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بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا املبعوث رمحةً لخلق هللا ،مث أما بعد:

فأهال بكم معنا يف حلقة جديدة من دورة بصائر إلعداد املسلم الرابين.
ً

طبعًا خزي مًًا احنًًا انكلمنًًا يف احللقًًا اللًًف فانًًر وعرفنًًا الًًدورة ب هًًد ل قويًًة البنًًامي اإلوًًاين والعلمًًف لًًد اإلنسًًا
ً
املسلم املعاصر الرابين حىت ال نًدلل علهًا الهًبها  ،يعً احنًا خزي مًا لنًا ال ًارإ

حنًا مًا نقعًدق نقًول تًبها

وردود وت ًًبها وردود لك ًًن نق ًًوي املناع ًًة اليكري ًًة واإلوانه ًًة والعلمه ًًة ل ًًد املس ًًلم ح ًًىت ال ي ه ًًرب أي ت ًًبهة م ًًن
الهبها املعاصرة اليت نطعن يف دين اإلسالم.
جممل ما دار احلديث عنا يف اللقاميا السابقة
وانكلمن ًًا يف احللق ًًأل انوالنه ًًأل ع ًًن "ه ًًل هللا موج ًًود؟" وانكلمن ًًا ع ًًن أدل ًًة وج ًًود هللا -س ًًبهانا ونع ًًاى -اليطري ًًة،
والعقلهة ،واللقهة ،وال هريعهة ،اللف ب ؤدي ى ح مهة وجود هللا -سبهانا ونعاى.-
و

نكً ًار وج ًًود هللا -س ًًبهانا ونع ًًاى -ي ًًؤدي ى ه ًًدم العل ًًم ،وه ًًدم انل ًًال  ،وه ًًدم ال هً ًري  ،وه ًًدم اإلنس ًًانهة

ابلكلهة ،وانكلمنا عن انمور دي ابل يصهل يف احللق أل انول أل.
بعد كده انكلمنا يف احللقة املاضهة عن "هل اإلسالم هًو ديًن احلًق؟" انكلمنًا فههًا علًى

اإلسًالم بًال تً هًو ديًن

احلق خط ًعا الكًالم دا هًو أول دلهًل وأعمًم معجً ة هًف القًر  ،وانكلمنًا علًى طعهًة تبًو القًر  ،وأ القًر وحًف

من عند هللا -ع وجل.-

والدالئل أول حاجة انكلمنا

االح ماال

القر ر م واحد يكو من عند النً حممًد -علهًا الصًالة والسًالم-

نيسا ،والن حممد -علها الصالة والسالم -هو الذي ادعى القر  ،وألف القر  ،كما يقول امللهدو أو الكيار.
ردينا على هذا انمر من وجوه :الوجا انول :أ الن حممد -صلى هللا علها و لا وسلم -مل يخًدِ للً  ،ر ًم اننًأل:

القر كا ي ألر ن ول الوحف على النً حممًد -صًلى هللا علهًا وسًلم -يف موا ًف حمر خجًة جً ادا وت ًاف فههًا ى الًرد،

أحهاإ ب خطئة الن حممًد -صًلى هللا علهًا و لًا وسًلم -يف االج هًاد كمًا فعًل مً انعمًى،
ر م نالنة :أ القر ن ل ً
وكما فعل يف موا ف م عددة لكرإ سبعة موا ف.
ن اب أدلة أ القر لهس من عند الن
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الدلهل الراب  :بعض اآلاي مل يس ط الن نيسريها بل فسر آباي

لر من القر

بعد كده ر م أربعة الذي يًثبر أ القر لهس من عند الن حممد -صلى هللا علهًا وسًلم -أ النً حممًد -صًلى هللا
ًاإ بعًًض اآلاي ال يسً طه نيسًريها بنيسًًا ،بًًل ين مًًر الًًوحف مًًرةً ألًًر لهً خيسًرها،
علهًًا وسًًلم -كًًا ينً ل علهًًا أحهً ً
يع نن ل ية والن -علها الصالة والسالم -ما ييسرهاق ،يس ىن الوحف هو اللف ييسرها ،طهب لًو كًا القًر مًن

عند الن -علها الصالة والسالم -كا فسرها من أول مرة ،ملالا ين مر ال يسري؟
وطبعا أتهر مو ف يف لل هو مسألة انعمال ابلنها  ،أو احملاسبة على النها يف العمًل اللًف هًف ًول هللا عً وجًل
ً
"للًًا خمًًا يف السً خًم خاوا خوخمًًا يف انخر ۗ خو نًبًًدوا خمًًا يف أخنيسًًكم أخو هيًًوه تخاسًًبكم بًًا اللًًا" البقًًرة .2٨٤:ملًًا ن لًًر
هذه اآلية كانر الداللة الماهرة لآلية أ هللا -ع وجل -تاسب على النهة اليهة ،يع يا؟
يعً لًو نسًا نًو معصًهة جًواه عًاوز يعمًل معصًهة ومًا عملهًاق ،يًا اللًف تصًل؟ نك ًب علهًا معصًهة ،يعً جمًًرد
الاطرة هطر يف ابلا نا يعمل معصهة تاسب علهها ،فهذا أمر تا ج ادا؛ إل كل نسا ب جهلا وسًاو وسًاعا
بهيكر وبعدين يراج نيسا وهكذا ،فلو احلساب على جمرد النهة يبقى ل املوضوِ ههبقى تا .
فهًًق لل ً علًًى أصًًهاب الن ً -صًًلى هللا علهًًا وسًًلم -كمًًا يقًًول ابًًن عبًًا :

هًًذه اآليًًة حًًأل ن لًًر م ًر

أصهاب الن صلى هللا علها وسلم -يع ركبهم الغخم -اما تدي ًدا ،و الوا :اي رسول هللا ،هلكنًا ،فقًال مًم رسًول هللا
-صلى هللا علها و لا وسلم " :-ولوا :خَسعنا وأطخعنا" صههح مسلم.

يع ه عملوا يا؟ هو ربنا أمر بذل ه عملوا يا؟ ه قولوا َسعنًا وأطعنًا ،وال نقولًوا كًالههود ،فقًالواَ :سعنًا وأطعنًا حًىت

زلر هبا ألسن هم ،يعً بقًى يهجًف واحًد يكلًم صًها يقًول لًا :السًالم علًهكم ،بًدل مًا يقًول لًا :وعلًهكم السًالم،
يقول لاَ :سعنا وأطعنا ،من كرت ما بهقوما يقوما لط ،يهجف يقول حاجة يروح ايل لط َسعنا وأطعنا.
فنس خخ ها:
يقول ابن عبا  :خ

" خمً خًن الرسًًول خًا أنً خل لخهًًا مًًن ربًا خوالمؤمنًًو خ ۗ كًلآ خمً خًن ابللًًا خوخم خالئ خك ًًا "..البقًًرة .2٨٥:ى خًولًًا .." :خو خعلخهً خهًًا خمًًا
سًًبخر" البقًًرة ،2٨٦:يعً بقًًى احلسًًاب علًًى يًًا؟ علًًى ال خكسًب ،يقًًول" :ف جًوز مًًم مًًن حًًديث الًًنيس وألًذوا
اكخ خ
ابنعمًًال" ،يعً س ًهدإ عبًًد هللا بًًن عبًًا يقًًول

اآليًًة انوى كانًًر فعً ًًال ب قًًول

يًًا؟ أو ّاهرهًًا يًًدل علًًى أ

احلساب على النهة ،ولكن هللا ع وجل بأل بعد لل بأل امجممل هذا نأ احلساب لهس على النهة ولكن على العمل.
فًًالن -صًًلى هللا علهًًا وسًًلم -لخمًا سًئل عًًن اآليًًة لًًو كًا القًًر مًًن عنًًد نيسًًا كًًا ههقًًول مًًم ال احلسًًاب علًًى

