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العلمية  البحوث  أن  هو  حضرته  قاله  ما 
احلديثة تقول بذلك – وهي تقول بذلك 
ردٍّ  يف  هذا  وقال   – سنرى  ابلفعل كما 
تفصيلي على االعرتاض من قبل أحد اهلندوس على أن 
معجزة انشقاق القمر اليت ذكرها القرآن الكرمي ال أصل 
هلا وهي تناقض العلم وقوانني الطبيعة. فبنيَّ أن وجود هذه 
الكائنات اليت يقول هبا العلم يؤكد حدوث نوع أدىن من 
االنشقاق واالتصال حيدث ابستمرار على سطح الشمس 
الكائنات  هذه  بنشوء  حيدث  االنشقاق  وهذا  والقمر، 
به من  واتصاهلا  بعد ذلك موهتا  اجِلرم مث  وانفصاهلا عن 
جديد. فإن كان األمر كذلك، فما الذي مينع أن يظهر 
على  بناء  أكرب،  بصورة  مشهودا  يكون  أعظم  انشقاٌق 

ذلك، من الناحية املادية.

العقيدة اهلندوسية
ينبغي أن يكون واجبا  للقمر  العظيم  ترى أن االنشقاق 

والقمر  الشمس  أبن  يعتقدون  ألهنم  ومشهودا؛  عندهم 
هي من ذوات األرواح، وهذه األرواح يف التناسخ تنقسم 
أدىن،  اتصاهلا جبسد  أدىن ويظهر ذلك عند  ما هو  إىل 
فإذا كان  ذلك.  بعد  أعلى  جبسد  وتتصل  ترتقى  قد  مث 
اإلميان  اهلندوس  على  الواجب  من  فإن  األمر كذلك، 
بد  ال  روحهما  ألن  والقمر  للشمس  الدائم  ابالنشقاق 
العلم  يتفق  فهكذا  اعتقادهم!  وفق  للتناسخ  تتعرض  أن 
املعجزة، ويصبح  ومعتقداهتم – رغم بطالهنا- مع هذه 

االعرتاض عليها عبثا.
م مسألة  ففيما يتعلق ابجلانب العلمي، فإن حضرته قد قدَّ
كائنات الشمس والقمر كنظرية هلا وزهنا كانت وال زالت 
فيما  أما  احلايل.  وقتنا  قوة يف  أكثر  أصبحت  بل  قائمة 
يتعلق ابملعتقدات فإن اهلندوس خاصة ينبغي أال يعرتضوا 
على االنشقاق وفقا ملعتقدهم، رغم بطالنه، ولكن من 
ابب إلزامهم مبا يؤمنون. فهذان األمران أوجبا أن يطرح 

حضرته هذه املسألة ردا عليهم.

تــميم  أبو دقة

هل قال المسيح الموعود عليه السلم
 بوجود كائنات على سطح الشمس والقمر؟

﴾﴿
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التواتر وعدم العرتاض
وفيما يتعلق ابلنظرية العلمية لوجود كائنات على الشمس 
حضرته  قدمها  فقد  تثبت،  ل  أم  ثبتت  فسواء  والقمر، 
كدليل يف الرد على االدعاء أبن العلم ال يقبل ابالنشقاق 
مث االتصال وفق قوهلم. ول يكن هذا هو دليله الوحيد أو 
القاطع على حّقية حدوث االنشقاق، بل هذا كان دليال 
العلم  يقبلها  القول أبنه حادثة ال  مساندا وردًّا فقط على 

وختالف قوانني الطبيعة.
ساقها  فقد  االنشقاق  حدوث  على  القاطعة  األدلة  أما 
حضرته يف كتابه الذي طرح فيه هذه املسألة هو “كحل 
الصحابة  اعرتاض  وعدم  التواتر  ومنها  اآلراي”،  لعيون 
واملعرتضني على حدٍّ سواء يف حينه عندما سجلها القرآن 
يذكرون  اهلنود  فيهم  مبا  الشعوب  بعض  أن  ومنها  الكرمي. 
ذلك  ورأوها يف  قد حدثت  يف اترخيهم أبن حادثة كهذه 
أيضا حدوث  يتضمن  الطبيعي  القانون  أن  التاريخ. ومنها 
التغيريات واحلركات على سطح األرض وأي كوكب آخر 
أيضا كالزالزل واالنشقاقات النامجة عنها واليت تؤثر أحياان 
بشدة على اليابسة ولكنها ال خُتلِّ ابلقانون الطبيعي بل هي 
جزء منه. وعلى رأس هذه األدلة على بطالن اعرتاضهم على 
الطبيعة  ادعاء اإلحاطة بقوانني  حدوث االنشقاق هو أن 

