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خلق السموات

اآليات القرآنية
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ظل الَون ملٌئا ً بالسحب الغازٌة (َالسحب المبٌنة فى مجرة
ماجٌبلن الضخمة) لدهور طوٌلة بعد وابل تَوٌن المجرات البدائٌة
ونجوم الجٌل األول فالسحب الغازٌة هى َارب تفسٌر للدخان.
وَانت انفجارات نجوم الجٌل االول العظمى تهز َرَانه بٌن آونة
وآخرى تملؤها بسدم وسحب غازٌة جدٌدة
 ثم حان وات خلق السماوات واألرض على ورتهم الحالٌة
فأمرهم العزٌزالقدٌر َن ٌمتثلوا ألمره َرها َو طوعا فأتوا الى
خالقهم طائعٌن.
 واد ٌتبادر إلى ذهننا َن السماء الدنٌا هى الَون الذى نراه واد
ملئ بَواَب ونجوم ومجرات تبدو لنا َم ابٌ َ فى ظلمة اللٌل ،
ومعنى ذلك َن بقٌة السماوات خارج هذا الَون ال ولن نراها فى
حٌاتنا هذه .ولَن هل هناك تفسٌر آخر؟
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س َما َء ال ْد ْن ٌَا ِب ِزٌ َن ٍة ا ْل ََ َوا َِ ِ
ب (ال افات )6
إِ َّنا َز ٌَّ َّنا ال َّ
َ وض َ لنا العزٌز القدٌرفى هذه اآلٌة
الَرٌمة َن الم ابٌ َ فى السماء الدنٌا هى
الَواَب
 والَواَب التى نراها َلها فى المجموعة
الشمسٌة فأارب نجم من المجموعة الشمسٌة
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هو الثنائى َلفا سنتوارى ا & ب ( 4.3سنة
ضوئٌة) ومن هذه المسافة لن نر َى َواَب
لهما بالعٌن المجردة بالرغم من وجودهما.
 إذا َانت سماء المجموعة الشمسٌة هى
السماء الدنٌا َواألولى  ،فأٌن بقٌة السماوات؟
)3

السماء األولى (سماء المجموعة الشمسٌة)

سبع َواَب فى سماء واحدة

)3

السماء الثانٌة (مجرة درب التبانة)
المَان التقرٌبى لمجموعتنا الشمسٌة

)4

 درب التبانة هى المجرة التى تقع فٌها شمسنا بَواَبها .وهى مجرة حلزونٌة ٌبلغ اطرها حوالى
 200,000سنة ضوئٌة (السنة الضوئٌة  9.5ترٌلٌون َم) وتحتوى على  400 – 100بلٌون نجم مثل
شمسنا وعلى األال نفس العدد من الَواَب .وهناك هالة من المواد المظلمة حول المجرة تمتد بحوالى 2
ملٌون سنة ضوئٌة .وتقع شمسنا على َحد َذرعة المجرة األربعة وٌسمى األورٌون وتبلغ المسافة بٌنها وبٌن
مرَز المجرة حوالى  26,000سنة ضوئٌة .وتستغرق دورة المجرة حول مرَزها حوالى  240ملٌون سنة.
فى ال ورة الثانٌة جزء من درب التبانة َما نراها من مواعنا فى المجرة

السماء الثالثة (المجموعة المحلٌة)
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المجموعة المحلٌة من المجرات تضم درب التبانة وَالندرمٌدا َو المرَة المسلسلة (َ )M31ما اَتشفها وسماها المسلمون
 ،وعنااٌدهما من المجرات َالخرى .والمرَة المسلسلة هى َارب المجرات الى درب التبانة وهً ََبر حجما ً من درب التبانة
وتحتوي على حوالً ترٌلٌون نجمة وٌبلغ اطرها  220,000سنة ضوئٌة .وعلى خبلف ََثرالمجرات التى تبتعد عن درب
التبانة بسرعات هائلة  ،تقترب المرَة المسلسلة وبعض المجرات األخرى المحلٌة منا بسرعة َ 120م فى الثانٌة.

