكن اإلضاءة تكوف على قدر
أتم َ
لت القمر يف الليلة الثالثة من الشهر أو ليلة سبع وعشرين  ،لرأيتَو ّ
وإنّك لو ّ
كروَيً و ّ
كروي .
اؽببلؿ والباقي منو مظلم  ،فمن ىذا تعرؼ أ ّف القمر ّ
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صورة للقمر يف ليلة  27من الشهر القمري (من انسا)

تقاطيع القمر
ومرًة ال نرى
يدور القمر حوؿ األرض وبسبب دورتو وانعكاس ّ
أشعة الشمس عليو نراه بدراً اترًة وىبلالً اترًة أخرى ّ
شي اً منو ؛
اؼببٌن أدانه  ،ترى دائرة القمر مظلمة وال يبدو منو شيء  ،ففي ىذه
أنظر رقم ( 1موقع الساعة  )3يف الشكل ّ
اغبالة يقاؿ (القمر يف احملاؽ) وذلك يف الليلة األخًنة من الشهر  .وسبب اختفائو عنّا ألنّو يكوف يف تلك الليلة ما

بٌن الشمس واألرض سباماً فيكوف وجهو اؼبضيء كبو الشمس واؼبظلم كبو األرض فلذلك ال نرى منو شي اً .
فيسمى
قليل منو كما يف رقم ( 2موقع الساعة ّ )1
رّ خذ يف االكبراؼ كبو الشماؿ يف الليلة األخرى فيبدو ٌ
(ىبلالً) .

حَّت يكوف نصف دائرة وذلك يف الليلة السابعة من الشهر ،ويقاؿ يف
رّ خذ يف سًنه حوؿ األرض قليبلً قليبلً ّ
األوؿ)  ،أنظر رقم ( 3موقع الساعة .)12
ىذه اغبالة (القمر يف الربع ّ
ويسمى (األحدب)  ،أنظر
ويستمر يف سًنه حوؿ األرض فيظهر لَنا أكثر ّ
حَّت يكوف شكبلً غًن ّ
اتـ االستدارة ّ ،
ّ
رقم ( 4موقع الساعة . )11
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( شكل رقم ) 5
يبني تقاطيع القمر (من انسا)

ويسمى ( البدر )  ،وسبب ذلك أ ّف
رّ خذ يف سًنه حوؿ األرض يف الليلة الرابعة عشرة فيكوف ّ
اتـ االستدارة ّ
وجهو اؼبضيء يكن كبو األرض سباماً وكبو الشمس أيضاً  ،أي بعكس ما كاف عليو يف احملاؽ ؛ فلذلك نرى وجهو
اؼبضيء كلّو وال نرى من اؼبظلم شي اً  ،أنظر رقم ( 5موقع الساعة . )9
حَّت يكوف انيةً (أحدب)  ،وذلك بسبب دورتو حوؿ
رّ خذ شكلو يف التناقص مرتاجعاً إذل حاالتو األوذل ّ

األرض  ،أنظر رقم ( 6موقع الساعة  )7رّ يظهر نصف دائرة حٌن يكوف يف (الربع األخًن)  ،أنظر رقم ( 7موقع
الساعة . )6
وبعد ذلك ىبتفي وجهو اؼبضيء عنّا وال يظهر منو إالّ قليل  ،فيكوف ىبلالً كما بدأ إالّ أ ّف رب ّدبو يكوف ذباه األفق
الشرقي  ،أنظر رقم ( 8موقع الساعة . )4
رّ ىبتفي عن النظر حيث يكوف يف احملاؽ .
وتستغرؽ دورتو حوؿ األرض م ّدة تسعة وعشرين يوماً ونصف يوـ .
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السفر إىل القمر

4

فيهن واكتشاؼ اجملهوؿ رّ العودة إذل األرض ،
اؼبريخ والسياحة ّ
يطمح اإلنساف ابلسفر إذل القمر أو الزىرة أو ّ
فأبدي رأَيً يف ذلك فأقوؿ  :ليس يف القمر حياة وال ماء وال نبات ؛ أل ّف القمر جرـ صغًن وِدبا أ ّف الصغًن يربد قبل
اعبرـ الكبًن فقد انتهت حرارة جوفو قبل األرض ِِبالؼ السنٌن وأصبح القمر جرماً ابرداً ال حرارة يف جوفو  ،وِدبا أ ّف
نفسها  ،لذلك أصبح القمر ال يدور حوؿ ِ
اغبرارة ىي السبب يف دوراف األجراـ حوؿ ِ
نفسو  ،والدليل على ذلك أنّنا
نرى لَو وجهاً واحداً على الدواـ  ،أما قوؿ علماء الفلك " ِأبنّو يتِم دورتَو حوؿ ِ
نفسو وحوؿ األرض يف ٍ
وقت واحد"
ّ
ُّ
فهو تعليل ال يستند إذل الواقع .
ولَ ّما كاف اعبرـ الصغًن ؾبذوابً للكبًن  ،واعبرـ البارد ؾبذوابً للساخن  ،أصبح القمر ؾبذوابً لؤلرض ألنّو أصغر منها
وألهنا جرـٌ ساخن والقمر جرـ ابرد  ،وِدبا أ ّف األرض تدور حوؿ ِ
نفسها بسبب اغبرارة اليت يف جوفِها أخذ
بكثًن ّ ،
ٌ
القمر يدور حوَؽبا ألنّو
ؾبذوب َؽبا  ،ومثاؿ ذلك كمثل رجل يبلعب ابنو فيمسك يديو ويدور بِِو  ،فرتى األب واقفاً
ٌ
نفسو  ،وترى الولد يدور حوؿ ِ
يف مكانو ولكنّو يدور حوؿ ِ
أبيو وال يدور حوؿ نفسو  ،وترى وجو الولد مقاببلً لِوجو
أبيو ما داـ األب آخذاً يف الدوراف  ،فلنجعل األب مقاـ األرض ويديو مقاـ اعباذبيّة والولد مقاـ القمر  ،فكما أ ّف
الولد يدور حوؿ أبيو وال يدور حوؿ نفسو أل ّف أابه آخ ٌذ بيديو  ،كذلك األرض آخذةٌ يف جذب القمر إلَيها بسبب
اعباذبيّة اليت يف جوفِها  ،وآخذةٌ يف تدويره حوّؽبا بسبب دور ِاهنا حوؿ ؿبوِرىا .
أب يبلعب طفلتو
( شكل رقم ٌ ) 6

4
ِ
ب قبل غزو الفضاء والنزوؿ على سطح القمر أي حبدود عاـ  1366ىج اؼبوافق
نلفت نظر القارئ الكرمي إذل أ ّف ىذا اؼبوضوع ُكت َ
 1947ـ .
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مرة  ،ولذلك يكوف النهار يف القمر مقابل  15يوماً من ّأَي ِمنا
فالقمر يكمل دورتو حوؿ األرض يف الشهر ّ

وكذلك يكوف اللّيل  ،فالنهار يكوف شديد اغبرارة واللّيل شديد الربودة .

فالصاعد إذل القمر ال يبكنو أف يبقى ىناؾ م ّدة طويلة بل يبقى ىناؾ يوماً أو بعض يوـ رّ يعود إذل األرض  ،فإذا
نزؿ اإلنساف يف جهة النهار فهناؾ اغبرارة شديدة وأرض القمر ساخنة  ،وإذا نزؿ يف جهة اللّيل فهناؾ الربد شديد .

ىذا ما كتبتو قبل صعودىم  ،ولكنّهم أزالوا تلك الصعوابت ِبعداد مركبات ولوازـ وصعدوا إذل القمر  ،وكانت
ّأوؿ سفرة َؽبم يف  20سبَّوز حيث نزؿ رجبلف على سطح القمر سنة  1969ميبلديّة  ،رّ رجعا إذل األرض دبركبتِهم ،
رّ توالت الرحبلت إذل القمر .
رائد الفضاء على سطح القمر (من انسا)

س 29
فما ىي االستفادة من الصعود إذل القمر؟
ج  :إ ّف اإلنساف مغرـ ِحبب االستطبلع فيود أف وب ّقق ما وصل ِ
إليو من العلم ابألجراـ السماويّة  ،ويرى األرض اليت
ّ
ٌ ّ
َ
يسكنُها وىي ذبري بو يف أمواج األثًن ساحب ًة يف الفضاء  ،تدور حوؿ ِ
كأهنا فراشة ربوـ
نفسها وربوـ حوؿ الشمس ّ
حوؿ اؼبصباح  ،فيأخذ حين ٍذ تصوير األرض وىو على سطح القمر  ،وينظر إذل قار ِاِتا ِابؼبنظار  ،فًنى حين ٍذ نفسو
قمر جديد أكرب من الذي كاف يراه وىو على األرض خبمسٌن
على أرضٍ جديدة غًن اليت كاف يسكنها  ،ويضيء لو ٌ

مرة .
ّ
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صورة األرض من على سطح القمر (من انسا)

س 30
األَيـ  ،أـ تكوف ىبلالً رّ بدراً كما ىي اغباؿ يف
كل ّ
إذا صعدان إذل القمر ونظران إذل األرض  ،فهل نراىا كهي ة البدر ّ

قمران ؟
ج  :إ ّف منظر األرض من سطح القمر كمنظر القمر من األرض وال فرؽ بينهما  ،فكما نرى القمر كذلك األرض
نراىا اترًة كاؽببلؿ ومرًة كالبدر ،
صورة أخرى لألرض من القمر (عن انسا)
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مرة  .والفرؽ الثاّن أ ّف القمر ترى لو
و ّ
لكن الفرؽ بينهما أ ّف القمر يبدو صغًناً بينما األرض تبدو أكرب منو خبمسٌن ّ
كل أقطارىا ،فإذا نظران إلَيها ابؼبنظار وكبن على سطح القمر (وذلك عندما تكوف
وجهاً واحداً بينما األرض ترى ّ
األرض بدراً كامبلً) نراىا كشريط سينمائي ترينا قار ِاِتا وجبا َؽبا وحبارىا وما حوتو على ظه ِرىا دب ّدة  24ساعة ! فكأّمبا

أخذان نسيح حوؿ األرض وقطعنا تلك اؼبسافة الشاسعة ابؼب ّدة القصًنة .

السفر إىل الزىرة خطر
صورة الغيمة الدائمة اليت تغلّف كوكب الزىرة (عن انسا)
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كاف حجم الزىرة ثلثي حجم األرض ولكنّها تقلّصت فصغر حجمها قليبلً  ،وكانت تكمل دورَِتا حوؿ ِ
نفسها
دب ّدة  16ساعة فكاف الليل فيها شباّن ساعات والنهار كذلك ّ .أما اْلف فقد وقفت عن دورِِتا احملوريّة فصار الليل
والنهار فيها سرمديىٌن ال يعقب أحدنبا اْلخر  ،وذلك بسبب انتهاء حرارة جوفِها ؛ أل ّف اغبرارة ىي السبب يف دوراف
األجراـ حوؿ ِ
نفسها  ،وكانت قوة اعباذبية اؼبركزيّة ذبذب َمن علَيها من األحياء كاألرض  ،ولكنّها انتهت ابنتهاء
اغبرارة اليت يف جوفِها وأصبحت الزىرة كالقمر ليس فيها جاذبيّة إالّ ما تكتسبها من حرارة الشمس وذلك يف جهة

النّهار أي اعبهة اليت تكوف مقابلة للشمس  ،وكانت الزىرة مسكونة فيها اغبيواف واإلنساف والنبات واألشجار وغًن
لكن اغبياة يف الزىرة قد انتهت بسبب وقوفِها عن دورِِتا احملوريّة فمات س ّكا ُهنا وج ّفت أشجارىا فهلك َمن
ذلك  ،و ّ
اغبر والعطش  ،ومات َمن كاف يف جهة الليل من ش ّدة الربد واعبوع .
كاف يف جهة النّهار من ش ّدة ّ
ِ
اغبر  ،وإذا نزؿ يف جهة الليل فإ ّف الربد ىناؾ
فإذا صعد أح ٌد إذل الزىرة ونزؿ يف جهة النهار فإنّو يهلك من ش ّدة ّ
أشعتها وذلك بسبب خلو الزىرة ِمن اعباذبيّة واقرت ِاهبا
شديد والطعاـ غًن ميسور ورّدبا ذبذبو الشمس إلَيها فيهلك يف ّ
ِمن الشمس ؛ فالصاعد إذل الزىرة يرى الدَير والنوادي واغبوانيت ولكن ال يرى َمن يسكنُها  ،ويرى أااً ومتاعاً
ولكن ال يرى َمن يبلكها  ،ويرى ْأهناراً ولكن ال ماء فيها  ،ويرى أشجاراً ولكنّها ؿب ِرتقة حبرارة الشمس .

ادلريخ انجح
السفر إىل ّ
صورة لوجو كوكب ادلريخ بواسطة تلسكوب ىابل الفضائي (من انسا)
[وتظهر فيو القارات الرئيسة للمريخ ابإلضافة إذل منطقة القطب اعبنوّب اؼبنجمد]
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صورة للنصف اآلخر من كوكب ادلريخ بواسطة تلسكوب ىابل الفضائي (من انسا)
[وتظهر فيو الدائرة القطبية الشمالية اؼبنجمدة ابإلضافة إذل قمم اعبباؿ الثبلثة الربكانية العالية اؼبغطاة ابلثلوج ]
مرتٌن  ،ويكمل دورتو حوؿ نفسو دب ّدة  44ساعة على التقريب  ،فالنهار
أبقل من ّ
ّ
اؼبريخ أكرب من األرض ّ
ِ
اؼبريخ مسكوف فيو نبات وأشجار
فيو  22ساعة والليل كذلك  ،وسنتو تعادؿ سنتٌن من سنيّنا على وجو التقريب  ،و ّ
اؼبريخ صاغبة أل ّف الصاعد إليو هبد فيو اؼباء موفوراً
وحيواف وإنساف وجباؿ وأهنار وحبار وغًن ذلك  ،فالسكىن يف ّ
ومكوانت اؽبواء ىناؾ ستبلئم إنساف
والغذاء ميسوراً والفاكهة كثًنة وال ندري ما إذا كاف اؼبناخ ودرجات اغبرارة ّ
األقل .
األرض أـ ال تبلئمو ولكنّنا نعتقد أ ّهنا صعوابت سيستطيع اإلنساف قهرىا أو تكيّػ َفها على ّ

ادلريخ
اذلجرة إىل ّ

ِ
ِ
فيتكوف من دورِِتا الليل والنهار  ،وسوؼ تنتهي تلك
تدور األرض حوؿ نفسها بسبب اغبرارة اليت يف جوفها ّ
اغبرارة بسبب انفجار الرباكٌن وخروج النار والغازات منها إذل اػبارج  ،وستقف عن دورِِتا احملوريّة بعد ِّ
مر السنٌن
والدىور  ،كما وقفت عطارد والزىرة من قبل  ،فحين ٍذ يكوف الليل والنهار سرمديٌّن ال يعقب أحدنبا اْلخر  ،فتشت ّد
فتتبخر األهنار وربرتؽ األشجار وِتلك اغبيواانت  ،فيموت الناس يف ذلك اغبٌن من
اغبرارة حينذاؾ يف جهة النهار ّ
الذين يسكنوف يف جهة الليل فإ ّهنم يبوتوف من ش ّدة الربد واعبوع  ،فذلك الوقت
اغبر والعطش واعبوع  ،و ّأما َ
ش ّدة ّ
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يكوف اؼبوت يف األرض واغبياة يف اؼبريخ  ،قاؿ هللا تعاذل يف سورة يونس {ح ىَّت إِ َذا أ ِ
ت
ض ُز ْخ ُرفَػ َها َوا ىزيػىنَ ْ
َخ َذت األ َْر ُ
َ
ّ
ََ
ِ
ِ
يدا َكأَف ىدلْ تَػ ْغ َن ِابأل َْم ِ
س ..إخل }
اىا َحص ً
َوظَ ىن أ َْىلُ َها أَنػ ُىه ْم قَاد ُرو َف َعلَْيػ َهآ أ ََات َىا أ َْم ُرَان لَْيبلً أَو نػَ َه ًارا فَ َج َع ْلنَ َ
للمريخ]
لصور ادللتمقطة ّ
ملحوظة [حول ا م
ٍِ
يدؿ
اؼبريخ دبركبتِهم وذلك يف سنة  1965ميبلديّة فقالوا دل يظهر يف الصور ما ّ
لقد أخذ األمريكاف تصوير قسم من ّ
اؼبريخ القاحلة صدفةً ودل تصادؼ اؼبنطقة
اؼبريخ  .أقوؿ لقد لقطت آلة التصوير قسماً من صحراء ّ
على وجود حياة يف ّ
5
اؼبريخ لتنقل صورَِتا إذل األرض  ،وسيتح ّقق ذلك يف اؼبستقبل
اؼبسكونة من ّ

لقاء مرت مقب بني س ّكان األرض وس ّكان الكواكب األخرى
يرتّكز اىتماـ علماء الفلك يف الوقت اغباضر يف البحث عن احتماؿ وجود حياة يف الكواكب السيّارة األخرى
ث عرب
فصمموا إشارات وعبلمات يبكن أف تػُبَ ى
كاؼبريخ واؼبشرتي وزحل وغًنىا  ،وقد أع ّدوا الع ّدة لذلك وخطّطوا لو ّ ،
ّ
ِ
تمل وجودىا يف تلك الكواكب .
الفضاء لبلىتداء بواسطتها والتفاىم بٌن س ّكاف األرض و ّ
أي ـبلوقات عاقلة ُوب َ
بكل ثقة وأتكيد أب ّف ىذا االحتماؿ سيكوف حقيقة واقعة إ ْف شاء هللا  .وسواءً
ويف ىذا الصدد يبكن القوؿ ّ
األَيـ لقاءً ضبيماً وحاراً ورّدبا مثمراً
اؼبهم واػبطًن عاجبلً أـ آجبلً
َ
فسوؼ تشهد البشريّة يوماً من ّ
سيكوف ىذا اغبدث ّ
لعل أقرب الكواكب اؼبرشىحة ِؽبذا اللقاء أو ِؽبذا اغبدث ىو
أيضاً بٌن س ّكاف األرض وأحد الكواكب السيّارة  ،و ّ
األوليّة اليت حصل علَيها العلماء عن ىذا الكوكب واليت تؤّكد وجود اؼبياه وعناصر اغبياة
اؼبريخ نظراً للمعلومات ّ
ّ
األخرى على ظهره  .والدليل على ما أقولو من حدوث ىذا اللقاء اؼبرتَػ َقب ىو قولو تعاذل يف سورة شورى {وِمن آَيتِوِ
َ ْ َ
خ ْلق ال ىسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ث فِي ِه َما ِمن َدابىٍة َوُىو َعلَى صبَْعِ ِه ْم إِ َذا يَ َشاء قَ ِد ٌير}
ض َوَما بَ ى
َ ُ ََ
[التفسًن]:
{وِمن آَيتِِو خ ْلق ال ىسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض} أي من عبلمات وجوده َخلق الكواكب السيّارة ومن صبلتِها األرض ،
َ ْ َ َ ُ ََ

5
اؼبريخ بتاريخ  25أَير  2008وقد ىبطت يف منطقة
[وقد أرسل األمريكاف ّ
مؤخراً ع ّدة مركبات منها فينيكس اليت ىبطت على ّ

قريبة من اؼبتجمدة الشمالية من اؼبريخ  ،وىي مركبة ابتة  .وأعقبتها اؼبركبة كيوريوسييت وىي مركبة متحركة وفيها كامرات متعددة

وأجهزة متطورة وفيها بطارية تعمل ابلطاقة الذرية وقد أرسلت كثًناً من الصور إذل األرض  ،وقد مضى عليها غبد اْلف أكثر من سنتٌن
يدؿ على أ ّف
وىي تتحرؾ يف منطقة جبل شارب يف اؼبريخ  ،وىم ينووف إرساؿ مركبة مأىولة برحلة واحدة بدوف عودة وىذا فبا ّ
الظروؼ على اؼبريخ تساعد على اغبياة وإال ؼبا أرسلوا بشراً إذل اؼبريخ ليعيشوا ىناؾ ولن يتمكنوا من العودة إذل األرض – اؼبعلّق]
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{وما ب ى ِ ِ ٍ
تدب وسبشي علي ِهما  .رّ قاؿ تعاذل { َوُىو َعلَى صبَْعِ ِه ْم
ث في ِه َما من َدابىة} يعين وما نشر فيهما من ـبلوقات ّ
ََ َ
ِ
إِ َذا يَ َشاء قَد ٌير}  ،وىنا تصريح واضح عن إمكانيّة اجتماع س ّكاف الكواكب السيّارة أبىل األرض  ،ولو قصد
سبحانو وتعاذل بذلك يوـ القيامة حيث ُربشر وذبتمع النفوس للحساب لَما َقرف ذلك ابإلشاءة حيث قاؿ {إِ َذا يَ َشاء
ِ
بلحظ ذلك يف كث ًٍن من آَيت القرآف اليت تؤّكد حقيقة اغبشر يوـ
قَد ٌير} ،بل َعباءَت صيغة اْلية على التأكيد كما يُ َ
ِ
ِ
ض ُرو َف}
يع لى َديْػنَا ُْؿب َ
القيامة للحساب واعبزاء كقولو تعاذل يف سورة يػػس {إِف َكانَ ْ
صْي َح ًة َواح َد ًة فَِإ َذا ُى ْم َصب ٌ
ت إِىال َ
الصوِر فَِإ َذا ىم ِمن ْاألَج َد ِ
اث إِ َذل رّهبِِم ي ِ
نسلُو َف}  .رّ إنّو سبحانو وتعاذل
وكذلك قولو تعاذل يف نفس السورة { َونُِف َخ ِيف ُّ
ُ َّ ْ
َ َْ
خص ىذا االجتماع ابلقدرة عليو بقولو {قَ ِد ٌير} أل ّف البشريّة يصعب عليها اليوـ ىذا االجتماع بدوف سلطاف إذل
ّ
قادر على أف هبمع بٌن أىل األرض وس ّكاف الكواكب
لكن هللا جلّت قدرتو ال يصعب عليو شيء  ،بل ىو ٌ
ذلك  .و ّ
كاؼبريخ مثبلً يف اغبياة الدنيا قبل اْلخرة وذلك ِِبؽباـ اإلنساف العلم واؼبعرفة لبلوغ طموحو اؼبشروع الكتشاؼ
األخرى ّ
فنتكهن ماذا سيحدث
اجملهوؿ يف آفاؽ السماوات واألرض  .وعلى أيّة حاؿ فإنّنا ال نريد أ ْف نستبِ َق األحداث ّ
ابلضبط ولكنّنا نتوقّع أَيماً حبلى ِابؼبفاجآت يف ؾباؿ الفضاء وإ ّف غداً لِناظره قريب!

النجيمات
[خطأ الفلكيّني حول النجيمات ] 2

اؼبريخ واؼبشرتي ومعظمها يكمل دورتو
يقوؿ الفلكيّوف أ ّف النجيمات كواكب صغًنة تدور حوؿ الشمس بٌن َ
مداري ّ

اجملردة ابستثناء فيستا .
يف ثبلث سنٌن ونصف السنة وبعضها اْلخر ّ
بست سنٌن  ،والنجيمات ال يبكن رؤيتها ابلعٌن ّ
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صورة لكويكب فيستا (عن انسا)

وأقوؿ أف النجيمات ليست بكواكب سيّارة ولكنّها توابع للكواكب السيّارة وذلك كالنيازؾ واألقمار  ،فما كاف
ِ
للمريخ وما كاف ِدب ّدة أطوؿ فهو اتبع للمشرتي  .أو ّأهنا أجراـ
منها يكمل دورتو حوؿ الشمس دب ّدة أقصر فهو اتبع ّ
انريّة مثل ذوات الذنب .
القوة الدافعة .
القوة اعباذبة و ّ
فلو كانت كواكب سيّارة القرتبت من الشمس بسبب صغرىا وذلك على منهج ّ

الكسوف واخلسوف

إف األجراـ السماوية ليست متساوية األبعاد عن األرض  ،ومن ىذا يصادؼ أف يبر جرـ أماـ ٍ
جرـ آخر بيننا وبينو
ّ
ّ
ى ٌ َ

فينتج عن ذلك حجب اعبرـ الثاّن عن نظران ،

الكسوؼ
نورىا عنّا .
يبر القمر بٌن األرض والشمس ابلتماـ فيحجب َ
ففي الكسوؼ يتّفق أف ّ
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وىنا ىبطر للقارئ أف يسأؿ  :كيف يبكن للقمر أف وبجب نور الشمس وىي أكرب منو بكثًن ؟ واعبواب ىو أ ّف
الشمس والقمر يظهراف كأ ّهنما متساوَي السعة أل ّف القمر أقرب إذل األرض من الشمس .
الكسوف الكلي للشمس (من انسا)

اؼبذكرين عن األرض تساوي النسبة بٌن سعتَيهما  ،وحين ٍذ يتّفق مرور القمر
وتكاد تكوف النسبة بٌن بعد َ
اعبرمٌن َ
فالذين يف اؼبكاف اؼبقابل ؼبركزنبا َيروف القمر عند تكامل الكسوؼ قد غطّى وجو الشمس
بيننا وبٌن الشمس سباماً .
َ

وجهها يكوف أوسع من
كلّو  .وىذا ما نطلق عليو "الكسوؼ الكلّي" .وإذا كانت الشمس يف أقرب بعدىا عنّا فإ ّف َ
يسميو الفلكيّوف "الكسوؼ اغبلقي" .
وجو القمر  ،ويُرى أنّو غطّى َ
وجهها كلّو وترؾ حلقة ضيّقة حولَو  ،وىذا ما ّ
وإذا مر قرص القمر أماـ ٍ
جانب من قرص الشمس فإ ّف الكسوؼ يكوف "جزئيّاً" .
ّ
يبر القمر على وجو الشمس  ،وعند تكامل الكسوؼ خذ القمر يف
وقبل تكامل الكسوؼ الكلّي أو اغبلقي ّ
يتم االقببلء وترجع إذل حالتِها األوذل يف البهاء والسناء  .وأكثر ما
االقببلء عن وجو الشمس تدرهبياً وببطء إذل أ ْف ّ
أقل ما وبدث كسوفاف .
وبدث يف السنة طبسة كسوفات و ّ
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اػبسوؼ
ّأما اػبسوؼ فيختلف عن الكسوؼ وتعليل ذلك أ ّف لؤلرض ظبلً يبت ّد وراءىا إذل مسافة تقرب من  900ألف ميل
الظل أثناء سًنه يف فلكو حوؿ األرض حصل "خسوؼ كلّي"  ،فإذا صادؼ ووقع
 ،فإذا اتّفق ووقع القمر يف ىذا ّ
الظل َشلو خسوؼ لذلك اعبزء ويطلق عليو "خسوؼ جزئي" .
جزء منو يف ّ
اخلسوف اجلزئي للقمر (من انسا)

وقد استطاع الفلكيوف أف وبسبوا أوقات الكسوؼ واػبسوؼ  ،وأف يتنبأوا عن حدوثِهما قبل ِ
وقوعهما .
ّ
وقد ال وبدث يف العاـ خسوؼ ما  ،وقد وبدث كسوفاف وثبلثة خسوفات  ،وأكثر ما حدث طبسة كسوفات
وخسوفاف  ،ويف غالب األحياف ال يزيد عدد الكسوفات واػبسوفات على أربعة .
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النيازك
صورة دلذنّب سقط يف ادلكسيك عام ( 1996عن الويكيبيداي)

وتسمى أيضاً "األحجار السماويّة"  ،وىي ـبتلفة يف األحجاـ ،
النيازؾ أجراـ ابردة ال حرارة فيها ّ
ألهنا قطع أرضيّة ّ
فمنها بقدر اعببل وبعضها أكرب وأصغر  ،وأصغرىا يكوف بقدر نصف مرت مربّع  .وىي ؾبذوبة لؤلرض كالقمر أل ّهنا
كل سيّار لو نيازؾ ؾبذوابت لو  ،وىبتلف بعدىا عن األرض على اختبلؼ
أجراـ ابردة واألرض جرـ ساخن  ،وكذلك ّ
ِ
القوة اعباذبة
أحجامها ؛ فالصغًن منها بكوف قريباً إذل األرض  ،والكبًن يكوف بعيداً عنها  ،وذلك على منهج ّ
والدافعة .
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سبزقت يف قدمي الزماف
والنيازؾ تدور مع األرض من اليمٌن إذل الشماؿ كما يدور القمر  ،وأصل النيازؾ بقاَي سيّارات ّ
بعد أف قامت قيامتها  ،ويكثر فيها وجود الفلزات كاغبديد والرصاص والكروـ والنيكل والببلتٌن وغًن ذلك  ،وبعض
األحياف يسقط منها يف أوراب وغًنىا من األقطار فيجدوف فيها من ىذه اؼبعادف .
جوي عمل من حديده اإلمرباطور (جهانكًن)
ومن طريف ما يُروى أنّو سقط يف سنة  1620ـ يف البنجاب حجر ّ
العامة تدعوه "سيف الصاعقة" .
سيفاً كانت ّ
6
طن  ،وحجمو  385قدماً مكعباً .
ونصف
ا
طن
36
يزف
نيزؾ
ويوجد يف اؼبتحف األمريكي بنيويورؾ
ً
ّ

وسقط نيزؾ سنة  1908يف جهات سيربَي قرب (فنوفارا) كبًن جداً ويق ّدر وزنو أبكثر من  136طناً .
كل يوـ .
ويُق ّدر ما ينزؿ من رماد وحجارة النيازؾ على األرض أكثر من أربعٌن ألف ّ
طن يف ّ

الرحالة
وجاء يف ؾبلّة اؽببلؿ – العدد  295لسنة  1975صحيفة  49ربت عنواف (اؽبنود واإلسباف)  " :ظبع ّ
اإلسباف األوائل من اؽبنود الذين يعيشوف يف َشاؿ األرجنتٌن يتح ّدثوف عن كتل من اغبديد سقطت من السماء يف
تكونت بعثات فيما بٌن
(حقوؿ السماء) كما كانوا يطلقوف عليها يف ذلك الوقت  .ويف اغباؿ ّ
ِ
الفضة مثل تلك اليت عثروا عليها يف
األعواـ  1774و1776
لفحصها على أمل أف يعثروا فيها على كميّات من ّ
بًنو من قبل  .ودلّت العيِّنات اليت عادوا ِهبا على ّأهنا من اغبديد اػبالص
ِ
فأرسلوا بعثات أخرى للتنقيب على أمل العثور على مناجم من
لكن اؼبغامرين اإلسباف دل يقنعوا دبا اكتشفوه َ
و ّ
ِ
اص َل عمليّات التنقيب
اغبديد .وع ِهد هبذا العمل إذل الضابط ميجيل روبٌن دي سليس من البحريّة اإلسبانيّة اؼبلكيّة فو َ
ت ربتَها كتلة أخرى زنتُها  15طناً ودل يُعثَر عليها بعد ذلك .وأخًناً ويف
لكن الرماؿ اليت تراكمت أخ َف ْ
واغبفر  ،و ّ
ِ
اقتنع العلماء ِأب ّهنا من النيازؾ اليت سقطت على
طن واحد َ ،
عاـ  1803عُثر على كتلة أخرى يف نفس اؼبنطقة ِزنػَتُها ّ
فأرسلوىا إذل اؼبتحف الربيطاّن بِلندف ".
األرض َ
وقد سقط نيزؾ يف العراؽ قرب مدينة كركوؾ فتحطّم يبلغ وزنو  35كيلو ،وذلك يف  20من شهر آب سنة 1977
ميبلديّة  ،وكاف سقوطو هناراً ولونو رمادي فيو تبلور  ،وقد نقلوا أحجاره إذل اؼبتحف .
واػببلصة أ ّف النيازؾ كانت أراضي مسكونة وفيها نبات وحيواف وإنساف كما يف أرضنا وكانت ؾبذوبة للشمس اليت
سبزقت وتدور حوَؽبا ،ولَ ّما تش ّققت تلك الشمس َسبّزقت سيّارا ُِتا معها فصارت نيازؾ .
ّ
 6اؼبعروؼ دبتحف التاريخ الطبيعي .
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تتمزؽ وتكوف نيازؾ  ،والنيازؾ يت ذكرىا يف القرآف بلفظة "جباؿ" وسيأيت
وكذلك أرضنا إذا قامت قيامتها فإ ّهنا ّ
شرحها يف ذكر اعبباؿ .
قاؿ هللا تعاذل يف سورة ىود {فَػلَ ىما جاء أَمرَان جع ْلنا عالِيػها سافِلَها وأَمطَرَان علَيػها ِحجارًة ِمن ِس ِج ٍيل ىمنض ٍ
ود .
ُ
َ ُْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ّ ّ
ُّمس ىومةً ِعند ربِك وما ِىي ِمن الظىالِ ِمٌن بِبعِ ٍ
يد} فاغبجارة ىنا يريد ِهبا النيازؾ .
َ َ
َ َ َ َّ َ َ َ َ َ
ىشأْ َلبْ ِس ْ ِِ
ض أَو نُ ْس ِق ْط َعلَْي ِه ْم كِ َس ًفا ِّم َن ال ىس َماء ..إخل } واؼبعىن  :إف
عز من قائل يف سورة سبأ {إِف ن َ
وقاؿ ّ
ف هب ُم ْاأل َْر َ
الكسف معناىا ِ
ِ
ِ
القطع  ،ويريد ِهبا النيازؾ .
نشأ نسق ْط عليهم نيازؾ من الفضاء أل ّف َ
وقاؿ تعاذل يف سورة الطور{وإِف يػروا كِس ًفا ِمن ال ىسماء ساقِطًا يػ ُقولُوا سحاب ىمرُكوـ} ِ
فالك َسف يريد ِهبا النيازؾ .
ََ ٌ ْ ٌ
َ ََ ْ ْ ّ َ َ َ َ
ِ
ِ
اغب ِد َ ِ ِ
س َش ِدي ٌد َوَمنَاف ُع للن ِ
ىاس ..إخل } فاغبديد الذي ذكره ىنا أنزلو يف
وقاؿ تعاذل يف سورة اغبديد { َوأ َ
َنزلْنَا َْ
يد فيو َأبْ ٌ
ِ ِ
اب صْنع ىِ
ِ
اَّلل الى ِذي أَتْػ َق َن ُك ىل
النيازؾ  .وقاؿ تعاذل يف سورة النمل{ َوتَػَرى ْ
اعبِبَ َ
اؿ َْرب َسبُػ َها َجام َد ًة َوى َي سبَُُّر َمىر ال ىس َح ُ َ
َش ْي ٍء إِنىوُ َخبًِنٌ ِدبَا تَػ ْف َعلُو َف} فاعبباؿ ىنا يريد ِهبا النيازؾ  ،والدليل على ذلك تشبيهها ابلسحاب أل ّف النيازؾ تسًن
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
كل شيء  .وكذلك اعبباؿ اليت على األرض
فوقنا كالسحاب  ،وذلك من إتقانو لمصنوعاتو وـبلوقاتو فهو الذي َ
أتقن ّ
تسًن مع األرض يف الفضاء حوؿ الشمس وتدور األرض ِدبا فيها من جباؿ حوؿ ِ
نفسها وال نشعر ِهبا بل كبسبُها ابتة
جامدة يف ِ
مكاهنا .
س 31
كيف تسًن ىذه األجراـ يف الفضاء وال تسقط على األرض ؟
ج  :كما دل يسقط القمر ؛ وذلك أل ّف األرض فيها ّقوة جاذبة بسبب اغبرارة اليت يف جوفِها  ،وفيها ّقوة دافعة بسبب
دور ِاهنا حوؿ ِ
نفسها .
س 32

اؿ َْرب َسبُػ َها َج ِام َد ًة } ؟
إذا كانت ىذه األجراـ موجودة يف الفضاء فكيف ال نراىا وقد قاؿ تعاذل { َوتَػَرى ْ
اعبِبَ َ
بعضها يضيء يف الليل إالّ أنّنا نظنّها قبوماً  ،و ّأما كلمة {تَػَرى} فمأخوذة من
ج  :أل ّهنا أجراـ صغًنة  ،وقد نرى َ
َصح ِ
اب الْ ِف ِيل}
ف فَػ َع َل َربُّ َ
الرأي ومعناه العلم وليس معناىا النظر وذلك كقولو تعاذل يف سورة الفيل {أََدلْ تَػَر َكْي َ
ك ِأب ْ َ
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س 33

أليست األرض غنيّة خبامات اغبديد  ،فلماذا َم ّن سبحانو علينا ابغبديد الساقط مع النيازؾ وىو قليل ابلنسبة ِػبامات
اغب ِد َ ِ ِ
س َش ِدي ٌد َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
ىاس} ؟
اغبديد اؼبوجودة على وجو األرض  ،وذلك كقولو تعاذل{ َوأ َ
َنزلْنَا َْ
يد فيو َأبْ ٌ

ج  :إ ّف اؼبوجود على األرض ىو خامات اغبديد وليس فيو حديد طلق  ،و ّأما الذي يف النيازؾ فهو حديد طلق وليس
خبامات وإ ّف الناس كانوا ال يعرفوف تصفية اغبديد من خاماتو فلذلك كانوا خذوف اغبديد الساقط من النيازؾ
ويعملوف منو آالت حديدية كالسكاكٌن والفؤوس واؼبناشًن وغًن ذلك .
وإّمبا ال يوجد اغبديد حراً على األرض ألنّو يتأكسد بواسطة األوكسجٌن اؼبوجود يف اؽبواء و ّأما الذي يف النيازؾ فبل
يتأكسد أل ّف األوكسجٌن ىناؾ قليل .

نيزك مريكسن
صورة لنيزك مريكسن (من انسا)

ذكرت ؾبلّة (العلم واغبياة) يف ِ
عددىا الثاّن عشر  ،السنة الثالثة  ،آذار سنة  1971ما يلي :

" يف أيلوؿ عاـ  1969سقط نيزؾ يف أسرتاليا عند مدينة مًنكسن  ،وقد قاـ بدراسة شظاَي ىذا النيزؾ فريق من
علماء الوكالة الوطنيّة للمبلحة  ..وقد سب ّكن ىؤالء العلماء ابستعماؿ طرؽ ربليلية دقيقة من العثور يف ىذا النيزؾ على
اؼبكوانت األساسيّة لربوتينات اغبياة  .ولقد كاف طبسة فقط منها من األنواع اؼبعروفة
ستّة عشر حامضاً أمينياً  ،وىي ّ
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(وعددىا عشروف) اؼبوجودة يف أجساـ أحياء األرض  .ووجدوا كذلك على ىذا النيزؾ مواد عضوية (ىايدروكاربونيّة)
من النوع اؼبوجود على سطح األرض .
ولقد كاف ِؽبذا االكتشاؼ أنبية كبًنة ال من حيث كوف ىذه اغبادثة ىي األوذل من ِ
نوعها اليت يكتشف فيها
ّ
ِ
متحجرة  ،بل من حيث كوهنا اغبالة األوذل اليت يؤىكد فيها أ ّف مصدر
حوامض أمينية على نيازؾ أو اكتشاؼ بكرتَي
ّ
للتلوث ِدبواد أرضية لِؤلسباب اْلتية :
ىذه اؼبو ّاد ىو(خارج) األرض ودل تنشأ نتيجةً ّ
التلوث ِدبواد أرضيّة  ،بسبب كوف بعض ىذه اغبوامض األمينية ليس َؽبا
 .1استبعاد مصدر ىذه اغبوامض األمينية من ّ
نظًن على سطح األرض .
 .2إ ّف نسبة الكاربوف  130يف نيزؾ مًنكسن ىي كنسبتو يف نيازؾ أخرى وزبتلِف ىذه النسبة اختبلفاً كبًناً عن نسبة
ىذا الكاربوف يف اغبياة األرضيّة .
 .3إ ّف التحليل الضوئي (الطيفي) ألحد ؾباميع اؼبرّكبات اؽبايدروكاربونيّة اؼبوجودة على نيزؾ مًنكسن زبتلف اختبلفاً
كبًناً عن طبيعة ما يقابلُها على سطح األرض  .وقد خلص العلماء لؤلسباب أعبله إذل أ ّف اؼبو ّاد اؼبكتَ َشفة على نيزؾ
مًنكسن ىي غًن أرضية  ،وإ ّف (اغبوامض األمينية واؽبايدروكاربوانت) نشأت يف ٍ
مكاف خارج األرض  .إ ّف اكتشاؼ
ّ
ّ
حوامض أمينيّة يف أجراـ صغًنة كنيزؾ مًنكسن فتح لَنا صفحة جديدة من احتماؿ وجود مو ّاد عضويّة كهذه أو أكثر
ٍ
اؼبريخ والزىرة  ".انتهى .
تعقيداً منها  ،أو وجود مو ّاد حيّة يف أجراـ أكرب كسيّار ّ

اجلبال
صورة لبعض اجلبال (من انسا)
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اعبباؿ اليت يف األرض ىي أربعة أنواع :
.1
.2
.3
.4

تكوف بسبب الرباكٌن ،
منها ما ّ
ومنها بسبب عوامل التعرية والتآكل وتقلّبات حوادث اػبسف والزلزاؿ ،
وتكسر وج ِهها وىي اعبباؿ السلسليّة اؼبستطيلة ،7
ومنها بسبب تقلّص األرض ّ
حَّت
تكوف بسبب سقوط النيازؾ على األرض  ،وال تزاؿ النيازؾ تسقط أحياانً يف بعض الببلد ّ
وأكثرىا ّ

ِ
يومنا ىذا .
قاؿ هللا تعاذل يف سورة النحل { َوأَلْ َقى ِيف األ َْر ِ
يد بِ ُك ْم َوأَنْػ َه ًارا َو ُسبُبلً لى َعلى ُك ْم تَػ ْهتَ ُدو َف} فالرواسي يريد
ض َرَو ِاس َي أَف َسبِ َ
ِ
ت على األرض أي ثبتت عليها ورسخت فيها .
هبا اعبباؿ  ،فهي نيازؾ َر َس ْ
وقاؿ تعاذل يف سورة الرعد {وىو الى ِذي م ىد األَرض وجعل فِيها رو ِاسي وأَنْػهارا وِمن ُك ِل الثىمر ِ
ات ..إخل } فالرواسي ىي
َُ
َ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ً َ
ّ ََ
اعبباؿ  .وقاؿ تعاذل يف سورة اغبجر {واألَرض م َد ْد َانىا وأَلْ َقيػنَا فِيها رو ِاسي وأَنبػْتػنَا فِيها ِمن ُك ِل َشي ٍء ىموُز ٍ
وف} فقولو
َ ْ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َ َ َ
ّ ْ ْ
ت فيها وصارت جباالً .
تعاذل { َوأَلْ َقْيػنَا} دبعىن ألقى النيازؾ من الفضاء على األرض َفر َس ْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ىر فِ َيها أَقْػ َواتَػ َها ِيف أ َْربَػ َع ِة أ ىََيٍـ َس َواء
وقاؿ تعاذل يف سورة فصلت{ َو َج َع َل ف َيها َرَواس َي من فَػ ْوق َها َوَاب َرَؾ ف َيها َوقَد َ
ِ ِِ
ٌن} ،
لّل ىسائل َ
اىا}  ،فاعبباؿ يريد هبا النيازؾ  5 ،أرساىا معناىا أثبتَها على األرض .
وقاؿ تعاذل يف سورة النازعات { َو ْ
اعبِبَ َ
اؿ أ َْر َس َ
وقاؿ تعاذل يف سورة الرعد{وِيف األَر ِ ِ
ىات ِمن أ َْعنَ ٍ
اب  ..إخل }  ،فقولو تعاذل{ َوِيف األ َْر ِ
ض
ض قطَ ٌع ُّمتَ َجا ِوَر ٌ
َ ْ
ات َو َجن ٌ ّ ْ
ِ
تفرقة يف الفضاء  ،والقطع يريد ِهبا
قطَ ٌع} يعين ىي من غًن األرض { ُّمتَ َجا ِوَر ٌ
ات}جاور بعضها بعضاً بعدما كانت م ّ

النيازؾ أل ّهنا جاءت إذل األرض من الفضاء .
اغب ِد َ ِ ِ
س َش ِدي ٌد ..إخل } يعين أنزؿ اغبديد مع النيازؾ فصار منها
وقاؿ ّ
عز من قائل يف سورة اغبديد { َوأ َ
َنزلْنَا َْ
يد فيو َأبْ ٌ
اإلبِ ِل َكيف خلِ َقت  .وإِ َذل ال ىسماء َكي ِ
ِ ِ
اعبِبَ ِاؿ
ت َ .وإِ َذل ْ
ف ُرف َع ْ
َ ْ َ
جباؿ  .وقاؿ تعاذل يف سورة الغاشية {أَفَ َبل يَنظُُرو َف إ َذل ْ ْ َ ُ ْ َ
صبت على األرض وىي النيازؾ نُ ِ
صبت  }.أي نُ ِ
َكي ِ
صبت على األرض فصارت جباالً .
ف نُ َ ْ
ْ َ

7
ِ
متحجرة وجدوىا يف جبل من اعبباؿ ببًنوت ِفبّا يثبت أ ّف ذلك اعببل كاف يف قدمي األزمنة ربت
ويف متحف بًنوت ترى أظباكاً ّ
وجهها فارتفعت منها طبقات والبفضت
تكسر ُ
سطح البحر وكانت تلك األظباؾ تسبح فوؽ أرضو  ،ولّ ّما تقلّص سطح األرض ّ
أخرى بسبب تقلّصها فصارت اؼبرتفعات جباالً .
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َنزَؿ ِم َن
و ّأما اعبباؿ اليت تك ّونت من عوامل التعرية والتآكل ّ
فيدؿ عليها قولو تعاذل يف سورة فاطر {أََدلْ تَػَر أَ ىف ى
اَّللَ أ َ
ِ
ال ىسماء ماء فَأَخرجنَا بِِو َشبَر ٍ
ات ُّـبْتَلِ ًفا أَلْوانػُها وِمن ِْ
ِ
ود} فقولو تعاذل
يب ُس ٌ
يض َوضبٌُْر ُّـبْتَل ٌ
اعببَ ِاؿ ُج َد ٌد بِ ٌ
َ َ َْ ْ
َ َ َ َ
ف أَلْ َوانػُ َها َو َغَراب ُ
َ
اعبِب ِاؿ} معطوؼ على قولو {فَأَخرجنَا بِِو َشبَر ٍ
ِ
ابلضم صبع جديد  ،ومن ذلك قوؿ النابغة :
ات} واعبُ َدد
َْ ْ
{ َوم َن ْ َ
ّ
َ
اغبًنة اعب ِ
حاؿ ِ
ست فتبلً مراف ُقها مشدودةٍ بِ ِر ِ
دد
واألدـ قد خيِّ ْ
ُ
أخرجنا دباء اؼبطر جباالً جديدة غًن اعبباؿ القديبة  ،وذلك أل ّف األمطار تُذيب غاز اّن أوكسيد الكربوف
واؼبعىن  :و ْ
فيتكوف حامض الكاربونيك فيذيب ىذا األخًن من األحجار الكلسيّة اليت يف اعبباؿ فتنزؿ إذل
اؼبوجود يف اؽبواء ّ
حَّت يصبح جبل جديد .
فتتحجر انيةً  ،وىكذا
البحار أو األراضي اؼبنخفضة
مر السنٌن ّ
ّ
تستمر العمليّة على ّ
ّ
ِ
كو ّان ِدباء اؼبطر غرابيب سود  ،ومفرده غربيب وىو الفحم  .يُقاؿ
يب ُس ٌ
ود} فتقديره  :و ّ
و ّأما قولو تعاذل { َو َغَراب ُ
"أسود غربيب" أي يشبو الفحم يف سواده  ،ومن ذلك قوؿ امرئ القيس :
منهمر و ُّ ِ
ِ
ِ
ِ
بيب
واؼباء ٌ
الشد منحدٌر والقصب مضطَمٌر واللّو ُف غر ُ
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يتحجر بواسطة حامض الكاربونيك
كما يقاؿ "أخضر حشيش" و"أضبر دـ"  ،ويريد بذلك الفحم اغبجري ألنّو ّ
ِ
ِّ
يقل "غربيب" على اإلفراد أل ّف الفحم اغبجري
اؼبتكوف بسبب األمطار  ،وإّمبا قاؿ تعاذل { َغَراب ُ
يب} على اعبمع ودل ْ
على أربعة أقساـ .
واػببلصة أ ّف النيازؾ واعبباؿ يت ذكرنبا يف القرآف ِبس ٍم واحد وىو"جباؿ" .

