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أن ـ ـ ـ ـ ـ ــه الح ـ ـ ـ ـ ـ ــق
سنريهم ءاياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق
معجزة العصر تتجلى في محاورة علمية مع  11من رواد العلوم
المعاصرة في شتى اآلفاق

البينة القرآنية الحية قائمة بين أيدينا تشع بأنوارها عبرالقرون وتدهش
بحقائقها اليوم علماء الكون في شتى التخصصات

لصاحب الفضيلة العالمة الشيخ عبدالمجيد الزنداني
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مقدمة
احلمددهلل ر ا ااملددوال الااوددسال الااىددسمت األددي ءددومل الني سددوا الاا وددألل وددسهللنيو مددهلل الاألددي ا د
الصح الااتوبملل هلم بإحىون إىل يومت ااهللين .البملهلل:فهذه وال ال األمسة مع أ بملة اش من الاد ااملألومت
ااملوص ال يف شد اففدومج تملد يف شد ي (إنيد احلد ) نيقدهللمهو األقد اا يف ذدذا اااتدوا الذدو يردم أ بدع
اش د ال مقوبألددة مددع األم ددوا دونيسل يف تأل د اات وو ددو  ،ددون اا د ذ مددن ذددذه ااقددوبس ممل ف ددة
احلقوئ ااملألمسة اايت أشو إاسهو بملد افيدو ااق نيسدة ،مدع بسدون أن ديدن امودسمت حد األدي ااملألدم
الاامل فة ،الأني ال ميان أن يقع صهللامت بل ااوحي الحقوئ ااملألم ااتج ييب.الذؤالا ااملألموا ااذين أج يد
مملهددم كألددق ااقددوبس مد مىددألمل ،الااددمهم دونيوا يقد الن حقددوئ األسمددة كوصددألوا إاسهددو بملددهلل اا حد
الااهلل اوة ،الحسممو خيربالن بأن مو كوصألوا إاس قهلل أشو إاس ااق ن ااا مي إمدو كود ًو الإمدو كألمسحدو ممدذ
أ ثد مددن أا د الأ بملموئددة اددومت ،فددإ م يوددوبون بواهللذشددة الاالوددت اا الريتأل د كمل د ا م يف اددق ،إال
أ ددم ياددودالن عمملددون األددي أن ذددذا ااق د ن ال مياددن أن ياددون مددن اا ش د  .بددن إن مددمهم مددن أاألددن
ص احة بأن مهللاو صألي ار األس الوألم ودو ار ،المدمهم مدن شدههلل شدهودال احلد فملد بواشدهودكل
الأق ر از الجن بواوحهللانيسة الام س صألي ار األس الوألم بوا وواة ،الإ ا ون ذؤالا قودال ااملألدومت يقوادون
ذذا فإ م يقسمون احلجة بذاق األي من ذم يف ممزاتهم ااملألمسة فرسو امن دال دم مدن أبمدوا قدومهم،
إ ددم يحتحددون هلددم البدواا ااوصددهللال ،الميهددهللالن هلددم اال يد ااوصددن إىل امميددون بددور ا ااملددوال ،فمددو
حجددة اامل ددل اددن امميددون بملددهلل قسددومت احلجددة ،الال ددوا اةجددة ،الشددهودال ااملألمددوا األددي اددق .الصددهللمج
قو ار كملوىل يف أمثو ذؤالا﴿ :قل أرأيتم إن كان من عنـد ا وكفـرتم بـه وشـهد شـاهد مـن بنـي

إسـ ـرائيل عل ــى م ل ــه فـ ـ من واس ــتكبرتم إن ا ن يه ــد الق ــوم الظ ــالمين (و ددو ال الحق ددو ،

افية.)01:الأصن ذذه اةوال ا الااقوبس مع أالائق ااملألموا مىجن بواوو الااوو ال .الذي أقوى
كددأا او الأال ددا بسوني دو بوامى د ة األمشددوذهلل ،إال أن ث د او مددن اامددوو ال كتددوف هلددم الجه دزال اادديت يشددوذهللالن
األسهو اارتافو ااملألموا الشهودا م بوهللمج اا وو .ال م ة ممو يف كملمسم ااحوئهللال النيش ذو ،الاوتجوبة
ااث من االأل و الاا م و فقهلل ازممو األي ط واة كألق احلألقو الإء اجهدو يف تسدي يىدهن كهللاالاد
الاالطسع األسد  ،مدع اةوفةدة األدي اادمر الم اادوال ااهللقدة يف اامقدن ،مألدل أن يمحدع ار ادذا ا هدهلل الأن
عملأل و و موصسو إىل ط يقة ااقومي الص اط ااىتقسم ،المو ني يدهلل إال امصدسا مدو اودتلملمو المدو كوفسقمدو
إال بور األس كو ألمو الإاس أني مو الإاس ااو الاحلمهلل ر ا ااملوال.
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الحلقة األولى :أطوار خلق اإلنسان (أ):
اقهلل أ ون ار مهللاو صألي ار األس الوألم ووالو األملوال.قو كملوىل﴿ :وما أرسلناك إن رحمة

للعـالمين﴾)ودو ال الني سدوا ،افيددة( 011:فهدو ودو إىل اا ددهللالا يف ااودح اا ،ال ودو إىل ااملددور ال اا
ترباك يف او نيو ،ال وو إىل ن ااملوو .
فوا ون ق ن مهلل صألي ار األس الوألم دون دن ودو مدمهم ي ودن إىل قومد ءوصدة ﴿ولكـل

قوم هاد﴾)ودو ال اا ادهلل ،افيدة( 1:أمدو ودواة مدهلل صدألي ار األسد الودألم فهدي األمدوو تسملدو .الادذاق
جملددن ار بسمددة مددهلل صددألي ار األسد الوددألم تألحددة اددن بسمددو اا وددن ق ألد  .ف سمددو اا وددن ق ددن مددهلل
صألي ار األسد الودألم ي اذدو ااملوصد الن هلدم المدن جدوا بملدهللذم مدن أجسدو متقو بدة ،مث ي ملد ار ودوالو
جهلليددهللاو فسجددهللد ااددهللين العددهللد ااملج دزال ،ااددن مددهللاو صددألي ار األس د الوددألم ذددو اا وددو اإددومل إىل ي دومت
ااقسومددة جملددن ار مملجزك د بوقسددة.فألددو طأل مددو مددن يهددودا أال نيو د ا أن ي يمددو مملج دزال مووددي أال اسىددي
األسهمو الاألي ني سمدو ااودسال الااىدسمت اقدو دن مدن ااسهدودا الاامود ا ال أمألدق ادق .ال أودتلسع أن
أحر اوو مووي ،الال أوتلسع أن أحر اسىي اسحسي ااوكي أمدومام ذدذا المد ادسن امدو فسد إال
اإرب ااتو خيي.اان ااىألم او وئن ان أ رب مملجزال ةمهلل صألي ار األس الودألم لجدوا :إ دو مملجدزال
ااق ن ااا مي ل و مملجزال بوقسة بل أيهلليمو الميادن األمدوو أن يتححودوا مدو فسهدو مدو قدو كملدوىل﴿ :قـل

أ شــيء أكبــر شــهادة قــل ا شــهيد بينــي وبيــنكم وأوحــي إلــي هــرا القــرآن ألنــرركم بــه ومــن

بل ـ

(وددو ال النيملددومت ،افيددة )01:الط سملددة ااملج دزال يف ذددذا اااتددوا ذددي ااملألددم ااددذا فس د مددو قددو

كملددوىل﴿ :لكــن ا يشــهد بمــا أنــزن إليــل أنزلــه بعلمــه (وددو ال اامىددوا :افيددة )011:المياددن لذددن
او نيو األ وحثل األووكذال يف ا ومملو اقدودال ااحاد امنيىدو أن يحودحوا ااملألدم اادذا يف تدوا ار
ود حوني الكملدوىل.إ دم يف اود نيو قدهلل كح قدوا يف اااشدو اااونيسدة .الاقدهلل كاألدم ااقد ن ادن ااادون الاددن
اامحن امنيىونيسة فمو ا وني اامتسجة؟ذذا ذو ااربالفسىو " سد  .مدو "أحدهلل دو ااملألمدوا يف ااملدور
يف جمو (ااتش يا الاألم الجمة) .طألي مم أن ياون مىتشو او األمسو مبهللاا أي من ا ونيدي ااملألمدي
حد ددو بمل د د افيد ددو ااق نيسد ددة الالحودي د د اام ويد ددة ااتملألقد ددة جد ددو ريوو د د .ذد ددذا الود ددتو مؤا د د
ااتددوا (( )The Developing Humanأطدوا ءألد امنيىددون) الذددذا اااتددوا مددرتجم بثمددون
ا د د د د ددو  :اا الو د د د د ددسة ،الااسوبونيس د د د د ددة ،الالاونيس د د د د ددة ،الااو د د د د ددسمسة ،الاميلواس د د د د ددة ،الااربك واس د د د د ددة ،الامجنألسزي د د د د ددة،
الااسومووسفسة.الامهللمو طأل مو مم أن ي دهللا أيد فسمدو مدع مدن يدو ااقد ن اااد مي الالحوديد اام ويدة
انيددهللذو الأاألددن دذشددت ذددذه ،س د ياددون ةمددهلل صددألي ار األس د الوددألم ق ددن  0011اددومت أن يو د
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ا مل الأطوا ه ذذا ااوص ااهللقس ااذا ر يتمان ااملألموا من ممل فت إال ممذ اسال اومو؟ الود اون
مددو توا د دذشددت إىل إاجددوا اددذا اا سددون الذددذا اهلددهللا فت د ذددذه اف اا يف ا ددومع ااملألمسددة القددهللمت
و د ال بملم دوان"ملوبقددة األددم الجمددة اددو يف ااق د ن الااىددمة".القددهلل قهللم د ااددهلل تو ا ددهللار نيوددس مددهللي
جومملددة ااألددق ا ددهللااملزيز وددوبقو الالمددل ااملددومت ا ابلددة ااملددور اموددسمي حواس دو ماقددوا و د ك بقوا د :
و نيو ااسومت ذو الودتو سد مدو أودتو األدم ااتشد يا الالجمدة يف جومملدة كو نيتدو بامدهللا القدهلل كدهلل
فسهدو حد الصددن إىل ذددذه اا ك ددة يف جومملددو اهلليدهللال ممهددو جومملددة كويموبددق يف اا د ا ااامددهللا حسد
دون ذمددود اددهللال  00ودمة ال أو ااملهلليددهلل مددن ا مملسددو ااهللالاسدة .ممهددو األددي ود سن ااثددو تملسددة األمددوا
ااتش يا الالجمة يف مهللا الأم ياو ،الجمألن اتود ااملألدومت احلسويدة الءد ى .مدو انيت دي اردواو بو مملسدة
اال سة ااألاسة بامهللا ،الال ودميسة ااهللالاسة املألومت اإسيو ،الاالتود الم ياي لط وا ااتش يا ،الارواو يف
إتود الم ياتل يف ااتش يا أير و ،القهلل أا ااملهلليهلل من اااتي ،بمل ذذه اااتي يف جمو ااتش يا
ال ألسماي الاألم الجمة ،الا مثونيسة تدي كملتدرب م جملدو الدسا ألسدو االدي ،القدهلل ك تد إىل ود
ا ددو  :اميلواسددة ،الالاونيسددة ،الااربك واسددة ،الامود ونيسة ،الااسونيونيسددة ،الااوددسمسة.التددهللا ااددهلل تو مددو فقددو :
اقهلل أودملهلل جدهللاو أن أشدو د يف كو دسا ذدذه افيدو الالحوديد ااديت كتحدهللا ادن اإألد يف ااقد ن
ااا مي الاحلهللي ااشد ي  ،اليتردا أن ذدذه الدادة حتمدو جدوا ةمدهلل مدن امدهلل ار لن دن ذدذه
أن مددهللاو وددو ار.القددهلل اقددي
ااملألومددو ر كاتش د إال حددهلليثو البملددهلل ق د الن اددهللال الذددذا يث د
ااشددسا اازنيددهللا بقواد  :كأمددن مددو قواد ذددذا الوددتو ااا د مددن مشددوذ األمددوا ااملددور يف الجمددة امددهللمو
د و افيددو ااتملألقددة جددو اءتووصد يف ذددذا اااتددوا كأمددن مددو ا قددو  :إنيد ال بددهلل أن ياددون مددهلل
ووالو من امهلل ار.الامدهللمو شدوذهلل ااربالفسىدو سد مدو ااملألقدة ااديت كوجدهلل يف اادربد القدو ن بسمهدو البدل
ا مددل يف م حألددة ااملألقددة الجددهلل كشددواو د او بددل االامددل مث قددو بملددهلل اددق :إن ا مددل يف م حألددة ااملألقددة
يشد ذددذه ااملألقددة ومدو .الك د ذددذه ااقرددسة الجددوا بملددهلل اددق بوددو ال هلددذه ااملألقددة اادديت كملددسو يف ااددربد
الال ملهو جبوا صو ال أء ى األجمل التع بسمهمو يف شان كو سحي الا ص األي الط وا يف اهللد من
ااؤ ا .البل ااربالفسىو س مو أير و أن ا مل يف م حألة ااملألقة ياون مملألق و يف حم أم .ال ذاق
فددإن ااملألقددة يف ا ددة اامل د ا كملددج ااددهللمت ااتجمددهلل .القددهلل د ااربالفسىددو س د مددو أن ا مددل يف م حألددة
ااملألقة كاون ااهللموا فس ووة يف اامل المج ااهللموية ق ن أن كتم ااهللال ال بل ا مدل البدل ااشدسمة فسةهد
شددان ا مددل شددان ااددهللمت ااتجمددهلل.الذاددذا كشددمن ألمددة (ااملألقددة) تسددع أالصددو ا مددل فمددن أءددرب
مهللاو صألي ار األس الوألم اذا؟.مث تهللا ااربالفسىو س مو ان اار ة .الجوا بقلملة من االل
ااوألو ددو المر د د هو بحم د د مث ج ددوا بو ددو ال مد ددن جم ددل الق ددو ن ب ددل االام ددل القد ددو  :إن ا م ددل يش د د
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اار ة.الاقدهلل نيشد بملد ااودح ااامهلليدة ثد او مدن كود ًو ااربالفسىدو سد مدو  .الأءد او قدهللمت
س مو اسا حألقو يف ااتألحزيون ااامهللا ان ااتواف بل مو د ه ااقد ن ق دن  0011ادومت المدو
ش ام ااملألم يف ذذا اازمون.الاألي أا اق الج ا ذذا ااىدؤا  :يدو أودتو مدو مملد ادق أنيدق
كؤمن بأن ااق ن سمت ار؟فأجوا :ر أجهلل صملوبة يف ق و ذذا .فقسن ا  :س كؤمن حمهلل الأنيد
كددؤمن بواىددسا؟ فأجددوا :أاتقددهلل أ مددو مددن مهلل وددة الاحددهللال.الذاددذا مياددن املألمددوا ااملددور يف او د نيو أن
يملألمدوا أن ذددذا اااتددوا قددهلل نيددز بملألددم ار ،مددو قددو كملددوىل﴿لكــن ا يشــهد بمــا أنــزن إليــل أنزلــه

بعلمه﴾ (وو ال اامىوا،افية.)011:فسملألمون إ او أن مهللاو وو ار .

﴿ويرى الرين أوتـوا العلـم الـر أنـزن إليـل مـن ربـل هوالحـق ويهـد إلـى صـرا العزيـز

الحميد﴾ (وو ال و أ ،افية.)1:

الحلقة ال انية :أطوار خلق اإلنسان (ب):
احلمددهلل ر ا ااملددوال الااوددسال الااىددسمت األددي وددسهللنيو مددهلل ال ا د الصددح البملددهلل:فهددذا تددوا
(( )The Developing Humanأطدوا ءألد امنيىدون) الذدو م جدع األمدي ادواي مدرتجم بثمدون
ا و مؤاح ذو ااربالفسىو س مو  ،امهللمو وني مدة يف أم يادو الءتسدو أحىدن تدوا يف ااملدور
أاحد مؤا د الاحددهلل ددون ذددذا اااتددوا ذددو ااحددوئز امددهلل كألددق ااألجمددة .صددوحي ذددذا اااتددوا ااتقسمددو ب د
الا دمو األسد ثد او مدن افيددو الالحوديد ااتملألقدة جدو ريوود يف األددم الجمدة فدوقتمع دو ا ددمو
يف توبق ااق الن ااوولي القأل إن ذدذه ااقد الن ر يادن فسهدو كقدهللمت املألدم
األس القألمو ا  :إنيق
الجمة بن ر يملألم فسهو إال ااشيا ااقألسن اليف ذذه ااملوو امهلل م ون ااق ن يمز امهللنيو ال ون مهلل
صألي ار األس الوألم يملألم ااموو اهلهللا ااذا جوا من امدهلل ار ود حوني الكملدوىل الفسد ااوصد اادهللقس
إأل د امنيىددون اللط دوا ءأل د امنيىددون.الأني د جددن اددواي فألمددو ا ر كمو د الكرددع يف توبددق ذددذه
احلقددوئ ؟ فقددو  :احلجددة امددهلل م الاسى د امددهللا قددهللموذو امددو فحملألمددو فاددون ذددو ددذاق اوا دو شددجواو.
فو ع إ وفة يف اال ملة ااثواثة الذي افن ممتش ال يف ااملور بثمون ا و يق ؤذو أ وب ااملألموا يف ااملور
ااد ددذين ي ملقد ددون بواأل د ددة امجنألسزيد ددة الاا الود ددسة الااود ددسمسة الااسوبونيسد ددة الالاونيسد ددة الاميلواسد ددة الااسوموود ددسفسة
الااربك واسة .أ وب ااملألموا يف ااملور ااموطقون ادذه ااأل دو يقد ؤالن مدو أ دوف ااربالفسىدو سد مدو يف
ذذا اا وا.يقو ااربالفسىو سد مدو يف توبد تد امدوان :ااملودو ااوودلي :دون كقدهللمت ااملألدومت يف
ااملوو ااوولي بلسئو الر نيملألم ان األم الجمة إال ااشيا ااقألسن اليف ااقد ن اااد مي اااتدوا ااقدهللو
اددهللى ااىددألمل ال د أن امنيىددون خيأل د مددن م دزي مددن امف د اقا مددن ااددذ الالنيثددي القددهلل ال د اددهللال
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إشو ا بأن امنيىون خيأل من نيلحة من ااج البل أيرو أن ااملحة ااموجتدة كىدتق يف ااد أال دذ ال بملدهلل
وتة أيومت ،الاامل ال أن اا سرة ااألقحدة بملدهلل أن كادون قدهلل بدهللأ يف االنيقىدومت ك دهللأ يف ااممدو بملدهلل ودتة
أيومت من امءووا اليقو ااقد ن اااد مي أيردو :إن ااملحدة (اادج) كتلدو اتود ا قلملدة مدن دمت جومدهلل
(األقة) الأن ااُسسردة ااألقحدة بملدهلل أن كادون قدهلل بدهللأ يف االنيقىدومت أال أن ااُسسردة ااألقحدة ااديت بدهللأ
بومنيقىدومت أال احلمدن ا هد كألقوئسد و مياددن أن كشد ااملألقددة الميادن ؤيددة مةهد ا مددل يف كألدق اا حألددة
يش ااملألقة مو ذو مو ا (ااشان):فإن اا وم ال خيتأل ان شان ااملألقة أال موص ااهللموا.الياون
مةه ا مل يف ذدذه اا حألدة يشد شدسئ و اردوم و واأل دون أال اإشدي اليةهد يف (ااشدان):ال دأن فسهدو
او الومون اايت مر تهو ،الاقهلل ااترب ا مل يف ااشان امنيىو بملهلل مري أ بملدل أال اامدل الأ بملدل
يوم دو الال يش د بملددهللذو جم ددل احلس دوان .لن ا مددل اا ش د ا ي ددهللأ بو تىددوا اس دزا امنيىددون يف ذ ددذه
اا حألة ،مو ذو م ل يف (ااشان):قو كملوىل﴿ :يخلقكم في بطـون أمهـاتكم خلقـان مـن بعـد خلـق

في ظلمات ثالث﴾ (وو ال اازم  ،افية.)1:إن ا مل يتلدو داءدن اسادة حجدي مةألمدة .الذدذا قدهلل
يش إىل:
 -0جهللا اا لن اإو جي األم أال.
 -2جهللا اا حم.
 -3اا شددوا اادهللاءألي ااددذا ًددس بددو مل م وش د ال ،الال يتىددع ا ددو اموقشددة مو ددواو ذومددة
أء ى مشوقة ال د يف ااق ن ااا مي الكتملأل بتلو امنيىون يف م حألة مو ق ن الالدك .ذدذا اادذا ت د
د .س مو الأص ا ممتش او يف ااملور ااسومت الر احلمهلل ذذا مدو أمدسه األسد اا حد ااملألمدي .اقدهلل اقتمدع
الودتو سد مدو أيردو بدأن ااتقىدسم اادذا كقىدم إاسد أطدوا ا مدل يف بلدن أمد افن يف ااملدور ألد
كقىددسم صددملي مد محهدومت الال يمحددع يف فهددم م احددن كلددو ا مددل ،اددق لنيد يقىددم اا احددن كقىددسم و
قمسدو أا اا حألددة  ،0،3،2،0أال اا حألددة قدم  5الذاددذا.الااتقىددسم ااددذا جدوا بددواق ن ال يملتمددهلل األددي
ال قددومت بددن يملتم ددهلل األددي الش دداو ااتمس دزال ا ألس ددة فاوني د ااتقىددسمو يف ت ددوا ار"نيلح ددة-األق ددة-
مرد ة-اةددومت -ىددوا ااملةددومت بددواألحم-اامشددأال ءألقد و ءد "الذمددود كحوصددسن متحوالكددة يف ددن ممهددو.الاددن
ذددذه ااتقىددسمو ااق نيسددة اادديت كملتمددهلل األددي ااشددان اةددهللد ااتمسددز اددن ااشددان افءد قددو ااربالفسىددو
س مو  :ذي كقىسمو األمسة دقسقة ،الكقىسمو وهألة المحهومة النيوفملة ،الالق يف أحهلل ااؤ ا
يملألن ذذا فقدو :اادهلل تو سد مدو ً":مدي ا مدل يف حدم المت اسادة أحج د أال ط قدو مو دحة يف
ااش ًة ااتواسة:
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أ -ا هللا اا لج.
ا -ا هللا اا محي.
 اا شوا.لن م احددن كلددو ا مددل اا شد ا مملقددهللال ال اددق بىد ي اات د ا ااىددتم ال اادديت كلد أ األسد فإنيد
يو ا بومماون ك ج نيةومت جهلليهلل يف ااتومس بووت هللامت االصلسحو الااحوذسم ااديت ال د ذدو يف
ااقد د ن الااى ددمة ،اليتمس ددز اامة ددومت ا هللي ددهلل بوا ى ددوطة الااش ددمواسة إ ددوفة إىل انيى ددجومت م ددع األ ددم الجم ددة
احلو .اقهلل شح ااهلل اوو اااثحة األق ن الاحلهللي ءس ااىموا ال بملة الء ال جهوق كومس
الجمة اا شد ية اادذا يملتدرب مهللذشدو حسد إنيد ودجن يف ااقد ن ااىدوبع بملدهلل اادسسد فسمدو يتملألد دو ذدو
مملألدومت مددن كددو يا األددم الجمددة ر ياددن يملد شدديا اددن كلددو الكوددمس الجمددة اا شد ية حد حألدو
ااق ن ااملش ين الهلذا ااى ي فإن أالصو الجمة اا ش ية يف ااق ن ااا مي ال ميان بموؤذو األي اامل فدة
ااملألمسة األق ن ااىوبع .االوتمتو ااوحسهلل ااملقو ذو أن ذذه الالصو قدهلل أالحسد إىل مدهلل  مدن
ار .إ م ددو ددون اد د أن يملد د مث ددن ذ ددذه ااتحوص ددسن لنيد د ددون أمسد د و الهل ددذا ر ياد دن ق ددهلل ني ددو ك ددهلل ي و
األمسو.ااشسا اازنيهللا  :القألمو األهلل تو مو  :إن ذذا ااذا قألت صحسا الاام أقن او ا ذ األسدق مدن
حقوئ اااتدوا الااىدمة يف جمدو األدم الجمدة فألدم ال كادون ممودح و الكحىدا ا دو ا سدون تسدع افيدو
الالحودي د اادديت ال د يف ااق د ن ااتملألقددة جددو اءتووصددق .قددو  :اقددهلل ت د ااقددهلل اامووددي يف
اااون اامووي يف توا األمي مت ور الاادج أمدا ادق أن كردس إىل تدوف إ دوفو إودسمسة
جتمددع فسهددو تسددع افيددو الالحودي د اادديت تددهللامو امهددو النيوقشددموذو الكرددملهو يف موا ددملهو ااموود ة مددن
توف ذذا البملهلل اق كقهللمت الك دل أالجد اماجدوق يف ذدذا اااتدوا فحملألد ادق .مث بملدهلل ادق ال دع
ااهلل تو س مو مقهللمة ذذه ام وفو اموسمسة فاون ذذا اااتدوا ذدو اادذا اقرتحد ااربالفسىدو
س د مددو مددع ام ددوفو اموددسمسة مددو ي د اه ااقددو بددل يهللي د  .اقددهلل جملمددو إىل ددن صددححة مددن
ااوححو اايت فسهو حقوئ من األم الجمة فو ملمو يف مقوبألهدو افيدو الالحوديد اام ويدة ااديت ك دل
الج د اماج ددوق.إنيم ددو ااس دومت ب ددإ ن ار كمل ددوىل األ ددي موا ددهلل م ددع امو ددسمت يف ف ددتا جهللي ددهلل األملق ددو اا ش د ية
ااموحة.

