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 بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم

املرسلني ، سيدنا حممد وعلى مجيع األنبياء احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء و 
 واملرسلني ، أما بعد:

لنا معهم نـز لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأتعاىل اهلل قال ،  امع كل رسول كتابقد أرسل اهلل ف
الكتاب وامليزان

وأوحينا  إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبني من بعدهتعاىل اهلل ، وقال  1
على إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وعيسى وأيوب  ويونس وهارون وسليمان وآتينا 

 .2﴾داود زبورا
رمحة للخلق ، وهداية هلم ، ليصلوا هبا إىل سعادهتم يف  تعاىل على رسلهاهلل الكتب أنـزهلا وهذه 
 .واآلخرة الدنيا
ل إلينا وما نـز ﴿قولوا آمنا باهلل وما أقال تعاىل ، لة نـز املالكتب ميع أوجب اهلل تعاىل اإلميان جبوقد 

وما أويت موسى وعيسى وما أويت النبيون من  واألسباطإبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب ل إىل نـز أ
 .3رهبم ال نفرق بني أحد منهم وحنن له مسلمون﴾

قبل على األنبياء لت به نـز هو اإلميان هبا على وجهها الذي أالكتب يف اآلية اإلميان بواملقصود ب
قال ، بديل إال القرآن لة قد أصاهبا التحريف والتنـز من املعلوم أن مجيع الكتب املإال فو ، التحريف 

 .4لنا الذكر وإنا له حلافظون﴾نـز تعاىل ﴿إنا حنن 

 السماوية ما يتضمنه اإليمان بالكتببيان  في فصل
 :، نذكرها على سبيل اإلمجال مث نفصل القول فيها 5 أمور خمسةاإليمان بالكتب يتضمن 

 . األول: اإلميان بأهنا أُنـزلت من عند اهلل حقا  
 ا.ن مبا علمنا امسه منهاإلمياالثاين: 

                                                 
 . 25سورة احلديد:  1
 . 163: النساءسورة  2
 . 136سورة البقرة:  3
 . 9سورة احلجر:  4
، فقد ذكر الشيخ أربعة أمور ، ومنَّ اهلل  94البن عثيمني رمحه اهلل ، ص « ة األصولشرح ثالث»يراجع  5

 بواحدة.
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 .الثالث: تصديق ما صحَّ من أخبارها
 .الرابع: العمل بأحكام ما مل يُنسخ منها

 .اخلامس: اإلميان بأهنا تدعو إىل عقيدة واحدة وهي التوحيد

 تفصيل
آمن الرسول مبا ، كما قال تعاىل يف وصف املؤمنني   من عند اهلل حقا   لتنـز أُ ا اإلميان بأهن  : األول

قولوا آمنا باهلل وما ، وقال تعاىل  من ربه واملؤمنون كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله إليهنزل أ
أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أويت موسى وعيسى وما 

ن من رهبم ال نفرق بني أحد منهم وحنن له مسلمونو أويت النبي
1.  

لت على نـز والتوراة اليت أ، صحف إبراهيم وموسى ، وهي ستة ، إلميان مبا علمنا امسه منها ا  : الثاني
والزبور ،  )صلى اهلل عليه وسلم(ل على عيسى نـز واإلجنيل الذي أ،  2)صلى اهلل عليه وسلم( موسى

،  )صلى اهلل عليه وسلم(ل على حممد نـز أالذي  والقرآن،  )صلى اهلل عليه وسلم(الذي أوتيه داود 
 .وبعض العلماء يقول إن صحف موسى هي التوراة فتكون مخسة

 . به إمجاال   ؤمننفتلك الكتب امسه من  يأت ذكرمل ماوأما 
مل يبدل أو حيرف من الكتب  وأخبار ما،  كأخبار القرآن،   من أخبارها تصديق ما صحَّ   : الثالث
قرر ما يف الكتب املتقدمة من اخلرب عن اهلل وعن اليوم اآلخر ، وزاد ذلك بيانا القرآن ، )ف  السابقة

على ذلك ، وقَـــرَّر نبوة األنبياء كلهم ، ورسالة املرسلني ، وقرَّر  وتفصيال ، وبـَيَّـن األدلة والرباهني
الشرائَع الكلية اليت بُعثت هبا الرسل كلهم ، وجادل املكذبني بالكتب والرسل بأنواع احلجج 
 والرباهني ، وبـَيَّـن عقوبات اهلل هلم ونصره ألهل الكتب املتبعني هلا ، وبـَيَّـن ما ُحرِّف منها وبُدِّل ،

يف الكتب املتقدمة ، وبـَيَّـن أيضا ما  )املسيحيني((  3)وهم اليهود والنصارىوما َفعله أهُل الكتاِب 

                                                 
 . 136سورة البقرة:  1
ئكة ، وهذا فيه زيادة تشريف وثناء عليه ، وهو يستحق مإل األعلى وهم املالـمعىن الصالة على النيب حممد هي ثناء اهلل عليه يف ال 2

 ذلك ، ألن اهلل هدى الناس به إىل الدين الصحيح.
 ومعىن )وسلَّم( هذا دعاء أيضا أن يُــَســلِّمه اهلل من اآلفات ، مثل الطعن فيه أو يف زوجاته وحنو ذلك.

 على نبيك حممد وَسلِّمه من اآلفات. اثنِ فيكون املعىن اإلمجايل جلملة )صلى اهلل عليه وسلم( أي: اللهم 
وهذه اجلملة مجلة توقري واحرتام ، وجيب على املسلم أن يقوهلا كلما مر بذكر النيب حممد ، فال يليق باملسلم أن مير عليه اسم النيب 

 حممد فال يدعو له ، وكأنه يتكلم عن إنسان عادي.
 ليهم الصالة والسالم.ويستحب ذكر هذا الدعاء عند ذكر باقي األنبياء ، ع

ــَي أتباع عيسى ابن مرمي بذلك لتناصرهم فيما بينهم.وقيل إهنم ُســــمُّـوا بذلك تبعا للحواريني الذين وصفوا  3 ُسـمِّ
وقيل  .من أنصاري إىل اهلل قال احلواريون حنن أنصار اهللالم: كما قال عيسى عليه الس أنفسهم بذلك ،
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كتموه مما أمر اهلل ببيانه ، وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع واملناهج اليت نـزل هبا القرآن ، 
شاهد بصدقها وشاهد فصارت له اهليمنة على ما بني يديه من الكتب من وجوه متعددة ، فهو 

بكذب ما ُحرِّف منها ، وهو حاكم بإقرار ما أقره اهلل ، ونسخ ما نسخه اهلل ، فهو شاهد يف 
 اخلربيات ، حاكم يف األمريات.

مث إنه ُمعجٌز يف نفِسِه ، ال يَقِدُر اخلالئق أن يأتوا مبثله ، ففيه دعوة الرسول ، وهو آية الرسول 
 يه ما جاء به الرسول ، وهو نفسه برهان على ما جاء به.وبرهانه على صدقه ونبوته ، وف

وفيــه أيضــا مــن ألــرِب األمثــاِل وبيــاِن اآليــاِت علــى تفضــيل مــا جــاء بــه الرســول مــا لــو مُجــع إليــه علــوم 
مجيـع العلمـاء مل يكـن مـا عنـدهم إال بعـض مـا يف القـرآن ، ومـن تأمـل مـا تكلَّـم بـه األولـون واآلِخـرون 

اإللـٰهية وأمور املعاد والنبوات واألخالق والسياسات والعبـادات وسـائر مـا فيـه  يف أصول الدين والعلوم 
كمــال النفــوس وصــالحها وســعادهتا وجناهتــا   مل جيــد عنــد األولــني واآلخــرين مــن أهــل النبــوات ومــن 

إال بعــض مــا جــاء بــه القــرآن ، وهلــذا مل تـــَحَتج األمــة مــع رســوهلا  -كاملتفلســفة وهــريهم   -أهــل الــرأي 
، سـواء كـان  1هبا إىل نيب آخر وكتـاب آخـر فضـال عـن أن  تـاش إىل شـيء ال يسـتقل بنفسـه هـريهوكتا

ـــذين ال يعتصـــمون مـــع ذلـــك  مـــن ِعلـــم اوـــدَّثني وامللهمـــني ، أو مـــن علـــم أربـــاب النظـــر والقيـــاس ، ال
 2.(بكتاب منـزل من السماء

ىل كتاٍب آخر ، بل اشتمل على مجيع القرآن فإنه ُمسَتقلٌّ بنفسه ، مل يُـْحوِْش أصحابه إ )كذلك فإن
ما يف الكتب من اواسن ، وعلى زيادات كثرية ال توجد يف الكتب ، فلهذا كان مصدقا ملا بني 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ، يقرر ما فيها من احلق ويُبطل ما ُحرِّف منها ، وينسخ ما نسخه 

 3.(بطل الدين املبدل الذي مل يكن فيهاما فيها ، ويُ  هالباهلل ، فيقرر الدين احلق ، وهو 
قلت: وملا كان القرآن ال يصري منسوخا كله ، وال يتطرق إليه التبديل والتحريف   صار القرآن 

 مهيمنا  على الكتب السابقة.

