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مقدمة

�سبعة  حوايل  اليوم  يعمرها  عليها  نحيا  التي  الأر���ض  اأن  جميعا  نعلم 
مليارات ن�سمة من بني اآدم, وقد عمرتها من قبل مليارات عديدة, كما 
املكرمة حتى  ال�ساللة  اأخرى من هذه  امل�ستقبل مليارات  �ستعمرها يف 
نهاية هذا الوجود. وت�سري قوانني الوراثة اإىل اأن هذه الأعداد املذهلة  
من الب�سر قد جاءت كلها من �سلب اأب واحد واأم واحدة وذلك بانق�سام 

ال�سيفرة الوراثية املختلطة لهذين الأبوين الأولني. 

ول ميكن لعاقل اأن يت�سور اإمكانية اإمتام هذا الت�سل�سل العجيب للباليني 
من بني الإن�سان ب�سيء من الع�سوائية اأو ال�سدفة, وذلك لأن الع�سوائية 
وو�سف  احلياة.  تنا�سل  نظام  مثل  بديعا  نظاما  ينتجان  ل  وال�سدقة 
طبيعة الأ�سياء مبجموع القوانني وال�سنن التي حتكمها ل يكفى لتف�سري 
اأو تف�سري نظائره يف باقي جمموعات  الب�سرى املعجز,  الت�سل�سل  ذلك 
وال�سنن حتتاج  القوانني  تلك  لأن  وذلك  واحليوان,  النبات  من  احلياة 
الذي و�سعها؟ ول يزال يرعاها؟  لها ومهيمن عليها, فمن  وا�سع  اإىل 

ويهيمن عليها؟ غري اهلل اخلالق -�سبحانه وتعاىل- !!

باهلل,  الإمي��ان  اإىل  الأر���ض جميعا  لأه��ل  الدعوة  كانت هذه  هنا   من 
وميكن لنا تف�سيل ذلك يف النقاط التالية:
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أوال: الصفات الوراثية لإلنسان تشهد لخالقه باأللوهية والربوبية:

الإن�سان– حتملها ج�سيمات  – ومنها  للمخلوقات احلية  الوراثية  اأن ال�سفات  املكت�سبة  العلوم  اأثبتت 
هذه  عدد  واأن  )الكرومو�سومات(,  ال�سبغيات  با�سم  تعرف  احلية  اخللية  نواة  داخل  يف  الدقة  بالغة 
ال�سبغيات حمدد لكل نوع من اأنواع احلياة, واأن اأي حيود عن هذا العدد املحدد للنوع اإما اأن يق�سى 
على جنينه يف احلال فال يكون, اأو ي�سبب اختالل يف البناء اجل�سدي للكائن احلي يظهر على هيئة عدد 

من الت�سوهات اخللقية التي قد تف�سي اإىل املوت اأو اإىل العي�ض بعدد من الإعاقات اجل�سدية.

فاخللية العادية يف ج�سم الإن�سان, والتي ل يتعدى طول قطرها يف املتو�سط )03‚- مم ( بنيت بقدر 
الإن�سان,   ا�ستحدثها  التي  امل�سانع  اأكرب  قدرات  تفوق  الأداء  على  قدرة  لها  التعقيد, جعل  من  مذهل 
اإن�سائها ومل يتمكن من حتقيق ذلك بعد. فنواة اخللية احلية هي عقلها املتحكم يف  التي فكر يف  بل 
جميع اأن�سطتها. هذه النواة املتحكمة يف اخللية الب�سرية احلية يوجد )46( �سبغيا يف ويف داخل )23( 
اجل�سدي.  النمو  مبهمات  للقيام  خم�س�ض  والباقي  التكاثر,  مبهمة  للقيام  خم�س�ض  اأحدها  زوجا, 
وهذه ال�سبغيات اجل�سدية والتكاثرية ت�سغل حيزا يف داخل نواة اخللية ل يكاد يتعدى حجمه واحدا 
من خم�سمائة األف من املليمرت املكعب, ولكن هذه ال�سبغيات اإذا ُفردت, و�سمت اأطرافها اإىل بع�سها 
البع�ض فاإن طولها ي�سل اإىل قرابة املرتين. وهذان املرتان ي�سمان )18.6 بليون جزيئا( من اجلزيئات 
الكيميائية املعقدة, املرتبة ترتيبا يف غاية الدقة والنتظام والإحكام اإىل درجة اأنه اإذا اختل و�سع ذرة 

واحدة يف اأي من هذه اجلزيئات فاإما اأن ي�سوه املخلوق �ساحب هذه اخللية اأو ل يكون...!!

واإذا علمنا اأن ج�سد الإن�سان البالغ ي�سم تريليونات اخلاليا, فاإذا فردت �سبغيات جميع اخلاليا يف 
فاإن  البع�ض  بع�سها  اإىل  الطرفية  بنهاياتها  ر�سها  ومت  الب�سرى,  اجلن�ض  اأفراد  من  واحد  فرد  ج�سد 
طولها يزيد باأ�سعاف كثرية على طول امل�سافة بني الأر�ض وال�سم�ض )واملقدرة بحوايل مائة وخم�سني 

مليون كيلو مرتا يف املتو�سط(.

واإذا �سلمنا بحقيقة اأن خمزونا هائال من املعلومات فائقة الدقة يف الرتتيب والنظام, واإحكام البناء 
املعلومات موجودة على هيئة  واأن هذه  منا,  موجود يف داخل كل خلية حية من خاليا ج�سد كل فرد 
البناء,  يف  املعقدة  الكيميائية  اجلزيئات  من  طول  الكيلومرتات  من  الرتيليونات  مئات  بل  ع�سرات 
ب�سمة  اآدم  بني  من  فرد  لكل  ال�سكل  هذا  يعطى  بحيث  الإحكام,  �سديد  ب�سكل  الرتتيب  يف  واملنظمة 
عا�سوا  والذين  اليوم,  الأر���ض  الذين ميلئون جنبات  الباليني  من  به, متيزه عن غريه  وراثية خا�سة 
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وماتوا, والذين �سوف ياأتون من بعدنا اإىل نهاية هذا الوجود الدنيوي, فاإن ال�سوؤال الذي يفر�ض نف�سه 
هنا هو : من الذي و�سع يف ج�سد كل فرد منا هذا الكم الهائل من املعلومات ؟ ومن الذي رتبها هذا 
النووي الريبى منزوع الأك�سجني  اإن�سان ؟ مع ت�سابه الرتكيب الكيميائي للحم�ض  الرتتيب املميز لكل 
)DNA( الذي تكتب به ال�سيفرة الوراثية يف اأج�ساد جميع الب�سر اإىل )%99.9(, ويبقى الختالف يف 

جزء �سئيل جدا من الباقي الذي هو يف حدود )1‚- %( فقط, فاأي قدرة, واأي علم, واأية حكمة ميكن 
اأن حتقق ذلك كله غري قدرة اهلل اخلالق؟.

ثانيا: خلق اإلنسان وبناؤه الجسدي يشهدان لخالقه باأللوهية والربوبية:

هذا بالن�سبة اإىل اخللية احلية الواحدة يف ج�سم الإن�سان, فاإذا دخلنا يف تفا�سيل هذا البناء اجل�سدي: 
من تخ�س�ض كل من الأنظمة, والأجهزة, والأن�سجة, واخلاليا املتعددة والتي تعمل يف توافق عجيب, 
اأوفى  ب�سورة  تتجلى  اخلالق  اهلل  ق��درة  ف��اإن  كله,  الب�سرى  اجل�سد  �سالمة  اأج��ل  من  مذهل  وتكامل 

واأعظم....!!

اأن�سجة  تنتظمها  والتي  املتخ�س�سة,  اخلاليا  من  الرتيليونات  ه��ذه  اأن  علمنا  اإذا  العجب  وي��زداد 
ن�ساأت كلها  الإن�سان قد  بالغ من بني  اأجهزة ونظما متخ�س�سة يف ج�سد  كل فرد  لتكون  متخ�س�سة 
من خليتني من خاليا التكاثر اإحداهما من الأب )وهى احليمن( التي ل يزيد طولها على )005‚- من 
املليمرت(, والأخرى من الأم )وهى البيي�سة( التي ل يزيد قطرها عن )200‚- من املليمرت(, وفى ذلك 
متثيل عملي خلروج باليني الأفراد من بني اآدم من اأب واحد )هو اآدم عليه ال�سالم( واأم واحدة )هي 
حواء عليها من اهلل الر�سوان( على م�سرية تاريخ الب�سرية فوق �سطح الأر�ض. وال�سوؤال الذي يفر�ض 
نف�سه هنا هو : من الذي قدر كل ذلك بهذه الدقة الفائقة, والإحكام ال�سديد ؟ وهل ميكن للع�سوائية اأو 
ال�سدفة اأن تنتج �سيئا من ذلك ؟ وهل ميكن ملا ي�سمى با�سم "الطبيعة" اأو "الفطرة" وحدها اأن ترتب 

الأمور بهذه الدقة الفائقة ؟  واجلواب بالقطع هو : "ل"...!!

واإذا انتقلنا بعد ذلك اإىل تاأمل اجلوانب الروحية والنف�سية لالإن�سان: مب�ساعره, وعواطفه واأحا�سي�سه, 
هلل  الكامل  باخل�سوع  اإل  منها  اخل��روج  ن�ستطيع  ل  متاهة  يف  لدخلنا  وانفعالته,  وقدراته,  وملكاته, 
ن  اخلالق- �سبحانه وتعاىل- وفى ذلك يقول ربنا -تبارك وتعاىل-: ﴿ َولََقْد َخلَْقَنا اإلِنَساَن ِمن ُساللٍَة مِّ
ِكنٍي * ثُمَّ َخلَْقَنا النُّطَْفَة َعلََقًة فََخلَْقَنا الَعلََقَة ُمْضَغًة فََخلَْقَنا املُْضَغَة ِعظَاماً  ِطنٍي * ثُمَّ َجَعلَْناُه نُطَْفًة يِف قَرَاٍر مَّ

فََكَسْونَا الِعظَاَم لَْحامً ثُمَّ أَنَشأْنَاُه َخلْقاً آَخَر فَتَبَارََك اللَُّه أَْحَسُن الَخالِِقني ﴾ )املؤمنون:14-12(.

ن تُرَاٍب ثُمَّ ِمن نُّطَْفٍة ثُمَّ  َن البَْعِث فَِإنَّا َخلَْقَناكُم مِّ  ويقول-عز من قائل-: ﴿ يَا أَيَُّها النَّاُس إِن كُنتُْم يِف َريٍْب مِّ
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ى ثُمَّ نُْخرُِجُكْم  َسمًّ َ لَُكْم َونُِقرُّ يِف األَرَْحاِم َما نََشاُء إىَِل أََجٍل مُّ َخلََّقٍة َوَغرْيِ ُمَخلََّقٍة لُِّنبَنيِّ ْضَغٍة مُّ ِمْن َعلََقٍة ثُمَّ ِمن مُّ

ن يُرَدُّ إىَِل أَرَْذِل الُعُمِر لَِكيْال يَْعلََم ِمْن بَْعِد ِعلٍْم َشيْئاً َوتََرى  ن يُتََوفَّ َوِمنُكم مَّ كُْم َوِمنُكم مَّ ِطْفالً ثُمَّ لِتَبْلُُغوا أَُشدَّ

األَرَْض َهاِمَدًة فَِإَذا أَنزَلَْنا َعلَيَْها املَاَء اْهتَزَّْت َوَربَْت َوأَنْبَتَْت ِمن كُلِّ َزْوٍج بَِهيٍج  ﴾ )الحج:5(.

لَْنا اآليَاِت لَِقْوٍم يَْفَقُهوَن  ن نَّْفٍس َواِحَدٍة فَُمْستََقرٌّ َوُمْستَْودٌَع قَْد فَصَّ وقال �سبحانه: ﴿ َوُهَو الَِّذي أَنَشأَكُم مِّ
﴾ )األنعام: 98(.

وقال تعاىل:﴿  لََقْد َخلَْقَنا اإلِنَساَن يِف أَْحَسِن تَْقِويم ﴾ )التني:4(.

ثالثا: الكون يشهد لخالقه باأللوهية والربوبية:

حوله  من  الكون  يف  التاأمل  من  �سئ  اإىل  امل��ادي  ج�سده  بناء  روعة  يف  الإن�سان  تاأمالت  من  عدنا  اإذا 
لوجدنا اأننا نعي�ض فوق كرة من ال�سخر تقدر كتلتها بحوايل �ستة اآلف مليون مليون مليون طن, )5974 
مليون مليون مليون طن(, ويحيا على �سطحها حوايل �سبعة باليني ن�سمة من بني اآدم, واأكرث من مليون 
ون�سف املليون نوع من اأنواع الكائنات احلية التي ميثل كل نوع منها بباليني الأفراد )مع العلم باأنه اإذا 
اأ�سيفت الأنواع املندثرة من �سور احلياة, وح�سبت معدلت اكت�ساف الأنواع اجلديدة �سنويا فاإن عدد 

اأنواع احلياة الأر�سية قد ي�سل اإىل خم�سة ماليني نوع, ميثل كل نوع منها بباليني الأفراد(.

