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 المقدمة و إشكالية البحث :

 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى من كان القرآُن خُمقو وعمى آلو وصحبو 

وثبت ذلك عمى  نبي اهلل )ص( ىو منقذ البشرية من براثن الجيل و االضطياد و الظمموسمم،

حيث لم تترك أي فرصة لممشككين في كالم النبي و أحاديثو التي مّر الزمان و في كل مكان 

إن أجمل المحظات التي يمر بيا المؤمن، عندما يرى ري في زماننا ىذا, فتتطابق مع ما يج

معجزة تتجمى في كالم سيد البشر صمى اهلل عميو وسمم، وبما أننا نعيش عصر العمم 

واالكتشافات العممية، تبرز الحاجة لمبحث في أحاديث المصطفى عميو الصالة والسالم إلدراك 

صدق ىذا النبي األمّي، ومثل ىذا البحث يمكن أن يساىم اإلشارات العممية، بما يشيد عمى 

التي من خالل بعض الحقائق  في تصحيح نظرة الغرب عن نبي الرحمة عميو الصالة والسالم

 تمت دراستها و ربطها مع كالم نبي هللا محمد )ص(لتكون بمثابة شواهد على صدق كالمه

 

ُّ سثطٙب ِع والَ فّب ٟ٘ ٘زٖ اٌحمبئك ’’  اٌشسٛي ٌزذّي عٍٝ  ؟ٚ و١ف ر

 صذلٗ ؟

 ’’ ً٘ وبْ ٕ٘بن ِؤششاد ٚاضحخ ؟
 

 

 هذا ما سنتعرف عليه في حلقة البحث هذه.
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)جعمت لي األرض مسجداً النبي األعظم عميو الصالة والسالم: اإلعجاز العممي في قول 

مضادات حيوية في تراب فقد اكتشف العمماء في بحث جديد وجود ]رواه مسمم[،  وَطيورًا(

األرض، وىذه المضادات يمكنيا تطيير وقتل أعند أنواع الجراثيم، بما ُيثبت أن التراب مادة 

وفي دراسة جديدة يقول العمماء فييا إن بعض أنواع التراب يمكن أن تزيل أكثر  *.مطيرة

العنيدة مستخرج الجراثيم مقاومة. ولذلك ىم يفكرون اليوم بتصنيع مضاد حيوي قاتل لمجراثيم 

من التراب. وبعد تجارب طويمة في المختبر وجدوا أن التراب يستطيع إزالة مستعمرة كاممة من 

 ضعفًا! 24ساعة، نفس ىذه المستعمرة ُوضعت من دون طين فتكاثرت  42الجراثيم خالل 

 

 رج١ٓ ٌٍعٍّبء أخ١شاً أْ رشاة األسض ٠حٛٞ ِضبداد ح٠ٛ١خ، ٌٚٛال ٘زٖ اٌخبص١خ اٌّطٙشح

ٌٍزشاة، ٌُ رسزّش اٌح١بح ثسجت اٌزعفٕبد ٚاٌف١شٚسبد ٚاٌجشاث١ُ اٌزٟ سزٕزشش ٚرصً إٌٝ 

اإلٔسبْ ٚرمضٟ ع١ٍٗ، إال أْ سحّخ هللا الزضذ أْ ٠ضع فٟ اٌزشاة خبص١خ اٌزط١ٙش ١ٌضّٓ ٌٕب 

 . اسزّشاس اٌح١بح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* Muslim Population Statistics, www.muslim-canada.org .  

http://www.muslim-canada.org/
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ي حديث المرور عمى الصراط، يعتبر ىذا الحديث من أحاديث اإلعجاز العممي في السنَّة ف

النبويَّة المطيَّرة، ىذا الحديث الشريف ينطوي عمى معجزة عممية في قول الرسول الكريم عميو 

]رواه مسمم[.  ويرجع في طرفة عين؟()ألم تروا إلى البرق كيف يمرُّ صموات اهلل وسالمو: 

حيث تبيَّن التطابق الكامل بين الكالم النبوي الشريف، وبين ما كشفو العمماء مؤخرًا من 

عمميات معقدة ودقيقة تحدث في ومضة البرق، حيث وجد العمماء أن أي ومضة برق ال 

الحديث إشارة  تحدث إال بنزول شعاع من البرق من الغيمة باتجاه األرض ورجوعو! في ىذا

إلى أن الرسول األعظم صمى اهلل عميو وسمم قد تحّدث عن أطوار البرق بدقة مذىمة، بل وحدَّد 

زمنيا أيضًا، وربما نذىل إذا عممنا أن الزمن الالزم لضربة البرق ىو الزمن ذاتو الالزم لطرفة 

 العين! وىذا ما أخبر بو النبي األعظم.

