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 هدي القرآن الكرٌم

 

 إلى  الحجة والبرهان

 

 

 بقلم

 

 اإلمام المفسر المحدث الشٌخ

 عبد هللا سراج الدٌن الحسٌنً

 

 رضً هللا عنه
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                بسم هللا الرحمن الرحٌم

 : أٌها القارئ الكرٌم 

  واهد ثوابها إلى, اقرأ سورة الفاتحة كلما قرأت فً كتاب من كتبً 

 , حامل لواء  الحجة بالكتاب والسنة , والعارف الكبٌر , العالمة الشهٌر 

 فً حلب _ عن كبار المحدثٌن , المفسر والمحدث باألسانٌد المتصلة 

 بإجازات عالٌة األسانٌد _ ودمشق والمغرب وغٌرها من البالد اإلسالمٌة

 الشٌخ محمد نجٌب , سٌدي وشٌخً والدي الكرٌم _ محفوظة عندي _ 

 , وجزاه عن المسلمٌن خٌرًا , رحمه هللا تعالى , سراج الدٌن الحسٌنً 

 إنه هو السمٌع العلٌم 

                                  آمٌن  
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                          بسم هللا الرحمن الرحٌم 

 وأفضل الصبلة وأكمل التسلٌم على سٌدنا محمد ,الحمد هلل رب العالمٌن   

 . خاتم األنبٌاء والمرسلٌن , وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى ٌوم الدٌن 

 : وبعد 

 أن الدٌن اإلسبلمً الحنٌؾ , والعاقل المتبصر , فاعلم أٌها اإلنسان المفكر 

 فً جمٌع ما جاء , والبراهٌن الساطعة , هو قابم على الحجج القاطعة 

 ومعاشرات , ومعامبلت ومبادالت مالٌة , عقابد وعبادات , ٌدعوا إلٌه من 

 . وفً سابر مبادبه ومضامٌنه , زوجٌة 

 وإن الحجج والبراهٌن التً جاء بها الدٌن اإلسبلمً هً موجهة لذوي 

 التً تعقل المراد مما جاء عن , والعقول السلٌمة , األفكار المستقٌمة 

 الوحً , الناطق عن وحً من هللا تعالى , رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 وسنة نبٌه صلى هللا , كتاب هللا تعالى , والوحً النبوي أال وهو , القرآنً 

 . علٌه وسلم 

 وذلك ألن ما جاء عن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم هو منار هدي 

 وٌهتدي بنوره إلى معرفة , ٌستنٌر العقل بضٌابه , ورشاد وسداد , وضٌاء 

 وما ٌترتب علٌها من خٌر وشر , ومعرفة حقها من باطلها , حقابق األمور 

 وعواقب سلٌمة , وما تإدي إلٌه من نتابج حسنة أو سٌبة , ونفع وضر , 

 . أو ذمٌمة 

 فإن ما جاء به رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم هو للعقول السلٌمة 

 فإن حاسة البصر وحدها ال , كالشمس المضٌبة ألولً األبصار السلٌمة 

 وال تظهر له من الخفاٌا شٌباً ما لم ٌكن ثمة نور , تنفع صاحبها شٌباً 
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 كما أن ضٌاء الشمس وجمٌع ,  خارجً آلخر ٌلتقً معه نور البصر 

 . النٌرات ال تنفع من فقد نور البصر 

 فإذا مشى نور البصر على نور الشمس أو القمر أو ؼٌرها من النٌرات 

 . اهتدى البصٌر إلى مصالح األمور 

 وهكذا فإن من فقد نور العقل ال ٌنفعه نور الوحً المحمدي صلى هللا علٌه 

 كما أن نور العقل إذا لم ٌستضا بنور الشرع المحمدي فإنه , وآله وسلم 

 وال ٌعرؾ حقٌقة ما ٌنفعه , وٌتقلب فً الضبلالت , ٌتخبط فً المتاهات 

 أي _ فالذٌن آمنوا به  ): وما ٌضره وإلى هذا ٌرشد هللا تعالى عباده فٌقول 

 برسول هللا محمد صلى هللا علٌه وسلم وعزروه ونصروه واتبعوا النور 

  . (الذي أنزل معه أولبك هم المفلحون 

 فآمنوا باهلل ورسوله والنور الذي أنزلنا وهللا بما تعملون  ): وٌقول سبحانه 

  .  (خبٌر 

 ومن هنا ٌعلم العاقل أن هللا تعالى بعث النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم إلى 

 العالم ومعه نور من هللا تعالى ٌضًء للعقول طرق التفكر والتذكر 

 وتستنٌر به قلوبهم فٌإمنون , فبه ٌعلمون الحق علماً جازماً , والتبصر 

 . إٌماناً صادقاً ببل شك وال ارتٌاب 

 وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعٌنهم  ): وفٌهم ٌقول سبحانه 

 تفٌض من الدمع مما عرفوا من الحق ٌقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدٌن 

 . ) 

 موجهة _ والخطابات اإللهٌة , ومن أجل ذلك جاءت التكالٌؾ الشرعٌة 

 فإذا بلػ العاقل سن الحلم , للعقبلء البالؽٌن مرفوعة عن الصبٌان والمجانٌن 
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 .صار موضع الخطاب بالتكالٌؾ الدٌنٌة واألوامر الربانٌة 

 والقضاٌا المحكمة , ذلك ألن هذا الدٌن المحمدي جاء بالمعقوالت المبرمة 

 وعلى , وال ٌزٌػ عنها إال متكبر جاهل , التً ٌوقن بها كل منصؾ عاقل 

 , هذا الهدي المحمدي سار الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى ٌوم الدٌن 

 . وأفكار نٌرة , ألنهم أولو عقول سامٌة 

 إذا سمعتم رسول هللا صلى هللا  ): قال أمٌر المإمنٌن علً كرم هللا وجه 

 والذي هو , والذي هو أهنؤ , علٌه وسلم حدثنا فظنوا به الذي هو أهدى 

  . (أبقى 

 إذا حدثتكم عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حدٌثاً  ): وفً رواٌة عنه 

 ا هـ   . (فظنوا به الذي هو أهداه وأهناه وأبقاه 

 والمعنى أٌقنوا بؤن ما جاء عنه صلى هللا علٌه وسلم هو أهدى ما ٌكون إلى 

 وال أنفع , وال أرشد منه , وال أسعد منه , ما فٌه سعادة الدنٌا واآلخرة  

 . منه 

 ٌا): إذا سمعت هللا تعالى ٌقول  ): ولذا قال ابن مسعود رضً هللا عنه 

 ( . أو شر تنهى عنه , فؤرعها سمعك فإنه خٌر تإمر به  (أٌها الذٌن آمنوا 

 بما عرفت رسول هللا صلى هللا علٌه : وقد سبل بعض األعراب فقٌل له 

 وال نهى عن , لٌته ٌنهى عنه : ما أمر بشًء فقال العقل : فقال . وسلم ؟ 

 . لٌته أمره : شًء فقال  العقل 

 وقد أذعنت عقبلء البشر وحكماإهم لحقٌقة ما جاء به رسول هللا محمد 

 واعترفوا بمعقولٌته وحكمته ؛ فؤسلموا لذلك , صلى هللا علٌه وسلم 

 . واستسلموا 
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 فهذا المنذر بن ساوى لما بعث إلٌه النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم بكتاب 

 مع العبلء بن الحضرمً رضً هللا عنه ٌدعوه فٌه إلى اإلسبلم قال له 

 : العبلء حٌن قدم علٌه 

 _ إن هذه المجوسٌة  , ٌا منذر إنك عظٌم العقل فبل تصؽره فً اآلخرة  )

 وال علم عند , لٌس فٌها تكرٌم للعرب , هً شر الدٌن _ أي التً تدٌن بها 

 وٌؤكلون ما ٌتكرم عن أكله , إنهم ٌنكحون ما ٌستحٌى منه _ أهل الكتاب 

 وٌعبدون فً الدنٌا ناراً تؤكلهم ٌوم _ من الخبابث والنجاسات : أي _ 

 . القٌامة 

 فانظر هل ٌنبؽً لمن ال , بعدٌم العقل وال الرأي _ ٌا منذر _ ولست 

 ولمن ال ٌخلؾ , ولمن ال ٌخون أن ال تؤمنه , ٌكذب فً الدنٌا أن ال تصدقه 

 .أن ال تثق به 

 ال : فهذا هو النبً األمً صلى هللا علٌه وسلم الذي وهللا _ فإن كان هكذا 

 وما نهى عنه لٌته , لٌت ما أمر به نهى عنه : ٌستطٌع ذو عقل أن ٌقول 

 إذ كل ذلك جاء منه  , أو لٌته زاد فً عفوه أو نقص من عقابه , أمر به 

  . (على أمنٌة أهل العقل وفكر أهل النظر 

 _ دٌن المجوسٌة : أي _ قد نظرت فً هذا الذي فً ٌدي : فقال له المنذر 

 فما , ونظرت فً دٌنكم فرأٌته لآلخرة والدنٌا , فوجدته للدنٌا دون اآلخرة 

 ٌمنعنً من قبول دٌن فٌه أمنٌة الحٌاة وراحة الموت ؟ 

 وعجبت الٌوم _ أي ٌدخل فً دٌن اإلسبلم _ ولقد عجبت أمس ممن ٌقبله 

                                                           
 . كالقصاص والحدود والتعازٌر ونحو ذلك : عقوبته على الجرابم : أي  
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 أي ال ٌدخل فٌه مع أنه جاء بالمنطق السلٌم والعقل القوٌم وإن _ ممن ٌرده 

 ا ه . من إعظام ما جاء به أن ٌعظم رسوله صلى هللا علٌه وسلم وسؤنظر 

 سؤنظر فٌما أصنع من الذهاب إلى هذا الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه : أي 

 ولٌس مراده النظر فً القبول أو الرد , _ أو نحو ذلك , أو مكاتبته , وسلم 

 فٌه اعتراؾ منه بؤنه دٌن حق وقد _ وعجبت الٌوم ممن ٌرده : ألن قوله , 

 . انشرح صدره 

 ولما قدم المهاجر بن أبً أمٌة المخزومً على الحارث بن عبد كبلل أحد 

ٌّر وقد بعثه إلٌه النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال له المهاجر   : ملوك حم

 ٌا حارث إنك كنت أول من عرض علٌه المصطفى صلى هللا علٌه وسلم  )

ٌّر : أي _ نفسه فخطبت عنه وأنت أعظم قدراً   _ من ؼٌرك من ملوك حم

 وإذا أسرك ٌومك , وإذا نظرت فً ؼلبة الملوك فانظر فً ؼالب الملوك 

 عاشوا , وقد كان قبلك ملوك ذهبت آثارهم وبقٌت أخبارهم , فخؾ ؼدك 

 فمنهم من أدركه الموت ومنهم من _ وتزودوا قلٌبل , طوٌبل وأملوا بعٌدا 

 . أكلته النقم 

 وإن أرادك لم , وأنا أدعوك إلى الرب الذي إن أردت الهدى لم ٌمنعك 

 . ٌمنعه منك أحد 

 وال أقبح , وأدعوك إلى النبً األمً الذي لٌس شًء أحسن مما ٌؤمر به 

 . مما ٌنهى عنه 

 وٌعلم خابنة األعٌن وما تخفً , واعلم أن لك رباً ٌمٌت الحً وٌحٌى المٌت 

 ا هـ . الصدور 

 فالدعوة إلى دٌن هللا تعالى قابمة على المنطق السلٌم , والعقل القوٌم , 
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 والبرهان المستقٌم , ولذلك ترى أٌها العاقل أن القرآن الكرٌم جاء ٌدعوا 

 إلى المنهج الساطع مع البرهان القاطع , وجاء بالهدى مع بٌنات من الهدى 

 , وجاء ٌهدي إلى  (لٌهلك من هلك عن بٌنة وٌحٌا من حٌى عن بٌنة  ): 

 . سبٌل الرشاد مع الحجة على جمٌع العباد 

 .وها أنا أذكر وجوهاً من األدلة القرآنٌة على ذلك إن شاء هللا تعالى 

 ومن أجل ذلك ترى أن هللا تعالى أمر رسوله الكرٌم صلى هللا علٌه وآله 

 داعٌاً لهم إلى هللا تعالى على _ وسلم أن ٌتلوا على الناس آٌات هللا تعالى 

 بالدلٌل الساطع , والبرهان البلمع : بصٌرة , وداعٌا إلى الهدى ودٌن الحق 

 أنما أمرت أن أعبد ربُّ هذه البلدة الذي حرمها وله كل  ): ,قال هللا تعالى 

 شًء وأمرت أن أكون من المسلمٌن , وأن أتلوا القرآن فمن اهتدى فإنما 

  . (إنما أنا من المنذرٌن : ٌهتدي لنفسه ومن ضل فقل 

 فقد أمر هللا تعالى رسوله الكرٌم صلى هللا علٌه وآله وسلم بتبلوة القرآن 

 على الناس داعٌاً لهم وهادٌاً إلى هللا تعالى ودٌنه القوٌم , وشرعه الحكٌم , 

 ثم بٌن نتٌجة ذلك أن منهم , من ٌهتدي , ومنهم من ٌضل بعد ما بلؽته 

 .الدعوة , وقامت علٌه الحجة , وأضاءت أمامه المحجة 

 كما بٌن هللا تعالى أن من أعظم مواقؾ النبً صلى هللا علٌه وسلم مع العالم 

 تبلوة القرآن الكرٌم على _ , ومن أهم وظابفه التً أمره هللا تعالى بها 

 العباد , وتعلٌمهم الكتاب والحكمة وتزكٌتهم ,وبذلك ٌهتدي العباد إلى سبٌل 

 كما أرسلنا فٌكم رسوالً منكم ٌتلو علٌكم آٌاتنا  ): الرشاد , قال هللا تعالى 

  .(وٌزكٌكم وٌعلمكم الكتاب والحكمة وٌعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 

 وقد قام رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بذلك أحق القٌام وأكمله , وأقومه 
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 ٌتلو على العباد آٌات هللا تعالى , وٌسمعهم ذلك حال _ وأحكمه وأحسنه 

 فمنهم , وفً محافل عامة , فً مجالس خاصة , كونهم أفراداً وجماعات 

 ومنهم من أعرض وجحد بعد ما ظهر له نور , من اهتدى بنور ذلك الهدي 

 ٌعرؾ , كما هو شؤن كل جبار عنٌد , عناداً وكبراً : الحق وبرهان الصدق 

 فإنهم ال ٌكذبونك ولكن الظالمٌن  ): قال تعالى , الحق وال ٌعترؾ به 

  .                                                 (بآٌات هللا ٌجحدون 

 القرآن الكرٌم كتاب هدي ودعوة إلى منهج الحق       

 مع الحجج والبٌنات من الهدى والفرقان             

 إن كل من تبل آٌات القرآن الكرٌم أو سمعها وتدبرها ٌتضح له جلٌاً أنه 

 بحٌث ٌحمل العقبلء على أن ٌعقلوا ما , جاء بالهدى الثابت بالبٌنات 

 ٌنهض بؤولى األلباب إلى , وما اشتملت علٌه بٌناته  , تضمنته آٌاته 

 , وٌدعوا الحكماء إلى التفكر فً أحكامه وحكمه , التبصر فً بصابر آٌاته 

 وأسراره وعجاببه التً ال , وفً معانٌه ومفاهٌمه , وفً علومه ومعارفه 

 . وتطورت القرون والدهور , مهما امتدت العصور , تنقضً وال تنفد 

 وإنما أذكر منها أطرافاً موجزة , وٌتبٌن ذلك من وجوه عدٌدة ال تحصى 

 فٌعلم ٌقٌناً أن , تضًء للباحث المفكر المتدبر طرق بحثه وتفكٌره وتدبره 

 ودلٌل وتبٌان  لجمٌع الطبقات وعموم , كتاب دعوة وبرهان : القرآن هو 

 : البٌبات على ممر العصور وامتداد الدهور 

 :الوجه األول 

 القرآن الكرٌم أنزله هللا تعالى لٌعقله العقبلء وٌتفهمه الحكماء ألنه كتاب 

 آلر تلك آٌات الكتاب المبٌن إنا أنزلناه قرآناً عربٌاً  ): قال تعالى : الحكٌم 
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 َحم والكتاب المبٌن إنا جعلناه قرآناً عربٌاً : ) وقال تعالى ,  (لعلكم تعقلون 

