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اعتدل في حياتك العملية : اعمل إن استطعت جزءًا من اعتدل في حياتك العملية : اعمل إن استطعت جزءًا من 
الوقت ، فقد كان اإلغريق يؤمنون بأن الرجل ال يمكن أن 

اعتدل في حياتك العملية : اعمل إن استطعت جزءًا من 
الوقت ، فقد كان اإلغريق يؤمنون بأن الرجل ال يمكن أن 

اعتدل في حياتك العملية : اعمل إن استطعت جزءًا من 

يحتفظ بإنسانيته إذا حرم من وقت الفراغ واالسترخاء.يحتفظ بإنسانيته إذا حرم من وقت الفراغ واالسترخاء.
‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: «َما ِمْن َصاِحِب ِإِبٍل، َوَال َغَنٍم، َوَال  ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: «َما ِمْن َصاِحِب ِإِبٍل، َوَال َغَنٍم، َوَال َعْن َأِبي َذرٍّ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ َعْن َأِبي َذرٍّ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ

ي َزَكاَتَها، ِإالَّ َجاَءْت َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَظَم َما َكاَنْت َوَأْسَمَنُه، َتْنَطُحُه ِبُقُروِنَها، َوَتَطُؤُه  َبَقٍر، َال ُيَؤدِّ
ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: «َما ِمْن َصاِحِب ِإِبٍل، َوَال َغَنٍم، َوَال  َعْن َأِبي َذرٍّ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ

ي َزَكاَتَها، ِإالَّ َجاَءْت َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَظَم َما َكاَنْت َوَأْسَمَنُه، َتْنَطُحُه ِبُقُروِنَها، َوَتَطُؤُه  َبَقٍر، َال ُيَؤدِّ
ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: «َما ِمْن َصاِحِب ِإِبٍل، َوَال َغَنٍم، َوَال  َعْن َأِبي َذرٍّ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ

ِبَأْخَفاِفَها، ُكلََّما َنِفَدْت ُأْخَراَها، َعاَدْت َعَلْيِه ُأوَالَها، َحتَّى ُيْقَضى َبْيَن النَّاِس».ِبَأْخَفاِفَها، ُكلََّما َنِفَدْت ُأْخَراَها، َعاَدْت َعَلْيِه ُأوَالَها، َحتَّى ُيْقَضى َبْيَن النَّاِس».
ي َزَكاَتَها، ِإالَّ َجاَءْت َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَظَم َما َكاَنْت َوَأْسَمَنُه، َتْنَطُحُه ِبُقُروِنَها، َوَتَطُؤُه  َبَقٍر، َال ُيَؤدِّ

ِبَأْخَفاِفَها، ُكلََّما َنِفَدْت ُأْخَراَها، َعاَدْت َعَلْيِه ُأوَالَها، َحتَّى ُيْقَضى َبْيَن النَّاِس».
ي َزَكاَتَها، ِإالَّ َجاَءْت َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَظَم َما َكاَنْت َوَأْسَمَنُه، َتْنَطُحُه ِبُقُروِنَها، َوَتَطُؤُه  َبَقٍر، َال ُيَؤدِّ —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy

َحاِبيُّ  الصَّ
َسِعيُد ْبُن َزْيد 

َحاِبيُّ  الصَّ
َسِعيُد ْبُن َزْيد 

َحاِبيُّ  الصَّ

َرِضَي اهللا َعْنُه

َســِعيُد ْبُن َزْيــد بن َعْمَرو بــن ُنَفيل 
، يكنى أبــا األعور،  الُقرِشــيِّ الَعــدويِّ
ــاِب َرِضَي اهللا  ابــن عم ُعَمَر بن اْلَخطَّ
، يكنى أبــا األعور،  الُقرِشــيِّ الَعــدويِّ
ــاِب َرِضَي اهللا  ابــن عم ُعَمَر بن اْلَخطَّ
، يكنى أبــا األعور،  الُقرِشــيِّ الَعــدويِّ