سًبخر
العمل مش على النهة ،لكن الن ال مم :ال ،ولوا َسعنا وأطعنًا ،مث نً ل خًول هللا -سًبهانا ونعًاى " :-خمخًا خمًا خك خ
سبخر" فبأل أ احلساب على العمل ولهس على النهة.
خو خعلخهً خها خما اكخ خ
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ضا من انمور اليت نًبخأل أ القًر خط ًعًا لًهس مًن عنًد النً حممًد -صًلى هللا علهًا و لًا وسًلم -ولكًن مًن
يبقى دا أي ً
عند هللا.
الدلهل الامس :حال الن وهو ي لقى القر نول مرة
انمر الامس كهيهة نلقف الن -صلى هللا و لًا وسًلم -للقًر  ،يعً

ًثال نألًف حاجًة وعمًال طًول
يًا؟ يعً لًو أإ م ً

ًثال لًو تًاعر بهضً الهًعر وعمًال يخً انبهًا  ،ويضً الكلمًا  ،ويف اآللًر طلً
اللهل أ لب فههًا ،وأزيًد وأحًط ،م ً
ابلقصًًهدة ،أمًًا يهجًًف يقومًًا أول مًًرة بقًًى بعًًد مًًا هًًو عم ًال أيليهًًا وي قنهًًا ،ههبقًًى بهقومًًا وهًًو حافمهًًا وم قنهًًا وال
بههاول تيمها؟ ههبقى حافمها وم قنها ،دا عمال يقلب فهها طول اللهل.
لكن الن -علها الصالة والسالم -مل يخكن كذل  ،كا أول مًا ي لقًى القًر للمًرة انوى يخًع خجًل بًا ،ويراجعًا سًر ًيعا؛
لوفًا من أ ينساه ،ودا حال طالب مخًلخقف ،مش نسا بهً خؤلف وبهج هد ،ال ،دا طالب م لقف.
خعلخهًنخًًا

ًل بًًا * خعلخهًنخًًا خْ خعًًا خو ًر نخًًا * فخًًذ خلا خً خًرأ خإه فخًًانب ًر نخًًا * مث
حًًىت نً ل خ ًول هللا " :خال ُتخًًرك بًًا ل خ
سًًانخ خ لخًع خجً خ
نسًًى" انعلًًى .٦:مًًا هًًافش ه هيمهًًا مًًش
بخًهخانخًًا" القهامًًة .١٩:١٦:ون ً ل خً ًول هللا -ع ً وجًًل " :-خس ًنًقرئ خ فخً خًال نخ خ
ه نساها ،فالن -صلى هللا علها وسًلم -كًا حهنمًا ي لًو القًر أول مًرة يعجًل ،يعً

يًا يعجًل؟ يعً يقولًا بسًرعة

ويردده مرة واننأل ونالنة ،لها؟ لايف ينساه ،ودا حال واحد مش بهؤلف القر  ،ولكن به لقًى القًر  ،فهًال النً -
آ
دال على أ القر كا وحهًا للن -صلى هللا علها وسلم -ومل يكن من عند لانا.
صلى هللا علها وسلم -لل
يبقى دا الدلهل الامس على أ القر لهس من عند الن حممد -صلى هللا علها و لا وسلم.-
الدلهل الساد  :سرية الن اليت مل يًع خر فهها الكذب
الدلهل الساد سرية النً حممًد -صًلى هللا علهًا و لًا وسًلم ،-يعً

يًا الكًالم دا؟ يعً النً حممًد -علهًا الصًالة

تاعرا؟ ال بل كا -صلى هللا علها و لًا وسًلم -الصًاد انمًأل،
والسالم -بل البعثة هل كا كذ ًااب ييرتي؟ هل كا
ً
ههلوا ،يف جم م َسموا ابجلاهلهة ،يع امجم م أايم الن -علها الصًالة والسًالمَ -سمًوا إبيًا؟ ابجلاهلهًة ،جلهلهًم وكًذهبم،

كًًانوا أكًًذب مًًا يكًًو  ،وأفجًًر مًًا يكًًو  ،يطل ً واحًًد يف البهئًًة دي وي سًًمى مًًش ي قًًال علهًًا بهخص ًد دا ي سًًمى
الصاد انمأل يع بلغ النهاية يف الصد  ،هذا الرجل يكذب على هللا؟ مس ههل.
لًًذل حًًىت احلًًديث يف البخًًاري لخمًا لهًًب أبًًو سًًيها مر ًًل بًًل سًًالما يعً أبًًو سًًيها مًًا كًًانش لسًا أسًًلم وراح

مر ل علها ينيره من اإلسالم ،فهر ل ام سائلا عدة أسئلة كده ،فمن ضًمن انسًئلةً :ال لًا :هًل عًر ابلكًذب؟
هل الن حممد -علها الصالة والسالم -بل اإلسًالم أتًر عنًا الكًذب؟ كًا بهكًذب ك ًري؟ ًالوا :ال ،مًا كًا يكًذب
ط ،فقال بقى بعد ما سأمم توية أسئلة كده ال مم" :هذا رسول صاد " ،لها؟ ال مم :ومًن للً أين سًأل كم هًل
أتر علها كذب؟ فقل م :ال ،وما كا لهخ خذر الكذب على النا مث يكذب على هللا.
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يع طاملا هو ما كانش بهكذب على النًا ههكًذب علًى ربنًا اللًف هًو أعمًم مًن النًا ؟ مسً ههل ،فقًال هًو رسًول
صاد  ،فدا الًدلهل السًاد أ القًر لًهس مًن عنًد النً حممًد -صًلى هللا علهًا وسًلم-؛ ننًا أص ًًال لًهس بكًذاب

وطاملا ال نا مش من عنده يبقى مش من عنده ،طاملا ال نا من عند هللا يبقى من عند هللا.
يبقى دي أدلة س ة على أ القر لهس من عند الن حممد -صلى هللا علها وسلم.-
الدلهل الساب  :القر فها أمور ال وكن لبه ٍر أ يعلمها ال بوحف من هللا

ًثال
الدلهل الساب ودا أمر مهم ج ادا ج ادا وهف أ القر فها أمور ال مدلل للذكامي فهها ،يع فها أمًور نقًول هًو م ً
كا لكف أوي فالرتِ ال هريعا احملكمة دي ،كا لكف ج ادا وعنده ألال عالهة فعمل كذا ،طب فهًا أمًور مهًنيعش

ن ألف يع الزم أتيت خبرب ،اللف هف يا؟
 اإللبار خبرب انمم السابقةًثال انمًًم السًًابقة ،الن ً -علهًًا الصًًالة والسًًالم -ألًًربإ يف القًًر عًًن هللا -عً وجًًل -خبًًرب انمًًم
أمًًور الغهًًب ،مً ً
فها نً اَسًا نًوح،

مثال
السابقة ،طب الن عرفها منأل؟ ال لو كانر خوحف من عند هللا ،مايعرفهاق ،زاي؟ يع ً
فها نً اَسًا موسًى ،فهًا أصًهاب كهًف ،دي أمًور بكًن بعًض النًا نعرفهًا ،لكًن سًهدإ نًوح عًاق نسًعمائة
ومخسًًأل سًًنة ،يعرفهًًا منًًأل؟

أهًًل الكهًًف عًًدوا تالنائًًة سًًنأل وازدادوا نسً ًًعا ،والثالنائًًة دي ابإلفر ًًف والثالنائًًة

ونسعة ابلعر  ،اللف هو ال قومي املهالدي وال قومي امجًري ،يعرفهًا منًأل؟ مًن أيًن يعلمهًا رجًل اتجًر أمًف يعًر الكًالم
دا منأل؟
لهس يعلم لل خط ًعا ال من عند ٍ
معلم يعلم لل  ،من هو هذا املعلم؟
نًًا هللا -سًًبهانا ونعًًاى -الًًذي علمًًا بواسًًطة جربيًًل -علهًًا السًًالم ،-ودي النقطًًة اللًًف هننا هًًها بًًس حنًًا انول
طعا من عند الن حممد -صلى هللا علها وسلم .-يبقًى حنًا كًل دي أدلًة بنقًول يًا؟ القًر لًهس
بنًثبر أهنا لهسر ً

من عند الن -صلى هللا علها وسلم ،-يبقى فها أمور ال مدلل فهها للذكامي ،خزي ألبار انمم السابقة ،يا كما ؟
 -ألبار الغهب ..ه وة الروم للير

