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»حقائــق علميــة مبهــرة أخــر بهــا القــرآن الكريــم وأشــارت إيلهــا 
األحاديــث انلبويــة الرشيفــة منــذ أكــر  مــن 1400 اعم، يف وقــت لــم 
يكــن ألحــد أدىن معرفــة بهــا، ثــم يــأت العلــم احلديــث يلكتشــف 
ــم تكــون إحــدى شــواهد ودالئــل  صحتهــا ومصداقيتهــا، ومــن ث

نبــوة ورســالة حممــد ملسو هيلع هللا ىلص«.
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حلائق عنىية وبهرة أخرب بها املرآن الكريه وأشارت إيلها » 
اعم، يف وكت له  1044وي   األحاديح انلبوية الرشيفة وٌذ أكرث

وعرفة بها، خه يأت امعنه احلديح يلكتشف  يكي ألحد أدىن
إحدى شواهد ودالئل ًبوة ومصداكيجها، ووي خه ثكون  صحجها

 .«ملسو هيلع هللا ىلص ورسامة حمىد 
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 ولدوة

الحؿد هلل رب العالؿقـ، فاصر السؿاوات وإرض، جاطؾ الظؾؿات       

طبده  ملسو هيلع هللا ىلصريؽ لف، وأشفد أن محؿًدا والـقر، وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ ش

خاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ، وصؾ  لورسقلف، الؾفؿ صؾِّ وسؾؿ وبارك طؾك محؿد الـب

الؾفؿ وسؾؿ وبارك طؾك أزواجف وآل بقتف إخقار إصفار وأصحابف الؽرام، ومـ 

 إلك يقم الديـ. ملسو هيلع هللا ىلصاهتدى هبديف واستـ بسـتف واقتػك أثره 

يتبقـ لف التقافؼ الؽامؾ  ورسالتف ودطقتفم شرائع اإلساليف  إن الؿتلمؾ

وآكسجام التام لؿا جاء بف اإلسالم مع ما تؼبؾف الػطر الـؼقة وتلمؾف الـػقس الزكقة 

  وتتطؾع إلقف العؼقل السقية.

هذا البحث القسقر الؿقجز هق دطقة يف  وما كقّد أن ُكزيد مـ إلؼاء الضقء طؾقف

رئ مصداققة دطقة بشػافقة تامة يتضح مـفا لؾؼا العؾؿ والتعّؾؿ، وذلؽ إلكاإلسالم 

 اإلسالم لؾِرقِ 
ّ
متضؿـة مختؾػ  ،شتك مجآت الحقاةيف  والـفقض بإمؿ والشعقب ل

وإشاراتف الؾطقػة الرققؼة إلك  لؾعؾؿ والتعّؾؿأكقاع العؾقم مـ خالل دطقتف الراققة 

لؿ  وقتيف  م،طا 0011حؼائؼ طؾؿقة مبفرة ومؽتشػات طؾؿقة حديثة مـذ أكثر مـ 

َسْبٍؼ مـف لتؼـقات العؾؿ الحديث، وذلؽ مـ واقع  يؽـ ٕحد أدكك معرفة هبا، ويف

 .ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  ورسالة كبقةؾ دامغة كنحدى شقاهد ودٓئؾ شقاهد جؾّقة و دٓئ

هذا البحث القسقر الؿقجز مـ هذه الشقاهد يف  كسققوبعقن اهلل وتقفقؼف 

 

ahmed waziry
مستطيل
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 ضقاع الؿضؿقن وسط السطقر.إيجاز شديد خشقة اإلصالة ويف  والدٓئؾ

وأن يـؿقفا لـا، وأن يشرح أن يتؼبؾ مـا صالح إطؿال  وأسلل اهلل 

 هداية َخْؾِؼف إلقف، ففق يف  لدطقتـا صدور طباده وأن يجعؾفا حسـ سبب

 ول
ّ
 ذلؽ والؼادر طؾقف. ل
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 رسامة اإلسالم

الحاجة  أن يرسؾ أكبقائف ورسؾف تباطا حقـ تشتد إن مـ ســ اهلل 

إلقفؿ، ويضّؾ الـاس طـ صريؼ إٓهفؿ وخالؼفؿ، ويبتعدوا طـ تعالقؿ أكبقائفؿ 

باإلسالم  ملسو هيلع هللا ىلص خاتؿ أكبقائف ورسؾف محؿد فؼد أرسؾ اهلل ثؿ ورسؾفؿ، ومـ 

 طباده طؾقفا. فطر اهلل التل  ديـا، وهق ديـ الػطرة

 .والخضقع لف وآكؼقاد ٕوامره  آستسالم هلل  لسالم يعـفاإل

ولؼد جاء اإلسالم داطقا إلك كؾ ما تؼبؾف الِػَطر الـؼقة الزكقة والعؼقل الراجحة 

ووحداكقتف،  إلك اإليؿان باإللف الخالؼ  العؼائد الصافقة..الرشقدة، داطقا إلك 

داطقا إلك اإليؿان بلكبقاء اهلل تعالك ورسؾف والَرْفع مـ قدرهؿ وشلهنؿ، داطقا إلك 

، داطقا إلك إخالق الؽريؿة والؿعامالت ريع الؼقيؿةالعبادات الفادية والتشا

 الحقاة. لكافة كقاحيف  الحؽقؿة، داطقا إلك العؾؿ والتعؾؿ والـفقض بالبشرية

لؼد جاء اإلسالم داطقا إلك السالم وطدم كؼض العفقد والؿقاثقؼ، داطقا إلك 

ؾك يد اإلحسان، بعقدا كؾ البعد طـ ما كراه مـ زمان ٔخر مـ تطرف وإرهاب ط

 (مثؾ تؾؽ الػئات الؿختؾػة)ولق َفطِـت  ،فئات مختؾػة ُمـِْسبة أفعالفا إلك اإلسالم

الحاقديـ طؾك اإلسالم وأهؾف لتزيقػ  يأيديف  ُيتالطب هبا ةلعؾؿت أهنا خقر أدا

 حؼقؼتف وتشقيف صقرتف.
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 الققموهق متؿثؾ )بؿا جاء بف مـ صػاء معتؼد وكؼاء طبادة وأيضا فنن اإلسالم 

مـ مثؾ تؾؽ الػرق الؿارقة وما  يءبر (-أهؾ السـة  -وأهؾ سـتف  ملسو هيلع هللا ىلصتباع كبقف أيف 

 كذبا وزورا، إلسالمإلك اتزطؿ اكتساهبا  لالتوفساد طبادة، ومعتؼد  كؽارةضفرت بف مـ 

وأصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  لالـب فاإلسالم لقس لف سبقؾ إٓ سبقؾ واحد وهق ما كان طؾقف

ومع مثؾ هذه  ،وكشر رسالتف ملسو هيلع هللا ىلص كبقف صرةلـ الؽرام الذيـ قد اختارهؿ اهلل 

إٓ  يلبك اهلل تقاجف آٍسالم وتعؿؾ طؾك حجب شعاع كقره التل  التحديات

أن يتؿ كقره ولق كره الؿشركقن الحاقدون، فقتبقـ لؽؾ مـصػ سؿاحة اإلسالم وما 

طـ كؾ  ٍل وحسـ تشريع وأْمر بؽؾ معروف وهنْ وكؼاء طبادة جاء بف مـ صػاء معتؼد 

باإلسالم ديـا، خاتؿ أكبقائف ورسؾف مـ أرسؾف شلن يف  وصدق اهلل تعالك إذ يؼقل مـؽر،

 ڍ ڍ ڇ ڇ ...﴿ الؼرآن الؽريؿ(:كتابف العزيز )يف  ،ملسو هيلع هللا ىلص محؿد 

  .[031 ]إطراف: ﴾...ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
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 ووحداًيجٍ  ودغِثٍ مإليىان باهلل اإلسالم

ف الـاس بنٓهفؿ وخالؼفؿ،  الذي إن اإلسالم هق ديـ التقحقد، الديـ جاء ُيَعرِّ

ففؿ بعظقؿ وجؿقؾ صػاتف و داطقا لإليؿان بؿقجد هذا ، وكؿالفا ُيَعرِّ

 .مـ العدم وهق اهلل  الؽقن

فنذا ما اطرتض مؾِحد ومـؽِر لقجقد اهلل تعالك بؼقلف: ٓ إيؿان إٓ بؿا تراه العقـ 

رأسؽ ولؿ تَر يف الذي  ت لؿ تَر طؼؾؽ: أكُيؼال لهفال وجقد لف، وبؿا أكـا لؿ كر اإللف 

 أيضابقـ جـبقؽ ولؽـؽ تممـ بقجقدهؿا لقجقد أثار الدالة طؾقفؿا، والتل  روحؽ

، وكذلؽ فنن أثار وأيات الدالة الجاذبقة...وغقر ذلؽ مـ إمثؾة الؽثقر والؽثقر

حؽؿتف  ووحداكقتف وصالقة قدرتف وكؿال طؾك ُمقِجد هذا الؽقن )وهق اإللف الخالؼ(

 وطظقؿ صػاتف أكثر مـ أن ُتحصك.

الخارجقة وأكظؿتف  أن اإلكسان بصػاتف كبرهن عؾى ذلك عؿؾقا، كوضح: يوك

  آلة، وإذا كاكت ألة أي  اإلكسان أكثر تعؼقدا مـإن الداخؾقة مثؾ ألة بؿؽقكاهتا، بؾ 

كف حقث إ) ومخرتطفا ـ صاكعفاتحتاج إلك كتاب تعؾقؿات مِ  –وإن كاكت بسقطة  -

يقضح كقػقة  (تتؽقن مـفاالتل  إكسان آخر بلكظؿتفا وأجفزهتاأي  أكثر طؾؿا ودراية مـ

 التشغقؾ لفذه ألة وأسؾقب آستخدام إمثؾ لفا لتجـب ما يػسدها.

بلكف ٓ بد مـ اإلقرار وآطرتاف بلن لفا صاكع، لقس ذلؽ فحسب بؾ  لمؿا يعـ
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 ضقابطوبشروط وبطريؼة تشغقؾ هذه ألة متحؽؿ  -وإن كـا ٓكراه  -إن هذا الصاكع 

 وضعف لفا.الذي  استخدامفا مـ خالل كتاب التعؾقؿات

الذي  فؿا بالـا باإلكسان –مـ صـع البشر  -وإذا كان إمر كذلؽ بالـسبة ٔلة 

 !؟آلةأي  هق أكثر تعؼقدا مـ

أٓ يحتاج إلك كتاب تعؾقؿات وتقجقفات، كتاب هداية، مقضح بف ما يضبط  

 فوضعفا خالؼالتل  صريؼة معقشتف وفؼا لؾضقابطتـظقؿ وتؼقيؿ يف  ف ويؽقن سبباسؾقك

 !؟بقـ جـبقفالتل  ، ٕكف أطؾؿ بف مـ كػسفوصاكعف، وهق اإللف الخالؼ 

مؿا يمكد وجقد هذا اإللف الخالؼ  بؾك، يحتاج إلك هذا الؽتاب، الجواب:

ـُبدع لصـعتف، وهق اهلل  )الؼرآن الؽريؿ( كتابف الؿجقد أكزل الذي  ،الؿ

هداية  مـ صريؼقاصبة ُمتضؿـا لؿا تحتاجف البشرية  السابؼة، الؽتب السؿاوية اتؿا بفخ

 .إلك ققام الساطةتؼقيؿ معقشة  بؾُس و

آمتثال  بف مـ خالؼف وصاكعف، وبدونفاإلكسان مـ غقر هذا الؽتاب الخاص 

فا مـ حققاكات برّية لؿا بف مـ تعؾقؿات وتقجقفات يصقر مثؾ سائر الحققاكات بؿا فق

يؿـع الذي  الغابات مـ حقث سؾقكفا وصريؼة معقشتفا، ٕكف: مايف  مػرتسة تعقش

 ل.إلك غقر ذلؽ مـ الؿحارم )الت..اإلكسان حقـئذ مـ التزاوج بلّمف أو ابـتف أو أختف

 ؟الزواج مـفا( إذا لؿ يؾتزم ويـضبط بالتعؾقؿات الؿقجفة لف مـ خالؼف وصاكعفم حرُ يَ 

يضطره لؾتعامؾ مع أخريـ بصدق وأماكة بال كذب وغش خقاكة إذا ذي ال وما

إلك مـصب ما  لمـ حقث الرتقّ ضاهريا مصؾحتف  الخقاكةو الغشؽذب وذلؽ اليف  كان

بؽتاب يؽـ أو الحصقل طؾك ما يرغبف ويطؿع فقف إذا لؿ  يرجقهاأو الػقز بجائزة 
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تؾؽ  يـفاه ويزجره طـ مثؾ ما)مـ خالؼف وصاكعف(التعؾقؿات والتقجقفات الخاص بف

لؽؾ  الصػات الرذيؾة )مـ كذب وغش وخقاكة... وغقرها( ومقضح بف طؼقبة رادطة

يقم ُيحاسب فقف الخالئؼ أجؿعقـ مـ يف  مـ يّتصػ بؿثؾ تؾؽ الصػات الؿذمقمة 

د اإللف الخالؼ  الؼدرة طؾك بالؼدرة طؾك الخؾؼ مـ العدم ومـ ثؿ  الُؿَتػرِّ

   !؟أخرى لؾحسابإحقاء الؿقتك تارة 

فاإلكسان إذا ما تؿّسؽ بالصػات إخالققة الؿحؿقدة مـ غقر اإليؿان بؽتاب 

يلمر بالّتخّؾؼ هبذه  يالتعؾقؿات والتقجقفات الخاص بف مـ خالؼف وصاكعف والذ

إذا ما كان التؿسؽ هبا يعارض مصؾحتف الصػات الحؿقدة يؽقن مـاقضا لـػسف 

 ..إلك غقر ذلؽ..قائز وإمقالالدكققية مـ َكْسب لؾؿـاصب والج

لذلؽ، فنن اإلسالم يدطقا لعدم مـاقضة اإلكسان كػسف، ومـ ثؿ اإليؿان هبذا 

الخاتؿ لؾؽتب السؿاوية السابؼة )الؼرآن الؽريؿ( بؿا فقف مـ  يالؽتاب السؿاو

تعؾقؿات وتقجقفات مـ خالؼف وصاكعف، يـضبط مـ خاللفا سؾقك الػرد والؿجتؿع، 

ـُ باهلل  ومـ ثؿ اإليؿان  قِجد.الخالؼ الؿ

(، واإلسالم يدطقا لإليؿان بقحداكقة هذا اإللف الخالؼ )وهق اهلل 

حقث إكف إذا ما كان هـاك أكثر مـ إلف خالؼ لؽاكت آختالفات ومـ ثؿ الحروب 

بقـفؿ، ولظفر طؾق بعضفؿ طؾك بعض، ولذهب كؾ إلف بؿا خؾؼ، ولػسدت السؿاوات 

ٓ بد وأن يؽقن اإللف الخالؼ هق إلف اصؾ فنكف لقس بحوإرض، وحقث إن ذلؽ كؾف 

 .واحد، وهق اهلل 

الرشقد ٓ يؼبالن إٓ بقحداكقة  فنن الػطرة الـؼقة والعؼؾ ضافة إلك ما أشركا،إ

 



 
 ثاإلسالم وهكتشفاث العلن الحدي 12

اإللف الخالؼ الؿتػرد بصػات إلقهقة ومـ ثؿ تخصقص الدطاء وصرف العبادة إللف 

لفة ليـ يذهب العبد حقـ تتضارب أوامر أفواحد، وآمتثال ٕوامر إلف واحد، وإٓ 

فؾؿـ يستجقب ذلؽ العبد الؿسؽقـ ويؿتثؾ، وإذا ما امتثؾ ، وتختؾػ طـ بعضفا

 ٕوامر أحدهؿ فنكف بذلؽ يؽقن قد طصك غقره وصار مستحؼا لعؼابف.

الرشقدة، يدطقا إلك طر الـؼقة والعؼقل لذلؽ فنن اإلسالم يدطقا إلك ما تؼبؾف الػِ 

ٓ يؿؽـ أن يتجزأ أو  ، وأكف لف الخالؼ، وهق اهلل وحداكقة اإل

ففق لؿ َيؾِد لؿ ُيقَلد  أن يؽقن لف كّدا أو شريؽا مـ َوَلد أو غقره، فؽؿا أكف 

 لؿ يؾد ولؿ يقلد. ، ففق ولؿ يتخذ ولًدا

 يتمدوالػطر الـؼقة والعؼقل الرشقدة ٓ يؼبالن بلن يتخذ اإللف الخالؼ صاحبة )

إلك آطتؼاد بتعدد ألفة وطدم  ي( أو ولدا ٕن ذلؽ يمداإلكجابيف  زوجةوضقػة ال

فنن ذلؽ فنذا َقبِؾ اإلكسان باتخاذ اإللف الخالؼ ولدا ، اكقة اإللف الخالؼ دوح

صػات  لوهبللقهقة ذلؽ القلد ٕكف سقف يؽقن لف صػات أبقف يؼقده إلك آطتؼاد 

عالك(، ومثؾ ذلؽ الؿعتؼد يؼقد إلك اجرتاء مـؽر طؾك اهلل ت)وٓ شؽ أن ذلؽ إلقهقة 

 طديد مـ التساؤٓت الؿـؽرة، ومثال ذلؽ:

مـ أن يتخذ  قد اتخذ ولدا )ولق مرة واحدة قبؾ ذلؽ(الذي  يؿـع اإللفالذي  ما

كلبقفؿ، ومـ ثؿ  ولدا ثاكقا وثالثا...إلك غقر ذلؽ، ومـ ثؿ تؽقن لفؿ صػات إلقهقة

خذ بالػعؾ ولدا ثاكقا وثالثا...إلك غقر يؽقن قد اتأو أن  ؟؟مستؼبال فةلتؽثر وتتعدد أ

( أو مـ مخؾققات أخرى غقر اإلكس  ـّ ذلؽ مـ مخؾققات أخرى غقر اإلكس )كالج

ـّ مؿـ هؿ أشرف ـّ يف  والج ومـ ثؿ تؽقن لفؿ  (كالؿالئؽة)الِخؾؼة مـ اإلكس والج
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 ؟؟ألفة مـذ زمـ سحقؼقد كثرت وتعددت ؽقن وتأيضا صػات إلقهقة كلبقفؿ 

صارت لف  يكان قد اتخذه اإللف ابـا والذالذي  يؿـع ذلؽ القلد الذي  وما

أو  صػات إلقهقة واّتسؿ بصػات أبقف مـ أن يتخذ هق أخر ولدا لف أو اثـقـ

ومـ ثؿ يتخذ همٓء إوٓد صػات أبقفؿ فتصقر لفؿ صػات  ثالثة...إلك غقر ذلؽ،

 ؟؟إلقهقة..وهؽذا

، وهق ما ٓ تؼبؾف تؼد يؼقد إلك آطتؼاد بتعدد ألفةٓ شؽ، أن مثؾ ذلؽ الؿع

 طؼؾ راجح رشقد. يذ ّي إكسان سقأي  فطرة

وأيضا، إذا كان لإللف صبقعة بشرية )كؿا تزطؿ الـصراكقة( مع أحد مخؾققاتف وهؿ 

يؿـع قبقل أن ذلؽ اإللف كان لف أيضا صبقعة أخرى مع أحد مخؾققاتف الذي  ، فؿاالبشر

( أو مـ هؿ أإخرى السابؼة  ـّ الِخؾؼة مـ اإلكس يف  رفشلؿخؾققات اإلكس )كالج

ـّ )كالؿالئؽة(  ! أو أن يؽقن لف صبقعة أخرى مع أحد مخؾققاتف إخرى )يف؟والج

وصقر أخرى  أو أن يؽقن لف صبائع !؟الققت الحاضر( والذيـ ٓ كعؾؿ طـفؿ شقئا

  ؟!)مستؼبال( مع مخؾققات أخرى

بزطؿ أن تؾؽ صبائع وصقر لإللف مع مخؾققاتف،  ومـ ثؿ تؽثر وتتعدد ألفة

الـفاية واحد يف  وكؿا تؿ مخالػة الؿعؼقل قبؾ ذلؽ لؿـ يزطؿ بلن الثالثة هؿ

مـ بقـفا الطبقعة وصقر صبائع ( 5ف ))مثؾؿا تزطؿ الـصراكقة بلن اإللف الخاص هبا ل

الـفاية يف  وقبقل مثؾ تؾؽ الُخدطة كؿعتؼد، يتؿ ابـ اإللف(يف  البشرية الؿتؿثؾة

، 8 ،1، 6، 3،0ع وصقر مختؾػة كثقرة )ما شاهبفا مـ أن يؽقن لإللف صبائقبقل 

الـفاية بلن ذلؽ يف  كآلفة مع مخؾققات أخرى، مع الزطؿ( إلك غقر ذلؽ ...9
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اصة هبا تبعا خكؾ رقؿ بداخؾف يعرب طـ شخصقة مستؼؾة وتصرفات  يالعدد )الذ

)إلف واحد(، ومـ أي  (0العدد ) ييساو ٓ حصر لف يستؼؾة( والذإلرادة ذاتقة م

 ثؿ مخالػة الؿعؼقل ومباهتة ضرورياتف.

ٓ التل  ذلؽ الؿعتؼد يؼقد إلك طدد ٓ حصر لف مـ آفرتاضات ٓ شؽ، أن مثؾ

الـفاية إلك تعدد ألفة وطدم وحداكقة يف  يتمد ل، والتجـب اهلل يف  تؾقؼ

 .والعؼؾ الراجح الرشقد تؼبؾف الػطرة الـؼقة اإللف الخالؼ، وهق ما ٓ

 محؿد الـبل  ُأمِر بف يوالذم قعؾال مـ أكقاعإن أول ما دطا إلقف الؼرآن الؽريؿ 

قل قيف  ، كؿا)وحداكقة اإللف الخالؼ  طؾؿ التقحقد :قوبتعؾقؿف ٕمتف ه ملسو هيلع هللا ىلص

 .[09 محؿد:] ﴾......ىت مت خت حت جت يب﴿اهلل تعالك 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[0-0خالص: ]اإل ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

الذي  ٓ يتعارض مع صريح العؼؾ،الذي  لذلؽ فنن اإلسالم هق ديـ الػطرة

 .اإليؿان باإللف الخالؼ ووحداكقتف، وهق اهلل إلك  اجاء يدطق
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 اإلسالم ودغِثٍ إىل اإليىان بأًبياء اهلل ثػاىل ورسنٍ، 

 وامرفع وي كدرَه وشأًُه

لكبقاء اهلل تعالك ورسؾف أجؿعقـ، والرفع مـ لؼد جاء اإلسالم داطقا لإليؿان ب

مـ قدرهؿ وشلهنؿ، ٕهنؿ هؿ مـ قد اختارهؿ اهلل تعالك لُقَبّؾغقا طـف ما أوحاه إلقفؿ 

 وتشاريع وتعالقؿ إلك َخْؾِؼف وطباده. لمر وكقاهاأو

وقالت  ڠالؿسقح طقسك  كجد فقف القفقدية قد أكؽرت كبقةالذي  الققت لفػ

ث اّدطت القفقدية أن الؿسقح قد ُولِد مـ الزكا(، جاء اإلسالم لقربأه فقف ققٓ قبقحا )حق

 مـ مثؾ ذلؽ الؼقل الؿـؽر بؾ ولقرفع مـ قدره وشلكف ُمْخبِرا طـف أكف كب
ّ
ُمرَسؾ  كريؿ ل

  العزم مـ الرسؾ.  لمـ أول ڠ وأكف مـ اهلل تعالك

قر مـ اكبقاء اهلل كث كجد فقف القفقدية والـصراكقة قد َكَسَبتا إلكالذي  الققت ويف

طؾك الرغؿ مـ اطرتافاهتؿا  قبفؿ ويؼدح فقفؿ ويـؼص مـ قدرهؿ وشلهنؿورسؾف ما يع

أهؿ مـ مثؾ تؾؽ رّ بَ الذي  هق الديـ القحقد كجد أن اإلسالم ،بـبقاهتؿ ورسآهتؿ

قد اختارهؿ اهلل ٕهنؿ هؿ مـ  ،شلهنؿقدرهؿ والعققب والؼبائح بؾ ورفع مـ 

 الـاس هبؿ فقؽقكقا لفؿ أسقة وقدوة حسـة. يدلقبّؾغقا طـف ولقؼت 

 :ومن ىامذج ما أرشىا إلوه 

طبادة العجؾ  ڠاهلل هارون  للك كبإكجد أن القفقدية والـصراكقة قد كسبتا 
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، ُشْرب الخؿر ڠاهلل لقط  ل)وهق صـؿ ُمصّقر طؾك شؽؾ طجؾ(، وقد كسبتا إلك كب

ف، وذلؽ مـ أقبح أكقاع الزكا ٕكف مـ لقس ذلؽ فحسب بؾ وكسبتا إلقف أكف قد زكا بابـتق

ا الؿحارم...إلك غقر ذلؽ مـ أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف الذيـ لؿ َيْسؾؿقا مـ افرتاءات كز

 الـصراكقة والقفقدية طؾقفؿ.

القفقدية والـصراكقة إلك أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف مـ الؽػر كال مـ فؾؼد كسبت 

ع مـ شلهنؿ، وما ٓ يجعؾ مـفؿ قدوة قضما َيُحّط مـ قدرهؿ ويُ  للؿعاصوكبائر ا

يؽـ ٕكف حقـذاك لؿ   إلك اإللف الخالؼ لءؼتدى وُيحتذى هبا، بؾ ويسوأسقة يُ 

 ؼتدى وُيحتذى هبؿ.إلقفؿ لقبّؾغقا طـف، ومـ يُ  ليؿؾؽ ُحْسـ آختقار لؿـ يقح

ــا كجد أن اإلسالم هق مـ جاء يربئ جؿقع أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف مـ مثؾ ولؽ

ؼتدى تؾؽ الؼبائح والؽػريات والشركقات، بؾ ويجعؾ مـفؿ خقر قدوة وأفضؾ أسقة يُ 

طـ ما يعقبف ويؼدح فقف مـ صػة  حتذى هبا، ومـ ثؿ تـزيف اإللف الخالؼ ويُ 

ومـفا لف كؾ صػات الجؿال والؽؿال  سقء آختقار ٕكبقائف ورسؾف، وأكف 

 صػة حسـ آختقار ٕكبقائف ومرسؾقف.

اإلسالم هق مـ جاء يدطقا لإليؿان بجؿقع أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف لذلؽ فنن 

  والرفع مـ قدرهؿ وشلهنؿ.
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 اإلسالم ودغِثٍ إىل امػنه

خرج الـاس مـ الظؾؿات إلك الـقر، مـ ضؾؿات الشرك لؼد جاء اإلسالم لقُ 

خرج الـاس مـ لقُ  وطبادة إوثان إلك كقر التقحقد وطبادة اهلل تعالك القاحد الدّيان،

ضؾؿات الَجْقر والظؾؿ والطغقان إلك كقر الحؼ والعدل واإلحسان، لُقخرج الـاس مـ 

 دربف، ومـ ثؿ الـفقض والرقيف  ضؾؿات الجفؾ والتخبط فقف إلك كقر العؾؿ والسقر
ّ
 ل

 الحقاة. لكاّفة كقاحيف  بالبشرية

محؿد طؾك خاتؿ أكبقائف ورسؾف  أن أول ما أكزلف اهلل  وبرهان ذلك:

 ڇ چ چ چ﴿ مـ آيات الذكر الحؽقؿ )الؼرآن الؽريؿ( هق ققل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

ومـ ثؿ أمتف  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد لؾـبل ، وهق بصقغة إمر واإللزام [0]سقرة العؾؼ:  ﴾ڇ ڇ

 مـ بعده. ملسو هيلع هللا ىلص

 شتك الؿجآت.يف  سبقؾ العؾؿ والؿعرفةهل  وكؿا هق معؾقم فنن الؼراءة

بصػة طامة، وحّث طؾقف هق العؾؿ  لذلؽ، فنن أول ما دطا إلقف الؼرآن الؽريؿ 

 بؿختؾػ أكقاطف وشتك مجآتف.

