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، آیات باھرات على وجود هللا سبحانھ ٢٥-١٦تفسیر اآلیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، آیات باھرات على وجود هللا سبحانھ ٢٥-١٦تفسیر اآلیات  - ٢الدرس : 

١٦-١١-١٩٨٤  

  الشفق حمرة األفق قبل شروق الشمس وبعد غروبھا :

  وصلنا إلى قولھ تعالى:  

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَھُ بِیَِمینِِھ*فَ  ْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إِلَى َربَِّك َكْدحاً فَُمَالقِیِھ*فَأَمَّ َسْوَف یَُحاَسُب ِحَساباً ﴿ یَا أَیَُّھا اْإلِ

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَھُ َوَراَء َظْھِرِه* فََسوْ  َف یَْدُعو ثُبُوراً* َویَْصلَى یَِسیراً *َویَْنقَِلُب إِلَى أَْھِلِھ َمْسُروراً*َوأَمَّ

  ﴾راً* فََال أُْقِسُم بِالشَّفَقِ َسِعیراً*إِنَّھُ َكاَن فِي أَْھِلِھ َمْسُروراً *إِنَّھُ َظنَّ أَْن لَْن یَُحوَر* بَلَى إِنَّ َربَّھُ َكاَن بِِھ بَِصی

. لماذا أقسم هللا ما ھو الشفق؟ قال بعض العلماء: الشفق حمرة األفق قبل شروق الشمس وبعد غروبھا  

تعالى؟ أْو ِلَم یقسم؟ لماذا لفت نظرنا إلى الشفق؟ إْن أقسم فبالنسبة إلینا، وإن لم یقسم فبالنسبة إلیھ، ھناك 

  آیاٌت فیھا قسم:

  ﴿ َوالشَّْمِس َوُضَحاَھا ﴾

  ]١[ سورة الشمس:

لقسم، على كٍل إْن كان زائدة لتوكید ا -ال  -ھناك آیاٌت "فال أقسم"، وبعض المفسرین قالوا: إن ھذه   

ھناك قسٌم فبالنسبة إلینا، وإن لم یكن ھناك قسٌم فبالنسبة إلیھ سبحانھ وتعالى، على كٍل ما ھذه اآلیة 

  العظیمة الظاھرة التي ھي الشفق.

  الشفق دلیُل وجود الھواء ووجود السحب وبخار الماء وھو دلیل كرویة األرض :

اذا؟ ألنھ لیس على القمر ھواء، وحیث ال یكون ھواء فال شفق، بالمناسبة لیس في سطح القمر شفق، لم  

فكأن الشفق إشارة إلى ھذه الكتلة الھوائیة الضخمة التي تصُل إلى عشرات بل مئات الكیلو مترات، في 

القمر لیس ھناك ھواء، إذاً لیس ھناك شفق، وفي األرض ھواء، فھذا الھواء لھ مھمة في نثر الضوء، 

ت حالة األرض إحدى حالتین؛ إما أشعة الشمس، وإما ظالٌم دامس، وعن طریق الھواء لوال الھواء لكان

  ھناك أشیاء ثالثة: ھناك أشعة الشمس، وھناك ضیاٌء، وھناك ظالٌم دامس، فلما ربنا عزَّ وجلَّ قال:

  ﴿ فََال أُْقِسُم بِالشَّفَِق ﴾

ن بھا الھواء قبل شروق أي ھذه الحمرة التي تبقى في الجّو بعد غیاب الشمس، أو ھذه ا   لحمرة التي یتلوَّ

الشمس، أّما إذا كان في السماء ُسحٌب فالشفق لھ ألواٌن تأخذ باأللباب، وأجمل منظر ھو منظر الغروب 
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في أیام الخریف والربیع، إْذ یتلون الشفق بألوان ساحرة، إذاً فالشفق دلیُل وجود الھواء، والشفق دلیل 

لشفق دلیل كرویة األرض، ولو كانت األرض مكعبة، أو على شكل وجود السحب وبخار الماء، وا

متوازي مستطیالت، أْي لھا حروف، وبالحروف تغیب الشمس فجأةً، وتشرق فجأةً، لكن ھذا الشكل 

الكروي یجعل الشروق تدریجیّاً، عند الفجر ظھور الخط األبیض في األفق، ھذا الخط یزداد ویزداد معھ 

  رض، وبعدئٍذ تشرق الشمس، ھذه من رحمة هللا بنا:الضیاء إلى أن تضيء األ

   ﴾﴿ أَلَْم تََر إِلَى َربَِّك َكْیَف َمدَّ الِظّلَّ َولَْو َشاَء لََجعَلَھُ َساِكناً ثُمَّ َجعَْلنَا الشَّْمَس َعلَْیِھ َدِلیالً 

  ]٤٥[ سورة الفرقان: 

شفق عند الغروب، وھذا كذلك تغیب الشمس، أْي یغیب قرصھا، وتبقى األرض مضیئة، ویظھر ال  

  الشفق یتضاءل ویتضاءل حتى یغیب، فإذا غاب دخل وقت العشاء.. لذلك قال علیھ الصالة والسالم:

ُجِل َكُطوِلِھ َما لَْم یَْحُضْر اْلعَْصُر َوَوْقُت اْلعَْصِر  َما لَْم تَْصفَرَّ (( َوْقُت الظُّْھِر إَِذا َزالَْت الشَّْمُس َوَكاَن ِظلُّ الرَّ

َوْقُت ْمُس َوَوْقُت َصَالِة اْلَمْغِرِب َما لَْم یَِغْب الشَّفَُق َوَوْقُت َصَالِة اْلِعَشاِء إِلَى نِْصِف اللَّْیِل اْألَْوَسِط وَ الشَّ 

َالِة  ْبحِ ِمْن ُطلُوعِ اْلفَْجِر َما لَْم تَْطلُْع الشَّْمُس فَِإَذا َطلَعَْت الشَّْمُس فَأَْمِسْك َعْن الصَّ فَِإنََّھا تَْطلُُع َصَالِة الصُّ

  بَْیَن قَْرنَْي َشْیَطاٍن ))

ِ ْبِن َعْمٍرو]   [ مسلم َعْن َعْبِد �َّ

  اآلیة التالیة تتضمن آیات عدة :

  :   فلما قال ربّنا عزَّ وجلَّ

  ﴿ فََال أُْقِسُم بِالشَّفَِق ﴾

ھذه آیة تنطوي بھا آیات، ینطوي بھا الھواء، ینطوي بھا السحاب، تنطوي بھا كرویة األرض، على كٍل   

ً فشیئاً، فغیاب القرص  لو وقف أحدنا أمام غروب الشمس لرأى بعینیھ كیف أن ھذا القرص یغیبُّ شیئا

ض في دورانھا حول شیئاً فشیئاً ھو ما یعبَّر عنھ بسرعة األرض في دورانھا حول نفسھا، وسرعة األر

نفسھا تزید على ألف وثمانمئة كیلو متر في الدقیقة، حینما ترى أشعة الشمس ثابتة متحركة، دقق في 

أشعة الشمس تجدھا ثابتة، غب عنھا خمسة دقائق تجدھا انتقلت من مكان إلى مكان، ما ھذا الوضع 

تَرهُ قد انتقل، فمن عیَّر ھذه الحركة؟ الدقیق؟ ثابتة متحركة كعقرب الساعة انظر إلیھ تجده ثابتاً، دعھ 

  ومن عیَّر ھذه السرعة؟ ومن جعلھا على شكٍل ثابت متحرك؟

  ﴿ فََال أُْقِسُم بِالشَّفَِق ﴾

إّن الشمس حینما تغیب فإنھا تغیب من مكاٍن معین، ولكن ھذا المكان لیس ثابتاً، بل یتنقل من الصیف   

شعة الشمس تدخلُّ إلى صدر الغرفة، إذاً ھي مائلة، ولیست إلى الشتاء، واآلن في الشتاء ترى أنَّ أ
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عمودیة، ولو صعدت إلى الجبل وحّددت بحسب بعض النقاط عالَمة لشروق الشمس اآلن، ثم اصعد بعد 

ستة أشھر تجْدھا قد انتقلت إلى مكان آخر، وكذلك الغروب، فالغروب متنقل، والشروق متنقل، وھذا 

:الشفق أیضاً متنقل، فلّما ق   ال ربنا عزَّ وجلَّ

  ﴿ فََال أُْقِسُم بِالشَّفَِق ﴾

  إنھ آیةٌ كبیرة.  