غازي  وغ��الف  ط��ن(,  مليون  مليون  مليون   1.4( بحوايل  كتلته  تقدر  مائي  غالف  بالأر�ض  ويحيط 
طن(.  مليون  مليون   5100( بحوايل  كتلته  تقدر  معينة  طبيعية  و�سفات  حمدد,   كيميائي  تركيب  له 
الكونية  املخاطر  من  العديد  من  ويحميها  الدنيا,  ال�سماء  عن  الأر���ض  يف�سل  الغازي  الغالف   وهذا 

املحدقة بها.
وع�سرين  اأربع  كل  كاملة  دورة  ال�سم�ض  اأمام  الراهن(  حول حمورها  زماننا  ت��دور)يف  الأر���ض  وهذه 
حول  الأر����ض  دوران  وم��ع  بانتظام,  �سطحها  على  وال��ن��ه��ار  الليل  ت��ب��ادل  اأج���ل  م��ن  وذل���ك  �ساعة, 
مائل  ومبحور  فائقة,  بدقة  حم�سوبة  ب�سرعة  ال�سم�ض  حول  لها  حمدد  مدار  يف  جترى  فاإنها  حمورها 
وال�ستاء, واخل��ري��ف,  وال�سيف,  الربيع,   : الأرب��ع��ة  املناخية  الف�سول  تتبادل  لكي  امل��دار  ه��ذا   على 
 يف تتابع حمكم دقيق مرة كل �سنة من �سنني الأر�ض تقدر الآن ب� )365.25( يوما من اأيامنا احلالية, 
معدلها  اأ�سرع من  اخللق  بدء  عند  الأر���ض حول حمورها  دورة  وكانت  �سهرا.  ع�سر  اثنى  منتظمة يف 
احلايل ب�سته اأ�سعاف, ولذلك كان طول الليل والنهار معا اأقل من اأربع �ساعات, وكان عدد الأيام يف 
ال�سنة اأكرث من )2200( يوما وفى ذلك يقول ربنا-تبارك وتعاىل- يف حمكم كتابه: ﴿ إِنَّ َربَُّكُم اللَُّه 
ْمَس  َمَواِت َواألَرَْض يِف ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعىَل الَعرِْش يُْغيِش اللَّيَْل النََّهاَر يَطْلُبُُه َحِثيثاً َوالشَّ الَِّذي َخلََق السَّ

رَاٍت ِبأَْمرِِه أاَلَ لَُه الَخلُْق َواألَْمُر تَبَارََك اللَُّه رَبُّ الَعالَِمنَي ﴾ )األعراف:54(. َوالَْقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ
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وهذا وغريه من اأمور الأر�ض مقدر بدقة فائقة, لوا اختلت موازينها قدر �سعرة ما كان هذا الكوكب 
واخلارجي  الداخلي  البناء  من  كل  ح�ساب  دق��ة  ذل��ك  وم��ن  نعرفها,  التى  باحلياة  للعمران  �ساحلا 
لالأر�ض, كتلتها, وحجمها, متو�سط كثافتها, متو�سط بعدها عن كل من القمر وال�سم�ض, م�ساحة كل 
اأغلفتها ال�سخرية,  من  الياب�سة واملاء على �سطحها, وتوزيع ت�ساري�ض هذا ال�سطح ؛ تركيب كل من 
ومياهها,  �سخورها,  من  كل  دورات  تتابع  ؛  املناخية  مناطقها  توزيع  ؛  واحلياتية  والهوائية,  واملائية, 
وحياتها ؛ ت�سريف الرياح من حولها ؛ وتعدد الظواهر املحيطة بها واجلارية على �سطحها, من مثل 
الزلزل والرباكني, والعوا�سف والأعا�سري, وال�سحب والأمطار, والرعد والربق, وال�سواعق واحلرائق, 
و�سقوط ال�سهب والنيازك وغريها. و التزان الأر�سي الدقيق بني العمليات الداخلية البانية, والعمليات 
الهدمية اخلارجية, و بني املد واجلزر, وبني ك�سوف ال�سم�ض وخ�سوف القمر, وتقدير كل من منازله 
ومنازل ال�سم�ض بني الربوج, وغري ذلك كثري مما يتم بتقدير واإحكام ينفيان الع�سوائية وال�سدفة نفيا 

قاطعا...!! وي�سهدان للخالق -�سبحانه وتعاىل- بطالقة القدرة, وبديع ال�سنعة, واإتقان اخللق.

يعرف  ما  لتكون  �سم�سنا  له حول  يدور كل منها يف مدار حمدد  اأحد ع�سر كوكبا  واحدة من  واأر�سنا 
با�سم "املجموعة ال�سم�سية" ؛ و�سم�سنا واحدة من حوايل تريليون جنم تكون جمرتنا )�سكة التبانة اأو 
اأن ل�سم�سنا توابع من الكواكب, والكويكبات, والأقمار واملذنبات, فمن املرجح اأن  درب اللبانة( وكما 
يكون لكل جنم من هذه النجوم توابعه, انطالقا من وحدة البناء يف الكون. وجمرتنا عبارة عن قر�ض 
مفلطح يبلغ طول قطره مائة األف �سنة �سوئية, و�سمكه ع�سر ذلك. ومبجرتنا من النجوم واأ�سباهها, 
ومن ال�سدم والدخان الكونى, ومن الثقوب ال�سود ما ميثل تنوعا مذهال يف دقة توزيع كثافة املادة التي 

ترتابط باجلاذبية يف داخل املجرة. 

ومن هذه النجوم ما مير مبراحل امليالد والطفولة, ومنها ما ينعم مبراحل ال�سبا وال�سباب, والن�سج 
والكهولة, ومنها ما يرزح حتت وطاأة ال�سيخوخة و اأهوال الحت�سار...!! والنجوم عبارة عن اأفران نووية 
اإىل احلديد(  الإيدروجني  الدنيا )من  التى حتتاجها احلياة  العنا�سر  اأغلب  بداخلها  تتخلق  عمالقة 
"عملية الندماج النووي", وتنطلق الطاقة الالزمة ل�ستمرار هذا الوجود  وذلك بعملية تعرف با�سم 
الكوين, اأما بقية العنا�سر التي يزيد وزنها الذري على الوزن الذري للحديد  فتتخلق يف �سفحة ال�سماء 
ي�سهدان  واإحكام  بتقدير  كله  ذلك  ويتم  للمادة,  الأولية  اللبنات  لبع�ض  ذرات احلديد  نوى  با�سطياد 

للخالق العظيم بالألوهية والربوبية والوحدانية املطلقة فوق جميع خلقه.

اأجهزة  تطور  ومع  الكون,  كل  اأن جمرتنا هي  يت�سورون  الفلكيون  كان  الع�سرين  القرن  واإىل م�سارف 
األف  وثالثمائة  جمرة  مليون  األف  مائتي  بني  ما  جمرتنا  اأمثال  من  بال�سماء  اأن  ثبت  الفلكي  الر�سد 
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وهذه  قليال.  اأقل  اأو  الآخر يف حجم جمرتنا  والبع�ض  اأكرب من جمرتنا كثريا,  بع�سها  مليون جمرة, 
الأعداد املهولة من املجرات مرتبة يف جمموعات ون�سق حمكمة الأبعاد, والأعداد, والكتل, والأحجام, 
والكثافات, ومن�سبطة احلركة والعالقات ان�سباطا �سديدا, ومن ذلك اأن تكون ع�سرات من املجرات 
املتقاربة ن�سبيا جتمعات تعرف با�سم "املجموعات املحلية", وتلتقي ع�سرات من تلك املجموعات فيما 
يعرف با�سم "احل�سود املجرية", ثم "التجمعات املحلية العظمى", ثم "احل�سود املجرية العظمى" اإىل 
نهاية غري معلومة لل�سماء الدنيا التي ل يدرك الفلكيون منها اأكرث من �سريحة يقدر قطرها باأكرث من 

)25 بليون �سنة �سوئية( و ال�سنة ال�سوئية يقدر طولها بحوايل )9.5 مليون مليون كيلو مرت(.

اإىل  ت�سل  ب�سرعات  البع�ض  بع�سها  عن  التباعد  دائمة  املجرات  اأن  مبعنى  الت�ساع,  دائمة  وال�سماء 
تتباعد  املجرات  اأن  الثانية )اأي  األف كيلومرت يف  املقدرة بحوايل ثالثمائة  ال�سوء  اأرباع �سرعة  ثالثة 
ب�سرعات قد ت�سل اإىل 225 األف كيلو مرت يف الثانية( وهى �سرعات ل ميكن لالإن�سان اللحاق بها. وهذا 
الت�ساع الكوين مل يدرك اإل يف الثلث الأول من القرن الع�سرين, وقد �سبق القراآن الكرمي بتقريره من 
لَُموِسُعوَن ﴾   َوإِنَّا  ِبأَيٍْد  بََنيَْناَها  اَمَء  َوالسَّ األف واأربعمائة �سنة وذلك بقول احلق -تبارك وتعاىل-﴿  قبل 

)الذاريات:47(.

 وهذا البناء الدقيق لل�سماء و هي دائمة الت�ساع- حتكمه قوانني من�سبطة ان�سباطا �سديدا, حيث يدور كل 
جرم من اأجرامها حول حموره, ويجرى يف مدارات متعددة وحمددة له, دون توقف, اأو تعطل, اأو تخلف, 
ودون ا�سطدام اأو ارتطام, اأو خروج, اأو حيود اإىل اآخر حلظة يف هذا الوجود. فمن الذي بني ال�سماء 
بهذا الت�ساع, ودقة البناء, و�سبط حركات كل جرم من اأجرامها بهذا الإحكام ال�سديد؟, ومن الذي 
يرعاها وي�سونها ومي�سكها من الزوال وهى دائمة الت�ساع ؟ وهل ميكن اأن يكون كل ذلك نتاج الع�سوائية 
اأو ال�سدفة ؟ واجلواب هو بالقطع ل...!! وذلك لأن النظر بعني العقل يف الكون وما به من كائنات يوؤكد 
على اأنه ل ميكن لأي منهما اأن يكون قد اأوجد نف�سه بنف�سه, اأو اأن يكون نتاج الع�سوائية اأو ال�سدفة, بل لبد 
 لإبداع كل ذلك من موجد عظيم له من �سفات الكمال واجلالل واجلمال, ومن �سمول العلم واحلكمة, 
وطالقة القدرة ما اأبدع به هذا اخللق. ويوؤكد ذلك اأن الحتمالت الريا�سية لل�سدفة معدومة انعداما 
كامال يف تف�سري ن�ساأة الكون, فاإيجاد كون بهذا الت�ساع, واإحكام البناء, وانتظام احلركة بال�سدفة اأو 
بطريقة ع�سوائية هو من الأمور التي تردها كل العمليات الإح�سائية, ويرف�سها كل عقل �سليم. وعلماء 
الفلك يجمعون اليوم على اأن كوننا ال�سا�سع الت�ساع, الدقيق البناء, املحكم احلركة, واملن�سبط يف كل 
اأموره, لبد له من مرجعية يف خارجه, وهذه املرجعية لبد واأن تكون مغايرة للخلق مغايرة  اأمر من 
الذي يقول عن ذاته  العظيم  الزمان, واملادة والطاقة و�سدق اهلل  و  كاملة لكونها فوق كل من املكان 

ِميُع البَِصرُي ﴾ )الشورى:11(. ٌء َوُهَو السَّ العلية: ﴿ ... لَيَْس كَِمثْلِِه َشْ
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ويقول علماء الفلك كذلك اأننا لو عدنا بهذا الت�ساع اإىل الوراء مع الزمن فالبد واأن يلتقي كل �سئ: املادة 
والطاقة, واملكان والزمان يف نقطة واحدة متناهبة ال�سخامة يف كم املادة والطاقة ومتناهية ال�ساآلة يف 
احلجم )اإىل احلد الذي تتوقف عنده كل قوانني الفيزياء النظرية والكمية(. واأن هذا اجلرم البتدائي 

انفجر فتحول اإىل �سحابة من الدخان خلقت منه الأر�ض وباقي اأجرام ومكونات ال�سماء.
اأواخر  اإل يف  يتبلور  والذي مل  املكت�سب,  الت�سور  �سنة هذا  واأربعمائة  باألف  الكرمي  القراآن  �سبق  وقد 
اخلم�سينات من القرن الع�سرين وذلك بقول ربنا-تبارك وتعاىل-يف حمكم كتابه: ﴿ أََو لَْم يََر الَِّذيَن 
ٍء َحيٍّ أَفاَلَ يُْؤِمُنوَن ﴾ )األنبياء:30(. َمَواِت َواألَرَْض كَانَتَا رَتْقاً فََفتَْقَناُهاَم َوَجَعلَْنا ِمَن املَاِء كُلَّ َشْ كََفُروا أَنَّ السَّ

قَالَتَا أَتَيَْنا  أَْو كَرْهاً  اَمِء َوِهَي ُدَخاٌن فََقاَل لََها َولأِلَرِْض ائِْتيَا طَْوعاً  وبقوله -�سبحانه-: ﴿ ثُمَّ اْستََوى إىَِل السَّ
طَائِِعنَي ﴾ )فصلت:11(.

