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محتويات الكتاب :
تقرأون في هذا الكتاب
ما يلي :
بأن
املعجزة األول��ى  :اخبار ال ّنبي صلّى الله عليه وسلّم ّاجلزيرة العربية كانت مروج ًا وأنهار ًا وستعود كما كانت في
الزمان .
آخر ّ
البروفيسور ألفريد ك��رون��ر أشهر علماء اجليولوجيا فيأن اجلزيرة
العصر احلديث يعترف بأ ّنه يستحيل أن يعلم أحد ّ
العربية ستعود مروج ًا وأنهار ًا إ ّال أن يكون نبي ًا مرس ً
ال يوحى
إليه
الشيخ عبد املجيد الزنداني مع العالم اجليوجلي ألفرد
حوار ّكرونر كما جاء في املقابلة املسجلة بينهما .
السنة ال ّنبوية تسبق العلم احلديث باالخبار
املعجزة ال ّثانية ّ :الزمان .
عن طلوع ّ
الشمس من مغربها آخر ّ
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القرآن الكرمي يسبق العلم احلديث باثبات كروية األرضودورانها .
بأن القرآن الكرمي
الشهير كيث مور ّ
اعتراف عالم األجنة ّسبق العلم املعاصر باحلديث ع��ن تطور اجلنني قبل مئات
األعوام .
التشريح في
مل��اذا أسلم تيجاتات تيجاسون – رئيس قسم ّ
تايالند .
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المقدمة :
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محمد رسول الله ،
احلمد لله ّ
سيدنا ّ
والصالة ّ
والسالم على ّ
وبعد :
الفن
نبي مبعجزة من جنس ّ
جرت سنة الله تعالى أن ّ
يؤيد كلّ ّ
السحر فاشي ًا عند فرعون مث ً
ال
الذّ ي برع فيه قومه ّ ،
فلما كان ّ
والسالم بالعصا على صورة
سيدنا موسى عليه ّ
الصالة ّ
جاءه ّ
سيدنا
ما يصنع ّ
السحرة فتلقفت ما صنعوا  ،وملّ��ا ب��رع ق��وم ّ
والسالم بالطّ ب جاءهم نبي الله عيسى
عيسى عليه ّ
الصالة ّ
��ص�لاة وال ّ��س�لام مبعجزة اح��ي��اء امل��وت��ى واب���راء األكمه
عليه ال ّ
واألبرص .
بالفن الذّ ي برع
مييز القرآن الكرمي أ ّنه ّ
يتحدى كلّ عصر ّ
وما ّ
فيه وال يقتصر ذلك على زمن زمن ال ّنزول فحسب !!
الزمان بالبالغة والفصاحة لكونهم
بل ّ
حتدى العرب في ذلك ّ
ب��رع��وا بالشعر والفصاحة وم��ا زال يتحدى إل��ى يومنا هذا
يتحدى في زماننا ال ّتقدم وال ّتطور
الشعراء والفصحاء وكذلك ّ
العلمي ....
والرقي
ّ
ّ
ولهذا جند عشرات االكتشافات العلمية املعاصرة قد سبق
والسنة ال ّنبوية بصورة جلية
اإلشارة إليها في القرآن الكرمي ّ

واض��ح��ة  ،ف�لا مي��ر عصر إ ّال وتظهر فيه معجزات ال��ق��رآن
الكرمي .
وصدق الله تعالى حيث يقول َ " :س ُن ِري ِه ْم َآياتِ َنا ِفي آْالف ِ
َاق
ِ َ ِ
ي َل ُهم َأ َّن ُه الحْ َ ُّق ۗ َأ َو َلم َيكْ ِ
ف بِ َر ّبِ َك َأ َّن ُه
ْ
َوفي أنفُس ِه ْم َح َّتىٰ َي َت َب نَّ َ ْ
َع َلىٰ كُ ّ ِل شَ ْي ٍء شَ ِه ٌيد " ( سورة فصلت  :آية . ) 53
وليس معنى ه��ذا أ ّن��ه  -صلّى الله عليه وس��لّ��م  -ل��م يؤت
معجزة أخرى غير القرآن كال فلقد أوتي  -صلّى الله عليه
وسلّم  -من املعجزات ما لم يؤت نبي قبله ،ومن ذلك نبع
ألن نبع
املاء من بني أصابعه ،وهي أبلغ من معجزة موسىّ ،
املاء من الصخر أمر مشاهد مألوف ،أما نبع املاء من بني اللحم
والعظم واألصابع فإنه ال يخطر على البال ...
