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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مقدمة

 :[ والقائل سبحانو٘ٓٔ]اإلسراء:﴿َوبِاْلَحقِّ َأنَزْلَناُه َوبِاْلَحقِّ نَ َزَل﴾اٟتمد  رب العا١تُت القائل: 
: نووالقائل سبحا [ٖ٘]فصلت:﴿َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ِفي اْْلَفاِق َوِفي َأنُفِسِهْم َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُهْم َأنَُّو اْلَحقُّ﴾

اللََّو َلَهاِد الَِّذيَن  ﴿َولِيَ ْعَلَم الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم َأنَُّو اْلَحقُّ ِمن رَّبَِّك فَ يُ ْؤِمُنوا ِبِو فَ ُتْخِبَت َلُو قُ ُلوبُ ُهْم َوِإنَّ 
 [ٗ٘]اٟتج:آَمُنوا ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم﴾

ودين  أرسلو ا با٢تدى  عليو وآلو وسلمصلى ا  اً وأشهد أف سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ٤تمد
  [ٕٛ]الفتح:ُىَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُو بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ﴾﴿اٟتق، قاؿ تعاُف: 

 وبعد:
﴿لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّو  :والسبب يف ذلك كما قاؿ تعاُفصلى ا عليو وآلو أرسل ا رسولو فقد 

﴿َوُقْل َجاء اْلَحقُّ َوَزَىَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل  [  والنتيجة كما قاؿ تعاُف: ٕٛ]الفتح:َشِهيدًا﴾ وََكَفى بِاللَّوِ 
﴿َبْل نَ ْقِذُف بِاْلَحقِّ َعَلى اْلَباِطِل فَ َيْدَمُغُو فَِإَذا ُىَو  [ وقاؿ تعاُف:ٔٛ]اإلسراء:َكاَن َزُىوقًا﴾

واليت  إُف قياـ الساعة، ا١تعجزة العظمى واٟتجة البالغة الباقيةب أيد ا نبيو، وقد ،[ٛٔ]األنبياء:﴾زَاِىقٌ 
"ما من األنبياء نبي إال أعطي ما مثلو آمن عليو صلى ا عليو وآلو وسلم بقولو: أخربنا عنها الرسوؿ 

 ،(ٔ)البشر، وإنما كان الذي أوتيتو وحيا أوحاه اهلل إلي، فأرجو أن أكون أكثرىم تابعًا يوم القيامة"
معجزات األنبياء انقرضت بانقراض اعصارىم فلم يشاىدىا إال من حضرىا، ومعجزة القرآف مستمرة ف»

يف أسلوبو، وبالغتو، وأخباره با١تغيبات فال ٯتر عصر من العصور إال ويظهر  ، وخرقو العادةإُف يـو القيامة
ت حسية تشاىد ا١تعجزات ا١تاضية كانو على صحة دعواه،  يدؿ ما فيو شيء ٦تا أخرب أنو سيكوف

فيكوف من يتبعو ألجلها أكثر،  تشاىد بالبصَتةمعجزة القرآف أما باألبصار كناقة صاٌف، وعصا موسى، 
، والذي يشاىد بعُت العقل باؽ يشاىده كل من يشاىد بعُت الرأس ينقرض بانقراض مشاىده لذيألف ا

  (ٕ)« جاء بعد األوؿ مستمرا
 :قاؿ ،٘تيم الداري حديثا١تبشرات  كذلك منو  ،الدين ذاالذي سبق ذكره من ا١تبشرات ٢ت اٟتديثو 

وال يترك اهلل  ،ليبلغن ىذا األمر ما بلغ الليل والنهار": ؿ ا صلى ا عليو وسلم يقوؿٝتعت رسو 
عزا يعز اهلل بو اإلسبلم وذال  ،أدخلو اهلل ىذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل إالبيت مدر وال وبر 

                                                           

 . ٜٙٙٗ، برقم:ٜ٘ٓٔ/ ٗأخرجو البخاري يف صحيحو،  -ٔ
 .بتصرؼ ٘ٛٔ/ٔا٠تصائص الكربى للسيوطي،   -ٕ
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وإنما كان الذي " لعظم ا١تعجزة اليت جاء هبا الرسوؿ صلى ا عليو وسلمذلك و  (ٔ)"يذل اهلل بو الكفر
 .(ٕ)أوتيتو وحيا أوحاه اهلل إلي، فأرجو أن أكون أكثرىم تابعاً يوم القيامة"

فهذا البحث إلظهار اٟتق، والدعوة إليو، والرد عن الشبهات، وإظهار فوائد اإلعجاز العلمي، 
 ١تسلمُت، وعند غَت ا١تسلمُت، عن طريق اٟتقائق العلمية.والدعوة إُف ا بُت ا

ينفعنا بو وا١تسلمُت، وأف يصلح لنا ىذا العمل، ويتقبلو  يوفقنا لذلك، وأف نسأؿ ا عز وجل أفو 
خطأ أو زلل أو سهو أو غفلة، إنو وِف ذلك والقادر بقبوؿ حسن، وأف يتجاوز سبحانو عما وقع فيو من 

 عليو.
ىذا الكتاب ال ٮتلوا من أخطاء وتقصَت كغَته من الكتب ولكن نتعاوف يف إصالح  وننبو إخوآف أف

حىت يستفيد منو ا١تهتمُت  لضألفلوإظهار ىذه األخطاء ويف تبٍت أي مقًتح يساعد على الوصوؿ 
 ٯتافإلقسم اإلعجاز ّتامعة ا حيث وأف ىذا البحث يدرس حاليا يفو  ٔتواضيع اإلعجاز العلمي 

 وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين
 والحمد هلل رب العالمين

 
 عبد الكريم علي الفهدي
alfhdea@gmail.com    

                                                           

: إسػػناده صػػحيح علػػى شػػرط األرنػػطوطتعليػػق شػػعيب  ،ٜٜٛٙٔ ، بػػرقم:ٖٓٔ/  ٗأخرجػػو أٛتػػد يف مسػػنده،  - ٔ
 .  مسلم
 . ٜٙٙٗقم:، بر ٜ٘ٓٔ/ ٗأخرجو البخاري يف صحيحو،  -ٕ
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 شكر وعرفان
[ وقولو تعاُف: ﴿..َوِإف َتْشُكُرواْ ٚبقوؿ ا تعاُف: ﴿..لَِئن َشَكْرُُتْ ألزِيَدّنُكْم.. ﴾]إبراىيم: عماًل 

 (ٔ)"من َف يشكر الناس َف يشكر ا"[  وقولو صلى ا عليو وآلو وسلم : ٚيَػْرَضُو َلُكْم.. ﴾]الزمر:
ال ٖتصى، ومن نعم ا علي أف يسر ِف  فإٓف أتوجو بالشكر والثناء  تعاُف على نعمو ا١تتكررة اليت

عانٍت على إ٘تاـ ىذا البحث وإخراجو بالصورة اليت بُت أيدينا، فاٟتمد  الذي بنعمتو تتم الصاٟتات أو 
 .ولو الشكر يف األوُف واألخرى

وبعد الثناء على ا تعاُف، فإٓف أتوجو بالشكر والتقدير ٞتامعة اإلٯتاف اليت أتاحت لنا الفرصة 
١تخلصُت الشكر والتقدير وللعاملُت االدراسة يف أحضاهنا، ووفرت لنا كل ما ٨تتاجو أثناء دراستنا فيها، ب

 : الدكتور وعلى رأسهم مطسس ىذه اٞتامعة ا١تباركة ورائد اإلعجاز العلمي يف العصر اٟتديث الشيخ
كتابة ىذا ا١توضوع من عبد اجمليد بن عزيز الزندآف حفظو ا ورعاه وقد استفدت منو مباشرة يف  

يف  بعد ذلكخالؿ ٤تاضراتو لنا أثناء الدراسة خالؿ سبع سنوات، ومن خالؿ اللقاءات ا١تتكررة معو 
وضع ا٠تطوط العريضة ٢تذا البحث، وبعض الشروح لبعض ا١تباحث فجزاه ا خَتا وٚتعنا ا بو 

 وبرسولو صلى ا عليو وآلو وسلم  يف مستقر رٛتتو
 لشكر والتقدير الباحثُت يف مركز البحوثكما أخص با

 الشيخ/ مرفق ناجي الياسُت  –د . قسطاس إبراىيم النعيمي 
 الشيخ/ ٤تمد نعماف البعدآف –الشيخ/ رياض عيدروس  
 يف مراجعة عدد من ا١تباحث يف ىذا الكتاب فجزاىم ا خَت اٞتزاء 

حث، فجزى ا اٞتميع خَتاً وأجزؿ ٢تم الب اأشكر كل من تعاوف معي إلعداد ىذ كما ال يفوتٍت أف
 األجر وا١تثوبة يف الدنيا واآلخرة.

وسوؼ نتطرؽ يف ىذا الكتاب إُف تعريف اإلعجاز وا١تعجزة والدعوة إُف ا وتبيُت أ٫تية ا١تعجزات 
 ، وأ٫تية اإلعجاز العلمي يف الدعوة إُفي بعدهيف زمن الرسوؿ صلى ا عليو وآلو وسلم  ويف الزمن الذ

 . ا
 
 

 
  

                                                           

آف: صحيح لغَته ، ومسند أٛتد قاؿ فيو الشيخ األلب  ٜٖٖ/ ٗأخرجو الًتمذي  يف سننو،  1-
 .اده صحيح رجالو ثقات رجاؿ الصحيحإسن :وفيو تعليق شعيب األرنطوط بقولو ٕٛ٘/ٕ
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 اإلعجاز العلمي والدعوة إلى اهلل

 المقصود باإلعجاز

ومنو الرجل العجوز، وا١ترأة  (ٔ)«مشتق من العجز، والعجز: الضعف أو عدـ القدرة»اإلعجاز: 
عجز: وىو ٔتعٌت الفوت أواإلعجاز مصدر »، (ٕ)العجوز، و٫تا اللذاف وصال مرحلة الشيخوخة 

 . (ٖ)«والسبق
 .(ٗ)«صطالح العلماء: أمر خارؽ للعادة، مقروف بالتحدي، ساَف من ا١تعارضةوا١تعجزة يف ا»
 السلطاف –الربىاف  -البينة   –األلفاظ ا١تستخدمة قرآنياً يف الداللة على ىذا ا١تعٌت: اآلية و 

 : العلميالمقصود ب

 نسبة إُف العلم والعلمي
، (٘)«ا ا١تطلوب انكشافًا تاماً ىو إدراؾ األشياء على حقائقها، أو ىو صفة ينكشف هب»العلم: و 

 )العلم الكوٓف( يبػالتجريوا١تقصود بالعلم يف ىذا ا١تقاـ: العلم 
 اإلعجاز العلمي

ىو إخبار القرآف الكرٔف أو السنة النبوية ْتقيقة أثبتها العلم التجرييب، وثبت عدـ إمكانية إدراكها » 
وىذا ٦تا يظهر صدؽ الرسوؿ ٤تمد صلى ا بالوسائل البشرية يف زمن الرسوؿ صلى ا عليو وسلم، 

  (ٙ)«عليو وسلم فيما أخرب بو عن ربو سبحانو

 الدعوة إلى اهلل

 :الًتغيب فيو واٟتث عليو كما يف قولوو الدعاء إُف شيٍء ما ىي و  ،(ٚ)الدعوة ا١ترة الواحدة من الدعاء
يرغب يف  :أي [ٕ٘:يونس]﴾مُّْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  َلىإِ  َيَشاءُ  َمن َويَ ْهِدي السَّبَلمِ  َدارِ  ِإَلى َيْدُعو َوالّلوُ ﴿

 اٞتنة.

                                                           

 .  ٜٖٙ/٘لساف العرب،  - ٔ
    ، مع التصرؼ.ٜٖٙ/٘، لساف العرب  - ٕ

 .ٕٕٖا١تفردات للراغب األصفهآف ط دار بَتوت، و  ٖٓٚ/٘ور )مادة عجز( نظانظر لساف العرب البن م - ٖ

 .ٔٛ٘/ٙوفتح الباري  ٜٙ/ٔانظر معٌت ذلك يف تفسَت القرطيب  -ٗ

 .ٗ ،والشوكآف: إرشاد الفحوؿ ،ٖٖٗراجع الراغب األصفهآف: ا١تفردات ص  - ٘
 . ٘ اجمليد الزندآف:تأصيل اإلعجاز العلمي للشيخ عبد    - ٙ
   .ٕٚ٘/ ٗٔ، لساف العرب -ٚ
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 إلى اهلل
وىذا يوضح أف موضوع الدعوة ىو اإلسالـ كلو عقيدة وشريعة وأخالقًا ومعاملة، وأف ا١تدعووف ىم 
ٚتيع الناس كل ْتسبو فالكافروف يُدعوف إُف اإلسالـ، وا١تقصروف يُدعوف إُف صدؽ االلتزاـ، والعصاة 

 ترؾ الذنوب واآلثاـ وىكذا .يُدعوف إُف 
 الدعوة إلى اهلل

ٯتَاِف بِِو َؤتَا َجاَءْت بِِو ُرُسُلو »:إُف اقاؿ ابن تيمية يف تعريف الدعوة  ْعَوُة إَُف اإْلِ بَِتْصِديِقِهْم ِفيَما  ،الدَّ
ْعَوَة إَُف  ،َأْخبَػُروا بِِو َوطَاَعِتِهْم ِفيَما أََمُروا ـَ الصَّاَلِة َوِإيَتاَء الزََّكاِة َوَصْوـَ َوَذِلَك يَػَتَضمَُّن الدَّ الشََّهاَدتَػُْتِ َوِإقَا

ٯتَاِف بِاَللَِّو َوَماَلِئَكِتِو وَُكُتِبِو َوُرُسِلوِ  ،َرَمَضافَ  ْعَوَة إَُف اإْلِ   (ٔ)«َوَحجَّ اْلبَػْيِت َوالدَّ
 (ٕ)«يف واقع اٟتياة تبليغ اإلسالـ للناس وتعليمو إياىم وتطبيقو» :عرَّفها بعض ا١تعاصرين بقولوو  

 .(3)«ىي دعوة الناس إُف اإلسالـ بالقوؿ والعمل»الدعوة:  بقولوالطربي  وعرفها اإلماـ
بعد أف عرفنا معٌت اإلعجاز العلمي ومعٌت الدعوة إُف ا فا١تقصود باإلعجاز العلمي والدعوة إُف 

جزات العلمية اليت احتوت عليها الرسل عن طريق ا١تعؤتا جاءت بو  الدعوة إُف اإلٯتاف با  :ا
 الشريعة امدية.
يف كل اٞتامعات وا١تدارس ومراكز األْتاث تبٍت قانوف ا١تعرفة العلمية النهضة يف أوربا فبعد ظهور 

 العلمية وُت تطبيق ىذا القانوف يف كل أ٨تاء العاَف 
 اٟتقيقة العلمية  التجربة + ا١تالحظة + االستنتاج  :وىو

 اٟتقيقة العلمية االستنتاج  ا١تشاىدة +أو الظاىرة 
 :تعاُف فهذا القانوف الذي اعتمدوه للوصوؿ إُف اٟتقيقة ىو ما دعا إليو ا٠تالق يف كتابو الكرٔف بقولو

وأخربنا عز وجل يف كتابو الكرٔف أف الكفار ٭تتاجوف إُف  [ٜٔ:٤تمد]﴾اللَّو ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  َأنَّوُ  فَاْعَلمْ ﴿
 اْلِكَتابِ  َأْىلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َيُكنِ  َلمْ ﴿ :قاؿ تعاُف ،وينقادوا للحق ،الدين الباطلوا بينات حىت يًتك

َنةُ  تَْأتِيَ ُهمُ  َحتَّى ُمنَفكِّينَ  َواْلُمْشرِِكينَ    [ٔ:البينة]﴾اْلبَ ي ِّ
اـ الساعة إُف قيمستمرة إُف البشرية ٚتعاء و  عامة و١تا كانت رسالة الرسوؿ صلى ا عليو وآلو وسلم

"ما من األنبياء نبي إال : قاؿ صلى ا عليو وآلو وسلم ،تنوعت ىذه البينات لتناسب الزماف واألقواـ
أعطي ما مثلو آمن عليو البشر، وإنما كان الذي أوتيتو وحيا أوحاه اهلل إلي، فأرجو أن أكون 

                                                           

   .ٚ٘ٔ/٘ٔ ،٣تموع فتاوى ابن تيمية - ٔ
    .ٚٔ/ ٕ،ا١تدخل إُف علم الدعوة -ٕ

 .ٖ٘/ٔٔتفسَت الطربي،  -3
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دليل على  ا عليو وآلو وسلم صلى فالوحي الذي أوحاه ا إُف نبيو (ٔ)أكثرىم تابعًا يوم القيامة"
 وإذا بو ،ومراكز أْتاث توجامعأتا ٭تويو من مدارس  ويشاء ا أف يكوف عصرنا عصر العلم، صدقو

إظهار صدؽ ما أخرب بو الرسوؿ صلى ا يصل يف النهاية إُف ف واألشخاص ابأْتاثو ا١تتنوعة يف الزم
﴿َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا  بقولو: عنها فقد أخربنا ا عز وجل وحىت ىذه النتيجة غَت مستغربة ،عليو وآلو وسلم

أف أدوات  هذه اآلية إشارة إُفف [ٖ٘]فصلت:ِفي اْْلفَاِق َوِفي َأنُفِسِهْم َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُهْم َأنَُّو اْلَحقُّ﴾
َن َلُهْم َأنَُّو يَ َتبَ يَّ  َحتَّى ﴿البحث العلمي ستتطور حىت يصلوا إُف مرحلة الرؤية والنتيجة بعد ذلك 

 . [ٖ٘]فصلت:اْلَحقُّ﴾
  

                                                           

 . ٜٙٙٗ، برقم:ٜ٘ٓٔ/ ٗأخرجو البخاري يف صحيحو،  -ٔ
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 دور المعجزات المشاىدة واإلعجاز العلمي
 ﴾..اْلَح    قّ  َأنّ    وُ  َلُه    مْ  يَ َتبَ     ّينَ  َحتّ    ىَ  َأنُفِس    ِهمْ  َوِف    يَ  ااَلفَ    اقِ  ِف    ي آيَاتِنَ    ا َس    ُنرِيِهمْ ﴿: تعػػػػاُف قػػػػاؿ

 [ٖ٘:فصلت]
 َعّم      ا بَِغاِف      لٍ  رَبّ      كَ  َوَم      ا فَ تَ ْعرُِفونَ َه      ا آيَاتِ      وِ  َس      ُيرِيُكمْ  للّ      وِ  اْلَحْم      دُ  َوقُ      لِ ﴿: تعػػػػػػاُف قػػػػػػاؿو 
 [ٖٜ: النمل]﴾ تَ ْعَمُلونَ 
 

 . صلى اهلل عليو وسلمأواًل: دور المعجزات المشاىدة في عصر النبي 
 للمعجزات المشاىدة في عصر النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فوائد كثيرة منها:

 تسلية الرسول صلى اهلل عليو وسلم وتثبيت قلبو  -ٔ

ُس       ْبَحاَن الَّ       ِذي ﴿قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػاُف  اإلسػػػػػػػراء إُف بيػػػػػػػت ا١تقػػػػػػػدس، ك مثػػػػػػػل معجػػػػػػػزة اإلسػػػػػػػراء وا١تعػػػػػػػراجوذلػػػػػػػ
ْن َأْس    َرى بَِعْب    ِدِه لَ    ْيبلً مِّ    َن اْلَمْس    ِجِد اْلَح    َراِم ِإلَ    ى اْلَمْس    ِجِد اأَلْقَص    ى الَّ    ِذي بَارَْكنَ    ا َحْولَ    ُو لُِنرِيَ    ُو ِم    

 .[ٔ:إلسراء]ا﴾آيَاتَِنا ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع الَبِصيرُ 
 :قػػػػػػاؿ صػػػػػػلى ا عليػػػػػو وسػػػػػػلم عػػػػػن أنػػػػػػس بػػػػػن مالػػػػػػك قػػػػػاؿ كػػػػػػاف أبػػػػػو ذر ٭تػػػػػػدث أف رسػػػػػوؿ ا

ف    رج س    قأ بيت    ي وأن    ا بمك    ة فن    زل جبري    ل فف    رج ص    دري      م  س    لو م    ن م    اء زم    زم      م ج    اء 
ًٍ حكم    ًة وإيمان    اً فأفر ه    ا ف    ي ص    دري      م أطبق    و      م أخ    ذ بي    دي  بطس    ت م    ن ذى    ٍم ممتل    

لس    ماء ال    دنيا ق    ال جبري    ل لخ    ازن الس    ماء ال    دنيا اف    ت  فع    رج ب    ي إل    ى الس    ماء فلم    ا ج ن    ا ا
ق    ال م    ن ى    ذا ق    ال ى    ذا جبري    ل ق    ال ى    ل مع    ك أح    ٌد ق    ال نع    م مع    ي محم    د رس    ول اهلل ق    ال 
فأرس    ل إلي    و ق    ال نع    م ف    افت  ق    ال فلم    ا علون    ا الس    ماء ال    دنيا ف    إذا رج    ٌل ع    ن يمين    و أس    ودة 

ش   مالو بك   ى ق   ال فق   ال وع   ن يس   اره أس   ودٌة ق   ال ف   إذا نظ   ر قب   ل يمين   و     حك وإذا نظ   ر قب   ل 
مرحب    اً ب    النبي الص    ال  واالب    ن الص    ال  ق    ال قل    ت ي    ا جبري    ل م    ن ى    ذا ق    ال ى    ذا آدم ص    لى 
اهلل علي    و وس    لم وى    ذه األس    ودة ع    ن يمين    و وع    ن ش    مالو نس    م بني    و فأى    ل اليم    ين أى    ل الجن    ة 

قب    ل يمين    و      حك وإذا نظ    ر قب    ل ش    مالو  واألس    ودة الت    ي ع    ن ش    مالو أى    ل الن    ار ف    إذا نظ    ر
م ع   رج ب   ي جبري   ل حت   ى أت   ى الس   ماء الثاني   ة فق   ال لخازنه   ا اف   ت  ق   ال فق   ال ل   و بك   ى ق   ال     

خازنه   ا مث   ل م   ا ق   ال لخ   ازن الس   ماء ال   دنيا فف   ت  فق   ال أن     ب   ن مال   ك ف   ذكر أن   و وج   د ف   ي 
الس     موات آدم وإدري       وعيس     ى وموس     ى وإب     راىيم ص     لوات اهلل علي     و وعل     يهم ول     م يثب     ت  

الس    بلم ف    ي الس    ماء ال    دنيا وإب    راىيم علي    و  كي    أ من    ازلهم  ي    ر أن    و ذك    ر أن    و وج    د آدم علي    و
الس      بلم ف      ي الس      ماء السادس      ة ق      ال فلم      ا م      ر جبري      ل ورس      ول اهلل ب      إدري  ص      لوات اهلل 
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عل     يهم ق     ال مرحب     اً ب     النبي الص     ال  واألخ الص     ال  ق     ال       م م     ر فقل     ت م     ن ى     ذا ق     ال ى     ذا 
 م    نإدري      ق    ال      م م    ررت بموس    ى فق    ال مرحب    اً ب    النبي الص    ال  واألخ الص    ال  ق    ال قل    ت 

واألخ الص     ال  ى    ذا ق     ال ى    ذا موس     ى ق    ال       م م    ررت بعيس     ى فق    ال مرحب     اً ب    النبي الص     ال  
ق   ال قل   ت م   ن ى   ذا ق   ال ى   ذا عيس   ى اب   ن م   ريم ق   ال     م م   ررت ب   إبراىيم علي   و الس   بلم فق   ال 
مرحب     اً ب     النبي الص     ال  واالب     ن الص     ال  ق     ال قل     ت م     ن ى     ذا ق     ال ى     ذا إب     راىيم ق     ال اب     ن 

ب     اس وأب     ا دحي     ة األنص     اري يق     والن ق     ال رس     ول اهلل ش     هاب وأخبرن     ي اب     ن ح     زٍم أن اب     ن ع
األق    بلم ق    ال ص    لى اهلل علي    و وس    لم      م ع    رج ب    ي حت    ى  ه    رت لمس    توى أس    مع في    و ص    ريأ 

أمت   ي خمس    ين ص   بلة ق    ال فرجع    ت فف   رهلل اهلل عل    ى اب   ن ح    زم وأن     بمال    ك ق   ال رس    ول اهلل 
ل   ت ب   ذلك حت   ى أم   ر بموس   ى فق   ال موس   ى علي   و الس   بلم م   اذا ف   رهلل رب   ك عل   ى أمت   ك ق   ال ق

ف    رهلل عل    يهم خمس    ين ص    بلًة ق    ال ل    ي موس    ى فراج    ع رب    ك ف    إن أمت    ك ال تطي    ق ذل    ك ق    ال 
فراجع   ت رب   ي فو    ع ش   طرىا ق   ال فرجع   ت إل   ى موس   ى فأخبرت   و ق   ال راج   ع رب   ك ف   إن أمت   ك 
ال تطي    ق ذل    ك ق    ال فراجع    ت رب    ي فق    ال ى    ي خم    ٌ  وى    ي خمس    ون ال يب    دل الق    ول ل    دي 

ييت م    ن رب    ي ق    ال      م انطل    ق ق    ال فرجع    ت إل    ى موس    ى فق    ال راج    ع رب    ك فقل    ت ق    د اس    تح
ب   ي جبري   ل حت   ى ن   أتي س   درة المنته   ى فغش   يها أل   واٌن ال أدري م   ا ى   ي ق   ال     م أدخل   ت الجن   ة 

 (ٔ)فإذ فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك
 مػػػػوت وبعػػػػد ،صػػػػلى ا عليػػػػو وسػػػػلم النػػػػيب عػػػػم طالػػػػب أيب مػػػػوت بعػػػػد َكػػػػافَ  وا١تعػػػػراج اإلسػػػػراءو 
 الػػػػػذي العػػػػػاـ وىػػػػػو أىلهػػػػػا، ورده الطػػػػػائف ِإَُف   عليػػػػػو وسػػػػػلمصػػػػػلى ا النػػػػػيب ذىػػػػػب أف وبعػػػػػد خد٬تػػػػػة،
 والتعػػػػػػػب، واألَف الشػػػػػػػديد األذى فيػػػػػػػو يلقػػػػػػػ صػػػػػػػلى ا عليػػػػػػػو وسػػػػػػػلم النػػػػػػػيب ألف اٟتػػػػػػػزف، عػػػػػػػاـ يسػػػػػػػمى
 َف الػػػػػذي الرفيػػػػػع ا١تقػػػػػاـ وىػػػػػذا ا١تشػػػػػاىد وىػػػػػذه العظيمػػػػػة، اآليػػػػػات هبػػػػػذه عليػػػػػو َوتَػَعػػػػػاَُف  تَػبَػػػػػاَرؾَ  ا فمػػػػػنَّ 
 :تعػػػػػػاُف ا قػػػػػػاؿ عظيمػػػػػػة آيػػػػػػات وكانػػػػػػت ،صػػػػػػلى ا عليػػػػػػو وسػػػػػػلم للنػػػػػػيب تسػػػػػػلية ؛بشػػػػػػر إليػػػػػػو يصػػػػػػل

 عنػػػػو فُفػػػػرج عظيمػػػػة آيػػػػاتٍ  َوَجػػػػلَّ  َعػػػػزَّ  ا فػػػػأراه[ ٛٔ:الػػػػنجم]﴾اْلُكب ْ    َرى رَبِّ    وِ  آيَ    اتِ  ِم    نْ  رََأى َلَق    دْ ﴿
 ىػػػػو إليػػػػو يػػػػوحى مػػػػا وأف وبلقائػػػػو، بربػػػػو اسػػػػتيقن وقػػػػد وعػػػػاد عنػػػػو، وُسػػػػر ي ا٢تػػػػمَّ  صػػػػلى ا عليػػػػو وسػػػػلم

 ربػػػػػو، دعػػػػػوة يبلػػػػػغ أف َعلَػػػػػى العػػػػػـز شػػػػػد وقػػػػػد صػػػػػلى ا عليػػػػػو وسػػػػػلم وعػػػػػاد قبػػػػػل، ذي مػػػػػن أكثػػػػػر اٟتػػػػػق
 نا٢تػػػػػػا، الػػػػػػيت الكرامػػػػػػة ومػػػػػػن األَنِْبيَػػػػػػاء مػػػػػػن رأى مػػػػػػا رأى مػػػػػػا بعػػػػػػد صػػػػػػدوه، مهمػػػػػػا بالنَّػػػػػػاس يبػػػػػػاِف ال وأف

 (ٕ).عظيمة حكم فيو التاريخ ذلك يف فوقوعو
 تثبيت إيمان المؤمنين وزيادتو وكشأ الضر عن المسلمين -2

                                                           
 .1/262 الجمع بٌن الصحٌحٌن، -1
 .1/1111، شرح العقٌدة الطحاوٌة للحوالً -2
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ا كػػػػاف للمعجػػػػزة أثػػػػر يف تسػػػػلية النػػػػيب صػػػػلى ا عليػػػػو وسػػػػلم وتثبيػػػػت فػػػػطاده كػػػػاف ٢تػػػػا األثػػػػر العظػػػػيم كمػػػػ
١تػػػػػا رأوا فيهػػػػػا مػػػػػن دالئػػػػػل واضػػػػػحة علػػػػػى صػػػػػدؽ نبػػػػػوة الرسػػػػػوؿ  يف زيػػػػػادة إٯتػػػػػاف ا١تػػػػػطمنُت وتثبيػػػػػتهم عليػػػػػو

 حاطػػػػب كتػػػػاب خػػػػرب لػػػػو؛ الػػػػيت الغيػػػػوب مػػػػن عليػػػػو نبيػػػػو ا أطلػػػػع مػػػػاصػػػػلى ا عليػػػػو وسػػػػلم مػػػػن ذلػػػػك 
صػػػػػػلى ا  النػػػػػػيب بعػػػػػػـز فيػػػػػػو ٮتػػػػػػربىم امػػػػػػرأة، مػػػػػػع قػػػػػػري  إُف أرسػػػػػػلو الػػػػػػذي عنػػػػػػو ا رضػػػػػػي بلتعػػػػػػة أيب نبػػػػػػ

 األسػػػػود، بػػػػنَ  وا١تقػػػػدادَ  والػػػػزبَتَ  عليػػػػاً  بعػػػػث لنبيػػػػو؛ ذلػػػػك ا كشػػػػف فلمػػػػا مكػػػػة غػػػػزو علػػػػى عليػػػػو وسػػػػلم
 يق   ول ،"منه   ا فخ   ذوه كت   اب، ومعه   ا  عين   ة، به   ا ف   إن خ   اخ، رو    ة ت   أتوا حت   ى انطلق   وا": وقػػػاؿ
 أخرج    ي: فقلن    ا بالظعين    ة، نح    ن ف    إذا الرو     ة، إل    ى انتهين    ا حت    ى فانطلقن    ا: عن    و اهلل ر     ي يعل    

 لتخ   رجن فقلن   ا كت   اب م   ن مع   ي م   ا فقال   ت الكت   اب أخرج   ي فقلن   ا بالظعين   ة نح   ن الكت   اب ف   إذا
   (ٕ).(ٔ)عقاصها من رجتوخفأ الثياب لنلقين أو الكتاب

 نبوتػػػػػػػو علػػػػػػػى تػػػػػػػدؿ أخػػػػػػػرى آيػػػػػػػة حقػػػػػػػق خيػػػػػػػرب أرض صػػػػػػػلى ا عليػػػػػػػو وسػػػػػػػلم النػػػػػػػيب يغػػػػػػػادر أف قبػػػػػػػلو 
 بػػػػػن يزيػػػػػد يقػػػػػوؿ الغػػػػػزوة، يف أصػػػػػيب الػػػػػذي األكػػػػػوع بػػػػػن سػػػػػلمة سػػػػػاؽ بنفثػػػػػو ا شػػػػػفى فقػػػػػد ورسػػػػالتو،

 ىػػػػذه: فقػػػػاؿ الضػػػػربة  ىػػػػذه مػػػػا مسػػػػلم، أبػػػػا يػػػػا: فقلػػػػت سػػػػلمة، سػػػػاؽ يف ضػػػػربةٍ  أثػػػػرَ  رأيػػػػت: ُعبيػػػػد أيب
 ،اهلل علي     و وس     لمص     لى  النب     ي فأتي     ت سػػػػػلمة، ُأصػػػػػيب: النػػػػػاس فقػػػػػاؿ خيػػػػػرب، يػػػػػـو أصػػػػػابتٍت ضػػػػػربة
 .(ٖ)الساعة حتى اشتكيُتها فما نَ َفثات،  بلث فيو فنفث
 وجعػػػػػػػػاً  وال أ١تػػػػػػػػاً  منهػػػػػػػػا يشػػػػػػػػتكي ال رأوه مث بػػػػػػػػدمائها، مضػػػػػػػػرجة سػػػػػػػػلمة سػػػػػػػػاؽ رأت الػػػػػػػػيت اٞتمػػػػػػػػوع إف

 ىػػػػػػػذه أمػػػػػػػاـ يسػػػػػػػعها ال اٞتمػػػػػػػوع ىػػػػػػػذه إف عليهػػػػػػػا، ونفثػػػػػػػو صػػػػػػػلى ا عليػػػػػػػو وسػػػػػػػلم النػػػػػػػيب ريػػػػػػػق بربكػػػػػػػة
 يقػػػػػدر ال ىػػػػػذا مثػػػػػل إذ والرسػػػػػالة، بػػػػػالنبوة صػػػػػلى ا عليػػػػػو وسػػػػػلم للنػػػػػيب تشػػػػػهد أف إال البػػػػػاىرة ا١تعجػػػػػزة
 . صلى ا عليو وسلم نبوتو دالئل من دليل إنو بشر، عليو
الػػػػػيت تػػػػػطدي إُف تثبيػػػػػت إٯتػػػػػاف ا١تػػػػػطمنُت وزيػػػػػادة وكشػػػػػف الضػػػػػر عػػػػػن ا١تسػػػػػلمُت  ومػػػػػن ىػػػػػذه ا١تعجػػػػػزات 
 . سلمصلى ا عليو و  النبي ببركة والو وء والشراب الطعام كثيرت

 أيػػػػػديهم علػػػػػى ا ٬تعلػػػػػو مػػػػػا لألنبيػػػػػاء بػػػػػالنبوة تشػػػػػهد الػػػػػيت البشػػػػػر لعػػػػػادات ا٠تارقػػػػػة ا١تعجػػػػػزات مػػػػػن وإف
 .الناس هبا ينتفع اليت الربكة من
 بربكػػػػػة القليػػػػػل تكثػػػػػَت مػػػػػن ا كتػػػػػب عمػػػػػا تتحػػػػػدث وىػػػػػي وتكػػػػػاثرت األخبػػػػػارُ  ذلػػػػػك يف كثُػػػػػرت وقػػػػػد
 قػػػػػاؿ التػػػػػواتر، َمبلػػػػػغَ  هبػػػػػا بلغػػػػػتْ  الػػػػػيت صػػػػػحاحال األسػػػػػانيد إلينػػػػػا وٛتلتهػػػػػا ،صػػػػػلى ا عليػػػػػو وسػػػػػلم نبيػػػػػو

 وحصػػػػػػل التػػػػػػواتر، علػػػػػػى ٣تموعهػػػػػػا زاد حػػػػػػىت ىػػػػػػذا، ٔتثػػػػػػل آحػػػػػػادٍ  أحاديػػػػػػثُ  تظػػػػػػاىرت وقػػػػػػد: »النػػػػػػووي
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صػػػػلى ا  بػػػػو أتػػػػى ٔتػػػػا العػػػػادة ا٩تػػػػراؽ وىػػػػو اآلحػػػػاد، ىػػػػذه فيػػػػو اشػػػػًتكت الػػػػذي بػػػػا١تعٌت القطعػػػػيُ  العلػػػػمُ 
 الطعػػػػػػاـ، وتسػػػػػػبيحِ  وتكثػػػػػػَتِه، ا١تػػػػػػاء ونبػػػػػػعِ  رة،الظػػػػػػاى الكثػػػػػػرةَ  القليػػػػػػلِ  الطعػػػػػػاـِ  تكثػػػػػػَتِ  مػػػػػػن عليػػػػػػو وسػػػػػػلم

 .(ٔ)"... وغَتِه اِٞتذْعِ  وحنُتِ 
صػػػػػػلى ا عليػػػػػػو  بػػػػػػالنيب رأى فقػػػػػػد ا٠تنػػػػػدؽ، يػػػػػػـو وذلػػػػػػك آخػػػػػػر، يػػػػػـو يف جػػػػػػابر رآهمػػػػػػا  منػػػػػػو وأعجػػػػػب
 رأيػػػػػت فػػػػػإٓف شػػػػػيء  عنػػػػػدؾ ىػػػػػل: ٢تػػػػػا فقلػػػػػتُ  امػػػػػرأ ، إُف فانكفػػػػػْأتُ : يقػػػػػوؿ شػػػػػديداً، جوعػػػػػاً  وسػػػػػلم
 شػػػػعَت، مػػػػن صػػػػاعٌ  فيػػػػو ِجرابػػػػاً  ِف فأخرَجػػػػت: قػػػػاؿ شػػػػديداً، َٜتََصػػػػاً  ليػػػػو وسػػػػلمصػػػػلى ا ع ا برسػػػػوؿ
 ... فذْتُتها داجٌن، هبيمةٌ  ولنا
 ا برسػػػػػػػػوؿ تفضػػػػػػػحٍت ال: جػػػػػػػابر امػػػػػػػرأةُ  فقالػػػػػػػت ،صػػػػػػػلى ا عليػػػػػػػو وسػػػػػػػلم ا رسػػػػػػػوؿ إُف ولّيػػػػػػػتُ  مث

 .معو ومن صلى ا عليو وسلم
 .إطعامهم عن بعجزىا النساء بُت فضحفت الطعاـ، يكفيو ال ْٚتعاً  يدعو أف خشيتْ  لقد

 هبيمػػػػػة ذْتنػػػػػا قػػػػػد إنػػػػػا ا، رسػػػػػوؿ يػػػػػا: فقلػػػػػتُ  فسػػػػػاَرْرتُو، صػػػػػلى ا عليػػػػػو وسػػػػػلم فجئتُػػػػػو: جػػػػػابر يقػػػػػوؿ
 .معك نفرٍ  يف أنت فتعاؿ عندنا، كاف شعَت من صاعاً  وطحنتُ  لنا،

 ق     د راً ج     اب إن الخن     دق، أى     ل ي     ا": وقػػػػػاؿ صػػػػػلى ا عليػػػػػو وسػػػػػلم ا رسػػػػػوؿ فصػػػػػاح: جػػػػػابر يقػػػػػوؿ
 ".بكم ىبلً  فحيَّ  ُسوراً، لكم صنع
، أجيء حتى عجينتكم تخبزن وال برمتكم التنزلن" :ٞتابر صلى ا عليو وسلم ا رسوؿ وقاؿ

 ،وبك بك فقالت امرأتي ج ت حتى الناس يقدم سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسول وجاء فج ت
 وبارك فبصق برمتنا إلى عمد  م ركوبا فيو فبصق عجينا لو فأخرجت قلت الذي فعلت قد :فقلت

 أكلوا لقد باهلل فأقسم ألأ وىم ،تنزلوىا وال برمتكم من واقدحي معي فلتخبز خابزة ادع :قال  م
 .(ٕ) ىو كما ليخبز عجيننا وإن ىي كما لتغط برمتنا إن وانحرفوا تركوه حتى
 الرجػػػػاؿ، مػػػػن بضػػػػعَ ال يكفػػػػي يكػػػػاد ال طعػػػػاـ مػػػػن رجػػػػل ألػػػػف صػػػػلى ا عليػػػػو وسػػػػلم النػػػػيب أطعػػػػم لقػػػػد
 الػػػػػػدليلُ : منهػػػػػػا: القواعػػػػػػد مػػػػػػن وُٚتَػػػػػػل فوائػػػػػػد مػػػػػػن أنػػػػػػواع فيػػػػػػو جػػػػػػابر طعػػػػػػاـ حػػػػػػديث»: النػػػػػػووي يقػػػػػػوؿ
 ىػػػػػػذا تضػػػػػػمن وقػػػػػػد...  صػػػػػػلى ا عليػػػػػػو وسػػػػػػلم ا رسػػػػػػوؿ نبػػػػػػوةِ  أعػػػػػػالـ مػػػػػػن البػػػػػػاىر والعلػػػػػػم الظػػػػػػاىر
صػػػػلى ا عليػػػػػو  لُمػػػػوعِ : والثػػػػآف القليػػػػل، الطعػػػػاـ تكثػػػػَتُ : أحػػػػُد٫ُتا: النبػػػػوة أعػػػػالـ مػػػػن َعَلَمػػػػُتِ  اٟتػػػػديث
 فيكفػػػػػي سػػػػػَيْكثُر، ٨تػػػػػَوىم أو أنفػػػػػسٍ  ٜتسػػػػػةَ  العػػػػػادة يف يكفػػػػػي الػػػػػذي القليػػػػػل الطعػػػػػاـ ىػػػػػذا بػػػػػأف وسػػػػػلم
 طعػػػػػػاـُ  أي] أنػػػػػػو ُعلػػػػػػم وقػػػػػػد إليػػػػػػو، يصػػػػػػل أف قبػػػػػػل[ أصػػػػػػحابو مػػػػػػن أي] ألفػػػػػػاً  لػػػػػػو فػػػػػػدعا وزيػػػػػػادة، ألفػػػػػػاً 
   .(ٖ)«وهبيمة شعَت صاعُ [ جابر
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 الم     اء ت     دركوا ال إنْ  إنك     م": فقػػػػػاؿ آخػػػػػر سػػػػػفر يف وأصػػػػػحابو صػػػػػلى ا عليػػػػػو وسػػػػػلم النػػػػػيب وخػػػػػرج
: قت    ادة أب    و ق    ال" م    اء  أمعك    م: "فق    ال ن    زل،      م ُىَنيه    ًة، وس    رنا س    ار      م" ... تعطش    وا      داً 
 ،"به     ا ائتن    ي: "ص     لى اهلل علي    و وس     لم فق    ال م    اء م     ن ش    يء فيه     ا ميض    أة مع     ي نع    م،: قل    تُ 
ص     لى  فق    ال ُجرع     ة، وبقي    تْ  م،الق     و  فتو     أ ،"منه     ا َمسُّ    وا منه     ا، َمسُّ    وا: "فق     ال به    ا، فأتيت    و

 "...نبأ لها سيكونُ  فإنو قتادة، أبا يا[ بها احتفظ أي] بها ازدىر: "اهلل عليو وسلم
 ،ص      لى اهلل علي      و وس      لم اهلل رس      ول له      م خ      رج الظهي      رة اش      تدت فلم      ا: قت      ادة أب      و يق      ول
        م". عل      يكم ُىْل      كَ  ال: "فق      ال األعن      اق، تقطع      ت عطش      اً، ىلكن      ا اهلل، رس      ول ي      ا: فق      الوا
 قَدَح    و، يعن    ي" ُ م    ري ل    ي ِاحِل    ل: "فق    ال به    ا، فأتي    تُ  ،"بالميض    أة ائ    ت قت    ادة أب    ا ي    ا: "ق    ال

 .عليو الناس فازدحم الناس، ويسقي فيو، يصمُ  فجعل بو، فأتيتُ  فَحللُتو،
 سيص     ُدر فُكلك     م الم     ؤَلْ، أحِس     نوا الن     اس أيه     ا ي     ا: "ص     لى اهلل علي     و وس     لم اهلل رس     ول فق     ال
 ،ص      لى اهلل علي      و وس      لم اهلل رس      ولِ  و ي      رَ   ي      ري يب      ق ل      م ىحت       الق      وم فش      رب ،"ِريّ  ع      ن

 س     اقيَ  إن: "ق     ال. اهلل رس     ول ي     ا أن     ت: قل     ت". قت     ادة أب     ا ي     ا اش     رب: "فق     ال ل     ي، فص     م
 وى     م فيه     ا، ك     ان مم     ا نح     وٌ  الميض     أة ف     ي وبق     ي بع     دي، وش     ِرب فش     ربتُ  ،"آخ     ُرىم الق     ومِ 
 .(ٔ).مائة  بلثُ  يوَم ذ
 صػػػػػلى ا عليػػػػػو وسػػػػػلم ا لرسػػػػػوؿ ظػػػػػاىراتٌ  معجػػػػػزاتٌ  ىػػػػػذا قتػػػػػادة أيب حػػػػػديث ويف»: النػػػػػووي قػػػػػاؿ

: الثالثػػػػةُ  ،القليػػػػل ا١تػػػػاء تكثػػػػَتُ : الثانيػػػػةُ  ،كػػػػذلك وكػػػػاف نبػػػػأ، ٢تػػػػا سػػػػيكوفُ  ا١تيضػػػػأة بػػػػأف إخبػػػػاره: إحػػػػداىا
   .(ٕ)«كذلك وكاف، "سيَ ْروى كلكم" :صلى ا عليو وسلم قولو

 البشارة بالنصر واألمن في المستقبل القريم. -3
: فقػػػػػػػػاؿ أصػػػػػػػػحابو، صػػػػػػػػلى ا عليػػػػػػػػو وسػػػػػػػػلم ا رسػػػػػػػػوؿ بػػػػػػػػو بشػػػػػػػػر فقػػػػػػػػد س،فػػػػػػػػار  فػػػػػػػػتح ومػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػك

 .(ٖ)"األبيض في الذي كسرى آل كنز المسلمين من عصابة لتفتحن"
 القصػػػػػػػر رأى مػػػػػػػن أوؿ فكػػػػػػػاف الصػػػػػػػحابة ففتحػػػػػػػو ا٠تطػػػػػػػاب، بػػػػػػػن عمػػػػػػػر خالفػػػػػػػة زمػػػػػػػنَ  الوعػػػػػػػد وٖتقػػػػػػػق
  (ٗ).ورسولو ا وعدنا ما ىذا: ويقولوف يكربوف الصحابة فجعل ا٠تطاب، بن ضرار األبيض
 بػػػػػػو تػػػػػػوحي مػػػػػػا خػػػػػػالؼ وعلػػػػػػى ا١تسػػػػػػلمُت، ضػػػػػػيق وقػػػػػػت يف كانػػػػػػتأهنػػػػػػا   األخبػػػػػػار ىػػػػػػذه يف العجيػػػػػػب

 يف وىػػػػػػػو يتنبػػػػػػػأ صػػػػػػػلى ا عليػػػػػػػو وسػػػػػػػلم النػػػػػػػيب كػػػػػػػاف لقػػػػػػػد ونقيضػػػػػػػو، عكسػػػػػػػو علػػػػػػػى بػػػػػػػل األحػػػػػػػداث،
 .رؤياه يف ولو بو ٭تُلم أف ألحد ٯتكن ال ٔتا انة وأُوار البالء ضنك
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ٕٔ 

 

 بطحػػػػػػاء يف واٟتديػػػػػػد بالنػػػػػػار يعػػػػػػذبوف وىػػػػػػم أصػػػػػػحابو علػػػػػػى خػػػػػػرج سػػػػػػلمصػػػػػػلى ا عليػػػػػػو و  أنػػػػػػو ومنػػػػػػو
 ا تػػػػػدعو أال لنػػػػػا  تستنصػػػػػر أال: فقػػػػػاؿ شػػػػػاكياً  إليػػػػػو تقػػػػػدـ الػػػػػذي األَرّت، بػػػػػن خبػػػػػاب وفػػػػػيهم مكػػػػػة،
 فُيجع    ل األرهلل، ف    ي ل    و ُيحف    ر ق    بلكم ف    يمن الرج    ل ك    ان" :صػػػػلى ا عليػػػػو وسػػػػلم فقػػػػاؿ لنػػػػا 
 دين     و، ع     ن ذل     ك يص     ده وم     ا ب     ا نتين، ش     قفيُ  رأس     و عل     ى فيو      ع بالمنش     ار، فيج     اء في     و،

 ع      ن ذل      ك يص      ده وم      ا عص      م، أو عظ      م م      ن لحم      و دون م      ا الحدي      د بأمش      اط ويمشَّ      ط
 ."دينو
 األم      ر، ى      ذا ليَ      ِتمَّنَّ  واهلل: "فقػػػػػػاؿ مذىلػػػػػػة عظيمػػػػػػة ببشػػػػػػارة صػػػػػػلى ا عليػػػػػػو وسػػػػػػلم النػػػػػػيب بشػػػػػػره مث

  نم     و، عل     ى مال     ذئ أو اهلل إال يخ     اف ال حض     رموت، إل     ى ص     نعاء م     ن الراك     م يس     ير حت     ى
 .(ٔ)"تستعجلون ولكنكم

 فيػػػػػو ٬تػػػػػرؤوف كػػػػػانوا مػػػػػا زمػػػػػنٍ  يف أصػػػػػحابو وبػػػػػأمن دينػػػػػو، أمػػػػػر بتمػػػػػاـ يتنبػػػػػأ صػػػػػلى ا عليػػػػػو وسػػػػػلم إنػػػػػو
 .وعذاهبا قري  بط  من خوفاً  دينهم إعالف على
 مواضػػػػػػػع إُف يشػػػػػػػَت وجعػػػػػػػل ا١ترتقبػػػػػػػة، ا١تعركػػػػػػػة أرض ا رسػػػػػػػوؿ تفقػػػػػػػد بػػػػػػػدر ليػػػػػػػـو السػػػػػػػابق اليػػػػػػػـو ويف
 ".فبلن مصرع ىذا: "ويقوؿ فيها، ُتا١تشرك مقتل
 رس    ول ي    د مو     ع ع    ن أح    دىم م    اطَ  فم    ا، ىاىن    ا ىاىن    ا األرهلل عل    ى ي    ده ويض    ع: أنػػػػس قػػػػاؿ
 (ٕ).صلى اهلل عليو وسلمالله

 بمصػػػػػػػػػرعصػػػػػػػػػلى ا عليػػػػػػػػػو وسلم إلنبائػػػػػػػػػو وذلػػػػػػػػػك ومعجزاهتػػػػػػػػػا، الّنبػػػػػػػػػّوة أعػػػػػػػػػالـ مػػػػػػػػػن اٟتػػػػػػػػػديث وىػػػػػػػػػذا
 صلى ا عليو وسلم أخرب كما وقع وقد ،مأماكَنه وٖتديده،  جبابرهتم

 وحفظو من كيد األعداء. صلى ا عليو وسلم لنبيو اهلل حماية -4
 مػػػػػا رغػػػػػم أعػػػػػدائهم، أيػػػػػدي مػػػػػن مػػػػػنهم شػػػػػاء ١تػػػػػن وإ٧تػػػػػاؤه ألنبيائػػػػػو، ا ٛتايػػػػػةُ  النبػػػػػوة دالئػػػػػل مػػػػػن وإف

 .السوء من السفهاءُ  هبم يًتبص
: اآليػػػػػة ىػػػػػذه نزلػػػػػت حػػػػػىت ُيحرسصػػػػػلى ا عليػػػػػو وسػػػػػلم النػػػػػيب كػػػػػاف: عنهػػػػػا ا رضػػػػػي عائشػػػػػة تقػػػػػوؿ

 مػػػػػػن رأَسػػػػػوصػػػػػلى ا عليػػػػػو وسلم ا رسػػػػػوؿ فػػػػػأخرج ،[ٚٙ:ا١تائػػػػػدة]﴾اسالنَّ      نَ ِم      كيعص     مُ  واهللُ ﴿
 .(ٖ)"اهلل عصمني فقد عني، انصرفوا الناس، أيها يا: "٢تم فقاؿ القبة،
 وقػػػػػػد ،صػػػػػػلى ا عليػػػػػػو وسػػػػػػلم ْتفظػػػػػػو لػػػػػػو ا إخبػػػػػػار: أو٢تمػػػػػػا النبػػػػػػوة، دالئػػػػػػل مػػػػػػن دلػػػػػػيالف اآليػػػػػػة ويف
 الكثػػػػػَت، والعػػػػػددُ  الغفػػػػػَت، اٞتػػػػػم   وىػػػػػم أعدائػػػػػو، مػػػػػن عصػػػػػمُتو: معجزاتِػػػػػو فمػػػػػن: "ا١تػػػػػاوردي قػػػػػاؿ .فكػػػػػا
 ومكػػػػاثر، ٥تػػػػال ٌ  و٢تػػػػم قػػػػاىر، مسًتسػػػػلٌ  بيػػػػنهم وىػػػػو لنفيػػػػو، طلػػػػبٍ  وأشػػػػد   عليػػػػو، َحنَػػػػقٍ  أُت علػػػػى وىػػػػم
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ٖٔ 

 

 ملاسػػػػػتك حػػػػػىت حػػػػػذراً  أصػػػػػحابو عنػػػػػو ىػػػػػاجر وقػػػػػد ُذعػػػػػراً، أيػػػػػديهم عنػػػػػو وترتػػػػػد شػػػػػزراً، أبصػػػػػارُىم ترُمُقػػػػػو
 كػػػػػاف ومػػػػػا جسػػػػػد، وال نفػػػػػسٍ  يف يْكلَػػػػػم َف سػػػػػليماً، عػػػػػنهم خػػػػػرج مث سػػػػػنة، عشػػػػػرة ثػػػػػالث فػػػػػيهم مدتػػػػػو
 نَ ِم          كيعص         مُ  واهللُ ﴿: يقػػػػػػػػػوؿ حيػػػػػػػػػث فحققهػػػػػػػػػا، هبػػػػػػػػػا تعػػػػػػػػػاُف اُ  وعػػػػػػػػػَده إ٢تيػػػػػػػػػةٍ  بعصػػػػػػػػػمةٍ  إال ذاؾ
 (ٔ)".منهم فَعَصَمو﴾اسالنَّ 

 كافلى ا عليػػػػػو وسػػػػػلمصػػػػػ النػػػػػيب أف عػػػػػرؼ ١تػػػػػن يظهػػػػػر النبػػػػػوة، دالئػػػػػل مػػػػػن اآليػػػػػة يف اآلخػػػػػرُ  والػػػػػدليل
 عػػػػن صػػػػرفهم اآليػػػػة نزلػػػػت فلمػػػػا عليػػػػو، خوفػػػػاً  ٭تُرسػػػػونو الصػػػػحابة فكػػػػاف أعدائػػػػو، مػػػػن بالقتػػػػل مقصػػػػوداً 
 .للسوء نفَسو عرَّض و١تا بنفسو، غرر ١تا دعياً  كاف ولو إليو، ا أنزؿ ٔتا ليقينو حراستو،
 واهللُ ﴿: بقولػػػػػػػػو فظبػػػػػػػػاٟت رسػػػػػػػػولو ا وعػػػػػػػػد ١تػػػػػػػػا»:قولػػػػػػػػو يف ىيلػػػػػػػػر بػػػػػػػػارتلمي ا١تستشػػػػػػػػرؽ صػػػػػػػػدؽ وقػػػػػػػػد

