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 تمدٌم                     

ازق الكرٌم الُمعٌن حْمَد الشَّاكرٌن الذَّاكرٌن والصبلة والسبلم على خاتم  الحمد هلل الخالك الرَّ

ا بعد                                                                           األنبٌاء والمرسلٌن نبٌنا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعٌن  أمَّ

فبل ٌجهل المإمن العالل لصَد هللا من خلك عباده استناداً على لوله تعالى :) َوَما َخلَْمُت اْلِجنَّ 

اقُ  زَّ ةِ  ذُ َواأِلْنَس إاِلَّ ِلٌَْعبُُدوِن, َما أُِرٌُد ِمْنُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما أُِرٌُد أَْن ٌُْطِعُموِن, إِنَّ هللاَ ُهَو الرَّ و اْلمُوَّ

                                                                                                     [8٘-ٙ٘اْلَمتٌُِن( ]سورة الذارٌات:

ده بخلك الكون بإنسه  ل فً ربوبٌة هللا العظٌم ووحدانٌَّته وتفرُّ ُر المتؤّمِ وال ٌماري العالُل المفّكِ

وسمابه وأشجاره وجباله وبحاره وشمسه ولمره ونجومه وهوابه ومابه وكل ما وجنه وأرضه 

فٌه من مخلولات سواء أدركتها األبصار واألسماع أْم لم تدركها وسواء كان االعتراؾ عن 

 ِ ٌِن َحنٌِفًا فِْطَرَت ّللاَّ :)فَؤَلِْم َوْجَهَن ِللّدِ الَّتًِ  فطرته السلٌمة التً أشار هللا إلٌها فً لوله عزَّ وجلَّ

ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌَْعلَ  ٌُن اْلمٌَُِّم َولََٰ ِلَن الّدِ ِ َذَٰ ٌَْها ۚ اَل تَْبِدٌَل ِلَخْلِك ّللاَّ من ُٖٓموَن() ايآٌة فََطَر النَّاَس َعلَ

سورة الروم( أو أشار لها أٌضاً لول المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص فً ما رواه البخاري فً صحٌحه عن رسول 

َرانِ  هللا َدانِِه أَْو ٌُنَّصِ َسانِِه( ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: )َما ِمْن َمْولُوٍد إِالَّ ٌُولَُد َعلَى اْلِفْطَرةِ, فَؤَبََواهُ ٌَُهّوِ ِه أَْو ٌَُمّجِ

رت العلوم فً  )وهذا الحدٌث النبوي ٌشهد على صدق النبً األعظم ملسو هيلع هللا ىلص وذلن أنه عندما تطوَّ

لحدٌث ظهرت مجموعة من العلماء الملحدٌن أمثال داروٌن الذي حاول أن ٌضع العصر ا

[ بالمصادفة ولد تلمََّؾ ٔ"أساساً علمٌاً لئللحاد وٌثبت أن المخلولات جاءت نتٌجة عملٌات تطور]

العلماء فً الؽرب هذه النظرٌة "نظرٌة التطور" وأسسوا علٌها تفسٌراً للظواهر الكونٌة 

ل: إنَّ الكون ُوجد بالمصادفة ولٌس هنان إله  للكون تعالى هللا عن ذلن علواً وخرجوا بنتٌجة تمو

كبٌرا  و بعد مرور أكثر من مبتً عام على تبنًِّ الؽرب لئللحاد ثبُت خطؤ هذه النَّظرٌة ]نظرٌة 

نا وممارسة المثلٌة الجنسٌة  أنه ال ٌُوجد إله  للكون[ وبدأت األمراض تتفشَّى نتٌجة ممارسة الّزِ

با والؽّشِ  ا االلتصاد العالمً فمد انهار نتٌجة الّرِ )الَّلواط أو الّسحاق( وممارسة الفواحش أمَّ

والتَّبذٌر والخداع فً المعامبلت المالٌة فبدأ بعض العلماء ٌعودون لمبادئ اإلسبلم دون أن 

لمرض بنسبة ٌشعروا إْذ أكدت أبحاث الولاٌة من اإلٌدز أنَّ الختان ٌساهم فً الولاٌة من هذا ا

[ سنة وأبحاث السرطان أكدَّت أنَّ كشؾ جلد  ٓٓٗٔثمانٌن بالمبة, واإلسبلم أمر بالختان لبل] 

المرأة على شواطا البحار ٌإدي إلى اإلصابة بسرطان الجلد بنسبة كبٌرة جداً ولذلن فمد 

ل عدا نصحوا بتؽطٌة الجسد أثناء التَّعرض للشمس واإلسبلم أمر بتؽطٌة جسد المرأة بالكام

الوجه والكفٌن لٌجنَّب المرأة شرَّ هذا المرض الماتل والمإلم.                                          

ا بالنسبة لؤلمراض الجنسٌة فمد ظهرت أشكال  عدٌدة  لم ٌكن ألحد علم  بها من لبل وذلن نتٌجة  أمَّ

م الفواحَش م ا ظهر منها وما بطن وجنَّبنا هذه لممارسة الفاحشة واإلعبلن بها وهللا تعالى حرَّ

األمراض جملة وتفصٌبلً .                                                                          

ومن أمثلة األمراض الماتلة التً ظهرت حدٌثاً مرض انفلونزا الخنازٌر الذي جاء نتٌجة أكل 

مه اإلسبلم وبالتالً   فإن االحتكان المباشر مع الخنازٌر وزٌادة عددلحوم  الخنزٌر الذي حرَّ

 الهامش  

 أسرار اإلعجاز العلمً وهو مولع مخصص ألبحاث ومماالت عبد الدابم الكحٌل -ٔ
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ل إلى الشَّكل الماتل حتى إنَّهم  الخنازٌر فً دول العالم أدَّى إلى تطوٌر هذا الفٌروس فتحوَّ

لخنزٌر خوفاً على إلحادهم وكفرهم ولكً ال اضطروا إلى تؽٌٌر اسم هذا المرض وعدم ربطه با

ٌتخذه المسلمون وسٌلةً إلثبات صدق هذا الدٌن الحنٌؾ.                                                     

د أهمٌَّة الدٌن وأهمٌة اإلٌمان باهلل فمد الحظ الباحثون أْن أكبر  والٌوم تَبرُز دراسات  كثٌرة تإّكِ

وَجُد فً صفوؾ الملحدٌن وأكبر نسبة لؤلمراض النفسٌة تكون عند ؼٌر نسبٍة لبلنتحار تُ 

المإمنٌن وأكبر نسبة لئلصابة باألمراض الجنسٌة المعدٌة واإلٌدز تكون بٌن من ٌمارسون 

الفاحشة علناً.                                                                                          

عى الملحدون أنَّ اإلٌماَن باهلل من نتاج البشر ولد ابتدعته فبة  من الناس فً المدٌم فإذا ادَّ 

لٌسٌطروا على الضُّعفاء باسم "اإلله"  فإنَّ الدراسة الجدٌدة تمول بؤنَّ اإلنسان ٌُولَُد وهو ٌحمل 

ح به أحد علماء برٌطانٌا وهو الباحث ]جست ن فً جٌناته "اإلٌمان باهلل" وهذا ما صرَّ

[ إْذ بعد دراسة طوٌلة على األطفال بؤعمار مختلفة تبٌن له أن األطفال Justin Barretبراٌت

ٌ ْخلَمون وفً أذهانهم تساإالت حول "من خلمنا" بل نجد لدٌهم لبوالً طبٌعٌاً لئلٌمان بخالك للكون 

فل الصؽٌَر ال ٌتمبل دماُؼه فكرة أنَّ الطَّبٌعة ه ً التً صنعت الكون   وهو هللا تعالى بل إنَّ الّطِ

               أو أن الكون ُوِجد بالمصادفة ولكنَّه بعد ذلن ٌتمبل تدرٌجٌاً فكرة المصادفة تبعاً ألسلوب تربٌته                                 

َدانِِه         وهذا ما حدَّثنا عنه الحبٌب ملسو هيلع هللا ىلص بموله: )َما ِمْن َمْولُوٍد إاِلَّ ٌُولَُد َعلَى الْ  ِفْطَرةِ, فَؤَبََواهُ ٌَُهّوِ

َسانِِه( َرانِِه أَْو ٌَُمّجِ                                                                              أَْو ٌُنَّصِ

ده كثٌرة  ومنها لوله تعالى ] ٌَا أٌََُّها النَّاسُ  اْعبُُدوا َربَُّكُم  وايآٌات الدَّالة على توحٌد هللا تعالى وتفرُّ

َّمُوَن  الَِّذي َجعََل لَُكُم اأْلَْرَض فَِراًشا َوالسََّماَء  بِنَاًء َوأَْنَزَل ِمَن الَِّذي َخلَمَُكْم َوالَِّذٌَن ِمْن لَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَت

 ِ  أَْنَداًدا َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن[  ]سورة البمرة: السََّماِء َماًء فَؤَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزلًا لَُكْم فبََل تَْجعَلُوا لِِلَّ

َر الشَّْمَس َواْلمََمَر ُكلٌّ  [ٕٕ, ٕٔ ٌِْل َوَسخَّ ٌَْل فًِ النََّهاِر َوٌُوِلُج النََّهاَر فًِ اللَّ ولوله تعالى: }ٌُوِلُج اللَّ

ُ َربُُّكْم لَهُ اْلُمْلُن َوالَّ  ى َذِلُكُم ّللاَّ ِذٌَن تَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما ٌَْمِلُكوَن ِمْن لِْطِمٌٍر * إِْن ٌَْجِري أِلََجٍل ُمَسمًّ

اَل ٌُنَبِّبَُن تَْدُعوُهْم اَل ٌَْسَمعُوا ُدَعاَءُكْم َولَْو َسِمعُوا َما استَجابُوا لَُكْم َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ٌَْكفُُروَن بِِشْرِكُكْم وَ 

ًُّ اْلَحِمٌُد * إِْن ٌََشؤْ ٌُْذِهْبُكْم َوٌَؤِْت بَِخْلٍك ِمثُْل َخبٌٍِر * ٌَا أٌََُّها النَّاُس أَْنتُ  ُ ُهَو اْلؽَنِ ِ َوّللاَّ ُم اْلفُمََراُء إلى ّللاَّ

ِ بِعَِزٌٍز { ]سورة فاطر:ايآٌات  [ولوله سبحانه وتعالى : 7ٔ – َٖٔجِدٌٍد * َوَما َذِلَن َعلَى ّللاَّ

[من سورة البمرة وكذلن لوله ٖٙٔالرحمن الرحٌم ) ايآٌة ])َوإِلَُهُكْم إِلَه  َواِحد  ال إِلَهَ إاِل ُهَو 

ٌْرهُ إِنًِّ أَ  ٍه َؼ َ َما لَُكْم ِمْن إِلََٰ ٌُْكْم تعالى:)لَمَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى لَْوِمِه فَمَاَل ٌَا لَْوِم اْعبُُدوا ّللاَّ َخاُؾ َعلَ

                                                                            من سورة األعراؾ          9َ٘عَذاَب ٌَْوٍم َعِظٌٍم( ] ايآٌة[ 

ر لدى الؽرب واعتراؾ مفكرٌهم أنَّ ال صدفة فً الوجود والحك ما  -وبإبطال نظرٌة التَّطوُّ

بوبٌة وعلى  -شهدت به األعداءُ  ده سبحانه باأللوهٌة والرُّ وبايآٌات واألحادٌث الدَّالة على تفرَّ

ٍر أنَّ كل ما حدث وٌحدث فً الوجود لٌس من استح ماله للعبادة دون سواه ٌجزم كلُّ عالل مفّكِ

باب الصَّدفة بل لدر  ممدَّر  من لادر وأنَّ كلَّ شًٍء عنده بمْدٍر وممدار وهذا ما دفعنً لكتابة هذا 

 البحث وسٌكون وفك ايآتً

 / شواهد من المران الكرٌمأوالً 

 آٌات لرآنٌة-أ

 نٌةآٌات كو-ب
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 آٌات كونٌة فً السماء- أ

 آٌات كونٌة فً األرض-ب

 آٌات كونٌة فً األنفس وايآفاق -ج

 ً  / شواهد من السنة النبوٌة على إثبات المدر ثانٌا

 ً  / لصص لرآنٌة تإكد لدرةَ هللا ولَدرهثالثا

 ً  / حكاٌات وآثار تدل على اإلٌمان بالمدر وأن كل شًِء عند هللا تعالى بممداررابعا

 شواهد نبوٌة وإسبلمٌة ومن ألوال العلماء  من الوالع الملموس /خامسا

 اً/ ما ٌستحب للمسلم بعد اإلٌمان بالمدر والتّوكُّلسادس
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 أوالً/ بعض الشَّواهد المرآنٌة الدَّالة على لْدَرةِ هللا ولَدِره

ُوِلً اأْلَْلبَاِب ومنها  ٌِْل َوالنََّهاِر يَآٌَاٍت أِلّ لوله تعالى:)إِنَّ فًِ َخْلِك السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْختبَِلِؾ اللَّ

َ لٌَِاًما َولُعُوًدا َوَعلَى ُجنُوبِِهْم َوٌَتَفَكَُّروَن فًِ َخْلِك السََّماَواِت َواأْلَْرِض 9ٓٔ)  ( الَِّذٌَن ٌَْذُكُروَن ّللاَّ

                                  من سورة البمرة(9ٔٔنَا َما َخلَْمَت َهَذا بَاِطبًل ُسْبَحانََن فَِمنَا َعَذاَب النَّاِر( ايآٌة)َربَّ 

وٌمصد  -[ بموله أي : هذه ٔولد فسَّر الطبرانً لوله تعالى: ]إنَّ فً خْلِك السَّماوات واألرِض [ ]

فً انخفاضها وكثافتها واتضاعها  -ٌمصد األرض -ا وهذه فً ارتفاعها واتساعه  -السَّماوات

وما فٌهما من ايآٌات المشاهدة العظٌمة من كواكب سٌارات وثوابت وبحار وجبال ولفار 

وأشجار ونبات وزروع وثمار  وحٌوان ومعادن ومنافع  مختلفة األلوان والطعوم والروابح 

وتمارضهما الطول والمصر  فتارة ٌطول  والخواص ] واختبلؾ اللٌل والنهار [ أي : تعالبهما

هذا وٌمصر هذا  ثم ٌعتدالن  ثم ٌؤخذ هذا من هذا فٌطول الذي كان لصٌرا  وٌمصر الذي كان 

طوٌبل وكل ذلن تمدٌر العزٌز الحكٌم  ولهذا لال  )تعالى: ألولً األلباب  أي العمول التامة الذكٌة 

م البكم الذٌن ال ٌعملون الذٌن لال هللا  التً تدرن األشٌاء بحمابمها على جلٌاتها ولٌسو ا كالصُّ

ون علٌَها وُهْم عْنها ُمعِرضون وما  تعالى فٌهم : ]وكؤٌَّْن من آٌٍة فً السَّماوات واألرِض ٌمرُّ

[وفً تفسٌر  ٙٓٔو  ٌُ٘ٓٔإِمُن أكثُرهْم باهلل إالَّ وهْم ُمْشِركون[ ]من سورة ٌوسؾ ايآٌات

ايآٌات ذاتها ما ٌدل على أنَّ خلك هذه ايآٌات العظٌمات ال ٌمكن  الطبرانً لآلٌات السابمة بل فً

ر .                                                                 إٌجادها إالَّ بخالك عظٌٍم لادٍر ُممّدِ

ر ل كل وال ٌشن العالل فً أنَّه الواحد المتفرد بعظمته وسلطانه وحكمته سبحانه وهو المادر الممّدِ

ما ٌجري فً خلمه على مختلؾ أصنافه وأشكاله سبحانه                                              

ٌَْل  ْصبَاحِ َوَجعََل اللَّ ومن الشواهد المرآنٌة الدالة على لْدرةِ هللا ولَدره أٌضاً لوله تعالى: )فَاِلُك اإْلِ

تَْمِدٌُر اْلعَِزٌِز اْلعَِلٌم َوُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم النُُّجوَم ِلتَْهتَُدوا بَِها فًِ َسَكنًا َوالشَّْمَس َواْلمََمَر ُحْسبَانًا َذِلَن 

ْلنَا ايْآٌَاِت ِلمَْوٍم ٌَْعلَُموَن(] ايآٌة                  [                                                     ٕمن سورة األنعام[ ] 9ُٙظلَُماِت اْلبَّرِ َواْلبَْحِر لَْد فَصَّ

وهذه ايآٌة تدل على االكتشاؾ العلمً الذي اكتشفه اإلنسان مع تطور العلم حٌث تُشٌر هذه ايآٌة 

المباركة إلى ظاهرة عظٌمة وحمٌمة كبٌرة من الحمابك العلمٌة التً لم ٌصل إلٌها اإلنسان إالَّ بعد 

العشرٌن وتإكد ايآٌة إنَّ  تطوره ووصوله إلى الفضاء الخارجً وهذا ما كان فً أواخر المرن

هللا تعالى وهو خالك النور والظبلم خالك الصبح واللٌل وهو الذي ٌشك النور من الظبلم 

وٌكشفه للناس وٌفلك اللٌل عن النهار فٌظهر الصبح من جدٌد وٌِضًُء الكون مرة ثانٌة وفً هذه 

فً التَّعبٌر بفالك اسم الفاعل ايآٌة جاء فً كتاب إعجاز المرآن لعبد الرحمن الخطٌب لوله: "إنَّ 

ا َجعَل: فإنَّ التَّعبٌر بالفعل ٌدل على  داللة على التجدُّد واالستمرار فهو إصباح ٌتولَّد كلَّ ٌوٍم أمَّ

علٌه فبل تجدُّد أو تبدُّد  -سبحانه-أنَّ هذا األمر المتولَّد عنه لد ُوِجَد على الوضع الذي أوَجَدهُ هللا 

 الشًء على الصورة التً وجد علٌها" ومن هنا ٌظهر إنَّ اللٌل هوبل الّداللة على وجود 

 

 الهامش

 تفسٌر بن كثٌر-ٔ

  موضوع سطور .. من مولع اإلعجاز العلمً -ٕ
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الموجود أواًل والصبح ٌطرأ علٌه وهذا ما ٌإكد نظرٌة ظبلم الكون التً اكتشفها العلم الحدٌث 

                                                          [                        ٔ] وهللا تعالى أعلم

د صْدَق رسول هللا علٌه الصبلة وسلم وما نزَل علٌه كما أجلَْت لدرة هللا العزٌز  وهذه ايآٌة تإّكِ

وجلَّ وعبل موضَّحة أنَّ كلَّ شًٍء عنده بمََدٍر وممدار سبحانه  ومن ايآٌات الدَّالة على لدرة هللا 

ٌِْل َوالنََّهاِر يَآٌَاٍت أِلُوِلً اأْلَْلبَاِب   ولدره لول ه تعالى:)إِنَّ فًِ َخْلِك السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْختبَِلِؾ اللَّ

ٌِْل َوالنََّهاِر يَآٌَاٍت أِلُوِلً اأْلَْلبَاِب( :ايآٌة من سورة 9ٔإِنَّ فًِ َخْلِك السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْختبَِلِؾ اللَّ

                                                                                           آل عمران

[ روى ابن مردوٌه وابن أبً حاتم من حدٌث جعفر بن أبً المؽٌرة عن ٕوفً شؤِن هذه ايآٌة ]

لالوا: سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس لال: أتْت لرٌُش الٌهوَد فمالوا: بم جاءكم موسى من ايآٌات؟ 

عصاه وٌده البٌضاء للناظرٌن وأتوا النصارى فمالوا: كٌؾ كان عٌسى فٌكم؟ لالوا: كان ٌبرئ 

فمالوا: ادع لنا ربن ٌجعل لنا الصفا ذهبا فدعا ملسو هيلع هللا ىلص األكمه واألبرص وٌحًٌ الموتى فؤتوا النبً 

ٌِْل َوالنََّهاِر يَآٌَاٍت أِلُوِلً ربه عز وجل فنزلت] إِنَّ فًِ َخْلِك السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْختبَِلِؾ اللَّ 

                                                  اأْلَْلبَاب  ]لال: فلٌتفكروا فٌها ]لفظ ابن مردوٌه[

وهذا ٌمتضً أْن تكون هذه ايآٌات مكٌَّة والمشهور أنها مدنٌَّة ودلٌله ما رواه ابن مردوٌه لال : 

اعٌل حدثنا أحمد بن علً الحرانً, حدثنا شجاع بن أشرس, حدثنا إسماعٌل بن علً بن إسم

حدثنا حشرج بن نباتة الواسطً ]أبو مكرم[ عن الكلبً وهو ]أبو جناب[ عن عطاء لال: انطلمُت 

أنا وابن عمر وعبٌد بن عمٌر إلى عابشة رضً هللا عنها من حدٌث طوٌل منه لالت: لام صلى 

ثم اضطجع على جنبه  ته ثم سجد فبكى حتى بلَّ األرضهللا علٌه وسلم ٌصلً فبكى حتى بلَّ لحٌ

فبكى حتى إذا أتى ببلل ٌإذنه بصبلة الصبح لالت: فمال: ٌا رسول هللا, ما ٌبكٌن ولد ؼفر هللا 

لن ذنبن ما تمدم وما تؤخر؟ فمال: وٌحن ٌا ببلل, وما ٌمنعنً أن أبكً ولد نزل علً فً هذه 

ٌِْل َوالنََّهاِر يَآٌَاٍت أِلُوِلً اأْلَْلبَاِب(]ايآٌة اللٌلة )إِنَّ فًِ َخْلِك السََّماَوا ِت َواأْلَْرِض َواْختبَِلِؾ اللَّ

[ففً هذه ايآٌة ما ٌحثُّ على ٖمن سورة آل عمران[ ثم لال وٌل لمن لرأها ولم ٌتفكر فٌها ]9ٓٔ

السماء التفكر فً خلك هللا الدَّال على لدرته وملكوته الذي ال ٌعجزه شًُء فً األرض وال فً 

إنَّه على كّلِ شًء لدٌر  سبحانه.  وفً المران الكرٌم آٌات كثٌرة تدل على عظمة هللا ولدرته 

ٌِْر َعَمٍد تََرْونََها ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش  ُ الَِّذي َرفََع السََّماَواِت بِؽَ َر  منها لوله تعالى:]ّللاَّ َوَسخَّ

ُل ايْآٌَاِت لَعَلَُّكْم بِِلمَاِء َربُِّكْم تُولِنُون[ الشَّْمَس َواْلمََمَر ُكلٌّ ٌَْجِري أِلَ  َجٍل ُمَسمًّى ٌَُدبُِّر اأْلَْمَر ٌُفَّصِ

                    [ من سورة الرعد                                                                   ٕٗايآٌة]

سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره َرْفُع  إْذ ٌخبر تعالى فً هذه اآلٌة عن كمال قدرته وعظٌم

 بؽٌر عمٍد بل بإذنه وتسخٌره وأمره َرْفعُها عن األرض بُْعداً فبل تُنال وال ٌُدرن مداها السموات

 

 الهامش 
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فالسماء الدنٌا محٌطة بجمٌع األرض وما حولها من الماء والهواء من جمٌع نواحٌها وجهاتها 

وأرجابها مرتفعة علٌها من كل جانب على السواء وبُْعُد ما بٌنها وبٌن األرض من كل ناحٌة 

سماء الثانٌة محٌطة بالسماء الدنٌا وما حوت وهكذا إلى السابعة ولْد مسٌرة خمسمابة عام ثم ال

ورد فً الحدٌث: )ما السماوات السبع وما فٌهن وما بٌنهن فً الكرسً إال كحلمة ملماة بؤرض 

[وفً رواٌة: )العرش ال ٌمدر ٔفبلة والكرسً فً العرش المجٌد كتلن الحلمة فً تلن الفبلة( ]

(وجاء عن بعض السلؾ أنَّ بُْعَد ما بٌن العرش إلى األرض مسٌرة خمسٌن لدره إال ّللّا عّز وجلّ 

ألؾ سنة وبُْعَد ما بٌن لطرٌه مسٌرة خمسٌن ألؾ سنة وهو من ٌالوتة حمراء ولوله:  } بِؽٌِر 

َعمٍد ترونَها{أْي أنَّ السماء على األرض مثل المبة ٌعنً ببل عمد وهذا هو البلبك بالسٌاق 

تعالى: } وٌُمُسُن السَّماَء أْن تمَع على األرِض إالَّ بإْذنِه{ ]سورة الحج ايآٌة  والظَّاهر من لوله

[ فعلى هذا ٌكون لوله: ]ترونها[ تؤكٌداً لنفً ذلن أي هً مرفوعة بؽٌر عمد كما ترونها وهذا ٘ٙ

 هو األكمل فً المدرة وُروَي عن ابن عباس ومجاهد والحسن أنَّهم لالوا: لها عمد ولكن ال تُرى

فتكون جملة ترونها صفة لعمد أي بؽٌر عمد مربٌَّة وهذا التؤوٌل خبلؾ الظاهر المتبادر ولد 

أشار ابن كثٌر رحمه ّللّا لضعؾ هذا المول  ولوله تعالى: } ثمَّ اْستوى علَى العَْرِش{  ورد 

َر الشَّمَس والممَر كلٌّ ٌَِجري ألجِل ُمَسمَّ  ى{ ]ايآٌة تفسٌره فً سورة األعراؾ ولوله: } وسخَّ

من سورة فاطر[ لٌل: المراد أنَّهما ٌجرٌان إلى انمطاعهما ولٌل: المراد إلى مستمرهما وهو ٖٔ

تحت العرش وذَكَر الشمَس والممر ألنَّهما أظهر الكواكب السٌارة السبعة التً هً أشرؾ وأعظم 

          ك أولى.من الثوابت فإذا كان لد سخر هذه فؤلن ٌدخل فً التَّسخٌر سابر  الكواكب بطرٌ

كنتم إٌاه  كما نبَّه بموله تعالى: } ال تْسجدوا للشَّمس وال للمَمر واسجدوا هلل الذي خلمهنَّ إنْ 

رات بؤمره أال له الخلك  تعبدون{  مع أنه لد صرح بذلن بموله:} والشَّمس والممُر والنَّجوم مسخَّ

ؾ[ وفً سورة الفرلان تُْظِهُر لنا ايآٌةُ من سورة األعراٗ٘واألمر تبارن ّللّا رب العالمٌن{ ]ايآٌة

الواحد والستٌن الخْلَك المتمثل فً خلك السماء وما فٌها من بروج وضٌاًء ٌعمُّ الكون لاطبة هذا 

]الَخْلَك]  الذي ال ٌمكن لؽٌر الخالك إٌجاده حٌث لال تعالى ]تَبَاَرَن الَِّذي َجعََل فًِ السََّماِء بُُروًجا 

نًٌِرا[ )ايآٌةَوَجعََل فٌَِها سِ  راً  َٔٙراًجا َولََمًرا مُّ من سورة الفرلان[ ولد فسر السَّعدي هذه ايآٌة مذّكِ

[ كرر تعالى فً هذه السورة الكرٌمة لوله:} تَبَاَرَن{ ٕبتكرار تبارن فً سورة الفرلان بموله: ]

رة خٌراته ثبلث مرات ألنَّ معناها كما تمدم أنَّها تدل على عظمة الباري وكثرة أوصافه وكث

وإحسانه وهذه السورة فٌها من االستدالل على عظمته وسعة سلطانه ونفوذ مشٌبته وعموم   

علمه ولدرته وإحاطة ملكه فً األحكام األْمرٌَّة واألحكام الجزابٌَّة وكمال حكمته وفٌها ما ٌدل 

ار هذا على ِسعِة رحمته وواسع جوده وكثرة خٌراته الدٌنٌة والدنٌوٌة ما هو ممتضً لتكر

الوصؾ لال تعالى:}تَبَاَرَن الَِّذي َجعََل فًِ السََّماِء بُُروًجا{ وهً النجوم عمومهاً أو منازل الشمس 

والممر التً تنزل منزلة منزلة وهً بمنزلة البروج والمبلع للمدن فً حفظها كذلن النجوم 

 ٌَها ِسَراًجا {فٌه النوربمنزلة البروج المجعولة للحراسة ألنَّها رجوم للشٌاطٌن. }َوَجعََل فِ 
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والحرارة وهو الشمس } َولََمًرا ُمنًٌِرا{ فٌه النور ال الحرارة وهذا من أدلة عظمته وكثرة إحسانه 

والجمال العظٌم دالٌّ على عظمة خالمها فً ألنَّ ما فٌها من الخلك الباهر والتدبٌر المنتظم 

كلَّها وما فٌها من المصالح للخلك والمنافع دلٌل على كثرة خٌراته لال تعالى: }َوُهَو  أوصافها

ٌَْل َوالنََّهاَر ِخْلفَةً { أي: ٌذهب أحدهما فٌخلفه ايآخر هكذا أبداً ال ٌجتمعان وال  الَِّذي َجعََل اللَّ

أَْن ٌَذَّكَّر أَْو أََراَد ُشُكوًرا { أي: لمن أراد أن ٌتذكر بهما وٌعتبر وٌستدل بهما  ٌرتفعان}ِلَمْن أََرادَ 

على كثٌر من المطالب اإللهٌة وٌشكر هللا على ذلن ولمن أراد أن ٌذكر هللا وٌشكره وله ورد من 

مل فً اللٌل أو النهار فمن فاته ورده من أحدهما أدركه فً ايآخر وأٌضا فإن الملوب تتملب وتنت

ساعات اللٌل والنهار فٌحدث لها النشاط والكسل والذكر والؽفلة والمبض والبسط واإللبال 

واإلعراض فجعل هللا اللٌل والنهار ٌتوالٌان على العباد وٌتكرران لٌحدث لهم الذكر والنشاط 

ُر بتكرر اللٌل والنهار فكما تكررت  األولات والشكر هلل فً ولت آخر وألن أوراد العبادات تتكرَّ

أحدث للعبد همة ؼٌر همته التً كسلت فً الولت المتمدم فزاد فً تذكرها وشكرها فوظابؾ 

الطاعات بمنزلة سمً اإلٌمان الذي ٌمدُّه فلوال ذلن لذوى ؼرس اإلٌمان وٌبس. وفً ايآٌة 

ُمحَكمة التاسعة والعشرٌن من سورة لممان توضٌح لمدرة هللا العظٌم فً تعالب اللٌل والنهار بدلٍَّة 

بحٌث ال ٌمحو اللٌل النهار وال النهار اللٌل ولكن ٌزٌدان وٌنمصان بحكم هللا وحكمته صٌفا 

رَ  ٌِْل َوَسخَّ ٌَْل فًِ النََّهاِر َوٌُوِلُج النََّهاَر فًِ اللَّ َ ٌُوِلُج اللَّ  الشَّْمَس وشتاء إذ ٌمول هلالج لج)أَلَْم تََر أَنَّ ّللاَّ

َ بَِما تَْعَملُوَن َخبٌِر( )ايآٌة َواْلمََمَر ُكلٌّ ٌَْجِري  ى َوأَنَّ ّللاَّ من سورة لممان(       9ٕإِلَى أََجٍل ُمَسمًّ

[                                                                                           ٔوالمعنً ]

لنهارمن نمصان ساعات اللٌل فً ٌمول هللا تعالى ألم تر ٌا دمحم بعٌنن أن هللا ٌولج اللٌل فً ا

ساعات النهار وٌولج النهار فً اللٌل ٌمول ٌزٌد ما نمص من ساعات اللٌل فً ساعات النهار 

ر الشَّمس والممر ألجٍل مسمى ال ٌعلمه إال هللا سبحانه وتعالى  وهذا  ٌحدث صٌفا وشتاء كما سخَّ

ؾ المولى فً خلمه تصرفا ال  ٌملكه ؼٌره كما ٌدل أنَّ كل وفً هذا داللة واضحة على  تصرَّ

 شًٍء عنده بمََدٍر وممدار وُحْكٍم وحكمةٍ 

 

      

 

 

 

 

                                                              

 الهامش

 جامعة الملن سعود –المصحؾ األلكترونً  -ٔ
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                                       ثانٌاً آٌات هللا الكونٌة                                             

[                                                                  ٔ] آٌات هللا الكونٌَّة فً السماء -أ

 ٌمول تبارن وتعالى: )لُِل انُظُرواْ َماَذا فًِ السََّماَواِت َواألَْرِض َوَما تُْؽنًِ ايآٌَاُت َوالنُّذُُر َعن لَْومٍ 

[.                                                                           ٔٓٔالَّ ٌُْإِمنُوَن( ]ٌونس:

إنَّ كل إنسان ٌحّب أن ٌسؤل: كٌؾ نشؤ هذا الكون؟ وكٌؾ كانت بداٌته؟ وإلى أٌن ٌسٌر؟ هذه 

ماُء اكتشاَؾ أسرار أسبلة شؽلت بال اإلنسان منذ المدم حتى جاء العصر الحدٌث فاستطاع العل

الكواكب والنجوم والمجرات حتى إننا نجد آالؾ العلماء ٌجلسون على مراصدهم ٌرصدون 

تصوراتهم عن تركٌبها ومنشبها وحركتها وفً  حركة النجوم وٌحلّلون ضوءها وٌضعون

بدأ الباحثون ٌبلحظون شٌباً ؼرٌباً وهو ابتعاد هذه المجرات عنَّا بسرعات  السنوات الماضٌة

عالٌة فجمٌع أجزاء هذا الكون تتباعد منطلمة إلى مصٌر مجهول.                                                        

هذا ما أثبتته أجهزة المٌاس المتطورة فً المرن العشرٌن إذن الحمٌمة الثابتة الٌوم فً جمٌع 

نكر هذا التوسع كمثل من ٌُنكر األبحاث العلمٌة حول الكون هً: )توسع الكون( وإن مثَل من ٌ

كروٌة األرض.                                                                                       

إن هذه الحمٌمة عن توسع السماء استؽرلت آالؾ األبحاث العلمٌة وآالؾ الباحثٌن بل إنَّ العلماء 

منا هذا لٌثبتوا هذه الحمٌمة الكونٌة.                                        عملوا بنشاط طٌلة المرن العشرٌن وحتى ٌو

: كتاب العجابب واألسرار لنعرؾ بماذا ٌخبرنا البٌان اإللهً  وايآن نؤتً إلى كتاب هللا عزَّ وجلَّ

ٌْنَاَها  ٌٍْد َوإِنَّا عن هذه الحمٌمة؟ ٌمول سبحانه وتعالى عن السماء وبنابها وتوسعها: )َوالسََّماء بَنَ َ بِؤ

[.                                                                    7ٗلَُموِسعُوَن( ]الذارٌات: ايآٌة 

إذن هنالن تطابك بٌن ما وصل إلٌه العلم الحدٌث وبٌن النص المرآنً بل هنالن تفوق للمرآن 

؟ وانظر معً إلى كلمة ٌْنَاَها( فهً تدل على أن السماء مبنٌَّة  كٌؾ ال وهو كتاب هللا عزَّ وجلَّ )بَنَ

وهذا ما كشفته األبحاث األخٌرة وهو أن الكوَن متماسن  ومترابط ال وجود فٌه للخلل وال وجود 

ل معً كلمة )وإنَّا لَُموِسعُوَن(, التً  للفراغ كما كان ٌُظنُّ فً الماضً, بل هو بناء  ُمحكم, ثم تؤمَّ

ون كان ٌتوسع فً الماضً وهو الٌوم ٌتوسع وسٌستمر هذا التوسع تعطً معنى االستمرار فالك

فً المستمبل حتى تؤتً لحظة التملُّص! والعودة من حٌث بدأ الكون.                                        

ومن مٌزات كتاب هللا أن تفسٌره ٌستوعب كل العصور ففً الماضً لبل اكتشاؾ هذا التوسع 

ر بعض علماء المسلمٌن هذه ايآٌة وبالتحدٌد كلمة )لموسعون( على أن السماء الحمٌمً للكون فَسَّ 

واسعة األطراؾ وهذا التفسٌر صحٌح فعلماء الفلن الٌوم ٌخبروننا عن أرلام خٌالٌة لسعة هذا 

  الكون!                                                                                             

وعلى سبٌل المثال فإن المجرات البعٌدة جداً عنَّا  تبعد مسافات أكثر من عشرٌن ألؾ ملٌون سنة 

ضوبٌة! والسَّنة الضوبٌة هً المسافة التً ٌحتاج الضُّوء سنة كاملة لمطعها!                    

ومكان ولكّلِ عصٍر وهكذا تتجلى عظمة اإلعجاز الفلكً لكتاب هللا, فتجد ايآٌة مناسبة لكّلِ زماٍن 

من العصور وهذا ماال نجده فً العلم الحدٌث فإنَّنا نجُد النظرٌَّةَ العلمٌة الٌوم لها شكل وبعد سنة 

دل فٌها وهكذا.    مثبلً ٌؤتً من ٌطورها ثم بعد فترة تجد من ٌنتمدها وٌعِّ

 الهامش

 ٌلأسرار اإلعجاز العلمً : مولع مخصص ألبحاث ومماالت عٌد الدابم الكح-ٔ
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فانظر معً إلى هذا البٌان المرآنً وهذه الدعوة للتؤمل فً بناء السماء وزٌنتها بالنجوم: )أَفَلَْم  

ٌْنَاَها َوَزٌَّنَّاَها َوَما لََها ِمن فُُروجٍ( ]سورة ق: ايآٌة ٌَْؾ بَنَ [. ولكن ماذا ٌَٙنُظُروا إِلَى السََّماء فَْولَُهْم َك

لمرآن حدٌث عن ذلن ؟                                         عن بداٌة هذا الكون وكٌؾ نشؤ وهل ل

فبعد ما درس العلماُء توسَُّع الكون بدأْت رحلةُ العودةِ إلى الماضً فكٌؾ كان شكل هذا الكون 

فً الماضً؟. بما أنَّ أجزاَء هذا الكون تتباعد باستمرار فبل بُدَّ أنها كانت ألرب إلى بعضها فً 

دما نعكس صورة التوسع هذه نجد أن أجزاء هذا الكون كانت كتلة واحدة الماضً وهكذا عن

متجمعة!                                                                                              

ر نشوء الكون ولكن األمر ٌحتاج إلى أبحاث علمٌَّة  هذه كانت بداٌة النظرٌة الجدٌدة التً تفّسِ

راهٌن رلمٌَّة على ذلن.                                                                            وب

لمد كانت التجارب شالة ومضنٌة فً مختبرات أبحاث الفضاء فً العالم حتى إننا نجُد العَاِلَم لد 

النهاٌة تمكن  ٌفنً عمره فً البحث للحصول على برهان علمً ولد ال ٌجد هذا البرهان! وفً

أحد الباحثٌن من وضع نظرٌة ممبولة عن سّر بداٌة الكون وسماها باالنفجار العظٌم وملخص 

هذه النظرٌة أن أجزاء الكون كانت متجمعة فً كتلة واحدة شدٌدة الكثافة ثم انفجرت وتبعثرت 

                    أجزاإها ونحن الٌوم نعٌش هذا االنفجار!                                      

إذن االنفجار بدأ منذ آالؾ المبلٌٌن من السنٌن بتمدٌر العلماء والزال مستمراً, فالمجرات تتباعد 

بسرعات كبٌرة جداً وايآن سوؾ نرى التفوق المرآنً على العلم الحدٌث دابماً وأبداً فالعلم 

نه وتعالى هو الذي ٌخبرنا الحدٌث ٌحاول اكتشاؾ بعض أسرار الكون ولكنَّ خالَك الكون سبحا

ه الخطاب المرآنً الحدٌث للكفار فٌخاطبهم: )أََولَْم ٌََر الَِّذٌَن َكفَُروا أَنَّ  بالحمابك الدلٌمة. حٌث ٌوّجِ

ٍ أَفبََل ٌُْإِمنُونَ  ًّ ٍء َح ًْ ( ]سورة السََّماَواِت َواأْلَْرَض َكانَتَا َرتْماً فَفَتَْمنَاُهَما َوَجعَْلنَا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َش

[. سبحان هللا الذي ٌعلم مسبماً بؤن اكتشاؾ هذه الحمٌمة سٌتم على ٌد ؼٌر ٖٓاألنبٌاء ايآٌة 

المإمنٌن لذلن جاءت بداٌة ايآٌة: )أََولَْم ٌََر الَِّذٌَن َكفَُروا(! ولكن أٌن ٌظهر التفوق المرآنً على 

                                            العلم؟                                                      

تك هو  لة فالرَّ إن المرآن ٌسمً بداٌة نشوء الكون بالرتك, )َرتْماً(, وهذه الكلمة فٌها النِّظاُم والّدِ

تركٌب جزء على جزء لٌصبحا جزءاً واحداً وبالفعل أجزاء الكون كانت متراكبة على بعضها 

تْك( هً الكلمة األنسب لوصؾ بداٌة الكون من وبكثافة عالٌة فبل وجود للفراغ لذ لن كلمة )الرَّ

النَّاحٌة اللؽوٌة والعلمٌة أي أنَّ أجزاء الكون كانت ملتحمة ببعضها وتشكل مادة متجانسة ثمٌلة 

جداً جداً.                                                                                              

ً لحظة انفصال هذه األجزاء باالنفجار وهذه تسمٌة خاطبة فبل ٌمكن لبلنفجار أن  لكنَّ  العلم ٌسّمِ

ٌكون منظَّماً أبداً بٌنما انفصال أجزاء الكون وتباعدها عن بعضها ٌتم بنظام شدٌد الدلة حتى إننا 

كونً فهل هذا نجد أن النجم فً السماء لو انحرؾ عن مساره للٌبلً ألدى ذلن إلى انهٌار البناء ال

انفجار؟ أم نظام؟ إنَّ المرآن ٌسمً هذه العملٌة بالفتك: )فَفَتَْمنَاُهَما(, ونحن نعلم أن كلمة )فَتََك( 

تحمل معنى النظام والدلة فالكتلة االبتدابٌة فً الكون كانت منظَّمة ولٌست عشوابٌة كما ٌصفها 

                                                  العلماء.                                             

بمً أْن نذكَر بؤنَّ علماَء الفلن الٌوم ٌتحدَّثون عن البنٌة النسٌجٌة للكون لهذا انظر معً إلى 

كلمتً )َرتََك, فَتََك( المتعاكسٌن أال توحً كل منهما بالبنٌة النسٌجٌة لهذا الكون؟                  

                داٌة الكون ٌمود إلى السُّإال عن نهاٌِة هذا الكون وإلى أٌن ٌتوسع وماذا بعد؟                                                   إن السٌّإال عن ب

لمد بُِذلت جهود  كبٌرة من لبل العلماء لمعرفة أسرار مستمبل الكون وهذه نظرٌة تكاد ترلى 
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ح بها العلماء الٌوم وهً نهاٌة الكون الحتمٌة وهذا ٌعنً إنَّ لمستوى الحمٌمة العلمٌة التً ٌص ّرِ

توسَُّع الكون لن ٌستمر لؤلبد بل له حدود  وهذا الكبلم منطمً وعلمً فإذا نظرنا إلى البناء 

الكونً نجد أن له حجماً محدداً ووزناً محدداً ألجزابه ولوة جذب محددة بٌن هذه األجزاء 

آالؾ المبلٌٌن تترابط مع بعضها بموى جاذبٌة وعندما تبتعد هذه  فالمجرات التً ٌبلػ عددها

المجرات عن بعضها إلى مسافة محددة فإن لوى الجاذبٌة هذه سٌصبح لها حدوداً حرجة لن 

                   تسمح بالتمدُّد والتوسع بل سوؾ تنكمش أجزاُء هذا الكون على بعضها وٌعود من حٌث بدأ.                                     

وبالطبع هذه النظرٌات مدعومة بلؽة األرلام وبالنتابج الرلمٌة فمد تمَّ لٌاس أبعاد الكون وحجمه 

وممدار لوى التجاذب الكونً ووزن أجزابه وكثافتها وؼٌر ذلن                                    

خالك الكون ماذا ٌمول عن وايآن نؤتً إلى أعظم كتاب على اإلطبلق, كتاب رب العالمٌن 

َل َخْلٍك نُِّعٌُدهُ  ِجّلِ ِلْلُكتُِب َكَما بََدأْنَا أَوَّ ِ الّسِ ًّ مستمبل الكون؟ ٌمول عز وجل: )ٌَْوَم نَْطِوي السََّماء َكَط

ٌْنَا إِنَّا ُكنَّا فَاِعِلٌَن( ]األنبٌاء: ايآٌة            [                                           َٗٓٔوْعداً َعلَ

ما أروع كلمات هللا عندما تنطك بالحك! فاهلل عز وجل ٌخبرنا بؤنه سٌطوي السماء كما تُطوى 

صفحة الكتاب!                                                                                  

بل كله منحٍن وهذا  والعجٌب أن أحدث النظرٌات العلمٌة تإكد أنه ال خطوط مستمٌمة فً الكون

ما توحً كلمة)نَْطِوي( ألٌست هً األنسب من كلمة )ٌنكمش( كما ٌمول العلماء؟ إن مصطلح 

( ٌعطً معنى االنحناء.                                                                       ًّ )الط

ٌتها بصفحة السماء وبهذا ٌشبه إذن للسماء شكل  منحٍن مؽلك بل إنَّ بعض العلماء ٌمٌل إلى تسم

الكون كله الورلة وسوؾ ٌطوي هللا تعالى هذه الورلة ٌوم المٌامة لٌعود الخلك كما بدأ, فسبحان 

ٌِْه َولَهُ اْلَمثَُل اأْلَْعلَى فًِ ا لسََّماَواِت المابل عن نفسه: )َوُهَو الَِّذي ٌَْبَدأُ اْلَخْلَك ثُمَّ ٌُِعٌُدهُ َوُهَو أَْهَوُن َعلَ

[.                                                        7َٕواأْلَْرِض َوُهَو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم( ]الروم: 

فإذا.. منذ أربعة عشر لرناً كانت األساطٌر والخرافات تخٌم على علم الفلن فإنَّ العصر الحدٌث 

بحاث الرلمٌة التً تثبُت صْدَق هذه ٌتمٌَّز بالكشوفات العلمٌة والكونٌة التً جاءت مدعومةً باأل

النتابج وإذا كثٌر  من علماء الفلن كان ٌكتشؾ وجود كوكب باستخدام لؽة األرلام فاألن لانون 

التجاذب الكونً الذي ٌحكم حركة أجزاء الكون هو لانون واضح ومحدد.                                                

لفلكٌون ٌبلحظون أن فً الكون أجساماً ال تُرى وهذه األجسام منتشرة وإذا منذ فترة لرٌبة بدأ ا

فً أرجاء الكون الواسع وبكمٌات كبٌرة وهً تإثر على حركة الضوء المادم إلٌنا من المجرات 

وبدأت الفرضٌات فمد بدأت رحلة الخٌال العلمً حول هذه األجسام الضخمة وبدأ العلماء 

ل  ٌتصورون رحلة حٌاة النجوم فؤخب روا بؤنَّ النجم لٌس كابناً ثابتاً أو جامداً بل هو متؽٌِّر  ومتبّدِ

ر فله فترة والدة ثم ٌكبر ثم ٌموت!                                                        وٌتطوَّ

فعندما ٌكبُر حجم النجم كثٌراً تصبح جاذبٌته عظٌمة جداً لدرجة أنه ٌنضؽط على نفسه وٌنفجر 

جزاءه ال ٌُسمح لها بالمؽادرة بل تنكمش على بعضها وتزداد لوة الجذب فً هذا النجم ولكن أ

لدرجة أنه ال ٌسمح للضوء بمؽادرته لذلن ٌبدأ هذا النجم باالختفاء واألشعة الضوبٌة تنجذب إلٌه 

بشدة وال ٌسمح لها باإلفبلت أبداً بل إنه ٌشفط وٌجذب إلٌه بموة كل ما ٌصادفه فً طرٌمه لذلن 

ال نراه أبداً!                                                                                          

اها العلماء بالثموب السُّوداء والثُّمب األسود نجم  له وزن كبٌر وجاذبٌة  وهذه األجسام المختفٌة سمَّ

ٌهتمون بهذه الثموب وتجري  كبٌرة وال تمكن رإٌته فهو ُمظلم  ومن هنا بدأ علماء الفلن

المحاوالت لرصدها ومعرفة خصابصها ومصٌرها وبما أنَّ كلَّ شًء ٌسبِّح فً الكون فهذه 
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الثموب السَّوداء تجري بسرعة فً مدارات وأفبلن محددة.                                                          

علمٌة الحدٌثة على أنها: أجسام شدٌدة االختفاء لذا تمَّ تعرٌؾ هذه الثموب وفك الكشوفات ال

وتجري بسرعات عالٌة وتجذب كلَّ ما تصادفه وتبتلعه.                                              

هذه هً الصفات الثبلث الربٌسٌة للثمب األسود, حسب معطٌات العلم الحدٌث, فماذا ٌمول كتاب 

ة؟                                                                          ( سنٓٓٗٔهللا عن هذه النجوم لبل )

إنَّ هذه الثُّموُب السَّوداء التً لم ٌتم رصُدها وكشفها بالبرهان العلمً إالَّ فً أواخر المرن 

: العشرٌن جاء البٌان اإللهً لٌتحدث عنها بدلة تامة بل ٌتفوق على العلم الحدٌث إْذ ٌمول تعالى

[        ٙٔـُ٘ٔممسماً بؤن المرآن حك: )فبَلَ أُْلِسُم بِاْلُخنَِّس * الَجَواِر الُكنَّْس( ]التكوٌر:ايآٌات 

)فالُخنَّس(: ٌعنً ال ترى فهً شدٌدة االختفاء )والَجَواِر(: ٌعنً تجري بسرعة كبٌرة.                                      

ما تصادفه                                                         )والُكنَّْس(: ٌعنً تكنُس وتشفط 

ق المرآن على العلم الحدٌث؟ لمد سمى  ألٌس هذا ٌطابك التَّعرٌؾ العلمً الدلٌك؟ لكن كٌؾ ٌتفوَّ

علماُء الفلن هذه األجسام بالثموب السَّوداء وهذه التسمٌة خاطبة من وجهة النظرة العلمٌة فكلمة 

"فراغ", وهذا ؼٌر صحٌح بل هذه األجسام ذات أوزان عظٌمة جداً وال ٌنطبك  )ثمب( تعنً

علٌها اسُم )ثمب(  ثم إن كلمة )أسود( ؼٌر صحٌحة علمٌاً أٌضاً ألن هذه األجسام موجودة ولٌس 

ٌها )سوداء(؟ إذن هذه  لها لون فهً ال تسمح للضوء بمؽادرتها وال ٌمكن رإٌتها فكٌؾ نسّمِ

ذات السرعات الكبٌرة وذات الجاذبٌة الفابمة لٌس ثموباً ولٌست سوداء بل هً األجسام المختفٌة 

ى المران هذه األجسام بالُخنَّس )من فعل َخنََس أي اختفى( وهذه  )ُخنَّس( شدٌدة االختفاء. لذلن سمَّ

 تسمٌة مطابمة تماماً للوالع وعندما ٌصفها المرآن بؤنها )َجَواٍر(  فهً فعبلً تسٌر بسرعة عالٌة

وعندما ٌصفها المرآن بؤنها )ُكنَّس(فهً تكنُس ما تصادفه أثناء جرٌانها. إذاً فهً فعبلً تفعل كلَّ 

هذا.                                                                                                  

َق بؤنَّ هذا الوصؾ العل مً الدلٌك للثموب السوداء التً لم وايآن هل ٌمكن إلنساٍن عالل أْن ٌصّدِ

تنكشؾ إال فً نهاٌة المرن العشرٌن لد جاء فً المرآن بالمصادفة؟ إنَّ هذا الوصؾ الدلٌك ال 

ٌمكن أن ٌكون من صنع بشر بل هو من عند رّبِ البشر سبحانه وتعالى ولٌس مصادفة كماً 

                                         ٌمول بعُض الملحدٌن.                                       

ٌخ واستطاع تحرٌن المراكب  لمد استطاع اإلنسان أخٌراً الصُّعود إلى الممر والوصول إلى المّرِ

الفضابٌة لتصل إلى جمٌع كواكب المجموعة الشمسٌة بل وتخرج خارج هذه المجموعة حٌث 

بٌة ألنَّ جمٌع هذه المراكب سوؾ تسلن ٌموم المهندسون بوضع التصامٌم البلزمة للمركبة الفضا

مسارات منحنٌة ومتعرجة ومن منافذ محددة على الؽبلؾ الجوي ألنَّ المركبة الفضابٌة سوؾ 

تخضع لحمول جاذبٌة حٌث هنالن طرق محددة ومسارات متعرجة.                                                                     

لمٌة لم تُكشؾ إال فً المرن العشرٌن وملخصها أنَّ الحركة المستمٌمة فً وهذه الحمٌمة الع

الفضاء الخارجً مستحٌلة بل إنَّ جمٌع األجسام تتحرن حركة دورانٌة متعرجة وللمرآن الكرٌم 

حدٌث عن هذه الحركة وعن المسار المحدد وعن النماط المحددة للخروج من األرض باتجاه 

َن السََّماِء فََظلُّواْ فٌِِه ٌَْعُرُجوَن( السماء حٌث ٌمول تعالى: ) ٌِْهم بَاباً ّمِ َولَْو فَتَْحنَا َعلَ

[.                                                                                   ٗٔ]الحجر:ايآٌة

ل معً كلمة )بَاباً( والتً تشٌر إلى نمطة محددة للخروج خارج الؽبلؾ الجوي  ثم تؤمل كلمة تؤمَّ

)ٌَْعُرُجوَن( فلم ٌمل ٌسٌرون ألن هللا تعالى ٌعلم بؤن الحركة فً الفضاء الخارجً ال تكون إال 

ا الشًء الذي ٌكتشفه رواد الفضاء فور مؽادرتهم للؽبلؾ الجوي فهو حالة الظبلم  عروجاً أمَّ
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ن ٌحسُّ رابد الفضاء الدامس بل إن الشمس تَظهر فً الفضاء على أنها نجم  عادي بعٌد جداً ولذل

ر وهذا ما ٌخبرنا عنه المرآن فً ايآٌة التالٌة إْذ ٌمول تعالى: )لَمَالُواْ  وكؤن بصره لد أُؼلك وُسّكِ

ْسُحوُروَن( ]الحجر:  َرْت أَْبَصاُرنَا بَْل نَْحُن لَْوم  مَّ [                                                  ٘ٔإِنََّما ُسّكِ

ن فٌها األجسام وطبٌعة هذه الحركة متعرجة وتسبِّح فً ظبلم إذن فً السَّ  ماء طُرق  محدَّدة تتحرَّ

دامس هذا ما تخبرنا به آٌات هللا عن حمابك لم ٌكتشفها العلم إالَّ حدٌثاً وهنا نتذكر لََسَم هللا تعالى 

َذاِت الُحبُِن(  بهذه الطرق فً السماء والتً ٌسمٌها المرآن بالُحبُن, ٌمول تعالى: )والسََّماءِ 

[ جٌث فً هذه ايآٌة إعجاز علمً فكلمة )الُحبُن( تشٌر إلى النسٌج وأحدث 7]الذارٌات:

ه تإكد البنٌة النسٌجٌة لهذا الكون ألنَّ المجرات تتوزع  النَّظرٌات التً تفسر نشوء الكون وتطوّرِ

ات وا لؽبار الكونً وؼٌر ذلن بنظام ولٌس عشوابٌاً وكؤننا أمام نسٌجٍ رابعٍ من النجوم والمجرَّ

مما ال ٌعلمه إال هللا لذلن ٌمسم هللا تعالى بهذه السماء وبنٌتها النسٌجٌة, فمن الذي أخبر النبً 

ل ال ؼٌره                                   الكرٌم صلى هللا علٌه وسلّم بهذه البنٌة النسٌجٌة للكون؟  إنه الوحً المنزَّ

األساطٌر حول الشمس والممر فكان كثٌر  من الناس الذٌن أضلَّهم فمنذ فجر التارٌخ نُِسَجت 

الشٌطان ٌسجدون لهذٌن المخلولٌن وفً ذلن الزمن لم ٌكن اإلنسان لٌدرن ما هً الشمس أو 

الممر, وما الفرق بٌنهما حٌث كل ما أدركه هو أنَّ الشمس تشرق فً النهار ثم تؽٌب لٌظهر 

وفً العصر الحدٌث تم اختراع أجهزة التَّحلٌل الطٌَّفً التً  الممر ثم ٌؽٌب وتعمبه الشمس وهكذا

تحلُِّل أطٌاَؾ النجوم وتبٌِّن تركٌبها حٌث تبٌَّن أن الشمس كتلة  ملتهبة تتفاعل ذراتها تفاعبلً نووٌاً 

               لتندمج وتعطً كمٌات ضخمة من الطالة والحرارة.                                                       

مس الحارلة لٌعكَسها إلى األرض من جدٌد  عة الّشِ ا الممر فهو جسم  بارد  كاألرض ٌتلمَّى أّشِ أمَّ

بٌنما الممر ال ٌضًُء بل ٌعكس النور لذلن  -وهذه حمٌمة علمٌة-إذن فالشمس هً مصدر الضٌاء 

س لهذا الضوء.                                         ٌمكن المول بؤن الشمس هً مصدر الضوء والممر هو مصدر النور أو العاك

وهنا نجد للمرآن بٌاناً وإعجازاً وتفصٌبلً إْذ ٌمول تعالى: )ُهَو الَِّذي َجعََل الشَّْمَس ِضٌَاء َواْلمََمَر 

نٌَِن َواْلِحَساَب َما َخلََك ّللّاُ َذلِ  ُل ايآٌَاِت ِلمَْوٍم نُوراً َولَدََّرهُ َمنَاِزَل ِلتَْعلَُمواْ َعَدَد الّسِ َن إاِلَّ بِاْلَحّكِ ٌُفَّصِ

[                                                                                  ٌَْ٘علَُموَن( ]ٌونس: ايآٌة 

فهل هنان أبلػ من هذا التصوٌر للحمابك العلمٌة؟ وفً آٌة أخرى ٌإكد هللا تعالى بؤن الشمس هً 

راَج هو الوعاُء الذي ٌوضع فٌه الزٌت  السَّراج المضًء للداللة على االحتراق فكما نعلم أّن الّسِ

كولود لٌحترق بتفاعل كٌمٌابً ُمْصِدراً الطالة الضوبٌة نعلم أنَّ هذه هً الوسٌلة التً استخدمها 

أنَّ  اإلنسان حتى مطلع المرن العشرٌن عندما بدأ باستخدام المصباح الكهربابً ومن هنا نعرؾ

ما ٌحدث داخل السراج هو عملٌة احتراق والولود فً السراج هو الزٌت الذي ٌتفاعل مع 

وَء والحرارة وهذا ما ٌحدث أٌضاً فً الشمس فلو دخلنا لمركز  ًَ الضُّ األكسجٌن فً الهواء لٌعط

 الشمس نجد احترالاً نووٌّاً والولود هنا هو الهٌدروجٌن الذي ٌتفاعل مع بعضه لٌنتج الضوء

والحرارة أٌضاً وبالتَّؤمِل فً  لول الحك جل وعبل: )َوَجعََل اْلمََمَر فٌِِهنَّ نُوراً َوَجعََل الشَّْمَس 

نبلحظ كٌؾ ٌمٌز المرآن بٌن عمل الممر بموله )نُوراً(, وعمل  -[ ٙٔ]سورة نوح:ايآٌة -سراجاً(

                                      الشمس بموله )ِسَراجاً(.                                         

لة  فً المصطلحات العلمٌَّة المرآنٌَّة لم تؤِت عن طرٌك المصادفة العمٌاء بْل جاءت  إذن هذه الّدِ

بتمدٌر العزٌز العلٌم حٌث ٌمول عز وجل: )تَبَاَرَن الَِّذي َجعََل فًِ السََّماء بُُروجاً َوَجعََل فٌَِها 

[ولمد استفاد اإلنسان من الخصابص التً أودعها هللا فً ٔٙنٌِراً( ]الفرلان: ايآٌة ِسَراجاً َولََمراً مُّ 

ثناٌا هذا الكون وربما ٌكون من أهم خصابص فً المرن الواحد والعشرٌن الذي نعٌشه الٌوم هو 
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                  ما ٌسمى باالتصاالت الرلمٌة والتً تشهد تطوراً عظٌماً كل ٌوم.                                  