 

ٓ عذح أطٛاس أّ٘ٙب طٛس اٌّشٚس ٚطٛس اٌشجٛع، ٚأْ صِٓ ِٚضخ اٌجشق ٘ٛ ٚجذ اٌعٍّبء أْ اٌجشق ٠زأٌف ِ

 ١ٍِٟ ثب١ٔخ ٘ٛ ٔفس صِٓ طشفخ اٌع١ٓ، أ١ٌس ٘زا ِب حذثٕب عٕٗ إٌجٟ لجً أسثعخ عشش لشٔبً؟! 52
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أي  )سيبمغ ىذا األمر ما بمغ الميل والنيار(يقول رسول اهلل عميو الصالة والسالم ألصحابو: 

أن اإلسالم سينتشر في كل مكان يصمو الميل والنيار أي في كل األرض، وبالفعل تقول 

فاإلحصائيات تخبرنا اإلحصائيات الغربية إن اإلسالم موجود في كل مكان من العالم اليوم!! 

سيكون اإلسالم ىو الدين األول من حيث العدد عمى مستوى العالم، وىذا  0202بأنو عام 

يو مبالغة، بل ىي أرقام حقيقية ال ريب فييا. ىذه األرقام جاءت من عمماء غير الكالم ليس ف

 **مسممين أجروا ىذه اإلحصائيات.

                    

٠ؤوذ خجشاء اإلحصبء ثأْ اٌذ٠ٓ اإلسالِٟ ٘ٛ األسشع أزشبساً، ٚأْ ج١ّع دٚي اٌعبٌُ ف١ٙب 

 ض .وً ثمعخ ِٓ ثمبع األسِسٍّْٛ ثٕسجخ أٚ ثأخشٜ، ٚأْ اٌّس١ٍّٓ ِٕزششْٚ فٟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

** Sato Tsugitaka, Muslim Societies, Routledge,UK, 2004                                                    
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اوزشف اٌعٍّبء حذ٠ثبً أْ ِٕطمخ إٌبص١خ )أعٍٝ ِٚمذِخ اٌذِبغ( رزحىُ ثبرخبر 

اٌمشاساد اٌصح١حخ ٚثبٌزبٌٟ وٍّب وبٔذ ٘زٖ إٌّطمخ أوثش فعب١ٌخ ٚأوثش ٔشبطبً ٚأوثش 

ص١زٟ سالِخ وبٔذ اٌمشاساد أوثش دلخ ٚحىّخ، ٌٚزٌه ٔجذ دعبء إٌجٟ اٌىش٠ُ: )ٔب

ث١ذن( ]سٚاٖ أحّذ[. ٚفٟ ٘زا رس١ٍُ ِٓ إٌجٟ إٌٝ هللا رعبٌٝ، ثأْ وً شأٔٗ هلل، ٚأْ 

هللا ٠زحىُ و١ف ٠شبء ٠ٚمذس ٌٗ ِب ٠شبء. ٚاٌشٟء ا٢خش اٌزٞ ُوشف عٕٗ حذ٠ثبً ٘ٛ 

أْ ِٕطمخ إٌبص١خ رٍعت دٚساً ِّٙبً فٟ اٌع١ٍّبد اٌع١ٍب ٌإلٔسبْ ِثً اإلدسان 

ثذاع، ٌٚزٌه سٍُم ٘زٖ إٌّطمخ هلل رعبٌٝ فٟ دعبئٗ: ٚاٌزٛج١ٗ ٚحً اٌّشبوً ٚاإل

 )ٔبص١زٟ ث١ذن(. ٚفٟ ٘زا إشبسح ع١ٍّخ ٌط١فخ إٌٝ أ١ّ٘خ ٘زٖ إٌّطمخ.

                    

بؼذ دساساث طٌٕهت نُشاط انذياؽ حبٍٍ نهؼهًاء أٌ أْى يُطقت ًْ انُاصٍت، 

انقٍادة ٔاإلبذاع، أي انًُطقت األيايٍت انجبٍٓت، ٔأَٓا يسؤٔنت ػٍ ػًهٍاث 

ٔنزنك كاٌ انُبً صهى هللا ػهٍّ ٔسهى ٌؤكذ ػهى أًٍْت ْزِ انًُطقت يٍ 

خالل دػائّ ٔحسهًٍّ هلل ػض ٔجم، ْٔزِ يؼجضة حشٓذ ػهى صذقّ، إر كٍٍف 

ػهى بأًٍْت ْزِ انًُطقت فً صيٍ نى ٌكٍ ألي ٔاحذ ػهى ٔجّ األسض ػهى 

  ٔ ٌ  بزنك؟ أنٍس هللا ْٕ انزي ػهًّ ٔخاطبّ بقٕل: ) ٔ ك ا ٍْ ح ْؼه ُى  ا ن ْى ح ُك ً ك  ي  هَّ ػ 

ًًا( ] ِظٍ ٍْك  ػ  ه  ِّ ػ   [.111انُساء: ف ْضُم انهَّ
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تحدث النبي الكريم بدقة فائقة عن حقيقة عممية لم يتمكن العمماء من رؤيتيا إال                   