()9

﴿وي ــرى ال ــرين أوت ــوا العل ــم ال ــر أن ــزن إلي ــل م ــن رب ــل هوالح ــق ويه ــد إل ــى صـ ـرا

العزيزالحميد﴾(وو ال و أ ،افية)1:

الحلقة ال ال ة :عن اإلحساس ومراكزه في الجلد واألعصاب والتصوير القرآني
أق ااهلل تو كوجو كوجووون يف ذذه احلألقة بأني ":ن إله إن

محمد رسون ا ".

الاقي ااشسا اازنيهللا بقوا  :إني يملألن ااشدهودكل ،دون ذدذا يف اادؤ االديب ااىدملودا ااثدومن
بوا يددوذ ،إني د ااربالفسىددو كوج ددو كوجووددون ئ ددسن قى ددم ااتش د يا الالجم ددة يف جوممل ددة شددويم م ددوا
بتويسنيهلل الافن امسهلل ألسة االي او .بهللأ صدألتمو بواربالفسىدو كوجدو كوجوودون امدهللمو ا دمو األسد
بمل افيو الالحودي اام وية ااتملألقة جو ريوو يف جمدو األدم ااتشد يا الامدهللمو أجدوا األسهدو
قو امو :الحنن ذاق يوجهلل اهلليمو يف ت مو ااقهللوة اا و ية أالصو دقسقة لطوا ا مل فقألمو ا  :حندن
بشومج ااي نيمل ذذه الالصو الني يهلل أن نيلألع األي مو تي يف ذذه اااتي .الامهللمو جوا اتحم و
ءو جسو السا االي يف جومملة ااألق ا هللااملزيز بملهلل اومت وأاموه فواتذ امو القو  :م قهلل أج تام
ددو ااددم .امهللئددذ
دالن أن أكث د هلددذا الم د الاددو وث د ام د الجددهلل أني د ال كوجددهلل ااموددوص اادديت
قددهللممو اد و د ال ماتوبددة األددهلل تو سد مددو ال ددون امدوان اةو د ال"ملوبقددة األددم الجمددة اددو يف ااقد ن
الااىمة"الوأاموه ان الوتو س مو ذن كمل ف ؟ قو  :إني جن مدن دو األمدوا ااملدور ااشدهو ين يف
ذددذا ا ددو  .البملددهلل أن اطألددع األددي ذددذه اةو د ال انيددهللذو أير د و .الوددأاموه اددهللداو مددن الوددئألة يف جمددو
ريوود ددون ممهددو مددو يتملألد بو ألددهلل فأجوبمددو قددوئسو:الــدكتور تاتــات تاتاســون :نيملددم ،إ ا ددون احلد مج

امسق د و دم د ارددو امحىددوو بددولر.المتــرتم المنــاقش :وددسهمق أن كمل د أني د يف ذددذا اااتددوا
ااقهللو ااق ن ااا مي إشو ال ممذ أا الأ بملموئدة ودمة إىل يدومت اقدوا ااادوف ين بملدذاا اامدو يف جهدمم
اليذ ااق ن أني امهللمو يمر ا ألهلل خيألد ار هلدم جألدوداو أءد ى حد يدذالقوا ااملقدوا بوامدو ادو يشد

إىل حقسقة أط ا الاووا يف ا ألهلل النير افية ذو﴿:إن الرين كفروا ب ياتنا سـو نصـليهم نـاران
كلما نضجت تلودهم بدلناهم تلودان غيرها ليروقوا العراب إن ا كان عزيزان حكيما﴾(ودو ال
اامىددوا ،افيددة.)51:ذددن كواف د األددي أن ذددذه إشددو ال إافأاسددة أط د ا الاوددوا يف ا ألددهلل بوامى د ة إىل
امحىددوو ممددذ 0011وددمة؟ااهلل تو كوجوكددو كوجووددون :نيملددم ،االاف د أن ذددذه ممل فددة إ ا امحىددوو
ا ف ممذ قمن طوين ق دن ادق لنيد مدذ و أنيد إ ا ا كادي أحدهلل ءلسئدة الاوقدي ود مج جألدهلله خيألد
ار جألهللاو جهلليهللاو الي لسد ملألد يدذالمج الر مد ال أءد ى ذدذا يملدج أنيد دون ممل الفد و ممدذ 0011ودمة أن

مىتق ن امحىوو بولر ال بهلل الأن ياون يف ا ألهلل الاذاق فس بهلل أن خيأل هلم جألهللاو جهلليهللاو.الشـيخ
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الزنــداني :إن ا ألددهلل ذددو م ددز امحىددوو بددوحل ي إ ا ح د مج ا ألددهلل بوامددو فددإ ا نير د فقددهلل امحىددوو،
اددذاق يملوقددي ار اااحددو ي دومت ااقومددة بإاددودال ا ألددهلل م د ال بملددهلل م د ال مددو قددو كملددوىل﴿:إن الــرين كفــروا

ب ياتنـ ـ ــا سـ ـ ــو نصـ ـ ــليهم نـ ـ ــاران كلمـ ـ ــا نضـ ـ ــجت تل ـ ـ ـودهم بـ ـ ــدلناهم تلـ ـ ــودان غيرهـ ـ ــا ليـ ـ ــروقوا

العراب…﴾ الذاذا نيو ا اهللداو من افيو الالحودي الودأاموه بملدهلل ادق ذدن ميادن أن كادون
ذذه افيو قهلل جوا إىل مهلل صألي ار األس الوألم من موهلل بش ا؟
فأجددوا :ال مياددن أن ياددون اددق .قألمددو :فمددن أيددن جددوا ؟ قددو  :ال مياددن أن كاددون موددهلل او
بش ي و الاان أوأاام أنيتم من أين كألقي مهلل ذذه ااملألومت؟ قألمو ا  :من امهلل ار و حوني الكملوىل .فقو
امو :المن ذو ار؟ قألمو ا  :إني اإوا هلذا ااوجود .إ ا أي احلامة ،احلامة كهلل األي احلادسم ،الإ ا
أيد د ااملأل ددم يف ذ ددذا ااوج ددود دا ددق األ ددي أنيد د م ددن ص ددمع ااملأل ددسم ،الإ ا أيد د اإد دربال يف كا ددوين ذ ددذه
اا ألوقو داتق األي أ و من صمع اإ  .الإ ا أي اا محة شههلل اق األدي أ دو مدن صدمع ااد حسم
الذاذا إ ا أي اامةومت ااواحهلل يف ذدذا ااوجدود الاادرتاب اةادم دادق ادق األدي أنيد مدن صدمع اإدوا
ااواحهلل و حوني الكملدوىل.فدأق دو قألمدو ،مث ادود إىل بدسده الأاقدي ادهللداو مدن اةو د ا ادن ذدذه ااةدوذ ال
اادديت ذددو الاطألددع األسهددو البأل مددو أني د أوددألم بملددهلل و د ك ىددة مددن طسب د .مث جددوا مواددهلل ااددؤ االدديب
ااىددملودا ااثددومن الاوددتمع يف ااوددواة اااددربى اادديت ءوود الاجددوق االدديب يف ااقد ن الااىددمة طدوا
أ بملددة أيددومت املددهللد مددن الوددوكذال مددن ااىددألمل الم د ااىددألمل يتحددهللاون اددن ذددذه ااةددوذ ال (اماجددوق
ااملألمددي يف ااق د ن الااىددمة).اليف ءتددومت ذددذه ا ألىددة الق د ااربالفسىددو كوجوكددو كوجىددون يقددو ذددذه

اااألمو .البروفيسور تاتاتات تاتاسون":يف ااىموا ااثسا الء ال أص ح مهتمو برتتة مملو
ااق ن ااا مي ااذا أالوه ااشسا ا هللا سهلل اازنيهللا يف ااملدومت ااو دي ،ال و د ا ااربالفسىدو سد
مددو اادديت طألددي مددج ااشددسا اازنيددهللا أن أك تهددو إىل ااأل ددة ااتويسنيهلليددة الأن أاقددي فسهددو بملد اةو د ا
األمىألمل ااذا أالست يف د اوويت ،فإنيج أؤمن أن ن شيا يف ااق ن ممذ  0011ومة ال بهلل
أن ياددون صددحسح و ،المياددن إا وكد بواووددوئن ااملألمسددة ،الحس د إن اامدديب صددألي ار األسد الوددألم ر ياددن
يىتلسع ااق ااال الاااتوبة فس بهلل أن مدهللاو صدألي ار األسد الودألم ودو جدوا ادذه احلقسقدة ،اقدهلل بملد
إاد ذددذا اددن ط يد الحددي مددن ءددوا األددسم باددن شدديا ،ذددذا اإددوا ال بددهلل أن ياددون ذددو ار ،الاددذاق
فإنيج أاتقهلل أني حون ااوق لن أشههلل أن ال إا إال ار الأن مهللاو وو ار.أء او عي أن أشا م
األي جههلل م ماهللاد ذذا اامقوش الااذا ون األي د جة اواسة مدن اامجدوا .إن ااحقد ا ااديت أادهلل
(هلذا ااؤ ) ثن ذذا احلجم ال بهلل الأ و وني صمل ة جهللاو اقهلل اذتمم ثد او ادسن بو ونيدي ااملمألدي
ازيو ال ااملألموا الكاوين صهللاقو جهلليهللال .إن أمثن شيا
فق الاان بولمونية ااملةسمة اايت أص ح
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ا تىد د ت بواتم ددومج ذ ددذه ااملقس ددهللال ذ ددو (ال إاد د إال ار م ددهلل و ددو ار) فأص د د ح مى ددألمو".ااش ددسا

اازني د ددهللا  :الص د ددهللمج ار ااقوئ د ددن﴿ :وق ـ ــل الحم ـ ــد
افية.)13:

س ـ ــيريكم آيات ـ ــه فتعرفونه ـ ــا﴾ (و د ددو ال اامم د ددن،

﴿وي ــرى ال ــرين أوت ــوا العل ــم ال ــر أن ــزن إلي ــل م ــن رب ــل هوالح ــق ويه ــد إل ــى صـ ـرا
العزيزالحميد﴾(وو ال و أ افية)1:
الحلقة الرابعة :عن تصـريحات البروفيسـور كرونـر بشـأن األخبـار القرآنيـة عـن الجيولوتيـا

وتكون األترام:

البروفيسور ألفريد كرونر :إن ث او من ااقرويو اامل ال دة يف ادق ااوقد ر يادن مدن اامادن
إا و و الاان ااوووئن ااملألمسة احلهلليثة افن يف ال ع كىتلسع فس أن كث مو قوا مهلل صألي ار األس
الوألم ممذ  0011ومة.
الشــيخ عبدالمجيــد الزنــداني :ذددذا ذددو ااربالفسىددو أاح يددهلل الني د مددن أشدده األمددوا ااملددور يف
ا سواوجسو اشته بل ااملألموا بمقهلله امة يو أ وب األموا ااملور يف األم ا سواوجسو .ااتقسمو ب الا مو
األس د ا ددهللداو م ددن افي ددو الأحودي د و ددو ار ص ددألي ار األس د الو ددألم فأج ددوا األسه ددو النيوقش ددموه فسه ددو
فقو :البروفيسور كرونر :إن ااتحا يف ثد مدن مىدوئن ا سواوجسدو النيشدأال الجد امت مدن أيدن جدوا ادو
مهلل صألي ار األس الوألم فقهلل ون بهللالي و األي أية حو عملألمو نيملتقهلل أني من ااىتحسن أن يادون قدهلل
ا فهددو بمحى د أال مل ددو او د ه لن ااملألم ددوا ا تش ددحوا ا ددق فق د ء ددس ااى ددموا ااقألسأل ددة ااو ددسة

بوووئن مملقهللال جهللاو المتقهللمة جهللاو كامواوجس و.الشيخ عبدالمجيد الزنداني :الاقهلل اءتو مثسو األتهللاسن
األي أن ذدذا ااقد ن ال ميادن أن يادون قدهلل جدوا مدن امدهلل مدهلل اامديب المدي .دون ااثدن اادذا اءتدو ه
ااربالفسىد ددو أاح يد ددهلل ذد ددو ااتملأل د د بوص د د ااق د د ن األ هللايد ددة ااواحد ددهللال هلد ددذا اااد ددون الااتملألقد ددة بقد ددو ار

كملدوىل﴿ :أولم ير الرين كفـروا أن السـماوات واألرك كانتـا رتقـان ففتقناهمـا وتعلنـا مـن المـاء كـل

شيء حي﴾(وو ال الني سوا ،افية﴿.)31:كانتا رتقان ففتقناهما﴾ مو قو ابن ا وو الجموذهلل الم او
ي ار امهمدو ونيتدو مألتدزقتل أال مألتودقتل فحودألتو .د االبروفيسـور كرونـر مدثسو ادذه افيدة ا سدون
أن ذد د ددذا ال مياد د ددن أن ياد د ددون مد د ددن امد د ددهلل مد د ددهلل الال مياد د ددن أن ياد د ددون مد د ددن ااملألومد د ددو اا ش د د د ية يف

او ه.البروفيسور كرونر :الش ر ال يمل ان ااحسزيوا ااموالية ممذ  0011ومة مو ون ا يف أيي
أن يادون يف ال دع ياشد فسد بملقألد ذدو مدثسو أن ال ذ الااىدموالا ونيد هلمدو نيحدن الصدو أال
ث او من ااىوئن الء ى اايت نيوقشموذو ذمو.الشيخ عبدالمجيد الزنداني :اقهلل ون ااربالفسىو
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الني

ال يرتد امدو ف صدة ميامد أن يحد ممهدو إال فد ودأ مثدوالو األدي ادق الحندن نيتمدوقو مملد سد ونيد
بسد اامل ا اقهلل وأاموه :ذن وني بسد اامل ا بىوكل الأ و او؟ فأجدوا :نيملدم ،فقألمدو :مد دون ذدذا؟
قو  :يف ااملو ا ألسدهللا اادذا مد بدول ذ إن ا ألسدهلل يدرتا م يف ااقلدي ااتجمدهلل ااشدمو مث يزحد
حنو ا موا فإ ا اقرتا من جزي ال اامل ا ق بدو نيىد سو ط ملدو ك د االقدن الكادون بدسد ااملد ا مدن أ ثد
بسد ااملور بىوكل الأ و او ،قألمدو اد  :الذدن ودتملود بدسد ااملد ا بىدوكل الأ دو او؟ قدو  :نيملدم ،ذدذه حقسقدة
األمسة .فملج مو س يقو ذذه حقسقة األمسة الذي مىأاة كتملأل بواىتق ن .فىأاموه :او ا؟
قو  :لن ااملو ا ألسهللا قهلل بهللأ ،فهذه ااثألو كزح من ااقلدي ااتجمدهلل ااشدمو مد ال اونيسدة
حندو ا مدوا الذدي يف ط يقهدو اتقدرتا مدن اامدوط ااق ي دة مدن بدسد ااملد ا.مث قدو  :إن مدن أداتمدو األدي
اددق مددو كىددمملون ام د مددن ااملواص د ااثألجسددة اادديت كر د ا يف ددن شددتوا ااددهللن ااشددمواسة يف أال البددو
الأم ياو .ذذه من أداة ااملألموا األي اق ،هلم أداة ث ال إ و حقسقدة األمسدة .فقألمدو اد  :إن ذدذا اادذا
كذ ه أني ر يون إاس ااملألموا إال بملهلل حشهلل طوين من ام تشدوفو البملدهلل ال دقسقدة يىد هلدم
مثن ذذه ااهلل اوو اامو قهلل الجهللنيو ذذا مذ و او األدي اىدون مدهلل اامديب المدي ق دن  0011ادومت.قدو
األسد د ااو ددسال الااى ددسمت يف احل ددهللي اا ددذا الاه مى ددألم( :يف ااز ددوال ب ددوا 01ح ددهللي ":)11ن تق ــوم

الساعة حتى تعود أرك العرب مروتان وأنهاران"أا بىوكل الأ و او فقألمو اد  :مدن قدو ةمدهلل صدألي ار
األسد الوددألم أن بددسد ااملد ا ونيد بىددوكل الأ ددو او؟ فأجددوا األددي ااحددو قددو  :اا المددون فتددذ قهلل كد
األددي ااددت ألر مددن اادداقمج فقألمددو :إ او نيوج د ا د و دؤاالو ء د فقألمددو ا د  :المددن أءددربه بأ ددو وددتملود م الج د و
الأ و او؟.اقددهلل ددون يحد إ ا أحد الإ ا الجددهلل ف صددة ،الاامد إ ا الجددهلل احلقسقددة ياددون شددجوا و اليملألددن أيد
بو د احة قددو  :إن ذددذا ال مياددن أن ياددون إال بددوحي مددن أاألددي.البملددهلل مموقشددتمو ممل د األ د األددي ذددذه
ااموقشة باألمت ذذه:
البروفيســور كرونــر :أاتقددهلل أنيددق اددو تملد ددن ذددذه الشددسوا التملد ددن ذددذه ااقرددويو اادديت
بىل يف ااق ن ااا مي الاايت كتملأل بول ذ الكاوين ال ذ الااملألم اومة ،ميامق جوذ يو أن كقو :
إن ااقرويو اامل ال ة ذمود صدحسحة بلد مج اهلليدهللال ،الميادن افن كأ سدهللذو بوودوئن األمسدة ،الميادن إىل
حهلل مو أن نيقدو  :إن ااقد ن ذدو تدوا ااملألدم اا ىد األ جدن اا ىدس الإن ثد او مدن ااقردويو اامل ال دة
فس د يف اددق ااوق د ر ياددن مددن ااما ددن إا و ددو .الاامددق بواووددوئن ااملألمسددة احلهلليثددة افن يف ال ددع
كىتلسع فس أن كث

مو قوا مهلل صألي ار األس الوألم ممذ  0011ومة.الشـيخ الزنـداني :الصدهللمج

ار ااقوئن يف توب ﴿ :إن هو إن ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين﴾( ص.)11-11 :
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﴿وي ــرى ال ــرين أوت ــوا العل ــم ال ــر أن ــزن إلي ــل م ــن رب ــل هوالح ــق ويه ــد إل ــى صـ ـرا

العزيزالحميد﴾(وو ال و أ افية)1:

الحلقــة الخامســة :التوصــيف الظــاهر والــداخلي ألطــوار التخلــق اإلنســاني فــي القــرآن

الكريم:

احلمددهلل ر ا ااملددوال الااوددسال الااىددسمت األددي وددسهللنيو الني سمددو مددهلل صددألي ار األس د الاألددي ا د
الصح أتملل البملهلل:
فهذا ذو ااربالفسىو مو شو جونيىون ئسن قىم ااتش يا المهللي مملههلل دانيسدو جبومملدة كومدوو
جسح وون بحسداحسو بواواليو ااتحهللال الم ياسة ،اقهلل ااتقسمو ب يف ااؤ االيب ااىملودا ااثدومن القدهلل
ءوو امو مة ك ح يف مو وع اماجوق ااملألمدي يف ااقد ن الااىدمة فواتقسمدو بد أال مدو ااتقسمدو يف
ذذه ااألجمة.بهللأ بواىؤا فقو  :مو ذو مو وع متمو ذذه؟ فقألمو اد :مو دوامو ذدو د اودة ااملسقدة بدل
يف ااق ن الااىمة ق ن  0011اومت المو ك ااملألومت احلهلليثة فقو  :مثن مو ا؟ قألمدو :مدثسو د
مو
ااملألددم أن امنيىددون خيأل د يف أط دوا ال د ااق د ن ااا د مي ذددذه الط دوا ق ددن 0011اددومت .ددون جواى دو
فوق يوسا ال .ال .ال اجألن يو د تو قو  :أجألن مو ذذا اااسمت ااذا كقوا ؟ مو نيهلل د أاد ذدذا
األس الذدو أحدهلل ااملألمدوا ااشدهو ين يف أم يادو يملألدم أن اا شد ية بملدهلل ا تشدو ااسا الوداوا يف ااقد ن
ااىددودو اش د ددون الط ددوا ط دوا ااق د ن ااىددوبع اش د يملتقددهللالن أن امنيىددون خيأل د ءألق د و ددومسو يف
احلسدوان اامددوا أا يف نيلحددة اا جددن أا يف ااىددساة اادديت ريد مددن اا جددن مددو يف (ذددذا ااشددان):ذددذا
ااشددان م د الط ددوا يف اددق ااملو د اسددهللاألوا األددي أن امنيىددون خيأل د ءألق دو ددومسو يف ذددذا احلس دوان
ااموا ،الاوتم ذذا االاتقود إىل ااق ن ااثومن اش .البملهلل ا تشو ااُسسرة يف ااق ن  01م ااملألموا
تسملو ااذم قواوا :إن امنيىدون خيألد ءألقدو دومسو يف بُسسردة ااد أال ل دو أ درب ،الأادن دال اا جدن بملدهلل
أن أاددن ااق د ن ااىددوبع اش د دال اا د أال ،اليف ممتو د ااق د ن  01فق د بددهللأ امنيىددون ،البددهللأ ااملألمددوا
ياتشددحون أن امنيىددون خيأل د يف أط دوا .اددذاق اددو قسددن األربالفسىددو مو شددو جونيىددون ذددذا مددذ و يف
ااق د ن ق ددن  0011اددومت الق د يو د ال ال ال ال فقممددو إاسد القددهللممو اد ااوددح القألمددو اد  :كحرددن اق د أ
الق أنيددو األس د قوا د و د حوني ﴿ :م ــا لك ــم ن ترت ــون