ولكنَّ السإال هنا: كٌؾ ٌتمُّ نمل المعلومات على سطح الكرة األرضٌة بحٌث تؽطً كل أجزابها؟ 

[ وهذا ما ٔوالجواب إنِّها صفة ممٌزة للؽبلؾ الجوي وهً عكس وإرجاع األمواج الكهرطٌسٌة]

د فً الؽبلؾ الجوي ٌتٌح التواصل والبث بٌن لارات هذا الكوكب ببل استثناء.   وذلن ألنه ٌوج

طبمات كهربابٌاً )مكهربة( مٌزتها أننا عندما نرسل موجة السلكٌة باتجاهها فإنها تنعكس وترتد 

تماماً كما ٌرتدُّ الشُّعاعُ الضُّوبً إذا اصطدم بالمرآة العاكسة إذْن فهذه الطَّبمات تعمل عمل المراٌا 

                                                       العاكسة لهذه األمواج.                             

وكما نعلم من لوانٌن انكسار الضوء أن الموجة المادمة إلى سطح عاكس ترتد بنفس زاوٌة 

ورودها ولكن باتجاه آخر وهذه الخاصٌة جعلت نمل الرسابل من لارة ألخرى ممكناً بواسطة 

هنالن طبمات مؽنطٌسٌة تحٌط باألرض من كل انعكاس األمواج هذه ولكن فوق هذه الطبمات 

ةُ هذه الطَّبمات عكس وإرجاع األشَّعة الكونٌة الماتلة والمادمة من الفضاء باتجاه  جانب ومهمَّ

األرض, فتعكسها وتبددها فً الفضاء.                                                              

األرض فإن لها خصابص مهمة جداً فهً تعكس حرارة أما ألرب طبمات الؽبلؾ الجوي إلى 

األرض وال تتركها تتبدد فً الفضاء وهذا ٌحافظ على معدل ثابت لدرجات الحرارة على الكرة 

ماء هً إرجاع أو عكس األمواج على اختبلؾ أنواعها وهذه  األرضٌة لذا فالصفة الممٌزة للّسِ

العلم جدٌداً ٌتعلك بهذه الخاصٌِّة وهً خاصٌة  المٌزة لم تكتشؾ إال حدٌثاً بل فً كل ٌوم ٌكشؾ

جع والعجٌب أننا نجد فً المرآن العظٌم حدٌثاً عن هذه الصفة  االنعكاس والتً سماها المرآن بالرَّ

ْجعِ( ]الطارق:ايآٌة       [.                                 ٔٔوأنها صفة ممٌزة للسماء إْذ ٌموُل تعالى: )والسََّماِء َذاِت الرَّ

وهنا نكرر سإالنا التملٌدي فنمول: من أٌن جاءت هذه الحمٌمة الكونٌَّة فً كتاب أُنزل لبل أكثر 

من أربعة عشر لرناً؟ والجواب هو إّن هللا تعالى الذي خلك السَّماء هو أعلم بصفاتها ولد أخبرنا 

حكٌّ من عند هللا عزَّ عن هذه الصفات لتكون برهاناً لنا على أنَّ كلَّ كلمٍة فً هذا المرآن هً 

                                                                                                 . وجلَّ

ِ بالنسبة للحٌاة على ظهر هذا الكوكب  ًّ وال ٌخفى على أحد منا أهمٌَّةَ الؽبلِؾ الجوّيِ األرض

ذا الؽبلؾ العجٌب الذي لواله لما ظهرت الحٌاة على فكلما تمدَّم العلُم اكتشؾ خصابَص ومزاٌا له

األرض.                                                                                               

إنَّ الؽبلؾ الجوي المذكور ٌمتدُّ لعدة مبات من الكٌلومترات فوق سطح األرض وسماكته ضبٌلة 

رض التً ٌبلػ لطرها أكثر من اثنً عشر ألفاً من الكٌلومترات حسب جداً ممارنةً بحجم األ

وصؾ العلماء فماذا ماذا اكتشؾ العلماء حول هذا الؽبلؾ ؟ والجواب هو إن أحدث شًء لرره 

العلماء أو وآخر وصٍؾ وصفوا به هذا الؽبلؾ هو أنه كالسَّمؾ الذي ٌحمٌنا فً وسط هذا الكون 

خصابص الؽبلؾ الجوي أنَّه ٌحفظ حٌاة الكابنات على ظهر  الُمظلم والبارد حٌث من أهمِّ 

األرض بما فٌه من األكسجٌن البلزم الستمرار الحٌاة كما ٌموم الؽبلؾ الجوي بحفظ وتخزٌن 

 الحرارة المادمة من الشمس والمحافظة على حرارة معتدلة ومناسبة للحٌاة ولوال هذه المٌزة 

 

                                                                                                                                         الهامش 

ٌَّة وتطبٌماتها َّارات الكهرباب ة المؽناطٌسٌَّة للتٌَّ ٌَّة, ٌعنى بدراسة الخاصَّ  فرع من الكهرباب
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جهٌه أكثر من مبة درجة وعلى ألصبح كوكب األرض كالممر تبلػ درجة الحرارة على أحد و

الوجه ايآخر ألل من مبة درجة تحت الصفر.  أضافة إلى هذا فمبلٌٌن األحجار النٌزكٌة تهوي 

على األرض كل ٌوم ٌتصدى لها الؽبلؾ الجوي جمٌعاً فتحترق بسبب احتكاكها معه لبل أن 

ارة تصل إلى األرض إال الملٌل منها وكذلن ٌتصدى هذا السمؾ الرابع لجمٌع ا إلشعاعات الضَّ

التً لو وصلت إلى سطح األرض ألحرلت من علٌها ومنها األشعة فوق البنفسجٌة الخطٌرة 

واألشعة الكونٌة األخطر حٌث ال ٌصل من هذه اإلشعاعات لؤلرض إال الجزء الضروري 

ٍ لوي ألكثر من ألفً ك ًّ ٌلو متر والبلزم الستمرار الحٌاة كما أنَّ األرَض تتمتَُّع بحزاٍم مؽنطٌس

ٌْمات األولٌَّة السابحة فً الفضاء.                           فوق سطحها وهذا الحزام ٌمً األرض من كثٌر من الجس

وبعد هذه الحمابك التً تإكد أنَّ السَّماء التً فولنا تحمٌنا من كثٌر من األضرار ألٌست هذه 

حٌاتنا؟ إن هذا هو الوصؾ الموجود فً السماء سمفاً محفوظاً بعناٌة هللا ٌحفُظنا وٌحافُظ على 

ْحفُوظاً َوُهْم َعْن آٌَاتَِها  كتاب هللا منذ أربعة عشر لرناً حٌث ٌمول تعالى: )َوَجعَْلنَا السََّماء َسْمفاً مَّ

[ ولنتؤمْل هذا التعبٌر العلمً: )الّسمؾ المحفوظ( كٌؾ جاء هذا ُٕٖمْعِرُضوَن( ] األنبٌاء :ايآٌة 

كتاب أُنزل فً عصٍر لم ٌكن فٌه من العلوم إال األساطٌر؟ ففً ذلن الولت لم  التعبٌر الدلٌك فً

ًَّ الكرٌم علٌه الصبلة والسبلم  ٌكن أحد  ٌعلم بوجود ؼبلؾ جوي لؤلرض إذاً من الذي أخبر النب

ه عن الخلل واالضراب                           ل المنزَّ ًُ المنزَّ                   بهذا السمؾ المحفوظ؟؟( إنَّه الوح

ٍر وهو هللا  وفً ما تمدم أدلَّة واضحة أن كلَّ ما ٌجري فً الكون ٌجري بمدرة خالٍك لادٍر ممّدِ

 سبحانه وتعالى  ال مصادفة كما ٌزعم بعض الملحدٌن 
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 [ٔ] آٌات هللا الكونٌة فً األرض-ب

إرشاد بالعدٌد من ايآٌات الكونٌة وإلشارات الربانٌة  -وهو كتاب هداٌة -الكرٌم العظٌمفً المرآن 

الدَّالة على عظمة هذا الكون وجمٌل نسمه وإبداعه لال تعالى]أؼطَش لٌلَها و أخرَج ضحاها 

(ولال:) لل انظروا ماذا فً السموات و األرض ( 9ٕواألرض بعد ذلن دحاها( )النازعات: 

 ٕٓ(ولال:)لْل ِسٌروا فًِ األْرِض فانُظروا كٌَؾ بَدأ الَخْلَك ( )العنكبوت:ايآٌة ٔٓٔ)ٌونس:ايآٌة 

ي َخلََك خلََك اإلْنَساَن ِمْن َعلَك ()العلك ايآٌة  ( )إنَّها المراءة التً ال ٔ(ولال:  ) الرأ باْسِم ربَِّن الذِّ

                        حاضر والمستمبلٌحدُّها الزمان والمكان إنَّها المراءة المطلمة لراءة الماضً وال

إنَّ هذه ايآٌات نبهت العمل البشري بشكل لطعً إلى مبلحظة هذه النوامٌس و المعجزات 

                                                                                                 الكونٌة.

وافك مع أمر التسلٌم بوحدانٌة هللا ) لُْل هُو هللاُ أحد ( )اإلخبلص: و إنَّ األمر بالنَّظر إلى الكون ٌت

ًٌّ فهذا تسلٌم و إلرار للذات و تلن دعوة للتوحٌد من خبلل التفكر ٔاألٌة ( واألمر واضُح و جل

وهذا اإلبداع و هذا التجانس و االتِّساق و التَّناسك بٌن مكونات هذا الكون الواسع  فً الصفات

ٍ بؤنَّه  وهذا التناؼم ًّ العجٌب و التجاذب المدهش بٌن أجزابه ٌشد كل ذي فطرة سلٌمة و فإاٍد ذك

)أو لم ٌر الذٌن كفروا أن السموات و األرض كانتا  البد من وراء ذلن لصد وؼاٌة لال تعالى:

ً ولد سبك الكبلم عن هذه ايآٌة وال شنَّ أنَّ العلماء والباحثٌن ف ( ٖٓرتما ففتمناهما( )األنبٌاء: 

لال تعالى:)والسَّماُء بنٌناها بؤٌٍد  خباٌا هذا الكون أكَّدوا على أنَّ السموات واألرض كانتا فً البدء

     الكبلم عن هذه ايآٌة (                                                                                –أٌضا  –( ولد سبك 7ٗوإنَّا لُموسعون( )الذارٌات: ايآٌة 

ا األرض فمد نشؤت منذ أربعة ملٌارات سنة ونصؾ تمرٌبا فً ؼٌمة كونٌة جزبٌة انفصلت  أمَّ

ة اللبنٌة أو درب اللبانة  التً ٌتبعها -عن الكتلة البدابٌة ثم تحولت الحماً إلى مجرة ُسمٌَّت بالمجرَّ

الكواكب  والتً تحتوي على مابة ملٌار نجم و كوكب منها الشمس و بمٌة -النظام الشمسً 

ً  –األخرى علماً بؤنه من الكتلة البدابٌة تكونت الحماً  ملٌارات المجرات التً ٌحتوي  -أٌضا

 الواحد منها على عشرات المبلٌٌن وحتى آالؾ الملٌارات من النجوم والكواكب وهذه المعلومات

 

 الهامش

 السٌد عبد المجٌد الرفاعً مولع دعوة الحك: وزارة األولاؾ والشبون اإلسبلمٌة المؽربٌة : إبراهٌم-ٔ

وهذا البحث كان صاحبه لد هٌؤه للمشاركة فً الدروس الحسنٌة الرمضانٌة التً ٌرأسها أمٌر المومنٌن جبللة 

 الملن الحسن الثانً هللا فلما لم ٌتٌسر ذلن, و تعمٌما للفابدة تنشره الوزارة

الحرارة والضؽط ثم انفجرت انفجاراً هاببل ففتت أْي منذ ستة عشر ملٌار سنة تمرٌباً كتلة بدابٌة واحدة هابلة 

أجزاءها وشتتها وال ٌزال ٌباعد بٌنها حتى الٌوم ومع مرور ملٌارات السنٌن بردت تلن األجزاء  فتؤلفت منها 

الؽٌوم الكونٌة أو السَّدم حٌث ولدت الحماً النجوم والكواكب و تعرؾ هذه النظرٌة بنظرٌة االنفجار العظٌم التً 

ها " جورج جاموؾ " فً النصؾ األول من المرن العشرٌن, و التً أصبحت الٌوم حمٌمة علمٌة هً نادى ب

األساس فً شرح نشؤة الكون بعد أن أٌَّدها اكتشاؾ توسع الكون واكتشاؾ اإلشعاع األحفوري واإلشعاعات 

 .المادمة من أعماق الكون
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ار واستمبال اإلشعاعات الكونٌة جاءت بعد تطلُّع شدٌٍد ودلٌك و دراسة فاحصة مستفٌضة يآث

المنبعثة من هذا الفضاء الكونً الفسٌح..                                                              

وفً المرآن الكرٌم آٌات  تشٌر إلى عمر األرض وشكلها وحركاتها منها ما ٌصفها بالكروٌة 

ى عظم موالع النجوم وعلى حمٌمة اتِّساع الكون ومنها ما ٌشٌر إلى دورانها   ومنها ما ٌإكد عل

أو على بدء الكون بجرم واحد " مرحلة الرتك" ثم انفجار تلن الكتلة الضخمة األولٌة " مرحلة 

الفتك" أو على بدء السماء فً مراحل خلمها أو على انتشار المادة بٌن السماء واألرض وايآٌات 

( ) واألْرض وما َطَحاها( سورة الشمس ٖٓعات: ايآٌة هً) واألرُض بَْعَد ذلَن دَحاَها( )الناز

ر النَّهاَر ٕٓ( )وإلَى األرِض كٌَؾ سـُِطَحت( )الؽاشٌة: ٙايآٌة: ُر الَّلٌَل على النَّهار وٌُكّوِ ( ) ٌكّوِ

( وتعنً دحاها وطحاها وهما كلمتان مشتمتان من دحى وطحى أي ٘على الَّلٌل()الزمر ايآٌة

لبٌضة و ٌكور من كور أْي لؾ ٌمال: كور العمامة أْي لفَّها            بسط ووسع والدَّحٌة هً ا

ر األرض فتشٌر الدراسات الجٌولوجٌة إلى أنَّها نشؤت من أجرام سماوٌة  أما عن كٌفٌة تكوُّ

صؽٌرة سموها بالكوٌكبات تجاذبت و تصادمت ثم اجتمعت بفعل لوة الجاذبٌة التً تربط بٌن 

مل, أما أصل الكوٌكبات فٌرجع إلى الكتلة البدابٌة األولى التً نشؤ منها األشٌاء كبٌرة الحجم والث

د على حمٌمة علمٌة هً أنَّ األرض ذات صدع وهً من  الكون وفً المرآن آٌة لرآنٌة تإّكِ

                                         .الصفات األساسٌة والمشاهدات الٌمٌنٌة لكوكبنا األرضً

ْدع ( )الطارق: ايآٌة )لال تعالى:  ( والصَّدع هو الفلك أو الشَّك الناشا ٕٔ)واألْرِض ذات الصَّ

[ لال العالم األلمانً      9ٕٔٔعن تفرق أجزاء الشًء وانفصال بعضها  عن بعض ففً ]سنة 

) ألفرٌد فاجنر(فً كتابه: " أصل المارات والمحٌطات" بنظرٌَّة األرض المتصدعة   وفً] سنة 

الجٌوفٌزٌابً األمرٌكً ] مورجان [ " نظرٌة الصفابح" أو المماطع األرضٌة و  [ أنشؤ9ٙ9ٔ

ُصها أنَّ األرض لٌست ثابتة وصلبة كما ٌعتمد كثٌر من الجٌولوجٌٌن لكنَّها عبارة عن  ملخَّ

فابح الضخمة ٌبلػ سمن الواحدة منها حوالً مابة كٌلومتر وهذه  مجموعة من المطع أو الصَّ

مكونة من المشرة األرضٌة الرلٌمة باإلضافة إلى الجزء الذي ٌسفل المشرة المطع أو الصفابح 

األرضٌة وٌُعرؾ باسم الوشاح أو العباءة و مع توافر األدلَّة العلمٌة على تصدع األرض فً 

جمٌع طبماتها و لٌس فً لشرتها الخارجٌة فمط وهذه النظرٌة تعتمدها األكثرٌة الؽالبة من علماء 

م وهً تشٌر إلى أنَّ الٌابسة من الكرة األرضٌة كانت منذ مابتٌن و خمسٌن الجٌولوجٌا الٌو

ملٌون سنة تمرٌبا لطعة واحدة عرفت بالمارة العمبللة  أو بالبلتٌنٌة "بانجٌا" و تعنً كل األرض 

و بفعل الضؽط الهابل الموجود فً باطنها وعوامل جٌولوجٌة أخرى انمسمت إلى لطعتٌن منذ 

تمرٌبا لطعة تتؤلؾ من أمرٌكا الشمالٌة وأوروبا و آسٌا و تعرؾ بلوراسٌا      مابتً ملٌون سنة 

ولطعة تتؤلؾ من أمرٌكا الجنوبٌة وإفرٌمٌا و الهند واسترالٌا والمارة المتجمدة الجنوبٌة وعرفت 

                                                                                             []بالجندوانا

وألّن األرض متصدَّعة فً كل طبماتها وعلى أعماق مختلفة بصدوع ربٌسٌة ٌحصل تشممات 

وتصدعات ثانوٌة كلَّ ٌوم بالمرب من التصدعات الربٌسٌة  وحولها تتمركز و تتوزع 

الزلوتدل الدراسات الجٌولوجٌة أٌضا على أنَّ لشرة األرض و جزءاً من وشاحها مصدع  الزَّ

فابح والكتل الصَّخرٌة بشموق لسم تها إلى سّتِ لطعٍ ربٌسٌة سمٌت باأللواح األرضٌة أو بالصَّ

وهً الصفٌحة األمرٌكٌة و اإلفرٌمٌة و ايآسٌوٌة واألوروبٌة و األسترالٌة الهندٌة و العربٌة 

 وعلٌها ترتكز المارات والمحٌطات و البحار وال تزال هذه األلواح فً تباعد وتوسُّع فالمحٌط 
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لسً ٌتوسع واحد سنتٌمتر تمرٌبا كل عام وكذلن البحر األحمر ٌتوسع سنتٌمتر  إلى خمسة األط

سنتٌمترات دافعة شبه الجزٌرة العربٌة لتصطدم فً المطعة اإلٌرانٌة فً الشمال الشرلً ومن 

المتولع أٌضا والدة محٌط جدٌد وذلن بسب الصَّدع الممتّدِ من ]خلٌج  تو جار[ أعلى خلٌج عدن 

واسط الهضاب الصخرٌة والصحارى الحصوٌَّة داخل المارة اإلفرٌمٌة ولم ٌتبٌن لعلماء حتى أ

الجٌولوجٌا بؤنَّ األرض متصدعة إالَّ فً النصؾ الثانً من المرن العشرٌن فً حٌن أن المرآن 

ِت الكرٌم أكد هذه الحمٌمة العلمٌة الثابتة الربٌسٌة منذ خمسة عشر لرناً بموله تعالى: )واألْرِض ذا

(( ولوله تعالى: )واألْرِض ذاِت الصَّدع( معجزة علمٌة لرآنٌة من ٕٔالصَّدع()الطارق: ايآٌة 

س ألبنابنا كما تكررت اإلشارة  الواجب تعمٌمها و نشها و إدخالها فً كتب تارٌخ العلوم التً تُدرَّ

لعلمٌة التً لم المرآنٌة إلى تمدُّد األرض فً آٌات كرٌمة تنبٌهاً للباحث على أهمٌة الحمٌمة ا

ًَ وأْنهاراً  ذي مدَّ األْرَض وَجعَل فٌها رواس
ٌعرفها اإلنسان إالَّ منذ ربع لرن: ايآٌات هً )وَهَو الَّ

َل النهار إنَّ فً ذلن يآٌاٍت لموٍم  ٌْن ٌُؽشى اللٌَّ ٌْن اثن ومن كّلِ الثَّمراِت َجعَل فٌها زوج

ًَ وأنبَتْنا فٌها من كلَّ شًٍء ()واألرَض مَددنَاها وألمٌْ ٌٖتفكَّرون()الرعد:ايآٌة  نا فٌَها َرواس

                                                                        ( 9ٔموزون()الحجر: )ايآٌة 

إنَّ تصدَُّع األرض و تمدَُّدها من الثَّوابت العلمٌة و األساسٌة المعتمدة فً شرح نشؤة المارات 

براكٌن  والزالزل و تكونها وانتشار األحٌاء كما أنَّ توسَّع  كما بٌَّنا هو والمحٌطات والجبال وال

أٌضاً ثابتة علمٌة أساسٌة معتمدة فً شرح نشؤة الكواكب و النجوم و المجرات لال 

                                         ( 7ٗتعالى:)والسََّماء بنٌاها بؤٌٍد وإنَّا لُموِسعون()الذارٌات: ايآٌة

التً تتحدث عن الجبال والتً تصفها بؤنها أوتاد أو دورها فً شك األودٌة -وايآٌات المرآنٌة 

والفجاج أو فً سموط األمطار وجرٌان األنهار والسٌول أو تكوٌنها من صخور متباٌنة فً 

كثٌرة حٌث ورد ذْكُر الجبال فً المرآن الكرٌم بلفظها بنحو تسع  –األلوان واألشكال والهٌبة 

ًَ فً نحو تسع آٌات منها لوله تعالى:)وإلَى الجباِل كٌَؾ وع شرٌن آٌة وبوصفها أنَّها رواس

() وألمً ٕٖ()والجبال أرساها ()النازعات: 7() و الجبال أوتادا () النبؤ: 9ٔنُصبت( )الؽاشٌة: 

ًَ أْن تمٌَد بكم وأنهاًرا وسببلُ لعلكْم تهتدون ( النحل:  ٌها () و جعلنا ف٘ٔفً األرِض رواس

َ أَنَزَل ِمَن السََّماِء  ًَ شامخاٍت و أسمٌناكْم ماءاً فراتا(المرسبلت: ولال تعالى)أَلَْم تََر أَنَّ ّللاَّ رواس

ْختَِلؾ  أَْلَوانُهَ  ْختَِلفًا أَْلَوانَُها ۚ َوِمَن اْلِجبَاِل ُجَدد  بٌِض  َوُحْمر  مُّ ا َوَؼَرابٌُِب َماًء فَؤَْخَرْجنَا بِِه ثََمَراٍت مُّ

َ ِمْن ِعبَاِدِه الْ 7ٕود  )سُ  ِلَن ۗ إِنََّما ٌَْخَشى ّللاَّ
عُلََماُء ۗ ( َوِمَن النَّاِس َوالدََّواِبّ َواأْلَْنعَاِم ُمْختَِلؾ  أَْلَوانُهُ َكَذَٰ

( ) َ َعِزٌز  َؼفُور                                                                ( من سورة فاطر(8ٕإِنَّ ّللاَّ

ٌة البحث فً علوم النبات والحٌوان واإلنسان وإلى أنَّ العلماَء و هذه ايآٌات تُشٌر إلى أهّمِ

المتخصصٌن فً هذه المواضٌع الطبٌعٌة و الكٌمٌابٌة والبٌولٌجٌة والجٌولوجٌة هم الذٌن 

 ٌُدركون أسرار حمٌمة وعظمة لدرة هللا سبحانه وتعالى وأنه أحك بالخشٌة وهذه الحمٌمة العلمٌة

والتً تبدو بدٌهٌَّة الٌوم لم ٌعرفها العلم إالَّ منذ مابة سنة ونٌؾ فمد كان أكثر علماء الجٌولوجٌا  

المابٌة ٌعتمدون حتى أواسط المرن التاسع عشر أنَّ مصادر المٌاه العذبة والٌنابٌع الجوفٌة متؤتٌِّة 

ب إلى داخل طبمات األرض حٌث تتخلص ثم تت فجر أنهاراً لتعود إلى من مٌاه البحر التً تتسرَّ

البحر من جدٌد لكن انظروا إلى عظمة التنزٌل إشارة إلى مصادر المٌاه العذبة فً لوله 

ٌاح لوالَح, فؤنزْلنا من السَّماِء ماءاً فؤسمٌناكموه وما أنتْم له بخازنٌن( )الحجر:  تعالى:)وأْرَسلنا الّرِ

التً تؽطٌها والمٌاه المتسالطة علٌها والجبال تلعب دور المصفاة بالنسبة للثلوج  (9ٔايآٌة 
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حها بصورة تدرٌجٌة إلى الطبمات الداخلٌة فٌها واألرض المرٌبة منها حٌث تتخزن فٌها  فترّشِ

 مٌاه جوفٌة لال تعالى:

َن( )المإمنون: ايآٌة )َوأَنَزْلنَا ِمَن السََّماِء َماًء بِمََدٍر فَؤَْسَكنَّاهُ فًِ اأْلَْرِض َوإِنَّا َعلَىَٰ َذَهاٍب بِِه لَمَاِدُرو

له إالَّ بمدٍر معلوم()الحجر: ايآٌة8ٔ ( ٕٔ(ولال تعالى)و إْن مْن شًٍء إالَّ ِعْندنا خزابنُه وما نُنَّزِ

وإن الحدٌث عن الجبال و شموخها وألوانها المتباٌنة لٌثٌر البهجة فً النفوس وٌنبه إلى لدرة 

ًَ تُمرُّ مرَّ السَّحاب صْنَع هللا الخالك وعظٌم إبداعه  لال تعالى:)و تََرى الجباَل  تحسبُها جامدةً وه

( وإن كلمة جـُدد المذكور فً سورة ؼافر والتً فسرها 88الذي أتمَن كلَّ شًٍء ()النمل: ايآٌة 

البعض على الطرابك المختلفة فمالوا: الجدد جمع جدة وهً الطرابك أو الطرق والجدد أٌضا 

ٌمال: جد: الثوب أي صار جدٌدا والَجدُّ هو الؽنى كما جاء جمع جدة و هً الشًَُّء المتجدد كؤن 

اللهم ال مانع لما أعطٌت و ال معطً لما منعت وال ٌنفع ذا الَجّدِ منن  فً دعاء حبٌبنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

الجد" من حدٌث رواه مسلم عن أبً سعٌد الخدري رصً هللا عنه ولمعنى ال ٌنفع الؽنً منن 

الجدد األشٌاء المتجددة الؽنٌة أو تعنً عملٌة التَّرسٌب وهو أّن طبماٍت من  ؼناه ومن معانً

الصخور ٌتلو بعضها بعضا داللةً على التَّحدٌث والتجدٌد وهذا ٌشكل أهم لانوٍن جٌولوجً ٌتعلك 

                                بالزمن على اإلطبلق فاألعلى هو األحدث بصفة عامة كما لال تعالى:

( فهل كشؾ 7ِٕمَن الجباِل جدد  بٌض  و حمر  ُمختلؾ  ألوانُها  وؼرابٌُب سود( فاطر: ايآٌة )و

                                                                 علم الجبال شٌبا جدٌدا فً هذا المعنى؟

لثلوج المتجمدة التً [ فتبٌن أنها لارة تؽطٌها ا8ٕٓٔلمد بدأ استكشاؾ المطب الجنوبً منذ ]سنة 

متر[ وهذا الجبل الهابل من الجلٌد المتجدد منذ مبات المبلٌٌن من السنٌن  ٓٓ٘ٔترتفع إلى علو] 

وجبال الحدٌد  ٌشكل تسعٌن فً المابة من مخزون المٌاه العذبة التً أودعها الخالك فً األرض

هً أٌضا مصدر ثروةٍ  و النحاس و الذهب وسابر األحجار الكرٌمة والرخام المختلؾ ألوانها

للما ٌنضب بل إنَّه ٌتجدد بصورة بطٌبة مع مرور الزمن فللجبال جذور عمٌمة فً طبمات 

األرض وكلما استُنِزفت لمُم الجبال وهضابُها ارتفعت جذورها من أعماق األرض فجدَّدت ما 

                         تستهلكه عوامل التَّعرٌة وٌستهلكه اإلنسان من خٌراتها على مر العصور

ا االمتداد  والجزُء الظاهر على ضخامته ٌمثل الجزء األصؽر من الجبل وهو الشكل الخارجً أمَّ

الداخلً فهو ٌشكل ؼالبٌة جسم الجبل و الذي ٌمتدُّ إلى طبمة الوشاح وذلن لتثبٌت الؽبلؾ 

ًٌّ رابع فالجبال فٌما ٌتبادر إلى الذهن  الصخري لؤلرض. وفً تشبٌه الجبال باألوتاد إعجاز  علم

تشبه األوتاد من ناحٌة البروز عن سطح األرض ومن ناحٌة الرسوخ فٌها كذلن للجبال جذور  

كٌلومترا[ أو أكثر و هً مثبِّتة لؤلرض من  7٘تمتد إلى األؼوار العمٌمة إلى عمك ٌصل إلى] 

ًَ أْن تمٌْد بكم  وأنهاراً( ]سورة االضطراب و من أن تمٌد بساكنٌها)وألمًَ فً األْرِض َرواس

                                                                             [ ٘ٔالنحل: ايآٌة

وباختصار فإن سبب اختبلؾ ألوان الجبال ٌعود إلى اختبلؾ مكوناتها الصَّخرٌَّة فمثبل الجبال 

ٌَّة بالمنجنٌز والحدٌد والجبال البٌضاء من الحجر الطباشٌري والجٌري والجبال السَّوداء تكون ؼن

فراء ؼنٌة بالحدٌد و ؼٌر ذلن من الجبال النارٌة التً تتكون من الجرانٌت و  الحمراء والصَّ

البازلت و تشمها عروق  من الحدٌد و النَّحاس و الذَّهب وؼٌر ذلن من معادن تإدي إلى تعدد 

لى أرض واحدة كخروج ألوان الجبال و أنواعها ووجود جبال حمر وبٌض ٌرجع أصلها إ

ثمرات مختلفة األلوان رؼم ارتوابها بماء واحد كذلن وجود الناس و الدواب بؤنواع وألوان 

 مختلفة رؼم أصلها الواحد. 
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وإنَّ هذا التَّباٌن واالختبلؾ والتَّشكُّل ٌدلُّ داللةً لطٌعة على أنها ُصنِعت و ُخِلمت بؤمر واحد 

وما جبال األطلس بؤلوانها و أشكالها والودٌان والوهاد  فوحدةُ الخلك تدل على وحدة الخالك

والتشكبلت الجٌولوجٌة العجٌبة إال آٌة من آٌات هللا تعالى تثٌر الدَّهشة واالعتبار فً 

النفوس..وال شنَّ أنَّ كل هذه المعارؾ مسبولة بإشارات ربانٌة لرآنٌة أزلٌة لال تعالى:)وَما أُو 

                                                        ( 8٘()اإلسراء: ايآٌة تٌتْم مَن العلِم إالَّ للٌبلً 

وال ٌعنً ذلن أبداً أن نمؾ عند اإلشارات فمط  بل علٌنا أْن نُعِمَل عملَنا و فكَرنا و حواسَّنا فً 

عالى هذا الكون بشكل منتظم و فعال بما ٌعود بالخٌر على بنً البشر, ألم ٌسخر هللا سبحانه و ت

هذا الكون لئلنسان لٌستؽله بصورة رشٌدة فٌما ٌعود علٌه بالخٌر والسعادة وعطاء هللا واسع ال 

                                                                                                      ٌنفد؟

والخسوفات األرضٌة والبراكٌن  لمد ورد فً المرآن العزٌز إشارات ودالالت أٌضاً عن الزالزل

وأنَّ األرض تنمص من أطرافها و أنَّها تمور وتُعرُؾ األرض بؤنَّها أرض  متؽٌرة ؼٌر مستمرة 

بل هً كالسفٌنة فً بحر لجً هابج و نحن ركابها لد نراها مستمرة ساكنة لكنَّها فً الوالع فً 

دون أن تمذؾ بنا من على  اضطراب أو كدابٍَّة تتحرن بل ترمح  وتركض بسرعات مختلفة

                                                                  ظهرها و دون أن تتعثر خطاها.

ولكنَّ هذه األرض الطٌَّبة ٌَْمِسن هللا بزماِمها فبل تثور إالَّ بمدر معلوم وال تجمح إالَّ لثواٍن 

ل من دابة ذلول إلى وحٍش ج ْت معدودات فمد تتحوَّ امح كاسر إذا فتحت أبوابَّها للبراكٌن أو اهتزَّ

بالزالزل وؼٌر ذلن من الظواهر التً تجعلنا نحن معشر البشر فً ذهول و شخوص وال 

                                                                            نستطٌع التدخل فً أحداثها.

موات و األرَض أن تزوال ولبن زالتا إْن أْمَسكهما من أحٍد من  لال تعالى:) إْن هللا ٌمسُن السَّ 

                                                  [ٔٗبعده إنَّه كان حلٌماً ؼفورا()سورة فاطر:]ايآٌة

فإذا كان هذا حالنا فٌما ٌحدث من زالزل متتالٌة فً موالع الضعؾ من المشرة األرضٌة فلنعلم 

التً تتمثل فً لوى طبٌعٌة أمضى و أشد من فعل البشر لكن حبَّ البماء و عمارة  أن صور هللا

األرض تتطلب منا أن نتكٌَّؾ  و أن نتعاٌش مع هذه األحداث و الظواهر الطبٌعٌة فً استخدام 

                     هذا العمل المبدع فً إٌجاد الحلول المتبلبمة مع هذه المتؽٌرات بمشٌبة هللا تعالى. 

فالزالزل تنتُج عن تصدُّعات فً لشرة األرض ٌتبعها انخسافات فً بعض أجزابها بحٌث ٌؽور 

لسم منها فً باطن األرض فكم من لرى ومدن بكاملها ُمِحٌت من على سطح األرض حٌث 

ض األرُض سنوٌاً لملٌون هزة منها مابة زلزال لوي والبعض ايآخر لد ٌكون مؤساوٌا وهً  تتعرَّ

ان أو دلابك مبات األلوؾ من األحٌاء و رؼم االنفجار المعرفً فً علوم األرض تمتل فً ثو

وخاصة الزالزل إالَّ أنَّ اإلنساَن ٌمؾ عاجزاً حٌران أمام هذه األحداث السَّرٌعة التً تحدُث من 

ن الصفابح األرضٌة و اصطدام بعضها بعض عند حوافها ولحدود معرفة اإلنسان ال  تحّرِ

لة مع أن بعض الكابنات والحٌوانات تشعر بها لبل  ٌستطٌع أن ٌتنبؤ بولت حدوثها على وجه الّدِ

                                     ثوان أو دلابك مما ٌإدي إلى هروبها و الشواهد على ذلن كثٌرة.

 إنَّا نمؾ فً تدبر وتؤمل دلٌك أمام عظمة الخالك سبحانه تعالى حٌن ٌمول فً هذه ايآٌة الكرٌمة:

)أَولْم ٌروا أنَا نؤتًِ األرَض ننمُصها من أطرافِها و هللا ٌحكُم ال معمَِّب لحْكِمه وُهَو سرٌُع 

 (ٔٗالِحَساب()الرعد ايآٌة 
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و لمد أثبتت الدراسات واألبحاث العلمٌة فً أنَّ حركة الصفابح األرضٌة وتباعدها واصطدام 

أو ٌعلو بعضها فوق بعض أو بعضها ٌإدي إلى نمصان حجمها حٌث ٌندس بعضها تحت بعض 

 ٌتضاؼط هذا مع ذلن مكونا سبلسل الجبال العالٌة.

انظروا إلى عظمة هذه ايآٌة وإشارتها إلى نمصان األرض من أطرافها وهكذا نرى أن نصوص 

 المرآن تتعدى أفهام البشر فٌما ٌوافمهم فً كل زمان ومكان وأن عطاءه متجدد على الدوام  

 سرٌعة من زالزل وبراكٌن تذكرنا بايآٌة الكرٌمة:بْل إن هذه األحداث ال

 ( ٕؤ))إذا ُزلِزلت األرُض ِزلَزالها وأخَرجِت األرُض أثمالَها()الزلزلة ايآٌات )

 فكلمة أثمال تشٌر بالتؤكٌد إلى خروج الحدٌد والنٌكل من باطن أو جوفها المرتفع الكثافة.

ن الؽبلفٌن المابً والهوابً وذلن بإخراج مكوناتها أما ايآٌات المرآنٌَّة التً تشٌر إلى نشؤة كّلٍ م

د حمٌمة ظبلم  جعٌة الولابٌة لؽبلفها الؽازي أو تإّكِ من باطن األرض  أو تصؾ الطبٌعة الرَّ

الفضاء الكونً الخارجً أوعلى تنالص الضؽط الجوي مع االرتفاع عن سطح األرض فهً 

 كثٌرة ومتنوعة 

ًُّ فه ا الؽبلُؾ الجويُّ األرض و درع واق ٌحٌط باألرض من جمٌع أجزابها كما ٌحٌط بٌاض أمَّ

البٌضة بصفارها ومٌزات األرض الفلكٌة و البٌولوجٌة أحد العوامل الربٌسٌة التً جعلت الحٌاة 

ممكنة على سطح األرض دون بمٌة الكواكب.                                                           

مٌة على الؽبلؾ الجوّيِ منذ النصؾ الثانً من المرن السابع عشر وال لمد بدأت الدراسة العل

ٌزال اإلنسان حتى ٌومنا هذا ٌكشؾ المزٌد من المعلومات عن هذا الؽبلؾ الوالً الذي ساهم 

 فً جعل األرض مهاداً ولراراً وفراشاً لؤلحٌاء التً تعٌش على ظهرها.

مات الذرٌة الضارة بعٌدا عن األرض وكل هذا و ٌسد هذا الدرع الوالً األشعة الكونٌة والجسٌ

ولاٌة  محكمة  من صنع هللا حتى ٌحفظ هللا الحٌاة على سطح األرض لال تعالى: )وجعلنا السَّماَء 

 ( ٕٖسمفاً محفوظاً َوهْم عن آٌاتِها ُمعِرضون()األنبٌاء ايآٌة 

                                                      و معنى محفوظا أي حفظناها من أن تمع أو ٌمع ما فٌها علٌهم.        

ي إلى سهولة تحركه وما  أّما الؽبلؾ الهوابً فهو مابع  ٌتؤثر فوراً بالحرارة و الضؽط مما ٌإّدِ

ٌنتج عن هذه الحركة من رٌاحٍ وعواصؾ وأعاصٌر تثٌر أمواج البحر وتحمل أبخرته التً 

 تتكاثؾ إلى سحب و أمطار لال تعالى:

ٌْنَا بِِه اأْلَْرَض بَعْ  ٌٍِّت فَؤَْحٌَ ٌَاَح فَتُثٌُِر َسَحابًا فَُسْمنَاهُ إِلَى بَلٍَد مَّ ُ الَِّذي أَْرَسَل الّرِ َد َمْوتَِها َكَذِلَن )َوّللاَّ

ر بٌن السَّماِء 9النُُّشوُر() سورة فاطر ايآٌة  ٌاحِ و السَّحاب الُمسخَّ ( ولال تعالى:)وتصرٌؾ الرَّ

 (ٗٙٔلموٍم ٌعملون()سورة البمرة ايآٌة واألرض يآٌات 

ا الهواء الجوي فشفَّاؾ ٌسمح بوصول الضوء إلى األرض ونالل للصوت والدلٌل على ذلن   أمَّ

اد الفضاء عندما ٌنتملون من الؽبلؾ الجوي إلى خارجه وٌجوبون الفضاء الكونً فإنهم ال  أن روَّ

 ٌسمعون صوتاً وال ٌرون شٌباً من شدة الظُّلمة
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ما ٌشؽل بال الناس فً هذا الولت هو ما ٌُسمَّى بطبمة األوزون  وهً الطَّبمة الموجودة فً  ولعل

أعلى الؽبلؾ الجوي وهً تلعب دوراً هاماً بالنِّسبة للحٌاة على سطح األرض و بالنسبة لتركٌب 

 الؽبلؾ الجوي.

عةُ الشَّمس الموٌَّة إلى أعالً الؽبلؾ الجوي فإنها تحطِّ  م جزبٌات األكسجٌن إلى فعندما تصل أّشِ

تً أكسجٌن و ٌعاد تجمٌع أؼلب هذه الذرات لٌست على هٌبة األكسجٌن المعتاد و لكن على  ذرَّ

ل مرةً  ات من األكسجٌن وٌتحطَّم األوزون وٌتحوَّ هٌبة جزء من األوزون ٌتكون من ثبلث ذرَّ

اٍت من األكسجٌن حٌث التركٌب الجزبً لؤلوزون ٌسمح له ب امتصاص نوع معٌن أخرى إلى ذرَّ

من ضوء الشمس فوق البنفسجً و لوال ذلن لتمكَّنت تلن األشعة الضارة من الوصول إلى سطح 

 األرض فتإثر تؤثٌراً سٌِّباً على مختلفة الكابنات الحٌة المكونة للؽبلؾ البٌولوجً.

نة لؤلرض        لكنَّ اإلنسان ٌلعُب دوراً كبٌراً بمصٍد أو بدون لصد فً التؤثٌر على البٌبة المتز

ناعٌة و التً تإدي إلى حدوث تآكل فً طبمة  وخاصة الؽبلؾ الؽازي الذي ٌتؤثر بالملوثات الّصِ

 األوزون وبٌان ذلن فً لوله تعالى:

)والسَّماَء رفعَها َوَوضَع المٌزاَن أالَّ تطؽوا فًِ الِمٌزان و ألٌموا الوزَن بالمسِط وال تْخِسروا 

 ( 9و8و7ايآٌات الِمٌَزان()سورة الرحمن 

ٌاح إلى ثمانٌة ألسام أربعة منها عذاب و أربعة  و لمد أشار المرآن الكرٌم إلى إمكانٌة تمسٌم الّرِ

منها رحمة فالعذاب منها العاصؾ و الصرصر والعمٌم والماصر والرحمة منها الناشرات       

والذارٌات إذ ٌمول تعالى ممسما بها: )والُمْرسبلت عرفا فالعاِصفَاِت و المبشرات والمرسبلت 

 [ٖوٕؤعصفاً والنَّاشراِت نشراً()المرسبلت ايآٌات ] 

ا الحدٌث عن الؽبلؾ المابً فإنَّه ٌثٌر فً النَّفس اإلحساس بالتَّفاإل بؤنَّه مصدر للخٌر والنماء  أمَّ

ًُّ أكبَر مساحٍة  ل الؽبلُؾ الماب من الٌابسة لحكمة إلهٌة إْذ به ٌتمُّ تلطٌُؾ مناخ األرض      حٌث ٌشّكِ

و توزٌع درجات الحرارة على سطحها توزٌعاً عادالً وٌمول العلماء إنَّ البحار والمحٌطات 

مملوءة بالطالة بخمسة وسبعٌن عنصراً من العناصر الطبٌعٌة وهً منجم األرض الحمٌمً فماء 

ة مثل المنجنٌز  والذهب كما جاء فً موسوعة )كرٌستو البحر ٌحتوي معادن كثٌرة و متنوع

عالم المحٌطات[: و البحر أٌضا مملوء بالطالة الؽذابٌة التً تكفً اإلنسانٌة مهما بلػ تعدادها 

 بشرط أال ٌفسدها اإلنسان وٌلوثها لال تعالى:.

ي 9ٙ)أحلَّ لكْم صٌَد البَحِروطعَامه متاعاً لكْم وللسٌَّاَرةِ( المابدة: ايآٌة  ( ولال تعالى )وهو الذِّ

ر البحَر لتؤكلُوا منه لْحماً طرٌَّاً و تستخرجوا منه حلٌةً تلبسونها( )النحل ايآٌة   ( َٗٔسخَّ

 و لنمؾ متدبرٌن لوله تعالى:

ٌْن هذا َعْذب  فرات  وهذا ملح  أجاج  و جعَل بٌنَهما بْرَزخاً و حْجراً  ي مَرَج البحر )وهو الذِّ

 (ٖ٘ان ايآٌة محجورا( )سورة الفرل

و الممصود بالبرزخ هو الحدُّ الفاصُل الناشا ُعن التوتٌّر السَّطحً بٌن البحرٌن العذب و المالح 

واختبلؾ الكثافة بٌنهما فٌظل التوازن لابماً و الحاجز موجود. وفً هذا ٌتجلَّى إعجاز المرآن فً 
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ٍ صاد ًّ ق )ومْن أْصدُق ِمَن هللاِ لٌِبل()النساء كلماته الحمَّة التً تحتوي على معاٍن دلٌمٍة وعلٍم إاله

 ( ٕٕٔايآٌة 

وحدٌثنا عن األرض والتً أمرنا بالسٌر فٌها ٌمودنا إلى الحدٌث عن السماء التً أمرنا بالنظر 

إلٌها لبلعتبار وللتفكر والتدبر واالستفادة منها لال تعالى:)لِل انُظروا َماَذا فًِ السَّمواِت 

َر لكْم ما فً السَّموات و َما فًِ األرِض(,)الجاثٌة (ولٔٓٔواألرض()ٌونس ايآٌة  ال تعالى:)سخَّ

 (ٖٔايآٌة 

 و إذا كان النظر فً الكون ٌحتاج إلى ولت طوٌل وزمن ال تكفٌه ساعات معدودة و ال العمر كله 

فما هذه المنظومة الشمسٌة إال جزء  ضبٌل  فً هذا الكون الواسع  و ٌذكرنا األستاذ الدكتور 

باز عالم الفضاء المصري فً وكالة الفضاء "ناسا" أنه فً بداٌة مشارٌع الفضاء فاروق ال

اُد الفضاء من رحبلتهم ولد ازداد إٌمانهم باهلل ازدٌاداً  ورحبلت ]أبوللو[ إلى الممر بالذات عاد روَّ

ملحوظا لما ٌرون فً هذا الكون الشَّاسع من الجمال واإلعجاز والعظمة حتى أنَّ بعَضهم لال 

دكتور الباز: كنت تمول لنا: إنَّ اإلنسان ذرة فً الكون لكن بعد أن رأٌنا ما خلمه هللا فً سواد لل

 الكون العظٌم ٌمكنن أن تمول: إن األرض بؤكملها ذرة فً الكون.

وإنِّنا لنشعر بالتمصٌر من أْن ٌكون حظُّنا للٌبلً فً هذا المجال ونحن األمة التًِّ أُِمرْت بالتطلُّع 

 ماء وإعمال الفكر فً نواحٌها وجنباتها تطلََّع المستبصرٌن ال تطلََّع البلهاء.إلى السَّ 

إنَّ هذا الكون الفسٌح الذي ٌحوي بٌن جنباته النجوم وموالعها وأنواَعها و تطوَرها و مٌبلدها 

ووفاتها والمجرات على ضخامتها واتساعها والشموس والكواكب والكوٌكبات و المذنبات 

 ازن حمٌمة  رابعة تتحدى العمل البشري.والشهب والنٌ

ولهذا الكون البدٌع الذي أشؽل عمول المفكرٌن منذ بدء الخلٌمة وسوؾ ٌظل التفكٌر فٌه إلى أن 

تموم الساعة أٌات  كثٌرة  تبري عظمة الخالك لال تعالى:)والنَِّجِم إذا َهَوى( أْي تملَّص على نفسه 

إلى سموط مكوناته بالجاذبٌة لتنضؽَط إلى لزم أبٌض أو نجم نترونً أو ثمٍب تملصاً شدٌداً أدَّى 

 أسود وهذا إٌذانا بوفاته واندثاره كما دلت الدراسات الفلكٌة الحدٌثة

و لعظمة هذا الكون وأهمٌته فمد ألسم هللا تعالى بؤحد مكونات خلمه لال جلَّ وعبل )فبل أُلِسُم 

( ولال 77, 7ٙ, 7٘لو تعلُموَن عظٌم إنِّه لمرآن  كرٌم()الوالعة ايآٌات بموالعِ النُّجوم وإنِّه لمسم  

( )ألْم تَروا كٌَؾ خلَك هللا سْبَع ٕ, ٔتعالى:)والشَّمِس وُضحاها والممر إذا تبَلها()الشمس ايآٌات 

 ٔ(ٙٔو٘ٔسمواٍت طبالا وَجعَل الممَر فٌهنَّ نُوراً وجعَل الشَّمَس ِسراجا()نوح ايآٌات 

نا جمال التعبٌر المرآنً الذي ٌضع اللفظ فً موضعه الصحٌح ومطابمة شدٌدة فً و نبلحظ ه

ا الشمس فعبََّر بؤنها  المعانً والمبانً التً تعبر عن الممر بؤنه نور أْي ضوء  دون حرارة أمَّ

 سراج كالمصباح المنٌر ٌعطً الضوء و الحرارة معاً.

تكون من سبعٌن فً المابة من هٌدروجٌن و لمد تبٌن بالتحلٌل الطٌفً لضوء الشمس أنَّها ت

وهٌلٌوم وأن هذه الشمس )تجِري لمستمّرٍ لها ذلن تمدٌُر العزٌِز العلٌم(. وهذه ايآٌة تمثل إعجازاً 

علمٌّاً رابعاً بكل ما تحمل هذه الكلماُت من معاٍن فالفعل "تجري" ٌنطبك فً أعٌن الناس           
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علم على حركة الشمس الظاهرٌة الٌومٌة من الشرق إلى و المفسرٌن الذٌن لم ٌعٌشوا عصر ال

الؽرب و لكنَّ الحمٌمة أن الفعل "تجري" ٌعبر عن حركٍة والعٌٍة أثبتها الِعلُم الحدٌث للشمس 

حٌث أنَّها تنتمل فً الفضاء وتجرُّ معها بالجاذبٌة كواكبَها التً تدور حولها والجرُي أدلُّ على 

ا ]لمستمر لها[ فٌعنً أنَّ هذا المستمر ٌنتهً إلٌه جري الشمس السَّرعة من المشًِ أو السَّ  ٌر أمَّ

 وهو أمر  من أمور الؽٌب التً ال ٌعلمها إال هللا العزٌز العلٌم.

ا الممر وهو ذلن الجرُم السماوي الذي ٌدور حول األرض و الذي كان ٌسجد له وللشمس  أمَّ

ُجدوا للشَّمِس وال للمََمِر واْسُجدوا هلل الذي األلوام السابمة المخاطبون فً لوله تعالى:)ال تسْ 

()فصلت ايآٌة  ً 7ٖخلَمهنَّ  ( فهو خلك من خلك هللا ٌدل عظمته وكمال صْنِعه أٌضا

" و التً أتت بضمٌر الجمع حٌث فٌها داللة على أن بالكون شموساً  و لنتدبر كلمة "خلمهنَّ

-ة تعبٌره و صْدق إخباره ولنتدبروألماراً أخرى لم تكن معروفة فتؤمل عظمة المرآن فً دلَّ 

 ً جمال التشبٌه عندما ٌتحدث عن منازل الممر و تدرج أحواله من هبلل ثم بدر ثم محاق  -أٌضا

حتى ٌصٌر كالعذق لال تعالى: )والممر لّدْرناه منازَل حتَّى عاَد كالعرجوِن المدٌم(,)ٌـس: ايآٌة 

( وهذه ايآٌة تُعطً معنى الوفاة        ٕـر: ايآٌة ( ولال تعالى:)وإذا النُّجوُم انَكدَرْت (التكو9ٌٖ

 و االنتهاء.

ات وذلن ألنَّها هً وحدات الكون  إنَّ المتحِدَث عن الكون ال ٌملن إال أْن ٌتحدث عن المجرَّ

العظمى والتً تمثل جزراً كونٌة منتشرة فً أجزاء متفرلة من الفضاء الكونً. و المجرة عبارة 

على ببلٌٌن النجوم والكواكب واأللمار والمذنبات و النٌازن و عن تجمعات نجمٌة تحتوي 

الشهب و الؽبار الكونً وتتخللها مجاالت كهربٌة ومؽناطٌسٌة فتربطها الجاذبٌة فتجعلها وحدةً 

هابلةً متماسكة فالمجرةُ إذاً هً مكان مولد النجوم و ممابرها أي أن هنان حٌاة وموتاً فً العوالم 

.              اماً على كوكبنا األرضً من بناٍء وهدٍم و ظهوٍر واختفاءاألخرى كما ٌحدث تم

ِ مجرة وهً إما أن تكون حلزونٌة أو إهلٌجٌة  ًّ وٌُمدَُّر عدد المجرات فً الكون بؤكثر من  ملٌون

 أو ؼٌر ُمنتظمة الشكل.