بالدطقة إلك العؾؿ والحّث طؾقف فحسب، بؾ أيضا، فنن الؼرآن الؽريؿ لؿ يؽتػ 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ...﴿ققل اهلل تعالك يف  دطا وحّث طؾك آستزادة مـ العؾؿ كؿا

مـ  ملسو هيلع هللا ىلصأمتف ومـ ثؿ  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد لؾـبل ، وهق بصقغة إمر واإللزام [000]صف:  ﴾ٿ
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وتحصقؾ الؿزيد  بصػة طامةلالستزادة مـ العؾؿ  بالؾجقء إلك اهلل  بعده

، ويمكد ذلؽ ما وذلؽ صقال فرتة حقاة اإلكسان، وطدم آكتػاء بؿا تؿ اكتسابف وتعّؾؿف

..ومـ سؾؽ صريؼ يؾتؿس فقف طؾؿا »قال فقف الذي  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد الـبل  حّث طؾقف حديث

مـ  -بصػة طامة -أن تحصقؾ العؾؿ أي  ،]رواه مسؾؿ[ «ـةسفؾ اهلل لف صريؼا بف إلك الج

ومـ  -شرط إخالص الـقة الصالحة لف  – أسباب رضا اهلل 

  الجـة. لوه ثؿ الػقز بدار كعقؿف 

 ؟لؿاذا يدطقا اإلسالم إلك العؾؿ ويحّث طؾقف، بؾ ويلمر بف تساؤل مفم:

 :والجواب عؾى هذا التساؤل يتضح من 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ :ققل اهلل  -0

 .[6: سبل] ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

أن اإلكسان إذا َطؿؾ بؿا دطا إلقف اإلسالم وحث طؾقف مـ تحصقؾ العؾقم  لويعـ

ده مـ أهقائف )الصادققـ العامؾقـ( وصار مـ أهؾ العؾؿ  وأحسـ تقضقػ طؼؾف مع تجرُّ

يرى مـ  فسقف وإخالصف الـقة لف  (هلل تعالك)ِحْسبة وكزطتف العصبقة وشفقاتف 

والرباهقـ ما يشفد بصدق دطقة الؼرآن الؽريؿ وأكف الؽتاب الحؼ مـ اهلل تعالك الدٓئؾ 

  .إلك صراصف الؿستؼقؿ لؾبشر أجؿعقـبحػظف هداية  تعّفد  يوالذ

 ﴾..ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ..﴿ :ققل اهلل  وأيضا مـ -2

 .[28]فاصر: 

: لقا إلك تحصقؾفا هيحّث اإلسالم طؾك َجـْقِفا ويدطالتل  أن ثؿرة العؾؿ يأ
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 وذلؽ مـ خالل العؾؿ بآيات اهلل  ،اهلل مـ خشقة الخقف وال

 والتعرف طؾقفا. -ٓ تعد وٓ تحصكالتل  –وكعؿف  ءهوآٓ

إياه مع ما تعّرف  مـحف اهلل الذي  فنذا ما أحسـ اإلكسان تقضقػ طؼؾف

القة مـ خالل العؾؿ فنن ذلؽ يؼقده إلك اإليؿان بط طؾقف مـ آيات اهلل 

وجقد اإللف يف  وبديع َصـْعتِف وإحؽامف لفا، فقزداد يؼقـا قدرة اإللف الخالؼ 

أن هذا اإللف الخالؼ العظقؿ لفذا الؽقن بؿا فقف مـ أي  وحداكقتف )جّؾ شلكف(،الخالؼ و

ومتػّرد بطالقة الؼدرة وكؿال  آيات وطجائب ٓ بد وأن يؽقن إلفا واحدا فؼط، ُمختّص 

حؼف يف  ؿ وشؿقلف...إلك غقر ذلؽ مـ الصػات الحسـك الؿـُْؽتؿؾةالحؽؿة وِسعة العؾ

 آختالف والتبايـ، ولظفر ، ٕكف لق كان هـاك أكثر مـ إلف خالؼ لظفر

  طؾّق بعضفؿ طؾك بعض، ولػسدت السؿاوات وإرض.

ومـ ثؿ إثر ما يتبّقـ لإلكسان مـ خالل العؾؿ ومع حسـ تقضقػ العؼؾ يزداد 

، واستسالما واكؼقادا ٕوامره جّؾ شلكف، شقطا هلل اإلكسان خضقطا وخ

 رجاء رحؿتف ومغػرتف ،فقلتؿر بلمره ويجتـب كقاهقف وُيسارع إلك صاطتف ُمجتـبا معصقتف

طباده الؿتؼقـ  وطدها التل  رضاه وجـتفيف  أمالً و وخشقة طؼابف وطذابف،

 .الخاشعقـالخاضعقـ 

يف  مضقئة طديدةإسفامات  ولؼد كان لؽثقر مـ طؾؿاء الؿسؾؿقـ قديؿا -

هذه العؾقم( بؾ وإلك طصركا يف  مختؾػ أكقاع العؾقم )مشفقدة لفا مـ الؿتخصصقـ

 العؾؿقة حديثا: ؿإسفاماهتو همٓء العؾؿاءمـ كؿاذج وهذا، 

يف  )أستاذ الؽقؿقاء وأستاذ الػقزياء :(62/6/6492أحؿد حسن زويل )د/  -
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 حدة إمريؽقة(.بالقٓيات الؿت ،معفد كالقػقركقا لؾتؼـقة

( 0999الؽقؿقاء لعام )يف  طؾك جائزة كقبؾ حصؾ يمصر لهق طالؿ كقؿقائ

 يؼقم بتصقير آشعة الؾقزر كقؿقاء الػقؿتق، حقث قام باخرتاع مقؽروسؽقبيف  ٕبحاثف

 اطالت الؽقؿقائقة.ػزمـ مؼداره )فقؿتق ثاكقة(، حقث يؿؽـ رؤية الجزيئات أثـاء التيف 

ما قد جاء اإلسالم داطقا إلقف يف  ستػرغ الؿسؾؿقن وسعفؿإذا لؿ ي تنويه مهم:

كان الذي  ﴾چ﴿ا طؾقف مـ دطقة إلك العؾؿ والؿعرفة مـ خالل ققل اهلل تعالك وحاث  

 ملسو هيلع هللا ىلص تفمّ بف ومـ ثؿ أُ  وآلتزام لؾعؿؾ مـ ربف  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  لأول أمر تؾّؼاه الـب

بؾ إن الؾَّقم كؾ ، قتفطؾك اإلسالم ودط، فؾقس معـك ذلؽ أن يمتك بالؾَّقم مـ بعده

)مـ أصحاب التخصصات العؾؿقة الؾَّقم يؼع طؾك كؾ مـ تؽاسؾ وتؼاطص 

إلك  مـ دطقة إلك العؾؿ...وحاثَّا طؾقف إلقف  داطقااإلسالم الؿختؾػة( طـ تـػقذ ما جاء 

 مؿا دطا إلقف اإلسالم وحثَّ طؾقف. غقر ذلؽ

ف البشرية إٓ وقد أمر بف فاإلسالم لؿ يدع سبقال إلك الخقر وإلك ما تـفض ب -

يف  تخؾُّػ البشرية وآكحطاطودطا إلقف، ولؿ يرتك سبقال إلك الشر وإلك ما بف يؽقن 

  الؼقؿ والؿبادئ وإخالق إٓ وقد هنك طـف وحّذر مـف.
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 كيف ثكِن وكجشفات امػنه امحديح 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص  شِاَد ودالئل رسامة وًبِة وحىد ىإحد

تبقـ لـا بقضقح ما أكف إذا ما  -ؤل هذا الػصل كوضح:ولإلجابة عؾى تسا

 الؽتابيف  وصدق ما أخرب بف طـ اهلل تعالك  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  لالـب ثيشفد بصدق حدي

ان بدطقتف والتصديؼ ؿكف يؾزمـا اإلين)الؼرآن الؽريؿ(، فوهق إلقف  اجاء يدطقالذي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصبـبقتف ورسالتف 

مـذ كشلتف حقث كان  ٌيؾّؼب معروفا بصدقف وأماكتف  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  لالـب ولؼد كان

مـ طداوة كػار قريش لدطقتف ورسالتف إٓ أهنؿ بـ )الصادق إمقـ(، وطؾك الرغؿ  ملسو هيلع هللا ىلص

 ف وأماكتف.قكاكقا شاهديـ بصد

ولؼد أخرب الؼرآن الؽريؿ وتحدثت إحاديث الـبقية الشريػة مـذ أكثر مـ 

ت لؿ يؽـ قويف  شتك الؿجآتيف  ( طام طـ الؽثقر مـ العؾقم الؽقكقة0011)

الحديث بتؼـقاتف الؿتطقرة لقؽشػ لـا مدى ٕحد أدكك معرفة هبا، وقد جاء العؾؿ 

صحة هذه إخبار، فنذا ما ثبت طؾؿقا صدق وصحة ما أخرب بف الؼرآن الؽريؿ 

وأشارت إلقف إحاديث الـبقية الشريػة مـ حؼائؼ طؾؿقة مبفرة لؿ ُتؽتشػ إٓ 

 حديثا، يؽقن التساؤل:

طّؾؿف مثؾ هذه الذي  ومـ بؿثؾ هذه الحؼائؼ الغقبقة، ملسو هيلع هللا ىلصمحؿدا  خربأالذي  مـ
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 !؟ولؿاذا !؟لؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة هباالتل  شتك الؿجآت( العؾقم )يف

بؿثؾ هذه الغقبقات  ملسو هيلع هللا ىلصأن مـ أخرب محؿدا  ٓ بديل حقـئذ:الذي  والجواب

هلل ، وهق افوشؿقلالعؾؿ وكؿال  ةؼدراليعؾؿ الغقب ويقصػ بطالقة هق مـ 

 تليقدا مـف ، لقؽقن و، ملسو هيلع هللا ىلصالخاتؿ محؿد الـبل  لفذا

وُمَعّؾؿا مـ قَِبؾ خالؼ السؿاوات  لكان مقصقٓ بالقح ملسو هيلع هللا ىلصشاهدا ودلقال طؾك أكف 

 .وإرض، وهق اهلل 

 رسالةو كبقةمؽتشػات العؾؿ الحديث إحدى شقاهد ودٓئؾ ومـ ثؿ تؽقن 

  .  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 
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 ُا املرآن امكريه حلائق غنىية وبُرة أخرب ب

  ،وأشارت إميُا األحاديح امٌبِية امرشيفة

 ( غام0011وٌذ أكرث وي )

لؼد أخرب الؼرآن الؽريؿ وأشارت إحاديث الـبقية الشريػة إلك حؼائؼ طؾؿقة 

اإلكسان والحققان والطقر والـبات، البحار وووالجبال السؿاء وإرض يف  مبفرة

وقت لؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة هبا، ثؿ جاء العؾؿ  يف ( طام،0011مـذ أكثر مـ )وذلؽ 

 صحتفا ومصداققتفا.الحديث بتؼـقاتف الؿتطقرة لقؽتشػ 

 األحاديث إلوها القرآن الكريم وأشارت  اأخرب هبالتي  ومن هذه احلقائق العلموة

 النبوية الرشيفة: 

 السماء يف

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿يؼول اهلل تعالى:  (6)

 .[023]إكعام:  ﴾...ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

صدره ضّقؼ غقر واسع، كظرا ٓضطراب طؿؾقة : ﴾ٺ ٺ﴿ معـك

       .التـػس وطدم اكتظامفا

 .شديد الِضقؼ: ﴾ٺ﴿ معـك
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 يصعد بؿشّؼة وبتؽؾُّػ.: ﴾ٿ﴿ معـك

يضؾ طـ سبقؾ اهلل تعالك، الذي  تتحدث أية الؼرآكقة الؽريؿة طـ اإلكسان

قؼ شديدة كؿـ يحاول حالة ِض يف  الدكقا بلن يجعؾ صدرهيف  وطـ مجازاة اهلل تعالك لف

 مـ مشّؼة صعقده فقفا. السؿاء ويعاينيف  الصعقد

مـ  السؿاء وأكف يعاينيف  ومـ ثؿ فنن أية الؼرآكقة الؽريؿة تخربكا بحال الصاطد

الصدر كظرا ٓضطراب طؿؾقة التـػس الخاصة بف وطدم اكتظامفا، يف  الضقؼ الشديد

 .﴾ٿ﴿، وققل اهلل تعالك: ﴾ٺ ٺ﴿ققل اهلل تعالك: يف  لؽويتضح ذ

السؿاء يف  طـد الصعقد ياكخػاض الضغط الجق -:ولؼد اكتشف العؾم الحديث

 وصعقبة التـػس. ، وهق ما يسبب الشعقر بالضقؼوآرتػاع إلك صبؼات الجق العؾقا

ؾؿقة مبفرة وبذلؽ يتبقـ صدق ما أشارت إلقف أية الؼرآكقة الؽريؿة مـ حؼقؼة ط

تصقير بديع يف  لؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة هبا، وذلؽوالتل  ،طام 0011مـذ أكثر مـ 

 ( ثالث كؾؿات فؼط يف هذه أية الؽريؿة.5مقجز أوضحتف )

تصػان حالة الصاطد يف السؿاء  ﴾ٺ ٺ﴿وهذه الؽؾؿات مـفا كؾؿتان 

فقـ حقث إن الحر ﴾ٿ﴿وأن صدره يؽقن ضقًؼا حرًجا، والؽؾؿة الثالثة 

الؿشدديـ هبا يقضحان كقػ أن حركة الصعقد لقست سفؾة، بؾ إن الصاطد يجد 

 .الؿشؼة يف صعقده إلك السؿاء بسبب ما يعاكقف مـ اكخػاض كبقر يف الضغط الجقي

طؾك أن الؼرآن  ! فتؽقن شاهدةً ؟ن الؽريؿ، بؾ حروفففؽؿ تبؾغ دقة ألػاظ الؼرآ

 .الؽريؿ هق كالم اهلل 
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 : لىيؼول اهلل تعا (6)

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې

 مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

 .[01-51]يس:  ﴾يئ ىئ

يف  : يسقرون﴾ىئ﴿،  معـك : مدار شبف مستدير﴾مئ﴿معـك كؾؿة 

 الؿاء.يف  الػضاء سقرا مـتظؿا سفال سؾِسا مثؾ سقر السابح

إشارة يف  أية إولك( لـفار )يفتتحدث هذه أيات الؽريؿات طـ الؾقؾ وا

ضؿـقة إلك إرض حقث يتعاقب الؾقؾ والـفار طؾك سطحفا، ثؿ تتحدث أيات 

، أية الثالثة(يف ث طـ الؼؿر )ثؿ تتحد ،أية الثاكقة(يف الؽريؿات طـ الشؿس )

ران عبّ الؾذيـ يُ أية الرابعة( طـ الشؿس والؼؿر وطـ الؾقؾ والـفار )يف وتتحدث )

صقغة الجؿع كؿا يتضح يف  أية الؽريؿة قد جاءتحقث إن  ،إرض( جؿقعا طـ

يشقر إلك الجؿع وأقؾف ثالثة )الشؿس الذي  ﴾ىئ﴿مـ ققل اهلل تعالك 

يف  وإذا كان الحديث طـ الشؿس والؼؿر فؼط لؽان التعبقروالؼؿر وإرض(، 

جاء ـ التعبقر يشقر إلك الؿثـك، ولؽالذي  (يسبحان(أية الؽريؿة باستخدام لػظ

يشقر إلك الجؿع وأقؾف ثالثة، وهق كؿا أشركا الذي  ﴾ىئ﴿باستخدام لػظ 

 )الشؿس والؼؿر وإرض(.

وبعد أن تحدثت أيات الؽريؿات طـ الشؿس والؼؿر وإرض ذكرت 
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حؼقؼتقـ طؾؿقتقـ مذهؾتقـ متعؾؼتقـ بؿا قد تحدثت طـفؿ )الشؿس والؼؿر 

 -وإرض( وهؿا:

كر حركة كؾ مـ الشؿس والؼؿر الػضاء، مـ خالل ذِ  يف حركة إرض – 0

، لقس ذلؽ فحسب ﴾ىئ مئ حئ جئ﴿ققل اهلل تعالك يف  كؿا وإرض جؿقعا

بؾ جاء وصػ هذه الحركة بدقة بالغة، وأهنا حركة مـتظؿة سفؾة سؾسة مثؾ حركة 

 .﴾ىئ﴿ققل اهلل تعالك يف  كؿا اكسقابقة الؿاء بسفقلة ويفيف  السابح

الػضاء، مـ خالل ذكر صػة الحركة لؽؾ يف  إرضوصػ شؽؾ حركة  – 2

 مدار شبف مستدير )فؾؽ(يف  لحركةمـ الشؿس والؼؿر وإرض جؿقعا، وأن هذه ا

 .﴾ىئ مئ حئ جئ﴿ققل اهلل تعالك يف  كؿا

حقـ أن الؼرآن الؽريؿ قد أخرب بذلؽ مـذ كحق يف  ،وهذا ما تم اكتشافه حديثا 

 .طام 0011

 آن الكريم:ومن عظوم حكمة وبالغة القر 

أن الؼرآن الؽريؿ قد أشار إلك حركة إرض إشارة ضؿـقة رققؼة بحقث ٓ 

طام  وٓ تصدمفا مـ خالل  0011يخاصبفا مـذ أكثر مـ التل  تزطج العؼؾقة البسقطة

 التعبقر بؿا يشقر إلقفا )الؾقؾ، الـفار(.

 ؟! ؟فؽؿ تبؾغ طظؿة وحؽؿة وبالغة الؼرآن الؽريؿ

ُأكزل طؾك الذي  الخاتؿ ّي الؼرآن الؽريؿ هق الؽتاب السؿاو -ومن ثم يتبقن أن :

 صقاتف برهان صدقف ومصداققة دطقتف. يف  ، حقث إكف يحؿؾملسو هيلع هللا ىلصكبقف محؿد 
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 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿:  يؼول اهلل تعالى (3)

 .[03-00]الحجر:  ﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

وطـد الحديث طـ  -: صاروا )وتدل طؾك الػعؾ بالـفار، ﴾ې﴿معـك 

 (.                               -ػعؾ بالؾقؾ ُتستخدم )بات( ال

يصعدون إلك السؿاء، و )العروج( هق الصعقد بؿقؾ  :﴾ى﴿معـك 

الذي  ومـفا )العرجقن الؼديؿ( : وهق طقد طذق الـخؾة الؼديؿ ،واكحـاء واطقجاج

بـ اء السؿيف  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  لالـبالعروج ب لؿّ ويعقج طـدما يقبس، وأيضا فؼد ُس  ليـحـ

 )الؿعراج(. 

 .: ُسّدت وُمـعت مـ اإلبصار )لؿ تعد تبصر(﴾ەئ ەئ﴿معـك 

 .: أصابـا السحر﴾ۇئ﴿معـك 

، ومـ ثؿ تػرتض أية الؼرآكقة الؽريؿة السؿاح بالـػاذ والؿرور مـ السؿاء

السؿاء وكقػقتفا، وتقضح ما يف  طام صػة هذه الحركة 0011تقضح مـذ أكثر مـ 

حقث استخدمت  -السؿاء  ٕول مرة يف  والـافذ طـد صعقده ئ بف ذلؽ الؿاّر ػاَج يُ 

أكف أمر مستجد حدوثف ولؿ يؽـ قبؾ أي  مػتتحفا،يف  ﴾ۅ﴿أية الؽريؿة إولك 

 مشفد رائع وتصقير بديع بللػاظ دققؼة مقجزة. يف  وكػاذه مـفا -ذلؽ 

أكف حتك وإن ُسؿح لفمٓء الؿعاكديـ : -إيجازيف  -ومعـى أية الؽريؿة 

السؿاء لرؤية آيات اهلل تعالك وطظقؿ قدرتف يف  والؿؽابريـ طؾك اتباع الحؼ بالصعقد

، بؾ أكؽروا ما رأتف أطقـفؿ، ولؼالقا أن ما رأيـاه كان وبديع صـعـتف لؿا صّدققا وما آمـقا
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 بسبب ما أصابـا مـ السحر. 

عؾؿقة ـ الحؼائؼ السطر واحد بالعديد ميف  وتخربكا هاتقـ أيتقـ الؽريؿتقـ

سقف الذي  مصداققتفا( طؾك الـحقو بصحتفا يشفد العؾؿ الحديث لالؿذهؾة )والت

 :لبتػصقؾف كؿا يؾ -بؿشقئة اهلل تعالك -كؼقم 

يف  أن لؾسؿاء مـافذ معقـة ٓ يؿؽـ لؾصاطد :تشقر أية الؽريؿة إولك إلك -0

ققل اهلل يف  اكؿ ﴾ۉ﴿السؿاء والـافذ مـفا أن يـػذ مـ غقرها وذلؽ باستخدام كؾؿة 

أن لؾسؿاء أبقابا ٓ يؿؽـ الـػاذ مـ أي  ،﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿تعالك 

 ، فنذا ما حاولت أية مركبة فضائقة الصعقدوهذا هق ما قد اكتشػف العؾؿ الحديثدوهنا، 

تؿ اكتشاففا التل  مـ غقر هذه إبقاب والـقافذ يالسؿاء واخرتاق الغالف الجقيف 

 .     فنهنا سرطان ما تصطدم وتـػجر

أشؽال مـحـقة يف  السؿاء تؽقنيف  تخربكا أية الؽريؿة إولك أن الحركة – 2

 أن الصعقدأي  ،﴾ى﴿ ققل اهلل تعالكيف  كؿاأشؽال مستؼقؿة وذلؽ يف  ولقست

وقد اكتشػ العؾؿ خطقط مستؼقؿة، يف  ولقس اكحـاء واطقجاجيف  السؿاء يؽقنيف 

السؿاء ٓ يف  قة الؽريؿة، وهق: أن الحركةصدق ما أشارت إلقف أية الؼرآك الحديث

خطقط مـحـقة، وذلؽ كظرا ٓختالف جاذبقة إجرام الؿختؾػة طؾك يف  تؽقن إٓ

    السؿاء.يف  الجسؿ الؿتحرك

يف  لؼد استخدمت أية الؼرآكقة الؽريؿة إولك لقصػ حركة الصاطديـ – 5

يف  الـفار ولقستيف  ومـ ثؿ تشقر إلك أن هذه الحركة كاكت ﴾ې﴿السؿاء لػظ 

السؿاء يف  ضؾؿة الؾقؾ، ثؿ تخربكا أية الؽريؿة الثاكقة أكف بعد صعقد الصاطديـ
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رون مجتؿعقـ بعدم رؤيتفؿ بِ بلهنؿ سقف ُيخْ  - يمـ الغالف الجق  -وكػاذهؿ مـفا 

ؽريؿة إلك إشارة رققؼة مـ أية الؼرآكقة اليف  ع أطقـفؿ مـ اإلبصار،ـْ ، ومَ لءش يٕ

السؿاء وكػاذهؿ مـفا فسقف يف  أكف: بعد صعقد الصاطديـ لطؾؿقة مذهؾة، وهحؼقؼة 

الظالم -سقف ُيعتؼد بسببف  ي، والذلءٓ ُيرى بسببف شالذي  يػاجئقن بالظالم الحالؽ

وضقح يف  أهنؿ فؼدوا حاسة اإلبصار الخاصة هبؿ كظرا ٕن الصعقد كان  -الحالؽ

الؽريؿ مـ حؼقؼة ما أشار إلقف الؼرآن  الـفار، وقد اكتشػ العؾؿ الحديث مصداققة

رضقة، لقس ذلؽ الؽرة إ ل: أن الؾقؾ بظالمف الحالؽ يغطلطؾؿقة مذهؾة، وه

 الشؿس وغقرها مـ الـجقم والؿجرات.ل فحسب بؾ إكف يغط

تؿ  –لؿ تؽتػ أيتقـ الؽريؿتقـ بؿا أشارتا إلقف مـ حؼائؼ طؾؿقة مبفرة  – 0

بعد  -السؿاء يف  بؾ أشارتا إلك وصػ ما يراه الصاطد -الـؼاط السابؼة يف  تقضقحفا

مـ خالل بقان حالف بعد كػاذه مـفا، وذلؽ باستخدام لػظ  - يتجاوزه لؾغالف الجق

، وتقضقح سبب ذلؽ ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ﴿ققل اهلل تعالك : يف  كؿا ﴾ۇئ﴿

 -وكػاذهؿ مـفا، أكف : –ٕول مرة  -السؿاء يف  الؼقل مـ الصاطديـ

دهؿ مـ سالمة وفاطؾقة حاسة السؿاء هنارا وتلكُّ يف  بعد صعقد الصاطديـ

اإلبصار لديفؿ، ومػاجئتفؿ بالظالم الحالؽ بعد كػاذهؿ مـفا هنارا، ومـ ثؿ ضـّفؿ 

طؾك مسافات الضقء باهتة بػؼدان حاسة اإلبصار، فنذا هبؿ يشاهدون كؼاصا مضقئة 

أهنؿ ما زالقا وسط ذلؽ الظالم الحالؽ ومـ ثؿ ُيدركقن  -الـجقم  لوه -بعقدة 

ـُمبصريـ  حّقر بالـسبة لفؿ حقـئذ أهنؿ قد ُسحروا، فقؽقن تػسقرهؿ لذلؽ الؿققػ الؿ

 لؿػاجئتفؿ بإمر وطجزهؿ طـ تػسقره.
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سطر واحد يف  -صقره الؼرآن الؽريؿ بنسؾقب بديع مقجز الذي  وهذا الؿشفد

 .هق ما قد تؿ اكتشافف وتصقيره مـ خالل التؼـقات الحديثة -فؼط 

حسباكف خطابف لؾعؼؾقة البسقطة مـذ يف  ثؿ كدرك كقػ أن الؼرآن قد أخذ ومـ

 .  لوالتؽـقلقج لزمان التؼدم العؾؿيف  طام وكذلؽ العؼؾقة 0011أكثر مـ 

!! وكؿ يبؾغ جؿال تصقير الؼرآن ؟فؽؿ تبؾغ دقة ألػاظ الؼرآن الؽريؿ وبالغتفا

 !!؟الؽريؿ وإبداطف

 ؟؟؟وما دٓلة ذلؽ

ؾف دٓلة طؾك مصداققة الؼرآن الؽريؿ وحػظف مـ اهلل ٓ شؽ، أن ذلؽ ك

 كؾ مؽان وزمان، يف  الصالح لؿخاصبة وهداية البشر يوأكف الؽتاب السؿاو

الخاتؿ إمقـ، خاتؿ إكبقاء  لصدق مـ جاء بف، داطقا إلقف، وهق الـبمـ ثؿ و

 . ملسو هيلع هللا ىلصوالؿرسؾقـ محؿد 

مـ طـد هلل  لشفد لفا بلهنا وحقة والشؿقل ما يفالتعبقرات الؼرآكقة تبؾغ مـ الد 

 ومـ ثؿ صدق دطقتف ورسالتف.    ، ملسو هيلع هللا ىلصتعالك طؾك كبقف إمقـ محؿد 

* * * 

 .[01]الذاريات:  ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ﴿:  يؼول اهلل تعالى (9)

 .يحقط بإرضالذي  : الػضاء إطؾك﴾ۇئ﴿معـك 

  .بؼقة وقدرة وإحؽام: ﴾ۆئ﴿ معـك 
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  .اتساع وتؿدد مستؿريف  فااتّساطفا، ولـجعؾـيف  : لـزيدنّ ﴾ۈئ﴿معـك 

إحؽام يف  ، وطـ طظقؿ قدرة اهلل تعالكتتحدث أية الؼرآكقة الؽريؿة طـ السؿاء

قد خؾؼ السؿاء بؼقتف وقدرتف وجعؾفا  وإبداع خؾؼفا، فتخربكا بلن اهلل 

يف  سقف يزيد مـ اتساطفا ويجعؾفا واسعة، لقس ذلؽ فحسب بؾ إكف 

 اّتساع وتؿدد مستؿر.    

صدق ما أخرب بف الؼرآن الؽريؿ، حقث أثبتت التؼـقات  اكتشػ العؾؿ الحديث ولؼد

تتباطد طـ بعضفا  –تضؿ أطدادا هائؾة مـ الـجقم التل  –الحديثة أن الـجقم بؾ والؿجرات 

، حقث ( كؿ/ث511111بسرطات كبقرة وهائؾة تصؾ أحقاكا إلك ما يؼارب سرطة الضقء )

مـ ثؿ فؼد ثبت لؾعؾؿاء أن مـ وز إلك الؾقن إحؿر، أدرك العؾؿاء أن صقػ الـجؿ يـحا

صػات الؽقن أكف دائؿ اإلتساع، وهذا هق ما أشارت إلقف أية الؼرآكقة الؽريؿة مـ هذا 

 الؼديؿ مـ الزمان وسقستؿر إلك أن يشاء اهلل تعالك.يف  اإلتساع كان

هذه اإلشارة واإلخبار بؿثؾ يف  يؼقدكا سبؼ الؼرآن الؽريؿ لءش يفنلك أ

وقت لؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة  يف طام، 0011الحؼائؼ العؾؿقة الؿبفرة مـذ أكثر مـ 

 !! ؟هذا العصر الحديثيف  لبعد التؼدم التؽـقلقجإٓ لؿ ُتؽتشػ  لوالت هبا،

* * * 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿يؼول اهلل تعالى:  (5)

 .[51]إكبقاء:  ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

أن السؿاوات وإرض كاكتا  ي، أمؾتصؼتقـ: ﴾ڱ ڱ﴿معـك 
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 مؾتصؼتقـ، غقر متباطدتقـ.

