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 ملخص 

الله تعاىل وبني  إن األنبياء عليهم السالم وما أوتوا من املعجزات املؤيدة لهم عىل  صدق دعواهم يعّدون حلقة الوصل بني السامء واألرض، بني 

ء العظامء  حضارات طوعاً أو كرهاً، فام من حضارة وال علم وال تطور وال أية صفة إنسانية حميدة إال وهي موروثة من هؤال عباده، فبهم اقتدت اإلنسانية وال

 عليهم السالم.

قهروا    قرآن الكريم قصص األنبياء واملرسلني، ومن أهم ما يُركِّز عليه من ذكر تلك القصص هو ذكر معجزاتهم التي بها ونظراً لهذه األهمية فقد ذكر ال

 كريم، َعلَِمها من علمها وَجِهلَها من جهلها.أعداءهم، وأثبتوا بها صدقهم يف دعواهم، وهناك حكم ومقاصد كثرية تكمن وراء هاته القصص يف القرآن ال

س دينية فحسب،  بعض أنه كتاب تعليامت وطقو الاملتواضع محاولة لصقل مقام القرآن الكريم، وتصحيح أفهام خاطئة حوله، إذ يرى    وهذا البحث

 أنه كتاب هداية، وكتاب علوم وفنون متنوعة، وكتاب التقّدم والرقي العلمي والحضاري، من متّسك به ارتقى يف الدين والدنيا. –أو متجاهلني  –جاهلني 

يس، والذي قاد الحملة اإلميانية يف  انشغل العلامء قدمياً وحديثاً ببيان إعجاز ودرر هذا الكتاب العظيم، ومن أبرزهم العامل الجليل سعيد النور   وقد

ا وهو  فّعاالً،  سالحاً  السبيل  هذا  واستخدم يف  واجتهد،  فجّد  منطلظروف صعبة،  املعارصة،  الحديثة  والعلوم  الرشعية  العلوم  بني  نحو  لجمع  بهذا  قاً 

 الد. اكتشاف إشارات علمية دقيقة مكنونة ضمن نصوص القرآن الحكيم، وهي تُظِهُر عظمة هذا الكتاب الخ

شارات العلمية  وال يخفى أن هذه اإلشارات املكتشفة تكون دافعاً للناس عامًة وللمسلمني خاصًة ليك يشّمروا للرتقي العلمي من خالل االهتامم بتلك اإل 

 ختصاصات. يف جميع اال 
 

 رسائل النور. –النوريس  –التطور العلمي   –الرسل   –معجزة  الكلامت املفتاحية:

 

 قّدمة.م1

نا وحبيبنا محّمد، وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم إىل  له رّب الحمد ل العاملني، والّصالة والسالم عىل املبعوث رحمًة للعاملني، سيدِّ

 يوم الدين. 

ما   –رحمًة منه تعاىل    –اإلنسان وكرّمه، وفّضله عىل جميع مخلوقاته، ومل يرتكه سدًى، فأهدى إليه  أّما بعد: فإن الله تعاىل خلق  

االختيار يف    طريقه من الجانب املادي املحسوس والجانب املعنوي الغيبي، فميّزه بإعطائه العقَل وإهدائه الرشَع، وأعطاه  مييّز به 

ن جهة أخرى، وبهذا أصبح اإلنسان محسوداً من قبل الشيطان، إذ أىب أن يعرتف بفضله،  كال الجانبني تكرمياً له من جهة، وامتحاناً م

بني اإلنسان والشيطان،   ورصاع خطريرحمة الله تعاىل الواسعة، وبهذا أصبحت الدنيا دار امتحان وابتالء،  فأّدى ذلك إىل طرده من  

و  الرسل  تعاىل  الله  فأرسل  وشأننا،  اإللهية  العناية  ترتكنا  قادًة  ومل  ليكونوا  البينات،  باملعجزات  ورُُسلَه  أنبياءه  وأيد  الكتب،  أنزل 

 للناس ومرشدين. 

لَ  املعجزات  تلك  اللهوإن  نعم  أعظم  الرشيعة    ِمن  اإللهيتني،  الرشيعتني  طياتها  تحمل يف  إنها  إذ  اإلنسان،  عىل  بها  مّن  تعاىل 

العقيدة والرشيعة، والرشيعة  التي هي عبارة عن جوانب  لكرس عناد    املعروفة  فّعالة  تكون وسيلة  وبذلك  الكونية،  أو  التكوينية، 

املستقيم يف الدنيا، وجنات الخلد يف اآلخرة، ومن جانب آخر فإن تلك املعجزات    اإلنسان وغروره، وثم تكون هاديًة إىل الرصاط 

 ية، فإن الله تعاىل ال يرىض لعباده الجهَل. ة البنّاءة للتقّدم العلمي والتقني وبناء الحضارات اإلنسانهي مبثابة الدوافع اإليجابي
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عىل    ع بصمته عىل هذا الجانب، وأعطى األمة أفكاراً بنّاءة مبنيّةً ومن هذا املنطلق جاء بديع الزمان سعيد النوريس رحمه الله ووض

ها نهوض األمة اإلسالمية من  معجزات الرسل واألنبياء يف القرآن الكريم، قاصداً وراء ذلك غاياٍت ومقاصَد ساميًة، ولعّل من أبرز 

 كريم. جديد، وخروجها من أزمة التخلف وتسليم الريادة، وذلك يف ضوء تعاليم القرآن ال

لبلوغ املنشود من العرض األكادميي، علّنا نساهم   وبناًء عىل ذلك انثالت تلك املعاين واألفكار عىل عنوان بحثنا ليكون مقصوداً 

اإلس املكتبة  إثراء  التي  بجزء ضئيل يف  التخريب  لدوامات  الكريم  القرآن  بحقائق  تصدى  الذي  الداهية،  العلم  هذا  بأفكار  المية 

 إللحاد. أثارتها أعاصري ا

 إشكالية الدراسة: 

إن بعض من يّدعي العلم، أو ينتسب إىل العلم يتهم اإلسالم بالرجعية، وبأنه تتعارض نصوصه مع العلم الحديث، وال يتساير  

الع الحياةالدين مع مواكبة  يتعّدى إىل  وربّه، وال  العبد  بني  نُُسك  األديان املحرفة عبارة عن    لم، وعىل هذا فاإلسالم كغريه من 

 االجتامعية وال العلمية، وقد برز هذا اإلشكال، وهذه الشبهات يف زمن بديع الزمان بوضوح.

 الهدف من الدراسة:  

ع اإلشكالية  هذه  عىل  الجواب  يف  الدراسة  هذه  أهداف  النوريس(،  تكمن  )سعيد  العلم  يف  راسخ  عامل  إىل  الرجوع  طريق  ن 

تفنّد ه للحصول عىل خارطة طريق  يديه  بني  مقنعاً  والجلوِس  علمياً  الشبهات، وتجيب عىل هاته اإلشكالية وما شابهتها جواباً  ذه 

وأ  للمعاندين،  مسكتاً  هللمنصفني،  الذي  اإلسالم  أن  وبنّي  زعموا،  ما  عكس  ذلك  خالل  البحث  الكريم  ثبت  )القرآن  عن  عبارة  و 

، بل إن يف نصوص الكتاب والسنة ما يحرض  والسنة املطهرة( ال يتعارض مع العلم والتطور التكنولوجي أبداً، وليس هذا فحسب

  –  درر الكتاب والسنة تتألأل أكرث فأكرث، وبذلك قد خرج البحث عىل االكتشافات العلمية، وكلام تقدم العلم واكتشفت األرسار رأينا 

 بنتائج علمية قيّمة. –حسب قناعتي 

 خطة الدراسة: 

 ة بخامتة. قّسمت البحث عىل ثالثة مباحث، مسبوقًة مبقدمة، ومتلوّ 

ثالثة   وذلك يف  املهمة،  املسائل  من  بها  يتعلّق  وما  املعجزات  ملوضوع  فخصصته  األول  املبحث  وأما  هذه،  فهي  املقدمة  أما 

املبحث الثالث  أما  ات األنبياء يف رسائل النور وبيان إشاراتها، وذلك يف مطلبني. و مطالب. واملبحث الثاين مخصص لعرض معجز 

من قبل بديع الزمان، وبيان فوائدها، وذلك يف ضوء األدلة    تهاودراس  هاوتحليل اإلشارية   تلك املعاين  يمواألخري فقد خصصته لتقي 

 النتائج التي توّصل البحث إليها.   الرشعية، وهو يف ثالثة مطالب. ثم جاءت الخامتة ولّخصت فيها أهم

يكون لبنة يف بناء حضارة األمة وإعادة مجدها، وصىّل  ويف الختام أرجو من الله تعاىل أن يتقبل مني هذا الجهد املتواضع، وأن  

 عىل سيّدنا محمد وعىل آله وأصحابه وأتباعه أجمعني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني.الله وسلّم وبارك 

 

 املعجزة وما يتعلق بها من مباحث -2

 كّز هنا عىل مسائل تهمنا، وذلك يف ثالثة مطالب: لقد كُتب عن املعجزات الكثري والكثري، وال نريد اإلطالة بالتكرار، وسن 

 

 تعريف املعجزة لغة واصطالحا    -1 – 2

إذا نسبه إىل خالف الحزم، كأنه نسبه إىل  املعجزة لغًة: من العجز، وهو نقيض الحزم، يقال: عجز فالن رأي فالن،  أّوال :  

إذا عجرُت عن طلبه وإدراكه، وقوله تعاىل: ]َوَما أَنْتُْم مِبُْعِجِزيَن يِف    العجز، ويقال: أعجزت فالناً، إذا ألفيته عاجزاً، وأعجزين فالٌن،

اً يف األرض وال يف السامء. والعجز: الضعف، وكذا  (، أي: ال تعجزوننا هرب22اَمء[ )سورة العنكبوت: من اآلية:  اأْلَرِْض َواَل يِف الس  