 آلر آٌات : ) وقال تعالى  (لعلكم تعقلون وإنه فً أم الكتاب لدٌنا لعلً حكٌم 

  . (الكتاب الحكٌم 

 ٌعلمهم أن , فهذا إعبلن من هللا تعالى لعباده صدر به هذه السور الكرٌمة 

 لٌس فٌه , والمعقول المبرم , ما جاء به هذا القرآن الكرٌم هو الحق المحكم 

مصادمة للعقول السلٌمة بل إن تلك العقول السلٌمة لتتلقى ما جاء به هذا 

كما أنه ال ٌستطٌع , مع االنقٌاد والتسلٌم له , القرآن الكرٌم بحسن القبول 

_ أو ٌردوه , العقبلء أن ٌنقضوا الحق الذي جاء به هذا القرآن الكرٌم 

 : وٌتضح ذلك من وجوه متعددة

 واألعمال , لقد جاء هذا القرآن الكرٌم ٌهدي الناس إلى العقابد السلٌمة _  أ

 الشرعٌة الحكٌمة , واآلداب واألخبلق الفاضلة الكرٌمة , فلو أنه جاء بما 

 ٌنافً وٌعارض عقبلء المكلفٌن لبطلت الحكمة فً إنزاله , وعاد األمر 

 علٌه بالنقض , ألنه حٌنبذ ال تتقبله عقبلء المكلفٌن فضبلً عن أن تعمل 

 بمقتضاه وتتحقق بما جاء به من عقابد وأعمال وأخبلق , فإن العمل بؽٌر 

 .المعقول ال ٌسوغ عند أهل العقول 

 ولكن األمر الواقع هو أن هللا تعالى بٌن فً كتابه العزٌز األدلة المعقولة 

 المقبولة المحكمة , لٌتلقاها العقبلء بالقبول والتصدٌق , ولٌعملوا بمقتضاها 

 األدلة على األحكام اإللهٌة اإلٌمانٌة اإلعتقادٌة , واألحكام :  ,سواء فً ذلك

 .الشرعٌة العملٌة 

 إن مورد التكالٌؾ والخطابات اإللهٌة التً جاء بها القرآن الكرٌم هو _ ب

 العقل , فإذا فقد العقل ارتفع التكلٌؾ , كما هو ثابت فً الشرع قطعاً , وفً 
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 عن : رفع القلم عن ثبلث  )): ذلك ٌقول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 (( النابم حتى ٌستٌقظ , وعن الصبً حتى ٌشب , وعن المعتوه حتى ٌعقل 

  .((وعن المجنون المؽلوب على عقله حتى ٌبرأ  )): , وفً رواٌة ألحمد 

 وهذا واضح فً أن ما جاء به الكتاب والسنة النبوٌة هو معقول , بحٌث 

 ٌلزم العاقل المكلؾ أن ٌعمل بمقتضاه , فلو أنه كان على خبلؾ ما تقتضٌه 

 العقول السلٌمة لكان لزوم التكلٌؾ على العاقل أشد وأثقل من لزومه على  

 المعتوه والصبً والنابم ونحوهم,ألنه ال عقل لهإالء ٌحملهم على التصدٌق 

 .بما جاء به ؛ أو عدم التصدٌق 

 ٌؤتٌه ما ال ٌمكن تصدٌقه به عقبلً بل _ والحالة هذه _ وأما العاقل فإنه 

 ٌرده العقل , ومع ذلك هو ملزم به اعتقاداً وعمبلً , وهذا تكلٌؾ بما ال 

 ٌطاق , ألنه تكلٌؾ العاقل بما ال ٌعقل , وإن هللا تعالى ال ٌكلؾ بما ال 

 .ٌطاق 

 فإذا كان التكلٌؾ  بما ال ٌعقل ساقطاً عن الذٌن ال عقل لهم , لزم من باب 

 أولى أن ٌكون ساقطاً عن العقبلء أٌضاً ألنهم حٌنبذ كلفوا بما تنافٌه العقول 

 .وترده 

 إذاً من المكلؾ بهذه التكالٌؾ الواردة فً الكتاب ؟ ولمن تتوجه الخطابات 

 اإللهٌة ؟؟ 

 وبناء على ذلك فإن نزول الكتاب الكرٌم ٌكون عبثاً , وهللا تعالى منزه عن 

 : العبث , بل له الحكم الربانٌة فً إنزاله الكتاب عز وجل , قال تعالى 

                                                           
عزاه فً الفتح إلى الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أمٌر المإمنٌن علً رضً هللا  

 .عنه 
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 تنزٌل الكتاب ال رٌب فٌه من : ) , وقال تعالى  ((تنزٌل من حكٌم حمٌد )

  .(رب العالمٌن 

 فإن فً هذا الكتاب الكرٌم تربٌة العالم وصبلحه وفبلحه , وهداه ونجاحه , 

 فمن ابتؽى الهدى والفبلح والرشاد والنجاح فً ؼٌره فقد ضل وخاب 

 وخسر , وذلك ألن الذي خلق العالم هو أعلم بما فٌه صبلحه ونجاحه , 

 أن : ومن ثم كان الحق كل الحق , ومن الحكمة التً هً فوق كل حكمة 

 أال له الخلق  ): الذي ٌخلق هو الذي ٌحكم وٌشرع ال ؼٌره , قال تعالى 

 أال ٌعلم من خلق وهو : ) , وقال تعالى  (واألمر تبارك هللا رب العالمٌن 

  .(اللطٌؾ الخبٌر 

 فالخالق هو أعلم بما خلق , والصانع هو أدرى بمصلحة مصنوعه , وهذا 

 . أمر معلوم بالبداهة 

 فاهلل تعالى الذي خلق اإلنسان هو أعلم بما أودع فٌه من قوى ومدارك , 

 وطاقات وقابلٌات , وهو أعلم بكمها وكٌفٌها , ونسبها ومقادٌرها , وٌعلم 

 ما فٌه من الدواعً والشهوات , وما ٌصلحها وٌعدلها وٌكملها , وهو أعلم 

 . بما ٌفسدها وٌضر بها 

 إذاً فهو سبحانه له األمر والتشرٌع وإصدار األحكام التً فٌها مصالح العالم 

 وخٌره ونجاحه , ألنه العلٌم الحكٌم , الذي ٌضع األشٌاء فً مواضعها 

 .دون إفراط وال تفرٌط , وٌضع الدواء حٌث الداء 

 وإن حكمة كل حكٌم تابعة لعلمه , وإن علم هللا تعالى هو العلم الذي إلٌه 

 . المنتهى ؛ وال منتهى له , وحكمته فوق كل حكمة ؛ وال حد لها 

ٌّماً مبرماً , وجاءت شرٌعة هللا تعالى معقولة محكمة   فجاء دٌن هللا تعالى ق
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  .(فتبارك هللا رب العالمٌن  )فٌها كل خٌر وصبلح وفبلح _ 

 إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتلٌه فجعلناه سمٌعاً  ): قال تعالى 

  .(بصٌراً إنا هدٌناه السبٌل إما شاكراً وأما كفوراً 

 فهو سبحانه الذي خلق اإلنسان , وٌعلم ما أودع فٌه من القوى , وما فٌه 

 من أمشاج مختلطة ودواعً مختلفة , ثم إنه هداه السبٌل وبٌن له طرٌق 

 الخٌر من الشر , وما فٌه صبلحه وفساده , وسعادته وشقاوته , بواسطة 

 الشرابع التً أنزلها على رسله صلوات هللا تعالى علٌهم , فقامت الحجة , 

 إما  ): وأضاءت المحجة , فكانت النتٌجة بعد تبصر اإلنسان واختٌاره 

  .(شاكراً وإما كفوراً 

 لو جاء القرآن الكرٌم إلى الناس بما لٌس بمعقول لرده الكفار ألول _ ج 

 مرة , بحجة أنه ؼٌر معقول , وأنه مخالؾ للعقول , ألنهم كانوا فً ؼاٌة 

 الحرص على رده ونقضه , ولكنهم لم ٌستطٌعوا أن ٌقولوا ذلك , ألنهم 

 . عقلوا وعرفوا أن ما جاء به هو الحق 

 , وقال تعالى  (بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فً أمر مرٌج  ): قال تعالى 

  ): , وقال تعالى  (فإنهم ال ٌكذبونك ولكن الظالمٌن بآٌات هللا ٌجحدون  ): 

 .(ٌعرفونه كما ٌعرفون أبناءهم,وإن فرٌقاً منهم لٌكتمون الحق وهم ٌعلمون 

 والمعنى أنهم ٌعلمون علماً جازماً أنها الحق , ولكنهم ٌجحدون بعد علم , 

 .وال ٌعترفون عصبٌة وكبراً 

 إن الذٌن ٌجادلون فً آٌات هللا بؽٌر سلطان أتاهم إن فً  ): وقال تعالى 

  . (صدورهم إال كبر ما هم ببالؽٌه فاستعذ باهلل إنه هو السمٌع البصٌر 

 والمعنى أنهم ٌجادلون فً آٌات هللا تعالى بؽٌر برهان وال حجة , بل 
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 ٌدفعون الحق الذي جاءهم به القرآن , بالباطل الذي عندهم , وٌرّدون 

 الحجج الصحٌحة بالشبه الفاسدة , وهم فً ذلك ال ٌبلؽون ما ٌبتؽونه من 

 إجحاد الحق القرآنً , وإعبلم باطلهم المختلؾ ألن الحق لم ٌزل مرفوع 

 الراٌة , وأما الباطل فهو موضوع الؽاٌة من البداٌة إلى النهاٌة فاستعذ باهلل 

 .من حالهم 

 فعنادهم الناشا عن كبر النفس , والعصبٌة الجاهلٌة , ذلك أعماهم 

 وأصمهم , فراحوا ٌفترون الكذب , وٌصفون القرآن الكرٌم بؤوصاؾ 

 .متناقضة , وفً هذا دلٌل بطبلن كبلمهم , وحقٌة كبلم هللا تعالى 

 مفترى : فٌه شعر , وتارة ٌقولون عنه : هو سحر , وتارة : فتارة ٌقولون 

 أساطٌر  ): , وتارة ٌقولون عنه  (إنما ٌعلمه بشر  ): , وتارة ٌقولون 

  .(األولٌن 

 هذا تناقض منهم ألنها أقوال كاذبة , والكذب لٌس له حقٌقة حتى ٌثبت 

 .علٌها وٌستقر 

 : وإلٌك هذه الواقعة شاهداً على ما سبق 

 من طرٌق عكرمة  (الدالبل  )والبٌهقً فً  (مستدركه  )روى الحاكم فً 

 أن الولٌد بن المؽٌرة جاء إلى النبً : عن ابن عباس رضً هللا عنهما 

 _ صلى هللا علٌه وآله وسلم فقرأ علٌه صلى هللا علٌه وسلم القرآن فكؤنه 

 .رّق قلب الولٌد لعظمة القرآن : أي _ رّق له _ الولٌد 

 ٌا عم إن قومك ٌرٌدون : _ أي للولٌد _ : فبلػ ذلك أبا جهل فؤتاه فقال له 

 .أن ٌجمعوا لك ماالً لٌعطوه لك فإنك أتٌت محمداً لتتعرض لما قبله 

 .قد علمت قرٌش أنً من أكثرهم ماالً : فقال الولٌد 
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 قوالً ٌبلػ قومك أنك منكر له , _ أي فً القرآن _ فٌه : فقل : قال أبو جهل 

 .أو أنك كاره له 

 فوهللا ما فٌكم رجل أعلم بالشعر منً وال برجزه : فماذا أقول : فقال الولٌد 

 _ محمد _ وال بقصٌده منً وال بؤشعار الجن , فوهللا ما ٌشبه الذي ٌقول 

 لحبلوًة , وإن علٌه _ أي قرآنه الذي ٌقرأه _ شٌباً من هذه , وهللا إن لقوله 

 لطبلوة , وإنه لمثمر أعبله , ومؽدق أسفله , وإنه لٌعلوا وما ٌعلى علٌه , 

 .وإنه لٌحطم ما تحته 

 أي حتى تقول _ ال ٌرضى عنك قومك حتى تقول فٌه : فقال له أبو جهل 

 .ؼٌر الذي قلت 

 هذا سحر : ففكر فلما فكر قال _ فدعنً حتى أفكر : قال الولٌد ألبً جهل 

  ): فؤنزل هللا تعالى فً ذلك _ أي ٌنقله محمد عن ؼٌره _ ٌإثر بؤثره 

 ذرنً ومن خلقت وحٌداً وجعلت له ماالً ممدوداً وبنٌن شهوداً ومهدت له 

 .اآلٌات  (تمهٌداً 

 فلقد عرفوا الحق الذي جاء به القرآن الكرٌم وعقلوه , واعترفوا به وأقّروه 

 ., ثم جحدوا بآٌات هللا تعالى ظلماً وعناداً , وتعصباً لجاهلٌتهم 

  ): وهذا كما هو فً المشركٌن كذلك األمر فً كفرة أهل الكتاب قال تعالى 

 الذٌن آتٌناهم الكتاب ٌعرفونه كما ٌعرفون أبناءهم وإن فرٌقاً منهم لٌكتمون 

 أي ٌعلمون الحق الذي جبتهم به علماً جازماً ولكنهم _  (الحق وهم ٌعلمون 

 .ٌكتمونه 

 

 إن من تدبر فً آٌات القرآن الكرٌم ٌرى فٌها أنواعاً من البٌنات _ د
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 والبراهٌن العقلٌة التً ٌعلمها هللا تعالى عباده المإمنٌن لٌقٌموا بها الحجة 

 : على أهل الباطل وٌردوهم إلى الحق المبٌن 

 لو كان فٌهما  ): فٌقول سبحانه فً برهان التوحٌد والرد على المشركٌن 

 .اآلٌة  (آلهة إال هللا لفسدتا 

 ما اتخذ هللا من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما  ): وٌقول 

 وسٌؤتً توضٌح هذه األدلة فً _ اآلٌة  (خلق ولعبل بعضهم على بعض 

 . موضعه إن شاء هللا تعالى 

 وٌقول سبحانه فً سٌاق الرد على الزاعمٌن أن هذا القرآن الكرٌم تلقاه 

لسان الذي  ): رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم من أعجمً زعموه 

  .(ٌلحدون إلٌه أعجمً وهذا لسان عربً مبٌن 

 وفً سٌاق الرد على من زعم أن هذا القرآن الكرٌم جاء به رسول هللا 

 وما كنت تتلو  ): صلى هللا علٌه وآله وسلم من كتب من قبله ٌقول سبحانه 

  .(من قبله من كتاب وال تخطه بٌمٌنك إذاً الرتاب المبطلون 

 قل لو شاء هللا ما تلوته علٌكم وال أدراكم به فقد  ): وٌقول فً ذلك أٌضاً 

  .(لبثت فٌكم عمراً من قبله أفبل تعقلون 

 وٌقول سبحانه فً الرد على من زعم أن هذا القرآن الكرٌم قد افتراه 

 أم ٌقولون افتراه قل فؤتوا بسورة مثله  ): رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

  .(وادعوا من استطعتم من دون هللا إن كنتم صادقٌن 

 وإن كنتم فً رٌب مما نزلنا على عبدنا فؤتوا بسورة من  ): وٌقول سبحانه 

 مثله وادعوا شهداءكم من دون هللا إن كنتم صادقٌن فإن لم تفعلوا ولن 

  .(تفعلوا فاتقوا النار التً وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرٌن 
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 فتحداهم وأثبت عجزهم فً حالهم , وسجل علٌهم عجزهم فً مآلهم , 

 وعجز كل من ٌؤتً بعدهم , ثم أنذرهم عذابه لعلهم ٌرجعون إلى صوابهم 

 .واعترفوا بحقٌة كتاب ربهم سبحانه 

 فإن هللا ٌؤتً  ): وٌقول سبحانه فً سٌاق الرد على أدعٌاء الربوبٌة 

  . (بالشمس من المشرق فؤِت بها من المؽرب فبهت الذي كفر 

 أم خلقوا من ؼٌر  ): وٌقول سبحانه فً الرد على منكري الخالق الصانع 

  .(شًء أم هم الخالقون 

 وٌقول سبحانه فً الرد على منكري البعث والقابلٌن بعدم القدرة على ذلك 

 : أي _ أولٌس الذي خلق السموات واألرض بقادر على أن ٌخلق مثلهم  ): 

  .(بلى وهو الخبلق العلٌم _ٌعٌدهم 

 فخلق السموات واألرض أكبر من خلق الناس , والذي قدر على خلق 

 وسنؤتً على _ األكبر فهو من باب أولى قادر على إعادة األصؽر بداهة 

 .توضٌح هذه األدلة فً مواضعها من هذا الكتاب إن شاء هللا تعالى 

 إن كل من قرأ القرآن الكرٌم ٌرى أن هللا تعالى حٌن ٌذكر آٌات _ ه 

 اإلٌمان والتوحٌد ٌنّبه العقبلء إلى التعقل والتفكر فٌها , كما أنه سبحانه 

 : حٌن ٌذكر آٌات التشرٌع ٌحث عباده على التعقل بما فٌها 

 وإلهكم إله واحد ال إله إال هو الرحمن  ): فٌقول سبحانه فً آٌات التوحٌد 

 الرحٌم إن فً خلق السماوات األرض واختبلؾ اللٌل والنهار والفلك التً 

 تجري فً البحر بما ٌنفع الناس وما انزل هللا من السماء من ماء فؤحٌا به 

 األرض بعد موتها وتصرٌؾ الرٌاح والسحاب المسخر بٌن السماء 

 والمعنى إن قضاٌا التوحٌد واإلٌمان معقوله  (واألرض آلٌات لقوم ٌعقلون 
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 .فاعقلوا : 

