بسم هللا الرحمن الرحٌم
َو ُكل ٌّ فًِ َف َلكٍ ٌَ ْس َب ُحونَ

الحمد هلل رب العالمٌن ،والصالة والسالم على سٌدنا محمد الصادق الوعد األمٌن ،اللهم ال علم لنا إال ما
علمتنا إنك أنت العلٌم الحكٌم ،اللهم علمنا ما ٌنفعنا ،وانفعنا بما علمتنا ،وزدنا علما ،وأرنا الحق حقا ،وارزقنا
اتباعه ،وأرنا الباطل باطال ،وارزقنا اجتنابه ،واجعلنا ممن ٌستمعون القول فٌتبعون أحسنه ،وأدخلنا برحمتك
فً عبادك الصالحٌن ،أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ،ومن وحول الشهوات إلى
جنات القربات .
الشمس والقمر وكل جرم سماوي له مساره:

أٌها األخوة المؤمنون ،فً سورة ٌسٌ ،
آٌة كونٌة ،وهً قوله تعالى:
ََل ال َّ
ار َو ُكل ٌّ فًِ َفلَكٍ ٌَ ْس َب ُحونَ
س ٌَ ْن َبغًِ لَ َها أَنْ ُتدْ ِر َك ا ْل َق َم َر َو ََل اللَّ ٌْل ُ َ
ش ْم ُ
سابِ ُق ال َّن َه ِ
[سورة ٌس اآلٌة]04 :

هذه اآلٌة ،على ظاهرها ،أن للشمس مدارا ،وللقمر مدارا ،ومدار الشمس ال ٌتصل بمدار القمر ،ولن
تصطدم الشمس بالقمر ،بل كل فً فلك ٌسبحونٌ ،ؤٌِّد هذا المعنى ،قوله تعالى:
ض أَنْ َت ُز َ
س َك ُه َما مِنْ أَ َح ٍد مِنْ َب ْع ِد ِه إِ َّن ُه َكانَ َحلٌِما ً
س َم َاوا ِ
وَل َولَئِنْ َزالَ َتا إِنْ أَ ْم َ
ت َو ْاْلَ ْر َ
هللا ٌُ ْمسِ ُك ال َّ
إِنَّ َّ َ
َغفُوراً
[سورة فاطر اآلٌة]04 :

أن تزول ،بمعنى تنحرف ،والزوال فً وقت الظهٌرة ،انحراف الشمس عن كبد السماء ،فهم من هذه
اآلٌة ،أن كل كوك ٍ
ب فً الفضاء ،له مدا ٌر ٌدور فٌه ،حتى إن بعضهم ،حٌنما تال قوله تعالى:
اء َذا ِ
الر ْج ِع
س َم ِ
ت َّ
َوال َّ
[سورة الطارق اآلٌة]44 :

رأى أن هذه اآلٌة ،فٌها ُّ
ف للسماء ،ما من كوك ٍ
أدق وص ٍ
نجم فً السماء إال وله مدا ٌر ٌدور فٌه،
ب أو ٍ
وٌعود إلى ما كان بعد حٌن .

هل ٌمكن أن ٌخرج مذنب هالً عن مساره  ،وما دلٌل ذلك ؟
فهذا المذ َّنب ،الذي ٌرصده الناس ك َّل ٌوم ،والذي كما ٌقول العلماء :سوف ٌظهر بعد أسابٌع فً األفق
الجنوبً ،مذ َّنب هالًٌ ،دور فً مدار منذ أن خلق هللا السموات
واألرض ال ٌحٌد عنه قٌد أنمُلهٌ ،صل إلى نقط ٍة تقترب من
األرض ،ثالثمئة ملٌون كٌلو متر ،له ذٌ ٌل ٌزٌد طوله عن ثال ٍ
ث
وتسعٌن ملٌون كٌلو متر ،وٌخاف الناس أن ٌبقى فً سٌره
مستقٌما فٌصطدم باألرض.
أما اآلٌة الكرٌمة:
إن هللا ٌمسك السموات واْلرض أن تزوَل
ٌعنً بقاء هذا المذ َّنب فً مداره ،مالٌٌن السنٌن ،بقاء األرض فً مدارها ،مالٌٌن السنٌن ،بقاء الشمس
فً مدارها ،بقاء القمر فً مداره ،هذا بح ِّد ذاته آٌة ،قال تعالى:
ََل ال َّ
ار َو ُكل ٌّ فًِ َفلَكٍ ٌَ ْس َب ُحونَ
س ٌَ ْن َبغًِ لَ َها أَنْ ُتدْ ِر َك ا ْل َق َم َر َو ََل اللَّ ٌْل ُ َ
ش ْم ُ
س ِ
اب ُق ال َّن َه ِ
[سورة ٌس اآلٌة]04 :