احلياة انتقاليّة

إعلم أ ّف بذرة اغبياة دل يكن منشؤىا من األرض حيث أ ّهنا مع ابقي السيّارات كانت َشساً ملتهبة  ،وال يبكن أف
ِ
سبزقت وصارت نيازؾ ؛ فإ ّف بعضها
لكن اغبياة انتقلت إذل أرضنا من السيّارات القديبة الّيت ّ
تنشأ اغبياة من النار و ّ
سقطت على األرض فصارت جباالً ،ولَ ّما كانت تلك السيّارات مسكونة وفيها من النبات واألشجار واغبيواف بقيت
بذورىا يف تلك القطع اليت صارت جباالً على أرضنا  ،ولَ ّما نزلت عليها مياه األمطار أخذت تلك البذور وبقاَي
األشجار تنمو وتكرب بسبب اؼبياه  ،قاؿ هللا تعاذل يف سورة األنبياء { َو َج َع ْلنَا ِم َن الْ َماء ُك ىل َش ْي ٍء َح ٍّي أَفَ َبل يػُ ْؤِمنُو َف} ،
خلق هللا تعاذل من تلك الرمم البالية حيواانت وطيوراً وبشراً  ،وبعد ذلك نزلت ىذه اؼبخلوقات من تلك اعبباؿ
رّ َ
حَّت مؤلت األرض  ،فاغبياة إذاً انتقاليّة من سيّار إذل سيّار آخر .
وتفرقت يف األرض وأخذت تتناسل وتتكاثر ّ
ّ

[خلق آدـ ]
وحواء على ٍ
سبزقت  ،رّ نزال من اعببل إذل األرض
جبل من تلك اعبباؿ اليت كانت سيّارات و ّ
فإ ّف هللا تعاذل َ
خلق آدـ ّ
ك ْ
اعبَنىةَ
َنت َوَزْو ُج َ
اؼبستوية فتناسلوا وتكاثروا وانتشروا يف أألرض  .قاؿ هللا تعاذل يف سورة البقرة { َوقػُ ْلنَا ََي َ
اس ُك ْن أ َ
آد ُـ ْ
ث ِشْػتُما والَ تَػ ْقراب ى ِذ ِه الشىجرةَ فَػتَ ُك َ ِ
ِ
ِِ
ٌن} ،فاعبنّة ىي البستاف واؼبزرعة  ،قاؿ الشاعر
وان م َن الْظىالم َ
َوُكبلَ مْنػ َها َر َغداً َحْي ُ َ َ َ َ َ
ََ
البصل
كانت ؽبم جنّةٌ إذ َ
ذاؾ ظاىرةٌ فيها الفراريس والفوماف و ُ
ِ ٍ
ىات ِمن ىِلب ٍيل وأ َْعنَ ٍ
اب} بعين بساتٌن من ٍ
لبيل وأعناب ،
وقاؿ هللا تعاذل يف سورة اؼبؤمنوف {فَأ َ
َنشأْ َان لَ ُكم بِو َجن ّ
َ
فاعبنّة اليت كاف آدـ يسكنها كانت فوؽ ٍ
جبل من تلك اعبباؿ اليت سبق الكبلـ عنها  .والدليل على ذلك قولو تعاذل
ِ ِ
ض ُك ْم لِبَػ ْع ٍ
ض َع ُد ٌّو..إخل } يعين اىبطا من اعببل إذل األرض اؼبستوية  ،فاؽببوط
يف سورة طو {قَ َ
اؿ ْاىبِطَا مْنػ َها َصب ًيعا بػَ ْع ُ
ِ
وح ْاىبِ ْط بِ َسبلٍَـ ِّمنىا
ؿبل منخفض  ،كقولو تعاذل يف ّ
يل ََي نُ ُ
ؿبل مرتفع إذل ٍّ
معناه النزوؿ من ٍّ
قصة نوح يف سورة ىود {ق َ
ِ
ٍ
ت على جبل
ك َو َعلَى أ َُم ٍم ّفبىن ىم َع َ
َوبَرَكات َعلَْي َ
رس ْ
ك} فهبوط نوح كاف من اعببل إذل األرض اؼبستوية أل ّف السفينة َ
اعبودي .
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اؿ
وحواء من تلك الرمم البالية اليت يف ذلك اعببل  ،قاؿ هللا تعاذل يف سورة اغبجر { َوإِ ْذ قَ َ
فإ ّف هللا تعاذل َ
خلق آدـ ّ
ك لِْلمبلَئِ َك ِة إِِّن خالِق ب َشرا ِمن ص ْلص ٍاؿ ِمن َضبٍإ ىمسنُ ٍ
وف} ،فالصلصاؿ ىو الطٌن  ،واغبمأ معناه األسود  ،واؼبسنوف
ّ َ ٌ َ ً ّ َ َ ّْ َ ْ
َربُّ َ َ
ت على تلك األتربة اليت ىي من بقاَي الرمم
مننت  ،وذلك أل ّف مياه األمطار لَ ّما نزلَ ْ
اؼبننت  ،أي من طٌن أسود ّ
معناه ّ
ك
وحواء  .وقاؿ تعاذل يف سورة ص {إِ ْذ قَ َ
اؿ َربُّ َ
البالية صارت طيناً وانتنّ ْ
ت  ،فخلَ َق هللا تعاذل من ذلك الطٌن آدـ ّ
لِْلم َبلئِ َك ِة إِِّّن َخالِ ٌق بَ َشرا ِمن ِط ٍ
ٌن} .
َ
ً

[أجناس البشر األربعة]
رّ إ ّف آدـ دل يكن ّأوؿ بش ٍر خلَ َقو هللا تعاذل على ىذه األرض بل خلَ َق قبلو من البشر ما ال ُوبصى وال يع ّد ،
اعل ِيف األَر ِ ِ
اؿ ربُّ َ ِ ِ ِ ِِ ِ
ِ
َذب َع ُل فِ َيها
ض َخلي َف ًة قَالُواْ أ َْ
ْ
والدليل على ذلك قولو تعاذل يف سورة البقرة { َوإ ْذ قَ َ َ
ك ل ْل َمبلَئ َكة إ ّّن َج ٌ
ِ
ِ ِ ِ
من يػ ْف ِسد فِيها ويس ِف ِ
اؿ إِِّّن أ َْعلَ ُم َما الَ تَػ ْعلَ ُمو َف}  ،فاػبليفة ىو الذي
ك قَ َ
س لَ َ
َ ُ ُ َ ََ ْ ُ
ك ال ّد َماء َوَْكب ُن نُ َسبّ ُح حبَ ْمد َؾ َونػُ َق ّد ُ
ىبلف ما قبلو كقولو تعاذل يف سورة يونس {رُى جع ْلنا ُكم خبلَئِف ِيف األَر ِ ِ ِ ِ ِ
ف تَػ ْع َملُو َف}  ،فلو دل
ض من بَػ ْعدىم لنَنظَُر َكْي َ
ََ َ ْ َ َ
ْ
َذب َع ُل فِ َيها َمن يػُ ْف ِس ُد
يكن قبل آدـ بشر لَما ظبّاه هللا خليفة  ،والدليل الثاّن قوؿ اؼببلئكة [ كما يف اْلية التالية ] { :أ َْ
ِ
ِ
ك ال ِّدماء}  ،فإ ّف اؼببلئكة ال يعلموف الغيب فكيف عرفوا أ ّف أوالد آدـ ي ِ
فسدوف يف األرض ويسفكوف
ُ
ف َيها َويَ ْسف ُ َ َ
الدماء لو دل يػََروا ذلك ِفبّن مضى قبل آدـ .
رّ إ ّن البشر ادلوجودين اليوم على أرضنا ليس كلّهم من آدم بل من أربعة أشخاص  ،فأحد ىؤالء األربعة أبوان
آدـ  ،والثاّن أبو السوداف  ،والثالث أبو اؽبنود اغبمر  ،والرابع أبو الصينيٌّن  .فالذين ركبوا يف السفينة مع نوح كانوا
ِ
وح ْاىبِ ْط بِ َسبلٍَـ ِّمنىا
يل ََي نُ ُ
من أنواع البشر األربعة وليسوا كلّهم من آدـ  ،والدليل على ذلك قولو تعاذل سورة ىود {ق َ
ِ
ٍ
ك} .
ك َو َعلَى أ َُم ٍم ّفبىن ىم َع َ
َوبَرَكات َعلَْي َ
ِ
ٌن ور ُّ ِ ِ
ِ
اؼبفسروف أ ّف اْلية تُشًن إذل شروؽ الشمس
وقاؿ هللا تعاذل يف سورة الرضبن { َر ُّ
ب الْ َم ْش ِرقَػ ْ َ َ
ب الْ َم ْغربػَ ٌْن}  ،قاؿ ّ
غروهبا ىبتلف وقت الصيف عن وقت الشتاء  .وأقوؿ ليس اؼبراد بذلك شروؽ الشمس وغروهبا
صيفاً وشتاءً  ،وكذلك ُ
وال اؼبكاف الذي تُشرؽ عليو الشمس أو تغرب  ،بل اؼبراد بذلك البشر الذين يسكنو َف جه َة اؼبشرؽ والذين يسكنوف
جهة اؼبغرب  ،ونبا نوعاف يسكناف جهة اؼبشرؽ  :اعبنس األبيض وىم أوالد آدـ واعبنس األصفر وىم أىل الصٌن .
وكذلك الذين يسكنوف جهة اؼبغرب ونبا اعبنس األسود وىم اغببشة والسوداف  ،واؽبنود اغبمر وىم س ّكاف أمريكا
األصليٌّن  ،فهذه أربعة أجناس .
متمزقة  ،فسقط كلٌّ منها
وتعليل ذلك أ ّف النيازؾ اليت نػَ َقلَت اغبياة إذل أرضنا ىي أربعة  ،وكانت من أربعة سيّارات ّ
ٍ
كل نيزؾ نوعاً من البشر  ،ولذلك أصبح اعبنس البشري أربعة وىم
على قطر من أقطار األرض  ،فخلق هللا تعاذل من ّ
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اجملعد  ،وبشرِِتم السوداء وأنفهم الكبًن اؼبفرطَح ،
 .1اعبنس الزقبي  - :ويبتاز أفراده بشعرىم ّ
وشفاىهم الغليظة  ،وأعينِهم البارزة  ،و ِ
ِ
أسناهنم الكبًنة  .وأفراد ىذا اعبنس ىم س ّكاف أفريقيا الوسطى

واعبنوبيّة وتسمانيا وأسرتاليا والفلبٌن .
ِ
ِ
مدور ابرز الوجنات  ،وأنف صغًن ،
 .2اعبنس اؼبنغورل  - :وؽبؤالء شعر أسود سبط وبشرة صفراء  ،ووجو ّ
متوسطة اغبجم  ،وىم س ّكاف آسيا الوسطى والشماليّة والرتكستاف واإلسكيمو
وأعٌن عميقة  ،وأسناف ّ
واؼببليو.
 .3اعبنس األضبر  - :وىم اؽبنود اغبمر س ّكاف أمريكا األصليٌّن .
متجعِد قليبلً أشقر أو أسود وبشرة بيضاء أو
 .4اعبنس القوقاسي  - :ويتّصف أفراده بِشع ٍر انعم سبِط أو ّ
ِ
متوسط اغبجم  ،وأسناف صغًنة  ،وىم س ّكاف أورواب
ظبراء  ،وغبى كاملة  ،ووجنات غًن ابرزة  ،وأنف ّ
وَشاؿ أفريقيا وغرب آسيا ِ
وجنوهبا .

خلق ىؤالء الثبلثة
خاص  ،فإ ّف هللا تعاذل َ
فلكل منهم أب ّ
فاعبنس القوقاسي من نسل آدـ  ،و ّأما الثبلثة اؼبتق ّدمة ٍّ
قبل أف ىبلق آدـ ِِبالؼ السنٌن  ،ولذلك صار آدـ خليفة أل ّف هللا تعاذل خلَ َقو بعدىم ِ .وفبّا يؤيّد ىذا قولو تعاذل يف
ِ
ِ
ٍ
ك َوأ َُم ٌم َسنُ َمتِّعُ ُه ْم رُى َيبَ ُّس ُهم
وح ْاىبِ ْط بِ َسبلٍَـ ِّمنىا َوبَرَكات َعلَْي َ
ك َو َعلَى أ َُم ٍم ّفبىن ىم َع َ
سورة ىود يف ّ
يل ََي نُ ُ
قصة نوح { :ق َ
ِ
ِمنىا ع َذ ِ
ك} يعين وعلى األجناس األخرى الذين ركِبوا معك يف السفينة ،
يم}  ،فقولو تعاذل { َو َعلَى أ َُم ٍم ّفبىن ىم َع َ
ّ َ ٌ
اب أَل ٌ

وكاف بعضهم من اعبنس األسود وبعضهم من اعبنس األصفر .
تزوجوا من بنات الصينيٌّن ومن بنات السوداف  ،والشاىد على ذلك قولو تعاذل يف سورة الفرقاف
وإ ّف أوالد آدـ ّ
ِ
ك قَ ِد ًيرا}  ،فقولو تعاذل { َخلَ َق ِم َن الْ َماء بَ َشًرا} يعين
{ َوُىو الىذي َخلَ َق ِم َن الْ َماء بَ َشًرا فَ َج َعلَوُ نَ َسبًا َو ِص ْهًرا َوَكا َف َربُّ َ
أوالد آدـ خلَقهم من ٍ
ماء دافق وىو النطفة  ،وقولو {فَ َج َعلَوُ نَ َسبًا َو ِص ْهًرا} النسب ىم أقرابؤؾ ما تناسل من ج ِّدؾ ،
َ
فأخذت منهم امرأة أو أعطيتّهم امرأة
ؼبصاىرة أي ِابلزواج
يعين أعمامك ؛ والصهر أخوالك  ،يعين الذين اتّصلوا َ
َ
بك ِاب َ
حساف بن ابت األنصاري :
 ،والشاىد على ذلك قوؿ ّ
وؽ فأذكرىا من غ ًِن ما ٍ
نسب وال ِصه ِر
يعتادّن َش ٌ
ُ
ُ
مصاىرة  .وقاؿ امرؤ القيس :
يعين ليس بيين وبينَها قرابة وال َ
ِ
األنساب واألصها ِر و ِ
الفضل
وشارؾ يف
ضيت بو
ٍ
َ
ألخ َر ُ
بعضهم ِمن بنات الصٌن
صاىروا
فتزو َج ُ
فأوالد آدـ يرجع نسبُهم إذل آدـ ولكنّهم َ
األجناس األخرى فاختَػلَطوا ّ ،
َ
ِ
ِ
أكرمهم عند هللا أتقاىم .
وتزوج ُ
بعضهم من اعبنس األسود فصار صهراً َؽبم  .وإ ّف َ
اعبنس األصفر فصار صهراً َؽبم ّ ،
ب الْم ْغ ِربػَ ْ ِ
ِ
ٌن} .
وقاؿ تعاذل يف سورة الرضبن { َر ُّ
ب الْ َم ْش ِرقَػ ٌْن َوَر ُّ َ
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س 34
ىاس
إذا كانت البشر من أربعة أجناس ودل تكن كلّها من آدـ ؛ إذاً فما معىن قولو تعاذل يف سورة النساء { ََي أَيػُّ َها الن ُ
ىِ
سوِ
ِ
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِمْنػ َها َزْو َج َها  ..إخل } ؟
اتػى ُقواْ َربى ُك ُم الذي َخلَ َق ُكم ّمن نػى ْف ٍ َ
ِ
ومن حوَؽبا وليس عبميع س ّكاف األرض ،
ج  :كاف اػبطاب مو ىجهاً يف ابدئ األمر لقريش فقط  ،أي ألىل م ّكة َ
ِ ِ
ِ
وم ْن حوَؽبا  .والدليل على أ ّف
ويؤيّد ذلك قولو تعاذل يف سورة األنعاـ { َولتُنذ َر أُىـ الْ ُقَرى َوَم ْن َح ْوَؽبَا} يعين م ّكة َ
وؿ ِّم ْن أَن ُف ِس ُك ْم } يعين من عشًنتكم ومن لغتكم
اػبطاب كاف ألىل م ّكة قولو تعاذل يف سورة التوبة {لََق ْد َجاء ُك ْم َر ُس ٌ
ومن بلدتكم فلماذا تنكروف عليو قولو وقد تعلموف أنّو الصادؽ األمٌن  .فكاف هللا تعاذل إذا خاطب أىل م ّكة قاؿ
ىِ
ين َآمنُواْ}  .وبعد ذلك َشل صبيع أىل اغبجاز رّ صبيع
ىاس}  ،وإذا خاطب أىل اؼبدينة قاؿ { ََي أَيػُّ َها الذ َ
{ ََي أَيػُّ َها الن ُ
اؼبدف اإلسبلميّة ّ ،أما اليوـ فيكوف إنذاراً عبميع الناس .
ويؤيِد ما ذكرانه قولو تعاذل يف سورة اإلسراء {ولََق ْد َكىرمنَا ب ِين آدـ و َضب ْلنَاىم ِيف الْبػ ِر والْبح ِر ورزقْػنَاىم ِمن الطىيِب ِ
ات
ّ
ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ َ ُ ّ َ َّ
َ
ِ
ِ
ِ
خص بين آدـ ابلتفضيل على سائر البشر  ،ولو أنّو تعاذل أراد
َوفَ ى
ض ْلنَ ُ
اى ْم َعلَى َكث ًٍن ّفب ْىن َخلَ ْقنَا تَػ ْفضيبلً}  ،فإ ّف هللا ّ
الرب
كرمنا البشر وضبلناىم يف ّ
اؼبفسرين لقاؿ  :ولقد ّ
بذلك تفضيل البشر على سائر اغبيواانت كما ذىب إليو بعض ّ
والبحر  .وقاؿ تعاذل يف سورة الفرقاف {وأ ِ
ورا لِنُ ْحيِ َي بِِو بػَْل َد ًة ىمْيػتًا َونُ ْس ِقيَوُ ِفبىا َخلَ ْقنَا أَنْػ َع ًاما
ََ
َنزلْنَا م َن ال ىس َماء َماء طَ ُه ً
َوأ ََان ِس ىي َكثِ ًًنا}  ،فكلمة {أ ََان ِس ىي} صبع أانس  ،فلو كاف البشر كلّهم من آدـ لقاؿ تعاذل  :ونسقيو أنعاماً وأانساً كثًناً
ت لِلىر ْضبَ ِن
؛
ألمو مرمي {فَػ ُق ِورل إِِّّن نَ َذ ْر ُ
فاإلنسي ىو البشر  ،ومن ذلك قولو تعاذل يف سورة مرمي حاكياً عن قوؿ اؼبسيح ّ
ّ
صوما فَػلَن أُ َكلِّم الْيػوـ إِ ِ
نسيًّا} يعين لن أكلِّم بشراً .
ًَْ ْ َ َْ َ
ِ
ِ
احةٌ لّْلبَ َش ِر َ .علَْيػ َها ت ْس َع َة َع َشَر } ؛ أل ّف األجراـ السماويّة تراىا البشر كلّها ال بين
كما قاؿ تعاذل يف سورة اؼبدثر{لَىو َ
اغبر والعبد بقولو تعاذل يف سورة
آدـ ّ
كرـ البشر كلّهم على سائر خلقو إذاً دل هبعل فرقاً بٌن ّ
خاصةً  ،رّ لو أنّو تعاذل ّ
ِ ِ
البقرة { ْ ِ
اغبر والعبد .
اغبُُّر اب ْغبُِّر َوالْ َعْب ُد ابلْ َعْبد}  ،فجعل سبحانو فرقاً يف القصاص بٌن ّ
س 35

فما معىن قولو تعاذل يف سورة البقرة {وإِ ْذ قَ َ ِ ِ
اؿ بػَلَى َولَ ِكن
اؿ أ ََوَدلْ تػُ ْؤِمن قَ َ
ف ُْربيِي الْ َم ْوتَى قَ َ
ب أَِرِّن َكْي َ
يم َر ِّ
َ
اؿ إبْػَراى ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َس ْعيًا َو ْاعلَ ْم
لِّيَطْ َمِ ىن قَػ ْلِيب قَ َ
اج َع ْل َعلَى ُك ِّل َجبَ ٍل ّمْنػ ُه ىن ُج ْزءًا رُى ْادعُ ُه ىن َْتينَ َ
ص ْرُى ىن إلَْي َ
ك رُى ْ
اؿ فَ ُخ ْذ أ َْربػَ َعةً ّم َن الطىًِْن فَ ُ
ِ
يم} ؟
أَ ىف ّ
اَّللَ َع ِز ٌيز َحك ٌ
ِ ِ
ِ
ألست
ف ُْربيِي الْ َم ْوتَى قَ َ
ج َ { :وإِ ْذ قَ َ
فه ْمين { َكْي َ
اؿ أ ََوَدلْ تػُ ْؤم ْن} أي َ
ب أَِرِّن} أي ِّ
يم َر ِّ
اؿ} أي واذكر إذ قاؿ {إبْػَراى ُ
اؿ} هللا تعاذل {فَ ُخ ْذ أ َْربَػ َعةً ِّم َن الطىًِْن} أي
آمنت { َولَ ِكن لِّيَطْ َمِ ىن قَػ ْلِيب} دبا تريين {قَ َ
آمنت {قَ َ
اؿ} إبراىيم {بػَلَى} ُ
َ
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ِ
كل ٍ
ؽبن
لهن إليك  ،واؼبعىن ِأم ْل َ
ص ْرُى ىن إِلَْي َ
جنس واحد {فَ ُ
قلوهب ّن أب ْف َ
تضع ّ
ك} أي أم ّ
أربعة أجناس من الطًن من ّ
وِت ّن تينك سريعاً  ،بقاؿ صرتو أصوره  ،أي َأملتُو  ،ومن ذلك قوؿ الشاعر
دع َ
يتعو ْد َف إليك فإذا َ
الطعاـ ّأَيماً ّ
حَّت ّ

تيس أحوى  ،وقاؿ أعشى ميموف :
ُ ":
يصور عنوقَها أحوى ز ُ
نيم " يعين أعناؽ تلك الغنم ٌ
إذا تقوـ يضوع اؼبسك أصورًة والزنبق الورد من ِ
أرداهنا ََِش ُل
ُ ُ
ُ
يعين تفوح رَيح اؼبسك منها يبيناً وَشاالً .
وقاؿ جرير :
ك صورا
أن َك ْر َف َع َ
كن إذل حديثِ َ
هد َؾ بعدما عىرفنَو ولقد ّ
ٍ
يستمعنَو .
حديثك
مائبلت إذل
كن
َ
ْ
أي ّ
وقاؿ لبيد :
إّن أقاسي خطوابً ما يقوـ َؽبا إالّ الكراـ على ِ
أمثاؽبا الصبُػ ُر
ّ
ُ
ُ
ُ
ِ ِ
ماؿ  ،وِرزء ِ
اغبي جفنتُو أو رزء ٍ
اؼباؿ ُهبتَػبَػ ُر
صور ى َ
موذل تَ ُ
ُ
م ْن فقد ً
ِ ِ
ِ
تعودوا على ذلك .
فقوؿ الشاعر " تَصوُر ى
اغبي َجفنتُو" يعين َيبيلوف إذل جفنتو ليأكلوا منها أل ّهنم ّ
ومعىن اْلية ِّ :
انديتهن  ،والطيور اليت أخذىا إبراىيم كانت من اليت ُذبىن يف الدار
ىن الرجوع إليك إذا
ّ
فعو ْد ّ
اج َع ْل َعلَى ُك ِّل َجبَ ٍل ِّمْنػ ُه ىن ُج ْزءًا} أي واحداً من تلك األربعة { ،رُى
كالدجاج والبط والطاووس ودجاج اؽبند {رُى ْ
ِ
ِ
ٍ
تعو ْد َف عليو من الطعاـ والشراب  ،وىذا مثل
مسرعات يف
هن
ْادعُ ُه ىن َْتِينَ َ
ّ
ك َس ْعيًا} على أرجل ّ
سًنىن وذلك لما ّ
ضربو هللا تعاذل إلبراىيم واؼبعىن  :يقوؿ هللا تعاذل َ :ي إبراىيم ال فناء للنفوس وال معاد لؤلجساـ  ،بل النفوس ابقية ال
يعرتيها نقص وال خلل  ،فإذا صار يوـ القيامة يناديهم إسرافيل فيلبّوف دعوتَو وهبتمعوف إذل اؼبنادي مس ِرعٌن كما تدعو
الطيور فتأتيك مسرعة  ،وذلك كقولو تعاذل يف سورة اإلسراء {يػَ ْوَـ يَ ْدعُوُك ْم فَػتَ ْستَ ِجيبُو َف ِحبَ ْم ِد ِه َوتَظُنُّو َف إِف لىبِثْػتُ ْم إِالى
قَلِيبلً}  ،وقاؿ أيضاً يف سورة الروـ{وِمن ِِ
ض ِأب َْم ِرِه رُى إِ َذا َد َعا ُك ْم َد ْع َوًة ِّم َن ْاأل َْر ِ
ض إِ َذا أَنتُ ْم
وـ ال ىس َماء َو ْاأل َْر ُ
آَيتو أَف تَػ ُق َ
َ ْ َ
َزبُْر ُجو َف} .
س 36

ِ
خص أربعة منها ؟
خص الطيور هبذا اؼبثل دوف غ ًِنىا من اغبيواانت  ،وؼباذا ّ
ؼباذا ّ
ألمكن
خص الطيور اليت يصعب عليها الطًناف كالدجاجة والطاووس وغًنىا ؛ أل ّف اإلنساف لوال ثقل جسمو
ج  :إّمبا ّ
َ
النفس أف تطًن يف الفضاء  :كما أ ّف الدجاجة لوال ثقل ِ
وخص أربعةً من الطيور أل ّف
جسمها َألمكنها أف تطًن ،
ّ
فكل نوع من الطيور يبثّل نوعاً من البشر .
البشر على أربعة أقساـ ّ ،
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الشهب
صورة جملموعة من الشهب (عن انسا)

الشهب من قسم النيازؾ إالّ أنّو يكثر فيها وجود العناصر القابلة لبلشتعاؿ كالكربيت والفسفور والصوديوـ
اصطدامها ٍ
ِ
جبرـ آخر تلتهب تلك العناصر فتشتعل  ،أو عند مبلمستِها
والبواتسيوـ واؼبغنسيوـ  .وىذه األجراـ عند
ٍ
أصاهبما ماء اشتعبل من ش ّدة تفاعلِهما مع اؼباء  ،وإ ّف
لشيء آخر يتّحد معها  ،مثبلً إ ّف الصوديوـ والبواتسيوـ إذا َ
جوية اشتعبل  ،وإ ّف الفسفور إذا المس األوكسجٌن يشتعل ،
اؼبغنسيوـ والكربيت إذا َ
أصاهبما ٌ
انر أو قدحة كهرابئيّة ّ
فالشهب ال زبلو من أحد ىذه العناصر  ،فإذا أصاب الشهاب ما يتّحد العنصر معو كاؼباء أو النار أو األوكسجٌن
يصل إليها  ،ويكوف سبب سقوطو أنّو عند اشتعالِو
فإنّو يشتعل رّ يسقط إذل األرض أو ّ
يتمزؽ يف الفضاء قبل أف َ
ٍ
هبذب األرض فبل يستطيع
صار جرماً ساخناً بعد ما كاف ابرداً  ،وصار جاذابً بعد ما كاف ؾبذوابً فحين ذ يريد أف َ
أل ّف األرض جرـ كبًن والشهاب جرـ صغًن ابلنسبة َؽبا فيسقط حين ٍذ عليها .

وقد ذكر لبيد بن ربيعة الشهب يف إحدى قصائده فقاؿ :
ِِ
ِ
ور َرماداً بع َد َزى ٍو ساط ِع
وما اؼبرءُ إالّ كالشهاب وضوئو َوب ُ
ِ
كاغببل الطويل  ،وقد جاء ذكرىا يف القرآف يف
فالشهب ىي اليت نراىا ليبلً تشتعل يف السماء ويبت ّد منها ضياءٌ
ِ
ِ
ِ
ب} أي مشتعل  .وقاؿ تعاذل يف سورة اعبن
ف ْ
سورة الصافّات قاؿ هللا تعاذل {إِىال َم ْن َخط َ
اػبَطْ َف َة فَأَتْػبَػ َعوُ ش َه ٌ
اب َاق ٌ
ِ
ِ
يدا َو ُش ُهبًا} .
ت َحَر ًسا َشد ً
{ َوأَ ىان لَ َم ْسنَا ال ىس َماء فَػ َو َج ْد َان َىا ُملَ ْ
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وكثًناً ما أىلك هللا األمم الكافرة ابلشهب والنيازؾ واؼبذنّبات يف قدمي الزماف  ،ومن ذلك قوـ لوط أخذِتم الزلزلة رّ
خسف هللا هبم األرض فصار عاليها سافلَها وغمرت منازَؽبم اؼبياه فصار ذلك اػبسف حبًنة لسبب ِ
عمقو حيث صار
مصباً لِمياه األمطار  ،وأسقط هللا تعاذل على الباقٌن منهم حجارة النيازؾ والشهب  ،وإذل اليوـ آار ذلك معروفة وىي

تسمى (حبًنة قوـ لوط أو البحر اؼبيّت) وربيط ِهبا أحجار النيازؾ والشهب  ،قاؿ هللا تعاذل يف سورة
حبًنة بفلسطٌن ّ
ىود {فَػلَ ىما جاء أَمرَان جع ْلنا عالِيػها سافِلَها وأَمطَرَان علَيػها ِحجارًة ِمن ِس ِج ٍيل ىمنض ٍ
ك َوَما ِى َي ِم َن
ود ُّ .م َس ىوَمةً ِع َ
ند َربِّ َ
ُ
َ ُْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ّ ّ
ٍ
ىشأْ َلبْ ِس ْ ِِ
ِِ
ض أَو نُ ْس ِق ْط َعلَْي ِه ْم كِ َس ًفا ِّم َن ال ىس َماء إِ ىف ِيف
ٌن بِبَعِيد} وقاؿ تعاذل يف سورة سبأ {إِف ن َ
الظىالم َ
ف هب ُم ْاأل َْر َ
فالكسف معناىا ِ
ِ
يب} ِ ،
ك َْليًَة لِّ ُك ِل َعْب ٍد ُّمنِ ٍ
القطَع ويريد ِهبا النيازؾ  .وقاؿ تعاذل يف سورة الطور{ َوإِف يػََرْوا كِ ْس ًفا
َذل َ
َ
ّ
ِ
ِ
وـ} .
اب ىم ْرُك ٌ
ّم َن ال ىس َماء َساقطًا يػَ ُقولُوا َس َح ٌ
ورجوـ للشياطٌن  ،وفيها قاؿ الشاعر :
والشهب زينة للسماء وضياء يف الظبلـ
ٌ
ِ
هاب يُستضاء بِِو آانً وآانً رجوماً لِلشياط ِ
ٌن
إ ّف
الشهاب ش ٌ
َ
ُ
س 37

ِ
بسقوطها إذل ٍ
ِ
جهة واحدة  ،فلماذا نراىا تتّجو
اشتعاؽبا  ،إذاً ينبغي أف تتّجو
إذا كانت الشهب تسقط إذل األرض عند
مرًة وَشاالً أخرى .
يبيناً ّ
فكل شهاب يسقط
ج  :إ ّف الشهب اليت نراىا يف السماء دل ْ
تكن كلّها ؾبذوبة لؤلرض بل ىي عبميع السيّارات ّ ،
للمريخ فهو يتّجو كبوه وما كاف للزىرة يتّجو كبوىا وىكذا ىبتلف ّاذباه سقوط
يتّجو كبو السيّار اجملذوب لو  ،فما كاف ّ
الشهب على اختبلؼ مواقع السيّارات يف الفضاء .
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اخلسف والزلزال

صوراتن (عن انسا) لزلزال سان فرانسيسكو سنة 1989

ربدث الزالزؿ والرباكٌن بواسطة الغازات اؼبضغوطة يف جوؼ األرض الناذبة من النار اؼبلتهبة يف ابطنِها  ،أل ّف
فيهتز سطح األرض اىنزازاً على مقدار ذلك الضغط  ،وإذا اشت ّد ىذا االىتزاز
الغازات تندفع فبل ذبد َؽبا منفذاً ّ ،
وكانت ىناؾ مو ّاد منصهرة يف ابطن األرض كثًنة وحاولت اػبروج وطاوعتها قشرة األرض فهناؾ يكوف الربكاف .
ت منو
فجَر ْ
وقد يعقب الزلزلة خسف  ،فتخسف بقعة من األرض يف ذلك اؼبكاف  ،وإذا كاف اػبسف عميقاً ت ّ

ينابيع اؼبياه وغمرت ذلك اػبسف  ،وقد تزداد اؼبياه فتغمر تلك اؼبنطقة كلّها .
اعلم أ ّف هللا تعاذل أىلك كثًناً من األمم الكافرة يف قدمي الزماف ابلزلزاؿ واػبسف والرباكٌن بسبب كف ِرىم  ،ومن
و ْ
ت ذلك اػبسف  ،وإذل
غمر ْ
ىؤالء قوـ لوط أىلكهم هللا تعاذل ابلزلزاؿ واػبسف فصارت ببلدىم حبًنة لكثرة اؼبياه اليت َ
ذكران سابقاً .
اليوـ موجودة بفلسطٌن ّ
تسمى (حبًنة قوـ لوط أو البحر اؼبيّت) كما ْ

ومن تلك األمم الكافرة قوـ صاحل وقوـ شعيب أىلكهم هللا ابلزلزاؿ  ،قاؿ هللا تعاذل يف سورة األعراؼ {فَػ َع َق ُرواْ
ِ
النىاقَةَ وعتَػواْ عن أَم ِر رّهبِِم وقَالُواْ َي صالِح ائْتِنَا ِدبَا تَعِ ُد َان إِف ُك ِ
َصبَ ُحواْ ِيف َدا ِرِى ْم
نت م َن الْ ُم ْر َسل َ
َخ َذتْػ ُه ُم الىر ْج َفةُ فَأ ْ
َ
ٌن  .فَأ َ
ََ ْ َْ ْ َ ْ َ َ َ ُ
ِِ
َخ َذتْػ ُه ُم الىر ْج َفةُ} يعين رجفة األرض وىي الزلزلة  .وقاؿ تعاذل يف قوـ شعيب يف سورة األعراؼ
َجاشب َ
ٌن} فقولو تعاذل {أ َ
ىِ
ِ
ِ ِِ ِ
َصبَ ُحواْ ِيف َدا ِرِى ْم
{ َوقَ َ
َخ َذتْػ ُه ُم الىر ْج َفةُ فَأ ْ
ين َك َف ُرواْ من قَػ ْومو لَ ِن اتىػبَػ ْعتُ ْم ُش َعْيباً إِنى ُك ْم إِذاً ىػبَاس ُرو َف  .فَأ َ
اؿ الْ َمؤلُ الذ َ
ِِ
ٌن }.
َجاشب َ
وإليك نبأ تلك اغبوادث :
كثًن من الناس ىلكوا يف ىذا العصر أيضاً بسبب الزلزاؿ واػبسف والرباكٌن ؛ َ
و ٌ
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.1
.
.2
.3
.4
.5

فتخرب من غرانطة سبعة آالؼ منزؿ  ،ومات فيها أكثر من  2000نسمة
زلزلَ ْ
ت إسبانيا سنة ّ 1884
فتخرب فيها أكثر من  4000منزؿ ومات أكثر من  8000نسمة .
زلزلت الياابف سنة ّ 1891
ويف سنة  1894طغى اؼباء بسبب الزلزلة على بعض الببلد ابلياابف فأغرؽ آالفاً من أىلِها .
ويف سنة  1902زلزلت كشغر من تركستاف فمات كبو ثبلثة آالؼ نسمة .
مدينيت مسينا بصقلّية ورجيو ِبيطاليا ،
وخرب َ
ويف سنة  1908زلزؿ مضيق مسينا ِبيطاليا فأتلفو ّ ،

ومات بسببها آالؼ من الناس كما بقي منهم آالؼ ببل مأوى .
 .6جاء يف الربؽ والربيد أنّو حدثت زلزلة تقشعر من ِ
ىوؽبا األبداف  ،وذلك يف  3سبتمرب سنة ، 1923
ّ
فجاء فيها أ ّف الياابف نُ ِكبَت اليوـ بزلزاؿ غارت بو اعبباؿ فصارت وىاداً  ،وارتفعت البحار فصارت أطواداً ،

حَّت أصبحوا ضبماً  ،وىوت منازؽبم فوقهم فصارت ؽبم
وصهرت الصخور فصارت رماداً فما شعر الس ّكاف بو ّ
رصباً  ،فأصبحت مدينة يوكوىاما خراابً وطوكيو وىي العاصمة اعبميلة صارت طعمة للنار وقد قُتِ َل يف
يوكوىاما وحدىا أكثر من مائة ألف نسمة غًن من قُتِلوا يف طوكيو.
ونشَرت جريدة األىراـ اؼبصريّة بتاريخ األحد  25يوليو سنة  1930ربت عنواف
.7
َ

نكبة الزلزاؿ يف إيطاليا

حل دبنازِؽبا
"وردت اليوـ أنباء مناطق الزلزاؿ ّ
تدؿ على اتّساع النكبة وعظم األضرار  ،فهناؾ شبانية عشر إقليماً ّ
الدمار يف والَيت  :افالينو ،وابري  ،وبنيفنتو ،وكمبوَيشو ،وفوجيا  ،وانبورل  ،وشالرنو .ويوجد  142بلدة أصيبت
بكث ًٍن من الضرر .
خرجت
ويؤخذ من األخبار الرظبيّة أ ّف عدد القتلى بلغ  1883ومن بواعث األسف أ ّف ىذا العدد سيزيد كلّما استُ َ
اعبثث من ربت األنقاض  ،وهبري ىذا العمل ببطء لكثرة عدد اؼبنازؿ اؼبته ِّدمة وبسبب سوء حالة الطرؽ واؼبواصبلت
مستهدفة للسقوط بٌن حٌن وآخر كما حدث ؼبباّن
حَّت أ ّهنا
َ
يف بعض اعبهات  ،وىناؾ منازؿ أصيبَت بعطل شديد ّ
سجن (ملفي) اليت نُِقل اؼبسجونوف فيها إذل فوجيا .

