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تعريف موجز بكتاب القرآن

بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني  ،سيدنا حممد وعلى مجيع األنبياء
واملرسلني  ،أما بعد:

فقد أرسل اهلل مع كل رسول كتابا  ،قال اهلل تعاىل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنـزلنا معهم

الكتاب وامليزان ، 1وقال اهلل تعاىل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبني من بعده وأوحينا
على إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا
داود زبورا﴾.2
وهذه الكتب أنـزهلا اهلل تعاىل على رسله رمحة للخلق  ،وهداية هلم  ،ليصلوا هبا إىل سعادهتم يف
الدنيا واآلخرة.
وقد أوجب اهلل تعاىل اإلميان جبميع الكتب املنـزلة  ،قال تعاىل ﴿قولوا آمنا باهلل وما أنـزل إلينا وما
أنـزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أويت موسى وعيسى وما أويت النبيون من
رهبم ال نفرق بني أحد منهم وحنن له مسلمون﴾.3

واملقصود باإلميان بالكتب يف اآلية هو اإلميان هبا على وجهها الذي أنـزلت به على األنبياء قبل
التحريف  ،وإال فمن املعلوم أن مجيع الكتب املنـزلة قد أصاهبا التحريف والتبديل إال القرآن  ،قال
تعاىل ﴿إنا حنن نـزلنا الذكر وإنا له حلافظون﴾.4
فصل في بيان ما يتضمنه اإليمان بالكتب السماوية
اإليمان بالكتب يتضمن خمسة أمور ، 5نذكرها على سبيل اإلمجال مث نفصل القول فيها:
األول :اإلميان بأهنا أُنـزلت من عند اهلل حقا.
الثاين :اإلميان مبا علمنا امسه منها.
 1سورة احلديد. 25 :
 2سورة النساء. 163 :
 3سورة البقرة. 136 :
 4سورة احلجر. 9 :
5
ومن اهلل
يراجع «شرح ثالثة األصول» البن عثيمني رمحه اهلل  ،ص  ، 94فقد ذكر الشيخ أربعة أمور َّ ،
بواحدة.
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صح من أخبارها.
الثالث :تصديق ما َّ
الرابع :العمل بأحكام ما مل يُنسخ منها.

اخلامس :اإلميان بأهنا تدعو إىل عقيدة واحدة وهي التوحيد.

تفصيل
األول :اإلميان بأهنا أُنـزلت من عند اهلل حقا  ،كما قال تعاىل يف وصف املؤمنني آمن الرسول مبا
أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله ، وقال تعاىل قولوا آمنا باهلل وما
أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أويت موسى وعيسى وما
أويت النبيون من رهبم ال نفرق بني أحد منهم وحنن له مسلمون.1
الثاني :اإلميان مبا علمنا امسه منها  ،وهي ستة  ،صحف إبراهيم وموسى  ،والتوراة اليت أنـزلت على

موسى (صلى اهلل عليه وسلم) ، 2واإلجنيل الذي أنـزل على عيسى (صلى اهلل عليه وسلم)  ،والزبور
الذي أوتيه داود (صلى اهلل عليه وسلم)  ،والقرآن الذي أنـزل على حممد (صلى اهلل عليه وسلم) ،
وبعض العلماء يقول إن صحف موسى هي التوراة فتكون مخسة.
وأما مامل يأت ذكر امسه من تلك الكتب فنؤمن به إمجاال.

صح من أخبارها  ،كأخبار القرآن  ،وأخبار ما مل يبدل أو حيرف من الكتب
الثالث :تصديق ما َّ

السابقة ( ،فالقرآن قرر ما يف الكتب املتقدمة من اخلرب عن اهلل وعن اليوم اآلخر  ،وزاد ذلك بيانا
وقرر
وتفصيال  ،وبـَيَّـن األدلة والرباهني على ذلك  ،وقَـ َّـرر نبوة األنبياء كلهم  ،ورسالة املرسلني َّ ،
ائع الكلية اليت بُعثت هبا الرسل كلهم  ،وجادل املكذبني بالكتب والرسل بأنواع احلجج
الشر َ
والرباهني  ،وبـَيَّـن عقوبات اهلل هلم ونصره ألهل الكتب املتبعني هلا  ،وبـَيَّـن ما ُحِّرف منها وبُدِّل ،
ِ
الكتاب (وهم اليهود والنصارى( 3املسيحيني)) يف الكتب املتقدمة  ،وبـَيَّـن أيضا ما
أهل
وما فَعله ُ
 1سورة البقرة. 136 :

 2معىن الصالة على النيب حممد هي ثناء اهلل عليه يف الـمإل األعلى وهم املالئكة  ،وهذا فيه زيادة تشريف وثناء عليه  ،وهو يستحق
ذلك  ،ألن اهلل هدى الناس به إىل الدين الصحيح.
َّ
ـس ـلِّمه اهلل من اآلفات  ،مثل الطعن فيه أو يف زوجاته وحنو ذلك.
ومعىن (وسلم) هذا دعاء أيضا أن يـُ َ
وسلِّمه من اآلفات.
فيكون املعىن اإلمجايل جلملة (صلى اهلل عليه وسلم) أي :اللهم اث ِن على نبيك حممد َ
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.
ويستحب ذكر هذا الدعاء عند ذكر باقي األنبياء  ،عليهم الصالة والسالم.
3

ُس ِّـمـ َـي أتباع عيسى ابن مرمي بذلك لتناصرهم فيما بينهم.وقيل إهنم ُسـ ـ ُّـمـوا بذلك تبعا للحواريني الذين وصفوا
أنفسهم بذلك  ،كما قال عيسى عليه السالم :من أنصاري إىل اهلل قال احلواريون حنن أنصار اهلل .وقيل
2
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كتموه مما أمر اهلل ببيانه  ،وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع واملناهج اليت نـزل هبا القرآن ،
فصارت له اهليمنة على ما بني يديه من الكتب من وجوه متعددة  ،فهو شاهد بصدقها وشاهد
بكذب ما ُحِّرف منها  ،وهو حاكم بإقرار ما أقره اهلل  ،ونسخ ما نسخه اهلل  ،فهو شاهد يف
اخلربيات  ،حاكم يف األمريات.
نفس ِه  ،ال ي ِ
مث إنه معجز يف ِ
قد ُر اخلالئق أن يأتوا مبثله  ،ففيه دعوة الرسول  ،وهو آية الرسول
ُ ٌ
َ
وبرهانه على صدقه ونبوته  ،وفيه ما جاء به الرسول  ،وهو نفسه برهان على ما جاء به.
ـان اآليـ ِ
ـال وبيـ ِ
ـرب األمثـ ِ
وفيــه أيضــا مــن ألـ ِ
ـات علــى تفضــيل مــا جــاء بــه الرســول مــا لــو ُمجــع إليــه علــوم
مجيـع العلمـاء مل يكـن مـا عنـدهم إال بعـض مـا يف القـرآن  ،ومـن تأمـل مـا تكلَّـم بـه األولـون و ِ
اآلخـرون
يف أصول الدين والعلوم اإللـٰهية وأمور املعاد والنبوات واألخالق والسياسات والعبـادات وسـائر مـا فيـه

كمــال النفــوس وصــالحها وســعادهتا وجناهتــا مل جيــد عنــد األولــني واآلخ ـرين مــن أهــل النب ـوات ومــن
أهــل الـرأي  -كاملتفلســفة وهــريهم  -إال بعــض مــا جــاء بــه القــرآن  ،وهلــذا مل تـَحتَج األمــة مــع رســوهلا
وكتاهبا إىل نيب آخر وكتـاب آخـر فضـال عـن أن تـاش إىل شـيء ال يسـتقل بنفسـه هـريه ، 1سـواء كـان
م ــن ِعل ــم او ــدَّثني وامللهم ــني  ،أو م ــن عل ــم أرب ــاب النظ ــر والقي ــاس  ،ال ــذين ال يعتص ــمون م ــع ذل ــك
بكتاب منـزل من السماء).

2

ـح ِوش أصحابه إىل ٍ
كتاب آخر  ،بل اشتمل على مجيع
(كذلك فإن القرآن فإنه ُمستَقلٌّ بنفسه  ،مل يُ ْ ْ
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 ُحِّرف منها  ،وينسخ ما نسخه
3
اهلل  ،فيقرر الدين احلق  ،وهو هالب ما فيها  ،ويُبطل الدين املبدل الذي مل يكن فيها).