 ٢تػػػػػػذا كػػػػػػاف فلػػػػػػو نفسػػػػػػو، علػػػػػػى يكػػػػػػذب ال وا١تػػػػػػرء حراسػػػػػػو، النػػػػػػيب صػػػػػػرؼ ،﴾اسالنَّ       نَ ِم       كيعص      مُ 
 (ٕ).«حراستو على ٤تمد ألبقى السماء غَت مصدر القرآف

 ِقبَػػػػػل وسػػػػػلم عليػػػػػو ا صػػػػػلى ا رسػػػػػوؿ مػػػػػع غػػػػػزا أنػػػػػو عنهمػػػػػا، ا رضػػػػػي ا عبػػػػػد بػػػػػن جػػػػػابر و٭تػػػػػدث
 .الشجر كثَت وادٍ  يف القيلولة نومة أدركتهم وسلم عليو ا ىصل ا رسوؿ رجع فلما ٧تد،
 ونػػػػػػزؿ بالشػػػػػػجر، يسػػػػػػتظلوف النػػػػػػاس، وتفػػػػػػرؽ وسػػػػػػلم عليػػػػػػو ا صػػػػػػلى ا رسػػػػػػوؿ فنػػػػػػزؿ: جػػػػػػابر يقػػػػػػوؿ
 ا رسػػػػػػػوؿ إذا مث نومػػػػػػًة، فِنمنػػػػػػػا سػػػػػػيفو، هبػػػػػػػا فعلػػػػػػق ٝتُػػػػػػػرٍَة، ٖتػػػػػػت وسػػػػػػػلم عليػػػػػػو ا صػػػػػػػلى ا رسػػػػػػوؿ
صػػػػػػػلى ا عليػػػػػػػو  ا رسػػػػػػػوؿ فقػػػػػػاؿ جػػػػػػػالس، أعػػػػػػػرايبٌ  فػػػػػػػإذا اه،فجئنػػػػػػ يػػػػػػػدعونا وسػػػػػػػلم عليػػػػػػػو ا صػػػػػػلى
 م    ن: ل    ي فق    ال َص    لتاً، ي    ده ف    ي وى    و فاس    تيقظتُ  ن    ائم، وأن    ا س    يفي اخت    رط ى    ذا إن": وسػػػػلم
 .صلى ا عليو وسلم ا رسوؿُ  يعاقْبو َف مث" جال  ذا ىو فها اهللُ،: قلت مني  يمنُعك
 م      ن: فق      ال بالس      يأص      لى اهلل علي      و وسلم اهلل رس      ول رأس عل      ى ق      ام أن      و ألٛتػػػػػػد روايػػػػػػة ويف

 فأخ    ذه ي    ده م   ن الس    يأ فس    قط".وج   ل ع    ز اهللُ : "ص    لى اهلل علي    و وس   لم فق   ال من    ي  يمنع   ك
 كخي      ر ك      ن: األعراب      ي فق      ال من      ي  يمنع      ك م      ن: فقالص      لى اهلل علي      و وس      لم اهلل رس      ول
 .آخذ
 ال أن ى     ُدكأعا ولكن     ي ال،: ق     ال" اهلل  إال إل     و ال أن أتش     هد: "ص     لى اهلل علي     و وس     لم فق     ال

 ق     د: فق     ال أص     حابو، إل     ى ف     ذىم س     بيلو، فخل     ى يقاتلون     ك، ق     وم م     ع أك     ونَ  وال أقاتِلَ     َك،
 (ٖ).سالنا خير عندِ  من ج ُتكم
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ٔٗ 

 

 إقامة الحجة على الناس.  -5
 معجػػػػػزات كثػػػػػَتة منهػػػػػا وسػػػػػلم عليػػػػػو ا صػػػػػلى نبيػػػػػو آتػػػػػى فإنػػػػػو ؛النػػػػػاس علػػػػػى حجتػػػػػو ا يقػػػػػيم وحػػػػػىت
 عظػػػػػيم حػػػػػدث وىػػػػو القمػػػػػر، انشػػػػػقاؽ وىػػػػي أال عجيػػػػػز،الت سػػػػػبيل علػػػػى طلبػػػػػوه مػػػػػا جػػػػنس مػػػػػن معجػػػػزة

 .العليم العزيز بتقدير إال يقع ال
 القم      ر انش      ق: قػػػػػػاؿ أنػػػػػػو عنػػػػػػو ا رضػػػػػػي مسػػػػػػعود ابػػػػػػن حػػػػػػديث مػػػػػػن وغَت٫تػػػػػػا الشػػػػػػيخاف روى فقػػػػػػد
 فق    ال، دون    و وفرق    ة الجب    ل، ف    وق فرق    ة: فرقتينص    لى اهلل علي    و وس    لم اهلل رس    ول عه    د عل    ى
 .(ٔ)"اشهدوا": صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسول
 أنػػػػو وذلػػػػك األنبيػػػػاء، آيػػػػات مػػػػن شػػػػيء يعػػػػد٢تا يكػػػػاد ال عظيمػػػػة آيػػػػة القمػػػػر انشػػػػقاؽ»: ا٠تطػػػػايب قػػػػاؿ
 يف يطمػػػػػػػع ٦تػػػػػػػا فلػػػػػػػيس العػػػػػػػاَف، ىػػػػػػػذا يف مػػػػػػػا طبػػػػػػػاع جبلػػػػػػػة مػػػػػػػن خارجػػػػػػػاً  السػػػػػػػماء ملكػػػػػػػوت يف ظهػػػػػػػر
 (ٕ).«أظهر بو الربىاف صار فلذلك ْتيلة، إليو الوصوؿ
 ىػػػػػػطالء عػػػػػػن طػػػػػػرؽ فهػػػػػػذه»: القمػػػػػػر انشػػػػػػقاؽ ٟتادثػػػػػػة عػػػػػػدة روايػػػػػػات سػػػػػػاؽ أف بعػػػػػػد كثػػػػػػَت ابػػػػػػن قػػػػػػاؿ

. .العزيػػػػػػز الكتػػػػػػاب يف وروده مػػػػػػع إسػػػػػػناده، عػػػػػػن تغػػػػػػٍت األمػػػػػػر ىػػػػػػذا وشػػػػػػهرة الصػػػػػػحابة، مػػػػػػن اٞتماعػػػػػػة
 صػػػػػػارت حػػػػػػىت إحػػػػػػدا٫تا وسػػػػػػارت بػػػػػػاثنتُت، انفػػػػػػرؽ بػػػػػػل السػػػػػػماء، يزايػػػػػػل َف انشػػػػػػقاقو حػػػػػػاؿ يف والقمػػػػػػر
 يف الفػػػػػػػػرقتُت وكلتػػػػػػػػا همػػػػػػػػا،بين اٞتبػػػػػػػػل وصػػػػػػػػار األخػػػػػػػػرى، الناحيػػػػػػػػة مػػػػػػػػن واألخػػػػػػػػرى حػػػػػػػػراء، جبػػػػػػػػل وراء

 بػػػػػػو ُسػػػػػػحرت شػػػػػػيء ىػػػػػػذا أف جهلػػػػػػتهم مػػػػػػن كثػػػػػػَت وظػػػػػػن ذلػػػػػػك، إُف ينظػػػػػػروف مكػػػػػػة وأىػػػػػػل السػػػػػػماء،
 صػػػػػحة فعلمػػػػػوا شػػػػػاىدوه، مػػػػػا بنظػػػػػَت فػػػػػأخربوىم ا١تسػػػػػافرين، مػػػػػن علػػػػػيهم قػػػػػدـ مػػػػػن فسػػػػػألوا أبصػػػػػارىم،

 .(ٖ)«وتيقنوه ذلك
 :وسلمصلى ا عليو  دعاءه اهلل استجابةإقامة اهلل الحجة لنبيو عن طريق 

 مػػػػػع إال يكػػػػػوف ال دعائػػػػػو، إجابػػػػػة ا عػػػػػّوده مػػػػػن أف ومعلػػػػػـو: "تيميػػػػػة ابػػػػػن اإلسػػػػػالـ شػػػػػيخ قػػػػػاؿ
 مػػػػػػػػن أو صػػػػػػػػادقاً، كػػػػػػػػاف إف النػػػػػػػػاس أبػػػػػػػػرّ  مػػػػػػػػن إال يكػػػػػػػػوف ال النبػػػػػػػػوة، اّدعػػػػػػػػى ومػػػػػػػػن ودينػػػػػػػػو، صػػػػػػػػالحو
 مػػػػػع يكػػػػػن َف وإذا بػػػػػرّاً، بػػػػػل فػػػػػاجراً، يكػػػػػن َف دعائػػػػػو، إجابػػػػػة ا عػػػػػّوده وإذا كاذبػػػػػاً، كػػػػػاف إف أفجػػػػػرىم

 أف وٯتتنػػػػػع الكػػػػػذب، يتعّمػػػػػد أف ٯتتنػػػػػع ىػػػػػذا فػػػػػإف صػػػػػادقاً، نبيػػػػػاً  يكػػػػػوف أف تعػػػػػُّت  بػػػػػرّاً، إال النبػػػػػوة عػػػػػوىد
 (ٗ)".نيب أنو يظن ضاالً  يكوف
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ٔ٘ 

 

 مػػػػػػرة، ذات وسػػػػػػلم عليػػػػػػو ا صػػػػػػلى سػػػػػػجد فقػػػػػػد وسػػػػػػلم، عليػػػػػػو ا صػػػػػػلى النبيػػػػػػُت خػػػػػػاُت حػػػػػػاؿُ  كػػػػػػاف
 علػػػػػيهم فػػػػػدعا يتضػػػػػاحكوف، وأخػػػػػذوا الشػػػػػريف، ظهػػػػػره علػػػػػى وقػػػػػذَرىا اٞتػػػػػزور َسػػػػػاَل  ا١تشػػػػػركوف فوضػػػػػع
 .مرّات ثالث" بقريش عليك اللهم": وقاؿ والسالـ الصالة عليو
 .دعوتو وخافوا الضحك، عنهم ذىب صوتو ٝتعوا فلما: مسعود ابن يقوؿ
 والولي    دِ  ربيع    َة، ب    نِ  وش    يبةَ  ربيع    َة، ب    نِ  وعتب    ةَ  ىش    ام، ب    ن جه    لِ  ب    أبي علي    ك الله    م: "ق    ال      م
 ".ُمَعيط أبي بنِ  بةَ وعق خلٍأ، بنِ  وأميةَ  عتبَة، بن

 ا صػػػػػػلى ٤تمػػػػػػداً  بعػػػػػػث فوالػػػػػػذي أحفظػػػػػػو، وَف السػػػػػػابع وذكػػػػػػر :عنػػػػػػو ا رضػػػػػػي مسػػػػػػعود ابػػػػػػن يقػػػػػػوؿ
 قليػػػػػػبِ  القليػػػػػػب، إُف ُسػػػػػػحبوا مث بػػػػػػدر، يػػػػػػـو صػػػػػػرعى ٝتّػػػػػػى الػػػػػػذين رأيػػػػػػتُ  لقػػػػػػد بػػػػػػاٟتق، وسػػػػػػلم عليػػػػػػو
 (ٔ).بدر
 مػػػػػن عظػػػػػيم لػػػػػمٌ عَ  فيػػػػػو فيكػػػػػوف ا١تاضػػػػػي، الػػػػػدعاء ٘تػػػػػاـ مػػػػػن يكػػػػػوف أف ٭تتمػػػػػل وىػػػػػذا: "حجػػػػػر ابػػػػػن قػػػػػاؿ
 (ٕ)".النبوة أعالـ
 :وسلم عليو اهلل صلى نبوتو على الكريم القرآن داللة
 .واآلخرين األولُت أعجز الذي ا كتاب الكرٔف، القرآفُ  النبوة دالئل أعظم إف

 اْلي    ات، م    ن ُأعط    ي ق    د إال نب    ي، م    ن األنبي    اء م    ن م    ا" :موسػػػػل عليػػػػو ا صػػػػلى ا رسػػػػوؿ يقػػػػوؿ
 أك    ون أن ف    أرجو إل    ّي، اهللُ  َأوح    ى وحي    اً  ُأوتي    تُ  ال    ذي ك    ان وإنم    ا البش    ر، علي    و آم    ن مثلٌ    و م    ا

 .(ٖ)"القيامة يوم تابعاً  أكثرىم
 َٖتػػػػّديتُ  الػػػػيت معجػػػػز  أف أي" ":وحي    اً  أوتي    تُ  ال    ذي ك    ان إنم    ا: "قولػػػػو معػػػػٌت يف حجػػػػر ابػػػػن قػػػػاؿ
 ".القرآف وىو علّي، أُنزِؿ الذي الوحيُ  هبا،
 وسػػػػػلم عليػػػػػو ا صػػػػػلى معجزاتػػػػػو حصػػػػػرَ  اٟتػػػػػديث مػػػػػن ا١تػػػػػراد لػػػػػيس أنػػػػػو إُف النظػػػػػر ا رٛتػػػػػو لفػػػػػت مث
 صػػػػلى غػػػػَته دوف هبػػػػا اخػػػػتصّ  الػػػػيت العظمػػػػى ا١تعجػػػػزة أنػػػػو ا١تػػػػراد بػػػػل: "فقػػػػاؿ الكػػػػرٔف القػػػػرآف معجػػػػزة يف
 .(ٗ)" وسلم عليو ا

 القػػػػػػرآف وىػػػػػػذا ٔتوتػػػػػػو، انقرضػػػػػػت نػػػػػػيب كػػػػػػل معجػػػػػػزة أف معنػػػػػػاه: " اٟتػػػػػػديث معػػػػػػٌت يف كثػػػػػػَت ابػػػػػػن وقػػػػػػاؿ
 العلمػػػػػاء، منػػػػػو يشػػػػػبع وال الػػػػػرد، كثػػػػػرة عػػػػػن ٮتلَػػػػػق وال عجائبػػػػػو، تنقضػػػػػي ال اآلبػػػػػاد، علػػػػػى باقيػػػػػة حجػػػػػة
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ٔٙ 

 

 أضػػػػػػلو غػػػػػَته مػػػػػػن ا٢تػػػػػدى ابتغػػػػػى ومػػػػػػن ا، قصػػػػػمو جبػػػػػػار مػػػػػن تركػػػػػو مػػػػػػن بػػػػػا٢تزؿ، لػػػػػػيس الفصػػػػػل ىػػػػػو
 .(ٔ)"ا

 غػػػػػضٌ  بػػػػػاؽٍ  كتػػػػػابٌ  معجػػػػػزةً  وأعظمهػػػػػا: "األنبيػػػػػاء معجػػػػػزات عػػػػػن حديثػػػػػو سػػػػػياؽ يف القػػػػػيم ابػػػػػن وقػػػػػاؿ
 بػػػػػو أخػػػػػرب ومػػػػػا العظػػػػػيم، القػػػػػرآف وىػػػػػو اآلف، منػػػػػّزؿ كأنػػػػػو بػػػػػل شػػػػػيء، منػػػػػو يتبػػػػػّدؿ وَف، يتغػػػػػَّت  َف طػػػػػريّ 
 .(ٕ)"بو أخرب الذي الوجو على وقتٍ  كل يقع

 وكانت النتيجة على قسمين: 
 األول: عرف الحق واتبعو 

 عرف الحق وتيقنو لكنو لم يسلم جحودا وعناداً واستكباراً.  ي:والثان
أسػػػػػلموا يف وقػػػػػت الرسػػػػػوؿ بسػػػػػبب ا١تعجػػػػػزات ودالئػػػػػل النبػػػػػوة كػػػػػل الصػػػػػحابة الػػػػػذين   فالمث     ال ل     ؤلول:

لَ     ْم َيُك     ِن الَّ     ِذيَن َكَف     ُروا ِم     ْن ﴿ :والػػػػػيت تشػػػػػهد بصػػػػػدؽ الرسػػػػػوؿ صػػػػػلى ا عليػػػػػو وسػػػػػلم قػػػػػاؿ تعػػػػػاُف
 .[ٔ:البينة]َأْىِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكيَن ُمنَفكِّيَن َحتَّى تَْأتِيَ ُهُم اْلبَ ي َِّنُة﴾

 أـ عػػػػػن إسػػػػػحاؽ ابػػػػػن رواه ٔتػػػػػا جليػػػػػا ذلػػػػػك ويظهػػػػػر اٟتػػػػػق وَف يتبعػػػػػوللػػػػػذي عػػػػػرؼ : والمث     ال للث     اني
 أخطػػػػػب بػػػػػن حيػػػػػي بنػػػػػت صػػػػػفية عػػػػػن حػػػػػدثت :إسػػػػػحاؽ ابػػػػػن قػػػػػاؿ عنهػػػػػا ا رضػػػػػي صػػػػػفية ا١تػػػػػطمنُت
 إال ٢تمػػػػػػا ولػػػػػػد مػػػػػع قػػػػػػ  ألقهمػػػػػا َف ياسػػػػػػر، أيب عمػػػػػي وإُف إليػػػػػػو، أيب ولػػػػػد أَحػػػػػػبَّ  كنػػػػػت :قالػػػػػػت أهنػػػػػا
 بػػػػػػػٍت يف قبػػػػػػاء ونػػػػػػػزؿ ا١تدينػػػػػػة وسػػػػػػلم عليػػػػػػػو ا صػػػػػػلى ا رسػػػػػػػوؿ قػػػػػػدـ فلمػػػػػػا :قالػػػػػػػت .دونػػػػػػو ٓفاأخػػػػػػذ
 ُمَغل ِسػػػػػػُت، أخطػػػػػػب بػػػػػػن ياسػػػػػػر أبػػػػػػو يوعمػػػػػػ أخطػػػػػػب، بػػػػػػن حػػػػػػِت أيب؛ عليػػػػػػو غػػػػػػدا عػػػػػػوؼ بػػػػػػن عمػػػػػػرو
 سػػػػػػاقطُت كسػػػػػػالنُت َكػػػػػػالَُّْت  فأتيػػػػػػا :قالػػػػػػت الشػػػػػػمس، غػػػػػػروب مػػػػػػع كانػػػػػػا حػػػػػػىت يرجعػػػػػػا فلػػػػػػم :قالػػػػػػت
 منهمػػػػا، واحػػػػد إُفَّ  التفػػػػت مػػػػا فػػػػوا أصػػػػنع، كنػػػػت كمػػػػا إليهمػػػػا فهششػػػػت :قالػػػػت .ا٢تُػػػػَويْػٌَت  ٯتشػػػػياف
 أىػػػػو: أخطػػػػب بػػػػن حيػػػػي أليب يقػػػػوؿ وىػػػػو ياسػػػػر، أبػػػػا عمػػػػى وٝتعػػػػت: قالػػػػت. الغػػػػم مػػػػن هبمػػػػا مػػػػا مػػػػع
 :قػػػػػػػاؿ   منػػػػػػػو نفسػػػػػػػك يف فمػػػػػػػا :قػػػػػػػاؿ نعػػػػػػػم، :قػػػػػػػاؿ   وتثبتػػػػػػػو أتعرفػػػػػػػو: قػػػػػػػاؿ وا، نعػػػػػػػم: قػػػػػػػاؿ   ىػػػػػػػو

  (ٖ).تبقي ما وا عداوتو
 بػػػػػن األخػػػػػنس و سػػػػػفياف اأبػػػػػ و جهػػػػػل أبػػػػػا أف حػػػػػدثت :ؿقػػػػػا الزىػػػػػري عػػػػػن طريػػػػػق إسػػػػػحاؽ ابػػػػػن عػػػػػنو 

 بيتػػػػػو يف بالليػػػػػل يصػػػػػلي ىػػػػػو و سػػػػػلم و عليػػػػػو ا صػػػػػلى ا رسػػػػػوؿ مػػػػػن ليسػػػػػمعوا ليلػػػػػة خرجػػػػػوا شػػػػػريق
 لػػػػػػو يسػػػػػتمعوف فبػػػػػػاتوا صػػػػػاحبو ٔتكػػػػػاف يعلػػػػػػم ال وكػػػػػل فيػػػػػو ليسػػػػػػتمع ٣تلسػػػػػا مػػػػػنهم رجػػػػػػل كػػػػػل أخػػػػػذ و

 ال: لػػػػػػػبعض بعضػػػػػػػهم وقػػػػػػػاؿ فتالومػػػػػػػوا الطريػػػػػػػق فجمعهػػػػػػػم تفرقػػػػػػػوا الفجػػػػػػػر طلػػػػػػػع أو أصػػػػػػػبحوا إذا حػػػػػػػىت
 الليلػػػػػػػة كانػػػػػػػت إذا حػػػػػػىت انصػػػػػػػرفوا مث شػػػػػػيئا نفسػػػػػػػو يف ألوقعػػػػػػػتم سػػػػػػفهائكم بعػػػػػػػض رآكػػػػػػم لػػػػػػػو واتعػػػػػػود
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ٔٚ 

 

 فجمعهػػػػم تفرقػػػػوا الفجػػػػر طلػػػػع إذا حػػػػىت لػػػػو يسػػػػتمعوف فبػػػػاتوا ٣تلسػػػػو إُف مػػػػنهم رجػػػػل كػػػػل عػػػػاد الثانيػػػػة
 أخػػػػػذ الثالثػػػػػة الليلػػػػػة كانػػػػػت فلمػػػػػا انصػػػػػرفوا مث مػػػػػرة أوؿ قػػػػػالوا مػػػػػا مثػػػػػل لػػػػػبعض بعضػػػػػهم فقػػػػػاؿ الطريػػػػػق
 :فقػػػػالوا الطريػػػػق فجمعهػػػػم تفرقػػػػوا الفجػػػػر طلػػػػع إذا حػػػػىت لػػػػو يسػػػػتمعوف فبػػػػاتوا ٣تلسػػػػو نهممػػػػ رجػػػػل كػػػػل
 شػػػػػػريق بػػػػػػن األخػػػػػػنس أصػػػػػػبح فلمػػػػػػا تفرقػػػػػػوا مث ذلػػػػػػك علػػػػػػى فتعاىػػػػػػدوا نعػػػػػػود ال نتعاىػػػػػػد حػػػػػػىت نػػػػػػربح ال

 فيمػػػػػا رأيػػػػػك عػػػػػن حنظلػػػػػة أبػػػػػا يػػػػػا حػػػػػدثٍت :فقػػػػػاؿ بيتػػػػػو يف سػػػػػفياف أبػػػػػا أتػػػػػى حػػػػػىت خػػػػػرج مث عصػػػػػا أخػػػػػذ
 و هبػػػػػا يػػػػػراد مػػػػػا أعػػػػػرؼ و أعرفهػػػػػا أشػػػػػياء ٝتعػػػػػت لقػػػػػد ا و ثعلبػػػػػة بػػػػػاأ يػػػػػا :فقػػػػػاؿ ٤تمػػػػػد مػػػػػن ٝتعػػػػػت
 مػػػػن خػػػػرج مث لػػػػو حلفػػػػت الػػػػذي و أنػػػػا و :األخػػػػنس فقػػػػاؿ هبػػػػا يػػػػراد مػػػػا ال و معناىػػػػا أعػػػػرؼ مػػػػا أشػػػػياء
 ٤تمػػػػد مػػػػن ٝتعػػػت فيمػػػػا رأيػػػػك مػػػا اٟتكػػػػم أبػػػػا يػػػا :فقػػػػاؿ بيتػػػػو عليػػػو فػػػػدخل جهػػػػل أبػػػا أتػػػػى حػػػػىت عنػػػده

 وٛتلػػػػػػػػوا فأطعمنػػػػػػػػا أطعمػػػػػػػػوا :الشػػػػػػػػرؼ منػػػػػػػػاؼ عبػػػػػػػػد بنػػػػػػػػو و ٨تػػػػػػػػن تنازعنػػػػػػػػا   ٝتعػػػػػػػػت مػػػػػػػػاذا :فقػػػػػػػػاؿ  
 يأتيػػػػػو نػػػػػيب منػػػػػا :قػػػػػالوا رىػػػػػاف كفرسػػػػػي وكنػػػػػا الركػػػػػب علػػػػػى ٕتاثينػػػػػا إذا حػػػػػىت فأعطينػػػػػا وأعطػػػػػوا فحملنػػػػػا
 األخػػػػػنس عنػػػػػو فقػػػػػاـ نصػػػػػدقو ال و أبػػػػػدا بػػػػػو نػػػػػطمن ال ا و   ىػػػػػذه تػػػػػدرؾ فمػػػػػىت السػػػػػماء مػػػػػن الػػػػػوحي

 (ٔ)شريق بن
ملػػػػػك الرومػػػػػاف حيػػػػػث أنػػػػػو عػػػػػرؼ الرسػػػػػوؿ صػػػػػلى ا  ٮتربنػػػػػا عػػػػػن ىرقػػػػػل صػػػػػحيح البخػػػػػاريوجػػػػػاء يف  

   (ٕ)عليو وسلم لكنو َف يسلم خاؼ على ملكو
َعْبػػػػػَد اللَّػػػػػِو بػػػػػػن َعبَّػػػػػاٍس أخػػػػػػربه أَفَّ أَبَػػػػػا ُسػػػػػػْفَياَف بػػػػػن َحػػػػػػْرٍب أخػػػػػربه أَفَّ ِىَرقْػػػػػػَل أَْرَسػػػػػَل إليػػػػػػو يف رَْكػػػػػٍب مػػػػػػن 

ِة الػػػػػيت كػػػػػاف رسػػػػػوؿ اللَّػػػػػِو صػػػػػلى ا عليػػػػػو وسػػػػػلم َمػػػػػادَّ فيهػػػػػا أَبَػػػػػا  قُػػػػػػَرْيٍ  وََكػػػػػانُوا ِٕتَػػػػػارًا بالشػػػػػاـ يف اْلُمػػػػػدَّ
َعػػػػاُىْم َوَدَعػػػػا ُسػػػػْفَياَف وَُكفَّػػػػاَر قُػػػػػَرْيٍ  فَػػػػأَتَػْوُه َوُىػػػػْم بِِإيِليَػػػػاَء فَػػػػَدَعاُىْم يف ٣َتِْلِسػػػػِو َوَحْولَػػػػُو ُعَظَمػػػػاُء الػػػػر وـِ مُثَّ دَ 

ْزُعُم أَنَّػػػػػُو نَػػػػػيب  فقػػػػػاؿ أبػػػػػو ُسػػػػػْفَياَف فقلػػػػػت أنػػػػػا بِتَػْرُٚتَانِػػػػػِو فقػػػػػاؿ أَي ُكػػػػػْم أَقْػػػػػػَرُب َنَسػػػػػًبا هبػػػػػذا الرَُّجػػػػػِل الػػػػػذي يػَػػػػػ
ْل ٢تػػػػم إٓف أَقْػػػػػَربُػُهْم َنَسػػػػًبا فقػػػػاؿ أَْدنُػػػػوُه ِمػػػػٍت  َوقَػر بُػػػػوا َأْصػػػػَحابَُو فَػػػػاْجَعُلوُىْم ِعْنػػػػَد َظْهػػػػرِِه مُثَّ قػػػػاؿ لِتَػْرُٚتَانِػػػػِو قُػػػػ

بُوُه فَػَواللَّػػػػػػ ِو لَػػػػػػْواَل اْٟتَيَػػػػػػاُء مػػػػػػن أَْف يَػػػػػػْأثُِروا َعلَػػػػػػيَّ َكػػػػػػِذبًا َسػػػػػػاِئٌل ىػػػػػػذا عػػػػػػن ىػػػػػػذا الرَُّجػػػػػػِل فَػػػػػػِإْف َكػػػػػػَذَبٍِت َفَكػػػػػػذ 
َلَكػػػػَذْبُت عنػػػػو مُثَّ كػػػػاف أَوََّؿ مػػػػا َسػػػػأََلٍِت عنػػػػو أَْف قػػػػاؿ َكْيػػػػَف َنَسػػػػُبُو فِػػػػيُكْم قلػػػػت ىػػػػو ِفينَػػػػا ُذو َنَسػػػػٍب قػػػػاؿ 

لَػػػػُو قلػػػػت اَل قػػػػاؿ فَػَهػػػػْل كػػػػاف مػػػػن آبَا ئِػػػػِو مػػػػن َملِػػػػٍك قلػػػػت اَل فَػَهػػػػْل قػػػػاؿ ىػػػػذا اْلَقػػػػْوَؿ ِمػػػػْنُكْم َأَحػػػػٌد قَػػػػ   قَػبػْ
ُقُصػػػػػوَف قلػػػػػت  ـْ يَػنػْ ـْ ُضػػػػػَعَفاُؤُىْم فقلػػػػػت بَػػػػػْل ُضػػػػػَعَفاُؤُىْم قػػػػػاؿ أَيَزِيػػػػػُدوَف َأ قػػػػػاؿ فََأْشػػػػػرَاُؼ النػػػػػاس يَػتَِّبُعونَػػػػػُو َأ

قػػػػػاؿ فَػَهػػػػػْل يَػْرتَػػػػػد  َأَحػػػػػٌد مػػػػػنهم َسػػػػػْخطًَة ِلِدينِػػػػػِو بَػْعػػػػػَد أَْف يَػػػػػْدُخَل فيػػػػػو قلػػػػػت اَل قػػػػػاؿ فَػَهػػػػػْل   بَػػػػػْل يَزِيػػػػػُدوفَ 
ُتْم تَػتَِّهُمونَػػػػػُو بِاْلَكػػػػػِذِب قبػػػػػل أَْف يَػُقػػػػػوَؿ مػػػػػا قػػػػػاؿ قلػػػػػت اَل قػػػػػاؿ فَػَهػػػػػْل يَػْغػػػػػِدُر قلػػػػػت اَل َو٨َتْػػػػػُن منػػػػػو يف ُكْنػػػػػ

ػػػػُر ىػػػػذه اْلَكِلَمػػػػِة قػػػػاؿ  ٍة اَل نَػػػػْدرِي مػػػػا ىػػػػو فَاِعػػػػٌل فيهػػػػا قػػػػاؿ وَف ُ٘تِْكػػػػٍت  َكِلَمػػػػٌة أُْدِخػػػػُل فيهػػػػا شػػػػيئا َغيػْ ُمػػػػدَّ
نَػػػػػُو ِسػػػػػَجاٌؿ يَػنَػػػػػاُؿ فَػَهػػػػػْل قَػػػػػاتَػْلُتُموُه قلػػػػػت نعػػػػػم قػػػػػاؿ  نَػنَػػػػػا َوبَػيػْ َفَكْيػػػػػَف كػػػػػاف ِقتَػػػػػاُلُكْم ِإيَّػػػػػاُه قلػػػػػت اْٟتَػػػػػْرُب بَػيػْ
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ِمنَّػػػػػا َونَػنَػػػػػاُؿ منػػػػػو قػػػػػاؿ َمػػػػػاَذا يَػػػػػْأُمرُُكْم قلػػػػػت يقػػػػػوؿ اْعبُػػػػػُدوا اللَّػػػػػَو َوْحػػػػػَدُه وال ُتْشػػػػػرُِكوا بِػػػػػِو شػػػػػيئا َواتْػرُُكػػػػػوا مػػػػػا 
ْدِؽ َواْلَعَفػػػػػػاِؼ َوالص ػػػػػػَلِة فقػػػػػػاؿ لِلتػَّْرُٚتَػػػػػػاِف قُػػػػػػْل لػػػػػػو َسػػػػػػأَْلُتَك عػػػػػػن يقػػػػػػوؿ آبَػػػػػػاؤُُكْم َويَْأُمرُنَػػػػػػا بِالصَّػػػػػػاَلِة َوالص ػػػػػػ

َعػػػػػُث يف َنَسػػػػػِب قَػْوِمَهػػػػػا َوَسػػػػػأَْلُتَك ىػػػػػل قػػػػػاؿ  َنَسػػػػػِبِو فَػػػػػذََكْرَت أَنَّػػػػػُو فِػػػػػيُكْم ُذو َنَسػػػػػٍب َفَكػػػػػَذِلَك الر ُسػػػػػُل تُػبػْ
لَػػػػػُو َلُقْلػػػػػُت َرُجػػػػػٌل َأَحػػػػػٌد ِمػػػػػْنُكْم ىػػػػػذا اْلَقػػػػػْوَؿ فَػػػػػذََكْرَت أَْف اَل فقلػػػػػت لػػػػػو كػػػػػاف َأَحػػػػػ ٌد قػػػػػاؿ ىػػػػػذا اْلَقػػػػػْوَؿ قَػبػْ

لَػػػػُو َوَسػػػػأَْلُتَك ىػػػػل كػػػػاف مػػػػن آبَائِػػػػِو مػػػػن َملِػػػػٍك فَػػػػذََكْرَت أَْف اَل قلػػػػت فَػلَػػػػْو كػػػػاف مػػػػن  يَْأَتِسػػػػي بَِقػػػػْوٍؿ ِقيػػػػَل قَػبػْ
َكػػػػػػِذِب قبػػػػػػل أَْف آبَائِػػػػػػِو مػػػػػػن َملِػػػػػػٍك قلػػػػػػت َرُجػػػػػػٌل َيْطلُػػػػػػُب ُمْلػػػػػػَك أبيػػػػػػو َوَسػػػػػػأَْلُتَك ىػػػػػػل ُكْنػػػػػػُتْم تَػتَِّهُمونَػػػػػػُو بِالْ 

يَػُقػػػػػوَؿ مػػػػػا قػػػػػاؿ فَػػػػػذََكْرَت أَْف اَل فَػَقػػػػػْد أَْعػػػػػِرُؼ أَنَّػػػػػُو َف َيُكػػػػػْن لِيَػػػػػَذَر اْلَكػػػػػِذَب علػػػػػى النػػػػػاس َوَيْكػػػػػِذَب علػػػػػى 
ـْ ُضػػػػػػػَعَفاُؤُىْم فَػػػػػػػذََكْرَت أَفَّ ُضػػػػػػػَعَفاَءُىْم اتػَّبَػعُػػػػػػػوُه َوُىػػػػػػػْم أَتْػبَػػػػػػػا   عُ اللَّػػػػػػػِو َوَسػػػػػػػأَْلُتَك َأْشػػػػػػػرَاُؼ النػػػػػػػاس اتػَّبَػعُػػػػػػػوُه َأ

ٯتَػػػػػػػاِف حػػػػػػػىت يَػػػػػػػِتمَّ  ُقُصػػػػػػػوَف فَػػػػػػػذََكْرَت أَنػَُّهػػػػػػػْم يَزِيػػػػػػػُدوَف وََكػػػػػػػَذِلَك أَْمػػػػػػػُر اإْلِ ـْ يَػنػْ  الر ُسػػػػػػػِل َوَسػػػػػػػأَْلُتَك أَيَزِيػػػػػػػُدوَف َأ
ٯتَػػػػػػػاُف حػػػػػػػُت  َوَسػػػػػػػأَْلُتَك أَيَػْرتَػػػػػػػد  َأَحػػػػػػػٌد َسػػػػػػػْخطًَة ِلِدينِػػػػػػػِو بَػْعػػػػػػػَد أَْف يَػػػػػػػْدُخَل فيػػػػػػػو فَػػػػػػػذََكْرَت أَْف اَل وََكػػػػػػػَذِلَك اإْلِ

 ِلُ  َبَشاَشػػػػػُتُو اْلُقلُػػػػػوَب َوَسػػػػػأَْلُتَك ىػػػػػل يَػْغػػػػػِدُر فَػػػػػذََكْرَت أَْف اَل وََكػػػػػَذِلَك الر ُسػػػػػُل اَل تَػْغػػػػػِدُر َوَسػػػػػأَْلُتَك ٔتَػػػػػاُٗتَػػػػػا
َهػػػػػػاُكْم عػػػػػػن ِعبَػػػػػػاَدِة اأْلَ  اِف ْوثَػػػػػػيَػػػػػػْأُمرُُكْم فَػػػػػػذََكْرَت أَنَّػػػػػػُو يَػػػػػػْأُمرُُكْم أَْف تَػْعبُػػػػػػُدوا اللَّػػػػػػَو وال ُتْشػػػػػػرُِكوا بِػػػػػػِو شػػػػػػيئا َويَػنػْ

َويَػػػػػػْأُمرُُكْم بِالصَّػػػػػػاَلِة َوالص ػػػػػػْدِؽ َواْلَعَفػػػػػػاِؼ فَػػػػػػِإْف كػػػػػػاف مػػػػػػا تَػُقػػػػػػوُؿ َحق ػػػػػػا َفَسػػػػػػَيْمِلُك َمْوِضػػػػػػَع قَػػػػػػَدَميَّ َىػػػػػػاتَػُْتِ 
ػػػػػْمتُ   وقػػػػػد كنػػػػػت أَْعلَػػػػػُم أَنَّػػػػػُو َخػػػػػارٌِج َف َأُكػػػػػْن أَظُػػػػػن  أَنَّػػػػػُو ِمػػػػػْنُكْم فَػلَػػػػػْو َأٓف  أَْعلَػػػػػُم َأٓف  َأْخلُػػػػػُص إليػػػػػو لََتَجشَّ

َقػػػػػػاَءُه َولَػػػػػػْو كنػػػػػػت ِعْنػػػػػػَدُه َلَغَسػػػػػػْلُت عػػػػػػن َقَدِمػػػػػػِو مُثَّ َدَعػػػػػػا ِبِكتَػػػػػػاِب رسػػػػػػوؿ اللَّػػػػػػِو صػػػػػػلى ا عليػػػػػػو وسػػػػػػلم لِ 
 الػػػػذي بَػَعػػػػَث بِػػػػِو ِدْحيَػػػػُة إُف َعِظػػػػيِم ُبْصػػػػَرى َفَدفَػَعػػػػُو إُف ِىَرقْػػػػَل فَػَقػػػػرَأَُه فػػػػإذا فيػػػػو ِبْسػػػػِم اللَّػػػػِو الػػػػرٛتن الػػػػرَِّحيمِ 

ػػػػػٍد عبػػػػػد اللَّػػػػػِو َورَ  ـٌ علػػػػػى مػػػػػن اتػَّبَػػػػػَع ا٢ْتُػػػػػَدى أَمَّػػػػػا بَػْعػػػػػُد فَػػػػػِإٓف  مػػػػػن ٤ُتَمَّ ُسػػػػػولِِو إُف ِىَرقْػػػػػَل َعِظػػػػػيِم الػػػػػر وـِ َسػػػػػاَل
ْسػػػػػػػػاَلـِ َأْسػػػػػػػػِلْم َتْسػػػػػػػػَلْم يُػْطتِػػػػػػػػَك ا َأْجػػػػػػػػَرَؾ َمػػػػػػػػرَّتَػُْتِ فَػػػػػػػػِإْف تَػَولَّْيػػػػػػػػَت فػػػػػػػػإف َعَلْيػػػػػػػػَك ِإمثَْ   أَْدعُػػػػػػػػوَؾ ِبِدَعايَػػػػػػػػِة اإْلِ

ػػػػػَنُكْم أال نَػْعبُػػػػػَد إال اللَّػػػػػَو وال ُنْشػػػػػرَِؾ اأْلَرِيِسػػػػػي َُت قػػػػػل يػػػػػا أَْىػػػػػَل اْلكِ  نَػنَػػػػػا َوبَػيػْ تَػػػػػاِب تَػَعػػػػػاَلْوا إُف َكِلَمػػػػػٍة َسػػػػػَواٍء بَػيػْ
وَف بِػػػػػِو شػػػػػيئا وال يَػتَِّخػػػػػَذ بَػْعُضػػػػػَنا بَػْعًضػػػػػا أَْربَابًػػػػػا مػػػػػػن ُدوِف اللَّػػػػػِو فَػػػػػِإْف تَػَولَّػػػػػْوا فَػُقولُػػػػػوا اْشػػػػػَهُدوا بِأَنَّػػػػػا ُمْسػػػػػػِلمُ 

 اٟتديث وفيو
ُل لُِعَظَمػػػػاِء الػػػػر وـِ يف َدْسػػػػَكرٍَة لػػػػو ِْتِْمػػػػَص مُثَّ أََمػػػػَر بِأَبْػَواهِبَػػػػا فَػُغل َقػػػػْت مُثَّ اطَّلَػػػػَع فقػػػػاؿ يػػػػا َمْعَشػػػػَر فَػػػػَأِذَف ِىَرقْػػػػ

الػػػػػر وـِ ىػػػػػل َلُكػػػػػْم يف اْلَفػػػػػاَلِح َوالر ْشػػػػػِد َوأَْف يَػْثبُػػػػػَت ُمْلُكُكػػػػػْم فَػُتبَػػػػػايُِعوا ىػػػػػذا النػػػػػيب َفَحاُصػػػػػوا َحْيَصػػػػػَة ُٛتُػػػػػِر 
ٯتَػػػػػػػاِف قػػػػػػػاؿ الْػػػػػػػَوْحِ  إُف  اأْلَبْػػػػػػػػَواِب فَػَوَجػػػػػػػُدوَىا قػػػػػػػد ُغل َقػػػػػػػْت فلمػػػػػػػا رََأى ِىَرقْػػػػػػػُل نَػْفػػػػػػػَرتَػُهْم َوأَيِػػػػػػػَس مػػػػػػػن اإْلِ

َتُكْم علػػػػى ِديػػػػِنُكْم فَػَقػػػػْد رأيػػػػت َفَسػػػػَجُدوا لػػػػو  ُرد وُىػػػػْم َعلَػػػػيَّ وقػػػػاؿ إٓف قلػػػػت َمَقػػػػاَليِت آنًِفػػػػا َأْختَػػػػربُ هبػػػػا ِشػػػػدَّ
 ِىَرْقَل َرَواُه َصاِلُح بن َكْيَساَف َويُوُنُس َوَمْعَمٌر عن الز ْىرِي   َوَرُضوا عنو َفَكاَف ذلك آِخَر َشْأفِ 

 معاصريو بعض وفاة ومكاف بكيفية وسلم عليو ا صلى خبارهإ
وبالشػػػػػػهادة لبعضػػػػػػهم وهتديػػػػػػد وإخبػػػػػػار  فهػػػػػػذا اإلخبػػػػػػار بشػػػػػػارة للمػػػػػػطمنُت بالثبػػػػػػات علػػػػػػى ىػػػػػػذا الػػػػػػدين 

 لبعض الكافرين بكيفية موتو



ٜٔ 

 

 بوفػػػػػػاة تتعلػػػػػػق أمػػػػػػور عػػػػػػن بػػػػػػو أخػػػػػػرب مػػػػػػا وسػػػػػػلم عليػػػػػػو ا صػػػػػػلى رسػػػػػػالتو وأمػػػػػػارات نبوتػػػػػػو دالئػػػػػػل ومػػػػػػن
 وىػػػػػو مصػػػػػرعهم، وحػػػػػاؿ ومكػػػػػاف لكيفيػػػػػة وتبيانػػػػػو أعدائػػػػػو، مػػػػػن وغػػػػػَتىم بيتػػػػػو وأىػػػػػل أصػػػػػحابو بعػػػػػض
 .نفسو تلقاء من النيب يعرفو ال علم

 يعػػػػػرؼ مػػػػػن وحػػػػػده فهػػػػػو ٔتعرفتػػػػػو، نفَسػػػػػو وتعػػػػػاُف تبػػػػػارؾ اٞتبػػػػػار اخػػػػػتص علػػػػػم بػػػػػو يتعلػػػػػق ومػػػػػا فػػػػػا١توت
 نفػػػػػػس تػػػػػػدري ومػػػػػػا غػػػػػػداً، تكسػػػػػػب مػػػػػػاذا نفػػػػػػس تعلػػػػػػم فػػػػػػال أرواحهػػػػػػم، قػػػػػػبض وأمػػػػػػاكن البشػػػػػػر أعمػػػػػػار
 وم      ا األرح      ام ف      ي م      ا ويعل      م الغي      ث وين      زل الس      اعة عل      م عن      ده اهلل إن﴿ ٘تػػػػػػوت أرض بػػػػػػأي

 عل        يم اهلل إن تم        وت أرهلل ب        أي نف          ت        دري وم        ا          داً  تكس        م م        اذا نف          ت        دري
 .[ٖٗ: لقماف]﴾خبير
 بيتػػػػػػو، وأىػػػػػػل أصػػػػػػحابو بعػػػػػػض مػػػػػػوت كيفيػػػػػػة أو بزمػػػػػػاف وسػػػػػػلم عليػػػػػػو ا صػػػػػػلى نبيػػػػػػو ا أعلػػػػػػم وقػػػػػػد

 وعلمػػػػػاً  نبوتػػػػػو علػػػػػى برىانػػػػػاً  ٖتققػػػػػو فكػػػػػاف وسػػػػػلم، عليػػػػػو ا صػػػػػلى بػػػػػو فػػػػػأخرب أعدائػػػػػو، بعػػػػػض كػػػػػذلك
 .الغيوب عالـِ  اِ  ِقبلِ  من إال بو التنبط وال ذلك معرفة ألحد ٯتكن ال إذ رسالتو، أعالـ من

 وعلػػػػػػػي وعثمػػػػػػػافَ  عمػػػػػػػرَ  شػػػػػػػهادة عػػػػػػػن وسػػػػػػػلم عليػػػػػػػو ا صػػػػػػػلى هإخبػػػػػػػارُ  البػػػػػػػاىرة؛ األنبػػػػػػػاء ىػػػػػػػذه ومػػػػػػػن
 علػػػػػػى ٯتوتػػػػػػوا لػػػػػػن وأهنػػػػػػم شػػػػػػهادة، سػػػػػػيكوف مػػػػػػوهتم وأف أٚتعػػػػػػُت، عػػػػػػنهم ا رضػػػػػػي والػػػػػػزبَت، وطلحػػػػػػة
 .الناس بو ٯتوت ٦تا سواه أو فُػُرِشهم
 وعلػػػػػيُ  وعثمػػػػػافُ  وعمػػػػػرُ  بكػػػػػرٍ  وأبػػػػػو ىػػػػػو حػػػػػراء، علػػػػػى وسػػػػػلم عليػػػػػو ا صػػػػػلى ا رسػػػػػوؿ صػػػػػعد وقػػػػػد

 علي    ك فم    ا اى    دأ،": وسػػػػلم عليػػػػو ا صػػػػلى ا رسػػػػوؿ فقػػػػاؿ الصػػػػخرة، فتحركػػػػت َُت،والػػػػزب وطلحػػػػةُ 
 .(ٔ)"شهيد أو صديقٌ  أو نبيٌ  إال

 وطلحػػػػػػػةَ  وعلػػػػػػػيَ  ولعثمػػػػػػػافَ  بالصػػػػػػػديقية، بكػػػػػػػر وأليب بػػػػػػػالنبوة، لنفسػػػػػػػو وسػػػػػػػلم عليػػػػػػػو ا صػػػػػػػلى فشػػػػػػػهد
 .بالشهادة

 أفّ  إخبػػػػػارُه منهػػػػػا: وسػػػػػلم عليػػػػػو ا صػػػػػلى اللّػػػػػو لرسػػػػػوؿ معجػػػػػزاتٌ  اٟتػػػػػديث ىػػػػػذا ويف: " النػػػػػووي قػػػػػاؿ
 عمػػػػػػرَ  فػػػػػػإفّ ؛  شػػػػػػهداء بكػػػػػػر وأيب وسػػػػػػلم عليػػػػػػو ا صػػػػػػلى النػػػػػػيب غػػػػػػَتَ  كل هػػػػػػم ومػػػػػػاتوا، شػػػػػػهداء ىػػػػػػطالء
 عمػػػػػػر أي] الثالثػػػػػػةِ  فقتػػػػػػلُ ؛  شػػػػػػهداء ظلمػػػػػػاً  قُتلػػػػػػوا عػػػػػػنهم اللّػػػػػػو رضػػػػػػي والػػػػػػزّبَت وطلحػػػػػػة وعليّػػػػػػاً  وعثمػػػػػػاف
، للقتػػػػػػػػاؿ تاركػػػػػػػػاً  منصػػػػػػػػرفاً  ةالبصػػػػػػػػر  بقػػػػػػػػرب الّسػػػػػػػػباع بػػػػػػػػوادي الػػػػػػػػزّبَت وقُتػػػػػػػػلَ ، مشػػػػػػػػهور[ وعلػػػػػػػػي وعثمػػػػػػػاف
 ظلمػػػػػاً  قُتػػػػػل مػػػػػن أفّ  ثبػػػػػت وقػػػػػد، فقتلػػػػػو سػػػػػهم، فأصػػػػػابو، للقتػػػػػاؿ تاركػػػػػاَ  النّػػػػػاس اعتػػػػػزؿ طلحػػػػػة، وكػػػػػذلك

 (ٕ)".شهيدٌ  فهو
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 أبػػػػػػيضَ  ثوبػػػػػػاً  يلػػػػػػبس رآه حػػػػػػُت أخػػػػػػرى مػػػػػػرة بالشػػػػػػهادة عمػػػػػػر وسػػػػػػلم عليػػػػػػو ا صػػػػػػلى النػػػػػػيب بّشػػػػػػر وقػػػػػػد
 علي     و اهلل ص     لى النب     ي فق     ال.  س     يلٌ  ب     ل ال،: ق     ال"  س     يل  أم  ُوبُ     ك أجدي     دٌ ": لػػػػػو فقػػػػػاؿ
 .(1)"شهيداً  وُمت حميداً، وِعش جديداً، ِالب : "وسلم
 الصػػػػػبح يصػػػػػلي قػػػػػائم وىػػػػػو اجملوسػػػػػي لطلػػػػػطة أبػػػػػو قتلػػػػػو فقػػػػػد والسػػػػػالـ، الصػػػػػالة عليػػػػػو قػػػػػاؿ كمػػػػػا وكػػػػػاف
 النبويػػػػػػة، للهجػػػػػػرة وعشػػػػػػرين ثػػػػػػالث سػػػػػػنة وسػػػػػػلم عليػػػػػػو ا صػػػػػػلى النػػػػػػيب مسػػػػػػجد يف با١تسػػػػػػلمُت إمامػػػػػػاً 
 عالمػػػػػات مػػػػػن وعالمػػػػػةً  وسػػػػػلم عليػػػػػو ا صػػػػػلى النػػػػػيب لنبػػػػػوءة مصػػػػػداقاً  عنػػػػػو ا يرضػػػػػ مقتلػػػػػو ليكػػػػػوف
 .ورسالتو نبوتو
 تق    ول ،"ب    ابنتي مرحب    اً ": أبوىػػػػا ٢تػػػػا فيقػػػػوؿ ٘تشػػػػي، وسػػػػلم عليػػػػو ا صػػػػلى النػػػػيب بنػػػػت فاطمػػػػة وتقبػػػػل

 فبك    ت، ح    ديثاً، إليه    اً  أس    رَّ       م ش    مالو، ع    ن أو يمين    و ع    ن أجلس    ها      م: عائش    ة الم    ؤمنين أم
 ح     زن، م     ن أق     رب فرح     اً  ك     اليوم رأي     تُ  م     ا: له     ا فقل     ت .فض     حكتْ  ح     ديثاً  إليه     ا رَّ أس            م

 .وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول ِسرَّ  ألُفشي كنت ما: فقالت قال  عما فسألُتها
 ك      ان جبري      ل إن: "إل      ي أس      رَّ : فقال      ت س      ألُتها، وس      لم علي      و اهلل ص      لى النب      يُّ  قُ      ِبض فلم      ا

 أجل      ي، حض      ر إال أراه وال م      رتين، الع      ام عار       ني وإن      و ،رةم       س      نة ك      لَ  الق      رآن يعار       ني
 أن ترَ      ينَ  أم     ا: وس     لم علي     و اهلل ص     لى فق     ال فبكي     ُت، ب     ي، لحاق     اً  بيت     ي أى     لِ  أولُ  وإن     ك
 (ٕ).لذلك فضحكتُ  ،"المؤمنين نساءِ  أو الجنة أىل نساء سيدةَ  تكوني
      م كي    ت،فب في    و  ت    وفي ال    ذي وجع    و ف    ي يُق    بض أن    و ف    أخبرني": قالػػػػت أهنػػػػا أخػػػػرى روايػػػػة ويف

 .(ٖ)"فضحكت أتبُعو  بيتو أىلِ  أولُ  أني فأخبرني سارَّني،
 :غيوب بثالث وسلم عليو ا صلى النيب ٮترب اٟتديث ىذا ويف
 .السنة تلك يف والسالـ الصالة عليو مات وقد أجلو، اقًتابُ : أو٢ُتا

 عليػػػػو ا صػػػػلى عػػػػدهب توفيػػػػت وقػػػػد. وفػػػػاة بيتػػػػو أىػػػػل أوؿُ  وأهنػػػػا بعػػػػده، فاطمػػػػة ببقػػػػاء إخبػػػػارُه: وثانيهػػػػا
 .وفاة بيتو أىل أوؿَ  فكانت فق ، أشهر بستة وسلم
 .عنها ا رضي اٞتنة أىل نساء سيدةُ  أهنا: وثالثها

 ببقائهػػػػػػا فػػػػػػأخرب،  معجزتػػػػػػاف بػػػػػػل ،وسػػػػػػلم عليػػػػػػو ا صػػػػػػلى لػػػػػػو ظػػػػػػاىرة معجػػػػػػزة ىػػػػػػذه»: النػػػػػػووي اؿقػػػػػػ

                                                           
، 3551برقم: ،2/1181، فً سننه ابن ماجهأخرجه ، و5629برقم: 2/11، فً مسنده أحمد أخرجه -1

 .2163وصححه األلبانً فً صحٌح ابن ماجه، 
، 4/1094، فً صحٌحه مسلم أخرجهو ،3426برقم: ،3/1326، فً صحٌحه البخاري أخرجه  -2

  .2459برقم:
 ،4/1094، فً صحٌحه مسلمأخرجه  و ،3428برقم: ،3/1328، فً صحٌحه البخاري أخرجه -3

 .2459برقم:



ٕٔ 

 

 .(ٔ)«ٟتاقها ةبسرع سروراً  وضحكت،  كذلك ووقع، بو ٟتاقاً  أىلو أوؿ وبأهنا،  بعده
 بػػػػػػن سػػػػػػعد أف ذلػػػػػػك وتفصػػػػػػيل خلػػػػػػف، بػػػػػػن ألميػػػػػػة ا١تسػػػػػػلمُت بقتػػػػػػل وسػػػػػػلم عليػػػػػػو ا صػػػػػػلى وأخػػػػػػرب 

 ٔتكػػػػػة مػػػػػرَّ  إذا سػػػػػعد وكػػػػػاف سػػػػػعد، علػػػػػى نػػػػػزؿ با١تدينػػػػػة مػػػػػر إذا أميػػػػػة وكػػػػػاف ألميػػػػػة، صػػػػػديقاً  كػػػػػاف معػػػػػاذ
 زؿفنػػػػػ معتمػػػػػراً، سػػػػػعد انطلػػػػػق ا١تدينػػػػػة؛ وسػػػػػلم عليػػػػػو ا صػػػػػلى ا رسػػػػػوؿ قػػػػػدـ فلمػػػػػا أميػػػػػة، علػػػػػى نػػػػػزؿ
 وسػػػػػػلم عليػػػػػػو ا صػػػػػػلى ا رسػػػػػػوؿ ٝتعػػػػػػت لقػػػػػػد فػػػػػػوا أميػػػػػػة، يػػػػػػا: سػػػػػػعد فقػػػػػػاؿ... ٔتكػػػػػػة أميػػػػػػة علػػػػػػى
 ".قاتلوك إنهم: "يقوؿ
 .شديداً  فزعاً  أمية لذلك ففزع. أدري ال: سعد قاؿ ٔتكة : أمية فقاؿ
 لػػػػك  قػػػػاؿ ومػػػػا: قالػػػػت سػػػػعد  ِف قػػػػاؿ مػػػػا تػػػػري أَف صػػػػفواف، أـ يػػػػا: قػػػػاؿ أىلػػػػو إُف أميػػػػة رجػػػػع فلمػػػػا
 ال وا: أميػػػػػة فقػػػػػاؿ. أدري ال: قػػػػػاؿ ٔتكػػػػػة : لػػػػػو فقلػػػػػتُ  قػػػػػاتلي، أهنػػػػػم أخػػػػػربىم ٤تمػػػػػداً  أف زعػػػػػم: قػػػػػاؿ
 .مكة من أخرج
 فأتػػػػػاه ٮتػػػػػرج، أف أميػػػػػة فكػػػػػره ِعػػػػػَتَكم، أدركػػػػػوا: قػػػػػاؿ النػػػػػاَس، جهػػػػػلٍ  أبػػػػػو اسػػػػػتنفر بػػػػػدر؛ يػػػػػوـُ  كػػػػػاف فلمػػػػا
 الػػػػوادي؛ ىػػػػلأ سػػػػيد وأنػػػػت ٗتلْفػػػػتَ  قػػػػد النػػػػاس يػػػػراؾ مػػػػا مػػػػىت إنػػػػك صػػػػفواف، أبػػػػا يػػػػا: فقػػػػاؿ جهػػػػل أبػػػػو

 بعػػػػػػَت أجػػػػػػود ألشػػػػػػًتين فػػػػػػوا غلبتػػػػػػٍت، إذ أمػػػػػػا: قػػػػػػاؿ حػػػػػػىت جهػػػػػػل، أبػػػػػػو بػػػػػػو يػػػػػػزؿ فلػػػػػػم معػػػػػػك، ٗتلفػػػػػػوا
 .ٔتكة
 لػػػػػػك قػػػػػػاؿ مػػػػػػا نسػػػػػػيتَ  وقػػػػػػد صػػػػػػفواف، أبػػػػػػا يػػػػػػا: لػػػػػػو فقالػػػػػػت. جهػػػػػػزيٍت صػػػػػػفواف، أـ يػػػػػػا: أميػػػػػػة قػػػػػػاؿ مث

 .قريباً  إال معهم أجوز أف أريد ما ال،: قاؿ  !اليثريب أخوؾ
 وجػػػػػل عػػػػػز ا قتلػػػػػو حػػػػػىت بػػػػػذلك، يػػػػػزؿ فلػػػػػم بعػػػػػَتَه، َعَقػػػػػل إال منػػػػػزالً  نػػػػػزؿي ال أخػػػػػذ أميػػػػػةُ  خػػػػػرج فلمػػػػػا
 .(ٕ)"ببدر
 لو أْف لكن ذلك، من وفَػَرِقو وسلم عليو ا صلى موعده بتحقق أمية يقُت من العجب كل والعجب

 ولكن يكذبونك ال فإنهم﴿ بالصدؽ لو يشهدوف شبابو منذ مازالوا الذي األمُت الصادؽَ  يُكذ بَ  أف
.[ٖٖ: األنعاـ]﴾يجحدون اهلل بآيات لمينالظا  

                                                           
 .16/5 ،شرح النووي -1
 .3834برقم:  ،4/1453، فً صحٌحه البخاري أخرجه -2
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 وتثمر اليقين.  انياً: اإلعجاز العلمي ىي المعجزة المتجددة في عصرنا
واألفػػػػػػػػػػالـ  موضػػػػػػػػػػوعات اإلعجػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػي مشػػػػػػػػػػوقة ٕتػػػػػػػػػػذب ا١تسػػػػػػػػػػتمعُت والصػػػػػػػػػػور ا١تشػػػػػػػػػػاىدة

 العلمية ٕتعل ا١تعجزة العلمية حقيقة مشاىدة.
مػػػػػػػرة واحػػػػػػػدة فػػػػػػػنحن اليػػػػػػػـو أمػػػػػػػة ٤تمػػػػػػػد نػػػػػػػرى إذا كػػػػػػػاف أصػػػػػػػحاب موسػػػػػػػى قػػػػػػػد رأو انشػػػػػػػقاؽ البحػػػػػػػر 

، فػػػػػالعلم الػػػػػذي يف القػػػػػرآف الكػػػػػرٔف والػػػػػذي جػػػػػاء بػػػػػو ٤تمػػػػػد صػػػػػلى ا  انشػػػػػقاؽ البحػػػػػر معنويػػػػػاً كػػػػػل يػػػػػـو
عليػػػػو وسػػػػلم والػػػػذي َف يركػػػػب البحػػػػر أبػػػػداً قػػػػد أخربنػػػػا عػػػػن صػػػػفات البحػػػػر ومػػػػاذا يف داخلػػػػو وأعماقػػػػو 

ثػػػػر فيػػػػو األْتػػػػاث، فاإلعجػػػػػاز فػػػػنحن نػػػػرى ىػػػػذه ا١تعجػػػػزات ا١تتجػػػػددة يف كػػػػل يػػػػـو ومػػػػع كػػػػل عصػػػػر تك
 العلمي يف عصرنا ىي ا١تعجزة ا١تتجددة ونراىا يف أنواع العلـو ا١تختلفة ويف كل وقت. 