ألبار الغهب ،املس قبل ،الن يعر الغهًب منًأل؟ يعً منًأل يقًول بثق ًٍة و ًوةٍ " لبخًر الً مروم * يف أخد خَن انخر خوهًم مًن
أل" الًًروم .٤:2:يعً زاي واحًًد أمًف اتجًًر -علهًًا الصًًالة والسًًالم -ال يقًرأ وال
بخًعًًد خلخًًبهم خسًهخًغلبو خ * يف بضً سًًن خ

يك ب ومهما بلغ من العلًم يقًول مًم

الًروم ه غلًب اليًر

ريًب يف بضً سًنأل؟ وبضً سًنأل دي لًد ابلً مًش

مثال نسً سًنأل،
مثال يقول مم يف لالل  ٣٠٠ ،2٠٠سنة يكو هو ما واملوضوِ ان هى ،ن ،بض سنأل دي يع ً
ً

عهًر سًًنأل ،حاجًة عًًدد ريًب ،يعً هههصًل وهههًًهده ،وابليعًًل يهًهد النً -صًلى هللا علهًًا وسًلم -للً ومً م
الروم الير يف حهانا -صلى هللا علها وسلم.-
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هو كا دار القوة العسكرية

مثال
لو واحد اتين ري الن -علها الصالة والسالم -بهقول الكالم ده نقول ً
طعا ويف بض سنأل يف اتريخ حمدد؟
والسهاسهة واال صادية فنمر وحلل ووصل الروم س غلب الير  ،كا ههقوما ً
وال كا يقول ّناا د نغلب الروم الير أو يقول أمور بقى يع ايا كالم يوهم البعض ،ن أييت نأم ٍر طعف ويف زم ٍن
طعف ويعهها ،مس ههل ال لا كا بوح ٍف من عند هللا -ع وجل.-
 مو أ مب على الكيرمثال ايا؟ زي
كذل أمور ألر زي ً

أبو مب سهمو على الكير ،دي يعرفها منأل؟ ده أبو مب نيسا ال يس طه

أ جي م بذل  ،يع أبو مب لو أراد أ ي خكذب الن -علها الصالة والسالم -كا أعلن اإلسالم ،كا يقول :أتهد
أ ال لا ال هللا وأ حمم ًدا رسول هللا ولالص كده ودينكم ابطل ،مش أنر ب قول أإ مهو كافر؟ أدي أسلمر،

أبو مب نيسا ما عرفش يعملها.

ب * خسهخصلخى خإ ًرا لخا خ خمخ ٍ
أبو مب ن ل ول هللا -ع وجل" :-نخًبر يخ خدا أخ خمخ ٍ
ب"
سخ
ب خونخب * خما أخ خىن خعنا خمالا خوخما خك خ
طعا ،ربنا به هداه بهقول لا أنر ه مو كافر ،يقدر الن -صلى
املسد ،٣:١:وده دلهل أنا لن يقول ال لا ال هللا ً
هللا علها وسلم -بنيسا ي هد هذا ال هدي وخيرب هذا الرب؟ مس ههل ،لهس ال بوح ٍف صاد من عند هللا -ع

وجل.-

 حيظ القر من ال هريفمثال حيظ القر من ال هريف " ،إ خَنن نخً لنخا الذك خر خو إ لخا خحلخافمو خ " احلجر،٩:
أمور ألر زي ً

القر سهمل ى

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

صلى هللا علها وسلم.-

 دلول مكة يف حهاة النمثال وعد هللا يف حهاة الن -صلى هللا علها وسلم -أهنم سهدللو مكة" ،لخخدللن ال خمسج خد احلخخر خام
أمور ألر زي ً
ختامي اّلل" الي ح ،2٧:ربنا يقول مم ه دللوا املسجد احلرام و ر صلح احلديبهة وهم راجعأل مش عارفأل

هريوحوا ،والصهابة زعالنأل هنم ما عملوق عمرة ،ربنا ال مم :ن رؤية الن -صلى هللا علها وسلم -س هقق
وس دللو مكة ،وابليعل دللوا مكة العام الذي بعده.
 مصرِ الولهد بن املغرية إبصابة يف أنياهللا -ع وجل -ال " :خسنخسما خعلخى الرطوم" القلم ،١٦:اللف هف منالريه ،الولهد بن املغرية سهصاب يف أنيا ووو
من هذه اإلصابة ،من أين علم الن -صلى هللا علها وسلم -هذا الغهب؟
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وابليعل أصهب الولهد بن املغرية يف أنيا يف حربا م املسلمأل وما من تر هذه اإلصابة " خسنخسما خعلخى الرطوم".
هذه معج ا

ال وكن أ أتيت من عند نسا  ،بل هف وحف من عند هللا -ع وجل ،-كل لل

القر لهس من عند الن حممد -صلى هللا علها وسلم.-

طعا أ
يثبر ً

خمن الذي علم الن حممد؟

طهب لالص احنا عرفنا القر كده مش من عند الن -علها الصالة والسالم-؛ إل الن مل يدِ لل  ،إل الوحف

أحهاإ ،القر ن ل ب خطئة الن -علها الصالة والسالم -يف بعض
كا به ألر على الن -علها الصالة والسالمً -

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

فمن الذي علم الن حممد -علها الصالة والسالم-؟ فها اح مالأل اتنهأل:
خ
 .١الوا :علما بهر.
الوا لالص يبقى فها حد اتين أعلم من الن -علها الصالة والسالم -هو الذي علم الن -صلى هللا علها وسلم-
فمن هو الذي علم الن -علها الصالة والسالم-؟
القر  ،خ
 االح مال انول :أحد العرب انمهأل.ده اح مال يع له بس اح مال ال ي هقق ،ازاي؟ أهل العرب ،أو أهل ريش من العرب انمهأل الذين َسموا
علم ابنمم السابقةٍ ،
ووصيوا ابجلاهلهة يعلموا الن -صلى هللا علها وسلم -هذا القر ا فها من ٍ
وعلم نألبار
وعلم ابنلال ٍ ،
وعلم ابل هري ٍ ،
وعلم ابلنارٍ ،
وعلم ابجلنةٍ ،
وعلم ابملس قبلٍ ،
الغهبٍ ،
وعلم ابليضائل ،كل لل أييت
من أمة أمهة ال نقرأ وال نك ب؟! مس ههل ،يبقى اح مال نا نخعلما من انمهأل يف ريش ده مس ههل.
 االح مال الثاين :أعجمفأومال ايا االح مال ال اين اللف بريوف بعض امللهدين وبعض املهككأل وبعض الكيار؟ بهقولوا ايا بقى؟ يقولوا

فها

حد أعجمف من الههود ،أو من النصار  ،أو من الير  ،أو من ريهم علم الن -صلى هللا علها وسلم.-
وهللا -ع وجل -لكر هذه ال م
سا الذي يًلهدو خ لخها
هبخا يف القر فقال " :خولخخقد نخًعلخم أخهنم يخًقولو خ َّنخا يً خعلما بخ خ
هر ل خ
أخع خجم آف" النهل ،١٠٣:يع بهقولوا فها واحد ايا؟ أعجمف ،طهب أ ط دلهل على بطال هذه الدعو  " :خو خهً خذا
سا خع خر آ مبأل" النهل،١٠٣:
لخ
الرد القطعف من القر .

أصال القر معج يف لغ ا ،ازاي واحد أعجمف هه كلم هبذه اللغة املعج ة؟! ده
ً
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انعاجم الذين زعم أهنم علموا الن
ضا هناك ردود ألر  ،ايا هف؟ مأل انعجمف اللف ابل الن -صلى هللا علها وسلم -وعلما؟ الوا مأل؟
وأي ً
 .١خَبرية الراهب

ضا مدة صرية يف سيره للهام
الوا :خَبرية الراهب ،طهب خَبرية الراهب اللف كا يف الهام ،اللف الن ابلا مرة خع خر ً
مثال ابلا
وهو م عما أ طالب طيل صغري أو تاب صغري عنده  2٠ ،١٥سنة ورايح الهام ي اجر عد م خَبرية ً
علما يً خعلما للبهرية يف
مثال يع  ،ده هو ً
يوم أو يومأل ً
أصال لقامي عار هنقول نا كا يوم ،عد معاه يوم ،نعلم فها ً

نالنة وعهرين سنة! ي علم يف يوم حاجة يقعد يعلمها للبهرية يف نالنة وعهرين سنة؟! مس ههل ،طهب خَبرية نيسا لو
كا عنده العلم ده ما علمهوق للنا لها؟!