َعْنــُه وصهره؛ زوج أختــه فاطمة بنت 
ــاِب َرِضَي اهللا  ابــن عم ُعَمَر بن اْلَخطَّ
َعْنــُه وصهره؛ زوج أختــه فاطمة بنت 
ــاِب َرِضَي اهللا  ابــن عم ُعَمَر بن اْلَخطَّ

الخطاب َرِضــَي اهللا َعنها، كانت أخته 
عاتكــة بنت زيد َرِضَي اهللا َعنها تحت 
اِب َرِضَي اهللا َعْنُه، وكان  ُعَمَر بن اْلَخطَّ
عاتكــة بنت زيد َرِضَي اهللا َعنها تحت 
اِب َرِضَي اهللا َعْنُه، وكان  ُعَمَر بن اْلَخطَّ
عاتكــة بنت زيد َرِضَي اهللا َعنها تحت 

أبــوه زيد بن َعْمَرو بــن ُنَفيل يطلب 
اِب َرِضَي اهللا َعْنُه، وكان  ُعَمَر بن اْلَخطَّ
أبــوه زيد بن َعْمَرو بــن ُنَفيل يطلب 
اِب َرِضَي اهللا َعْنُه، وكان  ُعَمَر بن اْلَخطَّ

دين إبراهيــم عليه الســالم قبل أن 
َم،  ُيبعث النَِّبــّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
دين إبراهيــم عليه الســالم قبل أن 
َم،  ُيبعث النَِّبــّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
دين إبراهيــم عليه الســالم قبل أن 

وكان ال يذبــح لألنصــاب وال يــأكل 
َم،  ُيبعث النَِّبــّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
وكان ال يذبــح لألنصــاب وال يــأكل 
َم،  ُيبعث النَِّبــّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ

الميتة والدم.
 وَســِعيُد َرِضَي اهللا َعْنُه أحد العشــرة 
وأحــد  بالجنــة،  لهــم  المشــهود 
السابقين األولين إلى اإلسالم، أسلم 
قديًمــا قبل دخــول النَِّبــّي َصلَّى اُهللا 
السابقين األولين إلى اإلسالم، أسلم 
قديًمــا قبل دخــول النَِّبــّي َصلَّى اُهللا 
السابقين األولين إلى اإلسالم، أسلم 

َعَلْيــِه َوَســلََّم دار األرقم هــو وزوجته 
قديًمــا قبل دخــول النَِّبــّي َصلَّى اُهللا 
َعَلْيــِه َوَســلََّم دار األرقم هــو وزوجته 
قديًمــا قبل دخــول النَِّبــّي َصلَّى اُهللا 

فاطمة بنت الخطاب َرِضَي اهللا َعنها، 
وأســلم ُعَمر َرِضَي اهللا َعْنُه في بيته، 
فاطمة بنت الخطاب َرِضَي اهللا َعنها، 
وأســلم ُعَمر َرِضَي اهللا َعْنُه في بيته، 
فاطمة بنت الخطاب َرِضَي اهللا َعنها، 

والخبر في ذلك خبر حسن. 
هاجر َرِضَي اهللا َعْنُه هو وزوجته، فكان 

والخبر في ذلك خبر حسن. 
هاجر َرِضَي اهللا َعْنُه هو وزوجته، فكان 

والخبر في ذلك خبر حسن. 

من المهاجرين األولين، وآَخى النَِّبيُّ 
هاجر َرِضَي اهللا َعْنُه هو وزوجته، فكان 
من المهاجرين األولين، وآَخى النَِّبيُّ 
هاجر َرِضَي اهللا َعْنُه هو وزوجته، فكان 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بينه وبين ُأَبيِّ  َصلَّى اهللاَّ
من المهاجرين األولين، وآَخى النَِّبيُّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بينه وبين ُأَبيِّ  َصلَّى اهللاَّ
من المهاجرين األولين، وآَخى النَِّبيُّ 

ْبِن َكْعٍب َرِضَي اهللا َعْنُه. 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بينه وبين ُأَبيِّ  َصلَّى اهللاَّ

ْبِن َكْعٍب َرِضَي اهللا َعْنُه. 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بينه وبين ُأَبيِّ  َصلَّى اهللاَّ

لم يشهد بدًرا فقد كان غائًبا بالشام، 
ْبِن َكْعٍب َرِضَي اهللا َعْنُه. 