السماء الرابعة (العنقود المحلً الفائق )Local Super Cluster
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ٌستخدم تعرٌف العنقود الفائق ( )Super Clusterلو ف العنااٌد التى تتَون من مجرات ولٌس َالعنااٌد العادٌة األخرى
التى تتَون من نجوم .والعنقود المحلى الفائق ٌتَون من مجموعات غٌر منتظمة من المجرات والسحب وٌقع العنقود
المحلى فى مرَزها .وٌبلغ اطر العنقود المحلى الفائق 100ملٌون سنة ضوئٌة

السماء الخامسة (عنقود النٌاٌَا الفائق )Laniakea Super Cluster
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ٌضم عنقود آلنٌاٌَا الفائق ( )SClحوالى  100,000مجرة بما
فٌهم درب التبانة وٌبلغ اطره  520ملٌون سنة ضوئٌة .وٌضم
العنقود عنااٌد فائقة اخرى مثل حٌدرا سنتوارى  ،بافو إندوس ،
والعنقود الجدنوبى الفائق.
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السماء السادسة (العنقود المحلى المرَب)
Pisces–Cetus Supercluster Complex
ٌ بلغ طول العنقود المحلى المرَب
حوالى بلٌون سنة ضوئٌة وعرضه حواى
 150ملٌون سنة ضوئٌة وهو من ََبر
األبنٌة الَونٌة المعروفة.
 وتبلغ َتلة العنقود المرَب حوالى
َ 1018تلة شمسٌة
 وٌضم حوالى  60عنقودا منهم عنااٌد
مرَبة مثل بسس ستس وسلسلة
بجاسوس ستس وعنقود النٌاٌَا الفائق
وغٌرها
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السماء السابعة سماء الَون َله الذى نعٌش فٌه
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ت َواألَ ْر َ
ض َو َما َب ٌْ َن ُه َما إِال ِبا ْل َح ِّق َوََ َج ٍل ُم َ
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ور (الملك “)3
ا ْل َب َ َر َهلْ َت َر ٰى مِن فُ ُط ٍ
.3مجموعة المجرات المحلٌة

 .7سماء الَون َله

 .2مجرة درب التبانة

 .1المجموعة الشمسٌة

 .6العنقود المحلى المرَب

.5عنقود النٌاٌَا الفائق

األرض

 .4العنقود المحلً الفائق
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الخٌوط العظمى ( )Super Stringsوالسموات السبع
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فى هذه النظرٌة تتَون األجسام األساسٌة من َشٌاء ذات بعد طولى ولٌس من جسٌمات ( )Particlesوحرَة هذه الخطوط
فى الفضاء َو َثرها الزمنى ٌعطى مستوى مفتوحا ً َى سطحا ً عادٌا ً إذا َانت هذه الخٌوط مفتوحة ومستوى مغلقا ً فى شَل
َنابٌب إذا َانت الخٌوط مغلقة .وتسمى هذه المستوٌات بمستوى العالم .وللخٌوط العظمى خا ٌة غٌر عادٌة وهى َن الحل
الرٌاضى لهذه النظرٌة ٌستلزم وجود عشرة َبعاد .فى حٌاتنا هذه نعٌش فى َربعة َبعاد فقط ثبلثة َبعاد فراغٌة وبعداً رابعا ً
للزمن فأٌن إذن األبعاد الستة البااٌة؟ بدالً من َن تَون األبعاد الستة متناهٌة فى ال غر فقد تَون متناهٌة فى الَبر .وعدد
األبعاد الناا ة التى ٌبحث عنها الفٌزٌائٌون ستة َبعاد فهل من الممَن َن تمثل َل سماء فوق السماء الدنٌا بعدا من هذه
األبعاد؟ ومن حسن الحظ َن الحل الرٌاضى ٌسم َ بتَرار بعد َو ََثر فى األَوان األخرى .فمن الممَن َن نشعر بعامل
الزمن فى هذه السموات وممَن َن ال نشعر به.

