بسم هللا الرحمن الرحيم
آية ودواء لمرض
أيها األخوة ،تم ّكن عالن مسلمن ملن الوللول عملا ةلااتة اختلاا دولتلين؛ األوللا ةلااتة اختلاا أواوةيل ،
والثاني ةلااتة اختلاا أمايكيل  ،وذلل ةعلد أن قلان ةتللني قطلاة لمعلين لمعالجل الميلا الةيضلات ،اسلتمهمها ملن
نلوص سواة يوسف عميه السالن،
يقول هذا الدكتوا :كنت في فجا أود األيان أقاأ في كتلا هللا عل وجلل ،فاسلتوقتتني هلذ القلل العجيةل ،
وأخذت أتدبر اآليات الكريمات ،التي توكي قل تآما أخلوة يوسلف عميله السلالن ،وملا آل إليله أملا أةيله ةعلد أن
فقد ةلا .
طةعا ً ألي ةللا ةالميلا الةيضلات ،اللذ هلو تولول العدسل الشلتاف إللا ييلا شلتاف نتيجل التقلدن ةالسلن
أويانا ً ،أو األلن الشديد ،ال ياى ةعد ذل  ،تسما عند العوان ةالميا ال اقات ،أو اةيضاض العدس ،
هذ العممي ُتعتةا من أوس عمميلات العيلون إنتشلاااً وفلي هلذ العمميل ُ ،تل ال هلذ العدسل وتوضل عدسل
ةالستي مكانها،
اآلن هذا الطةي فسا؛ ألقي قميص عما وجه يعقو عميه السالن فااتد ةليااً.
القميص ما ةه؟ قال :وأخذت أسؤل نتسي تاى ما الذ يمكن أن يكون في قميص يوسف عميله السلالن وتلا
يودث هذا الشتات وعاد اإلةلاا إلا ما كان عميه؟ وم إيماني ةؤن القل معج ة ،أجااها هللا عملا يلد نةلي ملن
أنةيات هللا ،وهو سيدنا يوسف عميه السالن ،إال أني أداكت أن هناك بجانب المغزى الروحز الزذ تفيزد القصزة
مغى آخر مادياً ،يمكن أن يولمنا إليه الةوث تدليالً عما لدق القاآن الكاين ،اللذ نقلل إلينلا تمل القلل كملا
وقعت ،وأخذت أةوث وتا هداني هللا إلا ذل الةولث ،إللا عالقل الول ن ةظهلوا الميلا الةيضلات ،هنلا عالقل
ةين الو ن وةين اإللاة ةالميا الةيضات ،ويث أن الو ن يسة

يلادة هاملون األداينلالين وهلو يعتةلا مضلاداً

لهامون األنسولين ،وةالتالي فإن الو ن الشديد أو التاح الشلديد يسلة
الذ يسة ةدوا

يلادة مسلتماة فلي هاملون األداينلالين،

يادة في سكا الدن ،وهو أود مسةةات العتام  ،هذا ةاإلضاف إللا تل امن الول ن مل الةكلات،

ولقد وجدنا أول ةليص أمل في سواة يوسف عميه السالن ،فقد جات عن سليدنا يعقلو عميله السلالن فلي سلواة
يوسف
قال هللا تعالا:
ض ْت َع ْي َنا ُ مِنَ ا ْل ُح ْى ِن َف ُه َو َكظِ ي ٌم ﴾
ف َوا ْب َي َّ
س َ
س َفى َعلَى ُيو ُ
﴿ َو َت َولَّى َع ْن ُه ْم َو َقال َ َياأَ َ
[ سورة يوسف] 4: :

وكان ما فعمه سيدنا يوسف عميه السالن ةووي من اةه أن طم من أخوته أن يذهةوا ألةيهن ةقميله.

قال هللا تعالا في القاآن الكاين:
﴿ ْاذ َه ُبوا ِب َقمِيصِ

َه َذا َفأ َ ْلقُو ُ َعلَى َو ْج ِه أَ ِب َيأْ ِ
يرا َو ْأ ُتونِ ِبأَهْ لِ ُك ْم أَ ْج َمعِينَ ﴾
ت َبصِ ً
[ سورة يوسف] 39 :

وقال:
هللا َما ََل َت ْعلَ ُمونَ ﴾
يرا َقال َ أَلَ ْم أَقُلْ لَ ُك ْم إِ ِّن أَ ْعلَ ُم مِنْ َّ ِ
ار َت َّد َبصِ ً
﴿ َفلَ َّما أَنْ َجا َء ا ْل َبشِ ي ُر أَ ْل َقا ُ َعلَى َو ْج ِه ِه َف ْ
[ سورة يوسف] 39 :

من هنا كانت الةداي .
فماذا يمكن أن يكون في قميص سيدنا يوسف عميه السلالن ملن شلتات؟ وةعلد التتكيلا للن نجلد سلوى العلاق،
عاق اإلنسان ،وكان الةوث في مكونات عاق اإلنسان ،ويث أخذ هذا الطةي

عدسات مستخاج من عيون من

اةتمللوا ةاالةيضللاض ةالعممي ل الجااوي ل التقميدي ل  ،وت ل ّن نقعهللا فللي العللاق ،فوجللدنا أنلله توللدث وال ل مللن الشللتافي
التدايجي لهذ العدسات ،العدس كانت وميةي  ،ييا شتاف  ،فمما نقعت في عاق اإلنسان ةدأت تلةح شتاف .
وكان السإال الثاني :هل كلل مكونلات العلاق ف ّعالل فلي هلذ الوالل أن إولدى هلذ المكونلات؟ ةالتعلل أمكلن
التولل إلا إودى المكونات ،ماك الةولينا في العاق ،والتي أمكن توضياها كيميائيلا ً ،و أجايلت عملا مئتلين
وخمسين متطوعاً ،معهن ميا ةيضات ،و ال هذا الةياض من تسعين ةالمئل ملن هلإالت ،ملن دون عمميل جااويل
ةهذ القطاة المؤخوذة من الةولينا أود مكونات العاق،
هذا كالن هللا:
آن َما ه َُو شِ َفا ٌء َو َر ْح َم ٌة لِ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ﴾
﴿ َو ُن َن ِّىل ُ مِنْ ا ْلقُ ْر ِ
[ سورة اإلسراء] 48 :

هذا العالن من هذ اآلي استنةط قطاة توض عما العلين المةيضل  ،فتعلود لهلا شلتافيتها ،تسلعون ةالمئل ملن
هإالت المتطوعين عادت لهن شتافي عدساتهن من دون عمل جااوي.
إذاً أيها األخوة ،هذا القاآن الكاين ال تنقضي عجائةه ،هذا القاآن الكاين كالن خالق األكوان.
قال اسول هللا لما هللا عميه وسمن:
هللا َعلَى َخ ْلقِ ِه
ض ِل َّ ِ
الم َّ ِ
الم َك َف ْ
هللا َعلَى َ
َف ْ
سائ ِِر ا ْل َك ِ
ضل ُ َك ِ
[الترمذ عن أب سعيد ]
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