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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ))تبارك الذي جعل يف السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منريا((
  

  )٦١(الفرقان                                صدق اهللا العلي العظيم
  
  

 ما هي األبراج ومنطقة األبراج وما أثرها على اإلنسان ؟
 

مقسمة فلكيا إىل تشكيالت جنمية أو      ) الكرة السماوية   (  السماء املرئية    قبل أن نتعرف على األبراج ال بد لنا أن نعلم بأن          
معني ) ختيلي  (، وكل جمموعة متقاربة من النجوم الظاهرية يربطها شكل           )Constellations( جتمعات جنمية ظاهرية    

فبعض منها حيمل   ، صديسمى كوكبة جنمية أو تشكيلة جنمية ، وحتمل هذه التشكيالت النجمية أمساء حسب ما تظهر للرا               
أخل وبعضها حيمل أمساء أبطال األسـاطري       .. أمساء حيوانات خمتلفة مثل الدب أو الكلب أو العقرب أو احلوت أو األسد              

أخل وبعضها األخر حيمل أمساء أدوات هلا عالقة حبياة اإلنسان مثل القـوس ،              .. مثل اجلبار أو املرآة املسلسلة أو الراعي        
. أخل  .. وقسم أخر حيمل أمساء أخرى جزئية مثل فم احلوت و قلب العقرب ، و آخر النـهر                  . اخل  .. امليزان ، الكرسي    

 جمموعـة لتغطـي     ٨٨ من قبل االحتاد الفلكي الدويل إىل        ١٩٢٨يف عام   ) التجمعات النجمية   (نظمت هذه التشكيالت    
وبـسبب دوران   .  هلا تسهيالً لألرصاد الفلكيـة     السماء الظاهرية مع تثبيت مواقعها وإحداثياهتا وتنسيق احلدود املناسبة        

ظاهرياً ) مسقطا  (األرض حول الشمس مرة واحدة كل عام ، خييل إلينا وكأن الشمس تدور حول األرض لتكون مساراً                  
األبراج اليت تعد احلزام الومهي الذي تتواجد وتتحرك فيه الشمس وكواكبها ، ويغطي هذا احلزام               ) حزام  ( يسمى مبنطقة   

  .Zodiac  تشكيلة يف السماء تسمى باألبراج) ٨٨(اثنتا عشرة تشكيلة جنمية من الـ ) ١٢( التقسيم القدمي حسب
  

 هل هلذه األبراج تأثري على اإلنسان ؟
 اليت تكون الربج الواحد بعيدة جداً عـن األرض ،            جند بأن التشكيلة الظاهرية النجمية    ) ١(بناًء على ما جاء يف الفقرة       

وحىت )  كيلومتر ١٠١٢ × ٩,٤٥= السنة الضوئية   (أو مئات أو رمبا آالف السنوات الضوئية عن األرض          تبعد عشرات   
أي ( جنوم الربج الواحد تبعد بعضها عن البعض اآلخر مسافات شاسعة جداً وليست متقاربة كما يراها اإلنسان ظاهريـاً                   

لذلك فإن األبراج أو النجوم اليت حتويهـا        ). هد فقط    جنوم الربج الواحد مشتركة مع بعضها يف املوقع الظاهري للمشا          إن
 وهبذا نستنتج بأنه ما يكتب يف الصحف واجملالت عن األبـراج            إطالقاهذه األبراج ليس هلا أي تأثري يذكر على اإلنسان          

ـ              إطالقا علميليس له أي أساس      أثري  فاملعلومات تكتب بأشكال وطرق خمتلفة وتنقل من هنا وهناك، وتأكيدا على عدم ت
 ، سنة تقريبـاً     ٢٠٠٠ مرور الشمس فيه متغرية كل       مدة  موقع الربج الواحد و    أناألبراج على اإلنسان نود أن نوضح       
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تسمى هذه الظاهرة بالترنح وأن مدته إلكمـال دورة واحـدة           (يف الفضاء   ) خمروطيبشكل  (بسبب دوران حمور األرض     
 ).سنة تقريباً) ٢٥٨٠٠(تعادل 

   املـريخ هـو سـبب احلـرب        إن كوكب املريخ يف برج معني ويف وقت احلـرب فيعتقـدوا             فكان الناس يرون مثال    
 السماء هلا   إنوهكذا اعتقدوا يف      كسفت الشمس  إذافيخاف امللك التايل      الشمس قد كسفت قبل موت امللك بعام       إن وأ

  . الثقافة عرب الشعوب ه احلياة البشرية وانتشرت هذىتأثري عل
  

بالنسبة لألرض والشمس وفترة مكوث الشمس يف كل برج قد تغـريت عـن الـسابق ،                 لذلك فإن موقع األبراج     
ألدىن مسك مـن حـزام      (واستناداً إىل الدراسات الفلكية فإن املسار الظاهري للشمس اآلن ميسح ثالثة عشر برجاً              

ج قد تغـريت    بدالً من اثنتا عشرة برجاً حيث أضيف برج احلواء، كذلك فترة مكوث الشمس يف كل بر                ) األبراج
 برجا ٢٣ قد تصل إىل األبراج عدد إن فنجد األبراج مسك حلزام   أقصى أخذناوإذا  ( الربج الثالث عشر     إضافةبسبب  
واجلدول التايل يبني فترة األبراج الثالثة عشرة مع مدة مكث الشمس يف كل برج، ونالحظ أن هذه األبراج                   )تقريبا  

م رسـم   .ق٢٠٠في حـوايل عـام      ، ف  ومدة مكث الشمس يف كل برج      ختتلف عن األبراج السابقة من حيث املوقع      
ويسمى استنباط مثـل هـذه       البابليون خرائط ملواقع األجرام السماوية وذلك بغرض التنبؤ باألحداث على األرض          

التنبوءات بالتنجيم، ويرتكز على االعتقاد بأن مواقع النجوم والكواكب تؤثر يف جمريات األحداث على األرض وقد                
رفضه الفلكيون املسلمون ويف القرن الثامن عشر       يف حني   س قدماء املصريني واإلغريق والرومان والعرب التنجيم،        مار

 . امليالدي أصبح معظم العلماء اآلخرين على قناعة برفض التنجيم
  

مية، وكذلك يف    فعندما بدأ الفلكيون يف مصر القد      ،جمموعات من النجوم يف حيز معني من السماء       فاألبراج هي عبارة عن     
بالد اإلغريق، وبالد العرب وبالد أخرى يف دراسة السماء أخذوا يف تقسيمها إىل مناطق حتتوي على جمموعات جنوم مميزة                   
وأطلقوا على تلك الكوكبات أمساء األشكال اليت تشاهبها من قصص أبطاهلم وبطالهتم وآهلتهم ومعظم الكوكبات الـيت                 

واجلدول التايل يوضح خطأ حسابات املنجمني من حيث تغـري          ا العرب وقدماء اإلغريق     نعرفها حالًيا هي جمموعات مساه    
  .مواعيد مرور الشمس مبنطقة الربوج وتغري عدد الربوج

  
 :مواعيد مرور الشمس مبنطقة الربوج حاليا

فترة الربوج من  الربجالتسلسل
  اىل اآلن١٩٢٨

مدة املكث 
 باأليام

فترة الربوج حاليا عند 
 املنجمني

 مدة املكث باأليام

 ٣٠ ٣ / ٢٠ – ١٩/٢ ٣٨ ١٨/٤ – ١١/٣ احلوت .١

 ٣٠ ٤ / ٢٠ – ٣ / ٢١ ٢٥ ١٣/٥ – ١٨/٤ احلمل .٢

 ٣٠ ٥ / ٢١ – ٤ / ٢١ ٣٩ ٢١/٦ – ١٣/٥ الثور .٣
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 ٣٠ ٦ /٢١ – ٥ / ٢٢ ٢٩ ٢٠/٧ – ٢١/٦ اجلوزاء .٤

 ٣٠ ٧ / ٢٢ – ٦ / ٢٢ ٢١ ١٠/٨ – ٢٠/٧ السرطان .٥

 ٣٠ ٨ / ٢٢ – ٧ / ٢٣ ٣٧ ١٦/٩ – ١٠/٨ سداأل .٦

 ٣٠ ٩ / ٢٢ – ٨ / ٢٣ ٣٠/١٠٤٤ – ١٦/٩ العذراء .٧

 ٣٠ ١٠ / ٢٢ – ٩ / ٢٣ ٢٢/١١٢٣ – ٣٠/١٠ امليزان .٨

 ٣٠ ١١ / ٢١ – ١٠ / ٢٣ ٢٩/١١٧ – ٢٢/١١ العقرب .٩

 -------- ال يوجد ١٧/١٢١٨ – ٢٩/١١ احلواء .١٠

 ٣٠ ١٢ / ٢١ – ١١ / ٢٢ ٢٠/١٣٤ – ١٧/١٢ القوس .١١

 ٣٠ ١ / ٢٠ – ١٢ / ٢٢ ٢٧ ١٦/٢ – ٢٠/١ اجلدي .١٢

 ٣٠ ٢ / ١٨ – ١ / ٢١ ٢٤ ١١/٣ – ١٦/٢ الدلو .١٣

 : إنخالصة اجلدول هي 
 . الفلكيةاألبراج أمساء التنجيمية هلا نفس األبراج. ١
 .ة الفلكياألبراج عكس يمقسمة بالتساو  التنجيميةاألبراج. ٢
 .                                 الفلكيةاألبراجوقات متساوية عكس  أ التنجيميةاألبراجمتكث الشمس يف . ٣
  . الفلكية تأخذ يف االعتبار تقدم االعتدالنياألبراج أما ي تصحيح لتقدم االعتدالنيأ التنجيمية مل جتر األبراج. ٤      

  
ـ         ، ون مركزه األرض   ك ى الطالع الفلكي هو جدول يرتكز عل      أن  النظـام   ىمما يعين أن النجامة ال تزال ترتكـز عل

وهو حتول لن يعـين شـيئا ألن        ، واحلق أن النجامة مل تستطع التحول أو التأقلم مع النظام الكوبرنيكي           البطليموسي
 جنامة اعتمادا علي    إنشاء إمكاناملنجمني يأخذون تأثري الكواكب تبعا ملواضعها بالنسبة لألرض املركزية وباملقابل فان            

منظومات غري املنظومة البطليموسية يظهر أن النجامة ال ترتكز علي أسس صحيحة أو حىت متجانسة بغض النظر عن                  
 ميكن أن تتساءل عن اللذين يولدون يف الـشمال القطـيب أو يف              ىأخرومن جهة   ،  إليها اليت تستند    اإلسنادمنظومة  

 املناطق خالل شهور طويلة يعين أن شخصية هؤالء الناس مل تتطـور             ه هذ فهل يف غياب األبراج يف    ، اجلنوب القطيب 
أليس من األفضل أن تفسر اختالف شخصية هؤالء         بالنسبة للذين يولدون قرب اخلطوط األقرب إىل خط االستواء؟        

  . املناخ للمنطقة القطبيةىالبشر اعتمادا عل
  

  ):فقط نظرية إحصائيات(تأثري القمر على اإلنسان 
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تشري بعض اإلحصائيات بوجود زيادة يف عدد املواليد مع زيادة القمر حبيث تـصل              : رتباط بني القمر والوالدة   اال •
ففي اجملتمعات اليت تعيش علـى      ،  أعلى معدل هلا بعد اكتمال القمر مباشرة ، واقل معدل مع مولد القمر اجلديد             

 ساحل البحر ، ترتفع نسبة املواليد عادة مع املد العايل 
من نوبات الرتف الدموي احلاد تتم بـني        % ٨٢يقول بعض الباحثني أن      :تباط بني القمر والرتيف الدموي    االر •

