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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 المقدمة : 
الحمددددددددددد ل رّب العددددددددددالمين والصددددددددددال  والسددددددددددالم  لددددددددددى سدددددددددديد 

سددددديدنا محمدددددد  ليددددد  أف ددددد  المبعدددددوة رحمدددددة للعدددددالمين المرسدددددلين 

حمددددددداا كثيددددددراا للخددددددالق المنّددددددان والحمددددددد السددددددالم وأكمدددددد  التسددددددليم 

الدددددددذا أكرمندددددددا بنعمدددددددة ا سدددددددالم وأخرجندددددددا مدددددددن ظلمدددددددات الج ددددددد  

ى وأ طدددددددد وأ ّزنددددددددا بكالمدددددددد  المنددددددددّز  فددددددددي القددددددددرآن   واألوهددددددددام

بانّدددددددد  مددددددددن آمددددددددن  ال ددددددددمان  لددددددددى لسددددددددان رسددددددددول  للمدددددددد منين 

سي ددددددمن لدددددد  بعددددددد المددددددوت األمددددددان بددددددالرحمن و مدددددد  با حسددددددان 

إن شدددداءهللا سددددنذكر فددددي هددددذا فإنّددددا ، أمددددا بعددددد والنعدددديم فددددي الجنددددان 

الددددددذا نددددددز  الددددددّردّ  لددددددى الطددددددا نين والمشددددددككين بددددددالقرآن العظدددددديم 

ا لمدددددن آمدددددن  لدددددى خيدددددر المخلدددددوسين ل دايدددددة الندددددا  أجمعدددددين  ف نيئدددددا

 للدددددذا كفدددددر بددددد  فسددددديكون بددددد  فإنّددددد  سددددديكون مدددددن الفدددددائزين وويددددد ٌ 

يالا مبدددددددين يثبدددددددت ، فدددددددالقرآن ندددددددز  وجددددددداء بددددددددلمدددددددن الخاسدددددددرين 

، إخدددددددوتي فدددددددي هدددددددذا جمعدددددددين أنّددددددد  كدددددددالم رّب العدددددددالمين للندددددددا  أ

الكتددددداب سأ دددددع بدددددين أديكدددددم دالئددددد  تبددددديّن لكدددددم الحدددددق وتزهدددددق لكدددددم 



ثبت لكدددددددم أّن محمدددددددد لدددددددم يبتدددددددد  القدددددددرآن ليندددددددا  أسدددددددو، الباطددددددد  

شددددد ر  أو سدددددياد  أو مدددددا  كمدددددا سدددددا  بعددددد  المكدددددذبين ، وسدددددنثبت 

الغددددددددي ،  القددددددددرآن جدددددددداء بإ جدددددددداز  لمددددددددي ومنطقددددددددي وبلكددددددددم أنّ 

ليدددددددرر القددددددار  فددددددي وسددددددنذكر لكددددددم االدلددددددة العلميددددددة والمنطقيددددددة 

ن ايددددة هدددددذا الكتددددداب أّن ديددددن الحدددددق هدددددو ديددددن ا سدددددالم وأن القدددددرآن 

وتثبدددددت بدددددذلر صددددددق نبدددددو  سددددديد محمدددددد  مدددددن  ندددددد رب المخلدددددوسين

الدددددذا يأمرندددددا  ليددددد  الصدددددال  وأكمددددد  التسدددددليم و خيدددددر المخلدددددوسين 

م يلدددددد ولدددددم يولدددددد وأّن هللا فدددددرداا صدددددمداا لدددددبا يمدددددان بكددددد  المرسدددددلين 

 .  ا يمان السليمولم يكن ل  كفواا أحد فذلر ا يمان هو 

 هذا ما سد سطره سلمي ونطق ب  فمي ....

 والحمد ل رب العالمين

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     

     
 الفص  األو   

 

 
 



 ه  يمكن أن يكون محمد سد  

 ألّف القرآن ونسب  إلى هللا   
 

إّن هدددددددذا الكدددددددالم هدددددددو مدددددددن جملدددددددة مدددددددا يقولددددددد  الحاسددددددددون  لدددددددى 

فددددإّن سدددديدنا   ا سددددالم والحاسدددددون  لددددى رسددددو  هللا  ليدددد  الصددددال

ا واحددددداا فددددي القددددرآن و أّن هددددذا القددددرآن مددددن محمددددد لددددم ي لّددددف حرفددددا

وإّن مدددددن الكفدددددار مدددددن سدددددا  بدددددأّن محمدددددد ،  ندددددد هللا العزيدددددز الحكددددديم 

ألّددددددف القددددددرآن لينددددددا  بدددددد  السددددددياد  والمددددددا  والرفعددددددة بددددددين سومدددددد  

 ولكن ما دليلنا  لى ذلر !!! 

العديدددددد مدددددن األدلدددددة المنطقيدددددة إّن هندددددار  لدددددر أخدددددي القدددددار  أسدددددو 

التددددي تددددد   لددددى صدددددق رسددددو  هللا وأنّدددد  لددددم ي لّددددف القددددرآن لينددددا  

ا ،  ا ممدددددا ذكرنددددداه آنفدددددا بع ددددد ا ليتبدددددين لدددددر وإنّدددددي سدددددأذكر لدددددر شددددديئا

أّن إّن أو  هددددددذه األدلددددددة هددددددو ، صدددددددق رسددددددو  هللا  ليدددددد  الصددددددال  

ونفدددددى ذلدددددر وأسدددددّر أّن القدددددرآن مدددددن تأليفددددد  لدددددم يدددددد ي رسدددددو  هللا 

فدددددددي إّن  لمددددددداء اللبدددددددة العربيدددددددة  ، بدددددددأّن القدددددددرآن مدددددددن  ندددددددد هللا 

ي كدددددددون بددددددأن القددددددرآن   صددددددرنا اليددددددوم و صددددددر الددددددذين سددددددبقونا

ففيددددددد  بالغدددددددة وفصددددددداحة تحفدددددددة  ربيدددددددة ولدددددددي  فقدددددددط معجدددددددز  



إذاا لمدددددداذا النبددددددي يددددددرف  نسددددددب هددددددذه أدهشددددددت العددددددرب جمدددددديع م 

 التحفة إلي  ؟؟! 

  يريددددد الشدددد ر  لقددددا  أنددددا هددددو لددددو أنّدددديقولددددون أنّدددد  يريددددد الشدددد ر  

مدددددددن ألّدددددددف هدددددددذه التحفدددددددة العربيدددددددة وندددددددا  شددددددد ر  واسدددددددعة بدددددددين 

وانت دددددى األمدددددر ولكنددددد  لدددددم يفعددددد  ونسدددددب  الفصدددددحاء فدددددي  صدددددره 

 !!إلى هللا 

 فلماذا رف  أن ينسب  إلي  ونسب  إلى هللا ؟ 

 ألي  دليالا لنتأمل  ونتفكر ب  

الددددددلي  الثددددداني هدددددو صددددددق رسدددددو  هللا  لدددددي الصدددددال  فدددددي سومددددد  

ف ددددددو  ددددددال بددددددين سومدددددد  يلقّددددددب بالصددددددادق األمددددددين فددددددإّن العددددددرب 

وكمددددددا أّن كتددددددب التدددددداري  لددددددم كانددددددت تأمندددددد   لددددددى أفخددددددر أموال ددددددا 

وبعدددددد طدددددوا  حياتددددد  سبددددد  النبدددددو  تددددددون كذبدددددة واحدددددد  لرسدددددو  هللا 

النبدددددددو  مندددددددذ أن ولدددددددد إلدددددددى أن مدددددددات ، وصددددددددس  وأمانتددددددد  د دددددددا 

يجدددددة أن تتدددددزوك منددددد  فقدددددد كأندددددت تأمنّددددد   لدددددى جميدددددع أموال دددددا خد

ا ولددددم يسددددرق  ليتدددداجر ل ددددا في ددددا ولددددم ياددددنق  ل ددددا مددددن مال ددددا شدددديئا

ا لصدددددددس  وأمانتدددددد   وإّن جميددددددع أ ددددددداءه يشدددددد دون لدددددد  مندددددد  شدددددديئا

أحدددددد ألدددددد أ دددددداء رسدددددو  هللا ودليددددد  هدددددذه سصدددددة أبدددددا سدددددفيان بدددددذلر 

 سب  دخول  ا سالم ومعرفت  الحق



إمبراطددددددور ا مبراطوريددددددة البيزنطيددددددة   ) هرسدددددد فقددددددد جدددددداء إلددددددى  

جما دددددة مدددددن المشدددددركين يريددددددون طلدددددب العدددددون لقتددددد  رسدددددو   مدددددع 

فسدددددأ  هرسددددد  أبدددددى سدددددفيان وبين مدددددا الترجمدددددان هللا  ليددددد  الصدددددال  

 ؟ فقا  ل  كيف نسب ذلر الرج  فيكم 

ا هدددد  مددددن آبائدددد  مددددن كددددان فقددددا  هددددو فينددددا ذو نسددددب  ، وسددددأل  أي ددددا

ا   ملكا

 فقا  أبا سفيان : ال 

 ت مون  بالكذب سب  د وت  فسأل  ه  ت

 فقا  أبا سفيان ال !! 