لم يشهد بدًرا فقد كان غائًبا بالشام، 
ْبِن َكْعٍب َرِضَي اهللا َعْنُه. 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  حيث بعثه النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ
لم يشهد بدًرا فقد كان غائًبا بالشام، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  حيث بعثه النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ
لم يشهد بدًرا فقد كان غائًبا بالشام، 

هو وَطْلَحــة بن ُعَبْيــِد اهللا َرِضَي اهللا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  حيث بعثه النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ
هو وَطْلَحــة بن ُعَبْيــِد اهللا َرِضَي اهللا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  حيث بعثه النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ

َعْنُهما يتحسســان له أمر عير قريش 
هو وَطْلَحــة بن ُعَبْيــِد اهللا َرِضَي اهللا 
َعْنُهما يتحسســان له أمر عير قريش 
هو وَطْلَحــة بن ُعَبْيــِد اهللا َرِضَي اهللا 

قبل أن يخرج من المدينة، فضرب له 
َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم بسهمه وأجره.

قبل أن يخرج من المدينة، فضرب له 
َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم بسهمه وأجره.

قبل أن يخرج من المدينة، فضرب له 

ثــم شــهد َرِضــَي اهللا َعْنُه أحــًدا وما 
بعدها من المشــاهد، وكان من ذوي 
الــرأي والبســالة، وشــهد اليرمــوك 

وحصار دمشق.
َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عــن َســِعيد وعن 
َم  َصَحاِبــة النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عــن َســِعيد وعن 
َم  َصَحاِبــة النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عــن َســِعيد وعن 

والتَّابعين.
َم  َصَحاِبــة النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ

والتَّابعين.
َم  َصَحاِبــة النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ

 .
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دراسة علمية أم حقيقة قرآنية؟

للسماء "أبواب" مفتوحة 
لإلنس ممنوعة على الجان

للدراسة بقية
واستشــهد الباحث بقول اهللا (تعالى): {َوَلْو َفَتْحَنا 
ــَماِء َفَظلُّوا ِفيــِه َيْعُرُجوَن}،  َعَلْيِهــْم َباًبا ِمَن السَّ
ــَماُء َفَكاَنــْت َأْبَواًبا}، قائًال:  وقولــه: {َوُفِتَحِت السَّ
ــَماِء َفَظلُّوا ِفيــِه َيْعُرُجوَن}،  َعَلْيِهــْم َباًبا ِمَن السَّ
ــَماُء َفَكاَنــْت َأْبَواًبا}، قائًال:  وقولــه: {َوُفِتَحِت السَّ
ــَماِء َفَظلُّوا ِفيــِه َيْعُرُجوَن}،  َعَلْيِهــْم َباًبا ِمَن السَّ

"ال يوجــد أحد يفتــح باًبا داخل الفراغ؛ فالســماء 
بالنســبة لنــا هي فــراغ، وأول من اكتشــف هذه 
الحقيقة هم الجــن، يقول (تعالى): {َوَأنَّا َلَمْســَنا 
بالنســبة لنــا هي فــراغ، وأول من اكتشــف هذه 
الحقيقة هم الجــن، يقول (تعالى): {َوَأنَّا َلَمْســَنا 
بالنســبة لنــا هي فــراغ، وأول من اكتشــف هذه 

ــَماَء َفَوَجْدَناَها ُمِلَئْت َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهًبا (8)  السَّ
الحقيقة هم الجــن، يقول (تعالى): {َوَأنَّا َلَمْســَنا 
ــَماَء َفَوَجْدَناَها ُمِلَئْت َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهًبا (8)  السَّ
الحقيقة هم الجــن، يقول (تعالى): {َوَأنَّا َلَمْســَنا 