أصال دعو
ً

الن -صلى هللا علها وسلم -ابل َبرية مل نخثبر أو أدل ها ضعهية ،ولو تب ر فأين العلم الذي كا

طبعا مل يكن كذل .
عند َبرية د علما للن -صلى هللا علها وسلم-؟ ً
 .2ور ة بن نوفل

أصال ال للن -علها
طهب الوا بالق خَبرية الوا مأل اتين؟ الوا :ور ة بن نوفل ،طهب ور ة بن نوفل اللف هو ً
نصرا مؤزًرا يبقى هو اللف
الصالة والسالم :-له أكو فهها خج ًعا ،له أكو فهها حهاا حأل خيرج وم فأنصرك ً
علم الن -علها الصالة والسالم -هذا القر ؟! مس ههل.
طهب الوا مأل كما ؟ الوا مش عار ده الم نصراين ،الوا كذا ،الوا كذا.
أدلة بطال هذه الدعو
كل هذه الدعو ابطلة
أوال :نهنا مل نخثبر أ الن -صلى هللا علها وسلم -نعلم من أحد.
ً -

 اثنهًا :ن كل هؤالمي مل يكن عندهم من العلم ،ولو كا مم من العلم هذا العلم نتر عنهم.أصال خبربا البهر وال بعلمهم ،وال نعلخم ال بوح ٍف من عند هللا -ع وجل.-
 اثلثًا :أ هذه العلوم ال نعلخم ًطعا لهس من عند الن حممد -علها الصالة والسالم ،-أنا مل يكن هناك يف انمهأل العرب
فذلًا علمنا أ القر
ً
ضا خمن يعلما من انعاجم ،كلها
اجلهالمي اجلاهلهة خمن يً خعلم الن -صلى هللا علها وسلم -لل  ،مل يكن هناك أي ً
دعاو ابطلة سوامي خَبرية ،سوامي ور ة ،سوامي رجل نصراين ،كل دي دعاو ابطلة لهس علهها دلهل.
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انمر انلري أنا نعلما من أحبار الههود والنصار  ،وهذا أمر يدل على بطالنا أعمم ما يكو

الن -علها الصالة

صوب
أصال أو القر
والسالمً -
عموما كا مو يا من هؤالمي أنا كا يههد على ما و عوا فها من ال هريف ،وي خ
ً
لطأهم ،و من كرباؤهم وأحبارهم ،ازاي ههبقى م علم منهم ويؤمنوا بها بعد كده؟! متام؟
لطأ الههود

طعا اللف هم الههود والنصار يع ؛ ننا لطأهم ،ن القر
والقر لهس من عند هذه انمور ً
والنصار  ،فكهف ي علم منهم وخيخطئهم؟! ولاليهم ،وجامي عج ا كثرية ج ادا ج ادا با لكرإ اليت لهسر يف الك ب
السابقة.

طهب يبقى لًا هذه النمرة كانر لهسر يف القر نيسا ،لكن كانر يف دراسة الوا
يس ههل أ يكو القر يف هذا الوا

الذي ن ل فها القر  ،وأنا

ال من عند هللا -ع وجل -ووحهًا من عند هللا.

طهب نعالوا ننمر بقى يف القر نيسا و عجاز القر و عجاز السنة ،احنا عاي ين نثبر ايا؟

اإلسالم هو دين

احلق ،و الن -صلى هللا علها وسلم -هو الرسول احلق.
معجً ا القًر
لنا املعج ة انوى هف القر  ،هننمر بقى يف القر نيسا ومعج ا القر العلمهة واللغوية وال هريعهة واإلصالحهة،
سردا سر ًيعا؛ إل الو ر أز بهنا فهنقول بعض املعج ا :
ومعج ا السنة كذل  ،هنسردها بقى ً
أوال :عجاز القر البال ف والبهاين
ً

يف نياصهل بل ما خنش يف

طبعا يع دو الو
القر كا معج ًا ،معج ًا
ً
عجازا بال هاا وبهانهاا ،كهف لل ؟ ً
ال ياصهل يكيف أ العرب وهم أعلم النا ابللغة مل يس طهعوا أ أينوا ثلا ،ال ر مثلا ،ال سورة من مثلا ،وال
بعهر سور مثلا ،وال ٍ
آبية واحدةٍ من مثلا ،يع ال هدي كا درجا هم ما عرفوق جيهبوه ،والعرب دول هم أفصح

النا وأعلمهم ابللغة.
لغواي نقول لا :لا كا أعلم النا ابللغة ،أنر أعلم من العرب ابللغة؟ هم
فاللف يقول ل  :أصل القر مش معج ا
دامي أعلم إ
أصل اللغة ما عرفوق جيهبوا أنر ه عر جتهب؟! ده بل ما ن كلم يف نياصهل يع  ،اب ً
عرفوق جيهبوه يبقى ده لوحده دلهل على اإلعجاز.

ابللغة ما

أمثلة على اإلعجاز اللغوي يف القر

نعالوا نهو بقى ون أمل يف عجاز القر اللغوي ،فاإلعجاز اللغوي يف القر أمور كثرية ج ادا ج ادا هنذكر أمثلة

منها:
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نسا يقول كل

أصال البال ة ائمة على ايا؟
أول حاجة :القصد يف الليظ م الوفامي يف املعىن ،يع ايا؟ يع
ً
اللف عاي يقولا نأ ل انلياظ ،القر كا أوج ما يكو يف الليظ م الوفامي يف املعىن ،والعمق الضارب يف ال أتري،

القر بهقول ل كل حاجة هللا -ع وجل -يريد أ يقوما ل  ،يقوما هللا -ع وجل -يف القر نأوج انلياظ
وأوج العبارا  ،ده ر م واحد.
معا
 -لطاب العامة والاصة ً

عمهما وي يد وانا
أتتريا ً
يع ايا؟ يع لو جبر القر وجبر واحد أمف ال يقرأ وال يك ب وَس القر يؤتر فها ً
ج ادا ،مث أتيت لعامل من علمامي اللغة أو عامل ال يسري أو كده يسم القر يطل منا درر كثرية ،ونيس اآلاي نؤتر يف
العامة والاصة ،حمدق يعر يعملها دي ،يع العادي

نقول كالم ييهما البسطامي والعلمامي يقولوا ايا الكالم ده ده

مش ب اعنا ده كالم البسطامي ،أو العكس كالم ييهما العلمامي والبسطامي ما ييهموهوق.
القر معج يف

ٍ
خبطاب
العامة ييهموه والاصة ييهموه ده لهس ال يف القر اللف هو لطاب العامة والاصة

واحد ييهما العامف وخيرف منا الدرر والنيائس العامل والاصة ،يبقى ده ر م اننأل يف عجاز القر .
-

معا
ناِ العقل و م اِ العاطية ً

ر م نالنة ناِ العقل و م اِ العاطية ،اللف هو يا؟ طبهعًة الطًاب اي مًا لطًاب عقلًف جًا  ،اي لطًاب ب ً فهًا
كالم روحف وْهل ج ادا بس ميهش فها أدلًة عقلهًة ،القًر ًْ بهنهمًا يف لط ٍ
ًاب واحًد اللًف هًو نًاِ العقًل و م ًاِ
ض ا.
العاطية ،وهذا من عجاز القر أي ً
 -البها واإلْال

البها واإلْال ،ملا نال ف فها ْال يف مواطن وبها يف مواطن يف سها ٍ واحد دو ال الل يف النمم القر ين.
 نناول صور تىت يف سها واحد دو ال اللنناول الصور لهًؤو تًىت يف سًها واحًد ،يعً

يًا؟ يعً نال ًف سًورة فههًا ألًال  ،وفههًا نهًريعا  ،وفههًا صً ،

وفههًًا ..وفههًًا ،..وكًًل دا يف سًًها واحًًد ال نهًًعر أبً ًدا بغربًًة أو فهًا نقلًًة يف السًًورة ريبًًة ،ال ،أنًًر انمًًور منسًًجمة
وماتهة مرة واحدة كده كذ حنيهة مي وحة واملاية إزلة بسهولة ويسر.

