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 بسم هللا الرمحن الرحيم

َهاِر ِإَذا َوالن َّ  (2ََلَها )تَ َواْلَقَمِر ِإَذا (1َوالشَّْمِس َوُضَحاَها )﴿

َها )  ﴾  (4َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشاَها )(3َجَلَّ

 
 س     ش             مالسورة 

 صدق هللا العظيم 

 

 2018MO2390اإلي                          داع القانوين:

 978-9954-775-04-2ردم                     ك:

 2018 يونيو 27الطبعة األوىل من الكتاب نشرت بتاريخ: 
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 كلمة شكر وتقدير 

تاب قبل الكذا هادة محتية الشكر والتقدير واالحرتام، لكل من سامهوا معي يف مناقشة 

 إخراجه للوجود.

تيب، ألي كاب من  ي كتكل الشكر والتقدير واالحرتام، لكل من ميلك القدرة على ترمجة أ

 لغة يتقنها، مع احرتامه األمانة العلمية.

لذين انيت،  االنرت يف الواقع ويفومعاريف  أصدقائي لكلم خبالص الشكر والتقدير تقدأ

 التأليف يف جماالت عدة.شجعوين على الكتابة ومواصلة 

حتية التقدير واإلجَلل لكل من تعلمت منهم، مند والديت إىل اليوم، وخاصة السادة 

العلماء منهم، حىت ولو اختلفت معهم  اليوم، ألن هلم علي فضل كبري، فلوالهم ملا استطعت اليوم 

أحاججهم، ولو أن أانقش علومهم، ألين إمنا تعلمت علومهم وزدت عليها بعض علمي، فأصبحت 

 كسبت علما وال استطعت الزايدة على ما تعلمت منهم.مل أتعلم علومهم ما  
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بية وتعليما لي، تر عفضل حتية الشكر والتقدير والعرفان لوالدي الذي كان وما يزال له ال

 وتشجيعا ورعاية، ولكل اآلابء الذين يضحون بكل شيء من أجل أبنائهم.

رعتين فين وعلمتين،  وربتلتينمحء العامل، وأوهلن والديت اليت حتية التقدير واالحرتام لكل نسا

 صغريا ودربيت طفَل، فوجهتين شااب وترشدين كبريا.

 لصادقة إلخويتخوة اة األحتية احلب واحلنان لزوجيت، وحتية الرمحة والعطف ألبنائي، وحتي

 ولكل األهل واألحباب.

ذلك تطاع لا اسمح من موقعه، حتية التشجيع والتقدير لكل خملص  جمد ساعي لإلصَل

َخاِلَفُكْم ِإىَلٰ يُد َأْن أُ ا ُأرِ َومَ )سبيَل، مصداقا لقول هللا عز وجل على لسان سيدان صاحل عليه السَلم )

 (( ْلُت َوِإلَْيِه أُنِيبُ َلْيِه تَ وَكَّ ِقي ِإالَّ اِبَّللَِّ  عَ َما تَ ْوِفيْعُت وَ َتطَ َما أَنْ َهاُكْم َعْنُه  ِإْن ُأرِيُد ِإالَّ اإْلِْصََلَح َما اسْ 

 .88سورة هود آية 
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 داء                  اإله

كما مين  لمت، لا تعإىل والدي ووالديت الذين بفضلهما وجدت وبفضلهما تربيت وبفضلهم

عمة دمي عليكما نل أن يأسا كل التقدير واالحرتام، أيها األبوين الصابرين الطيبني، هللا عز وجل

 وأن يسعدكما يف الدنيا واآلخرة.الصحة والعافية 

اابيت يف ؤون كتيقر  إىل زوجيت وأبنائي وإخواين وكل األهل واألحباب، وإىل كل الذين

ن مرب عدد ممكن تصل أكا، لصمت، ال يراهم وال يعرفهم غري هللا  رب العاملني، فيسامهون يف نشره

 الصادقني والصادقات.  

التأليف، و كتابة ى الإىل كل أصدقائي ومعاريف ذكورا وإاناث ممن شجعوين ويشجعونين عل

 خاصة يف حسايب يف الفيسبوك. 

إىل كل العلماء  الذين تعلمت منهم، وقرأت هلم، ويف مجيع اجملاالت، حتية التشجيع 

صص، حيث والتحفيز، لكل من يسعى لنيل حظ يف مجيع العلوم، ألن آفة هذا الزمان هي التخ
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أصبح كل منا ال يرى إال من زاوية واحدة، وألننا يف الغالب، الكل مزهو معجب بوجهة نظره، 

لذلك خنتلف ونتنافر، بدل أن نتكامل، ولكي نرتقي ويفهم كل منا اآلخرين فيفهموه، البد من 

 للمسلمني.زمن اإلشعاع العاملي  ،إشاعة املوسوعية يف كثري من العلوم، كما كان العلماء األوائل

 

 

 ة            دم      ق               م

الفلكي  إلعجازااء ها بعض علمنلكنها احلقيقية اليت سكت ع ،عنوان الكتاب مستفز حبق

 .يف القرآن الكرمي حماابة منهم للنازا
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الذي  فهو ،رلنهااويتحكم فيها  ،فهو الذي يغشاها لتغرب ،الشمس يتحكم فيها الليل

(َواْلَقَمِر ِإَذا 1َحاَها )ِس َوضُ مْ َوالشَّ جيليها لتشرق علينا، بدليل قول العلي العظيم يف سورة الشمس ))

َها )2َتََلَها )  .((( 4ْغَشاَها )(َواللَّْيِل ِإَذا ي َ 3( َوالن ََّهاِر ِإَذا َجَلَّ

ألرض يطة ابي حمهفهي طبقات الليل السبعة  هذا، يف غَلف الكتاب السوداء دوائرال

 هي الف ،لنهاربقات اطهي  اءالصفر  ف الدوائرانصأرض، و السماء الدنيا واألوتشغل املسافة ما بني 

خلوقات جلي املتل ،ليلهي اليت متحو ظلمة طبقات ال األرض تقريبا، لكنهاحميط ال نصف إتغطي 

شرق عليه ألرض تاء من فوق جز طبقات النهار  الفلكية اليت يف السماء الدنيا، لذلك حني تكون 

 .وحني تنسلخ عنه تغرب الشمس عنه ،الشمس

 هي يفالغَلف  يفهتا نشر  رض مل حتقق بعد الشكل الكروي مائة يف املائة، والصورة اليتاأل

 ،طبيها كليةيغيب قسائة رض الشكل الكروي مائة يف املنظري األقرب للصواب، ألنه حال حتقق األ

 .الةر ال حممث ستنفج ،األرضني السبعة ستدور يف اجتاهرض من أكل حينها سرتتج ألن  
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رتاء ذب وافكو  هف ،كل ما يتعارض مع صريح القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة

جل  عز و َلم هللاكقدم األدلة الواضحة من  ألذلك ساس هلا من الصحة، أنات ال يموجمرد خت

 وأ  أطلب عطاءهمف ،حايب الكفارأال تشوبه شائبة ولست  ،مشروحة شرحا علميا دقيقا منطقيا

 جتنب انتقامهم، ألن رزقي  على هللا وأجلي بيد هللا.ألم خاف منهأ

رفون ال يع هنمأل، الشمس خاضعة لليل والنهارطبيعي جدا أن يستغرب الشباب عنوان: 

ليل خملوق أن ال لونهالليل إال بغروب الشمس، وال يعرفون النهار إال بشروق الشمس، وهم جي

ا ا خلقومه ،مسعظم من الشأكما النهار خملوق فكلي مستقل ،  عظم من الشمسأفكلي مستقل 

ماء ال السخللق إايسبق الليل والنهار يف  فلموكل الكواكب والنجوم، قبل الشمس والقمر 

 .واألرض

مون، ألهنم ال يعلو وصفوين ابجلنون، أو استغربوا أو ضحكوا أن تعجبوا إال يَلم الشباب 

نه من املسلمات اليت ال أحىت تومهوا  ،قلب كل ما درس هلم وتعلموهأوإين حقا معتدي عليهم ألين 
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والصيب  ،ية لهرفق ابلشباب كما يرفق الطبيب ابلطفل حني يلقحه محاألذلك س، ميكن مناقشتها

 .ن الطبيب سيقتلهأيصرخ خائفا متومها 

ذين ال ،نةالسو ن آعجاز الفلكي يف القر لماء اإلبل على ع ،ليس على الشباب الوزر

وهنا لكي ال يتجاهلف ،ةواحلقائق الفلكية الواردة فيه صرحية واضح ،ميحصون كتاب هللا عز وجل

لى الذين لوزر ععا، االوزر على من يعرفون احلق ويكتمونه خوفا أو طمفتغضب عليهم النازا، 

 .ذب الكفارفيؤولونه ليوافق ك ،حيقرون كَلم هللا عز وجل

مل ولن ألوم الفقهاء واخلطباء وعلماء العقيدة واحلديث واللغة، ألنه من الصعب على غري 

صورة شاملة من خَلل كتاب هللا  إعطاءع يأن يستط ،املختص منهم يف علم الفلك واملهتم به لسنني

عز وجل عن الفلك، والسبب هو أهنم منشغلون مبجاالهتم املهمة واآلنية، واخلوض يف الفلك 

قد تكون فائدته مستقبلية على األمة، والعلماء حاليا منشغلون بتصحيح العقيدة والعبادات  ،صعب

، لذلك ال جيب أن اإلسَلميةمة والعقوق والطَلق ومشاكل خطرية هتدد كيان األ اإلحلادوموجهة 

كل   ،محلهم ما ال يطيقون، فلهم مين كل الشكر والتقدير واالحرتامأعاتبهم أو أم البعض أين يتوه
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نها قتن يقف على الثغرة اليت يأل جيب ك  ،هبا، والثغرات ابلعشراتمنهم على اجلهود اليت يقوم 

 .ويقدر عليها

ه وسلم،  عليى هللالصيكتشف حقيقة يف كتاب هللا وسنة نبيه املصطفى  من علىعتيب كله 

 نداين،لدكتور عبد اجمليد الز لألف حتية تقدير واحرتام  ، ولن يفوتين أن أقدماو طمعأفيكتمها خوفا 

اب لفلكية يف كتاآلايت ادبر ألنه بفضله اهتممت بت ،فله الفضل علي كبري العامل اليمين  املقتدر،

لذي منى يف عقلي البحث عن هو افسنة تقريبا،  17وأان يف املرحلة الثانوية يف عمر  ،هللا عز وجل

 .ة يف كتاب هللا عز وجلياحلقائق الفلك

ها قبل كان يسب،كاذيبعض األوافق النازا يف ب الدكتور عبد اجمليد الزنداين مسع قط أنأمل  

ؤول  يال  يه وسلم،  على هللاابكتشاف احلقائق الواردة يف كتاب هللا عز وجل وسنة نبيه املصطفى صل

ن  كن إل ،ان للحقائقم وكتمن علإن كانوا يفعلون ع ،كَلم هللا ليوافقهم، لكن غريه يؤملين ما يفعلون

 .يهمعل فَل حرج ،كانوا جيهلون احلقائق الفلكية الواردة يف كتاب هللا عز وجل
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 ه تعلمتل، ومنز وجعجاز الفلكي يف كتاب هللا علدكتور زغلول النجار محل لواء اإلا

شرحه يف أله و  رسلهأكنت   ،صدرت كتااب يف جمال علم الفلكأواستفدت الكثري أيضا، لكن كلما 

 الصفحة على اخلاص فيطلع عليه. ملسئولرسله أو  ،صفحته الرمسية

كن تبت، ليما كن كنت مصيبا فإأن يوجهين أو يصحح يل أو يشجعين  كان هديف منه  

ا يف رحت هباليت ش شارة على تعاليقيإأو حىت  ،شارة أو جوابإي أمرت سنة ونيف ومل أتلق 

اجعه لعلي ر أتبت ا كين الشك، ورجعت لنفسي وملاألمور اليت رايتها جد مهمة، فانتاب ،صفحته

ر راجعة والتدبعد املبنت يقأجعل الدكتور وطاقمه يتجاهلين، ف ام ،كون قد وقعت يف أخطاء فادحةأ

 ليه وسلم.عهللا  صلى من جديد أن ما كتبته هو احلق املوافق لصريح القرآن ولسنة رسول هللا

عجاز الفلكي يف املغرب رفت على الدكتور املغريب ممثل اإلتوجس، وحال تعأما جعلين  

لكن هجومه علي   تعلم منه،أامل بلطف ويناقش معي لعلي قد يتعاملتواجد يف تطوان، حسبت أنه 

فرتي على هللا الكذب، فقلت لعل الرجل مل يطلع على ما أكتب، فناقشته ودعوته أكان ابهتامي أين 

د هو بعدها بَل شك أين ملم ابحلقائق الفلكية وهلل احلمد رب كحمورا هلا، أت 20للمناظرة واقرتحت 
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فرتي على هللا الكذب، فتمحص لدي أن أين كان من جديد اهتامي أبجواب الرجل  العامليني، لكن 

ان أه يفرتون على هللا الكذب أو أين فإما أنه هو ومن مع ،أحدان مؤكد يفرتي على هللا الكذب

املفرتي على هللا الكذب، لذلك البد من تعميق النقاش والبحث حلني التأكد من منا يفرتي على هللا 

 الكذب؟

 آخذها عن قة،  مللساباية اليت شرحتها يف هذا الكتاب ويف غريه من كتيب احلقائق الفلك

، فلك احلالينيماء الض علأي عامل، بل استنري بعلم العلماء خاصة مفسري كتاب هللا عز وجل، وبع

 فأقارن وأتدبر آايت هللا عز وجل، وأجتهد يف الشرح والتوضيح.

 لينا االطَلعهلوا عست، فز وجل يف االنرتنيا تفاسري كتاب هللا عالفضل الكبري ملن وضعو  

سقة بني دلة متناجد األأالصحيحة وحني  األحاديثاحبث عن الفهم من خَلل  بعد ذلك عليها،

جد دليَل أحلني  ألدلةادافع عن فهمي لتلك أيكن، بل  مهماي مفسر أال التزم  ،القرآن والسنة

 .كله غاب عين قد ينسف فهمي
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مي وهلل ن فهأ حص لدييتميف فهم اآلايت الفلكية  ما تعمقت لرب العاملني ك هلل احلمد 

حني  بل، فهمأكي ل بعضها غيبأدلة الفلكية وال ين استحضر كل األموافق للصواب أل احلمد

اهله وال جتميكن وال  جلأعلى و أألن كَلم هللا  ،غرات فيهثحبث عن الأف عدل فهميأصطدم بدليل أ

 الصحيحة. حاديث النبويةجتاوزه وكذلك األ

عل جيلذي اجيعل الشمس تغرب عنا والنهار كمخلوق هو  الليل كمخلوق هو الذي

َقَمِر (َوالْ 1َها )ُضَحاوَ ِس َوالشَّمْ ))بدليل قول العلي العظيم يف سورة الشمس  ،الشمس تشرق علينا

َها )2ِإَذا َتََلَها )  .(( (4يَ ْغَشاَها )َذا (َواللَّْيِل إِ 3( َوالن ََّهاِر ِإَذا َجَلَّ

 ،كمخلوق  الليل حتت اخلالق املصور أكد أان أن سر ظلمة الليل هي سلخ النهار كمخلوق

 .(( مُّْظِلُمونَ  فَِإَذا ُهم َهارَ  َنْسَلُخ ِمْنُه الن َّ َوآيٌَة هلَُُّم اللَّْيلُ  )) 37يف قوله جل جَلله يف سورة يس اآلية 

الكفار يؤكدون لنا أن النهار معناه شروق الشمس والليل معناه غروب الشمس، لكن 

خالق الكون أكد لنا أنه خلق الليل والنهار قبل الشمس والقمر والكل يف فلك يسبحون يف قوله 
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ُكلٌّ يف   ۖ  َوُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالن ََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر )) 33جل جَلله يف سورة األنبياء اآلية 

 ((فَ َلٍك َيْسَبُحونَ 

و وما ه لوقخمهو كيف يكون النهار  ،الذي عجز علماء املسلمني من قبل عن فهمه

ل وجل شك  عزهللات آاي لكين وهلل احلمد رب العاملني استنتجت من خَلل ،شكله؟ وكذلك الليل

 ؟رليل يف النهاوجل الييف وك ؟مه وشكل الليل وحجمه وكيف يكور هللا الليل على النهارجالنهار وح

 ؟النهار يف الليليوجل كيف و 

 ألرض يف قولهوات والسمامباشرة بعد خلق ا ،هللا عز وجل أكد لنا أنه خلق الليل والنهار

نَ ُهمَ َض َومَ اَواِت َواأْلَرْ اَّللَُّ الَِّذي َخَلَق السَّمَ )) 4 سورة السجدة اآليةيف جل جَلله  ٍم ا بَ ي ْ ا يف ِستَِّة َأايَّ

لذي بني اف ،((ََل تَ َتذَكَُّرونَ َأفَ  ۖ  ِفيٍع اَل شَ وَ يلٍ  َما َلُكم مِ ن ُدونِِه ِمن وَ  ۖ  مثَّ اْستَ َوٰى َعَلى اْلَعْرِش 

سنة  500ي أ ،لدنيايساوي مسك السماء امسكهما معا  ،الليل والنهار االسماوات واألرض مه

 .ياوهي املسافة اليت بني الغَلف اجلوي لألرض وحدود السماء الدن ،ضوئية
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ة غشت  هنايارس إىلمملدة ستة أشهر متوالية من بداية  ،الذي يضيء القطب الشمايلما 

؟ فَل تةور السلشهاخَلل  أشعة الشمس كلية القطب الشمايل ؟ وما الذي حيجب عنمن كل السنة

 ترى إال قرصا أمحرا أتثريها ضعيف جدا؟ 

خَلل  نويبجلالقطب االنهار كمخلوق هو املتحكم يف ظلمة فالنهار كمخلوق،  اجلواب هو

 شهرأدة ستة مل هلا،خَليل ضاءة القطب الشماإ، كما هو املتحكم يف الشهور الستة املذكورة أعَله

 .متوالية

ن إو ، بل با أكتم معليكم الفهم والتفهم، مدرك جدا لصعوبة فهنه من الصعب أأعرف 

ولعلمكم  تصديق،ال فهم وصعبسه جملرد قراءة ما أكتب، ألنه صعب الأمل يف ر أغلبكم سيحس أب

 .يضا مررت بتلك املرحلةأفاين 

 ،حال النهار كمخلوق وحال الليل كمخلوق ،هذا الكتاب يفشرح أحبول هللا وقوته س 

نفهم  كيخبصوص الليل والنهار والشمس، ل الكتاب على التساؤالت اليت ميكن أن تطرحجميبا يف 

 ؟وكيف يتحكم الليل يف غروهبا ؟كيف يتحكم النهار يف شروق الشمس  ،مجيعا حبول هللا وقوته
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وشكلهما وموقعهما يف السماء وحاهلما وخلقهما وحيتامها  ،والعَلقة بني الليل والنهار كمخلوقني

 .وزواهلما

وجل يف    عزكره هللاذ النهار يف الليل، فتحدث مرحلة الظل الذي  إيَلجالفجر حيدث  يف

َعْلَنا الشَّْمَس َعَلْيِه َلُه َساِكنًا مثَّ جَ  َشاء جَلَعَ َوَلوْ  لَّ َأملَْ تَ َر ِإىَل رَبِ َك َكْيَف َمدَّ الظِ  كتابه سورة الفرقان )) 

 والظل هو فرتة ما بني الفجر والشروق. (( (46َنا قَ ْبًضا َيِسريًا )( مثَّ قَ َبْضَناُه ِإلَي ْ 45َدلِيَلً )

 ،لليلالنهار يف ا إيَلج إمتامهو الفرق بني أشعة الشمس  مع الشروق،  توهج سر   

مخلوق كلليل  احيث كان  اإليَلجوبني مرحلة بداية  ،شعة الشمس ابلشروق جيداألليسمح 

، ودة اخلفيفةل والرب الظ الذي هو مرحلة ،مهيمنا، لذلك فان سر التوهج راجع للمقارنة مبا قبله

 .يتهال هناو ته ال يف بداي ،لكن التوهج الشديد يكون يف منتصف النهار مبفهومه العادي

شعة ما يسمح أب ،الليل طبقات النهار مسيطرة حتت طبقات يف الثامنة صباحا تكون 

يَلج إ هما يعرف مرحلةين كلأل ابلفجر الشمس متوهجة، لكن الغروب والقرب منه جيب مقارنته

الثامنة مثَل أو السابعة ابملغرب، ، يصح مقارنة شروق الشمس و العكس، لذلك الأالنهار يف الليل 
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واملغرب  يف الليل ج النهاريَلإعلى بداية  الفجر دال ،ألهنما طريف النهار ،ابلفجر بل املغرب يقارن

 .دال على بداية انسَلخ النهار عن الليل

خلالق كذيب اتدون هللا عز وجل أقسم أبن النهار هو الذي جيلي الشمس، والكفار يري

 اضح وصريح الجلي و  رابينال أتويَل ال ميكن قبوله لغة ومنطقا وعلما، ألن القسم  اآليةبتأويل 

ن عند محسدا  مهنليضلو  ،كفارعصى فهمه على من دلس عليهم اليقبل التأويل، لكنه حقا است

( 2(َواْلَقَمِر ِإَذا َتََلَها )1) َوالشَّْمِس َوُضَحاَها))اخلالق املصور يف سورة الشمس  قالأنفسهم، 

َها )  ((.( 4(َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشاَها )3َوالن ََّهاِر ِإَذا َجَلَّ

ر هو الذي النها أبن ،الفلكي على القسم الرابين الواضح اجللي اإلعجازحني مير علماء 

لنهار ليس ان أو  ،لشمساومع ذلك يوافقون النازا على قوهلا أبن النهار هو شروق  ،جيلي الشمس

 فاين استغرب جرأهتم على هللا عز وجل.  ،خملوق فكلي

رج يف فَل ح ،كمخلوقني  الليل والنهار فهمالفلكي عاجزين عن  اإلعجازإن كان علماء 

مام فهم أال يعجز  إنسانطبعه العجز وال يوجد  اإلنسانف ،الفهم يف العجز لىذلك، ال يَلمون ع
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فتلك وهللا  ،آايت هللا عز وجل، لكن التصفيق للنازا والكفار عامة، بتأويل آايت هللا عز وجل

 .مصيبة عظمى

ر والقم لشمساكما   ،خملوقنيالقوي العزيز أكد صراحة ووضوحا أن الليل والنهار 

 بدليل قول ،حكه يسب فلكما أكد اخلالق أن الليل والنهار والشمس والقمر كل منهم يف  ،خملوقني

ُكلٌّ يف   ۖ  َر َس َواْلَقمَ الشَّمْ وَ للَّْيَل َوالن ََّهاَر َوُهَو الَِّذي َخَلَق ا)) 33الويل احلميد يف سورة األنبياء اآلية 

 ((.فَ َلٍك َيْسَبُحونَ 

ل ك وجه  يفحدي رفع التأأبن الليل والنهار خملوقني؟  هل يستطيع أي شخص أن ينفي

جل يقول  عز و ن هللاأؤكد أة، خبصوص الليل والنهار والشمس، يف الكتاب والسن اإلعجازعلماء 

ق هو الذي كمخلو   ليلوأبن ال ،أبن النهار هو الذي جيلي الشمس وجيعلها تشرق ،صراحة ووضوحا

رفع أإين ف ،امةني عيغشاها وحيجبها عنا وجيعلها تغرب، ومن يقل غري هذا من علماء املسلم

 .التحدي يف وجهه
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ة حملاججدي واومستعد للتح أكتبلكين متأكد موقن مما  ،أعرف أن اجلميع مستغرب

ة الواضحة الصرحي آلايتجد اأن لفملصطفى صلى هللا عليه وسلم، بكَلم هللا عز وجل وسنة نبيه ا

 اآلايت اليت طع فهم استملمهما يكن، ومن يزعم أين  إنسانوآخذ بكَلم أي  ،من كَلم هللا عز وجل

ن جلي للجميع أبني ينحلف ، فاين مستعد ملناقشة اآلايت اليت استدل هبا معه حرفا حبر  ،استدل هبا

 .قلب احلقائق ال حيتاج التأويل وال ،الشرح الذي قدمته صريح واضح

 قربأل، ولكي ن الليعار لنهالعلي العظيم أكد لنا سر ظلمة الليل، فبني لنا أنه انسَلخ ا

سمك ب ،بقاتطن سبع مقماش أسود يتكون  أنخذقدم التجربة التالية: ألكم فهم فعل االنسَلخ 

تمرت هو سن إمجايل بيض من سبع طبقات رقيقة بسمكأسنتمرت مثَل، وقماش  7مجايل يف حدود إ

ر اش األسود والنهامثَل، حيث شبهت الليل ابلقم طوا 200واحد، ومصباح كهرابئي ذي اجلهد 

 وار. دور حمابلقماش األبيض والشمس ابملصباح ذي اجلهد املرتفع، واألرض بكرة يف 

ألسود، كما تداخل طبقات النهار القماش ا طبقات القماش األبيض متداخلة بني طبقات

بني طبقات الليل، لتحقق فعل إيَلج الليل يف النهار وإيَلج النهار يف الليل، لكن ابلفعل فإن طبقة 
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على القماش املتداخل فيه األبيض بني األسود،  النهار هي املوالية للغَلف اجلوي لألرض، جنعل 

 ،القماش األسود أعلى  من ،مرتات مثَلسنت 10سنتمرت من الكرة واملصباح على بعد  4بعد 

املصباح مشتعل دائما كما الشمس مشتعلة ودائما، والقماش األسود حميط بدائرة األرض يغلقها  

 األرض. حميطلذي هو النهار يغطي فقط نصف كلها، لكن القماش األبيض ا

زء حتت جن كو تني ح، لذلك امنري من تلقاء نفسه االقماش األبيض أبهنطبقات  تميز ت 

 شطيها القماليت يغض النصف األر  ،ا مير ضوء وشعاع املصباحممن القماش األسود واملصباح فوقه

ألرض اا حول أيض يدور هتالقماش األبيض  طبقات  دون النصف الذي ال يغطيه، وألن ،األبيض

نري املوقع تف ،نهع تنسلخلظلمة يف املوقع الذي ارتك اتل ،بلغ نقطة أخرىتلخ عن نقطة لنست يفه

 .غطيه من الكرةت تصبحأالذي 

ت اليت خلوقان املفلكي مموقع كل خملوق  فهملن ،التجربة أعَله ميكن تطبيقها حرفيا

 .مع الليل لتشارككن ابل ،فعل شروق الشمس وغروهبا يتحكم فيه النهار فعلياندرك أن فذكرهتا، 
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يغطي و  عنه، ينسلخو الليل يوجل يف نه أل ،فعلي للشروق والغروب هو النهارالعامل ال 

 ،النهار ليل يف  ال، حيث يوجلل صحيح يدور كما النهارييف حني أن الل ،األرض فقطحميط نصف 

جدة حيث و َل يف رب مثاملغدولة ، لذلك فحني ينسلخ النهار عن مهيمن وحييط ابألرض كلها لكنه

روق شيعلن لعليها  يطلمثَل،  أسرتالياصبح فوق أل الرابط، حينها يكون النهار قط تظلم قب

 .عليها الشمس

ي، ألن قرص دالعا ومهالقا ابلليل والنهار مبفهدوران الشمس حول األرض ال عَلقة له مط

عدام زمن ، مما يعين انيف املائة من األرض على مر ال 90انرة أكثر من إوهج الشمس قادر على 

ح ذي اجلهد ذ مصبا ي أخالليل والسكن، ولكي نفهم ذلك ميكن أن نقوم بتجربة بسيطة للغاية، وه

واط،  60ي اجلهد واط مثَل، وقطره وحجمه ابلطبع هو عشر حجم املصباح ذ 1000املرتفع ب 

طر قمرة  ألفوي ا كرة بقطر يسانعر، لو وضأمتار على أقل تقدي 5لكن قرص وهجه يتجاوز 

 .ء مضيي جزء غريأسيغطي الكرة كلها ولن يرتك فيها فان وهج املصباح  ،املصباح
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ة اعتربت أن ضعف قطر األرض، ويف التجرب 110قطر الشمس حسب اكاذيب النازا هو 

لتجربة اسنتمرت، ستؤكد  50قطر وهج املصباح  الذي هو مخسة  أمتار، وقطر الكرة يف التجربة هو 

وهو سنتمرتات  05 حوايل ، فكيف لو كان قطر الكرة فقط  %100أن الكرة كلها مضاءة بنسبة 

ي شرب أض ن األر ك من يرت ل ،متاما حال الشمس مع األرض، وهجها وجريها ودوراهنا حول األرض

 .على طول الزمنغري مضيء 

، مها  األرضىلإل متحكمني يف ضوء الشمس الذي يص نيالليل والنهار كمخلوقني عظيم 

اوات  السميفغرب تالذين ينظمان شروق الشمس علينا وغروهبا علينا، لكنها يف الواقع ال 

 .خلوقر كملكن الذي حيجبها عنا هو الليل كمخلوق حال ينسلخ حتته النها ،واألرض

مقصود من الصهاينة  ،للبشريةكاذيب وتضليل أجمرد   %99بنسبة و كل ما تروجه النازا 

لى هللا عليه من كَلم هللا عز وجل وسنة نبيه املصطفى ص ،ملنع البشرية من فهم احلقائق الفلكية

هنم أألين موقن  ،اليت شرحتها فهو خمطئالفلكية الصهاينة ال يعرفون احلقائق وسلم، ومن توهم أن 

ة وهم من صنعوا األكاذيب عمدا واحتكروا ن نظرية جاذبية األرض كذبأب ،يعلمون مليون يف املائة
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كما يسوقون لنا األدوية الفاسدة   ،سوقوا لنا النظرايت التافهة اخلاطئةف ،النظرايت احلقة ألنفسهم

 .وألبدانناوكل شيء خمرب لنا ولعقولنا  اإلابحية واألفَلمواألطعمة الفاسدة واألغاين التافهة 

حلق ا عن اراجنخإمصرون على تضليلنا و  ،خاصة صهاينةالالعلي العظيم أكد لنا أن 

 ْو ُيِضلُّوَنُكْم َوَماْلِكَتاِب لَ اْهِل ْن أَ َودَّت طَّائَِفٌة م ِ جل جَلله يف سورة آل عمران )) هبقول ،والصواب

 .(((70َهُدوَن )أَنُتْم َتشْ وَ  َّللَِّ اْلِكَتاِب ملَ َتْكُفُروَن ِِباَيِت ا( اَي َأْهَل 69ُيِضلُّوَن ِإالَّ أَنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن )

ر يف  ان السإن ك شهر؟أيضاء القطب اآلخر ستة لتة أشهر؟ ملاذا يظلم أحد القطبني س

 يفرتض القطبني حدأاء الشمس حني يضمسوه االنقَلب الصيفي واالنقَلب الشتوي، فإن أكذبة ما 

دير؟ لكن ملاذا يضاء تقل قدرجة على أ 20لتبلغ درجة احلرارة أكثر من  ،أن تكون مركزة عليه

لسر يف ذلك؟ لو كان ادرجة؟ ما  20شهر متواصلة ودرجة احلرارة ال تتجاوز انقص أالقطب لستة 

 .هو نظرية االنقَلب النقلب الكون حقا

ن تنطلي على أكاذيب وترهات ال يصح أأن كل ما روجه الكفار  احلق واحلق أقول لكم

كاذيب الكفار ولدينا كتاب هللا ينطق أأن تنطلي علينا  ضعف ومتام اجلهلالعقَلء احلكماء، وإنه ل



 2018MO2390الشمس خاضعة لليل والنهار/ ذ.عبد هللا بوفيم / اإليداع القانوين:

 

 24 

رغما عنهم نفهم ما تجعلنا فوقهم ل ،كاذيب الكفارأفيه احلقائق املؤكدة اليت تسفه  لدينا ،ابحلق

 .يكتمونه من العلم

قة وأنه حسب احلقي أنه يستدل  بعض املصفقني للنازا وملا تفرتي، هبذا الفيديو متومهني

 رض.األقمار االصطناعية اليت خترج خارج الغَلف اجلوي لألأوهامهم صور من 

https://www.youtube.com/watch?v=v4eOiCIIe4g 

هل تعلم كيف حيدث تعاقب الليل والنهار؟ القرآن يصو ر مشارق ومغارب  عنوان الفيديو هو :
 شاهد بنفسك ◄األرض 

 

 منه مواصلة اهلدف ،وير حاسويبصغري حقيقة، بل هي ت والليل تصوير النهار طريقة

 كفاربدع الأ، فوالسنة املسلمني وعلماؤهم يستدلون ابلقرآن صبح كثري من شبابأن أبعد  التضليل

 ،مستقل النهار خملوق مستقل والليل خملوق احلقيقة، وهي أن من الوصول إىل ناملنع ،ذلك التصوير

ألرض فيما يتعلق ابلشروق َل عَلقة مطلقا لدوران اف ،وغروهبا  يف شروق الشمسنيومها املتحكم

https://www.youtube.com/watch?v=v4eOiCIIe4g
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 كما  ،فهما بدورمها يدوران حول األرض ،كله يف حركة الليل والنهار السر كامن ألن ،والغروب

 .واكب كلهاكوال تدور حوهلا الشمس والقمر

الليل  جل هللاحني يو لذلك  ،الليل كمخلوقطبقات كون حتت ت كمخلوق النهارطبقات 

ينتج ف ،الليل هنائيالمة طبقات ظحوا مت ارغم رقتهالنهار طبقات فان  ،يف الليل النهار النهار ويوجل 

غري  اهنألليل وكاظلمة حمو يف األسفل،   النهار ات وضوء طبق شعة الشمس يف األعلىأعن 

 ۖ   آيَ تَ نْيِ  َنا اللَّْيَل َوالن ََّهارَ َوَجَعلْ )) 12سورة اإلسراء اآلية  العظيم يف موجود، بدليل قول العلي

تَ ُغوا َفْضًَل مِ ن رَّبِ ُكْم َولِتَ ْعَلُمو ل ِ  ةً َفَمَحْواَن آيََة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آيََة الن ََّهاِر ُمْبِصرَ  َواحلَِْساَب  ِننيَ ا َعَدَد الس ِ تَ ب ْ

 .((وَُكلَّ َشْيٍء َفصَّْلَناُه تَ ْفِصيًَل  ۖ  

 نأ رغم ،ي آية النهارابلطبع يعتربون القمر هو آية الليل والشمس ه ن للكفارو املصفق 

هار  جتاهل الليل والن على مها اآليتني، لكنهم مصرون تؤكد أن الليل والنهار اآلية صرحية واضحة

 .والقمرعظم بكثري من الشمس أمها  ،كمخلوقني فكليني
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لتناقض امتام  تتناقضو ختتلق تفاسري ال يقبلها عقل وال منطق يف اليوتوب بعض القنوات 

  .ت تستدل بهاآلاي من  بعض اجلملرترغم أهنا تب ،من خَلل كتاب هللا عز وجل ،مع حقيقة الفلك

، واحلق أن كز لنياري انزل إىل األرض عرب مَلي ،أن املاء أول اخللق ت قناة يوتوبزعم 

ت العرش من حت عدهامبعىن أب ،هللا به عز وجل األرض انزل على األرض وهو الذي دحأحلديد ا

 عز وجل هللا، لكن طوعا فاختارات احلضور ،و كرهاأطوعا  حيث أمرها هي والسماء ابحلضور لديه،

دها احلديد ليبع عليها نزلأفي كانت أول اخللق سراب ابلطبع، وه ،نزال احلديد عليهاأبعد األرض إب

ستمرار اضمنا  الذين سجنيكمن اهليدروجني واألاملاء  لتربد فيتشكل  ،ىل مكان خلقها األولإ

الثَلجة من   خزانكل يفكما يتش  ،الثلج املاء تشكل منلياق احلديد يف نوة األرض وحوهلا، احرت 

 .اهلواء الذي يدخله حني نفتحه

هنا أبنشرهم ملبادئ زعموا  ،قلوبنا وعقولنا احلذر منهم لقد استطاع الكفار أن ينزعوا يف

ن إصبح شبابنا اليوم يستنكف ويتشنج أيبهم وترهاهتم إلينا، فذكاألكي يستطيعوا هبا مترير  ،نسانيةإ

الكفار  يتزالة كلمإبلغنا مستوى طمع فيه الكفار من  ، حيثبكلمة حقمسع مسلما يذكر الكفار 
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سكتوا من ظلمة أطبع على علمائنا الذين سكتوا أو والكافر من قاموس اللغة العربية، والوزر ابل

 .على الكفار من شأهنمأ

 من يكفر ابهلل وينكراشرتط العدل يف الشاهد، و  2اآلية  هللا عز وجل يف سورة الطَلق

َلُهنَّ َلْغَن َأجَ ب َ ِإَذا فَ )) العظيمخالقه ال ميكن أن يكون عادال ولو زعم وتغىن بذلك، لقول العلي 

ِلُكْم  ۖ  لشََّهاَدَة َّلِلَِّ مِ نُكْم َوَأِقيُموا ا َوْي َعْدلٍ ُدوا ذَ ْشهِ فََأْمِسُكوُهنَّ مبَْعُروٍف َأْو فَارُِقوُهنَّ مبَْعُروٍف َوأَ  ذَٰ