وقد وصل دوؽ درست ودوقة يويل إذل أفالينو لزَيرة األماكن اؼبنكوبة وسافر اؼبلك أمس من كونيو واجتاز بعد
الظهر بقطا ٍر خاص منطقة فوجيا  ،وبعدما اطّلع على األخبار األخًنة عن حالة اعبهات اؼبنكوبة واصل سفره إذل
ِ
مشجعاً للس ّكاف ِّ
ومعزَيً َؽبم  ،وكاف استقباؽبم لو مؤثّراً جداً  ،وستجتمع الوزارة
منطقة (ملفي) وقد كاف حضوره ّ

للبحث عن التدابًن اليت هبب ّازباذىا إزاء ىذه اغبالة ".

88

اجتاحها الزلزاؿ أ ّف
"روما يف  26يوليو(ؼبراسل األىراـ اػباص) – يؤخذ من األخبار الواردة اليوـ يف اؼبناطق اليت
َ
عدد اؼبوتى بلغ  2142وعدد اعبرحى  4551ولكن ال مندوحة عن مواصلة البحث والتفتيش يف اؼبناطق اليت دل
ِ
اعبوية وسوء اؼبواصبلت  ،لذلك ستكوف األرقاـ النهائيّة للخسائر أكرب ِفبّا ذُكر ،
يتم ّكنوا من حبثها بسبب سوء اغبالة ّ
ولكن ال يبكن ربديدىا  ،واؼبنازؿ اؼبته ِّدمة إذل اْلف كثًنة  ،ولكن ىناؾ منازؿ كثًنة متداعية وال مندوحة عن ِ
ىدمها ،
وتقرر أ ّف الذين قبوا من الزلزاؿ ال ينزلوف يف أكواخ من اػبشب بل ربت اػبياـ ِ
منتظ ِرين ترميم منازِؽبم اليت ُد ِّمرت
ّ
ابلزلزاؿ ".
دموعها عن
"روما يف  27يوليو(ؼبراسل األىراـ اػباص ) – نزلت كارثة جديدة ِبيطاليا  ،وىي لَ ّما تكفكف َ
مصيبتِها يف انبورل ،فقد ىبّت زوبعة ىائجة يف منطقة ميبلنو والبندقيّة ومقاطعة تريفيزَي وأغب َقت ِهبا أضراراً جسيمة ،
اصبلت بٌن اعبهات  ،وال
وكاف عدد القتلى يف مقاطعة تريفيزَي وحدىا 22وأكثر من  100جريح  ،وانقطعت اؼبو َ
يبكن تقدير ؾبموع عدد الضحاَي واؼبنازؿ اؼبته ِّدمة  ،واألضرار اليت غبقت ميبلنو وفينيسيا كبًنة جداً".

[وقد تلى تلك اغبوادث زالزؿ مروعة يف أماكن وأوقات أخرى ومن أنبها :
أ – زلزاؿ ساحل شيلي عاـ  ، 1960حيث عدد القتلى  55700وعدد اؼبصابٌن  35000ابإلضافة إذل اػبسائر
اؼبادية اؽبائلة اليت تقدر دببليٌن الدوالرات يف زماهنا  .كما أدت إذل حصوؿ أمواج التسوانمي فبا أدى إذل اؼبوت
والدمار يف ىاواي والياابف والساحل الغرّب للوالَيت اؼبتحدة .
ب  -يف  27آذار  1964حدث زلزاؿ ىائل يف أالسكا بقوة  8.5–8.3على مقياس رخرت  ،ولكن بسبب قلة
الكثافة السكانية كانت اػبسائر البشرية قليلة نسبياً ولكن اػبسائر اؼبادية كانت ىائلة .

ج – مدينة اتنغ شاف  :مدينة الفحم والصناعة  ،على بعد  110كم إذل الشرؽ من بكٌن  ،إمبحت تقريباً يف زلزاؿ
 28أيلوؿ سنة  . 1976اػبسائر البشرية زادت على  240ألفاً وحورل  500ألفاً من اؼبصابٌن  .وقد حصلت أكثر
حاالت اؼبوت أثناء النوـ واهنيار اؼبنازؿ .
د – يف اؼبكسيك يف  19أيلوؿ سنة  1984حدث زلزاؿ ضخم أدى إذل مقتل  10آالؼ نسمة من سكاف
العاصمة .
ىا _ حدثت عدة زالزؿ عقب الكسوؼ الكلي للشمس وذلك يف منطقة ظل الكسوؼ الكلي للشمس -
اؼبعلّق]
ِ
اى ْم َولَ ِكن َكانُواْ
نكتفي دبا ذكرانه من تدمًن الزلزاؿ لؤلمواؿ والنفوس  ،وقد قاؿ هللا تعاذل سورة النحل { َوَما ظَلَ ْمنَ ُ
أَن ُفسهم يظْلِمو َف}  ،وقاؿ تعاذل يف سورة ىود {وما َكا َف ربُّ ِ ِ
صلِ ُحو َف} .
ك ليُػ ْهل َ
َ َ
ك الْ ُقَرى بِظُْل ٍم َوأ َْىلُ َها ُم ْ
ََ
َُْ َ ُ
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الرباكني
بركان أتنا يف إيطاليا (من انسا)

صدع يف األرض ينفجر وزبرج منو أحجار ومو ّاد منصهرة وغازات وسوائل يرتاكم بعضها فوؽ
يتكوف الربكاف من ٍ
ّ
بعض على سطح األرض فتكوف على ىي ة ٍ
قمتو فوىة  ،زبرتؽ
جبل
قمة عالية ويف ّ
ـبروطي الشكل على الغالب لو ّ
ّ
إذل ابطن األرض  ،وقد يكوف يف اعببل أكثر من فوىة واحدة كما يف بركاف أتنا الذي ِ
أحصي فيو أكثر من  80فوىة
.

ِ
وتبخر اؼبياه ِّ
وربوؿ اعبوامد إذل سوائل
ّأما علّة الربكاف فهي اغبرارة الشديدة اؼبستبطنة لؤلرض اليت تصهر اؼبو ّاد ّ

فتمزؽ القشرة الرضيّة وتفتح فيها
والسوائل إذل أخبرة وغازات فتتم ّدد ىذه اؼبواد بتأثًن اغبرارة ويضيق عليها اؼبكاف ّ
منفذاً تندفع منو إذل اػبارج .
وتتحوؿ األخبرة إذل أمطار غزيرة رّ إذل
وتُق َذؼ اؼبو ّاد الذائبة والغازات واغبمم من ابطن األرض إذل علو شاىق ّ ،
سيوؿ عظيمة تكتسح الببلد كما وقع يف جزيرة سيسيليا [:صقلّية] .
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وإذا ار الربكاف ظبعنا طقطقة يف اعبو ويف ابطن األرض وأصوااتًكالرعد وىناؾ تتطاير كتل الصخور العظيمة ،
وتندلع ألسنة النار  ،وِتلع النفوس .
ِ
يتصوره العقل  ،فقد ذكر التاريخ أ ّف
 .1واؼبقادير اليت تقذفها الرباكٌن من اغبمم والسوائل احملرقة أعظم فبّا ّ
اؼبو ّاد اليت خرجت من بركاف (سببو) يف جافاان سنة  1815غطّت سطح البحر يف دائرة بلغ
علوىا قدماف
قطرىا  200ميل  ،وىذا ما يكفي أف يغطّي ببلد إيطاليا كلّها بطبقة من اؼبو ّاد الربكانيّة ّ
ونصف .
مدينيت (دبيب) و(ىركوالنيوـ) .
 .2وار بركاف فيزوؼ ِبيطاليا سنة  79ؽ.ـ .فغطّى َ
يبق منها إالّ قسم
 .3وانفجر بركاف يف جزيرة (كركتوا) ابلقرب من جاوة بينها وبٌن سومطرة  ،فقطّعها إرابً ودل َ
صغًن
بركان كركتوا (من انسا)

وتكثر الرباكٌن يف الياابف .

ِ
ث علَي ُكم ع َذااب ِمن فَػوقِ ُكم أ ِ
َومن َْرب ِ
ت أ َْر ُجلِ ُك ْم أَو
قاؿ هللا تعاذل يف سورة األنعاـ {قُ ْل ُىو الْ َقاد ُر َعلَى أَف يػَْبػ َع َ َ ْ ْ َ ً ّ ْ ْ
ِ
ؼ اْلَي ِ
ِ
س بػَ ْع ٍ
ث
ت لَ َعلى ُه ْم يػَ ْف َق ُهو َف}  ،فقولو تعاذل {أَف يػَْبػ َع َ
يق بػَ ْع َ
ض انظُْر َكْي َ
يػَْلبِ َس ُك ْم شيَعاً َويُذ َ
ف نُ َ
صِّر ُ َ
ض ُكم َأبْ َ
َعلَْي ُك ْم َع َذ ًااب ِّمن فَػ ْوقِ ُك ْم } يريد بذلك النيازؾ والصواعق والشهب واؼبذنّبات  ،فهذه أتيت من فوؽ ؛ و ّأما قولو تعاذل
{أ ِ
َومن َْرب ِ
ت أ َْر ُجلِ ُك ْم } يريد بذلك اػبسف والزلزاؿ والرباكٌن والغرؽ  ،فهذه أتيت من ربت أرجلِهم ؛ و ّأما قولو تعاذل
ِ
ِ
س بػَ ْع ٍ
ض } يريد بذلك التفرقة والعداوة بينهم واغبروب  ،ومن ذلك اغبرابف
يق بَػ ْع َ
{أَو يػَْلبِ َس ُك ْم شيَعاً َويُذ َ
ض ُكم َأبْ َ
العاؼبيّتاف اللتاف ىلكت فيهما مبليٌن من الناس .
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قصة بركاف انفجر سنة  ،1943عن ؾبلّة اؼبختار لشهر يناير سنة  1944ـ :
وإليك ّ

بركان ميشوكان
صورة لربكان ميشوكان (أو ابراكوتن) من انسا

كاف (ديونيزيو بوليدو) فبلّحاً رقيقاً أُعتِق  ،فاقتىن مزرعة صغًنة يف والية ميشوكاف على مائة وشبانٌن ميبلً إذل الغرب

من مدينة اؼبكسيك .

موقع إحدى والايت ادلكسيك وىي والية ميشوكان حيث يقع ىذا الربكان

ففي مساء السبت اؼبوافق  20فرباير سنة  1943أمتّ ديونيزيو حراثة أرضو ووقف ىنيهة يسرتيح  ،وإذا بو يرى
يتلوى كاألفعى على بعد  50ذراعاً أو ستٌّن من موطئ
فجأ ًة عموداً من الدخاف األبيض يصعد من جوؼ أرضو ّ
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رجة عنيفة ،
قدميو  .وقد ظلّت ربدث يف أرضو حوادث غريبة طواؿ ذلك النهار  ،ففي الصباح الباكر ُر ّجت األرض ّ
ِ ِ
فلما تق ّدـ لًِنى ما
رّ الحظ وىو وبرث الرتاب ربت قدميو العاريتٌن أش ّد سخونةً فبّا أل َ
ف رّ ىا ىو الدخاف الغريب ّ ،
ىو  ،ظبع جلجلة مكتومة "كأ ّهنا فرقعة نزع الس ّدادة من زجاجة كبًنة" .
وتكاثف عمود الدخاف  ،رّ تصاعد كأ ّف ّقوًة خارق ًة قذفت بو إذل السماء  ،فَعدا ديونيزيو بٌن الغيطاف عائداً لكي
ِ
وبث زوجتو اؼبندىشة اؼبراتبة على
مرة انية  .وبينما كاف ديونيزيو ّ
لكن أسرة بوليدو دل َتر َ
يت بزوجتو  .و ّ
أرضها ّ
سجلَتو أجهزة الزلزاؿ يف نيويورؾ على بعد  2250ميبلً  .وحٌن صبع
االستعجاؿ  ،إ ْذ ُزلزلت األرض زلزاالً عنيفاً ّ

ديونيزيو نفسو وهنض من بٌن أنقاض الكوخ وألقى نظرة على الغيطاف رأى مزرعة الذرة تندلع منها النار وتنقذؼ منها
اغبجارة الكبار وأطناف من الرمل يف الفضاء .
اض ترتعد ربت ِ
وش ّقت أسرة بوليدو طريقها متعثّرًة يف أر ٍ
فوجدِتا أنقاضاً  .وكاف
أقدامها إذل قرية ابراكوتٌن القريبة َ
الطريق مزدضباً أبقو ٍاـ سبلّ َكهم الذعر يف فرارىم طلباً للنجاة  ،وكانت اؼببلءات والشاالت ـبتلطة ابؼببلبس  ،واألمتعة

القسيس ينادي األش ّداء من الرجاؿ لينقذوا التمثاؿ .
مك ّدسة على عرابت النقل  ،وكاف ّ
مرًة أخرى على ابراكوتٌن  ،أل ّف الربكاف الذي كاف قبل ىنيهة مزرعة ديونيزيو بوليدو ،قد
دل يسدؿ الليل ستاره ّ
أضاءت نًنانو تلك اؼبنطقة  ،برغم ستار الدخاف الكثيف اػبانق من أخبرة الكربيت  .كانت ألسنة اللهب تندلع يف

ابيضت من ش ّدة اغبرارة  ،تنقذؼ ألف قدـ يف اعبو ،وخبلؿ ذلك كانت تنفجر
الفضاء  ،ومقادير من الصخر قد ّ
انفجارات عنيفة سبيد األرض ِهبا وسبور .
اؼبدوي ال ينقطع كأ ّف "م ات من اؼبدافع تنطلق معاً" على ما جاء يف تقرير السلطات الرظبيّة  .وبلغت
وكاف اؽبدير ّ
ُس ُحب الرماد الدقيق األسود سطوح اؼبنازؿ يف مدينة اؼبكسيك على بعد مائة وشبانٌن ميبلً .
انشق ـبروط الربكاف وىو كتلة كبًنة حامية كالياقوت
لكن اؽبوؿ الذي تبل ذلك كاف أعظم  :ففي الليلة الثالثة ّ
و ّ
األوؿ من البلبة (اغبمم اؼبصهورة) وقد خرجت تغلي من جوؼ األرض كأ ّف ألوفاً من أفراف
األضبر وقذؼ ابلسيل ّ
صهر اغبديد قد اندلعت معاً وتدفّقت على اغبافّة رّ َجَرت على اعبوانب يف ؾبرى مندفع عمقو عشروف قدماً وعرضو

يتحوؿ رويداً رويداً من أبيض يبهر النظر إذل أضبر قاّن  ،خبلؿ جرَينو يف الوادي  ،حامبلً اؼبوت
مائتا قدـ  ،وىو ّ
لكل ما يقف يف طريقو .
الزؤاـ ّ
فابتدر رجاؿ اغبكومة وعلماء طبقات األرض والصحفيّوف و ِّ
اؼبصوروف إذل الوادي اؼبصاب هبذه الكارثة وأقدموا

على السًن إذل مزرعة ديونيزيو ،على قشرة الّبلبة اليت أخذت ذبمد  ،بعد ما غطّت قرية ابراكوتٌن فدنَوا من ستار النار
الذي وبيط جبحيم تلك اؼبزرعة  ،فلبِثوا ىناؾ ّأَيماً يدرسوف ىذه الظاىرة العجيبة  ،ظاىرة والدة ّأوؿ بركاف يف نصف
الكرة الغرّب بعد سنة . 1759
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كل فرتة
وقد جاءت ّ
ست فرتات بعد والدة ىذا الربكاف طبد فيها النشاط الربكاّن بعض اػبمود  ،ولكن كاف يعقب ّ
ٍ
شق ابراكوتٌن – وىو اْلف
اؼبرة السادسة يف  10يونيو ،وعندئذ ّ
انفجار قوي يرعب القرى البعيدة ويُرىبها  ،وكانت ّ
إسم الربكاف – كأساً كبًنة جديدة على م ات من األقداـ من الكأس األوذل  ،وقذؼ هنراً من البلبة اؼبصهورة يف و ٍاد

حَّت خ ّفت سرعة
آخر  .وجرى النهر يف البدء ألف قدـ يف اليوـ  .ولكنّو أخذ يف االتّساع  ،وزاد اتّساعو بعد شهر ّ
َجَرَينِو  ،فلم تَ ِزْد على عشرة أقداـ يف اليوـ .
وقد ُدفِ َن ىذاف الوادَيف اْلف ربت طبقات كثيفة من البلبة والصخور والرماد الربكاّن  .وبركاف ابراكوتٌن نفسو

يرتفع  1200قدـ فوؽ مستوى السهل الذي انبثق منو  ،وظب ُكو عند قاعدتو ثبلثة أرابع ميل .
ِ
رت قاصداً الربكاف كاف ما الحظتو ذلك الدمار الذي أحدثو على مسافة  75ميبلً منو  .فالرماد األسود
وحٌن ط ُ
جباؿ ِ
نضرة  .وقد زالت حدائق وبساتٌن  ،ودفنت ٍ
يغشى اْلف ما كاف من قبل أوديةً خضراً وسفوح ٍ
مباف وكنائس ،
ِ
اعبرَيف .
فبل ترى إالّ بعض أبراجها وغاضت ينابيع  ،وغدا هنر كوابتيتزو هنراً من الوحل بطيء َ
يتلوى يف الفضاء صاعداً من كأس الربكاف  ،وقد بلغ ارتفاعاً ال
رّ ال تلبث أف ترى عموداً ضخماً من الدخاف ّ
ٍ
مزؾبرًة يف
كل أربع ثواف تنقذؼ مقادير جديدة من الدخاف  ،وأطناف من الصخور َ
يُص ّدؽ ىو  20000قدـ  .وبعد ّ
الفضاء  ،ويفور تيّار عظيم من البلبة اغبامية اغبمراء إذل ارتفاع ألف قدـ  ،رّ يندلق على حافّة اؼبخروط  ،جارَيً على
أخدودين .
جوانبو يف
َ
تسرب الدخاف
وقد أقفلت نوافذ الطائرة ذبنّباً للحرارة الشديدة واغبجارة اغبامية اؼبتطايرة  ،و ّ
لكن ذلك دل يبنع ّ
الكربييت اػبانق (غاز اّن أوكسيد الكربيت) الذي ال يلبث أف وبملك على السعاؿ  ،فالدخاف اؼبتدافع والصخور
اؼبتطايرة (ومنها قطع أكرب من الطائرة) والبلبة اؼبلتهبة كل ىذه ذبعلك تلهث روع ًة ورىبةً حٌن تدنو الطائرة يف ِ
ىبوطها
َ
ّ
من الربكاف .
وقد نزلنا يف قرية أورواابف على عشرين ميبلً من الربكاف  .ويعلو ىذه القرية طبقة كثيفة من الغبار الربكاّن  ،تصًن
ردغة لزجة حٌن يسقط اؼبطر عليها  .وىناؾ سقوؼ كثًنة أخذت تعنو ربت ثقل الرماد ِ
اجملتمع عليها  ،وىو أسرع يف
اؼبتفرجٌن  500يف اليوـ  ،يزدحم ِهبم اؼبكاف يف ابراكوتٌن الذي
ّ
ذبمعو من قدرة الفبلّحٌن على إزالتو  .ويبلغ عدد ّ
أصبح رظبياً من مناطق السياحة  .وذبري مركبات األوتوبيس إذل قرية أرواابف  ،على أ ّف الطريق إليها يف األمياؿ العشرة
ِ
اؼبتفرجوف ابلسيّارة أو على البغاؿ إذل اغبدود اليت عيّنتها
األخًنة يف حاجة دائمة إذل تنقيتها فبّا يكسوىا  .رّ يبضي ّ
اغبكومة  ،لِما تع ّده منطقة األماف حوؿ الربكاف  ،وىي ٍ
بوجو عاـ تبعد ميبلً عن ؿبيط قاعدتو .
وىناؾ على حافّة ىذه اؼبنطقة قرية يدعوىا األىلوف (ساف جواف) وليس بعدىا إالّ رماد وضبم ورعد ووحشة .
مقضي عليها  ،وقد حاولَت أف ُذبلي أىلَها عنها  ،ولكنّهم بَوف برغم
واغبكومة اؼبكسيكية موقنة أب ّف (ساف جواف)
ٌّ
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اضطرا ِرىم إذل مكافحة الرماؿ ليل هنار  ،فهم يكسبوف من اؼباؿ اْلف مبالغ دل َيروا َؽبا مثيبلً من قبل  :من إعداد
للرواد  ،وذبهيز البغاؿ واػبيل ؽبم  ،والقياـ بعمل األدالء والرتصبة .
الطعاـ ّ
ٍ
وليس يف
منطقة مساحتها مائة ميل مربّع حوؿ الربكاف شيءٌ أخضر أو ورقة أو عشب  ،وعلى بعد طبسٌن ميبلً
الغضة وال تعيش إالّ القويّة كاألشجار  .وقد حلّت الكارثة بسبع قرى كانت شديدة اػبصب ،
منو تذوي النبااتت ّ
ِ
غاضت  .وقد بعث وزير اإلغاثة طائفة
فالعصافًن َِتوي من اعبو ال حر َاؾ هبا  ،واؼباء اندر أل ّف الينابيع قد ج ّفت أو َ
من األطباء واؼبمرضات والعماؿ االجتماعيٌن إليواء شبانية آالؼ نفس اضطرىم الربكاف الوليد للجبلء عن ِ
أرضهم .
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
والنهاية دل أتت بعد  ،فليس ىناؾ ما يُشًن إذل أ ّف نشاط ابراكوتٌن آخ ٌذ يف اػبمود  ،واالنفجارات القويّة تتواذل
قاذفةً يف الفضاء مقادير كبًنة من الصخور اغبامية  ،ر تسقط على ـبروط الربكاف فًنتفع ويرتفع  ،ومع ّدؿ ار ِ
تفاعو
ّ
اؼبادة اؼبنقذفة من جوفِ ِو دلْ تق ّل ؛ فالبلبة تندفع يف الفضاء رّ ِتوي وذبري على جوانبِو  ،و ىويّها يبدو
ّ
يدؿ على أ ّف ّ
يف الليل كشبلٍّؿ من النار  ،واؼبكسيكيّوف يقولوف "إ ّف اعبحيم دل يػََزؿ طليقاً"  .انتهى ما نقلتو من ؾبلّة اؼبختار .

الشمس
صورة جلزء من سطح الشمس (عن انسا)
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الشمس جرـ ملتهب كروي  ،تدور حوؿ ِ
نفسها من اليمٌن إذل الشماؿ  ،وتكمل دورَِتا دب ّدة  25يوماً
و 5ساعات  ،وقد استدلّوا على دورِِتا بواسطة بقع على ِ
سطحها  ،فرأَوا تلك البقع تسًن من اليمٌن إذل الشماؿ
وبعد  25يوماً و 5ساعات تصل إذل ؿبلِّها األوؿ  ،فعرفوا أ ّف الشمس تدور حوؿ ِ
نفسها وتكمل دورَِتا ِهبذه اؼب ّدة .
ّ
حجمها
مرة  ،ولكنّها تتقلّص كلّما قلّت حرارُِتا وبرد ُ
وجهها وبذلك يصغر ُ
وق ّدروا َ
حجمها أكرب من األرض دبليوف ّ
8
أل ّهنا قد ىرمت ودان أجلُها
يسمى "اجملموعة الشمسيّة"  .والشمس
جرـ
والشمس ٌ
ٌ
جاذب للسيّارات وتوابعها من األقمار والنيازؾ  ،واعبميع ّ
ابتة يف ِ
مكاهنا والسيّارات تدور حوَؽبا  ،ومنشأ الشمس من النجوـ ،أي أ ّهنا كانت من إحدى النجوـ فجذبت إلَيها
من األحجار النيزكيّة فصارت َشساً  ،حيث أ ّهنا أخذت تنمو وتكرب بواسطة النيازؾ اليت اقبذبت إليها  ،واػببلصة
أ ّهنا كانت قبمة فأصبحت َشساً .
وسوؼ تنتهي حياِتا كما انتهت حياة من قبلها من الشموس 9فحين ٍ
يقل ضوؤىا رّ يربد وجهها دب ّدة ألفي سنة
ذ
ّ
فتكوف أرضاً  ،رّ تنفجر وتكوف تسع عشرة قطعة وتنجذب إذل أقرب ٍ
َشس َؽبا  ،رّ يربد وجو تلك القطع سباماً فتكوف
فيهن أحياءً وتكوف أراضي مسكونة كأرضنا ؛ وىكذا كلّما
سيّارات تدور حوؿ الشمس اعبديدة رّ ىبلق هللا تعاذل ّ
هن فتكوف سيّارات جديدة  .و ّأما النيازؾ
انتهت حياة السيّارات ّ
سبزقت فصارت نيازؾ وقامت تلك الشمس اؼبيّتة َ
مقام ّ

ذبذهبا الشمس إليها .
ذرات منتشرة يف الفضاء  ،وما يبقى من النيازؾ ُ
فإ ّهنا ّ
تتمزؽ أيضاً وتكوف ّ
مقامها  .قاؿ هللا تعاذل يف سورة
وعلى ىذا اؼبنهج فالكوف
مستمر ؛ حيث كلّما ّ
سبزقت ؾبموعة َشسيّة قامت أخرى َ
ّ
ٍ
ِ
ت معناىا
ت}  ،ومعناىا تقطّعت وصارت كرات عديد ًة أي صارت سيّارات كرويّة  .ف ُك ِّوَر ْ
س ُك ِّوَر ْ
التكوير {إ َذا الش ْ
ىم ُ

حساف :
تقطّعت  ،ومن ذلك قوؿ ّ
الفخر إالّ أ ْف تكو َف ِعماميت
وما ُ

مكوَرَة األطراؼ ِابلصا ِرِـ اؽبِندي
ّ

8
العزةِ فيها قدمو ،فينزوي
النيب (ع) " :ال تزاؿ جهنّم يلقى فيها وتقوؿ ىل من مزيد ّ ،
رب ّ
حَّت يضع ّ
جاء يف الصحيحٌن قاؿ ّ
حَّت يبضي علَيها وقت طويل وتكوف قديبة العهد فحين ٍذ ينزوي بعضها
"حَّت يضع فيها قدمو" أي ّ
بعضها إذل بعض"  .فقولو ّ
إذل بعض  ،يعين تتقلّص ويربد وجهها وتكوف ؽبا قشرة أرضيّة .

9
األَيـ تظلم الشمس والقمر ال يُعطي ضوءه
جاء يف إقبيل ّ
ميت اإلصحاح الرابع والعشرين قاؿ " :وللوقت بعد ضيق تلك ّ
وقوات السماوات تتزعزع " يعين اعباذبيّة تتضعضع .
وقوات السماء ّ
والنجوـ تسقط من السماء ّ
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ِ
عز من
أدخل اغبرب
فأضرب األعداء ويضربوّن ّ
حَّت تتقطّع عماميت بسيوفهم  .وقاؿ ّ
َ
واؼبعىن  :وما الفخر إالّ أ ْف َ
ض وال ىسماوات وبػرزواْ َّللِ الْو ِ
اح ِد الْ َق ىها ِر}  ،فاألرض ىنا يريد
قائل يف سورة إبراىيم {يػَ ْوَـ تػُبَد ُ
ىؿ األ َْر ُ
ض َغْيػَر األ َْر ِ َ َ َ ُ َ ََ ُ ّ َ

سبزقت فصارت سيّارات ٍ
مقامها فتكوف سيّارات أيضاً
هبا كلّها  ،واؼبعىن  :يوـ تب ّدؿ األرض اليت ّ
أبرض غًنىا تقوـ َ
 ،وىي َشسنا اغباليّة تنتهي حيا ُِتا رّ تنفجر فتكوف سيّارات ؛
ِ
قاؿ هللا تعاذل يف سورة اؼبدثر {سأ ِ ِ
احةٌ لِّْلبَ َش ِر َ .علَْيػ َها
َ ْ
ُصليو َس َقَر َ .وَما أ َْد َر َاؾ َما َس َق ُر َ .ال تػُْبقي َوَال تَ َذ ُر  .لَىو َ
ِ
فس َقر ىي الشمس اعبديدة اليت تظهر بعد انفجار َشسنا اغباليّة وىي جهنّم اليت يتع ّذب فيها
ت ْس َعةَ َع َشَر} َ ،
وهنا
احةٌ لِّْلبَ َش ِر} أي ترتاءى للناس اليوـ من بعيد  ،واؼبعىن إ ّف الناس َير َ
الكافروف يوـ القيامة  ،و ّأما قولو تعاذل {لَىو َ
حساف بن ابت :
كنجمة صغًنة أل ّهنا بعيدة عنهم  ،ومن ذلك قوؿ ّ
أظبر كلّما َرفَػ َعْتو ك ّفي
و َ

يلوح ِسنانُو مثل ِ
اؽببلؿ
َ ُ ُ َ

وقاؿ عنرتة :
السمهري لوُ ِسنا ٌف
ورؿبي
ُّ

يلوح ِ
يفاع
كم ِثل ان ٍر يف ِ
َ ُ

و ّأما قولو تعاذل { َعلَْيػ َها تِ ْس َعةَ َع َشَر} أي عليها ثقل جاذبيّة تسعة عشر جرماً  ،وذلك أل ّف َشسنا إذا انفجرت
فتجذهبن سقر .
تكوف تسع عشرة قطعة
ّ
وقاؿ تعاذل أيضاً يف سورة اؼبدثر{إِنػ َىها َِإل ْح َدى الْ ُك َِرب}  ،أي أ ّف سقر من إحدى الشموس الكبًنات األحجاـ .
ِ
ىار الْ ُكْبػَرى}  ،فالنار الكربى ىي سقر أل ّهنا
وقاؿ تعاذل يف سورة األعلى { َويػَتَ َجنىػبُػ َها ْاألَ ْش َقى  .الىذي يَ ْ
صلَى الن َ
أكرب من َشسنا .

س 38
ِ
ِ
مرات  ،وكذلك نراىا وقت الغروب ،
إذا نظران إذل الشمس وقت شروقها نراىا أكرب فبّا يف وقت الضحى أبربع ّ
فما ىو سبب ذلك ؟
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أشعتها تضرب إذل السماء ،
أشعتها أفقيّة ّأوؿ األمر فلذلك نراىا كبًنة  ،أل ّف ّ
ج  :إ ّف الشمس إذا أشرقت تكوف ّ
أشعتها يف االنعكاس فتكوف عموديّة كبو األرض فحين ٍذ نراىا صغًنة ،
وكلّما دارت األرض وارتفع النهار أتخذ ّ
وكذلك تكوف وقت الغروب .
نظرت
صحة ذلك  ،خذ كأساً من الزجاج وامؤله ماءً  ،رّ ضع يف قعره درنباً  ،فإنّك إذا َ
تعرفك ّ
وإليك ذبربة ّ
نظرت إليو من خلف الكأس تراه كبًناً  ،وكذلك رؤيتنا
إذل الدرىم من فوىة الكأس تراه كما ىو ،ولكن إذا َ
للشمس وقت الشروؽ والغروب .

س 39
أقل من ابقي األوقات ؟
ؼباذا تكوف حرارة الشمس وقت الشروؽ والغروب ّ
أقل حرارًة يف ىذين
ج  :إ ّف السبب الذي جعلنا نرى الشمس كبًنة وقت الشروؽ والغروب ىو الذي جعلها ّ
قليل من حرارِِتا  ،ولكن وقت الضحى
الوقتٌن  ،أل ّف الشمس تكوف ّ
أشعتها أفقيّة كبو السماء  ،فيصل إلينا ٌ
أشعتها عموديّة كبو األرض فلذلك تكوف ساخنة .
تكوف ّ

س 40
ؼباذا تكوف حرارة الشمس يف الصيف شديدة وقليلة يف الشتاء ؟
أشعة الشمس يف الصيف تكوف عموديّة كبو األرض
األوؿ والثاّن كاف منو الثالث أيضاً  ،أل ّف ّ
ج  :إ ّف سبب ّ
فتتّجو اغبرارة كبوىا  ،ولكنّها يف الشتاء تكوف أفقيّة فتتّجو حرارُِتا كبو السماء فبل يصيب األرض منها إالّ القليل
وهبذا السبب يكوف الصيف والشتاء .
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س 41
تقوؿ إ ّف الشمس ابتة واألرض تدور حوَؽبا وكذلك ابقي السيّارات ؛ إذاً فما معىن قولو تعاذل يف سورة
ِ
ِ
ك تَػ ْق ِد ُير الْ َع ِزي ِز الْ َعلِي ِم} ؟
س َْذب ِري ل ُم ْستَػ َقٍّر ىؽبَا َذل َ
ي س { َوالش ْ
ىم ُ
ج  :لقد قرأ اغبسن وابن عبّاس وعلي بن اغبسٌن وأبو جعفر الباقر وجعفر الصادؽ وعكرمة وابن مسعود وعطا ،
فهؤالء كلّهم قرأوا {والشىمس َْذب ِري ال مستَػ َقىر َؽبا}  ،واؼبعىن أ ّف الشمس ال تزاؿ تدور حوؿ ِ
مستقر َؽبا
نفسها ال
ُْ
ّ
َ ْ ُ
حَّت لو تش ّققت  ،وذلك أل ّهنا إذا تش ّققت تكوف سيّارات  ،والسيّارات تدور أيضاً
 ،أي ال تقف عن اغبركة ّ
حوؿ ِ
نفسها وحوؿ ٍ
قن ؛ وذلك أل ّف السيّارات
حَّت ولو قامت
ؽبن
ٌّ
مستقر ّ
قيامتهن و ّ
ّ
َشس جديدة  ،وال يكوف ّ
سبز َ
سبزقت تكوف نيازؾ  ،والنيازؾ ال
تتمزؽ وتكوف ىباءً منثوراً
مستقر َؽبا أل ّهنا تدور حوؿ السيّارات اعبديدة ّ
حَّت ّ
إذا ّ
ّ
.
اؼبقر ىو اؼبكاف الذي يقيم ِبو اإلنساف أو
"مقر َؽبا" أل ّف ّ
يقل ّ
والدليل على ذلك قولو تعاذل { ُم ْستَػ َقىر َؽبا} ودل ْ
النصب  ،ومن ذلك قولو تعاذل يف سورة الفرقاف يف
غًنه  ،و ّأما االستقرار فهو الراحة بعد التعب والسكوف بعد َ
وصف أىل اعبنّة {خالِ ِد ِ
ت ُم ْستَػ َقًّرا َوُم َق ًاما}  ،فاؼبستقر يريد بو الراحة  ،واؼبقاـ يريد بو اؼبكاف الذي
ين ف َيها َح ُسنَ ْ
َ َ
قصة موسى
حسنت فيها راحتهم وحسن مكاهنم  .وقاؿ تعاذل يف سورة األعراؼ يف ّ
يقيموف فيو  ،واؼبعىن ُ :
ِ
استَػ َقىر
اؿ لَن تَػَرِاّن َولَ ِك ِن انظُْر إِ َذل ْ
ك قَ َ
وسى لِ ِمي َقاتِنَا َوَكلى َموُ َربُّوُ قَ َ
ب أَِرِّن أَنظُْر إِلَْي َ
اعبَبَ ِل فَِإف ْ
اؿ َر ِّ
{ َولَ ىما َجاء ُم َ
ِ
اؽ قَ َ
ك َوأ ََانْ
صعِ ًقا فَػلَ ىما أَفَ َ
َم َكانَوُ فَ َس ْو َ
ت إِلَْي َ
اؿ ُسْب َحانَ َ
ك تػُْب ُ
موسى َ
ؼ تَػَرِاّن فَػلَ ىما َذبَلىى َربُّوُ ل ْل َجبَ ِل َج َعلَوُ َد ًّكا َو َخىر َ
ِِ
وخر موسى صعِقاً  ،وكذلك قولو تعاذل يف عرش
أَىو ُؿ الْ ُم ْؤمن َ
يستقر بل أخذ يرجف ّ
حَّت ِت ّدـ ّ
ٌن}  ،فإ ّف اعببل دل ّ
ِ
ض ِل َرِّّب} .
ندهُ قَ َ
اؿ َى َذا ِمن فَ ْ
بلقيس {فَػلَ ىما َرآهُ ُم ْستَقًّرا ِع َ
كل حركة سواءً كانت سًناً أـ ذىاابً وإَيابً أـ استدارة  5ومن ذلك قوؿ عمرو بن
ولفظة "ذبري" نُطلق على ّ
عدي اللخمي :
ّ
ص َد ْد ِ
الكأس َؾبراىا اليَمينا
الكأس عنّا أ ىـ عمرو وكا َف
ت
َ
ُ
َ
حَّت وصلت
فقوؿ الشاعر " ؾبراىا اليمينا " أي تدور كبو اليمٌن  ،أل ّف أ ّـ عمرو كانت تسقي واحداً بعد اْلخر ّ
إذل عمرو بن عدي فص ّدت عنو ودل ِ
تسق ِو  .وقاؿ عنرتة :
ّ
الذين فِراقَهم أتوقّ ُع
ظَ َع َن َ

ِِ
األبقع
وجرى ببَين ِه ُم الغر ُ
اب ُ
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فهذا معىن {ال مستَػ َقىر َؽبا} ّ ،أما إذا َ ِ
ٍ
أكرب
ُْ
أخ ْذان بظاىر اْلية فيكوف اؼبعىن  :أ ّف الشمس تدور حوؿ قبم ابت َ
ِ
س َْذب ِري} أي تسًن وتدور {ل ُم ْستَػ َقٍّر ىؽبَا} أي  :حوؿ قب ٍم
منها وىو
ٌ
جاذب َؽبا  ،وذلك قولو تعاذل { َوالش ْ
ىم ُ
جاذب َؽبا  .وقد أعلن علماء الفلك أب ّف الشمس مع توابعِها تدور حوؿ قب ٍم ابت أكرب
مستقر ال هبري وىو
ٌ
ّ
منها بكثًن وموقعو يف الثرَّي وتكمل دورَِتا حولو دب ّدة ثبلثٌن سنة .