  الشفق القطبّي :

ً اسمھ الشفق القطبّي، ما ھو الشفق القطبّي؟ قال    ً علمیا لو دققت في الكتب العلمیة لرأیت مصطلحا

ین ألف العلماء: ھناك كھارب ونویاٌت تخرج من الشمس، وتتجھ نحَو األرض على مسافة خمسة وست

كیلو متر من سطح األرض، فتصطدم بالمجال المغناطیسي، وھذه األشعة الكونیة تنعكس علیھا أشعة 

الشمس، فتبدو كأنھا شفق، وھذا الشفق یرى من القطبین بشكٍل واضح، بل یرى من المناطق القریبة من 

یة المؤذیة، وكلما تقدم القطبین، وقالوا في وصف ھذا الشفق: إنّھ حزاٌم یمنع عن األرض األشعة الكون

  العلم اكتشف آلیات القرآن الكریم معنًى جدیداً.

قد یُفھم من ھذه اآلیة أّن ھذا الشفق حمرة األفق قبیل الشروق، وحمرة األفق بُعَْید الغروب، والشفق   

یعني الھواء، والشفق یعني السحاب وبخار الماء، والشفق یعني كرویة األرض، والشفق یعني تبدل 

الشمس وتبدل شروقھا، والشفق یعني أنَّ ھناك أشعةً كونیةً تحمي األرض من تأثیرات  غروب

اإلشعاعات الضارة ھذه تقبع على مسافة خمسة وستین ألف كیلو متر حیث ینعدم الھواء، ھناك آالت 

تصویر صورت ھذا الشفق القطبّي على شكل ستائر مسنَّنات، وفي الكتب العلمیة ھذا الموضوع یحتاج 

  لى تفصیل وتوضیح، ولكن المجال ھنا ال یتسع لتفصیالٍت أكثر مما ذكرت..إ

  ﴿ فََال أُْقِسُم بِالشَّفَِق ﴾

اد الفضاء حینما وقفوا على    إذاً الشفق آیة كبیرة، أما القمر فلیس فیھ شفق، وبالصور التي التقطھا روَّ

ً دامساً، والمكان اآلخ ر أشعة شمٍس قاتلة، سبحان هللا.. فالشفق القمر فكان ظلُّ المركبة الفضائیة ظالما

  جھاز تبرید وجھاز تكییف.

  ﴿ فََال أُْقِسُم بِالشَّفَِق* َواللَّْیِل َوَما َوَسَق ﴾

  الشفق واللیل آیتان من آیات هللا الدالة على عظمتھ :

ً یمر بسوق مزدحم في الساعة الثانیة عشرة لیالً، تجد المحالت كل   ھا مغلقة، ال شك أن اإلنسان أحیانا

والطریق فارغة، ویكون إلى جانب بیتھ مدرسة ثانویة أو إعدادیة، وطوال النھار ضجیج، وفي المساء 

سكون، ِسْر في الطرقات في الساعة الثانیة لیالً ال حركة وال ضجیج وال صوت وال صخب، فربنا عزَّ 
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یكون االبن طوال النھار في حركة وجلَّ جعل من ھذه آیة، كیف أن كلَّ ھذه المخلوقات تحتاج إلى النوم، 

  مستمرة، وفي اللیل ینام..

  ﴿ َواللَّْیِل َوَما َوَسَق ﴾

أي وما احتوى، فاللیل یِقلُّ فیھ النشاط البشري، بل ینعدم نشاط الحیوانات كذلك، وكلُّ المخلوقات تأوي   

أو األبقار أو األنعام التي إلى أوكارھا، وإلى أماكن نومھا، وإلى بیوتھا، فلو الحظت الدواب أو األغنام 

  سخرھا هللا لنا بعد غیاب الشمس تأوي إلى أماكن مبیتھا، فربنا عزَّ وجلَّ جعل من ھذه آیةً ثانیة..

  ﴿ فََال أُْقِسُم بِالشَّفَِق* َواللَّْیِل َوَما َوَسَق ﴾

لو كان بیتك على طریق عام، والضجیج ال یحتمل، ففي الساعة الثانیة لیالً تجد ھدوءاً تاّماً، حیث كلُّ   

إنسان قد أوى إلى فراشھ، فَمن خلَق الحاجة إلى النوم؟ بل ما تعریف النوم؟ ھو نوٌع من أنواع الموت، 

  لذلك:

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم إَِذا أََوى إِلَى فَِراِشِھ قَاَل: بِاْسِمَك أَُموُت ((َعْن ُحَذْیفَةَ ْبِن اْلیََماِن قَاَل: َكاَن النَّبِيُّ  َصلَّى �َّ

ِ الَِّذي أَْحیَانَا بَْعَد َما أََماتَنَا َوإِلَْیِھ النُُّشوُر ))   َوأَْحیَا، َوإَِذا قَاَم قَاَل: اْلَحْمُد ِ�َّ

  [متفق علیھ َعْن ُحذَْیفَةَ ْبِن اْلیََماِن]

تیقظ اإلنسان صباحاً فلیعلْم علَم الیقین أن هللا سبحانھ وتعالى منحھ یوماً جدیداً في حیاتھ، لیكون عندما یس  

  فرصةً لیسعد بھا إلى أبد اآلبدین..

  ﴿ فََال أُْقِسُم بِالشَّفَِق ﴾

  ربنا عزَّ وجلَّ أقسم لنا بالقمر :

  قال بعض علماء التفسیر: إن ھذا القسم یشبھ قولھ تعالى:  

  ﴿ فََال أُْقِسُم بَِما تُْبِصُروَن*َوَما َال تُْبِصُروَن ﴾

  ]٣٩-٣٨[ سورة الحاقة: 

ألن اللیل یتنقل من نصف الكرة األول إلى نصفھا الثاني، إذاً كلُّ ما على األرض یحویھ اللیل، والبحُر   

ً تكون في  اللیل لھا وحشةُ في اللیل لھ وحشة، وكذا الغابات والجبال والطرقات، فأكثر األماكن أنسا

  سكوٍن رھیب.