ولكن معجزة القرآن الكرمي أعظم معجزاته  -صلّى الله
ألن تلك املعجزات ال يعرفها إ ّال من عاصرها
عليه وسلم ّ -
ّأما القرآن فإ ّنه العجزة الدائمة الباقية إلى يوم القيامة يعرفها
ويراها ويقرأها كل من أراده��ا ،ويستدل بها على صدقه -
صلى الله عليه وسلم  -وصحة رسالته  -صلى الله عليه
وسلم  . -انظر  ( :م��ن��ار ال��ق��اري ش��رح مختصر صحيح
محمد قاسم  ،مراجعة الشيخ عبد القادر
البخاري  ،حمزة ّ
األرنؤوط ) 80\5 ،
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ومن هنا اخترنا لكم بعض ال ّنماذج املعاصرة ال ّتي تدلّ داللة
محمد صلّى الله عليه
سيدنا ّ
واضحة قطعية على صدق نبوة ّ
وسلّم وال ّتي تعتبر بالوقت نفسه معجزة من معجزاته الباهرة
صلوات الله وسالمه عليه لتثبيت قلوب املؤمنني في زمان
الشبهات الفكرية والعقدية  ،سائلني امل��و ّل��ى ع ّ��ز وج��لّ أن
ّ
يجعل هذا العمل خالص ّا لوجهه الكرمي وأن يتقبله م ّنا اللهم
آمني .

الداخل الفلسطيني
املجلس اإلسالمي لالفتاء في ّ
الشريف
هدية ذكرى املولد ال ّنبوي ّ
 1440هـ \  2018م
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المعجزات ّ
النبوية
في القرن الحديث :
السنة
نضع بني أيديكم بعض ال ّنماذج لإلعجاز العلمي في ّ
ال ّنبوية وال ّتي لم يكشف العلم عنها ال ّنقاب إ ّال بعد ال ّتطور
والرقي وال ّتقدم املعاصر الذّ ي يشهده القرن املعاصر .
ّ
��أن
املعجزة األول���ى  :اخ��ب��ار ال ّنبي ص�� ّل��ى ال��ل��ه عليه وس��لّ��م ب ّ
اجلزيرة العربية كانت مروج ًا وأنهار ًا وستعود كما كانت في
آخر ال ّزمان :
أخرج االمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم  :أ ّنه قال  " :لن تقوم
الساعة حتى تعود أرض العرب مروج ًا وأنهار ًا " .
ّ
الشريف م��ن املعجزات العلمية ال ّتي
ه��ذا احل��دي��ث ال ّنبوي ّ
تصف حقيقة كونية ل��م ي��درك��ه��ا العلماء إ ّال ف��ي السنوات
أن
األخيرة من القرن العشرين  ،حيث ثبت لهم بأدلة قطعية ّ
الصحراوية القاحلة كانت في القدمي مروج ًا
جزيرة العرب ّ
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الربع اخلالي التي تعتبر اليوم واحدة
وأنهار ًا حتى ّ
أن صحراء ّ
من أكثر أجزاء األرض قحولة وجفاف ًا ثبت علمي ًا أ ّنه كان في
القدمي بها أعداد من البحيرات واملجاري املائية .
أن تلك البحيرات واملجاري
ويشير الدكتور زغلول ال ّنجار ّ
املائية كانت زاخ��رة باحلياة ومتدفقة باملياه إلى زمن قوم عاد
الذّ ين أقاموا في جنوب اجلزيرة العربية حضارة مادية لم يكن
املادي حضارة أخرى في
يدانيها – يشابهها – في ازدهارها
ّ
تصدر إلى أوروب��ا ( البدائية
زمانها  ،وكانت تلك احلضارة ّ
في ذلك الوقت ) الفواكه املجففة والبذور والبخور والعطور
واألخشاب والذّ هب والفضة .
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وق��د وص��ف احلضارة املادية لقوم ع��اد أثناء ازده��اره��ا اثنان
من املؤرخني القدامى األول هو ( بطليموس االسكندري )
الذّ ي كان أمين ًا ملكتبة اإلسكندرية وقام برسم األنهار املتدفقة
الربع اخلالي احلالية كما رسم البحيرات ال ّتي كانت
في منطقة ّ
تفيض إليها .
وأم��ا امل��ؤرخ ال ّثاني فهو ( بليني الكبير ) وهو أحد مؤرخي
ّ
الرومانية وال��ذّ ي وصف حضارة عاد بأ ّنها لم يكن
احلضارة ّ

يدانيها في زمانها حضارة أخرى  .انظر  ( :ملخص ًا من كتاب
السنة ال ّنبوية  ،د  .زغلول ال ّنجار 65
االعجاز العلمي في ّ
) -69
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الصحراوية
الجزيرة العربية ّ
في طريقها للعودة مرة
أخرى مروج ًا وأنهارًا :
السنة
يقول د .زغلول ال ّنجار في كتابه االعجاز العلمي في ّ
ال ّنبوية ص(  " : ) 70يبشر العلماء ببداية دورة جليدية قريبة
في اجلزيرة العربية  ،وقد بدأت شواهد هذا تظهر بالفعل في
أيامنا  ،وهذه احلقائق لم يتوصل االنسان إلى معرفتها إ ّال في
العقود األخيرة املتأخرة من القرن العشرين  ،وإشارة املصطفى
صلّى الله عليه وسلّم إليها في حديثه الكرمي  " :تعود جزيرة
العرب مروج ًا وأنهار ًا " ّمما يشهد له بال ّنبوة وبالرسالة  ،وبأ ّنه
ومع َلّم ًا من ِق َبل
صلّى الله عليه وسلّم كان موصو ًال بالوحي ُ
السموات واألرض " .