س 42

ٌن َِ
ِ
ب ِيف َع ْ ٍ
ىم ِ
ند َىا
ضبَ ٍة َوَو َج َد ِع َ
س َو َج َد َىا تَػ ْغ ُر ُ
ب الش ْ
إذاً فما معىن قولو تعاذل يف سورة الكهف { َح ىَّت إ َذا بػَلَ َغ َم ْغ ِر َ
قَػ ْوًما} ؟

ج  :ؼبا وصل إسكندر 10إذل الغرب أي إذل اغببشة وجد س ّكاف ذلك القطر يعبدوف الشمس  ،وذلك أ ّهنم
هبتمعوفّ خارج اؼبدينة وقت ِ
غروهبا وىم ينظروف إليها ويرتّلوف األانشيد الدينيّة  ،فإذا كادت زبتفي عن األنظار
ِ
تؤمهم فيتبعوَهنا يف ذلك .
سجدوا َؽبا أبصبعهم  ،وكانت ؽبم ملكة سوداء ّ
التفسًن :
ِ
ب ِيف َع ْ ٍ
ىم ِ
ٌن
ب الش ْ
{ َح ىَّت إ َذا بػَلَ َغ} إسكندر { َم ْغ ِر َ
س} يعين وصل ذلك اؼبكاف وقت غروب الشمس { َو َج َد َىا تَػ ْغ ُر ُ
ضب ٍة} أي وجدىا تغرب يف مراقبة امرأة سوداء  ،وىي ملكتهم  ،واؼبعىن  :وجدىا تغرب على ٍ
قوـ يراقبوف الشمس
َِ َ
ِ
دوهنا .
تؤمهم فيقلّ َ
عند غروهبا ويسجدوف َؽبا وؽبم ملكة سوداء ّ

10
تبوأ اغبكم اؼبلكي
إسكندر اؼبكدوّن ىو إسكندر الكبًن اؼبل ّقب بذي القرنٌن ّ ،
تويف يف اببل  ،تعلّم على يد أرسطوطاليس ّ ،

ؿبل فيلبس أبيو  ،وعزـ على فتح امرباطوريّة الفرس فكسرىم يف آسيا الصغرى (أبسوس  334ؽ ـ )  ،رّ يف سواحل
يف مكدونيا ّ
(أسس االسكندريّة) ؛ أخًناً ضيّق على داريوس يف العراؽ فانتصر عليو
فينيقيا (بعد أف
حاصر صور سبعة أشهر )  ،رّ يف مصر ّ
َ
يف أربيل ( 331ؽ ـ )  ،واتبع زحفو إذل أطراؼ فارس وذباوزىا إذل ضفاؼ هنر ىندوس  .وذو القرنٌن من أعظم الغزاة
وأشجعِهم .
وقد تنبّأ عنو النيب دانياؿ قبل مولده وذلك يف اإلصحاح الثامن من ِسفر دانياؿ من ؾبموعة التوراة ؛ فرأى كبشاً لو قرانف طويبلف
ِ
وفعل كما يريد  .فلذلك لُِّقب بذي القرنٌن .
فنطح غرابً وَشاالً وجنوابً فلم ْ
ينطح هبما َ ،
يقف حيوا ٌف أمامو وال منق َذ من يده َ
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ِ
ك ِأب َْعيُنِنَا
اصنَ ِع الْ ُف ْل َ
فالعٌن يريد هبا اؼبراقبة يقاؿ " فبلف يف عيين" أي يف مراقبيت  .قاؿ هللا تعاذل يف سورة ىود{ َو ْ
َوَو ْحيِنَا} أي دبراقبتنا ووحينا  ،وقاؿ تعاذل يف سورة القمر{ َْذب ِري ِأب َْعيُنِنَا َجَزاء لِّ َمن َكا َف ُك ِفَر} وقاؿ تعاذل يف سورة
ِ
ىك ِأب َْعينِنَا وسبِح ِحبم ِد ربِ َ ِ
وـ} يعين يف مراقبتنا  .وقاؿ اغباجري :
اصِ ْرب غبُ ْك ِم َربِّ َ
كح َ
الطور{ َو ْ
ك فَِإن َ ُ َ َ ّ ْ َ ْ َّ
ٌن تَػ ُق ُ
ِ ِ
تقبل جانبا
أخاؼ عليها من عيوف وشاِتا وآخ ُذ عنها َ
حٌن ُ
واؼبعىن أخاؼ من مراقبة ِ
وشاِتا .
وقاؿ عمرو بن كلثوـ :
وقاؿ أيضاً :

تريك إذا دخلت على ٍ
خبلء
َ
َ

وقاؿ جرير :

بِ ِ
يوـ كر ٍ
يهة ضرابً وطعناً

وقد أمنَت عيو َف الكاشحينا
أقىر بِِو مو ِ
اليك العيوان

ونرىب أف نزوركم عيوانً مصانع ًة ألىلِ ِ
ك وارتِقااب
ُ
ُ
ِ
"ضبىم الغبلـ" أي بدت غبيتو
"ربمم اعبدار" أي صار أسود من الدخاف  ،ويقاؿ َ
و"اغبم ة" معناىا السوداء  ،يقاؿ ّ
كل ما احرتؽ ابلنار  .ومن ذلك قوؿ جرير :
 ،و"اغبُ َمم" ىو الرماد والفحم و ّ
عاذت بِربِك أف يكوف قرينُها قيناً أح ىم لَِفس ِوهِ
إعصار
َّ
ُ
"أحم" يعين تلطّخ بِسواد الفحم ودخاف النار وصدأ اغبديد .
فالقٌن ىو اغب ّداد  ،وقولو ّ
وقولو تعاذل{ووجد ِعندىا قَػوما} يعين  :وجد اإلسكندر عند اؼبرأة السوداء قوماً يفعلوف ِ
كفعلِها { ،قُػ ْلنَا ََي َذا
ََ َ َ َ َ ْ ً
ٌن} وىذه كنية اإلسكندر {إِىما أَف تػُع ِّذب} ىؤالء القوـ الذين يعبدو َف الشمس إ ْف دل يؤمنوا { ،وإِىما أَف تَػت ِ
الْ َقرنػَ ْ ِ
ىخ َذ
َ َ
َ
ْ
َ
َ
فِي ِه ْم ُح ْسنًا} إذا آمنوا وانقادوا ألمران .
فالعٌن يريد هبا اؼبراقبة وليس اؼبراد ِهبا عٌن ماء  ،والدليل على ذلك قولو تعاذل عند شروقِها { َح ىَّت إِ َذا بػَلَ َغ َمطْلِ َع
وهنَا ِستػرا} ؛ فلو كاف اؼبراد ابلعٌن عٌن ٍ
س وجدىا تَطْلُع علَى قَػوٍـ ىدل َقبعل ىؽبم ِمن د ِ
ماء لقاؿ " وجدىا زبرج من
ُ َ ْ ْ َْ ُ ّ ُ
ىم ِ َ َ َ َ
الش ْ
ًْ
قوـ ىذه صفتهم وتطلع على ٍ
ٌن"  ،ولكن معىن الكبلـ  :وجدىا تغرب على ٍ
عٍ
قوـ تلك صفتُهم  ،فإنّو تعاذل أراد
ُ
بذلك وصف القوـ ال وصف الشمس  ،والطلوع معناه الظهور للعياف  ،ومن ذلك قوؿ عنرتة :
ِ
ِ
تندفق
ت
خيل العدا طَلَ َع ْ
يوـ الوغى ودماءُ الشوس ُ
َ
أان اؽبَز ُبر إذا ُ

س  43أ

فهل يف الفضاء َشس غًن ِ
َشسنا ؟
ٌ ُ
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ج  :إ ّف الشموس كثًنة ولكن لِ ِ
بعدىا عنّا نراىا كالنجوـ .
س 43

إذاً ينبغي أف تكوف ِؽبا سيارات تدور حوَؽبا كما ِ
لشمسنا سيّارات!
ّ
سبزقت قامت أخرى
ج  :ليس َؽبا سيّارات أل ّهنا دل تتل ّقح  ،وليس يف الكوف ؾبموعة َشسيّة سوى ؾبموعتنا  ،ولكن إذا ّ
كما قامت َشسنا مقاـ اليت قبلَها .
س 44
فهل للشموس تلقيح ؟
اؼبتمزقة أو السيّارات  ،فتأخذ
ج  :تلقيحها أف ذبذب إلَيها قطعة أرضيّة َكنيزؾ أو شهاب أو غًن ذلك من األقمار ّ
حَّت تصبح تلك الشمس جرماً جامداً بعد أف كاف غازَّيً  ،وذلك أل ّف
تلك القطعة يف النمو واالزدَيد شي اً فشي اً ّ
وجهها فتصبح أرضاً  ،رّ تنفجر
ذرات من ّ
مادة الشمس ّ
حَّت يربد ُ
القطعة تكوف نوا ًة لتلك الشمس  ،فتجتمع حوَؽبا ّ
فتكوف سيّارات  .فالشمس اليت دل تتل ّقح تبقى جرماً غازَّيً كسائر النجوـ  ،كما أ ّف أزىار الفواكو ال تكوف فاكهةً إذا
دل تتل ّقح  .قاؿ هللا تعاذل يف سورة الذارَيت {وِمن ُك ِل َشي ٍء َخلَ ْقنَا َزْو َج ْ ِ
ٌن لَ َعلى ُك ْم تَ َذ ىك ُرو َف} .
َ
ّ ْ
واعلم أ ّف ّأوؿ ٍ
الذرات عندما كانت َشساً  ،ولّ ّما انتهت
أرض خلقها هللا تعاذل كانت صغًنة أل ّهنا تل ّقحت من ّ
سبزقت فجذبتها أقرب َشس َؽبا وتل ّقحت أبحجارىا  ،وإ ّف الشمس الثالثة جذبت أحجارىا من الثانية واألوذل
حيا ُِتا ّ
 ،والرابعة جذبت أحجارىا من الثالثة والثانية  ،وىكذا أصبحت َشسنا التاسعة  ،وعلى ذلك فقد كانت األرض
ألهنا جذبت من األحجار أكثر  ،و ّأما الثالثة فهي أكرب من الثانية ،
األوذل صغًنة  ،و ّأما الثانية فكانت أكرب منها ّ
حَّت أصبحت أرضنا تسعة سيّارات وذلك لِسعتِها ألهنا جذبت من النيازؾ
وىكذا أخذت األراضي يف النمو واالزدَيد ّ
واألحجار أكثر ِفبّا قبلَها .
وستكوف َشسنا اغباليّة تسعة عشر سيّاراً إذا انتهت حيا ُِتا وذلك لسعتها  ،رّ إ ّف الشمس اليت بعدىا تكوف أكرب
من َشسنا اغباليّة  ،ولذلك قاؿ هللا تعاذل فيها يف سورة اؼبدثر {إِنػ َىها َِإل ْح َدى الْ ُك َِرب} أي أ ّهنا من إحدى الشموس
ِ ى
ىاس َو ْ
اغبِ َج َارةُ
ىار الىِيت َوقُ ُ
الكبًنات األحجاـ  ،وقاؿ تعاذل يف سورة البقرة {فَإف دلْ تَػ ْف َعلُواْ َولَن تَػ ْف َعلُواْ فَاتػى ُقواْ الن َ
ود َىا الن ُ
أ ُِعد ِ ِ
َشس من الشموس وىي اليت اظبُها (سقر)  ،وىي اليت ذبذب َشسنا بعد انفجارىا ،
ْ
ىت ل ْل َكاف ِر َ
ين} ؛ فالنار ىي ٌ
ذبذهبا إلَيها  .وقاؿ تعاذل يف سورة
ىاس َو ْ
اغبِ َج َارةُ}  ،يعين أحجار النيازؾ أل ّف الشمس ُ
فقولو تعاذل { َوقُ ُ
ود َىا الن ُ
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ِ
ىِ
اغبِجارةُ علَيػها م َبلئِ َكةٌ ِغ َبل ٌ ِ
صو َف
ين َآمنُوا قُوا أَن ُف َس ُك ْم َوأ َْىلي ُك ْم َان ًرا َوقُ ُ
ظ ش َد ٌاد َال يػَ ْع ُ
ىاس َو ْ َ َ َ ْ َ َ
التحرمي { ََي أَيػُّ َها الذ َ
ود َىا الن ُ
اَّللَ َما أ ََمَرُى ْم َويػَ ْف َعلُو َف َما يػُ ْؤَم ُرو َف}  ،فاغبجارة يريد ِهبا حجارة النيازؾ .
ى
س 45

ِ
س وَال لِْل َقم ِر واسج ُدوا ِىَّللِ
قاؿ هللا تعاذل يف سورة فصلت {وِمن ِِ
آَيتو اللىْي ُل َوالنػ َ
س َوالْ َق َم ُر َال تَ ْس ُج ُدوا للش ْ
ىه ُار َوالش ْ
ىم ِ َ َ َ ْ ُ
َ ْ َ
ىم ُ
الى ِذي َخلَ َق ُه ىن إِف ُكنتُ ْم إِ ىَيهُ تَػ ْعبُ ُدو َف}  ،فلماذا يقوؿ { َخلَ َق ُه ىن} على اعبمع ونبا اثناف ؟
ِ
ىم ِ
س َوَال لِْل َق َم ِر} يريد بذلك جنس الشمس وجنس القمر  ،واؼبعىن  :ال تسجدوا
ج  :قولو تعاذل { َال تَ ْس ُج ُدوا للش ْ
ٍ
ٍ
قمر واحد
أفرَد ذكر الشمس وذكر القمر أل ّف أىل األرض ؽبم ٌ
لشمس من الشموس وال لقمر من األقمار  ،وإّمبا َ
وهنا وال للقمر الذي َترونو  ،ولكن
ويػََرْو َف َشساً واحد ًة  ،وتقدير اْلية يكوف ىكذا  :ال تسجدوا للشمس اليت َتر َ
خلق الشموس واألقمار إ ْف كنتم ّإَيه تعبدوف .
اسجدوا هلل الذي َ

ذوات الذنب
صورة مذنّب ىيل بوپ( 1997 /عن انسا)

103

وتسمى "اؼبذنّبات" أيضاً  ،فهي أجراـ انريّة ملتهبة
إ ّف ذوات الذنب ىي اؼبعروفة عند ّ
العامة (قبمة ّأـ ذويل) ّ ،
تسبح يف الفضاء  ،ومنشؤىا من الشمس  ،أي أ ّهنا شرارات تساقطت من الشمس فأخذت تسبح يف الفضاء ،
وىي ال تدور حوؿ ِ
ألهنا أجراـ
نفسها كما تدور األجراـ الكرويّة الساخنة  ،بل تسًن ساحب ًة يف الفضاء  ،وذلك ّ
ِ
ِ
ص ْفٌر َ .ويْ ٌل يػَ ْوَمِ ٍذ
ص ِر َ .كأَنىوُ صبَالَ ٌ
مستطيلة  ،قاؿ هللا تعاذل يف سورة اؼبرسبلت {إِنػ َىها تَػ ْرمي بِ َشَرٍر َكالْ َق ْ
ت ُ
ِ ِ
ٌن} ،فقولو تعاذل {إِنػ َىها} بعين جهنّم  ،وجهنّم ىي الشمس {تَػ ْرِمي بِ َشرٍر َكالْ َق ْ ِ
كل شرارة
لّْل ُم َك ّذبِ َ
َ
صر} أي حجم ّ
من ىذه الشرارات اليت ترميها جهنّم يف الفضاء كحجم قص ٍر من القصور الواسعة اؼبشيّدة  ،وشررىا ىي اؼبذنّبات
ِ
ِ
ص ْفٌر}  ،والشاىد على ذلك التاء الطويلة
ص ْفٌر} وأصلها { َكأَنىوُ صبَ َاال ٌ
 ،ولذلك قاؿ تعاذل { َكأَنىوُ صبَالَ ٌ
ت ُ
ت ُ
اؼبوجودة يف القرآف  ،والدليل على ذلك قولو تعاذل {بِ َشَرٍر} على اعبمع  ،ودل يقل "بشرارة" على اإلفراد  ،والدليل
ص ْفٌر} على اعبمع  ،ودل يقل "صفراء" على اإلفراد  .و"اعبمالة" حبل السفينة وصبعو صباالت  ،فإ ّف
الثاّن قولو { ُ
هللا تعاذل شبّو أذانب اؼبذنّبات حبباؿ السفن طوالً .
وقد جاء ذكرىا يف القرآف بلفظة "قبم"  ،قاؿ هللا تعاذل يف سورة الطارؽ { َوال ىس َماء َوالطىا ِرِؽ َ .وَما أ َْد َر َاؾ َما
ِ ِ ِ
ِ
ُّج ِوـ} أي
الطىا ِرؽ  .الن ْ
ب}  ،ومعناه اؼبذنّب اؼبشتعل  .وقاؿ تعاذل يف سورة الواقعة {فَ َبل أُقْس ُم دبََواق ِع الن ُ
ىج ُم الثىاق ُ
ىج ِم إِذَا َى َوى} ومعناه قسماً ابؼبذنّب إذا
دبواقع اؼبذنّبات  ،وىذا قسم ِتديد  .وقاؿ تعاذل يف سورة النجم { َوالن ْ
سقط على األرض  ،وجواب القسم قولو تعاذل {ما ض ىل ص ِ
احبُ ُك ْم َوَما َغ َوى} وصاحبهم يريد بو دمحماً (ع) .
َ َ َ
وقاؿ تعاذل يف سورة اؼبرسبلت {فَِإذَا النُّج ِ
ت} ومعناه فإذا اؼبذنّبات طُ ِم َست يف األرض واختفت فيها ،
وـ طُم َس ْ
ُ ُ
وذلك أل ّهنا تسقط على األرض إذا اقرتب يوـ القيامة أل ّف األرض تنتهي حرارُِتا فتكوف عرضةً لسقوط اؼبذنّبات .
ىس  .ا ْعبََوا ِر الْ ُكن ِ
عز من قائل يف سورة التكوير{فَ َبل أُقْ ِس ُم ِاب ْػبُن ِ
ألهنا
ىس}  ،فاػبنّس يريد ِهبا ذوات الذنب ّ
وقاؿ ّ
خنست عن أنظاران اليوـ أي اختفت  ،وىي اليت تُكنس إذل األرض قبل يوـ القيامة  ،أي تلتجئ إلَيها وزبتفي
فيها  ،وىي اعبواري ذبري اليوـ يف الفضاء ساحبةً ليس َؽبا ملجأ .
واعلم أ ّف هللا تعاذل أىلك أفباً كثًنًة من الكافرين ابؼبذنّبات  ،وأنذر قريشاً بسقوط مذنّبات على األرض يف
آخر الزماف  ،وكانت األمم القديبة تعرؼ ذلك وزبافو حيث شاىدت ذلك أبعينِها وأخربىم بذلك آابؤىم ،
وإليك ما جاء يف ؾبلّة اؼبختار يف عدد  24اجمللّد الرابع سنة  1945أغسطس ربت عنواف -:

يوـ صدـ اؼبذنّب سطح األرض
ملخصة عن ؾبلّة (سرتداي ايفننج بوست) :
ىربرت رافيل ماس ّ ...
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[ أ -مذنّب الساحل األمريكي الشرقي ]
صورة لبعض من خلجان كارولينا (عن انسا)

مرًة أخرى .
"يعتقد العلماء أ ّف كرة ضخمة من النار ص ّكت األرض منذ ألوؼ السنٌن  ،وىذا فبكن ّ
من الناس من ينكر أمر اؼبذنّب إنكاراً اباتً  ،ويلتمس إذل تعليل الفجوات اليت تُرى على سطح األرض  ،يف

لكن طائفةً كبًنة من علماء طبقات األرض
سهل الساحل األمريكي الشرقي  ،وجوىاً أخرى من الرأي  ،و ّ
والفلك والطبيعة الفلكيّة  ،يعتقدوف أ ّف اؼبذنّب قد جاء .

ِ
مرت كرة من النار َؽبا ذنَب مشتعِل فوؽ كندا
وقد جاء يف رأيهم من الشماؿ الغرّب منذ ألوؼ السنٌن  ،وقد ّ
فلما قطعت ظباء إلينوي
الوسطى  ،وحٌن صارت فوؽ َ
والييت نورث داكوات ومينسوات كانت أكرب من القمر ّ ،
ِ
متوىجاً يف الفضاء  ،على حٌن كاف اؽبواء الساخن اؼبضغوط الذي يتق ّدمها وبصد أشجار
كانت قد َ
غدت َىوالً ّ
الغاابت كأ ّهنا عيداف ثقاب .
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ومضت الكرة بسرعة ُربرؽ سهوب أمريكا اؼبعشبة  ،وتصهر صخور اعبباؿ  ،وبينما ىي منطلقة
ِ
ِ
حَّت
بسرعة  1445000ميل يف الساعة  ،ج َذبتها ّقوة جذب األرض َ
فدنَت ُمس ّف ًة رويداً رويداً من سطحها ّ

غارت أمياالً يف األرض اليت ز َلزلَْتها
َ
صدمتو فيما بٌن والية فرجينيا وأواسط والية جورجيا  ،وعسى أف تكوف قد َ
الصدمة .
ودل يكن ىذا اؼبذنّب كتلة صلبة من اؼبعدف والصخر  ،بل ؾبموعة من النيازؾ  ،حجم ِ
بعضها أكرب من بناء
قصر ثبلثة أضعاؼ أو أربعة  ،وكادت اجملموعة كلّها تكوف كرويّة الشكل تشغل مساحة قدرىا  400ميل على
األقل  .ولو ُح ِشدت صبيع قذائف الطائرات واؼبدافع اليت أطل َقها الناس يف قذفة واحدة لبلغ أثرىا مبلغاً شبيهاً
ّ
ابعبحيم اليت سعرىا ىذا اؼبذنّب ؛ فقد فتك اؼبذنّب ابألحياء يف نطاؽ واسع  ،ودل يبق منهم إالّ قليل يف ٍ
رقعة
ّ
َ
يب
واسعة تشمل اليوـ والَيت كارولينا الشماليّة واعبنوبية وجورجيا وشرؽ تنيسي وكنتكي وجنوب فرجينيا  .وال ر َ
يف أ ّف آار ىذه الكارثة بَلغَت مبلغاً شديداً يف ساحة أوسع كثًناً من اؼبساحة األوذل  ،وسبت ّد َشاالً إذل مقاطعة
كويبِك يف كندا وغرابً إذل والية كانساس
ولو رأى إنساف مثل ىذا االصطداـ العظيم َ ،ػبُيِّل إليو وىو يبوت أنّو يوـ الساعة والدنيا تبيد  ،ولسنا نستطيع

اؼبدمر  ،وألسنةٌ
دوي متتابع من الرعد ّ
يصم اْلذاف ويعمي العيوف ّ :
إالّ زبيّبلً  ،أف نسمع ونرى ذلك الدمار الذي ّ
وتقشع
كف ذلك اؽبدير الغريب ّ ،
وستور من الدخاف واغبصى تندفع يف الفضاء  .فإذا ّ
متطاولة مندلعة من النار ٌ
يتحرؾ
سحاب الغبار ّ
تقشعاً بطي اً  ،رأينا وجو األرض اؼبرتعدة مثخناً ملفوحاً  ،حيث ال يعيش عليو شيء وال ّ
استقرت فيها كاعبمر شظاَي ذلك النجم الذي
سوى عمد من الدخاف والبخار متصاعدة من فجوات كبار وقد ّ
جاء أجلو .

وإذا كاف العلماء قد خرجوا من الدالئل اليت بٌن أيديهم ابلنتيجة الصحيحة فقد كاف ىذا اغبدث أروع كارثة
شاىدىا على سطح األرض  ،فما ىي ىذه الدالئل ؟ ىي ألوؼ من الفجوات يف سطح األرض – وىي أغوار
بيضيّة الشكل منتظمة انتظاماً غريباً – يف منطقة قطرىا كبو شبانٌن ميبلً سبت ّد من والية فرجينيا إذل بعض جورجيا

ورباذي ساحل احمليط األطلسي على بعد كبو عشرين ميبلً إذل أربعٌن ميبلً منو  .وىذه الفجوات اؼبنخفضة –
تسمى "خلجاف [كارولينا]" – ظلّت ؾبهولة إذل أف جاء يوـ فعرض موظّف يف فصيلة مسح األراضي
وىي ّ
ابلطائرة طائفة من الصور على عالِ َمٌن  .وكاف الغرض من تصوير الصور معرفة مواقع شجر االحتطاب ولكنّها

اىها من الشماؿ الغرّب
كشفت عن أ ّف ىذه اؼبنخفضات اليت تشبو كؤوس الرباكٌن متوازية ؿباورىا الطويلة وأ ّف ّاذب َ
ِ
كأهنا
وبف ِهبا عند
حدودىا اعبنوبيّة الشرقيّة  ،حروؼ من الرمل وكانت الصور تبدو ّ
إذل اعبنوب الشرقي  .وكاف ّ
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صور بقعة اهناؿ علَيها وابل من القنابل فسقطَت مائلة على األرض متّجهة من الشماؿ الغرّب إذل اعبنوب
ذرتو القنابل ذبمع حروفاً عند اغبدود اعبنوبيّة الشرقيّة .
الشرقي  ،فإذا الرمل الذي ّ
وكاف ذلك ابلغاً غاية الغرابة فعمد العالِماف الدكتور ؼ .ملتوف والدكتور وليم شريفز إذل ارتياد اؼبنطقة يف ّأوؿ
اقرتحا نظريّة اؼبذنّب يف سنة  ، 1933وقد نُ ِشرت رسالتُهما اعبليلة يف ؾبلّة
فرصة أتيحت َؽبما  .وبعد حبث دقيق َ
" اعبيولوجيا" فكانت ابعثاً على ٍ
جداؿ من أش ّد ما عرفو العلماء يف ىذا القرف  .وقد رأى اؼبنكروف لنظريّة اؼبذنّب
أف عسى أف تكوف ىذه اػبلجاف قد نشأت من فعل الرَيح واؼباء  ،أو ّأهنا حبًنات قد ج ّفت .
مؤداه أ ّف مذنّباً
وقد يبلغ بعض األشياء مبلغاً يهوؿ العقل  ،فمن احملتَ َمل أف يُنكر القارئ الوسط وينبذ قوالً ّ
أتمل ما حدث للفبلّح سيمينوؼ والراعي
جاء ىادراً من رحاب الفضاء رّ انتسف ىذه الفجوات  .ولكن ّ
لوختيكاف .
[ ب – مذنّب تونگوسكا يف سيرباي ]

صورة األشجار ادلتساقطة بشكل مروحة يف تونگوسكا يف سيرباي (عن انسا)
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ىج ُر يَ ْس ُج َد ِاف} فالسجود ىو االنقياد والسقوط على األرض ]
[ قاؿ تعاذل يف سورة الرضبن{ َوالن ْ
ىج ُم َوالش َ
[ شاىد العياف  :الفبلّح سيمينوؼ ]
يف الساعة السابعة من صباح  30يوليو سنة  ، 1908كاف الفبلّح سيمينوؼ جالساً يف شرفة داره يف َشاؿ
سيبًنَي الوسطى  ،وإذا بو يرى فجأة يف الشماؿ جسماً انرَيً ضارابً إذل الزرقة أكرب من الشمس يعرب الفضاء رّ
هنري الينيس واللينا فانطلق يف الفضاء حيث سقط عمود من الضياء  .الواقع أ ّف
سقط يف سهوب سيبًنَي بٌن َ
ىذا الضياء كاف يبعد طبسٌن ميبلً عن دار سيمينوؼ ومع ذلك فقد بلغت اغبرارة من الش ّدة مبلغاً جعل الفبلّح

مدوَيً وىبّت يف أثره موجة طاغية من اؽبواء فقذفت
وبس أ ّف مبلبسو توشك أف تشتعل  .وبعد فرتة ظبع انفجاراً ّ
ّ
فخر مغشياً عليو ود ّكت داره .
سيمينوؼ من شرفتو ّ
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[ شاىد العياف  :الراعي لوختيكاف ]
وكاف الراعي لوختيكاف يسوؽ إذل اؼبرعى يف مكاف ذلك الضياء العجيب قطيعاً من الوعوؿ
عدده  1500رأس  ،وقبل أف يصعق اؽبواء سيمينوؼ جبزء قليل من الثانية ِ ،
فباد  ،ودل
صعق قطيع لوختيكاف َ
ُ
يُعثَر بعد ذلك إالّ على بضع جثث ؿب ِرتقة .
[ شهادة رجاؿ س ّكة حديد سيبًنَي ]
وعلى بعد أربعمائة ميل سباماً  ،رأى رجاؿ س ّكة حديد سيبًنَي  ،على حٌن فجأة  ،وىجاً يف الشماؿ الشرقي ،
ط.
يهتز اىتزازاً عنيفاً فوقّفوه خشية أف ىبرج عن اػب ّ
رّ جعل القطار ّ
سجل جهاز البارومرت اْلرل موجة ىواء ّ ،أما
ويف مدينة أركونسك  ،وىي تبعد أكثر من طبسمائة ميل ّ ،
سجل ضغط أمواج يف اؽبواء .
البارومرت اْلرل الدقيق يف مرصد كيو يف إنكلرتا  ،والذي يبعد  4000ميل  ،فقد ّ
[ بعثة كوليك سنة ] 1927
وتصرمت السنوات وكاد اغبادث يُنسى  ،رّ جاءت سنة  1927فذىب األستاذ ؿ  .كوليك  ،على رأس
ّ
بعثة إذل تلك البقعة النائية حيث انطلق عمود الضياء يف الفضاء  ،فوجد غوراً قليل االلبفاض سعتو ميبلف  ،وفيو
يدؿ على أ ّف شي اً ما دفع الرتاب إذل جوانب الغور دفعاً عنيفاً  ،كأ ّف حجراًكبًناً ألقي يف ٍ
وحل كثيف  .فلم
ما ّ
مائيت فجوة ىبتلف قطرىا من ذراع إذل طبسٌن
تزؿ حلقاتو اؼبتتابعة ابديةً للعياف  .ويف داخل ىذا الغور وجد َ
كل شجرة يف ىذا الغور قد ُد ِّمرت  ،وكاف يغطّي األرض على  15إذل 20ميبلً حوؿ الغور ألوؼ
ذراعاً  .وكانت ّ
البٌن أ ّف جسماً قوَيًكاف قد صدـ األرض يف ىذا اؼبركز .
من األشجار اؽباوية منتشرًة على شكل مروحة  ،فمن ِّ
وقد وجد كوليك أ ّف ما صدـ األرض ىناؾ كاف ؾبموعة من النيازؾ وقد سبقت النيازؾ موجة من اؽبواء
الساخن كأّمبا ضغطها كبّاس جبّار  ،فش ّقت الغور الكبًن رّ مضت ذاىبةً فجندلت أشجار الغاابت  ،كأ ّف يد
ٍ
مارد قد لطمتها فهوت ِهبا على األرض  .وىذه اؼبوجة ىي اليت صعقت قطيع لوختيكاف  ،وصبيع األحياء يف تلك
اؼبنطقة .
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صورة لبحرية چيكو اليت يُعتمقد أ ّن ادلذنّب خلّفها

وقد كاف السعد حليف اإلنسانيّة يف ذلك اليوـ من سنة  1908فلو سقط اؼبذنّب يف نيويورؾ أو ابريس بدالً
من أف يسقط يف منطقة غًن مأىولة  ،لكاف ذلك إحدى كوارث التاريخ الكربى .
ّأما أف يكوف اغبدث قد سبّبو مذنّب  ،فبل يكاد وبتمل شكاً ؛ ففي يوـ الثبلثٌن من شهر يونيو
سنة  1908كانت كرة األرض قريبة من فلك مذنّب (بونس وينك)  ،ويلوح أ ّف النيزؾ الكبًن الذي وقع يف
سيربَي كاف قطعةً منو .
[ ج – مذنّب أريزوان ]
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لفوىة مذنّب أريزوان (من انسا)
صورة ّ

مرًة من مقامو العارل
وتتناقل قبيلة "ىوپي" من اؽبنود اغبمر أسطورة ّ
مؤداىا أ ّف "الروح العظيم" ىبط إذل األرض ّ

 ،ربيط بو النار والرعد  ،ودخل جوؼ األرض  .وىم يدلّونك على الثغرة اليت دخل منها  :ىي غور عظيم يف
صحراء أريزوان سعتو كبو ميل  ،وعمقو 1300قدـ  ،وارتفاع حافّتو من  125إذل  660قدماً فوؽ مستوى
أقل من طبسة آالؼ سنة  ،مذنّب آخر أكرب من نيزؾ سيربَي
السهل الذي وبيط بو ؛ فهناؾ صدـ األرض  ،منذ ّ
 ،وكاف ىذا اؼبذنّب كتلة من حديد النيكل  ،ورّدبا كاف وزُهنا أكثر من مليوف طن  ،ورّدبا كانت سرعتها  40ميبلً
ِ
يشق
ورجتها لَم ّما ّ
يف الثانية حٌن ىبطت مائلةً على والية يواته وصدمت والية أريزوان  .وإ ّف وصف دويّها ّ
األصم فطحنت الصخر طحن الدقيق .
دفعها  2400قدـ يف الصخر
القوة مبلغاً َ
ولكنّها بلغت من ّ
ّ
وقد تُذكر أجساـ أخرى صغًنة سقطت على األرض كنيزؾ كايب يورؾ الذي يزف  36طناً  ،وقد عاد بو
األمًناؿ بًني مكتشف القطب الشمارل من جرينلندة .
ِ
ِ ِ
لكن
وإ ّف اؼبرء ليستطيع أف يفهم ىذه اغبوادث ويسلّم هبا  ،أوقد يسلّم ّ
حَّت دبا حدث يف سيربَي وأريزوان  ،و ّ
صح أ ّف "خلجاف" كارولينا ىي كما
الذىن يضطرب ويقصر حٌن وباوؿ أف يدرؾ الكارثة اليت زلزلت أمريكا إف ّ
ِتشم .
قطع كبًنة من قب ٍم ّ
حفرِتا ٌ
يُ ّ
ظن – فجوات َ
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حفرت
حفر حفرًة تبلغ سعتها ميبلً  ،وطائفة األجساـ اليت َ
إ ّف اؼبذنّب الذي َ
صدمت سيربَي َ
صدـ أريزوان َ
مائيت حفرة تبلغ سعة ِ
بعضها طبسٌن ذراعاً  .ولكن من بٌن "اػبلجاف" يف سهل الساحل األمريكي ما تبلغ سعتو
ميلٌن ونصف ميل وطولو ثبلثة أمياؿ أو أربعة  ،وىي تُع ّد ابأللوؼ ال ابؼب ات  ،ونراىا منتشرة يف ٍ
أرض قد تبلغ
مساحتها  405000ميل مربّع ؛ فإذا كاف قد سبّبها اصطداـ مذنّ ٍ
ب ابألرض  ،فقد كاف ذلك كارثةً ال يُع ّد

معها حدث سيربَي وأريزوان شي اً مذكوراً .

كنت ذات ٍ
ٍ
منطقة ّازبذىا سبلح الطًناف ساحة للتدريب على قذؼ
استطلعت بعض "اػبلجاف" يف
يوـ قد
ُ
القنابل  ،فإذا القنابل ُربدث يف األرض ُح َفراً سعتها أربعوف قدماً  ،وإذا ىذه اغبَُفر ال تعدو أف تكوف كالشامات
يف ٍ
أرض تناثرت فيها فجوات تبلغ سعة إحداىا عشر آالؼ قدـ  .ويف ىذا الفرؽ العظيم تنطوي عربة ـبيفة ؛
فعسى أف تكوف قد استكنّت يف رحاب الفضاء وراء النجوـ اليت جاء منها ىذا اؼبذنّب  ،قوى أخذت تربـ بسعي
ك كيف يكوف
ىذا اإلنساف يف تدمًن نفسو  ،وعسى أف تقوؿ لو يوماً ما " :دع عنك أيّها القزـ ! ذران نعلّ ْم َ
التدمًن" انتهى ما جاء يف اجمللّة عن اؼبذنّب .

س 46

ِ
ِ
ب  .إِف ُك ُّل نػَ ْف ٍ
س لى ىما َعلَْيػ َها
فما معىن قولو تعاذل َ { :وال ىس َماء َوالطىا ِرؽ َ .وَما أ َْد َر َاؾ َما الطىا ِر ُؽ  .الن ْ
ىج ُم الثىاق ُ
ظ  }.؟
َحافِ ٌ
ج  :الواو من قولو { َوال ىس َم ِاء} واو قسم  ،واؼبعىن قسماً ابلسماء وقسماً ابؼبذنّب الذي طرقها  ،والسماء ىنا
يريد ِهبا ظباء نينوى أي اؼبوصل َ { ،والطىا ِرِؽ}  :الطارؽ ىو الذي يبّر يف الطريق ليبلً أي يسًن فيو  ،ومن ذلك
حساف :
قوؿ ّ
سل َِما
وإ ّان لَنُقري
الضيف إ ْف جاءَ طارقاً ِم َن الشح ِم ما أضحى صحيحاً ُم ى
َ
وقالت اػبنساء :
ولِ
ِ
ؤلضياؼ إ ْف طََرقوا ُىدوءاً ولِلجا ِر اؼب ِك ِّل وُك ِّل ِس ْف ِر
ُ
واؼبعىن قسماً بِ ِ
سماء نينوى وقسماً ِدبن طَرقها  ،رّ قاؿ { َوَما أ َْد َر َاؾ َما الطىا ِر ُؽ} وىذا تعظيم لشأف ذلك الطارؽ ،
ِ
حساف :
رّ ّبٌن سبحانو ما ىو ذلك الطارؽ فقاؿ {الن ْ
ب} يعين اؼبذنّب اؼبشتعل  ،ومن ذلك قوؿ ّ
ىج ُم الثىاق ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ب
الناس ّ
نُ ّ
حَّت كأّمبا يل َف ُح ْ
هم َصبٌر م َن النار اق ُ
فجئ عنّا َ
وقاؿ األعشى يبدح رجبلً :
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ِ
ند َؾ أثقب أز ِ
اندىا
ىم وز ُ
ُوج َ
ُ
دت إذا اصطلَحوا َ
خًن ُ
والزند ىو اغبديدة اليت تُضرب على اغبصاة فتقدح شرارات فيشعلوف منها النار  .يقوؿ الشاعر  :انرؾ أشعل من

ابلقوة واؼبكر .
انرىم وزاندؾ أقوى من زاندىم  ،وىذا مثل ضربو الشاعر ّ

كبب اؼببلئكة
وؼبّا ظبع اؼبشركوف الوعيد ابلعذاب قالوا إ ّف اؼببلئكة ربفظنا من العذاب إذا نزؿ بنا ،ألنّنا ّ
كل ٍ
ونق ّدسها ؛ فنزؿ قولو تعاذل { :إِف ُك ُّل نػَ ْف ٍ
نفس عليها حافظ ؼبا يت
ظ}  ،واؼبعىن  :ما
س لى ىما َعلَْيػ َها َحافِ ٌ
ّ
ّ
الرسل واؽبُداة يف دار الدنيا .
العذاب ليحفظها منو  ،بل اغب َفظَة ّ
خاصة ابألنبياء و ُ
نيب هللا يونس ؼبا دعا قومو إذل اإليباف  ،وىم أىل
وقصة ىذا اؼبذنّب الذي ذكره هللا تعاذل يف ىذه السورة  :إ ّف ّ
ّ
نينوى ك ّذبوه وأبوا أف ي ِ
ؤمنوا  ،فدعا عليهم ووعدىم ابلعذاب  ،فأرسل هللا عليهم أحد اؼبذنّبات فطرؽ ظباءىم ،
َ ُ
وتضرعوا إليو فدفع هللا عنهم العذاب وذىب اؼبذنّب إذل قط ٍر آخر من أقطار األرض .
ّ
فلما رأوه آمنوا ابهلل ّ
فهذا معىن قولو تعاذل { َوال ىس َماء َوالطىا ِرِؽ ...اخل}  ،وىذا قسم ِتديد  ،واؼبعىن  :إف دل تؤمنوا ّب وتص ّدقوا
أرسل عليكم أحد اؼبذنّبات كما
ُ
أرسلت على أىل نينوى  .وىذا كقولو تعاذل يف سورة اؼبرسبلت {أََدلْ
رسورل ْ ،
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌن }.
ين َ .ك َذل َ
ك نػَ ْف َع ُل ِابلْ ُم ْج ِرم َ
نػُ ْهلك ْاألَىول َ
ٌن  .رُى نػُْتبعُ ُه ُم ْاْلخ ِر َ

النجوم
ِ
تسمى (الثوابت)  ،إالّ أ ّهنا تدور حوؿ نفسها  ،وتكوف
النجوـ أجراـ انريّة ملتهبة ابتة يف مكاهنا ولذلك ّ

دورُِتا من اليمٌن إذل الشماؿ  ،والنجوـ تكوف َشوساً إذا أصابت من النيازؾ واألحجار السماويّة أل ّهنا ذبمع
حَّت تكوف َشساً  ،وىي أجراـ كبًنة جداً ولكن لبعدىا عنّا نراىا
حوَؽبا من ّ
اؼبادة وأتخذ يف النمو واالزدَيد ّ
صغًنة .
ويبدو لوُهنا أبيض ما دامت يف حداثة العمر ،فإذا كربت وصارت َشوساً حين ٍذ يبيل لوُهنا إذل اغبمرة .فالنجوـ
تنشأ من تيّار سالب وموجب فيزدوجاف وينشأ منهما سدمي لوليب رّ ينمو ويكرب فيكوف قبماً  .قاؿ هللا تعاذل يف
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ِ
ىِ
ض َوِم ْن أَن ُف ِس ِه ْم َوِفبىا َال يػَ ْعلَ ُمو َف} ؛ فالذي ال يعلموف
اج ُكلى َها فبىا تُنبِ ُ
ت ْاأل َْر ُ
سورة يس { ُسْب َحا َف الذي َخلَ َق ْاأل َْزَو َ
ازدواجو ىو النجوـ  .وقاؿ هللا تعاذل يف سورة الذارَيت {وِمن ُك ِل َشي ٍء َخلَ ْقنَا َزْو َج ْ ِ
ٌن لَ َعلى ُك ْم تَ َذ ىك ُرو َف} .
َ
ّ ْ

أعمار النجوـ

ِ
متوسطة العمر
تعرؼ أعمار النجوـ أبلواهنا :فالنجوـ البيضاء والزرقاء حديثة التكوين نسبياً ،والنجوـ الصفراء ّ
أي تناىز الكهولة مثل َشسنا ،والنجوـ اغبمراء قديبة التكوين وصلت إذل الشيخوخة ،وكلّما كانت قديبة التكوين

زادت كثافتُها والعكس ابلعكس.

قاعدة يف األجرام
أقوؿ الب ّد لكل جرـ متحرؾ قاعدة هبري عليها ،وال هبوز أف ذبري السيارات حوؿ ِ
نفسها ببل قاعدة وال نظاـ.
ّ
ّ
ّ
وقاعدة دور ِاهنا حوؿ ِ
نفسها تكوف واحدة من اثنتٌن:
أقل حركةً إذا كاف صغًناً.
ّ 
فإما أف يكوف اعبرـ أسرع حركةً كلّما كاف أكرب حجماً ،و ّ
وإما أف يكوف اعبرـ بطي اً إذا كاف كبًناً ،وسريع اغبركة إذا كاف صغًناً،
ّ 
وال زبلو قاعدة حركة األجراـ من إحدى ىاتٌن القاعدتٌن.
وأقوؿ إف القاعدة األوذل ال تنطبق مع األجراـ ،وذلك لو أف كل ٍ
جرـ كبًن يكوف سريع اغبركة إذاً لَوجدان
ّ
ّ ّ
الشمس تكمل دورَِتا حوؿ ِ
نفسها دب ّدة ساعة واحدة أل ّهنا أكرب من صبيع السيّارات أبضعاؼ  ،ولَوجدان عطارد
يكمل دورتَو حوؿ ِ
نفسو دب ّدة  25يوماً أو أكثر ألنّو أصغر السيّارات حجماً .
إذاً نرجع إذل القاعدة الثانية وىي  :أ ّف اعبرـ الكبًن يكوف أبطأ يف دورتو حوؿ نفسو والصغًن يكوف أسرع .
وىن عطارد والزىرة واألرض ؛ أل ّف
وعلى ىذه القاعدة قبد حركة السيّارات القريبة من الشمس منطبقاً ّ ،
أنفسهن وحوؿ الشمس  ،و ّأما السيّارات الباقية فقد أخط وا
حساهبن  ،وعرفوا م ّدة دورِِت ّن حوؿ
الفلكيٌّن ضبطوا
ّ
ّ
ِ
حساهبا والدورة اليت تكملُها تلك السيارات حوؿ ِ
نفسها ؛ وذلك لبعدىا عن الشمس وعن األرض .
يف
ّ
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فإذا نظران إذل عطارد قبد م ّدة دورتو حوؿ الشمس  88يوماً ،وم ّدة دورتو حوؿ نفسو  8ساعات ،11وحجمو
ثلث حجم األرض ولذلك يكوف أقرب السيّارات إذل الشمس .وإذا نظران إذل الزىرة قبد دورَِتا حوؿ الشمس
12
ِ
مرتٌن،
دب ّدة  225يوماً ،ودورَِتا حوؿ نفسها دب ّدة 16ساعة  ،وحجمها ثلثا حجم األرض أي أ ّهنا بقدر عطارد ّ
ولذلك تكوف أبعد من عطارد عن الشمس .رّ إذا نظران إذل األرض قبدىا أكرب من الزىرة وأبعد عن الشمس،
وتكمل دورَِتا حوؿ الشمس دب ّدة  365يوماً ،وتكمل دورَِتا حوؿ ِ
نفسها دب ّدة  24ساعة.
فعلى ىذه القاعدة ينبغي أف ذبري السيارات الباقية حوؿ ِ
نفسها وحوؿ الشمس  ،فإذا اختلفت عن ىذه
ّ
ِ
ِ
ِ
حجمها ؛
القاعدة إذاً نقوؿ أ ّف الفلكيٌّن قد أخط وا يف حساهبا  ،ودل يضبطوا م ّدة دوراهنا حوؿ نفسها ودل يعرفوا َ
وذلك لِبعدىا عنّا ؛ والدليل على ذلك أنّنا قبد الشمس تكمل دورَِتا حوؿ ِ
نفسها دب ّدة  25يوماً و 5ساعات

أل ّهنا أكرب من صبيع السيّارات أبضعاؼ .

ه
ادلريخ ]
[ خطأ الفلكيّني يف حساابِتم حول ّ
فاؼبريخ أبعد من األرض عن الشمس ولذلك يكمل دورتو حوؿ الشمس ِدب ّدة  687يوماً ،فكيف ق ّدر
ّ

الفلكيّوف دورتو حوؿ نفسو دب ّدة  24ساعة كما يف دورة األرض  ،وكيف ق ّدروا حجمو أصغر من األرض  ،فإذا
مرتٌن على التقريب  ،وينبغي
كانت دورتو حوؿ الشمس دب ّدة  687يوماً فينبغي أف يكوف حجمو بقدر األرض ّ
اؼبريخ أصغر من األرض بقليل كما يقولوف ودورتو حوؿ
أف يكمل دورتو حوؿ نفسو دب ّدة  44ساعة  .رّ لو كاف ّ

اؼبريخ كما نرى
نفسو دب ّدة  24ساعة إذاً لَتقارب اعبرماف بل الصطدـ أحدنبا ابْلخر ،وإذا كاف كذلك إذاً لَرأينا ّ
ِ
اؼبريخ بسهولة  ،فكيف يكوف كذلك وقد
األرض يف سعتها أو كاف ؿباذَيً َؽبا  ،وألمكننا العبور من األرض إذل ّ
نراه لِبعده كنجمة من النجوـ .