  ﴿ فََال أُْقِسُم بِالشَّفَِق * َواللَّْیِل َوَما َوَسَق * َواْلقََمِر إَِذا اتََّسَق ﴾

ربنا عزَّ وجلَّ أقسم لنا بالقمر، ولیس على األرض كلھا رجٌل ال یعرف القمر، والقمر واحد، سواٌء أقسم   

ذه اآلیة؟ القمر تابع من توابع األرض مساحتھ تعادل كما یقول ربنا عزَّ وجلَّ أم لم یقسم بالقمر، فما في ھ

العلماء مساحة أمریكا الشمالیة والجنوبیة، والقمر یبعد عنا ما یزید عن ثالثمئة وستین ألف كیلو متر، 
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فلو أنَّ للقمر قطاٌر سریٌع الحتجنا لنصل إلیھ إلى مئتي یوم، ومئتان تقسیم ثالثین یساوي سبعة أشھر، 

أشھر تركب قطاراً سریعاً كي تصل إلى القمر، والقمر ال یعدُّ في الفضاء، لكن ھو في الفضاء، فسبعة 

  والعلماء الذین قالوا: غزونا القمر أو غزونا الفضاء، وربنا عزَّ وجلَّ قال:

نِس إِْن اْستََطْعتُْم أَْن تَنفُذُوا ِمْن أَْقَطاِر السََّماَواتِ  َواْألَْرِض فَانفُذُوا َال تَنفُذُوَن إِالَّ  ﴿ یَا َمْعَشَر اْلِجِنّ َواْإلِ

  بُِسْلَطاٍن ﴾

  ]٣٣[ سورة الرحمن: 

  قال تعالى:  

  ﴿ ِمْن أَْقَطاِر السََّماَواِت َواْألَْرِض ﴾

  ]٣٣[ سورة الرحمن: 

  اآلیة التالیة تثبت العمد لكن السماء مرفوعة بغیر عمٍد ترونھا :

ا عشرة ألف ملیون سنة ضوئیة، أما القمر فیبعد عنا ثانیة ضوئیة واآلن قد اكتشفت مجرة بُْعُدھا عنا اثن  

واحدة، ودائماً في القیاس ھناك وحدات قیاس، نقیس الذھب بالغرامات، ونقیس القماش باألمتار، ونقیس 

المسافات على األرض بالكیلو مترات، فما ھو متر السماء؟ وما الوحدة القیاسیة للسماء؟؟ قالوا: السنة 

أي عشرة آالف ملیون مْلیون كیلو متر، ھذا ھو متر السماء، وبیننا وبین القمر لیس سنة الضوئیة 

ً من  ضوئیة؟ بل ثانیة ضوئیة، أي بََدالً من السین ثاء، ثانیة ضوئیة واحدة، لذلك ال یُعدُّ القمر إال تابعا

ر أنَّ بناًء توابع األرض. فالقمر مرتبط باألرض بجاذبیة، وھذه الجاذبیة محیِّرة، ھل یمكن  أن تتصوَّ

  مؤلّفاً من عشرة طوابق بال أعمدة؟

ُ الَِّذي َرفََع السََّماَواِت بِغَْیِر َعَمٍد تََرْونََھا ﴾ َّ� ﴿  

  ]٢[سورة الرعد: 

لكن ترونھا، إذاً ھناك عمد، فھذه اآلیة تثبت العمد، لكن السماء مرفوعة بغیر عمٍد ترونھا، فقد قال   

  تعالى:

ُ الَّ    ِذي َرفََع السََّماَواِت بِغَْیِر َعَمٍد تََرْونََھا ﴾﴿ �َّ

  ]٢[سورة الرعد: 

لذلك قال العلماء: إنَّ القمر مرتبٍط باألرض بقوةٍ جاذبیٍة تساوي كبالً من الفوالذ قطره خمسون كیلو   

لو متراً، متراً، لكنَّ لطف هللا عزَّ وجل جعل قوة الجذب ھذه المتمثّلة بكبل من الفوالذ قطره خمسون كی

ھذه القوة موجودة لكنّھا غیر مرئیة، ھذه األعمدة موجودة ولكنّھا غیر مرئیة، ولیست حاجباً، ال حاجب 



6 

، آیات باھرات على وجود هللا سبحانھ ٢٥-١٦تفسیر اآلیات    

رؤیة، وال حاجب تنقُّل الھواء، لذلك القمر لھ أثر على األرض، واألرض لھا أثر على القمر، فما أثر 

  القمر على األرض أو في األرض؟

  ض على القمر :أثر القمر على األرض وأثر األر

قال العلماء: لوال القمر لدارت األرض حول نفسھا في أربع ساعات، ولكان اللیل ساعتین والنھار   

ساعتین، فما الذي یخفف من سرعة األرض حول نفسھا؟ القمر، أثر القمر في األرض أنھ بّطأ سرعتھا، 

  وجعل دورتھا حول نفسھا أربعاً وعشرین ساعة.

مر فھي أنّھا جذبتھ ولوال جاذبیتھا لسار في خٍط مستقیم ولبعُد عنھا، فالقمر إذاً أما أثر األرض في الق  

  مرتبط بھا.

وھناك أثر آخر للقمر في األرض وھو المدُّ والجزر، فالمدُّ والجزر ال یلمح في الیابسة، مع أنَّ حقائق   

قمر حینما یقابلھا، ولكن ھذا یتم علمیة تثبت أن الیابسة ترتفع قلیالً مقدار خمسة عشر سنتیمتراً باتجاه ال

بتجارب دقیقة، واإلثبات حول ھذه الحقیقة یحتاج إلى توضیح ال یحتملھ ھذا المكان، ولكنَّ الماء ألنھ 

ً عشرین متراً، لذلك فالموانئ  ك ومرن یرتفع حینما یقابل القمر األرض، فیرتفع تقریبا سائل ومتحِرّ

جزر، وقد یكون البحر في حالة الجزر وال یحتمل بواخر الكبرى في المحیطات مصممة على المد وال

ضخمة، فتدخل البواخر إلى المیناء في حاالت المد، وتخرج منھ قبل أن ینتھي المد، إذاً فالبحر یرتفع 

إلى ما یساوي عشرین متراً، وینخفض عشرین متراً بین النھار واللیل، أو بین دورة القمر بین شروقھ 

فترتفع خمسة عشر سنتیمتر، أما البحر فیرتفع وینخفض، وظاھرة المد والجزر وغیابھ، أما الیابسة 

معروفة، وال یجھلھا أحد، ویراھا اإلنسان رأي العین إذا سافر إلى مدن تقع على المحیطات، كالمحیط 

  األطلسي والھادي والھندي.