  .الربع األول واألخري للقمر ، مع ارتفاع هذه النسبة إىل أوجها عند اكتمال القمر يف منتصف هذه الفترة 
ملغناطيسي األرضي، وأن هذا التـأثري يـسبب        فيزيائياً إن القمر يؤثر على اجملال ا      : عالقة القمر باالختالل العقلي    •

 الغـدة   تعمـل  مثل اآللة الكهربائيـة إذ       اإلنسان أن   حيثاألزمات عند األشخاص الذين خيتل توازهنم العقلي        
قطب مغناطيسي لذلك فإن اإلنسان يتأثر بالتغريات الكونية الدورية الناجتة من األجـرام             كدماغ  الالصنوبرية يف   

  .ما يف حالة جاذبية القمرك، السماوية القريبة
  

 :اإلنسانتأثري الشمس على 
تندفع الرياح الشمسية على شكل عواصف ساخنة يتخللها سيل من االلكترونات الساخنة ذات احلركة السريعة                •

لتصطدم باألجسام اليت تصادفها يف جمموعتنا الشمسية، واألرض كأحد الكواكب السيارة التسعة تقع حتت طائلة          
وتنتشر علـى   ،  ات الشمسية، وتتعرض بصفة دائمة للتغريات اليت حتدث داخل ذلك القرص امللتهب           تلك التأثري 
وتلتهب من وقت آلخـر، يقـدر   ، املرئية بقع سوداء تدعى بالكلف الشمسي ذات نشاط أكثر قوة    طبقة الطبقة 

مـسية، تتولـد    وعندما هتيج هذه البقـع الش     ،  معدل حجم الواحدة من هذه البقع بقدر حجم األرض أو أكثر          
 .العواصف املغناطيسية اليت هتدد الغالف اجلوي 

هذه العواصف املغناطيسية القادمة من الشمس، هي املسؤولة عن اختالل االستقبال اإلذاعي والتلفزيوين وهلـا                •
تأثري واضح على االتصاالت الفضائية وحىت على األقمار الصناعية املوجودة يف مدارات حول األرض ، وكذلك                

 كما أن نشاط البقع الشمسية يزيد من احتمال األعاصري والزوابـع            ،ولة عن االضطراب الكبري يف الطقس     مسؤ
 سنة ، وقد ثبت علمياً بـأن هلـذه          ١١ن نشاط البقع الشمسية يتبع دورة تتكرر كل         أفوق احمليطات وقد وجد     

 البحار والبحريات ، واشتداد اجلفاف يف       الدورة ارتباطاً وثيقاً بكثري من مظاهر احلياة، فتؤثر على مستوى املاء يف           
  .املناطق اجلافة 

وميكن أن نشاهد تسجيالً دقيقاً هلذه الدورات يف مقطع أي شجرة، فاملعروف أننا إذا قطعنا جذع الشجرة رأينا                   •
يف املقطع عدداً من احللقات متحدة املركز، وكل حلقة من هذه احللقات تدل على سنة مـن عمـر الـشجرة،          

وقد الحظ العلماء أن احللقة احلادية عشرة ومضاعفاهتا تكون أكثر مسكاً           ،  هذه احللقات حيدد لنا عمرها    وجمموع  
 .من غريها، كوهنا مرتبطة ارتباطاً تاماً بالدورات الشمسية

 لظـاهرة   إنتزداد إىل أربعة أضعاف عند اهليجان الشمـسي أي          السري   أن حوادث    إىلوهناك إحصائيات تشري     •
زيـادة  ب لألرضبسبب تأثر اجملال املغناطيسي     ، األرض عالقة وثيقة بزيادة حوادث الطرق على        الكلف الشمسي 

مـا  ،  الذين خيتل توازن اجلهاز العصيب لديهم      األشخاص عند بعض    األزماتواليت تسبب   ، عدد البقع الشمسية  
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 إنكما  ) أي عدم السيطرة  (ة  مما يسبب يف سوء القياد    ،  بطئا يف االستجابة للمؤثرات اخلارجية     أكثر اإلنسانجيعل  
وهناك عالقة وثيقة بني املناخ وصحة      ، اإلنسانالذي يؤثر بدوره على     وللشمس تأثري كبري على التغريات اجلوية       

 بأمراض متعددة وعالقة ذلـك      اإلصابةومعدالت  ،  ظهر العديد من البحوث عن معدالت الوفيات       إذ، اإلنسان
يف عدد مـن مراكـز       اإلنسانعلى  ملعرفة تأثري كهربائية اجلو والضجيج      كما جتري دراسات     ،بالتغريات املناخية 
  .البحوث العلمية

الطاعون والكولريا يف أوروبا، والتايفوئيـد يف روسـيا         ،  اخلطرة مثل  األوبئةإن  ، يقول عدد من الباحثني   وأخريا   •
 ١١سي الذي حيدث كل     ، كلها حدثت عند أوج النشاط الشم      )اليت حدثت سابقا  ( أمريكاواحلصبة الوبائية يف    

واىل زيادة يف   ،  النشاط الشمسي يؤدي إىل زيادة يف عدد الوالدات الطبيعية         إنسنة وأظهرت بعض النتائج الطبية      
وهذا يؤدي إىل زيـادة عـدد       ، وهبوط نسبة اخلاليا اللمفاوية يف الدم عن معدهلا الطبيعي        ، نسبة الزالل يف الدم   

 اليت تتأثر مباشرة بالعواصف     األخرى األمراضوهناك العديد من    ،  اللمفاوية املرضى الذين يعانون يف نقص اخلاليا     
 الكثري من وظـائف     إنمن هنا وجد    و  اجللطة والتدرن الرئوي     :املغناطيسية اليت يسببها الكلف الشمسي مثل       

كـرب الـذي    ألاثري   جيعلنا نتوقع التأ   ما، األرضياجلسم تتأثر بالتغريات اليت حتدثها الشمس يف اجملال املغناطيسي          
  . على نظام خاص من املنبهات واملؤثرات الكهربائيةأساساالعتماده ، يكون منصبا على اجلهاز العصيب

 فهو فن يتصرف به بعض األشخاص حـسب مـا           إطالقافلكياً ال نوافق وال نؤمن بالتنجيم       وخالصة القول فانه     •
 آخر أن املنجم ليس هو الفلكي الذي يعتمد يف   مبعىن عاإلقنالذلك جند املنجم يكون بارعا بالكالم وفن         ،يشاءون

حساباته على األرصاد الفلكية الدقيقة ولكن أغلب املنجمني يطلقون على أنفسهم بأهنم فلكيون وهـذا غـري                 
   .صحيح 

  ]. ٣٢: األنبياء) [َوَجَعلَْنا السََّماَء َسقْفًا َمْحفُوظًا َوُهْم َعْن َآَياِتَها ُمْعِرُضونَ(
إن الشمس مسخرة خلدمتنا ولكن إذا وصلتنا كل اجلزيئات اليت تبثها نتيجـة التفـاعالت               : الف اجلوي لألرض  الغ

النووية اليت حتدث فيها سوف حنترق على الفور، ولكن من رمحة اهللا تعاىل بنا أنه خلق عدة طبقات للغالف اجلـوي                     
وكل طبقة   بدخول األشعة املفيدة والضرورية لنا    ، وال تسمح إال      الضارة  الشمس  أشعة حتيط باألرض وحتميها من شر    

فمثالً هناك طبقـة حلجـب األشـعة فـوق          ،  من طبقات الغالف اجلوي هلا عمل حمدد خيتلف عن الطبقة اليت تليها           
البنفسجية، وطبقة أخرى لصد األشعة الكونية اخلطرية، وهكذا حىت جند الطبقة األخرية وهي الغـالف املغنطيـسي                 

ذا طبيعة مغنطيسية ليتمكن من حرف مسار اجلزيئات املشحونة وإبعادها وضمان عدم وصـوهلا إىل               والذي جعله اهللا    
إن هذا اجملال أيضاً يعمل مثل املرآة العاكسة اليت تعكـس            حيث   األرض إال بالكمية الضئيلة اليت ال تؤدي ألي ضرر        
  .الرياح الشمسية وترجعها وتبددها يف اجتاهات خمتلفة
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   ].١٢: فصلت[﴿وزينَّا السَّماء الدنيا مبصابيح﴾ 
هي أول جنوم تكونت بعد مرحلة الدخان الكوين و القرآن          ) الكوازارات(يقول العلماء اليوم بأن النجوم شديدة اللمعان        

 إىل الـسماء وهـي      ﴿مث اسـتوى  : هو أول كتاب حتدث عن هذا التسلسل الزمين خللق النجوم من الدخان، يقول تعاىل             
 .﴿وزينا السماء الدنيا مبصابيح﴾: دخان﴾ مث يقول يف اآلية التالية مباشرة

فهي جنوم بعيدة وتظهر كاملصابيح املشعَّة اليت تضيء ما حوهلا، حىت إننا نرى بواسطتها الدخان الكوين ويقول العلماء عن                   
ي تعمل على إضاءة السماء من حوهلا، إذن هي مـصابيح           لوالها ملا أمكن رؤية ما حوهلا من الكون، إذن ه         : هذه النجوم 

 . الكرميمنرية وهذا االسم سبق به القرآن
أن العلماء التقطوا صوراً رائعة للنجوم شديدة اللمعان أو الكوازرات وقد أدركوا أن هذه النجوم هي األقدم يف الكـون                    

اء دراسة ما حوهلا واستفادوا من إضاءهتا اهلائلة واليت         تضيء الطريق الذي يصل بيننا وبينها، وبل بواسطتها استطاع العلم         
، وسبحان  flashlightsأي " املصابيح الكاشفة"تبلغ ألف مشس كشمسنا لذلك أطلقوا عليها امساًَ جديداً وغريباً وهو 

  .الذي سبقهم إىل هذا االسم يف كتابه الكرمي
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ا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعني﴾ يتئهي دخان فقال هلا ولألرض إ﴿مث استوى إىل السماء و

   ].١١: فصلت[
 

الذبذبات  رسم بياين للذبذبات الصوتية اليت أصدرها الكون يف مراحله املبكرة ويظهر من خالل حتليل العلماء هلذه                    ال
  ويف بداية اخللق تعاىل عن السماء هللاأن الكون كان هادئاً ومطيعاً، وهذا يوافق قول ا

حتدث القرآن عن قول السماء يف ذلك الوقت وطاعتها خلالقها، وقد يستغرب البعض من هذا األمر، فكيف تـتكلم                        
السماء؟ ولكن األحباث واالكتشافات اجلديدة أثبتت إمكانية إصدار األمواج الصوتية من الكون يف مرحلة الـدخان أو                 

ليت تكلمت فيها السماء، وهي مرحلة الدخان، وهذا ما اكتشفه العلمـاء اليـوم فهـم             الغاز، لقد حددت اآلية املرحلة ا     
  .وجدوا بأن الكون يف مرحلة الغاز احلار والغبار أصدر موجات صوتية نتيجة متدده

فهـذه  . اِئِعَني﴾﴿أََتْيَنا طَ : املنحنيات البيانية اليت رمستها أجهزة الكومبيوتر لكالم الكون جاءت متناسبة مع قوله تعاىل                 
املنحنيات مل يظهر فيها أية نتوءات حادة أو عنف أو مترد، بل كما أكد العلماء كان صوت الكون هادئاً و مطيعا وشبهوه                      

  !بصوت الطفل الرضيع

  
  