وتثمػػػػػر اليقػػػػػُت؛ ألف العلػػػػػم التجػػػػػرييب ٤تػػػػػل ثقػػػػػة عنػػػػػد أىػػػػػل عصػػػػػرنا علػػػػػى اخػػػػػتالؼ أجناسػػػػػهم وألػػػػػواهنم 
   وأدياهنم وما جاء عن طريقو قبل ألنو يقـو على األدلة ا١تشاىدة.

ة حقػػػػػائق الوصػػػػػف القػػػػػرآٓف ألسػػػػػرار الكػػػػػوف اسػػػػػتغرقت ْتوثػػػػػاً متواصػػػػػلة وجيوشػػػػػاً مػػػػػن البػػػػػاحثُت ومعرفػػػػػ
وآالت ْتػػػػػػػث علمػػػػػػػي َف يكػػػػػػػن ٢تػػػػػػػا وجػػػػػػػود زمػػػػػػػاف نػػػػػػػزوؿ وقػػػػػػػت القػػػػػػػرآف وبعػػػػػػػده بقػػػػػػػروف فػػػػػػػال ٯتكػػػػػػػن 

قُ     ْل َأنَزلَ     ُو الَّ     ِذي يَ ْعلَ     ُم السِّ     رَّ ِف     ي السَّ     َماَواِت ﴿ الوصػػػػػوؿ إليهػػػػػا ومعرفتهػػػػػا إال بػػػػػوحي مػػػػػن ا٠تػػػػػالق
أو عػػػػػػن طريػػػػػػق امػػػػػػتالؾ األجهػػػػػػزة العلميػػػػػػة بالغػػػػػػة الدقػػػػػػة واألْتػػػػػػاث الواسػػػػػػعة  [ٙالفرقػػػػػػاف: ]﴾ْرهللِ َواأْلَ 

 واألعداد الكبَتة من الباحثُت وكل ىذا َف يكن لو وجود زمن الرسوؿ صلى ا عليو وسلم.
أْتػػػػاث العلػػػػـو الكونيػػػػة متواصػػػػلة والتعػػػػرؼ علػػػػى أسػػػػرار الكػػػػوف ىػػػػدؼ مػػػػن أىػػػػداؼ البحػػػػث العلمػػػػي  -

لكثػػػػػػرة النصػػػػػػوص القرآنيػػػػػػة  ذلك نفاجػػػػػػأ باٞتديػػػػػػد يف موضػػػػػػوعات اإلعجػػػػػػاز علػػػػػػى الػػػػػػدواـالتجػػػػػػرييب لػػػػػػ
والنبويػػػػػة ولكثػػػػػرة األْتػػػػػاث يف ٣تػػػػػاؿ تلػػػػػك النصػػػػػوص األمػػػػػر الػػػػػذي يفضػػػػػي إُف معجػػػػػزة متجػػػػػددة علػػػػػى 

 الدواـ
وموضػػػػػػػػػوعات اإلعجػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػي مشػػػػػػػػػوقة ٕتػػػػػػػػػذب ا١تسػػػػػػػػػتمعُت ألف ا١تتحػػػػػػػػػدث باإلعجػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػي  -

لعلػػػػػـو فهػػػػػذا يػػػػػتكلم عػػػػػن اإلعجػػػػػاز يف اإلنسػػػػػاف وخلقػػػػػو ومػػػػػا فيػػػػػو مػػػػػن يػػػػػتكلم يف أنػػػػػواع ٥تتلفػػػػػة مػػػػػن ا
 الناصية.  –حاسة اٞتلد  –أطوار ا٠تلق : عجائب ومثاؿ ذلك

وآخػػػػػر يػػػػػتكلم عػػػػػن آفػػػػػاؽ السػػػػػماء وعجائػػػػػب مػػػػػا فيهػػػػػا مػػػػػن كواكػػػػػب و٧تػػػػػـو و٣تػػػػػرات مسػػػػػتهدين ٔتػػػػػا 
 أخربنا ا بو يف ذلك وإظهار للسبق القرآٓف. 

قُ     ْل ِس     يُروا ِف     ي اأْلَْرهلِل فَ     انظُُروا َكْي     َأ بَ     َدَأ اْلَخْل     َق ﴿ بػػػػػدأ ا٠تلػػػػػق:وآخػػػػػر عػػػػػن اٞتيولوجيػػػػػا وكيفيػػػػػة 
ًُ النَّْشَأَة اْْلِخَرَة ِإنَّ اللََّو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ   .[ٕٓ:]العنكبوت﴾ ُمَّ اللَُّو يُنِش

ويػػػػػػػػتكلم عػػػػػػػػن عجائػػػػػػػػب اٟتيوانػػػػػػػػات واٟتشػػػػػػػػرات مسػػػػػػػػتهدين بػػػػػػػػالقرآف الكػػػػػػػػرٔف فػػػػػػػػا١تتكلم باإلعجػػػػػػػػاز  
 مي يتكلم يف موضوعات شىت ٕتذب ا١تستمعُت.العل
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و٦تػػػػػا يسػػػػػاعد علػػػػػى إظهػػػػػار اإلعجػػػػػاز العلمػػػػػي يف عصػػػػػرنا اٟتاضػػػػػر األفػػػػػالـ العلميػػػػػة حيػػػػػث إهنػػػػػا ٕتعػػػػػل 
ا١تعجػػػػػػزة العلميػػػػػػة حقيقػػػػػػة مشػػػػػػاىدة ونسػػػػػػتطيع أف نػػػػػػري بواسػػػػػػطتها ٚتيػػػػػػع األمػػػػػػم نريهػػػػػػا معجػػػػػػزة ٤تمػػػػػػد 

ال تنقضػػػػػػػي وتبقػػػػػػػى شػػػػػػػاىدة علػػػػػػػى صػػػػػػلى ا عليػػػػػػػو وسػػػػػػػلم نػػػػػػػريهم ىػػػػػػػذه ا١تعجػػػػػػػزات ا١تتجػػػػػػػددة والػػػػػػػيت 
َس     ُنرِيِهْم آيَاتِنَ     ا ِف     ي اْْلفَ     اِق ﴿عظمػػػػػة ىػػػػػذا الػػػػػدين وأنػػػػػو مػػػػػن عنػػػػػد ا ومصػػػػػداقا لقػػػػػوؿ ا تعػػػػػاُف: 

َوِف       ي َأنُفِس       ِهْم َحتَّ       ى يَ َتبَ        يََّن َلُه       ْم َأنَّ       ُو اْلَح       قُّ َأَولَ       ْم َيْك       ِأ ِبَربِّ       َك َأنَّ       ُو َعلَ       ى ُك       لِّ َش       ْيٍء 
َوقُ      ِل اْلَحْم      ُد لِلَّ      ِو َس      ُيرِيُكْم آيَاتِ      ِو فَ تَ ْعرُِفونَ َه      ا َوَم      ا ﴿ئػػػػػػل سػػػػػػبحانو والقا [ٖ٘]فصػػػػػػلت:﴾َش      ِهيدٌ 

 .[ٖٜ]النمل:  ﴾رَبَُّك بَِغاِفٍل َعمَّا تَ ْعَمُلونَ 
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 اإلعجاز العلمي في تصحي  مسار العلم التجريبي

 
الكش  وف العلمي  ة تثم  ر الص  دام م  ع ال  دين المح  رف، وتثم  ر الوئ  ام م  ع ال  دين الح  ق، 

ن ى  ذا م  ن عن  د اهلل وى  ذا م  ن عن  د البش  ر، فك  ان الص  دام بينه  ا وب  ين تق  دم بس  بم أ
العل  وم، وى  ذا ف  ي ح  د ذات  و ش  اىد عل  ى س  بلمة الق  رآن والس  نة م  ن التحري  أ، ووق  وع 
التحريأ في التوراة واإلنجي ل، وف ي ى ذا المطل م تعري أ بس بم  ه ور العلماني ة ف ي 

 أوربا وأسباب انتقالها إلينا.
 :(1)مانيةتعريأ العل :أوالً  

( يف اإل٧تليزيػػػػػػػػػػة، أو Secularismلفػػػػػػػػػػظ )العلمانيػػػػػػػػػػة( ترٚتػػػػػػػػػػة خاطئػػػػػػػػػػة لكلمػػػػػػػػػػة )
(secularity.ومشتقاتو على اإلطالؽ )( بالفرنسية وىي كلمة ال صلة ٢تا بلفظ  )العلم 

والًتٚتػػة الصػػحيحة للكلمػػة ىػػي: )الالدينيػػة( أو )الدنيويػػة( ال ٔتعػػٌت مػػا يقابػػل األخرويػػة 
مػػا ال صػػلة لػػو بالػػدين، أو مػػا كانػػت عالقتػػو بالػػدين عالقػػة  فحسػػب، بػػل ٔتعػػٌت أخػػص ىػػو

 تضاد.
وتتضػػح الًتٚتػػة الصػػحيحة مػػن التعريػػف الػػذي تػػورده ا١تعػػاجم ودوائػػر ا١تعػػارؼ األجنبيػػة 

 للكلمة:
(: )ىػػي حركػػة اجتماعيػػة هتػػدؼ secularismتقػػوؿ دائػػرة ا١تعػػارؼ الربيطانيػػة مػػادة )

 ة إُف االىتماـ هبذه الدنيا وحدىا(.إُف صرؼ الناس وتوجيههم من االىتماـ باآلخر 
والتعبػػَت الشػػائع يف الكتػػب اإلسػػالمية ا١تعاصػػرة ىػػو )فصػػل الػػدين عػػن الدولػػة( وىػػو يف 
اٟتقيقة ال يعطي ا١تدلوؿ الكامل للعلمانية الذي ينطبق على األفراد وعلى السلوؾ الذي قػد 

ف أصػوب، ولػذلك فػإف ال يكوف لو صلة بالدولة، ولو قيل: إهنا فصػل الػدين عػن اٟتيػاة لكػا
ا١تػػدلوؿ الصػػحيح للعلمانيػػة إقامػػة اٟتيػػاة علػػى غػػَت الػػدين، سػػواء بالنسػػبة لألمػػة أو للفػػرد، مث 
ٗتتلػػف الػػدوؿ أو األفػػراد يف موقفهػػا مػػن الػػدين ٔتفهومػػو الضػػيق اػػدود، فبعضػػها تسػػمح بػػو،  

 Non-كاجملتمعػػػػػات الدٯتقراطيػػػػػة الليرباليػػػػػة، وتسػػػػػمي منهجهػػػػػا )العلمانيػػػػػة ا١تعتدلػػػػػة 

                                                           
 والً.الكثٌر من بحث العلمانٌة مأخوذ من رسالة علمٌة للدكتور سفر الح - 1
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Religious أي: أهنػػػا ٣تتمعػػػات الدينيػػػة ولكنهػػػا غػػػَت معاديػػػة للػػػدين وذلػػػك مقابػػػل مػػػا )
(، أي: ا١تضادة للدين، ويعنوف هبا اجملتمعػات antireligious-يسمى )العلمانية ا١تتطرفة
 الشيوعية وما شاكلها.

وبػػديهي أنػػو بالنسػػبة ل سػػالـ ال فػػرؽ بػػُت ا١تسػػميُت، فكػػل مػػا لػػيس دينيػػاً مػػن ا١تبػػادئ 
لتطبيقػػػات فهػػػو يف حقيقتػػػو مضػػػاد للػػػدين، فاإلسػػػالـ والالدينيػػػة نقيضػػػاف ال ٬تتمعػػػػاف وال وا

 واسطة بينهما.

 أسباب الصراع بين الكنيسة والعلم
 الطغيان الكنسي-1

 ىذا وسنستعرض بإ٬تاز ىذا الصراع مراعُت التسلسل التارٮتي:
 أواًل: مطلع العصر اٟتديث والقرف السابع عشر:

 ف الكنسي:خالصة مظاىر الطغيا
 -ونستطيع أف نلخص مظاىر الطغياف الكنسي يف ىذا اجملاؿ ٔتا يلي: 

 األمبلك اإلقطاعية:-1
أصػػبحت الكنيسػػة أكػػرب مػػالَّؾ األراضػػي، وأكػػرب السػػادة اإلقطػػاعيُت يف »يقػػوؿ )ديورانػػت(: 

( قصر صغَت، وكػاف ديػر )سػانت جػوؿ( ٓٓٓ٘ٔأوروبا، فقد كاف دير)فلدا( مثاًل، ٯتتلك )
فُت من رقيق األرض، وكػاف )الكػوين فيتػور( )أحػد رجػاؿ الػدين( سػيداً لعشػرين ألفػاً ٯتلك أل

من أرقاء األرض، وكاف ا١تلك ىو الذي يعُت رؤساء األساقفة واألديرة، وكانوا يقسموف ٯتُت 
الػػػػوالء كغػػػػَتىم مػػػػن ا١تػػػػالؾ اإلقطػػػػاعيُت، ويلقبػػػػوف بالػػػػدوؽ والكونػػػػت وغَتىػػػػا مػػػػن األلقػػػػاب 

صػػبحت الكنيسػػة جػػزءاً مػػن النظػػاـ اإلقطػػاعي وكانػػت أمالكهػػا ا١تاديػػة اإلقطاعيػػة... وىكػػذا أ
وحقوقها والتزاماهتا اإلقطاعية ٦تا ٬تلػل بالعػار كػل مسػيحي متمسػك بدينػو، وسػخرية تلوكهػا 

 .(ٔ)«ألسػػػػػنة ا٠تػػػػػارجُت علػػػػػى الػػػػػدين، ومصػػػػػدراً للجػػػػػدؿ والعنػػػػػف بػػػػػُت األبػػػػػاطرة والبابػػػػػاوات
 األوقاف:-2

الشاسػػعة مػػن األراضػػي الزراعيػػة باعتبارىػػا أوقافػػاً للكنيسػػة كانػػت الكنيسػػة ٘تلػػك ا١تسػػاحات 
بدعوى أهنا تصرؼ عائداهتا على سكاف األديرة، وبناء الكنائس، وٕتهيز اٟتروب الصػليبية، 
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إال أهنا أسرفت يف ٘تلك األوقػاؼ، حػىت وصػلت نسػبة أراضػي الكنيسػة يف بعػض الػدوؿ إُف 
إف »يكلف( وىو من أوائل ا١تصػلحُت: درجة ال تكاد تصدؽ، وقد قاؿ ا١تصلح الكنسي) و 

الكنيسة ٘تلك ثُلث أراضي ا٧تلًتا، وتأخذ الضرائب الباىظة من الباقي، وطالب بإلغػاء ىػذه 
 .(ٔ)«األوقاؼ، وأهتم رجاؿ الدين بأهنم أتباع قياصرة ال أتباع ا

 العشور:-3
ضػػػػمن فرضػػػػت الكنيسػػػػة علػػػػى كػػػػل أتباعهػػػػا ضػػػػريبة )العشػػػػور(، وبفضػػػػلها كانػػػػت الكنيسػػػػة ت

اٟتصوؿ على عشر ما تغلو األراضػي الزراعيػة واإلقطاعيػات، وعشػر مػا ٭تصػل عليػو ا١تهنيػوف 
 وأرباب اٟترؼ غَت الفالحُت.

كانت الكنيسة ٕتيب الضرائب، وَف يكن ٢تا ٦تتلكات فسػيحة وال دخػل عظػيم »يقوؿ ويلز: 
ا األمػػر مػػن الرسػػـو فحسػػب، بػػل فرضػػت ضػػريبة العشػػور علػػى رعاياىػػا، وىػػي َف تػػدع إُف ىػػذ

 .(ٕ)«بوصفو عمالً من أعماؿ اإلحساف والرب، بل طالبت بو كحق
وَف يكػػن يف وسػػع أحػػد أف يػػرفض شػػيئاً مػػن ذلػػك، فالشػػعب خاضػػع تلقائيػػاً لسػػطوهتا، أمػػا 
ا١تلوؾ فقد كانوا ٮتشوف بأسها من جهة كما كانت هبا مصاٌف مشًتكة مػن جهػة أخػرى، إذ  

 كانت ىي أيضاً ٘تدىم بأسباب البقاء.
لقػػد اسػػتوُف حػػب السػػلطة علػػى قلػػوب رجػػاؿ الكنيسػػة كمػػا ىػػو مسػػتوؿ »ؿ تولسػػتوي: يقػػو 

على نفوس رجاؿ اٟتكومات، وصار رجاؿ الدين يسعوف لتوطيد سلطة الكنػائس مػن جهػة 
 .(ٖ)«ويساعدوف اٟتكومات على توطيد سلطتها من جهة أخرى

 إذف فمصلحة السلطتُت تقتضي بقاء األوضاع على صورهتا الواقعة.
 ريبة السنة األولى:  -4

َف تشػػػػػبع األوقػػػػػاؼ والعشػػػػػور هنػػػػػم الكنيسػػػػػة اٞتػػػػػائع وجشػػػػػعها البػػػػػالغ، بػػػػػل فرضػػػػػت الرسػػػػػـو 
والضرائب األخرى، ال سػيما يف اٟتػاالت االسػتثنائية: كػاٟتروب الصػليبية وا١تواسػم ا١تقدسػة، 
دة وظلت ترىق هبا كاىل رعاياىػا، فلمػا تػوُف البابػا يوحنػا الثػآف والعشػروف جػاء ببدعػة جديػ

ىي )ضريبة السنة األوُف( وىى ٣تموعة الػدخل السػنوي األوؿ لوظيفػة مػن الوظػائف الدينيػة 
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أو اإلقطاعيػػػػػة، تُػػػػػدفع للكنيسػػػػػة بصػػػػػفة إجباريػػػػػة، وبػػػػػذلك ضػػػػػمنت الكنيسػػػػػة مػػػػػورداً ماليػػػػػاً 
 .(ٔ)جديداً 

 الهبات والعطايا:-5
ق والريػػاء، أو كانػػت الكنيسػػة ٖتظػػى بػػالكثَت مػػن ا٢تبػػات يقػػدمها األثريػػاء اإلقطػػاعيوف للتملػػ

يهبهػػا الػػبعض بػػدافع اإلحسػػاف والصػػدقة، وصػػحيح أف الكنيسػػة َف تطػػالبهم بػػذلك، لكػػنهم 
لػػوال معػػرفتهم ْترصػػها علػػى الػػدنيا وإمكػػاف اسػػتمالتها بطريػػق البػػذؿ والعطػػاء ١تػػا فعلػػوا ذلػػك،  
كمػػا أهنػػػم كػػػانوا ٮتشػػػوف غائلػػػة غضػػػب الكنيسػػػة ْترمػػػاهنم مػػػن ا١تغفػػػرة عنػػػد االحتضػػػار علػػػى 

قػػػػد قويػػػػت ىػػػػذه الػػػػدوافع بعػػػػد مهزلػػػػة صػػػػكوؾ الغفػػػػراف إذ اهنالػػػػت التربعػػػػات علػػػػى األقػػػػل، و 
 الكنيسة وتضخمت ثروات رجاؿ الدين.

ىػذا وال ننسػى ا١تواسػػم ا١تقدسػة وا١تهرجانػات الكنسػػية الػيت كانػت تػػدر األمػواؿ الطائلػة علػػى 
ـ( عقػػػػد مهرجػػػػاف لليوبيػػػػل، واجتمػػػػع لػػػػو ٚتهػػػػور ٖٓٓٔيف سػػػػنة )»رجػػػػاؿ الكنيسػػػػة، فمػػػػثالً 

اشد من اٟتجاج يف روما، بلغ من إنثياؿ ا١تاؿ إُف خزائن البابوية أف ظل موظفاف ٬تمعاف ح
 .(ٕ)«باجملاريف ا٢تبات اليت وضعت عند قرب القديس بطرس

 العمل المجاني )السخرة(: -6
سػػػبق القػػػوؿ بػػػأف الكنيسػػػة ٘تلػػػك اإلقطاعيػػػات برقيقهػػػا، وأف بعػػػض رجػػػاؿ الػػػدين كػػػاف ٯتلػػػك 

َت أف ذلػك َف يقنػع الكنيسػة، بػل أرغمػت أتباعهػا علػى العمػل اجملػآف اآلالؼ من األرقاء، غ
يف حقو٢تا ويف مشروعاهتا، ال سيما بناء الكنائس واألضرحة، وكػاف علػى النػاس أف يرضػخوا 
ألوامرىػػا ويعملػػوا باجملػػاف ١تصػػلحتها مػػدة ٤تػػددة ىػػي يف الغالػػب يػػـو واحػػد يف األسػػبوع، وال 

 اً.ينالوف مقابل ذلك جزاًء وال شكور 
وىكػػػذا كانػػػت اٞتمػػػاىَت تػػػرزح ٖتػػػت أثقػػػاؿ الكنيسػػػة وأعبائهػػػا ا١تاليػػػة ا١ترىقػػػة، وكػػػاف ا١تلػػػوؾ 
 واألباطرة ورجاؿ الدين الصغار ٭تسوف بذلك أيضاً، ويتحينوف الفرصة إلعالف احتجاجهم.
ومػػن الػػذين تضػػجروا مػػن ذلػػك ودفعػػتهم جػػرأهتم إُف االحتجػػاج العلػػٍت: ا١تلػػك لػػويس التاسػػع 

إف »ذي كتب إُف البابا رسالة احتجاجية خطَتة بالنسبة لعصرىا، قاؿ فيها: ملك فرنسا، ال
 «.الذي يشتد يف إدرار األضراع البد أف يصيب الدـ من حلماهتا
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أمػػا رجػػاؿ الػػدين فقػػد كػػاف أحػػد ا١توضػػوعات الػػيت نظػػر فيهػػا اجمللػػس الػػديٍت العػػاـ ا١تنعقػػد يف 
يها من مطالب البابا والكنيسة ـ( شكوى مقدمة من بعضهم يستغيثوف فٕٙٗٔليوف سنة )

 األـ.
ولكػػػػػن ىػػػػػذه االحتجاجػػػػػات واالسػػػػػتغاثات ظلػػػػػت صػػػػػرخة يف واد وَف تزحػػػػػزح الكنيسػػػػػة عػػػػػن 
موقفها، وظلػت األمػور علػى ىػذه الػوتَتة حػىت تضػافرت عوامػل أخػرى سػيأ  اٟتػديث عنهػا 

 فيما بعد بإذف ا.
 إلى  هور البلدينيةومن أعظم األسباب في الصراع بين العلم والكنيسة والتي أدت 

 أن الكنسية ارتكبت خطأين فادحين في آن واحد:
 أحدىما: تحريأ حقائق الوحي اإللهي وخلطها بكبلم البشر. -
 واْلخر: فرهلل الوصاية الطا ية على ما لي  داخبلً في دائرة اختصاصها. -

مػػن تعػػاليم ا٠تطػػأ األوؿ: مسػػئوؿ عػػن تسػػرب ا٠ترافػػات الوثنيػػة وا١تعلومػػات البشػػرية إُف كثػػَت 
ا١تسيحية، إذ جعلتها الكنيسة عقائد إ٢تية تدخل يف صػلب الػدين وصػميمو، وعػدت الكفػر 

 هبا كفراً بالوحي والدين.
ا٠تطأ الثآف: نشأ عن ضػيق صػدر الكنيسػة ٔتػا ٮتػالف تعاليمهػا ا١تمزوجػة وإصػرارىا األعمػى 

 رياً عاماً..على التشبث هبا، فكاف االمتداد الطبيعي للطغياف الديٍت طغياناً فك
وأوؿ عمل مارستو الكنيسة يف ىذا اجملاؿ ىو احتكارىا للعلم وىيمنتها على الفكػر البشػري 

 بأٚتعو.
إف أكثػػػر أصػػػحاب الوظػػػائف العلميػػػة حػػػىت يف أوج العصػػػور الوسػػػطى كػػػانوا »يقػػػوؿ بػػػرن : 

سػػة ينتمػػوف إُف نػػوع مػػن أنػػواع ا١تنظمػػات الدينيػػة، وكػػانوا جػػزءاً مػػن الكنيسػػة، حيػػث أف الكني
بدرجػػة ال نكػػاد نفهمهػػا تتػػدخل يف كػػل لػػوف مػػن ألػػواف النشػػاط البشػػري وتوجههػػا وٓتاصػػة 

وإذف فقػػػد كػػػاف الرجػػػاؿ الػػػذين يتلقػػػوف تعلػػػيمهم يف الكنيسػػػة يكػػػادوف ..« النشػػػاط العقلػػػي 
٭تتكػػػروف اٟتيػػػاة العقليػػػة، فكانػػػت الكنيسػػػة منصػػػة ااضػػػرة، والصػػػحافة، والنشػػػر، وا١تكتبػػػة، 

، وكػػاف أصػػحاب ا١تيػػوؿ الفلسػػفية يف الػػدوؿ الروميػػة، سػػواًء مػػن رجػػاؿ (ٔ) وا١تدرسػػة ،والكليػػة
الكنيسػػة أومػػن ا١تسػػيحيُت العػػاديُت، متػػأثرين بػػًتاثهم مػػن الفكػػر اإلغريقػػي يف ميػػادين العلػػم 
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والفلسفة، ال سيما آراء أرسػطو وبطليمػوس، وقػد بػذلوا جهػودىم يف التوفيػق بػُت معتقػداهتم 
عػػن ذلػػك فلسػػفة مركبػػة تسػػمى )الفلسػػفة ا١تسػػيحية( وىػػي  الدينيػػة وآرائهػػم الفلسػػفية، ونشػػأ

خلػػي  مػػن نظريػػات اإلغريػػق وظػػواىر التػػوراة واألناجيػػل وأقػػواؿ القديسػػُت القػػدامى، و١تػػا كػػاف 
العلػػػم والفلسػػػفة يف ذلػػػك العصػػػر شػػػيئاً واحػػػداً، فقػػػد أدمػػػج الفالسػػػفة ا١تسػػػيحيوف يف صػػػرح 

لنظريػػػات الكونيػػػة واٞتغرافيػػػة فلسػػػفتهم كػػػل مػػػا وصػػػل إليػػػو العلػػػم البشػػػري يف عصػػػرىم مػػػن ا
والتارٮتيػػة، ورأت الكنيسػػة يف ىػػذه الفلسػػفة التوفيقيػػة خػػَت معػػُت علػػى الػػدفاع عػػن تعاليمهػػا 

فتبنتهػػا رٝتيػػاً وأقرهتػػا ٣تامعهػػا ا١تقدسػػة، حػػىت أضػػحت جػػزءاً مػػن  (ٔ)ضػػد ا١تػػارقُت والناقػػدين،
ات يف صػػػلب العقيػػػدة ا١تسػػػيحية ذاهتػػػا وامتػػػدت يػػػد التحريػػػف فأدخلػػػت بعػػػض ىػػػذه ا١تعلومػػػ

 الكتب الدينية ا١تقدسة.
وَف يبػػػدأ عصػػػر النهضػػػة األوروبيػػػة يف الظهػػػور حػػػىت كانػػػت آراء أرسػػػطو يف الفلسػػػفة والطػػػب 
ونظرية العناصر األربعػة ونظريػة بطليمػوس يف أف األرض مركػز الكػوف، ومػا أضػاؼ إُف ذلػك 

ين ا١تسػيحي القديس أوغسطُت وكليماف اإلسكندري وتوما األكويٍت، أصػواًل مػن أصػوؿ الػد
 «.وعقائد مقدسة ال يصح أف يتطرؽ إليها الشك

إف ا »وكانػت الفلسػفة ا١تسػيحية ىػذه تشػتمل علػى معلومػات تفصػيلية عػن الكػوف تقػػوؿ: 
ؽ.ـ( وتػػوج ذلػػك ٓتلػػق اإلنسػػاف يف جنػػة عػػدف علػػى  ٗٓٓٗخلػػق العػػاَف ابتػػداًء مػػن سػػنة )

علػػى ىػػذا الػػرأي حػػىت مطلػػع مسػػَتة يػػومُت مػػن البصػػرة بالضػػب ، والعجيػػب أهنػػا ظلػػت مصػػرة 
القػػػرف التاسػػػع عشػػػر، فقػػػد طبػػػع كتػػػاب األسػػػقف ) آشػػػر( الػػػذي ٭تمػػػل ىػػػذه النظريػػػة سػػػنة 

 .(ٕ)«ـ(ٜٚٚٔ)
أمػا تػػاريخ الطوفػاف فتختلػػف فيػو تقػػاؤف التػػوراة، لكنػو علػػى أقصػى آرائهػػا وقػع بعػػد خلػػق آدـ 

 .(ٖ)( سنةٕٕٕٙبػ)
اً كنسػػياً كػػاف قػػد أعلػػن يف ؽ.ـ( ومػػن الطريػػف أف ٣تلسػػٕٗٚٔومعػػٌت ذلػػك أنػػو كػػاف سػػنة )

بداية القػرف العاشػر للمػيالد أف القػرف األخػَت مػن حيػاة العػاَف قػد اسػتهل؛ ألف ا قػد جعػل 
 (ٗ)ا١تدة بُت إنزاؿ ابنو وهناية العاَف ألف سنة فق 
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أمػػا معلوماهتػػا الطبيػػة، فقػػد كانػػت أفضػػل وأ٧تػػح الوسػػائل العالجيػػة يف نظرىػػا إقامػػة الطقػػوس 
يت ٕتلػػب ا١تػػرض، ورسػػم إشػػارة لصػػليب، ووضػػع صػػور العػػذراء والقديسػػُت لطػػرد الشػػياطُت الػػ

 ٖتت رأس ا١تريض ليشفى.
وعرفػػػت أوروبػػػا الطريػػػق إُف النهضػػػة بفضػػػل مراكػػػز اٟتضػػػارة اإلسػػػالمية يف األنػػػدلس وصػػػقلية 
وجنوب إيطالية، اليت كانػت تشػع نػور العلػم وا١تعرفػة علػى القػارة ا١تسػتغرقة يف ديػاجَت ا٠ترافػة 

اسػػػتيقظ العقػػػل األورويب مػػن سػػػباتو، وأخػػػذ يقتػػػبس عػػن ا١تسػػػلمُت طرائػػػق البحػػػث واٞتهػػل، ف
 ومناىج التفكَت اليت ٕتعلو يكد ويعمل يف ٣تاؿ اختصاصو دوف وصاية ضاغطة.

وثػػارت ثػػائرة رجػػاؿ الكنيسػػة علػػى الػػػذين يتلقػػوف علػػـو الكفػػار )ا١تسػػلمُت(، ويعرضػػوف عػػػن 
وشػػكلت ٤تػػاكم التفتػػي  يف كػػل مكػػاف  التعػػاليم ا١تقدسػػة، فأعلنػػت حالػػة الطػػوارئ ضػػدىم،

 تتصيدىم وتذيقهم صنوؼ النكاؿ.
وأصػػػدرت منشػػػورات بابويػػػة جديػػػدة تطكػػػد العقائػػػد السػػػابقة وتلعػػػن وٖتػػػـر ٥تالفيهػػػا، وبػػػذلك 

 قامت ا١تعركة على قدـ وساؽ وأخذت تزداد سعاراً ٔترور األياـ.
اإلنسػانية يف الظهػور، وكاف من سوء طػالع الكنيسػة أف النظريػات الكونيػة سػبقت النظريػات 

ٓتػالؼ األخػرى، وبػذلك قػدر للكنيسػة أف  -إٚتػاالً  -وىي نظريات أثبتت األياـ صػحتها 
  تصطدـ بالصحيح قبل الزائف، فلما خسرت معركتها معو سهلت ىزٯتتها أماـ اآلخر.

 الصراع بين الكنيسة وأصحاب العلوم الحديثة
 سل التارٮتي:ىذا وسنستعرض بإ٬تاز ىذا الصراع مراعُت التسل
 أواًل: مطلع العصر اٟتديث والقرف السابع عشر:

( الفلكيػػػة، فقبػػػل ىػػػذه ٖٗ٘ٔالنظريػػػة الػػػيت ىػػػزت الكنيسػػػة ألوؿ مػػػرة ىػػػي نظريػػػة كوبرنيػػػق )
النظرية كانت الكنيسة ا١تصدر الوحيد للمعرفة، وكانت فلسفتها تعتنق نظريػة بطليمػوس الػيت 

 .(ٔ)السماوية كافة تدور حو٢تإتعل األرض مركز الكوف وتقوؿ: إف األجراـ 
فلمػػػا ظهػػػر كوبرنيػػػق بنظريتػػػو القائلػػػة بعكػػػس ذلػػػك كػػػاف جػػػديراً بػػػأف يقػػػع يف قبضػػػة ٤تكمػػػة 
التفتي ، وَف ينج من ذلػك ألنػو كػاف قسيسػاً؛ بػل ألف ا١تنيػة أدركتػو بعػد طبػع كتابػو بقليػل . 
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اـ السػماوية ( فلم تع  اكمة فرصة لعقوبتو، إال أف الكنيسة حرمت كتابو )حركػات األجػر 
 ومنعت تداولو، وقالت: إف ما فيو ىو وساوس شيطانية مغايرة لروح اإل٧تيل.

وظنت أف أمػر ىػذه النظريػة قػد انتهػى، ولكػن رجػالً آخػر ىػو )جردانػو برونػو( بعػث النظريػة 
بعد وفاة صاحبها فقبضت عليو ٤تكمة التفتي  وزجػت بػو يف السػجن سػت سػنوات، فلمػا 

 ـ وذرت رماده يف ا٢تواء وجعلتو عربة ١تن اعترب.ٓٓٙٔنة أصر على رأيو أحرقتو س
وبعػػػد موتػػػو ببضػػػع سػػػنوات كػػػاف )جػػػاليلو( قػػػد توصػػػل إُف صػػػنع ا١ترقػػػب )التلسػػػكوب( فأيػػػد 
ٕتريبياً ما نادى بو أسالفو نظرياً، فكاف ذلك مربراً للقبض عليو و٤تاكمتة وقضى عليو سبعة 

مػزامَت النػدـ السػبعة مػرة كػل أسػبوع طػواؿ  من الكرادلة بالسجن مدة من الزماف وأمػر بػتالوة
، و١تػػا خشػػي علػػى حياتػػو أف تنتهػػي بالطريقػػة الػػيت انتهػػى هبػػا )برونػػو( أعلػػن (ٔ) ثػػالث سػػنوات

أنػػا جػػاليلو وقػػد بلغػػت »ارتػػداده عػػن رأيػػو وىػػو راكػػع علػػى قدميػػو أمػػاـ رئػػيس اكمػػة قػػائاًل: 
أمػػػامي أ١تسػػػو بيػػػدي، السػػػبعُت مػػػن عمػػػري سػػػجُت راكػػػع أمػػػاـ فخامتػػػك، والكتػػػاب ا١تقػػػدس 

أرفض وألعن وأحتقر القوؿ اإلٟتادي ا٠تاطئ بدوراف األرض، وتعهد مع ىذا بتبليػغ اكمػة 
 .(ٕ)«عن كل ملحد يوسوس لو الشيطاف بتأييد ىذا الزعم ا١تضلل

ىػػػطالء ىػػػم زعمػػػاء النظريػػػة، وىػػػذا ىػػػو موقػػػف الكنيسػػػة مػػػنهم، ولػػػيس غريبػػػاً أف تضػػػطهدىم 
ىا ال تعي  إال يف الظػالـ، وىػي لػن تسػتعبد النػاس بػاٟتق، بػل وٖتارب أفكارىم، فإف أفكار 

با٠ترافػػة.. ولكػػن الغريػػب ىػػو أدلتهػػا الدينيػػة الػػيت سػػاقتها لتكػػذيب النظريػػة ومػػا كػػاف ليضػػَت 
 الدين يف شيء أف تصدؽ أو تكذب.

ا١تسػيح  -قالت الكنيسة: إف األرض ٬تب أف تكوف مركز الكػوف الثابػت ألف األقنػـو الثػآف 
فيها، وعليها ٘تػت عمليػة ا٠تػالص والفػداء، وفوقهػا يتنػاوؿ العشػاء الربػآف، كمػا أف ٕتسد  -

األرض قائمة إُف األبد والشمس تشرؽ والشمس تغرب وتسػرع إُف موضػعها »التوراة تقوؿ: 
مػػن » أمػػا كرويػػة األرض وسػػكٌت جانبهػػا اآلخػػر فنفتهػػا الكنيسػػة ْتجػػة أف  (ٖ)«حيػػث تشػػرؽ

بوجػود أنػػاس تعلػػو مػػواطئ أقػدامهم علػػى رءوسػػهم، وبوجػػود  خطػل الػػرأي أف يعتقػػد اإلنسػػاف
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نباتػات وأشػػجار تنمػػو ضػاربة إُف أسػػفل، وقالػػت: إنػو لػػو صػػح ىػذا الػػزعم لوجػػب أف ٯتضػػي 
 .(ٔ)«ا١تسيح إُف سكاف الوجو اآلخر من األرض وٯتوت مصلوباً ىناؾ من أجل خالصهم

وبرنيػق ومػا أضػاؼ إليهػا ومع ذلك، فلم يكد القرف السابع عشر يستهل حػىت كػاف لنظريػة ك
برونو وجاليلو آثار واسعة، ظلت راسخة يف الفلسػفة األوروبيػة عامػة، فقػد أفقػدت الكثػَتين 
ثقتهم يف الكنيسػة، وأدت إُف التشػكيك يف سػالمة معلوماهتػا، وىػو أثػر لػو أ٫تيتػو القصػوى،  

افة إُف ذلك كما أهنا أعطت األولوية للتجربة والبحث العقلي يف الوصوؿ إُف اٟتقائق، وإض
قػػدمت إ٭تػػاءات فلسػػفية جديػػدة، فقػػد ىػػزت فكػػرة الثبػػات ا١تطلػػق الػػيت كانػػت مسػػيطرة علػػى 
العقلية األوروبية وحطت كذلك من قيمة اإلنساف ومكانتو يف الوجود أو ىكػذا ٗتيػل النػاس 

 آنذاؾ.
ويف القػػػرف السػػػابع عشػػػر تبلػػػور النػػػزاع واٗتػػػذ شػػػكالً جديػػػداً؛ فقػػػد أصػػػبح النػػػزاع بػػػُت مرقػػػب 

ليلو وحجػػػج الكنيسػػػة الواىيػػػة، نزاعػػػاً بػػػُت الػػػنص الػػػذي تعتمػػػد عليػػػو أدلتهػػػا وبػػػُت العقػػػل جػػػا
 والنظر الذي استند إليو أصحاب النظريات اٞتديدة.

وثػػار العلمػػاء ودعػػاة التجديػػد مطػػالبُت بتقػػديس العقػػل واسػػتقاللو با١تعرفػػة بعيػػداً عػػن الػػوحي، 
الػػوحي بالكليػػة، بػػل جعلػػوا لكػػل مػػن وَف ٬تػػرؤ دعػػاة ا١تػػذىب العقلػػي أوؿ األمػػر علػػى إنكػػار 
 الطرفُت دائرة خاصة يعمل فيها مستقالً عن اآلخر.

وكاف مذىب )ديكارت ( أبرز ا١تذاىب الفلسفية يف ىذا العصر، وقد دعا إُف تطبيق ا١تنهج 
الػػػػػدين والعقائػػػػػد الكنسػػػػػية  -لسػػػػػبب مػػػػػا -العقلػػػػػي يف الفكػػػػػر واٟتيػػػػػاة واسػػػػػتثٌت مػػػػػن ذلػػػػػك 

أف ميػػػػداف العلػػػػم الطبيعػػػػة، وموضػػػػوعو اسػػػػتغالؿ القػػػػوى »ى والنصػػػػوص ا١تقدسػػػػة، وكػػػػاف يػػػػر 
الطبيعيػػة، وأدواتػػو الرياضػػة والتجربػػة، وٮتػػتص الػػدين ٔتصػػائر الػػنفس يف العػػاَف اآلخػػر، ويعتمػػد 
علػػػػػى االعتقػػػػػاد والتسػػػػػليم، فػػػػػال مضػػػػػايقة بػػػػػُت العلػػػػػم والػػػػػدين وال سػػػػػلطاف ألحػػػػػد٫تا علػػػػػى 

 .(ٕ)«اآلخر
َتاً يف مػػنهج بيكػػوف التجػػػرييب، الػػذي قػػاؿ عنػػػو وىػػذه االزدواجيػػة الديكارتيػػػة وجػػدت ٢تػػا نظػػػ

، فعنػد بيكػوف «إف أعظم مػثثر بيكػوف الفصػل بػُت العلػم البشػري والػوحي اإل٢تػي»أندرسن: 
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ٯتكػػػن أف تكػػػوف أي قضػػػية خاطئػػػة ٘تامػػػاً يف نظػػػر العقػػػل، ولكنهػػػا صػػػحيحة ٘تامػػػاً ألهنػػػا نظػػػر 
 .(ٔ)الدين

يف سػػػلم التػػدرج مػػػن اإلٯتػػػاف ا١تطلػػػق  والواقػػع أف ا١تػػػذىب االزدواجػػػي لػػيس إال مرحلػػػة طبيعيػػػة
 بالوحي إُف اإلنكار ا١تطلق لو.

ومع ذلك فقد وجد فالسفة آخػروف معاصػروف ٢تػطالء َف تػرؽ ٢تػم ىػذه الفلسػفة، بػل أغػرهتم 
 تفاىة آراء الكنيسة وحقدىم عليها أف يهاٚتوا التعاليم الدينية ىجوماً مباشراً.

ء، فقػػػد طبػػػق ا١تػػػنهج العقلػػػي علػػػى الكتػػػاب أعنػػػف ىػػػطال -ْتكػػػم يهوديتػػػو-وكػػػاف )سػػػبينوزا( 
ا١تقدس نفسو، ووضع األسس اليت قامت عليها )مدرسة النقػد التػارٮتي( الػيت تػرى أنػو ٬تػب 
أف تػػدرس الكتػػب الدينيػػة علػػى الػػنم  نفسػػو الػػذي تػػدرس بػػو األسػػانيد التارٮتيػػة، أي: علػػى 

 وبالفعل حقق -أساس أهنا تراث بشري وليست وحياً إ٢تياً 
 نتائج:)سبينوزا( 

فمثاًل: استنتج أف أسفار التوراة َف يكتبها موسى، مستدالً ٔتا جاء يف سػفر التثنيػة مػن ذكػر 
، وأيضػاً اسػتطاع أف «َف يأت نيب مثلو من بعػده »موت موسى ورثائو، وقوؿ كاتب السفر: 

كمػا   (ٕ)يثبت أف التػوراة قػد عينػت أمػاكن بأٝتػاء َف توضػع ٢تػا إال بعػد موسػى بقػروف عديػدة
ال شيء يزحم العقل اإلنسآف »طاع )باسكاؿ( أف يوجو نقده إُف عقيدة ا٠تطيئة قائاًل: است

باألَف كعقيدة ا٠تطيئة األصلية، وإنػو ليبػدو أبعػد مػا يكػوف عػن العقػل أف يعاقػب إنسػاف مػن 
 .(ٖ)«أجل خطيئة اقًتفها أحد أسالفو منذ أربعة آالؼ سنة
ب أن طال م بإخض اع ال وحي للعق ل  أما )جون لوك( فقد خطا خط وة أبع د م ن ديك ارت

م ن اس تبعد العق ل ليفس   لل وحي مج االً فق د أطف أ ن ور كليهم ا، »عند التعارهلل قائبًل: 
وكان مثل و كمث ل م ن يقن ع إنس اناً ب أن يفق أ عيني و ويس تعيض عنهم ا بن ور خاف ت يتلق اه 

 .(4)«بواسطة المرقم من نجم سحيق
وروبيػػة آنػػذاؾ، وىػػو مبػػدأ التسػػامح الػػديٍت، كمػػا دعػػا إُف تطبيػػق مبػػدأ جديػػد علػػى اٟتيػػاة األ

 وإعطاء اٟتق لكل إنساف يف أف يعتنق ما يشاء ويكفر ٔتا يشاء من األدياف وا١تذاىب.
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على أف نقد ىطالء الرواد َف يصل إُف إنكار الوحي والرسػاالت السػماوية بصػراحة، كمػا أنػو 
تمػػع الػػذي كػػاف يػػدين ظػػل خافتػػاً أمػػاـ بطػػ  ٤تػػاكم التفتػػي  أو علػػى األقػػل أمػػاـ ضػػغ  اجمل

 با١تسيحية ويراىا جزءاً من كيانو وتراثاً عزيزاً عليو.
وقد تعرضت كتب ديكارت وسبينوزا ولوؾ وأضراهبا للحرؽ وا١تصادرة، كما تعرضوا شخصياً 
ل يػذاء وا١تضػايقة مػن قبػل الكنيسػة، إال أف تفجػػر الربكػاف العلمػي يف كػل مكػاف وا٠تالفػػات 

 ١تسيحية شغلتها عن إعطائهم ما يستحقوف من االىتماـ.الداخلية بُت الطوائف ا
كمػػػػػا أف النظريػػػػػات اٞتديػػػػػدة عػػػػػن الكػػػػػوف يف ىػػػػػذا القػػػػػرف قػػػػػد غمػػػػػرت األفكػػػػػار الفلسػػػػػفية، 
واسػػتأثرت باالىتمػػػاـ البػػػالغ مػػػن قبػػػل األوسػػػاط الدينيػػة والعلميػػػة علػػػى السػػػواء، وأعظػػػم ىػػػذه 

 النظريات )نظرية اٞتاذبية( إلسحاؽ نيوتن.
ؽ.ـ( ويعػد عملػو تتميمػاً ١تػا بػدأه ٕٗٙٔن يف السنة اليت تويف فيها جاليلو ولد إسحاؽ نيوت

ـ( الطريػػق أمػػاـ النظريػػة ٗٓٙٔجػػاليلو، فقػػد مهػػد اكتشػػاؼ جػػاليلو لقػػانوف البنػػدوؿ سػػنة )
إنػػو مػػن ا١تمكػػن تفسػػَت ظػػواىر الطبيعػػة بػػرب  بعضػػها بػػبعض دوف حاجػػة إُف تػػدخل »القائلػػة 

ا االكتشػػػػاؼ الضػػػػئيل ٔتثابػػػػة النػػػػواة للمػػػػذىب ، وبػػػػذلك كػػػػاف ىػػػػذ(ٔ)«قػػػػوى خارجيػػػػة عنهػػػػا
 )الطبيعي ( والنظرية ا١تيكانيكية اللذين كاف ٢تما صدى واسع فيما بعد.

وقد حاربت الكنيسة ىذه النظرية وشنعت على معتنقيهػا قائلػة: إف األشػياء ال تعمػل بػذاهتا 
ب يسػمح ٢تػا ولكن عناية ا ىي اليت تسَتىا، وَف تكػن الكنيسػة مػن سػعة األفػق علػى جانػ

بػػتفهم عػػدـ ا١تنافػػاة بػػُت نسػػبة األفعػػاؿ إُف ا تعػػاُف باعتبػػاره الفاعػػل اٟتقيقػػي، وبػػُت نسػػبتها 
إُف األسػػػباب باعتبارىػػػا وسػػػائ  مباشػػػرة، بػػػل كػػػاف حنقهػػػا علػػػى كػػػل جديػػػد صػػػارفاً ٢تػػػا عػػػن 
ة ذلك، كما أف أصحاب النظريػة انػدفعوا وراء رد الفعػل األىػوج، فػأنكروا عمػل العنايػة اإل٢تيػ

وربػػ  األسػػػباب با١تسػػػببات، معتقػػدين أف كػػػل مػػػا عرفػػت علتػػػو ا١تباشػػػرة فػػال داعػػػي الفػػػًتاض 
 تدخل ا فيو حسب تعبَتىم.

فلمػػا جػػاء نيػػوتن بنظريػػة اٞتاذبيػػة مطيػػدة بقػػانوف رياضػػي مطػػرد انبهػػرت عقػػوؿ الفئػػات ا١تثقفػػة 
حػػس ىػػطالء بنشػػوة واٗتػػذىا أعػػداء الػػدين سػػالحاً قويػػاً حػػىت لقػػد ٝتيػػت )الثػػورة النيوتونيػػة( وأ

انتصػػار عظيمػػة، فقػػد أمكػػن تفسػػَت الكػػوف كلػػو هبػػذا القػػانوف ا٠تػػارؽ، كمػػا تأكػػدت صػػحة 
نظريات كوبرنيق وبرونو وجاليلو، ويف الوقت نفسو اىتػز موقػف الكنيسػة وتػداعت حججهػا 
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الواىيػػة أكثػػر مػػن ذي قبػػل، وٞتػػأت إُف التعسػػف والعنػػف، وىػػاجم رجا٢تػػا نيػػوتن الػػذي كػػاف 
ا، ْتجػػة أهنػػا تفضػػي إُف إنكػػار وجػػود ا، بنفػػي العنايػػة اإل٢تيػػة مػػن الكػػوف، مطمنػػاً بوجػػود 

وقد ثبت أهنم كانوا على حق يف توقعهم ىذا، لكنهم كانوا ٥تطئُت يف موقفهم مػن النظريػة، 
 فقد ساعد ىذا ا١توقف ا٠تاطئ على الوصوؿ إُف تلك النتيجة الباطلة.