دور حول نفسھ دورةً شيء آخر، القمر یدور حول األرض دورةً كل ثمانیة وعشرین یوماً، أما ھو فی  

كل ثمانیٍة وعشرین یوماً، أي أن نھاره أربعة عشر یوماً، ولیلھ أربعة عشر یوماً، ودورتھ حول األرض 

ً یرى القمر یوم خمسة عشر من الشروق  في ثمانیة وعشرین یوماً، لكن سبحان هللا! فاإلنسان أحیانا

م السادس عشر یشرق بعد خمسین دقیقة تماماً، فیشرق مع المغرب في الیوم الخامس عشر، وفي الیو

ونصف الدقیقة من غیاب الشمس، وفي الیوم الذي بعده یشرق بعد خمسین دقیقة ونصف دقیقة من الیوم 

ر شروقھ خمسین دقیقة ونصف دقیقة، بعد أربع أو خمس أیام یظھر القمر في  األول، وكل یوم یتأخَّ

یظھر في السماء قبیل الفجر إلى أن یغیب تماماً، فما سرُّ السماء بُعید منتصف اللیل، بعد خمسة أیام أُخر 

ر؟!   ھذا الشروق المتأِخّ
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  سّر الشروق المتغیر :

ھذه آیةٌ من آیات هللا.. ھذه األرض وھذا القمر، فلو أنَّ القمر دار حول األرض بسرعة األرض حول   

نفسھا لثبت القمر في جھٍة ما من جھات األرض، ھذه األرض تدور حول نفسھا، فلو أن دورة القمر 

ولحرم منھ  حول األرض كانت بسرعة األرض حول نفسھا لصار القمر مقابالً لمكاٍن واحٍد في األرض،

سكان الجھة المقابلة، لكن ھذا التفاضل في السرعة بین سرعة القمر في دورانھ حول األرض وبین 

سرعة األرض في دورانھا حول نفسھا، فتفاضل السرعتین جعل أھل األرض كلَّھم یتمتَّعون بالقمر، 

راً خمسین دقیقة ونصف كل یوم عن الیوم الذي سبق ھذا مع ناه أنّھ یدور حول فشروق القمر متأِخّ

األرض واألرض تدور حول نفسھا وبین السرعتین تفاضل، ھذه آیةٌ من آیات هللا، لوال أن ھناك إلھاً 

  حكیماً قدیراً قدَّر كلَّ شيء لزالت الفائدة من القمر.

ھناك شيء آخر؛ قالوا: لو أن القمر اقترب من األرض إلى مئة ألف كیلو متر، فھو یبعد عنا ثالثمئة   

  تین ألف كیلو متر، فربنا عزَّ وجل قال:وس

  ﴿ إِنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقنَاهُ بِقََدٍر ﴾

  ] ٤٩[ سورة القمر:

  ﴿ الشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَاٍن ﴾

  ]٥[ سورة الرحمن: 

لو أن القمر اقترب من األرض، وكان على بعٍد یساوي مئة ألف كیلو متر فماذا یحصل؟ قد یقول أحد   

یحصل شيء، نقول لھ: یزداد المد والجزر أربعة وستین ضعفاً، فإذا كان المد ارتفاعھ عشرین الناس ال 

متراً، فنضرب عشرین في أربعة وستین، أي یرتفع الماء حوالي ألف متر، أي أن المدن الساحلیة كلّھا، 

ا ظھر البیدر ومعظم ما حولھا إلى ارتفاع ألف متر ینغمر بمیاه البحر، فبیروت مثالً على البحر، أم

فارتفاعھ حوالي ألفي متر، فتقریباً عند عالیة یصبح كل ھذا بحراً، لو أن القمر اقترب من األرض إلى 

مسافة مئة ألف كیلو متر، لتضاعف المد والجزر أربعة وستین مرة، أي ألف ومئتا متر لغرقت جمیع 

ً ومئتي المدن الساحلیة، وإلى ارتفاع ألف ومئتا متر تقریباً، فبعض الجبا ل الساحلیة یبلغ ارتفاعھا ألفا

متر، أو ألفاً وخمسمئة، فبلودان ألف وخمسمئة، أي لوصل الماء إلى بلودان من البحر، ھذا إذا اقترب 

  القمر من األرض إلى مسافة مئة ألف كیلو متر.

  ُجعل القمر تقویماً في السماء بسبب تنوعھ وتغیره من حال إلى حال :

ن القمر، والشيء الذي یُحیِّر العقول كیف أن القمر یُرى بدراً حیناً، وحیناً آخر ال ھناك أشیاء كثیرة ع  

یُرى، وحیناً ثالثاً یُرى بین بین، وكیف یكون محاقاً، ثم ُعرجوناً، ثم بدراً؟ ھذه األرض وھذه الشمس إذا 
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ن أحدھما منیٌر كان القمر في الجھة المقابلة للشمس یأخذ ضوءه من الشمس بكاملھ، فالقمر لھ وجھا

واآلخر مظلٌم، واألرض ھنا والشمس ھناك، إذا كان القمر في الجھة المقابلة للشمس نراه بدراً، فإذا كان 

في جھة الشمس ال نراه إطالقاً، ألن القمر ھنا، والشمس ھناك، واألرض ھنا، وجھھ المظلم نحونا، 

لمكان فھذا الوجھ المنیر وھذا المظلم، نحن والمنیر نحو الشمس، فال نراه، وإذا انتقل القمر إلى ھذا ا

نرى نصف القمر تقریباً، أي كنصف البرتقالة، إذاً تنّوع القمر من البدر، إلى وضع متوِسّط نصف 

  دائري، إلى ھالل، إلى محاق، ھذا بتقدیر قدیٍر حكیم، فھذا تقویم في السماء:

  ِللنَّاِس َواْلَحجِّ ﴾ ﴿ یَْسأَلُونََك َعِن اْألَِھلَِّة قُْل ِھَي َمَواقِیتُ 

  ] ١٨٩[ سورة البقرة: 

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َكاَن إَِذا َرأَى اْلِھَالَل قَاَل:     لذلك، فَإِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى �َّ

اٍت ثُمَّ یَقُوُل: (( ِھَالُل َخْیٍر َوُرْشٍد، ِھَالُل َخْیٍر َوُرْشٍد، ِھَالُل َخْیٍر َوُرْشٍد، آَمْنُت بِالَِّذي َخلَقََك ثََالَث مـ رَّ

ِ الَِّذي َذَھَب بَِشْھِر َكَذا َوَجاَء بَِشْھِر َكَذا ))   اْلَحْمُد ِ�َّ

  [أبي داود عن قتادة ]

أي ھو خیر لنا، ولكنھ یرشدنا إلى هللا عزَّ وجل، فال أدري إذا كان التوضیح لكم كافیاً، فكیف یشرق   

السرعتین الستفادت جھة واحدة من القمر، وبقیت  القمر كل یوم متأخراً خمسین دقیقة؟ لوال تفاضل

جھات األرض األُخرى محرومٍة منھ، أما ھذا التفاضل بین سرعتي القمر واألرض فقد جعلت القمر یعُمُّ 

  األرض كلھا، ویراه جمیع من في األرض.

مر ال یبدو أبداً، تنقُّل القمر حول األرض من جھة الشمس إلى جھٍة مقابلة إلى جھٍة ثالثة ورابعة جعل الق  

  أي محاقاً، ثم یبدو ھالالً، ثم یبدو نصف دائرة، ثم یبدو بدراً، إذاً ُجعل القمر تقویماً في السماء.

