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اآلٌات القرآنٌة

س َن ٍة (المعارج )4
ف َ
ح إِ َل ٌْ ِه فًِ ٌَ ْو ٍم َكانَ ِم ْقدَا ُرهُ َخ ْمسِ ٌنَ أَ ْل َ
الرو ُ
ج ا ْل َم ََل ِب َك ُة َو ُّ
تع ُر ُ
ْ 
َ قال َ ا َّلذِي ِعندَ هُ عِ ْلم ِّمنَ ا ْل ِك َتا ِ
ب أَ َنا آتٌِ َك ِب ِه َق ْبل َ أَن ٌَ ْر َتدَّ إِ َل ٌْ َك َط ْرفُ َك (النمل )40

َ و ِمنْ ُكل ِّ َ
ش ًْ ٍء َخ َل ْق َنا َز ْو َج ٌْ ِن َل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُرونَ (الذارٌات )49

ثبوت سرعة الضوء ونسبٌة الزمن
ثبوت سرعة الضوء
فً أوابل القرن العشرٌن كانت التجارب كلها تشٌر إلى أن سرعة الضوء
ثابتة فً أى اتجاه كان بصرف النظر عن سرعة الجسم الذى ٌصدر منه هذه
األشعة الضوبٌة  .أى أن سرعة الضوء ال تخضع لقوانٌن جمع وطرح
السرعات كما خضعت سرعة الصوت.
رابد الفضاء ٌعود من
رحلته أصغر من توأمه

نسبٌة الزمن
نتج عن ثبوت سرعة الضوء أن الزمن أصبح نسبٌا وٌعتمد
على السرعة التى نتحرك بها فكلما زادت السرعة قل
إحساسنا بالزمن .ومن هنا جاءت حقٌقة أن رابد الفضاء الذى
ٌسافر بحوالى  95%من سرعة الضوء سٌعود لٌجد أخاه
التوأم قد شاب وهرم.
(1

س َن ٍة (المعارج )4
ف َ
ح إِ َل ٌْ ِه فًِ ٌَ ْو ٍم َكانَ ِم ْقدَا ُرهُ َخ ْمسِ ٌنَ أَ ْل َ
الرو ُ
ج ا ْل َم ََل ِب َك ُة َو ُّ
تع ُر ُ
ْ
س َن ٍة“
ف َ
ح إِلَ ٌْ ِه فًِ ٌَ ْو ٍم َكانَ ِم ْقدَا ُرهُ َخ ْمسِ ٌنَ أَ ْل َ
الرو ُ
ج ا ْل َم ََلبِ َك ُة َو ُّ
تع ُر ُ
إذا تذكرنا نسبٌة الزمن وعدنا لآلٌة الكرٌمة " ْ
(المعارج  ، )4نجد أنها تشٌر إلى السرعة الهابلة التى تعرج بها المَلبكة الى الخالق عز وجل بل تكاد تخبرنا
بمقدار هذه السرعة فهى قرٌبة جدا من سرعة الضوء .فعروج المَلبكة فٌه حركة وهذه الحركة إذا نسبت إلى
األرض ظهر مقدار هذه السرعة الهابلة.
الس َما ُء َكا ْل ُم ْه ِل
ومنطق نسبٌة الزمن ٌساعدنا فً فهم آٌات أخرى مثل ”إِ َّن ُه ْم ٌَ َر ْو َن ُه َبعٌِدًا َ ،و َن َراهُ َق ِرٌ ًبا ْ ٌَ ،و َم َت ُكونُ َّ
َ ،و َت ُكونُ الجبال كالعهن“ (المعارج  )9 – 6فٌوم القٌامة الذى قد نراه بعٌدا عنا – ورآه من قبلنا بعٌدا عنهم – ربما
بآالف السنٌن  ،ال ٌبدو للعلى القدٌر بهذا البعد بل ٌبدوا قرٌبا على مرمى أٌام قلٌلة السبب ٌخبرنا به العزٌز العلٌم
فً اآلٌة التالٌة:
ِف َّ
َّللا ُ َو ْع َدهُ َوإِنَّ ٌَ ْو ًما عِندَ َر ِّب َك َكؤ َ ْل ِ
َ "و ٌَ ْس َت ْع ِجلُو َن َك ِبا ْل َع َذا ِ
س َن ٍة ِّم َّما َت ُعدُّونَ “ (الحج  .)47فالٌوم
ف َ
ب َولَن ٌُ ْخل َ
عند الحكٌم الخبٌر ٌبلغ ألف سنة من سنواتنا األرضٌة لذلك ٌبدو ٌوم القٌامة بعٌدا عنا ولكنه قرٌب الحدوث بالنسبة
لرب الكون .واختٌار فعل "ٌرى" فً اآلٌة األولى ٌطوى فً معناه اإلحساس بنسبٌة الزمن "انهم ٌرونه بعٌدا” إنه
حدث رآه من قبلنا بعٌدا عنهم ألن الذى ٌفصله عنهم ٌبلغ آالف السنٌن " ،ونراه قرٌبا" ولكن الخالق عز وجل ٌرى
أن نفس الحدث سٌقع بعد عدة أٌام من حسابه فالٌوم عند الرحمن الرحٌم كؤلف سنة من سنواتنا على األرض .