رابعا: االحتامالت الرياضية للصدفة يف خلق الحياة منعدمة انعداما كامال:

من  الدهريون  يدعى  كما  الأر���ض  طني  مع  ال�سم�ض  اأ�سعة  تفاعل  مبجرد  واح��دة  حية  خلية  اإيجاد  اإن 
ا�ستحالة  اأثبتت  قد  العملية  التجارب  لأن  اخليال,  اأبعد من  اأمر  هو  الع�سوي  التطور  نظرية  اأ�سحاب 
ال�سدفة يف تكون لبنات بناء اخللية احلية وهى "اجلزيئات الربوتينية", بل ا�ستحالة تكون جزئ واحد 
من "جزيئات الأحما�ض الأمينية" وهى لبنات بناء "اجلزيئات الربوتينية" مبح�ض ال�سدفة. فاجلزيء 
الواحد من جزيئات الأحما�ض الأمينية يتكون اأ�سا�سا من خم�سة عنا�سر هي الكربون, والإيدروجني, 
مبح�ض  العنا�سر  هذه  واختيار  الف�سفور.  اإليها  ي�ساف  وقد  والكربيت.  والنيرتوجني,  والأك�سجني, 
ال�سدفة )من بني اأكرث من مائة عن�سر يعرفها الإن�سان (يحتاج اإىل مادة تبلغ اأ�سعاف اأ�سعاف مادة 
الكون املنظور, يف زمن ي�ساوى عمر الكون املقدر مبا بني )13, 15 مليار �سنة( م�سروبا يف رقم فلكي, 

مما يجعله اإح�سائيا من امل�ستحيالت.
ثم اإن الذرات يف جزيء احلم�ض الأميني ترتتب يف اأج�ساد جميع الكائنات احلية ترتيبا ي�ساريا حول 
ذرة الكربون, فاإذا ما مات الكائن اأعادت هذه اجلزيئات ترتيب ذراتها ترتيبا ميينيا مبعدلت ثابتة 
الأحما�ض  يف  الي�ساري  الرتتيب  اإىل  اليميني  الرتتيب  ن�سبة  بح�ساب  الوفاة  حلظة  حتديد  على  تعني 
الأمينية املحفوظة يف اأية ف�سلة ع�سوية من ف�سالت ج�سد هذا الكائن. وهذا الأمر مما يحري كال من 
علماء اخللية احلية و الكيمياء الع�سوية اليوم, حيث ل ي�ستطيعون له تف�سريا, وت�سمى هذه الظاهرة 
.)Racimization of the amino acids( "باأ�سم"ظاهرة با�سم تغيري الجتاهات يف الأحما�ض الأمينية
اأغلب  يف  املاء  يف  الذوبان  �سهلة  متبلورة,  بذاتها,  حية  غري  جامدة,  مواد  هي  الأمينية  والأحما�ض   
الأحوال, فلو فر�سنا تكونها ذاتيا - وهذا حمال- لذابت يف الو�سط املائي الذي تكونت فيه و�ساعت, 

اإذا مل يتم عزلها عنه فور تكونها.
كذلك فاإن الأحما�ض الأمينية املنا�سبة لبناء اجلزيء الربوتينى لبد واأن تكون من نوع خا�ض يعرف 
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با�سم "النوع األفا", و ي�سرتط اأن تكون ذراته مرتبة حول ذرة الكربون ترتيبا ي�ساريا, و اأن ترتتب هذه 
واأن ترتبط مع بع�سها  ي�ساريا كذلك يف داخل اجلزيء الربوتينى,  الأمينية نف�سها ترتيبا  اجلزيئات 
اأن  اإىل  بالإ�سافة  هذا   .)Peptide Bond( البيبتيدى"  "الرابط  با�سم  يعرف  خا�ض  برباط  البع�ض 
بني  فقط من  اأمينيا  ع�سرون حم�سا  الربوتينية هي  بناء اجلزيئات  على  القادرة  الأمينية  الأحما�ض 
مليون من الأحما�ض الأمينية املعروفة. وهذه القيود جمتمعة اأو منفردة جتعل من تكون جزيء بروتينى 
واحد مبح�ض ال�سدفة اأمرا م�ستحيال...!! و اإذا ا�ستحال ذلك الأمر ا�ستحال تكون خلية حية واحدة 
مبح�ض ال�سدفة, خا�سة اإذا علمنا اأن هذه اخللية احلية يف ج�سم الإن�سان ل يتجاوز طول قطرها -يف 
املتو�سط- )03‚-(, و هي على قدر من تعقيد البناء الذي يفوق كل ما اأن�ساأته املعارف العلمية والتقنية 
من م�سانع, بل الذي تخيلته ومل تتمكن بعد من تنفيذه. وتكفى يف ذلك الإ�سارة اإىل قدرة هذه اخللية 
احلية على اإنتاج مائتي األف نوع من الربوتينات املعقدة الرتكيب, و املحكمة البناء والتي يعرف الإن�سان 
الرتابط من  و  الرتتيب  و  البناء  نوع  منها عبارة عن �سال�سل حمكمة  نوع, كل  مليون  اأكرث من  منها 

الأحما�ض الأمينية, ولي�ست كلها �ساحلة لبناء اأج�ساد الكائنات احلية...!!.

خامسا: وحدة البناء يف الخلق تشري إىل وحدانية الخالق:

واإذا انتقلنا من الأحياء اإىل اجلمادات وجدنا اأن الكون املادي الذي نعي�ض فيه – على عظم ات�ساعه 
و تعدد اأجرامه, و �سدة ترابطه, و انتظام حركاته,و ات�ساق  ظواهره – ميكن رده اإىل مكونات اأربعة 
هي : املادة, والطاقة, واملكان, والزمان. واملادة – على اختالف �سورها- ترد اإىل اأ�سل واحد هو غاز 
الإيدروجني, والطاقة – على تعدد اأ�سكالها – ترد اإىل اجلاذبة العظمى ؛ وبتفجري الذرة ثبت اأن املادة 
والطاقة �سئ �سواء, كما ثبت اأن املكان والزمان اأمران متوا�سالن, فال يوجد مكان بال زمان, ول زمان 
الوحدة  ميثل  ولكنه  كنهه,  نعرف  ل  واحد  �سئ  اإىل  املنظور  الكون  مكونات  تتحلل  وبذلك  مكان.  بال 
العظمى يف الوجود كله, وهذه الوحدة يف بناء الكون ناطقة بوحدانية خالقه, و�ساهدة له بالألوهية, 
والربوبية, واخلالقية, وبالتنزه عن جميع �سفات خلقه وعن كل و�سف ل يليق بجالله. كذلك فاإن تواجد 
جميع املخلوقات )من اللبنات الأولية للمادة اإىل الإن�سان( يف زوجية وا�سحة ي�سهد للخالق -�سبحانه 

وتعاىل- بالتفرد بالوحدانية املطلقة فوق جميع خلقه.

سادسا: حدوث الكون وما فيه من كائنات يؤكد عىل حتمية اآلخرة:

ت�سري كل املعارف املكت�سبة اإىل اأن الكون وجميع مكوناته ل ميكن و�سفهما بالأزلية, اأو بالأبدية, فنحن 
نرى املوت يح�سد كل �سئ يف حياتنا : الإن�سان, واحليوان, والنبات, وخمتلف اأ�سكال اجلمادات, فكل 
موجود له اأجل - طال اأم ق�سر-. والكون كانت له يف الأ�سل بداية-يحاول العلماء تقديرها مبا بني 
)13, 15( مليار �سنة, وكل ما له بداية خملوق له اأجله املحدد, فينتهي وجوده عند نهاية ذلك الأجل, 
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وعلى ذلك فاإن كوننا  لبد واأن �ستكون له يف يوم من الأيام نهاية, وهذا مما يوؤكد على حتمية الآخرة, 
معروف  الأحياء  وموت  واجلمادات.  الأحياء  من  كل  موت  منها  كثرية  ذلك  على  والأدل��ة  و�سرورتها. 
م�سهور, وهو من احلقائق الكربى للوجود. ومن الأدلة عل موت اجلمادات ما نراه يف �سفحة ال�سماء 
من تولد النجوم وتكورها, ثم اإنكارها, ثم طم�سها ثم فناوؤها, وما نراه من وما نراه من تخلق الكواكب 
واتنثارها, وكرثة ال�سهب والنيازك, وتناق�ض كل �سئ يف الكون من املوجودات حتى تبلى. ف�سم�سنا تفقد 
من كتلتها على هيئة طاقة يف كل ثانية من ثواين وجودها ما يعادل )4.6مليون( طنا من املادة, مما 
ي�سري اإىل حتمية فنائها وفناء كل النجوم من حولها, واإن كان فناوؤها �سوف يتم بالأمر الإلهي :" كن 
فيكون " لأن القيامة لها من ال�سنن والقوانني ما يغاير �سنن الدنيا البطيئة الرتيبة, اأما القيامة فتتم 
بالأمر الإلهي يف فجائية مباغتة مذهلة ي�سفها القراآن الكرمي بقول ربنا-تبارك وتعاىل- ﴿ ...ثَُقلَْت 
َا ِعلُْمَها ِعنَد اللَِّه َولَِكنَّ أَكَْثَ النَّاِس الَ  َمَواِت َواألَرِْض الَ تَأْتِيُكْم إاِلَّ بَْغتًَة يَْسأَلُونََك كَأَنََّك َحِفيٌّ َعْنَها قُْل إِنَّ يِف السَّ

يَْعلَُموَن  ﴾ )األعراف:187(.

كذلك فاإن الدرا�سات الفلكية اأثبتت تباعد القمر عن الأر�ض مبعدل )3-4�سم( يف كل �سنة مما ي�سري 
)كن  :ب�  الإلهي  بالأمر  بل  البطيئة  ال�سنة  بهذه  يتم  لن  ذلك  كان  واإن  له,  ال�سم�ض  ابتالع  حتمية  اإىل 
فيكون( دون انتظار لعمل هذه ال�سنة الكونية البطيئة التي اأبقاها اخلالق -�سبحانه وتعاىل- �ساهدة 
على حتمية تهدم النظام الكوين بدءا بابتالع ال�سم�ض للقمر كما اأخربنا ربنا  -تبارك وتعاىل-  من قبل 

ْمُس َوالَْقَمُر  ﴾ )القيامة: 9(. األف واأربعمائة �سنة بقوله العزيز:﴿ َوُجِمَع الشَّ
انتقال احل��رارة من  – واإن طال عمره -  فنائه  الكون وحتمية  القاطعة على مرحلية  ال�سواهد   ومن 
الأجرام احلارة كالنجوم اإىل الأجرام الباردة مثل الكواكب و الكويكبات و الأقمار و املذنبات, واملنطق 

العلمي يقول اأن عملية النتقال احلراري تلك لبد واأن تنتهي بفناء الكون.

سابعا: محدودية قدرات اإلنسان الحسية والعقلية تؤكد عىل حقيقة الغيب:

مع الت�سليم باأن العقل من اأَجلِّ نعم اهلل -تعاىل- على الإن�سان, واأن من قبيل ال�سكر على هذه  النعمة 
ا�ستخدامها اإىل اأق�سى درجات اإمكاناتها, اإل اأنه لبد من العرتاف مبحدودية قدرات الإن�سان بحدود 
باأن جميع  الع��رتاف  وانطالقا من ذلك فالبد من  وعقله.  وق��درات حوا�سه  وزمانه,  مكانه,  كل من 
املعارف املكت�سبة ل تعدو اأن تكون حماولت  ب�سرية  لتف�سري الكون وظواهره, من اأجل الك�سف عن عدد 
من �سنن اهلل احلاكمة له, وال�ستفادة بها يف عمارة الأر�ض وفى القيام بواجبات ال�ستخالف فيها, اأما 
ما وراء املادة فغيب ل ي�ستطيع الإن�سان اأن ي�سق حجبه بقدرات عقله املحدودة وحوا�سه القا�سرة, مع 
حمدودية مكانه من الكون وزمانه )اأي اأجله(, وعلى ذلك فالإن�سان حمتاج يف معرفة بع�ض الغيوب اإىل 
علم اأكرب من علمه, وهذا العلم ل ميكن اأن ي�سل الإن�سان اإليه اإل ببيان من خالقه, وهذا مما يوؤكد 
على حاجة الإن�سان دوما اإىل الدين الذي هو بيان من اهلل -تعاىل- اإىل الإن�سان يف الق�سايا التي يعلم 
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ربنا -تبارك وتعاىل- بعلمه املحيط عجز الإن�سان عجزا كامال عن و�سع  اأية �سوابط �سحيحة لنف�سه 
فيها. ومن حقائق الدين ما يجيب على العديد من الأ�سئلة الكلية التي ترتدد يف ذهن الإن�سان, زادت 
ثقافته اأو قلت, وطال عمره اأو ق�سر, وعال قدره يف املجتمع اأو انحط, وذلك من مثل : من اأنا ؟ من 
الذي اأوجدين يف هذه احلياة ؟ ما هي ر�سالتي فيها ؟ كيف ميكن يل حتقيق هذه الر�سالة ؟ ثم ما هو 
م�سريي بعد هذه احلياة ؟. والإن�سان اإذا مل يوفق يف احل�سول على اإجابات �سحيحة على هذه الأ�سئلة 
الكلية فاإنه ل ميكن له اأن يحيا على هذه الأر�ض حياة م�ستقرة, اأو اأن يحقق الهدف من وجوده على 
�سطحها, اأو اأن يكون را�سيا عن حاله...!! واإن�سان هذا �ساأنه لبد له من اأن يعي�ض قلقا, م�سطربا, بال 
هدف ول غاية �سوى املتع املادية الفانية, التى تدفع الإن�سان – يف اأغلب الأحوال- اإىل الوقوع يف العديد 
من املخالفات ال�سلوكية, والتجاوزات الأخالقية, واملظامل اجلائرة للنف�ض وللغري: )اأفرادا وجماعات( 
خا�سة يف فورة ال�سباب, وعنفوان الفتوة, و يف طغيان اجلاه و ال�سلطان, و طغيان غريهما من اأ�سباب 
القوة املادية, و اإن كان ذلك غالبا ما ينتهي بانتقام القدرة الإلهية املهيمنة على كل �سيء, اأو ينتهي اإىل 
�سعف الإن�سان يف مراحل الكهولة وال�سيخوخة, وما يرتاكم فيها من م�ساعر احل�سرة والندم ,والقلق 
واخلوف ,و احلرية وال�سياع يف انتظار الأجل املحتوم, والغيب املخبوء, دون اأمل يف م�ستقبل بعد املوت 
مل يعمل من اأجله �سيئا يف حياته الدنيا التي اأهدر فيها عمره بال هدف حمدد, اأو غاية مق�سودة, وهنا 

تتجلى مرة ثانية حاجة الإن�سان اإىل الدين.