  الجاذبیة من آیات هللا الدالة على عظمتھ :

الحقیقة لو كان اإلنسان یزن وھو على األرض ستین كیلو غراماً، ووقف على القمر لكان وزنھ عشر   

كیلوات فقط، ولو أمسك إنسان كرة، وألقاھا في األرض بكامل قوتھ، وكانت الكرة حدیدیة الرتفعت 

ذبیة شيء عظیم، خمسة أمتار، ولو ألقى ھذه الكرة على سطح القمر الندفعت إلى ثالثین متراً، إذاً الجا

  وبعض المفسرین فسَّر قولھ تعالى:

  ﴿ َوأَْلقَْت َما فِیَھا َوتََخلَّْت ﴾

أي انعدمت الجاذبیة، فما الذي یجعل األشیاء مرتبطة باألرض؟ الجاذبیة، فأي شيء إذا تركتھ یسقط،   

األرض،  فما ھو السقوط؟ أي انجذاب ھذا الشيء إلى األرض، فما وزن الشيء؟ ھو قوة انجذابھ إلى

لذلك فالبحار في المحیط الجنوبي وفي نصف الكرة الجنوبي اإلنسان بنظرة ساذجة یتساءل كیف متعلقة؟ 
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أي إذا سافر شخٌص إلى األرجنتین فھل یجد السماء من تحتھ، واألرض من فوقھ، كیف ینظر ھذا؟ لو 

البحر نحو األسفل، إذاً سافر شخص إلى بالد تقع في نصف الكرة الجنوبي تبقى السماء نحو األعلى، و

ما تعریف السماء؟ ھي جھةٌ مقابلةٌ لمركز األرض، أینما ذھبت على سطح األرض ترى السماء سماًء 

واألرض أرضاً، فاألرض ھي كرة، لذلك ھذه القوة التي ربطت كلَّ ما على األرض من ماء ومن ھواء 

فارتباط القمر مع األرض بقوة الجذب  ومن أشیاء باألرض ھي قوة الجذب القویة واللطیفة، وال تراھا،

الھائلة، لكن لیست حباالً أو أعمدة، قوة جذب لطیفة، قویة ولطیفة بآن واحد تخترقھا، ھذه الساریة ھي 

حاجب تحجب الرؤیة، وال یستطیع اإلنسان أّن یخترقھا، لكن ما قولك لو كان الجامع مبنیاً على سواري 

  ز على اإلطالق، ھذا شيء لیس بطاقة البشر، ھكذا الجاذبیة...قوى خفیة غیر مرئیة، وال یوجد حواج

لذلك فإن األرض ساكنة سكوناً مطلقاً، فإذا كانت األرض ساكنةً سكوناً مطلق وھي متحركة، فھذه آیةٌ   

كبیرة، ھي متحركة وتنتقل مسافة ثالثین كیلو متراً في الثانیة، فھذه السرعة الدقیقة، وھذا السیر على 

  فِسّره قولھ تعالى:خط ثابت ی

َ یُْمِسُك السََّماَواِت َواْألَْرَض أَْن تَُزوَال ﴾   ﴿ إِنَّ �َّ

  ] ٤١[ سورة فاطر: 

ومعنى "تَُزوالَ"، أي أن السماوات واألرض وكل الكواكب في السماء والنجوم واألجرام لھا مسارات   

  خمة حتى ترجعھ إلیھا.دقیقة ال تحید عنھا، كقطار لھ سكة لو حاد عنھا یحتاج إلى آالت ض

  الھواء في األرض نعمةٌ كبرى :

  قال تعالى:  

َ یُْمِسُك السََّماَواِت َواْألَْرَض أَْن تَُزوَال َولَئِْن َزالَتَا إِْن أَْمَسَكُھَما ِمْن أََحٍد ِمْن بَْعدِ    ِه ﴾﴿ إِنَّ �َّ

  ] ٤١[ سورة فاطر: 

ھذا شيء مستحیل إذاً، وهللاُ عز وجل عندما أوضح لنا ھذه اآلیات فالشفق یدل على وجود الھواء، یقول   

العلماء: إن بعض الكواكب لیس فیھا ھواء فما ھو السبب؟ قالوا: ألن قوة الجذب خفیفة، وقوة الجذب 

األرض مناسب جداً،  الضئیلة تجعل الطبقات الھوائیة تتفلت من على ھذا الكوكب وتھجره، لذلك فحجم

ً نھائیاً.   وھذا الحجم یعني جاذبیة بحجم معین، وھذه الجاذبیة ربطت البحار والھواء باألرض ربطا

قال العلماء: القمر یقِدّم إلى األرض أشعة وحرارة تساوي واحداً على مئة وخمسة وثمانین ألف جزء   

ء المقمرة یُرى الطریق، حتى الحرارة من أشعة الشمس وحرارتھا، أي أنھ لطیف، وفي اللیالي البیضا

كما بینت قبل قلیل ِمن أن القمر یقدم لنا حرارة مقدارھا واحد على مئة وخمسة وثمانین ألف جزء من 

  أشعة الشمس وحرارتھا.
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ً لوال األرض لسار القمر في خٍط مستقیم مبدئیاً، ولكان لھ مدار طویل حول    كما قلت قبل قلیل أیضا

ض واقترابھا منھ جعلتھ یرتبط بھا، ولوال القمر لدارت األرض حول نفسھا في أربع الشمس، ولكن األر

  ساعات، ولصار اللیل ساعتین والنھار ساعتین، وھذا ال یحتمل.

إّن سرعة القمر حول األرض ثالثة آالف وخمسمئة كیلو متر في الساعة، ولو تصورنا أن مدفعاً أطلق   

لمدفع إلى أن یغلق أذنیھ، إْذ ال صوت لھ، والقمر لیس فیھ من على سطح القمر فال یحتاج ضارب ا

ھواء، فما دام ال ھواء فیھ فلیس لھ وسط ینقل الصوت، لذلك فإّن الھواء في األرض نعمةٌ كبرى، 

  فكالمي مسموع بسبب الھواء، ولوال الھواء لما َسِمَع أحٌد من كالمي شیئاً.

  أھمیة الھواء في األرض وفوائده :

بد من وسٍط مرٍن ینقل الصوت، وینقل الحرارة، وینقل البرودة، التكییف مركزي، أي ھواء إذاً فال   

بارد، تدفئة مركزیة، أي ماء ساخن المس الھواء فجعلھ ساخناً، والغرفة دافئة، فلو أن اإلنسان فكَّر في 

كن على سطح الھواء فقط كیف ینقل الصوت والحرارة والبرودة والضوء لكفى ذلك دلیالً على هللا، ل

القمر ال صوت یسمع، وال برودة تنتقل، وال حرارة، وفي النھار ثالثمئة وخمسون درجة، وفي اللیل 

مئتان وخمسون درجة تحت الصفر، إذاً ما دور الھواء على سطح األرض؟ دور ملِطّف، الھواء جھاز 

یا عشرین ودنیا ثالث، أو تكییف یحتفظ بالحرارة ویخفف البرودة، لذلك تجد الدرجات معقولة ما بین عل

خمس وعشرین وعشرة درجات، أو عشرین وخمسة وثالثین، فالدرجات معقولة جداً بین اللیل والنھار 

بفضل الھواء، فھذه كذلك إشارات دقیقة جداً، أنَّ الھواء ینقل لكَّ الصوت، ینقل لَك الحرارة، ینقل لَك 

رجات الحرارة متقاربة، وھذا كلّھ بفضل الھواء، البرودة، وینقل لك الضوء، ویلِطّف الجّو، ویجعل د

  فلذلك ربنا عزَّ وجلَّ قال:

  ﴿ فََال أُْقِسُم بِالشَّفَِق * َواللَّْیِل َوَما َوَسَق * َواْلقََمِر إَِذا اتََّسَق ﴾

  ومعنى "وسق" أي ما احتوى، ومعنى "اتسق" أي إذا تمَّت استدارتھ وأصبح بدراً.  