[ 11وىذا حسب تقدير الفلكيٌن  ،وأما اؼبؤلّف رضبو هللا فقد أ ّكد وقوؼ عطارد عن دورتو احملورية  ،وأنو فقط يدور حوؿ الشمس
بوجو واحد  -اؼبعلّق ].
[ 12وىذا حسب تقدير الفلكيٌن  ،وأما اؼبؤلّف رضبو هللا فقد أ ّكد وقوؼ الزىرة عن دورِتا احملورية  ،وأهنا فقط تدور حوؿ الشمس
بوجو واحد  -اؼبعلّق ].
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ه
حساابِتم حول ادلشرتي ]
[ خطأ الفلكيّني يف
صورة للمشرتي (عن انسا)

وكذلك أخط وا يف حساب اؼبشرتي حيث قالوا أنّو يكمل دورتو حوؿ نفسو دب ّدة  10ساعات  ،وقالوا أ ّف
اؼبريخ عن الشمس ويكمل دورتو
مرة  .وأقوؿ إذا كاف اؼبشرتي أبعد من ّ
حجمو أكرب من األرض دبقدار ّ 1250
مرة  ،والدليل
حوؿ الشمس دب ّدة  4333يوماً  ،إذاً ينبغي أف ال يزيد حجمو عن حجم األرض أكثر من ّ 12

سين األرض  ،وينبغي أف يكمل دورتَو حوؿ نفسو دب ّدة  12يوماً
على ذلك أ ّف سنتو تعادؿ اثنيت عشرة سنة من ّ
.
وعلى ىذا النهج تكوف قاعدة سًن األجراـ  :فالكبًن منها يكوف بعيداً عن الشمس  ،وبطي اً يف اغبركة حوؿ
نفسو وحوؿ الشمس  .والصغًن منها يكوف قريباً إذل الشمس وسريعاً يف اغبركة .
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الليل والنهار
ِ
يتكوف
قلنا فيما سبق أ ّف األرض تدور حوؿ نفسها وتكمل دورَِتا دب ّدة  24ساعة  ،وبسبب ىذا الدوراف ّ
اللّيل والنهار أل ّف اعبهة اليت تكوف مقابلة للشمس يكوف فيها هنار  ،و ّأما اليت بعكس الشمس يكوف فيها ليل
نفسها ىبتلف فيها تكوين اللّيل والنهار  ،وىذا
أل ّهنا دل تصب من ّ
أشعة الشمس  ،وكلّما دارت األرض حوؿ َ
ِ
شيء معروؼ عند الفلكيٌن  .قاؿ هللا تعاذل يف سورة لقماف {أََدل تػر أَ ىف ى ِ
ىه َار ِيف
ّ
ىها ِر َويُول ُج النػ َ
اَّللَ يُول ُج اللىْي َل ِيف النػ َ
ٌ
ْ ََ
ِ
ِ
ِ
اَّللَ دبَا تَػ ْع َملُو َف َخبًِنٌ} ؛ فقولو تعاذل {:يُول ُج اللىْي َل
َج ٍل ُّم َس ًّمى َوأَ ىف ى
اللىْي ِل َو َس ىخَر الش ْ
س َوالْ َق َمَر ُكلٌّ َْهب ِري إ َذل أ َ
ىم َ
ابؽ يف اعبهة األخرى  ،ويدخل النهار يف الليل والنهار ٍ
ِيف النػىها ِر} معناه  :يدخل الليل يف النهار والليل ٍ
ابؽ يف
َ
ُ
ُ
اعبهة األخرى  ،واؼبعىن  :يعقب بعضهما بعضاً فيكوف يف جهة ليل ويف األخرى هنار .

ِ
ىه َار َعلَى اللىْي ِل
وقاؿ تعاذل يف سورة الزمر{ َخلَ َق ال ىس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ىها ِر َويُ َك ِّوُر النػ َ
ض ِاب ْغبَ ِّق يُ َك ِّوُر اللىْي َل َعلَى النػ َ
ِ
يلف  ،يقاؿ " :كار
يكور معناىا ّ
س َوالْ َق َمَر ُكلٌّ َْهب ِري أل َ
ىار} ،فكلمة ّ
َج ٍل ُم َس ًّمى أََال ُىو الْ َع ِز ُيز الْغَف ُ
َو َس ىخَر ال ىش ْم َ
يبٌن لنا كرويّة األرض
العمامة على رأسو"  ،أي  :ل ّفها  .فانظر إذل فصاحة القرآف وإهبازه ؛ فإ ّف هللا تعاذل ّ
ِ
أشعة الشمس عليها وتكوين الليل والنهار فيها بقولو تعاذل {يُ َك ِّوُر اللىْي َل َعلَى
ودوراهنا حوؿ نفسها وانتقاؿ ّ
أشعة الشمس تنتشر على نصف الكرة فيكوف النهار يف
ىها ِر}  ،وإّمبا قاؿ تعاذل {يُ َك ِّوُر} أل ّف األرض كرويّة و ّ
النػ َ
اعبهة اؼبضي ة منها ويكوف الليل يف اعبهة اؼبظلمة  ،رّ تنتقل أش ّعة الشمس إذل اعبهة األخرى بسبب دوراف
تتكور حوؿ األرض وتكسبها نوراً
األرض فيكوف موقع الليل هناراً وموقع النهار ليبلً ّ ،
فأشعة الشمس أخذت ّ
وحرارة ونتج عن ذلك الليل والنهار .
ويعرب عن
وأتمل معناىا ىل ترى أحداً من البشر قادراً أف يت دبثلها ّ
فانظر أيّها القارئ الكرمي إذل ىذه الكلمة ّ
مكوف
ىذه اؼبعلومات هبذه الكلمات ؟ فإ ّف ىذه الكلمة وحدىا تكفينا داللةً على صدؽ ّ
ؿبمد (ع) وعلى وجود ّ
للكوف ؛ أل ّف كرويّة األرض دل تُعرؼ عند الناس إالّ يف ىذا الزماف  ،ودل تُعرؼ ىذه اؼبعلومات وتتح ّقق للناس إالّ
ِ
عما
كوَهنا وأدارىا حوؿ ؿبورىا وأنتج الليل والنهار من دوراهنا  ،سبحانو وتعاذل ّ
يف ىذه األَيـ  .سبحاف من ّ
يقوؿ الظاؼبوف علواًكبًنا .
ِ
ِ
س َعلَْي ِو
وقاؿ تعاذل يف سورة الفرقاف {أََدلْ تَػَر إِ َذل َربِّ َ
ك َكْي َ
ف َم ىد الظّ ىل َولَو َشاء َعبَ َعلَوُ َساكنًا رُى َج َع ْلنَا الش ْ
ىم َ
ِ
ضنَاه إِلَيػنَا قَػب ِ
ف َم ىد
ؿبمد {إِ َذل} فعل { َربِّ َ
َدل ًيبل  .رُى قَػبَ ْ ُ ْ ْ ً
ك َكْي َ
ضا يَس ًًنا} فقولو تعاذل{أََدلْ تَػَر} يعين ادل تنظر َي ّ
ِ
ظل قاـ آخر
وظل األرض ىو الليل  ،فكلّما ذىب ٌّ
ظل األرض متّصبلً ال ينقطع ّ ،
الظّ ىل} يعين كيف جعل ّ
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مقامو  ،وذلك بسبب دوراف األرض حوؿ نفسها { َولَو َشاء َعبََعلَوُ َساكِنًا} أي دائماً ال يزوؿ  ،وضياء الشمس
ٍ
ذبف أهناركم اليت يف جهة النهار وتيبس أشجاركم وربرتؽ مزارعكم وسبوت أنعامكم
يف جهة ال يزوؿ  ،فحين ذ ّ

فتهلكوف حراً وجوعاً وعطشاً  .و ّأما يف جهة الليل فبل يعيش لكم نبات وال حيواف وال يوجد عندكم مياه إالّ
س َعلَْي ِو َدلِ ًيبل}
الظل الدائم {رُى َج َع ْلنَا الش ْ
الثلوج وذلك لش ّدة الربد  ،فتلك نتيجة الشمس الدائمة وىذه نتيجة ّ
ىم َ
أي جعلنا غروب الشمس دليبلً على إقباؿ ظل األرض  ،يعين إقباؿ الليل { ،رُى قَػب ْ ِ
الظل
َ
ضنَاهُ إلَْيػنَا} أي قبضنا ّ
ّ
ِ
واؼبعىن َأزلناه ابنتقاؿ ضياء الشمس من ٍ
ضا يَس ًًنا} أي سهبلً ببل مش ّقة وال تكلُّف ؛ وذلك
مكاف إذل مكاف {قَػْب ً
بسبب دوراف األرض حوؿ ِ
نفسها  .وىذه اْلية نظًن قولو تعاذل يف سورة القصص {قُ ْل أ ََرأَيْػتُ ْم إِف َج َع َل ى
اَّللُ
ِ
اَّلل ْتِي ُكم بِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ضيَاء أَفَ َبل تَ ْس َمعُو َف}
َعلَْي ُك ُم اللىْي َل َس ْرَم ًدا إ َذل يػَ ْوـ الْقيَ َامة َم ْن إلَوٌ َغْيػ ُر ى َ

س 47
ىه َار َعلَى اللىْي ِل}؛ إذاً فما معىن قولو
ىها ِر َويُ َك ِّوُر النػ َ
تقوؿ إف األرض كرويّة بدليل قولو تعاذل {يُ َك ِّوُر اللىْي َل َعلَى النػ َ
ِ
ض فَِراشاً َوال ىس َماء بِنَاءً} ؟
تعاذل يف سورة البقرة {الىذي َج َع َل لَ ُك ُم األ َْر َ
ج  :يعين فرشها بطبقة ترابيّة لكي تكوف صاغبة لئلنبات وللسكىن ،ومثلها يف سورة الذارَيت قولو
تعاذل {و ْاألَرض فَػر ْشناىا فَنِعم الْم ِ
اى ُدو َف} يعين فرشها بطبقة ترابيّة سبهيداً لزرعهاِ .وفبّا يؤيّد ىذا قولو تعاذل يف
َ ْ َ َ َ َ َْ َ
ِ
ِ
فبهدة للزرع وللسكىن إذ فرشها
ض َم ْه ًدا َو َسلَ َ
ك لَ ُك ْم ف َيها ُسبُ ًبل} يعين جعلها ّ
سورة طػو {الىذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
بطبقة ترابيّة.

األمطار
فيتبخر من مياه البحار واألهنار
أشعتها إذل األرض ّ
أصل األمطار من البخار  ،وذلك أ ّف الشمس ترسل ّ
ذرات مائيّة وذلك بسبب
الذرات البخاريّة إذل ّ
بواسطة حرارة الشمس فًنتفع البخار يف السماء فتستحيل تلك ّ

ذرات ثلجيّة (وفر) فتبقى منتشرة يف الفضاء  ،فإذا ارتفع من البخار انيةً
برودة اعبو ،وابستمرار الربد عليها تكوف ّ
الذرات الثلجيّة اؼبنتشرة يف الفضاء فإ ّف حرارة الرَيح والبخار يذيباف تلك الثلوج
وساقتو رَيح ساخنة ربت تلك ّ
فتنزؿ مطراً .
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اف  .بػيػنَػهما بػرَز ٌخ ىال يػبغِي ِ
ِ ِ
اف} فمرج البحر ىياجو واضطرابو
َْ َ
قاؿ هللا تعاذل يف سورة الرضباف { َمَر َج الْبَ ْحَريْ ِن يػَْلتَقيَ َْ ُ َ َ ْ

ابلعواصف واألمواج  ،ومن ذلك قوؽبم  :يف اؼبدينة "ىرج ومرج" أي مشاجرة وضوضاء  ،فقولو تعاذل { َمَر َج
الْبحري ِن يػ ْلتَ ِقي ِ
اف} يعين ما خرج من البحرين يلتقي يف الفضاء  ،وذلك ىو البخار ىبرج من البحار بسبب حرارة
َ ْ َْ َ َ
الشمس فتسوقو الرَيح وهبتمع يف الفضاء رّ يكوف مطراً وينزؿ إذل األرض انية  ،وقولو تعاذل {بػَْيػنَػ ُه َما بػَ ْرَز ٌخ ىال
يػبغِي ِ
اف} يعين بٌن البحرين حاجز ال يتع ّدى أحدنبا على اْلخر  ،والبحراف نبا العذب واؼباحل .
َْ َ
ِِ
وقاؿ هللا تعاذل يف سورة األعراؼ{ َوُىو الى ِذي يػُْرِسل ِّ
ت َس َح ًااب ثَِقاالً
ٌن يَ َد ْي َر ْضبَتو َح ىَّت إِذَا أَقَػلى ْ
الرََي َح بُ ْشًرا بػَ ْ َ
ُ
ِ
ِ
ِِ
ت فَأ ِ
س ْقنَاه لِبػلَ ٍد ىميِ ٍ
ِ
َنزلْنَا بو الْ َماء} أي أنزلنا
َنزلْنَا بِو الْ َماء فَأ ْ
َخَر ْجنَا بِو من ُك ِّل الث َىمَرات ...اخل} ،فقولو تعاذل{فَأ َ
َ
ُ ُ َ ّ
ألهنا رَيح ساخنة تذيب من تلك الثلوج فتنزؿ مطراً .
ابلرَيح اؼباء  ،يعين بسببها ّ

صورة للغيوم الرتاكمية ادلمطرة (عن انسا)
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ِ
ِ
ٍ ٍ
اَّللُ الى ِذي أ َْر َسل ِّ
ض بَػ ْع َد
وقاؿ تعاذل يف سورة فاطر { َو ى
َحيَػْيػنَا بِو ْاأل َْر َ
الرََي َح فَػتُث ًُن َس َح ًااب فَ ُس ْقنَاهُ إِ َذل بػَلَد ىميِّت فَأ ْ
َ
ِ
اَّللُ الى ِذي يػُْرِسل ِّ
ف يَ َشاء
َم ْوِِتَا ...اخل}  .وقاؿ تعاذل يف سورة الروـ { ى
الرََي َح فَػتُثًنُ َس َح ًااب فَػيَػْب ُسطُوُ ِيف ال ىس َماء َكْي َ
ُ
ِ ِ ِِ
ِ
فبٌن سبحانو أ ّف اؼبطر
َوَْهب َعلُوُ ك َس ًفا فَػتَػَرى الْ َو ْد َؽ َىبُْر ُج م ْن خ َبللو...اخل } ،فالودؽ ىو اؼبطر القريب من األرض ّ ،
ينزؿ من خبلؿ السحاب وليس ىو الذي ينزؿ مطراً ،وذلك أل ّف الرَيح الساخنة والسحاب يذيباف من تلك
الثلوج اؼبنتشرة يف الفضاء فتنزؿ من خبلؿ السحاب .

صورة للغيوم الوسطى الرتاكمية (عن انسا)

ِ
وقاؿ تعاذل يف سورة النػػور{أََدل تَػر أَ ىف ى ِ
ف بػَْيػنَوُ رُى َْهب َعلُوُ ُرَك ًاما فَػتَػَرى الْ َو ْد َؽ َىبُْر ُج ِم ْن ِخ َبللِِو
اَّللَ يػُْزجي َس َح ًااب رُى يػُ َؤلّ ُ
ْ َ
ِ
ٍ
ِ
ص ِ
ِ ِ ٍ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ب
ص ِرفُوُ َعن ىمن يَ َشاء يَ َك ُ
يب بِو َمن يَ َشاء َويَ ْ
اد َسنَا بػَ ْرقو يَ ْذ َى ُ
َويػُنَػّزُؿ م َن ال ىس َماء من جبَاؿ ف َيها من بػََرد فَػيُ ُ
فتأمل أنّو تعاذل قاؿ { َىبُْر ُج ِم ْن ِخ َبللِِو} وذلك أل ّف السحاب يذيب من تلك الثلوج فتنزؿ مطراً .
صا ِر} ّ ،
ِابْألَبْ َ
كل وجو األرض)
وجاء يف التوراة يف اإلصحاح الثاّن من سفر التكوين (رّ كاف
ٌ
ضباب يطلع من األرض ويسقي ّ
.
س 48
إذا كانت األمطار من البخار  ،إذاً فما ىذه الضفادع واألظباؾ الصغار اليت تنزؿ مع اؼبطر أحياانً ؟

ج  :إ ّف ىذه اغبيواانت ترفعها األعاصًن إذا ىاجت من البحار فتبقى عالقة ابلسحاب فإذا نزؿ اؼبطر تنزؿ معو .
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الثلوج
ذرات ثلجيّة (وفر) منتشراً يف الفضاء  ،كما ذكران آنفاً ،
يتحوؿ البخار اؼبتصاعد من البحار واألهنار إذل ّ
ّ
حارة كاؽبند واغبجاز وغًنىا فإ ّف الرَيح والسحب اؼبرتفعة من األرض تذيب من تلك الثلوج
فإذا كانت تلك اؼبنطقة ّ

فتنزؿ مطراً .
ولكن إذا كانت اؼبنطقة ابردة كإيراف وروسيا وغًنىا فإ ّف الثلوج عند تراكمها وازدَيدىا تسقط على األرض على
حالتها الثلجية وال تكوف مطراً إذ ليس ىناؾ رَيح ساخنة لتذويبها إالّ أحياانً وذلك حٌن تنزؿ مطراً .

حَّت ترتفع مقدار مرت فوؽ سطح األرض أو أكثر من ذلك  ،ويف تلك
وقد تنزؿ الثلوج يف بعض األقطار بكثرة ّ
اؼبناطق يصنعوف عرابت تسًن على الثلج فيحملوف عليها أمتعتهم وينزلقوف عليها للّعب والرتيّض  .ويف بعض األقطار
كل يوـ على قدر احتياجهم
ىبزنوف من تلك الثلوج يف سراديب ويغطّوهنا ابلتْب إذل وقت الصيف رّ يستخرجوف منو ّ

.

البم مرد

الربد وقتياً من الثلوج اؼبنتشرة يف الفضاء وقت الشتاء ،
ّ
يتكوف َ

وكذلك من الثلوج اؼبرتاكمة فوؽ اعبباؿ العالية يف األقطار الباردة  ،وذلك دبرور رَيح عاصفة على تلك اعبباؿ فتحمل
بطريقها من تلك الثلوج إذل أماكن أخرى ،
ودبرورىا يف األجواء تتدحرج تلك الثلوج وتكوف على ىي ة كرَيت بيضاء فتسقط مع األمطار وتتلف الزرع أينما
سقطت .
الربد يكوف يف الربيع حيث يسخن اؽبواء قليبلً  ،أل ّف الرَيح الساخنة تذيب من
والدليل على ذلك ترى سقوط َ
الربد ،
تلك الثلوج وترفع األخرى الغًن ذائبة ودبرورىا يف األجواء ذبمد انيةً وتتدحرج فتكوف كرَّيت ثلجية بيضاء ىي َ
العامة "حالوب" .
ويسمى يف العراؽ عند ّ
ّ

ذراِتا ش ّفافة وىي اليت ذابت من
فإذا كسرت واحدة من تلك الكرَّيت الثلجية وأمعنت النظر فيها ترى بعض ّ
الذرات األخرى بيضاء غًن ش ّفافة وىي اليت ضبلتها الرَيح على
الثلوج عند مبلمسة الرَيح الساخنة رّ صبدت  ،وترى ّ
ما ىي عليو دل تذب .
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ص ِ
ِ ِ
ِ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ
يب بِو َمن يَ َشاء َويَ ْ
ص ِرفُوُ
قاؿ هللا تعاذل يف سورة النور يف آية َ { 43ويػُنَػّزُؿ م َن ال ىس َماء من جبَاؿ ف َيها من بػََرد فَػيُ ُ
ِِ
صا ِر} .
َعن ىمن يَ َشاء يَ َك ُ
ب ِابْألَبْ َ
اد َسنَا بػَ ْرقو يَ ْذ َى ُ
التفسًن:
ِ
الربد ،
{ َويػُنَػِّزُؿ م َن ال ىس َماء} أي من اعبو ّ
ينزؿ َ
{ ِمن ِجبَ ٍاؿ فِ َيها} أي يف ظباء األرض  ،وىي جباؿ من السحب ومن الثلوج  .وإنّك إذا سافرت ابلطائرة ترى جباالً
منتشرة يف الفضاء  ،وما ىي إالّ جباؿ من السحب ،
ِ ٍ
الربد ،
وقولو {من بػََرد} أي ّ
يتكوف منها قليل من َ
ِ
يب بِِو َمن يَ َشاء} إتبلؼ زرعو ،
{فَػيُص ُ
ص ِرفُوُ َعن ىمن يَ َشاء} أف يبقى زرعو ،
{ َويَ ْ
ِِ
يتكوف فيها شرارات كهرابئيّة فتضيء
{يَ َك ُ
اد َسنَا بػَ ْرقو} أي برؽ السحاب  ،وىي شحنات كهرابئية سالبة وموجبة ّ
ليبلً ،
صا ِر} لش ّدة ضوئو وؼبعانو يف ظبلـ اللّيل .
ب ِابْألَبْ َ
{يَ ْذ َى ُ
العامة "حالوب"  ،وىو كرَّيت صلبة بيضاء  ،فالشعراء يشبّهوف بو أسناف حبيباِتم  ،ويف ذلك قاؿ
وتسميو ّ
ّ

أحدىم :

ابلربِد
ورداً ّ
وعضت على العنّاب َ

وأمطرت لؤلؤاً من ٍ
نرجس وسقت
ابلربد لبياضها  .وقاؿ امرؤ القيس :
فشبّو أسناهنا َ
يعل ِبو برد ِ
أنياهبا إذا طرب الطائر اؼب ِ
ستحر
ُ ّ ُ
ُ
ُ
وقاؿ جرير يصف فتاة :
ِ
السو َاؾ على أغىر كأنىو بػرٌد َربدىر ِمن متُ ِ
وف َغ ِ
ماـ
ُ ََ َ َ ُ
ُذبري ّ
أسناهنا ابلبَػَرد وىي تصقلها ابؼبسواؾ .
فشبّو َ

أضرت بكث ًٍن من الناس  .وإليك بعض
الربد ّ
تدمر الزرع وِتلك اؼبواشي وتقتل اإلنساف  ،وقد ّ
فإ ّف القطع الكبًنة من َ
اغبرية بعددىا  881الصادرة يف : 1957/5/13
تلك اغبوادث واألضرار عن جريدة ّ
"إ ّف اغبالوب تساقط على مدينة الناصريّة (جنوب العراؽ) يف كبو الساعة الثامنة إالّ عشر دقائق من صباح ليلة عيد

استمر سقوطو زىاء العشرين
الفطر اؼببارؾ ؛ كانت القطعة أشبو ابلطابوقة وكاف وزف الواحدة منها  160غراماً ّ .
ِتشم هنائياً من أثره ،
حَّت أ ّف الكاشي ّ
دقيقة  ،وسبّب سقوطو على الطارمات من االسبست أف جعلها أشبو ابؼبنخل ّ
كما أصيب من سقط عليهم جبروح أ ِ
ُدخلوا على إثرىا اؼبستشفى ".
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مرة عن سقوط َبرد مل ىوف "أضبر" يف بعض اؼبناطق و"أسود" يف مناطق أخرى
وقد قر ُ
أت يف ؾبلّة اؽببلؿ اؼبصريّة ذات ّ
ابلربد فأكسبتو لوانً أضبر أو أسود .
 .وىذا دليل على اختبلط تربة اعببل َ

ادل ّد واجلزر
[ خطأ الفلكيّني حول ادل ّد واجلزر ]

يقوؿ علماء الفلك أ ّف اؼب ّد واعبزر انتج عن اعباذبيّة الّيت يف القمر حيث أ ّهنا تعمل يف مياه البحر فرتتفع اترًة فيكوف
اؼب ّد  ،وتنخفض اترًة فيكوف اعبزر .
وأقوؿ إ ّف ىذه النظريّة خطأ  ،وال أتثًن عباذبيّة القمر على مياه البحار  ،والدليل على ذلك ما يت :
.1
.2
.3

مرة .
إ ّف جاذبيّة األرض أقوى من جاذبيّة القمر أبضعاؼ حيث أ ّف األرض أكرب من القمر خبمسٌن ّ
إ ّف جوؼ األرض ساخن ملتهب ػ وإ ّف جوؼ القمر ابرد ال حرارة فيو  ،وإ ّف سبب اعباذبيّة ىي اغبرارة .
كل البعد  ،فكيف تكوف جاذبيّة القمر أقوى
إ ّف اؼبياه ؾبذوبة لؤلرض أل ّهنا فوقها وإ ّف القمر يبعد عنها ّ

أتثًناً على اؼبياه من جاذبيّة األرض فتجذب مياه البحار اليت ىي ربت سيطرة جاذبيّة األرض  ،على أ ّف
تؤىلو للجاذبيّة  ،فلو كاف للقمر
مرة وجوفو ابرد ال حرارة فيو ّ
القمر بعيد عنها وأصغر من األرض خبمسٌن ّ
أتثًن على مياه البحار لكاف أوذل دبياه األمطار أف تنجذب إليو قبل ِ
نزوؽبا إذل األرض إ ْذ ّأهنا أقرب إليو من
مياه البحار .

ّأما سبب اؼب ّد واعبزر فهو دورة األرض حوؿ ؿبورىا اؼبائل ؛ حيث تنحدر اؼبياه إذل اؼبكاف اؼبنخفض فيكوف فيو م ّد
 ،ويكوف يف اعبهة اؼبرتفعة جزر  ،رّ تعود اؼبياه إذل أماكنها عند إكماؿ دورة األرض حيث ترتفع اؼبنطقة اليت كانت
ط االستواء .
منخفضة وبذلك يتبادؿ اؼب ّد واعبزر  .وؽبذا السبب ال يكوف يف بعض البحار م ّد وجزر أل ّهنا واقعة يف خ ّ
مرتٌن يف اليوـ ال أكثر  ،وذلك على قدر الدورة احملوريّة لؤلرض أل ّهنا
والدليل على ّ
صحة قورل حدوث اؼب ّد واعبزر ّ
تكمل دورِّتا دب ّدة  24ساعة .
( شكل رقم ) 7
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ادلد واجلزر

الينابيع
إ ّف مياه الينابيع ىي من مياه األمطار ذبري ربت األرض فتجد ؽبا منفذاً فتخرج منو  ،ومصدر ىذه اؼبياه من
اعبباؿ  ،وذلك بطريقتٌن :
أوالً  :مياه األمطار اليت تنزؿ على اعبباؿ تدخل يف شقوقها وذباويفها فتمتلئ ماءً  ،رّ ذبد طريقاً للخروج من أسفل

اعببل فتخرج منو فتكوف ينابيع .
ابألخص وقت الصيف  ،فتنزؿ تلك
انياً  :الثلوج اليت تسقط على اعبباؿ وقت الشتاء أتخذ يف الذوابف شي اً فشي اً
ّ
ِ
فتسمى تلك اؼبنافذ "ينابيع"  .قاؿ هللا تعاذل يف سورة الزمر {أََدلْ
اؼبياه يف شقوؽ اعبباؿ وزبرج من منافذ يف أسفلها ّ ،
اَّلل أ ِ
ِ
يع ِيف ْاأل َْر ِ
ِج بِِو َزْر ًعا...اخل} يعين سلك اؼباء يف األرض فجعل منو
تَػَر أَ ىف ىَ َ
َنزَؿ م َن ال ىس َماء َماء فَ َسلَ َكوُ يػَنَاب َ
ض رُى ُىبْر ُ
ينابيع .

شكل ختطيطي لدورة ادلياه يف الطبيعة (عن انسا)
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الينابيع الساخنة
فتتسرب النار
ّ
تتسخن اؼبياه بواسطة حرارة جوؼ األرض  ،وذلك أل ّف األراضي اغبجريّة يكوف فيها شقوؽ ّ
تسخنت وخرجت من
مرت عليها مياه الينابيع ّ
والغازات يف تلك الشقوؽ وتصعد إذل الطبقة الباردة من األرض  ،فإذا ّ
تسمى
الينبوع  ،وقد تصل حرارة بعضها إذل 190درجة  ،وتوجد من الينابيع الساخنة يف َشاؿ العراؽ قرب اؼبوصل ّ :
"ضبّاـ العليل" .
َ
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الفصل ِ
الثاّن:
ِتدمي األجراـ وتبعثرىا
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ِتدمي األجرام وتبعثرىا
مر
كل إنساف عاقل أ ّف ّ
اؼبادَيت ال تبقى على حالتها مدى ّ
األَيـ  ،بل أتخذ يف اػبراب والته ّدـ وذلك على ّ
ليعلم ّ
حي كأجساـ اغبيواف واإلنساف أو
كل جرـ ّ
مادي حجراًكاف أـ حديداً أـ خشباً أو ّ
السنٌن  ،واؼبعىن أ ّف ّ
أي جسم ّ
ويتمزؽ  ،وإف كاف أقوى األجساـ وأصلبها  ،مثبلً نرى اغبديد صلباً قوَيً ولكن مع صبلبتو
غًن ذلك فبل ب ّد أف يته ّدـ ّ
يكوف سريع التأكسد  ،فإذا دفنّا قطعة منو ربت الرتاب فبعد سنة نراىا آتكلت وتفتّتت وأصبحت كالرتاب  ،وكذلك
وسخنىاه لتفتّت وصار كالرتاب مهما كاف قوَيً .
لو أخذان حجراً من األحجار ّ
فاؼبادَيت إذاً صائرة إذل اػبراب والزواؿ ،
وكذلك جسم اإلنساف فإنّو صائر إذل اؽبرـ واػبراب وإف طالت حياتو ّ ،
قاؿ هللا تعاذل يف سورة الرضبن{ ُك ُّل من علَيػها فَ ٍ
اعبََبل ِؿ و ِْ
اؼبادية َؽبا
اف َ .ويػَْبػ َقى َو ْجوُ َربِّ َ
اإل ْكَرِاـ} واؼبعىن أ ّف اغبياة ّ
َ ْ َ َْ
ك ذُو ْ َ
اؼبادَيت يتمزؽ ويتبلشى  ،فكلمة (فَ ٍ
اف) معناىا النهاية  ،والشاىد على ذلك قوؿ
كل جسم على األرض من ّ
ّ
هناية و ّ
األعشى :
أكلت السناـ فأفنيتو وش ّد النسوع ِأب ِ
صبلهبا
ُ
َ ُُ
ِ
حساف قبل إسبلمو :
فقوؿ الشاعر "فأفنيتُوُ"  ،يعين أسبمتُو فلم أُبق منو شي اً  ،وقاؿ ّ
عيش صا ٍحل ِ
أاتؾ مشربُوُ و ِ
كل ٍ
فاف
فاشرب ِم َن اػبم ِر ما َ
ْ
ْ
اعلم اب ّف ّ
أي زائل .
ك ..اخل} فالوجو يريد بو اعبهة  ،كقولو تعاذل يف سورة البقرة { َولِ ُك ٍّل ِو ْج َهةٌ ُىو ُم َولِّ َيها}
و ّأما قولو { َويػَْبػ َقى َو ْجوُ َربِّ َ
وقولو أيضاً {فَأَيػنما تػُولُّواْ فَػث ىم وجو ِ
الصلت :
َْ َ َ َ َ ْ ُ ّ
اَّلل} فالوجو يريد بو اعبهة  ،ومن ذلك قوؿ أميّة بن أّب ّ
ِِ
ِ
حٌن َهب َم ُع
إذا
اكتسب َ
أحس َن تدبًناً لَوُ َ
َ
اؼباؿ الفَّت م ْن وجوىو و َ
وقاؿ لبيد بن ربيعة :
ِ
وتُضيء يف ِ
ِ
نظامها
كجمانة
الظبلـ ُمنًنًة
وجو
البحري ُس ىل ُ
ِّ
ُ
وقاؿ عنرتة :

فما تركت ؽبم وجها لِم ٍ
نهزـ وال طريقاً ينجيهم ِمن العطَ ِ
ب
ُ
ً ُ
َ
حي أثًني ينتقل إذل جوار ربّو .
كل جسم ّ
مادي يتبلشى  ،ويبقى ّ
ومعىن اْلية ّ :
كل ّ
اغبك ِ ِ
وقاؿ تعاذل يف سورة القصص{ ُك ُّل َشي ٍء َىالِ ٌ ِى
مادي يهلك ،
كل شيء ّ
ك إال َو ْج َهوُ لَوُ ُْ ُ
ْم َوإلَْيو تػُ ْر َجعُو َف} ،أي ّ
ْ
كل شيء يف جهتكم ىالك إالّ ما كاف جبهتو ال يهلك
كل أثًني  .والتقدير ّ :
يعين تتف ّكك أجزاؤه ويتبلشى  ،ويبقى ّ
.
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فلتعلم أب ّف األجراـ السماويّة أيضاً صائرة إذل اػبراب والزواؿ
فإذا
علمت أ ّف ّ
َ
اؼبادَيت صائرة إذل اػبراب والدمار ْ
تتمزؽ واعبباؿ تتبعثر  ،والسماوات الغازيّة تتفطّر وتتبعثر ،
أل ّهنا من ّ
اؼبادَيت  ،فالشمس واألقمار تتش ّققاف  ،واألرض ّ
وملخص القوؿ أ ّف اجملموعة الشمسية أبسرىا تصًن إذل اػبراب  ،وتقوـ ؾبموعة أخرى مقامها  ،أل ّف الشمس تتش ّقق
ّ
تتمزؽ اجملموعة الشمسيّة وتظهر َشس جديدة فتجذب
تتمزؽ فتكوف نيازؾ  ،وىكذا ّ
فتكوف سيّارات  ،والسيّارات ّ
سبزقت
اؼبتمزقة حوَؽبا وتبين ؾبموعة جديدة  ،رّ إذا انتهت حياة تلك الشمس اعبديدة تش ّققت أيضاً و ّ
ىذه القطع ّ
كل من األجراـ السماويّة جملموعتنا الشمسيّة على التفصيل
ؾبموعتها وقامت أخرى مقامها وىلُ ىم جراً  ،ولنذكر خراب ٍّ
بشواىد من اْلَيت القرآنيّة واألدلّة العقليّة  ،وابهلل التوفيق .

وقوف األرض

ِ
تكوف الليل والنهار  ،وأ ّف سبب دور ِاهنا انتج عن اغبرارة اليت
قلنا فيما سبق أ ّف األرض تدور حوؿ نفسها وبذلك ي ّ

مر الدىور واألعواـ
يف جوفها  ،ومن اؼبعلوـ أ ّف ىذه اغبرارة ال تدوـ بل تنتهي وتربد األرض شي اً فشي اً  ،وذلك على ّ
كما برد القمر وتوقّفت دورتو حوؿ نفسو  ،فاألرض سوؼ تقف عن الدورة حوؿ ِ
نفسها  ،وذلك لسببٌن :
األوؿ انتهاء اغبرارة اليت يف جوفِها ،
ّ
الذرات والنيازؾ الساقطة عليها من الفضاء ؛
والثاّن ّ
وبذلك تزداد قشرِتا الباردة فتقف عن دورِتا احملوريّة  ،وال يبقى حين ٍذ تداوؿ بٌن الليل والنهار  ،بل يكوف الليل يف
ٍ
جهة من األرض ابتاً إذل يوـ القيامة  ،ويكوف النهار يف اعبهة األخرى ابتاً إذل يوـ القيامة  ،وذلك أل ّف اعبهة اليت
تكوف مقابلة للشمس يكوف فيها هنار دائم ال ليل يعقبو  ،و ّأما اعبهة اليت تكوف بعكس الشمس يكوف فيها ليل دائم
ِ ِ ِ
ال هنار يعقبو ؛ قاؿ هللا تعاذل يف سورة القصص {قُ ْل أ ََرأَيْػتُ ْم إِف َج َع َل ى
اَّللُ َعلَْي ُك ُم اللىْي َل َس ْرَم ًدا إِ َذل يػَ ْوـ الْقيَ َامة َم ْن إِلَوٌ
اَّللِ
اَّللِ ْتِي ُكم بِ ِ
ىه َار َس ْرَم ًدا إِ َذل يػَ ْوِـ الْ ِقيَ َام ِة َم ْن إِلَوٌ َغْيػ ُر ى
ضيَاء أَفَ َبل تَ ْس َمعُو َف  .قُ ْل أ ََرأَيْػتُ ْم إِف َج َع َل ى
اَّللُ َعلَْي ُك ُم النػ َ
َغْيػ ُر ى َ
ْتِي ُكم بِلَي ٍل تَس ُكنُو َف فِ ِيو أَفَ َبل تػُب ِ
اَّللُ َعلَْي ُك ُم اللىْي َل َس ْرَم ًدا} إشارة إذل اعبهة اليت يكوف
ص ُرو َف}  ،فقولو تعاذل{إِف َج َع َل ى
ْ
َ
ْ ْ
فيها ليل دائم  ،والسرمدي ىو األبدي الذي تطوؿ م ّدتو  ،ومن ذلك قوؿ طرفة بن العبد :
لَعمرَؾ ما أمري علي بِغم ٍة هناري وال ليلي علي بِ ِ
سرمد
ى
ى ُّ
ُ
ىه َار َس ْرَم ًدا} إشارة إذل اعبهة اليت تكوف مقابلة للشمس .
و ّأما قولو تعاذل يف اْلية الثانية {إِف َج َع َل ى
اَّللُ َعلَْي ُك ُم النػ َ
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َس َفَر} ،فالليل يريد بو ذلك الليل الطويل ،
وقاؿ تعاذل يف سورة اؼبدثّر{ َك ىبل َوالْ َق َم ِر َ .واللىْي ِل إِذا أ َْدبػََر َ .و ُّ
الصْب ِح إِ َذا أ ْ
وقولو {إِذا أ َْدبػَر} يعين إذا أدبَػر عنكم فبل يعود إليكم بل يكوف النهار مبلزماً لكم فتهلكوف من ِّ
حره  ،والصبح يريد
َ
َ

بو ذلك النهار الطويل .
الصب ِح إِ َذا تَػنَػفىس  .إِنىو لََقو ُؿ رس ٍ
ىِ ِ
وؿ َك ِرٍمي} ،فقولو تعاذل {إِ َذا
س َ .و ُّ ْ
َ ُ ْ َُ
وقاؿ تعاذل يف سورة التكوير{ َواللْيل إ َذا َع ْس َع َ
علي خربه" ،
س} يعين إذا ثبت مكانو معكم وطاؿ زمانو عندكم .فقد جاء يف أمثلة العرب قوؽبمّ :
"عس ّ
َع ْس َع َ
عاس "  ،وعسعس ،
"ذئب ٌّ
ويقولوف يف الذئب الذي ال ىباؼ من الكبلب وال ينهزـ إذا ضبل عليو الراعي ٌ :

حَّت خذ فريستو  .فكلمة "عسعس" ومشت ّقاِتا تكوف (ثبت  ،أبطأ  ،مكث ،
وعسعاس  ،أي يثبت أماـ الكبلب ّ
داـ  ،قاوـ) ومعىن اْلية يكوف كما يلي  :قسماً بذلك الليل الطويل إذا مكث وقسماً بذلك النهار الطويل إذا ابف
صبحو وأسفر عن ليلو  .وىذا قسم ِتديد ووعيد بعذاب ذلك اليوـ وليلو .
وقاؿ تعاذل يف سورة االنشقاؽ{فَ َبل أُقْ ِس ُم ِابل ىش َف ِق َ .واللىْي ِل َوَما َو َس َق} ،فالشفق ىي اعبهة اليت تكوف ما بٌن الليل
ىها ِر إِ َذا َذبَلىى}.
والنهار .وقاؿ تعاذل يف سورة الليل{ َواللىْي ِل إِ َذا يػَ ْغ َشى َ .والنػ َ
ك َوَما قَػلَى}  ،فقولو تعاذل { َواللىْي ِل إِ َذا
ك َربُّ َ
ُّحىَ .واللىْي ِل إِ َذا َس َجى َ .ما َوىد َع َ
وقاؿ تعاذل يف سورة الضحى{ َوالض َ

َس َجى} يعين إذا سكن وداـ  ،ومن ذلك قوؿ ابن دريد :
غب صوبِِو
كأّمبا البيداء ّ
وقاؿ أعشى ميموف :
ِ
عمكم
فما ذنبُنا إذ َ
حبر اب ِن ّ
جاش ُ
وقاؿ طرفة :

حبر طما تيّارهُ رّ سجا
ٌ
ساج ال يواري الدعامصا
وحبرَؾ ٍ
ُ

ك تواغلُ ْو
يد غزا ُؽبا َؽبا نَظٌَر ٍ
مثل الرئ ِم ِص َ
ساج إلَْي َ
ىي َ
وإ ْذ َ
ِ
ساج سواجي  ،ومن ذلك قوؿ
ت
سكنت  ،وصبع ٍ
ْ
أي تدمي النظر إليك  ،وتقوؿ العرب "انقةٌ سجواء" يعين إذا ُحلبَ ْ
جرير :
حٌن ر ْحن ِأب ُ ٍ
عٌن ينظُْر َف ِم ْن َخلَ ِل الستوِر سواجي
ولقد َرَمْيػنَ َ
ك َُ َ
ِ ِ ٍِ ِ
وقاؿ تعاذل يف سورة الفلق {قُل أَعُوذُ بِر ِّ ِ ِ ِ
ب} " ،فالغَ َسق" ىو
ب الْ َفلَق  .من َشّر َما َخلَ َق َ .ومن َشّر َغاسق إ َذا َوقَ َ
ْ
َ
ٍ
شر ٍ
ليل مظلم إذا دخل  ،وبربد بو
الليل اؼبظلم الذي ال يطلع فيو القمر  ،ولفظة َ
ب" معناىا دخل ؛ واؼبعىن  :ومن ّ
"وقَ َ
شره  ،ففي ذلك اليوـ تعرج
ذلك الليل الطويل الذي يكوف يف آخر الزماف  ،فإ ّف هللا تعاذل أمر نبيّو أف ّ
يتعوذ من ّ
اؼببلئكة والصاغبوف إذل السماء  ،وال يبقى على األرض إالّ الكافروف والفاسقوف واجملرموف .
وتكوف م ّدة وقوؼ األرض عن اغبركة إذل أف تقوـ القيامة ألف سنة من سنيّنا  ،قاؿ هللا تعاذل يف سورة السجدة
ٍ
ِ
ِ
{يُ َدبُِّر ْاأل َْمَر ِم َن ال ىس َماء إِ َذل ْاأل َْر ِ
ف َسنَ ٍة ِّفبىا تَػعُدُّو َف} " ،فاألمر" كناية
ض رُى يػَ ْع ُر ُج إِلَْيو ِيف يػَ ْوـ َكا َف م ْق َد ُارهُ أَلْ َ
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اؼبخلوقات الروحانية  ،واؼبعىن  :تنىزؿ اؼببلئكة من السماء إذل األرض ر تصعد إليو يف ٍ
يوـ كاف مقداره ألف سنة ،
ُ
ّ
ّ
وبل
ويكوف صعودىا إذل السماوات األثًنيّة  ،وإّمبا ترتؾ اؼبخلوقات الروحانيّة األرض وتعرج إذل السماء أل ّف العذاب ّ
ِ
ِ
ك ِابلْع َذ ِ
اَّللُ َو ْع َدهُ َوإِ ىف يػَ ْوًما
ف ى
اب َولَن ُىبْل َ
يف ذلك اليوـ أبىل األرض  .وقاؿ ّ
وجل يف سورة اغبج { َويَ ْستَػ ْعجلُونَ َ َ
عز ّ
معد ِ
ك َكأَلْ ِ
ف َسنَ ٍة ِّفبىا تَػ ُعدُّو َف} يعين طولو ألف سنة ٌّ
لعذاهبم .
ِع َ
ند َربِّ َ

