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 مقدمة

الحؿد هلل تعالك رب العالؿقـ، فاصر السؿاوات وإرض، خالؼ كؾ شلء، جاطؾ        

 طالا، جلف كقاياه امخؾص لؾحّؼ  سبحاكف وتعالك كؾَّ ُمريدٍ  الفادي إلقفالظؾؿات والـقر، 

ـٍ  لتشاريعف  لف وُمتبعٍ  بف ومطقعٍ  سبحاكف وتعالك جـتف ودار كعقؿف ومستؼر رحؿتف لؽؾ ممم

وتعالقؿف السامقة مـ خالل اتباع أكبقائف ورسؾف وهؿ مـ أوحك سبحاكف وتعالك  ةالؼقيؿ

دار طذابف جؾ وطال طؼابف و طالا، وجإلقفؿ لقؽقكقا سببا يف هداية خؾؼف إلقف جؾ وطال

طـ اتباع  ُمعرضٍ لـعؿف  بقجقده جؾ وطال جاحدٍ  طـ الحؼ كافرٍ  )جفـؿ( لؽؾ ُمعرضٍ 

  تشاريعف وتعالقؿف.

 حقـ تشتد الحاجة إلقفؿأن يرسؾ أكبقائف ورسؾف تباطا  سبحاكف وتعالكمـ ســ اهلل  فؽان

قؿ أكبقائفؿ تعدوا طـ تعالويب )اهلل سبحاكف وتعالك( ففؿ وخالؼفؿّؾ الـاس طـ صريؼ إلويض

باإلسالم  ملسو هيلع هللا ىلصخاتؿ أكبقائف ورسؾف محؿد  سبحاكف وتعالكومـ ثؿ فؼد أرسؾ اهلل  ،ورسؾفؿ

 طؾقفا. طباده طز وجؾديـا، وهق ديـ الػطرة التل فطر اهلل 
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كتعرض مـ خالل هذه الؽؾؿات الؿقجزات لعدد مـ التساؤٓت آفرتاضقة        

لعدم معارضتفا وذلؽ  ٓ يسع العؼؾ الرشقد سقى قبقلفاواإلجابات الؿـطؼقة العؾؿقة التل 

كتعرف مـ خاللفا طؾك دٓئؾ وجقد اإللف الخالؼ سبحاكف سقف ، والتل صريح الؿعؼقل

كبقة خاتؿ الـبققـ محؿد صدق وشقاهد  قدرتفصػاتف وصالقة  وطظقؿووحداكقتف  وتعالك

   ومصداققة رسالتف. ملسو هيلع هللا ىلص

 ؟خالؼ هؾ لؾؽقن إلف( 1)س

 اخرتاطف وتصؿقؿف حديثاإذا كان مـ غقر الؿؿؽـ قبقل وجقد جفاز ما قد تؿ  :بداءة (1)ج

الػسقح الؽقن هذا قبقل وجقد ، ففؾ مـ الؿؿؽـ الؿصؿؿ إول لفوبدون وجقد الؿخرتع 

   بالتلكقد: ٓ لف؟! اإللف الخالؼ القاجدبدون وجقد البديع 

 يؿؽـ صقاغة السمال السابؼ بؽقػقة أخرى، فـؼقل: ثاكقا:

أم  -إول الذي لقس قبؾف شلء، وأخر الذي لقس بعده شلء-هؾ الخالؼ هق إزلل 

 الؿادة؟!

  :إجابة السمال طؾؿقًّا

ُيثبت أن  والذي، "ضابط التغققر"أو  "الطاقة الؿتاحة قاكقن"لؼد اكتُشػ ما ُيسؿك بـ:  (1)

 أزلقًّا.الؿادة لقست أزلقة، وبالتالل فنكف ٓ يؿؽـ أن يؽقن وجقد هذا الؽقن 

 لكإ "وجقد حراري"لـا: أن الحرارة تـتؼؾ دائًؿا مـ  يقضحقاكقن الطاقة الؿتاحة حقث إن 

فال يؿؽـ أن تـتؼؾ الحرارة مـ )وجقد حراري قؾقؾ( والعؽس غقر مؿؽـ،  "طدم حراري"

أو )وجقد حراري طدم( إلك )وجقد حراري أكثر( بؾ إن الحرارة تـتؼؾ مـ )وجقد حراري 

 جقد حراري أقؾ(.أطؾك( إلك )و
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ٓ بد مـ وقت تتساوى فقف حرارة جؿقع ك هذا الؽشػ العؾؿل الؿفؿ، فنكف: وبـاء طؾ

الؿقجقدات، وحقـئذ ٓ تبؼك أية صاقة مػقدة لؾحقاة والعؿؾ، وسقرتتب طؾك ذلؽ: أن تـتفل 

 العؿؾقات الؽقؿاوية والطبقعقة، وتـتفل الحقاة بذلؽ تؾؼائقًّا.

 .وأن لف بداية أن الؽقن لقس بلزللت قطعقًّا: بُ ثْ وبذلؽ يَ 

العؾؿ الحديث أن يؼقـًا أن اإلشعاع الصادر طـ الشؿس يـؼص مـ كتؾتفا،  أثبتلؼد  (2)

 دي إلك هنايتفا يف يقم مـ إياموإن كان الؼدر الذي ُيـؼصف ضئقال بالـسبة لحجؿفا، مؿا يم

 .وكذلؽ غقرها مـ سائر الـجقمالُؿستؼبؾقة 

 تؼقل هذه الـظرية: ، حقث كظرية آكػجار العظقؿمـ  ةتتضح هذه الـفايو

بلكف ما دام أن الؽقن إلك الققم يتباطد، فال بد أكف يف يقم ما كان متؼارًبا، وإذا ما تخقؾـا َسقْر 

هذه الؿجرات يف آتجاه الؿعاكس ٓتجاه تباطدها الققم، أي وهل تجري ُمؼرتبة بعضفا 

ُمساوية يف حجؿفا لؿجؿقع أحجام الؿجرات مـ بعض، فنهنا ستؽقن قطعة واحدة 

 الؿؽقكة لفا.

: إكف كؾؿا اقرتبت هذه الؿجرات مـ بعضفا وتضامَّت ازدادت كتؾتفا، ويؼقل الػقزيائققن

فتزداد شدة جاذبقتفا، فقزداد التالصؼ، وتتالشك الػراغات بقـ الـجقم الُؿؽقكة لؾؿجرات، 

ؽذا يستؿر الضغط حتك تؽقن الؿادة ثؿ يزداد ضغط الجاذبقة طؾك الـجقم كػسفا، وه

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

ثؿ اكػجرت هذه الؿادة ذات الضغط الشديد والطاقة الفائؾة، واكتشرت أجزاؤها يف يؿؽـ، 

 (1)صقرة إشعاع، ثؿ بدأ َيرُبد فتؽّقن مـف بالتدريج هذا الؽقن الؿشفقد.

                                                 

 ( مقجز مـ كتاب الػقزياء ووجقد الخالؼ، د/ جعػر شقخ إدريس.1)
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 وبذلؽ َيْثُبت قطعقًّا أيضا: أن الؽقن لقس بلزلل وأن لف بداية.

ترتكب مـفا وهق آخر ما طرفف الػقزيائققن مـ أجزاء )يؼقل قائؾ بلن الؽقارك قد  (3)

العؾؿ زلقة، ولؽـ الؿادة إهق ( بروتقكات وكققتروكات وإلؽرتوكقات مـ الذرة مؽقكات

أن هذه إجزاء قابؾة ٕن  :العؾؿ الحديث أثبت بطالن ذلؽ الؼقل، حقث بّقـالحديث 

تتحقل إلك صاقة، وأن الطاقة كػسفا قابؾة ٕن تتحقل إلك مادة، فؿا ُكسؿقف مادة الفقدروجقـ 

الطاقة تساوي  :إنالحؼقؼة وجفان لعؿؾة واحدة، حقث مثال وما ُكسؿقف صاقة كالضقء هؿا يف 

 الؽتؾة مضروبة يف مربع سرطة الضقء.

بؾقة لؾتحقل طؾك: أن بؼاءها يف هقئتفا الؿعقـة كان معتؿًدا طؾك ضروف وتدل هذه الؼا

 خارجة طـ ذاهتا، فؾؿا زالت تؾؽ الظروف زالت تؾؽ الفقئة.

 إذن، ففل لقست ُمعتؿدة يف وجقدها طؾك كػسفا.

 إذن: فؿـ الؿستحقؾ أن تؽقن أزلقة.

ابؾة لؾػـاء، فالؿادة ُتستحدث وكاتج ذلؽ أيًضا: أن الؿادة يف كؾ شؽؾ مـ أشؽالفا الُؿعقَّـة ق

وتػـك، حقث إهنا قابؾة لؾتحؾؾ أو التحقل إلك مقاد أو صاقات أخرى، وكؾ ما يتحؾؾ أو 

 (1)يتحقل فؾقس بلزلل.

 التساؤل الؿفؿ:و

 مـ أيـ جاءت هذه الؿادة التل ُخؾِؼ مـفا هذا الؽقن؟! -

 هؾ مـ الؿؿؽـ أن تؽقن هذه الؿادة جاءت مـ العدم؟! -

 : ٓ، فنن العدم ٓ يخؾؼ شقًئا.بالتلكقد

                                                 
 مقجز مـ كتاب الػقزياء ووجقد الخالؼ، لؾدكتقر/ جعػر شقخ إدريس.( 1)
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 إذن: فؿـ أيـ وجدت؟ -

و غقرها مـ سائر الـجقم وإجرام  طدم أزلقة الشؿسأثبتت البحقث العؾؿقة  لؼد

 ؽؾ شلء ذو بداية ٓ يؿؽـ أن يبتدئوكؿا هق معؾقم فأن لفذا الؽقن بداية، و والؽقاكب،

لفذا الؽقن  وهق اإللف الخالؼ ،تدئ لفالؿب بؾ ٓ بد أن ترجع بدايتف إلك الؿحرك إول بذاتف

وأن مـ صػات هذا اإللف الخالؼ  مـ العدم، فذه الؿادة التل ُخؾِؼ مـفا هذا الؽقنلوالخالؼ 

سبحاكف وتعالك ُيقصػ بطالقة الؼدرة، وأن صػاتف ُمغايرة لصػات الؿخؾقققـ، فنذا أراد أكف 

 شقئا فنكؿا يؼقل لف: كـ. فقؽقن، فسبحان اهلل العظقؿ!!

 
 ـ لؾعؼؾ قبقل وجقد هذا الؽقن مـ قبقؾ الؿصادفة؟ؿؽ( هؾ ي2)س

قد أوجدت جفاز حديث صدفة أن الزطؿ ب ؼبقلالإذا كان مـ غقر الؿؿؽـ بداءة:  (2ج)

، ففؾ مـ الؿؿؽـ قبقل الزطؿ بان الصدفة قد وكحقهامتؼـ الصـع كالحاسبات ألقة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .لكقد: كالبالت ؟!أوجدت هذا الؽقن الػسقح ذي الـظام البديع

ثاكقا: إن َمـ يتلمؾ يف هذا الؽقن الذي خؾؼف اهلل سبحاكف وتعالك َيجده يف غاية التقازن، 

العجقب والتـاسب الدققؼ يؽقن يف بؾ إن هذا التقازن وُمتـاسًبا إلك حد ٓ يؿؽـ تصقره، 

 .-اإلكسان-صالحف 

فؽقػ يؿؽـ أن يؽقن مثؾ هذا التقازن الـُؿذهؾ يف صالحف، إذا كان الؽقن قد ُوجد 

 صدفة؟!!
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إن كؾ ُمتلمؾ لفذا الؽقن وما بف مـ مخؾققات يرى أهنا لقست كقًما طشقائقًّا مـ 

ن مـ ورائف غاية تدل طؾك أن لفذا الؿقجقدات، بؾ هل مرتبة ترتقًبا، ومصؿؿة تصؿقًؿا يؽق

 الؽقن، وما بف مـ مخؾققات ومقجقدات لف صاكع طالؿ حؽقؿ.

فـجد أن حركة هذه الؿخؾققات والؿقجقدات حركة ُمتسؼة ٓ ُيعطؾ بعضفا بعًضا، بؾ إن 

الؼقاكقـ التل تحؽؿفا ققاكقـ واحدة، ٓ تختؾػ مفؿا اختؾػ الزمان أو الؿؽان، إٓ إذا 

لخالؼ لفا أن تتخؾػ تخؾًُّػا يؽقن هق يف كػسف معجزة دالة طؾقف سبحاكف وتعالك، أراد اإللف ا

 (1)وطؾك صالقة قدرتف، وطظقؿ خؾؼف.

وطؾقـا أن كعؾؿ: أكف ٓ تـاقض بقـ كقن الشلء مخؾقًقا، وكقن لحدوثف أسباب: ٕن اهلل 

تؾؽ سبحاكف وتعالك مـ سـتف أن يخؾؼ بإسباب، وٕكف سبحاكف وتعالك هق خالؼ 

 إسباب وجاطؾفا أسباًبا.

ولذلؽ: فنن كؾ ما كراه وكشاهده مـ آتزان العجقب والتـاسؼ الدققؼ يف هذا الؽقن دٓلة 

 طؾك طـاية اهلل سبحاكف وتعالك بخؾؼف.

إن إرض التل كحقا طؾقفؿ يف ضخامتفا بالـسبة لـا، ٓ تساوي ذرة مـ هذا الؽقن  -1

لؼؿر لؽاكت جاذبقتفا ُسدس جاذبقتفا الحالقة، ولؽان العظقؿ، فؾق أهنا كاكت يف حجؿ ا

ال يف الؼؿر كتقجة ذلؽ: أهنا ٓ يؿؽـ لفا أن ُتؿسؽ الؿاء والفقاء مـ حقلفا، كؿا هق الح

ؾ وٓ يحقصف غالف جقي، وسقف تشتد الربودة لقال حتك يتجؿد ك الذي ٓ يقجد بف ماء

 قفا.وتشتد الحرارة هناًرا حتك يحرتق كؾ ما طؾ ما فقفا،

                                                 
 دريس.مقجز مـ كتاب: الػقزياء ووجقد الخالؼ، د/ جعػر شقخ إ( 1)
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وطؾك العؽس مـ ذلؽ: فنذا كان ُقطر إرض ضعػ قطرها الحالل لتضاطػت جاذبقتفا 

الحالقة، ثؿ يـؽؿش غالففا الجقي، ثؿ يـشل ضغط يمثر أسقأ إثر يف الحقاة التل كعقشفا، 

وكؾؿا ازداد حجؿ إرض يزداد هذا الضغط الذي يمدي إلك استحالة كشلة إجسام 

 (1)الحقة.

تتؿ دورة واحدة حقل محقرها يف كؾ أربع وطشريـ ساطة، ومعـك ذلؽ: إن إرض  -2

 أهنا تسقر حقل محقرها بسرطة ألػ مقؾ يف الساطة.

فنذا فرضـا أن هذه السرطة اكخػضت إلك مائتل مقؾ يف الساطة لطالت أوقات الؾقؾ والـفار 

بشدة -شؿس طشرات الؿرات بالـسبة إلك ما هل طؾقف أن، ويرتتب طؾك ذلؽ أن تحرق ال

كؾ شل فقق إرض، وما بؼل بعد ذلؽ سقف تؼضل طؾقف الربودة الشديدة يف  -حرارهتا

 (2)الؾقؾ.

ؼدار طشرة أقدام مـ سؿؽفا قشرة إرض: فنذا كاكت قشرة إرض أكثر سؿًؽا بؿ -3

لؿا ُوجد إوكسجقـ، حقث إن الؼشرة إرضقة سقف تؿتص إوكسجقـ،  الحالل

 ة.وبذلؽ تستحقؾ الحقا

ٓكجذب  بضعة أقدام أكثر مـ الؼاع الحاللالبحار: فنذا كاكت البحار أطؿؼ  -4

إوكسجقـ وثاين أوكسقد الؽربقن الذي يلخذه الـبات لُقخرج إوكسجقـ الالزم 

لؾحقاة، وبذلؽ يستحقؾ وجقد الـبات طؾك إرض، وٓكعدمت الحقاة ٓكعدام 

 (3)إوكسجقـ.

                                                 
 .اإلسالم يتحدى، وحقد الديـ خان( 1)
 اإلسالم يتحدى، وحقد الديـ خان. (2)
 اإلسالم يتحدى، وحقد الديـ خان. (3)
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الغالف الجقي ألطػ مؿا هق طؾقف أن ٓخرتقتف الـقازك، الغالف الجقي: فنذا كان  -5

 (1)ولسؼطت طؾك إرض فلحرقتفا.

ما الشؿس: فنذا اقرتبت الشؿس مـ إرض بؿؼدار كصػ مسافتفا الحالقة ٓحرتق  -6

طؾك الػقر مـ حرارهتا، ولق بعدت بؿؼدار ضعػ مسافتفا الحالقة بقـفا  طؾك سطح إرض

دة الشديدة الـاتجة طـ ذلؽ سقف تؼضل طؾك الحقاة طؾك سطح وبقـ إرض، فنن الربو

 إرض.

ولق أكف حؾَّ محؾ الشؿس كجؿ آخر يحؿؾ حرارة تزيد أضعاًفا طؾك حرارة الشؿس، فنن 

 (2)إرض سقف تؽقن تـقًرا رهقًبا.

ؼ يف هذا الـظام وغقر ذلؽ الؽثقر والؽثقر مـ مظاهر آتزان العجقب والتـاسب الدقق

وحؽؿتف وطظقؿ صـعتف وطـايتف اهلل سبحاكف وتعالك  وجقدإلك  لؿشفقد وإشارتفالؽقين ا

 وحػظف لفؿ. بخؾؼف

قجقد هذا الؽقن مـ قبقؾ بومـ ثؿ، فنكف ٓ يؿؽـ لعؼؾ سقّي قبقل مثؾ ذلؽ آدطاء 

 الؿصادفة.