نا إلى الحدٌث عن تمدًِّد الكون وعظٌم اتساعه  ات لٌجرُّ فمد الحظ العاِلُم وإنَّ الحدٌث عن المجرَّ

ات حٌث ظهرت له خطوُط  9ٕ9ٔ"أدوٌن هابل" أمراً عجٌباً فً ]عام  [عند دراسته للمجرَّ

أطٌاٍؾ فً المجرات البعٌدة تنزاح نحو اللون األحمر من الطٌَّؾ بشكٍل ُمنتظٍم و دابٍم أْي أنَّ 

رات تتباعد عنَّا كما جمٌع أطوال األمواج المادمة من المجرات لد ازدادت مما ٌفٌد أن هذه المج

اتضح لهذا العالم أنه كلما ابتعدْت المجرات عنَّا ازدادت إزاحتُها الحمراء أي ازدادت سرعةُ 

                                                                              تباعدها أو تراجعها عنَّا.

ات التً أمكن ف حصها والتً تمع على بُْعِد سبعِة بلٌون سنة تتراجع عنا كما اتَّضح أْن أْبعََد المجرَّ

بسرعة أكبر من نصؾ سرعة الضوء وإن اإلشارات العلمٌة إلى حمابك الكون وعلوم األرض 

ا المضاٌا الؽٌبٌة فٌجب  من األمور المادٌَّة الملموسة التً ٌمكن للعلماِء التَّجرٌبٌٌن إثباتَها أمَّ

دالالت واضحة على عظمة هللا ولدرتِه كما تدل على أن ما ٌجري التسلٌم بها(وهذه ايآٌات تدل 

       فً الوجود لٌس مصادفة بل بحْكٍم وحكمٍة وتمدٌٍر وممداٍر من  الواحد األحد الفرد الصمد

 لال تعالى:

ٌن ِمْن ُدونِه(؟)لممان: ايآٌة    (ٔٔ)هذا خْلُك هللاِ فؤُرونًِ َماذا خلَك الذِّ
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 [ٔق وفً األنفس ]ج: آٌات هللا فً ايآفا

 لال هللا عز وجل : ) َسنُِرٌِهْم آٌَاتِنَا فًِ ايْآفَاِق َوفًِ أَْنفُِسِهْم َحتَّى ٌَتَبٌَََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَحكُّ ( فصلت/

 (ٖ٘ايآٌة

 ) ( و )أُْفك   ايْآفَاُق هً النََّواِحً , مفردها )أُفُك 

ه سٌكشؾ للناس عن آٌاته فً نواحً ومعنى ايآٌة الكرٌمة : أن هذا وعد من هللا تعالى أن

السموات واألرض وفً أنفسهم حتى ٌتبٌن لهم وٌثموا أنَّ المرآن حكٌّ أنزله هللا تعالى ولد اختلؾ 

المفسرون فً وفً و فً معنى مفردات ايآٌة اختبلؾ  ال ٌضر بالمعنى  بل ايآٌة تحتمل جمٌع 

 ما لالوه إذا ال منافاة بٌنه 

ايآفاَق بؤنَّها آفاُق السَّموات وبعضهم فسَّرها بؤنَّها آفاُق األرض  وبعضهم فبعض المفسرٌن فسََّر 

 فسَّرها بالمعنٌٌن بؤنَّها آفاق السموات واألرض 

واما لوله تعالى : ) َوفًِ أَْنفُِسِهْم ( فبعضهم حملها على أنَّها خطاب  ألهل مكة الذٌن لم ٌإمنوا 

بذلن ٌوم بدر وفتح مكة  فمد كان ذلن آٌة من هللا تعالى على أنه ٌإٌِّد نبٌَّه بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص  وأن المراد 

وٌنصره على أعدابه مع للِّة عدِد أصحابه وعتادهم  مما ٌدلُّ على أنَّه رسول هللا حمّاً وأن ما جاء 

فً به هو من عند هللا حمّاً  وفسَّرها آخرون بؤنَّ المراد بها نفس اإلنسان على سبٌل العموم  

كمال خلمتها وبدٌع صنع هللا تعالى فٌها  مما ٌدل على وحدانٌَّته وكمال لدرته وعلمه وحكمته  

إلخ  وايآٌة أٌضا  صالحة لهذا المعنى وذان فإذاً ال منافاة بٌنهما ولد صدق هللا تعالى وعده 

الوعد  فكشؾ للناس عن آٌاته فً ايآفاق وفً أنفسهم خبلل المرون األربعة عشر التً تلت هذا

 مما ٌتبٌَّن به لكل عالل منصٍؾ أنَّ هذا اإلسبلم حكٌّ  وأنَّ المرآَن حكٌّ 

وما ٌزال هللا تعالى ٌكشؾ للناس كل حٌن عن آٌاٍت جدٌدةٍ  وسٌستمر ظهور هذه ايآٌات حتى 

 تنتهً الدنٌا  ألنَّ اإلسبلم 

ه بالٌة إلى لٌام الساعة جاء لجمٌع البشر إلى لٌام الساعة  فناسب ذلن أن تكون آٌاته ومعجزاتُ 

 وهذه ألوال بعض المفسرٌن فً ايآٌة  

لال المرطبً رحمه هللا فً لَْولُهُ تعالى: ) َسنُِرٌِهْم آٌاتِنا ( أَْي : َعبَلَماِت َوْحَدانٌَِّتِنَا َولُْدَرتِنَا ) فًِ  

ٌٍْد:      ايْآفاِق ( ٌَْعنًِ : َخَراَب َمنَاِزِل اأْلَُمِم اْلَخاِلٌَِة   َوفًِ أَْنفُِسِهْم ( بِاْلببََلٌَا اأْلَْمَراِض َولَاَل اْبُن َز

 ) فًِ ايْآفاِق وَحَواِدُث اأْلَْرِض.

ٌِْه َوسَ  ُ َعلَ ُ َعزَّ َوَجلَّ ِلَرُسوِلِه َصلَّى ّللاَّ لََّم َولَاَل ُمَجاِهد  : ) فًِ ايْآفاِق ( فَتُْح اْلمَُرى حٌث ٌسََّر ّللاَّ

اِء ِمْن بَْعِدِه َوأَْنَصاِر ِدٌنِِه فًِ آفَاِق الدُّْنٌَا َوببَِلِد اْلَمْشِرِق َواْلَمْؽِرِب ُعُموًما َوفًِ نَاِحٌَِة َوِلْلُخلَفَ 

ْظهَ  اْلَمْؽِرِب ُخُصوًصا ِمَن اْلفُتُوحِ الَّتًِ لَْم ٌَتٌََسَّْر أَْمثَالَُها أِلََحٍد ِمْن ُخلَفَاء اأْلَْرِض لَْبلَُهْم َوِمنَ   اِر اإْلِ

 الهامش

 مولع اإلسبلم :سإال وجواب-ٔ
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ِهْم , َوإِْجَرابِِه َعلَى اْلَجبَابَِرةِ َواأْلََكاِسَرةِ َوتَْؽِلٌِب لَِلٌِلِهْم َعلَى َكثٌِِرِهْم  َوتَْسِلٌِط  ُضعَفَابِِهْم َعلَى أَْلِوٌَابِ 

ٌِْدٌِهْم أُُموًرا َخاِرَجةً َعِن اْلَمْعُهوِد َخاِرلَةً ِلْلعَ  َ اَداِت ) َوفًِ أَْنفُِسِهْم ( فتح مكة  وهذا اختٌار َعلَى أ

ٌٍْد : ) فًِ ايْآفاِق ( ٌعنً ألطار السموات َواأْلَْرِض ِمَن الشَّْمِس  الطبري  َولَاَل َعَطاء  َواْبُن َز

ْعِد َواْلبَْرقِ  ٌَاحِ َواأْلَْمَطاِر َوالرَّ ٌِْل َوالنََّهاِر َوالّرِ َواِعِك َوالنَّبَاِت َواأْلَْشَجاِر  َواْلمََمِر َوالنُُّجوِم َواللَّ َوالصَّ

ٌِْرَها  َواْلِجبَاِل َواْلبَِحاِر َوَؼ

ُجلَ  ْنعَِة َوبَِدٌعِ اْلِحْكَمِة َحتَّى َسبٌِِل اْلؽَابِِط َواْلبَْوِل  فَإِنَّ الرَّ  ٌَْشَرُب ) َوفًِ أَْنفُِسِهْم ( ِمْن لَِطٌِؾ الصَّ

ٌِْن ُهَما َوٌَؤُْكُل ِمْن َمَكاٍن َواِحٍد َوٌَتَ  ٌِْه اللَّتَ ٌْنَ ِ َوِحْكَمته فًِ َع ٌِْن  َوبَِدٌع َصْنعَِة ّللاَّ َمٌَُّز َذِلَن ِمْن َمَكانَ

ٌِْن ٌُ  ٌِْه اللَّتَ ُق بِِهَما لَْطَرةُ َماٍء ٌَْنُظُر بِِهَما ِمَن السََّماِء إِلَى اأْلَْرِض َمِسٌَرةَ َخْمِسِمابَِة َعاٍم  َوفًِ أُذُنَ فَّرِ

ٌَْن اأْلَ  ِ فٌِه.ِ بَ ٌِْر َذِلَن ِمْن بَِدٌعِ ِحْكَمِة ّللاَّ  ْصَواِت اْلُمْختَِلفَِة َوَؼ

ْسبَلمُ  َجاَءُهْم بِِه  وفً)َحتَّى ٌَتَبٌَََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَحكُّ أَْربَعَةُ أَْوُجٍه : أََحُدَها: أَنَّهُ اْلمُْرآُن  والثَّانًِ : اإْلِ

ٌِْه والثَّ  ُسوُل َوَدَعاُهْم إِلَ ًدا َصلَّى الرَّ ابُِع : أَنَّ ُمَحمَّ ُ َوٌَْفعَُل ِمْن َذِلَن وُهَو اْلَحكُّ  الرَّ اِلُث : َما ٌُِرٌِهُم ّللاَّ

ُسوُل اْلَحكُّ " انتهى " تفسٌر المرطبً" وهذه األوجه  األربعة كلها حكٌّ  ٌِْه َوَسلََّم ُهَو الرَّ ُ َعلَ ّللاَّ

بايآٌة المرآن الكرٌم , فإنه لد أشٌر إلٌه فً ايآٌة التً وكلها متبلزمة ؼٌر أنَّ الظاهر أن المراد 

ْن ُهَو فًِ ِشمَاٍق بَِعٌ ِ ثُمَّ َكفَْرتُْم بِِه َمْن أََضلُّ ِممَّ ٌْتُْم إِْن َكاَن ِمْن ِعْنِد ّللاَّ َ ٍد)فصلت لبلها وهً )لُْل أََرأ

: َسنُْظِهُر لَُهْم َداَلاَلتِنَا  فً مدارج السالكٌن  البن المٌم رحمه هللا ولال ابن كثٌر أَيْ  (ٕ٘ايآٌة 

ٌْهِ  ُ َعلَ ُ َعزَّ َوَجلَّ  َعلَى َرُسوِلِه َصلَّى ّللاَّ اًل ِمْن ِعْنِد ّللاَّ َوَسلََّم  وُحَججنا َعلَى َكْوِن اْلمُْرآِن َحمًّا ُمنَزَّ

ْسبَلمِ   َعلَى اأْلَلَاِلٌِم َوَسابِِر اأْلَْدٌَاِن  بَِداَلبَِل َخاِرِجٌٍَّة ) فًِ ايآفَاِق ( , ِمَن اْلفُتُوَحاِت َوُظُهوِر اإْلِ

يُّ : َوَداَلبُِل فًِ أَْنفُِسِهْم تعنً: َوْلعَةُ بَْدر َوفَتُْح َمكَّةَ َونَْحُو ذَ  ِلَن ِمَن ولَاَل ُمَجاِهد   َواْلَحَسُن , َوالسُّّدِ

ًداً علٌه ا ُ فٌَِها ُمَحمَّ لصبلة والسبلم َوَصْحبَهُ  َوَخَذَل فٌَِها اْلبَاِطَل اْلَولَابِعِ الَّتًِ َحلّت بِِهْم ونََصَر ّللاَّ

 وِحْزبَه 

ٌِْه ِمَن اْلَمَواّدِ َواأْلَ  ْنَساُن ُمَركَّب  ِمْنهُ َوفٌِِه َوَعلَ ْخبَلِط َوٌُْحتََمُل أَْن ٌَُكوَن اْلُمَراُد ِمْن َذِلَن َما اإْلِ

ٌْبَاِت اْلعَِجٌبَِة  َكَما ُهَو َمْبُسوط  فًِ ِعْلمِ  انِعِ تَبَاَرَن َوتَعَالَى   َواْلَه التَّْشِرٌحِ الدَّاّلِ َعلَى ِحْكَمِة الصَّ

ٌَْن َذِلَن  َوَما ُهَو  ٌِْه ِمَن اأْلَْخبَلِق اْلُمتَبَاٌِنَِة  ِمْن َحَسٍن َولَبٌِحٍ َوبَ ؾ  َوَكَذِلَن َما ُهَو َمْجبُول  َعلَ ُمتََصّرِ

تِِه  وِحٌَله  َوَحَذِرِه أَْن ٌَُجوَزَها َواَل ٌَتَعَدَّاَها  فٌِِه تَْحَت اأْلَْلَداِر الَّتًِ اَل ٌَْمِدرُ   بَِحْوِلِه  َولُوَّ

ولد جمع بعض المفسرٌن بٌن كل ما لٌل فً معنى ايآٌة إذ ال منافاة فً ذلن:  فمال السعدي 

المرآن  فسٌمٌم هللا لكم   -ٌعنً –رحمه هللا إن للتم  أٌها الكافرون أو شككتم بصحته وحمٌمته 

ٌرٌكم من آٌاته فً ايآفاق كايآٌات التً فً السماء وفً األرض  وما ٌحدثه هللا تعالى من و

 الحوادث العظٌمة  الدَّالة للمستبصر على الحك.

َوفًِ أَْنفُِسِهْم( مما اشتملت علٌه أبدانهم  من بدٌع آٌات هللا وعجابب صنعته  وباهر لدرته  وفً 

ونصر المإمنٌن  )َحتَّى ٌَتَبٌَََّن لَُهْم( من تلن ايآٌات بٌانًا   حلول العموبات والمثبلت فً المكذبٌن

( وما اشتمل علٌه حك ولد فعل تعالى حٌث أرى عباده من ايآٌات  ما به  ال ٌمبل الشن )أَنَّهُ اْلَحكُّ

 تبٌن لهم أنَّه الحك  ولكنَّ هللا هو الموفك لئلٌمان من شاء والخاذل لمن ٌشاء . ( ولال دمحم األمٌن

 الشنمٌطً 
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( أنه هو الذي ٌُِري خلمَه ٖٔولٌل أٌضاً فً لوله تعالى : ) ُهَو الذي ٌُِرٌُكْم آٌَاتِِه ( )ؼافرايآٌة 

آٌاتِه ولد بٌَّنه وزاده إٌضاحاً فً ؼٌر هذا الموضع  فبٌن أنه ٌرٌهم آٌاته فً ايآفاق وفً أنفسهم , 

 ملسو هيلع هللا ىلص حكٌّ  كما لال تعالى : )َسنُِرٌِهْم آٌَاتِنَا فًِ وأن مراده بذلن البٌان أن ٌتبٌن لهم أن ما جاء به دمحم

 [ ٖ٘ايآفاق وفً أَنفُِسِهْم حتى ٌَتَبٌَََّن لَُهْم أَنَّهُ الحك( ] فصلت : ايآٌة 

وايآفاق جمع أفك وهو النَّاحٌة , وهللا جل وعبل لد بٌن من ؼرابب صنعه  وعجاببه  فً نواحً 

ب المعبود وحده  ومنها الشمس والممر سماواته وأرضه ما ٌتب ٌن به لكل عالل أنه هو الرَّ

 والنجوم واألشجار والجبال  والدواب والبحار وؼٌر ذلن 

وبٌَّن أٌضاً أن من آٌاته التً ٌرٌهم وال ٌمكنهم أن ٌنكروا شٌباً منها تسخٌره لهم األنعام لٌركبوها 

سمنها  وألطها وٌلبسوا من جلودها  وأصوافها وٌؤكلوا من لحومها  وٌنتفعوا بؤلبانها  وزبدها و

وأوبارها وأشعارها  كما لال تعالى : ) هللا الذي َجعََل لَُكُم األنعام ِلتَْرَكبُواْ ِمْنَها َوِمْنَها تَؤُْكلُوَن 

ٌَْها َوَعلَى الفلن ٌَْها َحاَجةً فًِ ُصُدوِرُكْم َوَعلَ تُْحَملُوَن َوٌُِرٌُكْم آٌَاتِِه فَؤَيَّ  َولَُكْم فٌَِها َمنَافُِع َوِلتَْبلُؽُواْ َعلَ

 [ 8ٔو8ٓو79و78آٌَاِت هللا تُنِكُروَن ( ] ؼافر : ايآٌات 

وبٌَّن أٌضاً  أن من آٌاته التً ٌرٌها بعض خلمه معجزات رسله  ألن المعجزات آٌات أي دالالت 

نَاهُ  ٌْ سل  كما لال تعالى فً فرعون: ) َولَمَْد أََر آٌَاتِنَا ُكلََّها فََكذََّب وأبى ( وعبلمات على صدق الرُّ

[ وبٌن فً موضع آخر أن من آٌاته التً ٌرٌها خلمه , عموبته المكذبٌن رسلَه  ٙ٘] طه :ايآٌة 

كما لال تعالى فً لصة إهبلكه لوم لوط : ) َولَمَد تََّرْكنَا ِمْنَهآ آٌَةً بٌَِّنَةً لِّمَْوٍم ٌَْعِملُوَن[ العنكبوت 

ٌِْهُم الطُّوفاَن  [ ولال فً ٖ٘:ايآٌة  عموبة فرعون ولومه بالطوفان والجراد والممل : )فَؤَْرَسْلنَا َعلَ

فادَع والدَّم آٌَاٍت ّمفَصَّبلٍَت ( ]األعراؾ ايآٌة   [ ٖٖٔوالجراَد والممَل والضَّ

ومع وضوح هذه ايآٌات إالَّ أنَّ بعض الناس لم ٌستعملوا عمولهم وأبصارهم وأسماعهم للتَّؤمل 

ايآٌات من أجل الوصول إلى الحك  فكانوا كما وصفهم هللا )لُهْم لُلُوب  اَل ٌَْفمَُهوَن بَِها فً هذه 

لَبَِن ُهُم َولَُهْم أَْعٌُن  اَل ٌُْبِصُروَن بَِها َولَُهْم آََذان  اَل ٌَْسَمعُوَن بَِها أُولَبَِن َكاأْلَْنعَاِم بَْل ُهْم أََضلُّ أُو

 [.79ٔاْلؽَافِلُوَن(األعراؾ ايآٌة

ا خوفاً على مناصبهم  ا حسداً  وإمَّ لمد ظهر لبعض الناس الحك ولكنهم عاندوا وجحدوا  إّمِ

ون للنبً  ودنٌاهم  أو لؽٌر ذلن من األسباب  كما كان أبمة الكفار فً مكة كؤبً جهل وؼٌره ٌمرُّ

ة  ولكنَّهم كانوا ٌ ظِهرون خبلؾ ذلن بؤلسنت دِق والنبوَّ هم , لال هللا تعالى عنهم : ) فَإِنَُّهْم ملسو هيلع هللا ىلص بالّصِ

ِ ٌَْجَحُدوَن (األنعام ايآٌة  بُونََن َولَِكنَّ الظَّاِلِمٌَن بِآٌَاِت ّللاَّ  ( ٖٖاَل ٌَُكذِّ

ومع وضوح هذه ايآٌات أٌضاً إالَّ أنَّ هنان من الكافرٌن من لم تبلؽهم دعوة اإلسبلم أو كانوا 

راً لبل أن ٌعمل وٌُكلَّؾ  فهإالء هم الذي ورد فً معذورٌن  كفالد العمل أو من مات صؽٌ

 األحادٌث أنهم ٌمتحنون ٌوم المٌامة. 

ًَّ هللاِ َصلَّى  روى اإلمام أحمد وابن حبان  والطبرانً فً "الكبٌر" َعِن اأْلَْسَوِد ْبِن َسِرٌعٍ  أَنَّ نَبِ

ٌِْه َوَسلََّم لَاَل : ) أَْربَعَة  ٌَْوَم اْلِمٌَاَمةِ  ٌْبًا  َوَرُجل  أَْحَمُك  َوَرُجل  َهَرم     هللاُ َعلَ َرُجل  أََصمُّ اَل ٌَْسَمُع َش

ٌْبًا  َوأَمَّ  ْسبَلُم َوَما أَْسَمُع َش ا اأْلََصمُّ فٌََمُوُل: َرّبِ , لَمَْد َجاَء اإْلِ ا اأْلَْحَمُك َوَرُجل  َماَت فًِ فَتَْرةٍ  فَؤَمَّ

ْسبَل  ا اْلَهَرُم فٌََمُوُل: َرّبِ, لَمَْد َجاَء فٌََمُوُل : َرّبِ , لَمَْد َجاَء اإْلِ ْبٌَاُن ٌَْحِذفُونًِ بِاْلبَْعِر َوأَمَّ ُم َوالّصِ

ا الَِّذي َماَت فًِ اْلفَتَْرةِ فٌََمُوُل: َرّبِ, َما أَتَانًِ لََن َرُسول   فٌََؤْ  ٌْبًا َوأَمَّ ْسبَلُم َوَما أَْعِمُل َش ُخذُ اإْلِ
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ٍد بٌَِِدِه لَْو َدَخلُوَها لََكانَْت َمَواثٌِمَُهْم لٌَُِطٌعُنَّهُ   ٌِْهْم أَْن اْدُخلُوا النَّاَر لَاَل: فَو الَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ فٌَُْرِسُل إِلَ

ٌِْهْم بَْرًدا َوَسبَلًما ( صححه البٌهمً فً االعتماد وكذا صححه األلبانً فً صحٌحه ولال  َعلَ

 الهٌثمً فً  المجمع رجاله رجال الصحٌح

ر فً آٌات هللا الكونٌَّة السابمة سواء فً السماء أو فً األرض       وبالتَّؤمل ا لعالل والعمل المتفّكِ

أو األنفس أو فً ايآفاق أو فٌها جمٌعاً ٌتَّضح أنَّ الخالك للكون المدبر له وهو هللا عزَّ وجلَّ وهو 

 الرحٌم بخلمه لذلن خلك كل شًٍء بمدر وممدار.
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 [ٔ/ شواهد من السنة النبوٌة على إثبات المدر]ثانٌاً 

ضٌن أحادٌث المدر زاعمٌن أنَّها لم تثبت عن النبً  وٌستدلون على  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌنكُر بعُض المؽّرِ

[ فً سلب إرادة اإلنسان ٕصحة هذا اإلنكار بزعمهم أن هذه األحادٌث تخدم مبدأ الجبرٌة ]

كما فً حدٌث عبد هللا بن عباس:  -سبحانه وتعالى  -إلى الرب ولدرته على الفعل وإضافة ذلن 

إن أحدكم لٌعمل بعمل أهل الجنة حتى ما ٌكون بٌنه وبٌنها إال ذراع فٌسبك علٌه الكتاب فٌعمل »

بعمل أهل النار فٌدخلها وإن أحدكم لٌعمل بعمل أهل النارإلخ.. الحدٌث والحدٌث من صحٌح 

 مسلم

ادٌث تفتح الباب أمام العصاة لبلحتجاج بالمدر مع أنه باطل فً باإلضافة إلى أن هذه األح

تحاّجِ آدم وموسى  ومنه لال له موسى: ٌا آدم أنت أبونا »اإلسبلم وجمٌع األدٌان كما فً حدٌث: 

خٌَّبتنا وأخرجتنا من الجنة لال له آدم: ٌا موسى اصطفان هللا بكبلمه وخط لن بٌده أتلومنً على 

 «.ًَّ لبل أن ٌخلمنً بؤربعٌن سنة؟ فحج آدم موسى. ثبلثاأمر لدَّره هللا عل

وهما لد ماتا جمٌعا وال ٌتؤتى بٌن األموات  -علٌهما السبلم  -وٌتساءلون: كٌؾ التمى موسى بآدم 

على  -علٌهما السبلم  -لماء إال أن ٌكون ذلن ٌوم المٌامة؟ وإن حدث هذا فكٌؾ ٌلوم موسى آدم 

 أمر لد ؼفره هللا له؟

 إبطال هذه الشبهة:ووجه 

سبحانه  -أنَّ األحادٌث الواردة فً إثبات المدر صحٌحة وهً ال تدل بحال على إجبار هللا -ٔ 

للعبد ولهره على ما لدََّره وكتبَه فً اللوح المحفوظ  ألنه سبحانه أعلى وأجلَّ من أْن  -وتعالى 

زلً لما سٌمع وتصرٌح  بؤن المدر ال ٌفعل هذا وإنما المراد اإلخبار عن تمدُّم ِعْلم هللا تعالى األ

 ٌمنع من العمل

حدٌث صحٌح متفك على صحته سنداً ومتناً  -علٌهما السبلم  -إن حدٌث تحاّجِ آدم وموسى  -ٕ

ولد لد تاب من ذنبه  -علٌه السبلم  -وهو ال ٌدل بحال على جواز احتجاج العصاة بالمَدر فآدم 

له على المصٌبة التً أخرجته وذرٌته من الجنة وهً اإلهباط  -علٌه السبلم  -كان لوم موسى 

 إلى األرض كما بٌن ذلن المحممون من أهل العلم.

 

 الهامش

 [ مولع بٌان اإلسبلم:الرد على شبهات حول اإلسبلم وأحادٌث المدرٔ]

ل حمٌمة عن العبد, وإضافته إلى الرب, فالجبرٌة تعتمد أن الفاعل [. الجبرٌة: سموا بذلن نسبة إلى الجبر, وهو نفً الفعٕ]

حمٌمة هو هللا عز وجل, والناس إنما تنسب إلٌهم أفعالهم على سبٌل المجاز, كما ٌمال: تحركت الشجرة, ودارت الرحى, 

رهم على اإلٌمان وزالت الشمس دون أن ٌكون لها مشٌبة أو اختٌار, وهكذا الخلك, فإن هللا ـ عز وجل ـ هو الذي جب

والكفر و الطاعة والمعصٌة, فهم كالرٌشة فً مهب الرٌح, مجبرون على أفعالهم, ال لدرة لهم وال اختٌار, والذي ٌمثل هذا 

المذهب ؼبلة المرجبة كالجهمٌة, ومن نحا نحوهم من الصوفٌة وؼٌرهم, وهم أصناؾ : فمنهم الجبرٌة الخالصة, وهم 

ال لدرة على الفعل أصبل, ومنهم الجبرٌة الذٌن ٌثبتون للعبد لدرة ؼٌر مإثرة أصبل. انظر: الذٌن الٌثبتون للعبد فعبل و

 أحادٌث العمٌدة المتوهم إشكالها فً الصحٌحٌن, 
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 والتفصٌل:

ُح بؤنَّ المدر  -أوال جاءت السنة الصحٌحة بؤحادٌث كثٌرة تثبت المدر وعلم هللا األزلً به وتصّرِ

 الناس علٌه: ال ٌمنع من العمل لببل ٌتكل

فمن المعلوم أنَّ اإلٌمان بالمضاء والمدر هو األصل السادس من أصول اإلٌمان التً ال ٌتم إٌمان 

عن اإلٌمان,  -ملسو هيلع هللا ىلص  -علٌه السبلم الذي سؤل فٌه النبً  -العبد إال بها كما جاء فً حدٌث جبرٌل 

 [ٔ«]وكتبه ورسله, والٌوم ايآخر وتإمن بالمدر خٌره وشرهأن تإمن باهلل ومبلبكته »فمال ملسو هيلع هللا ىلص: 

ولد ورد فً إثبات هذه العمٌدة )المضاء والمدر( أحادٌث كثٌرة صحٌحة تواتر معناها على أنَّ 

ربَّ العباد علم ما العباُد عاملون ولدََّر ذلن ولضاه وفرغ منه وعلم ما سٌصٌر إلٌه العباد من 

 السعادة والشماء كذلن.

رضً هللا  -فالمدر ال ٌمنع من العمل وٌدل على ذلن ما أخرجه أصحاب الكتب الستة عن علً 

 كنا فً جنازة فً بمٌع الؽرلد فؤتانا»لال:  -عنه 

فمعد ولعدنا حوله ومعه مخصرة, فنكس فجعل ٌنكُت بمخصرته ثم لال: ما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 

الَّ ولد كتَب هللاُ مكانها من الجنة والنار وإالَّ ولد ُكتبت شمٌةً منكم من أحد ما من نفس منفوسة إ

أو سعٌدة, لال: فمال رجل: ٌا رسول هللا أفبل نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمال: من كان من 

أهل السعادة, فسٌصٌر إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشماوة فسٌصٌر إلى عمل أهل 

فكلُّ مٌَسَّر  أما أهل السعادة فٌٌَُسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشماوة الشماوة فمال: اعملوا 

ا من أْعطى واتَّمى ) ره ٙ( وصدََّق بالُحسنى )٘فٌٌَُسرون لعمل أهل الشماوة, ثم لرأ:  فؤمَّ ( فسنٌّسِ

ا من بخَل واستؽنى )7للٌُسرى ) ره للعُسرى )9( وكذَّب بالُحسنى )8( وأمَّ رة ( )سوٓٔ( فسنٌّسِ

 اللٌل(

لال الحافظ ابن حجر: "هذا الحدٌث أصل ألهل السنة فً أن السَّعادة والشماء بتمدٌر هللا المدٌم 

وفٌه رد على الجبرٌة ألن التٌسٌر ضد الجبر ألن الجبر ال ٌكون إال عن كره وال ٌؤتً اإلنسان 

ذا تؤملته وجدت الشًء بطرٌك التٌسٌر إال وهو ؼٌر كاره له" ولال الخطابً: "وهذا الحدٌث إ

فٌه الشفاء مما ٌتخالج فً الضمٌر من أمر المدر وذلن أن المابل أفبل نتكل وندع العمل لم ٌدع 

 -إال ولد طالب به وسؤل عنه فؤعلمه رسول هللا  شٌباً مما ٌدخل فً أبواب المطالبات واألسبلة

وأنه ال ٌشبه األمور التً عملت معانٌها أن المٌاس فً هذا الباب مترون والمطالبة سالطة  -ملسو هيلع هللا ىلص 

وجرت معاملة البشر فٌما بٌنهم علٌها بل طوى هللا علم الؽٌب عن خلمه وحجبهم عن إدراكه كما 

 أخفى عنهم أمر الساعة فبل ٌعلم أحد متى وحٌن لٌامها.

 

 

 الهامش

 صحٌح مسلم )بشرح النووي والراوي أبو هرٌرة رضً هللا عنه-ٔ
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وهو الصادق  -ملسو هيلع هللا ىلص  -[ لال: حدثنا رسول هللا ٔروي عبد هللا بن مسعود ]ومن ذلن أٌضا ما 

ه أربعٌن ٌوماً ثم ٌكون فً ذلن علمة مثل »المصدوق فمال:  إنَّ أحدكم ٌُْجَمع خلمُه فً بطن أّمِ

ذلن ثم ٌرسل الملن فٌنفخ فٌه الروح وٌُإَمُر بؤربع كلمات:  ذلن ثم ٌكون فً ذلن مضؽة مثل

كتب رزله وأجله, وعمله, وشمً أو سعٌد فو الذي ال إله ؼٌره إنَّ أحدكم لٌعمل بعمل أهل ب

الجنة حتى ما ٌكون بٌنه وبٌنها إال ذراع فٌسبك علٌه الكتاب فٌعمل بعمل أهل النار فٌدخلها وإن 

ل أحدكم لٌعمل بعمل أهل النار حتى ما ٌكون بٌنه وبٌنها إال ذراع, فٌسبك علٌه الكتاب, فٌعم

 «بعمل أهل الجنة فٌدخلها

المراد بهذا الحدٌث «: إن أحدكم لٌعمل بعمل أهل الجنة»ٌمول اإلمام النووي فً شرح لوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

وسعة  -عز وجل  -أن هذا لد ٌمع فً نادر من الناس ال أنه ؼالب فٌهم ثم إنه من لطؾ هللا 

وأما انمبلبهم من الخٌر إلى الشر ففً ؼاٌة  رحمته انمبلب الناس من الشر إلى الخٌر فً كثرة

إن رحمتً سبمت ؼضبً »فً الحدٌث المدسً: -الندور ونهاٌة الملة وهو نحو لوله تعالى 

 [ٕ, وفً هذا الحدٌث: تصرٌح بإثبات المدر.]«وؼلبت ؼضبً

ولد أورد النووي أحادٌث كثٌرة فً هذا الباب ثم عمب علٌها لاببل: وفً هذه األحادٌث كلها 

 -عز وجل  -دالالت ظاهرة لمذهب أهل السنة فً إثبات المدر وأن جمٌع الوالعات بمضاء هللا 

 ولَدره خٌرها وشرها, نفعها وضرها.

ومن ثم فإن إثبات عمٌدة المضاء والمدر ال ٌعنً المول بممولة الجبرٌَّة بؤن اإلنسان لٌست له لدرة  

 أو إرادة  على فعل الشًء.

ه عنه النووي: ولد ٌحسب كثٌر من الناس أن معنى المضاء والمدر إجبار لال الخطابً فٌما حكا

العبد ولهره على ما لدَّره ولضاه ولٌس األمر كما ٌتوهَّمونه وإنِّما معناه  -عز وجل  -هللا 

 -أي األفعال  -بما ٌكون من اكتساب العبد وصدورها  -عز وجل  -اإلخباُر عن تمدُِّم عْلِم هللا

 تمدٌر منه تعالى. خٌرها وشرها  ب

األزلً بما سٌإول إلٌه أمر عباده فً الدنٌا من خٌر أو شر  -عزَّ وجل  -وعلٌه فإنَّ ِعْلَم هللاِ 

وؼٌر ذلن وفً ايآخرة من جنة أو نار بل وكتابة ذلن كله فً اللوح المحفوظ لبل خلك 

وال ٌعنً  سنة, كما جاء فً المرآن واألحادٌث الصحٌحة السماوات و األرض بخمسٌن ألؾ

إنكار االختٌار فً أفعال العباد كما لال بذلن الجبرٌة فإنَّ هللا تعالى أعلى وأجلَّ من أن ٌجبر 

أحداً من عباده وهو المابل سبحانه وتعالى:  )ولِل الحكُّ ِمْن ربِّكْم فَمْن شاَء فْلٌُإمْن وَمْن شاَء 

المابل: ]َمْن عمَل صالحاً فلنْفِسه وأٌضا:  -عز وجل  -(, ولال 9ٕفلٌكفْر( )سورة الكهؾ:ايآٌة

ٍم للعبٌد[ ]فصلت  [ٙٗايآٌة  ومن أساَء فعلٌها وما ربُّن بظبلَّ

 

 الهامش

 رواه مسلم-ٔ

 رواه البخاري عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه-ٕ
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فإن كل إنسان ٌعلم الفرق بٌن أفعاله االختٌارٌِّة التً ٌفعلها بإرادته كاألكل والشرب والبٌع 

ن ما ٌمع علٌه بؽٌر إرادته, كالحمى واالرتعاش والسموط من السطح, فهو مختار والشراء وبٌ

أنه سٌحاسبه علٌها, وفً الثانٌة ؼٌر مختار لذلن إذا  -عزَّ وجل  -فً األولى ومن عدل هللا 

 ولعت ٌثٌبه علٌها متى صبر.

إنَّ الرجل »لال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ومما ٌإكد ما سبك, ما ُروَي عن سهل بن سعد الساعدي أنَّ رسول هللا  

لٌعمل عمل أهل الجنَّة فٌما ٌبدو للناس وهو من أهل النَّار وإنَّ الرجَل لٌعمل عمل أهل النَّار فٌما 

 رواه مسلم« ٌبدو للناس وهو من أهل الجنة

: فٌما ال ٌظلم النَّاَس ولكن الناس أنفسهم ٌظلمون, ففً لوله ملسو هيلع هللا ىلص -عز وجل  -فالحدٌث ٌبٌِّن أن هللا 

ٌبدو للناس أي: ٌرٌد بعمله الثناء عند الناس وال ٌرٌد به وجه ربه رب الناس لذا استحك عذاب 

 هللا عز وجل 

ة وأبمتها إٌمانهم بالمضاء والمدر وأن هللا  لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: "ومما اتَّفك علٌه سلُؾ األمَّ

اء كان وما لم ٌشؤ لم ٌكن وأن هللا ٌضل من ٌشاء وٌهدي خالك كل شًء وأنه ما ش -عزَّ وجل  -

علٌه  -عز وجل  -من ٌشاء وأنَّ العباد لهم مشٌبة  ولْدرة  ٌفعلون بمشٌبتهم ولدرتهم ما لدرهم هللا 

 مع لولهم: إن العباد ال ٌشاءون إال أن ٌشاء هللا.

مرٌَة فٌها وهً ال تدل ونخلص مما سبك إلى أن األحادٌث الواردة فً إثبات المدر صحٌحة ال 

أعلى  -عز وجل  -العبد ولهره على ما لدره ولضاه ألن هللا  -عز وجل  -بحال على إجبار هللا 

بما ٌكون من  -عز وجل  -وأجل من أن ٌجبر أحداً وإنما المراد اإلخبار عن تمدُّم عْلِم هللاِ 

 ٌنسى وهو اللوح المحفوظ. اكتساب العبد وتمدٌر ذلن عنده جل وعبل فً كتاب رّبٍ ال ٌضل وال

سنداً ومتناً وهو ال ٌدل بحال على  -علٌهما السبلم  -: ثبوت حدٌث تحاّجِ آدم وموسى ثانٌا

اح الحدٌث:  جواز احتجاج العصاة بالمدر كما بٌن ذلن العلماء وُشرَّ

 مردود   -علٌهما السبلم  -فمما ال شن فٌه أن تكذٌب مثٌري الشبهة لحدٌث تحاج آدم وموسى  

 ألنَّه ثابت فً الصحٌحٌن وؼٌرهما من عدة طرق.

 لال ابن مندة بعد ما ساق عدداً من طرق هذا الحدٌث: "هذه أحادٌث صحاح ثابتة ال مدفع لها,  

 -ولال ابن المٌم: هذا حدٌث صحٌح متفك على صحته لم تزل األمة تتلماه بالمبول من عهد نبٌها  

مابله بالتصدٌك والتسلٌم ورواه أهل الحدٌث فً كتبهم وشهدوا به على لرنا بعد لرن وت -ملسو هيلع هللا ىلص 

 أنه لاله وحكموا بصحته -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 

 ولال ابن حجر عن هذا الحدٌث: ولع لنا من طرٌك عشرة عن أبً هرٌرة.

واز احتجاج وبناء علٌه, فمد لرر المحممون من أهل العلم بؤن هذا الحدٌث ال ٌدل بحال على ج

 العصاة على فعل المعصٌة بالمدر وذلن من عدة أوجه, نذكرها فٌما ٌلً:

كان ألجل المصٌبة التً حلت به وبذرٌته  -علٌهما السبلم  -الوجه األول: أن لوم موسى يآدم 

ورواٌات الحدٌث فً الصحٌحٌن تشهد لهذا وهً اإلخراج من الجنَّة واإلهباط  إلى األرض 
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وفٌها: "أنت أبونا «أنت الذي أشمٌت الناس وأخرجتهم من الجنة»المعنى وتدل علٌه, ففٌها: 

وفٌها: « أنت آدم الذي أؼوٌت الناس وأخرجتهم من الجنة»خٌبتنا وأخرجتنا من الجنة"وفٌها: 

فاظ كلها تنطك بؤن موسى علٌه , فهذه الرواٌات واألل«أهبطت الناس بخطٌبتن إلى األرض»

ا ِذْكُر  -علٌه السبلم  -إنما الم آدم  -السبلم  على المصٌبة التً ولعت بعد ذنبه ال على ذنبه وأمَّ

للمعصٌة, كما فً بعض الطرق فإنه للتنبٌه على سبب المصٌبة لذا احتج  -علٌه السبلم  -موسى 

هر أكثر الرواٌات ومنها لوله: "أتلومنً بالمدر على المصٌبة كما هو ظا -علٌه السبلم  -آدم 

علً لبل أن ٌخلمنً؟, وهذا هو الذي ذهب إلٌه ابن تٌمٌة وابن  -عز وجل  -على أمر لدره هللا 

 المٌم  وابن كثٌر وابن أبً العز وابن رجب وابن عثٌمٌن وؼٌرهم.

بالمدر؟  -لسبلم علٌهما ا -لال ابن أبً العز: فإن لٌل: فما تمولون فً احتجاج آدم على موسى  

وال نتلماه بالرد والتكذٌب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لٌل: نتلماه بالمبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول هللا 

لراوٌه كما فعلت المدرٌة وال بالتؤوٌبلت الباردة بل الصحٌح أن آدم لم ٌحتج بالمضاء والمدر على 

كان أعلم بؤبٌه وبذنبه من أن ٌلوم آدم  -سبلم علٌه ال -الذنب وهو كان أعلم بربه وبذنبه وموسى 

علٌه واجتباه وهداه وإنما ولع  -عز وجل  -على ذنب لد تاب منه وتاب هللا  -علٌه السبلم  -

اللوم على المصٌبة التً أخرجت أوالده من الجنة, فاحتج آدم بالمدر على المصٌبة ال على 

 المعابب.الخطٌبة فإن المدر ٌحتج به عند المصابب ال عند 

كان على المعصٌة لكونها سبب المصٌبة ال  -علٌه السبلم  -الوجه الثانً: أن لوم موسى يآدم 

 -علٌه السبلم فً المعصٌة ألن آدم  -لكونها معصٌة فإنه ٌمتنع ؼاٌة االمتناع أن ٌلومه موسى 

 لد تاب منها, والتابب من الذنب كمن ال ذنب له فبل ٌجوز لومه. -علٌه السبلم 

 لال ابن تٌمٌة: ال ٌجوز لوم التابب باتفاق الناس.

لد احتج بالمدر على المعصٌة ألنه لد تاب منها وهذا هو ظاهر  -علٌه السبلم  -ومن ثم فإن آدم 

أي: فً التوارة: وعصى آدم ربه  -فهل وجدت فٌها »رواٌة مسلم, فإنه لال لموسى علٌه السبلم:

علً أن أعمله لبل أن  -عز وجل  -عملت عمبل كتبه هللا فؽوى لال:نعم, لال: أفتلومنً على أن 

, وعلى هذا ٌكون االحتجاج بالمدر على المعصٌة بعد التوبة منها واإلنابة «ٌخلمنً بؤربعٌن سنة؟

 ال محذور فٌه.

ولد أشار إلى هذا ابن المٌم فمال: ولد ٌتوجه جواب آخر وهو أن االحتجاج بالمدر على الذنب  

ر فً موضع فٌنفع إذا احتج به بعد ولوعه والتوبة منه وترن معاودته كما ٌنفع فً موضع وٌض

فعل آدم فٌكون فً ذكر المدر إذ ذان من التوحٌد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها بما ٌنتفع 

به الذاكر والسامع ألنه ال ٌدفع بالمدر أمراً وال نهٌاً  وال ٌبطل به شرٌعة بل ٌخبر بالحك 

لتوحٌد والبراءة من الحول والموة وٌوضحه أنَّ آدم لال لموسى: أتلومنً المحض على وجه ا

على أن عملت عمبل كان مكتوباً علً لبل أن أخلك"؟ فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة 

وزال أمره حتى كؤن لم ٌكن, فؤنبه مإنب علٌه والمه, حسن منه أن ٌحتج بالمدر بعد ذلن 

ًَّ لبل أْن أُخلَك فإنه لم ٌدفع بالمدر حمَّا ًولٌس ذكره حجة على وٌمول: هذا أمر  كان لد لدِّ  ر عل

باطل وال محذور فً االحتجاج به.                                                                           

م ا الموضع الذي ٌضرُّ االحتجاج به ففً الحال والمستمبل, بؤْن ٌرتكَب فعبل محرَّ اً أو ٌترن وأمَّ

واجباً فٌلومه علٌه البم فٌحتج بالمدر على إلامته علٌه وإصراره فٌبطل االحتجاج به حمَّاً 
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إْذ لالوا:  –عز وجل  -وٌرتكب باطبل وهو كاحتجاج المصرٌن على شركهم وعبادتهم ؼٌر هللا 

ما عبْدناهْم )الزخرؾ:  ( ولالوا: لو شاَء الرحمنُ 8ٗٔ)لو شاَء هللا ما أْشَركنا وال آبَاإنا( )األنعام:

(, فاحتجوا به مصوبٌن لما هم علٌه وأنهم لم ٌندموا على فعله ولم ٌعزموا على تركه ٕٓايآٌة

ولم ٌمروا بفساده فهذا ضد احتجاج من تبٌن له خطؤ نفسه وندم وعزم كل العزم على أن ال ٌعود 

 فإذا المه البم بعد ذلن لال: كان ما كان بمدر هللا عز وجل.

لشٌخ ابن عثٌمٌن: "االحتجاج بالمدر على المصابب جابز وكذلن االحتجاج بالمدر على لال ا

المعصٌة بعد التوبة جابز وأما االحتجاج بالمدر على المعصٌة تبرٌرا لمولؾ اإلنسان واستمرارا 

 فٌها فؽٌر جابز.

ألجل المضاء  ال سبٌل إلى لومه شرعا ألجل التوبة وال لدراً  -علٌه السبلم  -والحاصل أن آدم  

 والمدر.

الوجه الثالث: وهو أن الحجة توجهت يآدم ألن موسى المه على المعصٌة بعد أن تاب منها 

والتابب من الذنب ال ٌجوز لومه فمد رده ابن تٌمٌة وؼٌره ألن موسى أجلُّ لْدَراً من أن ٌلوم 

 أحداً على ذنب لد تاب منه وؼفر هللا له

 إن كان ألرب إال أنه ال ٌصح لثبلثة أوجه:وذكر ابن المٌم أن هذا المول و

أحدهم: أن آدم لم ٌذكر ذلن الوجه, وال جعله حجة لموسى, ولم ٌمل: أتلومنً على ذنب لد تبت 

 منه.

الثانً: أن موسى أعرؾ باهلل سبحانه وتعالى, وبؤمره ودٌنه من أن ٌلوم على ذنب لد أخبر  

هداه فإن هذا ال ٌجوز يآحاد المإمنٌن أن ٌفعله, سبحانه أنه لد تاب على فاعله, واجتباه بعده و

 فضبل عن كلٌم الرحمن.

وجه الحجة, واعتبار ما ألؽاه فبل ٌلتفت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الثالث: أن هذا ٌستلزم إلؽاء ما علك به النبً 

 إلٌه.

وجه الوجه الرابع: وهو أن الحجة كانت يآدم؛ ألن موسى المه فً ؼٌر دار التَّكلٌؾ وهذا 

 مردود من وجهٌن:

ر علً »أحدهما: أن آدم لم ٌمل له: لمتنً فً ؼٌر دار التكلٌؾ وإنما لال:  أتلومنً على أمر لُّدِ

 , فلم ٌتعرض للدار وإنما احتج فً المدر السابك.«لبل أن أخلك

ٌلوم الملومٌن من عباده فً ؼٌر دار التكلٌؾ, فٌلومهم بعد الموت  -عز وجل  -ايآخر: أن هللا 

 ٌلومهم ٌوم المٌامة".و

ألن الذنب واللوم كانا فً شرٌعتٌن  -علٌه السبلم  -الوجه الخامس: وهو أن آدم حج موسى 

مختلفتٌن. وهذا المول دعوى ال دلٌل علٌها ومن أٌن ٌعلم أنه كان فً شرٌعة آدم أن المخالؾ 

 ى المخالؾ.ٌحتج بسابك المدر وفً شرٌعة موسى أنه ال ٌحتج أو أنه ٌتوجه له اللوم عل
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ثم إن اختبلؾ الشرٌعتٌن ال تؤثٌر له فً هذه الحجة بوجه فهذه األمة تلوم األمم المخالفة لرسلها  

شهادتهم علٌهم وإن كانوا  -عز وجل  -المتمدمة علٌها وإن لم تجمعهم شرٌعة واحدة وٌمبل هللا 

 من ؼٌر أهل شرٌعتهم.

و لول بعٌد عن معنى الحدٌث, وال محصل الوجه السادس: وهو أن آدم حج موسى لكونه أباه وه

ٌجب المصٌر إلٌها مع األب كانت أو االبن أو العبد  أوالسٌِّد  -عز وجل  -فٌه البتة ألنَّ حجة هللا 

 ولو حجَّ الرجل أباه بحك وجب المصٌر إلى الحجة.

ؽفرة فإن وٌإكد ذلن ما ذهب إلٌه اإلمام المرطبً إذ ٌمول: "وأما من عمل الخطاٌا ولم تؤته الم

العلماء ُمجمعون على أنَّه ال ٌجوز له أن ٌحتج بمثل حجة آدم فٌمول: تلومنً على أن لتلت أو 

زنٌت أو سرلت ولد لدر هللا علً ذلن؟ واألمة مجمعة على جواز حمد المحسن على إحسانه 

 ولوم المسًء على إساءته, وتعدٌد ذنوبه علٌه.

الحجة لال اللٌث بن سعد: إنما صحت الحجة فً هذه أي: ؼلبه ب« فحجَّ آدم موسى»لال المهلب:

من أجل أن هللا تعالى لد ؼفر يآدم خطٌبته وتاب علٌه  -علٌهما السبلم  -المصة يآدم على موسى 

فلم ٌكن لموسى أْن ٌعٌَِّره بخطٌبة لد ؼفرها هللا تعالى له ولذلن لال آدم علٌه السبلم: أنت موسى 

علم كل شًء, فوجدت فٌها أن هللا لد لدر علً المعصٌة ولدر علً  الذي آتان هللا التوراة, وفٌها

 التوبة منها وأسمط بذلن اللوم عنً, أفتلومنً أنت وهللا ال ٌلومنً؟! 

وإن أصابن شًء فبل تمل: لو أنً »إن العبد مؤمور أن ٌحتج بالمدر عند المصابب كما لال ملسو هيلع هللا ىلص: 

لال تعالى:  «تفتح عمل الشٌطان« لو»ر هللا وما شاء فعل, فإن فعلت كان كذا وكذا ولكن لل: لد

)ما أصاَب من ُمصٌبٍة فً األرِض وال فً أنفِسكْم إالَّ فً كتاٍب من لبِل أْن نْبرأها إنَّ ذلَن على 

(, وعلٌه فلٌس فً الحدٌث احتجاج بالمدر على المعاصً كما ٌزعم ٕٕهللا ٌَسٌر( )الحدٌد ايآٌة 

من أعلم الناس  -علٌهم السبلم  -لم ٌحتج بالمدر ألن أنبٌاء هللا  -علٌه السبلم  -الزاعمون وآدم 

 باهلل وبؤمره ونهٌه, فبل ٌسوغ ألحدهم أن ٌعصً هللا بالمدر ثم ٌحتج على ذلن

ٌحك لمدع أن ٌنكر  -علٌهما السبلم  -وعلى هذا نتساءل هل بعد ثبوت حدٌث تحاج آدم وموسى 

بحجة أنهما لد ماتا جمٌعا وال ٌتؤتى بٌن األموات لماء  -لٌهما السبلم ع -اللماء بٌن آدم وموسى 

 إال أن ٌكون ذلن ٌوم المٌامة؟!

, لال أبو الحسن المابسً: "التمت أرواحهما «احتج آدم وموسى»ٌمول اإلمام النووي: لوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

على ظاهره وأنهما اجتمعا  فً السماء فولع الحجاج بٌنهما. لال الماضً عٌاض: وٌحتمل أنه

صلوات هللا وسبلمه  -اجتمع باألنبٌاء  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بؤشخاصهما, ولد ثبت فً حدٌث اإلسراء أن النبً 

فً السماوات وفً بٌت الممدس وصلى بهم لال: فبل ٌبعد أن هللا تعالى أحٌاهم,  -علٌهم أجمعٌن 

 رى فً حٌاة موسى سؤل هللا أن ٌرٌه آدم, فحاجه"لال: وٌحتمل أن ذلن ج -كما جاء فً الشهداء 

لمً موسى  -ولد ذهب إلى ذلن الحافظ ابن حجر فمال: "ولد اختلؾ العلماء فً ولت هذا اللفظ 

له آدم معجزة له, فكلمه أو كشؾ  -عز وجل  -فمٌل: ٌحتمل أنه فً زمان موسى فؤحٌا هللا  -آدم 

لٌلة المعراج أرواح  -ملسو هيلع هللا ىلص  -روحه كما أرى النبً  -عز وجل  -له عن لبره فتحدثا أو أراه هللا 

له فً المنام ورإٌا األنبٌاء وحً ولو كان ٌمع فً بعضها ما  -عز وجل  -األنبٌاء, أو أراه هللا 

ٌمبل التعبٌر كما فً لصة الذبٌح أو كان ذلن بعد وفاة موسى فالتمٌا فً البرزخ أول ما مات 
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ما فً السماء وبذلن جزم ابن عبد البر والمابسً ولد وذكر ابن الجوزي موسى فالتمت أرواحه

احتمال التمابهما فً البرزخ واحتمال أن ٌكون ذلن ضرب مثل والمعنى: لو اجتمعا لماال ذلن 

ِ بعث بالتكالٌؾ الشدٌدة ثم لال: وهذا وإن احتمل لكن األول  ًّ َل نب وخص موسى بالذكر لكونِه أوَّ

مما ٌجب اإلٌمان به لثبوته عن خبر الصادق وإن لم ٌطلع على كٌفٌة الحال أولى, لال: وهذا 

ولٌس هو بؤول ما ٌجب علٌنا اإلٌمان به وإن لم نمؾ على حمٌمة معناه كعذاب المبر ونعٌمه 

ومتى ضالت الحٌل فً كشؾ المشكبلت لم ٌبك إال التسلٌم ولال ابن عبد البر: مثل هذا عندي 

 لؾ فٌه على التحمٌك ألنا لم نإت من جنس هذا العلم إال للٌبل"ٌجب فٌه التسلٌم وال ٌو

 ومن ثم فبل حجة لمن ٌزعم استحالة لماء موسى بآدم علٌهما السبلم؛ ألن هللا على كل شًء لدٌر.

  والخبلصة:

إنَّ السَّنة الصَّحٌحة جاءت بؤحادٌث كثٌرة تُثبت المدَر وتصرح بؤنه ال ٌمنع من العمل من ذلن 

ما منكم من أحٍد ما من نفس منفوسة إال ولد كتب هللا مكانها من الجنة والنار وإال ولد » لوله ملسو هيلع هللا ىلص

ُكتبت شمٌة أو سعٌدة لال رجل: ٌا رسول هللا أفبل نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمال: من كان 

ٌصٌر إلى عمل من أهل السعادة, فسٌصٌر إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشماوة, فس

 الحدٌث.« أهل الشماوة, فمال: اعملوا فكل مٌسر

ومذهب أهل السنة والجماعة هو أن جمٌع الوالعات بمضاء هللا تعالى ولدره خٌرها وشرها نفعها 

 -وتعالى سبحانه  -وضرها.وأنَّ األحادٌث الواردة فً إثبات المدر ال تدل بحال على إجبار هللا 

العبد أو لهره على ما لدره ولضاه ألنَّ هللا تعالى أعلى وأجلَّ من أْن ٌجبر أحداً وإنما المراد 

 -عز وجل  -اإلخبار عن تمدُِّم عْلم هللا تعالى بما ٌكون من اكتساب العبد وتمدٌر ذلن عنده 

 وكتابته فً اللوح المحفوظ.

