بسم هللا الرحمن الرحيم
االدلة على صدق رسالة سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم
هل تقبل دعوة محمد بن عبد هللا على أنه رسول هللا من دون دليل؟ :
ال يمكن أن يقبل الناس دعوى إنسان ,أنه رسول هللا ,من دون أدلة قطعية جامعة مانعة ,فاهلل عز
وجل ما كان له أن يرسل رسوالً بال بينات ,ألن هذه الرسالة مصيرية ,تتعلق بها سعادة اإلنسان
األبدية ,فإنسان يمثل خالق السموات واألرض ,مبعوث العناية اإللهية ,ما في معه دليل ,ما في معه
بينة ,هذا مستحيل .
من دالئل نبوة محمد عليه الصالة والسالم :
-1المعجزة القرآنية :
سلَ َنا بِا ْل َب ِّي َناتِ﴾
س ْل َنا ُر ُ
﴿لَ َقدْ أَ ْر َ
[سورة الحديد اآلية]52 :

هذه البينات أولها :المعجزة القرآنية ,وأهم شيء في هذه المعجزة :أن هللا حفظها من أي تعديل ,أو
تغيير ,أو انتحال ,أو تزوير ,قال تعالى:
﴿إِ َّنا َن ْحنُ َن َّز ْل َنا ِّ
الذ ْك َر َوإِ َّنا لَ ُه لَ َحافِ ُظونَ ﴾
[سورة الحجر اآلية]9 :

يعني النبي عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم ,معجزته شيء ,وبيانه شيء آخر,
حفظت المعجزة ,وقعت ولم تقع مر ًة ثانية ,معجزة حسية ,ليس هناك ارتباط بين المعجزة والبيان,
كذلك سيدنا موسى معجزته العصا وبيانه التوراة ,إال أن النبي عليه الصالة والسالم معجزته تنطبق
على بيانه ,بيانه القرآن الكريم وحي هللا عز وجل ,ومعجزته القرآن الكريم ,ألن القرآن الكريم
معجزة النبي المستمرة ,لماذا هي مستمرة؟ ألن النبي خاتم األنبياء ,وألن رسالته خاتمة الرساالت,
إذاً :ينبغي أن تكون معجزته مستمرة ,ولم تكن مستمرة إال إذا كانت علمية بيانية .
وقالوا:
ات عِ ْن َد َّ
ات مِنْ َر ِّب ِه قُلْ إِ َّن َما ْاآلَ َي ُ
﴿و َقالُوا لَ ْو َال أ ُ ْن ِزل َ َعلَ ْي ِه آَ َي ٌ
هللاِ َوإِ َّن َما أَ َنا َنذِي ٌر ُمبِينٌ * أَ َولَ ْم
َ
اب ُي ْتلَى َعلَ ْي ِه ْم إِنَّ فِي َذلِ َك لَ َر ْح َم ًة َوذ ِْك َرى لِ َق ْو ٍم ُي ْؤ ِم ُنونَ ﴾
َي ْكفِ ِه ْم أَ َّنا أَ ْن َز ْل َنا َعلَ ْي َك ا ْل ِك َت َ
[سورة العنكبوت اآلية]21-25 :