خالق ّ
أن ك��وك��ب األرض مي��ر ب���دورات
وال ّتفسير العلمي ل��ذل��ك ّ
مناخية متقلبة تتم على مراحل زمنية طويلة ومتدرجة – كما
قد تكون فجائية ومتسارعة .
ِ
أن اجلزيرة العربية ُمقدمة على فترة
الدراسات املناخية ّ
وتشير ّ
مطيرة جديدة شواهدها ب��داي��ات زح��ف للجليد في نصف
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ال��ك��رة ال ّ��ش��م��ال��ي ب��اجت��اه اجل��ن��وب  ،وان��خ��ف��اض ملحوظ في
درجات حرارة فصل الشتاء .
أن اجلليد يتراكم ف��ي القطب املتجمد الشمالي ثم
وذل���ك ّ
يزحف نحو اجلنوب فإذا اقترب من جزيرة العرب قرب ًا نسبي ًا
طبع ًا تغير الطقس وتكون بالد العرب من أكثر بالد العالم
بساتني وأنهار ًا .
البروفيسور ألفريد كرونر أشهر علماء اجليولوجيا في العصر
احلديث يعترف بأ ّنه يستحيل أن يعلم أحد ّأن اجلزيرة العربية
ستعود مروج ًا وأنهار ًا إ ّال أن يكون نبي ًا مرس ًال يوحى إليه :
الرائع بني د  .عبد املجيد
نضع بني أيديكم هذا احلوار العلمي ّ
الزنداني والعالم اجليولوجي البرفيسور ( ألفرد كرونر )  ،وقد
مت نقل هذا احلوار من موقع "الهيئة العاملية للكتاب والسنة"
ّ
مسجل
 http://www.ioqas.org.saوهذا احلوار ّ
الرابط اآلتي :
بالصوت والصورة وبامكانكم مشاهدته عبر ّ
https://www.youtube.com/
watch?v=z6_h_sTVJ0g
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الشيخ عبد املجيد الزنداني مع العالم اجليوجلي
فحوى حوار ّ
ألفرد كرونر كما جاء في املقابلة املسجلة بينهما :
يوجه س��ؤا ًال للبرفيسور ألفرد
الشيخ عبداملجيد الزندانيّ :
كرونر :
هل كانت بالد العرب بساتني وأنهاراً؟
ألفرد كرونر  :نعم .
الزنداني  :متى كان هذا؟
ألفرد كرونر  :في العصر اجلليدي الذي مر باألرض وذلك
ألن اجلليد يتراكم في القطب املتجمد الشمالي ثم يزحف
ّ
نحو اجلنوب فإذا اقترب من جزيرة العرب قرب ًا نسبي ًا طبع ًا
تغير الطقس وتكون بالد العرب من أكثر بالد العالم بساتني
وأنهار ًا .
الزنداني  :وهل ستعود بالد العرب بساتني وأنهاراً؟
ألفرد كرونر  :نعم  ،هذه حقيقة علمية  ،فعجبنا كيف يقول
هذه حقيقة علمية وهي مسألة تتعلق باملستقبل .فسألناه:
ملاذا؟
ألن العصر اجلليدي قد ب��دأ  ،فهذه الثلوج
ألفرد كرونر ّ :
تزحف من القطب املتجمد الشمالي مرة ثانية نحو اجلنوب
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وهي في طريقها لتقترب من املناطق القريبة من بالد العرب .
إن م��ن أدل��ت��ن��ا ع��ل��ى ذل���ك م��ا ت��س��م��ع��ون ع��ن��ه من
���م ق����الّ :
ث ّ
العواصف الثلجية التي تضرب في كل شتاء املدن الشمالية
في أوروبا وأمريكا  ،هذه من أدلة العلماء على ذلك ،لهم
أدلة كثيرة إنها حقيقة علمية.
إن ه��ذا ال��ذي تذكره أن��ت لم يصل إليه
الزنداني ورف��اق��ه ّ :
العلماء إال بعد حشد طويل من اإلكتشافات وبعد آالت دقيقة
يسرت لهم مثل هذه الدراسات لك ّنا قد وجدنا هذا مذكور ًا
محمد صلّى الله عليه وسلّم النبي األمي قبل
على لسان نبينا ّ
 1400عام .
والسالم في احلديث الذي رواه مسلم" :ال
قال عليه ّ
الصالة ّ
تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروج ًا وأن��ه��اراً" أي
بساتني وأنهار ًا .
أن بالد العرب
فقلنا له :من قال حملمد صلى الله عليه وسلم ّ
كانت بساتني وأنهار ًا ؟ فأجاب على الفور قال :الرومان!!
فقلنا  :إذ ًا نوجه له س��ؤا ًال آخ��ر فقلنا ل��ه :وم��ن أخبره بأنها
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ستعود مروج ًا وأنهار ًا ؟
إن ه��ذا ال ميكن أن يكون إ ّال بوحي من أعلى وبعد
فقالّ :
مناقشتنا معه علق على هذه املناقشة بكلمته هذه :
إن كثير ًا من القضايا املعروضة في القرآن في ذلك الوقت
" ّ
لم يكن من املمكن إثباتها ولكنك بالوسائل العلمية احلديثة
اآلن في وضع تستطيع فيه أن تثبت ما قاله محمد صلى الله
عليه وسلم منذ  1400سنة " .