الطاقة والكتلة
 نجحت نظرٌة النسبٌة الخاصة فى تفسٌر ظاهرة ثبوت سرعة الضوء ونسبٌة الزمن
وكان من نتابجها تغٌر كتلة الجسم بتغٌر سرعته وإٌجاد العَلقة بٌن الكتلة والطاقة
فؤصبحت الكتلة والطاقة وجهٌن لنفس العملة تربطهما العَلقة المشهورة E = MC2
حٌث أن  Eهى الطاقة و  Mالكتلة و  Cهى سرعة الضوء .
وقد نجح اإلنسان فً تحوٌل المادة إلى طاقة وذلك فً المفاعَلت الذرٌة التى تولد لنا
الكهرباء  ،كذلك نجح اإلنسان – ولو بدرجة أقل بكثٌر  -من تحوٌل الطاقة إلى مادة وذلك
فً معجَلت الجسٌمات ) ,(particle acceleratorولو أن ذلك مازال ٌتم حتى اآلن
على مستوى الجسٌمات .فتحول المادة إلى طاقة والطاقة إلى مادة أمر ممكن علمٌا
وعملٌا وال ٌعطل حدوث هذا التحول على نطاق واسع إال صعوبة حدوثه والتحكم فٌه
تحت الظروف واإلمكانٌات العلمٌة والعملٌة الحالٌة.
 وال شك أن التوصل إلى الطرق العلمٌة والوسابل العملٌة المناسبة لتحوٌل الطاقة إلى
مادة والمادة إلى طاقة فً سهولة وٌسر ٌستدعى تقدما علمٌا وفنٌا هابَل وسوف ٌنتج
عن ذلك تغٌرات جذرٌة بل ثورات ضخمة فً نمط الحٌاة الٌومى .والصعوبة األساسٌة
التى ٌراها الفٌزٌابٌون لتحقٌق هذا الحلم هى فً ترتٌب جزٌبات أو ذرات المادة فً
الصورة األصلٌة تماما كل ذرة فً مكانها األول التى شغلته قبل تحوٌلها إلى طاقة لتقوم
بوظٌفتها األصلٌة