ليس إال عبثا غري علمي بل هو مذهب اجلهلة واحلمقى.
فمما قاله حضرته يف هذا السياق:

“وابإلضافة إىل ذلك ميكن أن يفهم القراء بقراءة ما كتبناه 
انشقاق  أن  الطبيعة-  قانون  يف  البحث  عن  املقدمة-  يف 
أشباه  يظنه  عقليا كما  احلقيقة  يف  مستبعدا  ليس  القمر 
اإلحاطة خبواص  من  أحٌد  يتمكن  ل  اآلن  فإىل  احلكماء؛ 
الشمس والقمر، ول يثبت أن هللا تعاىل قد ختّلى عن هذه 
عليه  تتمرد  األشياء  هذه  وأن  خلقها.  بعد  هنائيا  األشياء 
اآلن. كال بل إن يدي هللا سبحانه وتعاىل مبسوطتان على 
بقدراته غري  ما يشاء  يفعل  للمحو واإلثبات، وهو  الدوام 
بشيء  العلم  أن عدم  والواضح  هلا.  اليت ال حصر  املنتهية 
ال يستلزم عدم وجوده. فما دامت الكرة األرضية تتصف 
انقلبت  قد  إذ  واالتصال؛  واالنشقاق  الزالزل  خباصية 
األرض يف األزمنة الغابرة على مسافة مئات األميال نتيجة 
اآلن  األحداث  هذه  مثل  ظهور  يالَحظ  االنشقاق، كما 
أيًضا، وهذه األحداث ال تؤثر يف دوراهنا أميا أتثري، فلماذا 
يثار التعجب يف أحداث القمر؟ أليس من احملتمل أن يكون 
هللا احلكيم قد أودعه ميزيَت االنشقاق واالتصال كلتيهما؟ 
ويكون ظهورمها مرتبطا مبوعد معني. ويكون ذلك املوعد يف 

اإلرادة األزلية وقًتا ُطلبت فيه من النيب هذه املعجزة؟” )1( 

أمـــا األدلـــة القاطعـــة عـــى حـــدوث االنشـــقاق فقـــد ســـاقها حرضتـــه يف كتابـــه الـــذي طـــرح فيـــه هـــذه املســـألة 

هـــو “كحـــل لعيـــون اآلريـــا”، ومنهـــا التواتـــر وعـــدم اعـــرتاض الصحابـــة واملعرتضـــني عـــى حـــدٍّ ســـواء يف حينـــه 

عندمـــا ســـجلها القـــرآن الكريـــم.... وعـــى رأس هـــذه األدلـــة عـــى بطـــالن اعرتاضهـــم عـــى حـــدوث االنشـــقاق 

هـــو أن ادعـــاء اإلحاطـــة بقوانـــني الطبيعـــة ليـــس إال عبثـــا غـــري علمـــي بـــل هـــو مذهـــب الجهلـــة والحمقـــى.
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طرح آخر
مث يقول حضرته أن األمر أيضا ميكن أن يكون من قبيل 
الكشف، ول يكن انشقاقا ماداي، رغم أنه ليس هنالك 

ما مينع من ذلك:
“كما من املمكن أن تكون القوة القدسية للنيب  قد 
َوهبت للمشاهدين عيوان كشفية حبيث ُأحضر أمامهم 
مشهُد االنشقاق الذي سيحدث قرب القيامة. ألنه 
تؤثِّر  الكشفية،  املقربني  قوى  أن  املتحقق  الثابث  من 
بسبب قوهتا الكبرية يف اآلخرين أيًضا. واألمثلة على 
ذلك موجودة بكثرة عند أصحاب املكاشفات. فبعض 
األكابر أظهروا وجودهم يف بلدان خمتلفة وأماكن خمتلفة 

يف آن واحد إبذن هللا.” )2(

التسمية العلمية للكائنات احلية وحيدة اخللية
أما ما يتعلق ابلنظرية العلمية لوجود خملوقات من نبااتت 
استخدمها  فقد  والشمس  القمر  على سطح  وحيواانت 
حضرته كما قلنا سابقا للتدليل على إمكانية االنشقاق 
املخلوقات حتيا ومتوت،  أن هذه  إىل  نظرا  األدىن علميا 
وحياهتا مبنزلة انشقاق وموهتا مبنزلة االتصال من جديد، 

إذ قال:
تشهد  املعاصرة  العلمية  البحوث  إن  أيًضا  نقول  “وهنا 
بل  فقط،  مرة واحدة  القمر ل حيدث  انشقاق  أن  على 
والقمر  الشمس  يف  جاراين  واالنشقاق  االتصال  إن 
أبن  احملكم  رأيها  تبدي  املعاصرة  العلوم  ألن  ابستمرار، 
أبنواع  والنبااتت  ابحليواانت  عامراتن  والقمر  الشمس 