ثامنا: حاجة اإلنسان إىل الدين تشهد بجود الله:

يوؤكد لنا التاريخ املدون اأن الإن�سان ل ميكنه اأن يحيا على هذه الأر�ض حياة �سوية بغري دين, واأن الدين 
ل ميكن اأن يكون �سناعية ب�سرية. وذلك لأن الدين هو بيان من اخلالق – �سبحانه وتعاىل- لالإن�سان 
يف الق�سايا التي يعلم ربنا – تبارك وتعاىل- بعلمه املحيط عجز الإن�سان عجزا كامال عن و�سع اأية 
وذلك  واملعامالت,  والأخالق  والعبادة  العقيدة  ق�سايا  مثل  وذلك من  فيها,  لنف�سه  �سوابط �سحيحة 
لكون هذه الق�سايا اإما من الغيوب املطلقة كق�سية العقيدة, اأو من الأوامر الإلهية اخلال�سة كق�سية 
العبادة, اأو هي من �سوابط  ال�سلوك كد�ساتري الأخالق, وفقه املعامالت. والعقيدة ال�سحيحة تطالب 
النا�ض جميعا بالإميان باهلل -تعاىل- ربا واحدا اأحدا, فردا �سمدا, )بغري �سريك, ول �سبيه, ول منازع, 
ول �ساحبة ول ولد( كما تطالبهم بالإميان باأن هذا الإله الواحد الأحد, الفرد ال�سمد هو خالق كل 

�سئ, واأن كل �سئ �سواه خملوق بقدرة هذا اخلالق العظيم, التي ل حتدها حدود, ول يعوقها عائق.

 وهذا اخلالق العظيم مغاير يف ذاته و اأ�سمائه و�سفاته جلميع خلقة, فال يحده اأى من املكان اأو الزمان 
– تعاىل- هو مبدعهما,  اأو الطاقة لأنه  – �سبحانه وتعاىل- هو خالقهما؛ ول يت�سكل من املادة  لأنه 

واملخلوق ل يحد خالقه اأبدا.
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املكان  من  بكل  املحددة  اأي:  املح�سو�سة,  الأ�سياء  اإل  اإدراك  ي�ستطيع  ل  تكوينه-  -بحكم  والإن�سان 
لة ب�سكل من اأ�سكال املادة اأو الطاقة اأو من كليهما معا. وملا كان اخلالق العظيم منزها  والزمان, واملُ�َسكَّ
عن حدود كل من املكان والزمان, واملادة والطاقة, اأي: منزها عن جميع �سفات خلقه, وعن كل و�سف 
اأدرك كل  ل يليق بجالله, �سعب على الإن�سان معرفة خالقه دون وحى من هذا اخلالق العظيم, واإن 

اإن�سان عاقل بديع �سنع اهلل يف نف�سه, وفى الآفاق من حوله.
ف ربنا  -تبارك وتعاىل-  كال من اأبوينا اآدم وحواء –عليهما ال�سالم- حلظة خلقهما من  ولذلك َعرَّ
الذي خلقهما, كما عرفهما على حقيقة ر�سالة كل منهما يف احلياة الدنيا, وم�سريه من بعدها. وبذلك 
يف  كان اآدم -عليه ال�سالم- اأول الأنبياء, بل كان نبيا مكلما كما و�سفه خامت الأنبياء واملر�سلني ملسو هيلع هللا ىلص 

حديثه ال�سحيح.

وعلم اآدم ذريته, وكلما عا�ست الب�سرية بنور الهداية الربانية كلما �سعدت واأ�سعدت,  ولكن الإن�سان فيه 
, وَي�سقى وُي�سقى حتى  لُّ ميل للن�سيان ورغبة يف اخلروج على احلدود التى حددها له اهلل َفَي�سلُّ وُي�سِ
نبيا  – تعاىل-  التام فري�سل اهلل  وال�سياع  واملظامل,  ال�ساللت,  دام�ض من  الب�سرية يف ظالم  تغرق 
واإن  اأيديهم  بني  موجودا  يزال  ل  الدين  كان  اإن  ال�سحيح,  الدين  اإىل  لريدهم  النا�ض  من  ي�سطفيه 
ل اأر�سل اهلل – تعاىل- ر�سول م�سطفى من  ف وُبدِّ انحرفوا عنه. ولكن اإذا كان الدين قد �ساع اأو ُحرِّ
بني النا�ض, ينزل عليه ر�سالة جديدة من نف�ض امل�سدر, بنف�ض العقيدة موؤكدا على وحدانية اخلالق-
�سبحانه وتعاىل-) اأن اأعبدوا اهلل ما لكم من اإله غريه (, وعلى وحدة ر�سالة ال�سماء, وعلى الإميان 

بجميع الأنبياء, وعلى الأخوة بني النا�ض جميعا. 

وظلت  وال�سرك,  التوحيد  وبني  والكفر,  الإميان  بني  تتاأرجح  الطويل-  تاريخها  الب�سرية-عرب  وظلت 
ٍة  ْن أُمَّ الهداية الإلهية تتنزل اإىل النا�ض يف كل اأمة من اأمم الأر�ض لقول ربنا –تبارك تعاىل- : ﴿ َوإِن مِّ
إاِلَّ َخال ِفيَها نَِذيٌر ﴾ )فاطر:24(, حتى بلغ عدد الأنبياء مائة وع�سرين األف نبي, ا�سطفى اهلل -تعاىل- 

الوحي من خامتة وكان ختامها  لتنزل  واأن يكون  بينهم ثالثمائة وب�سعة ع�سر ر�سول. وكان لبد  من 
بعثة النبي و الر�سول اخلامت, �سيد الأولني والآخرين, �سيدنا حممد بن عبد اهلل النبي العربي ملسو هيلع هللا ىلص, 
�سيع  اأن  بعد  الكرمي  القراآن  ن�سخها  التي  ال�سماوية  الر�سالت  كل  وبر�سالته  النبوات,  ببعثته  فختمت 
اأتباعها اأ�سول تلك الر�سالت, واأ�سبعوا ما بقى منها من ذكريات كثريا من التحريف والتبديل والتغيري, 
الر�سالت  هذه  واأن  خا�سة  اأتباعها,  هداية  عن  عاجزة  وجعلها  الرباين,  اإطارها  عن  اأخرجها  الذي 
ال�سابقة كلها كانت قد نقلت م�سافهة من الآباء لالأبناء, ومن الأجداد لالأحفاد, وحني جاء وقت تدوينها 
مت ذلك بعد عدة قرون من موت اأو رفع الر�سل الذين تلقوها. و مت تدوين كل منها بلغات غري لغة الوحي 
الع�سمة  اأدنى قدر من  ولي�ض لأي منهم  املر�سلني,   بالأنبياء ول  لي�سوا  اأنا�ض جمهولني,  وباأيدي  بها, 
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الالزمة يف التبليغ عن اهلل -تعاىل-. ومن هنا كانت الر�سالة اخلامتة نا�سخة لكل ما اأنزل قبلها من 
ر�سالت, ومهيمنة عليها هيمنة كاملة.

تاسعا: إن الدين عند الله اإلسالم:

من ركائز العقيدة الإ�سالمية: الإميان باهلل -تعاىل- و مالئكته, و كتبه و ر�سله و اليوم الآخر, و بالقدر 
خريه و �سره. و الإن�سان -املحبو�سة روحه يف هذا اجل�سد الطيني- ل ت�ستطيع حوا�سه املحدودة اإدراك 
الذات الإلهية, و اإن كان الإميان باهلل- تعاىل-  مطبوعا فى جبلته. هذا الإن�سان املفطور على الإميان 
باهلل - تعاىل- اإن مل يهتد اإىل العقيدة ال�سحيحة, فاإما اأن ي�سطنع لنف�سه عقيدة فا�سدة ميالأ  بها 
و  بغري عقيدة,  الدنيا هائما على وجهه  يعي�ض يف هذه  اأن  اأو  العبادة,  اإىل  ذاته  الداخلية يف  احلاجة 
كال احلالني لن يفيده ب�سيء يف الدنيا ول يف الآخرة, بل �سوف ُتْلَقى كل من اأعماله و كفره اأو عقيدته 

الفا�سدة يف وجهه يوم القيامة كاخلرقة البالية, مهما اأخل�ض لها وتفانى يف خدمتها...!!
اأما املالئكة فهم عامل غيبي ل توجد لدينا و�سيلة مادية لإثبات وجودهم, ولول اأن اهلل – تعاىل- قد 

اأخربنا بوجودهم ما كان اأمامنا من و�سيلة ملعرفة ذلك.
و ل  �سيئا عنهم,  لنا  يدون  املكتوب مل  فالتاريخ  وكتبهم,  ال�سابقني  الر�سل  اإىل  بالن�سبة  الأمر  وكذلك 
عنها, ولول اإخبار اهلل -تعاىل- لنا عن بع�سهم ما كان اأمامنا من و�سيلة للتعرف عليهم ول على اأممهم.
واأما عن اليوم الآخر, وما فيه من بعث, وح�سر, وح�ساب وجزاء, وميزان و�سراط, وجنة ونار, فلول 
اأن اهلل – تعاىل- قد اأخربنا عن ذلك ما كان اأمامنا من و�سيلة للتعرف عليه, على الرغم من توفر كل 

ال�سواهد املادية العديدة على حتمية فناء الكون و فناء كل ما فيه من اأحياء وجمادات.
من هنا كانت �سرورة اأن تكون العقيدة بيانا ربانيا خال�سا ل يداخله اأدنى قدر من الت�سورات الب�سرية 
واإل كانت عقيدة فا�سدة, تقود اأتباعها حتما اإىل النار مهما اأخل�سوا لها وتفانوا يف خدمتها...!!والركيزة 
الثانية للدين هي العبادة, وهى مبفهومها اللغوي قمة اخل�سوع هلل بالطاعة, ول توجد طاعة بغري اأوامر, 
فاإذا مل يتلق الإن�سان بينا من اهلل – تعاىل- يو�سح تفا�سيل العبادة التى يرت�سيها من عباده, فاإما اأن 
يبتدع الإن�سان من عنده اأمناطا من العبادة مل يفر�سها عليه خالقه,اأو ل يعبد هذا اخلالق العظيم, 
علما باأن عبادته – تعاىل-  من اأول اأ�سباب وجود الإن�سان يف هذه احلياة الدنيا. كذلك ل ميكن لعاقل 
اأن يتخيل اإمكانية ابتداع الإن�سان لنمط من العبادة, ثم افرتا�ض قبولها من اهلل –تعاىل-, ملا يف ذلك 
من منافاة حلقيقة العبودية هلل اخلالق, و من تاألٍُّه على جالله, وهو رب هذا الكون ومليكه, وهذا موقف 

يرف�سه العقل ال�سليم, واملنطق ال�سوي رف�سا كامال.
اأما الأخالق واملعامالت فهما من ركائز الدين, ومن �سوابط ال�سلوك الب�سري, والتاريخ يوؤكد لنا عجز 
الإن�سان عجزا كاماًل عن و�سع �سوابط �سحيحة ل�سلوكه, وما تعج به الأر�ض اليوم من قهر وا�ستبداد, 
تخلفه من اخلراب  وما  و�ساحات احلروب  الأ�سالء,  واأكوام  الدماء,  بحار  ومن كرثة  ومظامل,  وجور 
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والدمار, ومن خمتلف �سور �سياع الإن�سان وحتلله, وانحرافه ومفا�سده, وانفالته من جميع ال�سوابط 
الربانية لأخالقه و�سلوكه, لهو خري دليل على عجز الإن�سان عن و�سع �سوابط �سحيحة لنف�سه يف دائرة 

الأخالق وال�سلوك.
واإذا �سلمنا بهذه املقدمات التى تق�سى باأن الإن�سان ل ميكنه اأن يحيا على هذه الأر�ض حياة �سوية بغري 
دين, واأن الدين ل ميكن اأن يكون �سناعة ب�سرية, ظهرت لنا العالمة الفارقة بني دين �سحيح ودين 
غري �سحيح, وهذه العالمة هي دقة حفظ الأ�سول ال�سماوية للدين.  وملا كان الوحي ال�سماوي الوحيد 
املحفوظ بني اأيدي النا�ض اليوم يف نف�ض لغة وحيه )اللغة العربية( على مدى يزيد على اأربعة ع�سر قرنا 
هو القراآن الكرمي الذي تعهد ربنا -تبارك وتعاىل- بحفظه تعهدا مطلقا حتى يبقى �ساهدا على اخللق 
اأجمعني اإىل يوم الدين باأنه هداية رب العاملني, و�ساهدا للر�سول اخلامت الذي تلقاه بالنبوة وبالر�سالة 

وبذلك تت�سح حاجة الإن�سانية كلها اإىل الإ�سالم العظيم.

