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 مث أما بعد:ق هللا، ل  لخ بسم هللا، واحلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا املبعوث رمحًة 
 .إلعداد املسلم الرابين فأهاًل بكم معنا يف حلقة جديدة من دورة بصائر

اإلنسًًا   لًًد علمًًف ل قويًًة البنًًامي اإلوًًاين والاللًًف فانًًر وعرفنًًا الًًدورة ب هًًد   احللقًًا مًًا احنًًا انكلمنًًا يف  ي  ا زخ طبًعًً
حنًا مًا نقعًدق نقًول تًبها    لنًا ال ًارإ     مًا     ي  يعً  احنًا زخ  ،املسلم املعاصر الرابين حىت ال نًدلل علهًا الهًبها 

ًًًد  املسًًًلم حًًًىت ال ي هًًًر  اي املناعًًًة اليكريًًًة و نقًًًو  لكًًًن تًًًبها  وردود و وردود  ًًًة والعلمهًًًة ل ب أي تًًًبهة مًًًن إلوانه
 .يف دين اإلسالمرة اليت نطعن ها  املعاصالهب
 

 جممل ما دار احلديث عنا يف اللقاميا  السابقة
ًًًا يف احلوانكل   ًًًة وجًًًودوانكل   "؟هًًًل هللا موجًًًود"ق ًًًأل انوالنهًًًأل عًًًن لمن ًًًا عًًًن أدل ًًًة -سًًًبهانا ونعًًًاى-هللا  من  ،اليطري

 .-سبهانا ونعاى-اللف ب ؤدي  ى ح مهة وجود هللا  ،ةريعههوال  ،قهةل  وال   ،والعقلهة
وهًًًدم اإلنسًًًانهة  ،وهًًًدم ال هًًًري  ،وهًًًدم انلًًًال  ،يًًًؤدي  ى هًًًدم العلًًًم -سًًًبهانا ونعًًًاى-ار وجًًًود هللا  نكًًً و    

 انمور دي ابل يصهل يف احللق أل انول أل. انكلمنا عنو ، ةابلكله  
 

هًو ديًن  اإلسًالم بًال تً    هًا علًى     انكلمنًا فه "اإلسالم هًو ديًن احلًق؟هل " منا يف احللقة املاضهة عنبعد كده انكل  
القًر   وحًف  وأ    ،وانكلمنًا علًى  طعهًة تبًو  القًر   ،ا الكًالم دا هًو أول دلهًل وأعمًم معجً ة هًف القًر  عً ط   خ  احلق  

 .-ع  وجل-من عند هللا 
 -علهًا الصًالة والسًالم-يكو  من عند النً  حممًد القر   ر م واحد       انكلمنا    االح ماال أول حاجة والدالئل 

 ار.ي  أو الك   كما يقول امللهدو   ،وأل ف القر   ،هو الذي اد عى القر   -علها الصالة والسالم-حممد  والن  ،نيسا
 
ِ  للً ، ر ًم اننًأل -صلى هللا علها و لا وسلم-الن  حممد  أ    :الوجا انول :ينا على هذا انمر من وجوهرد         :مل يًخد 

، ة جًداا وت ًاف فههًا  ى الًرد  جخًر  يف موا ًف حم    -ا وسًلمصًلى هللا علهً-د حممًالنً   لىالقر   كا  ي ألر ن ول الوحف ع
 ،يف االج هًاد كمًا فعًل مً  انعمًى -صًلى هللا علهًا و لًا وسًلم-ب خطئة الن  حممًد  أحهاإً  القر   ن ل أ    :ر م نالنة

 موا ف. سبعةوكما فعل يف موا ف م عددة لكرإ 
 الن ن اب  أدلة أ  القر   لهس من عند 
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ر  آباي   لر  من القر   بعض اآلاي  مل يس الدلهل الراب :  ط  الن  نيسريها بل ف س  
صًلى هللا -النً  حممًد  أ    -علهًا وسًلم صلى هللا-الن  حممد  القر   لهس من عند ر أ   ب  ث  بعد كده ر م أربعة الذي يً  

ًًيخ ألًًر  لهً   بًًل ين مًًر الًًوحف مًًرةً  ،ريها بنيسًًا بعًًض اآلاي  ال يسًً طه  نيسًًكًًا  ينًً ل علهًًا أحهًًاإً   -علهًًا وسًًلم رها، س  
رها، طهب لًو كًا  القًر   مًن س  ييهو اللف يس ىن الوحف  ،رهاقما ييس   -علها الصالة والسالم-يع  نن ل  ية والن  

 ملالا ين مر ال يسري؟ ،رها من أول مرةكا  فس    -علها الصالة والسالم-عند الن  
 

ل هللا عً  وجًل أو احملاسبة على النها  يف العمًل اللًف هًف  ًو   ،لل  هو مسألة انعمال ابلنها وطبًعا أتهر مو ف يف 
خر    ل   " ًًب ك م ب ًًا  الل ًًًا   ۗ   ل ًًًا  مخًًا يف  الس ًًمخاوخا   وخمخًًا يف  ان  ًًك م  أخو  ه  ي ًًوه  ت خاس  ملًًا ن لًًر  .2٨٤:البقًًرة "وخ    نً ب ًًد وا مخًًا يف  أخني س 

 يع   يا؟ ،ةة اليه  تاسب على النه   -وجل ع   -هللا  الداللة الماهرة لآلية أ   هذه اآلية كانر 
ك ًب علهًا معصًهة، يعً  جمًًرد ن   ؟تصًل  يًا اللًف ،اه عًاوز يعمًل معصًهة ومًا عملهًاقيعً  لًو  نسًا  نًو  معصًهة جًو  

إل  كل  نسا  ب جهلا وسًاو  وسًاعا   ؛جداا اسب علهها، فهذا أمر تا   هطر يف ابلا  نا يعمل معصهة ت   الاطرة     
 .ة يبقى  ل  املوضِو ههبقى تا   د النه  فلو احلساب على جمر   ،يراج  نيسا وهكذابعدين ر و هيك  ب
 

ًًً :كمًًًا يقًًًول ابًًًن عبًًًا   -صًًًلى هللا علهًًًا وسًًًلم-للًًً  علًًًى أصًًًهاب النًًً   فهًًًق   ر    هًًًذه اآليًًًة حًًًأل ن لًًًر  م 
فقًال مًم رسًول هللا  ،هلكنًا ،اي رسول هللا : الواو  ، ماا تديًدا -م  ركبهم الغخ  يع -أصهاب الن  صلى هللا علها وسلم 

عنا وأطخع نا" :-صلى هللا علها و لا وسلم-  .صههح مسلم " ولوا: َسخ 
وال نقولًوا كًالههود، فقًالوا: َسعنًا وأطعنًا حًىت  ،قولوا َسعنًا وأطعنًاه يع  ه عملوا  يا؟ هو ربنا أمر بذل  ه عملوا  يا؟ 

 ،وعلًهكم السًالم :بًدل مًا يقًول لًا ،السًالم علًهكم :م صًها  يقًول لًايعً  بقًى يهجًف واحًد يكل ً ،ر هبا ألسن همزل  
 يهجف يقول حاجة يروح  ايل  لط َسعنا وأطعنا. رت ما بهقوما يقوما  لط،من ك   ،َسعنا وأطعنا :لا يقول
 

 :ها   خخ فنسخ  :يقول ابن عبا 
ًًن ر ب  ًًا أ نًً مخًًنخ الر س ًًول    خًً" م ن ًًو خ   لخ   لخه ًًا  م  ئ كخ  ًًا   ۗ   ا  وخال م ؤ  لل ًًًا  وخمخالخ ًًا مخًًا "..  :لًًاو   ى  ًخ  .2٨٥البقًًرة:.." ك ًًلآ  مخًًنخ اب  هخ وخعخلخهً 

ًًبخر   ًًيعًً  بقًًى احلسًًاب علًًى  يًًا؟ علًًى الكخ  ،2٨٦البقًًرة: "اك  خسخ ًًف   "ب، يقًًول: س  ًًز مًًم مًًن حًًديث الًًنيس وأ  و   ج  ذوا ل 
  أاآليًًة انوى كانًًر فعًًاًل ب قًًول      يًًا؟ أو ّاهرهًًا يًًدل  علًًى  يقًًول     هدإ عبًًد هللا بًًن عبًًا  يعًً  سًً ،"ابنعمًًال

 على العمل. ولكناحلساب لهس على النهة   امجممل هذا نأ   ولكن هللا ع  وجل بأل  بعد لل  بأل   ،احلساب على النهة
 

ًًلخ  -صًًلى هللا علهًًا وسًًلم-فًًالن   ًًم  مًًم ال احلسًًاب علًًى  ههقًًولالقًًر   مًًن عنًًد نيسًًا كًًا  ا  كًًل عًًن اآليًًة لًًو  ئ  ا س 
مخًخا مخًا كخسخًبخر  " :-نعًاىسًبهانا و -ل هللا و  ال،  ولوا َسعنا وأطعنًا، مث نً ل  ًخً :العمل مش على النهة، لكن الن   ال مم

هخا مخا اك  خسخبخر    ة.احلساب على العمل ولهس على النه    أ   فبأل   "وخعخلخهً 
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ولكًن مًن  -صًلى هللا علهًا و لًا وسًلم-ن عنًد النً  حممًد ًعًا لًهس م ًط  القًر    خ   أ   أل   بخ ا من انمور اليت نً  يبقى دا أيضً 
 عند هللا.

