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 ُمْعـِجَزُة اِإلْسـَراء
  

 َعَجاِئُب اِإلْســَراء

ِد ِرَوايَاِت اِإلْسَراء  ِسرُّ تـََعدُّ

 ِحْكِمـُة اْلِمْعــــَراج

 َعْرُض اِإلْسَراء َعَلَى َأْهِل َمكَّةَ 

 بـَيَـــاُن اْلِمْعَراِج لْلُمْؤِمِنني

 اِإلْســـَراُء َوالَعْصُر اْحلَِديث

يـِن وَ   َحَقاِئِق اْلِعْلمالرَّبْـُط بـَْنيَ الدِّ

يـِن َواْلِعْلم   َضَواِبُط اْلرَّبْـِط بـَْنيَ اْلدِّ

ِيِين َمْن اْخلَُرافَات  تـَْنِقيَّـُة اْلَقَصِص اْلدِّ

 ِإْعَجاُز اْلُقْرآِن اْلِعْلِمى
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 سم هللا الرمحن الرحيمب
ــمــد _ الاحل مــا ال خيطــر علــى  ،ةوأســراره الوهبيــ ،ةيفــتح علــى عبــاده املــؤمنني مــن علومــه العليَّــ ،اب العلــيموهَّ

  .عزَّ وجلَّ من فضل ووهب الواحد املتعال  حٌ نَ وإمنا هي مِ  ،وال خيال بعقلٍ  رُّ وال ميَُ ، البال
ــوالصــالة والســالم علــى ســيدنا وموالنــا حممــد بــن عَ  نــوراً ســاطعاً لكــل روح  وجــلَّ  عــزَّ الــذي جعلــه هللا ، هللا دِ ْب

أو طرفـة ، مـن سـكناته ةأو سكن، يف كل حركة من حركاته صلى هللا عليه وسلم فهو، همنت با_ يف ُملك هللا أو ملكوتآ
صـالة نقـع wـا مجيعـاً ، فصـلوات هللا وسـالمه عليـه .wـا إال األخيـار ىرِ دْ ال يَـ، كنوز من العلـوم واألسـرار ،من طرفاته
وكــل مــن تــبعهم إيل يــوم ، األبــرار وأصــحابه، لــه األخيــارآســيدنا وموالنــا حممــد و، األســرار وســرِّ ، الكنــوز علــى كنــزِ 

  . أمني ،القرار
فهــي ، رحلــة اإلســراء انفــردت بصــفات ونعــوت غريبــة وعجيبــة .كــل عــام وأنــتم خبــري مجيعــاً  :إخــواين وأحبــايب

يــة الــيت تــنظم احليــاة القــوانني اإلهلنن املرعيــة، و واملعجــزة هــي األمــر اخلــارق للعــادة الــذي يــأيت علــى غــري السُّــ ،معجــزة
  .الكونية

ه هللا مبعجـزات أو رسـول إال وأيـدَّ  ِيبٍّ نَـ نْ فمـا ِمـ، األنبياء واملرسـلني wا على كلِّ  عزَّ وجلَّ املعجزات تفضل هللا و 
وصـدق فيمـا بلغكـم ، هـذا عبـدي ورسـويل( :غـني wـالَّ بَـ و املُ ، هلـا دِ اهِ َشـكأن هللا يقـول للمُ  وحكمة املعجزة .من عنده

  .عزَّ وجلَّ وتأييد من الذي أرسله ، دقهـأي أ�ا دليل على ص .)فاتبعوه، عين
ن و يعـين حـىت النـاس املعاصـر ، ن وقتهـاو جند أن املعجزة ملن هم حاضـر ، لكن لو نظرنا إيل معجزات السابقني

فهـي معجـزة ، فنجدها ختتلف عن كل املعجزات أما معجزة اإلسراء .ال يرو�ا -ولكن يف مكان آخر  -هلذا الزمن 
ــزمن الــذي حــدثت فيــه ، ويف كــل زمــان يظهــر إعجازهــا ألهــل هــذا الزمــان، لالحقــني ةومعجــز ، للســابقني مــع أن ال

  !!لبشر مجيعاً بل أ�ا معجزة ل ،وليس هذا فقط، ةـلكن يف كل زمان تنكشف أسرار من هذه املعجزة الباقي، انتهى
صــنافهم وللمالئكــة علــى كافــة أ واجلــن ومعجــزة لإلنــس، كمــا أ�ــا معجــزة للكــافرين فهــي معجــزة للمــؤمنني

، القيـوم يف هـذه املعجـزة الباقيـة اخلالـدة صرفه له احليُّ  د منهم له نصيب معلوم وقدرـوكل واح، وأنواعهم وأشكاهلم
ولكن قدر هـذه املعجـزة ال يعلمـه إال ، ه على قدر يبنيِّ  وكلٌّ ، وتظل بعد ذلك تلك املعجزة على هيئتها وعلى حالتها

  .]اإلسراء١[﴾ ي َأْسَرى بَِعْبِدهِ ُسْبَحاَن الَّذِ ﴿ :الذي قال يف شأ�ا
وكــل ، فكــل األفكــار الــيت وردت يف عقــول العلمــاء، عــزَّ وجــلَّ تعــين التنزيــه الكامــل _ : ﴾ُســْبَحانَ ﴿وكلمــة 

الـذي شـاهده رسـول هللا  رِ دْ مل تصـل إيل الغايـة أو إيل الَقـ، األسرار الـيت أذاعهـا احلكمـاء عـن رحلـة اإلسـراء واملعـراج
عليـه ، يف شـأ�ا عـزَّ وجـلَّ بشـيءمـن هللا  مَ هلِـأو أُ ، أو خطـر علـى بالـه، أو بـّني ، فكـل مـن رأى .سـلمصلى هللا عليه و 

   .عزَّ وجلَّ أنه ما أوتى من العلم يف هذه املعجزة إال أقل القليل من هللا ، أن يعتقد يف نفسه ويف قلبه
 :أو يــأيت أحــد ويقــول !!د غــريهيف شــأن هــذه املعجــزة ال يوجــالــذي عرفتــه : وهــذا حــىت ال يــأيت أحــد ويقــول

ألن فيهـا   !!م اليت اكتشفها ووضحها الشيخ فالن ال يوجد غريهاكَ أو احلِ  !!فالن هلذه املعجزة ال يوجد غريه تفسري
وال �ايـة لكلماتـه ، ال نفـاذ لقدرتـه عزَّ وجلَّ وهللا ، وجلَّ  عزَّ وإمداد من هللا ، وأسرار ليس هلا عدٌّ ، كنوز ليس هلا حدٌّ 

  .وجلَّ  عزَّ 
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 اِئُب اِإلْســَراءَعجَ 
ــ ألننــا ، ومــا زالــت البقيــة تــأيت، ف بعــض منهــا يف هــذا العصــرومــن العجــب أن اإلســراء املعجــزة اخلالــدة تكشَّ