قلت :وملا كان القرآن ال يصري منسوخا كله  ،وال يتطرق إليه التبديل والتحريف صار القرآن
مهيمنا على الكتب السابقة.
إهنم ُسـ ـ ُّـمـوا بذلك من أجل أهنم نزلوا أرألا يقال هلا «ناصرة» بفلسطني .وقيل إهنم ُسـ ـ ُّـمـوا بذلك ألن عيسى
خرش منها.
فعلى كل حال فوصف أتباع املسيح عيسى ابن مرمي بالنصارى هو من النصرة وهو وصف طيب  ،وهو مثل
وصفهم يف كثري من آيات القرآن ب ـ «أهل الكتاب»  ،وهو وصف علمي  ،واملقصود بالكتاب أي التوراة
واإلجنيل إذ كانت يف وألعها األصلي ملا أن ِزلت.
 1هكذا يف املطبوع  ،وأظنه خطأ مطبعي  ،وصوابه :أو بغريه.
 2باختصار من «جمموع الفتاوى» (.)45 - 43/11
 3خبتصار وتصرف يسري من «جمموع الفتاوى» (.)185 - 184/19
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فصل في ثمرات اإليمان بالكتب السماوية

1

اإلميان بالكتب يثمر مثرات جليلة منها:
األولى :العلم بعناية اهلل تعاىل بعباده  ،حيث أنـزل لكل قوم كتابا يهديهم به.
الثانية :العلم حبكمة اهلل تعاىل يف شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحواهلم  ،كما قال اهلل
تعاىل ﴿لِ ُكل َج َع ْلنَا ِمن ُك ْم ِش ْر َعة َوِمْنـ َهاجا﴾.2
الثالثة :شكر نعمة اهلل يف ذلك.
الرابعة :اهلداية إىل الصراط املستقيم والدين القومي الذي ارتضاه اهلل سبحانه وتعاىل لعباده.
الخامسة  :السالمة من الضالل واالحنراف والتخبط الذي يقع فيه البشر بسبب بعدهم عن شريعة
اهلل املذكورة يف كتبه املنزلة.
أعظم الكتب السماوية
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
تقدم  ،وفيه من اإلعجاز ما ليس يف هريه من الكتب  ،وسيأيت ذكر وجوه إعجاز القرآن الكرمي يف
اجلزء الثاين من هذا احلوار املبارك  ،إن شاء اهلل.
الحكمة من إنزال القرآن

3

بيَّـن اهلل تعا ىل يف كتابه العزيز احلكمة الكربى من إنزال القرآن يف قوله جل وعال كتاب أنزلناه
إليك لتخرش الناس من الظلمات إىل النور بإذن رهبم إىل صراط العزيز احلميد.4
ومن ِح ـ َكم إنزال القرآن البِشارة بالثواب للمتقني واإلنذار بالعقاب ملن أعرض عنه  ،قال تعاىل
فإمنا يسرناه بلسانك لتبشر به املتقني وتنذر به قوما لُــدَّا.5

 1استفدت ُجـ َّـل هذا الفصل من كتاب «شرح ثالثة األصول» البن عثيمني  ،ص  ، 95و «شرح أصول
اإلميان»  ،ص  ، 31الناشر :دار ابن خزمية – الرياض.
 2سورة املائدة. 48 :
 3استفدت هذا الفصل من «أألواء البيان»  ،تفسري سورة ص  ،قوله تعاىل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا
آياته وليتذكر أولوا األلباب.
 4سورة إبراهيم. 1 :
 5سورة مرمي. 91 :
4
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ومن ِح ـ َكم إنزال القرآن تبيني األحكام الشرعية للناس  ،قال تعاىل وأنزلنا إليك الذكر لتبين
للناس ما نـُ ِّـزل إليهم ولعلهم يتفكرون ، 1وقال تعاىل وما أنزلنا عليك الكتاب إال لتبين هلم

الذي اختلفوا فيه.2
ومن ِح ـ َكم إنزال القرآن تثبيت املؤمنني على اإلميان واهلدى  ،قال تعاىل قل نزله روح القدس من

ربك باحلق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمني.3
ِ
ـحكم بني الناس به  ،قال تعاىل إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم
ومن ح ـ َكم إنزال القرآن ال ُ
بين الناس مبا أراك اهلل ، 4أي :مبا علَّمك يف هذا القرآن من العلوم.
تَـميـ ـز القرآن العظيم عن غيره من الكتب السماوية
متيز القرآن خبصائص عدة عن هريه من الكتب السماوية  ،نذكر منها ثالثة خصائص:
 .1أن فيه تبيا ٌن لكل شيء  ،كما قال تعاىل ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى
ورمحة وبشرى للمسلمني﴾ ، 5أي نزلنا عليك القرآن فيه توأليح لكل أمر حيتاش إىل بيان  ،كالعلم
بأمساء اهلل وصفاته  ،والغاية من خلق اإلنسان  ،وكيفية العبادات  ،كما أن القرآن يرشد إىل
األخالق الطيبة واآلداب احلميدة  ،كبِـ ـِّر الوالدين وصلة األرحام واحرتام اجلريان وإكرام الضيف
والعطف على الفقراء واملساكني والقول احلسن وحنو ذلك.
والقرآن يأمر حبفظ الضروريات اخلمس  ،وهي الدين والعقل والعِرض واملال والدم.
والقرآن ينهى عن كل ما خيالف ذلك من العقائد الباطلة  ،واألخالق الرديئة  ،فالقرآن ينهى عن
عبادة هري اهلل  ،والغلو باألنبياء  ،ويأمر بعبادة اهلل كما أمر اهلل  ،وهذا هو دين اإلسالم  ،كما أن
السرقة
القرآن ينهى عن القبائح  ،كالظلم والعدوان وعقوق الوالدين وانتهاك األعراض والكذب و َّ
وهري ذلك من األمور السيئة.

 1سورة النحل. 44 :
 2سورة النحل. 46 :
 3سورة النحل. 102 :
 4سورة النساء. 105 :
 5سورة النحل. 89 :
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 .2ومن خصائص القرآن أنه يهدي جميع الناس للتي هي أقوم  ،خبالف الكتب األخرى ،
ذكر املصاحل اليت حيتاجها مجيع البشر  ،وفيه
فإهنا كانت تصلح لناس دون آخرين  ،ففي القرآن َ
1
حلول املشاكل العاملية.
ضيِّعت أو ُح ِّرفت إال
 .3ومن أعظم خصائص القرآن العظيم أن جميع الكتب السماوية قد ُ
تعهد اهلل حبفظه كما قال تعاىل إِنَّا َْحن ُن نـزلْنَا الذ ْكَر َوإِنَّا لَهُ َحلَافِظُو َن ، ومن دالئل
هو  ،فقد َّ
ذلك التحريف تعدد الكتب اليت بأيدي أهل الكتاب – اليهود والنصارى  -مع أن اهلل تعاىل مل
يـُ ِّـنزل على عيسى إال كتابا واحدا وهو اإلجنيل  ،ومل ينزل على موسى إال كتابا واحدا وهو التوراة ،
ولكن لكوهنا مل تـُحفظ فإهنا ُحِّرفت تدرجييا بالزيادة واإلنقاص إىل أن صار كل منها كتبا وليس
كتابا واحدا  ،وفيها من االختالف والتضاد ما ال يعلم به إال اهلل تعاىل  ،وصدق اهلل ولو كان
من عند هري اهلل لوجدوا فيه اختالفا كثريا.2

ومع ذلك التحريف والتبديل فإن فيها شيئا من احلق الذي يشهد له القرآن  ،كنبوة حممد( 3صلى
اهلل عليه وسلم)  ،وبشرية عيسى (صلى اهلل عليه وسلم)  ،وهري ذلك من القضايا العقدية اليت جاء
القرآن بتصحيحها عند اليهود والنصارى  ،ولكنهم ال يؤمنون هبا  ،إما تكربا  ،وإما جهال  ،وإما
لعدم ظهور تلك الشواهد وجالئها يف كتبهم اورفة بسبب قلتها مقارنة مع ألخامة تلك الكتب
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