وق ــارانأ وق ــد خلقك ــم أط ــوارا﴾ (وددو ال ني ددوا،

افية )00-03:الق أ ك تة مملموذو بواأل ة امجنألسزية .مث ق أنيو األس قو ار و حوني الكملوىل﴿ :يخلقكم
في بطون أمهاتكم خلقان من بعد خلق في ظلمات ثـالث﴾ (ودو ال اازمد  ،افيدة )1:فجألدن ،قدو :
ااددن ذددذا مياددن أن ياددون اد اساددة كحىد ا  ،الال  :أن ياددون صددهللفة .فجمملمددو اد أ ثد مددن ىددة
( ) 11

الاش ين نيوو الال ملموذو بل يهللي  ،القألمو :ن ذذه اامووص قهلل كاون صهللفة؟ مث إن ااق ن ااا مي قهلل
أالي هلذه الطوا أموا ذذا نيلحة الااذا بملهلله األقة الااذا بملهلله مر ة الااذا بملهلله ااملةومت الااذا
بملدهلله ىدوا ااملةدومت بددواألحم .إنيد مدي ذدذه الطدوا بأمدوا أيادون ذدذا صددهللفة؟ فقدو :ال .قألمدو :فمددو ا
د مة :قألمددو :أنيد كملألددم أن مثددن ذددذه
بقددي؟ قددو  :مياددن أن يقددو  :إن مددهللاو امددهلله مسا الودداوبو
الطدوا الااددهللقوئ الااتحوصددسن المددو ا فد ااملألددم مددن كحوصددسن ذددذه الطدوا ال د ه ااقد ن ددذاق ذددذا ال
مة جهللاو الااذا امدهلله ذدذه ااسا الوداوبو اارد مة ال بدهلل أن يادون
يتسى إال سا الواوبو
ا كقمسة اواسة جهللاو الكمملان األي طملوم الش اب الح ب الوألم الال بهلل أن يتألقدي ذدذا مدن ا سدن اادذا
ق ألد  ،اليىددألم األجسددن ااددذا بملددهلله فرددحق بملددهلل اددق القددو  :اقددهلل أيد يف مملد ذ مددن ااملددو ذ أال
مسا الودداوا اءددرتع يف ااملددور .إني د ال ياددرب أ ث د مددن اش د م د ا  ،الال يىددتلسع أن يةه د ااوددو ال
الا حة.ال .ر يادن امدهلل مدهلل أجهدزال الال ما الوداوبو فمدو بقدي إال أن نيقدو ذدو ودو مدن امدهلل
ار مث بملهلل اق ك ذذه الووا ااتملألقة بوماجوق ااملألمي ال ز يف بمل أووا األي أطوا ا مدل،
ف سممو ون ااهلل تو س مو الم ه من اادهلل وك ال يتاألمدون ادن ااشدان ااةدوذ ا أءدذ يقدهللمت وثد ذدو
اددن الص د ااق د ن ااددهللقس اشددان ا مددل اإددو جي الارت س ددو ا مددل ااهللاءألسددة.البروفيســور مارشــان

تونسون :ااق ن يف ااواقدع شد ا اا احدن اإو جسدة الاامد يؤ دهلل أيردو اا احدن ااديت داءدن ا مدل أامدوا
ءألق الكلو ه مؤ هللاو األي أحهللاا ئسىسة كمل األسهو ااملألموا ااملوص الن.

الشــيخ عبدالمجيــد الزنــداني :ذددذا ااشددان ااددذا ني د اه األمر د ة ددمن الشددسوا اادديت قددهللمهو
الاوتهلل او .كمللسمو ااشان اإو جي األجمل إني ياون مقوودو مدو نيد ى اليادون يف ويدة ذدذا ااقدوو
او ال أ و ط ع الومون اسوحي بشان اار ة الني ى انيتحوءو الأءوديهلل الني ى ودلحو ممح جدو يمللدي
انيل ددوع اار د ة ،ذددذه اار د ة طوهلددو 0وددم.اددو أنيمددو ال ددملمو قلوا د و ممهددو جئمددو نيش د ا الج دزاا ااهللاءألسددة
وددمجهلل مملةددم الجهدزال قددهلل ريألقد مددو ذددو الا ددا يف ذددذا ااشددان ،الوددم ى يف ذددذا ااشددان ااةددوذ
أموممددو افن -أن جددزااو مددن اإسيددو قددهلل ريأل د  ،الجددزااو ء د ر يت أل د بملددهلل .إ ا أ دنيددو أن نيو د ذددذه
اار ة .ذذا مو يقوا ااربالفسىو جونيىون –مو ا نيقو ؟ ذن نيقو ذي ألقة؟ ذذا يمل األدي ا دزا
ااددذا ريأل د  .نيقددو م د ألقددة؟ وسوددهللمج ذددذا األددي ا ددزا ااددذا ر خيأل د فق د  .قددو  :فددس بددهلل امددو أن
نيو اار ة يف ك س هو ااهللاءألي بواوص ااذا الصح ب يف ااق ن فمقو مو قو ااقد ن﴿ :ثـم

من مضغة مخلقة وغير مخلقة﴾ مث جوا أل ر ا حث ذذا فقو :

البروفيسور مارشان تونسون :إنيج ملور أوتلسع فق أن أكملومن مع أشسوا أوتلسع أن أ اذو
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بواتحهلليهلل أوتلسع أن أفهم األم الجمة الكلو األم الحسوا أوتلسع أن أفهم اااألمو اايت كرتجم
من ااق ن مو ب اام أمثألة من ق ن .إ ا افرت مو أنيج نيقأل نيحىي اتألق ااحرتال امسو و كملألمت
حد ااسدومت الالاصدحو الشدسوا .اقدهلل اودتلمل أن أصد الشدسوا ااديت كدرتجم مدن ااقد ن مدو د ب
ااددم أمثألددة مددن ق ددن .إ ا افرت ددمو أنيددج نيقألد نيحىددي اتألددق ااحدرتال امدسو ددو كملألمتد حد ااسدومت الالاصددحو
الشسوا .اقهلل اوتلمل أن اص الشسوا ااديت الصدح  .إنيدج ال أ ى شدسئ و ال أ ى ود و ال أ ى دادسسو
األي حقسقة كحمهلل محهومت ذذا ااح د مهلل صألي ار األس الوألم ااذا ال بهلل الأني يتألقي ذذه ااملألومدو
من ماون مو الاذاق إنيج ال أ ى شسئ و يترو ا مع محهومت أن ااتهللءن امهلي ون مشدموالو فسمدو دون

بووتلوات أن ي أل .الشيخ الزنداني :ذذا ذو ااربالفسىو مو شو جونيىون ااذا بهللأ افرو او قألمدوه
مدن أال الذألددة الانيتهددي بد المد مت مسدو هلددذه الودوا يف اهلليددهلل مددن ااددؤ ا  .امدهللمو وددئن اددن أيد يف
كحىد ذددذه ااةددوذ ال -ظددوذ ال مددو شددح ااملألددم مددن كوددهللي اددو جددوا يف ااقد ن الااىددمة -أجددوا بقواد :
نيملم ،إني ااوحي .نيملم ،ال ط ي أمومت اا ش ية إال أن كق مو يق ذؤالا ااملألموا بدأن ار قدهلل أالحدي إىل
مهلل صألي ار األس الودألم توبدو أنيزاد بملألمد الالادهلل اا شد ية أامدوا ود ذو أن كاتشد طدوا ود ذو مدو
يهللهلو األي أن ذذا ااق ن من امهلل ار مو قو كملوىل﴿:ولتعلمن نبأه بعد حـين﴾ (ودو ال ص ،افيدة:

.)11ال مدو قدو كملددوىل﴿ :لكـل نبــأ مسـتقر وســو تعلمـون﴾ (وددو ال النيملدومت ،افيددة.)11:ال مدو قددو

كملدوىل﴿ :سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحقأ أولـم يكـف بربـل أنـه
على كل شيء شهيد﴾ (وو ال فوأل  ،افية.)53:
﴿وي ــرى ال ــرين أوت ــوا العل ــم ال ــر أن ــزن إلي ــل م ــن رب ــل هوالح ــق ويه ــد إل ــى صـ ـرا

العزيزالحميد﴾(وو ال و أ افية)1:

الحلقة السادسة :عن تطابق بعض الكشو الكونية مع األخبار القرآنية:
البروفيسور يوشيود كوزان":قأل  :إنيج متأا جهللاو بو تشو احلقسقة يف ااق ن".
الشيخ الزنداني :ااىسمت األسام ال محة ار الب وك .
إني د يددتاألم بأل ت د الصددألسة ااأل ددة ااسوبونيسددة إني د ااربالفسىددو يوشددسودا ددوقان مددهللي م صددهلل طو سددو
ا مو األس اهللداو من افيو ااتملألقة بوصد بهللايدة اإألد البوصد ااىدموا البملسقدة ال ذ بواىدموا
فألمددو ق د أ مملددو ذددذه افيددو الوددأامو اددن ااق د ن الاددن قمددن نيزالاد فأءربنيددوه أنيد نيددز ممددذ  0011اددومت
الوأاموه حنن ان ذذه احلقوئ ااديت كمل د هلدو ذدذه افيدو فأجدوا ال دون بملدهلل دن إجوبدة عسدي ادو
نيمل ذ األس اامر ااق  .الاقهلل ارب ان دذشت فقو ":إن ذذا ااق ن يو اااون مدن أاألدي نيقلدة
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يف ااوجددود فاددن شدديا أموم د ماشددو إن ااددذا قددو ذددذا ااق د ن ،ي د ى ددن شدديا يف ذددذا اااددون،
فألسن ذمود شديا قدهلل ءحدي األسد " .ودأاموه ادن ااحدرتال اازممسدة ااديت مد ادو ااىدموا يدومت أن ونيد يف
صددو ال أءد ى فأجددوا :اقددهلل كرددوف الداددة الحشددهلل الأصد ح افن شددسئو م ئسدو مشددوذهللاو نيد ى افن
جنومدو يف ااىددموا كتاددون مددن ذددذا ااددهللءون ااددذا ذددو أصددن اااددون مددو نيد ى يف (ذددذا ااشددان):ذددذه
ااوددو ال حوددن األسهددو ااملألمددوا أء د او بملددهلل أن أطألق دوا وددحن ااحرددوا إ ددو كوددو جنم د و مددن اامج دومت الذددو
يتاددون مددن ااددهللءون .انية د الا إىل الط د ا احلم د اا األددهللءون ااددذا يف بهللايددة االاتهددوا الااتجمددع الإىل
ااوو ااذا اشتهلل ب ااودال الكاهللو فأص ا شسئ و مرسئ و الذاذا اامجومت اارسئة وني ق ن اق

دءوني دو ال ددون اااددون أل د دءوني دو .الا ددمو األس د افيددة الذددي قددو ار جددن الاددس﴿ :ثــم اســتوى إلــى
السـ ــماء وهـ ــي دخـ ــان فقـ ــان لهـ ــا ول ـ ـ رك ائتيـ ــا طوع ـ ـان أو كره ـ ـان قالتـ ــا أتينـ ــا طـ ــائعين﴾ (و ددو ال
فوأل ،افية.)00:إن بمل ااملألموا يتاألمون ان ذدذا اادهللءون فسقوادون إنيد د وا ف دل ااربالفسىدو
يوشسودا وقان أن احظ اار وا ال يتمووي مع الص ذذا ااهللءون ،لن اار وا ياون بو داو الأمدو
ذذا ااهللءون اااو فإن فس شسئ و من احل ا ال .نيملم ،ااهللءون ا دو ال ادن مدوقا كملألد فسهدو مدواد صدأل ة.
الياددون مملتم دو الذددذا الص د ااددهللءون ااددذا بددهللأ مم د اااددون .ق ددن أن كتاددون اامج دومت ددون ا ددو ال اددن
موقا كملأل فسهو مواد صأل ة ال ون مملتمو .قو  :ال ذاق ون حو او ،فس يوهللمج األس الص اار وا،
بن إن أدمج الص ذو أن نيقو  :ذو دءون.
الذاذا أءذ يحودن فسمدو اد ذ األسد مدن يدو الأءد او ودأاموه :مدو أيدق يف ذدذه ااةدوذ ال ااديت
يف ااقد ن
أيتهو بمحىق ،ااملألم ياش بتقهللم أو ا اااون ،فإ ا باث من ذذه الو ا قهلل
يف ااىمة ذن كةن أن ذذا ااق ن جوا إىل مهلل صدألي ار األسد الودألم مدن مودهلل بشد ا؟
أال
مددو ني د ى ذددذه اةددوال ال ممل د و.البروفيســور يوشــيود كــوزان :الق ألمددو ددون ذددؤالا ااحألاسددون ااملوص د الن
يهلل وون كألق ااقلع ااو ال يف ااىموا .اقهلل زنيو جمهودنيو احهم ذذه الجزاا ااود ال لنيمدو نيىدتلسع
بووددت هللامت ااتألى دداوا أن ني د ى ددن الج دزاا اا ئسىددسة يف ااى ددموا ،الاددذاق أاتق ددهلل أني د بق د ااال ااق د ن
البإجوبددة الوددئألة أنيددج أوددتلسع أن أجددهلل ط يق دو يف ااىددتق ن األ ح د يف اااددون.الشــيخ عبدالمجيــد

الزنداني :قو مو أيمو ال .ال ميان أن ياون من موهلل بش ا .القدو  :إنيمدو حندن ااملألمدوا ني دز األدي
جددزا ص د يف د اوددتمو ،أمددو مددن يق د أ ااق د ن فإني د ي د ى صددو ال الاوددملة هلددذا اااددون .قددو  :إنيددج ا ف د
ممهج دو جهلليددهللاو يف د اوددة اااددون ال بددهلل أن نيمة د إاس د نية د ال شددومألة ال أن نيمة د إاس د مددن ذددذه اامقلددة
اارسقة ا زئسة اةهللالدال .قو  :إنيج وأ ذذا اامه القدهلل ا فد بملدهلل أن قد أ ااقد ن الذدذه افيدو
ااتملألقددة بددوااون ا فد مىددتق ألي ،أا إنيددج وددأءل أوددواي األددي ذددذه اامةد ال ااشددومألة اادديت اوددتحهلل و
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من توا ار.و حونيق يو ا و حونيق ذو ذم األموا ااش مج الاألموا اا ا ًمون ؤالوهم إجسالو
هلذا اااتوا ااا مي ،ذذه حجة مهلل صألي ار األس الوألم .ذذه ذي مملجزك اا وقسدة ااتجدهللدال ،ذدذه
ذي ااملجزال احلسة اايت كقمع ااىألمل الم ااىألمل الكقمع الجسو إىل يومت ااهللين.
﴿لكــن ا يشــهد بمــا أنــزن إليــل أنزلــه بعلمــه…﴾ (وددو ال اامىددوا ،افيددة﴿.)011:وقــل

الحمد

سيريكم آياته فتعرفونها (وو ال ااممن ،افية.)13:

﴿وي ــرى ال ــرين أوت ــوا العل ــم ال ــر أن ــزن إلي ــل م ــن رب ــل هوالح ــق ويه ــد إل ــى صـ ـرا

العزيزالحميد﴾(وو ال و أ افية)1:

الحلقة السابعة :اإلسالم والعلم
احلمهلل ر ا ااملوال الااوسال الااىسمت األي وسهللنيو مهلل الاألي ا الصح أتملل… البملهلل،
فإن ااحا اا ف يملسو ممل ة قوية او مة بل ااهللين الااملألم فس ميان احا م ف أن يتق دن أن يادون
ذمود اقوا بل ااهللين الااملألم اق لن ااتدو اال ااقهللودة امدهلل اامودو ى كقدو  :إن ااشدج ال ااديت ممدع دمت
من أ ألهو ذي شج ال اامل فة .فإني بملهلل أن أ دن ممهدو اقداد بود ال ،ادذاق أءدذ أال البدو كتحدوال مدهللال
ق نيل من اازمون ،ذن كق ن ذذه ااملألومت اااونيسة ااقودمة من بسد ااىألمل أمت ك دذو األي ااىألمل لن
ااقىددن حامدوا األددي ذددذه ااملألدومت الااملددو بأ ددو ااملوددسة الالىل الاوددتهللاوا بددأن ااتددو اال كقددو بددأن دمت
امددهللمو أ ددن مددن ذددذه ااشددج ال اقداد بو د ال المرددي ار األس د الط د ده مددن محت د  ،اددذاق فر دوا ذددذه
ااملأل دومت تألددة الكحوددسسو الصددود الا ذددذا ااملألددم مددن أووو د فألمددو انيتو د قددودال ااملألددم األددي جددو ااامسىددة
انيتقموا و ة يف اجتوه مملو ن فأ ادالا أن يوود الا اادهللين مدن أووود الفملألدوا ادق الااتىدحوا أا شديا
مددن أجددن أن يمجحدوا يف مملد تهم حد جنحدوا يف حود ااامسىددة يف أ ددس دائد ال هلددو .الاددذاق امددهللمو
كتاألم مع م ف ان اادهللين الااملألدم يملجدي يقدو  :مدو ا كقدو ؟ إ دم ال يمل فدون امودسمت ،ال يمل فدون أن
اموسمت مت ااملألم الااملألموا الجملن ااملألموا ذدم ااشدهود األدي أن ال إاد إال ار بملدهلل ااسئادة مدو جدوا
يف قوا د د كملد ددوىل﴿:شـ ــهد ا أنـ ــه ن إلـ ــه إن هـ ــو والمالئكـ ــة وأولـ ــوا العلـ ــم (ود ددو ال

ام د د ان،

افيددة.)01:ال مددو قددو كملددوىل﴿ :فــاعلم أنــه ن إلــه إن ا ﴾ (وددو ال مددهلل ،افيددة.)01:اليملألمددون أن
ااوحة اايت مت ار دمت او األدي ااسئادة ذدي صدحة ااملألدم الأن ااقودة امدهللنيو يف ااقد ن كملدو ن اادذا
جددوا امددهللذم يف ااتددو اال بملددهلل أن ح ف دوا قددو ار جددن الاددس .إن ااملألددم ذددو و د ي كا د مي دمت ال و د ي
ط ده ذذا مو يق ه ااق ن الاذاق إ ا حهللاتهم ان اموسمت الااملألدم ظمدوا أنيدق تدهللاهم ادن أمد مشدوب
او يف ديمهم الان موق مشوب اهلليمهم الاألملألم الاادمهم يحدوجؤالن بملدهلل ادق إ ا الجدهللالا احلقدوئ جألسدة
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الا حة.
من ذؤالا ااذين فوجئوا اذا :ااربالفسىدو جدو مىدون الذدو أودتو أمد اذ اامىدوا الاادوالدال يف
جومملة نيو ا الوتون يف شساومو بواواليو ااتحهللال الم ياسة .ااتقسمو ب ال ون يف شدق أال المد –
ي ي ددهلل أن يتأ ددهلل ذ ددن ذ ددذه نيو ددوص ااقد د ن؟ ذ ددن ذ ددذه نيو ددوص ااى ددمة؟ فألم ددو اطمأنيد د نيحىد د ال أى
ااموددوص ااتملألقددة بواو ااددة الااديت تددهللا يف اا احددن الالىل يف ا مددل امددهللمو ياددون نيلحددة ،الا د دقددة
الالصو ال س أن ااق ن يق أن امنيىون خيأل بملهلل أن جتمع ااملحتون فستق ءأل امنيىون ،البملهلل
اددق يق د ااربنيددوم ااددو ااي يف ذددذه ااا الموقالمددو اادديت نيشددوذهللذو افن .ذددذه ااا الموقالمددو فسهددو
كحوصدسن امنيىدون اادذا يوادهلل ادون ااملسمددل ،ادون ا ألدهلل ،اددون ااشدمل  ،ثد مددن كحوصدسن امنيىدون مقد ال
ذمو ،فومنيىون يف ذذه ااا الموقمو مقهلل  ،الذذه ااا الموقمو يف م حألة ااملحة ،إ او فهدذا امنيىدون
يقهلل الذو يف م حألة ااملحة.قو كملوىل﴿ :قتل اإلنسان ما أكفره أ من أ شيء خلقه أ مـن نطفـة

خلقه فقدره﴾ (وو ال ا ن ،افية.)01-01:الا مل ق ن أ بملل يوم و –ءس ال بملل يوم و الالىل-
جتمع تسع أجهزك  ،فتاون تسع الجهزال قهلل ظه  ،الإن وني كةهد ك وادو.بدهللأ الجهدزال كت ألد

الجتمدع ،الا مدل يادون ممحمسد و األدي نيحىد  ،الاا ودو صدألي ار األسد الودألم يقدو ":إن أحـدكم يجمــع

خلقه في بطن أمه أربعين يومان"كمل ذ ااربالفسىو جو ممىون هلذا احلهللي الاحلهللي افءد ":إذا
مــر بالنطفــة اثنتــان وأربعــون ليلــة بعــل ا إليهــا ملك ـان فصــورها"الأءددذ يقددو ن بددل احلددهلليثل الاحلددهلل
ااحوصددن بسمهمددو البملددهلل أن أى ذددذه ااددهللقوئ الااتحوصددسن القد يف أحددهلل ااددؤ ا يملألددن أيد حددو ذددذا
ااو ددوع فقددو :البروفيســور تــولي سمســون :مددن ذددذين احلددهلليثل مياممددو اوددت سص جددهللال
حو ااتلو اا ئسىي األجمل ق ن أ بملل يومو .الم ال أء ى كا ذذه اامقلة من ق ن.