َ جيَْ يَ تَّ  َمنوَ  ۖ  يُوَعُظ ِبِه َمن َكاَن يُ ْؤِمُن اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر   .((َعل لَُّه خَمَْرًجاِق اَّللَّ

ة؟  ني عامملسلميف أمر خيص الزوج والزوجة البد من ذوي عدل، فكيف أبمر خيص ا  

ننا حبق إف سكتناو به  كيف ميكننا أن نسمع من كافر ونقبل ما يقول دون متحيص منا؟ إن قبلنا

ومن يصفق  لكفار،ت التحقق من كل نظراياتفهون، وواجب على علماء املسلمني اجلواب والرد وا

بشرية عامة ني والملسلماشباب تضليل فانه مشارك هلم يف  ،لنظرايت الكفار بَل متحيص وال حتقيق

 .ووجب احلذر منه
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ٍإ اِسٌق بِنَ بَ فَ ءَُكْم ِذيَن آَمُنوا ِإن َجااَي أَي َُّها الَّ )) 6اآلية  قال العزيز العليم يف سورة احلجرات

هادة الفاسق يرفض ش اإلسَلم(( فِمنيَ ْلُتْم اَندِ ا فَ عَ مَ ٰى فَ تَ بَ ي َُّنوا َأن ُتِصيُبوا قَ ْوًما ِبََهاَلٍة فَ ُتْصِبُحوا َعلَ 

 هدفهم ،كفار  وضعها ليومفكيف ميكن قبول شهادة الكافر؟ كل العلوم اليت تدرس لدينا ا ،الكاذب

  الإ يصدقون اللكفار هم انا ممن صنعئلكن سفهاتقبلنا والسيطرة علينا، تشويه اترخينا وحتطيم مس

 .كَلم الكفار

 ،سلمو عليه  لى هللادلة من كتاب هللا وسنة نبيه املصطفى صأعطى يناقش مسلم في حني 

نفسهم، أم يف ا ثقتهن خيسرو أيخافون ف ،كاذيب الكفارأممن هنلوا من  ،جتد زمرة من السفهاء

 .لكفارعلى ا صوربَل متحيص حىت توهم شبابنا أن العلم حم ،يهامجونه وهم مصفقون للكفار

التتابع  ق تعينلاخل ذكرخلق الليل والنهار والشمس والقمر، والواو بعد العلي العظيم 

ْنسَ َوَما خَ )) 56اآلية  دائما، بدليل قول العلي العظيم يف سورة الذارايت  نِ لِيَ ْعُبُدو   ِإالَّ َلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

.)) 
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رب ال ان العف ،اقأكتبوا وانشروا على أوسع نطاليهودي الذي قال لبين قومه )  صدق

ا سعى بعضهم وإذ ،نبقو هنم ال يطإيقرؤون وإذا قرأ بعضهم فإهنم ال يفهمون، وإذا فهم بعضهم ف

 .(للتطبيق فان الغالبية تعرقلهم، لذلك ال هتتموا

ل كثري وا عقو م حشهنأفهم حقا موقنون  ،هذا حالنا اليوم، أتكد يل صدق قول اليهودي

عضهم  بنيرضملعاجيد جيشا من ا ،منا ابلتفاهات والكذب ومن حياول تصحيح تلك التفاهات

تاب هللا رها لككضهم  وبعضهم احتقارا لكل ما هو مسلم وبع ،حسدا وبعضهم غرورا وبعضهم جهَل

ون تدارسه يرتكببهنم أ ونا، ويعترب عز وجل وحتقريا له، يودون لو جيعلون من كتاب هللا نسيا منسي

ن أريدون يرورين ملغتباعهم واأن مأمورون بتدارسه، لكن اليهود و وهو الكتاب والقرآ ،معصية

 .ريهاغلشيء  ه والب، فهو عندهم كتاب للصَلة  يف الصَلة فقطالإيتجاهلوه وأن ال يسمعوه 

لتكون مألوفة  ،ستعملها كثرياألذلك س ،كلمة الكفار اليت استعملها تستفز بعض احلاملني

َأَوملَْ يَ َر الَِّذيَن ))  30اآلية   عز وجل الذي قال يف سورة األنبياءاقتداء بكَلم هللا  ،حبول هللا وقوته
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َأَفََل  ۖ  َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍ   ۖ  َكَفُروا َأنَّ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َكانَ َتا رَتْ ًقا فَ َفتَ ْقَنامُهَا 

  ((. يُ ْؤِمُنونَ 

 واحلقيقة هي شمس،الكفار يزعمون أن الليل يعين غروب الشمس والنهار يعين شروق ال

شمس عل الجيلذي والنهار كمخلوق هو ا ،أن الليل كمخلوق هو الذي جيعل الشمس تغرب عنا

ِإَذا َتََلَها  (َواْلَقَمرِ 1)اَها ُضحَ وَ َوالشَّْمِس ))تشرق علينا، بدليل قول العزيز العليم يف سورة الشمس 

َها )2)  ((. (4) (َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشاَها3( َوالن ََّهاِر ِإَذا َجَلَّ

حيث ال  هلل منك ابفهو يشر  ،ساس هلا من الصحة ومن يصدقها ويرددهاأكلمة اجملرة ال 

الشموس  نأتعين ع، و حسب منطق الكفار ابلطب ،يعلم ، ألن اجملرات تعين اجملموعات الشمسية

حدة وقمرا سا والق مشكد لنا أنه خأكذلك، لكن اخلالق القوي اجلبار   مبئات اآلالف واألقمار

يف علم   يفقهلى أنه الفهو يعطي الدليل ع ،كوكبا، وعليه فان كل من يذكر اجملرة  11واحدا و 

 .الفلك احلق، وأنه مصفق ابمتياز للكفار ولكل ما يفرتون
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 تمئاين وجود ليت تعاات، كذبة اجملر ليوقعوا فيه شبابنا هل   ،ارالشرك الذي نصبه لنا الكف

احدا بدليل قمرا و دة و د لنا أنه خلق مشسا واحكاآلالف من الشمس ومن القمر، وهللا عز وجل أ

ِفيِهنَّ نُورًا َوَجَعَل ( َوَجَعَل اْلَقَمَر 15َباقًا )طِ َواٍت اَأملَْ تَ َرْوا َكْيَف َخَلَق اَّللَُّ َسْبَع مسََ قوله يف سورة نوح ))

 ((. (16الشَّْمَس ِسَراًجا )

 

 

 

الباب األول:الشمس خلقت بعد 
 الليل والنهار
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يل والنهار لق اللخعد ب والقمر أنه خلق الشمس ،اخلالق املصور أكد لنا يف كتابه الكرمي

ألنبياء   ا سورة يفله ا بدورمها بعد خلق السماوات واألرض، بدليل قوله جل جَلهماللذين خلق

 ((. فَ َلٍك َيْسَبُحونَ ُكلٌّ يف   ۖ   ْلَقَمرَ َس َواَوُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالن ََّهاَر َوالشَّمْ )) 33اآلية 

عين ن الواو ال تدليل أق، بيزعم البعض أن الواو  يف اآلية أعَله ال تعين التتابع يف اخلل

ع دائما، تعين التتاب اخللق  ذكرهللا عز وجل، هي أن الواو يفالتتابع، لكن احلقيقة املقتبسة من كَلم 

ْنَس إِ َوَما َخَلقْ )) 56يف سورة الذارايت اآلية  بدليل قول العلي  العظيم  (( يَ ْعُبُدونِ الَّ لِ ُت اجلِْنَّ َواإْلِ

 خلق اجلن قبل اإلنس بكثري. عز وجلفالكل جممع على أن هللا 

ق يها خلفذكر   كل اآلايت اليتاألرض ابلطبع، ويفهللا عز وجل خلق السماء قبل 

خَلَْلُق )) 57ية يف سورة غافر اآل، كما  ذكر األرضالسماوات واألرض يسبق ذكر السماء 

سورة العنكبوت  وكما يف (( يَ ْعَلُمونَ  النَّاِس اَل ْكثَ رَ  أَ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َأْكبَ ُر ِمْن َخْلِق النَّاِس َولَِٰكنَّ 

  .((اَّللَُّ  لَيَ ُقوُلنَّ  اْلَقَمرَ وَ  الشَّْمَس َسخَّرَ وَ ْرَض َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَ )) 61اآلية 
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له جل جَلله ليل قو بد ،العلي الكبري خلق السماوات قبل األرضني وبعدمها خلق ما بينهما

ن َ أْلَْرَض َومَ اَّللَُّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َوا))4سورة  السجدة  اآلية   ٍم مثَّ اُهَما يف سِ ا بَ ي ْ ْستَ َوٰى تَِّة َأايَّ

 الذين واملخلوقني الفلكيني ((ونَ تَ َتذَكَّرُ  َأَفََل  ۖ  ٍع َما َلُكم مِ ن ُدونِِه ِمن َويلٍ  َواَل َشِفي ۖ  َعَلى اْلَعْرِش 

 لنهار.بني السماوات واألرض مها الليل وا

 الوحي نيب فرق كبريلكن  البعض  يفهم كلمة اخللق  على أهنا وحي وال تعين اخللق الفعلي،

 ْوَمنْيِ ي َ نَّ َسْبَع مَسَاَواٍت يف فَ َقَضاهُ ))12اآلية وبني اخللق بدليل قول الويل احلميد يف سورة فصلت 

ِلَك تَ قْ  ۖ  ِحْفظًا وَ َصابِيَح مبَِ نْ َيا الدُّ  َوزَي َّنَّا السََّماءَ  ۖ  َوَأْوَحٰى يف ُكلِ  مَسَاٍء َأْمَرَها   ((.ِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ ذَٰ

خلق  ك علىال لقنا مثل ذلإتعين خلق خملوق موجود وليس آت و  (َخَلقَ )كلمة 

أنه  علىي اجلبار ق القو خلالا، ألن الذين يفسرون أتكيد السماوات واألرض، مبعىن أهنا ختلق كل يوم

 رتون حقيقة.ا، يفغروهبخلق الليل والنهار، على أنه يعين أهنما خيلقان كل يوم بشرق الشمس و 

الليل والنهار كمخلوقني مها الذين يشغَلل املسافة بني السماء الدنيا والغَلف اجلوي 

والقمر لألرض، ألن العلي العظيم يذكر خلق السماوات واألرض وما بينهما، والكواكب والشمس 
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هنا معلقة يف حبك السماء والذي خارجها بقليل هي النجوم أل ابلطبع كلها يف مسك السماء الدنيا،

 .الدنيا

مخسة كواكب  ا؟ واجلواب هو أهناخلنس اجلواري الكنس الكواكبيطرح التساؤل حول 

 حيح تلك الكواكبيا مع الشمس والقمر، صالسماء الدن املوجودة يف مسك كوكبا 11من أصل 

 ء تبلعسودا بعلى شكل ثقو  ختلق زوابع شديدة جدا، تبدو هنايتها مما يلينا اخلنس اجلواري الكنس

 .رض األمتاما كما تبلع العواصف الشديدة كل ما متر عليه يف ،كل شيء متر عليه

ل ما تَلمسه ك تبلع خطرية تبدو ثقواب سوداء ،حني تَلمس األرض هناية العواصف 

على شكل ثقوب  نرى حنن هي ما ،اجلواري الكنس ختلق زوابع خطريةوكذلك الكواكب اخلنس 

 .السماء جسام اخلارجة عن مسارها يفاأل سوداء متحركة تبلع

، ألن الكل ليست كما هي حاليا ،الشمس والقمر والسماوات واألرض بعد يوم احلساب

يَ ْوَم تُ َبدَُّل )) 48يم اآلية بدليل قول العلي العظيم يف سورة إبراه سيفىن ولن يبقى إال الفرد الصمد،

َر اأْلَْرِض َوالسََّماَواُت  فالقمر سيبعث من جديد يف شكل (( َوبَ َرُزوا َّلِلَِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ  ۖ  اأْلَْرُض َغي ْ
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كل الناس يف حالة الشباب   ،نسانملخلوقات يف الكون، كما سيبعث اإلآخر وكذلك الشمس وكل ا

والفتوة، كذلك القمر والشمس والسماوات واألرض وكل املخلوقات ستبعث بعد زواهلا يف شكل 

 .غري الذي نعرفه حنن

يوم  وَّرانقمر مكالشمس وال))صلى هللا عليه وسلم كما يف البخاري   رسول هللاقال 

 القمر ثورانو الشمس ا: )احلديث، هكذ ( يف هذاثورانويف رواية غري البخاري زايدة ) ((القيامة

قد قرهنما فحلجم، اريي غص و هنما منطفئنيأان مكوران مبعىن ر و ( ثمكوران يف النار يوم القيامة

وق يف الكون  بقي خملي ال وال السماوات واألرض كلها، حىتابلثورين، واحلالة هذه ابلطبع بعد ز 

آخر  إلنسانايكون يه، ليف اخللق فالذي يلاألسبق  ،كله، مث بعد ذلك تبعث املخلوقات من جديد

 .ليومانها مبعد تبديل السماوات واألرض وما فيها على غري ما نعلمه  ،خملوق يبعث

 ن هو سببى أن الشمس والقمر سيجتمعان لتلتهم الشمس القمر ويكو عل الدليل

( 8( َوَخَسَف اْلَقَمُر)7اْلَبَصُر) ِرقَ فَِإَذا بَ العظيم يف سورة القيامة )) هو قول العلي انطفائها بعد ذلك،

َع الشَّْمُس َواْلَقَمُر)  .(( (9َومجُِ
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 يفصبحا يسحينها  ،يعبدوهنمكانوا   من  تقدمانحني سيسقطان يف جهنم يوالقمر الشمس  

 .اتث كل املخلوقا ستبعكم  ،ازيَل هنائيا وبعثأذي مها عليه اليوم، مبعىن أهنما شكل غري الشكل ال

عد هلا باوال يهمين ح اهلا،الفلك واملخلوقات الفلكية من بداية خلقها لزو  بعلماهتمامي هو 

و أوجل   عزهللاكتاب   دلة منأن وجدت إعلم الغيب عند هللا، لكن ابلطبع ألن ذلك من  ،زواهلا

 ،ن جديدمالبعث ال و حىت بعد الزو املخلوقات الفلكية  حول مصري ،حاديث النبوية الصحيحةاأل

 .واستدل به من ابب توسيع املداركذكره أس

 حلجر ابلنارجنمع ا حنيهو نفسه ما سيقع   جيتمعان، نيحسيقع بني الشمس والقمر الذي 

 العظيم و قول العليه الشمس على أن القمر سيطفئ التهام النار للحجر، والدليل ابلطبعوهو 

ا اجْلَِباُل َوِإذَ ( 2ا النُُّجوُم انَكَدَرْت )َوِإذَ ( 1ِإَذا الشَّْمُس ُكوِ َرْت)التكوير )) سورة التكوير يف سورة

يعين انطفاءها الحق لفعل مجع  يلذاتكوير الشمس  علف(( و (4(َوِإَذا اْلِعَشاُر ُعطِ َلْت )3ُسريِ َْت )

 .الشمس والقمر
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ور حول مس تدوالش فهو يدور حول األرض يف شهر قمري ،القمر سابق للشمس ابلطبع

تلحق ابلقمر  نأللشمس  لذلك ال يصح، قرب من الشمس لألرضأاألرض يف سنة كاملة، وهو 

ما سيحدث  هو، و عد ذلكب وهو سيطفئها ألهنا ستلتهمه وحترقه ،حق بهتو تلأ ،مبعىن أن تلتقي به

 .يف هنايتهما

ينسلخ حتت ار والنهار يَلحق النه الليلف ،متحركنيأيضا كمخلوقني مها الليل والنهار    

وكذلك سيفسد النهار  ي يفسد مادتهأ ،نه سيلتهمهإف الليل على النهار الليل، لكن حال يلتف

 نأنبغي يكما ال ،  شمس القمرن تدرك الأبتلك الطريقة، لذلك ال ينبغي  ينتهيانف ،مادة الليل هناية

وقات األربعة خمل ه هنايةمعنار دارك الليل للنهار وإدراك الشمس للقمنهار، ألن حتقق االليل ال يدرك

اء   سورة األنبي يفظيم الع قول العليمل فلك تسبح فيه،  افلكية، اليت أكد لنا خالقها أن لكل منه

  .(( فَ َلٍك َيْسَبُحونَ ُكلٌّ يف   ۖ   ْلَقَمرَ َس َواَوُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالن ََّهاَر َوالشَّمْ )) 33اآلية 
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 جتري ملستقرها الشمسالفصل األول: 

 
يف ه ل جَللجوله قالعلي العظيم وصف الشمس ابجلري، مما يعين أهنا سريعة جدا، يف 

لِ  ۖ  َوالشَّْمُس جَتِْري ِلُمْستَ َقرٍ  هلََّا ))38سورة يس اآلية   يف  جل عَله وقوله ((َعِليمِ َعزِيِز الْ يُر الْ َك تَ ْقدِ ذَٰ

يف عزيز العليم وقول ال((  ىُمَسم   ِري أِلََجلٍ َواْلَقَمَر ُكلٌّ جيَْ َوَسخََّر الشَّْمَس )) 2سورة الرعد   اآلية 

َر ُكلٌّ َر الشَّْمَس َواْلَقمَ ْيِل َوَسخَّ  اللَّ يف الن ََّهاَر  يُوِلُج اللَّْيَل يف الن ََّهاِر َويُوِلجُ )) 13سورة فاطر  اآلية 

ِلُكُم اَّللَُّ رَبُُّكْم لَ  ۖ  جَيِْري أِلََجٍل مَُّسم ى  ِلُكوَن ِمن ِقْطِمرٍي ميَْ ْدُعوَن ِمن ُدونِِه َما الَِّذيَن تَ وَ  ۖ  ُك ُملْ ُه الْ ذَٰ

)).   

ن أ ،ابن عباس رضي هللا عنهماعبد هللا عن إسحاق اهلمداين  يف مسنده،  روى اإلمام أبو

ين تطلع؟ فقال صلى أين تغرب؟ وهذه املطالع أهذه املغارب  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل:

وتغرب عن ، تغرب عن قوم وتطلع على قوم ،هي على رسلها ال تربح وال تزول )) هللا عليه وسلم

 .((وقوم يقولون طلعت، فقوم يقولون غربت ، قوم وتطلع
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ن األرض  ابت  عهنا غيؤكد لنا أن الشمس حني تغرب عنا، فذلك ال يعين أ أعَله احلديث

ب ون غرو يعترب  اجلزء اآلخر، لذلك فالذينبل غابت عن جزء من األرض لتشرق على  كلية،

 لرهبا خمطئون. االشمس سجود

ته والليل سلخ حتيل، ينالله والنهار سابق  فلكه كما الليل يسبح يف فلكيفسبح النهار ي 

ِإنَّ رَبَُّكُم اَّللَُّ الَِّذي )) 54 بدليل قول العلي العظيم يف سورة األعرف اآلية ،ن يهيمن عليهأحياول 

ٍم مثَّ اْست َ  اَر َيْطلُُبُه َحِثيثًا ْغِشي اللَّْيَل الن َّهَ ي ُ ى اْلَعْرِش  َعلَ َوىٰ َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض يف ِستَِّة َأايَّ

 ((. َربُّ اْلَعاَلِمنيَ تَ َباَرَك اَّللَُّ  ۖ  ْمُر ْلُق َواأْلَ ُه اخلَْ لَ اَل أَ  ۖ  َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخََّراٍت أبَِْمرِِه 

ملعىن هو أن النهار وا ((ِثيثًاُبُه حَ ْطلُ يَ يُ ْغِشي اللَّْيَل الن ََّهاَر ))ركز على قول العلي العظيم لن 

ن أ، يف حني لهاكألرض  يط ابينسلخ  حتت الليل والليل حياول اللحاق به، فالليل ابلطبع مهيمن وحم

 وعلى مستوى خط االستواء  يغطي نصف حميط األرض. النهار ابلكاد 

سبق وذكرت أن النهار  كمخلوق يقع  ،علم الفلك لإلشارة  فاين يف كتيب  السابقة يف 

أن مسك طبقات النهار ال يقارن  بطبقاته السبع حتت الليل كمخلوق بطبقاته السبع، وكنت ذكرت 
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ُُم اللَّْيُل )) 37سورة يس  اآلية  العظيمك طبقات الليل، معتمدا حينها على قول العلي  مسب َوآيٌَة هلَّ

 ((.َنْسَلُخ ِمْنُه الن ََّهاَر فَِإَذا ُهم مُّْظِلُمونَ 

النهار رقيق   على أساس أن ((ارَ لن َّهَ اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه ا)) كان تفسريي لقول العليم السميع

ورة  لقمان  يف سر قتدقياسا على اجللد الرقيق  الذي  يسلخ عن األضحية، لكن قول القادر امل

  الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ  يف اللَّْيِل َوَسخَّرَ ُج الن ََّهارَ يُولِ َهاِر وَ َأملَْ تَ َر َأنَّ اَّللََّ يُوِلُج اللَّْيَل يف الن َّ )) 29اآلية  

ج الليل جع ما سبق وكتبت، ألن إيَلجعلين أرا ( (ِبريٌ  خَ جَيِْري ِإىَلٰ َأَجٍل مَُّسم ى َوَأنَّ اَّللََّ مبَا تَ ْعَمُلونَ 

ها يف متداخلة بعض النهاريل و يف النهار وإيَلج النهار يف الليل، لن يتحقق إال إن كانت طبقات الل

 بعض.

َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض اِبحْلَقِ  )) 5سورة  الزمر  اآلية البعض يؤول  قول العلي العظيم يف 

ُكلٌّ جَيِْري أِلََجٍل   ۖ  َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر  ۖ  ُيَكوِ ُر اللَّْيَل َعَلى الن ََّهاِر َوُيَكوِ ُر الن ََّهاَر َعَلى اللَّْيِل  ۖ  

نتج أن دوران األرض حول حمورها هو سر تعاقب الليل (( ليستَأاَل ُهَو اْلَعزِيُز اْلَغفَّارُ  ۖ  مَُّسم ى 

النهار ويكور النهار  ىكور الليل عليألن القادر املقتدر أكد أنه  ه،اآلية حجة علي والنهار، لكن

 .يسبح يف مساره فكل منهما، على الليل، ومها ابلطبع خملوقني فلكيني
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حني ا مهإحدا، ةالسن النهار على الليل مرتني يفحيدث تكور الليل على النهار وتكور  

يمن هتل ،كل سنة  اير منفرب  يب هناية شهرتنقلب قاعدة النهار كمخلوق من اهليمنة على القطب اجلنو 

ور النهار ويتك يل علىالل من نفس السنة، والثانية حني يتكور على القطب الشمايل إىل هناية غشت

طب اجلنويب لى القعديد طبقة النهار السميكة لتهيمن من ج النهار على الليل من جديد، لتنقلب

 ابتداء من بداية شتنرب إىل هناية فرباير.

فتكون  ،ينافوق علالت الكفار يتعمدون تعظيم الشمس لدفع البشرية لعبادهتا، ليكون هلم

 ققوا حلم ملكم، ليحمنه يتفوق عليها الكفار وخاصة الطائفة األكفر ،البشرية كلها وثنية ضالة

ميد يف سورة يل احلالو  مصداقا لقول ،سليمان عليه السَلم، الذي هزم الوثنيني من عباد الشمس

َها َوقَ ْوَمَها دت ُّ ( َوجَ 23ْرٌش َعِظيٌم ) َوهَلَا عَ َشْيءٍ  ل ِ ِإين ِ َوَجدتُّ اْمَرَأًة مَتِْلُكُهْم َوُأوتَِيْت ِمن كُ النمل ))

يِل فَ ُهْم اَل يَ ْهَتُدوَن َصدَُّهْم َعِن السَّبِ َماهَلُْم فَ ُن َأعْ طَاَيْسُجُدوَن لِلشَّْمِس ِمن ُدوِن اَّللَِّ َوزَيََّن هَلُُم الشَّيْ 

 (25 َوَما تُ ْعِلُنوَن )َما خُتُْفونَ َويَ ْعَلُم  َواأْلَْرضِ  اَواتِ سَّمَ ( َأالَّ َيْسُجُدوا َّلِلَِّ الَِّذي خُيْرُِج اخْلَْبَء يف ال24)

.)) 
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 عليه هللا صلى هللا عجاز الفلكي يف القرآن الكرمي، يفهمون حديث رسولبعض علماء اإل

 هب هذهن تذأتدرون أي)الذي أجاب به عن السؤال الذي طرحه على الصحابة وهو  ،وسلم

 صلى سول هللار ديث أن ح نه يلخص مسار الشمس يف اليوم الواحد، لكن احلقيقة هيأب( الشمس؟

 .اواهلهللا عليه وسلم واضح جلي، أبنه يبني مسار الشمس من أول خلقها إىل ز 

 

 األشواط اخلمسة للشمساملبحث األول: 

 
طوار الشمس شرحا أشرح حديث  ،عجاز الفلكي يف القرآن الكرميعلماء اإليتعمد بعض  

م بعض ليومهوا شباب املسلمني أن احلديث خيص شروق الشمس وغروهبا، حىت توه ،خاطئا

يف هو حاديث النبوية الصحيحة فيها خلط وخلل، علما أن اخللل واخللط حقا أن األ اقديناحل

حاديث األ علما أنال يقبلها عقل وال منطق،  ،حاديث تفاسري خاطئةعقول املفسرين لتلك األ
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الذين قلبوا   ،جعلهم خيلطون لكي ال يغضبوا الكفار ،رينسفر عقول امللكن قصو  ،واضحة صرحية

 .كل احلقائق الفلكية

َعْن َأيب َذر رضي هللا عنه َأنَّ النَّيبَّ بو ذر الغفاري رضي هللا عنه ))أاحلديث الذي رواه 

ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم. قَالَ " أََتْدُروَن أَْيَن َتْذَهُب هِذِه الشمس؟: "صلى هللا عليه وسلم قَاَل، يَ ْوما  :قَاُلوا: اَّلل 

َتِهَي ِإىَلٰ ُمْستَ َقر َِها حَتَْت اْلَعْرِش، فَ َتِخرُّ َساِجَدًة. َفََل تَ َزاُل َكٰذِلَك َحىتَّ "  يُ َقاَل ِإنَّ هِذِه جَتِْري َحىتَّ تَ ن ْ

َتِهَي ِإىَل هَلَا: اْرَتِفِعي، اْرِجِعي ِمْن َحْيُث ِجْئِت، فَ تَ ْرِجُع. فَ ُتْصِبُح طَ  اِلَعًة ِمْن َمْطلِعَها، مثَّ جَتِْري َحىتَّ تَ ن ْ

َحْيُث ُمْستَ َقر َِها حَتَْت اْلَعْرِش، فَ َتِخرُّ َساِجَدًة. َواَل تَ َزاُل َكَذِلَك َحىتَّ يُ َقاَل هَلَا: اْرتَِفِعي، اْرِجِعي ِمْن 

َتِهَي ِإىَل ِجْئِت، فَ تَ ْرِجُع. فَ ُتْصِبُح طَاِلَعًة ِمْن َمْطِلِعَها. مثَّ  َها َشْيئا َحىتَّ تَ ن ْ  جَتِْري اَل َيْستَ ْنِكُر النَّاُس ِمن ْ

فَ ُتْصِبُح طَاِلَعًة ِمْن  .فَ يُ َقاُل هَلَا: اْرَتِفِعي، َأْصِبِحي طَاِلَعًة ِمْن َمْغرِِبكِ  .ُمْستَ َقر َِها َذاَك، حَتَْت اْلَعْرشِ 

َفُع نَ ْفًسا ﴿ ُكْم؟ َذِلَك ِحنَي لعليه وسلم: "أََتْدُروَن َمىَت َذاَمْغِرهِبَا". فَ َقاَل َرُسوُل اَّللِ  صلى هللا  اَل يَ ن ْ

ًرا  .﴾ ِإميَانُ َها ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قَ ْبُل َأْو َكَسَبْت يف ِإميَاهِنَا َخي ْ
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َوالشَّْمُس ﴿  :َسأَْلُت َرُسوَل اَّللِ  صلى هللا عليه وسلم َعْن قَ ْوِل هللا تَ َعاىَل  :قال أبو َذرَ ويف رواية: 

 ((."ُمْستَ َقرَُّها حَتَْت اْلَعْرشِ ﴾ قَاَل:  جَتِْري ِلُمْستَ َقرٍ  هَلَا

َتِهيَ الشوط األول للشمس هو )) ه امعن(( ا حَتَْت اْلَعْرشِ ْستَ َقر ِهَ ىَلٰ مُ  إِ ِإنَّ هِذِه جَتِْري َحىتَّ تَ ن ْ

لشوط وارش، ت العكما خلقت األرض والسماء بعيدا عن حت،  أهنا خلقت بعيدا عن حتت العرش

ثر ا نعد أو أكممر سنة مليا مد يعلمه هللا عز وجل، قد يكونأالعرش يف  ثاألول هلا هو الصعود لتح

 .منه بكثري

 ،لسماواترض وان األعفيها الشمس  مرحلة السجود األوىل هلل رب العاملني، واليت غابت

يد على اجلل طرسيا، الظَلم والربودة يف السماوات واألرض كله شعتها ونورها وعمأعت طانقف

رسول هللا  يل قول. بدلليه بعض علماء اجليولوجيا ابلعصر اجلليدي األولإاألرض وهو ما يشري 

 .((اْرَتِفِعي َقاَل هَلَا: ي ُ َحىتَّ  َفَلَ تَ َزاُل َكٰذِلكَ  ،فَ َتِخرُّ َساِجَدةً صلى هللا عليه وسلم ))
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ل هللا ول رسو قدليل الثاين نزوال من حتت العرش إىل مكان خلقها أول خلقها، بالشوط 

س (( ترجع الشمَمْطلِعَها اِلَعًة ِمنْ ُح طَ ْصبِ فَ تُ ، اْرِجِعي ِمْن َحْيُث ِجْئِت، فَ تَ ْرِجعُ صلى هللا عليه وسلم ))

 .من حتت العرش إىل مكان خلقها األول

هللا  ل رسولا قاكم  ،اخللق إىل حتت العرشالشوط الثالث صعودا من مكان خلقها أول 

َتِهَي ِإىَل ُمْست َ صلى هللا عليه وسلم ))  ((.شِ َت اْلَعرْ حتَْ َها َقر ِ مثَّ جَتِْري َحىتَّ تَ ن ْ

َوالَ  ،ةً رُّ َساِجدَ فَ َتخِ ))سلم كما قال رسول هللا صلى هللا عليه و   ،السجدة الثانية حتت العرش

فيعم  ،األرضن السماوات و لشمس عغيب ايضا تأخَلهلا (( هَلَا: اْرَتِفِعي تَ َزاُل َكَذِلَك َحىتَّ يُ َقالَ 

صر يولوجيا ابلعاء اجلعلم ، وهي الفرتة اليت يسميهاالظَلم والربودة وتصبح األرض كلها كرة ثلج

 اجلليدي  الثاين.

ل هللا ول رسو لق مصداقا ،الشوط الرابع نزوال من حتت العرش إىل مكان خلقها األول

 .((ُتْصِبُح طَاِلَعًة ِمْن َمْطِلِعَهاف َ  ، اْرِجِعي ِمْن َحْيُث ِجْئِت، فَ تَ ْرِجعُ ))صلى هللا عليه وسلم 
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 لنهائياشوط الشوط اخلامس من مكان خلق الشمس إىل مستقرها حتت العرش وهو ال

َها َشْيئا حَ ))  ((.اْلَعْرشِ  َقر َِها َذاَك، حَتْتَ ِإىَل ُمْست َ  َتِهيَ ن ْ ىتَّ ت َ مثَّ جَتِْري الَ َيْستَ ْنِكُر النَّاُس ِمن ْ

ا  خالقه مرهاأيهبا الناس،  مس، بسجدة خفيفة سريعة قد ال حيسختام  أشواط الش 

 هَلَا: فَ يُ َقالُ ))  ه وسلمعلي ابالرتفاع  بسرعة، لتصبح مشرقة من مغرهبا، لقول رسول هللا صلى هللا

 عليه َّللِ  صلى هللااُسوُل َعًة ِمْن َمْغِرهِبَا". فَ َقاَل رَ فَ ُتْصِبُح طَالِ  ،ْغرِِبكطَاِلَعًة ِمْن مَ اْرَتِفِعي، َأْصِبِحي 

َفُع ن َ ﴿ ُكْم؟ َذِلَك ِحنَي لوسلم: "أََتْدُروَن َمىَت َذا ُل َأْو َكَسَبْت ُكْن آَمَنْت ِمْن قَ بْ تَ انُ َها ملَْ ِإميَ  ْفًسااَل يَ ن ْ

ًرا   .﴾يف ِإميَاهِنَا َخي ْ

لى عأكون  ي أنطبيعيعتب علي البعض أين أخالف الكفار يف كل نظرايهتم، وهو أمر 

م يف كل خالفتهمب ،سلمربنا ورسوله صلى هللا عليه و  فقد أمران  ،خَلف يف كل شيء مع الكفار

سَلم لكافر يف اإلهادة ار وشق عن الكفاخذ العلم احلتضليلنا وال ميكننا أن أنألهنم يتعمدون  ،شيء

ان مور أطلة يف ابهادته ؟ وشرسه ألبنائناابطلة وال يعتد هبا، فكيف نقبل شهادة الكافر يف علم ند

 نا.ل ليَل وتض ايتعمد الكذب حسدف ،ثوق ابلطبعألنه لكفره غري مو  ،املدنية واجلنائية
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 بعد قه إالتصدي وال حيق لنا ،ما يصدر عن كافر من قول أو فعل فهو مشكوك فيه كل

ذب كلديهم   جدهأما قبله و أ جده لدى الكفار حقا وصحيحاأما ف ،ما أفعله حاليامتحيصه وهو 

علم يجيب والوزر على من وا ينتهيف ،افضحه واحذر منه املسلمني ،وهبتان وزور وتضليل لنا متعمد

 .كتم مواالة منه للكفاريو 

 

 حقائقأبعاد السماوات بني املبحث الثاين: 
 النازا.ترهات القرآن والسنة و 

 
السبع واألرض اليت  يطلقوهنا على السماوات ،ب النازايجمرة درب التبانة حسب أكاذ

سنة ضوئية، مبعىن أنه  100000 مائة ألف النازا تزعم أن قطر السماوات السبع هوفنعيش عليها، 
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سنة  14285لكانت املسافة بني كل مسائني مع مسك كل مساء يتجاوز  ،لو قسمنا الرقم على سبع

 .ضوئية

 يا واألرض هيء الدنسمابني ال ،هللا عز وجل أكد لنا يف كتابه احلكيم أن املسافة دائما

ك   العام، لذلعد مبسريلم تسنة مما نعد، وقد كانت املسافة زمن رسول هللا صلى هللا عليه وس 500

ض بني األر  ليهما،ع هللاالذي رواه عبد هللا ابن عباس رضوان  كانت املسافة حسب حديث املعراج

لوحدة اليت كانوا يقيسون اب ،عام 500كما بني كل مسائني ومسك كل مساء هي مسري   ،والسماء الدنيا

 .هبا املسافات الطويلة

ن إتوسع فسماء تن الوأل ،حنن اليوم نقيس املسافات الفلكية الطويلة ابلسنة الضوئية 

 500هي  ،تابعنيئني متمسا كلكما مسك كل مساء واملسافة بني    ،املسافة بني األرض والسماء الدنيا

 .سنة ضوئية كما تزعم النازا 7000سنة ضوئية فقط وليس 

يَُدبِ ُر اأْلَْمَر ِمَن السََّماِء ِإىَل اأْلَْرِض مثَّ يَ ْعُرُج )) 5العلي العظيم قال يف سورة السجدة اآلية 

مما  ،سنة 500ن أمر هللا عز وجل يقطع مسافة أ(( معناه تَ ُعدُّونَ ِإلَْيِه يف يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة ممِ َّا 
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بل زمن رسول هللا صلى عام من مسري اإل 500نعد نزوال ومثلها صعودا، وبفعل توسع السماء فان 

 .ألن السماء تتوسع بسرعة هائلة ،سنة ضوئية 500صبحت أ ،هللا عليه وسلم

ايت آه فهم علي كما يصعب  ،ترهات النازاالبعض يعارض آايت هللا عز وجل وهو جيهل 

ند ع نلكنه حسدا م الفلكية،هللا عز وجل ويصعب عليه التدبر والسهر واجلد يف فهم اآلايت 

فهة قاش ألمور اتير النو ل حتبل حياو  ،بَل دليل عارض ويعاندفانه ي ،و غروراأو حقدا أو غَل أنفسه 

اهنم وهم هأدىل إتبادر تطرحون األسئلة اليت يهنم إون يف البحث والتدبر فقدما الصاأللغاية، 

 .مشكورين غاية الشكر

جل  عز و م هللاو مشجعة مستقاة من كَلأدلة مفيدة مصححة أالصفوة احلكيمة تعطي  

ت استفدعل فقد وابلف يعامجوسنة نبيه املصطفى صلى هللا عليه وسلم، وبذلك تتحقق االستفادة لنا 

دلة أ ين علىمن دل منهمففتعلمت منهم أثناء مناقشيت لكتيب قبل إصدارها،  كياءأذ من شباب 

هلم  كتبت،   ملاو مكمَلأمصححا  ،يل مشكوراإفقدمها  ،غابت عين ومل استطع احلصول عليها