نَـا بـََيانَـهُ ﴿ :أي عصـر بيـان القـرآن ؛نعتقد أن هذا العصر هـو عصـر القـرآن ، نـهأي حنـن نبيِّ  .]القيامـة١٩[﴾ مثَُّ ِإنَّ َعَليـْ
وعقـول أهـل ، وأحـوال الزمـان، كـل زمـان علـى حسـب علمـاء الزمـان نـه؟كيف نبيِّ   !!نهوحنن نبيِّ ، ترددهفأنت تقوله و 

  .إهلاماً على لسان العلماء يف هذا الزمان شيئاً من أسرار هذه املعجزة الكرمية عزَّ وجلَّ فيبني هللا  !هذا الزمان
 .أننــا جيــب أن منشــي علــى روح هــذا العصــر ؛ولــذلك فأنــا أمهــس يف أذن إخــواين مــن العلمــاء بــارك هللا فــيهم

ألن العصـر كـان عصـر قصـص  -وهـذه الروايـات ، ن مل يكـن عنـدهم سـوى الروايـات الـيت مسعوهـاو فالعلماء السـابق
مثــل قصــة اإلســراء واملعــراج الــيت ، وكثــري مــن اخليــاالت، دخــل فيهــا كثــري مــن اإلســرائيليات -وحكايــات وروايــات 

ونتحقــق مــن ، ولــذا فعلينــا أن منحــص هــذه الروايــات .وهــو منهــا بــرئ رضــي هللا عنــه ينســبو�ا لعبــد هللا بــن عبــاس
وقــد مجــع اإلمــام الســيوطي ، وخاصــة أننــا جنــد القصــة الصــحيحة مــذكورة يف البخــاري ومســلم وكتــب الســنن، هــدفها

   عليــهصــلى هللالإلسـراء واملعــراج عــن أصـحاب رســول هللا ) روايــة٦٧(أرضــاه معظــم هـذه الروايــات و  رضـي هللا عنــه

  .وسلم
ِد ِرَوايَاِت اِإلْسَراء  ِسرُّ تـََعدُّ

والعقـول ليسـت متشـاwة يف ، اَهـلَ مُّ ألن القصة ملا وقعـت مل يكـن القـوم يسـتطيعون حتََ  ملاذا تعددت الروايات؟
 عنـدما صـلى هللا عليـه وسـلمولذا فرسـول هللا  .قلوب تتفاوت يف التسليم واإلميانوكذلك ال، درجة الذكاء واإلدراك

، لكن ملا ذهـب إيل املدينـة، يف مكة يئاً منه ش وِ رْ أما املعراج فلم يَـ ، حتدث عن اإلسراء فقط يف مكة، رجع من رحلته
وعلــى قـدر مــا  ،فكلمــا جيـالس قومــاً حيـدثهم علــى قـدرهم، م عــن املعـراجهُ ثُـ كــان حيـدِّ ،  وجلـس مـع املــؤمنني يف املدينـة

، وهـذا مسـع روايـة ثالثـة، وهـذا مسـع روايـة أخـرى، فهـذا مسـع روايـة .وعلـى قـدر مـا تتحملـه قلـوwم، تستوعبه عقوهلم
وإليـه اإلشـارة  ،أكثـر مـن هـذا صلى هللا عليه وسلم، وبقى يف صدره صلى هللا عليه وسلموالكل نقل عن رسول هللا 

  .]النجم١٠[﴾ فََأْوَحى ِإَىل َعْبِدِه َما َأْوَحى﴿ :بقول هللا
وهـذه كانـت بالغــة ، وحظـوظ السـامعني يف الفهـم واإلدراك ،ظ العقليـةكـان لتعـدد احلظـو تعـدد الروايـات   إذاً 

   ١}أُِمْرنَا َأْن ْنَكلَم النَّاَس َعَلى َقَدِر ُعُقوهلِِمْ { :صلى هللا عليه وسلمالرسول 
وال يــأيت يف ، ألن هــذا ال جيــوز ؛شــاهد اخلاصــة يف اإلســراء واملعــراجويــتكلم عــن امل فــال يــأيت يف جلســة عامــة

بـل يـؤيت كـل روح حقهـا ونصـيبها مـن رحلـة اإلسـراء ، وام يف اإلسـراء واملعـراجـويـتكلم عـن نصـيب العـجلسة خاصـة 
  .واليت فيها معاين وأسرار للسابقني والالحقني، واملعراج الشاملة للجميع

 صــلى هللا عليــه وســلمذكــر عنــه ، وبــني األنبيــاء واملرســلني صــلى هللا عليــه وســلمفالــذي دار بــني رســول هللا 
 مرحبـاً ، معـك؟ حممـد نْ وَمـ، جربيـل ؟ نْ َمـ{ :وبني أهل كل مساء يف الروايـات هـووالذي دار بينه ، !!لة جداً ت قليحملا

وفيـه ، واستفسـارات وهـذا اللقـاء كـان فيـه أسـئلة، وكل أهل مساء كانوا مستعدين هلـذا اللقـاء، }جاء ا¸يء مَ عْ نِ لَ به فَـ 
                                                 

َال ُحتَدثُوا أُمَِّيت ِمْن : (يف مسند األحاديث واملراسيل رضي هللا عنهم ، وىف رواية أىب نعيم ابِن عبَّاسٍ رضي هللا عنهمرواه الديلمى عن ابن عباس  ١
يَا َرُسوَل ا¾َِّ َما َنْسَمُع : قَاُلوا: "قَالَ رضي هللا عنهم عن ابن َعبَّاٍس : ، وىف رواية أخرى إلمتام بيان املعىن املراد)َحاِديِثي إالَّ من ِمبَا َحتِْمُلُه ُعُقوُهلُمْ أَ 

َقالَ  َنةً  نـََعْم، ِإالَّ َأْن ُحتَدََّث قـَْومًا َحِديثاً : ِمْنَك ُحنَدُث ِبِه ُكلَّه؟ فـَ ، َفَكاَن اْبُن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما "َال َتْضِبطُُه ُعُقوُهلُْم فـََيُكوَن َعٰلى بـَْعِضِهْم ِفتـْ
 .ُيِكنُّ َأْشَياَء يـُْفِشيَها ِإىل قَـْومٍ 
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د بعـوا سـيَّ وأمـروا أن يتَّ ، نو وكان حيفظها كل أهل مسـاء أل�ـم مؤمنـ !رسول هللامل يذعها  أين هي؟ !!وفيه حقائق علوم
  .األولني و اآلخرين

  

 َراجِمْعـِحْكِمـُة الْ 
وقد قال يف ذلك اإلمام أبـو ، لكل طائفة نصيبها صلى هللا عليه وسلموكان اهلدف األمسى من الرحلة أن يعطى 

  :رضي هللا عنهالعزائم 
  انِ نَّ حَ  ةُ محَْ رَ ى وَ لَ عْ األَ  هِ مِ الَ عَ لِ   ةٌ اثَ غَ إِ  يبِ بِ احلَ  اءِ رَ سْ إِ  ةُ مَ كْ حِ وَ 