فكما اأن اإلهنا واحد فالبد واأن تكون هدايته للب�سرية واحدة ,وهذه الهداية علمها اهلل -تعاىل- لأبينا 
اآدم –عليه ال�سالم- حلظة خلقه, واأنزلها على عدد كبري من اأنبيائه ور�سله, ثم اأكملها واأمتها, وحفظها 
يف القراآن الكرمي, وفى �سنة خامت الأنبياء واملر�سلني  ملسو هيلع هللا ىلص وبارك عليه وعليهم اأجمعني  ولذلك قال 
يَن ِعنَد اللَِّه اإلِْسالُم َوَما اْختَلََف الَِّذيَن أُوتُوا الِكتَاَب إاِلَّ ِمن بَْعِد َما َجاَءُهُم الِعلُْم بَْغياً  -تعاىل- : ﴿ إِنَّ الدِّ

يُع الِحَساِب ﴾)آل عمران : 19(. بَيَْنُهْم َوَمن يَْكُفْر ِبآيَاِت اللَِّه فَِإنَّ اللََّه َسِ

ومن معاين هذه الآية الكرمية اأن الدين الوحيد الذي يرت�سيه ربنا  -تبارك وتعاىل-  من عباده هو 
اأنزله يف حمكم  الإ�سالم مبعنى الطاعة لأوامر اهلل -تعاىل- واجتناب نواهيه, وحتكيم �سرعه الذي 
كتابه, ودعوة النا�ض جميعًا اإىل الإميان باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم الآخر, وتوحيد اهلل -تعاىل- 
توحيدا كامال )بغري �سريك, ول �سبيه, ول منازع, ول �ساحبة ول ولد( وتنزيهه -جل �ساأنه- عن جميع 

�سفات خلقه, وعن كل و�سف ل يليق بجالله.
ومن معاين هذه الآية الكرمية اأي�سا: اأن كل نبي من اأنبياء اهلل, وكل ر�سول من ر�سله قد بعث بالإ�سالم, 

واإن اختلفت تفا�سيل بع�ض الت�سريعات باختالف الأزمنة والبيئات.

وتوؤكد الآية الكرمية اأن اختالف اأهل الكتاب يف ق�سية التوحيد جاء من قبيل البغي والعتداء والظلم 
بينهم حينما تخلوا عن دين اهلل, وحرفوا كتبه, وا�سرتوا بها ثمنا قليال, افرتاء على اهلل, وا�ستهانة 
بعقابه, ولذلك ختمت الآية الكرمية بتهديد �سديد من اهلل -تعاىل- لهم يقول فيه : ﴿... َوَما اْختَلََف 
يُع الِحَساِب ﴾   الَِّذيَن أُوتُوا الِكتَاَب إاِلَّ ِمن بَْعِد َما َجاَءُهُم الِعلُْم بَْغياً بَيَْنُهْم َوَمن يَْكُفْر ِبآيَاِت اللَِّه فَِإنَّ اللََّه َسِ

)آل عمران : 19(.
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وملا كانت بعثة �سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص متثل ختام النبوة, وختم ر�سالت ال�سماء فقد  تعهد ربنا  -تبارك 
وتعاىل-  بحفظ هذه الر�سالة اخلامتة يف القراآن الكرمي, وفى �سنة خامت الأنبياء املر�سلنيملسو هيلع هللا ىلص  فقال  

كَْر َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُوَن ﴾  )الحجر : 9(. -عز من قائل- : ﴿ إِنَّا نَْحُن نَزَّلَْنا الذِّ
وجمرد حفظ القراآن الكرمي على مدى اأربعة ع�سر قرنا اأو يزيد, يف نف�ض لغة وحيه ) اللغة العربية( 
دون اأن ي�ساف اإليه اأو ينق�ض منه حرف واحد هو من معجزات هذا الكتاب اخلالد, ومن ال�سهادات 
الدالة على �سدقه, وعلى �سدق هذا الوعد الإلهي املطلق الذي قطعه ربنا – تبارك وتعاىل- على ذاته 
اأن  يوؤكد  القاطع  الإلهي  الوعد  وهذا  تلقاهملسو هيلع هللا ىلص.  الذي  اخلامت  الر�سول  �سدق  وعلى  بحفظه,  العلية 
القراآن الكرمي �سيبقى حمفوظا بحفظ اهلل -تعاىل- اإىل ما �ساء اهلل رب العاملني, و�سيبقى, �ساهدا 
تلقاه بالنبوة  للنبي اخلامت الذي  باأنه كالم رب العاملني, و�ساهدا  اإىل يوم الدين  اأجمعني  على اخللق 
وبالر�سالة. كما يوؤكد على اأن الإ�سالم كان دين كل نبي وكل ر�سول من لدن اأبينا اآدم -عليه ال�سالم- 
اكتمل, ومت, وحفظ يف  ولكنه  اأجمعني  و عليهم  وبارك عليه  ملسو هيلع هللا ىلص  واملر�سلني  الأنبياء  بعثة خامت  اإىل 
القراآن الكرمي وفى �سنة خامت النبيني, ولذلك خاطبه اهلل  -تعاىل- بقوله العزيز ﴿ ...اليَْوَم أَكَْملُْت لَُكْم 

ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِتي َورَِضيُت لَُكُم اإلِْسالَم ِديناً... ﴾ )املائدة : 3(.

الكريم للخلق أجمعني مبعنى عجزهم جميعا عن اإلتيان بيشء من مثله  القرآن  عارشا: إعجاز 

يشهد بأنه كالم الله:

�سبق واأن اأ�سرنا اإىل اأن القراآن الكرمي هو ال�سورة الوحيدة من كالم رب العاملني املحفوظ بني اأيدي 
اللغة العربية( ولذلك تتعدد جوانب الإعجاز فيه بتعدد زوايا النظر  النا�ض اليوم بنف�ض لغة وحيه ) 
املحايد اإليه )مبعنى عجز الإن�ض واجلن فرادى وجمتمعني عن الإتيان ب�سيء من مثله(, ومن ذلك ما 

ميكن اإيجازه فيما يلي:

1   الإعجاز اللغوي)الأدبي, البياين, البالغي,  النظمي, اللفظي والدليل(: جاء القراآن الكرمي منذ 
اأربعة ع�سر قرنا بتحٍد �سريح لالإن�ض واجلن -فرادى وجمتمعني-  اأن ياأتوا ب�سيء من مثله, ول يزال 
اأنه ا�ستطاع نظم �سورة من مثل �سور القراآن الكرمي.  اأن يتقدم عاقل ليقول  هذا التحدي قائما دون 
اأرباب البالغة والف�ساحة وح�سن البيان, واعرتف الكفار منهم  وقد كان العرب يف زمن الوحي هم 
-قبل امل�سلمني- بتفوق القراآن الكرمي على كل اإبداعاتهم اللغوية من �سعر ونرث )اأنظر كتاب "التعبري 

القراآين" لالأ�ستاذ الدكتور فا�سل �سالح ال�سمرائى(.

اأن توحيد اهلل -تعاىل- توحيدا مطلقا فوق جميع خلقه هو ا�سح من  2   الإعجاز العتقادي: مبعنى 
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ال�سرك باهلل, واأن تنزيه اهلل -�سبحانه وتعاىل- عن جميع �سفات خلقه وعن كل و�سف ل يليق بجالله 
اأف�سل من النحطاط مبدلول الألوهية اإىل م�ستوى الإن�سان اأو احليوان اأو اجلماد, وهذا التنزيه للذات 
الذي نحيا  الكون  باأن  اليوم  ينادى  الذي  العلم  يتطابق مع كل منطق �سوى, ومع كل معطيات  الإلهية 
فيه لبد له من مرجعية يف خارجه, تكون مغايرة له مغايرة كاملة, ل يحدها اأي من املكان اأو الزمان, 
اإىل  للمادة  الأولية  اللبنات  الكون يف زوجية وا�سحة )من  الطاقة. وخلق  اأو  املادة  اأي من  ي�سكلها  ول 
وحدانية  على  يوؤكد  املجرة  اإىل  ال�سم�سية  املجموعة  اإىل  الذرة  من  واحد  نظام  على  وبناوؤه  الإن�سان( 
واخلالقية,  والربوبية,  الإلوهية,  ب�سفات  خلقة  جميع  فوق  تفرده  وعلى  وتعاىل-   -�سبحانه  اخلالق 

والوحدانية املطلقة.

�سبحانه  اخلالق  بوحدانية  الإمي��ان  من حقيقة  املنطلقة   ( ال�سماء  ر�سالة  بوحدة  الإمي��ان  فاإن  كذلك 
وتعاىل( وبالأخوة بني الأنبياء )انطالقا من الإميان بر�سالتهم الواحدة(, وبالأخوة بني النا�ض جميعًا 
باعتبارهم اإخوة واأخوات ينتهي ن�سبهم اإىل اأب واحد, واأم واحدة  هما )اآدم وحواء عليهما ال�سالم(, 
هو اأف�سل من التحلق حول نبي واحد, واملبالغة يف تعظيم �ساأنه حتى الرتقاء به وهما خاطئا اإىل مقام 
النا�ض جميعا—على  املوؤاخاة بني  اإنكارهم. كذلك فاإن  اأو  الألوهية, ون�سيان بقية الأنبياء واملر�سلني 
اختالف اأعراقهم, واألوانهم, ولهجاتهم- هو اأف�سل من التمييز العرقي, اأو الطبقي, اأو الديني, اأو على 

اأي اأ�سا�ض اآخر.

والإميان بعوامل الغيب التي اأخرب عنها القراآن الكرمي من مثل عوامل املالئكة واجلن اأف�سل من اإنكارها 
ذلك  يف  وتكفى  جانب,  كل  من  بنا  حتيط  الغيوب  اأن  على  توؤكد  للعلوم  الكلية  واملعطيات  علم,  بغري 
الإ�سارة اإىل معطيات علوم الفلك التي تعرتف باأن ما يراه الفلكيون يف اجلزء املدرك من ال�سماء الدنيا 
ل يكاد يتعدى )%10(من حقيقة ما هو موجود فيها من خمتلف �سور املادة والطاقة املح�سوبة ريا�سيا 

ح�سب قوانني الفيزياء الفلكية.
والإميان باأن العدل الإلهي يقت�سى األ يحا�سب النا�ض بدون اإنذار, واأنه ما من بقعة ماأهولة من بقاع 
هذه الأر�ض اإل واأر�سل اإىل اأهلها نبي اأو ر�سول, والإميان بهم جميعا ومبا اأر�سلوا به اأف�سل من التحلق 
حول نبي واحد منهم, وقد اأخربنا القراآن الكرمي عن خم�سة وع�سرين من الأنبياء واملر�سلني مل يدون 
بداأت  احلديثة  الآثارية  والدرا�سات  الأر�ض,  جنبات  متالأ  اأممهم  اآثار  كانت  واإن  عنهم  �سيئًا  التاريخ 
اأف�سل من  بالآخرة ومبا فيها من بعث, وح�سر, وح�ساب وجزاء  والإميان  الك�سف عن عدد منها.  يف 
اإنكارها, والإ�سارات العلمية كلها ت�سري اإىل حتمية فناء الكون والكائنات. كذلك فاإن كثريين من عتاة 
املجرمني ومن احلكام واملتجربين يفلتون من �سيف العدالة يف الدنيا, ولبد من القت�سا�ض منهم يف 

الآخرة, وهذا الأمر وحده كاف لإثبات حتمية الآخرة و �سرورتها.
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والإميان بالق�ساء والقدر � خريه و�سره � هو ت�سليم هلل � تعاىل � باأنه هو رب هذا الكون ومليكه, و�سيده 
لأن  والقدر,  بالق�ساء  الإمي��ان  قيمة  تتجلى  وهنا  بالغة,  اإل حلكمة  اأمر  فيه  اأم��ره, فال يحدث  ومدبر 
احلرمان من هذا الت�سليم هلل � تعاىل � هو مبعث لل�سقاء بال طائل لأن قدر اهلل نافذ -ر�سي الإن�سان اأو 
اأبى- وفى الر�سا اإميان باهلل - تعاىل- وت�سليم بق�سائه وطاعة له, وراحة لل�سمري الإن�ساين, بينما يف 
العرتا�ض كفر بق�ساء اهلل وقدره, ورف�ض حلكمه, واإرهاق للنف�ض دون طائل, وقدر اهلل � تعاىل � نافذ 

ل حمالة.

3   الإعجاز التعبدي : فما من فري�سة فر�سها اهلل � تعاىل � على عباده يف حمكم كتابه اإل ومردودها 
الإيجابي على املتعبد نف�سه ظاهر للعيان : من ال�سهادتني باأنه ل اإله اإل اهلل واأن حممدًا عبده ور�سوله, 
اإليه �سبياًل.  اإقام ال�سالة, واإيتاء الزكاة, و�سوم �سهر رم�سان, وحج البيت احلرام ملن ا�ستطاع  اإىل 
وكل عبادة من هذه العبادات اأف�سل من كل الوثنيات املو�سوعة عند املتعبدين من اأهل الكتاب وغريهم. 
اأقدم بقاع  اأنها  وتكفى يف ذلك الإ�سارة اإىل ما ثبت من تو�سط مكة املكرمة للياب�سة, مما يوؤكد على 
الأر�ض, و بها اأول بيت و�سع للنا�ض؛ كما تكفى الإ�سارة اإىل اإثبات اأن خط الطول املار مبكة املكرمة هو 
خط الطول الوحيد املتجه اإىل ال�سمال احلقيقي لالأر�ض, بينما مييل خط طول جرينت�ض –الذي فر�ض 
على العامل بحد ال�سيف- )7.5( درجة اإىل الغرب, ولذلك يجب اتخاذ خط طول مكة املكرمة خط طول 
الأ�سا�ض جلميع الأر�ض مبعنى اأن ما يقع اإىل ال�سرق منه يعترب �سرقا, وما يقع اإىل الغرب من يعترب 

غربا, حتى ينتظم �سكل خرائط الأر�ض.