ث صحٌح متفك على صحته لثبوته فً حدٌ -علٌهما السبلم  -وحدٌث تحاج آدم وموسى 

 الصحٌحٌن وؼٌرهما من عدة طرق.

ال ٌدل بحال  -علٌهما السبلم  -ولمد لرر المحممون من أهل العلم أن حدٌث تحاج آدم وموسى  

 على جواز احتجاج العصاة بالمدر وإنما المراد منه أمران:

بة التً حلت به وبذرٌته وهً كان ألجل المصٌ -علٌهما السبلم  -األول: أن لوم موسى يآدم  

اإلخراج من الجنة والهبوط إلى األرض لذا احتج آدم بالمدر على المصٌبة ولٌس الذنب وهذا 

 جابز ال محذور فٌه باتفاق العلماء.

كان على المعصٌة لكونها سبب المصٌبة ال لكونها  -علٌهما السبلم  -الثانً: أن لوم موسى يآدم  

 -على المعصٌة؛ ألن آدم  -علٌه السبلم  -المتناع أن ٌلومه موسى معصٌة ألنه ٌمتنع ؼاٌة ا

 لد تاب منها, والتابب من الذنب, كمن ال ذنب له فبل ٌجوز لومه -علٌه السبلم 

لد اتُِّفك على صحته ولم تزل األمة تتلماه بالمبول  -علٌهما السبلم  -وحدٌث تحاّجِ آدم وموسى  

بله بالتصدٌك والتسلٌم فكٌؾ ٌُطعَن فً متنه مع أن ما جاء فً من عهد نبٌنا لرنا بعد لرن, وتما

أمر  هٌِّن  على هللا تعالى ألنَّه على كل شًء  -علٌهما السبلم  -متنه )وهو اللماء بٌن آدم وموسى( 
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لدٌر؟! وعلى كّلِ مإمن أْن ٌسلّم بؤنَّ كلَّ ما ٌحدث بؤمر هللا لَدر  ممدَّر  ولٌس مصادفة فبل 

 وال شنَّ وال مماراة أو جدالً فٌه.اعتراض علٌه 
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ثالثاً/ بعض المصص المرآنٌة التً تإكد لدرة هللا تعالى وأن كلَّ 

 شًٍء عنده بممدار ومنها

 المصة األولى                     

                                    لصة موسى علٌه السبلم مع فرعون الطاؼٌة وهً مختصر فً ايآتً                        

ٌُروى أنَّ فرعون مصر رأى مناما لضَّ مضجعه وأزعجه كثٌراً فاستدعى َكهنتَه وُمنجمٌه 

لٌموموا بتفسٌرها له فمالوا له إنَّه سٌولد طفل  ذكر من بنً إسرابٌل وإنه سٌكون زوال حكمه 

ا سمع فرعون الطَّا ر لتل أّيِ مولوٍد ذكر على ٌدي هذا الطفل حٌنما ٌكبر ولمَّ ؼٌة هذا الخبر لرَّ

ٌولد لبنً اسرابٌل وٌترن اإلناث أحٌاًء وبعد أن عاث جنود فرعون الطاؼٌة فساداً وإفسادا فمتلوا 

مون على فرعون أن ٌموم بمتل الذكور  من أبناء بنً إسرابٌل العدد الوفٌر الترح الكَهنةُ والمنّجِ

لٌه لكً ال ٌنمرض الذكور من عرق بنً اسرابٌل وبالفعل عام وٌتركهم ٌعٌشون فً العام الذي ٌ

اتخذ فرعون الطاؼٌة هذا المرار لكن لدَر هللاِ تعالى كان له رأي  أخر فولد سٌدنا هارون علٌه 

السبلم فً العام الذي ال ٌمتل فٌه الفرعون الذكور أما سٌّدنا موسى علٌه السبلم فمد ولد فً السنة 

اتخذت أمُّ موسى لسٌدنا موسى علٌه السبلم كل االحتٌاطات البلزمة لكً التً ٌمتل فٌها الذكور ف

ال ٌعرؾ أحد  خبر حملها أو والدتها وحٌنما أٌمنت أنَّ بطش فرعون الطاؼٌة سوؾ ٌطاله أوحى 

هللا تعالى إلٌها أن تموم بوضعه فً صندوق وأْن تلمٌه فً الٌّمِ وأن تجعل أخته الكبرى ترالبه من 

 العلً المدٌر أْن ٌستمر الصندوق أمام لصر الفرعون وأن تجد ذلن الصندوق بعٌد وٌشاء هللا

ضٌع موسى علٌه السبلم كثٌراً منذ أول نظرة  أسٌةُ زوجة فرعون الطاؼٌة فتعلَّمت أسٌة بالرَّ

فطلبت من زوجها الفرعون أن تجعل منه ابناً لها فوافك فرعون على ذلن وأبمى سٌدنا موسى 

 ره                                                                   علٌه السبلم فً لص

ٌصا إلرضاعه  ومن حكمة هللا تعالى أْن رفَض سٌُدنا موسى المرضعات اللواتً جبن بهم خّصِ

ه كما وعدها فً وحٌه حٌث لال  ه فٌرده هللا سبحانه وتعالى إلى أّمِ وأالَّ ٌمبل الرضاعة إالَّ من أّمِ

ٌْنَُها وَ تعالى: ) ًْ تَمَرَّ َع َن َك اَل إِْذ تَْمِشً أُْختَُن فَتَمُوُل َهْل أَُدلُُّكْم َعلَىَٰ مْن ٌَْكفُلُهُ فََرَجْعنَاَن إِلَىَٰ أُّمِ

نَاَن ِمَن اْلؽَّمِ َوفَتَنَّاَن فُتُونًا فَلَبِثَْت ِسنٌَِن فًِ أَْهِل َمْدٌََن ثُمَّ جِ  ٌْ َت َعلَىَٰ لََدٍر ٌَا بْ تَْحَزَن َولَتَْلَت نَْفًسا فَنَجَّ

)  ]ايآٌة  من سورة طه[  وٌكبر سٌدنا موسً علٌه السبلم فً لصر فرعون وفً أحد ُٓٗموَسىَٰ

األٌام مرَّ برجلٌن ٌتمتبلن واحد منهما من لومه ]بنً اسرابٌل[ وايآخر رجل من أل فرعون 

جُل الذي من بنً إسرابٌل بسٌِّدنا موسى علٌه السبلم فهبَّ  سٌُدنا موسى علٌه السبلم فاستؽاث الرَّ

لمساعدته وألن سٌدنا موسى علٌه السبلم كان ذا بنٌة لوٌة فمد وكز الرجل المصري فولع من 

 حٌنه لتٌبل وفً ايآٌات ايآتٌة ما ٌوضح ذلن لال تعالى:

ٌِْن ٌَْمتَتبَِل   ْن أَْهِلَها فََوَجَد فٌَِها َرُجلَ ِه ]َوَدَخَل اْلَمِدٌنَةَ َعلَى ِحٌِن َؼْفلٍَة ّمِ ِن َهَذا ِمن ِشٌعَتِِه َوَهَذا ِمْن َعُدّوِ

ٌِْه لَاَل َهَذا ِمْن َعَمِل  ِه فََوَكَزهُ ُموَسى فَمََضى َعلَ فَاْستَؽَاثَهُ الَِّذي ِمن ِشٌعَتِِه َعلَى الَِّذي ِمْن َعُدّوِ

بٌِن  ﴿ ِضلٌّ مُّ ٌَْطاِن إِنَّهُ َعُدوٌّ مُّ ِسً فَاْؼِفْر ِلً فَؽَفََر لَهُ إِنَّهُ ُهَو اْلؽَفُوُر ﴾ لَاَل َرّبِ إِنًِّ َظلَْمُت نَفْ ٘ٔالشَّ

ِحٌُم ﴿ ًَّ فَلَْن أَُكوَن َظِهًٌرا لِّْلُمْجِرِمٌَن ﴿ٙٔالرَّ ﴾ فَؤَْصبََح فًِ اْلَمِدٌنَِة 7ٔ﴾ لَاَل َرّبِ بَِما أَْنعَْمَت َعلَ

بٌِن  ﴿َخابِفًا ٌَتََرلَُّب فَإَِذا الَِّذي اْستَنَصَرهُ بِاأْلَْمِس ٌَْستَْصرِ  ا أَْن 8ُٔخهُ لَاَل لَهُ ُموَسى إِنََّن لَؽَِويٌّ مُّ ﴾ فَلَمَّ

ْمِس إِن تُِرٌُد أََراَد أَن ٌَْبِطَش بِالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ لَُّهَما لَاَل ٌَا ُموَسى أَتُِرٌُد أَن تَْمتُلَنًِ َكَما لَتَْلَت نَْفًسا بِاأْلَ 
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ْن أَْلَصى 9َٔما تُِرٌُد أَن تَُكوَن ِمَن اْلُمْصِلِحٌَن ﴿إِالَّ أَن تَُكوَن َجبَّاًرا فًِ اأْلَْرِض وَ  ﴾ َوَجاء َرُجل  ّمِ

﴾ َٕٓن ﴿اْلَمِدٌنَِة ٌَْسعَى لَاَل ٌَا ُموَسى إِنَّ اْلَمؤَلَ ٌَؤْتَِمُروَن بَِن ِلٌَْمتُلُوَن فَاْخُرْج إِنًِّ لََن ِمَن النَّاِصِحٌ

نًِ ِمَن اْلمَْوِم الظَّاِلِمٌَن[ايآٌة ﴿فََخَرَج ِمْنَها َخابِفًا ٌَتََرلَُّب لَاَل رَ   ﴾ من سورة المصصّٕٔبِ نَّجِ

[ ودعوته لعبادة هللا فٌوضُّحها الشٌخ دمحم بن صالح بن العثٌمٌن مستدال ٔأما لصته مع فرعون ]

د بالخلك والتمدٌر والتدبٌر الذي أعز أولٌاءه  ]بايآٌات المرآنٌة لاببل: الحمد هلل العلً الكبٌر المتفّرِ

بنصره وأذلَّ أعداءه بخذله فنعم المولى ونعم النصٌر وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌن له 

له الملن وله الحمد وهو على كل شًء لدٌر وأشهد أن دمحماً عبده ورسوله البشٌر النذٌر والسراج 

لمصٌر وسلم المنٌر صلى هللا علٌه وعلى آله وأصحابه والتابعٌن لهم بإحسان إلى ٌوم المآب وا

تسلٌماً كثٌراً أما بعد: أٌها الناس اتموا هللا تعالى واذكروا أٌام هللا لعلكم تتذكرون واذكروا أٌام هللا 

بنصر أولٌابه لعلكم تشكرون واذكروا أٌام هللا بخذالن أعدابه لعلكم تتمون واذكروا أٌام هللا إذا 

ولنون إن نصر هللا ألولٌابه فً كل نزل للمضاء بٌن عباده فمضى بٌنهم بفضله وعدله لعلكم ت

 زمان ومكان هو نصر للحك وذلة للباطل وأخذ للمتكبرٌن ونعمة على المإمنٌن إلى لٌام الساعة                        

لمد أرسل هللا موسى صلى هللا وسلم علٌه وعلى نبٌنا وإخوانهما من النبٌٌن والمرسلٌن أرسله إلى 

عاه إلى توحٌد رب األرض والسماوات فمال فرعون منكراً وجاحداً فرعون بايآٌات البٌنات ود

[ فؤنكر الرب العظٌم الذي لامت بؤمره األرض ٖٕ}َوَما َربُّ اْلعَالَِمٌَن{ ]الشعراء ايآٌة 

والسماوات وكان له آٌةً فً كل شًء من المخلولات فؤجابه موسى هو }َربُّ السََّماَواِت َواألَْرِض 

ٌْنَُهَما [, ففً السماوات واألرض وما بٌنهما من ايآٌات ما ٕٗإِْن ُكْنتُْم ُمولِنٌَِن{ ]الشعراء  َوَما بَ

ٌوجب اإلٌمان للمولنٌن فمال فرعون لمن حوله ساخراً ومستهزباً بموسى }أاَلَ تَْستَِمعُوَن{ 

[. فذَّكره موسى بؤصله وأنه مخلوق من العدم وصابر  إلى العدم كما عدم آباإه ٕ٘]الشعراء 

ِلٌَن{ ]الشعراء ايآٌة [, وحٌنبذ بُِهت فرعون ٕٙاألولون فمال موسى هو }َربُُّكْم َوَربُّ آبَابُِكُم األَوَّ

{ ]الشعراء ايآٌة  ٌُْكْم لََمْجنُون  [ 7ٕفادعى دعوى المكابر المؽبون فمال }إِنَّ َرُسولَُكُم الَِّذي أُْرِسَل إِلَ

سول والُمرسِل فرد علٌه موسى ذلن وبٌن له أنَّ الجنون إنما هو إنكار الخالك العظٌم  فطعن بالرَّ

ٌْنَُهَما إِْن ُكْنتُْم تَْعِملُوَن{ ]الشعراء ايآٌة  [ فلما عجز فرعون 8ٕفمال }َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْؽِرِب َوَما بَ

عن رّدِ الحك لجؤ إلى ما لجؤ إلٌه العاجزون المتكبرون من اإلرهاب فتوعد موسى باالعتمال 

ٌِْري ألَْجعَلَنََّن ِمَن اْلَمْسُجونٌَِن{  ]الشعراء لآلٌةوالسِّ  [ ولم 9ٕجن وخاب فمال }لَبِِن اتََّخْذَت إِلَهاً َؼ

ٌمل ألسجننَّن لٌزٌد فً إرهاب موسى وإن لدى فرعون من الموة والسلطان والنفوذ ما مكنه من 

م موسى ما زال ٌؤتً  سجن الناس الذٌن سٌكون موسى من جملتهم على حد تهدٌده وإرهابه لكنَّ 

بايآٌات كالشمس وفرعون ٌحاول بكل مجهوداته ودعاٌاته أن ٌمضً علٌها بالرّدِ والطَّمس حتى 

ٌَْس ِلً ُمْلُن ِمْصَر َوَهِذِه األَْنَهاُر تَْجِري ِمْن تَْحتًِ أَفبَلَ تُْبِصُروَن . أَْم أَنَا خَ  ٌْر  لال لمومه }ٌَا لَْوِم أَلَ

ٌِْه أَْسِوَرة  ِمْن َذَهٍب أَْو َجاَء َمعَهُ اْلَمبلَبَِكةُ ِمْن َهَذا الَِّذي  ًَ َعلَ ُهَو َمِهٌن  َوالَ ٌََكاُد ٌُبٌُِن . فَلَْوالَ أُْلِم

ا آَسفُونَا اْنتَمَْمنَا ِمنْ  َ ُمْمتَِرنٌَِن . فَاْستََخؾَّ لَْوَمهُ فَؤََطاُعوهُ إِنَُّهْم َكانُوا لَْوماً فَاِسِمٌَن . فَلَمَّ ْؼَرْلنَاُهْم ُهْم فَؤ

[فكانت لصة إؼرالهم حٌث ٙ٘ ٕ٘أَْجَمِعٌَن . فََجعَْلنَاُهْم َسلَفاً َومثبلً ِلآْلِخِرٌَن{ ]الزخرؾ ايآٌات

 أن هللا أوحى إلى موسى أن ٌسري بمومه لٌبلً من مصر فاهتمَّ لذلن فرعون اهتماماً عظٌماً 

 الهامش

 مولع هدي المرآن-ٔ
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ر الناس للوصول إلٌه ألمر ٌرٌده هللا فجمع فرعون لومه فؤرسل فً جمٌع مدابن مصر أن ٌحش

ا تََراَءى اْلَجْمعَاِن لَاَل أَْصَحاُب  وخرجوا فً إثر موسى متجهٌن إلى جهة البحر األحمر }فَلَمَّ

[ البحر من أمامنا فإن خضناه ؼرلنا وفرعون ولومه ُٔٙموَسى إِنَّا لَُمْدَرُكوَن{ ]الشعراء ايآٌة 

ًَ َربًِّ َسٌَْهِدٌِن{ ]الشعراء ايآٌة خلفنا فإن ولفنا  [ فلما بلػ ٕٙأدركنا فمال موسى }َكبلَ إِنَّ َمِع

البحر أمَره هللاُ أْن ٌضربَه بعصاه فضربه فانفلك البحر اثنً عشر طرٌماً وصار الماء السٌَّال بٌن 

ٌن هذه الطرق كؤطواد الجبال فلما تكامل موسى ولومه خارجٌن وتكامل فرعون بجنوده داخل

أمر هللا البحر أن ٌعود إلى حاله فانطبك على فرعون وجنوده فكانوا من المؽرلٌن فانظروا 

رحمكم هللا إلى ما فً هذه المصة من العبر وايآٌات كٌؾ كان فرعون ٌمتل أبناء بنً إسرابٌل 

خوفاً من موسى فتربى موسى فً بٌته تحت حجر امرأته وكٌؾ لابل موسى هذا الجبار العنٌد 

حاً ُمعلناً بالحك هاتفاً به أال إن ربكم هو هللا رب العالمٌن فؤنجاه هللا منه؟ وكٌؾ كان الماء مصرِّ 

السٌَّال شٌباً جامداً كالجبال بمدرة هللا وكان الطرٌك ٌبساً ال وحل فٌه فً الحال؟ وكٌؾ أهلن هللا 

جري من تحته فؤُهِلن هذا الجبار العنٌد بمثل ما كان ٌفتخر به فمد كان ٌفتخر باألنهار التً ت

بالماء؟ وال شن أن ظهور آٌات هللا فً مخلولاته نعمة كبرى ٌستحك علٌها الحمد والشكر 

 خصوصاً إذا كانت فً نصر أولٌاء هللا وحزبه ودحر أعداء هللا وحزبهم

عبرة وعظة للطؽاة أمثال فرعون وتؤكٌد لمدرة الرب الذي إذا أراد شٌبا  -ببل شن–ففً المصة 

فٌكون فلم ٌنفع فرعون حرصه واحترازه هروباً من تحمك رإٌاه لٌتربى موسى علٌه  ٌمول كن

السبلم فً بٌته ثم ٌُردَّ ألمه كً تمرَّ عٌنها وال تحزن ثم ٌعود لفرعون لٌكون سبب هبلكه بمشٌبة 

 هللا كما ٌدل تسلسل لصته علٌه السبلم أن كل شًٍء عنده جل وعبل بمَدٍر وبممدار.

                                                                                         المصة الثانٌة 
 لصة موسى مع الحضر علٌهما السبلم  وهً واضحة  جلٌَّة فً ايآٌات ايآتٌة من سورة الكهؾ

ٌْنَاهُ َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمنَاهُ  َ ( لَاَل لَهُ ُموَسى َهْل ِ٘ٙمْن لَُدنَّا ِعْلًما )فََوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعبَاِدنَا آَت

ا ُعلِّْمَت ُرْشًدا ) َّبِعَُن َعلَى أَْن تُعَلَِّمِن ِممَّ ًَ َصْبًرا )ٙٙأَت ٌَْؾ 7ٙ( لَاَل إِنََّن لَْن تَْستَِطٌَع َمِع ( َوَك

ُ 8ٙتَْصبُِر َعلَى َما لَْم تُِحْط بِِه ُخْبًرا ) ( 9ٙ َصابًِرا َواَل أَْعِصً لََن أَْمًرا )( لَاَل َستَِجُدنًِ إِْن َشاَء ّللاَّ

ٍء َحتَّى أُْحِدَث لََن ِمْنهُ ِذْكًرا ) ًْ ( فَاْنَطلَمَا َحتَّى إَِذا َرِكبَا فًِ 7ٓلَاَل فَإِِن اتَّبَْعتَنًِ فبََل تَْسؤَْلنًِ َعْن َش

ٌْبًا إِْمًرا )السَِّفٌنَِة َخَرلََها لَاَل أََخَرْلتََها ِلتُْؽِرَق أَْهلََها لَمَْد ِجبْ  ( لَاَل أَلَْم أَلُْل إِنََّن لَْن تَْستَِطٌَع 7َٔت َش

ًَ َصْبًرا ) ( فَاْنَطلَمَا َحتَّى إَِذا 7ٖ( لَاَل اَل تَُإاِخْذنًِ بَِما نَِسٌُت َواَل تُْرِهْمنًِ ِمْن أَْمِري ُعْسًرا )7َٕمِع

ٌْبًا نُْكًرا )لَِمٌَا ُؼبَلًما فَمَتَلَهُ لَاَل أَلَتَْلَت نَْفًسا َزِكٌَّ  ٌِْر نَْفٍس لَمَْد ِجبَْت َش ( لَاَل أَلَْم أَلُْل لََن إِنََّن لَْن 7ٗةً بِؽَ

ًَ َصْبًرا ) ٍء بَْعَدَها فبََل تَُصاِحْبنًِ لَْد بَلَْؽَت ِمْن لَُدنًِّ ُعْذًرا 7٘تَْستَِطٌَع َمِع ًْ ( لَاَل إِْن َسؤَْلتَُن َعْن َش

تٌََا أَْهَل لَْرٌٍَة اْستَْطعََما أَْهلََها فَؤَبَْوا أَْن ٌَُضٌِّفُوُهَما فََوَجَدا فٌَِها ِجَداًرا ٌُِرٌُد ( فَاْنَطلَمَا َحتَّى إَِذا أَ 7ٙ)

ٌِْه أَْجًرا ) ٌْنَِن َسؤُنَبِّبَُن بِتَؤِْوٌِل 77أَْن ٌَْنمَضَّ فَؤَلَاَمهُ لَاَل لَْو ِشبَْت اَلتََّخْذَت َعلَ ٌْنًِ َوبَ ( لَاَل َهَذا فَِراُق بَ

ٌِْه َصْبًرا ) ا السَِّفٌنَةُ فََكانَْت ِلَمَساِكٌَن ٌَْعَملُوَن فًِ اْلبَْحِر فَؤََرْدُت أَْن أَِعٌبََها 78َما لَْم تَْستَِطْع َعلَ ( أَمَّ

ٌِْن فَ 79َوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلن  ٌَؤُْخذُ ُكلَّ َسِفٌنٍَة َؼْصبًا ) ا اْلؽبَُلُم فََكاَن أَبََواهُ ُمْإِمنَ َخِشٌنَا أَْن ( َوأَمَّ

ًٌْرا ِمْنهُ َزَكاةً َوأَْلَرَب ُرْحًما )8ٌُْٓرِهمَُهَما ُطْؽٌَانًا َوُكْفًرا ) ا 8ٔ( فَؤََرْدنَا أَْن ٌُْبِدلَُهَما َربُُّهَما َخ ( َوأَمَّ

ٌِْن فًِ اْلَمِدٌنَِة َوَكاَن تَْحتَهُ َكْنز  لَُهَما َوَكاَن أَ  ٌِْن ٌَتٌَِم بُوُهَما َصاِلًحا فَؤََراَد َربَُّن أَْن اْلِجَداُر فََكاَن ِلؽبَُلَم

ْم تَْسِطْع ٌَْبلُؽَا أَُشدَُّهَما َوٌَْستَْخِرَجا َكْنَزُهَما َرْحَمةً ِمْن َربَِّن َوَما فَعَْلتُهُ َعْن أَْمِري َذِلَن تَؤِْوٌُل َما لَ 
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ٌِْه َصْبًرا ) ه الجلٌة المتمثلة ( وتبرُز فً ايآٌات السابمة من سورة الكهؾ عظمةُ هللا ولدرتُ 8َٕعلَ

فً لَدِره وتمدٌره للخلك وحْكِمه وحكمته فاجتماع موسى علٌه السبلم والخضر علٌه السبلم لٌس 

ة أموراً فً الخلك ال ٌعلمها إال هو سبحانه لذلن حٌنما خرق  صدفةً بل لٌبٌِّن هللا تعالى أنَّ ثمَّ

حداث ألنه ٌجهل ما وراءه وحٌنما الخضر علٌه السبلم السَّفٌنة أنكر موسى علٌه السبلم هذا اإل

لتل الخضر علٌه السبلم الؽبلم أنكر موسى علٌه السبلم هذا األمر ألنه ٌجهل ما وراءه وكذلن 

حٌنما ألام الخضر علٌه السبلم الجدار بناًء استؽرب موسى علٌه السبلم خاصة أنهما لم ٌُكَرما 

لامة الجدار ثم كان الفراق بٌنهما بعد ذلَن من أهل المرٌة وله أن ٌستؽرب ألنه ال ٌعلم ما وراء إ

بعد أْن بٌَّن الخضر علٌه السبلم لموسى علٌه السبلم الحكمة من خرق السَّفٌنة والحكمة من لتل 

الؽبلم وكذلن الحكمة من إلامة الجدار بناًء.                                                             

إلى عظمة هللا ولدرته وإلى تمدٌره للخلك ورحمته بهم وإلى إحاطته بعلم إذاً فً المصة إشارات  

الؽٌب وحده ولمن ارتضى من رسله وإلى أن كل شًِء عنده بمدٍر وممدار فبل صدفة فً الوجود 

 أو مصادفة.

 المصة الثالثة               

 لصة موسى علٌه السبلم مع أهل مدٌن 

َعاُء ۖ َوأَبُونَا أعجبنً استعراض وشرح أبو بكر البخ ٌت لموله تعالى : )اَل نَْسِمً َحتَّىَٰ ٌُْصِدَر الِرّ

) إذ فسره بموله:  لمد لصَّ هللا علٌنا فً كتابه الكرٌم لصة موسى علٌه السبلم فً آٌات  ٌْخ  َكبٌِر  َش

كثٌرة, ومواضع شتى من كتابه, تارةً مع طاؼٌة الكفر فرعون! وتارةً مع لومه وما اللاهُ من 

[                                                              ٔاض ومجاهدة! وتارةً مع السَّامري! ]إعر

لمد عانى سٌِّدنا موسى من لومه ما عانى, ولمً من لومه ما لمً وكل ذلن ٌذكره هللا لنا فً 

ْم ٌَتَفَكَُّروَن { ] األعراؾ :من كتابه لنتَّعظ ونتدبَّر ونتفكَّر لال تعالى: } فَاْلُصِص اْلمََصَص لَعَلَّهُ 

[. ومن تلن األحداث التً لصها هللا علٌنا فً كتابه لما فٌها من العبر والعظات لصته  7ٙٔايآٌة 

علٌه السبلم حٌن توجه تلماء مدٌن وفً ظل ما نسمعه ونمرأه فً وسابل اإلعبلم وما ٌدور حول 

لمرأة وبعضهم نصَّب نفسه ُمحامٌاً عنها المرأة من حدٌث وكل  ٌدندن حول حك المرأة وظلم ا

 / ولٌلى ال تمر لهم بذاكا(                    /ومدافعاُ عن لضاٌاها )وكل ٌدعً وصبل بلٌلى 

وفً ظل هذه الزوبعة اإلعبلمٌة, استولفتنً هذه ايآٌات من كتاب هللا فمد ٌظنُّ البعُض أنَّها  

خروجه وفراره من بطش فرعون لكن األمر  حادثة  عابرة حصلت لموسى علٌه السبلم أثناء

لٌس كذلن أستبٌحن عذراً أخً المارئ أللؾ معن ولفة ٌسٌرة حول هذه ايآٌات:لال تعالى: } 

ٌِْن تَذُوَدا َ ةً ِمَن النَّاِس ٌَْسمُوَن َوَوَجَد ِمْن ُدونِِهُم اْمَرأَت ٌِْه أُمَّ ا َوَرَد َماَء َمْدٌََن َوَجَد َعلَ  ِن لَاَل َماَولَمَّ

ٌْخ  َكبٌِر  فََسمَى لَُهَما ثُمَّ تََولَّى إِلَى الظِّ  َعاُء َوأَبُونَا َش ّلِ فَمَاَل َخْطبُُكَما لَالَتَا ال نَْسِمً َحتَّى ٌُْصِدَر الّرِ

ٌٍْر فَِمٌر  { ]المصص: ًَّ ِمْن َخ [. فها هو موسى علٌه السبلم ٕٗ-ايآٌاتَٖٕرّبِ إِنًِّ ِلَما أَْنَزْلَت إِلَ

 من لومه خابفاً ٌترلَّب وما إن وصل مدٌن ولد بلػ به الجهد مبلؽاً حتى شدَّه ذلن خرج مطارداً 

 الهامش

 مولع طرٌك اإلسبلم-ٔ 
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المشهد الذي أثار انتباهه وأنساه اجتماع المؤل لمتله وأذهب عنه التَّعَب والنصب  حٌث عند ماء 

جال مجتمعون كُل همهم أن ٌسموا أنعامهم وبهابمهم  .مدٌن كان الّرِ

وهنان فً األسفل امرأتان تذودان أنعامهم عن السمً فشتان بٌن حال أولبن الموم الذٌن لم 

ٌراعوا ضعؾ المرأتٌن وحاجتهما مع عفتهما وحٌاءهما وبٌن موسى علٌه السبلم الذي أضناه 

طول الطرٌك ووعثاء السفر ولكنه حٌن رأى ذلن المولؾ دفعه خلُمُه النبٌل ورجولتُه وعفَّته 

ٌْن ولضاء حاجتهما ألن المرأة بطبعها ضعٌفة بحاجة إلى من للسَّ  ٌْن المرأت إال عن حال هات

ٌمضً حاجتها حتى ال تضطر إلى مزاحمة الرجال وفً مثل هذه الحالة إذا لم تجد المرأة من 

ٌمضً حاجتها وٌفرج كربتها لد ٌضطرها الحال إلى المزاحمة وشٌباً فشٌباً لد ٌتبلد اإلحساس 

اء وتملُّ الحشمةُ لذلن إننا بحاجة ماسَّة إلى توفٌر المكان المناسب الذي ٌناسب وٌنمص الحٌ

المرأة لتحصل فٌه على ما ترٌد حتى تعٌش عٌشة مصونة وتنعم بحٌاة كرٌمة بعٌداً عن التبذُّل 

والسفوِر وما أجمل ما نراه ايآن من وجود مإسسات حكومٌة و خٌرٌة خاصة  بالمرأة تتعلم فٌها 

هم حفظ المجتمع بعٌداً عن وتعمل ف ٌها وتنتج فٌها برعاٌة من أهل الؽٌرة والنَّخوة الذٌن ٌهمُّ

أصوات الّرعاع الذٌن ال ٌبالون وٌفسدون فً األرض وال ٌصلحون.                                          

أة من بٌتها وثّمةَ أٌضاً مإسسات إعبلمٌة والتصادٌة و خٌرٌة جعلت على عاتمها أن تجعل للمر

[ ٖٖمكاناً للدراسة والدعوة والتكسب امتثاالً لمول هللا تعالى: } َولَْرَن فًِ بٌُُوتُِكنَّ { ]األحزاب:

فهً شامة فً جبٌن التارٌخ وفخر لهذه األمة تستحك الشكر والثناء والدعم وفً الممابل أال ما 

عاع( الذٌن كل همهم لمز أهل الخٌر وحماة المجتمع واتهامهم بإلصاء المرأة وتعطٌل  أحمر )الرَّ

دورها ثم ال تجد لهم بعد ذلن أيَّ دور فعَّاٍل ال للمرأة وال للمجتمع فهم ال ٌرٌدون إال أن تسمً 

 المرأة معهم ومن دلوهم وحٌنها تضٌع الحرمات وٌُفمَد الحٌاُء وتُمتَل العفَّة.           

بنتان  فً حاجة المساعدة  صدفةً ولم ٌكن  فلم ٌكن مجًء موسى علٌه فً الولت الذي كان ال   

ة والجبلل أراده لٌنجو موسى  استبجار موسى علٌه السبلم مصادفةً بل لَدراً ممدَّراً من رب العزَّ

علٌه السبلم علٌه السبلم من الموم الظالمٌن وما ذلن إالَّ لٌكمَل رسالته بالتَّولٌت الذي  شاءه هللا 

 تعالى.

                                                                                   لال تعالى:           

ٌَْر َمِن ٱْستَـَْٔجْرَت ٱْلمَِوىُّ ٱأْلَِمٌُن لَالَ  ؤَبَِت ٱْستَـِْٔجْرهُ ۖ إِنَّ َخ
َٰٓ ُهَما ٌََٰ اَل تََخْؾ ۖ  إْذ لال تعالى: لَالَْت إِْحَدىَٰ

ِلمِ 
 [ٌَٕٙن ]سورة المصص ايآٌة نََجْوَت ِمَن ٱْلمَْوِم ٱلظََّٰ

 المصة الرابعة

لصة زكرٌا علٌه السبلم مع مرٌم علٌها السبلم وهً مفصلة فً ايآٌات التالٌة من سورة         

 آل عمران

َها َزَكِرٌَّا لال تعالى:]فَتَمَبَّلََها َربَُّها بِمَبُوٍل َحَسٖن َوأَۢنبَتََها نَبَاتًا َحَسٗنا َوَكفَّلََها َزَكِرٌَّۖا ُكلََّما َدخَ  ٌۡ َل َعلَ

 ٌَ َ ِۖ إِنَّ ٱلِلَّ َذۖا لَالَۡت ُهَو ِمۡن ِعنِد ٱلِلَّ َمۡرٌَُم أَنَّىَٰ لَِن َهَٰ ۡرُزُق َمن ٌََشآَُٰء ٱۡلِمۡحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرۡزٗلۖا لَاَل ٌََٰ

ِر ِحَساٍب ) ٌۡ  إِنََّن َسِمٌُع ( ُهنَاِلَن َدَعا َزَكِرٌَّا َربَّهُۥۖ لَاَل َرّبِ َهۡب ِلً ِمن لَّ 7ٖبِؽَ
ٌَّٗة َطٌِّبَةًۖ ُدنَن ذُّرِ

ا بِكَ 8ٖٱلدَُّعآَِٰء ) لَۢ ُرَن بٌَِۡحٌَىَٰ ُمَصّدِ َ ٌُبَّشِ َٰٓبِٞم ٌَُصلًِّ فًِ ٱۡلِمۡحَراِب أَنَّ ٱلِلَّ بَِكةُ َوُهَو لَا
َٰٓ َن ( فَنَاَدۡتهُ ٱۡلَملََٰ ِلَمٖة ّمِ

ِلحِ  َن ٱلصََّٰ ا ّمِ ِ َوَسٌِّٗدا َوَحُصوٗرا َونَبٌِّٗ ًَ ٱۡلِكبَُر 9ٌَٖن )ٱلِلَّ ٞم َولَۡد بَلَؽَنِ
( لَاَل َرّبِ أَنَّىَٰ ٌَُكوُن ِلً ُؼلََٰ
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ُ ٌَۡفعَُل َما ٌََشآَُٰء ) ِلَن ٱلِلَّ  لَاَل َءاٌَتَُن أاَلَّ تَُكلَِّم َٓٗوٱۡمَرأَتًِ َعالِٞرۖ لَاَل َكَذَٰ
ۖ
ًَٰٓ َءاٌَٗة ِ

( لَاَل َرّبِ ٱۡجعَل لّ

ثَةَ أٌََّاٍم إاِلَّ َرمۡ  ر ٱلنَّاَس ثَلََٰ ۡبَكَٰ ِ َوٱإۡلِ ًّ بََّن َكثٌِٗرا َوَسبِّۡح بِٱۡلعَِش  [ من سورة آل عمرانٔٗٗزۗا َوٱۡذُكر رَّ

[ لما رأى زكرٌا علٌه السبلم أنَّ ّللّا ٌرزق مرٌم علٌها السبلم ٔوٌفسر ايآٌات ابن كثٌر بموله: ]

تاء طمع حٌنبذ فً الولد تاء فً الصٌَّؾ وفاكهةَ الصٌَّؾ فً الّشِ وإن كان شٌخاً كبٌراً لد  فاكهةَ الّشِ

وهن منه العظم واشتعل الرأس شٌباً, وكانت امرأته مع ذلن كبٌرة  وعالراً ولكنه مع هذا كله 

سؤل ربه وناداه نداًء خفٌاً ولال: رِب هْب لً من لُدْنن{ أي من عند } ذرٌةً طٌبةً{ أي ولداً 

كةُ وَهو لابم  ٌصلًِّ فًِ الِمْحراب{ أي صالحاً } إنن سمٌع الدَّعاء{ لال تعالى: } فناْدتُه المبلب

خاطبته المبلبكة شفاهاً خطاباً أسمعته وهو لابم ٌصلً فً محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس 

رن بٌْحٌى( أْي ٌولد لن من  مناجاته وصبلته ثم أخبر تعالى عما بشرته به المبلبكة  )أنَّ ّللّا ٌبُّشِ

لاً بكلمٍة مَن صلبن اسمه ٌحٌى. لال لتادة: إنِّما سم ًَّ ٌحٌى ألن ّللّا أحٌاه باإلٌمان ولوله } مصّدِ
ّللّا{ روى العوفً عن ابن عباس فً هذه ايآٌة: } مصدلاً بكلمٍة من ّللّا{ أي بعٌسى بن مرٌم 

ولال الربٌع بن أنس: هو أول من صدق بعٌسى بن مرٌم ولال ابن جرٌج: لال ابن عباس: كان 

ًْ خالة وكان ت أمُّ ٌحٌى تمول لمرٌم: إنًِّ أجد الذي فً بطنً ٌسجد للذي فً ٌحٌى وعٌسى ابن

بطنن فذلن تصدٌمه له فً بطن أمه فهو أول من صدق عٌسى حٌث كلمةُ ّللّا عٌسى علٌه السبلم 

وهو أكبر من عٌسى وهكذا لال السَّدي أٌضاً. ولوله: تعالى: }وسٌَّداً{ لال أبو العالٌة حلٌماً ولال 

لِعْلم والعبادة ولال ابن عباس: السٌَّد الحلٌم التَّمً ولال ابن المسٌب: هو الفمٌه لتادة: سٌداً فً ا

العالم ولال عطٌة: السٌد فً ُخلُمه ودٌنه ولال ابن زٌد: هو الشَّرٌؾ ولال مجاهد: هو الكرٌم 

على ّللّا عز وجل. ولوله تعالى:} وحصوراً{ ُروي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد أنهم 

الذي ال ٌؤتً النِّساء وعن أبً العالٌة والربٌع بن أنس: هو الذي ال ٌُولد له وال ماَء له وعن  لالوا:

عبد ّللّا بن عمرو بن العاص ٌمول: لٌس أحد  من خلك ّللّا ال ٌلماه بذنب ؼٌر ٌحٌى بن زكرٌا ثم 

مثل ذا ولد  لرأ سعٌد } وسٌِّداً وحصوراً{ ثم أخذ شٌباً من األرض فمال: الحصور من كان ذكره

لال     ) الماضً عٌاض( فً كتابه )الشَّفاء( اعلم أنَّ ثناء ّللّا تعالى على ٌحٌى أنَّه كان حصورا 

لٌس كما لاله بعضهم إنه كان هٌوباً أوال َذَكر له بل لد أنكر هذا ُحذَّاق المفسرٌن ونُمَّاد العلماء 

م وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب أي   ولالوا: هذه نمٌصة وعٌب ال ٌلٌك باألنبٌاء علٌهم السبل

ال ٌؤتٌها كؤنه حصور عنها ولٌل: مانعاً نفسه من الشهوات ولٌل: لٌست له شهوة فً النساء ولد 

بان لن من هذا أنَّ عدم المدرة على النِّكاح نمص  وإنِّما الفضل فً كونها موجودة ثم ٌمنعها إما 

من ّللّا عّز وجّل كٌحٌى علٌه السبلم ثم هً فً حك من بمجاهدةٍ كعٌسى علٌه السبلم أو بكفاٌٍة 

لدر علٌها ولام بالواجب فٌها ولم تشؽله عن ربه  درجة علٌا وهً درجة نبٌنا صلى ّللّا علٌه 

وسلم الذي لم ٌشؽله كثرتهنَّ عن عبادة ربه بل زاده ذلن عبادة بتحصٌنهنَّ ولٌامه علٌهنَّ 

ح أنها لٌست من حظوظ دنٌاه هو وإن كانت من حظوظ وإكسابه لهنَّ وهداٌته إٌاهنَّ بل ل د صرَّ

ًّ من دنٌاكم( انظر الشفاء للماضً عٌاض فهو كتاب جلٌل ونفٌس هذا  دنٌا ؼٌره فمال: )حبب إل

 

 الهامش

 [ المكتبة اإلسبلمٌةٔ]
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ٌؤتً النساء بل معناه كما لاله هو لفظه والممصود أنه مدح لٌحٌى بؤنه حصور لٌس أنه ال  

وؼٌره: أنه معصوم من الفواحش والماذورات وال ٌمنع ذلن من تزوٌجه بالنساء الحبلل 

وؼشٌانهن وإٌبلدهن بل لد ٌفهم وجود النسل له من دعاء زكرٌا المتمدم حٌث لال: }َهْب ِلً مْن 

ب وّللّا سبحانه وتعالى أعلم, أما لوله تعالى:       لُدْنَن ذرٌَّةً طٌِّبةً{ كؤنه لال ولداً له ذرٌَّة ونسل وعم

الحٌن{ فهذه بشارة ثانٌة بنبوة ٌحٌى بعد البشارة بوالدته وهً أعلى من األولى,  }ونبٌَّاً مَن الصَّ

كموله ألم موسى: } إنَّا رادُّوه إلٌِن وجاِعلوه مَن الُمرَسلٌن{ فلما تحمك زكرٌا علٌه السبلم من 

ًَ هذه البشارة أخذ ٌ تعجب من وجود الولد منه بعد الكبر )لاَل رّبِ أنَّى ٌكوَن لً ؼبلم  ولْد بلؽَن

الِكبَر  وامرأتً عالر( لال{ : } كذلَن ّللّاُ ٌفعُل ما ٌشاء{ أْي هكذا أمر ّللّا عظٌم ال ٌعجزه شًء 

لال  وال ٌتعاظمه أمر } لال رّبِ اجعْل لً آٌةً{ أي عبلمة استدل بها على وجود الولد منً }

آٌتُن أالَّ تكلم النَّاَس ثبلثةَ أٌاٍم إالَّ رمزاً{ أي إشارة ال تستطٌع النطك مع أنن سوي صحٌح, كما 

فً لوله: } ثبلَث لٌاٍل سوٌّاً{ ثم أمره بكثرة الذكر والتكبٌر والتسبٌح فً هذه الحال, فمال تعالى: 

ِ واإلبكار{ والحمٌمة  ًّ التً ال ٌماري فٌها مإمن  عالل أنَّ ما } واذكْر ربَّن كثٌراً وسبَّْح بالعش

حباه هللا تعالى مرٌم علٌها السبلم من رزق لٌس مصادفةُ بل كان سبباً لدعاء زكرٌا المستجاب .. 

وهذا ٌدل على أن كل ما جري وٌجري فً خلك هللا سبحانه بمَدر ربَّانً ممدَّر وحكمة إلهٌة لمن 

 إذا أراد شٌباً ٌمول له كن فٌكون.

 المصة الخامسة             

 لصة إبراهٌم علٌه السبلم وأكتفً هنا ببٌان لوله تعالى:

اِهٌَم  ]لَالُواْ َحّرلُوهُ َوانُصُرَواْ آِلَهتَُكْم إِن ُكنتُْم فَاِعِلٌَن  لُْلنَا ٌَا نَاُر ُكونًِ بَْرداً َوَسبلََما َعلََى إِْبرَ 

ٌْداً فََجعَْلنَاُهُم األْخسَ  [                                                                                  7ٓ- 8ِٙرٌَن ]]سورة األنبٌاء ايآٌات  :َوأََراُدواْ بِِه َك

ولد فسر المرطبً لوله تعالى  لُْلنَا ٌَا نَاُر ُكونًِ بَْرداً َوَسبلََما َعلََى إِْبَراِهٌَم بموله:لال هللا تعالى 

نار كونً بردا وسبلما على إبراهٌم لال بعض العلماء : جعل هللا فٌها وهو أصدق المابلٌن : ٌا 

ا ٌرفع بردها  فصارت سبلماً علٌه . لال أبو العالٌة : ولو لم ٌمل برداً  ها  وحرًّ برداً ٌرفع حرَّ

ها  ولو لم ٌمل على إبراهٌم لكان بردها بالٌاً على األبد   وسبلماً لكان بردها أشدَّ علٌه من حّرِ

بعض العلماء : أن هللا تعالى أنزَل ]زربٌَّة[ من الجنة فبسطها فً الجحٌم وأنزل هللا مبلبكة وذكر 

: جبرٌل ومٌكابٌل وملن البرد وملن السَّبلم  ولال علً وابن عباس : لو لم ٌُتبع برَدها سبلما 

من  لمات إبراهٌم من بردها  ولم تبك ٌومبذ نار إال طفبت, لال السدي : وأمر هللا كل عود

شجرة أن ٌرجع إلى شجره وٌطرح ثمرته  ولال كعب ولتادة : لم تحرق النار من إبراهٌم إال 

وثاله . فؤلام فً النار سبعة أٌام لم ٌمدر أحد أن ٌمرب من النار ثم جاءوا فإذا هو لابم ٌصلًِّ 

ت فٌها فً ولال المنهال بن عمرو لال إبراهٌم : " ما كنت أٌاما لط أنعم منً فً األٌام التً كن

النار " ولال كعب ولتادة والزهري : ولم تبك ٌومبذ دابة إال أطفؤت عنه النار إال الوزغ فإنها 

بمتلها وسماها فوٌسمة  ولال شعٌب الحمانً :أْلِمً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كانت تنفخ علٌه  فلذلن أمر رسول هللا 

جرٌج : ألمً إبراهٌم فً النار وهو ابن إبراهٌُم فً النار وهو ابن سّت عشرة سنة . ولال ابن 

سّتٍ وعشرٌن سنة  ذكر األول الثعلبً , والثانً الماوردي  وهللا أعلم  ولال الكلبً : بردت 

نٌران األرض جمٌعا فما أنضجت كراعاً فرآه نمرود من الصرح وهو جالس على السَّرٌر 

بُّ ربَن أللربنَّ له  أربعة آالؾ بمرة وكؾ عنه                                                                                           ٌإنسه ملُن الظّلِ  فمال : نعم الرَّ
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وفً لصة تحوٌل النار إلى برٍد وسبلم على إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم معجزة عظٌمة أبهتت 

على لدرة هللا العظٌمة ولَدِره  لومه المحتشدٌن لتعذٌبه بالنار وفً هذه المعجزة برهان  ساطع

                                                          الذي ال ٌصرفه وال ٌبدلٌّه أحد  سواه كما تدلُّ على أنَّه تعالى ٌمدُّر األشٌاء كٌؾ ٌشاء.                                       

رٌُد االطبلع على لصص المران كاملة فعلٌه التناء أكتفً بهذه الواردة فً المران الكرٌم ولمن ٌ

 كتاب لصص المرآن لمإلفه المرحوم دمحم أحمد جاد المولى
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رابعاً/ حكاٌات  تإكد اإلٌمان وتوحً أن كل شًء عند هللا بمََدٍر 

 وممدار.

لوسابل التواصل ومن ما تٌسَّر لً من مخزون ثمافً ٌتعلك بالموضوع أسرد بعض من متابعتً 

الحكاٌات التً استولفتنً فاستحسنت إضافتها عنصراً من عناصر الموضوع وإذا كان ثمة 

اختبلؾ فً صحة بعضها ففٌها بؤّيِ حال من األحول أدلة على إثبات المدر وأن هللا تعالى وحده 

 وما فٌه الممدر للكون بمن فٌه

 وسؤسردها ببل تعلٌك وهً:     

 الحكاٌة األولى                  

 [ٔحكاٌة الحسن البصري وابن سٌرٌن رحمهما هللا ] 

كان بٌن الحسن البصري وبٌن بن سٌرٌن شًء من الجفاء, وكان إذا ذُكر ابن سٌرٌن عند 

ٌعملون فً حٌاكة الثٌاب الحسن ٌمول: دعونا من ذكر الحاكة  ٌمصد أن أؼلب أهل ابن سٌرٌن 

ثم إن الحسن رأى فً منامه كؤنه ُعرٌان , وهو لابم على مزبلة ٌضرب بالعود فؤصبح مهموًما 

من رإٌاه هذه, فؤرسل أحَد أصحابه إلى ابن سٌرٌن لٌمص علٌه الرإٌا على أنها رإٌاه, ولكن 

ا ال تسؤل عنها ابن ابن سٌرٌن كان أذكى من أن تنطلً علٌه المسؤلة, فمال: لل لصاحب الرإٌ

 الحاكة

ولما وصل الخبر إلى الحسن مضى إلى ابن سٌرٌن فً مجلسه, فلما رآه ابن سٌرٌن لام إلٌه 

 فتعانما, ثم جلسا فتعاتبا, ثم لال له 

للبً  فمال له ابن سٌرٌن : ال  الحسن : دعن من هذا ٌا أبا بكر , حدثنً عن الرإٌا فمد َشؽَلتْ 

عري من الدنٌا فلست َ من طبلبها , وأما المزبلة فهً الدنٌا وأنت تراها تشؽل للبن , فإن العُري 

 على حمٌمتها وأما العود فإنها الحكمة تُحّدِث بها الناس.

فمال الحسن : فكٌؾ َ عرفَت أنً صاحب الرإٌا ؟لال ابن سٌرٌن ال أعرؾ أصلح منن أن ٌكون 

 رآها

 لنجا منه الحسن وابن سٌرٌن . التنافس بٌن األلران ال ٌكاد ٌنجو منه أحد  وإال

فالرجبلن على تمواهما وصبلحهما كان بٌنهما شًء من الجفاء, ولكن شؤن النببلء إذا هم 

 تنافسوا أال ٌنسى بعضهم حسنات بعض  وال ٌجحد مٌزاته  وما أرسل الحسن رسواًل إلى ابن 
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سٌرٌن لتعبٌر رإٌاه إال ألنه ٌعرؾ علمه وبراعته فً هذا المجال .. وما علم ابن سٌرٌن أن 

 الحسن هو صاحب الرإٌا إال ألنه ٌعرؾ تمواه وصبلح دٌنه

 إٌان أن تمتدي بإبلٌس ٌوم لال:"أنا خٌر منه"

 ً لسانًا(بل التد بموسى علٌه السبلم ٌوم لال : )وأِخً هاروُن هو أْفصُح منِّ 

وإن شؤن النببلء كذلن أن ٌؽتنموا أللَّ حدث لتسوٌة األمور, فإن الرجوع إلى الحك خٌر من 

 التمادي فً الباطل وما أنبل الحسن إذ ٌراجع نفسه, وٌذهب إلى ابن سٌرٌن فً مجلسه,

 وما أنبل ابن سٌرٌن إذ ٌموم إلى الحسن فٌعتنمه

 اؼتنم الفرص وبادر ال تؤخذن العزة باإلثم  

 وإن سبمن ؼٌرن بالمبادرة فبل تكن شر الرجلٌن ومن مشى تجاهن خطوة امش تجاهه خطوتٌن

 لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 "من تواضع هلل رفعه". من حدٌث عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه

 الحكاٌة الثانٌة            

 [ٔلصة إبراهٌم بن أدهم مع أحد أصحابه ]

وا أن صاحباً إلبراهٌم بن أدهم مرَّ علٌه و هو جالس مع أصحابه فنظر إلٌهم و لم ٌسلم ذكر

     علٌهم! فمال بعضهم: أرأٌت ٌا إبراهٌم كٌؾ نظر إلٌنا و لم ٌلك السبلم علٌنا؟                                                     

فلحك به إبراهٌم و لال له:  إال من به كرب فمال إبراهٌم: "لعله مكروب فبل ٌُذهل عن أصحابه

"مالن لم تلك علٌنا السبلم ٌا أبا فبلن؟ لال: امرأتً تلد و لٌس عندي ما ٌصلحها أي ما ٌكفً 

حاجتها ثم انصرؾ فمال إبراهٌم ألصحابه: وهللا لمد ظلمناه مرتٌن.. مرة أن أسؤنا به الظن و 

ٌنارٌن اشترى بدٌنار منها لحماً و عسبلً و زٌتاً مرة أن تركناه حتى احتاج ثم الترض إبراهٌم د

و دلٌماً و أسرع بهم إلى بٌت صاحبه.. فلما طرق الباب لالت زوجة صاحبه و هً تتوجع: من 

 بالباب؟ لال: إبراهٌم بن أدهم.. خذي ما عند الباب.. فرج هللا عنن ثم انصرؾ

دعو متؤثرة و تمول:  اللهم ال تنس فلما فتحت و وجدت الحاجات و فولها دٌنار فسمعها من بعٌد ت

 هذا الٌوم إلبراهٌم بن أدهم أبدا

كم من المكروبٌن ٌنتظرون طعام إبراهٌم و دٌناره؟ وما أدراكم ما تكون دعوة مكروب ضعٌؾ 

 له عٌال عند هللا؟
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 الحكاٌة الثالثة                  

 من لم ٌجد ألبٌه من ٌساعده لدفنهلصة 

 فجره ابنه الى الصحراء لٌدفنه ٌروى أنه مات والده ولم ٌؤِت أحد لٌمشً فً جنازته 

 فالبل علٌه.. وسؤله أٌن الناس؟ فرآه اعرابً ٌرعى الؽنم

 فما شاء االبن أن ٌفضح أباه ِلَم تدفن أبان وحدن؟

 وظل ٌردد: ال حول وال لوة اال باهلل

 ثم رفع ٌده إلى السماء وظل ٌدعو فً سره بً.. ومد ٌده ٌساعد االبن لٌدفن أباهفهم اإلعرا

 ثم ترن االبن وؼادر إلى ؼنمه

 ولٌلتها حلم االبن بؤبٌه ورآه ضاحكا مستبشرا

 فً الفردوس األعلى فتساءل من الدهشة

 ما بلؽن ٌا أبً هذه المنزلة؟ فمال: ببركة دعاء اإلعرابً

 عرابً فً لهفةوأصبح االبن ٌبحث عن األ

 ومشط الصحراء كلها حتى وجده.. فامسن بتبلبٌبه ٌصٌح

 سؤلتن باهلل ما دعوت لوالدي على لبره؟

فمد رأٌته فً الفردوس األعلى هنا أجابه األعرابً: ٌا ولدي لمد دعوت هللا دعوة العبد الذلٌل 

 وللُت: 

 اللهم.. إنً كرٌم اذا جاءنً ضٌؾ أكرمته

 أكرم األكرمٌن وهذا العبد ضٌفن وأنت 

 إذن لٌست الذرٌة ولٌست االموال                            

 ولٌست كثرة األعمال الصالحة فمط 

 إنما هً صدق العهد مع هللا

 من إي باب تشاء وبؤي عمل تتمن

 الهامش

                                                                         الوسطٌة واالعتدال:من منشورات األستاذ علً باعشن ٔ  
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 اللهم أعتك رلابنا من عذاب المبر                             

 اللهم اعتك رلابنا من نار جهنم

 اللهم أدخلنا الفردوس األعلى

 اللهم آمٌن.

 الحكاٌة الرابعة                     

ل ]  [ٔلصةُ امرأةٍ كانت تتسوَّ

 أنَّ امرأة كانت تمؾ لتتسول أمام باب المسجد كل ٌوم.ٌُروى 

 وفً ٌوم من األٌام رآها إمام المسجد فسؤلها :

 لماذا ٌا أمً وأنت سٌدة فاضلة وابنن كان من أهل المسجد تمومٌن بهذا التصرؾ ؟

لالت : كما تعلم ٌا شٌخنا أن ابنً كان وحٌدي ولٌس له إخوة ؛ ولد مات زوجً منذ سنوات 

وابنً مسافر منذ ثمانٌة أشهر وترن لً مبلؽاً ألنفك منه وصرت أضؽط مصروفاتً طوٌلة 

 أللل درجة ولما انتهى اضطررت للتسول.

 فسؤلها إمام المسجد:

 وابنن أال ٌرسل لن أمواالً؟

 لالت: كل شهر ٌرسل لً صورة ملونة أُلبِّل هذه الصورة وألصمها على الحابط للذكرى.