وبامكانك مشاهدة هذا احل��وار بالصوت والصورة عبر هذا
الرابط    :
ّ
h t t p s ://w w w .y o u t u b e .c o m /
watch?v=z6_h_sTVJ0g
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المعجزة الثّانية :
السنة ال ّنبوية تسبق العلم
ّ
الحديث باالخبار عن طلوع
ّ
الشمس من مغربها آخر الزّمان :
ورد ذكر طلوع الشمس من مغربها في روايات متعددة تصل
إلى حد التواتر وهو من األحاديث املتواترة املشهورة عند أهل
العلم .
البخاري في صحيحه عن أبي
نكتفي بهذا املقام مبا رواه
ّ
هريرة رضي الله عنه ق��ال :قال رس��ول الله صلى الله عليه
وسلم " :ال تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا
رآها الناس آمن من عليها فذاك حني { َال َينف َُع َن ْفس ًا إِ َميا ُن َها َل ْم
َت ُك ْن َآم َن ْت ِمن ق َْب ُل} (رواه البخاري  ،حديث رقم ) 4359
يقول الباحث قسطاس إبراهيم  " :منذ أن خلق الله األرض
وم��ن عليها والشمس تطلع على أه��ل األرض م��ن املشرق
وتغرب في املغرب عن طريق دوران األرض ح��ول نفسها
بعكس اجت���اه ع��ق��ارب ال��س��اع��ة ،م��ا ينتج عنه تعاقب الليل
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الشمس من مغربها ال ّبد أن يصبح
والنهار  ،وحتى تطلع ّ
دوران األرض باجتاه عقارب الساعة .
وحتى تتغير حركة األرض تغير ًا كلي ًا بحيث تصبح تدور
الساعة – أي عكس ما هي عليه
حول نفسها باجتاه عقارب ّ
اآلن  -ال ّبد أن تتباطأ حركتها تدريجي ًا عند دورانها حول
مت بشكل
نفسها حتى تتوقف توقفا كامالّ ،
ألن التوقف لو ّ
مفاجئ ل��دم��ر األرض كلّها  ،ث��م بعد ال��ت��وق��ف ال�� ّت��ام تبدأ
األرض ب��ال��دوران العكسي ح��ول نفسها – ب��اجت��اه عقارب
الساعة  -وعندها تطلع الشمس من املغرب .
ّ
ويذكر العلماء أ ّن��ه يترتب على ه��ذا التباطؤ حلركة األرض
زيادة في طول الليل والنهار  ،وذلك ألن سبب حصول الليل
والنهار هو دوران األرض حول نفسها خالل أربع وعشرين
ساعة باحلساب الزمني احلالي ،فإذا حصل هذا التباطؤ في
حركة األرض فسيترتب على ذل��ك أن يكون ط��ول الليل
والنهار أكثر من أربع وعشرين ساعة .
فهذه معجزة علمية أخ��رى من معجزات ال��رس��ول احلبيب
صلى الله عليه وسلم في عصر العلم ،وتصديق للرسول
الكرمي وأن��ه وحي ممن خلق السماوات العال نزل به الروح
األمني على خامت األنبياء واملرسلني
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 ( .راج��ع بحث  ،قسطاس إبراهيم مراجعة :عبد الكرمي
ال��ف��ه��دي ،وري���اض ع��ي��دروس  ،بحث منشور على موقع
السنة ال ّنبوية  ،ص
جامعة االميان  ( ،االعجاز العلمي في ّ
 ، 71د  .زغلول ال ّنجار )

17

القرآن الكريم يسبق العلم
الحديث باثبات كروية
األرض ودورانها :
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ج��اء ف��ي بحث منشور ف��ي موقع جامعة االمي���ان  ،لألستاذ
قسطاس إبراهيم النعيمي :
" لقد أشار القـرآن الكرمي إلى دوران األرض حول نفسها مبا
{خ َل َق الس َم َاو ِ
ات
يكاد يكون نصا صريح ًا في قوله تعالىَ :
َّ
ض بِالحْ َ ّ ِق ُي َك ّ ِو ُر ال َل ّْيلَ َع َلى ال َّن َها ِر َو ُي َك ّ ِو ُر ال َّن َه َار َع َلى
َوا َأل ْر َ
الش ْم َس َوا ْلق ََم َر كُ ٌ ّل َي ْج ِري لأِ َ َجلٍ ُم َس ًّمى َألاَ ُه َو
ال َل ّْيلِ َو َس َّخ َر َّ
ال َْع ِز ُيز ال َْغ َّف ُار} [الزمر.]5 :
والتكوير معناه ف��ي اللغة :اللف وال��ل��ي ،مم��ا يؤكد كروية
األرض ودورانها حول نفسها ألن التكوير معناه لف الشيء
على الشيء علي سبيل التتابع ولو كانت األرض غير كروية
(مسطحة مثالً) خليم الليل أو طلع النهار على جميع أجزائها
دفعة واحدة ولكن احلقيقة أن األرض كروية تدور حول نفسها
ولهذا فنصف الكرة األرضية يكون نهار ًا ألنه يواجه الشمس
بينما يكون النصف اآلخر ليالً ،وباستمرار الدوران أو اللف

يتبادل النصفان ويصبح النهار لي ً
ال والليل نهار ًا وهكذا ،كما
أن الفعل املكرر مرتني في هذه اآلية يدل بوضوح على كروية
األرض بكروية جوها ال��ذي يتولد فيه الليل والنهار على
التجدد على كل بقعة من بقاع األرض.