ددهللالد

الشيخ الزنداني :إني يقو  :إن بإماون ااهللين أن يقود ااملألم قسودال نيوجحدة انيةد الا ذمدود اادهللين
هلل ااملألم ،الذمو ذدذا ااربالفسىدو الم يادي يقدو  :ميادن األدهللين –أا امودسمت -أن يقدود ااملألدم قسدودال
نيوجحة .نيملم ،أني إ ا دءأل موممل و من ااوونيع الاهلليق إ شودا يف اااتواو فإنيق وتتمل األي
ااومع بىهواة لن مملق إ شودا من ااوونيع أمو ااذا يهللءن الذو ال يملألم ال يتمل بىهواة .إىل
األموا ااىألمل نيىومج ذذه اااألمو األربالفسىو جو مىون.
البروفيسور تولي سمسون :الاألس أاتقهلل أني ال يوجهلل ءس بل اامل فة ااملألمسة البل ااوحي
بن إن ااوحي اسهللام أوواسي اااش ااملألمسة ااتقألسهللية اامل الفدة حسمئدذ .الجدوا ااقد ن ق دن ادهللال قد الن
مؤيددهللاو اددو كل قمددو إاس د اددو يددهلل األددي أن ااق د ن ذددو ددسمت ار.الشــيخ الزنــداني :نيملددم ،الأقددو  :مياددن
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األمىألمل أن يقودالا احل دة ااملألمسدة ،الأن يمزادوا ااملألدم ممزاتد ااودحسحة ،الأن يردملوه يف مو دمل دادسسو
األي امميون بور و حوني الكملوىل الموهللق و ا وو ار صألي ار األس الوألم.
الصدهللمج ار ااقوئددن﴿ :ســنريهم آياتنــا فــي اآلفــاق وفــي أنفســهم حتــى يتبــين لهــم أنــه الحــقأ

أولم يكف بربل أنه على كل شيء شهيد﴾ (وو ال فوأل  ،افية.)53:

﴿وي ــرى ال ــرين أوت ــوا العل ــم ال ــر أن ــزن إلي ــل م ــن رب ــل هوالح ــق ويه ــد إل ــى صـ ـرا

العزيزالحميد﴾(وو ال و أ افية)1:

الحلقة ال امنة :الحقائق التي في البحار والمحيطات
احلمهلل ر ا ااملوال الأصألي الأوألم األي ني سمو مهلل الاألي ا الصح أتملل البملهلل:
ذ ددذا ذ ددو ااربالفسى ددو ذ ددوا ء جم ددو ممل د يف حأل ددة و ي ددة ا يم ددو بمل د ااة دواذ اا ح ي ددة ااتملألق ددة
و وع أووامو ممل ان اماجوق ااملألمي يف ااق ن الااىمة.فواربالفسىو ذوا من أشده األمدوا اا حدو
يف أم ياو ،وأاموه ان ث من ااةواذ اا ح ية اايت كتملألد بىدلا اا حد  ،الااديت كتملألد بوحلدهلل ااحوصدن
بل اا ح ااىلحي البل اا ح ااملمس  ،الاايت قهلل كتملأل أير و بقدوع اا حدو الجسواوجسدو اا حدو .ودأاموه
ان ذذا أل  ،الوأاموه ادن احلدواجز ااوئسدة بدل اا حدو اا تألحدة ،الادن احلدواجز ااوئسدة بدل مسدوه اا حدو
الال و  .وأاموه ان ذذا أل ال دون عس مدو بتحودسن ،الامدهللمو كمل دمو اشد ا احلدواجز بدل اا حدو ااوحلدة
ال ا امو أن اا حو ااوحلة اسى مو كشوذهللذو ااملل و او الاحهللاو ،إ و وو تألحدة ،ريتألد يف د جدة
احلد ا ال ،الااألوحدة الاااثوفددة .مدو نيد ى يف ذدذه ااشد ًة .حسد نيد ى فسهددو ءلوطدو بسرددوا ثدن احلدواجز
بدل اااتدن اا ح يدة ،ال دن حددوجز يحودن بدل تألتدل ود يتل تألحتددل فسمدو بسمهمدو ،يف احلد ا ال الااألوحددة
الاااثوفة ،الالحسوا ااوئسة القوبألسة البون الال ىسجل .ذذه ااوو ال أال مو ا ف يف اومت  0102اذا
ااشان بملهلل أن أقومت ااملألموا مئو اةلدو ااوئسدة يف اا حدو اهلل اودة ءودوئر اا حدو  .الذدي كو دا
حهللاو فوصسو بل اا ح البس ااتوو البل اةس الطألملي .يف ااوو ااذا يف ااوو ال مثأل ذو
ات ددة ج ددن طددو مج أوددحن الذددذه مملقددة ج ددن طددو مج ني د ى فسهددو س د يوجددهلل احلددهلل ااحوصددن ،الذددو م ددل
بدواألون بددل اااتألتددل ااددوئستل يحوددن بسمهمددو .ذددذا أمد ال كشددوذهلله البوددو الاامد أصد ا افن حقسقددة
الا ددحة البتلددو القمددو ااوددمواسة الد اوددتهو الاوتشددملو ذو مددن بملددهلل امد ذددذه القمددو ااوددمواسة أن
كوو ذذه ااموط اا ح ية ،احلهللالد اا ح ية بل اااتن اا تألحة .مو ني ى يف ذذا ااشان ااذا ااتق
بولقمو ااومواسة بوإوصسة احل ا ية فةه اا حو بدأاوان تألحدة ،مدو نيد ى بملردهو بألدون أق مج فدوكا
البملردهو بألدون أق مج قدومل البملرددهو بألدون أودود البملرددهو بألدون ميسدن إىل الءرد  .ذدذه الادوان اا تألحددة
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ااىد ي فسهددو اءددتس د جددو احلد ا ال األددي وددلا اا حددو  ،الاامددق اددو القحد األددي وددلا اا حد ال
ك ى .ال ك ى إال مواو أق مج يف ن ذدذه اا حدو الاةسلدو  .إ دو حدواجز ال كد ى إال بواهلل اودة البواتقمسدة
احلهلليثة .اقهلل ون ااحى الن الذم يتمل ون اتحى ذدذه افيدة يقحدون أمدومت ممهجسدة أال أيدل متمدويزين،
تهددو ااحى د ين دونيوا يقوا ددون يف كحى د قوا د كمل ددوىل﴿ :م ــرل البحـ ـرين يلتقي ــانأ بينهم ــا ب ــرز ن

يبغيـان﴾ (ودو ال ااد محن ،افيددة .)21-01:مدو أيمدو ذددذه اادرباقال افن ااديت كحوددن بدل اا حدو  ،ااددن
م ددو قألد د ظهد د يف ت ددي ااتحىد د أي ددون ب ددو قان ،أا ا مه ددو يف قواد د كمل ددوىل﴿ :م ــرل البحـ ـرين

يلتقيــان﴾ قددواوا م د مملموذددو :ءأل د ذاددذا يف ااأل ددة"مــرل البح ـرين يلتقيــان" أا يألتقددي بملرددهو مددع
بمل الخيتأللون".بينهما برز "أا حوجز"ن يبغيان" أا :ال يل ي أحهللاو األدي افءد  .ااد أا ااثدو
قددواوا :سد ياددون بسمهمددو بد قال؟ ال سد يوصددحون بأ مددو ال ي سددون؟ الكقواددون :إن مد مملموذددو ءألد ،
س خيتأللون البسمهمو ب قال؟ قهلل نيحي ار جن الادس ب دي أحدهللاو األدي افءد  ،فقدواوا :إ او االءدتس
ال يددتم ،الوث دوا ا ددن ممل د ء د األحددظ م د ااددذا يددهلل األ ددي اإأل د الااددن د األددسهم ا مهددو ب ددأن
اوتهللالهلم م صحسا ،فجوا ذذه ااملألومت ال شح ذذه ااهللقوئ  .نيملدم ،اا حدو ريدتأل ب ملردهو مدع
بمل د  ،مددو أيمددو ،فمسددوه اا ح د البددس كددهللءن يف مسددوه اةددس الطألملددي ،المسددوه اةددس كددهللءن مسددوه
اا ح البس  ،البسمهمو ب قال موئي بهلل جة موئألة .ذذا ااربقال يمتقن فس موا ن من اا حد ين إىل اا حد
افء د  .الاام د أامددوا انيتقوا د يحقددهلل ءووئود اليتج دونين مددع اا ح د ااددذا يددهللءن فس د  ،فددإ ا دءددن مددوا
اا ح البس إىل موا اةس أءذ صحو اةس  ،الإ ا دءن مدوا اةدس إىل مدوا اا حد البدس أءدذ
بواتددهلل ي يف ذددذا ااددربقال صددحو اا ح د البددس  ،فددس ي ددي أحددهللاو األددي افء د .فتأمددن س د كددأيت
اااشددو  ،اليتقددهللمت األددم امنيىددون ،الكتجألددي يددو اماجددوق :كاألمم دو مددع ااربالفسىددو ذددوا اددن ذددذه
ااةدواذ  ،الاددن ذددذه افيددة م ذددو ،مث يف اامهويددة الجد اد ااىدؤا  .مددو أيددق يف ذددذه ااةددوذ ال؟ نيوددوص
نيزا د ق ددن  0011اددومت كو د دقددوئ ال مياددن ا ش د أن يمل فهددو يف اددق اازمددون ،الجددوا ااملألددم ااس دومت
شوذهللاو او م سمو ادهللقوئقهو فمدو ذدو أيدق؟ فجد مملد ذدذه اةودادة.البروفيسـور هـا  :إنيدج أجدهلل مدن
ااث جهللاو أن ذذا ااموع من ااملألومو موجود يف يو ااق ن ااا مي ،الاسى اهللا ط يقة أا او
مددن أيددن جددوا  ،الاامددج أاتقددهلل أني د مددن ااث د األ ويددة أ ددو موجددودال فس د  ،الأن ااملمددن مىددتم ااش د
مملو بمل ااحق ا .
المتــرتم :إ ن فقددهلل أنيا د
موهلل ذذه ااملألومو ؟

ومد و أ ددو مددن موددهلل بشد ا :اددن إ ن يددأيت يف ااتقددودد أصددن أال
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البروفيسور ها  :أاتقهلل أني الال بهلل أن ياون مدن ار.الشيخ الزنـداني :حقد و إنيد ااملألدم امهلدي

ااددذا أيددهلل ار ب د مددهللاو صددألي ار األس د الوددألم الاقددهلل قددو وددو ار صددألي ار األس د الو دألم":مــا مــن
األنبياء نبي إن أعطي من اآليات ما م له آمن عليـه البشـر ،وإنمـا كـان الـر أوتيتـه وحيـان أوحـاه

ا إلـي ،فـأرتو أن أكـون أك ـرهم تابعـان يـوم القيامـة"إنـه وحـي فيــه المعجـزة ،وفيـه البينـة للبشــرية
إلى قيام الساعة(.)1

﴿وي ــرى ال ــرين أوت ــوا العل ــم ال ــر أن ــزن إلي ــل م ــن رب ــل هوالح ــق ويه ــد إل ــى صـ ـرا

العزيزالحميد﴾(وو ال و أ افية)1:

الحلقة التاسعة :ظهور األمراك واألوتاع بظهور الفاحشة
البروفيســور برســود :إنيددج ال أجددهلل صددملوبة يف أن أالفد يف اقألددي أن ذددذا امهلددومت إهلددي أال الحددي
قوده إىل ا ذ ااقرويو.
الشــيخ الزنــداني :الذددذا ذددو ااربالفسىددو … ب وددود ئددسن قىددم ااتشد يا باألسددة االددي سموكوبددو
بامددهللا .ا ددمو األسد ااددهلل تو سد مددو القددو ااددهلل تو مددو  :ذمددود األمددوا أحد ا يهمهددم اا حد اددن
احلقسقة ،الذذا أحهللذم ااربالفسىو فون ب وود مؤا مشهو ا اهللد من اااتي أاحهو يف األم أم اذ
اامىددوا ،الأ ددو أير د و يف ذددذه اااتددي بمل د مددو جددوا يف ااق د ن الااىددمة ،الأشددو إىل ذددذه افيددو
الالحودي يف ت القهللمت اهللداو مدن اا حدوا يف ادهللد مدن اادؤ ا  .ال دون مدن دمن أوواد مدو قهللمد
حدو حدهللي وددو ار صدألي ار األسد الوددألم اادذا الاه مىددألم الذدو قدو وددو ار صدألي ار األسد
الوألم":إذا مر بالنطفـة ثنتـان وأربعـون ليلـة بعـل ا إليهـا ملكـان فصـورها ،وخلـق سـمعها وبصـرها
وتلدها ولحمها وعظامها ،ثم قان :يا رب أذكر أم أن ى؟ فيقضي ربل ما شـاء"( .)2مدو نيد ى يف
ذدذه ااوددو ال ،ذددذه صددو ال األجمدل يف ااسدومت اإددومن الااثساددل ال نياددود اسدز فسد صددو ال امنيىددون .الذددذه
ااوو ال اايت ني اذو ذي صو ال األجمل يف ااسومت ااثو الال بملل ومو .إىل افن مو يقو ااربالفسىو .
 .ن .ب وود ر يت ل ااشان امنيىو فس  .الني ى ذذه ااوو ال ااتو سحسة ااديت قدهللمتهو شد ة ودس و.
ذددذه ااش د ة قددهللم ذ ددذا األط ددوا يف اامل ددور يف ااس دومت  02وم د و .البمل دهلل ذ ددذا بأو د وع ،أا يف ء ددس
الو وع ااىوبع بملهلل اامتل الأ بملل ومو كت ااوو ال مو ني اذو ذاذا.الاحلهللي  ،يقدو اا ودو صدألي

ار األس الوألم":إذا مـر بالنطفـة ثنتـان وأربعـون ليلـة بعـل ا إليهـا ملكـان فصـورها ،وخلـق سـمعها
( )0الاه اا و ا يف فروئن ااق ن بوا  0حهللي 0110ان أف ذ ي ال.
( )2الاه مىألم يف ااقهلل بوا  0حهللي  3ان ابن مىملود.
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وبصرها ،وتلدها ولحمها وعظامها…".
مددو أيمددو يف ااوددو ال اادديت م د بمددو ،القددهللمت ااربالفسىددو ب وددود أووا دو ث د ال حددو اسقددة ااق د ن
الااىددمة بددواملألومت احلهلليثددة ،ال ددون مددن ددمن أوواد مددو قهللمد يف مملد حددهللي وددو ار صددألي ار األسد

الوألم ااذا الاه ابن موج الاحلو م الذو قو ودو ار صدألي ار األسد الودألم":مـا ظهـرت الفاحشـة

ف ــي ق ــوم قـ ـط حت ــى يعلن ــوا به ــا إن فش ــا ف ــيهم الط ــاعون واألوت ــاع الت ــي ل ــم تك ــن مض ــت ف ــي

أســالفهم"( .)3ذددو ذددو ا ااربالفسىددو ب وددود يش د ا امددو ذددذا ا ددزا مددن وثد .البروفيســور برســود :مددن
ااملددرت ب د افن األددي نيلددومج الاوددع أن ذددذه اات د ا اإ سثددة يف ام د اا د حم هلددو صددألة بملم د اامىددوا،
الاهللد م ا ا موع ،الاهللد م ا ااوالدال .اهلليهلل من د اوو األم الالبئة قهلل أظهد بو دوا اسقدة
مت وداددة ذومددة بددل ااتمل د ذ األملسقددو ا مىددسة ااتملددهللدال ،الااى د طون اامل ددي اةتمددن احلددهللالا بهلل جددة
اواسة.إن نيتوئ ال وط ااملسقدو ا مىدسة مد ااشد اسة ،الاامو ودو ا مىدسة اامح فدة ،قدهلل د يف
ذذا احلهللي ممذ  0011ومة الأ جو أن أ ون موس و"مش او إىل م ذ اميهللق"".ما ظهرت الفاحشة
ف ــي ق ــوم ق ــط حت ــى يعلن ــوا به ــا إن فش ــا ف ــيهم الط ــاعون واألوت ــاع الت ــي ل ــم تك ــن مض ــت ف ــي

أسالفهم"ااحوحشة اإسونية الااشذال ا مىي مد ااملألدن الاا وذسمسدة ،ال دن ااملسقدو ا مىدسة الءد ى،
الاددسن مددن اكىددوع اإسددو أن نيملتددرب اهل بددز الاميددهللق أمثألددة الا ددحة لم د اذ جهلليددهللال يف ااوق د احلو د
اددسن ا ددهلليمو اامل ددس هل ددو.الش ــيخ الزن ــداني :انية د الا إىل ذددذا اا د ب ب ددل قددو اا و ددو ص ددألي ار األس د

الوألم":ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إن فشا فيهم الطاعون واألوتاع التي لم
تكن مضت في أسالفهم"فألمو أاألم أال البدو الأم يادو إبوحدة ااشدذال الإبوحدة اازنيدو الااحجدو بأشداوا
مو إن أاألموا ذذا الأ ااوا ب ح ظه بملهلل اق بأاوامت ذذه الم اذ اايت دز سدو م ذدزاو .الصدهللمج
وو ار صألي ار األس الوألم إ و أم اذ جهلليهللال ،طدواون فشدو .الأمد اذ كحشدو الكىد ا بدل اامدوو
الذم خيوفو و ،إال فشو فسهم االدواون الالالجدوع ااديت ر كادن يف أودسفهم.ااربالفسىدو ب ودود اد جهدهلل
مشاو يف ذذا اا وا الامهللمو وئن ان أيد يف ذدذه ااةدوذ ال ااديت اطألدع بمحىد األسهدو الشدو د بأوواد

فسهو قو :البروفيسور برسود :اال يقة اايت ش ا او ذو أن مهللاو صألي ار األس الودألم دون جدسو
اوديو جدهللاو ،الر يادن يقد أ الر يادن ياتدي ،بدن دون يف ااواقدع أمسدو ،الحندن نيتحدهللا امد أنيد دون ممدذ
 0011وددمة ج دسو أمس د و يددهلل بتو د ًو امسقددة الدقسقددة بوددو ال مهللذشددة ،ال ا ط سملددة األمسددة ،الأنيددو
ش وسو ال أوتلسع أن أ ى س ياون ذذا جم د موودفة ،ذمود أشسوا ث ال دقسقة مثن د تو س
( )3الاه ابن موج  ،ااحنت بوا 22حهللي  ،0101الاحلو م  501/0الصحح .
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مددو ال أجددهلل صددملوبة يف أن أالاف د يف اقألددي أن ذددذا إهلددومت إهلددي أال الحددي قددوده إىل اا سونيددو .الشــيخ

الزنداني :إنيد اادوحي اادذا جدوا مدن امدهلل ار إىل مدهلل صدألي ار األسد الودألم ذدذا اادوحي اادذا نيدز

بملألم ار ﴿لكن ا يشهد بما أنـزن إليـل أنزلـه بعلمـه﴾ (ودو ال اامىدوا ،افيدة )011:فهدو اهلدهللى،
الذو اا سمة ،الذو ااهللاسن ،الذو ااهللاو األس  ،الذو احل اا وقي بل أيهلليمو إىل قسومت ااىواة.
﴿وي ــرى ال ــرين أوت ــوا العل ــم ال ــر أن ــزن إلي ــل م ــن رب ــل هوالح ــق ويه ــد إل ــى صـ ـرا

العزيزالحميد﴾(وو ال و أ افية)1:

الحلقة العاشرة :أخبار كونية وتغرافية
احلم ددهلل ر ا اامل ددوال الأص ددألي الأو ددألم األ ددي و ددسهللنيو الني سم ددو م ددهلل ص ددألي ار األسد د الو ددألم ال اد د
الصح أتملل أمو بملهلل:
فاس كقومت احلجة اذا ااهللين األي ااذين ال يملقون بأل ة اامل ا الال يمل فون اماجوق اا سمدي
يف ذذا اازمون؟ ذن عي األسهم أن يتملألموا ااأل ة اامل بسة اليتقموا األومهو؟ أمت أن ار و حوني الكملوىل قهلل
محهم ال حم الجسو ألهو فأقدومت مدن الدادة مدو ياحدي األ شد ية ألهدو األدي اءدتس أجموودهم الا و دو
الأقممتهددو الاوددو ذو.مملمددو يف ذددذه احلألقددة ااربالفسىددو بواددو مددن أشدده األمددوا ا سواوجسددو يف ااواليددو
ااتح ددهللال الم ياس ددة ،ددون ئ ددسن ااألجم ددة اا دديت أشد د ف األ ددي االحتح ددو اائ ددوا األجمملس ددة ا سواوجس ددة
الم ياسة .امهللمو ااتقسمو ممل الا مو األس أالج اماجوق ااملألمي األق ن الااىمة .ون يمهللذو .الأ
قوة السحة بهللأ ممل امهللمو قألمو ا  :إن ااق ن يذ أءح مملقة يف ال ذ البدل أ دو قد ا بسد
ااقهللو ،حس دا

اامل ة بل ااح و الاا المت .مو جوا امشو ال إىل ادق يف قواد كملدوىل﴿ :الـمأ

ممد د د ًم د ددن ممل د ددو

ث د د د ال ،م د ددو الص د ددح اا و د ددو ص د ددألي ار اس د د د الو د ددألم بقواد د د ":أوتيـ ـ ــت توامـ ـ ــع

غلبـت الــرومأ فــي أدنـى األرك وهــم مــن بعـد غلــبهم ســيغلبون﴾(ودو ال ااد المت ،افيددة.)3-0:الأدىن
كأيت مل أق ا ،الكأيت مل أءحد  ،الااحىد الن دوان ار األدسهم ذ دوا إىل مملد "أدىن ال ذ"أا
أق ا ال ذ إىل جزي ال اامل ا ،الاان اامل ااثو أيرو مقوود .الذاذا ااق ن ااا مي ،ااألحظ ااواحهلل
الكلــم"(.)1الامددهللمو د وددمو أءح د

مملقددة يف ال ذ الج دهللنيو أ ددو ذددي نيحددن ااملقددة اادديت دا

فسهددو

ااملددو د ﴿غلبــت الــرومأ فــي أدنــى األرك .فألمددو قألمددو ذددذا األربالفسىددو بواددو  ،قددو  :ال… ممددوط
ث ال ذي أءح من ذذه ااملقة ،الأءذ يذ امو مموط يف أال البو الممدوط يف أم يادو ،فقألمدو اد  :يدو
د تددو حنددن قددهلل كأ دهللنيو مددن اددق .فاددون مملد موددو ج د ايف جمىددم فس د اال كحواددو الاال حو ددو ،

( )0مىألم  312/0ااىوجهلل ،حهللي
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فق ددو  :إ او الم د بى ددس  ،ذ ددذا ذ ددو ا ى ددم ي ددل ام ددو أءح د مملق ددة ،ف ددأدا اااد د ال ال ددسة بس ددهلله –
ا ىمة -الالجد نيةد ه األدي ااملقدة اةدهللدال الذدي قد ا بسد ااقدهللو فدإ ا بد يد ى ودهم و قدهلل ءد مدن
كألددق اإ يلددة ماتوبدو األسد أءحد مملقددة األددي الجد ال ذ .مث بملددهلل اددق تددو بىد اة القددو  :ذددذا
ددسمت صددحسا .مث أءددذ يش د ا مددو ني د ى افن الذددو يددتاألم يف اإ يلددة اليقددو اددن ذددذه ااملقددة إ ددو
أءح