 
 الدلهل الامس: حال الن  وهو ي لقى القر   نول مرة  

ال طًول لً ف حاجًة وعم ًيعً   يًا؟ يعً  لًو أإ مًثاًل نأ ،للقًر   -صلى هللا و لًا وسًلم-ف الن  هيهة نلق  كانمر الامس  
ويف اآللًر طلً   ،ويضً  الكلمًا  ،  انبهًا    ال يًخ لًو تًاعر بهضً  الهًعر وعم ًمًثاًل  ،وأزيًد وأحًط   ،ب فههًااللهل أ ل  

ًً ههبقًًى بهقومًًا وهًًو حافمهًًا وم قنهًًا وال  ،وي قنهًًا يهًًاال أيل   ابلقصًًهدة، أمًًا يهجًًف يقومًًا أول مًًرة بقًًى بعًًد مًًا هًًو عم 
 .ب فهها طول اللهلال يقل  دا عم   ،حافمها وم قنهابقى هه ؟بههاول تيمها

ًع  ى القًر   للمًرة انوى يًخ كا  أول مًا ي لق ً  ،ن كذل ك  مل يخ  -علها الصالة والسالم-لكن الن    ؛ويراجعًا سًريًعا ،ل بًاجخ
 .دا طالب م لقف ،ف وبهج هد، الل   ؤخ مش  نسا  بهً   ،فق   لخ  ًخ ودا حال طالب م   ،ينساه ا من أ   لوفً 
 

ًً ًًلخ ب ًًا  الخ ُت خًًر   " :ل هللاو  حًًىت نًً ل  ًخ ًًانخ خ ل  ًخع جخ ْخ عخًًا  وخ ً ر  نخًًا   *ك  ب ًًا  ل سخ نخًًا  ه  فخًًان ب     ً ر  نخًًا   *     عخلخهً  ًًرخأ إخ نخًًا  *فخًًذ لخا  ًخ مث        عخلخهً 
ًً .١٩:١٦:القهامًًة "انخًًا  بًخهخ  ًًى  " :-عًً  وجًًل-ل هللا و  ونًً ل  ًخ ًًنً ق ر ئ  خ فخًًالخ نخنسخ مًًا هًًافش ه هيمهًًا مًًش  .٦:انعلًًى "سخ

 ةكًا  حهنمًا ي لًو القًر   أول مًرة يعجًل، يعً   يًا يعجًل؟ يعً  يقولًا بسًرع  -صلى هللا علها وسًلم-فالن   ،ه نساها
-ال النً  فهً ،ى القًر  ولكن به لق ً ،ف القر  ل  ودا حال واحد مش بهؤ  ،ف ينساهلها؟ لاي ،ونالنة ويردده مرة واننأل

 ومل يكن من عند لانا. -صلى هللا علها وسلم-ا للن    كا  وحهً  القر  لل  دالآ على أ    -وسلم صلى هللا علها
 .-وسلمو لا صلى هللا علها - القر   لهس من عند الن  حممد يبقى دا الدلهل الامس على أ   

 
  اليت مل يً ع رخ  فهها الكذب الدلهل الساد : سرية الن
علهًا الصًالة -يعً  النً  حممًد  ، يعً   يًا الكًالم دا؟-صًلى هللا علهًا و لًا وسًلم-حممًد  الدلهل الساد  سرية النً 

 ،الصًاد  انمًأل -صلى هللا علها و لًا وسًلم-ال بل كا  ؟ هل كا  تاعًرا؟ ااًب ييرتي بل البعثة هل كا  كذ   -والسالم
وا إبيًا؟ ابجلاهلهًة، جلهلهًم وكًذهبم،  َس ًم -لها الصًالة والسًالمع-يع  امجم م  أايم الن   ،ةوا ابجلاهله  يف جم م  َس م  ،لواهه  

ًًي قًًال علهًًا بهخ ى مًًش يطلًً  واحًًد يف البهئًًة دي وي سًًم   ،وأفجًًر مًًا يكًًو  ،كًًانوا أكًًذب مًًا يكًًو  ى   دا ي سًًم  د  ص 
 .الصاد  انمأل يع  بلغ النهاية يف الصد ، هذا الرجل يكذب على هللا؟ مس ههل

 
ًًلبخًًاري لخ لًًذل  حًًىت احلًًديث يف ا ا أسًًلم وراح سًًا لهًًب أبًًو سًًيها  مر ًًل  بًًل  سًًالما يعًً  أبًًو سًًيها  مًًا كًًانش لم 

  ابلكًذب؟ ر  هًل ع ً : ًال لًان ضًمن انسًئلة: ة أسئلة كده، فم  ره من اإلسالم، فهر ل  ام سائلا عد  مر ل علها  يني  
مًا كًا  يكًذب  ،ال : ًالوا ؟  بهكًذب ك ًريكًا  ؟ر عنًا الكًذبتً  بل اإلسًالم أ   -علها الصالة والسالم-هل الن  حممد 

ً :لها؟  ال مم ،"صاد  رسول  هذا ": مم فقال بقى بعد ما سأمم توي ة أسئلة كده  ال ، ط    سًأل كم هًل ن للً  أين   وم 
 .ر الكذب على النا  مث يكذب على هللاذخ وما كا  لهخ  ،ال :ل مفق ؟ر علها كذبت  أ  
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 رسًول   أعمًم مًن النًا ؟ مسً ههل، فقًال هًو نًا  ههكًذب علًى ربنًا اللًف هًوا هو ما كانش بهكذب على الامليع  ط
ننًا أصًاًل لًهس بكًذ اب  ؛-صًلى هللا علهًا وسًلم-القًر   لًهس مًن عنًد النً  حممًد  فدا الًدلهل السًاد  أ    ،صاد 

 .ا  ال  نا من عند هللا يبقى من عند هللااملمش من عنده يبقى مش من عنده، ط ا  ال  نااملوط
 .-صلى هللا علها وسلم-ة على أ  القر   لهس من عند الن  حممد    قى دي أدلة س  يب
 

  ٍر أ  يعلمها  ال بوحف من هللاأمور ال وكن لبه الساب : القر   فهاالدلهل 
مًثاًل   هًو    يع  فها أمًور نقًول ،القر   فها أمور ال مدلل للذكامي فهها ا وهف أ   ا جدا جدا  الدلهل الساب  ودا أمر مهم

طب فهًا أمًور مهًنيعش  ،كا  لكف جداا وعنده ألال  عالهة فعمل كذا  ، هريعا  احملكمة ديالكا  لكف أوي فالرِت 
 ف يع  الزم أتيت خبرب، اللف هف  يا؟ ن أل  
 

 اإللبار خبرب انمم السابقة -
خبًًرب انمًًم  -عًً  وجًًل-   عًًن هللا ألًًربإ يف القًًر  -علهًًا الصًًالة والسًًالم-انمًًم السًًابقة، النًً   أمًًور الغهًًب، مًًثاًل 

 فها نً  اَسًا نًوح،           اي؟ يع  مثاًل  ز   ،مايعرفهاق ،ف من عند هللاح  طب الن  عرفها منأل؟  ال لو كانر وخ  ،السابقة
سًهدإ نًوح عًاق نسًعمائة  فهًا أصًهاب كهًف، دي أمًور بكًن بعًض النًا  نعرفهًا، لكًن      فها نً  اَسًا موسًى،     

والثالنائًًة دي ابإلفر ًًف والثالنائًًة  ،أهًًل الكهًًف  عًًدوا تالنائًًة سًًنأل وازدادوا نسًًًعا     يعرفهًًا منًًأل؟  ،ةومخسًًأل سًًن
يعًر  الكًالم  ف  م ًأ   اتجًر   يعرفهًا منًأل؟ مًن أيًن يعلمهًا رجًل  ، وال قومي امجًري اللف هو ال قومي املهالدي ،ونسعة ابلعر 

 دا منأل؟
 

 عند معلٍم يعلم لل ، من هو هذا املعلم؟ن ًعا  ال م  ط  لهس يعلم لل   خ 
ودي النقطًًة اللًًف هننا هًًها بًًس  حنًًا انول ، -علهًًا السًًالم-مًًا بواسًًطة جربيًًل الًًذي عل   -سًًبهانا ونعًًاى- نًًا هللا 

يبقًى  حنًا كًل دي أدلًة بنقًول  يًا؟ القًر   لًهس  .-صلى هللا علها وسلم-ا لهسر  طًعا من عند الن  حممد ر أهنب  ث  بنً  
 ألبار انمم السابقة،  يا كما ؟ ي  ، يبقى فها أمور ال مدلل فهها للذكامي، زخ -صلى هللا علها وسلم-الن   من عند

 
 ه وة الروم للير ألبار الغهب..  -

ً *  ل بخًر  الًرموم  "الن  يعر  الغهًب منًأل؟ يعً  منًأل يقًول بثقًٍة و ًوٍة  ،املس قبل ،ألبار الغهب خر    وخه ًم م   ن يف  أخد َنخ ان 
ًًهًخغ ل ب و خ  ًًن ألخ  *بًخع ًًد   خلخًًب ه م  سخ ًً   س  ال يقًًرأ وال  -علهًًا الصًًالة والسًًالم-اتجًًر  ف  م ًًاي واحًًد أ  يعًً   ز   .٤:2:الًًروم "يف  ب ض 