  .الشكر والتقدير واالحرتام
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 ن رسولما ع عليههللا اقتبس لكم من حديث املعراج الذي رواه عبد هللا ابن عباس رضوان

بني و عني وبينها  ن طرفةسرع ممث صعد يب إىل مساء الدنيا يف أنه قال ))أهللا صلى هللا عليه وسلم 

 .((األرض مخسمائة عام ومسكها مثل ذالك

بني األرض  ملسافةن اأكد لنا أ ،الذي ال ينطق عن اهلوى ،الرسول صلى هللا عليه وسلم 

عام من مسري  500اء هو  ومسك كل مسنيكل مسائ  نيواملسافة بما مسك السماء ك  ، والسماء الدنيا

ورة السجدة سيم يف لعظا يق قول العلفوهو ما يوا ،ه وسلميزمن رسول هللا صلى هللا عل ،بلاإل

 ((.ممِ َّا تَ ُعدُّونَ  ْلَف َسَنةٍ أَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه ي َ لَْيِه يف إِ ُرُج  يَ عْ يَُدبِ ُر اأْلَْمَر ِمَن السََّماِء ِإىَل اأْلَْرِض مثَّ )) 5اآلية 

نصف قطر السماوات السبع حسب حديث املعراج، مع مراعاة توسع السماء مصداقا 

َناَها أِبَْيٍد َوِإانَّ َلُموِسُعونَ )) 47لقول العليم اخلبري يف سورة الذارايت اآلية   جمموع  هو(( َوالسََّماَء بَ نَ ي ْ

( مسك السماء الدنيا واملسافة 500+500) +سنة ضوئية( املسافة بني السماء الدنيا واألرض  500)

 +( مسك السماء الثانية واملسافة بينها وبني السماء الثالثة 500+500)+بينها وبني السماء الثانية 

السماء  ( مسك500+500) +( مسك السماء الثالثة واملسافة بينها وبني السماء الرابعة 500+500)
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( مسك السماء اخلامسة واملسافة بينها 500+500) +الرابعة واملسافة بينها وبني السماء اخلامسة 

 +( مسك السماء السادسة واملسافة بينها وبني السماء السابعة 500+500)+وبني السماء السادسة 

سنة ضوئية ومعناه أن قطر  7000موع هو اجمل ، أي أنسنة ضوئية مسك السماء السابعة 500

 ،ئتهم النازايسنة ضوئية، يف حني أن الكفار وه 14000السماوات السبع مع األرض هو حوايل 

 .سنة ضوئية 100000 مائة ألف تزعم أن قطر السماوات السبع هو

 ومنعا ،بشريةيَل للتضلا حسدا و النازا اتبعة للصهاينة ابلطبع وهي تقلب كل احلقائق عمد

 لى هللا عليهصصطفى ه املكتاب هللا عز وجل وسنة نبي  ستفادة من احلقائق الفلكية يفمن اال نال

ة بينهما املسافرض و الذي ال ينطق عن اهلوى، لذلك فهي تزعم أن الشمس أقرب إىل األ ،وسلم

 7000واحدة هو ماء الالس ابلكيلومرتات وليس ابلسنوات الضوئية، يف حني أن النازا تزعم أن مسك

 .احلقائق ون قلبتعمدية وهي مسك سبع مساوات ال مساء واحدة، مما يعين أن الكفار يسنة ضوئ

سنة ضوئية، والشمس  7000حسب منطق الكفار فان السماء الدنيا تبعد عن األرض ب 

، اثنية من سرعة الضوء19دقائق و 8قط ب فمليون كيلومرت أي  149تبعد عن األرض فقط ب 
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األرض  وحواليهامبعىن أن الشمس ال تقع يف مسك السماء الدنيا، بل جعلوها يف مركز السماوات 

 ساس هلا من الصحة.كذبة مفضوحة ال أوكل الكوكب تدور، يف  

 

 اخلالق خلق مشسا واحدةاملبحث الثالث: 

 
 منه أوجهَل  ابهلل شركاالذي يقول ابن اجملرات كثرية يفرتي على هللا الكذب وقد يكون م

كد لنا أاملصور الق واخل ،اثين علما، ألن القول بوجود جمرة اثنية يعين القول بوجود مشس اثنية وقمر

 َأملَْ  )) نوح  سورةيفَلله واحد يف قوله جل ج اواحدة تنري السماوات واألرض وقمر   اأنه خلق مشس

 (16 ِسَراًجا )لشَّْمسَ اَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُورًا َوَجَعَل َوجَ ( 15تَ َرْوا َكْيَف َخَلَق اَّللَُّ َسْبَع مَسَاَواٍت ِطَباقًا )

 .مبينا إمثاب د ارتكفق ،يزعم ويفرتي على هللاف ،الواضح اجللي عز وجل، من يزيد عن قول هللا(( 
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مل  خلق هللا ما دوا منيزيل ،كاذيب النازان الكذابني واملفرتين املصفقني أليستدل البعض م

آية واضحة  برتون جزء مني((  نَ ُمو َوخَيُْلُق َما اَل تَ ْعلَ يذكره هللا عز وجل ، بقول العلي العظيم ))

 ۖ  َنًة ُبوَها َوزِيتَ رْكَ اْلِبَغاَل َواحْلَِمرَي لِ وَ َواخْلَْيَل )) 8اآلية  وهي قول الويل احلميد يف سورة النحل  ،جلية

من آية   قطع كلمتنيالآلية، ا من واحلق يقتضي التزام مكان الكلمتني(( َوخَيُْلُق َما اَل تَ ْعَلُمونَ 

خَيُْلُق وَ جل جَلله ) ن قولههوم مكاذيب الكفار وترهاهتم، ألن املفألتربير  ،يف غري حملهما وإسقاطهما

خرها سخرى ألوقات كبون خمما ير قواأ ألنبه يف الدواب واملركوب عامة،  ( املقصودَما اَل تَ ْعَلُمونَ 

 .هللا هلم غري ما تركب العرب

يف  ،هللا عز وجل أكد لنا أنه أرى نبيه إبراهيم عليه السَلم ملكوت السماوات واألرض

ِلَك نُِري ِإبْ َراِهيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواأْلَْرِض َولَِيُكوَن ِمنَ قوله جل جَلله يف سورة األنعام ))   وََكذَٰ

َذا َريبِ   ۖ  ( فَ َلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رََأٰى َكوَْكًبا 75اْلُموِقِننَي ) فَ َلمَّا َأَفَل قَاَل اَل ُأِحبُّ اآْلِفِلنَي  ۖ  قَاَل هَٰ

َذا َريبِ  ( 76) فَ َلمَّا َأَفَل قَاَل لَِئن ملَّْ يَ ْهِدين َريبِ  أَلَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم  ۖ  فَ َلمَّا رََأى اْلَقَمَر اَبزًِغا قَاَل هَٰ
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َذا َأْكبَ ُر 77الضَّالِ نَي ) َذا َريبِ  هَٰ فَ َلمَّا َأفَ َلْت قَاَل اَي قَ ْوِم ِإين ِ َبِريٌء  ۖ  ( فَ َلمَّا رََأى الشَّْمَس اَبزَِغًة قَاَل هَٰ

  .(((78ممِ َّا ُتْشرُِكوَن )

 كدرض، وقد أتت واألماوام مبلكوت السبراهيم عليه السَلم وقومه كانوا على عل إنيب هللا

حد واكب األاء الكمسأص خبصو  ،اليهودي الذي حتدى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واقعةلنا من 

كية، لكن ق الفلقائأبن اليهود على علم ابحل ،السَلم ساجدة له اليت رآها يوسف عليه ،عشر

 كلية.  با هلاو قلأ صاانو نقأيقلبون احلقائق زايدة  ،لتضليلها حسدا منهم للبشرية وسعيا منهم

ترهات  ونصدقي ،ينهداليم شبااب اتئها ضائعا ال يلتزم بتع الكفار وأتباعهم كونوا لدينا 

كد من أد التال بعإ ،و فعلأي قول أق الكافر يف يوهم مأمورون بعدم تصد طائفة من الكفار،

 .سلمواملرجع ابلطبع كَلم هللا وسنة نبيه املصطفى صلى هللا عليه و  ،صحته

ألن ملك هللا  ،ال يعين مطلقا ملك هللا عز وجل أو الكون ،ملكوت السماوات واألرض

بدليل احلديث القدسي ،عن أيب هريرة رضي هللا  ،فيه اجلنة والنار والعرش وعلمها عند هللا عز وجل

أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قال هللا تعاىل: ))
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وال يعلمه ملك مقرب )): ويف بعض رواايته. ((عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر

 ((.وال نيب مرسل

ذيب الكفار ني أكاع بناقض واقسَلم، لكن التمل ولن يكون بني العلم احلق واإل التناقض

دا وحقدا حسحلق علم ابل هي حتريف لل ،قاالكفار مل ولن تكون علما ح كاذيبأسَلم، ألن واإل

 .خاصة صهاينةعلى البشرية من ال

 

 

 الفصل الثاين: الشمس خملوق عظيم
 

يستعصي عليها أن تنري كل األرض وعلى مر الشمس تنري السماوات السبع، فكيف 

َأملَْ تَ َرْوا بدليل قول الويل احلميد يف سورة نوح )) ،عتقع يف مركز السماوات السب فاألرض ؟الزمن

ُ َسْبَع مَسَاَواٍت ِطَباقًا )  .(((16( َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُورًا َوَجَعَل الشَّْمَس ِسَراًجا )15َكْيَف َخَلَق اَّللَّ
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ض،  األر  نعهجها ليحجب ضوء الشمس وو  ،اخلالق القادر املقتدر خلق الليل كمخلوق 

، يف  األرضىلإوا مح ألشعة الشمس وضوئها أن يصليسف ،كما خلق النهار ليمحو ظلمة الليل

ألرض، لتجد اه على قاترمحة مبخلو  ،تناوب حمكم نظمه اخلالق وسخر له الليل والنهار كمخلوقني

 .السكن واهلدوء ليَل

ت لسماوااس شمككرة يف صحراء، فكيف تنري ال  هي األرض مقارنة ابلسماوات السبع

ام مأجما حذكر توال تكاد  ؟ن تنري األرض وهي يف مركز السماواتأالسبع ويستعصي عليها 

 .السماوات السبع

ها دا، فيجاسعة شه السماوات السبع بقاعة شبأتقريب الفهم أعطي مثاال بسيطا، فل 

ا ينري منلها وأنه إك  ريها ينالمصباح ينريها كلها ويف مركز القاعة كرة صغرية نزعم أن ذلك املصباح 

ن أذلك لو قلنا باح، كملصه اري ال ين ن قلنا ذلك فان اجلزء السفلي من تلك القاعةإ، و جزءا منها

األرض  قع بنيي يت السبع الذاتنري جزء من السماو  هنا الإف ،الشمس ال تنري األرض كلها

 .والشمس
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ري غ ، وهوهبا البعض يتوهم أن يف كل مساء  من السماوات السبع مشس وقمر خاصني

ن يف  أ ن يقوليعجز أ مل ،رضنيأأنه خلق سبع مساوات وسبع  كدأالذي اخلالق صحيح مطلقا، ألن 

حد، ومل مرا وادة وقلق فيهن كلهن مشسا واحوضوحا أنه خو كل مساء مشس وقمر، بل أكد صراحة 

و مشس اثنية أ لوجود شارةإي أ ،بيه املصطفى صلى هللا عليه وسلميرد يف كتاب هللا عز وجل وسنة ن

 .اثلثة وكذلك القمر

ساس أيب ال كاذأهي و أخرى يف ما يسمونه اجملرات، وجود مشوس لطبع يزعمون الكفار اب 

ه ، فليأيت بيةس اثنمر ومشنه يوجد قأب ،دليل واضح من كتاب هللا هكان لدي  منإال  ،من الصحة هلا

 ه.لعلنا نتعلم من

 

 سجود الشمس لرهبا املبحث األول: 
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ا دت لرهبس سجأكد لنا صراحة ووضوحا أبن الشم ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ه من خَلل  أعَل نتما بيكا وسجدة اثلثة خفيفة جدا،  مدمهأعاملني سجدتني ملدة يعلم هللا رب ال

 .احلديث الذي رواه أبو ذر رضي هللا عنه

 لرهبا األوىل جدةجدت السأكد لنا أن الشمس س ،حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ى هللا عليه وله صلبق ،شإىل مستقرها حتت العر  امن مكان خلقه ،هنت جريها عرب مسارهاأبعد أن 

ك حىت ال كذلَل تز مستقرها حتت العرش فتخر ساجدة، فإن هذه جتري حىت تنتهي إىل وسلم ))

 ((.يقال هلا : ارتفعي

ماوات للس تبقى منريةهل الشمس حني تسجد لرهبا  ،السؤال الذي يفرض نفسه هو

هللا   صلىول هللان نورها يغيب عن السماوات واألرض؟ لكن من خَلل حديث رسأواألرض؟ أم 

َل تزال  فاجدة، ستخر فحىت تنتهي إىل مستقرها حتت العرش عليه وسلم حيث يقول هلا خالقها ))

لطبع اب ،اجدةانت سكارتفعي معناه أهنا  (( ، ارجعي من حيث جئتكذلك حىت يقال هلا: ارتفعي

 .درولن يبقى نور مع نور هللا القادر املقت ،فنور هللا عز وجل أعظم نور
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ْلِكَتاُب اُوِضَع ُض بُِنوِر رَب  َها وَ َوَأْشَرَقِت األرْ ))  69ي العظيم قال يف سورة الزمر اآلية لالع

نَ ُهم اِبحلَْ   عز وجل (( مما يؤكد أن نور هللانَ  يُْظَلُمو الَ ُهْم ق  وَ َوِج يَء اِبلن ِبي  نْيَ َوالش َهَدآِء َوُقِضَي بَ ي ْ

نُورِِه   َمَثلُ  ِت َواألْرضِ ُر السََّماَوااَّللَُّ نُو )) 35 احلميد يف سورة النور اآلية يلو المشرق منري، وقال 

 َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة زَيْ ُتونٍَة ٌب ُدرِ يٌّ يُوَقُد ِمنْ َها َكوْكَ َكأَن َّ   َجةُ َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح يف زَُجاَجٍة الزَُّجا

ِدي اَّللَُّ لُِنورِِه َمْن َيَشاُء نُوٌر َعَلى نُوٍر يَ هْ  رٌ َسْسُه انَ  متَْ ملَْ  ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْربِيٍَّة َيَكاُد زَيْ تُ َها ُيِضيُء َوَلوْ 

ُ ِبُكلِ  َشْيءٍ  ُ األْمثَاَل لِلنَّاِس َواَّللَّ  .((يمٌ َعلِ  َوَيْضِرُب اَّللَّ

لشمس حني ن اإف ايللتالقوي اجلبار أكد لنا أن كرسيه أعظم من السماوات واألرض، واب

ا رض ال تنريهعن األ عيدةتكون منطفئة بنور هللا عز وجل، وتكون ب ،تكون يف مستقرها حتت العرش

 .ابملطلق، ما جيعل األرض يسيطر عليها الظَلم والربودة

و أهنا وات؟ ألسمايطرح التساؤل حني تسجد الشمس لرهبا حتت العرش، هل خترج خارج ا

 ،جد منطفئةفتس ،ارهب رقرب لنو أمبلغا عظيما يف السماوات جيعلها تبقى فيها؟ لكنها فقط تبلغ 

 .نور هللا رب العاملني نورها ئيطف
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وات لسماايطرح تساؤل آخر وهو هل الشمس حقا يف مسك السماوات؟ وكيف تنري 

ألوىل، سماء اك الالسبع واألرض؟ واجلواب على السؤال األول هو أن الشمس نعم تقع يف مس

 هنا تدورأهو  ،درتدرتدد ومعىن ملكنها تنري السماوات السبع كلها، ألن مسار الشمس مسار م

ليل قوله جل بد ري،ا جترغم أن خالقها وصفها أبهن ،نة كاملةحول األرض لكن دوراهنا يستغرق س

ِلَك ت َ  ۖ  ا َوالشَّْمُس جَتِْري ِلُمْستَ َقرٍ  هلََّ ))38يف سورة يس اآلية جَلله   ((.اْلَعِليمِ   اْلَعزِيزِ ْقِديرُ ذَٰ

لشمس مسار اصل و عن القمر هو أن مسار القمر مسار لوليب مت الشمس السر يف أتخر 

ما يقطعه  فاضعأ لواحدةااحلقيقة تقطع يف السنة يف  يمسار لوليب مرتدد ألهنا تصعد وتنزل، وه

 والسر ليس يف القمر، لكن القمر يدور حول األرض يف شهر واحد والشمس يف سنة كاملة،

ول نفسها يف حتدور  هنا، ألمنهما، بل السر يف مسار الشمساملسافة الفاصلة بني األرض وبني كل 

 ع.ماوات  ابلطبكز الس مر دوران لوليب، لكنها تصعد وتنزل لتنري السماوات السبع كلها واألرض يف
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ه يف ل جَللجله بدليل قو  ،اخلالق املصور أكد لنا أن الشمس تقع يف مسك السماوات

ُ َسْبَع مَسَاَواتٍ َأمَلْ تَ َرْوا َكْيَف َخَلقَ سورة نوح )) َل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُورًا َوَجَعَل الشَّْمَس َوَجعَ  (15) َباقًا طِ  اَّللَّ

 ((. (16ِسَراًجا )

وِر فَ َتْأُتوَن َفُخ يف الصُّ َم يُنيَ وْ  السماوات هلا أبواب بدليل قول العزيز العليم يف سورة النبأ ))

َواًجا ) كما قال ،  (((20) ُسريِ َِت اجْلَِباُل َفَكاَنْت َسَراابً ( وَ 19َفَكاَنْت أَبْ َوااًب )( َوفُِتَحِت السََّماُء 18َأف ْ

للسماوات  أن( مما يؤكد (َهِمرٍ َماِء مبَاٍء ُمن ْ فَ َفَتْحَنا أَبْ َواَب السَّ )) 11العلي العظيم يف سورة القمر اآلية 

ودا حنو رها صعي مساحني تنهالشمس ن خالقها، لذلك يطرح التساؤل عن ذأبوااب تفتح وتغلق إب

رهبا تسجد للرض، لتصبح خارج السموات واأل ،مستقرها، هل خترج من أبواب السماوات كلها

 حتت العرش؟

رت من ججاءت  ن حيثمرها رهبا ابالرتفاع والرجوع مأيف الشوط الثاين للشمس بعد أن 

اخ النتفابوها تواصل منوهي مستقرها حتت العرش إىل مكان خلقها األول، جرت يف مسارها 

 .منرية السماوات واألرض تمددوال
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رش ت العحترها يف الشوط الثالث للشمس تصعد من مكان خلقها أول اخللق إىل مستق

شوط الرابع اية الة ببدمدها، وتنهي السجدأوط بسجدة اثنية طويلة يعلم هللا وتكون هناية الش

 .للشمس

ها قحنو مكان خل ،نيةرتفاعها من سجدهتا الثاالشوط الرابع بدأ من مستقر الشمس بعد ا

لشمس بعدها فيفة لخجدة أول اخللق وحنن حاليا يف هناية الشوط اخلامس ابلطبع، ومقبلون على س

 .تؤمر ابالرتفاع لتشرق من مغرهبا

سول ني، ر لعاملاحاشا هلل رب البعض يقول أبن الشمس والقمر سيكون مصريمها جهنم، 

 ال ينطق عن  ه وسلم عليسول هللا صلى هللار ف ،وسلم قال مستقرها حتت العرشهللا صلى هللا عليه 

 .اهلوى

اجلنة فهما لنار و اما أ ،الشمس ستصبح جمرد كرة والقمر تلتهمه الشمس ولن يبقى هلما اثر

ورة القيامة ل يف سز وجقول هللا عل، مع السماوات واألرض وما فيهما امن عامل الغيب ومل خيلق

َع ا8َوَخَسَف اْلَقَمُر )( 7َبِرَق اْلَبَصُر )فَِإَذا ))  ((. (9لشَّْمُس َواْلَقَمُر )( َومجُِ
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كل ف، عثا من جديدبعد أن يب يلقيا يف النار نأقبل ويزوال  سينطفئان كلية  لكنهما

 .ابكذلك الشمس والقمر سيزوالن قبل احلس ن حتاسبأقبل  ،املخلوقات ستموت

ن يوم كوَّرامالقمر الشمس و ) فيما أخرجه البخاريصلى هللا عليه وسلم رسول هللا قال 

القمر ثوران و الشمس ) ذا( يف هذا احلديث، هكثوران( ، ويف رواية غري البخاري زايدة )القيامة

 ( مكوران يف النار يوم القيامة

لقول  ،ماعبدوهنينوا دخول الشمس والقمر النار، بعد بعثهما من جديد، هو عقاب ملن كا

وِن ِمن دُ  (22وا يَ ْعُبُدوَن )َوَما َكانُ  َجُهمْ ْزَوااْحُشُروا الَِّذيَن ظََلُموا َوأَ يف سورة الصافات ))القوي اجلبار 

ِإنَُّكْم َوَما )) 98َلله  يف سورة األنبياء  اآلية جوقوله  جل  (( (23اَّللَِّ فَاْهُدوُهْم ِإىَلٰ ِصَراِط اجْلَِحيِم )

 (. (ُدونَ ارِ نََّم أَنْ ُتْم هَلَا وَ ُدوِن اَّللَِّ َحَصُب َجهَ  تَ ْعُبُدوَن ِمنْ 
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ع السب السماوات ريالشمس تناملبحث الثاين: 
 واألرض

 
هي متاما   ،ضواألر  دنياأكد لنا أن املسافة بني السماء ال ،صلى هللا عليه وسلم رسولال

 لم مسرييه وس عللى هللاوهي يف زمنه ص ،كسمك كل السماوات واملسافة بني كل مساء واليت فوقها

 .سنة ضوئية 500 أصبحتاليوم ابلطبع  ، لكنهاعام 500

وأبن  الشمس جيلي أبن النهار كمخلوق هو الذي ،قسم اخلالق املصورأيف سورة الشمس 

 شراتك علفللم االليل كمخلوق هو الذي يغشي الشمس، فكيف ميكن لعامل فلك استغرق يف ع

 الشمس نأب ،رلقديافيها العلي  أقسمأن يتجاهل سورة الشمس اليت  ،ومجع من األدلة الكثري

( 2(َواْلَقَمِر ِإَذا َتََلَها )1) َوالشَّْمِس َوُضَحاَهاقوله يف سورة الشمس ))ب ،خاضعة لليل والنهار

َها )  ((.( 4(َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشاَها )3َوالن ََّهاِر ِإَذا َجَلَّ
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لكين ال  ،ولما أق ن عكسألوافق كل من يقولو  ،جتاهل األدلة اليت قدمتها أعَلهأبودي لو 

  جدأد الساعة ة، وحلة مطلقحيل استحالجتاوزها مست ،أدلة قاطعة كاجلبالأمامي  جد ألين أاستطيع، 

لقاطعة من  دلة ان األخيلطون يف نظري ويتجاهلو  ،ن النهار يعين شروق الشمسن أبو كل من يقول

 .مبا خلقوحده كَلم خالق الكون العليم 

خلوقني لقا كم خيمل عين الوحي، مبعىن أن الليل والنهار توهم أن كلمة خلق تالبعض ي

قول ي، كما لشمساني، حسب زعم البعض، وإمنا خيلقان كل يوم بفعل دوران األرض حول يفلك

 .لقفرق كبري بني الوحي وبني اخللشمس حول األرض،  لكن الكفار أو دوران ا

 وكما ابرك يف ،يكونسهللا عز وجل كما أوحى يف كل مساء أمرها ومبا سيخلق فيها وما  

 السماء رض ويفلى األعيخلق كل ما س،قواهتا، فقد سبق يف علم هللا عز وجل أاألرض وقدر فيها 

َها َي ِمن فَ ْوقِ َواسِ رَ يَها َوَجَعَل فِ بدليل قول العلي العظيم يف سورة فصلت ))  ،كذب ذلكأولست 

َواتَ َها يف َأْربَ َعِة أَ  َر ِفيَها َأق ْ َوٰى ِإىَل السََّماِء َوِهَي ُدَخاٌن ( مثَّ اْست َ 10ائِِلنَي )اًء ل ِلسَّ ٍم َسوَ ايَّ َواَبَرَك ِفيَها َوَقدَّ

نَ ا أَ ْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها قَالَتَ فَ َقاَل هَلَا َوِلأْلَْرِض ا  ((. (11) ا طَائِِعنيَ تَ ي ْ
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رة النبأ يف سو  لهبقوله جل جَل ،أبهنا سراج وهاج ،العلي العظيم قال يصف لنا الشمس

( 9ُكْم ُسَبااًت )َوَجَعْلَنا نَ ْومَ ( 8ا )َوَخَلْقَناُكْم َأْزَواجً ( 7) ( َواجْلَِباَل َأْواَتًدا6َأملَْ جَنَْعِل اأْلَْرَض ِمَهاًدا )))

َنا فَ ْوقَ ( 11ًشا )( َوَجَعْلَنا الن ََّهاَر َمَعا10َوَجَعْلَنا اللَّْيَل لَِباًسا ) ًعا ِشَداًدا )َوبَ نَ ي ْ َعْلَنا ِسَراًجا ( َوجَ 12ُكْم َسب ْ

 .(( (13َوهَّاًجا )

ْوا  َأملَْ تَ رَ ))ة نوح سور  قوله يفبن الشمس تنري السماوات واألرض اخلالق املصور أكد لنا أ

((  (16ِسَراًجا ) شَّْمسَ َقَمَر ِفيِهنَّ نُورًا َوَجَعَل الَوَجَعَل الْ ( 15َكْيَف َخَلَق اَّللَُّ َسْبَع مَسَاَواٍت ِطَباقًا )

 ،املرات َلينيرض مبجعل الشمس فيهن أي يف السماوات السبع، والسماء الواحدة أعظم من األ

ماوات ل السك  ويضيءالسراج الوهاج الذي هو الشمس ينري  إن كان ؟فكيف بسبع مساوات

 ؟رتيليونيف ال 1قل من صغر من السماء الواحدة أبأسبع، فكيف يستعصي عليه خملوق هو ال

لو قمنا بتجربة بسيطة واعتربان ملعب كرة القدم مثَل هو السماوات السبع وكرة القدم يف 

واط مثَل، 1000ىل إصف امللعب سراجا وهاجا ِبهد يصل وركبنا يف أعلى منت ،وسطه هي األرض

 ءقطر كرة القدم ابلطبع، لكنه يضي يف املائة من 1قطر وحجم ذلك السراج الوهاج لن يتجاوز 
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م أن ذلك السراج الوهاج ال امللعب كله ومعه كرة القدم اليت تتحرك يف وسطه، فهل ميكن أن نزع

 ؟القدم؟ أو أنه ينريها كلهانصف كرة  الإينري 

 الغرفة يفالذي  ثاثألَل يبقى من اف ،نري الغرفة كلهاإن كان مصباح بسيط يف الغرفة ي

ن تستعصي أكلها   اواتمل يصله ضوء املصباح ولو بنسبة أقل، فكيف بسراج وهاج ينري السم ءشي

 مقارنة ابلسماوات وتقع يف مركز السماوات؟ ،عليه كرة صغرية جدا

الشمس  شعةأ اجب عنلوال الليل كمخلوق الذي حي،التجربة واملنطق يؤكدان أن الشمس  

يْ ُتْم ِإن ُقْل َأرَأَ )لقصص )اورة كان سيعم علينا النهار إىل األبد، لقول العزيز العليم يف س  ،وضوئها

ُر اَّللَِّ أيَْتِيكُ غَ ٌه ْن ِإلَٰ َمِة مَ َياَجَعَل اَّللَُّ َعَلْيُكُم اللَّْيَل َسْرَمًدا ِإىَلٰ يَ ْوِم اْلقِ  ( 71َأَفََل َتْسَمُعوَن ) ۖ  م ِبِضَياٍء ي ْ

ُر اَّللَِّ أيَْتِيُكم بَِلْيٍل َتْسُكُنوَن غَ ِقَياَمِة َمْن ِإلٌَٰه  يَ ْوِم الْ ِإىَلٰ  ًداُقْل َأرَأَيْ ُتْم ِإن َجَعَل اَّللَُّ َعَلْيُكُم الن ََّهاَر َسْرمَ  ي ْ

تَ ُغوا ِمن فَ ْسُكُنوا ِفيَر لِتَ اللَّْيَل َوالن ََّها َوِمن رَّمْحَِتِه َجَعَل َلُكمُ  (72َأَفََل تُ ْبِصُروَن ) ۖ  ِفيِه  ْضِلِه ِه َولِتَ ب ْ

 ((.( 73َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن )
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ستقلني متام ملكيني ني فالرمحن الرحيم أكد لنا أنه من رمحته خلق الليل والنهار كمخلوق

الن ََّهاَر وَ ْيَل مْحَِتِه َجَعَل َلُكُم اللَّ َوِمن رَّ )) 73اآلية  سورة القصصقوله يف ب ،االستقَلل ومها رمحة علينا

تَ ُغوا ِمن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتشْ    . ((ونَ ُكرُ لَِتْسُكُنوا ِفيِه َولِتَ ب ْ

إىل هنايتها يف  هللا  من يوم خلقها ،لى هللا عليه وسلم أخربان مبسار الشمسصرسول هللا 

َعْن َأيب َذر رضي هللا عنه َأنَّ النَّيبَّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل، ))احلديث الوارد يف صحيح مسلم 

ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم. قَالَ " أََتْدُروَن أَْيَن َتْذَهُب هِذِه الشمس؟: "يَ ْوما َتِهَي " :قَاُلوا: اَّلل  ِإنَّ هِذِه جَتِْري َحىتَّ تَ ن ْ

ي ِمْن َحْيُث ِإىَلٰ ُمْستَ َقر َِها حَتَْت اْلَعْرِش، فَ َتِخرُّ َساِجَدًة. َفََل تَ َزاُل َكٰذِلَك َحىتَّ يُ َقاَل هَلَا: اْرتَِفِعي، اْرِجعِ 

َتِهَي ِإىَل ُمْستَ َقر َِها حَتْتَ  اْلَعْرِش، فَ َتِخرُّ  ِجْئِت، فَ تَ ْرِجُع. فَ ُتْصِبُح طَاِلَعًة ِمْن َمْطلِعَها، مثَّ جَتِْري َحىتَّ تَ ن ْ

َعًة َساِجَدًة. َواَل تَ َزاُل َكَذِلَك َحىتَّ يُ َقاَل هَلَا: اْرَتِفِعي، اْرِجِعي ِمْن َحْيُث ِجْئِت، فَ تَ ْرِجُع. فَ ُتْصِبُح طَالِ 

َتِهَي ِإىَل ُمْستَ قَ  َها َشْيئا َحىتَّ تَ ن ْ  .ر َِها َذاَك، حَتَْت اْلَعْرشِ ِمْن َمْطِلِعَها. مثَّ جَتِْري اَل َيْستَ ْنِكُر النَّاُس ِمن ْ

فَ ُتْصِبُح طَاِلَعًة ِمْن َمْغِرهِبَا". فَ َقاَل َرُسوُل اَّللِ  صلى  .فَ يُ َقاُل هَلَا: اْرَتِفِعي، َأْصِبِحي طَاِلَعًة ِمْن َمْغرِِبكِ 

َفُع نَ ْفًسا ِإميَانُ هَ ﴿ ُكْم؟ َذِلَك ِحنَي لهللا عليه وسلم: "أََتْدرُوَن َمىَت َذا ا ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قَ ْبُل َأْو اَل يَ ن ْ
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ًرا َسأَْلُت َرُسوَل اَّللِ  صلى هللا عليه وسلم َعْن  :قال أبو َذَر قَالَ ويف رواية:  ﴾ َكَسَبْت يف ِإميَاهِنَا َخي ْ

 ((.اْلَعْرشِ "ُمْستَ َقرَُّها حَتَْت ﴾ قَاَل:  َوالشَّْمُس جَتِْري ِلُمْستَ َقرٍ  هَلَا﴿  :قَ ْوِل هللا تَ َعاىَل 

هناء إشارف ى مليف احلديث أعَله نستنتج أن الشمس قطعت مخسة أشواط وهي حاليا ع

دليل قول يلة، بت قلقد تستغرق أايما أو ساعا ،يت بعده سجدة خفيفةالشوط اخلامس، الذي أت

 منصبح طالعة بك، فتن مغر ، أصبحي طالعة مفيقال هلا : ارتفعيلى هللا عليه وسلم ))صرسول هللا 

لكن  ،دليل على أهنا تسجد (( فيقال هلا : ارتفعي))(( قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مغرهبا

 .وجل  عزسجدة خفيفة ليس كالسجدتني السابقتني اللتني استمرات ألمد يعلمه هللا

صعودا من  ،بعد السجدة اخلفيفة الثالثة اليت تسجدها الشمس يف هناية الشوط اخلامس

 ،موقع خلقها أول اخللق إىل مستقرها حتت العرش، تكون قد حققت الشكل الكروي مائة يف املائة

ح تدور يف مسارها بصمسارها املعلوم، لتوابلتايل خيتفي قطبيها الذين كان ينظمان دوراهنا يف 

كالسكارى   فتدور يف كل االجتاهات حىت يصبح الناس فوقها ،تصبح األرض ترتجاملعكوس، كما س

يَ ْوَم تَ َرْونَ َها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة )) 2سورة احلج اآلية يف بدليل قول العلي العظيم  ،وما هم ابلسكارى
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َّللَِّ َعمَّا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت مَحٍْل مَحَْلَها َوتَ َرى النَّاَس ُسَكاَرٰى َوَما ُهم ِبُسَكاَرٰى َولَِٰكنَّ َعَذاَب ا

 ((.َشِديدٌ 

 

 

 

ا محرارة الشمس خيالية عكس املبحث الثالث: 
 .تقول النازا

 
مليون درجة مئوية  15ىل إفان درجة حرارة نواة الشمس تصل  ،حسب معلومات النازا

النازا فمئوية، درجة 5500يف حدود  ،حلني تصبح يف حميطها ،فقط، تتناقص حسب طبقات الشمس

كما   ،مرة1300000مليون وثَلمثائة ألف  ،األرضابلطبع تزعم أن حجم الشمس هو ضعف حجم 

 .كيلومرت149600تزعم أن املسافة بني الشمس واألرض هي فقط 
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 اليت تزعمها ملسافةس اوعلى نف ،لو كانت الشمس ابحلجم الذي تذكره النازا مقارنة ابألرض

أنه لكي ىن ا، مبعءا منهننا مؤكد يف األرض لن نرى قرص الشمس، بل ابلكاد سنرى جز إف النازا، 

اليت قطرها  لصغريةاجية لكرة الزجااألرض اب هن نشبه الشمس بكرة القدم ونشبأنقرب الفهم ميكن 

 .بعاد اليت تروجها النازاكي حنقق األسنتمرت ونصف تقريبا،  

 لهاك،  نهماة بيواألرض حجما وقطرا ومساف املعطيات اليت تقدمها النازا عن الشمس

قطر  ،غريهادا بتصساس هلا من الصحة، ولكي نتدبرها نقرب األبعاد جيأخاطئة وال معطيات 

واملسافة  ،مرتكيلو 4300000كيلومرت وقطر الشمس هو   12712األرض القطيب حسب النازا هو :

أي  100000عداد على قرب للحقيقة نقسم مجيع األأكيلومرت، ولتقدمي جتربة   149600بينهما هي 

ومن قطر  سنتمرت، 120اليت تعين  كيلومرت  0.12صفار، ليتبقى لنا من قطر األرض أنزيل مخسة 

 .كيلومرت 1.49كيلومرت ومن املسافة بينهما  43الشمس 

د تصغريها كما بع ،سنتمرت اليت هي األرض 120كرة قطرها   ذخأنلنتحقق من التجربة 

 .كيلومرت 1.49بينهما  كيلومرت واملسافة  43شرحت أعَله، وكرة أخرى نعرب هبا عن الشمس بقطر 
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وهي مظلما   %0.001سنتمرت ولو  120اليت قطرها فقط  كرةال منهل ميكن أن يبقى  

حيل استحالة مطلقة كيلومرت؟ يست 1.49كيلومرت، وبينهما فقط   43قريبة من مصباح منري بقطر 

 لما.يكون مظ نأميكن صبع أأن يبقى من األرض مكان وضع كاذيبها أو حسب ترهات النازا 

ألرض اا حول ، إن صدقنا أكاذيب الناز نراه اليومرؤية قرص الشمس كما  يستحيل 

 .ن نرى جزءا من قرص الشمسأ ، بل ابلكاد ميكنوالشمس

بل  ،لطبعاب لشمسلن تكون يف ا نقدر درجة حرارة الشمس،اليت سأشرحها لكي التجربة 

ب افكيف ابالقرت  لقة،استحالة مطألن اخلروج من الغَلف اجلوي لألرض مستحيل  ،ستكون تقريبية

 ؟لشمسخطري فكيف ابفرن الفوالذ ن نعلم أن االقرتاب من مدخل وحن ؟ من الشمس

حيث تقل احلواجز بني الشمس  ،عتمد احلرارة يف وقت الصيفأبل س اإلشعاعلن أعتمد 

واألرض من الغيوم والضباب وحنوها، وال يكون بني األرض والشمس إال طبقات الغَلف اجلوي 

لألرض وطبقات النهار والليل كمخلوقني، وحنن سنعترب تلك الطبقات كلها غري مؤثرة يف درجة 

 .رغم أهنا مؤثرة بكثري ابلفعل ،رة الشمساحر 
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سنة ضوئية،   950 السنة املسافة بني األرض والشمس وهي حوايلنعلم من خَلل القرآن و 

عادلة نقوم ابملف، وبينه يننابواملسافة  يف درجة حمددة لتستقر ،ن حندد درجة حرارة فرنأكما ميكننا 

 .الثَلثية وهي بسيطة للغاية

 األرض ة بنيحرارة الفرن ليست هي حرارة الشمس، لكن احلواجز الكثري فابلطبع  

ن أشعة ثريا مكعنا   متنعكمخلوقني،   من الغَلف اجلوي لألرض وطبقات الليل والنهار ،والشمس

 الشمس.