                                                                                                                                      

وقيل إهنم ُســــمُّـوا بذلك ألن عيسى  بفلسطني.« ناصرة»من أجل أهنم نزلوا أرألا يقال هلا إهنم ُســــمُّـوا بذلك 
 خرش منها.

ب ، وهو مثل فعلى كل حال فوصف أتباع املسيح عيسى ابن مرمي بالنصارى هو من النصرة وهو وصف طي
، وهو وصف علمي ، واملقصود بالكتاب أي التوراة « أهل الكتاب»وصفهم يف كثري من آيات القرآن بــ 

 واإلجنيل إذ كانت يف وألعها األصلي ملا أنزِلت.
 هكذا يف املطبوع ، وأظنه خطأ مطبعي ، وصوابه: أو بغريه. 1
 (.45 - 11/43« )جمموع الفتاوى»باختصار من  2
 (.185 - 19/184« )جمموع الفتاوى»وتصرف يسري من خبتصار  3
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 1السماوية في ثمرات اإليمان بالكتب فصل
  : اإلميان بالكتب يثمر مثرات جليلة منها

   . قوم كتاب ا يهديهم به ل لكلنـز حيث أ، تعاىل بعباده  العلم بعناية اهلل  : األولى
كما قال اهلل    ،   قوم ما يناسب أحواهلم ع لكلالعلم حبكمة اهلل تعاىل يف شرعه حيث شر    : ةثانيال

َهاج ا﴾ ِلُكل   ﴿  تعاىل َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعة  َوِمنـْ
2. 

 شكر نعمة اهلل يف ذلك.الثالثة: 
 إىل الصراط املستقيم والدين القومي الذي ارتضاه اهلل سبحانه وتعاىل لعباده. : اهلدايةالرابعة

: السالمة من الضالل واالحنراف والتخبط الذي يقع فيه البشر بسبب بعدهم عن شريعة الخامسة
 اهلل املذكورة يف كتبه املنزلة.

 ةأعظم الكتب السماوي
وأعظم الكتب القرآن والتوراة ، فكثريا ما يقرن اهلل بينهما ، وقد ورد ذكر التوراة يف القرآن كثريا ، 
وأفضلهما القرآن بال شك ، كيف ال وقد جعله اهلل مهيمنا على كل الكتب السماوية قبله كما 

يف قرآن الكرمي تقدم ، وفيه من اإلعجاز ما ليس يف هريه من الكتب ، وسيأيت ذكر وجوه إعجاز ال
 .اجلزء الثاين من هذا احلوار املبارك ، إن شاء اهلل

 3الحكمة من إنزال القرآن
كتاب أنزلناه ىل يف كتابه العزيز احلكمة الكربى من إنزال القرآن يف قوله جل وعال بيَّـن اهلل تعا

إليك لتخرش الناس من الظلمات إىل النور بإذن رهبم إىل صراط العزيز احلميد
4. 

الِبشارة بالثواب للمتقني واإلنذار بالعقاب ملن أعرض عنه ، قال تعاىل ومن ِحــَكم إنزال القرآن 
ا وتنذربه املتقني  لتبشراه بلسانك فإمنا يسرن به قوما لُـــدَّ

5. 

                                                 
شرح أصول »، و  95البن عثيمني ، ص « شرح ثالثة األصول»هذا الفصل من كتاب  ُجــلَّ استفدت  1

 الرياض. –، الناشر: دار ابن خزمية  31، ص « اإلميان
 . 48  : املائدة سورة 2
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ص ، قوله تعاىل ، تفسري سورة « أألواء البيان»استفدت هذا الفصل من  3

 .آياته وليتذكر أولوا األلباب
 . 1سورة إبراهيم:  4
 . 91سورة مرمي:  5
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لتبين وأنزلنا إليك الذكر تبيني األحكام الشرعية للناس ، قال تعاىل  ومن ِحــَكم إنزال القرآن
ولعلهم يتفكرون للناس ما نُــزِّل إليهم

هلم  لتبينوما أنزلنا عليك الكتاب إال ، وقال تعاىل  1
الذي اختلفوا فيه

2. 
قل نزله روح القدس من تثبيت املؤمنني على اإلميان واهلدى ، قال تعاىل  ومن ِحــَكم إنزال القرآن

وهدى وبشرى للمسلمني الذين آمنوا ليثبتربك باحلق 
3. 

لتحكم إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق ، قال تعاىل الـُحكم بني الناس به  ومن ِحــَكم إنزال القرآن
اهلل مبا أراك بين الناس

 ، أي: مبا علَّمك يف هذا القرآن من العلوم. 4

 ز القرآن العظيم عن غيره من الكتب السماويةـــمي  ــتَ 
 متيز القرآن خبصائص عدة عن هريه من الكتب السماوية ، نذكر منها ثالثة خصائص:

وهدى  انا لكل شيء، كما قال تعاىل ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبي أن فيه تبياٌن لكل شيء .1
يه توأليح لكل أمر حيتاش إىل بيان ، كالعلم ، أي نزلنا عليك القرآن ف 5﴾لمسلمنيلورمحة وبشرى 

أن القرآن يرشد إىل  وكيفية العبادات ، كماوالغاية من خلق اإلنسان ، بأمساء اهلل وصفاته ، 
ف وإكرام الضيواحرتام اجلريان الوالدين وصلة األرحام  رِّ ـــبِ كاألخالق الطيبة واآلداب احلميدة ،  

 .ذلك وحنووالقول احلسن والعطف على الفقراء واملساكني 
 .والدمواملال العقل والِعرض ت اخلمس ، وهي الدين و يأمر حبفظ الضرورياالقرآن و 

، فالقرآن ينهى عن  الرديئةواألخالق ، ينهى عن كل ما خيالف ذلك من العقائد الباطلة والقرآن 
 كما أنكما أمر اهلل ، وهذا هو دين اإلسالم ،    بياء ، ويأمر بعبادة اهلل عبادة هري اهلل ، والغلو باألن

رقة والكذب والسَّ وانتهاك األعراض وعقوق الوالدين الظلم والعدوان ك القبائح ،نهى عن القرآن ي
 .من األمور السيئة وهري ذلك

                                                 
 . 44سورة النحل:  1
 . 46سورة النحل:  2
 . 102سورة النحل:  3
 . 105سورة النساء:  4
 . 89 سورة النحل: 5
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، خبالف الكتب األخرى ، الناس للتي هي أقوم جميع أنه يهدي ومن خصائص القرآن  .2
، وفيه البشر مجيع في القرآن ذكَر املصاحل اليت حيتاجها ففإهنا كانت تصلح لناس دون آخرين ، 

 1.حلول املشاكل العاملية
أن جميع الكتب السماوية قد ُضيِّعت أو ُحرِّفت إال ومن أعظم خصائص القرآن العظيم  .3

، ومن دالئل  نَّا َلُه حَلَاِفظُونَ ِإنَّا حَنُْن نـزْلَنا الذ ْكَر َوإِ ، فقد تعهَّد اهلل حبفظه كما قال تعاىل  هو
مع أن اهلل تعاىل مل  -اليهود والنصارى  –ذلك التحريف تعدد الكتب اليت بأيدي أهل الكتاب 

يُــنزِّل على عيسى إال كتابا واحدا وهو اإلجنيل ، ومل ينزل على موسى إال كتابا واحدا وهو التوراة ، 
درجييا بالزيادة واإلنقاص إىل أن صار كل منها كتبا وليس  حفظ فإهنا ُحرِّفت تـولكن لكوهنا مل تُ 

ولو كان كتابا واحدا ، وفيها من االختالف والتضاد ما ال يعلم به إال اهلل تعاىل ، وصدق اهلل 
من عند هري اهلل لوجدوا فيه اختالفا كثريا

2. 