 
 ؟باإللف الخالؼ رؤيتفيشرتط لإليؿان بقجقد  هؾ (3)س

      لؽ أن اإلكسان ٓ يستطقع رؤية روحف التل بقـ جـبقف بالطبع: ٓ، وُيَدلِّؾ طؾك ذ (3ج)

       أو الروائح التل يستـشؼفا الفقاء الذي يتـػسف وٓ رؤية  وٓ رؤية طؼؾف الذي يف رأسف

                                                 
 اإلسالم يتحدى، وحقد الديـ خان. (1)
 اإلسالم يتحدى، وحقد الديـ خان. (2)
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فنكف مـ غقر الؿؿؽـ إكؽار أي مـفا  مع ذلؽ، و.. وغقر ذلؽإرضقة الجاذبقةوٓ رؤية 

  لقجقد أثار الدالة طؾقفا. 

ـات التل تشفد لؽثقر مـ أيات البالغات البقِّ سبحاكف وتعالك قد جعؾ لـا الؽثقر وااهلل ف

 بقجقده جؾ وطال ووحداكقتف وطظقؿ صػاتف وصالقة قدرتف.

لذلؽ: فنكف ٓ ُيشرتط لإليؿان هبذا اإللف الخالؼ العظقؿ أن كراه طقاًكا، حقث إن لقس يف طدم 

 جؾ وطال. رؤيتف دلقؾ طؾك طدم وجقده

 
 أن يؽقن لؾؽقن إلفقـ أو أكثر؟ هؾ يؿؽـ (4)س

 ولإلجابة طؾك ذلؽ التساؤل: (4)س

 كتساءل ُمػرتضقـ وجقد آلفة أخرى مع اهلل تعالك: (أ)

 مـ الذي أوجدهؿ جؿقًعا؟ حقث إكف ٓ بد مـ واجد لفؿ. -

 هؾ مـ العدم، مـ ٓ شلء؟ ُمستحقؾ، فنن العدم ٓ ُيقِجد شقئًا ٕكف معدوم. -

 لف مـ الؿؼدرة ما يػقق مؼدرهتؿ جؿقًعا. -إلف آخر-د مـ واجد لفؿ إذن، فال ب

    إذن: فؿـ الذي أوجد هذا اإللف الذي أوجد غقره مـ ألفة؟ -

فنذا قؾـا: إن الذي أوجد هذا اإللف السابؼ إلف آخر يؿؾؽ مـ الؿؼدرة ما يػققف، وإذا 

ٓ هنائل مـ كػس تؾؽ استؿرركا يف مثؾ ذلؽ التساؤل، فنن ذلؽ يؼقدكا إلك تسؾسؾ 

 (1) التساؤٓت ومـ مثؾ تؾؽ إجقبة.

 وذلؽ أمر يستحقؾ أن تؼبؾف فطرة سقية أو طؼؾ سؾقؿ.

                                                 

 الػقزياء ووجقد الخالؼ، د/ جعػر شقخ إدريس.( 1)
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وأيًضا، فنن مثؾ تؾؽ ألفة الؿزطقمة الؿػرتضة تؽقن مخؾققة، ُمؾزمة بطاطة وطبادة مـ 

 خؾؼفا... وهؽذا.

ه الؼدرة طؾك الخؾؼ، وأكف إذن: ٓ بد وأن يؽقن اإللف إلًفا واحًدا فؼط، لقس ٕحد سقا

يؿؾؽ مـ صالقة الؼدرة طؾك أن يخؾؼ مـ العدم، وٓ بد وأن يؽقن اإللف الخالؼ متصًػا 

         بصػة الحقاة إزلقة وإبدية، أن يؽقن دائًؿا يف وجقده، باقًقا حقًّا بذاتف طؾك الدوام، 

ـػسف وغقر ُمػتِؼر إلك غقره أو وٓ كقم، ولؿ ُيقَلد مـ شلء، قائًؿا ب -غػؾة–ٓ تلخذه ِسـة 

 إلك شلء ُيقجده، ففق سبحاكف وتعالك الدائؿ الباقل بذاتف طؾك الدوام.

إذا ثبت لديـا بالحس أن الؽقن يف غاية إتؼان الصـعة وإحؽام الـظام، فنن ذلؽ يدل طؾك  (ب) 

 واحد ٓ شريؽ لف، وٓ معاوكة وٓ مـازطة لف. -خالؼ الؽقن -أن خالؼف 

ذا امتـع بالحس اختالل الؽقن، وثبت بالحس دقة وإحؽام صـعف، امتـع أن يؽقن أي أكف إ

 لف أكثر مـ خالؼ.

 فبػرض وجقد صاكعقـ متؽافئقـ يف الصػات وإفعال:

كلن يريد أحدهؿا تحريؽ جسؿ ما، ويريد أخر سؽقكف وطدم -طـد اختالف إرادهتؿا 

 فنن ما يحدث أيت: -تحريؽف

 ؾ واحد مـفؿا، وهق جؿع بقـ الـؼقضقـ، لذلؽ ففق ققل باصؾ.إما أن يحصؾ مراد ك -

 وإما أن ٓ يحصؾ مراد أي مـفؿا، وهق أيضا ققل باصؾ لـسبة العجز لؽؾ واحد مـفؿا. -
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      وإما أن يحصؾ مراد واحد مـفؿا دون أخر، فقؽقن هق الرب الحؼ، وأخر طاجز  -

ل طؾك أن خالؼف ومدبره واحد ٓ شريؽ لف، ٓ يصؾح لؾربقبقة، وكظام الؽقن ودقة صـعف يد

 (1)تعالك.سبحاكف ووهق اهلل 

 
 ؟صػات اإللف الخالؼ ما هل( 5)س

اإللف الخالؼ لفذا الؽقن  مـ وجقدإن مؿا قد تبقـ مـ إجابة التساؤل إول   (5ج)

 يف إجابة أوضحـاه ومـ كؿاذج ما قد ؾؿادة التل ُخؾِؼ مـفا هذا الؽقن مـ العدملوالخالؼ 

مـ مظاهر آتزان العجقب والتـاسب الدققؼ يف هذا الـظام الؽقين الؿشفقد  التساؤل الثاين

 أن مـ صػات اإللف الخالؼ:يتبقـ لـا عة اإللف الخالؼ ـْ الذي هق مـ بديع َص 

 الؼدرة العظقؿة طؾك الخؾؼ واإليجاد مـ العدم. -

كؿال يع صـعتف والتل ٓ تؽقن إٓ مـ البالغة لإللف الخالؼ يف َخْؾِؼف ويف بدالتامة الحؽؿة  -

  .طؾؿف

كؾ شلء بؿا يف ذلؽ ما سقف يؽقن مستؼبال وما الذي يشؿؾ العؾؿ القاسع لإللف الخالؼ  -

 تئقل إلقف إمقر.سقف 

 إلك غقر ذلؽ مؿا يرتتب طؾك هذه الصػات العظقؿة مـ صػات طظقؿة بالغة الؽؿال.

 
 

 

                                                 

 ؼرير آطتؼاد، د/ طثؿان طؾل حسـ.مـفج الجدل والؿـاضرة يف ت (1)
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 ت اإللف الخالؼ؟ كؿال الؼدرة وصالقتفا مـ صػاهؾ  (6)س

ظؿ الؼدرة إن قدرة اإللف الخالؼ طؾك الخؾؼ واإليجاد مـ العدم هل دلقؾ طؾك طِ  (6ج)

 اإللفقة وكؿالفا وصالقتفا.

كثقر تساؤلقـ مع  اإلجابة طؾقفؿا بالدلقؾ أكثر لإلجابة طؾك هذا التساؤل بشؽؾ مقضقطل و

 العؾؿل الدامغ طؾك الـحق التالل:

لف الخالؼ أن يجعؾ هذا الؽقن الػسقح أو غقره بؿا فقف مـ ـ لإليؿؽ هؾ التساؤل إول:

 ؟! هؾ يؼدر طؾك ذلؽ؟!ما هق أقؾيف  بقضة أو حجؿ مخؾققات ومقجقدات، يف 

والؾذان  الحديثكتعرف طؾك كؿقذجقـ مـ اكتشافات العؾؿ  لإلجابة طؾك ذلؽ التساؤل

 .طظقؿ قدرة اهلل جؾ وطال وصالقتفا يقضحان

 ؽرومقسقمات(:الصبغقات )ال -أ

إن جسد اإلكسان يحتقي طؾك مئات الباليقـ مـ الخاليا، وأغؾب هذه الخاليا طؾك قدر 

( ثالثة مـ مائة مـ الؿؾؾقؿرت يف 3...كبقر مـ الضآلة، حقث ٓ يتعدى قطر القاحدة مـفا )

 الؿتقسط.

تصقرها، والخؾقة الحقة بـاء يف غاية اإلحؽام والتعؼقد إلك درجة يعجز العؼؾ البشري طـ 

ويراها كؾ ذي بصقرة شاهدة لخالؼفا بطالقة الؼدرة، وببديع الصـعة وبنحؽام الخؾؼ، 

 ويراها كافقة كػًقا قاصًعا لؾعشقائقة أو الؿصادفة.

بعض إكقاع الؼؾقؾة مـ الخاليا  طدا-فـجد أن الخؾقة لفا جسًؿا مركزيًّا ُيسؿك كقاة الخؾقة 

 .-خاليا الدم الحؿراءك
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الذي يحؿؾ كؾ الصػات القراثقة  تؿثؾ العؼؾ الُؿػؽر لفا ومركز التحؽؿ فقفا ة الخؾقةوكقا

 لفا ولؾجسد الُؿـطقية فقف.

وُتحَؿؾ الصػات القراثقة يف كقاة الخؾقة طؾك طدد محدد مـ الصبغقات التل تتآلػ مـ حبقبات 

 السؽر الـاقص إوكسجقـ وجزيئات مـ الػقسػات والـقرتوجقـ، حقث إن هذه إزواج

 ثايؿقـ(. -سايتقزيـ -غقاكقـ -مربقصة بعضفا ببعض بلربعة ققاطد كقرتوجقـقة هل: )آدكقـ

زوًجا، حقث إن  23صبغقًّا، ُمرتبة يف  46وطدد هذه الصبغقات يف كقاة الخؾقة يساوي 

كصػفا مـ الحققان الؿـقي لؾرجؾ والـصػ أخر مـ بققضة إكثك، بحقث إذا ما اتحد 

 صبغقًّا. 46ؾ مع البققضة لألكثك يصبح طدد الصبغقات يساوي الحققان الؿـقي لؾرج

صبغقًّا يف كؾ ُبققضة مـ بققضات إكثك، وكذلؽ يف كؾ حققان مـقي لدى  23أي أن هـاك 

 شديد، حقث تعرف 
ّ

الرجؾ، وهذه الصبغقات تؽقن طؾك هقئة حؾزوكقة، ذات لّػ وصل

مـ هذه الرقائؼ الحؾزوكقة )واحدا باسؿ الرقائؼ الحؾزوكقة، ويبؾغ سؿؽ جدار كؾ واحدة 

 مـ خؿسقـ مؾققن مـ الؿؾؾقؿرت(.

 ويبؾغ قطر الحؾزون القاحد: واحًدا مـ كصػ مؾققن مـ الؿؾؾقؿرت.

ويبؾغ حجؿ الحؾزون وهق ُمؽدس طؾك ذاتف داخؾ الجسؿ الطبقعل: واحًدا مـ الؿؾققن مـ 

 سـتقؿرتات. الؿؾؾقؿرت الؿؽعب، وإذا تؿ َفْرده، فنن صقلف يصؾ إلك أربعة

وإذا تؿ َفْرد هذه الحؾزوكات )الصبغقات( داخؾ خؾقة واحدة مـ خاليا جسؿ اإلكسان 

( مـ الؿؾؾقؿرت، وتؿ رصفا بجقار بعضفا 3...العادية، والتل ٓ يتعدى قطر القاحدة مـفا )

 البعض، كخقط مؿدود، فنن صقلفا يبؾغ حقالل الؿرتيـ.



 
 قدرته  وطالقة عظوم صفاته وة إثـْبات وجود اإلله الخالق ووحداىوته هجونالموجز يف م         14

ة يف تريؾققكات الخاليا الؿؽقكة بجسؿ فرد واحد وإذا تؿ ذلؽ بالـسبة لؾصبغقات الؿقجقد

مـ بـل اإلكسان، فنن صقلفا يزيد طدة أضعاف طـ صقل الؿسافة بقـ إرض والشؿس 

 ، سبحان اإللف الخالؼ!!(1)الؿؼدرة بحقالل مائة وخؿسقـ مؾققًكا مـ الؽقؾقمرتات

ا، حقث إن الحقز إن العؼؾ البشري لف حدود، لذلؽ فنكف يعجز طـ تصقر ما ذكركاه طؾؿقًّ 

الذي يحتقي طؾك هذه الصبغقات بصػاهتا الؿؽتشػة طؾؿقًّا ُيعد بالـسبة لؾعؼؾ البشري 

مـعدًما، ولؽـ العؾؿ الحديث قد أثبتف وٓ مجال لـػقف، حتك وإن لؿ يتصقره العؼؾ البشري 

 الؿخؾقق الؿحدود.

ا حاسًؿا قاصًؿا ٕهؾ اإللحاد ومـؽر ي إلقهقة الذيـ يـؽرون وهذا ُيعّد يف حد ذاتف ردًّ

 وجقد اإللف الخالؼ لعدم إمؽاكقتفؿ رؤيتف جؾ شلكف.

فنذا كاكقا ٓ يستطقعقن تصقر واستقعاب ما أثبتف العؾؿ الحديث بعؼؾفؿ الؿحدود، ففؾ 

 يؿؽـفؿ إكؽاره؟!

 بالطبع: ٓ، فؿا أثبتف العؾؿ الحديث ٓ مجال لـػقف.

ؾ هذه إشقاء التل بجسده الضعقػ الؿخؾقق، ففؾ وإذا كان العؼؾ البشري طاجًزا طـ تصقر مث

 ؟!يؿؽـف أن يتصقر اإللف الخالؼ، وكقػقة وطظقؿ قدرتف وصالقتفا

إن ما أشركا إلقف: يقضح ويمكد لـا طؾؿقًّا طظقؿ وصالقة الؼدرة اإللفقة، وأن اهلل سبحاكف 

بالـسبة لؾعؼؾ  )العدم الذي مساحتف صػر طؾك أن يقِجد الؿؽان مـ الال مؽانوتعالك قادر 

  .البشري(

                                                 

 اإلطجاز العؾؿل يف السـة الـبقية، د/ زغؾقل الـجار.( 1)
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طظقؿ الصػات مـ ، فنن اإلكسان قد ُفطر طؾك تعظقؿ إلفف وخالؼف، وأن يصػف بجؿقؾ وأيضاو

 وشؿقلقة طؾؿف وكؿال حؽؿتف سبحاكف وتعالك. حقث صالقة الؼدرة

 طالؿ الذرة: -ب

إن هذا الـظام الذي يقجد يف العقالؿ الؽربى، كجده يف صقرتف الؽامؾة يف أصغر طالؿ 

 طرفـاه وهق طالؿ الذرة.

والذرة مع ما وصػـاها بف تحتقي بصقرة رائعة طؾك كظام الدوران العجقب الؿقجقد يف 

والذي يتقافؼ ويـسجؿ تؿاما مع طبادة الؿسؾؿقـ الؿتؿثؾة يف الطقاف حقل  الـظام الشؿسل

لعؼارب  يف اتجاه معاكس الحجأثـاء أداء فريضة بقت اهلل تعالك الحرام )الؽعبة الؿشرفة( 

مؿا ٓ يدع مجآ لؾشؽ بلن اإللف الخالؼ لفذا الؽقن ٓ بد وأن  ،أشقاط 7طدد يف  الساطة

ع لفذا التشريع الؼقيؿ       الذي جاء كبل اإلسالم يؽقن هق كػسف سبحاكف وتعالك الُؿَشرِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص محؿد

 فالذرة تحتقي طؾك:

غر طؾك الـقاة: وهل كقاة الذرة، وتحتقي هذه الـقاة لؾذرة القا -1 ا يف الصِّ حدة، الؿتـاهقة جدًّ

 بروتقكات مقجبة الشحـة، وأيًضا تحتقي طؾك كققتروكات ُمتعادلة الشحـة.

اإللؽرتوكات: وهل التل تحؿؾ الشحـة السالبة يف طالؿ الذرة، وٓ تتصؾ ببعضفا  -2

 البعض، بؾ يقجد بقـفا فراغ كبقر الحجؿ )كسبقًّا(.

 ة الذرة يف اتجاه معاكس ٓتجاه طؼارب الساطةوهذه اإللؽرتوكات تدور حقل كقا

ا،  k,L,M,N,O,P,Q :مستقيات، وهل 7أقصاها  ؿستقيات صاقةب بسرطة كبقرة جدًّ

 حقث يدور اإللؽرتون حقل مداره باليقـ الؿرات يف الثاكقة القاحدة.
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 إن الذرة قد تـاهت يف صغرها حتك أكـا ٓ يؿؽـ مشاهدهتا بالؿـظار الذي ُيؽرب إشقاء

لقست شقًئا، بؾ إهنا )ٓ شلء( بالـسبة إلك أدكك ما  -بـاء طؾك هذا–ماليقـ الؿرات، ففل 

 يستطقع البصر أن يراه.

مـ ألػ  1.75فقؿتق مرت )أي  1.75فعؾك سبقؾ الؿثال: فنن قطر كقاة ذرة الفقدروجقـ = 

 مـ الؿؾؾقؿرت(. -0111011101110111-مؾقار 

 ػف العؾؿ الحديث وٓ مجال لـػقف.ومع ذلؽ: فنن طالؿ الذرة قد اكتش

مـ )واحد مـ ألػ مؾققن(  011101110111/ 0واإللؽرتوكات ٓ تشغؾ أكثر مـ 

 مساحة الذرة، سبحان اإللف الخالؼ العظقؿ!!