 (.371  – 369الرسل واألنبياء، عليهم السالم. )الخليل الفراهيدي،   عدم القدرة، والتعجيز: التثبيط، واملعجزة: واحدة معجزات

 التعاريف:  تعريفه اصطالحاً: عرّف العلامء املعجزَة بتعريفات عدة، وكلها تدور حول معنى وحد، ومن تلك   ثانيا :

به إظهار صدق من  عرفها الجرجاين بأنها: "أمر خارق للعادة، داٍع إىل الخري والسعادة، مقرون بدعوى النبوة، قصد   -1

 (.219م،  1983ادعى أنه رسول من الله" )الجرجاين، 

ه عند التحدي،  وقال السيوطي يف تعريفها: "فعل من أفعال الله، خارق للعادة، مقرتناً بدعوى النبوة، موافقاً لدعوا -2

)السيوطي،   املعارضة"  عدم  للع74م،  2004مع  خارق  أمر  "املعجزة  يقول:  آخر  تعريف  أيضاً  وله  مقرون (،  ادة، 

"وأكرث   توضيح املقطع األخري:  وإما عقلية". وقال يف  إما حسية  بني  بالتحدي، سامل عن املعارضة، وهي  معجزات 
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 معجزات هذه األمة عقلية لفرط ذكائهم وكامل أفهامهم وألن  إرسائيل كانت حسية لبالدتهم وقلة بصريتهم، وأكرث

م،  1974" )السيوطي،  خصت باملعجزة العقلية ...  ىل يوم القيامةكانت باقية عىل صفحات الدهر إملا  هذه الرشيعة  

4 /3 .) 

ه تعاىل عىل يد  ومن املعارصين من عرّفها بأنها: "أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سامل من املعارضة، يجريه الل -3

 . ( 275م، 2003)د. فهد الرومي،  نبيه، شاهًدا عىل صدقه"

امل -4 النبي  "آية  الطيار:  مساعد  الوقال  التي  للعادة،  الخارقة  به،  ة  عىل  ختص  الدالة  مبثلها،  اإلتيان  عىل  الخلق  يقدر   

 (. 16هـ، 1433)د. مساعد بن سليامن،    صدق النبي تارة، وعىل غري ذلك تارة"

)د. مصطفى مسلم،  فاملعجزة   الكون  وتعاىل يف  الله سبحانه  أودعها  التي  اإللهية  للسنّن  خارق  أمر  هـ،  1426إذن: 

18 .) 

 
 األلفاظ ذات الصلة:   -2 – 2

يف املاهية    ها االستدراج(، كثرية الشبه باملعجزات يف ظواهرها، إال أن  –السحر    –الخارقة    –مثة مصطلحات مثل )الكرامة  

ا عن  تختلف  املختصوالحقيقة  قبل  من  إال  املعجزة  وبني  بينها  التفريق  الصعب  ومن  نعرّف  ملعجزة،  وهنا  العلامء،  من  ني 

 ملصطلحات: تلك ا من نيح مبصطل

 الكرامة:  أوال :

وهي: "األمر الخارق للعادة، يظهر عىل يد العبد الصالح، وهو َمن يقوم بحقوق الله تعاىل وحقوق العباد")محمد رشيد  

 (.417/  2رضا، 

أيوب،وتعر للعادة يظهره الله تعاىل عىل يد عبد صالح غري مدع للرسالة")حسن محمد  أمر خارق  للكرامة: "هي    يف آخر 

 (. بزيادة رشط عدم ادعاء النبوة.176م، 1983

واألمثلة عىل الكرامات كثرية ال تحىص، ومنها: ما أعطى الله سبحانه من كرامات ملريم بنت عمران، وهي ثابتة مسطورة يف  

يَْها َزكَِري ا الِْمْحرَاَب َوَجَد ِعنَْدَها  قرآن الكريم، ومنها أن الزرق كانت يأتيها من عند الله سبحانه وتعاىل، فقال تعاىل: ]كُل اَم َدَخَل َعلَ ال

 (. 37اُء بَِغرْيِ ِحَساٍب[ )سورة آل عمران: من اآلية:  ُهَو ِمْن ِعنِْد الل ِه ِإن  الل َه يَْرزُُق َمْن يَشَ ِرزْقًا قَاَل يَا َمْريَُم أََّن  لَِك َهَذا قَالَْت 

 االشرتاك واالفرتاق بني املعجزة والكرامة:  

والكرامة تشرتكان يف أن كلتاهام من الله سبحانه وتعاىل، األوىل دليل عىل النبوة الصادقة، والثانية عىل الوالية  جزة  املع

 (.40/ 1م ،  2000الصادقة )ابن تيمية، 

 يف نقاط عدة، من أشهرها:وتفرتقان 

تيمي -1 ابن  اإلسالم  شيخ  قال  لألولياء،  فمعطاة  الكرامة  أما  لألنبياء،  تعطى  الخارقة املعجزة  املعجزة  تحصل  "فال  ة: 

النبوة الصادقة، كام أّن الكرامة الخارقة للعادة ال تحصل للويل إال  إال مع    -التي هي أصل الكرامة يف الجنس    -للعادة  

بيّه"مبتابعته لرشع ن
 (. 40/  1م ، 2000)ابن تيمية،  

 (. 1575/ 2م،  1996نوي،  عيل التها)محمد بن  املعجزة مقرتنة بالدعوى، أما الكرامة فليست مقرونة بالدعوى -2

تجب   -3 بينام ال  النبّي مطلقاً،  الكرامة فليس مبعصوم، ومن هنا وجبت طاعة  أما صاحب  صاحب املعجزة معصوم، 

فيام ع إال  الويل مطلقاً،  واضحطاعة  دليل رشعي  الزيارة:    ليه  تأريخ  السنية،  الدرر  نقطة  7/8/2018)موقع:  وهذه   ،)

 جنب تقديس األشخاص.جديرة باالهتامم، وذلك لت

 السحر: ثانيا :  

 (. 619/ 3هـ، 1420)الرازي،  عرّفه الرازي بأنه: "كل أمر يخفى سببه ويتخيل عىل غري حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع"

ى،  ه متى ما أُطلق أفاد ذّم فاعله، فقال تعاىل: سحروا أعني الناس، أي: مّوهوا عليهم حتى ظنوا أن حبالهم تسعثم بني أن

هـ، رقم الحديث:  1422ري،  وقد يُستعمل مقيّداً فيام مُيدح ويُحمد، كقوله صىل الله عليه وسلم: ))إن من البيان لسحراً)رواه البخا

 .(619/  3هـ، 1420)الرازي،   (((5767

ملشعبذ برصف  وذكر الراغب األصفهاين أن السحر يقال عىل معان: األول: الخداع، وتخييالت ال حقيقة لها، مثل ما يفعله ا

َهبُوُهْم َوَجاُءوا بِِسْحٍر َعِظيم[ )سورة األعراف: من  األبصار عاّم يفعله، لخّفة يد، وعىل ذلك قوله تعاىل: ]َسَحُروا أَْعنُيَ الن اِس َواْسرَتْ 
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]َولَِكن   116آلية:  ا تعاىل:  إليه، وعىل ذلك قوله  التّقرّب  الّشيطان برضب من  والثاين: استجالب معاونة  يَُعلُِّموَن  (.  كََفُروا  يَاِطنَي  الش 

اآلية:   من  البقرة:  )سورة  ْحر[  السِّ يذه102الن اَس  ما  والثالث:  األغتام(.  إليه  وال (1)ب  الّصور  يغرّي  قّوته  من  أنه  فيزعمون  طّبائع،  ، 

 (. 401 – 400هـ، 1412)الراغب األصفهاين،  فيجعل اإلنسان حامراً، وال حقيقة لذلك

حر:  الفرق بني املعجز   ة والسِّ

إن   فمثالً:  بصرية يف صحتها،  ازددت  تأملتها  وكلام  كظاهرها،  باطنها  حقيقتها،  عىل  وهي  سبحانه،  الله  من  املعجزة  إن 

العصا  انقالب  شاهدوا  عندما  فرعون  مضاهاة    سحرة  عىل  كلهم  الخلق  جهد  ولو  فيه،  عليهم  األمر  يشتبه  ومل  بها  تيّقنوا  حيًّة 

ها لظهر عجزهم عنها، ألن الله تعاىل مل ميكّن أحداً أن يأيت مبثلها ومبعارضتها، أما الّسحر فهو تخييالت  املعجزة ومقابلتها بأمثال

يظهر منها ليس عىل الحقيقة، ويعرف ذلك بالتأمل والبحث، ومن شاء  السحرة، وهو نوع من الحيلة إلظهار أمور ال حقيقة لها، فام  

، ووهبة  47/ 2م، 1964، القرطبي،  51/ 1م، 1994)الجصاص الحنفي،   مبثل ما قام به أن يتعلم ذلك بلغ فيه مبلغ الساحر، ويأيت

 (. 250/ 1هـ،  1418الزحييل،  

 

 رشوط املعجزة  -3 – 2

يل، ووضعوا لها رشوطاً جامعة ومانعة، وذلك يف ضوء ما ذكر من حياة األنبياء  لقد تحدث العلامء عن املعجزة بالتفص

 ر: وا من املعجزات، متييزاً لها عن غريها، فإن اختّل منها رشط ال تكون معجزًة، وهي باختصاعليهم الصالة والسالم وما أوت

نبيائه تصديقاً لدعواهم، أو ما يقوم مقامه، أن تكون من فعل الله، ال يقدر عليها إال هو سبحانه، يظهرها الله سبحانه أل  -1

 .ألن التصديق منه تعاىل ال يحصل مبا ليس من قِبله سبحانه

 كون خارقًة للعادة واملألوف، فإذا ُخليت من هذا بأن يقول قائل: معجزيت تعاقب الليل والنهار فال إعجاز. ت أن -2