)صلى  3ومع ذلك التحريف والتبديل   فإن فيها شيئا من احلق الذي يشهد له القرآن ، كنبوة حممد
، وهري ذلك من القضايا العقدية اليت جاء  )صلى اهلل عليه وسلم(، وبشرية عيسى  اهلل عليه وسلم(

القرآن بتصحيحها عند اليهود والنصارى ، ولكنهم ال يؤمنون هبا ، إما تكربا ، وإما جهال ، وإما 
ئها يف كتبهم اورفة بسبب قلتها مقارنة مع ألخامة تلك الكتب لعدم ظهور تلك الشواهد وجال

 وكثرة التحريف فيها ، وبكل حال فهي من الشواهد عليهم يف الدنيا واآلخرة.
قال الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري قوله تعاىل يف سورة املائدة عند ذكر حال األحبار والرهبان مع 

مبا استحفظوا من كتاب اهلل وكانوا عليه شهداء الكتب املنزلة إليهم وتفريطهم يف حفظها
4  ،

 قال رمحه اهلل:
أخرب تعاىل يف هذه اآلية الكرمية أن األحبار والرهبان اسُتحفظوا كتاب اهلل يعين اسُتودعوه ، وطُلب 

متثلوا األمر يف ذلك ـمنهم حفظه ، ومل يـبـني هنا هل امتثلوا األمر يف ذلك وحِفظوه ، أو مل ي
، ولكنه بيَـّن يف مواألع أخر أهنم مل ميتثلوا األمر ، ومل حيفظوا ما اسُتحفظوه ، بل حرَّفوه وأليعوه 

 حيرفون الكلم من بعد مواألعهاآلية ، وقوله  حيرفون الكلم عن مواألعهوبدلوه عمدا  ، كقوله 

                                                 
1

نقيطي يف تفسري اآلية التاسعة من سورة اإلسراء يف هذا الباب ، فقد تكلم عليه يف حنو من انظر ما قاله الش 
 مخس ومخسني صفحة.

 . 82سورة النساء:  2
دليال على وجود النيب املبشر به يف التوراة  99« )العجاب يف صحف أهل الكتابالبشارات »انظر كتاب  3

 بريوت. –واإلجنيل( ، تأليف د. صالح الراشد ، الناشر: دار ابن حزم 
 . 44سورة املائدة:  4
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ون الكتاب فويٌل للذين يكتب، وقوله  جتعلونه قراطيس تبدوهنا وختفون كثريا  اآلية ، وقوله 
وإنَّ منهم فريقا  يلوون ألسنتهم اآلية ، وقوله جل وعال  بأيديهم مث يقولون هذا من عند اهلل

 اآلية ، إىل هري ذلك من اآليات ... بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب
َعه ، بل توىل ِحفظه مث قال رمحه اهلل: والقرآن العظيم مل يِكِل اهلل حفظه إىل أحد حىت يُـْمِكنه تضيي

وقوله  إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظونجل وعال بنفسه الكرمية املقدسة ، كما أوألحه بقوله 
ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه انتهى كالمه رمحه  .اآلية ، إىل هري ذلك من اآليات

 اهلل.
 :«للهفانإهاثة ا»رمحه اهلل تعاىل يف كتابه  القيموقال ابن 

عبَده ورسوَله وكلمَته املسيح ابَن مرمي ، فجدَّد هلم الدين ، وبيَّـن هلم معامله ،  سبحانهمث بعث اهلل 
من تلك األحداث واآلراء الباطلة ، فعادوه وكذبوه ، ورموه  1يودعاهم إىل عبادة اهلل وحده ، والتربِّ 

هم ، ورفعه إليه فلم يِصلوا إليه بسوء ، وأقام اهلل قتله ، فطهَّره اهلل تعاىل من 2وأمه بالعظائم ، وراموا
تعاىل للمسيح أنصارا دعوا إىل دينه وشريعته ، حىت ظهر ديُنه على من خالفه ، ودخل فيه امللوك ، 

 سنة. ثلثمئةوانتشرت دعوته ، واستقام األمر على السَّداد بعده حنو 
محل ومل يبق بأيدي النصارى منه شيء ، مث أخذ دين املسيح يف التبديل والتغيري حىت تناسخ واأل

بذلك أن يتلطفوا لألمم حىت  ورامواـبوا دينا بني دين املسيح ودين الفالسفة ُعبَّـاد األصنام ، بل ركَّ 
يُدخلوهم يف النصرانية ، فنقلوهم من عبادة األصنام اجملسدة إىل عبادة الصور اليت ال ظل هلا ، 

ود إىل جهة املشرق ، ونقلوهم من القول با اد العاقل ونقلوهم من السجود للشمس إىل السج
 واملعقول والعقل إىل القول با اد األب واالبن وروح القدس.

هذا ومعهم بقايا من دين املسيح ، كاخلتان واالهتسال من اجلنابة وتعظيم السبت و رمي اخلنـزير 
إىل أن استحلَّوا اخلنـزير  خت الشريعةثم تناسو رمي ما حرَّمته التوراة إال ما أُِحل هلم بنصها ، 

وأحلَّوا السبت وعوَّألوا منه يوم األحد وتركوا اخلتان واالهتسال من اجلنابة ، وكان املسيح ُيصلي إىل 
م املسيح عليه السالم صليبا قط ، فعظَّموا هم بيت املقدس فصلُّوا هم إىل املشرق ، ومل يُعظِّ 

ليه السالم صوَمهم هذا أبدا وال شَرعه وال أمر به البتة ، بل الصليب وعبدوه ، ومل يُصم املسيح ع
هم وألعوه على هذا العدد ونقلوه إىل زمن الربيع ، فجعلوا ما زادوا فيه من العدد ِعوألا عن نقله 
من الشهور اهلاللية إىل الشهور الرومية ، وتعبدوا بالنجاسات وكان املسيح عليه السالم يف هاية 

لنظافة وأبعد اخللق عن النجاسة ، فقصدوا بذلك تغيري دين اليهود ومراهمتهم ، الطهارة والطيب وا
                                                 

1
 أي التربؤ. 
 دوا.أي: قصَ  2
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فغريوا دين املسيح وتقربوا إىل الفالسفة عباد األصنام بأن وافقوهم يف بعض األمر ليُـرألوهم به 
 1انتهى كالمه رمحه اهلل. .وليستنصروا بذلك على اليهود

                                                 
 ( ،  قيق الفقي.2/210« )إهاثة اللهفان»1

 ، منها:بعض الرسائل العلمية فت ـــــلِّ أُ م كتبا يف  ريف الكتب السابقة ، كما ف بعض علماء اإلساللَّ وقد أَ 
 اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل. .1
 الرياض -دراسة ونقدا ، عبد الرزاق بن عبد اجمليد األرو ، الناشر: دار التوحيد للنشر  -مصادر النصرانية  .2
 بسمة جستنيهتأليف: أسبابه ونتائجه ،  -يف رسالة املسيح عليه السالم عرب التاريخ  ر  .3
 القاألي أيب البقاء صاحل بن احلسني ، الناشر: مكتبة العبيكان تأليف: ختجيل من حرف التوراة واإلجنيل ،  .4
 الرياض -د. حممد السحيم ، الناشر: دار العاصمة تأليف: األصل والواقع ،  -النصرانية  .5
طعيمة صابر د. تأليف: دراسة جلوانب االعتقاد يف اليهودية واملسيحية ،  -األسفار املقدسة قبل اإلسالم  .6

 لبنان - ، الناشر: عامل الكتب
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 القرآن إعجازالبيان في وجوه 

َّبَّدأي َّ ََّّبراهنيَّودالئلوَّآياتَّاهللَّسبحانهَّوتعاىلَّرسله َّاهللَّ، َّاليتَّجيريها َّللعادة وهيَّاألمورَّاخلارقة
رسلهمََّّوارأَّإذاَّفإنَّالناس،َّهمَّمشكالَّعلىَّالناسَّيبقىَّأمر ََّّولئال،َّعلىَّنبوهتمََّّداللةهمَّيعلىَّأيد

َّــــــي َّأ َّقدَّ ََّّبأموردوا َّالبشر ََّّاقتهموطفوقَّقدرة َّندَّاهللَّتعاىلَّأهنمَّمرسلونَّمنَّعَّعِلموا؛ فاستيقنواَّ،
َّ.علىَّالدينوثبتتَّقلوهبمَّهبمَّوآمنواَّأمرهمَّ

ََّّوقد َّباسم َّتعاىلَّنفسه َّاهلل َّاملؤمن»مس ى َّباآلياتَّ« ،َّ َّبه َّجاؤوا َّمبا َّوأنبيائه َّلرسله َّأيَّاملصدق ،
 1البيناتَّوالرباهنيَّالقاطعاتَّواحلججَّالواضحات.