 فسأل  ه   رفتم ل  البدر 

 فقا  أبا سفيان  ل  : ال 

سددددألتر  ددددن نسددددب  فقلددددت فقددددا  هرسدددد  للترجمددددان سدددد  ألبددددى سددددفيان 

وسددددددألتر  سوم ددددددا فكددددددذلر الرسدددددد  تبعددددددة بنسددددددب فينددددددا ذو نسددددددب 

 لددددددى النددددددا    ددددددن الكددددددذب فقلددددددت ال ، فلددددددم يكددددددن ليددددددذر الكددددددذب 

ا مددددن الحدددددية بين مددددا  ويكددددذب  لددددى هللا تعددددالى  وهددددذا كددددان مقتطفددددا

فقدددددا  ل دددددم وكمدددددا أّن هرسددددد  جمدددددع سومددددد  ليبدددددايعوا النبدددددي فرف دددددوا 



أردت أن أختبدددددددر سدددددددو  ثبددددددداتكم  لدددددددى ديدددددددنكم وأسدددددددلم سدددددددراا هدددددددو 

   ، نعم لقد أسلم سراا ألنّ  أدرر دين الحق وأهل  

لمدددددداذا ال نتفكددددددر بقولدددددد  ذ فلددددددم يكددددددن ليددددددذر الكددددددذب  لددددددى النددددددا  

 ويكذب  لى هللا ذ 

 والتفكر ؟ أليست تد ونا للتأم  

ا سبددددددد  الدددددددد و  وبعدددددددد  ال شدددددددر أّن النبدددددددي  ليددددددد  الصدددددددال  صدددددددادسا

الددددددد و  ولكددددددّن المنددددددافقين تعمددددددى سلددددددوب م وأ يددددددن م  ددددددن الحددددددق 

ا أمدددددام م الظددددداهر  آيدددددة أّن فدددددي القدددددرآن يوجدددددد ، ومدددددن األدلدددددة أي دددددا

 تقو  : 

ددددذَا يَقاولاددددونَ  ثاددددمَّ  بِأَْيددددِديِ مْ  اْلِكتَددددابَ  يَْكتاباددددونَ  ِللَّددددِذينَ  فََوْيدددد ٌ )  ِ ْندددددِ  ِمددددنْ  َهَٰ

وا اّللَِّ  ددددمْ  فََوْيدددد ٌ   ۖسَِلدددديالا  ثََمناددددا بِدددد ِ  ِليَْشددددتَرا ددددا لَ ا  َوَوْيدددد ٌ  أَْيددددِديِ مْ  َكتَبَددددتْ  ِممَّ

مْ  ا لَ ا   يَْكِسباونَ  ِممَّ

 [79 البقر  سور ]

فلدددددو أّن محمدددددد  ليددددد  الصدددددال  هدددددو مدددددن كتدددددب القدددددرآن أو ابتد ددددد  

 فلماذا كتب ب  آية ك ذه ؟!! 

إّن هددددددذه اهيددددددة في ددددددا ت ديددددددد وو يددددددد لمددددددن يكددددددذب  لددددددى هللا  وأّن 

 لعذاب األليم  اسبت  ا



  ؟ ما الذا دفع  ألن يكذب كذبة ك ذه ت وا ب  في النار ف

 تستحق التفكير العميق !! 

  وال زا  هنار الكثير من األدلة تثبت ذلر

يددددد ي وهنددددا سددددأطرث أدلددددة تثبددددت لددددر أخددددي القددددار  أّن محمددددد لددددم 

  تأليف القرآن لينا  السياد  أو الما  أو الرفعة !!!

جدددداء أحددددد الكبددددار مددددن مشددددركي سددددريل من ددددا أّن  تبددددة بددددن ربيعددددة 

بمدددددا جئدددددت بددددد  مدددددن هدددددذا إلدددددى النبدددددي وسدددددا  لددددد  : إن كندددددت تريدددددد 

وإن مدددداالا  نددددامدددداالا جمعنددددا لددددر مددددن أموالنددددا حتددددى تكددددون أكثر األمددددر

ا سددددودنار  لينددددا   حتددددى ال نقطددددع أمددددراا دوندددددر كنددددت تريددددد بدددد  شددددرفا

ا ملكندددددار  لينددددددا وإن كندددددت تريددددددد بدددددد   ، فددددددرف  النبددددددي ذلددددددر ملكددددددا

   ز وج  أن  سيتمر في الد و  إلى هللا  العر  وسا

ا مددددددن هددددددذا كمددددددا إذاا لددددددو أنّدددددد  يريددددددد المددددددا  أو السددددددياد  أو شددددددي ئا

 ؟  تبة  الذا جاء ب   عر اليقولون لماذا رف  

ا من هذا لقب  العر  بس ولة !! فلو أنّ  يريد   شيئا

 قددددد  يدددددرر أّن مدددددا  ددددر   ليددددد  هددددو كددددد  أدنددددى وكددددّ  مددددن لديددددد  

وال يوجدددددد فلمددددداذا رفددددد  كالمدددددا  والسدددددياد  والملدددددر متدددددا  الددددددنيا 

 ؟ملر في الدنيا أ ظم مما  ر   لي  



ا   !!!  ألي  األمر وا حا

 أال يد و ذلر للتأم  والتفكر لماذا نكابر  ند سما نا الحق 

ا  كمددددددا تظ دددددر الشددددددم  وسددددددط والحددددددق فيددددد  ظدددددداهر األمدددددر وا ددددددحا

 السماء 

ا   مدددددن الدددددذا  دددددر   ليددددد  ف دددددو لدددددم يددددددّ ي النبدددددي ال يريدددددد شددددديئا

النبددددددو  مددددددن أجدددددد  ذلددددددر هددددددو يريددددددد نشددددددر كلمددددددة التوحيددددددد التددددددي 

 أوحاها هللا ل  

ا  كلمدددددا ازدادت تفّكدددددر بدددددذلر جيدددددداا أخدددددي األمدددددر يدددددزداد لدددددر و دددددوحا

 األدلة !! 

والمدددددا   يريدددددد الرفعدددددة والسدددددياد  وهندددددار دليددددد  آخدددددر يثبدددددت أنّددددد  ال

أو شددددديء مدددددن متدددددا  الددددددنيا فقدددددد ذكدددددرت كتدددددب التددددداري   بدددددأّن  دددددّم 

ليدددددد وه مدددددن أجددددد  التوسدددددف  دددددن سدددددو  )ال ذات يدددددوم النبدددددي جددددداء 

يددددددا  فددددددردّ  ليدددددد  رسددددددو  هللا  ليدددددد  الصددددددال  سددددددائالا : إلدددددد  إال هللا   

الشدددددددم  فدددددددي يميندددددددي والقمدددددددر  دددددددن  دددددددّم ، وهللا لدددددددو و دددددددعوا 

، أو يظ دددددددره هللا ، حتدددددددى يسدددددددارا  لدددددددى أن أتدددددددرر هدددددددذا األمدددددددر 

 ما تركت أهلر في  



ا يددددددرف  تددددددرر الددددددد و  إلددددددى هللا ولددددددو أنّ ددددددم ملّ  كددددددوه وهنددددددا أي ددددددا

 الشم  والقمر 

المدددددا  أخدددددي القدددددار  تفكدددددر سلددددديالا لدددددو أّن محمدددددد  لدددددي الصدددددال  أراد 

 ددددددددت  ليدددددددد  أو السددددددددياد  أو الملددددددددر لقبدددددددد  العددددددددرو  التددددددددي  ر

ا يرف  ا ويقو  أّن مستمر في الد و  !!!   ولكن كان دائما

 دليالا  لى صدق نبوت  ؟ ألي  ذلر 

أخدددددي القدددددار  تأمددددد  هدددددذه األدلدددددة تأمددددد  العددددداسلين أندددددت اهن تملدددددر 

أدلددددة تظ ددددر لددددر الحددددق ال تجعل ددددا تتندددداثر مددددن بددددين يدددددير ال تنظددددر 

 إلي ا بسخرية إن ا تظ ر لر الحق الذا سيبير حياتر !! 

ا لدددددددينا دلدددددديالا آخددددددر  لددددددى صدددددددق رسددددددو  هللا  ليدددددد   وهنددددددا أي ددددددا

ا  ا ممدددددا ذكرتددددد  آنفدددددا ، الصدددددال  وأنّددددد  لدددددم يدددددد ي النبدددددو  ليندددددا  شددددديئا

 هي: فإننا إذا سرأنا القرآن وجدنا في  آيةا 

َ  إِنَّ  َمددددددددددْريَما  يَددددددددددا اْلَماَلئَِكددددددددددةا  سَالَددددددددددتِ  َوإِذْ ) ددددددددددَررِ  اْصددددددددددَطفَارِ  اّللَّ  َوَط َّ

  اْلعَالَِمينَ  َساءِ نِ  َ لَىَٰ  َواْصَطفَارِ 

 [42  مران آ  سور ]

فلددددو أنّدددد  يريددددد السددددياد  أو الرفعددددة كمددددا ز مددددوا لمددددا كددددان  ليدددد  أن 

 في اهية ؟ يذكر اسم مريم 



فلددددو أنّدددد  هددددو مددددن ألّددددف القددددرآن لكددددان يجددددب أن يددددذكر اسددددم أمدددد  أو 

 أو زوجت  أو ابنت  أو إحدى سريبات  !!!  امرأت 

 لو أنّ  هو من كتب القرآن !! فال حاجة ل  بذكر مريم 

لمدددددداذا ذكددددددر اسددددددم أال يتطددددددرق فددددددي ذهددددددن  القددددددار  هددددددذا السدددددد ا  

 مريم ؟؟ 

أن يدددددذكر اسدددددم سريباتددددد  بددددددالا مدددددن اسدددددم  لددددد   األف ددددد ألدددددي  مدددددن 

 مريم !!!