ولعلّ أرجى آية في كتاب الله تنص نص ًا صريح ًا على دوران
{و َت َرى
األرض أو حركتها بصورة عامة؛ هو قوله تعالىَ :
ِ
ِ
ِ
الجْ ِ َب َ
الس َح ِ
اب ُص ْن َع ال َل ِّه ا َلّذي
ال تحَْ َس ُب َها َجام َد ًة َوه َي مَت ُُّر َم َّر َّ
َأ ْتق ََن كُ َّل شَ ْي ٍء إِ َّن ُه َخبِ ٌير بمِ َا َت ْف َع ُلونَ } (النمل)88 :
ألن
أن ه��ذه اآلي��ة تتحدث عن ي��وم القيامة وذل��ك ّ
وال يقال ّ
ِ
اآلية ذكرت " :تحَْ َس ُب َها َجام َد ًة " وأهوال يوم القيامة يقينية
ثم اآلي��ة تتحدث عن فضل الله
وليست حسبان أو ظ ّ��ن !! ّ
تعالى ومنته وذك��ر ي��وم القيامة إنمّ��ا يكون من ب��اب االتعاظ
واالعتبار وليس االمتنان !!
يقول د  .زغلول ال ّنجار  " :ومن هنا كان التعبير القرآني
بتكوير ك��ل م��ن الليل والنهار فيه إع�لام ص��ادق ع��ن كروية
األرض, وع���ن دوران���ه���ا ح���ول م��ح��وره��ا أم����ام الشمس,
بأسلوب رقيق ال يفزع العقلية السائدة في ذلك الزمان التي
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لم تكن مستعدة لقبول تلك احلقيقة, فضال عن استيعابها,
تلك احلقيقة التي أصبحت من البديهيات في زماننا "
فمن أخبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه احلقيقة
الكونية أل��ي��س م��ن اإلن��ص��اف واحلكمة أن ن��ق��ول ب��أن ال��ذي
أخبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي خلق هذه
يف
الكواكب وهذه األرض؟َ { أال َي ْع َل ُم َم ْن َخ َل َق َو ُه َو ال َل ِّط ُ
الخْ َ بِ ُير} [امللك.]14 :
ف��إذا ك��ان الله ال��ذي خلق هو ال��ذي أخبر محمد ًا صلى الله
عليه وآل��ه وسلم بهذه األم��ور والقطعيات من األخبار التي
ال ميكن ألحد في زمانه أن يعلم وال حتى جزء ًا يسير ًا منها؛
أفال يكفي هذا ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن
يذعن ويؤمن بأن هذا القرآن هو من عند الله حفظه من كل
حتريف وتبديل لكي يبقى حجة قاطعة وبرهان ًا ساطع ًا للناس
بأن هناك رب ًا خالق ًا خلق اخللق وأنزل لهم الفرقان وأمرهم ملا
ين
{ولِ َي ْع َل َم ا َل ِّذ َ
فيه سعادتهم في الدارين! فسبحان القائلَ :
ُأو ُتوا ال ِْعل َْم َأ َّن ُه الحْ َ ُّق ِمن َّر ّبِ َ
وب ُه ْم
��ك ف َُي ْؤ ِم ُنوا بِ ِه َف ُت ْخبِ َت َل ُه ُق ُل ُ
ين َآم ُنوا إِ َلى ِصر ٍ
َوإِ َّن ال َّل َه َل َه ِ
يم}[احلج.]54 :
اط ُّم ْس َت ِق ٍ
اد ا َل ِّذ َ
َ
( انظر  :موقع جامعة االمي��ان  ،بحث األستاذ  :قسطاس
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إبراهيم النعيمي " .