تلقفَّ،َّاليتَّألقاهاَّبنيَّأيديَّسحرةَّفرعونَّفإذاَّهيَّحيةَّتسعىََّّعصاَّموسىَّاآلياتومنَّتلكَّ
ألهنمَّعِلمواَّأنَّماَّأتىَّبهَّموسىَّمنَّعندَّاهللَّوليسَّفآمنواَّ،َّ،َّوهَّمنَّاحلبالَّوالعصيَّوتلتهمَّماَّألق َّ

َّمعهَّ،َّفسحراَّ،َّ ذهَّضربَّهبلماَّسارَّبقومهَّجتاهَّالبحرَّفراراَّمنَّفرعونَّوبعدَّإمياهنمَّبقيتَّالعصا
ويفَّصحراءَّسيناءَّضربَّبعصاهَّ،َّفنجاهَّاهللَّفسارَّيفَّطريقَّيابسَّمعَّقومهَّالبحرَّفانفلقَّالعصاَّ
فعصاَّموسىَّليستَّإالَّآيةَّعيناَّعلىَّقدرَّأسباطَّبينَّإسرائيلَّ،َّفانفجرتَّمنهَّاثنتاَّعشرةَّاحلجرَّ

َّمنَّعندَّاهللَّليعلمَّالناسَّأنهَّرسولَّمنَّعندَّاهللَّ،َّفيكونَّحجةَّعلىَّمنَّملَّيؤمنَّ،َّوتثبيتاَّملنَّآمن
َّ.هَّوسلم()صلىَّاهللَّعليبهَّ

خيلقَّمنَّالطنيَّكهيئةَّفقدَّكانَّ،ََّّ)صلىَّاهللَّعليهَّوسلم(ماَّأيدَّاهللَّبهَّعيسىَّأيضاََّّاآلياتومنَّ
َّبإذنَّاهللَّ َّفيكونَّطريا َّالطريَّفينفخَّفيه َّوَّ، َّعلىَّاألكمه َّالذيََّّ–ميسحَّبيده َّألَِّو َّوهو َّ-عمىَّد

لىَّأنهَّرسولَّمنَّعندَّأفليسَّهذاَّدليلَّع،َّيَّاملوتىَّبإذنَّاهللَّحيَِّـانَّي َّوك،َّبإذنَّاهللََّّنآواألبرصَّفيربَّ
َّ.واهللبلىََّّ؟اهلل

هَّوأنهَّـكلهاَّتدلَّعلىَّصدقَّنبوت،ََّّكثريةَََّّّبآياتَّ)صلىَّاهللَّعليهَّوسلم(َّاحمدـمكماَّأيدَّاهللَّنبيهَّ
،َّ،ََّّفهوَّاآليةَّالكربىَّالدالةَّعلىَّنبوةَّحممدَّأشهرهاَّالقرآنَّالكرميَّ،َّرسولَّمنَّعندَّاهللَّحقاَّ،َّ

قال:َّماَِّمنَّاألنبياءَّمنَّنيبَّإالََّّصلىَّاهللَّعليهَّوسلم()فعنَّأيبَّهريرةَّرضيَّاهللَّعنهَّأنَّرسولَّاهللَّ
قدَّأ عطيَّمنَّاآلياتَّماَّمثلهَّآمنَّعليهَّالبشرَّ،َّوإمناَّكانَّالذيَّأ وتيتَّوحياَّأوحىَّاهللَّإيلَّ،َّفأرجوَّ

2َّ.أنَّأكونَّأكثرهمَّتابعاَّيومَّالقيامة
                                                 

،َّوقدَّوردَّهذاَّاإلسمَّمرةَّواحدةَّيفَّ«َّاملؤمن»بنَّسعديَّرمحهَّاهللَّيفَّتفسريَّاسمَّاهللََّّالرمحـٰنقالهَّالشيخَّعبد1ََّّ
 القرآنَّيفَّخامتةَّسورةَّاحلشر.

 (.152رواهَّمسلمَّ)2َّ
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َّقالَّمشسَّالدينَّالذهيبَّرمحهَّاهلل:
يبَّمـــنَّاألنبيـــاءَّعلـــيهمَّالســـالمَّكـــانَّيـــأ َّباآليـــةَّهـــذهَّهـــيَّاملعجـــ ةَّالع مـــىَّ،َّوهـــيَّالقـــرآنَّ،َّفـــإنَّالنـــ

َّأتبــا َّنبينــاَّ ــثـ ـــر  ـــِبعهَّ،َّوك  ــل َّلــذلكَّمــنَّيت ـــ لكــونَّمعج تــهَّالكــربىَّباقيــةَّبعــدهَّ،ََّّوتنقضــيَّمبوتــهَّ،َّفق 
ــنَّيسـمعَّالقـرآنَّعلـىَّمـرَّاألومـانَّ،َّو ـذاَّقـال:َّفـأرجوَّأنَّأكـونَّأكثـرهمَّ فيؤمنَّباهللَّورسـولهَّكثـريمَِّمـم 

1َّ.امة.َّانتهىتابعاَّيومَّالقي
َّ:يفَّشرحَّاحلديثَّوقالََّّالنوويَّرمحهَّاهلل

ََّّ)صلىَّاهللَّعليهَّوسلم(و قـ ْولهَّ :َّ)ف أ ْرج وَّأ ْنَّأ ك ونَّأ ْكث رهْمَّت ابًِعا(َّع ل مَِّمْنَّأ ْعالمَّالنُّبـ و ةَّ،َّف ِإن ه َّأ ْخبـ ر 
َُّث  َّم َّ ،َّ َّاْلم ْسِلِمني  َّيفَّو م نَِّقل ة ا َّالس المَّهِب ذ  َّع ل ىَّاْلم َّــــــــع ل ْيِه َّو فـ ت ح  َّتـ ع اىل  َّالل ه َّن  َّاْلِبالدَّو ب ار ك  ْسِلِمني 

ِذِهَّاْلغ اي ةَّاْلم ْعر وف ةَّ،َّو لِل ِهَّا َّه  َِّإىل  َّاإْلِْسالمَّيفَّاْلم ْسِلِمني  َّاِنـْتـ ه ىَّاألْمرَّو ات س ع  حلْ ْمدَّع ل ىَِّفيِهْمَّ،َّح َّت 
 .ه ِذِهَّالنـ ْعم ةَّو س ائِرَّنِع مهَّال يِتَّالَُّت ْص ىَّ،َّو ا لل هَّأ ْعل م.َّانتهى

كثريةَّ،َّفقدَّذكرَّابنَّالقيمَّرمحهَََّّّ)صلىَّاهللَّعليهَّوسلم(قالَّمقيدهَّعفاَّاهللَّعنه:َّودالئلَّنبوةَّحممدَّ
َّاللهفان»اهللَّيفَّآخرَّكتابهَّ َّليكونَّ 2«إغاثة ،َّ َّمنَّرحـمةَّاهللَّبعباده َّت يدَّعلىَّاأللفَّ،َّوهذا أهنا

َّبرمحتهَّالعقول.َّ،َّفسبحانَّمنَّهبرَّ)صلىَّاهللَّعليهَّوسلم(ذلكَّأدعىَّلالقتنا َّواإلميانَّبنبوتهَّ
سنتكلمَّعلىَّوجوهَّاإلعجاوَّيفَّالقرآنَّالكرميَّ،َّواليتَّتدلََّّ–إنَّشاءَّاهللََّّ–ويفَّهذاَّالبحثَّاملباركَّ

َّعلىَّأنهَّليسَّمنَّعندَّالبشرَّ،َّبلَّهوَّمنَّعندَّاهللَّحقا.

                                                 
َّالنبالءسري»0َّ َّ«ََّّأعالم َّالنبويةَّ، َّقسمَّالسرية ،(22/151َّ،َّ)َّ ،َّ َّمؤسسةَّبابَّجامعَّيفَّدالئلَّالنبوة الناشر:

 بريوت.َّ–الرسالةَّ
 مكة.َّ–،َّالناشر:َّدارَّعاملَّالفوائد1112ََّّص2ََّّ
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 إعجاز القرآنتفصيل في 
َّمنَّمثانيةَّوجوهَّالقرآنَّالكرمي م عِج م

1:َّ
نـ لَّعلىَّقريشَّبلغتهمَّ،َّويفَّومانَّبلغتَّفيهَّقريشَّالذ ْرو ة ََّّ:َّبيانهَّوفصاحتهَّ،َّفالقرآنَّالكرمياألول

يفَّالفصاحةَّوالبالغةَّوالبيانَّوحسنَّن مَّالشعرَّ،َّف نواَّيفَّأولَّاألمرَّأهنمَّيستطيعواَّاإلتيانَّمبثلهَّ
،َّفنـ لَّالقرآنَّبتحديهمَّعلىَّثالثة2ََّّفقالواَّ﴿لوَّنشاءَّلقلناَّمثلَّهذاَّإنَّهذاَّإالَّأساطريَّاألولني﴾

،5ََّّ،َّوالثالثةَّأنَّيأتواَّبسورةَّمثله4،َّوالثانيةَّأنَّيأتواَّبعشرَّسورَّمثله1َّأنَّيأتواَّمبثلهَّمراحلَّ؛َّاألوىل
 واَّمعَّشدةَّحرصهمَّعلىَّمغالبةَّالقرآنَّوقوةَّفصاحتهمَّ،َّفقطعَّاهللَّطمعهمَّإىلَّقيامَّالساعةَّيفَّفعجَّ

َّالقرآنَّالَّيأتونَّمبثلهَّ ولوَّكانَّقولهَّتعاىلَّ﴿قلَّلئنَّاجتمعتَّاإلنسَّواجلنَّعلىَّأنَّيأتواَّمبثلَّهذا
6.2َّبعضهمَّلبعضَّظهريا﴾
َّ:وقالَّابنَّتيميةَّرمحهَّاهلل