كيفية وقوف الكواكب السيّارة

إ ّف السيارات ال تقف كلّها دفعة واحدة عن دورِِتا حوؿ ِ
نفسها بل يكوف ذلك ابلتدريج  ،فالصغًن منها يقف ّأوالً
ّ
قبلهن أل ّف
رّ الذي أكرب منو رّ األكرب وىكذا ّ
حَّت األخًن  ،مثبلً إ ّف عطارد أصغر السيّارات حجماً فيكوف وقوفها ّ
اعبرـ الصغًن تنتهي حرارتو قبل الكبًن  .رّ تقف بعده الزىرة أل ّهنا أكرب من عطارد  ،رّ األرض أل ّهنا أكرب من الزىرة ،
أكربىن حجماً .
حَّت يكوف
آخرىن وقوفاً
وىكذا ّ
ّ
ّ
نستدؿ على وقوؼ األرض بوقوؼ عطارد والزىرة  ،فإذا اكتشفنا أ ّف الزىرة ال تدور حوؿ نفسها فحين ٍذ
ويبكننا أف
ّ
نعلم أبف األرض قد جاء دورىا وستقف عن دورِ
سيحل أبىلها .
العذاب
ف
أ
و
ا
ِت
ّ
ّ
ّ
قاؿ هللا تعاذل يف سورة الفجر{ َوالْ َف ْج ِر َ .ولَيَ ٍاؿ َع ْش ٍر}  ،فالواو ىنا واو قسم  ،والفجر ىو اؼبوقع الذي يكوف مابٌن
تدؿ عليو لفظة (إذا) من قولو تعاذل
الليل والنهار وذلك عند وقوؼ األرض عن دورِِتا  ،أل ّف ال َق َسم ىنا مضارع ّ
ى ِ ِ
تقل اغبرارة اليت يف جوؼ األرض  ،فحين ٍذ تكوف دورُِتا
ربل عندما ّ
{ َواللْي ِل إ َذا يَ ْسر}  .وكذلك الليارل العشر فإ ّهنا ّ
بطي ة جداً حبيث يكوف طوؿ النهار م ّدة ثبلثة أشهر  ،وكذلك يكوف طوؿ الليل  ،فإذا كملت َعشر ٍ
لياؿ ِطواؿ تقف
عن دورِِتا أل ّف اغبرارة اليت يف جوفِها تنتهي  ،فحين ٍذ يكوف النهار طولو ألف سنة  ،ويكوف الليل كذلك  ،رّ تقوـ
ألهنما
القيامة  .وقولو تعاذل { َوال ىش ْف ِع َوالْ َوتْ ِر} الشفع زوج والوتر فرد  ،فقولو تعاذل{ َوال ىش ْف ِع} يشًن إذل عطارد والزىرة ّ
زوج يقفاف قبل األرض  ،أل ّف حرارَِتما تنتهي قبل حرارة األرض  ،ولذلك ق ّدـ الشفع على الوتر مع أ ّف الوتر مق ّدـ ،
اؼبريخ ألنّو يقف بعد األرض  ،وقولو تعاذل{ َواللىْي ِل إِذَا يَ ْس ِر} فالليل يريد بو ذلك الليل
وقولو تعاذل{ َوالْ َوتْ ِر} يشًن إذل ّ
ِ
اؼبريخ  ،يقاؿ "اؼبرض يسري يف القوـ" يعين
الطويل الذي يكوف طولو ألف سنة  ،وقولو {إذَا يَ ْس ِر} يعين إذا انتقل إذل ّ
ٍ
اؼبريخ  ،فكما
تنتقل العدوى فيهم من
شخص إذل آخر  ،فهذه العدوى أتيت من عطارد إذل الزىرة رّ األرض ومنها إذل ّ
اؼبريخ  ،فإذا مكث الليل يف األرض م ّدة ألف سنة من سنيّنا فحين ٍذ
ليل طويل كذلك يكوف يف ّ
يكوف يف األرض ٌ
وبل بكم َي أىل
ت ّ
تمزؽ الشمس وتقوـ القيامة  ،وىذا قَ َسم ِتديد ووعيد وإنذار ابلعذاب  ،واؼبعىن سوؼ تَػَروف ما ّ
األرض من العذاب عند وقوفها عن دورِتا  ،ويكوف وقوع الفجر مابٌن الليل والنهار  ،وأتتيكم َعشر ٍ
لياؿ ِطواؿ
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ِ
فيهن من العذاب  ،وكذلك كما وقفت عطارد والزىرة عن دورتيهما وأصاب أىلهما
توقظكم من نومكم لما يصيبكم ّ
اؼبريخ فيقف أيضاً عن دورتو ويصيب أىلو من
كما سيصيب أىل األرض من العذاب  ،رّ يسري ىذا الداء إذل ّ
حل بكم ؟!
العذاب ما أصاب أىل األرض  ،فما عسى أف تصنعوا يف ذلك اليوـ َ
ومن ينجيكم من عذاب هللا إذا ّ
ِ
ك قَ َس ٌم لِّ ِذي ِح ْج ٍر} أي ىل فيما ذُكر من ال َق َسم مقنع لِذي ٍ
فيستدؿ بذلك على
عقل
ّ
وقولو تعاذل{ َى ْل ِيف َذل َ
وز ْجر َمن ينزجر؟!
ؿبمد رسوؿ هللا وىل يكفي ىذا الوعيد على وعظ َمن يتّعظ َ
توحيد هللا وعلى صدؽ ّ

البقع الشمسيّة
صورة للبقع الشمسية (عن انسا)

بٌن زمن وآخر تظهر بقع على وجو الشمس تبقى مرئية بضعة أَيـ رّ زبتفي  ،وقد رأى الفلكيّوف ىذه البقع
وشاىدىا بعض الناس من قدمي الزماف  ،فأخذوا يعلّلوف تلك الظواىر ويقولوف أ ّف الشمس قد ىرمت وىذه البقع جزء
َ
من جرـ الشمس قد انطفأ ودل ِذبد النار فيو ما أتكلو  .وإليك ما جاء يف بعض الصحف اؼبصريّة عن ذلك :
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"أوؿ ما شوىدت البقع الشمسية يف سنة  321للميبلد وقد ورد ذكرىا يف اتريخ الصٌن  ،وفَطَن العرب للبقع يف
ّ
عن أحد من
القرف التاسع للميبلد إذ كاف ذلك سنة  807وكانت كبًنة جداً ظلّت تُرى أكثر من أسبوع  ،ودل يُ َ
ِ
ِ
حَّت سنة 1610اليت ُِ
رصدىا بو .
الراصدين بتعيٌن شكلها ّ
اخرتع فيها التلسكوب إذ كاف العبلّمة غاليلو ّأوؿ َمن َ
ِ
صدىا أ ّف
وقد ظهرت منذ سنوات بقعة لبثت مرئية من  28يناير إذل  10فرباير أي م ّدة أسبوعٌن واتّضح من َر ْ
مرة وكاف عرضها  63ألف ميل
طوَؽبا  112ألف ميل  ،وىي مسافة تعدؿ قطر األرض ّ 14
مرة .
مرات ومساحة القمر ّ 1445
ومساحتها  5300مليوف ميل مربّع أي قدر مساحة الكرة األرضيّة ّ 108

خذوهنا دليبلً على ىرـ
ربس بو اْلالت يف اؼبراصد الفلكيّة  ،والعلماء يتّ َ
وظهور البقع يصحبو اضطراب مغناطيسي ّ
ألهنا عبارة عن انطفاء جزء من جرـ الشمس دل ذبد النار فيو ما أتكلو ".
الشمس ّ

[ خطأ الفلكيّني حول البقع الشمسية ]

ِ
لكن البقع ىذه
أقوؿ إ ّف ىذه البقع دل تكن نتيجة انطفاء الشمس وىرمها  ،وإ ْف كانت الشمس قد ىرمت فعبلً  ،و ّ
ما ىي إالّ نيازؾ وأحجار ظباويّة ذبذهبا الشمس من الفضاء  ،والدليل على ذلك ّأهنا زبتفي بعد بضعة أَيـ فبل تعود
حَّت ينطفئ صبيع
تُرى أل ّف الشمس تبتلعها  ،فَػلَو كانت ىذه البقع من انطفاء الشمس ألخذت تزداد يوماً بعد يوـ ّ
وجو الشمس وحين ٍذ تقوـ قيامتها .
انياً إ ّف ىذه البقع دل يشاى ْدىا الناس يف ىذا العصر فقط بل شاىدىا الناس من قدمي الزماف ورصدىا الفلكيّوف
كما جاء ذلك يف الكتب والتواريخ .
فالسبب الوحيد النطفاء الشمس ىو كثرة النيازؾ واألحجار السماويّة اليت تبتلعها الشمس  ،وبذلك تزداد كثافتها

فيربد وجهها وتكوف ذات قشرة أرضيّة .
وأكثر ما ربصل عليو الشمس من النيازؾ واألحجار السماويّة يكوف عند وقوؼ سيّار من السيّارات التابعة ؽبا عن
دورتو احملورية  .وذلك أل ّف النيازؾ واألحجار السماويّة واألقمار ؾبذوبة للسيّارات  ،فإذا انتهت حرارة سيّار من
السيّارات فإ ّف جاذبيّتو تنتهي أيضاً  ،أل ّف سبب اعباذبيّة انتج عن اغبرارة اليت يف جوؼ السيّار فحين ٍذ تنجذب

النيازؾ واألحجار السماويّة واألقمار التابعة لذلك السيّار كبو الشمس فتبتلعها .
الثاً إ ّف مدة انطفاء الشمس ال تزيد على ألفي سنة من وقتنا اغبارل وبعدىا تصبح الشمس أرضاً ذات قشرة ابردة
 ،والدليل على ذلك ما سبق من تكوين أرضنا فإ ّهنا كانت َشساً ايضاً  ،ولَ ّما انتهت حياِتا برد وجهها فصارت أرضاً
 ،وذلك دب ّدة أل َفي سنة من سنيِّنا  ،رّ انفجرت فصارت تسعة سيّارات  ،وكذلك َشسنا اغبالية سوؼ تنطفئ ويربد
وجهها دب ّدة أل َفي سنة رّ تنفجر وتكوف تسع عشرة قطعة  ،قاؿ هللا تعاذل يف سورة فصلت {قُ ْل أَئِنى ُك ْم لَتَ ْك ُف ُرو َف
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ِ
ِ ِ
ك ر ُّ ِ
ض ِيف يػَوَم ْ ِ
ٌن} ،فاليومٌن ىنا يريد ِهبما أل َفي سنة من أَيمنا ،
ٌن َوَْذب َعلُو َف لَوُ أ َ
ب الْ َعالَم َ
ابلىذي َخلَ َق ْاأل َْر َ ْ
َند ًادا َذل َ َ
كوهنا أرضاً بعد ما كانت َشساً  .وقد سبق تفسًن ىذه اْلية يف الكبلـ عن
واػبلقة معناىا التكوين واإلحالة  ،يعين ّ

تكوين األرض .
وأما ما جاء يف الصحف عن البقعة الشمسيّة اليت ظهرت منذ سنوات ولبثت مرئية من  28يناير إذل  10فرباير
شك ّأهنا ؾبموعة من النيازؾ كانت تدور حوؿ الزىرة وإ ّف الزىرة انتهت حرارة جوفِها وفقدت جاذبيّتها فانفصلت
فبل ّ
ىذه النيازؾ عن جاذبيّة الزىرة واقبذبت إذل الشمس فابتلَ َعتها دب ّدة أسبوعٌن .
صورة للغيمة الدائمة لكوكب الزىرة (عن انسا)

وقد جاء أخًناً يف بعض الصحف أب ّف كبلً من عطارد والزىرة وقفا عن دورِِتما احملوريّة وأصبح الليل والنهار فيهما
سرمدين .
َ
[ وقوف عطارد عن دورتو احملوريّة ]

صورة كوكب عطارد (عن انسا)
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وإليك ما جاء يف بعض الصحف عن عطارد ربت عنواف :

العامل ادلضطرم
"نريد ابلعادل اؼبضطرـ كوكب عطارد فإنّو أقرب السيّارات إذل الشمس إذ ال يبعد عنها إالّ دبقدار  50مليوف كيلومرتاً
ويتم دورتو حوَؽبا يف  88يوماً فسنتو بقدر ىذا العدد من األَيـ  ،وىو يواجو الشمس من جهة واحدة كالقمر
ّ ،
مرات  ،وأكثر من الدرجة اليت
ابلنسبة لؤلرض  ،ولذا تبلغ اغبرارة فيو 400درجة أي قدر درجة غلياف اؼباء أربع ّ

يذوب فيها الرصاص والبزموث  ،وىو ما يؤخذ من أ ّف الكائنات العضوية ال يبكنها أف تعيش فيو  ،إذ ال ب ّد َؽبا من
االحرتاؽ إذا وجدت يف نصف الكرة العطاردية اؼبواجهة للشمس كما ال يبكنها أف تعيش يف النصف اْلخر منها
لش ّدة الربودة فيو فإ ّهنا تبلغ  265درجة ربت الصفر"  .انتهى
صورة جلزء من سطح كوكب عطارد (عن انسا)
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[ وقوف عطارد والزىرة عن ه
دورِتما احملوريّة ]

وجاء بعد ذلك يف كتاب (بصائر جغرافية) لؤلستاذ رشيد رشدي أب ّف كبلً من عطارد والزىرة وقفا عن دورِِتما
سرمدين وذلك ربت عنواف (هنار وليل سرمداف) صحيفة . 160
احملورية وأصبح الليل والنهار فيهما َ

أقوؿ إ ّف وقوؼ الزىرة عن دورِِتا احملورية دليل واضح على اقرتاب القيامة حيث أ ّف ابتداء انطفاء الشمس يكوف
عند وقوؼ الزىرة عن دورِِتا احملورية وذلك لِما تصيبو الشمس من النيازؾ واألحجار السماوية التابعة للزىرة .
وبعد الزىرة تقف األرض عن دورِِتا احملورية لسبب برودة جوفها ،فحين ٍذ تنفصل النيازؾ والقمر عن جاذبية األرض
اؼبريخ عن دورتو احملورية فتجذب الشمس النيازؾ واألقمار التابعة
ُ
فتجذهبا الشمس إليها وتبتلعها  ،وبعد ذلك يقف ّ

للمريخ وتبتلعها  .وىذه النيازؾ واألحجار السماوية التابعة ؽبذه السيارات الثبلثة اليت سبق ذكرىا تكفي النطفاء
ّ
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ويتم ذلك دب ّدة أل َفي سنة كما بيّناه فيما سبق
الشمس وبرودة وجهها وبذلك تصبح الشمس أرضاً ذات قشرة ابردة ّ ،
مضي أل َفي سنة وتقوـ قيامتها  ،وذلك اعتباراً من يوـ وقوؼ الزىرة عن دورِِتا احملورية إذل
 ،أي تنفجر الشمس بعد ّ

تتمزؽ فيو اجملوعة الشمسية .
اليوـ الذي ّ
ّأما اؼب ّدة بٌن وقوؼ الزىرة ووقوؼ األرض عن دورِِتا فهي ألف سنة  ،وتستغرؽ م ّدة وقوؼ األرض عن دورِِتا
ند
احملورية ألف سنة أيضاً فيكوف اجملموع أل َفي سنة  ،كما أخرب هللا تعاذل عن ذلك يف سورة اغبج بقولو { َوإِ ىف يػَ ْوًما ِع َ
ك َكأَلْ ِ
ف َسنَ ٍة ِّفبىا تَػ ُعدُّو َف} .
َربِّ َ

اؼبريخ يقف بعد وقوؼ األرض دب ّدة طبسمائة
اؼبريخ فتستغرؽ م ّدة وقوفو طبسمائة سنة  ،وذلك أل ّف ّ
ّأما ّ
اؼبريخ طبسمائة سنة واألرض ألف سنة والزىرة أل َفي سنة وتقوـ القيامة ّ ،أما عطارد فتكوف
سنة فيكوف م ّدة وقوؼ ّ
م ّدة وقوفها أكثر من ذلك .

األرض تقرتب من الشمس
يكوف اقرتاب األرض من الشمس لسببٌن :
األوؿ  :برودة جوفها  ،وذلك خبروج النار والغازات من جوؼ األرض بسبب الرباكٌن وخروج النفط دبا يستخرجو
ّ
ٍ
وتقل اغبرارة اليت يف جوؼ األرض  ،وقد قلنا فيما سبق أ ّف
الناس لبلستفادة منو  ،فحين ذ تزداد القشرة الباردة لؤلرض ّ

اعباذبية تعمل يف اعبرـ البارد أكثر من الساخن  ،أي أ ّف اعبرـ كلّما كاف أبرد ينجذب كبو الشمس أكثر  ،والعكس
ابلعكس .
تتكسر قشرِتا الباردة
انياً  :إ ّف األرض كلّما قلّت حرارة جوفها وزادت قشرِتا الباردة ّ
فإهنا تتقلّص وتصغر  ،يعين ّ

فتتكوف من ذلك اعبباؿ السلسلية اؼبستطيلة  ،وقد قلنا فيما سبق أب ّف اعبرـ كلّما كاف أصغر ينجذب كبو
وتتقلّص ّ
الشمس أكثر  ،فاألرض قد قلّت حرارة جوفها بسبب كثرة الرباكٌن وخروج النار والغازات من جوفِها  ،وتقلّص
حجمها  ،وبذلك اقرتبت بعض الشيء من الشمس  ،ولذلك زادت اغبرارة يف الصيف اؼباضي  ،أي يف
وجهها فصغر ُ
سنة  1978ـ يف العراؽ  ،وكذلك الشتاء عندان كاف داف اً ودل يكن ابلبارد الشديد الربودة  ،وىذاف دليبلف على

منهن يقرتب من الشمس .
كل سيّار برد ّ
اقرتاب األرض من الشمس  .وكذلك ابقي السيارات ّ
ِِ
ِ ِ ِ
ى
ْب طَبَػ ًقا َعن
ىس َق  .لَتَػ ْرَك ُ ى
قاؿ هللا تعاذل يف سورة االنشقاؽ {فَ َبل أُقْس ُم ابل ىش َفق َ .واللْي ِل َوَما َو َس َق َ .والْ َق َمر إذَا ات َ
ِِ
ِ
ٍ
ى
ىس َق" حين ٍذ تركبوف
طَبَق}  ،واؼبعىن  :إذا وقعت ىذه العبلمات من حدوث "ال ىش َفق َ .واللْي ِل َوَما َو َس َق َ .والْ َق َمر إذَا ات َ

كْب األرض بكم طبقات السماء طبقاً بعد طبق
طبقات اعبو طبقاً عن طبق  ،فرتتفعوف وتقرتبوف من الشمس  ،أي لرت ّ
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تدؿ اْلية على حدوث طائرات يركبها اإلنساف فرتتفع بو طبقات السماء طبقاً بعد طبق  ،وذلك يف القرف
 .كما ّ
التاسع عشر .
ومن اؼبعلوـ أ ّف األرض إذا اقرتبت من الشمس فإ ّف اغبرارة تعمل فيها أكثر  ،فتصيب من حرارة الشمس أضعاؼ
ما كانت تصيبو  ،رّ إ ّف وقوفها عن دورِتا يسبّب تسخٌن وجهها أل ّف حرارة الشمس ال تنقطع عنها وذلك يف اعبهة
أشعة الشمس شي اً وال
اليت تكوف مقابلة للشمس  ،و ّأما اعبهة اليت بعكسها تكوف شديدة الربودة أل ّهنا ال تصيب من ّ
يكوف عندىم هنار إذل يوـ القيامة  ،فمن اؼبعلوـ أ ّف س ّكاف تلك اعبهة تكوف معيشتهم ضنكة ويتع ّذبوف أل ّف حياة

أبشعة الشمس ولوالىا ال يكوف نبات وال حيواف  .و ّأما س ّكاف جهة النهار فيهلكوف من
اإلنساف واغبيواف مقرونة ّ
لكن اعبهة اليت تكوف يف الشفق أي ما بٌن الليل والنهار فهم أحسن حاالً من غًنىم .
اغبر  ،و ّ
ش ّدة ّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ٍ
يدا َكا َف
وىا َع َذ ًااب َشد ً
وىا قَػْب َل يػَ ْوـ الْقيَ َامة أَو ُم َع ّذبُ َ
قاؿ هللا تعاذل يف سورة اإلسراء { َوإِف ىمن قَػ ْريَة إِالى َْكب ُن ُم ْهل ُك َ
ِ
ٍ
ِ ِ ِ ِ
وىا} ويريد بذلك َمن بكوف
ورا}  ،فقولو تعاذل { َوإِف ىمن قَػ ْريَة} يعين وال قرية {إِالى َْكب ُن ُم ْهل ُك َ
َذلك يف الْكتَاب َم ْسطُ ً
ك
اغبر أي يبوتوف  ،والشاىد على ذلك قولو تعاذل يف سورة غافر{ َح ىَّت إِ َذا َىلَ َ
يف جهة النهار أل ّهنم يهلكوف من ش ّدة ّ
ِ
قُػ ْلتم لَن يػبػعث ى ِ ِ ِ
وىا} يريد بذلك َمن يكوف يف جهة الليل
ُ ْ َْ َ َ
اَّللُ من بػَ ْعده َر ُس ًوال} يعين إذا مات  ،و ّأما قولو {أَو ُم َع ّذبُ َ
وبل العذاب هبم أل ّهنم ك َفرة ؾبرموف ّ ،أما اؼبؤمنوف فتصعد نفوسهم يف
أل ّهنم يتع ّذبوف ابلربد واعبوع واألمراض  ،وإّمبا ّ
ذلك اليوـ إذل السماوات مع اؼببلئكة وال يبقى مؤمن على وجو األرض .

ِ ِ
ِ
ِ
اؿ
ور ال ىس َماء َم ْوًرا َ .وتَ ِس ًُن ْ
اعبِبَ ُ
اب َربِّ َ
وقاؿ هللا تعاذل يف سورة الطور {إ ىف َع َذ َ
ك لََواق ٌع َ .ما لَوُ من َداف ٍع  .يػَ ْوَـ سبَُ ُ
اات أَو نػَ َه ًارا ىماذَا يَ ْستَػ ْع ِج ُل ِمْنوُ الْ ُم ْج ِرُمو َف} .
َسْيػًرا}  ،وقاؿ تعاذل يف سورة يونس {قُ ْل أ ََرأَيْػتُ ْم إِ ْف أ ََات ُك ْم َع َذابُوُ بػَيَ ً

جتف
النبات حيرتق واألهنار ّ

ِ
ٍ
وذبف
اغبر الشديد عند وقوؼ األرض عن دورِتا فحين ذ وبرتؽ النبات  ،وتيبس األشجار ّ
فإذا كاف ذلك ّ
وتتبخر البحار  ،فبل يبقى ماء وال حبوب وال شبار وال حيواف  ،وذلك يف جهة النهار  ،أل ّف الشمس ال تبقي
األهنار ّ
َصبَ َح َما ُؤُك ْم َغ ْوًرا فَ َمن
ؽبم شي اً من ذلك  ،فيهلكوف حراً وجوعاً  ،قاؿ هللا تعاذل يف سورة اؼبلك {قُ ْل أ ََرأَيْػتُ ْم إِ ْف أ ْ
َْتِي ُكم ِدبَاء ىمعِ ٍ
َصبَ َح َما ُؤُك ْم َغ ْوًرا} أي غائراً يف األرض  ،ويريد بذلك اْلابر حيث ال يبقى
ٌن} فقولو تعاذل {إِ ْف أ ْ
ٌن} أي فمن تيكم ٍ
دباء جا ٍر ٍ
عندىم ماء سوى ماء اْلابر العميقة اؼباغبة واؼبرة {فَمن َْتِي ُكم ِدبَاء ىمعِ ٍ
عذب صا ٍحل
ّ َ
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تبخرت مياىكم وذىبت أدراج الرَيح ؟ فاؼبعٌن معناه اعباري  ،والشاىد على ذلك قوؿ عبيد بن األبرص
للشرب إذا ّ
َ
:
ِ ِ
يب
َ
عيناؾ دمعُهما َس ُ
روب كأ ّف شأنَيهما َشع ُ
ِ
ؽبوب
ٌن َم ْع ٍن
ضبَةٌ ُد َ
أو َى ْ
واىيةٌ أو َمع ُ
وهنا ُ
ِ
اؼبسخن أو
وقاؿ تعاذل يف سورة التكوير{ َوإِ َذا الْبِ َح ُار ُس ّجَر ْ
ت} أي يبست وصهرِتا الشمس  ،فاؼبسجور معناه ّ
اؼبنصهر  ،ومن ذلك قولو تعاذل يف سورة اؼبؤمن {الى ِذين َك ىذبوا ِابلْ ِكتَ ِ
ؼ يػَ ْعلَ ُمو َف  .إِ ِذ
اب َوِدبَا أ َْر َس ْلنَا بِِو ُر ُسلَنَا فَ َس ْو َ
َ ُ
اغبَ ِمي ِم رُى ِيف النىا ِر يُ ْس َج ُرو َف}  ،وقاؿ لبيد:
ْاألَ ْغ َبل ُؿ ِيف أ َْعنَاقِ ِه ْم َوال ىس َبل ِس ُل يُ ْس َحبُو َف ِ .يف ْ
ػورًة ُمتَ َجػا ِوراً قُبلىُم َهػا
وصد َ
فَػتَػ َو ىسطَا عُ ْر َ
ي َ
ض ال ىس ِر ِّ
ىعػا َم ْس ُج َ
يعين  :فص ّدعا أرضاً مسجورة  ،أي َيبسة قد صهرِتا الشمس .
ض ِزينَةً ىؽبا لِنَػبػلُوىم أَيػُّهم أَحسن عم ًبل  .وإِ ىان َعب ِ
وقاؿ تعاذل يف سورة الكهف {إِ ىان َج َع ْلنَا َما َعلَى ْاأل َْر ِ
اعلُو َف َما
َ ْ َُ ْ ُ ْ ْ َ ُ ََ َ َ
ِ
يدا
صعِ ً
صعِ ً
يدا ُج ُرًزا}  ،فقولو تعاذل { َوإِ ىان َعبَاعلُو َف َما َعلَْيػ َها} يعين ما على األرض من النبات واألشجار { َ
َعلَْيػ َها َ

ُج ُرًزا} "الصعيد" ىو األرض ذات الرتاب واألحجار اليت ال يكوف فيها نبات وال أشجار  ،قاؿ تعاذل يف سورة اؼبائدة
يدا طَيِّبًا}  ،وقاؿ عنرتة :
صعِ ً
{فَػتَػيَ ىم ُمواْ َ
فأقحمها ولكن مع ٍ
رجاؿ
ْ ْ
ََ

ِ
الصعيد
قلوهبا َح َج ُر
كأ ّف َ

وقاؿ:
ِ
الصعيد كأ ّهنم
فوؽ
وطرحتُػ ُه ْم َ

ِ
أعجاز ٍ
حضيض احملج ِر
لبل يف

و"اعبُرز" ىي األرض اليت ال يصلها اؼباء وىي خالية من النبات  ،وقاؿ هللا تعاذل يف سورة السجدة {أ ََوَدلْ يػََرْوا أَ ىان
وؽ الْ َماء إِ َذل ْاأل َْر ِ
اعبُُرِز}  ،وقاؿ ابن دريد :
ض ْ
نَ ُس ُ
ِ
بري وحيا
تقوؿ لؤلجرا ِز لَ ّما استوسقت بسوقو ثقي ٍّ
بري مين بكثرة أمطا ٍر ِ
ربييك  ،ومعىن اْلية  :قبعلها
واؼبعىن  :تقوؿ اؼبُزف لؤلراضي اليابسة اليت ال يصلها اؼباء ثقي ٍّ ّ
ألهنا ربرتؽ حبرارة الشمس .
أرضاً جرزاً ال نبت فيها وال شجر  ،وذلك ّ
وقاؿ هللا تعاذل يف سورة الغاشية :
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ِ
ِ
ِِ
ب يػَ ْوَـ َأتِْيت
َ {1ى ْل أ ََات َؾ َحد ُ
يث} السماء {الْغَاشيَة} أشار سبحانو ابلغاشية إذل قولو تعاذل يف سورة الدخاف {فَ ْارتَق ْ
ٌن  .يػ ْغشى النىاس ى َذا ع َذ ِ
ِِ
ال ىسماء بِ ُدخ ٍ
بشرىا ،وىي الطبقات
اف ُّمبِ ٍ َ َ
َ َ َ ٌ
َ
اب أَل ٌ
َ
يم } ،ومعىن{الْغَاشيَة} أي اليت تغمر الناس ّ
الغازيّة ىبتلط بعضها ابلبعض فتكوف دخاانً كثيفاً يسبّب االختناؽ .
{ 2وجوه يػومِ ٍذ خ ِ
اش َعةٌ } أي ذليلة  ،وىم اؼبشركوف واجملرموف الذين يبقوف على األرض بعد وقوفها عن دورِِتا
ُ ُ ٌ َْ َ َ
احملورية .
{ 3ع ِاملَةٌ ان ِ
ىصبَةٌ } يف الدنيا ولكن لغًن هللا
َ
صلَى َان ًرا َح ِاميَةً} أي ساخنة  ،وىي حرارة الشمس اليت تزداد يف جهة النهار
{ 4تَ ْ
{ 5تُس َقى ِم ْن َع ْ ٍ
ٌن آنِيَ ٍة} أي يشربوف اؼباء من عٌن ساخنة وقتاً من الزمن رّ ينقطع ماؤىا فيلجأوف إذل حفر
ْ
تتبخر حبرارة الشمس وال يبقى ؽبم ماء يشربوف منو سوى ماء
اْلابر ليشربوا من مائها أل ّف مياه البحار واألهنار ّ
ِ
َصبَ َح َما ُؤُك ْم َغ ْوًرا فَ َمن َْتِي ُكم ِدبَاء
اؼبر واؼباحل  .وفبّا يؤيّد ىذا قولو تعاذل يف سورة اؼبلك {قُ ْل أ ََرأَيْػتُ ْم إِ ْف أ ْ
اْلابر ّ
ىمعِ ٍ
ٌن} يعين إف أصبح ماؤكم غائراً يف األرض تشربوف من اْلابر .

اتّساق القمر
قلنا فيما سبق أ ّف القمر يدور حوؿ األرض وبسبب دورتو يكوف ىبلالً رّ بدراً رّ يعود ىبلالً  ،وقلنا أ ّف سبب
دورانو انتج عن دورة األرض حوؿ نفسها  ،ومن اؼبعلوـ ّأهنا إذا وقفت عن اغبركة عند انتهاء حرارة جوفِها فالقمر

يقف أيضاً  ،ويكوف بدراً مدى األَيـ وال يعود ىبلالً  ،أل ّف وجهو اؼبضيء يكوف كبو األرض ويبقى على ذلك زمناً
يسًناً رّ ينجذب كبو الشمس  ،أل ّف األرض ال تنتهي حرارِتا فجأ ًة بل يكوف ذلك ابلتدريج  ،فإ ّهنا تقف عن دورِِتا
قبل أف تنتهي حرارِتا سباماً  ،واغبرارة القليلة اليت تبقى يف جوؼ األرض كافية عبذب القمر .

ينشق القمر فيكوف نص َفٌن ؛ أل ّف سباسك
إذاً يكوف وقوؼ األرض والقمر دفعة واحدة  ،ولَ ّما تنتهي حرارِتا سباماً ّ
األجراـ ابعباذبية  ،ولَ ّما كانت الشمس ابقية بعد انشقاؽ القمر وىي جرـ جاذب أخذت ذبذب القمر إليها  .فالقمر
ينشق رّ ينجذب كبو الشمس .
إذاً يقف عن دورتو ّأوالً رّ ّ
ِِ
حَّت
ىس َق  .لَتَػ ْرَك ُ ى
ْب طَبَػ ًقا َعن طَبَ ٍق} فاتساؽ القمر ىو إكماؿ دورتو ّ
قاؿ هللا تعاذل يف سورة االنشقاؽ { َوالْ َق َمر إذَا ات َ
يكوف بدراً  ،ومن ذلك قوؿ اػبنساء :
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والشمس ِ
كاسفةٌ لِ َم ْهلِ ِك ِو
ُ
مظلم ال ضياء فيو .
يعين إ ّف الشمس كاسفةٌ لفقد أخيها والقمر ٌ

سق ال َق َمر
وما اتّ َ

القمر ينش ّق نص مفني
وينشق
مزؽ فيكوف قطعاً كثًنة ،
ّ
كل جرـ ؾبذوب إذا انفصل عن اعباذبية فإنّو يته ّدـ إذا كاف كبًناً أي يت ّ
قلنا أ ّف ّ
ِ
ينشق
إذا كاف صغًناً أي يكوف نص َفٌن  ،فالقمر ؾبذوب لؤلرض فإذا انفصل عن اعباذبية عند انتهاء حرارِتا فإنّو ّ
ويكوف نص َفٌن  ،فيبقى زمناً رّ ذبذبو الشمس إليها  ،وكذلك يكوف حكم األقمار يف ابقي السيارات .
ِ
للنيب (ع)
اعةُ َو َ
قاؿ هللا تعاذل يف سورة القمر{اقْػتَػَربَت ال ىس َ
انش ىق الْ َق َم ُر} وسبب نزوؿ ىذه اْلية أ ّف قريشاً قالت ّ
ٍ
ِ
اعةُ} أي دنت ساعة
فشق القمر نص َفٌن فحين ذ نص ّدقك" فنزلت ىذه اْلية {:اقْػتَػَربَت ال ىس َ
مستهزئةً " :إ ْف كنت نبياً ّ
ِ
انشق القمر من األرض يف اؼباضي يعين انفصل منها ،
فباِتم وسنعاقبهم على عنادىم واستهزائهم { َو َ
انش ىق الْ َق َم ُر} أي ّ
ضوا َويػَ ُقولُوا ِس ْحٌر ُّم ْستَ ِمٌّر} واؼبعىن  :ولو أ ّان
وسينشق عند اقرتاب القيامة أيضاً  .رّ قاؿ تعاذل بعدىا{ َوإِف يػََرْوا آيَةً يػُ ْع ِر ُ
ّ
ِ
ِ
ؿبمد لعنادىم بل
أريناىم اليوـ إحدى اْلَيت من انشقاؽ القمر أو غًنىا فبّا طلبوه ورأوا ذلك أبعينهم لَما ص ّدقوؾ َي ّ
مستمر  .وىذا كقولو تعاذل يف سورة األنعاـ{ َولَو أَنػىنَا نػَىزلْنَا إِلَْي ِه ُم الْ َمآلئِ َكةَ َوَكلى َم ُه ُم الْ َم ْوتَى
سحر
ألعرضوا عنك ولقالوا ٌ
ّ
ٍ
ِ ِ
اَّللُ ...اخل }
َو َح َش ْرَان َعلَْي ِه ْم ُك ىل َش ْيء قُػبُبلً ىما َكانُواْ ليُػ ْؤمنُواْ إِالى أَف يَ َشاء ّ
ِ
ىمس والْ َقمر  .يػَ ُق ُ ِ
نسا ُف يػَ ْوَمِ ٍذ أَيْ َن
ص ُر َ .و َخ َس َ
وقاؿ تعاذل يف سورة القيامة {فَِإ َذا بَِر َؽ الْبَ َ
ف الْ َق َم ُر َ .و ُصب َع الش ْ ُ َ َ ُ
وؿ ْاإل َ
وربًن لِما يرى من عبلمات القيامة اليت كاف يك ّذب ِهبا
ص ُر} يعين إذا فَ ِزع البصر ّ
الْ َم َفُّر}  ،فقولو تعاذل {فَِإ َذا بَِر َؽ الْبَ َ
من قبل  ،ومن ذلك قوؿ األعشى :
يت إلَي ِه ُم
َ
كذلك فافْػ َع ْل ما َحيِ َ

ِ
أعٌن ِ
الناس تَػْبػ ُر ُؽ
َوأقْد ْـ إذا ما ُُ

انشق القمر  ،أل ّف اػبسف ىو النازلة اليت تنزؿ ابإلنساف فتذلّو وِتلكو  ،أو تنزؿ ابلدار
{ َو َخ َس َ
ف الْ َق َم ُر} معناىا و ّ
فتهدمها  ،ومن ذلك قوؿ عمرو بن كلثوـ :
الناس َخ ْسفاً أبػَْينا أ ْف نُِقّر ال ُذ ىؿ فِينا
إذا ما اؼب ْل ُ
ك َ
ساـ َ
َ
وقاؿ عنرتة :
بروج ِ
كل الكو ِ
ب
ُخ ِسفتُ ْم صبيعاً يف ِ
اكب تَػْن َك ُّ
ىبوطكم ِجهاراً كما ُّ
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وقالت اػبنساء :

ٍ
هم
ال خ ُذ اػبَ ْس َ
ف يف قوـ فيُغضبَ ْ
ِ
س َوالْ َق َم ُر} أل ّف القمر إذا انفصل عن جاذبيّة األرض أخذتو الشمس إليها فيجتمع معها ،
رّ قاؿ تعاذل { َو ُصب َع الش ْ
ىم ُ
ىم ِ
اىا َ .والْ َق َم ِر إِ َذا تََبل َىا} ومعناه إذا غبقها واقبذب إليها  .ومن ذلك
س َو ُ
ض َح َ
قاؿ هللا تعاذل يف سورة الشمس { َوالش ْ
حساف بن ابت يصف النجوـ :
قوؿ ّ
ٍ
احف ّلعبا
عوائر ترتى من قبوـ زبا ُؽبا مع الصبح تتلوىا زو ُ
قاـ َؿبدودا
وال تَراهُ إذا ما َ

يعين تتبعها زواحف .

النيازك تسري حنو الشمس

قلنا فيما سبق أ ّف جاذبية األرض انذبة عن اغبرارة اليت يف جوفها  ،وأ ّف ىذه اغبرارة ستنتهي  ،فحين ٍذ تنفصل

ذبذهبن إليها
النيازؾ والشهب عن جاذبيّتها وكذلك القمر  ،فإذا انفصلت النيازؾ عن جاذبية األرض فإ ّف الشمس
ّ
ض َاب ِرَزًة َو َح َش ْرَان ُى ْم فَػلَ ْم نػُغَ ِاد ْر
كما ذبذب القمر  .قاؿ هللا تعاذل يف سورة الكهف { َويػَ ْوَـ نُ َسًِّنُ ْ
اعبِبَ َ
اؿ َوتَػَرى ْاأل َْر َ
ِ
نسًن النيازؾ كبو
َح ًدا} ،قلنا فيما سبق أ ّف لفظة "جباؿ" يريد ِهبا النيازؾ  ،فقولو تعاذل{ َويػَ ْوَـ نُ َسًُِّن ْ
اعبِبَ َ
اؿ} أي ّ
مْنػ ُه ْم أ َ
الشمس .
وقاؿ تعاذل يف سورة النبأ{وسًِن ِ
ت ِْ
ت َسَر ًااب} وأصلها {أسراابً}  ،واؼبعىن  :يف ذلك اليوـ تسًن النيازؾ
اعببَا ُؿ فَ َكانَ ْ
َ ُ َّ
سًنت النيازؾ كبو
كبو الشمس أسراابًكأسراب ال َقطى  .وقاؿ تعاذل يف سورة التكوير{ َوإِ َذا ْ
اعبِبَ ُ
اؿ ُسًَِّن ْ
ت} واؼبعىن ّ :
اؿ َسْيػًرا} واؼبعىن :تسًن النيازؾ كبو الشمس
ور ال ىس َماء َم ْوًرا َ .وتَ ِسًنُ ْ
اعبِبَ ُ
الشمس  ،وقاؿ تعاذل يف سورة الطور{يػَ ْوَـ سبَُ ُ
.

السماء تضطرب
قلنا فيما سبق أ ّف سبع طبقات غازية تعلو األرض  ،وأ ّف األرض سوؼ تقف عن اغبركة عند انتهاء اغبرارة اليت يف
ٍ
كل ساكن َؽبا  ،ولَ ّما كانت
متحرؾ ؾبذوب لؤلرض ّ
كل ّ
ويتحرؾ ّ
ىبتل النظاـ فيسكن ّ
جوفها  ،فإذا كاف ذلك فحين ذ ّ
الطبقات الغازية ساكنة اليوـ ال تضطرب  ،فمن الواجب أف تضطرب يف ذلك اليوـ ويبوج بعضها يف بعض  ،أل ّف
األرض تقرتب من الشمس ،فوقوؼ األرض وحرارة الشمس يقلباف نظاـ تلك الطبقات الغازية  ،فتأخذ حين ٍذ يف
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حَّت زبتلط مع اؽبواء فتمرض الناس من تلك الغازات وزبتنق فيموت كثًن منهم
االضطراب ويبوج بعضها يف بعض ّ ،
بسببها .
اؿ َسْيػًرا} فاؼبور ىو االضطراب بذىاب وإَيب ،
ور ال ىس َماء َم ْوًرا َ .وتَ ِسًنُ ْ
اعبِبَ ُ
قاؿ هللا تعاذل يف سورة الطور{يػَ ْوَـ سبَُ ُ
َ
ومن ذلك قوؿ زىًن :
ِ ٍ
جمع أَْيبُ ٌن منّا
ْ
ومنكم دبقسمة ُ
فَػتُ َ
سبور هبا الدماءُ
يعين سبوج ِهبا الدماء  ،وقاؿ طرفة بن العبد يصف انقتو :
الرج ِل موارةُ ِ
ِ
ِ ِ ِ
اليد
ُ
صهابيّةُ العُثنوف ُموجدةُ القرا بعيدةُ َو ْخد ِّ ْ َ ّ

يعين زبتلف يداىا عند مشيتها لسرعتها  ،وقاؿ الفرزدؽ :
ِ
بلؼ نَ ِ
عاـ
اختِ ُ
األَيِـ قَطٌْر َوَم ْوٌر َو ْ
عفا اؼبنا ِزَؿ آخَر ّ
اَّللَ َس ىخَر لَ ُكم ىما ِيف ْاأل َْر ِ
ض
مطر واختبلؼ ماشية  ،وقاؿ هللا تعاذل يف سورة اغبج {أََدلْ تَػَر أَ ىف ى
يعين ؿبا آار اؼبنازؿ ٌ
ىاس لَرُؤ ٌ ِ
ض إِىال ِبِِ ْذنِِو إِ ىف ى ِ
ك ال ىس َماء أَف تَػ َق َع َعلَى ْاأل َْر ِ
يم}  ،فقولو
ك َْذب ِري ِيف الْبَ ْح ِر ِأب َْم ِرِه َويبُْ ِس ُ
َوالْ ُف ْل َ
وؼ ىرح ٌ
اَّللَ ابلن ِ َ
تعاذل {إِىال ِبِِ ْذنِِو} ىذا استثناء  ،واؼبعىن  :إالّ قبل يوـ القيامة فإ ّهنا تقع على األرض أل ّف هللا تعاذل ذف َؽبا يف ذلك ،
و"السماء" يريد ِهبا الطبقات الغازية .