مملقة يف ااملور.البروفيسور بالمار :إن ذذا يف ااواقع يقو  :أءح

مملقة يف ااملور جبونيي

اا ح ااس .الشيخ الزنداني :اقهلل انيهللذو ااربالفسىو بواو امهللمو الجهلل ااقد ن يود ااو دي سد
بددهللأ ،ءأل د ال ذ س د بددهللأ ،ءأل د ااىددموا س د  ،ء ج د ااسددوه مددن بددوطن ال ذ س د  ،أُ وددس
ا و س  ،ء ج اام وكو سد  .سد حدهللا ذدذه الحدهللاا ،مث سد يود ودلا ال ذ
ااسومت اليو ا و اليو مو األسهو من ظواذ  ،مث يو الحوا اايت او ال ذ ،مو حدهللا
بوامى د ة زي د ال اامل د ا ،ب ددن اليو د م ددو و ددساون األس د ح ددو ب ددسد اامل د ا ،الم ددو و ددساون األس د ح ددو
ال ذ.فقددو  :ذددذا اااتددوا اجسددي يود امددو ااو ددي ،اليود امددو احلو د  ،اليود امددو ااىددتق ن،
الاام ه من ااملألموا ،يقحون مرتددين يف أال الم مث بملهلل اق يملألمون مو يملتقهللالن.
الاقهلل قهللمت وثو يف ااقوذ ال حو اماجوق يف جمو األم ا سواوجسدو ،مث ءدتم وثد ذدذا بقواد  :أنيدو
ال أاألم ااىتوى ااثقدويف اادذا دون األسد اامدوو يف قمدن مدهلل صدألي ار األسد الودألم الال أد ا يف أا
مىتوى األمي ونيوا ،فإ ا ون الم مو نيمل ان أحوا الالال الااىتوى ااملألمي ااتوا دع الاادذا
اددسن فسد ذددذه امماونيسددو  ،فددس شددق أن ذددذا ااملألددم ااددذا نيق د ؤه افن يف ااق د ن ذددو نيددو مددن ااملألددم
امهلي قهلل أالحي ب إىل مهلل صألي ار األس الوألم .ذو ذو ا يمهي وث بواتو يا ااتو .
البروفيســور بالمــار :اقددهلل قمد ب ح د يف كددو يا احلرددو ال اا ا د األشد مج الالود لا د إ ا
ون يف ااواقع قدهلل ال د أني دوا جدودال هدذه ،إ ا ر يادن ذمدود ودجن هدذا فدإن ذدذا يقدوا االاتقدود
بأن ار قهلل أ ون من ءس مهلل صألي ار األس الودألم مقدودي دئسألة مدن األمد ا تشدحموذو فقد يف
القممة احلهلليثة ،إنيمو نيتلألع إىل حوا مىتم يف مو دوع ااملألدم يف ااقد ن يف ودسومج ا سواوجسدو.الشـيخ

الزنــداني :نيملددم ،ذددذا األددم مددن أاددسمت ا سواوجسددو يف اوامددو ااملوصد يف ااواليددو ااتحددهللال الم ياسددة ال
يرتدد يف أن يملرت اليقهللمت الي ل الاام ووجة إىل من يو دا اد احلقسقدة ،اقدهلل ادوش اا بسدون ال دذاق
ااش قسون ممل ة بل ااهللين الااملألم ،ال ون ال بهلل أن تهللا ذذه اامل ة ،لن ن الديون قهلل ح ف المو
بمل د ار مددهللاو صددألي ار األس د الوددألم بوموددسمت إال اتوددحسا مددو أفىددهلله ذددؤالا .وستىددوا متىددوئن
اليقو  :ال س وسق ن ممو ذؤالا ااموو الحنن يف ريأل الحنن يف بملهلل ادن ديممدو؟ أقدو  :إن ااملألدم يحدتا
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بووئ أذأل  ،إ م يمة الن إىل احلقوئ الال يمة الن إىل ااوو  ،إن صدسهلل امودسمت ااسدومت ذدو ذدذا ااملألدم
الااتقهللمت ااملألمي .فإن ذذا ااملور ًج أو إجسالو ااتوا ار الومة ودو ار  .مث إن ااحلد ال ااديت
فل ار ااموو األسهو ال كلمئن إال مع امميون .إن ااموو بهللالن إميون يف قأل ال سوع.مث إن ذذه احل ية
ااديت يتمتددع اددو أذددن اا د ا كملددل األمددواذم األددي أن يقوادوا اااألمدة اادديت يملتقددهللال و ،الذددم ال ي ددواون الال
ًى د ون أا حىددوا.الذددو ذددم مددو مملمددوذم يف ث د مددن ذددذه احلألقددو  ،يق د الن اليملرتفددون بددواملجزال
ااق نيسة احلسة ااتجهللدال إىل قسومت ااىواة.
﴿ويرى الرين أوتوا العلم الر أنزن إليل من ربـل هـو الحـق ويهـد إلـى صـرا العزيـز

الحميد (وو ال و أ ،افية.)1:

الحلقة الحادية عشرة :الجبان
احلمهلل ر ا ااملوال الأصألي الأوألم األي وسهللنيو مهلل صألي ار األس الاألي ا الصح الوألم
أتملددل البملددهلل:وددمألتقي ااس دومت مددع اددو مددن ااملألمددوا خيتأل د اددن بمل د ااملألمددوا افء د ين الميثددن قلوا دو
ممهم ،إني ااربالفسىو وسواليهللا.ااربالفسىو وسواليهللا من أشه األموا جسواوجسو اا حدو يف ااسوبدون ،الذدو
من ااملألموا ااشوذ دذاق يف ااملدور.ااربالفسىدو ودسواليهللا ،قدهلل مألئد أود كشويشدو الشد هو ادن
ااهللين ،الان ن الديون .ا ح فسمو يقو ان الديون ألهدو إال امودسمت .لن امودسمت خيتألد ادن
ووئ الديون اايت يتحهللا امهو .امهللمو ااتقسمو ممل أال م ال قو امو :ال يوا أن كتحهللاوا أذن اادهللين
أبددهللاو .عددي أن كىدداتوا يف اا دهللنيسو ألهددو ،فقأل د ا د  :اددو ا يددو ب الفسىددو ؟او ا؟قو  :لنياددم إن كاألمددتم
أشملألتم احل ا بل ااموو يف ااملور أل .فقأل ا  :الحأل الا وو الحأل الطألىي او ا ًشهللالن ذدذه
اارتوونيو اهلوئألة من الوألحة ااموالية يف ااحروا اليف اا حو الاألي ال ذ الت ال ذ؟ او ا ذدذا؟
أبى ي ديج؟ فىا  .قألمو ا  :األي أا حو حنن نيملألم أنيق كت ذ موقح و من ااهللين ألد الاادن ني يدهلل
طواو أني ال كمل مو ذو امودسمت أن كىدمع أالالو الأن نيد ى مدو امدهللد .فوجهمدو اد ادهللداو مدن الودئألة
يف جمو ريوو  ،الان افيو الالحودي اايت كو كألق ااةدواذ ااديت يتحدهللا امهدو ،ال دون ممهدو
م ددو طأل م ددو ممد د أن ي سمد د يف مو ددوع ا ددو  .و ددأاموه م ددو ذ ددو ش ددان ا ددن؟ ذ ددن ذ ددو يف ش ددان الك ددهلل
فأجوا.البروفيسور سياويدا :ا و ااقو ية الا و اةسلسة كتاون من مواد مموود ة .فو دو ااقو يدة
ماونية جوذ ي و من مواد او ة .بمسمو ا و اةسلسة ماونية من ص و ب ونيسة .ا و ااقو ية كاونيد
بواولة قوى وملة ،بسممو ا و اةسلسة كاوني بواولة قوى هلليهللية ،الاان اامقو ااشدرت ة بدل
ااموال من ا و ذي :أن هلو جذال او اتهللام ا و  .يف حواة ا و ااقو ية فإن اادودال اإحسحدة ااقألسألدة
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اااثوفة اايت كاون ا ن تدهلل تد ال ذ جدذ  ،يف حوادة ا دو اةسلسدة ذمدود أيردو مدودال ءحسحدة
كهللام ا ن جذال الاان يف حواة ا و اةسلسة فإن مود و اإحسحة مموو ة األرت سي اإحس الاامد
ووءن الاذاق فإ و اتهللال بل يقة قسقة الاان من الجهة نية اااثوفة فإ مو كؤديون نيحدن ااهمدة الذدو
دا ددم ا ددن الا ددذاق ف ددإن مهم ددة ا ددذال ذ ددي دا ددم ا ددو الفد د قد دونيون أ س ددهللو"االح ددو".الشـ ــيخ

الزنداني :اقهلل ش ا امو ااربالفسىو وسواليهللا شان ن ج ن وواا ون األي ااسوبىدة يف ااقدو ا أال يف
قوع اةسلدو  ،إنيد يف شدان الكدهلل ،الاادن ذدن دون أحدهلل يملألدم ذدذا ااشدان يف قمدن اا ودو صدألي ار
األس د الوددألم؟ ذددن مياددن أن يتوددو امنيىددون أن ذددذا ا ددن ااددذا ني د اه ا ددو ال اددن تألددة د مة األددي
ولا ال ذ هلو امتدهللاد يف بدوطن ال ذ المدو يىدمي بو دذ امدهلل ااملألمدوا .إن ثد او مدن اااتدي ااديت
كتاألم ان ا افسو الاسن امهللذو ريور يف ذذا اا وا ال كو ا دو إال مدن ا دزا الاألدي فقد ،
الااددن ذددذا مددو شددح ااملألددم ،الار كملددوىل يقددو اددن"ا ددو "يف الصددحهو﴿ :والجبــان أوتــادا وً﴾ (وددو ال
اام أ ،افية.)1:

الامددهللمو وددأامو –ااربالفسىددو وددسواليهللا -اددن الظسحددة ا ددو أهلددو دال يف كث س د ااقش د ال اال ددسة؟
فقددو  :إىل افن ر ياتش د ااملألددم ذددذا .فأء دذنيو ني ح د النيىددأ فوج دهللنيو ث د او مددن األمددوا ا سواوجسددو
عس ون األسمو بمحن ا واا إال ااقألسن المن ذؤالا أصحوا ذذا اااتدوا اادذا نيد اه أموممدو-.ال ذ-
الذو م جع األمي يف ث من ا ومملو يف ااملور .أحهلل ااذين ت وه ذو ف انيدق بد و ،ذدو افن ئدسن
أ ودميسددة ااملألدومت يف أم ياددو .ال ددون ق ددن اددق ااىتشددو ااملألمددي األد ئسن الم ياددي يف قمددن ددو ك  .مددو ا
يقدو ذددذا؟ إنيد مددو نيد ى يف صددححة  011بدل شددان ا دن الأنيد يف شدان الكددهلل .ال دذاق يف صددححة
 ،003مو ني ى يف ذذه ااوو ال ،ا ن جزا ص مو يف ذذا ااشان ،التت ا ذ مدوئ يف اال قدة
ااىحألي .اليف ذذا ااشان ااذا ال دمل يف صدححة أ بملموئدة ال ىدة الاسادل نيد اه قدهلل تدي ادن الظسحدة
ا و يقو :إن األج و دال او د او يف كث سد قشد ال ال ذ ،الذدذا اادذا قد ه ااقد ن ق دن  0011ادومت
قد د ددو كملد د ددوىل﴿ :والجبـ ـ ــان أرسـ ـ ــاها﴾ (ود د ددو ال ااموقاد د ددو  ،افيد د ددة )32:القد د ددو كملد د ددوىل﴿ :والجبـ ـ ــان

أوتــادان﴾ (وددو ال اام ددأ ،افيددة )1:القددو كملددوىل﴿ :وألقــى فــي األرك رواســي أن تميــد بكــم﴾ (وددو ال
اامحددن ،افيددة.)05:فمددن أءددرب مددهللاو صددألي ار األس د الوددألم اددذا مث كوجهمددو بواى دؤا إىل ااربالفسىددو
وسواليهللا القألمو ا  :يو أوتو مو أيق يف ذذا ااذا أيت من ظوذ ال حهللي ااقد ن الااىدمة امدو يف ذدذا
ااا د ددون م د ددن أود د د ا  ،المد د د اا د ددذا ر ياتش د ددح ااملأل د ددم إال يف ذ د ددذا اازم د ددون ،فأج د ددوا األ د ددي ود د دؤاامو
بقوا د :البروفيســور ســياويدا :أاتقددهلل أني د ي ددهللال

مومر د و جددهللاو جددهللاو م د مملقددو كق ي د و ،إنيددج أاتقددهلل

حقسقددة إن ددون مددو قألت د صددحسحو ،فددإن ذددذا اااتددوا جددهللي جددهللاو بواسحةددة ،إنيددج أالافقددق.الشــيخ
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الزنداني :مو ا يىتلسع ااملألموا أن يقواوا ،ال ميامهم أن يمى وا ذذا ااملألدم اادذا أنيزاد ار األدي مدهلل
صددألي ار األسد الوددألم يف ذددذا اااتددوا ،ال مياددمهم أن يمىد وا ذددذا ااملألددم يف ذددذا اااتددوا إىل موددهلل
بش د ا ،أال إىل جه ددة األمس ددة يف ا ددق ااملو د  .ف ددإن تس ددع ااملألم ددوا م ددو دونيوا يملألم ددون ش ددسئو ا ددن ذ ددذه
الو ا .إن اا ش ية ألهو ر كملألدم شدسئ و ادن ادق ،إ دم ال ميألادون أن عدهللالا كحىد او إال أن يقوادوا ذدذا
من جهة أء ى ذي ال اا ذذا اااون .نيملم ،إني الحي من ار و حوني الكملوىل ،أالحي ب إىل ا هلله ااميب
المي مهلل صألي ار األس الوألم ،الجملأل مملجزال بوقسة دائمة كىتم مع اا ش ية إىل قسومت ااىواة.
﴿ويرى الرين أوتوا العلم الر أنزن إليل من ربـل هـو الحـق ويهـد إلـى صـرا العزيـز

الحميد (وو ال و أ ،افية.)1:

الحلقة ال انية عشرة :حقائق علم الفلل
احلمهلل ر ا ااملوال الأصألي الأوألم األي وسهللنيو مهلل صألي ار األس الاألي ا الصح الوألم
أتملل البملهلل:
فددإن ار و د حوني الكملددوىل بددل امددو أن ذددذا اااتددوا ااق د ن ااا د مي قددهلل أنيزا د محددة األملددوال قددو

كملوىل﴿ :إن هو إن ذكر للعالمينأ ولتعلمن نبأه بعد حين (وو ال ص ،افية.)11-11:فهو د
األ ش ية ألهو إىل قسومت ااىواة ،الفس من الني وا مو يتجهللد مع م ال اادزمن ،فهدذا ااقد ن نيدز بملألدم ار،
ال ن ية فس نيزا بملألم ار ،مو قو كملوىل﴿ :لكن ا يشهد بمـا أنـزن إليـل أنزلـه بعلمـه (ودو ال
اامىوا ،افية.)011:أا الفس األم  ،فان يدة تمدن األدم ار ،الاا شد ي كقدون ،فدإ ا ا كحدي اا شد إىل
مىتوى األمي اموا ممل أن يحهموا ذذا اامل امهلي ااذا أشو إاس كألق افيدة ،الاألمدوا أن ذدذه
افية قهلل جوا من امهلل ار ،فإ ا كقهللمت اا ش الجهللالا شوفو ال يو أء ى ،فدإ ا كقدهللموا ااتقدوا مدع
يو أء ى ،الذاذا ال يزا اا ش عهللالن مو يؤ هلل هلم أن ااق ن ااا مي من امهلل ار و حوني الكملوىل.
ذذا ذو ااربالفسىو مىرتالني  ،أحهلل مشوذ األموا ااحألق يف أم ياو ،يملمن يف ال واة ااحردوا
الم ياسددة نيووددو .ذددو مددن مشددوذ األموئهددو ،ااتقسمددو بد الوددأاموه اددن اددهللد مددن افيددو اااونيسددة ااتملألقددة
جددو ريوو د يف ااحألددق.وددأاموه اددن س د كاددون؟ فقددو  :وددأحهللاام س د كاوني د ددن ااملموص د
األي ال ذ ،اقهلل ا تشحموذو ،بن اقهلل أقم اهللداو مدن ااتجدو ا ما دو مدو أقدو اادم .إن ااملموصد
اا تألح ددة جتتم ددع فسه ددو ا ى ددسمو اا تألح ددة م ددن ااارتالني ددو الب الكوني ددو الم ذ ددو .اا ددي كتح ددهلل ذ ددذه
ا ىسمو يف ال ن امو ًتو إىل طوقة .الامهلل حىوبمو األلوقة ااسقمة اتاوين ال احلهلليهلل الجهللنيو
أن االوقددة ااسقمددة عددي أن كاددون لوقددة ا مواددة ااشمىددسة أ بددع م د ا  ،اسى د طوقددة ال ذ الال
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ااشددمن الال ااقمد الال الددود الال قحددن الال ااشددرتا ددن ذددذه ا مواددة ااشمىددسة بأ مألهددو ال كاحددي
طوقتهو اتاوين ال حهلليهلل ،بدن تتدو إىل طوقدة مثدن طوقدة ا موادة ااشمىدسة أ بدع مد ا  .مث قدو ذدو
مدن نيحىد بددهللالن دسمت ممدو ،قددو  :الادذاق يملتقددهلل ااملألمدوا أن احلهلليدهلل امود م يدي الفددهلل إىل ال ذ الر
يتاددون فسهددو.فددذ نيو قددو ار كملددوىل﴿ :وأنزلنــا الحديــد فيــه بــأس شــديد ومنــافع للنــاس (وددو ال
احلهلليهلل،افيددة.)25:مث وددأاموه ذددن يف ذددذه ااىددموا فد ال الشددقومج؟ قددو  :ال ،إنياددم كتاألمددون اددن فد ع
من ف الع األم ااحروا ام اااون ااتومت.ذذا اااون ااتدومت مدو ا فد ااملألمدوا إال أءد او ،ادو أءدذ نيقلدة
يف ااحرددوا الت د مىددوفة مملسم ددة إىل اجتددوه الت د بددمحن ااى ددوفة يف اجتددوه ء د اوجددهلل أن القن
اااتألددة يف ددن االجتوذددو متىددوال لن ذددذه اامقلددة متزنيددة فسجددي أن كاددون اار د و األسهددو مددن ددن
جونيي متىوالية .الاااتألة عي أن كاون ذاق .الاو ر يادن ذدذا االكدزان اتحد د ااادون الحدهللا فسد
كوهللع الشقومج.ااشسا اازنيهللا  :فذ

قو ار جن الاس﴿ :أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف

بنيناها وزيناها ومـا لهـا مـن فـرول (ودو ال مج ،افيدة.)1:التدهللامو مملد دذاق ادن جهدود ااملألمدوا يف
ددوالال م ااوصددو إىل حوفددة اااددون .ذددن الصددألوا إىل حوفددة اااددون؟ قددو  :حنددن يف ممل ددة األوصددو إىل
حوفة اااون .إنيمو نيارب أجهزال مث نيمة من ءسهلو فماتش جنومو النياتش أنيمو مو قامدو بدهللاءن ذدذه
اامج دومت م ددو الص ددألمو إىل احلوف ددة؟ الأني ددو أاأل ددم م ددن قوا د كمل ددوىل﴿ :ولق ــد زين ــا الس ــماء ال ــدنيا بمص ــابي

وتعلناهــا رتومـان للشــياطين (وددو ال ااألددق ،افيددة.)5:إن ددن ذددذه اامجدومت ذددي قيمددة األىددموا اادهللنيسو.
الذد ددو يقد ددو امد ددو :ر نيود ددن إىل احلوفد ددة .ر نيود ددن إىل اامهويد ددة .قد ددو  :الاد ددذاق حند ددن نيمحا د د يف إقومد ددة
ااتألىاوبو يف ااحروا ح ال ياون ذذا اا و الالشدسوا مدن ااةدواذ ا ويدة ااوجدودال األدي ال ذ
من ااملوائ اايت تدو بسممدو البدل ذدذه اا ؤيدو .إن ااتألىداوبو اا ود ية ااديت كىدتملمن ااردوا أال اا ود
ال ،فملو مو ان ذذه ااتألىاوبو اا و ية بتألىاوبو
اجز الر كىتلع أن كتجوالق بمو مىوفو
ال ود د ددألاسة فوج د د دهللنيو مىد د ددوفو جهلليد د ددهللال ،الااد د ددن ال قامد د ددو داءد د ددن احلد د ددهللالد.فد د ددذ قد د ددو ار جد د ددس
الاددس﴿:فــارتع البصــر هــل تــرى مــن فطــور أ ثــم ارتــع البصــر كـرتين ينقلــب إليــل البصــر خاسـ ان
وهو حسير (وو ال ااألق ،افية .)0-3:ن ذذا الحنن ني ي افيو  ،ألمو امو حقسقدة نيدو اد
افية الذدو يوافد األدي ادق ،مث قألمدو اد  :ذدذا أنيد ا قدهلل أيد بمحىدق حقدوئ األدم ااحألدق احلدهللي
بملهلل أن اوت هللمت امنيىون ذذه الجهزال الااووا يا الوحن ااحروا الا تشح ذذه ااملألومو  ،ذو أني
ا قددهلل أيتهددو مث أيد سد جددوا يف نيوددوص ااقد ن ااا د مي ق ددن  0011اددومت فمددو أيددق يف ذددذا؟
فأجوا:البروفيسور آرمسترونج:ذذا وؤا صملي ظألأل أفا فسد ممدذ أن كموقشدمو ذمدو الإنيدج متدأا
جهللاو س أن بمل اااتوبو ااقهللمية ك دهللال متلوبقدة مدع األدم ااحألدق احلدهللي بودو ال مألحتدة األنيةدو ،
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اى اواو الافسو يف كدو يا اا شد ية اليف صدو ال يملتمدهلل األسهدو وسد أاقدي بمحىدي ومدو يف ظد ال قهللميدة
وني د وددوئهللال ممددذ  0011وددمة ،الااددج بواتأ سددهلل أالد أال أقيددهلل األددي أن مددو أيمددوه جددهللي بواسحةددة،
المددع اددق قددهلل ال يددرتد جمددوالو األتحى د ااملألمددي ،قددهلل ياددون ذمددود شدديا فسمددو ال اا فهممددو دربال بش د ية
اودية اسش ا اااتوبدو ااديت أيموذدو ،الاادن ادسن يف نيسديت أال ال دملي امدهلل ذدذه اامقلدة أن أقدهللمت إجوبدة
األي اق ،اقهلل قأل ألمو ث ال األي مو أظن دالن أن أارب بوار امدو أ دكدج أن أادرب امد  .إنيد
من الاجيب ملور أن أظن مىتقسو ان مىوئن مملسمة ،الأاتقدهلل أن ذدذا امدهللمو كوقحد األدي أفردن الجد
امهلل نيقلة أقن قألسسو من إالوئق امجوبة اايت قهلل ك مي فسهو؟الشيخ الزنـداني :نيملدم ،أمد صدملي أن
يتوددو أن ذددذا ااملألددم ااددذا نيددز يف تددوا ار ق ددن  0011اددومت قددهلل جددوا إىل مددهلل صددألي ار األس د
الوألم من مودهلل بشد ا ،ال بدهلل أن ذمدود مودهلل او ال اا كحاد ذدؤالا ااملألمدوا ﴿قـل أنزلـه الـر يعلـم

السر في السماوات واألرك (وو ال ااح قون ،افية.)1:إنيمدو مدو شدوذهللنيو ال مدو أيمدو مدن ااألقدواا
اا تألحدة مدع ذدؤالا ااملألمددوا األدي أبدواا اود جهلليددهلل .ذدذا ااملود اود كملدوني اادهللين الااملألدم ،الااددن
ااملألددم احل د الااددهللين احل د  .فددس مياددن أن ياددون بسمهمددو كمددوق  ،الال مياددن أن ياددون بسمهمددو كملددو ذ،
الذذا مو ق ه األموا ااىألمل ارب ااقد الن ،ال ميادن أبدهللاو أن كتمدوق حقسقدة األمسدة قلملسدة مدع حقسقدة
ش اسة قلملسة يف دالاتهو اليف مملموذو ،إ ا ونيوا يقواون حنن يف او ااحروا اليف اود اادذ ال فادذاق
حنددن نيقددو  :ذددذا صددحسا ،الااددن اود او أذددم مددن اددق يوشددق أن يلددن األسمددو ذددو اود االكحددومج بددل
ااملألددم الااددهللين ،الال ياددون اددق إال بددل ااملألددم ااوددحسا ،الااددهللين اموددسمي ااددذا ححةد ار مددن ددن
ك هللين الت ي .
﴿ويرى الرين أوتوا العلم الر أنزن إليل من ربـل هـو الحـق ويهـد إلـى صـرا العزيـز