هذه األرملة فكانت المفاجؤة أن ابنها ٌرسل لها كل شهر شٌكاً بؤلؾ  لرر اإلمام أْن ٌزور بٌت

 دوالر

 هً تمتلن ثمانٌة آالؾ دوالر وتتسول أمام الجامع ألنها تجهل المراءة والكتابة

ٌكات وصرؾ لها المبلػ ولم تعد فً احتٌاج  جل هً والّشِ  فؤخذها الرَّ

 والعبرة هنا:

 نا كلُّنا نملن المرآن الكرٌم إن لصة هذه األرملة ؼرٌبة لكنها تشبه

فً منازلنا لكننا ال نحسن لراءته و نبحث عن الراحة فً التسول داخل هذا العالم الكبٌر رؼم 

 أننا نملن ثروة طابلة اسمها كتاب هللا وهو كبلم هللا عّز وجلّ 

 الهامش

 من مشاركات األستاذ شهاب بخاري فً الفٌس بون-ٔ
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 اءلذا دعونً ألول لكم أنكم أؼنٌ

 اصرفوا شٌكاتكم أخوتً .

 لٌِـل للحسن البصري : فبلن  ٌحفُظ المرآن

 .فمال الحسن : بل المرآُن ٌحفظه

 الحكاٌة الخامسة     

 [ٔلصة ابن هبٌرة ]

رجل من البادٌة نزل بؽداد للعلم والتجارة واستؤجر ؼرفة لٌسكن فٌها. بعد صبلة الفجر ٌخرج 

 س العلم والمعرفةللعمل, وبعد صبلة الظهر ٌذهب إلى درو

كان هذا الشاب ٌمسم أجر عمله إلى ثبلثة ألسام: ثلث ألبٌه, وثلث لصاحب الؽرفة, وثلث لنفمته. 

مرت علٌه ثبلثة أشهر ال ٌستطٌع أن ٌدفع إٌجار سكنه فمال له صاحب الؽرفة: أمامن ثبلثة أٌام 

ٌبحث عن عمل فً الٌوم  لدفع اإلٌجار وإال سجنتن ألنى ما بنٌت هذا البٌت ولفا للفمراء فخرج

 األول فلم ٌجد ذهب إلى دٌوان الخراج

ٌسؤلهم عن عمل فلم ٌجد إلى أن جاء الٌوم الثالث ٌوم سجنه فخرج من بٌته حامبل الدنٌا فوق 

رأسه ٌمول: أخذت فً المشً إلى أن وجدت نفسى فً أطراؾ بؽداد فوجدت بٌتا متهالكاً فملت: 

الباب مفتوح وإذ بشٌخ مسّنٍ مضطجع على سرٌر, فنادى  أسترٌح ووضعت ٌدى على الباب فإذا

على ولال لً: اسمع ٌا بنى: ووهللا ما سالن إلىَّ إال هللا وأنا الساعة أموت, وأشتهى عنبا, فملت 

له: أبشر ووهللا لتؤكلن الٌوم عنباً فانطلمت إلى السوق وذهبت إلى بابع ٌبٌع العنب وسؤلته: بكم 

 فملت له: خذ ثوبً هذا رهناً عندن إلىهذا العنب؟ فمال: بدرهم 

أن آتٌن بالمال وأخذت العنب وأنا أجرى به حتى ألحك الرجل لبل موته ولدمت إلٌه العنب, مع 

كن فً هذه  أنى فً حاجة إلٌه أكثر منه, وبعد أن أكل العنب لال لً: اسمع ٌا بنى: انظر هذا الرُّ

ة ملٌبة بالمال والذهب الؽرفة احفر تحته وستجد شٌبا فؤخذت فً الحفر إل ى أن وجدت جرَّ

ولدمتها له, فسكبها فً مبلبسً ثم لال لً: هً لن, لكن لهذا المال لصة ٌا بنى كنت أنا وأخً 

ٌْن نذهب للهند والسند ونتاجر فً الحرٌر والصوؾ وكنا نخاؾ من اللصوص  ٌْن كبٌر تاجر

المنزل ٌرتاده لطاع الطرق وأنا  ولطاع الطرق وفى ٌوم من األٌام نزلنا منزال فملت ألخً: هذا

أخشى على مالً ومالن أعطنً مالن كً أخفٌه مع مالً فً مكان آمن ثم أرجع إلٌن فإن 

 أصبحنا وسلمنا أخذنا مالنا ومشٌنا

 

 الهامش

 من مشورات األستاذ عبد الهادي الجهنً فً الفٌس-ٔ 
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وما كنت أدخل فً النوم مع أخً إال وجاء اللصوص ولتلوا من لتلوا, ونهبوا ما نهبوا ٌمول: 

وما فمت إال من حر الشمس فً الٌوم التالً وأخذت أبحث عن أخً فلم أجده ال بٌن األحٌاء وال 

بٌن األموات فدخلت بؽداد وبنٌت هذا البٌت وأخفٌت هذا المال الذى هو مال أخً منذ عشرٌن 

 متُّ فهو حبلل لن ثم نطك الرجل بالشهادتٌن وماتعاما فإن 

ٌمول: فؤخفٌت المال وخرجت على من ٌعٌننً على دفن هذا الشٌخ وبعد دفنه عدت يآخذ جرة 

 المال, فبعد أن كنُت فمٌرا معدما أصبحت من أثرٌاء بؽداد

دت أن ٌمول: أخذت المال وذهبت إلى بابع الخضار وأعطٌته ثمن العنب وأعطانً ثٌابً ثم أر

أركب مركبا ألنتمل إلى الناحٌة الثانٌة من نهر دجلة والفرات فوجدت مراكب كثٌرة, لكننً 

وجدت مركباً صاحبه ٌبدو علٌه الفمر والعوز فركبت معه ولد أحزننً حاله ولد هممت أن 

أعطٌه من هذا المال الذى معً فبكى ثم لال: ووهللا ما كنت فمٌراً فً ٌوم من األٌام فمد كنت 

اجراً أذهب إلى الهند والسند وأتاجر فً الحرٌر والصوؾ وكان لً أخ  ال بارن هللا فٌه لد اتفك ت

انى إلى أن آل بً المآل إلى بؽداد ٌمول  مع اللصوص كً ٌمتلوننً وٌؤخذوا مالً لكن هللا نجَّ

د فاسودت الدنٌا فً عٌنً مرة ثانٌة لمد أصبحت الجرة من نصٌب صاحبها والبد للمال أن ٌعو

ل الشٌطان ولال لً: أعطه بعضه أو نصفه إلى أن تولفت وللت: أعوذ باهلل من  إلى صاحبه فتدخَّ

الشٌطان الرجٌم وللت له: هذا المال مالن فلم ٌصدق الرجل وحكٌت له ما حدث بٌنً وبٌن أخٌه 

وأننً لد دفنته من ساعة فمط, فؤخذ الرجل ٌبكى وٌستؽفر ربه لسوء ظنه بؤخٌه ثم أراد أن 

ٌمول: فرجعت  عطٌنً شٌبا من هذا المال فؤبٌت, لكننً طلبت منه أن ٌعذرنً فً درهم العنبٌ

إلى بؽداد مرة ثانٌة فمٌراً معدماً كما خرجت منها من لبل وبٌنما أنا أسٌر إذ بالعسكر الذٌن 

ٌعملون فً دٌوان الخراج ٌنادون علً وٌمولون لً: نبحث عنن فملت: سٌسجنوننً لعدم دفعً 

الؽرفة ثم لالوا لً: لمد مات باألمس أحد الكتاب بالدٌوان ونبحث عنن كً تعمل بدال منه  إٌجار

فؤدخلونً عندهم وأعطونً مرتب شهر فذهبت إلى صاحب الدار وأعطٌته حمه فً اإلٌجار إلى 

          أن أصبحت وزٌراً.                                                                             

ٌْرة(. المولود سنة  هجرٌة لال عنه ٓٙ٘هجرٌة , المتوفى  9ٗٗإنه العالم الفمٌه الوزٌر )ابن ُهبَ

 ابن الجوزي الذي خرج فً جنازته مالم ٌَُر فً جنازة ؼٌره فً عصره

 اِسِرٌَن"."َربَّنَا َظلَْمنَا أَنفَُسنَا َوإِن لَّْم تَْؽِفْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ ِمَن اْلخَ 

 من سورة األعراؾ[       ٖٕ]ايآٌة  

 الحكاٌة السادسة

 [ٔلصة البمال والمرأة العفٌفة ]

 فمال :كم سعر الموز ؟ دخل رجل عند البمال 

 

 الهامش

 من منشورات المدخلً أبً طلحة ]دمحم ٌاسٌن[ فً الفٌس-ٔ
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 ٖٓوالتفاح ب ٕٓالبمال : الموز ب  

 امرأة إلى المحل ٌعرفها البمالثم دخلت 

 لالت : كم سعر كٌلو الموز ؟ 

 ٓٔ  والتفاح ٘لال البمال الموز : 

 لالت المرأة : الحمد هلل -

 وهنا نظر الرجل الموجود الى البَّمال واحمرت عٌناه

 ؼضباً وأراد ان ٌؽلط علٌه ولكن البمال ؼمز للرجل 

 ولال انتظرنً للٌبل 

 ٘ٔوز وكٌلو تفاح بثم أعطى المرأة كٌلو م 

 الحمد هلل والشكر هلل  فذهبت وهً فَِرحة وتمول سوؾ ٌؤكلون عٌالً

 وبعد أن خرجت المرأة لال البمال للرجل معتذراً وهللا أنً ال أؼشن   

ولكن هذه المرأة صاحبة أربعة أٌتام وترفض أيَّ مساعدة من أحد وكلما أردت أن أساعدها ال 

ولم أجد إالَّ هذه الطرٌمة وهً  دها دون أن اذهب بماء وجههاتمبل وفكرت كثٌراً كٌؾ أساع

 خفض األسعار لها

 أرٌدها أن تشعر أنها ؼٌر محتاجة ألحد 

 وأحب التجارة مع هللا وجبر الخواطر 

 هذه المرأة تؤتً كل أسبوع مرة -

 وهللا الذي ال اله ؼٌره

 ً  فً الٌوم الذي تشتري منً هذه المرأة أربح أضعافا

 وارزق من حٌث ال أدريمضاعفة 

 وهنا دمعت عٌنا الرجل ولبل رأس البمال 

 على مولفه

 إن فً لضاء حوابج الناس لذة ال ٌعرفها 

بها  . إالَّ من جرَّ

 فارحم من فً االرض ٌرحمن من فً السماء
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 الحكاٌة السابعة               

 [ٔالمصٌدة التً استسمى به الشٌخ الضمدي ]

 م ,٘ٙ٘ٔهـ/97ٖلٌمانً أصٌب بجدب ولحط شدٌد عام ٌُروى أنَّ المخبلؾ الس

 فخرج الناس لبلستسماء وأمهم شٌخ مسن

 -رحمه هللا  -وهو دمحم بن علً بن عمر  ) ابن عمر الضمدي ( 

 فلما ولؾ أمام الناس حمد هللا وأثنى علٌه بما هو أهله

 وهً ثم خطب فٌهم بمصٌدته البلمٌة التً ما ان فرغ منها إال ولد انهمر المطر

, أو ضالت  إن مسَّنا الُضرُّ

 بنا الِحٌَلُ 

 فلْن ٌَخٌَب لنا فً ربِّنا أملُ 

 وإن أناخت بنا البلوى فإنّ 

لُها عنّا فتنتملُ   لنا ربًّا ٌَُحِوّ

 هللاُ فً كِلّ َخطٍب حسبنا

 وكفى إلٌه نرفُع شكوانا ونبتهلُ 

 من ذا نلوذُ به فً كشؾ كربتنا

 ومن علٌه سوى الرحمن نتكلُ 

 ٌُرجى سوى الرحمنوكٌَؾ 

 من أحٍد وفً حٌاِض نداهُ 

 النهل والعَللُ 

 ال ٌُرتجى الخٌُر إال من لدٌه, وال

 لؽٌره ٌُتَولّى الحادُث الجللُ 

 الهامش

 المصٌدة مشهورة تداولها الكثٌر ووافانً به الشٌخ دمحم هاشم برسالة واتس-ٔ
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 خزابُن هللاِ تُؽنً كلَّ مفتمرٍ 

ال ما سؤلواوفً   ٌِد هللا للسُّإَّ

 وسابُل هللاِ ما زالت مسابلُه

 ممبولة  ما لها َردٌّ وال َمللُ   

 فافزع إلى هللا والرع باَب رحمت

 فهو الرجاُء لمن أعٌت بِه الُسبلُ 

 وأْحِسِن الظنَّ فً موالَن وارَض بما

 أوالَن ٌخل عنن البإُس والوجلُ 

 وإن أصابَن ُعْسر  فانتظْر فرًجا

 العسُر بالٌسِر ممرون  ومتصلف  

 وانظر إلى لوله: ادعونً أجْب لُكمُ 

 فذان لول صحٌح ماله بدل

 كم أنمذ هللا مضطراً برحمته

 وكم أنال ذوي ايآمال ما أملوا

 ٌا مالن الملن فارفع ما ألّم بنا

 فما لنا بتولً دفعه لِبَلُ       

 ضاق الخناق فنفسً ضٌمة َعْجلَى

 ا العََجلُ بنا وأَنَفُع شًء عندن

 وحل عمدةً  حلّت بساحتنا

 بضّره عمت األمصار والحلل

 ولُِطّعَْت منه أرحام لشدته  

 فما لها الٌوم ؼٌر هللا من ٌصل                                  

وأهمل الِخل فٌنا حك صاحب                                                                     

 األدنى وضالت على كٍلّ به الُسبلُ 
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فربَّ طفل وشٌخ عاجز َهِرٍم                                                                       

 أمست مدامعه فً الخّد تنهمل

وبات ٌرعى نجوم اللٌل من للك                                                                     

 به فٌه نار الجوع تشتعلولل

 أمسى ٌعج ِمَن البلوى إِلٌَن َوِمن

 أحواله عندن التفصٌل والجمل

 فؤنت أكرم من ٌُدعى وأرحم َمنْ 

 ٌُرجى وأمرن فٌما شبت ممتثل

 فبل مبلذ وال ملجؤ سوان وال

 إِالّ إِلٌن لحً عنن مرتحل

                                   فاشمل عبادن بالخٌرات إنهم                                     

 على الضرورة والشكوى لد اشتملوا

 واسك الببلد بؽٌث مسبل َؼَدقٍ 

 مبارن ُمرَجِحن مزنه هطل  

 سح عمٌم ملث المطر ملتعكِ 

 لرعده فً هوامً سحبه َزَجلُ   

 تكسى به األرض ألواناً منمنة

 بها تعود بها أحوالها األَُولُ 

 ماوٌصبح الروض مخضرا ومبتس

 من النبات علٌه الوشً والُحلَلُ 

 وتخصب األرض فً شام وفً ٌمن به

 وتحٌا سهول األرض والجبلُ 

 ً  ٌا رب لطفاً فإن المسلمٌن معا

 مما ٌماسون فً أكبادهم شعل

 ولد شكوا كل ما اللوه من ضرر
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 إلٌن ٌا مالن األمبلن وابتهلوا

 فبل ٌردن عن تحوٌل ما طلبوا

 جهل لذان وال عجز وال بخل  

ٌا رب وانصر جنود المسلمٌن على                                                             

 أعدابهم وأعنهم أٌنما نزلوا

وفّل حد زمان جار حتى ؼدا                                                                       

 ٌدنً الرفٌع وٌستعلً به الِسفَلُ 

 فارحم مسٌباً مذنبا عُظمتٌا رب 

 منه المؤثِم والعصٌان والزلل  

لد أثمل الذنب واألوزار عاتمه                                                                     

 وعن حمٌد المساعً عاله الكسل

                   وال تسّود له وجها إذا ؼشٌت                                                  

 وجوه أهل المعاصً من لظى ظلل

 أستؽفر هللا من لولً ومن عملً

 إنً اْمرإ ساء منً المول والعمل

 ولم ألدم لنفسً لط صالحة

 ٌحط عنً من وزري بها الثمل

 ٌا خجلتً من عتاب هللا ٌوم ؼدٍ 

 إن لال خالفت أمري أٌها الرجل

                                                          علمت ما علم الناجون واتصلوا             

ًَّ ولم تعمل بما عملوا  به إل

 ً  ٌا رب فاؼفر ذنوبً كلها كرما

 فإننً الٌوم منها خابؾ َوِجلُ 

 واؼفر ألهل ودادي كل ما اكتسبوا

 وحط عنهم من ايآثام ما احتملوا

                                           واعمم بفضلن كل المإمنٌن وتُب                       

 علٌهم وتمبَّْل كل ما فعلوا
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 وصل رب على المختار من مضر

 دمحم خٌر َمْن ٌحفى وٌنتعل  

 وآله الؽر, واألصحاب عن طرؾ

 فإنهم ُؼرر اإلسبلم والحجل  

                        الحكاٌة الثامنة                                                              
[                                                ٔلصة الحسن بن علً رضً هللا وجاره الفمٌر]

ٌروى أّن أعرابٌاً كان ٌسكن بجوار الحسن بن علً رضً هللا عنهما, ولد أصابه الفمر والعوز 

 وال ٌرُد ساببلً الشدٌد, فمالت له زوجته: اذهب إلى الحسِن فهو كرٌم آل البٌت 

 فمال لها: أخجل من ذلن, فمالت إن لم تذهب أنت ذهبت أنا 

 فؤجابها بؤن سٌكتب إلٌه, وكانَٰٓ شاعراً, فكتب للحسن بٌتٌن من الشعِر لال فٌهما:

 لم ٌبَك عندي ما ٌباع وٌُشترى

 ٌكفٌَن رإٌة مظهري عن مخبري

 إال بمٌة ماء وجه صنته ُ 

 عن أن ٌباع ولد وجدتَن ُمشتري

وأرسلها إلى الحسن بن علً رضً هللا عنهما, فمرأها الحسن وبكى, وجمع ما عنده من مال 

 وأرسله إلٌه وكتب له:

 عاجلتنا فؤتاَن عاجل برنا

 طبلً ولو أمهلتنا لم نمصرِ 

 فخذ الملٌل وكْن كؤنَن لم تبع

 ما صنتهُ و كؤننا لم نشتِر 

جٌران وأهلٌن لنا تعففوا, وصانوا وجوههم فٌا هلل  كم من مثل هذا اإلعرابً من ذوي حاجة من 

عن بٌعها؛ ولهم حك  خصوصاً فً مثل هذا الوضع الصعب فالبحث عنهم وتحسس حاجاتهم 

ولضابها بخفاء, ونفوٍس رضٌّة طٌّبة؛ مكرمة ربانٌة, فاألجور مع هذه الفبات مضاعفة, والسعٌد 

 بل ايآخذ.من نال حظه منها وتذكروا بؤن العطاء هبة من هللا للمعطً ل

 الهامش

 من منشورات الفٌس بون -ٔ
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 الحكاٌة التاسعة         

 [ٔلصة بنت أراد أبوها أن ٌمنعها بؤفضلٌة الحجاب]   

 عزمها والدها على العشاء وأتفك مع الجرسون أن ٌضع أمامها أشهً وألذ األصناؾ وأطٌبها 

 جاء الجرسون وهو ٌحمل أطٌب وأشهً وألذ المؤكوالت

 آخـر علٌه ؼطاء ولكنه جاء بطبك

نظرت إلى األطباق التً أمامها بدأت تحد النظر وترٌد أن تفتح الطبك ايآخر المؽطى و ترٌد  

 أن تؤخذه

 ولكن والدها أولفها لحظة ولال لها : 

 أنت أمامن أجمل وأشهً األطباق 

 لماذا  ترٌدٌن أن تفتحً الطبك المؽطى ؟

 جمل بكثٌر ألنه تمٌز عن ؼٌره           لالت له ما دام أنه مؽطً فبلبد أن الذى به أ

 ابتسم أبوها ولال لها أعرفت لماذا أنا ؼطٌتِن بالحجاب؟

 نظرت فً األرض وفهمت لصده

 ومن بعدها صارت أجمل طبك

 فالحجاب ال ٌعنً التعمٌد

 باختصار هو إخفاء ما ٌستحك أن ٌخفى لٌراه من ٌستحك رإٌته        

 .الحجاب _حٌاء_وعفة

 

 

 

 

 

 الهامش

 مولع طفلً الٌؾ-ٔ
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 الحكاٌة العاشرة

 لصة لاٍض تزوج على زوجنه بدون علمها 

تزوج لاضً على زوجته دون علمها وكان ٌذهب لزوجته الثانٌة   سراً فشعرت الزوجة األولى 

 بتؽٌر حال زوجها فشكَّت فً زواجه علٌها 

 فذهبت إلٌه وسؤلته فلم ٌجبها ولال إنها أوهام لٌس لها دلٌل 

د علٌه حٌاته-م فكر فً حٌلة ذكٌه كً ٌمنع زوجته األولى بعدم زواجه ث دون أن  -ألنها بدأت تنّكِ

 ٌكذب 

فذهب لزوجته الثانٌة ولال لها تعالً عند زوجتً األولى واطلبً ممابلتً لتسؤلً عن مشكلتن 

 مع زوجن الذي تشكٌن أنه تزوج علٌن 

ل األولى وطلبت الماضً لسإاله عن مشكلة وبعد صبلة العصر ذهبت الزوجة الثانٌة إلى منز

 مع زوجها فؤخذتها األولى إلى زوجها الماضً وجلست معهما

 فمالت الزوجة الثانٌة: أنا أشن ٌا سٌدى الماضً أن زوجً تزوج علً لكن لٌس عندي أيُّ دلٌل 

ساسن فمال لها: هً أوهام فً رأسن وظن سٌا والعٌاذ باهلل  والدلٌل أن زوجتً تشعر بنفس إح

 وهو لٌس حمٌمة 

 وأنا أمامن ألسم باهلل العلً العظٌم لو كانت لً زوجة خارج هذا البٌت فهً طالك ومحرمة علً 

 فبكت زوجته األولى ولامت ولبَّلت رأسه ولالت ألسم لن إنً لن أشن فٌن بعد الٌوم 

 [ٔ]من كتاب المكر األلٌم فً الضحن على الحرٌم[]

 

 

 

 

 

 

 الهامش

 الملمبة برذاذ المطرمن منشورات -ٔ

   إضافة من الناشرة-ٕ
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 الحكاٌة الحادٌة عشرة

[ ًَّ  [ٔلصة نابلٌون مع الفبلح الروس

بعد ان أكمل ) نابلٌون ( سٌطرته على أوروبا لرر ؼزو روسٌا  وكان نابلٌون عندما ٌمر فً 

وربٌَّة ولراها متوجها نحو روسٌا كان الناس ٌخرجون من بٌوتهم لمشاهدة ألاطرٌمه فً المدن 

 موكب نابلٌون المهٌب

وسٌة شاهد فبلحا روسٌاً منحنٌاً وبٌده منجله ٌحرث أرضه ألوعند دخوله أطراؾ ا راضً  الرُّ

: أال  بنشاط ال ٌعرؾ الملل والكلل  ولم ٌعر موكب نابلٌون انتباهاً فمال نابلٌون لحراسه ولادته

ترون هذا الفبلح الروسً الحمٌر لم ٌنظر إلى موكبً وبنات أوروبا ٌخرجن من ؼرؾ نومهن 

 شولا وشجنا لمروري أمام منازلهن ؟

 ً  فؤولؾ نابلٌون الموكب وأمر بإحضار الفبلح  فؤتوا به مكتَّفا

 فمال نابلٌون : لماذا لم تولِّؾ الحراثة وتنظر إلى موكبً ؟ 

 الفبلح : انا مالً ومال موكبن فؤرضً أولى باهتمامً فمال 

 فمال نابلٌون : أال تعرؾ من أنا ؟

 فمال الفبلح ال ٌهمنً أن أعرؾ من أنت ؟

 فمال نابلٌون : علٌن أن تعرؾ أنا نابلٌون الذي سؤحتل بلدن

 فمال الفبلح أنت ؼاٍز حمٌر وأحمر من أن تحتل بلدي 

معن دابما لكً تذكرنً فً كل ولت ولال لجنوده : اكتبوا  فمال نابلٌون  ٌجب أن تحمل اسمً

اسمً على ساعده فؤحموا سٌخاً من الحدٌد و كتبوا اسم نابلٌون على ٌده لٌكون وشماً ال ٌستطٌع 

 نزعه

وسً إال أن لام برفع منجله وضرب ٌده فبترها ورمى بها وسط ذهول  فما كان من الفبلح الرُّ

 جنوده وضبَّاطه

 سمن معن فعار علً أن أحمل اسم ؼازي حمٌر مثلنلاببل : خذ ا

 فنظر ) نابلٌون ( إلى من حوله  ولال كلمته المشهورة

 ]من هنا تبدأ الهزٌمة[ 

 

 الهامش

 المركز الثمافً العربً فً طرطوس-ٔ
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 فكانت بالفعل هزٌمته النَّكراء من روسٌا

 ً  متى ما كان ) المواطن ( مرتبطا

 ع النصر سنابل خضراء .. وال ٌمبل الهزابم بحب أرضه وبلده  فهو بذلن ٌزر

 الحكاٌة الثانٌة عشرة       

 [ٔلصة الدكتور اٌشان وما واجه فً واحدة من رحبلته الطَّبٌة]

 وهً لصة والعٌة حمٌمٌة فٌها من العجب  حصلت فً باكستان

مر حٌث خرج الطبٌب الجراح الشهٌر )د: اٌشان( على عجل إلى المطار للمشاركة فً المإت

 العلمً الدولً الذي سٌلمى فٌه تكرٌماً على إنجازاته الکبٌرة فً علم الطب

وفجؤة وبعد ساعة من الطٌران أُْعِلَن أنَّ الطابرة أصابها عطل  كبٌر بسبب صاعمة  وستهبط 

 اضطرارٌاً فً ألرب مطار

ح أ ناس فتوجه إلى استعبلمات المطار مخاطباً :أنا طبٌب عالمً كل دلٌمة عندي تساوي أروا

وأنتم ترٌدون أن أبمى ستة عشر ساعة بانتظار طابرة فؤجابه الموظؾ : ٌا دكتور إذا كنت على 

 عجلة

 ٌمكنن استبجار سٌارة  فرحلتن ال تبعد عن هنا سوى ثبلث ساعات بالسٌارة

فمام د/ اٌشان على الفُور وأخذ السٌارة وظل ٌسٌر وفجؤة تؽٌر الجو وبدأ المطر ٌهطل مدراراً 

ح من العسٌر أن ٌرى أيَّ شًء أمامه وظل ٌسٌر وبعد ساعتٌن أٌمن أنه لد ضل طرٌمه وأصب

وأحس بالتعب رأى أمامهُ بٌتاً صؽٌراً فتولَّؾ عنده وطرق الباب فسمع صوتًا امرأة كبٌرة تمول: 

تفضل بالدخول كابنًا من كنت فالباب مفتوح فدخل وطلب من العجوز الُمْمعدة أْن ٌستعمل 

هنا ال كهرباء وال  ضحكت العجوز ولالت : أي تلٌفون ٌا ولدي؟ أال ترى أٌن أنت؟ف تلٌفونها

ولكن تفضل واسترح وخذ لنفسن فنجان شاي ساخن وهنان بعض الطعام كل حتى  تلٌفونات

تسترد لوتن فشكر د/ اٌشان المرأة وأخذ ٌؤكل وبٌنما كانت العجوز تصلً وتدعو انتبه فجؤة إلى 

ه بٌن كل ركعة وركعة واستمرت طفل صؽٌر نابم ببل حر ان على سرٌر لرب العجوز وهً تهزَّ

 العجوز

 

 

 

 الهامش

 من منشورات األستاذ دمحم الحسن مدنً فً الفٌس-ٔ
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بالصبلة والدعاء طوٌبلً فتوجه إلٌها لاببًل:وهللا لمد اخجلنً كرمن ونبل أخبللن وعسى هللا أن 

 ٌستجٌب هللا دعواتن

 العجوز: ٌا ولدي أما أنت ابن سبٌل أوصى بن هللالالت 

 و أما دعواتً فمد أجابها هللا سبحانه وتعالى كلها إال واحدة , فمال  د اٌشان:

 وماهً تلن الدعوة ؟ 

لالت : هذا الطفل الذي تراه حفٌدي ٌتٌم األبوٌن , أصابهُ مرض  عضال عجز عنه كل األطباء 

احاً كبٌر اً لادر على عبلجه ٌمال له د/اٌشان ولكنه ٌعٌش بعٌداً من هنا وال عندنا  ولٌل لً أن جرَّ

طالة لً بؤخذ هذا الطفل الى هنان وأخشى أْن ٌشمى هذا المسكٌن فدعوت هللا أن ٌسهل امرى 

فبكى د/ اٌشان ولال : وهللا إن دعاءن لد عطَّل الطابرات وضرب الصواعك وأمطر السماء  

د أٌمنت أن هللا عز وجل ٌسوق األسباب هکذا لعباده المإمنٌن كً ٌسولنً إلٌن سولاً وهللا لم

 بالدعآء.

 حٌنما تنمطع األسباب ال ٌبمى إال اللجوء إلى خالك األرض والسماء. 

 الحكاٌة الثالثة عشرة

 [ٔلصة نٌسلون مندٌبل مع أستاذه ]

وهو أبٌض  كان نٌلسون ماندٌبل ٌدرس الحموق فً الجامعة, كان أحد األساتذة, واسمه "بٌتر"

 البشرة ٌكرهه بشدة,

فً أحد األٌام, كان األستاذ بٌتر ٌتناول طعام الؽذاء فً ممصؾ الجامعة, فالترب منه نٌلسون 

ماندٌبل حامبلً طعامه وجلس بمربه, فمال لهاألستاذ بٌتر: ٌبدو أنن ال تفهم ٌا سٌد ماندٌبل أن 

 الخنزٌر والطٌر ال ٌجلسان معاً لٌؤكبل الطعام,

 الٌه ماندٌبل وأجابه بهدوء:نظر 

ال تملك أٌها األستاذ, فسؤطٌر بعٌداً عنن, ثم ذهب وجلس إلى طاولة أخرى, لم ٌتحمل األستاذ 

جواب ماندٌبل فمرر االنتمام منه فً الٌوم التالً, طرح األستاذ) بٌتر (فً الصؾ سإاالً على 

اً وداخل  هذا الصندوق كٌسان ماندٌبل سٌد ماندٌبل, ..إذا كنت تمشً فً الطرٌك ووجدت صندول

الكٌس األول فٌه المال والكٌس الثانً فٌه  الحكمة  أٌهما تختار؟ من دون تردد أجابه ماندٌبل 

 طبعاً سآخذ كٌس المال فابتسم األستاذ ولال ساخراً منه : لو كنُت مكانن ألخذت كٌس الحكمة  

 

 الهامش

 مولع أوكا األلكترونً-ٔ
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 بل  كلُّ إنسان ٌؤخذ ما ٌنمصهبكل برودة أجابه ماندٌ

فً هذه األثناء كاد األستاذ بٌتر ٌستشٌط ؼضباً وحمداً لدرجة أنه  كتب على ورلة االمتحان 

 الخاصة بماندٌبل ؼبً و أعطاها له

أخذ ماندٌبل ورلة االمتحان وحاول أن ٌبمى هادباً جالساً على طاولته وبعد بضع دلابك ولؾ 

ولال له بنبرةٍ مهذبة: أستاذ بٌتر لمد أمضٌت على الورلة باسمن لكنن ماندٌبل واتجه نحو األستاذ 

 لم تضع لً عبلمة.

 الــعــبـــــرة من هذه المصة تمول:

إٌّان ثم إٌّان أن تسمح ألحد أن ٌسرق منن ثمتن بنفسن واعتزازن بهوٌتن حتى وإن كان أستاذن 

ن نفسن هً أؼلى وأثمن من كل الذي بٌده تمٌٌمن أو ربٌسن الذي بٌده طردن من وظٌفتن أل

 شًء.

 الحكاٌة الرابعة عشرة

 [ٔلصة امرأة صومالٌة  فمٌرة ]

ٌُروى أن امرأة صومالٌة مسلمة فمٌرة تعٌش فً إنجلترا كانت تتصل بمحطة رادٌو من أجل 

الحصول على مساعدة وفً هذه الفترة كان شخص ٌنكر وجود هللا ٌستمع إلى الرادٌو فطلب 

من الرادٌو لكً ٌستهزئ بالمرأة وفى الولت ذاته ٌجرفها نحو ما هو علٌه وبعد  وعنوانها رلمها 

أن أخذ رلمها وعنوانها أعطً التعلٌمات لسكرتٌرته الخاصة بؤن تجهز مواد ؼذابٌة ومساعدات 

أخرى لهذه المرأة وتوصلها إلى العنوان..ولال للسكرتٌرة إذا سؤلتن المرأة عن مصدر هذه 

السكرتٌرة إلى منزل المرأة فرحت  ها إنها من الشٌطان وعندما وصلتالمساعدات فمولً ل

المرأة الفمٌرة بهذه المساعدات السكرتٌرة فسؤلت المرأة أال ترٌدٌن أن تعرفً مصدر هذه 

 المساعدات ومن أرسلها لن؟

 فردَّت هذه المرأة األمة المسلمة بجواب جعلت المفكر الدكتور اإلنجلٌزي المشرن تٌموسً فٌنتر

 ٌعتنك اإلسبلم وٌؽٌر اسمه إلى عبدالحكٌم مراد

 الجواب هو :

 ال أرٌد أن أعرؾ وال أهتم بذلن

 ألنَّ هللا إذا أراد شٌبا حتى الشٌاطٌن تطٌعه

 

 الهامش

 مولع لصة وحكمة-ٔ

 . 
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 الحكاٌة الخامسة عشرة

 [ٔلصة ٌروٌها الدكتور دمحم راتب النابلسً ]

 مع طبٌب من كبار األطباء لال لً: التمٌت 

 ٌوم كنت طالباً فً الجامعة.. كنت فً سٌارة عمومٌة لخمسة ركاب

 صعدت إلى الممعد األول وجاء شخص فتح الباب لم ٌتكلم وال كلمة

 أمسكنً من ثٌابً وحملنً وألمانً خارج السٌارة وركب مكانً 

 ل لما حزنت ومعه صدٌمه , ولم ٌمل لً انزل  وهللا لو لال لً انز

 لم ٌكلمنً أبداً كؤننً ذبابة لال: كدُت أموت من األلم النفسً وألسم باهلل لو كان معً سبلح لمتلته 

احتمار ال ٌحتمل  طالب طب جالس فً سٌارة  ٌؤتً إنسان كالوحش ٌحمله من ثٌابه وٌركب 

 مكانه وٌمول للسابك امش  

 سٌارة أخرى فركبُت  المهم مشى السابك وأنا انتظرُت ساعتٌن إلى جاءت

 ً عا  وفً الطرٌك  وجدنا حادثا مرّوِ

كاب  نزلنا لنحاول إسعاؾ أو مساعدة الرَّ

 ففوجبت بؤنها السٌَّارة التً أنزلونً منها انملبت والركاب الخمسة ماتوا جمٌعاً  

 ِ ًّ ًَّ من المٌِّت وٌخرج المٌت من الح  سبحان من ٌخرج الح

 خبلل ثانٌة انملبت حٌاتً .. 

 س للمهانة التً تعرضت لها , إلى شكر هلل عز وجل ..من بإ

 وهللا أٌها اإلخوة 

 إنَّ اإلنسان إذا أصٌب بمصٌبة وصبر علٌها

 تؤتٌه ساعة ٌذوب كالشَّمع محبة هلل على هذا المصاب 

 إذا أعطى سبحانه أدهش !

 

 الهامش

 عن الدكتور عبد هللا السلمان .. تؽرٌدة فً توٌتر-ٔ
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 لال علماء العمٌدة : لذلن 

 ال ٌجوز أن تمول هللا ضار 

 بل لل: الضار النافع  ألنه ٌضر لٌنفع

 ولل الخافض الرافع ألنه  ٌخفض لٌرفع

 ولل المانع المعطً ألنه  ٌمنع لٌعطً

 وٌبتلً لٌجزي

 هذه أسماإه الحسنى 

 علٌن أن  تذكر االسمٌن معا لٌتضح المعنى

 مولنا أم لم تدركها. فالحمد هلل على كل نعمة أدركتها ع

 الحكاٌة السادسة عشرة

 [ٔلصة رجل صالح شدٌد المحافظة على الصبلة]

ٌُحكى أن أحد الصالحٌن دخل على زوجته بعد صبلة العشاء ووجد االوالد ناموا فمال هل صلى 

 االوالد فمالت: لم ٌكن عندي طعام وعللتهم حتى ناموا ولم ٌصلوا لال: أٌمضٌهم لالت: ٌا أبا فبلن

ًَّ ان آمرهم بالصبلة ورزلهم لٌس  اذا أٌمظتهم بكوا من الجوع وال ٌوجد طعام لال اسمعً أنا عل

 علً أٌمظٌهم رزلهم على هللا وهللا ٌمول:

ٌَْها اَل نَْسؤَلَُن ِرْزلًا نَْحُن نَْرُزلَُن َواْلعَالِبَةُ ِللتَّْمَوى[]سو بَلةِ َواْصَطبِْر َعلَ طه رة ]َوأُْمْر أَْهلََن بِالصَّ

 [ٕٖٔايآٌة 

فاستسلمت األم وأٌمظتهم ولما فرؼوا من الصبلة إذا بالباب ٌُمرع وإذا أحد األؼنٌاء ٌحمل مابدةً 

علٌها ألذَّ أصناؾ الطعام  فمال: خذ هذا ألهل بٌتن فملُت ما شؤنن: لال: جاءنً أحد أشراؾ البلد 

ا وخرج وحملت الطعام وللت وعملت له هذا الطعام ولبل أن ٌؤكل تخاصمنا وحلؾ أالَّ ٌؤكل شٌب

 سؤعطٌه لمن تمؾ عنده لدماي ووهللا ما ولفت االَّ عند بابن ووهللا ال أدري ما الذي اتى بً إلٌن

 [ٓٗ]ربًِّ اجعَلنًِ ُممٌَم الصَّبلةِ ومن ذُرٌَّتً ربَّنا وتمبَّل دعاِء[ ]من سورة إبراهٌم ايآٌة 

 

 

 الهامش

 حٌاتً دعوة: مشاركة فً الفٌس-ٔ
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 ة السابعة عشرةالحكاٌ

 [ٔلصة عامر بن الظرب والحكم بإرث الخنثى ]

كان العرب فً الجاهلٌة ٌحتكمون إذا اختلفوا إلى رجل ٌمال له :  عامر بن الظَِّرِب العدوانً 

 )مشرن على  جاهلٌته(

جاءه مرة وفد من إحدى المبابل فمالوا له : ٌا عامر وجد بٌننا     شخص له آلتان آلة للذكر وآلة  

 لؤلنثى  ونرٌد أن نورثه , فهل      نحكم له على أنه أنثى أو نحكم له على أنه ذكر ؟

 فمكث هذا الّرجل المشرن أربعٌن ٌوماً ال ٌدري ما ٌصنع بهم  

 وكانت له جارٌة ترعى له الؽنم ٌمال لها سخٌلة 

 فمالت له فً الٌوم األربعٌن:

 ولم ٌبك لن إالّ الٌسٌر أخبرنً ٌا عامر لد أكل الضٌوؾ ؼنمن    

 فمال لها مالن : انصرفً لرعً الؽنم

 فؤصّرت علٌه , فلما أصّرت علٌه الجارٌة أخبرها بالسإال  ولال  لها : ما نزل بً مثلها نازلة

فمالت الجارٌة : ٌا عامر أٌن أنت؟ اتْبع الماَل الَمبَاَل أي إن كان هذا الشخص ٌبول من آلة  

 ٌه على أنَه ذكر وإن كان  ٌبول من آلة األنثى فاحكم علٌه على أنّه أنثى الذكر فاحكم عل

ٌْلَة  فؤخبر النّاس    فمال لها فّرْجتَِها عنًّ ٌا ُسَخ

لال اإلمام األوزاعً رحمه هللا معمباً على هذه المصة : )هذا رجل مشرن ال ٌرجو جنة وال 

ٌوماً حتى ٌفتً فٌها  فكٌؾ بمن ٌرجو   ٌخاؾ ناراً  وال ٌعبد هللا وٌتولؾ فً مسؤلة أربعٌن 

ر لئلفتاء و إذا سبل أمراً   عن هللا جلَّ وعبل(  الجنة  كٌؾ ٌنبؽً له أن ٌتحرى إذا ُصّدِ

 

 

 

 

 

 الهامش

 ابن كثٌر /البداٌة والنهاٌة -ٔ 
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 الحكاٌة الثامنة عشرة

 [ٔلصة أشهر لضٌة بمصر]

حً( فسّب المسلم دٌَن المسٌحً  فرفع ٌُروى أن مواطن مصري )مسلم( تشاجر مع جاره )المسٌ

 المسٌحً لضٌة فً المحكمة على المسلم وأحضر شهوداً على ذلن ومنهم مسلمون 

لكن المسلم اختار المحامً المسٌحً المبطً الشهٌر مكرم عبٌد للدفاع عنه فولؾ مكرم فً 

ر التَّماضً المحكمة ولال : أطالب المحكمة بإسماط الدعوى على موّكلً ألنها خرجت عن طو

الذي ٌستمد أحكامه من الشرٌعة اإلسبلمٌة  فرد  7ٖ٘٘حسب مادة الدستور المصري رلم 

الماضً وما لرٌنتن على ذلن ؟ فمال مكرم : لال تعالى: "إن الّدٌَن عْند هللاِ اإلْسبلم " ولهذا ال 

:وهل  ٌوجد دٌن ممدس آخر فالدٌن واحد وهو اإلسبلم وما دونه كفر  فمال الماضً ضاحكا

تإمن بما تمول ؟ فرد مكرم لاببل : بل أخاطبن بما تإمن به أنت وبما هو موجود فً الدستور 

المصري  فضّجت الماعة بالتصفٌك وتم تبربة المسلم وكانت من أشهر لضاٌا التَّارٌخ المصري 

 المعاصر 

 لصة حمٌمه ومحامً متمكن وشاطر.

 الحكاٌة التاسعة عشرة

 [ٕالبلدار الٌمنً]لصة الطابرة الفرنسٌة و

 حمٌمة ولٌست طرفة ؟؟

شرعت فرنسا فً إنشاء مشروع سري؛ إلنتاج     طابرة سرٌعة ال ٌلتمطها  999ٔفً عام 

 الرادار ولامت بتجربتها فً أول رحلة    لها عبرت البحر المتوسط واخترلت األجواء اللبنانٌة

بالسماء السورٌة ثم اتجهت لتعبر أجواء السعودٌة بعدها اخترلت  السماء المصرٌة مروراً 

 عبرت األراضً الٌمنٌة فً طرٌمها لتهبط فً جزٌرة رنٌون التابعة لفرنسا بالمحٌط الهندي 

لم تكتشفها أًٌا من تلن الدول ولم ٌرصدها أي رادار فمط سمع صوتها دون التمكن من تحدٌد 

 ً أللعت منهاهوٌة الدولة الت

 التزمت كل تلن الدول الصمت؛ حفاظاً على هٌبة جٌوشها وعدم    إحراج آلٌتها العسكرٌة 

 

 الهامش

 مولع الحك والضبلل-ٔ

 عكس االتجاه نٌوز-ٕ
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كادت فرنسا تحتفل باإلنجاز الضخم فً لصر اإللٌزٌه ببارٌس لوال أن اتصل السفٌر الفرنسً 

الٌمن بدولته وأبلؽهم بؤن السفارة تلمت مذكرة اعتراض من الحكومة الٌمنٌة على اختراق فً 

 .أجوابها

أصٌب الضباط والعلماء الفرنسٌٌن باإلحباط والدهشة كٌؾ للٌمن  أن تلتمط الطابرة المطورة 

 وهً أصبلً خارج دول التجربة ولم ٌلك  لها أٌحسبان؟

رادارات لدول كبرى تنتصب فوق التراب الٌمنً وفً تلن  فشّكت المخابرات الفرنسٌة بؤن هنان

اللٌلة أمر الربٌس الفرنسً بتحرن   كل األلمار الصناعٌة لتمشٌط ومسح كامل األراضً 

 الٌمنٌة, إال أن األلمار لم ترصد شٌبًا

( ٓٓٔفً صباح الٌوم التالً تنازلت فرنسا العظمى عن كبرٌابها ولّدم    للٌمن شًٌكا بمبلػ )

 ٌون دوالر كتب فً خلفٌته نرجو منكم إخبارنا بنوعٌة الرادار الذي كشؾ طابرتنا .مل

فرد الٌمنٌون ال رادار وال حاجة بعدما سمعنا صوت الطابرة  سارعنا بتمدٌم مذكرات احتجاج 

لكل السفارات األجنبٌة فً الٌمن كلهم رّدوا :الطابرة مش لنا إال السفارة الفرنسٌة رّدت باعتذار    

 عرفنا أن الطابرة لكم.ف

 الحكاٌة العشرون

ٌْن ]  [ٔلصة رجلٌن ضرٌر

 جلس رجبلن ضرٌران على طرٌك زوجة أحد الملون لمعرفتهما

 بكرمها

 فكان أحدهما ٌمول:

 اللهم ارزلنً من فضلن

 وكان ايآخر ٌمول:

 اللهم ارزلنً من فضل زوجة الملن

 وكانت زوجة الملن تعلم ذلن منهما وتسمع

 من طلب فضل هللا درهمٌنفكانت ترسل ل

 

 الهامش

 مولع رجال الحماٌل-ٔ
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 وترسل لمن طلب فضلها دجاجة مشوٌَّة وفً جوفها عشرة دنانٌر

 فكان صاحب الدجاجة ٌبٌع دجاجته لصاحب الدرهمٌن بدرهمٌن كلَّ 

 ٌوم وهو ال ٌعلم ما فً جوفها من دنانٌر وألام على ذلن عشرة أٌام

 متولٌة

 علٌهما وسؤلْت طالب فضلهاثم ألبلْت زوجة الملن 

 أما أؼنان فضلنا؟

 لال وما هو؟

 لالت مبة دٌنار فً عشرة أٌام لال ال : بل الدجاجة كنت أبٌعها لصاحبً بدرهمٌن

 فضحكت ولالت:

 طلبَت من فضلنا فحرمن هللا وذان طلب فضل هللا فؤعطاه هللا وأؼناه

 فمن اعتمد على الناس ذلَّ 

 ومن اعتم على ماله للَّ 

 اعتمد على علمه ضلَّ ومن 

 ومن اعتمد على نفسه ملَّ 

 ومن اعتمد على هللا ما ذلَّ وال للَّ وال ضلَّ وال ملَّ 

 الحكاٌة الحادٌة والعشرون

 [ٔ]لصة محاكمة السمرلندي والمابد لتٌبة

 من أروع المحاكمات على مّر التارٌخ

 نادِى الحاجب  ٌا لتٌبة هكذا ببل لمب

 لتٌبة وجلس , وهو لابد جٌوش المسلمٌنفجاء 

 

 الهامش

 من منشورات األستاذ ٌحٌى الٌازجً فً الفٌس-ٔ
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 لال:لال الماضً: ما دعوان ٌا سمرلندي ؟

 اجتاحنا لتٌبة بجٌشه  ولم ٌدعنا إلى اإلسبلم  ولم ٌمهلنا حتى ننظر فً أمرنا

ل لتٌبة:الحرب خدعة  وهذا بلد فالتفت الماضً إلى لتٌبة ولال: ما تمول فً هذا ٌا لتٌبة ؟لا

 عظٌم  وكل البلدان من حوله كانوا ٌماومون ولم ٌدخلوا اإلسبلم , ولم ٌمبلوا بالجزٌة لال الماضً  

 ٌا لتٌبة هل دعوتهم لئلسبلم أو الجزٌة أو الحرب ؟ لال لتٌبة ال:

 إنما باؼتناهم كما ذكرت لن لال الماضً: أران لد ألررت  

 علٌه انتهت المحاكمة , ٌا لتٌبة ما نصر هللا هذهوإذا ألر المدعى   

 األمة إال بالدٌن واجتناب الؽدر وإلامة العدل 

لضٌنا بإخراج جمٌع المسلمٌن من أرض سمرلند من حكام وجٌوش ورجال وأطفال ونساء  وأن 

 تُترن الدكاكٌن والدور  وأْن ال ٌبمى فً سمرلند أحد  على أْن ٌنذرهم المسلمون بعد ذلن

 م ٌصّدق الكهنة ما شاهدوه وسمعوهفل

 فبل شهود وال أدلة ولم تدم المحاكمة إال دلابك معدودة

 ولم ٌشعروا إال والماضً والحاجب ولتٌبة ٌنصرفون أمامهم

وبعد ساعات للٌلة  سمع أهل سمرلند بجلَبَة تعلو وأصوات ترتفع وؼبار ٌعّم الجنبات  وراٌات 

خبلل الؽبار فسؤلوا فمٌل لهم الحكم لد نُِفذَ وأنَّ الجٌش لد انسحب  فً مشهٍد تمشعر منه تلوح 

 جلود فما إْن ؼَربت شمُس ذلن الٌوم إال ولد خلت طرلات سمرلند وصوت 

 بكاٍء ٌُسمع فً البٌوت على خروج تلن األمة العادلة الرحٌمة من بلدهم.

تى خرجوا أفواجاً  وكبٌر الكهنة أمامهم باتجاه ولم ٌتمالن الكهنة وأهل سمرلند أنفسهم  ح

 معسكر المسلمٌن وهم ٌرددون شهادة

 )أن ال إله إال هللا وان دمحماً رسول هللا (

 أتدرون من هو الماضً ؟

 إنه  عمر بن عبد العزٌز خامس الخلفاء الراشدٌن رضً هللا عنه وأرضاه
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 الحكاٌة الثانٌة والعشرون

 [ٔنبل والخباز]لصة اإلمام أحمد بن ح

 أسرار االستؽفار

 فً إحدى رحبلت اإلمام أحمد بن حنبل

 تولَّؾ فً إحدى المرى للمبٌت ولم ٌجد مكان سوى المسجد

 وعندما أراد النوم فٌه شاهده الحارس ومنعه من المبٌت فً المسجد

 فحاول اإلمام أن ٌمنع الحارس بالمكوث ولكن ال جدوى

ً  وبالفعل نام اإلمام أحمد بن حنبل مكان موضع لدمٌه أي عند فمال له اإلمام سؤنام موضع لدم

 عتبة المسجد ولكن حارس المسجد مرة أخرى لم ٌعجبه األمر فجّره إلبعاده من مكان المسجد

وكان اإلمام أحمد بن حنبل شٌخ ولور تبدو علٌه مبلمح الكبر فرآه خباز كان ٌملن محبلً بسٌطاً 

 ٌبٌع فٌه الخبز

حارس وهو ٌجر اإلمام أحمد بن حنبل بتلن الهٌبة فنادى الخباز اإلمام أحمد و رأى الخباز ال

 عرض علٌه المبٌت

وذهب اإلمام أحمد بن حنبل مع الخباز ,فؤكرمه ونعّمه , و ذهب الخباز لتحضٌر عجٌنه لعمل 

 الخبز , فبلحظ اإلمام أحمد بن حنبل أمراً حٌره

نه أبداً فكان مع كل عجٌنة ٌعجنها ٌستؽفر هللا ومع وهو أن الخباز كان ال ٌفارق االستؽفار لسا

 كل رؼٌؾ ٌدخله للفرن أو ٌخرجه ٌستؽفر هللا دون أن ٌفتر عن ذلن وبشكل متواصل 

 ومضى ولت طوٌل وهو على هذه الحالة فتعجب اإلمام أحمد بن حنبل!

 فلما أصبح سؤل اإلمام أحمد بن حنبل الخباز عن كثرة استؽفاره؟

 فؤجابه الخباز 

 أنه اعتاد فً كل عمل ٌموم به ٌذكر هللا وٌستؽفره

 فسؤله اإلمام أحمد : وهل وجدت الستؽفارن ثمرة ؟

 

 

 الهامش

 الوسطٌة واالعتدال: من منشورات األستاذ علً باعشن-ٔ
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 فمال الخباز : نعم  وهللا ما دعوت دعوة إال أُجٌبت 

 إال دعوة واحدة 

 فمال اإلمام أحمد  وما هً ؟

 الخباز فمال 

 رإٌة اإلمام أحمد بن حنبل

 فمال اإلمام أحمد  أنا أحمد بن حنبل , وهللا إنً ُجررت إلٌن جراً حتى ٌحمك لن هللا تلن األمنٌة 

 سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظٌم رب العرش العظٌم

 لال تعالى: 

ْدَراًرا )( ٌُرْ ٓٔ]فَمُْلُت اْستَْؽِفُروا َربَُّكْم إِنَّهُ َكاَن َؼفَّاًرا ) ٌُْكم ّمِ ( َوٌُْمِدْدُكم بِؤَْمَواٍل ِٔٔسِل السََّماَء َعلَ

 ( سورة نوحَٕٔوبَنٌَِن َوٌَْجعَل لَُّكْم َجنَّاٍت َوٌَْجعَل لَُّكْم أَْنَهاًرا[ )

 الحكاٌة الثالثة والعشرون      

 [ٔلصة زٌارة هتلر لبر نابلٌون]

زار هتلر لبر نابلٌون بونابرت 9ٌٗٓٔن عام عندما سمطت العاصمة الفرنسٌة بارٌس بٌد النازٌ

و انحنى له بكل احترام لاببلً له : عزٌزي نابلٌون سامحنً ألنً هزمت بلدن  لكن ٌجب أن 

تعرؾ أنَّ شعبن كان مشؽوالً بمٌاس أزٌاء النساء بٌنما شعبً كان مشؽوال  بمٌاس فوهات 

وب مشؽولة بالمسلسبلت واألفبلم و المدافع والبنادق وهذا المول ٌنطبك الٌوم تماماً على شع

 األؼانً وتوافه

األمور بٌنما ٌعمل ؼٌرها الٌوم على دّسِ السُّم فً العسل بإثارة الشهوات والشبهات حول ثوابت 

الدٌن بل تتفنَُّن المحطات الفضابٌة فً التسابك لئلفساد والفساد مما أدَّى لظهور جٌل بعٌد عن 

 الدٌن إال من رحم ربً.  

اءلنا ما الفرق بٌن ما ٌرٌده هللا لنا فً شهر رمضان وما ترٌده المحطات الفضابٌة ؟ ولو تس

 لوجدنا الجواب فً لوله تعالى:

ٌْبًل َعِظًٌما[] سو َّبِعُوَن الشََّهَواِت أَْن تَِمٌلُوا َم ٌُْكْم َوٌُِرٌُد الَِّذٌَن ٌَت ُ ٌُِرٌُد أَْن ٌَتُوَب َعلَ  رة النساء ]َوّللاَّ

 [7ٕايآٌة 

 هامشال

 كتبه عادل نور الدٌن --ٔ
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 الحكاٌة الرابعة والعشرون

 [ٔلصة باب سٌارة ومعلمات مدرسة ]

ل زوجتً للمدرسة ٌومٌاً وأفتح باب السٌارة لزوجتً لتنزل  أحدهم ٌمول لصدٌمه كنت أوّصِ

فؤصبحت حدٌَث المدرسة بحكم أننً أفتح باب السٌارة لزوجتً ٌومٌاً وهذا ما جعل المدرسات 

لزوجتً ما هذه الرومانسٌة؟ ما هذا االحترام ؟هنٌبا لن بهذا الزوج لٌت عندنا أزواجاً مثل  ٌملنَ 

 زوجن

جاج    ما ٌفتح.الَّ ما ٌدرٌن أن باب السٌارة خربان ما ٌنفتح إ ا والزُّ  من برَّ

 المهم  الرجل صار متزوج ثبلث مدرسات من الباب الخربان بل صار باب رزق له 

 

                                                                       الخامسة والعشرون        الحكاٌة 

 [ٕلصص دعوٌة ]ممال بعنوان أبشروا وال تٌؤسوا[ ]

ق الرأوا اجتٌاح المؽول  مّرت األمة اإلسبلمٌة بظروؾ أشد مما تعانٌه الٌوم من ضعؾ وتفرُّ

 ام تجدها أسوأ من الٌومللعالم اإلسبلمً وموالؾ بعض الحك

 أبشروا وال تٌؤسوا

 الرأوا تارٌخ األندلس ففٌه دروس وعبر 

 الرأوا الحروب الصلٌبٌة ولمن كان الظفر ؟

 الخٌر باق فً هذه األمة إلى لٌام الساعة 

 أبشروا وال تٌؤسوا

 ا لاضٌاً أفتوا بمتل المبتدع أحمد بن حنبل  إمام السنة  كما وصفوه زعمو 7ٓمن ٌصدق أن 

 من هم ؟ ما أسماإهم ؟ نسٌهم التارٌخ وبمً اإلمام بن حنبل اسماً شامخا .