(2

الكتلة والطاقة وجهان لنفس العملة

(3
تحول الكتلة الى طاقة فى المفاعَلت
الذرٌة

(4

تحول الطاقة الى كتلة فى معجَلت
الجسٌمات

َقال َ ا َّلذِي عِن َدهُ عِ ْلم ِّمنَ ا ْل ِك َتا ِ
ب أَ َنا آتٌِ َك ِب ِه َق ْبلَ أَن ٌَ ْر َت َّد إِ َل ٌْ َك َط ْرفُ َك (النمل )40
التفسٌر المنطقً لما قام به الذى عنده علم من الكتاب – وهو على أغلب الظن جنى  -فى موضوع نقل عرش المكلة
بلقٌس .وحسب علمنا الحالى:
 قام أوال بتحوٌل عرش ملكة سبؤ إلى نوع من الطاقة لٌس من الضرورى أن تكون فً صورة طاقة حرارٌة مثل
الطاقة التى نحصل علٌها من المفاعَلت الذرٌة الحالٌة ذات الكفاءة المنخفضة  ،ولكن طاقة تشبه الطاقة الكهربابٌة أو
الضوبٌة ٌمكن إرسالها بواسطة الموجات المٌكرنٌة.
والخطوة الثانٌة هى أنه قام بإرسال هذه الطاقة من سبؤ إلى ملك سلٌمان  ،وألن سرعة إنتشار الموجات المٌكرونٌه
أو الكهرومغناطٌسٌة هى نفس سرعة انتشار الضوء أى 300000كم /ثانٌة فزمن وصولها عند سلٌمان كان حوالى
 0.001جزء من الثانٌة وذلك إذا لم تزد المسافة بٌن سبؤ وملك سلٌمان عن ثَلثة آالف كٌلو مترا.
 والخطوة الثالثة واألخٌرة أنه حول هذه الطاقة عند وصولها إلى مادة مرة أخرى فى نفس الصورة التى كانت علٌها
أى أن كل جزئ وكل ذرة رجعت إلى مكانها األول .
والنتٌجة كانت %100حتى أن سلٌمان علٌه السَلم قالَ ” :قال َ َن ِّك ُروا لَ َها َع ْر َ
ش َها َنن ُظ ْر أَ َت ْه َتدِي أَ ْم َت ُكونُ مِنَ الَّذٌِنَ َال
ٌَ ْه َتدُونَ (النمل )41
 فقد نجح هذا الجنى فً تحوٌل عرش بلقٌس إلى طاقة ثم إرساله آالف الكٌلو مترات ثم إعادة تحوٌلة إلى صورته
األصلٌة من مادة تماما كما كان فً أقل من ثانٌة .فمستوى معرفة وقدرة أى من الجنٌٌن األول أو الثانى منذ نٌف وألفً
عام أرفع بكثٌر من مستوى المعرفة والقدرة العلمٌة والعملٌة التى وصل إلٌها إنسان القرن الجادى والعشرٌن

قرٌن المادة (ِِ)Antimatter

(5

(6

فً أوبل الثَلثٌنات اكتشف أثار جسٌم مجهول فً جهاز ٌسمى بغرفة الضباب ) ، ( cloud chamberوعند دراسة
تؤثٌر المجال المغناطٌسً على هذه اآلثار اكتشف أن كتلة ذلك الجسٌم تساوى كتلة االلكترون وانه ٌحمل شحنة موجبة
ومساوٌة لشحنة االلكترون  ,وعندبذ سمى هذا الجسٌم بقرٌن االلكترون ) ( Antielectronأو بالبوزترون
 وعند البحث عن قرابن لجسٌمات األخرى  ،تم الوصول للنتٌجة النهابٌة وهى وجود قرٌن لكل جسٌم بل ولكل جسم
وإكتشاف قرٌن المادة ٌخبرنا باحتمال وجود عالم ٌناظر عالمنا المادى ٌتكون من قرابن الجسٌمات أى من قرٌن المادة.
(4
عندما ٌقابل الجسٌم قرٌنه أو المادة قرٌنها ٌبٌد كل منهما اآلخر وٌختفً االثنان فً شا ٌشبه اإلنفجار متحولٌن
كلٌهما إلى طاقة معظمها فً صورة أشعة جاما .