آياتَّالتحديَّبهَّويتلىَّقولهََّّت تلى،َّمنَّحنيَّجاءَّبهَّالرسولََّّمانوالقرآنَّآيتهَّباقيةَّعلىَّطولَّال َّ
َّصادقنيفليأ َّإنَّكانوا َّحبديٍثَّمثله َّمثلهوََّّتوا َّبعشرَّسوٍر َّمثلوََّّفأتوا َّمنَّبسورٍة هَّوادعوا

قلَّلئنَّاجتمعتَّاإلنسَّواجلنَّعلىَّأنَّيأتواَّمبثلَّهذاَّالقرآنَّي تلىَّقولهَّوَّ،ََّّاستطعتمَّمنَّدونَّاهلل
هَّوقطع8ََِّّفنفسَّإخبارَّالرسولَّهبذاَّيفَّأولَّاألمر،ََّّثلهَّولوَّكانَّبعضهمَّلبعٍضَّظهرياًَّالَّيأتونَّمب

وهذاَّالَّيكونََّّ،بذلكَّمعَّعلمهَّبكثرةَّاخللقَّدليلَّعلىَّأنهَّكانَّخارقًاَّيعج َّالثقلنيَّعنَّمعارضتهَّ
َّء.لغريَّاألنبيا

                                                 
قـويلَّإهنــاَّمثانيــةَّلــيسَّعلــىَّســبيلَّالتحديــدَّ،َّولكــنَّحبسـوَّمــاَّيســرَّاهللَّالوقــوكَّعليــهَّ،َّورمبــاَّكانــتَّهنــاكَّوجــوه1ََّّ

،َّفـاهللَّتعــاىلَّأعلـمَّ،َّوان ــرَّلالطـال َّوجــوهَّإعجـاوَّالقــرآنَّالكـرميَّالعشــرةَّكمـاَّذكرهــاَّالقـرطيبَّرمحــهَّاهللَّيفَّأخـرىَّ
َّ،َّباب:َّذكرَّنكتَّيفَّإعجاوَّالقرآنَّ،َّوشرائطَّاملعج ةَّوحقيقتها.«َّاجلامعَّألحكامَّالقرآن»مقدمةَّكتابهَّ

 .11َّسورةَّاألنفال:2ََّّ
َّ.14َّان رَّسورةَّالطور:1ََّّ
َّ.11َّان رَّسورةَّهود:4ََّّ
َّ.21َّان رَّسورةَّالبقرة:5ََّّ
َّ.88َّسورةَّاإلسراء:6ََّّ
وان رَّأيضاَّماَّقالهَّالشنقيطيَّرمحهَّاهللَّيفَّتفسريَّقولهَّتعاىلَّ﴿وماَّكانَّهذاَّالقرآنَّأنَّيفرتىَّمنَّدونَّاهللَّولكن2ََّّ

َّ(.12تصديقَّالذيَّبنيَّيديهَّوتفصيلَّالكتابَّالَّريوَّفيهَّمنَّربَّالعاملني﴾َّ)سورةَّيونس:َّ
َّأيَّيفَّأولَّأمرَّنبوته.8َّ
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وليسَّيفَّاألممَّمنَّأظهرَّكتاباَّ،َّوالعربَّوالعجمَّ،َّفَّعهَّاملوافقَّواملخالَِّمَّـُثَّمعَّطولَّال مانَّقدَّس
وإنَّكانَّيفَّأعلىََّّ-وماَّمنَّكالمَّتكلمَّبهَّالناسََّّ،وهذاَّيعرفهَّكلَّأحدََّّ،مثلهََّّأهَّالناسَّوقالَّإنهيقرَّ

َّومعىنَّ َّيشبههَّويقاربهإالَّوقدَّقالَّالناسَّن ري ََّّ-طبقاتَّالكالمَّلف ًا َّأوََّّ،َّهَّوما سواءَّكانَّشعرًا
َّيفَّالعلومَّواحلكمَّواالستداللَّوالوعظَّوالرسائلَّوغريَّذلكَّ دَّمنَّذلكَّجَّوماَّو ََّّ،خطابةَّأوَّكالمًا

َّ.قاربهشبههَّوي َّدَّماَّي َّجَّو َّشئَّإالَّو َّ
علــمَّالنــاسَّعــرهبمَّوعجمهــمَّأنــهَّملَّيوجــدَّلــهَّن ــريَّمــعَّحــرصَّالعــربَّوغــريَّالعــربَّعلــىَّوالقــرآنَّ ــاَّي َّ
َّ،هَّآيـةَّهَّووعيـد َّووعـد ََّّ،هَّآيـةَّهَّوهنيـ وأمـر ََّّ،هَّبـالغيوبَّآيـةَّوإخبـار ََّّ،هَّآيـةَّون م ـَّ،هَّآيـةَّفلف  ََّّ،معارضتهَّ
كـلَّذلـكَّالَََّّّ،رجمَّبغريَّالعـريبَّكانـتَّمعانيـهَّآيـةَّوإذاَّت ََّّ،هَّعلىَّالقلوبَّآيةَّان َّطهَّوسلهَّوع مت َّوجاللت َّ

 1.يوجدَّلهَّن ريَّيفَّالعامل
لَّالشنقيطيَّرمحهَّاهللَّيفَّتعليقَّ:َّأنهَّليسَّفيهَّعوجَّالَّمنَّجهةَّاأللفاظَّوالَّمنَّجهةَّاملعاينَّ،َّقاثانيا

َّ:احلمدَّهللَّالذيَّأن لَّعلىَّعبدهَّالكتابَّوملَّجيعلَّلهَّعوجاًَّلهَّعلىَّقولهَّتعاىلَّ
فألفاظهَّيفََّّ،الَّمنَّجهةَّاأللفاظَّوالَّمنَّجهةَّاملعاينََّّ،أي:َّملَّجيعلَّفيهَّاعوجاجًاَّكائنًاَّماَّكانَّ

َّ،أخبارهَّصدقََّّ،ايةَّالكمالَّومعانيهَّكلهاَّيفَّغَّ،غايةَّاإلعجاوَّوالسالمةَّمنَّالعيوبَّوالوصماتَّ
 2وعداًلَّيفَّاألحكام.َّ،أي:َّصدقاَّيفَّاألخبارََّّومتتَّكلمةَّربكَّصدقاَّوعدالًَّوأحكامهَّعدلَّ

َّمنََّّ:ثالثا َّيـ حفظَّكتابم َّمل َّأنه َّاإلعجاو َّووجه ،َّ َّوالدهور َّالعصور َّالتحريفَّعلىَّمر َّمن ِحف ه
 .1لناَّالذكرَّوإناَّلهَّحلاف ون﴾الكتوَّالسماويةَّكماَّح ـِفظ َّهذاَّالكتابَّ،َّوصدقَّاهللَّ﴿إناَّحننَّنـ َّ

َّماَّتضمنهَّالقرآنَّمنَّتشريعَّوأحكامَّ،َّتصلحَّجلميعَّالبشرَّوجلميعَّاألومنةَّواألمكنةَّ،َّرابعا :َّح ْسن 
َّواالقتصادَّ َّواآلداب َّوالشريعة َّالعقيدة َّيف ،َّ َّوآخرهتم َّدنياهم َّيف َّالعباد َّيصلح َّما َّمجيع وتشمل

َّوالسياسةَّوغريها.
َّاألخبارَّاليتَّتضمنهاَّ،َّخامسا سواءَّاليتَّمضتَّ،َّواليتَُّتصلَّتـ ـب عًاَّمعَّمرورَّال منَّأثناءَّ:َِّصدق 

فهيَََّّّفأما األخبار التي مضتتـ ن ـ ُّلَّالقرآنَّ،َّأوَّاآلياتَّاليتَّفيهاَّذكرَّبعضَّاألمورَّاملستقبليةَّ،َّ
َّالسابقنيَّمعَّ َُّثَّقصصَّاألنبياء َّوإبليسَّ، َّآدم َّوقصة َّالسماواتَّواألرضَّ، َّخلق َّعن كاإلخبار

                                                 
 .512ََّّ-515َّ،َّصَّ«َّالنبوات»كتاب1َََّّّ
َّ.18َّ،َّصَّ«َّالرحلةَّإىلَّأفريقيا»2َّ
َّ.9َّسورةَّاحلجر:1ََّّ
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نيَّ،َّوقصةَّأصحابَّالكهفَّوذيَّالقرننيَّ،َّوغريهاَّ،َّجاءتَّكلَّأقوامهمَّ،َّوقصةَّصاحوَّاجلنت
َّهذهَّاألخبارَّعلىَّلسانَّنيبَّأميَّالَّيعركَّالقراءةَّوالَّالكتابة.