بقـ السؿاء وإرض بعد أن  : فػصؾـا بقـفؿا، أي: فصؾـا﴾ڱ﴿معـك 

 كاكتا مؾتصؼتقـ.

تتحدث أية الؼرآكقة الؽريؿة طـ خؾؼ اهلل تعالك لؾسؿاوات وإرض وبداية 

كقػقة َبْدأ هذا بديع خؾؼ اهلل تعالك ويف  لفؿا، وتدطقا إلك التلمؾ خؾؼف 

 الؽقن الؿشفقد، لؾتعرف طؾك خالؼف، واإليؿان بف وبعظقؿ صػاتف وصالقة قدرتف.

البداية مؾتصؼتقـ يف  فتخربكا أية الؼرآكقة الؽريؿة بلن السؿاوات وإرض كاكتا

 ، ثؿ تّؿ الػصؾ بقـفؿا وذلؽ﴾ڱ ڱ﴿ققل اهلل تعالك يف  واحد وذلؽ لءكش

 .﴾ڱ﴿ققل اهلل تعالك يف 

صدق ما أخربت بف أية الؼرآكقة الؽريؿة مـ  د اكتشػ العؾؿ الحديثولؼ

هذا العصر الحديث، ومـ ثؿ فؼد ُوِضعت كظرية يف  حؼقؼة طؾؿقة مذهؾة تبقـت لؾعؾؿاء

هذا العصر الحديث وذلؽ بعد اكتشاف يف  الـظرية السائدة هل، و)اإلكػجار العظقم(

 تؿدد واّتساع الؽقن بشؽؾ مستؿر. 

الؽقن إلك الققم يتباطد، فال بد  ما دام أنبلكف  تؼقل:اإلكػجار العظقم(، )كظرية و 

أكف يف يقم ما كان متؼارًبا، وإذا ما تخقؾـا َسقْر هذه الؿجرات يف آتجاه الؿعاكس 

ٓتجاه تباطدها الققم، أي وهل تجري ُمؼرتبة بعضفا مـ بعض، فنهنا ستؽقن قطعة 

ُمساوية يف حجؿفا   (﴾ڱ ڱ﴿هلل تعالك ققل ايف  كؿا مؾتصؼة ببعضفا)واحدة 

 لؿجؿقع أحجام الؿجرات الؿؽقكة لفا.
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إكف كؾؿا اقرتبت هذه الؿجرات مـ بعضفا وتضامَّت  :ونالػقزيائق ويؼول

ققل اهلل تعالك يف  كؿا) ازدادت كتؾتفا، فتزداد شدة جاذبقتفا، فقزداد التالصؼ

جرات، ثؿ يزداد ، وتتالشك الػراغات بقـ الـجقم الُؿؽقكة لؾؿ(﴾ڱ ڱ﴿

ضغط الجاذبقة طؾك الـجقم كػسفا، وهؽذا يستؿر الضغط حتك تؽقن الؿادة الؿؽقكة 

، لؾؽقن يف حجؿ الذرة، ثؿ يستؿر الضغط إلك أن تؽقن هذه الؿادة يف أصغر ما يؿؽـ

هذه الؿادة ذات الضغط الشديد  (﴾ڱ﴿ققل اهلل تعالك يف  كؿا)ثؿ اكػجرت 

بالتدريج  ازاؤها يف صقرة إشعاع، ثؿ بدأ َيرُبد فتؽّقن مـفوالطاقة الفائؾة، واكتشرت أج

 .السؿاوات وإرضيف  الؿتؿثؾ هذا الؽقن الؿشفقد

 ؟؟يدل ذلؽ لءشأي  وطؾك !!؟فؽؿ تبؾغ دقة ألػاظ الؼرآن الؽريؿ وبالغتفا

مـ اهلل تعالك  ل، وأكف وحطؾك مصداققة الؼرآن الؽريؿ يدلٓ شؽ، أن ذلؽ كؾف 

  .ملسو هيلع هللا ىلصإكبقاء والؿرسؾقـ محؿد  ، خاتؿطؾك كبقف إمقـ

* * * 

 [00]ُفّصؾت:  ﴾...ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿يؼول اهلل تعالى:  (2)

كاكت طبارة  بداية ِخْؾَؼتِفا مـ اهلل يف  تشقر أية الؽريؿة إلك أن السؿاء

 طـ دخان.

إول الـاتج طـ طؿؾقة  الدخان الؽقينتصقير  ولؼد استطاع العؾم الحديث

قث ُوِجد لف بؼايا ح، بداية كشلة الؽقن وِخْؾَؼتِف مـ اهلل يف  آكػجار العظقؿ

بداية ِخْؾَؼتِفا مـ يف  أثرية طؾك أصراف الجزء الُؿدرك مـ الؽقن مؿا يمكد أن السؿاء
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 ې ۉ ۉ ۅ﴿ققل اهلل تعالك يف  كاكت طبارة طـ دخان وذلؽ كؿا اهلل 

 .﴾ې ې

 ؟؟يدل ذلؽ لءشأي  طؾكو !!؟فؽؿ تبؾغ دقة ألػاظ الؼرآن الؽريؿ وبالغتفا

مـ اهلل  ل، وأكف وحطؾك مصداققة الؼرآن الؽريؿ يدلٓ شؽ، أن ذلؽ كؾف  

 .ملسو هيلع هللا ىلصإكبقاء والؿرسؾقـ محؿد تعالك طؾك كبقف إمقـ، خاتؿ 

* * * 

 ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ﴿( يؼول اهلل تعالى: 7)

                                                                                                   .[16-13]القاقعة:  ﴾جب يئ

أية الؽريؿة إولك بؿقاقع الـجقم وكؿا هق  يف يؼسؿ اهلل 

بؾ  ٓ ُيؼسؿ إٓ بلمر طظقؿ، ويخربكا  معؾقم فنن اهلل 

أية إولك يف  أقَسؿ بفالذي  أية الؽريؿة الثاكقة أن هذا الَؼَسؿيف  ويمكد لـا

 ؿ طظقؿ.هق َقَس  ﴾ی ی﴿

 بؿقاقعولؿاذا كان الؼسؿ  ؟ما الحؽؿة مـ هذا الؼسؿ بؿقاقع الـجقم وكتسائل:

غقر هذه أية الؽريؿة مـ أيات الؽريؿات يف  الـجقم ولؿ يؽـ بالـجقم كؿا

أكف َقَسؿ  أخرب طـف اهلل الذي  ُيضقػف إلقـا هذا الؼسؿالذي  وما ؟إخريات

 ؟ولؿاذا هق َقَسؿ طظقؿ ؟طظقؿ

حقث الجقاب طؾك كؾ تؾؽ التساؤٓت بؿا قد اكتشػف العؾؿ الحديث،  ويليت

 -أثبتت التؼـقات الحديثة:

 لمقاقع لؾـجقم، فؿثال الشؿس وههل  أن ما كراه بلطقــا لقست الـجقم وإكؿا
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عد ذلؽ هق بُ يف  أقرب الـجقم إلقـا ٓ يؿؽـ لـا أن كراها وإكؿا كرى مقاقع لفا، والِسرّ 

   مؾققن كقؾق مرت( فقستغرق ضقءها  031ٕرضقة بؿا يؼرب مـ )الشؿس طـ الؽرة ا

( دقائؼ، لذلؽ فنن ما كراه 8إلك أن يصؾ إلقـا قرابة الـ) -صقرة لفا  لُيعطالذي  -

كراها التل  مقاقع مّرت هبا الشؿس، بؿعـك أن الشؿسهل  بلطقــا لقس الشؿس وإكؿا

 ( دقائؼ تؼريبا.8قف مـذ )كراها فالذي  ذلؽ الؿؽانيف  بلطقــا كاكت مقجقدة

تبعد التل  أقرب الـجقم إلقـا فؿا بالـا بالـجقم إخرىهل  وإذا كاكت الشؿس

 !؟بقــا وبقـ الشؿسالتل  طـا بؿسافات ُمضاَطػة لؾؿسافة

كؾ لقؾة، أو يف  ويقجد مـ الـجقم ما قد اكػجر مـذ زمـ بعقد ولؽــا ما زلـا كراها

ؾ لقؾة، كظرا لؾبعد الشديد لفذه الـجقم طـّا ومـ ثؿ فنن كيف  بؿعـك أدّق كرى مقاقع لفا

 غرق وقتا صقيال إلك أن يصؾ إلقـا.تضقئفا يس

كجؿ مـ الـجقم ولؽــا كرى مقاقع أي  ومـ ثؿ فنكـا ٓ يؿؽـ أن كرى الشؿس أو

يف  مّرت هبا الشؿس وكذلؽ الـجقم إخرى مثؾؿا أشارت أية الؼرآكقة إولك كؿا

 .﴾ی ی﴿ك ققل اهلل تعال

  ؟  ؟يدّل ذلؽ لءش يفؽؿ تبؾغ دقة ألػاظ الؼرآن الؽريؿ؟!! وطؾك أ

* * * 

  ﴾ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿يؼول اهلل تعالى:  (8)

 .[5-0]الطارق: 

  .َيْطُرق، ومـ ثؿ صار مـ صػاتف أكف كالطاِرقالذي  الـجؿ: ﴾الطَّاِرِق ﴿معـك 

كؿا أوضحتف  -ف يثؼب َصْؿت السؿاء بطرقِ الذي  الـجؿ :﴾ڀ پ﴿معـك 
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  .-أية الؽريؿة إولك يف ﴾الطَّاِرُق ﴿كؾؿة 

يصػف اهلل تعالك الذي  بلحد طظقؿ مخؾقفاتف، وهق الـجؿ يؼسؿ اهلل 

 يْثُؼب صؿت السؿاء بطرقِف.الذي  بلكف كالطارق

 -:مـ خالل التسجقؾ بالقسائؾ العؾؿقة الؿتطقرة ولؼد اكتشػ العؾؿ الحديث

وصػ اهلل يف  ؼ فقفا الـجؿ َصَرَقات ققية مستؿرة كؿاـجؿ ُيطؾِ حقاة اليف  وجقد مرحؾة

وقد ُأْصؾِؼ  (الـجؿ الـققتروينـ)هذه الؿرحؾة بيف  ك الـجؿ، وُيسؿَّ ﴾َوالطَّاِرُق ﴿تعالك 

تظؿة ـكظرا لؽثرة َصْرقِف حقث يرسؾ كبضات م -مـ كبضة الؼؾب  - «الـابض»طؾقف اسؿ 

 الثاكقة القاحدة.يف  ( كبضة51مـ إشعة الراديقية قد تصؾ إلك )

يستؿر بطريؼة مـتظؿة الذي  يهذه الؿرحؾة بطرقف الؼقيف  ومـ ثؿ فنن الـجؿ

 ﴾ڀ پ﴿ققل اهلل تعالك يف  مثؾؿا كان القصػيثؼب صؿت السؿاء وسؽقهنا 

   .تصقير بديع مقجز يف حقاة الـجقميف  لفذه الؿرحؾة الؿفؿة

ا إلك مثؾ هذه الحؼائؼ العؾؿقة مـذ فؽؿ تبؾغ دقة ألػاظ الؼرآن الؽريؿ وإشارهت

 لءشأي  هذا العصر الحديث؟!! وطؾكيف  لؿ ُتؽتشػ إٓ لطام والت 0011أكثر مـ 

 ؟ ؟يدّل ذلؽ

* * * 

  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿يؼول اهلل تعالى:  (4)

 .[0-0]الشؿس:  ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ

 .أضفرها :﴾ڀ﴿ معـك
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 . .ُيَغّطقفا :﴾ٺ﴿ معـك

ت الؽريؿات بعدد مـ آياتف البقـات العظقؿات هذه أيايف  يؼسؿ اهلل 

الذي  حك الشؿس والؼؿرالدالة طؾك صالقة قدرتف وبديع صـعتف ومـفا الشؿس وُض 

بعد ذلؽ  بالـفار والؾقؾ،  الشؿس بعد غروهبا فقظفر لقال ثؿ يؼسؿ  ليؾ

 ڀ پ پ﴿أيتقـ الؽريؿتقـ يف  َقَسِؿف بالؾقؾ والـفاريف  ولؽـ اهلل 

الشؿس ويظفرها  لأن مـ صػات الـفار أكف ُيَجؾّ  بّقـ لـا ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 الشؿس وُيغّطقفا.  ليغشأكف ويقضحفا، وأن مـ صػات الؾقؾ 

 يبؾغ سؿؽفا قرابةالتل  أن صبؼة الـفار -ولؼد اكتشف العؾم الحديث:

تعؿؾ طؾك َتْجؾِقة الشؿس وتجعؾفا واضحة لؿـ يشاهدها ولقس هل التل  ( كؿ211الـ )

ث إن آشعة الشؿس ٓ ُترى إٓ بعد تشتتفا واكعؽاساهتا لؿرات طديدة طؾك العؽس، حق

مثؾ هباءات الغبار وقطقرات الؿاء وبخاره وجزيئات )الصغر يف  إجسام الؿتـاهقة

 يالطبؼة الدكقا مـ الغالف الغازيف  (الغازات الؿختؾػة الؿؽّقكة لؾفقاء برتكقز معقـ

تعؿؾ هل التل  تحقط بإرضوالتل  ر بؿؽقكاهتالألرض، ومـ ثؿ فنن صبقعة صبؼة الـفا

 . ﴾ڀ ڀ پ پ﴿ققل اهلل تعالكيف  طؾك َتْجؾِقة الشؿس وتقضقحفا كؿا

الشؿس ويغّطقفا بشؽؾ  لأن الؾقؾ ُيغش -:وأيضا فؼد اكتشف العؾم الحديث

وإن كان ذلؽ  –لألرض  يكامؾ ودائؿ، حقث إكف بؿجرد الخروج مـ الغالف الجق

ٓ الظالم الحالؽ وٓ ُترى الشؿس إٓ كؼرص أزرق باهت وٓ ُترى ٓ ُيرى إ –هنارا 

الشؿس  ليغطّ الذي  مـ ثؿ ٓ يؽقن إٓ الؾقؾوالـجقم إٓ كـؼاط ضئقؾة باهتة الضقء، 

 .  ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ﴿ققل اهلل تعالك يف  كؿا
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 ذوهذه الحؼائؼ العؾؿقة لؿ تؽتشػ إٓ حديثا، وقد أشار إلقفا الؼرآن الؽريؿ مـ           

 طام ىف وقت لؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة هبا، فعؾك أي شلء يدل ذلؽ؟ 0011أكثر مـ 

* * * 

 .[0]الؼؿر:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ﴿قال اهلل تعالى:  (61)

شؼقـ حتك كظروا  ملسو هيلع هللا ىلصاكشؼ الؼؿر طؾك طفد رسقل اهلل  عن ابن مسعود قال:  

 .[ي]رواه البخار «اشفدوا»: ملسو هيلع هللا ىلصإلقف فؼال رسقل اهلل 

أن يريفؿ آية، فلراهؿ  ملسو هيلع هللا ىلصن أهؾ مؽة سللقا رسقل اهلل وطـ أكس بـ مالؽ: أ

 .[ي]رواه البخار الؼؿر شؼقـ حتك رأوا حراء بقـفؿا.

زمـ كبقف يف  يف أية الؼرآكقة الؽريؿة باكشؼاق الؼؿر لؼد أخربكا اهلل 

، وذلؽ طـدما صؾب ملسو هيلع هللا ىلصلتؽقن آية وبرهاكا طؾك صدق رسالتف  ملسو هيلع هللا ىلصورسقلف محؿد 

ُمرسؾ ُمميد  لهبا سقى كب أن يريفؿ أية يعجز طـ أن يليت ملسو هيلع هللا ىلصأهؾ مؽة مـ رسقل اهلل 

يعـل: أن يريفؿ مـ خقارق العادات ما  -تشفد بصدق كبقتف ورسالتف  لمـ اهلل تعالك ك

 .-يدل طؾك كبقتف، وصدق ما جاء بف

، كؾ الؼؿر وقد اكشؼ شؼقـ بنذن مـ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  لفلراهؿ الـب

 .«اشفدوا»: ملسو هيلع هللا ىلصمـفؿا يف مؽان، فؼال لفؿ رسقل اهلل 

مـ أثار هذه الؿعجزة العظقؿة ما يدل طؾك  ولؼد أبؼك اهلل  

  -فؾؼد اكتشف العؾم الحديث:حدوثفا، 

وجقد تؿزقات صقيؾة جًدا وغائرة يف جسؿ الؼؿر ترتاوح أطؿاقفا بقـ طدة مئات 
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مـ إمتار وأكثر مـ الؽقؾق مرت، وأطراضفا بقـ الـصػ كقؾق مرت وخؿسة كقؾق 

 ؿتد إلك مئات مـ الؽقؾق مرتات يف خطقط مستؼقؿة أو متعرجة.مرتات، وت

 Rimaccr Lunarوُتعرف هذه الشؼقق الطقيؾة الفائؾة باسؿ شؼقق الؼؿر   

Rilles. 

مـتصػ يف  إحدى هذه الشؼقق الطقيؾةا وقد تؿ التؼاط صقر لؾؼؿر مقضح هب

 )تؼريبا(.  الؼؿر

 0011ؾؿقة الؿبفرة مـذ أكثر مـ ولؼد أشار الؼرآن الؽريؿ إلك هذه الحؼقؼة الع

 !! ؟يدل ذلؽ لءش يطام، فعؾك أ

* * * 

فنذا ذهبت الـجوم أتى  الـجوم أمـة لؾسؿاء...»:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  (66)

 .]رواه مسؾؿ، مـ حديث صقيؾ[   «السؿاء ما توعد.....

الشريػ بلن وجقد الـجقم هق أمان لؾسؿاء وإشارة إلك  ييخربكا الحديث الـبق

إذا ذهبت الـجقم واكتفت وزال كقرها وُصؿس، وتـاثرت  أكف، والـظام الؽقيناتزان 

ب ُيحاَس التل  الساطة لءوطالمة مج اختالل كظام الؽقن  لفنن ذلؽ يعـوتساقطت 

 السؿاء ما وَطد اهلل  ، ومـ ثؿ يليتمـ اهلل تعالك الـاس فقفا طؾك أطؿالفؿ

)إلك ما  فؾـُكػطار وتحقلفا إلك ما ُيشبف الؿالؼرآن الؽريؿ مـ اكشؼاٍق لفا وايف  بفوأخرب 

 ... إلك غقر ذلؽ مؿا أخربكا بف الؼرآن الؽريؿ. صفاره وإذابتف(كتؿ االذي  يشبف الؿعدن

، حقث تبّقـ ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد الـبل  صدق ما أخرب بف العؾم الحديث لقؽتشف يءويج
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ػة ومـ ثؿ أن الـجقم ترتبط مع بعضفا َرْبطا ُمحؽؿا مـ خالل ققى الجاذبقة الؿختؾ

الـبل  ذلؽ السؿاء كؿا أخربيف  بؿا حػظ الـظام الؽقينيف  يؽقن وجقد الـجقم سببا

، وأكف إذا اهنارت هذه الؼقى الؿختؾػة «الـجوم أمـة لؾسؿاء»ققلف يف  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

لؾجاذبقة فستـفار الـجقم وتذهب حقث إكف سقف يـَػرط طؼدها، ومـ ثؿ يـفار الـظام 

فنذا ذهبت الـجوم أتى »ققلف يف  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد الـبل  اء كؿا أخربذلؽ السؿيف  بؿا الؽقين

 .«السؿاء ما توعد

إيجاز بؾقغ إلك هذه يف  وإشارهتا الشريػ، يفؽؿ تبؾغ دقة ألػاظ الحديث الـبق

 ؟؟شئ يدّل ذلؽأي  ؟!! وطؾكقد تؿ اكتشاففا حديثاالتل  الحؼقؼة الؽقكقة

* * * 

 (1التحّدي )

 لكىنيت المستقبليت الغيبياث ا ي)باإلشارة إلً إحد

 العلم الحديث ليتنبأ بحدوثها مستقبال( يثم يأت

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿يؼول اهلل تعالى:  (66)

 .[010]إكبقاء:  ﴾..ڄ ڄ ڦ

 .بعضفا طؾك بعض فاوَكُؾػّ  : كُضّؿ السؿاء﴾ڤ ٹ﴿معـك 

وإغالق، وجْعؾ الشئ ُمـؼبضا بعضف طؾك بعض  ولّػ  : كضؿّ ﴾ڤ﴿معـك 

 .بعد أن كان ُمـبسطا

 .ُيؽتب فقفاالتل  : الُصحػ﴾ڤ﴿معـك 
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حػيف  : ما ُكتِب﴾ڤ﴿معـك   .هذه الصُّ

حددها التل  م الساطةالؽريؿة طـ هناية هذا الؽقن كدٓلة طؾك ققا أيةتتحدث 

هناية هذا الؽقن سقف تؽقن  لُقحاسب الـاس فقفا طؾك أطؿالفؿ، وأن اهلل 

 بِطَ 
ّ
 السؿاء بعضفا طؾك بعض مثؾ صَ  ل

ّ
ُكتب فقفا وَلّػ التل  وَضّؿ الُصحػ الُؿـبِسطة ل

بعضفا طؾك بعض، وَقْبضفا بعد أن كاكت ُمـبسطة، فؽؿا كاكت السؿاوات وإرض 

ققل اهلل تعالك بأية الؽريؿة يف  احد وتؿ الػصؾ بقـفؿا كؿاُمؾتصؼتقـ كشئ و

أوضحـا سابؼا الدٓلة العؾؿقة لفا بعد اكتشاف  لوالت ﴾ڱ ڱ ڱ﴿

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ﴿ققل اهلل تعالك يف  تؿدد واتساع الؽقن بشؽؾ مستؿر كؿا

، فنن )اإلكػجار العظقم(كظرية  لومـ ثؿ صقاغة الـظرية السائدة وه ﴾ۈئ ۈئ

 قية بعضفا طؾك بعض مثؾ َضّؿ وصَ عقد السؿاوات بعد َتَؿّددها ُمـطسقف يُ  اهلل 
ّ
 ل

ققل اهلل تعالك يف  ّػ بعضفا طؾك بعض كؿاقد ُكتب فقفا ولُ التل  ِسطةالصحػ الؿـب

 .﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿

)اإلكػجار وبعد أن أثبت العؾم الحديث ظاهرة اتساع الؽون وصقاغة كظرية 

 -السائدة اكتشف: العظقم(

اتجاه ُمعاكس لؾجاذبقة، ومـ ثؿ فسقف يف  الؽقن يؽقنيف  والّتؿددأن آّتساع 

وقت تتغّؾب فقف ققة الجاذبقة طؾك ققة الّدفع إلك الخارج الـاتجة طـ آكػجار  لءيج

السؿاء  يس طؾك ذاتف مرة أخرى بحقث تـطقالؾَّْؿَؾَؿة والَتَؽدُّ يف  العظقؿ لقبدأ الؽقن

 ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ل اهلل تعالك ققيف  وتـضّؿ طؾك بعضفا البعض، كؿا

 .﴾ڤ
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 لءتؼقل: بلكف سقف يجالتي  )آكسحاق الشديد(ومـ ثؿ تّؿ صقاغة كظرية  

س الؽقن طؾك ذاتف مرة أخرى كتقجة َتغّؾب ققة الجاذبقة طؾك ققة  وقت َلْؿَؾَؿة وَتَؽدُّ

شلة الؽقن، كان طـد بداية كالذي  الّدفع لؾخارج الحادثة بسبب آكػجار العظقؿ

يف  كؿا، اكػجر طـد بداية كشلة الؽقنالذي  لشبقف بالِجْرم إول لإلك ِجْرم أوللقتحقل 

 . ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ ققل اهلل تعالك

 ؟؟يدل ذلؽ لءشأي  !! وطؾك؟فؽؿ تبؾغ دقة ألػاظ الؼرآن الؽريؿ وبالغتفا

مـ اهلل  لمصداققة الؼرآن الؽريؿ، وأكف وح ٓ شؽ، أن ذلؽ كؾف يدل طؾك 

 .  ملسو هيلع هللا ىلصمقـ محؿد تعالك طؾك كبقف إ

* * * 

 (2التحّدي )

 الغيبياث الكىنيت المستقبليت  ي)باإلشارة إلً إحد

 العلم الحديث ليتنبأ بحدوثها مستقبال( يثم يأت

 .[9]الؼقامة:  ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ﴿يؼول اهلل تعالى:  (63)

 .: اكضّؿا إلك بعضفؿا﴾ڭ﴿معـك 

سقف التل  ةتتحدث أية الؼرآكقة الؽريؿة هـا أيضا طـ إحدى طالمات الساط

، ومـ هذه العالمات ما أخربت ُيحاَسب الـاس فقفا طؾك أطؿالفؿ مـ اهلل 

بف أية الؼرآكقة الؽريؿة مـ أكف سقف يتؿ َجْؿع وَضّؿ الشؿس والؼؿر مع بعضفؿا 

 البعض.
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( 5تباطد الؼؿر طـ إرض بؿا يعادل ) -:ولؼد اكتشف العؾم الحديث

ج الؼؿر مـ كطاق جاذبقة إرض مستؼبال سـتقؿرتات سـقيا، مؿا يشقر إلك خرو

ققل اهلل يف  كطاق جاذبقة الشؿس، ومـ ثؿ اكضؿامفؿا وجؿعفؿا معا كؿايف  ودخقلف

 .﴾ڭ ڭ ڭ﴿تعالك 

أشركا إلقفا كنحدى التل  )آكسحاق الشديد(ويمكد ذلؽ طؾؿقا: أكف تبعا لـظرية 

س ا لؽقن طؾك ذاتف مرة أخرى أن الدٓٓت العؾؿقة لمية السابؼة فنكف وٓ بد مع َتَؽدُّ

يف  ُيجؿع الشؿس والؼؿر معا وأن يـضؿا إلك بعضفؿا البعض كؿا أخرب الؼرآن الؽريؿ

 طام. 0011وذلؽ مـذ أكثر مـ  ﴾ڭ ڭ ڭ﴿ققل اهلل تعالك 

اإلشارة واإلخبار بؿثؾ هذه يف  ء يؼقدكا سبؼ الؼرآن الؽريؿلشأي  فنلك

بعد التؼدم إٓ لؿ ُتؽتشػ  لطام، والت 0011الحؼائؼ العؾؿقة الؿبفرة مـذ أكثر مـ 

 !! ؟هذا العصر الحديثيف  لالتؽـقلقج

* * * 

 (3التحّدي )

 الغيبياث الكىنيت المستقبليت  ي)باإلشارة إلً إحد

 العلم الحديث ليتنبأ بحدوثها مستقبال( يثم يأت

  «.....تطؾع الشؿس من مغربفآ تؼوم الساعة حتى »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  (69)

 .[ياه البخار]رو

وقت تطؾع الشؿس مـ جفة  الشريػ بلكف سقف يليت ييخربكا الحديث الـبق
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الؿغرب بدٓ مؿا كان ُمعتاد طؾقف مـ صؾقطفا مـ جفة الؿشرق، وذلؽ سقف يؽقن 

 سقف ُيحاسب الـاس فقفا طؾك أطؿالفؿ.التل  طـد الؼرب الشديد لؼقام الساطة

سرطة دوران إرض حقل محقرها  تباصم وتـاقص -:ولؼد اكتشف العؾم الحديث

طؾقفا وقت يتؿ  كؾ قرن مـ الزمان، مؿا يشقر إلك أن إرض سقف يليتيف  جزًء مـ الثاكقة

تغققر وطؽس اتجاه دوراهنا فقف بحقث تدور مـ الشرق إلك الغرب، ومـ ثؿ تطؾع الشؿس 

 . الشريػ يبالحديث الـبق ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  لالـب ققليف  كؿا مـ مغرهبا

  ؟  ؟يدّل ذلؽ لءشأي  !! وطؾك؟الشريػ يالحديث الـبققة ألػاظ فؽؿ تبؾغ د

* * * 

 والجبال األرض يف

 [51]الـازطات: ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ﴿يؼول اهلل تعالى :  (65)

: هق الؿقضع الذي تبقض فقف الـعامة، حقث إن الـعامة «إدحقة»معـك كؾؿة 

 .يالشؽؾ البقضاو يتخذأي  ،ومـ ثؿ يلخذ شؽؾ البقضة تدحقه برجؾفا ثؿ تبقض فقف،

 .«إدحقة»وجعؾفا تتخذ شؽؾ  ها وبسطفاأي : مدَّ  ﴾ں﴿معـك كؾؿة 

أن اهلل تعالك مّد آرض وبسطفا وجعؾفا مع  :مؽتؿال ومن ثم يؽون معـى أية

كؾؿة كؿا يتضح مـ معـك  كربها تتخذ شؽال بقضاويا )حقث إن بقضة الـعامة كبقرة(

 .«إدحقة»

، أن إرض لقست كامؾة آستدارة -:يف العصر الحديثوقد اكتشف عؾؿاء الػؾك 

، مػؾطحة طـد الؼطبقـ )تشبف الؽرة الؿـتػخة مـ آستقاءحقث وجدوها مـبعجة طـد خط 
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 .﴾ں﴿ :ققل اهلل تعالكيف  كؿا ،وجدوها بقضاويةأي  وسطفا(،

ـذ أشار إلقفا الؼرآن الؽريؿ م لالحؼقؼة العؾؿقة الؿؽتشػة حديثا، والتهل  وهذه

 ؟؟؟يدل ذلؽ لءشأي  فعؾك ،وقت لؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة هبايف  طام، 0011كحق 

* * * 

 .[02]الطارق:  ﴾ژ ڈ ڈ ڎ﴿يؼول اهلل تعالى:  (62)

مـ وصػفا أهنا ذات شؼقق التل  وإرض :﴾ژ ڈ ڈ ڎ﴿معـك 

 وصدوع.