خمتلفة من احلياة كما هي األرض.
من  للقمر، ألن  واالتصال  االنشقاق  ُيثبت  األمر  وهذا 
تتخذ  وغريها  والنبااتت  احليواانت  أن  ا  جدًّ الواضح 

جسمها من مادة الكوكب نفسه الذي تكون عليه، وليس 
صحيحا أن تلك املادة تنقل إليها ابلعجالت واملرْكبات 
اإلقرار أبنه  ا من  بدًّ من كوكب آخر. اآلن حني ل جند 
قدر ما يوجد يف القمر من حيواانت وهي تتحرك إبرادهتا 
وتتولد ابنتظام، فإن مادة جسمها هي نفس اليت كانت 
القمر  أبن جرم  اإلقرار  يستلزم  فهذا  القمر؛  جِبرْم  تتصل 
يلزم  احليواانت  هذه  مبوت  مث  دوًما.  االنشقاق  يلزمه 
االتصال أيًضا. فالواضح من هذا التحقيق أن االنشقاق 
واالتصال موجودان يف القمر كل حني وآن بل يف الشمس 
أيًضا. وإن مثاال عظيما هلذا االنشقاق واالتصال يكمن 
يف حادثة انشقاق القمر املذكور يف القرآن الكرمي. فما دام 
العلماء ُيقرون أبنفسهم بنموذج أصغر فما الذي يدفعهم 
طريق  اثبت حبسب  احلقيقي  فاألمر  العظيم؟  إنكار  إىل 
العلماء أيًضا أن االنشقاق واالتصال حيداثن ابنتظام يف 
ِجرَمي الشمس والقمر؛ فبناء على ذلك قد ُسلِّم بكون 
أن  العجيب  ومن   )3( ابحلياة”  عامرتني  الكرتني  هاتني 
ما  الصالة والسالم كان مطلعا على آخر  حضرته عليه 
توصل إليه العلم يف ذلك الوقت، بل وعلى أدق تفاصيله، 
عندما كان االطالع على هذه التفاصيل شبه مستحيل 
ولكن  حينه.  يف  واملراجع  العلمية  اجملالت  انتشار  لقلة 
كتاابته ُتبني أنه كان دائما مواكبا بصورة مذهلة آلخر ما 
توصل إليه العلم. والعجيب أيضا أن نظرية وجود كائنات 
حية على سطح القمر والشمس كانت جمرد رأي له كثري 
بينما اكتسب اآلن قوة  الوقت،  املعارضني يف ذلك  من 
كبرية ومالت إليه البحوث العلمية احلديثة بشدة وهذا ما 

أوردته املصادر املتنوعة والبحوث احلديثة.
وقول حضرته بوجود حيواانت إمنا يعين كائنات حية وحيدة 
اخللية أو ما هو أعقد منها بقليل، وتسميتها الصحيحة هي 
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احليواانت وفقا للغة وخباصة اللغة العلمية، كما تسمى مثال 
احليواانت املنوية ابحليواانت. أما النبااتت فالبكترياي تصنَّف 
علميا على أهنا نبااتت، وهذا ألهنا ال حتتوي على نواة كما 
هي الكائنات وحيدة اخللية األخرى اليت تصنَّف ابحليواانت. 
فتمييز هذه الكائنات من قبل حضرته ووصفها ابحليواانت 

والنبااتت يدل على مدى سعة معلوماته.

أما ما الذي يقوله العلم حيال ذلك؟
املاء  بوجود  مرتبط  احلياة  وجود  أبن  يعتقد  تقليداي كان 
يف أي ِجرم أو كوكب، مث إذا كانت احلياة أكثر تعقيدا 
لذلك  واألكسجني.  اجلوي  الغالف  وجود  من  بد  فال 
كان تركيز العلماء على العثور على املاء ليبدأوا بعد ذلك 
أو  ِجرم  احلياة ونوعيتها ومدى تطورها على أي  اختبار 

كوكب.
بل  القمر،  على  اجلليد  وجود  أتكيد  مت  فقد  ومؤخرا، 
وكميات كبرية منه وخاصة يف القطب الشمايل منه، كما 
تؤكد الصور الفضائية. وهناك تفاصيل حول ذلك على 
)انسا(  األمريكية  الفضاء  وكالة  تؤكد  إذ  التايل،  الرابط 

ذلك دون أدىن جمال للشك: 

ـــا  ـــد منه ـــا هـــو أعق ـــة أو م ـــدة الخلي ـــة وحي ـــات حي ـــي كائن ـــا يعن ـــات إمن ـــه بوجـــود حيوان ـــول حرضت وق