 دي عىل وجه املعارضة، وهذا حقيقة اإلعجاز.أن تتعّذر معارضته، بأن ال يأيت أحد مبثل ما أىت به املتح  -3

 أن تكون ظاهرة عىل يد مّدعي النّبّوة، وأن يستشهد بها.  -4

قًة للدعوى، وال يكوَن املعِجز مكّذباً له، فلو قال شخص: معجزيت أن ينطق هذا الّضّب، فنطق فقال: إنّه  ن موافأن تكو  -5

 كّذب هو نفس الخارق. كاذب، مل يدل عىل صدقه، بل ازداد اعتقاد كذبه ألّن امل

أخر عن الدعوى سواء كان التأخر بزمان  أن ال يكون املعجز متقّدماً عىل الدعوى، بل ينبغي أن يكون مقارناً لها، وأّما إذا ت -6

إ  معجز،  أنه  عىل  العلامء  فاتفق  متطاول  أو  قال. يسري  ما  حصل  أحمد،  71  –  70/  1م،  1964)القرطبي،    ذا  ومحمد   ،

 .(19م، 2005، ود. مصطفى مسلم، 21 م، 2003حمد أبو شوفة، ، وأ 104 – 103م، 2005

 

 وبيان إشاراتهاعرض معجزات الرسل واألنبياء يف رسائل النور  - 3

قبل عرض هذه املعجزات، من الرضورّي بياُن منهج بديع الزمان سعيد النوريس رحمه الله يف رسائل النور يف عرضها،  

 لذا سنتناول هذا املبحث يف مطلبني.

 

 منهج بديع الزمان يف رسد معجزات الرسل واألنبياء  -1 – 3

األنبياء رس  ال يرسد معجزات  الزمان سعيداً  بديع  ب إن  والتاريخ،  القصص  ككتب  يذكرها  وال  تارخياً،  منهجاً  داً  انتهج  قد  ل 

 خاّصاً، يقصد وراءها مقاصد عظيمة سامية، وميكن تلخيص منهجه هنا فيام يأيت: 

ر  -1 النوريس  سعيد  من  بنّي  هي  األنبياء،  معجزات  من  املستنبطة  واإلشارات  الفوائد  من  ذكره  قد  ما  أن  الله  حمه 

(، وبنّي أن ]كِتَاٍب ُمِبنٍي[ هو  59)سورة األنعام: من اآلية:    عاىل: ]... َواَل رَطٍْب َواَل يَابٍِس ِإال  يِف كِتَاٍب ُمِبنٍي[فيوضات وأرسار قوله ت

(، وعىل هذا فإن هذه اآلية الكرمية فتحت له اآلفاق ليك يثبت أنه ال تنزل  526/  12هـ،  1420  القرآن الكريم عىل قول )الرازي، 

ها من  القرآن الكريم حلها، وال تتطور العلوم وال تظهر املخرتعات إال ويف القرآن الكريم إشارات تدّل عليها، علمنازلة إال ويف  

 (. 278م،  2014علمها، وجهلها من جهلها )سعيد النوريس، 

 إنه مل يذكر معجزات الرسل واألنبياء جميعهم، بل ذكر بعضها ليدّل املذكور منها عىل غري املذكور. -2



  2021، ساڵى 5، ژمارە. 25بەرگى.                                                     گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان              
 

68 
 

Vol.25, No.5, 2021 
 

الإبراز م -3 وتقدكانة  كتاب هداية وعلم  أنه  وبيان  الكريم وعظمته،  الله عندما    مقرآن  فإنه رحمه  لذا   ،  ... و  وحضارة 

هم من ذلك، وهو: إبراز مكانة القرآن الكريم وإعجازه يف نظمه  يقص قصة نبي من أنبياء الله عليهم السالم يربز فيها ما هو أ 

 إبراز آللئ إعجاز القرآن الكريم أكرث من غريه. وعباراته وإشاراته، فاملقصد األسمى عنده هو 

ليكونوا لهم أمئة   -4 بُعثوا إىل املجتمعات اإلنسانية عرب التاريخ  الرتكيز عىل مكانة األنبياء عليهم السالم، وأنهم قد 

ي مبثابة  لهدى يُقتدى بهم، وأعطاهم املعجزات ليكونوا أساتذة لهم يف التقدم املادي والعلمي أيضاً، وهذه املعجزات ها

 التاريخ يف مجاالت حياتهم  هدايا مثينة للبرشية، وقد حثهم القرآن الكريُم من خالل ذلك أن يقتدوا بهؤالء النخبة الرائدة عرب 

لل  فمثالً:  واملادية،  السالم، املعنوية  عليه  نوح  بسيدنا  يقتدوا  أن  وللفالحني  السالم،  عليه  داود  بسيدنا  يقتدوا  أن  صناع 

 (. 280م، 2014)سعيد النوريس،  دوا بسيدنا إدريس عليه السالم، وهكذا ..وللخياطني أن يقت

إ -5 الوصول  ذلك  ومن خالل  الحديث،  العلم  إليه  وما وصل  املعارص،  الحايل  بالواقع  املعجزات  ذكر  ال  ربط  أنه  ىل 

 . تعارض بني اإلسالم )قرآناً وسنًّة( وبني العلم الحديث والتطور العلمي، وهذا يعّد رضورَة العرص

عظيم    -6 مقصد  عىل  خالل  الرتكيز  سبحانه  من  الله  وهو  األسباب  مبسبب  األسباب  ربط  مقصد  وهو  النور،  رسائل 

امء الحسنى، فمثالً: علم الهندسة، فإن حقيقته وغاية منتهاه  وتعاىل، ويف هذا السبيل قد ربط املعجزات والعلوم عموماً باألس

)امل و  )العدل(  تعاىل  الله  اسم  إىل  الوصول  وهكذاهي  )الشايف(،  تعاىل  الله  اسم  إىل  يستند  الطّب  وعلم  )سعيد    قّدر(، 

 (. 293 – 290،  2014النوريس،  

 . (2) تفسري اإلشاريإنه رحمه الله قد استنبط هذه اإلشارات العلمية النوعية عن طريق ال -7

 

 عرض املعجزات وإشاراتها يف رسائل النور   -2 – 3

رسل الكرام )عليهم الصالة والسالم(، وقد  يف رسائله مجموعًة من معجزات ال  له اللقد تناول بديع الزمان النوريس رحمه  

تطور  إليه من  الحديث وما وصل  العلم  الحايل املعارص، وذلك يف ضوء  بالواقع  علمياً  ربط معجزاتهم  ات، وقد عرضها عرضاً 

والتذكري بحياة األنبياء ومعجزاتهم التقليد،  باب  ليس عرضه هذا من  إذ  أبدع    بل ،  هادفاً،  الزمان    –قد  استنتاج    –وهو بديع  يف 

 الفوائد واإلشارات العلمية الدقيقة منها.

مع ذكر اآلية الدالة    –عجزات التي ذكرها  وقد اتخذ يف ذلك منهجاً علمياً واضحاً، إذ يذكر عقب ذكر كل معجزة من تلك امل

وما    –عليها   الكريم،  القرآن  يف  املعجزة  تلك  ذكر  من  يُستفاد  عميقة،   ريتشما  ومعان  علمية،  إشارات  من  الكرمية  اآلية  إليه 

ا  تفيد املسلم يف مواكبة تطورات  اوتعليامت دقيقة،  اكتشافات علمية مفيدة تخدم  السبق إىل  الحارض، بل يف  إلنسانية  لعرص 

 جمعاء.

املقام   هذا  املعجزات يف  بني  من  الله  رحمه  ذكر  الو   –وقد  إىل  املعجزات  ترجمة  إمكانية  منها  ع  اقأي:   –واالستفادة 

، وعيىس، وسيدنا محمد رسول الله )صىل الله عليه وسلم(  معجزاِت أنبياء الله تعاىل )آدم، وإبراهيم، وداود، وسليامن، وموىس

 المه عليهم أجمعني، وذلك عىل سبيل التمثيل ال الحرص، وليدّل املذكور عىل غري املذكور. صلوات الله تعاىل وس

 مثلة املذكورة يف رسائل النور اختصاراً، وعىل النحو اآليت: من بني هذه األ ج اذ ونحن هنا نختار من

 معجزة أيب البرش سيدنا آدم )عليه السالم(:  أوال :

رشية سدًى، فعندما أوجد أول إنسان وأكرمه وفضله عىل غريه، ليكون عليه السالم أباً  إن الله سبحانه وتعاىل مل يرتك الب 

نبوة، وأعطاه التعليامت التي ينبغي أن يعيش وفقها، ليك ال يضل أمام عدوه األلّد )إبليس(، وعىل هذا  الن  للبرشية وفاتحاً لديوا

أبانا آدم أشياء وعلوماً مل يعلمه املخلوقات األخر ف ى كاملالئكة والجن، وذلك تكرمياً لإلنسان من جهة، وامتحاناً له من  قد علّم 

اَلِء ِإْن كُنْتُْم َصاِدقِنَي . قَالُوا  أْلَْساَمَء كُل َها ثُم  َعرََضُهْم َعىَل الَْماَلئِكَِة فََقاَل أَنِْبئُويِن بِأَْساَمِء َهُؤ ا  مَ جهة أخرى، فقال تعاىل: ]َوَعل َم آدَ 

يض الله عنهام( أنه قال: "قال: علم الله  )ر س  ِعلَْم لَنَا إاِل  َما َعل ْمتَنَا ِإن َك أَنَْت الَْعلِيُم الَْحِكيُم.[ ، روى الطربي عن ابن عبا  ُسبَْحانََك اَل 

الناس:   بها  يتعارف  التي  األسامء  كلها، وهي هذه  األسامء  من  آدم  ذلك  وأشباه  وجبل وحامر،  وبحر  َوسهل  وأرض  ودابة،  إنساٌن 