ما تميز به النبي عن أخوانه من األنبياء :
ْن
يقول عليه الصالة والسالم فيما ورد في الصحيحينَ :ح َّد َث َنا قُ َت ْي َب ُة بْنُ َسعِيدَ ,ح َّد َث َنا لَيْثَ ,عنْ َسعِي ِد ب ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َقا َل:
هللا َ
أَ ِبي َسعِيدَ ,عنْ أَ ِبي ِهَ ,عنْ أَ ِبي ه َُري َْر َة ,أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
ت َما ِم ْثلُ ُه ,آ َمنَ َعلَ ْي ِه ا ْل َب َ
(( َما مِنْ ْاألَ ْن ِبيَاءِ مِنْ َنبِي ,إ ِ َّال َقدْ أ ُ ْعطِ َي مِنْ ْاآل َيا ِ
ش ُرَ ,وإِ َّن َما َكانَ الَّذِي
ِيت َو ْح ًيا أَ ْو َحى َّ
أُوت ُ
اب ًعا َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِة))
هللا ُ إِلَ َّيَ ,فأ َ ْر ُجو أَنْ أَ ُكونَ أَ ْك َث َر ُه ْم َت ِ
ً
يعني ما في نبي إال معه أدلة قطعية بينات معجزات ,تكون ً
كافية للناس ,ليصدقوا أنهم نبي,
أدلة
وإنما كان الذي أوتي به سيدنا موسى العصا ,سيدنا عيسى إكماه األبره واألبرص ,وسيدنا إبراهيم
ألقي في النار .
ت َو ْح ًيا أَ ْو َحى َّ
(( َوإِ َّن َما َكانَ الَّذِي أُوتِي ُ
اب ًعا َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِة))
هللا ُ إِلَ َّيَ ,فأ َ ْر ُجو أَنْ أَ ُكونَ أَ ْك َث َر ُه ْم َت ِ
يعني بنص حديث رسول هللا بتصريح النبي ,أنا معجزتي الوحي ,والوحي بين أيدينا ,وهذه نعمة ال
تعدلها نعمة .
-5تحدي العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن :
أول شيء في هذا القرآن فصاحته ,كما تعلمنا في الجامعة :أفصح كالم في اللغة العربية على
اإلطالق ,وأفصح كالم بعده كالم سيدنا محمد ,هذا الكالم المعجز الفصيح ,من حروف بين أيدينا,
ألف الم ميم ,حروف بين أيدينا ,الحروف العربية ,ثمانية وعشرين بين أيدي كل العرب ,هل
يستطيع العرب ولو اجتمعوا أن يأتوا بآية كآيات القرآن الكريم؟ الجواب :ال ,ولو كان الوقت يسمح,
لقرأت لكم الذين ادعوا النبوة ,وكيف نظموا كالما ً يبعث على الضحك ليس غير ,ككالم مسيلمة وما
إلى ذلك ......
 -3كلما قرأته وجدت فيه معاني جديدة لم تكن من قبل :
شيء آخر :هذا بالحقيقة بين أيديكم ,تسمع خطبة مرة مرتين ثالثة حفظتها ,تسمع نشيد للمرة
الخامسة ,طلعت من جلدك منه تسمع ,محاضرة تسمع  ...لكن تسمع السورة مئة ألف مرة في
حياتك ال ترتوي منها ,جرب ,اسمع قرآن بسيارتك ,اقرأ قرآن في بيتك ,كل ما تقرأه ,تحس أن
هناك شيئا ً جديداً ,أحيانا ً كلمة ال تنتبه لها ,أحيانا ً حرف أحيانا ً ,وقف معين ال تنتبه له ,ينطوي على
معنى كبير ,لذلك :فضل كالم هللا على كالم خلقه ,كفضل هللا على خلقه ال يبلى على كثرة الرد ,لو
قرأته ليالً ونهاراً ,وصباحا ً ومسا ًء ,كلما قرأته ,ازددت قربا ً من هللا عز وجل .
أول بينة قرآنية :أنه أفصح كالم في هذه اللغة ,وثانيا ً :كلما قرأته وجدت فيه معاني جديدة لم تكن
من قبل :

ور ٍة مِنْ ِم ْثلِ ِه َوادْ ُعوا ُ
ون
﴿وإِنْ ُك ْن ُت ْم فِي َر ْي ٍ
ش َه َ
س َ
ب ِم َّما َن َّز ْل َنا َعلَى َع ْب ِد َنا َفأْ ُتوا بِ ُ
َ
دَاء ُك ْم مِنْ ُد ِ
ارةُ أُعِ دَّ ْت
َّ ِ
اس َوا ْلح َِج َ
ار الَّتِي َوقُو ُدهَا ال َّن ُ
صا ِدقِينَ * َفإِنْ لَ ْم َت ْف َعلُوا َولَنْ َت ْف َعلُوا َفا َّتقُوا ال َّن َ
هللا إِنْ ُك ْن ُت ْم َ
لِ ْل َكاف ِِرينَ ﴾
[سورة البقرة اآلية]52-53 :