الحميد (وو ال و أ ،افية.)1:

الحلقة ال ال ة عشرة :األطوار الجنينية
احلمهلل ر ا ااملوال الأصألي الأوألم األي وسهللنيو الني سمو مهلل صألي ار األس الاألي اد الصدح
الوددألم أتملددل البملددهلل:فهددذا ذددو ااربالفسىددو  .و .جددو جن أوددتو يف ألسددة االددي قىددم ااتش د يا يف
جومملددة جددو كددوالن يف الاشددملن .ااتقسمددو اددذا الوددتو الوددأاموه :ذددن د يف كددو يا األددم الجمددة أن
ا مل خيأل يف أطوا ؟ الذدن ذمدود مدن اااتدي ااتملألقدة بملألدم الجمدة مدو قدهلل أشدو إىل ذدذه الطدوا يف
قمددن اا وددو صددألي ار األس د الوددألم أال بملددهلله بق د الن ،أمت أن ذددذا ااتقىددسم إىل أط دوا ر يمل د إال يف
ممتو ااق ن ااتووع اش ؟ أجوبمو بقوا  :اقهلل وني ذمود امويدة مدن ااسونيدونيسل بهلل اودة ا مدل ،القدهلل
( ) 31

حددوال اددهللد مددمهم أن يو د مددو يددهللال األجمددل المددو ًددهللا فس د  .قألمددو ا د  :نيملددم ،نيملألددم ذددذا ،إن ذمددود
نية يو ا مل ااملألموا ممهم أ ولو الم ه ،الاان ذن ذمود من أن ذمود أطوا او؟ لنيمدو نيملألدم أن
الط دوا ر كمل د إال يف ممتو د ااق د ن ااتوو دع اش د  ،الر كث د إال يف أالائددن ااق د ن ااملش د ين.ف ملددهلل
نيقددوش طويددن قددو  :ال .قألمددو :ذددن ذمددود موددلألحو أطألق د األددي ذددذه الط دوا واوددلألحو اادديت
ال د يف ااق ن ااا مي؟ قو  :ال .قألمو فمو أيق يف ذذه ااولألحو اايت ك لي أطدوا ا مدل؟ بملدهلل
مموقشة طويألة ممل قهللمت وثدو الأاقدوه يف اادؤ االديب ااىدملودا ااثدومن ادن ذدذه الطدوا ااديت ال د يف
ااق ن ااا مي ،الان جهن اا ش ية او ،الان و الدقدة ذدذه ااودلألحو ااديت أطألقهدو ااقد ن اااد مي
األددي ذددذه الط دوا لح دوا ا مددل بمل ددو ا مددوجزال الأاحددوق تو د ال أل د حقددوئ الاوددملة .مث ذددو ا
يتاألم ان أي يف ذذا فسقو :البروفيسور تورنجر :إني الص األتلو اا شد ا ممدذ كادوين المشدو
إىل أن أص ح تسو اروية ،ان ذذا ااوص الاميروحو ا ألسة الااشومألة اان م حألة من م احن
كلددو ا مددل يف مملةددم احلددوال إن ر ياددن يف تسملهددو يملددود ذددذا ااوصد يف قهللمد إىل قد الن اهلليددهللال
ق ددن كىددجسن اا احددن اا تألحددة األتلددو ا مسددج اا شد ا اادديت ال د يف ااملألدومت ااتقألسهلليددة ااملألمسددة.الشــيخ

الزنــداني :الكل د مج اا ح د مددع ااربالفسىددو جددو جن حددو ذددذه ااةددوذ ال اادديت شددح األمس دو ال شددح
حهلليث و أ و اتزين امشاو ااذا ون يث ه ااموو ى .اامودو ى يقوادون ذدو ذدو ا اسىدي األسد ااىدسمت
قدهلل ءألد مددن أمت فمددن ذددو أبددوه؟ يثد الن ذددذا امشدداو ال يتوددو الن أن ياددون ذمددود ءألد بددهللالن أا.
أجددوا األددسهم ااقد ن اااد مي البددل هلددم ال د ا هلددم مددثسو بددادمت قددو كملددوىل﴿:إن م ــل عيســى عنــد ا

كم ل آدم خلقه من تـراب ثـم قـان لـه كـن فيكـون (ودو ال امد ان ،افيدة.)51:إنيمدو جندهلل اسادة
أني دواع مددن اإأل د  .دمت ألددومج بددهللالن أا الال أمت .ح دواا ألوقددة بددهللالن أمت .اسىددي األس د ااىددسمت ألددومج
بددهللالن أا .الااددذا قددهلل أن خيأل د دمت األس د ااىددسمت بددهللالن أا الأمت قددود األددي أن خيأل د اسىددي األس د
ااىسمت من أمت بهللالن أا ،المع اق ال يزا ااموو ى عوداون ،اليشوا ار و حوني الكملوىل أن ياش
هلم حجة بملهلل حجة الب ذونيو بملهلل ب ذدون.ادو ا كىتشداألون ذدذا أيهدو اامودو ى؟ قدواوا :لنيدو ال نيد ى أبدهللاو
ألوق د و مياددن أن يددأيت ب د أا الال أمت .فددإ ا بددواملألم ياش د أن ث د او مددن احلسوانيددو اا دهللنيسو ال ث د او مددن
اااوئمو افن كتوااهلل الكمجي بهللالن كألقسا ااذ و  ،فهذا اامحن :تسع و ه ا و ال ان بس ر يألقا
وا ااذ و الاا سرة اايت كألقا وا ااذ و كاون ش واة أنيثي .أمو ااذ و فهي ألوقة من بس ااألادة
بهللالن موا ااذ و الذمود أمثألة ثد ال األدي ادق .بدن اقدهلل حدهللا يف ااتقدهللمت ااملألمدي أن ادن امنيىدون
أن يم بمل اا س اد مل اااوئمدو فتممدو ذدذه اا سردة بدهللالن حوجدة إىل كألقدسا اادذ  .الذدو ذدو ا
ااربالفسىددو جددو جن ًددهللامو اددن ذددذا الم د .البروفيســور تــورنجر :يف نيددوع ء د اتمددوال ااو ددوع فددإن
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اا س م اا وي ااث من احلسوانيو ااسفقو ية الااربموئسة الااثهلليسدة ااىدحألي ميادن كمشدسل بوودوئن
مساونيساسدة ،ددواوءز بددومب ال ،أال بووددوئن موديددة واوددهللمة احل ا يدة ،أال بووددوئن سمسوئسددة بددأا اددهللد مددن
اا دواد اااسموئسددة اا تألحددة ،اليىددتم اا ددس إىل م احددن كلددو متقهللمددة ،يف بمل د الجمددوو يملتددرب ذددذا
ااموع من ااتلدو ا سدج ط سملسد و.الشـيخ الزنـداني :أيدن امشداو إ او امدهلل اامودو ى؟ يقوادون مىدتحسن
أن يادون ذمدود ألدومج مدن أمت بددهللالن أا .اليقدهللمت ذدذا اادهللاسن اليود ا اددق مدن المدو ااديت مياددن أن
كقددوو فسمددو بملددهلل فددأا إشدداو بملددهلل اددق؟ اقددهلل أجددوا ار كملددوىل ا دواا ااقددوطع ااشددويف ال د ا مددثسو
بادمت ااذا ذم يؤممون ب اسن ا أا الاسن ا أمت .أنيتم كىتشاألون ألوق و مدن أمت بدهللالن أا فدإن ار
قهلل قدهللمت اادم مدثسو ألوقدو أنيدتم كمل فونيد الكؤممدون بد بدهللالن أا البدهللالن أمت الذدو دمت األسد ااىدسمت﴿ .إن
م ل عيسى عند ا كم ل آدم خلقه من تراب ثم قـان لـه كـن فيكـون .اليشدوا ار جدن الادس أن
يأيت ذذا ااتقهللمت ااملألمي الاااش ااملألمي اسقسم داسسو بملهلل داسن األي بسون احل ااذا جوا ب ااق ن،
الذاددذا يتجألددي ذددذا اااتددوا ااا د مي مددع م د ال ااددزمن الكتجألددي يوك د  ،الكترددا ل ددوب األمددوا او د نيو
الاألملألموا جسسو بملهلل جسن ،فهو اااتوا ااذا ال يش ع مم ااملألموا الال كمقري اجوئ .
﴿ويرى الرين أوتوا العلم الر أنزن إليل من ربـل هـو الحـق ويهـد إلـى صـرا العزيـز

الحميد (وو ال و أ ،افية.)1:

الحلقة الرابعة عشر :أعماق البحار والمحيطات
احلمهلل ر ا ااملوال الأصألي الأوألم األي وسهللنيو الني سمو مهلل صألي ار األس الاألي اد الصدح
الوددألم أتملددل البملددهلل:فددإن ااملجدزال ااق نيسددة مملجدزال بوقسددة متجددهللدال إىل قسددومت ااىددواة ،يمل فهددو اامددوو األددي
اءددتس اقوفددو م الاألددي اءددتس اوددو ذم ،ي د ى فسهددو اا ددهللالا يف ااوددح اا مددو ياحس د  ،الي د ى فسهددو
الوتو ا ومملي مو ياحس .ذدذا ذدو ااربالفسىدو د جدو ب ودود اال إنيد أودتو يف األدم جسواوجسدو اا حدو ،
الأوتو افن جبومملة ااألق ا هللااملزيز جبهللال ،ااتقسمو ب الا مو األس اهللداو من افيو ااتملألقدة بوماجدوق
ااملألمددي يف ااق د ن الااىددمة فونيددهللذو اددو مددع الاددو أى الذددو يقد أ مملددو يددو ااقد ن يف بملد اااتددي
اا ووددة اددذاق .ددون اددو كمل د ذ اش د ح ذددو قددو ار جددن الاددس﴿ :أو كظلمــات فــي بحــر لجــي
يغشاه مول من فوقه مول من فوقـه سـحاب ظلمـات بعضـها فـوق بعـض إذا أخـرل يـده لـم يكـد

يراهــا ومــن لــم يجعــل ا لــه نــوران فمــا لــه مــن نــور (وددو ال اامددو  ،افيددة.)01:قددو  :نيملددم ،ذددذه
ااةألمو ا فهو ااملألمدوا افن بملدهلل أن اودتملمألوا اا واصدو ال امدوا مدن اا دوص يف أامدومج اا حدو  ،ال
يىددتلسع امنيىددون أن ي ددوص بددهللالن اددة أ ث د مددن اش د ين إىل اساددل م درتاو .ااددذين ي وصددون مددن أجددن
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ااألؤاددؤ يف ممددوط اإألددس ي وصددون يف ممددوط ق ي ددة ال كزيددهلل األددي ذددذا ااملمد  .فددإ ا مددوص امنيىددون إىل
أامددومج شددهلليهللال حسد يوجددهلل ااةددسمت األددي امد  211مددرت ال مياددن أبددهللاو أن ي قددي حس د و ،الذددذه افيددة
كتحد ددهللا اد ددن ظد ددوذ ال كوجد ددهلل يف اا حد ددو ااملمسقد ددة الاد ددذاق قد ددو كملد ددوىل﴿ :أو كظلمـ ــات فـ ــي بحـ ــر

لجــي… اددسن يف أا و د الصددح ذددذه ااةألمددو بأ ددو مرتا مددة بملرددهو فددومج بمل د  ،الااةألمددو

اارتا مة الاايت كرتا م يف اا حو ااملمسقة كمشأ بى ل ،ااى ون ياونيون نيتسجة اءتحوا الاوان يف ط قدة
بملددهلل ط قددة .فواشددملوع اارددوئي ماددون مددن و د ملة أا دوان ،فددإ ا نيددز ااشددملوع اارددوئي إىل ااددوا كددوقع إىل
الادوان ااىد ملة ،ني د ى يف ذددذا ااشددان ااددذا أموممددو ااشددملوع يف ااددوا ،فددو زا الاألددي قددهلل امددتر ااألددون
المح يف ااملش ال المتو ااىلحسة ااملألسو .او أن مواصو ي دوص األدي امد اسادل مدرتاو الجد ا جىدم
الءد اادهللمت الأ اد أن يد اه فدس يد ى ااألددون المحد لن الشدملة احلمد اا مد موجدودال البملددهلله ميدتر ااألددون
ااربكقو  ،ال مو ني ى يف ذذا ااشدان ااشدملوع ااردوئي الذدو يمدز يف أامدومج اادوا األدي مىدوفة  51مدرتاو
ي ددهللأ امتوددوص ااألددون الصددح  ،الاألددي امد  011مددرت ياددون امتوددوص ااألددون الءرد الذاددذا .النيد ى
ت موئيت مرت ياون االمتووص األون الق مج ،فإ او ظألمة ااألون الءر ت امدهلل امد  011مدرت
الظألمددة الصددح كاددون األددي امد  51مدرتاو ،الق ألهددو ظألمددة ااألددون ااربكقددو الظألمددة ااألددون المحد  ،فهددي
ظألمو بملرهو فومج بمل  .الأمو ااى ي ااثو فساون بىد ي احلدواجز ااديت تجدي ااردوا ،فواشدملوع
ااردوئي اادذا نيد اه ذمدو يمددز مدن ااشدمن فتمددتر ااىدحي بملرد الكشدت بملرد فتمشددأ ظألمدة تد
ااىحي،ذذه ااةألمة الالىل ،فإ ا نيز ااشملوع ااروئي إىل ولا اا حد ااتمدو انيملادن األدي ودلا
ااددو فددأالي املوني دو .الاددذاق ني د ى إ ا حددهللا مددو يف اا ح د ددون ااألمملددون شددهلليهللاو األددي حىددي مسددن
ولا ااو  .فواو إ او يى ي ااىد و األشدملة أا يىد ي ظألمدة مث يمدز ااشدملوع ااردوئي إىل أودحن،
الجنددهلل اا ح د ذمددو يمقىددم قىددمل ،قىددم وددلحي القىددم امس د  .أمددو ااىددلحي فهددو ااددذا يوجددهلل فس د
ااةددسمت الااددربالدال .خيتأل د اا ح د ان يف ءووئو ددهمو الص ددحو مو الااددن يوج ددهلل مددو فوص ددن ب ددل اا ح د
ااىلحي الاا ح ااملمس  ،ذذا ااو ااهللاءألي ر ياتش إال اومت 0111مت تد اادو ااملمسد اادذا
يحوددن بددل اا ح د ين يوجددهلل اا ح د ااملمس د  ،الي ددهللأ ااةددسمت ح د إن المددود يف ذددذه اامددوط ال ك د ى
بأاسمهو بن هلو موهلل األروا يوهلل من جىمهو يف ذذه ااةألمو اايت ك ا م بملرهو فدومج بملد ،
جوا

ذو يف قوا كملدوىل﴿:أو كظلمـات فـي بحـر لجـي يغشـاه مـول ﴾..الإ ا نية نيدو أودحن ااشدان

ني ى ااةسمت الني ى فدومج اادو الال اادذا يحودن بدل اا حد ااىدلحي الاا حد ااملمسد ﴿يغشـاه مـول

مــن فوقــه مــول﴾ أا مددن فددومج ذددذا ااددو مددو ءد  ،ذددو ااددذا ياددون األددي وددلا اا حد "مــن فوقــه

ســحاب"فددوقهم"ظلمــات بعضــها فــوق بعــض"ظألمددو ذددذه احل دواجز الظألمددو الا دوان يف ط قددو
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بملرهو فومج بمل ﴿إذا أخرل يده لم يكد يراها ومن لم يجعل ا لـه نـوران فمـا لـه مـن نـور﴾ يف
ذددذه اامددوط ظددسمت شددهلليهلل ،الاا واصددو كمددز إىل ذددذه ااىددوفو فددس ك د ى شددسئو ،الكىددت هللمت موددود
األروا الام واال ح ك ى ط يقهو .فمن أءرب مهللاو صألي ار األس الوألم ان ذذه افيو ؟ ون ذذا
او حهللامو ام ااربالفسىو اال ،مث اوتمل مو ممل ث او من افيو ااتملألقة بوا حو اليف جمو ريوو مث
قألمدو اد  :مدو ذددو كحىد د يددو أودتو اال هلددذه ااةدوذ ال؟ ظددوذ ال اماجدوق ااملألمددي يف ااقد ن الااىددمة سد
أءرب مهلل صألي ار األس الوألم اذه احلقوئ ممذ  0011اومت فقو :البروفيسور راو :المدن ااودملي
أن نيحددرتذ أن ذددذا اامددوع مددن اامل فددة ددون موجددوداو يف اددق ااوق د ممددذ 0011وددمة ذج يددة ،الااددن
بمل الشسوا كتموال فا ال اومدة الاادن الصد ذدذه الشدسوا بتحودسن د أمد صدملي جدهللاو ،الادذاق
فمددن ااؤ ددهلل أن ذ دذا اددسن األم د و بش د ي و بىددسل و ،ال يىددتلسع امنيىددون ااملددودا أن يش د ا ذددذه ااة دواذ
بددذاق ااقددهلل مددن ااتحوددسن ،الاددذاق فقددهلل فاد يف قدوال ءو قددة اال سملددة ءددو امنيىددون ،اقددهلل جددوا
ااملألومددو مددن موددهلل ءددو مج األل سملددة.الشــيخ الزنــداني:نيملددم ،ال بددهلل أن ياددون موددهلل ذددذا ااملألددم مددن
جهة اسى يف مىدتوى اا شد الال يف مىدتوى اال سملدة مدو يقدو الودتو اال ،إ دو ال ااذدو ،إ دو فدومج
اال سملة فومج االوقة اا ش ية ،إني ي يهلل أن يقو ال ميان أن ياون ذذا من سمت موجود من موجودا
اال سملة ،حق و إني سمت ااذا يملألم ذذه اال سملة اليملألم ذذا اااون اليملألم الو ا فسد ﴿قل أنزله الـر

يعلــم الســر فــي الســماوات واألرك إني د مددن امددهلل ار و د حوني الكملددوىل .الذاددذا كترددوف شددهودا
ااملألمددوا شددهودال بملددهلل شددهودال ا سددون:أن ذددذا اهلددهللى الأن ذددذا اامو ًمددن ب ذددون صددهللق فس د فهواهلددهللى
الذواحلجة الذواا سمةااتجهللدال إىل قسومت ااىواة.
﴿ويرى الرين أوتوا العلم الر أنزن إليل من ربـل هـو الحـق ويهـد إلـى صـرا العزيـز
الحميد (وو ال و أ ،افية.)1:
الحلقة الخامسة عشرة :الظواهر البحرية بين الكشو العلمية واآليات القرآنية
البروفيسور شرويدر :اقهلل أ انيو ااشسا اازنيهللا أن ااملألم يف احلقسقة يؤ دهلل مدو يقواد ااقد ن ،المدو

ال د يف ااقد د د ن اااد د د مي مم د ددذ اهللي د ددهلل م د ددن ااى د ددمل ذ د ددو حقسق د ددة م د ددو ياش د ددح ااملألم د ددوا ااسد د دومت.الش ـ ــيخ

الزنــداني :احلمددهلل ر ا ااملددوال الأصددألي الأوددألم األددي وددسهللنيو الني سمددو مددهلل صددألي ار األس د الاألددي ا د
الصح الوألم أتملل البملهلل:ذذا ذو ااربالفسىو ش اليهلل مدن األمدوا اا حدو يف أاونيسدو اا بسدة ااتقسمدو بد
يف نيددهللالال املألم ددوا اا حددو نيةمتهددو جوممل ددة ااأل ددق ا ددهللااملزيز جبددهللال .الطألددي م ددج أن أاقددي و د ال ا ددن
ااةدواذ اا ح يددة بددل اااشددو ااملألمسددة الافيددو ااق نيسددة ،البملددهلل أن أاقسد اةو د ال القد ااربالفسىددو
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ش اليهلل يف ااسومت ااثدو يملقدي األدي ذدذه اةو د ال فادون ادو قواد :البروفيسـور شـرويدر :أالد أن أاألد
األي اةو ال اايت أاقوذو األسمو ااشسا اازنيهللا بولمن الأالد أن أقو  :إنيج أقهلل ذذه اةو ال يف إطو
اجتمددوع األمددي هددذا ال ًتددو ااد ا أن ياددون مىددألمو .حد بوامىد ة مىددسحي مددن ااهددم أن أ ى
ااملألددم اددسن فقد مددو ذددو األسد الااددن أيرد و أن أ اه بوددو ال أالوددع الأقوبألد بواددهللين أا أن أ اه يف إطددو

ااهللين.الشيخ الزنداني :مث أءذ ااربالفسىو ش اليهلل ي ل ااملسقة بل الديون الااملألم ،إني يتحهللا ان
كألدق ااحجدوال اهلوئألددة بدل الديدون ألهددو البدل ااملألددم ،فهمدود كمدوف الا ددا بدل قدودال ااملألدومت ااهلليمسدة القددودال
ااملألومت اااونيسة ،الاام انيهللذو امهللمو مع يو ااق ن ااا مي المدع احلقدوئ ااديت ذدو ذدذا اااتدوا
اااد مي ق دن  0011اددومت فملألد األدي اددق القدو :البروفيســور شـرويدر :يف أديدون ثد ال جندهلل أن ااقددودال
يةمون أن ااملألم يىتلسع أن يأءذ شسئ و من ااهللين ،إ ا دون ااملألدم يتقدهللمت فدإن األدي اادهللين أن يتقهقد ،
ذمو اهلليمو كموال تألد ومدو اقدهلل أ ا ااشدسا اازنيدهللا أن ااملألدم يف احلقسقدة يؤ دهلل مدو يقواد ااقد ن المدو
ال د بواحملن ممذ اهلليهلل من ااىمل يف ااق ن ذو حقسقة مو ياتشدح ااملألمدوا ااسدومت أاتقدهلل أنيد مدن ااهدم
بوامىد ة امددهللالال هددذه أن ك ألددل إىل ااملألمددوا مددن تسددع المددم .الإنيددج الاا د أنيمددو تسمل د و وددمملود إىل أالطونيمددو
الحنددن نيحاد أ ثد يف ااملسقددة بددل ااددهللين الاألدومت اا حددو  .اددسن ذمددود األددم يف جونيددي الديددن يف جونيددي
ء.
الشيخ الزنداني :يت ل أن مو ياتشح ااملألموا ااسومت قهلل د يف ااقد ن ق دن  0011ادومت .الامدو
أن نيتىوا من ااذا أءرب مهللاو صألي ار األس الوألم ادو .مدن اادذا أالحدي إاسد ادو ،إ دو اا سمدة ااديت
يمل فهو األموا او نيو وواا دونيوا مدن األمدوا ااحألدق أال مدن األمدوا اا حدو أال مدن األمدوا ا سواوجسدو أال
من أا جمو من جموال اات ووو اايت يمل فهو األموا او نيو ااسومت من ا وال اايت ذو ااقد ن
اااد مي أال أشددو إاسهددو ااىددمة اام ويددة االهد ال .إن ااربالفسىددو شد اليهلل باددن اقددة بملددهلل أن مددع مددو مددع
يتاألم ان ذذا الم فسقو :البروفيسور شرويدر :اسن ذمود األم يف جونيدي الديدن يف جونيدي ءد .