)الطربي،   وغريها"  األشياء  482/  1م،  2000األمم  أسامء  علمه  أنه  "والصحيح  كثري:  ابن  وقال  ذلك،  غري  وقيل  ذواتها  هاكل(،   :

 (. 223/ 1م، 1999)ابن كثري،  وأفعالها"

شياء العلوم  فتناول بديع الزمان رحمه الله معجزة أبينا، وبنّي أن الله سبحانه وتعاىل عندما ينقل لنا قصته وما علّمه من األ 

نهاية لها من األهم ال  يريد من وراء ذلك مقاصد عظيمًة ودروساً وحكامً  ينقله كقصة فقط، بل  فهذه اآلية املذكورة تشري  ،  يةمل 

يف هذه اآلية: "يا بني آدم إن تفّوق أبيكم    –إشارًة    –إشارة قريبة من الرصاحة إىل منتهى الكامل البرشي وذروة رقيه، فيقول تعاىل  
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فعليكآدم   ومواهبه  استعداداته  ووارثو  بنوه  وأنتم  كلها،  األسامء  علمتُه  مبا  كان  املالئكة  عىل  الخالفة  دعوى  تتعلموا    أنم  يف 

مكم لبلوغ أسمى املراتب العالية يف  األسامء كلها لتثبتوا جدارتكم أمام املخلوقات لتسنم األمانة العظمى، فلقد ُمّهد الطريق أما

ض، هذه املخلوقة الضخمة، فهيا انطلقوا وتقدموا، فالطريق مفتوح أمامكم.. واستمسكوا بكل اسم من  الكون، وُسخرت لكم األر 

 (. 290م،  2014)سعيد النوريس،  واعتصموا به، لتسموا وترتفعوا" ى،سنأساميئ الح

واالكتشافات، تعرّب  ثم أكّد عىل أن كل ما ناله اإلنسان من الكامل العلمي والتقدم الفني، والوصول إىل خوراق الصناعات  

 عنه اآلية الكرمية ]وَعل َم آَدَم األَسامَء كُل ها[. 

 عليه السالم(: ) معجزة سيدنا إبراهيم ثانيا :

لقد تطرق بديع الزمان رحمه الله إىل معجزة سيدنا إبراهيم عليه السالم، وهي عدم إحراق النار له عليه السالم، مستهالً  

 ث إشارات لطيفة ال ث  (، ثم ذكر أن يف هذه اآلية69اُر كُويِن بَرًْدا َوَساَلًما َعىَل إِبْرَاِهيَم[ )سورة األنبياء: اآلية:  بقوله تعاىل: ]قُلْنَا يَا نَ 

 (:  289  – 288م،  2014)سعيد النوريس،  

وفق أمر    إن أمر النار بيد الله سبحانه وتعاىل، فال إرادة لها، وليس لها الترصف حسب هواها، بل تقوم مبهمتها  األوىل:

 يفرض عليها، فلم تُحرق سيدنا إبراهيم، ألنها أمرت بعدم حرقه.

للنار درجًة تحرق برب   الثانية: النار أنا، فالله سبحانه وتعاتهودإن  إبراهيم بحرك، وال بربدك، حيث    ال  ىل خاطب  تحرقي 

 خاطب الربد لفظة: ]َساَلًما[.

ية( مينع مفعول نار جهنم، وكام أن اإلسالم درع واق وحصن حصني من  إنه مثلام أن اإلميان الذي هو )مادة معنو  الثالثة:

ر الدنيا، وتكون درعاً أمامها، ألن الله تعاىل يجري إجراءاته يف دار الدنيا )دار الحكمة(  نا  النار، فإن هناك )مادة مادية( متنع تأثري 

 ألسباب. تحت ستار ا

 ية الكرمية بالرمز واإلشارة تقول:  ثم أىت إىل أصل املسألة واملقصد ورّصح بأن هاته اآل 

س إبراهيم، وليكون حصناً مانعاً ودرعاً واقياً يف بال "يا ملة إبراهيم! اقتدوا بإبراهيم! يك يكون لباسكم لباس التقوى، وهو

يكم لباُس التقوى  ة تجاه عدوكم األكرب، النار. فلقد خبّأ سبحانه لكم مواداً يف األرض تحفظكم من رش النار، كام يقالدنيا واآلخر 

الحرارة واستخرجوها من باطن األرض  ن م واإلميان الذي ألبستموه أرواحكم، رش  نار جهنم .. فهلموا واكتشفوا هذه املواد املانعة

تحر  ال  مادًة  واكتشافاته  بحوثه  اإلنسان حصيلة  وجد  وهكذا  وثياباً والبسوها،  لباساً  منها  يصنع  أن  فيمكنه  تقاومها  بل  النار،   "قها 

 (.289م،  2014)سعيد النوريس،  

 معجزة سيدنا عيىس )عليه السالم(: ثالثا :

عب  وتعاىل  سبحانه  الله  أعطى  مو   دهلقد  السالم  عليه  )عيىس(  القرآن  رسوله  ومحفوظة يف  مذكورة  وهي  كثريًة،  عجزات 

أُبِْرئُ اأْلَكَْمَه َواأْلَبْرََص َوأُْحِي الَْمْوىَت بِإِذِْن  الكريم، وقد ركّز النوريس رحمه الله عىل الجانب الطبي منها، املذكور يف قوله تعاىل: ]وَ 

 –ضمن ذكر معجزات عيىس عليه السالم    –يحّث البرشية رصاحًة  ، وبنّي أن القرآن الكريم  (94)سورة آل عمران: من اآلية:    الل ه[

م، ويرغب فيها، يحض رمزاً إىل التحيّل بها، حيث هي  عىل اتباع األخالق النبوية السامية التي كان يتحىل بها هذا النبّي عليه السال 

 مهنة مقدسة، وطّب رباين عظيم.

أنه ميكن أن يُعرث عىل دواء يشفي أشد األمراض املزمنة والعلل املستعصية،  كرمية تشري إىل: "الة  ثم يرّصح بأن هذه اآلي

كان له دواء، وعالجه ممكن، فابحث عنه، وِجْده، واكتشفه،    فال تيأس أيها اإلنسان، وال تقنط أيها املبتىل املصاب، فكل داء مهام 

ة املوقتة ... وأنت أيها اإلنسان! بوسعك أن تجد يف صيدلية حكمتي دواًء  يالحبل حتى ميكن معالجة املوت نفسه بلون من الوان ا

 (. 282م،  2014سعيد النوريس، ) السبيل، واكشف ذلك الدواء فإنك ال محالة واجده وظافر به"لكل داء يصيبك، فاسَع يف هذه 

 معجزة سيدنا سليامن )عليه السالم(:  رابعا :

  –مات عظيمة، فأعطاه الدنيا والدين معاً، فإنه عليه السالم داود )عليهام السالم( بإكرا  بنن  لقد أكرم الله تعاىل نبيّه سليام

ذلك استجابًة من الله املنان لعبده الصالح حني دعاه بقوله  كان ملِكاً، وأعطاه الله يف ملكه ما مل يعطه أحداً غريه، و  –سوى نبوته  

ُملْكًا   اْغِفْر يِل َوَهْب يِل  اُب[  الَ ]قَاَل رَبِّ  الَْوه  أَنَْت  ِإن َك  بَْعِدي  (، وقد عّد الله سبحانه وتعاىل  35:  )سورة ص: اآلية   يَنْبَِغي أِلََحٍد ِمْن 

 ر عجيبة مل يُعط ألحد من قبله، ولن يُعط ألحد من بعده.بعضاً من إكراماته له كمعجزات، ومن بينها أمو 

وبنّي أن تلكم اآليات  رمه الله بها، ثم غاص يف معانيها وإشاراتها،  أكي  وقد تناول بديع الزمان بعضاً من هذه املعجزات الت

 إىل اكتشافات علمية عظيمة. –سوى ذكر القصة كام هي  –املباركات تشري 



  2021، ساڵى 5، ژمارە. 25بەرگى.                                                     گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان              
 

70 
 

Vol.25, No.5, 2021 
 

وا السالم، وهي معجزة   –وذلك اختصاراً    –حد  ونحن نشري إىل منوذج  الكريم عليه  النبي  لهذا  من بني هذه املعجزات 

يَح ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر[ل  قو تسخري الريح له، في تعاىل: ]َولُِسلَيْاَمَن الرِّ
(، قال البغوي: "أي سري غدو  12:  )سورة سبأ: من اآلية   

/  3هـ،  1420)البغوي،   ر وسري رواحها مسرية شهر، وكانت تسري به يف يوم واحد مسرية شهرين"تلك الريح املسخرة له مسرية شه

672 .) 

لله أن هذه اآلية تبنّي معجزًة من معجزات سيدنا سليامن عليه السالم، ثم تناول ما هو أهّم من هذا  رحمه ا  ريس فبنّي النو 

البرش لقطع مثل هذه املسافة يف الهواء، ثم قال: "فكأن الله سبحانه    الرسد، وهو أن هذه اآلية تشري إىل أن الطريق مفتوح أمام

إن عبداً من عبادي ترك هوى نفسه، فحّملتُه فوق متون الهواء. وأنت أيها اإلنسان! إن  :  ةوتعاىل يقول يف معنى هذه اآلية الكرمي

و  النفس  كسل  مينبذت  الكون،  الجارية يف  سنتي  قوانني  من  جيداً  واستفدت  الهواء"تركته،  أن متتطي صهوة  أيضاً  )سعيد    كنك 

 (. 281م،  2014النوريس،  

 ىل الله عليه وسلم(: ص د معجزة خاتم األنبياء والرسل )محمّ  خامسا :

العبد   هذا  قام  ومصطفاه،  رسوله  بأنه  وأعلمه  وسلم  عليه  الله  محمد صىل  أنبيائه  خاتم  إىل  تعاىل  الله  أوحى  أن  بعد 

العلامء املختصني  –  ملبّياً ألمر مواله  –املطيع   تبلغ األلف عند بعض من  الله تعاىل مبعجزات كثرية  أُرسل به، وأمّده   بتبليغ ما 

والنووي،  10/  1هـ،  1405،  قي)البيه والنوريس  2/  1هـ،  1392،  هي  117م،  2014.  وأكرمها  وأبقاها  املعجزات  هذه  وأعظم   ،)

التحريف والزيادة والنقصان، املسمى )املعجزة الخالدة(، وقد أبهر    معجزة القرآن الكريم الباقي إىل يوم القيامة، املحفوظ من 

 (. 102)سيد مبارك،  ، وأقعدهم، وجعلهم يعرتفون بعظمته طوعاً أو كرهاً ةً اصالعامل كله عامًة، والفصحاء والبلغاء خ

إال كلها  النور  الخالدة أميا تركيز، وما رسائل  الله عىل تلك املعجزة  النوريس رحمه  لها، حيث هي تفسري    وقد ركز  خدمة 

 معنوي لها، واكتشاف لكنوزها ودررها.