فصاحته وجدته .
 -2إخبار القرآن بالغيب :
اآلن :القرآن أخبرك بالغيب ,الغيب ال يعلمه إال هللا ,قال تعالى:
﴿ ُغلِ َب ِ
ض﴾
الرو ُم * فِي أَدْ َنى ْاألَ ْر ِ
ت ُّ
[سورة الروم اآلية]3-5 :

وقد أجمع المؤرخون على هذه المعركة تمت في غور فلسطين .
اكتشف أخيراً :أن أدنى نقطة في األرض إطالقا ً غور فلسطين ,قبل أن تحتل الضفة الغربية .
زرتها ,اتجهنا من أريحا إلى البحر الميت ,في منتصف الطريق لوحة ,كتب عليها مستوى سطح
البحر ,تابعنا إلى ستمئة متر تحت سطح البحر ,هذه أعمق نقطة في األرض ,أعمق نقطة يابسة ,أما
أعمق نقطة تحت البحر ,خليج مريانة في المحيط الهادي ,اثنا عشر ألف متر تحت سطح البحر,
وأعلى نقطة جبال هيمااليا ,اثنا عشر ألف متر .
جاؤوا بكرة قطرها متر ,مثلوا أعلى نقطة عليها ,وأخفض نقطة عليها ,فكانت سنتيمتر بسنتيمتر,
يعني أعلى نقطة في األرض جبال هيمااليا ,وأخفض نقطة في األرض خليج مريانة ,مثلت على
كرة قطرها متر سنتيمتر نحو األعلى ,وسنتيمتر نحو األسفل .
فاهلل عز وجل يقول:
﴿ ُغلِ َب ِ
س َي ْغلِ ُبونَ ﴾
الرو ُم * فِي أَدْ َنى ْاألَ ْر ِ
ض َو ُه ْم مِنْ َب ْع ِد َغلَ ِب ِه ْم َ
ت ُّ
[سورة الروم اآلية]3-5 :

وقصة طويلة جرت بين سيدنا الصديق وبين كفار قريش ,وتحدى كل منهم الطرف اآلخر ,وفي
العام السابع انتصر الروم على الفرس ,هذا اسمه غيب المستقبل .
في القرآن غيب الماضي ,وغيب الحاضر ,وغيب المستقبل ,غيب الماضي بعده زمن ,وغيب
المستقبل بعده زماني ,وغيب الحاضر بعده مكاني .
أنا حينما تقول لي :جرى في حلب الساعة الثامنة مسا ًء كذا وكذا ,أنا في دمشق ,حلب بالنسبة إلي
غيب ,هذا غيب الحاضر البعد مكاني ,أما غيب المستقبل :وهم من بعد غلبهم سيغلبون ,غيب
الماضي :

ت لَدَ ْي ِه ْم إِ ْذ ُي ْلقُونَ أَ ْق َال َم ُه ْم أَ ُّي ُه ْم َي ْكفُل ُ َم ْر َي َم َو َما ُك ْن َ
﴿و َما ُك ْن َ
ت لَدَ ْي ِه ْم إِ ْذ َي ْخ َتصِ ُمونَ ﴾
َ
[سورة آل عمران اآلية]22 :