وبضً  سًنأل دي لًد ابلً  مًش  ؟الًروم ه غلًب اليًر   ريًب يف بضً  سًنأل يك ب ومهما بلغ من العلًم يقًول مًم     
واملوضِو ان هى، ن، بض  سنأل دي يع  مثاًل نسً  سًنأل،  سنة يكو  هو ما  ٣٠٠، 2٠٠مثاًل يقول مم يف لالل 

للًً  ومًً م  -صًلى هللا علهًًا وسًلم-، وابليعًًل يهًهد النًً  هعهًر سًًنأل، حاجًة عًًدد  ريًب، يعًً  هههصًل وهههًًهد
 .-صلى هللا علها وسلم-الروم الي ر  يف حهانا 
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العسكرية  ةكا  دار  القو   وه بهقول الكالم ده نقول مثاًل      -علها الصالة والسالم-لو واحد اتين  ري الن  
؟ والسهاسهة واال  صادية فنمر وحل ل ووصل     الروم س غلب الير ، كا  ههقوما  طًعا ويف بض  سنأل يف اتريخ حمدد

يت نأمٍر  طعف  ويف زمٍن ن أي ،ا  د نغلب الروم الي ر  أو يقول أمور بقى يع  ايا كالم يوهم البعضوال  كا  يقول ّنا 
 .-ع  وجل-من عند هللا  مس ههل  ال  لا كا  بوحفٍ  ، طعف  ويعهها

 
 مو  أ  مب على الكير -

سهمو  على الكير، دي يعرفها منأل؟ ده أبو مب نيسا ال يس طه       أبو مبكذل  أمور ألر  زي مثاًل ايا؟ زي 
كا  أعلن اإلسالم، كا  يقول: أتهد   -علها الصالة والسالم-ب الن  أ  جي م بذل ، يع  أبو مب لو أراد أ  ي كخذ   

كافر؟ أدي  أسلمر، مش أنر ب قول أإ مهو    ،دينكم ابطلو أ  ال  لا  ال هللا وأ  حممًدا رسول هللا ولالص كده 
 عرفش يعملها. أبو مب نيسا ما

ا أخ   مخخٍب ": -ع  وجل-أبو مب ن ل  ول هللا  رً  *مخا أخ  ىنخ عخن ا  مخال ا  وخمخا كخسخبخ  *وخنخب  نًخب ر  يخدخ  "ا لخا خ مخخبٍ سخهخص لخى إخ
صلى -وده دلهل أنا لن يقول ال  لا  ال هللا  طًعا، ربنا به هداه بهقول لا أنر ه مو  كافر، يقدر الن  ، ٣:١:املسد

ع  -صاد  من عند هللا  لهس  ال بوحفٍ ي هد  هذا ال هدي وخيرب هذا الرب؟ مس ههل، بنيسا  -هللا علها وسلم
 .-وجل
 

 حيظ القر   من ال هريف -
رخ وخ  إ  لخا  حلخخاف م و خ "، فأمور ألر  زي مثاًل حيظ القر   من ال هري     القر   سهمل  ى  ،٩:احلجر "  إ  َنخ ن  نًخ  ل نخا الذ  ك 

لة لن نس طهعوا نس واجلن وانمم احلاضرة واملس قبخ يوم القهامة دو  ُتريف، مأل اللف يقدر ي هد  هذا ال هدي لإل
-، فالقر    طًعا لهس من عند الن  -سبهانا ونعاى-ُتريف القر  ؟ مأل اللف يقدر ي هد  هذا ال هدي  ري هللا 

 .-صلى هللا علها وسلم
 

 دلول مكة يف حهاة الن  -
دخ احل خرخامخ     "أهنم سهدللو  مكة،  -مصلى هللا علها وسل- ن أمور ألر  زي مثاًل وعد هللا يف حهاة ال ل ل ن  ال مخس ج  لخ خد 

    ربنا يقول مم ه دللوا املسجد احلرام و ر صلح احلديبهة وهم  راجعأل مش عارفأل  ،2٧:الي ح "تخامي اّلل   
س  هقق  -وسلم صلى هللا علها-رؤية الن  ن والصهابة زعالنأل  هنم ما عملوق ع مرة، ربنا  ال مم:  ،هريوحوا

 وس دللو  مكة، وابليعل دللوا مكة العام الذي بعده.
 

 مصِر الولهد بن املغرية إبصابة يف أنيا -
م ا  عخلخى ال  ر ط وم  " ال:  -ع  وجل-هللا  وو  صاب يف أنيا و بن املغرية سه  اللف هف منالريه، الولهد  ،١٦:القلم "سخنخس 

 هذا الغهب؟ -هللا علها وسلم صلى-من هذه اإلصابة، من أين علم الن  
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م ا  عخلخى ال  ر ط وم  "ر هذه اإلصابة ت  وابليعل أ صهب الولهد بن املغرية يف أنيا يف حربا م  املسلمأل وما  من      ."سخنخس 
 

، كل لل  ي ثبر  طًعا أ  -ع  وجل-هذه معج ا  ال وكن أ  أتيت من عند  نسا ، بل هف وحف  من عند هللا 
 .-صلى هللا علها وسلم-ن عند الن  حممد القر   لهس م

 
 مخن الذي عل م الن  حممد؟

ِ  -علها الصالة والسالم-طهب لالص احنا عرفنا القر   كده مش من عند الن   لل ، إل  الوحف   ؛ إل  الن  مل يد 
يف بعض  -صالة والسالمعلها ال-أحهاًإ، القر   ن ل ب خطئة الن   -علها الصالة والسالم-كا  به ألر على الن  

كل هذه اندلة دل ر   ..القر   ..القر   ..انمور اليت اج هد فهها، القر   أتبر أمورًا ال مدلل للذكامي فهها، القر  
 .-صلى هللا علها وسلم-على أ  القر   لهس من عند الن  حممد 

 
 نهأل:؟ فها اح مالأل ات-علها الصالة والسالم-فمخن الذي عل م الن  حممد 

 
 ما بهر.  الوا: عل   .١

 -صلى هللا علها وسلم-م الن  هو الذي عل   -علها الصالة والسالم-اتين أعلم من الن    الوا لالص يبقى فها حد  
 ؟-علها الصالة والسالم-م الن  القر  ، فمخن هو الذي عل  

 
 هأل.م   االح مال انول: أحد العرب ان   -

الذين َس موا  اح مال ال ي هقق، ازاي؟ أهل العرب، أو أهل  ريش من العرب ان م  هألده اح مال يع  له  بس 
هذا القر    ا فها من علٍم ابنمم السابقة، وعلٍم نألبار  -صلى هللا علها وسلم-موا الن  عل   وو صيوا ابجلاهلهة ي  

 ، وعلٍم ابنلال ، وعلٍم ابليضائل، كل لل  أييت الغهب، وعلٍم ابملس قبل، وعلٍم ابجلنة، وعلٍم ابلنار، وعلٍم ابل هري
 ما من ان م  هأل يف  ريش ده مس ههل.عل  نخ ، يبقى اح مال  نا مس ههل !مة أ م  هة ال نقرأ وال نك ب؟من أ  
 
 االح مال الثاين: أعجمف -

هقولوا ايا بقى؟ يقولوا     فها ب ؟بعض امللهدين وبعض املهككأل وبعض الكيار فاللف بريو    ايا االح مال ال اينأوم ال 
 .-صلى هللا علها وسلم-أو من  ريهم عل م الن   ،أو من الي ر  ،أو من النصار  ،حد أعجمف من الههود

د و خ   لخه ا  وخلخقخد  نًخع لخم  أخهن  م  يًخق ول و خ   َّن خا يً عخل  م ا  بخهخر  ل  سخا   ال ذ  " :قالفلكر هذه الهمبخا يف القر    -ع  وجل-وهللا  ي يً ل ه 
ا " : يع  بهقولوا     فها واحد ايا؟ أعجمف، طهب أ ط  دلهل على ب طال  هذه الدعو  ،١٠٣:النهل "أخع جخم فآ  وخهخًذخ

آ ممب أل   اي واحد أعجمف هه كلم هبذه اللغة امل عج  ة؟! ده     أصاًل القر   م عج   يف لغ ا، از   ،١٠٣:النهل "ل سخا   عخرخ  
 .الرد القطعف من القر  
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 أهنم عل موا الن  ز عمانعاجم الذين 
 وعل ما؟  الوا مأل؟ -صلى هللا علها وسلم-وأيًضا هناك ردود ألر ، ايا هف ؟ مأل انعجمف اللف  ابل الن  

 
 َبخ رية الراهب .١

رية الراهب اللف كا  يف الهام الوا: َبخ   مدة  صرية يف سيره للهام عخرخًضا لا مرة اللف الن   اب ،رية الراهب، طهب َبخ
 ابلا مثاًل رية سنة ورايح الهام ي اجر  عد م  َبخ   2٠، ١٥وهو م  عما أ  طالب طيل صغري أو تاب صغري عنده 

 لبهرية يفل عد معاه يوم، نعل م فها علًما يً عخلما  ،، ده هو أصاًل لقامي عار  هنقول  نا كا  يوميع  يومأل مثاًل  أويوم 
ري ، سنة؟! مس ههل نالنة وعهرينيعل  مها للبهرية يف يقعد سنة! ي علم يف يوم حاجة  نالنة وعهرين نيسا لو   ةطهب َبخ

 كا  عنده العلم ده ما علمهوق للنا  لها؟!
 

