
 حزينةالشمس ال

 
موعدىا المعتاد، خرجت الشمس في الصباح الباكر لتنير وجو األرض  في أحد األيام، وفي        

 ..ليس كمثل كل يوم من أيام الصيف المشرقة اا باىتً لكّن نورىا كان ضعيفً  ..بأشعتها الذىبية
 

أّن الشمس ال تشرق ساطعة   " سالم" صبي صغير يدعى  الحظ
 !!..كعادتها

ألنّو يعلم أّن النظر إلى الشمس  -إليها مباشرة،  فسألها دون أْن ينظر
المحبوبة.. ما لي أراك اليوم حزينة  قائاًل: أيتها الشمس  -يضّر بعينيو

 ىل أنت مريضة؟ !!مهمومة ولست كعادتك كل يوم نشيطة زاىية اللون؟
يا  ه  وقالت: آ" سالم " تنهدت الشمس تنهيدة عميقة.. ثّم التفتت إلى 

تأّملت  ألضيء الكون ، اصباحً صديقي العزيز.. ماذا أقول لك! اليوم قبل أْن أخرج إلى الدنيا 
حترق.. تتفجر أحترق و أكل يوم   ، على ىذه الحال.. لقد تعبت نفسي وقلت: إلى متى أستمر

وال أحد يشعر بي  ،،وأنا أحترق وأذوب من أجل اآلخرين ، أنير األرض على رأسي البراكين لكي
والشيخوخة.. كم أتمنى أن ، واإلحباط ، أصابني اليأس..! وبدأت أشعر بالمرض  ويقّدرني.. لقد

 .بال الساطعة.. وتهدأ براكيني الثائرة المشتعلة ألعيش بأمان وسالم وراحة وىدوء أنواري تنطفئ



 األرض بخمول وبؤس لىنظر الصبي الذكي من حولو.. وتأّمل أشّعة الّشمس الضعيفة المنسكبة ع
 .يحبها وشعر في نفسو بتأثر بالغ من كالم الشمس التي ، 

ال نقدرك؟! كّل الناس يعرفون  البديع، من قال لك إنّنا الضياءالشمس.. أيّتها  حبيبتناوقال لها: 
 ..وحكايات ،اوقصصً ، .. وقد كتبوا لك وعنك قصائد قيمتك

 
وتعالى أقسم بك في سورة  ومرات.. ويكفي أنّو سبحانوواهلل تعالى ذكرك في كتابو العزيز مرات 

ا في القرآن الكريم صريحً  ضحاىا..(.. وقد ورد اسمكو حملت اسم )الشمس( قائاًل: )والشمس 
وىناك آيات كريمات  ( مرة، وسراج وىاج مرة أخرى  سراج (ن بصفتك،اومرت ،  مرة "33  "نحو

النجم والنجوم. قال تعالى: )ُىَو الَِّذي َجَعَل وآيات تذكر  كثيرة تتحدث عن الضوء والنور،
ِنينَ  الشَّْمَس ِضَياءً  َواْلِحَساَب َما َخَلَق اللَُّو َذِلَك ِإالّ  َواْلَقَمَر نُوراً َوَقدَّرَُه َمَناِزَل لِتَ ْعَلُموا َعَدَد السِّ

 .(5ِلَقْوم  يَ ْعَلُموَن( )يونس: بِاْلَحقِّ يُ َفصُِّل اآلياتِ 
 

 . وىي تسمع كالم اهلل تعالى خشوًعا اىتزت الشمس

 كما إّنك؟؟  اا وعزً ي: أال يكفيك ىذا يا عزيزتي فخرً فقال الصب 
تسبحين في الفضاء الرحب دون انقطاع، واهلل تعالى يقول في كتابو 

 (تجري لمستقر لها العزيز: )والشمس
قال: أنا أحبك يا شمسي العزيزة..  و ثم توقف الصبي عن الكالم قليالً يتأمل ىذه اآلية البديعة

 وتأكدي أّن كّل الناس يحبونك. 

ك تراىن التي)يؤخذ باللين ما ال يؤخذ بالشدة(، ونقاشك مع الريح : الشهيرة  أال تذكرين قصتك
 بقوتهاعلى خطف المعطف من صاحبو  اعلى قدرته

الريح   الشديدة.. لكّن الريح لم تتمكن من ذلك.. ألنّ 
ن صاحب المعطف يشّد معطفو إلى كلما اشتدت كا

جعلت الرجل يخلع  جسمو.. غير أّنك وبحرارة بسيطة،
 معطفو.