  
  انِ هَ رْ بُـ  نْ عَ وَ  فٍ يْ كَ   نْ عَ  هَ زَّ نَـ تَـ   ائهمسََ  قَ وْ فَـ  شِ رْ العَ  بُّ رَ  كُ يَ  ملَْ وَ 
  انِ مَ أَ  لِ يْ نَـ ى وَ لَ عْ األَ  املِ العَ  نْ مِ   هِ لِ هْ ألَ  الِ مَ اجلَ  ارِ ــــــــــهَ ظْ إلِ  نْ كِ لَ وَ 

ومــا ، ألنــه رمحــة هللا للخالئــق أمجعــني ؛عــزَّ وجــلَّ طائفــة نصــيبها مــن رمحــة هللا فكانــت الرحلــة لكــي يعطــى لكــل 
مـاذا دار بـني رسـول ، لـهأل�ـم ال يسـتطيعون حتمُّ ، ملن حوله عليه وسلم  صلى هللامل يبح بذلك رسول هللا  نصيب هؤالء؟

  .!ستطيع حتملهمل يذكره ألننا ال ن .ة حني زارهم؟مالئكة اجلنَّ  وبني عليه وسلم  صلى هللاهللا 
، صــلى هللا عليــه وســلمكــان لــه نصــيب يف تلــك الليلــة مــن رحلــة رســول هللا ،  عــزَّ وجــلَّ مــن عــوامل هللا  اينّ وَحــرُ  فكــلُّ 

 الو ؟ فــال يعرفــون الســماء، بيــت املقــدس فالــذين كــانوا مــع الرســول يف زمانــه ال يعرفــون إالَّ ، وكــل زمــان لــه نصــيب
  .؟وال الكواكب؟ النجوم

  

 َراء َعَلَى َأْهِل َمكَّةَ َعْرُض اِإلسْ 
، فطلبـوا الـدليل عليـه بـأن يـذكر هلـم األبـواب والنوافـذ!! ث الذين يف مكة عن بيت املقدسدَّ ولذلك فقد ح

فـأخربهم   ،فطلبـوا دلـيالً ماديـاً علـى سـريه مـن مكـة إيل بيـت املقـدس، صـلى هللا عليـه وسـلمنها هلم فذكرها ووصفها وبيَّ 
 وأخــربهم عــن القافلــة األخــرى الــيت نــزل عليهــا وقــد عرفــوه بصــوته،، م عليــههلَّ مجــل فــدَ  عــن قــافلتهم الــيت تــاه منهــا

 !!وهــل الــروح تشــرب؟ !!للــذين يقولــون أن اإلســراء بــالروح وهــذا دليــل مــادي ، وكشـف ســقاءها وشــرب مــن مائهــا
  .اً مادي فأعطاهم دليالً 

صـلى هللا عليــه أن يضــع شـيئاً عليــه  فأحـبَّ ، ذهـب عنــد هرقـل وســأله عـن رســول هللاحـىت أن أبــا سـفيان عنــدما 
ــإنــه يــزعم ويــدَّ  :فقــال، يفقــدهم الثقــة فيــه وســلم وكــان بــا¸لس أحــد ، رجــعجــاء عنــدكم وزار بيــت املقــدس و  هعى أن

 – أي أبــو ســفيان -هــو يريــد أن يضــعها  !!فقــال أنــا أعــرف هــذه الليلــة، الرهبــان الــذين يعملــون يف بيــت املقــدس
أنـا  : قـال وكيـف عرفـت؟: قـال، نعـم: قال أليست ليلة كذا؟: قال الراهب -!!!!دليالً  لَّ عزَّ وجفجعلها هللا  ،وشاية
مل يســتطيعوا  ويف هــذه الليلــة كــان هنــاك بــابٌ ، ليلــة ال أنــام إال عنــدما يطمــأن اخلــدم علــى غلــق أبــواب املســجد كــلَّ 

 -بـات هـذا البـاب مفتوحـاً ف، اتركه حـىت الصـباح: فقلت له !!وحاول غلقه فلم يستطع، فأحضرت النجار، إغالقه
فكـان هـذا  !!!مل حيتج البـاب إيل جنـار! فلما جاء الصباح - هللا عليه وسلم  صلىوهو الباب الذي دخل منه رسول هللا 

  !!!احلديث على قدر عقول أهل مكة
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 بـَيَـــاُن اْلِمْعَراِج لْلُمْؤِمِنني
ـــة ـــدما جـــاء إيل املـــؤمنني باملدين ، والكرســـي، والعـــرش، وســـدرة املنتهـــى، ارالنَّـــو ، ةوهـــم يعرفـــون اجلنَّـــ - وعن

   .عزَّ وجلَّ  الدالئل للذين يريدون أن يعرجوا بعده بأرواحهم إىل هللا ليبنيِّ ، فأخربهم عن هذه األشياء - واملالئكة
حــىت يأخــذوا بــاهلم مــن  !!وضــعها املــرور النبــوي علــى الطريــق لكــم العالمــات الــيت يأعِطــ اتعــالوَ  :فقــال هلــم

فالعالمـة ، فيبنيَّ هلـم العالمـات اخلاصـة wـم !!عزَّ وجلَّ واألماكن اليت متنعهم من الوصول إىل هللا ، والعثرات، املطبات
  .عزَّ وجلَّ وهذا للجماعة الثابتني الذين يريدون السري إىل هللا  وهكذا، األوىل هي الدنيا

لــه يف الســماوات  ممث مشــاهدÆ، فقــد وصــف هلــم كيفيــة اجتماعــه باألنبيــاء يف بيــت املقــدس ؛أمــا الواصــلون
: فيقـول .حممـد: فيقـول ومن معك؟ .جربيل: فيقول من؟ يسأل سيدنا جربيل والنيبُّ ، النيبِّ إىل وعندما يذهب ، العال

وكـــل واحـــد مـــنهم يســـأل بالكيفيـــة الـــيت ، ويوســـف ،وهـــارون ،وحيـــي ،وعيســـى ،فالـــذي يســـأل آدم !!أو قـــد بعـــث؟
مث قابلـه ، هءى وراورجـع صـلَّ ، م عليه يف القـرببل أن سيدنا موسى سلَّ !!  عليه وسلمصلى هللاه ءوا ورالُّ وقد صَ ، اأوردناه

  .واهليئات النورانيَّة اليت تتشكل فيها العوامل الروحانيَّة، إذن فهو هنا يعلِّمهم األحوال العليَّة!! يف السماء السادسة
وهلـم ، الوهلـم َحـ، مْلـكـلُّ مجاعـة هلـم عِ ف .خلاصة اخلاصة ال تتكشف إالَّ ، وأسرار خاصة، وهذه علوم خاصة

  .يف رسالة اإلسراء واملعراج أسرارٌ 
  

 اِإلْســـَراُء َوالَعْصُر اْحلَِديث
وعصــر القصــص ، فعصــر الروايــة قــد انتهــى، أننــا اآلن لســنا يف عصــر الروايــة الــذي أريــد أن أقولــه إلخــواين