  فَِق * َواللَّْیِل َوَما َوَسَق * َواْلقََمِر إَِذا اتََّسَق * لَتَْرَكبُنَّ َطبَقاً َعْن َطبٍَق ﴾﴿ فََال أُْقِسُم بِالشَّ 

  ھذا جواب القسم:  

  ﴿ لَتَْرَكبُنَّ َطبَقاً َعْن َطبٍَق ﴾

  اإلنسان مجموعة أیام كلَّما انقضى منھ یوٌم انقضى جزٌء منھ :

  قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: ما معنى ھذه اآلیة؟ فعَْن ُمَجاِھٍد قَاَل:  

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم))   (( لَتَْرَكبُنَّ َطبَقاً َعْن َطبٍَق" َحاالً بَْعَد َحاٍل، قَاَل َھَذا نَبِیُُّكْم َصلَّى �َّ

  [ البخاري عن مجاھد]
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م في فأنت شاب لیس لك خیار في الموضوع، ال بدَّ أن تصبح كھالً، وال بدَّ أن تصبح شیخاً، بمعنى التقدُّ   

، وال بدَّ أن تحاَسب  السّن، وال بدَّ أن تدخل القبر، وال بدَّ أن تُبعَث، وال بدَّ أن تقف بین یدي هللا عزَّ وجلَّ

على أعمالك، تكون نطفةً، ثمَّ جنیناً، ثمَّ مولوداً، ثمَّ طفالً، ثمَّ شاباً، ثّم رجالً، ثمَّ كھالً، ثمَّ شیخاً، ثمَّ مْیتاً 

  بعوثاً حیاً، ثمَّ واقفاً للحساب، ثمَّ إلى الجنّة أو إلى النار:تحت التراب، ثمَّ م

  ﴿ فََال أُْقِسُم بِالشَّفَِق * َواللَّْیِل َوَما َوَسَق * َواْلقََمِر إَِذا اتََّسَق * لَتَْرَكبُنَّ َطبَقاً َعْن َطبٍَق ﴾

ح البصر ولَّى الصیف، وبلمح فال بدَّ من أن تمروا بھذه المراحل، یقول لك الواحد باللغة الدارجة: بلم  

البصر ولَّى الشتاء، فاإلنسان یدخل الجامعة یستكثر األربع سنوات، بلمح البصر انتھت الدراسة 

  الجامعیة، ثم ھو قد تزوج، وجاء لھ أوالد، وزوجھم وأصبح جّداً:

  ﴿ لَتَْرَكبُنَّ َطبَقاً َعْن َطبٍَق ﴾

لیس لنا خیار فیھا، واألیام تدور، والسنوات تمر،  أي نحن نسیر في اتجاه إجباري، وبسرعة ثابتة،  

واللیل والنھار یُبِلیان كلَّ جدید، ویقربان كلَّ بعید، واإلنسان مجموعة أیام، كلَّما انقضى منھ یوٌم انقضى 

  جزٌء منھ:

  بُنَّ َطبَقاً َعْن َطبٍَق ﴾﴿ فََال أُْقِسُم بِالشَّفَِق * َواللَّْیِل َوَما َوَسَق * َواْلقََمِر إَِذا اتََّسَق * لَتَْركَ 

  حاالً بعد حال، وھذا تفسیر أّول.  

  اإلنسان ینتقل من حال إلى حال كل یوم لذلك علیھ أْن یتعلق با� عزَّ وجلَّ :

  وھناك تفسیر آخر:  

  ﴿ َطبَقاً َعْن َطبٍَق ﴾

أیضاً حاالً بعد حال، قد ینتقل المرء من الفقر إلى الغنى إذا كان شاكراً، أو ینتقل من الغنى إلى الفقر،   

وقد ینتقل المرء من الرخاء إلى الشدة، أو من الشدة إلى الرخاء، ومن الصحة إلى المرض، أو من 

أنت شاّب ولیس فیك من بأس، المرض إلى الصحة، أي كلُّ حاٍل یزول، فاإلنسان ال یطمئن للدنیا، الیوم 

وفي خالل دقائق توقفت الحركة، وأصبح یحتاج إلى زّحافة، یرید من یحملھ إلى المرحاض، أحیاناً 

  یبكي:

  ﴿ لَتَْرَكبُنَّ َطبَقاً َعْن َطبٍَق ﴾

، ال أْن یتعلق بالدنیا، ویضع ثقتھ كلھا با� عز وجل، قال ع   لیھ وعلى اإلنسان أْن یتعلق با� عزَّ وجلَّ

  الصالة والسالم:
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ْنیَا  َھاَدةَ فِي الدُّ ْنیَا لَْیَسْت بِتَْحِریِم اْلَحَالِل َوَال إَِضاَعِة اْلَماِل َولَِكنَّ الزَّ َھاَدةُ فِي الدُّ أَْن َال تَُكوَن بَِما فِي ((الزَّ

ِ َوأَْن تَُكوَن فِي ثََواِب اْلُمِصیبَِة  ا فِي یََديِ �َّ إَِذا أَْنَت أُِصْبَت بَِھا أَْرَغَب فِیَھا لَْو أَنََّھا أُْبِقیَْت یََدْیَك أَْوثََق ِممَّ

  لََك))

[   [الترمذي َعْن أَبِي ذٍَرّ

  ﴿ فََال أُْقِسُم بِالشَّفَِق ﴾

  الشفق أي الھواء والسحاب وبخار الماء وكرویة األرض وتبدل غروب الشمس.  

  ﴿ َواللَّْیِل َوَما َوَسَق ﴾

  تویھا اللیل، وتسكن في اللیل.كل شيء وجمیع الكائنات یح  

  حسبنا الكون معجزة فالكون قرآٌن صامت والقرآن كوٌن ناطق :

  قال تعالى:  

  ﴿ َواْلقََمِر إَِذا اتََّسَق ﴾

مجازاً  -ھذا التابع لھ فضل على األرض في الجاذبیة، وفي المد وفي الجزر، واألرض لھا فضٌل علیھ   

  في ارتباطھ بھا، والقمر بُعُده عنا مناسٌب جداً: -فالفضل � عزَّ وجل 

  ﴿ الشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَاٍن ﴾

  ] ٥[ سورة الرحمن: 

  ْدِرَك اْلقََمَر َوَال اللَّْیُل َسابُِق النََّھاِر َوُكلٌّ فِي فَلٍَك یَْسبَُحوَن ﴾﴿ َال الشَّْمُس یَْنبَِغي لََھا أَْن تُ 

  ] ٤٠[ سورة یس: 

من دون قمر یصبح النھار ساعتین، واللیل ساعتین، وبوجود القمر یكون اللیل والنھار أربعاً وعشرین   

  ساعة.

* فََما لَُھْم َال * َواْلقََمِر إَِذا اتََّسَق * لَتَْرَكبُنَّ َطبَقاً َعْن َطبَقٍ ﴿ فََال أُْقِسُم بِالشَّفَِق * َواللَّْیِل َوَما َوَسَق 

  ﴾یُْؤِمنُونَ 

سبحان هللا! كأنَّ هللا سبحانھ وتعالى یعجب منھم، فما الذي یمنعكم أن تؤمنوا؟!! لقد أعطیتكم فكراً،   

تعرف هللا فدونك الكون، حسبكم  وأعطیتكم كوناً، والكون تجسیٌد ألسماء هللا الحسنى، فإذا أردت أن

الكون معجزة، الكون قرآٌن صامت، والقرآن كوٌن ناطق، اإلمام محمد عبده یقول: إن � في أرضھ 

  كتابین؛ الكون والقرآن..
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  لیس في األرض شيء أھم من معرفة هللا عزَّ وجل :

  قال تعالى:  

  ﴿ فََما لَُھْم َال یُْؤِمنُوَن ﴾

ما الذي یمنعھم من اإلیمان، والمرُء مشغول بماذا؟ ھل في األرض شيء أھم من معرفة هللا عزَّ وجل؟!   