بغري غلو ول  كاملة  الب�سرية مواءمة  للطبيعة  ومواءمته  : مبعنى كماله  الأخالقي  الد�ستور  اإعجاز     4
اإقالل )انظر: د�ستور الأخالق يف القراآن للدكتور حممد عبد اهلل دراز-رحمه اهلل- (.

فال�سريعة  الو�سعي,  والقانون  الإلهية  ال�سريعة  بني  املماثلة  عدم  من  ويت�سح  الت�سريعي:  الإعجاز     5
اإىل  الأ�سرة,  ت�سريعات  اإىل  بال�سورى  الأمر  �سرعته, من  اأمر  والدوام يف كل  وال�سمو,  بالكمال,  تت�سم 
والتعازير,  احل��دود  من  كل  ت�سريعات  اإىل  والتعاقد,  الإثبات  ت�سريعات  اإىل  واملي�سر,  اخلمر  حترمي 
وم��ردودة  حكمته  له  الإلهية  من  كل  الت�سريعات  هذه  من  واح��د  وكل  وغريها.  املختلفة,  والكفارات 
الإيجابي على املجتمع, بينما جميع القوانني الو�سعية تت�سم بالنق�ض, وعدم الكمال, وفقدان القدرة 
على ال�ستمرارية)اأنظر كتاب الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي مقارنا بالقانون الو�سعي لل�سهيد عبد القادر 

عودة(.

ب�سئ من   � ال�سالم  � عليهما  اآدم وحواء  اأبوينا  الكرمي ق�سة خلق  القراآن  التاريخي: ذكر  الإعجاز     6
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العزيز  الكتاب  هذا  ذكر  كذلك  وتدعمه.  ذلك  توؤكد  املكت�سبة  للمعارف  الكلية  واملعطيات  التف�سيل, 
جزاوؤها,  ك��ان  وم��اذا  ؛  معه  منهم  نبي  كل  اأم��ة  تفاعلت  وكيف  اآخ��ري��ن,  نبيًا  وع�سرين  اأربعة  ق�سة 
اأمة من هذه الأمم, وعما جاء عن  توؤكد دقة كل ما جاء يف كتاب اهلل عن كل  الآثارية  والكت�سافات 
هذا  يجعل  مما  الأمم,  تلك  عاي�سوا  الذين  والن�ساء  الرجال  من  والطاحلني  ال�ساحلني  من  اأع��داد 
الق�س�ض القراآين �سهادة �سدق لكتاب اهلل, ومن ذلك الك�سف عن كل من بقايا �سفينة نبي اهلل نوح-
عليه ال�سالم- فوق جبل اجلودى, وعن اإرم ذات العماد يف اجلنوب ال�سرقي من �سحراء الربع اخلايل. 
اآثار كل من قوم �سالح, وقوم لوط, واآثار كل من نبي اهلل �سليمان وملكة �سباأ, وفرعون مو�سى,  وعن 

واأ�سحاب الكهف, وغريهم, )انظر كتاب الإعجاز التاريخي يف القراآن الكرمي لكاتب هذه الدعوة(.

7   الإعجاز العلمي يف القراآن الكرمي : يحوى القراآن الكرمي اأكرث من األف اآية بكل منها اإ�سارة اأو اأكرث 
من اإ�سارة علمية اإىل حقيقة من حقائق الكون, وجاء ذلك بني ثنايا اآيات القراآن احلاملة لركائز الدين 
الأربع الأ�سا�سية )من العقيدة والعبادة والأخالق واملعامالت(. وهذه احلقائق العلمية -يف جمملها- مل 
ت�سل اإليها املعارف املكت�سبة اإل يف القرنني املا�سيني, واأغلبها مل تتبلور مفاهيمها اإل يف العقود املتاأخرة 

من القرن الع�سرين واأوائل القرن احلادي والع�سرين. 

وهذا ال�سبق العلمي للقراآن الكرمي )يف زمن مل يتوفر لالإن�سان اأية و�سيلة من و�سائل الك�سف العلمي( ل 
ميكن تف�سريه اإل بكون هذا الكتاب العزيز كالم اهلل اخلالق يف �سفائه الرباين, واإ�سراقاته النورانية, 
واأنه حفظ حفظًا كاماًل بوعد من اهلل – تعاىل-. وهذا ال�سبق باإيراد العديد من حقائق الكون, والإن�سان 
واحلياة, هو ما يجمع حتت م�سمي " الإعجاز العلمي يف القران الكرمي ")اأنظر كتب ال�سماء, والأر�ض, 

والنبات, واحليوان, وخلق الإن�سان, والإن�سان من امليالد اإىل البعث لكاتب هذه الدعوة(.

8   الإعجاز النف�سي: يخاطب القران الكرمي النف�ض الإن�سانية خطاب اخلبري العليم بدخائلها, ويرتقي 
بها يف معارج اهلل كما ل يقوي اأي خطاب اأخر علي الرتقاء بها, ويف�سل دقائقها, ومزاياها, واأمرا�سها 
الدكتور حممد  الأ�ستاذ  موؤلفات  ونقائ�سها.)انظر  اخلبري مبزايها  بخباياها,  العليم  تف�سيل  وعللها 

عثمان جناتى –رحمه اهلل-(.

وقد  وقوعها,  قبل  الأح��داث  بعدد من  الكرمي  القراآن  اأخرب   : الكرمي  القران  الإنبائي يف  الإعجاز     9
مت حتقق جزء منها, ول زالت الإن�سانية يف انتظار حتقق الباقي من هذه الأح��داث, زمن ذلك قوله 
ِع �ِسِننَي هلل الأَْمُر  ْن َبْعِد َغَلِبِهْم �َسَيْغِلُبوَن * يِف ِب�سْ وُم * يِف اأَْدَنى الأَْر�ِض َوُهم مِّ -تعاىل-﴿ ال�م * ُغِلَبِت الرُّ

ِمن َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح املُوؤِْمُنوَن  ﴾ )الروم4-1(.
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واأ�سكاله, خا�سة  الربا مبختلف �سوره  اإيل حترمي  الإ�سارة  ويكفي يف ذلك  القت�سادي:  الإعجاز     10

والديون,  العقود واحلقوق  كتابة  والتعاقد عند  الإثبات  اإجراءات  والت�سديد يف  املالية,  التعامالت  يف 
الكيل وامليزان يف  الغ�ض يف ال�سنعة, ومن تطفيف  اأحكام املواريث, والتحذير من  والعدل املطلق يف 

التجارة.

اإن�سانية  11   الإعجاز الإداري: ويتلخ�ض يف احلر�ض علي تولية الكفاءات العالية, ويف املحافظة علي 

الإن�سان, والعمل علي تطوير قدراته با�ستمرار)وذلك بت�سجيعه علي ك�سب املعارف, وتنمية املهارات, 
ومكافاأته علي كل اجناز ناجح يحققه(, والعدل بني املروؤو�سني, وامل�ساواة بينهم يف احلقوق والواجبات, 

والعمل علي تطوير قدرات كل فرد منهم با�ستمرار.

12   الإعجاز الرتبوي: ويتلخ�ض يف تو�سيات القراآن الكرمي باحلر�ض علي اكت�ساب املعارف النافعة, 

وعلي حتليلها وغربلتها مبعايري الإ�سالم, والدعوة اإيل اكت�ساب العلم, واإيل توقري العلماء, والرتكيز 
علي �سمولية املعرفة الإن�سانية مع احرتام التخ�س�ض.

ه حلكم اهلل خالق  13   اإعجاز ال�سمول: مبعني قدرة القراآن الكرمي علي تناول كل �سيء يف الوجود وَرَدّ

الوجود, وقدرته علي تقدمي الإجابات ال�سافية لكل ما يعن للفكر الإن�ساين من ت�ساوؤلت, وعلى الت�سريع 
لكل من الفرد, والأ�سرة, واملجتمع, والدولة, وللنا�ض اأجمعني يف كل مكان ويف كل زمان بعدل منقطع 
النظري, وعلى تناول كليات الأ�سياء تاركا التفا�سيل لجتهاد الإن�سان مبا يعجز عنه كل كتب الأر�ض, 
و  الأبناء,  بني  بامل�ساواة  والأمر  واملرياث,  والعدة,  والطالق  الزواج,  يف  لالأ�سرة  الت�سريع  ذلك  ومن 
احل�ض على �سالت الرحم, ورعاية الأيتام, والأرامل, والعجزة وتوقري كبار ال�سن, ورحمة ال�سغار, 

وح�سن التوا�سل بني النا�ض جميعا.

موافقة  يف  البالغة  وب��ال��دق��ة  اأ���س��ل��وب��ه,  ب�سال�سة  ال��ك��رمي  ال��ق��ران  يتميز  ال�����س��وت��ي:  الإع��ج��از     14

باآياته,  النطق  يف  والن�سياب  جمله,  تركيب  يف  ال�سهولة  م��ع  منها,  املق�سودة  للمعاين  األفاظه 
م��ع روع����ة اجل��ر���ض ال����ذي ي��ي�����س��ر ح��ف��ظ��ه, وي��ط��رب ال�����س��م��ع وال��ع��ق��ل وال��ق��ل��ب مل��واف��ق��ة ال�����س��وت 
اأع��م��اق كل  للمعني ال�����س��ام��ي امل��ق�����س��ود, ج��ذب��ا لن��ت��ب��اه ك��ل م��ن ال��ق��ارئ وال�����س��ام��ع, وت���اأث���ريا يف 
اآخ��ر,  اأ���س��ل��وب  اأي  عنها  يعجز  كله  ال��ك��رمي  للقران  �سوتية  م��ي��زة  ه��و  اجلميل  واجل��ر���ض   منهما. 
لأنه يحرك كال من العقل والقلب نحو �سل�سلة من املعاين املت�سلة بالكلمة التي تتداعي مع غريها من 
كلمات الآية الواحدة, ومع كلمات ما ي�سبقها وما يلحق بها من اآيات, مع تكامل يف املعني, وان�سجام 

يف ال�سوت, وي�سر يف النتقال, وجمال يف الإيقاع ل ت�ستطيعه اأ�ساليب املخلوقني فرادى وجمتمعني.



24

والطواعية  والتنا�سق  باجلمال  العربي  احلرف  يتميز   : الكرمي  القران  يف  احلروف  ر�سم  اإعجاز     15

للت�سكيل, وقد و�سعت لكتابة امل�سحف العثماين قواعد خلطه ولر�سم حروف كلماته, ومن هذه القواعد: 
احلذف, والزيادة, والهمزة, والبدل, والف�سل, والو�سل, وذلك من اجل ا�ستيعاب كل اللهجات العربية, 
ويف مقدمتها لهجة قري�ض, وغريها من لهجات العرب, وذلك من اأجل اإمكانية حمل الآية الواحدة لأكرث 
من معني واحد, كلها يتحملها الن�ض, يف تكامل ل يعرف التنافر اأو الت�ساد, ولي�ض هذا لغري القران 

الكرمي.

16   اإعجاز احلفظ للقران الكرمي : حفظ كتاب اهلل علي مدي يزيد علي اأربعة ع�سر قرنا, يف نف�ض لغة 

وحيه ) اللغة العربية ( دون خطاأ واحد يف اللغة, اأو يف العقيدة, اأو يف العبادة, اأو يف د�ستوري الأخالق 
واملعامالت, اأو يف الإ�سارات العلمية, اأو يف �سرد الأحداث التاريخية, اأو يف توجيه اخلطاب اإيل النف�ض 
الإن�سانية, اأو يف الرتكيز على عدد من القواعد القت�سادية و الإدارية, اأو يف غري ذلك من الأمور التي 

جاء بها هذا الكتاب العزيز.
بال  ال�سابقة  الر�سالت  اأ�سول  جميع  �سياع   يف  اأوقع  ب�سورة  الكرمي  للقران  احلفظ  اإعجاز  ويتجلي   
ا�ستثناء, وتعر�ض ما بقي عن بع�سها من ذكريات للتحريف تلو التحريف, وللتاأليف والتزييف, خا�سة 
اأو رفع  واأن هذه الذكريات قد دونت بلغات غري لغة الوحي بكل منها, وقد كتبت بعد قرون من موت 
الذاكرة  اأن تكون قد وعته  اعتمادا على ما ميكن  النا�ض  اأفواه  بها وجمعت من  اأر�سلوا  الذين  الر�سل 
وفهمه العقل؛ ثم �سيغت باأقالم من هم لي�سوا باأنبياء ول مبر�سلني ,وظلت تتعر�ض للتحرير تلو التحرير, 

وللحذف والإ�سافة, وللتحريف والتزوير اإيل يومنا الراهن, و�سوف تبقي كذلك اإيل قيام ال�ساعة.

من  كال  تتحدى  التي  الآي��ات  من  العديد  الكرمي  بالقراآن  جاء  الكرمي:  بالقراآن  التحدي  اإعجاز     17

الإن�ض واجلن على اأن ياأتوا ب�سيء من مثله: يف اأ�سلوبه, وحمتواه, وم�سمونه دون خطاأ واحد علي كرثة 
الإتيان  ا�ستطاع  اإنه  فيقول  عاقل  يتقدم  اليوم مل  واإيل  العزيز,  الكتاب  تناولها هذا  التي  املو�سوعات 
ب�سيء من مثل �سورة واحدة من ق�سار �سور القراآن الكرمي – علي كرثة حماولت اأعداد من ال�سياطني 

واملجانني من املجادلني بالباطل – الذين ف�سلوا يف ذلك التحدي ف�سال ذريعا.