ر مثؾ هذا العالؿ العجقب، حقث إن الحف قز الذي نذا كان العؼؾ البشري طاجًزا طـ تصقُّ

بة لؾعؼؾ البشري ُمـعدًما، فؿا بالـا بؿؽقكات هذا ُيعّد بالـس يحتقي طؾك جؿقع ما ذكركا

مـ كقاة وبروتقكات متعددة، وكققتروكات متعددة  -طالؿ الذرة-العالؿ العجقب 

وإلؽرتوكات متعددة، إضافة إلك الؿسافات الؽبقرة )كسبقًّا( بقـ كؾ مـفا، وكؾ هذا إكؿا هق 

 يف ذرة واحدة مػردة!!

ف يعجز طـ تصقر ما ذكركاه، ولؽـ العؾؿ الحديث قد حقث إك ؼؾ البشري لف حدود،إن الع

 اكتشػف وٓ سبقؾ لرفضف وإن لؿ يستقطبف أو يتصقره العؼؾ البشري الؿحدود.

وهل مؽقكات : الؽقاركاتبؾ إن العؾؿ الحديث قد اكشتػ ما هق أصغر بؽثقر مـ الذرة )

ستؼبال ما هق أصغر ؽتشػ م( وقد يُ ات الؿقجقدة بداخؾ كقاة الذرةوالـققتروك اتلؾربوتقك

  ذلؽ.
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ـف أن يتصقر اإللف وإذا كان العؼؾ البشري طاجًزا طـ تصقر مثؾ هذه إشقاء، ففؾ يؿؽ

 بالطبع: ٓ.   طظقؿ قدرتف جؾ وطال وصالقتفا؟!كقػقة وو الخالؼ العظقؿ

 وطظقؿ صػاتف وأفعالف، وأن اهلل ـا طؾؿقًّا صالقة الؼدرة اإللفقةيمكد لأوضحـاه لذلؽ، فنن ما 

د الؿؽان مـ الال مؽان )العدم الذي قجِ طؾك أن يُ أكف قادر مـ صالقة قدرتف سبحاكف وتعالك 

 .مساحتف صػر بالـسبة لؾعؼؾ البشري(

مـ مؽان  أرضقةبشرية رحؾة  يف حالة وجقدأكف هؾ مـ قدرة اإللف الخالؼ  التساؤل الثاين:

ما هبا مـ أحداث كثقرة  فة إلكإضاذهابا وإيابا قر وإيام الطقال شفإلك مؽان تستغرق ال

ثاكقة ؟!  1يف زمـ مؼداره  أن يجعؾ ذلؽ كؾف تتطؾب الؽثقر مـ الققت ومقاقػ متعددة

 ؟!أقؾ مـ الثاكقة القاحدةيف كؾف  ذلؽأن يجعؾ سبحاكف وتعالك  مـ قدرتفهؾ و

ولإلجابة طؾك ذلؽ التساؤل كتعرف طؾك كؿقذجقـ مـ اكتشافات العؾؿ الحديث 

 والؾذان يقضحان طظقؿ قدرة اهلل سبحاكف وتعالك وصالقتفا.ار الزمـل بخصقص الؿؼد

 =يساويوهق : (فقؿتق ثاكقةالـ ) - أ

 .مـ الثاكقة (01110111011101110111) جزء مـ مؾققن مؾقار 

 .رؤية التػاطالت الؽقؿقائقة والروابط الخاصة هباوهذا آكتشاف الزمـل مّؽـ العؾؿاء مـ 

 =يساويهق و: (زيبتق ثاكقةالـ ) -ب

 .جزء مـ الثاكقة  (0111011101110111011101110111)جزء مـ تريؾققن مؾقار 

 ، حقث تؿ ققاسسرطة الضقء يف الجزيئاتوهذا آكتشاف الزمـل مّؽـ العؾؿاء مـ ققاس 

 فؼط مـ الفقدروجقـ. مـ الضقء حتك تعرب جزيئا واحداواحدة الؿدة التل تستغرقفا جزيئة 
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هذه إزمـة الؿتـاهقة يف كان يعجز طـ تصقر ما ذكركاه طؾؿقًّا حقث إن والعؼؾ البشري وإن 

وٓ سبقؾ  االعؾؿ الحديث قد اكتشػف إٓ أن ُتَعدُّ بالـسبة لؾعؼؾ البشري مـعدمة الضآلة

 العؼؾ البشري الؿحدود. اأو يتصقره اوإن لؿ يستقطبف الـػقف

اهلل سبحاكف وتعالك مـ وأن  اإللفقة، ومـ ثؿ يتبقـ لـا ويتلكد طؾؿقًّا طظقؿ وصالقة الؼدرة

د الزمان مـ الال زمان )الغقر متقاجد بالـسبة لؾعؼؾ قجِ قادر طؾك أن يُ أكف صالقة قدرتف 

 .البشري(

وهل رحؾة ملسو هيلع هللا ىلص وفقؿا أشركا إلقف برهان طؾؿل طؾك حدوث الؿعجزة الؾقؾقة لؾـبل محؿد 

مـ جدا ة يف جزء يسقر جدا اإلسراء والؿعراج بؿا فقفا مـ أحداث كثقرة ومقاقػ متعدد

 الزمـ.

ومـ طظقؿ ما تبقـ مـ كؿال الؼدرة اإللفقة وصالقتفا يتبقـ طظقؿ صػات اإللف الخالؼ 

وكؿالفا وأكف سبحاكف وتعالك لقس كؿثؾف شلء، وذلؽ لقس إٓ ٕكف وحده سبحاكف وتعالك 

 هق اإللف الخالؼ.  

ؾـا بف طؾك كثقر مـ خؾؼف لـصؾ بف ولؼد وهبـا اهلل سبحاكف وتعالك كعؿة العؼؾ ومقَّزك  ا وفضَّ

يف التعرف طؾك طظقؿ قدرتف وحؽؿتف... إلك أرقل معرفة ووضعفا يف أسؿك تصقر يؾقؼ 

 بعظؿتف جؾ وطال.

ولإليضاح، فنكف إذا ما امتدح شخص ما كثقرا بحســ خؾؼف وجؿقؾ صػاتف، فنكـا كصؾ 

 ؿؽـ وأفضؾ مـزلة.بعؼقلـا وتصقراتـا إلك وضع هذا الشخص يف أحسـ تصقر م

وكذلؽ إذا ما وصػ بـاء ما كثقرا بعؾقه وشؿقخف وجؿالف وحسـ أساسف وصػاتف فنكـا 

 كصؾ بعؼقلـا وتصقراتـا إلك وضع هذا الؿبـك يف أحسـ تصقر يؿؽـ تخقُّؾف.
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يف شلن ما هق مصـقع  فنذا كان ما أشركا إلقف مـ حسـ التصقر هق يف شلن طبد مخؾقق أو

 باإللف الخالؼ القاجد؟!مقجقد، فؿا بالـا 

أفال كصؾ بـعؿة العؼؾ العظقؿة التل وهبـا اهلل تبارك وتعالك إياها إلك أن ُكعظؿف سبحاكف 

ه هذا اإللف العظقؿ الخالؼ لـا والقاجد لؽؾ شلء طـ ما ٓ يؾقؼ  وتعالك حؼ التعظقؿ وأن ُكـَزِّ

اًء وأن كؼر بطالقة قدرتف بف سبحاكف وتعالك مـ صػات كؼص وطْقب وذّم قد ُكِسبت إلقف افرت

 وطظقؿ صػاتف وكؿال حؽؿتف؟! 

 
 تعالك إكبقاء والرسؾ؟تبارك ولؿاذا يرسؾ اهلل  (7)س

يرسؾ اهلل تعالك إكبقاء والرسؾ لفداية الـاس إلقف وتعريػفؿ بف جؾ وطال وبعظقؿ  (7ج)

كقاهقف صػاتف وأفعالف وبؽؿال حؽؿتف وشؿقل طؾؿف وصالقة قدرتف وتعريػفؿ بلوامره و

ومـ ثؿ طؿارة إرض طؾك مـفج اهلل سبحاكف وتعالك ومـ ثؿ طبادتف وآمتثال لف سبحاكف 

 .قؽقكقن طؾك مراد اهلل سبحاكف وتعالك فتعالك طؾك القجف الذي أراده مـفؿ، و

 
ما هق الؿعقار الذي يؾزم تطبقؼف لإليؿان بلي مـ أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف بؿا يف ذلؽ  (8)س

أكبقاء اهلل كآخر  بؿصداققة رسالتف واتباع دطقتفالقؼقـ ومـ ثؿ  ملسو هيلع هللا ىلص الم محؿد كبل اإلس

 ؟تعالك ورسؾف

قبؾ تطبقؼ الؿعقار الذي طؾك أساسف يؽقن اإليؿان بلي مـ أكبقاء اهلل تعالك  ،بداءة (8ج)

ورسؾف فنكف يؾزم التجرد هلل سبحاكف وتعالك مـ أية أهقاء أو طصبقات ومـ ثؿ اتباع الحؼ 
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، وأن يؽقن اإلكسان صادقا مع كػسف ٕكف سقف يحاسب مـ اهلل طز وجؾ طؾك كان أيـؿا

   .وطدم اتباطف لف بلسباب القصقل لؾحؼ أخذهطدم 

يؾزم كف فن ملسو هيلع هللا ىلصلإليؿان بلي مـ أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف بؿا يف ذلؽ كبل اإلسالم محؿد ثاكقا: 

             :بتؿعـ،  وهل ودراستفاأو ركائز  كؼاط 3 التعرف طؾك

الصػات الُخُؾؼقة الخاصة بؿـ يؼقل أكف كبل مرسؾ مـ اهلل طز وجؾ والتل يشفد  -1

ـُْبؾفا الجؿقع هبا والتل ُتبقـ بجالء حسـ اختقار اهلل سبحاكف وتعالك لفذا الـبل واصطػائف  ،وب

 ويؿؽـ التعرف طؾقفا مـ خالل السقرة الصحقحة الثابتة التل قد ُرويت لف بالـبقة والرسالة،

  .الصدق وإماكةتفؿ، ويف مؼدمة هذه الصػات صػتا: مـ الثؼات الؿشفقد بصدقفؿ وطدال

 مرسؾ مـ اهلل تبارك وتعالككبل ـ يؼقل أكف التل يدطق إلقفا مدطقة الالتعرف طؾك  -2

ومـ ثؿ التػؽر فقفا بعؼالكقة وحقادية ومعرفة مدى مقافؼتفا  ،وذلؽ دون أدكك تشقيف لفا

الذي مـحف اهلل تبارك وتعالك لؾتػؽر بف ومـ ثؿ آهتداء إلك لعؼؾ السقي وا لؾػطرة الـؼقة

 .مـ خاللف الحؼ

طؾك يد مـ يؼقل أكف كبل  طز وجؾالتعرف طؾك الؿعجزات والخقارق التل أجراها اهلل  -3

مـ اهلل مميدا فعؾفا إٓ مـ كان كبقا مرسال  يعجز طـمرسؾ مـ اهلل تبارك وتعالك، والتل 

 . الكسبحاكف وتع

جؿقعا دون اإلخالل بلي مـفا وإسؼاصفا  الثالثأو الركائز هذه الـؼاط ومـ ثؿ جؿع  -

 طؾك الشخص الذي يؼقل بلكف كبل مرسؾ لؾتلكد مـ صدق رسالتف ومـ ثؿ اتباع دطقتف. 

تؼبؾف الػطرة الـؼقة تستقطبف جؿقع العؼقل طؾك اختالف مستقياهتا ووهذا هق الؿعقار الذي 

الجؿقع تطبقؼف، فؾقس مطؾقبا مـ الشخص أن  يؾزمفنكف ومـ ثؿ  ،الرشقدويؼبؾف العؼؾ 
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ولؽـ الؿطؾقب أي مـ الؿجآت يف يؽقن طالؿا فؾؽقا أو طالؿا رياضقا ...ذا طؼؾقة فذة 

مـف فؼط أٓ يؾغل طؼؾف الذي وهبف اهلل تبارك وتعالك إياه وأن يستخدمف استخداما أمثال 

 ٓ التباس فقف.لؾقصقل إلك الحؼ الذي ٓ مرية و

 :ملسو هيلع هللا ىلص وبتطبقؼ هذا الؿعقار الذي أشركا إلقف طؾك كبل اإلسالم محؿد

 النقطة أو الركوزة األولى: (1)

وأيضا فؾؼد ، ملسو هيلع هللا ىلصبعظقؿ ُخُؾؼ الـبل محؿد يف كتابف الؽريؿ لؼد شفد اهلل سبحاكف وتعالك  -

 جعؾ مـفالتل تالـبقؾة الرفقعة  ملسو هيلع هللا ىلص أخالقفبجؿقؾ شفد الجؿقع بؿا يف ذلؽ أطداء اإلسالم 

 .أسؿك صراز وأرفع كؿقذج ُيحتذى بف ملسو هيلع هللا ىلص

 سقرتف العطرة التل قد والتل تتبقـ جؾقة مـ  ملسو هيلع هللا ىلصالصػات الُخُؾؼقة لؾـبل محؿد  مـ  مقجز

 :حػظفا اهلل سبحاكف وتعالك

مـ َقبـؾ بعثتـف، فؽـان ملسو هيلع هللا ىلص ب هبؿا الـبل محؿد ؼِّ لُ  وهاتان الصػتان، الصدق وإماكةصػتا  -

 ُيؾؼب بالصادق إمقـ. ملسو هيلع هللا ىلص

، الرحؿـة ملسو هيلع هللا ىلصالحقاء، الجقد والؽـرم، العػـق والصـػح طؿــ أسـاء إلقـف مـع مؼدرتـف صػة  -

القفاء وطـدم الغـدر، اإليثـار لغقـره  وبالـاس أجؿعقـ، صؾة الرحؿ، ملسو هيلع هللا ىلص بالؿممـقـ وبلطدائف

  ، العدل، رجاحة العؼؾ، الشـجاطة، الحؾـؿ وسـعة الصـدر، التقاضـع، الصـرب ملسو هيلع هللا ىلص طؾك كػسف

                   وإلـــك أن كصـــره  ملسو هيلع هللا ىلص اكتشـــرت دطقتـــف لـــك اهلل تعـــالك حتـــكيف مجـــال الـــدطقة إٓ ســـقؿا 

ـــؾ الصـــحبة، اهلل ســـبحاكف وتعـــالك، التشـــاور،               الزهـــد، التؼـــقى، حســــ الؿعاشـــرة، جؿق

 .كريؿ الـػس لقس بالحؼقر وٓ بالخبقث
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 كثقرة لؿقاقػ التل تشفد بؽؾ ذلؽ، واملسو هيلع هللا ىلص محؿد وهذا قؾقؾ مـ كثقر يف أخالق رسقل اهلل

 .ومتعددة

وما كقد أن كؾؼل الضقء طؾقف يف إيجاز مـ الحديث الذي رواه البخاري وذلؽ طـدما سلل  -

لـف( طـددا مــ  ء هرقـؾرتـف بالشـام بعـد اسـتدطاأبـا سـػقان )أثــاء تجا  هرقؾ )طظقؿ الـروم(

 ، فؽان مـفا هذه إسئؾة: ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل محؿد  إسئؾة

 كف كبل فقؽؿ؟أي يزطؿ قال هرقؾ: كقػ كسب هذا الرجؾ الذ

سـقد طبـد الؿطؾـب  :هـقملسو هيلع هللا ىلص  )حقث إن جّد الـبـل محؿـد فؼال أبق سػقان: هق فقـا ذو كسب

 .(مؽة

فؼال هرقؾ لؾرتجؿان: قؾ لف )ٕبل سػقان(: سللتؽ طـ كسبف فذكرت أكـف فـقؽؿ ذو كسـب، 

 بعث يف كسب ققمفا.وكذلؽ الرسؾ تُ 

 قال هرقؾ: ماذا يلمركؿ؟

اطبـدوا اهلل وحـده وٓ تشـركقا بـف شـقًئا، واتركـقا مـا يؼـقل آبـاؤكؿ، فؼال أبق سػقان: يؼقل: 

 يلمركا بالصالة والصدق والعػاف والصؾة.