 ا كي  لم الذالع أينضعهية، ولو تب ر فأدل ها  ابل َبرية مل نخثبر أو  -صلى هللا علها وسلم-أصاًل دعو      الن  
 طبًعا مل يكن كذل . ؟-صلى هللا علها وسلم-لن  لما عل   د عند َبرية 

 
 . ور ة بن نوفل2

علها -رية  الوا مأل اتين؟  الوا: ور ة بن نوفل، طهب ور ة بن نوفل اللف هو أصاًل  ال للن  طهب  الوا بالق َبخ 
رج   وم  فأنصرك نصًرا مؤز رًا يبقى هو اللف حهاا حألفهها  ًعا، له   أكو  : له   أكو  فهها جخ -الصالة والسالم  خي 

 مس ههل. !؟القر  هذا  -علها الصالة والسالم-علم الن  
 م نصراين،  الوا كذا،  الوا كذا.ده  المش عار   الوا  ؟طهب  الوا مأل كما 

 
 أدلة بطال  هذه الدعو 

 ةلكل هذه الدعو  ابط
 نعل م من أحد. - علها وسلمصلى هللا-نهنا مل نخثبر أ  الن   :أواًل  -
 من العلم، ولو كا  مم من العلم هذا العلم ن تر عنهم. عندهمن  كل هؤالمي مل يكن  اثنًها: -
 .-ع  وجل-م أصاًل خبربا  البهر وال بعلمهم، وال ن علخم  ال بوحٍف من عند هللا أ   هذه العلوم ال ن علخ  اثلثًا: -
 

، أنا مل يكن هناك يف ان م  هأل العرب -علها الصالة والسالم-ا لهس من عند الن  حممد فذًلا علمنا أ  القر    طعً 
ها ما من انعاجم، كللل ، مل يكن هناك أيًضا مخن ي عل    -صلى هللا علها وسلم-اجلهالمي اجلاهلهة مخن يً عخلم الن  

رية، سوامي ور ة، سوامي رجل نصراين، كل دي دعاو   او دع  ابطلة لهس علهها دلهل.ابطلة سوامي َبخ
 
 االح مال الثالث: أحبار الههود والنصار  -
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علها الصالة -الن      يدل على ب طالنا أعمم ما يكو   انمر انلري أنا نعل ما من أحبار الههود والنصار ، وهذا أمر  
ا من ال هريف، وي صخو  ب أصاًل أو القر   عموًما كا  مو يا من هؤالمي أنا كا  يههد على ما و عوا فه -والسالم

 هبقى م علم منهم ويؤمنوا بها بعد كده؟! متام؟هاي لطأهم، و من كرباؤهم وأحبارهم، از  
، ن  القر   لط أ الههود ملط أه ا؛ ننيع  ر  طًعا اللف هم الههود والنصار و والقر   لهس من عند هذه انم

ا با لكرإ اليت لهسر يف الك ب ئهم؟! ولاليهوالنصار ، فكهف ي علم منهم وخي خط    م، وجامي  عج ا  كثرية جداا جدا
 السابقة.

 
طهب يبقى  ًلا هذه النمرة كانر لهسر يف القر   نيسا، لكن كانر يف دراسة الوا   الذي ن ل فها القر  ، وأنا 

 ووحًها من عند هللا. -ع  وجل-يس ههل أ  يكو  القر   يف هذا الوا    ال من عند هللا 
طهب نعالوا ننمر بقى يف القر   نيسا و عجاز القر   و عجاز السنة، احنا عاي ين ن ثبر ايا؟     اإلسالم هو دين 

 احلق. الرسول هو -صلى هللا علها وسلم-احلق، و    الن  
 

 ر  ً ا  القًمعج
الحهة، اللغوية وال هريعهة واإلصالعلمهة و معج ا  القر   يف القر   نيسا و  لنا املعج ة انوى هف القر  ، هننمر بقى 

 ومعج ا  السنة كذل ، هنسردها بقى سرًدا سريًعا؛ إل  الو ر أز  بهنا فهنقول بعض املعج ا :
 

 أواًل:  عجاز القر   البال ف والبهاين
ً ا  عجازًا بال هاا وبهانهاا، كهف لل ؟ طبًعا يع  دو  الو  يف نياصهل  بل ً ا، م عج  ما خنش يف  القر   كا  م عج 

ال ياصهل يكيف أ   العرب وهم أعلم النا  ابللغة مل يس طهعوا أ  أينوا  ثلا، ال  ر   مثلا، ال سورة من مثلا، وال 
العرب دول هم أفصح و ما عرفوق جيهبوه، هم بعهر سور مثلا، وال آبيٍة واحدٍة من مثلا، يع  ال هدي كا  درجا  

   وأعلمهم ابللغة.النا
قول لا:  لا كا  أعلم النا  ابللغة، أنر أعلم من العرب ابللغة؟ هم  نل : أصل القر   مش م عج   لغوايا فاللف يقول 

اب دامًي أعلم إ  ابللغة ما أصل اللغة ما عرفوق جيهبوا أنر ه عر  جتهب؟! ده  بل ما ن كلم يف نياصهل يع ، 
 عرفوق جيهبوه يبقى ده لوحده دلهل على اإلعجاز.

 
 ى اإلعجاز اللغوي يف القر  أمثلة عل

نعالوا نهو  بقى ون أمل يف  عجاز القر   اللغوي، فاإلعجاز اللغوي يف القر   أمور كثرية جداا جداا هنذكر أمثلة 
 منها:
 

 م  الوفامي يف املعىن يظالقصد يف الل -
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ة على ايا؟      نسا  يقول كل يع  ايا؟ يع  أصاًل البال ة  ائم ،م  الوفامي يف املعىن يظأول حاجة: القصد يف الل
والعمق الضارب يف ال أتري،  ،اللف عاي  يقولا نأ ل انلياظ، القر   كا  أوج  ما يكو  يف الليظ م  الوفامي يف املعىن

يف القر   نأوج  انلياظ  -ع  وجل-هللا  ايريد أ  يقوما ل ، يقوم -ع  وجل-هقول ل  كل حاجة هللا بالقر   
 ده ر م واحد. وأوج  العبارا ،

 
 طاب العامة والاصة مًعال -

بر القر   وج  يع  ايا؟  بر واحد أ م  ف ال يقرأ وال يك ب وَس  القر   يؤتر فها أتتريًا عمهًما وي يد  وانا يع  لو ج 
  نؤتر يف   منا درر كثرية، ونيس اآلاييطل  لغة أو عامل ال يسري أو كده يسم  القر   من علمامي الجداا، مث أتيت لعامل 

ده الكالم ده ايا حمدق يعر  يعملها دي، يع  العادي     نقول كالم ييهما البسطامي والعلمامي يقولوا ، العامة والاصة
 .كالم ييهما العلمامي والبسطامي ما ييهموهوق  ، أو العكسمش ب اعنا ده كالم البسطامي

هس  ال يف القر   اللف هو لطاب العامة والاصة خبطاٍب     القر   م عج   يف     العامة ييهموه والاصة ييهموه ده ل
رف منا الدرر والنيائس العامل  والاصة  ، يبقى ده ر م اننأل يف  عجاز القر  .واحد ييهما العام  ف وخي 

 
   نِا العقل و م ِا العاطية مًعا -

  افهً لطًاب عقلًف جًا ، اي لطًاب ب ً  ر م نالنة   نِا العقل و م ِا العاطية، اللف هو  يا؟    طبهعًة الطًاب اي  مًا
هل جدا  م ًِا  واحًد اللًف هًو   نًِا العقًل و  القًر   ًْ  بهنهمًا يف لطًابٍ  ،ةا بس ميهش فها أدلًة عقلهًكالم روحف ْو

 .وهذا من  عجاز القر   أيًضا ،العاطية
 

 البها  واإلْال  -
 .واحد دو  ال الل يف النمم القر ين ملا نال ف فها  ْال يف مواطن وبها  يف مواطن يف سها ٍ  ،البها  واإلْال

 
 نناول صور تىت يف سها  واحد دو  ال الل -

 ،وفههًا  صً  ،وفههًا نهًريعا  ،ا ألًال هً نال ًف سًورة فه يعً ؟يًا يعً   ،نناول الصور لهًؤو  تًىت يف سًها  واحًد
انمًًور منسًًجمة أنًًر  ،ال ،نقلًًة يف السًًورة  ريبًًة اا  واحًًد ال نهًًعر أبًًًدا بغربًًة أو فهًًوكًًل دا يف سًًه ..،وفههًًا ..وفههًًا

 .رس  ة إزلة بسهولة وي  كذ  حنيهة مي وحة واملاي    وماتهة مرة واحدة كده
ًًًةويعل   ،مًًً  اليضًًًائلويعل   ،مًًً  ال هًًًري ويعل   ،مًًً  انلًًًال نال ًًًف القًًًر   إزل علًًًى  لبًًً  يعل    ،مًًً  صًًًيا  اجلن