لمدددداذا ذكددددر اسددددم مددددريم ولددددم يددددذكر اسددددم إحدددددى هددددذه النسددددو  التددددي ف

ا ؟؟؟ لماذا لم يفع  ذلر ؟؟؟   ذكرت ا آنفا

 أنا من سيعطير الجواب 

أخدددددي القدددددار  األمدددددر وا ددددد  هدددددو لدددددم ي لّدددددف القدددددرآن حتدددددى يكتدددددب 

 سريبات  بدالا من اسم مريم اسم 

إّن وفدددددإّن هللا هددددددو مددددددن نددددددّز  القددددددرآن وهددددددو يصددددددطفي مددددددن يشدددددداء 

 لدددددى صدددددق نبوتددددد   ليددددد   تدددددلنا  هدددددذا الدددددلي   إشدددددار  لطيفدددددةفددددي 

 السالم 

وهدددددذا وهندددددار دليددددد  آخدددددر وهدددددو  ندددددد مدددددوت ابدددددن النبدددددي ابدددددراهيم 

الدددددلي  مددددن أسددددوى األدلددددة فددددي إي دددداث صدددددق رسددددو  هللا وأنّدددد  لددددم 



ا أو مدددددداالا أو سددددددياد ، إّن هددددددذا الدددددددلي    ا يددددددد ي النبددددددو  لينددددددا  شددددددرفا

يدددددد   لددددددى بددددددراء  رسددددددو  هللا  ليددددد  السددددددالم مددددددن أسددددددوا  هدددددد الء 

فقددددددددد ذكددددددددرت كتددددددددب التدددددددداري  وكتددددددددب السددددددددير  وكتددددددددب الكفددددددددار 

هددددددذه القصددددددة هددددددو  ندددددددما مددددددات ابددددددراهيم ابددددددن النبددددددي األحاديددددددة 

فصدددددار فدددددإن الشدددددم  فدددددي ذلدددددر اليدددددوم كسدددددفت بعدددددد موتددددد   محمدددددد 

دددددو ا الندددددا  يقولدددددون : كاسدددددفت الشدددددم  لمدددددوت ابدددددراهيم  فَقَددددداَ  َرسا

ددددددددددددْمَ  َواْلقََمددددددددددددَر اَل  ا َ لَْيددددددددددددِ  َوَسددددددددددددلََّم : ذ إِنَّ الشَّ ِ َصددددددددددددلَّى اّللَّ اّللَّ

ددددددوا  يَْنَكِسددددددفَاِن ِلَمددددددْوِت أََحددددددد، َواَل ِلَحيَاتِددددددِ ، فَددددددِإذَا َرأَْيددددددتاْم فََصددددددل وا َواْد ا

َ ذ.   اّللَّ

 [ ١٠٤٣صحي  بخارا ]

اندددددت هدددددذه فرصدددددة فلدددددو أنّددددد  يريدددددد السدددددياد  أو المدددددا  أو الرفعدددددة لك

رفددددد  نسدددددب هدددددذه الظددددداهر  جيدددددد  جدددددداا ليندددددا  مدددددا يريدددددده ولكدددددن 

 لموت ابن  وفّ م النا  أن الكسوف من آيات هللا 

فلمدددداذا رفدددد  نسددددي ذلددددر لمدددددوت ابندددد  طالمددددا أن ددددم يقولددددون بأنّددددد  

 ؟؟ يريد السياد  والما  

 لماذا لم يق  أّن ذلر صار من أج  ولده ؟؟ 

 ؟؟  كراا ألي  ذلر يحتاك إلى تأمالا وتف



 أال يد   لى صدق رسو  هللا  لي  السالم ؟؟ 

أخدددددددي القدددددددار  هددددددد  تفّكدددددددرت ب دددددددذا الددددددددلي  هددددددد  ال يدددددددزا  سلبدددددددر 

ا  ن    ؟؟ معر ا

ال تعدددددر   نددددد  أخدددددي القدددددار  أدرر أّن مدددددا بدددددين يددددددير هدددددو الحدددددق 

وتفكددددر بدددد  افددددت  لدددد   قلددددر وسلبددددر تأملدددد  فإنّدددد  سدددديبير حياتددددر فددددي 

 دنيا وحياتر ما بعد الموت 

أنددددددا أثددددددق أخددددددي القددددددار  ال تظلددددددم نفسددددددر بالمكددددددابر   ددددددن الحددددددق 

ا أنّددددددر ذو  قدددددد  سددددددليم لددددددذلر طرحددددددت  ليددددددر هددددددذه  وحكدددددديم تمامددددددا

أندددددا أ دددددرف أندددددر محتدددددار فدددددي األمدددددر األدلدددددة لتتفكدددددر ب دددددا وتعقل دددددا 

تحتددددار أنددددت اهن تقددددرأ أدلددددة طريددددق الحددددق أنددددت تقددددرأ  أسددددو  لددددر ال

 عر   ن ا ال تا  بير ب ا حياترأدلة لت

ا مددددن يقددددو  بددددأّن  النبددددي سددددد نسدددد  القددددرآن وإّن مددددن المفتددددرين أي ددددا

ا مفترى لي  من الحق في شيء من ا نجي    ولكن هذا كذبا

ا ال يقددددددرأ وال   والجميددددددع يعلددددددم أن النبددددددي  ليدددددد السددددددالم كددددددان أميّددددددا

 وهدددددددذا مدددددددذكوراا فدددددددي جميدددددددع الكتدددددددب الدينيدددددددة والتاريخيدددددددة يكتدددددددب 

 ومن ا ما ذكر في القرآن بقول  تعالى : 



َّبِعاددددددونَ  الَّددددددِذينَ ) ددددددو َ  يَت سا دددددديَّ  النَّبِدددددديَّ  الرَّ  َمْكتاوباددددددا يَِجداونَدددددد ا  الَّددددددِذا اأْلاّمِ

ْنِجي ِ  التَّْوَرا ِ  فِي ِ ْندَهامْ   [157  رافألا سور ]      َواْ ِ

 ومن ا ما ذكر في ا نجي  : 

  ١٢اهية رسم :  ٢٩الفص  ء سفر إشعيا

اسدددددرأ هدددددذا ال يعدددددرف الكتابدددددة ويقدددددا  لددددد  و يددددددفع الكتددددداب لمدددددن أ {

 فيقو  ال أ رف الكتابة { 

الدددددددلي  الثدددددداني  لددددددى أنّدددددد  لددددددم ينسدددددد  القددددددرآن مددددددن ا نجيدددددد  أو و 

 التورا  

هددددددو مددددددا ذكرتدددددد  كتددددددب التدددددداري  بأنّدددددد  أو  مددددددر  تاددددددرِجَم ) الع ددددددد 

أّا بعدددددد مدددددوت النبدددددي  للبدددددة العربيدددددة كدددددان  دددددام تسدددددعمئة القدددددديم  

 سددددددعيد بددددددن يوسددددددف الفيددددددومي وترجمدددددد  بحددددددوالي أربعددددددة سددددددرون 

أا بعدددددددددد مددددددددديالدا  ١٦٦٠وتدددددددددرجم ) الع دددددددددد الجديدددددددددد     دددددددددام 

ا من وفا  النبي    شر  سرون تقريبا

 فكيف يقولن نسخ  من الكتاب المقد  ؟ 

وهددددددو ال يقددددددرأ العربيددددددة وال يكتب ددددددا فكيددددددف لدددددد  أن يقددددددرأ ويكتددددددب 

 لبة أخرى غير لبت  األم ؟ 

 د و ذلر للتسا   والتفكر ب ذا األمر !! أال ي



ا !!! األمر يزداد و وح  ا

 واألدلة تزداد والحق يشرق نوره بشك  أكبر 

ا  ينددددداه مدددددن سددددديبحة  دددددن الحقيقدددددة إخدددددوتي الكدددددرام  وهدددددو مبم دددددا

بقيددددت  يندددداه مبلقددددة إن و هويراهددددا حتددددى يفددددت   ينددددافلددددن يجدددددها 

لددددددن يجددددددد ووالباطدددددد  بقيددددددة حياتدددددد  سدددددديبقى فددددددي ظلمددددددة الج دددددد  ف

ليبددددين إنّددددا مددددا سددددد ذكرندددداه مددددن األدلددددة كددددافي و، الحددددق والحقيقددددة

  بقولدددددد  أّن القددددددرآن نددددددز  مددددددن صدددددددق نبددددددو  رسددددددو  هللا وصدددددددس

ولدددددم يفتريددددد  مدددددن أجددددد  نيددددد  وأنّددددد  لدددددي  مدددددن تأليفددددد    ندددددد هللا 

ا من متا  الدنيا    السياد  أو الما  أو شيئا

أخدددددي القدددددار  بن ايدددددة هدددددذا الفصددددد  أكدددددون سدددددد و دددددعت بدددددين يددددددير 

وصدددددددس  بددددددأّن القددددددرآن مددددددن  نددددددد هللا ، صدددددددق نبددددددو  رسددددددو  هللا 

الحدددددق فدددددافت   لقدددددار  تفكدددددر فيمدددددا بدددددين يددددددير مدددددن األدلدددددة أخدددددي ا

وسلبدددددر ل دددددذه األدلدددددة ألن دددددا سدددددد تبيدددددر حياتدددددر.... والحمدددددد   يندددددار 

 ل رب العالمين 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
 الفص  الثاني   
 

 

 

 



  لى أّن القرآن من  ند هللا  ألدلة العلمية والمنطقيةا

  

بعددددددددما أن أن يندددددددا الفصددددددد  األو  وأثبتندددددددا للقدددددددار  بدددددددأّن القدددددددرآن 

، سدددددنبدأ وأثبدددددت صددددددق نبوتددددد  لدددددي  مدددددن تدددددأليف سددددديدنا محمدددددد 

وسنقتصددددددر فيدددددد   لددددددى ذكددددددر  ب ددددددذا الفصدددددد  وهددددددو الفصدددددد  الثدددددداني 