ما دمت سوف تكون مع هللا إلى أبد اآلبدین، حینما یدفن اإلنسان في قبره یقول هللا لھ عزَّ وجل: عبدي 

ال أنا، وأنا الحيُّ الذي ال رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم یبق لك إ

  یموت*.

فما دام هللا سبحانھ وتعالى إلیھ المصیر، وإلیھ المنقلب، إلى أبد اآلبدین، فما ھذا الكالم إْذ تّدعي أنك   

مشغول، لماذا ال تحضر معنا؟ یجیب بأنھ مشغول، وعندھم اآلن موسم، أو حتى یرتاح بالي، بالك لن 

  یرتاح أبداً:

   یُْؤِمنُوَن ﴾﴿ فََما لَُھْم الَ 

ھل یوجد إنسان یأخذ الدكتوراه من دون جامعة؟! في البیت وحدي وأنا مستلٍق على السریر أخذتھا، ھذا   

ال یصح أبداً، فالعلم یؤتى، ومعرفة هللا تحتاج إلى أن تحضر مجلس علم، فكیف تعرفھ؟ وكیف تعرف 

عرف الطریق إلیھ من دون أن آیاتھ؟ وكیف تعرف أوامره؟ وكیف تعرف الحالل والحرام؟ وكیف ت

  یعِلّمك أحد؟

  ﴿ فََما لَُھْم َال یُْؤِمنُوَن ﴾

  ما الذي یشغلك؟  

فلماذا تكون  -(( خلقت لك السماوات واألرض ولم أعَي بخلقھن أفیعییني رغیٌف أسوقھ لك كلَّ حین 

ك في رزقك لي علیك فریضة ولك عليَّ رزق ، فإذا خالفتني في فریضتي لم أخالف - مشغوالً برزقك؟ 

تي وجاللي إن لم ترض بِما قَسْمتُھُ لك ، فألُسِلَطنَّ علیك الدنیا تركُض رْكض الوحش في البریّة ،  وِعزَّ

  ثمَّ ال ینالك منھا إال ما قسْمتُھُ لك منھا وال أُبالي ، وكنَت عندي َمْذموماً .))

  [ورد في األثر]

  لغیر المؤمن یوم القیامة :هللا عزَّ وجل خلق الكوَن كلَّھ شھادةً لھ فال عذر 

اك    كنا نخوض ونلعب، فال عذر، ألّن هللا عزَّ وجل خلق الكوَن كلَّھ شھادةً لھ، خلقك من نطفة ثم سوَّ

  بشراً سویاً، والقبر أمامك فما الذي یمنعك من أن تؤمن بھ؟

  ﴿ فََما لَُھْم َال یُْؤِمنُوَن ﴾
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ً ودفاتر، فإذا وضع األُب ابنھ في أحسن مدرسة، وفیھا أحس   ً جدیدة، وأقالما ن أساتذة، وأحضر لھ كتبا

وجمیع اللوازم من أعلى مستوى، وخصَّص لھ غرفة مدفأة شتاًء، ومكیّفة صیفاً، ومكتباً، وإضاءة مناسبة 

ومكتبة، وقدَّم لھ نفقات كبیرة، وأحضر لھ أساتذة خصوصیین، ودخل علیھ ذات مرة فرآه ال یدرس، 

  درس؟ ما الذي یمنعك أن تدرس؟ ھل قصَّرت بحقك؟ ھل ھناك شيء لم أقِدّمھ لك؟فقال لھ: یا بني لَم ال ت

  ﴿ فََما لَُھْم َال یُْؤِمنُوَن* َوإَِذا قُِرَئ َعلَْیِھُم اْلقُْرآَُن َال یَْسُجُدوَن ﴾

كتاب هللا، قد حدثتكم الیوم في الخطبة كیف أن ربنا عزَّ وجل خلق غّدة دمعیة، وھذه الغدة تفرز مادة   

وكیف تعمل ھذه المّساحات،  - المّساحات  -لویة من أجل تطھیر القرنیة، ومن أجل تسھیل عمل األجفان ق

أْي األجفان عن طریق حركة ال إرادیة من أجل أن ترتاح، فلم یكِلّفك فیھا عمالً، فلو كلَّفك فیھا لوجدَت 

ا، ثم تقول لمحدثك: أكمل، أما أنّك وأنت تتكلَّم تقول لمن أمامك: انتظر سأمسح عیوني، وتقوم بمسحھم

هللا فقد جعل لك ھذه األجفان نعمة كبرى، فحركة األجفان حركة نوبیة ال إرادیة مع مادة قلویة تذیب 

الرمل، فلو دخلت حبة من الرمل في العین ألذابھا الدمع، وھذا الدمع خرج من الغدة الدمعیة بشكل معیَّر 

  ان، ثم انتھى إلى قناةٍ دمعیٍّة ال تُرى بالعین لشدة دقتھا.دقیق، نظَّف القرنیة، وسھَّل عمل األجف

ھذا الدمع لھ وظیفة أُخرى، وھي ترطیب األنف، فاألنف سطوح متداخلة، والھواء یمر عبرھا، وهللا   

ً مغطَّاة بطبقة مخاطیة لزجة  جعل ھذه السطوح ساخنة، أرقى جھاز تسخین، وجعل ھذه السطوح أیضا

ق في الھواء والمواد الغریبة كلھا تعلق علیھا، وإذا استطاعت ذرة من الغبار أن رطبة حتى الغبار العال

تنتقل عبر الفراغات، وھذا مستحیل فجعل منھا أشعاراً تلتقطھا، سطوح ساخنة متداخلة علیھا طبقة لزجة 

على ظھره رطبة وأشعار في الفراغات من أجل أن یصل الھواء إلى الرئتین ساخناً نقیاً، فلو نام اإلنسان 

 - فسیتنفَّس من فمھ، وكأنَّھ عطَّل جھاز التسخین، وعطَّل جھاز التعقیم، فتنكشف اللثة، وھذا مرض یسمى 

أي انكشاف اللثة، یصاب برشوحات دائمة، ویأتیھ الھواء بارداً مؤذیاً ومعبّأ بالغبار أو األجسام  -البوریھ 

أن الغدد الدمعیة تفرز كمیَّات من الدمع تزید عن طاقة  الغریبة. إذا ازداد الدمع فھو البكاء، ومعنى البكاء

  تصریف الدمع بالقنوات الدمعیة فیسیل ویفیض الدمع.