 وٌقول سبحانه فً آٌات التشرٌع بعد ما ذكر أحكام الصبلة والزكاة 

 والصٌام والحج , والقتال فً سبٌل هللا , وأحكام الخطبة والزواج , وأحكام 

 الطبلق والعدة , وؼٌرها من األحكام التشرٌعٌة , ٌقول سبحانه بعد ذلك 

 .كما فً سورة البقرة  (كذلك ٌبٌن هللا لكم آٌاته لعلكم تعقلون  ): كله 

 إذاً فالقرآن الكرٌم جاء ٌنادي العباد العقبلء وٌخاطبهم فً إطار العقل 

 ومحٌط الفكر لٌعقلوا ما نزل به من األوامر المعقولة المحكمة المدلل على 

 حقٌتها باألدلة القاطعة , فإذا عقلوا ما جاء به القرآن الكرٌم صار عندهم 

 علم جازم بحقٌة ما جاء به وما فٌه من مصالح العباد وسعادتهم , فٌدخلون 

 فً دابرة العلم الجازم الذي ٌنتهً بصاحبه إلى كل خٌر وٌبعده عن كل شر 

 حم تنزٌل من الرحمن الرحٌم , كتاب فصلت آٌاته قرآناً  ): قال تعالى 

 ٌعقلون فٌعلمون , وإن العلم الجازم لٌحمل : أي  (عربٌاً لقوم ٌعلمون 

 صاحبه على العمل بمقتضى ما علمه , ما لم ٌصده عن ذلك عناد الكبر أو 

 اتباع الهوى , وهذان أعظم أسباب صد الناس عن االعتراؾ بالحق 

 واإلذعان له , فإن العلم الجازم بحقٌة الحق لٌحملن صاحبه على اإلذعان 

 .للحق وٌلزمه بذلك 

 وقال الذٌن استكبروا للذٌن استضعفوا لمن  ): قال تعالى فً قوم صالح 

 هل آمنتم على : أي _  (أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه : آمن منهم 

 علم قطعً بذلك بعد أن عقلتم وفكرتم وتبصرتم , أم أخذتم بالمساٌرة 

 نحن : أي  (إنا بما أرسل به مإمنون : قالوا  ), _ والمؽافلة والمؽالطة 

 على علم جازم بحقٌة رسالته , وحقٌة ما جاء به , وعلمنا بذلك حملنا على 
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 . اإلٌمان بما أرسل به , وما وصلنا إلى العلم الجازم إال بعد تعقل وتبصر 

 فالعلم الجازم ٌحمل صاحبه على العمل بموجبه ما لم ٌحجبه العناد أو 

 وجحدوا بها واستٌقنتها أنفسهم  ): الهوى كما تقدم , قال تعالى فً الكفار 

 ؛ فهذا هو عناد الكبر ,  (ظلماً وعلواً , فانظر كٌؾ كان عاقبة المفسدٌن 

 وإن _ ؛ وهذا هو اتباع الهوى  (وكذبوا واتبعوا أهواءهم  ): وقال تعالى 

 ولو اتبع الحق أهواءهم  ): اتباع األهواء ٌإدي إلى الفساد قال تعالى 

  .(لفسدت السماوات واألرض ومن فٌهن 

 فقد تبٌن لك أٌها العاقل مما تقدم ذكره أن ما جاء به القرآن الكرٌم هو 

 المعقول المحكم فما على العقبلء إال أن ٌعقلوا , وما على الحكماء والفطناء 

  إال أن ٌتدبروا وٌتفكروا , ألن فً آٌاته الكرٌمة منار العقول , ومنابع 

 الحكمة , ومعاقل العلم , ومستنبط الفهم , ومواقع التذكر , ومٌادٌن التفكر 

 , وأجواء االعتبار والتبصر , فإذا عقلوا علموا انه الحق ؛ فٌجب علٌهم أن 

 .ٌخلعوا ربقة الهوى وٌإمنوا به 

 ولذلك وّبخ سبحانه الذٌن ال ٌعقلون ما جاء به هذا الكتاب الكرٌم فقال 

  .(لقد أنزلنا إلٌكم كتاباً فٌه ذكركم أفبل تعقلون  ): سبحانه 

 ونعى سبحانه على الذٌن ٌعرضون عنه وال ٌستمعون إلٌه وٌعقلون ما جاء 

 كتاب فصلت آٌاته قرآناً عربٌاً لقوم ٌعلمون بشٌراً  ): به فقال سبحانه 

  .(ونذٌراً فؤعرض أكثرهم فهم ال ٌسمعون 

 وهذا شؤن المبطل الضال , والجاحد المعارض , والمعاند الذي ال ٌرٌد 

 الحق , فإنه ٌعرض عن كل ما ٌهدٌه إلى الحق , وال ٌسمع القول الحق , 

 ولو أنه ألقى سمعه إلٌه , وأحضر قلبه لدٌه , الهتدى به , وانجذب إلٌه ؛ 
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 .فإن الحق ٌجذب القلوب والعقول التً تبتؽً الحق وتمٌل إلٌه 

 فمن قصد الوصول إلى معرفة الحق فطرٌق الحق واضح مبٌن فً القرآن 

 الكرٌم , ولكن الواجب على القاصد أن ٌتجرد من ثوب الكبر النفسً , 

 وٌتباعد عن الهوى النفسً , فبل بد له أن ٌعرؾ الحق , ألن ما جاء به 

 .القرآن الكرٌم هو الحق , وال بد أن ٌعترؾ به 

 أما إذا لم ٌتجرد من ثوب كبرٌابه , ولم ٌتجنب داعٌة هوى نفسه , فإن 

 القرآن ٌوصله إلى معرفة الحق ال محالة , ولكن كبر نفسه وهواها ٌصدانه 

 فإن لم ٌستجٌبوا لك فاعلم أنما ٌتبعون  ): عن االعتراؾ به , قال تعالى 

 أن سبب عدم استجابتهم وإقرارهم واعترافهم لٌس هو : أي  _  (أهواءهم 

 عدم معرفة الحق ؛ بل ٌعرفونه ألن الحق بٌٌن أبلج , ولكن سبب ذلك اتباع 

 .أهوابهم المنحرفة 

 إن الذٌن ٌجادلون بآٌات هللا بؽٌر سلطان أتاهم إن فً  ): وقال تعالى 

  .(صدورهم إال كبر ما هم ببالؽٌه 

 الذٌن آتٌناهم الكتاب ٌعرفونه كما ٌعرفون أبناءهم وإن  ): وقال تعالى 

 ٌعلمون أنه الحق,ولكن ال : أي _  (فرٌقاً منهم لٌكتمون الحق وهم ٌعلمون 

 الحق من ربك فبل تكونن من  )_ ٌعترفون وال ٌقرون به جحوداً وكبراً 

  .(الممترٌن 

 :الوجه الثانً 

 إن القرآن الكرٌم جاء ٌنادي العقبلء بالتبصر ببصابره وبالتدبر فً آٌاته 

 : وبالتذكر بذكرٌاته وٌحذر من الؽفلة والؽشاوة والعماوة 

 قد جاءكم بصابر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمً  ): قال هللا تعالى 
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  .(فعلٌها وما أنا علٌكم بحفٌظ 

ٌّنات القرآن وأدلته وحججه وقد بٌنها رسول   وهذه البصابر القرآنٌة هً ب

 لتبٌن للناس ما نزل  ): هللا صلى هللا علٌه وسلم الذي قال هللا تعالى له 

  .(إلٌهم 

 فهً بصابر تبصر القلوب وتنور العقول كالنٌرات المنٌرات ألعٌن 

 البصرٌة , فمن فتح عٌنٌه للنور اهتدى لؤلمور ومشى سالماً آمناً دون 

 تخبط وال تخلٌط , ومن تعامى بؤن أؼمض عٌنٌه سقط فً المهاوي وهلك 

 أفمن ٌعلم أن ما أنزل إلٌك من ربك الحق كمن  ): فً المهالك , قال تعالى 

  .(هو أعمى إنما ٌتذكر ألو األلباب 

 والعمى الذي ٌجعل صاحبه شقٌاً فً الدنٌا واآلخرة هو عمى القلب عن 

 فإنها ال  ): نور الرب النازل على رسوله صلى هللا علٌه وسلم , قال تعالى 

  .(تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التً فً الصدور 

 كتاب أنزلناه إلٌك مبارك لٌدبروا آٌاته ولٌتذكر ألو األلباب  ): وقال سبحانه 

 , فؤخبر سبحانه أنه انزل هذا الكتاب الكرٌم للتذكر والتفكر فٌما جاءهم  (

 به , وخص سبحانه بالتذكر والتفكر أهل العقول السلٌمة وهم ألو األلباب , 

 ألن شؤن من عقل دالبل الخٌرات وطرق السعادات أن ٌسلك مسالكها 

 .وٌنتهج مناهجها , بؽٌة الوصول إلى لبابها وكمالها وقمم علٌابها 

 كتاب أنزلناه  ): جاء عن الحسن البصري رضً هللا عنه أنه تبل هذه اآلٌة 

 وما تدبر آٌاته إال : فقال  (إلٌك مبارك لٌدبروا آٌاته ولٌتذكر ألوا األلباب 

 بحفظ حروفه , وإضاعة _ التدبر : أي _ اتباعه بعقله , أما وهللا ما هو 

 إنً ألقرأ القرآن وما أسقط منه حرفاً , : حدوده , حتى إن احدهم لٌقول 
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 بل : أي _ ا ه . وقد وهللا أسقطه كله ,فما ٌرى القرآن فً خلق وال عمل 

 .الواجب أن تظهر آثار القرآن فً خلق القارئ وعمله 

 وقد ذم هللا تعالى الذٌن ال ٌتدبرون القرآن الكرٌم وشنع علٌهم , فقال 

  ): , وقال سبحانه  (أفبل ٌتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها  ): سبحانه 

  .(أفبل ٌتدبرون القرآن ولو كان من عند ؼٌر هللا لوجدوا فٌه اختبلفاً كثٌراً 

 إن فً ذلك لذكرى لمن  ): وأما التذكر واالنتفاع بذكرٌاته فقد قال سبحانه 

  .(كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهٌد 

 وفً هذا خبر من هللا تعالى مإكد عن أمر عظٌم الوقع , حقٌق النفع إذا 

 توفرت شروطه ال ٌمكن تخلفه , وفً هذا نوع من التحدي لمن ال ٌثق 

 .بذلك وٌصدقه 

 وذلك أن من كان له قلب ومن شؤنه أن ٌعقل به , وأحضر قلبه وجمعه 

 على تفهم هذا القرآن وتدبره , ولم ٌتسبب فً إعراض قلبه وتفرقه , فإنه 

 ال بد أن ٌنتفع بهذا القرآن الكرٌم , وتحصل له الذكرى التً تنفعه فً 

 .األولى واألخرى 

 كما أنه لو ألقى السمع وأصؽى مقببلً على هذا القرآن الكرٌم , فبل بد من 

 .أن ٌنتفع به وتحصل له الذكرى والطمؤنٌنة القلبٌة , والقناعة العقلٌة 

  ): أي فً قوله تعالى _ والقلب هنا : وقد قال العبلمة المفسر ابن عطٌة 

 _ القلب : أي _ هو عبارة عن العقل , إذ هو : قال  (لمن كان له قلب 

 .ا هـ . محله 

 .ٌعنً أن القلب محل العقل , فؤطلق المحل وأراد ما حل فٌه وهو العقل 

  



 23 

 وفً هذه اآلٌة الكرٌمة بٌان أصناف الناس بالنسبة لتذكرهم بالذكر 

 .القرآنً وانتفاعهم بذكراه 

 هو من كان له قلب زكً واِع ٍ بحٌث إذا جاءه أدنى : فالصنف األول 

 تذكٌر وتنبٌه تذكر وازدجر , واهتدى للحق واعتبر , وسلك سبٌله فهو 

 سلٌم الفطرة , صحٌح الفكرة , كامل االستعداد , قابل للحق واإلمداد , إذا 

 تجلى له نور هللا تعالى فً كبلمه انجذب قلبه إلٌه , واستسلمت نفسه 

 مطمبنة لدٌه ؛ وهذا حال كّمل الناس الذٌن استجابوا لدعوة رسول هللا 

 صلى هللا علٌه وسلم حٌن أسمعهم كبلم هللا تعالى , وإلى هذا الصنؾ ٌشٌر 

  .(إن فً ذلك لذكرى لمن كان له قلب  ): قوله سبحانه 

 من إذا جاءه الهدى وتلً علٌه كبلم هللا تعالى ٌحتاج إلى : والصنف الثانً 

 إلقاء سمعه , وإحضار قلبه , وجمع فكرته , وبذلك ٌتبٌن له وجه الحق 

 الذي جاء به القرآن الكرٌم فٌعلم حقٌته وصدقه , وٌإمن به , وٌتشربه قلبه 

 أو ألقى السمع وهو  ): وٌذوق حبلوته ؛ وإلى هذا اإلشارة فً قوله تعالى 

  .(شهٌد 

 من لٌس له ذلك القلب , وال عنده ذلك اإللقاء السمعً , : والصنف الثالث 

 وال اإلصؽاء , فهذا النوع ٌدعون بالمجادلة بالتً هً أحسن , فبل بد أنهم 

 ٌستجٌبون لو بعد حٌن , كما ٌتضح ذلك فً كثٌر من الوقابع اآلتً ذكرها 

 .فً موضعها إن شاء هللا تعالى 

 هم المعاندون المعارضون الذٌن ٌدعون إلى الحق عن :والصنف الرابع 

 طرٌق المجادلة بالتً هً أحسن , والمناظرة المدعومة بإقامة األدلة و 

 الحجج فإذا هم ٌعارضون وٌعاندون بعد ما تبٌن لهم الحق وظهر برهانه,
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 فهإالء بعد ما تقوم علٌهم الحجة , وتضًء لهم المحجة ٌصار بهم إلى 

 الجدال بالؽلظة , واألخذ بالشدة والعنؾ الستخراج عنادهم , المانع لهم عن 

 .قبول الحق وسلوك طرٌقه 

 القرآن الكرٌم ٌعلن للناس أنه جاءهم بالبرهان والنور : الوجه الثالث 

 ٌا أٌها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا ): والبٌان , قال تعالى 

 وفً هذا اإلعبلم واإلعبلن العام ٌتحدى سبحانه جمٌع  (إلٌكم نوراً مبٌنا 

 عقبلء األنام , وذلك أن هللا تعالى لما أعلم عباده بؤن هذا القرآن الكرٌم جاء 

 بالبرهان القاطع , والنور الساطع فهو بذلك ٌتحدى كل من تحدثه نفسه 

 بالمعارضة أو المناقضة لبرهانه , أي فمن استطاع أن ٌنقض برهانه , 

 وٌرد حجته فلٌتقدم ببرهانه وحجته , وفً هذا منتهى الؽلبة واإلفحام لكل 

 .ألد الخصام _ جاحد 

 هذه براهٌن : أي  (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقٌن  ): كما قال سبحانه 

 رب العالمٌن فهاتوا أٌها المخالفون المنكرون برهانكم على ما تدعون إن 

 . كنتم صادقٌن 

 وفً هذه اآلٌة الكرٌمة أٌضاً بٌان وتنبٌه إلى أن ما جاء به القرآن الكرٌم 

 , ألنه برهان من رب العالمٌن , فهو ثابت بالبرهان القاطع الذي ال ٌنقض 

 على مختلؾ أجٌالهم وطبقاتهم ومستوٌاتهم : أقامه حجة على جمٌع العباد 

 . وتفاوت ثقافاتهم 

 فهو , ذلك ألن هللا تعالى كما أنه هو الؽالب فً قدرته وإرادته وسلطانه 

 قل  ): قال سبحانه , ولٌس بمؽلوب جل وعبل , الؽالب فً حجته وبرهانه 

 . وجمٌع حجج المخالفٌن له داحضة  (فللَّه الحجة البالؽة : 
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 ومن ثم أمر هللا تعالى النبً صلى هللا علٌه وسلم أن ٌعلن جاهزاً بقوة 

 قل إنً على بٌنة من ربً وكذبتم  ): حجته , وصدق بٌنته فقال له سبحانه 

 كذبتم بعدما بان لكم نور مبٌن وهو القرآن المعجز , وما جاء : أي _  (به 

 به من البٌنات والحجج التً تجعل العاقل على ٌقٌن وبصٌرة , دون شك 

  ): وعماوة , وفً هذا ٌقول سبحانه لحبٌبه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 وفً هذه اآلٌة  (قل هذه سبٌلً أدعو إلى هللا على بصٌرة أنا ومن اتبعنً 

 الكرٌمة إعبلن أٌضاً بوضوح سبٌل الدعوة إلى هللا تعالى , وإشراق نورها 

ٌّناتها   ., وذلك بسبب قوة أدلتها وضٌاء ب

 تركتكم على مثل البٌضاء ال ٌزٌػ عنها إال ):ولذا قال صلى هللا علٌه وسلم

  .(هالك 

 خرج علٌنا رسول : وروى ابن ماجه عن أبً الدرداء رضً هللا عنه قال 

فه   .هللا صلى هللا علٌه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوَّ

 الفقر تخافون ؟ والذي نفسً بٌده لتصّبّن  ): فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 علٌكم الدنٌا صّبا , حتى ال ٌزٌػ قلب أحدكم إزاؼة إال هٌه , واٌم هللا لقد 

  .(لٌلها ونهارها سواء : تركتكم على مثل البٌضاء 

 صدق وهللا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم , تركنا وهللا : قال أبو الدرداء 

 .على مثل البٌضاء لٌلها ونهارها سواء 

 : الوجه الرابع 

 هللا تعالى ٌؤمر النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم أن ٌجاهد بالقرآن قال هللا  

  .(فبل تطع الكافرٌن وجاهدهم به جهاداً كبٌراً  ): تعالى 

 وجهاد الكفار بالقرآن هو جهادهم بحججه , ومجادلتهم بإقامة بٌناته , وهذا 
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 هو جهاد اللسان بالحجة والبرهان , وهو أكبر وأشد على المخالفٌن من 