ٌِرا (الفراان)61
س َم ِ
اجا َو َا َم ًرا ْمن ً
وجا َو َج َعل َ فٌِ َها سِ َر ً
اء ُب ُر ً
ار َك الَّذِي َج َعل َ فًِ ال َّ
َت َب َ
وجا َو َز ٌَّ َّناهَا لِل َّناظِ ِرٌنَ (الحجر)16
س َم ِ
اء ُب ُر ً
َولَ َقدْ َج َع ْل َنا فًِ ال َّ
تارٌخ بروج السماء ادٌم اد ٌرجع
إلى ََثر من  4000سنة ابل المٌبلد.
فقد وجدت رسومات لبعض البروج
مثل برج اللٌث والثور والعقرب عند
ادماء الم رٌٌن وعلى ضفة الفرات
 واد ظل الماجد َو الماجسطى
الذى َتبه بطلٌموس فى م ر هو
الم در المعتمد للبروج لمئات
السنٌن .واد شمل  48برجا ً تجمع
 1022نجما ً
 وإلى جنب بروج السماء فقد جعل
العزٌز الحٌَم شمسا وفمرا فٌها
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وج (ق)6
س َم ِ
اء َف ْو َا ُه ْم ََ ٌْ َ
ََ َفلَ ْم ٌَن ُظ ُروا إِلَى ال َّ
ف َب َن ٌْ َناهَا َو َز ٌَّ َّناهَا َو َما لَ َها مِن فُ ُر ٍ
من األعجاز اللغوى فى القرآن َن ”ما“ ممَن َن نَون ما النافٌة وممَن َن تَون اسم مو ول بمعنى الذى
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السماء َما نراها وَما رآها َسبلفنا وَجدادنا سماء
جمٌلة متَاملة ال نرى َثرا فٌها ألى ثقوب َو فروج.
وهذا هو المعنى األول لآلٌة الَرٌمة إذا اعتبرنا َن
”ما“ هى ما النافٌة

الَون وسماؤه َما ٌراها الفلٌَون والباحثون
بتلسَوباتهم القوٌةَ .ون ملٌئ بالمواد المظلمة
والثقوب السوداء َوالفروج .وهذا هو المعنى الثانى
إذا اعتبرنا َن ”ما“ َسم مو ول بمعنى الذى

ملخص الباب الثانى
َخبرنا العلى القدٌر َنه خلق سبع سماوات طبااا  ،واد ادمنا ثبلث تفسٌرات للسماوات السبع:
َ .1ن تَون السماء الدنٌا هى سماء الَون الذى نعٌش فٌه والسماوات الست البااٌة خارج هذا الَون بحٌث
َن َب ارنا و تلسَوباتنا ال ولن ت ل الٌها.
َ .2ن تَون السماء الدنٌا التى زٌنها الخالق بزٌنة الَواَب هى سماء المجموعة الشمسٌة والثانٌة سماء
مجرة درب التبانة ثم سماء مجموعة المجرات المحلٌة فسماء العنقود المحلى الفائق فسماء عنقود آلنٌاٌَا
الفائق فسماء العنقود المحلى المرَب وَخٌرا سماء الَون َله.
َ .3ن تَون سماء الَون الذى نعٌش فٌه هى السماء األولى والست سماوات األخرى خارج الَون وهى
األبعاد الستة المفقودة والتى ٌبحث عنها الفٌزٌائٌون فى نظرٌة الخٌوط العظمى (.)Super Strings
 بروج السماء عرفها القدماء وساعدت فى وضع خرٌطة للنجوم فى اللٌل
اآلٌة الَرٌمة التى ذَر فٌها فروج السماء ممَن َن نفهمها َن السماء خالٌة من الفروج (ما النافٌة) عندما
ننظر إلٌها بأعٌننا المجردة َو َن السماء بها فروج َالمواد المظلمة َو الثقوب السوداء (ما اسم مو ول)
عندما ننظر إلٌها ٌالتلسَوبات الضخمة مثل هابل وغٌره .وهذا مثال لئلعجاز اللغوى فى القرآن الَرٌم
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