وتضمنَّالقرآنَّكذلكَّذكرَّبعضَّاألحكامَّالواردةَّيفَّالتوراةَّ،َّوبيانَّكتمانَّأحبارَّاليهودَّ اَّ،َّحَّتَّ
قلَّفأتواَّبالتوراةَّإنَّكنتمَّصادقنيُتداهمَّالقرآنَّبقولهَّ

1.َّ
وأماَّاألخبارَّاليتَّنـ لتَّتـ بـ ًعاَّمعَّالتنـ يلَّفكاآلياتَّاليتَّنـ لتَّلكشفَّأحوالَّاملنافقنيَّ،َّواآلياتَّاليتَّ

َّوحنوها.َّويسألونكفيهاَّإجابةَّعلىَّأسئلةَّ،َّكاآلياتَّاليتَّت ص د رهاَّقول هَّ
خرَّسورةَّوأماَّاألخبارَّاملستقبليةَّاليتَّوقعتَّمطابقةَّملاَّأخربَّفكدخولَّاملسجدَّاحلرامَّ،َّوهيَّيفَّآ

َّالفتح.
سي ه مَّاجلمعَّويولونَّالدبروأيضاَّقولهَّتعاىلَّ

،َّفقدَّروىَّابنَّجريرَّوابنَّأيبَّحامتَّأنَّعمرَّملا2ََّّ
َّنـ لتَّهذهَّاآليةَّقال:َّأيَّمجعَّي ه م؟َّ

َّ.سيه مَّاجلمعَّويولونَّالدبريثوَّيفَّالدر َّويقولََّّفلماَّكانَّيومَّبدرَّرأيتَّالنيبَّ
َّيومئذ.َّويفَّروايةَّالبنَّأيبَّحامت:َّفعرفتَّتأويلها

وكذلكَّاآلياتَّاليتَّفيهاَّتقريرَّعج َّالناسَّعنَّأنَّيأتواَّبآيةَّمثلَّآياتَّالقرآنَّ،َّفعج َّالناسَّفعالَّ،َّ
،َّفوقعََّّإناَّحننَّنـ لناَّالذكرَّوإناَّلهَّحلاف ونوكاآلياتَّاليتَّتقررَّحفظَّاهللَّلكتابهَّ،َّكقولهَّتعاىلَّ

تَّاليتَّتقررَّحصولَّالع ةَّاألمرَّكماَّأخربَّ،َّفكمَّمنَّملحٍدَّحاولَُّثَّنكصَّعلىَّعقبيهَّ،َّوكاآليا
والكرامةَّوالسيادةَّوال هورَّلألمةَّاإلسالميةَّإنَّاستقامتَّعلىَّأمرَّاهللَّ،َّفوقعَّاألمرَّكماَّأخربَّاهللَّيفَّ

َّ َّتعاىل َّقال ،َّ َّاألوىل َّاملفضلة َّالثالثة َّالصاحلاتَّالقرون َّوعملوا َّمنكم َّآمنوا َّالذين َّاهلل وعد
َّول يمك َّقبلهم َّمن َّاستخلفَّالذين َّاألرضَّكما َّيف َّ مَّليستخلفنهم َّارتضى َّالذين َّدينهم َّ م نن

وليبدلنهمَّمنَّبعدَّخوفهمَّأمناَّيعبدونينَّالَّيشركونَّيبَّشيئا
،َُّثَّملاَّفشاَّفيهمَّالشركَّوالبد َّ،1ََّّ

مَّ،َّوتسلطتَّوالبعدَّعنَّمنهجَّالسلفَّالصاحلَّيفَّالعقيدةَّوالشريعةَّوالسلوكَّ؛َّصارواَّيفَّذيلَّاألم
َّ.منَّال منَّقروناعليهمَّاألممَّاألخرىَّ
تَّاالكتشافاتَُّثَّملاَّظهرََّّ،العلميةََّّاألموربعضَّذكرَّماَّجاءَّفيهَّمنَّقرآنَّ؛َّومنَّدالئلَّصدقَّال

َّآياتَّقرآنية،َّفتكوينَّاإلنسانَّيفَّبطنَّأمهَُّتدثتَّعنهَّعدةََّّةَّوقعتَّمطابقةَّملاَّأخرباحلديثالعلميةَّ

                                                 
َّ.91َّسورةَّآلَّعمران:1ََّّ
َّ.45َّسورةَّالقمر:2ََّّ
َّ.55َّسورةَّالنور:1ََّّ
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َّقبلَّأربعةَّعشرَّقرناَّ،َّبينماَّملَّي هتِدَّعلماء َّالطوَّإىلَّمراحلَّذلكَّالتكوينَّإالَّيفَّالعقودَّاملتأخرةَّمن
َّن.اال مهذاَّ

مراحلَّ،َّفقالَّتعاىلَّيفَّمطلعَّسورةََّّبأربعةالقرآنَّالكرميَّبنيَّأنَّحياةَّاإلنسانَّمترَّوبيانَّذلكَّأنَّ
َّاملؤمنون:

ُثَّخلقناَّالنطفةَّعلقةَّ*َُّثَّجعلناهَّنطفةَّيفَّقرارَّمكنيَّ*ََّّ )ولقدَّخلقناَّاإلنسانَّمنَّساللةَّمنَّطني
َّالع امَّ َّاملضغةَّع اماَّفكسونا َّالعلقةَّمضغةَّفخلقنا َُّثَّأنشأناهَّخلقاَّآخرَّفتباركَّاهللَّفخلقنا حلما

َّأحسنَّاخلالقنيَّ*َُّثَّإنكمَّبعدَّذلكَّمليتونَّ*َُّثَّإنكمَّيومَّالقيامةَّتبعثون(.
هيَّأصلَّاخللقةَّ،َّملاَّخلقَّاهللَّأباناَّآدمَّعليهَّالسالمَّمنَّطنيَّ،َّويفَّهذاَّيقولَّاهللََّّفالمرحلة األولى

َّتعاىلَّ)ولقدَّخلقناَّاإلنسانَّمنَّساللةَّمنَّطني(.
َّاملراحلََّّانيةالمرحلة الث َّإىل َّالكرمي َّالقرآن َّأشار َّوقد ،َّ َّأمه َّبطن َّيف َّاإلنسان َّتكون َّمرحلة هي

التدرجييةَّلتكونَّاإلنسانَّيفَّبطنَّأمهَّ،َّوهيَّمخسةَّمراحلَّ؛َّنطفةَُّثَّعلقةَُّثَّمضغةَُّثَّع امَُّثَّ
َّحلمَّفوقَّالع ام.

َّفقوله:َّ)خلقناَّالنطفةَّعلقة(َّأيَّدًماَّأمحر.
َّاإلنسانَّيفَّ َّاليتَّميضغها َّاملضغة َّأيَّقطعةَّحلمَّق ْدر ،َّ َّإىلَّمضغة َّتتحولَّالعلقة وبعدَّأربعنيَّيوًما

َّفمه.
َُّثَّتتحولَّاملضغةَّاللينةَّوتتحولَّخلقتهاَّإىلَّع ام.

َُّثَّت كسىَّالع امَّحلًماَّ،َُّثَّي نشؤهَّاهللَّخلًقاَّآخرَّبنفخَّالروحَّفيه.
َّفتباركَّاهللَّالذيَّأحسنَّكلَّشيءَّخلقه.

أنَّعلمَّالطوَّاجلديدَّاكتشفَّهذهَّاملراحلَّكلهاَّ،ََّّالس ردَّملراحلَّخلقَّاإلنسانَّوالشاهدَّمنَّهذا
دلواَّمنَّهذاَّعلىَّأنَّالقرآنَّكالمَّـــــــقرناَّ،َّفاست14َُّثَّتفاجأَّبأنهَّهذهَّاملراحلَّمذكورةَّيفَّالقرآنَّمنذَّ

 اهللَّ،َّالَّميكنَّأنَّيكونَّالذيَّأتىَّبهَّبشرَّ،َّفسبحانَّمنَّهبرَّحبكمتهَّالعقول.

َّبالن َّاألمر َّ،َّلسبةَّوكذا َّالطبيعيَّيفَّالقرآنَّ،َّفقدَّتكوينَّالبحارَّواجلبالَّوغريها جاءَّذكرَّتكوينها
َّوبعدَّظهورَّاملكتشفاتَّاحلديثيةَّوقعتَّمطابقةَّملاَّأخربَّبهَّالقرآن.