  و نسيان فمين ومن الشيطانأاللهم ان كان من خطأ 
 وان كان من توفيق فمن اهللا

  م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسال
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ))يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج (( 

                                   سورة البقرة                                                   صدق اهللا العلي العظيم
)١٨٩(  

  
  التاريخ العريب يف اإلسالم

فقـد كـان    ) عليه السالم (د أصل التاريخ اهلجري يف اإلسالم إىل أمري املؤمنني علي ابن أيب طالب              يعو
) صلى اهللا عليه وآله وسلم    (املسلمون يؤرخون قبل اهلجرة مع قريش بعام الفيل وملا هاجر الرسول األكرم حممد              

هلجرة والوفاة باسم خمصوص مـشتق مـن        إىل املدينة ترك املسلمون التأريخ بعام الفيل ومسوا كل سنة مما بني ا            
  :حادثة معينة مثال

  .أي اإلذن باهلجرة) سنة اإلذن(األوىل بعد اهلجرة 
  .أي األمر بالقتال) سنة األمر(الثانية 
  ).سنة التمحيص(الثالثة 
  ).سنة الترفئة(الرابعة 

  ).سنة الزلزال(اخلامسة 
  ).سنة االستئناس(السادسة 
  ).سنة االستغالب(السابعة 
  ).سنة االستواء(الثامنة 

  .سورة براءة) عليه السالم(وفيها بلغ أمري املؤمنني ) سنة الرباءة(التاسعة 
حجته األوىل واألخـرية يف     ) صلى اهللا عليه وآله وسلم    (وفيها حج الرسول الكرمي حممد      ) سنة الوداع (العاشرة  

  . عن عددهافكانوا يستغنون بذكر وصف السنة. اإلسالم واليت مسيت حبجة الوداع
وقد ذكر انه بأيام عمر ابن اخلطاب كتب إليه أبو موسى األشعري انه تأتينا منك كتب ليس هلا تاريخ، فـشعر                     

أن يؤرخوا باهلجرة وكان ذلك     ) عليه السالم (املسلمون حباجة الناس إىل مبدأ للتاريخ فأشار عليهم أمري املؤمنني           
 شهر حمرم ليكون أول السنة اهلجرية ألنه أول شهر جاء بعد اإلذن              اهلجري وقد مت اختيار    خإيذانا للعمل بالتأري  

  .باهلجرة
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 ١٠ شهر اقتراين وتنقص عن السنة الشمسية مبقـدار          ١٢ متثل السنة االقترانية وهي مكونة من        :السنة القمرية 
  . ساعة٢١أيام  و 

  
ني يف دورة القمر حول األرض ويعادل       هو الفترة الزمنية الفاصلة بني هاللني متعاقب       ):االقتراين(الشهر القمري   

 ثانية وحيث ان حركة القمر معقدة نتيجة لتأثري األرض والـشمس            ٢,٨ دقيقة و    ٤٤ ساعة و    ١٢ يوم و    ٢٩
 ساعة وعليه خيتلف مولد األهلة من شهر آلخر وقد يكون الـشهر             ١٣عليه فقد تزيد الدورة أو تنقص حبدود        

التأثريات املختلفة فأنه يصعب وضع تقومي ثابت للسنة القمرية لتبـاين           ونتيجة طبيعية هلذه    .  يوم ٣٠ يوم أو    ٢٩
  .الشهور القمرية من سنة ألخرى

  
هو املبدوء برؤية اهلالل اجلديد بعد غروب الشمس ألول مرة بعد حدوث االقتـران،               :الشهر اهلاليل الشرعي  

  .روب الشمسيبدأ الشهر من ليلة الرؤية وينتهي برؤية اهلالل اجلديد التايل بعد غ
  

ويبدأ الشهر اهلجري مع ميالد اهلالل الذي حيدث عند اقتران الشمس والقمر على خط واحد بالنسبة لألرض،                 
وختتلف حلظة امليالد باختالف توقيت اآلفاق مما جيعل مواقيت رؤية اهلالل ومدة مكثه فوق األفق بعد غـروب                  

دث يف حلظة واحدة بالنسبة جلميع املناطق على األرض         علما بأن ميالد اهلالل حي    . الشمس خمتلفا من مكان آلخر    
  .ألنه ظاهرة كونية ال عالقة هلا مبكان الراصد فهو ليس كشروق أو غروب القمر
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ))والقمر قدرناه منازل حىت عاد كالعرجون القدمي* والشمس جتري ملستقر هلا ذلك تقدير العزيز العلم ((

  )٣٩ و ٣٨(              سورة يس                                            صدق اهللا العلي العظيم             
  

إن اجلزء املنار من القمر هو نصفه املواجه للشمس فإذا اجتمع القمر والشمس على خط واحـد                  :حركة القمر 
تقيم كال من مراكز األرض والقمر والشمس حتـدث      أصبح القمر بني األرض والشمس فإذا كان على خط مس         

ظاهرة الكسوف للشمس، أما إذا كان خط مسار القمر قريبا من خط مسار الشمس فسوف ال حتدث هـذه                   
 ٢٩ و   ٢٨الظاهرة لكن سوف لن نرى شيئا من القمر وهبذا يكون القمر بوضع احملاق وحيدث عادة بني اليوم                  

 يـوم   ٢٧على دائرة الربوج خالل مدة تقريبـا        )  درجة ٣٦٠(ة كاملة   من الشهر القمري، ويكمل القمر دور     
فإذا بعد القمر عن الشمس من      .  درجة باليوم  ١٢ونصف اليوم، أي تقريبا معدل درجة واحدة كل ساعتني أي           

 درجة تقريبا مال إلينا بعض من نصفه املضيء فنرى جزء ضئيل منه بعد غروب الشمس وهو اهلالل                  ١٢املغرب  
د بعده عن الشمس ازداد ميل نصفه املضيء إلينا حىت الليلة الرابعة فيكون قوس النور قـد تـضخم                   وكلما زا 

 فيسمى بدر فيها ويف الليلة التالية هلا، ويطلع البدر من الشرق بعد غـروب الـشمس                 ١٤فيسمى قمر إىل ليلة     
اع الشمس يسمى هـالل      إىل وقت دخوله حتت شع     ٢٧ يسمى قمر ومن ليلة      ٢٦ إىل ليلة    ١٦مباشرة ويف ليلة    

 ١٢ويكون طلوعه من جهة الشرق قبل طلوع الشمس فإذا دخل حتت شعاع الشمس وكان بينهما أقل مـن                   
درجة مسي حماقا الحنجابه بنور الشمس وإذا اجتمع مع الشمس فإذا خرج من شعاعها بأن بعد عنـها جلهـة                    

  . درجة تقريبا مسي هالل١٢املشرق مبقدار 
لكيني املسلمني خبصوص رؤية اهلالل يف أول الشهر ومنهم الشيخ هباء الدين العاملي بأنه              وهذا ما يفسر قول الف    

 درجة أمكنت رؤية اهلالل بالعني اجملردة، على أن يكون عمر اهلـالل ال              ١٢إذا بعد اهلالل عن الشمس مبقدار       
  ).ليوم درجة با١٢ألن القمر كما ذكرنا سابقا يقطع درجتني يف الساعة و( ساعة ٢٤يقل عن 

  :وعليه فاملراحل اليت مير هبا القمر خالل الشهر القمري هي

  .يكون موضع القمر بني األرض والشمس ويكون وجهه املظلم مواجها لألرض هلذا ال ميكن رؤيته: احملاق. ١

ويشاهد القمر يف هذه احلالة على شكل هالل رفيع يف اجلهة الغربية من السماء بعد غـروب                 : القمر الوليد . ٢
  .الشمس بقليل

  .بعد أسبوع من املرحلة السابقة يصبح هبيئة نصف قمر: التربيع األول. ٣
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يكتمل يف هذه املرحلة شكل القمر بعد أسبوع من املرحلة السابقة عندها يظهر القمر بنفس وقـت                 : البدر. ٤
  .غروب الشمس

قي ليصل إىل شكل نـصف قمـر        بعد أسبوع من طور البدر يبدأ بالتقلص من جانبه الشر         : التربيع الثالث . ٥
ويدعى أحيانا بالقمر احملدب إذا كانت مساحته املضيئة أقل من املساحة املضيئة يف طور البدر وأقل منها يف طور                   

  .التربيع ويستمر بالتناقص إىل أن يصل لطور احملاق وهكذا

  :وتعتمد رؤية اهلالل على عدة عوامل منها

  .قع البلد وخطوط طوله وعرضهوتعتمد على مو: العوامل اجلغرافية. ١

  .مثل امحرار األفق والضباب والغبار والغيوم وغريها: العوامل اجلوية املتغرية. ٢

وتقريبا ثابتة ومنها ما يعتمد احلسابات الفلكية بدون الرؤية وفيها حيدد بداية الشهر بلحظة              : العوامل الفلكية . ٣
ما عند اشتراط الرؤية فقد وضعت معايري خاصة لرؤية اهلالل مل يتم            أ. والدة اهلالل مثل ليبيا ونيوزلندا وأستراليا     

 يف اسـطنبول ويف مـؤمتر       ١٩٧٨االتفاق عليها لكن الشروط املوضوعة من قبل منظمة املؤمتر اإلسالمي عام            
  : توحيد بدايات الشهور اهلجرية يف الكويت وهذه الشروط هي

  . درجات٨ال يقل البعد الزاوي للقمر عن الشمس عن . ١    

  . درجات٥ال يقل ارتفاع اهلالل عن األفق عن . ٢    

ميكن استعمال املنظار الفلكي فان مل تتم الرؤية بسبب الظروف اجلوية ميكن االستعانة باملنظار الراديوي               . ٣    
  .أو الليزر

 عند الغـروب مـا مل       أن يبدأ رصد اهلالل عند غروب الشمس يف الليلة التالية لالقتران فال يرصد اهلالل             . ٤   
  .حيدث اقتران وال عربة باالقتران إذا حدث بعد الغروب لعدم وجود هالل أصال

أن يكون للهالل مدة مكث بعد غروب الشمس حبيث متكن رؤيته فيجب وجود اهلالل بالفعـل فـوق                  . ٥   
  .رؤيةاألفق بعد مغيب الشمس حبيث ميكن أن يرى بالعني اجملردة عند عدم وجود موانع أخرى لل

  .علما أن هذه الضوابط ما زالت حمل عدم اتفاق لآلن وهلذا مل تطبق يف العامل اإلسالمي بعد
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ويرى احملقق الطوسي أن البعد فترة مكث اهلالل بعد غروب الشمس جيب أن ال تقل عن ثلثي الـساعة لكـن                     
ر للهالل قد رؤي بالفعـل      باحلقيقة فقد وجد إمكانية الرؤية بفترة مكث تبلغ حبدود نصف ساعة، وأن أقل عم             

ويرى الدكتور محيد النعيمي وهو خبري عراقـي        .   ساعة بالعني اجملردة   ١٤ ساعة بالعني املسلحة و      ١٢كانت  
و الدكتور صاحل العجريي بأن الرؤية بالعني اجملردة ال تكون ممكنة           ) رئيس االحتاد العريب لعلوم الفلك والفضاء     (

  . دقائق بعد الغروب بالعني املسلحة١٠و  دقيقة على غروب الشمس ٢٠قبل مضي 

حيث ال يرى اهلالل بعد غروب الشمس مباشرة وذلك ألن السماء تكون مضاءة وملونة من جهـة املغـرب                   
حبمرة الشفق اليت ترافق الشمس عند غروهبا فضال عن إن نور اهلالل يكون ضعيفا جدا حبيـث تغطـي هـذه                     