كل هذه اجلوانب )وغريها كثري( مما ي�سهد للقران الكرمي باأنه ل ميكن اأن يكون �سناعة ب�سرية, بل 
هو كالم اهلل اخلالق الذي اأنزله بعلمه علي خامت اأنبيائه ور�سله, وحفظه بعهده الذي قطعه علي ذاته 
العلية, يف نف�ض لغة وحيه ) اللغة العربية (, وتعهد بهذا احلفظ تعهدا مطلقًا حتى يبقى القراآن الكرمي 
نربا�ض الهداية الربانية للخلق اأجمعني اإىل يوم الدين, وحجة اهلل-تعاىل- على عباده قاطبة, و�سهادة 

للر�سول اخلامت الذي تلقاه بالنبوة وبالر�سالة.
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حادي عارش: من مميزات اإلسالم كام تكامل يف رسالته الخامتة:

1   اإنه الر�سالة ال�سماوية الوحيدة التي تعهد اهلل – تعاىل – بحفظها فحفظت يف نف�ض لغة الوحي ) 
اللغة العربية ( علي مدي يزيد علي اأربعة ع�سر قرنا, و�ستظل حمفوظة اإيل ما �ساء اهلل, وذلك لطالقة 
َل حفظ الر�سالت ال�سابقة كلها لأتباعها ف�سيعوها �سياعا تاما, ماعدا  الوعد الإلهي بحفظها, بينما ُوكِّ
ذكريات حمرفة حتريفا �سديدا  عن اآحاد منها. بناء علي ذلك فاإن الإ�سالم-كما تكامل يف ر�سالته 
اخلامتة-هو الدين الوحيد الذي يرت�سيه ربنا – تبارك وتعاىل – من عباده, لأنه دين اهلل يف �سفائه 
الرباين واإ�سراقاته النورانية, دون اأدنى ابتداع, بينما كل ما عداه من معتقدات معا�سرة هو �سناعة 
ب�سرية خال�سة واإن ادعت باأن لها �سلة بوحي ال�سماء. والدين ل ميكن اأن يكون �سناعة ب�سرية بل لبد 

من كونه هداية ربانية خال�سة ل يداخلها اأدين قدر من الت�سورات الب�سرية.

ملسو هيلع هللا ىلص  يج�سد دعوة  2   اإن الإ�سالم-كما تكامل يف القراآن الكرمي, ويف �سنة خامت الأنبياء واملر�سلني 
– اإيل بعثة خامت الأنبياء واملر�سلني �سيدنا  – عليه ال�سالم  اآدم  اأبينا  اأنبياء اهلل ور�سله من زمن  كل 
حممد – �سلي اهلل عليه و�سلم-, وقد بلغ عددهم مائة وع�سرين األف نبي, ا�سطفي اهلل – �سبحانه 
وتعاىل – منهم ثالثمائة وب�سعة ع�سر ر�سول. وقد بعث اهلل – تعاىل – كل نبي وكل ر�سول اإيل اأمته, 
حتى �سملت دعوته – تعاىل – جميع اأمم الأر�ض, ثم بعث خامت الأنبياء واملر�سلن للخلق اأجمعني اإىل 
الر�سول اخلامت– �سلي اهلل  بعثة  التي تنزلت قبل  الثالثمائة وب�سعة ع�سر  الر�سائل  الدين. وكل  يوم 
عليه و�سلم -   قد �ساعت كلها �سياعا كامال, وبقي القراآن الكرمي حمفوظا بحفظ اهلل – تعاىل – يف 
نف�ض لغة وحيه, حتقيقا لعهد اهلل الذي قطعه علي ذاته العلية؛ وذلك لأن الر�سول اخلامت قد ختمت 
بنبوته النبوات, كما ختمت بر�سالته كل الر�سالت ال�سماوية ولذلك فلي�ض من بعده – �سلي اهلل عليه 
و�سلم – نبي ول ر�سول ولذلك كان لبد من حفظ ر�سالته اخلامتة حفظا مطلقا حتى تبقي هداية اهلل 

خللقه اأجمعني وحجته - تعاىل - عليهم اإيل يوم الدين.

3   بناء علي ذلك فاإن الإ�سالم-كما تكامل يف كل من القراآن الكرمي و�سنة خامت الأنبياء واملر�سلني 
هو الدين الوحيد الذي يرت�سيه ربنا – تبارك وتعاىل – من عباده, ول ير�سى منه دينا �سواه,  ملسو هيلع هللا ىلص 
وذلك لأنه هو دين اهلل يف �سفائه الرباين واإ�سراقاته النورانية, دون اأدنى ابتداع, بينما كل ما عداه 
من معتقدات معا�سرة هو �سناعة ب�سرية خال�سة واإن ادعت باأن لها �سلة بالهداية الربانية, والدين ل 

ميكن اأن يكون �سناعة ب�سرية.

4   اإنه الدين الوحيد الذي ينزه اهلل - تعاىل – عن جميع �سفات خلقه وعن كل و�سف ل يليق بجالله, 
والذي يوحد اهلل – �سبحانه وتعاىل – توحيدا كامال  )بغري �سريك, ول �سبيه, ول منازع, ول �ساحبة 
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اأمر  فوق جميع �سفات خلقه  وتنزيهه  باهلل  الإميان  ويوؤكده لن  بذلك  ياأمر  ال�سوي  واملنطق  ولد(  ول 
منطقي يف العقول, و فطري يف النفو�ض انطالقا من وحدة البناء يف كون قائم على الزوجية الكاملة يف 
كل �سئ )من اللبنات الأولية للمادة والطاقة اإىل الإن�سان(, ول�سرورة متايز اخلالق -�سبحانه وتعاىل- 

يف ذاته و�سفاته واأ�سمائه عن جميع خلقه.

5   ومبا اأن الإ�سالم هو الدين الوحيد القائم علي التوحيد الكامل هلل-تعاىل- فهو يقوم علي الإميان 
بوحدة ر�سالت ال�سماء وبالأخوة بني الأنبياء, وبني النا�ض جميعا, دون اأدين قدر من التمييز العرقي اأو 
الطبقي, بينما تقوم كل املعتقدات املعا�سرة – والتي هي �سناعة ب�سرية كاملة – علي التمييز العرقي 

اأو الطبقي اأو الديني بني النا�ض.

6   يقوم الإ�سالم علي العتقاد اجلازم باأن اهلل – تعاىل – هو خالق كل �سيء باحلق واإيل اأجل م�سمي, 
واأن الإن�سان من خلق اهلل – تعاىل– الذي خلقه من طني,  ونفخ فيه من روحه, وعلمه من علمه, واأمر 
املالئكة بال�سجود له, وكرمه وف�سله علي كثري ممن خلق تف�سيال, وا�ستخلفه يف الأر�ض لأجل حمدد, 
اآدم,   ولكل �سئ يف هذا الوجود ول ت�ستطيع قوة  حدده اخلالق -�سبحانه وتعاىل- لكل فرد من بني 
على وجه الأر�ض تغريه بالتقدمي اأو التاأخري. كما يقوم الإ�سالم العظيم على الإميان باأن الكون – بكل 
– وحده هو الذي مي�سك بكل  – تعاىل  اأبدعته فاهلل  – خا�سع للقدرة الإلهية التي  ما فيه ومن فيه 
اأجزاء الكون, وي�سونه ويبقيه, ول ميلك اأحد غري اهلل اأن يبدل من نظام الكون وقوانينه �سيئا, مبعني 
اأن قوانني الكون املطردة لي�ست واجبة ول مطلقة, لأنها خا�سعة لقدرة اهلل – تعاىل – الذي خلقها, 

واأوجدها, وجعلها منظمة للكون وجلميع ما فيه من الكائنات واملوجودات.
والإن�سان جزء من هذا الكون املادي الذي خلقه اهلل - تعاىل – بعلمه وحكمته وقدرته, ولكن الإن�سان 
اأفكاره  عن  التعبري  وعلي  التفكري,  على  قدرة  وله  املادي,  ج�سده  اإىل  بالإ�سافة  عاقل  روحي  كيان  له 

وم�ساعره, لأنه كائن حي, عاقل, قادر, خمتار ومكلف.
ويقوم الإ�سالم العظيم  على الإميان باأن الإن�سان يولد علي الفطرة, واأن اخلري اأ�سيل فيه, وال�سر طارئ 
عليه, واأن اهلل -تعاىل- قد وهبه القدرة على التمييز بينهما بالعقل, ولكن اأبواه يهودانه, اأو ميج�سانه, 
بالعبودية هلل  تتمثل يف خ�سوعه  اإمنائه  اإىل  الإن�سان, وو�سيلته  واإن كانت قمة اخلري يف  راِنة.  ُيَن�سِّ اأو 
لغريه.  الوجود  هذا  �سلطان يف  ل  والذي  ومليكه,  الكون  هذا  رب  هو  –�سبحانه-  لأنه  -تعاىل-وحده 
والإن�سان اإذا مل يوؤمن اإميانا جازما بذلك ,ومل يعمل به كان جبارا عاتيا على اخللق,ومف�سدا مدمرا 
يف الأر�ض, ي�ستخدم كل نعمة عنده يف الكفر باهلل, والإف�ساد يف احلياة, ويف  ال�ستعالء علي اخللق, 
به, وهذه �سورة من �سور  في�سرك  لغري اهلل-تعاىل-  يكون عبدا  اأن  اأو يف  والت�سلط عليهم,  والتجرب 

الإذلل الذي يتنايف مع كرامة الإن�سان.
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القيم اخلرية من مثل حب  تلك  الإن�سان  اأودع��ه اهلل -تعاىل- يف طبيعة  الذي  الفطري   ومن اخلري 
احلق وحب اخلري, وتذوق اجلمال احل�سي واملعنوي يف كل �سيء, وهذه القيم يحر�ض الإ�سالم العظيم 
بالأخوة  الإمي��ان  ذلك  ومن  حياته.  يف  الأويل  الإدراك  حلظة  منذ  فرد  كل  يف  وتنميتها  رعايتها  علي 
الإن�سانية التي له عندها حقوق وعليه جتاهها واجبات ل بد من اأدائها. ول ت�ستقيم احلياة الدنيوية اإل 
بقيام التزان الدقيق بني حقوق الفرد وواجباته جتاه كل من اأ�سرته ,واأهله, وجمتمعه, واأمته, و جتاه 
الإن�سانية جمعاء. ومن ذلك حب العلم النافع, غري املعزول عن احلكمة, واإتباعه بالعمل ال�سالح الذي 
ينفع النا�ض جميعا, ,وذلك لن العلم النافع ي�سدقه العمل ال�سالح, كما اأن الإميان ال�سادق لبد وان 

يكون مقرونا بالعمل ال�سالح وبالأخالق الكرمية وبالأخذ بعزائم الأمور.
 وقد جاء القران الكرمي موؤكدا على اأن لكل �سيء يف هذا الكون فطرته ال�سوية التي فطره اهلل -�سبحانه 
وتعاىل- عليها, والتي تخ�سه ومتيزه عن غريه, وعلي اأن الكون – بكل ما فيه ومن فيه – خا�سع لقوانني 
اخلالق – �سبحانه وتعاىل – وهي قوانني مطردة, ل تتخلف ول تتوقف ول تتعطل اإل باإرادته. ومعرفة 
هذه القوانني هي من اأ�سباب التقدم العلمي والتقني وهما و�سيلة ح�سن القيام بواجبات ال�ستخالف يف 

الأر�ض بعمارتها وتي�سري احلياة على �سطحها.

7   اإن الإ�سالم هو الدين الوحيد الذي يكرم الإن�سان, و يجعل لدمه حرمة تفوق حرمة اأقد�ض اأماكن 
اختيار  يف  لالإن�سان  الكاملة  احلرية  اإىل  العظيم  الإ�سالم  يدعو  الكرامة  هذه  من  وانطالقا  العبادة. 
الدين الذي يود اأن يدين نف�سه به هلل -تعاىل-, وذلك انطالقا من حقيقة اأن الإن�سان يف الإ�سالم هو 
خملوق مكرم, عاقل, حر, ذو اإرادة, ومن هنا كان حقه الكامل يف حرية التدين ويكفي يف ذلك قول 

ربنا –تبارك وتعاىل-:
ِ َفَقِد ا�ْسَتْم�َسَك ِباْلُعْرَوِة  اُغوِت َوُيوؤِْمْن ِباهللَّ �ْسُد ِمَن الَغيِّ َفَمن َيْكُفْر ِبالطَّ َ الرُّ َبنيَّ يِن َقد تَّ ﴿ َل اإِْكَراَه يِف الدِّ

ُ �َسِميٌع َعِليٌم  ﴾) البقرة :256 (. اَم َلَها َواهللَّ الُوْثَقى َل انِف�سَ
ُكْم َفَمن �َساَء َفْلُيوؤِْمن َوَمن �َساَء َفْلَيْكُفْر.... ﴾   )الكهف :29(  بِّ وقوله – تعاىل -: ﴿  َوُقِل احَلقُّ ِمن رَّ

ا  وقوله –�سبحانه-:﴿ ُقْل َيا اأَيَُّها الَكاِفُروَن. َل اأَْعُبُد َما َتْعُبُدوَن.َوَل اأَنُتْم َعاِبُدوَن َما اأَْعُبُد. َوَل اأََنا َعاِبٌد مَّ
. َوَل اأَنُتْم َعاِبُدوَن َما اأَْعُبُد. َلُكْم ِديُنُكْم َويِلَ ِديِن ﴾)الكافرون :1-6(  هذا يف الوقت الذي تقوم  ْ َعَبدمتُّ
املعتقدات املعا�سرة كلها اإما بالنغالق التام علي ذاتها ا�ستعالء واأنانية, واإما بال�ستغالل و البتزاز 
لفقر النا�ض وحاجاتهم يف �ساعات ال�سطرار والعوز, وذلك مب�ساومتهم علي دينهم بلقمة العي�ض اأو 

قطرة الدواء, اأو خيمة الإيواء.