��أن القرآن الكرمي
الشهير كيث مور ب ّ
اعتراف عالم األجنة ّ
سبق العلم املعاصر باحلديث ع��ن تطور اجلنني قبل مئات
األعوام :
إ ّنه البروفيسور كيث مور من أكبر علماء التشريح واألجنة
في العالم  ،أستاذ علم ال ّتشريح واألجنة في جامعة تورنتو
الدولية  ،منها على سبيل
بكندا  ،رأس العديد من اجلمعيات ّ
امل��ث��ال :جمعية علماء التشريح واألج��ن��ة ف��ي كندا وأمريكا
ومجلس احتاد العلوم احليوية األخرى  ،كما انتخب عضو ًا
الدولية لعلوم
باجلمعية الطبية امللكية بكندا  ،واألكادميية ّ
اخلاليا  ،واالحتاد األمريكي ألطباء التشريح  ( .انظر  :كتاب
إ ّنه احلق  ،الزنداني  ،ص ) 14
����د َرس ف��ي معظم كليات ال��ط��ب ف��ي ال��ع��ال��م وقد
ل��ه ك��ت��اب ُي َ
ُت ِ
��رج َ��م ه��ذا الكتاب ألكثر من  25لغة وه��و كتاب The( -
 " )Developing Humanأطوار خلق االنسان "
يقول د  .الزنداني  :التقينا بصاحب هذا الكتاب الذّ ي يعتبر
مرجع ًا علمي ًا عاملي ًا وقد اختير كتابه على أ ّنه أحسن كتاب في
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العالم ألفه مؤلف واح��د  ،وعرضنا عليه كثير ًا من اآليات
واألحاديث املتعلقة مبجال تخصصه في علم األجنة فاقتنع مبا
عرضنا عليه .
وقلنا له  :إ ّن��ك ذك��رت في كتابك أ ّن��ه لم ُيع َلم في القرون
الوسطى ع��ن علم األج��ن��ة إ ّال ال��ش��يء القليل !! وف��ي هذا
الوقت أي القرون الوسطى كان القرآن الكرمي ينزل عندنا
الدقيق الذّ ي ذكرناه لك ألطوار خلق االنسان.
بهذا الوصف ّ
وأن��ت رجل عاملي فلماذا لم ُت ِ
نصف وتضع في كتابك هذه
ّ
احلقائق  ،فقال احلجة عندكم وليست عندي قدموها لنا ،
ففعلنا ذلك .
وبالفعل كان عامل ًا شجاع ًا فوضع في الطبعة الثالثة حملة عن
أن القرآن الكرمي حتدث
تطور خلق اجلنني عند املسلمني وبينّ ّ
الدقيق عن تطور خلق اجلنني في زمن القرون
بهذا ال ّتفصيل ّ
الوسطى ال ّتي لم ُيعلم عن علم األجنة فيه إ ّال الشيء القليل .
وهذه ال ّنسخة اآلن منتشرة في العالم بثمان لغات يقرؤها أكابر
العلماء في العالم الذين ينطقون باللغة اإلجنليزية والروسية
والصينية واليابانية واألمل��ان��ي��ة واإلي��ط��ال��ي��ة واليوغوسالفية
والبرتغالية ( .انظر  :إ ّنه احلق  ،الزنداني  ،ص ) 21
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وف��ي مؤمتر اإلع��ج��از العلمي األول للقرآن الكرمي والسنة
املطهرة وال��ذي ُع ِقد في القاهرة ع��ام  1986وق��ف األستاذ
الدكتور ،كيث مور  ،وال��ذي كان أحد الباحثني املشاركني
في املؤمتر املذكور  ،وقف في محاضرته قائالً( :إنني أشهد
بإعجاز الله في خلق كل ط��ور من أط��وار ال��ق��رآن الكرمي،
أن محمد ًا صلي الله عليه وسلم أو أي شخص
ولست أعتقد ّ
ألن هذه
آخ��ر يستطيع معرفة م��ا ي��ح��دث ف��ي ت��ط��ور اجل��ن�ين ّ
التطورات لم تكتشف إال في اجلزء األخير من القرن العشرين
أن كلّ شيء قرأته في القرآن الكرمي
 ،وأريد أن أؤكد على ّ
عن نشأة اجلنني وت��ط��وره في داخ��ل الرحم ينطبق على كل
ما أعرفه كعالم من علماء األجنة البارزين ) ( انظر  :كتاب
رحلة إميانية مع رجال ونساء أسلموا  ،عبد الرحمن محمود
 ،ج \ 1ص  ، 199إ ّنه احلق  ،الزنداني . ) 28-27 ،
يقول د  .زغلول ال ّنجار :
دعيت مرة حلضور مؤمتر عقد لإلعجاز في موسكو ( أيلول
 : ) 1995فوقف هذا الرجل – كيث مور  -في وسط ذلك
اجلمع قائالً:
"إن التعبيرات القرآنية عن مراحل تكون اجلنني في اإلنسان
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لتبلغ من الدقة والشمول مالم يبلغه العلم احلديث ,وهذا إن
فإنا يدل علي أن هذا القرآن ال ميكن أن يكون
دلّ علي شيء مّ
إال كالم الله ,وأن محمد ًا رسول الله" ( انظر  :كتاب رحلة
إميانية مع رجال ونساء أسلموا  ،عبد الرحمن محمود  ،ج1
\ ص . ) 199
استمع إلى شهادات كيث مور بالصوت والصورة :
https://www.youtube.com/
watch?v=m4yqg0OiYUg
https://www.youtube.com/
watch?v=rdiHhV7F7W4
https://www.youtube.com/
watch?v=KKUEU9FHUuU
https://www.youtube.com/
watch?v=9NOND0LM7Nc
إن ه��ذا ال��ذي قلته
يقول ال ّ��زن��دان��ي  :فقلنا ل��ه بعد ذل��ك ّ :
صحيح ول��ك��ن��ه أق���ل مم��ا ع���رض عليك م��ن ح��ق��ائ��ق الكتاب
والسنة في مجال علم األجنة فلم ال تكون منصف ًا وتفسح
املجال لبيان جميع اآليات واألحاديث التي وردت في القرآن
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املتعلقة مبجال اختصاصك .