  . قا جدااإلضاءة نور اهلالل الوليد الذي يكون رقي

 إن مدار القمر غري منتظم بسبب التأثريات اجلذبية عليه من األرض والشمس بـصورة أساسـية                 :عقديت القمر 
ويتقاطع مدار األرض ومدار القمر بنقطتني تسميان بالعقدتني الصاعدة والنازلة نسبة حلركة القمـر مشـاال أو                 

 يدعى خط العقدتني وتؤثران بظـاهريت الكـسوف         جنوبا بالنسبة ملدار األرض وان اخلط الواصل بني العقدتني        
  .واخلسوف
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

   )والقمر حبسبانالشمس (

 اهللا العلي العظيم صدق 

  )٥(سورة الرمحن 

األرض و الشمس  حيدث الكسوف الشمسي عندما يتوسط القمر بني: Solar Eclipseكسوف الشمس 
حيجبها متاما حيث أن املشاهد األرضـي   قمر جزءا من األرض فإنهعندما يغطي ظل ال، حاجبا بذلك نورها عنا

 مرة من القمـر  ٤٠٠و الواقع أن الشمس أكرب ب، القطر يالحظ تطابقا بني القمر و الشمس أي أن هلما نفس
، وهذا الكسوف التام ونادرا مرة مثل بعد القمر جيعلهما يبدوان متقايسني ٤٠٠إال أن بعدها عنا و الذي يبلغ 

، أما الكسوف احللقي    )شبه الظل (ومنطقة أقل ظالما    ) الظل التام (حيدث وتتميز مبنطقتني واحدة معتمة جدا       ما  
فيحدث عندما يكون القمر يف األوج فال حيجب القمر قرص الشمس كليا بل يترك حلقة رفيعة مضيئة حولـه،        

تني، وتستمر مدة الكسوف    وشروط حدوث الكسوف هي أن يكون القمر حماقا ويكون قريبا من إحدى العقد            
  .  دقيقة فقط وال يشاهد إال من مناطق حمددة٧,٥الكلي يف أقصى قيمها 

حتدث عندما تكون األرض على خط مستقيم بني الـشمس والقمـر    :Lunar Eclipseخسوف القمر 
كز الظـل   فيقع القمر يف منطقة ظل األرض ويكون كليا إذا كان البدر يف إحدى العقدتني متاما أي يقع يف مر                  

التام لألرض، أما إذا كان القمر يف منطقة شبه الظل فيحدث اخلسوف اجلزئي وان القمر ال خيتفي كليا يف حالة                    
اخلسوف الكلي بل يبقى سطحه باهتا بلون برتقايل بسبب االنكسارات احلاصلة ألشعة الشمس عند مرورهـا                

خلسوف هي أن يكون القمر بدرا وقريبا مـن         باجلسيمات الترابية العالقة يف الغالف اجلوي وشروط حدوث ا        
إحدى العقدتني وهذا ال حيدث إال مرتني بالسنة تقريبا وان مدة اخلسوف الكلي قد تتجاوز الساعتني ويشاهد                 

  .من مناطق واسعة من األرض تقريبا لنصف األرض املواجه للقمر

  حممد علي الصائغ  . م) اهلالل واملواقيتكتاب رؤية . (٢محيد النعيمي، . د) كتاب اجلو والفضاء. (١: املصادر

. ٥موقع مجعية االمـارات للفلـك،   . ٤، www.arc.orgموقع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية  . ٣
                .                                                    www.qasweb.orgموقع مجعية الفلك بالقطيف 
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 The Solar Systemاجملموعة الشمسية 

 )                                                                                                  ٣(احملاضرة 
 دعاء ضياء.  م. م
  

  :لشمسي ونذكر منها لقد وضعت فرضيات عديدة تفسر أصل النظام ا: نظريات نشأة اجملموعة الشمسية: أوال
ملخص هذه النظريات أن مجيع الكواكب   Two star hypothesesنظريات تعتمد على وجود جنمني يف األصل . أ

اليت تدور حول الشمس كانت أصال أجزاء من الشمس قذفت منها إىل الفضاء نتيجة انفجارات مشسية نتجت عن اضطرابات 
  .سببها مرور جنم آخر بالقرب من الشمس 

  

نظريات تفترض وجود جنم يف األصل أكثر هذه الفرضيات قبوالً لدى الكثري من العلماء هي الفرضية السدميية  .ب
Nebular hypothesis  وبناء عليها ميكن تلخيص اخلطوات اليت مت من خالهلا تشكيل اجملموعة الشمسية كما يلي:-  

  .سدمي كبري جداً من الغاز والغبار واسع االنتشار. ١  
  .االنكماش يتأثر بقوى اجلذب الذايت مما يؤدي إىل ازدياد الكثافة والضغط. ٢  
  .بدأت الكتلة املنكمشة بالدوران وانبعجت.  ٣  
  .انفصلت الكتلة إىل الشمس األولية وحوهلا كواكبها. ٤  
ي للهيدروجني وعملت  مليون درجة مئوية حيث بدأ االندماج النوو١٠ درجة احلرارة يف الشمس حىت وصلت تارتفع. ٥  

 واهليليوم من الكواكب القريبة منها بينما بقيت الكواكب العمالقة البعيدة عن حرارة الشمس على طرد معظم اهليدروجني
  . حمتفظة باهليدروجني واهليليوم األصليسالشم

  

 : مكونات النظام الشمسي: ثانيا

ية، املتوسطة العمر واحلجم بني ماليني النجوم يف جمرة  تعرف الشمس بأهنا إحدى النجوم النموذج:The sunالشمس . ١
   :درب التبانة، ومن أهم اخلواص الفيزيائية للشمس هي

  .قطر الشمس تقريبا مليون ونصف كيلو متر. ١
  . مرة٢٨معدل اجلاذبية السطحية أكرب من جاذبية األرض مبقدار . ٢
  . درجة مئوية٨٠٠درجة احلرارة السطحية . ٣
  .  مليون درجة مئوية١٥ارة يف املركز درجة احلر. ٤
  . ألف مرة قدر كتلة األرض٣٣٥كتلة الشمس تقريبا . ٥
  . دقيقة٨,٢٥يصل ضوء الشمس إىل األرض حبوايل . ٦
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والشمس توجد على هيئة كرة ضخمة جدا من غاز اهليدروجني الذي تكثف على ذاته، فبدأت بداخله عمليات االندماج 
 ذرات اهليدروجني مع بعضها مكونة غاز اهلليوم مكونة عناصر أعلى يف وزهنا الذري، ويكون غاز النووي اليت تتحد به نوى

الباقية عنصرا % ٢من كتلتها، ويغلب على ال % ٢٨من كتلة الشمس، وغاز اهلليوم حوايل % ٧٠اهليدروجني حوايل 
اقة النووية املتحررة من تفاعالت االندماج النووي وان املصدر احلقيقي للطاقة الشمسية املنبعثة هي الط. الكربون واألوكسجني

ففي هذا التفاعل تتحد أربع ذرات ) بروتون- بروتون(ففي قلب الشمس حتدث سلسلة التفاعالت النووية املسماة بسلسلة 
ل ومبا إن كتلة ذرة اهلليوم أقل بقليل من جمموع كت) جسيم ألفا(لتكون نواة ذرة هليوم واحدة ) هيدروجني(بروتون 

إن ما يصل إىل األرض من الطاقة . الربوتونات األربعة اليت كونتها فان فرق الكتل هذا هو الذي يتحول إىل الطاقة الشمسية
الشمسية ال ميثل إال جزءا بسيطا جدا من هذه الطاقة، وذلك لبعد األرض عن الشمس وكذلك لصغر حجمها بالنسبة 

0360:  باستخدام العالقة التالية٠,٥٣٣o هلا والذي يبلغ θ الزاوي وميكن قياس قطر الشمس من قيمة القطرللشمس، 
2 rD π

θ
=    

  Km ١٣٩١٦٥٠= ومنها جند إن قطر الشمس 

  
2: وميكن استخراج كتلة الشمس باستخدام قانون كبلر الثالث من املعادلة

22

.
4
TG
rMM π

=+ ⊕Θ حيث أن T الزمن 

 Kg ١٠٣٠ * ٢ أي تقريبا Kg ١٠٣٠ * ١,٩٩= دوراين لألرض حول الشمس بالثواين، ومنها جند إن كتلة الشمس ال
 . طن لكل ثانية من مادهتا على شكل طاقة١٠٦ * ٤,٦وتفقد الشمس من كتلتها حوايل 

  
الطبقات إن األجزاء الوحيدة للشمس اليت ميكن رصدها بصورة مباشرة هي : Solar Atmosphereجو الشمس 

  :اخلارجية اليت تعرف باجلو الشمسي والذي يتألف من ثالثة طبقات أساسية هي

واإلكليـل  ) Chromosphere(واللونيـة   ) Photosphere(تتكون الشمس من ثالث طبقات، الطبقة الضوئية        
)Corona . (                 بـالبقع  فخالل أوج النشاط الشمسي يف دورته كل إحدى عشرة سنة، يكثر على سطح الشمس ما يعرف

وهذه البقع هي اضطرابات يف اجملال املغناطيسي       . الشمسية، توجد يف الطبقة الضوئية وهي العالمة الواضحة للنشاط الشمسي         
ويرافق البقع الشمسية ما يعـرف بالتأججـات        . للشمس تظهر دائماً يف جمموعات تعيش ساعات أو أيام أو رمبا شهراً كامالً            

 كيلومتراً عـن    ٥٠٠,٠٠٠واليت هي انفجارات على سطح الشمس ترتفع مسافة         ) Solar Prominences( الشمسية  
) Solar Flares(إال أن الـصياخد  . سطح الشمس وترى خالل الكسوف الكلي للشمس، وتعترب جزءاً من الطبقة اللونية

دة منها طاقة تعادل مليوين     أشد قوة وانفجاراً من التأججات وتظهر بلوهنا األبيض قريبة من البقع الشمسية، حيث متتلك الواح              
 ، وإذا ما شوهدت أثناء الكسوف الشمسي فإهنا ترتفع فوق سطح الشمس لكنها نادراً ما ترى                 T.N.Tمليار طن من مادة     

والصياخد مسؤولة عن إرسال األشعة السينية وأشعة جاما واألشـعة املرئيـة باإلضـافة إىل               . إذ إهنا ال تعيش أكثر من دقائق      

D 
r 

θ  
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وفوق الطبقة  . وتونات واإللكترونات ذات الطاقات العالية جداً واليت تتدفق كل ثانية باجتاه اجملموعة الشمسية            شالالت من الرب  
اللونية اليت متتد حوايل عشرة آالف كيلومتراً يأيت اإلكليل الشمسي الذي ميتد عشرة أضعاف قطر الشمس إىل اخلارج، وهـو                    

وبينما تسري هذه اجلسيمات باجتاه اخلارج، فإن اإلكليل حيتل         . شمس إىل أعلى  عبارة عن الذرات الفردية املرشوقة من سطح ال       
وهـذا ال يعـين أن اجلـسيمات        . حجماً أكرب وأكرب ويصبح أقل كثافة، ونتيجة لذلك فإن إضاءته ختف إىل أن تتالشى كلياً              

زحل ورمبا تصل بلوتو، وعندها تأخـذ       املشحونة قد توقفت عن املسري، بل إهنا متتد حىت تغمر الكواكب الداخلية واملشتري و             
وتتغذى الرياح الشمسية بشكل رئيسي من الصياخد حبيث تتكون من ) . Solar Wind(امساً جديداً هو الرياح الشمسية 

  . الربوتونات واإللكترونات ذات الطاقات العالية، وتصل درجة حرارة اإلكليل حوايل مليوين درجة مئوية