 قال هرقؾ: هؾ كـتؿ تتفؿقكف بالؽذب قبؾ أن يؼقل ما قال؟

 فؼال أبق سػقان: ٓ

قال هرقؾ: سللتؽؿ هؾ كـتؿ تتفؿقكف بالؽذب قبؾ أن يؼقل ما قال؟ فذكرت أن ٓ، فؼد 

 ف لؿ يؽـ لقذر الؽذب طؾك الـاس ويؽذب طؾك اهلل.أكأطرف 

يف معقار اإليؿان بلكبقاء اهلل تعالك أو الركقزة إولك بجالء اكطباق الـؼطة ومـ ثؿ يتبقـ  -

    .ملسو هيلع هللا ىلصورسؾف طؾك كبل اإلسالم محؿد 
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 النقطة أو الركوزة الثاىوة: (2)

ا يؿؽـ أن تؼبؾف وتتػؼ لؽؾ ممتضؿـا  داطقا إلك ديـ اإلسالمملسو هيلع هللا ىلص  لؼد جاء الـبل محؿد -

 اإلسالم داطقا إلقف:، ومؿا جاء معف الػطرة الـؼقة والروح الزكقة والعؼؾ السقّي 

 دون أدكك شقائب أو طؽرات تثقر العؼؾ وتزطجف وُتْعجزه طـ  الـؼقة ةعؼقدالدطقة إلك ال

لػرض  العؼؾ الرشقد دون قفر أو إطـات لف ايؼبؾف التل قةالصاف العؼقدةتػّفؿفا وتؼّبؾفا، 

  تصقر معقـ يعجز طـ قبقلف، ومـفا:

   وتـزيفف )اهلل سبحاكف وتعالك( ووحداكقة ألقهقتفالخالؼ اإليؿان بقجقد اإللف ،      

طـ الصػات جؾ وطال وتـزيفف  سبحاكف وتعالك طـ أن يؽقن لف كّد أو شريؽ أو ولد،

 صػاتف وصالقة قدرتفالرذيؾة والـؼائص والعققب وطـ كؾ ما ٓ يؾقؼ بف، واإليؿان بعظقؿ 

 .سبحاكف وتعالك

  سبحاكف وتعالك لقس إلفا ٕفراد  تـزيف اإللف الخالؼ طـ صػة العـصرية، وأكف الدطقة إلك

وجؿاطات دون آخريـ أو ّٕمة دون غقرها مـ إمؿ أو لشعب دون غقره مـ الشعقب، بؾ 

ف وآمـقا بف وامتثؾقا لف( إكف تبارك وتعالك هق إلف العالؿقـ، يؼبؾفؿ جؿقعا )إذا أقبؾقا طؾق

ويتقب طؾقفؿ ويغػر لفؿ ويػتح لفؿ أبقاب رحؿتف بؾ ويدخؾفؿ جـّتف ويرضك طـفؿ، ففق 

جّؾ وطال اإللف الحّؼ الَعْدل الذي ٓ يظؾؿ أحدا مـ طباده شقئا، فالؽّؾ طـد اهلل تعالك سقاء 

ؾف الصالح الذي ولقس ٕحد طؾك أخر َفْضؾ إٓ بنيؿاكف بنٓهف وخالؼف وتؼقاه لف وطؿ

 يبتغل بف التؼّرب إلقف ورضاه طؾقف.

   ولؼد جاء اإلسالم داطقا إلك تـزيف اإللف الخالؼ طـ صػة آحتقاج لؾقلد ومـ ثؿ تـزيفف

سبحاكف وتعالك طـ اتخاذه صاحبة أو زوجة )لتلدية وضقػة اإلكجاب(، ففق اإللف الخالؼ 
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بحاكف وتعالك لؿ ُيقلد مـ أحد فنكف الذي لؿ يقلد مـ شلء ولقس قبؾف شلء، وكؿا أكف س

 ، كؿا يف ققلف تعالك:سبحاكف وتعالك لقس بحاجة ٕن يؾد أحدا وٓ يؾقؼ يف حؼف مثؾ ذلؽ

القاجد لؽؾ شلء مـ سبحاكف وتعالك ففق  ،[3]اإلخالص:  چڀ ڀڀ پ ڀچ

 طدم )مـ ٓ شلء(.

عؼقدة الـصراكقة، فػل ؾؼد تطّرق اإلسالم لؾؼضقة إكثر خطقرة يف الف ومـ هذا الؿـطؾؼ: -

مـفا  الؿسقح بـ مريؿ إلقهقة أو جزءً  الـصراكقة قد كسبت إلك الققت الذي كجد فقف أن

)طؾك اختالف فرقفا( وكجد فقف أن القفقدية قد جحدت رسالة الؿسقح بـ مريؿ ُكؾقًّة 

ء بِـَْسبفا إلك والـَقْؾ مـ شرف أمف السقدة مريؿ العذراوَكّذبْتف وحاول القفقد َصْؾبف وَقْتؾف  

الزكا والػجقر )كؿحاولة لتؾقيث سقرة الؿسقح بـ مريؿ مثؾ كثقر مـ الؿحاوٓت لتؾقيث 

 :فنكـا كجدسقرة غقره مـ إكبقاء قبؾف( 

أن اإلسالم قد جاء بالؼقل القسط الصحقح والؿعتؼد الصايف السؾقؿ يف الؿسقح بـ مريؿ 

 كريٌؿ اصطػاه اهلل 
ٌ

ـف   طز وجؾ طؾقف السالم مِـ أكف كبل بالرسالة  كؿا  اصطػل  غقره  ـم  الرسؾ  ولؽ

ـ، ٕكبقاء والؿرسؾق ـف كغقره ـم سائر ا   وأن وٓدتف  يف  الققت  ذاتف  طبٌد  هلل  سبحاكف  وتعالك  ورسقل م

كاكت آية معجزة مـ اهلل جّؾ وطال، وأن ما ضفر طؾك يديف مـ معجزات إكؿا هل بؼدرة اهلل 

ؿعجزات والخقارق التل أجراها تبارك وتعالك طؾك يدي كبقف محؿد طز وجؾ كغقرها مـ ال

وإكبقاء مـ قبؾف، تليقًدا مـ اهلل تعالك لفؿ كدٓلة بّقـة وشفادة واضحة طؾك صدق ملسو هيلع هللا ىلص 

 .قهتؿ ورسالتفؿدط

  يف  مـ التساؤٓت العؼالكقة الؿقضقطقة التل تقضح مصداققة دطقة اإلسالموهذا طدد

 :يؿان بـبقة ورسالة الؿسقح طقسك بـ مريؿ ولقس ألقهقتف مـ اإل اطقا إلقفد ما جاء
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 إطؾك؟كقػ يحتقي إدكك  -

 كقػ تحؿؾ سقدة مـ البشر إلًفا أو ابـ إلف؟! -

وماذا إن التؼت الطبقعة البشرية مع الحققاكقة؟! ماذا إن تزوج إكسان مـ بؼـرة أو بـلي مــ  -

غقـر ذلـؽ )مــ الحققاكـات بؿختؾـػ  أُيعؼؾ قبقل تـزاوج إكسـان مــ بؼـرة أوالحققاكات؟! 

أكقاطفا( لُققلد ما كصػف إكسان وكصػف أخر بؼـرة )أو غقـر ذلـؽ مــ الحققاكـات إخـرى( 

ومـ ثؿ تؽقن الطبقعة الحققاكقة هل إحدى صبائع وصقر اإلكسان؟! هؾ يؿؽـ لــػس زكقـة 

 قبقل مثؾ ذلؽ؟! 

قدر البشر الذيـ كّرمفؿ اإللف الخالؼ بالطبع: ٓ، فنن ذلؽ ُيعّد اكحطاصا أخالققا وتؼؾقال مـ 

تبارك وتعالك، فالبشر أشرف قدرا وأرفع مـزلة مـ الحققاكات وذلؽ طؾك الرغؿ مـ أهنؿ 

 جؿقعا مـ مخؾققات اإللف الخالؼ جؾ وطال. 

وإذا كان إمر كذلؽ بالـسبة لؾطبقعة البشرية والطبقعة الحققاكقة طؾك الرغؿ مـ أن  -

فؿا بالـا إذا كان إمر متعؾؼا باإللف الخالؼ سبحاكف وتعالك الذي  كالهؿا مـ الؿخؾققات،

 ! ؟خؾؼ البشر وغقرهؿ مـ حققاكات ومخؾققات أخرى

 أُيعؼؾ أن تؾتؼل الطبقعة اإللفقة مع الطبقعة البشرية؟! -

ففؾ يؿؽـ لـػس زكقة قبقل اّدطاء التؼاء الطبقعة اإللفقة )اإللف الخالؼ( مع الطبقعة  -

الذي و -كؿا يف أول الَخْؾؼ-الذي خؾؼف اهلل تعالك مـ طدم الضعقػ الؿخؾقق البشرية )

ف ويصقر رضقعا يف حاجة إلك وضقػة اإلكجاب يؼقم بتلدية ، الؿخؾقق الذي ُيقلد مـ َفْرج أمِّ

الذي سقف يئقل بف إمر ٕن يؿقت ويدفـ بعد ذلؽ كغقره مـ و آحتضان والرطاية

 بقعة البشرية هل إحدى صبائع وصقر اإللف الخالؼ؟!  الؿخؾققات إخرى( لتؽقن الط
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تتطؾب الصؾب  -حقث أكؾف مـ الشجرة الؿـفل طـفا -وإذا كاكت الؿغػرة لؿعصقة آدم  -

      والؼتؾ )تبعا ٓطتؼادات معاصرة( فؾؿاذا يؽقن الصؾب والؼتؾ لؿـ ُيزطؿ ألقهقتف وأكف 

 طـف؟!!ابـ اإللف الخالؼ وٓ يؽقن الصؾب والؼتؾ لؿـ خا
ّ

 لػ  إمر ووقع يف الؿـفل

ولؿاذا ٓ تؽقن الؿغػرة والرحؿف مـ اهلل سبحاكف وتعالك وهق الغػقر الرحقؿ دون  -

 ؟!الحاجة ٕي مـ ذلؽ الصؾب والؼتؾ الؿزطقم لؿـ ُيزطؿ ألقهقتف وأكف ابـ اإللف الخالؼ

ة مــ بعـده )مــ وماذا طـ كبائر الذكقب والؿعاصل والحرمات التـل قـد ارتؽبتفـا البشـري -

 بعد صؾبف وقتؾف، كؿا تّدطل الـصراكقة(؟!!

ففؾ تحتاج إلك أن يصؾب الؿسـقح وأن ُيؼتـؾ مـرة أخـرى تبًعـا ٓطتؼـاد الـصـراكقة بصـؾبف  -

 مـ بعده؟!! ة آدمذريوقتؾف تؽػقًرا لذكقب 

قح الؿسـ قام بـفالذي أو أكـا كحتاج إلك مسقح آخر ُيـْسب إلقف إلقهقة لقمدي كػس الدور  -

يف الـصراكقة، مـ أن ُيضحل بـػسف لُقصؾب وُيؼتؾ  تؽػقـًرا لـذكقب آدم وذريتـف مــ بعـده، يف 

 قصة أخرى مقهقمة لذلؽ الػداء الؿزطقم؟!

 ا آخريـ إضافة إلك الؿسقح؟!أوٓدً و أبـاءً يتخذ اإللف  لؿاذا لؿومـ ثؿ،  -

يؽقن هلل الؿئات بؾ إلقف فؾق كان ما تّدطقف الـصراكقة حًؼا لؽان احتقاج البشرية إلك أن 

  .والؿاليقـ مـ إبـاء وإوٓد لؾتضحقة هبؿ مـ أجؾ تؽػقر الذكقب والخطايا

 ُقصؾب ويؿقت تؽػقًرا لذكقب البشر؟!ل ولدا اهلل  يتخذلؿاذا كان مـ الضروري أن  -

لظـقن ألؿ يؽـ اهلل قادًرا طؾك أن ُيؽّػر ذكقب البشر دون الحاجة إلك مثؾ تؾؽ إوهام وا -

 التل ٓ تغـل مـ الحؼ شقًئا؟!

      صبقعـة آبــ الؿزطـقم )الـذي تـّدطل الـصـراكقة أكـف ابــ اهلل(  بؿـا أن مـطؼل مفؿ: إيضاح -
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 :إما قابؾة لؾؿقت أو غقر قابؾة لؾؿقتٓ تخؾق مـ أمريـ، ففل 

 تصـح قابؾة لؾؿقت، إذن ففق لقس بنلف، ومــ ثـؿ ٓ (آبـ الؿزطقم) فنذا كاكت صبقعتف -1

 الدطقى بلكف إلًفا وفادًيا يف كػس الققت.

فؾــؿ يؼــع طؾقــف إذن وإن كاكــت صبقعــة آبـــ الؿزطــقم غقــر قابؾــة لؾؿــقت لؽقكــف إلًفــا،  -2

 الؿقت، ومـ ثؿ لؿ يؽـ هـاك فداء أو أي مـ تؾؽ إوهام.

  )الذي  إحداإللف القاحد ومـ ثؿ فؼد جاء اإلسالم داطقا إلك أن اهلل سبحاكف وتعالك هق  -

 الذي لؿ يؾد ولؿ يقلد ولؿ يؽـ لف مؽافئا أو مؿاثال أو مشاهبا. ٓ يتجزأ(

وكذلؽ إمر بالـسبة لؾسقدة مريؿ حقث تزطؿ الـصراكقة بلهنا والدة اهلل، وطؾك الـؼقض  -

تؿاًما تـسبفا القفقدية إلك الزكا والػجقر ومـ ثؿ كاكت وٓدهتا لؾؿسقح، يف ذلؽ الققت 

ؿ الذي أوحاه إلقف ربف ؾقبالؼقل القسط الصحقح وآطتؼاد الصايف السملسو هيلع هللا ىلص د جاء الـبل محؿ

 تبارك وتعالك، دون إفراط أو تػريط، وهق: 

أن السقدة مريؿ لقست بقالدة اهلل، ولؽـفا يف الققت ذاتف الطاهرة العػقػة التؼّقة الـؼّقة التل قد 

حؽؿة مـف، والتل )السقدة مريؿ( أتت بقلدها )الؿسقح طؾقف السالم( بنرادة مـ اهلل تعالك و

 قد أّيدها رهبا تبارك وتعالك بؿعجزة كالم ولقدها يف الؿفد تربئة لفا وتؿفقًدا لرسالتف.

 وهذا هق الؼقل الحؼ الذي ٓ مرية فقف بدون إفراط وغؾق الـصراكقة ودون تػريط القفقدية.

   واإليؿان  وتعالكولؼد جاء اإلسالم داطقا إلك تعظقؿ صػات اإللف الخالؼ سبحاكف

مـ خالل وصػف أو تصقيره سبحاكف وتعالك طدم التؼؾقؾ مـف داطقا إلك و بحسـفا وكؿالفا،

، إذ أكف كقػ ُيعؼؾ بعد أن خؾؼ اهلل سبحاكف وتعالك أو غقر ذلؽ يف شؽؾ أحجار وتؿاثقؾ

 اإلكسان مـ طدم أن يؼقم ذلؽ اإلكسان بتصـقع تؿاثقؾ مختؾػة يصقر فقفا إلفف وخالؼف
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ثؿ يؼقم إكسان  ،وفؼا ٕهقائف شؽال مختؾػة )طؾك الرغؿ مـ طدم رؤية اإلكسان لخالؼف(بل

 آخر بتصقير إلفف وخالؼف يف أشؽال وصقر أخرى..إلك غقر ذلؽ؟!

 فاإللف الخالؼ أجؾ وأطظؿ مـ أي صقرة يؿؽـ أن يصقره فقفا مخؾقق مـ مخؾققاتف.

اختالف أشؽالفا وصقرها وأحجامفا أيضا، فنكـا كجد أن مثؾ تؾؽ الصقر والتؿاثقؾ طؾك 

   تؽقن سببا يف أن تؿقؾ الـػس البشرية إلك تعظقؿفا )ٓ سقؿا إذا كاكت كبقرة الحجؿ، رهقبة

الؿـظر( ثؿ طبادهتا )وذلؽ بؿرور الزمـ، وشقاهد ذلؽ يف طديد مـ البؾدان كثقرة( وَصْرف 

ّب والتعظقؿ والعبادة وحده الدطاء لفا مـ دون اهلل تعالك وهق اإللف الحّؼ الُؿستحؼ لؾح

 الخالؼ القاجد وما سقاه مخؾقق ومصـقع. هق اإللف سبحاكف وتعالك  اهللدون سقاه، ف

يف شؽؾ أحجار  ؿثقؾفاإللف الخالؼ وت تصقيرومـ ثؿ تظفر حؽؿة اإلسالم يف الـفل طـ 

 . حّؼ التعظقؿ والتبجقؾتعظقؿف وتبجقؾف جؾ وطالالؼقام بوتؿاثقؾ، ومـ ثؿ 

  إلك التشاريع الؼقيؿة والؿعامالت الحؽقؿة والتعالقؿ السامقة التل هبا تستؼقؿ الدطقة

 حقاة البشر أجؿعقـ.

 هبا تسؿق وترتؼل الـػس البشرية. لالدطقة إلك العبادات الفادية الت 

  الدطقة إلك القسطقة التل تحؼؼ آطتدال والتقازن بقـ الدكقا وأخرة فقعطل لؽؾ مـفؿا

ف، ويتبقـ ذلؽ مؿا جاء بف اإلسالم مـ اْطتِدال وتَقّسط يف التشريع والعبادات فال ُيَؽؾِّػ  حؼَّ

َكْػسا إٓ ُوْسعفا وصاقتفا وٓ يشّؼ طؾقفا بؿا ٓ تستطقع، واطتدال وتقّسط يف كؾ شلء 

كالؿلكؾ والؿشرب واإلكػاق وطدم اإلسراف...، واطتدال وتقسط يف إططاء الجسد 

لؼقل الصحابل ملسو هيلع هللا ىلص بّقـ ذلؽ مـ تصديؼ الـبل محؿد والروح حؼفؿا ومتطؾباهتؿا، ويت

ولـػسؽ  إن لربؽ طؾقؽ حؼا "ٕبل الدرداء  -ملسو هيلع هللا ىلصالذي َتَعؾَّؿ طؾك يد الـبل محؿد -سؾؿان 
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صدق  ":ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـبل محؿد  "طؾقؽ حؼا وٕهؾؽ طؾقؽ حؼا فلطط كؾ ذي حّؼ حؼف

 ]رواه البخاري، مـ حديث صقيؾ[ "سؾؿان

  والحػاظ طؾك حقاتف.تؽريؿ اإلكسان  إلك الدطقة 

 كافة مجآت الحقاة. إلك العؾؿ والتعّؾؿ وإلك ما تـفض بف البشرية يف الدطقة 

  جؿقع يف إلك تعظقؿ شلن الؿرأة واإلشادة بدورها العظقؿ يف الؿجتؿع و إكرامفا الدطقة

مراحؾ حقاهتا ابتداء مـ مرحؾة وٓدهتا وصػقلتفا )كؿقلقدة وصػؾة صغقرة إلك أن َتْؽرب 

ةوتص  .(قر طروسا( ومرورا بؿرحؾة زواجفا )كزوجة( وإلك مرحؾة أمقمتفا )كُلّم وَجدَّ

  إلك آهتؿام بالشباب، وبرتبقة إصػال والحث طؾك الرأفة والرحؿة هبؿالدطقة. 