فً نهاٌة الستٌنات لم ٌعرؾ فً جامعة الماهرة إال فتاة واحدة محجبة أمٌنة وأبشروا وال تٌؤسوا, 

 لطب  والٌوم كٌؾ الوضع فً الجامعات المصرٌة 

 

 الهامش

 مولع الملتمى الدعوي-ٔ

  ردنٌة إحسان الفمً                                                                                   من روابع الكاتبة اال-ٕ
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فً نهاٌة السبعٌنات لم ٌعرؾ فً جامعات المؽرب إال فتاة واحدة محجبة و أبشروا وال تٌؤسوا

 كانت مدار تهكم من الطبلب واألساتذة . كٌؾ الوضع  الٌوم ؟

 وال تٌؤسواأبشروا 

المحن أمر طبٌعً واالبتبلء سنة كونٌة لٌمٌز هللا بها الخبٌث من الطٌب ولكن الٌؤس والخنوع 

 والجزع واالستسبلم لٌس من أخبلق المسلمٌن وال من منهج دعاته ومصلحٌه .

 أبشروا وال تٌؤسوا

م عن سنة خٌم االستعمار على أؼلب بلدان المسلمٌن وحاول حرفهم بكل السبل عن دٌنهم وصده

 نبٌهم  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص, ولكن بحمد هللا فشلوا وخاب مسعاهم 

 أبشروا و ال تٌؤسوا

تسلط الؽرب الكافر والشرق الملحد والرافضة المجوس وتواطإوا فً المضاء على المسلمٌن 

 كما فً فلسطٌن والشام والعراق وؼٌرها وهذا لٌس نهاٌة المطاؾ وموت األمة كبل بل هو جزء

من الصراع والسنن الربانٌة باتجاه الفرج التام والنصر الكبٌر على الظلم والظبلم فً كل مكان 

 بإذن هللا تعالى..

 أبشروا وال تٌؤسوا...

 مررنا بزمان ال ٌؽشى المساجد إال كبار السن  أما الشباب فلهم مٌادٌن أخرى .

وات وٌمؤلون المساجد فً حلمات الٌوم فً كل بلدان المسلمٌن الشباب ٌحافظ أؼلبهم على الصل

المرآن الكرٌم وفً المحاضرات, وفً رمضان وفً المناشط المتنوعة  رؼم التؽرٌب والعلمنة 

 والتضٌٌك

 أبشروا وال تٌؤسوا

مهما فعل األعداء بنا فلن ٌنالوا من دٌننا وال من إٌماننا  نعم  نعانً ضعفاً وتفرلاً كما مر بؤمتنا 

 بة ولوة متحدة بإذن هللا .سابماً لكن لنا كرة لرٌ

 أبشروا وال تٌؤسوا

من ٌصدق أنَّ المؽول المجرمٌن المفسدٌن فً األرض والمنتصرٌن على المسلمٌن فً نهاٌة 

 المطاؾ ٌدخلون اإلسبلم وٌصٌرون جزءاً من األمة المسلمة !

 أبشروا وال تٌؤسوا...

ُ ] إِْن  ٌَْن النَّاِس َوِلٌَْعلََم ّللاَّ  الَِّذٌَن آَمنُوا ٌَْمَسْسُكْم لَْرح  فَمَْد َمسَّ اْلمَْوَم لَْرح  ِمثْلُهُ ۚ َوتِْلَن اأْلٌََّاُم نَُداِولَُها بَ

ُ اَل ٌُِحبُّ الظَّاِلِمٌَن [ ] سورة آل عمران ايآٌة  َِّخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداَء ۗ َوّللاَّ  [َٓٗٔوٌَت

ن رزله هللا سبحانه الشهادة ممتواًلً أو مظلوًما أو مجاهًدا فً سبٌل هللا تعالى, ونشر فهنٌبا م

 دعوة اإلسبلم والخٌر بٌن الناس.
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 وأخٌراً.. وكما لٌل :

 انتهت لصة النمرود ببعوضة!

 ولصة فرعون بالماء!

 واألحزاب بالرٌح..!

 فبل تشؽل بالن كٌؾ سٌنهً هللا الباطل؟

 تدافع عن الحك, وتكون من أهله ودعاته وجنده؟ ولكن أشؽل بالن.. كٌؾ

ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌَْعلَُموَن[ ]سورة ٌوسؾ ايآٌة  ُ َؼاِلب  َعلَىَٰ أَْمِرِه َولََٰ  [ٕٔ] َوّللاَّ

 الحكاٌة السادسة والعشرون

 [ٔلصة أخطر كتاب لكاتب أمرٌكً: ]

 للمإلؾ األمرٌكً ]باترٌن جٌه بوكانن[

 ٌعرفه هو:ال ولمن 

سٌاسً ومفكر أمرٌكً معروؾ عمل فً منصب مستشار لثبلثة رإساء أمرٌكٌٌن وهو كاتب 

 لعمود صحافً دابم فً عدد من 

الصحؾ األمرٌكٌة ومإسس لثبلثة من أشهر برامج التلفزٌون فً أكبر لناتٌن أمرٌكٌتٌن ) إن. 

 بً. سً( و )سً. إن. إن(

 ألَّؾ العدٌد من الكتب منها :

 ٌوم الحساب 

 ة طاربةوحال

 وعندما ٌصٌر الصواب خطٌبة

 والخٌانة العظمى

 والكتابان المشهوران جداً 

 

 الهامش

 مولع الحمابك-ٔ
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 محك منذ البداٌة 

 وجمهورٌة ال إمبراطورٌة

 اللذان كانا من أكثر الكتب مبٌعاً فً الوالٌات المتّحدة

الذي نحن بصدده )موت الؽرب( كتاب مهم وعلى جمٌع النُّخب المسلمة فً العالم والكتاب 

االطبلع علٌه ولراءته ألنَّه ٌبشر بموت وانتهاء الؽرب فالمإلؾ فً هذا الكتاب ٌنبه إلى أن 

 الموت الذي ٌلوح فً أفك الؽرب هو فً الوالع موتان 

ٌم التربوٌة واألسرٌة واألخبللٌة موت أخبللً بسبب السموط األخبللً الذي ألؽى كل الم 

 التملٌدٌة.

وموت ]دٌموؼرافً وبٌولجً[ وٌمصد به النمص السكانً بالموت الطبٌعً وٌظهر بوضوح فً  

العابلة وفً السجبلت الحكومٌة التً تشٌر إلى اضمحبلل الموى البشرٌة فً الؽرب وإصابة ما 

باستمدام المزٌد من المهاجرٌن الشبان أو بالمٌام بثورة تبمى منها بشٌخوخة ال شفاء منها إال 

حضارٌة مضادة تعٌد المٌم الدٌنٌة واألخبللٌة إلى مكانتها التً كانت من لبل وٌمول ان الموت 

الممبل مرٌع و مخٌؾ ألنه وباء ومرض من صنع أٌدٌنا ومن صناعة أفكارنا ولٌس بسبب 

لوباء األسود الذي لتل ثلث سكان أوروبا فً خارجً مما ٌجعل هذا الموت أسوأ بكثٌر من ا

 المرن الرابع عشر 

فالوباء الجدٌد ال ٌمتل إال الشباب مما ٌحول الؽرب عموما وأوروبا بشكل خاص إلى )لارة 

 للعجابز (

المصة لٌست مجرد تخمٌنات أو تولعات أو احتماالت إنما هً حمٌمة والعة تصدمن لشدة 

 لام بالحدٌث.وضوحها  خاصة عندما تبدأ األر

طفل( لكل  ٔفوفما لئلحصاءات الحدٌثة :هبط )معدل الخصوبة( عند المرأة األوروبٌة إلى )

طفل( كحد أدنً لتعوٌض وفٌات السكان الموجودٌن ايآن  ٕامرأة والحاجة تدعو إلى معدل  )

 دون الحدٌث عن زٌادة عددهم< 

 7ٕ8سكان أوروبا البالػ عددهم]  وإذا بمٌت معدَّالت الخصوبة الحالٌة على ما هو علٌه فإن

[مبلٌٌن فً نهاٌة هذا المرن  7ٕٓم سٌتملصون إلى] ٕٓٓٓ[ملٌون نسمة بحسب إحصاء عام 

ٌعنً إلى الل من الثلث وفً الممابل ففً الولت الذي تموت فٌه أوروبا لنمص الموالٌد ٌشهد 

ن( انفجارا سكانٌا لم ٌسبك له العالم الثالث الهند والصٌن ودول أمرٌكا البلتٌنٌة )وخاصة المسلمٌ

هم السكانً] ٕٓ٘ٓ[ملٌونا كل عام ومع حلول عام ] 8ٓمثٌل بمعدل]   ٗم [سٌبلػ مجمل نموَّ

[ملٌارات إضافٌة من البشر( وهكذا ٌصبح كابوس الؽرب حمٌمة وتصبح  ٗ[ملٌارات إضافٌة ]

 أوروبا بكل بساطة ملن هإالء بعد ولت لٌس بالبعٌد.

 وٌمول المإلؾ :
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األرلام تصبح مخٌفة أكثر عند تناولها لتشخٌص مرض النمص السكانً على مستوى الدول إن 

 [عاماً من ايآن  ٓ٘واألمم بعد] 

[ملٌون نسمة وسٌشكل عدد المسنٌن  9٘[ملٌونا إلى]  8ٕففً ألمانٌا سٌهبط التعداد السكانً من] 

 ٔٗشهد تملص عدد سكانها إلى] [عاماً أكثر من ثلث السكان أما إٌطالٌا فست ٘ٙممن تجاوزوا ]الـ

 % [من التعداد العام للسكان ٓٗ[ملٌوناً وستصبح نسبة المسنٌن] 

 %[ ٕ٘وفً إسبانٌا ستكون نسبة الهبوط] 

 [ ملٌون نسمةٗٔٔ[ملٌوناً إلى] 7ٗٔوستشهد روسٌا تنالص لواها البشرٌة من] 

ط معدل الموالٌد فً الٌابان وال تتخلؾ الٌابان كثٌرا فً اللحاق بمسٌرة الموت السكانً فمد هب

[ ملٌون نسمة 7ٕٔ[وٌنتظر الٌابانٌون تنالص أعدادهم من]  9٘ٓٔإلى النصؾ ممارنة بعام] 

 م ٕٓ٘ٓ[  مبلٌٌن عام ٗٓٔإلى]

 هذه األرلام مخٌفة

 لكنَّ السإال المحٌِّر 

ه لماذا تولفت أمم أوروبا وشعوبها عن إنجاب األطفال وبدأت تتمبل فكرة اختفابها عن هذ

 األرض بمثل هذه البلمباالة؟

 ٌمول المإلؾ:

 إنَّ الجواب ٌكمن فً النتابج الممٌتة لهذه الثمافة الجدٌدة فً الؽرب 

ته هذه الثمافة على الؽربٌٌن هو الذي صنع موتهم البٌولوجً  والموت األخبللً الذي جرَّ

عراؾ األخبللٌة الدٌنٌة فانهٌار)المٌمة( األساسٌة األولى فً المجتمع )وهً األسرة( وانحسار األ

التً كانت فٌما مضى تشكل سدَّاً فً وجه)منع الحمل واإلجهاض والعبللات الجنسٌة خارج 

إطار المإسسة الزوجٌة إضافة إلى تبرٌر ال بل تشجٌع العبللات الشاذة المنحرفة بٌن أبناء 

ر بشكل تدرٌجً الخلٌَّة المركزٌة للمجتمع وأسا س استمراره )أال وهً الجنس الواحد كل هذا دمَّ

 األسرة(

 وتبدو لؽة األرلام هنا أكثر هوالً 

فمد ارتفع الرلم السنوي لعملٌات اإلجهاض فً الوالٌات المتحدة من ستة آالؾ حالة سنوٌاً عام] 

بعد أن ُسِمَح باإلجهاض واْعتُبِرْت عملٌَّةُ لتِل األجنة حمًّا  97ٙٔ[ألؾ عام  ٓٓٙ[إلى]  9ٙٙٔ

ستور وبعد عشر سنوات وصل الرلم إلى )ملٌون ونصؾ حالة إجهاض( فً للمرأة ٌحمٌه الد

 العام الواحد.

[فً المابة من العدد اإلجمالً لؤلطفال  ٕ٘أما نسبة األطفال ؼٌر الشَّرعٌٌن فهً تبلػ الٌوم] 

األمرٌكٌٌن وٌعٌش ثلث أطفال أمرٌكا فً منازل دون أحد األبوٌن )إما بدون االب وهو الؽالب 

 ن األم. وأما بدو
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 والمإشر األخطر 

هو أْن بلػ عدد حاالت االنتحار بٌن المراهمٌن األمرٌكٌٌن ثبلثة أضعاؾ ما كانت علٌه عام] 

ٔ9ٙٓ] 

أما عدد مدمنً المخدرات )المدمنٌن ولٌس المتعاطٌن( بلػ اكثر من ستة مبلٌٌن شخص فً 

 الوالٌات المتحدة وحدها!

 لص كثٌرا أعداد الشبان والشابات الراؼبٌن فً الزواجولد تنا

ٌة الجنسٌة الكاملة( وٌتٌح المساكنة بٌن الرجل والمرأة دون أّيِ  طبعاً فً مجتمع ٌسمح )بالحّرِ

ٍ فً بٌت واحد ولخوؾ الرجل من لانون األحوال الشخصٌة الظالم تؤخذ  ًّ ٍ أو لانون ًّ رابٍط شرع

وجة نصؾ ثروته فً حالة الط بلق و اضطرار المرأة للمبول بالمساكنة بدون زواج بسبب الزَّ

حاجتها إلى رجل ٌمؾ معها وٌحمٌها .                                                                

أما لضٌة الشُّذوذ الجنسً ولانون الزواج بٌن أبناء )الجنس الواحد( فحدث وال حرج فمد بلؽت 

 رد تخٌُِّله فً السابك !حداً لم ٌكن ممكناً مج

وكانت هٌبلري كلنتون المتعجرفة أول سٌدة فً البٌت األبٌض تمشً فً تظاهرة لـ )مثلٌٌن( 

 إلبداء تعاطفها مع لضٌتهم و مطالبهم المشروعة !

 واخٌر ٌخلص المإلُؾ للمول إنَّ هذه هً إحصاءات مجتمعٍ منحّطٍ وحضارةٍ تحتضُر وتموت !

مكن أن ٌكون حراً فبل وجود للحِرٌَّة دون فضٌلٍة وال وجود للفضٌلة بؽٌاب وأن بلداً مثل هذا ال ٌ

 اإلٌمان .

 الحكاٌة السابعة والعشرون

لصة حصلت لمعلمة كانت تجمُع بعَض المال من المعلمات لفرش ُمصلى المدرسة ووضع 

 [ٔمكٌؾ له ]

كّلِ مرةٍ أجمع الملٌل من  تمول: ال أكلُّ أو أملُّ من طلب زمٌبلتً وتذكٌرهن باألجر العظٌم وفً

 المال وهكذا استمرٌت لرابة شهر

وفً إحدى المرات إحدى الزمٌبلت لالت: أزعجتٌنا ٌا فبلنة فً كل مرة تطلبٌن جمع مال 

 لمشروع!؟

 لالت لها: وهللا إنه باب للخٌر والجنة بإذن هللا  تصدلً ولو بلاير واحد

 

 الهامش

 نمنتدى اإلخوة والمحبة .. آمال لبنا-ٔ
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 لالت: وإْن أعطٌتن رٌاال تكفً عن إزعاجنا؟

 لالت نعم 

 ثم لامت المعلمة وأخرجت من حمٌبتها رٌاالً و ألمته على المعلمة بازدراء.

 تؤملوا ما حدث بعد ذلن 

تمول المعلمة التً تجمع المال: أكملت جمع المال من أهلً وصدٌماتً خارج المدرسة وبفضل 

سٌفً بفرش المصلى وشراء المكٌؾ وبالفعل تم إحضار المكٌؾ       هللا جمعت مبلؽاً حسبُت أنَّه

و فرش للمسجد وبعد ذلن كانت المفاجؤة إْذ لالت: وهللا الذي ال إله إال هو إنَّ فاتورة الفرش 

 وصلتنً ومدبَّس بها) لاير( زابد من المبلػ فؤعدته لزمٌلتنا

 ال إله إال هللا

 الشعر جسمً 

الصدلة لبل أن تصل لمحتاجٌها تصل هلل جلَّ فً عبله ويآنَّ الزمٌلة أخرجتها و) ألمتها( من كؤنَّ 

 ؼٌر نفٍس راضٌة لم تمبل وعادت إلٌها

 فما السر؟ لال تعالى: 

ُ ِمَن اْلُمتَِّمٌَن ﴾] سورة المابدة من ايآٌة    [7ٕ﴿ إِنََّما ٌَتَمَبَُّل ّللاَّ

 الحكاٌة الثامنة والعشرون

 [ٌٔا منٌره ] -هلللصة منن 

 كان هنان امرأة متدٌنة تعطً دروس للنساء فً الجامع؛

 مرةً لالت لهم: 

ٌجب على المرأة الصالحة أن تساعَد زوجها على إحٌاء سنة تعدد الزوجات التداًء بالرسول 

 الكرٌم وال تعارض رؼبة زوجها.

 وبعد انتهاء الدرس

 

 

 الهامش

 عالم حواء-ٔ
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 جاءتها امرأة  اسمها منٌره كانت تسمع الدرس فعانمتها 

ولالت لها: هللا ٌفتح علٌن ٌا شٌخة كنت ال أعرؾ كٌؾ أنالشن بالموضوع لكن الحك وجدتن 

مة لدرجة كبٌرة أنا اسمً منٌرة وأصبح لً أربع سنوات متزوجة من زوجن؟ وال أعرؾ  متفّهِ

 كٌؾ أخبرن؟.

 انظر ماذا حدث بعد؟

 لصَّدمة سمطت أرضا وأؼمً علٌها وأخذوها للمستشفى وذهبت معهم منٌرةالشٌخة من ا 

 ولما استٌمظت الشٌخة جاءتها منٌرة ولالت لها:

 وهللا ال أعرؾ زوجن وال عمري رأٌته

 بس مرة ثانٌه خلَّ دروسن عن الصبلة وبّرِ الوالدٌن 

ٌام واتركً الحاجات التً ما تمدرٌن علٌها!   والصَّ

 والعشرونالحكاٌة التاسعة 

 لصة البطُّ ٌشكو والنسور تحلك فوق الجمٌع

 لراءة ممتعة أرجوها لكم

المصة باللؽة اإلنجلٌزٌة تم ترجمتها للؽة العربٌة واختصارها وذلن للتركٌز على الفكرة األصلٌة 

 دون ذكر التفاصٌل الجانبٌة.

ان نصٌبً سٌارة فً ٌمول الكاتب كنُت فً خط االنتظار لركوب سٌارة من المطار إلى الفندق فك

 ؼاٌة النظافة وٌلبس سابمُها مبلبَس ؼاٌة فً األنالة.

 نزل السابك من السٌارة وفتح لً الباب الخلفً للجلوس ولال:

اسمً أحمد وأنا سابمن هذا الصباح رٌثما أضع حماببن فً صندوق السٌارة تستطٌع أن تمرأ 

 مهامً المدونة فً هذه البطالة 

 لرأت فً البطالة:

د هللا أولاتن: مهمتً أن أوصلن إلى هدفن بؤسرع طرٌمة وأكثرها أماناً وأللها كلفة وبجو أسع

ًّ فً المرآة  ودّيٍ مرٌح ثم جلس أحمد خلؾ عجلة المٌادة بهدوء ولبل أن ٌتحرن بالسٌارة نظر إل

ولال: هل ترؼب فً فنجان لهوة, لدي ثٌرموس لمهوة عادٌة وآخر لمهوة بدون كافٌن فملت 

 ً  : شكراً أنا أفضل المشروبات الباردةمازحا

 الهامش

 مولع إضاءات األلكترون-ٔ
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فمال: مرحباً لدي مٌاه ؼازٌة عادٌة, وأخرى بدون سكَّر وعصٌر برتمال, فملت أفضل عصٌر 

 البرتمال, فناولنً كؤس العصٌر

 ثم لال: بسم هللا وبدأ المسٌر. وبعد دلٌمة ناولنً بطالة علٌها

ٌة ولال تستطٌع أن تختار ما ترٌد أن تسمعه من األخبار أو الموسٌمى أو لابمة المحطات اإلذاع

الدَّردشة حول ما تراه فً الطرٌك أو عما ٌمكنن أن تزوره فً المدٌنة أو أتركن مع أفكارن 

فاخترت الدردشة وبعد دلٌمتٌن سؤلنً عما إذا كانت درجة التبرٌد فً السٌارة مناسبة ثم لال: إن 

ٌن دلٌمة فإن شبت المراءة فلدي جرٌدة هذا الصباح ومجلة هذا األسبوع للت له لدٌنا حوالً أربع

ٌا سٌِّد أحمد: هل تخدم جمٌع الزبابن بهذه الطرٌمة دابماً؟ فمال لؤلسؾ بدأت هذه الطرٌمة لبل 

سنتٌن فمط وكنت لبلها مثل سابر السابمٌن لمدة خمس سنوات فمعظم السابمٌن سٌاراتهم ؼٌر 

ؼٌر أنٌك وٌصرفون كل ولتهم بالشكوى والتشاإم وندب الحظ وجاء التؽٌٌر  نظٌفة ومنظرهم

 الذي لمت به عندما سمعت عن فكرة أعجبتنً أسمها: "لوة االختٌار".

وتمول: "بإمكانن أن تختار أن تكون بطة أو نسراً: البطة تشكو بإسها والنَّسر ٌرفرؾ مبتهجاً, 

 وٌحلك عالٌاً."

 أن أمارس التؽٌٌر شٌباً فشٌباً حتى وصلت إلى ما ترىفمررت 

أشعر بالسعادة وأنشر السعادة على الزبابن فتضاعؾ دخلً فً السنة األولى وٌبشر دخلً هذا 

العام بؤربعة أضعاؾ والزبابن ٌتصلون بً لمواعٌدهم أو ٌتركون لً رسالة على الهاتؾ وأنا 

 أستجٌب.

 الدرس والعبرة من هذه المصة:

عن أن تكون بطة تندب حظها وتكثر الشكوى وابدأ مسٌرن لتكون نسراً سعٌداً تحلك فوق  تولؾ

الجمٌع لن تحمك ذلن مرة واحدة, أبدأ الخطوة األولى ثم واصل المسٌر, خطوة خطوة ولو 

 خطوة واحدة كل أسبوع وسترى ما ٌحدث لن من تؽٌٌر إٌجابً.

 [ٔٔتعالى ] إِنَّ ّللّاَ الَ ٌُؽٌَُِّر َما بِمَْوٍم َحتَّى ٌُؽٌَُِّرواْ َما بِؤَْنفُِسِهْم []سورة الرعد أيآٌةلال 

 الحكاٌة الثبلثون

 [ٔلصة طرٌفة نشرتها جرٌدة الحٌاة اللندنٌة ]

 وهً لبرٌطانً من أصل آسٌوي ٌعٌش فً مماطعة "ٌوركشٌر" ٌمول: 

 د مرة فؤنا ألٌم فً ضاحٌة معروفة بالعنؾضمت ذرعاً وبٌتً ٌُسَرق مرة بع

 

 الهامش

 مولع المافلة-ٔ
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 وأخٌراً وبعد أْن مللت 

 أولفت جهاز اإلنذار من السرلة

 وانسحبت من جمعٌة الجوار لحراسة البٌوت

 مان حتى وأنا نابم ألوألؽٌت تؤمٌناً كان ٌرتفع كلما ٌسرق بٌتً فلم أعد أشعر با

 ثم أردؾ لاببل

ن وبعد تفكٌر طوٌل رفعت فوق منزلً علم مكتوب علٌه )ال إله إال هللا دمحم وبدالً من كل ذل

 رسول هللا(

أَماما حدث بعد ذلن فهو أن شرطة منطمة ٌوركشٌر ومجلس األمن المومً فً البلدة وسكوتبل 

 ندٌارد, واالستخبارات                  

 على امتداد السنة.[ ساعة كل ٌوم ٕٗوكل استخبارات أوروبا صارت ترالب بٌتً ]

 حتى أوالدي ٌُتابعونهم إلى المدرسة ذهاباً وإٌاباً وزوجتً ال تتسوق

إال وهً محاطة بمخبرٌن وأنا ال أذهب إلى العمل إال محاطاً بموكب سري وصار منزلً 

مرالب بسٌارات شرطة تتناوب علٌه على مدار الساعة ولم ٌعد أحد ٌجرإ حتى االلتراب من 

 ا لم أشعر بمثل هذا األمان فً حٌاتً لطعابلتً ومنزلً كم

 ما أعظم )ال إله إال هللا دمحماً رسول هللا( ونتابجها!

                                                              الحكاٌة الحادٌة والثبلثون               

 [ٔلصة سنّة االستبدال الكونٌة ]

هر اإلعبلمٌة طاهرة رحمن كؤول مذٌعة محجبة فً خلعت النماب الممثلة حبل شٌحة لتظ

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

خلعت الحجاب سهٌر رمزي وشهٌرة, وارتدته مرٌم بوجٌتو ربٌسة اتحاد طبلب جامعة 

 السوربون الفرنسٌة 

استبدل جهبلء العرب اسم دمحم بؤخرى لٌتم  تسجٌل اسم دمحم من األسماء األكثر انتشاًرا فً 

 ا برٌطانٌ
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 لطوؾ من حدابك اإلٌمان : مشاركة فً الفٌس-ٔ
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حٌن تخلً الدعاة العرب عن دٌنهم  كان الفارس أحمد دٌدات رحمه هللا ٌختم أعظم مسٌرات 

تلمٌذه الهندي الدكتور ذاكر ناٌن مطاردا ألجل الدعوة إلى اإلسبلم وٌدحض الشبهات ثم ٌتبعه 

الدعوة اإلسبلمٌة وٌكتسحون العالم بآالؾ المسلمٌن الجدد مع خواء المساجد وترهٌب المصلٌن 

 فً ببلد المسلمٌن ظهرت المساجد المتنملة فً كوكب الٌابان

كرٌم فً ستاد دار وفً الببلد التً نزل فٌها المرآن صار ٌتم عمد أكبر مسابمات تبلوة المرآن ال

السبلم عاصمة تنزانٌا لٌستوعب عدد الحضور الضخم مع تؽٌٌر ثمافة البنت العربٌة ولهثهم 

وراء الموضة والمص والتضٌٌك إْذ صارت البنت فً إندونٌسٌا وباكستان والشٌشان تماوم كل 

 أشكال الموضة بلباسها الشرعً المحافظ .

ها ضد الحجاب, كانت ربٌسة حزب المحافظٌن ومع حرب المصرٌة فرٌدة الشوباشً وأمثال

 األسكتلندي تدافع عن المسلمات وحمهنَّ فً ارتداء الحجاب والنماب 

كٌن والملحدٌن فً ببلد العرب ٌسجل الدٌن اإلسبلمً الدٌن األوسع انتشاراً فً  ً المشّكِ ومع تفّشِ

 العالم وٌظهر داعٌة  بحجم األمرٌكً ٌوسؾ أستس

 لوله تعالى:والخبلصة :تتجلى فً 

 [8ٖ﴿ َوإِن تَتََولَّوا ٌَستَبِدل لَوًما َؼٌَرُكم ثُمَّ ال ٌَكونوا أَمثالَُكم ﴾ ]سورةدمحم:ايآٌة 

 فاإلسبلم عزٌز بنا أو بؽٌرنا وسٌظلُّ عزًٌزا إلى ٌوم الدٌن بإذن هللا تعالى .

 إنَّ لهذا الدٌن ربٌّ ٌحمٌه

م المسلمٌن إلٌن ردآ جمٌبلً ٌا أكرم األكرمٌن ٌا اللهم استخدمنا وال تستبدلنا وردنا اللَّهم وعمو

 رب العالمٌن .

 الحكاٌة الثانٌة والثبلثون

 [ٔلصة رجل ٌرى النساء أجمل من زوجته]

 لماذا ٌرى بعض الرجال زوجاتهم ألل جماال من األخرٌات

 ذهب أحدهم إلى عالم دٌن مشهور بالحكمة والتجربة

 ٌشتكً وٌمول:

 ً نظري كؤن هللا لم ٌخلك مثلها فً العالم ! حٌن أعجبت بزوجتً كانت ف

 

 الهامش

 مولع عالم الصحة واألسرة-ٔ
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 وعندما خطبتها.. رأٌت الكثٌرات مثلها وعندما تزوجتها.. رأٌت الكثٌرات أجمل منها فلما 

 مضت بضعة أعوام على زواجنا.. رأٌت أن كلُّ النََساِء أْحلَى ِمْن َزوَجتًِ..

 فمال الحكٌم:

 بما هو أدهى من ذلن وأمّر؟ أأخبُرن 

 لال الرجل : نعم فمال الحكٌم :

لو أنن تزوجَّت كل نساء العالمٌن لرأٌَت الكبلب الضالة فً الشوارع أجمل من كّل نساء 

 لال الرجل: لماذا تمول هذا ؟ العالمٌن

 فمال الحكٌم :

المشكلة لٌست فً زوجتن المشكلة أنَّ اإلنسان إذا أوتً للباً طّماعاً وبصراً زابؽاً وخبل من ألن 

 الحٌاء من هللا  فإنه ال ٌمكن أن ٌمؤل عٌنه إال تراب ممبرته.

 ٌا رجل  مشكلتن هً أنن ال تؽّض بصرن عما حّرم هللا

 ؟أترٌد شٌباً تُعٌد به امرأتَن إلى سالؾ عهدها أجمل نساء العالم

 لال الرجل : نعم 

 فمال الحكٌم :

 اؼضض بصرن.

 َ ِلَن أَْزَكىَٰ لَُهْم ۗ إِنَّ ّللاَّ
وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َوٌَْحفَُظوا فُُروَجُهم َذَٰ  َخبٌِر  لال تعالى :) لُْل ِلْلُمْإِمنٌَِن ٌَؽُضُّ

 [ٖٓبَِما ٌَْصنَعُون( ]سورة التوبة ايآٌة 

مهما فعلت وعندما تحصل علٌه سٌصبح عادٌاً فً  ما لٌس فً ٌدٌن ستراه األجمل و األفضل

عٌنن فارَض بما لدٌن وال تكن أنانٌاً ألنن ستبمى تلهث وراء جمال ومتاع الدنٌا إلى أن تسّجى 

 فً لبرن.

 وهنان ما هو أجمل و أروع من كل هذا

 إنَّها عبادة هللا والعمل الصالح وهذه لذة ال ٌعرفها إالَّ من عاش ألجلها

ل زوجتن فً عٌنٌن وأن ٌرزلن حبها.وال تنَس أ  ن تدعَو هللا أن ٌجمَّ

 

 

 



88 
 

 الحكاٌة الثالثة والثبلثون

 [ٔلصة طالبٌن فً مطعم ألمانً]

 فً بلد كؤلمانٌا ٌتولَّع الكثٌرون رإٌة الناس ٌعٌشون فً رؼٍد وحٌاةٍ فاخرة.

هامبورغ  ٌمول أحد الطبلب : عندما وصلت الى هامبورغ رتَّب أحُد زمبلبً الموجودٌن فً

 جلسة ترحٌٍب لً فً أحد المطاعم

وعندما دخلنا المطعم الحظنا أن كثٌراً من الطاوالت كانت فارؼة وكانت هنان طاولة صؽٌرة 

 ٌتواجد علٌها زوجٌن شابٌن لم ٌكن أمامهما سوى اثنٌن من األطباق وعلبتٌن من المشروبات

رومانسٌة وماذا ستمول الفتاة عن بخل كنت أتساءل إذا كانت هذه الوجبة البسٌطة ٌمكن ان تكون 

 هذا الزوج ؟؟

 ً ن ٌجلسن جانبا  وكان هنان عدد  للٌل من السٌَّدات كبٌرات الّسِ

 ً  طلب زمٌلنا الطعام وكنا جٌاعاً فطلب المزٌد وبما أن المطعم كان هادباً وصل الطَّعام سرٌعا

لمكان كان هنان حوالً ثلث لم نمض الكثٌر من الولت فً تناول الطعام وعندما لمنا بمؽادرة ا

 الطعام متبّكٍ فً األطباق

 ولم نكد نصل باب المطعم إال وصوت  ٌنادٌنا 

والحظنا السٌدات كبٌرات السن ٌتحدثنَّ عنا إلى مالن المطعم وعندما تحدثَن إلٌنا فهمنا أنهن 

 ٌشعرن باالستٌاء إلضاعة الكثٌر من الطعام المتبمً .

 ثمن الطعام الذي طلبناه فلماذا تتدخلن فٌما ال ٌعنٌنكن ؟ أجابهنَّ زمٌلً : لمد دفعنا

 إحدى السٌدات نظرت إلٌنا بؽضب شدٌد واتجهت نحو الهاتؾ واستدعت أحدهم 

ٍ لدم نفسه على أنه ضابط من مإسسة التَّؤمٌنات ًّ  بعد فترة من الزمن وصل رجل  فً زّيٍ رسم

مارن[  ٓ٘مارن [فالتزمنا الصمت وأخرج زمٌلً]  ٓ٘وحرر لنا مخالفةً بمٌمة ]االجتماعٌَّة 

لدمها مع االعتذار الى الموظؾ فمال الضابط بلهجة حازمة : اطلبوا كمٌَّة الطعام التً ٌمكنكم 

استهبلكها ,المال لن لكنَّ الموارد للجمٌع وهنان العدٌد من ايآخرٌن فً العالم ٌواجهون نمص 

 ٌس لدٌكم سبب لهدر الموارد  الموارد ..ل

 

 الهامش

 من منشورات كابو تشٌنو فً الفٌس-ٔ
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 احمَّرت وجوهنا خجبل ولكنَّنا فً النهاٌة اتفمنا معه

 نحن فعبل بحاجة الى التفكٌر فً هذا الموضوع لتؽٌٌر عاداتنا السٌبة .

 . لام زمٌلً بتصوٌر تذكرة المخالفة وأعطى نسخة لكل واحد منا كهدٌة تذكارٌة

 ]المال لن .. لكن الموارد ملن للجمٌع[ 

 من سورة األعراؾ ٖٔ] ُكلُوا واْشربُوا وال تْسِرفوا إنَّه ال ٌحبُّ الُمسِرفٌن [ ايآٌة   

 الحكاٌة الرابعة والثبلثون

 [ٔلصة الشٌخ على الطنطاوي مع ابنته وإطعام الحارس ]

 ٌمول فضٌلة الشٌخ  علً الطنطاوي رحمه هللا :

تً البارحة تؤخذ للٌبل من الفاصولٌا واألرز ثم وضعتْها فً صٌنٌة نحاس وأضافت رأٌُت ابن

ْت خارجةً فسؤلتُها : لمْن هذا ؟ فمالت :إنه  إلٌها الباذنجان والخٌار و حبَّات من المشمش وهمَّ

 للحارس فمد أمرتْنً جّدتً بذلن

نٌة.. و أضٌفً فملُت : أحضري بعض الصحون وضعً كلَّ حاجٍة فً صحن  و رتّبً الصٌ

 كؤَس ماٍء ومعه الملعمة والسكٌن 

 ففعلْت ذلن ثم ذهبتْ 

وعند عْودتها سؤلتْنً لَم فعلُت ذلن ؟فملت : إنَّ الطعاَم صدلة  بالمال أما التَّرتٌب فهو صدلة  

اٌا بالعاطفة واألوُل ٌمؤل البطَن و الثانً ٌمؤل الملَب فاألول ٌُشِعُر الحارَس أنه متسول  أرسْلنا له بم

 األكل

 أما الثانً فٌُشعره أنه صدٌك  لرٌب أو ضٌؾ  كرٌم 

وح   وهنان فرق كبٌر بٌن عطاء المال وعطاء الرُّ

 وهذا أعظُم عند هللا ثم عندا لفمٌر

 فلٌكْن إحسانُكم ملفوفاً بكَرٍم و محبة ال بذّلٍ و مهانة .

 

 

 

 الهامش

 مولع البر اإلخباري-ٔ
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 الحكاٌة الخامسة والثبلثون

 [ٔالتاجر وحبة العنب]لصة 

 ٌمول :

فً أحد األٌام ذهبنا ألحد المساجد وكان إمام المسجد صدٌما لوالدي  فمال له : إن هذا المسجد له 

 لصة عجٌبة:

 كٌلو من العنب[ ولال لخادمه : احمله للبٌت واعطه زوجتً ٕذات ٌوم اشترى أحد التجار] 

 ٌؤكله منهوذهب هو لعمله ثم عاد لبٌته عصراً وطلب العنب ل

 فمالت له زوجته :

 لمد أكلتُه أنا واألوالد 

 كٌلو [ ولم تتركوا الً ولو حبَّة ٕفمال : لمد اشترٌت] 

 فمام وخرج من البٌت وزوجته تنادٌه  وهو ال ٌستجب لها.

ذهب ألحد سماسرة األراضً والعمارات ولال له : أرٌد أفضل لطعة أرض عندن واشتراها 

: تعال معً وأراه األرض  ولال له : أرٌدن أن تبنً لً مسجداً ايآن  وذهب إلى مماول ولال له

 تبدأ أمامً

 فؤحضر المماول العمال فً الحال وبدأوا فً البناء 

ثمَّ رجع إلى بٌته فمالت له زوجته : أٌن كنت؟ لال لها : ايآن أموت وأنا مرتاح البال إنكم لم 

ًٌّ بٌنكم  تتذكرونً بحبِّة عنٍب وأنا ح

ًَّ بعد موتً ؟فكٌؾ تت  ذكرونً بالصدلة عل

 وايآن عمر هذا المسجد أربعمابة عام

 وهذا المسجد صدلة جارٌة لهذا الرجل  ألنه اتخذ من حبة العنب درس وعبرة.
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 مولع لصص ورواٌات-ٔ
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 الحكاٌة السادسة والثبلثون

 [ٔلصة مدٌرة مدرسة مع أحد طبلبها]

 للمدرسة لمنالشة وضع ابنها .دعْت المعلمةُ والدة أحِد الطبلب 

 لالت لها: أرٌدن أن تفهمً بؤن ابنِن ٌحتاج لحبوب مهدبة ] رٌتالٌن[

هو دواء لمن ٌعانون صعوبة بالتركٌز وفرط الحركة إنه مزعج خبلل الدَّرس وٌشّوِش كثٌراً 

لدَّواَء أمام وهو ال ٌتعلم وافمت األم على التراح المعلمة  لكنَّ الطالب لال بؤنه ٌخجل من تناول ا

ه الطالُب لؽرفة المعلمٌن لٌتناول حبَّة ]الرٌتالٌن[  أعٌن طبلب صفه الترحت المعلمة بؤن ٌتوجَّ

 وٌحضر لها المهوة وٌعود للصؾ 

 فوافك الطالب وجرت األمور كما هو متفك لشهر من الزمن

 دعت المعلمة األم مرة أخرى ومدحت فً تصرفات الطالب وذكرت 

 تحسن سلوكه وهدوءه وتعلمه .مدى 

كانت األم مسرورة لسماع كبلم المعلمة , توجهت إلى ابنها مبتسمة ولالت له :من الجمٌل أنن 

تتعلم ايآن أفضل من ذي لبل, حدثنً عن التؽٌٌر الذي مررت والنجاح الذي لمت به لال الطفل 

 ألمه :

مٌن أحضر المهوة للمعلمة , وأضع حبة األمر ٌا أمً بؽاٌة البساطة, فمد كنت أتوجه لؽرفة المعل

 الرٌتالٌن فً لهوتها هكذا أصبحت المعلمة أكثر هدوءاً واستطاعت أن تعلمنا كما ٌجب. 

 العبرة:

 ال تلِك اللوم على ايآخرٌن دابماً فمد تكون أنت أولى بالَّلوم
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 من منشورات األستاذ علً باعشن على الفٌس -ٔ



9ٕ 
 

 لثبلثونالحكاٌة السابعة وا

 [ٔلصة إبراهٌم النخعً وتلمٌذه سلٌمان بن مهران]

 كان إبراهٌم النخعً أعور العٌن

وكان تلمٌذه سلٌمان بن مهران أعمش العٌن  ٌعنً ضعٌؾ البصر ولد روى عنهما ابن الجوزي 

فً كتابه )المنتظم ( أنَّهما سارا فً أحدى طرلات الكوفة ٌرٌدان الجامع وبٌنما هما ٌسٌران فً 

 طرٌك ال

 لال اإلمام النخعً : ٌا سلٌمان هل لن أن تؤخذ طرٌماً وأخذ آخر

 فإنً أخشى إن مررنا سوٌاً بسفهابها ٌمولوا أعور وٌمود أعمش فٌؽتابوننا وٌؤثمون

 فمال األعمش  ٌا أبا عمران  وما علٌن أن نُإجَر وٌؤثمون

 وٌسلمون خٌر من أن نإجر وٌؤثمونفمال إبراهٌم النخعً : ٌا سبحان هللا  بل نسلم 

 )نسلم وٌسلمون خٌر من أن نإجر وٌؤثمون( 

 إنها للوب تزٌَّنت باإلٌمان حتى حلَّمت فً السَّماء لتصل بؤصحابها إلى أعالً الجنان

 إنَّها للوب تشربَّت ووعت حدٌث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

 [ )ال ٌإمن أحدكم حتى ٌحب ألخٌه ما ٌحب لنفسه( ٕ]

 نا الرلً والسمو والجماله

 )نسلم وٌسلمون خٌر من أن نإجر وٌؤثمون(

 اللهم زٌن للوبنا كما زٌنت للوبهم

 

 

 

 

 الهامش

 مولع طرٌك اإلسبلم   -ٔ  

 رواه مسلم عن أنس بن مالن رضً هللا -ٕ
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 الحكاٌة الثامنة والثبلثون

 [ٔلصة الجرنال األلمانً ]جلوبز[ ]

الجنرال األلمانً جلوبز فً الجٌش األلمانً بسبب معارضته لهتلر وفّر إلى برٌطانٌا و انشّك 

ٌاسً هنان أثناء التّحمٌك معه رفض إعطاء المحمّمٌن البرٌطانٌٌن أّي معلومات  طلب اللّجوء الّسِ

 عسكرٌّة حتّى استاء أحُد المحمّمٌن البرٌطانٌٌن فمال له: 

اسٌّاً و منزالً فً الّرٌؾ اإلنجلٌزي وأنت لم تعطنا فً ممابل كٌؾ تطلب منّا إعطابن لجوءاً سٌ

 ذلن شٌبا ؟

 فرّد جلوبز :

أنتم ال تطلبون معارضاً لهتلر أنتم ترٌدون خابناً لوطنه وأنا ال ٌمكننً أن أكون خابنا وأراد 

تخبارات العودة إلى ألمانٌا رؼم معرفته أّن ذلن ٌعنى الموت المحتّم بتهمة الخٌانة إاّل أّن االس

البرٌطانٌّة رفضت طلبه بالعودة و لامت بتعذٌبه فً محاولة منها النتزاع المعلومات منه بالمّوة 

 ولكن دون جدوى حتّى مات تحت التعذٌب

 والخبلصة

هنان فرق كبٌر بٌن أن تكون معارضاً لنظام سٌاسً أو حكومة   أو فرد وبٌن أن تكون خابناً 

 لوطنن ولدٌنن وألّمتن

لوا وطنَن الى ركاٍم مهما كان  خبلفن مع النَّظام ال تبع وطنن وال تمدْد ٌدَن لؤلعداء حتى ال ٌحّوِ

 و اخوتن الى رفاٍت وأشبلء
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 من منشورات األستاذ دمحم الشعبً فً الفٌس وجهها لمن ٌخونون أوطانهم-ٔ
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 الحكاٌة التاسعة والثبلثون

 [ٔلصة لرار ملن ]

ٌنة لرر  ِ والّزِ ًّ  أحد الملون منع النِّساء من لبس الذَّهب والحل

فكانت ردة فعل النِّساء كبٌرة حٌث امتنعن عن الطاعة وبدأ التذمَّر  والسَّخط و االحتجاج  

 وبالؽت النِّساء فً لبس الزٌنة والذهب و الحلً

أحدهم التراجع عن فاضطرب الملن واحتار فؤمر بعمل اجتماع لمستشارٌه وبدأ النماش والترح 

 المرار للمصلحة العامة

تنا فانمسموا لمإٌدٌن ومعارضٌن ضعٍؾ وخوؾ ٌجب أن نظهر لوَّ ر   ولال آخر : ال فالتراجع مإّشِ

 فطلب الملن إحضار حكٌم المدٌنة  فحضر وُطرحت علٌه المشكلة

ن هم فمال له فمال الحكٌم للملن : لن ٌطٌعن الناس إذا كنت تفكر فٌما ترٌد أنت ال فٌما ٌرٌدو

 الملن وما العمل؟ أتراجع إذن؟

لال الحكٌم ال ولكن أصدر لراراً إلحالٌاً بمنع لبس الذهب والحلً والزٌنة للجمٌبلت لعدم 

ن بلبس الزٌنة والذهب لحاجتهنَّ لستر لبحهنَّ  ل مستثنٌاً  المبٌحات وكبٌرات الّسِ حاجتهّن للتجمُّ

 ودمامة وجوههن

سوٌعات حتى خلعت النِّساء الزٌنةَ وأخذت كل واحدة منهّن   تنظر  فصدر المرار وما هً إالَّ 

 لنفسها على أنها جمٌلة ال تحتاج للزٌنة والحلً.

 عندها لال الحكٌم للملن:

 لمد أطاعن الناس عندما فكرت بعمولهم وأدركت اهتماماتهم من    نوافذ شعورهم. 

 والحكمة: هً

 علم نحتاج لتعلمه  إن صٌاؼة الكلمات فنٌّ نحتاج إلتمان هو

لندعو الناس إلى ما نرٌد من خبلل ربط المطلوب منهم بالمرؼوب لهم ومراعاة المرفوض  

 عندهم لبل طرح المفروض علٌهم .

 ٌجب أن ٌشعر المتلمً بمدى الفابدة التً سٌجنٌها من خبلل إتباع المطلوب أو االمتناع عنه

 ال شًء ٌخترق الملوب

 

 الهامش

 مولع نبضات مهاجر -ٔ
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 كلطؾ العبارة

 وبذل االبتسامة 

 ولٌن الخطاب

 وسبلمة المصد لال تعالى : 

وا ِمْن َحْوِلَن{    }َولَْو ُكنَت فَظًّا َؼِلٌَظ اْلمَْلِب اَلنفَضُّ

 9٘ٔسورة أل عمران ايآٌة  

 الحكاٌة األربعون           

 [ٔلصة اسكتً وأنا أتكلم ]

البٌحانً الٌمنً صاحب كتاب "إصبلح المجتمع" رحمه هللا  أنه  نُمل عن الشٌخ دمحم بن سالم

 جرت بٌنه وبٌن رجل ٌدعو إلى مساواة الرجل بالمرأة مناظرة

 فجعل ذلن الرجل ٌتكلم  والبٌحانً ساكت

 ثم لال له البٌحانً : أّما ايآن فاسكتً وأنا أتكلّم

 فؽضب الرجل

 ولال : تخاطبنً بخطاب المرأة

البٌحانً : كٌؾ تدعو إلى مساواتها وأنت ال ترضى أن تساوٌها فً مجرد ضمٌر فمال 

 المخاطبة؟

 فانمطع المناظر وضحن علٌه الناس

 

 

 

 

 

 الهامش

 كتاب أرٌج األزهار بجمع الفوابد والطرابؾ واألشعار-ٔ
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 الحكاٌة الحادٌة واألربعون

 [ٔلصة أكبر صبلة جنازة_فً التَّارٌخ ]

 السلطان سلٌمان المانونً من النوم فزعاً مما رآه فً منامه -لٌالًلٌلة من ال -استٌمظ

اسه الممربٌن ولال له: جهز لنا الخٌل  فنادى على حَرٍس من حرَّ

 سوؾ نخرج الٌوم متنكرٌن لنرى شإون الناس عن لرب

 وكان من عادة السلطان سلٌمان الخروج متنكراً بٌن الناس لمساعدتهم .

 فمطوفعبلً خرجوا هو وحارسه 

 فمروا من امام جثة رجل مرمٌَّه فً أحد الشوارع 

 لم ٌمترب منها أحد  من النَّاس

 فسؤل السلطان  جثَّة من هذه؟ 

 فمالوا له : إنِّها جثةُ رجٍل زاٍن وشارب خمر

 ولٌس عنده أوالد أو أهل ؼٌر زوجته وال أحد من الناس ٌمبل أن ٌدفنه

 فؽضب السلطان ولال ألٌس من أمَّة دمحم "ملسو هيلع هللا ىلص

 ثمَّ حمل السلطاُن جثَّةَ الرجل وذهب بها إلى زوجته

 فما كان منها إالَّ أن بكت بكاًء شدٌداً 

فمال لها لماذا تبكٌن و زوجِن  فتعجب منها السلطان ؼٌر أنها ال تعرؾ بؤن الذي أمامها السلطان

 له: إنَّ زوجً كان عابداً زاهداً هلل ؼٌر أنه لم ٌرزق بؤوالدكان زانٌاً وشارَب خمر؟ فمالت  

 وكان ٌتمنى أن ٌكون عنده أوالد ومن شدة حبِّه للذرٌة واألوالد

 كان ٌشتري الخمر وٌؤتً به إلى البٌت و ٌصبُّه فً المرحاض

 وٌمول الحمد هلل إنً خفَّفُت عن شباب المسلمٌن بعض المعاصً

 لن فاحشة الزنا وٌعطٌهم أجرهم لٌوم كاملوكان ٌذهب إلى اللواتً ٌفع

 

 

 الهامش

 مولع لصص بواسطة أٌات-ٔ
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 على شرط أن ٌرجعوا إلى بٌوتهم

 وٌمول الحمد هلل إنً خفَّفُت عنهنَّ وعن شباب المسلمٌن بعض المعاصً

 فكنت ألول له إن الناس لهم ظاهر األعمال و إنن سوؾ تموت

 ولن تجد من ٌؽسلن وٌدفنن وٌصلً علٌن

ًّ السلطان سلٌمان و الوزراء والعلماء وجمٌع المسلمٌن  فكان ٌضحن وٌمول لً سوؾ ٌصلً عل

 فبكى السلطان ولال وهللا إنً أنا السُّلطان سلٌمان وإنهُ لصادق

 وهللا سوؾ أؼسله و أدفنه بنفسً وأجمع جمٌع المسلمٌن للصبلة علٌه.

 بلة علٌهفؤمر السلطان سلٌمان المانونً أن ٌحضر الجٌش كله للص

 و أن ٌحضر جمٌع المسلمٌن و أْن ٌُدفَن فً ممابر الَسبلطٌن العثمانٌٌن

 وبالفعل حضر الكل فكانت أكبر صبلة جنازة فً التَّارٌخ.