  ! !وماذا يالئم عصرنا من حديث اإلسراء؟، والروايات قد انتهى
صـلى ويف سـنَّة رسـول هللا ، وأظهرÆـا علـوم العصـر يف كتـاب هللا، واألسرار اليت أظهرها العصـر مَ كَ  احلِ أن نبنيَّ 

ـــا ِيف اْآلَفـــاِق َوِيف َأنُفِســـِهمْ ﴿ :wـــذا حيـــث قـــال دَ َعـــألن هللا وَ ، هللا عليـــه وســـلم  :ومل يقـــل ].فصـــلت ٥٣[﴾ َســـُنرِيِهْم آيَاتَِن
ومل ، الكـافرين واملشـركني واجلاحـدين :أي ،﴾َسـُنرِيِهمْ ﴿ :بـل قـال، وسـلمتم -مـد _ واحل -ألنكم آمنـتم ، سنريكم

ـــريهم" :يقـــل ـــل قـــال ،"ن ـــُنرِيِهمْ ﴿ :ب ـــ !!ســـتقبليعـــين يف امل ،﴾َس ـــا يف اآلفـــاق، للمســـتقبل نيُ فالسِّ ويف ، ســـنريهم آياتن
وأن ، وأن هللا هـو امللـك احلـقّ ، هـو احلـقّ أي حـىت يعرفـوا أن هـذا الكـالم ، احلـقّ  هُ حىت يتبني هلم أنـَّ!! ؟ملاذا، األنفس

ولكـين أريـد أنـا وأنـت أن نربطهـا  !!هـم يرو�ـا اآلن ا هلـم؟هــنفكيف بيَّ  .صلى هللا عليه وسلم احلقّ  سيدنا حممد هو النيبُّ 
  !!منك أنت ؟ولكن من أين يعرفها، ألنه ال يعرف آيات القرآن، ةواألحاديث احملمديَّ ، هلم باآليات القرآنية

وهــذا هــو  -) ســبع جملــدات(ة أكــرب مرجــع يف علــم األجنَّــ فَ لَّــالــذي أَ " كينيــث مــور"لرجــل العــامل الكنــدي فا
، ودار بينهمـا حـوار، عنـدما تقابـل مـع عـامل مسـلم يف يـوم مـن األيـام -كليات الطب يف العـامل   املرجع املعتمد يف كلِّ 

فتلـى عليـه قـول هللا  !!أيـن؟ :فقـال لـه !!يف آيـة واحـدة ذي قلته يوجد عنـدناهذا الكالم ال: له) العامل املسلم(وقال 
نَساَن ِمن ُسَالَلٍة مِّن ِطنيٍ  ﴿ :عزَّ وجلَّ  مثَُّ َخَلْقنَـا النُّْطَفـَة َعَلَقـًة َفَخَلْقنَـا  .مثَُّ َجَعْلَناُه نُْطَفـًة ِيف قـَـَراٍر مَِّكـنيٍ  .َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

ُ َأْحَســُن اْخلَـــاِلِقنيَ اْلَعَلَقــَة ُمْضــَغًة َفَخَلْقنَــا الْ  ﴾ ُمْضـــَغَة ِعظَاًمــا َفَكَســْونَا اْلِعظَـــاَم حلًَْمــا مثَُّ َأنَشــْأنَاُه َخْلًقــا آَخـــَر فـََتبَــاَرَك ا¾َّ
  ].املؤمنون ١٤-١٢[

علــــى النــــاس  لكــــن هللا ميـــنُّ ، رتجممـــع أن كلمــــات القـــرآن مســــتحيل أن تُـــ -تـــرجم لــــه معانيهـــا باإلجنليزيــــة 
: قـال الرجـل، وأول ما قرأ اآليـة -شراقات أنوار اليقني إمن  يئاً ش) ما دام فيها صدق(رتمجة ويضع يف ال، الصادقني
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  .وقد ذكر كل هذه احلقائق بالتفصيل !!عمري أدرس فيه الم هو الذي أفنيتُ هذا الك
  

يـِن َوَحَقاِئِق اْلِعْلم  الرَّبْـُط بـَْنيَ الدِّ
وبــني  ونــربط بــني اآليــات القرآنيــة واألحاديــث احملمديــة، همهَ ونــوجِّ ، ا أن نتــابعهمفهــؤالء النــاس يريــدون منَّــ

ولكــن  - ألن النــاس حفظتهــا - ال حيتــاج مــين أن أحكــي القصــة! !هــذا هــو البيــان املالئــم للعصــر .األشــياء العلميــة
   .استلهم العرب من األشياء اليت يف القصة

فـوق طاقـة  ألن هـذا شـيء ؟]اإلسـراء١[﴾ َرى بَِعْبـِدهِ ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسـ﴿ ،)سبحان( ــملاذا بدأ هللا اآلية ب :مثل
فالبشـر اآلن ملـا  !!زة نزيـد إميـان ويقـني البشـروwـذه املعجـ لكـن حنـن اآلن، موان مسعوها هكذا وسلَّ و فالسابق، البشر

وأهلمهـم  ،فضـاءوأهلمهـم صـنع مركبـات ال، صنع التليسكوبات الفلكية اهلائلـةأهلمهم  ؛ كتابهنيَّ أن يب عزَّ وجلَّ أراد هللا 
قُــِل ﴿ ملــاذا؟ !!!يف األكــوانلينطلقــوا  - ومنهــا الوقــود النــووي -هلــا وال حصــر هلــا  صــنع أنــواع الوقــود الــيت ال عــدَّ 

  .عزَّ وجلَّ فيخروا ساجدين لكالم هللا ، لينظروا قدرة هللا، ]يونس١٠١[﴾ انظُُروْا َماَذا ِيف السََّماَواِت َواَألْرضِ 
مــا : وقــال !!ون أن أول رائــد فضــاء أمريكــي أســلم يف القــاهرة عنــدما مســع اآلذانولــذلك أنــتم مجيعــاً تــذكر 

أنـه علـى سـطح  :مـع أن العلـم يقـول -!!هذا الـذي مسعتـه علـى القمـر :فقال .هذا آذان املسلمني: قالوا له !!هذا؟
 ،قمــررســله إىل الإذن هللا أ -كمــاء أو زرع ،  يشــري إىل احليــاة ءوال يوجــد شــي ،يوجــد هــواء ينقــل الصــوتالقمــر ال 

  .العلم هو الذي هداه لإلميان فاحلمد _؛ !!فكان هذا سبب اهلداية، ليؤمن هنا يف القاهرة
وأل�ـــا فـــوق طاقـــات ، عـــزَّ وجـــلَّ نـــرى قـــدرات مذهلـــة _  -حـــىت اآلن  -إذا كنـــا اآلن يف العـــامل الـــذي نعرفـــه 

