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اآليات القرآنية

 َنٌَِن  ُهَو الَِّذي َجَعلَ الشَّْمس َرهُ َمَناِزلَ لَِتْعَلُموا َعَدَد السِّ اًء َواْلَقَمَر ُنوًرا َوَقدَّ ٌَ َواْلِحَساَب ِض

(.  5ٌونس )

ْمَس ِسَراًجا  فٌِِهنَّ  َوَجَعلَ اْلَقَمرَ  (16نوح )ُنوًرا َوَجَعلَ الشَّ

 َنَبِغً لََها أَن ُتْدِرَك اْلَقَمر ٌَ ْمُس  ْسَبُحوَن  ََل الشَّ ٌَ َهاِر ۚ َوُكلٌّ فًِ َفلٍَك  لُ َسابُِق النَّ ٌْ ٌس )َوََل اللَّ

40)

  ْمُس َتْجِري لُِمْسَتَقر لَِك َتْقِدٌُر اْلَعِزٌِز اْلَعلٌِِم  َوالشَّ
َٰ
(  38ٌس )لََّها ۚ َذ

ْجِم إَِذا َهَوى (2–1النجم )َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى  ، َوالنَّ

 ِاِرق َماِء َوالطَّ اِرقُ  ، َوالسَّ اقُِب  ، َوَما أَْدَراَك َما الطَّ ْجُم الثَّ (3–1الطارق )النَّ

 (16–15التكوٌر )  اْلُكنَّسِ اْلَجَواِر ،  أُْقِسُم بِاْلُخنَّسِ َفََل  



اءً  الشَّْمسَ  َجَعلَ  الَِّذي ُهوَ  ٌَ َرهُ  ُنوًرا َواْلَقَمرَ  ِض ِنٌنَ  َعَددَ  لَِتْعَلُموا َمَناِزلَ  َوَقدَّ  السِّ

(16 نوح) ِسَراًجا الشَّْمسَ  َوَجَعلَ  ُنوًرا فٌِِهنَّ  اْلَقَمرَ  َوَجَعلَ  (5 ٌونس) َواْلِحَسابَ 

الذى ٌضىء إما بالزٌت   -فرق العزٌز القدٌر فى هاتٌن اآلٌتٌن بٌن ضٌاء الشمس والسراج أى المصباح 

ومعلوماتنا فى الفٌزٌاء تقول أن مصادر الضوء ُتنقسم . وأشعة القمر التى سماها بالنور -أو بالكهرباء 

مصادر مباشرة كالشمس والنجوم والمصباح والشمعة وغٌرها، ومصادر غٌر مباشرة : عادة إلى نوعٌن

أما . واآلخٌرة هى األجسام التى تستمد نورها من مصدر آخر كالشمس ثم تعكسه علٌنا. كالقمر والكواكب

الشمس والمصباح فهما ٌشتركان فى خاصٌة واحدة وهى أنهما ٌعتبران مصدراً مباشراً للضوء 



نَبِغً َلَها أَن ُتْدِرَك اْلَقَمرَ  ٌَ ْمُس  ْسَبُحوَن  ََل الشَّ ٌَ َهاِر ۚ َوُكلٌّ فًِ َفَلٍك  لُ َساِبُق النَّ ٌْ َوََل اللَّ

(40ٌس )

وتساوى دورة القمر حول األرض . علم اإلنسان منذ قرون أن القمر ٌدور حول األرض فهو تابع لها

هذا هو فلك القمر. ٌوماً وهو الشهر القمرى أو الهجرى 29.5لٌعود لمكانه بٌن الشمس واألرض 

 أما فلك الشمس الذى تدور فٌه مع األرض والقمر وباقى كوا كب المجموعة الشمسٌة فهو فى مجرة

وتستغرق دورة . سنة ضوئٌة 26,000وتبلغ المسافة بٌنها وبٌن مركز المجرة حوالى . درب التبانة

.سنة ضوئٌة 200000ملٌون سنة  وٌبلغ قطر مجرتنا   240المجرة حول مركزها حوالى 

1)

مدار الشمس فى المجرة

2)



ْمُس َتْجِري لُِمْسَتَقر   لَِك َتْقِدٌُر اْلَعِزٌِز اْلَعلٌِِم  َوالشَّ
َٰ
( 38ٌس )لََّها ۚ َذ

نَلحظ هنا وصف حركة الشمس بالجرى ولٌس بالدوران أو السباحة ومعنى ذلك أنه باألضافة الى 

وهذا فعَل ما تم إثباته ولكن . دورانها حول مركز المجرة ، فهى تجرى فى إتجاه معٌن الى مستقر لها
ألن مجرتنا تقع ( Great Attractor)“ الجاذب العظٌم”الى أٌن؟ لقد كان من الصعوبة اكتشاف هذا 

