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صلى هللا صلى هللا ورد يف أحاديث رسول هللا ورد يف أحاديث رسول هللا : : الرابع والعشرونالرابع والعشرون  لسؤاللسؤالاا

أن يريهم أن يريهم   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصأن أهل مكة طلبوا من رسول هللا أن أهل مكة طلبوا من رسول هللا   عليه وسلمعليه وسلم
آية، فأراهم القمر شقني حىت رأوا حراء بينهما، ويف الرواية آية، فأراهم القمر شقني حىت رأوا حراء بينهما، ويف الرواية 

انشق القمر وحنن مع النيب يف ِمَىنً، فذهبت فرقه انشق القمر وحنن مع النيب يف ِمَىنً، فذهبت فرقه ((  ::األخرىاألخرى
اك تعارٌض بني احلديثني؟ وهل انشق اك تعارٌض بني احلديثني؟ وهل انشق ، فهل هن، فهل هن))حنو اجلبلحنو اجلبل

  القمر مرتني؟القمر مرتني؟
----------------------    

ـــٌة ضـــعيفة،  ـــة أن القمـــر انشـــق مـــرتني ولكنهـــا رواي وردت رواي
 لكـــن انشـــق القمـــر يف مكـــة بـــدعاء رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وتفـــويض هللا عـــزَّ 

fذنــه ســبحانه وتعــاىل أن ُيشــري إليــه فينشــق، مــن كــان مبكــة رآه  وجــلَّ 
صـدقوا أنفسـهممبكة، وم  ،ن كان مبـىن رآه مبـىن، ألiـم عنـدما رأوه مل ي

فأغمضوا أعينهم مث فتحوها فوجدوا األمر على ما هو عليه، ورجعـوا 
إىل بيوoم مث عادوا فوجدوا األمـر علـى مـا هـو عليـه، ولشـدة ظلمهـم 

: إن هــذا إال ســحٌر يــؤثر، فقــال بعــض العقــالء مــنهم: ألنفســهم قــالوا
يف بلـدكم هـذا فلـن يسـتطيع أن يسـحر اآلفـاق، إن كان دمحم سـحركم 

فــانتظروا حـــىت xيت املســـافرون، فلمـــا جـــاء املســـافرون وســـألوهم عـــن 
صفني   .هذه الليلة ذكروا أiم رأوه وقد انشق ن

ـــــة  وأيضـــــاً ز�دة يف اإليضـــــاح كـــــان املســـــافرون يف هـــــذه الليل
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و إىل بــالد العــراق، وكلهــا يف أيسـافرون إىل الشــام أو إىل بــالد الـيمن 
نطاٍق واحٍد، مع أنه مل يكن ُكشفت األمريكتني وهي ختتلـف يف ليلهـا 
وiارهــا عــن هــذه البقعــة الفريــدة مــن األرض، ألنــه رمبــا يقــول إنســان 

صــف : ُسفســطائي صــف األرض وال يظهــر يف الن أن القمــر يظهــر يف ن
ــــك الوقــــت ومل يكــــ ــــف اآلخــــر مل يكــــن عــــرف يف ذل ص ن اآلخــــر، الن

صــــف الــــذي كــــانوا فيــــه وهــــي الكــــرة  ،ُأكتشــــف ولكــــنهم رأوه يف الن
األرضــية القدميــة، ألن رحالoــم كانــت رحلــة الشــتاء إىل بــالد الــيمن، 
ـــذهب إىل العـــراق  ـــالد الشـــام، وبعضـــهم كـــان ي صـــيف إىل ب ورحلـــة ال
وكــانوا ال يتجــاوزون هــذه البلــدان وكلهــا تقــع يف نطــاٍق فلكــٍي واحــد، 

اً يف أوقـــاٍت متقاربـــة، رمبـــا ال تكـــون واحـــدة ويظهـــر القمـــر فيهـــا مجيعـــ
  .الختالف املطالع ولكن تكون واحدة

  وصلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
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