تصحٌح نظرٌة تكوٌن ماء المطر بالتوراة ،باإلنجٌل ،بالقرآن و بالعلم

Correction de la théorie de la formation de l’eau de pluie par la Thora, la Bible, le Coran et la Science

الدورة الطبٌعٌة للماء أو كٌفٌة تكوٌن ماء المطر ال تقتصر على تبخر الماء و تكلفه و نزوله على شكل مطر بل البرق و الرعد و المطر عملٌة واحدة و أن الظواهر اللالث هذه تحدث فً آن واحد و فً نفس اللحظة و أن الزمان هو
الذي ٌفرق بٌنهن حٌث أن سرعة الضوء هً  300.000كم/ث و سرعة الصوت هً  0،340كم/ث و سرعة نزول حبات المطر هً من  0،008إِشلى  0،009كم /ث ،فإذا رأٌنا أو سمعنا أو شهدنا هذا بدون هذا فال غرابة فً ذلك  .و
إن حدث و أن رأٌناهن فً آن واحد فال المطر مطر الرعد الذي نسمعه بل هو مطر رعد سبق و ال الرعد صوت البرق الذي نراه بل هو صوت برق سابق.
شحن أو سحا موجبة
شحن أو سحا سالبة

انضـــــــــــــغـــــــــــــاط

Synthèse
explosive
(pluie
)orageuse

Pluie régulière
)(Condensation

تٌارات هوائٌة هابطة

جزٌئات هٌدروجٌن

تحلل جزٌئات البحار أو الماء فً
الحالة الغازٌة إلى هٌدروجٌن و
أكسٌجٌن كغازات حرة وطلٌقة

H2

O
تٌارات هوائٌة صاعدة
Ionisation

Compression

أكسٌجٌن ذري
Décomposition
IR

PAR LA SCIENCE
Evaporation

PAR LA THORA:
"Bereishit Rabba" La force de mesure des pluies est aussi puissante que la
force totale de la création du monde.

قوة مٌزان األمطار أكبر من القوة المجموعة لخلق العالم كله

PAR LA BIBLE:
« Il fait briller l’éclair et la pluie tombe en abondance (Jérémie 13) ».

1-

« Ses éclairs annoncent la pluie (Martin Bible) ».

2-

يلمع البرق و ينزل المطر بغزارة أو كثافت
أبراقه أو بروقه تعلن عن المطر
Qui dit éclair, dit pluie.
3- « Il fait des éclairs pour la pluie (Darby Bible) ».

ٌجعل البرق للمطر

)Fécondation H2+OH2O (combinaison

PAR LE CORAN:

"وأرسلنا الرٌاح لواقح فأنزلنا من السماء ماء"  -الحجر 22
فاء السببٌة هً التً ٌكون ما قبلها سببا ً فٌما بعدها نحو" اجتهد فنجح " و أٌضا تعطف ما بعدها لما قبلها و تفٌد السرعة فً ربط ما
قبلها بما بعدها.
Compressions (entre forces de courants d’air ascendants et
" و أنزلنا من المصعراث ماء ثجاجا "  -النبأ 14
descendants).
اا ال ِّثل َوقال َو " و النشأة هً الخلق كقول هللا و ننشئكم فٌما ال تعلمون  -الرعد 12
س َوح َو
" َوو ُيٌنشِش ُي ال َّس
َوي َور ْح َومتِش ِشه ۚ َووأَو َو
الر َوٌا َوح ُيب ْ
ورا "  -الفرقان 48
سمَواءِش َوما ًء َوط ُيه ً
نز ْل َونا مِشنَو ال َّس
ش ًرا َوبٌْنَو َوٌد ْ
سل َو ِّث
" َووه َوُيو الَّسذِشي أَو ْر َو
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