 .جهاد السٌؾ والسنان , ولذا سماه هللا تعالى جهاداً كبٌرا 

 : وهذه اآلٌة الكرٌمة تدل على أمور هامة ومن أهمها ما ٌلً 

 األمر بمجادلة المنكرٌن ومجابهتهم بالبٌنات والحجج المزٌلة : األول 

 لشبهتهم , والمبطلة لمزاعمهم , والدامؽة ألدلتهم , حتى تزول شكوكهم 

 وشبهاتهم , وٌتسرب نور اإلٌمان إلى قلوبهم , فتذهب ظلمات الشكوك 

 .والشبهات بؤنوار الحجج والبٌنات 

 فٌه دلٌل صرٌح على أن سٌؾ  (وجاهدهم به  ): قوله سبحانه : الثانً 

 حجج القرآن هو سٌؾ باتر قاطع , ٌقطع دابر حجج الكافرٌن , وٌدحض 

 شبهاتهم وٌبطل ضبلالتهم على مختلؾ ألوانها وأنواعها ومنشؤها , وأنه ما 

 من ضبللة وال شبهة وال باطل إال وفً هذا القرآن الكرٌم رد علٌه , 

 وإبطال له بحجج معقولة , وبٌنات مقبولة , ٌعلم ذلك من تدبر آٌات هللا 

 .تعالى وتفكر فٌها 

 ومن أجل ذلك أمر هللا تعالى النبً صلى هللا علٌه وسلم أن ٌجاهد بالقرآن 

 أي _ ,  (فبل تطع الكافرٌن وجاهدهم به جهاداً  ): جمٌع الكافرٌن فقال له 

 جاهد بهذا القرآن جمٌع الكافرٌن على مختلؾ مللهم ونحلهم , وأنواع : 

 .كفرهم وضبلالتهم , واختبلؾ اتجاهاتهم وشبهاتهم 

 فلوال أن سٌؾ حجج القرآن قاطع ومدمر لجمٌع تلك األباطٌل والضبلالت 

 , ما أمر هللا نبٌه صلى هللا علٌه وسلم أن ٌجاهد به الكافرٌن على مختلؾ 

 .شبهاتهم وضبلالتهم 

 وهل ٌتصور العاقل أن هللا تعالى ٌعطً رسوله صلى هللا علٌه وسلم سٌفاً 
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 مثلوماً ؼٌر قاطع , ثم ٌؤمره أن ٌجاهد به جمٌع الكفار و المنكرٌن , فإن 

 .ذلك ٌعود على دعوته بالنقض والخذالن 

 بل لما أمره هللا تعالى بذلك علمنا ٌقٌناً أن فً القرآن حجة _ كبل ثم كبل 

 قاطعة مفحمة لجمٌع أولبك , وأنه الحق الذي ٌعلو وال ٌعلى علٌه , كما 

 .اعترؾ بذلك الجاحدون 

 من هنا ٌعلم العاقل أن القرآن الكرٌم جاء بالبراهٌن والحجج : الثالث 

 الدامؽة لؤلباطٌل واألضالٌل , مهما تنوعت أسبابها , واختلؾ ألوانها على 

 .مدى األٌام 

 وقد جادل النبً صلى هللا علٌه وسلم جمٌع طوابؾ الكفار , وأقام علٌهم 

  ): كما أمره هللا تعالى فً هذه اآلٌة , وفً قوله _ الحجج المفحمة لهم 

  .(وجادلهم بالتً هً أحسن 

 :وكانت نتٌجة ذلك 

 .أن منهم من اهتدى وأسلم 

 ومنهم من عاند ولكنه جنح إلى السلم والرضى بالذمة ودفع الجزٌة كما 

 .علٌه أهل الكتاب 

 ومنهم من عاند وعارض وقد قامت علٌه الحجة وأضاءت له المحجة , 

 فحمله كبر النفس وعتوها على محاربة النبً صلى هللا علٌه وسلم , بعد ما 

 عجز عن رد حجج رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وإبطال أقواله , 

 حٌنذاك أعلن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الحرب علٌهم بعد ما بارزوه 

 بالمحاربة , فما خالفه صلى هللا علٌه وسلم أعداإه إال عناداً منهم , ومٌبلً 

 .إلى المكابرة بسبب الكبر بعد اعترافهم بصحة حجته وصدق دعوته 
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 ومن هنا ٌعلم العاقل أن هذا الدٌن إنما قام على دعابم الحجج والبراهٌن , 

 هذه سبٌلً : قل  ): التً فٌها ابتبلج الحق وزهوق الباطل , قال تعالى 

  .(أدعو إلى هللا على بصٌرة أنا ومن اتبعنً 

 ال حجة بٌننا وبٌنكم هللا ٌجمع بٌننا  ): وأما قوله تعالى فً اآلٌة الكرٌمة 

 ., فهذا بعد إقامة الحجة علٌهم  (وإلٌه المصٌر 

 والمعنى أنه ال خصومة بعد ما ظهر البرهان , وقامت الحجة , واتضح 

 .الدلٌل ألنه لم ٌبق بعد لبلحتجاج والمخاصمة فابدة 

 فمتى وضح الحق واستبان , وظهر نور البرهان , لم ٌبق إال اإلقرار 

 : أي _ (هللا ٌجمع بٌننا ): بالحق واالعتراؾ به , فمن تكبر وعاند ٌقال له 

 , وقال  (وإلٌه المصٌر  )ٌوم القٌامة فٌقضً بالحق للمحق على المبطل 

  .(ثم ردوا إلى هللا موالهم الحق أال له الحكم وهو أسرع الحاسبٌن )تعالى 

 : الوجه الخامس 

 إن هللا تعالى خاطب العباد من قبل ألبابهم , واحتج علٌهم بما ركب فٌهم 

 , من عقولهم , فكل بالػ من الجن واإلنس ممن أمره هللا تعالى ونهاه 

 بإرسال النذر  وإنزال الكتب وما فٌها من اآلٌات التدوٌنٌة , ووعده وأوعده 

 فإن الحجة على العاقل قابمة _ وبما أشهده من آثار آٌاته التكوٌنٌة , المتلوة 

 , وذلك ألن هللا تعالى أنعم علٌه بالعقل ومعرفة البٌان , ولذلك قال هللا 

  (وما كان هللا لٌضل قوماً بعد إذ هداهم حتى ٌبٌن لهم ما ٌتقون  ): تعالى 

 لٌهلك من هلك عن بٌنة وٌحًٌ من حً عن بٌنة وإن هللا  ): وقال سبحانه 

  .(لسمٌع علٌم 

 وأخبر سبحانه عن الكفار وعنادهم بعد ما ظهر الحق , وجاءهم الهدى من 
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  ): هللا تعالى وعقلوه ثم أعرضوا عنه معارضٌن ومعاندٌن , فقال سبحانه 

 أي بٌنا لهم طرٌق الحق من الضبلل على وجه _ وأما ثمود فهدٌناهم 

  .(فاستحبوا العمى على الهدى _ ٌعقلونه 

 وقال تعالى فً الجاحدٌن للحق الذي بٌنه هللا تعالى لهم , وكفروا به بعدما 

 وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفبدة فما  ): عقلوه وعلموه , قال تعالى فٌهم 

 أؼنى عنهم سمعهم وال أبصارهم وال أفبدتهم من شًء إذ كانوا ٌجحدون 

 ٌنكرونها بعدما عرفوا حقٌتها , وٌكذبون بها بعدما : أي _  (بآٌات هللا 

  .(وكانوا بها ٌستهزبون  )_ عقلوها 

 وقال سبحانه فً الجاحدٌن من أهل الكتاب بعدما عرفوا الحق الذي جاءهم 

 وقد كان فرٌقا منهم ٌسمعون كبلم  ): وراحوا ٌحرفونه , به القرآن الكرٌم 

 ٌعلمون علماً جازماً : أي _ هللا ثم ٌحرفونه من بعد ما عقلوه وهم ٌعلمون 

 .بحقٌة كبلم هللا تعالى وآٌاته , وٌعلمون بطبلن ما حرفوه وبدلوه 

 وذلك ألن كل من استمع إلى آٌات هللا تعالى القرآنٌة وأشهدها قلبه ال بد أن 

 ٌعلم حقٌتها , وٌعرؾ صدق ما جاءت به , ألنها جاءت آٌات لقوم ٌعقلون 

 , ولقوم ٌعلمون , وآٌات ألولً األلباب , كما أن كل عاقل أجال عقله فٌما 

 ٌشاهده وٌراه من آٌات هللا التكوٌنٌة فبل بد أن ٌعلم علماً جازماً بؤن هللا 

 .تعالى هو الحق المبٌن 

 إن فً خلق السماوات واألرض واختبلؾ اللٌل والنهار  ): قال تعالى 

  . (آلٌات ألولً األلباب 

 إن فً اختبلؾ اللٌل والنهار وما خلق هللا فً السماوات  ): وقال تعالى 

  .(واألرض آلٌات لقوم ٌعقلون 
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 _ ٌوم القٌامة _ ومن ثم أخبرنا هللا تعالى عن اعتراؾ الكفار المعاندٌن 

 : بتفرٌطهم وذنبهم وأنهم هم الذٌن جنوا على أنفسهم وظلموها , قال تعالى 

 فوج سؤلهم خزنتها ألم ٌؤتكم نذٌر ؟ قالوا _ النار : أي _ كلما ألقً فٌها  )

 بلى قد جاءنا نذٌر فكذبنا وقلنا ما نزل هللا من شًء إن أنتم إال فً ضبلل : 

 لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فً أصحاب السعٌر فاعترفوا : كبٌر وقالوا 

  .(بذنبهم فسحقاً ألصحاب السعٌر 

 فلو أنهم ألقوا أسماعهم إلى ما ٌتلى علٌهم من آٌات هللا تعالى , وأشهدوها 

 قلوبهم الهتدوا , أو أنهم عقلوا عن هللا تعالى أوامره التً فً كتابه النازل 

 على رسوله صلى هللا علٌه وسلم وتبصروا حكمتها ومنافعها وأنصفوا فً 

 مواقفهم معها لعرفوا ٌقٌناً أنها الحق والهتدوا إلى سبٌل الرشاد , ولكن 

 صدهم عن ذلك كله الكبر والعناد , فسلكوا طرٌق الشر والفساد , فالعاقل 

 .هو الذي ٌعقل عن هللا تعالى أمره وٌعمل فً حكمة شرع هللا تعالى وفكره

 روى أبو نعٌم عن ابن عمر رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه و آله   

 كم من عاقل عقل من هللا تعالى أمره وهو حقٌر عند الناس  )): وسلم قال 

 وكم من ظرٌؾ اللسان , أي ٌوم القٌامة , _ ذمٌم المنظر ٌنجو ؼداً , 

 ( . (جمٌل المنظر عند الناس ٌهلك ؼداً ٌوم القٌامة , 

 ألم أعهد إلٌكم ٌا بنً  ):  وقال تعالى محتجاً على الكفار حٌن ٌدخلهم النار 

 آدم أن ال تعبدوا الشٌطان إنه لكم عدو مبٌن وأن اعبدونً هذا صراط 

 مستقٌم ولقد أضل منكم جببلً كثٌراً أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التً كنتم 

 . فاحتج علٌهم بعقولهم ,  (توعدون 

 ومن ثم ترى أن القرآن الكرٌم ٌهٌب بالعقبلء حٌن ٌذكر لهم آٌات تكوٌنٌة 
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 ٌهٌب بهم أن ٌهملوا عقولهم وٌعرضوا عن التفكر فٌها والتعقل , وتشرٌعٌة 

 أفبل : أي  . (لقد أنزلنا إلٌكم كتاباً فٌه ذكركم أفبل تعقلون  )فٌقول سبحانه 

 ذلكم هللا  ): وقال سبحانه , تعقلون ما فٌه من التذكٌر وما ذكر لكم فٌه 

 والمعنى أٌن تصرؾ ,  (ربكم خالق كل شًء ال إله إال هو فؤنى تإفكون 

 وتفكرتم فٌما خلق هللا , هبل استرجعتم عقولكم وعقلتم بها , عقولكم وتإخذ 

 ٌدل على هللا , صؽر أو كبر , فإن كل شًء قل أو كثر , تعالى من شًء 

 . وعلى سعة علمه وكمال حكمته وقدرته سبحانه , تعالى 

 :الوجه السادس 

 وهذا ٌقتضً وضوحه فً , إن هللا تعالى وصؾ القرآن بالحكمة والعزة 

 وقال ,  (ٌَس والقرآن الحكٌم  ): الحجة وقوته فً الدلٌل قال هللا تعالى 

 آلر  (: وقال تعالى ,  (وإنك لتلقى القرآن من لدن حكٌم علٌم  ): تعالى  

  :(تلك آٌات الكتاب الحكٌم 

 وأنه , فقد بٌن هللا تعالى لعباده أن هذا القرآن نزل من لدن حكٌم علٌم 

 . وأنه الكتاب الحكٌم , القرآن الحكٌم 

 فهو , والمعنى أن هذا الكتاب أحكمت آٌاته ثم فصلت من لدن حكٌم خبٌر 

 وال , ال خلل فً ذلك وال نقص , وكلماته وبٌناته , المحكم بمبانٌه ومعانٌه 

 .والحق المبٌن,فهو الرصٌن الحصٌن , سبٌل إلى معارضة ذلك وال نقض 

 فجمٌع , الجامع ألصناؾ الحكمة , ذو الحكمة : أي _ وهو الكتاب الحكٌم 

 القرآن الكرٌم : أي _ بل هو , ما جاء به فهو الحكمة التً فاقت كل حكمة 

 حكمة بالؽة  ): إلٌه المنتهى فً الحكمة قال تعالى _ كما أخبرنا هللا تعالى 

 وحق لكتاب جاء بالحكمة البالؽة أن تكون حججه دامؽة ,  (فما تؽن النذر 
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 ومنار كل , ألن الحكمة منبع كل خٌر , وأدلته قاطعة وإرشاداته نافعة , 

 وإن كتاب هللا تعالى هو ,  (ومن ٌإتى الحكمة فقد أوتً خٌراً كثٌراً  ): بر 

 . ومنبع العلم ومٌدان الفهم , مجمع الحكم 

 . وكما وصؾ هللا تعالى الكتاب بالحكٌم وصفه سبحانه بؤنه كتاب عزٌز 

 إن الذٌن كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزٌز ال ٌؤتٌه  ): قال تعالى 

 قال ابن عباس ,  (الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه تنزٌل من حكٌم حمٌد 

 . ممتنع عن الناس أن ٌقولوا مثله : قال  (وإنه لكتاب عزٌز  ): فً معنى 

 وال ٌسامى  , وال ٌساوى , أن هذا الكتاب هو عزٌز ال ٌدانى : والمعنى 

 والهٌمنة والسلطنة على جمٌع ما سواه , بل له التفوق المنٌع والمجد الرفٌع 

 فعزته تقتضً تعالٌه وؼلبته على ؼٌره كما هو مفهوم العزة , من الكتب 

 ال  )): ولذا كان من شؤن هذا الكتاب العزٌز أنه كما وصفه هللا تعالى , لؽة 

 ال : أي _  (ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه تنزٌل من حكٌم حمٌد 

 . ٌمكن أن ٌتسرب إلٌه أي باطل 

 ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال  ): وهذا العموم المفهوم من وقوله تعالى 

 . ٌتناول أموراً متعددة نذكر جملة منها  (من خلفه 

 أن حجج القرآن , والمعنى , ال ٌؤتً الباطل إلى براهٌنه وحججه : األول 

 , فهً تبطل كل ما خالفها من حجة وبرهان , وبراهٌنه كلها حق وحقٌقة 

 .وتثبت بطبلن تلك الحجة والبرهان المخالفٌن للقرآن الكرٌم  

 : ألنه , وأي  برهان , أما حجج القرآن وبراهٌنه فإنها ال تبطلهما أي حجة 

 صادعة ؼٌر , فحججه ؼالبة ؼٌر مؽلوبة ,  (تنزٌل من حكٌم حمٌد  )

  . (فلله الحجة البالؽة : قل  ): , ودافعة ؼٌر مدفوعة , مصدوعة 
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 بتبدٌل أو تحرٌؾ  (ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه  ): الثانً 

 كلمة أو زٌادة فٌه أو نقص , فهذا الباطل بؤلوانه كلها ال ٌمكن أن ٌتسرب 

 إلى هذا الكتاب العزٌز , فإن الزٌادة باطلة لٌست منه , ومبطلة إلعجازه , 

 ألن الزٌادة ال تبلػ حد اإلعجاز باعتبار أنها من كبلم البشر , والنقص منه 

 أٌضاً باطل ألنه ٌبطل ما هو حق ثابت فٌه , ومخل بإعجازه ألن نقص 

 كلمة أو جملة تخل بإعجاز الباقً , ومن البدٌهً أن إعجاز القرآن هو 

 .الوصؾ المبلزم الذي ال ٌنفك عنه كمبلزمة العربٌة له 

 فلو أنك جردت القرآن الكرٌم عن العربٌة لخرج عن كونه قرآناً , ألن هللا 

 نزل به الروح األمٌن  ): , وقال  (إنا أنزلناه قرآناً عربٌاً  ): تعالى قال 

  .(على قلبك لتكون من المنذرٌن بلسان عربً مبٌن 

 وكذلك صفة اإلعجاز ال تنفك عنه , فإن هللا تعالى تحدى به األولٌن 

 واآلخرٌن بإعجازه , وأعلن عجزهم عن اإلتٌان بمثله إلعجازه قال تعالى 

 اآلٌة,فلو زٌد فٌه أو نقص ألخل ذلك (لبن اجتمعت الجن واإلنس: قل  ): 