نال ًًف الق ًًر إزل عل ًًى لبً ً يعلمً ً انل ًًال  ،ويعلمً ً ال هً ًري  ،ويعلمً ً اليض ًًائل ،ويعلمً ً ص ًًيا اجلن ًًة،
وصيا النار ،و ..و ..و ،..ودي أمًور تًىت يف سًها ٍ واحًد دو أي للًل يف االن قًال بًأل هًذه انمًور الهًىت ،خدمًج

عمهم ج ادا من اإلعجاز اللغوي يف القر .
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ضا من اإلعجاز نرابط السور بعضها ببعض ،والرتابط املوضوعف يف السورة الواحدة ،ونرابط القر كلهمة واحدة ال
أي ً
يًة واحًدة ن عًار مً يًة ألًر  ،حًىت اآلاي الًيت كًا ّاهرهًا

يوجد فها نعار وال للل وال يوجد أب ًدا يف القًر

فهًا

ال عار العلمامي صنيوا فهها ك ب ،الوا ميهش حاجة اَسها نعار  ،دا ّاهرهًا ال عًار  ،يعً اإلنسًا ي ًوهم
نعًًار  ،وحل ًوا هًًذه اإلتًًكاال وفهمومهًًا للنًًا وعرفًًوهم ميًًهش نعًًار أب ً ًدا وال يف حًًر ٍ واحًًد مًًن حًًرو
القر  ،ودا من عجاز القر اللغوي يبقى دا ،ر م واحد اإلعجاز اللغوي.

اثنهًا :اإلعجاز العلمف يف القر

ر ًًم اننًًأل

فهًًا عجًًاز علمًًف ،يبقًًى دا عجًًاز لغًًوي ،ر ًًم اننًًأل عجًًاز علمًًف ،يعً

يًًا عجًًاز علمًًف؟ يعً أمًًور

علمهة ن لر يف القر مل يكن يعلمها العرب ومل يكن يعلمها الن -صًلى هللا علهًا وسًلمَّ -نًا جًامي بًوحف مًن عنًد
هللا وأتب ها العلم النمري ال جري بعد لل  ،زي يا؟
حاجًًا كثًًرية ج ً ادا هنسًًرد بعضًًها زي مسًًألة

ين خك خيًًروا أخ
انر انيصًًلرًً ،ول هللا -ع ً وجًًل" -أ خخوخمل يخً خًر الًًذ خ

السًًماوا وانر كانًًر

السً خًم خاوا خوانخر خ خكانخًخًًا خرنً ًقًًا فخً خيخًقنخامهخًًا" اننبهًًامي .٣٠:أتبًًر العلًًم احلًًديث يف اليل ً
رنق وف قنامها اللف هف بقى نمرية االنيجار الكبري وانمور اللف أتب ها العلم ال جري بعد لل .

مسألة وجود املامي وأصلا يف احلهاة ،هللا -ع وجًل -يقًول " :خو خج خعلنخًا م خًن ال خمًامي كًل ختًف ٍمي خح ًٍف" اننبهًامي .٣٠:مسًألة

انحه ًامي أصً ًًال بدايًًة النهًًأة جايًًة مًًن وجًًود املًًامي يف بدايًًة نكًًوين اللهقًًة ،و أصً ًًال اللهقًًة ال ب ًد مًًا مًًن املًًامي يف
ضًًا دا تًًفمي أتب ًًا العلًًم النمًًري ال ج ًري بهًًكل واضًًح ج ً ادا مل يكًًن يعلمًًا الن ً -صًًلى هللا علهًًا
اس ً مرار احلهًًاة أي ً

وسلم -ومل يكن يعلما العرب .و ال الن -صلى هللا علها وسًلم -وهًذا أمًر لًار ال يعلمًا ال النً بًوحف مًن عنًد
هللا -ع وجل " :-خو خج خعلنخا م خن ال خمامي كل ختف ٍمي خح ٍف".
ًربًة ۗنمسًقهكم بًا
أي ً
ضا من هذه انمور املهمة ج ادا مسألة لراف اللنب ،يقول هللا -ع وجًل " :-خو لخكًم يف انخنً خعًام لخع خ
ٍ
أل" النهًًل .٦٦:ملًًا العلمًًامي درسًًوا يف احلهًًواإ كهًًف ي كًًو
صًًا خسًًائغًا للهًًارب خ
يف بطونًًا مًًن بخًًأل فخًًرث خو خدٍم لبخًنًًًا خلال ً

اللنب ،وجدوا أ احلهواإ -أع كم هللا -أتكل العلف مث العلًف هًذا يًدلل ى انمعًامي فه هًول ى فًرث مث أييت الًدم
وأيلذ مكًوإ نًذهب ى الغًدد ،لقًوا الًدورة ب اعًر نكًوين اللًنب دي زاي ب كًو هًف مًن بًأل فخًًر ٍ
ث خو خدٍم لبخًنًًا،
خ
كا يعر الن -علها الصالة والسالم -الكالم دا منأل؟ لهس ال بوحف من عند هللا -ع وجل.-
اخنيا

نسبة انكسجأل عند صعود املناطق العالهة ،عرفنا الكالم دا منأل؟ من ول هللا -ع وجل:-

ضًه ًقا خح خر ًجًا خكأخَّنخًا يخصًعد يف الس خًمامي"
صًد خره خ
صد خره لإلس خًالم ۗ خوخمًن يًرد أخ يضًلا خجي خعًل خ
"فخ خمن يرد اللًا أخ يخًهديخا يخه خرح خ
اننعًًام ،١2٥:مسًًألة الضًًغط اجلًًوي و اإلنسًًا ملًًا يطلً جبًًال يبقًًى صًًدره ضًًهق الكًًالم دا النً -علهًًا الصًًالة
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والسالم -ما كانش يعرفا وال كا فها حد يف العًرب يعرفًا ،عرفًا العلًم النمًري ال جًري بعًد للً اللًف هًو الً ال
ًثال لضًهق
الضغط اجلوي من فو اجلبل ل هر ،ومسًألة ضًهق الصًدر عنًد االرنيًاِ هللا عً وجًل ضًرب هًذا الضًهق م ً
الكافر ابلقر

ال ل

الكافر سهضهق صدره ابلقر زي اللف بهطل جبل فههصل لا ضهق الصدر.

وهًًذه حقهقًًة علمهًًة اثب ًًة أتب هًًا العلًًم بعًًد للً وهًًذا أمًًر اثبًًر ال يعلمًًا ال النً بًًوحف مًًن عنًًد هللا ،النً -علهًًا
الصالة والسالم -ما كانش يعر الكًالم دا ،وال كًا انمهًأل اجلهلًة اللًف هًو بعًث فًههم يعرفًوا الكًالم دا ،جهلًة يف
جانًب العلًًم ال جًري هًًم كًًانوا علمًامي يف يًًا؟ يف اللغًًة يف أمًور اتنهًًة لكًن يف العلًًم النمًًري ال جًري ماكًًانوق يعرفًًوا
الكالم دا ،وما كانش عندهم حضارة ،وال يعرفوا انمور دي لال  ،متام؟
هاه خموف مًن فخًو ًا خمًوف مًن فخًو ًا
ضا مسألة الملما يف أعما البهار و فها ّلما "أخو خكمل خما ٍ يف خَب ٍر مجل ٍف يخًغ خ
أي ً
خس خهاب" النور .٤٠:فها ّلما وفها َبر جلف وفها أمواف الكالم دا أتب ا برضًو العلًم النمًري ال جًري بعًد للً ،
كًًل دي أمًًور يع ً أإ مًًش هس ً طرد يف يًًا تًًرح ال ياصًًهل اللًًف عًًاوز يرجعلهًًا موجًًودة ومهًًروحة يف موسًًوعا
اإلعجاز العلمف ،بس أإ بقول

فها أمثلة لإلعجاز العلمف تب ر طعهاا.