فأجاب كيث مور  :أسمح لك أن تضيف إلى كتابي إضافات
إسالمية جتمع فيها جميع اآليات واألحاديث التي حتدثنا عنها
وناقشناها وتضعها في مواضعها املناسبة من كتابي هذا وبعد
قدم وتبينّ أوج��ه اإلعجاز في ه��ذا الكتاب ،ففعلت
ذل��ك ُت ّ
ذلك .....
لقد رجعنا إلى كل صفحة من الصفحات التي فيها حقائق من
علم األجنة فوضعنا في مقابلها اآلي��ات واألحاديث النبوية
التي تبينّ وجه اإلعجاز  ( ...انظر  :إ ّنه احلق  ،الزنداني
. ) -29 28 ،
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لماذا أسلم تيجاتات تيجاسون –
ّ
التشريح في تايالند :
رئيس قسم
نضع ب�ين أي��دي��ك��م ه��ذا احل���وار ب�ين ال ّ��ش��ي��خ ال ّ��زن��دان��ي وعالم
التشريح التايالندي " تيجات تيجاسون " والذّ ي نقلناه من
كتاب أ ّنه احلق " للشيخ الزنداني " ومن كتاب " رحلة اميانية
مع رجال ونساء أسلموا ".
نبذة عنه:
*البروفيسور تيجاتات تيجاسون رئيس قسم علم التشريح
��أن هذا
في جامعة شيانك مي  ،تايلند وقد أدل��ى بشهادته ب ّ
الكالم ال ميكن أن يصدر من بشر وبعد ذلك نطق بالشهادتني.
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يقول الشيخ الزنداني:
* بدأت صلتنا بالبرفيسور تاجاتات تاجاسون عندما عرضنا
عليه بعض اآليات القرآنية واألحاديث النبوية املتصلة مبجال
تخصصه فى علم التشريح وبعد أن أجاب على تساؤالتنا ،
ق��ال -:نحن كذلك يوجد فى كتبنا البوذية املقدسة أوصاف ًا
ألطوار اجلنني.

يقول الزنداني  :فقلنا له  :نحن في شوق لئن نقف على ما
جاء في تلك الكتب في لقائنا القادم.
وفي العام التالي عندما جاء ممتحن ًا خارجي ًا لطالب كلية الطب
بجامعة امللك عبد العزيز سألنا عما وعدنا به  -من معلومات
من كتب البوذية حول أطوار اجلنني  -وفى أمانة علمية جديرة
باالحترام أجاب:
 أقدم لكم اعتذاري عن معلوماتي السماعية لقد أجبتكمدون أن أتأكد من هذه املعلومات ولكنى بالرجوع الى تلك
الكتب لم أجد شيئ ًا حول ذلك املوضوع.
ٍ
عندئذ قدمنا له محاضرة كان قد أعدها البرفيسور كيث مور
أستاذ علم التشريح بجامعة تورنتو بكندا وعنوانها مطابقة
علم االجنة ملا في القرآن والسنة وسألناه هل تعرف البرفيسور
كيث مور؟
ف��أج��اب بالطبع  :إ ّن��ه من كبار العلماء املشهورين في هذا
التخصص وهو مرجع عاملي وإ ّني ملندهش ّمما سجله هنا في
هذه احملاضرة.
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ثم سألناه عدد ًا من االسئلة في مجال تخصصه كان من بينها
ذلك السؤال املتعلق باجللد:
ال ّزنداني  :هل هناك مرحلة ينعدم عندها اإلحساس بألم
احلرق ؟؟
ف��أج��اب ق��ائ ً
�لا  :ن��ع��م إذا ك���ان احل���رق عميق ًا ودم���ر عضو
اإلحساس باأللم .
أن القرآن الكرمي الذى عند
الزنداني  :حسن ًا ما رأيك إذن ّ
محمد صلّى الله عليه وسلم ألكثر من ألف
تاريخ نزوله على ّ
وأربعمائة ع��ام  ،قد أش��ار إل��ى تلك احلقيقة العلمية عندما
ذكر الطريقة التي سيعاقب الله به الكافرين يوم القيامة حيث
يقول:
"إن الذين كفروا بآياتنا س��وف نصليهم ن��ار ًا كلما نضجت
ّ
جلودهم بدلناهم جلود ًا غيرها ليذوقوا العذاب "
فالقرآن الكرمي هنا يقرر أ ّن��ه عندما ينضج اجللد يخلق الله
للكفار ج��ل��د ًا ج��دي��د ًا ك��ي يتجدد إحساسهم ب��األل��م وذل��ك
أن األطراف العصبية التي جتعل
تأكيد من جانب القرآن على ّ
اإلنسان يشعر باأللم موجودة في اجللد.