 كثيرة . أمثلةمنا منك ىذه القصة البسيطة تعل منو  
الناس الذين أخذوني عبرة  وأشكر، قالت الشمس بتواضع: الحمد هلل الذي ذكرني في كتابو العزيز

وقد  ، اأبدً  وىذا أمر ال أنكره على ، في حكاياتهم وقصصهم وحياتهم
غمرني اهلل تعالى بفضلو.. وأكرمني الناس بذكرىم لي.. وأنا أقّدر كّل 

 ..رغم ذلك والحزنأشعر بالهم  ذلك وأعرف أىمّيتو.. لكنني
 الشمس اللطيفة؟ فقال الصبي: ماذا بعد ىذا من إكرام أيّتها

انًا لكّني أحيأقّر بكل كالمك  المحب.. أنا قالت الشمس بمحبة وبصوت ىادئ لطيف: أيّها الولد
بعض  ، الّناس ينامون وأنا أعمل !!فقد تعبت.. فأنا أعمل بال انقطاع !!أشعر بملل من عملي

لكني أتركهم ىم ليناموا وأتوجو أنا إلى ناحية أخرى من  ،أنّني أنام في الليل األطفال يظنون
فعندما يكون الليل في ناحية من األرض  حيث ألتقي بأناس آخرين وأطفال آخرين.. األرض،

 كل لحظة على األرض يوجدالنهار في ناحية أخرى منها.. وعلّي أْن أعمل ليل نهار.. ففي   يكون
هلل  شروق وغروب.. واهلل تعالى يصف نفسو في سورة المعارج: )برب المشارق والمغارب(.. وكلو

 )وهلل المشرق والمغرب(.  بالطبع

 "ٓٔ "عمري سيكون نحو أن   -والعلم عند اهلل  –كما وأنو يقال 
فانظر كم أنا  –مليون سنة  "00ٓٓ"آالف مليون سنة، مضى منها 

تصور؟؟ ىل يمكن أن  ..مليون سنة"  55ٓٓ"وما تبقى من عمري يقدر بنحو  –عجوز عجوز 
 تتخيل ىذا الرقم؟؟؟؟

أكثر من ذي قبل.. فقد استغلت بعض السحب  اا حزينً باىتً  تأّمل الصبي شعاع الشمس الذي عاد
 ..من السماء جزًءاوتغطي  ضعف الشمس لتنتشر في المكان

 :فقال الصبي الذكي
مصدر الدفء والضياء في  ويكفي أنكلقد أحسست بكل كلمة قلتها..  ..ايّتها الشمس اللطيفة

بات والحيوان، كما ىي فطاقتك ضرورية لنحيا وليحيا الن .األرض، ومن دونك تنمحي الحياة عنها
 ،البشرية، فمعظم الطاقات األخرى الموجودة على األرض مثل الفحم الزمة الستمرار الحضارة

والرياح ما ىي إالّ صور مختلفة من الطاقة الشمسية، ولو اختفيت لفترة  ،الطبيعي والغاز ،والبترول



 .قصيرة لتجمدت الحياة على األرض ولو
قائاًل: أنت يا شمسي الحبيبة من أىم أسباب استمرار  قبل أن يتابع حديثو ثّم سكت الصبي قلياًل 

 اا تقديرً ا وبهتانً إّن بعضهم عبدك من دون اهلل زورً القدماء، حتى  الحياة على األرض، ولهذا قّدسك
 .وجبروتك ،ولقوتك، لك 

المو تحييو على كل ؛أرسلت أشعتها الدافئة بحنانو  نظرت الشمس إلى الصبي بعطف شديد
أمام قدرتو  ابعبوديتها لو، وتواضعً  العظمة اهلل وإقرارً  أسها إجالاًل كانت تريد أْن تحني ر   .الطيب

 .عظيمة ولما منحها من نعم جليلة وفوائد
ثم قالت: ما أنا إال مخلوق من مخلوقات اهلل تعالى.. وقد كنُت 

منذ القدم وغاضبة من أولئك الذين يكفرون باهلل  اجدً  حزينة
أنا بشيء.. فأنا أعرف قدر  ويعبدونني دون وجو حق.. ولستُ 

 نفسي أكثر منهم، فلست سوى نجم متوسط الحجم والكتلة
الكون نجوم أكبر مني تعرف بالنجوم  فيواللمعان، حيث توجد 

ا كنت بأمر اهلل ا وسطً األقزام. وكوني نجمً عرف بالنجوم أصغر مني ت العمالقة، كما توجد نجوم
انعكس على استقرار الحياة على األرض. فلو زاد إشعاعي عن حد وىذا بدوره  ،اأكثر استقرارً 

  على األرض، ولو نقص عن حد معين أيضا لتجّمدت الحياة على األرض. معين الحترقت الحياة
 

 ،فرح الصبي بكالم الشمس بعد أن استعادت بريقها
وقال: لقد درست عنك في ، حزنها أت تخرج منوبد

 مدرستي الكثير الكثير.. وىنالك علماء كبار يدرسون
 ..كل شيء عنك

 :فتح الصبي كتابو المدرسي وبدأ يقرأ
 المسطحةالنجوم إلى األرض، وىي النجم الوحيد الذى يمكن رؤية معالمو  والشمس ىي أقرب ..