ويــرى  فعنــدما يــأيت اإلنســان اآلن، طاقــاتال أوجــدت هــذه عــزَّ وجــلَّ فالبــد أن تكــون هنــاك قــوى عظمــى _ ، البشــر
ـأُ  لٍ ُجـعلى رَ  لَ زَ وكان قد نَـ  - باألجهزة احلديثة الكالم الذي قاله القرآن مل يكـن عنـده أجهـزة وال حبـوث علميـة ، يّ مِّ

 وأن هـذا !!وأن هذا الرجل جاء به من عنـد هللا !!فإن ذلك يعطي مؤشراً أن هذا الكالم من هللا -وال قوانني كونية 
ألن ، نهـــا إلخواننـــا املســـلمنيونبيُّ ، هـــذه يـــا إخـــواين األشـــياء الـــيت جيـــب أن نلتفـــت إليهـــا !!الـــدين هـــو الـــدين احلـــقّ 

  .امللحدين يشككون يف هذه األشياء
 .. وملـا جـاء عصـرنا، املستشـرقني يف الفـرتة السـابقة كـانوا يشـككون فيهـا كـلُّ ،  فمثًال قصـة اإلسـراء واملعـراج

ألن العصــر نفســه اكتشــف أن هنــاك  !!وســلم  صــلى هللا عليــهاً علــى إســراء ومعــراج الرســول أصــبح العصــر نفســه شــاهد
وعنـــدما حســبها العلمـــاء وجــدوها الســـرعة ، وهــي ثالمثائـــة ألــف كيلـــومرتاً يف الثانيــة، )ســرعة الضـــوء( :مسهـــااســرعة 

َّا تـَُعدُّوَن َوِإنَّ يـَْوًما ِعنَد رَبَِّك َكأَْلِف َسنَ ﴿:  عزَّ وجلَّ املذكورة يف كتاب هللا    .]احلج٤٧[ ﴾ٍة ممِّ
  

يـِن َواْلِعْلم   َضَواِبُط اْلرَّبْـِط بـَْنيَ اْلدِّ
ــ  صــلى هللا عليــه وســلمقــال  ،وعصــرنا اآلن هــو عصــر العلــم، ح اآليــات القرآنيــةفاحلقــائق العلميــة تشــرح وتوضِّ

الَعمـُل فيـِه خـٌري ِمـَن ، ُسؤَّالُهُ  قليلٌ ، ُمْعطُوهُ  كثريٌ ،  ُخطَباُؤهُ  قليلٌ ، فقهاُؤهُ  كثريٌ ،  ِإنَّكْم َقْد َأصَبْحُتْم يف زمانٍ {: ألصحابه
العلـُم فيـِه ، قليـٌل ُمعطـوهُ ، وكثـٌري ُسـؤَّالُهُ ، كثـٌري خطبـاُؤهُ ،  قليـٌل فقهـاُؤهُ   -وهـو الـذي حنـن يف اآلن  -وسيأيت زمـانٌ ، الِعْلمِ 

مســلماً عــن شــكوكه الــيت يف عقلــه حنــو مســألة مــن  أردُّ ألنــين عنــدما : مــن العمــل العلــم فيــه خــريٌ  .٢}َخــٌري ِمــَن الَعمــلِ 
                                                 

ل الدين السيوطي يف جامع املسانيد عن ِحزام بن حيكٍم بن ِحزام عن أَبيِه يف جممع الزوائد ، وىف ومسند الشاميني عن عبد هللا بن سعد ، كما رواه جال  ٢
 .و املراسيل عن عبد هللا بن سعيد األنصاري
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غــروراً الــيت قــد أشــعر فيهــا بنفســي فــامتأل  ة النافلــةهــل هــذا أفضــل للمســلمني أم صــال، مســائل الــدين أو العقيــدة
ــه الطريــق املســتقيموأبــنيِّ ، هــذا املســلم إىل احلــقّ  عنــدما أردُّ  !!؟وتكــرباً   اين إىلألن نفعــه تعــدَّ ، فهــذا عمــل أفضــل ؛ ل
رَبـََّنا الَ تُزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْتَـَنا َوَهْب لََنا ِمـن لـَُّدنَك َرْمحَـًة ِإنـََّك  ﴿: عزَّ وجلَّ وهذا العمل داخل يف قول هللا ، غريي

  .]آل عمران٨[﴾ َأنَت اْلَوهَّابُ 
ــذين ُكــ ؟النــاس مــن الزيــغ فمــن الــذي يــردُّ  تثبيــت اليقــني يف قلــوب هــم مهِّ  لُّ العلمــاء العــاملون والصــاحلون ال

وصفاء القلـوب لصـفاء املشـاهدة يف ، ومنو اإلحسان يف قلوب احملسنني، وزيادة اإلميان يف قلوب املوحدين، املؤمنني
  .أرواح املؤمنني

أال : الضــابط األول :ولكــن هنــاك ضــابطان !!جهــاد العلــم :هــو، فاجلهــاد األعظــم يــا إخــواين يف هــذا العصــر
، ومل تثبـت علميــاً بعــد أي أحضــر نظريــة لعـامل افرتضــها، ة رسـولهنَّ أضــعه علــى كتـاب هللا أو ُســمث ، أحضـر شــيئاً علميـاً 

هـي الـيت  ؛وإمنـا القـوانني العلميـة الـيت أصـبحت ثابتـة ويقينيـة .وألوى اآليات القرآنية أو األحاديث النبوية لتأكيـدها
 ال حصـر هلـم وال عـدَّ  -ا جيعـل كـل يـوم علمـاء وهـذا مـ، ال تتعارض إطالقاً مـع اآليـات القرآنيـة واألحاديـث النبويـة

  .الشرق والغرب يدخلون يف دين هللامن دول  -هلم 
يــذكر لــه شــخص مســلم آيــة قرآنيــة واحــدة يكــون هــو قــد وصــل إىل  ؛ألنــه بعــد أن يصــل إىل العلــم اليقيــين

أو يف   !لقـرآن يف آيـة بسـيطةرهـا هللا يف اكذ وقد ، نتائجها بعد التجارب العلمية واألحباث واالكتشافات وا¸اهدات
  !أو جيئ بكلمة أخرى حتل حملها، أو يبدهلا، هاوهذه الكلمة ال يستطيع أن يغريِّ  !كلمة واحدة

وأن ، وأنـه تنزيـل مـن احلميـد ا¸يـد، عـزَّ وجـلَّ يعـرف عندئـذ أن هـذا الكـالم مـن عنـد هللا  من أين هذا الكالم؟
ليت قـد نؤيـد فالقوانني العلمية اليقينية هي ا .. وهكذا، وسلم  هللا عليهصلى هذا هو الصدق الذي جاء به النيب الكرمي 

  .wا حقائقنا الدينية
 !لى عذاب القرب الذي يتعـرض لـه فقـطز يف حديثنا لشخص تارك للصالة عفال جيوز اآلن يف عصرنا أن نركِّ 

 ة للمــختفيــد الصــالة بالنســب مــاذا: بــد أن أوضــح لــهلكــن ال، ونعتقــد أن هــذا وحــده هــو الــذي جيعلــه يلتــزم بالصــالة
والقــرآن بيــان هلـذه األشــياء يف هــذا  ؟ألنــه يريـد أن يعــرف هــذه األشـياء الــيت تفيـده وكيــف تفيـده نفســه؟، واجلـوارح؟