  إلك الرأفة والرحؿة بالؿخؾققات إخرى )الحققان، الطقر، الشجر، الـبات..(الدطقة. 

 ِصَؾة إرحام، كاهقا طـ الظؾؿ والجْقر والػقاحش الدطقة إلك العدل واإلحسان و

 والؿـؽرات. 

  الدطقة إلك السالم ومؼقماتف وإخذ بلسبابف وطدم التطرف واإلرهاب والقفاء بالعفقد

 والؿقاثقؼ.

 كاهقا طـ كؾ شّر وطـ كؾ صريؼ  يالدطقة إلك كؾ خقر وإلك كؾ صريؼ يفد ، إلك البِرِّ

 يمدي إلقف.

لؾػطرة الـؼقة والعؼؾ  ملسو هيلع هللا ىلصومؿا تؿ اإلشارة إلقف يتضح مدى مقافؼة دطقة الـبل محؿد 

 السقي الذي مـحف اهلل تبارك وتعالك لؾتػؽر بف ومـ ثؿ آهتداء إلك الحؼ مـ خاللف.

يف معقار اإليؿان بلكبقاء اهلل تعالك أو الركقزة الثاكقة ومـ ثؿ يتبقـ بجالء اكطباق الـؼطة  -

    .ملسو هيلع هللا ىلصبل اإلسالم محؿد ورسؾف طؾك ك
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 النقطة أو الركوزة الثالثة: (3)

ق التل يعجز طـ أن يليت  بالُؿعجزات والخقارملسو هيلع هللا ىلص  محؿد كبقفاهلل سبحاكف وتعالك  لؼد أيد -

ومصداققة رسالتف، ملسو هيلع هللا ىلص أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف لتؽقن شاهدة طؾك صدق دطقتف  هبا سقى

 وكؿقذج ذلؽ يف إيجاز:

  وهل كثقرة جدا ومتـقطة، وكذكر مـفا:ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  الؿعجزات الحسقة لؾـبل ، 

  .ملسو هيلع هللا ىلص كؿعجزة  لؾـبل محؿد  اكشؼاق الؼؿر -

وهـل ، (Rimae or Lunar Rilles)ولؼد اكتشػ العؾؿ حديًثا ما يسؿك بشؼقق الؼؿر 

وقد تؿ التؼاط صقر لؾؼؿر مقضح هبا إحدى هذه الشؼقق الطقيؾة يف شؼقق صقيؾة وهائؾة، 

 .ملسو هيلع هللا ىلص حدوث هذه الؿعجزة البالغة لؾـبل محؿدوهق ما يمكد  مـتصػ الؼؿر )تؼريبا(،

فؿــ رحؿـة ربــا تبـارك وتعـالك أن يبؼـل لــا مــ أثـر هـذه الؿعجـزة العظقؿـة مـا يـدل طؾـك 

أفقاًجــا ويممـــقا  -اإلســالم -حـدوثفا ويمكــد ذلــؽ، فقــدخؾ الـــاس يف هــذا الــديـ العظــقؿ

 ان وزمان.رسؾ لؾـاس كافة يف كؾ مؽالذي أُ  ملسو هيلع هللا ىلصبرسقلف الخاتؿ محؿد 

  .ملسو هيلع هللا ىلصكبع الؿاء مـ بقـ أصابعف  -

 وكان لفذه الؿعجزة دوٌر مفٌؿ يف إكؼاذ الؿممـقـ مّراٍت طديدة مـ خطر الفالك ططشا.

  .ملسو هيلع هللا ىلص الربكة يف الطعام الؼؾقؾ حتك يؽػل العدد الؽثقر كؿعجزة  لؾـبل محؿد -

 .وقد تؽررت هذه الؿعجزة لؾـبل محؿد يف مقاقػ كثقرة متػرقة

وسؿاع  ملسو هيلع هللا ىلصخطقبا ( لرسقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصجذع )الذي كان يؼػ طؾقف الـبل محؿد  حـقـ ال - 

 صقت بؽائف .

 .ملسو هيلع هللا ىلص اكؼقاد الشجرة لرسقل اهلل -
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ـ قتادة بـ الـعؿان لؿا أصقب يقم أحد وسؼطت طؾك وجـتف قْ لعَ  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل محؿد  دُّ رَ  -

فعادت أحسـ طقـقف وأَحّدهؿا. 
 

 .ملسو هيلع هللا ىلصتسبقح الطعام يف حْضرة الـبل محؿد  -

 .ملسو هيلع هللا ىلص ما أشركا الؽثقر والؽثقر مـ الؿعجزات الحسقة لؾـبل محؿدوغقر 

  ا وقـد جـاءت دققؼـة هبـ ٓ طفـد لـف بغقبقـات ملسو هيلع هللا ىلص: إخباره ملسو هيلع هللا ىلص الـبل محؿدومـ معجزات

 :ملسو هيلع هللا ىلصمـ هذه إخبار التل أخرب طـفا رسقل اهلل و، صادقة كؿا أخرب

 ، وكؿقذج ذلؽ:أخبار ماضقة -أ

  ]رواه مسؾؿ[ "مروجا وأهناراأرض العرب  دتعقٓ تؼقم الساطة حتك " ملسو هيلع هللا ىلصالـبك محؿد قال 

إلك أن أرض العرب ذات الصـحراء  ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا الحديث الـبقي الشريػ يشقر الـبل محؿد

)شبف الجزيرة العربقة( قد كاكت يف الؿاضل ذات مروج وأهنـار وأهنـا سـقف  الجافة الؼاحؾة

 يف الؿستؼبؾ ذات مروج وأهنار كؿا كاكت يف الؿاضل. تعقد

، حقث إكف مـ خالل التؼـقات  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  الـبلالحديث يشفد بصدق ما أخرب بف والعؾؿ 

)يف العصر الجؾقدي السابؼ(  أكف مـذ آٓف السـقـتبقـ والدراسات العؾؿقة الؿتطقرة 

كاكت جزيرة العرب ذات مروج وأهنار وأهنا سقف تعقد كؿا كاكت بسبب زيادة معدل 

 كصػ الؽرة الشؿالل إلك الجـقب مـ سـة العقاصػ الثؾجقة الؿمدية لزحػ الجؾقد يف

ٕخرى..إلك غقر ذلؽ مـ طقامؾ استـبط مـفا طؾؿاء الجققلقجقا ما يؼقد إلك هذا 

 آستـتاج. 
         والتــل  ملسو هيلع هللا ىلصالـبــل إمــقـ محؿــد الؽثقــر مـــ إخبــار الؿاضــقة التــل أخــرب طـفــا  ذلــؽ وغقـر

 .  ٓ يؿؽـ أن تؽقن إٓ بقحل مـ اهلل سبحاكف وتعالك.
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أكبل هبا قبؾ وققطفا ثؿ جاءت وقائعفا مطابؼـة مستؼبؾقة بغقبقات  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل محؿدإخبار -ب

 .ملسو هيلع هللا ىلص لؿا أخرب بف

 :ملسو هيلع هللا ىلصالغقبقات التل أخرب هبا رسقل اهلل هذه مـ و

طـ الػتـ القاقعة يف أواخر خالفـة طثؿـان بــ طػـان وخالفـة طؾـل بــ أبـل  ملسو هيلع هللا ىلصإخباره  -1 

 صالب رضل اهلل طـفؿا.

 تؾ طؾل بـ أبل صالب فؽان كؿا أخرب.بؿؼ ملسو هيلع هللا ىلصإخباره  -2

 فؽان كؿا أخرب. ملسو هيلع هللا ىلصبعد وفاتف وفاًة ابـتف فاصؿة بلهنا أول مـ يؾحؼف  ملسو هيلع هللا ىلصإخباره  -3

 فؽان كؿا أخرب. ملسو هيلع هللا ىلصبعد وفاتف وفاًة طـ أول زوجاتف لحقًقا بف  ملسو هيلع هللا ىلصإخباره  -4

باتســاع مؾــؽ الؿســؾؿقـ وفــقزهؿ بؽـــقز كســرى وققصــر واضــطراب أمــر  ملسو هيلع هللا ىلص إخبــاره -5

 .يف الـفاية فؽان كؿا أخربالؿسؾؿقـ 

 بػتح مصر فؽان كؿا أخرب. ملسو هيلع هللا ىلصإخباره  -6 

 فؽان كؿا أخرب بف.وفتحفا طـ غزوة قسطـطقـقة  ملسو هيلع هللا ىلصإخباره  -7

قبـؾ وققطفـا ثـؿ جـاءت  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل محؿد أكبل هبا التل غقبقات ـ الوغقر هذا الؽثقر والؽثقر م

 .وقائعفا مطابؼة لؿا أخرب بف

قة كثقرة لؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة هبا مــذ أكثـر مــ ألـػ بحؼائؼ طؾؿقة غقب ملسو هيلع هللا ىلصإخباره  -ج

 . ملسو هيلع هللا ىلصوأربعؿائة طام، ثؿ يليت العؾؿ الحديث لقؽتشػ صدق ودقة ما أخرب بف الؿصطػك 

 :ملسو هيلع هللا ىلصومـ هذه الحؼائؼ العؾؿقة الغقبقة التل أخرب هبا رسقل اهلل 

 ]رواه مسؾؿ[ " ..صرفة طقـيف  ويرجعألؿ تروا إلك الربق كقػ يؿر  .."ملسو هيلع هللا ىلص:  الـبل محؿد قال
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الحادثة بقـ السحاب يخربكا الحديث الـبقي الشريػ بحؼقؼة طؾؿقة حقل ضاهرة الربق 

وهل رجقطف وارتداده مرة ثاكقة بعد كزولف ومروره، بؾ ويخربكا أيضا بالزمـ وإرض 

 الخاص بف وهق الزمـ الذي يؾزم لحدوث صرفة العقـ.

الربق ذلؽ الـقع مـ ؼـقات الحديثة أن ولؼد اكتشػ العؾؿ الحديث مـ خالل استخدام الت

لف رجقع وارتداد ويؽقن ذلؽ يف زمـ يعادل زمـ صرفة الحادث بقـ السحاب وإرض 

الربق يحدث طـدما ذلؽ الـقع مـ حقث تبقـ أن  ،ملسو هيلع هللا ىلص العقـ كؿا يف حديث الـبل محؿد

السالبة  مـ الغقؿة ذات الشحـة الؽفربائقة)كؿا هق الغالب( يـزل شعاع إلؽرتوكات سالبة 

بتؾؽ الشحـة  مـ خالل جسؿ مشحقن)باتجاه إرض ذات الشحـة الؿعاكسة آكذاك 

)وتسؿك هذه الحالة بالضربة باتجاه الغقؿة مرة ثاكقة  رجقطفطؾك مؼربة مـفا ثؿ ( الؿعاكسة

 ومـ ثؿ تؽقن ومضة أو ضربة الربق.لؾربق(  الراجعة

طاد ورجع )كؿا يف الحديث الـبقي أّي أن ومضة برق ٓ تحدث إٓ إذا كزل الشعاع ثؿ 

 .3إلك  .2)مـ  جزء ضئقؾ مـ إلػ مـ الثاكقةالشريػ( إلك الغقؿة، ويؽقن ذلؽ يف 

وهق الزمـ ذاتف الالزم لطرفة  مّؾل ثاكقة يساوي جزء مـ إلػ ثاكقة( 1مّؾل ثاكقة، حقث إن 

يف صرفة  ويرجعيؿر  ألؿ تروا إلك الربق كقػ":  ملسو هيلع هللا ىلص مصداقا لؿا أخرب بف الـبل محؿد العقـ

 ."طقـ

ف تطـام وإشـار ..14ومـ ثؿ يتبقـ صدق ما أخرب بف الحديث الـبقي الشريػ مـذ أكثر مـ 

إكؿا  ملسو هيلع هللا ىلص إلك هذه الحؼقؼة العؾؿقة الؿبفرة لقؽقن ذلؽ دلقال طؾك أن ما يـطؼ بف الـبل محؿد

 . ملسو هيلع هللا ىلص فهق وحل يقحك إلقف مـ اهلل تبارك وتعالك ومـ ثؿ صدق دطقتف ومصداققة رسالت
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   مــذ أكثـر مــ ألـػ وأربعؿائـة  ملسو هيلع هللا ىلص الـبـل محؿـدأول مـ كطؼ هبذه الحؼقؼة العؾؿقة هـق إن  

 هذا العؾؿ؟  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿدا والسمال الذي يػرض كػسف: مـ الذي طؾؿ ، (1)طام 

 لؾخقض يف مثؾ هذه الؼضايا الغقبقة والتل لؿ يؽـ يعؾؿفا أحد؟ ملسو هيلع هللا ىلصوما الذي اضطره 

ؽتشػ صدق ودقـة مـا أخـرب بـف ؾؿ بعؾؿف الؿحقط أكف سقف يُ لقٓ أن اهلل سبحاكف وتعالك يع

ومضة مبفرة وشاهدة حـؼ بلكـف  ملسو هيلع هللا ىلصيف يقم مـ إيام فتؽقن أحاديث الؿصطػك  ملسو هيلع هللا ىلصرسقلف 

كـان متصـاًل بـالقحل ومعؾًؿـا مــ قَِبـؾ هـذا الخـالؼ  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل مـ طـد اهلل طـز وجـؾ وأكـف 

 العظقؿ اهلل رب العالؿقـ.

التـل تشـقر إلـك العديـد مــ   ملسو هيلع هللا ىلصر مـ أحاديـث رسـقل اهلل وغقر هذا الحديث الؽثقر والؽثق

الحؼائؼ العؾؿقة وتخربكا هبا مـذ أكثر مـ ألػ وأربعؿائة طام، والتل لؿ يؽــ يعؾؿفـا أحـد، 

فؽاكت سبًبا يف اطتـاق الؽثقر والؽثقر مــ طؾؿـاء الغـرب لفـذا الـديـ العظـقؿ الـذي جـاء بـف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصخاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ محؿد 

 دطاؤه الؿستجاب :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل محؿدت ومـ معجزا. 

، دطاءه ويجقبف لف ملسو هيلع هللا ىلصمستجاب الدطقة، يؼبؾ اهلل سبحاكف وتعالك مـف  ملسو هيلع هللا ىلصؾؼد كان ف  

 ذلؽ:ؿقذج وك

                                                 
 طام الرجقع إلك: ..14مـذ أكثر مـ  ملسو هيلع هللا ىلصلؾعؾؿ بؿزيد مـ هذه الحؼائؼ العؾؿقة الؿبفرة التل أخربكا هبا رسقل اهلل ( 1)

 .ؾقل الـجارلؾدكتقر/ زغ ،لإلطجاز العؾؿل يف السـة الـبقية 3-2-1إجزاء  -1

 لؾدكتقر/ زغؾقل الـجار. ،مقسقطة اإلسالم والعؾؿ الحديث، اإلطجاز العؾؿل يف الؼرآن الؽريؿ :تسجقالت بعـقان -2
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بـزول الؿطر،  ملسو هيلع هللا ىلص، ودطاءه طؾك الؿشركقـ بالفزيؿة والزلزلةيف غزوة إحزاب  ملسو هيلع هللا ىلصدطاءه   

 .ملسو هيلع هللا ىلصورسالتف لقؽقن ذلؽ دلقال طؾك صدق  كبقتف ثقر والؽثقر الؽ  وغقر ذلؽ 

  َبّؾغ دطقتف واكتشرت  أنْ  إلكملسو هيلع هللا ىلص  لفِطْصؿة اهلل تعالك  :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل محؿدومـ معجزات

وذلؽ طؾك الرغؿ مـ كثرة محاوٓت أطداء اإلسالم لؼتؾف والـقؾ مـف لقؽقن ذلؽ دلقال رسالتف 

 .ملسو هيلع هللا ىلص لف جؾ وطالتليقد اهلل طؾك 

  الطقبة  ملسو هيلع هللا ىلص ـبل محؿدسقرة الحػظ اهلل تبارك وتعالك ل :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل محؿدومـ معجزات

وبعدها لتؽقن كتابا مػتقحا لؾـاس كافة فتؽقن شاهدة طؾك اصطػاء اهلل  العطرة قبؾ البعثة

 ومـ ثؿ صدق دطقتف ورسالتف. ملسو هيلع هللا ىلصمصداققتف ، وتؽقن شاهدة طؾك ملسو هيلع هللا ىلص طز وجؾ لف

  اهلل ، وهق الؿعجزة الؽربى التل أّيد الؼرآن الؽريؿ :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل محؿدومـ معجزات

 بقـ الؿعجزة والؿـفج اإللفلالؼرآن الؽريؿ جؿع حقث ، ملسو هيلع هللا ىلص محؿد ا كبقفهبسبحاكف وتعالك 

هذه  تعّفد اهلل تبارك وتعالك بحػظ ومـ ثؿ فؼد واحد، آنيف  لتقسقر وإصالح حقاة الـاس

الؽتاب هق  الؼرآن الؽريؿ، فإلك يقمـا هذا وإلك ققام الساطة)الؼرآن الؽريؿ(  الؿعجزة

محتػظا بـّصف اإللفل وإشراقاتف الـقراكقة الذي ضؾ سابؼة السؿاوي الخاتؿ لجؿقع الؽتب ال

وُمتَضؿـا لؾعؼقدة الـؼقة يف اإللف سبحاكف وتعالك )والتل تؿ اإلشارة إلك القسقر مـفا يف 

)التل هتدي إلك ُسُؿّق الـػس وارتؼائفا وتزكقتفا  إيجاز( والدطقة الصافقة والعبادات الفادية

لتشاريع الؼقيؿة والتعالقؿ السامقة والتقجقفات الرشقدة وا وتطفرها مـ الصػات الرذيؾة(

التل هبا تستؼقؿ حقاة البشرية طؾك مـفاج رّبفا )اإللف جؾ وطال( وَتحّؾ هبا جؿقع مشاكؾفا، 

ة ألػاضف وُشؿقلفا وروطتفا بَشْؽؾ ُيْعِجز وذلؽ  مع جؿال أسؾقبف وَكْظِؿف وطظقؿ بالغتف وِدقَّ

( لقؽقن )الؼرآن الؽريؿ( الؼرآن الؽريؿ ـ مِثؾف )مـ مثؾ ُسَقرِ البشر طـ اإلتقان ولق بسقرة م



 
 قدرته  وطالقة عظوم صفاته وة إثـْبات وجود اإلله الخالق ووحداىوته هجونالموجز يف م         36

  شاهدا طؾك أكف لقس بؽالم بشر وإكؿا هق كالم اهلل تبارك وتعالك الذي أوحاه إلك كبقف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

 الؼرآن الؽريؿ التل تشفد بؿصداققتف وأكف وحل مـ طـد اهلل سبحاكف  معجزاتمـ و

 وتعالك:

بلسؾقب جديد بديع وكظؿ جؿقؾ بؾقغ جؿع بقـ الشعر والـثر لؼد جاء الؼرآن الؽريؿ  -1

وهق ما لؿ يعفده العرب قبؾ ذلؽ، وكان أول ما تحّدى بف الؼرآن العرب أن يلتقا بؿثؾف )يف 

وسؿق أهدافف ومرامقفا..( فؾؿ يستطع أي مـ  تفاودقة ألػاضف وشؿقلفا وروطكظؿف وبالغتف 

بؾ إن ولق بسقرة واحدة مـ مثؾ أصغر سقره  وطجزوا طـ أن يلتقاالعرب اإلتقان بؿثؾف 

 بؾغائفؿ وفصحائفؿ أشادوا بحسـف وطظؿتف وأكف )الؼرآن الؽريؿ( لقعؾق وٓ ُيعؾك طؾقف.