 .بإعجازه وألمكن اإلتٌان بمثله 

 ال ٌؤتً الباطل : أي  (ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه  ): الثالث 

 إلى أحكامه التشرٌعٌة , فإنها قابمة على عدله وحكمته , فجمٌع األحكام 

 التً شرعها مستندة إلى حكمته سبحانه اإللهٌة العالٌة التً ال تدانى وال 

 تسامى , وإن حكمته سبحانه هً مقتضى علمه , وعلمه محٌط بكل شًء 

 .وهو بكل شًء علٌم 

 ال ٌؤتً الباطل إلى إخباراته الؽٌبٌة , فما أخبر عنه مما مضى : الرابع 

 فهو واقع حقاً , وما أخبر عنه أنه _  (من بٌن ٌدٌه  ): وهو المراد بقوله 
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 فبل بد أن ٌكون وٌقع , وإن  (وال من خلفه  ): سٌكون وهو المراد بقوله 

 تحقق وقوع ما أخبر عنه فٌما مضى لهو أكبر دلٌل على تحقق وقوع ما 

 .أخبر عنه فٌما سٌكون 

 وقد أقرت جمٌع األمم والطوابؾ ما أخبر عنه القرآن الكرٌم من الوقابع 

 السابقة , ولم ٌجدوا سبٌبلً إلى إنكار شًء منها , ولو أنهم استطاعوا 

 تكذٌب شًء منها الحتجوا بها على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم , 

 فتكون _ أنت تقول بوقوع كذا ولم ٌك شًء من ذلك : ولعارضوه , وقالوا 

 .لهم الحجة 

 ولو أن شٌباً من ذلك لم ٌك مسلماً عند األمم ومعلوماً لدٌهم فً جملة 

 اإلخبارات التارٌخٌة الماضٌة لما جاءهم بها رسول هللا صلى هللا علٌه 

 وسلم , ألن العاقل الحكٌم ال ٌفتح على نفسه باب نقد واعتراض ال ٌستطٌع 

 ! ! .إؼبلقه , فكٌؾ ٌعلن لهم وقوع أمور لم ٌثبت وقوعها ؟ 

 ال وال , وإنما جاء القرآن الكرٌم ٌخبر عن أمور واقعٌة ال ٌستطٌع أحد 

 .ال من أهل الكتاب , وال مشركً العرب ؛ وال ؼٌرهم : إنكارها 

 ال ٌؤتً الباطل إلى الحقابق العلمٌة  التً كشؾ عنها القرآن : الخامس 

 الكرٌم أو أقرها مهما امتدت العصور , وارتفعت الفنون , وتقدمت العلوم 

 , واتسعت دابرة االكتشافات العلمٌة , والمخابر والمكبرات واألجهزة الفنٌة 

 .كما سٌتضح ذلك بعد إن شاء هللا تعالى _ 

 وهذه الوجوه التً ذكرناها حول اآلٌة الكرٌمة كلها واردة عن السلؾ 

 الصالح , وإن عموم اآلٌة لٌشملها كلها و ؼٌرها , فإنها ؼٌر متنافٌة بل 

 متنوعة متبلزمة , وإن أمثال هذا فً القرآن الكرٌم كثٌر كما هو مفصل 
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 .فً أصول التفاسٌر 

 وفً هذه اآلٌة الكرٌمة وأمثالها إعبلن التحدي العام لجمٌع العالم بؤن لم 

 ٌوقن بذلك ولم ٌإمن بخبر هللا عن ذلك , وراح تحدثه نفسه بالمعارضة 

 ال  ): فلٌتقدم لنقض شًء من تلك الفصول الداخلة تحت عموم _ واإلنكار 

 وال شك أنه ٌرجع بعد العجز  (ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه 

 .خاسباً وهو حسٌر 

 فإن األمر الواقع قد أثبت حقٌة ما أخبر عنه القرآن الكرٌم , وصدق ما جاء 

 به من البٌنات واألدلة , ولم ٌستطع أحد من الحكماء , وال العقبلء , وال 

 أن ٌؤتوا بدلٌل قاطع ٌبطلون به ما أثبت القرآن : أدعٌاء الثقافة والحصافة 

 الكرٌم حقٌته , أو ٌحقون ما أثبت بطبلنه وفساده , أو ٌؤتوا بما هو أهدى 

 لؤلمة وبما هو أصلح لها من األحكام التشرٌعٌة اإللهٌة الكافلة للمصالح 

 ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال  ): البشرٌة , وفً ذلك كله تتجلى معانً 

  .(من خلفه تنزٌل من حكٌم حمٌد 

 : الوجه السابع 

ٍى هذا القرآن الكرٌم   قرآناً , وهدًى , وبٌاناً , وتبٌاناً لكل : إن هللا تعالى سمَّ

 ودعا سبحانه جمٌع العقبلء إلى التفكر فٌما , شًء , ونوراً , وبصابر 

 جاء به,والتذكر والتبصر والتدبر واالعتبار, وفً هذه حجة هللا تعالى على 

 :جمٌع من كانوا , وأٌن كانوا , وٌتضح ذلك من وجوه متعددة 

  .(ٌا أٌها الناس قد جاءكم برهان من ربكم  ): إن فً قوله تعالى : األول 

  .(هدى للناس وبٌنات من الهدى والفرقان  ): وقوله 

  .(تبارك الذي نزل الفرقان على عبده  ): وقوله تعالى 



 36 

  .(قد جاءكم بصابر من ربكم  ): وقوله تعالى 

  .(هذا بٌان للناس  ): وقوله تعالى 

  .(ونزلنا علٌك الكتاب تبٌاناً لكل شًء  ): وقوله تعالى 

 إن فً ذلك كله إعبلناً من هللا تعالى عاماً , وإعبلماً لجمٌع عباده بحجٌة 

 هذا القرآن الكرٌم , وقوة برهانه, ووضوح بٌانه , وظهور تبٌانه , وحقٌة 

 .هدٌه , وهٌمنة سلطانه 

 وجل هللا تعالى الحكٌم العلٌم وعز عن أن ٌعلن ذلك لعباده ثم تكون حقٌقة 

 .تعالى هللا عن ذلك علواً كبٌراً _ األمر وواقعه خبلؾ ذلك 

 فإن أدنى من له حظ من العلم والحكمة ٌتعالى عن ذلك , فما ظنكم برب 

 تنزٌل الكتاب  ): العالمٌن , الذي نزل القرآن بعلمه وبحكمته , قال تعالى 

 , وقال (تنزٌل الكتاب من هللا العزٌز الحكٌم ) ,  (من هللا العزٌز العلٌم 

  .(وإنك لتلقى القرآن من لدن حكٌم علٌم  ): تعالى 

 إن فً ذلك اإلعبلن عن القرآن تحدٌاً صرٌحاً لجمٌع العقبلء : الثانً 

 والحكماء , والفطناء والعلماء , وحمبلً لهم على التذكر والتدبر فً تلك 

 البٌنات والحجج , واالعتبار فً تلك البصابر , والتفكر فٌما هدى إلٌه 

 .القرآن الكرٌم 

فبل شك أنهم بعد التفكر والتدبر , ٌقفون أمامه موقؾ المقّر المعترؾ 

المحجوج , ومن ادعى ؼٌر ذلك فلٌتقدم بحجته وبرهانه , ولٌرد ما أثبته 

فما بعد الحق  ): هذا القرآن الكرٌم إن استطاع لذلك سبٌبل , وأنى لهم ذلك 

 .؟  (إال الضبلل فؤنى تصرفون 

 لذلك دعا القرآن الكرٌم جمٌع العقبلء إلى التفكر فٌما جاء به , : الثالث 
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 .والتذكر والتدبر والتبصر والنظر واالعتبار 

 ومعانً هذه المدارك متقاربة , تجتمع فً شًء واحد , وتنفرد فً شًء 

 واحد , وهً متبلزمة , وٌنتهً بعضها إلى بعض , وٌوصل بعضها إلى 

 .بعض 

 .استعمال الفكرة فً األمر الذي ٌفكر فٌه : فالتفكر هو 

 إحضار ذلك األمر عنده , مصحوباً بإحضار العلم حول ذلك : والتذكر هو 

 .األمر , وما ٌجب مراعاته بعد ذهوله وؼٌبته عنه 

 : أي _ نظر فٌه : وقد ٌطلق النظر على كل من التفكر والتذكر , وٌقال 

 فكر وتذكر ,ألن النظر فً الشًء ٌحتاج إلى إحضار القلب والتفاته إلى 

 .المنظور فٌه 

 أفبل  ): النظر فً أواخر األمور وعواقبها قال تعالى : وأما التدبر فٌه فهو 

  .(ٌتدبرون القرآن ولو كان من عند ؼٌر هللا لوجدوا فٌه اختبلفاً كثٌراً 

 فالتدبر فً القول ٌتطلب النظر فً أوله وآخره , ثم إعادة النظر مرة بعد 

 .مرة , مع التفهم والتبٌن للمعانً 

 افتعال من العبور , ألنه ٌعبر منه إلى ؼٌره , فٌعبر : وأما االعتبار فهو 

 من ذلك األمر الذي قد فكر فٌه إلى معرفة أواخره وهو المقصود من 

 ,  (إن فً ذلك لعبرة لمن ٌخشى  ): عبرة , قال تعالى : االعتبار وٌسمى 

  ): , وقال تعالى  (إن فً ذلك لعبرة ألولً األبصار  ): وقال تعالى 

  .(فاعتبروا ٌا أولً األبصار 

 وقد نوع هللا تعالى اآلٌات وصرفها لعباده لٌقٌم علٌهم الحجة وٌبٌن لهم 

ؾ اآلٌات ولٌقولوا درست ولنبٌنه لقوم  ): المحجة قال تعالى   وكذلك نصرَّ
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 , فهو سبحانه ٌذكر لعباده اآلٌات اآلفاقٌة , والنفسٌة , المشهودة  (ٌعلمون 

 .بالعٌان , والمذكورة بالجنان 

 وجوب التعرؾ إلى : ومن هذه الوجوه المتقدم ذكرها ٌتضح لك أٌها العاقل 

 كتاب هللا تعالى , والفكر فٌه , والتدبر واالهتمام كل االهتمام بتعلمه 

 وتفهمه , واالطبلع على براهٌنه وبٌناته , واالستبصار بؤنواره , 

 واالعتبار بؤخباره , واالتعاظ بمواعظه , واإلتمار بؤوامره , واالنتهاء عما 

 اللهم _ نهى عنه , وانتهاج مناهجه القوٌم , والسٌر على صراطه المستقٌم 

 .وفقنا جمٌعاً لذلك آمٌن 

 وها أنا أذكر بعض الكلمات التً تنهض بالهمم المتقاعسة , وتقوي العزابم 

 المتخاذلة , وتدفع بالعاقل نحو كتاب هللا تعالى , واإلقبال على تفهمه تدبره 

 .إن شاء هللا تعالى بعد استكمال الكبلم على هذه الوجوه 

 : الوجه الثامن 

 من الوجوه الدالة على أن الدٌن جاء بقضاٌا معقولة , وكلها عند أهل العقل 

 أن القرآن الكرٌم جاء ٌرسم أقوم خطة فً الدعوة , : السلٌم مقبولة هو 

 .وٌبٌن أن الناس فً ذلك على أصناؾ 

 ادع إلى سبٌل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم  ): قال هللا تعالى 

 بالتً هً أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبٌله وهو أعلم بالمهتدٌن 

 وهذا األسلوب فً الدعوة هو أنجح وأصلح األسالٌب , وذلك أن هللا  .(

 تعالى شرع وأمر أن تكون الدعوة إلى سبٌله على حسب مراتب المكلفٌن 

 :فً قابلٌتهم ومقابلتهم,وتقبلهم , وإعراضهم , ألنهم على أصناؾ ثبلثة 

 هو صنؾ اللبٌب الذكً القابل للحق ,الذي ال ٌعاند وال ٌعارض : األول 
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 الحق , بل ٌستجٌب للدعوة متى بدا له نور الحق بدون توقؾ , فهذا ٌدعى 

 بطرٌق عرض الحكمة علٌه , وإلقابها بٌن ٌدٌه , فإذا بدت له أسرع إلٌها , 

 كما وقع ذلك للصحابة الكرام حٌن _ وتقبلها , وتمسك بها , وتعشقها 

 سمعوا القرآن الحكٌم من سٌد األنام علٌه أفضل الصبلة والسبلم ؛ ومن هذا 

 الباب قصة أكثم بن صٌفً حٌن أرسل ولدٌه إلى رسول هللا صلى هللا علٌه 

 .؟  (من أنت , وما أنت وبما جبت به  ): وآله وسلم ٌسؤله 

 .فؤتٌا النبً صلى هللا علٌه وسلم فسؤاله عن ذلك 

 أما من أنا ؟ أنا محمد بن عبد هللا بن عبد  ): فقال صلى هللا علٌه وسلم 

 إنً أنا المعروؾ فً شرؾ نسبه وحسبه فوق كل نسب : , أي  (المطلب 

 .وحسب 

 إن هللا  ): وأما من أنا ؟ فؤنا عبد هللا ورسوله , جبتكم بقول هللا تعالى )

 ٌؤمر بالعدل واإلحسان وإٌتاء ذي القربى وٌنهى عن الفحشاء والمنكر 

  . (والبؽً ٌعظكم لعلكم تذكرون 

 فلما رجعا إلى أبٌهما وأبلؽاه األجوبة وقرءا علٌه تلك اآلٌة الكرٌمة الجامعة 

 ٌا بنً إنً أراه ٌؤمر بمكارم األخبلق , وٌنهى عن مبلبمها ,  ): , قال 

 أسرعوا : أي _ ا ه  . (فكونوا فً هذا األمر رإوساً وال تكونوا فٌه أذناباً 

 .إلى الدخول فً دٌنه , فإنه جامع لكل خٌر , ومحذر من كل شر 

 هو صنؾ العاقل القابل للحق ولكن عنده نوع من الؽفلة أو الكسل : الثانً 

 , أو ضعؾ العزٌمة , أو مٌل للشهوات المحرمة , فإنه ٌدعى بطرٌق 

 األمكر والنهً المقترنان بالرؼبة والرهبة , : الموعظة الحسنة وهً 

 وبالوعد والوعٌد , وذكر عواقب المحاسن الكرٌمة , وبٌان عواقب 
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 المساوئ الذمٌمة , وما ٌإدي ذلك إلى ثواب أو عقاب , وٌتجلى ذلك فٌما 

 : ذكره هللا تعالى فً مواعظ لقمان البنه 

 وفً هذا تلطؾ _  (وإذ قال لقمان البنه وهو ٌعظه ٌا بنً  ): قال تعالى 

 وفً هذا _  (ال تشرك باهلل إن الشرك لظلم عظٌم  )_ الواعظ بالموعوظ 

 .تنفٌر عما ٌنهاه عنه , وإبعاد له عنه باعتبار أن الظلم سًء ذمٌم 

 ٌا بنً إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فً صخرة أو فً  )

 ٌحضرها للحساب ٌوم : أي _  (السماوات أو فً األرض ٌؤت بها هللا 

 السإال والحساب , لٌجزي علٌها الثواب أو العقاب , وفً هذا وعد ووعٌد 

 .وفً هذا تحذٌر وتخوٌؾ من جناب هللا تعالى _  (إن هللا لطٌؾ خبٌر  ),

 ٌا بنً أقم الصبلة وأمر بالمعروؾ وانه عن المنكر وابر على ما أصابك  )

 وفً هذا تنشٌط لهمته , وتقوٌة لعزٌمته , _  (إن ذلك من عزم األمور 

 .وإبعاد له عن الكسل والتقاعس عما أمره به 

 بطراً : أي _  (وال تصؽر خدك للناس وال تمش فً األرض مرحاً  )

 وفً هذا تخوٌؾ من عقاب _  (إن هللا ال ٌحب كل مختال فخور  )متكبراً 

 .هللا تعالى وؼضبه 

 واقصد فً مشٌك واؼضض من صوتك إن أنكر األصوات لصوت  )

 .وفً هذا تقبٌح لفعل القبٌح على وجه بلٌػ فً التنفٌر منه _  (الحمٌر 

 وال بد فً حسن الموعظة من لٌن المقال , وعدم مقابلة الجافً بجفوة كما 

 : جاء فً الرجل الذي استؤذن النبً صلى هللا علٌه وسلم فً الزنا وأمثاله 

 أن رجبل جاء إلى النبً صلى هللا علٌه  (مسنده  )فقد روى اإلمام أحمد فً 

 .وسلم ٌستؤذنه فً الزنا 
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 ال : ؟ فقال الرجل  (أترضاه البنتك  ): فقال النبً صلى هللا علٌه وآله سلم 