اعتني شتعل ملدة سي ،درجة مئوية 100شعال فرن بدرجة حرارة إنقوم بتجربة بسيطة وهي 

 من الفرن وبني البعدة مساف لنعرف العَلقة بني ،رة احملرارادرجة حر  سجلنلقرتب منه تقريبا، مث ن

ينها من الفرن، ح قرتبناالما كة  رجة احلرار وحني نعرف العَلقة بينهما ومعدل تزايد د ،درجة احلرارة

 يسهل علينا احتساب درجة حرارة  الشمس.

يسجل درجة مئوية، ف 100حني نكون على بعد مرت من ابب فرن درجة حرارته  

درجة  35 يسجل احملرار ،وحني نكون على بعد مرتين من ابب الفرن مثَل، درجة مئوية40احملرار
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ن أ، ميكن درجة مئوية 30فنجد درجة حرارة احملرار هي  ،أمتار 03وحني نكون على بعد  ،مئوية

ات مئوية انقصة كلما ابتعدان جر د 5هي مثَل ، عنه البعدقة بني حرارة الفرن وبني نستنج أن العَل

 .مبرت زائد عن الفرن

ني تكون حل ،مربد وأرد اب كانعيدا عن أتثر حرارة الشمس، ويف مب ،ليَلنقوم هبا التجربة  

د مستمرا رب مع بقاء امل شعال الفرن،إنركب فيه الفرن هي صفر درجة قبل درجة حرارة احملل الذي 

 .لشمسي أتثري حلرارة اأرة الغرفة يف الصفر، ملنع ايف احلفاظ على درجة حر 

لطبع وليس ارة اباحلر  ارن درجةقأرنة بني الفرن وبني الشمس، لكين للمقاال وجه  احلقيقة

 وطبقات مخلوقنيار كمن طبقات الليل والنه ،جتاهل كل املؤثرات يف حرارة الشمسأشعاع و اإل

جتربة لك يف كين كذا، لشعة الشمس علينا وحرارهتأوهي سبع طبقات اليت تقلل من  ،الغَلف اجلوي

 حلرارة ي أتثريأيمنع ل ،املربد مستمرا وعلى درجة حرارة الصفر يف الغرفةبقي املكيف أالفرن 

 .خرىأ مؤثراتالشمس و ألي 
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نقص كلما ابتعدان عنه ت ،درجة مئوية 100ن كان االبتعاد مثَل عن فرن بدرجة حرارة إلذلك 

عدل امل س بنفسة الشممكانية نقصان حرار إلنتيجة ستكون امبرت مبعدل مخس درجات مئوية، فان 

فان حرارة الشمس  ،ئويةدرجة م 40 الصيف مثَل هي يفن كانت درجة احلرارة إتقريبا، مبعىن أنه 

السنة و سنة ضوئية،  950مضروب يف  5معناه    x(x 9,4 Tr km x1000 950) 5+)40ي: و اتس

ما  بينهاأابلطبع، لكين س اليةي. النتيجة خمرت1000تريليون كيلومرت مضروب يف  9.4الضوئية تساوي 

 .مكن أسفلهأ

 مثانية 9،4اه أن خلف معن ،تريليون كيلومرت 9،4هنا تساوي أ حني نقول عن السنة الضوئية

 ،ي حنوهلا للمرتكيلومرت، ولك  9400000000000000000لتكون املسافة هي  ،صفرا زايدة 18عشر 

يار لتر  9،4 لضوئية ابملرت تساويمعناه أن السنة ا ،تريليار مرت 9،4صفار ليصح الرقم هو أنزيد ثَلثة 

 صفرا. 21ليار هو الرقم الذي خلفه ، فالرت مرت

 8930تساوي  950تريليار مضروب يف  9،4ذن إ هي رتاملسافة بني الشمس واألرض ابمل

ث تكون طبقات درجة يف الصيف، حي 40مما يعين أنه حني تكون حرارة األرض هي  ،ليار مرتتر 
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شعة الشمس أكرب نسبة من أفتسمح مبرور  ،قل مسكا وكذلك طبقات الليلأالنهار اليت فوقنا 

ترليار  8930تقريبا وهي  ان نستنتجهأاليت ميكن  ،ووهجها حنوان، تظهر لنا حقيقة حرارة الشمس

ابلنسبة حمليط الشمس أما ابلنسبة لنواهتا  ،درجة مئوية كرليون  44،650 تساوي  5مضروب يف 

 .قل بقليلأفهي ضعف ذلك عشر مرات أو  ،ومركزها

 

 الفصل الثالث: شروق الشمس من مغرهبا

 
َنا ))12 آلية انبأ بناء متني جدا، مصداقا لقول العلي العظيم يف سورة ال السماوات َوبَ نَ ي ْ

ًعا ِشَداًدا ظًا ۖ َوَجَعْلَنا السََّماَء َسْقًفا حمَُّْفو ))32ية (( وقوله جل جَلله يف سورة األنبياء اآلفَ ْوَقُكْم َسب ْ

دينا دليل ا كلها ألن لتنريه مس اللكن ذلك ال يعين مطلقا أن الش(( َوُهْم َعْن آاَيهِتَا ُمْعِرُضونَ 

 سابقا. ليهإشرت أواضح جلي 
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ها لكن ،انفسه هنا تدور حولأار الشمس مسار مرتدد أي الذي خلصت إليه هو أن مس

سار مء األوىل يف للسما تنزلهنا تبلغ السماء السابعة و أهنا تصعد وتنزل وكإحني تدور حول األرض ف

ل األرض يف دور حو تلها وهي جتري، وذلك ما جع ونزوال الوليب مرتدد، متاما كما املوجات صعود

 .يف شهر واحد األرض حول لقمريف حني يدور ا ،غضون سنة كاملة

الرعد     سورةيفلعظيم بدليل قول العلي  ا،هي والقمرهنا جتري الشمس وصفها خالقها أب 

 سورة فاطر  اآلية يفقوله جل جَلله و ((  ىُمَسم   َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ جَيِْري أِلََجلٍ )) 2اآلية 

 ۖ  جَيِْري أِلََجٍل مَُّسم ى  ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َسخََّر الشَّ ْيِل وَ للَّ يُوِلُج اللَّْيَل يف الن ََّهاِر َويُوِلُج الن ََّهاَر يف ا)) 13

ِلُكُم اَّللَُّ رَبُُّكْم َلُه اْلُمْلُك  وراهنا لكن سر د ،((ِلُكوَن ِمن ِقْطِمرٍي ِه َما ميَْ ن ُدونِ َن مِ َوالَِّذيَن َتْدُعو  ۖ  ذَٰ

افة ن املسمس فقط ، وليصعودا ونزوالاملرتدد  هو مسارها  ،يف غضون سنة كاملةحول األرض 

 مر.الفاصلة بينها وبني األرض، مقارنة ابملسافة الفاصلة بني األرض والق

بل احلقيقة هي أهنا تدور حول  البعض يزعم أن الشمس تدور حول األرض يف يوم واحد، 

الذي يدور حول األرض يف يوم واحد هو النهار كمخلوق، ألنه هو  لكنة، يف سنة كامل األرض
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وجيعلها  ،  كما يغشيهايمحو ظلمة الليلفيف الليل  النهار ، حيث يوجلالذي يظهر لنا الشمس

 ليوجل يف الليل فوق  جزء آخر من األرض. ،سلخ النهار عن الليل دوراانتغرب، 

يم يف سورة ز العللعزيامصداقا لقول  ،ق األولكل املخلوقات الفلكية اليت خلقت من الرت

َوَجَعْلَنا ِمَن  ۖ  تْ ًقا فَ َفتَ ْقَنامُهَا  َكانَ َتا رَ أْلَْرضَ َماَواِت َواَأَوملَْ يَ َر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ )) 30األنبياء اآلية 

د يي بعهليجإ يف شكل كلهات  ت وخلقخلقت يف طبقا(( َأَفََل يُ ْؤِمُنونَ  ۖ  اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍ  

يتها ة، فتكون هنائاملا ئة يفكلها الشكل الكروي ماحلني حتقق   ،البؤرتني، تنمو ابالنتفاخ والتمدد

 .ابالنفجار  أو االنشقاق  أو اخلروج عن مسارها، فيهلك بعضها بعضا

 

 

 انتفاخ األهلةاملبحث األول:
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مدد، بدليل تالخ و نتفا األول تنمو ابالهللا عز وجل أكد لنا أن كل املخلوقات من الرتق 

َا َوُحقَّْت )( َوأَ 1)ِإَذا السََّماُء انَشقَّْت يف سورة االنشقاق ))  قول العلي العظيم ا ( َوِإذَ 2ِذَنْت ِلَرهبِ 

َا َوُحقَّْت )( َوَأذِ 4( َوأَْلَقْت َما ِفيَها َوخَتَلَّْت )3اأْلَْرُض ُمدَّْت ) تنتفخ حلني تنشق ء السما((  (5َنْت ِلَرهبِ 

جر فتخرج  تنفنيفخ حلال يف اجلسم الصلب املتني، وكذلك األرض تنتإل االنشقاق ال يكون وفع

 .نفجارني االحلتسبب االنتفاخ والتمدد  ألهنا هي اليتاليت هي نواة األرض  ،أثقاهلا

يف لقمر شمس واال وهي تعين ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكد لنا انتفاخ األهلة

(: عن أيب 4/297ميني )( ويف مسند الشا6864رقم  7/65رواه الطرباين يف األوسط )الذي  ثاحلدي

حىت يُرى  ألهلة،اتفاخ من أشراط الساعة ان)) هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .((اهلَلل لليلته، فُيقال: هو لليلتني

اخلَلصة مما شرحته أعَله أن كل املخلوقات الفلكية من الرتق األول تنتفخ لتحقق الشكل 

الكروي مائة يف املائة، مما يعين اختفاء قطبيها وبؤرتيها اللتني كانتا تنظمان الدوران يف مسار معلوم 

لو   رانه كماي خملوق فلكي الشكل الكروي مائة يف املائة، خيتل مسار دو ألكن حال حيقق ال يتغري، 
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ح هلا ابلدوران يف اجتاه واحد، فنزيل ذلك احملور لتصبح الكرة مسكنا منسك كرة يف حمور دوار ي

 صبحالكرات السبع يف اجتاه، لتتدور كل كرة من فأثقلها توجد يف النواة،  املشكلة من سبع كرات

 .ناسب يف عدد الدوراتيختفي التناسق والتفيف اجتاه، بل كل منها تدور  ،مرجتة ال ينتظم مسارها

ع توسع ارها مع مسكلها تسبح يف مسار معلوم هلا، يتوس  ،املخلوقات من الرتق األول

 .ألوللرتق امن ا توسع السماء بتوسع مجيع املخلوقاتفت ،وانتفاخ كل املخلوقات الفلكية

تلك  كهي اليت حتر  ،ركةحمودع هللا عز وجل يف لبها قوة أ ،املخلوقات الفلكية اليت تتحرك

 ، تلك النواةا فيهامأثقل  هيف ،خملوق فلكي كل  هلا هي نواة املخلوقات الفلكية، والقوة احملركة 

ان حلركة والدور تفرض ارك و هي اليت تتح ،الثقيلة جدا واليت تفصلها مسافة عن الطبقة اليت فوقها

 .كيق الفللمخلو أسرع ل حلني حتقيق دوران ،فوقهاتعلى الطبقات اليت بنظام حمكم معلوم 

من أول خلقها وهو دوران يف اجتاه معلوم ال  ،فعل دوران املخلوقات الفلكية حمكم منظم

تتشكل من سبع   ،مثَل (كيبير )كما لو دفعنا كرة   هو الدوران من الشرق إىل الغرب، ميكن تغيريه،

كرات بعضها داخل بعض، فهي ستدور يف مسار مستقيم تقريبا، ألن البؤرتني اللتني تشكَلن 
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تعمل البؤرتني والقطبني دور احملور املتحكم فت تفرض الدوران يف نفس االجتاه، القطبني لكل الكرا

 .خيتل مسار الكرةكي ال ل ،يف الدوران، مينع دوران كل كرة يف اجتاه

 

 

 دنو الشمس من األرضاملبحث الثاين:

 
عجاز الفلكي يف القرآن والسنة قول العلي العظيم يف سورة احلج اإليفسر بعض علماء 

يَ ْوَم تَ َرْونَ َها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت مَحٍْل مَحَْلَها َوتَ َرى النَّاَس )) 2اآلية 

واحلال أن  ،أبن األم املرضعة ستنسى رضيعها(( م ِبُسَكاَرٰى َولَِٰكنَّ َعَذاَب اَّللَِّ َشِديدٌ ُسَكاَرٰى َوَما هُ 

كما ترفع العواصف بفعل صعوده يف السماء   ،فعل الذهول سينتج عن فقد املرضعة لرضيعها

بفعل النجم  ،جسام اخلفيفة، ألن الذي سيقع حينها هو متزق الغَلف اجلوي لألرضاألوراق واأل

ما سيجعل اهلواء املضغوط على حميط األرض، كما اهلواء يف طبقات الغَلف اجلوي  ،الثاقب
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نكون حينها لعلى األرض، ، فتزول قوة الرجع اليت حتقق لنا التوازن يخرج من الغَلف اجلويس

حيث سرتتج األرض وتدور يف كل  ،خاضعني لفعل دوران األرض والذي سيكون غري منتظم

يتساقطون يف كل االجتاهات، حلني تضع كل ذات  ،حىت يصبح الناس فوقها كالسكارى ،اهاتاالجت

ِإَذا َوقَ َعِت محل محلها بفعل االرتطام ابألرض، مصداقا لقول العلي العظيم يف سورة الواقعة ))

َعِتَها َكاِذبٌَة )1اْلَواِقَعُة ) ( َوُبسَِّت اجْلَِباُل 4ِت اأَلْرُض رَج ا )( ِإَذا رُجَّ 3( َخاِفَضٌة رَّاِفَعٌة )2( لَْيَس ِلَوق ْ

 ((. (6( َفَكاَنْت َهَباء مُّنبَ ث ا )5َبس ا )

قبل  ،حال حتقق الشكل الكروي مائة يف املائة ،كل املخلوقات الفلكية من الرتق األول

هنا إف ،أو التهام بعضها لبعض، كما ستفعل الشمس ابلقمر ،انفجارها كما سيحدث لألرض

ستخسر مسارها واجتاه دوراهنا، ما سيجعلها خترج كلها عن مساراهتا املعلومة حاليا، ليختل نظام 

يها وابلتايل تدور يف عكس اجتاهها بفقدها لقطبالسماوات واألرض، فتشرق الشمس من مغرهبا 

ه كما ستخسر مسارها حيث ستقرتب من األرض مصداقا حلديث رسول هللا صلى هللا علي  ،السابق

 رواه اإلمام مسلم عن املقداد بن األسود قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلمالذي  ،وسلم
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( وسر اقرتاب الشمس (الشمس يوم القيامة من اخللق حىت تكون منهم كمقدار ميل  وتدن)) يقول

الذي سيكون  ،ن األرض ستحقق االنتفاخ النهائي وستخسر غَلفها اجلويأهو  ،من األرض الرب

ليصبح طبقة  االغَلف اجلوي وخروج اهلواء الذي فيه طبقات بفعل متزق ،قل من مسكه احلايلأ

منكمشة رقيقة تسمح للشمس ابالقرتاب من األرض، ألن الشمس حينها تفقد مسارها وهتوي 

 .الذي ستكون فيه هنايتها كما كانت فيه بدايتها ،ملكان خلقها األول

َع الشَّْمسُ 8َخَسَف اْلَقَمُر)( وَ 7)فَِإَذا بَِرَق اْلَبَصرُ القيامة ))العلي العظيم قال يف سورة   ( َومجُِ

ل مادته ا سيجعم ،نتفاخ النهائين القمر سيفقد ملعانه بتحقيقه االأهو واملستفاد ((  (9َواْلَقَمُر)

مسار  يضاأو يخسر هشعة الشمس، كما سأليصبح منخسفا ال يعكس  ،َلمعة اليت تعلوه تتمزقلا

ر املنخسف م القميصطدل ،ورانه كما اجتاه دورانه، فتقرتب منه الشمس اليت ستهوي حنو األرضد

طفأة ضعنا مكما لو و   ااممتالشمس،  وهجمطفئة لينتج عن حرقة مادة لتحرقه حرقا، فالشمس، مع 

ار ون مطفئة للنليت تكانية خترج املادة الباط ،يجوحال حترق الغَلف اخلار  ،النار يف انر ملتهبة

 .ةد كر ستلتهمه لكنه سيطفئها لتصبح جمر  ،نفسها، كذلك سيحدث للشمس مع القمر
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 جل واألحاديث عز و هللا الذي استنتجته هو أن لو فهمنا اآلايت الفلكية الواردة يف كتاب

علم فقط، لكنا أ لتخويفايل من قب النبوية اليت ختربان حبقائق فلكية جد مهمة، حيسبها الكثري منا

ن حنكذبوا علينا ن يأم ف هلالبشرية، فكيوملا استطاع الكفار الكذب على  ،الناس ابحلقائق الفلكية

كل ترهاهتم   ا يدحضم ،موسنة نبيه صلى هللا عليه وسل عز وجل املسلمني؟ ولدينا يف كَلم هللا

 .كاذيبهمأو 

 

 

 الشمس تصبح كرة منطفئة املبحث الثالث:

 
يف قوله جل جَلله  ،ن الشمس يف هنايتها ستصبح جمرد كرة منطفئةألنا اخلالق املصور أكد 

َوِإَذا (3َوِإَذا اجْلَِباُل ُسريِ َْت ) (2َوِإَذا النُُّجوُم انَكَدَرْت ) (1)ِإَذا الشَّْمُس ُكوِ َرتْ يف سورة التكوير ))

َرْت ) (5َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت ) (4اْلِعَشاُر ُعطِ َلْت )  (7َوِإَذا الن ُُّفوُس ُزوِ َجْت ) (6َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجِ 
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َوِإَذا السََّماُء ُكِشَطْت  (10َوِإَذا الصُُّحُف ُنِشَرْت ) (9أبَِيِ  َذنٍب قُِتَلْت )( 8َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت )

َفََل أُْقِسُم  (14َعِلَمْت نَ ْفٌس مَّا َأْحَضَرْت ) (13َوِإَذا اجْلَنَُّة ُأْزِلَفْت ) (12)َوِإَذا اجْلَِحيُم ُسعِ َرْت  (11)

 ه هذ (((18َوالصُّْبِح ِإَذا تَ نَ فََّس ) (17َواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعَس ) (16اجْلََواِر اْلُكنَِّس ) (15اِبخْلُنَِّس )

 ،اليت ستتزامن معه وأهدة ليوم احلساب السورة تشرح لنا تتابع األحداث العظام اليت ستحدث مم

 .وهو ابلطبع مقداره مخسون ألف سنة مما نعد حنن اليوم

هنا ستجمع هي والقمر، مبعىن أن  أ أخربان العلي العظيم ،ن تصبح الشمس كرة منطفئةأقبل 

 ( 7فَِإَذا َبِرَق اْلَبَصُر )يف سورة القيامة ))كل منهما سيفقد مساره ليصطدما معا، يف قوله جل جَلله 

سيخسف القمر قبل التهام الشمس له، وسر  (( (9َومجَُِع الشَّْمُس َواْلَقَمُر )( 8َوَخَسَف اْلَقَمُر )

 ،حتقيق كل منهما االتساق الذي يعين الشكل الدائري مائة يف املائةخروج كل منهما عن مساره هو 

َواْلَقَمِر (17َواللَّْيِل َوَما َوَسَق )(16َفََل أُْقِسُم اِبلشََّفِق )سورة االنشقاق ))يف مصداقا لقوله جل جَلله 

حديث ابن عمر قال: قال  روى الرتمذي وأمحد من (((19لَتَ رَْكُُبَّ طَبَ ًقا َعن طََبٍق ) (18ِإَذا اتََّسَق )

من سره أن ينظر إىل يوم القيامة كأنه رأي العني فليقرأ: إذا )) رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
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قال الرتمذي: هذا حديث حسن . ((الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت

 لنا وابلتتابع الثَلث تبنيمبعىن أن السور  .غريب، وصححه األلباين يف السلسلة وصحيح اجلامع

 .حداث يوم القيامة حداث بعد حدثأ

 عيني يالذ لشمسسنجد أن تكوير ا ،لو تدبران سورة التكوير وتتابع األحداث فيها

ذي يعين ال هار نكدااانطفاءها سابق النكدار النجوم الذي يعين انطفاءها هي األخرى، وفعل 

راب سال سريا وهي  اجلبا تسريزقها وانفجارها، مث بعدهالذي يعين مت ،االنتثارانطفاءها سابق لفعل 

َواًجا ) فَ َتْأُتونَ لصُّورِ  ايَ ْوَم يُنَفُخ يف سورة النبأ )) ابلطبع، بدليل قول العزيز العليم يف ِت َوفُِتحَ ( 18 َأف ْ

 .(( (20اَنْت َسَرااًب )َوُسريِ َِت اجْلَِباُل َفكَ  (19السََّماُء َفَكاَنْت أَبْ َوااًب )

ىل سراب، مبعىن أن اجلبال هلا دور يف إرحلة الحقة لسري اجلبال وحتوهلا اشتعال البحار م

قد لطبع تبخرها كلها، حينها قد تكون السماء لذي سينتج عنه ابامنع تسجري البحار واشتعاهلا، 

بدليل قول  ،الذي سينزل من السماء ،بوااب، ما يعين أن البخار سيختلط ابلدخانأانشقت وفتحت 

َذا  ۖ  يَ ْغَشى النَّاَس  (10فَاْرَتِقْب يَ ْوَم أَتْيت السََّماُء ِبُدَخاٍن مُِّبنٍي ))) سورة  الدخانيف  العزيز اجلبار هَٰ
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ن اجتماع البخار والدخان أمما يعين (((12رَّب ََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعَذاَب ِإانَّ ُمْؤِمُنوَن )(11َعَذاٌب أَلِيٌم )

 .كشط السماءسيكون سبب  

ل البخار ل تفاعفئ بفعبعد أن تنط النجوم املعلقة يف حبكها،  إزالةبعد كشط السماء أي 

بها جلنة أي تقريزلفة املية أاشتعاهلا والعياذ ابهلل، مث ع أيمرحلة تسعري جهنم  أتيت، مع الدخان

 .خرأمبا علم مبا قدم و  ىعل إنسانوتقدميها للخلق، حينها ابلطبع يكون كل 

كب الكوا  و بقاءهبعد كل ما سيقع يف السماوات واألرض حينها،  الغريب يف األمر  

 ،من سورة التكوير 16و 15ني اخلنس اجلواري الكنس يف السماء الدنيا، ألن العليم السميع يف اآليت

حداث ألبعد ا لزوالايف خرة أمما يعين أهنا متاقسم ابلكواكب اخلمس اخلنس اجلواري الكنس، 

خرى أو   كواكبيفلسماء ايف كشط كل ما يف  ك اليت شرحتها أعَله، مما يعين أهنا ستشار العظام 

تزول قمر، ألهنا سمس والن الش، مما يعين أهنا سابقة يف اخللق مملنكدرة واملنفجرةاوبقااي النجوم 

 بعدمها.
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س الشم خللق منق يف اا اسباألهم جدا هو بقاء الليل والنهار كأخر خملوقني مما يعين أهنم 

 ،لتكوير أبنه سيعسعسمن سورة ا 17ب والنجوم، ألن الليل ذكر يف اآلية كوالقمر وسائر الكوا 

ل يف قو  ،نفصَلذكر م دابراإلألن فعل  ،عسعس الليل ال يعين أدبرف ،مبعىن أنه سيهيمن على النهار

ِإن ََّها ( 34َذا َأْسَفَر )إِ َوالصُّْبِح ( 33َأْدبَ َر )ِإْذ  َواللَّْيلِ ( 32َكَلَّ َواْلَقَمِر )  ))يف سورة املدثرالقوي اجلبار 

ْحَدى اْلُكرَبِ )  ((. ( 35إَلِ

الذي خري لوق األملخاب خلقها، يذو اجلَلل واإلكرام أكد لنا أن املخلوقات ستزول برتت

ها بصفت ،سماواتزول ال تحلني ،خر يف اخللقأمث يليه املت ،هو أول خملوق يزول نسان سيكونهو اإل

يَ ْوَم َنْطِوي ))  104آلية ياء ايف سورة األنبأول خملوق خلقه هللا عز وجل، بدليل قول القوي العزيز 

َنا  ۖ  ِعيُدُه ْلٍق نُّ َل خَ َكَما َبَدْأاَن َأوَّ   ۖ  السََّماَء َكَطيِ  السِ ِجلِ  لِْلُكُتِب   ((.  ُكنَّا فَاِعِلنيَ   ِإانَّ  ۖ  َوْعًدا َعَلي ْ
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الليل يغشي الشمس الباب الثاين: 
 وحيجبها

 
يزعم أن  ومن ،لز وجعدلة واضحة جلية من كتاب هللا الليل والنهار خملوقني عظيمني أب

  ۖ  َقَمَر ْمَس َوالْ َر َوالشَّ  اللَّْيَل َوالن ََّهاَوُهَو الَِّذي َخَلقَ )) 33قول هللا عز وجل يف سورة األنبياء اآلية 

يف ختلق ن يؤكد لنا كأعليه ف ،ومأن الليل والنهار خيلقان كل ي(( يعين ُكلٌّ يف فَ َلٍك َيْسَبُحونَ 

، ل والعلمقعابملنطق وال الشمس والقمر كل يوم، والليل والنهار ذكر خلقهما قبل الشمس والقمر،

 دليَل قاطعا ن ميلكال مإلكل عاقل جتاوز هذه اآلية الصرحية الواضحة،  ،يستحيل استحالة مطلقة

 .املقدمني لكل التقدير واالحرتاممن الشاكرين  ون لهأكفاين س ،ينفيها
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ل نسل كعلمه   ق يفهللا عز وجل حني خلق آدم عليه السَلم خلقه فردا واحدا، لكن سب

رك فيها اب ،علىو ي جل شقي أم سعيد، وكذلك حال األرض حني خلقها البار أآدم كل ابمسه وحاله 

 رها، لكن فعلاء أم كل مسالقادر املقتدر يفقواهتا كلها، والسماوات بعد خلقها أوحى أوقد فيها 

 ،معه ابلطبع تزامنةملق ختبعد خلقه ومل  ،اخللق متتابع، فقد خلق هللا عز وجل حواء من ضلع آدم

 ر الكواكبر وسائالقمو وكذلك خلق السماء قبل األرض وخلق بعدمها الليل مث النهار مث الشمس 

 فالنجوم.

اذيب، كأهي  سلماتمه أن كل ما تعترب  لتفهم قهايطبميكنك تقرتح عليك جتربة بسيطة أ

األسفل  كرة منى الخد كرة قدم وتبثها بسبابتيك حتت مصباح مشتعل، وقل لغريك ينظر هل ير 

 واضحة جلية؟ أو يرى ظلمة؟ 

ن شروق الشمس وغروهبا ال عَلقة له بدوران األرض أإن كان يرى لون الكرة جيدا فتأكد 

صفر حتت الكرة يف اجلهة أن ترسم جمموعة نقاط صغرية بلون أد ميكنك كأدوران الشمس، وللتبوال 

مائة يف املائة ين حمق أفان حسبها فاعلم  ،ن حيسبها جيداأواطلب من طفل  ،الغري املقابلة للمصباح
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لتضليل  طائفة من الكفاركاذيب متعمدة من أد ترهات و نه مسلمات هي جمر وما تتصوره أنت أب

 .البشرية

وجه ما تر  ض حسبسيستغرب بساطة التجربة اليت ال توافق حقيقة الشمس واألر البعض 

 مضمنها لنازا، واليتوجها اتر  يتت تناسب األبعاد الذخأألين لو  النازا، واملستغرب حمق يف استغرابه،

رة قدم ملصباح كنه لو عرضنا  أأي  ،ألف مرة حجم األرض 300ابن حجم الشمس هو مليون و 

 ألضاء ،شمس واألرضألف مرة واعتربان املسافة بني ال 300الكرة مبليون و بقرص وهج يكرب 

 ة؟، بدون أي ظل، فكيف ابلظلماملصباح الكرة كلها بنسبة مائة يف املائة

لة حتت املصباح وطلبت من زوجيت مسكت بسبابيت كرة السأقمت ابلتجربة مع أسريت ف

فأكدوا أنه واضح جلي منري بنسبة  ؟ابل للمصباحن ينظروا هل يرون أسفل الكرة الغري املقأبنائي أو 

ميسك بدوره الكرة ألنظر كيف ن أكر أقل ابلطبع من اجلهة املقابلة للمصباح، فطلبت من ابين الب

يف املائة من أعلى الكرة  90فوجدته مضاء بنسبة حوايل  ؟ل الكرة الغري املقابل للمصباحفسأحال 

الليل ال ميكن مطلقا أن يكون دوران األرض وال دوران املقابل للمصباح، فتأكدت أن سر ظلمة 
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الشمس، بل يوجد حاجز آخر هو الذي يفرض الظلمة على نصف الكرة األرضية وهو ابلطبع 

 .الليل كمخلوق

نفسهم أن دوا أبيتأكلأن يقوموا ابلتجربة  ،لذلك أحتدى أي حماجج من املهتمني ابلفلك

لمة الليل ن سر ظبد أرض وال بدوران الشمس، لذلك السر ظلمة الليل ال عَلقة له بدوران األ

ت واألرض لسماوااالق خملوق فلكي آخر، هو ابلطبع الليل كمخلوق، وقد أكد لنا خ ايتحكم فيه

َر ي َ َأَوملَْ )) نبياءورة األسيف قوله جل جَلله يف  ،الشمس والقمرخلق أنه خلق الليل والنهار قبل 

َأَفََل  ۖ  ُكلَّ َشْيٍء َحيٍ    َجَعْلَنا ِمَن اْلَماءِ وَ  ۖ  َنامُهَا َفتَ قْ ف َ ًقا َماَواِت َواأْلَْرَض َكانَ َتا رَت ْ الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ 

( 31 يَ ْهَتُدوَن )اًجا ُسُبًَل لََّعلَُّهمْ ِفيَها ِفجَ  َعْلَناهِبِْم َوجَ  ( َوَجَعْلَنا يف اأْلَْرِض َرَواِسَي َأن مَتِيدَ 30يُ ْؤِمُنوَن )

َو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالن ََّهاَر ( َوهُ 32وَن )ْعِرضُ ا مُ َوُهْم َعْن آاَيهتَِ  ۖ  َوَجَعْلَنا السََّماَء َسْقًفا حمَُّْفوظًا 

 ((. (33ُكلٌّ يف فَ َلٍك َيْسَبُحوَن )  ۖ  َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر 

فإن قطر األرض عند خط االستواء ال يتجاوز  ،ت اليت تروجها النازااحسب املعلوم

ليكون  ،ألهنا حسب زعمهم منبعجة للداخل ،القطبني أقل ديف حني أن قطرها عن ،كيلومرت12756
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مليون   1.4كيلومرت، يف حني أن قطر الشمس حسب النازا هو   12712قطرها فقط يف حدود 

 .مرات 110مبعىن أنه ضعف قطر األرض ب  ،لومرتيك

تقريبا يف حني أن  سنتمرت 25التجربة اليت قمت هبا شخصيا كانت بكرة سلة بقطر حوايل 

ستحالة حدوث الظلمة ات يل تبأثواط، ف 75سنتمرت وجهده ال يتجاوز  5قطر املصباح ال يتجاوز 

 .بفعل الدوران

د املرتفع ي اجلهاح ذخذ مصبأنس ،تروجه النازا ما تتناسب مع ،لكي نقوم بتجربة حقيقية

عناه لو كان قطر مرات، م 110يكون قطر وهجه ضعف قطر الكرة اليت سنقوم ابلتجربة عليها 

رتين ماملصباح هو  ن يكون قطر وهجأجيب  ،سنتمرت اليت نعرب هبا عن األرض 20الكرة مثَل 

ِبهد متساوي و  ،لهاكة  ائضاءة الكرة مؤكد ستكون بنسبة مئة يف املإرين سنتمرت، ما يعين أن وعش

نازا، أما زعم التكما   ،يذكر قطرها احلقيقأين ذكرت قطر وهج الشمس ومل أضاءة اتمة، علما إي أ

ها طر وهجفان ق ،قيمليون كيلومرت الذي تقوله النازا هو قطر الشمس احلقي 1.4لو اعتربت 

 .ي عشرات إىل مئات املراتن ضعف قطرها احلقيقسيكو 
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 الليل خملوق  قائم بذاتهالفصل األول:  

 
لعرب يهود ارس الدالفلك هو أول علم تعرض للتحريف يف اتريخ اإلسَلم،  بعد أن علم 

فسهم، عن العرب أن فوهناخينوا القرآن الكرمي فوجدوا  فيه احلقائق الفلكية  اليت علموا من قبل وكا

 قبل نزول القرآن  على حممد بن عبد هللا صلى هللا  عليه وسلم.

ا بعلم فلك كمم اللذلك كان أول هدف لليهود العرب، هو الدعوة لتحرمي االنشغال بعل

 زعم أنه يقودبلتدين وم ااملنطق، بزعم أهنما يقودان للكفر، كما حيارب الصهاينة وأتباعهم الي

 .لإلرهاب

لذلك كان أول ما  طمسه اليهود عراب وعجما  هو الليل والنهار كمخلوقني، وقد كان من 

هود وما يزالون كبار منهم يف حاشية امللوك واخللفاء والرؤساء، كانوا مينعون على العلماء  اخلوض الي
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ة ييف علم الفلك احلق، وال يسمحون هلم إال  ابلقشور والتوافه  اليت هبا  يزورون احلقائق الفلك

 احلقة.