)ال تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجًا قبل سنوات قميمة، يقول عميو الصالة والسالم: 

ثبت عمميًا أن منطقة شبو الجزيرة العربية كانت ذات يوم مميئة  وقد ]رواه مسمم[. وانيارًا(

ألنيار وال تزال آثار مجرى األنيار حتى يومنا ىذا. وقد دلت عمى ذلك الصور بالمروج وا

القادمة من األقمار االصطناعية، والتي تظير بوضوح العديد من األنيار المطمورة تحت الرمال 

في جزيرة العرب. ويصرح كبار عمماء الغرب في وكالة الفضاء األمريكية "ناسا" اليوم بأن 

الرادار لمصحراء أظيرت أن ىذه المنطقة كانت ذات يوم مغطاة بالبحيرات "الصور الممتقطة ب

با، وأنيا ستعود يومًا ما كما و واألنيار، وكانت البيئة فييا مشابية لتمك التي نراىا في أور 

 كانت".

 

راث ٌؤكذ ػهًاء ٔكانت انفضاء األيشٌكٍت َاسا ػهى أٌ صحشاء انشبغ انخانً ٔانجضٌشة انؼشبٍت ػًٕياً كاَج 

ٌٕو يغطاة باألَٓاس ٔانغاباث انكثٍفت ٔانًشٔج، ٔكاَج انحٍٕاَاث حشػى بكثشة فٍٓا، ٌٔؤكذٌٔ ػٕدة ْزِ 

 األسض كًا كاَج فً انًسخقبم، ْٔزا يا أشاس إنٍّ انحذٌث انُبٕي انششٌف.
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]رواه  )إن من أمارات الساعة أن يظير موت الفجأة(يقول النبي الكريم صمى اهلل عميو وسمم: 

الطبراني[. في ىذا الحديث تتجمى معجزة عممية في حقائق طبية ال تقبل الجدل، وىذه المعجزة 

تشيد لمنبي األعظم عميو الصالة والسالم أنو رسول من عند اهلل ال ينطق عن اليوى. وذلك 

التي تؤكد أن ظاىرة الموت المفاجئ، لم تظير من خالل اإلحصائيات الدقيقة لألمم المتحدة و 

 إال حديثًا وىي في تزايد مستمر عمى الرغم من كل اإلجراءات الوقائية.

 

 

٠ؤوذ أطجبء اٌمٍت أْ ظب٘شح اٌّٛد اٌّفبجئ أزششد وث١شاً فٟ اٌسٕٛاد اٌّبض١خ، ٚأٔٗ عٍٝ 

٘زا ِب ال رضاي فٟ اصد٠بد،  اٌشغُ ِٓ رطٛس عٍُ اٌطت إال أْ أعذاد اٌز٠ٓ ٠ّٛرْٛ ِٛربً ِفبجئبً 

 ***. أشبس إ١ٌٗ اٌحذ٠ث اٌشش٠ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

***                          http://www.time.comWhat Your Brain Looks Like on Faith,   Dec. 14, 2007 

http://www.time.com/
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يؤكد معظم العمماء أن اليرم ىو أفضل وسيمة لمنياية الطبيعية لإلنسان، وا ال فإن أي محاولة 

بالسرطان، ويقول إلطالة العمر فوق حدود معينة سيكون ليا تأثيرات كثيرة أقميا اإلصابة 

ر "لي سيمفر" من جامعة برينستون األمريكية: "إن أي محاولة لبموغ الخمود تسير و البروفيس

عكس الطبيعة". لقد خرج العمماء بنتيجة أال وىي أنو عمى الرغم من إنفاق المميارات لعالج 

نبي األعظم عميو اليرم وا طالة العمر إال أن التجارب كانت دون أي فائدة. وىذا ما أشار إليو ال

)تداووا يا عباد اهلل، فإن اهلل لم يضع داء إال وضع لو شفاًء إال داءً الصالة والسالم بقولو: 

 ]رواه أحمد[. واحداً: اليرم( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هكذا يأتي العمم بحقائق جديدة لم تكن معروفة من قبل تثبت وتؤكد و 
 وصدق رسالة اإلسالم الذي بعث إلى البشرية كافّة صدق هذا النبي

اٌزٟ جبءد ٌىٟ رعشف اإلٔسبْ إٌٝ خبٌمٗ , ٚرج١ٓ ٚظ١فزٗ فٟ 

’ اٌح١بح , فزحمك ٌٗ اٌسعبدح ٚ اٌطّأ١ٕٔخ فٟٙ ٚاضحخ, ثبثزخ

رذعٛ إٌٝ اٌعٍُ إٌبفع ٚ رششذ إٌٝ إٔسب١ٔخ ٚ ع١ٍّخ ’عب١ٌّخ 

رشلٝ ثٗ إٌٝ  جشاد ٚ اٌّىزشفبد ٌخذِخ اإلٔسبْ ح١ثرسخ١ش اٌخ

 أعٍٝ دسجبد اٌىّبي . 
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