فالنبي عليه الصالة والسالم أخبرنا عن غيب الماضي ,وعن غيب الحاضر ,وعن غيب المستقبل,
إذاً :الدليل الثاني :إخبار القرآن بالغيب .
إنسان يدعي النبوة ,يتورط مع الخلق جميعا ً ,أن الروم سيغلبون ,وهو فرد مضطهد مالحق,
وضعت مئة ناقة لمن يأتي به حيا ً أو ميتا ً ,لوال أنه واثق أن هللا جل جالله ال يخيبه :
ض ِع سِ نِينَ ِ ََّلِلِ ْاألَ ْم ُر مِنْ َق ْبل ُ َومِنْ َب ْعدُ﴾
﴿فِي أَدْ َنى ْاألَ ْر ِ
س َي ْغلِ ُبونَ * فِي بِ ْ
ض َو ُه ْم مِنْ َب ْع ِد َغلَ ِب ِه ْم َ
[سورة الروم اآلية]2-3 :

-2حماية هللا لنبيه من أن يقتل :
اآلن :حماية هللا لنبيه من أن يقتل ,قال تعالى:
﴿وإِ ْذ قُ ْل َنا لَ َك إِنَّ َر َّب َك أَ َح َ
اس﴾
َ
اط بِال َّن ِ
[سورة اإلسراء اآلية]05 :

سالَ َت ُه َو َّ
سول ُ َبلِّ ْغ َما أ ُ ْن ِزل َ إِلَ ْي َك مِنْ َر ِّب َك َوإِنْ لَ ْم َت ْف َعلْ َف َما َبلَّ ْغ َ
هللا ُ َي ْعصِ ُم َك مِنَ
ت ِر َ
الر ُ
﴿ َيا أَ ُّي َها َّ
اس﴾
ال َّن ِ
[سورة المائدة اآلية]06 :

ألن النبي عليه الصالة والسالم واثق أشد الثقة أن هللا ال يخزيه ,صرف حراسه ,واعتمد على هللا,
استثنا ًء هنا ,ما في اعقل وتوكل ,هنا معه وحي ,والوحي زوال الكون أهون على هللا من أن ال
يحقق وعده لنبيه ,صرف حراسه ,وهللا يعصمك من الناس ,يعني يعصمك من أن تقتل ,نبي معه
رسالة إذا قتل ,أين هللا؟ .
قد يقول أحدكم :ماذا نفعل بقوله تعالى:
سل ُ أَ َفإِنْ َم َ
ات أَ ْو قُتِل َ ا ْن َقلَ ْب ُت ْم َعلَى أَ ْع َقابِ ُك ْم﴾
الر ُ
سول ٌ َقدْ َخلَ ْت مِنْ َق ْبلِ ِه ُّ
﴿و َما ُم َح َّم ٌد إِ َّال َر ُ
َ
[سورة آل عمران اآلية]122 :

دخل احتمال قتله ,كيف نوفق بين هذه اآلية وبين هذه اآلية؟ :
سول ُ َبلِّ ْغ َما أ ُ ْن ِزل َ إِلَ ْي َك مِنْ َر ِّب َك﴾
الر ُ
﴿ َيا أَ ُّي َها َّ
[سورة المائدة اآلية]06 :

في أثناء التبليغ ال يمكن أن يقتل ,إذا انتهى التبليغ موضوع ثان ,اآلية الثانية :لو أن التبليغ قد
انتهى:
﴿أَ َفإِنْ َم َ
اب ُك ْم﴾
ات أَ ْو قُتِل َ ا ْن َقلَ ْب ُت ْم َعلَى أَ ْع َق ِ
[سورة آل عمران اآلية]122 :

كان النبي عليه الصالة والسالم يحرس حتى نزلت هذه اآلية ,وهللا يعصمك من الناس ,فأخرج
النبي عليه الصالة والسالم رأسه من القبة ,فقال لهم :يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني هللا .
-0أن الرسل تعاقبوا قبل مجيئه لكن بعد مجيئه ال رسول بعد رسول هللا وال نبي
أيضا ً من أدلة نبوة النبي عليه الصالة والسالم :أن الرسل تعاقبوا قبل مجيئه ,لكن بعد مجيئه ال
رسول بعد رسول هللا ,وال نبي بعد نبي هللا :
هللا َو َخا َت َم ال َّن ِب ِّيينَ َو َكانَ َّ
هللاُ ِب ُكل ِّ َ
ش ْي ٍء َعلِيماً﴾
سول َ َّ ِ
﴿ َما َكانَ ُم َح َّم ٌد أَ َبا أَ َح ٍد مِنْ ِر َجالِ ُك ْم َولَكِنْ َر ُ
[سورة األحزاب اآلية]25 :