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فقال تيجات تيجاسون  :هذا أمر يدعو للدهشة والغرابة
ح��ق��ي��ق��ة ف��ت��ل��ك م��ع��رف��ة م��ب��ك��رة ج����د ًا ع���ن م���راك���ز اإلح��س��اس
واألعصاب في اجللد وال أدرى كيف ذكر قرآنكم هذا!!
ال ّزندانيُ :ترى أميكن أن تكون هذه املعلومات قد استقاهامحمد نبي اإلسالم من مصدر بشرى؟
فأجاب  :تيجات تيجاسون  :بالطبع ال ففي ذلك الوقت لم
تكن هناك معارف بشرية حول هذا املوضوع.
ال ّزنداني  :من أين إذن وكيف عرف ذلك ?
ت��ي��ج��ات ت��ي��ج��اس��ون  :امل��ؤك��د ع��ن��دي ه��و اس��ت��ح��ال��ة امل��ص��در
البشرى ولكنى أسألكم أنتم من أين تلقى محمد صلّى الله
عليه وسلم هذه املعلومات الدقيقة ?
الزنداني  :من عند الله.
جتاسون  :الله!! ومن هو الله؟
يقول الزنداني ّ  :وبعد أن شرحنا له املفهوم اإلسالمي للفظ
اجلاللة األعظم راقته تلك الرؤية وع��اد ال��ى ب�لاده ليحاضر
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عن ه��ذه الظاهرة القرآنية التي عايشها وتأثر بها حتى جاء
موعد امل��ؤمت��ر الطبي السعودي الثامن واستمع ف��ي الصالة
الكبرى التي خصصت لإلعجاز على مدى أربعة أيام لكثير
من العلماء وال سيما غير املسلمني يحاضرون عن ظاهرة
اإلعجاز العلمي .
وف��ى خ��ت��ام جلسات امل��ؤمت��ر وق��ف البروفيسور (ت��اج��ات��ات
تاجاسون) يعلن-:
أن كلّ ما ذكر في
بعد هذه الرحلة املمتعة واملثيرة فإ ّني أؤمن ّ
القرآن الكرمي ميكن التدليل على صحته بالوسائل العلمية
أن محمد ًا نبي اإلسالم كان أمي ًا إذن ال ّبد أ ّنه قد تلقى
وحيث ّ
معلومات عن طريق وحى من خالق عليم بكل شيء .وإ ّنني
وأن محمد ًا
أعتقد أنه حان الوقت لئن أشهد أن ال إله إال الله ّ
رس��ول ال��ل��ه .انظر  :كتاب رحلة اميانية مع رج��ال ونساء
أسلموا  ( ،ج 1ص  ، ) 203 – 201إ ّن��ه احلق  ،الزنداني
. ) 36-30 ،
انظر إلى قصة اسالم تيجات تيجاسون :
h t t p s ://w w w .y o u t u b e .c o m /
watch?v=QUF2EqQo2bs
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وم��ا سبق ذك���ره ه��و ع��ب��ارة ع��ن ثلة يسيرة قليلة م��ن مئات
النماذج من العلماء واملفكرين والفالسفة ا ّل��ذي��ن اعتنقوا
اإلسالم بسبب ما شاهدوه وعاينوه من اعجاز القرآن الكرمي
والسنة ال ّنبوية في شتى األبواب العلمية كاملفكر السويسري
ّ
روجيه دوباكييه ،واملفكر النمساوي ليوبولد فايس ،واألديب
والفيلسوف اإلجنليزي مارتن لينجز ،والدكتور الفرنسي
موريس بوكاي وأستاذ الرياضيات األمريكي جيفري الجن
....
وننصح لالستزادة بقراءة الكتب اآلتية ال ّتي جمعت أسماء
هؤالء العلماء واملفكرين :
 .1ك��ت��اب مل���اذا أسلمنا :ال���ذي جمعه ورت��ب��ه عبد احلميد
ال��س��ح��ي��ب��ان��ي ،وال����ذي ي��ع��رض ل��ن��ا ش���ه���ادات ع���دد كبير من
العلماء الطبيعيني :الفيزيائيني والفالسفة واألط��ب��اء الذين
حتولوا لإلسالم .
 .2كتاب :ملاذا أسلم هؤالء إلسماعيل عبد املغني ،والذي
جمع فيه قصص املشاهير الذين اعتنقوا اإلسالم .
 .3رحلة إميانية مع رج��ال ونساء أسلموا  ،عبد الرحمن
محمود .
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وصدق الله تعالى  ،حيث يقول :
ِ
َ
{س ُن ِري ِه ْم َء َاياتِ َنا ِفى اآلف ِ
ي َل ُه ْم أ َّن ُه
َاق َو ِفى َأنفُس ِه ْم َح َّتى َي َت َب نَّ َ
َ
ٍ
ِ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ
الحْ َ ُّق أ َول ْم َيكْ ف ب َر ّبك أ َّن ُه َعلى كُ ّل شَ ْىء شَ ه ٌيد} [فصلت:
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