  Planetsالكواكب . ٢

وتغطي قشرته السطحية الـصخرية  ، الشمس عطارد هو أقرب كواكب اجملموعة الشمسية إىل: Mercuryعطارد . ١,٢
هذا الكوكب هو سطحه املليء بالفوهات اليت خلفتها النيازك اليت اصطدمت به على  و املثري لالنتباه يف، قلبا هائال من احلديد

فالعليـا  ، ةاحلرارأما درجات . اهلليوم اعدا نسب قليلة من اهليدروجني وم، رفهو ناد، أما بالنسبة للغالف اجلوي. السنني مر
و يعـود هـذا   ، ١٨٠o- حـوايل  اجلانب املظلم أبرد بكثري يف حني أن، ٤٣٠o+  حوايل تسجل يف اجلانب املواجه للشمس

ا انعدام الغالف اجلـوي أو  وثانيهم،  يوما أرضيا٥٩حول حموره فهو يتمها يف  أوهلما بطء دورة عطارد: االختالف إىل أمرين
 ومير بنفس أطوار القمر فيصبح بوضعية اهلالل ٢٨oوبعده الزاوي عن الشمس حوايل ) أقمار(، وليس له توابع ندرته باألحرى

بداية الشهر اهلجري وخاصة يف فصل الصيف والربيع وميكث بعد غروب الشمس لفترة كافية وهذا سبب تـوهم الـبعض                    
  .فيشاهدوا عطارد ظنا منهم انه القمر

ولعل هذا هو الـسبب يف  ،رأملع جرم مساوي بعد الشمس و القم إن كوكب الزهرة كان وال يزال : Venusالزهرة . ٢,٢
 مما جيعـل مـشاهدة   ، الزهرة غالف جوي مسيك جدا و كثيف متلك،وجنمة املساء تارة أخرى تسميته بنجمة الصباح تارة
 و تعزى احلـرارة  ،CO  ٢ثاين أوكسيد الكربون و يتكون هذا الغالف أساسا من الغاز الكربوين  ،سطحها أمرا صعبا للغاية
، ال ميلك الزهرة توابع احلراري الناتج عن كثافة الغاز الكاربوين  مفعول البيت الزجاجي أو االحتباسالالهبة على سطحها إىل

يتميز كوكب الزهرة بأن يومه أطول من سنته وهو الكوكب الوحيد الذي يدور حـول    ،٤٦٥O +ومعدل درجة حرارته 
 األرض عليه، وعندما يكون الكوكب شرق الشمس        نفسه باجتاه معاكس من الشرق إىل الغرب ويعتقد أن سببها تأثري جذب           

فانه يشاهد باجلهة الغربية من السماء بعد غروب الشمس وعندها يسمى جنمة املساء وإذا أصبح غرب الشمس فيشاهد باجلهة                   
  .الشرقية من السماء وقبل شروق الشمس فيسمى جنمة الصباح

 مليار سنة تكثفت سحابة مـن  ٤,٦، فمنذ حوايل األرض ثالث كواكب النظام الشمسي: The Earthاألرض . ٣,٢
وبدأت حرارهتا ترتفع تدرجييا نتيجة     ، لقد كانت األرض يف البدء باردة جدا      ، الغاز و الغبار يف شكل كتل ضخمة منها األرض        

ة من بعد ماليني السنني تكونت قشرة صلب، جتمعت املعادن يف املركز أما الصخور األخف فشكلت السطح    ، اإلشعاع الشمسي 
و حسب املعلومات املتوفرة فاألرض هي الكوكب الوحيد الـذي يتميـز      ، الصخور مث تالها تكون احمليطات والغالف اجلوي      
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والذي حيمينا من مجيـع     ، باحلياة يف الكون بأسره وهذا راجع رمبا إىل غالفها اجلوي املكون أساسا من اآلزوت و اهليدروجني               
مهددة حاليا بالتلوث، ومركز األرض مكون من الصخور و         ، أهم طبقاته وهي األوزون   رغم أن   ، اإلشعاعات الشمسية الضارة  

و كلما توغلنا يف    ،  من مساحتها، تتكون األرض من الصخور اليت تغطي قلبا من احلديد و النيكل             ٪٧٠و تغطي املياه    ، املعادن
صخور املنصهرة أما القشرة األرضية اخلارجية فال       عمقها كلما ارتفعت درجة احلرارة، فالقلب املعدين لألرض حماط برداء من ال           

  .يتعدى مسكها بضع كيلومترات، وله تابع واحد وهو القمر

طول اليوم عليه قريب من   كما أنر بسبب وجود الرمال الصحراوية على سطحهيتميز بلونه األمحو :Marsاملريخ . ٤,٢
ودرجة احلرارة العالية للمريخ جتعلنا نعتقـد   يف عامني تقريبا سطول اليوم على كوكبنا األرض، ويتم املريخ دورته حول الشم

  حتت الصفر ونتيجة لصغر املريخ فإن له غالفا جويا رقيقا١٣٠الربودة تصل إىل حوايل  أن هناك حياة عليه، وإن كانت درجة
دوراين عن مستوى استواءه يقارب     ، وميل حموره ال    أقل مما هو على األرض، لذا هو أقل ملعانا من الزهرة           انعكاسيتهجتعل درجة   

ميل حمور األرض لذلك يتمتع بفصول أربعة لكن مدهتا ضعف مدة فصول األرض، وغالفه الغازي رقيق جدا حوايل مخـس                    
مسك الغالف اجلوي األرضي، ويتميز بوجود البقع املختلفة األلوان على سطحه ففي املناطق الشمالية بقعة كبرية املساحه لوهنا                  

  .ب خط االستواء بقع لوهنا رمادي مزرق تتغري تدرجييا إىل اللون األخضر، وله قمران فوبوس ودميوسأمحر وجنو

وكتلته وحده تساوي ثالثـة أضـعاف كتلـة كـل           ، الشمسية يعد أضخم كواكب اجملموعة   : Jupiterاملشتري  . ٥,٢
الذي يتـصرف   من اهليدروجني السائليتوفر املشتري على قلب صخري صغري نسبيا حماط بطبقة ، جمتمعة الكواكب األخرى

و سحب مكونـة مـن   ، اهليدروجني و اهلليوم الغازيني إضافة إىل طبقة أخرى من ،كاملعدن نتيجة للضغط اهلائل الذي يتلقاه
، للمشتري  ومن أهم املعامل املميزة،حتيط بالكوكب املتجمد واليت تشكل أشرطة محراء وصفراء كريستاالت األمونياك وامليثان

 ويعتقد بأهنا ناجتة من متركز اجلزيئات العضوية اليت سطحه قعته احلمراء الشهرية واليت رمبا تكون عاصفة من الغاز ال هتدأ علىب
 قمر  ١٦ ، وله    ١٥٠o-تولدت يف اجلو بسبب التفريغ الكهربائي املشابه لربق الزوابع الرعدية، معدل درجة حرارته السطحية               

  .ار غاليلوأمهها أربعة كبرية تسمى أقم

 قلـب  و عمالق من الغـاز ذ     كوكبو ما هو يف الواقع إال       ، أمجل األجرام السماوية على اإلطالق    : Saturnزحل  . ٦,٢
 و  مميـز  وحلقاته الرائعة ما هي إال ماليني من الصخور اجلليدية اليت انتظمت حوله يف مدار                ،معدين حماط باهليدروجني واهلليوم   

  لدقيقةا إال أن املعاينة عن قرب تبني أهنا مكونة من اآلالف من احللقات           ، لة بواسطة التلسكوب   منها بسهو   أربعة ميكن مالحظة 
 قمر،  ٢١، وله على األقل      تشكله أصال  لتمكرمبا تكون هذه احللقات بقايا قمر كان تابعا لزحل وانفجر فيما مضى أو مل ي              و  

  .Titanأكربها وأملعها القمر تيتان 

هذا الغـاز  ، اهلليوم و امليثان، مكونة أساسا من اهليدروجني ن الطبقات اخلارجية ألورانوسإ: Uranus  أورانوس. ٧,٢
 لكن  لذلك ال ترى إطالقا من األرض جداحلقات رقيقة١٠يتوفر الكوكب على . األزرق املخضر الذي يعطي الكوكب لونه

 وله  ،كوكب عكس زحل حيث حلقاته أفقية عليه      أمكن مشاهدهتا عن طريق التلسكوبات الفضائية وتتميز بأهنا عمودية على ال          
  . قمر أكربها تيتانيا١٥
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األمونياك ، وهو ذو قلب صخري صغري حماط مبحيط من املاء، عن الشمس أبعد الكواكب الكبرية: Neptunنبتون . ٨,٢
، ولـه  األزرق املميز كب لونههذا الغاز الذي يعطي الكو، اهلليوم وامليثان،غالفه اجلوي مكون من اهليدروجني ،و امليثان اجملمد

  . توابع أكربها ترايتون٨

، مـداره مائـل     ١٩٣٠وهو أصغر الكواكب يتكون من قلب صخري مغلف باجلليد أكتشف سنة            : Plutoبلوتو  . ٩,٢
وممدود حول الشمس حبيث انه أحيانا يصبح أقرب للشمس من نبتون، وله تابع يقاربه باحلجم امسه شارون، وبسبب خصائصه      

صخرية ) عطارد والزهرة واألرض واملريخ   ( العلماء على كونه كويكب أو كوكب فالكواكب الداخلية الصغرية احلجم            اختلف
فهي غازية التركيب أما بلوتو فهو صغري جـدا         ) املشتري وزحل وأورانوس ونبتون   (التركيب أما الكواكب اخلارجية العمالقة      

 وهو أكـرب    Xena مثلج وقد ظهر اخلالف عند اكتشاف الكويكب         فهو أصغر من عطارد وأكرب من القمر وتركيبه صخري        
  .من بلوتو ويقع يف منطقة مت اكتشافها حديثا مسيت حبزام الكويكبات حييط باجملموعة الشمسية كدرع وتركيبته مشاهبة لبلوتو

  مـستطيلة  هشـب املذنبات هي كتل كبرية من اجلليد و الصخور حتوم حول الشمس يف مدارات               :Cometsاملذنبات  . ٣
لذلك جند هذا األخري يتجه ، ذيل املذنب فإهنا تتأثر حبرارهتا فتنصهر حمررة بذلك سيال من الغازات تشكل، وعندما تقترب منها

بقايا املذنبات الغالف اجلوي األرضي يف شكل نيازك حتترق مبجرد ولوجهـا   و قد حيدث أن ختترق. دائما معاكسا الشمس
شوميخري ليفـي عـام    ات بينها أو بني بقاياها و الكواكب مثل ما حدث بني املشتري ومذنبحتدث اصطدام كما قد. إليه

و مذنب هال بوب األكثر ملعانـا يف   ، سنة٧٦كل  ومن أشهر املذنبات مذنب هايل الذي يدور حول الشمس مرة .١٩٩٤
 .املشاهدة األرضية

وهي عبارة عن كتـل مـن   .  املريخ واملشتريمداري  حزام الكويكبات بنيقعي :  Minor Planetsالكويكبات. ٤
بالنسبة حلجمها فهو خيتلف من واحدة ألخرى كمـا         و، الصخر أو املعادن و يسود اعتقاد بأهنا بقايا كوكب انفجر لسبب ما           

إمنا احتكاكها بـالغالف  ، مشتعلة هي أصال غريو،  أغلبها ذات شكل غري منتظمحيثبينها من حيث الشكل  أهنا ختتلف فيما
الكثري منها يسقط يف مناطق غري مأهولـة   و رغم أن،  وعند سقوطها تسمى نيازك توهجهاوي لألرض هو الذي يؤدي إىلاجل