  .(وكذلك الناس ال ٌرضونه  ): , فقال 

 كذلك  ): ال , فقال صلى هللا علٌه وسلم : ؟ فقال  (أترضاه ألمك  ): فقال 

 .ألمهاتهم : أي _  (الناس ال ٌرضونه 

 كذلك ال  ): ال , فقال : ؟ فقال الرجل  (أترضاه ألختك  ): فقال 

 .فرجع الرجل وتاب من ذلك _  (ٌرضونه 

 وال بد فً حسن الموعظة من ذكر عقاب المخالفة , ومن رأفة الواعظ 

 :بالموعوظ 

 سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه : فعن ابن عباس رضً هللا عنهما قال 

 إٌاكم وجهنم , إٌاكم والحدود , : أنا آخذ بحجزكم وأقول  ): وسلم ٌقول 

 _ثبلث مرات _ إٌاكم وجهنم إٌاكم والحدود , إٌاكم وجهنم إٌاكم والحدود 

 .الحدٌث  (فإذا أنا مت تركتكم , وأنا فرطكم على الحوض فمن ورد أفلح 

  ): وعن سهل ابن سعد رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال 

 صؽابرها , فإنما مثل محقرات الذنوب : أي _ إٌاكم ومحقرات الذنوب 

 كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود , وجاء ذا بعود حتى حملوا ما 

 .(أنضجوا به خبزهم , وإن محقرات الذنوب متى ٌؤخذ بها صاحبها تهلكه 

 هو صنؾ المعاند المعارض بسبب شبهات ضالة تمكنت فٌه أو : الثالث 

 شهوات سٌطرت علٌه حتى صار كاألسٌر بٌن ٌدٌها , فهذا الصنؾ ٌجادل 

 بالطرٌقة التً هً أحسن طرق المجادلة والمناظرة : أي _بالتً هً أحسن

 .التً ٌتطلبها حاله , حتى ٌنتقل من تلك الحال , وٌرتقً درجات الكمال 

 :والمجادلة بالتً هً أحسن تستلزم أموراً 
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 أن تكون الحجة على الخصم قابمة على أساس مسلم عند الخصم : األول 

 ومقطوع به عنده , كما أخبرنا هللا تعالى عن حجج الرسل صلوات هللا 

 تعالى على نبٌنا وعلٌهم فً مناظراتهم للذٌن عارضوهم من أممهم وعاندوا 

  قال هللا تعالى لحبٌبه سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وآله سلم ملقناً له حجته 

 لمن األرض ومن فٌها إن كنتم : قل  ): على المشركٌن وؼٌرهم من الكفرة 

  .(فؤنى تسحرون : هلل قل : تعلمون سٌقولون 

 فقّررهم بما هم به مقرّون , واحتج علٌهم بما ٌعرفون , ثم وبخهم بعد 

 فكٌؾ تخدعون عن الحق بعد : أي  (فؤنى تسحرون : قل  ): إقرارهم فقال 

 . ما عرفتموه وأقررتم به , فادعٌتم أن مع هللا إلهاً آخر 

 وقال تعالى فً تعلٌم الحجة على من زعم أن عٌسى ابن هللا ألنه ولد من 

 فؤقام . اآلٌة  (إن مثل عٌسى عند هللا كمثل آدم  ): ؼٌر أب قال تعالى 

 علٌهم الحجة فً كذبهم وأراهم البرهان بما هم به ٌقرون وال ٌختلفون به , 

 .وهو آدم المخلوق من ؼٌر أب وال أم 

 ونظٌر هذا ما جاء فً الرد على الٌهود حٌن قال قابلهم وهللا ما أنزل هللا 

 من أنزل الكتاب الذي جاء به : قل  ): على بشر من شًء قال تعالى 

 .فؤفحمه بما هو عالم به ! ؟  (موسى 

 ٌا أبت لم : إذ قال ألبٌه  ): وقال تعالى مخبراً عن مناظرة الخلٌل ألبٌه 

 وهذا من المقرر  (تعبد ما ال ٌسمع وال ٌبصر وال ٌؽنً عنك شٌباً 

 المعروؾ عندهم , ألنهم ٌنحتون بؤٌدٌهم ما ٌعبدون كما قال فً موضع 

  ! .(أتعبدون ما تنحتون  ): آخر 

 فإن هللا : قال إبراهٌم  ): وقال تعالى مخبراً عن مناظرة الخلٌل للنمرود 
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 وفً هذا منتهى  (تعالى ٌؤتً بالشمس من المشرق فؤت بها من المؽرب 

 كما سٌوضح إن _ اإلفحام للخصم , وإخراسه عن المشاؼبة فً الكبلم 

 .شاء هللا تعالى فً موضعه 

 وعلى هذا المنهج جاءت احتجاجات على المخالفٌن والمعاندٌن , فكان 

 ٌؤتٌهم بالدلٌل الذي ٌقر الخصم بصحته وحقٌته , وٌحكم على نفسه ببطبلن 

 .ما هو علٌه , فٌذعن للحق وٌعترؾ 

 ومن ذلك ما روى الحاكم وصححه عن رفاعة بن رافع الزورقً أنه خرج 

 وهذا قبل خروج الستة من _هو وابن خالته معاذ بن عفراء حتى قدما مكة

 .فؤتٌا النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم _ األنصار 

 فعرض النبً صلى هللا علٌه _ اإلسبلم : أي _ اعرض علً : فقلت : قال 

 ؟  (من خلق السموات واألرض والجبال  ): وسلم علٌه اإلسبلم وقال لهما 

 .هللا : قلنا 

 .هللا : ؟ قلنا  (فمن خلقكم  ): قال 

 .نحن : ؟ قلنا  (فمن عمل هذه األصنام التً تعبدون  ): قال 

 فالخالق أحق بالعبادة أم المخلوق , أنتم أحق أن ٌعبدوكم , وأنتم  ): قال 

 عملتموها , وهللا أحق أن تعبدوه من شًء عملتموه , وأنا أدعوكم إلى 

 عبادة هللا , وإلى شهادة أن ال إله إال هللا وأنً رسول هللا , وصلة الرحم , 

 .وترك بؽض الناس : أي _  (وترك العدوان وبؽض الناس 

 لو كان الذي تدعونا إلٌه باطبلً لكان من معالً األمور ومحاسن : فقلنا 

 .فكٌؾ وهو حق وحقٌقة ثابتة بالقطع : أي _ . األخبلق 

 فجلس عند البٌت معاذ بن عفراء , _ أي الكعبة المشرفة _ فؤتٌنا البٌت 
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 فطفت , وأخرجت سبعة أقداح فجعلت له منها قدحاً , : قال رفاعة 

 اللهم إن كان ما ٌعدوا إلٌه محمد حقاً : فاستقبلت البٌت فضربت بها وقلت 

 .فؤخرج قدحه سبع مرات 

 أشهد أن ال إله إال هللا _ بصوت عال _ فخرج قدحه سبع مرات فصحت 

 مجنون , رجل صبؤ , : وأن محمداً رسول هللا فاجتمع الناس علً وقالوا 

 .بل رجل مإمن : فقلت 

 والد _ ومن ذلك ما رواه ابن خزٌمة بإسناده أن قرٌشاً جاءت إلى الحصٌن 

 سٌدنا : أي _ كلم لنا هذا الرجل : فقالوا له _ وكانوا ٌعظمونه _ عمران 

 .فإنه ٌذكر آلهتنا وٌسبهم _ محمداً صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 فجاءوا معه حتى جلسوا قرٌباً من باب النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فقال 

 كبٌر السن وهو الحصٌن : أي _  (أوسعوا للشٌخ  ): صلى هللا علٌه وسلم 

 .وكان ابنه عمران وأصحابه متوافرٌن _ 

: أي _ ما هذا الذي بلؽنا عنك , إنك تشتم آلهتنا وتذكرهم : فقال الحصٌن 

 ؟_ تذمهم 

؟فقال  (ٌا حصٌن كم تعبد من آله  ): فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .أعبد سبعاً فً األرض وواحداً فً السماء : الحصٌن 

 ؟ (فإذا أصابك ضر من تدعوا  ): فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .أدعوا الذي فً السماء : فقال الحصٌن 

 ؟ (فإذا هلك المال من تدعوا  ): فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .أدعوا الذي فً السماء : فقال الحصٌن 

 ؟ !! فٌستجٌب لك وحده وتشركهم معه  ): فقال صلى هللا علٌه وسلم 
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  .(أرضٌته فً الشكر ؟ أم تخاؾ أن ٌؽلب علٌك ؟ 

 .ال واحدة من هاتٌن : فقال الحصٌن 

 ألنك : أي _  (ٌا حصٌن أسلم تسلم  ): فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .أقمت الحجة على نفسك وبدا لك نور الحق 

 إن لً قوماً وعشٌرة فماذا أقول ؟: فقال الحصٌن 

  .(اللهم إنً استهدٌك ألرشد أمري , وزدنً علماُ ٌنفعنً : قل  ): فقال 

 .فقالها فلم ٌقم حتى أسلم 

 فقام إلٌه ابنه عمران فقبل رأسه وٌدٌه ورجلٌه , فلما رأى النبً صلى هللا 

 بكٌت من صنٌع عمران , دخل حصٌن  ): علٌه وآله وسلم ذلك بكى وقال 

 وهو كافر فلم ٌقم إلٌه , ولم ٌلتفت ناحٌته , فلما أسلم قضى حقه , فدخلنً 

  .(من ذلك الرقة 

 قوموا  ): فلما أراد حصٌن أن ٌخرج قال صلى هللا علٌه وسلم ألصحابه 

  .(فشٌعوه إلى منزله 

 صبؤ وتفرقوا عنه ا هـ كما : فلما خرج من سدة الباب رأته قرٌش فقالوا 

  .(اإلصابة  )فً 

 أن ٌتحمل الداعً إلى سبٌل هللا تعالى جفوة المعاند وإباءه وتكبره : الثانً 

 .عن قبول الحق , وٌلٌن له المقال وٌلطؾ الحال 

 : قال هللا تعالى لموسى علٌه السبلم حٌن أرسله إلى فرعون ٌدعوه إلى ربه 

  .(اذهبا إلى فرعون إنه طؽى فقوال له قوالً لٌناً لعله ٌتذكر أو ٌخشى  )

 هل لك إلى أن تزكى وأهدٌك إلى ربك  ): فلما ذهب إلٌه ٌدعوه قال له 

  .(فتخشى 
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 وروى عبد بن حمٌد وابن أبً حاتم عن قتادة فً قوله تعالى مخاطباً لحبٌبه 

 وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقٌم وإن  ): األكرم صلى هللا علٌه وسلم 

  .(الذٌن ال ٌإمنون باآلخرة عن الصراط لناكبون 

  ): ذكر لنا أن نبً هللا صلى هللا علٌه وسلم لقً رجبلً فقال له : قال قتادة 

 .فتصعب له وكبر علٌه  (أسلم 

 أرأٌت لو كنت فً طرٌق وعر  ): فقال له النبً صلى هللا علٌه وسلم 

 وعث , فلقٌت رجبل تعرؾ وجهه وتعرؾ نسبه فدعاك إلى طرٌق واسع 

  .(سهل أكنت تتبعه ؟ 

 .نعم : فقال الرجل 

 صلى هللا _ فوالذي نفس محمداً بٌده  ): فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 إنك لفً أوعر من ذلك الطرٌق لو كنت فٌه , وإنً ألدعوك _ علٌه وسلم

  .(إلى أسهل من ذلك الطرٌق لو دعٌت إلٌه 

  ): وذكر لنا أن النبً صلى هللا علٌه وسلم لقً رجبلً فقال له : قال قتادة 

 .فتصعده ذلك  (أسلم 

 : أرأٌت لو كان لك فتٌان  ): فقال له النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 إذا حدثك صدقك , وإذا ابتمنته أدى إلٌك ,أهو أحب إلٌك ؟ أم: أحدهما 

 ؟ (فتاك الذي إذا حدثك كذبك وإذا ابتمنته خانك 

 بل فتاي الذي إذا حدثنً صدقنً , وإذا ابتمنته أدى إلً هو : فقال الرجل 

 .أحب إلً 

  .(كذاكم أنتم عند ربكم  ): فقال له نبً هللا صلى هللا علٌه وسلم 

  ): وذكر لنا أن نبً هللا صلى هللا علٌه وسلم لقً رجبلً فقال له : قال قتادة 
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  .(أسلم 

 .إنك لتدعونً إلى أمر أنا له كاره : فقال الرجل 

  .(وإن كنت كارهاً  ): فقال له نبً هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 والمعنى أن كراهتك لم تلقى موضعها , ألن الذي أدعوك إلٌه وهو اإلسبلم 

 , هو محبوب القلوب ومرتاح النفوس , وإنما تتوهم أنه مكروه لجهلك 

 بحقٌقة ما هو علٌه ولذلك ٌجب علٌك أن تدخل فٌه وتتبٌنه فتعرؾ جماله 

 وكماله , فحٌنبذ تصٌر محباً له , متعشقاً فٌه , وتذهب هذه الكراهٌة المبٌنة 

 .على أوهام وخٌاالت فاسدة , فكم من كاره ألمر أحبه حٌن عرؾ حقٌقته 

 ومن ذلك ما ذكره هللا تعالى لنا من مناظرة الخلٌل على نبٌنا وعلٌه الصبلة 

 والسبلم ألبٌه ومبلطفته له , واستعطافه إٌاه وتحمله ؼلظته وجفوته فً 

 .سبٌل الدعوة إلى هللا تعالى 

 : واذكر فً الكتاب إبراهٌم إنه كان صدٌقاً نبٌاُ إذ قال ألبٌه  ): قال سبحانه 

 ٌا أبت لَم تعبد ما ال ٌسمع وال ٌبصر وال ٌؽنً عنك شٌباً ٌا أبت إنً قد 

 جاءنً من العلم ما لم ٌؤتك فاتبعنً أهدك صراطاً سوٌاً ٌا أبت ال تعبد 

 الشٌطان إن الشٌطان كان للرحمن عصٌاً ٌا أبت إنً  أخاؾ أن ٌمّسك 

  .(عذاب من الرحمن فتكون للشٌطان ولٌاً 

 فانظر كٌؾ أالن القول مع أبٌه الكافر , وساق إلٌه الكبلم فً أحسن سٌاق 

 , مع المبلطفة واألدب الجمٌل , والخلق الحسن , مستصحباً فً ذلك 

 ٌا أبت ٌا أبت , مطالباً له أن ٌنتقل عما هو فٌه من : نصٌحته له قاببلً 

 التمادي فً الضبلل , منبهاً له ومذكراً له بؤن الشٌطان الذي استعصى 

 على ربك الرحمن الذي ٌرعاك برحمته ونعمه , فكٌؾ تعبد هذا الشٌطان 
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 .الذي هو عدو هلل وعدو أبٌك آدم وعدوك 

 إال أن الخلٌل على نبٌنا الصبلة والسبلم لم ٌذكر من جناٌة الشٌطان 

 واحتقاره آلدم وذرٌته شٌباً , وإنما اقتصر على ذكر جناٌته وذنبه مع هللا 

 تعالى رب العالمٌن , الذي ٌدعوه إبراهٌم إلى عبادته , وتلك الجناٌة هً 

 .عصٌانه واستكباره عن أمر هللا تعالى بالسجود آلدم 

 تلطفاً واستعطافاً , ٌستمٌله برفق  (ٌا أبت  ): وقد صدر تلك النصابح بقوله 

 .ورقة إلى جانب الحق 

 وإذ بؤبٌه ٌقابل تلك المبلطفة واالستعطاؾ بؽلظة العناد , وفظاظة الكفر 

 فلم ٌقل له فً الجواب ٌا بنً _ ٌا أبت : وعتو الكبر فٌنادٌه باسمه مقابل 

 أراؼب أنت عن آلهتً ٌا إبراهٌم لبن لم تنته ألرجمنك  ): بل قال 

 , وراح ٌهدد , وٌرعد , وٌزمجر , وٌهجر , ولم ٌك ذلك  (واهجرنً ملٌاً 

 الموقؾ العاتً الؽلٌظ ٌضعؾ من مبلطفة الخلٌل على نبٌنا ووعلٌه الصبلة 

 قال سبلم علٌك سؤستؽفر لك  ): والسبلم بل بقً على ما هو علٌه قاببلً له 

  .(ربً إنه كان بً حفٌاً 

 أن ٌتوخى الداعٌة إلى هللا تعالى وٌتقصد : فً شروط المناظرة : الثالث 

 .وضوح الحجة , لٌتجلى للخصم نور المحجة 

 قل هذه سبٌلً أدعوا إلى هللا على بصٌرة أنا ومن اتبعنً  ): قال تعالى 

  .(وما أنا من المشركٌن 

 فجاء صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌدعو إلى هللا تعالى بالبرهان الساطع 

 والدلٌل القاطع , حتى ٌكون المتبع له والسابر على سبٌله وراءه على 

 بصٌرة من عقٌدته وطاعته , وسعادته ونجاحه فً الدنٌا واآلخرة , ببل 
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 .عماوة وال ؼشاوة , وال ؼواٌة وال ضبللة 

 قد جاءكم بصابر من ربكم فمن أبصر فلنفسه  ): وفً هذا ٌقول سبحانه 

  .(ومن عمً فعلٌها وما أنا علٌكم بحفٌظ 

 فمن عمً وأؼمض عٌنٌه حتى ال ٌرى نور الحق فإنه ال ٌضر إال نفسه , 

 .فإن نور الحق أبلج , وظبلم الباطل لجلج 

 تركتكم على مثل البٌضاء , لٌلها  ): ومن ثم قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 رواه ابن أبً عاصم وؼٌره والسند  . (كنهارها ال ٌزٌػ عنها إال هالك 