ِع َفَمْن َيْســَتِمِع  ــمْ َوَأنَّا ُكنَّا َنْقُعُد ِمْنَها َمَقاِعَد ِللسَّ
ــَماَء َفَوَجْدَناَها ُمِلَئْت َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهًبا (8)  السَّ
ِع َفَمْن َيْســَتِمِع  ــمْ َوَأنَّا ُكنَّا َنْقُعُد ِمْنَها َمَقاِعَد ِللسَّ
ــَماَء َفَوَجْدَناَها ُمِلَئْت َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهًبا (8)  السَّ

اْآلَن َيِجْد َلُه ِشــَهاًبا َرَصــًدا (9)}، فالحرس يكون 
ِع َفَمْن َيْســَتِمِع  ــمْ َوَأنَّا ُكنَّا َنْقُعُد ِمْنَها َمَقاِعَد ِللسَّ
اْآلَن َيِجْد َلُه ِشــَهاًبا َرَصــًدا (9)}، فالحرس يكون 
ِع َفَمْن َيْســَتِمِع  ــمْ َوَأنَّا ُكنَّا َنْقُعُد ِمْنَها َمَقاِعَد ِللسَّ

على األبواب". 
وتابــع الباحث: "وعلى تلك األبواب هناك شــهب 
تقــوم بعملية الرصد ال الرجم العشــوائي؛ يقول 
ــْمِع َفَمْن  (تعالى): "َوَأنَّا ُكنَّا َنْقُعُد ِمْنَها َمَقاِعَد ِللسَّ
تقــوم بعملية الرصد ال الرجم العشــوائي؛ يقول 
ــْمِع َفَمْن  (تعالى): "َوَأنَّا ُكنَّا َنْقُعُد ِمْنَها َمَقاِعَد ِللسَّ
تقــوم بعملية الرصد ال الرجم العشــوائي؛ يقول 

َيْسَتِمِع اْآلََن َيِجْد َلُه ِشَهاًبا َرَصًدا"، ويقول (تعالى) 
ــْمِع َفَمْن  (تعالى): "َوَأنَّا ُكنَّا َنْقُعُد ِمْنَها َمَقاِعَد ِللسَّ
َيْسَتِمِع اْآلََن َيِجْد َلُه ِشَهاًبا َرَصًدا"، ويقول (تعالى) 
ــْمِع َفَمْن  (تعالى): "َوَأنَّا ُكنَّا َنْقُعُد ِمْنَها َمَقاِعَد ِللسَّ

أيًضــا: {ِإالَّ َمــْن َخِطَف اْلَخْطَفــَة َفَأْتَبَعُه ِشــَهاٌب 
َيْسَتِمِع اْآلََن َيِجْد َلُه ِشَهاًبا َرَصًدا"، ويقول (تعالى) 
أيًضــا: {ِإالَّ َمــْن َخِطَف اْلَخْطَفــَة َفَأْتَبَعُه ِشــَهاٌب 
َيْسَتِمِع اْآلََن َيِجْد َلُه ِشَهاًبا َرَصًدا"، ويقول (تعالى) 

َثاِقٌب}".
أيًضــا: {ِإالَّ َمــْن َخِطَف اْلَخْطَفــَة َفَأْتَبَعُه ِشــَهاٌب 

َثاِقٌب}".
أيًضــا: {ِإالَّ َمــْن َخِطَف اْلَخْطَفــَة َفَأْتَبَعُه ِشــَهاٌب 

وتســاءل: "كيف اإلنســان يعبــر هــذه المنقطة 
بمكوك فضاء، أما المارد _وهو الجن وهو جســم 
غير مرئي_ فيجد له شهاًبا رصًدا؟!"، مجيبًا: "هذا 
إذن إلهي للبشــرية، قال (ســبحانه): {َســُنِريِهْم 
غير مرئي_ فيجد له شهاًبا رصًدا؟!"، مجيبًا: "هذا 
إذن إلهي للبشــرية، قال (ســبحانه): {َســُنِريِهْم 
غير مرئي_ فيجد له شهاًبا رصًدا؟!"، مجيبًا: "هذا 