ج م ًدخ  ،ىت  مًور اله ًللًل يف االن قًال بًأل هًذه ان واحًد دو  أي   سًها ٍ  يف ودي أمًور تًىت   ..،و.. و.. و ،وصيا  النار
 ا من اإلعجاز اللغوي يف القر  .عمهم جدا 

 
 ل  السور والرتابط املوضوعف يف السورة الواحدة ونرابط القر   كك   الرتابط بأل -
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نرابط القر   كلهمة واحدة ال و  ،والرتابط املوضوعف يف السورة الواحدة ،أيًضا من اإلعجاز نرابط السور بعضها ببعض
حًىت اآلاي  الًيت كًا  ّاهرهًا  ،ا يف القًر    يًة واحًدة ن عًار  مً   يًة ألًر يوجد فها نعار  وال للل وال يوجد أبدً 

م    فهًا   اإلنسًا  ي ًوه  يعً ،ال عًار  دا ّاهرهًا ، الوا ميهش حاجة اَسها نعار  ،يوا فهها ك ب  العلمامي صن  ال عار  
ًًًدا فًًوهم    مومهًًا للنًًا  وعر  وا هًًذه اإلتًًكاال  وفه  وحل ًً ،نعًًار  وال يف حًًرٍ  واحًًد مًًن حًًرو  ميًًهش نعًًار  أب
 وي.ر م واحد اإلعجاز اللغ ،وي يبقى داودا من  عجاز القر   اللغ ،القر  

 
 اإلعجاز العلمف يف القر   :اثنًها

يعًً   يًًا  عجًًاز علمًًف؟ يعًً  أمًًور  يبقًًى دا  عجًًاز لغًًوي، ر ًًم اننًًأل  عجًًاز علمًًف، فهًًا  عجًًاز علمًًف، ر ًًم اننًًأل     
 َّنًا جًامي  بًوحف مًن عنًد  -صًلى هللا علهًا وسًلم-علمهة ن لر يف القر   مل يكن يعلمها العرب ومل يكن يعلمها الن  

 النمري ال جري  بعد لل ، زي  يا؟ هللا وأتب ها العلم
 

أخوخملخ  يًخًًرخ الً ًذ ينخ كخيخًًًر وا أخ   " -عًً  وجًًل- ًًول هللا  ،مسًًألة    انر  انيصًًلر زي بعضًًهاحاجًًا  كثًًرية جًًداا هنسًًرد 
نخامه خًًا ًقًًا فًخيخ ًخق  انًخ خًًا رخنً  خر  خ كخ ًًمخاوخا   وخان     السًًماوا  وانر  كانًًر  أتبًًر العلًًم احلًًديث يف اليلًً  .٣٠:اننبهًًامي "الس 

  .أتب ها العلم ال جري  بعد للالكبري وانمور اللف رنق وف قنامها اللف هف بقى نمرية االنيجار 
 

مٍي حخًف ٍ  وخجخعخل نخًا" :يقًول -ع  وجًل-هللا  مسألة وجود املامي وأصلا يف احلهاة، ًامي  ك ًل  تخًف  مسًألة     .٣٠اننبهًامي: "م ًنخ ال مخ
مًًا مًًن املًًامي يف  د  للهقًًة ال بً ً او   أصًًاًل  ، بدايًًة النهًًأة جايًًة مًًن وجًًود املًًامي يف بدايًًة نكًًوين اللهقًًةامي أصًًاًل انحهًً

صًًلى هللا علهًًا -ل واضًًح جًًداا مل يكًًن يعلمًًا النًً  دا تًًفمي أتب ًًا العلًًم النمًًري ال جًًري  بهًًك اسًً مرار احلهًًاة أيًضًًا
عنًد نً  بًوحف مًن الوهًذا أمًر  لًار  ال يعلمًا  ال  -صلى هللا علها وسًلم-و ال الن  . العرب ومل يكن يعلما -وسلم
مٍي حخف ٍ  وخجخعخل نخا" :-ع  وجل- هللا  ."م نخ ال مخامي  ك ل  تخف 
 

خنً عخًام  لخع ًرب خةً " :-ع  وجًل-يقول هللا  ، لراف اللنبمسألة ا أيًضا من هذه انمور املهمة جدا  ً ۗ   وخ     لخك ًم  يف  ان  ًق هك م ب   ا نمس 
ًًر ٍث وخدخمٍ  ًًن بخًًأل   فًخ ًًائ ًغا ل    يف  ب ط ون ًًا  م  ال ًصًًا سخ ًًا لخ ًن ًًار ب ألخ ل بًخ ملًًا العلمًًامي درسًًوا يف احلهًًواإ  كهًًف ي كًًو   .٦٦:النهًًل "له 

 أتكل العلف مث العلًف هًذا يًدلل  ى انمعًامي فه هًول  ى فًرث مث أييت الًدم -أع كم هللا-وجدوا أ  احلهواإ   ،اللنب
  ،بًخأل   فًخًر ٍث وخدخٍم لبًخنًًا م ًنهًف  زاي ب  كًو  لقًوا    الًدورة ب اعًر نكًوين اللًنب دي  ،الغًدد وأيلذ مكًوإ  نًذهب  ى

 .-ع  وجل-لهس  ال بوحف من عند هللا الكالم دا منأل؟  -علها الصالة والسالم-كا  يعر  الن  
 

 :-ع  وجل-عرفنا الكالم دا منأل؟ من  ول هللا  ،اخنيا  نسبة انكسجأل عند صعود املناطق العالهة
رخح  " د يخا  يخه  م   فخمخن ي ر د  الل ًا  أخ  يًخه  ًالخ رخه  ل إل  س  رخه  ضخًه   وخمخًن يً ر د  أخ  ي   ۗ   صخد  ًل ا  جيخ عخًل  صخًد  أخَّن ًخا يخص ًع د  يف  الس ًمخامي  ض   "ًقا حخرخًجًا كخ

علهًًا الصًًالة -يبقًًى صًًدره ضًًهق الكًًالم دا النًً   مسًًألة الضًًغط اجلًًوي و   اإلنسًًا  ملًًا يطلًً  جبًًال ،١2٥:اننعًًام
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عرفًا العلًم النمًري ال جًري  بعًد للً  اللًف هًو الً ال   ،فها حد يف العًرب يعرفًا ما كانش يعرفا وال كا  -والسالم
 ق لضًها الضًهق مًثاًل ومسًألة ضًهق الصًدر عنًد االرنيًِا هللا عً  وجًل ضًرب هًذ ،الضغط اجلوي من فو  اجلبل ل هر

 .صدرزي اللف بهطل  جبل فههصل لا ضهق ال الكافر ابلقر    ال ل     الكافر سهضهق صدره ابلقر  
 

علهًًا -اثب ًًة أتب هًًا العلًًم بعًًد للًً  وهًًذا أمًًر اثبًًر ال يعلمًًا  ال النًً  بًًوحف مًًن عنًًد هللا، النًً   وهًًذه حقهقًًة علمه ًًة
ث فًههم يعرفًوا الكًالم دا، جهلًة يف ع ًوال كًا  انمهًأل اجلهلًة اللًف هًو ب   ،ما كانش يعر  الكًالم دا -الصالة والسالم

ماكًًانوق يعرفًًوا  اللغًًة يف أمًور اتنهًًة لكًن يف العلًًم النمًًري ال جًري مي يف  يًًا؟ يف هًًم كًًانوا علمًا جانًب العلًًم ال جًري 
 وال يعرفوا انمور دي لال ، متام؟ ،وما كانش عندهم حضارة ،الكالم دا

 
ن فًخو   ًا  فًخو   ًا  مخًو ف  م  ًن يًخغ هخاه  مخو ف  م  ً ف ٍ و  كخم ل مخاٍ  يف  َبخ ٍر جلم   أخ "فها ّلما   و     أيًضا مسألة الملما  يف أعما  البهار

فها ّلما  وفها َبر جلف وفها أمواف الكالم دا أتب ا برضًو العلًم النمًري ال جًري  بعًد للً ،        .٤٠:النور "سخهخاب  
وسًًًوعا  وز يرجعلهًًًا موجًًًودة ومهًًًروحة يف ميف  يًًًا تًًًرح ال ياصًًًهل اللًًًف عًًًا كًًًل دي أمًًًور يعًًً  أإ مًًًش هسًًً طرد

  ر  طعهاا.تب بقول    فها أمثلة لإلعجاز العلمفاإلعجاز العلمف، بس أإ 
 
ًدا" :-عًً  وجًًل- ًًال هللا  ،طبهعًًة اجلبًًال وأهنًًا كًًانواتد ي  زخ  ًًفخ أخ  " :و ًًال .٧:النبًًأ "وخاجل  بخًًالخ أخو اتخ خر    رخوخاس  وخأخل قخًًى  يف  ان 

اجلبًل عامًل  بًر العلًم النمًري ال جًري  يف اجلهولوجهًا و ريهًا أ   تأ .١٥:النهل "متخ هدخ ب ك م  وخأخهن خارًا وخس ب اًل ل عخل ك م  مخ  خد و خ 
ُتًر، النً  عًر  الكًالم  وبقهة اجلبًلد؟ يع  نسبة  لهلة جداا هف اللف على السطح نخ الوخ  ي  يع   يا عامل زخ  ،دنخ الوخ  ي  زخ 