ت كحقا طؾقفا أهنا ذاالتل  تخربكا أية الؼرآكقة الؽريؿة أن مـ مقاصػات إرض

 شؼقق وصدوع كبقرة، بحقث يؿؽـ وصػفا هبا.

صدق ما أخرب بف الؼرآن الؽريؿ مـذ أكثر مـ  ولؼد اكتشف العؾم الحديث

طام، حقث تبّقـ أن إرض تؿتّد هبا شبؽة مـ الصدوع تصؾ إلك آٓف الؽقؾق  0011

كقؾق مرت(، وهذه الشبؽة مـ الصدوع ُمخرتقة لؾغالف  60111مرتات )أكثر مـ 

 كقؾق مرت(. 63أطؿاقفا إلك )يف  لألرض بشؽؾ كامؾ حقث تصؾ يالصخر

يؿ مـذ كحق أشار إلقفا الؼرآن الؽر لوالت الحؼقؼة العؾؿقة الؿؽتشػة حديثا،هل  وهذه

طام. 0011  

 ؟؟؟يدل ذلؽ لءشأي  فعؾك

* * * 
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 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ...﴿يؼول اهلل تعالى:  (67)

 .[3]الحج:  ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

 .قاحؾة ٓ كبات فقفا مقّتة،:  ﴾ى﴿ معـك

 .تحّركت : ﴾وئ﴿معـك 

 .ازدادت وكؿت واكتػخت : ﴾وئ﴿معـك 

تخربكا أية الؼرآكقة الؽريؿة أكف طـد كزول الؿطر مـ السؿاء طؾك إرض فنن 

يف  - ﴾وئ﴿ققل اهلل تعالك: يف  كؿا -الرتبة يحدث هبا اهتزازات وتحركات 

 .-﴾وئ﴿ققل اهلل تعالك: يف  اكؿ -حبقباهتا الؿؽقكة لفا، ثؿ يحدث زيادة لفا 

صدق ما أخرب بف الؼرآن الؽريؿ، حقث إكف قد تؿ  ولؼد اكتشف العؾم الحديث

 اكتشاف اهتزاز حبقبات الرتبة وزيادهتا طـد كزول ماء الؿطر طؾقفا.

أن حبقبات الرتبة تتؽقن مـ صػائح مرتاّصة بعضفا فقق بعض،  وتػصقل ذلك:

شحـات كفربقة مختؾػة كظرا ٓختالف الؿعادن  وطـد كزول ماء الؿطر طؾقفا تتؽقن

 (﴾وئ﴿ققل اهلل تعالك يف  )كؿاهبا، ومـ ثؿ تحدث اهتزازات بقـ هذه الصػائح 

، ومـ ثؿ تتؽقن مـفا الحبقباتالتل  يرتتب طؾقفا دخقل الؿاء بقـ هذه الصػائحوالتي 

 .﴾وئ﴿ققل اهلل تعالك يف  كؿاتربقا وتزيد حبقبات الرتبة 

أن الـبات يستؿد الؿاء الالزم لف مـ الؿاء  تزاز حبقبات التربة:ومن فوائد اه

الؿحػقظ بقـ هذه الصػائح بعد دخقلف إلقفا طـد اهتزازها، وأن هذه الصػائح بعد هذا 

 آهتزاز تصقر رققؼة بحقث ُتَسّفؾ اخرتاق سقيؼة الـبات لفذه الصػائح وكؿقها.
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ارة إلك هذه الحؼائؼ العؾؿقة اإلشيف  ء يدلـا سبؼ الؼرآن الؽريؿلشأي  فعؾك

هذا يف  للؿ ُتؽتشػ بعد التؼدم التؽـقلقجوالتل  طام، 0011الؿذهؾة مـذ أكثر مـ 

 !! ؟العصر الحديث

* * * 

 يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ﴿:  يؼول اهلل تعالى (61)

 .[88]الـؿؾ:  ﴾يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت

، والحال أهنا مؽاهنايف  العقـ ساكـة ثابتة يرأيف  تظـفا :﴾ىئ مئ﴿معـك 

 تؿّر وتتحرك مثؾ مرور السحاب وحركتف.

أتؼـ الذي  تتحدث أية الؽريؿة طـ الجبال وأهنا مثؾ غقرها مـ صـع اهلل تعالك

أحؽؿ اهلل تعالك التل  هذه الجباليف  خؾؼف، وتدطقكا أية الؽريؿة لؾتلمؾ لءكؾ ش

مؽاهنا يف  مدة ثابتةتبدوا لؾـاضر وكلهنا جا -الجبال -صـعفا وخؾؼفا، حقث إهنا 

 تتحرك كؿا يتحرك السحاب. –كؿا تخربكا أية الؽريؿة  –الحؼقؼة يف  ولؽـفا

إلقف ٓ يتحرك ولؽـف إذا ما أمعـ الـظر  ةأول كظريف  فالـاضر إلك السحاب يظـف

فسقف يالحظ مروره وحركتف بال أدكك شؽ، وكذلؽ إمر بالـسبة  –السحاب  –فقف 

 لؾجبال وحركتفا.

أن الجبال تتحرك حركة تابعة لحركة إرض،  -:اكتشف العؾم الحديث وقد

حقث إكف قد تؿ اكتشاف وثبقت حركة إرض مـ خالل دوراهنا حقل محقرها 

 ودوراهنا حقل الشؿس وغقر ذلؽ.
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وهذه الحركة الخاصة بالجبال التابعة لحركة إرض ٓ يدركفا الـاضر بالعقـ 

ؿا يدركفا الـاضر الؿتلمؾ الؿتػحص، ويؽقن ذلؽ الؿجردة حقث يحسبفا جامدة، وإك

ققل اهلل يف  كؿا تثبت ذلؽ وٓ تدع مجآ لـػقفالتل  مـ خالل وسائؾ العؾؿ الحديثة

 .﴾خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ﴿تعالك 

ومن ثم فنن أية الؼرآكقة الؽريؿة تؽون قد أشارت إلى حؼقؼتقن عؾؿقتقن 

 مبفرتقن وهؿا: 

 ابعة لحركة إرض(       حركة ت لحركة الجبال )وه -0

لألرض، ومـ ثؿ ٓ يؽقن تحركفا  لحركة إرض )حقث إن الجبال رواس -2 

 إٓ إذا كاكت هـاك حركة لألرض(.

 :ومن عظوم حكمة وبالغة القرآن الكريم- 

يخاصبفا مـذ أكثر مـ التل  الحسبان العؼؾقة البسقطةيف  أن الؼرآن الؽريؿ قد أخذ

إلك حركة  حقث قد أشار ﴾خب حب جب يئ﴿هلل تعالك طام مـ خالل ققل ا 0011

لؿ تؽـ تعؾؿ التل  الجبال وإلك حركة إرض إشارة رققؼة ٓ تزطج العؼؾقة البسقطة

 . لءطـ مثؾ هذه الحؼائؼ العؾؿقة أدكك ش

 ﴾مت خت حت جت يب ىب﴿مـ خالل ققل اهلل تعالك  وكجد أن الؼرآن الؽريم

خؾؼف  ءللؽؾ ش قؿ إتؼاكف طظ صـع اهلل تعالك ويفيف  يدطقكا إلك التلمؾ

وإكؿا  -دار حساب وجزاء هل  حقث إن أخرة -أخرة يف  يؽقن وصـعف، وذلؽ ٓ

 الحقاة الدكقا مـ خالل العؾؿ وما تؿ التقصؾ إلقف مـ وسائؾ طؾؿقة حديثة.يف  يؽقن

 ؟!؟فؽؿ تبؾغ طظؿة وحؽؿة وبالغة الؼرآن الؽريؿ
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  ﴾...پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿يؼول اهلل تعالى:  (64)

 .[03]الـحؾ: 

 .: جبآ ثقابت راسخة﴾ٻ﴿معـك 

  .: لئال تؿقؾ وتضطرب﴾پ ٻ﴿معـك 

 .[1-6]الـبل:  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿يؼول اهلل تعالى: ( 61)

 .تحػظ تقازهنا ل: مثؾ إوتاد لألرض ك ﴾ڤ﴿معـك 

الك قد بعظقؿ كعؿ اهلل تعالك طؾقـا وأن اهلل تع تخبركا أية الؼرآكقة الؽريؿة إولى

ُتثّبت إرض وتحػظفا مـ والؿقؾ  لخؾؼ إرض وخؾؼ فقفا جبآ راسخة ثابتة ك

أن أية الؽريؿة تشقر إلك أكف أي  ،﴾پ ٻ﴿ققل اهلل تعالك يف  وآضطراب كؿا

كشاهده الققم الذي  لقٓ هذه الجبال الراسخة َلؿا استؼّرت إرض طؾك الـحق

 ضؾ اهلل تعالك طؾقـا. وٕخذت تؿقؾ وتضطرب، وهذا كؾف مـ ف

جعؾفا اهلل  لالت دققؼ لفذه الجبال بقصػ وتخبركا أية الؼرآكقة الؽريؿة الثاكقة

 تعالك راسخة ثابتة ك
ّ
ُتثبّت إرض وتحػظفا مـ والؿقؾ وآضطراب، وأن هذه  ل

باصـ إرض أكرب مـ الجزء الظاهر مـفا فقق يف  الجبال  مـ صػاهتا أن جذورها

يف  ؿؽـ مـ تثبقت إرض وحػظفا مـ الؿْقؾ وآضطراب مثؾفاسطح إرض لتت

 ، فؽؿا هق معؾقم فنن القتد﴾ڤ ٹ﴿ققل اهلل تعالك يف  ذلؽ مثؾ إوتاد كؿا

إرض لؾتثبقت يؽقن الجزء الظاهر مـف فقق إرض أقؾ بؽثقر مـ يف  يتؿ غْرسفالذي 

 باصـ إرض.يف  تؿ َدْفـف وَغْرسفالذي  الجزء
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صدق ما أخرب بف وأشار إلقف الؼرآن الؽريؿ مـ  العؾم الحديثولؼد اكتشف 

لؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة هبا، حقث تؿ  لطام، والت 0011ـ حؼائؼ طؾؿقة مـذ أكثر م

  -:اكتشاف أيت

 01لألرض تعادل مـ  يأن الجذور الغائرة لؾجبال داخؾ الغالف الصخر -0

مثؾؿا أشار إلقف الؼرآن الؽريؿ  ضعػا الجزء الظاهر مـفا فقق سطح إرض، 03إلك 

يف  تؿ َدْفـف وَغْرسفالذي  ، فالقتد يؽقن جزءه﴾ڤ ٹ﴿ققل اهلل تعالك يف  كؿا

 باصـ إرض ُيعادل أضعاف الجزء الظاهر مـف فقق سطح إرض.

يف  أن هذه الجبال تعؿؾ طؾك حػظ تقازن إرض واستؼرارها واكتظامفا -2

ا وتركحفا، ومـ مـ ثؿ طدم َمْقؾفا واضطراهبا، دوراهنا حقل محقرها وقؾة ارتجاجف

 ققل اهلل تعالك:يف  مثؾؿا أخرب الؼرآن الؽريؿ كؿا

 تؿقؾ وتضطرب. حتك ٓأي  ﴾پ ٻ﴿  

اإلشارة إلك هذه الحؼائؼ العؾؿقة يف  ء يدلـا سبؼ الؼرآن الؽريؿلشأي  فعؾك

هذا يف  للتؽـقلقجبعد التؼدم اإٓ لؿ ُتؽتشػ  لطام، والت 0011الؿذهؾة مـذ أكثر مـ 

 !! ؟العصر الحديث

أوحاه إلك الذي  ٓ شؽ أن ذلؽ يدل طؾك أن الؼرآن الؽريؿ هق كالم اهلل تعالك

 .ملسو هيلع هللا ىلص، ومـ ثؿ صدق دطقتف ومصداققة رسالتف ملسو هيلع هللا ىلصكبقف محؿد 

 

* * * 
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 البحار يف

 .[6]الطقر:  ﴾ے ے ھ﴿يؼول اهلل تعالى:  (66)

إلك إحؿاء  يديم يقققد بف الـار، والذوالبحر الؿ: ﴾ے ھ﴿معـك 

  .قاطف وَجْعؾف شديد الّسخقكة

 . -صار شديد الّسُخقكة  –و)َسَجَر التـقر( تعـك: أوقد طؾقف حتك أحؿاه 

 . «وتحت الـّار بحرا تحت البحر كارا...فنن »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل 

 . ، حسـ بؿجؿقع شقاهده[لداود والبقفؼ ل]ســ أب

د طظقؿ مخؾققاتف وهق أية الؽريؿة السابؼة بلحيف  يؼسؿ اهلل 

إحؿاء قاطف وَجْعؾف إلك  يبلكف مقققد بف الـار ومـ ثؿ يمد البحر، ويصػف 

 .شديد الّسخقكة

أسػؾف يف  الشريػ بلن مـ مقاصػات هذا البحر أن يويقضح الحديث الـبق 

 آخرهذه الـار يقجد بحر مـ ماء  وأسػؾ «فنن تحت البحر كارا» ملسو هيلع هللا ىلصققلف يف  كارا كؿا

 .«وتحت الـار بحرا» ملسو هيلع هللا ىلصف ققليف  كؿا

الـبل  صدق ما أشار إلقف الؼرآن الؽريؿ وأخرب بف ولؼد اكتشف العؾم الحديث

لؿ يؽـ ٕحد أدكك والتل  طام، 0011 مـ حؼائؼ طؾؿقة مـذ أكثر مـ ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

  -معرفة هبا، حقث تؿ اكتشاف أتك:

تـدفع  ضاهرة اّتساع ققعان البحار والؿحقطات، وأكف كتقجة هذه الظاهرة -0

حالة لدكة وشبف مـصفرة كتقجة وجقد الـّار التل هل يف  الصخقر –الصفارة الصخرية 
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ققعان البحار التل يف  مـ خالل الصدوع –ذات الدرجة العالقة مـ الحرارة 

ققعان  -إلك ارتػاع درجة حرارة هذه الؼقعان  يوالؿحقطات العؿقؼة، ومـ ثؿ تمد

( درجة مئقية، حقث تختؾط هذه الـّار 0111ـ )إلك ما يزيد ط –البحار والؿحقطات 

إلك تسجقرها وتسخقـفا بشدة  يتمدوالتل  أسػؾ ققعان البحار والؿحقطاتيف  بالؿاء

 ے ھ﴿ققلف تعالك يف  وصػف لفذه البحار كؿايف  مثؾؿا أخرب الؼرآن الؽريؿ

 .«فنن تحت البحر كارا»ققلف يف  ملسو هيلع هللا ىلص محؿدالـبل  ومثؾؿا أخرب ﴾ے

التل هل  الصخقر –ت كبقرة مـ الؿاء أسػؾ الصفارة الصخرية وجقد كؿقا  -2

 الؿقجقدة –حالة لدكة وشبف مـصفرة كتقجة وجقد الـّار ذات درجة الحرارة العالقة يف 

، «وتحت الـّار بحرا»ققلف يف  ملسو هيلع هللا ىلص محؿدالـبل  كؿا أخرب لكطاق الضعػ إرضيف 

 ة طؾك سطح إرض.وكؿقة هذه الؿقاة ٌتؼّدر بلضعاف كؿقة الؿقاة الؿقجقد

وإشارهتا  ،ةالشريػ يةالـبق الؼرآن الؽريؿ وإحاديثألػاظ  وبالغة فؽؿ تبؾغ دقة

أي  ؟!! وطؾكلؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة هباالتل  إلك هذه الحؼائؼ العؾؿقة الؿذهؾة

 ؟؟يدّل ذلؽ لءش

* * * 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿يؼول اهلل تعالى:  (66)

 .[01]الـقر:  ﴾...ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 .: بحر طؿقؼ﴾گ ک﴿معـك 

 .: يعؾقه وُيغّطقف﴾گ﴿معـك 
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الذيـ لؿ يممـقا باهلل  –تقضح لـا أية الؼرآكقة الؽريؿة أن أطؿال الؽافريـ 

ضاهرها خقرا إٓ أهنا غقر يف  وإن كان –تعالك ووحداكقتف ولؿ يتبعقا أكبقاءه ورسؾف 

لؽػرهؿ وطدم إيؿاهنؿ، وذلؽ  لءوٓ تـػعفؿ بشمؼبقلة طـد اهلل تعالك ولقس لفا ققؿة 

ٓ يؿؽـ لإلكسان حقـذاك التل  باصـ البحر العؿقؼيف  تؽقنالتل  مِثؾ الظؾؿات

كؿا  –، حقث إن آكتػاع ﴾گ ک ک ک﴿ققل اهلل تعالك يف  آكتػاع مـفا كؿا

 يؽقن مـ الضقاء والـقر. -الغالب يف  هق

ققل اهلل يف  البحر بلن بف كقطقـ مـ الؿقج كؿا وتصػ لـا أية الؼرآكقة الؽريؿة ذلؽ

 يؽقنالذي  ، وتصػ لـا أية الؼرآكقة الؽريؿة ذلؽ الظالم﴾ڳ ڳ گ گ﴿تعالك 

يف  كؾ إحقال ٓ يؿؽـ لؿـ هق مقجقديف  أكف، والظالميف  طؿؼ البحر بلكف درجاتيف 

يف  الظؾؿات كؿاطؿؼ البحر داخؾ تؾؽ الظؾؿات أن يرى يده إذا كظر إلقفا مـ شدة هذه 

 .﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ققل اهلل تعالك 

البحار يف  وجود كوعقن من إمواج -:ولؼد اكتشف العؾم الحديث 

 والؿحقطات العؿقؼة، وهؿا:

 ٕمقاج السطحقة، وتؽقن طؾك أسطح البحار والؿحقطات.ا -0

 إمقاج الداخؾقة، وتؽقن فقق ققعان البحار والؿحقطات. -2

 .﴾ڳ ڳ گ گ﴿ققل اهلل تعالك يف  رب الؼرآن الؽريؿ، كؿاوذلؽ كؿا أخ

ققل اهلل يف  تعّدد الظؾؿات واختالففا كؿا -:ولؼد اكتشف العؾم الحديث أيضا

حقث إكف يتّؿ تحؾُّؾ ضقء الشؿس إلك أصقافف  ﴾ں ں ڱ ڱ﴿تعالك 
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( مرت 211الؿختؾػة وامتصاص معظؿفا بالؽامؾ طؾك أطؿاق مختؾػة، فعؾك ُطؿؼ )

( مرت تؼريبا مـ 0111، و طؾك طؿؼ )مـ سطح البحر يؽقن الظالم شبف كامؾتؼريبا 

ققل اهلل يف  سطح البحر يؽقن الظالم الدامس، وذلؽ كؿا أخرب الؼرآن الؽريؿ كؿا

 .﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿تعالك 

وهذه الحؼائؼ العؾؿقة لؿ تؽتشػ إٓ حديثا، وقد أشار إلقفا الؼرآن الؽريؿ مـذ             

وقت لؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة هبا.يف  طام 0011أكثر مـ   

 ؟؟؟يدل ذلؽ لءشأي  فعؾك

* * * 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿يؼول اهلل تعالى:  (63)

 .[22-09]الرحؿـ:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

: تدل طؾك الذهاب واإلياب وآضطراب ﴾ڀ﴿: كؾؿة ﴾ڀ ڀ﴿معـك 

 أماكـ آلتؼاء بقـفؿا.يف  ويؽقن ذلؽ مـ خالل التؼاء أمقاج كال البحريـ

 .صرف كؾ مـفؿا بأخر ل: يؾتؼ﴾ڀ﴿معـك 

 .: حاجز يؿـع امتزاجفؿا﴾ٺ﴿معـك 

 .: ٓ يطغك أحدهؿا طؾك أخر فقؿتزج بف﴾ٿ ٺ﴿معـك 

الة طؾك طظقؿ قدرة اهلل تتحدث أيتان الؽريؿتان إولقتان طـ إحدى أيات الد

مـاصؼ التؼاء، وتخربكا يف  ؼائفا ببعضفا البعضمجاريفا والتيف  إرسال البحار لتعالك وه

أيتان الؽريؿتان أكف طؾك الرغؿ مـ التؼاء البحريـ الؿالحقـ )حقث تتحدث أيتان 
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 ڤ ڤ ٹ﴿الؽريؿتان طـ البحار ذات الؿقاه الؿالحة كؿا أشارت أية الؽريؿة 

مـطؼة يف  ، حقث إن الؿرجان يؽقن بالبحار ذات الؿقاه الؿالحة(  ببعضفؿا﴾ڤ

 التؼاء إٓ أكف ٓ يؿتزج ماء أحدهؿا بؿاء أخر وذلؽ لقجقد برزخ وحاجز بقـفؿا. 

فؿثال كجد أن التؼاء،  ـأماكيف  ولؼد تؿ اكتشاف التؼاء البحار ببعضفا البعض

، يالبحر إحؿر بالؿحقط الفـد ل، ويؾتؼلبالؿحقط إصؾـط لالبحر الؿتقسط يؾتؼ

 ﴾ڀ ڀ ڀ﴿ققل اهلل تعالك يف  ض، كؿاالؿحقطات ببعضفا البع لوتؾتؼ

 .«البحار»ُمسّؿك الؼرآن الؽريؿ تـدرج تحت كؾؿة يف  فالبحار والؿحقطات

اختالف كثافة مقاه البحار والؿحقطات طـ  -:ولؼد اكتشف العؾم الحديث

مقاه مالحة،  اذ  –البحار والؿحقطات  –فؿا قبعضفا البعض طؾك الرغؿ مـ أن كؾ

مقاه البحار طـ الؿحقطات، وأيضا فنن درجة حرارة يف  ؾقحةوكذلؽ تختؾػ كسبة الؿ

كؾ مـفؿا مختؾػة، ومـ يف  وقابؾقة ذوبان إكسجقـ -البحار والؿحقطات  -كؾقفؿا 

يؿـع امتزاج مقاه البحار بؿقاه الذي  الربزخ والحاجزثؿ يؽقن ذلؽ كؾف بؿثابة 

مقاه أحدهؿا طؾك  لصائص الؿؿقزة لؽؾ مـفؿا، فال يبغالؿحقطات فقحافظ طؾك الخ

 .﴾ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ ققل اهلل تعالك:يف  أخر فقغقر مـ خصائصف كؿا

* * * 

قول اهلل  خالل وهـاك كوع آخر من الحواجز الؿائقة كتعرف عؾقه من (69)

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿: تعالى

 .[35]الػرقان:  ﴾ائ ائ ى

 .: شديد العذوبة﴾ۉ﴿معـك 
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 .: شديد الؿؾقحة﴾ې﴿معـك 

 .حاجزا يؿـع امتزاجفؿا: ﴾ى﴿معـك 

 .: ماكعا يجعؾ مـ امتزاجفؿا شقئا مؿـقطا﴾َمْحُجقًرا ِحْجًرا﴿معـك 

يؽقن بقـ الذي  تتحدث أية الؽريؿة هـا طـ كقع آخر مـ الحقاجز الؿائقة وهق

أماكـ آلتؼاء بقـفؿا، حقث يؿـع امتزاج مقاه يف  الـفر شديد العذوبة والبحر شديد الؿؾقحة

آخرها مـ أن هذا الحاجز إكؿا هق حاجز مـقع يف  خر، وتمكد أية الؽريؿةكؾ مـفؿا بأ

 مـ مقاه الـفر العذبة ومقاه البحر الؿالحة شقئا مؿـقطا. يجعؾ مـ امتزاج كؾ

التل  لمـ الحقاجز الؿائقة، وه وجقد كقع ثاين -ولؼد اكتشف العؾم الحديث:

اكـ آلتؼاء بقـفؿا، فباإلضافة إلك تؽقن بقـ إهنار العذبة والبحار الؿالحة طـد أم

 -تعؿؾ  لاكتشاف اختالف كثافة مقاه إهنار العذبة طـ مقاه البحار الؿالحة والت

 مـفؿا بأخر كؿاأي  كحاجز يحقل بقـ امتزاج مقاه -باإلضافة إلك العقامؾ إخرى 

مـطؼة يف  فؼد تؿ اكتشاف كقع آخر مـ الؿقاه ﴾ى ې ې﴿ققل اهلل تعالك يف 

البحار يف  لتؼاء إهنار العذبة بالبحار الؿالحة وهق: مقاه مـطؼة مَصّب إهنار العذبةا

كحاجز وماكع  (البحر الؿتقسط الؿالحيف  مثؾ مـطؼة مَصّب هنر الـقؾ العذب)الؿالحة 

يحقل بقـ امتزاج مقاه إهنار بؿقاه البحار، لقس ذلؽ فحسب بؾ إكف تالحظ أن مقاه 

خقاّص مؿقزة تختؾػ طـ مقاه إهنار شديدة العذوبة وطـ مقاه مـطؼة الؿصّب لفا 

وٓ  فقفاالبحار شديدة الؿؾقحة بحقث صار هبا كائـات حقة بحرية خاّصة هبا تعقش 

درجة العذوبة يف  مـ الـفر أو البحر كتقجة آختالفأي  تستطقع أن تـتؼؾ إلك مقاه

مـ مقاه الـفر أو أي  لخروج إلكوالؿؾقحة فقصقر ذلؽ ِحْجرا طؾقفا وماكعا لفا مـ ا
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البحر وتصقر هذه الؽائـات الحقة البحرية الخاصة بؿـطؼة الؿصّب محجقرة ومؿـقطة 

 ى﴿ققل اهلل تعالك يف  خارج مقاه مـطؼة الؿصّب كؿاالتل  طـ الؽائـات الحقة

 .﴾ائ ى ى ې ې﴿، وصدق ققل اهلل تعالك ﴾ائ

لك مثؾ هذه الحؼائؼ العؾؿقة فؽؿ تبؾغ دقة ألػاظ الؼرآن الؽريؿ وإشارهتا إ

أي  !! وطؾك؟لؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة هبا لطام والت 0011الؿبفرة مـذ أكثر مـ 

 ؟؟يدّل ذلؽ لءش

* * * 

 اإلنسان يف

(65) (62( )67( )61)  

  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿يؼول اهلل تعالى:  -6  

  .[00-05]كقح: 

 مراحؾ مختؾػة:  ﴾ٹ﴿ معـك

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿يؼول اهلل تعالى:  -6

 .[3]الحّج:  ﴾.....ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

اإلكجاب لؾرجؾ يف  يؽقن سبباالذي  الؼؾقؾ مـ الؿاء أقّؾ :  ﴾ڱ﴿ معـك

  .والؿرأة

 -أن الـطػة مختؾطة مؿتزجة أي  : ﴾ەئ ەئ﴿ققل اهلل تعالك: يف  )كؿا
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 (-مـ ماء الرجؾ وماء الؿرأة 