آَياِتَنا ِفي اْآلَفاِق َوِفي َأْنُفِســِهْم َحتَّــى َيَتَبيََّن َلُهْم 
إذن إلهي للبشــرية، قال (ســبحانه): {َســُنِريِهْم 
آَياِتَنا ِفي اْآلَفاِق َوِفي َأْنُفِســِهْم َحتَّــى َيَتَبيََّن َلُهْم 
إذن إلهي للبشــرية، قال (ســبحانه): {َســُنِريِهْم 

َأنَّــُه اْلَحقُّ َأَوَلــْم َيْكِف ِبَربِّــَك َأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشــْيٍء 
آَياِتَنا ِفي اْآلَفاِق َوِفي َأْنُفِســِهْم َحتَّــى َيَتَبيََّن َلُهْم 
َأنَّــُه اْلَحقُّ َأَوَلــْم َيْكِف ِبَربِّــَك َأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشــْيٍء 
آَياِتَنا ِفي اْآلَفاِق َوِفي َأْنُفِســِهْم َحتَّــى َيَتَبيََّن َلُهْم 

َشــِهيٌد (53) َأَال ِإنَُّهْم ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلَقاِء َربِِّهْم َأَال 
َأنَّــُه اْلَحقُّ َأَوَلــْم َيْكِف ِبَربِّــَك َأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشــْيٍء 
َشــِهيٌد (53) َأَال ِإنَُّهْم ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلَقاِء َربِِّهْم َأَال 
َأنَّــُه اْلَحقُّ َأَوَلــْم َيْكِف ِبَربِّــَك َأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشــْيٍء 

ٍء ُمِحيــٌط (54)}، وهذا دليل علمي  ِإنَُّه ِبُكلِّ َشــيْ
َشــِهيٌد (53) َأَال ِإنَُّهْم ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلَقاِء َربِِّهْم َأَال 
ٍء ُمِحيــٌط (54)}، وهذا دليل علمي  ِإنَُّه ِبُكلِّ َشــيْ
َشــِهيٌد (53) َأَال ِإنَُّهْم ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلَقاِء َربِِّهْم َأَال 

ا، وقــد حدثت عملية المعراج من فوق  متطور جدًّ
ٍء ُمِحيــٌط (54)}، وهذا دليل علمي  ِإنَُّه ِبُكلِّ َشــيْ
ا، وقــد حدثت عملية المعراج من فوق  متطور جدًّ
ٍء ُمِحيــٌط (54)}، وهذا دليل علمي  ِإنَُّه ِبُكلِّ َشــيْ

القــدس ولم تحدث من مكة مباشــرة؛ ألن هناك 
أبواًبــا إلى الســماء فوق القــدس، ولم تكن تلك 

األبواب موجودة في سماء مكة". 
بعضها صحيح

بدوره خلة فند ما جاءت به تلك الدراســة وسواها 

مــن التي تحدثت في هذا الموضوع، وقال: "هذه 
مجرد اكتشافات علمية لسنا ملزمين بتصديقها، 
غيــر أن "بعضها" ال يتعارض مع ما جاء به القرآن 
والســنة، وبعضها ربما يكون تكلًفا من الباحث، 
ولي على ذلك بعض المالحظات، ومنها: أن رسول 
اهللا (صلى اهللا عليه وســلم) فــي معراجه بصبحة 
جبريل كانا يســتأذنان فتفتح لهما األبواب، ففي 
اِء الدنيا َفاْسَتْفَتَح  ــمَ الحديث: (ُثمَّ َعَرَج ِبَنا ِإَلى السَّ
جبريل كانا يســتأذنان فتفتح لهما األبواب، ففي 
اِء الدنيا َفاْسَتْفَتَح  ــمَ الحديث: (ُثمَّ َعَرَج ِبَنا ِإَلى السَّ
جبريل كانا يســتأذنان فتفتح لهما األبواب، ففي 