العلميػػػة أثػػػراً يف اٟتيػػػاة األوروبيػػػة، فهػػػي الػػػيت  وال شػػػك أف نظريػػػة نيػػػوتن مػػػن أعظػػػم النظريػػػات
وضعت الفكر ا١تػادي الغػريب، وإليهػا يعػزى الفضػل األكػرب يف ٧تػاح كػل مػن ا١تػذىب العقلػي 

 وا١تذىب الطبيعي.
أمػػا يف القػػرف السػػابع عشػػر فػػإف النتػػائج الػػيت أمكػػن للعلمػػاء أف ُيكو نػػوا منهػػا النظريػػة العلميػػة 

ىػػػي كمػػػا ٠تصػػػها  -الػػػيت اشػػػتقت مػػػن نظػػػرييت كوبرنيػػػق ونيػػػوتن ا١تعاديػػػة لتعػػػاليم الكنيسػػػة، و 
 )برتراندرسل( ثالث نتائج:

أف تقريػػػػػر اٟتقػػػػػائق ٬تػػػػػب أف يبػػػػػٌت علػػػػػى ا١تالحظػػػػػة ال علػػػػػى الروايػػػػػة غػػػػػَت ا١تطيػػػػػدة )أي: -ٔ
 النصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوص(.

أف العػػاَف غػػَت اٟتيػػوآف نظػػاـ متفاعػػل يف نفسػػو مسػػتبق لنفسػػو، وتنطبػػق كػػل التغػػَتات فيػػو -ٕ
 يعة.مع قوانُت الطب

أف األرض ليست مركز الكوف وأف اإلنساف رٔتػا ال يكػوف ا٢تػدؼ مػن وجودىػا، إذا كػاف -ٖ
 (ٔ)لوجودىا أي ىدؼ، وفوؽ ذلك أف فكرة ا٢تدؼ فكرة ال فائدة منها من الناحيػة العلميػة

. 
وإذا كاف القرف السابع عشر ىو قرف االنتفاضة العارمة على الكنيسػة ومبادئهػا، فإنػو كػذلك 

ىيب ػػاكم التفتػػي ، فقػػد قاسػػى العلمػػاء أنػػواع االضػػطهاد، واسػػتخدمت ضػػدىم القػػرف الػػذ
أسػػػاليب القمػػػع الوحشػػػية وظهػػػرت الفهػػػارس أو )القػػػوائم البابويػػػة( الػػػيت ٖتتػػػوي علػػػى أٝتػػػاء 
الكتب ارمة، وكاف وجود شيء من ىذه الكتب يف حػوزة إنسػاف ذريعػة لسػوقو إُف ٤تكمػة 

 التفتي  وتعريضو ألليم عقاهبا.
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ومت الكنيسػة كػل ٤تاولػة للتجديػد، وإف كانػت نافعػة خػَتة، فقػد كفػرت رئػيس بلديػة يف وقا
أ١تانيا، ألنو اخًتع غاز االستصباح ْتجة أف ا خلق الليل ليالً والنهػار هنػاراً، وىػو ٔتخًتعػو 

 .(ٔ) يريد تغيَت مشيئة ا٠تالق فيجعل الليل هناراً 
ة القػػػرف السػػػابع عشػػػر مػػػن ىجػػػـو علػػػى ونسػػػتطيع أف نقػػػوؿ: إف مػػػا قػػػاـ بػػػو علمػػػاء وفالسػػػف

الدين، ليس يف حقيقتو سوى اندفاع أعمػى، ورد فعػل غػَت موجػو ىدفػو االنفكػاؾ مػن قبظػة 
 الكنيسة والتحرر من عبوديتها، فلم يكن ٫تهم  إُف أين نتجو  بقدر ما كاف كيف هنرب .

 ديػػٍت مػػنظم ولكػػن التػػأثَتات واال٭تػػاءات الفلسػػفية لنظريػػة نيػػوتن أسػػهمت يف إ٬تػػاد فكػػر ال
ينػػػػتهج طرائػػػػق ٤تػػػػددة، وإف كػػػػاف قػػػػد ظػػػػل مشػػػػوباً بالتعصػػػػب والسػػػػلبية، منػػػػدفعاً يف مهاٚتػػػػة 

 الكنيسة ومعتقداهتا.
ولعل من الصواب أف نقوؿ: إف نظرية نيوتن َف ٘تهد فكرياً للثورة الفرنسية فحسب، بل إهنػا 

 قطعت نصف الطريق إُف داروين أيضاً.
لنا إُف القرف الثامن عشػر الػذي كػاف دخولػو إيػذاناً بػأفوؿ ٧تػم والكالـ عن آثار النيوتونية ينق

 الكنيسة ووالدة آ٢تة جديدة ال كنائس ٢تا.
  انياً: القرن الثامن عشر:

يتميػػػز القػػػرف الثػػػامن عشػػػر بظهػػػور روح الشػػػك العػػػاـ يف كػػػل شػػػيء تقريبػػػاً، ومػػػع ذلػػػك فقػػػد 
صػػػنماف اسػػػتحدثهما ظهػػػرت فلسػػػفات متنوعػػػة يػػػدور ٤تورىػػػا حػػػوؿ كلمتػػػُت، ٫تػػػا يف الواقػػػع 

 ا٢تاربوف من نَتاف الكنيسة، ليحال ٤تل إ٢تها ا١تخيف، و٫تا: )العقل والطبيعة(.
أما العقل فلم يعد مقيداً بأغالؿ الثنائية الديكارتية، بل بدأ يبحث عن ذاتػو ويسػلك طريقػو 
لكي يتصرؼ كما لو كاف )إ٢تا( بالفعػل، وتعالػت أصػوات البػاحثُت والفالسػفة، مناديػة بػأف 
العقػػل ىػػو اٟتكػػم الوحيػػد والعقػػل ىػػو كػػل شػػيء، ومػػا عػػداه فػػوىم وخرافػػة، الػػوحي ٮتػػالف 
العقل فهػو أسػطورة كاذبػة، وا١تعجػزات ال تتفػق ومػألوؼ العقػل فهػي خرافػات باليػة، والفػداء 
والصػػلب والرىبانيػػة... إٍف، كلهػػا أباطيػػل مضػػللة وعقائػػد مرذولػػة ألهنػػا ال تتسػػق مػػع العقػػل، 

 الطبيعة(.والصنم الثآف كاف )
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صػػار لزامػػاً علػػى الػػذين نبػػذوا اإلٯتػػاف بػػا كليػػة أف يبحثػػوا عػػن بػػديل لػػذلك »يقػػوؿ )سػػوؿ(: 
 .(ٔ)«ووجدوه يف الطبيعة

وكتػػب الفكػػر الغػػريب تسػػمي ذلػػك العصػػر عصػػر )تأليػػو الطبيعػػة( أو عبػػادة الطبيعػػة، وليسػػت 
ا اليت عرفها الناس ىذه العبارات ٣تازاً، بل ىي مستعملة على اٟتقيقة ٘تاماً، فكل صفات 

 عن ا١تسيحية نقلها فالسفة الطبيعة إُف إ٢تهم اٞتديد، مع فارؽ كبَت بُت اإل٢تُت يف نظرىم.
فإلػػػو الكنيسػػػة بطَّػػػاش حقػػػود يعػػػذب السػػػاللة البشػػػرية ويقتػػػل ابنػػػو ألف اإلنسػػػاف األوؿ أكػػػل 

 فاكهة من حديقتو.
ويقيػػده بااللتزامػػات، ويفػػرض  وىػػو إلػػو متعنػػت يضػػع القيػػود االعتباطيػػة علػػى حريػػة اإلنسػػاف

 عليو الرىبانية وا٠تضوع ا١تذؿ ِلُممثليو على األرض.
أما الطبيعة فإ٢تها جػذاب رحػب الصػدر لػيس لػو كنػيس وال التزامػات، وال يسػتدعي طقوسػاً 
وال صػػلوات، وكػػل مػػا يطالػػب بػػو اإلنسػػاف أف يكػػوف إنسػػاناً طبيعيػػاً يلػػيب مطالبػػو الطبيعيػػة يف 

 وضوح وصراحة.
و اٞتديد ليس لو رجاؿ دين يستعبدوف الناس ألنفسهم، وال كتاب مقدس متنػاقض وال واإلل

أسرار عليا مقدسة، بل لو دعػاة مػن أمثػاؿ )روسػو، وفػولتَت، وديػدرو( ولػو كتػب علميػة ىػي 
 )دائرة ا١تعارؼ( أو )العقد االجتماعي( أو )روح القوانُت(.

متناسػػػػقاً ال اضػػػػطراب فيػػػػو وال خلػػػػل،  والقػػػػانوف الطبيعػػػػي )اٞتاذبيػػػػة( ٬تعػػػػل الكػػػػوف مًتابطػػػػاً 
وبا١تقابػػػل جعلػػػت الطبيعػػػة ل نسػػػاف قانونػػػاً طبيعيػػػاً يكفػػػل لػػػو السػػػعادة التامػػػة، ولكػػػن الػػػنظم 

 اإلنسانية واألدياف طمست ىذا القانوف فشقي اإلنساف وتعذب.
تلػك ىػي ا١تبػػادئ األوُف للمػذىب الطبيعػػي الػذي تبلػور ليصػػبح دينػاً إنسػػانياً عنػد )كومػػت( 

قرف التاسع عشر، وعنو انبثقت ا١تاديات ا١تتعددة اليت تفسر الكػوف تفسػَتاً آليػاً حسػب يف ال
 القوانُت اليت ٝتيت )قوانُت الطبيعة(.

أمػػػا ىنػػػا يف القػػػرف الثػػػامن عشػػػر فػػػإف عبػػػادة العقػػػل والطبيعػػػة ىػػػي ميػػػزة العصػػػر الػػػذي يسػػػمى 
 )عصر التنوير(.

 لعلم يف ىذا العصر بقولو:ويصف )برن ( شيئاً من مظاىر الصراع بُت الدين وا
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كػػاف العقػػل للرجػػل العػػادي يف عصػػر التنػػوير ىػػو كلمػػة السػػر الكػػربى لعا١تػػو اٞتديػػد، العقػػل »
ىػػػو الػػػذي يسػػػوؽ النػػػاس إُف فهػػػم الطبيعػػػة وىػػػذه ىػػػي كلمػػػة السػػػر الثانيػػػة الكػػػربى وبفهمػػػو 

ظػل أفكػار للطبيعة يصوغ سلوكو طبقاً ٢تا، وبذلك يتجنب ااوالت العابثػة الػيت قػاـ هبػا يف 
 .(ٔ)«ا١تسيحية التقليدية ا٠تاطئة، وما ٮتالفها يف األخالؽ والسياسة ٦تا يناقض الطبيعة

والعقل يبُت أف الرىابنية تعٍت إسرافاً عظيماً يف قدرة اإلنساف اإلنتاجيػة، وأوضػح مػن ذلػك »
عػػن أف العقػػل يبػػُت أنػػو مػػن غػػَت الطبيعػػي للكائنػػات البشػػرية صػػحيحة البػػدف أف ٘تتنػػع بتاتػػاً 

االتصػػاؿ اٞتنسػػي، وأف التربيػػر الػػديٍت ١تثػػل ىػػذا السػػلوؾ غػػَت الطبيعػػي كػػاف ىػػراء َكُهػػراء فكػػرة 
 «.الشياطُت اليت تستوِف على اجملنوف

إف ا١تسػػيحية التقليديػػة َف تعػػد قػػادرة علػػى أف ٘تػػد ا١تسػػتنَتين بنظريػػة كونيػػة، فقػػد بػػدأ النػػاس »
ا٠تليقػة الػذي حػدده األسػقف ) آشػر( يعرفوف ما يكفي من اٞتيولوجيا لكػي يبػُت أف تػاريخ 

ؽ.ـ(، وتاريخ قصة الطوفاف بعيدا االحتماؿ، ولكن َف تكػن ىنػاؾ حاجػة إُف ٗٓٓٗبعاـ )
أف ينتظػػػر النػػػاس ٪تػػػو ا١تعرفػػػة اٞتيولوجيػػػة، خػػػذ مبػػػدأ التثليػػػث يف ا١تسػػػيحية مػػػثاًل: إف الرياضػػػة  

ثالثػة ثالثػة وواحػداً كانت ضد ىذا ا١تبدأ فإف أي نظاـ رياضي ٤تًـت ال يسمح بأف يكوف ال
يف آف واحػػػد، أمػػػا عػػػن ا١تعجػػػزات فلمػػػاذا توقفػػػت  إذا أمكػػػن إحيػػػاء ا١تيػػػت يف القػػػرف األوؿ 

 (ٕ)فلماذا ال ٭تيا يف القرف الثامن عشر 
تلك ىي ا٠تطوط العامة يف القرف الثامن عشر للصراع بُت الكنيسة والػدين، علػى أنػو ينبغػي 

علػى الفالسػفة والطبقػات ا١تثقفػة، وَف يتجػاوز ذلػك  أف ننبو إُف أف ىذا الصراع كػاف مقتصػراً 
إُف القاعػػدة الشػػعبية ويصػػبح قضػػية ٚتاىَتيػػة، إال بعػػد الثػػورة الفرنسػػية الػػيت قامػػت يف أواخػػر 

ـ( وبقيامهػػا ُرسػػم معلػػم واضػػح مػػن معػػاَف التػػاريخ األورويب، وافتُػػتح ٜٛٚٔىػػذا القػػرف سػػنة )
 أف يفرد لو فصل مستقل.عصر جديد من الصراع بُت الدين والالدين يستحق 
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 الفصل الثالث: الثورة الفرنسية: 
النظػػػػاـ االجتمػػػػاعي الػػػػذي ىػػػػيمن علػػػػى اٟتيػػػػاة األوروبيػػػػة طيلػػػػة القػػػػروف الوسػػػػطى ىػػػػو نظػػػػاـ 

 )اإلقطاع(، ورٔتا كاف أبشع وأظلم النظم االجتماعية يف التاريخ.
زمػاف ومكػػاف،  وال شػك أف الظلػم دائمػػاً ٝتػة مػػن ٝتػات اٟتكػم اٞتػػاىلي ألي ٣تتمػع يف كػػل

، ففػي الفػًتة الػيت كػاف فيهػا (ٔ) ولكن صػورتو يف اجملتمػع األورويب اإلقطػاعي كانػت أُت وأظهػر
الشرؽ ا١تسلم ينعم باٟتياة يف ظلو أفضل وأعدؿ ٣تتمػع عرفػو التػاريخ، كػاف الغػرب ا١تسػيحي 

 يرزح ٖتت نَت ىذا النظاـ البغيض.
وتنفػػػر منػػػو، مهمػػػا طػػػاؿ خضػػػوعها لػػػو،  تػػػأل الظلػػػم -كمػػػا خلقهػػػا ا -والفطػػػرة البشػػػرية 

 ولذلك فإهنا تنتهز أدْف فرصة سا٨تة للثورة عليو وتقويض دعائمو.
وترتبط أولى محاوالت اإلنسان األوروبي االنفبلت م ن المظ الم اإلقطاعي ة باالحتك اك 
المباشر بالمسلمين عن طريق الفتوحات اإلس بلمية ف ي أوروب ا، وبل غ ذل ك ذروت و إب ان 

 ليبية.الحروب الص
ولػػيس غريبػػاً أف يكػػػوف أرقػػاء فرنسػػػا ىػػم رواد الثػػورة علػػػى اإلقطػػاعيُت؛ فػػػإف موقعهػػا اٞتغػػػرايف 
ااذي للجزء ا١تسلم من أوروبا األندلس، مث ٛتالهتػا الصػليبية الكثيفػة مضػافاً إليهمػا بعػدىا 

 النسيب عن مركز البابوية يف روما، كل ىذه جعلتها أقرب إُف روح التحرر واالنطالؽ.
وىكذا قامت يف فرنسا أوؿ ثورة فالحية يف القرف الرابػع عشػر للمػيالد، وىػي وإف أخفقػت،  
كالشػػأف يف اػػاوالت األوُف، فقػػد ىيػػأت األذىػػاف إلمكػػاف القيػػاـ بعمػػل نػػاجح مسػػتقباًل، 

 وأثرت يف ظهور انتفاضات ٦تاثلة يف أ٨تاء القارة.
الكنيسػة )أكػرب ا١تػالؾ اإلقطػاعيُت( وكاف من العوائػق الكػربى الػيت خيبػت جهػود الثػائرين أف 

 وقفت ضدىم وأجهضت ٤تاوالهتم.
فالكنيسػػة َف تكتػػف بصػػد النػػاس عػػن نػػور اإلسػػالـ، بػػل ناقضػػت تعػػاليم اإل٧تيػػل الداعيػػة إُف 

 ابة والتسامح، ونافست األمراء اإلقطاعيُت يف إذالؿ الشعوب وقهرىا.
ى يػد القػديس )تومػا األكػويٍت(، الػذي ويأ  التربير ا١تسيحي لنظاـ االسػًتقاؽ اإلقطػاعي علػ

وكػػػأف رجػػػاؿ الكنيسػػػة والبارونػػػات ليسػػػوا مػػػن بػػػٍت آدـ،  (ٕ)«نتيجػػػة ٠تطيئػػػة آدـ»فسػػػره بأنػػػو 
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وىنػػاؾ حقيقػػة ينبغػػي أال تغيػػب عػػن أذىاننػػا فيمػػا يتعلػػق بػػالثورات الفالحيػػة، وىػػي أف ىػػذه 
 عيالثورات َف تكن ٘ترداً على الكنيسة ألهنا كنيسة بل ألهنا مالك إقطا

يف رعايػػاىم ويػػد٣توا إقطاعيػػاهتم يف الدولػػة،  لبارونػػاتفػػا١تلوؾ ا١تركزيػػوف اسػػتطاعوا أف يػػذوبوا ا
وإف كػػػاف قػػػد بقػػػػي ٢تػػػم امتيػػػازات و٥تصصػػػػات كثػػػَتة، و٘تػػػت ىػػػػذه العمليػػػة بفضػػػل حصػػػػوؿ 
 اٟتكومات على البارود عن طريق الشرؽ، وىو سالح َف تصمد لو قالع البارونات طوياًل.

د مػػػن االسػػػتغالؿ لألرقػػػاء مػػػن قبػػػل أسػػػيادىم، كػػػي يعػػػوض األسػػػياد عػػػن وأدى ىػػػذا إُف مزيػػػ
الضػػرائب الػػيت فرضػػتها اٟتكومػػة ا١تركزيػػة علػػى إقطاعيػػاهتم، وَف يَػػُدر ببػػاؿ ا١تلػػوؾ أف يفكػػروا يف 

 شأف األرقاء، بل كاف كل ٫تهم أف تأ  الضريبة كاملة من أي طريق.
)لػػوثر، كػػالفن، ىػػس( وأمثػػا٢تم، فقػػد والتحػػوؿ اآلخػػر يتمثػػل يف ظهػػور اٟتركػػات الػػيت تزعمهػػا 

حطمت ىذه اٟتركات الوحدة الشكلية للعػاَف الغػريب ا١تسػيحي، وأضػعفت السػلطة الكنسػية 
 ا١تركزية بكثرة ما أحدثتو من مذاىب وفرؽ ال حصر ٢تا.

أدى إُف ٗتلخػل اجملتمػع األورويب وتغيػَت بعػض مال٤تػو  -باإلضافة إُف سػابقو-وىذا التحوؿ 
أت ا١تػػػدف األوروبيػػػة يف النمػػػو، وظهػػػرت الطبقػػػة الوسػػػطى )البورجوازيػػػة( فظهػػػر الثابتػػػة، فابتػػػد

منافس قوي ل قطاعيُت يتمثل يف طبقة ٕتار ا١تػدف البورجػوازيُت، الػذين كػانوا ٔتثابػة الطالئػع 
 .(ٔ)للرأٝتاليُت الكبار

وإُف جانػػػػب ذلػػػػك كانػػػػت اليقظػػػػة الػػػػيت عرضػػػػناىا يف الفصػػػػل السػػػػابق، وكػػػػاف ظهػػػػور الػػػػورؽ 
 بع العامل الفعاؿ يف نشرىا وتوسيع ميداهنا.وا١تطا

كػػػػػل ىػػػػػذه التحػػػػػوالت أنػػػػػذرت بافتتػػػػػاح عصػػػػػر جديػػػػػد مغػػػػػاير للماضػػػػػي يف قيمػػػػػو وتصػػػػػوراتو 
 وأوضاعو، وكانت أحواؿ فرنسا الثقافية واالجتماعية تطىلها الفتتاح ذلك العصر.
ا غايتػو، حػىت يف السنوات السابقة للثورة بلغ الفساد السياسي والتدىور االقتصادي يف فرنس

ـ( وأرادت اٟتكومػة سػد عجػز ٚٛٚٔإف )كالوف( وزير ا٠تزانػة ا١تلكيػة اعػًتؼ بػذلك سػنة )
ا١تيزانية بإرىاؽ الشعب بضرائب جديدة فادحة، فازدادت أحواؿ الطبقات ا١تسحوقة سػواًء، 

 وعصفت بالبالد موجة من اٞتوع ونقص ا١تطف.
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اعػة والبػطس، كػاف ىنػاؾ طبقتػاف تًت٨تػاف ويف الوقت الذي عيل فيو صرب الشػعب وأهنكتػو اجمل
يف أعطػػاؼ النعػػيم وتنغمسػػاف يف ٥تتلػػف ا١تػػالذ ٫تػػا: طبقػػة رجػػاؿ الػػدين، وطبقػػة األشػػراؼ، 

 باإلضافة إُف األسرة ا١تالكة اليت كانت عبئاً ثقيالً على اٞتميع.
وكاف إنقاذ الشعب يتطلب منو أف يقـو بعمل يودي بالظلم ويزيح كابوسو عػن ا١تهضػومُت، 
ووقػػف الشػػعب بكػػػل فئاتػػو الفالحػػػُت، ا١تهنيػػُت، القساوسػػػة الصػػغار جبهػػػة واحػػدة، وكانػػػت 

 اٞتبهة األخرى ائتالفاً بُت الطبقتُت اتكرتُت رجاؿ الدين واألشراؼ.
وقضت سنة ا أف ينتصر الشػعب علػى جالديػو، وأف ٖتصػد ا١تقصػلة معظػم الػرءوس ا١تًتفػة 

 الطاغية.
غػػة األ٫تيػػة، فقػػد ولػػدت ألوؿ مػػرة يف تػػاريخ أوروبػػا ا١تسػػيحية و٘تخضػػت الثػػورة عػػن نتػػائج بال

دولػػة ٚتهوريػػة ال دينيػػة، تقػػـو فلسػػفتها علػػى اٟتكػػم باسػػم الشػػعب ولػػيس باسػػم ا، وعلػػى 
حرية التدين بػدالً مػن الكثلكػة، وعلػى اٟتريػة الشخصػية بػدالً مػن التقيػد بػاألخالؽ الدينيػة، 

 .وعلى دستور وضعي بدالً من قرارات الكنيسة
وقامت الثػورة بأعمػاؿ غريبػة علػى عصػرىا، فقػد حلػت اٞتمعيػات الدينيػة، وسػرحت الرىبػاف 
والراىبػػات وصػػادرت أمػػواؿ الكنيسػػة، وألغػػت كػػل امتيازاهتػػا، وحوربػػت العقائػػد الدينيػػة ىػػذه 

 (ٔ)ا١ترة علناً وبشدة، وأصبح رجل الدين موظفاً مدنياً لدى اٟتكومة
ف عنػػػدىا اإلنسػػػاف باحثػػػاً عػػػن أسػػػباهبا ودوافعهػػػا، ىػػػذه النتػػػائج والتطػػػورات تسػػػتحق أف يقػػػ

 وبالنظرة الفاحصة ٧تد أف عوامل متعددة قد تضافرت على ٖتقيقها، وأ٫تها ثالثة:
 أواًل: الفكر البلديني الذي طبع عصر التنوير:

بطابعو ا٠تاص، والذي كانت مدارسػو رغػم تباينهػا تسػعى إُف غايػة واحػدة،  -كما يسمى-
 تثاث مبادئو من النفوس .ىي تقويض الدين واج

  انياً: وقوف الكنيسة  د مطالم الجماىير:
كاف من ا١تمكن أال تعتنق اٞتماىَت ا١تسيحية أفكػار الكتػاب العلمػانيُت ىػطالء وتتخلػى عػن 

 عقيدهتا الراسخة، لوال ا١توقف الشائن الذي وقفتو الكنيسة من مطالبهم ا١تشروعة.
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أف يسػػػتوعب شػػػيئاً مػػػن أفكػػػار روسػػػو وانتقػػػادات إف ذىػػػن الفػػػالح السػػػاذج قػػػد ال يسػػػتطيع 
فولتَت، لكنو يستطيع بسهولة أف يرى ٥تازي ا١تلوؾ والقساوسة وفضػائحهم وثػراءىم البػاذخ، 

 لقد رأى بأـ عينيو ما عرب عنو توماس جفرسن بقولو:
إف القسيس يف كل بلد ويف كػل عصػر مػن أعػداء اٟتريػة، وىػو دائمػاً حليػف اٟتػاكم ا١تسػتبد 

وكػػػاف ذلػػػك مػػػدعاة ألف تصػػػب  (ٔ)لػػػى سػػػيئاتو يف نظػػػَت ٛتايتػػػو لسػػػيئاتو ىػػػو اآلخػػػريعينػػػو ع
اٞتمػػاىَت جػػاـ غضػػبها علػػى الكنيسػػة، وتصػػرخ خلػػف ) مَتابػػو(: )اشػػنقوا آخػػر ملػػك بأمعػػاء 

 آخر قسيس(.
 (2) الثاً: القوى الشيطانية الخفية

قضػي علػى أف تثأر اٞتماىَت مػن الكنيسػة فتصػادر أمالكهػا وت -كذلك -كاف من ا١تمكن 
نفوذىػػا، وتظػػل مػػع ذلػػك مطمنػػة بػػدينها وفيػػًو لتارٮتهػػا متمسػػكة بتقاليػػدىا العريقػػة، لػػوال أنػػو 

 وجد عامل آخر 
حيث استطاع اليهود أف يتغلغلػوا يف منظمػات الثػورة ا١تختلفػة، كاٞتمعيػة التأسيسػية، ونػادي 

 -ال سػيما-ببالىػة اليعاقبة وبلديػة بػاريس، وأف ينفثػوا تلػك الشػعارات الػيت رددهتػا اٞتمػاىَت 
شػػعار الثػػورة البػػارز اٟتريػػة واإلخػػاء وا١تسػػاواة ىػػذا الشػػعار الػػذي قامػػت عليػػو الثػػورة وحققتػػو،  

 كاف لو عند اليهود تفسَت آخر:
فهم يقصدوف باٟترية ٖتطيم القيود األخالقية والتقاليد ا١توروثة، اليت ٖتوؿ بينهم وبُت إفساد 

سػاواة كسػر اٟتػواجز النفسػية واالجتماعيػة الػيت ٖتػوؿ األمم وتدمَتىا، ويقصدوف باإلخاء وا١ت
بينهم وبُت االنسالؿ إُف أجهزة الدولة وتنظيماهتا، وإذابة الفوارؽ الدينية بينهم وبػُت غػَتىم 

 كي تزوؿ عنهم وصمة االحتقار وا١تهانة.
وىكذا ٧تحوا يف ٖتويل الثورة من ثػورة علػى مظػاَف رجػاؿ الػدين إُف ثػورة علػى الػدين نفسػو، 

 وجعلوا لفظة الدين عند الشعوب األوروبية مرادفة للظلم والرجعية والتخلف واالستبداد.
 الثورة الفرنسية

كانػػت فاٖتػػة عصػػر جديػػد يف التػػاريخ األورويب، إذ توالػػت الثػػورات كػػالرباكُت يف أ٨تػػاء القػػارة   
ه الثػورة إُف شيئاً اٝتو حقوؽ اإلنساف، وال تزاؿ تنسػبو ٢تػذ -رٔتا ألوؿ مرة  -وعرفت أوروبا 
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، وكاف ٧تاح أي ثورة يعٍت اهنيار النظاـ اإلقطػاعي واهنيػار نفػوذ الكنيسػة، ولػذا فػإف مػن  اليـو
الطبيعي لتغَت عميق كهذا أف يصحبو فراغ ىائػل يف ا١تعتقػدات والقػيم، فػإذا علمنػا أف ىنػاؾ 

قيقػي للحريػة من يستغل ىذا الفراغ لتحطيم إنسانية اإلنساف وتدمَت قيمػو، أدركنػا ا١تغػزى اٟت
 اليت نادت هبا تلك الثورات.

إف كػػػل الشػػػعارات الرباقػػػة الػػػيت رفعػػػت لتحػػػل ٤تػػػل اإلٯتػػػاف الػػػديٍت َف تػػػِف هبػػػذا الغػػػرض، كمػػػا 
فشلت ٚتيع الدساتَت والنظم يف جلب االستقرار للقارة، ولذلك شػهدت أوروبػا يف الفػًتات 

رة، كمػا شػهدت حروبػاً طاحنػة التالية ما ال ٭تصى من االٕتاىات الفكرية واالجتماعية اٟتػائ
مػػػػػدمرة جعلػػػػػت خريطػػػػػة أوروبػػػػػا عرضػػػػػة للتغػػػػػَت ا١تسػػػػػتمر، وحلػػػػػت الفاجعػػػػػة الكػػػػػربى بالػػػػػدين 

 واألخالؽ والتقاليد اليت أصبحت ينظر إليها وكأهنا قطعة متحجرة من ا١تاضي البغيض.
 الفصل الرابع: نظرية التطور: -

حي واألخػػالؽ ا١تسػػيحية قػػد تعرضػػا قبػػل أف تبصػػر نظريػػة )دارويػػن( النػػور كػػاف اإلٯتػػاف ا١تسػػي
لضربات قاسية وىزات عنيفة: من قبل أصػحاب العلػـو التجريبيػة  ومهػدت لظهػور نظريػات 

 جديدة
فأحػدث (ٔ)ـ( نشر الباحث اإل٧تليزي )تشارلز داروين( كتابو )أصػل األنػواعٜ٘ٛٔيف سنة )

آلثػار يف اجملػاالت ضجة َف ٭تدثها أي مطلف آخر يف التاريخ األورويب قاطبػة، وكػاف لػو مػن ا
 الفكرية والعملية ما َف يكن يف اٟتسباف.

والغػػػرض الػػػذي يػػػدور حولػػػو الكتػػػاب ىػػػو افػػػًتاض تطػػػور اٟتيػػػاة يف الكائنػػػات العضػػػوية مػػػن 
السػػػهولة وعػػػدـ التعقيػػػد، إُف الدقػػػة والتعقيػػػد وتػػػدرجها مػػػن األحػػػ  إُف األرقػػػى، وأف الفػػػروؽ 

مع مػرور األحقػاب الطويلػة، ولػذلك يفػًتض  ا٠تلقية داخل النوع الواحد تنتج أنواعاً جديدة
 داروين أف أصل الكائنات العضوية ذات ا١تاليُت من ا٠تاليا كائن حقَت ذو خلية واحدة.

وحسب قانوف )االنتقػاء الطبيعػي وبقػاء األنسػب( ٪تػت األنػواع الػيت اسػتطاعت التكيػف مػع 
ي يف حُت ىلكػت األنػواع البيئة الطبيعية ومصارعة الكوارث ا١تفاجئة، وتدرجت يف سلم الرق

 اليت َف ٭تالفها اٟتظ يف ذلك.
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وىبػػػػت بعػػػػض الكائنػػػػات عوامػػػػل البقػػػػاء  -حسػػػػب تعبػػػػَت دارويػػػػن-وعلػػػػة ذلػػػػك أف الطبيعػػػػة 
ومػطىالت حفػظ النػوع بإضػافة أعضػاء أو صػفات جديػدة تسػتطيع بواسػطتها أف تتػواءـ مػع 

اع جديػػػدة راقيػػػة  الظػػػروؼ الطارئػػػة، وقػػػد أدَّى ذلػػػك إُف ٖتسػػػن نػػػوعي مسػػػتمر نػػػتج عنػػػو أنػػػو 
كػػالقردة ونػػوع أرقػػى وىػػو اإلنسػػاف، أمػػا الػػبعض اآلخػػر؛ فقػػد حرمتػػو الطبيعػػة مػػن ذلػػك فتعثػػر 
-وسق ، والطبيعة إذ هتب ىذا وٖتـر ذاؾ ال تنتهج خطة مرسومة، بل ٗتب  خب  عشػواء 

كمػػا أف خػػ  التطػػور ذاتػػو متعػػرج ومضػػطرب، ال يسػػَت علػػى قاعػػدة منطقيػػة   -علػػى حػػد قولػػو
 مطردة.
ا٬تاز شديد ىو لب النظرية اليت طلع هبا دارويػن يف ذلػك الكتػاب، وىػي يف جوىرىػا ذلك ب

فرضية بيولوجية أبعد شيء عن أف تكوف نظرية فلسفية عامة، كما أهنا بعيػدة عػن أف تكػوف 
 حقيقة علمية ثابتة.

وكػػػػاف العلػػػػم النيوتػػػػوٓف قػػػػد ألقػػػػى يف روع أعػػػػداء الكنيسػػػػة إمكػػػػاف تفسػػػػَت الظػػػػواىر الطبيعيػػػػة 
انيكياً( أي دوف اٟتاجة إُف مدبر، ولذلك فلم تكن ظروؼ الصراع تستدعي إال إ٬تػاد )ميك

 فكرة عن اٟتياة، تقـو على قانوف ميكانيكي كقانوف نيوتن يف الفلك.
 السبب يف قبوؿ وشيوع ىذه النظرية

-يقػػوؿ أحػػد معتنقػػي ىػػذه النظريػػة: )إف نظريػػة النشػػوء مػػا زالػػت حػػىت اآلف بػػدوف بػػراىُت  
والسػػبب الوحيػػد يف أننػػا نػػطمن هبػػا، ىػػو أف البػػديل الوحيػػد ا١تمكػػن ٢تػػا ىػػو  -لكوسػػتظل كػػذ

 .(ٔ)اإلٯتاف با٠تلق ا١تباشر وىذا غَت وارد على اإلطالؽ(
 آ ار الداروينية:

 أواًل: انهيار العقيدة الدينية:
اد وجد اإلٟتاد يف العاَف الغريب ا١تسيحي قبل داروين، فقد أباحت الثورة الفرنسية حرية اإلٟت

ٖتػػت شػػعار )حريػػة االعتقػػاد( وقػػدمت ا١تيكانيكيػػة النيوتونيػػة للمالحػػدة خدمػػة كبػػَتة، لكػػن 
ـ( قضػػية فلسػػفية ٤تػػدودة النطػػاؽ، وظلػػت العقيػػدة ا١تسػػيحية ٜ٘ٛٔاإلٟتػػاد ظػػل حػػىت سػػنة )

٤تتفظػػة ٔتركػػز قػػوي لػػيس يف الطبقػػات الػػدنيا مػػن الشػػعب فحسػػب، بػػل حػػىت يف اٞتامعػػػات 
 كانت يف الغالب ىيئات دينية أو خاضعة لنفوذ رجاؿ الكنيسة.األكادٯتية العلمية اليت  
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بسػػبب  -علػى حػػد تعبػَت ويلػػز-أصػيب العػػاَف بػنقص حقيقػػي يف اإلٯتػػاف  ٜ٘ٛٔوبعػد سػػنة 
ما أشاعو أعداء الدين مػن تفسػَتات باطلػة لنظريػة التطػور، واالسػتغالؿ البشػع الػذي قػاـ بػو 

بو النظرية، أما موقف الكنيسة فقػد كػاف  ا١تغرضوف، واٟتماس ا١تنقطع النظَت الذي استقبلت
وأف الزمن قد أثبػت خطػأ ا١تواقػف الػيت اٗتػذهتا مػن النظريػات  -ال سيما-مهزوزاً منذ البداية 

الكونيػػػة السػػػابقة، ولػػػذلك خشػػػػي الكثػػػَت مػػػن ا١تتعػػػاطفُت معهػػػػا أف يقعػػػوا يف ا٠تطػػػأ نفسػػػػو، 
 ناىيك عن األعداء الذين شهروا بالدين ورجالو أشنع تشهَت.

نشبت معركػة مػن أعظػم ا١تعػارؾ الفكريػة يف التػاريخ، واشػت  أصػحاب النظريػة يف مػوقفهم، و 
وتطرفوا إُف حد إنكار التصور الديٍت ٚتلػة وإعػالف إٟتػادىم الصػريح، كمػا تطرفػت الكنيسػة 

 وأشياعها فأعلنت كفر وىرطقة كل من َف يكن يف جانبها.
قائػػد الدينيػػة ٚتلػػة، وانتشػػر اإلٟتػػاد وشػػاع وانتهػػت ا١تعركػػة إُف نتيجػػة مفزعػػة، فقػػد تزلزلػػت الع

 بطريقة غريبة شاذة.
ولكن ال ذي أعط ى الدارويني ة ى ذا الحج م الكبي ر ى و تض افر ع املين خ ارجيين عنه ا، 
 ىم                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ا:

 الظروف التاريخية السي ة: -1
فقػػد ولػػدت النظريػػة يف عصػػر كػػاف فيػػو الصػػراع بػػُت العلػػم والػػدين علػػى أشػػده، وكانػػت الثػػورة 

خػػذت تطمػػس مالمػػح اجملتمػػع األورويب، وتصػػبغو بصػػبغة جديػػدة متحللػػة مػػن الصػػناعية قػػد أ
الػػػدين واألخػػػالؽ، وكػػػاف اإلنسػػػاف األورويب يف كػػػل مكػػػاف يتحفػػػز لألخػػػذ بثػػػأره مػػػن رجػػػاؿ 
 الكنيسة الذين أذاقوه ألواف الػذؿ واالسػتعباد، فكػاف ظهػور النظريػة فتحػاً جديػداً بالنسػبة لػو

(ٔ). 

١تسػيحي ذاتػو، فهػو إٯتػاف عػاطفي ال يقػـو علػى االقتنػاع العقلػي باإلضافة إُف طبيعة اإلٯتػاف ا
بػػل علػػى العكػػس ٘تامػػاً، فسػػواء لػػدى مػػن أو  حظػػاً مػػن الثقافػػة وا١تعرفػػة أف إلػػو الكنيسػػة قػػد 
قتػل ابنػػو ليخلصػػو مػػن ا٠تطيئػة أـ َف يفعػػل ذلػػك، فهػػو أصػػالً غػَت مقتنػػع بأنػػو ولػػد ٥تطئػػاً وأف 

األسػػػػاطَت ا١تسػػػػيحية األخػػػػرى تسػػػػبب لعقلػػػػو إزعاجػػػػاً للػػػػرب ابنػػػػاً، كمػػػػا أف عقيػػػػدة التثليػػػػث و 
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مسػػتمراً، لػػذلك فػػال غضاضػػة يف أف يضػػحي هبػػذه العقيػػدة ا٢تشػػة يف سػػبيل ٧تاتػػو مػػن قبضػػة 
 الكنيسة اٞتائرة.

 االستغبلل البشع للنظرية من قبل القوى الشيطانية الهدامة:-2
ريػق القضػػاء علػػى غػٍت عػػن البيػاف أف نقػػوؿ: إف اليهػػود ٮتططػوف للقضػػاء علػى البشػػرية مػػن ط

دينهػػا وأخالقهػػػا وتقاليػػػدىا، فهػػػي حقيقػػػة آمػػػن هبػػػا كثػػػَت مػػػن العقػػػالء يف الغػػػرب، وإف الػػػزمن 
ليكشف تدر٬تياً خيوط ا١تطامرة الشيطانية اليت يدبروهنا ضد اٞتنس البشػرى ّتملتػو، ومػا مػن 

 شك يف أف نظرية داروين سالح فتاؾ َف يكن ىطالء ليحلموا بو.
يػػػػة النتصػػػػار الداروينيػػػػة علػػػػى ا١تسػػػػيحية وىػػػػو االنتصػػػػار الػػػػذي سػػػػببو وكانػػػػت النتيجػػػػة ا١تنطق
أف عمػػػت موجػػػة اإلٟتػػػاد اجملتمعػػػات الغربيػػػة، وانتقلػػػت منهػػػا إُف بقػػػاع  -العػػػامالف السػػػابقاف 

العاَف األخرى، وسيطرت األفكار ا١تادية على عقوؿ الطبقة ا١تثقفة، وٗتلت ٚتوع غفػَتة مػن 
 أو شػػػبو كامػػػل، وطغػػػت علػػػى اٟتيػػػاة األوروبيػػػة فوضػػػى النػػػاس عػػػن إٯتاهنػػػا بػػػا ٗتليػػػاً كػػػامالً 

 عقائدية غريبة.
إف صػػػح -صػػػحيح أف الطبيعػػػة عبػػػدت قبػػػل دارويػػػن، ولكػػػن دارويػػػن كػػػاف نبيػػػاً جديػػػداً ٢تػػػا، 

وعبدتػػػو مػػػرة عػػػن طريػػػق عبػػػادة اإلنسػػػاف، وىػػػى الفكػػػرة الػػػيت دعػػػا إليهػػػا الفيلسػػػوؼ  -التعبػػػَت
إف اإلنسػاف األعلػى )سػوبرماف( ينبغػي أف ٭تػل اليهودي )نيتشة( قائاًل: )إف اإللو قػد مػات و 

٤تلػػػو، ومػػػن ىنػػػا قرنتػػػو الربوتوكػػػوالت بػػػداروين ومػػػاركس( كمػػػا نػػػادى هبػػػا يف القػػػرف العشػػػرين 
الدارويٍت ا١تلحد دولياف ىكسلي الذي ألف كتػاب )اإلنسػاف يف العػاَف اٟتػديث(، زاعمػاً أف 

فقد تعلم وسيطر على الطبيعػة  اإلنساف اختلق فكرة ا إباف عصور عجزه وجهلو، أما اآلف
 بنفسو وَف يعد ْتاجة إليو، فهو العابد وا١تعبود يف آف واحد.

وعبدتػػو مػػرة عػػن طريػػق عبػػادة ا١تػػادة وال غرابػػة يف أف يكػػوف نػػيب ىػػذه العبػػادة يهوديػػاً كػػذلك، 
 وىى ديانة ماركس اليت يدين هبا اليـو مئات ا١تاليُت من البشر.

 ٞتػػػػنس( وكػػػػاف اليهػػػػودي فرويػػػػد ىػػػػو بطػػػػل ىػػػػذه العبػػػػادة.وعبدتػػػػو مػػػػرة عػػػػن طريػػػػق عبػػػػادة )ا
 وعبدتو يف صور شىت تتفق ٚتيعها يف االستمداد من داروين ونظريتو.

وىكػػذا ٧تػػد أف نظريػػة التطػػور أسػػهمت إسػػهاماً عظيمػػاً يف ىػػدـ العقيػػدة الدينيػػة وٖتطيمهػػا، 
 رى.وليس من ا١تبالغة أف نقوؿ: إف دورىا يف ذلك ال يوازيو أي نظرية بشرية أخ
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 أما المذاىم النفسية فمن وا   األمثلة عليها )مدرسة التحليل النفسي(:
فػػػاليهودي )فرويػػػد( اسػػػتمد مػػػن حيوانيػػػة اإلنسػػػاف نظريتػػػو يف تفسػػػَت السػػػلوؾ اإلنسػػػآف مػػػن 
الػػوالدة حػػىت الوفػػاة تفسػػَتاً حيوانيػػاً بشػػعاً، فهػػو يػػرى أف الػػدافع اٞتنسػػي ىػػو دافعػػو الوحيػػد، 

دافع جنسي، ويتربز بدافع جنسي، ويظل يتعامل مع اآلخرين بناًء فا١تولود يرضع ثدي أمو ب
علػػى ىػػذا الػػدافع وحػػده، والػػدين واألخػػالؽ وا١تثػػل العليػػا كلهػػا نابعػػة مػػن ىػػذا الػػدافع أيضػػاً، 
وىكػذا فاإلنسػػاف عنػػد فرويػػد لػػيس حيوانػػاً فحسػػب، بػػل ىػػو حيػػواف جنسػػي، وراء كػػل حركػػة 

ن ماديتػػػو )جربيػػػة نفسػػػية ٕتعػػػل اإلنسػػػاف واسػػػتمد مػػػ (ٔ)منػػػو شػػػهوة جنسػػػية ظػػػاىرة أو خفيػػػة
خاضػػعاً لغريزتػػو مسَّػػَتاً هبػػا بػػال اختيػػاره، فهػػو ال ٯتلػػك إال االنصػػياع ألوامرىػػا وإال وقػػع فريسػػة 

 .(ٕ)الكبت ا١تدمر لألعصاب

 موقأ العلم المعاصر تجاه الدين في القرن التاسع عشر:
ـ أبػرزت ٜ٘ٛٔقنبلػة التطػور عػاـ  أدى ٪تو العلم ا١تيكانيكي والنقد العلمي للتوراة، وانفجار

 ا٠تالؼ بُت التقاليد الدينية والعلم اٟتديث.
وُت تفسَت أخبار ا١تعجزات بأهنا نتاج أسباب طبيعية إنسانية كالسذاجة وا٠تيػاؿ وا٠ترافػة، مث 
إف التفسػػػَتات اٞتيولوجيػػػة والبيولوجيػػػة ١تاضػػػي العػػػاَف قػػػد أدت بػػػالطبع إُف إ٫تػػػاؿ أي اعتقػػػاد 

 الواردة يف الفصوؿ األوُف من سفر التكوين. حريف باٟتوادث
وأخػػَتاً: أ٫تػػل القػػرف التاسػػع بشػػكل أكيػػد االعتقػػاد بػػأف ا مبػػدأ علمػػي، فقػػد اختفػػى ا٠تػػالق 
صػػانع السػػاعة الػػذي تصػػوره عصػػر التنػػوير مػػع تقػػدـ التفسػػَتات العقليػػة والعلميػػة عػػن كيفيػػة 

 تشكل الكوف.
دوف بوجػػود خػػالق وراء ىػػذه العمليػػات الطويلػػة، وإذا كػػاف ا١تتػػدينوف مػػن النػػاس مػػازالوا يعتقػػ

 .(ٖ) فهم يفعلوف ذلك على أسس دينية أكثر منها علمية
 نعم ذاؾ ىو اٟتاؿ وتلك ىي النتيجة.
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انفالت من قيود الكنيسة وانعتاؽ من أغال٢تا، وفرحة غامرة بالفكاؾ من قبضتها، والتملص 
ألنػػو أبػػق عػػن سػػيده، أو أسػػَت شػػم مػػن وصػػايتها، فمػػاذا يتوقػػع مػػن عبػػٍد أحػػس بنشػػوة الظفػػر 

 نسيم اٟترية بالفرار من معتقلو 
وكما عرؼ الناس ورأوا واقع ما قالو: )كويت( من )أف كل خطوة إُف األماـ يف البحث عن 

مػا مػن »فقػد بػدا ٢تػم مصػداؽ مػا قالػو )الفػرد وايتيهػد(:  (ٔ)ا١تعرفػة قػد حوربػت باسػم الػدين(
 .(ٕ)«اف الصواب ّتانب العلم وا٠تطأ حليف الدينمسألة ناقض العلم فيها الدين إال وك

ومػػػا ٢تػػػم ال يصػػػدقوف بػػػذلك وقػػػد رأوا بػػػأـ أعيػػػنهم سلسػػػلة ا٢تػػػزائم ا١تتالحقػػػة الػػػيت منيػػػت هبػػػا 
الكنيسػػػة أمػػػاـ العلػػػم، يضػػػاؼ إُف ذلػػػك طغياهنػػػا البغػػػيض الػػػذي يقابػػػل ا١تنجػػػزات العلميػػػة، 

 ثل الطب وغَته.والتيسَتات ا١تذىلة اليت حققها العلم يف وسائل اٟتياة م
وقػػاؿ   -ألجػػل عمليػػة ا٠تػػالص  -قالػػت الكنيسػػة: إف األرض مسػػطحة وىػػى مركػػز الكػػوف 

كوبرنيػػق إهنػػػا كرويػػة وتػػػدور حػػوؿ الشػػػمس، وثبػػت ٢تػػػم أف الكنيسػػة كاذبػػػة والعلػػم مصػػػيب! 
ؽ.ـ( وقػػاؿ ٗٓٓٗوقالػػت الكنيسػػة: إف الكػػوف واإلنسػػاف خلقػػا يف سػػتة أيػػاـ عاديػػة سػػنة )

الكػوف يقػدر ٔتئػات ا١تاليػُت مػن السػنُت، واإلنسػاف بػا١تاليُت، وثبػت  )ليل وداروين( إف عمر
 أهنما على حق وأف الكنيسة مبطلة.

وقالػػت  ٖ( وأثبتػػت بػػديهيات الرياضػػة أف ٣تمػػوع ذلػػك =ٔ=ٔ+ٔ+ٔوقالػػت الكنيسػػة إف )
تبعػػاً ألرسػػطو: إف الكػػوف مكػػوف مػػن أربعػػة عناصػػر وقػػاؿ العلػػم: إف عناصػػره تزيػػد -الكنيسػػة 

 ، وصدؽ العلم وكذبت الكنيسة.(ٖ)على التسعُت
وقالت الكنيسة: إف التوراة واألناجيل والرسائل كتب موحاة من ا، وقاؿ النقاد التارٮتيوف: 
إهنػػػػا مػػػػن صػػػػنع مػػػػطلفُت غػػػػَت موضػػػػوعيُت، وظهػػػػر أهنػػػػم علػػػػى صػػػػواب فيمػػػػا قػػػػالوا... وقالػػػػت 

١تسػػيح حقيقػػة، وقػػاؿ الكنيسػػة: إف ا٠تبػػز وا٠تمػػر يف العشػػاء الربػػآف يتحػػوالف إُف دـ وجسػػد ا
 العلم والعقل البديهة ذلك أبعد ااؿ.

وقالػػػػػػت الكنيسػػػػػػة: إف الرىبانيػػػػػػة وسػػػػػػيلة للطهػػػػػػر، وفضػػػػػػيلة سػػػػػػامية، وقالػػػػػػت علػػػػػػـو الػػػػػػنفس 
 واالجتماع: إهنا تصادـ الطبيعة، وتفضي باٞتنس البشري إُف ا٢تالؾ اقق.
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قداس، والتمسح بالصلباف، وقالت الكنيسة: إف ا١ترض من الشياطُت ٯتكن مداواتو بإقامة ال
وقاؿ الطػب: إف سػبب ا١تػرض كائنػات بالغػة الدقػة ٯتكػن إفناؤىػا با١تستحضػرات الكيماويػة، 

 وأخفقت الكنيسة يف حُت ٧تح العلم وأثبت جدواه.
وىكػذا سلسػػلة طويلػة ٤تزنػػة، يف مقػدور الرجػػل العػادي أف يستعرضػػها ليخػرج بنتيجػػة حاٝتػػة 

أف الدين علػى خطػأ باسػتمرار، السػيما وأف الكنيسػة قػد ىي أف العلم دائماً على صواب، و 
علمتو أف ليس ٙتػة شػيء يسػتحق أف يسػمى دينػاً إال تعاليمهػا ا١تقدسػة، وإزاء ذلػك بػدا مػن 
ا١تنطقي جداً أف تتعاُف أصوات الناقمُت من العلماء وسواىم: ليتحرر العلم من قيود الدين، 

 ولتذىب تعاليم الدين إُف اٞتحيم.
حػده اٟتػق واٟتكػم وىػو مصػدر النػور، كمػا أنػو منبػع الرفاىيػة، أمػا الػدين فجمػود العلم ىو و 

 ورجعية وخرافات وأساطَت.
 وإذا عرضت مسألة فليخرس الدين ولينطق العلم!

 ليبحث العلماء، ويستخرجوا قوانُت الطبيعة وأسرار الكوف يف ا٢تواء الطلق بعيػداً عػن الػدين!
قػػة بينهمػػا إال التضػػاد، وإذا كػػاف البػػد مػػن إخضػػاع الػػدين شػػيء، والعلػػم شػػيء آخػػر، ال عال

أحػػػد٫تا ل خػػػر فليخضػػػػع الػػػدين، ولتطبػػػػق كػػػل حقػػػػائق الػػػدين كػػػػالوحي وا١تعجػػػزات والػػػػروح 
 وا٠تلود داخل ا١تعامل وا١تختربات، وإال فلتسق  إُف األبد!