لعلميدددددة والمنطقيدددددة التدددددي تثبدددددت بدددددأّن القدددددرآن هدددددو الحدددددق ااألدلدددددة 

لفصدددد  وفددددي ن ايددددة هددددذا ا المنددددز  مددددن  نددددد هللا العزيددددز الحكدددديم 

ستت ددددددد  للقدددددددار  أندددددددوار الحدددددددق والمعرفدددددددة بدددددددإذن هللا وسددددددديدرر 

فمددددن النددددا  مددددن يدددد من بددددالعلم ، في ددددا بددددأّن القددددرآن مددددن  نددددد هللا 

ويحكددددددم كدددددد  شدددددديء إليدددددد  ومددددددن م مددددددن يحّكددددددم كدددددد  شدددددديء إلددددددى 

وسدددددنبدأ  المنطددددق لددددذلر سددددنذكر لكدددددم فيدددد  أدلددددة العلددددم والمنطدددددق 

 .... أوالا بأدلة المنطق ثم نتبع ا بأدلة العلم

 الدلي  األو  : 

هدددددذا الددددددلي  الدددددذا يدددددد ور للتفكدددددر والتأمددددد  هدددددو الددددددلي  المنطقدددددي 

الدددددذا سدددددأطرح  هدددددو مدددددن أسدددددوى األدلدددددة المنطقيدددددة وأسدددددوى الحجددددد  

ألّن هددددددذا الدددددددلي  جدددددداء بتحدددددددا يسددددددتحي   لددددددى البشددددددر ا سددددددالمية 

كدددددان  ألبددددي ل ددددب  ددددم النبددددي ذا التحدددددا كددددان هددددوالمجدددديء بمثلدددد  

ويمتدددددداز بالدددددددهاء وكددددددان مددددددن ألددددددد ل ددددددذا الرجدددددد  الفطددددددن الددددددذكي 



ا  النبددددددي  وكددددددان يددددددبب أ ددددددداء رسددددددو  هللا  ليدددددد  السددددددالم  بب ددددددا

شدددددديداا وكدددددان يخالفددددد  بكددددد  سدددددو ، وفعددددد  ويدددددأمر الندددددا  بمخالفتددددد  

لدرجدددددة أّن النبدددددي لدددددو سدددددا  اللدددددبن  مدددددا يفعلددددد  وكدددددان يفعددددد   كددددد 

تددددددى أنّدددددد  إذا رأى ح، و أسددددددوداللددددددبن  ددددددب أبددددددي  فيقددددددو  أبددددددى ل

حتدددددى يفدددددر  مدددددن الكدددددالم ويدددددذهب إلدددددى  ينتظدددددرهيكلدددددم النبدددددي  رجدددددالا 

   يفتدددددرا  ليددددد  األباطيدددددوالرجددددد  ويقدددددو  لددددد  إّن محمدددددد كدددددذاب 

كدددددان ولكدددددن هدددددذا الصدددددنيع الشدددددنيع لدددددم يكدددددن هللا غدددددافالا  نددددد  بددددد  و

فدددددأمر هللا أن يمدددددوت هدددددذا الرجددددد  هدددددو  يعلدددددم وكدددددان يحددددديط بددددداألمر

وزوجتددددد   لدددددى الكفدددددار وأخبدددددر النبدددددي بدددددأّن هدددددذا الرجددددد  وزوجتددددد  

 سيخلّدون في النار وأنز  سول  تعالى : 

نِ  اّللَِّ  بِْسمِ )  ْحَمَٰ ِحيمِ  الرَّ  ) الرَّ

*  َكَسددددبَ  َوَمددددا َمالادددد ا  َ ْندددد ا  أَْغنَددددىَٰ  َمددددا*  َوتَددددبَّ  لََ ددددب،  أَبِددددي يَدددددَا تَبَّددددتْ (

ا َسيَْصددددددددلَىَٰ  ادددددددد ا *  لََ ددددددددب،  ذَاتَ  نَددددددددارا الَددددددددةَ  َواْمَرأَت  فِددددددددي*  اْلَحَطددددددددبِ  َحمَّ

  َمَسد،  ِمنْ  َحْب ٌ  ِجيِدَها
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هدددددذه السدددددور  نزلدددددت فدددددي مكدددددة المكرمدددددة وهدددددو مدددددوطن أبدددددا ل دددددب 

ا ألن دددددددا كاندددددددت تسدددددددا د ومسدددددددكن   ونزلدددددددت بحدددددددق امرأتددددددد  أي دددددددا



ف دددددددذه السدددددددور  في دددددددا أمدددددددران  زوج دددددددا فدددددددي أذيدددددددة رسدددددددو  هللا 

  جيبان 

أّن هددددددددذه السددددددددور  نددددددددز  في ددددددددا نبددددددددأ أن أبددددددددا ل ددددددددب األو  هددددددددو: 

ألن ددددددم لددددددن ير ددددددوا با سددددددالم  وزوجتدددددد  سدددددديموتان  لددددددى الكفددددددر 

 وسيخلدون في نار ج نم ولن ي تدوا 

ا والددددددذا يحددددددوا ا  جدددددداز الربدددددداني :  األمددددددر الثدددددداني األكثددددددر  جبددددددا

هدددددو أّن هدددددذه السدددددور  لمدددددا نزلدددددت كدددددان أبدددددا ل دددددب وزوجتددددد   لدددددى 

 لدددددم أبدددددو وو اشدددددوا بعددددددها سرابدددددة العشدددددر  أ دددددوام  سيدددددد الحيدددددا  

ل ددددب أمددددر هددددذه اهيددددة وسددددمع ا تتلددددى ولددددم يتجددددرأ  ددددن منددددع أحددددد 

وجتددددد  لشددددديء ا  جدددددازا هدددددو لدددددو أّن أبدددددو ل دددددب و زامدددددن تالوت دددددا 

ا  أّن القددددددرآن كانددددددت هددددددذه السددددددور  سددددددتبط  ويثبددددددت لأسددددددلموا نفاسددددددا

هددددو غيددددر خدددداطن كددددان  لددددى أبددددو ل ددددب فقددددط أن يقددددو  أنددددا مسددددلم و

محتدددداك أن يفعدددد  مدددددا يفعلدددد  المسددددلم فقدددددط يعلددددن اسددددالم  وسددددديكذب 

 رسو  هللا ولكن  لم يفع  ذلر !!! 

ا ؟؟ ألي  أمراا    جيبا

وت أن يق دددددي أبدددددا ل دددددب  شدددددر  أ دددددوام بعدددددد ندددددزو  السدددددور  ويمددددد

نحدددددن ذكرندددددا أنّددددد  يتميدددددز بالددددددهاء والدددددذكاء لمددددداذا لدددددم  لدددددى الكفدددددر 

ا !!   يدخ  ا سالم نفاسا



لدددددو أّن القدددددرآن تدددددأليف البشدددددر مدددددا يددددددرا هددددد الء البشدددددر أّن أبدددددو 

سددددديعيل  شدددددر  أ دددددوام بعدددددد هدددددذه السدددددور  ويمدددددوت كدددددافراا ل دددددب 

 ؟؟؟ 

 كان س الا  لي  فع  ذلر فقط يقو  أسلمت !!!!!

ا !!!   األمر  جيبا

خ دددددع القدددددرآن لقابليدددددة التكدددددذيب  شدددددر  سدددددنين ولكدددددن لدددددم يكدددددذب 

 أتدرا لماذا ؟ 

وهدددددو  لددددديم بدددددذات الصددددددور هدددددو يعلدددددم أّن ألن مدددددن أنزلددددد  هدددددو هللا 

كدددددافراا أبدددددا ل دددددب سددددديبقى  لدددددى كفدددددره مكدددددابراا ويعلدددددم أنّددددد  سددددديموت 

 هو  و زوجت  

 أال يد ور ذلر للتفكر ؟؟ 

ا   ألي  كذلر !!! بالنسبة لنا األمر  جيبا

 !!! أما بالنسبة لقدر  هللا و لم  ف و هيّن 

 أترى سدر  هللا و لم  في القرآن ؟؟ أخي القار  

 فإنّ ا وهللا ألصحاب العقو  السليمة ! تفكر ب ا 



ا إخ دددددا  القدددددرآن لقابليدددددة لددددددلي  الثددددداني هدددددو للي دددددود ا وهدددددو أي دددددا

 وتجلت بقول  تعالى :  التكذيب 

ددددددما  َكانَددددددتْ  إِنْ  سادددددد ْ )  داونِ  ِمددددددنْ  َخاِلَصددددددةا  اّللَِّ  ِ ْندددددددَ  اْهِخددددددَر ا  الدددددددَّارا  لَكا

ا النَّدددددداِ   ْنددددددتامْ  إِنْ  اْلَمددددددْوتَ  فَتََمنَّددددددوا  أَبَددددددداا يَتََمنَّددددددْوها  َولَددددددنْ *  َصدددددداِدسِينَ  كا

ا   ۗأَْيِديِ مْ  سَدََّمتْ  بَِما   بِالظَّاِلِمينَ  َ ِليمٌ  َواّللَّ
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هددددذه اهيددددة تخبددددر الي ددددود الددددذين فددددي  صددددر النبددددي أن ددددم  دددداجزين 

أن يتمنددددددوا م في دددددا مدددددن  طلدددددب دددددن طلدددددب المدددددوت أو تمنيددددد  فقددددددد 

 المدددددددوت طالمدددددددا أن دددددددم يز مدددددددون بدددددددأن اهخدددددددر  مخصصدددددددة ل دددددددم 

وسددددددا  هللا بددددددأنّ م لددددددن يتمنددددددوا المددددددوت األمددددددر كددددددان سدددددد الا  لددددددي م 