ًال أخوخات ًدا" النبًًأ .٧:و ًًال " :خوأخل خقًًى يف انخر خرخواسً خًف أخ
خزي طبهعًًة اجلبًًال وأهنًًا كًًانواتدًً ،ال هللا -عً وجًًل " :-خواجلبخً خ

خمته خد بكم خوأخهنخ ًارا خوسب ًال ل خعلكم خمخدو خ " النهل .١٥:أتبًر العلًم النمًري ال جًري يف اجلهولوجهًا و ريهًا أ اجلبًل عامًل
الونخد؟ يع نسبة لهلة ج ادا هف اللف على السطح وبقهة اجلبًل ُتًر ،النً عًر الكًالم
الونخد ،يع يا عامل خزي خ
خزي خ

دا منأل؟ ن ل ُتر انر وتافها؟ حد من العرب كا يعر الكًالم دا؟ حمًدق كًا يعًر ً ،ال هللا -عً وجًل -يف
ًال أخوخات ًدا" ودا دلهًًل أ القًًر لًًهس مًًن عنًًد النً صًًلى هللا علهًًا وسًًلم ولكًًن بًًوحف مًًن عنًًد هللا ربنًًا
القًًر  " :خواجلبخً خ
اللف يعلم ما يف ابطن انر و ال لا

اجلبال دي أواتد ،ج مي صغري فو والبا ف كلا ُتر.

ألرا،
مسألة الريح وال لقهح واملطر مسألة أي ً
ضا عمهمة ج ادا مل يعلمها العلمامي ال م ً

فها السهاب فهها سًهب سًالبة

وسهب موجبة وتدث بهنهما نلقهح فهن ل املطر ،الكالم دا عمر ما كا فها حد يعرفا على عهًد النً -علهًا الصًالة
والسالم ،-ال هللا -ع وجل:-
امي فخأخس خقهًنخاكموه" احلجر.22:
" خوأخر خسلنخا الرخاي خ
ح لخخوا خح فخأخن خلنخا م خن الس خمامي خم ً

ضًًا يف " خوأخر خسًًلنخا
يبقًًى فهًًا نلقًًهح يف مسًًألة ال م
سًهب ،وال لقًًهح كم ًا يف النبًًاات نقًًوم الًًرايح ب لقًًهح النبًًاات  ،ودا أي ً
ح لخخوا خح".
الرخاي خ

ح لخخوا خح" ُتمل خمعنخهأل:
يع كلمة " خوأخر خسلنخا الرخاي خ

 -نلقهح النباات اللف هف حبوب اللقاح النباات اللف احنا عارفهنها.
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 ونلقهح السهاب املوجب للسالب؛ علها ين ل املطر.واالننأل ندل علههم اآلية اليت مل يخكن يعلمها أحد على عصر الن -صلى هللا علها وسلم.-

ضا من املعج ا العلمهة اليت يف القر اليت ندل خط ًعا أنا من عند هللا ع وجل الذي يخًعلخم السر وأخل خيى.
وهذا أي ً
مسألة دورا انر حول نيسها و كا مخًلخف يف نيسري اآلية ،لكن على ال خقول إب خًول هللا -عً وجًل " :-خونخً خًر
سبً خها خجام خد ًة خوه خف خمت مر خمر الس خهاب" النمل.٨٨:
اجلبخ خ
ال خُت خ

ال العلمامي يف نيسريها ،بعض العلمامي نهنا م لف يف نيسريها ،على ال خقول نأهنا ندل على دورا انر حًول نيسًها،

فدا أحد اندلة ،بس يع سهب مًن دي إل هًف مخًلخًف فههًا ،هنقًول حًىت سًهب مًن املعًىن دا ،و كًا هًو اثبًر

يف بعض ك ب ال يسري

الوا

انر كروية وندور حول نيسها من زما مًن بًل حًىت مًا يك هًف العلمًامي جتريبهاًا

هذا انمر ،لكن علها اآلية مخًلخف فهها بالق اآلية دي.

اك خمًا الطًار * الًنجم الثا ًب" الطًار .٣:١:
كما مسألة الًنجم الطًار  " ،خوالس خًمامي خوالطًار * خوخمًا أخد خر خ
طخارخة ،يع يا طار ة؟ يع ما صو كصو الطر  ،والكالم دا أتب ا العلم النمري ال جري بعًد للً ،

فهًا ًوم
فهًا ًوم

اث بة ،و وم اَسها خَسوها يف علم اليل "النجم النابض" ،يع لا نبضا  ،هف فكرة النجم الطار برضو ،ودا تبًر يف
العلم ال جري مؤل ًرا.

مسًًألة العنكبًًو  ،و العنكبًًو جًًامي يف القًًر م خؤنًثخًة " ،خو أخو خهً خًن البًهًًو لخبخًهًًر ال خعن خكبًًو " العنكبًًو .٤١:
اللًف ب عمًًل عًًش
العنكبًو جًًامي م خؤنًثخًة ،وهًًف اللًًف مًا البهًًر ،ودا اللًًف أتب ًا بعًًد للً العلًم النمًًري ال جًري
ضا أمر من العلًم النمًري ال جًري املعجً الًذي مل يخكًن يعلمًا النً -صًلى
العنكبو هف اننثى ولهس الذ خكر ،ودا أي ً

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

كذل يف علم النباات أمور كثري ج ادا ،منها أ النباات لكر وأنثى ،حنا ماكناق نعر الكالم دا على عهًد النً -
علها الصالة والسالم ،-ما كانش البهر يعلمو

فها نبا لخ خكر وفها نبًا أنثًى ،لكًن هللا -عً وجًلً -ال للً ،

اف كل خهًًا بًًا ننبًًر انخر خومًًن أخنيسًًهم" يًًس .٣٦:يبقًًى النبًًاات أزواف فههًًا لكًًر
فقًًال" :سًًب خها خ الًًذي خللخً خًق انخزخو خ
فهًًا

وأنثًًى ،ودا نيسًًري اآليًًة اللًًف مًًا كًًانش حًًد يعرفًًا علًًى عهًًد النً -علهًًا الصًًالة والسًًالم ،-عرفنًًا بعًًد كًًده
نبا لكر ونبا أنثى ،وتًدث نلقًهح ،والكًالم دا عرفنًاه مً خؤل ًرا جً ادا ،مل يخكًن النً حممًد النً انمًف يعلًم للً وال
أحد من وما ،ولل دلهل اط على أ القر وحف من عند هللا -ع وجل.-

ًامي
أي ً
ضًًا الرتاكًًب يف احلخًب والثمًًار ،ووجًًود الصًًبغة الضًرامي ،خًًول هللا -عً وجًًل " :-خوهً خًو الًًذي أخنً خ خل مً خًن السً خًمامي خمً ً
فخأخل خرجنخا با نخًبخا خ كل ختف ٍمي فخأخل خرجنخا منا خلض ًرا" اننعام.٩٩:
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م
رتاكبًًًا" يبقًًى احلخًب والبنًًامي
الخضًًر اللًًف هًًو يًًا؟ املًًادة الض ًرامي الكلوروفهًًل اللًًف عرفنًًاه بعًًد كًًده" ،خنًًرف منًًا خحباًًا م خخ
وال مثهل دا بههجف منأل؟ من املادة الضرامي.

حمًًدق كًًا يعًًر الكًًالم دا علًًى عهًًد الن ً -علهًًا الصًًالة والسًًالم-

فهًًا خلضًًر والخضًًر دا هًًو اللًًف بهطل ً

النباات ويطل احلبوب والكالم دا عرفناه بعد مئًا السًنأل مًن بعثًة النً -صًلى هللا علهًا وسًلم ،-مل يخكًن النً -

صلى هللا علها وسلم -يعلم لل

خط ًعا ،وال كا يعلما وما ،لكن القر معج كل هذه اإلعجازا .