واٟتػػػذر اٟتػػػذر أف ٮتطػػػئ رجػػػل العلػػػم؛ فيضػػػمن أْتاثػػػو وٕتاربػػػو شػػػيئاً مػػػن مصػػػطلحات رجػػػل 
أو يقحػػم شػػيئاً مػػن تفسػػَتات الػػدين يف صػػلب تفسػػَتاتو ١تظػػاىر الطبيعػػة؛ ألف ذلػػك الػػدين، 

 إفساد للروح العلمية وأي إفساد!
كمػػػا عػػػرب -وإذا جػػػاز لرجػػػل العلػػػم أف يعتقػػػد شػػػيئاً مػػػن الػػػدين بػػػدافع شخصػػػي فػػػإف عليػػػو 

 .(ٔ) حُت يدخل ا١تعمل أف يًتؾ بالباب معتقداتو الدينية ويستعيدىا عند خروجو -)بوترو(
ومػػػن خػػػالؿ ىػػػذا نتبػػػُت أف موقػػػف الكنيسػػػة كػػػاف العامػػػل األكػػػرب الػػػذي أفضػػػى إُف العػػػداوة 

 الشرسة للدين من قبل العلم، والتحلل الكامل من كل قضاياه ومطثراتو.
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 النتيجة
أف الكنيسػػػة ومػػػا ٖتمػػػل مػػػن خرافػػػات اصػػػطدمت مػػػع العلػػػـو اٟتديثػػػة كلمػػػا اكتشػػػفت شػػػيء 

كػػػػافر، يف بدايػػػػة األمػػػػر ا٨تػػػػاز اٞتمهػػػػور مػػػػع   قالػػػػت الكنيسػػػػة ىػػػػذا باطػػػػل ومػػػػن قػػػػاؿ بػػػػو فهػػػػو
ومنهم من أحرقتهم، ومػنهم مػن أمػرت بسػجنهم،  ٕٖٓٓٓالكنيسة، فاضطهدت الكنيسة 

لكن قادت العلـو اٟتديثة رأوا أف ا١تعركة مصػَتية يف ميػداف الطػب وجػدوا أهنػم وجػدوا أدويػة 
العلػػـو النافعػػة ٢تػػا آثػػار  لعػػالج كثػػَت مػػن األمػػراض، الكهربػػاء أنػػارت ٢تػػم اٟتيػػاة ، رأوا أف ىػػذه

طيبػػػة فيهػػػا الرخػػػاء والنمػػػاء، فثبػػػت قػػػادة العلػػػـو اٟتديثػػػة أمػػػاـ الكنيسػػػة، ويف النهايػػػة تعادلػػػت 
الكفتػػػػاف، وفػػػػتح بػػػػاب اػػػػاورة بػػػػُت رجػػػػاؿ الكنيسػػػػة ورجػػػػاؿ العلػػػػـو اٟتديثػػػػة، ويف كثػػػػَت مػػػػن 

 قسػيس كبػَت ا١تناظرات كاف ينتصر قادة العلـو اٟتديثة، ويف لندف شػهدت منػاظرة كػربى بػُت
وبػػُت أحػػد أصػػحاب العلػػـو اٟتديثػػة، كػػاف القسػػيس يعتقػػد أف الػػزواج خطيئػػة فقػػاؿ لػػو رجػػل 
العلػػػـو اٟتديثػػػة: مػػػا تقػػػوؿ يف الػػػزواج فقػػػاؿ: خطيئػػػة فقػػػاؿ لػػػو كيػػػف أنػػػاظر شخصػػػاً ىػػػو ٙتػػػرة 
ا٠تطيئة، بعد ذلػك ىزمػت الكنيسػة كانػت ا١تعركػة سػاخنة جػدا جػدا ألهنػا معركػة استئصػاؿ، 

ر قػػػادة العلػػػـو اٟتديثػػػة ١تػػػاذا كانػػػت معركػػػة استئصػػػاؿ؛ ألف الكنيسػػػة كانػػػت بعػػػد ذلػػػك انتصػػػ
تقوؿ: أف العلم خطيئة آدـ األوُف، قالوا: ألف ا علم آدـ فلما علمو ا وقاؿ لو ال تأكػل 
من شجرة ا١تعرفة، فلما أكل من الشجرة تنور وتعلم فالتنور والتعلم كاف بسبب معصية ا، 

 ٟتديثة ىطالء قادة للمعصية فالعلم جرٯتة آدـ األوُف   ولذلك قادة العلـو ا
وجاءوا بقو٢تم أيضا أف ىذه العلـو اٟتديثة جػاءوا هبػا مػن عنػد أعػدائنا ا١تسػلمُت وبعػد ذلػك 

 ٭تصل مناظرات ويف النهاية ينتصر قادة العلـو اٟتديثة فا٨تازت اٞتماىَت للعلـو اٟتديثة.
 ونتج عن ذلك: 
ت امنعػوا الكنسػية ورجػاؿ الػدين مػن أف يتكلمػوا يف الػرأي العػاـ وافصػلوا قال :يف أوربا الغربية

بػػػُت الػػػدين والدولػػػة، وأسسػػػت الػػػدوؿ يف أوربػػػا الغربيػػػة علػػػى العلمانيػػػة إُف يومنػػػا ىػػػذا، أوربػػػا 
الغربيػػة الدولػػة فيهػػا ال دينيػػة لكنهػػا تسػػمح للكنيسػػة وأعػػاهنم علػػى ىػػذا الفهػػم مػػا وجػػدوا يف 

 ودع ما  . التوراة دع ما لقيصر لقيصر
أمػػا أوربػػا الشػػرقية: فكػػاف األمػػر أكثػػر حػػدة جػػاءت ا١تاركسػػية اللينيػػة فقالػػت ال بػػد مػػن الثػػورة 
علػػى الدولػػة الرأٝتاليػػة وأخػػذت تنشػػر الشػػيوعية وتػػدعوا للشػػيوعية فكانػػت القسػػس تقػػوؿ ال 
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 تثػػػوروا علػػػى الظلمػػػة ألننػػػا ٧تػػػد يف اإل٧تيػػػل مػػػن لطمػػػك يف ا٠تػػػد فػػػأدر لػػػو ا٠تػػػد أليسػػػر ومػػػن
نازعػػك يف أحػػد طػػريف ثوبػػك فأعطػػو بقيػػة الثػػوب، فقػػاؿ الشػػيوعيوف فظػػال مػػن أهنػػا ٖتاربػػت 
العلػػػم فهػػػي ٘تنػػػع الشػػػعوب مػػػن أف تثػػػور علػػػى الظلمػػػة فػػػأطلق مػػػاركس مقولػػػة: الػػػدين أفيػػػوف 
الشعوب، أي: ٥تدر للشعوب، فرفعوا شعار: اشنقوا آخر رأس رأٝتاِف بأمعاء آخر قسيس، 

 ر واإلٟتاد وأما الدولة فهي حاملة الكف
نسػػتطيع أف نقػػوؿ مطمئنػػُت: أنػػو لػػو كػػاف الػػدين األورويب حقػػاً خالصػػاً والعلػػم األورويب يقينػػاً 

 ٣ترداً ١تا حدثت معركة على اإلطالؽ.
ؤتػػا أف الػػدين بصػػبغتو اإل٢تيػػة النقيػػة َف يػػدخل ا١تعركػػة، فػػإف األوفػػق أف نسػػمي مػػا حػػدث يف 

 الدين والعلم.الغرب صراعاً بُت الكنيسة والعلم، وليس بُت 

  هور المعجزة العلمية في ىذا العصر
يػػػذكر الػػػدكتور ٤تمػػػد حسػػػُت ىيتػػػو يف كتابػػػو ا١تعجػػػزة القرآنيػػػة بعػػػد أف يشػػػخص طػػػابع 
العصػػر وسػػيادة ا١تعػػارؼ العلميػػة وبنػػاء فالسػػفة اإلٟتػػاد إٟتػػادىم علػػى ىػػذه االكتشػػافات مػػن 

طريػق العلػم اليقػُت فلػم يعػود خالؿ ادعائهم أهنم عرفوا السبب وا١تسبب والعلة وا١تعلوؿ عػن 
ْتاجػػة اليػػـو إُف عػػزوا ىػػذه الظػػواىر الػػيت كنػػا نراىػػا إُف قػػدرة ا وبالتػػاِف وقػػع التنػػاقض بػػُت 
الػػػدين ا١تسػػػيحي والعلػػػم ألف الكنيسػػػة دينهػػػا ٤تػػػرؼ وتتعػػػارض مػػػع العلػػػم ا١تعاصػػػر، مث ظهػػػور 

ار اإلسػػػالـ، ا٢تجػػػـو علػػػى ٚتيػػػع األديػػػاف ومنهػػػا اإلسػػػالـ عػػػن طريػػػق ضػػػعاؼ اإلٯتػػػاف يف ديػػػ
وبسػػػػػػبب ضػػػػػػعف ا١تسػػػػػػلمُت وغفلػػػػػػتهم وسػػػػػػيطرة أعػػػػػػدائهم علػػػػػػيهم، بعػػػػػػد كػػػػػػل ىػػػػػػذا يقػػػػػػوؿ 

وىنػػػا ظهػػػرت ا١تعجػػػزة القرآنيػػػة كا١تػػػارد اٞتبػػػار الػػػذي ال يقػػػف يف وجهػػػو شػػػيء إال »ا١تطلػػػف:
حطمػػو لتهتػػز األبػػراج الو٫تيػػة الػػيت بناىػػا فالسػػفة اإلٟتػػاد بالتمويػػو والتػػدليس علػػى غفلػػة مػػن 

عػد عػنهم ولتقػػوؿ للنػاس ٚتيعػاً مػػن مػطمن وملحػد مهػػال أيهػا النػاس فػػإف دعػاة الػدين اٟتػػق وب
الػػػذي وصػػػلتم إليػػػو لػػػن يكػػػوف سػػػبباً للجحػػػود واإلٟتػػػاد، وإ٪تػػػا ىػػػو مػػػن أعظػػػم دعػػػائم اإلٯتػػػاف 

 ٔ))«واإلذعاف ..فتنبو كثَت من علماء ا١تسلمُت إُف آيات اإلعجاز العلمي يف القرآف
لكونية وبعػد طػوؿ جهػد ووقػت ومػاؿ تظهػر وجاءت األْتاث العلمية يف كل اجملاالت ا

صػػدؽ مػػا أخػػرب بػػو الرسػػوؿ صػػلى ا عليػػو وسػػلم وتبػػُت السػػبق العلمػػي للشػػريعة ا١توحػػاة إُف 
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﴿َس   ُنرِيِهْم آيَاتِنَ   ا ِف   ي :الرسػػػوؿ صػػػلى ا عليػػػو وسػػػلم وىػػػذا وعػػػد ا عػػػز وجػػػل حيػػػث قػػػاؿ
ُو اْلَح  قُّ َأَولَ  ْم َيْك  ِأ ِبَربِّ  َك أَنَّ  ُو َعلَ  ى ُك  لِّ َش  ْيٍء اْْلفَ  اِق َوِف  ي أَنُفِس  ِهْم َحتَّ  ى يَ َتبَ   يََّن َلُه  ْم أَنَّ  

   [ٖ٘]فصلت:َشِهيٌد﴾

 العلمانية تتنافى مع اإلسبلم من جهتين:
 كونها حكم بغير ما أنزل اهلل.

 (1)وكونها شرك في عبادة اهلل
ا لػػذلك ال ٬تػػوز بػػأي حػػاؿ مػػن األحػػواؿ تبنيهػػا وال حػػىت بقائهػػا يف الػػدوؿ اإلسػػالمية ولسػػػن
ْتاجة إليها أو إُف غَتىا من ا١تنػاىج الوضػعية ألف الػدين كمػل برسػالة ٤تمػد صػلى ا عليػو 

 [ٖٛ :]األنعاـ﴿مَّا فَ رَّْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن َشْيٍء ...اْلية﴾وسلم وقاؿ يف ٤تكم كتابو 
 ىل للعلمانية في العالم اإلسبلمي مبرر.

٤تػرؼ وأوضػاع خاطئػة كػذلك، وإهنػا نبػات  عرفنا ٦تا سبق أف العلمانية رد فعل خاطئ لػدين
 نكد خرج من تربة خبيثة ونتاج سيئ لظروؼ غَت طبيعية.

فأوروبا نكبت بالكنيسة وديانتها ارفػة وطغياهنػا األعمػى، وسػارت أحقابػاً مػن الػدىر تتعثػر 
يف ركاهبػػا، مث انتفضػػت عليهػػا و٘تػػردت علػػى سػػلطتها، فانتقلػػت إُف ا٨تػػراؼ آخػػر وسػػارت يف 

 ، إال أنو أعظم خطراً وأسوأ مصَتاً.خ  مضاد
انتقلت من جاىليػة تلػبس مسػوح الػدين إُف جاىليػة ترتػدي مسػوح التقػدـ والتطػور، وىربػت 
 من طغياف رجاؿ الدين واإلقطاعيُت فوقعت يف قبضة الرأٝتاليُت وأعضاء اٟتزب الشيوعي.

واقػع اٟتيػاة األوروبيػة وذلك االنتقاؿ وىذا ا٢تروب دفعت إليو ظروؼ تارٮتيػة بيئيػة نابعػة مػن 
 خاصة

وَف يكن حتماً على ٣تتمع ابتلي بدين ٤ترؼ أف ٮتػرج عنػو ليكػوف ٣تتمعػاً ال دينيػاً، بػل 
 االفًتاض الصحيح ىو أف يبحث عن الدين الصحيح.

فػػإذا وجػػػدنا ٣تتمعػػػاً آخػػػر ٮتتلػػف يف ظروفػػػو عػػػن ذلػػػك اجملتمػػع، وىػػػو الػػػدين اإلسػػػالمي 
ىػػػذا الػػػدين َف ٭تػػػرؼ وىػػػو بػػػريء مػػػن كػػػل طغيػػػاف  فيختلػػػف عنػػػو مػػػن نػػػواحي عػػػدة أ٫تهػػػا أف
 سياسي أو اقتصادي أو كنسي وغَت ذلك

                                                           
1-

 وما بعدها . 60/ 2انظر حكم العلمانٌة فً اإلسالم. د سفر الحوالً  
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عنػػد ذلػػك نعلػػم علػػم يقينيػػاً أننػػا لسػػنا ْتاجػػة إُف ىػػذه العلمانيػػة يف الػػبالد اإلسػػالمية؛ 
الختالؼ األسباب، وألف ديننا اإلسالمي ساَف من كل نقػص أو عيػب، ولػذلك نػرى اليػـو 

لسبق العلمػي يف كػل اجملػاالت والػذي يشػهد بكمػاؿ ىػذا الػدين اإلعجاز العلم والتشريعي وا
﴿ِإنَّػػا ٨َتْػػُن نَػزَّْلنَػػا الػػذ ْكَر َوِإنَّػػا لَػػُو مػػن كػػل النػػواحي ولكػػل زمػػن؛ ألف ا تكفػػل ْتفظػػو فقػػاؿ: 

﴿مَّػػا فَػرَّْطنَػػا يف الِكتَػػاِب ِمػػن [وأخربنػػا سػػبحانو بأنػػو أُت تشػػريعو فقػػاؿ: ٜ :]اٟتجرَٟتَػػاِفظُوَف﴾
ْم ٭ُتَْشُروَف﴾َشْيٍء   (ٔ) [ واإلعجاز العلمي يف زمننا يثبت ذلكٖٛ :]األنعاـمُثَّ ِإَُف َرهبِ 

 كيأ دخلت العلمانية العالم اإلسبلمي
 من خبلل االحتبلل العسكري   -1

في نهاية ىذا القرن الما ي احتلت أ لم الببلد اإلسبلمية وىذه الح دود المص طنعة 
 ار االحتبلل والتي نراىا اليوم عبلمة باقية ْل 

من خبلل البعثات العلمية التي ذىبت من الشرق إلى الغرب لطلبة العلم فرجع   -2
 بعضهم يحمل العلمانية 

 من خبلل البعثات التبشيرية   -3
 من خبلل المدارس والجامعات األجنبية   -4

بواس  طة ى  ذه الم  دارس والجامع  ات أص  بحت تخ  رج أجي  ال م  ن أبن  اء المس  لمين دع  اة 
 لتحرر واالنحبلل.

من خبلل الجمعيات والمنظمات واألحزاب العلمانية التي انتشرت في األقطار   -5
 العربية.

  

                                                           
 .13ً،بحث مأخوذ من رسالة علمٌة بعنوان العلمانٌة نشأتها وتطورها سفر الحوالالكثٌر من   -1
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 أىمية اإلعجاز العلمي بين المسلمين

اٟتمد  رب العا١تُت والصالة والسالـ على أشرؼ ا١ترسلُت ٤تمد بن عبد ا الصادؽ 
 األمُت وبعد

 األمور منها: تظهر أ٫تية اإلعجاز العلمي بُت ا١تسلمُت يف عدد من

 األول: تقوية اإليمان وتثبيتو 
ل عجاز العلمي أثر بُت ا١تسلمُت يف تقوية اإلٯتاف وزيادتو كأثر ا١تعجزات اليت شػاىدىا 
الصحابة، فا١تعجزات األوُف للصحابة كانت سبباً إلسالمهم والػيت تليهػا كانػت لتقويػة اإلٯتػاف 

لزيػػػادة اإلٯتػػػاف وتقويتػػػو وتثبيتػػػو، ومػػػع كثػػػرة  وزيادتػػػو وىػػػذا اإلعجػػػاز العلمػػػي بػػػُت ا١تسػػػلمُت ىػػػو
الشػػبهات مػػن العلمػػانيُت والكفػػار تصػػبح ا١تعجػػزات العلميػػة رداً واضػػحاً ومعجػػزة بينػػو يف زمننػػا 

فََأّم  ا الّ  ِذيَن آَمنُ  وْا فَ   َزاَدتْ ُهْم ِإيَمان  اً ﴿لتثبيػػت ا١تػػطمنُت علػػى إٯتػػاهنم ولزيػػادة اإلٯتػػاف قػػاؿ تعػػاُف: 
 [ٕٗٔ]التوبة: َوُىْم َيْسَتْبِشُروَن﴾

فمثػػػل ىػػػذه ا١تعجػػػزات مثػػػل حصػػػن حصػػػُت يف كػػػل يػػػـو يػػػزاد يف ٖتصػػػينو وكػػػذلك ىػػػذا 
 الدين.

فإذا كاف الصػحابة قػد رأو العشػرات مػن ا١تعجػزات يف أحػواؿ ٥تتلفػة والػيت قػد ٝتعنػا هبػا 
من طرؽ صحيحة واليت تسمى دالئل النبوة واليت تشهد للرسوؿ صلى ا عليػو وسػلم وتثبػت 

 :(ٔ)منُت وتقويو، ومن  ذلكإٯتاف ا١تط 

الغيوب التي أخب ر عنه ا النب ي  ص لى اهلل علي و وس لم  وتحقق ْت ح ال حيات و أواًل: 
 أو بعد وفاتو كما أخبر عنها. 

 انيا: المعجزات الحسية التي وىبها اهلل لنبيو صلى اهلل عليو وسلم كتكثير الطع ام 
 وشفاِء المر ى وانشقاِق القمر.

                                                           
 بتصرؼ. ٖ، ٕ/ٔ،دالئل النبوة د. منقذ بن ٤تمود السقار -ٔ
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نوي  ة، كاس  تجابة اهلل دع  اءه، وعص  مِتو ل  و م  ن القت  ل، وانتش   اِر  الث  ا: ال  دالئل المع
رس  التو علي  و الص  بلة والس  بلم، فه  ذا الن  وع م  ن ال  دالئل ي  دل عل  ى تأيي  د اهلل ل  و ومعِيت  و 

 لشخصو  م لدعوتو ودينو، وال يؤيد اهلل دعياً يفتري عليو الكذب بمثل ىذا.

ج زة اهلل الت ي ال تبليه ا الُس نوُن رابعا: القرآن الكريم وىو أعظُمها وأدوُمه ا، إن و مع
وال الق   رون، وب   و تح   داىم أن ي   أتوا بمثل   و فل   م يس   تطيعوا واعترف   وا بش   دة ت   أ يره عل   يهم 

 مسلمهم وكافرىم

 خامسا: إخبار النبوات السابقة وتبشيرىا بمقدمو صلى اهلل عليو وسلم. 

عل  ى  سادس  ا: أخبلق  و ص  لى اهلل علي  و وس  لم فأخبلق  و وأحوال  و الشخص  ية الدال  ة 
كمالو ونبوتو، إذ ل م تجتم ع في و ى ذه الص فات وتل ك الكم االت إال م ن تأدي م اهلل ل و، 

" أدبن ي رب ي فقد أّدبو فأحسن تأديبو، وقد روي عن الرسول ص لى اهلل علي و وس لم قول و 
 (ٔ)فأحسن تأديبي"

فإذا كاف الصحابة قد رأوا عشرات ا١تعجػزات والػدالئل الػيت تظهػر صػدؽ الرسػوؿ صػلى 
ليو وسلم وتزيد إٯتاف ا١تطمنُت وتثبتو وتقويو، ومن قرب من ذلػك اٞتيػل، فكيػف ٔتػن بعػد ا ع

عػػن ذلػػػك اٞتيػػل   اٞتػػػواب: يف كػػل يػػػـو تظهػػر معجػػػزات ١تػػاذا  ألف ىػػػذا الػػدين لػػػيس خاصػػػاً 
بالصحابة أو ٔتن أسلم من العرب فقػ  أو للجيػل األوؿ دوف األجيػاؿ األخػرى لػيس ىػذا بػل 

م وأسػػودىم اٞتيػػل األوؿ ومػػن بعػػده إُف قيػػاـ السػػاعة ولػػذلك أمػػر ا  ىػػو للنػػاس ٚتيعػػاً أبيضػػه
﴿قُ ْل يَ ا أَي َُّه ا النَّ اُس الرسوؿ صلى ا عليو وسلم بتبليغ ىذا الػدين للنػاس ٚتيعػاً قػاؿ تعػاُف: 

ِإالَّ ُى  َو ُيْحيِ   ي ِإنِّ  ي َرُس  وُل اللّ  ِو ِإلَ  ْيُكْم َجِميع  اً الَّ  ِذي لَ  ُو ُمْل  ُك السَّ  َماَواِت َواأَلْرهلِل ال ِإلَ   َو 
ُك   ْم َويُِمي   ُت فَ   آِمُنوْا بِاللّ   ِو َوَرُس   وِلِو النَّبِ   يِّ األُمِّ   يِّ الَّ   ِذي يُ    ْؤِمُن بِاللّ   ِو وََكِلَماتِ   ِو َواتَِّبُع   وُه َلَعلَّ 

 [   ٛ٘ٔ]األعراؼ:  تَ ْهَتُدوَن﴾

                                                           
. لكن معناه صحيح يدؿ عليو الواقع وكذلك قاؿ شيخ اإلسالـ ابن ٕٚ،برقم:ٖٚٔ/ٔالسلسلة الضعيفة لأللبآف،   -ٔ

 تيمية.
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الَّ َكافَّ  ًة ﴿َوَم  ا َأْرَس  ْلَناَك إِ وقػػاؿ تعػػاُف ٮتربنػػا عػػن مهمػػة الرسػػوؿ صػػلى ا عليػػو وسػػلم 
﴿مَّ  ا َك  اَن [ وقػػاؿ تعػػاُف: ٕٛ]سػػبأ: لِّلنَّ  اِس َبِش  يراً َونَ  ِذيراً َوَلِك  نَّ َأْكثَ   َر النَّ  اِس اَل يَ ْعَلُم  وَن﴾

 يمًا﴾ُمَحمٌَّد أَبَا َأَحٍد مِّن رَِّجاِلُكْم َوَلِكن رَُّسوَل اللَِّو َوَخاَتَم النَِّبيِّيَن وََكاَن اللَُّو ِبُكلِّ َشْيٍء َعلِ 
[فػإذا عرفنػا أف الرسػوؿ صػلى ا عليػو وسػلم مرسػل للنػاس ٚتيعػاً وأنػو ال نػيب ٓٗاألحزاب : ]

بعده فقد جعل ا عز وجل ٢تذا الدين معجػزة كػربى أشػار الرسػوؿ صػلى ا عليػو وسػلم إُف 
"م  ا م  ن األنبي  اء نب  ي إال أعط  ي م  ا مثل  و آم  ن علي  و صػػلى ا عليػػو و سػػلم:  عظمتهػػا بقولػػو
ك  ان ال  ذي أوتيت  و وحي  اً أوح  اه اهلل إل  ي ف  أرجو أن أك  ون أكث  رىم تابع  اً ي  وم   البش  ر وإنم  ا

فهػػػذه ا١تعجػػػزة الكػػػربى ُتظهػػػر يف كػػػل زمػػػن وعصػػػر صػػػدؽ الرسػػػوؿ صػػػلى ا عليػػػو  (ٔ)القيام   ة"
وسػػػلم، ومنهػػػا يف عصػػػرنا اٟتاضػػػر اإلعجػػػاز العلمػػػي ويظهػػػر أثػػػره يف تقويػػػة اإلٯتػػػاف وتثبيتػػػو بػػػُت 

زات ا١تشػػػاىدة يف عصػػػر الرسػػػوؿ صػػػلى ا عليػػػو وسػػػلم بػػػل ىػػػو ا١تسػػػلمُت ويقػػػـو مقػػػاـ ا١تعجػػػ
﴿فََأمَّ       ا الَّ       ِذيَن آَمنُ       وْا فَ        َزاَدتْ ُهْم ِإيَمان       اً َوُى       ْم معجػػػػػػػزة مشػػػػػػػاىدة يف عصػػػػػػػرنا اٟتاضػػػػػػػر 

 [ٕٗٔ]التوبة : َيْسَتْبِشُروَن﴾

 (2)قصة تبين أ ر اإلعجاز في تقوية اإليمان وتثبيتو
وكتبػػت  م1958ن  داني ف  ي مص  ر ع  ام ك  ان الش  يد عب  د المجي  د عزي  ز الز عنػػدما 

وىي تقػوؿ:  (ٗ)وكاف االنقالب خرجت ا١تظاىرات يف مصر (ٖ)الصحف عن عبد الكرٔف قاسم
زواج مػاكو مهػػر ارمػوا القاضػي يف النهػػر، وكتبػت الصػحف الػػدين يتنػاقض مػع العلػػم،   (٘)مػاكو

الرماديػػة بعػػدىا مػػرت أشػػهر فػػإذا بالشػػيخ عبػػد الػػرزاؽ نوفػػل يكتػػب أنػػو سػػَتد علػػى الصػػحيفة 
وكتبػػػوا لػػػو مقػػػاؿ أو مقػػػالُت يف الصػػػحف فػػػأعجبٍت كالمػػػو فػػػًتة فػػػإذا كتػػػاب ينػػػزؿ باسػػػم القػػػرآف 
والعلػػػم اٟتػػػديث فػػػذىبت إُف صػػػاحب الكشػػػك فحجػػػزت نسػػػختُت وأخػػػذت النسػػػخة عصػػػراً 
فرتبت أموري بعد ا١تغرب وَف أّف إال وقد قرأت نصفو أو ثالثة أرباعو فأجاب عػن مػا يػدور يف 

                                                           
 .ٜٙٙٗ ،برقم:ٜ٘ٓٔ/ٗأخرجو البخاري يف صحيحو، -ٔ
 ـٕٛٓٓ/ ٜالثة أياـ بتاريخ:ٝتعتها من الشيخ يف بيتو قبل عيد عرفة بث -ٕ
 الرئيس السابق للعراؽ . -ٖ

 أتباع النظريات ا٢تدامة واألحزاب العلمانية.   -ٗ
 ىذه باللهجة اليت قيلت يف ا١تظاىرة وا١تعٌت ال نريد. -٘
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وكػانوا رياضػيُت، وكنػت  (ٔ)لك حصلت ِف حادثة وىي أف طالب كػانوا  معػيالواقع .. بعد ذ
الزعيم ٢تم يف الكشافة، بعدما قػرأت الكتػاب أردت أف أنشػر مػا قػرأت، وأخػذت أحػدث مػن 
ّتواري من اجملموعة عن اإلعجاز، وكاف واحد ّتوار الغرفة زعيم شيوعي، والفاصل بُت غرفتنا 

كػػاف ٤تبوبػػا جػػداً؛ ألنػػو كػػرٔف تطلبػػو أي شػػيء يعطيػػك،   وغرفتػػو فاصػػل زجػػاجي، ىػػذا الشػػيوعي
واكتشػفنا أخػػَتاً أنػػو عميػػل يعطػػى أمػػواالً مػػن إحػػدى السػػفارات مقابػػل نشػػاطو... وكػػاف يسػػمع 

 من خلف الزجاج، فجاء بالبنطاؿ القصَت والفنيلة يقوؿ: أترؾ... أترؾ

الرجعيػػػػة  يػػػا عبػػػد اجمليػػػػد اتػػػرؾ السػػػػحر والكهانػػػة النػػػػاس صػػػعدوا القمػػػػر وأنػػػت بػػػػاقي مػػػع
وا٠ترافة، فقلت: اٝتػع إمػا أف تقنعػٍت وإمػا أف أقنعػك، قػاؿ: نعػم، مػا دليلػك  قلػت: اإلعجػاز 
العلمي، فكنت أتكلم عن اإلعجاز، وكاف وجهو يسود، وبعػد الكػالـ قلػت لػو: اْسػِلم اسػلم، 
وىم يقولوف، اتركػو مػا يريػد أف ُيسػِلم، وأنػا أقػوؿ: البػد أف يسػلم، وبعػد ذلػك كػاف إذا حػدث 

قاش إتهت األنظار حوِف فأخذت أكثر من القراءة وشراء الكتب؛ ألهنم كانوا يسألوٓف وأنا ن
أْتث عن اٞتواب، بعدىا كػاف ىنػاؾ شػخص مػن الػيمن مػن بيػت علػم أديػب ذو أخػالؽ قػد 
تػػأثر باألفكػػار ا١تنتشػػرة يف ذلػػك الوقػػت قػػاؿ: يػػا شػػيخ صػػحيح أف اإلسػػالـ معجػػز يف عقائػػده 

اليـو عصر الصػواريخ، عصػر الػذرة، ال يعقػل أف الشػريعة الػيت كانػت  لكن ا١تشكلة يف شرائعو،
يف زمن الناقة تتناسب مع وقتنا اٟتاضر .. فخرجت من عنده وأنا ٤تتػار فخرجػت إُف معػرض 
األريكية وفيها معرض الكتػب القدٯتػة فخرجػت فػإذا بكتػاب أمػامي معلػق اٝتػو )دولػة القػرآف( 

ثػػػآف فػػػأزاح مػػػا يف صػػػدري ونفسػػػي ورجعػػػت إُف ىػػػذا لطػػػو عبػػػد البػػػاقي سػػػرور فوقػػػع الكتػػػاب ال
 الشخص وناقشتو فسكت وَف يستطع الرد. 

بػػل عنػػدما انتشػػرت األحػػزاب القوميػػة واألفكػػار الغربيػػة والنظريػػات ا٢تدامػػة كػػاف السػػبيل 
لتثبيػػت إٯتػػاف ا١تػػطمنُت وتقويتػػو ىػػو اإلعجػػاز العلمػػي يف القػػرآف والسػػنة يف ىػػذا العصػػر، ولػػذلك  

عبد اجمليد عزيز الزندآف لكتابو )التوحيػد( يف فػًتة التػأثر بػاألحزاب القوميػة  كاف تأليف الشيخ
والشػػػيوعية، وىػػػذا  الكتػػػاب فيػػػو بعػػػض اإلشػػػارات لسػػػبق القػػػرآف الكػػػرٔف والسػػػنة النبويػػػة لػػػبعض 

 العلـو واليت تزيد من اإلٯتاف، ويظهر تأثر الغربيُت بالقرآف ومن ذلك مثاًل: 

                                                           
 الشيخ عبد اجمليد الزندآف يف تلك الفًتة ذىب للدراسة يف مصر وكاف يسكن ىو و٣تموعات من الشباب. -ٔ
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إف أسػػػلوب القػػػرآف » ١تستشػػػرؽ )سػػػيل( يقػػػوؿ: إظهػػػار تػػػأثرىم بػػػالقرآف فهػػػذا ا -ٔ
ٚتيل وفياض ومن العجيب أنو يأسر بأسػلوبو أذىػاف ا١تسػيحيُت فيجػذهبم إُف تالوتػو سػواء يف 

 « .ذلك الذين آمنوا بو أـ الذين َف يطمنوا بو وعارضوه
ذكر فيو أمثلة للسبق العلمي للقرآف والسنة من ذلك تناقص ا٢تواء كلمػا ازداد  -ٕ

اً للفضػػػاء وبالتػػػاِف يػػػطدي إُف ضػػػيق الصػػػدر، ومنهػػػا أيضػػػاً اإلخبػػػار عػػػن بعػػػض اإلنسػػػاف صػػػعود
 .(ٔ)أسرار اٞتسم مثل تركز األَف يف اٞتلد

فهػذه األمثلػة يف ىػذا الكتػاب وغػَته تعمػل علػى تقويػة اإلٯتػاف للمػطمنُت، وتقػوؿ للغػرب 
ا عنهػا نػيب أمػي يف بلساف اٟتاؿ: ال تغًتوا ٔتا اكتشفتم يف اٞتوانب العلمية ا١تختلفة فقد أخربنػ

بيئة أمية بالرغم من عدـ وجود أدوات البحث يف ذلك الزمن ٦تا يطيػد أنػو مرسػل مػن عنػد ا 
﴿لَّ ِكِن الّلُو َيْشَهُد ِبَما أَنَزَل ِإلَْيَك أَنَزَلُو ِبِعْلِمِو َواْلَمآلِئَكُة َيْش َهُدوَن وََكَف ى بِاللّ ِو  قاؿ تعاُف:
 [ٙٙٔ]النساء: َشِهيدًا﴾

[ فهػػػو حجػػػة علػػػى غػػػَت ٖ]الػػػنجم: :﴿ َوَم   ا يَنِط   ُق َع   ِن اْلَه   َوى ﴾ه قولػػػو تعػػػاُفويطيػػػد
﴿ َوالَّ ِذيَن اْىتَ  َدْوا زَاَدُى ْم ُى  ًدى ا١تػطمنُت بػو وزيػػادة إٯتػاف ١تػن آمػػن بػو واتبػع ىػػداه قػاؿ تعػػاُف: 

 [.ٚٔ]٤تمد: َوآتَاُىْم تَ ْقواُىْم﴾ 

 

  

                                                           
 وما بعدىا بتصرؼ. ٓٗد ا٠تالق للشيخ عبد اجمليد الزندآف،توحي -ٔ
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 من أىمية اإلعجاز العلمي بين المسلمين 
 ل في األحاديث المشِكلةرفع اإلشكا

 الثاني: رفع اإلشكال في األحاديث والفهوم المشكلة. 
فاإلعجاز العلمي ال يقتصر أثره على زيادة إٯتاف ا١تطمنُت وتثبيتو بل يتعدى ذلك 

 ألمور أخرى منها على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر ما سنتطرؽ إليو يف ىذا ا١تطلب وىو:
  رفع اإلشكال في األحاديث المشِكلة

األمر يوجم التباسًا في : »باإلشكاؿاإلزالة، وا١تقصود :ومعنى الرفع:   
  (ٕ)«ما ال ينال المراد منو إال بتأمل بعد الطلم»والمشِكل ىو:  (ٔ)«الفهم

ويف ىذا ا١تطلب أتينا بأمثلة تبُت دور اإلعجاز العلمي يف رفع اإلشكاؿ يف 
ر من معٌت ويأ  بسبب التعارض األحاديث ا١تشِكلة وذلك بسبب احتماؿ اللغة ألكث

الظاىر أو وىم بعض رواة األحاديث ٟتديث أو ا٠تطأ  يف شرح حديث وأشياء أخرى 
ليس ىذا ا١تكاف لذكرىا فهنالك مطلفات ذكرت أسباب ا٠تالؼ،  ومن األمثلة على دور 

 اإلعجاز العلمي يف رفع اإلشكاؿ: 
 ائة وعشرين يوماً  اكتمال جمع خلق الجنين بعد أربعين يوماً أم بعد م

ىل يكتمل خلق اٞتنُت النطفة والعلقة وا١تضغة والعظاـ بعد األربعُت يومًا أـ بعد 
مائة وعشرين يوما، بسبب التعارض الظاىر لبعض ىذه األحاديث يف ىذا ا١توضوع 

 : وكيفية استخراج الراجح وسبب التعارض ورفع اإلشكاؿ ىذا ما سنراه يف ىذا ا١تثاؿ
 : الحديث األول

عن عبد اللَِّو بن مسعود قاؿ حدثنا رسوؿ اللَِّو صلى ا عليو وسلم وىو الّصادؽ 
"ِإنَّ َأَحدَُكْم ُيْجَمُع َخْلُقُو في َبْطِن أُمِِّو َأْربَِعيَن يَ ْوًما  ُمَّ َيُكوُن في ذلك َعَلَقًة ا١تصدوؽ: 

ُفُد فيو الرُّوَح ِمْثَل ذلك  ُمَّ َيُكوُن في ذلك ُمْضَغًة ِمْثَل ذلك  ُمَّ يُ رْ  َسُل اْلَمَلُك فَ يَ ن ْ
ُرهُ   َويُ ْؤَمُر بَِأْرَبِع َكِلَماٍت ِبَكْتِم ِرْزِقِو َوَأَجِلِو َوَعَمِلِو َوَشِقيٌّ أو َسِعيٌد فَ َوا الَِّذي اَل ِإَلَو َ ي ْ

نَ َها َنُو َوبَ ي ْ إال ِذرَاٌع فَ َيْسِبُق عليو  ِإنَّ َأَحدَُكْم لَيَ ْعَمُل ِبَعَمِل َأْىِل اْلَجنَِّة حتى ما َيُكوُن بَ ي ْ
                                                           

 .ٜٔٗ/ٔا١تعجم الوسي ،  - ٔ

 .ٕٙٚ/ٔالتعريفات،   -ٕ
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اْلِكَتاُب فَ يَ ْعَمُل ِبَعَمِل َأْىِل النَّاِر فَ َيْدُخُلَها وان َأَحدَُكْم لَيَ ْعَمُل ِبَعَمِل َأْىِل النَّاِر حتى ما 
نَ َها إال ِذرَاٌع فَ َيْسِبُق عليو اْلِكَتاُب فَ يَ ْعَمُل ِبَعَمِل َأْىِل اْلَجنَِّة  َنُو َوبَ ي ْ َيُكوُن بَ ي ْ

 (1)َيْدُخُلَها"ف َ 
 وجاء ىذا اٟتديث يف البخاري بلفظ:

"ِإنَّ َأَحدَُكْم ُيْجَمُع َخْلُقُو في َبْطِن أُمِِّو َأْربَِعيَن يَ ْوًما  ُمَّ َيُكوُن َعَلَقًة ِمْثَل ذلك ُ مَّ 
َعُث اهلل َمَلًكا"  (ٕ) َيُكوُن ُمْضَغًة ِمْثَل ذلك  ُمَّ يَ ب ْ
 "في ذلك"فيو زيادة على لفظ البخاري لفظة: فالفارؽ بُت اللفظُت أف لفظ مسلم 
 وال توجد ىذه اللفظة يف صحيح البخاري 

ولذلك اختلف شراح األحاديث إُف قولُت يف شرح ىذا اٟتديث حوؿ مىت يكتمل 
 ٚتع ا٠تلق بعد أربعُت يوماً أـ بعد مائة وعشرين يوماً 

١تعٌت ٯتكن فهمو من اكتماؿ ٚتع ا٠تلق بعد مائة وعشرين يومًا وىذا ا القول األول:
على ا١تثلية يف األربعُت  "مثل ذلك"لفظ اٟتديث يف صحيح البخاري ألهنم ٛتلوا لفظة: 

فيكوف أربعُت يومًا نطفة، وأربعُت يومًا علقة، وأربعُت يومًا مضغة، فيكوف اٞتمع ٢تذه 
  األياـ مائة وعشرين يوماً، مث يكوف نفخ الروح بعدىا وأصحاب ىذا القوؿ كثر منهم:

 (ٖ)اإلماـ النووي يف كتابو شرح النووي على صحيح مسلم        -
 (ٗ)بدر الدين العيٍت اٟتنفي يف كتابو عمدة القاري شرح صحيح البخاري -
ابن حجر أبو الفضل أٛتد بن علي بن ٤تمد بن أٛتد بن حجر العسقالٓف      -
 (٘)ىػ( يف فتح الباريٕ٘ٛ)ا١تتوىف: 
 (ٙ)القاضي عياض        -
مد األمُت بن ٤تمد ا١تختار بن عبد القادر اٞتكٍت الشنقيطي )ا١تتوىف: ٤ت -
 .(ٚ)ىػ( يف كتابو أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآفٖٜٖٔ

                                                           
 . ٖٕٗٙ ، برقم:ٖٕٙٓ/ ٗأخرجو مسلم يف صحيحو، -ٔ

 .ٖٖٙٓ ، برقم:ٗٚٔٔ/ٖأخرجو البخاري يف صحيحو، -ٕ

 .ٜٓٔ/ٙٔ،شرح النووي على صحيح مسلم  -ٖ

  .ٖٜٕ/ٖ ،بدر الدين العيٍت اٟتنفي عمدة القاري ،البخاريعمدة القاري شرح صحيح   -ٗ

  .ٖٛٗ/ٔٔ ،فتح الباري   -٘

  .ٗٛٗ/ٔٔ ،فتح الباري   -ٙ

  .ٕٔٚ/ٗ ،ىػ أضواء البيافٖٜٖٔ :٤تمد األمُت بن ٤تمد ا١تختار بن عبد القادر اٞتكٍت الشنقيطي ا١تتوىف :أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف   -ٚ
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 (ٔ)اإلماـ القرطيب يف تفسَته   -
 (ٕ) ٤تمد بن أيب بكر ابن قيم اٞتوزيةابن القيم  -
  (ٖ)بن عاشور يف كتابو التحرير والتنوير -

 اكتمال جمع الخلق يكون بعد أربعين يوماً القول الثاني: أن 
 وأما أصحاب ىذا القوؿ فنذكر منهم:

محمد بن علي بن عبد الواحد األنصاري، كمال الدين، »:(ٗ)ابن الزملكآف -
ى   667المعروف بابن الزملكاني: فقيو، انتهت إليو رياسة الشافعية في عصره )

 .(٘)«ى  727ت  -
ماؿ بعض الشراح ا١تتأخروف إُف األخذ ٔتا دؿ يقوؿ ابن حجر يف فتح الباري "و  

يقع في أواخر األربعين الثانية  عليو حديث حذيفة بن أسيد من أف التصوير والتخليق
  حقيقة

عن ابن اٟتاجب يف اٞتواب عن ذلك أف العرب إذا عربت عن  ونقل ابن الزملكاني
ى البقية وإف كاف أمر بعده أمور متعددة ولبعضها تعلق باألوؿ حسن تقدٯتو لفظا عل

بعضها متقدمًا عليو وجوداً، وحسن ىنا ألف القصد ترتيب ا٠تلق الذي سبق الكالـ 
 (ٙ)ألجلو
وتبع ىذا القول من المتأخرين في عصرنا الحا ر بعض العلماء والمشايد  -

المتخصصين في اإلعجاز العلمي منهم الشيد عبد المجيد الزنداني والدكتور 
 عبد اهلل المصل .

 
  

                                                           
  .ٚ/ٕٔ،لقرطيبتفسَت ا  -ٔ

 . ٖٓٗ /ٕ، التبياف يف أقساـ القرآف دراسة وٖتقيق: ٤تمد حامد الفقي الناشر   -ٕ

 ىػ يف التحرير والتنوير من التفسَت سورة البقرة. ٤ٖٜٖٔتمد الطاىر بن ٤تمد بن ٤تمد الطاىر بن عاشور التونسي ا١تتوىف:  -ٖ

 .٘ٛٗ/ٔٔ ،فتح الباري  -ٗ

 . ٕٗٛ/ٙ،ياألعالـ للزركل  - ٘

 فتح الباري  -ٙ
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 اج  في أقوال العلماء الر 
وإذا عدنا إُف فهم علماء ا١تسلمُت للحديث النبوي ا١تشار إليو سابقًا نرى أنو قد 
وقع خالؼ بينهم يف ٖتديد مدة النطفة والعلقة وا١تضغة، ىل ىي أربعوف يوماً لكل مرحلة 

عود منها أـ ىي أربعُت يومًا للمراحل ٚتيعًا بناء على تفسَتىم ٟتديث عبد ا بن مس
 السابق.

لقد فسر بعض ىطالء العلماء ىذا اٟتديث على أنو يعٍت أف النطفة والعلقة وا١تضغة 
تتم على التواِف يف فًتات طوؿ كل منها أربعوف يومًا فيكوف اجملموع مائة وعشروف يوماً، 

واستنتجوا من ذلك أف  أربعين يوماً""تشَت إُف الفًتة الزمنية  "مثل ذلك"وفهموا أف عبارة 
 . (1)( يوماً ٕٓٔا١تضغة ال تتم إال بعد )

 :(2)حل الخبلف
وبعد ٕتميع النصوص الواردة يف الباب وٖتقيقها والنظر فيها ٚتيعاً تبُت أف القوؿ بأف 

 ا١تضغة ال تتم إال بعد مائة وعشرين يوماً قوؿ غَت صحيح لألدلة التالية:
البخاري ومسلم، ( روى حديث عبد ا بن مسعود السابق كل من اإلمامُت ٔ

وقبل لفظ  "علقة"يف موضعُت قبل لفظ  "في ذلك"ولكن رواية مسلم تزيد لفظ 
 وىي زيادة صحيحة تعترب كأهنا من أصل ا١ت  ٚتعاً بُت الروايات. "مضغة"

إن وعلى ىذا تكوف الرواية التامة أللفاظ اٟتديث كما ىي ثابتة يف لفظ مسلم: "
ن يوماً،  م يكون في ذلك علقة مثل ذلك  م أحدكم يجمع خلقو في بطن أمو أربعي

 .(3)"يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ... الحديث
﴿َفَخَلْقَنا :( ذكر القرآف الكرٔف أف العظاـ تتكوف بعد طور ا١تضغة، قاؿ تعاُفٕ

[ وحدد النيب صلى ا عليو وسلم يف حديث حذيفة أف ٗٔ]ا١تطمنوف: اْلُمْضَغَة ِعظَاًما﴾
يكوف بعد الليلة الثانية واألربعُت من بدء تكوف النطفة فقاؿ صلى ا بدء ٗتلق العظاـ 

                                                           
 .ٜٗٔللشيخ عبد اجمليد عزيز الزندآف و٣تموعة برفسورات وغَتىم،  علم األجنة يف ضوء القرآف والسنة  -ٔ

 .ٕ٘ٔ -ٜٗٔعلم األجنة يف ضوء القرآف والسنة  -ٕ

 .ٖٕٗٙ ، برقم:ٖٕٙٓ/ ٗأخرجو مسلم يف صحيحو، -ٖ
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إذا مر بالنطفة  نتان وأربعون ليلة بعث اهلل إليها ملكًا فصورىا وخلق عليو وسلم "
 .(ٔ)"سمعها وبصرىا وجلدىا ولحمها وعظامها ... الحديث

مع ظاىر اٟتديث فالقوؿ بأف العظاـ يبدأ ٗتليقها بعد مائة وعشرين يومًا يتعارض 
 الذي رواه حذيفة تعارضاً بيناً .

( أثبتت دراسات علم األجنة اٟتديثة أف تكوف العظاـ يبدأ بعد األسبوع السادس ٖ
 مباشرة، وليس بعد األسبوع السابع عشر ٦تا يطيد ا١تعٌت الواضح الظاىر ٟتديث حذيفة .

للجنُت وذلك بغرس  حيث استطاع العلم اٟتديث اليـو أف يصور ا١تراحل ا١تختلفة 
 .كامَتا يف الرحم تلتق  الصور

يف حديث عبد ا بن مسعود ال ٯتكن أف  "مثل ذلك"وعلى ىذا يتضح أف معٌت 
 يكوف مثلية يف األربعينات من األياـ .

وللتوفيق بُت أحاديث النيب صلى ا عليو وسلم يف ىذا الباب نقوؿ: إنو ١تا كاف 
لفظًا ٯتكن صرفو إُف واحد من ثالثة أشياء ذكرت قبلو  "مثل ذلك"اسم اإلشارة يف قولو 
 يف اٟتديث، وىي:

فهو لفظ ٣تمل ٭تمل على اللفظ ا١تبُت  جمع الخلق، وبطن األم، وأربعين يوما،
للمقصود من اسم اإلشارة يف قولو، والذي يبُت لنا ذلك حديث حذيفة الذي ٯتنع 

الزمنية )أربعُت يوماً( ألف النص اجململ ٭تمل  مضمونو أف يعود اسم اإلشارة على الفًتة
 على النص ا١تبُت حسب قواعد األصوليُت.
ألف تكراره يف اٟتديث ال يفيد  )بطن األم(وال يصح أف يعود اسم اإلشارة على 

معٌت جديدًا فكأنو قاؿ: )إف أحدكم ٬تمع خلقو يف بطن أمو أربعُت يومًا مث يكوف يف 
 يكوف يف ذلك البطن مضغة مثل ذلك( وىذا التكرار للفظ ذلك البطن علقة مثل ذلك مث

البطن سيكوف حشواً يف الكالـ يتعارض مع فصاحة رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم وإذا  
كاف اسم اإلشارة يف اٟتديث ال يصح إعادتو إُف األربعُت يومًا وال إُف بطن األـ فيتعُت  

ال على  جمع الخلق،على  "مثل ذلك"بناء على ذلك  أف يعود اسم اإلشارة يف قولو 

                                                           
 .ٕ٘ٗٙ ، برقم:ٖٕٚٓ /ٗأخرجو مسلم يف صحيحو، - ٔ
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ابن الزملكآف  -األربعينات، وىو ما توصل إليو، وحققو أحد علماء ا١تسلمُت ا١تشهورين 
 يف القرف السابع ا٢تجري. -

 واستنتج من ذلك أف النطفة والعلقة وا١تضغة تتم خالؿ األربعُت يوماً األوُف .
ؿ على ذلك، إذ معٌت ٬تمع يف بطن وأما حديث البخاري فُنزِ » قال ابن الزملكاني:

 « .أمو، أف ٭تكم ويتقن، ومنو رجل ٚتيع أي ٣تتمع ا٠تلق
فهما متساوياف يف مسمى اإلتقاف واإلحكاـ ال يف خصوصو، مث إنو يكوف مضغة يف 
حصتها أيضًا من األربعُت، ٤تكمة ا٠تلق مثلما أف صورة اإلنساف ٤تكمة بعد األربعُت 

 ا١تصدر ال على الظرؼ.يوماً فنصب مثل ذلك على 
 ونظَته يف الكالـ قولك: إف اإلنساف يتغَت يف الدنيا مدة عمره.

مث تشرح تغَته فتقوؿ: مث إنو يكوف رضيعاً مث فطيماً مث يافعاً مث شاباً مث كهالً مث شيخاً 
 مث ىرماً يتوفاه ا بعد ذلك.

 ائو يف الدنيا .وذلك من باب ترتيب اإلخبار عن أطواره اليت ينتقل فيها مدة بق
تفيد الًتتيب والًتاخي بُت ا٠ترب قبلها، وبُت  ) م(ومعلـو من قواعد اللغة العربية أف 

:﴿َذِلُكْم ا٠ترب بعدىا، إال إذا جاءت قرينة تدؿ على أهنا ال تفيد ذلك، مثل قولو تعاُف
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب﴾ [ .ومن ٗ٘ٔ،ٖ٘ٔنعاـ: ]األَوصَّاُكْم ِبِو َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن* ُمَّ آتَ ي ْ

ا١تعلـو أف وصية ا لنا يف القرآف جاءت بعد كتاب موسى فػ ) مث ( ىنا ال تفيد ترتيب 
"إن أحدكم يجمع ا١تخرب عنو يف اآلية، وعلى ىذا يكوف معٌت حديث ابن مسعود: 

)أي يف ذلك العدد من األياـ(  خلقو في بطن أمو أربعين يومًا  م يكون في ذلك"
 م )أي مثلما اجتمع خلقكم يف األربعُت( " "مثل ذلك"تمعة يف خلقها( )٣ت "علقة"

" )٣تتمعة مكتملة ا٠تلق ا١تقدر ٢تا( "مضغة)أي يف نفس األربعُت يوماً(  يكون في ذلك"
 أي مثلما اجتمع خلقكم يف األربعُت يوماً. "مثل ذلك"
١تذكورة علقة أي: مث إنو يكوف يف األربعُت ا (ٔ)" م يكون علقة مثل ذلك"وقولو 

 ( .ٕتامة ا٠تلق، متقنة ٤تكمة اإلحكاـ ا١تمكن ٢تا، الذي يليق بنعمو سبحانو وتعاُف)
 وهبذا التوفيق بُت النصوص يرتفع ا٠تالؼ 

                                                           
  ديث سبق ٗتر٬تو.اٟت - ٔ

 علم األجنة يف ضوء القرآف والسنة  -ٕ



ٙ٘ 

 

 الحديث الثاني: 

 حديث الحبة السوداء
جاءت أحاديث يف السنة تقوؿ إف اٟتبة السوداء شفاء من كل داء فهل ا١تراد من 

ؽ اٟتديث وبالتاِف تدخل يف شفاء كل األمراض أما ا١تراد ذلك العمـو على إطال
 ا٠تصوص 

 انقسم شراح األحاديث إُف قسمُت فما ىو الراجح  ىذا ما سنراه يف ىذا البحث.
 أواًل: ما ىي اٟتبة السوداء 

ُعرِفت اٟتبة السوداء أياـ الرسوؿ صلى ا عليو وسلم بالشونيز، وكاف ىذا ىو 
وف ىذه البذور أسود ولذا عرفت باٟتبة السوداء، وٮتتلف اٝتها االسم الغالب ٢تا، ول

فتسمى ْتبة الربكة يف مصر، وبعض األماكن تسمى بالكراويا السوداء، »باختالؼ الدوؿ 
وتسمى بالكموف األسود يف السوداف، وتعرؼ يف اليمن بالقحطة، ويف اللغة الفارسية 

 .(ٔ)«Nigel sativa بالشونيز، واالسم العلمي ٢تا ىو:
وىذه اٟتبة السوداء نالت االىتماـ عند ا١تسلمُت بسبب ذكر الرسوؿ صلى ا عليو 
وسلم ٢تا، فلذا ذكرىا شراح األحاديث بشيء من التفصيل كما ذكر خصائصها 

 واستعماالهتا ا١تختلفة األطباء ا١تسلموف وغَتىم.
 

 أما المكونات الفعالة في الحبة السوداء:
%(، وزيت ثابت ٔو٘ة على زيت طيار تصل نسبتو إُف)ٖتتوي بذور حبة الربك

%(و٭تتوي الزيت الطيار الذي ٭تصل عليو بواسطة عملية التقطَت على مادة ٖٖ حواِف)
 .(ٕ) النيجللوف وىي اليت يعزى إليها ا١تفعوؿ الطيب لزيت حبة الربكة

 النصوص وشرحها عند المتقدمين
فقد ورد ذكرىا يف صحيحي  ورد ذكر اٟتبة السوداء يف أغلب كتب اٟتديث،

، والنسائي، وغَتىا من  ، وابن ماجةويف سنن الًتمذي ،ومسلم، ويف مسند أٛتد البخاري

                                                           
 .٘ٔ،اٟتبة السوداء يف الطب الشعيب: الدكتور الفاضل العبيد عمر -ٔ

 .ٛٔ،بُت اإلعجاز النبوي والطب اٟتديث: د. حساف مشسي باشا الشفاء باٟتبة السوداء -ٕ
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ر ىذه كتب اٟتديث، وىي متقاربة األلفاظ متقاربة ا١تعٌت وسنقـو يف ىذا ا١تطلب بذك
 النصوص كما يلي:
 أواًل: النصوص

"إن يقوؿ:  صلى ا عليو وسلمأنو ٝتع رسوؿ ا رضي ا عنه عن أيب ىريرة -ٔ
والساـ: ا١توت، واٟتبة السوداء: (ٔ)في الحبة السوداء شفاء من كل داء إال السام"

 الشونيز وذلك كما بينتو األحاديث األخرى.
: "ما من قاؿ صلى ا عليو وسلمأف رسوؿ ا  رضي ا عنو أيب ىريرةعن  -ٕ

 (ٕ) داء إال في الحبة السوداء منو شفاء، إال السام"
"عليكم بهذه الحبة قاؿ:  صلى ا عليو وسلمأف النيب  رضي ا عنووعنو  -ٖ

 (ٖ)والساـ: ا١توت السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إال السام"
  انياً الشرح:

، وىو أهنا جعلت اٟتبة السوداء  األلفاظ اليت وردت يف ىذه األحاديث فيها عمـو
ذا اٟتديث، شفاء من كل داء، فعمت ٚتيع األدواء، وقد اختلف األقدموف يف شرح ى

 فذىب قـو إُف ٗتصيص ىذا اٟتديث، وقالوا ا١تراد بالعمـو ىنا ا٠تصوص، والقوؿ الثآف:
 أف ا١تراد بو العمـو كما ورد.