 العبرة 

 هً أن ال تحكم علً الناس ابداً من مظاهرهم 
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 الحكاٌة الثانٌة واألربعون

 [ٔالشٌخ مرعً المحطانً وتجهٌز مٌت الجدري ]لصة 

 ٌروي األستاذ عبد العزٌز دمحم الحكمً لاببلً 

حدثتنً والدتً عن جدتً رحمها هللا عن جدي الماضً الزاهد مرعً بن أحمد المحطانً رحمة 

 هللا علٌه فمالت: 

ٌعمل لاضٌاً  كنا نسكن فً ]بلؽازي عٌبان[ التابع لمحافظة العٌدابً حالٌاً وكان حٌنها جدن

وداعٌة ومفتً وخطٌب الجمعة .. وكنت فً الثامنة من عمري وخالن موسى رحمة هللا علٌه 

أصؽر منًِّ  بعامٌن أو ثبلثة .. فمات أحد المجاورٌن لنا بمرض الجدري المعدي بعد معاناة 

 طوٌلة ولد كان معزوالً فً ؼرفة على رأس جبل لرب  بٌته فابلؽوا جدن بوفاته وطلبوا أن

ٌتولى ؼسله وتكفٌنه بعد أن اعتذر من لهم خبرة فً الؽسل والتكفٌن خوفاً من العدوى فلم ٌتردد 

من بٌتنا لنمل المٌت  -وهً ما ٌحمل علٌها الجنازة -جدن وأخذ الكفن وأمر بحمل "لعادة" 

 للممبرة واتجه لداره ولام بؽسله وتكفٌنه 

جٌران الذٌن تولوا إٌصال المعادة إلى مدخل وبعد الصبلة علٌه والدفن عاد للبٌت ومعه بعض ال

اً منها بعض الشًء وبعد صبلة  دارنا وانصرفوا وعندما مر بها لصبلة المؽرب كان متوجّسِ

 العشاء أٌضاً مر بجانبها وفً للبه بعُض الوسواس 

 -وهً مدخل المنزل-فصلى الوتر ولام مسرعاً باتِّجاه ]المعادة[ وحملها حتى وسط ]الطراحة[ 

تً كان علٌها ما ٌكفً من الكراسً للنوم ووضع علٌها مخدته وحملنً أنا وخالن موسى ال

وفً الصباح كانت جدتن مستاءة من هذا  ووضعنا علٌها وتوسطنا ونام وأنا وخالن موسى

التصرؾ فسؤلته ِلَم اخترت هذه المعادة؟ ولمه نملت عٌالً علٌها؟! لَم ما رلدت علٌها وحدن؟ 

ت بذلن مجازات نفسً وما وسوست به ألننً شعرت حٌنها بضعؾ إٌمانً فابتسم ولال: أرد

 بالمدر خٌره وشره وأنً لد أؼضبت ربً بهذا الخوؾ

وأردت وحدي علٌها لكن أردت أن أإدب نفسً أكثر  فنملت موسى وفاطم وهما أعز من نفسً 

 علً حٌنها شعرت بالرضا ونمت

 وبفضل هللا لم ٌصبهم أي مكروه

ن تصرفه هذا لٌس من الصواب فالولاٌة خٌر من العبلج ولد ٌستدل البعض لد ٌرى البعض أ

 وال ألومهم بموله تعالى ) وال تلموا بؤٌدٌكم إلى التهلكة(

 

 

 الهامش

 من منشورات األخ عبد العزٌز الحكمً فً الفٌس وهو من أسباط الشٌخ مرعً رحمه هللا-ٔ
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هذا ما أنساه العدوى واالحتماء منها فحماه هللا لكن ما لام به ٌوحً بالثبات على اإلٌمان بالمدر و

ده بواسع رحمته وٌرحم موتانا  بمشٌبتة سبحانه. نسؤل هللا تعالى أن ٌثبتنا عند الشدابد وٌتؽمَّ

 وموتى المسلمٌن.. اللهم آمٌن

 *]إنما األعمال بالنٌات[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وراه البخاري والمسلممن حدٌث عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه  -ٔ
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 الحكاٌة الثالثة واألربعون

 [ٔالملن فٌصل والربٌس الفرنسً دٌجول ]

لال دٌجول بلهجة متعالٌة : ٌمول الناس ٌا جبللة الملن أنكم ترٌدون أن تمذفوا بإسرابٌل فً 

 البحر إسرابٌل هذه أصبحت أمراً والعاً وال ٌمٌل أحد  لبول هذا

ة الربٌس أنا أستؽرب كبلمن هذا إن هتلر احتل بارٌس وأصبح أجاب الملن فٌصل : ٌا فخام

احتبلله أمراً والعاً وكلُّ فرنسا استسلمت إال أنت انسحبت مع الجٌش االنجلٌزي  وبمٌت تعمل 

لمماومة األمر الوالع حتى تؽلبت علٌه فبل أنت رضخت لؤلمر الوالع  وال شعبن رضخ  فؤنا 

أرضى باألمر الوالع والوٌل ٌا فخامة الربٌس للضعٌؾ إذا  أستؽرب منن ايآن أن تطلب منًِّ أن

احتله الموي وراح ٌطالب بالماعدة الذهبٌة للجنرال دٌجول إن االحتبلل إذا أصبح والعاً فمد 

 ً  أصبح مشروعا

دهش الجنرال دٌجول من سرعة بدٌهة الملن فٌصل ورده المنطمً فؽٌر لهجته ولال : ٌا جبللة 

 فلسطٌن وطنهم األصلً وجدهم األعلى إسرابٌل ولد هنان الملن ٌمول الٌهود إن

أجاب الملن فٌصل: فخامة الربٌس أنا معجب بن ألنن متدٌن مإمن بدٌنن وأنت ببل شن تمرأ 

الكتاب الممدس أما لرأت أن الٌهود جاءوا من مصر ؟ؼزاة فاتحٌن حرلوا المدن ولتلوا الرجال 

دهم وهً للكنعانٌٌن العرب  والٌهود مستعمرون والنساء واألطفال فكٌؾ تمول إن فلسطٌن بل

 وأنت ترٌد أن تعٌد االستعمار الذي حممته إسرابٌل منذ أربعة آالؾ سنة ؟ 

ؾ فمط ؟أتصلح خرٌطة العالم من أجل الٌهود وال تصلحها من أجل روما؟ ونحن العرب أمضٌنا 

 عٌن سنة ثم نفوا بعدهامابتً سنة فً جنوب فرنسا فً حٌن لم ٌمكث الٌهود فً فلسطٌن سوى سب

 لال دٌجول : ولكنهم ٌمولون أن أباهم ولد فٌها 

أجاب الملن فٌصل :ؼرٌب  عندن ايآن مبة وخمسون سفارة فً بارٌس وأكثر السفراء ٌلد لهم 

أطفال فً بارٌس  فلو صار هإالء األطفال رإساء دول وجاءوا ٌطالبونن بحك الوالدة فً 

 من ستكون ؟بارٌس فمسكٌنة بارٌس ال أدري ل

سكت دٌجول وضرب الجرس مستدعٌاً )بومبٌدو( وكان جالساً مع األمٌر سلطان بن عبد العزٌز 

ورشاد فرعون فً الخارج ولال دٌجول : ايآن فهمت المضٌة الفلسطٌنٌة أولفوا السبلح المصدر 

 إلسرابٌل  وكانت حٌنذان تحارب بؤسلحة فرنسٌة ولٌست أمرٌكٌة وٌمول الدوالٌبً :

واستمبلنا الملن فٌصل فً الظهران عند رجوعه من هذه الممابلة وفً صباح الٌوم التالً ونحن 

فً الظهران أستدعى الملن فٌصل ربٌس شركة التاببلٌن األمرٌكٌة وكنت حاضراً )الكبلم 

 للدوالٌبً( ولال له : إنَّ أي نمطة  بترول تذهب إلسرابٌل ستجعلنً ألطع البترول عنكم 

 الهامش

 ولع الفرات اإلخباري : سمٌر بشٌر محمود النعٌمًم-ٔ
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ولما علم بعد ذلن أن أمرٌكا أرسلت مساعدة إلسرابٌل لطع البترول عنها ولامت المظاهرات فً 

أمرٌكا وولؾ الناس فً صفوؾ أمام محطات البترول وهتؾ المتظاهرون : نرٌد البترول وال 

 نرٌد إسرابٌل من مذكرات ]معروؾ الدوالٌبً [

هللا الملن فٌصل بن عبد العزٌز فمد كان من أعظم الملون وأنبل الرجال لمد استشهد وهو  رحم

 ٌدافع عن لضاٌا العرب والمسلمٌن

 لماذا ال تعٌد  روما استعمار فرنسا الذي كان لبل ثبلثة آالؾ سنة

فمط ؟أتصلح خرٌطة العالم من أجل الٌهود وال تصلحها من أجل روما؟ ونحن العرب أمضٌنا  

 مابتً سنة فً جنوب فرنسا فً حٌن لم ٌمكث الٌهود فً فلسطٌن سوى سبعٌن سنة ثم نفوا بعدها

 لال دٌجول : ولكنهم ٌمولون أن أباهم ولد فٌها 

أجاب الملن فٌصل :ؼرٌب  عندن ايآن مبة وخمسون سفارة فً بارٌس وأكثر السفراء ٌلد لهم 

ل وجاءوا ٌطالبونن بحك الوالدة فً أطفال فً بارٌس  فلو صار هإالء األطفال رإساء دو

 بارٌس فمسكٌنة بارٌس ال أدري لمن ستكون ؟

سكت دٌجول وضرب الجرس مستدعٌاً )بومبٌدو( وكان جالساً مع األمٌر سلطان بن عبد العزٌز 

ورشاد فرعون فً الخارج ولال دٌجول : ايآن فهمت المضٌة الفلسطٌنٌة أولفوا السبلح المصدر 

 ٌنذان تحارب بؤسلحة فرنسٌة ولٌست أمرٌكٌة وٌمول الدوالٌبً :إلسرابٌل  وكانت ح

واستمبلنا الملن فٌصل فً الظهران عند رجوعه من هذه الممابلة وفً صباح الٌوم التالً ونحن 

فً الظهران أستدعى الملن فٌصل ربٌس شركة التاببلٌن األمرٌكٌة وكنت حاضراً )الكبلم 

 بترول تذهب إلسرابٌل ستجعلنً ألطع البترول عنكم  للدوالٌبً( ولال له : إنَّ أي نمطة 

ولما علم بعد ذلن أن أمرٌكا أرسلت مساعدة إلسرابٌل لطع البترول عنها ولامت المظاهرات فً 

أمرٌكا وولؾ الناس فً صفوؾ أمام محطات البترول وهتؾ المتظاهرون : نرٌد البترول وال 

 نرٌد إسرابٌل من مذكرات ]معروؾ الدوالٌبً [

حم هللا الملن فٌصل بن عبد العزٌز فمد كان من أعظم الملون وأنبل الرجال لمد استشهد وهو ر

 ٌدافع عن لضاٌا العرب والمسلمٌن

 

 

 

 

 



ٕٔٓ 
 

 خامساً/ شواهد من الوالع الملموس

 شواهد نبوٌَّة وإسبلمٌة من المرآن والسنة وألوال الصالحٌن والعلماء 

 أوال/ معجزة من معجزات المرآن الكرٌم

 ظر إلى هذه المعجزة من معجزات المرآن الكرٌمان

 وال تستؽرب وال تتعجب فهو كبلم هللا تبارن وتعالى والمعجزة هً:  

 [ٔكلمات المرآن وعدد ذكرها فً المرآن ]

 ٘ٔٔ -ايآخرة       ٘ٔٔ -الدنٌا 

 88 -شٌاطٌن     88 -المبلبكة 

 ٗ -شرٌعة             ٗ -دمحم 

 ٓ٘ -اء أنبٌ        ٓ٘ -الناس 

 ٓ٘ -فساد         ٓ٘ -صبلح 

 ٔٔ -االستعاذة منه  ٔٔ -إبلٌس 

 ٕٗ -امرأة             ٕٗ -رجل 

 ٘ٗٔ -الموت       ٘ٗٔ -الحٌاة 

 7ٙٔ-السٌبات 7ٙٔ-الصالحات

 ٙٔ -العبلنٌة         ٙٔ -الجهر 

 7٘ -الشكر       7٘ -المصٌبة 

 79 -الرحمة         79 -الهدى 

 الحظوا الكلمة وضدها       

 

            

 الهامش

 موسوعة اإلعجاز العلمً فً المرآن الكرٌم-ٔ
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إنَّ هذه االحصابٌات تدل على أن هذا المرآن من عند هللا وأن البشر ال ٌستطٌعون أن ٌؤتوا بمثل 

 وفً المرآن بعض الكلمات تضاعؾ عدد ورودها لحكمة إلهٌة: هذا

 ٖٕٗ -ة المؽفر      7ٔٔ -جزاء 

 ٌعنً الضعؾ , لماذا؟ ألن رحمة هللا وؼفرانه ٌسعان كلَّ شًء

 ٖٙ -الٌسر         ٕٔ -العسر 

 أضعاؾ لماذا؟ ألنه لن ٌؽلب عسر ٌسرٌن ٌٖعنً 

 ومن المبلحظات الهامة فً االحصابٌات:

 مرات ٘كلمة )الصبلة( ذكرت 

 مرات بالٌوم ٘والصلوات 

 مرة ٖ٘ٙوكلمة )ٌوم( ذكرت 

 ٌوما ٖ٘ٙالسنة وفً 

 ومن المعجزات االلهٌة فً المرآن: -

 مرة ٕٖمرة و)بحر(  ٖٔكلمة )أرض( ذكرت 

% 7ٔوإذا حاولنا إٌجاد نسبة مبوٌة للتكرار فً الحالتٌن فإننا نجد أن تكرار كلمة )بحر( تعادل 

 %  وهً النسب الفعلٌة لنسبة البحار إلى الٌابسة على سطح كوكبنا9ٕأما كلمة )أرض( 

 انن ربً ما أعظمن!سبح
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 [ٔثانٌاً/ عدم مخاطبة عٌسى علٌه السبلم بٌا لومً]

 ٌمول الكاتب:

 عمري ما انتبهت إلى هذا الموضوع :من ببلؼة المران الكرٌم 

 حٌث أنَّ المرآن الكرٌم أكد أن عٌسى علٌه السبلم لٌس له لوم !

 من دلة لؽوٌة متمٌّزة تتجلى فً كتاب هللا تعالى:ٌا لها 

 إْذ فً لصص األنبٌاء نجد أن كثٌراً من األنبٌاء خاطبوا لومهم بكلمة ٌا لوِم.

 نوح لال:

َ[ ]األعراؾ االٌة  [ 9٘]لَمَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى لَْوِمِه فَمَاَل ٌَا لَْوِم اْعبُُدوا ّللاَّ

 وهود علٌه السبلم لال لمومه:

َ( ]هود:ايآٌة   [ ٓ٘)َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا لَاَل ٌَا لَْوِم اْعبُُدوا ّللاَّ

 وكذلن صالح علٌه السبلم لال لمومه:

َ(]هود:ايآٌة  [  ٔٙ(َوإِلَى ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلًحا لَاَل ٌَالَْوِم اْعبُُدوا ّللاَّ

 ولوط كذلن:

 ُ  [8ٓوَن اْلفَاِحَشةَ َما َسبَمَُكْم بَِها ِمْن أََحٍد ِمَن اْلعَالَِمٌَن( ]األعراؾ:ايآٌة(َولُوًطا إِْذ لَاَل ِلمَْوِمِه أَتَؤْت

 وهكذا حال األنبٌاء فموسى علٌه السبلم ٌنادي لومه فً كثٌر من ايآٌات بموله:

 [ٗ٘)َوإِْذ لَاَل ُموَسى ِلمَْوِمِه ٌَا لَْوِم إِنَُّكْم َظلَْمتُْم أَْنفَُسُكْم( ]البمرة: 

 بنً اسرابٌل ٌمصد

 وكما نعلم أن موسى أُرسل لبنً إسرابٌل

 ولكن ماذا عن عٌسى ولد أُرسل إلى بنً إسرابٌل أٌضاً؟

 الحال ٌختلؾ مع سٌدنا عٌسى ابن مرٌم علٌه الصبلة والسبلم

فبل توجد أي آٌة فً المرآن تجمع كلمة )عٌسى( أو )المسٌح( مع كلمة )لوم(.. فكان ٌخاطبهم 

 بموله:
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 مولع دنٌا ودٌن : الدكتور رضوان عبدهللا-ٔ
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 ٌا بنً إسرابٌل دابماً من دون أي ذكر للموم.

 ٌمول المسٌح:

َ َربًِّ َوَربَُّكْم( ]المابدة:ايآٌة   [.7ٕ)َولَاَل اْلَمِسٌُح ٌَا بَنًِ إِْسَرابٌَِل اْعبُُدوا ّللاَّ

 وٌمول أٌضاً:

ٌُْكْم ( ]الصؾ:ايآٌة  )َوإِْذ لَاَل ِعٌَسى اْبُن َمْرٌََم ٌَا بَنًِ ِ إِلَ  [ ٙإِْسَرابٌَِل إِنًِّ َرُسوُل ّللاَّ

 وهكذا فً كل المرآن ال نجد ذكراً لموم عٌسى!

 وايآٌة الوحٌدة التً ذكر فٌها سٌدنا عٌسى مع كلمة )لوم( هً:

ا ُضِرَب اْبُن َمْرٌََم َمثبًَل إَِذا لَْوُمَن ِمْنهُ ٌَِصدُّوَن( ]الزخرؾ: ايآٌة  [7٘)َولَمَّ

 وكلمة )لَْوُمَن(

 هنا ال تدل على لوم عٌسى بل لوم دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ألن الخطاب فً هذه ايآٌة للنبً الكرٌم ملسو هيلع هللا ىلص

 أي أن عٌسى لٌس له لوم فما هو السّر؟

 حتى عندما تحدث المرآن عن السٌدة مرٌم أم المسٌح نسبها إلى لومها

 لال تعالى:

ٌْبًا فَِرًٌّا[ ]سورة مرٌم:ايآٌة ]فَؤَتَْت   [7ٕبِِه لَْوَمَها تَْحِملُهُ لَالُوا ٌَا َمْرٌَُم لَمَْد ِجبِْت َش

 ولكن المسٌح لم ٌُنسب ألي لوم فً المرآن.

 ولكن لماذا سٌدنا عٌسى لٌس له لوم مثل بمٌة المرسلٌن؟؟

 نسبة اإلنسان تكون دابماً ألبٌه فاألب ٌنتمً لمبٌلة أو لوم أو بلد

 وكذلن فإن االبن ٌنتمً لنفس المبٌلة أو الموم أو البلد.

فسٌدنا نوح ٌنتمً ألب من لومه ولذلن نُسب إلٌهم, وسٌدنا إبراهٌم ٌنتمً ألبٌه آزر من لومه 

 فنُسب إلى لومه وهنا نتسآءل:

 لمن ٌنتمً سٌدنا المسٌح؟

أب ولذلن من الخطؤ أن ٌمول طبعاً ال ٌنتمً ألي لوم ألنه ُولد بمعجزة وجاء إلى الدنٌا من ؼٌر 

 المسٌح لبنً إسرابٌل:  ٌا لومً

 وكان البد أن ٌنادٌهم بموله:

 ٌا بنً إسرابٌل
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 وهذا ما تحدَّث عنه المرآن.

 وال توجد وال آٌة واحدة تشذّ عن هذه الماعدة

 لو تحدثنا بنفس المنطك وطرحنا السإال التالً:

عن آدم علٌه السبلم ونحن نعلم أنه جاء من ؼٌر أب وال أم بل خلمه هللا من تراب هل ذكر ماذا 

 المرآن لوم آدم؟

بالتؤكٌد ال ٌوجد أي ذكر لموم آدم فلو بحثنا فً المرآن كله ال نجد أيَّ آٌة تتحدث عن لوم آدم بل 

 ايآٌات تتحدث عن بنً آدم وهذا من دلة المرآن الكرٌم وإحكامه.

 مٌع البشر لهم لوم باستثناء نبٌٌن كرٌمٌن:إذاً ج

 آدم وعٌسى علٌهما السبلم.

 وسإال جدٌد:

 هل أؼفل المرآن هذه الحمٌمة:

 حمٌمة عٌسى وآدم؟أكٌد لم ٌؽفل

 فمد ذكر المرآن هذه الحمٌمة فً آٌة كرٌمة ٌمول تعالى فٌها:

ِ َكَمثَِل آَدَم َخلَمَهُ ِمنْ   [9٘تَُراٍب ثُمَّ لَاَل لَهُ ُكْن فٌََُكوُن( ]آل عمران:  )إِنَّ َمثََل ِعٌَسى ِعْنَد ّللاَّ

هذه هً ايآٌة الوحٌدة فً المرآن التً ٌجتمع فٌها اسمً آدم وعٌسى معاً فانظروا إلى دلة هذا 

 الكتاب العظٌم
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 [ٔثالثاً/ الزٌارة فً هللا.. ماذا تعنً؟]

 ُ ِ َصلَّى ّللاَّ ًّ ٌَْرةَ , َعِن النَّبِ ِ َعزَّ َعْن أَبًِ ُهَر ٌِْه َوَسلََّم لَاَل : " َخَرَج َرُجل  ٌَُزوُر أًَخا لَهُ فًِ ّللاَّ  َعلَ

ُ َعزَّ َوَجلَّ بَِمْدَرَجتِِه )أي فً طرٌمه( َملَنً   َوَجلَّ فًِ لَْرٌٍَة أُْخَرى, فَؤَْرَصَد ّللاَّ

ٌَْن تُِرٌُد ؟ ا َمرَّ بِِه لَاَل : أَ  فَلَمَّ

 لَاَل : أُِرٌُد فبَُلنًا.

 لَاَل : ِلمََرابٍَة ؟

 لَاَل : اَل.

 لَاَل : فَِلنِْعَمٍة لَهُ ِعْنَدَن تَُربَُّها ؟ )أي: هل تزوره لحاجة أو مصلحة لن عنده تنتظر نفعها؟(

 لَاَل : اَل.

 لَاَل : فَِلَم تَؤْتٌِِه ؟

.ِ  لَاَل : إِنًِّ أُِحبُّهُ فًِ ّللاَّ

ٌَْن, أَنَّهُ ٌُِحبَُّن بُِحبَِّن إٌَِّاهُ فٌِِه ".لَاَل  ِ إِلَ  : فَإِنًِّ َرُسوُل ّللاَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهامش

 أبً هرٌرة رضً هللا عنه رواه مسلم عن-ٔ
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 رابعا/ لماذا عدة طبلق المرأة ثبلثة أشهر

 [ٔوعدة األرملة أربعة أشهر وعشرة أٌام ]

 شتاٌن المختص فًالعالم ]روبرت ؼٌلهم[ فً معهد ألبرت أٌن

 علم األجنة إسبلمه بمجرد معرفته للحمٌمة العلمٌة وإعجاز المرآن

 فً سبب تحدٌد عدة الطبلق للمرأة بمدة ثبلثة أشهر حٌث فاجؤ

 العلم الحدٌث الجمٌع بمفاجؤةٍ علمٌّة تسمَّى ] بصمة الرجل[ حٌث

 [ بروتٌناً ٌختلؾ من رجٍل يآخرٕٙالسابَل الذكريَّ للرجل به ]إنَّ 

 كاختبلؾ بصمة اإلصبع وهً شفرة  خاصة لكّلِ َرُجٍل وجسد وفرج

جتْ  جال فإذا تزوَّ  المرأة ككمبٌوتر ٌختزن شفرة من ٌعاشرها من الّرِ

كمبٌوتر رجٍل آخر بعد الطبلق مباشرة أو أدخلت أكثر من شفرة فكؤنَّما دخل فٌروس لهذا ال

 فٌصبه بالخلل واألمراض الخبٌثة.

 %ٖ٘% إلى ٕٖوثبت علمٌَّاً أن أول حٌٍض ٌعد الطبلق ٌزٌل  

% من 9. 99% من بصمة الرجل والحٌضة الثالثة تزٌل 7ٕ% إلى 7ٙوالحٌضة الثانٌة تزٌل 

اً الستمبال شفرة بصم حم متطهراً من البصمة السابمة ومستعّدِ جل وبه ٌكون الرَّ ة جدٌدة بصمة الرَّ

 بدون إصابته بؤذى

لذلن فإن ممارسات الدَّعارة والزانٌات ٌصبن باألمراض الفتَّاكة نتٌجة الختبلط السَّوابل المنوٌَّة 

حم  أَما عدَّة األرملة فإنَّها تحتاج لولٍت أطول إلزالة الشفرة حٌث أنَّ   فً الرَّ

 ٌثبُِّت البصمة لدٌها بشكٍل ألوى لذلن تحتاج للممدار الذي جاء فً لوله تعالى:الحزن 

 [ٕٖٕ]أربعة أْشهٍر وعْشراً[ ]سورة البمرة ايآٌة 

 ً ُجل نهابٌا  لتزول بصمة الرَّ

ِ أفارلة مسلمٌن بؤمرٌكا فتبٌَّن له أنَّ  ًّ وتلن الحمٌة دفعْت َعاِلم األجنَّة المذكور للمٌا بتحمٌك فً  ح

ٍ آخر ألمرٌكٌات  كلَّ  ًّ  النساِء ٌحملَن بصمات أزواجهنَّ فمط فٌما بٌَّنت التَّحرٌات العلمٌة فً ح
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 لناة عٌن المعرفة-ٔ
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رات أنَّهنَّ ٌمتلكَن بصمات متعددة من اثنٌن إلى ثبلث وكانت الحمٌة مذهلة للعالم حٌنما لام  متحّرِ

ها تمتلن بصمات مما ٌعنً أنها كانت تخونه وذهب به بإجراء التَّحالٌل على زوجته لٌتبٌَّن لخ أنَّ 

االكتشاؾ إلى أنَّ واحداً من أصل ثبلثة أبناء هو ابنه فمط وعلى إثر ذلن التنع بؤنَّ اإلسبلم هو 

الدٌن الوحٌد الذي ٌضمن حصانة المرأة المسلمة  وٌضمن تماسن المجتمع وأنَّ المرأة المسلمة 

 .أنظؾ وأطهر امرأة على وجه األرض

 أََولَْم  ۗسبحان هللا العظٌم المابل: )َسنُِرٌِهْم آٌَاتِنَا فًِ ايْآفَاِق َوفًِ أَْنفُِسِهْم َحتَّىَٰ ٌَتَبٌَََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَحكُّ 

ٍء َشِهٌد ( سورة فصلت ايآٌة  ًْ  ٌَْٖ٘كِؾ بَِربَِّن أَنَّهُ َعلَىَٰ ُكّلِ َش
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 [ٔلماذا ٌُإكل التمر وتراً]خامساً/ 

إنَّ الحمٌمة الِعلمٌة التً تمَّ اكتِشافُها هنا هً أن فً أكل التمر وتًرا فابدةً عظٌمة ؼابت عن الكّلِ 

عدًدا  -لمد اكتشؾ طبٌب أمرٌكً بعد أن لرأ فً كتاب الطّبِ النبوّيِ, أنن إذا تناولت التمر وتًرا 

ل إلى طالة كربوهٌدرات فً جسمن وعلى العكس  -سبعًا  فردًٌّا؛ واحدة أو ثبلثًا أو خمًسا أو تحوَّ

 لو تناولته عدًدا زوجًٌّا؛ فإنه سٌتحول إلى سكاكر وبوتاسٌوم ٌإثِّر على الجسم ووظابؾ الُكلى.           

 ِ روى اإلمام البخاري فً صحٌحه عن الصحابً أنس بن مالن رضً هللا عنه: )كاَن َرسوُل ّللاَّ

ٌُْد َصلَّى هللاُ ع ؤُ بُن َرجاٍء, حدَّثَنً ُعبَ لٌه وسلََّم ال ٌَْؽُدو ٌَوَم الِفْطِر حتَّى ٌَؤُْكَل تََمراٍت ولاَل ُمَرجَّ

, َعِن النبًِّ َصلَّى هللاُ علٌه وسلََّم, وٌَؤُْكلُُهنَّ ِوتْراً( ِ, لاَل: حدَّثَنً أنَس   ّللاَّ

 سبحان هللا وبحمد سبحان هللا العظٌم.

 [ٕؼابات كندا] سادساً/ ما حدث فً

ٌُروى أّن ؼابات كندا تتنفس بشكٍل ُمرعٍب حٌث نشرت وسابل اإلعبلم الكندٌة ممطع فٌدٌو 

ن بما ٌشبه التنفس بالرؼم من كثافة  لؽابات "ساكري كور" فً مماطعة كٌبٌن, وهً أنَّها تتحرَّ

ماماً األشجار الضخمة التً تعلو أراضٌها حٌث ترتفع األرض وتنخفض فً حركة مشابهة ت

لحركة التنفس من شهٌك وزفٌر وبعد انتشار ممطع الفٌدٌو أكدَّ العلماُء أنَّ تلن الحركة الؽرٌبة 

 ألرض الؽابة تسمى بظاهرة "حركة أرضٌة الؽابة" وتحدث عادة عند تشبع 

ن بهذا الشكل الؽرٌب عند  األرض بالمٌاه, مما ٌملل من تماسن التربة وٌجعلها عرضة للتحرُّ

أو سٌول لوٌَّة حٌث أن هذه الظاهرة مذكورة فً المرآن الكرٌم فً لوله تعالى :  وجود عواصؾ

ْت َوَربَْت َوأَنبَتَْت ِمن ُكِلّ َزْوجٍ بَِهٌجٍ)أٌ ٌَْها اْلَماء اْهتَزَّ ( ٘ة )(َوتََرى اأْلَْرَض َهاِمَدةً فَإَِذا أَنَزْلنَا َعلَ

 نى انتفختمن سورة الحـج وربت هنا أي ارتفعت وفسرها الطبري بمع

 

 

 

 

 

 

 الهامش

 مولع موضوع : حكم ومواعظ دٌنٌة-ٔ

 مولع الوفد االلكترونً-ٕ
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 سابعاً/ فضل الصبلة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 لصص والعٌة بفضل الصبلة على خٌر البرٌة ومنها

 لصة الرجل الذي لابله األمام النووي-ٔ

فً داخل الحرم المكً ٌمشً وهو ٌصلً  لال األمام النووي أنه فً ٌوم من األٌام لابل رجبل

على النبً صل هللا علٌه وسلم, فتعجب اإلمام النووي جداً من الرجل, فسؤله اإلمام النووي لماذا 

تصلً على النبً صل هللا علٌه وسلم وأنت تمشً ٌا رجل؟ فمال الرجل: سؤلول لن سراً ال 

ٌا معاً فرٌضة ٌعرفه الكثٌرون عنًِّ لال الرجل: لما كان مسافراً مع  أبٌه من عدة سنوات لكً ٌإّدِ

الحج فً ذلن العام مات أبوه فً منتصؾ الطرٌك لمكة وبعد وفاته أسود وجهه للؽاٌة, فمد كانت 

أعماله ؼٌر صالحة رحمة هللا علٌه, فحزن الرجل لرحٌل أبٌه بهذا الشكل وحالته بعد الوفاة فمام 

وكثرة البكاء على فراق أبٌه نام الرجل ورأى بتؽطٌة وجه أبٌه وبعد دفنه ومن شدة التعب 

الرجل فً منامه أن رجبل جمٌل الطلة ال ٌعرفه ووجهه كالبدر المنٌر المضًء ورابحة جسده 

أجمل من رابحة المسن والعنبر والزهور كلها ألترب الرجل مجهول الهوٌة من والد الرجل 

لى وجهه فمال الرجل للرجل ايآخر المتوفً وأزال الؽطاء عن وجهه األسود اللون ووضع ٌده ع

المجهول من أنت ٌا هذا؟ وماذا تفعل بوجه أبً الراحل؟ فرد الرجل أال تعرفنً؟ ثم  وذهب لال 

أنا رسول صل هللا علٌه سلم ثمَّ وتوجه الرجل ألبٌه فوجد أن أباه ٌبتسم فؤستٌمظ الرجل من نومه 

 وهو سعٌد للؽاٌة ولال الرجل

 نا ال أترن أبداً الصبلة على النبً صل هللاومن ولتها وحتى الٌوم أ

 علٌه سلم

لصة عبلج السَّرطان                                                                           -ٕ 

روَي أنَّ شاباً كان ٌحفظ المرآن الكرٌم فً مسجد من المساجد وكان هذا الشاب ٌتؽٌب بعض 

م وفً ٌوٍم سؤله الشٌخ لماذا تتؽٌب ٌا بنً؟, فمال الشاب أنَّ والدته األٌام عن حفظ المرآن الكرٌ

مرٌضة بالسرطان وتتعالج منه وهو ٌؽٌب فً بعض األٌام ألن حالتها تسوء ٌوماً بعد ٌوماً لال 

الشٌخ: ٌا بنً اجعل أمَّن تصلً بكثرة على النبً صل هللا علٌه وسلم فمال الشاب: أن والدته 

ب شدة المرض, فهً بالمستشفى من عشرٌن ٌوماً تمرٌباً فمال الشٌخ: تعجز عن الكبلم بسب

 للشاب لل لها أن تصلً على النبً صل هللا علٌه وسلم فً للبها وفً سرها.                                                          

ه بد أت تتعافى من مرضها ولمد وبعد مرور أٌام طوٌلة أتى الشَّاُب مبتسماً وسعٌداً ولال أنَّ أمَّ

 ذهل األطباء من تحسن حالتها على الرؼم أن حالتها كانت مٌإوس منها
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 مولع لصص والعٌة : هناء سٌد علً-ٔ
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[ وهً لطعا لصة أسطورٌة لكنَّها بمعناها ٔوهذه لصة رمزٌَّة لفضل الصبلة على خٌر البرٌة ]

مزّيِ دالة  وأنا أإمن أن الصبلة على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌفتح هللا بها المؽالٌك وٌٌسر كل عسٌر  الرَّ

 ٌُروى أن رجبلً صالحاً له جار ٌهودي -ٖ

وكانا ٌُكثران من الجلوس مع بعضهما وكان الرجل الصالح عندما ٌرٌد عمل شًٍء ٌمول:ما 

 بًتمضى الحاجة إال بالصبلة على الن

فكانت هذه الكلمة ال تفارق كبلم الرجل أو عمله مما أثار استؽراب الٌهودي فسؤله: ماذا تستفٌد 

 من كثر الصبلة على نبٌن ؟

 فمال الرجل الصالح ٌكفٌنً أنَّ الهمَّ ال ٌمربنً

 فؤراد الٌهودي أن ٌكٌد جاره لٌستهزئ بالمسلمٌن 

 فذهب الٌهودي إلى الرجل الصالح ولال له:

الخاتم عندن حتى أرجع من السفر فؤجابه الرجل بموله: ال تُمضى الحاجة إال بالصبلة خذ هذا 

على النبً وكانت الخواتم فً ذلن الزمان ممٌزة وال ٌوجد لها شبٌه وذلن ألن من ٌصنعها 

 حرفً وال ٌصنع لها شبٌه أبدا

اتم حتى ثم رالب الٌهودي بٌت الرجل الصالح حتى خرج جمٌع من فٌه ودخل وبحث عن الخ

 وجده 

وكان فً ذلن الزمان ال ٌوجد أثاث كثٌر و األبواب ال تمفل فمن السهل سرلة أّيِ شًٍء ثمَّ ذهب 

 الٌهودي بالخاتم إلى بحر لرٌب وفً وسط البحر وهو على المارب ألمى الخاتم 

 ثم عاد الٌهودي وذهب إلى الرجل لٌطلب منه الخاتم فوجده عابداً من عمله

 لال الٌهودي :

 أرٌد خاتمً..

 لال الرجل الصالح:

 ال تمضى الحاجة إال بالصبلة على النبً
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 من منشورات ببلؼة اللؽة العربٌة وفصاحتها على الفٌس :ٌوتٌوب-ٔ
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 لال الٌهودي:

 أرٌد خاتمً ايآن

 لال الرجل الصالح:

 إنً الٌوم بالصبلة على النبً وفمنً هللا إلى صٌد سمكة كبٌرة 

ٌن خاتمن إال إذا تؽدٌت معنا الٌوم وأصر علٌه حتى لبل الٌهودي فدخل وأعطى وهللا ما أعط

الرجل الصالح زوجته السمكة لتطهوها وبٌنما هو جالس مع الٌهودي إذ نادته زوجته لترٌه ما 

 وجدت فً بطن السَّمكة فلما رأى الخاتم صعك واصفر لونه 

 فمال الرجل الصالح:

 إلى مكان الخاتم فً مخببه فلم ٌجده  وبٌنما هو فً حٌرةوهللا آنه لخاتم الٌهودي وذهب 

 لال الٌهودي:

 لماذا اصفر وجهن؟ إن لم تعطنً خاتمً ألشهدنَّ علٌن الٌهود والمسلمٌن

 لال الرجل الصالح:

 ال تمضى الحاجات إال بصبلة على النبً        

 لال الٌهودي:

سوؾ تصلًِّ على نبٌن بعد الٌوم إن لم تعطنً خاتمً ألفضحن أخبلق المسلمٌن بن ال أظنن 

 وسوؾ تكون أنت مثبلً نُسِكُت به المسلمٌن ونعاٌرهم به

 لال الرجل الصالح:

 وهللا ما حٌرتً فً خاتمن ولكن شًء آخر حٌرنً خذ هذا خاتمن

 فتلون وجه الٌهودي واسودت شفتاه وهو ٌفحص الخاتم  وٌمول:

 ه هو إنه هو فاستؽرب الرجل الصالح ولال رفما بنفسن ماذا أصابن؟إن

 لال له الٌهودي:

 استحلفن بربن كٌؾ وصل الٌن؟

 لال الرجل الصالح:

 البد أن عملن لد ذهب

 ألم تؤمنًِّ على خاتمن حتى تعود من سفرن؟
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 لال الٌهودي:

 استحلفن بربن أٌن وجدته ؟

 لال الرجل الصالح:

مكة فصعك الٌهودي وأؼمً علٌه وبعد أن عاد إلٌه وعٌُه حكى للرجل وجدته فً بطن السَّ 

 الصالح ماذا فعل 

 فمال الرجل الصالح:

أنت استطعت بكٌدن أن تسرق الخاتم وترمٌه فً البحر وهللا استطاع بمدرته أن ٌنزل الخاتم فً 

 بطن سمكة اصطدتها ألم ألل لن أنها ال تُمضى حوابجنا إال بالصبلة على النبً؟ 

 فمال الٌهودي: 

 صدلت ٌا جاري وأنا أشهد أنه ال إله إال هللا وأن دمحماً رسول هللا
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 ثامناً/ فابدة ماء زمزم وبول اإلبل

 معلومة ال تعرفها  

 ٌمول البحث العلمً , هنان ساببلن ال ٌنتمٌان للسوابل األخرى إال باالسم  وهما :

 ماء زمزم  وبول األبل 

 زمزم ٌحمل اسم ) ماء ( لكنه ٌختلؾ جذرٌاً عن مركبات الماء !فماء 

 فجمٌع مٌاه الدنٌا تنتمً للمركب الحمضً  عدا ) ماء زمزم ( 

 فهو ) للوي  ( سبحان هللا العظٌم  وال ٌوجد ماء للوي ؼٌره على وجه البسٌطة , عدا ماء زمزم 

ضد الفٌروسات  ألن الفٌروس ال  لذا , فعند شربه بكثرة ٌكون لدى جسم اإلنسان مناعة لوٌة

 ٌعٌش فً البٌبة الملوٌة !

وباء من دٌارهم  فمن ٌشرب  لذا  جعله هللا فً مكة , لوفود خلك هللا من الحجٌج , محملٌن بكل

) وٌعبُّ ( أْي ٌمؤل بطنه منه ولت الحج والعمرة  ال ٌصٌبه أيَّ داء محمول من الحجٌج وكذلن 

 نطبك على ماء زمزم أبوال األبل ٌنطبك علٌه ما ٌ

 فجمٌع أبوال مخلولات األرض سوابل حمضٌة وشبه ضاره بل أن كثٌرها ) نجس ( 

 عدا أبوال  األبل فهو البول الوحٌد على هذه البسٌطة مركبه

 )للوي ( سبحان هللا .

 والسابل الملوي هو مصدر دفاع عن الفٌروسات ومموي للجسم  وطاهر ؼٌر نجس  

 سبحان هللا 

د أن ذلن ٌخص لون أو عمر من األبل  لكنَّه عام لجمٌع األبل مهما كان لونها أو عمرها  وال أعتم

 وإن كانت إبل رعً فهو أفضل  ببل شن والرٌب.

 وأخٌراً عرفت معنى التضلع بماء زمزم                   

 الكثٌر منا ال ٌعرؾ التضلع بماء زمزم بنٌة الشفاء

 

 

 الهامش

 جامعة الدمام : ملتمى المواضٌع العامةمولع -ٔ
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ٌعنً تكون المعدة فاضٌة جداً ثم ٌشرب كؤس  حتى ٌمتلا بطنه وٌكرر الشرب وسٌكون فٌه 

 شفاء بإذن هللا تعالى

ٌَْؾ ُخِلمَْت [العاشٌة آٌة   7ٔلال هللا تعالى:) أَفبل ٌَنُظُروَن إِلى اإِلبِِل َك

 ُء زمزٍم ِلما ُشِرَب له [ .. لٌل فً سنده ضعؾ وهللا أعلمولال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ]ما
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 [ٔ؟ ] تاسعاً: أتعلمون بؤن بٌوتكم لٌست لكم

 نعم  إنها بٌوت زوجاتكم 

 لال تعالى:

 [ٔ] اَل تُْخِرُجوُهنَّ ِمْن بٌُُوتِِهنَّ [ سورة الطبلق من ايآٌة ]

 نسب هللا عز وجل البٌت إلى المرأة رؼم أنه ملن للرجل ؟!لماذا 

هذا ما جعلنً أبحث عن ايآٌات التً ٌُذكر فٌها كلمة بٌت ممترنة بالمرأة فوجدت هذه ايآٌات 

التً تطٌب خاطر المرأة وتراعً مشاعرها وتمنحها لدراً عظٌماً من االهتمام واالحترام 

 والتمدٌر

ٌْتَِها َعْن نَْفِسه [ِ﴿سورة ٌوسؾ ايآٌة لال تعالى] : َوَراَوَدتْهُ ا  ﴾ٖٕلَّتًِ ُهَو فًِ بَ

امرأة العزٌز تراود ٌوسؾ وتهمُّ بالمعصٌة ورؼم ذلن لم ٌمل هللا عز وجل وراودته امرأة 

 العزٌز فً بٌت العزٌز

 أو وراودت امرأة العزٌز ٌوسؾ فً بٌته 

 ولال تعالى : 

َج اْلَجاِهِلٌَِّة اأْلُولَىَٰ { . )األحزاب ايآٌة ﴿َولَْرَن فًِ بٌُُوتُِكنَّ َواَل تَبَرَّ   (ْٖٖجَن تَبَرُّ

 ولال تعالى :

ِ َواْلِحْكَمِة ﴾ ﴿ األحزاب ايآٌة  ﴾ٖٗ﴿ َواْذُكْرَن َما ٌُتْلَىَٰ فًِ بٌُُوتُِكنَّ ِمْن آٌَاِت ّللاَّ

 ما أعظمن ٌا هللا !

 ألٌست هذه البٌوت ملن للنبً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 سبت لنسابه ؟!ولكنها نُ 

 ٌا له من تكرٌم!

 ولال تعالى :

 َ ًُّ إَِذا َطلَّْمتُُم النَِّساَء فََطِلّمُوُهنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ َوأَْحُصوا اْلِعدَّةَ َواتَّمُوا ّللاَّ  َربَُّكْم اَل تُْخِرُجوُهنَّ ِمن ) ٌَا أٌََُّها النَّبِ

 ﴾ٔبٌُُوتِِهّن ( ﴿ الطبلق  ايآٌة

 الهامش

 منشورات الدكتور عبد الؽنً الؽرٌب طه فً الفٌسمن -ٔ
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 حتى فً أولات الخبلؾ وحٌن ٌشتد النزاع وتصل األمور إلى الطبلق الرجعً هو بٌتها 

 تبمى آٌة واحدة لم ٌنسب فٌها البٌت للمرأة وهً : 

ٌِْهنَّ أَرْ  نُكْم فَإِن َشِهُدواْ فَؤَْمِسُكوُهنَّ فًِ )َوالبلَّتًِ ٌَؤْتٌَِن اْلفَاِحَشةَ ِمن نَِّسآبُِكْم فَاْستَْشِهُدواْ َعلَ بَعةً ِمّ

 ﴾٘ٔاْلبٌُُوِت َحتََّى ٌَتََوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت أَْو ٌَْجعََل ّللّاُ لَُهنَّ َسبٌِبلً ( ﴿النساء ايآٌة 

 االَن عندما تؤتً الفاحشة و بشهادة أربعة شهود عدول ال ٌنسب لها بل ٌسحب منها التكرٌم!

 فً آٌات هللا فسبحانه هلالج لج وهل هنان أصدق من هللا لٌبل ؟ أيُّ جمال ودلَّة

 وهللا ما رأٌت دٌن ٌصون وٌرفع لدر المرأة مثل االسبلم 
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 عاشراً/كورونا واالحتراز من انتشاره الُمعجز

فً العالم تصارعاً من أجل بماٍء ٌتضادُّ مع حٌاة السعادة  -فٌه الفتنُ  -الولت الذي تنتشرفً 

لِم الذي بدونه ال معنى للبماء ٌتداوُل اإلعبلم العالمً خبَر لدوم مرٍض خطٌر  المجذوبة بالّسِ

ره ٌُسمى كورونا ٌإثر على الجهاز التَّنفسً فهو ٌشبه األنفلونزا لكن خطره ٌكمُن فً انتشا

 السَّرٌع أوال ولعدم وجود عبلجٍ له ثانٌاً.

ًَ المعجزة المتمثلة فً  مة صناعةً وحضارةً وطبَّا لتؤت لمد كانت أوُل إصابته فً الدُّوِل المتمّدِ

عجز هذه الدول فً الحّدِ من نتشار فٌروسه.                                                              

رت الذرة وؼزت الكواكب لتجلً أسرارها وتفنَّنت فً تصنٌع اسلحة الدمار هذه الدول التً ط وَّ

الشَّامل من صوارٌخ ولنابل وسابمات الصوت من الطابرات هذه الدول ولفْت مكتوفة األٌدي 

عاجزةً عن المدرة الربانٌة التً أُوِدعْت فً هذا الفٌروس الذي تحدَّاهم وعلَمهم فً أن ٌجدوا 

ه وأن ٌحدُّو من انتشاره السَّرٌع فهو برذاذ عطسٍة واحدة من مصاٍب تصٌُب عبلجاً سرٌعاً ل

 مباٍت ممن ال ٌستخدمون وسابل ولاٌة. 

]وكانت أول إصابة بالفٌروس من الصٌن حٌث كشفت صحٌفة "ساوث تشاٌنا مورنٌنػ بوست" 

 [ٔالعالم ]" فً 9ٔالصٌنٌة, تفاصٌل جدٌدة مثٌرة عن أول حالة إصابة مإكدة بفٌروس "كوفٌد 

ولالت الصحٌفة نمبل عن بٌانات حكومٌة إن أول حالة إصابة بـ"كورونا" تعود إلى منتصؾ 

مـ مضٌفة أن األطباء لم ٌدركوا أنهم ٌتعاملون مع مرض جدٌد حتى 9ٕٔٓنوفمبر من عام 

 أواخر دٌسمبر من العام ذاته

نا" فً محاولة للتعرؾ أكثر عام[  بدأ العلماء دراساتهم وأبحاثهم حول "كوروٕٕٓٓوفً ]ٌناٌر 

 على هذا الفٌروس المستج  ووهان وسط الصٌن الذي ظهر فً مدٌنة 

ووفما للبٌانات الحكومٌة التً اطلعت علٌها الصحٌفة فإن أول مصاب بـ"كورونا" كان ٌبلػ من 

عاما وٌعٌش فً هوبً التً تنتمً إلٌها ووهان مضٌفة أن هذه الحالة تم اكتشافها  ٘٘العمر 

 نوفمبر من نفس العام 7ٔببلغ عنها ٌوم واإل

 ٕٓحاالت جدٌدة بشكل ٌومً, وفً  ٘ومنذ ذلن الٌوم جرى تسجٌل ما بٌن حالة واحدة إلى 

 ٓٙدٌسمبر كانت حصٌلة المصابٌن المإكدة بلؽت 

دٌسمبر من العام نفسه أخبر تشانػ جٌكسٌان وهو طبٌب فً مستشفى بمماطعة  7ٕوبحلول 

 أن المرض ناجم عن فٌروس جدٌد من نوع "كورونا هوبً السلطات الصحٌة

 

 

 الهامش

 ترجمات أبً ظبً-ٔ
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 [ٕٙٙبلػ] 9ٕٔٓوتمول البٌانات إن عدد المصابٌن حتى الٌوم األخٌر من عام 

وأوضحت الصحٌفة أن هذه السجبلت الحكومٌة التً لم ٌتم نشرها للعموم توفر معلومات لٌمة 

 كٌفٌة انتشار فً أٌامه األولى وسرعة انتمالهحول 

 وال ٌزال علماء منظمة الصحة العلمٌة ٌبحثون عن ما ٌسمى

بـ"المرٌض الصفر " أي الحالة األولى المصابة التً ربما لم ٌتم اكتشافها التً ٌمكنها مساعدتهم 

 فً تتبع مصدر الفٌروس 

 8ونا جرى تسجٌلها فً الصٌن ٌوم وحسب مولع على اإلنترنت  حٌث أول حالة مإكدة  لكور

دٌسمبر لكن المنظمة ال تملن أدواٍت لمتابعة تفاصٌل المرض حٌث تكتفً باالعتماد على 

البٌانات الممدمة من حكومات الدول[ لكن رؼم هذا لم ٌشكَّل المرض فً بداٌته رعباً وال اهتماماً 

ن الدول المتمدمة التً ٌشكل فٌها إال أنَّ الكبلم كان كثٌراً حول انتشاره فً الصٌن وؼٌره م

 اإللحاد نسبة كثٌرة من البشر.

 وٌشاء هللا تعالى أن ٌسري المرض فٌنتشر فً الدول األخرى بدون استثناء لترتفع نسبة الرعب 

حتى المملكة العربً السعودٌة لم تسلم من إصابته حٌث كانت أول إصابة كورونا فً السعودٌة 

 هـٔٗٗٔفً السابع من رجب عام 

هـ عن ظهور نتابج مخبرٌة تإكد ٔٗٗٔ/7/7حٌث ]أعلنت وزارة الصحة السعودٌة ٌوم االثنٌن  

لمواطن لادم من إٌران عبر مملكة  Covid-19تسجٌل أول حالة إصابة بفٌروس كورونا الجدٌد 

البحرٌن ولالت وزارة الصحة: إنه فً إطار اإلجراءات االحترازٌة المعمول بها لامت الوزارة 

ال إحدى فرق مكافحة العدوى فً الحال للكشؾ على المواطن وأخذ عٌنة للفحص بإرس

 المخبري التً تم من خبللها التؤكد من إصابته بالفٌروس.

وتطمبن الوزارة الجمٌع بؤن الحالة معزولة حالٌاً فً المستشفى وجاري التعامل معها وتمدٌم 

 الخدمة الصحٌة وفك اإلجراءات الصحٌة المعتمدة.

ة إلى ذلن جرى حصر جمٌع المخالطٌن للمصاب وأخذ العٌنات منهم لفحصها من لبل إضاف

المركز الوطنً للولاٌة من األمراض ومكافحتها وسٌتم اإلعبلن عن جمٌع النتابج فور انتهاء 

" فً حال الرؼبة فً 9ٖ7الفحص وأهابت الصحة بالجمٌع التواصل مع مركز "تواصل الصحة 

, مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمٌة وعدم االنسٌاق أي استفسار ٌخص الفٌروس

وراء الشابعات[.                                                                                          

كما أعلنت لبل المملكة السعودٌة مصر وتونس وسورٌا واألردن وؼٌرها عن مصابٌن وتكتَّمت 

رؼم انتشار المرض فً شعب إٌران ورؼم هذا لم تصل نسبة الخوؾ من الفٌروس  دولة إٌران

 نسبة عالٌة حتى تتابعت توصٌات باالحتراز من الفٌروس باتخاذ كل وسابل الولاٌة. 
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أما ارتفاع نسبة االحتراز من الفٌروس والرعب فبعد إصدار فتوى العلماء عامة وعلماء المملكة 

[                                                              ٔملكة البٌان ايآتً ]خاصة حٌث صدر علماء الم

]نظرت هٌبة كبار العلماء فً دورتها االستثنابٌة الرابعة والعشرٌن المنعمدة بمدٌنة الرٌاض ٌوم 

هـ فٌما عرض علٌها بخصوص الرخصة فً عدم شهود ٔٗٗٔ/  7/  ٙٔاألربعاء الموافك 

ة والجماعة فً حال انتشار الوباء أو الخوؾ من انتشاره, وباستمراء نصوص صبلة الجمع

الشرٌعة اإلسبلمٌة ومماصدها ولواعدها وكبلم أهل العلم فً هذه المسؤلة فإن هٌبة كبار العلماء 

   تبٌن ايآتً:....                                                                                    

أوال ٌحرم على المصاب شهود الجمعة والجماعة لموله ملسو هيلع هللا ىلص ) ال ٌورد ممرض على مصح ( 

متفك علٌه, ولموله علٌه الصبلة والسبلم: ) إذا سمعتم الطاعون بؤرض فبل تدخلوها وإذا ولع 

 بؤرض وأنتم فٌها فبل تخرجوا منها ( متفك علٌه....... . 

هة االختصاص إجراءات العزل فإنَّ الواجب علٌه االلتزام بذلن, وترن ثانٌاً: من لررت علٌه ج

شهود صبلة الجماعة والجمعة وٌصلً الصلوات فً بٌته أو موطن عزله, لما رواه الشرٌد بن 

سوٌد الثمفً رضً هللا عنه لال: )كان فً وفد ثمٌؾ رجل مجذوم فؤرسل إلٌه النبً ملسو هيلع هللا ىلص إنا لد 

جع( أخرجه مسلم.                                                                       باٌعنان فار

ثالثاً: من خشً أن ٌتضرر أو ٌضر ؼٌره فٌرخص له فً عدم شهود الجمعة والجماعة لموله 

ٌصلٌها  ملسو هيلع هللا ىلص: ) ال ضرر وال ضرار( رواه ابن ماجه. وفً كل ما ذكر إذا لم ٌشهد الجمعة فإنه

ظهراً أربع ركعات.                                                                                       

هذا وتوصً هٌبة كبار العلماء الجمٌع بالتمٌد بالتعلٌمات والتوجٌهات والتنظٌمات التً تصدرها 

إلٌه سبحانه بالدعاء جهة االختصاص, كما توصً الجمٌع بتموى هللا عز وجل واللجوء 

والتضرع بٌن ٌدٌه فً أن ٌرفع هذا الببلء لال هللا تعالى: ) وإْن ٌَْمَسسَن هللا بضّرٍ فبل كاشَؾ له 

حٌم (,  إالَّ هو وإْن ٌردْن بخٌٍر فبل رادَّ لفضِله ٌصٌُب به من ٌشاُء من عبادِه وهو الؽفوُر الرَّ

لكْم ( وصلى هللا وسلم على نبٌنا دمحم وعلى آله  ولال سبحانه: ) ولاَل ربُّكم ادُعونًِ استَِجبْ 

وصحبه أجمعٌن[.                                                                              

ولبلحتراز من انتشار الفٌروس المذكور وضعت البلدٌات أنظمة للمطاعم والمحبلت التجارٌة 

الخطر الممدَّرة ولبلحتراز أُؼِلمت المساجد وأوصوا  وأؼلمت بعض المحبلت لحٌن انتهاء أٌام

بتعمٌمها وتطهٌر مرافمها وٌصحب هذا إرشادات وتوجٌهات من وزارة الحج واألولاؾ وفتاوي 

تتعلك بالصبلة فً المنازل  كما أُؼلمْت المدارس والجامعات بكل مراحلها لٌستمر التعلٌم عن بعد 

العلمً للطالب ومع هذه التَّوجٌهات والتَّوصٌات  مع تسهٌل كل ما من شؤنه ضمان التحصٌل

واِر حتى تنتهً أٌام  صدر منع استمبال أو عودة السعودٌٌن للوطن مع ؼلك المنافذ أمام الزَّ

الخطر الممدَّرة.                                                                                        

والمصابون -إلصابات فً العالم والمملكة العربٌة السعودٌة جزء  منه أما بعد أن تضاعفْت ا

صدرت توجٌهات حازمة  –ٌمثلون األلل بالنسبة للدول األخرى حٌث تجاوزْت األلفٌن إصابة 

ل بعد السابعة مساًء حتى السادسة صباحاً مع   مصاحبة عموبات لمن ٌخالفها ومنها عدم التجوُّ

 الهامش

 مولع الخلٌج -ٔ
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ل نهاراً مع استثناءات خاصة.  ولد سارت الدول العربٌة التَّ  وجٌه بعدم اإلسراؾ فً التجوُّ

واإلسبلمٌة بفتاوي علمابهم على هذا النحو كما اتخذ العالم جمٌعاً كافة االحترازات للحّدِ من 

انتشار الفٌروس فكان لوسابل االتصال اشتعال لئلسهام بتؽرٌدات ولصابد ومماالت تتحدث عن 

 حدث ومنها هشتاق لنادي الباحة األدبً حٌث شاركُت مع المشاركٌن ال

 بهذٌن البٌتٌن

 ُدورنا أصبحْت سجوناً سجونا

باً من ]كرونا[          للُت ال: بل تهرًّ

 وصبلتً ما فً المساجد لالوا:

 للُت: فتوى فخفِّفوا وارحمونا         

 هـ ٔٗٗٔ/7/7ٕ

 ر هً:وبعدها شاركُت ببٌتٌن فً الفٌس وتوٌت

 أٌُّها األصحاب ما دامْت ]كرونا[

 فً تماٍد مستمّرٍ لن ترونا

 نرتجً الرحمن أن تبعَد عنَّا

 ال حوالٌنا وال ترسو علٌنا

 هـٔٗٗٔ/8/٘

      كما كانت لً لصٌدة ممروءة ومسموعة  بعنوان شاء اإلله هً: ..شاء اإلله                                                           

 وْلُع األسى فً خافمً ٌَكوٌنً

 والخْوُؾ ٌحجُب َخطوتً وٌَمٌنً     

 من أٌن أبدأ واألماكُن كلُّها

 بعد المحبَِّة أصبحْت تجفونً؟         

 حتَّى األماُن ؼدا ٌَُصدُّ ألٌس لً

 منه الذي ٌُعلً وما ٌَحمٌنً؟          

ْت ببل  كٌؾ الهناُء وُجْمعتً مرَّ

 ٍر ٌُنْهنهنً وال تؤمٌِن؟ذك               
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 ً  بََشر  من اإلرهاِب صاؼوا ُمْفزعا

 ؼامَض التَّكوٌنِ  -عمداً –للخٌِر        

ُؾ كً ٌحاَر ذوو النَّهى  فسرى التَّخوُّ

؟ وأٌن.. فتوى الحٌِن ؟                 أٌن المفرُّ

 فرأوا بؤنَّ االحتراَز وسٌلةً 

 لؤلمِن فاختاروا  ببل تخمٌنً         

 العدوُّ إذا أُصٌبْت أرُضنا ٌسلو

 فتؽٌُظه لهراً سماحةُ دٌنً           

 شاء اإلله ولم  ٌشاءوا ما دروا

 أنَّ الببلَء ٌُزٌُل ما ٌُخزٌنً           

 ٌا رّبِ ال تجعْل لطاغٍ سلطةً 

 منها ٌ ِدٌل تعاستً وشجونً           

 فؤلنَت من ٌُؽنً العباَد وأنت من 

 و آهةَ المحزونِ ٌَشفً وٌمح          

 هــٔٗٗٔ/7/ٕٗ

ا ما أرى اإلشارة إلٌة فهو:  أمَّ

أوال/ أنَّنا مع كل االحترازات السابمة نإمن بمحتوي ومضمون لوله تعالى:)َوَما َكاَن ِلنَْفٍس أَن 

بًل ۗ َوَمن  َإجَّ بًا مُّ ِ ِكتََٰ ْنٌَا نُْإتِِهۦ ِمْنَها َوَمن ٌُِرْد ثََواَب ٱْلَءاِخَرةِ نُْإتِِهۦ تَُموَت إاِلَّ بِإِْذِن ٱلِلَّ ٌُِرْد ثََواَب ٱلدُّ

ِكِرٌَن( ]سورة آل عمران ايآٌة  [                                          ِ٘ٗٔمْنَها ۚ َوَسنَْجِزى ٱلشََّٰ

لكننا باالحتراز ]نفر من لدر  كما نإمن أنَّ ما أصابنا لم ٌكن لٌخطبنا وما أخطؤنا لم ٌكن لٌصٌبنا

لمدر هللا[ كما جاء فً رّدِ الخلٌفة عمر بن الخطاب رضً هللا عنه على الصحابً الجلٌل أبو 

عبٌدة بن الجراح رضً هللا عنه ولد سبك ذْكر الحدٌث كامبل مع  االستدالل                    

بشر لٌصحوا من ؼفبلتهم وٌرجعوا هلل ثانٌا/ شاء هللا تعالى بانتشار هذا الفٌروس تنبٌه بعض ال

رٌن لدرة وعظمة من إذا أراد شٌباً ٌمول له: كن فٌكون.                                                              متذّكِ

رٌن الذٌن  ثالثا/ لد ٌكون هذا الفٌروس المعجز سبباً فً تسلٌم وإٌمان بعض الملحدٌن المفّكِ

سرٌع من انتشار هذا الفٌروس رؼم علمهم ومعرفتهم.                                   عجزوا عن الحّدِ ال

رابعاً/ لد ٌحدُّ هذا الفٌروس من ظلم من استشرى ظلمهم كما لد ٌحول نوعاً ما من استمرار 

       الثورات الهمجٌة التً لامت ببل أهداٍؾ فً بعض الشعوب.                                        

خامساً/ أنَّ كورونا بمشٌبة هللا ولْدَرته ولَدِره لٌست مصادفة بل حكمة أرادها هللا وهو أعلم بها 
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هٌن  وما علٌنا سوى االستسبلم لمضاء هللا والصبر علٌه والرجوع هلل تعالى الجبٌن متوّجِ

 خاضعٌن راجٌن لطؾ هللا تعالى برفع الضّرِ عنَّا.