  .ورجال ولكن لكل زمان دولةٌ ، وهذا ال يعين أننا نلغي كالم السابقني .الزمان
فاإلمـام  .هللا عليـه وسـلم  صـلىا على �ـج الرسـول والذين كانو  ،وهذا هو النهج الصحيح للعلماء الذين سبقونا

ا جـاء إىل مصـر وجـد أن أهـل مصـر هلـم أحـوال وأعـراف ختتلـف عـن أهـل وملـَّ، الشافعي يف بغداد عمل مذهباً فقهيـاً 
  .وعمل مذهباً جديداً يتالءم ويتواكب مع أهل مصر - ن ومقيدنَّ قَ مُ  هٌ قْ وهو فِ  - فرتك مذهبه السابق، بغداد

عنـدما تركـوا لـه املـاء ووجـدوا يف الصـباح ، لتعريـف مـا حـدث لـه مـع ابنـة سـيدي أمحـد بـن حنبـلوغىن عـن ا 
مل يقــم  !!فيــه ثــالث خصــال ليســت يف الصــاحلني: فقالــت لــه !!مــا رأيــك يف الشــافعي؟: وســأهلا أبوهــا، املــاء كمــا هــو

وعلينـا ، ف السـبب بطـل العجـبإذا ُعر : قال هلا والدها !!الليل، وصلى الفجر بدون وضوء، ومأل بطنه من الطعام
  :فقال هلم عندما سألوه، أن نسأل اإلمام الشافعي يف ذلك
أم  ،فهـل حـل املائـة مسـألة أفضـل !املسلمني مُّ هُ ها تَـ وحللت مائة مسألة كلَّ  عزَّ وجلَّ يف هذه الليلة أكرمين هللا 

أن : فقيامــه، ومل أمن نــا متوضــأأألين منــذ صــليت العشــاء و  !!والفجــر صــليته بــدون وضــوء: قــال !!صــالة ألــف ركعــة؟
  !!!هذا قيامه ؛ويستمطر كنوز املعرفة من هللا ،والفضل من هللا جيلس بني يدي املتفضل يطلب العلم
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ة ولكـن ُحلَّـ، فـالثوب واحـد .ولكـل زمـان دولتـه ورجالـه وأرضـاهم رضـي هللا عـنهم وهذا كان نظام األئمة األعالم
ــ ــهــذه السَّ ــاملِ ولكــن علــى الَعــ !!وإن كــان هــو نفــس القمــاش، ســابقة أو الالحقــةنة النة وموديلهــا غــري السَّ ل  أن يفصِّ

ل للناس جلباباً كـان موجـوداً يف  من أهل اليقني أن يقف على املنرب ويفصِّ لعاملِ  وال يصحُّ  !!القماش على قدر الزمان
   !!القرن الثاين أو الثالث

  

ِيِين َمْن اْخلَُرافَ   اتتـَْنِقيَّـُة اْلَقَصِص اْلدِّ
ــوعلينــا اآلن أن نُ  ،يف عصــور اجلهــل انتشــرت اخلرافــات  ومــن ذلــك الكتــاب ، ي تراثنــا مــن هــذه اخلرافــاتنقِّ
رضـي هللا  ملعـاذ بـن جبـل وفـاة النـيبِّ ":وكتبوا عليـه، ، لكي يكثر توزيعه بني أصحاب املكتبات"وفاة النيبِّ " وه الذي مسُّ 

وكتــاب ، ولكــنهم يريــدون املكاســب الباهظــة مــن أي وجــه، !!ؤلفــهومل ي وســيدنا معــاذ ال يعــرف الكتــاب، "وأرضــاه هعنــ
عــن املـــوت وشـــدته وضـــربات  - ولـــيس اإلنســـان املـــتعلم - ال يقبلهـــا اإلنســـان العــادي جنـــد فيــه أشـــياءَ  وفــاة النـــيبِّ 

ص خفعنــدما يــأيت شــ. وال القــرآن صــلى هللا عليــه وســلم وال النــيبُّ  ،ولكــن العلــم احلــديث مل يقــل هــذا الكــالم، الســيف
لََتُمـوُتنَّ َكَمـا {: عـن املـوت قـال م النـيبُّ عنـدما تكلَّـ !!هل ينشر اإلسالم بذلك أم حياربه؟، وحيكي هذا الكالم للناس

ــا َتْســتَـْيِقُظونَ  ــاُموَن، َولتُْبعــُثنَّ َكَم الَّــِذيَن ﴿ : عــزَّ وجــلَّ يقــول فــيهم هللا  واملؤمنــون عنــدما ميوتــون، هــذا كــل شــيء .٣}تـََن
بـــل ، مل يضـــربوهم .]النحـــل٣٢[﴾ ْلَمآلِئَكـــُة طَيِِّبـــَني يـَُقولُـــوَن َســـالٌم َعلَـــْيُكُم اْدُخلُـــوْا اْجلَنَّـــَة ِمبَـــا ُكنـــُتْم تـَْعَملُـــونَ تـَتَـَوفَّـــاُهُم ا

  .)عليكم سالمٌ (: وقالوا هلم همو حيُّ 
أو ارك إذا كان معـه مـا يسـتلزم دفـع مجـيلقون القبض عليه،  أو مطلوباً فالذي جاء من املطار إذا كان جمرماً  

 ألعيــانوإذا كــان مـن الوجهــاء وا، جـالً عاديــاً خيــرج مـن اخلــط األخضـروإذا كــان ر ، غرامـات خيــرج مـن اخلــط األمحـر
  .يستقبله احلرس اجلمهوري وخيرج من قاعة كبار الزوار

 ؛فــإذا كنــت مــن وجهــاء املــؤمنني ؛فأنــا مــن هنــا طــالع علــى مطــار اآلخــرة، حيــدث يف اآلخــرة ونفــس الشــيء
ُيَشـيَِّعُه ِمــْن ُكــلِّ { :كمــا قـال احلــديث،  وحــرس يف كــل مسـاء مــن السـماوات الســبع، رائــع حـرس مــن اجلنـة فاالسـتقبال

 ﴾اْلَمآلِئَكــــُة َيْضــــرِبُوَن ُوُجــــوَهُهْم َوَأْدبَــــاَرُهمْ ﴿ :قــــال هللا فــــيهم ،ألنــــاس آخــــرين !!أيــــن الضــــرب؟. ٤}َمسَــــاٍء ُمَقّرِبُوَهــــا
وعلـى هـذا فأنـا حمتـاج أن ، ا للكـافرين واجلاحـدين لعنـة هللا علـيهم أمجعـنيوإمن، إذن هذا ليس للمؤمنني، ]األنفال٥٠[

  .وأنقي منه هذه األشياء الغريبة، أظهر البيان القرآين الصحيح
 ،قصـص القـرآن موجـود، مجيـل هـذا شـيء: فنقـول لـه، القصـص بعض األخوة األفاضـل يقـول النـاس حتـبُّ  