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

أخرب تعاىل يف هذه اآلية الكرمية أن األحبار والرهبان استُحفظوا كتاب اهلل يعين استُودعوه  ،وطُلب
منهم حفظه  ،ومل يـبـني هنا هل امتثلوا األمر يف ذلك ِ
وحفظوه  ،أو مل يـمتثلوا األمر يف ذلك
حرفوه
وأليعوه  ،ولكنه بيـَّن يف مواألع أخر أهنم مل ميتثلوا األمر  ،ومل حيفظوا ما استُحفظوه  ،بل َّ
وبدلوه عمدا  ،كقوله حيرفون الكلم عن مواألعه اآلية  ،وقوله حيرفون الكلم من بعد مواألعه
 1انظر ما قاله الشنقيطي يف تفسري اآلية التاسعة من سورة اإلسراء يف هذا الباب  ،فقد تكلم عليه يف حنو من
مخس ومخسني صفحة.
 2سورة النساء. 82 :
 3انظر كتاب «البشارات العجاب يف صحف أهل الكتاب» ( 99دليال على وجود النيب املبشر به يف التوراة
واإلجنيل)  ،تأليف د .صالح الراشد  ،الناشر :دار ابن حزم – بريوت.
 4سورة املائدة. 44 :
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فويل للذين يكتبون الكتاب
اآلية  ،وقوله جتعلونه قراطيس تبدوهنا وختفون كثريا ، وقوله ٌ 
بأيديهم مث يقولون هذا من عند اهلل اآلية  ،وقوله جل وعال َّ 
وإن منهم فريقا يلوون ألسنتهم
بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب اآلية  ،إىل هري ذلك من اآليات ...
مث قال رمحه اهلل :والقرآن العظيم مل ِ
يك ِل اهلل حفظه إىل أحد حىت يُ ْـم ِكنه تضيي َعه  ،بل توىل ِحفظه
جل وعال بنفسه الكرمية املقدسة  ،كما أوألحه بقوله إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون وقوله
ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه اآلية  ،إىل هري ذلك من اآليات .انتهى كالمه رمحه
اهلل.
وقال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف كتابه «إهاثة اللهفان»:
ابن مرمي  ،فجدَّد هلم الدين  ،وبيَّـن هلم معامله ،
مث بعث اهلل سبحانه َ
عبده ورسولَه وكلمتَه املسيح َ

التربي 1من تلك األحداث واآلراء الباطلة  ،فعادوه وكذبوه  ،ورموه
ودعاهم إىل عبادة اهلل وحده  ،و ِّ
2
فطهره اهلل تعاىل منهم  ،ورفعه إليه فلم ِ
يصلوا إليه بسوء  ،وأقام اهلل
وأمه بالعظائم  ،وراموا قتله َّ ،
تعاىل للمسيح أنصارا دعوا إىل دينه وشريعته  ،حىت ظهر دينُه على من خالفه  ،ودخل فيه امللوك ،
السداد بعده حنو ثلثمئة سنة.
وانتشرت دعوته  ،واستقام األمر على َّ
مث أخذ دين املسيح يف التبديل والتغيري حىت تناسخ واألمحل ومل يبق بأيدي النصارى منه شيء ،
بل رَّكـبوا دينا بني دين املسيح ودين الفالسفة عُبَّـاد األصنام  ،وراموا بذلك أن يتلطفوا لألمم حىت
يُدخلوهم يف النصرانية  ،فنقلوهم من عبادة األصنام اجملسدة إىل عبادة الصور اليت ال ظل هلا ،
ونقلوهم من السجود للشمس إىل السجود إىل جهة املشرق  ،ونقلوهم من القول با اد العاقل
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
حرمته التوراة إال ما أ ُِحل هلم بنصها  ،ثم تناسخت الشريعة إىل أن استحلَّوا اخلنـزير
و رمي ما َّ

وعوألوا منه يوم األحد وتركوا اخلتان واالهتسال من اجلنابة  ،وكان املسيح يُصلي إىل
وأحلَّوا السبت َّ
بيت املقدس فصلُّوا هم إىل املشرق  ،ومل يُعظِّم املسيح عليه السالم صليبا قط  ،فعظَّموا هم
شرعه وال أمر به البتة  ،بل
الصليب وعبدوه  ،ومل ُ
يصم املسيح عليه السالم َ
صومهم هذا أبدا وال َ
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
الطهارة والطيب وا لنظافة وأبعد اخللق عن النجاسة  ،فقصدوا بذلك تغيري دين اليهود ومراهمتهم ،
 1أي التربؤ.
2
قصدوا.
أيَ :
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فغريوا دين املسيح وتقربوا إىل الفالسفة عباد األصنام بأن وافقوهم يف بعض األمر ليُـرألوهم به
1
وليستنصروا بذلك على اليهود .انتهى كالمه رمحه اهلل.

«1إهاثة اللهفان» ( ، )210/2قيق الفقي.
وقد أَلَّف بعض علماء اإلسالم كتبا يف ريف الكتب السابقة  ،كما أُلِّـ ـ ـفت بعض الرسائل العلمية  ،منها:
 .1اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح  ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل.
 .2مصادر النصرانية  -دراسة ونقدا  ،عبد الرزاق بن عبد اجمليد األرو  ،الناشر :دار التوحيد للنشر  -الرياض
 .3ريف رسالة املسيح عليه السالم عرب التاريخ  -أسبابه ونتائجه  ،تأليف :بسمة جستنيه
 .4ختجيل من حرف التوراة واإلجنيل  ،تأليف :القاألي أيب البقاء صاحل بن احلسني  ،الناشر :مكتبة العبيكان
 .5النصرانية  -األصل والواقع  ،تأليف :د .حممد السحيم  ،الناشر :دار العاصمة  -الرياض
 .6األسفار املقدسة قبل اإلسالم  -دراسة جلوانب االعتقاد يف اليهودية واملسيحية  ،تأليف :د .صابر طعيمة
 ،الناشر :عامل الكتب  -لبنان
8

البيان في وجوه إعجاز القرآن
البيان في وجوه إعجاز القرآن

أيَّد َّاهللَّسبحانهَّوتعاىلَّرسلهَّبآياتَّ َّوبراهنيَّودالئل ََّّ،وهيَّاألمورَّاخلارقةَّللعادةَّاليتَّجيريهاَّاهللَّ
يبقىَّأمرهمَّمشكالَّعلىَّالناسََّّ،فإنَّالناسَّإذاَّرأواَّرسلهمَّ
َّ
علىَّأيديهمَّداللة َّعلىَّنبوهتمََّّ،ولئالَّ
قدَّأَّيَّ ـ ـ ـدواَّبأمور َّفوقَّقدرةَّالبشرَّوطاقتهم َّ؛َّعلِموا َّأهنمَّمرسلونَّمنَّعندَّاهللَّتعاىلََّّ،فاستيقنواَّ
أمرهمَّوآمنواَّهبمَّوثبتتَّقلوهبمَّعلىَّالدينَّ .
وقد َّمسى َّاهلل َّتعاىل َّنفسه َّباسم َّ«املؤمن» ََّّ ،أي َّاملصدق َّلرسله َّوأنبيائه َّمبا َّجاؤوا َّبه ََّّ ،باآلياتَّ
البيناتَّوالرباهنيَّالقاطعاتَّواحلججَّالواضحات.