  –املوحى إليه    –لقرآن الكريم  ل الكريم صىل الله عليه وسلم قد أظهر اسو لر ويف هذا املقام خاصًة بني بديع الزمان أن ا 

 َوالِْجنُّ َعىَل أَْن يَأْتُوا مِبِثِْل َهَذا الُْقرْآِن اَل يَأْتُوَن  معجزًة كربى تتحدى الجّن واإلنس، مستدالً بقوله تعاىل: ]قُْل لَِِئِ اْجتََمَعِت اإْلِنُْس 

بَعْ  كَاَن  َولَْو  ظَِهريًا[هُ ضُ مِبِثْلِِه  لِبَْعٍض  اآلية:    ْم  اإلرساء:  اإلنس  88)سورة  أنظار  تجلب  اآليات  من  وأمثالها  اآلية  هذه  "وإن  قائالً:   ،)

من جزالة ... فتحّدى   –الحَق والحقيقَة  –الخالدة وأسطعها، فتلفتها إىل ما يف بيانه والجن إىل أبرز وجوه اإلعجاز يف هذه املعجزة 

وما   املعجز،  الغايل  زاالقرآن  لكأن   .... أعدائه،  عناد  ساكن  أوليائه، محركاً  الشوق يف  مثرياً  قاطبًة،  والجن  اإلنس  يتحدى  ة  كذلك 

)سعيد النوريس،    تلك املعجزَة العظمى دستور حياته، وغاية ُمناه"  الوحيدة من مجيء اإلنسان إىل هذه الدنيا ليست سوى اتخاذه

 (. 292م، 2014

لكريم، الذي ال ميكن اإلتيان مبثل سورة منه إىل يوم القيامة أبداً(  عجزة الكربى )القرآن املا  ومن ثّم يأيت ويذكر أن هذه

سيلبسان أزهى حللهام وأروع صورهام يف آخر    -وم والفنون  وهام من أسطع العل   -ترمز وتشري إىل "أن  البالغة والجزالة يف الكالم  

ة البيان وسحره، ويستلمون أرهب قوتهم من بالغة األداء، وذلك عند  الجز الزمان، حتى يغدو الناس يستلهمون أمىض سالحهم من  

(، مبعنى أن تلكم  293م،  2014)سعيد النوريس،    خرين بها، أو عند تنفيذ آرائهم وقراراتهم"بيان أفكارهم ومعتقداتهم إلقناع اآل 

 يب البالغية الجذابة يف الكالم إلقناع املقابل.الساآليات التي تتحّدث عن معجزة القرآن الكريم تشري إىل علم الحوار واستعامل األ 

جاء   علمية    –ثم  إشارات  من  فيها  وما  املعجزات  ذكر  واملعاين    –بعد  النصوص،  لتلك  الظاهرية  املعاين  أن  وأكّد عىل 

سابقاً  ا املذكورة  اآليات  داللة  مع  "إنه  وقال:  ومراد،  صحيح  كالهام  اإلشاري  التفسري  طريق  عن  منها  معانيها    عىلملستنبطة 

 (.293م، 2014)النوريس،  الرصيحة، هناك دالالت مشّوقة بأسلوب اإلشارة إىل أهم العلوم البرشية وصناعاتها"

 

 عجزات الرسل واألنبياء وآياتها يف رسائل النور وقفة عند املعاين اإلشارية املستنبطة من م -4

ا إن من ميعن النظر يف تأمالت بديع الزمان رحمه الله يف مسألة معجزات األنبياء عليهم الصالة والسالم، وما استنبط منه

من إشارات علمية دقيقة، لَيُدرك جيداً أن اإلمام كان عميقاً يف تفكريه، واسعاً يف فكره وعلومه، لذا ينبغي عىل الدارس والباحث  

 قف عندها بكل دقة وإمعان، ألن مثل هذه االستنباطات اإلشارية تحمل يف طياتها أرساراً عجيبًة. يف مثل هذه املسائل أن ي

بدا لنا أن نتناول    –حسب طاقتنا املتواضعة    –وبعد هذا العرض للمسألة يف مبحثي األول والثاين، والوقوف عند املسألة  

 هذا املبحث يف ثالث مطالب: 
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 يف ضوء موازين الرشيعة املستنبطة من معجزات الرسل يف رسائل النوردراسة املعاين اإلشارية   -1 – 4

أن يهتم اإلنسان بالعلوم، ويأخذ بأسبابها، فالعلم دليل للوصول إىل معرفة الله    –بل من الفروض الكفائية    –ال مانع من  

اىل، ليس هذا فحسب، بل يورثه الخشية منه  زاده هذا الرتقي معرفة الله تع  –من أّي اختصاص   –تعاىل، وكلام ترقّى اإلنسان علمياً  

َا يَْخََش الل َه ِمْن ِعبَاِدِه الُْعلَاَمء[ )سورة فاطر: من اآلية:   (، فهذا هو منهج القرآن الكريم يف  28تعاىل وتعظيمه، ويقول تعاىل: ]إمِن 

 اهتاممه بالعلم. 

يف الفكر اإلسالمي يحتاج إىل دراسته من حيث قبوله    وإن هذا النوع من الدراسات االستنباطات اإلشارية العلمية الجديدة

أو رفضه رشعاً، وينبغي جعل تلك الدراسات يف موازين رشعية دقيقة، فام وافقت منها املوازين والخطوط العريضة فمقبول، وما 

بإبداعه هذا جاء بأفكار عظيمة،    توّصلنا إىل أن بديع الزمان  –قدر استطاعتنا   –خالفتها فمردود، وبعد التمّعن يف املوازين واألدلة  

تخدم العلم واإلميان معاً، وهو مأجور عىل اجتهاده هذا مرّتني، إذ ال يوجد دليل يعارض ما أبداه واكتشفه، بل العكس صحيح  

 تؤيّد تلك اإلشارات العلمية، ولعّل من أبرزها:  –ميكن االستدالل بها رصاحًة أو إشارًة  –حيث توجد أدلة 

(، ففي 90 وصف الرسل واألنبياء: ]أُولَِئَك ال ِذيَن َهَدى الل ُه فَِبُهَداُهُم اقْتَِده[ )سورة األنعام: من اآلية:  قوله تعاىل يف  -1

االقتداء   وإن هذا  والسالم،  الصالة  عليهم  الكرام  والرسل  باألنبياء  االقتداء  تحريض رصيح عىل  الكرمية  اآلية  هذه 

بها، واملعجزات    اشتغلوا الديني والعقدي، فيدخل ضمن ذلك املهن التي    يشمل الجانب الدنيوي كام يشمل الجانب

التي أكرمهم الله بها، وال يخفى أن هذا االقتداء مقيّد بحدود الرشيعة واستطاعة اإلنسان، فالقرآن الكريم عند ذكر  

أبد لنا اختيار االقتداء بهم يف الرقي وبناء الحضارة، وما  النوريس منطلق من هذا  املعجزات أعطانا فكرًة، وترك  اه 

 القبيل. 

(، فهذه  82)سورة النساء: اآلية:    قوله تعاىل: ]أَفَاَل يَتََدب ُروَن الُْقرْآَن َولَْو كَاَن ِمْن ِعنِْد َغرْيِ الل ِه لََوَجُدوا ِفيِه اْختِاَلفًا كَِثريًا[  -2

أحد فيه اختالفاً تبنّي أن التدبّر    يجد   ، وملا ملاآلية املباركة معناها واسع جداً، إذ إن حدود التدبر والتفكر واسع جداً 

 يف هذا القرآن كله من ألفه إىل يائه مطلوب، ومن تفكّر حصل عىل أرسار تفيده يف دينه ودنياه.