م يف ن كلهأب، وأكد أنه خلق الليل والنهار والشمس والقمرحة صرااملصور أكد اخلالق 

يف سورة  جَلله جل لقوله فلك يسبحون، يقصد األربعة خملوقات كل منها يف فلك خاص به تسبح

 ((. يف فَ َلٍك َيْسَبُحونَ ُكلٌّ   ۖ  َقَمَر  َوالْ َر َوالشَّْمسَ َوُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالن ََّها)) 33األنبياء   اآلية 

ميها جمازا ليت نسا لمة ليل، وأكد لنا أن سر الظالعليم احلكيم فرق بني الظلمة وبني ال

لسميع  يف اعليم  ال القابلليل، هو سلخ النهار كمخلوق حتت الليل كمخلوق يف قوله جل جَلله  

ُُم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه ))  37سورة يس  اآلية    ((.وَن م مُّْظِلمُ ِإَذا هُ لن ََّهاَر فَ اَوآيٌَة هلَّ

القادر املقتدر أكد لنا أن سر النور الذي نسميه ابلنهار هو إيَلج النهار كمخلوق يف الليل  

َأملَْ تَ َر َأنَّ اَّللََّ يُوِلُج اللَّْيَل يف الن ََّهاِر )) 29يف سورة  لقمان  اآلية  كمخلوق، لقول الويل احلميد 

اْلَقَمَر ُكلٌّ جَيِْري ِإىَلٰ َأَجٍل مَُّسم ى َوَأنَّ اَّللََّ مبَا تَ ْعَمُلوَن َويُوِلُج الن ََّهاَر يف اللَّْيِل َوَسخََّر الشَّْمَس وَ 

((، كما أكد لنا العلي العظيم أن النهار كمخلوق هو الذي جيلي الشمس ونورها الذي هو َخِبريٌ 
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النهار مبفهومه العادي، وأكد  لنا أن الليل كمخلوق هو الذي يغشي الشمس وحيجبها عنا لتتحقق 

َوالن ََّهاِر  (2َواْلَقَمِر ِإَذا َتََلَها )(1َوالشَّْمِس َوُضَحاَها )الشمس ))سورة يف الظلمة يف قوله جل جَلله 

َها )  .(((4َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشاَها )(3ِإَذا َجَلَّ

تحركني، هنما مأعىن هللا عز وجل أخربان أن كل من الشمس والقمر جيري ألجل مسمى، مب

يُوِلُج اللَّْيَل يف )) 13آلية بدليل قول العلي العظيم يف سورة فاطر ا ،مواقعهما يف السماءوتتغري 

ِلُكُم اَّللَُّ رَبُُّكْم َلُه  ۖ  ى ِري أِلََجٍل مَُّسم  َر ُكلٌّ جيَْ اْلَقمَ  وَ الن ََّهاِر َويُوِلُج الن ََّهاَر يف اللَّْيِل َوَسخََّر الشَّْمسَ  ذَٰ

 2َلله يف سورة الرعد اآلية جوقوله جل  ((ِمريٍ ن ِقطْ َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدونِِه َما مَيِْلُكوَن مِ  ۖ  اْلُمْلُك 

 ((.ىَوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ جَيِْري أِلََجٍل ُمَسم  ))

خذ مصباح ومرآة وورق مقوى، املصباح دال على أنكي نفهم حال الشمس والقمر ل

عن القمر والورق املقوى عن األرض، فحني تكون املرآة حتت الورق املقوى ختتفي   الشمس واملرآة

كلية كذلك خيتفي القمر، حيث حينها يكون القمر والشمس واألرض يف شبه خط مستقيم، لكن 



 2018MO2390الشمس خاضعة لليل والنهار/ ذ.عبد هللا بوفيم / اإليداع القانوين:

 

 97 

فان القمر يبدو لنا بدرا كامَل وهكذا  ،حني يشكل القمر والشمس واألرض ما يشبه زاوية قائمة

 .ل القمر ما بني اهلَلل والبدر ونصف البدراو حأتغري ميكن فهم 

 15و 14و  13ي أخَلل األايم البيض  عن الليل كمخلوق حني ينسلخ كمخلوق النهار  

ل كمخلوق ن الليأعين تاليت  ،من الشهر القمري، ينسلخ عنا يف املغرب مثَل ليرتك لنا الظلمة

 ا جيعله يربزم ،خلوقكم  حتته النهار حجب عنا الشمس، لكن القمر واملوقع الذي هو فيه مل ينسلخ

لخ فَل ينس ،دورتاألرض و تحرك يلزاوية القائمة جعل النهار يتحرك والقمر النا كلية، ألن متوقعه يف 

نهار أهنى كون اليث يإال مع شروق الشمس من جديد، ح النهار عن املوقع الذي يقع فيه القمر

 .البيض ايمن يغشي القمر هنار األنصف دورته، ليجلي الشمس من جديد، ويسمح لليل أ

لليل  ان أيف ، وكسر ظهور القمر يف بعض الليايل وسر اختفائه كلية يف بعضها شرحت

 هار مل ينسلخن النأل ،ريغشي حينها الشمس لكنه ال يغشي القم ،كمخلوق حني ينسلخ النهار حتته

خيتفي  ،وقعلك املذعن  بعد عن املوقع الذي نرى منه القمر، لكن حال ينسلخ النهار حتت الليل

 .القمر نفسه كما ختتفي الشمس
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سنة ضوئية بناء  500تبعد عنا ب  السماء الدنياو تقع يف مسك السماء الدنيا،  الشمس

لَْيِه يَ ْعُرُج إِ   مثَّ َن السََّماِء ِإىَل اأْلَْرضِ مِ اأْلَْمَر  يَُدبِ رُ )) 5اآلية  السجدة على قول هللا عز وجل يف سورة

اآلية  سورة الذارايتيف العظيم  قول العليو  (( ممِ َّا تَ ُعدُّونَ  يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنةٍ  يف 

َناَها أِبَْيٍد َوِإانَّ َلُموِسُعونَ ))47 ه وسلم يف حديث املعراج يعل  صلى هللاهللا سولر ول (( وقَوالسََّماَء بَ نَ ي ْ

ها مثل ض مخسمائة عام ومسكأسرع من طرفة عني وبينها وبني األر  مث صعد يب إىل مساء الدنيا يف))

 ((.ذالك

على أ الشمس تقع يفالدنيا و  دىن مسك السماءأيقع يف  فالقمر ،تقع أعلى القمر الشمس

السماء الدنيا، ومبا  كمسسنة ضوئية من  450مسك السماء الدنيا، فهي على األقل تقع يف ارتفاع 

بني األرض والشمس على  ن املسافةفا ،ضوئية سنة 500ن املسافة بني األرض والسماء الدنيا هي أ

 .سنة ضوئية 950قل تقدير هي أ
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 الليل يغشي الشمساملبحث األول:

 
ار يمما يعين مل ألرض،احجم الشمس يساوي مليون وثَلمثائة ألف مرة حجم تزعم النازا أن 

شمس الدوران بوال  لشمسا بدوران األرض حول اميف املائة أن شروق الشمس وغروهبا ال عَلقة هل

تفع ي اجلهد املر صباح ذمخذ أفن ،بسيطة للغاية حول األرض كما تزعم النازا، ألننا لو قمنا بتجربة

 .يف املائة 100ضيئها بنسبة يفنسلطه على كرة قدم فانه س ،واط مثَل 200

النازا ابلطبع يتحكم فيها الصهاينة وهم يسخروهنا للكذب على البشرية، ومن األكاذيب 

 100000اليت روجوها مؤخرا هي أن قطر ما يسمونه جمرة درب التبانة أي السماوات واألرض هو 

مائة ألف سنة ضوئية، يف حني أن قطر السماوات السبع واألرض حسب املؤكد من حديث املعراج 

سنة  500سنة ضوئية تقريبا، ألن املسافة بني األرض والسماء األوىل هي  14000ال يتجاوز حاليا 

مما يعين  ،سنة ضوئية 500 كل مسائني هو نيسنة ضوئية واملسافة ب 500ضوئية ومسك كل مساء هو 

 .سنة ضوئية تقريبا 14000أن قطر السماوات واألرض هو 
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يكة وداء مسرة سكمن أحب أن يقوم ابلتجربة احلقيقية للشروق والغروب يستعمل نصف  

عل موجودة ة ابلفمللظاتكون حتت املصباح وسيتأكد أن تغطي نصف الكرة اليت منثل هبا األرض و 

لمة على رض الظفيف ،نصف الكرة السوداء بسرعة أكربيف نصف األرض، تدور الكرة ويدور معها 

 .نصف األرض ابلتناوب

فأن  ،ضعيفا يكن أما تعريض كرة عادية بدون حاجز أسود مسيك، لضوء أي مصباح مهما

ي تفرت  رض حول الشمس كمايف املائة، مما يعين أن دوران األ 100الكرة كلها تكون مضاءة بنسبة 

لشمس ادوران كن لميانرة نصف األرض وظلمة نصفها، كما ال إ النازا ال ميكنه أن يكون سبب

د من ل ال ببا، يف نصفه ض الظلمةض ويفر أن ينري نصف األر  ،حول األرض الذي هو احلقيقة

 .ة يف األرضملضاءة والظخرين مها املتحكمني يف اإلآخملوقني 

البينة على من ادعى، وكَلم هللا عز وجل هو الفيصل، وهو أكد لنا أنه خلق الليل والنهار 

أن تشك يف صدق كَلم هللا عز وجل؟ وهو الذي أكد لنا يف سورة  هل ميكنفوالشمس والقمر، 

ختيل من أفرتي و أليل هو الذي يغشاها؟ لست الشمس أن النهار هو الذي جيلي الشمس وأن ال
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ن أفهمها، وال ميكن أحاول أن أخلالق العليم القوي اجلبار، فقط ي حقائق صرح هبا ابل لد ،عقلي

 .تباع الكفارأو أصدق ختمينات وترهات الكفار أل ،تغاضى عن كَلم خالق الكونأ

هل ن يتجاأ ،كنيف القرآن والسنة وأي مسلم مهما ي اإلعجازهل تقدر أنت وعلماء 

 َوُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيلَ )) 33احلقيقة الواضحة اليت أكدها هللا عز وجل يف سورة األنبياء اآلية 

 د أن األربعة كلهم يف فلككأعلي العظيم الف ؟((ونَ َوالن ََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ۖ ُكلٌّ يف فَ َلٍك َيْسَبحُ 

لليل اه خلق كد أنأمن يسبحان ملا قال يسبحون، لكنه يسبحون ولو كانت الشمس والقمر فقط 

 .ه مسار يفسبح أي األربعة خملوقات كل منهم ي ،والنهار والشمس والقمر وكلهم ابلطبع

ر  النها ى أنأن يكذب أتكيد هللا عز وجل عل ،ي مسلم مهما يكنأهل تقدر أنت و 

له جل لقو  ؟اهبجحيي أاها أن الليل كمخلوق هو الذي يغشكمخلوق هو الذي جيلي لنا الشمس و 

َها ( َوالن ََّهارِ 2ا َتََلَها )َواْلَقَمِر ِإذَ (1)َوالشَّْمِس َوُضَحاَها جَلله يف سورة الشمس ))  ِإَذا َجَلَّ

 ((.( 4َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشاَها )(3)
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رقها وأقسم أبن الشمس أي يش هو الذي جيلي كمخلوق  النهار أقسم أبن العظيم العلي

 ك؟لعاملني شفهل بعد قسم هللا رب ا ،ي يغرهباأهو الذي يغشى الشمس كمخلوق  الليل

أين يظهر هَلل  علمتهل  ملاذا يغشي الليل الشمس وال يغشي القمر ليَل؟ يطرح التساؤل

هو ما يعكس  سيطمنه جزء ب يف جهة الغروب، يظهرالشهر؟ ابلطبع يظهر وقت الغروب  بداية

 أعلى احمليط لفانك ترى اهلَل، األطلسي على ساحل احمليطشعة الشمس، مثَل حني تكون أ

من  كيلومرت  50عد لكنها مل تغب بعد على ب ،ِبوار الساحل ألن الشمس غابت عنك، األطلسي

 .نه خلف األرضيف اجلزء البارز م شعة الشمسأأن القمر حينها يعكس  البحر، مما يعين

 

 

 يغشي القمرالليل املبحث الثاين:
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ْراَنُه َمنَ س ))ييف سورة قال  العزيز العليم  ( اَل 39ُعْرُجوِن اْلَقِدمِي ) َعاَد َكالْ َحىتَّ  اِزلَ َواْلَقَمَر َقدَّ

مما يعين  ،(( (40وَن )لٌّ يف فَ َلٍك َيْسَبحُ َهاِر وَكُ ُق الن َّ ابِ سَ الشَّْمُس يَنَبِغي هَلَا َأن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل اللَّْيُل 

ال ينسلخ حو أنه ه حاضالقمر والشمس يف السماء ختتلف، وسر رؤيتنا هلَلل الشهر واأن مواقع 

لنا لقمر، ما جيعفيه ا نرى النهار عن املوقع الذي ننظر منه، يكون مل ينسلخ بعد عن املوقع الذي

 .نراه وال نرى الشمس، ألن موقع كل منهما خمتلف

ِلَك نُِري ِإبْ َراِهيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواأْلَْرِض  )) يف سورة األنعام العلي القدير قال وََكذَٰ

َذا َريبِ   ۖ  ( فَ َلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رََأٰى َكوَْكًبا 75َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننَي ) فَ َلمَّا َأَفَل قَاَل اَل  ۖ  قَاَل هَٰ

َذا َريبِ  ( فَ َلمَّا رََأى اْلَقَمَر ابَ 76ُأِحبُّ اآْلِفِلنَي ) فَ َلمَّا َأَفَل قَاَل لَِئن ملَّْ يَ ْهِدين َريبِ  أَلَُكوَننَّ  ۖ  زًِغا قَاَل هَٰ

َذا َأْكبَ ُر  (77)ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِ نَي  َذا َريبِ  هَٰ فَ َلمَّا َأفَ َلْت قَاَل اَي قَ ْوِم  ۖ  فَ َلمَّا رََأى الشَّْمَس اَبزَِغًة قَاَل هَٰ

حيث بني لنا يف ما وقع إلبراهيم عليه السَلم، أنه رأى كوكبا أوال ومل  ،(((78ِإين ِ َبِريٌء ممِ َّا ُتْشرُِكوَن )

ختفى والسر يف ذلك أنه حترك وحترك الكن الكوكب أفل و ، ليَل ابلطبع يرى القمر وال الشمس

بعد أن أفل الكوكب   ازغرأى القمر ابفالذي جيلي لنا كل ما يف السماء، أيضا النهار كمخلوق ألنه 
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، مما يعين أن لكل منها مسار تغربلكنها  بعد ذلك   ،تشرقى الشمس أمث ر القمر نفسه، مث أفل 

 .وموقع وسر البزوغ واالختفاء هو تغري املوقع

لنهار  لك أن ايف ذ ننا ابلطبع نراه جهة الغروب عنا، والسرإفحني نرى القمر هَلال 

ر مل ينسلخ ض البح عر يفوقد انسلخ ابلفعل عن مدينة الرابط مثَل، لكنه  ،كمخلوق حينها ينسلخ

ن موقعه أليبزغ  لقمرابعد، لذلك ولكونه انسلخ عمن يف الرابط فان الشمس تغرب مباشرة، لكن 

 .طلقاخمتلف عن موقع الشمس، فهو عاكس ألشعة الشمس، ولوال ذلك ما رأيناه م

تعمل اسَل؟ شمس ليأشرح هبا كيف نرى القمر وال نرى القدم جتربة بسيطة للغاية، أ 

 لليل كمخلوق،ل به اأمث مصباحا أمثل به الشمس ومرآة أمثل هبا القمر مع ورق مقوى أسود اللون

 لكن املرآة  كلية،  صباحأنري املصباح مث أضع بيين وبينه احلاجز األسود، ليحجب عين رؤية امل

ون أن د صباح ء املحتت احلاجز األسود بل هي بعيدة  عنه، لذلك فهي تعكس يل بعض ضو  ليست

  أرى املصباح.
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قه رة تسبمس واتفتارة يسبق القمر الش ،سلنا حال القمر والشمالويل احلميد أكد 

ا ِس َوُضَحاهَ الشَّمْ وَ )) يف سورة الشمسبدليل قول الويل احلميد  ،يف نفس الشهر الواحد ،الشمس

 دل  علىيلقمر حني يتلو الشمس، مما (( فقد أقسم الباري جل وعلى اب (2َواْلَقَمِر ِإَذا َتََلَها )( 1)

 ظيم.عأنه أمر عظيم، ألن الباري جل وعلى ال يقسم من خملوقاته إال مبا هو 

َبِغي هَلَا َأْن ُتْدِرَك )) 40يف سورة يس اآلية قال القادر املقتدر  اْلَقَمَر َواَل اللَّْيُل اَل الشَّْمُس يَ ن ْ

هو يف تغري حال القمر من اتبع للشمس إىل سابق هلا، (( والسر َساِبُق الن ََّهاِر وَُكلٌّ يف فَ َلٍك َيْسَبُحونَ 

أن القمر ينهي دورته حول األرض يف شهر قمري واحد، لكن الشمس تنهي دورهتا حول األرض يف 

ن املدة أوهو هَلل لوقت قليل جدا، مبعىن  مرسنة كاملة، لذلك فان الشمس تغرب ليشرق الق

يوما األوىل تقريبا تسبق الشمس القمر،  12الفاصلة بينهما من منطلق رؤيتنا حنن قليلة، وخَلل 

لكن كل  ،لكن تزداد املدة الفاصلة بينهما من حيث الرؤية، حيث نرى القمر هنارا خلف الشمس

حيث تغرب  ،ون القمر والشمس متعاكسنييك 13يوم يتخلف عنها أكثر، وحني يبلغ اليوم 
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ال  ،ها يكون يف شبه الزاوية القائمة بني الشمس واألرضنيالشمس ليشرق القمر بدرا كامَل، ألنه ح

 .ما جيعه منريا وجيعل األايم البيض وكأهنا هنار كله،الشمس  شعة أفيعكس  يءخيتفي منه ش

حلني  ،ليَل روقهشخر يف أيتبعد اليوم اخلامس عشر يتغري موقع القمر من جديد، حيث 

من جديد،  كهَلل  لظهوراايم من بداية الشهر القمري، حينها يسري حنو أخيتفي كلية قبل ثَلثة 

لشمس اشعة أ حتجب اليت جتعل األرضوالسر يف ذلك أن زاوية متوقعه بني األرض والشمس هي 

 ه جزء يسر هويظهر منفعه، ن اجلهة األخرى بعد تغري موقحلني حتجبه كلية، ليظهر م جزاء منهأعن 

 .اهلَلل

 

 

 الليل يغشي النجوم املبحث الثالث:
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يع مجرض من ة ابألن النجوم حميطأهو  ،السر يف رؤيتنا النجوم وعدم حجب الليل هلا

لسبع، اوات االسم زكيف مر سماء من مجيع اجلهات، ألن األرض تقع الكما حتيط بنا   ،اجلهات

 ل هللا صلى هللانا رسو بني ل كما  ،اديل يف املساجدنقهي كالف ،ايسماء الدنال حبك يفوالنجوم معلقة 

ن أصغر ما يكو  ملساجدايف  ورأيت النجوم متعلقات كتعليق القناديلعليه وسلم يف حديث املعراج ))

بني األرض و بينها و عني  يف أسرع من طرفةمنها أكرب من جبل عظيم، مث صعد يب إىل مساء الدنيا 

نا أن يتبني ل ،ليه وسلمعمن خَلل حديث رسول هللا صلى هللا   ،((مخسمائة عام ومسكها مثل ذالك

 .ها جلهة األرضكمعلقة يف حب ،السماء الدنيا حتتالنجوم تقع 

لكن احلقيقة  تحركة،نا متبدو لف ،ايموسَلسل النجوم تتغري مع تغري األ مواقع بعض النجوم

لقا طال ميكنها م سماء،ة معلقة كالقناديل يف حبك التباثفهي  ،هي أن النجوم ال تتحرك مطلقا

تحرك، لنجوم تان أكنا  يبدو لل، الليل والنهار كمخلوقنيو  هو األرض لكن الذي يتحرك  ،التحرك

ري ها هي اليت جتفي هو اليت لكن السيارة ،هنا جتري بسرعةأكمتاما كالراكب يف سيارة يرى األشجار  

 .بسرعة
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نا ال نأ ما يؤكد لنا بروز بعض سَلسل النجوم املشهورة، ال يكون دائما يف نفس الوقت،

 نيكمخلوق  النهارو الليل و رض نرى نفس النجوم دائما، بل تتغري النجوم اليت نراها بتغري مواقع األ

مر وهو الذي نا القللي لذي جيمن حيث الدوران، لذلك فالذي جيلي لنا النجوم هو نفس املخلوق ا

 جيلي لنا الشمس وهو النهار كمخلوق.

الليل وسيطرته، مث  تعين هيمنة فالعسعسة  17ذكر العلي الكبري عسعسة الليل يف اآلية 

 والسنة كي يف القرآنالفل اإلعجازبتنفس الصبح، وللعلم فان بعض علماء  18أحلقها يف اآلية 

السورة  ايت و دبر اآلالذي يتنه الظلمة والصبح، لكن أعلى يفهمون عسعسة الليل وتنفس الصبح 

ني سور بير من التكو  ن سورةأالذي ذكر يستحضر حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ف ،كلها

  متاما ألخري لهاالنفس ن تنفس الصبح هو أالقيامة، البد أن يفهم حداث يوم أتشرح ثَلث 

هلك تمتاما كما س ،لوقمبعىن أن الليل بعسعسته سيهلك النهار كمخ ،كالشهقة األخرية لإلنسان

 .خلوقليل كمق السيهلك النهار كمخلو  ،الشمس القمر، لكن ابملثل كما يطفئ القمر الشمس
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يف سورة  اخلبري عليممصداقا لقول ال ،املرحلة السابقة لعسعسة الليل هي مرحلة الوسق

لتف حول النهار ألن الليل حييط وي((( 17َق )َواللَّْيِل َوَما َوسَ ( 16َفََل أُْقِسُم اِبلشََّفِق ))) االنشقاق

ِإنَّ رَبَُّكُم اَّللَُّ الَِّذي ))54ة سورة األعراف اآلييف  بدليل قول العلي العظيم  إدراكه،وقد حتقق له 

ٍم مثَّ اْست َ  اَر َيْطلُُبُه َحِثيثًا ْغِشي اللَّْيَل الن َّهَ ي ُ ى اْلَعْرِش  َعلَ َوىٰ َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض يف ِستَِّة َأايَّ

 .(( اْلَعاَلِمنيَ   َربُّ تَ َباَرَك اَّللَُّ  ۖ  ْمُر ْلُق َواأْلَ ُه اخلَْ لَ اَل أَ  ۖ  َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخََّراٍت أبَِْمرِِه 

 

 

 فيالفصل الثاين: كذبة نظرية االنقَلب الصي
 والشتوي
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انرة إأن سر  لكرمي،اقرآن الفلكي يف العجاز ا واملصفقون هلا من بعض علماء اإلتزعم الناز 

عىن أن مبصيفي، ب الما بني بداية مارس وهناية غشت من كل سنة هو االنقَل ،القطب الشمايل

القطب   يكون حنييفليكون القطب الشمايل مواليا جلهة الشمس،  أو مييل حمور األرض ينقلب

حيث يكون  ،خرىشهر األأل نفس املدة، والعكس خَلل الستة اجلنويب خمفيا عن الشمس خَل

لتافهة يف انظرية ذه الهها، ولو صدقنا نللشمس والقطب الشمايل خمفيا عالقطب اجلنويب مواليا 

ر من كثأىل إصل ت ،مشال خط االستواء لكانت درجة حرارة القطب الشمايل يف الصيف ،نظري

 .حرارة خط االستواء يف الصيف

 التفاهات من تلقونوخت يكذبون ،النازا وخلفها الصهاينة وزمرة الكفار واملصفقني للكفار

ا ومه ،ئم بذاتهقا لوقل خمهو السكوت على أن النهار خملوق قائم بذاته واللي ،أجل أمر واحد مهم

ع بداية تواء مط االسخيف تزايد ساعات النهار مشال كما   ،املتحكمني يف شروق الشمس وغروهبا

عكس اء والستو وبداية تناقص ساعات النهار مشال خط اال ،شهر مارس إىل هناية شهر غشت

 .جنوب خط االستواء من بداية شتنرب إىل هناية فرباير من كل سنة
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ن اتم، لكن االختَلف وبتواز  يف مسار معلوم األرض بل تدور ،يل مطلقاحمور األرض ال مي

 فهو مخلوق،ك  النهارصة خا ،فيهما الليل والنهار يف املناخ والليل والنهار طوال وقصرا يتحكم

، مث ل سنةت من كية غشىل هناإتنقلب قاعدته لتهيمن على القطب  الشمايل من بداية مارس الذي 

 .القطب اجلنويب من بداية شتنرب إىل هناية فربايرتنقلب لتهيمن على 

 ألن ،لنهار كمخلوقابمرتبط  لكنه ،دائما يف خط االستواء ساعات الليل والنهار ساويتت

ما  ،وق خط االستواءف متاما، لكن كلما ارتفعنا يف خط االستواء يغطي نصف حميط األرض عرضه

د من ما يزي ،يط األرضيغطي أكثر من نصف حمل ،يكرب حميط النهار شتغبني بداية مارس وهناية 

جنوب والعكس  ايل،مشال خط االستواء، حلني  يهيمن النهار على القطب الشم ساعات النهار

 .يف الشهور الستة األخرى خط االستواء والعكس

 

 

 ارتفاع درجة حرارة القطبني املبحث األول:
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ثر حرارة كأكون بد يال ،شعة الشمسأاملنطق والعقل يؤكد أن املكان الذي تتعامد عليه 

نها يفهم م ،هلا صفقنيوامل حسب النازا االنقَلبمن املكان الذي تصله مائلة بعيدة نسبيا، ونظرية 

، لكن معينة بنسبة لشمسشعة اأتتعامد عليه  ،أن القطب الشمايل ما بني بداية مارس وهناية غشت

وز هنا ال تتجاإفتوالية مشهر أ انرة ملدة ستةاإل رغمدرجة حرارة القطب الشمايل الواقع يؤكد لنا أن 

 .ويالشتدرجة حتت الصفر تقريبا، مما ينفي ويسفه نظرية االنقَلب الصيفي و  20

هو النهار   ،الذي ينري القطب الشمايل ما بني بداية مارس وهناية غشت من كل سنة

الشمس بطبقته السميكة،  هو الذي حيمي القطب الشمايل من أشعةف ،نري حبد ذاتهاملكمخلوق 

مسيطرا على القطب  سمح مطلقا حلرارة الشمس أن تبلغ القطب الشمايل، حيث يكونتاليت ال 

تبقى قمة مثلته قريبة من القطب اجلنويب، حيث تنقص ساعات النهار  فشهر متوالية، أالشمايل لستة 

ظَلم والليل على يعم خَلهلا ال ،شهر متواليةأحلني تنعدم ملدة ستة  ،كلما اجتهنا حنو القطب اجلنويب

ن إلذلك  ، قطبيهانيالسر يف ذلك هو أن طول النهار أقل من قطر األرض بو  ،القطب اجلنويب
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جيعل التناوب ال يصل القطب اجلنويب والعكس، ما  ،هيمنت طبقته السميكة على القطب الشمايل

 .انرة وظلمةإمستمر بني القطبني 

ارس وهناية مداية  بما بني ،العادي على القطب الشمايل السر يف هيمنة النهار مبفهومه

ن الستقل، لكي مفقصد النهار كمخلوق أهو هيمنة طبقة النهار السميكة،  ،غشت من كل سنة

ستواء خط اال الصل الصيف مشالذي يقع هو أن ضوء النهار مستمر يف القطب الشمايل خَلل ف

 ،ةات منري طبق فلمحر خمفي خأساعة كقرص  الشمس إال ن شهر متوالية، لكنهم ال يرو ألستة 

و القطب شمس حنة الشعأوال تسمح مبرور  ،ليست سحبا لكنها شفافة تسمح برؤية القرص األمحر

القطب  ن بلوغشمس مة النع حرار ميلكنه مسيك لدرجة  ،ذلك املخلوق الشفاف املنريالشمايل، 

 .مساه خالقه النهارأالشمايل، 

 سورة يفروهبا سر غ بار أبن النهار هو سر شروق الشمس وهوأخربان اخلالق القوي اجل 

( 2َواْلَقَمِر ِإَذا َتََلَها )(1)ا َوالشَّْمِس َوُضَحاهَ سورة الشمس ))يف حيث قال العلي العظيم  ،الشمس

َها   ((. (4َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشاَها )(3)َوالن ََّهاِر ِإَذا َجَلَّ
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انرة إ يتحكم يف الذي كمخلوق، ألن املخلوق قاعدة النهارهو انقَلب  احلقيقي االنقَلب

 لث متساوي األضَلع، قرب ملثأ ألنه، يف احلقيقة هو الذي ينقلبف ،هو النهار كمخلوق ،األرض

تكون قمته ف ،متوالية شهرأستة  انرة ملدةيفرض عليه اإل على القطب الشمايلحني تكون قاعدته 

صبح تنقلب قاعدة النهار لت نيوهتيمن عليه الظلمة وح اإلانرةفتنعدم فيه  ،نويبمن القطب اجلقريبا 

 .العكس متاما على القطب اجلنويب يقع

 

 

حسب  استحالة حتقق الظلمة املبحث الثاين:
 نظرية االنقَلب

 
 شعة الشمسأحيجب  لكن الذي ،غري متغري من نقطة ألخرى واحد الغَلف اجلوي مسك

هي اليت تسمح فهو طبقات النهار السميكة،  بداية مارس وهناية غشت ما بنيالشمايل  عن القطب
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 مدى انرته علىإرغم  ،لكن حرارهتا ال تصل للقطب الشمايل ،محرأحياان كقرص أالشمس  بظهور

حميط األرض على القطب  يغطي متاما النهار كمخلوق ن حميطأانرته هو إسر فصلة، واشهر متأ ستة

  كمخلوق يدور، يف حني أن قمة مثلث النهار هو يدور كما الليلف ،ينسلخما جيعله ال  الشمايل،

نزلنا حتت خط  كلماحث   ،للقطب اجلنويب ما بني بداية مارس وهناية غشت ال تصل ، كمخلوق

سواء انقلبت قاعدة النهار   ،األرض النهار كمخلوق دائما نصف حميط يغطي فيه الذي ،االستواء

، تنقص ساعات النهار  مبفهومه حنو القطب اجلنويب وسواء انقلبتكمخلوق حنو القطب الشمايل 

 العادي، حلني تنعدم على القطب اجلنويب.

َوُهَو )) 33اآلية  نبياءاأل ، خملوق والليل خملوق بدليل قول خالق الكون يف سورة النهار

د يف هذه يؤك وي العزيزالقف ،((لٌّ يف فَ َلٍك َيْسَبُحونَ كُ   ۖ  َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر  الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالن ََّهارَ 

يف فلك خاص  انهكل م  لنا أن كدأنه خلق الليل وخلق النهار وخلق الشمس وخلق القمر و أاآلية 

 .به يسبح
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 الكرمي  القرآنيف ذكر اخللق لكن حني يسبقها ،ن ال تعين الرتتيبأ ميكن الواو صحيح

فيها تعين  تجد أن الواول ،لقاخل ن تتدبر مجيع اآلايت اليت ذكر فيهاألك ف ،الرتتيب قطعافهي تعين 

 .ترتيب اخللق ابألسبق فالذي بعده

وجيليها لنا وأقسم  الشمس النهار هو الذي يشرق أبن ،قسما عظيمااجلبار أقسم  العزيز

غريه،  نصدقل كونخالق ال فلن نكذب قسما عظيما أبن الليل هو الذي يغرب الشمس ويغشاها،

ِإَذا  ن ََّهارِ ( َوال2َمِر ِإَذا َتََلَها )(َواْلقَ 1َوالشَّْمِس َوُضَحاَها ))) حيث قال جل جَلله يف سورة الشمس

َها )  ((.( 4(َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشاَها )3َجَلَّ

 الليل هار كمخلوق حتتمؤكدا أنه حني ينسلخ الن ،ظلمة الليل شرح لنا سر احلميد الويل

لوق ولكونه منري كمخ شعة الشمس، لكن حني يكون النهارأالليل بظلمته  حيجب عنا ،كمخلوق

فتنجلي  ،غري موجودة هناأتصبح وكف ،على ميحوان ظلمة الليلأسفل والشمس من أفهو من ، بذاته

ُُم اللَّْيُل َنسْ وَ )) 37 اآلية يف سورة يس لنا الشمس وتشرق علينا بدليل قوله جل جَلله  ْنهُ  مِ َلخُ آيٌَة هلَّ

 ((. الن ََّهاَر فَِإَذا ُهم مُّْظِلُمونَ 
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الكسوف حيدث الظل وليس املبحث الثالث:
 الظلمة

 
ن جزء شمس عليؤكد  أنه إن استطاع القمر حجب أشعة ال ،لكسوفيستدل البعض اب

علما أن  ،للشمس ابلةمن األرض، فإن األرض قادرة على حجب أشعة الشمس عن اجلهة الغري املق

حىت  ، لذلكالقمر ألن قطر وهج الشمس أعظم بكثري من قطر ،ن يكون كلياأال ميكن الكسوف 

ن األرض  كلية عا ابلشعتهأن حيجب أفانه من الصعب  ،لو تزامن وجود القمر بني األرض والشمس

 .جزاء منها فقطأبل على  ،كلها

عن  شعة الشمسأنه حيجب إف ،حني يكون القمر بني الشمس من أعلى واألرض من أسفل

رغم أنه ليس ظلمة  ،يتحقق فيه بعض الظل، الذي يبدو لنا وكأنه ظلمةمن األرض، ل منطقة معينة

،  مغلقة والسر يف رؤيتنا لتلك الظلمة هو الفجأة، متاما كمن كان يف الشمس ودخل فجأة لقاعة
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بتلك فانه جيد نفسه وكأنه يف مكان مظلم جدا،  لكن بعد دقيقة أو أقل  يرى طبيعيا وال حيس 

 الظلمة اليت حيس هبا أول دخوله القاعة.

 لى الذيعلمة مظشبه  تكون  ،الغرفة اليت يف داخل منزل ال تصله الشمس ابملطلق

عة شأجب حتحليطان ان أانرة، والسبب هو شعال اإلإمن  له َلبد يدخلها قادما من النور، ف

لك ن يف تي يكو لكن الذ، عظم بكثري من مليار جدارألشمس، فكيف ال حيجبها القمر وهو ا

جأة، فلداخل إليها ا، عكس ائياالغرفة ملدة دقائق، فانه حيس هبا منرية متاما، وال حيتاج الضوء  هن

كأن الكسوف توهم و س ونوعليه فان الظلمة اليت حنس هبا يف الكسوف ظلمة مزيفة، بعد ثواين حن

 .هجةاملتو   الشمسيفأن كانت بصاران على قلة الضوء بعد أبل تعودت  ل بعد،لكنه مل يز  ،زال

سمح وق، ليلكمخ  ن ميحو ظلمة الليلأوق منري بدرجة معتدلة ومهمته هي النهار خمل

صداقا لقول م ،لقامس مطىل األرض، ولوال النهار كمخلوق ملا رأينا الشإألشعة الشمس ابلبلوغ 

ا ِإىَلٰ يَ ْوِم ْيَل َسْرَمدً ُم اللَّ اَّللَُّ َعَلْيكُ َل ُقْل َأرَأَيْ ُتْم ِإن َجعَ )) 71 العلي العظيم يف سورة القصص اآلية

ُر اَّللَِّ أيَْتِيُكم ِبِضَياٍء ۖ   ((. َمُعونَ  َتسْ َفََل أَ اْلِقَياَمِة َمْن ِإلٌَٰه َغي ْ
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 نا بليل نسكنتين أيطيع أال احد يست ،نه لو استمر النهار عليناأبالعلي العظيم قال أيضا 

بقوله جل  ،لر الليك يستمشهر متوالية وكذلأن النهار يستمر يف القطبني ستة أوالدليل هو  ،فيه

اَمِة َمْن ا ِإىَلٰ يَ ْوِم اْلِقيَ اَر َسْرَمدً الن َّهَ   َعَلْيُكمُ ُقْل َأرَأَيْ ُتْم ِإن َجَعَل اَّللَُّ )) 72جَلله يف سورة القصص اآلية 

ُر اَّللَِّ أيَْتِيُكم بَِلْيٍل َتْسُكُنونَ   ((. ِصُرونَ  تُ بْ َفََل  ِفيِه ۖ أَ ِإلٌَٰه َغي ْ

 حيدث اللكسوف ، واالقمر حني حيدث الكسوف فانه ابلكاد حيدثه على منطقة قليلة جدا

 .ةلظلمالظلمة مبعىن ظلمة الليل، بل حيدث ما يشبه الظل، وشتان بني الظل وا

قرب أبل هي  لطبع،َل ابظلمة غرفة ال تصلها الشمس وال نورها هنارا ال تساوي ظلمتها لي

 .لمةيس الظلظل ولان حيدث يف جزء يسري من األرض هو بعض أميكن الذي ، فللظل منه للظلمة

 األرض زء منشعتها تغيب عن جأحياان جيعل ضوء الشمس و أكلنا نلمس أن الكسوف 

ا جيعله ملشمس، رض واصبح يف شبه خط مستقيم بني األأقد ، يكون خَلهلا القمر لدقائق معدودة

 .شعتهاأو ا بعض ضوئها حيجب عن



 2018MO2390الشمس خاضعة لليل والنهار/ ذ.عبد هللا بوفيم / اإليداع القانوين:

 

 120 

وئها لشمس وضشعة اأكيف ميكن للقمر أن حيجب عنا شرح هبا  أجتربة بسيطة قدم أس

 ا غري مقابلةها أهنل عنلتحجبها عن اجلهة اليت يقا ،لوقت معلوم، وكيف يستحيل ذلك على األرض

ي رى مقدار الظل الذنلس مباشرة أنضعه فوق الر ف ،سنتمرت  30سودا بقطر أقرصا خذ أنللشمس، 

ل قرص القمر هم سر ظنفسة ذه التجربة البسيطهبحيدثه، لكن كلما رفعناه عاليا يزداد ظل القرص، 

وئية على أعلى ضسنة  400وهو مع الشمس يف مسك السماء الدنيا، ويفصله عن الشمس حوايل 

 .سنة ضوئية 950تقدير، يف حني يفصل الشمس عن األرض حوايل 

ن ألرض عحدثه اعلى بكثري من الظل الذي ستأالقمر مؤكد سيكون الظل الذي حيدثه 

هلة ض مسافة متجا األر جهيت والسر هو أن املسافة الفاصلة بني ،اجلهة الغري املقابلة منها للشمس

 550ض حبوايل ن األر عبعد ألن القمر ي ،حاجز وبني األرضك  قمرمقارنة ابملسافة اليت بني ال ،جدا

ها ألرض كلاشعة الشمس عن جزء من األرض وليس أوذلك ميكنه من حجب بعض ضوئية سنة 

 .ابلطبع
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جب ن حتأ طلقةحسب معلومات النازا عن الشمس والقمر واألرض، يستحيل استحالة م

زا هو ب النامس حسشعة الشمس عن اجلهة الغري املقابلة منها للشمس، ألن قطر الشأاألرض 

ن أن كميذي ال ،ن طبعا عن قطرها الفعلي وليس قطر وهجهاضعف قطر األرض، يتحدثو 110

ألرض غطية اتحالة بسط جتربة بسيطة للغاية ستفضح استأمرة أخرى، و ا مائة هر يكون ضعف قط

 .ألشعة الشمس وضوئها عن اجلهة الغري املقابلة منها للشمس

س أن تكون ة للشمقابللنتأكد  هل ميكن للجهة الغري امل  ،سنقوم بتجربة بسيطة للغاية 

نضع بعيدا فمثَل  متارأهي أخد مصباح ذي اجلهد املرتفع يكون قطر وهجه حوايل ثَلثة مظلمة، و 

طر ضعف ق 110و ألن قطر الشمس حسب النازا ه ،سنتمرت نشبه هبا األرض 3عنه كرة بقطر 

هة صباح املتوهج عن اجلن حتجب ضوء املأرت ميكنها سنتم 3األرض، مث ننظر هل الكرة ذات القطر 

 الغري املقابلة منها للمصباح؟
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نسبة مائة يف املائة بسنتمر ستضاء   3النتيجة ابلطبع  ستكون أن الكرة الصغرية بقطر 

 أن تكون فيه يستحيلو لظل تقريبا، وان مل يبلغ وهج املصباح جلزء يسري منها، فسيكون فيه بعض ا

 ظلمة.