 .أطؾك الرحؿيف  قطعة دم متجؿدة متعؾؼة:  ﴾ڱ﴿ معـك

 .قطعة مـ لحؿ بؼدر ما ُيؿضغ لتعـ:  ﴾ڻ﴿ معـك

بؼدر ما ُيؿضغ التل  أن قطعة الؾحؿ هذه يأ : ﴾ڻ ڻ ڻ﴿ معـك

طبارة طـ جزأيـ، جزء مـفا قد تَخّؾؼت فقفا بعض أجفزة الجسؿ وهق معـك ققل اهلل 

 ڻ﴿هق معـك ققل اهلل تعالك و لء، والجزء أخر لؿ يتخّؾؼ فقف ش﴾ڻ﴿تعالك 

 .﴾ڻ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿يؼول اهلل تعالى:  - 3

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 .[00-02]الؿممـقن:  ﴾﮺

مـ ُخالصة  -إب لجؿقع البشر  -خؾؼـا آدم أي  : ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ معـك

 .مسؾقلة مـ صقـ

اإلكجاب لؾرجؾ يف  يؽقن سبباالذي  الؼؾقؾ مـ الؿاء أقّؾ :  ﴾ں﴿ معـك

 -أن الـطػة مختؾطة مؿتزجة  ي: أ ﴾ەئ ەئ﴿  ققل اهلل تعالك:يف  والؿرأة )كؿا

 .(-مـ ماء الرجؾ وماء الؿرأة 

 .أطؾك الرحؿيف  قطعة دم متجؿدة متعؾؼة:  ﴾ہ﴿ معـك

 .قطعة مـ لحؿ بؼدر ما ُيؿضغ:  ﴾ھ﴿ معـك
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 .[2]اإلكسان:  ﴾...ەئ ەئ ائ ائ ى ى﴿يؼول اهلل تعالى:   - 9

 .كطػة مختؾطة مؿتزجة )مـ ماء الرجؾ وماء الؿرأة(:  ﴾ەئ ەئ﴿ معـك

، ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد الـبل  مسـده، أن يفقديا سلليف  ولؼد روى اإلمام أحؿد (64)

 فؼال: يا محؿد مؿ ُيخؾؼ اإلكسان؟

  «من كطػة الرجل وكطػة الؿرأة، من كلٍّ ُيخؾق ييا يفود»:  ملسو هيلع هللا ىلصفؼال رسول اهلل 

 .[0020]رواه أحؿد:                

دقة يف  (اإلكسان )َخْؾؼتتحدث هذه أيات الؽريؿات طـ مراحؾ تطقر الجـقـ 

وقت لؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة هبا، يف  طام، 0011بالغة وألػاظ مقجزة مـذ أكثر مـ 

 هذا العصر الحديث.يف  لؿ ُتؽتشػ إٓ لوالت

إلكسان َطْبَر مراحؾ قد خؾؼ ا أن اهلل  فتخبركا أية الؽريؿة إولى

ضة لؿا كان سائدا حقث كان الـاس قديؿا ٓ يؼقلقن بقجقد ػة وُمعارِ ُمخالِ  ،مختؾػة

مراحؾ لَخْؾؼ اإلكسان بؾ كاكقا يظـقن أن اإلكسان مـذ بدايتف كجـقـ كان طؾك شؽؾف 

ث يوقد بّقـ العؾؿ الحدالصغر ثؿ بدأ يؽرب شقئا فشقئا، يف  ولؽـ بصقرة متـاهقة لأدم

صحة ما أخرب بف الؼرآن الؽريؿ مـ أن َخْؾؼ اإلكسان كان َطبَْر  وأثبت بلطالن ذلؽ ب

 .﴾ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ كققل اهلل تعاليف  مراحؾ مختؾػة كؿا

أن اهلل تعالك قد خؾؼ اإلكسان إول )وهق  كقة الثاكقة والثالثةآوتخبركا أية الؼر

ـ مراحؾ خؾؼ اإلكسان ( مـ تراب بعد أن صار صقـا، ثؿ تتحدثان بعد ذلؽ طڠآدم 

 مـ بدايتفا إلك أن يصقر جـقـا قد تخّؾؼت فقف أجفزة الجسؿ.
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 «ةػ  طْ كُ »: الـ لفنن أولك مراحؾ خؾؼ اإلكسان ه ،أية الؼرآكقة الثاكقةيف  وكؿا

اإلكجاب يف  يؽقن سبباالذي  الؼؾقؾ مـ الؿاء أقّؾ  لوتعـ وجاءت مػردة ولقست جؿعا

أن الـطػة مختؾطة أي  : ﴾ەئ ەئ﴿هلل تعالك: ققل ايف  لؾرجؾ والؿرأة )كؿا

مرحؾة:  لالؿرحؾة الثاكقة وه (، ثؿ تليت-اء الرجؾ وماء الؿرأة مـ م -مؿتزجة 

 أطؾك الرحؿ، ثؿ تليتيف  كؼطعة دم متجؿدة متعؾؼة أن تصقر الـطػة لوتعـ ﴾ڱ﴿الـ

ُيؿضغ، قطعة مـ الؾحؿ بؼدر ما  لوتعـ ﴾ڻ﴿مرحؾة: الـ  لة وهثالؿرحؾة الثال

بؼدر ما ُيؿضغ طبارة طـ جزأيـ، جزء مـفا قد تَخّؾؼت هل  لوالت ﴾ڻ﴿وهذه الـ 

، والجزء أخر لؿ ﴾ڻ﴿فقفا بعض أجفزة الجسؿ وهق معـك ققل اهلل تعالك 

 .﴾ڻ ڻ﴿وهق معـك ققل اهلل تعالك  لءيتخّؾؼ فقف ش

مراحؾ  أية إولك مـيف  فبعد أن أكدت ما جاء ،وكذلك تتحدث أية الثالثة

 أوضحت أكف بعد ذلؽ تليت ﴾ڻ﴿ ثؿ ﴾ڱ﴿ ثؿ ﴾ەئ﴿ خؾؼ اإلكسان كـ

ّؾق العظام» مرحؾة ْؾق أخر» ةثؿ مرحؾ «كِسوة العظام بالؾحم» ثؿ مرحؾة «ت خ   .«الخ 

ُيخؾؼ مـفا اإلكسان لقست التل  بقضقح أن الـطػة  وتخبركا أية الؼرآكقة الرابعة

الرجؾ كؾقفؿا، فؿـ كطػة ، وإكؿا مـ ُكطػة مـ كطػة الرجؾ فؼط أو كطػة الؿرأة فؼط

 ﴾ەئ ەئ﴿والؿرأة معا يؽقن َخْؾؼ اإلكسان كؿا يتبقـ ذلؽ مـ ققل اهلل تعالك 

 .كطػة مختؾطة مؿتزجة )مـ ماء الرجؾ وماء الؿرأة(: يأ

يقضح أن اإلكسان ُيخؾؼ الذي  الشريػ يويتبّقـ ذلؽ أيضا مـ الحديث الـبق

 ة معا.آمـ كطػة الرجؾ والؿر

     أن جسؿ اإلكسان  ي( الؿقالد08لؼد كان ُيعتؼد قديؿا وإلك هناية الؼرن الـ)و
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ُيتؽّقن مـ دم الحقض، وبعد اكتشاف بقيضة إكثك  -الصغر يف  بلبعاد متـاهقة -

أصبح ُيعتؼد بلن جسؿ اإلكسان كامال ُيخؾؼ داخؾ تؾؽ البقيضة، وبعد اكتشاف 

كسان كامال ُيخؾؼ داخؾ رأس ذلؽ الحققان صار ُيعتؼد بلن جسؿ اإل يالحققان الؿـق

فؼد القسائؾ التؽـقلقجقة الحديثة يف  بؿرور الققت والتؼدم الؿذهؾ ولؽن، يالؿـق

 اكتشػ العؾؿ الحديث بطالن كؾ تؾؽ آدطاءات وصدق ما أخرب بف الؼرآن الؽريؿ

ْؾؼ طام، وذلؽ بعد أن تؿ كصقير مراحؾ خ 0011مـ حؼائؼ طؾؿقة مبفرة مـذ أكثر مـ 

 الجـقـ مـ خالل التؼـقات الحديثة.

يف  ما توّصل إلقه العؾم الحديث من اكتشافات عؾؿقة مبفرةويؿؽن إيجاز 

 -:يأت

 أكف ٓ يصؾ إلك قـاة الرحؿ مـ ماليقـ الـطػ الؿـقية )الحققاكات الؿـقية( -0

(، لقس ذلؽ فحسب بؾ إكف ٓ 311ُتؼذف سقى طدد ضئقؾ جدا ٓ يتجاوز الـ )التل 

( سقى كطػة مـقية واحدة –واحدة فؼط  لوه –يخرتق الـطػة إكثقية )البقيضة 

واحد( لتتؽّقن الـطػة الؿختؾطة الُؿؾّؼحة الؿتؽّقكة مـ الـطػة إكثقية  ي)حققان مـق

ققل اهلل يف  أية الؼرآكقة الؽريؿة الثالثة كؿابف والـطػة الؿـقية، وهذا هق ما أخربت 

، مختؾطة مؿتزجة )مـ ماء الرجؾ وماء الؿرأة( كطػة: يأ ﴾ەئ ەئ﴿تعالك 

 .«من كطػة الرجل وكطػة الؿرأة، من كلٍّ ُيخؾق»الشريػ  ييث الـبقدالحيف  وكؿا

الثالث آيات الؽريؿات حقث جاءت يف  ﴾ەئ﴿ققل اهلل تعالك يف  ولـتلمؾ

 -حقث ٓ يخرتق الـطػة إكثقية )البقيضة   –ُكطػ  –بصقغة الؿػرد ولقس الجؿع 

واحد( لتتؽّقن الـطػة  ي( سقى كطػة مـقية واحدة )حققان مـق-واحدة فؼط  لوه
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الؿختؾطة القاحدة فقتبّقـ مدى دقة ألػاظ الؼرآن الؽريؿ وشؿقلفا ومدى مطابؼتفا لؿا 

 تقصؾ إلقف العؾؿ الحديث.

صقير مراحؾ خْؾؼ الجـقـ مـ خالل التؼـقات الحديثة أصبح تبعد أن تؿ  -2

اكقة لرؤية الـطػة إمشاج الؿختؾطة، ثؿ رؤية الجـقـ كؼطعة دم لدى اإلكسان اإلمؽ

ة  لؾجـقـ ت، ثؿ رؤي﴾ڱ﴿ ققل اهلل تعالكيف  أطؾك الرحؿ كؿايف  متجؿدة متعؾؼة

 كؼطعة مـ لحؿ أو مـ الطقـ الصؾصال تؿ َوْضَعفا تحت إضراس حقث يشبف الجـقـ

، ثؿ رؤيتف لفذه ﴾ڻ﴿ققل اهلل تعالك يف  هذه الؿرحؾة شقئا مؿضقغا كؿايف 

 وأهنا طبارة طـ جزأيـ أحدهؿا قد تخّؾؼت فقف بعض أجفزة الجسؿ كؿا ﴾ڻ﴿الـ

ققل اهلل تعالك يف  كؿا لءوالجزء أخر لؿ يتخّؾؼ فقف ش ﴾ڻ﴿ققل اهلل تعالك يف 

أكـا إذا وصػـا هذه الؿضغة بلهنا ُمخّؾؼة أو غقر ُمخؾؼة يؽقن أي  ،﴾ڻ ڻ﴿

الصحقح الدققؼ هق ما أخرب بف  للؽـ القصػ العؾؿ، ولذلؽ القصػ خطل وغقر طؾؿ

فؽؿ تبؾغ دقة ، ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ققل اهلل تعالك يف  الؼرآن الؽريؿ كؿا

ققل اهلل تعالك يف  ثؿ يؿؽـف رؤية مرحؾة َتَخّؾؼ العظام  كؿا ؟،؟ألػاظ الؼرآن الؽريؿ

ققل اهلل يف  كؿا ثؿ رؤية مرحؾة ِكسقة العظام بالؾحؿ ﴾ھ ھ ھ﴿

حقث يختؾػ شؽؾ  رؤية مرحؾة الخؾؼ أخر ثؿ ﴾ۓ ے ے﴿تعالك 

 لالؿراحؾ السابؼة ويتؿّقز شؽؾف أدميف  هذه الؿرحؾة طـ ما كانيف  لالجـقـ أدم

، ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ﴿  ققل اهلل تعالكيف  طـ غقره مـ أِجـَّة الؽائـات إخرى كؿا

أخرب بف الذي  طؾك كحق هذا الرتتقبتطقر الجـقـ )خْؾؼ اإلكسان( راحؾ مهل  هذهو

 دقة بالغة وتصقير بديع باستخدام ألػاظ مقجزة. يف  الؼرآن الؽريؿ
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ؼ بْ ء يدلـا َس لشأي  وطؾك فؽؿ تبؾغ دقة ألػاظ الؼرآن الؽريؿ وبالغتفا؟!!

اإلشارة إلك هذه الحؼائؼ العؾؿقة يف  الؼرآن الؽريؿ وإحاديث الـبقية الشريػة

هذا يف  لبعد التؼدم التؽـقلقجإٓ تشػ لؿ ُتؽ لطام، والت 0011الؿذهؾة مـذ أكثر مـ 

 !! ؟العصر الحديث

اهلل تعالك  ل، وأكف مـ وحطؾك مصداققة الؼرآن الؽريؿ يدلٓ شؽ، أن ذلؽ كؾف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصطؾك كبقف إمقـ، خاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ، محؿد 

* * * 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿يؼول اهلل تعالى:  (31)

 .[36 ]الـساء: ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 .: احرتقت﴾گ﴿معـك 

 .: جعؾـا لفؿ جؾقدا بدٓ مـ جؾقدهؿ﴾ڳ گ گ﴿معـك 

 تخربكا أية الؼرآكقة الؽريؿة طـ طاقبة الؽافريـ الذيـ كػروا بآيات اهلل 

وأن مصقرهؿ سقف يئقل إلك كار جفـؿ َجّراء طـادهؿ واستؽبارهؿ طـ اإليؿان باهلل 

طؾك وجقد اهلل تعالك ووحداكقتف وطظقؿ تعالك ووحداكقتف، حقث إن أيات الدالة 

صػاتف وصالقة قدرتف أكثر مـ أن تحصك، وتقضح لـا أية الؼرآكقة مدى ما يؼاسقف 

أهؾ الـار مـ طذاب شديد لعدم اطرتاففؿ بنٓهفؿ وخالؼفؿ وكتقجة طدم إيؿاهنؿ 

، وأكف كؾؿا احرتقت جؾقد همٓء الؽافريـ الؿعاكديـ ُيبدلفؿ بقحداكقتف 

 احُتِرقت لقذوققا العذاب ويشعروا بف، ويفالتل  تعالك جؾقدا جديدة غقر جؾقدهؿاهلل 
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ذلؽ إشارة إلك أكف لقٓ هذه الجؾقد ما ذاققا العذاب وما شعروا بف، بؿعـك: أن تؾؽ 

 الشعقر بعذاب الـار.يف  جعؾفا اهلل تعالك سبباالتل  له الجؾقد

ُتسبب التل  الحريؼأن مراكز اإلحساس ب -:ولؼد اكتشف العؾم الحديث

ق الجؾد بالـار وكان الَحْرق طؿقؼا  الشعقر بإلؿ والعذاب تؽقن بالجؾقد، وأكف إذا ُحرِّ

 عالك: تققل اهلل يف  طضق اإلحساس باإلحراق، كؿا رـُدمِّ 

 .﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿

وقت يف  ،طام 0011ومـ ثؿ يتبقـ صدق ما أخرب بف الؼرآن الؽريؿ مـذ أكثر مـ 

  !!؟يدل ذلؽ لءشأي  د أدكك معرفة هبا، فعؾكلؿ يؽـ ٕح

* * * 

بعث اهلل مؾؽا  ثـتان وأربعون لقؾةبالـطػة  مرّ إذا »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  (36)

 .]رواه مسؾؿ[  «.....فصورها وخؾق سؿعفا وبصرها وجؾدها ولحؿفا وعظامفا

 الـ لوه –يُتخّؾؼ مـفا الجـقـ التل  الشريػ بلن الـطػة ييخربكا الحديث الـبق

إذا  –السابؼ يف  الؿختؾطة مـ ماء الرجؾ وماء الؿرأة، كؿا أوضحـا  «الـطػة إمشاج»

 ؼ سؿعفا وبصرها وجؾدها ولحؿفا وطظامفا. وخؾْ  ( لقؾة يتؿ تصقيرها02هبا ) مرّ 

أكف مع بداية إسبقع السابع وبالتحديد بدًء مـ   -:ولؼد اكتشف العؾم الحديث

الـبل  ، كؿا أخرببعد مرور ثـتقـ وأربعقـ لقؾةأي  –خصاب ( مـ تاريخ اإل05الققم الـ )

 ليبدأ اكتشار الفقؽؾ العظؿ –«ثـتان وأربعون لقؾةبالـطػة  مرّ إذا »ققلف يف  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

 الظفقر.يف  للؾجـقـ ويبدأ الشؽؾ أدم
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أخرب الذي  الشريػ، والرقؿ يسبحان اهلل!!، فؽؿ تبؾغ دقة ألػاظ الحديث الـبق

 ؟؟يدّل ذلؽ لءشأي  ؟!! وطؾكملسو هيلع هللا ىلص محؿدالـبل  بف

فقؿا أشارت إلقة مـ  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد الـبل  ٓ شؽ، أن ذلؽ يدل طؾك دقة أحاديث

تؿ اكتشاففا حديثا ولؿ يؽـ ٕحد أدكك والتل  طام 0011حؼائؼ طؾؿقة مبفرة مـذ كحق 

ُمرسؾ ُيقَحك إلقف مـ اهلل  لكب ملسو هيلع هللا ىلصمعرفة هبا آكذاك، فتؽقن شاهدة طؾك أكف 

ملسو هيلع هللا ىلصرهاكا طؾك صدق دطقتف ومصداققة رسالتف ، ومـ ثؿ تؽقن ب. 

* * * 

 «...وماء الؿرأة رققق أصػر ماء الرجل غؾقظ أبقض»: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  (36)

 .]صحقح الجامع الصغقر[

اإلكجاب لؾرجؾ يف  يؽقن سبباالذي  الشريػ أن الؿاء ييخربكا الحديث الـبق

اإلكجاب بالـسبة يف  يؽقن سبباالذي  الشؽؾ والؾقن طـ الؿاءالّصػة ويف  مختؾػ

لقن ماء الرجؾ هق وفصػة ماء الرجؾ أكف غؾقظ وصػة ماء الؿرأة أكف رققؼ، لؾؿرأة، 

 الؾقن إبقض ولقن ماء الؿرأة هق الؾقن إصػر.

وقد يؽقن معؾقما لؾجؿقع أن لقن ماء الرجؾ هق الؾقن إبقض، ولؽـ ما لؿ 

يف  وبعد التؼدم الؽبقرلؿرأة، يؽـ معؾقما ٕحد حتك هذا العصر الحديث لقن ماء ا

 -:تبّقنالوسائل والتؼـقات العؾؿقة 

رققؼ أصػر،  ـف يختؾػ طـف، حقث إن ماء الؿرأةأن لؾؿرأة ماء مثؾ الرجؾ ولؽ

يحقيفا، الذي  ولؼد تؿ تصقير كطػة الؿرأة بؾقهنا إصػر القاضح حقث يّتبع لقن الؿاء
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  .«وماء الؿرأة رققق أصػر»: ملسو هيلع هللا ىلصققلف  يف كؿا الشريػ، يطّبر طـف الحديث الـبق يوالذ

 يأشار إلقفا الحديث الـبقوالتل  الحؼقؼة العؾؿقة الؿؽتشػة حديثا،هل  وهذه            

!! ؟يدل ذلؽ لءشأي  طام، فعؾك 0011الشريػ مـذ كحق   

* * * 

(33) 

 ُخؾق، مـه عجب الذكبكل ابن آدم يلكؾه التراب إٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل   -6

 .]رواه مسؾؿ[ «بُيركّ وفقه 

هو  عظؿا واحدالقس من اإلكسان شئ إٓ يبؾى إٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  -6

 .]رواه مسؾؿ[  «يوم الؼقامة ُيرّكب الخؾق، ومـه عجب الذكب

 «عجب ذكبهيلكل التراب كل شئ من اإلكسان إٓ »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  -6

 «مـه تـشلون حبة خردلمثل »ققل وما هو يا رسول اهلل؟ قال: 

 .[8810]الؿستدرك طؾك الصحقحقـ:  

 يهناية العؿقد الػؼريف  طظؿة مثؾ حبة الخردل تؽقن:  «عجب الذكب» معـك

 .وأسػؾف

 .ُيعاد تركقبف وخؾؼف مـف بعد مقتف يقم البعث : «ُيرّكب» معـك

قربه يف  ة الشريػة أن جسد اإلكسان بعد مقتف ودفـفيتخربكا هذا إحاديث الـبق

تحقل ذلؽ الجسد إلك مؽقكاتف إساسقة مـ ماء وتراب فقؿا طدا يلكؾف الرتاب، فق
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ب عْج »وهك ما ُتسؿك بـ يهناية العؿقد الػؼريف  طظؿة مثؾ حبة الخردل تؽقن

، وفقفا ُيعاد تركقبف -ابـ آدم  -، وأن هذه العظؿة الصغقرة مـفا ُخؾؼ الجـقـ «الذكب

 يقم الؼقامة.يف  ك طؿؾفوَخؾؼف بعد مقتف لُقبعث وُيحاَسب مـ اهلل تعالك طؾ

الشريػة ٓ  يةإحاديث الـبقتخربكا كؿا  «عجب الذكب»وهذه العظؿة الصغقرة 

ب َخؾؼ اإلكسان مـ جديد.أي  تبؾك وٓ يلكؾفا الرتاب،  أهنا ٓتتحؾؾ، وفقفا يُركَّ

  -:يولؼد اكتشف العؾم الحديث أت

)الخقط عرف باسؿ ( مـ طؿر الجـقـ يظفر خقط دققؼ يُ 03الققم الـ )يف  أكف

  البدائك أو إولك(

(The Primary or Primitive Streak وهذا الخقط لف بداية صغقرة ،)

 )العؼدة البدائقة أو إولقة(وسط قرص الجـقـ ُتعرف باسؿ يف  جدا ومـتػخة قؾقال

(The Primary or Primitiveو ،) لؾجـقـ ثؿ يبدأ  ليتؽقن مـفؿا الجفاز العصب

قيـ جؿقع أطضاء جسؿف بالتدريج، وبعد تؽّقن جؿقع أجفزة الجـقـ تؽيف  الجـقـ

 «عجب الذكب»  والعؼدة البدائقة أو إولقة لأو إول لالخقط البدائيرتاجع ذلؽ 

 .يهناية العؿقد الػؼريف  بالتدريج إلك ممخرة جسؿ الجـقـ حتك يستؼرا

العؾقم يف  0953طام يف  ( جائزة كقبؾHans Spemannولؼد تّؿ َمـح )سبقؿان( )

 (The Primary Organizer) لأو إساس لالحقاتقة كظرا ٓكتشافف الؿـظؿ إول

عجب »( والعؼدة البدائقة أو إولقة لأو إول لالخقط البدائهق طبارة طـ الذي )

وإثبات دوره يف تخؾقؼ جؿقع أكسجة وأطضاء وأجفزة الجـقـ، وبلكف ٓ يبؾك،  «الذكب

و ء بغؾقف وسحؼف ثؿ زرطف بعد غؾقف )سبقؿان( وفريؼف مـ العؾؿا حقث إكف طـدما قام
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ن محقرا جـقـقا ثاكقيا رغؿ سحؼف وغؾقف يف  سحؼف أجـة أخرى وجدوا أكف ُيَؽقِّ

(Mygdi مؿا أكد لفؿ أكف )«ولؿ يؽـ معؾقم ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد الـبل  أخرب اكؿ «ٓ يبؾك ،

 ملسو هيلع هللا ىلصقاء والؿرسؾقـ محؿد لديفؿ  أن أول مـ كطؼ هبذه الحؼقؼة العؾؿقة هق سقد إكب

 مـذ أكثر مـ ألػ وأربعؿائة طام.

مـذ أكثر من  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد الـبي  أخبر بفاالتي  وكوجز هذه الحؼائق العؾؿقة الؿبفرة

 -:يأتيف  اكتشػفا العؾم حديثاوالتي  عام، 6911

مـ خاللفا  «عجب الذكب» يممخرة العؿقد الػؼرالتل يف  أن هذه العظؿة -0

 جة وأطضاء وأجفزة الجـقـ.َتَتخّؾؼ جؿقع أكس

ٓ تبؾك  «عجب الذكب» يممخرة العؿقد الػؼرالتل يف  أن هذه العظؿة -2

 الرتاب.يف  بالسحؼ أو الغؾقان، وتبؼك بعد تحؾؾ جسد اإلكسان

أجـة أخرى وجدوا أكف يف  بعد غؾقف أو سحؼف وزراطتف «عجب الذكب»أن  -5

ا يقضح أكف ٓ يبؾك، وأن فقف ُيركَّب يؽقن محقرا جـقـقا ثاكقيا رغؿ سحؼف وغؾقف، مؿ

 الخؾؼ مـ جديد.

فقؿا أشارت إلقة مـ حؼائؼ طؾؿقة  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد الـبل  ومـ ثؿ يتبقـ دقة أحاديث

تؿ اكتشاففا حديثا ولؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة هبا والتل  طام 0011مبفرة مـذ كحق 

ومـ ثؿ ، ُمرسؾ ُيقَحك إلقف مـ اهلل  لكب ملسو هيلع هللا ىلصآكذاك، فتؽقن شاهدة طؾك أكف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصتؽقن برهاكا طؾك صدق دطقتف ومصداققة رسالتف 

* * * 
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 الحيىان يف

 .[002: لصافات]ا ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ﴿( يؼول اهلل تعالى: 35)

 .أخذه بػؿف كالؾؼؿة لقبتؾعف :﴾ڱ﴿معـك 

 .ضخؿ الحجؿ )لف صػات خاصة( يحققان بحر :﴾ڱ﴿معـك 

 يققان بحر، وتخربكا بقجقد حڠاهلل يقكس  لالؽريؿة طـ كب تتحدث أية

البحر يف  ڠاهلل يقكس  لضخؿ )وهق الحقت( قام بالتؼامف كالؾؼؿة )طـدما كان كب

وذلؽ دون أن يؽسر لف طظؿا أو  ،كان طؾقفاالتل  بعد ما تالطبت إمقاج بالسػقـة

ومـ ثؿ ، (بلن جعؾ الحقت يؾػظف قرب الشاصئ اه اهلل تعالكيفشؿ لف لحؿا، ثؿ كجّ 

 ضخامة جسؿف.مـ ثؿ و يعة فؿ هذا الحققان البحرالؽريؿة س مـ أية يتبقـ

حققان بحرى ضخؿ ُيعّد أضخؿ الحققاكات طؾك اإلصالق،  ولؼد تم اكتشاف

 55 قرابة الـ ، حقث يبؾغ صقلفهذا العصر الحديثيف  تؿت دراسة مقاصػاتف يوالذ

، حقث يؿتؾؽ مؼدرة مرتا، وقد يصؾ حجؿ رأسف إلك ما يؼرب مـ ربع حجؿ جسؿف

دون أن يؽسر لف طظؿا أو يفشؿ لف لحؿا )كالؾؼؿة( وابتالطف ؼام إكسان بالؽامؾ طؾك الت

تساطد طؾك بؼاء  إكسجقـ بؽؿقات كبقرة بداخؾف لعدم وجقد أسـان لف، مع وفرةكظرا 

)بؿشقئة اهلل تعالك وقدرتف(، وهذا الحققان  اإلكسان حّقا لػرتة داخؾف إذا لؿ يفضؿف

 ،﴾ڱ ڱ﴿  ققل اهلل تعالكيف  إزرق( كؿاهق ما ُيعرف بالحقت ) يالبحر

 وجقد مثؾ هذا الـقع الضخؿ مـ الحققاكات أشارت أية الؽريؿة إلقف وإلكي والذ

 فؿف.يف  الؿؼدرة طؾك التؼام إكسان بالؽامؾ كؾؼؿة يذ
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وسط  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد الـبل  أكزل طؾكالذي  تدل إشارة الؼرآن الؽريؿ لءشأي  فعؾك

قاحؾة شديدة الجػاف، بعقدة طـ مقاه إهنار فضال بقئة صحراوية يف  مجتؿع يعقش

هذا الـقع الضخؿ مـ وجقد واإلشارة إلك  ،تعقش فقفا الحقتان( لطـ مقاه البحار )الت

مع اإلشارة إلك إحدى  ،طام 0011مـذ أكثر مـ  -الحقت  -الحققاكات البحرية 

، ومـ هتشقؿ لحؿفوابتالطف دون  مقاصػاتف )كرب حجؿ فؿة لقسع التؼام إكسان بالؽامؾ

هذا يف  لؿ ُتؽتشػ الخصائص العؾؿقة لف إٓوالتل  ،ثؿ اإلشارة إلك ضخامة جسؿف(

    !  ؟العصر الحديث

* * * 

 الطير يف

  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿يؼول اهلل تعالى:  (35)

 .[15]الحج: 

 .: يـزع الشئ مـفؿ اختالسا﴾ٹ﴿معـك 

 .: ٓ َيْسَترّدوه وٓ يسرتجعقه﴾ڤ ٹ﴿معـك 

ع إشقاء ما يؼقم بف الذباب مـ َسْؾب وكزْ ـ ية الؼرآكقة الؽريؿة طتتحدث أ

يـزطف الذباب الذي  سة، وتخربكا أية الؼرآكقة الؽريؿة بلن هذا الشئ الَؿْسؾقبؾْ ِخ 

 خؾسة ٓ يؿؽـ اسرتداده واسرتجاطف مـف مرة أخرى.