ال ِذي بنَْيَ يََديِْه َوتَْفِصيَل كُلِّ    قوله تعاىل: ]لََقْد كَاَن يِف قََصِصِهْم ِعرْبٌَة أِلُويِل اأْلَلْبَاِب َما كَاَن َحِديثًا يُْفرَتَى َولَِكْن تَْصِديَق  -3

ٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة لَِقْوٍم يُؤِْمنُون[ )سورة يوسف: اآلية:    .(111ََشْ

إن هذه االستنباطات اإلشارية من بديع الزمان تدخل ضمن املقولة املشهورة املروية يف وصف القرآن الكريم: ))ال   -4

عجائبه(( الرتمذي،    تنقيض  )   م، 1975)أخرجه  ومل  2906برقم  اشتهرت  رواياتها  لكرثة  ولكن  علامء،  ضّعفها  وقد   ،)

واملكان  الزمان  فإن  هذا  وعىل  بعد جيل،  جيل  ونقله  األلسن،  اشتهر عىل  القول  فهذا  ومعناها صحيح(،  تُعارَض، 

 .يقتضيان الدراسات الجديدة للنصوص حسب الفهم الجديد لألجيال، وحسب حاجة العرص، وحسب التطور العلمي

 

 يف ضوء رسائل النور  أقسام معجزات الرسل األنبياء من حيث ترجمتها للواقع -2 – 4

عندما منعن النظر يف معجزات األنبياء والرسل من حيث إمكانية اإلتيان مبثلها أو مبا يقاربها، وباعتبار ترجمتها إىل الواقع  

 م: تنقسم إىل ثالثة أقسا –بهذا االعتبار  –تبنّي لنا أن املعجزات 

األول: مبثلها    القسم  اإلتيان  ميكن  وال  فقط،  وتعاىل  سبحانه  الله  قدرة  يف  داخلة  هي  املعجزات  هاته  من  بعضاً  إن 

وترجمتها إىل الواقع أبداً، مهام تطور العلم، ومهام كانت األسباب بيد اإلنسان، ومثال هذا القسم: القرآن الكريم، فإن التحّدي به  

أن يأيت مبثله، وال بسورة من مثله، ويبقى    –من الفصاحة والبالغة واللغة    مهام بلغ   –ستطيع اإلنسان  ولن ي  ماض إىل يوم القيامة،

 َصاِدقِنَي[ )سورة  كُْم ِمْن ُدوِن الل ِه ِإْن كُنْتُمْ قوله تعاىل: ]َوِإْن كُنْتُْم يِف َريٍْب ِمام  نَز لْنَا َعىَل َعبِْدنَا فَأْتُوا بُِسورٍَة ِمْن ِمثْلِِه َواْدُعوا ُشَهَداَء 

 ( شامخاً متحّدياً، ويبقى القرآن الكريم معجزة خالدة إىل األبد.23البقرة: اآلية:  

 ومثال أخر هو إحياء املوىت املذكور من معجزات سيدنا عيىس عليه السالم، فإذا ما زهقت الروح فال عودة أبداً. 

الثاين: مب  القسم  اإلتيان  املعجزات ميكن  تلك  من  آخر  زمن  وبعض  وذلك ألن  الحديث،  العلمي  التطور  ثلها يف ضوء 

التحّدي بها قد وىّل، ومن جهة أخرى فإن لهذا القسم حكم جليلة ومقاصد عظيمة، ولعّل من أبرزها: إن الله تعاىل أراد من وراء  

خيال وسحر األعني، ففي يوم ذلك أن يبنّي للناس أن ما أعطاه لرسله وأنبيائه من املعجزات كانت هي الحقيقة، ومل تكن من باب ال

الله   شاء  ولكن  واألوهام،  الخيال  نسج  من  ويعتربونها  سحراً،  يرونها  الناس  كان  رمبا  بها(  التحدي  )أيام  األيام  زمن    –من  بعد 
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دهم،  أن يُرَي املعاندين أن املعجزات هي عىل حقيقتها، وما يرونه اليوم من املسلامت العلمية خري دليل لكرس عنا  –التحّدي بها  

 وميكن االستدالل عىل ذلك بعالج بعض األمراض كإبراء األكمه واألبرص. 

مثة معجزات هي بني النوعني املذكورين يف القسم األول والثاين، فهي تشبه النوع األول حيث ال ميكن    القسم الثالث:

ك: فإن هناك بعضاً من املعجزات ال ميكن  اإلتيان بها، ويف الوقت نفسه تشبه النوع الثاين من حيث ميكن اإلتيان بها، ومعنى ذل

ال يخفى أن اإلنسان  ،  حالة الغيبوبة الشبيهة باملوتاإلتيان بها أبداً، ولكن ميكن اإلتيان مبا يقاربها يف الظاهر، واملثال عىل ذلك:  

كحالة الغيبوبة إثر الحوادث  وزهقت روحه فال ميكن عوده إىل الحياة مرًّة أخرى مطلقاً، ولكن هناك حاالت شبيهة باملوت    إذا مات 

والنوازل، فنى بعضاً من املصابني ال يرى عليهم أثر الحياة يف الظاهر، فهذه الحالة كانت تعترب حالة وفاة من قبل ظهور التطور  

الشخض املصاب   الطبية ميكن    –آنذلك    –العلمي، فيعد  املتطورة  العلمي وظهور األجهزة  التطور  من املوىت، ولكن يف ضوء 

 عالجة هذه الحاالت الشبيهة باملوت وإعادة املصاب مرًّة أخرى إىل الحياة، فهذا يُعّد نوعاً من إحياء املوىت وشبيهاً به.م

 

 يف فكر بديع الزمان  فوائد ومقاصد مستنبطة من دراسة معجزات األنبياء والرسل  -3 – 4

ا لنفسه فوائد، فكيف مبن بحث يف أرسارها ووقف عىل  هبال تأمل دقيق ليجد في  سطحياً إن من تصّفح رسائل النور تصّفحاً  

دررها؟ ومع أن الفضل يف دراسة رسائل النور ال يعود عىل الباحث، وإمنا يعود إىل صاحب الفضل العظيم سبحانه وتعاىل، ثم  

 قاصد، نوجزها فيام ييل: إىل هذه الرسائل الرصينة، وبعد التحري يف هذه املسألة والتعمق فيها وجدنا فيها جملة من الفوائد وامل

 فوائد مستنبطة من هذه الدراسة:   أوال :

م -1 ليست  األنبياء  معجزات  من  املستنبطة  البديعة  العلمية  األشارات  هذه  لنرصة  إن  وليست  فقط،  للتسلية  ذكورة 

شف الستار  كإلسالم بال دليل، ال، بل هي عىل حقيقتها، وهي عني اليقني، أبرصها بديع الزمان املال سعيد النوريس و ا

املعارصة.   الحديثة  والعلوم  الرشعية  العلوم  بني  وبجمعه  الثاقب،  ونظره  النافذة  وبصريته  السليمة  بفطرته  عنها 

فالقرآن الكريم فيه حّل جميع املشاكل، وفيه إشارات دقيقة إىل العلوم واملخرتعات، ولكن يحتاج األمر إىل وجود  

 م ويدلّوا األمة بالدرر املكنونة يف النصوص املقدسة.هعلامء أخصائيني كالنوريس ليك يُدلوا بدلو 

األمور  -2 ملن  املسألة  يف  املوضوعة  الرشوط  مع  تتعارض  ال  التي  العلمية  اإلشارات  هذه  مثل  اكتشاف  محاولة  إن 

لو    ياملحبّذة رشعاً وعقالً، وتكون خدمًة ساميًة لإلسالم، وإن يف القرآن الكريم كثرياً من تلك اإلشارات السامية الت

ي يتحرى الناس تلك املسائل  ذرص اللرجع بالنفع الكبري لإلسالم واملسلمني، وخاّصة يف هذا الع  عنهاأُسِدل الستار  

واالكتشافات، وإن بديع الزمان رحمه الله قد رسم خطًة يف هذا املجال، وفتح الباب ملن بعده يك يدلو كل بدلوه،  

 وحسب طاقته، ووفق الرشوط الضوابط الرشعية.

وخالصة  و  والباحثون،  الدعاة  منه  ويستفيد  يفيد،  لعلّه  وسأذكره  القبيل،  هذا  من  الفقري  للعبد  بدا  ما  أذكر  أن  أحبّذ 

آَمنُوا اَل   ال ِذيَن  أَيَُّها  ]يَا  النور، حتى وصلت إىل قوله تعاىل:  تيرّس يل من سورة  ذلك: يف يوم من األيام كنت أقرأ ما 

ُدوا ِفيَها أََحًدا  وتِكُْم َحت ى تَْستَأْنُِسوا َوتَُسلُِّموا َعىَل أَْهلَِها ذَلِكُْم َخرْيٌ لَكُْم لََعل كُْم تََذك ُروَن . فَإِْن لَْم تَجِ تَْدُخلُوا بُيُوتًا َغرْيَ بُيُ 

َوالل   لَكُْم  أَزََْك  ُهَو  فَاْرِجُعوا  اْرِجُعوا  لَكُُم  قِيَل  َوِإْن  لَكُْم  يُْؤذََن  َحت ى  تَْدُخلُوَها  النور:  فَاَل  )سورة  َعلِيٌم[  تَْعَملُوَن  مِبَا  ُه 

فَاَل  28  –  27اآليتان:   أََحًدا  ِفيَها  تَِجُدوا  لَْم  ]فَإِْن  نفيس:  يف  أرّدد  وكنت  فيها،  وتأملت  فوقفت  خاطرة  فجاءتني   ،)

، وأهل الدار بعيدون، وبعد  تَْدُخلُوَها َحت ى يُؤْذََن لَكُْم[، وقلت: إن مل نجْد فيها أحداً، فمن يأذن لنا إذاً ؟ البيت خالٍ 

يف   اخرتاعات  ظهور  إىل  دقيقة  إشارًة  تشري  الكرمية  اآلية  هذه  بأن  قناعة  لدّي  حصل  والتفكري  التأمل  من  برهة 

البيت   أهل  كان  ولو  أو رفضه  البيت  إذن رّب  أن يحصل عىل  اإلنسان  يستطيع  بحيث  يرتكوا    غائبنياملستقبل،  ومل 

 وسائل االتصال املتطورة كام نراه اليوم من آالت االتصال الحديثة، والله أعلم.  رظهو  أحداً فيها، ففي هذا إشارة إىل

لقد تكرر بعض من معجزات األنبياء الكرام عليهم الصالة والسالم ألولياء الله تعاىل من أمة سيدنا محمد صىل الله   -3

امل تلكم  أن  تعاىل  الله  من  وإعالماً  وأوليائها،  لألمة  تكرمياً  وسلم  باب  ععليه  من  وليست  حقيقتها،  عىل  هي  جزات 

الخيال والخداع، ومن األمثلة عىل ذلك: لقد تكّررت معجزة سيدنا إبراهيم عليه السالم لويّل من أولياء الله تعاىل،  

والحادثة   أذى،  يصبه  ومل  معاىف،  ساملاً  منها  خرج  لكنه  النار،  يف  ألقي  حيث  الخوالين،  مسلم  أبو  اإلمام  وهو 

(،  9  –  7/  4م،  1985، والذهبي،  369/  2م ،  2000، وابن الجوزي،  120/  5م،  1974يم األصبهاين،  عمشهورة )أبو ن

 وهذا دليل واضح عىل ما يعتقد به النوريس رحمه الله.
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إن معجزة رسول الله صىل الله عليه وسلم )القرآن الكريم( أعظم املعجزات، ألنها أسهل ما ميكن أن يؤىت مبثله بني   -4

فهي   هذا  كاملعجزات،  وعجزهم  فعجزوا،  فيه،  مبدعني  الفن  هذا  أصحاب  كانوا  والعرب  حروف،  من  منسوج  الم 

 دليل عىل ِعظَم هذه املعجزة.