 مددددددا كددددددان  لددددددي م سددددددوى أنليكددددددذبوا القددددددرآن ويكددددددذبوا رسددددددو  هللا 

 يقتلددددددددوا لددددددددم يطلددددددددب مددددددددن م أن  يقولددددددددوا نحددددددددن نتمنّددددددددى المددددددددوت 

 لب من م أن يتمنوا تمنّي ولكن م لم يفعلوا !!! طأنفس م 

و جددددددزوا  ددددددن تكددددددذيب القددددددرآن رغددددددم أن ددددددم يريدددددددون أن يكددددددذبوه 

 ولكن م  جزوا 

 لو أّن القرآن تأليف بشر ما يدرا البشر أنّ م لن يتمنوا؟؟؟ 



كيددددددف نقددددددو  أنّدددددد  تددددددأليف بشددددددر ومددددددا يدددددددرا البشددددددر بمددددددا فددددددي 

 الصدور ؟؟ 

 ماذا لو سالوا نحن نتمنّى الموت ؟؟ 

 سيثبت أّن القرآن خاطن وأنّ  من تأليف محمد لكان 

ولكدددددن م مدددددا فعلدددددوا و جدددددزوا أتددددددرا لمددددداذا ألّن هللا هدددددو مدددددن ندددددّز  

وهدددددو يعلدددددم سدددددرائر األمدددددور و النيدددددة األمدددددور كل دددددا ولكدددددن القدددددرآن 

 الكافرون المكابرون يرف ون هذا 

هددددذا وكمددددا أنّدددد  يوجددددد دليدددد   خ ددددا  القددددرآن إلددددى سابليددددة التكددددذيب 

 ددددددام إلددددددى  صددددددرنا ومسددددددتمر إلددددددى  ١٤٠٠الدددددددلي  موجددددددود منددددددذ 

 المشركين ووهو للي ود والنصارى  يوم القيامة

 سا  هللا تعالى : 

دددددددودَ  آَمنادددددددوا ِللَّدددددددِذينَ  َ ددددددددَاَو ا  النَّددددددداِ   أََشددددددددَّ  لَتَِجددددددددَنَّ )  َوالَّدددددددِذينَ  اْليَ ا

مْ  َولَتَِجددددددَنَّ   ۖأَْشدددددَركاوا  إِنَّدددددا سَدددددالاوا الَّدددددِذينَ  آَمنادددددوا ِللَّدددددِذينَ  َمدددددَودَّ ا  أَْسدددددَربَ ا

ِلدددددددددرَ   ۚنََصددددددددداَرىَٰ 
مْ  بِدددددددددأَنَّ  ذََٰ يِسدددددددددينَ  ِمدددددددددْن ا ْهبَانادددددددددا سِّسِ دددددددددمْ  َورا  الَ  َوأَنَّ ا

ونَ    يَْستَْكبِرا
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مشدددددددركين إذا أرادوا أن يثبدددددددت فدددددددي القدددددددرآن لأو ابالنسدددددددبة للي دددددددود 

ا  مدددددددا  لدددددددي م سدددددددوى أن ي دددددددمروا العدددددددداو  فدددددددي سلدددددددوب م خطدددددددأ

لسدددددددددنوات  ويظ دددددددددروا للمسدددددددددلمين المدددددددددود  والمعاملدددددددددة الحسدددددددددنة

سالئدددددد  ويثبددددددت الخطددددددأ فددددددي القددددددرآن وهددددددذا للي ددددددود والمشددددددركين 

الي دددددود أو كددددد  ككددددد  أا تجتمدددددع الطائفدددددة كل دددددا  لدددددى المدددددود  إمدددددا 

 المشركين ك  

سدددددددوى يبيدددددددروا مدددددددودت م لندددددددا وبالنسدددددددبة للنصدددددددارى مدددددددا  لدددددددي م 

بالحقدددددد والكراهيدددددة وبدددددذلر يكوندددددوا سدددددد أثبتدددددوا الخطدددددأ فدددددي القدددددرآن 

ا للنصددددددارى ككدددددد  أا كدددددد   النصددددددار الموجددددددودين  لددددددى وهددددددذا أي ددددددا

 األر  

أرأيددددددددت أخددددددددي القددددددددار  سددددددددو  هللا و لمدددددددد  الواسددددددددع منددددددددذ ألددددددددف 

وأربعمئددددددة  ددددددام هددددددذه اهيددددددة تخ ددددددع لقابليددددددة التكددددددذيب وال زالددددددت 

 مستمر  إلى وستنا هذا وإلى المستقب  

ا  لى  لم هللا وسدرت !!   ألي  هذا دليالا وا حا

ا  الكذبة ال يمكن أن تستمر أربعة  شرأخي الكريم   سرنا

 لدددددى أّن القدددددرآن ندددددز  مدددددن  ندددددد هللا لدددددو أخدددددي الكدددددريم هدددددذا دلددددديالا 

أّن بشدددددر ألفدددددوا القدددددرآن لدددددن يجعلدددددوا فيددددد  تحددددددا ك دددددذا ولكدددددن هللا 



لكددددددن وسدددددادراا  لدددددى أن يكدددددذب كالمددددد   اا ال يوجدددددد أحدددددد  يثدددددق بأنّددددد

ال تكدددددن مدددددن المكدددددابرين بدددددادر الكدددددافرون صدددددم وبكدددددم  دددددن الحدددددق 

 إلى سبو  الحق الذا يظ ر أمامر 

ا أن المسددددددددلمون  ي ددددددددعون أمددددددددام النددددددددا  اهيددددددددات ألددددددددي   جيبددددددددا

 ؟؟ ؟القرآن  ويقولون اّن الجميع  اجزاا  ن تكذيب آيات

 ما هذا الثقة التي يمتلك ا المسلم بدين  وآيات القرآن ؟؟ 

 أتدرا لماذا ؟؟ 

ألن ددددددم يثقددددددون بددددددأن الجميددددددع  دددددداجزاا أن يكددددددذب رب ددددددم فددددددال أحددددددد 

 وأوجد ك  شيء يستطيع أن يكذب هللا الذا خلق ك  شيء 

لتتفكددددددر وتتأمدددددد  هددددددذه األدلددددددة المنطقيددددددة ا أخددددددي أد ددددددور واهن يدددددد

التددددددي بددددددين يدددددددير أد ددددددور لتنظددددددر ب ددددددا وتتأمل ددددددا أد ددددددور لتفددددددت  

 أخددددي القدددددار  انتبدددد  لفمدددددر حتّدددداَم تبفددددد   ينددددار حتدددددى تددددرى الحدددددق 

أخددددددي القددددددار  أنددددددا أثددددددق أن الجميددددددع  دددددداجزاا  ددددددن تكددددددذيب أدلددددددة 

 يسكت أمام حجت م ألي  كذلر ؟؟ المسلمين الجميع 

 ال أحد يستطيع أن يرد  لي م حجت م ؟؟ 

أخددددي القددددار  الحددددق هددددو الدددددذا يعجددددز  ددددن إبطالدددد  جميددددع الندددددا  

 ولو اجتمعوا  لي  



ا أن جميدددددددع الندددددددا   جدددددددزوا  دددددددن إبطدددددددا  حجددددددد   فدددددددأدرر يقيندددددددا

 و قيدت م المسلمين 

 لذلر أريدر أن تتفكر بعقالنية 

 ! وتفكر ب ذه األدلة وال تكابر 

ونَ  أَفَدددددالَ )  لََوَجدددددداوا اّللَِّ  َغْيدددددرِ  ِ ْنددددددِ  ِمدددددنْ  َكدددددانَ  َولَدددددوْ   ۚاْلقادددددْرآنَ  يَتَددددددَبَّرا

ا اْختِاَلفاا فِي ِ    َكثِيرا

 [82 النساء سور ]

يخبرندددددا هللا ب دددددذه اهيدددددة بدددددأّن القدددددرآن لدددددو كدددددان مدددددن  ندددددد غيدددددر هللا 

ا كثيراا   ليجدوا في  اختالفا

 وإن وجدددددددددإذاا فمددددددددن أراد أن يكددددددددذّب القددددددددرآن فليقددددددددرأه ويتدددددددددبره  

ا تناس ددددددد فيددددددد   سددددددديكون سدددددددد أثبدددددددت أن القدددددددرآن خددددددداطن اا واحدددددددد ا

وينت دددددي كددددد  شددددديء  دددددن الددددددين  ا سدددددالمي ولكدددددن أندددددا  لدددددى ثقدددددة 

  الجميع سيعجز  ن إيجاد التناس  أنّ 

اهن سددددددديبدأ القسدددددددم الثددددددداني مدددددددن الفصددددددد  الثددددددداني وهدددددددو األدلدددددددة 

التددددددي فددددددي القددددددرآن وأريددددددد أن أسددددددتفت  بقولدددددد  تعددددددالى : العلميددددددة 

ددددمْ  يَتَبَدددديَّنَ  َحتَّددددىَٰ  أَْنفاِسددددِ مْ  َوفِددددي اْهفَدددداقِ  فِددددي آيَاتِنَددددا مْ َسددددناِري ِ )  أَنَّدددد ا  لَ ا

  َشِ يدٌ  َشْيء،  كا ِّ  َ لَىَٰ  أَنَّ ا  بَِربِّرَ  يَْكفِ  أََولَمْ   ۗاْلَحق  



هددددددددذه األدلددددددددة التددددددددي ذكرت ددددددددا هددددددددي إن [ ، 53 فصددددددددلت سددددددددور ] 

للدددددددذين ي مندددددددون بدددددددالتفكير المنطقدددددددي ولكدددددددن مددددددداذا  دددددددن الدددددددذين 