ِجْبِريــُل َفِقيَل: "َمــْن َأْنَت؟"، َقــاَل: "ِجْبِريُل"، ِقيَل: 
اِء الدنيا َفاْسَتْفَتَح  ــمَ الحديث: (ُثمَّ َعَرَج ِبَنا ِإَلى السَّ
ِجْبِريــُل َفِقيَل: "َمــْن َأْنَت؟"، َقــاَل: "ِجْبِريُل"، ِقيَل: 
اِء الدنيا َفاْسَتْفَتَح  ــمَ الحديث: (ُثمَّ َعَرَج ِبَنا ِإَلى السَّ

ٌد"، ِقيــَل: "َوَقْد ُبِعَث  "َوَمْن َمَعــَك؟"، َقــاَل: "ُمَحمَّ
ِجْبِريــُل َفِقيَل: "َمــْن َأْنَت؟"، َقــاَل: "ِجْبِريُل"، ِقيَل: 
ٌد"، ِقيــَل: "َوَقْد ُبِعَث  "َوَمْن َمَعــَك؟"، َقــاَل: "ُمَحمَّ
ِجْبِريــُل َفِقيَل: "َمــْن َأْنَت؟"، َقــاَل: "ِجْبِريُل"، ِقيَل: 

ِإَلْيِه؟"، َقاَل: "َقْد ُبِعَث ِإَلْيِه"، َفُفِتَح َلَنا)".
وتابع: "أظن أن الفتح يختلف، فالسماء التي عناها 
الحديث ليست هي السماء التي يعنيها الفلكيون، 
وظنــي أن كل ما وصل إليه هــؤالء دون ما وصل 
إليه رســول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم)، وعليه ال 

تعارض، إذ أثبت اهللا للسماء أبواًبا".
وعــزا الســبب في إطــالق األقمــار الصناعية من 
أماكــن معينــة كمركــز (كاب كانا) فــي فلوريدا 
فــي  الروســية  (بايكونــور)  وقاعــدة  بأمريــكا، 
فــي  الفرنســية  (كــورو)  وقاعــدة  كازاخســتان، 
غويانــا؛ إلى مــا قاله العلماء من أنهــا قريبة من 
خط االســتواء وســرعة األرض عند خط االستواء 
أســرع من غيرها، فتعطيها سرعة إضافية بسبب 
دوران األرض، فتقل كمية الوقود التي يحتاج لها 
الصاروخ من أجل الخالص من الجاذبية األرضية، 
مكمًال: "وليــس كما يظن أنه ال يتمكن الصاروخ 

من العبور إال من هذه األماكن، واهللا أعلم".
وفســر خلة قوله (تعالى): {َوَلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َباًبا 
َماِء َفَظلُّوا ِفيِه َيْعُرُجوَن} بأن حرف "لو" في  ِمَن السَّ
وفســر خلة قوله (تعالى): {َوَلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َباًبا 
َماِء َفَظلُّوا ِفيِه َيْعُرُجوَن} بأن حرف "لو" في  ِمَن السَّ
وفســر خلة قوله (تعالى): {َوَلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َباًبا 

اللغة حرف امتناع المتناع، والمعنى أنه على سبيل 
افتراض المستحيل، فكان ذلك تحدًيا من القرآن 
لهؤالء المعاندين، بغض النظر عن الحقيقة، وإن 

كان ال يمنع ذلك وجود أبواب في السماء. 
وأضــاف: "أما اآلية التي في ســورة النبأ {َوُفِتَحِت 

كان ال يمنع ذلك وجود أبواب في السماء. 
وأضــاف: "أما اآلية التي في ســورة النبأ {َوُفِتَحِت 

كان ال يمنع ذلك وجود أبواب في السماء. 