1

ومنَّتلكَّاآليات َّعصاَّموسى َّاليتَّألقاهاَّبنيَّأيديَّسحرةَّفرعونَّفإذاَّهيَّحيةَّتسعىََّّ،تلقفَّ
وتلتهمَّماَّألقَّوهَّمنَّاحلبالَّوالعصيََّّ،فآمنواََّّ،ألهنمَّعلِمواَّأنَّماَّأتىَّبهَّموسىَّمنَّعندَّاهللَّوليسَّ
سحراََّّ،وبعدَّإمياهنمَّبقيتَّالعصاَّمعهََّّ،فلماَّسارَّبقومهَّجتاهَّالبحرَّفراراَّمنَّفرعونَّضربَّهبذهَّ
العصاَّالبحرَّفانفلقَّفسارَّيفَّطريقَّيابسَّمعَّقومهَّفنجاهَّاهللََّّ،ويفَّصحراءَّسيناءَّضربَّبعصاهَّ
احلجرَّفانفجرتَّمنهَّاثنتاَّعشرةَّعيناَّعلىَّقدرَّأسباطَّبينَّإسرائيلََّّ،فعصاَّموسىَّليستَّإالَّآيةَّ
منَّعندَّاهللَّليعلمَّالناسَّأنهَّرسولَّمنَّعندَّاهللََّّ،فيكونَّحجةَّعلىَّمنَّملَّيؤمنََّّ،وتثبيتاَّملنَّآمنَّ
بهَّ(صلىَّاهللَّعليهَّوسلم)َّ .
ومنَّاآليات َّأيضاَّماَّأيدَّاهللَّبهَّعيسىَّ(صلىَّاهللَّعليهَّوسلم) ََّّ،فقدَّكانَّخيلقَّمنَّالطنيَّكهيئةَّ
الطري َّفينفخ َّفيه َّفيكون َّطريا َّبإذن َّاهلل َََّّّ ،وميسح َّبيده َّعلى َّاألكمه َّ– َّوهو َّالذي َّ َّوَّلِد َّأعمى ََّّ-
األبرصَّفيربآنَّبإذنَّاهللََّّ،وكانَّيَّـحَّيِيَّاملوتىَّبإذنَّاهللََّّ،أفليسَّهذاَّدليلَّعلىَّأنهَّرسولَّمنَّعندَّ
َّ
و
اهلل؟َّبلىَّواهللَّ .
كماَّأيدَّاهللَّنبيهَّمـحمدا َّ(صلىَّاهللَّعليهَّوسلم) َّبآياتََّّكثريةَّ ََّّ،كلهاَّتدلَّعلىَّصدقَّنبوتـهَّوأنهَّ
رسولَّمنَّعندَّاهللَّحقاََّّ،أشهرهاَّالقرآنَّالكرميََّّ،فهوَّاآليةَّالكربىَّالدالةَّعلىَّنبوةَّحممدََّّ،َّ،َّ 
ِ
قالَّ:ماَّمنَّاألنبياءَّمنَّنيبَّإالَّ
فعنَّأيبَّهريرةَّرضيَّاهللَّعنهَّأنَّرسولَّاهللَّ(صلىَّاهللَّعليهَّوسلم) َّ
قدَّأعطيَّمنَّاآلياتَّماَّمثلهَّآمنَّعليهَّالبشرََّّ،وإمناَّكانَّالذيَّأوتيتَّوحياَّأوحىَّاهللَّإيلََّّ،فأرجوَّ
أنَّأكونَّأكثرهمَّتابعاَّيومَّالقيامةَّ 2.
َّ 1قالهَّالشيخَّعبدَّالرمحـٰن َّبنَّسعديَّرمحهَّاهللَّيفَّتفسريَّاسمَّاهللَّ«املؤمن»ََّّ،وقدَّوردَّهذاَّاإلسمَّمرةَّواحدةَّيفَّ
القرآنَّيفَّخامتةَّسورةَّاحلشر.
َّ2رواهَّمسلمَّ(.)152
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قالَّمشسَّالدينَّالذهيبَّرمحهَّاهللَّ :
هــذهَّهــيَّاملعج ـ ةَّالع مــىََّّ،وهــيَّالقــرآنََّّ،فــإنَّالن ـيبَّمــنَّاألنبيــاءَّعلــيهمَّالســالمَّكــانَّيــأ َّباآليــةَّ
وتنقضــيَّمبوتــهََّّ،فقــلَّلــذلكَّمــنَّيتـ ـ ـبِعهََّّ،وكــث ــرَّأتبــا َّنبينــاََّّلكــونَّمعج تــهَّالكــربىَّباقيــةَّبعــدهََّّ،
فيؤمنَّباهللَّورسـولهَّكثـريم َِّمـمــنَّيسـمعَّالقـرآنَّعلـىَّمـرَّاألومـانََّّ،و ـذاَّقـالَّ:فـأرجوَّأنَّأكـونَّأكثـرهمَّ
تابعاَّيومَّالقيامةَّ.انتهىَّ 1.
وقالََّّالنوويَّرمحهَّاهللَّيفَّشرحَّاحلديثَّ :
وقـولهَّ(صلىَّاهللَّعليهَّوسلم) َّ(َّ:فأرجوَّأ ْن َّأكونَّأ ْكثرهم َّتابِعا)َّعل ِ
مَّم ْن َّأ ْعالمَّالنُّبـوةََّّ،فِإنه َّأ ْخبـرَّ
ْ ً
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
علْيه َّالسالمَّهبذ ِ
اَّيف َّومنَّقلةَّالْم ْسلمني ََُّّ،ث َّمَّ ـ ـ ـ ـن َّاللهَّتـعاىل َّوفـتح َّعلىَّالْمَّ ْسلمني َّالْبِالدَّوباركَّ
ِ
ِ
َّاإل ْس ِ
ىَّاألمرَّواتسع ِْ
المَّيف َّالْم ْسلِ ِمني َّإِىل َّه ِذ ِه َّالْغايةَّالْم ْعروفةََّّ،ولِل ِه َّا ْحل ْمدَّعلىَّ
في ِه ْم ََّّ،حَّت َّانْـتـه ْ
ِ
َّالَُّتصىََّّ،واللهَّأ ْعلمَّ.انتهى.
هذ ِهَّالنـ ْعمةَّوسائِرَّنِعمهَّال ِيت ْ
قالَّمقيدهَّعفاَّاهللَّعنهَّ:ودالئلَّنبوةَّحممدَّ(صلىَّاهللَّعليهَّوسلم)ََّّكثريةََّّ،فقدَّذكرَّابنَّالقيمَّرمحهَّ
اهللَّيفَّآخرَّكتابهَّ«إغاثةَّاللهفان» 2أهناَّت يدَّعلىَّاأللفََّّ،وهذاَّمنَّرحـمةَّاهللَّبعبادهََّّ،ليكونَّ
ذلكَّأدعىَّلالقتنا َّواإلميانَّبنبوتهَّ(صلىَّاهللَّعليهَّوسلم)ََّّ،فسبحانَّمنَّهبرَّبرمحتهَّالعقولَّ .
ويفَّهذاَّالبحثَّاملباركَّ–َّإنَّشاءَّاهللَّ–َّسنتكلمَّعلىَّوجوهَّاإلعجاوَّيفَّالقرآنَّالكرميََّّ،واليتَّتدلَّ
علىَّأنهَّليسَّمنَّعندَّالبشرََّّ،بلَّهوَّمنَّعندَّاهللَّحقاَّ .

«َّ 0سري َّأعالمَّالنبالء»ََّّ،قسمَّالسريةَّالنبويةََّّ،َّ)151/22(َّ،بابَّجامعَّيفَّدالئلَّالنبوةََّّ،الناشرَّ:مؤسسةَّ
الرسالةَّ–َّبريوت.
َّ2صََّّ،َّ1112الناشرَّ:دارَّعاملَّالفوائدَّ–َّمكة.
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تفصيل في إعجاز القرآن
القرآنَّالكرميَّم ِ
عجم َّمنَّمثانيةَّوجوهَّ :1

األولَّ:بيانهَّوفصاحتهََّّ،فالقرآنَّالكرميَّنـ لَّعلىَّقريشَّبلغتهمََّّ،ويفَّومانَّبلغتَّفيهَّقريشَّالذ ْروةَّ
يفَّالفصاحةَّوالبالغةَّوالبيانَّوحسنَّن مَّالشعرََّّ،ف نواَّيفَّأولَّاألمرَّأهنمَّيستطيعواَّاإلتيانَّمبثلهَّ
فقالواَّ﴿لوَّنشاءَّلقلناَّمثلَّهذاَّإنَّهذاَّإالَّأساطريَّاألولني﴾َّ،َّ 2فنـ لَّالقرآنَّبتحديهمَّعلىَّثالثةَّ
مراحلَّ؛َّاألوىل َّأنَّيأتواَّمبثلهَّ،َّ 1والثانيةَّأنَّيأتواَّبعشرَّسورَّمثلهَّ،4والثالثةَّأنَّيأتواَّبسورةَّمثلهَّ،َّ 5
فعج واَّمعَّشدةَّحرصهمَّعلىَّمغالبةَّالقرآنَّوقوةَّفصاحتهمََّّ،فقطعَّاهللَّطمعهمَّإىلَّقيامَّالساعةَّيفَّ
َِّ
قولهَّتعاىلَّ﴿قلَّلئنَّاجتمعتَّاإلنسَّواجلنَّعلىَّأنَّيأتواَّمبثلَّهذاَّالقرآنَّالَّيأتونَّمبثلهَّولوَّكانَّ
بعضهمَّلبعضَّظهريا﴾َّ 2.6
وقالَّابنَّتيميةَّرمحهَّاهللَّ :
والقرآنَّآيتهَّباقيةَّعلىَّطولَّالَّمان َّمنَّحنيَّجاءَّبهَّالرسولََّّ،تتلى َّآياتَّالتحديَّبهَّويتلىَّقولهَّ
ٍ
اَّحبديث َّمثلهَّإنَّكانواَّصادقنيَّ وَّفأتواَّبعشرَّسوٍر َّمثلهَّ وَّبسورةٍ َّمثلهَّوادعواَّمنَّ
فليأتو
استطعتمَّمنَّدونَّاهللَّ َّ،َّويتلىَّقولهَّقلَّلئنَّاجتمعتَّاإلنسَّواجلنَّعلىَّأنَّيأتواَّمبثلَّهذاَّالقرآنَّ
ٍ
وقطعِهَّ
لوَّكانَّبعضهمَّلبعض َّظهريَّاًَّ،َّ فنفسَّإخبارَّالرسولَّهبذاَّيفَّأولَّاألمرَّ َّ 8
الَّيأتونَّمبثلهَّو

