بسم هللا الرحمن الرحٌم
التفكر فً المسافات بٌننا وبٌن الشمس

الحمد هلل رب العالمٌن ,والصالة والسالم على سٌدنا محمد الصادق الوعد األمٌن ,اللهم ال علم لنا إال ماا
علمتنا إنك أنت العلٌم الحكٌم ,اللهم علمنا ما ٌنفعنا ,وانفعنا بما علمتنا ,وزدنا علما ,وأرنا الحاق حااا ,وارزقناا
اتباعه ,وأرنا الباطل باطال ,وارزقنا اجتنابه ,واجعلنا ممن ٌستمعون الااول يٌتبعاون أحسانه ,وأدخلناا برحمتاك
يً عبادك الصالحٌن ,أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرية والعلم ,ومن وحاول الهاهوات إلاى
جنات الاربات .
أٌهما أكبر الشمس أم األرض ,وكم عمرها ,وماهو النجم الذي ٌتسع للشمس واألرض ؟
أٌها األخوة المؤمنونٌ ,اول ربنا سبحانه وتعالى:
س َم َوا ِ
ض
ت َو ْاألَ ْر ِ
قُ ِل ا ْن ُظ ُروا َما َذا فًِ ال َّ
[سورة ٌونس اآلٌة]ٔٓٔ :

بملٌون وثالثمئة
قال العلماء :إن الهمس تكبر األرض
ٍ
ألف مرة ,وأن لسان اللهب الذي ٌخرج من الهمس ٌزٌد طوله
عن ملٌون كٌلو متر ,وأن األرض إذا ألاٌت يً الهمس َّ
تبخرت
يً ثانٌ ٍة واحدة.

ٌادر بعض العلماء أن عمر الهمس ٌزٌد عن خمسة
آالف ملٌون سنة ,وأن بٌن الهمس واألرض مئة وستة
وخمسٌن ملٌون كٌلو متر ,وأن يً برج العارب نجما متألّاا
ٌرى من األرض  ,اسمه قلب العارب ,هذا النجم المتألِّق الذي
ٌاع يً الوسط الهندسً لبرج العارب ,وهو أه ُّد تألُّاا  ,إن هذا
النجم ٌتسع للهمس واألرض مع المساية بٌنهما .

كم هً المسافة الزمنٌة بٌن مواقع النجوم ؟
قال تعالى:
ُ
س ٌم لَ ْو َت ْعلَ ُمونَ َعظِ ٌ ٌم
وم * َوإِ َّن ُه لَ َق َ
َف ََل أ ْقسِ ُم ِب َم َواق ِِع ال ُّن ُج ِ
[سورة الواقعة اآلٌة]5ٙ-5٘ :

ٌ
ٌ
ضوئٌة واحدة,
ثانٌة
أٌها األخوة ,بٌننا وبٌن الامر
ٌاع الامر على بعد ثانٌ ٍة ضوئٌةٌ ,عنً ثالثمئة وستٌن ألف
كٌلو مترٌ ,اطعها الضوء يً ثانٌ ٍة واحدة ,وبٌننا وبٌن
الهمس ثمانً دقائق ضوئٌةٌ ,عنً ضوء الهمس ٌاطع
المساية بٌن الهمس واألرض يً ثمانً دقائق ,وبٌننا وبٌن
نجم يً المجموعة الهمسٌة ,ثالث عهرة ساعة
أبعد
ٍ
نجم إلى األرض من غٌر المجموعة الهمسٌة ,وهو نجم الاطب ,بعده عنا أربعة آالف
ضوئٌة ,وأن أقرب ٍ
سن ٍة ضوئٌة .
نجم يً درب التبان ,مئة وخمسٌن ألف سن ٍة ضوئٌة ,وأن بعض المجرات
بٌن األرض وبٌن أقصى ٍ
َتبعد عنا ثمانٌة عهر ألف ملٌون سنة ضوئٌة.
إلٌكم مواضع هذه اآلٌات للتفكٌر :
أٌها األخوة ,كان علٌه الصالة والسالم ,كلما نهض من يراهه لٌال ,كان ٌتلو قوله تعالى:
ض َو ْ
هللا قِ ٌَاما ً
ت ِألُولًِ ْاألَ ْل َبا ِ
ار َآلَ ٌَا ٍ
اخت ََِل ِ
س َم َاوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
إِنَّ فًِ َخ ْل ِق ال َّ
ب * الَّذٌِنَ ٌَ ْذ ُك ُرونَ َّ َ
ف اللَّ ٌْ ِل َوال َّن َه ِ
س َم َاوا ِ
اب
ت َو ْاألَ ْر ِ
س ْب َحا َن ََ َفقِ َنا َع َذ َ
ض َر َّب َنا َما َخلَ ْق َت َه َذا َباطِ َلً ُ
وب ِه ْم َو ٌَ َت َف َّك ُرونَ فًِ َخ ْل ِق ال َّ
َوقُ ُعوداً َو َعلَى ُج ُن ِ
ار
ال َّن ِ
[سورة آل عمران اآلٌة]ٔ9ٔ-ٔ9ٓ :

أٌها األخوة المؤمنون ,تف ُّكر ساعة خٌ ٌر من عباده ستٌن عام ,قال تعالى:
ات َم ْط ِو ٌَّ ٌ
مو ُ
ات ِب ٌَمٌِنِ ِه
س َ
ض ُت ُه ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة َوال َّ
ض َجمٌِعا ً َق ْب َ
هللا َح َّق َقدْ ِر ِه َو ْاألَ ْر ُ
َو َما َق َد ُروا َّ َ
] سورة الزمر اآلٌة]ٙ5 :

ٌ
يرٌضة بعد الفرٌضة ,قال تعالى:
أٌها األخوة المؤمنون ,التفكر
ص ّبا ً
ص َب ْب َنا ا ْل َما َء َ
سانُ إِلَى َط َعا ِم ِه * أَ َّنا َ
َف ْل ٌَ ْن ُظ ِر ْاْلِ ْن َ
[سورة عبس اآلٌة]ٕ٘-ٕٗ :

ب َوال َّت َرائِ ِ
ص ْل ِ
ب
سانُ ِم َّم ُخل َِق * ُخل َِق مِنْ َم ٍ
ج مِنْ َب ٌْ ِن ال ُّ
اء َداف ٍِق * ٌَ ْخ ُر ُ
َف ْل ٌَ ْن ُظ ِر ْاْلِ ْن َ
[سورة الطارق اآلٌة]5-٘ :

سافِلٌِنَ
ٌم * ُث َّم َردَدْ َناهُ أَ ْس َفل َ َ
سانَ فًِ أَ ْح َ
لَ َقدْ َخلَ ْق َنا ْاْلِ ْن َ
س ِن َت ْق ِو ٍ
[سورة التٌن اآلٌة]٘-ٗ :
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