      التل و مـ الغقبقات الؿاضقة والحاضرة والؿستؼبؾقة بؽثقرالؼرآن الؽريؿ لؼد أخرب  -2 

ـ اهلل سبحاكف وتعالك طالم ٓ يؿؽـ ٕحد أن يعؾؿفا إٓ أن يؽقن مقصقٓ بالقحل م

 الغققب.

أكبل طـفا قبؾ وققطفا ثؿ جاءت وقائع هذه  غقبقة ؾؼد احتقى الؼرآن الؽريؿ طؾك أخبارف 

 جاء يف الؼرآن الؽريؿ مـفا: إخبار مطابؼة لؿا 

والعؾــؿ الحــديث يؽتشــػ صــدق ، أخبــار ماضــقة: كلخبــار إولــقـ وقصــص الســابؼقـ -أ

 .الؽريؿ الؼرآنوحؼقؼة ما أخرب بف 

 ٕخبـار قـقم طـاد وقصـتفؿ مـع كبـقفؿ هـقد طؾقـف السـالم الؼرآن الؽريؿ ركْ ذِ وكؿقذج ذلؽ: 

ٿ  ٿ  ٹ         ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  چ  كؿا يف ققل اهلل تعـالك: ٓ مثقؾ لف يف طفدهؿ والعؿران الذي

ــــر:  چڄ  ڄ  ڄ     ڦ  ڦ  ڄڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ــــؿ ، [8-6]الػج ــــح العؾ ــــد كج ولؼ
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ٓ تعرف البشرية شقًئا  اطؿراك صقرت الرمال، حقث صحراء الربع الثاينير الحديث يف تصق

 وتساءلقا ما هذا العؿران؟، (َلْؿ ُيْخَؾْؼ مِْثُؾَفا)كؿا ققل اهلل تعالك  يف ضخامتف

الضـخؿ  العؿـرانهـق واجتؿع طؾؿاء الديـ والجغرافقا والجققلقجقا وأجؿعقا طؾك أن هذا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد إمقـ طؾك لسان الـبل  الؽريؿؼرآن يف ال ورد ذكره الذي ذي العؿاد

فؽان ذلؽ السبؼ مـ الؼرآن الؽريؿ لؿا قد تقصؾ إلقف العؾؿ الحديث شاهدا طؾك أكـف كـالم 

 رب العالؿقـ.

طؾـك لسـان الـبـل  الؽثقـر مــ إخبـار الؿاضـقة التـل أخـرب طـفـا الؼـرآن الؽـريؿ ذلؽ وغقر

 .ملسو هيلع هللا ىلصإمقـ محؿد 

أكبل هبا قبؾ وققطفـا ثـؿ جـاءت وقائعفـا مطابؼـة مستؼبؾقة قات بغقب الؼرآن الؽريؿإخبار -ب

 لؿا أخرب بف.

﮲    ھچتعالك: تبارك واهلل  ققلوكؿقذج ذلؽ:  ﮵    ےےۓ  ۓ  ﮴   ﮳ 

﮷  ﯁         ﮹  ﮺  ﮻﮸  ﮶  ﮽   ﮾      ﮿  ﯀  ﮼ 

 [5-1]الروم:  چ                              

طؾك بالد  الػرستغؾب اكتصر الػرس طؾك الروم، حقث حقـ  كزلت هذه أيات الؽريؿات

الشام وما وآها مــ بـالد الجزيـرة وأقاصـل بـالد الـروم، فاضـطر هرقـؾ مؾـؽ الـروم إلـك 

كؿـا  ثؿ طادت الدولة لفرقؾ مؾـؽ الـروم الؾجقء إلك الؼسطـطقـقة وحقصر فقفا مدة صقيؾة

 الػرس.قبؾ سبع سـقات مـ اكتصار وذلؽ أخرب الؼرآن الؽريؿ 
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باكتصار الروم طؾك الـرغؿ مــ هـزيؿتفؿ أمـام الػـرس، لـقس هـذا  الؼرآن الؽريؿ خربأؾؼد ف

( بضـعكؿا يف كؾؿة ) أخرب بالؿدة التل سقف يتحؼؼ خاللفا هذا الـصر ملسو هيلع هللا ىلصفحسب، بؾ إكف 

 هذا الغقب؟ وطالم يدل ذلؽ؟  ملسو هيلع هللا ىلصفؿـ أيـ طؾؿ محؿد  ،9-3العدد مـ  :تعـل والتل

 ذا الغقب مـ اهلل سبحاكف وتعالك.قد طؾؿ ه  ملسو هيلع هللا ىلصٓ شؽ أكف 

 .رسقل مـ طـد اهلل تبارك وتعالك ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل محؿدوهذا كؾف مؿا يدلؾ طؾك 

بحؼائؼ طؾؿقة غقبقة كثقرة لؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفـة هبـا مــذ أكثـر الؼرآن الؽريؿ  إخبار -ج

 مـ ألػ وأربعؿائة طام، ثؿ يليت العؾؿ الحديث لقؽتشػ صدق ودقة ما أخرب بف.

 وكؿقذج ذلؽ: 

الحديد   ]سقرة  چڦ ..ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ..چ يؼقل اهلل تعالك: -1

 [25: 57رقؿ 

يخربكا اهلل تبارك وتعالك أكف أكزل الحديد إلك إرض وأودع فقف صػة الؼقة والَؿـَعة لقؽقن 

 ذا مـػعة لؾـاس، والػعؾ )وأكزلـا( مـ )الـزول(: وهق الفبقط والـزول مـ العؾق.

عؾؿ الحديث يف أواخر الؼرن العشريـ أن الحديد يتؽقن يف مراحؾ محدده ولؼد اكتشػ ال

 إلكبفا بالؽامؾ حقث يتحقل لُ   والعؿالقؼ العظام،  مـ حقاه الـجقم تسؿل بالعؿالقؼ الحؿر

حديد ثؿ تـػجر متـاثرة مؽقكاهتا بؿا فقفا الحديد يف صػحف الؽقن، ثؿ يدخؾ هذا الحديد 

بقف أجرام سؿاويف تحتاج إلقف مثؾ الؽرة إرضقة يف بداية كشلهتا بتؼدير مـ اهلل يف مجال جاذ

مـدفعا إلك قؾبفا بسبب كثافتف العالقف   وهل كقمة مـ الرماد حقث وصؾ إلقفا الحديد الؽقين

 وسرطتف الؿـدفع هبا.
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ومـ ثؿ يتبقـ صدق ما أخرب بف الؼرآن الؽريؿ وسبؼف يف اإلشارة إلك حؼقؼة طؾؿقة مـذ أكثر 

طام والتل لؿ ُتؽتشػ إٓ يف هذا العصر الحديث حقث قد ثبت أن الحديد يف  ..14مـ 

إرض التل كحقا طؾقفا  قد ُأْكِزل إلقفا إكزآ حؼقؼقا كؿا يف ققل اهلل طز وجؾ )وأكزلـا( وهق 

 مـ )الـزول(: أي الفبقط والـزول إلك إرض مـ السؿاء التل تؿثؾ العؾق.

جد أن رقؿ سقره الحديد يف ترتقب سقر الؼرآن الؽريؿ هق: ومـ إطجاز الؼرآن الؽريؿ: ك

( يف إشارة إلك القزن الذري ٕحد كظائر الحديد حقث مطابؼتف لف، وبرتتقب سقرة 57 )

( طـ باقل سقر الؼرآن الؽريؿ يؽقن ترتقب 1الحديد بعد فصؾ ترققؿ فاتحة الؽتاب رقؿ )

 الحديد إكثر اكتشارا.  ( وهق القزن الذري إلحدى كظائر 56سقرة الحديد: )

طام وإشارتف إلك  ..14فعؾك أي شلء يدل صدق ما أخرب بف الؼرآن الؽريؿ مـذ أكثر مـ 

 هذه الحؼائؼ العؾؿقة التل لؿ تؽتشػ إٓ يف العصر الحديث؟!

***** 

  [11]سقرة الطارق:  چڍ  ڌ  ڌ          ڎ    چ يؼقل اهلل تعالك: -2

اء بلهنا ذات رْجع )مـ الرجقع وآرتداد( أي أن مـ صػاهتا يصػ اهلل سبحاكف وتعالك السؿ

أهنا ذات رجقع وارتداد حقث َتُردُّ وُتْرِجع كثقرا مؿا يصعد ويرتػع مـ إرض إلقفا لألرض 

 .ثاكقةمرة أخرى وكذلؽ َتُردُّ وُتْرِجع كثقرا مؿا يفبط ويـزل إلقفا مـ الػضاء الخارجل 

طؾؼ طؾك ، ومـ ثؿ ففل تُ بؿعـل آرتػاع والعؾق  ( السؿق ) هل: اسؿ مشتؼ مـ   ( و)السؿاء

السحاب وكذلؽ الغالف الغازي لألرض الؿؽقن مـ صبؼات وأيضا العالؿ العؾقي 

 الؿحقط بإرض الذي يضؿ إجرام السؿاوية الؿختؾػة.
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ومـ دقة ألػاظ الؼرآن الؽريؿ وطظقؿ بالغتف أكف لؿ يصػ السؿاء بؼقل: )والسؿاء ذات 

( مثال فقؽقن ذلؽ قاصرا طؾك ففؿ السؿاء بؿعـك السحاب وإكؿا وصػفا بؼقل اهلل الؿطر

والسؿاء ذات الَرْجع( حقث إن كؾؿة الَرْجع هل أبؾغ وأدق يف وصػ )تبارك وتعالك 

 السؿاء طؾك اختالف مػفقمفا ٓ سقؿا بعد التؼدم يف القسائؾ العؾؿقة الحديثة.

مؿا يرتػع مـ إرض إلك الغالف الغازي الؿحقط أن كثقرا فؾؼد اكتشػ العؾؿ الحديث  -

)مثؾ بخار الؿاء والؿقجات الحرارية والراديقية..(   هبا مـ مختؾػ صقر الؿادة والطاقة

مـ إلك إرض مرة أخرى وكثقرا مؿا يسؼط طؾك الغالف الغازي لألرض  يرتد ويرجع

الرجع أن أجرام وكذلؽ فنن مـ صقر  ،طـف يرتد راجعامختؾػ صقر الؿادة والطاقة 

  إلل دخان السؿاء لتعقد وترجعالسؿاء الدكقا تؿر يف دورة حقاة تـتفل بآكػجار أو آكتثار 

 كل تتخؾؼ مـ هذا الدخان السؿاوي أجرام سؿاوية جديدة.

ومـ ثؿ فنن كؾؿة )الَرْجع( هل الؽؾؿة الؿـاسبة تؿاما وإدق لقصػ السؿاء طؾك  -

دققؼا يف إشارة طؾؿقة رققؼة غقر مسبققة إلك ما قد تؿ اكتشافف اختالف مػفقمفا وصػا طؾؿقا 

حديثا حقث لؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة طـ صػات السؿاء بؿػفقمفا القاسع مـذ أكثر مـ 

ألػ وأربعؿائة طام، لقؽقن ذلؽ شاهدا ودلقال طؾك مصداققة الؼرآن الؽريؿ وأكف وحل اهلل 

 .ملسو هيلع هللا ىلص ف ورسؾف محؿدتبارك وتعالك الذي أكزلف طؾك خاتؿ أكبقائ

ؼد آمـ بالؼرآن ؾفكاكت صقر اإلطجاز يف الؼرآن الؽريؿ كثقرة ومتـقطة ا لؿّ أكف  كـقه إلك:و -

 الؽريؿ كؾ ُمريٍد لؾفدى مخؾصا كقاياه هلل سبحاكف وتعالك متجّردا مـ أهقائف وطصبقتف.

***** 
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عقار اإليؿان بلكبقاء اهلل يف مأو الركقزة الثالثة بجالء اكطباق الـؼطة لـا يتبقـ  ؿا أشركاوم -

    .ملسو هيلع هللا ىلصتعالك ورسؾف طؾك كبل اإلسالم محؿد 

يف معقار اإليؿان بلكبقاء اهلل تعالك الـؼاط أو الركائز جؿقع لِؿا قد أوضحـا مـ اكطباق و

 : ملسو هيلع هللا ىلص ورسؾف طؾك كبل اإلسالم محؿد

تف اتباع دطقوجقب مـ ثؿ و ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  كبل اإلسالمرسالة مصداققة  جؾقّالـا يتبقـ فنكف 

 .1أكبقاء اهلل تعالك ورسؾفكآخر 

 

                                                 

 :ُيرجك الرجقع إلك (1)

الؿشرقة،  ملسو هيلع هللا ىلص ، وصقر مضقئة مـ حقاتفملسو هيلع هللا ىلص كتاب: الؿقجز يف التعريػ بـبل اإلسالم محؿد ودطقتف -

 .إلكجؾقزية()مرتجؿ ل ملسو هيلع هللا ىلص ودٓئؾ مـ شقاهد كبقتف ورسالتف

The Concise Introduction of the Prophet of Islam, Muhammad (Peace be upon 
him), His Call, Luminous Images from His Bright Life, and Evidence from the 

Proofs of His Prophethood and Message.                       

 .رتجؿ إلك اإلكجؾقزية وإلك لغات أخرى()م دقاوِص  ارسقل اهلل حؼّ  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  -

Muhammad (SAW) Truly Is the Prophet of Allah. 

 )مرتجؿ لإلكجؾقزية(. تعالقؿ اإلسالم..وكقػقة حّؾ الؿشاكؾ الؼديؿة والؿعاصرة -

Islam's Teachings And How They Solve Past and Current Problems. 

 .ملسو هيلع هللا ىلصحدى شقاهد ودٓئؾ كبقة ورسالة محؿد كن اإلسالم ومؽتشػات العؾؿ الحديث -

 .)مرتجؿ إلك اإلكجؾقزية وإلك لغات أخرى(

Islam and the Discoveries of Modern Science. 