بذلكَّمعَّعلمهَّبكثرةَّاخللقَّدليلَّعلىَّأنهَّكانَّخارقاًَّيعج َّالثقلنيَّعنَّمعارضتهََّّ ،وهذاَّالَّيكونَّ
لغريَّاألنبياءَّ .
 َّ1قـويلَّإهنــاَّمثانيــةَّلــيسَّعلــىَّســبيلَّالتحديــدََّّ،ولكــنَّحبسـوَّمــاَّيســرَّاهللَّالوقــوكَّعليــهََّّ،ورمبــاَّكانــتَّهنــاكَّوجــوهَّ
أخـرىَّ َّ،فـاهللَّتعــاىلَّأعلـمََّّ،وان ــرَّلالطـال َّوجــوهَّإعجـاوَّالقــرآنَّالكـرميَّالعشــرةَّكمـاَّذكرهــاَّالقـرطيبَّرمحــهَّاهللَّيفَّ
مقدمةَّكتابهَّ«اجلامعَّألحكامَّالقرآن»َّ َّ،بابَّ:ذكرَّنكتَّيفَّإعجاوَّالقرآنََّّ،وشرائطَّاملعج ةَّوحقيقتهاَّ .
َّ2سورةَّاألنفال.َّ11َّ:
َّ1ان رَّسورةَّالطورَّ .َّ14َّ:
َّ4ان رَّسورةَّهودَّ .َّ11َّ:
َّ5ان رَّسورةَّالبقرةَّ .َّ21َّ:
َّ6سورةَّاإلسراءَّ .َّ88َّ:
 َّ2وان رَّأيضاَّماَّقالهَّالشنقيطيَّرمحهَّاهللَّيفَّتفسريَّقولهَّتعاىلَّ﴿وماَّكانَّهذاَّالقرآنَّأنَّيفرتىَّمنَّدونَّاهللَّولكنَّ
تصديقَّالذيَّبنيَّيديهَّوتفصيلَّالكتابَّالَّريوَّفيهَّمنَّربَّالعاملني﴾َّ(سورةَّيونسَّ .)12َّ:
َّ8أيَّيفَّأولَّأمرَّنبوتهَّ .
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املخالِفََّّ،والعربَّوالعجمََّّ،وليسَّيفَّاألممَّمنَّأظهرَّكتاباًَّ
ُثَّمعَّطولَّال مانَّقدَّسـ َِّمعهَّاملوافقَّو َّ
يقرأهَّالناسَّوقالَّإنهَّمثلهََّّ،وهذاَّيعرفهَّكلَّأحدََّّ،وماَّمنَّكالمَّتكلمَّبهَّالناسََّّ-وإنَّكانَّيفَّأعلىَّ
َّ
طبقاتَّالكالمَّلف اًَّومعىنََّّ -إالَّوقدَّقالَّالناسَّن َّريهَّوماَّيشبههَّويقاربه ََّّ ،سواءَّكانَّشعراًَّأوَّ
وماَّوَِّجدَّمنَّذلكَّ
خطابةَّأوَّكالماًَّيفَّالعلومَّواحلكمَّواالستداللَّوالوعظَّوالرسائلَّوغريَّذلكََّّ َّ ،
شئَّإالَّوَّوَِّجدَّماَّيَّشبههَّويَّقاربهَّ .
َّ
والقــرآنَّ ــاَّيَّعلــمَّالنــاسَّع ـرهبمَّوعجمهــمَّأنــهَّملَّيوجــدَّلــهَّن ــريَّمــعَّحــرصَّالعــربَّوغــريَّالعــربَّعلــىَّ
معارضتهََّّ،فلف َّهَّآيـةََّّ،ون مـهَّآيـةََّّ،وإخب َّـارهَّبـالغيوبَّآيـةََّّ،وأمَّـرهَّوهنيـهَّآيـةََّّ،ووعـدَّهَّووعيـدَّهَّآيـةََّّ،
وجاللتَّهَّوع متَّهَّوسلطانَّهَّعلىَّالقلوبَّآيةََّّ،وإذاَّتَّرجمَّبغريَّالعـريبَّكانـتَّمعانيـهَّآيـةَََّّّ،كـلَّذلـكَّالَّ
1
يوجدَّلهَّن ريَّيفَّالعامل.
ثانياَّ:أنهَّليسَّفيهَّعوجَّالَّمنَّجهةَّاأللفاظَّوالَّمنَّجهةَّاملعاينََّّ،قالَّالشنقيطيَّرمحهَّاهللَّيفَّتعليقَّ
لهَّعلىَّقولهَّتعاىلَّاحلمدَّهللَّالذيَّأن لَّعلىَّعبدهَّالكتابَّوملَّجيعلَّلهَّعوجَّاًَّ :
أيَّ:ملَّجيعلَّفيهَّاعوجاجاًَّكائناًَّماَّكانََّّ ،الَّمنَّجهةَّاأللفاظَّوالَّمنَّجهةَّاملعاينََّّ ،فألفاظهَّيفَّ
غايةَّاإلعجاوَّوالسالمةَّمنَّالعيوبَّوالوصماتََّّ ،ومعانيهَّكلهاَّيفَّغايةَّالكمالََّّ ،أخبارهَّصدقََّّ،
2

وأحكامهَّعدلَّومتتَّكلمةَّربكَّصدقاًَّوعد َّالًَّأيَّ:صدقاًَّيفَّاألخبارََّّ،وعدالًَّيفَّاألحكام.
ِ
َّكتاب َّمنَّ
ثالثاَّ :حف ه َّمن َّالتحريف َّعلى َّمر َّالعصور َّوالدهور ََّّ ،ووجه َّاإلعجاو َّأنه َّمل َّيـحفظ م
الكتوَّالسماويةَّكماَّح ِـفظَّهذاَّالكتابََّّ،وصدقَّاهللَّ﴿إناَّحننَّنـَّلناَّالذكرَّوإناَّلهَّحلاف ون﴾.1
رابعاَّ:ح ْسنَّماَّتضمنهَّالقرآنَّمنَّتشريعَّوأحكامََّّ،تصلحَّجلميعَّالبشرَّوجلميعَّاألومنةَّواألمكنةََّّ،
وتشمل َّمجيع َّما َّيصلح َّالعباد َّيف َّدنياهم َّوآخرهتم ََّّ ،يف َّالعقيدة َّوالشريعة َّواآلداب َّواالقتصادَّ
والسياسةَّوغريهاَّ .
خامسا ِ
َّ:صدق َّاألخبارَّاليتَّتضمنهاََّّ،سواءَّاليتَّمضتََّّ،واليتَُّتصلَّتــبعاًَّمعَّمرورَّال منَّأثناءَّ

فهيَّ
تـنـُّلَّالقرآنََّّ،أوَّاآلياتَّاليتَّفيهاَّذكرَّبعضَّاألمورَّاملستقبليةََّّ،فأما األخبار التي مضت َّ َّ
كاإلخبار َّعن َّخلق َّالسماوات َّواألرض ََّّ ،وقصة َّآدم َّوإبليس ََُّّ ،ث َّقصص َّاألنبياء َّالسابقني َّمعَّ

ََّّ1كتابَّ«النبوات»ََّّ،صَّ.َّ512َّ-َّ515
«َّ2الرحلةَّإىلَّأفريقيا»ََّّ،صََّّ .َّ18
َّ1سورةَّاحلجرَّ .َّ9َّ:
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أقوامهمََّّ،وقصةَّصاحوَّاجلنتنيََّّ،وقصةَّأصحابَّالكهفَّوذيَّالقرننيََّّ،وغريهاََّّ،جاءتَّكلَّ
هذهَّاألخبارَّعلىَّلسانَّنيبَّأميَّالَّيعركَّالقراءةَّوالَّالكتابةَّ .
وتضمنَّالقرآنَّكذلكَّذكرَّبعضَّاألحكامَّالواردةَّيفَّالتوراةََّّ،وبيانَّكتمانَّأحبارَّاليهودَّ اََّّ،حَّتَّ