 
 القول األول:

 ، وا٠تطايب، وأبو بكر بن العريبفالذين ذىبوا إُف أف ا١تراد بو ا٠تصوص ىم ابن حجر

 وا١تناوي.
ويطخذ من ذلك أف معٌت كوف اٟتبة شفاء من كل داء » :يقول الحافظ ابن حجر

يف كل داٍء صرفاً، بل رٔتا استعملت مفردة ورٔتا استعملت مركبة، ورٔتا  أهنا ال تستعمل

                                                           
كتاب السالـ باب التداوي باٟتبة   ،أخرجو مسلم يف صحيحو، و ٖٗٙ٘،ٖٖٙ٘:رقم اٟتديثٖٕ٘ٔ/٘،، باب الطبأخرجو البخاري يف صحيحو -ٔ
 ، واللفظ ١تسلم.ٕٕ٘ٔ:رقم اٟتديثٖ٘ٚٔ/ ٗ،السوداء

 .ٕٕ٘ٔ:رقم اٟتديثٖ٘ٚٔ/ ٗ ،كتاب السالـ، باب التداوي باٟتبة السوداء  ،أخرجو مسلم يف صحيحو -ٕ
 .صحيح :قاؿ الشيخ األلبآف ٕٔٗٓ:رقم اٟتديثٖ٘ٛ/ٗ، و الًتمذي يف سننوأخرج -ٖ
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استعملت مسحوقة وغَت مسحوقة، ورٔتا استعملت أكاًل، وشرباً، وسعوطاً، وضماداً، 
 . وغَت ذلك

تقديره: يقبل العالج هبا، فإهنا تنفع من األمراض الباردة،  : "كل داء"وقيل: إف قولو
 وأما اٟتارة فال...

ىو من العاـ الذي يراد بو ا٠تاص؛ ألنو ليس  "من كل داء": قولو ل الخطابيوقا
يف طبع شيء من النبات ما ٬تمع ٚتيع األمور اليت تقابل الطبائع يف معاٞتة األدواء 

 ٔتقابلها، وإ٪تا ا١تراد أهنا شفاء من كل داء ٭تدث من الرطوبة.
: العسل عند األطباء أقرب إُف أف يكوف دواء من كل داء وقاؿ أبو بكر بن العريب 

من اٟتبة السوداء، ومع ذلك فإف من األمراض ما لو شرب صاحبو العسل لتأذى بو، فإف  
[ األكثر األغلب فحمل ٜٙ]النحل:﴾ِفيِو ِشَفاء لِلنَّاسِ ﴿كاف ا١تراد بقولو يف العسل: 

 ك أوُف.اٟتبة السوداء على ذل
يصف الدواء ْتسب ما يشاىده من  صلى ا عليو وسلموقاؿ غَته: كاف النيب  

حاؿ ا١تريض، فلعل قولو يف اٟتبة السوداء وافق مرض من مزاجو بارد، فيكوف معٌت قولو 
" أي من ىذا اٞتنس الذي وقع القوؿ فيو، والتخصيص باٟتيثية كثَت شفاء من كل داء"

 .(ٔ) «شائع، وا أعلم
أي: الزموا استعما٢تا بأكل  عليكم بهذه الحبة السوداء" "»وقاؿ ا١تباركفوري:     
٭تدث من الرطوبة لكن ال تستعمل يف داء صرفا بل  "فإن فيها شفاء من كل داء"وغَته 

 .(ٕ)«تارة تستعمل مفردة، وتارة مركبة، ْتسب ما يقتضيو ا١ترض قالو ا١تناوي
 كالـ السابق يتضح أهنم خصصوا العمـو الوارد يف اٟتديث فمن ىذا ال

 القول الثاني: 
فبل  (ٖ)أن المراد بو العموم وقد ذىم إلى ىذا الشيد أبو محمد بن أبي جمرة 
 يخص.

                                                           
 . ٘ٗ/ٓٔ ،البن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري -ٔ

 .ٕٙٔ/ٙ،٤تمد بن عبد الرحيم ا١تباركفوري أبو العال :ٖتفة األحوذي بشرح جامع الًتمذي -ٕ

بقي  ىو الشيخ اإلماـ: ٤تمد بن أٛتد بن عبد ا١تلك األموي موالىم، القرشي، ا١تالكي فقيو، ٤تدث توُف القضاء، وصنف التصانيف، وكاف اسند من  -ٖ
 .ٓٚ/ٖ،، ومعجم ا١تطلفُتٕ٘ٛ/ ٕ٘،يبىػ. انظر: تاريخ اإلسالـ للذىٜٜ٘باألندلس، أبو ٤تمد بن أيب ٚتره ا١تغريب ا١تالكي، توىف بالديار ا١تصرية يف ذي القعدة عاـ:
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: تكلم الناس يف ىذا اٟتديث، قاؿ الشيخ أبو ٤تمد بن أيب ٚترة»قاؿ ابن حجر: 
وخصوا عمومو، وردوه إُف قوؿ أىل الطب والتجربة، وال خفاء بغل  قائل ذلك؛ ألنا إذا 
صدقنا أىل الطب ومدار علمهم غالبًا إ٪تا ىو على التجربة اليت بناؤىا على ظٍن غالب، 

جيو ٛتلو فتصديق من ال ينطق عن ا٢توى أوُف بالقبوؿ من كالمهم. انتهى، وقد تقدـ تو 
على عمومو بأف يكوف ا١تراد بذلك ما ىو أعم من اإلفراد والًتكيب، وال ٤تذور يف ذلك 

 .(ٔ) «وال خروج عن ظاىر اٟتديث
 المطلم الثاني المكتشفات العلمية في الحبة السوداء

 مكونات الحبة السوداء:
 تتكوف من ثالثة أجزاء رئيسية:

، وفوسفور، وفوسفات، وكاروتُت، وبو كربيت القشرة(: الجزء الخارجي) -ا  
.  وحديد، وسلينيـو

ذي ٭تتوي على األنزٯتات، وىو ٭تتوي على زيتها ال الجزء الداخلي )اللم(: -ب
 . وا٢ترمونات، وا١تواد الكربوىيدراتية، والربوتُت

وىو رمادي اللوف ٭تتوي على توكوفَتوؿ،  الجزء الفيصل بين القشرة واللم: -ج
 .(ٕ)دفومواد كربيتيو، ومعا

 الحبة السوداء ودورىا في تقوية جهاز المناعة:
أثبتت التجارب العلمية واألْتاث أف للحبة السوداء أثراً يف تقوية مناعة اٞتسم، وقبل 
أف نتكلم عن الدراسات اليت أثبتت دور اٟتبة السوداء يف تقوية جهاز ا١تناعة يف جسم 

 وره وكيفية عملو.اإلنساف، سنتوقف قليالً عند ىذا اٞتهاز ما ىو د
 الجهاز المناعي في جسم اإلنسان: 

يقـو اٞتهاز بوظيفتُت متكاملتُت ١تنع ا١ترض، والتخلص من مسببو الغازي للجسم، 
إما بتحطيمو بواسطة عملية البلعمة، أو بإنتاج أجساـ مضادة وخاليا متخصصة متوافقة 

ل هنائي، وعليو مع تركيب كل كائن يغزو اٞتسم، وذلك لضماف القضاء عليو بشك
 فا١تناعة اليت يقدمها ىذا اٞتهاز للجسم ٯتكن تقسيمها إُف قسمُت رئيسيُت:

                                                           
 .٘ٗ/ٓٔ ،البن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري -ٔ

       ،دار الندى اإلسكندرية مصر.ٗٚ، ٖٚ،دبلـو الدراسات العليا وماجستَت الًتبية ،الطب البديل وقاية وشفاء: ماىر  حسن ٤تمود ٤تمد -ٕ
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 أواًل: مناعة فطرية أو طبيعية:
وتعترب خ  دفاع أوِف للجسم إذ تعمل على منع دخوؿ اٞترثـو الغازي للجسم، أو 

عة غَت إبادتو قبل ٘تكنو من احتالؿ األنسجة وتكاثره فيها وتسببو للمرض، وىي منا
نوعية، حيث إهنا توجد لصد ٚتيع الغزاة من الكائنات الدقيقة والعوامل ا٠تارجية الضارة 

 . (1)بكيفية واحدة
  انياً: المناعة النوعية:

ىي قدرة اٞتسم على إنشاء مناعة خاصة قوية وتامة ضد ٚتيع العوامل الغازية 
ناعة اليت يكتسبها اٞتسم للجسم كل على حدة، وتسمى أيضًا ا١تناعة ا١تكتسبة، وىي ا١ت

نتيجة لتفاعل اٞتهاز ا١تناعي مع عامل خارجي اخًتؽ دفاعات اٞتسم واحتل األنسجة، 
ورٔتا سبب مرضًا ظاىرًا مثل ا١تيكروبات الفتاكة والفَتوسات والسمـو واألنسجة الغريبة 

 من اٟتيوانات األخرى.
ليمفاوية اليت تنتج األجساـ وتتكوف ىذه ا١تناعة من النسيج الليمفاوي، وا٠تاليا ال 

ا١تضادة، ومن ا٠تاليا الليمفاوية ا١تتخصصة للقضاء على كل ميكروب غاز للجسم 
 .(2)حسب تركيبو ووصفو

  دور الحبة السوداء في تقوية جهاز المناعة:
أثبتت الدراسات اٟتديثة أف للحبة السوداء دورًا يف زيادة ا١تناعة، ومن ىذه 

 الدراسات:
متطوعًا ٦تن تبدو عليهم أمارات الصحة،  ٕٚأجريت على  ولى:الدراسة األ -

وقسموا إُف ٣تموعتُت أعطيت اجملموعة األوُف جراماً واحداً من اٟتبة السوداء مرتُت يومياً، 
وأعطيت اجملموعة الثانية حبوبًا مشاهبة ٖتتوي على مسحوؽ الفحم ا١تنش  وقد أجري 

 عتُت.تقييم لوظائف ا١تناعة عند ىاتُت اجملمو 

                                                           
ىػ، وكتاب الشفاء ٖٕٗٔ، العدد الرابع عشر، ذي القعدة ٛٔ-ٚٔ ،ٟتبة السوداء شفاء من كل داء، د. عبد اٞتواد الصاوي٣تلة اإلعجاز العلمي: ا  -ٔ

 . بتصرؼ وللتفصيل انظر للمقاؿ باٟتبة السوداء بُت اإلعجاز النبوي والطب اٟتديث: د. حساف مشسي باشا

ىػ، وكتاب الشفاء باٟتبة ٖٕٗٔذي القعدة  ،، العدد الرابع عشرٛٔ-ٚٔ،د. عبد اٞتواد الصاوي٣تلة اإلعجاز العلمي: اٟتبة السوداء شفاء من كل داء،  -ٕ
 .بتصرؼبُت اإلعجاز النبوي والطب اٟتديث: د. حساف مشسي باشا  السوداء
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%( يف نسبة ا٠تاليا الليمفاوية ٘٘أظهرت نتائج الدراسة زيادة بلغت )
%( يف نشاط خاليا القاتل ٖٓ(وزيادة بلغت)ٛ(إُف ا٠تاليا الكاْتة )تٗا١تساعدة)ت

 .(ٔ)الطبيعي
وقد أعيدت الدارسة مرة أخرى على ٣تموعة ثانية من ا١تتطوعُت،  الدراسة الثانية: -

ُت يف الدراسة األوُف ٖتت ضغوط مطثرة شخصية ومالية، وذلك لوقوع معظم ا١تتطوع
وضغوط متعلقة بالعمل خالؿ فًتة الدراسة، وذلك لتفادي عامل الضغوط )اإلجهاد( 

متطوعا، وقسمت إُف ٣تموعتُت، وأعطيت  ٜٔعلى جهاز ا١تناعة، وأجريت على 
، وأعطيت اجملموعة ا لثانية مسحوؽ اجملموعة األوُف ٔتقدار جراـ واحد مرتُت يف اليـو

 الفحم ا١تنش .
أظهرت نتائج الدراسة: أف ىناؾ ٖتسنًا يف نسبة ا٠تاليا ا١تساعدة إُف ا٠تاليا الكاْتة 

 %(، يف حُت َف ٭تدث أي تغيَت عند اجملموعة اليت َف تع  اٟتبة السوداء.ٕٚبنسبة)
لغريبة وىي ا٠تاليا اليت تقتل ا٠تاليا ا- أما بالنسبة لنشاط خاليا القاتل الطبيعي:

فقد ارتفعت نسبتها يف اجملموعة األوُف اليت أعطيت اٟتبة  -بواسطة سم خلوي
 .(ٕ)السوداء

 الخبلصة: 
  استنتج الباحثون من دراساتهم على الحبة السوداء، والمناعة النتائج التالية:

ثبت أف تناوؿ اٟتبة السوداء بالفم ّترعة جراـ واحد مرتُت يومياً، لو أثر مقو  أواًل:
 ى وظائف ا١تناعة ا١تختلفة.عل

من ا١تمكن أف يلعب مقو طبيعي للمناعة مثل اٟتبة السوداء دورًا ىامًا يف   انياً:
 .(ٖ)عالج السرطاف واإليدز، وبعض اٟتاالت ا١ترضية األخرى اليت ترتب  بنقص ا١تناعة

ونتائج األْتاث والدراسات اليت أجريت مع اإلنساف حوؿ اٟتبة السوداء اليت ذكرت 
 يف ٣تلة اإلعجاز العلمي ىذه خالصتها:

                                                           
  . تابع ا١تصدر السابق -ٔ
ىػ ومن  ٖٕٗٔ، العدد الرابع عشر، ذي القعدة ٛٔ -ٚٔ ،الصاوي ٣تلة اإلعجاز العلمي، مقاؿ بعنواف: اٟتبة السوداء شفاء من كل داء، د. عبد اٞتواد  -ٕ

   بُت اإلعجاز النبوي والطب اٟتديث: د. حساف مشسي باشا . كتاب الشفاء باٟتبة السوداء

 .ٗ٘-ٖ٘،بُت اإلعجاز النبوي والطب اٟتديث: د. حساف مشسي باشا الشفاء باٟتبة السوداء  -ٖ
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" من ٖأف مستخلص اٟتبة السوداء يزيد من إنتاج بعض الوسائ  ا١تناعية " انًتليوكُت
ا٠تاليا اللمفاوية البشرية، وأف لو تأثَتاً منشطًا على استجابة ا٠تاليا اللمفاوية ألنواع معينة 

 . من ا٠تاليا السرطانية
بيتا( الذي يقـو بتنشي  خاليا  -ٔاز )إنًتليوكُت نوع أف اٟتبة السوداء تزيد من إفر 

 البلعمة.
أف مركبات الثيموكيوف والدايثيموكيوف ٢تما تأثَت مدمر على أنواع عديدة من ا٠تاليا 

 السرطانية البشرية.
أف مستخلص اإليثانوِف من بذور اٟتبة السوداء لو تأثَت ٝتي قوي على بعض ا٠تاليا 

 منش  للمناعة ا٠تلوية. السرطانية وتأثَت قوي و 
أف الثيموكيوف ا١تركب ا١توجود يف اٟتبة السوداء لو نشاط واضح مضاد لألوراـ 

 السرطانية وغَتىا.
، واألمراض االلتهابية ذات  أف زيت اٟتبة السوداء يفيد يف عالج الروماتيـز

 بو.  العالقة
 .٠تاليا البالزميةأف مركب النيجليلوف لو تأثَت متوس  مثب  إلفراز ا٢تستامُت من ا
 أف اٟتبة السوداء توقف ٪تو ا٠تاليا السرطانية ا١تسببة لالستسقاء.

أف ٢تا تأثَتا مثبطا للجراثيم موجبة اٞتراـ ٦تثلة يف جراثيم ا١تكورة الذىبية، ولو      -
 .(ٔ)تأثَت مباشر على عدد من اٞتراثيم سالبة اٞتراـ، وعاضد لبعض ا١تضادات اٟتيوية

ىذه  ث والتجارب التي ذكرت في كتاب الشفاء بالحبة السوداءنتائج األبحا
 خالصتها:

 أف اٟتبة السوداء ومركباهتا تقـو بتنشي  جهاز ا١تناعة وتقويتو.
أف مادة النيجليلوف مفيدة يف عالج تشنج القصبات ا٢توائية حيث ٗتفف من ضيق 

 لكلوي.التنفس، ونوبات الربو، وتفيد يف عالج النزلة الشعبية، وا١تغص ا
 أف تفل اٟتبة السوداء ا١تتخلف عن عصرىا ٮتفظ الضغ  الدموي.
 .(ٕ)أف اٟتبة السوداء ٖتتوي على مضادات حيوية توقف ٪تو اٞتراثيم

                                                           
 ىػ.ٖٕٗٔ، العدد الرابع عشر، ذو القعدة، ٕٕ -ٕٓ،د اٞتواد الصاوي بعنواف: اٟتبة السوداء شفاء من كل داء٣تلة اإلعجاز العلمي مقاؿ د. عب  -ٔ

 .الطب اٟتديث .د. حساف مشسي باشابتصرؼ من كتاب الشفاء باٟتبة السوداء بُت اإلعجاز النبوي و   ٕ-
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 نتائج األبحاث والدراسات التي أجريت على حيوانات التجربة:
 خالصتها: (ٔ)نتائج األْتاث والتجارب اليت ذكرت يف ٣تلة اإلعجاز العلمي

ثبي  واضح ١تعدالت ٪تو الفَتوس يف الكبد والطحاؿ بعد ثالثة أياـ من وجود ت
 اإلصابة، كما ازدادت معدالت األجساـ ا١تضادة يف ا١تصل.

أف زيت اٟتبة السوداء لو خاصية مضادة للفَتوسات ا١تضخمة، واليت قيست من 
اليا البلعمية خالؿ ازدياد وظيفة وعدد ا٠تاليا اللمفاوية التائية ا١تساعدة، وزيادة ا٠ت
 الكبَتة، وتنشي  عملية البلعمة، وزيادة إنتاج اإلنًتفَتوف نوع )جاما( يف ا١تصل.

أف الزيوت الطيارة يف بذور اٟتبة السوداء تعد عاماًل كيميائيًا واقيًا ضد السرطاف يف 
 ا١تعدة.

سبب أف لزيت اٟتبة السوداء تأثَتًا مضادًا لتدمَت ا٠تاليا الكبدية، وٯتكن أف يكوف 
ىذا التحسن راجعًا إُف التحسن يف جهاز ا١تناعة العائل، وإُف التأثَت ا١تضاد لألكسدة يف 

 . (2)ىذا الزيت
  انياً: ما جاء في كتاب الشفاء بالحبة السوداء:

 نتائج األْتاث والتجارب اليت ذكرت يف كتاب الشفاء باٟتبة السوداء خالصتها:
رار اٟتليب عند األمهات، إضافة إُف أهنا تزيد من أف للحبة السوداء فعاًل قوياً يف إد 

 ٪تو ونضج أنسجة الثدي عند الفئراف ا١ترضعات.
أف ٠تالصة اٟتبة السوداء فاعلية يف زيادة إخراج ٛتض البوؿ حيث إف ارتفاع ٛتض 

 . البوؿ يف دـ اإلنساف يطدي إُف مرض النقرس
ف يف اٟتبة السوداء؛ ٢تما القدرة أف للجزء الكربونيلي والثيوكينوف و٫تا مركباف أساسيا

 . على زيادة طرح الصفراء من ا١ترارة
بعض خالصات اٟتبة السوداء يساعد على التجل  وتثبي  نشاط اال٨تالؿ الفيربيٍت 

 .(ٖ)يف الدـ

                                                           
 ىػ.ٖٕٗٔالعدد الرابع عشر، ذو القعدة،  ٕٕ -ٕٓ ،سوداء شفاء من كل داء٣تلة اإلعجاز العلمي مقاؿ د. عبد اٞتواد الصاوي بعنواف  اٟتبة ال  -ٔ

 سواء أرانب أو فئراف أو غَتىا. -ٕ

  .والطب اٟتديث .د. حساف مشسي باشاكتاب الشفاء باٟتبة السوداء بُت اإلعجاز النبوي   -ٖ
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فوائد أكدتها الدراسات وعرفت اْللية التي تحقق الفائدة من خبلل معرفة 
 ء، ومن ىذه الفوائد:المادة الموجودة في تركيم الحبة السودا

أف الزيت الطيار ا١توجود يف اٟتبة السوداء ٭تتوي على مادة النيجليلوف، وىي مادة 
مضادة للهيستامُت، ومن ىنا فائدة اٟتبة السوداء يف عالج الربو بتوسيع القصبات، ويف 
عالج ارتفاع الضغ  الدموي بتوسيع األوعية الدموية، ويف عالج بعض األمراض ا٢تضمية 

 إزالة التشنجات ا١تعدية وا١تعوية.ب
ٖتتوي اٟتبة السوداء على مواد ٢تا صفة ا١تضادات توقف ٪تو اٞتراثيم وال تسمح 
للجراثيم بالنمو يف وس  غذائي توجد فيو اٟتبة السوداء، وىذا يعلل فوائد اٟتبة السوداء 

 .يف معاٞتة االلتهابات واإلنتانات
واص مسكنة ومنومة لطيفة، ومن ىنا يظهر استخلص من اٟتبة السوداء صبغة ٢تا خ

فائدة اٟتبة السوداء كدواء مسكن خاصة يف تسكُت آالـ األسناف بالغرغرة، وفائدهتا  
 .(ٔ)كمنـو خفيف ٯتكن استخدامو عند األطفاؿ

أما االستخدامات الحديثة للحبة السوداء في الطم البديل فقد استخدمت  
 :        (ٕ)فاصيل في الكتم المخصصة لذلكفي أشياء كثيرة يمكن االطبلع على الت

 وجو اإلعجاز وحل اإلشكال
عاـ عن اٟتبة السوداء  ٓٓٗٔأخرب الرسوؿ صلى ا عليو وسلم قبل أكثر من 

وأخربنا يف لفظ آخر بقولو صلى ا عليو  (ٖ)إن في الحبة شفاء من كل داء"فقاؿ: "
وأوصانا بقولو صلى ا عليو  (4)"ما من داء إال في الحبة السوداء منو شفاءوسلم: "
 (٘)""عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء وسلم:

فأتت ٚتيع ىذه األلفاظ تثبت أف ىنالك نسبة من الدواء والشفاء ألي مرض كاف، 
وألف صيغ األحاديث كلها غَت معرفة باأللف والالـ وجاءت يف سياؽ اإلثبات بقولو )إال 

                                                           
 .وما بعدىا  ٕ٘ٔ-ٕٗٔ ،اإلعجاز الطيب يف السنة النبوية .د.كماؿ ا١تويل راجع: -ٔ
الطبعة األوُف:  ٗ٘ٔ-ٔ٘ٔ،ومابعدىا .ومعجزات الغذاء .د. ٝتَت عبد اٟتليمٕٗ،حساف مشسي باشا د. ،الشفاء باٟتبة السوداءمنها مثاًل كتاب   -ٕ
 .ٛٔٔ- ٚٔٔ ،ـ دمشق .والطب البديل بُت التجربة والربىاف، ٤تمد برىاف ا١تشاعليٕٗٓٓ
 تقدـ ٗتر٬تو. -ٖ
  تقدـ ٗتر٬تو. -ٗ
  و.تقدـ ٗتر٬ت -٘
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، فهل ا١تقصود بالعمـو الوارد يف ىذه األحاديث  الساـ( فهي يف الغالب نكرة تفيد العمـو
العمـو حسب األصل أـ أف ا١تقصود بو ا٠تصوص  ىذا ما سيتبُت لنا، وبو يتضح وجو 

 اإلعجاز.
فمن ىذا ا٠تالؼ يتبُت أف  بعض شرّاح األحاديث األوائل ما كانوا يتصوروف أف 

ر يف العالج ألي مرض كاف، ولذلك خصصوا عمـو ىذه اٟتبة السوداء  قد يكوف ٢تا دو 
األحاديث وظنوا أف العمـو غَت مراد، وإذا تأملنا يف وصف جهاز ا١تناعة يف جسم 
اإلنساف ٧تد أف الدراسات اٟتديثة أثبتت أنو النظاـ الوحيد والفريد الذي يقـو ْتماية 

 داء. اٞتسم والدفاع عنو، والذي يقـو بإعداد السالح ا١تتخصص لكل
فهو يقـو بالدفاع األوِف للجسم، وٯتنع دخوؿ الغازي، فإذا دخل فإنو يقـو بإبادتو 

 قبل ٘تكنو من احتالؿ األنسجة وتكاثره فيها.
، وتقـو   و٭تتوي اٞتهاز ا١تناعي على مواد تقـو بااللتصاؽ باٞتراثيم الغازية والسمـو

، وأخرى مهمتها تنشي  خاليا بتحطيمها، وىنالك من ا٠تاليا ما مهمتو مقاومة اإلصابة
، وخاليا أخرى مهمتها ابتالع  ا١تناعة ا١تختلفة لكي تقـو ٔتهمتها يف الدفاع وا٢تجـو
وىضم الكائنات الدقيقة والغريبة، وإذا َف تستطع ىذه ا٠تاليا ابتالعها بسبب كرب 
ية حجمها فهنالك خاليا قاتلو، فتقـو ٔتهاٚتتها، وىذا كلو يدخل يف ا١تناعة الطبيع

 والفطرية.
وا١تناعة األخرى تسمى ا١تناعة النوعية وا١تكتسبة، وتتكوف ىذه ا١تناعة من النسيج  

اللمفاوي، وا٠تاليا اللمفاوية، وىي تقـو بإنتاج األجساـ ا١تضادة ا١تتخصصة للقضاء على  
كل ميكروب غازي للجسم حسب تركيبو ووصفو، فعند مهاٚتة ا١تيكروب للجسم تقـو 

بإنتاج خاليا خاصة ١تهاٚتة ىذا الغازي، وخاليا أخرى مهمتها تنشي  بعض ا٠تاليا 
 خاليا ا١تناعة، وتقـو ا٠تاليا القاتلة بتنفيذ عملية القتل وتدمَت وحدات العدو.

أما ا٠تاليا الكابتة فمهمتها تبدأ عندما تدمر خاليا العدو أو ا١تيكروب، فتقـو  
القتاؿ فال داعي لالستمرار يف القتاؿ أو إنتاج بإعطاء اإلشارة إُف ا٠تاليا األخرى بإهناء 
 خاليا جديدة بعد أف ُت تدمَت الغازي. 
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فهذا اٞتهاز ىو الوحيد الذي يقـو ّتميع ىذه األدوار من ٛتاية ودفاع وقتل للغازي 
وٕتهيز خاليا جديدة اربة ىذا الغازي، فهو النظاـ الوحيد الذي يستخدـ يف عالج كل 

 يف اٞتسم البشري. داء، وىذا ىو عملو
واٟتبة السوداء تقـو بتقوية ىذا اٞتهاز بتقوية خالياه ا١تختلفة كما أثبتت األْتاث 
والتجارب، فيمكننا بعد ذلك بعد أف عرفنا دورىا يف تقوية ىذا اٞتهاز أف نطلق عليها أف 

 فيها شفاء من كل داء.
بسيطة على وجو األرض ؤتا أنو ال توجد مادة مركبة، أو »ويقوؿ الدكتور الصاوي:  

٘تلك خاصية ا١تقدرة على التخلص من مسببات ٚتيع األمراض وشفائها حىت اآلف فيما 
نعلم وتعمل عمل جهاز ا١تناعة، فعليو ٯتكننا القوؿ بأنو اٞتهاز الوحيد الذي ٯتلك تقدٔف 

١تكتسبة شفاء من كل داء على وجو اٟتقيقة واليقُت، ٔتا ٭تويو من نظاـ ا١تناعة النوعية أو ا
اليت ٘تتلك إنشاء األجساـ ا١تضادة، وتكوين سالح ا٠تاليا القاتلة واللة ا١تتخصصة لكل  

 كائن مسبب للمرض.
وىذا اٞتهاز ىو مثل بقية األجهزة ينتابو العطب وا١ترض، فقد يعمل بكامل طاقتو 
 وكفاءتو أو بأقل حسب صحتو وصحة مكوناتو، فما داـ ىذا اٞتهاز سليمًا معاىف يف

، وحيث إف ىناؾ مواد خلقها ا سبحانو وتعاُف (ٔ)اٞتسم يستطيع القضاء على كل داء
تنش  ىذا اٞتهاز وتقويو، أو تعاًف وتصلح ما فيو، فيمكن أف توصف ٔتا يوصف بو ىذا 

 اٞتهاز نفسو.
ؤتا أنو قد ثبت أف اٟتبة السوداء تنش  ا١تناعة النوعية أو ا١تكتسبة برفعها نسبة  
ا١تساعدة، وا٠تاليا الكاْتة، وخاليا القاتل الطبيعي، لذلك ٯتكن أف نقرر أف يف ا٠تاليا 

اٟتبة السوداء شفاء من كل داء؛ إلصالحها وتقويتها ٞتهاز ا١تناعة، وىو اٞتهاز الذي فيو 
شفاء من كل داء ويتعامل مع كل مسببات األمراض، وٯتلك تقدٔف الشفاء الكامل أو 

يف األحاديث بصيغة النكرة يدعم ىذا  "شفاء"ورود كلمة  بعضو لكل األمراض، كما أف
االستنتاج، حيث تتفاوت درجات الشفاء تبعًا ٟتالة جهاز ا١تناعة ونوع ا١ترض وأسبابو 

  (.ٕ)«ومراحلو
                                                           

 يطلق الداء إما على ا١ترض أو على مسبب ا١ترض. -ٔ
 ىػ.ٖٕٗٔذي القعدة  ،، العدد: الرابع عشرٖٕ -ٕٕ ،٣تلة اإلعجاز العلمي، مقاؿ بعنواف: اٟتبة السوداء شفاء من كل داء، د. عبد اٞتواد الصاوي -ٕ
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وبعد أف تكلم الدكتور الصاوي عن اٞتهاز ا١تناعي ودور اٟتبة السوداء يف تقويتو 
عندما نعلم أف ا١تتكلم بو رجل أمي يف بيئة أمية  يتبُت لنا وجو اإلعجاز، حيث تظهر قوتو
عاـ، وىذه اٟتقائق ٢تذه األخبار كانت ٓٓٗٔصحراوية َف تعرؼ اٟتضارة، وذلك قبل 

٥تفية و٣تهولة عند األطباء وغَتىم، إُف أف جاءت األْتاث والتجارب يف ىذا العقد 
وسلم، وأف العمـو  األخَت من الزمن، فأظهرت ا١تقصود من قوؿ الرسوؿ صلى ا عليو

وهبذا يفسر العمـو الوارد يف »الوارد يف اٟتديث حقيقي، ولذا يقوؿ الدكتور الصاوي: 
اٟتديث... وىكذا ٕتلت اٟتقيقة العلمية يف ىذه األحاديث الشريفة، واليت ما كاف ألحد 
نيب من البشر أف يدركها؛ فضاًل عن أف يقو٢تا و٭تدث الناس هبا منذ أربعة عشر قرنًا إال 

﴿َوَما يَنِطُق مرسل من ا، يتلقى معلوماتو من العليم بأسرار خلقو؛ وصدؽ ا القائل: 
  .(ٔ)«[ٗ،ٖ]النجم:َعِن اْلَهَوَى ِإْن ُىَو ِإالّ َوْحٌي يُوَحَى﴾

وكما علمنا دور اٟتبة السوداء يف تقوية جهاز ا١تناعة، والقضاء على الكثَت من 
ها يف عالج كثَت من األمراض كالربو، وا١تغص الكلوي، اٞتراثيم فقد ثبت أيضًا فاعليت

وكثَت من أمراض الكبد، وتساعد يف عالج األمراض التحسسية، وتقي من أمراض القلب، 
 والشرايُت، وتثب  خاليا سرطاف القولوف، والثدي.

ىذا ما أثبتتو لنا األْتاث، وبتطور العلـو يوماً بعد يـو ستظهر لنا اٟتقائق أكثر؛ ألنو 
 صلى ا عليو وسلم ال ينطق عن ا٢توى.

 
 

  

                                                           
 . ىػٖٕٗٔذي القعدة  ،، العدد: الرابع عشرٖٕ -ٕٕ ،عبد اٞتواد الصاوي٣تلة اإلعجاز العلمي، مقاؿ بعنواف: اٟتبة السوداء شفاء من كل داء، د.  -ٔ
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 أىمية اإلعجاز بين المسلمين

 الرابع: االستفادة من األبحاث في القرآن والسنة في كل النواحيالمطلم 

اٟتمد  رب العا١تُت والصالة والسالـ على أشرؼ ا١ترسلُت ٤تمد بن عبد ا الصادؽ 
 األمُت وعلى وآلو، وبعد
 سبق القرآف والسنة يف ذكر اٟتقائق الكونية، وىذا مصداقًا لقولو اإلعجاز العلمي يبُت

﴿َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ِفي اْْلفَاِق َوِفي أَنُفِسِهْم َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُهْم أَنَُّو  تعاُف:
[ وإثبات العلـو الكونية اٟتديثة ١تا قرره القرآف، فإف القرآف والسنة ٖ٘]فصلت:اْلَحقُّ﴾

﴿َقْد َخَلْت ِمن  عن السنن اليت ٖتكم ىذه ا١تخلوقات، قاؿ تعاُف: يتضمناف الكشف
]آؿ قَ ْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسيُروْا ِفي اأَلْرهلِل فَاْنظُُروْا َكْيَأ َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذَّبِيَن﴾

لَُّو ﴿ُقْل ِسيُروا ِفي اأْلَْرهلِل فَانظُُروا َكْيَأ َبَدَأ اْلَخْلَق  ُمَّ ال [، وقاؿ تعاُف:ٖٚٔعمراف:
ًُ النَّْشَأَة اْْلِخَرَة ِإنَّ اللََّو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾ [ فالنظر والتأمل ٕٓ]العنكبوت:يُنِش

والبحث ٢تذه السنن يطدي إُف اكتشافها وبالتاِف إُف االستفادة منها يف شىت اجملاالت 
 االقتصادية والسياسية والطبية وغَت ذلك واألمثلة توضح ذلك.

 ن الناحية االقتصاديةاالستفادة م 

 المثال األول: حديث عودة ببلد العرب مروجاً وأنهارا  
اَل تَ ُقوُم السَّاَعُة حتى َيْكثُ َر "عن أيب ُىَريْػَرَة َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو صلى ا عليو وسلم قاؿ: 

بَ ُلَها منو َوَحتَّى تَ ُعوَد اْلَماُل َويَِفيَض حتى َيْخُرَج الرَُّجُل ِبزََكاِة َماِلِو فبل َيِجُد َأَحدا يَ قْ 
 . (ٔ)"َأْرهلُل اْلَعَرِب ُمُروًجا َوأَنْ َهارًا

 وىذا ما أيدتو األْتاث العلمية يف عصرنا اٟتاضر، 
األْتاث العلمية أيدت ىذه اٟتقائق عن طريق البعثات اٞتيولوجية، والتصوير الفضائي، 

 (ٕ)وا١تكتشفات األثرية يف شبو اٞتزيرة العربية
                                                           

 .ٔٓٚ/ٕ، مسلم صحيح - ٔ

بعنواف عودة جزيرة العرب مروجًا وأهناراً  الكومي ا١تنعم عبد ٚتاؿ ا١تهندس لالطالع على التفاصيل انظر ْتث - ٕ 
 ا الراب ،على ىذ  عجاز العلمي يف القرآف والسنةا٢تيئة العا١تية ل على موقع
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 علمية: عودة األنهار إلى شبو الجزيرة العربيةالنبوءة ال
التفسَت األقرب إُف ا١تفهـو من كالمو صلى ا عليو وسلم أف ىذا سيحدث كنتيجة لتغَت 
شامل يف مناخ الكرة األرضية، ينتج عنو تغَت مناطق ا١تطر ْتيث تدخل صحراء شبو اٞتزيرة 

 ها اٞتافة. العربية فيها، ٦تا يطدي إُف جرياف األهنار يف أوديت
من أشهر علماء  الفريد كرونَتوقد أجرى الشيخ عبد اجمليد الزندآف مقابلة مع الربوفسيور 

جيولوجياً يف كلية علـو األرض يف جامعة ا١تلك عبد  اٞتيولوجيا يف العاَف الذي حضر مط٘تراً 
 العزيز حوؿ عودة اٞتزيرة العربية مروجاً وأهناراً، وىذا عرض ٢تا:

ىذه  -أف أرض العرب كانت بساتُت وأهنارًا  ىل عندكم حقائق المجيد: الشيد عبد  
 كانت قبل ذلك بساتُت وحدائق   الصحراء اليت تروهنا

اٟتقائق العلمية وعلماء اٞتيولوجيا  نعم ىذه مسألة معروفة عندنا وحقيقة من البرفسور:
ف ىذه األرض كانت اآلثار اليت تدلك على أ يعرفوهنا؛ ألنك إذا حفرت يف أي منطقة ٕتد

لعلمكم منها قرية الفاو اليت اكتشفت ٖتت رماؿ الربع  مروجاً وأهناراً، واألدلة كثَتة .. فق 
 ىذا.   ا٠تاِف .. وىناؾ أدلة كثَتة يف

 وىل عندؾ دليل على أف بالد العرب ستعود مروجاً وأهناراً     الشيد:
لوجيوف ونقيسها و٨تسبها، ونستطيع مسألة حقيقية ثابتة نعرفها ٨تن اٞتيو  ىذه البرفسور:
بالتقريب  خالؿ ىذا القرف حىت يكوف ذلك وىي مسألة ليست عنكم ببعيدة  أف نقوؿ

 وىي قريبة. 
  ١تاذا   الشيد:

ألننا درسنا تاريخ األرض يف ا١تاضي فوجدنا أهنا ٘تر بأحقاب متعددة من ضمن  البرفسور:
 يدية. األحقاب ا١تتعددة حقبة تسمى العصور اٞتل ىذه

 وما معٌت العصر اٞتليدي   الشيد:
أف كمية من ماء البحر تتحوؿ إُف ثلج وتتجمع يف القطب ا١تتجمد :معناهالبرفسور: 

اٞتنوب وعندما تزحف ٨تو اٞتنوب تغطي ما ٖتتها وتغَت الطقس يف  الشماِف مث تزحف ٨تو
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س باردًا ، الطقس تغيَت ٭تدث يف بالد العرب، فيكوف الطق األرض، ومن ضمن تغيَت
 بالد العاَف أمطاراً وأهناراً. وتكوف بالد العرب من أكثر

تلك اليت ٖتدث يف مشاؿ  وكنت أرب  بُت السيوؿ واألمطار يف منطقة أهبا وبُت- الشيد:
 قلت لو: تأكد  لنا من ىذا!  -أوروبا وأنا أتأمل فيما يقوؿ

 نعم ىذه حقيقة ال مفر منها!  البرفسور:
اَل تَػُقوـُ ىذا كلو مذكور يف حديث: " مداً صلى ا عليو وسلم بذلكمن أخرب ٤تالشيد: 

 ! من قاؿ مد صلى ا عليو وسلم إف (ٔ)"السَّاَعُةَ َحىتَّ تَػُعوَد أَْرُض اْلَعَرِب ُمُروًجا َوأَنْػَهارًا
 مروجاً وأهناراً  !  أرض العرب كانت

 فكر وقاؿ: الروماف.  البرفسور:
 مروجاً وأهناراً  ! ف أرض العرب ستعودومن أخربه بأ الشيد:

 .-أي: أف ا٠ترب من مصدر علوي–فكر وفكر وقاؿ: فيو فوؽ!!  البرفسور:
لقد أدىشتٍت اٟتقائق العلمية اليت رأيتها يف القرآف والسنة وَف  اكتب، فكتب ٓتطو: الشيد:

ىذا يدؿ على أف عليها إال يف اآلونة األخَتة بالطرؽ العلمية اٟتديثة، و  نتمكن من التدليل
 .(ٕ) صلى ا عليو وسلم َف يصل إُف ىذا العلم إال بوحي علوي النيب ٤تمداً 

ويتوقع )ىاؿ ماكلور( عودة البحَتات إُف صحراء شبو اٞتزيرة العربية، فقد الحظ يف ٘توز 
ـ سقوط أمطار شبو موٝتية على امتداد ثالثة أسابيع يف مشاؿ الربع ا٠تاِف، ٜٚٚٔ)يوليو( 
إذا تكرر ىذا األمر »نتج عن ذلك تشكل ْتَتات جديدة، ولكن على حد قولو: وَف ي

وبقوة كافية لتكوين ْتَتات فقد يكوف ذلك مطشرًا على عودة األمطار ا١توٝتية إُف الربع 
 .(ٖ)ا٠تاِف ومعها انقالب يف ا١تناخ

                                                           
 .ٚ٘ٔ ،برقم:ٓٓٚ/ٕ، مسلم صحيح - ٔ

 .ٙٔ، ٘ٔإنو اٟتق للشيخ عبد اجمليد عزيز الزندآف:  - ٕ 

بعنواف عودة جزيرة العرب مروجًا وأهناراً  الكومي ا١تنعم عبد ٚتاؿ ا١تهندس لالطالع على التفاصيل أنظر ْتث - ٖ 
 على ىذا،   عجاز العلمي يف القرآف والسنةلعا١تية لا٢تيئة ا على موقع

آفاؽ علمية، عدد البحث نقال عن وىذا  http://www.nooran.org/O/ٙ/ٙO(٘).htmالراب ،
 .٘ٔ(، ص:ٕٗ)
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ر القدٯتة فإذا كاف ىذا ما أيدتو األْتاث العلمية فنحتاج إُف دراسات للبساتُت واألهنا
ا١تندرسة من جديد دراسة جيولوجية تعُت ا١تخططُت للعمراف، وحىت يتم االستفادة من 

 األراضي الزراعية يف ا١تستقبل واليت ستكوف ّتوار ىذه األهنار ا١تستقبلية.
 المثال الثاني: االستفادة في طريقة حفظ الحبوب 

َأْفِتَنا ِفى َسْبِع بَ َقَراٍت ِسَماٍن يَْأُكُلُهنَّ َسْبٌع  ﴿يُوُسُأ أَي َُّها الصِِّديقُ يقوؿ ا تبارؾ وتعاُف: 
ِعَجاٌف  َوَسْبِع ُسْنُببلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر يَاِبَساٍت َلَعلِّي َأْرِجع إَلى النَّاِس َلَعلَُّهْم يَ ْعَلُموَن * 

إالَّ قَِليبًل مِّمَّا تَْأُكُلوَن*  ُمَّ  قَاَل تَ ْزرَُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدأَبًا َفَما َحَصدتُّْم َفَذرُوُه ِفى ُسْنُبِلوِ 
ْمُتْم َلُهنَّ إالَّ قَِليبًل مِّمَّا ُتْحِصُنوَن *  ُمَّ يَْأتِ  ي يَْأِتي ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد يَْأُكْلَن َما َقدَّ

 [.ٜٗ-٘ٗ]يوسفِمْن بَ ْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِو يُ غَاُث النَّاُس َوِفيِو يَ ْعِصُروَن﴾
أي:  ﴿َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِفي ُسْنُبِلِو ِإال قَِليبل ِممَّا تَْأُكُلوَن﴾يف تفسَت قولو تعاُف:  جاء
مهما استغللتم يف ىذه السبع السنُت ا٠تصب فاخزنوه يف سنبلو، ليكوف أبقى لو وأبعد »

 (ٔ)«عن إسراع الفساد إليو
إ٪تا أمرىم بًتؾ ما حصدوه » ِليبل ِممَّا تَْأُكُلوَن﴾﴿َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِفي ُسْنُبِلِو ِإال قَ 

 .(ٕ)«من اٟتنطة يف سنبلو لئال يفسد ويقع يف السوس وذلك أبقى لو على طوؿ الزماف
 .(ٖ)«ألف إبقاء اٟتب يف سنبلو يوجب بقاءىا على الصالح»

٢تذه  وىكذا قاؿ أكثر ا١تفسرين يف شرحهم ٢تذه اآلية، ويقوؿ الشيخ الشعراوي يف تفسَته
ىذه عملية اقتصادية ٖتتاج إُف ٗتطي  وتطبيق ومتابعة وُحْسن تدبَت وحـز وِعْلم: »اآلية: 

[ وىذا القوؿ تأكيد لثقة ٘٘]يوسف:﴿قَاَؿ اْجَعْلٍِت َعَلى َخزَاِئِن اأْلَْرِض ِإٓف  َحِفيٌظ َعِليٌم﴾
يف سنُت  يوسف أف القادـ يف ىذا البلد ٭تتاج ٟتكمة إدارة، ال تبعثر ما سوؼ يأ 
 .(ٗ)«ا٠تصب؛ لتضمن االطمئناف يف سنُت الشدة، وتلك مهمة تتطلب اٟتفظ والعلم

  

                                                           

 .ٖٜٖ/ٗتفسَت ابن كثَت،  - ٔ 

 .ٕٚٛ/ٖتفسَت ا٠تازف،  - ٕ 

  .ٕٕٙ٘/ٔتفسَت الرازي،  - ٖ 

 .ٖٛٙٔتفسَت الشعراوي،  - ٗ 
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 وأ بت العلم التجريبي اليوم اْلتي:
أف أفضل وسيلة لتخزين اٟتبوب ىو بقاؤىا يف السنابل ْتيث ٖتافظ على حالتها  -ٔ

 وحىت ال يطرأ عليها التغيَت والفساد.
سنبلتها بعد مدة إذا ُت الزراعة هبذه اٟتبوب فإف  أف الزراعة باٟتبوب اليت بقيت يف  -ٕ

 (ٔ) الثمرة ٢تا أفضل من غَتىا اليت َف تبق يف السنبلة يف نفس ا١تدة.
فمن ىذه اآلية الكرٯتة يتم االستفادة يف حفظ اٟتبوب حىت ال يتطرؽ إليها الفساد، ويف 

فاء من الغذاء زراعتها، وعلى الدوؿ اإلسالمية أف تسعى بكل الوسائل لضماف االكت
والسعي اٞتاد اولة عالج كل ا١تشاكل االقتصادية من وحي القرآف والسنة، وحىت ال 
تقع الشعوب اإلسالمية ضحية االرهتاف للخارج بسبب ا١تشاكل ا١تتنوعة االقتصادية 

 وغَتىا.

 المثال الثالث: الطاقة 
وؿ طاقة الشمس إُف طاقة  ٯتكن تركيز الدراسة على ا١تادة ا٠تضراء يف النبات فهي اليت ٖت

كيميائية حرارية ينتج عنها ٗتلق اٟتبوب والثمار ٔتا فيها من مواد دىنية أو كربوىيدراتية أو 
﴿َوالَِّذي َأْخَرَج بروتينية ٯتكن االستفادة منها يف استخراج الطاقة اٟترارية كما قاؿ تعاُف: 

 [. ٘-ٗ]األعلى:اْلَمْرَعى* فَجَعَلُو ُ ثَاء َأْحَوى﴾
يعٍت جعل ا١ترعى يابسًا بعد خضرتو » :﴿فَجَعَلُو ُغثَاء َأْحَوى﴾ اء يف تفسَت ىذه اآلية:ج

 . (ٕ)«قدمو واحًتاقووقاؿ القتيب: غثاء يعٍت يابساً، أحوى: يعٍت أسود من 
﴿َوالَِّذي َأْخرََج اْلَمْرَعىَ فَجَعَلُو ُغثَاء  وجاء يف كتاب التسهيل لعلـو التنزيل:

ا١ترعى ىو النبات الذي ترعاه البهائم، والغثاء ىو النبات اليابس [. »٘،ٗ]األعلى:َأْحَوى﴾

                                                           

يف موقع اإلعجاز العلمي يف القرآف الكرٔف والسنة على  بلعابد اجمليد عبد الدكتور األستاذكن االطالع لبحث ٯت - ٔ 
 :ىذا الراب 

http://www.٘٘a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=ٔ٘٘ٗ&select_

page=ٚ. 

 .ٜٗ٘/ٖ، السمرقندي تفسَت - ٕ 
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اتطم، وأحوى معناه أسود وىو صفة لغثاء، وا١تعٌت أف ا أخرج ا١ترعى أخضر فجعلو بعد 
  (ٔ)«خضرتو غثاء أسودا؛ ألف الغثاء إذا قدـ تعفن واسود

بًتوؿ كما يشَت إُف ٥تلفات : إف ىذا يشَت إُف الفحم اٟتجري والوقد قال الباحثون
اٟتيوانات وىذه مصادر الطاقة اليـو فضالت اٟتيوانات مصدر جديد، إف دراسة ىذه 
العالقة بُت الشمس والنبات عن طريق الكلوروفيل قد تسوؽ إُف اكتشاؼ طرؽ جديدة 
لتسريع إنتاج الطاقة مباشرة من الشمس كما ٭تدث اآلف يف الصفائح اليت ٖتملها األقمار 

 .(ٕ)لصناعية واليت تقـو بتشغيل تلك األقمار الصناعية مباشرة من طاقة الشمسا
 االستفادة من الناحية السياسية 

فمن حديث عودة بالد العرب مروجَا وأهناراً الذي سبق ذكره والذي توافقت معو األْتاث 
ا ستعود مروجاً العلمية اليت أثبتت أف اٞتزيرة العربية كانت يف ا١تاضي مروجًا وأهنارًا وأهن

واهنارًا فيمكن أف نستفيد من ىذا اٟتديث بأف تقـو دراسة للمناطق اليت ستتضرر بالعصر 
اٞتليدي اٞتديد، ودراسة العالقات اتملة بيننا وبينها األمر الذي قد يطدي إُف غزو بالدنا 

اسية لتكوف وطنًا بدياًل ١تن يفقدوف أوطاهنم وما يوجب ىذا من تنبو للقيادات السي
والعسكرية يف أخذ الًتتيبات الالزمة ٟتماية البالد من ىذه األخطار حيث يوجد حوادث 

 مشاهبة.

 مثال ذلك االستيبلء على أرهلل الهنود الحمر )األمريكيتين حالياً( 
اكتشفت القارة األمريكية بواسطة الرحالة كولومبس وبعد االكتشاؼ أتى ا١تستعمروف 

كاهنا األصليُت منها بشىت السبل وىذا قانوف الدوؿ الحتالؿ ىذه األرض وإخراج س
العظمى اليت ال ٖتتكم إُف شرع أو دين وىذا توضيح عن ىذه القارة ا١تكتشفة وعن 

 سكاهنا األصليُت:

                                                           

 .ٖٜٔ/ٗ،التنزيل لعلـو التسهيل - ٔ 

 موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآف الكرٔف والسنة النبوية على ىذا الراب  بعنواف ا١تاء والبًتوؿ:انظر  - ٕ 
http://www.٘٘a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=ٔٔٓ٘&select_page=ٚ 
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وصل ا٢تنود األوائل إُف القارة اجملهولة ا١تغطاة بطبقات كثيفة من الثلج فعاشوا فيها بأماف 
سواحلها الشرقية بإتاه عمقها الغريب  رويب ابتداًء منإُف أف بدأت حرب االستيطاف األو 

 فنشأت القالع ا١تزودة بسالح متطور توطئة إُف احتالؿ كامل القارة اٞتديدة.
عقدت ا١تعاىدات القسرية بُت الطرفُت بعد أف استقلت ا١تستعمرات األمريكية عن التاج 

ع ا١تهاجرين واالعًتاؼ باٟتفاظ على السلم م  الربيطآف، وتعهدت القبائل ا٢تندية
بالتشريعات اليت تصدرىا اٟتكومة وتنازلت كل قبيلة عن الكثَت من أراضيها ويف ا١تقابل 

 تعهدت اٟتكومة الفيدرالية بدفع ا١تاؿ إُف ا٢تنود وٛتايتهم. 
اخًتقت ىذه ا١تعاىدات واستوُف ا١تهاجروف على أراض ا٢تنود  واليت تبنت ٛتايتها من قبل 

ـ، أصدرت اٟتكومة ٖٓٛٔدى إُف نشوب حرب شرسة بينهما ويف سنة الدستور ٦تا أ
 قانونا" بإزاحة ا٢تنود إُف غريب الواليات وإعطاء أراضيهم إُف ا١تهاجرين اٞتدد.

 رحلة الدموع والعذاب: 
 0ٓٓٓٓٚخالؿ عشر سنوات قامت اٟتكومة األمريكية بالتهجَت ألقسري ألكثر من 

منهم عرب الطريق الطويل ٨تو الغرب، وعرفت برحلة  ىندي عرب هنر ميسوري فمات الكثَت
 الدموع وبعدىا قاـ ا١تستعمروف باالستيالء على أراضي ا٢تنود حىت وصلوا اي  ا٢تادي. 

شجع الكثَت من ا١تغامرين إُف  ـ اكتشف الذىب يف كاليفورنيا ٦تا  ٛٗٛٔيف سنة 
ٟتمر، وقاتل ا٢تنود بشجاعة وىزموا إليها وعند وصو٢تم راحوا ٯتعنوف يف قتل ا٢تنود ا الرحيل

يف النهاية وحجزوا يف أماكن حجز مفردة، فكانوا فقراء معدمُت يف حالة صحية سيئة، 
 نسمة.  0ٖٓٓٓٓ٘واضمحل عددىم وا٩تفض من مليوف نسمة إُف 

اإلرىاب األمريكي ضد ا٢تنود اٟتمر: إذا أردت أف تتصور حالة اإلرىاب األمريكي على 
وكتبو )بورد جاؾ( الذي  ٗٙٙٔتاب )العمالؽ( الذي صدر يف سنة حقيقتو فلتقرأ ك

ا١تهاجرين الربوتستانت إُف  تضمن نصائح إُف القيادات األ٧تلوساكسونية اليت تزعمت 
 القارة األمريكية وجاء فيو: 

 بأف إبادة ا٢تنود اٟتمر ارخص من تنصَتىم أو ٘تدينهم ألهنم ٫تج، برابرة، عراة.  -ٔ
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ر عليهم سهل ووسائل ٖتقيق النصر القوة وا١تفاجأة والتجويع، ْترؽ بأف االنتصا -ٕ
ااصيل بتدمَت القوارب والبيوت، بتمزيق شباؾ الصيد وبا١تطاردة باٞتياد السريعة والكالب 

 ا١تدربة اليت تنه  أجسادىم العارية. 
 ة مقدارىا: ـ أصدرت اٞتمعية التشريعية )الرب١تاف الربوتستنيت( تقدٔف مكافأ ٖٓٚٔيف عاـ 

 جنيها مقابل كل فروة مسلوخة من رأس ىندي أٛتر.  ٓٗ  - أ
 جنيها مقابل أسر ىندي أٛتر.  ٓٗ- ب
جنيو وتلت صدور القرارات ا٠تاصة  ٓٓٔبعد ٜتسة عشر سنة ارتفعت ا١تكافأة إُف  - ت

 بتسعَت قتل ا٢تنود اٟتمر .
أىرست( برمي البطانيات أمر القائد األمريكي الربيطآف األصل )جفري  ٖٙٚٔيف عاـ 

ا١تستخدمة يف مصحات عالج اٞتدري يف أماكن ٕتمع ا٢تنود اٟتمر لنقل ا١ترض إليهم 
 (ٔ)وعزؿ ما تبقى منهم يف ٣تمعات نائية  وبعد عقود قليلة ُت فناؤىم  ونشر الوباء بينهم

 تدين.ىذا مثاؿ فلنحذر ولنعد العدة ولنكن أقوياء حىت ٨تمي أنفسنا وبالدنا من كيد ا١تع
 االستفادة من الناحية الطبية

 وىذا يف العالجات ا١تختلفة لكثَت من األمراض أو الوقاية من األمراض ا١تختلفة.
 ويتم عن طريق االستفادة من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية يف ىذا اجملاؿ

 الحبة السوداء:حديث مثال ذلك  
: "ما من داء إال يف اٟتبة السوداء منو داءقاؿ الرسوؿ صلى ا عليو وسلم عن اٟتبة السو 

 .(ٕ)شفاء، إال الساـ" 
وأثبتت األْتاث العلمية أف اٟتبة السوداء ٢تا دور يف تقوية جهاز ا١تناعة وتدخل يف عالج 

 .(ٔ)أنواع كثَتة 
                                                           

 موقع اٞتمعية السورية على ىذا الراب  : -ٔ
http://www.sprasy.com/website/index.php?more=ٜٕٗٔ&category_i

d=ٜٛ 
 /http://fahmyhoweidy.blogspot.com + مقاؿ للدكتور فهمي ىويدي على ىذا الراب 

 .ٕٕ٘ٔ:رقم اٟتديثٖ٘ٚٔ/ ٗ، كتاب السالـ، باب التداوي باٟتبة السوداء، أخرجو مسلم يف صحيحو -ٕ
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فما جاءنا عن طريق الرسوؿ صلى ا عليو وسلم ٬تب أف نطمن بو ونصدقو؛ ألنو صلى 
 ينطق عن ا٢توى وما جاءنا عن طريقو فهو بعلم ا ولذلك فاألوُف ا عليو وسلم ال

با١تختصُت والباحثُت واٟتكومات أف تبحث يف كل ما جاء عن الرسوؿ صلى ا عليو 
وسلم وأف تقيم ا١تختربات لذلك الستخراج الفوائد والعالجات لألمراض ا١تختلفة وحىت 

ا عليو وسلم ونستفيد هبذه العالجات من نري البشرية ونظهر للعاَف صدؽ الرسوؿ صلى 
 ناحية طبية واقتصادية يعود نفعها على البالد اإلسالمية.