 ااآلن مشاىدة تفاصيل أسطحها نظرً  النجوم فيصعب حتىالفلكي. أّما باقي  بواسطة المنظار
 عنا. لبعدىا السحيق



 أيتها الشمس أنك حزتِ  أيتها الشمس أْن تفخري بنفسك ىل تعلمين : حقٌّ لكوتابع حديثو 
 .فضحكت الشمس بصوت مليء بالفرح والسعادة مكان كبير في الشعر الجاىلي ىعل
 

من خالل  أىميتكومعرفة ،  بكالشعر الجاىلي، وعالقة المرأة  في وكانت لديك رموزًا خاصة 
والطبيعة ، الحرب ب إضافة إلى ربطك في قصائدىم الجاىلية  أغراض الشعر بأشكالها المتنوعة

 . ناتها وحيوا تاتهاالحّية بنبا
وبحوث،  وىناك دراسات ،من األساطير العالمية والقصص الخيالية وقد ورد ذكرك في كثير كما

 ؟!!!!واإلحباط فهل بعد كل ىذا الكالم ما زلت تشعرين بالحزن، وكتب كثيرة صدرت عنك
 :وسطوعها واشتد توىجها، ولمع لونها، قالت الشمس وقد انجلى ىمها

 لن ازيز.. أعدك أنني من اليوم وصاعدً ما أجمل كالمك يا صديقي الع
يمة.. فقد ظهلل على نعمائو الع اباط.. وشكرً أشعر بالملل وال باإلح

لم ينلها نجم كبير وال صغير كما نلت أنا من  وىبني أشياء كثيرة
  إكرام وفضل

 منقولة / بتصرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

: فً موعدها المعتاد ، خرجت الشمس باكًرا بؤشعتها الذهبٌة ولكن نورها كان 1س

 ضعًٌفا باهًتا لٌس كمثل كل ٌوم بسبب :

 أ/ ٌؤسها وإحباطها لعدم تقدٌرها.

 حجب السحب لها وتغطٌة جزء من السماء.ب/ 

 ج/ تفضٌل الناس للطاقات األخرى الموجودة على األرض.

 د/ وجود نجوم عمالقة فً الكون أكبر منها.

 

 

: من خالل أحداث القصة ، برأٌك لَِم لم ٌنظر سالم إلى الشمس مباشرة وهو 2س

 ٌحاورها ؟

 

 

 :.......... مرة رٌم : ورد ذكر الشمس باسمها صرًٌحا فً القرآن الك3س

 امأل الفراغ بما ٌناسبه : -

 35أ/ 

 33ب/ 

 32ج/ 

 31د/ 

 

 

 



 

 

 

 : من القصة الشهٌرة : " ٌإخذ باللٌن ما ال ٌإخذ بالقوة " 4س

 أ/ من وجهة نظرك : من الذي فاز بالرهان "الشمس أم الرٌح" ؟

 

 ب/ بٌن السبب فً ذلك .

 

 

 ل نهار.ٌ: الشمس متعبة ألنها تعمل ل5س

 اشرح المقولة السابقة .

 

 ملٌون سنة : مضى من عمر الشمس ...............6س

 امأل الفراغ بما ٌناسبه : -

 آالف  11أ/ 

 5511ب/ 

 4611ج/ 

 آالف 9د/ 

 

 

 

 



 

 

 : علل :7س

بعد حوار طوٌل بٌن سالم والشمس ، عاد شعاع الشمس باهًتا حزًٌنا أكثر من ذي 

 قبل ؟

 

 

 

 

 كبٌرة، وضح ذلك.: لطاقة الشمس أهمٌة 8س

 

 

 

 ، ماذا ٌحدث للكون؟  زاد إشعاع الشمس عن حده الطبٌعً قلٌاًل لو : 9س

 

 

 

 : كان للشمس عند بعض القدماء مكانة خاصة .11س

 أ/ اذكر تلك المكانة

 

 ب/ بٌن رأٌك تجاه مكانة الشمس لدى بعض القدماء.

 

 



 

 

 : أقرب النجوم إلى األرض:11س

 أ/ الثرٌا

 ب/ العقرب

 القمرج/ 

 د/ الشمس

 

 

 

 : من خالل معلومات القصة، متى تتجمد الحٌاة على األرض؟13س

 

 

 : احتلت الشمس مكانة كبٌرة فً الشعر الجاهلً .14س

 اشرح العبارة السابقة من خالل فهمك للقصة.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : هل ستعاود الشمس شعورها بالملل واإلحباط15س

 نعم □

 ال □

 بٌن السبب فً ذلك -

 

لها ، استشهد بآٌة قرآنٌة وردت فً القصة تدلك  صرح نعم هللا علٌنا ال:  16س

 على ما سبق .

 