ُتداهمَّالقرآنَّبقولهَّقلَّفأتواَّبالتوراةَّإنَّكنتمَّصادقنيَّ .1
وأماَّاألخبارَّاليتَّنـ لتَّتـبـ ًعاَّمعَّالتنـ يلَّفكاآلياتَّاليتَّنـ لتَّلكشفَّأحوالَّاملنافقنيََّّ،واآلياتَّاليتَّ
فيهاَّإجابةَّعلىَّأسئلةََّّ،كاآلياتَّاليتَّتصدرهاَّقولهَّويسألونكَّوحنوهاَّ .
وأماَّاألخبارَّاملستقبليةَّاليتَّوقعتَّمطابقةَّملاَّأخربَّفكدخولَّاملسجدَّاحلرامََّّ،وهيَّيفَّآخرَّسورةَّ
الفتحَّ .
وأيضاَّقولهَّتعاىلَّسيه مَّاجلمعَّويولونَّالدبرَّ،َّ 2فقدَّروىَّابنَّجريرَّوابنَّأيبَّحامتَّأنَّعمرَّملاَّ
نـ لتَّهذهَّاآليةَّقالَّ:أيَّمجعَّيه م؟َّ َّ
فلماَّكانَّيومَّبدرَّرأيتَّالنيبََّّيثوَّيفَّالدر َّويقولَّسيه مَّاجلمعَّويولونَّالدبرَّ .
ويفَّروايةَّالبنَّأيبَّحامتَّ:فعرفتَّتأويلهاَّيومئذَّ .
وكذلكَّاآلياتَّاليتَّفيهاَّتقريرَّعج َّالناسَّعنَّأنَّيأتواَّبآيةَّمثلَّآياتَّالقرآنََّّ،فعج َّالناسَّفعالََّّ،
وكاآلياتَّاليتَّتقررَّحفظَّاهللَّلكتابهََّّ،كقولهَّتعاىلَّإناَّحننَّنـ لناَّالذكرَّوإناَّلهَّحلاف ونَّ،َّ فوقعَّ
ٍ
األمرَّكماَّأخربََّّ،فكمَّمنَّملحد َّحاولَُّثَّنكصَّعلىَّعقبيهََّّ،وكاآلياتَّاليتَّتقررَّحصولَّالع ةَّ
والكرامةَّوالسيادةَّوال هورَّلألمةَّاإلسالميةَّإنَّاستقامتَّعلىَّأمرَّاهللََّّ،فوقعَّاألمرَّكماَّأخربَّاهللَّيفَّ
القرون َّالثالثة َّاملفضلة َّاألوىل ََّّ ،قال َّتعاىل َّوعد َّاهلل َّالذين َّآمنوا َّمنكم َّوعملوا َّالصاحلاتَّ
ليستخلفنهم َّيف َّاألرض َّكما َّاستخلف َّالذين َّمن َّقبلهم َّوليمكنن َّ م َّدينهم َّالذين َّارتضى َّ مَّ
وليبدلنهمَّمنَّبعدَّخوفهمَّأمناَّيعبدونينَّالَّيشركونَّيبَّشيئاَُّ،َّ 1ثَّملاَّفشاَّفيهمَّالشركَّوالبد ََّّ،
والبعدَّعنَّمنهجَّالسلفَّالصاحلَّيفَّالعقيدةَّوالشريعةَّوالسلوكَّ؛َّصارواَّيفَّذيلَّاألممََّّ،وتسلطتَّ
عليهمَّاألممَّاألخرىَّقروناَّمنَّال منَّ .
ُثَّملاَّظهرتَّاالكتشافاتَّ
َّ
ومنَّدالئلَّصدقَّالقرآنَّ؛َّماَّجاءَّفيهَّمنَّذكرَّبعضَّاألمور َّالعلميةََّّ ،
العلميةَّاحلديثةَّوقعتَّمطابقةَّملاَّأخربََّّ،فتكوينَّاإلنسانَّيفَّبطنَّأمهَُّتدثتَّعنهَّعدةَّآياتَّقرآنيةَّ

َّ1سورةَّآلَّعمرانَّ .َّ91َّ:
َّ2سورةَّالقمرَّ .َّ45َّ:
َّ1سورةَّالنورَّ .َّ55َّ:
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قبلَّأربعةَّعشرَّقرناََّّ،بينماَّملَّي ِ
هتدَّعلماءَّالطوَّإىلَّمراحلَّذلكَّالتكوينَّإالَّيفَّالعقودَّاملتأخرةَّمنَّ
هذاَّال مانَّ .
وبيانَّذلكَّأنَّالقرآنَّالكرميَّبنيَّأنَّحياةَّاإلنسانَّمترَّبأربعة َّمراحلََّّ،فقالَّتعاىلَّيفَّمطلعَّسورةَّ
املؤمنونَّ :
(ولقدَّخلقناَّاإلنسانَّمنَّساللةَّمنَّطني َّ*َُّثَّجعلناهَّنطفةَّيفَّقرارَّمكنيَّ*َُّثَّخلقناَّالنطفةَّعلقةَّ
فخلقناَّالعلقةَّمضغةَّفخلقناَّاملضغةَّع اماَّفكسوناَّالع امَّحلماَُّثَّأنشأناهَّخلقاَّآخرَّفتباركَّاهللَّ
أحسنَّاخلالقنيَّ*َُّثَّإنكمَّبعدَّذلكَّمليتونَّ*َُّثَّإنكمَّيومَّالقيامةَّتبعثون)َّ .
فالمرحلة األولىَّهيَّأصلَّاخللقةََّّ،ملاَّخلقَّاهللَّأباناَّآدمَّعليهَّالسالمَّمنَّطنيََّّ،ويفَّهذاَّيقولَّاهللَّ
تعاىلَّ(ولقدَّخلقناَّاإلنسانَّمنَّساللةَّمنَّطني)َّ .
المرحلة الثانية َّ هي َّمرحلة َّتكون َّاإلنسان َّيف َّبطن َّأمه ََّّ ،وقد َّأشار َّالقرآن َّالكرمي َّإىل َّاملراحلَّ
التدرجييةَّلتكونَّاإلنسانَّيفَّبطنَّأمهََّّ،وهيَّمخسةَّمراحلَّ؛َّنطفةَُّثَّعلقةَُّثَّمضغةَُّثَّع امَُّثَّ
حلمَّفوقَّالع امَّ .
له(َّ:خلقناَّالنطفةَّعلقة)َّأيَّدماَّأمحرَّ .
فقو
ً

بعنيَّيوماَّتتحولَّالعلقةَّإىلَّمضغةََّّ،أيَّقطعةَّحلمَّق ْدرَّاملضغةَّاليتَّميضغهاَّاإلنسانَّيفَّ
وبعدَّأر
ً
فمهَّ .
ُثَّتتحولَّاملضغةَّاللينةَّوتتحولَّخلقتهاَّإىلَّع امَّ .
امَّحلماََُّّ،ثَّينشؤهَّاهللَّخل ًقاَّآخرَّبنفخَّالروحَّفيهَّ .
ُثَّتكسىَّالع
ً
فتباركَّاهللَّالذيَّأحسنَّكلَّشيءَّخلقهَّ .
والشاهدَّمنَّهذا َّالسردَّملراحلَّخلقَّاإلنسان َّأنَّعلمَّالطوَّاجلديدَّاكتشفَّهذهَّاملراحلَّكلهاََّّ،
ُثَّتفاجأَّبأنهَّهذهَّاملراحلَّمذكورةَّيفَّالقرآنَّمنذََّّ14قرناََّّ،فاستـ ـ ـ ـدلواَّمنَّهذاَّعلىَّأنَّالقرآنَّكالمَّ
اهللََّّ،الَّميكنَّأنَّيكونَّالذيَّأتىَّبهَّبشرََّّ،فسبحانَّمنَّهبرَّحبكمتهَّالعقول.
وكذاَّاألمرَّبالنسبةَّلتكوينَّالبحارَّواجلبالَّوغريهاََّّ،فقدَّجاءَّذكرَّتكوينهاَّالطبيعيَّيفَّالقرآنََّّ،
وبعدَّظهورَّاملكتشفاتَّاحلديثيةَّوقعتَّمطابقةَّملاَّأخربَّبهَّالقرآنَّ .
عدد َّمنَّعلماءَّالطبيعةََّّ،
وقدَّأل ــفتَّيفَّهذاَّمؤ َّ
لفاتَّكثريةَََّّّ،وأسلمَّبسبو َّاكتشاك َّهذاَّالتطابقَّ م
ومن َّأراد َّالتوسع َّفلريجع َّإىل َّالبحوث َّالصادرة َّعن َّهيئة َّاإلعجاو َّالعلمي َّالتابعة َّلرابطة َّالعاملَّ
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لقدَّصرفناَّيفَّهذاَّالقرآنَّمنَّكلَّمثلَّفأىبَّأكثرَّالناسَّإالَّ
َّ
اإلسالميَّمبكةَّاملكرمةََّّ،وصدقَّاهللَّ﴿و
كفورا﴾.1
تنو َّالعلومَّاليتَّاحتواهاََّّ،فعالوةَّعلىَّأنَّالقرآنَّالكرميَّقدَّعلَّمَّ
سادسا :ومنَّدالئلَّإعجاوَّالقرآنَّ ُّ
العقيدةَّالصحيحةَّغضَّةَّطريةََّّ،وهدمَّأساطريَّالـخرافةَّوالتعلقَّباملخلوقاتَّ؛َّفإنهَّملَّيقتصرَّعلىَّ
هذاََّّ،فقدَّاغرتكَّمنهَّعلماءَّالنحوَّوالبالغةَّواللغةَّالشيء َّالكثريََّّ،بلَّهوَّاملعيارَّاألساسَّلضبطَّ
ِ
علومهمَّ .
ووجوهَّاإلعجاوَّهذهَّكلهاَّتدلَّعلىَّأنَّالنيبََّّ صادقَّفيماَّيـبـلـ ــغهَّعنَّربهََّّ،فإنهَّمنَّاملستقرَّ
املعلومَّعندَّقومهَّأنهَّأَّمَّيََّّ َّ،الَّيقرأَّوالَّيكتوََّّ،فمنَّأينَّسيأ َّبكلَّهذهَّاألخبارَّالقرآنيةَّلوالَّأنهَّ
يوحىَّإليهَّمنَّربه؟َّقالَّتعاىلَّ﴿وماَّكنتَّتتلوَّمنَّقبلهَّمنَّكتابَّوالَّختطهَّبيمينكَّإذاَّالرتابَّ
املبطلونَّ*َّبلَّهوَّآياتَّبيناتَّيفَّصدورَّالذينَّأوتواَّالعلمَّوماَّجيحدَّهباَّإالَّاملبطلون﴾َّ .2
سابعاَّ:ومنَّوجوهَّإعجاوَّالقرآنَّتأثريهَّالبليغ َّيفَّالنفوسََّّ،سواءَّكانتَّنفوساَّمؤمنةَّأوَّكافرةََّّ،
وصدقَّاهللَّ لوَّأنـ لناَّهذاَّالقرآنَّعلىَّجبلَّلرأيتهَّخاشعاَّمتصدعاَّمنَّخشيةَّاهللَّ،َّ1وقولهَّاهللَّ
نـ لَّأحسنَّاحلديثَّكتاباَّمتشاهباَّتقشعرَّمنهَّجلودَّالذينَّخيشونَّرهبمَُّثَّتلنيَّجلودهمَّوقلوهبمَّإىلَّ