طة أن ما يسؾبف الذباب مـ خالل امتصاصف بقاس -ولؼد اكتشف العؾم الحديث:

لؾخؿائر الؼادرة طؾك  لخرصقمف يتؿ تؿثقؾف كامال مـ خالل إفراز جفازه الفضؿ
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ثقان معدودة، ومـ ثؿ ٓ يؿؽـ استـؼاذه واسرتجاطف يف  هضؿف وتؿثقؾف تؿثقال كامال

 .﴾ڤ ڤ ٹ﴿ققل اهلل تعالك : يف  مـف كؿا

عؾؿقة وإشارهتا الرققؼة إلك هذه الحؼقؼة ال فؽؿ تبؾغ دقة ألػاظ الؼرآن الؽريؿ 

 !! ؟طام 0011مـذ أكثر مـ 

  ؟؟يدّل ذلؽ لءشأي  وطؾك

* * * 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿يؼول اهلل تعالى:  (32)

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 [69-68]الـحؾ:  ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

    .: ما يجعؾقكف طريشف لسؼػ البقت﴾گ﴿معـك 

 .ؽهقلها لؽ ربالتل  الطرق: ﴾ڱ ڱ﴿معـك 

 .ُمذّلؾة سفؾة :﴾ڱ﴿معـك 

قد أرشد الـحؾ وهداه  تخربكا هاتان أيتان الؽريؿتان بان اهلل 

إلك أن يتخذ لف بققتا مـ الجبال ومـ البققت ومـ طرائش أسؼػ البققت، وهداه 

سقف فذلؽ لٕن يلخذ ما يحتاج إلقف مـ غذاء مـ مختؾػ أكقاع الثؿار، وكتقجة 

..وغقر ذلؽ، وتقضح لـا .ختؾػ ألقاكف مـ طسؾيخرج مـ بطقن الـحؾ شراب م

يخرج مـ بطقن الـحؾ بف فائدة كبقرة الذي  أية الؼرآكقة الؽريؿة أن هذا الشراب

 جدا وأكف بتـاولف يؽقن سببا لؾشػاء.
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الؽريؿتقـ قد جاء بصقغة  هاتقـ أيتقـيف  وجدير بالذكر أن كقضح أن الخطاب

، ولقس بالتذكقر ﴾ڱ﴿، ﴾ڳ﴿،  ﴾ڑ﴿ققل اهلل تعالك يف  كؿا التلكقث

هاتقـ أيتقـ الؽريؿتقـ كان مقّجفا إلكاث الـحؾ دون الذكقر، يف  بؿعـك أن الخطاب

 !؟فؿا الحؽؿة مـ ذلؽ

إن الحؽؿة مـ كقن الخطاب قد جاء بصقغة التلكقث ومقجفا إلك إكاث الـحؾ 

الحديث قد حقث إن العؾؿ دون الذكقر يؽشػف لـا ما قد تقّصؾ إلقف العؾؿ حديثا، 

 -اكتشػ:

أن الغالبقة العظؿك مـ أفراد خؾقة كحؾ العسؾ يؽقن مـ إكاث الـحؾ،  -0

ويؽقن طدد الذكقر قؾقؾ بالـسبة لعدد أفراد الخؾقة، مع وجقد مؾؽة واحدة أكثك، 

ويؽقن دور الذكقر هق إخصاب الؿؾؽة بقـؿا يؽقن دور اإلكاث )وهـ شّغآت 

 ققل اهلل تعالكيف  قة حقث تؼقم ببـاء البققت كؿاالـحؾ( الؼقام بجؿقع أطؿال الخؾ

ولؿ يؽـ  ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿جاء بصقغة التلكقث الذي 

 بصقغة الؿذكر كلن يؼال )اتخذ(.

مـ تطقر لؿسافات كبقرة تصؾ إلك طشرات الؽقؾق هل  أن إكاث الـحؾ -2

قل قيف  مرتات ٓمتصاص رحقؼ إزهار وجؿع حبقب الؾؼاح مثؾؿا كاكت اإلشارة

جاء بصقغة الذي  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ﴿، ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ﴿اهلل تعالك 

 ؾؽ(.ؾ، فاُس التلكقث، ولؿ يؽـ بصقغة الؿذكر كلن يؼال )كُ 

 مـ تخرج مـ بطقهنا شراب العسؾ مثؾؿا كاكت اإلشارةهل  أن إكاث الـحؾ -5

جاء بصقغة التلكقث، ولؿ يؽـ الذي  ﴾ڻ ڻ ڻ ں﴿  ققل اهلل تعالكيف 
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 )بطقكف(.بصقغة الؿذكر كلن يؼال 

شراب يف  يخرج مـ بطقن إكاث الـحؾ لقس محصقراالذي  أن هذا الشراب -0

صقرة سائؾة ثؿ يف  سؾ تخرجالعسؾ فؼط، بؾ إن مـ هذا الشراب أكقاع أخرى غقر الع

، صؿغ لمثؾ: الغذاء الؿؾؽ)و تتبؾقر بعد ذلؽ، ويؽقن لفذه إكقاع إخرى تجُؿد 

مختؾػة، إضافة إلك أن طسؾ الـحؾ كػسف  ألقان (حؾـالـحؾ، شؿع الـحؾ، سؿ ال

يستخرج مـفا الرحقؼ وحبقب الؾؼاح التل  يؽقن لف ألقان مختؾػة تبعا لـقع الزهقر

 .﴾ۀ ڻ ڻ﴿ققل اهلل تعالك يف  مثؾؿا كاكت اإلشارة

لؼد اكتشػ العؾؿ الحديث الػقائد الطبقة الفائؾة والؿتـقطة لؽؾ هذه  -3

 ہ ۀ﴿ققل اهلل تعالك يف  طقن إكاث الـحؾ كؿاتخرج مـ بالتل  إشربة الؿختؾػة

 .  ﴾ہ

فؽؿ تبؾغ دقة ألػاظ الؼرآن الؽريؿ وإشارهتا مـ خالل إضافة حرف واحد يػقد أن 

الخطاب قد جاء بصقغة التلكقث، ومـ ثؿ اإلشارة إلك مثؾ الحؼائؼ العؾؿقة الؿبفرة مـذ 

 !!؟يدل ذلؽ لءشأي  طؾكحديثا؟!! و ٓإاكتشاففا  ؿلؿ يت ل( طام والت0011أكثر مـ )

* * * 

 النباث يف

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿يؼول اهلل تعالى:  (37)

                        .[99]إكعام:  .....﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 .اشقئًا أخضَر غض   :﴾ڻ﴿معـك 
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 .: َحّبا بعضف فقق بعض﴾ہ ہ﴿معـك 

ؾ لـا ٕرض، ثؿ ُتػّص إكبات ايف  تخربكا أية الؽريؿة بداية أن الؿاء يؽقن سببا

كقػقة خروج الثؿار والحبقب الخاصة هبذه الـباتات بشؽؾ دققؼ مقجز، حقث تقضح 

 تؽقن سببا – ﴾ڻ﴿ققلف تعالك يف  كؿا –لـا أن ذلؽ يؽقن مـ خالل مادة خضراء 

 ۀ ۀ ڻ﴿ إخراج الثؿار والحبقب كؿا يتبقـ ذلؽ مـ ققلف يف 

الحبقب الُؿرتاكبة  ﴾ڻ﴿إخضر  لءُكخرج مـ هذا الش يأ ﴾ہ ہ

  .﴾ہ ہ﴿

 صدق ما أخرب بف الؼرآن الؽريؿ، وأن هذه الؿادة ولؼد اكتشف العؾم الحديث

مادة: )القخضقر( أو ما ُتسؿك بؿادة هل  أشارت إلقفا أية الؼرآكقة الؽريؿةالتل 

   .)الؽؾقرفقؾ(

طبارة طـ : - ﴾ڻ﴿ققل اهلل تعالك يف  كؿا - مادة القخضقر )الؽؾقرفقؾ(و

 لطؿؾقة التؿثقؾ الضقئيف  لب أخضر ُيؽسب الـبات الؾقن إخضر، ولف دور رئقسخضا

أكسقد الؽربقن وإكتاج إكسجقـ الؿفؿ لتـػس اإلكسان  يتؿ مـ خاللفا تحقيؾ ثاينالتل 

 شؽؾ صاقة كقؿقائقة.يف  والؽائـات الحقة، وكذلؽ اختزان صاقة الشؿس

أخرب هبا الؼرآن الؽريؿ ودورها ل الت ومـ ثؿ يتبقـ أهؿقة هذه الؿادة الخضراء

 وإخراج الثؿار والحبقب.  لطؿؾقة التؿثقؾ الضقئيف  البالغ إهؿقة لإساس

 0011أخرب هبا الؼرآن الؽريؿ مـذ أكثر مـ التل  وهذه الحؼقؼة العؾؿقة الؿبفرة

 .هذا العصر الحديثيف  طام لؿ ُتؽتشػ إٓ

* * * 
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التل  ولؾؿؽتشػات العؾؿقة الحديثة لؾؿاإلطجاز طيف  وما أشركا إلقف مـ كؿاذج

( 0011أخرب هبا الؼرآن الؽريؿ وأشارت إلقفا إحاديث الـبقية الشريػة مـذ أكثر مـ )

وقت لؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة هبا إكؿا هق قؾقؾ مـ كثقر وغقض مـ فقض لئال يف  طام

بالؽثقر مـ  يطقل البحث، فالؼرآن الؽريؿ وكذلؽ إحاديث الـبقية الشريػة مؾقئان

، ولؿزيد مـ التعرف لمؽتشػات العؾؿ الحديث والصقر الؿختؾػة لإلطجاز العؾؿ

أخرب هبا الؼرآن الؽريؿ التل  والؿؽتشػات العؾؿقة الحديثة لطؾك صقر اإلطجاز العؾؿ

وأشارت إلقفا إحاديث الـبقية الشريػة يؿؽـ الرجقع إلك الؽثقر مـ الؿصادر 

 ا:الؿختصة هبذا العؾؿ، ومـف

مـ آيات اإلطجاز العؾؿل )السؿاء، إرض، الحققاكات، الـباتات( يف  -0

 الؼرآن الؽريؿ، لؾدكتقر/ زغؾقل الـجار

 لإلطجاز العؾؿل يف السـة الـبقية لؾدكتقر/ زغؾقل الـجار. 5-2-0إجزاء  -2

 -مقسقطة اإلسالم والعؾؿ الحديث، اإلطجاز العؾؿل يف الؼرآن الؽريؿ -5

 قل الـجار.لؾدكتقر/ زغؾ

كتاب طؾؿ إجـة يف ضقء الؼرآن والسـة هبقئة اإلطجاز العؾؿل لؾؼرآن  -0

 والسـة بؿؽة الؿؽرمة.

 إطجاز الؼرآن فقؿا تخػقف إرحام، لألستاذ/ كريؿ كجقب إغر. -3

 وئ وئ﴿كتابف العزيز )الؼرآن الؽريؿ(: يف  وصدق اهلل تعالك إذ يؼقل

 .[35]فصؾت:  ﴾...ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ
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 ق املرآن امكريه واألحاديح امٌبِية دالمة سب  

 اإلشارة إىل وكجشفات امػنه امحديح يف  امرشيفة

 وكت مه يكي يف  ( غام،0011وٌذ أكرث وي )

 وػرفة بُا ألحد أدىن

لؼد أخرب الؼرآن الؽريؿ وأشارت إحاديث الـبقية الشريػة إلك حؼائؼ طؾؿقة مذهؾة 

وقت لؿ يؽـ ٕحد أدكك يف  ( طام،0011مـذ أكثر مـ ) -ة السابؼة الـؼطيف  كؿا أشركا –

( وهق طصر العؾؿ الحديث)هذا الزمان يف  معرفة هبا، وهذه الحؼائؼ العؾؿقة لؿ ُتؽتشػ إٓ

 التؼـقات والتؽـقلقجقا الحديثة. مختؾػ العؾقم باستخداميف  الفائؾ مبعد التؼد

 :لرة هذه التساؤٓت طؾك الـحق التالومـ ثؿ كان وٓ بد أن يدفعـا ذلؽ إلك إثا

مختؾػ أكقاع يف  مثؾ هذه الؼضايا الغقبقةيف  يخقض ملسو هيلع هللا ىلصجعؾ محؿدا الذي  ما 

مـ  ملسو هيلع هللا ىلصمع ما أخرب بف  جاء بف )داطقا إلقف(الذي  ّقفا مـ خالل الؼرآنوأدَ  العؾقم

 !؟( طام0011أحاديث مـذ أكثر مـ )

عؾقم مختؾػ أكقاع اليف  الغقبقة مثؾ هذه الؼضايايف  ُيجربه طؾك أن يخقضالذي  وما

حؽؿا طؾك وقت لؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة هبا، ومـ ثؿ ٓ يؿؾؽ أحدا أن يصدر يف  وأَدّقفا

 –هتا إلك حؼائؼ غقبقة دققؼة االؼضايا الغقبقة، بؾ إن مـ هذه الؼضايا الغقبقة وإشارهذه 

 لؼؾقة البدائقة )التما يزطج الع - ...إلك غقر ذلؽكاإلشارة إلك حركة إرض ودوراهنا
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مثؾ يف  أطداء الدطقة إلك اإلسالم لُقشؽؽقا يأيديف  ذريعة خاصبفا الؼرآن آكذاك( ويؽقن

 !؟لؿ يستقطبفا العؼؾ آكذاك كظرا لجفؾف هباالتل  الحؼائؼ الغقبقة الدققؼة

يدل تطابؼ ما أخرب بف الؼرآن الؽريؿ وأشارت إلقف إحاديث  شلءأي  وطؾك

 !؟( طام مع ما قد اكتشػف وأثبتف العؾؿ الحديث0011ذ أكثر مـ )مـ الـبقية الشريػة

 ، وهو:يومن ثم كان وٓ بد أن تؼودكا هذه التساؤٓت العؼالكقة إلى جواب مـطؼ

التل  وكذلؽ إحاديث الـبقية ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد الـبل  جاء بفالذي  أن الؼرآن الؽريؿ

 لءوالعؾقؿ بؽؾ ش ،ذا الؽقنلؿ تؽـ إٓ وْحقا مـ اإللف الخالؼ العظقؿ لف ملسو هيلع هللا ىلصكطؼ هبا 

ما سقصؾ إلقف اإلكسان مـ اكتشافات طؾؿقة  طؾؿ اهلل يف  فقف، وأكف قد سبؼ

 إزمـة الؿتؼادمة.يف  دققؼة مذهؾة

أخربت هبذه الحؼائؼ العؾؿقة التل  ومـ ثؿ تؽقن هذه أيات الؼرآكقة الؽريؿة

ارت إلقفا )مـذ أكثر مـ أشالتل  الدققؼة الؿذهؾة وكذلؽ إحاديث الـبقية الؿطفرة

 ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد الـبل  طام( ومضات مبفرات وشفادات حؼ طؾك صدق دطقة 0011

كان ُمَعّؾؿا مـ هذا اإللف الخالؼ العظقؿ، فاصر السؿاوات  ملسو هيلع هللا ىلصصداققة رسالتف، وأكف مو

 وإرض، اهلل رب العالؿقـ.
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 ُادات امػنىاء )يف وخجنف امىجاالت امػنىية( ش

 واألحاديح امٌبِية امرشيفةمنلرآن امكريه 

لؼد شفد الؽثقر والؽثقر مـ طؾؿاء الغرب وغقرهؿ يف مختؾػ الؿجآت 

بعد ما رأوا مِـ َسْبؼ الؼرآن الؽريؿ  العؾؿقة لؾؼرآن الؽريؿ وإحاديث الـبقية الشريػة

وإحاديث الـبقية الشريػة يف اإلشارة إلك مؽتشػات العؾؿ الحديث مـذ أكثر مـ 

 )يف ومـ كؿاذج هذه الشفادات، م، يف وقت لؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة هبا( طا0011)

 إيجاز( لؾعؾؿاء يف شتك الؿجآت العؾؿقة:

الؽـدي: رئقس قسؿ  (Prof. Keith L. Moore) كقث إل مقر -0

التشريح بجامعة تقركتق بؽـدا ورئقس آتحاد الؽـدي إمريؽل لعؾؿاء التشريح 

  صاحب كتاب:، ووإجـة

الذي ُترجؿ لثؿان لغات، وقد  ،((Developing Humanكسان الـامل( )اإل 

وهق مـ أشفر طؾؿاء إجـة، طـدما  حاز طؾك جائزة أحسـ كتاب ألػف مملػ واحد،

رأى أيات الؼرآكقة الؽثقرة التل تتحدث طـ تػاصقؾ تطقرات الجـقـ يف بطـ أمف 

 قال يف حديث صحػل بؿقسؽق:وتمكدها، 

رآكقة تبؾغ مـ الدقة والشؿقل ما لؿ يبؾغف العؾؿ الحديث. إن التعبقرات الؼ
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 فسللقه: هؾ أكت مسؾؿ؟

قال: ٓ ولؽـل أشفد أن الؼرآن كالم اهلل وأن محؿًدا طبده ورسقلف، وقال: أكا 

، ولؽـ ٓ تـدهشقا إذا طؾؿتؿ يف يقم لتحت ضغقط طائؾقة قد ٓ تسؿح بنطالن إسالم

 م ديـًا.مـ إيام أن كقث مقر قد قبؾ اإلسال

 طـ رأيف بقضقح يف حديث صحػل آخر، وقال:« كقث مقر»ثؿ أطؾـ 

مـ طـد اهلل، وإن هذا يثبت لل أن  ملسو هيلع هللا ىلصإن هذه إدلة حتًؿا جاءت لؿحؿد 

 .ملسو هيلع هللا ىلصمحؿًدا رسقل اهلل 

( والتل Islamic Additionsوقد وافؼ طؾك إضافة )إضافات إسالمقة( )

بؽتابف، لقصبح الؽتاب تتحدث طـ مراحؾ خؾؼ إجـة يف الؼرآن الؽريؿ 

 بعـقان:)اإلكسان الـامل مع إضافات إسالمقة(

(Developing Human with Islamic Additions ،) والحؿد هلل

ويـتشر أن بقـ يدي صبع مـ هذا الؽتاب صبعات طديدة باإلضافات اإلسالمقة 

ا لفذا الديـ العظقؿ بف خاتؿ اإلسالم  الذي جاء  -العؾؿاء، وصارت دطقة راققة جد 

 .ملسو هيلع هللا ىلصإكبقاء والؿرسؾقـ سقدكا محؿد 

: أستاذ أمراض (Prof. Joe Leigh Simpson ) جولي سقؿبسون -6

 الـساء والقٓدة بجامعة كقرث بقسطـ بشقؽاغق.

رئقس قسؿ التشريح  (:Prof. T. V. N. Persaudتي يف إن بقرسود ) -3

 بؿقـقتقبا بؽـدا، ومملػ مشفقر يف طؾؿ أمراض الـساء.

 



 
 ثاإلسالم وهكتشفاث العلن الحدي 81

 ،-Prof. Joe Leigh Simpson  - سقؿبسون يجول»اهتّؿ هذان العالؿان لؼد 

ا بحديثان لرسقل اهلل « - Prof. T. V. N. Persaud -تي يف إن بقرسود و جد 

 طـ الـطػة وهؿا: ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

 الحديث إول:

إذا مر بالـطػة ثـتان وأربعقن لقؾة بعث اهلل إلقفا مؾًؽا : »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل 

سؿعفا وبصرها وجؾدها ولحؿفا وطظامفا، ثؿ قال: أي رب أذكر أم  فصقرها، وخؾؼ

 .[0185]رواه مسؾؿ: « أكثك؟ فقؼضل ربؽ ما شاء

هق  ملسو هيلع هللا ىلصسبحان اهلل! بالعدد وبإرقام يرى اإلكسان الققم أن ما يـطؼ بف الـبل 

، فال يظفر الشؽؾ أدمل يف الجـقـ إٓ مع بداية القحل مـ طـد اهلل 

وهـا  -ملسو هيلع هللا ىلصأي بعد مرور ثـتان وأربعقن لقؾة كؿا أخرب الؿصطػك  -إسبقع السابع

 أي جعؾ لفا شؽال آدمقا مؿقزا.«: فصّقرها» ملسو هيلع هللا ىلصكعرف معـك ققل الـبل محؿد 

 الصادق الؿصدوق الذي ٓ يـطؼ طـ الفقى. ملسو هيلع هللا ىلصففق 

 والحديث الثاين:

 «إن أحدكؿ يجؿع خؾؼف يف بطـ أمف أربعقـ يقًما: »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل 

 .[يار]رواه البخ 

إلك مدة جؿع َخْؾؼ اإلكسان يف  ملسو هيلع هللا ىلصوهـا يف الحديث الشريػ يشقر رسقل اهلل 

 بطـ أمف.

يشقر إلك تصقير الـطػة وخؾؼ سؿعفا..، واهتؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأما يف الحديث إول، ففق 

 



 
 ملسو هيلع هللا ىلصكإحدى شواهد ودالئل نبوة ورسالت هحود  81

 .[09]طبس:  ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: أيًضا هذان العالؿان بؼقل اهلل 

 :ومعنى هذه اآلية الكريمة 

تف يف هذه الـطػة، وبالػعؾ فؾقن الشعر ولقن أن اإلكسان مؼدر بؽؾ صػا

د يف الجقـات التل تحؿؾفا الؽرومقسقمات يف هذه الـطػة، حدّ مُ  ...إلك غقر ذلؽالجؾد

  جولي سقؿبسون وقف:وبعد دراستفؿا الؿتلكقة 

( Prof. Joe Leigh Simpson) :يف أحد الؿمتؿرات قائاًل 

وإن هذا مؿا يدل طؾك أن الؼرآن  إن بنمؽان الديـ أن يؼقد العؾؿ ققادة كاجحة،

 هق كالم اهلل.

 ما يؾي:( Prof. T. V. N. Persaudتي يف إن بقرسود )وكان من تعؾقق: 

والذي يصرح بتصريحات طؾؿقة مدهشة ٓ يؿؽـ أن يليت هبا  ملسو هيلع هللا ىلصإن محؿًدا 

 مصادفة، ولؽـ ٓ بد أن يؽقن هذا إلفاًما ووحًقا قاده إلك هذه البقاكات.

: أستاذ ورئقس (Prof. E. Marshall Johnson)ون مارشال جوكس -9

قسؿ التشريح وطؾؿ إحقاء التـؿقي، ومدير معفد داكقال بقف، جامعة تقماس 

 جقػرسقن، فقالدلػقا/ بـسؾػاكقا، القٓيات الؿتحدةإمريؽقة. 

ـُْضغة )قطعة الؾحؿ الصغقرة   -بؼدر ما ُيؿضغ-بعد ما بدأ يشرح ما بداخؾ الؿ

مع إشارتف لجزأيـ  -ؼ فقفا الجـقـ( بعد إجرائف تشريح لفا، وهق يؼقل والتل ُيَتَخؾّ 

 :-تـؼسؿ إلقفؿا الؿضغة 

إن الجزء إول قد تخّؾؼت فقف بعض أجفزة الجسؿ، أما الجزء الثاين فؾؿ يتخّؾؼ 
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 فقف شلء.

ـُْضغة أهنا ُمَخّؾؼة فؼط أو غقر ُمَخّؾؼة فؼط ففذا  ومـ هـا طـدما كصػ هذه الؿ

 ؾؿل...وصػ غقر ط

 يف الؼرآن: ٓ يؿؽـ أن أصػفا وصػا طؾؿقا إٓ بؿا وصػف اهلل إذن، 

، ولذلؽ لؿ يبؼ إٓ أن [3]الحّج:  .....﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ...﴿

 أققل: 

 رسول من عـد اهلل. ملسو هيلع هللا ىلصإن محؿدا 

مدير مرصد صقكقق (: Prof. Yoshihide Kozai) يكوزا ييوشقفقد -5

 بالقابان

 ة التل تشقر بدقة إلك مؽتشػات العؾؿ الحديث، قال:بعد معرفتف بأيات الؼرآكق

أكا متعجب جدا مـ وجقد هذه الحؼائؼ الػؾؽقة يف الؼرآن، إن الؿتحدث بالؼرآن 

يعؾؿ كؾ شلء وبؽؾ دقة وتػصقؾ، فؿـ خالل الؼراءة يف الؼرآن واإلجابة طؾك إسئؾة 

 أطتؼد أكـل يؿؽـ أن أجد صريؼ مستؼبؾل ٓستؽشاف الؽقن.

أستاذ ( : Prof. Gerald G. Goeringer لد جي. جويريـجر )جقرا -2

مشارك يف طؾؿ إجـة الطبل يف قسؿ بققلقجقا الخؾقة، كؾقة الطب، جامعة جقرج 

 تاون، واشـطـ، القٓيات الؿتحدة إمريؽقة.

 طـدما اّصؾع طؾك ترجؿة بعض أيات الؼرآكقة، قال: 
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اإلكسان ولؿ يقجد قبؾ ذلؽ مثؾ إن أيات الؼرآكقة شؿؾت وصػا شامال لـؿق 

هذا السجؾ الؿتؿقز يف القضقح والؽؿال طـ كؿق اإلكسان مـ حقث التصـقػ 

 وآصطالحات والقصػ.

أستاذ جققلقجقا متؼاطد (:  Prof. Alfred Kroner) ألػريد كروكر -7 

 يف جامعة جقهاكس جقتـربج بؿايـز يف ألؿاكقا.

 سمالقن، وكان أولفؿا:لؼد ُسئل البروفقسور )ألػريد كروكر( 

هؾ كاكت أرض العرب خضراء )يؽثر فقفا الزرع والخضرة بسبب وفرة الؿاء( 

قبؾ وجقد هذه الصحراء الؼاحؾة الجافة؟ فؽاكت اإلجابة: كعؿ، وذلؽ مـذ آٓف 

 السـقـ )يف العصر الجؾقدي السابؼ(

مـ الؿؿؽـ أن تعقد أرض العرب أرضا خضراء  وهؾثم كان السمال الثاين: 

 تؽثر فقفا الزروع والخضرة؟

كعؿ، و ذلؽ بسبب زيادة العقاصػ الثؾجقة والتل يزيد معدلفا  فؽاكت اإلجابة:

مـ سـة ٕخرى )الذي يمدي إلك زحػ الجؾقد يف كصػ الؽرة الشؿالل إلك 

الجـقب(..... إلك غقر ذلؽ مـ طقامؾ استـبط مـفا طؾؿاء الجققلقجقا ما يؼقد إلك 

 هذا آستـتاج.