التوبة ال تقبل يف ذلك اليوم
إعلم أيها القارئ الكرمي  ،إذا جاء ذلك الزمن وظهرت تلك اْلَيت من :
 اتّساؽ القمر وانشقاقو واقبذابو كبو الشمس ،
 ووقوؼ األرض عن دورِِتا ودواـ الليل يف ٍ
جهة من األرض ،
 ودواـ النهار يف اعبهة األخرى ،
 وتسيًن النيازؾ كبو الشمس ،
 وغًن ذلك من خرؽ العادات ،
ٍ
كل عاقل أف يتوب
فحين ذ تغلق أبواب التوبة وال تقبل توبة من يتوب من الكافرين واعباحدين والفاسقٌن  .فعلى ّ
اليوـ ويرجع إذل ربو ابلطاعة ويستغفر هللا عما سلف منو  ،وقاؿ هللا تعاذل يف سورة األنعاـ {يػوـ ِْيت بػعض آَي ِ
ت
ّ
َْ َ َ َ ْ ُ َ
ّ
ك الَ ين َفع نػَ ْفسا إِيبَانػُها َدل تَ ُكن آمنَ ِ
ِ
ت ِيف إِيبَ ِاهنَا َخْيػًرا قُ ِل انتَ ِظ ُرواْ إِ ىان ُمنتَ ِظ ُرو َف} فاْلَيت معناىا
ت من قَػْب ُل أَو َك َسبَ ْ
َ ْ ْ َ ْ
َربّ َ َ ُ ً
اؼبعجزات أي خرؽ العادات  ،وذلك أل ّف قريشاً طلبت من النيب خرؽ العادات فنزلت ىذه اْلية  ،واؼبعجزات اليت
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أتيت يف ذلك اليوـ ّأوؽبا وقوؼ األرض عن اغبركة  ،رّ اتّساؽ القمر  ،رّ انشقاقو  ،رّ اقبذابو كبو الشمس  ،وغًن
ذلك .
ِ ِ ِ ِِ
ِى
ب َِّّللِ فَانْػتَ ِظ ُرواْ إِِّّن َم َع ُكم ِّم َن
وقاؿ تعاذل يف سورة يونس { َويػَ ُقولُو َف لَ ْوالَ أُنزَؿ َعلَْيو آيَةٌ ّمن ىربّو فَػ ُق ْل إمبَا الْغَْي ُ
ِ
ين}  ،فقولو تعاذل {فَانْػتَ ِظ ُرواْ} أي انتظروا وقوع اْلَيت اليت تكوف يف آخر الزماف وكاف من صبلة ما طلبتو
الْ ُمنتَظ ِر َ
قريش من اؼبعجزات انشقاؽ القمر  ،فأوعدىم هللا أب ّف ذلك سيكوف يف آخر الزماف  ،أي عند وقوؼ األرض عن
دورِِتا حوؿ ِ
نفسها .
ِ
وقاؿ تعاذل يف سورة فصلت{سنُ ِري ِهم ِ
ِ
اغب ُّق أَوَدل يك ِ
ك أَنىوُ َعلَى
ْف بَِربِّ َ
آَيتنَا ِيف ْاْلفَاؽ َوِيف أَن ُفس ِه ْم َح ىَّت يػَتَػبَػ ى َ
ّ
ٌن َؽبُْم أَنىوُ َْ َ ْ َ
َ ْ َ
ٍ
ِ
ِ
آَيتنَا ِيف ْاْلفَاؽ} يريد َهبا اْلَيت اليت سبق ذكرىا من اتّساؽ القمر
ُك ِّل َش ْيء َش ِهي ٌد}  ،فقولو تعاذل{ َسنُ ِري ِه ْم َ
وانشقاقو وغًن ذلك من خرؽ العادات  ،وقولو { َوِيف أَن ُف ِس ِه ْم} الواو من قولو{ َوِيف} واو عطف  ،واؼبعىن  :ونريهم آية
من آَيتنا يف أنفسهم  ،يعين تنزؿ فيهم وىي منهم ومن جنسهم ولغتهم  ،ويريد بذلك "اؼبهدي اؼبنتظر" كقولو تعاذل
وؿ ِّم ْن أَن ُف ِس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْي ِو َما َعنِت ُّْم } يعين من جنسكم ولغتكم  ،فاْلية يف قولو تعاذل{ َوِيف
{لََق ْد َجاء ُك ْم َر ُس ٌ
ويوضح َؽبم ما تشابو عليهم من آَيت القرآف  ،فتكوف اْلَيت ِعلميّة وعمليّة
أَن ُف ِس ِه ْم} ىو اؼبهدي بعلّمهم ويرشدىم ّ
ِ
يتبٌن أ ّف القرآف ُمنزؿ من
ٌن َؽبُْم أَنىوُ ْ
؛ أل ّف آية اؼبهدي علميّة واليت تكوف يف اْلفاؽ عمليّة { َح ىَّت يػَتَػبَػ ى َ
حَّت ّ
اغبَ ُّق} أي ّ
ؿبمد (ع) كما يزعم بعضهم .
هللا دل ىبتلقو ّ
ِ
اإلنسا ُف ِمن عج ٍل سأُ ِري ُكم آَيِيت فَ َبل تَستَػع ِجلُ ِ
وف} فقولو تعاذل { َسأُ ِري ُك ْم
ْ ْ
وقاؿ تعاذل يف سورة األنبياء { ُخل َق ِْ َ ْ َ َ َ ْ َ
آَيِيت} يعين اليت تكوف يف آخر الزماف  ،وىي اليت سبق ذكرىا من خوارؽ العادات .
َ

سقوط مذنبات على األرض
كل جرـ ابرد يكوف ؾبذوابً  ،فاألرض اليوـ جرـ ساخن وإف كاف وجهها
كل جرـ ساخن يكوف جاذابً و ّ
قلنا أ ّف ّ
ابرداً  ،ولكن ال تع ّد برودة وجهها شي اً ابلنسبة إذل حرارة جوفِها  .وإ ّف ذوات الذنب أجراـ انرية ملتهبة فبل يكوف
ألهنا
بٌن األرض وذوات الذنب ذباذب إالّ قليبلً  ،فمن اؼبعلوـ إذا برد جوؼ األرض تكوف عرضة لسقوط اؼبذنّبات ّ ،

تصبح جرماً ابرداً  ،واؼبذنّبات أجراـ ملتهبة فكلّما طرؽ أحدىا ظباء األرض  ،فإنّو يهوي إليها ؛ أل ّف اؼبذنّب يريد أف
ألهنا أكرب منو فيسقط عليها  .وىذا أكرب خطر وأش ّد عذاب ألىل األرض يف ذلك اليوـ ،
هبذب األرض فبل يبكنو ّ
وسيهلك خلق كثًن بسبب سقوط ذوات الذنب على األرض .
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قاؿ هللا تعاذل يف سورة النجم {والنىج ِم إِ َذا ىوى  .ما ض ىل ص ِ
احبُ ُك ْم َوَما َغ َوى} فالنجم يريد ِهبا ذوات الذنب ،
َ ْ
ََ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّجوـ َ .وإِنىوُ لََق َس ٌم
وقولو {إ َذا َى َوى} يعين إذا سقطت على األرض  .وقاؿ تعاذل يف سورة الواقعة {فَ َبل أُقْس ُم دبََواق ِع الن ُ
ِ
ى
يم} وىذا قسم ِتديد واؼبعىن  :قسماً بذوات الذنب وقسماً ابؼبكاف والزماف الذي تقع فيو  ،وقولو
لو تَػ ْعلَ ُمو َف َعظ ٌ
ِ
ِ
ى
يم} أي إنّو حادث عظيم اػبطر وفاجعة مهلكة لو تعلموف ما يكوف فيها من ىبلؾ
{ َوإنىوُ لََق َس ٌم لو تَػ ْعلَ ُمو َف َعظ ٌ
ودمار ألمنتم وتركتم عبادة األواف .
ىج ُم َوال ىش َج ُر يَ ْس ُج َد ِاف} فالسجود ىو االنقياد والسقوط على األرض .
وقاؿ ّ
عز من قائل يف سورة الرضبن{ َوالن ْ
صورة األشجار ادلتساقطة (أبعداد ىائلة وبشكل مروحة) يف تونگوسكا يف سيرباي (عن انسا)
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اع َق ًة ِمثْل ِ ِ ٍ
وقاؿ تعاذل يف سورة السجدة{فَِإ ْف أ َْعرضوا فَػ ُقل أَن َذرتُ ُكم ِ
ود} فالصاعقة انر تنزؿ من
صاع َقة َعاد َوَشبُ َ
ص ّ َ َ
َُ ْ ْ ْ َ
ِ ِِ
ص َع ُقو َف  .يػَ ْوَـ َال يػُ ْغ ِين َعْنػ ُه ْم َكْي ُد ُى ْم َشْيػًا
السماء  .وقاؿ تعاذل يف سورة الطور {فَ َذ ْرُى ْم َح ىَّت يَُبلقُوا يػَ ْوَم ُه ُم الىذي فيو يُ ْ
وَال ىم ينصرو َف}  ،وقاؿ تعاذل يف سورة الصافّات {أَفَبِع َذابِنَا يستَػع ِجلُو َف  .فَِإ َذا نػَزَؿ بِس ِ
اح
َ َْ ْ
احت ِه ْم فَ َساء َ
َ َ َ
صبَ ُ
َ ُ ْ ُ َُ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ودة لىيَػ ُقولُ ىن َما َْوببِ ُسوُ أَالَ يػَ ْوَـ َْتي ِه ْم
اب إِ َذل أُىمة ىم ْع ُد َ
ين }  ،وقاؿ تعاذل يف سورة ىود { َولَ ْن أَ ىخ ْرَان َعْنػ ُه ُم الْ َع َذ َ
الْ ُمن َذر َ
ِِ
لَيس مصروفًا عْنػهم وح َ ِِ
ِ
ص ُروفًا َعْنػ ُه ْم} يعين ال يُصرؼ كما
س َم ْ
ْ َ َ ُْ َ ُ ْ َ َ
اؽ هبم ىما َكانُواْ بو يَ ْستَػ ْهزُؤو َف}  ،فقولو تعاذل {لَْي َ
صرؼ عن أىل نينوى ؛ أل ّف اؼبذنّبات تسقط على األرض يف ذلك اليوـ .
ُ
وقاؿ عز وجل يف سورة اؼبرسبلت {فَِإذَا النُّج ِ
ت} أي طُمست يف األرض بعد أف تسقط عليها  .وقاؿ
وـ طُم َس ْ
ُ ُ
ّ ّ
اعبََوا ِر الْ ُكن ِ
تعاذل أيضاً {فَ َبل أُقْ ِس ُم ِاب ْػبُن ِ
ىس} فاػبنّس يريد ِهبا اؼبذنّبات أل ّهنا زبنس عن أنظاران اليوـ أي زبتفي ،
ىس ْ .
وتُكنس قبل يوـ القيامة يف األرض أي تلتجئ إليها وزبتفي فيها  ،فهي بعكس النيازؾ ؛ أل ّف النيازؾ تبقى فوؽ
ألهنا أجراـ انريّة ملتهبة  .ويكوف سقوطها على اعبهة اليت
األرض إذا سقطت عليها  ،و ّأما اؼبذنّبات فتختفي فيها ّ

يكوف فيها الليل سرمداً وعلى جهة الشفق أيضاً أل ّف ىاتٌن اعبهتٌن تكوانف ابردتٌن فيكوف التجاذب بينهما وبٌن
اؼبذنّب أكثر من اعبهة اليت يكوف فيها النهار سرمداً ؛ أل ّف اغبرارة تسبّب تنافراً بٌن األرض واؼبذنّب  ،قاؿ هللا تعاذل
ِ ِ ِ
ى
أقسم هللا تعاذل ابلليل السرمد الذي يكوف عند وقوؼ
يف سورة االنشقاؽ {فَ َبل أُقْس ُم ابل ىش َفق َ .واللْي ِل َوَما َو َس َق} َ ،
أقسم ابلشفق وىي اعبهة اليت تكوف ما بٌن الليل والنهار وذلك لسقوط ذوات الذنب
األرض عن دورِتا احملورية و َ
عليهما .

القسم يف القرآن ]
[ م

س 49

ِ
أقسم دبواقع النجوـ ؛ ألنّنا دل نسمع من كبلـ العرب وال من
فما معىن قولو تعاذل{فَ َبل أُقْس ُم} ؟ فهبلّ قاؿ ُ :
القسم .
أشعارىم مثل ىذا َ

القسم الذي يت يف القرآف  .إ ّف القسم يف القرآف ينقسم إذل قسمٌن  :وىو ٍ
ماض
ج  :أعطيك قاعدة تعرؼ هبا َ
ومضارع  ،أي أ ّف هللا تعاذل يقسم اترة حبادث مضى وانقضى  ،واترةً حبادث دل يقع بل سيقع فيما بعد  ،وىو
قسم ِتديد .

145

كل قسم يتق ّدمو
 فاؼباضي معناه إف دل تؤمنوا فعلت معكم كما فعلت فيمن مضى قبلكم  ،وذلك ّ
ِ
ىج ُم
حرؼ "و" كقولو تعاذل يف سورة الطارؽ { َوال ىس َماء َوالطىا ِرؽ َ .وَما أ َْد َر َاؾ َما الطىا ِر ُؽ  .الن ْ
ِ
ب} فالنجم الثاقب أرسلو هللا تعاذل على أىل نينوى حٌن دل يؤمنوا  ،واؼبعىن إف دل تؤمنوا
الثىاق ُ
كل قسم يتق ّدمو
ّ
دبحمد أرسلت عليكم أحد اؼبذنّبات كما أرسلت على أىل نينوى  .وىكذا ّ
حرؼ "و" .
 و ّأما الثاّن فهو إنذار حبادث أو عذاب سيقع فيما بعد  ،وىو:
اعبََوا ِر الْ ُكن ِ
كل قسم يتق ّدمو كلمة "فبل"  :كقولو تعاذل {فَ َبل أُقْ ِس ُم ِاب ْػبُن ِ
ىس}  ،وقولو تعاذل{فَ َبل أُقْ ِس ُم ِدبََواقِ ِع
ىس ْ .
ّ
ِ
الن ِ ِ
ى
يم} وىذا قسم ِتديد أيضاً  ،ومعناه إف دل تؤمنوا أرسلت عليكم ما ذكرتو من
ُ
ُّجوـ َ .وإنىوُ لََق َس ٌم لو تَػ ْعلَ ُمو َف َعظ ٌ
العذاب يف مستقبل الزماف .
القسم كلمة "ال"  :كقولو تعاذل {َال أُقْ ِس ُم بِيَػ ْوِـ الْ ِقيَ َام ِة َ .وَال أُقْ ِس ُم ِابلنىػ ْف ِ
س اللى ىو َام ِة} وىذا قسم ِتديد
أو يتق ّدـ َ
ووعيد بوقوع العذاب يف اؼبستقبل  ،أل ّف يوـ القيامة دل ِت بعد .
ىم ِ
اىا َ .والْ َق َم ِر إِذَا تََبل َىا}  ،وقولو تعاذل { َواللىْي ِل إِذَا
س َو ُ
ض َح َ
القسم  :كقولو تعاذل { َوالش ْ
أو أتيت كلمة "إذا" بعد َ
يػ ْغ َشى  .والنػ َ ِ
ُّحى َ .واللىْي ِل إِذَا َس َجى}  ،فهذه الثبلثة قسم ِتديد ووعيد
ىها ِر إذَا َذبَلىى}  ،وقولو تعاذل { َوالض َ
َ
َ
وإنذار بوقوع العذاب يف مستقبل الزماف .

الشمس تنفجر
قلنا فيما سبق أ ّف الشمس سوؼ تنتهي حياِتا ويربد وجهها دب ّدة أل َفي سنة كما برد وجو األرض لَ ّما كانت َشساً
لكن القشرة
فتصبح حين ٍذ أرضاً كأرضنا  ،ولَ ّما كاف جوفها ملتهباً فإ ّف الغازات اليت تنبعث منها
مستمرة ال تنقطع  ،و ّ
ّ
سبنع خروج الغازات من جوفِها  ،ولَ ّما دل ذبد طريقاً للخروج فإ ّف الشمس تنفجر وتكوف تسع عشرة قطعة  ،وقد يسبق
يبزقها وهبعلها تسع عشرة قطعة ؛ وذلك أل ّف
ىذا االنفجار ع ّدة انفجارات موضعيّة رّ يعقبها االنفجار العاـ الذي ّ
تتجمع ربتها تسبّب انفجاراً
تتكوف للشمس تكوف يف ابدئ األمر تكوف رقيقة  ،فالغازات اليت ّ
الطبقة اعبامدة اليت ّ

حَّت تتكاثف القشرة اعبامدة
الشق  ،رّ يتلوه انفجار آخر بعد مرور السنٌن وآخر ّ
موضعياً فتخرج الغازات من ذلك ّ
ٍ
عاماً وتصبح الشمس قطعاً عديدة .
تتكوف على وجو الشمس وتكوف ظبيكة كاألرض فحين ذ يكوف االنفجار ّ
اليت ّ
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وقد سبق أف حدثت يف الشمس ع ّدة انفجارات موضعية  ،وقد جاء ذكرىا يف كتاب (هللا والعلم اغبديث) يف

صحيفة  47قاؿ  " :أعلن الدكتور توماس جولد  ،انئب مدير مرصد جرينتش  ،أ ّف انفجاراً حدث يف الشمس

القوة الناصبة عن تفجًن مليوف قنبلة ىيدروجينيّة  ،و ّأدى ىذا االنفجار إذل قذؼ
يوـ  23فرباير سنة  1956يعادؿ ّ
األرض بوابل من اإلشعاعات الكونيّة  .وقاؿ الدكتور يف بيانو  :إ ّف الزَيدة الكبًنة يف اإلشعاعات الكونية بدأت يف
تعرضت َؽبا األرض من
استمرت حوارل ساعتٌن  ،وىذه الزَيدة اليت ّ
الساعة  3545صباحاً بتوقيت جرينتش  ،و ّ
اإلشعاعات الكونية تعترب أكرب زَيدة يف التاريخ  .ووصف الدكتور االنفجار أبنو حدث يف منطقة أكرب بكثًن من

مساحة الكرة األرضية  ،وأ ّف قوتو كانت من الشدة حبيث ال يبكن أف يدرَكها العقل البشري  .كما أُعلن عن انفجار
فباثل يف 20مايوسنة. 1957
وينبعث من ىذه االنفجارات نور واضح للعياف  ،وتنبعث منها أشعة فوؽ البنفسجية وأشعة ىرتز  ،وينبعث أيضاً
من ىذه االنفجارات جزي ات تقذفها الشمس  ،وبعد  20ساعة من االنفجار ربدث يف األرض أعظم العواصف
اؼبغناطيسية .
اعبوي األمريكي يف  13مارس سنة  ، 1956أنو حدث يف ذلك
وقد أذاع اؼبرصد التابع ؼبركز أحباث السبلح ّ
ِ
تتصور ،
اليوـ انفجار على السطح اػبارجي للشمس  ،إذ خرجت غازات من جوفها درجة حرارِتا عالية بدرجة ال ّ
وبلغت سرعة انطبلؽ ىذه الغازات ثبلثة مبليٌن ونصف من األمياؿ يف الساعة .
ّأما مرصد ىارفارد  ،فقد أذاع بياانً قاؿ فيو الدكتور دوانلد مينزؿ مدير اؼبرصد أ ّف االنفجار الذي حدث يف
سجلَتو عدة أفبلـ بواسطة الكوروقبراؼ  ،وىو جهاز لتسجيل اإلشعاعات النارية والضوئية اػبارجة من
الشمس  ،قد ّ

الشمس  .واتضح منو أ ّف قوة االنفجار الذي حدث تعادؿ انفجار  100مليوف قنبلة ىيدروجينية دفعة واحدة  ،وأ ّف
ىذه القوة تزيد ألف مرة على قوة اعباذبية األرضية .
وقد اجتمع يف طوكيو طبسوف فلكياً وعاؼباً من علماء تكوين األرض لتبادؿ النظرَيت خبصوص األشعة الكونية ".
رّ تنجذب تلك القطع كبو أقرب َشس َؽبا وتدور حوَؽبا  ،وبعد مرور السنٌن عليها يربد وجو تلك القطع سباماً
فتكوف سيّارات مسكونة  ،وعلى ىذا اؼبنهج تنتهي حياة الشموس فتتش ّقق وتكوف سيّارات  .قاؿ هللا تعاذل يف سورة
التكوير{إِذَا الشىمس ُك ِورت} أي تقطّعت وصارت كر ٍ
ات عديدة  ،وقد سبق تفسًنىا  .وقاؿ هللا تعاذل يف سورة
ْ ُ َّ ْ
اؼبدثر{ َعلَْيػ َها تِ ْس َعةَ َع َشَر} أي عليها تكليف جاذبية تسعة عشر كوكباً سياراً .
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اغبطَمةُ َ .انر ىِ
وقاؿ هللا تعاذل يف سورة اؽبمزة { َك ىبل لَينب َذ ىف ِيف ْ ِ
اَّلل الْ ُموقَ َدةُ} فاغبطَمة صفة
َُ
ُ
اغبُطَ َمة َ .وَما أ َْد َر َاؾ َما ُْ َ
َ
ض َذاتِ
ِعبهنّم  ،وجهنّم ىي الشمس  ،وقد وصفها سبحانو ابلتحطيم  ،كما وصف األرض ابلتص ّدع فقاؿ { َو ْاأل َْر ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اد سبََيىػ ُز ِم َن الْغَْي ِظ ...اخل} يعين
ال ى
ور  .تَ َك ُ
ص ْد ِع}  .وقاؿ تعاذل يف سورة اؼبلك{إ َذا أُلْ ُقوا ف َيها َظبعُوا َؽبَا َشهي ًقا َوى َي تَػ ُف ُ
تكاد جهنّم تتقطّع من الغيظ  ،وجهنّم ىي الشمس .
ِ
وقاؿ هللا تعاذل يف سورة لقماف {أََدل تػر أَ ىف ى ِ
س
ىها ِر َويُول ُج النػ َ
اَّللَ يُول ُج اللىْي َل ِيف النػ َ
ىه َار ِيف اللىْي ِل َو َس ىخَر الش ْ
ْ ََ
ىم َ
والْ َقمر ُك ٌّل َهب ِري إِ َذل أَج ٍل ُّمس ًّمى وأَ ىف ى ِ
ِ
َج ٍل ُّم َس ًّمى} معناه
ْ
اَّللَ دبَا تَػ ْع َملُو َف َخبًِنٌ}  ،فقولو تعاذل { ُكلٌّ َْهب ِري إ َذل أ َ
َ َ َ
َ ََ
أجل تنتهي حياتو فيو  .وقاؿ
أجل كما لبلنساف َ
كلٌّ من الشمس والقمر لو أجل تنتهي حياتو فيو  ،فالشمس َؽبا َ
ِ
ِ
ِ
َج ٍل
ىها ِر َويُول ُج النػ َ
تعاذل يف سورة فاطر{يُول ُج اللىْي َل ِيف النػ َ
ىه َار ِيف اللىْي ِل َو َس ىخَر الش ْ
س َوالْ َق َمَر ُك ٌّل َْهب ِري أل َ
ىم َ
ِ
ىها ِر َويُ َك ِّوُر
ُّم َس ًّمى ...اخلٍ}  ،وقاؿ ّ
وجل يف سورة الزمر{ َخلَ َق ال ىس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ض ِاب ْغبَ ِّق يُ َك ِّوُر اللىْي َل َعلَى النػ َ
عز ّ
ِ
ىار}  ،وقاؿ تعاذل يف سورة
النػ َ
ىه َار َعلَى اللىْي ِل َو َس ىخَر الش ْ
س َوالْ َق َمَر ُكلٌّ َْهب ِري أل َ
َج ٍل ُم َس ًّمى أََال ُىو الْ َع ِز ُيز الْغَف ُ
ىم َ
اغبك ِ ِ
القصص{ ُك ُّل َشي ٍء َىالِ ٌ ِى
يتمزؽ ويتبلشى إالّ
كل شيء ّ
مادي ّ
ك إال َو ْج َهوُ لَوُ ُْ ُ
ْم َوإلَْيو تػُ ْر َجعُو َف} واؼبعىن ّ
ْ
فإهنا ابقية ال تفىن وال ِتلك .
األثًنَيت ّ
ّ

( شكل رقم ) 8
الشمس تنفجر وتكون تسعة عشر قطعة
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السماء َتتلئ انر ودخان
قلنا فيما سبق أ ّف الشمس تتش ّقق يوـ القيامة  ،فمن اؼبعلوـ إذا تش ّققت تنبعث منها غازات عظيمة سبؤل فضاء
السيّارات  ،وكذلك ىبرج منها انر وسناف سبؤل األقطار  ،وستصل النار إذل األرض وابقي السيّارات فتصيب
النفوس الباقية على األرض وال قباة َؽبم منها  ،وذلك أل ّف األرض وابقي السيّارات ستكوف قريبة من الشمس
حيث يربد جوفهن كما مر بيانو  .قاؿ هللا تعاذل يف سورة الدخاف {فَارتَِقب يػوـ َأتِْيت ال ىسماء بِ ُدخ ٍ
اف ُّمبِ ٍ
ٌن .
َ
ْ ْ َْ َ
ّ
َ
ّ
يػ ْغشى النىاس ى َذا ع َذ ِ
يم }  .فالدخاف ينبعث من الشمس حٌن تش ّققها  ،وىو خليط من سبعة غازات .
َ َ
َ َ َ ٌ
اب أَل ٌ
وقاؿ تعاذل يف سورة الرضبن {يػرسل علَي ُكما ُشوا ٌ ِ
اس فَ َبل
ظ ّمن ىان ٍر} يعين من الشمس ّ
اؼبتمزقة { َوُكبَ ٌ
ُْ َ ُ َ ْ َ َ
تَنتَ ِ
صَر ِاف} فالشواظ ىو َؽبب النار .
حساف :
ومن ذلك قوؿ أمية بن خلف يهجو ّ
يشد كًناً وينفخ دائباً َؽبب الشو ِ
يظل ُّ
اظ
ََ
يبانياً ّ
والنحاس ىو البلبة والسوائل اؼبنصهرة اليت زبرج من الشمس بعد انفجارىا  .فالنحاس مذ ّكر النحس  ،وصبع
اؼبؤنّث كبسات  ،قاؿ هللا تعاذل يف سورة فصلت {فَأَرس ْلنَا علَي ِهم ِروبا صرصرا ِيف أ ىََيٍـ ىِكبس ٍ
ات}  .وقاؿ اعبحدي
ّ
ْ َ َ ْ ْ ً َْ ًَ
َ
يصف فتاة :
هبعل هللا ِ
ِ
ِ ِ
فيو ُكباساً
تُضيءُ كضوء سر ِاج ال ىسليط دل ِ ُ
أي ليس يف ىذا السراج شيء كبس فليس فيو انر ربرؽ وال دخاف يزعج وال رائحة كريهة  .وأراد الشاعر بذلك
مدح الفتاة فشبّهها ابلسراج  ،واؼبعىن  :ليس فيها شيء كبس بل كلّها ُسعود  .وقاؿ لبيد :
ِِ
ىض ِوـ
احملل أبْدى ُكبَاس ال َق ْوـ من ظبَْ ٍح ُ
َوَك ْم فينا إذا ما ُ

النفخ يف الصور
سبق الكبلـ أب ّف الشمس تنتهي حياِتا ويربد وجهها ،فإذا كاف ذلك فإ ّف الغازات اليت تنبعث منها تبقى ؿببوسة يف
جوفِها ال سبيل َؽبا للخروج  ،فإذا زادت الغازات وتراكمت يف جوفها فحين ٍذ تضغط على الطبقة الباردة فتنفطر
ِ
ٍ
يصوت إذا فتحوا لو
الشمس فتأخذ الغازات حين ذ يف اػبروج  ،وخبروجها يكوف َؽبا ٌ
صوت عظيم  ،كما أ ّف القطار ّ
زبف وطأة الغازات اؼبنبعثة من اعبهة اليت تلي ذلك الصدع فيكوف الصوت
صنبور البخار ،
حَّت ّ
فيستمر الصوت ّ
ّ
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فيتوسع الصدع
قليبلً  ،رّ ِتجم الغازات اليت يف جوؼ الشمس كبو الصدع لتخرج منو أل ّهنا وجدت سبيبلً للخروج ّ ،
حَّت تنفجر الشمس وتتش ّقق فتكوف تسعة عشر
األوؿ ،
ويستمر الصوت ّ
َ
خبروجها ويكوف َؽبا صوت أش ّد وأعظم من ّ
ّ

قطعة  ،ومن اؼبعلوـ أ ّف ىذا اغبادث هبعل خلبلً عظيماً يف النظاـ ؛ أل ّف الشمس ّأـ السيّارات وىي اعباذبة َؽب ّن  ،فإذا
فيسقطن يف الفضاء  ،فإذا كاف ذلك فإ ّف األرض وابقي السيّارات أتخذ
تش ّققت فإ ّف جاذبيّتها تنفصل عن السيّارات
َ
كوهنا وتعرج النفوس يف
تتمزؽ األرض وسبوت الناس فحين ٍذ يرت َ
يف الرجفة والزلزاؿ  ،و خذ أىلَها الفزع واػبوؼ ّ
حَّت ّ
الفضاء ذاىبةً إذل احملشر وال يبقى أحد على وج ِهها  ،وكذلك ابقي السيّارات فحا ُؽب ّن كحاؿ أىل األرض .
ِ
ِ
ِ
ِ
َح ٍد ِّمن
قاؿ هللا تعاذل يف سورة فاطر {إِ ىف ى
اَّللَ يبُْ ِس ُ
ك ال ىس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ض أَف تَػ ُز َوال َولَ ن َزالَتَا إ ْف أ َْم َس َك ُه َما م ْن أ َ
ِ
ِِ ِ
ورا}  ،فقولو تعاذل { َولَِن َزالَتَا} يريد بذلك يوـ القيامة  ،واؼبعىن  :ول ن زالتا يوـ القيامة عن
يما َغ ُف ً
بػَ ْعده إنىوُ َكا َف َحل ً
َح ٍد ِّمن بػَ ْع ِدهِ} أل ّف السيّارات ولو أ ّهنا تزوؿ عن جاذبية
اعباذبية فهل أحد يبكنو أف يبسكها غًن هللا  ،وإّمبا قاؿ {أ َ
وتتمزؽ إالّ ّأهنا ال تذىب ضحيّة الفضاء بل تكوف نيازؾ وتنجذب كبو السيّارات اعبديدة .
الشمس ّ

الصوِر فَػ َف ِزع من ِيف ال ىسماو ِ
ات َوَمن ِيف ْاأل َْر ِ
ض إِىال َمن َشاء ى
وقاؿ تعاذل يف سورة النمل { َويػَ ْوَـ يُن َف ُخ ِيف ُّ
اَّللُ َوُك ٌّل أَتَػ ْوهُ
ََ
ََ
ِ
تتكوف على وجو الشمس  ،والنفخ يكوف من جوفها وىي الغازات اليت
ين} فالصور ىو الطبقة الباردة اليت ّ
َداخ ِر َ
ع َمن ِيف
تتكوف للشمس  ،وقولو تعاذل {فَػ َف ِز َ
تنبعث من الصدع فهي تنفخ يف الصور أي يف القشرة الباردة اليت ّ
ِ
اعبن { َوَمن ِيف ْاأل َْر ِ
ض} فاألرض ىنا يريد ِهبا كلّها  ،واؼبعىن ففزع من
ال ىس َم َاوات} أي السماوات الغازيّة وىي مسكن ّ
يف الطبقات الغازية ومن يف السيّارات  ،رّ استثىن سبحانو س ّكاف السماوات األثًنية وىم اؼببلئكة فقاؿ {إِىال َمن َشاء
ِ
ين} أي مطيعٌن منقادين  .وإّمبا جاء ىنا ذكر السماوات الغازية قبل ذكر
ى
اَّللُ َ ،وُكلٌّ} من ّ
اعبن واإلنس {أَتَػ ْوهُ َداخ ِر َ
األرض ألنّو يريد ذكر من فيهما وىو قولو تعاذل {من ِيف ال ىسماو ِ
ات َوَمن ِيف ْاأل َْر ِ
ض} فالسماوات الغازية تسكنها
َ
ََ
اعبَآ ىف
اعبن قبل اإلنس وذلك قولو تعاذل يف سورة اغبجر { َو ْ
اعبن قبل اإلنس ألنّو سبحانو خلق ّ
اعبن  ،وإّمبا جاء ذكر ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
َخلَ ْقنَاهُ من قَػْب ُل من ىان ِر ال ىس ُموـ} .
ِ
الصوِر فَصعِق من ِيف ال ىسماو ِ
ات َوَمن ِيف ْاأل َْر ِ
اَّللُ رُى نُِف َخ
ض إِىال َمن َشاء ى
وقاؿ تعاذل أيضاً يف سورة الزمر { َونُف َخ ِيف ُّ َ َ َ
ََ
فِ ِيو أُخرى فَِإذَا ىم قِياـ ينظُرو َف} فقولو تعاذل {فَصعِق من ِيف ال ىسماو ِ
ات َوَمن ِيف ْاأل َْر ِ
ض} يعين أصابتهم انر فماتوا ،
َ ََ
ََ
ُ ٌََ ُ
َْ
ِ
ِ
والسماوات ىنا يريد هبا الطبقات الغازية  ،واألرض يريد هبا كلّها  ،واؼبعىن  :فصعق من يف السماوات الغازية ومن يف
ِ ِِ
ُخَرى
السيّارات  ،رّ استثىن سبحانو عن اؼببلئكة فقاؿ {إِىال َمن َشاء ى
اَّللُ} فهؤالء ال أتخذىم الصاعقة {رُى نُف َخ فيو أ ْ
فَِإذَا ىم قِياـ ينظُرو َف} أي ينتظروف جزاء ِ
أعماؽبم  ،والضمًن يف قولو {فَِإذَا ُىم} يعود إذل النفوس  ،واؼبعىن  :فإذا
ُ ٌََ ُ
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ِ
صعقوف  ،ويف الثانية يبوتوف
نفوسهم قائمة عن األجساـ ينتظروف جزاء أعماؽبم  ،ففي النفخة األوذل تفزع الناس ويُ َ
ويقوموف للحساب واعبزاء أي تقوـ نفوسهم للحساب .
اؿ فَ ُد ىكتَا َد ىك ًة و ِ
ِ
ِ ِ
اح َد ًة} ،
ض َو ْ
اعبِبَ ُ
وقاؿ تعاذل يف سورة اغباقّة {فَِإذَا نُِف َخ ِيف ُّ
الصوِر نػَ ْف َخةٌ َواح َدةٌ َ .و ُضبلَت اْأل َْر ُ
َ
فقولو تعاذل {نػَ ْفخةٌ و ِ
مستمر من الشمس فكأّمبا النفختٌن نبا واحدة التصاؿ األوذل ابلثانية  .وقاؿ
اح َدةٌ} أل ّف النفخ
َ َ
ّ
ِ
ِ
ك يػَ ْوَمِ ٍذ يػَ ْوٌـ َع ِسًنٌ}  ،فالناقور يريد بو الصور  ،والصوت الذي ىبرج
تعاذل يف سورة اؼبدثر {فَِإذَا نُقَر ِيف النىاقُوِر  .فَ َذل َ
اؿ فَ ُد ىكتَا َد ىك ًة و ِ
ِ ِ
اح َدةً} أي ِت ّدمتا دفعة واحدة ،
ض َو ْ
اعبِبَ ُ
منو يكوف بواسطة نفخ الغازات فيو  ،و ّأما قولو { َو ُضبلَت ْاأل َْر ُ
َ
واؼبعىن  :فته ّدمت السيّارات واعبباؿ دفعة واحدة .
س 50
يقوؿ بعض الناس أ ّف الصور ىو(بوؽ) ينفخ فيو إسرافيل يوـ القيامة فيكوف لو صوت عظيم فتسمعو الناس وهبتمعوف
حولو .
صحة َؽبا وقد نقلها اؼبسلموف عن اليهود  ،وليس للمبلئكة أبواؽ ينفخوف ِهبا أل ّهنم
ج  :أقوؿ إ ّف ىذه أقواؿ ال ّ
أثًنيّوف واؼبخلوقات األثًنية ال يبكنها النفخ ابألبواؽ  ،رّ لو أتينا أبكرب بوؽ موجود على األرض ووضعناه يف بغداد
ونفخنا فيو فهل يسمعو أىل اؼبوصل والبصرة ؟ اعبواب  :كبلّ  ،انياً نرتؾ البوؽ وسنأيت إذل شيء أعظم صواتً من
يصم اْلذاف فإذا خرج صوت الرعد من بغداد فهل يسمعو من كاف يف اؼبوصل أو البصرة ؟
البوؽ وىو الرعد الذي ّ
صعقوف على أ ّف صوت
اعبواب  :كبلّ ؛ إذاًكيف يسمع صوت البوؽ أىارل الكواكب السيّارة أبصبعها فيفزعوف ويُ َ
الصوِر فَػ َف ِزع من ِيف ال ىسماو ِ
ات َوَمن ِيف
أقل من صوت الرعد  ،وقد قاؿ هللا تعاذل{ َويػَ ْوَـ يُن َف ُخ ِيف ُّ
ََ
ََ
البوؽ ّ
ْاأل َْر ِ
ض ...اخل} .

إىتزاز األرض

ٍ
تتمزؽ ،
فإذا انصدع وجو الشمس وظهر الصوت فحين ذ أتخذ األرض يف الرجفة والزلزاؿ ّ
حَّت ّ
ِ
قاؿ هللا تعاذل يف سورة اغبج {َي أَيػُّها النىاس اتػى ُقوا ربى ُكم إِ ىف زلْزلَةَ ال ىس ِ
يم} أي حادث عظيم الوقع يف
َ
َ ْ ََ
َ َ
اعة َش ْيءٌ َعظ ٌ
ُ
النفوس  ،والساعة ىي القيامة

ػ والدليل على ذلك قولو تعاذل يف سورة الزلزاؿ {ِإذَا ُزلِْزلَ ِت ْاأل َْرضُ ِزلْزَا َؽباَ  .وَأَخْرَجَ ِت ْاأل َْرضُ أَثْػقَا َؽباَ} ػ
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تتمزؽ األرض واجملموعة الشمسية
{يػَ ْوَـ تَػَرْونػَ َها} أي َتروف زلزلة األرض وتشاىدوف ذلك اغبادث الذي بعده ّ
وتقوـ القيامة حين ٍذ {تَ ْذىل ُك ُّل مر ِضع ٍة ع ىما أَرضعت وتَضع ُك ُّل َذ ِ
ات ضبَْ ٍل ضبَْلَ َها} أخرب هللا سبحانو عن أىواؿ
َ ُ ُْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ
كل امرأةٍ مرضعة يف الكواكب السيّارة تذىل عن
يوـ القيامة وما وبدث فيها من تقلّبات كونية وخوؼ وفزع أب ّف ّ
ِ
كل امرأة
ولدىا وال تلتفت إليو وذلك لما يُصيبها من اػبوؼ والعذاب  ،فهي مشغولة بنفسها عن غًنىا  ،و ّ
ِ
ىاس ُس َك َارى} من ش ّدة اػبوؼ
حامل تضع ضبلَها  ،أي تُسقط جنينها لما يلحقها من العذاب { َوتَػَرى الن َ
ِ
ِ
اَّللِ َش ِدي ٌد} ّ .أما أىل األرض فيموتوف قبل يوـ القيامة إالّ بعض من
اب ى
والعذاب { َوَما ُىم ب ُس َك َارى َولَك ىن َع َذ َ
سكن منطقة الشفق وذلك بعد أف تقف األرض عن دورِِتا احملورية وال يبقى فيها أحياء  ،ولكن الكواكب
ألهنا تبقى على دورِِتا احملورية ال تقف إذل يوـ القيامة فحين ٍذ
السيّارة اليت أكرب من أرضنا يبقى فيها أحياء ّ
تمزؽ أخًناً .
يُصيبها ما يُصيب األرض من االىتزاز ّأوالً وال ّ
وقاؿ جل جبللو يف سورة اؼبزمل {يػوـ تَػرجف ْاألَرض و ِْ
اؿ وَكانَ ِ
اؿ َكثِيبًا ىم ِه ًيبل} واؼبعىن  :ترجف
ت ْ
اعبِبَ ُ
ّ َْ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ
اعببَ ُ َ
ّ
ت ْاألَرض ِزلْزا َؽبا  .وأ ِ
السيارات وجبا ُؽبا يف ذلك اليوـ  ،وقاؿ تعاذل يف سورة الزلزاؿ {إِذَا زلْ ِزلَ ِ
ض
ُ
ْ ُ ََ َ ْ
َخَر َجت ْاأل َْر ُ
ّ
ف الىر ِاج َفةُ  .تَػْتػبَػعُ َها الىر ِادفَةُ} أي تتبعها اؼبصيبة الثانية
عز من قائل يف سورة النازعات {يػَ ْوَـ تَػ ْر ُج ُ
أَثْػ َقا َؽبَا}  ،وقاؿ ّ
سبزقها وانتشار أجزائها يف الفضاء .
اليت تردفها  ،ويريد ابلثانية تش ّقق األرض ؛ أل ّف األوذل رجفتها والثانية ّ
ِ
ِ
ت الْواقِعةُ  .لَي ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ض َر ًّجا
س ل َوقْػ َعت َها َكاذبَةٌ َ .خاف َ
ضةٌ ىراف َعةٌ  .إِ َذا ُر ىجت ْاأل َْر ُ
وقاؿ تعاذل يف سورة الواقعة {إ َذا َوقَػ َع َ َ ْ َ
ِ
 .وب ىس ِ
ضةٌ ىرافِ َعةٌ} أي
ت ْ
اعبِبَ ُ
سبزؽ اجملموعة الشمسية  ،وقولو { َخاف َ
اؿ بَ ًّسا} فالواقعة اليت تقع يف ذلك اليوـ ىي ّ
َُ

سبزؽ السيّارات
زبفض جرماً وترفع آخر  ،واؼبعىن ّأهنا تقلب النظاـ  ،أل ّهنا تش ّقق الشمس لتجعلها سيّارات  ،و ّ
وىلم جراً  .رّ ّبٌن سبحانو مَّت تكوف تلك الواقعة فقاؿ {إِ َذا
فتجعلها نيازؾ  ،وتفتّت النيازؾ فتجعلها تراابً ّ ،
ت ْاألَرض ر ًّجا} أي اىتزت األرض ىزاً شديداً { ،وب ىس ِ
ر ىج ِ
ت
ت ْ
اعبِبَ ُ
اؿ بَ ًّسا} أي وفُػتّتت اعبباؿ تفتيتاً {فَ َكانَ ْ
ّ
َُ
ْ َُ
ُ
َىبَاء ُّمنبَػثًّا} أي فكانت تراابً منتشراً على األرض .

تتمزق
السيّارات ّ

سبق الكبلـ أب ّف اعبرـ اجملذوب إذا انفصلت عنو اعباذبية يته ّدـ ويتش ّقق  ،وقلنا أ ّف الشمس تنتهي حياِتا
وىبتل النظاـ فحين ٍذ
وتتش ّقق يوـ القيامة  ،ومن اؼبعلوـ إذا تش ّققت الشمس فإ ّف شقائقها تنتشر يف الفضاء ّ

وتتمزؽ وتنتثر يف الفضاء فتكوف
تنفصل جاذبيّتها عن السيّارات  ،فإذا كاف ذلك فإ ّف السيّارات اغباليّة تته ّدـ ّ
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سبزقت فصارت نيازؾ .
نيازؾ  ،كما أ ّف النيازؾ اؼبوجودة اليوـ كانت سيّارات يف قدمي الزماف  ،ولَ ّما قامت قيامتها ّ
ِ
قاؿ هللا تعاذل يف سورة االنفطار {إِ َذا ال ىسماء ان َفطَر ْ ِ
ت} فالكواكب يريد ِهبا السيّارات
ب انتَػثَػَر ْ
َ
ت َ .وإ َذا الْ َك َواك ُ
َ

سبزقت وانتثرت
خاصةً  ،حيث ال تطلق لفظة "كوكب" إالّ على سيّار  ،ومعىن اْلية يكوف ىكذا  :إذا السيّارات ّ
تلك القطع يف الفضاء .