ذكرَّاهللَّ .4
وقدَّتأثرَّبالقرآنَّبعضَّصناديدَّالكفرَّمنَّقريشََّّ،ومنَّذلكَّقصةَّالوليدَّبنَّاملغريةَّملاَّمسعَّالقرآنََّّ،
فقدَّروىَّابنَّجريرَّيفَّ«تفسريه»َّ 5واحلاكمَّيفَّ«مستدركه»َّ 6واللفظَّلهَّعنَّابنَّعباسَّرضيَّاهللَّ
عنهماَّأنَّالوليدَّبنَّاملغريةَّجاءَّإىلَّالنيبََّّفقرأَّعليهَّالقرآنََّّ،فكأنهَّرق َّلهََّّ،فبلغَّذلكَّأباَّجهلَّ
فأتاهَّفقالَّ:ياَّعمََّّ،إنَّقومكَّيرونَّأنَّجيمعواَّلكَّماالَّ .
قالَّ:مل؟ َّ
قالَّ:ليعطوكهََّّ،فإنكَّأتيتَّحممداَّلتع ِرضَّملاَّقِبـلهَّ 2.
َّ1سورةَّاإلسراءَّ .َّ89َّ:
َّ2سورةَّالعنكبوتَّ .َّ49َّ–َّ48َّ:
َّ1سورةَّاحلشرَّ .َّ21َّ:
َّ4سورةَّال مرَّ .َّ21َّ:
َّ5تفسريَّسورةَّاملدثرََّّ،اآلياتََّّ .َّ25َّ–َّ18
َّ .)512/2(َّ6
َّ2أيَّتع ِرضَّنفسكَّعليهَّليعطيكَّماالََّّ،فلهذاَّذهبتَّإليهَّ .
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قالَّ:قدَّعلِمتَّقريشَّأينَّمنَّأكثرهاَّماالَّ .
أنكَّمنكرَّلهََّّ،أوَّأنكَّكارهَّلهَّ .
قالَّ:فقلَّفيهَّقوالَّيبلغَّقومكَّ
م
قالَّ:وماذاَّأقول؟َّفواهللَّماَّفيكمَّرجلَّأعلمَّباألشعارَّمينََّّ،والَّأعلمَّبرج َّوالَّبقصيدةَّمينََّّ،والَّ
بأشعارَّاجلنََّّ،واهللَّماَّيشبهَّالذيَّيقولَّشيئاَّمنَّهذاََّّ،وواهللَّإنَّلِقولهَّالذيَّيقولَّحالوةَّوإنَّعليهَّ
ِ 2
ـح ِطمََّّماَُّتتهَّ .
أنهَّملثمرَّأعالهََّّ،مغد مَّ
مَّ
لطالوةَّ،َّ1و
ق َّأسفلهََّّ،وإنهَّليعلوَّوماَّيعلىََّّ،وإنهَّلــيـ ْ
قالَّ:الَّيرضىَّعنكَّقومكَّحَّتَّتقولَّفيهَّ .
قالَّ:فدعينَّحَّتَّأفكرَّ .
َّْ
فلماَّفكَّـرَّقالَّ:هذاَّسحرَّيؤثرََّّ،يأثِرهَّعنَّغريهَّ،َّ1فنـ لتَّذرينَّومنَّخلقتَّوحيداَّ .4
وأخرجَّابنَّإسحاقَّيفَّالسريةَّ5والبيهقيَّيفَّ«الدالئل»َّ6واللفظ َّلهَّعنَّال هريَّقالَّ:حدثت َّأنَّأباَّ
جهلَّوأباَّسفيانَّواألخنسَّبنَّشريقَّخرجواَّليلةَّليستمعواَّمنَّرسولَّاهللََّّ وهوَّيصليَّبالليلَّيفَّ