أرض  تعودٓ تؼوم الساعة حتى » ملسو هيلع هللا ىلصرض طؾقف حديث الـبل محؿد ثؿ طُ 

 ،]رواه مسؾؿ[ «مروجا وأكفاراالعرب 

يقضح أن أرض العرب كاكت قبؾ ذلؽ تؽثر فقفا البساتقـ الخضراء )كؿا  يوالذ
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 ييتضح مـ كؾؿة: مروجا( وإهنار التل تؽقن سببا يف إكبات إرض واخضرارها، والذ

العرب سقف تعقد لتؽثر فقفا البساتقـ وإهنار وقد يؽقن ذلؽ  يتبقـ مـف أيضا أن أرض

باإلضافة إلك ما ذكره الربوفقسقر )ألػريد كروكر( بسبب اإلصالحات الفائؾة التل كراها 

الققم لؾصحراء بسبب وفرة اإلمؽاكقات الؿادية والتؼـقات الحديثة لتتحؼؼ كبقءة الـبل 

 كؿا كاكت يف السابؼ.بعقدة أرض العرب مروجا وأهنارا  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

 فؿا كان من البروفقسور )ألػريد كروكر( إٓ أن قال:

، ملسو هيلع هللا ىلصإن القسائؾ العؾؿقة الحديثة أن يؿؽـفا بقضقح إثبات ما قالف محؿد 

  .مـ اهلل  لٓ يؿؽـ أن يؽقن إٓ بقح ملسو هيلع هللا ىلصوأطتؼد أن ما أخرب بف محؿد 

طب طؿقد كؾقة ال :(Prof. Tejatat Tejasenتاجاثات تاجاسن ) -1

 بتقالكد. يما يبجامعة تشا

فبعد دراستف لؿعجزات الؼرآن الؽريؿ، والتل استؿرت لؿدة سـتقـ، وقػ يف أحد 

الؿمتؿرات يشرح كقػ أن دقائؼ طجقبة مؿا وصؾ إلقفا العؾؿ الحديث مقجقدة يف كتاب 

 ( قركا مـ الزمان، واختتؿ كؾؿتف قائاًل:00)الؼرآن الؽريؿ( مـذ ) اهلل 

مـ الخالؼ العؾقؿ بؽؾ  ملسو هيلع هللا ىلصلل يؼقـًا أن آيات الؼرآن جاءت لؿحؿد  إكف هذا يثبت

وقد  ،ٓ إلف إٓ اهلل وأن محؿًدا رسقل اهلل فأك :شلء، وأرى أكف قد آن الققت أن أطؾـ

 أصبحت مسؾًؿا مـ أن.

فبعد كؾ هذه إمثؾة التل رأيـاها بخصقص اإلطجاز  واستؽؿل حديثه قائال:

 طقكا كسلل أكػسـا هذه إسئؾة:العؾؿل يف الؼرآن الؽريؿ د
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هؾ يؿؽـ أن تؽقن هذه الؿعؾقمات العؾؿقة الؿؽتشػة حديثا يف مختؾػ 

( قركا مـ الزمان، 00الؿجآت والتل جاءت يف الؼرآن الؽريؿ الذي ُأكزل َقْبؾ )

 مـ َقبِقؾ الؿصادفة؟!

 هؾ يؿؽـ أن يؽقن قد تّؿ تللقػ هذا الؼرآن مـ محؿد أو مـ قَِبؾ أي إكسان

 آخر؟!

إن اإلجابة القحقدة الؿؿؽـة هل: أن الؼرآن الؽريؿ ٓ بد أن يؽقن كالم اهلل 

 .الذي أكزلف 

)يؿؽـ رؤية الػقديقهات الخاصة بشفادات همٓء العؾؿاء لؾؼرآن الؽريؿ 

 وإحاديث الـبقية الشريػة مـ خالل شبؽة اإلكرتكت(.

الؿجآت العؾؿقة الذيـ  وغقر ما ذكركا الؽثقر والؽثقر مـ العؾؿاء يف شتك -

 ملسو هيلع هللا ىلصشفدوا لؾؼرآن الؽريؿ وإحاديث الـبقية الشريػة، ومـ ثؿ شفاداهتؿ لؾـبل محؿد 

 بصدق كبقتف ورسالتف.

هق الؿعجزة الباققة إلك ققام الساطة  فالؼرآن الؽريؿ الذي أكزلف اهلل 

 شاهًدا طؾك صدق رسالة اإلسالم ودطقتف.
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 محديح وىا كد اكجشفٍ امػنه ا

 وي ثِافق منجرشيع اإلسالوي وع امٌظام امكِين 

 واًسجاوٍ وػٍ، ودالمجٍ

باإلسالم ديـا،  ملسو هيلع هللا ىلصخاتؿ أكبقائف ورسؾف محؿدا  لؼد أرسؾ اهلل 

متضؿـا العبادات الفادية والتشاريع الؼقيؿة التل تتػؼ مع الػطر الـؼقة والعؼقل 

 .ي خؾؼف اهلل السقّية، والتل تتقافؼ وتـسجؿ مع الـظام الؽقين الذ

طبادة الطقاف حقل  ومؿا قد جاء به اإلسالم من عبادات وتشاريع هادية قويؿة:

ـُشرفة( بؿؽة الؿؽرمة والتل شرطفا اهلل   بقت اهلل الحرام )الؽعبة الؿ

 لؾؿسؾؿقـ أثـاء أداء فريضة الحج )أحد أركان اإلسالم( وأداء كافؾة العؿرة.

ـُشرفة( ُتمدى بطقاف وطبادة الطقاف حقل بقت اهلل الحرا م )الؽعبة الؿ

( أشقاط )دورات( )تلخذ بطبقعتفا مسارا شبف دائريا( 1)بدوران( الؿسؾؿقـ طدد )

ـُشرفة( ابتداء مـ مؽان معقـ  الحجر إسقد  –كامؾة حقل بقت اهلل الحرام )الؽعبة الؿ

اتجاه معاكس لعؼارب الساطة بحقث تؽقن )الؽعبة  واكتفاء بف، ويف –بالؽعبة

ـُشرفة( طؾك يسار الطائػ بف.ا  لؿ

تقافؼ طبادة الطقاف لؾؿسؾؿقـ حقل )الؽعبة  -ولؼد اكتشف العؾم الحديث:

ـُشرفة( مع الـظام الؽقين الذي خؾؼف اهلل  مـ أدّق وأصغر ما فقف )ما  الؿ
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بداخؾ الذّرات التل تتؽقن مـفا الؿادة( إلك أكرب وأضخؿ ما فقف )مـ كقاكب وكجقم 

 -إكف قد ثبت اكتشاف أيت:حقث  ومجرات(، 

الـسبة لؾـقاة التل تحتقيفا الذرة والتل تتؽقن مـفا الؿادة )حقث إن الؿادة ب -0

مستقيات مـ الطاقة،  (1) يف طدد إلؽرتوكاتتتؽقن مـ ذرات(: تدور حقل هذه الـقاة 

 ,K, L, M) ل حقث تتقزع اإللؽرتوكات حقل الـقاة يف سبعة مستقيات مـ الطاقة وه

N, O, P, Q) حقل الؽعبة.لؾؿسؾؿقـ ، وهق كػس طدد أشقاط الطقاف 

يف اتجاه معاكس  يف مسارات شبف دائرية، ويؽقن دوران هذه اإللؽرتوكات

 سبحان اهلل!! ،حقل الؽعبةواتجاهف الطقاف شؽؾ مسار لعؼارب الساطة، وهق كػس 

لتخصقبفا ارتطام الحققاكات الؿـقية بالبقيضة أثـاء محاولة اخرتاقفا  ييمد -2

 إلك دوراهنا، سبحان اهلل!!

وتدور إرض أيضا حقل محقرها يف اتجاه معاكس ٓتجاه طؼارب  -5

 الساطة، سبحان اهلل!!

مسار فؾؽل )شبف دائري(، وتدور إرض يف كؼس الققت حقل الشؿس يف   -0

اتجاه صقاف الؿسؾؿقـ مسار ويف اتجاه معاكس ٓتجاه طؼارب الساطة وهق كػس و

  طؽس طؼارب الساطة، سبحان اهلل!!حقل الؽعبة، 

، يف اتجاه معاكس ٓتجاه طؼارب الساطةتدور الشؿس حقل كػسفا  -3

 سبحان اهلل!!

 –مجؿقطة الؽقاكب التل تدور حقلفا  -تدور الشؿس مع مجؿقطتفا  -6
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 حقل مركز الؿجرة يف اتجاه معاكس ٓتجاه طؼارب الساطة، سبحان اهلل!!

 رات.إلك غقر ذلؽ مـ كقاكب وكجقم ومج

ومـ ثؿ يتضح أن الدوران طؽس طؼارب الساطة كؿا يف طبادة الطقاف حقل 

يف َخْؾؼف لفذا الؽقن، فؿـ أدّق إشقاء  الؽعبة واتجاهفا مـ ســ اهلل 

كقكب إرض وكـجؿ مثؾ وأصغرها )كاإللؽرتوكات( إلك أكرب إشقاء وأضخؿفا )

 ة. الشؿس( كؾفا تدور طؽس طؼارب الساطة يف أفالك دائري

، مؿا يمكد تطابؼ الـصقص الديـقة اإلسالمقة مع الؽقن الذي خؾؼف اهلل 

 . وتقافؼ واكسجام الشريعة اإلسالمقة مع الـظام الؽقين الذي أبدطف اهلل 

مؿا يدّل ويربهـ طؾك أن خالؼ هذا الؽقن هبذه الؽقػقة ٓ بد وأن يؽقن هق مـ 

شريعاتف مع ِخْؾَؼة الؽقن هبذه الؽقػقة باإلسالم ديـا، والذى تتقافؼ ت ملسو هيلع هللا ىلصأرسؾ محؿدا 

 التل أشركا إلقفا وتـسجؿ معف.  
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 امجرشيع اإلسالوي ووكجشفات امػنه امحديح، ودالمجٍ

لؼد جاء اإلسالم بالتشريع الحؽقؿ الذي فقف الخقر لؾبشرية كافة متضؿـا 

 ، ومتضؿـا الـقاهل التل هنك طـفا اهللالتؽالقػ التل أمر هبا اهلل 

.ومـ ثؿ تستؼقؿ حقاة البشرية كافة يف شتك كقاحل الحقاة ، 

 -:هلل ومن كؿاذج التشريع اإلسالمي فقؿا يتعؾق بتؽالقف وأوامر ا

   طبادة السجقد هلل 

طباده الؿقحديـ الؿسؾؿقـ بلداء فريضة الصالة )كلحد  لؼد أمر اهلل 

تضؿـة ركـ السجقد هلل ( مرات مُ 3أركان اإلسالم( بعد تطفرهؿ يف كؾ يقم طدد )

  بلن يضع الؿسؾؿ جبفتف طؾك إرض خضقطا وتذلال إللفف وخالؼف

  ُمسبحا وُمـزها لف  داطقا إياه بؿا شاء مـ خقري الدكقا

بنجابة دطاء طباده الؿقحديـ الصادققـ الؿخؾصقـ  وأخرة، مع وطده 

أن يؽقن مطعؿف مـ  ملسو هيلع هللا ىلصمع تقفر شروط إجابة الدطاء التل أخرب هبا الـبل محؿد 

 ومشربف ومْؾبسف مـ حالل...إلك غقر ذلؽ.

أن التشريع اإلسالمل الؿـُتؿثؾ يف طبادة  -ولؼد اكتشف العؾم الحديث: -

بقضع الجبفة طؾك إرض يعؿؾ طؾك التخؾص  الؿسؾؿقـ بالسجقد هلل 

مـ الشحـات الؽفربائقة الزائدة بجسؿ اإلكسان والتل تضّر بف، حقث إن جسؿ اإلكسان 
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ؽقن ُمحّؿال بالشحـات الؽفربائقة الؿقجبة وبؿالمسة جبفتف لألرض بعضا مـ ي

أوقات متػرقة يتؿ تػريغ هذه الشحـات الزائدة يف سطح إرض التل تعترب  الققت يف

ذات شحـة سالبة، ومـ ثؿ تؽقن حؿاية اإلكسان ووقايتف مـ كثقر مـ إمراض 

لشحـات الؽفربائقة الؿقجبة الزائدة الجسدية والـػسقة التل تحدث طـد زيادة هذه ا

 طؾك جسده والتل يجب التخؾص مـفا لؾحػاظ طؾقف. لذات التلثقر السؾب

ولعؾـا كالحظ ضاهرة إدٓء سقارات الـؼؾ الؿحؿؾة بالؿقاد البرتولقة الؼابؾة 

لالشتعال بسؾسؾة حديدية مالمسة لألرض لؾتخؾص مـ الشحـات الؽفربائقة الزائدة 

ا لسطح إرض( والتل قد تـتج جّراء التـؼؾ هبذه السقارات َطْبر )َطْبر مالمستف

مسافات صقيؾة يف درجات حرارة طالقة والتل قد يحدث بسببفا اشتعال هذه الؿقاد 

 الؼابؾة لالشتعال.

فؽؿ تبؾغ حؽؿة التشريع اإلسالمل وتضؿـف لألوامر اإللفقة الحؽقؿة الؼقيؿة 

 كافة؟!!الؿشتؿؾة طؾك ما فقف الخقر لؾبشرية 

 -:ومن كؿاذج التشريع اإلسالمي فقؿا يتعؾق بـواهي اهلل 

الـفل طـ أكؾ لحقم الحققاكات ذات أكقاب )كإسقد والـؿقر...( وكذلؽ  -0

 لحقم الطققر الجارحة ذات الؿخالب )كالصؼقر والـسقر...(.

طـ أكؾ لحقم الحققاكات والطققر الؿقتة التل لؿ يتؿ ذبحفا )وفؼا  لالـف -0

 عة اإلسالمقة(.لؾشري

 الـفل طـ أكؾ لحقم الخـازير. -2
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 الـفل طـ شرب الخؿر. -5

إٓ بؿا هق خقر  ملسو هيلع هللا ىلصلؿ يرسؾ كبقف محؿدا  وكؿا هق معؾقم، فنن اهلل  

يف شلن خاتؿ أكبقائف ورسؾف محؿد  وَصّقب لؾبشرية قاصبة، كؿا يف ققلف اهلل 

 .[031]إطراف:  ﴾...ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ﴿... -ملسو هيلع هللا ىلص:

 -الحديث:ولؼد اكتشف العؾم  -

أن اإلكسان يؽتسب بعض صػات الحققاكات التل يلكؾفا، ويرجع ذلؽ إلك  -0

ؾِفا، وهذه كأن لحقم هذه الحققاكات تؽقن محتقية طؾك ُمػرزات َتْسري يف دماءه طـد أ

الُؿػرزات ذات تلثقر طؾك سؾقك مـ يلكؾفا، وقد تبّقـ أن أجساد الحققاكات الؿػرتسة 

ك مساطدهتا يف اصطقاد وقتؾ فرائسفا وذلؽ طـد هّؿفا تؼقم بنفراز هرمقكات تعؿؾ طؾ

بصقدها، وُتػَرز تؾؽ الفرمقكات مـ أجساد هذه الحققاكات الؿػرتسة أيضا طـد أكؾفا 

لؾحقم الجاهزة التل لؿ تؼؿ باصطقادها، وما ُكشاهده مـ حركة طصبقة هائجة تظفر 

تؼطقعفا لؾحقم طؾك مثؾ هذه الحققاكات الؿػرتسة )كإسقد والـؿقر...( طـد 

الؿؼدمة إلقفا )مـ غقر اصطقادها لفا( ٕكؾفا برهان ذلؽ، إضافة إلك ما كراه مـ صقرة 

الغضب التل ُترى مرسقمة طؾك وجففا أثـاء ذلؽ، ولذا فنن اإلكسان أكؾ لؿثؾ تؾؽ 

الؾحقم الخاصة بؿثؾ هذه الحققاكات الؿتقحشة الؿـُػرتسة ُيصاب بتغقر يف صبقعتف مـ 

ؾ إلك الشراسة والعـػ والعداوة، ومـ ثؿ كاكت حؽؿة الشريعة اإلسالمقة حقث الؿق

الـفل طـ أكؾ لحقم الحققاكات ذات أكقاب )كإسقد والـؿقر...( وكذلؽ لحقم يف 

 الطققر الجارحة ذات الؿخالب )كالصؼقر والـسقر...( وتحريؿ أكؾفا.

ـُسببة لألمراض أن لحقم الحققاكات الؿّقتة تتسبب يف اكتؼال الجراثقؿ الؿ  -2
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 إلك آكؾقفا، حقث:

يـتؼؾ إلك جسؿ  يإن َمْقت الحققان قد يؽقن بسبب إصابتف بؿرض ما والذ -

 اإلكسان آكؾ مثؾ تؾؽ الؾحقم بؿجرد أكؾفا.

إن احتباس دم الحققاكات الؿقتة يف طروقفا الؿتشعبة يف إكسجة يسفؾ اكتشار  -

ؼالفا لجسد اإلكسان طـد أكؾف مثؾ الجراثقؿ الؿسببة لألمراض وسط لحقمفا، ومـ ثؿ اكت

 الـفل طـ أكؾ لحقم الحققاكاتتؾؽ الؾحقم، ومـ ثؿ كاكت حؽؿة الشريعة اإلسالمقة يف 

الؿقتة قبؾ أن تذبح بطريؼة شرطقة وفؼا لؾشريعة اإلسالمقة كل يخرج ذلؽ الّدم مـ مقضع 

 وٓ يتّؿ احتباسف يف العروق فقمدي إلك اكتشار إمراض
ّ
 .الذبح الشرطل

ـُسببة أن لحقم الخـازير مؾقئة بإمراض و  -5 تتسبب يف اكتؼال الجراثقؿ الؿ

الدودة  –الديدان الشريطقة  –لألمراض إلك آكؾقفا )مثؾ الحقيصالت الخـزيرية 

، والسبب يف ذلؽ هق أن الخـازير بطبقعتفا حققاكات رّمامة تلكؾ الِجقػ وتلكؾ الؽبدية...(

هل مـ فضالت حقث إن ذلؽ يف تؽقيـفا وهق صبقعة فقفا  الـػايات بؾ وتلكؾ ما ُتْخِرجف

 –)قام اإلكسان  ّي وٓ يؿؽـ ضبط مثؾ ذلؽ السؾقك فقفا، ٕن الخـزير يف إصؾ حققان بر

باستئـاسف( لف دور يف تـظقػ البقئة مـ الِجَقػ والـػايات مثؾف مثؾ بعض  –غقر الؿسؾؿ 

 ن لؿسببات إمراض. الحشرات، ومـ ثؿ فنن جسؿ الخـزير طبارة طـ مخز

وأيضا فنن طؾؿاء الحقاة يضعقن اإلكسان مع آكالت الؾحقم وإطشاب 

ويصـػقن الخـازير طؾك أهنا أيضا مـ آكالت الؾحقم وإطشاب حقث إهنا تلكؾ 

، وبذلؽ يؽقن لفا كػس كؿط غذاء اإلكسان، -مثؾ لحقم الػئران-إطشاب والؾحقم 

قـ اإلكسان وبقـ الخـزير وٓ تؽتؿؾ بقـف وبقـ ومـ ثؿ فنن دورة إمراض تؽتؿؾ ب
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 –غقر الؿسؾؿ  –حققان آخر حقث إن الخـزير هق الحققان القحقد الذي يلكؾف اإلكسان 

 ولف كػس كؿط غذاءه.

يؿتؾئ بف لحؿف ٓ  يأيضا أن دهـ الخـزير والذ ولؼد اكتشف العؾم الحديث

كف، ومـ ثؿ يتجؿع ذلؽ الدهـ يف تستطقع الؿعدة أن هتضؿف وٓ يستطقع الؽبد أن َيْخزِ 

اإلكسان )كدهـ خـزير( ممّديا إلك العديد مـ إمراض ٓ سقؿا أمراض الدورة 

 ضعػ طضؾة الؼؾب...(. –الدمقية مثؾ )الجؾطات 

الخـاير  طـ أكؾ لحقم لالـفومـ ثؿ كاكت حؽؿة الشريعة اإلسالمقة يف 

 وتحريؿفا حرمة شديدة.

أخرى )كالـصراكقة وغقرها( أكؾ لحؿ الخـازير فػل الققت الذي تبقح دياكات 

كجد أن اإلسالم قد جاء كاهقا طـ أكؾ مثؾ تؾؽ الحققاكات الّرمامة وقاية لإلكسان مـ 

مثؾ تؾؽ إمراض الخطقرة التل تؿ اكتشاففا حديثا والتل لؿ تؽـ معؾقمة يف السابؼ، 

 .ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  لقؽقن التشريع اإلسالمل الؼقيؿ شاهد حؼ طؾك صدق كبقة ورسالة

كّرم اهلل  يإلقف شرب الخؿقر مـ َذهاب لؾعؼؾ )الذ يما يمدإضافة إلى  -0

  بف اإلكسان وأكعؿ  )بف طؾقف وفضؾف طؾك الؿخؾققات إخرى بف

وما يرتتب طؾقف مـ مػاسد خطقرة حقث يصقر اإلكسان يف سؾقكف آكذاك )بعد ذهاب 

ائؿ...وما شاهبفا، حقث ٓ طؼؾف وفؼداكف وطقف وبعد أن صار أضحقكة لؾجؿقع( كالبف

يقجد ضابط لغرائزه وشفقاكقتف حقث يتصرف كالؿجـقن ومـ ثؿ تؽقن جرائؿ الزكا 

وآغتصاب، والسرقة وآطتداء والؼتؾ...إلك غقر ذلؽ مـ صقر معقشة الحققاكات 

إلقف الخؿقر مـ ضقاع الغاية التل  يما تمد وإضافة إلىيف بقئات مختؾػة كالغابات، 
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( وآكؼقاد طبادتف إللفف وخالؼف )وهق اهلل  لؾفا اإلكسان وهُخؾؼ مـ أج

ٕوامره واتباع تقجقفاتف وإرشاداتف ومـ ثؿ حسـ آستخالف يف إرض وطدم 

إلقفا شرب  يالؽثقر مـ إمراض التل يمد فؾؼد اكتشف العؾم الحديثاإلفساد فقفا، 

 لر طؾك الـسقج الدماغالخؿقر مثؾ )اضطراب كبضات الؼؾب، التفاب الؽبد، التلثق

 والتلثقر طؾك الذاكرة...إلك غقر ذلؽ(.

الققت الذي كجد فقف الـصراكقة والدياكات إخرى قد أباحت ُشْرب تؾؽ  ويف

ـُخّؿرة والؽحقّلقات، كجد أن اإلسالم هق مـ قد هن طـ تـاول مثؾ تؾؽ  كإشربة الؿ

إلك ما  يى مؿا قد يمدّ صقر أخريف  الخبائث مـ خؿقر وكحقّلقات وما طؾك شاكؾتفا

إلقف الخؿقر والؽحقلقات مـ ذهاب لؾعؼقل وضقاع لألفؽار والعؾقم وإصابة  يتمدّ 

والؼقؿ وإخالق الحؿقدة  ئبؿختؾػ أكقاع إمراض وإسؼام واكحطاط يف الؿباد

وكشر لؾػقاحش والرذائؾ والجرائؿ، ومـ ثؿ )إثر طدم ُشْرب الخؿقر( يؽقن الحػاظ 

التل مـ خاللفا يـضبط سؾقك الػرد  قهقبة مـ اهلل طؾك العؼقل الؿ

والؿجتؿع ويؽقن السبقؾ إلك العؾقم والؿعارف بشتك صقرها، ومـ ثؿ الـفقض 

 بالبشرية يف مختؾػ أكقاع العؾقم والِرق
ّ
 هبا يف شتك كقاحل الحقاة.ل

وبذلؽ يتبقـ لؽؾ ذي طؼؾ رشقد أن التشريع اإلسالمل الؼقيؿ الذي جاء واققا 

ان مـ مختؾػ إمراض بـفقف طـ مسبباهتا مـ أصعؿة وأشربة، وُمحافظا طؾل لإلكس

طؼؾف والذي بف يؽقن السبقؾ إلك العؾؿ والؿعرفة شاهد حؼ طؾك صدق كبقة ورسالة 

  .ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

كان ما أشركا إلقف كؿقذجا مقجزا إليضاح قؾقؾ مـ كثقر مؿا يتضؿـف التشريع   
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ؿة يف أوامره وكقاهقف ُتحػظ مـ خاللفا حقاة اإلسالمل مـ ِحَؽؿ جؾقؾة وفقائد طظق

 البشرية كافة، وغقر ما أشركا إلقف الؽثقر والؽثقر. 

فؽؿ تبؾغ حؽؿة التشريع اإلسالمل وتضؿـف لؾـقاهل اإللفقة الحؽقؿة الؼقيؿة 

 الؿشتؿؾة طؾك ما فقف الخقر لؾبشرية كافة؟!!
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 ووي شِاَد ودالئل امٌبِة وامرسامة 

 )يف إيجاز( ملسو هيلع هللا ىلص حىدمنٌبي و

 داعقا إلقفا:ملسو هيلع هللا ىلص التي جاء بفا الـبي محؿد العؼقدة ، 

صاف، خال مـ أية شقائب  لداطقا إلك معتؼد كؼ ملسو هيلع هللا ىلصلؼد جاء الـبل محؿد 

وطؽرات، معتؼد تؼبؾف الػطرة الـؼقة السقية ويؼبؾف العؼؾ الراجح الرشقد، طؼقدة 

 تدطقا إلك:

 العظقؿ. اإليؿان بؿقجد هذا الؽقن، وهق اإللف الخالؼ  -

اإليؿان بقحداكقة اإللف الخالؼ العظقؿ لفذا الؽقن، القاحد إحد، الذي لؿ   -

 لؿ يؽـ لف شبقف أو مثقؾ أو مؽافئ. ييؾد ولؿ يقلد، والذ

، وأهنا جؿقعفا اإليؿان بعظقؿ وجؿقؾ صػات اإللف الخالؼ   -

 صػات حسـك، بالغة الؽؿال يف حؼ اهلل تعالك، ومـفا كؿال حؽؿتف 

 قدرتف وسعة طؾؿف وشؿقلف. وصالقة

هق العدل الذي ٓ يظؾؿ مثؼال ذرة، وأكف  اإليؿان بلن اهلل   -

  هق التقاب الرحقؿ الذي يؼبؾ تقبة طباده إذا تابقا إلقف ويرحؿفؿ إذا طادوا

 إلقف والتزمقا أوامره واجتـبقا كقاهقف.
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طـ كؾ ما ٓ يؾقؼ بف مـ صػات قبقحة مذمقمة ُكِسبت  تـزيف اهلل   -

 . ثقر مـ البشر بسبب جفؾفؿ وطدم تؼديرهؿ وتعظقؿفؿ لف كإلقف مـ 

طـ ما ُكِسب إلقف مـ صػات مذمقمة كاتخاذه زوجة أو  تـزيف اهلل   -

ُمـَّزه طـ أن يتخذ صاحبة أو ولدا، وطـ أن يؽقن لف شبقف أو  ولدا، وأكف 

 يف صػات ألقهقتف. ئؽافمثقؾ أو مُ 

سؾف وتقققرهؿ وتؼديرهؿ مع طدم رْفع أي مـفؿ اإليؿان بلكبقاء اهلل تعالك ور  -

)والدة  إلك َمْرتبة ومـزلة إلقهقة، فػل الققت الذي كَسب فقف القفقد السقدة مريؿ

إلك الػجقر وذّمقا فقف الؿسقح طقسك بـ مريؿ وقالقا أكف َوَلُد زكا  الؿسقح طقسك(

طقسك بـ مريؿ ألقهقة الؿسقح فقف )ذلؽ الققت( وجحدوا رسالتف، وزطؿ الـصارى 

واتخذوه إلفا ُيعبد طؾك الرغؿ مـ كْقكف بشرا يلكؾ ويشرب ويـام ويػعؾ ما يػعؾف سائر 

إلك غقر ذلؽ مـ  – مثقؾ وضائػ اإلخراج لؾبقل والغائط...مـ  –البشر الؿخؾقققـ 

هق مـ جاء بالؿعتؼد  ملسو هيلع هللا ىلصأفعال تدل طؾك بشريتفؿ وتمكدها، كجد أن الـبل محؿد 

، حقث جاء بدون تػريط القفقدالػطرة الـؼقة ويؼبؾف العؼؾ الرشقد، الَقَسط الذي تؼبؾف 

مؿا كسبف إلقفا  طقسك( والدة الؿسقح)بالعؼقدة التل ُتَطّفر وُتربّئ السقدة مريؿ  ملسو هيلع هللا ىلص

ما كسبف القفقد إلك الؿسقح طقسك بـ مريؿ مـ  لبالعؼقدة التل تـػ ملسو هيلع هللا ىلصالقفقد، وجاء 