َو ِمنْ ُكل ِّ َ
ش ًْ ٍء َخ َل ْق َنا َز ْو َج ٌْ ِن َل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُرونَ (الذارٌات )49
المادة

قرٌن المادة
اس إِ َّنا َخلَ ْق َنا ُكم ِّمن َذ َك ٍر َوأُن َث ٰى َو َج َع ْل َنا ُك ْم
خلق العزٌز الحكٌم اإلنسان وجعل منه زوجٌن ذكرا وأنثى ” ٌَا أَ ٌُّ َها ال َّن ُ
ُ
ارفُوا” (الحجرات  )13حتى ٌكون لإلنسان رفٌقا وحتى ٌزداد التعارف والمودة بٌن خلقه.
ش ُعو ًبا َو َق َبا ِبلَ لِ َت َع َ
ار ال َّت ُّنو ُر قُ ْل َنا ْ
ولم ٌقتصر هذا النظام على اإلنسان فقط بل تعداه لٌشمل مملكة الحٌوان " َح َّت ٰى إِ َذا َجا َء أَ ْم ُر َنا َو َف َ
اح ِملْ
فٌِ َها مِن ُكل ٍّ َز ْو َج ٌْ ِن ا ْث َن ٌْ ِن“ (هود  )40وكذلك مملكة النبات ” َومِن ُكل ِّ ال َّث َم َرا ِ
ت َج َعل َ فٌِ َها َز ْو َج ٌْ ِن ا ْث َن ٌْ ِن” ( الرعد )3
فاإلنسان والشطر األكبر من فصابل الحٌوان والنبات خلقوا جمٌعا فً صورة الذكر واألنثً  ,هذا ماٌخبرنا به القرآن
الكرٌم وهو ماتعلمناه فً علوم األحٌاء .
 إذا فكرنا لوجدنا أن كلمة "شا" فى اآلٌة الكرٌمة المذ كورة أعَله تشمل الجماد أٌضا .فهل المادة وقرٌنها هما
الزوجان المقصودان ”ومن كل شا؟“ .هذا ما نعتقده وَّللا أعلم

ملخص الباب الرابع
تعرضنا فى هذا الباب لثَلث موضوعات فى الفٌزٌاء:

األول هو ثبوت سرعة الضوء ونسبٌة الزمن وأن الزمن ٌعتمد على سرعة الجسم المتحرك  ،فكلما
زادت سرعته قل إحساسه بالزمن .ومن هنا نستطٌع تفسٌر عروج المَلبكة الى الخالق عز وجل
والذى ٌتم بحسابهم فى ٌوم واحد فهو ٌساوى فى حسابنا نحن خمسٌن ألف سنة وذلك للسرعة الهابلة
التى ٌعروجون بها .فهى جد قرٌبة من سرعة الضوء.
والثانى هو تحول الكتلة الى طاقة والعكس .فقد أثبت العلم عن طرٌق النظرٌة النسبٌة إمكانٌة
حدوث ذلك .وقد إستخدمنا هذه الحقٌقة فى تفسٌر ما فعل الجنى من تحوٌل عرش بلقٌس الى طاقة
وإرسالة إلى مملكة سلٌمان علٌه السَلم بسرعة الضوء ثم إعادتة الى حالته األولى فى أقل من ثانبة!
والثالث إكتشاف وجود قرٌن للمادة ( )Antimatterووجود قرابن لكل جسٌم وجسم فى هذا
الكون .وقد إستخدمنا ذلك فى تفسٌر اآلٌة الكرٌمة ” َومِنْ ُكل ِّ َ
ش ًْ ٍء َخلَ ْق َنا َز ْو َج ٌْ ِن لَ َعلَّ ُك ْم َت َذ َّك ُرونَ “
(الذارٌات  .)49فكل شا ال ٌنصب فقط على األنسان والحٌوان والنبات ولكنه ٌضم الجماد أٌضا.
والزوجان فى مملكة الجماد هما المادة وقرٌنها .وَّللا أعلم
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