8    اإنه دين متوازن يف كل �سيء, فهو يدعو اإىل الأخذ مبكارم الأخالق, واإىل احرتام العقل ال�سوي, 
املوؤمن باحلر�ض  الإن�سان  الأنبياء, كما يو�سي  العلماء وجعلهم ورثة  العلم, وتوقري  واإىل تعظيم طلب 
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علي الفوز باحلكمة, وبقبول كل ما يقره املنطق ال�سوي, ويقوم عليه الدليل القاطع ويدعمه الربهان 
النا�سع, ويدعو الإن�سان اإىل النجاح يف الدنيا باحلق ,وبالعمل لالآخرة دون تواٍن اأو توقف حتى يلقى 
اأجله املحدد. ويكفي لتاأكيد ذلك اأن اأوىل اآيات القران الكرمي نزلت تاأمر بالقراءة والكتابة ,وتعظيم 
َك الَِّذي َخَلَق * َخَلَق الإِن�َساَن ِمْن َعَلٍق *  اأدواتهما ويف ذلك يقول ربنا -تبارك وتعاىل- ﴿ اْقراأْ ِبا�ْسِم َربِّ
اْقَراأْ َوَربَُّك الأَْكَرُم * الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم * َعلََّم الإِن�َساَن َما مَلْ َيْعَلْم ﴾)العلق:1-5(. واأق�سم ربنا تبارك 
وتعاىل بالقلم تعظيما ل�ساأنه- وهو الغنى عن الق�سم لعباده فقال -عز من قائل- : ﴿  ن َواْلَقَلِم َوَما 

َي�ْسُطُروَن  ﴾ )القلم:1(.

9   اإن الإ�سالم دين يكلف الإن�سان بح�سن القيام بواجبات ال�ستخالف يف الأر�ض بعمارتها واإقامة �سرع 
اهلل وعدله فيها. ويجعل من ذلك عبادة ل تقل يف قدرها عن عبادة اخلالق – �سبحانه وتعاىل–مبا 

اأمر, وهما وجهان لعبادة واحدة, تتحقق بهما ر�سالة الإن�سان يف هذه احلياة.

10    اإنه دين ياأمر بالبحث يف املعلوم املنظور من اأمور الكون, اأو ما يعرف با�سم "عامل ال�سهادة", كما 

ومالئكته,  باهلل,  الإمي��ان  بها  الإ�سالم  يطالبنا  التي  الغيوب  ومن  الغيب".  "بعامل  الإمي��ان  اإيل  يدعو 
وكتبه, ور�سله, واليوم الأخر, وبالقدر خريه و�سره, والت�سليم بعوامل اجلن دون حماولة التعر�ض لهم, 

ودون اإفراط يف ذلك اأو تفريط.

11   اإنه دين يدعو اإيل حترير الإن�سان من عبودية الذات اأو املخلوقات اإىل عبودية اخلالق وحده)بغر 

�سريك, ول �سبه, ول منازع, ول �ساحبة ول ولد(, ويلغي جميع الو�سائط بني املخلوقني وخالقهم, فال 
�سكوك غفران, ول كرا�سي اعرتاف, ول تقدي�ض لغري اهلل – تعاىل – ولغري ما قد�ض هو – �سبحانه 

وتعاىل – من اأزمنة و اأماكن بعلمه وحكمته واإرادته.

الدنيا  ب�سالح  وياأمر  الدنيا,  احلياة  اأمور  من  اأمر  كل  يف  والعتدال  التو�سط  اإيل  يدعو  دين  اإنه     12

النفتاح  دون  النعزال عنهم, وحتول  النا�ض يف حدود متنع  ياأمر مبخالطة  كما  الآخ��رة,  ن�سيان  دون 
الكامل عليهم. وعلي ذلك فاإنه ل رهبانية يف الإ�سالم ,ول كهانة ول عرافة, ول رجال دين, ولكن علماء 
اأدين �سلطان ديني, لأنه ل �سلطان يف هذا  الدينية والدنيوية بال  ومتخ�س�سون يف خمتلف املجالت 

الوجود لغري اهلل – �سبحانه وتعاىل.

13   اإنه دين يحفظ ال�سرورات اخلم�ض لكل فرد من بني اآدم: الدين, والعقل, والنف�ض, واملال, والعر�ض, 

م�ساحلهم,  علي  واحلر�ض  لهم,  والتي�سري  جميعا,  النا�ض  بني  وامل�ساواة  العدالة,  من  اأ�س�ض  علي 
واملحافظة علي كرامة كل فرد من اأفرادهم وحقوقه.
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14   اإنه دين يرف�ض الغفلة عن احلق يف اأي جمال من جمالت املعرفة ,و يحارب التقليد الأعمى بال 

ويطالب  والهوى,  بالظن  الق�ساء  ويحرم  املوروثة,  اخلاطئة  الآراء  علي  اجلمود  يحارب  كما  دليل, 
بتاأ�سي�ض كل حكم علي الدليل العقلي املقبول, وعلي الربهان اجللي الوا�سح, ويح�ض علي طلب العلم 
النافع ال�سحيح, القائم علي اأ�سا�ض من م�سئولية الإن�سان عن حوا�سه وعقله, وينهي عن كل ما ميكن 
اأن يحول دون معرفة احلق وقبوله من مثل الكرب والغرور ,واملجادلة علي غري اأ�سا�ض اأو منطق, اأو علي 

غري توفر لأ�سول املعرفة الالزمة.

النافعة بالتجرد للحق وال�سدق فيه, واملجاهدة  اإن  الإ�سالم العظيم يدعو اإىل اكت�ساب املعارف     15

يف �سبيله, وال�ستم�ساك به, والتعاون عليه, وكلها من اأ�س�ض املنهج العلمي ال�ستقرائي ال�سحيح الذي 
و�سعه اأ�س�سه امل�سلمون.

من هذا العر�ض املوجز فاإننا ندعو النا�ض جميعا اإيل قراءة القراآن الكرمي – ولو يف احدي الرتاجم 
الذي  الربوبية  نقل جالل  ت�ستطيع  ل  الرتاجم  كل  كانت  وان  العربية,  يجيدون  ل  ملن  ملعانيه  العديدة 
الر�سول  �سرية  �سيء من  اإيل الطالع علي  ندعوهم  كما  العربية-  اآياته  بني  لكل ذي ب�سرية  يرتاءى 
اخلامت – �سلوات اهلل و�سالمه عليه – وعلي بع�ض اأقواله ال�سريفة, وذلك من اأجل التعرف على هذا 
الدين من م�سادره ال�سحيحة, لأنه الدين الوحيد الذي ل يرت�سي ربنا – تبارك وتعاىل – من عباده 
دينا �سواه, والذي ل خال�ض للب�سرية كلها من الكوارث التي تنتظرها اإل بالرجوع اإيل اهلل عن طريقه, 
ولذلك  فهو اأكرث الأديان اإنت�سارا يف عامل اليوم على الرغم من اجلهود امل�سنية التي تبذلها كل اأبواق 
نظاما  تطبيقه  اإعادة  اإمكانية  من  والتحذير  اإليه.  والإ�ساءة  �سورته,  ت�سويه  اأجل  من  العامل  ال�سر يف 
�سامال كامال للحياة كما كان يف احل�سارة الإ�سالمية التي ج�سدت واحدة من اأعظم احل�سارات التي 
عرفها تاريخ الب�سرية واأكملها, لأنها كانت احل�سارة الوحيدة التي جمعت بني الدنيا والآخرة يف معادلة 
واحدة, فازدهرت يف ظلها الدنيا, وا�ستخدم ازدهارها طريقا �سحيحا لالآخرة باإقامة �سرع اهلل وعدله 

على الأر�ض.

وذلك  وال�سراعات,  واملاآ�سي,  واخلالفات,  وامل�ساكل,  املظامل,  و  باملفا�سد  مليئا  اأ�سبح  اليوم  وعامل 
ب�سبب جهل النا�ض بالدين ال�سحيح, فغرقت الأر�ض يف بحار من الدماء والأ�سالء, واخلراب والدمار!!, 
هذه  يف  الإن�سان  لر�سالة  احلقة  املعرفة  ومن  الذات,  فهم  من  حرموا  بالإ�سالم  النا�ض  اأغلب  وجلهل 
ت�سورات  وهى  البحتة,  املادية  بت�سوراته  العي�ض  اليوم  اإن�سان  فحاول  بعدها,  من  وم�سريه  احلياة, 
حمدودة قا�سرة, واندفع مبطامعه الدنيوية احلقرية جريا وراء مكا�سبه املادية الآنية فيها باأي ثمن, 
فعانى من غلبة القوي الذي ل �سمري له علي ال�سعيف الذي ل حول ول قوة له, كما عانى من انت�سار 
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التقليدية وغري  الأ�سلحة  وتكد�ض  واملحلية,  الدولية  املوؤامرات  والباردة, ومن كرثة  ال�ساخنة  احلروب 
الكيميائية  والنيرتونية,والأ�سلحة  والنووية  )الذرية  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  ومنها  املتطورة,  التقليدية 
النا�ض, ومن ا�ستنزافت ثروات  واحليوية القذرة(, وعانى من تطور اأجهزة التج�س�ض والت�سنت علي 
الأر�ض, وتلوث خمتلف بيئاتها, حتي اأ�سبحت مهددة ملختلف �سور احلياة بالأمرا�ض والفناء, كما عانى 
اأهل الأر�ض من انت�سار الكوارث الطبيعية واملجاعات اجلماعية, ومن خمتلف العقوبات والبتالءات من 
مثل انت�سار الأمرا�ض, والأوبئة الفتاكة, ومن ارتفاع كل من الأ�سعار ومعدلت اجلرمية, وتزايد ن�سب 
الإدمان والنتحار, وانهيار موؤ�س�سة الأ�سرة, وت�سيب املراأة, وزعامة الأحداث, ومن �سيوع الزنا واخلنا 
وال�سذوذ, ومن �سياع الأخالق الفا�سلة وانت�سار الرذائل, ومن كرثة اأبناء وبنات احلرام, ومن اختالط 

الأن�ساب ب�سورة مروعة.
وفوق ذلك كله يعانى اأهل الأر�ض اليوم من �سوء توزيع الرثوة اإيل احلد الذي متلك فيه ع�سرون دولة من 
دول العامل اأكرث من %87 من ثروات الأر�ض جميعها, بينما ل يتعدي جمموع �سكانها %18 من جمموع 
تعداد �سكان هذا الكوكب, ويعي�ض اأكرث من %82 من �سكان الأر�ض علي اقل من %13 من جمموع ثروتها 
يف م�ستوي من الفقر اأو ما دون حد الفقر حتت قدر من املظامل وال�ستبداد, وال�ستغالل التي ت�ستوجب 

غ�سب اهلل – تعاىل – وت�ستعجل نزول عقابه.

وعامل اليوم مهدد بالعديد من الكوارث الإن�سانية: الع�سكرية منها, والبيئية, وال�سحية, القت�سادية, 
ي�ستطيع  ولن   ,- – تعاىل  اهلل  اإل  خطورتها  مدى  يعلم  ل  التي  والجتماعية,  والأخالقية,  والدينية, 
الإن�سان جتنب وقوع تلك الكوارث اإل بالرجوع اإيل اهلل -�سبحانه وتعاىل – اإميانا به وت�سديقا بكتابه, 
وبخامت اأنبيائه ور�سله– �سلي اهلل عليه و�سلم -, ويقينا يف حتمية الآخرة و�سرورتهما, وما فيها من 
بعث وح�سر, وح�ساب وجزاء, وخلود اإما يف اجلنة اأبدا اأو يف النار اأبدا, ومعرفة �سحيحة بحقيقة و�سع 
الإن�سان يف هذه احلياة : عبدا هلل, خلقه ربنا – تبارك و تعاىل – لر�سالة حمددة, وهي ر�سالة ذات 
وجهني : اأولهما عبادة اهلل – تعاىل – مبا اأمر, وثانيهما ح�سن القيام بواجبات ال�ستخالف يف الأر�ض 
بعمارتها واإقامة �سرع اهلل وعدله فيها. ولن ي�ستطيع الإن�سان الو�سول اإيل ذلك اإل عن طريق الإ�سالم 
الكرمي ويف �سنة خامت  القران  – بحفظ وحيه فحفظه يف  – تبارك وتعاىل  ربنا  الذي تعهد  العظيم 
الأنبياء واملر�سلني, فاأ�سبح هذان امل�سدران من م�سادر الوحى الإلهي هما طوق النجاة الوحيد لكل 
اإن�سان علي وجه الأر�ض, ول جناة له بغريهما, فيا اأيها النا�ض : عليكم بكتاب اهلل ) القران الكرمي (, 
وعليكم ب�سنة خامت الأنبياء واملر�سلني �سيدنا حممد بن عبد اهلل النبي العربي القر�سي – �سلي اهلل 
عليه و�سلم - فهما ال�سورة الوحيدة للهداية الربانية املوجودة باأيدي النا�ض اليوم, ول جناة لالإن�سان 
اللهم قد بلغت,  الربانية,  الهداية  بالتعرف علي تلك  اإل  اأهوال الآخرة  الدنيا ول من  يف هذه احلياة 

اللهم فا�سهد واأنت خري ال�ساهدين, واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.  
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