  أن الديناصورات قد انقرضت بعد سقوط نيزكيعتقدإذ ،  أحدثت كوارثإنو  إال أن النيازك سبق هلا، أو حيترق قبل وصوله
 ٥٠٠قوط النيازك يف منطقة واحدة نادر جدا وتقريبا يسقط على األرض             وان س  ضخم ومدمر على األرض منذ ماليني السنني      

  . فقط تقريبا ما ميكن كشفه١٠ على اليابسة لكن ١٥٠نيزك سنويا منها فقط ما يقارب 

جسيمات صخرية أو معدنية متباينة يف أشكاهلا وأحجامها فقد تكون حبجم حبات الرمل وقـد               : Meteorsالشهب  . ٥
 دخوهلا الغالف اجلوي وبسبب االحتكاك حتترق يف اجلو وقليل منها يصل إىل األرض وعند سـقوط                 تكون ضخمة جدا وعند   

  .جزء منها على سطح األرض تسمى النيازك، وقد مير مذنب خالل مدار األرض فتحترق أجزاءه مكونة زخات من الشهب
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دل  تابع األرض الوحيد يدور حول األرض مبدار قطع ناقص كتلته تعا          : moonالقمر  
3.81

 من كتلة األرض، وال حيتـوي       1
، وجماله املغناطيسي ضعيف جدا ومداره غري منتظم بـسبب التـأثريات   ′٩ ٥o ±على املاء ومييل مداره عن مدار األرض ب 

الـصاعدة  اجلذبية عليه من األرض والشمس بصورة أساسية ويتقاطع مدار األرض ومدار القمر بنقطتني تسميان بالعقـدتني                 
والنازلة نسبة حلركة القمر مشاال أو جنوبا بالنسبة ملدار األرض وان اخلط الواصل بني العقدتني يدعى خط العقدتني ويتراجـع                    

 ودورة تراجع العقدتني تسمى دورة الساروس وسبب رؤية اهلالل مرتفعا أو منخفضا يف السماء               ١٨,٦h  كل    ٣٦٠oليكمل  
  :، واملراحل اليت مير هبا القمر خالل الشهر القمري هي′٢٧ ٢٣o عن خط االستواء يعود إىل ميله وميل مدار األرض

  .يكون موضع القمر بني األرض والشمس ويكون وجهه املظلم مواجها لألرض هلذا ال ميكن رؤيته: احملاق. ١

  .اء بعد غروب الشمس بقليلويشاهد القمر يف هذه احلالة على شكل هالل رفيع يف اجلهة الغربية من السم: القمر الوليد. ٢

  .بعد أسبوع من املرحلة السابقة يصبح هبيئة نصف قمر: التربيع األول. ٣

  .يكتمل يف هذه املرحلة شكل القمر بعد أسبوع من املرحلة السابقة عندها يظهر القمر بنفس وقت غروب الشمس: البدر. ٤

ن جانبه الشرقي ليصل إىل شكل نصف قمر ويدعى أحيانا بالقمر           بعد أسبوع من طور البدر يبدأ بالتقلص م       : التربيع الثالث . ٥
احملدب إذا كانت مساحته املضيئة أقل من املساحة املضيئة يف طور البدر وأقل منها يف طور التربيع ويستمر بالتنـاقص إىل أن                      

  .يصل لطور احملاق وهكذا

دة الزمنية الالزمة لدوران القمر حول األرض بالنسبة        ويسمى بالشهر االقتراين ويقاس بامل    : حتديد موعد حلول الشهر القمري    
 وحتدد بداية الشهر برؤية اهلالل الرفيع يف اجلهة ٣s ٤٤m ١٢h ٢٩dللشمس وتقاس هذه املدة من حماق إىل حماق وتبلغ تقريبا 
  :الغربية من السماء وتعتمد الرؤية على عدة عوامل منها

  .لبلد وخطوط طوله وعرضهوتعتمد على موقع ا: العوامل اجلغرافية. ١

  .مثل امحرار األفق والضباب والغبار والغيوم وغريها: العوامل اجلوية املتغرية. ٢

. وتقريبا ثابتة ومنها ما يعتمد احلسابات الفلكية بدون الرؤية وفيها حيدد بداية الشهر بلحظة والدة اهلالل               : العوامل الفلكية . ٣
 ١٩٧٨ري خاصة لرؤية اهلالل مل يتم االتفاق عليها لكن شروط املؤمتر اإلسالمي عـام              أما عند اشتراط الرؤية فقد وضعت معاي      

  : هي

  . درجات٨ال يقل البعد الزاوي للقمر عن الشمس عن . ١    

  . درجات٥ال يقل ارتفاع اهلالل عن األفق عن . ٢    
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  . ميكن االستعانة باملنظار الراديوي أو الليزرميكن استعمال املنظار الفلكي فان مل تتم الرؤية بسبب الظروف اجلوية. ٣    

األرض و الشمس حاجبا بذلك  حيدث الكسوف الشمسي عندما يتوسط القمر بني: Solar Eclipseكسوف الشمس 
حيجبها متاما حيث أن املشاهد األرضي يالحظ تطابقا بني القمـر و   عندما يغطي ظل القمر جزءا من األرض فإنه، نورها عنا

مـرة   ٤٠٠ مرة من القمر إال أن بعدها عنا و الذي يبلغ ٤٠٠و الواقع أن الشمس أكرب ب، القطر أن هلما نفسالشمس أي 
) الظل التام(، وهذا الكسوف التام ونادرا ما حيدث وتتميز مبنطقتني واحدة معتمة جدا  مثل بعد القمر جيعلهما يبدوان متقايسني     

لقي فيحدث عندما يكون القمر يف األوج فال حيجب قرص الشمس كليا بل             ، أما الكسوف احل   )شبه الظل (ومنطقة أقل ظالما    
يترك حلقة رفيعة مضيئة حوله، وشروط حدوث الكسوف هي أن يكون القمر حماقا ويكون قريبا مـن إحـدى العقـدتني،                     

 مركز خمـروط     دقيقة فقط وال يشاهد إال من مناطق حمددة تقع يف منطقة           ٧,٥وتستمر مدة الكسوف الكلي يف أقصى قيمها        
  . الظل التام أما منطقة شبه الظل فتكون أوسع بكثري عادة

حتدث عندما تكون األرض على خط مستقيم بني الشمس والقمر فيقـع القمـر يف   : Lunar Eclipseخسوف القمر 
ما إذا كان القمر    منطقة ظل األرض ويكون كليا إذا كان البدر يف إحدى العقدتني متاما أي يقع يف مركز الظل التام لألرض، أ                   

يف منطقة شبه الظل فيحدث اخلسوف اجلزئي وان القمر ال خيتفي كليا يف حالة اخلسوف الكلي بل يبقى سطحه باهتا بلـون                      
برتقايل بسبب االنكسارات احلاصلة ألشعة الشمس عند مرورها باجلسيمات الترابية العالقة يف الغالف اجلوي وشروط حدوث               

 بدرا وقريبا من إحدى العقدتني وهذا ال حيدث إال مرتني بالسنة تقريبا وان مدة اخلسوف الكلي                 اخلسوف هي أن يكون القمر    
  .قد تتجاوز الساعتني ويشاهد من مناطق واسعة من األرض تقريبا لنصف األرض املواجه للقمر

 ٠,٤ = r:       عادلةميكن تلخيص الفرضية الرياضية اليت تدعى قاعدة بود الرياضية يف امل:  Bode′s Lawقاعدة بود 
+٢ * ٠,٣nحيث  :rهي معدل بعد الكوكب التقرييب عن الشمس مقاسا بالوحدات الفلكية .  

     n  ،أخل........  للمريخ، ٢ لألرض، ١ للزهرة، ٠ لعطارد، ∞- هي أرقام حمددة بالترتيب.  

 ٠,٦ = r:                      لة التالية فباملعادKm ١٠٦ * ١٠٠  أما البعد التقرييب لكل كوكب عن الشمس بوحدات ال
+ ٢ * ٠,٤٥n   

  .واحلقيقي عن الشمس بالوحدات الفلكية) قاعدة بود(واجلدول يوضح بعد الكوكب التقرييب 

  البعد احلقيقي البعد التقرييب الكواكب السيارة
 ٠,٣٩ ٠,٤  عطارد
 ٠,٧٢ ٠,٧  الزهرة
 ١ ١  األرض
 ١,٥٢ ١,٦  املريخ
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 ٢,٨٠ ٢,٨  الكويكبات
 ٥,٢٠ ٥,٢  املشتري
 ٩,٥٢ ١٠  زحل
 ١٩,٨ ١٩,٦  أورانوس
 ٣٠,٦ ٣٨,٨  نبتون
 ٣٩,٤ ٧٧,٢  بلوتو
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)                                                                                                                   ٤(احملاضرة 

  دعاء ضياء.  م.م
  

ألرض ثالث كواكب النظام الشمسي يف دوراهنا حول الشمس وحسب العلوم احلديثة فـاألرض  ا: The Earthاألرض 
وهذا راجع رمبا إىل غالفها اجلوي املكون أساسا من األوكسجني و           . هي الكوكب الوحيد الذي يتميز باحلياة يف الكون بأسره        

و تغطي املياه   ، ألرض مكون من الصخور و املعادن     والذي حيمينا من مجيع اإلشعاعات الشمسية الضارة، ومركز ا        ، اهليدروجني
و كلما توغلنا يف عمقهـا كلمـا        ،  باملائة من مساحتها، تكون األرض من الصخور اليت تغطي قلبا من احلديد و النيكل              ٧٠

يتعـدى  فالقلب املعدين لألرض حماط برداء من الصخور املنصهرة أما القشرة األرضية اخلارجية فـال               . ارتفعت درجة احلرارة  
  مسكها بضع كيلومترات،  يقول علماء تطور الكون أن األرض وكذلك بقية كواكب اجملموعة الشمسية قد تكونت نتيجـة                  

لتجمع احلطام املتناثر من انفجار بعض النجوم بعد أن وقع يف أسر جاذبية الشمس وقد مت إذابة هـذا احلطـام مـن خـالل                         
ولقد كان من الضروري أن تكون مادة األرض عند         .  تقع عليها من الفضاء اخلارجي     التصادمات العنيفة بينها وبني النيازك اليت     

بداية تكوهنا على شكل سائل أو شبه سائل وذلك لكي تأخذ الشكل الكروي الذي هي عليه اآلن فالشكل الوحيـد الـذي                      
لة السائلة يف جمال جاذبية جسم ما       وعند وجود هذه الكت   . تتخذه كتلة من املادة السائلة يف الفضاء الكوين هو الشكل الكروي          

 شكل هذه الكرة باجتاه قوة اجلذب وميكن إزالة مثل هذا التبعج من خالل تدوير هذه الكرة                  كالشمس فإن تبعجا سيحدث يف    
بسرعة مناسبة حول حمور متعامد مع اجتاه القوة اجلاذبة وهذا بالضبط ما حصل مع األرض عند بداية تكوهنا ولقد اسـتمرت                     

 األرضية على هذا احلال إىل أن بدأت القشرة األرضية الصلبة بالتكون بعد أن برد سطحها نتيجة إلشعاع حرارهتـا إىل                     الكرة
الفضاء اخلارجي وال زالت مادة األرض باستثناء قشرهتا الرقيقة يف حالة االنصهار كما نشاهد ذلك عند خروج هذه املادة من                    