-6اإلعجاز العلمي :
أيها األخوة ,ومن أدلة القرآن الكريم على أن هذا القرآن كالم هللا ,وعلى أن النبي عليه الصالة
والسالم هو رسوله :اإلعجاز العلمي ,هذا الموضوع موضوع واسع جداً ,وأرجو هللا سبحانه
وتعالى ,أن يكون كتب موسوعة العلمي عن قريب بين أيديكم ,كتاب واسع جداً ,أكثر من ثمانمئة
صفحة ,إن شاء هللا سوف تكون بين أيدي األخوة بعد حين ,يعني:
اق َوفِي أَ ْنفُسِ ِه ْم َح َّتى َي َت َب َّينَ لَ ُه ْم أَ َّن ُه ا ْل َح ُّق﴾
َ
﴿س ُن ِري ِه ْم آَ َياتِ َنا فِي ْاآلَ َف ِ
[سورة فصلت اآلية]23 :

أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ .
اإلعجاز العلمي بالقرآن والسنة أكثر أن يحصى ,بأدنى األرض واحدة ,لم يكن يعرف قبل اكتشاف
أشعة الليزر ,أن غور فلسطين أخفض مكان في األرض:
ان * َب ْي َن ُه َما َب ْر َز ٌ
ان﴾
ان * َف ِبأ َ ِّ
ي آَ َالءِ َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َب ِ
خ َال َي ْب ِغ َي ِ
﴿ َم َر َج ا ْل َب ْح َر ْي ِن َي ْل َتقِ َي ِ
[سورة الرحمن اآلية]51-19 :

بعد أن اكتشفت سفن الفضاء ,أن بين كل بحرين حاجزاً برزخا ً ,وحجراً محجورا ,فسرت هذه
اآلية.
بعد أن اكتشفت مجرة تبعد عنا ثالثة آالف سنة ضوئية وشكلها كالوردة ,قال تعالى:
﴿ َفإِ َذا ا ْن َ
ش َّق ِ
ان﴾
َان * َف ِبأ َ ِّ
ت َّ
ي آَ َالءِ َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َب ِ
الس َما ُء َف َكا َن ْت َو ْردَ ًة َكالدِّ ه ِ
[سورة الرحمن اآلية]33-36 :

عرف أن هذا مما يؤكد كالم هللا .
بعد أن قال هللا عز وجل:

السمَاءِ ﴾
ص َّع ُد فِي َّ
ض ِّيقا ً َح َرجا ً َكأ َ َّن َما َي َّ
صدْ َرهُ َ
﴿و َمنْ ُي ِردْ أَنْ ُيضِ لَّ ُه َي ْج َعلْ َ
َ
[سورة األنعام اآلية]152 :

بعد أن ركب اإلنسان الطائرة ونقص األوكسجين ,شعر بضيق ال يوصف .
بعد أن اكتشف أن الذكر واألنثى ال عالقة للبويضة بهما ,وقد قال هللا عز وجل:
الز ْو َج ْي ِن َّ
﴿وأَ َّن ُه َخلَ َق َّ
الذ َك َر َو ْاأل ُ ْن َثى * مِنْ ُن ْط َف ٍة إِ َذا ُت ْم َنى﴾
َ
[سورة النجم اآلية]20-22 :

تبين أن العامل الحاسم في كون المولود ذكراً أو أنثى ,هو النطفة وليس البويضة .
بعد أن قال هللا عز وجل:
﴿و ُكل ٌّ فِي َفلَكٍ َي ْس َب ُحونَ ﴾
َ
[سورة يس اآلية]25 :