ــَماُء َفَكاَنْت َأْبَواًبا} فهــذا إخبار إلى ما يكون  السَّ
وأضــاف: "أما اآلية التي في ســورة النبأ {َوُفِتَحِت 
ــَماُء َفَكاَنْت َأْبَواًبا} فهــذا إخبار إلى ما يكون  السَّ
وأضــاف: "أما اآلية التي في ســورة النبأ {َوُفِتَحِت 

يــوم القيامة بغض النظر عن الواقع؛ ألن ســياق 
اآلية جاءت بذلــك"، متابعــًا: "إن عملية المعراج 
حدثــت من فــوق القــدس ولم تحــدث من مكة 
مباشــرة ذلك ليس لعدم وجــود أبواب في مكة؛ 
فاهللا قــادر أن يفتــح أبواًبا فيها فيعرج برســوله 
منهــا، لكــن الحكمة _واهللا أعلم_ كمــا قالوا هو 
بيان فضل بيت المقدس، وأنها محط عناية اهللا، 
فأســرى بنبيه إليهــا، وعرج به منها إلى الســماء 
ليربطه بأهلها؛ ليكون ذلك أشرف لبيت المقدس 

حيث ربطت بالسماء وأهلها". 
وأكــد خلة أن قدرة اهللا فــي هذا الكون ال يعرفها 
إال الــذي خلق هذا الكون، وما أوتــي العلماء من 
اكتشــافات إال قليًال، وذلك القليــل من علم اهللا، 
إال الــذي خلق هذا الكون، وما أوتــي العلماء من 
اكتشــافات إال قليًال، وذلك القليــل من علم اهللا، 
إال الــذي خلق هذا الكون، وما أوتــي العلماء من 

وبــإذن منــه؛ ليدلهم عليــه (ســبحانه)، قال (عز 
وجل): {َســُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اْآلَفاِق َوِفي َأْنُفِسِهْم 
وبــإذن منــه؛ ليدلهم عليــه (ســبحانه)، قال (عز 
وجل): {َســُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اْآلَفاِق َوِفي َأْنُفِسِهْم 
وبــإذن منــه؛ ليدلهم عليــه (ســبحانه)، قال (عز 

َحتَّــى َيَتَبيََّن َلُهــْم َأنَُّه اْلَحقُّ َأَوَلْم َيْكــِف ِبَربَِّك َأنَُّه 
وجل): {َســُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اْآلَفاِق َوِفي َأْنُفِسِهْم 
َحتَّــى َيَتَبيََّن َلُهــْم َأنَُّه اْلَحقُّ َأَوَلْم َيْكــِف ِبَربَِّك َأنَُّه 
وجل): {َســُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اْآلَفاِق َوِفي َأْنُفِسِهْم 

َعَلى ُكلِّ َشــْيٍء َشِهيٌد (53) َأَال ِإنَُّهْم ِفي ِمْرَيٍة ِمْن 
َحتَّــى َيَتَبيََّن َلُهــْم َأنَُّه اْلَحقُّ َأَوَلْم َيْكــِف ِبَربَِّك َأنَُّه 
َعَلى ُكلِّ َشــْيٍء َشِهيٌد (53) َأَال ِإنَُّهْم ِفي ِمْرَيٍة ِمْن 
َحتَّــى َيَتَبيََّن َلُهــْم َأنَُّه اْلَحقُّ َأَوَلْم َيْكــِف ِبَربَِّك َأنَُّه 

ِلَقاِء َربِِّهْم َأَال ِإنَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء ُمِحيٌط (54)}.
َعَلى ُكلِّ َشــْيٍء َشِهيٌد (53) َأَال ِإنَُّهْم ِفي ِمْرَيٍة ِمْن 

ِلَقاِء َربِِّهْم َأَال ِإنَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء ُمِحيٌط (54)}.
َعَلى ُكلِّ َشــْيٍء َشِهيٌد (53) َأَال ِإنَُّهْم ِفي ِمْرَيٍة ِمْن 

وفند قول الباحث: "إن الجن هم أول من اكتشــف 
ِلَقاِء َربِِّهْم َأَال ِإنَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء ُمِحيٌط (54)}.

وفند قول الباحث: "إن الجن هم أول من اكتشــف 
ِلَقاِء َربِِّهْم َأَال ِإنَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء ُمِحيٌط (54)}.