عددمَّمنَّعلماءَّالطبيعةَّ،َّالتطابقَّهذاََّّاكتشاكَّبسبوأسلمَّوَّ،َّكثريةَّوقدَّأ لـ ــف تَّيفَّهذاَّمؤلفاتََّّ
َّا َّإىل َّفلريجع َّالتوسع َّأراد َّالعاملَّومن َّلرابطة َّالتابعة َّالعلمي َّاإلعجاو َّهيئة َّعن َّالصادرة لبحوث
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اإلسالميَّمبكةَّاملكرمةَّ،َّوصدقَّاهللَّ﴿ولقدَّصرفناَّيفَّهذاَّالقرآنَّمنَّكلَّمثلَّفأىبَّأكثرَّالناسَّإالََّّ
 .1كفورا﴾

مَّتنوُّ َّالعلومَّاليتَّاحتواهاَّ،َّفعالوةَّعلىَّأنَّالقرآنَّالكرميَّقدَّعل ََّّالقرآنومنَّدالئلَّإعجاوَّسادسا: 
خرافةَّوالتعلقَّباملخلوقاتَّ؛َّفإنهَّملَّيقتصرَّعلىَّـةَّطريةَّ،َّوهدمَّأساطريَّالعقيدةَّالصحيحةَّغض َّال

هذاَّ،َّفقدَّاغرتكَّمنهَّعلماءَّالنحوَّوالبالغةَّواللغةَّالشيء َّالكثريَّ،َّبلَّهوَّاملعيارَّاألساسَّلضبطَّ
َّعلوِمهم.

َّتدلَّعلىَّأنَّالنيبَّ َّكلها َّيـ ب ـل ــــغ هَّعَّووجوهَّاإلعجاوَّهذه َّفإنهَّمنَّاملستقرَّصادقَّفيما نَّربهَّ،
،َّالَّيقرأَّوالَّيكتوَّ،َّفمنَّأينَّسيأ َّبكلَّهذهَّاألخبارَّالقرآنيةَّلوالَّأنهََّّي َّم َّاملعلومَّعندَّقومهَّأنهَّأ َّ

َّالرتابَّ َّبيمينكَّإذا َّمنَّكتابَّوالَّختطه َّكنتَّتتلوَّمنَّقبله ي وحىَّإليهَّمنَّربه؟َّقالَّتعاىلَّ﴿وما
َّ.2العلمَّوماَّجيحدَّهباَّإالَّاملبطلون﴾َّاملبطلونَّ*َّبلَّهوَّآياتَّبيناتَّيفَّصدورَّالذينَّأوتوا

َّسابعا َّالقرآنَّتأثريه َّإعجاو َّومنَّوجوه :َّ َّ،َّالبليغ َّأوَّكافرة َّمؤمنة َّكانتَّنفوسا َّسواء يفَّالنفوسَّ،
لوَّأنـ لناَّهذاَّالقرآنَّعلىَّجبلَّلرأيتهَّخاشعاَّمتصدعاَّمنَّخشيةَّاهللوصدقَّاهللَّ

اهللَّ،َّوقوله1ََّّ
لودَّالذينَّخيشونَّرهبمَُّثَّتلنيَّجلودهمَّوقلوهبمَّإىلَّنـ لَّأحسنَّاحلديثَّكتاباَّمتشاهباَّتقشعرَّمنهَّج

ذكرَّاهلل
4.َّ

وقدَّتأثرَّبالقرآنَّبعضَّصناديدَّالكفرَّمنَّقريشَّ،َّومنَّذلكَّقصةَّالوليدَّبنَّاملغريةَّملاَّمسعَّالقرآنَّ،َّ
واللفظَّلهَّعنَّابنَّعباسَّرضيَّاهلل6ََّّ«مستدركه»واحلاكمَّيف5ََّّ«تفسريه»فقدَّروىَّابنَّجريرَّيفَّ
َّلهَّ،َّفبلغَّذلكَّأباَّجهلََّّغريةَّجاءَّإىلَّالنيبَّعنهماَّأنَّالوليدَّبنَّامل فقرأَّعليهَّالقرآنَّ،َّفكأنهَّرق 

َّفأتاهَّفقال:َّياَّعمَّ،َّإنَّقومكَّيرونَّأنَّجيمعواَّلكَّماال.
َّقال:َّمل؟

2َّقال:َّليعطوك هَّ،َّفإنكَّأتيتَّحممداَّلت عِرضَّملاَِّقبـ ل ه.
                                                 

َّ.89َّسورةَّاإلسراء:1ََّّ
َّ.49ََّّ–48َّسورةَّالعنكبوت:2ََّّ
َّ.21َّسورةَّاحلشر:1ََّّ
َّ.21َّسورةَّال مر:4ََّّ
َّ.25ََّّ–18ََّّتفسريَّسورةَّاملدثرَّ،َّاآليات5َّ
6َّ(2/512.)َّ
َّأيَّتعِرضَّنفسكَّعليهَّليعطيكَّماالَّ،َّفلهذاَّذهبتَّإليه.2َّ
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َّقال:َّقدَّعِلمتَّقريشَّأينَّمنَّأكثرهاَّماال.
َّلهَّ،َّأوَّأنكَّكارهَّله.قال:َّفقلَّفيهَّقوالَّيبل غَّقومكَّ َّأنكَّمنكرم

قال:َّوماذاَّأقول؟َّفواهللَّماَّفيكمَّرجلَّأعلمَّباألشعارَّمينَّ،َّوالَّأعلمَّبر ج َّوالَّبقصيدةَّمينَّ،َّوالَّ
بأشعارَّاجلنَّ،َّواهللَّماَّيشبهَّالذيَّيقولَّشيئاَّمنَّهذاَّ،َّوواهللَّإنَّلِقولهَّالذيَّيقولَّحالوةَّوإنَّعليهَّ

أعالهَّ،َّم غِدقمََّّ،َّوأنهَّملثمرم1ََّّلط الوة
َّماَُّتته.َّأسفلهَّ،َّوإنهَّليعلوَّوماَّي علىَّ،َّوإنهَّلـ ـي ــْحِطم 2ََّّ

َّقال:َّالَّيرضىَّعنكَّقومكَّحَّتَّتقولَّفيه.
َّينَّحَّتَّأفكر.قال:َّفدعَّْ
ذرينَّومنَّخلقتَّوحيدا،َّفنـ لت1ََّّـرَّقال:َّهذاَّسحرَّيؤثرَّ،َّيأثِرهَّعنَّغريهفلماَّفك َّ

4.َّ
َّأنَّأباََّّواللفظ6َّ«الدالئل»والبيهقيَّيف5ََّّوأخرجَّابنَّإسحاقَّيفَّالسرية لهَّعنَّال هريَّقال:َّح د ثت 

وهوَّيصليَّبالليلَّيفََّّجهلَّوأباَّسفيانَّواألخنسَّبنَّشريقَّخرجواَّليلةَّليستمعواَّمنَّرسولَّاهللَّ
بيتهَّ،َّوأخذَّكلَّرجلَّمنهمَّجملساَّليستمعَّفيهَّ،َّوكلَّالَّيعلمَّمبكانَّصاحبهَّ،َّفبات واَّيستمعونَّلهَّ،َّ

َّالطرَّ َّفجمعهم ،َّ َّتفرقوا َّالفجر َّوطلع َّأصبحوا َّ)الَّحَّتَّإذا َّلبعض: َّوقالَّبعضهم ،َّ َّفتالوموا ،َّ يق
تعودواَّ،َّفلوَّرآكمَّبعضَّسفهائكمَّألوقعتمَّيفَّنفسهَّشيئا(َّ،َُّثَّانصرفواَّ،َّحَّتَّإذاَّكانَّالليلةَّالثانيةَّ
عادَّكلَّرجلَّمنهمَّإىلَّجملسهَّ،َّفباتواَّيستمعونَّلهَّحَّتَّإذاَّطلعَّالفجرَّتفرقواَّ،َّفجمعتهمَّالطريقَّ،َّ

ةَّ،َُّثَّانصرفواَّفلماَّكانتَّالليلةَّالثالثةَّأخذَّكلَّرجلَّمنهمَّفقالَّبعضهمَّلبعضَّمثلَّماَّقالواَّأولَّمرَّ
جملسهَّ،َّفباتواَّيستمعونَّلهَّ،َّحَّتَّإذاَّطلعَّالفجرَّتفرقواَّ،َّفجمعتهمَّالطريقَّ،َّفقالوا:َّ)الَّنربحَّحَّتَّ
َّأصبحَّاألخنسَّبنَّشريقَّأخذَّعصاهَُّثَّ َّفلما ،َّ َّعلىَّذلكَُّثَّتفرقوا َّفتعاهدوا نتعاهدَّالَّنعود(َّ،

ََّّبيتهَّفقال:َّأخربينَّياَّأباَّحن لةَّعنَّرأيكَّفيماَّمسعتَّمنَّحممد.خرجَّحَّتَّأتىَّأباَّسفيانَّيف
 فقال:َّياَّأباَّثعلبةَّ،َّواهللَّلقدَّمسعتَّأشياءَّأعرفهاَّوأعركَّماَّيرادَّهبا.

َّقالَّاألخنس:َّوأناَّ،َّوالذيَّحلفتَّبه.