إن اإلسالم دين واقعي، بل هو دين الواقع، معارص لكل عرص، فهو مبني عىل رشيعتني، األوىل: الرشيعة املعروفة   -5

وهذه العملية،  واألحكام  العقيدة  عن  عبارة  هي  التكوينية،    التي  أو  الكونية،  الرشيعة  والثانية:  الوحي.  من  مستقاة 

وإن مل يكن    –والتي هي معيار التقدم والرقّي العلمّي والحضارّي، وال يُفرّق فيها بني املسلم وغريه، فمن متّسك بها  

  القيادة والريادة.رستخلّف وخ  –وإن كان مسلامً  –ارتقى ووصل إىل مراده وقيادة اآلخرين، ومن تحىّل عنه  –مسلامً 

ابتُلينا   أدَّن مراتب    –نحن املسلمني    –وقد  يعيش املسلمون  األمر إىل هنا، حيث  بنا  لذا وصل  العظمى،  بهذه املصيبة 

 الريادة والحضارة، وتسلّط علينا األعداء ويفعلون بنا األفاعيل.

يل املرّوع املؤمل، وذاق مرارة تسليم القيادة  د والنوريس رحمه الله قد عاش مرارة هذا التخلّف من املسلمني، وعارص التب

القيادة   لتسلّم  معاً  بالرشيعتني  التمسك  إىل  الرجوع  عىل  الحرص  كّل  حريصاً  نراه  لذلك  يعاديهم،  من  إىل  املسلمني  قبل  من 

 (.859  – 857م،  2014والريادة مرًة أخرى )سعيد النوريس، 

 

 مستنبطة من هذه الدراسة:( 3) مقاصد ثانيا :

من الهمة للعمل والتطور العلمي، وكذلك لصالح النفس واإلخالص ، فهذان الجانبان مبثابة جناحني للمؤمن إذا    يرفع -1

بجناح   الطريان  للطري  وال ميكن  معاً،  الجناحني  باستعامل  إىل  ذلك  يكون  وال  والتمكني،  األرض  االستخالف يف  أراد 

 واحد..

اإل  -2 لخدمة  املعارصة  التقنيات  عىل  الحصول  الكريم  نتسهيل  القرآن  ألن   ، األقل    –سانية  إذن   –عىل  فكرة...  أعطانا 

 القرآن الكريم كتاب علم، وصدق من قال: فيه علم األولني واآلخرين..

برشط   –تحقيق مقصد املقاصد يف رسائل النور، مقصد )إنقاذ اإلميان(، وإن من أمعن النظر يف هذه املسألة يف رسائل النور  -3

يقة أن القرآن الكريم حقاً كالم الله تعاىل، وإنه كتاب علم وتقدم ورقي وحضارة و ...، فيخبت له قلبه،  قليصل إىل ح –اإلنصاف 

 فيصون بذلك إميانه ويحفظ قلبه بحيث ال تؤثر فيه شبهة وال طعن، وال طمع.

 

 الخامتة

 بجملة من االستنتاجات، ندرج فيام يأيت أبرزها: البحث  املطاف، خرج نهايةويف 

ا -1 تفيد املسلم يف مواكبة  لإن يف  آيات كثرية تكمن فيها إشارات علمية، ومعان عميقة، وتعليامت دقيقة،  الكريم  قرآن 

تنقيض عجائبه   اإلنسانية جمعاء، فهو ال  اكتشافات علمية مفيدة تخدم  إىل  السبق  الحارض، بل يف  العرص  تطورات 

 وأرساره. 

ى الله سبحانه وتعاىل بها قوماً مخصوصني، يف زمن مخصوص،  دإن معجزات األنبياء والرسل مقرونٌة بالزمن، فقد تح  -2

الله   الله محمد صىل  إال معجزة رسول  أيضاً،  التحّدي  انتهى  نبّي وقومهم  كّل  بني  الخالف  الزمن وُحسم  انقىض  فإذا 

ظه، ومن ثّم  فعليه وسلم الخالدة )القرآن الكريم(، إن التحّدي به ماض إىل يوم القيامة، وذلك ألن الله تعاىل وعد بح 

ال ينتهي زمن التحّدي به، فإنه آخر الرساالت اإللهية، نزلت عىل خاتم األنبياء واملرسلني، فتبقى املعجزة ما بقي الليل  

 والنهار.

إىل أقسام ثالثة، قسم ثابت ال ميكن ترجمتها    –حسب ترجمتها وإعادة تطبيقها يف الواقع املعارص   –تنقسم املعجزات   -3

ممك وقسم  ب   نأبداً،  ولكن  العلمي،  التطور  ضوء  يف  كانت  الرتجمة  األساليب  عن  مختلفة  النبي  يتأساليب  بها  متع 

القسمني األولني ميكن تطبيقها ولكن ليس طبقاً ألصله، فهو تطبيق مشابه لألصل ثالث هو بني  من    املرسل، وقسم 

 .وجوه، ومخالف له من وجوه أخر

لَِمن أعظ -4 بها عىل اإلنسان، فهي    م إن معجزات األنبياء عليهم السالم    –سوى منافعها األخروية    –نعم الله تعاىل مّن 

 مبثابة الدوافع اإليجابية البنّاءة للتقّدم العلمي والتقني وبناء الحضارات اإلنسانية. 

القصص   -5 ككتب  يذكرها  وال  تارخياً،  يرسدها رسداً  ال  فإنه  اإلنبياء،  معجزات  به يف رسد  خاص  منهج  الزمان  لبديع  إن 
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انتهج منهجاً خاّصاً، يقصد وراءها مقاصد عظيمة سامية، فيبدو أن املعاين اإلشارية املستنبطة من  لوا تاريخ، بل قد 

 تلك اآليات هي أعظم فائدة من رسد القصص، وخاصة يف هذا الزمان الذي يسوده االخرتاعات العلمية. 

زات الرسل واإلنبياء، واملعاين املستنبطة منها عن  جأكّد بديع الزمان عىل أن املعاين الظاهرية للنصوص الواردة يف مع -6

 طريق التفسري اإلشاري كالهام صحيح ومراد.

رحمه الله فيها عىل املقاصد األساسية والفرعية، وعّدها أساساً تُعّد رسائل النور موسوعًة يف املقاصد، ركّز النوريس  -7

 ائل أن يطلق عليها )رسائل املقاصد(. سفتستحّق تلك الر يف األحكام االعتقادية والعملية والفكرية، 

إن ما ذكره النوريس رحمه الله من االستنتاجات العلمية من معجزات الرسل، وصل إليها عن طريق التفسري اإلشاري،   -8

 وهذا النوع من التفسري جائز حسب رشوط مقررة.

العلم   -9 وبني  والسنة  الكتاب  نصوص  بني  تعارض  أح و ال  يدّل  بل  التكنولوجي،  واحد  دالتطور  اآلخر، فكل  هام عىل 

 منهام مكّمل لآلخر. 
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 الحوايش

 
. ينظر: لسان العرب:  ( من الغتمة، يقال: رجل أغتم و غتمي، أي: ال يفصح شيئاً، وغتم الحر غتامً: اشتد وأخذ بالنفس، وأغتم فالن الزيارَة: أكرثها حتى ميّل 1)

 ، مادة: )غتم(.644/ 2، مادة: )غتم(، واملعجم الوسيط: 434 – 433/ 12

اإلشاري ه2) التفسري  املعاين  (  عن  عبارة  الوجد    لتي او:  استغراقه يف  حالة  العارف يف  املفرس  ذهن  ينقدح يف  ما  طريق  عن  تحصل  التأمالت  إىل  تشري 

 .153، وتطور تفسري القرآن: 17/ 1والرياضة الروحية، إلدراك أمور لطيفة. ينظر: البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد: 

ال عبد  محسن  الدكتور  األستاذ  ير وذكر  اإلشاريني  أن  أ و حميد  يؤمنون  ن  أنهم  ذلك:  ومعنى  القرآنية،  اآليات  ظواهر  مع  ومناسبًة  ارتباطاً  اإلشارات  لهذه  ن 

وط معينة. تطور تفسري  بالظاهر، ويعملون به، يدخلون منه إىل التقاط تلك التأمالت التي تشري إليها األلفاظ، حقيقًة أو مجازاً، منطوقاً أو مفهوماً، حسب رش 

هذا املعنى الرشعي املنضبط قديم يعود إىل عهد النبوة والصحب الراشدين، ومثال ذلك حديث البخاري يف صحيحه، كتاب   بري، وهذا التفس153رآن،  الق

َعبْدً ( فقال: ))إِن  ال (، أنه قال َخطََب الن ِبّي )⧫( عن أيب َسِعيٍد الُْخْدِريِّ )466الصالة، باب الخوخة واملمر يف املسجد، برقم )  َ َوبنَْيَ ما  بني  ال َه َخري  نْيَا   الدُّ

 ( بَكٍْر  فَبَََك أبو  ِعنَْد الل ِه((  فَاْختَاَر ما  فَاْختَاَر ما عِ ⧫ِعنَْدُه  ِعنَْدُه  َوبنَْيَ ما  نْيَا  َعبًْدا بني الدُّ  َ الله َخري  يَكُْن  يَْخ إن  يُبْيِك هذا الش    نَْد الل ِه فَكَانَ ( فقلت يف نَْفيِس ما 

 .153َعبَْد وكان أبو بَكٍْر أَْعلََمنَا. ينظر: تطور تفسري القرآن، الْ   ( هورسول الل ِه )

 ورشوط قبوله:

 أ/ أن ال يكون التفسري اإلشاري منافياً للظاهر من النظم القرآين الكريم.