اكتشف أن كل شيء يدور حول نواة من الذرة وإلى المجرة .
بعد أن ثبت أن األرض تسير حول الشمس بسرعة ثالثين كيلو متر في الثانية ,اآلن لنا نصف
ساعة تقريبا ً ,ثالثين بالثانية بالدقيقة ألف ,وثمانمئة بعشر دقائق ثمانية عشر ألف ,بالعشرين دقيقة
ستة وثالثين ألف ,بثالثين دقيقة ثمانية وأربعين ألف كيلو متر ماشين من أول الدرس وإلى اآلن,
قال تعالى:
هللا الَّذِي أَ ْت َقنَ ُكل َّ َ
الس َحا ِ
ش ْي ٍء﴾
ص ْن َع َّ ِ
ب ُ
س ُب َها َجا ِم َد ًة َوه َِي َت ُم ُّر َم َّر َّ
﴿و َت َرى ا ْل ِج َبال َ َت ْح َ
َ
[سورة النمل اآلية]33 :

بعد أن اكتشف أن كل نجم في الكون ,يدور حول نجم آخر في مسار مغلق ,قال تعالى:
السمَاءِ َذا ِ
الر ْج ِع﴾
ت َّ
﴿و َّ
َ
[سورة الطارق اآلية]11 :

حديث طويل ,آيات هللا في المجرات ,وفي الشمس والقمر ,وفي الليل والنهار ,وفي الجبال وفي
السهول ,وفي الصحارى وفي الوديان ,وفي البحار وفي األنهار ,وفي األسماك ,وفي األطيار ,وفي
الحيوانات ,وفي خلق اإلنسان ,وفي خلق الطعام والشراب:
اق َوفِي أَ ْنفُسِ ِه ْم َح َّتى َي َت َب َّينَ لَ ُه ْم أَ َّن ُه ا ْل َح ُّق﴾
َ
﴿س ُن ِري ِه ْم آَ َياتِ َنا فِي ْاآلَ َف ِ
[سورة فصلت اآلية]23 :

أي مستحيل ,وألف ألف مستحيل أن يأتي النبي بحقائق لم تكن معروفة ,وال إلى مئة عام ألف
وثالثمائة عام لم تكن معروفة ,اآلن عرفت .

إذاً :إعجاز القرآن الكريم أكبر دليل قطعي على أنه كالم هللا ,هذا موضوع واسع جداً جداً ,أنا من
فضل هللا عز وجل ,أي من خمس وعشرين سنة ,في كل خطبة القسم الثاني موضوع في اإلعجاز
العلمي ,فهذا موضوع إن شاء هللا ,سوف ترون تفاصيله في القريب العاجل .
-3اإلسراء والمعراج :
اإلسراء والمعراج أيضا ً مما يؤكد نبوة النبي عليه الصالة والسالم ,ذلك أن النبي عليه الصالة
والسالم انتقل من مكة إلى بيت المقدس ,ثم عرج من بيت المقدس إلى السماء ,إلى سدرة المنتهى,
وعاد إلى بيته في مكة ,وكأن هللا طوى له المكان والزمان ,وحينما قال هللا:
س ْب َحانَ الَّذِي أَ ْس َرى ِب َع ْب ِدهِ﴾
﴿ ُ
[سورة اإلسراء اآلية]1 :

أي أن هذه القصة ,أو أن هذا اإلسراء والمعراج ,ال يخضع لقوانين الكون ,إنما هو استثناء ,ألن
الذي خلق المكان والزمان ,اختصر المكان واختصر الزمان لسيد األنام ,ألن النبي عليه الصالة
والسالم أكرمه هللا باإلسراء والمعراج ,وأعلمه أنه سيد األنبياء والمرسلين  ,عقب وقوفه بالطائف,
حينما قال :إن لم يكن بك غضب عليّ فال أبالي ,ولك العتبى حتى ترضى ,لكن عافيتك أوسع لي .
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