                                                 
َّ«.النهاية»أيَّرونقاَّوحسناَّ،َّوقدَّت فتحَّالطاء.َّان ر1ََّّ
،َّواملقصودَّباملغدقَّيفَّالكالمَّهناَّكثرةَّخريه.َّان رََّّألسقيناهمَّماءَّغدقاالغـدقَّهوَّاملاءَّالكثريَّ،َّويفَّالتنـ يل2ََّّ

َّ«.لسانَّالعرب»
َّرويهَّعنَّغريه.أيَّي1َّ
َّ.11َّسورةَّاملدثر:4ََّّ
َّ(َّ،َُّتقيقَّحممدَّمحيدَّاهلل.169،َّصَّ)«َّالسرية»كتاب5َََّّّ
َّ(.2/216بابَّمجا َّأبوابَّاملبعثَّ)6َّ
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َُّثَّخرجَّمنَّعندهَّ،َّحَّتَّأتىَّأباَّجهلَّفقال:َّياَّأباَّاحلكمَّ،َّماَّرأيكَّفيماَّمسعتَّمنَّحممد؟
َّمسع َّ،َّقال:َّماذا َّفحملنا َّفأطعمناَّ،َّومحلوا ت؟َّتناوعناَّحننَّوبنوَّعبدَّمناكَّيفَّالشركَّ،َّأطعموا

وأعطواَّفأعطيناَّ،َّحَّتَّإذاَّجتاثيناَّعلىَّالركوَّوكناَّكف رسيَّرهانَّ؛َّقالوا:َّ)مناَّنيبَّيأتيهَّالوحيَّمنَّ
َّالسماء(!َّفمَّتَّندركَّهذه؟َّواهللَّالَّنؤمنَّبهَّأبداَّوالَّنصدقهَّ،َّفقامَّعنهَّاألخنسَّبنَّشريق.َّانتهى.

أ ْمَّخ ِلق واََّّ﴿ََّّيقرأَّسورةَّالطورَّفبلغَّهذهَّاآلياتََّّوملاَّمسعَّجبريَّبنَّمطعمَّرضيَّاهللَّعنهَّرسولَّاهللَّ
َّب لَّال َّ ِمْنَّغ رْيَِّ َّ*َّأ ْمَّخ ل ق واَّالس م او اِتَّو األ ْرض  َّ ش ْيٍءَّأ ْمَّه م َّاخلْ اِلق ون  ه ْمَّخ   اِئن َّر ب ك  ي وِقن ون َّ*َّأ ْمَِّعند 
ر ون ﴾اْلم ص ْيطَِّ أ ْمَّه م َّ

قليبَّأنَّيطريَّ،َّوذلكَّأولَّماَّوقرَّ كادَّ:ََّّيومئذَّمشرًكاَّ؛َّقالَّ وكانَّجبريََّّ،1ََّّ
2َّاإلميانَّيفَّقليب.

وملاَّكانَّالقرآنَّيتصفَّهبذاَّالتأثريَّالبليغَّيفَّالنفوسَّ؛َّتعاهدَّالكفارَّأالَّيستمعواَّللقرآنَّ،َّقالَّتعاىلَّ
َّالقرآنَّوالغواَّفيهَّلعلكعنهمَّ مَّتغلبونوقالَّالذينَّكفرواَّالَّتسمعواَّ ذا

،َّوماَّذاكَّإالَّلتأثريه1ََّّ
َّنفوسهمَّ،َّوإحساسهمَّبهَّيفَّأعماقهمَّ،َّولكنهمَّقومَّيستكربونَّعنَّمسا َّاحلق.

َّالقرآنَّيفَّبعضَّالنصارىَّفآمنواَّبهَّ،َّقالَّتعاىلَّعنهمَّ وإذاَّمسعواَّماَّأنـ لَّإىلَّالرسولَّترىَّوقدَّأثّـــر 
اَّفاكتباَّمعَّالشاهدينأعينهمَّتفيضَّمنَّالدمعَّ اَّعرفواَّمنَّاحلقَّيقولونَّربناَّآمن

4.َّ
إمناَّاملؤمنونَّالذينَّإذاَّذكرَّاهللَّوجلتَّقلوهبمَّأماَّاملؤمنونَّفتأثريَّالقرآنَّفيهمَّواضحَّ،َّقالَّتعاىلَّ

وإذاَّتليتَّعليهمَّآياتهَّوادهتمَّإميانا
،َّوالكالمَّيفَّهذاَّيطولَّ،َّوهوَّموجودَّيفَّم انهَّ،َّويكفيَّيف5ََّّ

؛َّأنَّمجاعًةَّماتوا6ََّّ«اإلتقانَّيفَّعلومَّالقرآن»تابهَّهذاَّماَّذكرهَّجاللَّالدينَّالسيوطيَّرمحهَّاهللَّيفَّك
َّعندَّمسا َّآياتَّمنَّكتابَّاهللَّ،َّوقدَّأ فرِدتَّأمساؤهمَّيفَّمصنف.

ومنَّوجوهَّإعجاوَّالقرآنَّالكرميَّ؛َّكونهَّشفاءَّمنَّاألمراضَّاحلسيةَّواملعنويةَّ)أيَّالنفسية(َّ،َّثامنا: 
ملشروباتَّوالسلوكياتَّعلىَّسبيلَّفأماَّاألمراضَّاحلسيةَّفقدَّحذرَّالقرآنَّمنَّمجلةَّمنَّاملطعوماتَّوا

َّواللواطَّ،َّ الوقايةَّمنَّاألمراضَّ،َّومنَّذلكَُّترميَّشربَّاخلمرَّوأكلَّحلمَّاخلنـ يرَّ،َّوارتكابَّال نا
َّوكذاَّإتيانَّالنساءَّيفَّاحمليض.

                                                 
َّ.12ََّّ-15َّسورةَّالطور:1ََّّ
 (.4851ََّّ،4121مفرقاَّ،َّ) رواهَّالبخاري2َّ
 .26َّسورةَّفصلت:1ََّّ
 .81َّسورةَّاملائدة:4ََّّ
 .2َّسورةَّاألنفال:5ََّّ
 عَّوالستون:َّيفَّإعجاوَّالقرآن.باب:َّالنو َّالراب6َّ
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هاَّـحةَّ،َّوأخربَّأنـإىلَّالتداويَّبقراءةَّسورةَّالفاتَّوأماَّبعدَّاإلصابةَّباألمراضَّ؛َّفقدَّأرشدَّالنيبَّ
فيهَّشفاءَّللناسلقرآنَّإىلَّالتداويَّبالعسلَّ،َّرقيةَّ،َّكماَّأرشدَّا

1.َّ
وأماَّاألمراضَّالنفسيةَّ؛َّفالقرآنَّهوَّأفضلَّاألدويةَّ اَّ،َّبلَّإنَّسبوَّهذهَّاألمراضَّهوَّالبعدَّعنَّ

ومنَّأعرضَّعنَّذكريَّفإنَّلهَّمعيشةَّضنكاالقرآنَّ،َّ
،َّومنَّتلكَّاألمراضَّالقلقَّواالكتئاب2ََّّ

َّمنَّطمعَّوكربَّواالجن َّواألخالقَّالرديئة َّوذلكَّأنَّهذهَّوالسحر َّالشهواتَّوغريَّذلكَّ، راكَّوراء
َّد َّالروحي َّوليسَّللخواء ،َّ َّالروحي َّاخلواء َّنتيجة َّ،َّوَّاألمراضَُّتصل َّتعاىل َّاهلل َّإىل َّالرجو  َّإال اء

َّ َّاهلل َّالقلوبوصدق َّتطمئن َّاهلل َّبذكر أال
1ََّّ ،َّورح َّشفاء َّهو َّما َّالقرآن َّمن مةَّــــوننـ ل

للمؤمنني
4ََّّ،َّيفَّالصدورَّوهدىَّورمحةَّللمؤمننيقدَّجاءتكمَّموع ةَّمنَّربكمَّوشفاءَّملا

5ََّّ،
قلَّهوَّللذينَّآمنواَّهدىَّوشفاء

6.َّ
َّال َّاأللوك  َّالقرآن َّبقراءة َّاهلل َّشفى َّوالنفسـوقد َّالعضوية َّباألمراض َّأصيبوا َّ ن َّمر َّــمؤلفة َّعلى َّية

،َّبلَّقدَّصارَّاالستشفاءَّبالقرآنَّم قر راَّيفَّبعضَّالعياداتََّّويـ مارس ََّّالعصورَّ،َّوالَّي الَّهذاَّي شاهد َّ
َّفسية.الن

م تسليما  جميع أنبياء اهلل ، وسل  تم البحث بحمد اهلل ، وصلى اهلل على نبينا محمد ، وعلى 
 .كثيرا

َّ

                                                 
َّ.69َّسورةَّالنحل:1ََّّ
 .124َّسورةَّطـٰه:2ََّّ
 .28َّسورةَّالرعد:1ََّّ
 .82َّسورةَّاإلسراء:4ََّّ
 .52َّسورةَّيونس:5ََّّ
 .44َّسورةَّفصلت:6ََّّ
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