 ي منون بالعلم ؟؟ 

ولكدددددن سبددددد  البددددددء أسدددددو  لكدددددم لددددددينا الكثيدددددر مدددددن األدلدددددة العلميدددددة 

 لكن أريد أن أسألر س االا أخي القار  وبذكرها 

ا ومسددددداميراا ومطرسدددددة  لدددددو أّن هندددددار رجدددددالا سدددددا  لدددددر وجددددددت خشدددددبا

وتثبتدددددد  ثددددددم تجّمعددددددوا وبدددددددأت المطرسددددددة تطددددددرق  لددددددى المسددددددامير 

دون  سددددددارب ) سددددددفينة بحريددددددة صددددددبير   وتشددددددك   لددددددى الخشددددددب 

   تصدس  بما يقو  ؟؟ ه  وجود من نجار ) صانع 

بالتأكيدددددد مدددددن كدددددان لديددددد  أدندددددى  قددددد  سددددديقو  ال أصددددددس  ألن هدددددذه 

 األمر مستحيالا 

 لقار  من المستحي  أن تصدس  وأنت أخي ا

 ف ذا األمر طبيعي أن تكذب  ألن األمر مستحيالا 

إذاا أندددددت ال تقتندددددع بدددددأّن هدددددذا القدددددارب الصدددددبير يتشدددددك  دون وجدددددود 

 نجار ) صانع  

فكيدددددف تددددد من بدددددأّن هدددددذا الكدددددون العظددددديم تكدددددّون دون وجدددددود خدددددالق 

 ؟؟؟ 



 أال يد و ذلر للتسا   ؟؟؟ 

ال تت ددددددرب مددددددن الحقيقددددددة أخبرنددددددي كيددددددف تدددددد من أن هددددددذا الكددددددون 

بعظمتددددددد  وحجمددددددد  خلدددددددق دون خددددددددالق وال تددددددد من بدددددددأّن القددددددددارب 

 يتكون دون خالق ؟؟؟ م  بصبر حج

 إذاا البد من وجود خالق لك  شيء 

 فالقارب سيخلق  النجار 

  أما الكون فقد خلق  هللا تبارر وتعالى 

 ج  للباية إن فع  ا نسان هذا مخ

أخددددددي القددددددار  تفكددددددر ب ددددددذا  سددددددارن بددددددين صددددددبر القددددددارب وحجددددددم 

 يف يكون بال خالق ؟؟؟؟كالكون 

 يتصور ذلر البتة !!ال يمكن للعق  البشرا أن 

 !!أودّ أن أسألر س االا آخر 

 ٧٧٨١ام  دددددددفدددددددي البحدددددددر   نددددددددما صدددددددنعت أو  بددددددداخر  ونزلدددددددت

ا بالنسددددبة للجميددددع  ا غريبددددا لددددم يكددددن أحددددد يعلددددم ومدددديالدا كانددددت شدددديئا

وى شددددددخ  سددددددكيفيددددددة سيادت ددددددا و إصددددددالح ا وكدددددد  شدددددديء  ن ددددددا 

 من هو برأير ؟؟ واحد 



ف دددددو يددددددرا كددددد  شددددديء  ن دددددا  بدددددالطبع ا جابدددددة سدددددتكون صدددددانع ا 

وكيدددددف يصدددددلح ا وهدددددو يددددددرا أسدددددرارها  ألنددددد  هدددددو مدددددن أوجددددددها 

 وكيف يقودها 

 اهن سد يتطرق بذهنر س االا ! 

ا ؟    وهو أنّ  ما حاجتر فيما ذكرت  آنفا

مدددددن صدددددنع الشددددديء أو أوجدددددده هدددددو بالتأكيدددددد  سدددددأسو  لدددددر إن كددددد 

تددددد  وإلدددددى أيدددددن سيصدددددير يددددددرا كددددد  شددددديء  نددددد  ويددددددرا مدددددا هي

 مثا  الباخر  ك

ا بكدددددد   إذاا حتددددددى يكددددددون هللا خددددددالق األر  يجددددددب أن يكددددددون  المددددددا

ال بددددددّ أنّددددد  يددددددرا كيدددددف تشدددددكلت وكيدددددف شدددددكل ا فدددددشددددديء  ن دددددا 

تتناسدددددب مدددددع العلدددددم ووهدددددذه األدلدددددة موجدددددود  وكددددد  شددددديء  ن دددددا 

 في  صرنا هذا الحدية المثبت 

 الدلي  األو  : 

لجميدددددع ممدددددن يتدددددابعوا العلدددددوم الحديثدددددة االعظددددديم  االنفجدددددارنظريدددددة 

 ةهائلددددحدددددثت ونشددددرت طاسددددة سددددد سددددمعوا  ددددن هددددذه النظريددددة التددددي 

 وإشعا ات ) للتوسع ينظر بموسع ناسا المواسع العلمية   



هددددذا األمدددددر الددددذا اكتشدددددف مددددن سدددددنوات سالئدددد  سدددددد ذكرهددددا القدددددرآن 

ا تجلت بقو  هللا تعالى   سب  أربعة  شر سرنا

وا الَّدددددددِذينَ  يَدددددددرَ  أََولَدددددددمْ ) دددددددَماَواتِ  أَنَّ  َكفَدددددددرا  َرتْقادددددددا َكانَتَدددددددا َواأْلَْر َ  السَّ

   َ ۖفَفَتَْقنَاهاَما

 [30 نبياءألا سور ]

الم دددددموم إلدددددى بع ددددد  والرتدددددق فدددددي اللبدددددة العربيدددددة هدددددو الشددددديء 

 البع  

ا   الفتق : فتق : شق  شقا

 معجم البني [  –عجم الرائد م[

ا إلددددى بع دددد  الدددددبع   وهددددذه اهيددددة معناهدددددا أن الكددددون كددددان مجتمعدددددا

ثددددددم شددددددق  هللا تعددددددالى وشددددددكل  فسددددددبحان هللا  لددددددى هددددددذه ا شددددددار  

 اللطيفة في كيفية تشّك  الكون 

 ألي  دليالا يد و للتأم  

مندددددددذ ألدددددددف وأربعمئدددددددة  دددددددام ذكدددددددر هللا حقيقدددددددة االنفجدددددددار ليدددددددأتي 

 ويثبتوا ذلر وي كدون هذه الحقيقة   لماء  صرنا اليوم



حركدددددة  لقمدددددر والشدددددم  يددددددورون وفدددددق اأّن الددددددلي  الثددددداني هدددددو : 

وفددددددق موسددددددع وهددددددذه ظددددداهر  أثبتت ددددددا األسمددددددار الصدددددنا ية منتظمدددددة 

وسدددددد ذكدددددر هللا  ولمدددددن أراد التوسدددددع ينظدددددر فدددددي موسدددددع ناسدددددا ناسدددددا 

 : تعالى هذه بكتاب  العزيز 

ددددددْم َ  َوالنََّ ددددددارَ  اللَّْيدددددد َ  َخلَددددددقَ  الَّددددددِذا َوهاددددددوَ ) دددددد     َۖواْلقََمددددددرَ  َوالشَّ  فِددددددي كا

ونَ  فَلَر،    [33 نبياءألا سور     ]يَْسبَحا

 إذا دسقنا النظر فنجد أّن هللا  بّر  ن حركت م بكلمة 

 سبحون   ي (

 واهن لنبحة  ن معاني الكلمات في المعجم 

 هو المدار الذا يسب  في الجرم السماواالفلر : 

 ]معجم الوسيط[  

 معجم الرائد[ ] سب  : سارت وتحركت يسبحون : 

فشددددداهد أخدددددي  ظمدددددة هللا تعدددددالى فدددددي اختيددددداره للمعددددداني ليعبدددددر  دددددن 

وفيدددددد  اشددددددار  أن الشددددددم  ليسددددددت ثابتددددددة حركددددددة هددددددذه الكواكددددددب 

كمدددددا يعتقدددددد بدددددالع  بددددد  تددددددور حدددددو  محورهدددددا وهدددددذا مدددددا أثبتددددد  

من دددددا  العلدددددم وهدددددذا الكدددددالم موجدددددود  لدددددى جميدددددع مواسدددددع االنترندددددت

 ناسا 



ألدددددي  هدددددذا دلددددديالا  لدددددى ربوبيدددددة هللا تعدددددالى وسدرتددددد  و لمددددد  فدددددي 

هدددددذه أو  ثدددددالة حقدددددائق  لميدددددة أثبت دددددا العلدددددم وهدددددذا هدددددذا الكدددددون 

 دليالا  لى أّن هللا هو الخالق المبد  ل ذا الكون 

 وسول  تعالى في كروية األر  : 

ونَ  فَلَر،  فِي وكا   )    [33 نبياءألا سور ]    يَْسبَحا

تسددددددب  و بّددددددر  ن ددددددا بالفلددددددر ألّن أا أّن كددددد  الكواكددددددب فددددددي فلك ددددددا 

الفلددددر لددددي  معندددداه الجددددرم السددددماوا فقددددط بدددد  معندددداه أنّدددد  الشدددديء 

 المستدير 

 كما تقو  العرب فلر ثدا الفتا  : أا استدار

 عجم الرائد والبني [م ] 

لنجدددددوم والكواكدددددب وبنحدددددو الدددددذا سلنددددداه فدددددإن معندددددى اهيدددددة يكدددددون ا

تلدددددر إشدددددار  لطيفدددددة أن الكواكدددددب فالمسدددددتدير  فدددددي مددددددارها تددددددور 

 مستدير  وهذا ما نعلم   ن األر  والمواكب 

 وذكر كروية األر  في موق آخر بقول  : 