اسن ذمود أنيوو ال يتاألمدون إىل بملردهم ااد مل الاادمهم تسملد و يىد الن يف اجتدوه الاحدهلل إ دم يقوادون
نيحددن ااشدديا يف ا ددة تألحددة يف ا ددة األمسددة جددهللاو يف ا ددة جم د دال جددهللاو يف ا ددة افيددو مددو اددرب امهددو
ااشسا.
الشيخ الزنداني :إني يلواي جألس و البو وا أن يقهللمت ذدذا األملدور تسملد و الاألمدوو تسملد و الاألملألمدوا
ءوصة يف جمومملهم ااملألمسة بان ا دو م اسحهمدوا ذدذه ااةدوذ ال الاست دل هلدم ااملسقدة احلقسقسدة بدل اادهللين
الااملألم.نيملم ،إني ااهللين ااذا وألم من ااتح يد  .الااملألدم اادذا يادون صدحسحو ال بدهلل أن يتحقدو الال بدهلل
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أن ً د اا ددهللين ااوددحسا األددي ااملأل ددم ااوددحسا مددو ذددو الم د يف اموددسمت﴿.ه ــل يس ــتو ال ــرين

يعلمــون والــرين ن يعلمــون (وددو ال اازم د  ،افيددة﴿.)1:فــاعلم أنــه ن إلــه إن ا

(وددو ال مددهلل،

افيددة﴿.)01:قــل انظ ــروا مــاذا فــي الس ــماوات واألرك (وددو ال ي دونين ،افيددة﴿.)010:إن ف ــي

الســماوات واألرك آليــات للم ـ منين .وفــي خلقكــم ومــا ي بــت مــن دابــة آيــات لقــوم يوقنــون.

واختال الليل والنهار وما أنزن ا مـن السـماء مـن رزق فأحيـا بـه األرك بعـد موتهـا وتصـريف

الريــاآ آيــات لقــوم يعقلــون .تلــل آيــات ا نتلوه ـا عليــل بــالحق فبــأ حــديل بعــد ا وآياتــه

ي منـون (ودو ال ا واسدة ،افيدة.)1-3:ااددهللين ًد األدي ااملألدم اليأم نيددو أن نيمةد يف ااادون مدن حوامددو
الااملألددم ًددج أو د إجددسالو هلددذا ااددهللين احل د الذاددذا حنددن يف او د جهلليددهلل بددإ ن ار او د ااألقددوا بددل
ااهللين الااملألم بن ااتروف بل ااهللين الاحل الااملألم ااودحسا اتةهد اا سمدة الاتتجدهللد يف ذدذا اازمدون بأل دة
يحهمهو أذن ذذا ااملو .
﴿ويرى الرين أوتوا العلم الر أنزن إليل من ربل هو الحق ويهـد إلـى صـرا العزيـز

الحميد (وو ال و أ ،افية.)1:
مقتطف ــات:
يترا

أن ذذه الداة حتمو جوا ةمهلل من امهلل ار .الذذا يث

أن مهللاو وو ار.

(كيل مور)
حون ااوق لن أشههلل أن ال إا إال ار الأن مهللاو وو ار.
(تاتاتات تاتاسون).
الااددن ااووددوئن ااملألمسددة احلهلليثددة افن يف ال ددع كىددتلسع أن كث د مددو قواد مددهلل صددألي ار األسد
الوألم ممذ  0011وم .
(كرونر).
الا ددذاق إ ال أ ى ش ددسئ و يتر ددو ا م ددع محهد دومت أن اات ددهللءن امهل ددي ددون مش ددموالو فسم ددو ددون
بووتلوات أن ي أل .
(مارشان تونسون)
إنيج متأا جهللاو بو تشو احلقسقة يف ااق ن.
(يوشيود كوزان).
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أاتقددهلل أني د ال يوجددهلل ءددس بددل اامل فددة ااملألمسددة البددل ااددوحي ،بددن إن ااددوحي اسددهللام أوددواسي
اااش ااملألمسة.
(تولي سمسون).
أاتقهلل أني ال بهلل الأن ياون من ار.
(ها ).
إني ددج ال أج ددهلل ص ددملوبة يف أن أالافد د يف اقأل ددي أن ذ ددذا امهل ددومت إهل ددي أال الح ددي ق ددوده إىل اد د ذ
ااقرويو.
(برسود).
إ ا ر ياددن ذمددود وددجن هددذا فددإن ذددذا يقددوا االاتقددود بددأن ار قددهلل أ وددن مددن ءددس مددهلل
صألي ار األس الوألم مقودي من األم ا تشحموذو فق يف القممة احلهلليثة إنيمو نيتلألع إىل حوا مىتم
يف مو وع ااملألم يف ااق ن يف وسومج ا سواوجسو.
(بالمار).
قهلل ياون ذمود شيا فسمو ال اا فهممو

ربال بش ية اودية اسش ا اااتوبو اايت أيموذو.

(آرمسترونج).
من ااوملي أن نيحرتذ أن ذذا ااموع من اامل فة ون موجوداو يف اق ااوق ممذ  0011ومة
ذج ية الاذاق فمن ااؤ هلل أن ذذا اسن األم و بش ي و.
(راو).
الادذاق فقدهلل فاد
ءو اال سملة اا ش ية.

يف قدوال ءو قدة األل سملدة ءددو امنيىدون اقدهلل جدوا ااملألومدو مدن موددود

(راو).
مددو قسددن بواحملددن ممددذ اهلليددهلل مددن ااىددمل يف ااق د ن ااا د مي ذددو حقسقددة مددو ياشددح ااملألمددوا ااس دومت
أاتقهلل أني من ااهم بوامى ة امهللالال هذه أن ك ألل ذذا إىل ااملألموا من تسع المم .يف أديدون ثد ال جندهلل
أن ااقودال يةمون أن ااملألم يىتلسع أن يأءذ شسئو من ااهللين.
إ ا ون ااملألم يتقهللمت فإن األي ااهللين أن يتقهق .ذمو اهلليمو كموال
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تأل

ومو.

(شرويدر).
(اإلضافات المكملة)
الشيخ الزنداني :إن ذذه ذي اا سمة ااتجهللدال احلسة اا وقسة .ذذه ذي ااملجزال ااهللائمة بل أيهلليمو
إىل قسددومت ااىددواة .نية د فسهددو اا ددهللالا يف ااوددح اا ق ددن  0011اددومت فوجددهلل فسهددو األم دو إهلس دو ا ف د ب ب د
الشههلل ا بوهللمج وواة مهلل صألي ار األس الودألم اليمةد فسهدو ااسدومت األمدوا اود نيو يف شد ا دوال
اااونيسة فسجهللالن اق ااملألم امهلي يهللهلم ذاق اليشدههلل هلدم بأنيد مدن امدهلل ءدوا ااادون اليشدههلل هلدم
ددذاق بوددهللمج اا وددو صددألي ار األسد الوددألم القددهلل أيمددو طوئحددة مددن ذددؤالا ااملألمددوا فمددمهم مددن أيمددوه
يشددههلل أن ذددذا ااملألددم ال مياددن أن ياددون مددن موددهلل بشد ا.البروفيســور درتــا راو :مددن ااوددملي أن
نيحرتذ أن ذذا ااموع من اامل فدة دون موجدوداو يف ادق ااوقد ممدذ  0011ودمة ذج يدة الاادن بملد
الشددسوا كتمددوال فاد ال اومددة الااددن الصد ذددذه الشددسوا بتحوددسن د أمد صددملي جددهللاو الاددذاق فمددن
ااؤ هلل أن ذذا اسن األمد و بشد ي و بىدسل و.الشـيخ الزنـداني :المدمهم مدن قدو إن ذدذا ااملألدم ال ميادن إال
أن ياون من ال اا ذذا اااون.
البروفيســور آرمســترونج :قددهلل ياددون ذمددود شدديا فسمددو ال اا فهممددو
اااتوبو اايت أيموذو.
البروفيسور درتا راو:الادذاق فقدهللفا
من موهلل ءو مج األل سملة.

دربال بشد ية اوديددة اسشد ا

يف قوالاألل سملدةءو امنيىدون.اقدهلل جدوا ااملألومدو

الشيخ الزنداني :الممهم من كقهللمت بهللالن الجن اسق بأن ذدذا ااملألدم ال ميادن أن يادون إال مدن

ار ءوا ذذا اااون.

المناقش :ان إ ا يأيت يف ااتقودد أصن أال موهلل ذذه ااملألومو .
البروفيسور ها  :أاتقهلل أني الال بهلل أن ياون من ار.
البروفيســور كرونــر:الااددن ااووددوئن ااملألمسةاحلهلليثددةافن يف ال ددع كىددتلسع فسد أن كث د مددو قواد
مهلل  ممذ  0011ومة.
البروفيسورمارشان تونسون:الادذاق إنيدج الأ ى شدسئ و يتردو ا مدع محهدومت أن ااتدهللءن امهلدي

ون مشموالوفسمو ون بووتلوات أن ي أل
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البروفيســور شــرويدر :مددو قسددن بواحملددن ممددذ اهلليددهلل مددن ااقد الن يف ااقد ن اااد مي ذددو حقسقددة مددو
ياشح ااملألموا ااسومت.
البروفيسـور برســود :إنيدج ال أجددهلل صدملوبة يف أن أالافد يف اقألدي أن ذددذا امهلدومت إهلددي أال الحددي
قوده إىل ا ذ ااقرويو.
الشيخ الزنداني :الممهم من أ من شهودك فقو :
البروفيسور كيل مـور :اليتردا أن ذدذه الدادة حتمدو جدوا ةمدهلل مدن امدهلل ار .لن دن
أن مهللاو وو ار.
ذذه ااملألومو ر كاتش إال حهلليث و البملهلل ق الن اهللال الذذا يث
الشيخ الزنداني :الممهم من أاألن شهودال اموسمت فقو :
البروفيسور تاتاتات تاتاسون :أاتقهلل أني حون ااوقد افن لن أشدههلل أن ال إاد إال ار الأن
مهللاو وو ار.
الشيخ الزنداني :نيملم ،إ و ااملجزال اا وقسة بل أيهلليمو يقو ار جن الاس﴿:قل أ شيء أكبر

شــهادة ق ــل ا شــهيد بين ــي وبيــنكم وأوح ــي إلــي ه ــرا الق ــرآن ألنــرركم ب ــه ومــن بلـ ـ (وددو ال
النيملومت،افيددة )01:المددن بألددل إاس د ذددذا ااق د ن فهددو أير دو ًمددن ااشددهودال الًمددن امنيددذا الط سملددة ذددذه
ااشددهودال ذددي كألددق ااشددهودال ااملألمسددة اادديت كرددممتهو ددن يددة يف تددوا ار فاددن يددة تمددن األم دو إهلس دو
الااملألمددوا اددرب ااقد الن يتقددهللمون يف األددومهم يف شد ا ددوال فمددو مددن اود إال الياتشد أذألد األمد و
جهلليهللاو موجوداو يف ذذا اااتوا قو كملوىل﴿ :لكـن ا يشـهد بمـا أنـزن إليـل أنزلـه بعلمـه (ودو ال

اامى ددوا ،افي ددة.)011:إ ددو ااملج دزال اا دديت كتج ددهللد لذ ددن ددن او د ددو يموو د هم ق ددو كمل ددوىل﴿ :لك ــل
نبأمستقر وسو تعلمون يقو ابن ج ي االربا يف كحى ذذه افيدة ﴿لكل نبأ مسـتقر وسـو

تعلمون (ودو ال النيملدومت ،افيدة )11 :قدو  :اادن ءدرب مىدتق  :يملدج قد ا يىدتق امدهلله ال ويدة يمتهدي
إاسهو فست ل حق الصهللق من ذب البوطأل ﴿وسو تعلمـون يقدو الودو كملألمدون أيهدو ااادذبون
بوددحة مددو أءددرب م بد (كحىد االددربا  )321/1القددو ابددن ثد أيرد و يف كحىد ذددذه افيددة قددو ابددن
ا وو الم الاحهلل أا اان ني أ حقسقة أا اان ءرب القوع الادو بملدهلل حدل مدو قدو كملدوىل﴿ :الادتملألمن

ني أه بملهلل حل﴾ (وو ال ص ،افية.)5( )11 :ذذا ااذا أيموه ذو مو فهم ااحى الن مدن الادود ااقد ن
بددأن ذددذا وددساون ،الذددذا ابددن حج د يف فددتا اا ددو ا يش د ا حددهللي وددو ار صددألي ار األس د الوددألم
( )5انية كحى ابن ث .23/2

( ) 39

ااذا قو فس األس ااوسال الااىسمت":ما من األنبيـاء نبـي إن أعطـي مـن اآليـات مـا م لـه آمـن عليـه

البشـ ــر وإنمـ ــا كـ ــان الـ ــر أوتيتـ ــه وحي ـ ـان أوحـ ــاه ا إلـ ــى فـ ــأرتو أن أكـ ــون أك ـ ــرهم تابع ـ ـان يـ ــوم

القيامــة"(.)6قددو ابددن حج د يف ش د ا ذددذا احلددهللي  :المملج دزال ااق د ن مىددتم ال إىل ي دومت ااقسومددة الء قددة
األملودال يف أوألوب البسمت الإء و ه بوا س و فس مي او من الاوو إال اليةه فسد شديا ادو أءدرب
ب د أني د وددساون يددهلل األددي صددحة دا دواه .مث قددو  :فملددم نيحمل د مددن حر د المددن مددوا المددن الجددهلل المددن
وددسوجهلل .يقددو ار جددس الاددس﴿ :ســنريهم آياتنــا فــي اآلفــاق وفــي أنفســهم حتــى يتبــين لهــم أنــه

الحق (وو ال فودأل  ،افيدة.)53:ذدذا الادهلل مدن ار ود حوني الكملدوىل بدأن ذدذه ااملجدزال ااتجدهللدال يف
ذذا اااتوا ااا مي وت قي دائم و األموو ظوذ ال بسمة جألسة يف اففومج كشههلل بوهللمج ذذا ااق ن الكشههلل
أني ذو احل الأني من امهلل ار ود حوني الكملدوىل .قدو ااحىد الن يف كحىد ذدذه افيدة ذدذه ااملدو الدا الا
حوهلدو ،فقددو ااشددو و ﴿ :ســنريهم آياتنــا فــي اآلفــاق قدو  :وددم يهم صددهللمج دالال صددهللمج ااقد ن
ااا مي الاسمة وني من امدهلل ار يف اففدومج اليف أنيحىدهم(.)7القدو ابدن ثد يف قواد كملدوىل﴿ :سـنريهم

آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم أا ومةه هلم دالالكمو الحججمو األي ون ااقد ن حقد و ممدزالو مدن

ام ددهلل ار األ ددي و ددو ار ص ددألي ار األسد د الو ددألم ب ددهللالئن ءو جس ددة يف افف ددومج(.)8الق ددو ااز شد د ا يف
كحىد د ه :المملم ددوه أن ذ ددذا ااوا ددهلل م ددن إظه ددو ي ددو ار يف افف ددومج اليف أنيحى ددهم ود د الني اليش ددوذهللالني
فست سمون امدهلل ادق أن ااقد ن كمزيدن ادور اا سدي اادذا ذدو األدي دن شديا شدهسهلل أا ملألدع المهدسمن
يىتوا امهلله مس الشهودك فساحسهم اق داسسو األي أني ح الأني من امهلله(.)9القو أبو اامل وو ابدن

كسمسة يف ااحتوالى :الأمو اال ي ااملسو فهو أن ي ى اامل ود من افيو الفقسة الاامحىدسة مدو ي دل هلدم أن
اادوحي اادذا بأل تد اا ودن اددن ار حد

مدو قدو كملددوىل﴿ :سـنريهم آياتنـا فــي اآلفـاق وفـي أنفســهم

حتى يتبين لهـم أنـه الحـق (ودو ال فودأل  ،افيدة )11()53:فهدذا اادذا جتألدي اليتجألدي يف دن اود
من بسمو ااق ن ااتجهللدال ذو مو الاهللنيو ب ااق ن الفهم ااىأل  ،الفهم ااحى الن ،اليتوقع ااىألمون
الالجسو ااتملوق ة أن مملجزال ذدذا ااقد ن الأن بسمدة ذدذا ااقد ن كتجدهللد قممدو بملدهلل قمدن الجدسسو بملدهلل جسدن
إىل أن ي ا ار ال ذ المن األسهو.فهذه المدو اسىد محوجئدة الذدذه ااملجدزال ااملمألسدة ااديت جتألد يف
او نيو اسى مىأاة محوجئة ،مو ون ااىألمون يملألمو و الال ون ااحىد الن يتوقملو دو بدن الادهلل ااقد ن
( )1انية صحسا اا و ا توا فروئن ااق ن مع ش ح فتا اا و ا.1-3/1
( )1فتا ااقهللي .523/0
( )1كحى ابن ث .051/0
( )1انية اااشو .311/3
( )01انية جمموع فتوالى شسا اموسمت ابن كسمسة .011/00
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اد ددو الالاد ددهلل اد ددو اا ود ددو صد ددألي ار األس د د الود ددألم الفهمهد ددو ااحى د د الن فجد ددوا

ققد ددة مود ددهللقة اواد ددهلل

ار ﴿س ــنريهم آياتن ــا ف ــي اآلف ــاق وف ــي أنفس ــهم حت ــى يتب ــين له ــم أن ــه الح ــق (و ددو ال فو ددأل ،
افية )53:الأء و ااق ن ان ذذه المو اااونيسة كشمن اساة أالج .الال ذو أن ذدذا ااقد ن اااد مي
خيرب بولم ااذا القع يف بهللايدة اإألد يف ااو دي الخيدرب بولود ا ااديت يقدومت األسهدو ااادون الكقدومت األسهدو
اا ألوقو افن الخيدرب فدومج ادق ادن مىدتق ن امنيىدون المىدتق ن ااادون ،لن األدم ااو دي الاحلو د
الااىتق ن و حوني الكملوىل فاتوب اشتمن األي ذذا أل  .ال مو أنيمو أيمو يف او نيو افن مو ون يىدممل
بوؤنيددو الأجددهللادنيو فق د اددن بمل د

احلقددوئ اااونيسددة .دونيوا يىددمملون اددن ااددربقال بددل اا ح د ين ﴿مــرل

البحرين يلتقيان بينهما بـرز ن يبغيـان (ودو ال ااد محن ،افيدة )21-01 :يملألمدون أن ذمدود ب قءدو
الال يشوذهللالني  ،يملألمون أن ذمود األقة المر ة الاةوم و يف ءأل ا مل الال يمل فو و ،يملألمدون أن ذمدود
ظألمددو يف اا حددو ااملمسقددة الر يشددوذهللالذو .ددون ااقد ن خيددرب اددو ال ثد اددو شددح ااملألددم ااسدومت امددو ددون
جوبو ال ي ى ون يىمع فق يف تدوا ار فأصد ا ااسدومت م ئسدو امدو المشدوذهللاو .نيحدن اااتدوا يقدر
األسمو ءرب ااىتق ن اليواصن مملمو اا حألة إىل يومت ااقسومة إىل أن يهللءن أذن ا مة ا مدة الإىل أن يدهللءن
أذن اامدو اامدو  .يقدو ار جدن الادس يف قودة ءألد امنيىدون ااديت مد

بمدو﴿ .ولقـد خلقنـا اإلنسـان

من ساللة من طين " دمت بهللاية اإأل الال "﴿ثم تعلناه نطفة في قرار مكين هرا الخبر الر

يجــر اآلن ونشــاهده ﴿ثــم خلقنــا النطفــة علقــة فخلقنــا العلقــة مضــغة فخلقنــا المضــغة عظام ـان
فكسونا العظام لحمان ثم أنشأناه خلقان آخر فتبارك ا أحسن الخـالقين (ودو ال اادؤممل ،افيدة:
.)00-02ذذا ون مدن المدو اا س سدة ااديت ال كملد  ،اامدوو ال يمل فدون مدو يدهللال يف ااد حم فاشدح
يف اود نيو ال أيموذددو ااددن افيددة ال كقد امددهلل ذددذا احلددهلل بددن كتملددهللاه ﴿ثــم إنكــم بعــد ذلــل لميتــون ثــم

إنكم يوم القيامـة تبع ـون (ودو ال اادؤممل ،افيدة )01-05 :فامدو أيمدو ااملألقدة ااديت مدو ونيد كد ى
ذذه الطدوا المدو دون أحدهلل يشدوذهللذو ودم ى الطدوا
ال أيمو اار ة اايت ر كان ك ى ال أيمو س
ااقودمة من قوة حسوكمو وم اذو حقو مدو أيمدو كألدق الطدوا حقدو مدو أيمدو ااملألقدة حقدو الاارد ة حقدو
الااملةومت حقو مو أيمو ذدذا ألد حقدو ودم ى ا مدة حقدو الاامدو حقدو الودم ى اا ملد حقدو الودم ى ادق
مو قو ار و حوني الكملوىل﴿:ونفخ في الصور فإذا هم من األتداث إلى ربهم ينسلون .قالوا يا

ويلنا من بع نا من مرقـدنا هـرا مـا وعـد الـرحمن وصـدق المرسـلون .إن كانـت إن صـيحة واحـدة

فإذا هـم تميـع لـدينا محضـرون فـاليوم ن تظلـم نفـش شـي ان ون تجـزون إن مـا كنـتم تعملـون .إن

أصـحاب الجنـة اليـوم فـي شـغل فـاكهون .هــم وأزواتهـم فـي ظـالن علـى األرائـل متك ـون .لهــم
فيهــا فاكهــة ولهــم مــا يــدعون (وددو ال يددن ،افيددة.)51-50:نيملددسم اةددسم اليددأكسهم بملددهلل اددق وددسمت
( ) 11

اددن؟ المددو ذددو أبومشددو ال أمت بوااتوبة؟"وددسمت قددوالو"إني د بددواقو اددن؟"مــن رب رحــيم"﴿قــونن مــن رب

رحــيم (وددو ال يددن ،افيددة )51:ذددذا حددو أذددن ا مددة الامددهللمو يألتقددي أذددن ا مددة يف ا مددة يتددذا الن
أحوا ااهللنيسو فسقو قوئألهم ﴿أفما نحن بميتين .إن موتتنا األولى وما نحن بمعربين .إن هـرا لهـو

الفوز العظيم .لم ل هرا فليعمل العاملون (وو ال ااووفو  ،افية.)10-51:إ ا دءن أذن ا مة
ا مددة ال أالا مددو فسهددو مددن نيملددسم مقددسم .مددو قددو كملددوىل﴿ :إن للمتقــين مفــازان .حــدائق وأعنابـان وكواعــب