موا ً النجًوم دي

موا النجوم ،ال هللا -ع وجل" :-فخ خًال أ سًم خخوا ً النمجًوم" الوا عًة .٧٥:وعلمنًا بعًد كًده
ية من اي هللا و النجوم اللف حنا بنهوفها دي بكن نكو ال ير من ال السًنأل بًس علًى مًا الضًومي وصًل
لنًًا تًيناها وهًًف لًًالص كانًًر مهًر ،فموا ً النجًًوم دي عجًًاز ،وهللا -عً وجًًلًً -ال نبًًا لًًذل وأتًًار لهًًا
املوا دي تفمي معج  ،فقال:
سم لًو نخًعلخمًو خ خعمًهم" الوا عًة .٧٦،٧٥:عرفنًا بعًد كًده نًا عمًهم ملًا نعلمنًا .فًدا
"فخ خال أ سم خخوا النمجوم * خو نا لخخق خ
كلا من أوجا اإلعجاز القر ين ،اإلعجاز العلمف.
ضا علم هللا ابنجنة والوالدة والمملما و ريها ،كل هذه أمًور أطًوار اجلنًأل الًيت لكًر يف القًر مل يخكًن
ضا منا أي ً
وأي ً
يعلمها أحد على عهد الن -صلى هللا علها وسلم ،-ال كا فها سوإر ،وال كا فها جمهر ،وال كا فها حاجًة ،دللًوا

الرحم وعرفوا الكالم دا منأل؟ ما كًانش فهًا حًد يعًر الكًالم دا لًال  ،لكًن هللا -عً وجًل -أوحًى ى نبهًا حممًد
صلى هللا علها وسلم -هذه انمور وهذا من عجاز القر العلمف.يبقى ًلنا فها عجاز لغخوي ،وفها عجاز علمف.
اثلثًا :اإلعجاز اإلصالحف وال هريعف يف القر الكرمي

اإلعج ًًاز ال ال ًًر ه ًًو اإلعج ًًاز اإلص ًًالحف ،انت ًًر ال هً ًريعف ل هً ًريعا الق ًًر  ،يعً ً الق ًًر فه ًًا نهً ًريعا  ،ه ًًذه
ال هًريعا أصًًلهر امجم مً  ،خمًن الًذي عنًًده هًذا العلًًم بنيًو البهًًر و ًا ي جًًرهم عًن اجلروًًة ومًا ال ي جًًرهم؟ يعً
مًا زال حًىت اآل ننعقًد مًؤمترا

حىت اآل خزي ما لر حىت يف اللقامي ال ًاين ب ًاِ هًل هللا موجًود؟ مسًألة ال هًري ،
عاملهة يف :ملالا ال ننعدم اجلروة؟ ملالا لهسر العقواب القانونهة رادعة؟ مؤمترا ب ع خقد حىت اآل ملنا هة هذه املسألة.

طعًًا -لكًًن ب قل ًل اجلروًًة ونصًًلح امجم م ً وجتعلًًا نسًًبة
العقوبًًة الوحهًًدة الرادعًًة للجروًًة -و كانًًر مًًا نردعهًًاق ً

الصالح فها أكثر من نسبة اليساد ،لكن اليسًاد لًن و نً أبً ًدا مًن أي جم مً علًى اإلطًال  ،ال بًد مًن وجًوده ،لكًن

متاما ى أ ل منسوابما .حىت اآل مازال ال إ واملخدرا وهذه انمور؛ أ ًل مًانكو يف بًالد اإلسًالم مًن
ب قلل اجلروة ً
كل بالد العامل .هذا اإلعجاز اإلصالحف ال يعلما ال هللا" .أ خخال يخًعلخم خمن خللخ خق خوه خو اللطهف الخبري" املل .١٤:
ضا دا من عجازا القر  :اإلعجاز اللغوي ،اإلعجاز العلمف ،اإلعجاز اإلصالحف.
يبقى أي ً
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كًًده يع ًًرب انكلمنًًا علًًى مسًًألة القًًر كمعجً ة مًًن عًًدة وجًًوه ،يعً القًًر لًًن نوفهًًا حقًًا مهمًًا نكلمنًًا فهًًا؛ لكًًن
هنن قل ى أمور ألر
حنًًا بنقًًول

ري معج ة القر .

حنًًا بن ً كلم علًًى أدلًًة صًًهة اإلسًًالم ،وأدلًًة صًًهة بعثًًة الن ً -صًًلى هللا علهًًا وسًًلم .-أول حاجًًة
احللقًة ال انهًة .اب ًف انمًور بقًى اللًف هًف معجً ا ألًر

انكلمنا عنها القر ؛ للصًنا فههًا احللقًة انوى كلهًا ونً

للن -علها الصالة والسالم ،-ومعج ا ألر ندل على صد اإلسالم ،زي يا؟
من املعج ا اليت ندل على صهة اإلسالم:
أمور هبهة وعلمهة ورد يف السنة وأتب ر انايم والعلم صه ها
سنة ،يع
ضا جامي يف ال م
زي بعض دالئل النبوة العلمهة انلر  .فها معج ا أي ً
سنة ،زي يا؟
عن عهرة أو مخسة عهر واحدة منها ،فها معج ا يف ال م

حنا عرفنًا معجً ا القًر انكلمنًا

لل ًًق اجلن ًًأل؛ يف الص ًًهههأل ع ًًن عب ًًد هللا ب ًًن مس ًًعود ًًال :ح ًًدتنا النً ً -ص ًًلى هللا عله ًًا وس ًًلم -وه ًًو الص ًًاد
املصدو  ،ال:
مثل لل " صههح البخاري.
" أح خدكم جي خم يف بطن أما أربعأل ً
مثل لل  ،مث يكو مضغةً خ
يوما ،مث يكو علقةً خ
يبقى اجلنًأل بهمًر رحلًة النطيًة ،العلقًة ،املضًغة يف أول أربعًأل يًوم ،ومثًل للً ؛ يعً نيًس للً يف نيسًري احلًديث.
والدلهل على هًذا ال يسًري

دول كلهًم أربعًأل يًوم واحًدة ،مًش أربعًأل وأربعًأل وأربعًأل؛ مائًة وعهًرين ،هًو احلًديث

الثاين الذي يقول فها الن -صلى هللا علها وسلم:-
وعمامهًا "...
وحلمهًا
" لا مر ابلنطية تن ا وأربعو لهلةً ،بعث هللا لهها ملخ ًكًا ،فصًورها وللًق خ
خ
َسعهًا وبص خًرها وجلً خدها خ

صههح مسلم .يع

يا الكالم ده؟

يع الن -علها الصالة والسالم -بهقول - :ولدوا ابلكم فها عجازا ك ري يف احلًديث ده-

عنًد اننًأل وأربعًأل

يوم بهكو اجلنأل مر رحلة النطية والعلقة واملضغة؛ عند اننأل وأربعأل يوم .وينيخ فها الروح ويصري لكر أو أنثًى؛ عنًد
طبعا علم انجنة احلديث أتبر لل
اننأل وأربعأل يومً .

طعا.
ً

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

علمًامي انجنًة

بهقسموا اليرتة ب اعر احلمل نسابه  ،يع يقول ل انسبوِ انول ،انسبوِ ال اين ،انسبوِ الثالث ،انسبوِ الرابً

بهقسًًموا نطً مًور اجلنًًأل نسًًابه  .اننًًأل وأربعًًأل يًًوم يع ً كًًام أسًًبوِ؟ يع ً س ً ة أسًًابه  .يع ً الن ً -علهًًا الصًًالة

والسًًالم -عرفنًًا
والسالم-

مرحلًًة اجلنًًأل ب قًًا إبيًًا؟ ابنسًًابه  .ودي حاجًًة ماكًًانش حًًد يعرفهًًا أايم الن ً -علهًًا الصًًالة

نطور اجلنأل ماتف ابنسابه  ،دي ر م واحد.
م

ر م اننأل؛ مسألة

عند اننأل وأربعأل يوم ينيخ الروح ،ودي برضا معرفنهاق ال مؤل ًرا يف علم انجنة وعرفنًا

عنًد

اننأل وأربعأل يوم .هذه املراحًل الًثالث اللًف يف االننًأل وأربعًأل يًوم دول حمًدق تًافها؛ نطيًة ،علقًة ،مضًغة كًل للً
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سًنة الًذي ال أينهًا مًن عنًد نيسًا وهًو رجًل أمًف ،اتجًر يف صًهرامي ،ال
من عجاز الن -صلى هللا علهًا وسًلم -يف ال م
يقرأ وال يك ب َّنا هو بوحف من عند هللا -ع وجل .-فده أحد اإلعجازا النبوية.