ِلرَ  بَْعدَ  َواأْلَْر َ )
 [30 الناز ات سور    ]دََحاَها ذََٰ

 الدحية باللبة العربية يعني بي ة النعامة 



فتلدددددددر ا شدددددددارات اللطيفدددددددة  لدددددددى كرويدددددددة األر  التدددددددي أثبت ددددددددا 

  لما نا في  صرنا هذا 

وكمدددددددا أّن العلمددددددداء بحثدددددددوا فدددددددي الجبدددددددا  فوجددددددددوا أن األر  لدددددددو 

كاندددددددت بددددددددون جبدددددددا  سدددددددتكون متمايلدددددددة وسدددددددد تجدددددددذب ا الشدددددددم  

جبدددددا  ل دددددا وتحتدددددرق ولكندددددا بف ددددد  الجبدددددا  تتثبدددددت بموسع دددددا ألن ال

 لدددددددى تثبيدددددددت األر  جدددددددذور كبيدددددددر  تحدددددددت األر  لدددددددذلر تعمددددددد  

ومنع دددددا مدددددن التمايددددد  وهدددددذه الظددددداهر  أثبت دددددا العلمددددداء من دددددا مدددددا 

ذكدددددر بموسدددددع ناسدددددا وغيرهدددددا مدددددن الموسدددددع وهدددددذه الظددددداهر  ذكرهدددددا 

 هللا تعالى بكتاب  فقا  : 

ددددد ِّ  ِمدددددنْ  فِيَ دددددا َوأَْنبَتْنَدددددا َرَواِسددددديَ  فِيَ دددددا َوأَْلقَْينَدددددا َمددددددَْدنَاَها َواأْلَْر َ )  كا

ون،  َشْيء،   [19 الحجر سور     ]َمْوزا

 فِيَ ددددددددا َوَجعَْلنَددددددددا بِِ ددددددددمْ  تَِميدددددددددَ  أَنْ  َرَواِسدددددددديَ  اأْلَْرِ   فِددددددددي َوَجعَْلنَددددددددا)

ا باالا  فَِجاجا  [31 نبياءألا سور    ]يَْ تَداونَ  لَعَلَّ امْ  سا

 تميد : تمي  ] معجم الرائد [ 

 ] معجم البني [ الرواسي: الشيء الذا يثبت ب  

 [7 النبأ سور    ]أَْوتَاداا َواْلِجبَا َ )

 الرائد[ األوتاد : ك  شيء يثبت ب  مفردها وتد ] معجم 



 وسد ذكر العديد من هذه اهيات استصرت  لى ذكر هذه من ا 

إن دددددددا حقدددددددائق  ليدددددددر أن تتفكدددددددر ب دددددددذا يدددددددا أخدددددددي القدددددددار  واهن 

  لمية ال نستطيع إنكارها !!!

 ومن ينكر الحق إال الجاهلون ؟؟ 

ا يحددددددوا معلومددددددة  ددددددن تشددددددك   ا لدددددددينا دلدددددديالا  لميددددددا وهنددددددا أي ددددددا

المددددددال  وهددددددذا البددددددرزا  أو الحدددددداجز بددددددين الميدددددداه العددددددذب والميدددددداه 

سدددددد اكتشدددددف ا العلمددددداء وأكددددددوا بأن دددددا ظددددداهر   ظيمدددددة وهدددددذه سدددددد 

 ذكرها القرآن في آيات  ديد  من ا سول  تعالى   

دددددذَا اْلبَْحددددَرْينِ  َمددددَركَ  الَّددددِذا َوهاددددوَ ) ددددذَا فاددددَراتٌ  َ ددددْذبٌ  َهَٰ  أاَجددددداكٌ  ِمْلدددد ٌ  َوَهَٰ

َما َوَجعَ َ  ا بَْينَ ا ا بَْرَزخا ا َوِحْجرا ورا   َمْحجا

 [53 الفرسان سور ]

 البرزا هو ك  حاجز بين شيئين ] فق  اللبة للثعالبي[ 

   ] معجم الوسيط[ : خلط الشيء  مرك

 ا  مجاهد : أرسل ما و أفا  أحدهما  لى اهخر س 

 { فسير القرطبيت{

ا :   وسا  تعالى أي ا



َما*  يَْلتَِقيَانِ  اْلبَْحَرْينِ  َمَركَ )   يَْبِبيَانِ  الَ  بَْرَزاٌ  بَْينَ ا

 [20 - 19 الرحمن سور ]

ا اْلبَْحددددددَرْينِ  بَددددددْينَ  َوَجعَدددددد َ )  دددددد ٌ   َۗحدددددداِجزا هامْ  بَدددددد ْ   ۚاّللَِّ  َمددددددعَ  أَإِلََٰ  الَ  أَْكثَددددددرا

ونَ   [61 النم  سور ]  يَْعلَما

 من يستطيع أن يكذب هذه الظاهر  العلمية ؟؟ 

بدددددددأ الحددددددق يحصددددددر الحددددددق فددددددي زاويددددددة ليق ددددددي  ليدددددد  ويزهددددددق 

 الباط  ويعلو الحق 

سددددد ذكرنددددا العديددددد مددددن األدلددددة  ددددن الكددددون فددددي القددددرآن فكمددددا سلنددددا 

أن خدددددددالق الشددددددديء يددددددددرا  نددددددد  كددددددد  شددددددديء فإنندددددددا نسدددددددتطيع أن 

ألندددد  أخبرنددددا بدددددالئ   ددددن الكددددون نقددددو  بددددأّن هللا هددددو خددددالق الكددددون 

ا اكتشددددددفناها نحددددددن فددددددي  صددددددرنا اليددددددوم  منددددددذ أربعددددددة  شددددددر سرنددددددا

مدددددا  وكددددد  وبمدددددا أّن هللا خدددددالق الكدددددون ف دددددو خدددددالق البشدددددر وثبتدددددت

كدددددد  مددددددافي الكددددددون  فددددددال بدددددددّ أن الكددددددون وبمددددددا أنّدددددد  خددددددالق  فددددددي 

 يخبرنا  ن بع  األدلة ومن ا 

وأخبرندددددا  دددددن مراحددددد  خلدددددق الجندددددين فدددددي بطدددددن أمددددد  سولددددد  تعدددددالى 

ب دددددذا  نددددددما كدددددان الندددددا  يج لدددددون  لدددددم األجندددددة و لدددددم التشدددددري  



 فقددددددد ذكددددددر هللا مراحدددددد  تشددددددك  الجنددددددين بالترتيددددددب وتجلددددددت بقولدددددد 

 :  تعالى 

ْنَسددددانَ  َخلَْقنَددددا َولَقَدددددْ ) دددداَللَة،  ِمددددنْ  اْ ِ  ناْطفَدددددةا  َجعَْلنَدددداها  ثاددددمَّ *  ِطددددين،  ِمددددنْ  سا

ْ ددددبَةا  اْلعَلَقَددددةَ  فََخلَْقنَددددا َ لَقَددددةا  الن ْطفَددددةَ  َخلَْقنَددددا ثاددددمَّ *  َمِكددددين،  سَددددَرار،  فِددددي  ما

ْ دددددبَةَ  فََخلَْقنَدددددا دددددا اْلما دددددا اْلِعَظدددددامَ  فََكَسدددددْونَا ِ َظاما  َخْلقادددددا أَْنَشدددددأْنَاها  ثادددددمَّ  لَْحما

ا  فَتَبَاَررَ   ۚآَخرَ    اْلَخاِلِقينَ  أَْحَسنا  اّللَّ

  [14 - 12 الم منون سور ]

وذكدددددرت بعيدددددات  ديدددددد  ، انظدددددر أخدددددي القدددددار   لدددددى هدددددذه الدسدددددة 

ا باختيددددددار األلفدددددداظ والترتيددددددب  ا إ جددددددازاا  لميددددددا للمراحدددددد  إن ددددددا حقددددددا

ا يحيدددددر العقدددددو  فقدددددد ذكدددددرت هدددددذه اهيدددددات سبددددد  أربعدددددة  شدددددر سرنددددد ا

  لم األجنة في  صر ج   وبعد  ن 

 ألي  ذلر يد و للتفكر ؟؟؟ 

 في معاني ا انظر وتفكر ب ا أخي القار  جيداا 

ومدددددن األدلدددددة العجيبدددددة وجدددددود ا  جددددداز العلمدددددي فدددددي النحلدددددة فقدددددد 

وهدددددي مدددددا أثبتددددد  العلدددددم اليدددددوم ذكدددددر هللا أن للنحلدددددة أكثدددددر مدددددن بطدددددن 

 بأّن للنحلة ثالة بطون وهذا تجلى بقول  تعالى : 



ِلددددي ثاددددمَّ ) دددد ِّ  ِمددددنْ  كا ددددبا َ  فَاْسددددلاِكي الثََّمددددَراتِ  كا كا   ۚذالاددددالا  َربِّددددرِ  سا  ِمددددنْ  يَْخددددرا

ْختَِلدددددفٌ  َشدددددَرابٌ  باطاونَِ دددددا ِلدددددرَ  فِدددددي إِنَّ   ِۗللنَّددددداِ   ِشدددددفَاءٌ  فِيددددد ِ  أَْلَواناددددد ا  ما
 ذََٰ

ونَ  ِلقَْوم،  َهيَةا    يَتَفَكَّرا

 [69 النح  سور ]

 

 ة ونتفكر بقول  أخي القار  لنتفكر جيداا في معاني هذه اهي

لمدددددداذا سددددددا  )بطون ددددددا   ولددددددم )بطون ددددددا  ونطددددددرث السدددددد ا  الم ددددددم 