 
  

                                                                                                                                                                      

ية ا١تطلب اٟتبة السوداء للباحث عبد الكرٔف أنظر الطب البديل يف صحيح البخاري ومسلم يف ضوء األْتاث العلم- ٔ 
 علي الفهدي.
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 أىمية اإلعجاز العلمي مع  ير المسلمين

اٟتمد  رب العا١تُت والصالة والسالـ على أشرؼ ا١ترسلُت ٤تمد بن عبد ا الصادؽ 
وا َعنِّي َوَلْو آيًَة َوَحدِّ ُوا عن بَِني ِإْسَرائِيَل وال بَ لِّغُ »األمُت القائل صلى ا عليو وسلم: 

  (ٔ)«َحَرجَ 

ما من اأْلَْنِبَياِء نَِبيٌّ إال ُأْعِطَي من اْْليَاِت ما ِمثْ ُلُو ُأوِمَن »والقائل صلى ا عليو وسلم: 
َأْرُجو أَنِّي َأْكثَ ُرُىْم تَاِبًعا أو آَمَن عليو اْلَبَشُر َوِإنََّما كان الذي أوتيتو َوْحًيا َأْوَحاُه اهلل إلي فَ 

  (ٕ)«يوم اْلِقَياَمةِ 

وبعد فاإلعجاز العلمي ال تقتصر أ٫تية على ا١تسلمُت بل يتعدى ذلك إُف غَت ا١تسلمُت؛ 
ألف اإلعجاز العلمي ىو أىم وأوؿ وسيلة يدعى عن طريقها غَت ا١تسلمُت يف عصرنا 

 :خصوصاً أىل العلـو الكونية؛ لألسباب التالية

 العلوم التجريبية ىي طريقة أىل عصرنا المو وقة لمعرفة الحقائق -
استخدـ العلماء العرب ا١تسلموف ىذا ا١تنهج يف الكيمياء والفيزياء والفلك والطب، 
وبصورة ما يف الرياضيات، وقد تنبهوا إُف أّف مستخدمو ٬تب أْف يكوف مطىاًل على الصعيد 

طًا ضرورياً، ويف ضوئها يتم ٖتديد ا١تشكلة، مث تأ  النظري، فهذه ا١ترحلة ضرورية ٘تثل شر 
مرحلة ا١تالحظة ا١تباشرة للظاىرة، وٚتع ا١تعلومات عنها بواسطة اٟتواس، واستخداـ اآلالت 

 واألدوات ا١تختلفة.

مث يقـو العقل استنادًا إُف ىذه ا١تادة ا٠تاـ بتكوين فرضيات ٟتل ا١تشكلة، و٬تب أالّ 
صدؽ أو الكذب قبل امتحانو، ومن ىنا تأ  التجربة للحسم يف ٭تكم على ىذا الفرض بال

صدؽ ىذا الفرض أو كذبو، وما يثبت بالتجربة فهو صادؽ، ويصبح ٔترتبة القاعدة أو ا١تبدأ 
أو القانوف العاـ وقد طالبوا بتكرار التجارب حىت يثبت األمر، وقد صّرحوا بأّف ىناؾ إمكانية 
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أّف أسبابو قد تعود إُف ا١توضوع أو قصور األدوات لوقوع الباحث يف ا٠تطأ، وبينوا 
 ا١تستخدمة أو الذات الفاعلة، وقد طبقوه بنجاح يف فروع العلم التجرييب.

وصحيح أّف ىذا ا١تنهج لو جذور يف الًتاث السابق، لكن يعود الفضل إُف العرب 
 ا١تسلمُت يف إعادة االعتبار إليو، وقد ركزوا بصورة خاصة على ما يلي:

أف التجربة ىي ا١تعيار الذي نلجأ إليو ٟتسم صدؽ القضايا العلمية االختبارية، وقد  -أ
أطلقوا عليها ألفاظًا ٥تتلفة، مثل: االعتبار أو االمتحاف عند ابن ا٢تيثم أو التدبَت كما ىو 
اٟتاؿ عند جابر بن حياف، وَف يكتف العلماء العرب ا١تسلموف بالتجربة الواحدة، وإ٪تا ذىبوا 

ضرورة التكرار بغية ا١تزيد من التحوط يف اٟتكم، وما أثبتتو التجربة عندىم يرتقي إُف إُف 
مستوى القانوف العاـ ويف علم الفلك لعبت ا١تالحظة العلمية دورًا حاٝتًا يف غياب إمكانية 

 التجارب الدقيقة، ودعموا ذلك بأجهزة كثَتة ٖتسن أدوات ا١تالحظة.

لموف األدوات واآلالت ا١تختلفة يف ٕتارهبم وكانوا استخدـ العلماء العرب ا١تس -ب
حريصُت على تقدٔف وصف نظري ٢تا، ولطرؽ عملها وتطويرىا باستمرار ومن ىنا ٧تد التقدـ 
الكبَت الذي شهده علم الفلك بدءًا من مرصد ا١تأموف إُف مرصد أولوغ بك وىذا ما ٧تده 

 .(ٔ)ند الزىراويمع ابن ا٢تيثم يف البصريات، أو مع أدوات اٞتراحة ع

وبعد الصراع الذي حصل يف بالد أوربا بُت الدين ارؼ مع العلم وخروج الدين ارؼ 
من ا١تعركة منهزمًا تُبٍت القانوف التجرييب يف تلك البالد، مث تُبٍت يف العاَف كلو وبنيت لو 

مية: التجربة + ويسمى يف عصرنا قانوف ا١تعرفة العلاٞتامعات وا١تطسسات وا١تراكز وا١تدارس، 
   اٟتقيقة العلمية  ا١تالحظة +االستنتاج

إف ىذه العلـو اٟتديثة جاءت مصدقة ١تا يف الكتاب والسنة، فأسرت بأْتاثها عقوؿ  -
العلماء وا١تفكرين ا١تنصفُت؛ ألف قبو٢تم بنتائج العلـو التجريبية وقبو٢تم بشهاداتو ومقرراتو 

على ىذا إسالـ الكثَت من الطبقات ا١تثقفة بعد يلزمهم بقبوؿ اإلعجاز العلمي، والدليل 
على ما يف القرآف الكرٔف والسنة النبوية واليت تشهد للرسوؿ صلى ا عليو وسلم  (ٕ)اطالعهم
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﴿لَّػِكِن الّلُو َيْشَهُد ٔتَا أَنَزَؿ إِلَْيَك أَنزََلُو ِبِعْلِمِو َواْلَم ِئَكُة َيْشَهُدوَف بصدؽ الرسالة قاؿ تعاُف: 
 [ ٙٙٔ]النساء:َفى بِالّلِو َشِهيدًا﴾وَكَ 

 إن معجزات الرسول صلى اهلل عليو وسلم متنوعة لتنوع األقوام المرسل إليهم  -
فهنالك بينات تناسب العرب الفصحاء البلغاء أكثر من غَتىا، وىنالك بينات تناسب 

علمية ٔتا ٖتويو أىل األدياف يف الزمن السابق، وبينات كثَتة منها يف عصرنا اٟتاضر األْتاث ال
من أخبار وأسرار واليت تناسب أصحاب األْتاث وا١تدارس واٞتامعات، فهي تناسب 

 العصور ا١تاضية واٟتاضرة العربية وغَتىا.
   (ٔ)إذا سألنا اليهود :كيف آمنتم برسولكم موسى عليو السالـ

، أو استجابة فإف قالوا :بسبب معجزاتو، أو أخالقو، أو تشريعو، أو تأييد ا لو ونصرتو
 دعائو، أو عدـ رغبتو يف ا١تصلحة الذاتية، أو غَت ذلك من األدلة.

 قلنا: كل ما ذكر٘توه ىو موجود يف النيب صلى ا عليو وسلم.

وكذلك النصارى نسأ٢تم ىل ىم يطمنوف بنبوة موسى عليو السالـ  فإف اٞتواب سيكوف: 
 نو قد ذكره لنا عيسى.نعم. قلنا: كيف استدللتم على نبوتو  فإف قالوا: أل

 قلنا: ىل ىناؾ دليل آخر 

إف قالوا: ال يوجد دليل آخر على نبوة موسى عليو السالـ، قلنا: إذف أنتم َصحَّْحتم 
مذىب َمن كفر ٔتوسى عليو السالـ من قومو؛ حيث إف موسى عليو السالـ َف يأت بدليل 

ثبتم ١تن آمن بو أنو آمن بغَت على رسالتو، وَف ينزؿ عيسى عليو السالـ يف ذلك الوقت، وأ
بينة وال علم وال دليل، وأف رسالة موسى علقت عن التصحيح قرونا متطاولة حىت بعث ا 

 عيسى عليو السالـ .

 فإف قالوا: نعم، ىناؾ أدلة أخرى على رسالة موسى عليو السالـ.
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دليال  قلنا: كل دليل استدللتم بو على نبوة موسى عليو السالـ ىو صاٌف ألف يكوف
 ل ٯتاف ٔتحمد صلى ا عليو وسلم.

وبعد ىذا فال حجة لرجل ال يطمن بالنيب صلى ا عليو وسلم، ولكن صدؽ ا إذ 
[ يعٍت ينظروف إُف النيب ٜٛٔ]األعراؼ: ﴿َوتَػرَاُىْم يَػْنظُُروَف إِلَْيَك َوُىْم اَل يُػْبِصُروَف﴾يقوؿ: 

 روف كأهنم عمياف.صلى ا عليو وسلم ودالئل صدقو، مث ال يبص

فإذا ثبت أف النيب صلى ا عليو وسلم صادؽ، فإنو أخربنا أف ىذا القرآف كالـ ا عز 
 وجل منزؿ من عنده سبحانو حقا، فحصل هبذا ا١تراد، وىو إثبات أف القرآف من ا تعاُف.

 أن القرآن والسنة  حث على العلم وعلى العلوم الكونية  -
صلى ا عليو وسلم كانت اقرأ، وتعلم العلم وطلبو طريق من  فأوؿ آية نزلت على نبينا

طرؽ اٞتنة، وام  ا على آدـ بتعليمو، وأمرنا بالنظر والتأمل يف ىذا الكوف الفسيح قاؿ 
ِإفَّ اللََّو  ﴿ُقْل ِسَتُوا يف اأْلَْرِض فَانظُُروا َكْيَف َبَدَأ ا٠ْتَْلَق مُثَّ اللَُّو يُنِشُئ النَّْشأََة اآْلِخَرةَ تعاُف: 

﴿ُقِل انظُُروْا َماَذا يف السََّماَواِت [ وقاؿ ٕٓ]العنكبوت:َعَلى ُكل  َشْيٍء َقِديٌر﴾
 [ٔٓٔ]يونس: َواأَلْرِض﴾

 

أنو طريق للرد العملي ا١تقًتف بالربىاف الساطع على أف الدين اإلسالمي ىو  -
كونية واردة يف   العلم حقاً؛ حيث َف يستطع أحد أف يثبت وجود تعارض أي داللة دين

، بل على العكس كم من القضايا  القرآف الكرٔف قطعية مع ما استقر من اٟتقائق العلمية اليـو
 العلمية اليت صححها القرآف لعلماء العلم التجرييب. 

 
ا١تط٘ترات الدولية ل عجاز العلمي دليل على سبق القرآف الكرٔف والسنة النبوية،  -

٘ترات تبعث الثقة بالبحوث ا١تقدمة، وٕتذب أبناء الطبقة ا١تثقفة ومشاركة غَت ا١تسلمُت يف ا١تط 
 وعامة ا١تسلمُت ا١تختصُت هبا.
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 نماذج عن المتأ رين باإلعجاز العلمي والذين أسلموا بسببو

 
 مقدمة

اٟتمد  رب العا١تُت والصالة والسالـ على خاُت األنبياء وا١ترسلُت سيدنا ٤تمد وعلى آلو 
م بإحساف إُف يـو الدين. وبعد: فهذه ٪تاذج ٥تتلفة تبُت السبق القرآٓف وصحبو والتابعُت ٢ت

والنبوي للعلـو ا١تختلفة فبعد التجارب واألْتاث العلمية أساتذة ىذه األْتاث وغَتىم 
يندىشوف عندما يطلعوا أف ما ُت اكتشافو يف العصر اٟتاضر بوسائل البحث العلمي ا١تختلفة 

رآف الكرٔف أو السنة النبوية بتوضيح دقيق أو بإشارة علمية فمن وا١تتطورة قد تكلم عنو الق
 أخرب ٤تمد هبذه اٟتقائق العلمية يف الطب واٞتيولوجيا والفلك وغَت ذلك من العلـو .

ىل كاف ٯتتلك أدوات ْتث متطورة يف الطب كا١تيكروسكوبات ويف البحار كالغواصات ويف 
يقولوف إف األْتاث وأدواهتا العلمية َف تتطور إال الفلك كا١تناظَت الضخمة، كل قادة العلـو 

 يف القرنُت األخَتين فق  إذا من أخرب ٤تمد هبذه اٟتقائق
الذي جاء هبذه اٟتقائق العلمية ا١تختلفة ٮتربنا أنو رسوؿ من عند ا ومن األدلة على ذلك 

أَنْ َزَلُو  نْ َزَل ِإلَْيكَ ﴿َلِكِن اللَُّو َيْشَهُد ِبَما أَ ىذا القرآف وفيو علم ا قاؿ تعاُف: 
 أي يشهد لك بالنبوة بواسطة ىذا القرآف الذي فيو علم ا. ] ٙٙٔالنساء: [﴾ِبِعْلِموِ 

وقادة وأساتذة العلـو ا١تختلفة بعد عدد من ا١تناظرات والبحث والتدقيق ٕتدىم يعًتفوف 
وأف ٤تمد رسوؿ ا ويف بالسبق القرآٓف وٕتد كثَت منهم يف النهاية يشهد أف ال إلو إال ا 

ىذا دعوة ألساتذة العلـو ا١تختلفة ومن ىو يف مستواىم أو أدْف منهم أف يقتدوا هبطالء يف 
﴿ُقْل َأرَأَيْ ُتْم ِإن َكاَن ِمْن ِعنِد اللَِّو وََكَفْرُتم ِبِو َوَشِهَد َشاِىٌد مِّن بَِني قبوؿ اٟتق قاؿ تعاُف: 

 [ ٓٔ]األحقاؼ: َواْسَتْكبَ ْرُتْم ِإنَّ اللََّو اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن﴾ ِإْسَرائِيَل َعَلى ِمْثِلِو َفآَمنَ 
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 فهذه بعض النماذج ا١تختلفة:

 نماذج من المتأ رين باإلعجاز العلمي في الجانم الطبي.
 كيث آل مور المثال األول

 من أكابر علماء التشريح واألجنةالبروفيسور كيث مور 
أستلم اٞتائزة األكثر بروزاً قّدمت  ٜٗٛٔ عاـ يف يف العاَف،

يف كندا، جي. سي. يب. جائزة  يف حقل علم التشريح
 جرانت من اٞتمعية الكندية الختصاصيي التشريح. وّجو

و٣تلس  العديد من اٞتمعيات الدولية، مثل اٞتمعية الكندية واألمريكية الختصاصيي التشريح
بكندا مر خالؿ حياتو  (ٔ)تشريح واألجنة يف جامعة تورنتوأستاذ علم الإٖتاد العلـو اٟتيوية 

العلمية عرب جامعات عديدة منها جامعة توينابك يف الغرب الكندي حيث كاف ىناؾ ١تدة 
سنة ورأس العديد من اٞتمعيات الدولية؛ مثل ٚتعية علماء التشريح واألجنة يف كندا  ٔٔ

ب عضًوا يف اٞتمعية الطبية ا١تلكية بكندا، وأمريكا، و٣تلس اٖتاد العلـو اٟتيوية. كما انتخ
واألكادٯتية الدولية لعلـو ا٠تاليا، واالٖتاد األمريكي ألطباء التشريح، وعضواً يف اٖتاد 

األمريكتُت يف التشريح أيضاً وقد عمل أيضا يف جامعة ا١تلك عبدالعزيز يف جدة، وقد ألف 
ألجنة، ولو ٙتانية كتب تعترب مرجعاً العديد من الكتب يف ٣تاؿ التشريح األكلينكي وعلم ا

وقد ترٚتت إُف ست لغات: اإليطالية، واأل١تانية، والربتغالية،  لطالب كليات الطب
 رٝتافThe Developing Hٔ، وىو مطلف كتاب )واإلسبانية، واليونانية، والصينية

 واٞتنُت( الدودة) العلقة بُت التشابو أوجو يوضحاف
( )أطوار خلق uman.لدودة رسم( أ. )البشري

اإلنساف( الذي ترجم لثماف لغات ىي: الروسية، 
واليابانية، واأل١تانية، والصينية، واإليطالية، والربتغالية، 

 واإل٧تليزية، واليوغوسالفية.
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نب منو الشيخ عبد اجمليد عزيز الزندآف أف يكوف مستشاراً علميًا إلبداء رأيو من اٞتا (ٔ)طلب
العلمي حوؿ بعض اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ا١تتعلقة ٔتجاؿ ٗتصصو.ىذا األستاذ 

( )أطوار خلق اإلنساف(. وعندما The Developing Humanمطلف لكتاب )
طلبنا منو أف يبدي رأيو فيما ٝتع من آيات القرآف الكرٔف واألحاديث النبوية اندى  وأعلن 

عاـ أف يصف اٞتنُت  ٓٓٗٔصلى ا عليو وسلم قبل  دىشتو ىذه، كيف يكوف مد
وأطواره ىذا الوصف الدقيق الذي َف يتمكن العلماء من معرفتو إال منذ ثالثُت عاماً  
وسرعاف ما ٖتولت دىشتو إُف إعجاب هبذا البياف وىذا ا٢تدي فتبٌت ىذه اآلراء يف اجملامع 

ا يف القرآف والسنة."وقد قدمو الدكتور العلمية وقدـ ٤تاضرة بعنواف "مطابقة علم األجنة ١ت
عبد ا نصيف مدير جامعة ا١تلك عبد العزيز سابقًا واألمُت العاـ لرابطة العاَف اإلسالمي 
حالياً إللقاء ٤تاضرتو بقولو: ٤تاضرنا اليـو ىو األستاذ كيث مور أستاذ علم التشريح واألجنة 

قاؿ: لقد أسعدٓف جدًا أف أشارؾ يف يف جامعة تورنتو بكندا....وٖتدث الدكتور مور ف
توضيح ىذه اآليات واألحاديث اليت تتحدث عن ا٠تلق يف القرآف الكرٔف واٟتديث الشريف، 
ويتضح ِف أف ىذه األدلة حتمًا جاءت مد من عند ا ألف كل ىذه ا١تعلومات َف 

 تكتشف إال حديثاً وبعد قروف عدة وىذا يثبت ِف أف ٤تمداً رسوؿ ا.
د عقب الشيخ الزندآف بقولو: تأمل ما قالو ىذا األستاذ الكبَت من مشاىَت علماء العاَف وق

يف األجنة عندما درس اآليات ا١تتعلقة ٔتجاؿ اختصاصو يف ىذا الكتاب تأمل ماذا قاؿ: إنو 
ال بد أف يكوف ٤تمد رسواًل من عند ا.وعندما شاىد الربوفيسور كيث مور العلقة اليت 

لربؾ وقارف بينها وبُت اٞتنُت يف مرحلة العلقة وجد تشاهبا كبَتاً بُت االثنُت مث قاؿ توجد يف ا
بعد ذلك: إف اٞتنُت يف مرحلة العلقة يشبو ىذه العلقة ٘تاماً. وتبٌت ىذه القضية وجاء بعد 
ذلك بصورة ٢تذه العلقة اليت تعي  يف الربؾ ووضعها ّتوار صورة أخرى للجنُت وٚتع بينهما 

توضيحي وعرضو على األطباء يف عدد من ا١تط٘ترات. وبُت الربوفيسور كيث مور  يف شكل
 أيضاً أف اٞتنُت يف مرحلة العلقة يكوف

معلقًا يف رحم أمو.وكذلك فإف العلقة يف لغة العرب تعٍت الدـ ا١تتجمد. وقد ذكر  
لعروؽ الربوفيسور كيث مور أف اٞتنُت يف مرحلة العلقة تكوف الدماء فيو ٤تبوسة يف ا

                                                           
 انظر كتاب إنو اٟتق -ٔ
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الدموية قبل أف تتم الدورة بُت اٞتنُت وبُت ا١تشيمة فيظهر شكل اٞتنُت كشكل الدـ 
ا١تتجمد.وىكذا تشمل كلمة )العلقة( ٚتيع أوصاؼ اٞتنُت فمن أخرب ٤تمداً صلى ا 

 عليو وسلم هبذا .
اٞتنُت يف مرحلة العلقة يكوف معلقًا يف ٕتويف ا١تشيمة 

ائل ٥تاطي وبكيس ا١تح. بواسطة ساؽ، ويكوف ٤تاطًا بس
وذلك يتحقق مع ا١تعٍت الواردة يف كلمة )علقة( يف النص. 

تقريباً. )ب( مقطع  ٙٔ)أ( مقطع سهمي للجنُت يف اليـو 
لزغابة مشيمية ثانوية. )ج( مقطع ٞتنُت منغرس يف اليـو 

تقريباً. )د( مقطع لزغابة مشيمية ثالثية. ويكوف دـ  ٕٔ
منفصاًل عن دـ األـ الذي ٭تي  اٞتنُت يف األوعية الشعرية 

بالزغ، وبالغشاء ا١تسيمي الذي يتكوف من بطانة األوعية الشعرية والطبقة ا١تتوسطة، 
 واٞتذعة االغتذائية ا٠تلوية.

مث ٖتدث الربوفيسور كيث مور عن ا١تضغة. وجاء بقطعة من الطُت الصلصاؿ ومضغها 
 ؿ: إف اٞتنُت يشبو ا١تضغة .بفمو مث جاء بصورة من جنُت وقارف بُت االثنُت وقا

ا١تضغة وٯتتاز اٞتنُت با٨تناء على  يومًا خالؿ مرحلة ٕٛصورة ٞتنُت عمره  
  .بقوة شكل ٯتاثل ا٨تناء مادة يتم لوكها

ولقد نشرت بعض الصحف الكندية كثَتًا من تصر٭تات الربوفيسور كيث مور. وأخَتًا قدـ  
 ٓٓٗٔالتوافق بُت ما ذكره القرآف قبل كيث مور ثالث حلقات يف التلفزيوف الكندي عن 

عاـ وما كشف عنو العلم يف ىذا الزماف.وعلى أثر ذلك وجو لو ىذا السطاؿ: يا أستاذ مور 
معٌت ذلك أنك تطمن بأف القرآف كالـ ا فأجاب: َف أجد صعوبة يف قبوؿ ىذا. فقيل لو:  

رسة واحدة.وىكذا كيف تطمن ٔتحمد وأنت تطمن با١تسيح  فأجاب: أعتقد أهنما من مد
ٯتكن لعلماء العاَف يف عصرنا أف يعلموا أف ىذا الكتاب قد نزؿ بعلم ا، كما قاؿ 

ل ِكِن الّلُو َيْشَهُد ِبَما أَنَزَل ِإلَْيَك أَنَزَلُو ِبِعْلِمِو ﴾تعاُف [. فيعلموف إذًا أف ٙٙٔ]النساء: :﴿َّ
الكرٔف والسنة ا١تطهرة والذي عقد  للقرآف ٤تمدًا رسوؿ ا ويف مط٘تر اإلعجاز العلمي األوؿ

يف  ( Keith Moore) وقف األستاذ الدكتور، كيث مور ٜٙٛٔيف القاىرة عاـ 
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كل طور من أطوار القرآف الكرٔف، ولست  إنٍت أشهد بإعجاز ا يف خلق) :٤تاضرتو قائالً 
طور آخر يستطيع معرفة ما ٭تدث يف ت أعتقد أف ٤تمداً صلى ا عليو وسلم أو أي شخص
األخَت من القرف العشرين، وأريد أف أؤكد  اٞتنُت ألف ىذه التطورات َف تكتشف إال يف اٞتزء

نشأة اٞتنُت وتطوره يف داخل الرحم ينطبق على  على أف كل شيء قرأتو يف القرآف الكرٔف عن
 البارزين. كل ما أعرفو كعاَف من علماء األجنة

﴿َوَلَقْد َخَلْقَنا  :قرآف ىي سبع مراحل. قاؿ تعاُفاليت ذكرىا ال علماً أف مراحل خلق اإلنساف
 َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِفي قَ َراٍر َمِكيٍن،  ُمَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقةً  اإِلنَساَن ِمْن ُسبلَلٍة ِمْن ِطيٍن، ُمَّ 

اَم َلْحًما  ُمَّ أَنَشْأنَاُه َخْلًقا آَخَر اْلِعظَ  َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْونَا
 ]    ٗٔػٕٔ]ا١تطمنوف اْلَخاِلِقيَن﴾ فَ َتَباَرَك اللَُّو َأْحَسنُ 

                                           

                                                                                                                                          

                                                                                                                                    

   

    
 

 
ا١تراحل وصحتها وتطابقها مع ا١تراحل ا١تذكورة يف القرآف. وىذه  وقد أثبت علم األجنة ىذه

-٘ا١تضغة  -ٗالعلقة  -ٖالنطفة  -ٕلة من طُت( اإلنساف )سال أصل -ٔا١تراحل ىي:
 .النشأة-ٚالكساء باللحم  -ٙالعظاـ 

العلمي يف القرآف والسنة والذي عقد يف موسكو )أيلوؿ  وقد اعترب ا١تط٘تر ا٠تامس ل عجاز
١تراحل خلق اٞتنُت وتطوره صحيحًا ودقيقًا وأوصى يف مقرراتو  ( ىذا التقسيم القرآٓفٜٜ٘ٔ

 Keith للتدريػػس علمًا أف األستاذ الدكتور كيث مور تصنيف علميعلى اعتماده ك
Moore العاَف )والذي كاف أحد الباحثُت  وىو من أشهر علماء التشريح وعلم األجنة يف
 ) يف ا١تط٘تر ا١تذكور ( ، ألف كتاباً يعد من أىم ا١تراجع الطبية يف ىذا االختصاص ا١تشاركُت

القرآف،  السريري ( وضمنو ذكر ىذه ا١تراحل ا١تذكورة يف مراحل خلق اإلنساف _ علم األجنة
العلمية  ورب  يف كل فصل من فصوؿ الكتاب اليت تتكلم عن تطور خلق اٞتنُت وبُت اٟتقائق
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﴿َويَ َرى الزندآف  واآليات واألحاديث ا١تتعلقة هبا وشرحها وعلق عليها بالتعاوف مع الشيخ
نِزَل ِإلَْيَك ِمن رَّبَِّك ُىَو اْلَحقَّ َويَ ْهِدي ِإَلى ِصَراِط اْلَعزِيِز الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي أُ 

 [ ٙ]سبأ: اْلَحِميِد﴾
 
 
 

 المثال الثاني: مارشال جونسون
 

مع الربوفيسور  (ٔ)حوار فضيلة الشيخ عبد اجمليد الزندآف
 "مارشاؿ جونسن"

التوصيف الظاىري والداخلي ألطوار التخلق اإلنسآف يف  
 لقرآف الكرٔف ا

اٟتمد  رب العا١تُت والصالة والسالـ على سيدنا ونبينا ٤تمد صلى ا عليو وعلى آلو 
 وصحبو أٚتعُت وبعد:

فهذا ىو الربوفيسور مارشاؿ جونسوف رئيس قسم التشريح ومدير معهد دانياؿ ّتامعة  
ا بو يف ا١تط٘تر الطيب توماس جيفرسوف بفالدلفيا بالواليات ا١تتحدة األمريكية، لقد التقين

السعودي الثامن وقد خصصت لنا ٞتنة تبحث يف موضوع اإلعجاز 
 العلمي يف القرآف والسنة أوؿ ما التقينا بو يف ىذه اللجنة.

بدأ بالسطاؿ فقاؿ: ما ىو موضوع ٞتنتنا ىذه  فقلنا لو:موضوعنا ىو  
ذكرتو عاـ وما  ٓٓٗٔدراسة العالقة بُت ما ذكر يف القرآف والسنة قبل 

العلـو اٟتديثة فقاؿ: مثل ماذا  قلنا: مثاًل ذكر العلم أف اإلنساف ٮتلق 

                                                           
 انظر : إنو اٟتق الشيخ الدكتور :عبد اجمليد عزيز الزندآف. -ٔ

بروفيسور مارشال جونسن األستاذ لعلم التشري  ال
التطويري في جامعة توماس جيفيرسن،  وعلم األحياء
 األمريكية ، الواليات المتحدة بينسلفانيا فيبلديلفيا،
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عاـ. كاف جالساً فوقف يصيح ال. ٓٓٗٔيف أطوار وذكر القرآف الكرٔف ىذه األطوار قبل 
 ال. ال.

 اجلس يا دكتور قاؿ: أجلس ما ىذا الكالـ الذي تقولو  
ورين يف أمريكا يعلم أف البشرية بعد كنا ندرؾ أثر ىذا عليو وىو أحد العلماء ا١تشه  

اكتشاؼ ا١تيكروسكوب يف القرف السادس عشر كاف األطباء طواؿ القرف السابع عشر 
يعتقدوف أف اإلنساف ٮتلق خلقًا كاماًل يف اٟتيواف ا١تنوي أي يف نطفة الرجل أي يف 

لك العصر ىذا الشكل رٝتو األطباء يف ذ الساللة اليت ٗترج من الرجل كما يف )الشكل(.
ليدللوا على أف اإلنساف ٮتلق خلقًا كاماًل يف ىذا اٟتيواف ا١تنوي، واستمر ىذا االعتقاد 

 إُف القرف الثامن عشر.
غَت العلماء ٚتيعًا آراءىم قالوا: إف اإلنساف  ٛٔولكن بعد اكتشاؼ البُييضة يف القرف  

رجل بعد أف أ٫تل القرف السابع ٮتلق خلقًا كاماًل يف بُييضة ا١ترأة ألهنا أكرب، وأ٫تل دور ال
فق  بدأ اإلنساف، وبدأ العلماء يكتشفوف أف  ٜٔعشر دور ا١ترأة، ويف منتصف القرف 

 اإلنساف ٮتلق يف أطوار.
عاـ وقف  ٓٓٗٔلذلك ١تا قيل للربوفيسور مارشاؿ جونسوف ىذا مذكور يف القرآف قبل  

تفضل اقرأ وقرأنا عليو قولو سبحانو: يصرخ ال ال ال فقمنا إليو وقدمنا لو ا١تصحف وقلنا لو: 
[ وقرأ ترٚتة معناىا ٗٔ،ٖٔ]نوح: ﴿مَّا َلُكْم اَل تَ ْرُجوَن لِلَِّو َوقَاراًَ َقْد َخَلَقُكْم َأْطَوارًا﴾

﴿َيْخُلُقُكْم ِفي ُبطُوِن أُمََّهاِتُكْم باللغة اإل٧تليزية. مث قرأنا عليو قوؿ ا سبحانو وتعاُف: 
ْلٍق ِفي  ُُلَماٍت َ بَلٍث َذِلُكُم اللَُّو رَبُُّكْم َلُو اْلُمْلُك اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو فَأَنَّى َخْلقاً ِمن بَ ْعِد خَ 

[ فجلس، قاؿ: لكن ىذا ٯتكن أف يكوف لو ثالثة تفسَتات، األوؿ: ٙ]الزمر: ُتْصَرُفوَن ﴾
: كل أف يكوف صدفة. فجمعنا لو أكثر من ٜتسة وعشرين نصاً ووضعناىا بُت يديو، وقلنا

ىذه النصوص قد تكوف صدفة  مث إف القرآف الكرٔف قد أعطى ٢تذه األطوار أٝتاء ىذا 
نطفة والذي بعده علقة والذي بعده مضغة والذي بعده العظاـ والذي بعده كساء العظاـ 
باللحم. إنو ٝتى ىذه األطوار بأٝتاء أيكوف ىذا صدفة  فقاؿ:ال. قلنا: فماذا بقي  قاؿ: 

ف ٤تمداً عنده ميكروسكوبات ضخمة: قلنا: أنت تعلم أف مثل ىذه ٯتكن أف يقاؿ: إ
األطوار والدقائق والتفاصيل وما عرفو العلم من تفاصيل ىذه األطوار وذكره القرآف كذلك 
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ىذا ال يتيسر إال ٔتيكروسكوبات ضخمة جداً والذي عنده ىذه ا١تيكروسكوبات الضخمة 
على طعامو وشرابو وحربو وسلمو وال بد أف  ال بد أف يكوف لو تقنية عالية جداً وتنعكس

يتلقى ىذا من اٞتيل الذي قبلو، ويسلمو للجيل الذي بعده فضحك بعد ذلك وقاؿ: لقد 
رأيت يف معرض من ا١تعارض أوؿ ميكروسكوب اخًتع يف العاَف. إنو ال يكرب أكثر من 

هزة وال عشر مرات، وال يستطيع أف يظهر الصورة واضحة. ال. َف يكن عند ٤تمد أج
مكروسكوبات فما بقي إال أف نقوؿ ىو رسوؿ من عند ا مث بعد ذلك تبٌت ىذه األْتاث 
ا١تتعلقة باإلعجاز العلمي وركز يف بعض أْتاثو على أطوار اٞتنُت، فبينما كاف الدكتور كيث 

مور وغَته من الدكاترة يتكلموف عن الشكل الظاىري أخذ يقدـ ْتثو ىو عن وصف 
 لشكل اٞتنُت ا٠تارجي ولًتكيبات اٞتنُت الداخلية. القرآف الدقيق

وكاف ٦تا قالو الربوفيسور مارشاؿ جونسوف:القرآف يف الواقع شرح ا١تراحل ا٠تارجية ولكنو 
يطكد أيضاً ا١تراحل اليت داخل اٞتنُت أثناء خلقو وتطوره مطكداً على أحداث رئيسية تعرؼ 

 عليها العلماء ا١تعاصروف.
 الزندآف: الشيخ عبد اجمليد

 ىذا الشكل الذي نراه للمضغة ضمن األشياء اليت قدمها واستدؿ هبا. 
تعطينا الشكل ا٠تارجي للجنُت إنو يكوف مقوسًا كما نرى ويكوف يف  

هناية ىذا القوس آثار وكأهنا طبع األسناف ليوحي بشكل ا١تضغة ونرى انتفاخات وأخاديد 
سم.لو أننا وضعنا قطاعاً  ٔذه ا١تضغة طو٢تاونرى سطحًا منفرجًا يعطي انطباع ا١تضغة، ى

منها جئنا نشرح األجزاء الداخلية سنجد معظم األجهزة قد ٗتلقت كما ىو واضح يف 
أف جزءًا من ا٠تاليا قد ٗتلق،  -ىذا الشكل، وسنرى يف ىذا الشكل الظاىر أمامنا اآلف

يقولو الربوفيسور وجزءًا آخر َف يتخلق بعد . إذا أردنا أف نصف ىذه ا١تضغة. ىذا ما 
ماذا نقوؿ  ىل نقوؿ ىي ٥تلقة  ىذا ينطبق على اٞتزء الذي ٗتلق. نقوؿ غَت –جونسوف 

٥تلقة  سيصدؽ ىذا على اٞتزء الذي َف ٮتلق فق . قاؿ: فال بد لنا أف نصف ا١تضغة يف 
:﴿ ُمَّ ِمن تركيبها الداخلي بالوصف الذي وصفت بو يف القرآف فنقوؿ كما قاؿ القرآف

[. مث جاء ٔتلخص لبحثو ىذا فقاؿ: الربوفيسور ٘اٟتج: ]ٍة مَُّخلََّقٍة َوَ ْيِر ُمَخلََّقٍة﴾مُّْضغَ 
 مارشاؿ جونسوف:
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إنٍت كعاَف أستطيع فق  أف أتعامل مع أشياء أستطيع أف أراىا بالتحديد أستطيع أف أفهم علم  
لقرآف كما األجنة وتطور علم األحياء أستطيع أف أفهم الكلمات اليت تًتجم ِف من ا

ضربت لكم أمثلة من قبل. إذا افًتضنا أنٍت نقلت نفسي لتلك الفًتة عماًل ٔتا تعلمتو حىت 
اليـو وواصفًا األشياء. لقد استطعت أف اصف األشياء اليت وصفت. إنٍت ال أرى شيئًا ال 
أرى سببًا ال أرى دلياًل على حقيقة تفند مفهـو ىذا الفرد ٤تمد صلى ا عليو وسلم 

ي ال بد وأنو يتلقى ىذه ا١تعلومات من مكاف ما ولذلك إنٍت ال أرى شيئاً يتضارب مع الذ
 مفهـو أف التدخل اإل٢تي كاف مشموالً فيما كاف باستطاعتو أف يبلغو.

ىذا ىو الربوفيسور مارشاؿ جونسوف الذي بدأ رافضاً ١تا قلناه من أوؿ        الشيد الزنداني:
٢تذه األْتاث يف عديد من ا١تط٘ترات. عندما سئل عن رأيو يف  وىلة وانتهى بو األمر متبنياً 

أجاب  -ظاىرة ما كشفو العلم من تصديق ١تا جاء يف القرآف والسنة -تفسَت ىذه الظاىرة
بقولو: نعم، إنو الوحي. نعم، ال طريق أماـ البشرية إال أف تقر كما يقر ىطالء العلماء بأف 

يو وسلم كتاباً أنزلو بعلمو ووعد البشرية أثناء سَتىا أف ا قد أوحى إُف ٤تمد صلى ا عل
تكتشف طواؿ سَتىا ما يد٢تا على أف ىذا القرآف من عند ا كما قاؿ تعاُف: 

لُكل  نَػَبٍإ م ْستَػَقر  َوَسْوَؼ ٛٛ]صػ: ﴿َولَتَ ْعَلُمنَّ نَ َبأَُه بَ ْعَد ِحيٍن ﴾ [.وكما قاؿ تعاُف:﴿ 
﴿َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ِفي اْْلفَاِق َوِفي أَنُفِسِهْم وكما قاؿ تعاُف: [.ٚٙتَػْعَلُموَف ﴾]األنعاـ: 

 [ ٖ٘]فصلت:َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُهْم أَنَُّو اْلَحقُّ َأَوَلْم َيْكِأ ِبَربَِّك أَنَُّو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد﴾
َك ُىَو اْلَحقَّ َويَ ْهِدي ِإَلى ِصَراِط ﴿َويَ َرى الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي أُنِزَل ِإلَْيَك ِمن رَّبِّ 

 [ .ٙ]سبأ:اْلَعزِيِز اْلَحِميِد﴾
 
 
 
 
 
 
 



ٜٜ 

 

 
 
 

 المثال الثالث: عن اإلحساس ومراكزه في الجلد واألعصاب والتصوير القرآني

 البروفيسور تاجات تاجاسون
مي، تايلند  رئيس قسم علم التشريح يف جامعة شيانك 

يصدر  الـ ال ٯتكن أفوقد أدُف بشهادتو بأف ىذا الك
 من بشر وبعد ذلك نطق بالشهادتُت

أقر الدكتور تاجات تاجاسوف يف ىذه اٟتلقة بأنو:"ال 
 إلو إال  ٤تمد رسوؿ ا".

وعقب الشيخ الزندآف بقولو: إنو يعلن الشهادتُت، كاف ىذا يف ا١تط٘تر الطيب السعودي الثامن 
يس قسم التشريح واألجنة يف جامعة شاينج بالرياض، إنو الربوفيسور تاجات تاجاسوف رئ

ماي بتايالند واآلف عميد كلية الطب هبا. بدأت صلتنا بالربوفيسور تاجات تاجاسوف عندما 
عرضنا عليو بعض اآليات واألحاديث النبوية ا١تتعلقة ٔتجاؿ ٗتصصو يف ٣تاؿ علم التشريح 

ا ا١تقدسة البوذية أوصاؼ وعندما أجاب عليها قاؿ لنا: و٨تن كذلك يوجد لدينا يف كتبن
دقيقة ألطوار اٞتنُت فقلنا لو: ٨تن بشوؽ لكي نعرؼ ىذه األوصاؼ ونريد أف نطلع على ما  
كتب يف ىذه الكتب. وعندما جاء ٦تتحناً خارجياً لطالب الطب يف جامعة ا١تلك عبدالعزيز 

و١تا ْتثت عنو بعد عاـ سألناه فاعتذر لنا وقاؿ: كنت قد أجبتكم دوف أف أتثبت ٢تذا األمر 
وجدت أنو ال توجد النصوص اليت ذكرهتا لكم. عندئٍذ قدمنا لو ٤تاضرة مكتوبة للدكتور  
كيث مور وكاف عنواف ااضرة "مطابقة علم األجنة ١تا يف القرآف والسنة" وسألناه عن 
. األستاذ كيث مور ىل تعرفو  قاؿ: إنو رجل من كبار علماء العاَف ا١تشهورين يف ىذا اجملاؿ
وبعد أف اطلع على ىذه ااضرة اندى  أيضاً . وسألناه عدداً من األسئلة يف ٣تاؿ ٗتصصو  
كاف منها ما يتعلق باٞتلد فأجابنا قائاًل:الدكتور تاجات تاجاسوف: نعم، إذا كاف اٟترؽ 
عميقًا دمر عضو اإلحساس باألَف.ا١تًتجم ا١تناق : سيهمك أف تعرؼ أنو يف ىذا الكتاب 

رآف الكرٔف إشارة منذ ألف وأربعمائة سنة إُف يـو عقاب الكافرين بعذاب النار يف ا١تقدس الق
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جهنم ويذكر القرآف أنو عندما ينضج اٞتلد ٮتلق ا ٢تم جلودًا أخرى حىت يذوقوا العقاب 
﴿ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا بالنار ٦تا يشَت إُف حقيقة أطراؼ األعصاب يف اٞتلد ونص اآلية ىو: 

َرَىا لَِيُذوُقوْا اْلَعَذاَب ِبآيَا ْلَناُىْم ُجُلودًا َ ي ْ تَِنا َسْوَف ُنْصِليِهْم نَارًا ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُىْم َبدَّ
[ .ىل توافق على أف ىذه إشارة إُف أ٫تية أطراؼ ٙ٘]النساء: ِإنَّ الّلَو َكاَن َعزِيزًا َحِكيمًا ﴾

سنة  الدكتور تاجاتات تاجاسوف: ٓٓٗٔاألعصاب يف اٞتلد بالنسبة إُف اإلحساس منذ 
نعم ، أوافق أف ىذه معرفة إذا اإلحساس عرفت منذ زمن طويل قبل ذلك ألنو مذكور أنو إذا 
ارتكب أحد خطيئة وعوقب ْترؽ جلده ٮتلق ا جلداً جديداً ويغطيو ٞتعلو يذوؽ األَف مرة 

س باألَف ال بد وأف سنة أف مستقبل اإلحسآٓٗٔأخرى ىذا يعٍت أنو كاف معروفًا منذ 
يكوف يف اٞتلد ولذلك فال بد أف ٮتلق ٢تم جلدًا جديداً.الشيخ الزندآف: إف اٞتلد ىو مركز 
اإلحساس باٟتريق إذا حرؽ اٞتلد بالنار فإذا نضج فقد اإلحساس، لذلك يعاقب ا الكفار 

َفُروْا بِآيَاتَِنا َسْوَف :﴿ ِإنَّ الَِّذيَن كَ يـو القامة بإعادة اٞتلد مرة بعد مرة كما قاؿ تعاُف
َرَىا لَِيُذوُقوْا اْلَعَذاَب ِإنَّ الّلَو َكانَ  ْلَناُىْم ُجُلودًا َ ي ْ  ُنْصِليِهْم نَارًا ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُىْم َبدَّ

[ وىكذا ذكرنا لو عددًا من اآليات واألحاديث وسألناه بعد ٙ٘]النساء : َعزِيزًا َحِكيمًا ﴾
وف ىذه اآليات قد جاءت إُف ٤تمد صلى ا عليو وسلم من مصدر ذلك ىل ٯتكن أف تك

 بشري 
فأجاب: ال ٯتكن أف يكوف ذلك. قلنا: فمن أين جاءت  قاؿ: ال ٯتكن أف تكوف مصدراً 
بشريًا ولكن أسألكم أنتم من أين تلقى ٤تمد ىذه العلـو  قلنا لو: من عند ا سبحانو 

لو: إنو ا٠تالق ٢تذا الوجود. إذا رأيت اٟتكمة، اٟتكمة  وتعاُف. فقاؿ لنا: ومن ىو ا  قلنا
تدؿ على اٟتكيم، وإذا رأيت العلم يف ىذا الوجود دلك على أنو من صنع العليم، وإذا رأيت 
ا٠تربة يف تكوين ىذه ا١تخلوقات دلتك على أهنا من صنع ا٠تبَت. وإذا رأيت الرٛتة شهدت 

ت النظاـ الواحد يف ىذا الوجود والًتاب  اكم لك على أهنا من صنع الرحيم وىكذا إذا رأي
دلك ذلك على أنو من صنع ا٠تالق الواحد سبحانو وتعاُف. فأقر ٔتا قلنا، مث عاد إُف بالده 
وألقى عددًا من ااضرات عن ىذه الظاىرة اليت رآىا واطلع عليها وبلغنا أنو أسلم بعد 

طيب السعودي الثامن واستمع يف الصالة ٤تاضرتو ٜتسة من طالبو.مث جاء موعد ا١تط٘تر ال
الكربى اليت خصصت ل عجاز الطيب يف القرآف والسنة طواؿ أربعة أياـ لعدد من األساتذة 
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من ا١تسلمُت وغَت ا١تسلمُت يتحدثوف عن ىذه الظاىرة )اإلعجاز العلمي يف القرآف 
ذه والسنة(.ويف ختاـ ىذه اٞتلسة وقف الربوفيسور تاجاتات تاجسوف يقوؿ ى

الكلمات.الربوفيسور تاجاتات تاجاسوف: "يف السنوات الثالث األخَتة أصبحت مهتماً 
بًتٚتة معآف القرآف الكرٔف الذي أعطاه ِف الشيخ عبداجمليد الزندآف يف العاـ ا١تاضي، 
و٤تاضرات الربوفيسور كيث مور اليت طلب مٍت الشيخ الزندآف أف أترٚتها إُف اللغة 

لقي فيها بعض ااضرات للمسلمُت الذي أعطيتو يف دراسا ، فإنٍت أؤمن التايالندية وأف أ
سنة ال بد أف يكوف صحيحاً، وٯتكن إثباتو  ٓٓٗٔأف كل شيء ذكر يف القرآف منذ 

بالوسائل العلمية، وحيث إف النيب صلى ا عليو وسلم َف يكن يستطيع القراءة والكتابة فال 
رسوؿ جاء هبذه اٟتقيقة، لقد بعث إلو ىذا عن طريق  بد أف ٤تمدًا صلى ا عليو وسلم

وحي من خالق عليم بكل شيء، ىذا ا٠تالق ال بد أف يكوف ىو ا، ولذلك فإنٍت أعتقد 
أنو حاف الوقت ألف أشهد أف ال إلو إال ا وأف ٤تمدًا رسوؿ ا.أخَتًا ٬تب أف أشكركم 

عالية من النجاح. إف الفقرات اليت  على جهدكم إلعداد ىذا النقاش والذي كاف على درجة
أعدت )٢تذا ا١تط٘تر( ٔتثل ىذا اٟتجم ال بد وأهنا كانت صعبة جداً لقد اىتممت كثَتاً ليس 
باٞتانب العملي فق  ولكن باألمانة العظيمة اليت أصبحت ِف لزيارة العلماء وتكوين 

إلو إال ا ٤تمد صداقات جديدة. إف أٙتن شيء اكتسبتو باعتناؽ ىذه العقيدة ىو )ال 
َ﴿ُقِل اْلَحْمُد لِلَِّو رسوؿ ا( فأصبحت مسلماً".الشيخ الزندآف: وصدؽ ا القائل: 

 [ ٖٜ]النمل: َسُيرِيُكْم آيَاتِِو فَ تَ ْعرُِفونَ َها َوَما رَبَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا تَ ْعَمُلوَن ﴾
ْيَك ِمن رَّبَِّك ُىَو اْلَحقَّ َويَ ْهِدي ِإَلى ِصَراِط ﴿َويَ َرى الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي أُنِزَل ِإلَ  

 [ ٙ]سبأ: اْلَعزِيِز اْلَحِميِد﴾
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 نماذج من المتأ رين باإلعجاز العلمي في جانم البحار.

 اٟتقائق اليت يف البحار وايطات
 اٟتمد  رب العا١تُت وأصلي وأسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت وبعد:

 روفيسور وليام دبليو ىايالب
مشهور ىو أستاذ العلوم  عالم بحري

 الجيولوجية في جامعة كولورادو
الواليات المتحدة  بولدر، كولورادو،

 األمريكية
 

 
ىذا ىو الربوفيسور ىاي خرجنا معو يف رحلة ْترية لَتينا بعض الظواىر البحرية ا١تتعلقة 

رآف والسنة.فالربوفيسور ىاي من أشهر علماء ٔتوضوع أْتاثنا معو عن اإلعجاز العلمي يف الق
البحار يف أمريكا، سألناه عن كثَت من الظواىر البحرية اليت تتعلق بسطح البحر، واليت تتعلق 
باٟتد الفاصل بُت البحر السطحي وبُت البحر العميق، واليت قد تتعلق أيضًا بقاع البحار 

اٟتواجز ا١تائية بُت البحار ا١تختلفة، وعن  وجيولوجيا البحار.سألناه عن ىذا كلو، وسألناه عن
اٟتواجز ا١تائية بُت مياه البحار واألهنار. سألناه عن ىذا كلو وكاف ٬تيبنا بتفصيل، وعندما 
تعرضنا لشرح اٟتواجز بُت البحار ا١تاٟتة وضح لنا أف البحار ا١تاٟتة ليست كما تشاىدىا 

 درجة اٟترارة، وا١تلوحة والكثافة. كما نرى يف العُت ْترًا واحداً، إهنا ْتار ٥تتلفة، ٗتتلف يف
ىذه الشر٭تة. حيث نرى فيها خطوطًا بيضاء ٘تثل اٟتواجز بُت الكتل البحرية، وكل حاجز 
يفصل بُت كتلتُت ْتريتُت ٥تتلفتُت فيما بينهما، يف اٟترارة وا١تلوحة والكثافة، واألحياء ا١تائية 

هبذا الشكل بعد أف  ٕٜٗٔأوؿ ما عرفت يف عاـ وقابلية ذوباف األوكسيجُت. ىذه الصورة 
أقاـ العلماء مئات اطات ا١تائية يف البحار لدراسة خصائص البحار. وىي توضح حداً 
فاصاًل بُت البحر األبيض ا١تتوس  وبُت اي  األطلنطي. يف الوس  الذي يف الصورة مثلث 
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يف يوجد اٟتد الفاصل، ىو عتبة جبل طارؽ أسفل وىذه منطقة جبل طارؽ نرى فيها ك
وىو مبُت باللوف بُت الكتلتُت ا١تائيتُت يفصل بينهما. ىذا أمر ال تشاىده األبصار ولكنو 
أصبح اآلف حقيقة واضحة وبتطور األقمار الصناعية ودراستها واستشعارىا من بعد ٘تكنت 
تل ىذه األقمار الصناعية أف تصور ىذه ا١تناطق البحرية، اٟتدود البحرية بُت الك

ا١تختلفة.كما نرى يف ىذا الشكل الذي التق  باألقمار الصناعية با٠تاصية اٟترارية فظهرت 
البحار بألواف ٥تتلفة، كما نرى بعضها بلوف أزرؽ فاتح وبعضها بلوف أزرؽ قاُت وبعضها بلوف 
أسود وبعضها بلوف ٯتيل إُف األخضر. ىذه األلواف ا١تختلفة السبب فيها اختالؼ درجات 

ة على سطح البحار، ولكنك لو وقفت على سطح البحر ال ترى. ال ترى إال ماًء أزرؽ اٟترار 
يف كل ىذه البحار وايطات. إهنا حواجز ال ترى إال بالدراسة وبالتقنية اٟتديثة. لقد كاف 
ا١تفسروف وىم يتعرضوف لتفسَت ىذه اآلية يقفوف أماـ منهجية أو رأيُت متمايزين، ٚتهور 

﴿َمَرَج اْلَبْحَرْيِن يَ ْلَتِقَياِنَ يْ نَ ُهَما بَ ْرزٌَخ الَّ يقولوف يف تفسَت قولو تعاُف:  ا١تفسرين كانوا
[.كما رأينا ىذه الربازخ اآلف اليت تفصل بُت البحار، لكن كما ٕٓ، ٜٔ]الرٛتن:يَ ْبِغَياِن﴾

ْيِن ﴿َمَرَج اْلَبْحرَ قلت ظهر يف كتب التفسَت رأياف بارزاف، رأي اٞتمهور يف قولو تعاُف: 
[ قالوا مرج معناىا: خل  ىكذا يف اللغة "مرج البحرين يلتقياف" أي ٜٔ]الرٛتن:يَ ْلَتِقَياِن﴾

يلتقي بعضها مع بعض وٮتتلطاف."بينهما برزخ" أي حاجز "ال يبغياف" رأي: ال يطغى 
أحد٫تا على اآلخر. الرأي الثآف قالوا: كيف يكوف بينهما برزخ  وكيف يوصفاف بأهنما ال 

وتقولوف: إف مرج معناىا خل ، كيف ٮتتلطاف وبينهما برزخ  قد نفى ا جل وعال  يبغياف 
بغي أحد٫تا على اآلخر، فقالوا: إذاً االختالط ال يتم، وْتثوا عن معٌت آخر للفظ مرج الذي 
يدؿ على ا٠تل  ولكن رد عليهم اٞتمهور بأف استدال٢تم غَت صحيح، فجاءت ىذه العلـو 

نعم، البحار ٗتتل  ببعضها مع بعض، كما رأينا، فمياه البحر وكشفت ىذه الدقائق. 
األبيض تدخل يف مياه اي  األطلنطي، ومياه اي  تدخل مياه البحر األبيض، وبينهما 
برزخ مائي بدرجة مائلة. ىذا الربزخ ينتقل فيو ماء كل من البحرين إُف البحر اآلخر. ولكنو 

مع البحر الذي يدخل فيو، فإذا دخل ماء البحر  أثناء انتقالو يفقد خصائصو ويتجانس
األبيض إُف ماء اي  أخذ صفات اي ، وإذا دخل ماء اي  إُف ماء البحر األبيض أخذ 
بالتدريج يف ىذا الربزخ صفات البحر األبيض، فال يبغي أحد٫تا على اآلخر.فتأمل كيف 
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از: تكلمنا مع الربوفيسور ىاي تأ  الكشوؼ، ويتقدـ علم اإلنساف، وتتجلى آيات اإلعج
عن ىذه الظواىر، وعن ىذه اآلية غَتىا، مث يف النهاية وجو لو السطاؿ. ما رأيك يف ىذه 

عاـ تصف دقائق ال ٯتكن لبشر أف يعرفها يف ذلك  ٓٓٗٔالظاىرة  نصوص نزلت قبل 
ىذه الزماف، وجاء العلم اليـو شاىدًا هبا مبينًا لدقائقها فما ىو رأيك  فجرت معو 

اادثة.الربوفيسور ىاي: إنٍت أجد من ا١تثَت جدًا أف ىذا النوع من ا١تعلومات موجود يف 
آيات القرآف الكرٔف، وليست لدي طريقة أعرؼ هبا من أين جاءت، ولكنٍت أعتقد أنو من 

 ا١تثَت للغاية أهنا موجودة فيو، وأف العمل مستمر لكشف معآف بعض الفقرات.
كرت ٘تامًا أهنا من مصدر بشري: ٦تن إذف يأ  يف اعتقادؾ أصل أو ا١تًتجم: إذف فقد أن

 مصدر ىذه ا١تعلومات 
الربوفيسور ىاي: أعتقد أنو وال بد أف يكوف من ا.الشيخ الزندآف: حقًا إنو العلم اإل٢تي 
الذي أيد ا بو ٤تمدًا صلى ا عليو وسلم ولقد قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم: "ما 

األنبياء نيب إال أعطي من اآليات ما مثلو آمن عليو البشر، وإ٪تا كاف الذي أوتيتو وحياً  من
أوحاه ا إِف، فأرجو أف أكوف أكثرىم تابعًا يـو القيامة" إنو وحي فيو ا١تعجزة، وفيو البينة 

 للبشرية إُف قياـ الساعة.
ْيَك ِمن رَّبَِّك ُىَو اْلَحقَّ َويَ ْهِدي ِإَلى ِصَراِط اْلَعزِيِز ﴿َويَ َرى الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي أُنِزَل ِإلَ 

 [ ٙ]سبأ: اْلَحِميِد﴾
 

 نماذج من المتأ رين باإلعجاز العلمي في الجانم الجيولوجي.