 )مرتجؿ لإلكجؾقزية(. حقار هادئ بقـ مسؾؿ وغقر مسؾؿ -

Muslim-Quiet Dialogue Between a Muslim and a non 

 .)مرتجؿ لإلكجؾقزية(القفقدية وآختقار بقـفؿالؿؼاركة بقـ اإلسالم والـصراكقة و -

A COMPARISON BETWEEN ISLAM, CHRISTIANITY AND JUDAISM AND THE 
CHOICE BETWEEN THEM.                                                                                     
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 ؟ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد اإلسالم بل هل ثؿار دطقة ك ما( 9)س

آستسالم والخضقع  والذي يعـل بالدطقة إلك اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلص لؼد جاء الـبل محؿد (9)ج

ولؼد أثؿرت هذه  ،التام )طؼال وقؾبا وروحا وجسدا( هلل سبحاكف وتعالك وآمتثال ٕوامره

حقث ٓقت قبقٓ طظقؿا واكتشرت بتليقد مـ اهلل سبحاكف وتعالك ثؿارها الطقبة الدطقة 

ومـ ثؿ فؼد قامت الدولة اإلسالمقة الؽربى ذات الرقعة القاسعة الؼائؿة اكتشارا واسعا 

 يف شتك أقطار إرض، والؼائؿة طؾك العدل وأسس الخقر والػضقؾة ك تقحقد اهلل طز وجؾطؾ

ًٓ وجـقبًا وشرًقا وغربًاوقد اتسعت هذه الرقعة اإلسالمقة القاس  .عة شؿا

ًٓ حًؼا مـ طـد اهلل طز وجؾ لؽاكت هنايتف وهناية دطقتـف وفشـؾفا  ملسو هيلع هللا ىلصذا لؿ يؽـ الـبل محؿد فن رسق

مــ شـلن مــ أخـزاهؿ  اهلل طـز وجـؾ يف ذلـؽ يف إثؿارها ثؿـاًرا صقبـة، ولؽـان خـزي اهلل لـف، شـلكف 

ولؽـ الحال طؾك غقر ذلؽ حقث كان مّدطل الـبقة والرسالة أمثال مسقؾؿة الؽذاب وغقره، 

وتليقده تبارك وتعالك لدطقتف ورسالتف، ومـ ثؿ كجاحفا  ،ملسو هيلع هللا ىلصكصر اهلل طز وجؾ لـبقف محؿد 

 .وإثؿارها ثؿاًرا حسـة صقبة

دولة الحؼ الؼائؿة طؾك تقحقـده جـؾ وطـال، وأقـّر  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل محؿدفؾؼد أقام اهلل طز وجؾ ب

 العظقؿة، أٓ وهل دولة اإلسالم.بـجاح دطقتف وإقامة هذه الدولة  ملسو هيلع هللا ىلصطقـف 

 
كبل أو  برسالة كبل اهلل مقسك يؽذبولؽـف  ملسو هيلع هللا ىلص بالـبل محؿد يممـمـ  ما هق مآل( .1)س

 السالم أو أي مـ أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف السابؼقـ؟ طؾقفا اهلل طقسك

برسالة اإلسالم التل تسع الجؿقع، فاإلسالم هق الديـ  ملسو هيلع هللا ىلصلؼد جاء الـبل محؿد  (.1)ج

حقد الذي يدطق لإليؿان بجؿقع أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف مـ أول آدم طؾقف السالم )أبق الق
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بؿا يف ذلؽ كبل اهلل مقسك وكبل اهلل طقسك  ملسو هيلع هللا ىلصالبشر( إلك آخر أكبقاء اهلل ورسؾف محؿد 

 ملسو هيلع هللا ىلصبلي كبل أو رسقل قد أثبت لف رسقل اهلل محؿد  التؽذيَب اإلسالُم  ، وَيُعدّ طؾقفؿا السالم

          مـ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصجاء بف تؽذيبا لؿا أوحاه إلقف ربف  اأو الرسالة مـ خالل مصػة الـبقة 

وحقا  ملسو هيلع هللا ىلصبؿا أخرب بف الـبل محؿد  طؾؿغقر ذلؽ التؽذيب طـ  أن يؽقنإٓ سبحاكف وتعالك 

 تبارك وتعالك. طـ ربف

، فال يصح )مثال( اإليؿان بـبل اهلل مقسك طؾقف السالم يتجزأيؿؽـ أن فاإليؿان ٓ 

ح اإليؿان بـبل اهلل طقسك يص، وٓ ملسو هيلع هللا ىلص كبل اهلل محؿد ؽذيب بـبل طقسك طؾقف السالم أووالت

  .ملسو هيلع هللا ىلص كبل اهلل محؿد طؾقف السالم أو اهلل مقسكالسالم والتؽذيب بـبل طؾقف 

الؿعقار الذي طؾك أساسف يؽقن اإليؿان بلي مـ أكبقاء اهلل  أردكا تطبقؼإذا أكف  كـقه إلك:و -

والتشريع أن أكثر إكبقاء قد حػظ اهلل تبارك وتعالك سقرتف ودطقتف  كجدفنكـا تعالك ورسؾف 

         إلمؽاكقة تطبقؼ هذا الؿعقار طؾقف هق كبل اإلسالم حػظا كامال مقثؼا الذي جاء بف 

هق الـبل القحقد الذي قد حػظ اهلل سبحاكف وتعالك لف أكرب معجزاتف  ملسو هيلع هللا ىلص ، بؾ إكفملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

الؿعجزات إخرى )مـ إخبار بالؽثقر مـ الغقبقات الؿتـقطة  )الؼرآن الؽريؿ( والعديد مـ

 .بقاء اهلل ورسؾفكالذي جاء داطقا لإليؿان بجؿقع أ ملسو هيلع هللا ىلصهق ويف أحاديثف الؿشرفة(، 

 
كبل اإلسالم شقئا أو كان سؿاطف طـفؿا  ما هق مآل مـ لؿ يسؿع طـ اإلسالم أو( 11)س

ٓ يعؽس الصقرة الحؼقؼقة زئقة( ج)سقاء كان ذلؽ بصقرة كؾقة أو سؿاطا زائػا مشقها 

 التل طؾك أساسفا يؽقن اإليؿان ومـ ثؿ الدخقل يف اإلسالم؟

 [149]إكعام:  چک..ڈ  ڈ  ژ  ژڑ     چ   :يؼقل اهلل تعالك (11)ج
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 [286]البؼرة:  چٴۇ  مت   ..ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  يؼقل اهلل تعالك:

 [15: اءاإلسر] چائ ەئ  ەئ  وئ   ى ى ائ.. چ: ويؼقل اهلل تعالك

 ،فاهلل سبحاكف وتعالك لؿ يخؾؼ الـاس طبثا لقؽقكقا يف حقرة مـ أمرهؿ ولؿ يخؾؼفؿ لقعذهبؿ

، ولؽـ لعبادتف بالؽقػقة التل أرادها مـفؿ مـ خالل إرسال أكبقائف ورسؾف إلقفؿوإكؿا خؾؼفؿ 

ؾك ا قد كال الرسآت السابؼة مـ التحريػ والتبديؾ فؼد أصبح البحث طـ الحؼ ٓزم طلِؿ

ومـ ثؿ فنن اتباع الحؼ يصقر ٓزما لؽؾ  كؾ مـ تػضؾ اهلل تبارك وتعالك طؾقف بـعؿة العؼؾ

ختبار لفؿ ومـ ثؿ مؽافلة الباحثقـ طـ الحؼ مـفؿ آبؿثابة وذلؽ كؾف إكؿا هق  ،تبقـ لفمـ 

 جـتف ودار إقامتف. إدخالفؿطؾقفؿ وسبحاكف وتعالك  اهلل والؿتبعقـ لف برضا

لؿ مـ  يعذبيؽؾػ كػسا فقق صاقتفا وٓ  أكف ٓ عالك بعباده ومـ حؽؿتفومـ رحؿة اهلل ت

يف يمثر طؾك زيػ أو تشقدون  بصػائفا وكؼائفا لؾـبل أو الرسقل تصؾ إلقف الدطقة الحؼ

، فاهلل سبحاكف وتعالك لف مبتغقا لؾحؼ لقتبعفُمريدا لؾفدى  طؾك أن يؽقن مصداققة اإليؿان هبا

 ك خؾؼف فال يظؾؿ أحدا مـفؿ شقئا.الحجة البالغة الؽامؾة طؾ

 
ودطقتف يؽقن اإليؿان بلكف آخر أكبقاء  ملسو هيلع هللا ىلصلؿاذا بعد اإليؿان بـبل اإلسالم محؿد  ( 12)س

 اهلل تعالك ورسؾف؟

يؼتضل التصديؼ بؽؾ ما أخرب بف، ولؼد  ملسو هيلع هللا ىلص  إن اإليؿان بـبل اإلسالم محؿدأوٓ: ( 12)ج

هق خاتؿ إكبقاء  ملسو هيلع هللا ىلص تعالك مـ أكفبؿا أوحاه إلقف ربف تبارك و ملسو هيلع هللا ىلص الـبل محؿد أخرب

 وبعثتف. ملسو هيلع هللا ىلص  والؿرسؾقـ حقث ٓ كبل وٓ رسقل بعد مجقئف

أن اهلل سبحاكف وتعالك قد تؽػؾ بحػظ كتابف السؿاوي الذي أكزلف طؾك كبقف الخاتؿ ثاكقا: 
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وهق الؼرآن الؽريؿ مـ أن تـالف إيدي بالتحريػ والتبديؾ لقظؾ يف إصاره  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

بنشراقاتف الـقراكقة إلك ققام الساطة، وذلؽ طؾك كؼقض ما حدث لؾؽتب  الرباين محتػظا

السؿاوية السابؼة مـ تحريػ وتبديؾ وتغققر كان سببا يف إخراجفا طـ إصارها الرباينّ 

 الصالح لفداية البشر.

ة ُمبّؾغة داطقة ملسو هيلع هللا ىلصأن مـ خصائص أّمة الـبل محؿد ثالثا:  تؼقم بؿفام إكبقاء  أهنا أمَّ

يف إصار كتاب اهلل السؿاوي )الؼرآن الؽريؿ( الخاتؿ لؾؽتب السابؼة ويف إصار  والؿرسؾقـ

  ملسو هيلع هللا ىلص سـة كبقفا إمقـ محؿد

: أهنا تبؾغ كالم رهبا وكـالم رسـقلفا إلـك غقرهـا، وإلـك  ملسو هيلع هللا ىلصفؿـ خصائص أمة الـبل محؿد 

 لذلؽ: ، مـ بعدها وتدطقا إلقف

ًحا ومحّبـة لؾخقـر ودطـقة وتعؾقًؿـا هؿ خقر الـاس لؾـاس ُكصـ ملسو هيلع هللا ىلصفنن ُدَطاة أّمة الـبل محؿد 

 وإرشاًدا وأمًرا بالؿعروف وهنًقا طـ الُؿـؽر. 

 فؼد جعؾفؿ اهلل طز وجؾ مـ أسبابف يف حػظ هذا الديـ العظقؿ، اإلسالم. 

ـ بعدهؿ التابعقـ ... : حقث قامقا بالدطقة إلك ما ومِ  ملسو هيلع هللا ىلصومثال ذلؽ: أصحاب رسقل اهلل 

ًٓ وجـقًبـا، شـرًقا ، ُمؼتديـ ب ملسو هيلع هللا ىلصدطا إلقف رسقل اهلل  ف، ُمؼتػـقـ َأَثـره، وكشـروا اإلسـالم شـؿا

  .وغرًبا

ومـ ثؿ يتبقـ مـ إسباب السابؼة القارد ذكرها أكف لقس هـاك حاجة إلرسال أي كبل أو 

وحػظف سبحاكف وتعالك لدطقتف  ملسو هيلع هللا ىلص لـبقف محؿدرسقل جديد بعد بعثة اهلل سبحاكف وتعالك 

  .ملسو هيلع هللا ىلص ورسالتف
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 ؟ملسو هيلع هللا ىلصوفؼا لؿا جاء بف كبل اإلسالم محؿد  جؾ وطالإللف الخالؼ ما هل صػات ا (13)س

 مصداققة رسالتفو ملسو هيلع هللا ىلص الم محؿدـل اإلسـكببصدق دطقة إن مؿا يرتتب طؾك اإليؿان  (13ج)

  وذلؽ لؿا تبقـ مـ دٓئؾ وشقاهد وفؼا لؿعقار اإليؿان بلكبقاء اهلل تعالك ورسؾف:

الغقبقة بؿا يف ذلؽ الصػات تعالك مـ صػات اهلل سبحاكف و ملسو هيلع هللا ىلصالتصديؼ بؿا أخرب بف  -

 ، ومـ هذه الصػات:والتل ٓ يؿؽـ معرفتفا إٓ مـ خالل أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف

 [.62]الزمر:   چڳ. .ک ک گگ کچ :، كؿا يف ققل اهلل تعالكصػة الخالؼقة  -

، .[3]الحديد:  چی . .ۈئ ۈئ ېئچكؿا يف ققل اهلل تعالك:  ،صػتا إزلقة وإبدية -

 بحاكف وتعالك إول الذي لقس قبؾف شلء وأخر الذي لقس بعده شلء.ففق س

 .[26]آل طؿران:   چ ڻ. .ڎ  ڈ      ڈ                 ژ   چ كؿا يف ققلف تعالك صػة الؿؾؽ: -

صاحب الؼقة والؼدرة الؿطؾؼة، الؼدير الؼقي هق أكف  :ومـ صػات اهلل سبحاكف وتعالك -

، وهق الؿاضل والحاضر والؿستؼبؾؽؾ شلء يف ب الشؿقلل ذو العؾؿ القاسعالعؾقؿ وهق 

، ففق سبحاكف وتعالك يف كؾ شلء صاحب العزة والحؽؿة التامة الؽامؾةالعزيز الحؽقؿ 

والُؿـَّزه سبحاكف وتعالك طـ كؾ الصػات السؾبقة  الصػات العظقؿة الؽامؾةكؾ صاحب 

           ، [11]الشقرى:  چٹٿ. .ٿٿ ٺ. .چوفؼا لؼقل اهلل تعالك:  ،والؿعقبة والـاقصة

 .[4]اإلخالص:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ 

ي ُيؼصد ذإحد الذي ٓ يتجزأ، الػرد الصؿد ال أكف هق :ومـ صػات اهلل سبحاكف وتعالك -

 
ٌ

طـ اتخاذ القلد،  إلقف يف قضاء الحقائج، الذي لؿ يؾد ولؿ يقلد، فاهلل سبحاكف وتعالك غـل

الخالؼ  لد مـ أحد ولقس بحاجة ٕن يؾد أحدا، فاهلل جؾ وطال هقففق سبحاكف وتعالك لؿ يق

 لؽؾ شلء وكؾ ما دوكف مخؾقق. 
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: فاهلل التقاب ،الغػقر ،العػق ،الرحقؿ ،الرحؿـومـ صػات اهلل سبحاكف وتعالك: أكف هق  -

لقتقبقا  وُيؿفؾفؿ ويعطقفؿ الػرصة تؾق الػرصة يتقب طؾك طبادهالذي سبحاكف وتعالك هق 

ويغػر لفؿ  ويعػق طـفؿويرحؿفؿ  تقبة صادقة، ويؼبؾفؿ إذا تابقا إلقفؾقف، طُيؼبؾقا وإلقف 

ويؽرمفؿ بجزيؾ  ذكقهبؿ إذا كدمقا طؾك خطاياهؿ وصؾبقا مـف الرحؿة والعػق والؿغػرة

 .ططائف وطظقؿ ثقابف

فاهلل سبحاكف وتعالك طؼابف شديد  ،شديد العؼابأكف : ومـ صػات اهلل سبحاكف وتعالك -

وطـ الرجقع  وشرائعف باع أكبقائف ورسؾفلؿـ كػر بف وجحد كعؿف واستؽرب طـ اتّ ابف ألقؿ وطذ

 إلقف وطـ التقبة مـ ذكقبف وخطاياه.

الحّؼ الَعْدل الذي ٓ يظؾؿ أحدا مـ طباده شقئا،  أكف هق: ومـ صػات اهلل سبحاكف وتعالك -

 وتؼقاه لف باإليؿان بف جؾ وطال فالؽّؾ طـد اهلل تعالك سقاء ولقس ٕحد طؾك أخر َفْضؾ إٓ

 ورضاه طؾقف. تبارك وتعالكوطؿؾف الصالح الذي يبتغل بف التؼّرب إلقف 

عالك هذا ؼد خؾؼ سبحاكف وتؾالحػقظ لعباده، فأكف هق  ومـ صػات اهلل سبحاكف وتعالك: - 

 تزان طـاية مـف لفؿ.   الؽقن وجعؾف يف غاية آ

إكؿا هق مـ  بالء )طؾك اختالف أشؽالف( اإلكسان مـلؼد بّقـ اإلسالم أن ما يتعرض لف و

 ُجْؿؾة آمتحان وآختبار الذي يؿر بف اإلكسان، بؿعـك:

هؾ يرجع اإلكسان إلك إلفف وخالؼف فقؽقن مممـا بف وراضقا بؼضائف وصابرا طؾك ما قّدره 

كسان( سبحاكف وتعالك طؾقف مـ بالء ومحتسبا أجر رضاه وصربه طـده جؾ وطال؟ أم أكف )اإل

سقؽقن طؾك كؼقض )بخالف( ذلؽ كؾف مـ كػر وشرك وَسَخط طؾك قضاءه وطدم صرب 

 طؾك ما قّدره جؾ وطال طؾقف مـ بالء؟
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 :بعد تبشقره  لؾصابريـ مقضحا صػتفؿ فاهلل تعالك يؼقل

 .[156]البؼرة:  چڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  چ 

طجبا ٕمر الؿممـ إّن أْمره كؾف خقر  ولقس ذاك ٕحد إٓ " :قائال ملسو هيلع هللا ىلص الـبل محؿدويخرب 

رواه ] "خقرًا لف ، وإن أصابتف ضّراء صرب فؽان خقرًا لف : إن أصابتف سّراء شؽر فؽانلؾؿممـ

        [مسؾؿ

 

 كلكـل أراه؟ ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  هؾ مـ الؿؿؽـ وصػ كبل اإلسالم( 14)س

بدقة  ملسو هيلع هللا ىلص القصػ الِخْؾؼل لـبقفؿ ملسو هيلع هللا ىلص حؿدبالتلكقد: كعؿ، فؾؼد كؼؾ أصحاب الـبل م (14)ج

 ملسو هيلع هللا ىلص محؿد  ؾـبل الِخؾؼقة ل الصػاتهذه مـ ، وملسو هيلع هللا ىلص طالقة وهذا مـ شدة حبفؿ لف وتعؾؼفؿ بف

كان أزهر الؾقن، أبقض القجف ُمشّرب بحؿرة، يف القجف تـدوير كـالؼؿر لقؾـة البـدر،  ملسو هيلع هللا ىلصأكف : 

كحؾ العقـقـ مـ جؿالفؿا أي: إذا رأيتف وكظرت إلقف قؾت أكف أ)أكحؾ العقـقـ ولقس بلكحؾ 

مع اتساطفؿا ووجقد صقل يف شّؼ العقـ، يف شعر  (الطبقعل ولقس هذا بسبب إضافة الؽحؾ

، الحاجبـان رققؼـان يف الطـقل  ملسو هيلع هللا ىلصأجػاكف  ًٓ مـع اكحــاء بـديع صقل يزيد طقـقـف حـالوة وجؿـا

 -ثـايـامـ غقر اتصال بقـفؿا، واسع الجبقـ، رفقع إكػ، أجؿؾ الـاس شـػاه، أفؾـج الفقفؿا 

ُرئـل كـالـقر يخـرج مــ بـقـ ثـايـاه،  ملسو هيلع هللا ىلصفنذا تؽؾؿ  -وهق التباطد الحَسـ بقـ أسـان الؿؼدمة

إذا ُسّر استـار وجفف كلكف قطعة قؿر، أسقد الشعر مع تقسطف بقـ التجعد والسبقصة،  ملسو هيلع هللا ىلصكان 

إٓ طـدد قؾقـؾ مــ الشـعرات البقضـاء  كان يف صػاء الػضة، صـاحب لحقـة سـقداء ملسو هيلع هللا ىلصطـؼف 

، متؿاسؽ البدن، لـقس بجسـقؿ وٓ كحقـػ وٓ صقيـؾ وٓ قصـقر ولؽــف (ملسو هيلع هللا ىلصسـّف  )بعد كَِبر

، واســع (كصــدره يف آرتػــاع ملسو هيلع هللا ىلصأي أن:بطـــف ) إلــك الطــقل أقــرب، ســقاء الصــدر والــبطـ

، أكـقر الؿتجـّرد: إذا (غضـبف هلل سـبحاكف وتعـالكملسو هيلع هللا ىلص فال يغضب لـػسف قط بـؾ كـان )الصدر 
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ُرَؤى كـالـقر مــ جؿـال  (حـج أو العؿـرةمثـؾ الؽتـػ أثــاء ال)ملسو هيلع هللا ىلصُكِشػ شـلء مــ جسـده 

 .ملسو هيلع هللا ىلص بقاضف،...إلك غقر ذلؽ مـ الصػات الِخؾؼقة الحسـة لؾـبل محؿد

فؾؼد أطدت العـاية اإللفقة جسًؿا وطؼاًل وروًحا وخؾًؼا، وأمدتف بؿا يعقـف طؾك حؿؾ رسـالة 

 الخقر والـقر والفدى والحؼ والػضقؾة إلك العالؿ يف طصره وإلك ما شاء اهلل.