يف  -عً  وجًل- ًال هللا  ، ق كًا  يعًر حمًد   ؟من العرب كا  يعر  الكًالم دا حد   ؟افهاتن ل ُتر انر  و  ؟دا منأل
ًدا" :القًًر   مًًن عنًًد هللا ربنًًا بًًوحف القًًر   لًًهس مًًن عنًًد النًً  صًًلى هللا علهًًا وسًًلم ولكًًن  ودا دلهًًل أ    "وخاجل  بخًًالخ أخو اتخ

 ج مي صغري فو  والبا ف كلا ُتر. ،اجلبال دي أواتد اللف يعلم ما يف ابطن انر  و ال لا     
 

السهاب فهها سًهب سًالبة  فها      ،مسألة أيًضا عمهمة جداا مل يعلمها العلمامي  ال م ألًرا مسألة الريح وال لقهح واملطر
علهًا الصًالة -يعرفا على عهًد النً   ر ما كا  فها حد  م  الكالم دا ع   ،وسهب موجبة وتدث بهنهما نلقهح فهن ل املطر

 :-ع  وجل- ال هللا  ،-والسالم
حخ لخوخا  حخ وخأخر سخل نخا الر   " نخاك م وه   ايخ قخهً    .22:احلجر" فخأخن خل نخا م نخ الس مخامي  مخامًي فخأخس 

ًً يبقًًى فهًًا نلقًًهح ًًل نخا "ودا أيًضًًا يف  ، لقًًهح النبًًاات يف النبًًاات  نقًًوم الًًرايح ب  اوال لقًًهح كمًً ،به  يف مسًًألة السم وخأخر سخ
حخ لخوخا  حخ الر     ".ايخ
 

حخ لخوخا  حخ وخأخر سخل نخا الر   "يع  كلمة   :هألنخ ع  ُتمل مخ " ايخ
  .نلقهح النباات  اللف هف حبوب اللقاح النباات  اللف احنا عارفهنها -
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 .علها  ين ل املطر ؛ونلقهح السهاب املوجب للسالب -
 .-صلى هللا علها وسلم-ن يعلمها أحد على عصر الن  ك  علههم اآلية اليت مل يخ  ننأل ندل  واال

 ى.يخ ل  وأخ  ر  الس    م  لخ ع  ا أنا من عند هللا ع  وجل الذي يًخ عً ط  يف القر   اليت ندل   خ  املعج ا  العلمهة اليت من وهذا أيًضا
 

وخنًخًرخ  " :-عً  وجًل-ل هللا و   ًخً إب    لو  لكن على القخ  ،ف يف نيسري اآليةلخ  ًخ م     كا  و     مسألة دورا  انر  حول نيسها
ًة وخه فخ متخ رم مخر  ال   .٨٨:النمل "س هخاب  اجل  بخالخ ُتخ سخبً هخا جخام دخ

، على دورا  انر  حًول نيسًها ل نأهنا ندل  و  على القخ نهنا م لف يف نيسريها،  ميبعض العلما ، ال العلمامي يف نيسريها
كًا  هًو اثبًر   و     ، سًهب  مًن املعًىن داهنقًول حًىت   ،ف فههًالخً ًخ هًف م    فدا أحد اندلة، بس يع  سهب  مًن دي إل   

ا هاًمًا يك هًف العلمًامي جتريب انر  كروية وندور حول نيسها من زما  مًن  بًل حًىت  الوا           يف بعض ك ب ال يسري
 ف فهها بالق اآلية دي.لخ  ًخ لكن علها  اآلية م    ،هذا انمر

 
م  الث ا  ًب   * وخمخًا أخد رخاكخ مخًا الطً ار    *  وخالس ًمخامي  وخالطً ار    " كما  مسألة الًنجم الطًار ، فهًا  ًوم       .٣:١:الطًار  "الًن ج 

فهًا  ًوم     ،بعًد للً  ال جري    النمري   والكالم دا أتب ا العلم ، ر  يع   يا طار ة؟ يع  ما صو  كصو  الط   ،ة خ ار  طخ 
ودا تبًر يف  ،هف فكرة النجم الطار  برضو ،يع  لا نبضا  "،م النابضجالن"يل  وها يف علم الو وم اَسها َسخ   ،اث بة
 .ارً ال جري  مؤل  العلم 

 
ب ًًًو   " ،ةثخًًًنً  ؤخ العنكبًًو  جًًًامي  يف القًًر   م   و     ،مسًًألة العنكبًًًو  ًًنخ ال بً ه ًًًو   لخبًخه ًًر  ال عخنكخ هخ  .٤١:العنكبًًًو  "وخ     أخو 

 اللًف ب عمًًل عًًش   ودا اللًًف أتب ًا بعًًد للًً  العلًم النمًًري ال جًًري       ،وهًًف اللًًف مًا البهًًرة، ثًخنً  ؤخ العنكبًو  جًًامي  م  
ًع  من العلًم النمًري ال جًري  امل  أمر  ودا أيًضا ،ركخ نكبو  هف اننثى ولهس الذ  الع صًلى -ن يعلمًا النً  ك ً  الًذي مل يخ ج 

 .-ع  وجل-وال ي علم  ال بوحف من عند هللا  ،من  وما ومل يكن يعلما أحد   ،-هللا علها وسلم
 

-اق نعر  الكالم دا على عهًد النً  ن   حنا ماك   كر وأنثى،النباات  ل  منها أ    ،  أمور كثري جدااكذل  يف علم النباات
 ، ًال للً  -عً  وجًل-لكًن هللا  ،ر وفها نبًا  أنثًىكخ فها نبا  لخ      البهر يعلمو   ما كانش ،-علها الصالة والسالم

ًًه م  " :فقًًال ًًن  أخني س  خر    وخم  ًًا ب  ًًا ن نب ًًر  ان  خز وخافخ ك ل هخ ًًب هخا خ ال ًًذ ي لخلخًًقخ ان  يبقًًى النبًًاات  أزواف فههًًا لكًًر  .٣٦:يًًس" س 
فهًًا  عرفنًًا بعًًد كًًده      ،-علهًًا الصًًالة والسًًالم-دا نيسًًري اآليًًة اللًًف مًًا كًًانش حًًد  يعرفًًا علًًى عهًًد النًً  و  ،وأنثًًى

ا ًرال  ؤخ والكًالم دا عرفنًاه م ً ،نلقًهحوتًدث  ،نبا  لكر ونبا  أنثى للً  وال يعلًم  ف  م ًان   حممًد النً    ن النً   ك ًمل يخ  ،جًدا
 .-ع  وجل-وحف من عند هللا  القر      أ اط  على  ولل  دلهل   ،أحد من  وما

 
ًًو ل هللا  ووجًًود الصًًبغة الضًًرامي، ،والثمًًار ب  أيًضًًا الرتاكًًب يف احلخًً ًًمخامي  مخًًامًي " :-عًً  وجًًل- ًخ ًًنخ الس  ًًوخ ال ًًذ ي أخنًً خلخ م  وخه 
نخا ب ا  نًخبخا خ ك ل    رخج  نخا م   فخأخل  رخج  مٍي فخأخل  ًراتخف    .٩٩:اننعام "ن ا  لخض 
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باًًا ممرتخخاك ًبًًا" ،ضًًر اللًًف هًًو  يًًا؟ املًًادة الضًًرامي الكلوروفهًًل اللًًف عرفنًًاه بعًًد كًًدهالخ  ن ًًا  حخ والبنًًامي  ب  يبقًًى احلخًً "خنم ًًر ف  م 
 .وال مثهل دا بههجف منأل؟ من املادة الضرامي

  ضًًًر دا هًًو اللًًًف بهطل ًًًضًًر والخ فهًًًا لخ       -معلهًًًا الصًًًالة والسًًال-ق كًًًا  يعًًر  الكًًًالم دا علًًى عهًًًد النًً  حمًًد  
-ن النً  ك ًمل يخ  ،-صًلى هللا علهًا وسًلم-  السًنأل مًن بعثًة النً  ا  احلبوب والكالم دا عرفناه بعد مئًالنباات  ويطل  

   كل هذه اإلعجازا .ج  ع  لكن القر   م   ،وال كا  يعلما  وما ،ًعاط  يعلم لل   خ  -صلى هللا علها وسلم
 
ًم    خوخا  ً   النمج ًوم  " :-ع  وجل- ال هللا  لنجوم،   اامو  موا ً  النجًوم دي  وعلمنًا بعًد كًده      .٧٥:الوا عًة "فًخالخ أ   س 

  السًنأل بًس علًى مًا الضًومي وصًل الالنجوم اللف  حنا بنهوفها دي بكن نكو  ال ير من    ية من  اي  هللا و    
ًً لنًًا ًًت   نب ًًا لًًذل  وأتًًار  لهًًا       ًًال -عًً  وجًًل-وهللا  ،جًًوم دي  عجًًازفموا ًً  الن ،ريناها وهًًف لًًالص كانًًر مه 