  شقوق هذه القشرة عند حدوث الرباكني 

إن الشرط األول يف : هناك عدة شروط لوجود احلياة على الكرة األرضية دونا عن غريها من كواكب اجملموعة الشمسية وهيو
تصميم األرض لتكون مهيأة لظهور احلياة عليها هو ضرورة وجودها بالقرب من مصدر إلنتاج الطاقة الذي ميدها بالطاقة 

وقد مت اختيار الشمس كمصدر ميد األرض . ينة تضمن ظهور احلياة عليهاالالزمة حلفظ درجة حرارة سطحها ضمن حدود مع
بالطاقة الالزمة هلا من خالل إشعاع األمواج الكهرومغناطيسية اليت تسقط على سطح األرض فيمتص طاقتها وترفع درجة 

والذي يتوافق متاماً مع وأن هذه الطاقة تعطي طيف إشعاع يتمركز حول اجلزء املرئي من الطيف الكهرومغناطيسي . حرارته
متطلبات الكائنات احلية من اإلشعاع الشمسي الذي يستخدم يف عملية التمثيل الضوئي وكذلك يف نظام اإلبصار املستخدم يف 

 فقد قّدر  ولضمان بقاء األرض على بعد ثابت من الشمس لكي متدها مبقدار ثابت من الطاقة. كثري من أنواع الكائنات احلية
ومن اجلدير . ور األرض حول الشمس يف مدار شبه دائري يبلغ متوسط نصف قطره مائة ومخسني مليون كيلومتراهللا أن تد

بالذكر أن دوران األجرام حول بعضها البعض يف هذا الكون هي الوسيلة الوحيدة ملنع هذه األجرام من أن تنهار على بعضها 
  . رض تدور حول الشمس والشمس تدور حول مركز اجملرة وهكذابسبب قوة اجلاذبية بينها فالقمر يدور حول األرض واأل
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أما الشرط الثاين فهو ضرورة دوران األرض حول حمور متعامد تقريباً مع اخلط الواصل بني الشمس واألرض وذلك لكي يتم 
ان حمور فلو توقفت األرض عن الدوران أو ك. تعريض مجيع سطحها لضوء الشمس من خالل تعاقب الليل والنهار عليها

دوراهنا موازياً هلذا اخلط كما هو يف بعض الكواكب لكان أحد نصفي األرض معرض للشمس باستمرار بينما لن يصل ضوء 
الشمس للنصف اآلخر وبذلك يكون أحد نصفيها هنارا دائما شديد احلرارة والنصف اآلخر ليال دائما شديد الربودة وصدق 

 اهللا عليكم الليل سرمدا إىل يوم القيامة من إله غري اهللا يأتيكم بضياء أفال تسمعون قل قل أرأيتم إن جعل"اهللا العظيم القائل 
أرأيتم إن جعل اهللا عليكم النهار سرمدا إىل يوم القيامة من إله غري اهللا يأتيكم بليل تسكنون فيه أفال تبصرون ومن رمحته جعل 

  ٧٣-٧١القصص "  تشكرونلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم

أما الشرط الثالث فهو ضرورة إمالة اجتاه حمور دوران األرض عن االجتاه العمودي بزاوية كافية وبشكل متواصل أثناء دوراهنا 
 عن ٢٣,٤٥oوقد وجد العلماء أن هذا احملور بزاوية مقدارها . حول الشمس وذلك ألسباب تلزم الستمرار احلياة على األرض

أسي وهو يتحرك حركة خمروطية بطيئة تؤدي إىل تغري بطيء الجتاه احملور حبيث مييل النصف الشمايل لألرض حنو املستوى الر
 لتعريض قطيب األرض الشمايل واجلنويب لضوء  إن هذه اإلمالة ضرورية. الشمس يف فصل الصيف ويبتعد عنها يف فصل الشتاء
إن وصول ضوء الشمس للقطبني . ور الدوران ثابتا على االجتاه العموديالشمس الذي ال ميكنه الوصول إليهما فيما لو بقي حم

ضروري جدا إلذابة بعض اجلليد املوجود عليهما وإال فإن املطر الذي يسقط عليهما سيتجمد ولن يعود مرة ثانية إىل احمليطات 
ء ظاهرة الفصول األربعة الضرورية ويعمل هذه التأرجح كذلك على نشو. وبذلك ستنضب احمليطات من مياها يف هناية املطاف

  . لضبط دورة حياة كثري من النباتات

أما الشرط الرابع فهو ضرورة محاية احلياة على األرض من اإلشعاعات الضارة اليت تنطلق من الشمس ومن بقية النجوم يف هذا 
يع أنواع اإلشعاعات النافعة منها الكون حيث أن هذه النجوم تنتج طاقتها من خالل عملية االندماج النووي الذي ينتج مج

وقد كان من لطف اهللا أن اختار موقع اجملموعة الشمسية يف جمرة درب التبانة يف مكان يف غاية التقدير فال هو يف . والضارة
. ية جداًقلب هذه اجملرة اللولبية وال هو يف داخل الذراعني املمتدين منها حيث تكون كثافة النجوم والشهب والغبار الكوين عال

بل جاء مكاهنا فيما بني هذين الذراعني حيث تكون كثافة النجوم أقل ما ميكن وبذلك ال يصل من إشعاعات جنوم اجملرة إىل 
ويبقى بعد ذلك محاية سطح األرض من إشعاعات الشمس الضارة وقد مت هذا بطريقة بالغة الذكاء . األرض إال القدر اليسري

فرد بوجود جمال مغناطيسي تفوق شدته مائة مرة شدة أقوى اجملاالت املغناطيسية يف بقية حيث وجد العلماء أن األرض تت
وقد تبني للعلماء أن هذا اجملال املغناطيسي العايل قد نتج عن وجود قلب . الكواكب رغم أن األرض ليست بأكربها حجماً

وقد .  الكواكب ولذلك كانت األرض أكثرها كثافةكبري من احلديد والنيكل يف باطن األرض والذي ال يوجد ما يشبه يف بقية
تبني للعلماء أن هذا اجملال املغناطيسي الشديد هو الدرع الذي حيمي سطح األرض من وصول إشعاعات الشمس الضارة إليها 
ندر حيث يقوم هذا اجملال الذي حييط هبا بصد هذه اإلشعاعات وتغيري مسارها حنو قطيب األرض الشمايل واجلنويب حيث ي

ومبا أن اجملال املغناطيسي لألرض ال يتفاعل إال مع اإلشعاعات اليت حتمل شحنات كهربائية فهو . وجود كائنات حية عندها
غري قادر على صد اجلسيمات املتعادلة كهربائية والقادمة من الشمس ولذلك ال بد من وجود وسيلة أخرى ملنع وصوهلا لسطح 
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األرض بدرع ثان حلمايتها من هذه اإلشعاعات وهو طبقة األوزون املوجود يف أعايل األرض فكان من لطف اهللا أن أحاط 
  .الغالف اجلوي حيث يقوم األوزون بامتصاص طاقة هذه اإلشعاعات ومينع وصوهلا إىل سطح األرض

رات اجملاورة حيث يصل أما الشرط اخلامس فهو محاية األرض من النيازك اليت تقذف هبا النجوم املنفجرة يف داخل جمرتنا أو اجمل
وهذه النيازك قد تسبب دماراً هائالً على سطح األرض على . إىل اجملموعة الشمسية آالف الشهب والنيازك يف الساعة الواحدة

وقد يتسبب نيزك بكتلة ال تتجاوز عدة مئات من الكيلوجرامات دماراً . الرغم من صغر حجمها وذلك بسبب سرعتها اهلائلة
ومن لطف اهللا بالبشر أنه محى األرض من هذه النيازك بعدة آليات أمهها . ار الذي يسببه تفجري قنبلة نوويةال يقل عن الدم

وجود عدد كاف من الكواكب اخلارجية اليت تقوم جبذب النيازك هلا قبل أن تصل إىل األرض كما يفعل ذلك كوكب 
ك فقد أطلق العلماء اسم صياد الشهب على كوكب ولذل.  املشتري الذي يفوق حجمه حجم األرض بألف وثالمثائة مرة

أما ما تبقى من النيازك الصغرية اليت تفلت من جاذبية الشمس والكواكب اخلارجية والداخلية وتصل إىل األرض فإن . املشتري
   .الغالف اجلوي يتكفل حبرق معظم كتلتها قبل وصوهلا إىل سطح األرض بسبب االحتكاك الشديد بينها وبني اهلواء

وأما الشرط السادس فهو ضرورة أن تكون قشرة األرض رقيقة نسبياً حيث يبلغ متوسط مسك القشرة حتت القارات مخس 
وثالثون كيلومتر وحتت احمليطات سبعة كيلومترات ومع مقارنة مسك هذه القشرة مع نصف قطر الكرة األرضية يتبني مدى 

تمل أن تتشقق فتخرج منها الرباكني أو تنخسف بسبب تآكل باطنها إن هذه القشرة رقيقة حبيث من احمل. رقة هذه القشرة
بسبب احلرارة العالية لباطن األرض وقد سهلت حركة هذه القشرة لتكوين القارات واحمليطات ومسحت حبدوث الرباكني اليت 

ه التضاريس مل إن هذ. شكلت هذه التضاريس األرضية من جبال وتالل وسهول وهضاب وصحارى وأودية وأغوار وقيعان
ختلق فقط للنواحي اجلمالية فقط بل لتلعب دوراًَ مهما يف ظهور احلياة على األرض فاجلبال حتتفظ مبياه األمطار على شكل 

 والتعرجات يف الطبقات  ثلوج متد األهنار باملاء أثناء ذوباهنا يف الصيف والقيعان حتتفظ مبياه األمطار على شكل حبريات
باملياه اجلوفية، وقد أدى تفاوت ارتفاع هذه التضاريس إىل تفاوت يف درجات حرارة سطح األرض ّمما الصخرية لالحتفاظ 

  .أدى إىل توفري بيئات خمتلفة ملختلف الكائنات احلية

أما الشرط السابع فهو ضرورة توفر عدد كبري من العناصر الالزمة لبناء الكائنات احلية وّمما يثري دهشة العلماء أن األرض 
وال يزال . توي على اثنني وتسعني عنصر طبيعي من بني ما يزيد عن مائة عنصر ميكن أن تكون موجودة يف هذا الكونحت

العلماء يف حرية من أمرهم حول كيفية وصول هذا العدد الكبري من العناصر إىل األرض وبكميات تتناسب واحلاجة إليها 
. يدروجني يف الثانية الواحدة ال ميكنها أن تصنع إال عنصر واحد وهو اهليليومفشمسنا اليت حترق نووياً أربعة ماليني طن من اهل

ولذلك فقد استدل العلماء على وجود جنوم يف هذا الكون هلا أحجام تفوق حجم الشمس مباليني املرات لكي تتمكن من 
  . تصنيع هذا العدد الكبري من العناصر الثقيلة

 لتتطاير منها هذه العناصر املختلفة يف أرجاء الفضاء احمليط هبا ليقع قسما من هذه الكتل  أن تنفجر هذه النجوم وقد قّدر اهللا
وتشكل مثانية من هذه العناصر مثانية وتسعني باملائة من وزن القشرة األرضية . املتطايرة يف أسر جاذبية األرض عند أول نشأهتا

م والصوديوم والبوتاسيوم  واملغنيسيوم ، وحتتاج الكائنات احلية وهي األوكسجني والسيليكون واألملنيوم واحلديد والكالسيو
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لبناء أجسامها ما يزيد عن عشرين عنصراً من العناصر الطبيعية اليت حيويها تراب هذه األرض والبالغ عددها اثنني وتسعني 
يزيد عن مخس وتسعني باملائة عنصرا وتشكل أربعة من هذه العناصر وهي الكربون واألوكسجني واهليدروجني والنيتروجني ما 