ليظهــروا  د الروايــات الــيت وضــعها اليهــودلكــن ال ينبغــي أن أردِّ  !!يــةوقصــص النبــوة أيضــاً فيهــا الكفا !!وفيــه الكفايــة
                                                 

 .ورد يف السرية احللبية لعبد هللا اخلفاجي، وىف نور اليقني حملمد اخلضرى ٣
ِإنَّ اْلَعْبَد املُْؤِمَن (: منه رواه أبو داود وأمجد وىف مشكاة املصابيح عن الرباء بن عازب، كما رواه صاحب الرتغيب والرتهيب وهو حديث طويل نذكر  ٤

َباٍل ِمَن اآلِخَرِة نـََزَل ِإْليِه َمالَِئَكٌة ِمَن السََّماِء بِيُض اْلُوُجو  نـَْيا وِإقـْ ِه، َكَأنَّ ُوُجوَهُهُم الشَّْمُس َمَعُهْم َكَفٌن ِمْن َأْكَفاِن اْجلَنَِّة، َوَحُنوٌط ِمْن ِإَذا َكاَن يف انِْقطَاٍع َمَن الدُّ
َأيـَّتـَُها النـَّْفُس الطَّيَِّبُة اْخُرِجي ِإَىل َمْغِفَرٍة ِمَن ا¾ِّ : رَْأِسِه فـَيَـُقولُ ِط اْجلَنَِّة َحىتَّ َجيِْلُسوا ِمْنُه َمدَّ اْلَبَصِر، َوَجيِيُء َمَلُك املَْوِت َعَلْيِه السََّالُم َحىتَّ َجيِْلَس ِعْنَد َحُنو 

َيَأُخُذَها فَِإَذا َأَخَذَها َملْ َيَدُعوَها يف َيِدِه َطْرَفَة َعْنيٍ َحىتَّ فـََتْخُرُج فـََتِسيُل  : َوِرْضَواٍن قالَ  َقاِء فـَ  يَْأُخُذوَها فـََيْجَعُلوَها يف ذِلَك اْلَكَفِن، َكَما َتِسيُل اْلَقْطَرُة ِمْن ِيف السِّ
َما هَذا الرُّوُح : فـََيْصَعُدوَن wَِا َفالَ َميُرُّوَن َعَلى َمالٍء ِمَن املَالَِئَكِة ِإالَّ قاُلوا: ى َوْجِه األْرِض، قالَ َوِيف ذِلَك اْحلَُنوِط، َوَخيُْرُج ِمْنُه َكَأْطَيِب نـَْفَحِة ِمْسٍك ُوِجَدْت َعلَ 

نـَْيا َحىتَّ يـَْنتَـُهو : الطَّيُِّب؟ فـَيَـُقوَالنِ  ْفَتُح َلُه فـَُيَشيَِّعُه ِمْن ُكلِّ ُفَالُن اْبُن ُفَالٍن بَِأْحَسِن َأْمسَائِِه الَِّيت كاَن ُيَسمَّى wَِا يف الدُّ نـَْيا فـََيْستَـْفِتُحوَن َلُه فـَيـُ ا wَِا ِإَىل السََّماِء الدُّ
وللحديث بقية طويلة ملن  ،)اَب َعْبِدي يف ِعلِّيِّنيَ اْكُتُبوا ِكتَ :  َعزَّ َوَجلَّ َمسَاٍء ُمَقّرِبُوَها ِإَىل السََّماِء الَِّيت تَِليَها ، َحىتَّ يـُْنتَـَهى wَِا ِإَىل السََّماِء السَّابَِعِة فـَيـَُقوُل ا¾ُّ 

 .أراد أن يستزيد
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  .الدعوة اإلسالمية بصورة ال تليق
  ِعْلِميِإْعَجاُز اْلُقـْرآِن الْ 

فمعجــزة القــرآن الــيت كانــت موجــودة يف عصــر ، وهنــاك بنــد آخــر هــو اآليــات الكونيــة املوجــودة يف القــرآن 
أظهـر هلـم ، فـألن العـرب كـانوا أناسـاً يف قمـة البالغـة والفصـاحة، ئمـة للعصـركانـت مال صلى هللا عليـه وسـلمرسول هللا 

القـرآين أمـا اآلن فلـم يعـد جمـال اإلعجـاز  .قمة البالغة والفصاحة يف الكلمـات القرآنيـة واآليـات اإلهليـة عزَّ وجلَّ هللا 
  .لقرآنبل هناك اإلعجاز العلمي يف اآليات الكونية اليت يف ايف الفصاحة والبالغة فقط، 

إن األرض : ر ظــاهرة الزلــزال وقــالفلــو حتــدث أحــد مــن العلمــاء عــن تفســري الزلــزال للقــرطيب عنــدما فسَّــ 
وإمنـا ! !ا علـى القـرن اآلخـر فيحـدث الزلـزال؛ فمثـل هـذا ال جيـوزفـإذا تعـب الثـور نقلهـ، حيملها ثور على قرن واحـد

كمـا ،  أن كـالم هللا هـو القـول الفصـل دُ جِ أَ سَ وَ ، م هللاوأطبقها على كال، جيب أن أدرس ظاهرة الزلزال وكيفية حدوثها
  . ٥}ُهَو اْلَفْصُل لَْيَس بِاْهلَْزلِ { :وسلم  صلى هللا عليهقال 

 ٣٢[﴾ َوَجَعْلنَــا السَّــَماء َســْقًفا حمَُّْفوظًــا َوُهــْم َعــْن آيَاÆِـَـا ُمْعِرُضــونَ ﴿ :كتابــه الكــرمي  يفوجــلَّ  عــزَّ وكــذلك قــول هللا 
هلــا ســقف غــري ســقف األرض الــيت wــا مــاء ، وهــذه األجــرام كلهــا، والقمــر والشــمس، والكواكــب ومفــالنج .]األنبيــاء
ألنــه لــو  ، يف حـدود مــائيت كيلـو مــرت حتفظهـا وهـي مــن ســقفها !ألن هلــا جاذبيـة عملهــا هللا !!؟فلمــاذا ال تنـزل، وهـواء

  !!ثقب صغري لتسرب اهلواءكان هناك 
فاملـاء  .ألنه خمزن املاء لنـا، من السقوط على الثلج الذي خزنه هللا وكذلك الطبقة اليت متنع األشعة الشديدة

وعنـدما تنـزل هـذه امليـاه ، عـزَّ وجـلَّ ده هللا وجـزء منـه يف املنـاطق القطبيـة مجـَّ !!وجزء منه يف البحر !!جزء منه يف اهلواء
ـــ أن املــواد تـــنكمش بالتربيــد فتزيـــد  ألن احلقيقـــة العلميــة الثابتـــة (تطفــو وال Æـــبط إىل القــاع ، دةعلــى هيئـــة ثلــوج جممَّ