 .حسن 

 لقد جبتكم بها بٌضاء نقٌة : والذي نفسً بٌده  ): وقال صلى هللا علٌه وسلم 

 .الحدٌث رواه البٌهقً  (

 :ولذلك وصفه هللا تعالى فً التوراة ٌقوله سبحانه بعد الترجمة إلى العربٌة 

 أي المنحرفة عن _ ولن ٌقبضه هللا تعالى حتى ٌقٌم به الملة العوجاء : قال 

 ال إله إال هللا , وٌفتح به أعٌناً عمٌاً , وآذاناً صماً , : بؤن ٌقولوا _ التوحٌد 

 .وقلوباً ؼلفاً 

 فجاء صلى هللا علٌه وآله وسلم بنور ساطع وبرهان قاطع , كما وصفه هللا 

 , ففتح هللا به القلوب المؽلقة , وبصر به  (وسراجاً منٌراً  ): تعالى بقوله 

 األعٌن العمٌاء , وأسمع به اآلذان الصماء , فتجلى نور الحق , وقامت 

 الحجة على جمٌع الخلق , فجزاه هللا تعالى عنا أفضل ما جازى رسوالً 

 .عن أمته صلى هللا علٌه وسلم 

 جزى هللا عنا نبٌنا سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم ما هو أهله , 

 والحمد هلل الذي أنعم علٌنا بنبٌنا سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم حمداً 
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 .ٌوافً نعمه وٌكافا مزٌده 

 

 

 فصل                                   

                     الواجب المحتم على كل عاقل

                        أن ٌؤثر كتاب هللا  تعالى

                         على كل كتاب سواه 

 إن شؤن العاقل إذا سمع بكتاب لعالم كثٌر العلم أن ٌتسارع إلى قراءة ذلك 

 والذي ٌحمله على ذلك هو , وعزم وجد , الكتاب وتفهمه بتشوق وحرص 

 وثوقه بعلم ذلك العالم وٌقٌنه بؤن مضامٌن الكتاب متفوقة فً العلم والبٌان 

 . والتحقٌق على حسب تفوق ذلك العالم الذي صنؾ الكتاب 

 وإن فوق كل ذي علم علٌماً حتى ٌنتهً العلم إلى هللا تعالى الذي هو بكل 

 إن هللا ٌعلم وأنتم  ): والذي قال , والذي أحاط بكل شًء علماً , شًء علٌم 

 ( . وما أوتٌتم من العلم إال قلٌبل : ) والذي قال  (ال تعلمون 

 أما  ): وقد حدثنا أصدق خلق هللا أجمعٌن وأعلمهم برب العالمٌن القابل 

  . (وهللا إنً ألعلمكم باهلل وأتقاكم له 

 حدثنا حدٌث موسى مع الخضر علٌهما السبلم وأنه جاء عصفور 

 .فنقر نقرة من البحر على مشهد من موسى والخضر علٌهما السبلم

 ما علمً وعلمك : ٌا موسى  ): فقال الخضر لموسى علٌهما السبلم 

 وعلم سابر الخبلبق فً علم هللا تعالى ؛ إال كما أخذ هذا العصفور , 

 .الحدٌث كما فً الصحٌحٌن  (من البحر 
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 وما أوتٌتم  ): وهذا المثل فً القلة ٌوضح لك المراد فً قوله تعالى 

  . (من العلم إال قلٌبل 

 فاعلم أن هذا الكتاب العزٌز , إذا فهمت ذلك أٌها العاقل اللبٌب 

 كتاب هللا تعالى أنزله على رسوله الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم وفٌه 

 .وفصول الحكمة ماال ٌحٌط به إلى هللا تعالى , من صنوؾ العلم 

 وقد نبه هللا تعالى عباده وأعلمهم بذلك لٌقبلوا علٌه بقلوبهم وعقولهم 

 .وٌدرسوه بجد واجتهاد , ولٌفقهوه وٌتدبروا ما فٌه , 

  .(تنزٌل الكتاب من هللا العزٌز العلٌم  ):  فقال سبحانه 

  . (ولقد جبناهم بكتاب فصلناه على علم  ): وقال 

  . (أنزله بعلمه  ): وقال تعالى 

 ٌس  ): أي ذي الحكمة وقال تعالى _  (تلك آٌات الكتاب الحكٌم  ): وقال 

  . (والقرآن الحكٌم 

 فمن كان ٌبؽً العلم والحكمة فلٌنظر ولٌتدبر فً , فهو منبع العلم والحكمة 

 . وإلٌه المنتهى والؽاٌة , هذا الكتاب الذي فٌه الكفاٌة 

 .اآلٌة  (أولم ٌكفهم أنا أنزلنا علٌك الكتاب ٌتلى علٌهم  ): قال تعالى 

 ولقد آتٌناك سبعاً من المثانً والقرآن العظٌم ال تمدن عٌنٌك  ): وقال تعالى 

 أي فبل تتطلع إلى شًء سواه , فإنه ٌكفً عن ؼٌره وال ٌكفً _ اآلٌة  (

 .عنه ؼٌره 

 وبٌن سبحانه لعباده أن هذا الكتاب جاء تبٌاناً لكل شًء مما تتوقؾ علٌه 

 سعادة الحٌاة الدنٌا وصبلحها ونجاحها , وسعادة اآلخرة وفبلحها , قال 

 ففٌه البٌان والبرهان ,  (نزلنا علٌك الكتاب تبٌانا لكل شًء  ): تعالى 
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 وإن بٌان كل مبٌن وبرهانه على قدر علمه , فإذا أبان _ والحجج والبٌنات 

 اإلنسان عن كابن ما كان بٌانه على قدر ما ٌدرك منه , وهو ال ٌحٌط علماً 

 به , فبل ٌمكنه أن ٌبلػ الؽاٌة فً البٌان عنه , وإذا أخبر اإلنسان عن أمر 

 مضى , فخبره على قدر ما بقً من ناقص علمه به الباقً فً ذاكرته , 

 ألن اإلنسان ٌبلزمه النسٌان , على أن علمه بما أخبر هو على حسب ما 

 .بلؽه وعلمه من الخبر 

 ألنه : وأما بٌان هللا تعالى عن الكابنات , فهو البٌان البالػ الؽاٌة والنهاٌة 

 سبحانه قد أحاط علمه بحقابق تلك الكابنات وصفاتها وعوارضها وهو 

 تنزٌل الكتاب من هللا العزٌز  ): سبحانه ال ٌضل وال ٌنسى قال تعالى 

 ولقد جبناهم : ) , وقال تعالى ( أنزله بعلمه : ) , وقال تعالى  (العلٌم 

 : ) , وقال تعالى  (بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم ٌوقنون 

 ,  (لتعلموا أن هللا على كل شًء قدٌر وأن هللا قد أحاط بكل شًء علماً 

  .(وسع ربً كل شًء علماً  ): وقال 

 وهكذا جاءت البراهٌن القرآنٌة صادرة عن علمه سبحانه , صادعة بحجته 

 ., قاطعة ببٌنته , بحٌث ال تعارض وال تناقض 

 فقد  ): , وقال  (ٌا أٌها الناس قد جاءكم برهان من ربكم  ): قال تعالى 

  .(جاءكم بٌنة من ربكم وهدى ورحمة 

 إذاً ماذا ٌجب أن ٌكون موقفك مع كتاب هللا تعالى أٌها العاقل ؟

 نعم ٌجب علٌك أن تعرؾ أن هذا القرآن الكرٌم هو كبلم هللا تعالى رب 

 العالمٌن , وهل هناك أحد أعلم من قابله والمتكلم به ؟ , وهل ٌنال أحد 

 .علماً إال من قابله سبحانه ؟ 



 53 

 فإذا كان هللا عز وجل هو عندك أعلم العلماء , بل ال علم لعالم إال من 

 وال ٌحٌطون بشًء من علمه إال بما  )تعلٌمه سبحانه له ما شاء أن ٌعلمه

 , حتى ٌنتهً العلم ( وفوق كل ذي علم علٌم : ) , وقد قال سبحانه  (شاء 

 إلٌه سبحانه , فإنه إلٌه المنتهى , ولٌس له انتهاء , قال عبد هللا بن مسعود 

 القرآن فإن فٌه علم _فلٌقرأ : أي _ من أحب العلم فلٌثور ): رضً هللا عنه 

  .(األولٌن واآلخرٌن 

 فإذا عرفت ذلك حقاً لم تإثر على كبلمه سبحانه علما وال كتاباً سواه , بل 

 تقبل على كتاب هللا تعالى بقلبك وعقلك وحواسك , حباً لقابله , وتعظٌماً 

 وإجبلالً للمتكلم به , ألنه كبلم رب العزة والجبلل , الكبٌر المتعال , الذي 

 أحاط بكل شًء علماً , فؤفاضت آٌات كتابه ِحكماً وُحكماً , أنزله على 

 بصفات كماله , ونعوت جبلله وإفضاله , : عباده لٌعرفهم به نفسه 

 وٌذكرهم به نعمه وأٌامه , وٌنبههم من رقدة الؽافلٌن , وٌحًٌ قلوبهم بحٌاة 

 اإلٌمان , وٌنّور بصابرهم بنور الفرقان , وٌشفً صدورهم , وٌزٌل 

 جهلهم , وٌنفً شكوكهم , وٌدحض شبهاتهم , وٌؽسل به دنسهم , وٌوضح 

 لهم سبل الهدى , وٌحذرهم من مهواة الؽً والضبلل والردى , وٌهدٌهم 

 .سبٌل الرشاد , وما فٌه صبلح العباد والببلد 

 جاء لكافة العالم بالهدى , وبٌنات من الهدى والفرقان , الذي ٌمٌز الحق 

 .من البطبلن 

 فهذا كتاب هللا تعالى العلٌم العبلم , ذي الجبلل واإلكرام , الذي ال ٌخفى 

 علٌه شًء فً األرض وال فً السماء , وال فً أعماق البحار , وال فً 

 أن ال تشبع منه العلماء , وال : أعالً األجواء , فحق لهذا الكتاب العظٌم 
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 .العقبلء األذكٌاء , وال الحكماء والعرفاء , وال أولو الثقافة والحصافة 

 فهو الكتاب العزٌز الذي ال ٌخلق على كثرة الرد وال تنقضً عجاببه , وال 

 تحد فضابله ومناقبه , ترى فٌه الحجة والبرهان كؤنها المشاهدة بالعٌان , 

 على مدى العصور وتعاقب األزمان , مع اإلٌجاز واإلعجاز , فهو كتاب 

 هدي مع البٌنات , وكتاب دعوة تعانق الحجة , وهو منهج مع الدلٌل , وهللا 

 .تعال ٌقول الحق وهو ٌهدي السبٌل 

 فٌا أٌها اللبٌب العاقل , أقبل بكلٌتك علٌه , وأكثر من تبلوته مع التدبر 

 واإلصؽاء إلٌه , فإن هللا تعالى الذي أنزله ضمن للمقبلٌن علٌه بعقولهم 

 إن فً ذلك  ): وقلوبهم أن ٌفهمهم كبلمه , وٌنفعهم به  فقال سبحانه 

 , والذكرى تنفع  (لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهٌد 

 .المإمنٌن ال محالة 

 فاتق هللا تعالى أٌها المسلم , وإٌاك أن تهجر كتاب هللا تعالى وتواصل ما 

 سواه , وإٌاك أن تكترث بؽٌر كتاب هللا تعالى أو تهتم به , أو تعظم فً 

 نفسك وقلبك وعقلك ما سواه من الكتب , وال تعظم كتاب هللا تعالى , أو 

 تثق بعلوم كتب المخلوقات أكثر من ثقتك بعلوم كتاب هللا سبحانه , أو تولع 

 فً كتب العباد أكثر من ولعك بكتاب رب العباد , ولقد حذر هللا تعالى هذه 

 فلما جاءتهم رسلهم  ): األمة مما تورطت فٌه األمم الكافرة السابقة فقال 

 واستهزأوا بما جاءت به : أي _  (بالبٌنات فرحوا بما عندهم من العلم 

 .دمر هللا تعالى علٌهم:أي_  (وحاق بهم ما كانوا به ٌستهزبون  ): الرسل 

 أن تإثر كتاب هللا : بل الواجب علٌك شرعاً وعقبلً وذوقاً ووجداناً وفطرة 

 تعالى على كل كتاب , وخطابه الوارد فٌه على كل خطاب , وٌعظم كبلم 
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 .هللا تعالى فً قلبك وعقلك ونفسك فوق كل كبلم سواه 

 وإذا كنت تجل كبلم العالم لعلمه فبل أعلم من هللا تعالى , بل له العلم 

 .المطلق كله 

 .وإن كنت تجل كبلم الحكٌم لحكمته فالقرآن الحكٌم فوق كل كبلم حكٌم 

 وإن كنت تجل كبلم العظماء والكبراء فبل أعظم وال أجل وال أكبر من هللا 

 .تعالى الذي له الكبرٌاء فً السماوات واألرض 

 .وإن كنت تجل كبلم الخبٌر لخبرته فاهلل تعالى هو العلٌم الخبٌر 

 .وإن كنت تعز كبلم العزٌز لعزته فلله العزة جمٌعاً وهو رب العزة 

 وإن كنت تحترم كبلم القدماء فاهلل تعالى هو القدٌم الذي ال أول له وال شًء 

 .ّجل وعبل _ قبله , وكبلمه قدٌم لم ٌتقدمه كبلم 

 فانتبه من ؼفلتك , واستٌقظ من رقدتك وال تكن من الذٌن أولعوا بكتب 

 أعداء هللا تعالى , ونبذوا وراءهم كتاب هللا , واتخذوه مهجورا, وجعلوا 

 .كتاب أعداء هللا دٌواناً منشورا, مقبلٌن على قراءته ودراسته 

 واعلم أٌها المسلم أن هذا الكتاب اإللهً له بٌان نازل بالوحً من الرحمن , 

 على أكمل إنسان , وسٌد ولد عدنان , سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم 

 ونزلنا إلٌك الذكر  ): وقد أحال سبحانه العباد إلى ذلك البٌان المحمدي فقال 

 إن : ) , وذلك بعدما بٌنه له سبحانه حٌث قال  (لتبٌن للناس ما نزل إلٌهم 

 , فبٌن هللا  (علٌنا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علٌنا بٌانه 

 تعالى القرآن لرسوله الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم , وأمره أن ٌبٌن ذلك 

 .للناس 

 وهو البٌان . فبل بد فً مفاهٌم القرآن من الرجوع إلى هذا المٌزان 
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 المحمدي المسمى بالحدٌث وبالسنة , المشتملة على أقواله وأفعاله 

 .وتقرٌراته صلى هللا علٌه وسلم 

 فما وافق هذا المٌزان ولم ٌخلفه فهو حق عدل , وما كان ؼٌر ذلك فهو 

 : أي _  (وأنزل هللا علٌك الكتاب والحكمة  ): باطل وظلم , قال تعالى 

 هللا الذي أنزل  ): السنة , وقد سماها سبحانه أٌضاً المٌزان فقال تعالى 

 فهذا المٌزان هو الحكمة وهو السنة النازلة من  (الكتب بالحق والمٌزان 

 .عند هللا تعالى , كما صرحت بذلك اآلٌة 

 فلٌس كتاب هللا تعالى لعبة البلعبٌن , وال متؤوال للجاهلٌن , بل هو منهاج 

 حق , ومنار صدق للجادٌن فً علمهم و عملهم , وبحر العلوم للعلماء 

 , ولٌس فٌه هزل , جاء بفصل  (هو الفصل  )الراسخٌن , وهو قول فصل 

 الخطاب ولٌس فٌه ارتٌاب , وهو البحر فً علومه ومعارفه وحكمه 

 .وأسراره , فطوبى للعارفٌن الؽارقٌن , وللعلماء الراسخٌن 

 .فإذا بحثت عن العقابد فلقد جاءك القرآن الكرٌم بؤقومها 

 .وإن بحثت عن الشرابع فلقد جاءك بؤحكمها 

 .وإن بحثت عن األخبلق فلقد جاءك بؤكملها 

 .وإن بحثت عن اآلداب فلقد جاءك بؤرفعها 

 .وإن بحثت عن القصص فلقد جاءك بؤحسنها 

 .وإن بحثت عن العلوم فلقد جاءك بؤوسعها 

 .وإن بحثت عن العوالم جاءك بالخبر عن أعبلها وأسفلها 

وإن بحثت عن معرفة نفسك جاءك بالبٌان عن خصابصها وصفاتها 

 .ومقاماتها ومنازلها 
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 .وإن بحثت عن أخبار الماضٌن جاءك القرآن بؤصحها وأصدقها 