  :فقال ، ج  ع  فمي م  تاملوا   دي 
م    خوخا     النمج وم  " فًدا  . منًاا عمًهم ملًا نعل  عرفنًا بعًد كًده  نً  .٧٦،٧٥:الوا عًة "وخ  ن ا  لخقخسخم  لً و  نًخع لخم ًو خ عخم ًهم  *  فخالخ أ   س 

 .اإلعجاز العلمف ،ر ينكلا من أوجا اإلعجاز الق
 

ن ك ًل كًر  يف القًر   مل يخ  هذه أمًور أطًوار اجلنًأل الًيت ل  ك    ،او ريه ما ل  ة والوالدة والمم م هللا ابنجن  ل  وأيًضا منا أيًضا ع  
دللًوا حاجًة، وال كا  فها  ،وال كا  فها جمهر ،ال كا  فها سوإر ،-صلى هللا علها وسلم-يعلمها أحد على عهد الن  

أوحًى  ى نبهًا حممًد  -عً  وجًل-لكًن هللا  ،م وعرفوا الكالم دا منأل؟ ما كًانش فهًا حًد  يعًر  الكًالم دا لًال ح  ر  ال
 .هذه انمور وهذا من  عجاز القر   العلمف -صلى هللا علها وسلم-
 

  عجاز علمف.فها و  ،يو  غخ نا فها  عجاز ل  ل  يبقى  ً  
 

 ر   الكرمي: اإلعجاز اإلصالحف وال هريعف يف القاثلثًا
ًًًر هًًًو اإلعجًًًاز اإلصًًًالحف   ًًًر ال هًًًريعف  ل هًًًريعا  القًًًر   ،اإلعجًًًاز ال ال ًًًا نهًًًريعا  ،انت هًًًذه  ،يعًًً  القًًًر   فه

يعًً   ؟ال ي جًًرهممًا و  ن الًذي عنًًده هًذا العلًًم بنيًو  البهًًر و ًا ي جًًرهم عًن اجلروًًةمخًً ،ال هًريعا  أصًًلهر امجم مً 
زال حًىت اآل  ننعقًد مًؤمترا   مًا هًل هللا موجًود؟ مسًألة ال هًري ،      ب ًِا  لر حىت يف اللقامي ال ًاين ما ي  زخ  حىت اآل 

 عاملهة يف: ملالا ال ننعدم اجلروة؟ ملالا لهسر العقواب  القانونهة رادعة؟ مؤمترا  ب  عقخد حىت اآل  ملنا هة هذه املسألة.
ًًا-العقوبًًة الوحهًًدة الرادعًًة للجروًًة  ل اجلروًًة ون صًًلح امجم مًً  وجتعلًًا نسًًبة لكًًن ب  قلًً -و   كانًًر مًًا نردعهًًاق  طًع

 مً  علًى اإلطًال ، ال بًد مًن وجًوده، لكًن جم الصالح فها أكثر من نسبة اليساد، لكن اليسًاد لًن و نً  أبًًدا مًن أي  
ب قلل اجلروة متاًما  ى أ ل منسوابما. حىت اآل  مازال ال إ واملخدرا  وهذه انمور؛ أ ًل مًانكو  يف بًالد اإلسًالم مًن  

 .١٤:املل  "أخالخ يًخع لخم  مخن  لخلخقخ وخه وخ الل ط هف  ال خب ري  "ال يعلما  ال هللا.  ل بالد العامل. هذا اإلعجاز اإلصالحف  ك
 .القر  : اإلعجاز اللغوي، اإلعجاز العلمف، اإلعجاز اإلصالحف  عجازا من دا أيًضا يبقى 
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ة وجًًوه، يعًً  القًًر   لًًن نوفهًًا حقًًا مهمًًا نكلمنًًا فهًًا؛ لكًًن كًًده ي ع ًًرب انكلمنًًا علًًى مسًًألة القًًر   كمعجًً ة مًًن عًًد  
 هنن قل  ى أمور ألر   ري معج ة القر  .

. أول حاجًًة -صًًلى هللا علهًًا وسًًلم-بعثًًة النًً   صًًهة  حنًًا بنقًًول     حنًًا بنًً كلم علًًى أدلًًة صًًهة اإلسًًالم، وأدلًًة
انمًور بقًى اللًف هًف معجً ا  ألًر   اب ًفال انهًة.  احللقًة    كلهًا ونً   انوى انكلمنا عنها القر  ؛ للصًنا فههًا احللقًة

 زي  يا؟ ،ومعج ا  ألر  ندل على صد  اإلسالم ،-علها الصالة والسالم-للن  
 

 على صهة اإلسالم: من املعج ا  اليت ندل  
  هاصه  ب ر انايم والعلم ت هبهة وعلمهة ورد  يف السنة وأأمور 

معج ا  أيًضا جامي  يف السمنة، يع   حنا عرفنًا معجً ا  القًر   انكلمنًا  زي بعض دالئل النبوة العلمهة انلر . فها
 عن عهرة أو مخسة عهر واحدة منها، فها معج ا  يف السمنة، زي  يا؟

  ًًً ًًًن مسًًًعود  ًًًال: حًًًدتنا الن ًًًد هللا ب ًًًأل؛ يف الصًًًهههأل عًًًن عب ًًًا وسًًًلم-للًًًق اجلن وهًًًو الصًًًاد   -صًًًلى هللا عله
  ال:املصدو ، 

  .البخاريصههح  "   يف بطن  أم  ا أربعأل يوًما، مث يكو   علقًة مثلخ لل ، مث يكو   م ضغًة مثلخ لل    أحدخكم جي  مخ "
 رحلًة النطيًة، العلقًة، املضًغة يف أول أربعًأل يًوم، ومثًل للً ؛ يعً  نيًس للً  يف نيسًري احلًديث.  يبقى اجلنًأل بهمًر  

هًو احلًديث  ،دة، مًش أربعًأل وأربعًأل وأربعًأل؛ مائًة وعهًريندول كلهًم أربعًأل يًوم واحً والدلهل على هًذا ال يسًري     
 :-صلى هللا علها وسلم-الثاين الذي يقول فها الن  

..."  فصًو رها وللًق َسعخهًا وبصًرخها وجلًدخها وحلمخهًا وعمامخهًا ، لا مر  ابلنطية  تن ا  وأربعو  لهلًة، بعث هللا   لهها ملخًكًا"
  يع   يا الكالم ده؟ صههح مسلم.

 اننًأل وأربعًأل   عنًد  -ولدوا ابلكم فها  عجازا  ك ري يف احلًديث ده-بهقول :  -علها الصالة والسالم-يع  الن  
يوم. وي نيخ فها الروح ويصري لكر أو أنثًى؛ عنًد  اننأل وأربعأليوم بهكو  اجلنأل مر  رحلة النطية والعلقة واملضغة؛ عند 

 ة احلديث أتبر لل   طًعا. يوم. طبًعا علم انجن   اننأل وأربعأل
 

تن ًًا  ؟  ًًال  يًًا -علهًًا الصًًالة والسًًالم-ة نيسًًها؛ تًًو  النًً  لًًدوا ابلكًًم فهًًا كًًذا  عجًًاز؛ اإلعجًًاز انول يف املًًد  
ة؛ اللًف در  علًم انجنًة يف طًب أو يف أي مكًا  اتين يعًر     علمًامي انجنًة . علم انجن ًوأربعأل اننأل، وأربعو  لهلةً 

رتة ب اعر احلمل نسابه ، يع  يقول ل  انسبِو انول، انسبِو ال اين، انسبِو الثالث، انسبِو الرابً  موا اليبهقس  
؟ يعًًً   وأربعًًًأل اننًًًألر اجلنًًًأل نسًًًابه . بهقسًًًموا نطًًًوم  علهًًًا الصًًًالة - به . يعًًً  النًًً أسًًًا ةسًًً   يًًًوم يعًًً  كًًًام أسًًًبِو

علهًًا الصًًالة -يعرفهًًا أايم النًً   نسًًابه . ودي حاجًًة ماكًًانش حًًد  فنًًا    مرحلًًة اجلنًًأل ب  قًًا  إبيًًا؟ ابعر   -والسًًالم
 ر اجلنأل ماتف ابنسابه ، دي ر م واحد. نطوم       -والسالم

ة وعرفنًا    عنًد ًرا يف علم انجن  يوم ي نيخ الروح، ودي برضا معرفنهاق  ال مؤل   اننأل وأربعألعند  ر م اننأل؛ مسألة     
يًوم دول حمًدق تًافها؛ نطيًة، علقًة، مضًغة كًل للً  املراحًل الًثالث اللًف يف االننًأل وأربعًأل  هذه يوم. اننأل وأربعأل
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، اتجًر يف صًهرامي، ال ف  يف السمًنة الًذي ال أينهًا مًن عنًد نيسًا وهًو رجًل  أم ً -صلى هللا علهًا وسًلم-من  عجاز الن  
   النبوية.. فده أحد اإلعجازا-ع  وجل-يقرأ وال يك ب  َّنا هو بوحف من عند هللا 

 
ًارًا" صههح مسلم:يف  -صلى هللا علها وسلم-ل الن  و  أيًضا  ًخ   ..." ال نقوم  الس اعة  حىت  نعودخ أر   العرب  م روًجًا وأهن 
ا ماتيناق  هنا عاد  مروف وأهنار. بس كلمة نعود دي ندل على  يا؟ على    اجل يرة العربهة زما  كانًر  يًا؟   حنا لس  

وده اللف أتب ا علم اجلهولوجها احلديث ملًا َبثًوا أر  اجل يًرة العربهًة، وجًدوا    فهًا  اثر نهنًار ومًروف   كا  فهها أهنار.
ر وانًًداثر مًًذه انمًًور، تبًًر  طًعًًا ابلعلًًوم اجلهولوجهًًة هًًذه، وُتلهًًل الصًًخور كانًًر يف اجل يًًرة العربهًًة، وحصًًل نصًًهم 

م واثئقهًة ك ًري عًن املواضًه  اللًف عًاي  يراجً  فههًا. يبقًى ده أيًضًا وانماكن    كا  فها أهنار يف هذه انمور، وفها أفال
 أمر من اإلعجاز النبوي.