بقليـــل، وتســـميتها الصحيحـــة هـــي الحيوانـــات وفقـــا للغـــة وبخاصـــة اللغـــة العلميـــة، كـــا تســـمى مثـــال 

الحيوانـــات املنويـــة بالحيوانـــات. أمـــا النباتـــات فالبكترييـــا تصنَّـــف علميـــا عـــى أنهـــا نباتـــات، وهـــذا ألنهـــا 

ـــف بالحيوانـــات. فتمييـــز  ال تحتـــوي عـــى نـــواة كـــا هـــي الكائنـــات وحيـــدة الخليـــة األخـــرى التـــي تصنَّ

هـــذه الكائنـــات مـــن قبـــل حرضتـــه ووصفهـــا بالحيوانـــات والنباتـــات يـــدل عـــى مـــدى ســـعة معلوماتـــه.

امسح للوصول إل املوقع

اضغط للوصول إىل املوقع

https://www.space.com/7987-tons-water-ice-moon-north-pole.html?fbclid=IwAR3h1j8m26sMk4YOhCNGWBWK1jUPYQGkb1A3_MGNQY3MZr8sFafZWMm0Kqw
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أن يكون هنالك نوع من  بد  أنه ال  يعين  اجلليد  ووجود 
هنالك  أن  تبني  فقد  معلومة.  تكن  ل  وإن  هناك،  احلياة 
التجمد  ودرجات  اجلليد  يف  تتواجد  البكترياي  من  أنواع 
العالية، وهي اليت تعمل على إفساد األطعمة، وإن كانت 

جممَّدة، وذلك عندما ختزن لفرتة طويلة.
ت الفكرة  أما فيما يتعلق ابحلياة على الشمس، فقد تغريَّ
التقليدية عن ارتباط احلياة ابملياه واجلليد واألكسجني فقط 
لتجزم بوجود احلياة، وأثبتت الدراسات أن أصل احلياة بدأ 
والطني،  املاء  دور  ذلك كان  بعد  امللتهبة مث  الرباكني  يف 
تتواجد  “لوقا”  على جرثومة مسيت  أيضا  العلماء  وعثر 
قرب الرباكني ويف املياه احلارة. وحتدَّث العلماء أيضا عن 
إمكانية وجود كائنات يف الشمس أيضا، وهذا رابط لوكالة 
الفضاء األمريكية )انسا( والذي هو عدد جمللة انسا عدد 
14 نوفمرب 2013، وهو ليس املصدر الوحيد بل هناك 

عديد من املقاالت وأوراق البحث والنقاش.

وهكذا فقد ثبت حديثا أن هنالك أشكاال من احلياة تنشأ 
يف ظروف ال ماء فيها وال أكسجني، بل إن أصل احلياة 
إن  البيئة، حيث  بيئة كهذه  نشأت يف  إمنا  األرض  على 
بداية تشكل اخلْلق كان يف الرباكني امللتهبة. وهذا ما أشار 

إليه القرآن الكرمي بقوله تعاىل:
 * َمْسُنوٍن  مَحٍَإ  ِمْن  َصْلَصاٍل  ِمْن  اإْلِْنَساَن  َخَلْقَنا  ﴿َوَلَقْد 
ُموم﴾ )4( أي أن بداية  ْبُل ِمْن اَنِر السَّ وَاجْلَانَّ َخَلْقَناُه ِمْن قـَ
اخللق كانت للجانِّ اليت تعين هنا الكائنات الدقيقة اليت 
ال ترى ابلعني اجملردة، واليت خلقها هللا تعاىل من النار، مث 
بعد ذلك بدأت عملية تطوير خلق اإلنسان يف الطني بعد 

تشكيل هذه اخلالاي والكائنات األولية.
حيواانت  عن  حتدث  عندما  حضرته  فإن  وابختصار، 
ونبااتت ل يقصد أبدا أن على الشمس أشجارا وحيواانت 
البنية  ذات  والنبااتت  احليواانت  أربع كمثل  على  تسري 
املعقدة املتواجدة على األرض، وكان كالمه علميا دقيقا، 
على صدق  التأكيد  ويف  اإلسالم  عن  الدفاع  فه يف  ووظَّ

معجزاته وحقيتها.

1، 2 و 3 )كحل لعيون اآلراي(

4. )احلجر 28-27(

“لوقا”  سميت  جرثومة  عى  أيضا  العلاء  وعرث 

ث  وتحدَّ الحارة.  املياه  ويف  الراكني  قرب  تتواجد 

العلاء أيضا عن إمكانية وجود كائنات يف الشمس 

أيضا، وهذا رابط لوكالة الفضاء األمريكية )ناسا(

امسح للوصول إل املوقع

اضغط للوصول إىل املوقع

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/nasa-solar-storms-may-have-been-key-to-life-on-earth