  ذكر هللا في القرآن الكریم أن البكاء ھو فیضان الدمع :

  ربنا عزَّ وجل ذكر في كتابھ الكریم:  

  ﴿ تََرى أَْعیُنَُھْم تَِفیُض ِمْن الدَّْمعِ ﴾

  ]٨٣[سورة المائدة: 

ھذه األشیاء كشفھا العلم اآلن وكذلك موضوع الغدد الدمعیة والتنظیف والتصریف، ولكن هللا سبحانھ   

  وتعالى في موطنین من القرآن الكریم ذكر أن البكاء ھو فیضان الدمع، قال تعالى:
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  ﴿ فََما لَُھْم َال یُْؤِمنُوَن ﴾

ومخروط، ربع ملیون شعرة، ولكل ألیس ھناك آیاٌت باھرات؟ في العین مئة وثالثون ملیون عصیة   

  شعرة شریان وورید وعصب وعضلة وغدة دھنیة وغدة صبغیة:

  ﴿ فََما لَُھْم َال یُْؤِمنُوَن ﴾

  المجرات والشمس وكل ما في الكون آیات باھرات على وجود هللا سبحانھ :

في المعدة خمسة وثالثون ملیون عصارة ھاضمة تفرز مقدار لیتر ونصف، أْي بقدر قِنِّینة بقین من   

  حمض كلور الماء عند كل وجبة طعام:

  ﴿ فََما لَُھْم َال یُْؤِمنُوَن ﴾

الشمس بُعُدھا عنا مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر، وھناك شموس حجمھا یزید عن حجم الشمس   

رة، والشمس بینھا وبین األرض من الفرق ملیون وثالثمئة ألف مرة، وھناك كازارات بثالثین ملیون م

  شدة إضاءتھا وحجمھا یزید على شمسنا بثالثین ملیون مرة.

وھذا الشيء ال یصدَّق، إذا دخلتھا األرض انضغطت  -الثقوب السوداء  -وفي الكون توجد بقع سوداء   

ضغط تزیل الفراغات البینیة بین الذرات، فكل شيء تراه  إلى حجم البیضة، األرض كلھا، ففیھا قوى

ثقیالً وصامتاً فیھ فراغات ھائلة بین ذراتھ، ھذه القوى الضخمة في البقع السوداء تجعل األرض بكاملھا 

  بیضة، وھذه األرض لو أُلقیْت في الشمس لتبخَّرت كلھا في ثانیة واحدة، األرض كلھا:

  ﴾ ﴿ فََما لَُھْم َال یُْؤِمنُونَ 

ات أعرف رقماً عن المجرات أن ھناك حوالي عشرة آالف ملیون مجرة، أحدث مقالة قرأتھا قبل    المجرَّ

ناتنا ملیون  یومین ملیون مْلیون مجرة في الكون، ھذا في حدود مراقبتنا ومراصدنا، وفي حدود تكھُّ

تُكشف، فالعین المجردة  ملیون، وأحد المراصد أمریكا اسمھ بالومار كشف منھا ألف ملیون، والباقي لم

ات فقط؛ ھي المرأة المسلسلة، ومجّرتان، ومجرتنا فقط، قال تعالى:   ال ترى إال ثالث مجرَّ

  ﴿ فََما لَُھْم َال یُْؤِمنُوَن* َوإَِذا قُِرَئ َعلَْیِھُم اْلقُْرآَُن َال یَْسُجُدوَن ﴾

  الكتاب.فما ھناك آیة في ھذا الكتاب إال وتنطق بالكون؟ بل الكون كلھ في   

  الكافر من صفاتھ أنھ یكِذّب بالحّق ویؤمن بالباطل :

  قال تعالى:  

  ﴿ بَِل الَِّذیَن َكفَُروا یَُكِذّبُوَن ﴾

  إّن الكافر من صفاتھ أنھ یكِذّب بالحّق ویؤمن بالباطل.  
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ُ أَْعلَُم بَِما یُوُعوَن ﴾   ﴿ َو�َّ

  معنى یوعون أي یخبِّئون من نوایا شریرة للنبي صلَّى هللا علیھ وسلم وألصحابھ الكرام:  

ُ أَْعلَُم بَِما ﴿ فََما لَُھْم َال یُْؤِمنُوَن*َوإَِذا قُِرَئ َعلَْیِھُم اْلقُْرآَُن َال یَْسُجُدوَن*بَِل الَِّذیَن َكفَُروا یَُكِذّبُوَن* وَ  َّ�

  َذاٍب أَِلیٍم ﴾یُوُعوَن*فَبَِشّْرُھْم بِعَ 

قال بعض علماء البالغة: ھذه استعارة تھكُّمیة، كأن تقول مثالً: فالن رسب عن جدارة، وأحرز درجة   

عالیة في الرسوب، أو تقول إلنسان: قّمة في الغباء، فالغباء لیس لھ قمة، وھي استعارة تھكُّمیة. وبعضھم 

  النار الذي یحرق الجلود أھون من عذاب النفس:قال: ال، بل ھي على حقیقتھا، ربما كان العذاب عذاب 

  ﴿ فَبَِشّْرُھْم بِعََذاٍب أَِلیٍم ﴾

  ثم قال تعالى:  

اِلَحاِت لَُھْم أَْجٌر َغْیُر َمْمنُوٍن ﴾   ﴿ إِالَّ الَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

  ما معنى "غیر ممنون"؟ أي غیر منقطع، وغیر منقوص، وغیر محسوب.  

ن: غیر ممنون، لیس ممتناً علیھم، ولكنَّ ھذا التفسیر مرفوض، ألنَّ � المنة والفضل قال بعض المفسری  

دائماً، فیمكن أالّ یكون إلنسان على إنسان ِمنَّة، أما ربنا عزَّ وجل فلھ الِمنَّةُ والفضُل على عباده جمیعاً، 

غیر حساب، فال أحد فإذاً معنى غیر ممنون أي غیر مقطوع وغیر منقوص وغیر محسوب علیھم، أْي ب

من الناس یأخذ إال بحساب، أما إذا أعطى ربنا عزَّ وجل أدھش، وھو المعطي فال یسأل، وھو الكریم فال 

  یبخل، وھو الحلیم فال یعجز.

  ملخص سریع لما ورد في درس الیوم :

  درسنا كلھ:  

  ﴿ فََال أُْقِسُم بِالشَّفَِق ﴾

هللا في الفضاء الخارجي على بعد خمسة وستین ألف  تذكروا الشفق القطبي، ھذا السور الذي وضعھ  

كیلو متر لیِقَي األرض من األشعة الكونیة الضارة، أو الشفق تلك الحمرة التي تكون بعد الغروب أو قبل 

  الشروق، تعني الھواء، تعني السحاب، تعني البخار، تعني كرویة األرض:

  ﴿َواللَّْیِل َوَما َوَسَق ﴾

  وما حوى:  

  ﴿ َواْلقََمِر إَِذا اتََّسَق ﴾

  تمَّت استدارتھ:  

  ﴿ لَتَْرَكبُنَّ َطبَقاً َعْن َطبٍَق ﴾
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لیس لك خیار، فأنت اآلن شاب، لكنك سائر في طریق الكھولة، وبعد الكھولة الشیخوخة، فإذا رأیت   

  إنساناً یمشي متمھالً فال تنتقده، فسوف تكون كذلك:

ٍق *فََما لَُھْم َال یُْؤِمنُوَن*َوإَِذا قُِرَئ َعلَْیِھُم اْلقُْرآَُن َال یَْسُجُدوَن*بَِل الَِّذیَن َكفَُروا ﴿ لَتَْرَكبُنَّ َطبَقاً َعْن َطبَ 

ُ أَْعلَُم بَِما یُوُعوَن ﴾   یَُكِذّبُوَن* َو�َّ

  أي بما یخبئون في نفوسھم من نوایا شریرة:  

اِلَحاِت لَُھْم أَْجٌر َغْیُر َمْمنُوٍن﴾﴿ فَبَِشّْرُھْم بِعََذاٍب أَِلیٍم*إِالَّ الَِّذیَن آمَ    نُوا َوَعِملُوا الصَّ

  أي غیر منقوص، غیر مقطوع، غیر محسوب، أي بغیر حساب أو تقنین.  

    

 