 
 :-صلى هللا علها وسلم-ل الن  و  كذل   ًخ 

، منًًا ل ل ًًقخ، ومنًًا ي رك ًًب  " ًًبخ الًًذ نخب  اب   ال عج  فهًًا جًً مي مًًن  مسًًألة      .صًًهها انلبًًاين ."كًًلم ابًًن   دمخ أيكلً ًا الًًرتم
بعث منا يوم القهامة، أيًضًا مًن أيًن علًم النً  إلنسا  كده مابهأكلوق الرتاب، بهيضل، وهو ده اللف به  العصع  ب ِا ا

نًبش القبًور ووجًد عجًب الًذنب،  -صًلى هللا علهًا وسًلم-لل ؟ هنيرت     مثاًل    النً   -صلى هللا علها وسلم-
لًًف بعًًده؟ معنًًدوق هًًذا العلًًم.  حنًًا عرفنًًاه ملًًا ها كًًده؟ والعصًًور اللًًف  بلًًا والكًًل البهًًرية بههصًًل    ههعًًر  منًًأل     

اسًً قرأإ بقًًى عصًًور البهًًرية كلهًًا، وحيًًرإ يف بًًالد م عًًددة، والعلًًوم نواصًًلر، عرفنًًا  نًًا ال ييًًىن. هنقًًول  نًًا كًًا  ال 
ييًًىن عنًًد العًًرب، عًًر  منًًأل  نًًا عنًًد العجًًم؟ عًًر  منًًأل  نًًا عنًًد اليًًر ؟ عًًر  منًًأل  نًًا يف زمنًًا والًً من اللًًف  بلًًا 

 .-ع  وجل-ف بعده؟ هذا ال أييت  ال بوحف من عند هللا والل
 

 ن ًًا ل ل ًًقخ كًًلم " -صًًلى هللا علهًًا وسًًلم-كًًذل  مياصًًل جسًًم اإلنسًًا  ودي مًًن أًًْل املعجًً ا  أيًضًًا؛  ًًول النًً  
ائة  م يصخلٍ  صًل، عًر  مي و تالنائًة وسً م يعً  فهًا يف جسًم   .صًههح مسًلم ..." نساٍ  من بخ   دمخ على س   ألخ وتالن 

املياصًًًل، وكًًًا  يعًًًر  عًًًدد املياصًًًل اللًًًف يف الضًًًهر  منًًًأل الكًًًالم ده؟ و عًًًد يعًًًد   -علهًًًا الصًًًالة والسًًًالم-النًًً  
 والعمود اليقري، واملياصل الثاب ة وامل هركة. 

تالنائًة جسًم اإلنسًا  وجًدوا فعًاًل  Anatomyكالم حمدق يعرفا  ال بًوحف مًن عنًد هللا، ملًا در  علمًامي ال هًريح 
 أربعًة وعهًرينيعر  عًنهم حاجًة،  ميصل يف العمود اليقري؛ ماكانش حد   ربعألأمائة وسبعة و ميصل، اللف هم  ألوس   

ميصًل يف  متانهًة ومتًانألميصًل يف الطًر  العلًوي، و  سً ة ومتًانألو ميصل يف الصدر؛ اللًف هًم ب ًِو القيً  الصًدري، 
صًًلى هللا -ميصًًل مصًًدا ًا لقًًول رسًًول هللا  سًً ألتالنائًًة و ميصًًل يف احلًًو ، ْعًًوهم طلعًًوا  ١٥الطًًر  السًًيلف، 

 . -علها وسلم
نًا أ  علًى كًل ميصًل صًًد ة؛ فاحلمًد هلل، وسًبها  هللا، وال  لًا  ال هللا، وهللا أكًرب صًًد ة، وجيً   عًن للً  كلًًا  وعل مخ

  ر عن كل  يا؟ مياصل جسم .  نصد  ركع ا  من الضهى، نصلف ركع أل الضهى نبقى كأن  
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 ن  صلى هللا علها وسلممعج ا  ألر  لل
م صر مش هنطوما عهًا  الو ًر أز  بهنًا، القًر    -علها الصالة والسالم -فهذه املعج ا ؛ معج ا  ألر  للن  

 بًل بعث ًا، اإلسًرامي واملعًراف، انهًقا  القمًر،  -صًلى هللا علهًا وسًلم-ق البهارا  ببعثة الن  الكرمي انكلمنا عنا، ُتقم 
ًج د  وخا  ًرتخ ب"د سجوده عند الكعبة؛ عارفأل القصة محاية املالئكة لا عن -فسًجد النً   .١٩:العلًق "كخًال  الخ ن ط ع ًا  وخاس 
طبًعًا  -من أ  جهل، َساعًا نهًل القبًور  -صلى هللا علها وسلم-وجامي  املالئكة ومحر الن   -صلى هللا علها وسلم

َسً  أهًل القبًور، ماطب ًا  -صلى هللا علهًا وسًلم-ن  أ  ال -كل دي أدلة واردة نأسانهد صهههة يف البخاري ومسلم
، اه  از جبًل أحًد و ًال اتبًر جبًل أحًد فًذ  -علها الصالة والسالم-نهل بدر يف القلهب، حنأل جِذ النخلة للن  

، نكثري الطعام بأل يديًا معجً ا  كثًرية -صلى هللا علها وسلم-عله  ن  وصديق وتههدا ، نبِو املامي من بأل  صبعا 
 وأنا رسول من عند هللا. -صلى هللا علها وسلم-جًدا جًدا جًدا ن ثبر  طًعا صهة اإلسالم، وصهة بعثة الن  

 
  ْال ما ُتدتنا عنا

أصًول اإلسًالم اللًف هًف هًل هللا موجًود؟ انكلمنًا وأتب نًا  طًعًا  وأ ْااًل عها  نبقى للصنا حماضرا  دالئل اإلسالم 
ًًا نًًدل  أ  العقًًل واليطًًرة واملنطًًق وان يف احللق ًًأل  -سًًبهانا ونعًًاى-ضًًرورًة علًًى وجًًود هللا  لًًال  وال هًًريعا   طًع

 انول أل.
الًذي نًؤمن بوجًوده أرسًل  -عً  وجًل-بعد كده ان قلنا على واحد مؤمن بوجود هللا لالص، هن كلم بقًى علًى أ  هللا 

ممًًا هًًو القًًر  . وأتب نًًا أ  القًًر   دلهًًل صًًد  هًًذا الرسًًول، وصًًد  الًًدين الًًذي جًًامي بًًا؟ أول دلهًًل وأع رسًًواًل. مًًا
، لًهس مًن عنًد أحًد مًن انمهًأل اجلهًالمي يف اجلاهلهًة، لًهس مًن عنًد -صلى هللا علها وسًلم-لهس من عند الن  حممد 

 .-ع  وجل-أهل الك اب، لهس من عند انعاجم وأنا ال يكو   ال من عند هللا 
 

، اإلعجًًاز اللغًًًوي يف -اإلعجًًاز العلمًًف- ا  القًًر   العلمهًًة أتب نًًا أيًضًًا أ  القًًر   وحًًف مًًن عنًًد هللا، أتب نًًًا معجًً
 القر  ، اإلعجاز ال هريعف واإلصالحف يف القر   وده املعج ة الالدة البا هة وهف القر  . 

 
بعد كده انكلمنا علًى معجً ا  ألًر  يف السًنة مًن أحاديًث كثًرية يف أمًور  هبهًة وأمًور علمهًة أ تب ًر صًه ها ابلسًنأل 

 .-صلى هللا علها وسلم- طًعا على صهة اإلسالم وعلى صهة نبوة الن   فدل  وابنايم، 
 

 دعامي الامتة
أ  جيعلنًًا و ايكًًم مًًن الًًذين يسًً معو  القًًول فه بعًًو  أحسًًنا، أولئًً  الًًذين هًًداهم هللا،  -سًًبهانا ونعًًاى-نسًًأل هللا 

 وأولئ  هم انلباب.
 با وسلم، نسلهًما كثريًا. واحلمد هلل رب العاملأل.وصلى هللا وسلم وابرك على نبهنا حممد وعلى  لا وصه

 نبًها ورسواًل. -ى هللا علها وسلمصل-رضهنا ابهلل راًب، وابإلسالم ديًنا، و همٍد 
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  .والسالم علهكم ورمحة هللا وبركانا
 

 مت َبمد هللا
 لوا هنا:ونيض من داي  الطريق  ى هللا يف يف  سم نيريغ الدرو تاهدوا الدر  للنهر على النر 
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