ملٌون سنة ضوئٌة وتقدر كتلته بحوالى  200وقد سمى عنقود شابلى وٌقع على بعد . بٌننا وبٌنه

.     وٌعتقد البعض أنه ٌتكون من مواد مظلمة وثقوب سوداء. كتلة مجرتنا درب التبانة 10,000

الجاذب العظٌم

3)4)



مولد النجوم وحٌاتها ومصرعها 
 ٌبدأ مولد النجم عادة من سدٌم أو من

سحب غازات تكون نواة النجم وٌظل حجم 

النجم فى الزٌادة ودرجة حرارته عند 

المركز فى اَلرتفاع كلما استطاع جذب مواد 

جدٌدة حتى ترتفع درجة حرارة مركزه 

لدرجة تكفى إلشعال تفاعل نووى

  وٌكون الهٌدروجٌن العنصر األساسى

فى مرحلة نمو النجم  وبتحول الهٌروجٌن 

الى هلٌوم فترتفع درجة حرارة مركز النجم 

وتتمدد طبقات النجم وٌتحول الى عمَلق 

.   أحمر عندما ٌتكون أساسا من الهلٌوم

 ومن النجوم المعروفة التى بلغت هذا التطور إبط الجوزاء(Betelgeuse )وتنتهى حٌِاة . الذى اكتشفه المسلمون

ب & حجم الشمس تحول الى قزم أبٌض مثل الشعرى الٌمانٌة ا  1.43النجم حسب حجمه فإذا كان حجمه َل ٌزٌد عن 
(Sirius A & B ) أما إذا كانت كتلة العمَلق األحمر أكبر من (. 49النجم )“ وأنه هو رب الشعرى”المذكورة فى القرآن

أضعاف كتلة الشمس تحول الى ثقب أسود  3كتلة الشمس تحول الى نجم نٌوترونى وإذا زادت عن  3وأقل من  1.43

5)



ْجِم إَِذا َهَوى (2–1النجم )َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى  ، َوالنَّ

 عندما ٌتحول هٌدروجٌن النجم إلى هلٌوم

تبدأ ذرات الهلٌوم فى تكوٌن عناصر جدٌدًة مثل 

اللٌثٌوم والبارٌون فالكربون والنٌتروجٌن حتى 

ٌنتهى المطاف بتكوٌن نوى الحدٌد وهو آخر 

المطاف للتفاعَلت النووٌة فبعد ذلك َل ٌستطٌع 

العمَلق األحمر أن ٌستمد طاقته من التفاعَلت 

وعندئذ ٌختل توازن القوى داخل . النووٌة

النجم وتتَلشى القوة التى تدفع طبقات النجم 

.إلى الخارج لتوازن قوى جذب النجم

  وٌهوى النجم متقلصاً تحت قوة جاذبٌته فتبدأ طبقاته الخارجٌة رحلتها السرٌعة منجذبة إلى مركز النجم وتبدأ فى

.اَلنهٌار بسرعة تزداد كلما إقتربنا من مركز النجم

 وعندما تصطدم الطبقات الخارجٌة بنواة النجم ٌنشأ عن ذلك موجة ضغط هائلة ترتد مبتعدة عن قلب النجم بسرعة

تزٌد على ُعشر سرعة الضوء إلى بقٌة طبقات النجم الخارجٌة لتحدث إنفجارا هائَل ٌنتج عنه إما سدٌم أو سبرنوفا

 فالنجم الهاوى لٌس إَل عمَلق أحمر ٌنهار على نفسه، قد ٌكون بعد إنهٌاره قزم أبٌض أو نجمة نٌوترونٌة أو ثقب

أسود ولكن هذا َل ٌغٌر شٌئاً من الظاهرة نفسها، ظاهرة النجم الهاوى التى أقسم بها العلى القدٌر بأن الرسول صلى هللا 

.علٌه وسلم لم ٌضل ولم ٌتبع هواه ولم ٌقل شٌئاً غٌر ما أُنزل علٌه وأمره هللا به

سدٌم (إنفجار نجمى أعظم)سبرنوفا 

6)



اِرِق ، َماِء َوالطَّ اِرُق ، َوالسَّ اقُِب  َوَما أَْدَراَك َما الطَّ ْجُم الثَّ (3–1الطارق )النَّ

 أن له صفة الثقب: وثالثها. أن له صفة الطرق: وثانٌها. أنه نجم: أولها.. الطارق هو جرم سماوى له ثَلث خواص  .