 البروفيسورألفريد كرونير
وىو أستاذ علم طبقات  , جيولوجيي العاَف ا١تشاىَت أحد أكرب 

رض يف معهد ورئيس قسم علم طبقات األ األرض
جوسيينسيس، جامعة يوىانز جوتينبَتج، مينز، أ١تانيا. قاؿ: من 

أف يعرؼ حوؿ ىذه  أعتقد إنو من شبو ا١تستحيل بأنّو كاف ٯتكن . . . ٤تمد هبذا أين جاء
العلماء اكتشفوا ذلك فق  ضمن السنوات  األشياء مثل األصل ا١تشًتؾ للكوف، ألف

 ا١تعّقدة وا١تتقّدمة جدابالطرؽ التقنية  القليلة ا١تاضية،
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 عن تصر٭تات الربوفيسور كرونر بشأف األخبار القرآنية عن اٞتيولوجيا وتكوف األجراـ
الربوفيسور ألفريد كرونر: إف كثَتاً من القضايا ا١تعروضة يف ذلك الوقت َف يكن من ا١تمكن 

ا قالو ٤تمد إثباهتا ولكن الوسائل العلمية اٟتديثة اآلف يف وضع تستطيع فيو أف تثبت م
 سنة. ٓٓٗٔصلى ا عليو وسلم منذ 

الشيخ عبداجمليد الزندآف: ىذا ىو الربوفيسور ألفريد كرونر من أشهر علماء العاَف يف 
اٞتيولوجيا اشتهر بُت العلماء بنقده لنظريات أكابر علماء العاَف يف علم اٞتيولوجيا. التقينا 

وؿ ا صلى ا عليو وسلم فأجاب عليها بو وعرضنا عليو عدداً من اآليات وأحاديث رس
وناقشناه فيها فقاؿ:الربوفيسور كرونر: إف التفكَت يف كثَت من مسائل اٞتيولوجيا ونشأة 
األجراـ من أين جاء هبا ٤تمد صلى ا عليو وسلم فقد كاف بدويًا على أية حاؿ ٬تعلنا 

عصره ألف العلماء اكتشفوا  نعتقد أنو من ا١تستحيل أف يكوف قد عرفها بنفسو أو ٔتعارؼ
ذلك فق  خالؿ السنوات القليلة ا١تاضية بوسائل معقدة جدًا ومتقدمة جداً 
تكنولوجياً.الشيخ عبداجمليد الزندآف: ولقد اختار مثاًل للتدليل على أف ىذا القرآف ال ٯتكن 

لفريد ىو أف يكوف قد جاء من عند ٤تمد النيب األمي. كاف ا١تثل الذي اختاره الربوفيسور أ
﴿َأَوَلْم يَ َر ا١تتعلق بوصف القرآف للبداية الواحدة ٢تذا الكوف وا١تتعلقة بقوؿ ا تعاُف: 

الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السََّماَواِت َواأْلَْرهلَل َكانَ َتا رَْتقًا فَ َفتَ ْقَناُىَما َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء 
[ كما قاؿ ابن عباس و٣تاىد وغَت٫تا رضي ا عنهما  ٖٓء: ]األنبياَحيٍّ َأَفبَل يُ ْؤِمُنوَن ﴾

كانتا ملتزقتُت أو ملتصقتُت ففصلتا.ضرب الربوفيسور كرونر مثاًل هبذه اآلية لبياف أف ىذا 
ال ٯتكن أف يكوف من عند ٤تمد وال ٯتكن أف يكوف من ا١تعلومات البشرية يف 

سنة ما كاف لو  ٓٓٗٔالنووية منذ عصره.الربوفيسور كرونر: وشخص ال يعرؼ عن الفيزياء 
يف رأيي أف يكوف يف وضع يكشف فيو بعقلو ىو مثاًل أف األرض والسماوات كانت ٢تما 
نفس األصوؿ أو كثَتاً من ا١تسائل األخرى اليت ناقشناىا ىنا.الشيخ عبداجمليد الزندآف: لقد  

سأذكر مثااًل على ذلك  كاف الربوفيسور كرونر ال يًتؾ لنا فرصة ٯتكنو أف يفر منها إال فر
و٨تن نتناق  معو كيف كانت بالد العرب لقد سألناه: ىل كانت بالد العرب بساتُت 
وأهناراً  فأجاب: نعم، فقلنا: مىت كاف ىذا  قاؿ: يف العصر اٞتليدي الذي مر باألرض إف 
اٞتليد يًتاكم يف القطب ا١تتجمد الشماِف مث يزحف ٨تو اٞتنوب فإذا اقًتب من جزيرة 



ٔٓٙ 

 

العرب قرباً نسبياً طبعاً تغَت الطقس وتكوف بالد العرب من أكثر بالد العاَف بساتُت وأهناراً، 
قلنا لو: وىل ستعود بالد العرب بساتُت وأهناراً  قاؿ: نعم، ىذه حقيقة علمية. فعجبنا  

 كيف يقوؿ ىذه حقيقة علمية وىي مسألة تتعلق با١تستقبل. فسألناه: ١تاذا 
ليدي قد بدأ، فهذه الثلوج تزحف من القطب ا١تتجمد الشماِف مرة قاؿ: ألف العصر اٞت

ثانية ٨تو اٞتنوب وىي يف طريقها لتقًتب من ا١تناطق القريبة من بالد العرب.مث قاؿ: إف من 
أدلتنا على ذلك ما تسمعوف عنو من العواصف الثلجية اليت تضرب يف كل شتاء ا١تدف 

دلة العلماء على ذلك، ٢تم أدلة كثَتة إهنا حقيقة الشمالية يف أوروبا وأمريكا. ىذه من أ
علمية. فقلنا لو: إف ىذا الذي تذكره أنت َف يصل إليو العلماء إال بعد حشد طويل من 
االكتشافات وبعد آالت دقيقة يسرت ٢تم مثل ىذه الدراسات لكنا قد وجدنا ىذا مذكوراً 

الة والسالـ يف اٟتديث الذي عاـ.قاؿ عليو الص ٓٓٗٔعلى لساف ٤تمد النيب األمي قبل 
(: "ال تقـو الساعة حىت تعود أرض العرب ٓٙحديث ٛٔرواه مسلم: )يف الزكاة باب

مروجًا وأهناراً" أي بساتُت وأهنارًا فقلنا لو: من قاؿ مد صلى ا عليو وسلم أف بالد 
لى التخلص العرب كانت بساتُت وأهناراً  فأجاب على الفور قاؿ: الروماف فتذكرت قدرتو ع

من ا١تثزؽ فقلنا: إذًا نوجو لو سطااًل آخر فقلنا لو: ومن أخربه بأهنا ستعود مروجاً 
وأهناراً .لقد كاف يفر إذا أحرج وإذا وجد فرصة، ولكنو إذا وجد اٟتقيقة يكوف شجاعاً 
ويعلن رأيو بصراحة قاؿ: إف ىذا ال ٯتكن أف يكوف إال بوحي من أعلى.وبعد مناقشتنا معو 

 لى ىذه ا١تناقشة بكلمتو ىذه:علق ع
الربوفيسور كرونر: أعتقد أنك لو ٚتعت كل ىذه األشياء وٚتعت كل ىذه القضايا اليت 
بسطت يف القرآف الكرٔف واليت تتعلق باألرض وتكوين األرض والعلم عامة، ٯتكنك جوىرياً 

بوسائل  أف تقوؿ: إف القضايا ا١تعروضة ىناؾ صحيحة بطرؽ عديدة، وٯتكن اآلف تأكيدىا
علمية، وٯتكن إُف حد ما أف نقوؿ: إف القرآف ىو كتاب العلم ا١تبس  للرجل البسي  وإف  
كثَتًا من القضايا ا١تعروضة فيو يف ذلك الوقت َف يكن من ا١تمكن إثباهتا. ولكنك 
بالوسائل العلمية اٟتديثة اآلف يف وضع تستطيع فيو أف تثبت ما قالو ٤تمد صلى ا عليو 

﴿ْن ُىَو ِإالَّ ِذْكٌر سنة.الشيخ الزندآف: وصدؽ ا القائل يف كتابو:  ٓٓٗٔوسلم منذ 
 [.ٛٛ، ٚٛ]صػ:لِّْلَعاَلِميَن َولَتَ ْعَلُمنَّ نَ َبَأُه بَ ْعَد ِحيٍن ﴾
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﴿َويَ َرى الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي أُنِزَل ِإلَْيَك ِمن رَّبَِّك ُىَو اْلَحقَّ َويَ ْهِدي ِإَلى ِصَراِط 
 [ .ٙ]سبأ: اْلَعزِيِز اْلَحِميِد﴾

 
 نماذج من المتأ رين باإلعجاز العلمي في جانم الفلك.

 عن تطابق بعض الكشوف الكونية مع األخبار القرآنية

 يوشيهيدي كوزاي  البروفيسور 
إميريتوس في جامعة طوكيو، ىونجو، طوكيو، اليابان،  األستاذ

 اليابان طوكيو، ميتاكا، وكان مدير المرصد الفلكي الوطني،
 الربوفيسور يوشيودي كوزاف: "قلت: إنٍت متأثر جداً باكتشاؼ اٟتقيقة يف القرآف".

 الشيخ الزندآف: السالـ عليكم ورٛتة ا وبركاتو.
إنو يتكلم بلغتو األصلية اللغة اليابانية إنو الربوفيسور يوشيودي كوزاف مدير مرصد طوكيو 

تعلقة بوصف بداية ا٠تلق وبوصف السماء وبعالقة األرض عرضنا عليو عددًا من اآليات ا١ت
بالسماء فلما قرأ معآف ىذه اآليات وسألنا عن القرآف وعن زمن نزولو فأخربناه أنو نزؿ منذ 

عاـ وسألناه ٨تن عن ىذه اٟتقائق اليت تعرضت ٢تا ىذه اآليات فأجاب وكاف بعد   ٓٓٗٔ
لقد عرب عن دىشتو فقاؿ: "إف ىذا القرآف كل إجابة ٬تيب هبا نعرض عليو النص القرآٓف. و 

يصف الكوف من أعلى نقطة يف الوجود فكل شيء أمامو مكشوؼ إف الذي قاؿ ىذا 
القرآف، يرى كل شيء يف ىذا الكوف، فليس ىناؾ شيء قد خفي عليو" . سألناه عن الفًتة 

األدلة  الزمنية اليت مرت هبا السماء يـو أف كانت يف صورة أخرى فأجاب: لقد تضافرت
وحشدت وأصبحت اآلف شيئًا مرئيًا مشاىدًا نرى اآلف ٧تومًا يف السماء تتكوف من ىذا 
الدخاف الذي ىو أصل الكوف كما نرى يف )ىذا الشكل(:ىذه الصورة حصل عليها العلماء 
أخَتًا بعد أف أطلقوا سفن الفضاء إهنا تصور ٧تمًا من النجـو وىو يتكوف من الدخاف. 

طراؼ اٟتمراء للدخاف الذي يف بداية االلتهاب والتجمع وإُف الوس  الذي انظروا إُف األ
اشتدت بو ا١تادة وتكدست فأصبح شيئًا مضيئًا وىكذا النجـو ا١تضيئة كانت قبل ذلك 

﴿ ُمَّ اْستَ َوى دخانًا وكاف الكوف كلو دخاناً. وعرضنا عليو اآلية وىي قوؿ ا جل وعال: 
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َنا طَائِِعيَن ِإَلى السََّماء َوِىَي ُدخَ  اٌن فَ َقاَل َلَها َوِلؤْلَْرهلِل ِاْئِتَيا َطْوعًا َأْو َكْرىًا قَالََتا أَتَ ي ْ
[.إف بعض العلماء يتكلموف عن ىذا الدخاف فيقولوف إنو ضباب فبُت ٔٔ]فصلت: ﴾

الربوفيسور يوشيودي كوزاف أف لفظ الضباب ال يتناسب مع وصف ىذا الدخاف، ألف 
ما ىذا الدخاف الكوٓف فإف فيو شيئًا من اٟترارة. نعم، الدخاف عبارة الضباب يكوف باردًا وأ

عن غازات تعلق فيها مواد صلبة. ويكوف معتماً وىذا وصف الدخاف الذي بدأ منو الكوف. 
قبل أف تتكوف النجـو كاف عبارة عن غازات تعلق فيها مواد صلبة وكاف معتماً. قاؿ: 

الضباب، بل إف أدؽ وصف ىو أف نقوؿ: ىو وكذلك كاف حاراً، فال يصدؽ عليو وصف 
 دخاف.

وىكذا أخذ يفصل فيما عرض عليو من آيات وأخَتاً سألناه: ما رأيك يف ىذه الظاىرة اليت 
رأيتها بنفسك، العلم يكشف بتقدمو أسرار الكوف، فإذا بكثَت من ىذه األسرار قد ذكرت 

ُف ٤تمد صلى ا عليو وسلم يف القرآف أو ذكرت يف السنة ىل تظن أف ىذا القرآف جاء إ
من مصدر بشري  كما نرى ىذه ااورة معاً.الربوفيسور يوشيودي كوزاف: وقبلنا كاف ىطالء 
الفلكيوف ا١تعاصروف يدرسوف تلك القطع الصغَتة يف السماء. لقد ركزنا ٣تهودنا لفهم ىذه 

الرئيسية يف  األجزاء الصغَتة ألننا نستطيع باستخداـ التلسكوب أف نرى كل األجزاء
السماء، ولذلك أعتقد أنو بقراءة القرآف وبإجابة األسئلة أنٍت أستطيع أف أجد طريقًا يف 
ا١تستقبل للبحث يف الكوف.الشيخ عبداجمليد الزندآف: قاؿ كما رأينا ال. ال ٯتكن أف يكوف 
رأ من مصدر بشري. وقاؿ: إننا ٨تن العلماء نركز على جزء صغَت يف دراستنا، أما من يق

القرآف فإنو يرى صورة واسعة ٢تذا الكوف. قاؿ: إنٍت عرفت منهجًا جديدًا يف دراسة الكوف 
ال بد أف ننظر إليو نظرة شاملة ال أف ننظر إليو من ىذه النقطة الضيقة اٞتزئية ادودة. 
قاؿ: إنٍت سأهنج ىذا ا١تنهج وقد عرفت بعد أف قرأت القرآف وىذه اآليات ا١تتعلقة بالكوف 

فت مستقبلي، أي إنٍت سأخط  أْتاثي على ىذه النظرة الشاملة اليت استفدهتا من  عر 
 كتاب ا. 

سبحانك يا رب سبحانك ىا ىم علماء الشرؽ وعلماء الغرب ٭تنوف رؤوسهم إجالاًل ٢تذا 
الكتاب الكرٔف، ىذه حجة ٤تمد صلى ا عليو وسلم. ىذه ىي معجزتو الباقية ا١تتجددة، 

 اٟتية اليت تقنع ا١تسلمُت وغَت ا١تسلمُت وتقنع األجياؿ إُف يـو الدين. ىذه ىي ا١تعجزة
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﴿َ ُقِل اْلَحْمُد لِلَِّو [ ٙٙٔ]النساء: ﴿لَّ ِكِن الّلُو َيْشَهُد ِبَما أَنَزَل ِإلَْيَك أَنَزَلُو ِبِعْلِمِو .. ﴾
 [.ٖٜ]النمل: َمُلوَن ﴾َسُيرِيُكْم آيَاتِِو فَ تَ ْعرُِفونَ َها َوَما رَبَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا تَ عْ 

﴿َويَ َرى الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي أُنِزَل ِإلَْيَك ِمن رَّبَِّك ُىَو اْلَحقَّ َويَ ْهِدي ِإَلى ِصَراِط  
 .(ٔ)[ ٙ]سبأ: اْلَعزِيِز اْلَحِميِد﴾

  

                                                           
 ىذا ا١تبحث من كتاب إنو اٟتق لشيخ عبد اجمليد عزيز الزندآف مع بعض التصرؼ. -ٔ
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 البحوث القاصرة في اإلعجاز وآ ارىا السلبية

 ى رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم وبعد اٟتمد  رب العا١تُت والصالة والسالـ عل
٢تا آثار سلبية كثَتة البحوث  غَت ا١تكتملة بالضواب  العلمية، فإف البحوث القاصرة واليت يقصد هبا 

 وقبل إظهارىا نبُت معٌت اإلعجاز العلمي:

لعلم إخبار القرآف الكرٔف أو السنة النبوية عن حقيقة علمية أثبتها ا: »ا١تقصود باإلعجاز العلمي
 (1)«التجرييب وثبت عدـ إدراكها بالوسائل البشرية يف زمن الرسوؿ صلى ا عليو وسلم

 وقصور أْتاث اإلعجاز العلمي يكوف من عدة نواحي منها:

 القصور من الناحية العلمية في دقة المعلومات العلمية 
 يسبم االتهام بالسذاجة واالعتزال والجهل وعدم الثقة في البحث -

ـ بعػػػػػض مػػػػػن يريػػػػػد تشػػػػػويو اإلسػػػػػالـ واإلعجػػػػػاز العلمػػػػػي بوضػػػػػع معلومػػػػػات كاذبػػػػػة وتتلقاىػػػػػا يقػػػػػو       
ا١تنتػػػػػديات يف اإلنًتنػػػػػت وبعػػػػػض الكتػػػػػب وتقػػػػػـو بنشػػػػػرىا علػػػػػى أهنػػػػػا إعجػػػػػاز علمػػػػػي وليسػػػػػت ىػػػػػي إال 
خرافػػػػػػة وأحيانػػػػػػاً يقػػػػػػـو بعػػػػػػض الػػػػػػدعاة بنشػػػػػػرىا علػػػػػػى أهنػػػػػػا إعجػػػػػػاز وبعػػػػػػد الفحػػػػػػص والتأكػػػػػػد ٧تػػػػػػد أف 

رج األخ الداعيػػػػػػة وا١تتسػػػػػػرع يف نقػػػػػػل تلػػػػػػك ا١تعلومػػػػػػات وقػػػػػػد جػػػػػػاء ا١تعلومػػػػػػات غػػػػػػَت صػػػػػػحيحة فهػػػػػػذا ٭تػػػػػػ
 (2)"َسِمعَ  َما ِبُكلِّ  ُيَحدِّثَ  َأنْ  َكِذبًا بِاْلَمْرءِ  َكَفى" عن الرسوؿ صلى ا عليو وسلم أنو قاؿ:

 نموذج للقصور من الناحية العلمية  
 نشػػػػػػػرىا بعػػػػػػػض ىػػػػػػػذه أكذوبػػػػػػػة يسػػػػػػػاىم يف»جهػػػػػػػاز ٗتطػػػػػػػي  القلػػػػػػػب يرسػػػػػػػم اسػػػػػػػم )ا(!!           

اإلخػػػػػػوة بسػػػػػػبب عػػػػػػدـ علمهػػػػػػم بأسػػػػػػاليب ا١تسػػػػػػتهزئُت، فقػػػػػػد انتشػػػػػػرت علػػػػػػى ا١تنتػػػػػػديات الكثػػػػػػَت مػػػػػػن 
"ا١تعجػػػػػػزات الو٫تيػػػػػػة" الػػػػػػيت أضػػػػػػرَّت كثػػػػػػَتاً باإلعجػػػػػػاز العلمػػػػػػي. فتػػػػػػارة تػػػػػػأ  معلومػػػػػػة تقػػػػػػوؿ إف القلػػػػػػب 
يصػػػػػدر تػػػػػػرددات رٝتػػػػػػت اسػػػػػػم )ا( علػػػػػى جهػػػػػػاز التخطػػػػػػي ، وتػػػػػػارة يقولػػػػػوف عثرنػػػػػػا علػػػػػػى فتػػػػػػاة علػػػػػػى 

هنػػػػػا اسػػػػػم )ا( أو أهنػػػػػم وجػػػػػدوا اسػػػػػم )ا( علػػػػػى غنمػػػػػة أو نبتػػػػػة أو ٘تػػػػػرة أو علػػػػػى سػػػػػطح القمػػػػػر أو أذ
 غَت ذلك.
وكػػػػػل ىػػػػػذه األشػػػػػياء سػػػػػواء كانػػػػػت صػػػػػحيحة أـ خاطئػػػػػة فػػػػػا١تطمن يف غػػػػػٌت عنهػػػػػا، ألف قػػػػػدرة ا        

 أكػػػػػرب بكثػػػػػَت مػػػػػن ذلػػػػػك، وا قػػػػػادر علػػػػػى أف ٬تعػػػػػل اٝتػػػػػو علػػػػػى كػػػػػل شػػػػػيء، ولكػػػػػن ا أودع يف كػػػػػل

                                                           

 .٘/ٔتأصيل اإلعجاز العلمي،  - ٔ

 .ٚ، برقم:ٛ/ٔم، أخرجو مسل  -ٕ
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ذرة ويف كػػػػػل خليػػػػػة ويف كػػػػػل شػػػػػيء مػػػػػن حولنػػػػػا نظامػػػػػاً ٤تكمػػػػػاً يشػػػػػهد علػػػػػى عظمػػػػػة ووحدانيػػػػػة ا٠تػػػػػالق 
 .(1)«عز وجل
فهػػػػػػػذه ا١تعلومػػػػػػػات وأمثا٢تػػػػػػػا ال ٯتكػػػػػػػن أف نتقبلهػػػػػػػا إال بعػػػػػػػد التأكػػػػػػػد مػػػػػػػن مصػػػػػػػدرىا وإذا مػػػػػػػا ُت        

يػػػػة التأكػػػػد مػػػػن ا١تصػػػػدر نبحػػػػث حػػػػوؿ ىػػػػذه ا١تسػػػػألة ىػػػػل ال زالػػػػت قيػػػػد البحػػػػث وال زالػػػػت نظريػػػػة علم
أـ أهنػػػػػا وصػػػػػلت إُف مرتبػػػػػة اٟتقيقػػػػػة العلميػػػػػة مث بعػػػػػد ذلػػػػػك نضػػػػػع قواعػػػػػد اإلعجػػػػػاز العلمػػػػػي علػػػػػى ىػػػػػذه 
ا١تسػػػػػألة وأمثا٢تػػػػػا ىػػػػػل ىػػػػػي صػػػػػورة تػػػػػدعوا للتفكػػػػػر والتأمػػػػػل فقػػػػػ  وال تسػػػػػمى معجػػػػػزة علميػػػػػة وللتػػػػػذكَت 

إخبػػػػػار »فػػػػػإف تعريػػػػػف اإلعجػػػػػاز العلمػػػػػي الػػػػػذي اتفػػػػػق عليػػػػػو يف مػػػػػط٘تر تأصػػػػػيل اإلعجػػػػػاز العلمػػػػػي ىػػػػػو: 
الكػػػػػػرٔف أو السػػػػػػنة النبويػػػػػػة عػػػػػػن حقيقػػػػػػة علميػػػػػػة أثبتهػػػػػػا العلػػػػػػم التجػػػػػػرييب وثبػػػػػػت عػػػػػػدـ إدراكهػػػػػػا  القػػػػػػرآف

 (2)«بالوسائل البشرية يف زمن الرسوؿ صلى ا عليو وسلم
 استهزاء العلمانيين سواء بالبحوث القاصرة أو بالمعجزات المتوىمة        -

 وأمثلة ذلك
بػػػػالقرآف  اسػػػػتهزائها بحيػػػػواف زاحػػػػف بسػػػػبسػػػػرت شػػػػائعة قويػػػػة عػػػػن فتػػػػاة عمانيػػػػة ٖتولػػػػت إُف    

ا١تػػػػػػدف و القػػػػػػرى  يف الكػػػػػرٔف و وصػػػػػػل األمػػػػػػر إُف حػػػػػػد توزيػػػػػػع منشػػػػػػورات لصػػػػػػورة الفتػػػػػػاة ا١تزعومػػػػػػة
دولػػػػة حػػػػدودىا عنػػػػد  ا١توضػػػػوع أف اإلشػػػػاعة َف تقػػػػف يفالصػػػػحف و ا١تثػػػػَت  يفا١تختلفػػػػة و نشػػػػرىا 

  .كل مكاف  يفحديث اٞتماىَت العربية  أصبحتبل  معينة

 معجػػػػػػػزة إ٢تيػػػػػػػة  توزيػػػػػػػع منشػػػػػػورات تػػػػػػػروج علػػػػػػػى أهنػػػػػػػا بعػػػػػػػد ذلػػػػػػػك إُفاألمػػػػػػور  وصػػػػػػلتو 

وأصػػػػػحابو يكتبػػػػػوف و ا١تنتػػػػػدى  بػػػػػدأت الكتابػػػػػة عػػػػػن ىػػػػػذه القصػػػػػة علػػػػػى أحػػػػػد ا١تنتػػػػػديات يف االنًتنػػػػػت
و رغػػػػػػم ذلػػػػػك باتػػػػػػت مصػػػػػػادر تعتمػػػػػد عليهػػػػػػا وكػػػػػػاالت  بأٝتػػػػػاء مسػػػػػػتعارة وال يػػػػػػأتوف ٔتصػػػػػادر كالمهػػػػػػم

 .ار و ا١توضػػػػػػػػػػػػػػوعاتنقػػػػػػػػػػػػػػل األخبػػػػػػػػػػػػػػ يفوالصػػػػػػػػػػػػػػحف  وا١تواقػػػػػػػػػػػػػػع األخػػػػػػػػػػػػػػرى األنبػػػػػػػػػػػػػػاء

اإلسػػػػػالـ و أخػػػػػالؽ ا١تسػػػػػلمُت خػػػػػربا علػػػػػى أحػػػػػد  و بػػػػػدأت القصػػػػػة عنػػػػػدما كتػػػػػب أحػػػػػد الػػػػػذين ٬تهلػػػػػوف
تتػػػابع قنػػػاة غنائيػػػة فضػػػائية علػػػى الػػػدش بينمػػػا كانػػػت  ا١تنتػػػديات مضػػػمونو أف فتػػػاة مػػػن عمػػػاف كانػػػت

األـ  إُف مكػػػػػاف آخػػػػػر فأصػػػػػرت يبذىػػػػػاألمهػػػػػا: أزعجتينػػػػػا بػػػػػالقرآف ت أمهػػػػػا تقػػػػػرأ القػػػػػرآف الكػػػػػرٔف و قالػػػػػ
ا١تصػػػػحف و رمػػػػت بػػػػو علػػػػى األرض فػػػػذىبت  أخػػػػذتفانػػػػدفعت الفتػػػػاة و  مكاهنػػػػا يفعلػػػػى البقػػػػاء 

ا  مسػػػػػػػػخهابنتهػػػػػػػػا علػػػػػػػػى األرض و اعلػػػػػػػػى صػػػػػػػػدرىا فسػػػػػػػػقطت  األـ و ٛتلػػػػػػػػت ا١تصػػػػػػػػحف و وضػػػػػػػػعتو
حيػػػػواف زاحػػػػف يشػػػػبو القػػػػرد و توجػػػػد الفتػػػػاة بإحػػػػدى مستشػػػػفيات  سػػػػبحانو وتعػػػػاُف علػػػػى شػػػػكل
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وتناقلتهػػػػا بقيػػػػة  رة شخصػػػػية للفتػػػػاة بعػػػػد مسػػػػخهاكاتػػػػب القصػػػػة صػػػػو  مسػػػػق .. و قػػػػد أرفػػػػق
 ا١تنتديات. 
 فهذه القصة وأمثا٢تا أواًل قبل نقلها ينبغي التحري منها وأمثا٢تا معرفة مصدرىا         
لػػػػػو ثبػػػػػت مثػػػػػل ىػػػػػذه القصػػػػػة فلػػػػػيس ىػػػػػذا بشػػػػػيء مسػػػػػتحيل علػػػػػى ا لكػػػػػن مػػػػػاذا نسػػػػػمي   اني     اً:      

اً أو معجػػػػػػزة علميػػػػػػػة و٨تػػػػػػن نعػػػػػػػرؼ أف لكػػػػػػل علػػػػػػػم ىػػػػػػذا الشػػػػػػػيء ال ٯتكػػػػػػن أف نسػػػػػػػميو إعجػػػػػػازاً علميػػػػػػػ
قواعػػػػػػػد وأصػػػػػػػوؿ ول عجػػػػػػػاز العلمػػػػػػػي قواعػػػػػػػد اتفػػػػػػػق عليهػػػػػػػا العلمػػػػػػػاء ومػػػػػػػع أف لكػػػػػػػل علػػػػػػػم ٥تتصػػػػػػػوف 
فل عجػػػػػػاز ٥تتصػػػػػػوف فينبغػػػػػػي الرجػػػػػػوع إلػػػػػػيهم واستفسػػػػػػارىم واستشػػػػػػارهتم أو االستفسػػػػػػار مػػػػػػنهم فيمػػػػػػا 

ب لطبيػػػػػػػػب أشػػػػػػػػكل، إذا آ١تتػػػػػػػػك أسػػػػػػػػنانك طبعػػػػػػػػاً فإنػػػػػػػػك لػػػػػػػػن تػػػػػػػػذىب لطبيػػػػػػػػب القلػػػػػػػػب بػػػػػػػػل سػػػػػػػػتذى
األسػػػػػناف وسػػػػػتجد عنػػػػػده العػػػػػالج األمثػػػػػل ١ترضػػػػػك بينمػػػػػا لػػػػػن ٕتػػػػػد ىػػػػػذا العػػػػػالج عنػػػػػد طبيػػػػػب القلػػػػػب 
أو عنػػػػػػد البيطػػػػػػري أو عنػػػػػػد الصػػػػػػػياد فػػػػػػإذا عنػػػػػػدؾ احػػػػػػػًتاـ لكػػػػػػل علػػػػػػم وكػػػػػػػل ٗتصػػػػػػص يف ىػػػػػػذا العلػػػػػػػم 

 فينبغي كذلك احًتاـ علـو الشريعة وا١تتخصصُت فيها وستجد اٞتواب الناجع لكل مسألة.
سػػػػػار يف طػػػػػريقهم يفرحػػػػػوف عنػػػػػدما ٬تػػػػػدوف مثػػػػػل ىػػػػػذه القصػػػػػص ويتخػػػػػذوهنا ذريعػػػػػة  فالعلمػػػػػانيوف ومػػػػػن

لالسػػػػتهزاء ويقولػػػػوف أنظػػػػروا إُف اإلسػػػػالميُت أيػػػػن ا١تصػػػػدر ٢تػػػػذه القصػػػػة وقػػػػد يكػػػػوف أحػػػػدىم ىػػػػو مػػػػػن 
وضػػػػػع تلػػػػػك الصػػػػػورة وتلػػػػػك الكػػػػػذبات والػػػػػيت تلقفهػػػػػا بعػػػػػض اٞتهػػػػػاؿ وبعػػػػػض ا١تنتػػػػػديات الػػػػػيت تعشػػػػػق  

 ا.كل ما كاف غريب وعجيب ولو كاف كذب

 طعن الكفار لئلعجاز وجعلو ذريعة لتكذيم الكتاب والسنة       -

اإلعجػػػػػػاز العلمػػػػػػي جػػػػػػاء ليثبػػػػػػت للعػػػػػػاَف اليػػػػػػـو  يف عصػػػػػػر األْتػػػػػػاث العلميػػػػػػة وا١تػػػػػػدارس واٞتامعػػػػػػات أف  
كػػػػػػل شػػػػػػي ء جػػػػػػاء بػػػػػػو الرسػػػػػػوؿ صػػػػػػلى ا عليػػػػػػو وسػػػػػػلم يثبػػػػػػت ٔتػػػػػػا ال يػػػػػػدع ٣تػػػػػػاالً للشػػػػػػك أف ٤تمػػػػػػداً 

 فػػػػػػإذا مػػػػػػا أخػػػػػػذنا باألْتػػػػػػاث القاصػػػػػػرة أو الػػػػػػيت ال تػػػػػػزاؿ يف رسػػػػػػوؿ ا وأف مػػػػػػا جػػػػػػاء بػػػػػػو مػػػػػػن عنػػػػػػد ا
مراحػػػػػل النظريػػػػػات وأثبػػػػػت العلػػػػػم خالفهػػػػػا سػػػػػتكوف النتيجػػػػػة ىػػػػػدـ األصػػػػػل الػػػػػذي جػػػػػاء بػػػػػو اإلعجػػػػػاز 
العلمػػػػػػي وسػػػػػػػتكوف وسػػػػػػػيلة لتكػػػػػػذيب الكتػػػػػػػاب والسػػػػػػػنة وإذا التزمنػػػػػػػا بقواعػػػػػػد اإلعجػػػػػػػاز العلمػػػػػػػي الػػػػػػػيت 

ف مػػػػػػن الوقػػػػػػوع يف ا٠تطػػػػػػأ وسػػػػػػتتجلى معجػػػػػػزة وضػػػػػػعها العلمػػػػػػاء ا١تسػػػػػػلموف فعنػػػػػػد ذلػػػػػػك سػػػػػػيكوف األمػػػػػػا
 َوِف     ي اْْلفَ     اقِ  ِف     ي آيَاتِنَ     ا َس     ُنرِيِهمْ ﴿ا سػػػػػبحانو وتعػػػػػاُف الػػػػػيت أخربنػػػػػا بإظهارىػػػػػا يف قولػػػػػو تعػػػػػاُف:  

 ﴾َش      ِهيدٌ  َش      ْيءٍ  ُك      لِّ  َعلَ      ى َأنَّ      وُ  ِبَربِّ      كَ  َيْك      أِ  َأَولَ      مْ  اْلَح      قُّ  َأنَّ      وُ  َلُه      مْ  يَ َتبَ       يَّنَ  َحتَّ      ى َأنُفِس      ِهمْ 
 [ٖ٘:فصلت]

 القصور في العلم الشرعي  - أ

القصػػػػػور يف العلػػػػػم الشػػػػػرعي سػػػػػواء يف اللغػػػػػة العربيػػػػػة أو علػػػػػم األصػػػػػوؿ أو التفسػػػػػَت وبقيػػػػػة علػػػػػـو اآللػػػػػة  
 علػػػػػػػى الّشػػػػػػػيء اعتقػػػػػػػاد»: يثمػػػػػػػر التخػػػػػػػرص والقػػػػػػػوؿ علػػػػػػػى ا بغػػػػػػػَت علػػػػػػػم بسػػػػػػػبب اٞتهػػػػػػػل، واٞتهػػػػػػػل
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 مطػػػػػػػػابق َتغػػػػػػػ جػػػػػػػػاـز اعتقػػػػػػػاد عػػػػػػػػن عبػػػػػػػارةأو اٞتهػػػػػػػل ا١تركػػػػػػػػب والػػػػػػػذي ىػػػػػػػػو  عليػػػػػػػػو ىػػػػػػػو مػػػػػػػػا خػػػػػػػالؼ
 (ٔ)«للواقع

فهػػػػػو يػػػػػرى مسػػػػػألة أهنػػػػػا معجػػػػػزة أو أهنػػػػػا تشػػػػػَت إُف داللػػػػػة معينػػػػػة وإذا ُت التأكػػػػػد مػػػػػن ىػػػػػذه الداللػػػػػة     
وجػػػػػد أهنػػػػػا ليسػػػػػت يف قػػػػػواميس اللغػػػػػة العربيػػػػػة وال قػػػػػاؿ هبػػػػػا أحػػػػػد مػػػػػن السػػػػػلف ويقػػػػػوؿ أهنػػػػػا ا١تػػػػػرادة يف 

ىػػػػػذا الفػػػػن يفسػػػػػر اآليػػػػػة تفسػػػػَت اآليػػػػػة أو اٟتػػػػديث وىػػػػػو قػػػػػوؿ علػػػػى ا بغػػػػػَت علػػػػم ألف ا١تتخصػػػػػص يف 
أو يشػػػػػرح اٟتػػػػػديث أو يبػػػػػػُت ا١تعػػػػػآف حسػػػػػب الضػػػػػػواب  الػػػػػيت وضػػػػػعها علمػػػػػػاء الشػػػػػريعة وا١تختصػػػػػػُت يف 

 ىذا اٞتانب.
 

اس     تفزاز أى     ل العل     م الش     رعي وفق     دان الثق     ة بالبح     ث ب     اعتراهلل علم     اء الش     رع علي     و         -
 وسحم الثقة عن البحث.

ي فنجػػػػػد الكثػػػػػػَت مػػػػػن ا١تثخػػػػػذ عليػػػػػو والسػػػػػػبب ومػػػػػن أمثلػػػػػة ىػػػػػذا الكػػػػػالـ عػػػػػػن اإلعجػػػػػاز العػػػػػدد       
يف ذلػػػػػػػك البحػػػػػػػوث الناقصػػػػػػػة والقاصػػػػػػػرة يف ىػػػػػػػذا ا١توضػػػػػػػوع  ٦تػػػػػػػا أسػػػػػػػاءت إليػػػػػػػو بػػػػػػػدال مػػػػػػػن أف يكػػػػػػػوف 
رافػػػػػػدا مػػػػػػن روافػػػػػػد العلػػػػػػم ا١تعاصػػػػػػر بػػػػػػل ومػػػػػػن العلمػػػػػػاء مػػػػػػن أنكػػػػػػر ىػػػػػػذا العلػػػػػػم وكػػػػػػذلك بعػػػػػػض أْتػػػػػػاث 

ع عليػػػػػػو وسػػػػػػحب اإلعجػػػػػػاز العلمػػػػػػي ٕتػػػػػػد فيهػػػػػػا مػػػػػػن القصػػػػػػور ٦تػػػػػػا يػػػػػػطدي إُف اعػػػػػػًتاض علمػػػػػػاء الشػػػػػػر 
 الثقة عن البحث.
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 المطٌري عبد المحسن بن زبن بن متعب المطٌري .

 العلم والدٌن فً الفلسفة المعاصرة: امٌل بوترو.  - 

 العلمانٌة نشأتها وتطورها سفر الحوالً.  - 

 ن.العلوم والدٌ  - 

 .المشكلة األخالقٌة والفالسفة  - 

 المعجزة القرآنٌة د . محمد حسن هٌتو.  -

 المعجم الوسٌط،.  -  
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 الموجز فً التحلٌل النفسً لفروٌد.  - 

 تارٌخ البشرٌة..  -

 تأرٌخ أوروبا فٌشر .  - 

 تفسٌر القرطبً.   - 

 رسالة فً الالهوت والسٌاسة لسبٌنوزا، ترجمة: حسن حنفً.  -

 نن الترمذيس  -

 صحٌح البخاري  -

 علم األجنة فً ضوء القرآن والسنة للشٌخ عبد المجٌد عزٌز الزندانً ومجموعة برفسورات وغٌرهم.  -

 عمدة القاري شرح صحٌح البخاري، بدر الدٌن العٌنً الحنفً عمدة القاري، .   -

 قصة الحضارة.  -  

 قصة النزاع بٌن الدٌن والفلسفة: توفٌق الطوٌل.  -

 كتب غٌرت وجه العالم. دوانز الفصل الخاص بكتاب كوبرنٌق.  - 

 اإلعجاز العلمً. تمجال  - 

 محاضرات الموسم الثقافً بالكوٌت.  -

 مذهب النشوء واالرتقاء،.  - 

 مسند اإلمام أحمد  -  

 معالم تارٌخ اإلنسانٌة.  -

 معركة التقالٌد   - 

 عربً اإلسالمً، محمد أحمد عواد.مالمح العقالنٌة العلمٌة فً التراث ال  - 

 .موسوعة اإلعجاز العلمً فً القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة   -   

 .موقع عبد الدائم عبد الكحٌل   - 

 .دٌث فً السٌاسة واالجتماع للحصريأحا -

 أعالم النبوة. -

 إغاثة اللهفان. - 

 أفكار ورجال. - 

 البداٌة والنهاٌة، . - 

 .  التحرٌر والتنوٌر - 

 التسهٌل لعلوم التنزٌل. -   
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 الجمع بٌن الصحٌحٌن -

 .لمن بدل دٌن المسٌح الجواب الصحٌح - 

 الحبة السوداء فً الطب الشعبً: الدكتور الفاضل العبٌد عمر. - 

 الرحٌق المختوم. -

 الطب البدٌل بٌن التجربة والبرهان، محمد برهان المشاعلً. -

ي ومسلم فً ضوء األبحاث العلمٌة المطلب الحبة السوداء للباحث عبد الكرٌم علً الطب البدٌل فً صحٌح البخار -   

 الفهدي.

الطب البدٌل وقاٌة وشفاء: ماهر  حسن محمود محمد، دبلوم الدراسات العلٌا وماجستٌر التربٌة،دار الندى اإلسكندرٌة  - 

 مصر.      

 إمٌل بوترو. -العلم والدٌن فً الفلسفة المعاصرة  -  

 المدخل إلى علم الدعوة   -

 المعجم الوسٌط. - 

 المفردات الراغب األصفهانً:  -  

 المفسدون فً األرض . -

 المنهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاج -

 إنه الحق للشٌخ عبد المجٌد عزٌز الزندانً. -   

 تأصٌل اإلعجاز العلمً، للشٌخ عبد المجٌد الزندانً وغٌره من العلماء. -  

 حوذي بشرح جامع الترمذي: محمد بن عبد الرحٌم المباركفوري.تحفة األ - 

 تفسٌر ابن كثٌر. -   

 تفسٌر الخازن. -   

  تفسٌر الرازي. -   

 تفسٌر السمرقندي. -   

 تفسٌر الشعراوي. -   

 تفسٌر الطبري - 

 تفسٌر القرآن العظٌم. - 

 تفسٌر القرطبً  - 

 نً.توحٌد الخالق للشٌخ عبد المجٌد الزندا -

 دالئل النبوة د. منقذ بن محمود السقار. -

 ربحت محمداً ولم أخسر المسٌح، عبد المعطً الدالالتً.  - 
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 .سنن الترمذي -

 سٌرة ابن اسحاق. -

 شرح العقٌدة الطحاوٌة للحوالً   - 

 فتح الباري شرح صحٌح البخاري البن حجر. -

 فٌشر األول. -ً العصر الحدٌث فٌما ٌتعلق بأسباب ونتائج الثورة : تارٌخ أوروبا ف -

 لسان العرب البن منظور -  

 مجموع فتاوى ابن تٌمٌة  -  

 معالم تارٌخ اإلنسانٌة. -

 م دمشق .2994معجزات الغذاء .د. سمٌر عبد الحلٌم،الطبعة األولى:  -

 /http://fahmyhoweidy.blogspot.comمقال للدكتور فهمً هوٌدي على هذا الرابط  -

 .رآن الكرٌم والسنةاإلعجاز العلمً فً القموقع  -   

 .موقع الجمعٌة السورٌة - 

 .موقع الهٌئة العالمٌة لإلعجاز العلمً فً القرآن والسنة -   

 المشكلة األخالقٌة والفالسفة. -
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 المحتويات

 ٔ ............................................................................. مقدمة

 ٖ ............................................................. وعرفان شكر

 ٗ .................................................... ا إُف والدعوة العلمي اإلعجاز

 ٗ .................................................................. باإلعجاز ا١تقصود

 ٗ ..................................................................  بالعلمي ا١تقصود

 ٗ .................................................................... العلمي اإلعجاز

 ٗ ...................................................................... ا إُف الدعوة

 ٘ ...................................................................... ا إُف الدعوة

 ٚ ............ ........................يالعلم واإلعجاز المشاىدة المعجزات دور

 ٚ ............. ..... وسلم عليو ا صلى النيب عصر يف ا١تشاىدة ا١تعجزات دور: أوالً 

 ٕٕ ............... .اليقُت وتثمر عصرنا يف ا١تتجددة ا١تعجزة ىي العلمي اإلعجاز: ثانياً 

 ٕٗ ................................. التجرييب العلم مسار تصحيح يف العلمي عجازاإل

 ٕٗ .............................................................العلمانية تعريف: أوالً 

 ٕ٘ ............ ………………………والعلم الكنيسة بُت الصراع أسباب

 ٚٗ .............. ..............عشر التاسع القرف يف الدين ٕتاه ا١تعاصر العلم موقف

 ٓ٘ ................………………………………………النتيجة

 ٔ٘ ........... ………………………العصر ىذا يف العلمية ا١تعجزة ظهور

 ٕ٘ ........... ............................. جهتُت من اإلسالـ مع تتناىف العلمانية

 ٖ٘ ......... .…………………… اإلسالمي العاَف العلمانية دخلت يفك

 ٗ٘ ............................................... ا١تسلمُت بُت العلمي اإلعجاز أ٫تية

 ٗ٘ ........... …………………………… وتثبيتو اإلٯتاف تقوية: األوؿ

 ٙ٘ .............. ............................... وتثبيتو اإلٯتاف تقوية يف اإلعجاز أثر تبُت قصة

 ٜ٘ ....................................... ا١تشِكلة األحاديث يف اإلشكاؿ رفعالثآف: 



ٜٔٔ 

 

 ٘ٙ ..................................................... السوداء اٟتبة حديث

 ٚٚ .......................................................ا١تسلمُت بُت اإلعجاز أ٫تية

 ٚٚ .......................... النواحي كل يف والسنة القرآف يف األْتاث من االستفادة 

 ٚٚ ................................................. االقتصادية الناحية من االستفادة

 ٚٚ ............. .………     وأهنارا مروجاً  العرب بالد عودة حديث: األوؿ ا١تثاؿ

 ٓٛ .............. .…………… اٟتبوب حفظ طريقة يف االستفادة: الثآف ا١تثاؿ

 ٔٛ ............. .………………………………الطاقة: الثالث ا١تثاؿ

 ٕٛ ................................................... السياسية الناحية من االستفادة

 ٕٛ .................... (حالياً  األمريكيتُت) اٟتمر ا٢تنود أرض على االستيالء 

 ٗٛ ...................................................... الطبية لناحيةا من االستفادة

 ٗٛ ............... ...............................السوداء اٟتبة حديث  ذلك مثاؿ

 ٙٛ ........................................... ا١تسلمُت غَت مع العلمي اإلعجاز أ٫تية

 ٙٛ ........... ………اٟتقائق ١تعرفة ا١توثوقة عصرنا أىل طريقة ىي التجريبية العلـو

 ٜٛ ............…………الكونية العلـو وعلى العلم على حث  والسنة القرآف أف

 ٜٓ ......................... بسببو أسلموا والذين العلمي باإلعجاز ا١تتأثرين عن ٪تاذج

 ٜٔ .............. ............. الطيب اٞتانب يف العلمي باإلعجاز ا١تتأثرين من ٪تاذج

 ٜٔ .............. .………………………… مور آؿ كيث األوؿ ا١تثاؿ

 ٜ٘ .............. .……………………… جونسوف مارشاؿ: الثآف ا١تثاؿ

 ٜٜ ........... ..………………………… تاجاسوف تاجات وفيسورالرب 

 ٕٓٔ .......................... .البحار جانب يف العلمي باإلعجاز ا١تتأثرين من ٪تاذج

 ٕٓٔ ............ ..………… ................... ىاي دبليو ولياـ الربوفيسور

 ٗٓٔ ...................... .اٞتيولوجي اٞتانب يف العلمي باإلعجاز ا١تتأثرين من ٪تاذج

 ٗٓٔ ............. …………………………… كرونَت الربوفيسورألفريد

 ٚٓٔ .......................... .الفلك جانب يف العلمي باإلعجاز ا١تتأثرين من ٪تاذج

 ٚٓٔ ......... .………………………… كوزاي يوشيهيدي الربوفيسور
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 ٓٔٔ .................................... السلبية وآثارىا اإلعجاز يف القاصرة البحوث

 ٓٔٔ ......   .………       العلمية ا١تعلومات دقة يف العلمية الناحية من القصور

 ٓٔٔ .......... ……………………… العلمية الناحية من للقصور ٪توذج
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 الـســٌـرة الــذاتـٌــة
 رب ٌسر لً أمري واغفر لً ذنبً ووفقنً لما هو خٌر لً فً دٌنً ودنٌاي

 : معلومات شخصٌــة 

 مكان المــٌالد العمر تارٌخ المٌـالد الجنسٌة االســــــم

 الٌمن / ذمار 32 م1/11/1191 الٌمن رٌم علً عبده الفهديعبد الك

 العنوان
 جامعة اإلٌمان -األمانةالٌمن / صنعاء /  مكان اإلقامة  الهاتف 

 alfhdea@gmail.com البرٌد اإللكترونً 999462111 الجوال

 ٌنمتزوج وأب لبنت الحالة االجتماعٌة  الفاكس
 

 : المؤهالت العلمٌة 

 الكلٌة الجامعة  تارٌخه ـلالـــمؤهــ م

  
 إعجاز علمًتخصص  اإلٌمان اإلٌمان  م2119 ماجستٌر 1

 اإلٌمان اإلٌمان م2113 بكالرٌوس 2

  معهد بناء  م2119 دبلوم سكرتارٌه 3

 إجازات فً القرآن الكرٌم والفقه والحدٌث 4

 الخطابة –التقٌٌم واألداء  –أخذ ت بعض الدورات فً: فن الممكن  5
 

 الخبرات العملٌة 

 النوع    م

 التدرٌس فً مجال القرآن وعلومه 1

 طباعة األبحاث والرسائل 2

 القٌام بالمحاضرات والدروس فً مجال اإلعجاز واإلٌمان والسٌرة ... 3

 متخصص فً مجال اإلعجاز العلمً  والسبق القرآنً والنبوي ومحاضر عبر العارض ) الداتشوا( 4

 برنامج الورد واإلكسل والباوربوٌنت والتعامل مع الحاسوبالتعامل مع   5
 

 األعمال الحالٌة 
 

 .هـ إلى اآلن1421من عام  مدرس مساعد فً جامعة اإلٌمان قسم اإلعجاز العلمً واإلٌمان 1

 . باحث فً موقع جامعة اإلٌمان قسم اإلعجاز واإلٌمان 2

 امعة اإلٌمان.عضو مجموعة اإلعجاز العلمً فً القرآن والسنة بج 3

 القٌام بالمحاضرات والدروس فً مجال اإلعجاز واإلٌمان والسٌرة ... 4

 لشرح دروس ومحاضرات اإلعجاز العلمً. PowerPointإعداد بعض الدروس العلمٌة بنظام  5

 ابحاث نشرت : 

الطب البدٌل فً صحٌح البخاري ومسلم فً 
      ضوء األبحاث العلمٌة

 رسالة الماجستٌر طبعت

 نشر إلٌكترونٌا فً موقع أبحاث جامعة اإلٌمان ومواقع أخرى اإلعجاز التأثٌري للقرآن الكرٌم

 نشر إلٌكترونٌا فً موقع أبحاث جامعة اإلٌمان ومواقع أخرىشبهات حول اآلمر بالمعروف والنهً عن 
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 وألقً فً ندوة تقوٌة اإلٌمان وزٌادة المنكر

 آفات االعالم 
 قع أبحاث جامعة اإلٌمان ومواقع أخرىنشر إلٌكترونٌا فً مو

 وألقً فً ندوة تقوٌة اإلٌمان وزٌادة

وأبحاث متنوعة فً اإلٌمان واإلعجااز فاً موقاع جامعاة اإلٌماان وأخارى حٌاث أناً أعمال باحاث فاً مركاز أبحااث 
 الجامعة 

 

 
 
 

 ( .999462111ٌرجى االتصال على الرقم : )  للتواصل

 alfhdea@gmail.comأو اإلٌمٌل اآلتً : 

 واهلل املـــــــوفق ،،،

 