كثافتهــا وكــذلك املــاء، حــىت يصــل إىل أربعــة درجــات مئويــة وهــى أقــل درجــة ميكــن أن تعــيش فيهــا األمســاك وتســتمر 
يبـدأ يف التمـدد ولـيس االنكمـاش  - وهذه خاصـية علميـة عجيبـة أعطاهـا هللا للمـاء فقـط - احلياة البحرية، وعندها

 ،بزيادة الربودة يتجمد ويطفو ويصبح هناك طبقة حتت الثلوج الكثيفـة wـا مـاء جيـرىفيخف وزنه ويطفو إىل أعلى، و 
   !!درجة حرارته ال تقل عن أربعة درجات مئوية حتفظ احلياة

ولكـن تسـري علـى وجـه املـاء لكـي ، حىت ال جتف البحار وميـوت السـمك مـن الـربودة الشـديدة، وسبحان هللا
لصــار  ؛فلــو ذاب الـثلج كلــه، كـي يعــيش الســمك واحليوانـات،  نـاطق الســفلىتـذوب وحتفــظ درجـة حــرارة املــاء يف امل

إذن البـد أن ، آخر غري املعلومات اليت عرفناها من قبـل حملفوظ شيءفالسقف ا .عليه السالمطوفاناً مثل طوفان نوح 
: وجـلَّ  عـزَّ لـذي يقـول فيـه هللا وتبيان القـرآن ا، لنبني هلم مجال القرآن ؛ها للناس يف هذا الزمانفُ ونعرِّ ، د معلوماتناجندِّ 
َنا بـََيانَهُ ﴿   .]القيامة١٩[﴾ مثَُّ ِإنَّ َعَليـْ

فاملهنــدس حيــاول أن يبــني : ولكــن كــل عــامل يف ختصصــه، وطبعــاً ال يوجــد رجــل واحــد يســتطيع أن يبينــه كلــه
واحملـــامي يبحـــث يف ، لَّ وجـــ عـــزَّ وعـــامل الطبيعـــة يبـــني الظـــواهر املوجـــودة يف كتـــاب هللا ، عـــزَّ وجـــلَّ هندســـته يف كتـــاب هللا 

 فالعـامل كلـه يتخـبَّط؛، لقريـب العاجـل راجـع لكتـاب هللاألن العامل كلـه يف ا .هلية ويقار�ا بالقوانني الوضعيةالقوانني اإل
وســيجد املشــّرعون أنــه لــن ، ويف النهايــة ســيجد االقتصــاديون أنــه ال ينفــع إال القــوانني االقتصــادية الــيت يف كتــاب هللا

                                                 
  .يف معرض بيانه عن كتاب هللا صلى هللا عليه وسلميف احلديث املشهور الذي رواه اإلمام على بن أىب طالب عن رسول هللا  ٥
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  .قوانني وأحكام القرآن وهكذا إالينفع أبداً 
فنحن نريد أن يوضح كل شخص من إخواننا اجلمال الذي يف القرآن الـذي يتناسـب مـع العصـر الـذي حنـن 

ــه وســلموقــد قــال  ،ويطبــق معــاين القــرآن الصــاحل لكــل زمــان ومكــان علــى العصــر الــذي حنــن فيــه، فيــه : صــلى هللا علي
فعنـدما يقـول : لك يراعـي اإلنسـان مسـتوى السـامعنيوكـذ .٦}ُع الدََّواَء ِيف َمْوِضِع اْلدَّاءِ ُكونُوا َكاْلطَِّبيِب اْلرَِّفيِق َيضَ {

 :أقــول أنــا لــه شــيئاً آخــر يالئمــه، إىل أخــره ... ئ لــه الشــجاع األقــرع يف قــربهمــن ال خيــرج الزكــاة جيــ: بعــض العلمــاء
رج أنـت العشـر أو نصــف ومبقتضــى هـذا العقـد ُختــ، مـع الشـركة اإلهليـة اً تأمينــ تَ ْعـعنـدما ختـرج الزكـاة تكــون قـد وقـَّ (

وهكـذا  .)ويعطـوك بركـة يف عقـول األوالد، ويعطـوك بركـة يف أرزاقـك، وحفـظ أوالدك، حفظـك نوهـم يتولـو ، العشر
ك أن نـــرتك تراثنـــا ولـــيس معـــىن ذلـــ .وعلـــى رســـوله ســـيقبل علـــى كتـــاب هللا دما توضـــح لـــه هـــذه النـــواحي العلميـــةعنـــ

 ٤٩[﴾ َبْل ُهَو آيَاٌت بـَيِّنَـاٌت ِيف ُصـُدوِر الـَِّذيَن ُأوتُـوا اْلِعْلـمَ  ﴿ :عن القرآن وجلَّ  عزَّ ا به هللا ولكن هذا ما أمرن، املاضي
  .]العنكبوت

ابــن  :فمــثالً ، كــانوا يربطــون بــني العلــم والــدين،  ولـذلك فأجــدادنا الســابقون الــذين أخــذت أوربــا عــنهم العلــم
واخلـوارزمي  ، وكـذلك البـريوين يف علـم الفلـك، والـرازي، وأحاديـث رسـول هللا اً بآيـات هللامربوط ربطاً وثيقـ هُ بُّ سينا طِ 
وكـان رجـال الكنيسـة : وعنـدما ذهبـت هـذه الكتـب إىل أوربـا .يربطـون بـني العلـوم وبـني القـرآنكلهـم كـانوا ،  كذلك

  .طبقوا ذلك على اتصال الدين بالقرآن، يفرقون بني الدين والعلم
 عـــزَّ وجـــلَّ فنـــربط آيــات هللا ، وإىل مـــا كانـــت عليــه يف البدايـــة، عهـــدها الســابق أمــا حنـــن فعلينــا أن نرجعهـــا إىل
ومـن فضـل ، وهـذا هـو اجلهـاد األعظـم يف زماننـا اآلن، وأصبحت علوماً ثابتة، بالعلوم احلديثة اليت ثبتت مصداقيتها

ا يف ليـك أنـت أن تـزيح السـتار عمَّـوع، أ كثـرياً مـن املسـلمني وغـريهم إلثبـات هـذه احلقـائقأنـه هيَّـ علينـا عزَّ وجلَّ هللا 
  .وهذا جهاد العلماء يف هذا الزمان،  مجاهلا إلخوانك املسلمنيوتبنيِّ ، هذه الكتب

، وأن جيعلنـا قـرآنيني يف أخالقنـا، والعمـل الرافـع، والقلـب اخلاشـع، أن يرزقنـا العلـم النـافعوجلَّ  عزَّ نسأل هللا 
  .وباإلجابة جدير، قدير اخلري على كل شيء بُّ إنه ر ، ويف سلوكنا، ويف علمنا، ويف تذكرينا

  .وصلى هللا على سيِّدنا حممَّد وعلى آله وصحبه وسلم
  

*************  
  

  

                                                 
 .الب املكِّيحكاية عن قول عيسى عليه السالم كما يف اإلحياء للغزايل وقوت القلوب ألىب ط ٦