 
طظقؿ اإليؿان بقجقد اإللف الخالؼ سبحاكف وتعالك ووحداكقتف و كتقجةما هل ( 15س)

 مصداققة رسالتف؟وملسو هيلع هللا ىلص الم محؿد ـل اإلسـكبصالقة قدرتف واإليؿان بصدق دطقة صػاتف و

جؿقؾ ثقابف وطظقؿ مؽافلتف لؿـ آمـ بف سبحاكف اهلل سبحاكف وتعالك قد أطّد إن  (15)ج

ظقؿ صػاتف وصالقة قدرتف وآمـ بجؿقع أكبقائف ورسؾف بؿا يف وطوتعالك وبقحداكقة ألقهقتف 

وطؿؾ صالحا ُمْخؾِصا لف سبحاكف وتعالك  ملسو هيلع هللا ىلص ذلؽ اإليؿان بآخر إكبقاء والؿرسؾقـ محؿد

يف كِقِّتف ُمستسؾؿا لف خاضعا مؿتثال ٕوامره جّؾ وطال، وهذه الؿؽافلة هل: الدرجات العالقة 

 دائؿ مؼقؿ ٓ يػـك وٓ يزول.يف جـّات الخؾقد بؿا فقفا مـ كعقؿ 

 ومـ وْصػ الجـة يف اإلسالم: -

 كعقؿفا دائؿ، فال َيِؼّؾ وٓ يـؼطع أبدا.  -1

 ُمضقئة ُمَزيَّـة ٕهؾفا )أهؾ الجـّة(، لقس هبا َحّر أو برد، مـ يدخؾفا يْسعد وٓ يشؼك أبدا. -2

، وحصباؤها ُتْربتفا شديدة البقاض، وتراهبا الؿسؽ الخالص ذو الرائحة الطقبة الؼقية -3

 )ِصغار أحجارها( الؾملم والقاققت.

 قصقرها مـ الذهب والػضة. -4

طفا، فبالجـة أهنار مـ الؿاء  -5 أهنارها يف أجؿؾ صقرة وأهبك مـظر وذلؽ مع كثرهتا وَتـَقُّ

 الصايف وأهنار مـ الؾبـ الذي لؿ يتغقر صعؿف وأهنار مـ العسؾ الُؿَصػَّك.. إلك غقر ذلؽ.
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 الخضراء وإشجار الـِضرة الؿثؿرة. مؾقئة بالبساتقـ -6

 البخاري[  ]رواه"ة..َسـَ ة لشجرة يسقر الراكب يف ضؾفا مائة ـّ جَ يف ال نّ إ":ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل الـبل محؿد 

ـْ َذَهبة ـّ جَ الما يف " :ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل الـبل محؿد 
ّٓ وَساقفا مِ  . ]رواه الرتمذي[ "شَجرة إ

 ـ إوقات أبدا.ثؿارها صّقبة وكثقرة ومتـقطة، وٓ تـؼطع يف أي م -7

 هبا كؾ ما لّذ وصاب مـ مختؾػ أكقاع الطعام )كؿختؾػ أكقاع الؾحقم..( والشراب.  -8

فقفا كؾ ما تشتفقف إكػس وتؾّذ إطقـ، وهبا مـ الـعقؿ ما ٓ طقـ رأت وٓ أذن سؿعت   -9

 وٓ َخَطر طؾك قؾب بشر. 

 وإن مـ وصػ أهؾ الجـة يف اإلسالم: -

 ِضرة ُمضقئة كالؼؿر لقؾة البدر.وجقهفؿ حسـة جؿقؾة، كَ  -1

 صقلفؿ ستقن ذراطا.  -2

ـّ الـ -3 ـّ  33أطؿارهؿ يف س مـ العؿر، ٓ يشقبقن وٓ يفرمقن أبدا، حقث يخّؾدون يف س

 الشباب أبدا، ٓ يػـك شباهبؿ وٓ يبؾك ثقاهبؿ، فُقـّعؿقن وٓ يؿقتقن فقفا أبدا.

 أِصّحاء، فال يسؼؿقن وٓ يؿرضقن أبدا. -4

        هؿّ  يصقبفؿ فال، أبدا طؾقفؿ سخطف وطدم طؾقفؿ وتعالك تبارك اهلل برضا ؿقنيـع -5

 غّؿ وٓ ِضقؼ وٓ حزن وٓ بمس قط، فقسعدون وٓ يشؼقن أبدا. وٓ

يتؿّتعقن ويتؾّذذون برؤية اهلل تبارك وتعالك )دون إحاصة بف جؾ وطال، فاهلل سبحاكف  -6

 وتعالك لقس كؿثؾف شلء(.

 ٓ تحاسد بقـفؿ، قؾقهبؿ كؼؾب الرجؾ القاحد ٓ اختالف بقـفؿ.ٓ تباغض و -7

 يلكؾقن ويشربقن كؾ ما لّذ وصاب. -8
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طقن، وٓ يبقلقن وٓ يتغّقصقن حقث يخرج زيادة ملكؾفؿ  -9 ٓ َيتُْػؾقن وٓ َيَتَؿخَّ

 ومشرهبؿ يف صقرة َرْشح مـ جؾقدهؿ رائحتف أْصَقب مـ صِقب الؿسؽ.

 الجـة ققة مائة رجؾ. ُيعطك القاحد مـ أهؾ -.1

فؾق أنَّ امرأة مـ كساِء الجـة اّصؾعْت إلك يتزوجقن الحقر العقـ )كساء أهؾ الجـة(،  -11

إرض ٕضاءت ما بْقـَُفَؿا كقرا ولؿألت ما بقـفؿا ريحا صقبا مـ شدة حسـفا وجؿالفا، مع 

ئفا مـ جديد فتؽقن العؾؿ بلن الؿرأة الؿسؾؿة الصالحة يعقد اهلل تبارك وتعالك خؾؼفا وإكشا

   )كساء أهؾ الجـة(، إضافة إلك أهنا تؽقن مع زوجفا يف الجـة.أجؿؾ مـ الحقر العقـ 

 ُحْسـفؿ وجؿالفؿ ُمَتجّدد مستؿر، حقث إهنؿ يزدادون حسـا وجؿآ دائؿا أبدا. -12

 ُيؾفؿقن تسبقح اهلل سبحاكف وتعالك وتحؿقده كنلفام الـََػس دون أدكك مشّؼة أو تعب. -13

. فقؼقلقن: لبقؽ الجـة: يا أهؾ الجـةاهلل طز وجؾ يؼقل ٕهؾ  نّ إ" :ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل الـبل محؿد  -

ربـا وسعديؽ والخقر يف يديؽ. فقؼقل: هؾ رضقتؿ؟ فقؼقلقن: وما لـا ٓ كرضك يا ربـا وقد 

أططقتـا ما لؿ تعط أحًدا مـ خؾؼؽ؟ فقؼقل: أٓ أططقؽؿ أفضؾ مـ ذلؽ؟ فقؼقلقن: يا رب! 

   " اضؾ مـ ذلؽ؟ فقؼقل: أحّؾ طؾقؽؿ رضقاين فال أسخط طؾقؽؿ بعده أبدً وأي شلء أف

 ]رواه  مسؾؿ[.

إِذا دخؾ أْهؾ اْلجـَِّة اْلَجـََّة َقاَل: َيُؼقُل اهلُل َتَباَرَك َوَتَعاَلك: " :ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل الـبل محؿد  -

ـْ الـَّاِر؟ُتِريُدوَن َشْقئًا َأِزيُدُكْؿ؟ َفقَُؼقُلقَن َأَلْؿ ُتبَقِّْض ُوُجقَهـَا 
ـَا مِ  ، َقاَل َأَلْؿ ُتْدِخْؾـَا اْلَجـََّة َوُتـَجِّ

ـْ الـََّظِر إَِلك َربِِّفْؿ َطزَّ َوَجؾَّ وهل  : ملسو هيلع هللا ىلص
َفَقْؽِشُػ اْلِحَجاَب، َفَؿا ُأْطُطقا َشْقئًا َأَحبَّ إَِلقِْفْؿ مِ

َيةَ  "الزيادة ْٔ ـَ َأْحَسـُقا اْلُحْسـَٰك " :ُثؿَّ َتاَل َهِذِه ا ِذي ٌة لِؾَّ َٓ ذِلَّ َٓ َيْرَهُؼ ُوُجقَهُفْؿ َقَتٌر َو َوِزَياَدٌة َو

ئَِؽ َأْصَحاُب اْلَجـَِّة ُهْؿ فِقَفا َخالُِدونَ   رواه مسؾؿ[] "ُأوَلٰ
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 ختاما

وبعد ما قد بقـاه بشؽؾ مقجز يؽقن التساؤل لغقر الؿسؾؿ الذي قد وصؾتف  ،يف الختامو

  بشؽؾفا الصحقح:بصػائفا وكؼائفا و ملسو هيلع هللا ىلصدطقة كبل اإلسالم محؿد 

لؿاذا طدم قبقل رسالة اإلسالم طؾك الرغؿ مـ مقافؼتفا لؾػطرة السقية الـؼقة والعؼؾ 

 الراجح الرشقد؟!! 

أن يبحث طـ الحّؼ ويتبعف أيـؿا وجده ومتك تحؼؼت شقاهد طؾقف اإلكسان )بصػة طامة(  إن

سائدا يف مجتؿع ما لػرتة  َكْقن أن فْؽرا أو معتؼدا ما قد ضّؾ ال يِصحُّ وبراهقـ مصداققتف، ف

صقيؾة أن يئقل إمر ٕن يصقر ُمَسّؾؿا بف مـ قِبؾ أفراد هذا الؿجتؿع وأن يظؾقا راِغؿقـ 

قف أسالففؿ )آبائفؿ لعدم الرغبة يف مخالػة ما كشل طؾ أكػسفؿ طؾل اطتؼاده وطدم الحقاد طـف

وإذا ما اّتضح لفؿ  وأجدادهؿ( ٓ سقؿا إذا لؿ يؽـ هـاك أدكك دلقؾ أو برهان طؾك صحتف

 بطالن ذلؽ الػؽر والؿعتؼد وتبّقـ لفؿ أن الحّؼ يف فِْؽر ومعتؼد آخر غقره.  

ر ما لُؿَجّرد آستـاد إلك إوهام والظـقن والتخؿقـات دون أدكك  فؼبقل معتؼد أو َتَصقُّ

تفا ٓ سقؿا إذا كاكت ُمـافقة وُمعارضة لؾَؿْعؼقل وُمَباِهَتة لضرور ياتف ُيَعدُّ دلقؾ طؾك ِصحَّ

 إهاكة لؾعؼؾ البشرّي الذي أْكَرم اهلل تعالك اإلكسان بف.

بطريؼة  (اإلسالم)دطقة  ملسو هيلع هللا ىلصدطقة الـبل محؿد دطقا الجؿقع لؾتػّؽر يف ك اولذلؽ، فنكـ

ومـ ثؿ  ملسو هيلع هللا ىلص صدق دطقتفوبراهقـ كبقتف مـطؼقة وحقادية، ومـ ثؿ فسقف يتبّقـ لفؿ شقاهد 

تبارك  هق الديـ الحّؼ مـ اهلل ك اإلسالم، وأن اإلسالم، أٓ وهل الدطقة إلرسالتفمصداققة 

                                                وتعالك.
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 الػفرس

 1   مؼدمة

 2 ( هؾ لؾؽقن إلف خالؼ؟1)س

 5 ـ لؾعؼؾ قبقل وجقد هذا الؽقن مـ قبقؾ الؿصادفة؟ؿؽ( هؾ ي2)س

 8 رؤيتف؟هؾ يشرتط لإليؿان بقجقد باإللف الخالؼ  (3)س

 9 ؽـ أن يؽقن لؾؽقن إلفقـ أو أكثر؟هؾ يؿ (4)س

 11 ؟( ما هل صػات اإللف الخالؼ5)س

 12 كؿال الؼدرة وصالقتفا مـ صػات اإللف الخالؼ؟ هؾ  (6)س

هؾ يؿؽـ لإللف الخالؼ أن يجعؾ هذا الؽقن الػسقح أو غقره التساؤل إول:

هق أقؾ مـ بقضة؟! هؾ يؼدر بؿا فقف مـ مخؾققات ومقجقدات، يف بقضة أو ما 

 طؾك ذلؽ؟!

12  

هؾ مـ قدرة اإللف الخالؼ أكف يف حالة وجقد رحؾة بشرية أرضقة  التساؤل الثاين:

قر وإيام الطقال ذهابا وإيابا إضافة إلك ما شفمـ مؽان إلك مؽان تستغرق ال

هبا مـ أحداث كثقرة ومقاقػ متعددة تتطؾب الؽثقر مـ الققت أن يجعؾ ذلؽ 

ثاكقة ؟! وهؾ مـ قدرتف سبحاكف وتعالك أن يجعؾ ذلؽ  1يف زمـ مؼداره  كؾف

 كؾف يف أقؾ مـ الثاكقة القاحدة؟!

17 

 19 تعالك إكبقاء والرسؾ؟لؿاذا يرسؾ اهلل تبارك و (7)س

ما هق الؿعقار الذي يؾزم تطبقؼف لإليؿان بلي مـ أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف  (8)س

ومـ ثؿ  القؼقـ بؿصداققة رسالتف واتباع ملسو هيلع هللا ىلص ؿد بؿا يف ذلؽ كبل اإلسالم مح

 ؟أكبقاء اهلل تعالك ورسؾفدطقتف كآخر 

19 
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 مـ التساؤٓت العؼالكقة الؿقضقطقة التل تقضح مصداققة دطقة اإلسالمطدد 

          مـ اإليؿان بـبقة ورسالة الؿسقح طقسك بـ مريؿ  اطقا إلقفد يف ما جاء

 .ولقس ألقهقتف

24 

 42 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد اإلسالم بل ؿار دطقة كهل ث ما( 9)س

برسالة كبل اهلل  يؽذبولؽـف  ملسو هيلع هللا ىلص بالـبل محؿد يممـمـ  ما هق مآل( .1)س

السالم أو أي مـ أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف  طؾقفا كبل اهلل طقسكأو  مقسك

 السابؼقـ؟

42 

ما هق مآل مـ لؿ يسؿع طـ اإلسالم أو كبل اإلسالم شقئا أو كان ( 11)س

ا سؿاطا زائػا مشقها )سقاء كان ذلؽ بصقرة كؾقة أو جزئقة( ٓ سؿاطف طـفؿ

يعؽس الصقرة الحؼقؼقة التل طؾك أساسفا يؽقن اإليؿان ومـ ثؿ الدخقل يف 

 اإلسالم؟

43 

كف ودطقتف يؽقن اإليؿان بل ملسو هيلع هللا ىلصلؿاذا بعد اإليؿان بـبل اإلسالم محؿد  ( 12)س

 آخر أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف؟

44 

وفؼا لؿا جاء بف كبل اإلسالم  جؾ وطالت اإللف الخالؼ ما هل صػا( 13)س

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 
46 

 48 كلكـل أراه؟ ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  هؾ مـ الؿؿؽـ وصػ كبل اإلسالم( 14)س

اإليؿان بقجقد اإللف الخالؼ سبحاكف وتعالك ووحداكقتف  كتقجةما هل ( 15)س

ملسو هيلع هللا ىلص الم محؿد ـل اإلسـكبصالقة قدرتف واإليؿان بصدق دطقة طظقؿ صػاتف وو

 مصداققة رسالتف؟و

49 

 52 ختاما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              




	غلاف جديدB5
	الموجز في منهجية إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته وعظيم صفاته وطلاقة قدرته وإثبات صدق دعوة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ومصداقية رسالته
	الظهرB5