  ؟ يق  )بطن ا  

سدددددا  )بطون ددددددا  ولددددددم يقدددددد  )بطن ددددددا  نظددددددراا لتعدددددددد بطددددددون النحلددددددة 

فلدددددو سدددددا  بطن دددددا فلدددددن تعطدددددي معندددددى صدددددحي  لدددددذلر سدددددا  بطون دددددا 

فسدددددددبحان هللا ب دددددددذا ا  جددددددداز لتشدددددددم  البطدددددددون الثالثدددددددة للنحلدددددددة 

 وهذه ا شار  الجميلة  لى تعدد بطون النحلة 

 إن ا تستحق التأم  والتفكر  تفكر ب ا جيداا أخي

ا ا  جددددددداز فدددددددي بطدددددددون األنعدددددددام وكيفيدددددددة تشدددددددك  وتجلدددددددى  أي دددددددا

يدددددددتم تكدددددددوين اللدددددددبن فدددددددي األنعدددددددام بالتنسددددددديق  إذ  حليب دددددددا ولبن دددددددا

المحكددددددددم والتدددددددددرك الدددددددددسيق بددددددددين الج دددددددداز ال  ددددددددمي والج دددددددداز 

الددددددددورا والج ددددددداز التناسدددددددلي  دددددددن طريدددددددق البددددددددد اللبنيدددددددة فدددددددي 



األج ددددددز  حيددددددة جعدددددد  هللا لكدددددد  ج دددددداز   ال ددددددرو  وغيرهددددددا مددددددن

فددددددددي ن ايددددددددة  -وظيفددددددددة وأ مدددددددداالا خاصددددددددة يقددددددددوم ب ددددددددا ليتكددددددددون 

للشددددددددداربين. ويمكدددددددددن أن  اللدددددددددبن الخدددددددددال  السدددددددددائ  -المطددددددددداف 

  مراحددددددددددددددددددددد  تكدددددددددددددددددددددون اللدددددددددددددددددددددبن كددددددددددددددددددددداهتي عنجمددددددددددددددددددددد

 الكدددددددرل) تحدددددددو  العلددددددف الدددددددى فدددددددرة : فددددددي مليددددددة ال  دددددددم  -1

   مليددددددة اسددددددتخال  األحمددددددا  الدهنيددددددة مددددددن بددددددين الفددددددرة : -2

  مليددددددددددددددددددددة اسددددددددددددددددددددتخال  مددددددددددددددددددددن بددددددددددددددددددددين الدددددددددددددددددددددم : 3

او ال ددددر   ددددن طريدددددق  الثددددديينيددددتم تكددددوين اللددددبن بواسددددطة غدددددد 

  مليتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددين هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددامتين:

ترشددددددددي  بعدددددددد  مكونددددددددات اللددددددددبن مددددددددن   ولددددددددى:المرحلددددددددة األ -أ

 مجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرى الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم

تركيددددددددددب مكونددددددددددات اللددددددددددبن األخددددددددددرى   المرحلددددددددددة الثانيددددددددددة: -ب

  الخلوا  البذائيبواسطة التمثي  

 فقا  هللا تعالى في ذلر : 

ددددا فِددددي باطاونِددددِ  ِمددددْن بَددددْيِن  ددددْم فِددددي اأْلَْنعَدددداِم لَِعْبددددَر ا ۖ ناْسددددِقيكاْم ِممَّ )َوإِنَّ لَكا

ا َسائِباا ِللشَّاِربِيَن فَْرة،   َودَم، لَبَناا َخاِلصا

 [66]سور  النح  



ا وهددددددو أّن كدددددد  مخلددددددوق   لددددددى وجدددددد  وهنددددددار دلدددددديالا آخددددددر أي ددددددا

األر  يحتددددددداك المددددددداء ليبقدددددددى  لدددددددى سيدددددددد الحيدددددددا  سدددددددواء أكدددددددان 

ا  ا أو نباتدددددددا ا أو إنسدددددددانا والجميدددددددع يعلدددددددم أهميدددددددة الميددددددداه وأن حيواندددددددا

ا  وأن ال حيددددددا  الجسددددددد يدددددددخ  فددددددي تركيبدددددد  المدددددداء والنبددددددات أي ددددددا

 دون وجود الماء وهذا تجلى بقو  هللا تعالى : 

  ۖ أَفاََل ياْ ِمناوَن )َوَجعَْلنَا ِمَن اْلَماِء كا َّ َشْيء، َحّي، 

 [30 نبياءأل]سور  ا

وكمددددددا أّن هللا أخبددددددر بأنّدددددد  سدددددديكون هنددددددار وسددددددائ  حديثددددددة للتنقدددددد  

 غير السفن كالسيارات والطيارات وفقا  تعالى : 

)َواْلَخْيدددددددَ  َواْلبِبَددددددداَ  َواْلَحِميدددددددَر ِلتَْرَكباوَهدددددددا َوِزينَدددددددةا ۚ َويَْخلادددددددقا َمدددددددا اَل 

وَن   تَْعلَما

 [8النح  ]سور  

 } ويخلق ما ال تعلمون { تفكر بقول  : 

تشدددددددير إشدددددددار  لطيفددددددددة  لدددددددى السدددددددديارات والطيدددددددارات ووسددددددددائط 

 النق  الجديد  فسبحان هللا  م يصفون 

أخدددددي القدددددار  سدددددد صدددددار بدددددين يددددددير أدلدددددة أخبدددددرر هللا في دددددا  دددددن 

  الق الكون وما في ل خ خلق  وبذلر يمكننا أن نقو  بأنّ 



 الخاتمة :

القدددددار  ذكدددددرت لدددددر العديدددددد مدددددن األدلدددددة وال أخدددددي 

اءت ددددددددددا زا  هنددددددددددار الكثيددددددددددر من ددددددددددا وإذا اردت سر

بعددددددد مددددددا أن فددددددانظر فددددددي القددددددرآن أخددددددي القددددددار  

تمنددددددددى أن أ  ذا الكتدددددددابهددددددددمددددددددن سدددددددراء   انت يدددددددت

يكدددددون سدددددد ظ دددددر لدددددر الحدددددق ووجددددددت ا فددددداد  فدددددي 

 هذا الكتاب 

أندددددت اهن تملدددددر العديدددددد مدددددن األدلدددددة أخدددددي القدددددار  

التددددددي تثبددددددت لددددددر صدددددددق نبددددددو  رسددددددو  هللا محمددددددد 

 ليدددددد  السددددددالم وتثبددددددت لددددددر أّن القددددددرآن نددددددز  مددددددن 

، أخددددددددددي القددددددددددار  ال تقددددددددددف مكتددددددددددوف  نددددددددددد هللا 

أندددددددت حددددددائر بدددددددادر إلددددددى سبدددددددو  الحدددددددق واأليددددددادا 

بددددددادر وال تخشددددددى فإنّدددددد  م مددددددا وا تندددددداق ا سددددددالم 

ال يمحوهدددددددا لدددددددر فدددددددكدددددددان  ليدددددددر مدددددددن الدددددددذنوب 



بددددادر إلددددى حيددددا  خددددي القددددار  أ،   ا سددددالم بدددددخو

، أد ددددور ي ا سددددالم وفددددي طا ددددة هللا فدددد تعيشدددد ا 

لتخدددددرك مدددددن ظلمدددددة الج ددددد  والكفدددددر أد دددددور لتنجدددددو 

.....أسدددددددأ  هللا أن يوفقدددددددر بنفسدددددددر مدددددددن  دددددددذاب هللا

 الصواب إلى 

 إذا أردت دخدددددو  ا سدددددالم كددددد  مدددددا  ليدددددر فعلددددد  هدددددو 

ن تنطدددددددق بالشددددددد ادتين بلسدددددددانر وسلبدددددددر وتددددددد من أ

 بوحدانية هللا : 

سدددددد  : أشدددددد د أن ال إلدددددد  إال هللا وأشدددددد د أّن محمدددددددداا 

 رسو  هللا 

ا  ا لدددددر أخدددددي أندددددت اهن مسدددددلما بدددددإذن هللا أسدددددا  هنيئدددددا

فددددددددددت   ليددددددددددر أبددددددددددواب الحددددددددددق وأنددددددددددوار يهللا أن 

المعرفدددددددة ويكتدددددددب لدددددددر الفدددددددردو  األ لدددددددى فدددددددي 

 الجنة 



أن تبحددددددة  ددددددن شددددددي ، لتأخددددددذ  ندددددد   وأريددددددد منددددددر

ويعلمدددددددر أخدددددددالق نبيندددددددا أمدددددددور الددددددددين وأركانددددددد  

ا  محمدددددددد ويعلمدددددددر أّن الددددددددين ا سدددددددالم لدددددددي  ديندددددددا

ا  ا يد و للقت  متعصبا  أو دينا

السدددددالم ألن ا سدددددالم هدددددو الددددددين الدددددذا يدددددد و إلدددددى 

والحمد ل رب العالمين
  

 الم لّف .....

 

 

 

 

 

 



 المصادر والمراجع :

 

 القرآن الكريم

 الكتاب المقد  سفر إشعياء 

 معجم الرائد 

 معجم الوسيط

 معجم البني 

 فق  اللبة العربية للثعالبي 

 المواسع العلمية  لى االنترنت 

 موسع ناسا 

 



 يرجددددددددددى متابعددددددددددة صددددددددددفحات ولإلفدددددددددداد  ينظددددددددددر 

 :  لى اليوتيوب الدكتورين 

  بد الدائم الكحي   –ذاكر ناير 

    :ة الشي صفحو

 اليوتيوب    لى االحبيب  لي الجفر

 

 } نعتذر  ن ورود أا أخطاء إمالئية {         

 

 تم بعون هللا تعالى         