بالعؼقدة التل تؼقل بقحداكقة  ملسو هيلع هللا ىلصجاء  ، حقثوبدون إفراط الـصارىادطاءات باصؾة، 

، وأن الؿسقح طقسك بـ مريؿ لقس لف مـ صػات إلقهقة مـ إلقهقة هلل 

إلقف  ك، وأكف )الؿسقح طقسك بـ مريؿ( بشر كسائر البشر الؿخؾقققـ ولؽـف يقَح ءلش

 لمـ اهلل تعالك كسائر إكبقاء والؿرسؾقـ، ومـ ثؿ فنكف )الؿسقح طقسك بـ مريؿ( كب
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 رسؾ كريؿ مـ اهلل تعالك.م

 مـ أصـام وأوثان...إلك غقر ذلؽ. كبذ كؾ ما ُيعبد مـ دون اهلل   -

سقاء كاكت تؾؽ العبقدية لبشر أو حجر أو  كبذ العبقدية لغقر اهلل   -

شجر...إلك غقر ذلؽ، حقث إن مثؾ تؾؽ الصقر الؿختؾػة لؾعبقدية مشرتكة وُمتحدة 

لؽ أن الـصارى يعبدون بشرا )حقث يعبدون يف طبادة غقر اهلل تعالك، وكؿقذج ذ

 لءالؿسقح طقسك بـ مريؿ( والعرب قديؿا كاكقا يعبدون إحجار وإصـام )قبؾ مج

 (... إلك غقر ذلؽ.  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل محؿد 

 وحده، وطدم إشراك غقره فقفا. إخالص العبادة هلل   -

قك أشد بالعؼقدة الـؼقة الصافقة، والتل يف سبقؾفا ٓ ملسو هيلع هللا ىلصلؼد جاء الـبل محؿد 

 آضطفاد مـ الجؿقع، صابرا ُمحتسبا إلك أن كصره اهلل العداء وألقان 

 مضطفديف. أطداءه وطؾك جؿقع 

صادق يف دطقاه ورسقل مـ طـد اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصن لؿ يؽـ الـبل محؿد إوكتساءل: 

  فؿا الذي يضطره ٕن يصدع بدطقتف إلك التقحقد، هذه الدطقة الـؼقة التل

العداء أشد ألقان والتل يف سبقؾفا ٓقك  ويؼبؾفا العؼؾ الرشقد، تؼبؾفا الػطرة السقية

 مـ شفد لف الجؿقع بصدقف وأماكتف وبرجاحة طؼؾف وفؽِره؟! ملسو هيلع هللا ىلصوهق  د،آضطفاو

صادق يف دطقاه ورسقل مـ طـد  ملسو هيلع هللا ىلصٓ شؽ، أن ذلؽ يؼقدكا إلك أن محؿدا 

 . اهلل 

   الصدق  لالؽريؿة وصػاتف الحؿقدة: ومـفا صػت ملسو هيلع هللا ىلصأخالق الـبل محؿد
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بالصادق  ملسو هيلع هللا ىلصمـ قبؾ بعثتف، فؽان يؾؼب  ملسو هيلع هللا ىلصوإماكة )الؾتان ُلّؼب هبؿا رسقل اهلل 

الحقاء، الجقد والؽرم، العػق،  صػة إمقـ، حقث كان يستلمـف ققمف طؾك ودائعفؿ(،

الرحؿة، صؾة الرحؿ، القفاء، اإليثار، العدل، رجاحة العؼؾ، الشجاطة، الِحْؾؿ، 

الزهد، التؼقى، حسـ الؿعاشرة، حسـ الصحبة، كرم  التشاور، التقاضع، الصرب،

 .ملسو هيلع هللا ىلصالـػس...إلك غقر مـ الصػات الحؿقدة وإخالق الؽريؿة لؾـبل محؿد 

   َأشرف العرب كسبا، لقؽقن  ملسو هيلع هللا ىلصالشريػ: حقث كان  ملسو هيلع هللا ىلصب الـبل محؿد َس ك

 .ملسو هيلع هللا ىلصلخاتؿ أكبقاءه ورسؾف محؿد  ذلؽ دلقال طؾك اصطػاء اهلل 

   كان يدطق إلقف: مـ مؽارم أخالق وصؾة إلك ما  ملسو هيلع هللا ىلصمسارطف الـبل محؿد

 ، واشتغال قؾبف طؾك الدوام بذكر اهلل تعالك.أرحام ومسارطة يف العبادة هلل 

   خقر  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الدكقا وأغراضا ومػاتـفا: حقث كان  ملسو هيلع هللا ىلصطزوف الـبل محؿد

، ولؼد حاول حتذى بف يف الزهد والقرع مبتغقا يف ذلؽ رضا ربف كؿقذج يُ 

بنغداق كؾ ما هق غال وثؿقـ مـ مؾؽ  ملسو هيلع هللا ىلصل محؿد الؿشركقن مساومة الـب

إٓ  ملسو هيلع هللا ىلصطـ دطقتف، ولؽـ ما كان مـ الـبل محؿد  ملسو هيلع هللا ىلصومال...إلك غقر ذلؽ لقُؽّػقه 

لقؽقن ذلؽ شاهدا طؾك  اإلطراض طـ زيـة الدكقا ومػاتـفا واختقار ما طـد اهلل 

دكقا إلك اإلطراض طـ ال ملسو هيلع هللا ىلص صدق دطقتف ومصداققة رسالتف، وإٓ فؿا الذي يضطّره 

 ؟!ومػاتـفا، ومـ ثؿ زهده وتؼقاه هلل 

   بالعالؿقـ وبركتف طؾك كؾ مـ التصؼ بف بسبب مـ  ملسو هيلع هللا ىلصرحؿة الـبل محؿد

 .ملسو هيلع هللا ىلصلف  إسباب، لقؽقن ذلؽ شاهدا طؾك تليقد اهلل 

   تليقد اهلل  باستجابة دطاءه، لقؽقن ذلؽ دلقال  ملسو هيلع هللا ىلصلؾـبل محؿد
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 ملسو هيلع هللا ىلصطؾك صدق دطقتف 

  تليقد اهلل  الخقارق  للؿعجزات الحسقة، وهبا ملسو هيلع هللا ىلصلؾـبل محؿد

 التل ٓ يؿؽـ أن يليت هبا إٓ كب
ّ
( مرسؾ مميد مـ اإللف الخالؼ )اهلل  ل

 ومصداققة رسالتف.ملسو هيلع هللا ىلص لتؽقن شاهدة طؾك صدق دطقتف 

   حػظ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصلؾؿعجزة الؽربى )الؼرآن الؽريؿ( لؾـبل محؿد ،

الـقراكقة، متحديا  وهق الؽتاب السؿاوي الذي بؼك محتػظا بـّصف اإللفل وإشراقاتف

ببالغتف وروطة معاكقف ودقة ائتالف ألػاضف ومباكقفا وسؿق أهدافف ومرامقف لؾعرب 

)مـ سطر واحد( مـ مثؾف  ولق بسقرة واحدة ابلن يلتقوغقرهؿ يف كؾ مؽان وزمان 

ولؽـفؿ طجزوا وفشؾقا، ومتضؿـا )الؼرآن الؽريؿ( لؾحؼائؼ العؾؿقة الؿبفرة التل أخرب 

( طام والتل لؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة هبا، ثؿ يليت العؾؿ 0011ر مـ )هبا مـذ أكث

الحديث لقشفد بصحتفا ومصداققتفا لتؽقن برهاكا طؾك أن الؼرآن الؽريؿ إكؿا هق 

 . مـ طـد اهلل  لوح

   طصؿة اهلل  وذلؽ طؾك الرغؿ مـ محاوٓت أطداء ملسو هيلع هللا ىلصلؾـبل محؿد ،

 لدطقتف.  ةوكصر ملسو هيلع هللا ىلصلف  مـ اهلل اإلسالم الؽثقرة لؾـقؾ مـف وقتؾف، تليقدا 

   إلك الـبل  ليف شتك أقطار إرض، فؾؼد ُأوحِ  ملسو هيلع هللا ىلصاكتشار رسالة الـبل محؿد

( مـ طؿره، أي 65يف سـ الـ ) ملسو هيلع هللا ىلصوهق يف سـ إربعقـ مـ طؿره، وُتقّفك  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

مدة تعادل مدة ُحؽؿ كثقر مـ الرؤساء  ل( طاما فؼط، وه25كاكت ) ملسو هيلع هللا ىلصأن مدة رسالتف 

وأن  استطاع مـ خاللفا اقتالع جذور الشرك وإوثان وطبادة غقر اهلل وإمراء، 

وحده طبادة كؼقة  يغرس اإليؿان والتقحقد يف الؼؾقب و ويرسخ طبادة اهلل 
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صافقة ٓ إشراك فقفا، إضافة إلك اقتالع جؿقع العادات الػاسدة مـ جزيرة العرب، 

 ولدطقتف. ملسو هيلع هللا ىلصلف  لقؽقن ذلؽ شاهدا طؾك تليقد اهلل 

   دائؿ كان  ملسو هيلع هللا ىلصالؿحؿقد وحالوة مـطؼف، ومـ ذلؽ: أكف  ملسو هيلع هللا ىلصحال الـبل محؿد

الػؽر، صقيؾ السؽقت ٓ يتؽؾؿ يف غقر حاجة، لّقـ الطبع، ٓ يغضب لـػسف قّط )حقث 

هلل تعالك طـدما ُتـتفؽ محارمف(، ضحؽف التبّسؿ، يؿازح أصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصكان غضبف 

صػات حال ومـطؼ الـبل محؿد ويداطبفؿ وٓ يؼقل إٓ الحّؼ...إلك غقر ذلؽ مـ 

لخاتؿ أكبقاءه  ، لقؽقن ذلؽ شاهدا طؾك اصطػاء اهلل الؿحؿقدة ملسو هيلع هللا ىلص

 .ملسو هيلع هللا ىلصورسؾف محؿد 

   ْكان أزهر  ملسو هيلع هللا ىلص، ومـ هذه الصػات: أكف ملسو هيلع هللا ىلصة الـبل محؿد ؼَ كؿال صػات ِخؾ

الؾقن، أبقض القجف ُمشّرب بحؿرة، يف القجف تدوير كالؼؿر لقؾة البدر، أكحؾ العقـقـ 

أي: إذا رأيتف وكظرت إلقف قؾت أكف أكحؾ العقـقـ مـ جؿالفؿا  -ؾ ولقس بلكح

مع اتساطفؿا ووجقد صقل يف شّؼ العقـ،  -الطبقعل ولقس هذا بسبب إضافة الؽحؾ

، الحاجبان رققؼان يف الطقل مـ  ملسو هيلع هللا ىلصيف شعر أجػاكف  ًٓ صقل يزيد طقـقف حالوة وجؿا

أي  -شػاه، أفؾج الثـايا غقر اتصال بقـفؿا، واسع الجبقـ، رفقع إكػ، أجؿؾ الـاس

 ملسو هيلع هللا ىلصُرئل كالـقر يخرج مـ بقـ ثـاياه، كان  ملسو هيلع هللا ىلصفنذا تؽؾؿ  -التباطد بقـ أسـان الؿؼدمة

إذا ُسّر استـار وجفف كلكف قطعة قؿر، أسقد الشعر مع تقسطف بقـ التجعد والسبقصة، 

إٓ طدد قؾقؾ مـ الشعرات  كان يف صػاء الػضة، صاحب لحقة سقداء ملسو هيلع هللا ىلصطـؼف 

، متؿاسؽ البدن، لقس بجسقؿ وٓ كحقػ وٓ صقيؾ وٓ (ملسو هيلع هللا ىلصكرِب سـّف  البقضاء )بعد

كصدره يف  ملسو هيلع هللا ىلصأي أن:بطـف  - قصقر ولؽـف إلك الطقل أقرب، سقاء الصدر والبطـ

 



 
 ثاإلسالم وهكتشفاث العلن الحدي 112

 ،-غضبف هلل  ملسو هيلع هللا ىلصفال يغضب لـػسف قط بؾ كان  -، واسع الصدر -آرتػاع

 -أو العؿرةمثؾ الؽتػ أثـاء الحج  - ملسو هيلع هللا ىلصمـ جسده  لءأكقر الؿتجّرد: إذا ُكِشػ ش

ُرَؤى كالـقر مـ جؿال بقاضف،...إلك غقر ذلؽ مـ الصػات الِخؾؼقة الحسـة لؾـبل 

 لخاتؿ أكبقاءه ورسؾف محؿد ، لتؽقن شاهدة طؾك اصطػاء اهلل ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

 وحسـ آختقار لف. ملسو هيلع هللا ىلص

وغقر ما أشركا إلقف الؽثقر والؽثقر مـ شقاهد ودٓئؾ الـبقة والرسالة لؾـبل 

 .ملسو هيلع هللا ىلص محؿد
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 ًىِذج وي شُادات امىفكرني 

 ملسو هيلع هللا ىلص مخاثه األًبياء وامىرسنني وحىد

وأشادوا بػضل  ملسو هيلع هللا ىلصلؼد شفد الؽثقر من الؿػؽرين بعظقم دعوة الـبي محؿد 

 رسالته استـادا عؾى أسس مـطؼقة وارتؽازا عؾى قواعد عؼالكقة، ومن هذه الشفادات:

 :0869الؽاتب والؿمرخ الػركسل، الؿتقىف سـة  :قال ٓمارتقن -6

ًٓ معؾًؿا ومحارًبا شجاًطا،  كان محؿد حؽقًؿا بؾقًغا فقؾسقًفا خطقًبا ورسق

ومػؽًرا طظقًؿا، مصقًبا يف أفؽاره وتعالقؿف، أسس إمرباصقرية روحقة متحدة ققية، وإذا 

أردكا أن كبحث طـ إكسان طظقؿ تتحؼؼ فقف جؿقع الصػات العظقؿة اإلكساكقة فؾـ كجد 

 أمامـا سقى محؿد الؽامؾ.

، والؿتقىف 0860الؿستشرق اإلكجؾقزي الؿقلقد سـة  وقال توماس أركولد: -6

 :-دطقة اإلسالم -يف كتابف 0951سـة 

سؾطة زمـقة كالتل يباشرها أي زطقؿ آخر مع فارق واحد وهق:  ملسو هيلع هللا ىلصباشر محؿد 

بقـ الؿسؾؿقـ كان يؼقم رابطة الدم وإسرة، فلصبح اإلسالم كظاًما  لأن الرباط الديـ

ديـًا جديًدا أقام كظاًما سقاسًقا لف  ملسو هيلع هللا ىلصا بؼدر ما هق كظام ديـل، ولؿا كشر محؿد سقاسقً 

صبغة متؿقزة تؿاًما، وكاكت جفقده مقفؼة إلك اطتؼاد بـل وصـف بقحداكقة اهلل، وإلك 

هدم كظام الحؽؿ الؼديؿ مسؼط رأسف، فؼضك طؾك الحؽقمة إرستؼراصقة الؼبؾقة التل 
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 سقاسة الشئقن العامة تحت لقائفا.كاكت إسرة الحاكؿة تتقزع 

 ويف دائرة الؿعارف البريطاكقة الطبعة الحادية عشر:

كان محؿد أضفر الشخصقات الديـقة العظقؿة وأكثرها كجاًحا وتقفقًؼا، ضفر  -

الـبل محؿد يف وقت كان العرب فقف قد هقوا إلك الحضقض، فؿا كاكت لفؿ تعالقؿ 

قاسقة أو اجتؿاطقة، ولؿ يؽـ لفؿ ما يػاخرون بف ديـقة محرتمة وٓ مبادئ مدكقة أو س

مـ الػـ أو العؾقم، وما كاكقا طؾك اتصال بالعالؿ الخارجل، وكاكقا مػؽؽقـ ٓ رابط 

بقـفؿ، كؾ قبقؾة وحدة مستؼؾة، وكؾ مـفا يف قتال مع إخرى، وقد حاولت القفقدية 

خابت جؿقع أن هتديفؿ فؿا استطاطت وباءت محاوٓت الؿسقحقة بالخقبة كؿا 

ُأرسؾ هدى لؾعالؿقـ،  ملسو هيلع هللا ىلصالؿحاوٓت السابؼة لإلصالح، ولؽـ الـبل محؿًدا 

فاستطاع يف سـقات معدودات أن يؼتؾع جؿقع العادات الػاسدة مـ جزيرة العرب، 

ل أبـاء العرب  الذيـ كاكقا أكصاف -وأن يرفعفا مـ القثـقة الؿـحطة إلك التقحقد وحقَّ

ان، فلصبحقا دطاة هدى ورشاد بعد أن كاكقا دطاة وثـقة إلك صريؼ الحؼ والػرق -برابرة

 وفساد، واكتشروا يف إرض يعؿؾقن طؾك إطالء كؾؿة اهلل.

وغقر ما أشركا إلقف الؽثقر والؽثقر مـ شفادات الؿػؽريـ لخاتؿ إكبقاء 

 ودطقتف. ملسو هيلع هللا ىلصوالؿرسؾقـ محؿد 
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 مىاذا أسنه َؤالء؟

ـّ اهلل  ثقر بتقفقؼفؿ وهدايتفؿ إلك اإلسالم طؾك الؽثقر والؽ لؼد امت

، واإليؿان بؿصداققة الؼرآن الؽريؿ الُؿـّزل  ملسو هيلع هللا ىلصديـا، والتصديؼ بؿحؿد  ًٓ كبق ا ورسق

طؾقف، وبؿشقئة اهلل تعالك سقف كقضح بعض الـؿاذج مـ همٓء الؽثقريـ الذيـ 

وهبفؿ هداهؿ اهلل تعالك لإلسالم، ُمبقِّـقـ كقػ أحسـ همٓء استخدام وتقضقػ ما قد 

 اهلل تعالك مـ كعؿة العؼؾ.

  ومن هؤالء الذين قد أسلموا هلل:  

 عالم الرياضقات والؿـّصر السابق، الدكتور: جاري مقؾر. -6

لؼد جذبـل لفذا الديـ وضقح العؼقدة، ذلؽ القضقح الذي ٓ أجده يف  يؼول:

 طؼقدة سقاه.

 قصة إسالمة: 

لؼرآن بؼصد أن يجد فقف بعض لؼد أراد جاري مقؾر يف أحد إيام أن يؼرأ ا

إخطاء التل ُتعّزز مققػف طـد دطقتف الؿسؾؿقـ لؾدخقل يف الـصراكقة...، وكان يتققع 

قرًكا، يتؽّؾؿ طـ الصحراء وما إلك ذلؽ،  00أن يجد الؼرآن كتاًبا قديًؿا مؽتقًبا مـذ 

د يف أي لؽـف ُذهؾ مؿا وجده فقف، بؾ اكتشػ أن هذا الؽتاب يحتقي طؾك أشقاء ٓ تقج
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 كتاب آخر يف هذا العالؿ.

، ملسو هيلع هللا ىلصفؽان يتققع أن يجد فقف بعض إحداث العصقبة التل مرت طؾك الـبل محؿد 

، أو وفاة بـاتف وأوٓده، لؽـف لؿ يجد شقًئا مـ ذلؽ، بؾ ڤمثؾ وفاة زوجتف خديجة 

 الذي جعؾف يف حقرة مـ أمره: 

فا تشريػ لؿريؿ طؾقفا فقأكف وجد سقرة كامؾة يف الؼرآن ُتسّؿك بسقرة مريؿ، و

 ٓ يقجد مثقؾف يف كتاب الـصارى وٓ يف أكاجقؾفؿ.السالم 

، ڤ، أو فاصؿة ابـتف ملسو هيلع هللا ىلصولؿ يجد سقرة باسؿ طائشة زوجة الـبل محؿد 

مّرة يف الؼرآن، يف حقـ أن الـبل  23ُذكر بآسؿ  ڠوكذلؽ وجد أن الؿسقح طقسك 

 مرات فؼط. 0لؿ ُيذكر إٓ يف  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

 مـ طـد اهلل  مؿا ُيَدّلؾ
ٌ
، ولقس طؾك أن هذا الؼرآن إكؿا هق وحل

، ومـ ثّؿ مصداققة دطقة ورسالة مـ أتك بف، وهق الـبل (ملسو هيلع هللا ىلص)الـبل محؿد  اختالًقا مـف

 ، وصدق اإلسالم الذي جاء يدطقا إلقف.ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

 فاكسان موكتقه -6

ن إن الؼرآن الؽريؿ أوضح لل أيًضا ففؿ التاريخ الؿسقحل، فالؿسقحقق يؼول:

إوائؾ لؿ يؽقكقا بعقديـ طـ الؿػفقم اإلسالمل، ولؿ يؽـ الؿسقح إلًفا إٓ يف ُمجؿع 

لؾؿقالد، وفقف تؼّرر بزيادة صقت واحد فؼط مـ  523)كقؼقة( الذي اكعؼد سـة 

الُؿؼرتطقـ أن الؿسقح إلف، ولق كؼص هذا الصقت لبؼل الؿسقح يف الـصراكقة بشًرا 

 ل الحـقػ.تؿاًما كؿا يؼقل الديـ اإلسالم
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 محؿد أسد )لقوبولد فايس( -3

 أصابتـل الحقرة حقـ شاهدت صالة تتضّؿـ حركات آلقة، فسللت اإلمام:  يؼول:

ا أن اهلل يـتظر مـؽ أن ُتظفر إيؿاكؽ بتؽرار الركقع والسجقد  ؟هؾ تعتؼد حؼ 

أٓ يؽقن مـ إفضؾ أن تـظر إلك داخؾؽ، وتصّؾل إلك رّبؽ بؼؾبؽ وأكت 

 ؟ساكـ

ألؿ يخؾؼ الروح والجسد  ؟بلي وسقؾة تعتؼد أكـا يؿؽـ أن كعبد اهلل :فلجاب

 ؟مًعا

 ؟وبؿا أكف خؾؼـا جسًدا وروًحا، أٓ يجب أن كصؾل بالجسد والروح

ثؿ مضك يشرح الؿعـك مـ حركات الصالة، وكان ذلؽ أول باب لدخقلف يف 

 اإلسالم.

رّب العالؿقـ، ُمحسـقـ  وغقر ما ذكركا الؽثقر والؽثقر مـ الذيـ أسؾؿقا هلل تعالك

 مـ كعؿة العؼؾ. استخدام وتقضقػ ما قد وهبفؿ اهلل 

فالحؿد هلل تعالك طؾك كعؿة اإلسالم والفداية والتقفقؼ، وكسلل اهلل تعالك أن 

 .ملسو هيلع هللا ىلصيشرح صدور طباده أجؿعقـ لإلسالم، واتباع خاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ محؿد 
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ا
ً
 خجاو

ؼ اإلسالم يف بْ مـ خالل َس  ملسو هيلع هللا ىلصبقة ورسالة محؿد مؿا سبؼ يتحؼؼ لـا صدق ك

اإلشارة إلك الؽثقر والؽثقر مـ مؽتشػات العؾؿ الحديث بالؼرآن الؽريؿ وإحاديث 

طام، يف وقت لؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة هبا،  0011الـبقية الشريػة مـذ أكثر مـ 

قِبَؾ وتعؾقؿف مـ ل بالقح ملسو هيلع هللا ىلصئؾ طؾك اتصال الـبل محؿد ٓكنحدى الشقاهد والد

 خالؼ السؿاوات وإرض، اهلل رب العالؿقـ.

وذلؽ باإلضافة إلك ما أشركا إلقف بنيجاز )يف هناية البحث( مـ براهقـ كبقة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصورسالة لؾـبل محؿد 

 ملسو هيلع هللا ىلصفؾؼد تضافرت الشقاهد والدٓئؾ والرباهقـ طؾك صدق دطقة الـبل محؿد 

 ﴿...لؼقلف تعالك ، مصداقا مـ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصومصداققة رسالتف، تليقدا وكصرة لف 

 .[01]التقبة:  ﴾...ہ ہ ہ ہ ۀ
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 رسامة

طؾقـا أن كعؾؿ بعدما تحؼؼ لديـا مـ شقاهد بقـة ودٓئؾ دامغة طؾك صدق دطقة 

)اإلسالم(،  ومصداققة رسالتف، فنكف يستؾزم طؾقـا كصرة ديـ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل محؿد 

تامة وذلؽ بشتك إسالقب وذلؽ بآستؿساك بف والدطقة إلقف بؿصداققة وشػافقة 

 الؿـاسبة لؾدطقة، والتل قد أتقحت يف هذا الزمان، ومـفا:

صباطة الؽتب الؿتخصصة يف الدطقة إلك اإلسالم بالؾغات الؿختؾػة، وتقزيعفا  -0

 . ...إلك غقر ذلؽطؾك مراكز آستشراق والؿؽتبات العامة والجامعقة حقل العالؿ

صصة يف الدطقة إلك اإلسالم بالؾغات إكشاء مقاقع طؾك اإلكرتكت متخ -2

 الؿختؾػة.

 يإكشاء قـقات فضائقة وإذاطات متخصصة يف الدطقة إلك اإلسالم، والتصد -5

الؿضاد، والرد طؾك ما يثقروكف مـ أباصقؾ لتشقيف صقرة  والصفققين للإلطالم الغرب

 اإلسالم.

ات لؿثؾ تؾؽ الؿقاقع الؿصؿؿة مـ أطداء اإلسالم طؾك شبؽ يالتصد -0

اإلكرتكت، والتل تـسب كػسفا لإلسالم )بطريؼة غقر مباشرة(، وتقطقة الؿسؾؿقـ 

 وغقرهؿ هبا.

 إلك غقر ذلؽ مـ وسائؾ دطقية.
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طؾك كعؿة اإلسالم التل قد امتـ طؾقـا هبا،  الختام، كحؿد اهلل  ويف

وأن جعؾـا مقحديـ مسؾؿقـ، كديـ بخقر ديـ، جاء بف خاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

، وطؾك آل بقتف ملسو هيلع هللا ىلصوصّؾ الؾفؿ وسؾؿ وبارك طؾك كبقؽ ورسقلؽ محؿد 

إصفار وأصحابف إخقار، وطؾك مـ اهتدى هبديف واستـ بسـتف واقتػك أثره إلك يقم 

 الديـ.

 والحؿد هلل رب العالؿقن.
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 013 .............................................................لؿاذا أسؾؿ همٓء؟

 018 .......................................................................... ختاًما

 019 .......................................................................... رسالة

 000 ....................................................................... الػفرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/DELL/Desktop/جزء%20أخير%20-%20الاسلام%20ومكتشفات%20العلم%20الحديث.doc%23_Toc430779491
file:///C:/Users/DELL/Desktop/جزء%20أخير%20-%20الاسلام%20ومكتشفات%20العلم%20الحديث.doc%23_Toc430779491
file:///C:/Users/DELL/Desktop/جزء%20أخير%20-%20الاسلام%20ومكتشفات%20العلم%20الحديث.doc%23_Toc430779492
file:///C:/Users/DELL/Desktop/جزء%20أخير%20-%20الاسلام%20ومكتشفات%20العلم%20الحديث.doc%23_Toc430779493
file:///C:/Users/DELL/Desktop/جزء%20أخير%20-%20الاسلام%20ومكتشفات%20العلم%20الحديث.doc%23_Toc430779494
file:///C:/Users/DELL/Desktop/جزء%20أخير%20-%20الاسلام%20ومكتشفات%20العلم%20الحديث.doc%23_Toc430779495
file:///C:/Users/DELL/Desktop/جزء%20أخير%20-%20الاسلام%20ومكتشفات%20العلم%20الحديث.doc%23_Toc430779496
file:///C:/Users/DELL/Desktop/جزء%20أخير%20-%20الاسلام%20ومكتشفات%20العلم%20الحديث.doc%23_Toc430779497
file:///C:/Users/DELL/Desktop/جزء%20أخير%20-%20الاسلام%20ومكتشفات%20العلم%20الحديث.doc%23_Toc430779498


 كإحدى شواهد ودالئل نبوة ورسالة محمد 

  اإلســالم
ومكتشفات العلم الحديث

 إعداد
محمد السيد محمد

»حقائــق علميــة مبهــرة أخــر بهــا القــرآن الكريــم وأشــارت إيلهــا 
األحاديــث انلبويــة الرشيفــة منــذ أكــر  مــن 1400 اعم، يف وقــت لــم 
يكــن ألحــد أدىن معرفــة بهــا، ثــم يــأت العلــم احلديــث يلكتشــف 
ــم تكــون إحــدى شــواهد ودالئــل  صحتهــا ومصداقيتهــا، ومــن ث

نبــوة ورســالة حممــد ملسو هيلع هللا ىلص«.