ُ بُِكّلِ َشْىٍء َعِلٌم ( لال تعالى:)َمآَٰ أََصاَب مِ  ِ ٌَْهِد لَْلبَهُۥ ۚ َوٱلِلَّ ِ ۗ َوَمن ٌُْإِمۢن بِٱلِلَّ ِصٌبٍَة إاِلَّ بِإِْذِن ٱلِلَّ ن مُّ

 [ٔٔ]سورة التؽابن ايآٌة 

ا السُّإال فهو:   أمَّ

بعد معرفة سرعة انتشار كورونا وبعد معرفة سرعة انتمالها للعدوى وبعد إؼبلق مبانً التَّعلُّم 

 اجد.والمس

ة والمعانمات الحارة وااللتماء    باألحضان ؟ وهل ستعود  هل ستعود تلن المصافحات الحارَّ

 االحتفاالت والتمجهرات واالجتماعات التً كانت بعد توالى التحذٌرات والتوصٌات ؟

ال نرجو ذلن بعد التؤكَّد من خلّوِ ببلدنا أرضاً وإنساناً من الفٌروس المذكور واكتشاؾ العبلج الفعَّ 

 له إن شاء هللا.... سننظر.؟؟

أما مالم ٌخطر على بال أحٍد فالحكمة اإللهٌة التً اتضحت فً تزامن هذا الداء مع ظروؾ 

 [ٔ]مناخٌة أشّدِ خطراً كورونا حٌث نشر أحد المتخصصٌن باألرصاد ايآتً..

سبب نمص أشدُّ صٌؾ ٌمرُّ على تارٌخ البشرٌة ب ٕٕٓٓآخر تمرٌر عن األرصاد لالوا إن صٌؾ 

 نسبة األكسجٌن وزٌادة نسبة الرطوبة فً الجو بشكل سٌٍا جداً ..

 وبالمعنى البسٌط للتمرٌر كؤنه ٌمول هللا هلالج لج رحم الناس بهذا الفٌروس ألن هذا معناه موت المبلٌٌن

حٌث فجؤة و من العدم ٌظهر فٌروس ٌجعل الناس ٌبمون فً بٌوتهم ٌولؾ المصانع عنهم ٌولؾ 

 ارات الى ولت معٌن..حركة السٌ

 %8ٗوفً ولت لٌاسً ٌنخفض نسبة التلوث فً العالم بنسبة 

 ..dوفتحة األوزون تبدأ باالنؽبلق على نفسها بعد ما كانت التربت من التبلش

وانخفضت الهزات االرتدادٌة وحركة األرض والزالزل ونجت بعض الحٌوانات من االنمراض 

 البٌبة األم تتنفس من جدٌدوانخفضت نسبة االنحباس الحراري إنها 

 والناس بابسة وتمول ٌا رب ُحرمنا من تراوٌح رمضان 

 بكبلم ٌشكن فً حكمة هللا جل فً عبله وثمتهم فٌه...

 

 الهامش

 إرسال من الصدٌك األخ عبده حسٌن مباركً بواسطة الواتس وأشار أنه منمول-ٔ
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ٌمكن أن تصلى فً منازلكم.. ورمضان ٌفوت علٌنا كؤفضل رمضان فات على األمة التراوٌح 

 اإلسبلمٌة..

رمضان خالً من الرٌاء والمعاصً العلنٌة فً لٌالٌه الممدسة واالنشؽال عن مهامه األساسٌة 

 ألّيِ سبب...

َ َمْولَى الَِّذٌَن آَمنُوا َوأَنَّ اْلَكافِِرٌَن اَل  ِلَن بِؤَنَّ ّللاَّ
 َمْولَىَٰ لَُهْم( فالحمد هلل على كّلِ شًءٍ )َذَٰ

هـ انتشر وباء الكولٌرا فً الكوٌت, مات 8ٖٔٔوألن الشًُء بالشًِء ٌُذكر ٌُروى أنَّ فً عام 

: من السكان انتهت عاببلت بكاملها تحت وطؤته ونجا بعض الرجال الذٌن كانوا فً ٓٙحوالً 

وأهلٌهم, حتً إن أحد التجار دخل منزله  رحلة تجارٌة فً الهند, عادوا لٌفجعوا فً أوالدهم

فوجد أسرته جمٌعها توفٌت فؤحرق منزله فهرع الناس من لبلة وشرق وسكنوا عششا فً 

لكن هنان بٌتا واحداً فً الشرق نجا من هذه الجابحة لم ٌذكروا اسم ساكنٌه لم ٌمت منهم  الشوٌخ

 أحد حٌث اؼلموا بابهم ورفضوا فتحه حتى ٌنجلً الوباء

زوجة االبن على زٌارة اهلها رفضوا أن ٌفتحوا لها الباب للخروج فاستعانت بحبل على  أصرت

 السطح فتعلمت وخرجت

ذهبت فوجدت عابلتها كلها لد ماتت, لم تلبث سوي دلابك وعادت دلت على الباب فرفضوا ان 

 ٌفتحوا لها فماتت على عتبة الباب!

 ث فً فٌلم وأسماه  الباب المإصد( (هـ هذه األحدا9ٙ٘ٔلدم التلٌفزٌون الكوٌتً عام 

ذلن لنعلم أن النجاة بعد رحمة هللا هً الباب الموصد فؤوصدوا أبوابكم فالذي أنجً هذه العابلة 

 [ٔهو أخذها باألسباب وحزمها الشدٌد والذي لم تتهاون فٌه دلٌمة واحده ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهامش

 من منشورات الشٌخ ٌحٌى الٌازجً فً الفٌس-ٔ
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 من مماالت تنفً المصادفةشواهد 

 [ٔأوال/ما تمٌزْت به أرض مصر ]

 لٌست صدفة أن تكون مصر أول دولة على كوكب األرض منذ آالؾ السنٌن

 لٌست صدفة تؤخذ اسمها مصر من اسم ابن سٌدنا نوح علٌه السبلم 

ل لٌست صدفة أن ٌُولد فٌها نبً هللا إدرٌس  وٌكون أول من كتب األحرؾ بٌده وأول من فصَّ 

 المبلبس لٌلبسها البشر

لٌست صدفة أن ٌُطلك الناس منذ فجر التارٌخ على النمود واألموال اسم مصاري مشتك من 

 مصر

ًَّ هللا ٌوسؾ وٌعٌش وٌموت فً مصر  لٌست صدفة أن ٌشترى أحد المصرٌٌن نب

ًُّ هللا بمثابة ربٌس الوزراء فٌها  لٌست صدفة أن تكون فٌها خزابن األرض وٌكون نب

ًُ هللا ٌعموب وزوجته وأوالده لٌست  ًَ إلٌها كل بنى إسرابٌل وعلى رأسهم نب  صدفة أن ٌؤت

 لٌست صدفة أن ٌُولد فٌها وٌكبر فٌها نبً هللا موسى وٌكلمه هللا فً 

الوادي الممدس طوى وتكون المرة األولى واألخٌرة أن ٌصل صوت هللا إلى األرض وٌسمعه 

 بشر فً مصر 

  فٌها لنبً هللا موسى طرٌك فً البحرلٌست صدفة أن ٌُشكَّ هللا

 لٌنمذه ومن معه وفى نفس الولت ٌُهلَن فرعوُن ومن معه على نفس الطرٌك  

ًُّ هللا موسى الحجَر فٌخرج منه أثنى عشر عٌناً من الماء لٌشرب  لٌست صدفة أن ٌضرب فٌها نب

 كل فرٌك من بنى إسرابٌل 

ل هللا على بنً إسرابٌل   فٌها المنَّ والسلوى لٌست صدفة أن ٌنزَّ

 لٌست صدفة أن تنزل التوراة على سٌدنا موسى فٌها 

لٌست صدفة أن ٌبٌن هللا فٌها ضبلل بنى إسرابٌل وبٌنهم رسول موسى وأخاه هارون وٌتركون 

 عبادة هللا وٌعبدون العجل

 

 الهامش

 من منشورات األستاذة بتول دمحم على الفٌس بون-ٔ
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ًُ هللا ورسوله عٌسى بن لٌست  صدفة أن تَختارها مرٌم ابنة عمران ومعها طفلها الرضٌع نب

مرٌم .. مرٌم التً أحصنت فرجها مرٌم التً ذكرها المرآن ومعها امرأة فرعون مثبل للذٌن 

 أمنوا .

 [ ٔلٌست صدفة أنَّ تظل فٌها مرٌم ورسول هللا عٌسى بن مرٌم سبع سنوات]

ارى مصر بالمسلمٌن لكى ٌخلصوهم من احتبلل الرومان النصارى لٌست صدفة أن ٌستعٌن نص

 مثلهم

لٌست صدفة أن تُذكر مصر فً المرآن الكرٌم خمس مرات صراحة والعدٌد من المرات تكون 

 إشارة إلى مصر 

نا هاجر زوجة نبً وخلٌل هللا سٌدنا إبراهٌم مصرٌة   لٌست صدفة أن تكون أمُّ

 مصر استوصوا بؤهلها خٌراً  لٌست صدفة أن ٌمول رسول هللا عن

 لٌست صدفة أن ٌمول عمر بن العاص إن إمارة مصر تعدل كل بالً دولة الخبلفة 

 لٌست صدفة أن تحدث المجاعة فً شبة الجزٌرة العربٌة وٌموت الناس جوعا

وٌرسل الفاروق عمر بن الخطاب رضً هللا عنه بطلب الؽوث من مصر وٌكتب ثبلث كلمات 

وثاه  واؼوثاه  والسبلم  فٌجتمع المصرٌٌن وٌمررون إنماذ إخوانهم فً شبة فمط واؼوثاه  واؼ

الجزٌرة العربٌة وٌرسلون لافلة أولها فً المدٌنة المنورة وآخرها فً الماهرة, وٌدعو الفاروق 

 سٌدنا عمر لمصر وأهلها بالخٌر والنماء والرخاء 

لسماوٌة التوراة واإلنجٌل والمرآن لٌست صدفة أن تكون البلد الوحٌد الذي ذكر فً كل الكتب ا

 الكرٌم 

ٌْن باألمن واألمان  واخٌراً لٌست صدفة أن ٌختص هللا فً المرآن الكرٌم مكان

 األول : بٌت هللا الحرام أول بٌت وضع للناس فً مكة 

 والمكان الثانً مصر بطولها وعرضها 

وإذا كنت محبا ؼٌوراً علٌها فاسمع ما حفظ هللا مصر ..إذا كنت مصري فاسمع ما ٌمال عنن  

 ٌمال عنها 

 لال الملن عبد العزٌز: مصر ال تحتاج إلى رجال فرجالها أهل ثبات 
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 ولٌل عشر سنوات-ٔ
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 لال صدام حسٌن : فً كل نمطة دم مصري ٌولد مجاهد  

 لال كٌسنجر : ال ٌوجد  و لم  ولن ٌوجد  أشجع وأجدَّ وأعند من رجال مصر  

ل الحجاج ٌوماً عن أهل مصر: ال ٌؽرنن صبرهم وال تستضعؾ لوتهم فهم إن لاموا لنصرة لا 

رجل ما تركوه إال والتاج على رأسه وإن لاموا على رجل ما تركوه إال ولد لطعوا رأسه  

 فانتصروا بهم فهم من خٌر أجناد االرض واتموا فٌهم ثبلثاً 

 تؤكل األسود فرابسها  نساءهم فبل تمربوهم بسوء وإال أكلوكم كما-ٔ 

 أرضهم وإال حاربتكم صخور جبالهم-ٕ

 دٌنهم وإال أحرلوا علٌكم دنٌاكم -ٖ

 و لال المستشرق والفٌلسوؾ الفرنسً رٌنان: لكل إنسان وطنان: وطنه الذي ٌنتمً إلٌه ومصر

 منمول عن الكاتب السعودي عبلء مضر
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 مات أهل شمال الٌمن ستموت الخٌانةثاتٌاً/إذا 

 بملم الكاتبه الٌمنٌة:

 بلمٌس سلطان الرٌامً

نحن فً شمال الٌمن من عانك ابرهة االشرم وبنٌنا له كعبه فً الشمال ثم طعنَّا الحرمٌن فً 

ألؾ[ مماتل ثم ؼدرناهم  ٓٙالظهر  كٌؾ ال ونحن من طلب النجدة من شعب مصر فؤمدونا] ب 

رنا  ولتلناهم ثم دفنا جثثهم فً آبار عمران ولرى مدٌرٌة خمر كٌؾ ال ونحن جاءنا بعد أن تحرَّ

أهُل الجنوب آمنٌن مطمبنٌن إلى ما تسمَّى )الوحدة ( وبعدها بسنتٌن لتلناهم وسرحناهم 

 وطردناهم وسرلناهم ثم اتَّهمناهم ثم حللنا دماءهم ثم دمرنا مدنهم ولراهم .

د الشَّعب كٌؾ ال ونحن من طعنَّا الكوٌت من  الظهر عندما ؼزاهم العراق واستبشرنا حٌنما تشرَّ

[ نحرق صور الملن عبدهللا رحمه  ٕٔٔٓالكوٌتً المسالم  كٌؾ ال ونحن من خرجنا فً ]عام 

هللا ونشتم السعودٌة بؤلبح األلفاظ  كٌؾ ال ونحن من نعٌش بفنادق الرٌاض ونؤكل من خٌر 

 لتَّحالؾ من الظهر لنتضامن مع لطر ضد من ٌحمٌناالسعودٌة  وعند أول مفترق سٌاسً نطعن ا

كٌؾ ال ونحن من عانك إٌران بداٌة األزمة , ثم ؼدرناهم عندما وجدنا مصالحنا مع التحالؾ 

[شهٌد إماراتً فً  7ٗوسنؽدر بالتَّحالؾ أٌضآ حٌنما تضٌع مصالحنا  كٌؾ ال ونحن من لتل] 

                    [ 8ٗل ٌوم أمس] ألل من ساعه فً صحراء مؤرب  كٌؾ ال ونحن من لت

                            جندي سودانً لدم لنصرتنا ثم ؼدرناهم كما ؼدرنا بجٌش عبدالناصر

نون أفَّاكون  مصلحجٌون ..ننام على وبام واذا فمدنا مصلحتنا  نحن فً شمال الٌمن ؼدارون متلّوِ

ر اسلوب حٌاة والخٌانة ذكاء وهً ثروتُنا نصحو على الؽدر  نحن فً الشمال نإمن بؤنَّ الؽد

 التً نعٌش علٌها لمد صدق تشرشل حٌنما لال: ]إذا مات أهل شمال الٌمن ستموت الخٌانة[.

 *على ذمة الكاتبة بلمٌس سلطان  وهللا أعلم
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 مولع سماء ٌافع-ٔ
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 سادسا /ما ٌستحب للمسلم بعد اإلٌمان بمدر هللا والتوكل علٌه تعالى

لمد تمدم من ايآٌات المرآنٌة وايآٌات الكونٌة سواء فً السماء األرض واألنفس ما ٌجعل العالل 

المتؤمل ٌإمن بؤن ال إله إالَّ هللا وهو الخالك المتصرؾ فً الكون وحده كما ٌرسخ ما تمدم إٌمان 

ه وما المإمن الذي ٌعرؾ معرفةً تامة أن ما أصابه لم ٌكن لٌخطبه وما أخطؤه لم ٌكن لٌصٌب

ألصده هما أن على  المإمن الصادق أن ٌعرؾ أن فً السنه النبوٌة أذكاراً تحصنه من كل سوء 

 أوشر ٌستحب أن ٌرجع لها لبلستفادة منها واالحتماء به بمشٌبة هللا تعالى

 من العٌن والسحر والحسد ومن شر كل ما خلك

 حٌث لال تعالى فً سورة الفلك:

ْحَمِن ا ِ الرَّ ِحٌِم بِْسِم ّللاَّ  لرَّ

( َوِمْن َشِرّ النَّفَّاثَاِت ٖ( َوِمْن َشِرّ َؼاِسٍك إَِذا َولََب )ٕ( ِمْن َشِرّ َما َخلََك )ٔلُْل أَُعوذُ بَِرِبّ اْلفَلَِك )

 ( ٘( َوِمْن َشِرّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد )ٗفًِ اْلعُمَِد )

 وجاء فً السنة النبوٌة

ء   عن عبد هللا بن عباس رضً هللا عنهما عن-ٔ ًْ ٌُْن َحكٌّ , َولَْو َكاَن َش النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : )اْلعَ

ٌُْن( . رواه مسلم فً صحٌحه  َسابََك اْلمََدَر َسبَمَتْهُ اْلعَ

ٌِْهْم -ٕ ِ ! إِنَّ َولََد َجْعفٍَر تُْسِرُع إِلَ وعن أسماء بنت عمٌس رضً هللا عنها لالت : )ٌَا َرُسوَل ّللاَّ

ٌُْن أَفَ  ٌُْن( رواه الترمذي اْلعَ ء  َسابََك اْلمََدَر لََسبَمَتْهُ اْلعَ ًْ ؤَْستَْرلًِ لَُهْم؟  فَمَاَل : نَعَْم , فَإِنَّهُ لَْو َكاَن َش

وصححه ابن عبد البر فً االستذكار وصححه األلبانً فً "السلسلة الصحٌحة.               

                                                 ومن األذكار التً وردت فً السنة لٌتحصن بها المسلم  

 أوالً/ أذكار الصباح والمساء ومنها

عن عبدهللا بن خبٌب رضً هللا عنه لال: خرْجنا فً لٌلة مطر وظلمة شدٌدة نطلب رسول  -ٔ

ًَ لنا فؤدركناه فمال: ))أصلٌتم؟(( فلم ألل شٌبًا فمال: ))لل((, ف لم ألل شٌبًا, ثم لال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص لٌُصل

ُ أََحد   ))لل((, فلم ألل شٌبًا, ثم لال: ))لل(( فملت: ٌا رسول هللا, ما ألول؟ لال: ))لل: ﴿ لُْل ُهَو ّللاَّ

﴾ والمعوذتٌن حٌن تمسً وحٌن تصبح ثبلث مرات تكفٌن من كل شًء((؛ رواه أبو داود 

 وحسنه األلبانً.

ل: كان نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا أمسى لال: ))أمسٌنا وأمسى عن عبدهللا بن مسعود رضً هللا عنه لا -ٕ

: )له الملن وله  الملن هلل والحمد هلل, ال إله إال هللا, وحده ال شرٌن له(( لال: أراه لال فٌهنَّ

الحمد, وهو على كل شًء لدٌر رّبِ أسؤلن خٌر ما فً هذه اللٌلة وخٌر ما بعَدها وأعوذ بن من 

ه اللٌلة وشّرِ ما بعدها, رب أعوذ بن من الكسل وسوء الِكبَر, رب أعوذ بن من شّرِ ما فً هذ

عذاب فً النار وعذاب فً المبر( وإذا أصبح لال ذلن أًٌضا: )أصبْحنا وأصبح الملن هلل( رواه 

 مسلم.
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ا أصبح عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه لال: كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌعلِّم أصحابه ٌمول: ))إذ -ٖ

أحدكم فلٌمل: اللهمَّ بن أصبحنا وبن أمسٌنا وبن نحٌا وبن نموت وإلٌن المصٌر وإذا أمسى 

فلٌمل: اللهمَّ بن أمسٌنا وبن أصبحنا وبن نحٌا وبن نموت وإلٌن النشور(( رواه الترمذي 

حه األلبانً.  وصحَّ

ان ٌمول إذا أصبح وإذا أمسى: عن عبدالرحمن بن أبزى رضً هللا عنه أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ك -ٗ

))أصبحنا على فطرة اإلسبلم وعلى كلمة اإلخبلص, وعلى دٌن نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى ملة أبٌنا 

 إبراهٌم حنٌفًا مسلًما وما كان من المشركٌن(( رواه أحمد وصححه األرناإوط. 

: )سٌد االستؽفار( أن تمول: اللهمَّ أنت ربً ال عن شداد بن أوس رضً هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص -٘

إله إال أنت, خلمتَنً وأنا عبُدن وأنا على عهدن ووعدن ما استطعُت أعوذُ بن من شّرِ ما 

ًَّ وأبوُء لن بذنبً فاؼفر لً فإنه ال ٌؽفر الذنوب إال أنت( لال: ))من  صنعُت أبوء لن بنعمتن عل

ن ٌومه لبل أن ٌُمسً فهو من أهل الجنة وَمن لالها من اللٌل لالها من النَّهار مولنًا بها فمات م

 وهو مولن بها فمات لبل أن ٌصبح, فهو من أهل الجنة(( رواه البخاري.

فً صباح كل عن عثمان بن عفان رضً هللا عنه لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ))ما من عبد ٌمول -ٙ

ٌوم ومساء كل لٌلة: بسِم هللا الذي ال ٌضر مع اسمه شًء فً األرض وال فً السماء, وهو 

 السمٌع العلٌم, ثبلث مرات فٌضره شًء((؛ رواه الترمذي وصححه األلبانً.

 ثانٌا/ من أذكار النوم ومنها

مضجعه من اللٌل وضع ٌده تحت  عن حذٌفة رضً هللا عنه لال: كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا أخذ-ٔ

خده ثم ٌمول: ) اللهم باسمن أموت وأحٌا ( ,وإذا استٌمظ لال: ) الحمد هلل الذي أحٌانا بعدما أماتنا 

وإلٌه النشور ( رواه البخاري.وأخرج عن أبً ذر رضً هللا عنه مثله. وأخرج مسلم عن البراء 

 بن عازب رضً هللا عنه مثل حدٌث حذٌفة المذكور.

ن عابشة رضً هللا عنها أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ) كان إذا أوى إلى فراشه كل لٌلٍة جمع كفٌه ثم نفث وع-ٕ

فٌهما فمرأ فٌهما: } لل هو هللا أحد {} لل أعوذ برب الفلك { } لل أعوذ برب الناس {, ثم ٌمسح 

عل ذلن ثبلث بهما ما استطاع من جسده ٌبدأ بهما على رأسه ووجهه وما ألبل من جسده ٌف

 مرات 

وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه: ) أنه أتاه آٍت ٌحثو من الصدلة وكان لد جعله النبً صلى -ٖ

هللا علٌه وسلم علٌها لٌلةً بعد لٌلة فلما كان فً اللٌلة الثالثة لال: ألرفعنن إلى رسول هللا صلى هللا 

؟ فمال: إذا أوٌت إلى فراشن فالرأ علٌه وسلم لال: دعنً أعلمن كلمات ٌنفعن هللا بها للت ما هً

ًُّ اْلمٌَُّوُم { حتى تختم ايآٌة فإنه ال ٌزال علٌن من هللا حافظ  آٌة الكرسً: } ّللّاُ ال إِلَهَ إاِلَّ ُهَو اْلَح

وال ٌمربنن شٌطان حتى تصبح( فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ) صدلن وهو كذوب ذان شٌطان ( رواه 

 البخاري 

سعود األنصاري رضً هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال:) من لرأ ايآٌتٌن من آخر سورة وعن أبً م-ٗ

 البمرة فً لٌلة كفتاه ( متفك علٌه ومعنى ) كفتاه ( لال ابن المٌم : ) الصحٌح كفتاه شر ما ٌإذٌه ( 
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ن الشٌطان  ولٌل ولال النووي فً معنى ) كفتاه ( : )لٌل معناه : كفتاه من لٌام اللٌل , ولٌل م

 من ايآفات  وٌحتمل من الجمٌع  ) صحٌح مسلم بشرح النووي  (

وعن علً رضً هللا عنه أن فاطمة رضً هللا عنها أتت النبً ملسو هيلع هللا ىلص تسؤله خادماً فلم تجده -٘

: ) فجاءنا النبً ملسو هيلع هللا ىلص ولد أخذ ًّ نا مضاجعنا فمال: ووجدت عابشة رضً هللا عنها فؤخبرتها, لال عل

) أال أدلكما على ما هو خٌر لكما من خادم؟ إذا أوٌتما إلى فراشكما فسبّحا ثبلثاً وثبلثٌن واحمدا 

: ) فما تركتهن منذ  ًّ ثبلثاً وثبلثٌن وكبِّرا أربعاً وثبلثٌن, فإنه خٌر لكما من خادم ( لال عل

 سمعتهن من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص (  متفك علٌه.

عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان ٌمول إذا أوى إلى فراشه: ) اللهم رب و-ٙ

السموات, ورب األرض ورب العرش العظٌم ربنا ورب كل شًء فالك الحب والنوى ومنزل 

ٌس التوراة واإلنجٌل والفرلان, أعوذ بن من شر كل شًٍء أنت آخذ بناصٌته, اللهم أنت األول فل

لبلن شًء, وأنت ايآخر فلٌس بعدن شًء, وأنت الظاهر فلٌس فولن شًء, وأنت الباطن فلٌس 

 دونن شًء, الض عنا الدٌن واؼننا من الفمر ( 

وعن حفصة أم المإمنٌن رضً هللا عنها أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا أراد أن ٌرلد وضع ٌده الٌمنى -7

هم لنً عذابن ٌوم تبعث عبادن ( ثبلث مرات. رواه اإلمام أحمد تحت خده األٌمن ثم ٌمول: ) الل

 وأبو داود بإسناد حسن.

 [ٔثالثاً/دعاء االستٌماظ من النوم]

روي فً صحٌحً امامً المحدثٌن ابً عبدهللا دمحم بن اسماعٌل بن ابراهٌم بن المؽٌرة البخاري 

 وأبً الحسٌن المسلم بن الحجاج بن مسلم المشٌري رضً هللا تعالى عنه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

الشٌطان على لافٌة رأس أحدكم إذا هو نام ثبلث عمد ٌضرب كل عمدة مكانها    ٌعمد   لال :)  

مدة فإن صلى علٌن لٌل طوٌل فارلد فإن استٌمظ وذكر هللا تعالى انحلت عمدة فإن توضؤ انحلت ع

انحلت عمدة فؤصبح نشٌطا طٌب النفس وإال أصبح خبٌث النفس كسبلن(ولافٌة الرأس تعنً 

آخره ولد روي فً صحٌح البخاري عن حذٌفة بن الٌمان رضً هللا عنهما وعن أبً ذر رضً 

وأموت ( وإذا  هللا عنه لاال: كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا أوى إلى فراشه لال :)باسمن اللهم أحٌا

استٌمظ لال : )الحمد هلل الذي أحٌانا بعد ما أماتنا وإلٌه النشور( وروٌنا فً كتاب ابن السنً 

بإسناد صحٌح عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : ) إذا استٌمظ أحدكم فلٌمل : 

ره ( وروٌنا فٌه عن عابشة الحمد هلل الذي رد علً روحً وعافانً فً جسدي وأذن لً بذك

رضً هللا عنهما عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : )ما من عبد ٌمول عند رد هللا تعالى روحه :  ال إله إال هللا 

وحده ال شرٌن له  له الملن وله الحمد وهو على كل شًء لدٌر إال ؼفر هللا له ذنوبه ولو كانت 

 هللا عنه لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص )ما من رجلعن أبً هرٌرة رضً  مثل زبد البحر( وروي

 

 الهامش
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ٌنتبه من نومه فٌمول : الحمد هلل الذي خلك النوم والٌمظة  الحمد هلل الذي بعثنً سالماً سوٌاً  أشهد 

ن هللا ٌحًٌ الموتى وهو على كل شًء لدٌر  إال لال هللا تعالى : صدق عبدي ( وروٌنا فً أ

سنن أبً داود عن عابشة رضً هللا تعالى عنها لالت : )كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا استٌمظ من اللٌل 

لهم زدنً علماً وال لال : )ال إله إال أنت سبحانن , اللهم إنً أستؽفرن لذنبً وأسؤلن رحمتن  ال

 تزغ للبً بعد إذ هدٌتنً وهب لً من لدنن رحمة إنن أنت الوهاب.

 رابعاً/دعاء الخروج من المنزل

روي عن أم سلمة رضً هللا تعالى عنها  واسمها هند أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا خرج من بٌته -ٔ

بن أن أضلَّ أو أُضَّل  أو أزلَّ أو أُزلَّ أو أظِلم     لال : )باسم هللا توكلت على هللا  اللهم إنً أعوذ 

ًَّ ( حدٌث صحٌح رواه أبو داود الترمذي والنسابً وابن ماجة  أو أُظلَم  أو أجهَل أو ٌُجَهل عل

ٕ-  ِ ٌْتِهِ  -َمْن لَاَل ملسو هيلع هللا ىلص: عْن أنٍس  لَاَل: لاَل: رسوُل ّللاَّ ِ توكَّْلتُ -ٌعنًِ إَِذا َخَرج ِمْن ب َعلَى  : بِْسم ّللاَّ

ٌَْطاُن رواه أبو  ى َعْنهُ الشَّ ِ, ٌماُل لهُ ُهدٌَت َوُكِفٌت وُولٌَِت, وتنحَّ ِ َوال حْوَل َوال لُوةَ إالَّ بِالِلَّ ّللاَّ

, زاد أبو داود: فٌمول:  : حدٌث  حسن  , وؼٌُرهِم: َولاَل الترمذيُّ ًُّ , والنِّسابِ ٌْعنًِ -داوَد, والترمذيُّ

ٌَْطانَ  ٌْطاٍن آ -الشَّ ٌَْؾ لََن بِرُجٍل لَْد ُهِدَي َوُكفً َوُولِى؟.ِلَش  خر: ك

بة أوصً كل مسلم الرجوع لها لٌتحصن بها  ولٌعلم المسلم أن ما  وفً السنن أذكار كثٌرة مبوَّ

صابه من عٌن أو حسد أو سحر أو من أشرار خْلمه ال ٌتعارض مع المدر فما شاءه هللا كان وما 

مدر ذاته وإذا كانت العٌن والسحر لدر فؤذكار هللا التً تحمٌنا لم ٌشؤْه لم ٌكن بل ما أصابه من ال

 منها من المدر أٌضاً 

ٌروى أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بَسْرغ لَِمٌه أهُل األجناد )أبو عبٌدة بن 

اح وأصحابه(, فؤخبروه أن الوباَء لد ولَع بالشام لال ابن عباس: فمال عمر: ادعُ لً  الجرَّ

لٌن فدعوتُهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء لد ولع بالشام فاختلفوا فمال بعضهم: ا لمهاجرٌن األوَّ

لد خرجَت ألمر وال نرى أن تَرجع عنه ولال بعضهم: معن بمٌَّة الناس وأصحاب رسول هللا 

لً األنصار فدعوتهم له  ملسو هيلع هللا ىلص وال نرى أن تُمِدمهم على هذا الوباء فمال: ارتفعوا عنً ثم لال: ادعُ 

ًَّ َمن كان ها  فاستشارهم فسلكوا سبٌَل المهاجرٌن واختلفوا كاختبلفهم, فمال: عنً ثم لال: ادع إل

هنا من مشٌخة لرٌش من ُمهاِجرة الفتح, فدعوتهم فلم ٌختلؾ علٌه رجبلن, فمالوا: نرى أن 

: إنً ُمْصبِح  على َظْهر ترجع بالناس وال تُمِدمهم على هذا الوباء, فنادى عمر فً الناس

فؤصبحوا علٌه فمال أبو عبٌدة بن الجراح: أفرار  من لََدر هللا؟ فمال عمر: "لو ؼٌرن لالها ٌا أبا 

نعم, نَِفر من لََدر هللا إلى لدر هللا أرأٌَت لو كانت لن إبل  -وكان عمر ٌكره خبلفه  -عبٌدة 

 [ٔفهبطت وادًٌا له ُعْدوتان إحداهما: ِخْصبة ]

 خرى: َجْدبة, ألٌس إن رعٌَت الِخصبة رعٌتها بمدر هللا وإن رعٌت الجدبة رعٌتها بمدر هللا" واأل
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لال: فجاء عبدالرحمن بن عوؾ وكان متؽٌِّبًا فً بعض حاجته فمال: إن عندي من هذا ِعْلًما 

 سمعتُم به سمعُت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: )إذا

بؤرض, فبل تَمَدموا علٌه, وإذا ولَع بؤرض وأنتم بها, فبل تخرجوا فراًرا منه لال: فحمد هللاَ عمُر 

 بن الخطاب, ثم انصرؾ"

أما إذا أصٌب اإلنسان فً نفسه أو ماله أو أهله فالصبر خٌر وسٌلة تبرهن صدق اإلٌمان لال 

ِصٌبٍَة إاِلَّ بِإِ  ٍء َعِلٌم (  ]ايآٌة تعالى : )َما أََصاَب ِمن مُّ ًْ ُ بُِكِلّ َش ِ ٌَْهِد لَْلبَهُ َوّللاَّ ِ َوَمن ٌُْإِمن بِالِلَّ ْذِن ّللاَّ

من سورة التؽابن[                                                                               ٔٔ

 تعالى  لال هللا تعالى: وإذا هدُي المإمُن فصبر نال أجر الصابرٌن المحتسبٌن ما أصابهم هلل

 ِ ْنٌَا َحَسنَة  َوأَْرُض ّللاَّ َواِسعَة  إِنََّما  )لُْل ٌَا ِعبَاِدي الَِّذٌَن آَمنُوا اتَّمُوا َربَُّكْم ِللَِّذٌَن أَْحَسنُوا فًِ َهِذِه الدُّ

ٌِْر ِحَساٍب (]ايآٌة  ابُِروَن أَْجَرُهْم بِؽَ  من سورة الزمر[ ٌَُٓٔوفَّى الصَّ
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 الخاتمة

ِ وأختتم بحمد هللا تعالى  ًّ ِ العظٌم العزٌز الحكٌم الصبلة والسبلم على النب ًّ بدأُت بحمد هللا العل

 والصبلة والسبلم على نبٌِّه

فالحمد هلل العلً العظٌم العزٌز الحكٌم الذي ال ٌعجزه شًء  فً األرض وال فً السماء وهو على 

 على سٌِّد األولٌن وايآخرٌن نبٌنا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعٌنكل شًٍء لدٌر والصبلة والسبلم 

 أما بعد                            

 فؤختم بحثً بالتذكٌر بموله تعالى :

ُ ٌَْعلَُم وَ  ٌْبًا َوُهَو َشرٌّ لَُكْم َوّللاَّ ٌْر  لَُكْم َوَعَسى أَْن تُِحبُّوا َش ٌْبًا َوُهَو َخ أَْنتُْم اَل )َوَعَسى أَْن تَْكَرُهوا َش

 ٕٙٔتَْعلَُموَن( ]البمرة: 

ٌِْب ْبِن ِسنَاٍن  لَاَل: لَاَل َرُسوُل هللا  َعَجباً ألْمِر اْلُمْإِمِن إِنَّ أَْمَرهُ ُكلَّهُ ملسو هيلع هللا ىلص: وبما رواه أبو ٌَْحٌَى ُصَه

اُء َشَكَر فََكا ٌَْس َذِلَن أِلَحٍد إِالَّ لْلُمْإِمن: إِْن أََصابَتْهُ َسرَّ ٌْر  َولَ اُء لَهُ َخ ٌْراً لَهُ َوإِْن أََصابَتْهُ َضرَّ َن َخ

ٌْراً لَهُ رواه مسلم  َصبََر فََكاَن خ

ُر المإمن الصادق بؤنَّ علٌه أن ٌإمن بؤنَّ كلَّ ما جرى وٌجري فً الكون بمَدر هللا  كما أذّكِ

 وتمدٌره وحْكمه وِحْكَمتِه وأن كلَّ شًٍء عند هللا بممداٍر سبحانه

أن أكون والمسلمٌن جمٌعاً من المإمنٌن باهلل رباً وبالسبلم دٌناً وبدمحم  أخٌراً أرجو هللا تعالى

ملسو هيلع هللا ىلص نبٌَّاً وسوالً وأن ٌنفعنا بما علَّمنا وأن ٌمتَّعنا بما رزلنا وأن ٌوفِّمنا فً كّلِ أمورنا وأن ال ٌجعل 

ت بنا عدو وال حاسد وأن ال الدَّنٌا أكبر همنا وال مبلػ علمنا وال إلى النار مصٌرنا وأن ال ٌشم

ٌْن الدنٌا وايآخرة    ٌسلِّط علٌنا من ال ٌخافه وال ٌرحمنا وأن ٌرزلنا سعادة الدار

 وأن ٌجعلنا من الذٌن لال تعالى فٌهم:

ْنٌَا َحَسنَةً َوفًِ ايْآَِخَرةِ َحَسنَةً َولِنَا َعَذاَب النَّا ِر( ]سورة البمرة )َوِمْنُهْم َمْن ٌَمُوُل َربَّنَا آَتِنَا فًِ الدُّ

 [ٕٔٓايآٌة 

 وأالَّ ٌجعلنا من الذٌن لال جلَّ وعبل فٌهم:

ٌْر  اْطَمؤَنَّ بِِه َوإِْن أََصابَتْهُ فِتْنَة  اْنمَ  َ َعلَى َحْرٍؾ فَإِْن أََصابَهُ َخ لََب َعلَى )َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَْعبُُد ّللاَّ

 من سورة الحج[                       َٔٔوايْآَِخَرةَ ذَِلَن ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمبٌُِن( )ايآٌة َوْجِهِه َخِسَر الدُّْنٌَا 

 إنَّه على كّلِ شًٍء لدٌر وصلى هللا على نٌبنا دمحم وعلى آله وصحبه 

 وسلم تسلٌماً كثٌرا
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 دعوة  للتَّؤمُّل

 لال تعالى:

 ُ َجاَجةُ َكؤَنََّها }ّللاَّ نُوُر السََّماَواِت َواألْرِض َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاةٍ فٌَِها ِمْصبَاح  اْلِمْصبَاُح فًِ ُزَجاَجٍة الزُّ

ٌْتَُها ٌُِضًُء َولَ  ٌْتُونٍَة ال َشْرلٌٍَِّة َوال َؼْربٌٍَِّة ٌََكاُد َز يٌّ ٌُولَُد ِمْن َشَجَرةٍ ُمبَاَرَكٍة َز ْم ْو لَ َكْوَكب  ُدّرِ

ُ بِ  ُ األْمثَاَل ِللنَّاِس َوّللاَّ ُ ِلنُوِرِه َمْن ٌََشاُء َوٌَْضِرُب ّللاَّ ٍء تَْمَسْسهُ نَار  نُور  َعلَى نُوٍر ٌَْهِدي ّللاَّ ًْ ُكّلِ َش

 [َٖ٘عِلٌم  { ]سورة النور ايآٌة 

 ولال تعالى: 

تَّ فَهُ   ن لَْبِلَن اْلُخْلَد أَفَإِن ّمِ ﴾ ُكلُّ نَْفٍس َذابِمَةُ اْلَمْوِت َونَْبلُوُكم ُٖٗم اْلَخاِلُدوَن ﴿)َوَما َجعَْلنَا ِلبََشٍر ّمِ

ٌْنَا تُْرَجعُوَن( ﴿ ٌِْر فِتْنَةً َوإِلَ  ﴾ من سورة األنبٌاء       ٖ٘بِالشَّّرِ َواْلَخ
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 ..سٌرة الشاعر مختصرة

*********** 

 بن مذكور مباركً االسم حسب الهوٌة الوطنٌة/ منصور بن دمحم دماس

 المملكة العربٌة السعودٌة 

 اسم الشهرة منصور دماس مذكور

 هـ بمدٌنة صامطة 7ٖٖٔمن موالٌد عام/

 تلمى تعلٌمه االبتدابً والمتوسط والثانوي بالمدٌنة المذكورة وفً عام

هـ نال شهادة اللٌسانس فً علوم الشرٌعة من جامعة اإلمام دمحم بن سعود 9ٖٗٔ-9ٖٖٔ

للعمل مدرساً فوكٌبل فموجها ًممٌماً فً منطمة جدة التعلٌمٌة ثم انتمل لمنطمة جازان بالرٌاض 

للعمل بها معلماً ثم مدٌراً لثانوٌة الملن عبد العزٌز ] المسابٌة[ بصامطة إلى  إحالته للتماعد فً 

نشاطه  هــ لٌتفرغ ألعماله األدبٌة ملتمساً العون من هللا فً كلَّ أعمالً المابلةأماٖٖٗٔ/7/ٔ

 األدبً فهو عشرون إصداراً منها  سبعةعشر دٌواناً هً

ايآتً                                                                                                  

 -ٗهـ  7ٓٗٔ –همسة مجد صادرة من دار العلم عام  -ٖشعور مؽترب  -ٕجرأة للب  -ٔ

هـ وهو صادر من دار ٕٔٗٔ–األمل الهامس / وهذا نال به جابزة نادي جازان األدبً عام 

 هـ٘ٔٗٔالعلم عام 

هـ وهذا نال به جابزة ٕ٘ٗٔهـ ٕٗٗٔ–رجع / وهو من مطبوعات النادي المذكور لعام  - ٘

ة  أمجاد-ٙهـ    7ٕٗٔ-ٕٙٗٔصاحب السمو الملكً األمٌر دمحم بن ناصر للتفوق األدبً لعام  أمَّ

دٌوان مدى صادر من دار الكفاح للنشر  -7هـ من دار العلم 7ٕٗٔوهذا صادر فً عام 

دٌوان نفسً  -9هــ ٕٖٗٔودٌوان بهو األسى من نفس الدار وفً نفس العام  -8والتوزٌع   

دٌوان  -ٔٔهــٖٖٗٔدٌوان حال وهذان الدٌوانان صادران من دار الكفاح أٌضا عام  -ٓٔالفداء 

دٌوان آهات عربٌة صادر من  -ٕٔهـ ٖ٘ٗٔذا صادر من نادي الباحة األدبً عام لن هللا وه

هــ ومن نفس الدار صدر دٌوانه الثالث عشر ]نبض نورانً[ عام ٖٙٗٔدار إشبٌلٌا  عام 

هـ وله دٌوان ٌمثل دٌوانه الرابع عشر بعنوان ] وٌح للبً[ صادر من دار نجٌب محفوظ 7ٖٗٔ

أروع الحّبِ[ فهو الدٌوان الخامس عشر وهو صادر من دار النُّخبة هـ أما دٌوانه ]ما 9ٖٗٔعام 

هـ وٌصاحبه الدٌوان السادس عشر وهو بعنوان ]آهات ُحْسن[ أما إصداره السابع ٔٗٗٔعام 

عشر فدٌوان بعنوان ]ولفات[ ]وللوطن نبض[ بحوث ومماالت نثرٌة وهذا إصداره الثامن عشر 

ن شعر شعراء األصٌل مع شعره المواكب أول الحدث و]العاصفة وصدق االنتماء[ مختارات م

وهذا إلصدار ٌمثل اإلصدار التاسع عشر أما إصداره العشرون فهذا ] لدرة هللا وتمدٌره .. آٌات  

وحكاٌات[                                                                                       

أماكن متفرلة من المنطمة ومساهمات شعرٌة ونثرٌة فً الصحؾ وللشاعر مشاركات  منبرٌة فً 
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جرح وبلسم ومماالت أخرى  -والمجبلت الخلٌجٌة و ٌكتب مماالت نثرٌه متنوعة تحت عنوان 

 كما له إصداران أحدهما دٌوان شعر ويآخر أدبً ٌجمع بٌن الشعر والنثر 

 ترجم له أكثر من مصدر منها

 ن للشٌخ /دمحم بن أحمد العمٌلًالتؤرٌخ األدبً لمنطمة جازا -ٔ

 تراجم رجال من بعد المرن الثالث عشر الهجري للشٌخ / أحمد المعافا -ٕ

 معجم البابطٌن للشعراء العرب المعاصرٌن لنخبة مإهلة   -ٖ

 لاموس األدب واألدباء فً المملكة العربٌة السعودٌة-ٗ

 التجربة الشعرٌة فً المملكة شهادات ونصوص-٘

 ً بعض الرسابل الجامعٌة والعالٌةورد شعره ف-ٙ

 وكتب عن شعره الدكتور النالد الشاعر أحمد كرٌم ببلل -7

 أما الشهادات التمدٌرٌة الخاصة التً حصل علٌها فهً   

 هـ ٘ٓٗٔشهادة تمدٌرٌة من فرع المرور بصامطة لمشاركته عام  -ٔ

 شهادات تمدٌرٌة إلحٌابه أمسٌات عن طرٌك نادي جازان األدبً -ٕ

 هـ للمساهمة فً إحٌاء األسبوع الثمافًٕٗٗٔ –وأخري عام  ٖٕٗٔ–شهادة تمدٌرٌة عام  -ٖ

 هـٖٕٗٔ-8-ٓٔشهادة تمدٌرٌة من إدارة التربٌة والتعلٌم بصبٌاء للمشاركة فً أمسٌة بتؤرٌخ  -ٗ

 هـٕ٘ٗٔ/  8/٘ٔوأخرى من إدارة التربٌة والتعلٌم بجازان للمشاركة فً أصبوحة  فً  -٘

 كر وتمدٌر من جهات رسمٌة وأدبٌة موثمةوشهادات ش-ٙ

 منة شعراء النخبة األلؾ ..إشراؾ األستاذ األؾ  -7

َم من لِبَِل اإلدارة العامة للتربٌة والتعلٌم بمنطمة جازان بمناسبة تماعده عام  -8  هــُٖٖٗٔكّرِ

َم من لِبِل زمبلبه فً ثانوٌة الملن عبد العزٌز بصامطة بمناسبة تماعده  -9 ً أ–ُكّرِ عام  -ٌضا

 هــٖٖٗٔ

َم من لِبِل أهله وعزوته  -ٓٔ فً ملتماهم للمعاٌدة عام  -بنً مبارن من محافظة صامطة –ُكّرِ

ٖٔٗٗ ً  هــ بمناسبة تماعده أٌضا

َم من لِبِل أهله وعزوته  -ٔٔ فً ملتماهم للمعاٌدة  -بنً مبارن من محافظة صامطة –ُكّرِ

 هــ إلبداعه الشعريٖ٘ٗٔعام

 الشاعر الكبٌر سعد البواردي لٌضمه  كتب عن شعره -ٕٔ
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-http://www.alلشعراء صومعته رابط  

jazirah.com/culture/2010/23122010/mrag42.htm  واألستاذ الماص عبد الحفٌظ

-http://www.alالشمري  لٌكون تحت مظلة مماربته فً الجزٌرة الثمافٌة  رابط

jazirah.com/culture/2013/31012013/afooq50.htm   والشاعر الكبٌر دمحم حسن

 هــ7ٓٗٔفمً فً إحدى ٌومٌاته المنشورة فً جرٌدة الببلد عام 

إشادة فً منتدى ناوا عروس النٌل رابط  -ٖٔ

http://nawaonline.net/vb/showthread.php?t=24444 

-http://apap.ahlamontada.com/t7829إشادة فً منتدى مدٌنة أبو جبٌهه رابط   -ٗٔ

topic 

 إشادة فً منتدٌات شهداء الواجب رابط -٘ٔ

أثنى على شعره الشاعر الكبٌر محمود عارؾ والدكتور عبد الباسط بدر والدكتور الشاعر -٘ٔ

 ؼازي المصٌبً  بكتابات خاصة ٌحتفظ بها 

http://shohda.net/vb1/archive/index.php/t-614.html 

بدٌوانه نفسً الفداء لؤلدٌب الماص األستاذ عبد الحفٌظ الشمري  رابط  إشادة -ٙٔ٘

http://www.al-jazirah.com/culture/2013/31012013/afooq50.htm 

أشاد بنموذج من شعره الدكتور أحمد كرٌم ببلل من محاضرة ألماها فً جامعة الملن خالد -7ٔ

 بؤبها 

 dammasmm@gmail.comالبرٌد االلكترونً 

 www.dammas.orgولع االلكترونً الم
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 المراجع                    

 أسرار اإلعجاز العلمً : مولع مخصص ألبحاث ومماالت عبد الدابم الكحٌل -ٔ

 مولع اإلسبلم سإال وجواب -ٕ

 تفسٌر بن كثٌر -ٖ

 مبٌان اإلسبلم : الرد عل شبهات حول اإلسبل -ٗ

 تفسٌر عبد الرحمن السعدي -٘

 مولع موضوع : سطور : من مولع اإلعجاز العلمً  -ٙ

 مولع الشٌخ ابن باز -7

 مولع طرٌك اإلسبلم -8

 المصحؾ األلكترونً : جامعة الملن سعود -9

 مولع دعوة الحك: وزارة الشإون اإلسبلمٌة المؽربٌة-ٓٔ

 الكاتب: إبراهٌم السٌَّد عبد المجٌد الرفاعً

 مولع هدي المرآن-ٕٔ

 مولع طرٌك اإلسبلم -ٖٔ

 مولع سماء ٌافع -ٗٔ

 كتاب األذكار من كبلم سٌد األبرار-٘ٔ

 صحٌح مسلم -ٙٔ

 مولع األولوٌة: آفاق الشرٌعة -7ٔ

 مولع الخلٌج -8ٔ
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 فهرس لرة هللا وتمدٌره آٌات وحكاٌات

 الصفحة الموضوع تسلٌل
 ٘ تمدٌم ٔ
 8 ٌعض الشواهد المرأنٌة ٕ
 ٕٔ آٌات هللا فً الكون ٖ
 ٕٔ آٌات هللا الكونٌة فً السموات ٗ
 9ٔ آٌات هللا الكونٌة فً األرص ٘
 8ٕ آٌات هللا الكونٌة فً ايآفاق واألنفس ٙ
 ٕٖ شواهد من السنة النبوٌة على المدر 7
 ٔٗ لصص لرآنٌة 8
 ٔٗ المصة األولى 9
 ٖٗ المصة الثانٌة ٓٔ
 ٗٗ المصة الثالثة ٔٔ
 ٘ٗ المصة الرابعة ٕٔ
 7ٗ المصة الخامسة  ٖٔ
 9ٗ حكاٌات تإكد لدرة هللا وتمدٌره ٗٔ
 9ٗ الحكاٌة األولى ٘ٔ
 ٓ٘ الحكاٌة الثانٌة  ٙٔ
 ٔ٘ الحكاٌة الثالثة 7ٔ
 ٕ٘ الحكاٌة الرابعة 8ٔ
 ٖ٘ الحكاٌة الخامسة 9ٔ
 ٗ٘ الحكاٌة السادسة ٕٓ
 ٙ٘ الحكاٌة السابعة ٕٔ
 ٓٙ الحكاٌة الثامنة ٕٕ
 ٔٙ الحكاٌة التاسعة ٖٕ
 ٕٙ الحكاٌة العاشرة ٕٗ
 ٖٙ الحكاٌة الحادٌة عشرة ٕ٘
 ٗٙ الحكاٌة الثانٌة عشرة  ٕٙ
 ٘ٙ الحكاٌة الثالثة عشرة 7ٕ
 ٙٙ الحكاٌة الرابعة عشرة 8ٕ
 7ٙ الحكاٌة الخامسة عشرة 9ٕ
 8ٙ الحكاٌة السادسة عشرة ٖٓ
 9ٙ الحكاٌة السابعة عشرة ٖٔ
 7ٓ الحكاٌة الثامنة عشرة ٕٖ
 7ٓ الحكاٌة التاسعة عشرة ٖٖ
 7ٔ الحكاٌة العشرون ٖٗ
 7ٕ الحكاٌة الحادٌة والعشرون ٖ٘
 7ٗ الحكاٌة الثانٌة والعشرون ٖٙ
 7٘ الحكاٌة الثالثة والعشرون 7ٖ
 7ٙ الحكاٌة الرابعة والعشرون 8ٖ
 7ٙ الحكاٌة الخامسة والعشرون 9ٖ
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 تابع فهرس لدرة هللا وتمدٌره آت وحكاٌات

 78 الحكاٌة السادسة والعشرون ٓٗ
 8ٔ الحكاٌة السابعة والعشرون ٔٗ
 8ٕ الحكاٌة الثامنة والعشرون ٕٗ
 8ٖ الحكاٌة التاسعة والعشرون ٖٗ
 8ٗ الحكاٌة الثبلثون ٗٗ
 8٘ الحكاٌة الحادٌة والثبلثون ٘ٗ
 8ٙ الحكاٌة الثانٌة والثبلثون ٙٗ
 88 الحكاٌة الثالثة والثبلثون 7ٗ
 89 الحكاٌة الرابعة والثبلثون 8ٗ
 9ٓ الحكاٌة الخامسة والثبلثون 9ٗ
 9ٔ الحكاٌة السادسة والثبلثون ٓ٘
 9ٕ الحكاٌة السابعة والثبلثون ٔ٘
 9ٖ الحكاٌة الثامنة والثبلثون ٕ٘
 9ٗ الحكاٌة التاسعة والثبلثون ٖ٘
 9٘ الحكاٌة األربعون ٗ٘
 9ٙ الحكاٌة الحادٌة واألربعون ٘٘
٘ٙ 
٘7 

 الحكاٌة الثانٌة واألربعون
 الحكاٌة الثالثة واألربعون

98 
ٔٓٓ 

 ٔٓٔ شواهد من الوالع نإكد لدرة هللا وتمدٌره 8٘
 ٔٓٔ معجزة المرآن الكرٌم 9٘
 ٗٓٔ عدم مخاطبة عٌسى علٌه الصبلة والسبلم بٌا لومً ٓٙ
 7ٓٔ الزٌارة فً هللا تعالى ٔٙ
 8ٓٔ لماذا عدة المطلمة ثبلثة أشهر ؼٌر المتوفى زوجها عنها ٕٙ
 ٓٔٔ لماذا ٌإكل التمر وترا ٖٙ
 ٓٔٔ ما حدث فً ؼابات كندا ٗٙ
 ٔٔٔ فضل الصبلة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٘ٙ
 ٘ٔٔ فابدة ماء زمزم ٙٙ
 7ٔٔ أتعلمون أن بٌوتكم لٌست لكم 7ٙ
 9ٔٔ كورونا واالحتراز منها 8ٙ
 8ٕٔ شواهد ومماالت تنفً المصادفة  9ٙ
 ٖٓٔ ما ٌستحب للمسلم بعد اإلٌمان باهلل تعالى 7ٓ
 ٖٓٔ أذكار الصباح والمساء  7ٔ
 ٖٔٔ من أذكار النوم 7ٔ
 ٕٖٔ دعاء االستٌماظ 7ٕ
 ٖٖٔ دعاء الخروج من المنزل 7ٖ
 ٖ٘ٔ الخاتمة 7ٗ
 ٖٙٔ دعوة للتَّؤمل 7٘
 7ٖٔ سٌرة مختصرة للشاعر 7ٙ
 ٓٗٔ المراجع 77
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