ًارا "...
أي ً
ضا خًول الن -صلى هللا علها وسلم -يف صههح مسلم" :ال نقوم الساعة حىت خ
نعود أر العرب م ً
روجًا وأهن ً
حنا لسا ماتيناق هنا عاد مروف وأهنار .بس كلمة نعود دي ندل على يا؟ على اجل يرة العربهة زما كانًر يًا؟
كا فهها أهنار .وده اللف أتب ا علم اجلهولوجها احلديث ملًا َبثًوا أر اجل يًرة العربهًة ،وجًدوا

فهًا اثر نهنًار ومًروف

طعًًا ابلعلًًوم اجلهولوجهًًة هًًذه ،وُتلهًًل الصًًخور
كانًًر يف اجل يًًرة العربهًًة ،وحصًًل نصً مهر وانًًداثر مًًذه انمًًور ،تبًًر ً
ضًا
وانماكن كا فها أهنار يف هذه انمور ،وفها أفالم واثئقهًة ك ًري عًن املواضًه اللًف عًاي يراجً فههًا .يبقًى ده أي ً

أمر من اإلعجاز النبوي.
كذل

خًول الن -صلى هللا علها وسلم:-

ًب الًًذنخب ،منًًا للً خًق ،ومنًًا يركًًب" .صًًهها انلبًًاين .مسًًألة
"ك ً مل ابًًن خ
دم أيكلًًا الً مًرتاب ال عجً خ
ضًا مًن أيًن علًم النً
العصع ب اِ اإلنسا كده مابهأكلوق الرتاب ،بهيضل ،وهو ده اللف بهبعث منا يوم القهامة ،أي ً

فهًًا ج ً مي مًًن

النً -صًلى هللا علهًا وسًلم -نًبش القبًور ووجًد عجًب الًذنب،

مثال
صلى هللا علها وسلم -لل ؟ هنيرتً
ههعًًر منًًأل كًًل البه ًرية بههصًًلها كًًده؟ والعصًًور اللًًف بلًًا واللًًف بعًًده؟ معنًًدوق هًًذا العلًًم .حنًًا عرفنًًاه ملًًا
اسً قرأإ بقًًى عصًًور البهًرية 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 والً من اللًًف بلًًا

واللف بعده؟ هذا ال أييت ال بوحف من عند هللا -ع وجل.-
ضًًا؛ ًًول الن ً -صًًلى هللا علهًًا وسًًلم " -نًًا للً خًق ك ً مل
كًًذل مياصًًل جسًًم اإلنسًًا ودي مًًن أًًْل املعج ً ا أي ً
ٍ
يص ٍل "...صًههح مسًلم .يعً فهًا يف جسًم تالنائًة وسًمو ميصًل ،عًر
دم على س خ
أل وتالنائة م خ
خ
نسا من بخ

الن ً -علهًًا الصًًالة والسًًالم -منًًأل الكًًالم ده؟ و عًًد يعًًد املياصًًل ،وكًًا يعًًر عًًدد املياصًًل اللًًف يف الضًًهر
والعمود اليقري ،واملياصل الثاب ة وامل هركة.
كالم حمدق يعرفا ال بًوحف مًن عنًد هللا ،ملًا در علمًامي ال هًريح  Anatomyجسًم اإلنسًا وجًدوا فع ًًال تالنائًة

وس أل ميصل ،اللف هم مائة وسبعة وأربعأل ميصل يف العمود اليقري؛ ماكانش حد يعر عًنهم حاجًة ،أربعًة وعهًرين
ميصل يف الصدر؛ اللًف هًم ب ًوِ القيً

الصًدري ،وسً ة ومتًانأل ميصًل يف الطًر العلًوي ،ومتانهًة ومتًانأل ميصًل يف

الطًًر السًًيلف ١٥ ،ميصًًل يف احلًًو ْ ،عًًوهم طلعًًوا تالنائًًة وسً أل ميصًًل مصًًدا ًا لقًًول رسًًول هللا -صًًلى هللا

علها وسلم.-

وعل خمنًا أ علًى كًل ميصًل صًًد ة؛ فاحلمًد هلل ،وسًبها هللا ،وال لًا ال هللا ،وهللا أكًرب صًًد ة ،وجيً
ركع ا من الضهى ،نصلف ركع أل الضهى نبقى كأن نصد ر عن كل يا؟ مياصل جسم .
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معج ا ألر للن صلى هللا علها وسلم
فهذه املعج ا ؛ معج ا ألر للن  -علها الصالة والسالم -م صر مش هنطوما عهًا الو ًر أز بهنًا ،القًر
الكرمي انكلمنا عناُ ،ت مقق البهارا ببعثة الن -صًلى هللا علهًا وسًلم -بًل بعث ًا ،اإلسًرامي واملعًراف ،انهًقا القمًر،
محاية املالئكة لا عند سجوده عند الكعبة؛ عارفأل القصة " خكًال خال نطعًا خواسًجد خوا خًرتب" العلًق .١٩:فسًجد النً -

طبعًا
صلى هللا علها وسلم -وجامي املالئكة ومحر الن -صلى هللا علها وسلم -من أ جهلَ ،ساعًا نهًل القبًور ً -
كل دي أدلة واردة نأسانهد صهههة يف البخاري ومسلم -أ الن -صلى هللا علهًا وسًلمَ -سً أهًل القبًور ،ماطب ًا
نهل بدر يف القلهب ،حنأل جذِ النخلة للن -علها الصالة والسالم ،-اه از جبًل أحًد و ًال اتبًر جبًل أحًد فًذ
عله ن وصديق وتههدا  ،نبوِ املامي من بأل صبعا -صلى هللا علها وسلم ،-نكثري الطعام بأل يديًا معجً ا كثًرية
طعا صهة اإلسالم ،وصهة بعثة الن -صلى هللا علها وسلم -وأنا رسول من عند هللا.
ج ًدا ج ًدا ج ًدا نثبر ً
ْال ما ُتدتنا عنا

طعًا
ً
ْاال عها نبقى للصنا حماضرا دالئل اإلسالم أو أصًول اإلسًالم اللًف هًف هًل هللا موجًود؟ انكلمنًا وأتب نًا ً
طعًًا نًًدل ضًًرورًة علًًى وجًًود هللا -سًًبهانا ونعًًاى -يف احللق ًًأل
أ العقًًل واليطًًرة واملنطًًق وانلًًال وال ه ًريعا
ً
انول أل.

بعد كده ان قلنا على واحد مؤمن بوجود هللا لالص ،هن كلم بقًى علًى أ هللا -عً وجًل -الًذي نًؤمن بوجًوده أرسًل
ًوال .مًًا دلهًًل صًًد هًًذا الرسًًول ،وصًًد الًًدين الًًذي جًًامي بًًا؟ أول دلهًًل وأعممًًا هًًو القًًر  .وأتب نًًا أ القًًر
رسً ً

لهس من عند الن حممد -صلى هللا علها وسًلم ،-لًهس مًن عنًد أحًد مًن انمهًأل اجلهًالمي يف اجلاهلهًة ،لًهس مًن عنًد
أهل الك اب ،لهس من عند انعاجم وأنا ال يكو ال من عند هللا -ع وجل.-

ضًًا أ القًًر وحًًف مًًن عنًًد هللا ،أتب نًًا معج ً ا القًًر العلمهًًة -اإلعجًًاز العلمًًف ،-اإلعجًًاز اللغًًوي يف
أتب نًًا أي ً
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 أتبًر صًه ها ابلسًنأل
طعا على صهة اإلسالم وعلى صهة نبوة الن -صلى هللا علها وسلم.-
وابنايم ،فدل ً
دعامي الامتة
نسًًأل هللا -سًًبهانا ونعًًاى -أ جيعلنًًا و ايكًًم مًًن الًًذين يسً معو القًًول فه بعًًو أحسًًنا ،أولئً الًًذين هًًداهم هللا،
وأولئ هم انلباب.
كثريا .واحلمد هلل رب العاملأل.
وصلى هللا وسلم وابرك على نبهنا حممد وعلى لا وصهبا وسلم،
ً
نسلهما ً
رضهنا ابهلل راب ،وابإلسالم دينًا ،و ٍ
ورسوال.
همد -صلى هللا علها وسلم -نبهًا
ً
ً
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والسالم علهكم ورمحة هللا وبركانا.
مت َبمد هللا
تاهدوا الدر للنهر على النر يف سم نيريغ الدرو يف من داي الطريق ى هللا ونيضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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