بيتهََّّ،وأخذَّكلَّرجلَّمنهمَّجملساَّليستمعَّفيهََّّ،وكلَّالَّيعلمَّمبكانَّصاحبهََّّ،فباتواَّيستمعونَّلهََّّ،
َّالطريق ََّّ ،فتالوموا ََّّ ،وقال َّبعضهمَّلبعض(َّ :الَّ
حَّت َّإذا َّأصبحوا َّوطلع َّالفجر َّتفرقوا ََّّ ،فجمعهم َّ
تعودواََّّ،فلوَّرآكمَّبعضَّسفهائكمَّألوقعتمَّيفَّنفسهَّشيئا)ََُّّ،ثَّانصرفواََّّ،حَّتَّإذاَّكانَّالليلةَّالثانيةَّ
عادَّكلَّرجلَّمنهمَّإىلَّجملسهََّّ،فباتواَّيستمعونَّلهَّحَّتَّإذاَّطلعَّالفجرَّتفرقواََّّ،فجمعتهمَّالطريقََّّ،
اَّأولَّمرةََُّّ،ثَّانصرفواَّفلماَّكانتَّالليلةَّالثالثةَّأخذَّكلَّرجلَّمنهمَّ
َّ
فقالَّبعضهمَّلبعضَّمثلَّماَّقالو
جملسهََّّ،فباتواَّيستمعونَّلهََّّ،حَّتَّإذاَّطلعَّالفجرَّتفرقواََّّ،فجمعتهمَّالطريقََّّ،فقالوا(َّ:الَّنربحَّحَّتَّ
نتعاهدَّالَّنعود)ََّّ،فتعاهدواَّعلىَّذلكَُّثَّتفرقواََّّ،فلماَّأصبحَّاألخنسَّبنَّشريقَّأخذَّعصاهَُّثَّ
خرجَّحَّتَّأتىَّأباَّسفيانَّيفَّبيتهَّفقالَّ:أخربينَّياَّأباَّحن لةَّعنَّرأيكَّفيماَّمسعتَّمنَّحممدَّ .
فقالَّ:ياَّأباَّثعلبةََّّ،واهللَّلقدَّمسعتَّأشياءَّأعرفهاَّوأعركَّماَّيرادَّهبا.
قالَّاألخنسَّ:وأناََّّ،والذيَّحلفتَّبهَّ .
َّ1أيَّرونقاَّوحسناََّّ،وقدَّتفتحَّالطاءَّ.ان رَّ«النهاية»َّ .
َّ2الغـدقَّهوَّاملاءَّالكثريََّّ،ويفَّالتنـ يلَّألسقيناهمَّماءَّغدقاَّ،َّواملقصودَّباملغدقَّيفَّالكالمَّهناَّكثرةَّخريهَّ.ان رَّ
«لسانَّالعرب»َّ .
َّ1أيَّيرويهَّعنَّغريهَّ .
َّ4سورةَّاملدثرَّ .َّ11َّ:
ََّّ5كتابَّ«السرية»ََّّ،صَّ(َُّ،َّ)169تقيقَّحممدَّمحيدَّاهللَّ .
َّ6بابَّمجا َّأبوابَّاملبعثَّ(َّ .)216/2
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ُثَّخرجَّمنَّعندهََّّ،حَّتَّأتىَّأباَّجهلَّفقالَّ:ياَّأباَّاحلكمََّّ،ماَّرأيكَّفيماَّمسعتَّمنَّحممد؟ َّ
قالَّ:ماذاَّمسعت؟َّتناوعناَّحننَّوبنوَّعبدَّمناكَّيفَّالشركََّّ،أطعمواَّفأطعمناََّّ،ومحلواَّفحملناََّّ،
وأعطواَّفأعطيناََّّ،حَّتَّإذاَّجتاثيناَّعلىَّالركوَّوكناَّكفرسيَّرهانَّ؛َّقالوا(َّ:مناَّنيبَّيأتيهَّالوحيَّمنَّ
السماء)!َّفمَّتَّندركَّهذه؟َّواهللَّالَّنؤمنَّبهَّأبداَّوالَّنصدقهََّّ،فقامَّعنهَّاألخنسَّبنَّشريقَّ.انتهىَّ .
وملاَّمسعَّجبريَّبنَّمطعمَّرضيَّاهللَّعنهَّرسولَّاهللََّّيقرأَّسورةَّالطورَّفبلغَّهذهَّاآلياتَََّّّ﴿َّأ ْمَّخلِقواَّ
َّاخلالِقونَّ*َّأمَّخلقواَّالسماو ِ
اتَّواألرضَّبلَّالَّ يوقِنونَّ*َّأم ِ
َّعنده ْمَّخ ائِنَّربكَّ
ِم ْنَّغ َِّْري ش ْي ٍءَّأ ْمَّهم ْ
ْ
ْ
ْ
أ ْم َّهمَّ الْمصْي َِّطرون﴾َََّّّ،َّ1وكانَّجبري يومئذَّمشرًكاَّ؛َّقالََََّّّّ:كاد قليبَّأنَّيطريََّّ،وذلكَّأولَّماَّوقرَّ
اإلميانَّيفَّقليبَّ 2.

وملاَّكانَّالقرآنَّيتصفَّهبذاَّالتأثريَّالبليغَّيفَّالنفوسَّ؛َّتعاهدَّالكفارَّأالَّيستمعواَّللقرآنََّّ،قالَّتعاىلَّ
عنهمَّوقالَّالذينَّكفرواَّالَّتسمعواَّ ذاَّالقرآنَّوالغواَّفيهَّلعلكمَّتغلبونَّ،َّ 1وماَّذاكَّإالَّلتأثريهَّ
نفوسهمََّّ،وإحساسهمَّبهَّيفَّأعماقهمََّّ،ولكنهمَّقومَّيستكربونَّعنَّمسا َّاحلقَّ .
وقدَّأثّــرَّالقرآنَّيفَّبعضَّالنصارىَّفآمنواَّبهََّّ،قالَّتعاىلَّعنهمَّوإذاَّمسعواَّماَّأنـ لَّإىلَّالرسولَّترىَّ
أعينهمَّتفيضَّمنَّالدمعَّ اَّعرفواَّمنَّاحلقَّيقولونَّربناَّآمناَّفاكتباَّمعَّالشاهدينَّ .4
أماَّاملؤمنونَّفتأثريَّالقرآنَّفيهمَّواضحََّّ،قالَّتعاىلَّإمناَّاملؤمنونَّالذينَّإذاَّذكرَّاهللَّوجلتَّقلوهبمَّ

وإذاَّتليتَّعليهمَّآياتهَّوادهتمَّإمياناَّ،َّ5والكالمَّيفَّهذاَّيطولََّّ،وهوَّموجودَّيفَّم انهََّّ،ويكفيَّيفَّ
هذاَّماَّذكرهَّجاللَّالدينَّالسيوطيَّرمحهَّاهللَّيفَّكتابهَّ«اإلتقانَّيفَّعلومَّالقرآن»َّ6؛َّأنَّمجاعةًَّماتواَّ
عندَّمسا َّآياتَّمنَّكتابَّاهللََّّ،وقدَّأف ِردتَّأمساؤهمَّيفَّمصنفَّ .
ثامنا :ومنَّوجوهَّإعجاوَّالقرآنَّالكرميَّ؛َّكونهَّشفاءَّمنَّاألمراضَّاحلسيةَّواملعنويةَّ(أيَّالنفسية)ََّّ،
فأماَّاألمراضَّاحلسيةَّفقدَّحذرَّالقرآنَّمنَّمجلةَّمنَّاملطعوماتَّواملشروباتَّوالسلوكياتَّعلىَّسبيلَّ
الوقايةَّمنَّاألمراضََّّ،ومنَّذلكَُّترميَّشربَّاخلمرَّوأكلَّحلمَّاخلنـ يرََّّ،وارتكابَّال ناَّواللواطََّّ،

وكذاَّإتيانَّالنساءَّيفَّاحمليضَّ .
َّ1سورةَّالطورَّ .َّ12َّ-َّ15َّ:
َّ2رواهَّالبخاري مفرقاَّ.)4121َّ،َّ4851(َّ،
َّ1سورةَّفصلت.َّ26َّ:
َّ4سورةَّاملائدة.َّ81َّ:
َّ5سورةَّاألنفال.َّ2َّ:
َّ6بابَّ:النو َّالرابعَّوالستونَّ:يفَّإعجاوَّالقرآن.
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وأماَّبعدَّاإلصابةَّباألمراضَّ؛َّفقدَّأرشدَّالنيبََّّ إىلَّالتداويَّبقراءةَّسورةَّالفاتـحةََّّ،وأخربَّأنـهاَّ
رقيةََّّ،كماَّأرشدَّالقرآنَّإىلَّالتداويَّبالعسلََّّ،فيهَّشفاءَّللناسَّ .1
وأماَّاألمراضَّالنفسيةَّ؛َّفالقرآنَّهوَّأفضلَّاألدويةَّ اََّّ،بلَّإنَّسبوَّهذهَّاألمراضَّهوَّالبعدَّعنَّ

القرآنََّّ،ومنَّأعرضَّعنَّذكريَّفإنَّلهَّمعيشةَّضنكاَّ،َّ 2ومنَّتلكَّاألمراضَّالقلقَّواالكتئابَّ
والسحر َّواألخالق َّالرديئةَّمن َّطمع َّوكرب َّواالجنراك َّوراء َّالشهوات َّوغري َّذلك ََّّ ،وذلكَّأن َّهذهَّ
األمراض َُّتصل َّنتيجة َّاخلواء َّالروحي ََّّ ،وليس َّللخواء َّالروحي َّدَّواء َّإال َّالرجو َّإىل َّاهلل َّتعاىل ََّّ،
وصدق َّاهلل َّأال َّبذكر َّاهلل َّتطمئن َّالقلوبَّ ،َّ 1وننـ ل َّمن َّالقرآن َّما َّهو َّشفاء َّورح ـ ـمةَّ

للمؤمننيَّ،َّ 4قدَّجاءتكمَّموع ةَّمنَّربكمَّوشفاءَّملاَّيفَّالصدورَّوهدىَّورمحةَّللمؤمننيَّ،َّ 5
قلَّهوَّللذينَّآمنواَّهدىَّوشفاءَّ .6
وقد َّشفى َّاهلل َّبقراءة َّالقرآن َّاأللوك َّالـمؤلفة َّ ن َّأصيبوا َّباألمراض َّالعضوية َّوالنفس ـية َّعلى َّمرََّّ
العصورََّّ،والَّي الَّهذاَّيشاهدََّّويـمارسَََّّّ،بلَّقدَّصارَّاالستشفاءَّبالقرآنَّمقرراَّيفَّبعضَّالعياداتَّ
النفسيةَّ .
تم البحث بحمد اهلل  ،وصلى اهلل على نبينا محمد  ،وعلى جميع أنبياء اهلل  ،وسلم تسليما
َّ

كثيرا.

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