هل ٌجري على كواكب الكون متغٌرات عشوائٌة بأن ٌسبق كل واحد اآلخر ،وما الدلٌل ؟
ك ُّل كوكبٌ له مدار ،ال ٌزٌد ،ال ٌنقص ،ال ٌسرع ،ال
ٌبطئ ،ال الشمس ٌنبغً لها أن تدرك القمر ،وال اللٌل سابق
النهارٌ ،عنً الشمس ،لن ترتطم بالقمر ،ودورة األرض حول
نفسها ثابتة ،طول اللٌل ال ٌتغٌَّر؛ ٌعنً التقاوٌم بعد مئة عام،
ٌقال لك :فً ٌوم سبعة عشر نٌسان مثال ،تشرق الشمس الساعة
السادسة ودقٌقتٌن ،ما معنى ذلك؟ وال اللٌل سابق النهار،
دورة األرض ثابتة حول نفسها ،وحول الشمس ثابتة ،وكل فً فلك ٌسبحون ،لكن العلماء  ،دهشوا من
هذه اآلٌة:
ََل ال َّ
س ٌَ ْن َبغًِ لَ َها أَنْ ُتدْ ِر َك ا ْل َق َم َر َو ََل اللَّ ٌْل ُ َ
ش ْم ُ
ار َو ُكل ٌّ
سابِ ُق ال َّن َه ِ
[سورة ٌس اآلٌة]04 :

على من تعود ( َو ُكل ٌّ)؟
قال :هذه اآلٌة تعود على كل شً ٍء خلقه هللا َّ
عز وجل .
ٌ
ذرات ،نترونات،
هذا المنبر الذي أقف علٌه ،فٌه
وإلٌكترونات تدور حول نفسها ،نظام الذرة كنظام المجرة .
قطعة المعدن هذه ،ك ٌّل شً ٍء تقع علٌه عٌنك ،مؤلّفٌ من
جزٌئات ،والجزيء ،مؤلَّفٌ من ذرات ،والذرة ،مؤلَّ ٌ
فة من نواة،
ومن كهارب لها مدارات ،ولها سر ٌ
عات ثابتة ،هذه اآلٌة التً
تشٌرإلى الذرة:

ََل ال َّ
ار
س ٌَ ْن َبغًِ لَ َها أَنْ ُتدْ ِر َك ا ْل َق َم َر َو ََل اللَّ ٌْل ُ َ
ش ْم ُ
س ِ
اب ُق ال َّن َه ِ
ٌعنً كل شً ٍء خلقه هللا فً فلك ٌسبحون .

ذرات الصخر ،حجر ،قطعة خشب ،كأس الماء ،لوح البللور،
الطاولة ،ك ُّل شً ٍء تقع عٌنك علٌه ،إنما هو جس ٌم مؤلّفٌ من جزٌئات،
والجزيء من ذرات ،والذرة من نواة ،ومن كهارب.

والحمد هلل رب العالمٌن
منقول عن:موضوعات علمٌة من خطب الجمعة  -الموضوع  :440مدارات الكواكب ،ومذنب هالً
لفضٌلة الدكتور محمد راتب النابلسً بتارٌخ | 00-40-4801 :المصدر
مترجم إلى :اللغة اإلنجلٌزٌة