()11
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السـ ــماوات واألرك ومـ ــا بينهمـ ــا الـ ــرحمن ن يملكـ ــون منـ ــه خطاب ـ ـان (و ددو ال اام ددأ ،افي ددة-30:
.)31ودم ى ذددذه احلقدوئ اادديت أءدرب اددو اااتدوا إنيد نيحدن اااتددوا اادذا أءددرب بتألدق ااملجدزا اادديت
أ ا ددن هل ددو األم ددوا اود د نيو .إني د ااات ددوا اا ددذا يتج ددوالق بوا ش د ية ح دواجز اا ددزمن الياش د هل ددم ف ددومج
مىتق ألهم ااذا إاس يىد الن ودم ى ذدذه افيدو يف ذدذا اااتدوا ااديت ريربنيدو ادن مىدتق ألمو حقد و مدو
أيم ددو ي ددو ذ ددذا ااات ددوا اا دديت ريربني ددو ا ددن ونيم ددو الأنيحى ددمو م ددو أيموذ ددو حق دو.أذ ددن ا م ددة أذ ددن ااممل ددسم
ااقد ددسم ﴿إن المتقـ ــين فـ ــي تنـ ــات وعيـ ــون .آخـ ــرين مـ ــا آتـ ــاهم ربهـ ــم إنهـ ــم كـ ــانوا قبـ ــل ذلـ ــل

محس ــنين (و ددو ال اا ددذا يو  ،افي ددة".)01-05:وأزلف ــت الجن ــة"ق بد د ا م ددة ﴿وأزلف ــت الجن ــة

للمتقين غير بعيد .هرا ما توعدون لكـل أواب حفـي  .مـن خشـي الـرحمن بالغيـب وتـاء بقلـب

منيــب .ادخلوهــا بســالم ذلــل يــوم الخلــود .لهــم م ــا يشــاءون فيهــا ولــدينا مزي ــد (وددو ال مج،
افيددة.)35-30:أا الار وددم ى ذددذا حقدو مددو أيمددو يددو ذددذا اااتددوا اددرب ااقد الن حقدو الأمددو أذددن

اامو فىو ي الن ذاق اامو حقو مو قو كملوىل﴿ :ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند
ربهــم ربنــا أبصـرنا وســمعنا فارتعنــا نعمــل صــالحان إنــا موقنــون (وددو ال ااىددجهللال ،افيددة)02 :افن
يملرتفون :أ جملمو إىل ااهللنيسو يو ا الورتانيو نيملمن ااودوحلو قدهلل أيقمدو ،ال يدمحملهم ادق ،ال يدمحملهم أن
يمهللموا القواوا يف ية أء ى مدو حادي ار جدن الادس ادمهم﴿:وقـالوا لـو كنـا نسـمع أو نعقـل مـا كنـا

فــي أصــحاب الســعير اددو مددو نيىددمع ذددذا ااق د ن أال نيملقددن مددو فس د القددواوا اددو مددو نيىددمع أال نيملقددن

نيىتحسهلل من مملمو الاقوامو الأبوو نيو او مو نيىتحسهلل من اق﴿ .وقالوا لو كنا نسمع أو نعقـل مـا كنـا

فــي أصــحاب الســعير فــاعترفوا بــرنبهم فســحقان ألصــحاب الســعير (وددو ال ااألددق ،افيددة-01:

.)00اليقددو ار اددمهم﴿ :إن الــرين كفــروا ب ياتنــا ســو نصــليهم نــاران كلمــا نضــجت تلــودهم

بـ ــدلناهم تلـ ــودان غيرهـ ــا ليـ ــروقوا العـ ــراب (و ددو ال اامى ددوا ،افي ددة )51:ذ ددن ي ك ددوحون م ددن ذ ددذا
( )00وااي أك اب و :احلو يو .
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ااملذاا﴿.ن يقضى عليهم فيموتوا ون يخفف عنهم من عرابها كرلل نجز كل كفور (ودو ال
فددوط  ،افيددة.)31:الامهللئددذ يتمددودى أصددحوا ا مددة الأصددحوا اامددو فسمددودا أصددحوا ا مددة أصددحوا
اامو مو قو كملوىل﴿:ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وتدنا ما وعدنا ربنا حقان فهل

وتدتم ما وعد ربكم حقان .حندن الار قدهلل أيمدو اادذا دون خيربنيدو بد ار يف ذدذا ااقد ن مدن أالصدو
ا مة النيملسمهو قهلل أيموه حقو .فأنيتم يو أذن اامو ذن الجهللمل مو الاهلل بادم حقدو؟ ذدن الجدهللمل مدو أءدرب

ب ذذا اااتوا حق و؟﴿قالوا نعم .فأذن م ذن بينهم أن لعنة ا على الظالمين (وو ال الا ا ،
افي د د ددة.)00:نيمل د د ددم الامهللئ د د ددذ ًم د د ددهلل ااؤمم د د ددون لنيحى د د ددهم ذ د د ددذه ااملوق د د ددة الًم د د ددهللالن ار ج د د ددن الا د د ددس
اليقواون﴿:الحمد

الـر صـدقنا وعـده وأورثنـا األرك نتبـوأ مـن الجنـة حيـل نشـاء فـنعم أتـر

الع ــاملين (و ددو ال اازم د  ،افي ددة.)10 :ف ددمملم أج د اامل ددومألل ا ددذا ااات ددوا ،ف ددمملم أج د اامل ددومألل ،ال
اامددوئمل ،ال اااىددوىل ،ال ااملج دزال ،فددمملم أج د ااملددومألل :فهسددو إىل ذددذا اااتددوا نيق د ؤه النيتددهللب ه النيحهددم
مملونيسد الذسددو إىل ذددذا اااتددوا امل قد الامملمددن بد اماددون مددن أذددن ا مددة مددن ااحددوئزين.فهددذه بسمددة قوئمددة
شوذهللال كقلع ااش هو ﴿لقد أرسلنا رسـلنا بالبينـات (ودو ال احلهلليدهلل ،افيدة.)25:الذدذه ذدي اا سمدة

ااادربى أيدهلل ار ادو مدهللاو  اتقدومت بوا ودن احلجدة الاا سمدة مدو قدو كملدوىل﴿:رسـالن مبشـرين ومنــررين

لـ ال يكــون للنــاس علــى ا حجــة بعــد الرســل (وددو ال اامىددوا ،افيددة.)51:الاحلمددهلل ر ا ااملددوال
الااوسال الااىسمت األي وسهللنيو مهللالاألي ا الصح .
تساؤنت مهمة:
الســائل :فرددسألة ااشددسا ذمددود بمل د
ااتملألقة بواملألومت اااونيسة؟

كىددوؤال

س د فهددم ااىددأل الااحى د الن ذددذه افيددو

الشــيخ الزنــداني :أنيد كىددأ افن اددن كأاليددن ااقد ن الكحىد ااقد ن .ااتأاليددن جددوا يف ااقد ن
ملمسددل ،ااملد الال  :ااتحىد  .أا ملد فهددم مح د دا الاحددوق الفهددم ك ا سددي ا مددن لن ذددذه ا ددة
ا بس ددة فو ددسحة م ددو ددون ا ددق يتر ددا يف دا ددوا اا وددو ص ددألي ار األس د الو ددألم الب ددن ا ددوو ام ددهللمو

قو ":ااألهم فقه يف ااهللين الاألمد ااتأاليدن"( )12مملد األمد ااتأاليدن :أا كأاليدن ممل فدة ااملدو ااديت نيدز
اددو ااق د ن الذددذا ذددو نيحددن ااحهددم ااددذا امددهلل ااىددأل ابددن ج ي د االددربا الم د ه يقواددون":اليقددو أذددن
ااتأالي ددن"أا أذ ددن ااتحى د  .فوفي ددة مملموذ ددو الا ددا امأء ددذ ا ددذاق مث ددوالو ق ددو ار ج ددن الا ددس﴿ :م ــرل
البحـ ـ ـ ـرين يلتقي ـ ـ ــان "م ـ ـ ــرل"يمل د د ددج ءألد د د د "البح ـ ـ ــرين"مملألد د د دومت إ ا أطألد د د د اا حد د د د د األ د د ددي اا د د ددوا
( )02الاه أمحهلل يف ااىمهلل  .211/0الا مألة الالىل مم يف صحسا اا و ا يف توا ااو وا حهللي .003

( ) 13

ااوحل"يلتقيان"الا ا"بينهما برز "أا بسمهمو حوجز"ال ي سون"أا :يل دي أحدهللاو األدي افءد  ،ذدذه
ا مألددة برتا س هددو الأاحوظهددو مملألومددة امددهلل ااحى د ين الامددهلل ااىددأل ااددن ذمددود شدديا ء د  :حقسقتهددو،
سحستهددو يف ااواقددع .ذددذه اااسحسددة الذددذه احلقسقددة ثد مددن افيددو ال كملد سحستهددو الحقوئقهددو إال مددع
مد ال ااددزمن مددو قددو كملددوىل﴿:بــل كــربوا بمــا لــم يحيطــوا بعلمــه ولمــا يــأتهم تأويلــه (وددو ال يدونين،

افيدة.)31:أا اددو يددأ بسددون شددح  ،الممهدو مددو قواد كملددوىل امد ﴿:ولــتعلمن نبــأه بعــد حــين فمددو ذددو
ذذا اام أ؟ اام أ ااقوود ذمو الااتأالين ااقوود ذمو :ذو ااتحقس مو قو يوو األس ااىسمت .يوو
أى ؤيدو ممومسدة القودهو األددي أبسد فألمدو تققد ال أى أمد الأبدوه الإءوانيد بدل يدهللا ا شد قدو ﴿:هــرا

تأويل رؤيا من قبل (وو ال يوو  ،افية.)011كأالين أا تق ذذه اا ؤيو .كأاليدن أال تقد فدإ او
ااملددو ااق نيسددة جددوا إاسمددو بأاحددوق البرتا سددي ا بسددة ﴿قرآن ـان عربي ـان غيــر ذ عــول (وددو ال اازم د ،
افيددة.)21:مملددو ذددذه افيددو كحىد ذددذه افيددو  ،كحىد ذددذه ا مددن مملد ال مملألدومت الاددذاق فددإن
تسع ااحى ين اسن ذمود يدة مدن يدو ااقد ن إال القدهلل فىد الذو ،اادن ذمدود يدو وسحىد ذو اازمدون
ال يو ال يملألمهو ااموو إال امهلل مشوذهلل م هلو وواا يف ااهللنيسو أال يومت ااقسومدة مدو قدو كملدوىل﴿ :وقـل

الحمد سيريكم آياته فتعرفونها (وو ال ااممن ،افية.)13:فوامل فدة ذمدو مدو ذدي؟ ممل فدة ااتحقسد
الاااسحسددة ،الاددذاق فددإن موق د ااملألمددوا اةققددل يف ذددذا الم د أن صددحو ار مملألومددة نيمل د ااألحددظ
النيحهم د مثددن ﴿الــرحمن علــى العــرى اســتوى (وددو ال ط د  ،افيددة.)5:حنددن نيمل د ممل د االوددتواا،
الاادن اااس د جمهددو  .فواملددو الالاحددوق مملألومددة ،الااىددأل ااوددوحل الااحى د الن ااىددوبقون دوان ار
األددسهم ا فدوا ااملددو  ،الا فدوا اارتا سددي ،الا فدوا الاحددوق ،المددمهم نيقألمددو ذددذه ااملألدومت ،الامددهللمو كماشد
ذ ددذه احلق ددوئ كى ددتق كأل ددق اامل ددو الكتجأل ددي ،م ددو ق ددو كمل ددوىل﴿:وقـ ــل الحم ــد

سـ ــيريكم آياتـ ــه

فتعرفونها .فإ او ااتأالين يأيت ملمسل :مل فهم ااتحى ااأل وا الاارتا سي الذذه مملألومة امهلل ااىأل
الا ددحة جألسددة ،الااثددو  :بمل د افيددو مددو يمل د فسهددو تققهددو الالقواهددو .بددن ذمددو يددو يف ااق د ن ال
نيمل حقوئقهو ال سحسو و ال أنيو الال أني الال من ذو ادوئو افن الال دن مدن يوجدهلل األدي الجد ال ذ
إىل قسددومت ااىددواة ال نيملألددم إال إ ا دءددن أذددن ا مددة ا مددة الأذددن اامددو اامددو  .فددإ ا دءددن أذددن ا مددة ا مددة
ق ددواوا احلمد ددهلل ر ذد ددذا مد ددو الا د دهللنيو ار﴿.وقـ ــالوا الحمـ ــد

الـ ــر صـ ــدقنا وعـ ــده (ود ددو ال اازم د د ،

افي ددة.)10:الاااح ددو يد د الن ا ددق اليق ددو أذ ددن ا م ددة لذ ددن اام ددو ﴿أن ق ــد وت ــدنا م ــا وع ــدنا ربن ــا

حقان (وو ال الا ا  ،افية )00:ذذه ذي احلقسقة مو نيمل فهدو مملد فأصد ح ذدي احلقسقدة ﴿فهـل
وتدتم ما وعد ربـل حقـان (ودو ال الاد ا  ،افيدة.)00:إ او ممل فدة ااأل دة الممل فدة ااتحقد  ،الااتحقد
يهللءن تت اااس الااتحوسن .فوااسحسو الااتحوصدسن ذدذه ذدي ااديت ر كادن مملألومدة .المدع ادق فدإن
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األمحىد ين جهددوداو مشدداو ال ددي ار اددمهم الأ ددوذم .مددن مملألد ذددذه افيددو ااق نيسددة اجتهددهللالا يف
فهددم اااسحسددو اادديت أوددملحتهم اددو األ دومت او د ذم فوصددألوا إىل كق ي د اددهللد مددن احلقددوئ ااملألمسددة ق ددن
ا تشوفهو.مثسو ابن ا وو

ي ار امهمويقو ﴿:أولم ير الرين كفروا أن السماوات واألرك كانتا

رتق ـان ففتقناهمــا (وددو ال الني سوا،افيددة)31:يق ونيتددو مألتوددقتل متوددألتل فحوددألتو ق ددن أن ياتش د

ااموو ذذه احلقوئ .فإ ا ون هلم جههلل اةسم .القن أن جتهلل من ااحى ين من ر يش الاو بل يقة ق ي دة
إىل مو ش ام ااملألم يف ذذا اازمون .نيود او مو ياون ذذا ل م ونيوا أذن جهلل الأذن و الأمو حنن
افن فقددهلل أص د ا ام دهللنيو شدديا قائددهلل الذددو تق د الم د مشددوذهللال ااشدديا الاددسن ممل د اددق أنيمددو أفرددن
مددمهم ،ال ،ذددم أفرددن ممددو الأاألددم ،الاددمهم نيمقددن ذددذه ااملألدومت الااددن حنددن شددوذهللنيو فقد  .مثددن أن يددأيت
ذدذا
ش ر يهللءن إىل ماون ي ى ذمدود ظسمد و يف ذدذا ااادون مث كقدو اد الذدو يف ااةدسمت صد
اااون؟فسحددوال أن يو د مددن بملد أالصددوفق مث بملددهلل قألسددن كردديا ااود وا يف ذددذا اااددون فستجألددي
ذذا اااون فسو ذذا االحن أحىن من الال ،ااذا يف ظدسمت ال
ا ،اليأيت طحن فتقو ا :ص
يتسى ا ادق،فمحن كسىد امدو ذدذا ،بدن اااحو ودساونيون أاألدم وقدوئ اامو ممدو افن،ل دم ودسذالقو و
الوسملألمون مملونيسهو فهن ذم أفرن ممو افن،ال،اسىوا بأفرن الإاو انياش هلم مو ون حسو.
السائل :إ او مو ذو اارمون من ك

ذذه ااملو ااملألمسة مع كقهللمت اال تشوفو ؟

الشــيخ الزنــداني :ذددذا ودؤا دائمدو يىددأا ثد مددن اامددوو .افن جددوا شددو األمسددة فقددهلل
كددأيت شددو األمسددة أء د ى كمللددي مملددو م د ذددذه اادديت كقواددون ،الااملألددم يت ددهلل  ،الءوصددة اامة يددو

ااتقأل ة الاات هللاة .نيقو  :إن اارمون موجود يف توا ار يقدو ار ود حوني الكملدوىل﴿ :سـنريهم آياتنـا

فــي اآلفــاق وفــي أنفســهم فد ب اددق بوا ؤيددة الااشددوذهللال مملدو .المد إ ا أصد ا م ئسدو مشددوذهللاو ذددو
اار ددمون .فوار ددمون ؤيتد د المش ددوذهللك م ددثسو اا ددربقال ب ددل اا حد د ين أصد د ا افن م ئسد د و مش ددوذهللاو يو ددو
بولقمددو ااوددمواسة اليقددوو ،فمهمددو كقددهللمت ااملألددم أوددسأيت ااملألددم اليقددو ال م د موجددود؟ أنيددو ال أءشددي.
افن بسهللا ذذا ااوح  .الذو أنيو ا أمومق ،ذذا موح بدل يدهللا أنيدو ال أءشدي أن يتقدهللمت ااملألدم
اليث د د أن ذد ددذا اد ددسن مود ددحح و إني د د مود ددح أص د د ا مشد ددوذهللاو فواقسد ددوو د ددمم ار امد ددو يف توب د د

اااد مي﴿:سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم حتـى يتبـين لهـم أنـه الحـق أولـم يكـف بربـل أنـه
علــى كــل شــيء شــهيد ﴿وقل الحمــد ســيريكم آياتــه فتعرفونهــا .فمددو ددون م ئسد و أال يف حاددم
اا ئي بولداة ااملألمسة ااقلملسة ذو ااذا نيقو ب الاألي ذذا فمحن نيتاألم ان احلقوئ ااملألمسة ااقلملسدة
ال األي اامة يو اات هللاة.
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الس ــائل :فر ددسألة ااش ددسا ذم ددود كى ددوؤ ءد د ا ددو ا ال ي ددتاألم ااى ددألمون ا ددن احلق ددوئ اااونيس ددة

ااددذ و اليف ااقد ن الااىددمة إال بملددهلل ا تشددو مد ااىددألمل هلددو؟الشــيخ الزنــداني :نيقددو ذددذا اسددي يف
ااىددألمل الاددسن يف اموددسمت الاددسن يف ااملألددم قأل د اددق :إن ااحى د ين إ ا جمل د إىل ت د هم وددتجهلل
اج د و وددتجهلل أن ااحىد يف ااقد ن الال أال يف ااقد ن ااثددو يتحددهللا اددن حقددوئ اااددون ال أنيد ء د ،
يملج ذرم األومت او ه الفهم ن مو ذو متسى اسش ا او ذذه افية ااتملألقدة ادذا ااملألدم ااادو الكد ى
ثد او مددن ااملجدي يف أالصددوفهم مهتددهللين بوااتدوا الااىددمة .فملمدهللمو ونيد اا يددودال ااملألمسدة الااهلليمسددة بسددهلل
ااىألمل ونيوا ذم أذن ذذا ااى  ،الاان او نيومت ااىألمون ريألحوا .ار يأم ذم يف ااق ن بوامة ﴿قل

انظــروا مــاذا فــي الســماوات واألرك (وددو ال يدونين ،افيددة.)010:الال أحددهلل مددمهم يمة د اليتحا د ،
جددوا فدرتال مددن ااحدرتا ك دوا ذددذا األممجمددل الااشددملو ين ،المد ذم مددن اااحددو يمةد اليتأمددن .فمددن
اادذا وددسمل احلقدوئ ؟ ااددذا يمةد أمت اادذا ال يد ى؟ ار يدأم ذم بددواملألم فىد قهم مد ذم بد  .فمقددو
ذددذا نيقددر ددوئن يف ااىددألمل الااددن إ ا بددو د ار يف رددة ااىددألمل افن فمتوقددع أ ددم وسىد قون إن
شوا ار ،المثدو األدي ادق اادهلل تو أمحدهلل ااقو دي .اادهلل تو أمحدهلل ااقو دي يف أم يادو الذدو مدن أط دوا
ااىددألمل المددن أط ددوا ااملددور ااشددهو ين قد أ حددهللي

وددو ار صددألي ار األسد الوددألم":الحبــة الســوداء

شفاء من كل داء"( )13فقو  :إ او احلهللي يتاألم ادن شديا اد اسقدة جبمسدع المد اذ؟ املألد  :جهدوق
اامواددة؟ إ او فمددو كددأا احل ددة ااىددوداا األددي جهددوق اامواددة .فقددومت بتجو بد الد اوددوك الإ ا بوامتسجددة كةهد
جألسألدة اد اليىد ادو مد ه مدن اااحدو يف أم يادو ،يف قوادهللال ااهللنيسدة ،يىد قهم العملألهدم ال ااه .اليقددو :
ذذه مودال ذو وو ار صألي ار األس الوألم هلدو دال يف كقويدة جهدوق ااموادة .الشدحوا"ال كملدج دن
ااشددحوا"فددأا قددهلل مددن ااشددحوا يتحق د فهددو ااقوددود يف ذددذا احلددهللي أا قددهلل و دواا ددون د او أال
قألسسو.الجهوق اامواة إ او يىتحسهلل فوئهللال قوية من احل ة ااىوداا.فإ او ااىدأاة امدهللنيو حندن ،الاادن ذدن ذدذا
يىق حجتمو األي ااموو اذه افيو ؟ نيقو  :ال ،إن احلجة ك قدي أقدوى لن ااادوف –مد ااىدألم-
إ ا ا تش ذذه احلقسقة ا تش أن األج و جذال او الأن ا و ولالكود الأن ذمود ب قءو بل اا حدو
الذددو صددو ذو الجددوا اددو فتاددون احلجددة األمىددألمل أقددوى الاا سمددة أاةددم ،لن ااددذا قددهللمت ذددذه اااشددو
مد مىددألم ال يددهلل ا مددو ا يف ااقد ن الال يملألددم مددو ا يف اااتددوا اااد مي ،فتاددون بددذاق ااشددهودال أجألددي
الأال ددا .اددو أن مىددألم و ذددو ااددذا قد ذددذا الود يف كق يد ذددذا ،ا ددو قددو بملد اامددوو :إنيد اددهللهلو.
ذذاو ،صومهو اتادون مموود ة ،الاادن إن ا تشدحهو اااحدو فدإن احلجدة ك قدي بوقسدة .بدن إ لادا مدن
اإلددوا أن احلج ددة كق دومت األددي اااحددو مل د فتهم هلددذه احلقددوئ لن ار يقددو ﴿س ــنريهم آياتن ــا ف ــي
( )03متح األس الاه اا و ا يف االي المىألم يف ااىسمت.
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اآلفاق أا أن ااذين ر يت دل هلدم أن ااقد ن ذدو احلد ﴿سـنريهم آياتنـا فـي اآلفـاق وفـي أنفسـهم
حتى يتبين لهم أنه الحق أا أن ذذا ااق ن ذو احل فت ل اااحو هلذه احلقوئ البسو دو الال دوحهو
يف تددوا ار ااا د مي الكق ي ذددو ذددذا يتحق د ب د ااشددهودال بددأن ذددذا ااق د ن مددن امددهلل ار ،ياتشددح مددن
ياتشدح  ،ا تشددح مىددألم أمت ا تشددح مد مىددألم فوحلجددة بوقسددة الاحلقسقدة قوئمددة.الاحلمددهلل ر ا ااملددوال
الااوسال الااىسمت األي وسهللنيو مهلل الاألي ا الصح أتملل.
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