 

 

 مسالفصل الثالث: كذبة دوران األرض حول الش

 
الذي كانت عليه من يوم خلقها إىل حدود السجدة الثالثة مسار الشمس العادي 

واخلفيفة، هو من الشرق إىل الغرب ابملفهوم املتداول، ودور النهار والليل كمخلوقني متحكمني يف 

وب بني النور والظلمة، ولتقريب الشمس هو تنظيم شروقها وغروهبا على األرض، ليحققوا التنا

لينا، والليل مبظلمة إء شفافة تسمح مبرور ضوء املصباح الفهم قليَل ميكن تشبيه النهار مبظلمة بيضا
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، فحني تكون املظلة البيضاء الشفافة حتت سوداء ال تسمح مبروره، لكن املصباح مشتعل ابستمرار

املصباح، لكن حني تزول املظلة البيضاء حتت املظلة السوداء،  متحو ظلمته فتسمح مبرور ضوء 

 . املظلة السوداء، تتمكن املظلة السوداء  من حجب ضوء املصباح

َخْلًقا َأِم  ُتْم َأَشدُّ أَأَن ات ))الدحي الوارد يف قول هللا عز وجل يف سورة النازع نيفسرو الذين 

َلَها َوَأْخَرَج ُضَحاَها )َوأَ  (28( رََفَع مَسَْكَها َفَسوَّاَها )27بَ َناَها ) ۖ  السََّماُء  أْلَْرَض بَ ْعَد َوا( 29ْغَطَش لَي ْ

ِلَك َدَحاَها ) َها َماَءَها َوَمْرَعاَها )30ذَٰ ُكْم َوأِلَنْ َعاِمُكْم َمَتاًعا لَّ ( 32( َواجْلَِباَل َأْرَساَها )31( َأْخَرَج ِمن ْ

لذي تبيض اكان ملالى طلق عألن الدحي ي ،(( على أنه بيض النعام يفرتون على هللا الكذب(33)

 ،بللرتا الشديدعنيف و دفع الي ابلأحتفره وتنقيه ابلدحي ومسي ابلدحي  ألن النعامة   ة،النعام فيه

 حلني تشكيل حفرة واسعة غري عميقة.

ملبني يرد العريب اللسان ان موهي كلها مشتقة مازيغية مبا فيها األاللهجات املغربية كلها 

 جاتنا معناههلويف  ،لدحياصل واحد وهو أمازيغية وكلها من يف األ كما  حيتني(دو )( أفيها ) دحيه

 ، ويف لسان العرب الدحي يعين الرمي.بعده ابلقوة ملكان سحيقأهو 
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الصحابة  ل وكانكية، بكانت تتجاهل اآلايت العلمية والفلالقرآن الكرمي،   تفاسريأغلب 

حسب  ياتسرائيلابإلط ن ختتلأوردت فيها دالئل فلكية، خوفا من حاديث اليت مينعون تداول األ

 .اجتهاد الصحابة

 ، وهم يعلمونلعربيةايرة لقد عاش اليهود بني املسلمني زمن نزول القرآن الكرمي، يف اجلز 

كانوا  لك  ذل جل،و عز  احلقائق الفلكية من قبل، فيغتاظون حني جيدوهنا مذكورة يف كتاب هللا

 ن منمني من التمكاملسل نعلطبع، ملقائق الفلكية الواردة يف كتبهم، مع حتريفها ابيرددون بعض احل

 احلقائق الفلكية الواردة يف القرآن والسنة النبوية.

 عز وجل تاب هللادة يف كاملسلمني من كشف احلقائق الفلكية الوار منع  يف مكر اليهودجنح 

ضليل قائق عمدا لتون احليقلبالون ميكرون بنا و وهم ما يز  ،وسنة نبيه املصطفى صلى هللا عليه وسلم

 .البشرية
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داولة يف ادة متعلى ع ،نه بيض النعامالنجار اعتمد يف تفسريه الدحي أب الدكتور زغلول

كان م، ألن حة حقاوالعادة صحي حتت مسمى عادة الدحي،املسلوق، فلسطني وهي تقدمي البيض 

 جتميع بيض النعام هو الذي يسمى الدحي وليس البيض نفسه.

سريا فا  تهبنلصق  ا  أنكلمة  دحاها  واضحة جلية، وتعين أبعدها ابلقوة وال ميكن مطلق  

فعل   حىدوفعل  لقوةاببعده أتعين  ،غلب هلجات العربأمفهوم الدحي ودحاه يف  آخر  غريه، ألن

مما هو  كثرأ، كلمات يف اللهجات كغريه من الصبح متداوالأصحى، لكنه  العربية الفصيل يفأ

ه األن دحى معن دحى،، علما أنه فرق بني دفع و العربية الفصحى حيث حل حمله دفع متداول يف

 الدفع بقوة.

البسط  ن فعلأل حاها،ديف تفسري كلمة  مل توافق الصواب،القرآن  الكرمي  تفاسري  أغلب

ة ستحيل استحالينه ا أ، كموكذا فعل جعل األرض كبيضة، لن يكون معلَل خلروج املاء واملرعى منها

 .علومسار ممألن البيضة لن تدور يف  ،ن تكون األرض يف شكل البيضةأعلمية منطقية 
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تدور حول  الشمس هي اليتاملبحث األول:
 األرض

 
النهار  لليل و اهلهم تدور حول الشمس، وكذبوا يف جتاكذب الكفار يف قوهلم أبن األرض 

لفلكي ا عجازاإلاء كذب بعض علمكما  دا وتضليَل لنا وليس جهَل منهم،  كمخلوقني، فكذبوا عم

لليل ن اأرقيقة و  ر طبقةلنهارغم أهنم يؤكدون أن ا ،الكفار يف كدهبم مقتهفيف القرآن والسنة مبوا

 ء.منة يف السماية هي املهملوالظ

دون  ض خاصةشعة الشمس عن األر أن الليل وظلمته هي حجاب حيجب أ يقة هياحلق 

 ميآلن نالذي اومه ،رضواأل األوىل بني السماء انيقع والنهار كمخلوقني، السماوات، ألن الليل

 ،ةملوالظ لسكينةمان اشعة الشمس وضأهي محاية األرض من  ماتهاملساحة الفاصلة بينهما، ومهم

 .للحياة نايرور ضنهار نور الو  على األرض لتستمر فيه احلياة، ألن ظلمة الليل لنور مع ا ابلتناوب 
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 فسريهاتصوص أن يقوم بتجربة بسيطة يكذب هبا ترهات النازا، خب ميكن ألي شخص 

ابملنزل   غرفةض، يفالليل والنهار بدوران األرض حول الشمس أو حىت دوران الشمس حول األر 

يط رة ابخلكنمسك  ف ،حديدي وخيط بَلستيكي رقيقوحتت املصباح العادي ميكن استعمال قضيب 

باح يف ل املصهنظر سطة قضيب حتت املصباح مباشرة، فنالبَلستيكي وحنمل الكرة ابخليط بوا

يف املائة  50و يضيء فقط أ ،يف املائة 100ة تصل بالغرفة يضيء كرة القدم من مجيع النواحي وبنس

 من كرة القدم؟

يف  100بنسبة  الكرة يءواط سيض 60أن مصباح  م، وأان أؤكد لكمالتجربة ستؤكد لك 

 ة.َل ظلمبكرة، ه، مع قليل من الظل أسفل الابلتجربة أعَلته كما شرحت حت ياملائة وه

بع سشكل من يت ، بل هو دائري الشكل كمخلوق   كالنهار  لتثليس مكمخلوق الليل  

هو  لوقخمك  لكن النهار ابألرض حتت السماء الدنيا، كما حتيط هبا السماء متاما، ةحميططبقات 

 يتشكل بدوره من سبع طبقات. املثلث تقريبيا
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ن اسطوانة بارة عهو ع ثلث فَل أعين أنه مثلث حقيقي، بلابمل حني أشبه النهار كمخلوق 

قاعدة  سطوانة يف الرة االدائ نقسمها نصفني عموداي، ال أفقيا لتنتج لنا ما يشبه مثلثني، حيث تكون

 حدر هو شكل أالنها شكل،  وعليه فثكاملة متصلة يف كَل املثلثني ويف القمة عبارة عن قمة مثل

 .املثلثني املتماثلني الناجتني عن تقسيم اسطوانة كما شرحت أعَله

ط ث يف خملثلسر ظلمة الليل هي انسَلخ النهار كمخلوق حتت الليل كمخلوق، وا 

ه ل احمليط فوقت الليلها حتاألرض متاما، لكنه يف قاعدته حميط ابألرض كحميط االستواء يغطي نصف 

ن مرتبنا حاليا لما اقكذلك  ل ،املثلث ابلكاد يغطي جزء قليَل من األرضابألرض كلها، لكنه يف قمة 

 ،هناية غشت رس إىلن مامإىل حني يهيمن الليل كله ابتداء  ،ت النهاراالقطب اجلنويب تنقص ساع

طب اجلنويب لى القعهار حيث يهيمن الن ،والعكس ما بني بداية شتنرب وهناية فرباير من كل سنة

 .الشمايل والظلمة على القطب

خذ كرة بَلستيكية فهم آلية الليل والنهار جيدا، أن هبا مطة ميكنكسبجتربة م أقدم لكمس

سنتمرت  37.68خضراء اللون منثل هبا األرض، ونقطع مثلث قاعدته  ،سنتمرت مثَل 10صغرية بقطر 
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سنتمرت، مث حنيط االثنني بكرة سوداء  2مرتات مثَل، حنيطه ابلكرة ونرتك بينها وبينه تسن 8وارتفاعه 

هي الليل، نركب الكل يف حمور دوار، حيث تدور الكرة اخلضراء ابلتزامن مع املثلث األبيض والكرة 

وفوق الكل مصباح متوهج يدور حول الكل وحمكم هو أيضا  ،سنتمرت 40السوداء ذات القطر 

إىل  ضوء املصباحليصل الكرة السوداء أنه ميحو ظلمة ابحملور الدوار، صفة املثلث األبيض هي 

بفعل الكرة  ،، لكن اجلزء الذي ينسلخ عنه املثلث األبيض تسيطر عليه الظلمةالكرة اخلضراء 

 .السوداء اليت هي الليل

سنتمرت، معناه أن  10قل من قطر الكرة اخلضراء الذي هو أسنتمرت وهو  8ارتفاع املثلث 

ميحو  و الذيخلوق هعلى املثلث، ألن النهار كمأكمخلوق لن يسمح بشروق الشمس على النهار  

 .نسلخ عنهيالذي  ملكانايرتك الظلمة يف  ،ن انسلخ عنهإالليل كمخلوق إن أوجل فيه، لكن  ظلمة

نة قليَل، ايمتبلوق كمخ  ثلث األبيض الذي هو النهارابلطبع سرعة الدوران بني األرض وامل

هار كمخلوق ة ابلنقارنض مما يعين أن األر  ،دوران املثلث دوران األرض ابلضعف مثَلحيث يسبق 

 .هنا مستقرة وهو املتحكم يف شروق الشمس وغروهبا عليهاأتبدو وك
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 ماهلالظلمة والنور ال عَلقة  املبحث الثاين:
 بدوران الشمس حول األرض

 
فرق ألذلك لعادي، هومه امبف الظلمة أعين هبا الليل مبفهومه العادي، والنور أعين به النهار

نه رض أكد لنا أت واألماواني وبني مفهوميهما العاديني، ألن خالق السقو بني الليل والنهار كمخل

 33ية ء اآلألنبيااورة سيف قوله جل جَلله يف  ،خلق الليل وخلق النهار قبل خلق الشمس والقمر

ني يسبقها ح(( والواو ٍك َيْسَبُحونَ لٌّ يف فَ لَ كُ   ۖ  َر َقمَ َوُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالن ََّهاَر َوالشَّْمَس َوالْ ))

 .فعل اخللق فهي تعين التتابع ابلطبع

نَساَن ِمن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّاِر )قال الويل احلميد يف سورة الرمحن )) َوَخَلَق اجْلَانَّ ( 14َخَلَق اإْلِ

ٍر ) يف اخللق، لكن يف  اقبل اجلان هنا سبق تكرمي ال سبق اإلنسانسبق ذكر (( ( 15ِمن مَّارٍِج مِ ن انَّ
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ْنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ )) 56اآلية  قوله جل جَلله يف سورة الذارايت (( ترتيب اخللق، َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

وقني آية ذكر فيها، لكن لكل من املخل ،يف سورة الرمحن أنه منفصللكن الفرق بني ذكر اخللق 

يف نفس  سورة الذارايتيف  ذكر خلق املخلوقني يف حنينسان يقتضي ذكره قبل اجلان، تكرمي اإل

 .اآلية واألسبق يف اخللق أوىل ابلذكر

سورة يس  له يفل جَلجالعلي العظيم شرح لنا سر الظلمة اليت نسميها ابلليل، يف قوله 

 تسمى مبعىن أن سر الظلمة اليت (( ْظِلُمونَ م مُّ فَِإَذا هُ  َوآيٌَة هلَُُّم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه الن ََّهارَ  )) 37اآلية 

عدم سلخ  فهم أننكس لوق، وابلعهو سلخ النهار كمخلوق حتت الليل كمخ ،ليَل ابملعىن العادي

ن ه العادي، ألمبعنا اراهو الذي يعطينا النور الذي يسمى هن ،النهار كمخلوق حتت الليل كمخلوق

 12اء اآلية اإلسر  سورة بدليل قول اخلالق املصور يف ،مخلوق ميحو ظلمة الليل كمخلوقكالنهار  

تَ ُغوا َفْضًَل مِ ن ا آيََة الن ََّهاِر ُمبْ  َوَجَعْلنَ لَّْيلِ َة الَفَمَحْواَن آيَ  ۖ  َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالن ََّهاَر آيَ تَ نْيِ )) ِصَرًة ل ِتَ ب ْ

 ((.ْفِصيًَل ت َ صَّْلَناُه ْيٍء فَ  شَ وَُكلَّ  ۖ  رَّبِ ُكْم َولِتَ ْعَلُموا َعَدَد السِ ِننَي َواحلَِْساَب 
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م ق القمر، وجز مث خل لشمسالقادر املقتدر أكد لنا أنه خلق الليل مث خلق النهار مث خلق ا

الَِّذي  َوُهوَ )) 33 اآلية بياءلنا أن كل منهم يف فلك خاص به يسبح، يف قوله جل جَلله يف سورة األن

لنهار هو اا يعين أن من يقول أبن مم(( ْسَبُحونَ ٍك يَ  فَ لَ ُكلٌّ يف   ۖ  َخَلَق اللَّْيَل َوالن ََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر 

ق هو كمخلو   لنهاراالذي أقسم قسما عظيما أبن  ،الشمس، يكذب القادر املقتدرنتيجة شروق 

شي الشمس لذي يغهو ا ، كما أقسم القوي اجلبار أبن الليللتشرقالذي جيلي الشمس أي يظهرها 

 .مبعىن حيجبها وجيعلها تغرب عنا

أنه حني  ىنل، مبعالليالذين يزعمون أن دوران األرض حول الشمس هو الذي خيلق النهار و 

ل يستحملشمس تدور األرض حسب أكاذيبهم حول الشمس، علما أن دوران األرض حول ا

األرض يف  مون أنيزع سايرهم حلني ينكشف للعاملني كذهبم، أقول أهنمأاستحالة مطلقة، لكن س

حسب  ،سن الشمغيب عحدمها مقابل للشمس يكون فيه النهار وآخر مأدوراهنا يكون هلا وجهان 

 لمية أن حتدثبة العلتجر فهمهم يكون فيه الليل والظلمة، لكن ذلك ال حيدث ابملطلق ويستحيل اب

 .من غري وجود حاجز حيجب عنها أشعة الشمس وضوئها ،الظلمة يف األرض
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كب يف الكوا  سائرالشمس ابلطبع هي اليت تدور حول األرض، كما يدور حوهلا القمر و 

ض ألن األر  رب،ىل الغإشرق وهلا  كما يدور احلجاج حول الكعبة من الالكل يدور ح السماء الدنيا،

 ذننها إال إبملدخول كن اأبواب ال ميله  ،تقع يف مركز السماوات والسماء بناء متني وسقف حمفوظ

  لليل والنهارا، فان لعكسايت من احمليط حول املركز وليس  عز وجل، ومبا أن فعل الدوران أيهللا

تَلف يف اخ ينهمابالكل يدور حول حميط األرض واالختَلف  ،الشمس والقمركمخلوقني وكذلك 

 .حميط الدائرة اليت يدور فيها كل منها

جلهة اعن  لو أن الكسوف حيدث الظلمة، لكان ميكن لألرض أن حتجب ضوء الشمس

حني يكون يف ، فوئيةسنة ض 550الغري املقابلة للشمس، رغم أن القمر أبعد عن األرض حبوايل 

وف ال يعين ن الكس، لكمساره بني األرض والشمس، يف ما يشبه اخلط املستقيم فانه حيدث كسوفا

انت يف كعيننا  أو أن ظل  فقط، وسر ما حنس به من ظلمة مفاجئة هالأن األرض تظلم، بل حيدث 

 لمة.ظكل التزول تالنور الشديد وفجأة قل عليها ذلك النور، فتحس بظلمة، لكن يف احلني 
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ي لذادوران الليل والنهار هو  املبحث الثالث:
 حيدث النور والظلمة

 
ر، ل يغشي النهان الليأهلا ع تقع بني الليل والنهار، أو العلي العظيم أكد لنا جمموعة وقائ

ورة سيف له ل جَلجاألصغر حجما، لقوله  اال األكرب حجمإ والغشاوة من التغطية وال يغطي

ٍم مثَّ اْستَ وَ  يف ِستَّةِ ْرضَ اَواِت َواأْلَ ِإنَّ رَبَُّكُم اَّللَُّ الَِّذي َخَلَق السَّمَ ))54األعراف اآلية  ٰى َعَلى اْلَعْرِش  َأايَّ

 ۖ  َلُه اخْلَْلُق َواأْلَْمُر  َأاَل  ۖ  َسخََّراٍت أبَِْمرِِه مُ النُُّجوَم َمَر وَ ْلقَ يُ ْغِشي اللَّْيَل الن ََّهاَر َيْطلُُبُه َحِثيثًا َوالشَّْمَس َوا

نهار وال ،ليهعحياول السيطرة  بهوحميط  نهارلاأعظم من  ليلن الإوعليه ف((  ِمنيَ تَ َباَرَك اَّللَُّ َربُّ اْلَعالَ 

اَل )) 40ة س اآليورة يسيف بدليل قول العلي العظيم  ،ينسلخ  عنه شرقا ويوجل فيه غراب يسبقه

َبِغي هَلَا َأنْ   ((.ُحونَ ُكلٌّ يف فَ َلٍك َيْسبَ لن ََّهاِر وَ ااِبُق  سَ ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل اللَّْيلُ  الشَّْمُس يَ ن ْ

يَلج النهار يف الليل، مبعىن أهنما إيَلج الليل يف النهار و إذكر لنا اخلالق املصور واقعة 

س صحيح، متداخَلن بينهما، طبقاهتما مرتاكبة ما جيعل طبقات الليل توجل بني طبقات النهار والعك



 2018MO2390الشمس خاضعة لليل والنهار/ ذ.عبد هللا بوفيم / اإليداع القانوين:

 

 135 

َأملَْ تَ َر َأنَّ اَّللََّ يُوِلُج اللَّْيَل يف الن ََّهاِر َويُوِلُج الن ََّهاَر يف )) 29 يف قوله جل جَلله يف سورة لقمان اآلية 

 ((.اللَّْيِل َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ جَيِْري ِإىَلٰ َأَجٍل مَُّسم ى َوَأنَّ اَّللََّ مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ 

 حتقق الظلمة هنا سر لنا أواقعة سلخ النهار عن الليل، وبنيأيضا  ذكر لنا  العزيز العليم 

مح لليل  انه يسف ،رضعلى جزء من األرض، ألنه حني ينسلخ النهار عن الليل على مكان من األ

اليت خلق  ،مخلوقكتتحقق الظلمة، ألن مهمة الليل  ف عنه لتغرب  ،كمخلوق ابن حيجب الشمس

ري يف ي الكبلعلقال ا ، حيثمن أجلها هي حجب الشمس وحتقيق السكينة والظلمة على األرض

ُُم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه ا )) 37 سورة يس اآلية   ((. ونَ م مُّْظِلمُ ِإَذا هُ لن ََّهاَر فَ َوآيٌَة هلَّ

هي واقعة  ن تكونن ألليل، ال ميكواقعة تكوير الليل على النهار وتكوير النهار على ا

لينا أن لنهار يفرض عليل وا اليَلج النهار يف الليل، والتدبر ملا يقع بنيإج الليل يف النهار و يَلإ

ة مارس إىل ن بدايمويب ليهيمن على القطب اجلن ،نفهم سر انقَلب الليل وظلمته يف ليلة واحدة

ر والعكس فرباي ايةن بداية شتنرب إىل هنن على القطب الشمال مميبعد أن كان ه ،هناية غشت

 .ابلنسبة للنهار
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على قطب  الليل منةما بني هي ،تنطبق على هذا االنقَلب املفاجئ هالتكوير البد أن  

َخَلَق السََّماَواِت )) 5ية والنهار على القطب اآلخر، لذلك قال القابض الباسط يف سورة الزمر اآل

  ۖ  الشَّْمَس َواْلَقَمَر  َوَسخَّرَ  ۖ  َلى اللَّْيِل لن ََّهاَر عَ ُر ايَُكو ِ اللَّْيَل َعَلى الن ََّهاِر وَ  رُ يَُكو ِ  ۖ  َواأْلَْرَض اِبحْلَقِ  

 (.(ارُ َأاَل ُهَو اْلَعزِيُز اْلَغفَّ  ۖ  ُكلٌّ جَيِْري أِلََجٍل مَُّسم ى 

بقات ر يف طلنهاايَلج طبقات إ كما فعل  ،النهار عن طبقات الليل فعل انسَلخ طبقات

ن املغرب، غرب مترق و يقع كله من الشرق حنو الغرب، لذلك تشرق علينا الشمس من املش ،الليل

ات النهار جل طبقني تو حيف حني أن فعل إيَلج طبقات الليل يف طبقات النهار  هو عكسي، ألنه  

طبقات  يل بنيالل يف طبقات الليل من  الشرق حنو الغرب  حيدث فعل عكسي هو إيَلج طبقات

 ر من الغرب إىل الشرق.النها

يقعان من الشمال حنو  ،ي تكوير الليل على النهار وتكوير النهار على الليلأفعل التكوير 

كل منهما حيقق نصف دورة، فمثَل ما بني بداية مارس وهناية ،اجلنوب أو من اجلنوب حنو الشمال 

ليل شهر متوالية بَل ألتفرض النور ملدة ستة  ،ب الشمايلعلى القط نهارهتيمن فيه طبقات ال غشت
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لتهيمن على  ،وهو انقَلب طبقات النهار ،يف ليلة واحدة يقع العكسهنائيا، لكن مع بداية شتنرب 

 .شهر متواليةأفيه النهار والنور ملدة ستة تفرض ف ،القطب اجلنويب

 ركما ذكر تكوي،لليل يف ا يَلج النهارإقبل ذكر  ،يَلج الليل يف النهارإالعلي الكبري ذكر 

ج يَلإالنهار و  ليل يفج اليَلإهار على الليل، شرحت أعَله معىن ر النيالليل على النهار قبل تكو 

ير الليل عل تكو فذلك ، وكمتداخلة ن كل منهما يتكون من سبع طبقاتأمبعىن  ،النهار يف الليل

ت بقااخلة مع طبع متدلطاب يات الليل السبعة وهألن طبق ، وتكوير  النهار على الليل،على النهار

من اجلنوب  لسميكةليل افقيا، حيث يف هناية غشت تنقلب طبقات الأالنهار، تنقلب عموداي وليس 

عكس متاما يقع الو نوب، من الشمال حنو اجلالسميكة حنو الشمال، مث تنقلب بعدها طبقات النهار 

بقات النهار طتنقلب نوب و السميكة من الشمال حنو اجلحيث تنقلب طبقات الليل  ،يف هناية فرباير

 .ريباائق تقون دقمن اجلنوب حنو الشمال. حيدث فعل التكوير يف وقت وجيز قد يكالسميكة 
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 الباب الثالث: النهار جيلي الشمس
 ويشرقها

 
يزعم أن  ومن ،لز وجعدلة واضحة جلية من كتاب هللا الليل والنهار خملوقني عظيمني أب

  ۖ  َقَمَر ْمَس َوالْ َر َوالشَّ  اللَّْيَل َوالن ََّهاَوُهَو الَِّذي َخَلقَ )) 33قول هللا عز وجل يف سورة األنبياء اآلية 

ف ختلق كي  ن يؤكد لناأعليه ف ،وم(( يعين أن الليل والنهار خيلقان كل يُكلٌّ يف فَ َلٍك َيْسَبُحونَ 

العقل ملنطق و اب؟ مرالشمس والقذكر الليل والنهار ذكر خلقهما قبل فالشمس والقمر كل يوم، 

يَل  من ميلك دلحة، إاللواضلكل عاقل جتاوز هذه اآلية الصرحية ا ،والعلم، يستحيل استحالة مطلقة

 .محرتااملقدمني لكل التقدير واالون له من الشاكرين أكفاين س ،قاطعا ينفيها
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ل نسل كعلمه   ق يفهللا عز وجل حني خلق آدم عليه السَلم خلقه فردا واحدا، لكن سب

رك فيها اب ،علىو ي جل شقي أم سعيد، وكذلك حال األرض حني خلقها البار أآدم كل ابمسه وحاله 

 رها، لكن فعلاء أممس كل يفقواهتا كلها، والسماوات بعد خلقها أوحى القادر املقتدر أفيها  روقد

 ،معه ابلطبع تزامنةملق ختبعد خلقه ومل  ،متتابع، فقد خلق هللا عز وجل حواء من ضلع آدم اخللق

 ر الكواكبر وسائالقمفعدمها الليل مث النهار مث الشمس وكذلك خلق السماء قبل األرض وخلق ب

 فالنجوم.

 املسافة بني السماء واألرض أكدها لنا خالق السماوات واألرض وهو العليم مبا خلق يف

يَُدبِ ُر اأْلَْمَر ِمَن السََّماِء ِإىَل اأْلَْرِض مثَّ يَ ْعُرُج ِإلَْيِه يف يَ ْوٍم )) 5قوله جل جَلله يف سورة السجدة اآلية 

الويل احلميد أكد لنا أن املسافة بني السماء واألرض نزوال (( فَكاَن ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة ممِ َّا تَ ُعدُّونَ 

ن السماء تتوسع أالقياس، ألن اخلالق أكد لنا وصعودا هي ألف سنة مما نعد، ومل حيدد لنا وحدة 

َناَها أِبَْيٍد َوِإانَّ )) 47بسرعة هائلة جدا،يف قوله جل جَلله يف سورة الذارايت اآلية  َوالسََّماَء بَ نَ ي ْ

ن املسافة بني السماء أيف حديث املعراج  ،وقد أكد لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (( ُعونَ َلُموسِ 
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بوحدة القياس اليت كانوا يقيسون هبا املسافات البعيدة زمنه، وحنن  ،عام 500واألرض هي مسري 

لسماء الدنيا ونظرا لتوسع السماء فان املسافة بني ا ،اليوم نقيس املسافات البعيدة ابلسنة الضوئية

 .كما هي املسافة بني كل مسائني ومسك كل مساء  ،ةيسنة ضوئ 500واألرض هي 

 

  النهار خلق قبل الشمسالفصل األول:

 
ىل إمستمرة  عدون هبا،لقياس اليت تاوحدة  عينتاليت  (( ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة ممِ َّا تَ ُعدُّونَ مجلة ))

يل أما دل ،حدهمقومه و و سلم و فالقرآن خياطب العاملني وال خياطب رسول هللا صلى هللا عليه  ،األبد

ِجُلوَنَك َوَيْستَ عْ )) 47 يةفهو قوله جل جَلله يف سورة احلج اآلسنة،  6000اخللق مبعىن ايم أستة 

((، اليوم هنا تعبري عن َنٍة ممِ َّا تَ ُعدُّونَ سَ أَْلِف َك كَ رَب ِ  ندَ اِبْلَعَذاِب َوَلن خُيِْلَف اَّللَُّ َوْعَدُه ۚ َوِإنَّ يَ ْوًما عِ 

 الزمن واملدة وليس املسافة.
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يَ ْعُرُج  ْرِض مثَّ ىَل اأْلَ  ِمَن السََّماِء إِ يَُدبِ ُر اأْلَْمرَ )) 5يف سورة السجدة اآلية قال هللا عز وجل 

لسماء  انيباملسافة  به زمن قطع يقصدليوم هنا ا((  نَ و دُّ ِإلَْيِه يف يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة ممِ َّا تَ عُ 

 واألرض نزوال وصعودا.

اَن كَ يف يَ ْوٍم   لَْيهِ ََلِئَكُة َوالرُّوُح إِ تَ ْعُرُج اْلمَ ))  44يف سورة املعارج  اآلية قال الواحد  األحد 

ج مخسون ألف سنة لرحيم،  حيتا محان اغ الر (( عروج الروح واملَلئكة لبلو ِمْقَدارُُه مَخِْسنَي أَْلَف َسَنٍة 

 عز هللافة عني أبمر يف طر  تحققيمما نعد  حنن، واليوم نعد املسافات البعيدة  ابلسنة الضوئية، لكنه 

ألرض مبقدار د عن ايبع وجل، والفائدة  من هذه اآلية وهللا أعلم، هو أن القوي اجلبار وعرشه

 .سنة ضوئية 14000ف سنة مما نعد، علما أن  قطر السماوات السبع هو فقط مخسني أل

 ُسوُل اَّللَِّ اَل رَ : قَ  القَ ، القدسي الذي رواه أبو هريرة  ديثاحل يؤكد  ما شرحته أعَله، 

نْ َيا ، ن َ َهَب َشْطُر اللَّْيِل ىتَّ ِإَذا ذَ ُل حَ هِ ميُْ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم : ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ  َزَل ِإىَل السََّماِء الدُّ

وَب َعَلْيِه ، ِئٍب فَأَتُ َهْل ِمْن اتَ  ،َلُه َجاَب ُيْستَ اٍع ف َ دَ َهْل ِمْن ُمْستَ ْغِفٍر فََأْغِفَر َلُه ، َهْل ِمْن  )) فَ يَ ُقولُ 

 ((.َحىتَّ يَ ْنَشقَّ اْلَفْجُر َأْو يَ ْرتَِفعَ 
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سبب و نا سر لشرح  أن العلي العظيم واجلواب عليه هو ،الظلمة يطرح التساؤل حول سر

س اآلية يسورة  له يفهو سلخ النهار كمخلوق حتت الليل كمخلوق، يف قوله جل جَلأبنه الظلمة 

تدبر هلذه اآلية وحدها يدرك أن وامل((  ُمونَ ْظلِ مُّ ا ُهم َوآيٌَة هلَُُّم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه الن ََّهاَر فَِإذَ  ))37

ألن النهار  مخلوق،كليل  هي نتيجة سلخ النهار كمخلوق حتت ال ،الظلمة اليت نسميها حنن ابلليل

شعتها ألشمس و اجيلي لليل كمخلوق و ظلمة اميحو  ،حني ال ينسلخ حتت الليل عن جزء من األرض

 .وضوئها

لي لذي جينهار ان الأهو ما بني بداية مارس وهناية  غشت سر ظلمة القطب اجلنويب 

 فس املدة،نخَلل  مايلمركزة على القطب الش ة النهار كمخلوقن قاعدأل ،الشمس ال يصله مطلقا

ات، لذلك ع اجلهن مجيابألرض م حتت الليل احمليط كلهمن جهة القطب الشمايل،  حميطة ابألرض 

نه يدور ، ألأعَله ذكورةخَلل نفس املدة املحتت الليل يف القطب الشمايل فان النهار ال ينسلخ 

فانه ال  ،لشمايلطب االق حميطة ابألرض على مستوىلكنه وألن قاعدته  عنه، حتت الليل لينسلخ

 .مخلوقنيكليل  يسمح للظلمة ابلربوز ألن سر الظلمة هي انسَلخ النهار وزواله حتت ال
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ايل حيث وابلت لشمسهو الذي جيلي ا ،النهار بناء على القسم الرابين يف سورة الشمس

شي لذي يغاهو  نهقسم الباري جل وعلى أبأألن الليل كمخلوق  ،يغيب النهار تغيب الشمس

ن أهو  ،غشت  هنايةىلإس ، وابلتايل فان الواقع يف القطب اجلنويب من بداية مار جبهاالشمس وحي

ب اجلنويب، و القط حنالنهار منعدم أعلى القطب اجلنويب وهو يتناقص حميطه من القطب الشمايل

 .ويب منعدملكنه يف القطب اجلن ،ساعة 24 شمايلأن النهار حاليا يف القطب الحيث 

ط ض على خاألر حميط نصف  ما مهما تنقلب قاعدتهودائ كمخلوق يغطي  النهار   

دائما  ،ةملوالظ لنوري اأي ادلنهار وساعات الليل مبفهومها العحيث تبقى ساعات ا ،االستواء

 .ساعة 12متساويتان يف 

 سقط يف فخ الكفاريس ومن يقل أبهنا ال تتوسع،  ومستمرة يف التوسع السماء تتوسع

كبريا جدا، واخلالق  ن السماوات واألرض كانتا خملوقاأ يتومهون هبا اليت ،ونظرية االنفجار العظيم

ر ئوسا نسانسرااب، والكل ينموا كما ينمو اإل نه خلق السماء دخاان واألرض خلقهاأكد لنا أاملصور 
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عليه يف الرتيليون مما هي  1ن يكون أ ن السماوات حني خلقت كانت حبجم ميكنأل املخلوقات،

 .قل منه بكثريوأ ، بل اليوم

َناَها أِبَْيٍد وَ َوالسََّماَء ب َ )) 47يف سورة الذارايت اآلية قال  العلي العظيم   ،((ُموِسُعونَ لَ ِإانَّ نَ ي ْ

 ،ن ابالنشقاقء ستكو لسما، وهو حقيقة ال مراء فيها، الن هناية املوسعون تعين استمرار التوسع

َا َوُحقَّْت ) (1)ْت َشقَّ ِإَذا السََّماُء انْ سورة االنشقاق ))يف  مصداقا لقول اخلالق اجلبار ( 2َوَأِذَنْت ِلَرهبِ 

ن فعل أ مما يعين  (( (5ا َوُحقَّْت )َوَأِذَنْت ِلَرهب َِ  (4)َوأَْلَقْت َما ِفيَها َوخَتَلَّْت  (3َوِإَذا اأْلَْرُض ُمدَّْت )

 .لسماءاتنشق  نهاحي ،حلني حتقق الشكل الكروي مائة يف املائة ،التوسع واالنتفاخ مستمر

س ية مار ني بداما بهر على القطب الشمايل ظوال تملاذا الشمس ال تشرق  معلمت هل

ة لشمايل مسيكة وكبري طبقة النهار اليت تغطي القطب ا هو أن واب؟ اجلوهناية غشت من كل سنة

لفة قات الليل خمتكذلك طب  الشمايل، القطب ىلإألشعة الشمس ابلبلوغ  ال تسمح مطلقا ،جدا

 طبقات. سبعة هيف السمك
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 نمتفاوت ملكنه  ىل الغرب،إمسك طبقات الليل والنهار كمخلوقني متساوي من الشرق  

 ارس بني بداية م ما قصىاأل الشمال إىل اجلنوب، مبعىن أن مسك طبقة النهار اليت تقع أعلى املغرب

ى خط  علليتا هار النم االختَلف لسمك طبقة لكنه خمالف متا  ،ال يتغري وهناية غشت اثبت

 رض على مستوىط ابألحتي كما هو أقل بكثري من مسك طبقة النهار  اليت  االستواء يف نفس الفرتة

 القطب الشمايل، خَلل نفس الفرتة.