من وزن الكائن احلي بينما تشكل بقية العناصر اليت أمهها الفوسفور والكربيت والصوديوم والكالسيوم واملغنيسيوم والبوتاسيوم 
  .والكلور واحلديد اخلمسة باملائة املتبقية

 لتوزيعه على سطح  د آليات حمددةأما الشرط الثامن فهو ضرورة توفر املاء بكميات كافية على سطح األرض مع وجو
وقد تفرد كوكب األرض من بني مجيع كواكب اجملموعة الشمسية بوجود هذه الكميات الضخمة من املاء الذي . اليابسة

وقد اكتشف العلماء أن معظم املاء املوجود على سطح األرض قد خرج . يغطي ما يقرب من سبعني باملائة من سطح األرض
  ) .وخلقنا من املاء كل شيء حي( تفجر الرباكني من باطنها من خالل

 حييط هبذه األرض والذي قد مت تقدير حمتوياته بشكل بالغ الدقة حبيث لو  أما الشرط التاسع فهو توفر الغالف اجلوي الذي
ربع ويتكون الغالف اجلوي من خليط من أ. اختلت نسب هذه احملتويات ولو مبقدار بسيط ملا ظهرت احلياة على األرض

غازات وهي النيتروجني الذي تبلغ نسبته مثانية وسبعني باملائة واألوكسجني الذي تبلغ نسبته واحد وعشرين باملائة واآلرغون 
ولقد مت تصميم .  باملائة الذي تبلغ نسبته ما يقرب من واحد باملائة وثاين أكسيد الكربون الذي تبلغ نسبته ثالثة من مائة

فأول هذه املهام هو عزل . حبيث يقوم مبهام متعددة تساعد على ظهور وبقاء احلياة على األرضالغالف اجلوي بشكل دقيق 
سطح األرض عن الفضاء اخلارجي الذي حييط هبا والذي تقترب درجة حرارته من الصفر املطلق حيث يسمح الغالف اجلوي 

 احلراري الذي ينبعث من سطح  ي مرور اإلشعاعمبرور الطاقة الشمسية إىل سطح األرض أثناء النهار بينما مينع بشكل جزئ
ولكي تبقى األرض يف حالة اتزان حراري فإنه يلزم أن تكون كمية الطاقة املستلمة من . األرض الساخن إىل الفضاء اخلارجي

 عند درجة الشمس تساوي كمية الطاقة املنبعثة من األرض إىل الفضاء اخلارجي وقد وجد العلماء أن هذا االتزان احلراري يتم
ويعمل الغالف اجلوي على أن تبقى درجة حرارة سطح األرض . حرارة متوسطة لسطح األرض تبلغ مخسة عشر درجة مئوية

يف الليل والنهار ضمن احلدود املسموح هبا لبقاء احلياة على األرض حيث ال يتجاوز الفرق بني أعلى وأقل درجة يف أقسى 
 بدرجة حرارة سطح القمر الذي يفتقر لغالف جوي جند أن درجة  وعند مقارنة ذلكالظروف األرضية اخلمسني درجة مئوية 

حرارة سطحه تبلغ مائة وثالثون درجة مئوية يف النهار ومائة وسبعون درجة مئوية حتت الصفر يف الليل أّي بفارق ثالمثائة 
الغالف اجلوي يلعب دورا كبريا يف حتديد درجة وقد تبني للعلماء أن غاز ثاين أكسيد الكربون على قلة نسبته يف . درجة مئوية

حرارة االتزان هذه وهنالك ختوف كبري من أن تؤدي الزيادة يف نسبة ثاين أكسيد الكربون الناجتة عن حرق هذه الكميات 
 تؤدي إىل الكبرية من أنواع الوقود املختلفة إىل زيادة درجة حرارة سطح األرض مبا يسمى بظاهرة االحنباس احلراري واليت قد

أما املهمة الثانية للغالف اجلوي فهي محاية الكائنات احلية من اإلشعاعات . اختالل كبري يف مناخ األرض ونظامها البيئي
الضارة اليت تصل إىل األرض من الشمس ومن الشهب والنيازك القادمة من الفضاء اخلارجي حيث تعمل طبقة األوزون 

لى امتصاص هذه اإلشعاعات الضارة بينما يتم حرق كتل الشهب والنيازك أثناء مرورها املوجودة يف أعايل الغالف اجلوي ع
أما املهمة الثالثة للغالف اجلوي فهي توفري الغذاء الالزم جلميع الكائنات احلية حيث حيتوي على ثالثة . عرب الغالف اجلوي
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وكسجني والنيتروجني أما العنصر الرابع وهو عناصر من أهم أربعة عناصر حتتاجها الكائنات احلية وهي الكربون واأل
  . اهليدروجني فتأخذه النباتات من املاء الذي متتصه من خالل جذورها

أما الشرط العاشر فهو وجود قمر حبجم كبري يدور حول األرض حيث يبلغ قطر القمر ما يقرب من سبع وعشرين باملائة من 
ويقول العلماء أن استقرار سرعة .  كيلومتر كمعدل٤٠٠,٠٠٠ قريبا قطر األرض ويدور يف مدار شبه دائري وعلى بعد ت

.  يعود إىل وجود قمر هبذا احلجم حوهلا دوران األرض حول حمورها وحول الشمس وكذلك ثبات بعد مدارها عن الشمس
 أدوارا مهمة يف تأرجح ويعمل القمر كذلك على إحداث ظاهرة املد واجلزر يف البحار واحمليطات واليت يعتقد العلماء أهنا تلعب

ومن عجائب التقدير أن ظاهرة . األرض حول حمورها وحتديد طبيعة املناخ وتشكيل السواحل البحرية واستمرار احلياة البحرية
املد واجلزر تعمل على نقل جزء من الطاقة احلركية الناجتة عن دوران األرض حول نفسها إىل القمر فتزيد من سرعة دورانه 

بالتايل يزداد بعده عن األرض مبعدل ثالث سنتيمترات يف السنة بينما تتباطأ سرعة دوران األرض مبقدار ضئيل حول األرض و
ولوال هذا التقدير البالغ لكان من املمكن أن يسقط القمر على األرض مع مرور باليني السنني نتيجة لتباطؤ سرعته . جدا

وكذلك دور القمر يف . ا من األرض ّمما يزيد من شدة ظاهرة املد واجلزربسبب النيازك اليت ترتطم بسطحه أو أن يقترب كثري
  .توفري اإلضاءة لسطح األرض يف الليل ودوره يف حتديد الشهور والسنوات

   

 إن حمور دوران األرض ليس ثابتا على اإلطالق وذلك بسبب إن قوة اجلاذبيـة  :Earth's Motionsحركات األرض  
سوف تسبب أرجحة يف حركة األرض الن مستوى        ) القمر والشمس ( أقرب جرمني مساويني هلا      املسلطة على األرض من قبل    

االستواء لألرض سوف يتحرك باجتاه اجلرم املسبب لالضطراب، وينشأ عن هذا االضطراب يف احلركة دوران حمـور األرض                  
  :حول النجم القطيب وهذه احلركة تسبب

وهي تعبري عن حقيقة كون اجلرمني يتحركان مبستويان خمتلفان وتسمى          ) قهقريت( حدوث دوران مستمر باجتاه تراجعي       :أوال
وهي حركة خمروطية بطيئة حتصل حملور دوران األرض أثنـاء دوران           : precessionهذه احلركة املنتظمة مبادرة أو الترنح       

الستواء وهو ناتج مـن دوران      األرض حول الشمس وسببها هو إن األرض ليست كاملة التكور بل متتاز ببعض التفلطح عند ا               
األرض حول حمورها إضافة إىل تأثري اجلاذبية املتفاوتة الناجتة من الشمس والقمر وبعض الكواكب القريبة حيث أن الشمس تقع     
دائما مبستوى دائرة الربوج أما القمر فهو ليس بعيدا عن مستوى هذه الدائرة فلهذا نالحظ إن قوى اجلاذبيـة سـتؤثر علـى                     

حتاول جعل حمورها عموديا على مستوى دائرة الربوج أي أن حمصلة قوى اجلاذبية وقوة الدوران لألرض حول حمورها األرض و
تولد قوة عمودية على هذه التأثريات أي إن القوة هي املسببة للترنح وأن احلركة املخروطية البطيئة حملور األرض تؤدي إىل تغري                     

لزمن لذلك فأن القطب الشمايل يتحرك على القبة السماوية حبركة دائريـة متثـل قاعـدة                بطيء الجتاه احملور الدوراين مبرور ا     
 سنة وحاليـا    ٢٥٨٠٠املخروط ومركز هذه الدائرة هو مركز دائرة الربوج وان مدة الترنح الالزمة إلكمال دورة هي تقريبا                 

حبوايل درجة واحدة وتقريبا يف عـام       ) األصغرالذي يقع يف هناية ذراع كوكبة الدب        (يبعد القطب الشمايل عن النجم القطيب       
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) ٢٩٠٠(وقد كان حمل النجم القطـيب يف        ) Vega( ميالدي سيحل حمل النجم القطيب النجم املسمى النسر الواقع           ١٤٠٠٠
  )١(قبل امليالد النجم املسمى الثعبان أو ألفا التنني، كما موضح بالشكل 

  

  يوضح حركة األرض املترحنة) ١(الشكل 

  وهي ناجتة عن اجلاذبية الصادرة عن القمر نتيجة notation motion حدوث حركة معقدة تسمى حركة التمايد  :ثانيا
عن مستوى املدار الذي يؤثر على التفلطح األرضي املائل والذي حياول إطباق مستواه على مستوى دائـرة                 ) ٥o(ميله البسيط   

  فعل األرض املقاوم له حيدث تذبب بسيط يف مسار حمور األرض مدتـه  الربوج، ونتيجة هلذا التصارع بني جاذبية القمر ورد
سنة حبيث حييد به عن دائرته املستقيمة اليت رمسها لريسم ضمنها منحنيات موجية  وهي تنعكس أوالً على سـرعة دوران                     ١٩

. ا ما يسمى ترحناً يف الطول     احملور الذي يكف عن احلركة املنتظمة النضمام عدد من احلركات الدورية إىل حركته يترتب عليه              
  .كذلك فإن احلركة الترحنية تنعكس على ميل دائرة الربوج الذي يتغري بصورة دورية، وتسمى هذه التغريات ترحناً يف امليل

 سنة، وما معدل ما     ٢٥٨٠٠أثبت أن الزمن الذي يستغرقه القطب الشمايل ليكمل دورته حول مركز دائرة الربوج هو               : مثال
   ؟١٢ االعتدال الربيعي بني برج وآخر على فرض أن عدد الربوج تقطعه نقطة

سنة ، وهـي متثـل      /  ثانية قوسية    ٥٠,٢٦ ثانية قوسية أي تقرأ      ٥٠,٢٦= أن الفرق السنوي لنقطة االعتدال الربيعي       : احلل
 ٣٦٠oكاملـة أي    وبذلك وإلكمال دورة كاملة جيب حساب احلركة على دائرة          . مقدار سرعة حركة نقطة االعتدال الربيعي     

ولغرض توحيد الوحدات جيب حتويل الثانية القوسية اىل الـدرجات وذلـك            . وهي متثل املسافة املقطوعة خالل دورة كاملة      
 وبذلك حنصل علـى  ٦٠s * ٦٠m = ١h وكل ١٥o = ١hحسب جدول التحويالت ألن كل ) ٦٠ * ٦٠(بقسمتها على 

: فرق سنوي مقداره 
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