اؿ أَو قُ ِطّعت بِِو األَرض أَو ُكلِّم بِِو الْموتَى بل ِ ِ
َّلل األ َْم ُر
ت بِِو ْ
اعبِبَ ُ
وقاؿ تعاذل يف سورة الرعد { َولَو أَ ىف قُػ ْر ً
آان ُسًَِّن ْ
َ ْ
َ َ ْ َ ّّ
ْ ُ
ِ
اؿ َىدًّا} ،
ض َوَِزبُّر ْ
اعبِبَ ُ
ات يػَتَػ َفطىْر َف ِمْنوُ َوتَ َ
َصب ًيعا ...اخل}  ،وقاؿ تعاذل يف سورة مرمي {تَ َك ُ
اد ال ىس َم َاو ُ
نش ُّق ْاأل َْر ُ
وقاؿ تعاذل يف سورة ؽ {يػوـ تَشقىق ْاألَرض عْنػهم ِسر ِ
ك َح ْشٌر َعلَْيػنَا يَ ِسًنٌ}  ،وقاؿ تعاذل يف سورة الطارؽ
اعا ذَل َ
َْ َ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ً
ض ذَ ِ
ض ذَ ِ
{وال ىسماء ذَ ِ
ص ْد ِع}  :وصف هللا األرض ابلصدع بقولو { َو ْاأل َْر ِ
ات الىر ْج ِع َ .و ْاأل َْر ِ
ص ْد ِع}
ات ال ى
ات ال ى
َ َ
واؼبعىن أ ّهنا تص ّدعت يف قدمي الزماف فصارت تسع قطع بعدما كانت واحدة  ،وستتص ّدع يوـ القيامة فتكوف قطعاً
كثًنة وتنتشر يف الفضاء .
اؿ فَ ُد ىكتَا َد ىك ًة و ِ
ِ
ِ ِ
اح َد ًة .
ض َو ْ
اعبِبَ ُ
وقاؿ تعاذل يف سورة اغباقة {فَِإ َذا نُِف َخ ِيف ُّ
الصوِر نػَ ْف َخةٌ َواح َدةٌ َ .و ُضبلَت ْاأل َْر ُ
َ
فَػيػومِ ٍذ وقَػع ِ
ت الْ َواقِ َعةُ}  ،فاألرض ىنا يريد ِهبا كلّها  ،أي األرض مع ابقي السيّارات  ،وقولو {فَ ُد ىكتَا َد ىك ًة
ََْ َ َ
ِ
ِ
موسى
َواح َد ًة} أي فته ّدمتا دفع ًة واحدة  ،كقولو تعاذل يف سورة األعراؼ {فَػلَ ىما َذبَلىى َربُّوُ ل ْل َجبَ ِل َج َعلَوُ َد ًّكا َو َخىر َ
ِ
اؼبعري :
َ
صع ًقا} أي جعل اعببل مته ّدماً  ،وقاؿ أبو العبلء ّ
ِ ِ
جبل على ٍ
جبل لَ ُد ّؾ منوُ أعاليو وسافلُوُ
فَػلَو بَغى ٌ
أي لَته ّدـ  ،وقاؿ عنرتة :
ُّ
الثقيل
ُ
اعببل ُ
وتطلب أف تبلقيين وسيفي يُ َدؾ لوقعو ُ
وقاؿ الشاعر :
ِ
ِ
حجر
ليت َ
ت َ
تداع ْ
اعبباؿ َ
َ
فلم يَ َ
عند مصرِعِىا دكاً ْ
بق من أحجارىا ُ
اؼبتكسرة من اعببل  ،ومن ذلك قوؿ لبيد :
و"الدكداؾ" ىي األحجار اؼبته ّدمة و ّ
ِ
وكتيبةُ األح ِ
ِ
يم
بلؼ قد القَػْيػتُػ ُه ْم حيث
َ
ْ
استفاض َدكاد ٌؾ وقَص ُ
ِ
صفًّا}  ،وقاؿ
ك َوالْ َملَ ُ
ض َد ًّكا َد ًّكا َ .و َجاء َربُّ َ
وقاؿ هللا تعاذل يف سورة الفجر { َك ىبل إِ َذا ُد ىكت ْاأل َْر ُ
صفًّا َ
ك َ
تعاذل يف سورة اؼبلك {أَأ َِمنتم ىمن ِيف ال ىسماء أَف َىبْ ِسف بِ ُكم األَر ِ ِ
ور}  ،فاػبسف ىو النازلة تنزؿ
ُ
َ ُ ْ َ
ض فَإ َذا ى َي سبَُ ُ
َ

جل
ابلشيء فتذلّو وِتدمو  ،واؼبور ىو االضطراب بذىاب وإَيب  ،واؼبعىن  :أأمنتم َمن يف السماء "ىو هللا ّ
ألهنا تكوف نيازؾ .
يهدـ بكم األرض فتصبح أجزاؤىا سبور يف الفضاء أي تسبح يف الفضاء ؛ ّ
جبللو" أف َ
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ِ
ِ
َج ٍل ُّم َس ًّمى ...اخل}
وقاؿ تعاذل يف سورة األحقاؼ { َما َخلَ ْقنَا ال ىس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ض َوَما بػَْيػنَػ ُه َما إىال ِاب ْغبَ ِّق َوأ َ

حياِتن سرمدية  .وقاؿ أيضاً يف
حياِتن فيو وليست
ؽبن أجبلً تنتهي
ّ
ّ
ّ
فبٌن سبحانو أنّو خلق السيّارات وجعل ّ
ِ
ِ
ِ
َج ٍل ُّم َس ًّمى َوإِ ىف
سورة الروـ {أ ََوَدلْ يػَتَػ َف ىك ُروا ِيف أَن ُفس ِه ْم َما َخلَ َق ى
اَّللُ ال ىس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ض َوَما بػَْيػنَػ ُه َما إىال ِاب ْغبَ ِّق َوأ َ
َكثِ ًًنا ِّم َن الن ِ
ىاس بِلِ َقاء َرّهبِِ ْم لَ َكافُِرو َف} .

لكن كبلمي ال
وجاء يف إقبيل ّ
ميت يف اإلصحاح الرابع والعشرين قاؿ عيسى لتبلميذه (السماء واألرض تزوالف و ّ
ِ ٍِ
يديك  ،ىي
عمل َ
أس َ
يزوؿ)  .وجاء يف الزبور يف اؼبزمور الثاّن بعد اؼبائة قاؿ ( من قدـ ّ
ست األرض والسماوات ىي ُ
ٍ
ٍ
وسنوؾ لن تنتهي) .
أنت ىو
َ
ُ
فتتغًن  ،و َ
ىن ّ
تبيد و َ
أنت تبقى  ،وكلّها كثوب تبلى كرداء تغيّػ ُر ّ

اجلبال تتبعثر
13
ِ
ك ع ِن ِْ
ص ًفا َ .ال تَػَرى
اعببَ ِاؿ فَػ ُق ْل يَنس ُف َها َرِّّب نَ ْس ًفا  .فَػيَ َذ ُرَىا قَ ً
قاؿ هللا تعاذل يف سورة طو { َويَ ْسأَلُونَ َ َ
ص ْف َ
اعا َ
فِ َيها ِع َو ًجا َوَال أ َْمتًا}
قلنا فيما سبق أ ّف األرض ستقف عن دورِِتا احملورية فيكوف يف ٍ
جهة منها هنار سرمد ويف اعبهة األخرى ليل
سرمد  ،ومن اؼبعلوـ أ ّف اعبهة اليت تكوف مقابلة للشمس تكوف اغبرارة فيها شديدة جداً وتلك اغبرارة تكفي
سخنت ذىب عنها غاز اّن
مكونة من كاربوانت الكالسيوـ  ،فإذا ّ
إلحراؽ الصخور وتفتيتها أل ّف أكثر الصخور ّ
أوكسيد الكاربوف وبقي أوكسيد الكالسيوـ (نورة) وىو مسحوؽ أبيض .

انياً سقوط ذوات الذنب على اعبباؿ قرب القيامة تصهرىا وتفتّتها .
مر السنٌن  ،وبذلك تصبح أجزاء اعبباؿ
الثاً إ ّف اغبرارة اليت يف جوؼ األرض ستذىب ابلتدريج وتنطفئ على ّ
والصخور متف ّككة حيث تذىب القوة اعباذبة اليت يف جوؼ األرض (( أل ّف السبب الوحيد يف إنشاء القوة
اعباذبية ىو اغبرارة )) وهبذا السبب تصبح اعبباؿ كثيباً مهيبلً وتصبح عرضة لعوامل التعرية والتآكل فإ ّف الرَيح

13

كلمة قاع يُقصد ِهبا قطعة من األرض  ،وصبعها قيعاف  ،ومن ذلك قوؿ اػبنساء :
ػاؿ أَلػ ِويَ ٍػة
ػاد أَن ِػديَ ٍػة َح ّػم ُ
َش ّه ُ

ِ
َودي ٍػة ِسرحػا ُف قيػع ِ
ػاف
قَطّػاعُ أ َ
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تنسفها إذل البحار واحمليطات وبذلك تصبح األرض صفصفاً ال ترى فيها عوجاً وال أمتاً  ،وىذه اغبادثة تكوف
ِ
تتمزؽ وتكوف نيازؾ .
قبل يوـ القيامة وبعد وقوؼ األرض عن دورِتا احملورية ّ .أما يوـ القيامة فإ ّف األرض ّ
قاؿ هللا تعاذل يف سورة اؼبزمل {يػوـ تَػرجف ْاألَرض و ِْ
اؿ وَكانَ ِ
كأهنا تلوؿ من
اؿ َكثِيبًا ىم ِه ًيبل} أي ّ
ت ْ
اعبِبَ ُ
ّ َْ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ
اعببَ ُ َ
الرماؿ تنهاؿ إذل ِ
سفوحها أبدىن حركة وذبرفها الرَيح وتذىب ِهبا إذل األراضي اؼبنخفضة  .وقاؿ تعاذل يف سورة
اؿ َكالْعِ ْه ِن} أي تكوف أجزاؤىا غًن متماسكة فتكوف كالصوؼ
اؼبعارج {يػَ ْوَـ تَ ُكو ُف ال ىس َماء َكالْ ُم ْه ِل َ .وتَ ُكو ُف ْ
اعبِبَ ُ
اش الْمبػث ِ
اؿ
وث َ .وتَ ُكو ُف ْ
اعبِبَ ُ
ىاس َكالْ َفَر ِ َ ْ ُ
اؼبنفوش  ،ونظًن ىذه اْلية قولو تعاذل يف سورة القارعة {يػَ ْوَـ يَ ُكو ُف الن ُ
اعبِب ُ ِ
ِ
َكالْعِ ْه ِن الْ َمن ُف ِ
ت} أي تنسفها الرَيح وتذىب ِهبا إذل
اؿ نُس َف ْ
وش}  .وقاؿ تعاذل يف سورة اؼبرسبلت { َوإذَا ْ َ
األراضي اؼبنخفضة أل ّهنا تصبح غًن متماسكة األجزاء وذلك لفقداف األرض جاذبيّتها .

السماء تتفطّر

قلنا إ ّف لفظة "ظباء" مفردة يريد ِهبا الطبقات الغازية  ،وىذه الطبقات أيضاً صائرة إذل اػبراب  ،وذلك أل ّف
سبزقت معها وتبعثرت  ،أي ىبتلط بعضها
تتمزؽ يوـ القيامة  ،ولَ ّما كانت الطبقات الغازية ؾبذوبة لؤلرض ّ
األرض ّ
مع بعض فتكوف كالدخاف  ،كما كانت يف بدء تكوينها  ،قاؿ هللا تعاذل يف سورة األنبياء {يػَ ْوَـ نَطْ ِوي ال ىس َماء
ِِ
ِ
الس ِج ِل لِْل ُكتُ ِ
ٌن} فلفظة "ظباء" يريد ِهبا الطبقات
ب َك َما بَ َدأْ َان أَىو َؿ َخ ْل ٍق نُّعِ ُ
يدهُ َو ْع ًدا َعلَْيػنَا إِ ىان ُكنىا فَاعل َ
َكطَ ِّي ّ ّ
و"السجل" ىو الدلو الكبًن اؼبصنوع من اعبلد وصبعو ِسجاؿ  ،والشاىد على ذلك قوؿ امرئ القيس :
الغازية ،
ّ
شاؿ
عيناؾ دمعُ ُهما ِسجاؿ كأ ىف شأنػَْيهما ِو ُ
َ

سجل  ،وقالت اػبنساء :
فالسجاؿ صبع ّ
مصائِب قَد رِز ِ
أَىاج لَ ِ
ئت ِهبا فَ ُجػودي
موع َعلى اِب ِن َعمرٍو
ك ُ
الد َ
َ ُ ُ
َ
ػك ِمثػل عػدا ال َفريػدِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نحػد ٍر َعلَيػو
فَما يَن َف ى َ َ
ب َسج ٍػل منػك ُم َ
وقاؿ أعشى ميموف :
ِِ ِ ِ
ػاء متّ ِ
ص ُػل
ػأـ َع ِم ٌػل
لَػوُ ِرَد ٌ
اؼ َ ،و َج ْػوٌز ُم ْف ٌ
ُمنَطى ٌػق بس َجػاؿ ال َػم ُ
وقاؿ :
وحي سقاىم بِ ِس ِ
ِ
جاؿ
حي
ى
آخر ْ
ُ
الدىػ  --ػر ٍّ ُ ُ
أشقاى ُم َ
رب ٍّ
السجل بفتح السٌن وبعضها بكسر السٌن .
فبعض قبائل العرب تلفظ َ
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التفسخ يف ال ُكتل  ،والشاىد على ذلك قوؿ لبيد يصف
و"الطي" معناه االكبطاط يف القوى والتدىور يف األمور و ّ
ّ
رجبلً قتيبلً :
تَ ِد ُّ
ائح اؼبتَ َم ِطّ ِر
ؼ َد
فوؽ جرداءَ شطبةٍ
فيف الىر ِ
طوتْوُ اؼبنَ َاَي َ
َ
ُ
َ
وقاؿ اْلخر :
الدىر نشراً وطيّا
عد نش ٍر
َ
كب َ
ك ُخطوبُ َ
طََوتْ َ
كذاؾ ُ
وقاؿ جرير :
ِ
اؽبوى أ ْف َذبَ ّذ َما
بكْن ِه َل
لت
ٌن
حاو ْ
طََوى البَ ُ
أسباب ال ِو َ
ُ
َ
صاؿ َو َ
أسباب َ
وفرقَها .
ٌن
فقوؿ الشاعر" :طََوى البَ ُ
أسباب ال ِو َ
َ
صاؿ" أي قطّ َعها ّ
و"الكتب" صبع كتاب  ،و"الكتاب" ىو الرقعة أو أي ٍ
شيء آخر فيو كتابة  ،وكانت كتب العرب من عظاـ اغبيواانت
ّ
كعظاـ اللوح وغًنىا  ،أومن جريد النخل  ،أومن اغبجر األبيض أو اغبصى  ،أومن جلود األنعاـ  ،فهذه كانت كتبهم
السجل عندىم كاحملفظة عندان  ،وىي اليت كبفظ فيها الكتب  ،فكانوا
حيث دل يكن يف ذلك اليوـ قرطاس  ،وكاف
ّ
السجل ولكن على غًن ترتيب  ،بل كانت ـبلوطة اغبجر فوؽ اعبريد  ،واعبريد فوؽ العظاـ والعظاـ
يضعوف كتبهم يف
ّ
فوؽ اعبلود  ،وىكذا ذبد كتبهم ـبلوطة بعضها فوؽ بعض  ،ومعىن اْلية يكوف ىكذا :
مبزؽ الطبقات الغازية ولبلط بعضها مع بعض كما ىبلط سجلّكم الكتب بعضها فوؽ بعض  ،والدليل على ذلك
يوـ ّ
يدهُ} أي كما بدأان تكوين الطبقات الغازية من الدخاف كذلك نعيدىا يوـ القيامة
قولو تعاذل { َك َما بَ َدأْ َان أَىو َؿ َخ ْل ٍق نُّعِ ُ
ِِ
ِِ
ٌن} على اؼباضي معناه إ ّان فعلنا ذلك فيمن مضى
ٌن} وإّمبا قاؿ تعاذل { ُكنىا فَاعل َ
دخاانً { َو ْع ًدا َعلَْيػنَا إِ ىان ُكنىا فَاعل َ
قبلكم لَ ّما قامت قيامتهم وش ّققنا تلك السماوات الغازية اليت كانت فوقهم  ،وكذلك نفعل لَ ّما تقوـ قيامة أرضكم .
ىق ال ىس َماء ِابلْغَ َم ِاـ َونػُِّزَؿ الْ َم َبلئِ َكةُ تَن ِز ًيبل}  .وقاؿ تعاذل يف سورة اغباقة
وقاؿ تعاذل يف سورة الفرقاف { َويػَ ْوَـ تَ َشق ُ
انشق ِ
ىت ال ىس َماء فَ ِه َي يػَ ْوَمِ ٍذ َو ِاىيَةٌ}  ،الواىي معناه اؼبتش ّقق  ،والشاىد على ذلك قوؿ امرئ القيس :
{ َو َ
ِ
الو ِع ُل
ٍ
كناطح صخرًة يوماً ليوىنَها فَػلَ ْم يَ ُ
ض ْرىا وأ َْوىى قَػ ْرنَوُ َ
حساف :
وقاؿ ّ
الدفاع  ،وال يوىوف ما َرقَعوا
ػت أك ّفه ُػم عند ِ
الناس ما أوى ْ
ال ُ
يرقع ُ
وقالت اػبنساء :

وقاؿ األعشى :

ومن لِم ِه ٍم ح ىل ِابعبا ِر ِ
فاد ٍح
ََ ُ ّ َ

ِ
ِ ٍ
ٍ
يس يُرقَ ُع
َوأَمر َوَىى من صاحب لَ َ
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طوؿ اغبَياةِ َوال يوىػو َف ما َرقَعػا
َوىى َوإِف َج َهدوا
َ
الناس َما أ َ
ال يَرقَ ُع ُ
وقاؿ هللا تعاذل يف سورة الرضبن {فَِإ َذا َ ِ
ت ورد ًة َكال ِّدى ِ
اف} " ،السماء" ىي الطبقات الغازية ،
انشقىت ال ىس َماء فَ َكانَ ْ َ ْ َ
َ

و"الورد" كناية عن اللوف األضبر  ،و"الدىاف" صبع دىن وىي نقرة تكوف بٌن اعبباؿ ذبتمع فيها مياه األمطار ،
العامة ابسم
وكانت يف دولة اإلمارات العربية نقر من مناجم اغبديد وفيها أوكسيد اغبديد األضبر اؼبعروؼ عند ّ
(مغر)  ،فكانوا خذوف اؼبغر من تلك الدىاف ويصبغوف بو بعض األشياء  .ولذلك صاروا يضربوف ِهبا اؼبثل ،
ومن ذلك قوؿ عنرتة يصف األرض ابغبمرة يف يوـ القتاؿ :
ِ
ِ
الدىاف
ثل
فإذا ما
صار ْ
ُ
األرض َ
ت ورد ًة م َ
ِ
أضبر قاّن
وال ّدما َذبري عليها لَوُهنا ُ
وجل يف سورة اؼبعارج {يػَ ْوَـ تَ ُكو ُف ال ىس َماء َكالْ ُم ْه ِل}  ،واؼبعىن  :تكوف السماء يف ذلك اليوـ كالزيت
وقاؿ ّ
عز ّ
ف تَػتىػ ُقو َف إِف َك َف ْرُْمت يػَ ْوًما
اؼبزمل {فَ َكْي َ
العكر حيث زبتلط تلك الغازات وتكوف كالدخاف  .وقاؿ تعاذل يف سورة ّ
َْهب َع ُل الْ ِولْ َدا َف ِشيبًا  .ال ىس َماء ُمن َف ِطٌر بِِو َكا َف َو ْع ُدهُ َم ْفعُ ًوال}  .وقاؿ تعاذل يف سورة اؼبرسبلت { َوإِ َذا ال ىس َماء
ت} أي انفرج بعضها عن بعض  ،واؼبعىن  :انفطرت وفُتحت  ،والشاىد على ذلك قوؿ اػبنساء :
فُ ِر َج ْ
َوال يَكتَػ ىن دونػَ ُه ُػم بِ ِسػتػ ِر
اب َعنػوُ
تػُ َفىر ُج ِابلنَدى األَبػو ُ
وقاؿ جرير :

كبن اغبمػاةُ بك ِػل ثػَ ْغ ٍر يػتىػ َقى وبنا يفػىرج ك ُّػل ب ٍ
ػاب ُم ْغلَ ِػق
ُ
ّ ُ
َُ
ِ
ىت} .
ت}  .وقاؿ تعاذل يف سورة االنشقاؽ {إ َذا ال ىس َماء َ
وقاؿ هللا تعاذل يف سورة النبأ {إِ َذا ال ىس َماء ان َفطََر ْ
انشق ْ
وقاؿ تعاذل يف سورة الطارؽ {وال ىسماء َذ ِ
ات الىر ْج ِع} أي ترجع فتكوف دخاانً كما كانت دخاانً يف بدء تكوينِها .
َ َ
وجاء يف ؾبموعة التوراة يف صحف إشعيا النيب يف اإلصحاح اغبادي واػبمسٌن قاؿ (إرفعوا إذل السماوات
تضمحل  ،واألرض كالثوب تبلى  ،وس ّكاهنا
عيونكم وانظروا إذل األرض من ربت  ،فإ ّف السماوات كالدخاف
ّ
كالبعوض يبوتوف  ).فالسماوات ىنا يريد ِهبا الطبقات الغازية .

الطبقات الغازية

ِ
اَّلل ح ىق قَ ْد ِرهِ و ْاألَر ِ
ض َصب ًيعا قَػْب َ
َ ْ ُ
ضتُوُ
وفبّا جاء يف ذكر السماوات على اعبمع قولو تعاذل يف سورة الزمر{ َوَما قَ َد ُروا ىَ َ
يػوـ الْ ِقيام ِة وال ىسماوات مطْ ِوىَي ِ ِ ِ ِ
ت بِيَ ِمينِ ِو}
ات َمطْ ِوىَي ٌ
ٌ
ماو ُ
َْ َ َ َ َ َ ُ َ
ت بيَمينو ُسْب َحانَوُ َوتَػ َع َاذل َع ىما يُ ْش ِرُكو َف}  ،فقولو تعاذل { َوال ىس َ
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ِ
الس ِج ِل لِْل ُكتُ ِ
ِ
ب} إالّ أنّو ىناؾ جاء لفظها على اإلفراد  ،وىنا جاء على اعبمع ،
نظًن قولو {يػَ ْوَـ نَطْوي ال ىس َماء َكطَ ِّي ّ ّ
ويف اْليتٌن يريد بذلك السماوات الغازية وتش ّققها يوـ القيامة .
اؿ َىدًّا  .أَف َد َع ْوا لِلىر ْضبَ ِن َولَ ًدا} ،
ض َوَِزبُّر ْ
اعبِبَ ُ
ات يػَتَػ َفطىْر َف ِمْنوُ َوتَ َ
وقاؿ تعاذل يف سورة مرمي {تَ َك ُ
اد ال ىس َم َاو ُ
نش ُّق ْاأل َْر ُ
فالسماوات ىنا يريد ِهبا الطبقات الغازية  ،واؼبعىن قارب للسماوات الغازية أف تنفطر من عظيم ِ
قوؽبم إذ َد َعوا للرضبن
َ
اد
ولداً ،
تنشق  ،وآف للجباؿ أف تسقط ِت ّدماً وتبعثراً  .وقاؿ تعاذل أيضاً يف سورة شورى {تَ َك ُ
وقارب لؤلرض أف ّ
َ
ات يػَتَػ َفطىْر َف ِمن فَػ ْوقِ ِه ىن َوالْ َم َبلئِ َكةُ يُ َسبِّ ُحو َف ِحبَ ْم ِد َرّهبِِ ْم َويَ ْستَػ ْغ ِف ُرو َف لِ َمن ِيف ْاأل َْر ِ
ض ...اخل}  ،فهذه اْلَيت
ال ىس َم َاو ُ
فتتمزؽ معها .
تتمزؽ والغازات ؾبذوبة َؽبا ّ
تصرح أب ّف الطبقات الغازية تنفطر يوـ القيامة وتتبعثر  ،أل ّف األرض ّ
ّ

ما ىو يوم القيامة
وتتمزؽ فيو األرض والسيّارات اغباليّة فتكوف
إ ّف يوـ القيامة ىو اليوـ الذي تتش ّقق فيو الشمس فتكوف سيّارات ّ ،

اؼبادية كلّها فبل يبقى على وجو
نيازؾ  ،وتتفتّت فيو اعبباؿ فتكوف ىباءً منثوراً  ،وىو اليوـ الذي سبوت فيو اؼبخلوقات ّ
تتمزؽ فيو اجملموعة
األرض وال السيّارات األخرى أحد من األحياء  .واػببلصة أ ّف يوـ القيامة ىو اليوـ الذي ّ
سبزقت األرض فإ ّف النفوس تنفر من األرض وتنتشر
الشمسية أبسرىا  ،فهو يوـ اؽببلؾ والدمار  ،فإذا كاف ذلك اليوـ و ّ
يف الفضاء وال يبقى على وجو األرض سوى األجساـ اؼبيّتة  ،ويف ذلك اليوـ يكوف اغبشر واغبساب واعبزاء ودخوؿ

اعبنّة أو النار لسائر الناس .
اؿ فَ ُد ىكتَا َد ىكةً و ِ
ِ
ِ ِ
اح َد ًة .
ض َو ْ
اعبِبَ ُ
قاؿ هللا تعاذل يف سورة اغباقة {فَِإ َذا نُِف َخ ِيف ُّ
الصوِر نَػ ْف َخةٌ َواح َدةٌ َ .و ُضبلَت ْاأل َْر ُ
َ
فَػيػومِ ٍذ وقَػع ِ
ت الْ َواقِ َعةُ} يعين يف ذلك اليوـ تقوـ القيامة  ،وفيو ينفخ يف الصور نفخة واحدة  ،ويف ذلك اليوـ
ََْ َ َ
تدؾ األرض واعبباؿ  ،أي تته ّدـ  .وقاؿ تعاذل يف سورة ؽ {يػوـ تَشقىق ْاألَرض عْنػهم ِسر ِ
ك َح ْشٌر َعلَْيػنَا
ّ
اعا َذل َ
َْ َ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ً
يَ ِسًنٌ} أي تتش ّقق عن النفوس ؛ أل ّف النفوس داخل األرض أي داخل القبور ، 14ومن ذلك قوؿ كعب بن زىًن
يصف أفراخ القطا :
َربطىم عنها البػيض ضبُْ ِر اغبو ِ
اص ِػل
َرَوايَػا فِػر ٍاخ ابل َفػبلَِة تَ َػوائػ ٍم
َْ ُ
ََ
َ َ
ِ
ك َح ْشٌر َعلَْيػنَا يَ ِسًنٌ}
فإذا تش ّققت عنهم يرت َ
كوهنا وينتشروف يف الفضاء رّ يكوف احملشر  ،وذلك قولو تعاذل {ذَل َ
ىِ
ٍِ
ِِ
ص ُواْ الىر ُس َ
ض َوالَ يَكْتُ ُمو َف ّ
وؿ لَو تُ َس ىوى هب ُم األ َْر ُ
ين َك َف ُرواْ َو َع َ
اَّللَ
ويؤيّد ذلك قولو تعاذل يف سورة النساء {يػَ ْوَم ذ يػَ َوُّد الذ َ
َح ِديثًا}
 14ولِمزيد من اؼبعلومات راجع كتاب اإلنساف بعد اؼبوت للمؤلّف .
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ِِ
ض} يعين يتمنّوف لو تعود األرض كما كانت فتلتحم بعد تش ّققها وىبتفوف فيها كما
فقولو تعاذل {لَو تُ َس ىوى هب ُم األ َْر ُ
كانوا ـبتفٌن يف قبورىم ودل يكن َؽبم حشر وال حساب ولَ ّما تش ّققت األرض عنهم رأوا احملشر والعذاب فتمنّوا ذلك ،
ِِ
ي بػَنَانَوُ} أي
فلفظة {تُ َس ىوى} يعين تلتحم بعد ّ
ُّس ِّو َ
ذبزئها  ،كما يف قولو تعاذل يف سورة القيامة {بػَلَى قَادر َ
ين َعلَى أَف ن َ
قادرين أف نُرجع جسم اإلنساف كما كاف فنعيد البناف [ :أو بصمات األصابع] خبطوطها كما كانت قبل ِ
موِتا .
وقاؿ تعاذل يف سورة التكوير {إِذَا الشىمس ُك ِور ْ ِ
ت}  ،واؼبعىن  :إذا كاف
ت َ .وإِذَا ْ
اعبِبَ ُ
اؿ ُسًَِّن ْ
وـ ان َك َد َر ْ
ُّج ُ
ت َ .وإذَا الن ُ
ْ ُ َّ
ٍ
مر تفسًن ىذه اْلَيت .
ما ذكرانه من تكوير الشمس وانكدار النجوـ وتسيًن اعبباؿ فحين ذ يكوف يوـ القيامة  ،وقد ّ
ِ
ت  .وإِذَا الْبِحار فُ ِّجر ْ ِ
وقاؿ تعاذل يف سورة االنفطار {إِذَا ال ىسماء ان َفطَر ْ ِ
ور
ت َ .وإذَا الْ ُقبُ ُ
ب انتَػثَػَر ْ َ
َ
ت َ .وإذَا الْ َك َواك ُ
َُ َ
َ
ِ
ت} ،واؼبعىن  :إذا كانت ىذه اغبوادث فذلك اليوـ ىو يوـ القيامة .
بػُ ْعثَر ْ
وقاؿ تعاذل يف سورة االنشقاؽ {إِ َذا ال ىسماء انشقىت  .وأ َِذنَ ِ ِ
ت َما فِ َيها
ض ُمد ْ
ىت َ .وأَلْ َق ْ
ت لَرّهبَا َو ُحق ْ
َ َ ْ َ ْ
ىت َ .وإِ َذا ْاأل َْر ُ
وَزبلىت  .وأ َِذنَ ِ ِ
ىت}  ،واؼبعىن  :إذا وقعت ىذه اغبوادث فذلك اليوـ ىو يوـ القيامة  ،ويف ذلك اليوـ
ت لَرّهبَا َو ُحق ْ
ََ ْ َ ْ
ِ
ت} يعين ألقت ما فيها من النفوس وفرغت منهم  .وقاؿ
ت َما ف َيها َوَزبَلى ْ
يكوف اغبساب واعبزاء  ،فقولو تعاذل { َوأَلْ َق ْ
ٍ ِ
ت ْاألَرض ِزلْزا َؽبا  .وأ ِ
تعاذل يف سورة الزلزاؿ {إِ َذا زلْ ِزلَ ِ
ض أَثْػ َقا َؽبَا  .وقَ َ ِ
ث
نسا ُف َما َؽبَا  .يػَ ْوَمِذ ُربَ ّد ُ
ُ
ْ ُ ََ َ ْ
َخَر َجت ْاأل َْر ُ
َ
اؿ ْاإل َ
ك أَوحى َؽبا} ،واؼبعىن  :إذا وقعت ىذه اغبوادث فحين ٍذ يكوف يوـ القيامة  ،فقولو تعاذل {وأَخرج ِ
ت
أْ
َخبَ َارَىا ِ .أبَ ىف َربى َ ْ َ َ
َ َْ َ
ِ
ت} و"األثقاؿ"
ت َما ف َيها َوَزبَلى ْ
ض أَثْػ َقا َؽبَا} يعين أخرجت النفوس اليت كانت ثقيلة على األرض  ،كقولو { َوأَلْ َق ْ
ْاأل َْر ُ
يسمى "ثقيل"  ،والشاىد على ذلك قوؿ اػبنساء :
سيء اػبُلق مذمومة أفعالو ّ
ىم األشرار  ،فمن كاف ّ
أَبعد اِب ِن عمرو ِمن ِآؿ الشر ِ
ِ
َرض أَثقا َؽبػا
يد
ََ
َ
َ
َحلىػت بِػو األ ُ
واؼبعىن  :بعد فقد عمرو وىو أخوىا  ،نزلت األشرار بتلك األرض أل ّهنم ِأمنوا سطوتو .
وقاؿ الشاعر :
إذا حل الثقيل ِ ٍ
ِ ِ
ِ
الرحيل
نٌن ِسوى
أبرض قوـ فَما للساك َ
ّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت} ،واؼبعىن  :إذا
ت َ .وإ َذا ْ
اعببَ ُ
اؿ نُس َف ْ
ت َ .وإ َذا ال ىس َماء فُ ِر َج ْ
وـ طُم َس ْ
ُّج ُ
وقاؿ تعاذل يف سورة اؼبرسبلت {فَإ َذا الن ُ
وقعت ىذه اغبوادث فحين ٍذ يكوف يوـ القيامة ويكوف اغبساب واعبزاء  ،والدليل على ذلك قولو تعاذل قبل ىذه
ِ
توعدوف بو من اغبساب واعبزاء ىو واقع رّ ّبٌن سبحانو مَّت يكوف ذلك
وع ُدو َف لََواق ٌع}  ،يعين ما َ
اْلَيت {إِىمبَا تُ َ
فقاؿ{فَِإ َذا النُّج ِ
ت ...اخل}  .وقاؿ تعاذل يف سورة القيامة {بَل يُِر ُ ِ
نسا ُف لِيَػ ْف ُجَر
ت َ .وإِ َذا ال ىس َماء فُ ِر َج ْ
وـ طُم َس ْ
ُ ُ
ْ
يد ْاإل َ
ِ ِ
ِ
ىمس والْ َقمر  .يػَ ُق ُ ِ
نسا ُف يػَ ْوَمِ ٍذ أَيْ َن
ص ُر َ .و َخ َس َ
أ ََم َاموُ  .يَ ْسأ َُؿ أ ىََي َف يػَ ْوُـ الْقيَ َامة  .فَِإ َذا بَِر َؽ الْبَ َ
ف الْ َق َم ُر َ .و ُصب َع الش ْ ُ َ َ ُ
وؿ اْإل َ
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ٍِ
ٍِ ِ
ِ
ىـ َوأَ ىخَر}  ،واؼبعىن  :إذا كانت ىذه
الْ َم َفُّر َ .ك ىبل َال َوَزَر  .إِ َذل َربِّ َ
نسا ُف يػَ ْوَم ذ دبَا قَد َ
ك يػَ ْوَم ذ الْ ُم ْستَػ َقُّر  .يػُنَػبىأُ ْاإل َ
ٍ
فأجاهبم هللا تعاذل ِهبذه اْلَيت .
العبلمات حين ذ يكوف يوـ القيامة  ،أل ّف قريشاً سألت عن يوـ القيامة مَّت يكوف َ ،

تكوين سيّارات جديدة

قلنا فيما سبق أ ّف َشسنا اغبالية تتش ّقق يوـ القيامة وتكوف تسعة عشر قطعة  ،وتنجذب ىذه القطع كبو أقرب
ِ
يتكوف الليل والنهار  ،والثانية
َشس َؽبا  ،أل ّف القطع َؽبا قشرة ابردة  ،ويكوف َؽب ّن دوراتف  :األوذل حوؿ
ّ
أنفسهن وهبا ّ
ِ
تتكوف الفصوؿ األربعة  ،وىي الربيع واػبريف والصيف والشتاء  .ومن اؼبعلوـ أ ّف ىذه القطع ال
حوؿ الشمس وهبا ّ

تكوف متساوية يف األحجاـ بل يكوف منها الصغًن والكبًن  ،رّ إ ّهنا ال تكوف كروية الشكل يف بدء أمرىا بل تكوف َؽبا
أطراؼ  ،فإذا دارت ىذه األجراـ حوؿ نفسها وذلك بسبب اغبرارة اليت يف جوفِها  ،فإ ّف األطراؼ تنفصل عنها
فتكوف أقماراً َؽبا  ،فحين ٍذ تكوف تلك القطع األصلية كروية أل ّف الزوائد انفصلت عنها.
حَّت تصبح سيّارات مسكونة ؛ وذلك ألسباب :
رّ أتخذ يف الربودة والتصلّب ّ
مر السنٌن واألَيـ ،
أوالً  :إ ّف وجهها يربد سباماً على ّ
تتمزؽ يوـ القيامة فتكوف نيازؾ فيسقط بعضها على تلك السيّارات اعبديدة
انياً  :ذبذب إليها سيّاراتنا اغبالية  ،أل ّهنا ّ
،
الذرات اؼبنتشرة يف الفضاء اليت كانت نيازؾ رّ تفتّتت عند قياـ قيامتِها ،
الثاً  :إ ّهنا ذبذب إليها من ّ
رابعاً  :إ ّهنا ذبذب إليها من الغازات اؼبنتشرة يف الفضاء ،
وبذلك يزداد حجمها فتصبح سيّارات جديدة تدور حوؿ ٍ
َشس جديدة وَؽبا أقمار جديدة  ،وبعبارٍة أخرى تصبح

ىناؾ ؾبموعة َشسية جديدة  ،وىبلق هللا فيها نبااتً وحيواانً وأانساً وغًن ذلك  ،وىكذا تكوف اجملموعات الشمسية :
سبزقت ؾبموعة قامت أخرى مقامها .
كلّما ّ
ض وال ىسماوات وبػرزواْ َّللِ الْو ِ
اح ِد الْ َق ىها ِر}  ،واؼبعىن :
قاؿ هللا تعاذل يف سورة إبراىيم {يػَ ْوَـ تػُبَد ُ
ىؿ األ َْر ُ
ض َغْيػَر األ َْر ِ َ َ َ ُ َ ََ ُ ّ َ
ٍ
يوـ تتب ّدؿ األرض ٍ
بطبقات غًنىا  ،وكذلك الطبقات
أبرض غًنىا وكذلك ابقي السيّارات  ،وتتب ّدؿ الطبقات الغازية
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ِ
ُخَرى} أي ينشئ ؾبموعة َشسية
الغازية اليت للسيّارات األخرى  .وقاؿ تعاذل يف سورة النجم { َوأَ ىف َعلَْيو النى ْشأََة ْاأل ْ
أخرى .
وقاؿ هللا تعاذل يف سورة فاطر {َي أَيػُّها النىاس أَنتم الْ ُف َقراء إِ َذل ىِ
يد  .إِف يَ َشأْ يُ ْذ ِىْب ُك ْم َو َْ ِت
ين ْ
اَّلل َو ى
اغبَ ِم ُ
اَّللُ ُىو الْغَ ِ ُّ
َ َ
ُ ُُ َ
ِ
ٍِ
اَّللِ بِ َع ِزي ٍز} " ،فاػبلق اعبديد" ىم الذين ىبلقهم هللا يف السيّارات اعبديدة  .وقاؿ تعاذل
ك َعلَى ى
ِخبَْل ٍق َجديد َ .وَما ذَل َ
ات واألَرض ِاب ْغب ِق إِف يشأْ ي ْذ ِىب ُكم و ْ ِت ِخب ْل ٍق ج ِد ٍ
ِ
يد}  .وقاؿ تعاذل يف
يف سورة إبراىيم {أََدلْ تَػَر أَ ىف ّ
اَّللَ َخلَ َق ال ىس َم َاو َ ْ َ ّ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ك قَ ِد ًيرا}  .وقاؿ تعاذل يف سورة
اَّللُ َعلَى ذَل َ
ين َوَكا َف ّ
ىاس َو َْت ِب َخ ِر َ
سورة النساء {إف يَ َشأْ يُ ْذىْب ُك ْم أَيػُّ َها الن ُ
َسَرُى ْم َوإِذَا ِشْػنَا بَ ىدلْنَا أ َْمثَا َؽبُْم تَػْب ِد ًيبل} .
الدىر{ َْكب ُن َخلَ ْقنَ ُ
اى ْم َو َش َد ْد َان أ ْ
وجاء يف ؾبموعة التوراة يف صحف إشعيا النيب يف اإلصحاح اػبامس والستٌن قاؿ (ألّن ىا أنذا خالق ظباو ٍ
ات
ّ
ٌ

جديدة وأرضاً جديدة فبل تُذ َكر األوذل وال زبطر على ابؿ) .

احلر اليت اجتاحت العا ممل مؤ ّخراً
إستدراك حول موجة ّ

والكتاب عند ذبارب الطبع اجتاحت العادل موجة ٍّ
حر شديدة  ،ارتفعت فيها درجات اغبرارة والرطوبة بشكل غًن

وخباصة يف العراؽ هبد أب ّهنا دل
طبيعي ودل يسبق لو مثيل على ما نذكر  ..واؼبتتبّع لدرجات اغبرارة يف فصل الصيف
ّ
حَّت أصبحت تقلق راحة
مرة إذل ىذه اغبدود اليت تع ّدت نصف درجة الغلياف أبكثر من درجة ّ
تكن قد ارتفعت ّ
صحتهم .
الناس وِت ّدد ّ

ظين أ ّف سبب ذلك يعود إذل اقرتاب األرض من الشمس بضعة أمياؿ على ضوء ما قد بيّناه يف مقالنا الوارد
ويف ّ

على الصفحة  164من ىذا الكتاب [العرّب  ،الطبعة الرابعة سنة  ]1985ربت عنواف (األرض تقرتب من

عما كانت عليو سابقاً بسبب خروج النار واغبمم من
الشمس) والذي قلنا فيو أب ّف حرارة جوؼ األرض قد البفضت ّ
القوة اعباذبة تعمل يف اعبرـ البارد أكثر فقد أثّرت
الرباكٌن واستغبلؿ النفط والغاز الطبيعي بشكل ىائل  .ولَ ّما كانت ّ
جاذبية الشمس ابألرض أكثر من السابق فاقرتبت األرض من الشمس يف ىذه السنة 1987ـ فازدادت بذلك
استمرت اغبرارة يف فصوؿ الصيف القادمة وبلغت درجاِتا إذل اغبدود اليت وصلت إليها يف
اغبرارة على األرض  .وإذا ّ
ىذه السنة فإ ّف ذلك سيكوف أتكيداً على ص ّحة ما ذىبنا أليو من اقرتاب األرض من الشمس وإالّ فبل ..
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األوؿ وعنوانو (الكوف والقرآف) ويليو اعبزء الثاّن وعنوانو (اإلنساف بعد اؼبوت) .
انتهى بعوف هللا اعبزء ّ

ادلطبوعات للمؤلهّف
مرات وىذه الرابعة  :الطبعة األوذل سنة  1366ىجرية
 .1الكوف والقرآف  .وقد طبع ثبلث ّ
اؼبوافق  1947ميبلدية طبع يف مطبعة النجاح يف بغداد  .الطبعة الثانية ابؼبوصل سنة  1347ىجرية
اؼبوافق  1955ميبلدية يف مطبعة نينوى  .الطبعة الثالثة طبع يف بغداد مطبعة أسعد سنة  1348ىجرية
اؼبوافق  1978ميبلدية  .الطبعة الرابعة يف بغداد مطبعة اعبامعة سنة  1405ىجرية اؼبوافق  1985ميبلدية
 .ومؤخراً طبع ىذا الكتاب يف دار الكتب العلمية يف بًنوت سنة . 2010
.2

مرتٌن  ،األوذل سنة  1366ىجرية اؼبوافق  1947ميبلدية طبع يف بغداد
اإلنساف بعد اؼبوت  .وقد طبع ّ

.3

اؼبتشابو من القرآف  .طبع يف بًنوت سنة  1386ىجرية اؼبوافق  1966ميبلدية .

مطبعة النجاح  .والطبعة الثانية يف بغداد مطبعة اؼبعارؼ وذلك سنة  1383ىجرية اؼبوافق  1964ميبلدية
(الرد على اؼبلحدين) .
 ،وأغبقنا بو جزءً آخر أظبيناه ّ

 .4مشاكل الزواج والطبلؽ  .طبع يف اؼبوصل يف مطبعة الزىراء اغبديثة  .وذلك سنة  1381ىجرية
اؼبوافق  1961ميبلدية .
 .5بٌن التوراة والقرآف خبلؼ  .طبع يف بغداد مطبعة أسعد  .وذلك سنة  1404ىجرية
اؼبوافق  1983ميبلدية  .وكلّها نفدت من األسواؽ سوى اػبامس  ،أي األخًن .
.6

.1

وقد متّ طبع كتاب (ساعة قضيتها مع األرواح) يف مطبعة اعباحظ وذلك يف سنة  1985ميبلدية .

ادلخطوطات اجلاىزة للطبع

حقائق التأويل يف الوحي والتنزيل  .تفسًن القرآف أبكملو .
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.2

حكم اؼبواريث يف القرآف .

.3

ِ
خاماِتا .
كشف اؼبعادف من

ؿبمد علي حسن اغبلي مؤلّف الكتاب إذل رضبة ربّو سنة  1991ميبلدية .
إنتقل ّ