 ب/ أن يكون له شاهد رشعي يؤيده.

 ج/ أن ال يكون له معارض رشعي أو عقيل. 

 يشوش ذهن القارئ. ى، نامضاً غري معقول املعد/ أن ال يكون غ

 هـ/ أن ال يّدعي أن التفسري اإلشاري هو املراد وحده دون الظاهر، بل البد من االعرتاف بالظاهر أواًل.

 (153م، 1983، ود. محسن عبد الحميد، 17/ 1هـ ، 1419، وأبو العباس الصويف، 222هـ،  1426)د. محمد الذهبي، 

الرشيعة، هي كام  ( املقاصد، أو مق 3) الرشيعة اإلسالمية:  رّفعاصد  ابن عاشور يف: مقاصد  للشارع يف جميع  251ها  بقوله: "املعاين والحكم امللحوظة   ،

 أحوال الترشيع أو معظمها". 

قول  في  ،مان عىل مراتب مختلفة ومن الجدير بالذكر أن مفهوم املقاصد يف رسائل النور واسع جداً، بحيث ال يكاد يحّد يف إطار، وإن املقاصد عند بديع الز 

: "... مقاصد الدين تتفاوت من حيث القيمة واألدلة". واستعمل املقاصد يف رسائله يف إطار واسع، فمثالً: استعملها يف كّل ما الح له  43يف: صيقل اإلسالم:  

مقصداً أساسياً يف الكون، ومن بني  ل  ثّ واإلنسان ضمن ذلك مي  من تجليات األسامء الحسنى والغايات الربانية من خلق الكون يف عنارصه املادية واملعنوية،

ظر: الكلامت:  الخلق كله اختار الرسول الكريم صىل الله عليه وسلم، فهو: أكمل مثرات الخلق، ومدار قيمة جميع الثمرات، ومحور ظهور جميع املقاصد. ين

 .32، وحقيقة مقاصد رسائل النور: 680

ة من الرسائل نفسها، سواء كانت من املقاصد األساسية أو غريها، وقد تكون بعضها مستنبطة من  نبطتاملقاصد، قد يكون مس  وعىل هذا: فإن ما نذكرها من

 كتب العلامء واألصوليني، وقد تكون بعضها من نتاج أفكارنا واستنباطاتنا، حيث إن مجال املقاصد واسع.
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 ی نوورس  یر ی ب  ەل کان ییەمە رد ەس ییەزانست ە ز یپراکت رە سەل رانەمبەغێ پ یرچوو ەپ یی رەگیکار

 – یکار یش ی کەیەو ەنۆڵیکێل –

 

 د یحم الحص ادیز

 هەولێر-نیددە الح ەس  ۆیزانک  – کانیە سالمیئ ە زانست یژ ێلۆ ک  ە ل ستاۆ مام

 

 ەپوخت

پ  ێب تاکێب   رە س ە ل   انیخوا  ی )دروود  ران ە مبە غ ێگومان  وز   وان ێن  ەل  ن یندەو ەیپ  ی کار ۆ ھ  ە(    ەو ە ئ  ر ە ب ە ل  ان، کۆڤە ومر   ە ور ەگ   ی خوا  وانێنە ل  ، یو ەئاسامن 

 . انی کێکیە  رەھ  یم ەردە س  ەڵگ ە ل ێبگونج ە ک  داون،ێپ یر ۆ ز  ی ( ە ز ی)موعج رجوو ەپ ان یکردنەوانڕە   ەڵگ ە ل ە ور ەگ  یخوا

  ینگ یگر  ر ە بە ل   ەو   ،ەنراو   ات یبن  ر ە سەل  ان ی رۆ ز   یتیە وشارستان  گاکان ەڵ مۆ ک  یوتنە شک ێپ  ەیبناغ   ە تە بوون   –  ۆوخەاستڕ نا   انی  ۆ وخە استڕ   –  ە زان یموعج  مە ئ

  ی نگیگر  یک ێنیە ال   کانەز یموعج  یباس   دایا یت  ە ک   ەو ە تەاو ێڕ گ  یران ەمبە غێپ  یھات  رە س ە ب   زداۆ ر یپ  ی قورئان  ەل  ەور ەگ  یخوا  –  شیتر  ی کار ۆ گومان ھ   ێ ب  –  ەتە باب   مە ئ

 . کاننە وتنە شکێپ  ەیرچاو ە وس  نیتیە ا ۆڤمر  یستاۆ مام نیمە کیە وان ە ئ  ە چونک رانن، ەمبە غێپ ی رزار ە ق  کانە تیە شارستان مووە ھ  ەو ە رئەبە ل  کانن،ە باس

ھ ێب   رە س ە ل   انی خوا  ی )دروود  رانە مب ە غێپ  یزات یموعج  یباس   ەیووانگ ڕ   ە ل  ز ۆ ر یپ  یقورئان  یی زنە م  ی رخستنەد   ۆ ب  ە کڵێو ە ھ   ەیەو ە نیژێتو   مە ئ   ھاەرو ە (، 

  ی وقورئان  یگشت  ە ب  سالمیئ  ینییئا   یە گوا  ە ک   تێن ێوروژ ە د  –  یزانە ن   ە ب  انی   ستەنقە ئ   ە ب  –  کەڵخ  ێندە ھ   نیەال ەل  ە ک   ەڵە ھ   یشتنەیگێت  ێندە ھ   ەیو ە استکردن ڕ 

ن  یچیھ  ینییئا   یکییەنامڕێ  ندە چ   ەل  ەجگ  یت ە بیتا   ەب  زۆ ر یپ زانست    ی وتنە شکێوپ  وتنە رک ە س  ەی رچاو ەس  ەز ۆ ر یپ  ە رتووک ە پ   مە ئ   ەک  ەی و ە ل  ئاگاێب  ، ییە تر 

 .ە کان ە ت یە وشارستان

ئ  ەو ەنۆ ک  ە ل  ر ە ھ   و ە ئ  ، یە (  ی نوورس  یدیعە س   ال ە)م  داە بوار   مە ل   مەردەس  یانی زانا   نی ناودارتر  ە ل  ،ەتاوداو   انۆی خ  یسپە ئ   داە بوار   مە ل  انیزانا   ستاشێتا 

ب  رخانە ت  ۆیخ  یانیژ  مووە ھ   یە زانا   ەڵە ک ووردبوون  ە ب   دانینگیگر  ەیگڕێ  ە ل  سالم،یئ  یدوژمنان   ەیو ە بوون   نگارەر ە ب  ۆکرد    زو ۆ ر یپ  یورئانق  ە ل   ەو ە ھزرو 

 .ییە خوا ەرتووکەپ مە ئ  ەییور ەگ  ە ب ن ەدە د  یواھ ە گ  واە ک  زات، یموعج یباس وخواس ۆب کانەییەئاماژ  ۆڤەرش  ە نرخ ل ە ب  یر ەوھە گ  ینجانێھەڵ ھ

  مە ل   اتریز  ەیو ە و ووردبوون  دواداچوون ە ب   ە ل   نڵامەڵھ  ۆڵق  وا ەک  ی تە ب یتا ە ب   امنانڵوموسو   ی گشتە ب   یک ەڵخ   ۆب  کێ ر ە نڵپا   ەتێبەد  ە ئاماژان   مە ل  ە و ە ووردبوون 

 . ۆیخ یر ۆ پسپ ەیر ێگو ەب سەرک ە ھ  ، ە انیزانست ەشاراو  ە ر ە وھ ە گ  مووە ھ
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Abstract 

        The prophets (peace be upon them), with their miracles that indicate the sincerity of their prayers are 

considered the link between heaven and earth, between God Almighty and His servants. With them, humanity 

and civilizations were led voluntarily or involuntarily. There is no civilization, no science, no development, and 

no benign human characteristic except that it is inherited from these great people, peace be upon them, because 

of this importance, the Holy Qur’an mentioned the stories of the prophets and messengers. One of the most 

important things that he focuses on mentioning these stories is mentioning their miracles by which they subdued 

their enemies, and demonstrated their sincerity in their prayers, and there are many rulings and purposes that lie 

behind these stories in the Holy Qur’an. Those who know its value who want to know it, and those who do not 

want to know its value want to ignore themselves about it.  This research is an attempt to refine the position of 

the Holy Qur’an and correct wrong understandings about it, as some see it as a book of religious instructions and 

rituals only, ignorant - or ignored - that it is a book of guidance, and a book of various sciences and arts, and the 

book of progress and scientific and civilized advancement, whoever adheres to it elevated in religion And the 

world.Scientists have been busy in the past and modern in explaining the miracle and the glory of this great 

book, and among the most prominent of them is the great scientist Saeed Al-Nawrasi, who led the campaign of 

faith in difficult circumstances. He found and worked hard, and in this way he used an effective weapon, which 

is the combination of Sharia and contemporary modern science, starting with this towards The discovery of 

precise scientific references hidden within the texts of the Holy Qur’an, which show the greatness of this 

immortal book. 

 It is no secret that these discovered signs are a motivation for people in general and for Muslims in 

particular to roll up for scientific advancement through attention to those scientific references in all specialists. 
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