ب عليه هو شكل النهار  ، واجلوايطرح السؤال حول سر تغري ساعات الليل والنهار

أقرب ملثلث تقريبا، طبقات النهار أقرب ملثلث هي من حتدد تغري ساعات النهار  وهفكمخلوق، 

خط االستواء، يف حني يغطي أكثر  على مستوىاألرض  حميط نصف دائما والليل، املثلث يغطي

النهار من النصف إن كانت قاعدته حتت خط االستواء وكلما نزلنا حنو قاعدة املثلث تزداد ساعات 

والسر يف ذلك أن قاعدة النهار كمخلوق تغطي كامل حميط  ،النهار ملدة ستة أشهرىل حني يهيمن إ

لكنه ال ينسلخ مما مينع  ،األرض، فيستحيل انسَلخ النهار عن الليل، ألنه يدور ويدور معه الليل

ة أيضا، كلما توجهنا حنو قمة املثلث كلما دس ابلنسبة لقمة املثلث رقيقة وحاظلمة الليل، والعك
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حلني يعم الليل، ألن قمة املثلث ال تغطي إال قليَل من  وتقل ساعات النهار ت ساعات الليلازداد

هي أن املثلث ارتفاعه أقل من قطر األرض  ،حميط األرض والسر يف هيمنة الظلمة فوق قمة املثلث

 ،ما جيعله انقصا إن غطت قاعدته القطب الشمايل فان قمته ال تصل القطب اجلنويب ،بني قطبيها

 .وإن غطت قاعدته القطب اجلنويب ليعم فيه النهار ال تصل قمته القطب الشمايل فتعم فيه الظلمة

ألرض لها واكسبع  الشمس سراج وهاج ينري السماوات واألرض، سراج ينري السماوات ال

جز الشمس كيف تعفا، نريها كلهلكن الشمس ت ،املرات والسماوات أعظم من األرض مبَليري معها

رض  هبا ستنري األا وغرو شروقهاألرض كلها؟ ابلطبع فالشمس لوال الليل والنهار املنظمني ل انرةإعن 

 .كمخلوق  منه الليلضالذي ي ،ة والسكن واهلدوءملعم ابلظولن نن ،املائةيف  100كلها بنسبة 

 
 

 املبحث األول: النهار خملوق قائم بذاته
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كل ليل وشن الم حجما  صغرأذاته خلق قبل الشمس والقمر، وهو النهار خملوق قائم ب

رة  الكيبنقطع أحد قط لتايل:اعلى النحو  هامثَل وقطعنا بعضا من (ريكيب)خذان كرة أكما لو    النهار

ل  و الليهكرة مث نقطع معه على شكل مثلث ال يصل للقطب اآلخر للكرة، والباقي من ال

سنة  500ا وهي لدنيايشغَلن املسافة بني األرض والسماء  كمخلوق، الليل والنهار كمخلوقني

 ضوئية. 

أي  ، بعضيفعضها بكل منهما يتشكل من سبع طبقات متداخلة الليل والنهار كمخلوقني  

وقها قة النهار وفهو طب ألرضن بني كل طبقيت هنار توجد طبقة الليل، ألن املوايل للغَلف اجلوي لأ

 .طبقة الليل وهكذا

أي خيلق بفعل دوران األرض حول الشمس كما يزعم  ن النهار حادثلكي نقول أب

قسما  الذي أقسم ،جيب أن ننفي قسم هللا العلي القدير الكفار، أو دوران الشمس حول األرض، 

َوالشَّْمِس َوُضَحاَها ))يف سورة الشمس  ،ال مبا هو عظيم من خملوقاتهإعظيما وهو العظيم ال يقسم 

َها )2ِإَذا َتََلَها )(َواْلَقَمِر 1) قسم ابن أهللا اخلالق ((  (4(َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشاَها )3( َوالن ََّهاِر ِإَذا َجَلَّ
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ول ونقول غري ؤ عل بقسم اخلالق؟ كيف سنتجاوزه لنالنهار هو الذي جيلي الشمس، فما الذي سنف

 قسم به العلي الكبري؟أما 

  القطبلذي ينريما ا وا ر احلقيقة تدب واوهو خملوق منري ولتعلم قائم بذاتهخملوق  النهار

رتفعت درجة ال نريهتكمخلوق، لو كانت الشمس هي اليت  الشمايل حاليا، هل الشمس أم النهار

 . اجلليد حرارته فوق الصفر ولذاب

 هنور  لصال ي اذامل البعض يتساءل إن كان النهار كمخلوق قائم بذاته منريا لذاته، 

، وضوئها شمسشعة الألطبع حتجب نور النهار كما حتجب أن الكهوف اب جوابه؟  و وفللكه

شعة أأن الذي حجب  علميليها لإدخل فلي ،يف عز فصل الصيف مظلمة علم ابن الكهوف هنارايول

 .وفهكعن ال هو الذي حجب ضوء النهار كمخلوق ،الشمس ووهجها عن الكهوف
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رق تشإيَلج النهار يف الليل ل املبحث الثاين:
 الشمس

 
َذا ن ََّهاَر فَإِ ْنُه المِ ُم اللَّْيُل َنْسَلُخ َوآيٌَة هلَُّ   )) 37 كلنا نقرأ قول هللا عز وجل يف سورة يس اآلية

هار  سلخ الن وه ،ل بناحتليت ا(( آية يؤكد لنا هبا اخلالق املصور أن سر الظلمة  ُهم مُّْظِلُمونَ 

م تت عد كيفبهموا مل يفيف القرآن والسنة  اإلعجازكمخلوق حتت الليل كمخلوق، لكن علماء 

اب هللا عز اء بكتاالهتدعوا حتدي الكفار و يهنم مل يستطأسلخ النهار عن الليل، والسبب عملية 

لشمس ال خلق ا قبخلقبل  ،يل خملوق مستقل وأن النهار خملوق مستقللالذي أكد أن ال ،وجل

الشَّْمَس وَ َهاَر ي َخَلَق اللَّْيَل َوالن َّ َوُهَو الَّذِ )) 33والقمر يف قوله جل جَلله يف سورة األنبياء اآلية 

 ((. ُكلٌّ يف فَ َلٍك َيْسَبُحونَ   ۖ  َواْلَقَمَر 

هو أن كل املخلوقات من  ،ليه من تدبر اآلايت الفلكية يف القرآن الكرميإخلصت الذي 

الرتق األول تتشكل من سبع طبقات، سبع مساوات وسبع أرضني وكذلك الليل والنهار سبع 
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والشمس والقمر والكواكب والنجوم كلها تتشكل من سبع طبقات، لذلك لكل منهما،  طبقات 

 .فان الليل والنهار كمخلوقني يتشكَلن من سبع طبقات

ت النهار ن طبقان تكو أيَلج النهار يف الليل البد إهار و يَلج الليل يف النإلكي يتم  

 وبني كل ،جايل إيَلقة اللن بني كل طبقيت النهار تتحرك طبأي أة، وطبقات الليل مرتاكبة متداخل

ة نسَلخ ابلنسبكر االذ ر يف يَلجا يف نفس الوقت، والسإو طبقيت الليل تتحرك طبقة النهار انسَلخا 

كاد تغطي ابل ،رلنهااعكس طبقات  ها،حميطة ابألرض كل ليلطبقات الار دون الليل، هو أن للنه

حيث  ،جديدا كانفتنري م ،نصف حميط األرض، لذلك تنسلخ عن مكان لتوجل بني طبقات الليل

 لتشرق ،عليه ي توجلان الذمتحو ظلمة الليل عن املكمث  ،ترتك الظلمة عن املكان الذي تنسلخ عنه

 .عليه الشمس

جارية على مدار اليوم كل دقيقة وكل  ،يَلج ابلنسبة للنهار يف الليلواإل حركيت االنسَلخ

غرب، يف يَلج يف الليل من جهة الاإلحيدث االنسَلخ عن الليل من جهة الشرق وحيدث  ،اثنية
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ن أأي  ،، ولو انعكست العملية هذهماإىل هنايتهالليل والنهار  خلق عملية مستمرة من بداية 

 .فان الشمس ستشرق علينا من مغرهبا ،يَلج مث حنو جهة الشرقواإلاالنسَلخ مث من جهة الغرب 

كن حلد ل رض،األ حول كمخلوقني  يطرح التساؤل حول سرعة دوران كل من الليل والنهار

لنهار حول وران ادرعة الساعة ال أعلم ومل استنتج بعد ذلك، لكن رمبا وهللا أعلم قد تكون س

عة دوران ض، وسر ألر ة على ااألرض ضعف سرعة دوران األرض وإال ملا أمكن تغري النور والظلم

 .هاهنا مساوية متاما لسرعة دوران األرض حول نفسأظن وهللا أعلم أالليل 

رح عملية د من ش، البيَلج النهار يف الليلإيت سلخ النهار عن الليل و يملع توضيحبعد 

عة ا يفيد أن سر منهار، قات اليضا طبقاته تدخل بني طبأأن الليل يَلج الليل يف النهار، مما يعين إ

ون عكسيا من هار يك النيَلج الليل يفإليل ليست بطيئة، كما ذكرت أعَله، أو أن حركة طبقات ال

يَلج عكسي إ حيدث ،لليلايَلجه بني طبقات إألنه ابنسَلخ النهار عن الليل و  الشرق، الغرب حنو

 .من طبقات الليل بني طبقات النهار، وهو ابلطبع من الغرب إىل الشرق
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الليل  تكوير و فعلهانرة القطب الشمايل من بداية مارس إىل هناية غشت إاملتحكم يف 

لى القطب عمخلوق كهار  والذي نتيجته هيمنة قاعدة الن ،على النهار وتكوير النهار على الليل

ر عليه ر يتعذلنهاحاطة مبحيط األرض على مستوى القطب الشمايل، ما جيعل اواإل ،الشمايل

ألرض على حيط ايط مبحيث أنه يتحرك وينسلخ حتت الليل، لكن لكونه حم االنسَلخ حتت الليل،

 لقطب الشمايلنرية لمر م، فإن طبقات النهار تستكما الليل حميط ابألرض  ،مستوى القطب الشمايل

ة أشهر دة ستايل ملذلك ال تتحقق الظلمة على القطب الشمل ألهنا متحو ظلمة طبقات الليل،

 .متوالية

ن إال أ ،لنهارل يف اللييَلج اإيَلج النهار يف الليل و إرغم انسَلخ النهار حتت الليل و  

يطة حملنهار ابقات يكمن يف أن ط ت أعَله ما ذكر والسر ك ،الظلمة ال حتل ابلقطب الشمايل

ور على مر النيستف ،ما جيعلها متحو ظلمة طبقات الليل ،ابألرض على مستوى القطب الشمايل

 .القطب الشمايل
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ظلمة وغياب منة الو هيالواقع حاليا يف القطب اجلنويب من بداية مارس إىل هناية غشت ه

بني  ابألرض كلها يط حتار الوالسر يف ذلك هو أن طبقات النه ،ملدة ستة أشهر متوالية ،النور كلية

حاليا  احلال ما هوك  ،حاط النهار كمخلوق ابألرض على مستوى القطب الشمايلأن إقطبيها، بل 

ستواء خط اال ا يففإنه يغطي على مستوى خط االستواء نصف حميط األرض، لذلك تتساوى دائم

ات النهار قل ساعت نويبيا كلما توجهنا جهة القطب اجلساعات النهار وساعات الليل، لكن حال

ث قبل ع، حيألضَلايبدو كنهاية مثلث متساوي  ،والسر يف ذلك هو أن هناية النهار كمخلوق

ل البلوغ للقطب ساعة وحا 24صل أقط من فالبلوغ للقطب اجلنويب يدوم النور ساعة واحدة 

ل  من ظلمة الليلك هتيوبذ اجلنويب ينعدم النور كلية، ألن النهار كمخلوق ال يصل القطب اجلنويب

كون ليل وتت السفل طبقاأحني يكون  ،وها هو النهار كمخلوقألن القادر على حم ،كمخلوق

 .الشمس أعَلها
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 النهار كمخلوق ميحو ظلمة املبحث الثالث:
 الليل كمخلوق

 
حمو ظلمة  رة علىقاد الصفة اليت خلق هللا عز وجل عليها النهار كمخلوق، هي أن مادته

 إنه حنيفها، الليل كمخلوق، فإن كان الليل كمخلوق قادرا على حجب أشعة الشمس ووهج

 يكون النهار كمخلوق أسفله ميحوه وجيعله كأنه غري موجود.

يََة َمَحْواَن آفَ  ۖ  نْيِ ْيَل َوالن ََّهاَر آيَ ت َ َوَجَعْلَنا اللَّ )) 12اآلية يف سورة اإلسراء زيز الغفار العقال 

تَ ُغوا  ِننَي َواحلَِْساَب اَولِتَ ْعَلُموا َعَدَد  ن رَّبِ ُكمْ  م ِ ْضًَل فَ اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آيََة الن ََّهاِر ُمْبِصَرًة ل ِتَ ب ْ وَُكلَّ  ۖ  لسِ 

ايت هللا عز وجل، ا آيتني من آني، مهخلوقفاآلية تؤكد أن الليل والنهار كم ((َشْيٍء َفصَّْلَناُه تَ ْفِصيًَل 

 زيلها  لتشرقوها وتمتح  أن هللا  عز وجل حما ظلمة الليل، أبن جعل مادة  النهار اآليةفتزيد 

 الشمس. 
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 النهار لليل يفاَلج يإيَلجه يف الليل وفعل إح فعلي انسَلخ النهار عن الليل و بعد شر 

خه أيضا، ن انسَللناتج عيَلج النهار يف الليل اإعلم هو فعل عكسي انتج عن أوهللا الذي رمبا 

ر ثطي أكنها تغلك ،االستواءألن طبقات النهار ال تغطي إال نصف حميط األرض على مستوى خط 

ض، ط األر ع حميكمخلوق، لتصل لتغطية مجيمن نصف حميط األرض حيث تنقلب قاعدة النهار  

 .على أحد القطبني وال تغطي القطب اآلخر هنائيا

 لى الليل، يفنهار عر الفعل تكوير الليل على النهار ذكره الباري جل وعلى قبل فعل تكوي

 َلى الن ََّهارِ عَ  اللَّْيَل َكوِ رُ يُ  ۖ ْرَض اِبحْلَقِ  َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَ )) 5قوله جل جَلله يف سورة الزمر اآلية 

  ُهَو اْلَعزِيزُ َأاَل  ۖ أِلََجٍل مَُّسم ى  لٌّ جَيِْريكُ  ۖ   َمرَ اْلقَ َوَسخََّر الشَّْمَس وَ  ۖ َوُيَكوِ ُر الن ََّهاَر َعَلى اللَّْيِل 

 ((.اْلَغفَّارُ 

خلق السماوات  حقائق مهمة، هي أن الباري جل وعَلن نستنبط منها أميكن أعَله اآلية  

ما الشمس أهار مث تكوير النهار على الليل، قبل األرض، وبعدها جاء ذكر تكوير الليل على الن

ل منهما جيري ألجل مسمى، مبعىن أن تكوير الليل على النهار وتكوير النهار ك  ،والقمر فمسخرين
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خاضعني لليل  الشمس والقمر بل األصح هو أن ،على الليل ال عَلقة له ابلشمس وال ابلقمر

 .والنهار

ن الشمال مأي  ،مودايعيقع فعل تكوير الليل على النهار وفعل تكوير النهار على الليل 

مث يف ارس داية مب نة يفمرتني يف السإىل الشمال ما بني قطيب األرض، إىل اجلنوب ومن اجلنوب 

 من كل سنة .  بداية شتنرب

ما بني شمايل،طب الابألرض على مستوى الققاعدة النهار كمخلوق حميطة متام اإلحاطة 

ي أن ارتفاع أنويب طب اجليف الق حني أن النهار كمخلوق منعدم حاليا يف بداية مارس وهناية غشت،

 .من قطر األرض بني قطبيها أصغركمخلوق   النهار مثلث

ألهنما املخلوقني الفلكيني  ،سنة ضوئية 500مسك طبقات الليل مع طبقات النهار يساوي 

رض، انطَلقا من قول العلي العظيم يف سورة بني السماء الدنيا واألما ن املسافة الذين يشغَل

ٍم مثَّ اْستَ َوٰى َعَلى )) 4 السجدة اآلية نَ ُهَما يف ِستَِّة َأايَّ اَّللَُّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ

حيث أكد اخلالق أنه خلق (( َأَفََل تَ َتذَكَُّرونَ  ۖ َشِفيٍع  َلُكم مِ ن ُدونِِه ِمن َويلٍ  َواَل َما  ۖ اْلَعْرِش 
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ما دليل املسافة بني السماء الدنيا أق ما بينهما، الكل يف ستة أايم، السماوات مث األرض وخل

يشغَلن تلك املسافة الذين الفلكيني بصفتهما املخلوقني  ،واألرض الذي يعين مسك الليل والنهار

يَُدبِ ُر اأْلَْمَر ِمَن السََّماِء ِإىَل اأْلَْرِض مثَّ يَ ْعُرُج ِإلَْيِه )) 5 فهو قول العزيز العليم يف سورة السجدة اآلية

ألن  ،امن السماء الدني يتنزل ية هذه تؤكد أن أمر هللا واآل(( يف يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة ممِ َّا تَ ُعدُّونَ 

لينا وهي اليت نسميها ابلسماء، يستغرق ألف سنة إألهنا األقرب  ،السماء الفرد تعين السماء الدنيا

 .سنة مما نعد 500مما نعد نزوال وصعودا، مما يؤكد أن املسافة بني السماء الدنيا واألرض هي 

 لسماء الدنيااة بني ملسافأكد لنا يف حديث املعراج أن ا ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

كن لعيدة، سافات البوهي وحدة القياس اليت كانوا يقيسون هبا امل ،عام 500واألرض هي مسري 

 500هي  ،ليومااألرض نيا و ن تكون املسافة بني السماء الدأفانه طبيعي جدا  ،وبفعل توسع السماء

َناَها أِبَْيدٍ َوا)) 47 عظيم يف سورة الذارايت اآليةبدليل قول العلي ال ،سنة ضوئية   َوِإانَّ لسََّماَء بَ نَ ي ْ

 ((.َلُموِسُعونَ 
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اية ارس وهنمية ني بداما ب ،النهار كمخلوق حني هتيمن قاعدته على القطب الشمايل

ي القطب قت حيمس الو شهر متوالية، لكنه يف نفأضاءة القطب الشمايل ملدة ستة يسمح إب ،غشت

 انرةار اإلاستمر  رغم بل ،أشعة الشمس وال يسمح لدرجة حرارة القطب ابن تصل درجة الذوابنمن 

ار   قاعدة النهيفليت ا لنهاران الشمس ال تشرق بتاات على القطب الشمايل، مما يعين أن طبقات أإال 

 وق تلكلشمس فرى اتة جدا، تسمح مبرور النور وال تسمح مبرور احلرارة، لذلك كمخلوق مسيك

 نأالنتيجة هي  الطبقات السميكة قرصا أمحرا، لكن ال يصل وهج الشمس للقطب الشمايل ،

 .هكرب بكثري من مسك طبقات النهار يف قمتأمسك طبقات النهار يف قاعدته 

على مسك طبقات النهار مع مسك طبقات الليل يتساواين متاما على مستوى خط االستواء 

نهار كمخلوق على القطب اجلنويب أو على القطب الشمايل، ، سواء سيطرت قاعدة المدار  السنة

مع مناخ معتدل على  تقريبا،  واء شبه مستقرما جيعل معدل درجة احلرارة على مستوى خط االست

فهي تفرض طول العام مطرا وحرارة، لكن العكس حيدث حيث هتيمن طبقات النهار السميكة 

طبقات  لكن كلما ابتعدان عن القطب ترتفع درجة احلرارة الن مسك ،انرة املستمرة على القطباإل
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نع حرارة الشمس وابملقابل مسك طبقات الليل أقل من مسك طبقات متما جيعلها ال  ،النهار أقل

 .ما يسمح ليَل رغم حجب الشمس ابرتفاع درجة احلرارة ،النهار

تنقلب  عىن أن، مبالنهاريطرح التساؤل كيف سيمكن أن تتكور طبقات الليل على طبقات 

لى ع مهيمنةلتصبح  ،نويبعلى القطب اجل ما بني بداية مارس وهناية غشتاملهيمنة  ،طبقات الليل

 ؟ دقيقة و كمأيعلم هللا عز وجل مداه كم ساعة يستغرق  ،القطب الشمايل يف وقت وجيز

ويب كبري ب اجلنلقطعلى ا ما بني بداية مارس وهناية غشت ،مسك طبقات الليل املهيمنة

 رل نفس الشهو خَلمنة ملهيقابل طبقات النهار األن طبقات النهار منعدمة هناك حاليا، ابمل ،جدا

يضغط ف ،طبقات اللليل، حيدث التدافع بنيعلى القطب الشمايل مسيكة جدا مقارنة بطبقات ا

 ر يكونكويلكن وقت الت ،ف نسبيا على طول السنةيبعضها على بعض، ضغطا ابحتكاك ضع

لقطب اس على مار  هو ما حيدث العواصف الشديدة ابخلصوص يف بداية ،قواي عنيفا االحتكاك

 .بداية شتنرب على القطب الشمايل وما يليهيف و  ،اجلنويب وما يليه



 2018MO2390الشمس خاضعة لليل والنهار/ ذ.عبد هللا بوفيم / اإليداع القانوين:

 

 160 

رس، داية مابيف  دث مثَلحيكما   ،حني تنقلب وتتكور طبقات الليل على طبقات النهار

يت  ل السميكة الت الليطبقا طبقات الليل انقلبت أوال على طبقات النهار، مبعىن أنفالواقع هو أن 

و حن من الشمال عموداي قلبنت ،كانت مهيمنة على القطب الشمايل من بداية شتنرب إىل هناية فرباير

نت مهيمنة ليت كايكة اتخرتق طبقات النهار السمف ،اجلنوب، حمملة معها بقوة شديدة وضغط قوي

 طبقات الليل وسع بهديد تيقع احتكاك شفلقطب اجلنويب من بداية شتنرب إىل هناية فرباير، على ا

يضغط ف ،بعضلى عضها السميكة الفراغ بني طبقات النهار السميكة، ما جيعل الطبقات يضغط بع

ث رايحا دحي، ما نويبالليل والنهار كمخلوقني على الغَلف اجلوي لألرض على مستوى القطب اجل

 اية شهر شتنربويب بداجلن عاصري شديدة، حتدث يف الغالب حوايل القطبأختلق  ،قوية للغاية ساخنة

 .من كل سنة تقريبا

الظَلم حمدود حتت ف ،رضملسافة ما بني السماء الدنيا واألالليل والنهار خملوقني يشغَلن ا

 ،مهيمن يف السماوات ن الظَلمأمن يزعمون ف ،وفيها وفوقها النور هو املهيمن ،السماء الدنيا فقط

َأمَلْ يف سورة نوح ))، ألن القادر املقتدر  قال الكذب على هللا يكذبون كَلم هللا عز وجل ويفرتون
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( َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُورًا َوَجَعَل الشَّْمَس ِسَراًجا 15تَ َرْوا َكْيَف َخَلَق اَّللَُّ َسْبَع مَسَاَواٍت ِطَباقًا )

(16).)) 

 

 

 

ب تغر الثاين: انسَلخ النهار عن الليل لالفصل 
 الشمس

 
َويُوِلُج   الن ََّهارِ ْيَل يف َّللََّ يُوِلُج اللَّ اَأملَْ تَ َر َأنَّ )) 29العلي العظيم قال يف سورة لقمان اآلية 

 ((.  مِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ َوَأنَّ اَّللََّ َسم ى  َأَجٍل مُّ ي ِإىَلٰ رِ الن ََّهاَر يف اللَّْيِل َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ جيَْ 
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ُيَكوِ ُر  ۖ  قِ  اَواِت َواأْلَْرَض اِبحلَْ َخَلَق السَّمَ )) 5كما قال العزيز العليم يف سورة الزمر اآلية 

 ۖ  ي أِلََجٍل مَُّسم ى جَيْرِ ُكلٌّ   ۖ  اْلَقَمَر وَ  الشَّْمَس َسخَّرَ وَ  ۖ   اللَّْيَل َعَلى الن ََّهاِر َوُيَكوِ ُر الن ََّهاَر َعَلى اللَّْيلِ 

 .((َأاَل ُهَو اْلَعزِيُز اْلَغفَّارُ 

اَواِت السَّمَ  اَّللَُّ الَِّذي َخَلقَ  ِإنَّ رَبَُّكمُ )) 54وقال الويل احلميد يف سورة األعراف اآلية 

ٍم مثَّ اْستَ َوٰى َعَلى اْلَعْرشِ  يثًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َهاَر َيْطلُُبُه َحثِ للَّْيَل الن َّ ِشي ايُ غْ  َواأْلَْرَض يف ِستَِّة َأايَّ

 ((. َربُّ اْلَعاَلِمنيَ َباَرَك اَّللَُّ ت َ  ۖ  ُر مْ أْلَ َأاَل َلُه اخْلَْلُق َوا ۖ  َوالنُُّجوَم ُمَسخََّراٍت أبَِْمرِِه 

يَلج، إل فعل اوالأ َلث وقائع تقع لليل والنهار وهيلدينا ث ،من خَلل اآلايت أعَله

ى وير الليل علهي تك لثانيةان الليل يدخل يف النهار والنهار يدخل يف الليل، والواقعة أومعناه  

لثالثة ما الواقعة ا، أولهران حالتكوير يعين االلتفاف والدو النهار وتكوير النهار على الليل، وفعل 

يم ل العلي العظليل قو مه، بدن يلتهأنه يريد أوك حثيثان الليل يغشي النهار، أي يغطيه يطلبه أفهي 

 وَُكلٌّ يف  ۖ  ُق الن ََّهاِر ْيُل َسابِ  اللَّ ْلَقَمَر َواَل ااَل الشَّْمُس يَنَبِغي هَلَا َأن ُتْدِرَك )) 40يف سورة يس اآلية 

 ((. فَ َلٍك َيْسَبُحونَ 
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 يف الق املصورول اخلقيل بدل ،نظيف للوقائع الثَلثة السابقة فعل انسَلخ النهار عن الليل

ُُم اللَّْيُل  )) 37 سورة يس اآلية   ((. نَ م مُّْظِلُمو َذا هُ لن ََّهاَر فَإِ َنْسَلُخ ِمْنُه اَوآيٌَة هلَّ

 12اآلية  إلسراءرة ابدليل قول العزيز العليم يف سو  ،كما نظيف فعل حمو النهار لليل

تَ ُغوا َفْضًَل مِ ن ا آيََة الن ََّهاِر ُمبْ  َوَجَعْلنَ لَّْيلِ َة الَفَمَحْواَن آيَ  ۖ  َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالن ََّهاَر آيَ تَ نْيِ )) ِصَرًة ل ِتَ ب ْ

 ((.ْفِصيًَل ت َ صَّْلَناُه ْيٍء فَ  شَ وَُكلَّ  ۖ  رَّبِ ُكْم َولِتَ ْعَلُموا َعَدَد السِ ِننَي َواحلَِْساَب 

ن كلق، ال ميخم مبا لعليااآلايت أعَله كل منها هلا مدلول خمالف ومعىن مقصود من اخلالق 

 ية، لكن ميكنالتغش و والن يكون االنسَلخ هو احملأكما ال ميكن   ،يَلج هو التكويرن يكون اإلأ

 ةيشرح لنا حال،خاص  مفهومو ؤكد أن لكل منها معىن واملعض الوقائع اخلمسة أو تتابع، ن تتزامن بأ

 .من حاالت الليل والنهار كمخلوقني مستقلني

كي يسهل فهم األصعب منها، فعل االنسَلخ   ،األسهل من اآلايت أعَلهسأبدأ بشرح 

ن أمة الليل، عملية واضحة جلية وهي لتنتج عن الفعل ظل ،الذي هو انسَلخ النهار عن الليل

سلخ النهار كمخلوق منري حتت الليل كمخلوق مظلم حيقق ظلمة الليل، مبعىن أن فعل ظلمة الليل 
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زوال النهار كمخلوق حتت الليل كمخلوق عن جزء من األرض،  سببه ،وغروب الشمس وغياهبا

وابلفعل فان الليل والنهار والشمس والقمر كل منهم يسبح يف فلك معلوم وخاص به، مبعىن أن كل 

يعاود  لكنه ،مثَل األقصى املغربدولة منهم يتحرك ويدور، لذلك ينسلخ النهار كمخلوق عن 

 .الشمس علينا من جديدليشرق  ،متام نصف دورةإالرجوع بعد 

 

 

 كيف حيدث انسَلخ النهار عناملبحث األول:
 الليل؟

 
 ،هو سلخ النهار كمخلوق عن الليل كمخلوق ،أن سر ظلمة الليل ااخلالق املصور أكد لن

ُُم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه الن ََّهاَر فَِإَذا ُهم مُّْظِلُموَن  )) 37 يف قوله جل جَلله يف سورة يس اآلية  ،((َوآيٌَة هلَّ
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منها كيف هو شكل الليل والنهار كمخلوقني؟ وكيف ينسلخ النهار  ،لذلك تطرح تساؤالت عدة

 عن الليل؟ وكيف حيدث انسَلخ النهار عن الليل الظلمة علينا؟

و أصغر أخ أرق ملسلو عن البدن، مما يعين أن اعملية السلخ نعلمها لغة يف سلخ اجللد 

 مخلوق،كلليل  امن املسلوخ عنه، حيث نستنتج أن النهار كمخلوق أصغر أو أرق من حجما 

  كمخلوق  لنهاراحميط  و أنلذلك فاالحتمالني مها إما أن النهار كمخلوق أرق من الليل كمخلوق؟ أ

  ؟الليل كمخلوقأصغر بكثري من حميط 

تتم عملية ه ي اجتاأويف  النهار عن الليل ؟يطرح التساؤل يف أي اجتاه تتم عملية انسَلخ 

م ، وهو املتحكالغرب إىل يَلج النهار يف الليل؟ واجلواب هو أن النهار كمخلوق يدور من الشرقإ

من علينا  ستشرق شمسن الإف ،يف شروق الشمس وغروهبا، ولو تغري اجتاه دوران النهار كمخلوق

لغرب، ومها اق حنو ن الشر يضا مأيَلج النهار يف الليل يقع إتغرب يف مشرقها، لذلك فإن لغرهبا م

رق ليش خرآ مكان يَلج يفإو ليرتك الظلمة عن مكان عمليتان تقعان يف نفس الوقت، انسَلخ 

 .الشمس
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ج يَلعملية اإلو لليل،  ايفيوجل النهار العليم اخلبري أكد لنا أنه يوجل الليل يف النهار و 

من  ليلقات الك طباملتبادلة ال ميكن أن تتحقق إال أن كان مسك طبقات النهار مساوي لسم

ف مسكا من ر خيتلالنهالكن مسك طبقات الليل و ، الشرق إىل الغرب حيث يتم االنسَلخ واإليَلج

 الشمال إىل اجلنوب.

ى القطب عل منةملهيما بني بداية مارس وهناية غشت تكون طبقات النهار السميكة هي ا

 هي املهيمنة لسميكةيل االشمايل، وطبقات الليل الرقيقة تكون بينها، وابلعكس تكون طبقات الل

 س الفرتة.َلل نفخويب على القطب اجلنويب، يف حني تنعدم طبقات النهار  كلية يف القطب اجلن

يُوِلُج اللَّْيَل يف الن ََّهاِر َويُوِلُج َأملَْ تَ َر َأنَّ اَّللََّ  )) 29 العلي العظيم قال يف سورة لقمان اآلية

 ،((وَن َخِبريٌ الن ََّهاَر يف اللَّْيِل َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ جَيِْري ِإىَلٰ َأَجٍل مَُّسم ى َوَأنَّ اَّللََّ مبَا تَ ْعَملُ 

أن الليل والنهار كمخلوقني يتشكَلن يف طبقات ولن  ،اآلية هذه تؤكد مبا ال يدع جماال للشكف

يكون عدد الطبقات إال سبعة ابلطبع، ألن السماوات سبع واألرضني سبع وطبقات الغَلف اجلوي 

بعضها فوق بعض، ويوجد فراغ  ،كل املخلوقات من الرتق األول تتشكل من سبع طبقاتف ،سبع
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 500متاما كالسماوات فسمك كل مساء هو  ،نفس الطبقتنيقتني مساوي متاما لسمك بني كل طب

 عليهسنة ضوئية، بدليل قول رسول هللا صلى هللا  500 كل مسائني هو نيسنة ضوئية واملسافة ب

سماء المث صعد يب إىل ابن عباس رضوان هللا عليهما )) هللا يف حديث املعراج الذي رواه عبد ،وسلم

الدنيا يف أسرع من طرفة عني وبينها وبني األرض مخسمائة عام ومسكها مثل ذالك، فطرق الباب 

قالوا ومن معك؟ قال: حممد صلى هللا عليه وسلم، قالوا أو أرسل  ،فقالوا من هذا؟ فقال: جربيل

فإذا هي مساء مرحبا بك ومبن معك، فنعم اجمليء جميئكما ففتحوا لنا الباب ودخلناها،  :إليه؟ قالوا

 ((.من دخان يقال هلا الرفيعة

ت من خلوقاامل كما سائر  ،الليل والنهار كمخلوقني يتشكل كل منهما من سبع طبقات

رب لكن رق للغالش الرتق األول، تتساوى طبقات النهار كما طبقات الليل من حيث السمك من

ر يف النها قاتك طبمن الشمال للجنوب خيتلف مسك الطبقات اختَلفا كبريا، حيث يكون مس

يث سيطر حتيكة ، ألن طبقات النهار السم، والعكس ابلعكسقاعدته ضعف مسك طبقات الليل

 النهار. طبقات اماتوجد طبقات الليل الرقيقة، وطبقات الليل السميكة هتيمن حيث تنعدم مت
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يمن هتمخلوق كنهار  قاعدة ال ،مثَل ما بني بداية مارس وهناية غشت ،قرب الفهمألكي  

لقطب  يف االيت على القطب الشمايل بطبقاته السميكة جدا، يف حني طبقات الليل كمخلوق

طلقا طبقات نعدم ميث تالشمايل حاليا رقيقة نسبيا والعكس ابلعكس حاليا يف القطب اجلنويب ح

 .النهار وهتيمن طبقات الليل وحدها

لكن ابلطبع  غرب،ل  يتساواين من الشرق حنو المسك طبقات النهار ومسك طبقات اللي

 .نوبخيتلف مسك طبقات النهار كما مسك الليل  كمخلوقني، من الشمال حنو اجل

من  ن مكانع ،وقسلخ النهار عن الليل معناه زوال النهار كمخلوق حتت الليل كمخل

على الغَلف ليل ألت ااألرض بفعل حركة طبقات النهار بني طبقات الليل، حيث ينسلخ النهار حت

 يفيوجل النهار هار، لالن عن مكان ليرتك ذلك ظلمة الليل عن املكان الذي زال عنه ،اجلوي لألرض

 معلنا شروق الشمس عنه. ،يف مكان أخر الليل

ك لنا الظلمة هنا ترت إف مثَل، على املغرب األقصىأحني تنسلخ طبقات النهار كمخلوق 

طلت على اسرتاليا أقت ابلطبع تكون طبقات النهار قد الو ا، ويف نفس لينمعلنة غروب الشمس ع
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والسر يف ذلك هو أن طبقات النهار كمخلوق ال تغطي على مستوى  ،معلنة شروق الشمس عنها

ن طبقات الليل كمخلوق حميطة إإال نصف حميط األرض، يف حني ف ،خط االستواء من األرض

 .ابألرض من مجيع اجلهات

 ،لشمساحتجب  ليتاليل هي ب الظلمة، مما يعين أن طبقات السلخ النهار عن الليل يسب

 ،ليل عن مكانقات الني طبشعاعا وضوءا وحرارة أحياان، ألنه حني تزول طبقات النهار بإتغطيها ف

ح كن يطر لا، فَل نراه س والقمر والنجوم أيضاتكون طبقات الليل قادرة على حجب الشم

واقع الشمس متغري  ك هووالسر يف ذل ؟وال نرى الشمس حياانألتساؤل ملاذا نرى النجوم والقمر ا

نسلخ النهار يمر مل ع القفمعناه أن موق ،ونرى القمر فَل نراها  والقمر، فحني تغرب عنا الشمس

 .عنه بعد
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ن عر العَلقة بني انسَلخ النهااملبحث الثاين:
 الليل وإيَلج النهار يف الليل

 
طبقات  ل، ألناللي هي نفسها عملية إيَلج النهار يفعملية انسَلخ النهار عن الليل 

ان آخر، مكإىل  تصلف تزول عن مكانلول حميط األرض بني طبقات الليل، تدور حف ،النهار تتحرك

ن بينها؟ كو ني تيل حلذلك يطرح التساؤل كيف تستطيع طبقات النهار أن متحو ظلمة طبقات الل

 اق طبقات الليل؟شعتها وضوئها عن اخرت أيف حني تعجز الشمس و 

َفَمَحْواَن آيََة  ۖ  َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالن ََّهاَر آيَ تَ نْيِ )) 12القادر املقتدر قال يف سورة اإلسراء اآلية 

ِننَي َواحلِْ  تَ ُغوا َفْضًَل مِ ن رَّبِ ُكْم َولِتَ ْعَلُموا َعَدَد السِ  وَُكلَّ  ۖ  َساَب اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آيََة الن ََّهاِر ُمْبِصَرًة ل ِتَ ب ْ

هار  (( والذي فهمته من اآلية أعَله هو أن القوي اجلبار جعل الليل والنَشْيٍء َفصَّْلَناُه تَ ْفِصيًَل 

كمخلوقني آيتني يف حد ذاهتما، وأكد أنه جل جَلله حما آية الليل وجعل آية النهار مبصرة، وال 

عجاز الفلكي يف القرآن عيب الذي يساير به بعض علماء اإليعين هذا مطلقا ذلك التفسري امل
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ت الليل، قدرة على حمو ظلمة طبقاتفاهات النازا، بل يعين أن النهار كمخلوق منحه هللا عز وجل ال

 .الليل اتسفل طبقأالنهار  اتحني تكون طبق ،هنا غري موجودةأك   اعلهجل

طبقاته  حميطة خلوقكمهو أن الليل   ،االختَلف بني الليل كمخلوق وبني النهار كمخلوق

على  ريبارض تقيط األ، لكن النهار كمخلوق طبقاته ابلكاد تغطي نصف حممتام االحاطةابألرض 

 لقطبني احد ا ستوىمعلى  لكن لطبقات النهار قاعدة حميطة مبحيط األرض، ستواءمستوى خط اال

 خر، طب اآلالق قرب ضر ربعة وعشرين جزءا من حميط األأوقمة ابلكاد تغطي حوايل جزء من 

 .يةشهر متوالأرة القطبني، كل منهما ملدة ستة انإسر التناوب يف هو ذلك ف

عل جيما  ،هبيطة حمهنا تكون إالشمايل فنهار كمخلوق على القطب حني تكون قاعدة ال  

ما لليل، لكن كلايط به ا حيألنه حميط ابلقطب الشمايل كم ،النهار رغم حركته ال ينسلخ حتت الليل

ب من القطب ني نقرت حلية حلني ينعدم ك ،ابتعدان من القطب الشمايل كلما قل حميط طبقات النهار

 .اجلنويب
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يث ح ،تواءالساخط  وقصف حميط طبقات الليل فت النهار نابلطبع يساوي حميط طبقا 

و القطب خلوق حنار كمسواء انقلبت قاعدة النه ،دائما ساعات النهار مع ساعات الليلتتساوى 

 .و حنو القطب الشمايلأ يباجلنو 

للَّْيَل اوِلُج مَلْ تَ َر َأنَّ اَّللََّ يُ أَ )) 29 قد يفهم البعض أن قول هللا عز وجل يف سورة لقمان اآلية 

مَُّسم ى َوَأنَّ اَّللََّ مبَا   جَيِْري ِإىَلٰ َأَجلٍ َقَمَر ُكلٌّ  َوالْ ْمسَ يف الن ََّهاِر َويُوِلُج الن ََّهاَر يف اللَّْيِل َوَسخََّر الشَّ 

بَُّكُم اَّللَُّ الَِّذي ِإنَّ رَ ))54اآلية  ينطبق على قوله جَلل جَلله يف سورة األعراف (( تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ 

ٍم مثَّ اْست َ  اَر َيْطلُُبُه َحِثيثًا ْغِشي اللَّْيَل الن َّهَ ي ُ ى اْلَعْرِش  َعلَ َوىٰ َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض يف ِستَِّة َأايَّ

 .((  َربُّ اْلَعاَلِمنيَ تَ َباَرَك اَّللَُّ  ۖ  ْمُر ْلُق َواأْلَ ُه اخلَْ لَ اَل أَ  ۖ  َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخََّراٍت أبَِْمرِِه 

  (يُوِلجُ )، والفرق بينهما شاسع جدا، ألن فعل (يُ ْغِشي)مثل  (يُوِلجُ ) يفهم أنقد  البعض 

ن كانت طبقات الليل إال إالليل يف النهار ودخول النهار يف الليل، ولن يتحقق ذلك  وليعين دخ

عظم أوالنهار مرتاكبة ومتساوية من حيث السمك ال من حيث حميطها، ألن حميط طبقات الليل 
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معناه أن الليل أعظم من النهار  ،فهو واضح جلي (يُ ْغِشي)أما  ،بكثري من حميط طبقات النهار

 .ألن كل طبقة هنار فوقها طبقة ليل ،ومعناه أنه فوقه وهو حقيقة

 

 

شرق النهار كمخلوق ميكن أن ي الثالث:املبحث 
 لنا الشمس من مغرهبا.