وإذا قارننا بٌن هذه الخواص وخواص األجرام السماوٌة لوجدنا أن النجم النٌوترونى ٌفى بهذه الشروط وله هذه 

 1.4فهو عمَلق أحمرإنهار وضغط على نفسه حتى أصبح قطره َل ٌزٌد على عشرٌن كٌلومتراً وكثافته  . الصفات الثَلث

وهى كثافة هائلة ٌصعب تصورها ، كما أن له نبضات أو طرقات ، فقد تم إكتشاف النجم النٌوترونى 3بلٌون طن لكل سم

وهو أٌضا ثاقب ألن كثافة النجم . بفضل نبضاته أو طرقاته المنتظمة التى رصدت بواسطة التلسكوب الَلسلكى

النٌوترونى هى أعلى كثافة معروفة للمادة، فــكرة نٌوترونٌة قطرها ٌساوى طول ملعب كرة القدم قد ٌزٌد وزنها على 

.  فالكرة سوف تسقط خَلل مادة أى جرم سماوى محدثة به ثقبا. وزن الكرة األرضٌة
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ا

ِل إَِذا َعْسَعسَ . اْلَجَواِر اْلُكّنسِ . َفَلَ أُْقِسُم ِباْلُخّنسِ "  ٌْ إِّنُه . َوالّصْبِح إَِذا َتَنّفسَ . َوالّل
(  19–15التكوٌر ) "َلَقْولُ َرُسوٍل َكِرٌمٍ 

  بلٌون ضعفاً قوة الجاذبٌة عند سطح األرض وهذه الجاذبٌة  1500وتبلغ قوة الجاذبٌه عند سطح الثقب األسود حوالى

وتخرج . الرهٌبة هى المسؤولة عن ابتَلع أو كنس كل ما هو قرٌب منه فحتى الضوء َل ٌستطٌع الهروب من تلك الجاذبٌة

.مواد النجوم واألجرام السماوٌة التى ٌبتلعها الثقب األسود على شكل نفاثات فى اتجاه عمودى على مستواه

  والثقوب السوداء هى أفضل تفسٌر للخنس الجوار الكنس ، فالثقوب السوداء َل تصدر ضوءا ولكن تصدر أشعة سٌنٌة

أما جوار فهى جمع جارٌة وٌمكن أن نطلق على الثقوب السوداء جوار . تدلنا على مكانها ، وهذا هو تفسٌر الخنس

وهللا أعلم . أما الكنس فكما ذكرنا أنفا أنها تبتلع أو تكنس كل ما حولها من مواد ونجوم وكواكب. لسوادها

 عندما تزٌد كتلة

العمَلق األحمر عن ثَلثة 

أضعاف كتلة الشمس 

تتمكن قوة ثقل النجم 

وجاذبٌته من سحق المائع 

النٌوترونى وٌستمر النجم 

فى انهٌاره حتى ٌتحول 

الى ثقب أسود
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ملخص الباب الثالث
 تعرضنا فى هذا الباب إلٌجاد تفاسٌر علمٌة آلٌات كرٌمة عن األجرام السماوٌة فوضحنا أن العزٌز

القدٌر فرق فى كتابه بٌن ضوء الشمس الذى ٌنتج عنها ذاتٌا وبٌن نور القمر وبقٌة الكواكب هو 

.  انعكاس لضوء الشمس

 ثم تلى ذلك توضٌح مدارات القمر والشمس وكٌف أنه بجانب دوران الشمس حول مركز مجرة درب

التبانة تهرول أو تجرى الشمس مع بقٌة نجوم المجرة ومجرات أخرى فى إتجاه جاذب عظٌم

 وفى هذا المضمار أقسم العلى القدٌر . ثم تعرضنا للنجوم مولدها وحٌاتها ثم مصرعها أو نهاٌتها

وبٌنا أن هذا ماٌحدث لنجم تحول إلى “ والنجم إذا هوى”بثَلث ظواهر طبٌعٌة فى حٌاة النجوم األولى 

عمَلق أحمر عندما تنتهى التفعاعَلت الذرٌة فى مركزه وٌنتهى بها المطاف الى قلب من حدٌد فتنهار 

(سوبرنوفا)وتهوى طبقات النجم تحت تأثٌر جاذبٌتها وترتد من مركز النجم فى إنفجار نجمى أعظم 

 3وأقل من  1.43وٌنتج عن هذا األنفجار نجم نٌوترونى إذا كانت كتلة العمَلق األحمر أكبر من 

.والنجم األكترونى هو الطارق الثاقب لضخامة كثافته. أضاف كتلة الشمس

 وهو . أضعاف كتلة الشمس ٌتحول النجم الى ثقب أسود 3أما إذا زادت كتلة العمَلق األحمر عن

.  الخنس الجوار الكنس”المقصود ب 

وهللا أعلم   
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