األبواب في السماء بقوله: "هذا فيه تكلف؛ فالذي 
حصــل أنهم كانوا يســترقون الســمع بإذن اهللا، 
فيصعــدون إلــى الســماء، فلما ولــد نبينا محمد 
(صلــى اهللا عليه وســلم) لــم يمكنوا مــن ذلك، 
وكلما صعد واحد منهم رمي بالشــهب، لكن هل 
كل باب عليه شــهاب؟، ال يعلم ذلك إال اهللا، وهو 
غني عن ذلــك، بل كما قال اهللا (تعالى): {ِإنَّا َزيَّنَّا 
ْنَيا ِبِزيَنٍة اْلَكَواِكِب (6) َوِحْفًظا ِمْن ُكلِّ  ــَماَء الدُّ السَّ
غني عن ذلــك، بل كما قال اهللا (تعالى): {ِإنَّا َزيَّنَّا 
ْنَيا ِبِزيَنٍة اْلَكَواِكِب (6) َوِحْفًظا ِمْن ُكلِّ  ــَماَء الدُّ السَّ
غني عن ذلــك، بل كما قال اهللا (تعالى): {ِإنَّا َزيَّنَّا 

ُعوَن ِإَلى اْلَمــَإلِ اْألَْعَلى  ــمَّ َشــْيَطاٍن َماِرٍد (7) َال َيسَّ
ْنَيا ِبِزيَنٍة اْلَكَواِكِب (6) َوِحْفًظا ِمْن ُكلِّ  ــَماَء الدُّ السَّ
ُعوَن ِإَلى اْلَمــَإلِ اْألَْعَلى  ــمَّ َشــْيَطاٍن َماِرٍد (7) َال َيسَّ
ْنَيا ِبِزيَنٍة اْلَكَواِكِب (6) َوِحْفًظا ِمْن ُكلِّ  ــَماَء الدُّ السَّ

َوُيْقَذُفــوَن ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب (8) ُدُحــوًرا َوَلُهْم َعَذاٌب 
ُعوَن ِإَلى اْلَمــَإلِ اْألَْعَلى  ــمَّ َشــْيَطاٍن َماِرٍد (7) َال َيسَّ
َوُيْقَذُفــوَن ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب (8) ُدُحــوًرا َوَلُهْم َعَذاٌب 
ُعوَن ِإَلى اْلَمــَإلِ اْألَْعَلى  ــمَّ َشــْيَطاٍن َماِرٍد (7) َال َيسَّ

َواِصــٌب (9) ِإالَّ َمْن َخِطَف اْلَخْطَفَة َفَأْتَبَعُه ِشــَهاٌب 
َوُيْقَذُفــوَن ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب (8) ُدُحــوًرا َوَلُهْم َعَذاٌب 
َواِصــٌب (9) ِإالَّ َمْن َخِطَف اْلَخْطَفَة َفَأْتَبَعُه ِشــَهاٌب 
َوُيْقَذُفــوَن ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب (8) ُدُحــوًرا َوَلُهْم َعَذاٌب 

َثاِقٌب (10)}".
َواِصــٌب (9) ِإالَّ َمْن َخِطَف اْلَخْطَفَة َفَأْتَبَعُه ِشــَهاٌب 

َثاِقٌب (10)}".
َواِصــٌب (9) ِإالَّ َمْن َخِطَف اْلَخْطَفَة َفَأْتَبَعُه ِشــَهاٌب 

واســتطرد: "هذه هي وظيفــة الكواكب، وهللا في 
خلقه شــئون، وأمــور يبديهــا وال يبتديها، يرفع 
أقواًمــا ويخفــض آخرين، كل ذلك: {َوَمــا ُأوِتيُتْم 
خلقه شــئون، وأمــور يبديهــا وال يبتديها، يرفع 
أقواًمــا ويخفــض آخرين، كل ذلك: {َوَمــا ُأوِتيُتْم 
خلقه شــئون، وأمــور يبديهــا وال يبتديها، يرفع 

ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليًال (85)}".