 
ت لسماوا التنري خلقها الباري جل وعَل ،الشمس كمخلوق مهمتها السراج الوهاج

بل هي  ركزها،ميف  واألرض، فهي يف احلقيقة ال تغرب وال تشرق يف السماوات السبع واألرض

هنا ار دو  ا يؤخرمذلك و لكنه مرتدد صعودا ونزوال  ،متحركة جتري وتسبح يف مسار لوليب متسارع

 .حول األرض ليستغرق سنة كاملة
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َل ( َوَجعَ 15اٍت ِطَباقًا )ْبَع مَسَاوَ  سَ  اَّللَُّ َأملَْ تَ َرْوا َكْيَف َخَلقَ يف سورة نوح ))قال اللطيف اخلبري 

ع ة لكل السماوات السبري شمس منالن أيعين  مما((  (16اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُورًا َوَجَعَل الشَّْمَس ِسَراًجا )

 عَلقة رين، والشرقت عن آخأقوم عن ن غابت إبل  ،هي حقيقة ال تشرق وال تغربف ،واألرض

ل شمس حو ال وال لدوران ،كما تزعم النازا واملصفقون هلا  ،لدوران األرض حول الشمس

ظلمة على ور والالن ابلظلمة والنور على األرض، بل املتحكمني يف الذي هو احلقيقة،،األرض

 .مها الليل والنهار كمخلوقني مستقلني ،األرض

أن رسول هللا صلى هللا عليه  ،هللا عنهما يابن عباس رضعن  ،أخرج أبو إسحاق اهلمداين

هي )) عليه وسلموسلم سئل: هذه املغارب أين تغرب؟ وهذه املطالع من أين تطلع؟ فقال صلى هللا 

على رسلها ال تربح وال تزول، تغرب عن قوم وتطلع على قوم، وتغرب عن قوم وتطلع، فقوم 

يدل على وهذا احلديث ال يدل على أن الشمس اثبتة بل  ((يقولون غربت، وقوم يقولون طلعت

النهار  يتحكم فيه  ،سر غروهبا على قوم وشروقها على قوم آخرينف ،هنا منرية للسماوات واألرضأ

َوالشَّْمِس َوُضَحاَها الشمس ))سورة يف بدليل قول العزيز العليم  ،فهو الذي جيليها ،كمخلوق

َها ) (2َواْلَقَمِر ِإَذا َتََلَها )(1) حني ينسلخ حتت  فالنهار (((4َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشاَها )(3َوالن ََّهاِر ِإَذا َجَلَّ
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َوآيٌَة هلَُُّم ))  37يف سورة يس  اآلية  بدليل قول الويل احلميد  ،وحيجبها الشمس يالليل جيعله يغش

 ((.اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه الن ََّهاَر فَِإَذا ُهم مُّْظِلُموَن 

كما تدور حوهلا الشمس والقمر   ،ول األرضحالليل والنهار كمخلوقني يدوران 

كد لنا أن ظلمة الليل هي نتيجة العلي العظيم أففاألرض هي مركز السماوات السبع، والكواكب، 

ن النهار إف ،قبل الغربسلخ النهار كمخلوق عن الليل كمخلوق، ومبا أن الظلمة تبدأ من الشرق 

هو من الشرق إىل الغرب،  ،مبعىن أن دوران النهار كمخلوق حول األرض ،ينسلخ شرقا ويوجل غراب

يف سورة  لقمان  نفهم قول هللا عز وجل وعليه دوران الليل فهو من الشرق حنو الغرب،  وكذلك

ُكلٌّ   َأملَْ تَ َر َأنَّ اَّللََّ يُوِلُج اللَّْيَل يف الن ََّهاِر َويُوِلُج الن ََّهاَر يف اللَّْيِل َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمرَ )) 29اآلية  

يكون عكس أن إيَلج الليل يف النهار أي   ،((جَيِْري ِإىَلٰ َأَجٍل مَُّسم ى َوَأنَّ اَّللََّ مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ 

نه حني يقع انسَلخ النهار عن الليل إمعا، وابلتايل فيَلج النهار يف الليل، حيث ابلفعل يتداخَلن إ

ألن سرعة دوران النهار  يضا يوجل يف النهارأالليل بطبقاته ن إف ،يَلج النهار يف الليل غرابإو  ،شرقا

من  أي ،، رغم أن كليهما يدوران يف نفس االجتاهالليل تقريباحول األرض هي ضعف سرعة دوران 

 .الشرق إىل الغرب
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د بل الب ،سرعةنفس الب نهارالليل وال ن يدورأال ميكن  ،ليتحقق التوازن بني النور والظلمة 

 سورة يفلعظيم لعلي ا، لذلك قال اكمخلوق  على من سرعة الليلأكمخلوق ن تكون سرعة النهار  أ

َلٍك ف َ وَُكلٌّ يف  ۖ  لن ََّهاِر ُل َساِبُق اللَّيْ ا َواَل اَل الشَّْمُس يَنَبِغي هَلَا َأن ُتْدِرَك اْلَقَمرَ )) 40يس اآلية 

لقربه من  أوال ،ل األرضسرع من الشمس حيث يدور مرة كل شهر حو أالقمر ومبا أن (( َيْسَبُحونَ 

 ،ة كاملةيف سن ألرضاألرض مث لسرعته وملساره اللوليب املستمر، يف حني تدور الشمس حول ا

ح  أن لليل، واألرجارع من ا أس، لذلك فإن النهار  أيضلبعدها عن األرض مث ملسارها اللوليب املرتدد

 يدور يف نفس مسار  دوران النهار، أي من الشرق إىل الغرب. الليل

ان يف القمر يدور من سورة يس الواردة أعَله، يتأكد  أن الشمس و  40َلل اآلية من خ

حول األرض  ر أيضالنهاكما يدور الليل وا  ،نفس االجتاه حول األرض وهو  من الشرق إىل الغرب

 نفس يفسريان ن يال يكون إال مل اآلخر، دراكإىل الغرب، ألن السعي من أجل إ من  الشرق

 املسار.
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لنا  ي جيليالذ لذلك فانه لو تغري مسار دوران النهار كمخلوق حول األرض، بصفته

بها عنا ليحج ،رهبافانه سيجلي لنا الشمس من مغ ،صبح يدور من الغرب إىل الشرقأالشمس، ف

ن أكفي يبل  ،سلشم مسار اريمن مشرقها، مع استمرار الشمس يف مسارها وجريها، فقد ال يتغ

ب عنا يف ا وتغر غرهبلنهار كمخلوق حول األرض، لتشرق علينا الشمس من ميتغري مسار دوران ا

 .مشرقها

 

 

وث دالليل حل الفصل الثالث: تكوير النهار على
 االنقَلب

 
فعل يقع مرتني كل سنة يف هناية فرباير  ،تكوير الليل على النهار وتكوير النهار على الليل

 ۖ  َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض اِبحْلَقِ  )) 5 ويف هناية غشت، قال العزيز العليم يف سورة الزمر اآلية
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ُكلٌّ جَيِْري أِلََجٍل   ۖ  َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر  ۖ  ُيَكوِ ُر اللَّْيَل َعَلى الن ََّهاِر َوُيَكوِ ُر الن ََّهاَر َعَلى اللَّْيِل 

 ((.َأاَل ُهَو اْلَعزِيُز اْلَغفَّارُ  ۖ  مَُّسم ى 

على ساعة  12ن مقل يقع يف أ ،فعل تكوير الليل على النهار وتكوير النهار على الليل

 جلنوب وهو ماحنو ا لشمالقل منها، وهو فعل حركة طبقات الليل من اأأعلى تقدير، ورمبا يقع يف 

دور طبقات تحيث  ،غشت أو من اجلنوب حنو الشمال وهو ما يقع يف هناية ،يريقع يف هناية فربا

ع يف هناية و ما يقشمال وهدرجة، مث يليها فعل تكوير طبقات النهار من اجلنوب حنو ال 180الليل 

 لليل والنهاربقات اطادل أو من الشمال حنو اجلنوب وهو ما يقع يف هناية غشت، حيث تتب ،فرباير

 .قةرقي ا، ألن لكل من الليل والنهار طبقات مسيكة وأخرىمواقعه امنه السميكة

َ يُوِلُج اللَّْيَل يف الن ََّهاِر )) سبق وشرحت قول الويل احلميد يف سورة لقمان اآلية  َأمَلْ تَ َر َأنَّ اَّللَّ

(( ِإىَلٰ َأَجٍل مَُّسم ى َوَأنَّ اَّللََّ مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ َويُوِلُج الن ََّهاَر يف اللَّْيِل َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ جَيِْري 

 معتداخلة بعضها حيث أتكد يل من خَلل اآلية هذه أن طبقات النهار وطبقات الليل مرتاكبة وم

ن كانت طبقات الليل والنهار كمخلوقني متداخلة إن حيدث إال أيَلج ال ميكن بعض، ألن فعل اإل
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توجد  ،ق بعض، مبعىن أن فوق طبقة النهار اليت تَلمس الغَلف اجلوي لألرضومرتاكبة بعضها فو 

 .ت ليلاوهكذا حلني حساب سبع طبقات هنار وسبع طبق ،طبقة الليل وفوقها طبقة النهار اثنية

 فسهانر حول ل تدو ؟ واجلواب هو أهنا ابلفعاألرض تدور حول نفسهايطرح التساؤل هل 

لسماء ان جعل أبعد  ،رضنيأليه، بعد أن جعلها سبع إحاها هللا الذي دصعودا من منتهى الدحي 

والسماء  هي ،ليهإ الذي هو املكان الذي دعاها هللا ،سبع مساوات، لذلك فهي تصعد ملستقرها

 َقاَل هَلَاف َ َخاٌن  السََّماِء َوِهَي دُ مثَّ اْستَ َوٰى ِإىَل )) 11بدليل قوله جل جَلله يف سورة فصلت اآلية 

َنا طَ َوِلأْلَ   (.( نيَ ائِعِ ْرِض اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها قَالََتا أَتَ ي ْ

صغر من طبقات الليل وابلكاد تشكل نصفها، ألن أ ، هيمن حيث حميطهاالنهار طبقات 

إن طبقات الليل كمخلوق حميطة ابألرض كلية ومن مجيع اجلهات، يف حني أن طبقات الليل 

قرب أن شكل طبقات النهار إمث مطلقا للقطب اجلنويب،  هنا ال تصلإفحاطت ابلقطب الشمايل أ

مما يعين أن قمته شبه حادة وذلك سر تناقص ساعات النهار كلما  ،املتساوي  األضَلع للمثلث
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القطب اجلنويب، تتناقص ساعات النهار حلني  ىحني تكون قاعدة النهار عل ،جتاوزان خط االستواء

 .تنعدم يف القطب الشمايل والعكس صحيح

اته ان طبقف ،قطبالمستوى حني يهيمن النهار على القطب الشمايل وحييط ابألرض على 

قل مسكا أي وهيب، جلنو قرب للقطب اأيف حني طبقاته الرقيقة تكون  ،السميكة تكون مهيمنة هناك

 .اجلنويب القطب على وحجما، والعكس ابلنسبة لطبقات الليل، حيث تكون السميكة منها مهيمنة

 

 ؟يركيف حيدث االنقَلب ابلتكو   ألول:املبحث ا

 
سفل الليل كمخلوق، لكن أسابقة أن النهار كمخلوق يقع كله كنت شرحت يف كتيب ال

يَلج النهار يف الليل،يفرض أن تكون املسافة بني طبقات النهار إيَلج الليل يف النهار و إفعل 

طبقات النهار والعكس،  الليل بنين توجل طبقات ألسمك طبقات الليل وإال الستحال  مساوية متاما
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قرب أن تكون طبقات النهار يف السمك أت النهار بني طبقات الليل يقتضي يَلج طبقاإمعناه أن 

 .للمسافة بني طبقات الليل املساوية ابلطبع لسمك طبقات الليل

قرب للغَلف أن األ عناهماألقرب للصواب هو أن الليل والنهار كمخلوقني مرتاكبني متاما، 

قة الليل مث طب لثانيةا نهارقة المث طب األوىل وفوقها طبقة الليلاألوىل، اجلوي لألرض هي طبقة النهار 

سول ر فقد أخربان  ابلطبعو نيا، حلني تكون طبقة الليل السابعة هي األقرب للسماء الد ،وكهذاالثانية 

عام، بوحدة القياس  500 هللا صلى هللا عليه وسلم، أبن املسافة بني األرض والسماء الدنيا هي

 املستعملة زمنه وهي مسري عام ابإلبل.

فان املسافة بني السماء الدنيا  ،توسع كل ما فيهاالناتج عن لكن بفعل توسع السماء  

مصداقا لقول العلي العظيم يف سورة السجدة  ،يةسنة ضوئ 500واألرض مؤكد أصبحت اليوم هي 

(( ا تَ ُعدُّونَ يَُدبِ ُر اأْلَْمَر ِمَن السََّماِء ِإىَل اأْلَْرِض مثَّ يَ ْعُرُج ِإلَْيِه يف يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة ممِ َّ )) 5اآلية 

 السماء نيا يؤكد أن املسافة بمم ،سماء واألرض نزوال وصعوداالهي املسافة بني  ،ألف سنة مما نعد
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كد لنا املسافة أفان العزيز العليم  ،سنة مما نعد وألننا اليوم نعد ابلسنة الضوئية 500واألرض هي 

 .ابلوحدة اليت نعد هبا

هنما أل هو  الليهار يفيَلج النإيَلج الليل يف النهار و إمن خَلل تدبر   يدالذي متحص ل

من جهة  اهتما، طبقبنيالفاصلة مرتاكبني ومتساواين من حيث مسك طبقاهتما ومن حيث املسافة 

ىل اجلنوب شمال إن الالشرق جلهة الغرب، لكن ابلضرورة فإهنا ليست متساوية من حيث السمك م

 .أو من اجلنوب إىل الشمال

ت هي رض ليسوي لألعلى الغَلف اجلأك الطبقة املنرية اليت يذكرها بعض علماء الفل 

ع ها مرتاكبة مكل  ،هاات مثلمن طبقات النهار، وفوقها ستة طبق األوىل طبقة الالنهار كله، بل هي 

 .طبقات الليل، حيث أن بني كل طبقيت هنار توجد طبقة من طبقات الليل

بفعل حركة  ،مجارية على مدار اليو  ،يَلج النهار يف الليلإيَلج الليل يف النهار و إمسالة 

الليل والنهار بني فعل التغشية من الليل على النهار وفعل االنسَلخ من النهار عن الليل ومستمرة 

 .، فيفسد النهار كمخلوق الليل كمخلوقكمخلوق النهار كمخلوقطول الزمن إىل أن يلتهم الليل  
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من فعل م عل أعظفهو و  ،بقي شرح فعل تكوير الليل على النهار وتكوير النهار على الليل

ى النهار ليل عللامل كيَلج ومن فعل التغشية ومن فعل االنسَلخ، وهو تكوير مبعىن دوران  اإل

ق إىل الغرب شر ن المهو  ودوران كامل للنهار على الليل، وهو ابلطبع عكس الدوران العادي الذي

يق هيمنة لتحق ،جلنوبا دوران عمودي من الشمال إىل ألنهواالنسَلخ، يَلج والذي يقع بفعل اإل

مخلوق كلنهار  ايمنة هو من اجلنوب إىل الشمال لتحقيق أ ،النهار كمخلوق على القطب اجلنويب

نقَلب في وااللصيالنقَلب اوهو ما تسميه النازا ومن يصفقون هلا اب ،على القطب الشمايل

 .شتويال

 

 

 بَلواالنقكيف يتحكم التكوير   املبحث الثاين:
 يف الفصول األربعة؟
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 أن حمورهنم، يوالو  ومن الكفار هبا  واالنقَلب الصيفي اليت يزعم شتوينظرية االنقَلب ال

طب ها القتفي عنيخفشعة الشمس على القطب الشمايل ألكي تنعكس  ،جلهة الغرباألرض مييل 

القطب  عنهاي وخيتف شعة الشمس على القطب اجلنويبألتنعكس  ،الشرقاجلنويب، أو مييل جلهة 

 .كفارمعطيات النازا ومن سبقها من علماء ال معتناقض صارخ فيها  الشمايل، 

َلمثائة مليون وث1300000يزعمون أن حجم الشمس هو ضعف حجم األرض ب  الكفار 

 ط، فانت فقعف حجم األرض عشر مراأن حجم الشمس لو كان ض تجربة تؤكدألف مرة، وال

ليل يف ظل قل حتماا ، مع مظلم ولن يبقى منها سنتمرت واحد ،شعة الشمس ستنري األرض كلهاأ

تنري هنا سإرات فن جتاوز حجم األرض بعشر مإاملناطق، أما احلقيقة فان حجم الشمس  بعض

 .األرض كلية وبَل ظل

هنا املتحكمة أاليت زعموا  ،شتويالنقَلب الصيفي واالنقَلب الما يسميه الكفار بنظرية ا

ساس هلا من الصحة، ألنه لوال حاجز طبقات النهار ألفصول األربعة، نظرية خاطئة وال يف ا

لذاب اجلليد يف  ،انرة القطبني دون السماح حلرارة الشمس ابلبلوغ إليهماتسمح إباليت ، السميكة



 2018MO2390الشمس خاضعة لليل والنهار/ ذ.عبد هللا بوفيم / اإليداع القانوين:

 

 185 

ت اتختفي مَليني الكيلومرت فتغري حال األرض ابلكلية، ألن مستوى البحار سريتفع يل ،القطبني

املربعة من األرض اليابسة، بفعل املد البحري عليها، ألن ذوابن جليد القطبني ميكن أن يزيد ارتفاع 

 .هنا ستلتهم الكثري من اليابسةإولو ارتفعت البحار مبرت زايدة ف ،املاء يف البحار أبكثر من مرت

النهار  لىلليل عاير هو تكو  ،املتحكم يف املناخ على األرض ويف حتديد الفصول األربعة

ه فان ،الستواءل خط امشا وتكوير النهار على الليل، وللعلم فانه حني يكون لدينا فصل الصيف يف

صل ديهم فكون ليحني يكون لدينا فصل اخلريف و  ،يكون يف جنوب خط االستواء فصل الشتاء

و بني هطني القناخ بن املوحني يكون لدينا فصل الشتاء يكون لديهم فصل الصيف، مبعىن أ ،الربيع

 .لقطب اآلخرالقطبني مع نور احد أمتعاكس كما تتعاكس ظلمة 

يف مع بداية صل الصية فتسهيَل للفهم فاين اعترب بداية فصل الربيع مع بداية مارس وبدا

 ، هذا ابلطبعدجنرب دايةبيونيو وبداية فصل اخلريف مع بداية شهر شتنرب وبداية فصل الشتاء مع 

وفصل   مارسريف يفوالعكس متاما جنوب خط االستواء، حيث يبدأ فصل اخل االستواءمشال خط 

 .جنربدداية وفصل الصيف يف ب الشتاء يف بداية يونيو وفصل الربيع يف بداية شتنرب
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دوران طبقات قَلب و ان يعين ،تكوير الليل على النهار يف بداية مارس، مشال خط االستواء

وية بزافرباير،  هناية إىل من بداية شتنرب ،القطب الشمايل الليل السميكة اليت كانت مهيمنة على

ضغط ت، لذلك سميكةلتصبح فجأة يف القطب اجلنويب، حيث هتيمن طبقات النهار الدرجة،  180

الذي هو  ،سنة ضوئية 500ليزيد عن  ،يزداد مسك الطبقات معاف ،طبقات الليل على طبقات النهار

 طبقات الليل ا جيعلمرض، بصفتهما يشغَلن املسافة بني السماء الدنيا واأل ،مسك الليل والنهار

ه، تكون اي عليا قو والنهار على القطب اجلنويب تضغط على الغَلف اجلوي لألرض، لتخلق ضغط

 العنيفة اليت الرايحو صري عاللعواصف واألنتيجته خلق رايح ساخنة يف القطب اجلنويب، تكون مسببة 

 .صل اخلريففبداية يشهدها 

على مستوى  ،لليل والنهار على الغَلف اجلوي لألرضالطبقات السميكة بعد ضغط  

وضغطه على  لألرض القطب اجلنويب، تنفلت طبقات النهار السميكة بعد رد فعل الغَلف اجلوي

يتكور النهار على الليل، لتصبح طبقات النهار السميكة قد فلتنقلب  ،طبقات الليل والنهار
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معلنة بداية فصل الربيع  ،تصبح مهيمنة على القطب الشمايلفدرجة  180 بدورها دارتانقلبت و 

 .مشال خط االستواء

على  لسميكةانهار هيمنة طبقات ال ، معناه ى الليل مع بداية مارستكوير النهار عل

 حرارةد درجة ازداي لتايلانرته من بداية مارس إىل هناية غشت، ابإبداية  لتعلن ،القطب الشمايل

ابلتايل نقصان  ،فردرجة حتت الص 20درجة حتت الصفر إىل انقص  40قل من انقص تلتن ،القطب

ت رجاايد ددمما يعين از  اير،ما بني شتنرب وهناية فرب  ،الرايح الباردة املشكلة يف القطب الشمايل

رتفاع شب بفعل االعشجار و األ ستواء، لتعلن بداية فصل الربيع ومنواحلرارة تدرجييا يف مشال خط اال

الشمايل  القطب برودة ثريشهر، يتناقص خَلهلا أتألثَلثة ستمر فصل الربيع فيدرجات احلرارة، 

 .ح الباردة اليت كانت تنبعث منهتدرجيا، حلني تكاد تنتهي الراي

يَلج طبقات النهار يف طبقات إيف طبقات النهار و يَلج طبقات الليل إتتشكل بفعل  

خنة قليَل، لكن حلجم اس رايحجراء  االحتكاك  بينها الشمايل، على مستوى القطب  ،الليل

ن خروج تلك الرايح الساخنة يكون بعيدا عن القطب الشمايل، ألن الطبقات على إالطبقات ف
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 ن خترج على مستوى القطبأوال ميكن للرايح املشكلة بينها  مستوى القطب حميطة ومغلقة

 .مباشرة الشمايل

يد هيمنة لذي يفارس، كوير الليل على النهار وتكوير النهار على الليل بداية مابعد ت

درجة  20 حبوايل لقطباطبقات النهار السميكة على القطب الشمايل، مما يعين رفع درجة حرارة 

درجة تقريبا  20وايل له حبمئوية، وابلتايل ارتفاع درجة احلرارة على مستوى مشال خط االستواء ك

 .بيعي مارس وابريل وماي، اليت تعين فصل الر أ ،شهر األوىلأخَلل الثَلثة 

ثري الرايح الباردة من أتابنتهاء  ،ابتداء من يونيو تزداد درجة حرارة مشال خط االستواء 

 إنتاجيف  ،القطب الشمايل، واستمرار حركة طبقات النهار السميكة وطبقات الليل األقل مسكا

حيث ترتفع كلما ابتعدان عن القطب  ،تفع درجات احلرارة مشال خط االستواءلرت  ،الرايح الساخنة

البحر، كما ترتفع درجات احلرارة كلما ابتعدان عن   ، الشمايل وعن برودته اليت تلطف املناخ قليَل

مواجه وما ينتج عنها من تلطيف للمناخ، ألن الرايح اليت تَلمس األمواج حتمل أالذي تلعب حركة 
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ن الرايح املارة فوق البحر حتمل معها أعليه تكون لطيفة قليَل، والدليل فة ماء البحر ببعض برود

 .يضاأمحلت برودة ماء البحر هنا أالبحر، مما يفيد رائحة 

ب طبقات انقَل عينيالذي  ،مع هناية غشت وبداية شتنرب حيدث تكوير الليل على النهار

حيث  ،مايلطب الشالق الليل السميكة اليت كانت مهيمنة على القطب اجلنويب، لتصبح فجأة على

لى مستوى ألرض عوي لهتيمن طبقات النهار السميكة، مما يعين وقوع ضغط قوي على الغَلف اجل

عا الغَلف صدما ملت ،القطب الشمايل، حيث تصدم طبقات الليل السميكة طبقات النهار السميكة

صف لق عواة ختط عليه رايحا ساخنفيخلق الضغ ،على مستوى القطب الشمايل اجلوي لألرض

 .تواءط االسخمشال  معلنة بداية فصل اخلريف ه، القطب الشمايل وحواليعاصري على مستوى أو 

 اير،فرب ية ىل هناإمن بداية غشت  ةشهر متواليألستة استمرار ظلمة القطب الشمايل  

لجية اليت صف الثالعوامع استمرار الرايح و  ،حرارة مشال خط االستواء تدرجييا اخنفاض سيسبب

يل تقل تلك الشما لقطباتستمر يف فرض الربودة مشال خط االستواء عامة، لكن كلما ابتعدان من 

 .الربودة
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ت لغد بق ،تواءط االسي مع بداية دجنرب تكون درجات احلرارة مشال خأشهر أعد ثَلثة ب 

داية بلينتهي مع  ،فربايرو ر يامعلنة بداية فصل الشتاء الذي يستمر خَلل دجنرب وين ،دىن مستوايهتاأ

 .مارس معلنا بداية فصل الربيع

 

ف كيف حيدث التكوير العواص  املبحث الثالث:
 والرايح الشديدة؟

 

ر النها طبقاتبيعين اصطدام طبقات الليل السميكة  الليل على النهار تكويرفعل 

سنة  500كثر من أ شغَلني ،كمخلوقني  ، ما جيعل الليل والنهارسميكة، اصطداما قواي لتوجل بينهاال

ى مستوى رض علي لأل، فيضغطان على الغَلف اجلو ضوئية،اليت هي املسافة بني السماء واألرض

 القطب. 
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غط ضفإن   وعليه ه،وسقف حمفوظ صلب ال ميكن الضغط عليبناء متني ابلطبع  السماء   

جلوي الغَلف ن ايكون على الغَلف اجلوي لألرض ألنه مرن، وأل كمخلوقني،  الليل والنهار

ر والليل  النها ط علىفيضغ ،دوره يقوم برد فعلبانه ، فقوي كفايةوالضغط اجلوي الذي بداخله 

 .ليلالنهار على ال رلينتج عن ذلك تكو  ،كمخلوقني

السميكة ل طبقاته لتنفص ،درجة 180يدور النهار كمخلوق ب يف تكور النهار على الليل 

سميكة ليل الت ال، أي فعل اصطدام طبقاهذه ةعن طبقات الليل السميكة، واحلركات الثَلث

ف اجلوي ى الغَلم علبطبقات النهار السميكة، وفعل ضغط طبقات الليل والنهار جراء االصطدا

ير النهار تكو  تهنتيج ن الغَلف اجلوي لألرض، تكونواحلركة الثالثة هي رد فعل قوي ملألرض، 

 .هي اليت تولد الرايح القوية والعواصف واألعاصري الشديدة على الليل،

َوَأْرَسْلَنا الر اَِيَح َلَواِقَح فَأَنَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء )) 22اآلية  العلي العظيم قال يف سورة احلجر

َناُكُموُه َوَما أَنُتْم َلُه خبَازِِننيَ  َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ وقال جل جَلله يف سورة إبراهيم ))((  فََأْسَقي ْ

َ هَلُْم  ( َوَلَقْد 4احْلَِكيُم ) َوُهَو اْلَعزِيزُ  ۖ  فَ ُيِضلُّ اَّللَُّ َمن َيَشاُء َويَ ْهِدي َمن َيَشاُء  ۖ  بِِلَساِن قَ ْوِمِه لِيُ بَ نيِ 
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ِم اَّللَِّ  ْرُهم أبَِايَّ ِلَك آَلاَيٍت  ۖ  َأْرَسْلَنا ُموَسٰى ِِباَيتَِنا َأْن َأْخرِْج قَ ْوَمَك ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر َوذَكِ  ِإنَّ يف ذَٰ

 ((.( 5لِ ُكلِ  َصبَّاٍر َشُكوٍر )

، لذلك األرض على دفاإلرسال انبع من السماء لكنه يناملفيد يف اآلايت هذه أن فعل  

طبقات  وة ضغطقفعل لكنها ختلق ب ،فإن الرايح ميكن أهنا تتشكل داخل الغَلف اجلوي لألرض

  نضع داخلهافة اليتشفاية الكالليل والنهار على الغَلف اجلوي لألرض، متاما كالكرة البَلستي

ات الرمل، ك حبر  حتنا يفليظهر ر اللكمة أثفان قوية وهي اثبتة، رمل، حني نضرهبا بلكمة  تحبيبا

هي من  ،رةخل الكا دااليت تكون داخل الكرة البَلستكية الشفافة، ألن تلك اللكمة خلقت رحي

اي و حيدث ضغطا ق ،لليلر النهار على اكذلك تكور الليل على النهار وتكو حركت حبيبات الرمل،  

املسببة  ن القوةكل، لألرضجدا على الغَلف اجلوي لألرض، ما خيلق رايحا داخل الغَلف اجلوي 

 .فيها هي طبقات الليل والنهار
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وي شديد على ضغط ق من مبا خيلقانه ،تكوير الليل على النهار وتكوير النهار على الليل 

 ، هناية غشتيفشمايل ب الهناية فرباير وحوايل القط ،الغَلف اجلوي لألرض حوايل القطب اجلنويب

 ينتجان رايحا قوية تتحول إىل أعاصري خطرية.

جلنويب، لقطب اامنة على مهيكانت   طبقات النهار السميكة  هو أنيف هناية فرباير الواقع  

هار ت الليل والنك طبقال مسوبتكور الليل على النهار، تنقلب عليها طبقات الليل السميكة، ما جيع

،  نويبطب اجلوايل القسنة ضوئية، فيتم الضغط الشديد على الغَلف اجلوي لألرض ح 500يتجاوز 

رب داية شهر شتن يف بعاصري، هو الذي ينتج األكما لو ضربنا كرة منفوخة جيدا، مبطرقة ثقيلة جدا

 من كل سنة حوايل القطب اجلنويب.

ساخنة بني  الق رايحخي ،اخرتاق طبقات الليل السميكة لطبقات النهار السميكة  

حوايل القطب اجلنويب الذي  ،، كل ذلك يسبب ضغطا قواي على الغَلف اجلوي لألرضالطبقات

شهر متوالية، ما جيعل الرايح اليت ختلق بفعل الضغط املفاجئ من طبقات أاستمر عليه النور لستة 
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 داخل الغَلف اجلوي لألرض، ة جدا،الليل والنهار على الغَلف اجلوي، خيلق رايحا ساخنة سريع

 . الغالبة يفري عاصري شديدة، تسبب كوارث خطأتخلق فحتتك مع سطح األرض 

أن لليل، على ا لنهارن نستنتج من نتائج فعل تكوير الليل على النهار وتكوير اأميكن 

ن أل، رودة وحرارةب  ألرضناخ ام يضا علىأثري يَلج النهار يف الليل أتإيَلج الليل يف النهار و إلفعل 

، لألرض جلويا، البد يشكل ضغطا على الغَلف بعض حركة تلك الطبقات وتداخل بعضها يف

لنهار على اتكوير و نهار قل بكثري من الضغط الذي خيلقه فعل تكوير الليل على الأع لكنه ابلطب

 .الليل

 لرايحا هو الذي خيلق لليل،االنهار وإيَلج النهار يف  الناتج  عن إيَلج الليل يف الضغط   

طبع ابختَلف تلف ابلختا سفل الغَلف اجلوي لألرض على طول السنة، لكن قوهتالباردة والساخنة أ

لنهار بقات اطَلب املناطق على األرض، ألن مسك الطبقات خيتلف من منطقة ألخرى، حسب انق

 .تهيمن على القطب اجلنويبلإما لتهيمن على القطب الشمايل أو  ،السميكة
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 صلبة الناجتةسام الجاألألهنا تسمح ببلوغ الشهب و  ،عتهاطبقات الليل والنهار مرنة بطبي

ن أوية ميكن مرنة ق هيف، األرضاليت حققت الشكل الكروي مائة يف املائة إىل  ،انفجار النجومعن 

يضغط فكاك ع واحتتدافلك تتداخل بينها بتكون يف مثل مرونة ومتانة الغَلف اجلوي لألرض، لذ

 .سادافإو أ زيقامتعليه  التأثريدون  ،بعضها بعضا، مسببة ضغطا على الغَلف اجلوي لألرض

 

 

 

 

 

 

 رس                         ه                              الف
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 ب ا                  ؤلف الكت                            لوطنية ملا البطاقة 

 

 

 

 

 

 للتواصل  مع املؤلف خبصوص الكتاب ومضمونه 
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ململكة اكلميم  81000راء  زنقة سيدي أمحد الدرهم شارع املسرية اخلض 10: رقم عنوان املراسلة

                  املغربية                                                        

   52877068600212:    رقم اهلات      ف

 alwahda2008@gmail.com : الربيد اإللكرتوين

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006468323553: الفايسبوك

 https://www.youtube.com/user/MrBoufim/videos: قناة اليوتوب

  MAROC CREDIT AGRICOLE: البنكي للمؤلفاحلساب 

GUELMIM  BIR ANZ 

  GUELMIM   MAROC      81000 

R.I.B : 225320017106122661012689 

SWIFT :CNCA.MA.MR 

عذر توإن  عَلهحدد بنفسك قيمة الكتاب وأدفعها   يف احلساب البنكي أ

شارك فليك عليك، فتصدق بتلك القيمة ليكون أجرها للمؤلف، وإن تعذر ع

 سددت مثنه.قد الكتاب مع كل معارفك، لتكون 

mailto:alwahda2008@gmail.com
mailto:alwahda2008@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006468323553
https://www.youtube.com/user/MrBoufim/videos
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	عنوان الفيديو هو : هل تعلم كيف يحدث تعاقب الليل والنهار؟ القرآن يصوّر مشارق ومغارب الأرض ◄ شاهد بنفسك