 وتلك األمثال نضربها للناس  ): وإن بحثت عن األمثال فقد جاءك بؤمثلها 

  .(وما ٌعقلها إال العالمون 

 وإن بحثت عن تقلبات اإلنسان فً العوالم اآلتٌة جاءك القرآن الكرٌم 

 .بالجواب الكافً , والدلٌل الشافً من كل شك وشبهة 

 .وإن بحثت عن عالم المادة وجدت فٌه بٌان كل عنصر ومادة 

 وإن بحثت عما وراء المادة وجدته ٌؤتٌك بالحقابق الثابتة , وٌسٌر بك على 

 كما سٌتضح لك فً القسم الثانً الذي ٌلً هذا القسم _ وضوح الجادة 

 .األول إن شاء هللا تعالى 

 منهج القرآن الكرٌم فً دعوته وهدٌه للناس          

 شهر رمضان الذي أنزل فٌه القرآن هدى للناس وبٌنات  ): قال هللا تعالى 

 .اآلٌة  (من الهدى والفرقان 

فً هذه اآلٌة الكرٌمة ٌبٌن هللا تعالى لعباده المنهج الذي جاء به القرآن 

وإلٌها , وقد اشتمل ذلك على ثبلثة أمور  كبرى هً البؽٌة والؽاٌة , الكرٌم 

وإقرار ذوي الحكمة والدراٌة , النهاٌة باعتراؾ جمٌع أولً العقل والفطانة 

 : وتلك األمور 

 . أن القرآن الكرٌم جاء هدى للناس _ أولها 

 .أن القرآن الكرٌم جاء ببٌنات من الهدى _ ثانٌها 

 . أن القرآن الكرٌم جاء بالفرقان _ ثالثها 

 : وإلٌك بٌان هذه األمور مفصلة إن شاء هللا تعالى 

                                 األمر األول 
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 ففً هذا تنبٌهات إلهٌة  لتلك , هو أن القرآن الكرٌم جاء هدى للناس 

 لٌكونوا , التً ٌجب على العقبلء أن ٌتنبهوا إلٌها وٌعقلوها , القضاٌا الهامة 

 :وعلى بٌنة من أمرهم , على إٌمان جازم بها 

 الذي جاء , ٌنبه هللا تعالى العقبلء لشدة حاجتهم إلى هذا القرآن الكرٌم _ أ

 وإن شؤن الضال فً , وأن الناس ببل هدى ٌتٌهون فً الضبلل , بهداهم 

 .وٌظل حابراً دون أن ٌنتهً إلى طمؤنٌنة وقرار, طرٌقه أن ٌتخبط وٌحار 

 وإذا جاء النور , فجاء هذا القرآن هادٌاً ألنه جاء بالنور من عند هللا تعالى 

 كما , اهتدى الناس لمعرفة األمور بعدما كانوا فً ظلمة الحٌرة والضبلل 

 لقد مّن هللا على المإمنٌن إذ بعث فٌهم رسوالً من أنفسهم  ): قال هللا تعالى 

 ٌتلوا علٌهم آٌاته وٌزكٌهم وٌعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفً 

  . (ضبلل مبٌن  

 فإن من سلك , فلم ٌخرجهم من الضبلل المبٌن إال هذا النور القرآنً المبٌن 

وأما الماشً على , طرٌقاً مظلماً تعرض للمهالك والمتاهات والمهاوي 

وٌظفر ببؽٌته فً , نور فإنه ٌهتدي إلى حقابق األمور وٌنتهً إلى ؼاٌته 

 . أمان واطمبنان 

 , وإذا كان هذا الحال الماشً فً طرق األرض المحدودة مساحاتها 

 فما ظنك أٌها العاقل اللبٌب فً مسٌرة الطرٌق , والمحصورة مسافاتها 

 أال وهو طرٌق الحٌاة , المتسلسل بالعقبات , المزدحم بالمهمات , الطوٌل 

 حتى تجتازه وٌنتهً بك إلى ,الدنٌا الذي تسٌر علٌه مدى عمرك كله 

 اآلخرة ؟ 

 حسن عاقبتنا فً األمور كلها وأجرنا من خزي الدنٌا وعذاب : اللهم 
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 . اآلخرة 

 , نعم إنك أٌها العاقل أحوج إلى النور المحمدي الذي ٌهدٌك سبل السبلم 

 فؤنت , وٌنتهً بك إلى مصالح األمور , وٌخرجك من الظلمات إلى النور 

 أحوج إلى ذلك من حاجتك إلى النور المادي لتمشً على وجه األرض 

 . مسافة محدودة 

 , وإلى هذا أرشد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمته لتعتبر وتتذكر 

   )): وتشعر بشدة الحاجة إلى ما جاء به من الهدى والعلم حٌث قال 

 الحدٌث له طرق ( (لٌلها ونهارها سواء , تركتكم على مثل البٌضاء 

 . متعددة 

 قال : وروى مسلم عن أمٌر المإمنٌن سٌدنا علً كرم هللا تعالى وجهه قال 

  ((اللهم اهدنً وسددنً : قل  )): لً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 . وبالسداد سداد السهم , واذكر بالهدى هداٌتك الطرٌق 

 . الحدٌث ,  ((اللهم إنً أسؤلك الهدى والسداد : قل  )): وفً رواٌة 

 فلقد جاءنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بنور من عند هللا تعالى قال 

 .(ٌا أٌها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إلٌكم نوراً مبٌنا ): تعالى 

 الر كتاب أنزلناه إلٌك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن  ): وقال 

 ربهم إلى صراط العزٌز الحمٌد هللا الذي له ما فً السموات وما فً 

  .(األرض ووٌل للكافرٌن من عذاب شدٌد 

 فآمنوا باهلل ورسوله والنور  ): وهذا النور هو المذكور فً قوله تعالى 

 فالذٌن آمنوا به : ) , وقال تعالى  (الذي أنزلناه وهللا بما تعملون خبٌر 

  .(وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولبك هم المفلحون 
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 تنبٌه هللا تعالى لعباده وتذكٌرهم بما وعدهم به , وما عهد به إلٌهم ٌوم _ ب

 فً صلبه وقال لهم _ بنو آدم : أي _ أهبط أبوٌهم إلى عالم األرض وهم 

 قلنا اهبطوا منها جمٌعاً فإما ٌؤتٌنكم منً هدى فمن تبع هداي  ): سبحانه 

 فبل خوؾ علٌهم وال هم ٌحزنون والذٌن كفروا وكذبوا بآٌاتنا أولبك 

  .(أصحاب النار هم فٌها خالدون 

 فلما أهبطهم إلى عالم األرض لم ٌتركهم سدى بل تعهدهم بهدٌه وإرشاده 

 وتعلٌمه سبحانه , وأن ٌبٌن لهم طرق الخٌر والبر والسعادة والصبلح 

 .والفبلح فً الدنٌا واآلخرة 

 ؟ , فلقد وفى سبحانه  (ومن أوفى بعهده من هللا  )وكان هذا عهداً به  إلٌهم 

 بعهده , فله الحمد والمّنة , فؤرسل الرسل وأنزل علٌهم الكتب وفٌها الهدى 

 اإللهً , وأمر الرسل صلوات هللا تعالى علٌهم أن ٌبلؽوا عباد هللا وٌهدٌهم 

 وما أرسلنا من  ): , وقال تعالى  (ولكل قوم هاد  ): سبل السبلم قال تعالى 

 ٌبٌن لهم طرٌق الخٌر من الشر , : , أي  (رسول إال بلسان قومه لٌبٌن لهم 

 وطرٌق السعادة من طرٌق الشقاوة كما جاء فً صحٌح مسلم عن عبد هللا 

 إنه لم ٌكن  ): بن عمر رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال 

 نبً قبلً إال دل أمته على ما ٌعلمه خٌراً لهم , وحذرهم مما ٌعلمه شراً لهم 

 ., الحدٌث  (

 قلنا اهبطوا منها جمٌعاً فإما  ): أي قوله تعالى _ وفً هذه اآلٌة الكرٌمة 

 اآلٌة ٌرد على من زعم أنه مضى على اإلنسان القدٌم  (ٌؤتٌنكم منً هدى 

 طور الحٌوان الوحشً , وأنه مر علٌه دور البهابم والهمج , وٌستدلون 

 على ذلك بما عثروا علٌه من صورة إنسان شعره إلى نصفه , وأنه كان  
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 .ٌمشً عارٌاً إلى ما وراء ذلك من المزاعم الباطلة 

 والحق أن البشرٌة منذ القدم تعهدها ربها تعالى بالتشرٌعات السماوٌة , 

 واإلرشادات اإللهٌة إلى ما فٌه صبلحهم , ولذلك تجد أن الخطابات اإللهٌة 

 .توجهت إلى بنً آدم عقب هبوطهم إلى األرض 

 قلنا اهبطوا منها جمٌعا بعضكم لبعض عدو ولكم فً  ): فٌقول سبحانه 

  .(األرض مستقر ومتاع إلى حٌن 

  .(فٌها تحٌون وفٌها تموتون ومنها تخرجون : قال  )

 ٌا بنً آدم قد أنزلنا علٌكم لباساً ٌواري سوءاتكم ورٌشاً ولباس التقوى  )

 ذلك خٌر ذلك من آٌات هللا لعلهم ٌذكرون ٌا بنً آدم ال ٌفتننكم الشٌطان كما 

 أخرج أبوٌكم من الجنة ٌنزغ عنهما لباسهما لٌرٌهما سوءاتهما إنه ٌراكم 

  (هو وقبٌله من حٌث ال ترونهم إنا جعلنا الشٌاطٌن أولٌاء للذٌن ال ٌإمنون 

 .كما فً سورة األعراؾ 

 فهذه إرشادات وتوجٌهات إلهٌة عامة لجمٌع بنً آدم , ولذا جاء الخطابات 

 بها بصٌؽة بنً آدم لٌعمهم جمٌعهم منذ أهبطهم إلى األرض إلى آخرهم 

 على وجه األرض , وجاءت هذه التوجٌهات عقب إهباطهم حتى تعلم أن 

 هللا تعالى هو رب العالمٌن , لم ٌترك عباده سدى بل تعهدهم بهدٌه منذ 

 أهبطهم , فإنه لم ٌخلقهم عبثاً وال لعباً , وال للعبث واللعب , بل خلقهم 

 .بالحق وللحق 

 فما عثروا علٌه من إنسان وحشً حٌوانً بهٌمً , شعره إلى نصفه , 

 وعورته بادٌة , وأظفاره طوٌلة , إن ثبت ما قالوه فذلك اإلنسان هو إنسان 

 لم ٌكن متمسكاً بشرابع هللا تعالى السماوٌة ,ولم ٌتصؾ وٌعمل بالتوجٌهات 
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 واإلرشادات اإللهٌة التً جاءت بالفطر الدٌنٌة المجمع علٌها لدى جمٌع 

 الشرابع منذ هبوط آدم علٌه السبلم كما جاء فً الحدٌث المتفق علٌه عن 

 : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله سلم : أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال 

 الختان , واالستحداد , وقص الشارب , وتقلٌم : خمس من الفطرة  )

  .(األظفار , ونتؾ اإلبط 

 وهكذا جاءت رسل هللا تعالى من لدن آدم أبً البشر بالهدى من هللا تعالى 

 لما فٌه صبلح العباد والببلد , حتى ختم هللا تعالى النبوات والرساالت 

 بسٌدنا محمد صلى هللا تعالى علٌه وآله وسلم , فجاء بالرسالة العامة لجمٌع 

 العرب والعجم : طبقات اإلنس , وجمٌع طبقات الجن , وإلى جمٌع األمم 

 إلى ٌوم الدٌن , وقد جمعت رسالته جمٌع ما فٌه صبلح العالم ومصالحهم , 

 .وسعادة البشرٌة فً الدنٌا واآلخرة على مختلؾ أجٌالهم وأطوارهم 

 فهدٌه صلى هللا علٌه وسلم أكمل أنواع الهدي وأسعده , وأقومه وأرشده , 

 .كما سٌتضح لك قرٌباً إن شاء هللا تعالى بؤدلته 

 شهر رمضان الذي أنزل فٌه القرآن هدى للناس وبٌنات  ): فقوله سبحانه 

 فٌه إعبلن صدق وعد هللا تعالى , ووفاء عهده الذي  (من الهدى والفرقان 

 فإما ٌؤتٌنكم منً هدى فمن تبع هداي فبل خوؾ  ): عهد به فً قوله تعالى 

  .(علٌهم وال هم ٌحزنون 

 إعبلماً بهدي القرآن العام لجمٌع  (هدى للناس  ): إن فً قوله تعالى _ ج

 طبقات الناس , على اختبلؾ ألسنتهم وألوانهم , وعلى اختبلؾ أزمنتهم 

 .وأمكنتهم , وعلى اختبلؾ أجٌالهم وقرونهم 

 فإن فً هذا القرآن المجٌد أكمل الهدي وخٌر الهدى ألول هذه األمة 
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 وآخرها , وأبٌضها وأسودها , وعربها وعجمها , ٌهدٌهم فً كل زمان 

 وفً كل مكان إلى ما فٌه صبلحهم وفبلحهم , وإلى ما فٌه سعادة الفرد 

 والمجتمع وإلى سعادة البٌبات والجماعات , واألسر والعاببلت , وهذا هو 

 الهدي القرآنً الذي أنزله هللا تعالى على سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وآله 

 الرسول العام لجمٌع األنام , فبل أهدى منه وال أجمل , وال أحسن : وسلم 

 .منه وال أكمل , بل هو األهدى واألبهى , واألجمل واألكمل 

 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودٌن الحق لٌظهره على  ): قال هللا تعالى 

  .(الدٌن كله وكفى باهلل شهٌداً 

 أال وإن  ): ولذا كان صلى هللا علٌه وسلم ٌقول فً خطبته معلناً ومبٌناً 

 أصدق الحدٌث كتاب هللا تعالى , وخٌر الهدى هدي محمد صلى هللا علٌه 

 .إلى تمام الحدٌث  (... وسلم , وشر األمور محدثاتها 

 فكل هدي جاء بما ٌنفع الناس وٌسعدهم فإن هدي سٌدنا محمد صلى هللا 

 .علٌه وآله وسلم أعظم نفعا وأدفع ضٌراً , وأجمع خٌراً وأكبر براً 

 أما هدي الرسل قبله صلوات هللا تعالى علٌه وعلٌهم فهو موجه إلى أقوام 

 :خاصة فً أزمنة خاصة 

 وآتٌنا موسى الكتاب وجعلناه هدًى لبنً  ): قال تعالى فً شؤن التوراة 

 .اآلٌة  (إسرابٌل 

 هدى للناس وبٌنات من الهدى  ): وقال تعالى فً شؤن القرآن الكرٌم 

  .(والفرقان 

 .فشتان بٌن هدي القرآن وهدي التوراة وهدي بقٌة الكتب اإللهٌة 

 وذلك ألن رساالت الرسل قبل بعثة  النبً صلى هللا علٌه وسلم كانت 
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 :خاصة بؤقوامهم 

 .اآلٌة  (لقد أرسلنا نوحا ً إلى قومه  ): قال تعالى 

 .اآلٌة  (وإلى عاد أخاهم هوداً  ): وقال تعالى 

 .اآلٌة  (وإلى ثمود أخاهم صالحاً  ): وقال تعالى 

 وإذ قال عٌسى بن مرٌم ٌا بنً إسرابٌل إنً رسول هللا  ): وقال تعالى 

 إلٌكم مصدقاً لما بٌن ٌدي من التوراة ومبشراً برسول ٌؤتً من بعدي اسمه 

 .صلى هللا علٌه وسلم  (أحمد 

 وهكذا جمٌع الرسل , أما سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم فقال هللا تعالى 

 .اآلٌة  (ٌا أٌها الناس إنً رسول هللا إلٌكم جمٌعاً : قل  ): 

 هللا شهٌد بٌنً وبٌنكم وأوحً إلً : أي شًء أكبر شهادة قل : قل  ): وقال 

 .اآلٌة  (هذا القرآن النذركم به ومن بلػ 

 لٌبلؽن هذا الدٌن ما بلؽه اللٌل  ): ومن ثم كان ٌقول صلى هللا علٌه وسلم 

  .(والنهار 

 وكان كل رسول ٌبعث قومه خاصة وبعثت  ): وقال صلى هللا علٌه وسلم 

 .الحدٌث  (إلى األحمر واألسود 

 فحق لمن كانت رسالته عامة أن ٌكون هدٌه أعظم , وبرهانه أقوم , ألنه 

 جاء ٌوجه العالم كله , وٌواجه العالم كله , فبل بد أن ٌكون هدٌه خٌراً 

 .وأبقى , وحجته أجلى وأقوى 

 هدى  ): ال ٌتعارض مع قوله تعالى  (هدى للنا س  ): قوله تعالى _ د

  .(للمتقٌن 

 صالح لهداٌة جمٌع الناس إلى : معناه  (هدى للناس  ): فإن قوله سبحانه 
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 .الخٌر والسعادة , وفً هدٌه الكفاٌة , وإلٌه منتهى الؽاٌة 

 ففٌه بٌان المهتدٌن بهدٌه المنتفعٌن  (هدى للمتقٌن  ): وأما قوله تعالى 

 : ببٌانه , وٌوضح لك هذا 

 .أي صالح ألن ٌروٌهم _ الماء فٌه ري للناس : قولك 

 .أي الذٌن استقوه وشربوه فعبلً _ الماء ري للشاربٌن : وتقول 

 .أي هو صالح ألنه ٌؽذي جمٌع الناس _ الطعام فٌه ؼذاء للناس : وقولك 

 الذٌن تناولوه فعبلً وطعموا منه فإنهم تؽذوا : أي _ ؼذاء لآلكلٌن : وتقول 

 .به بالفعل والواقع 

 فالمتقون هم الذٌن اهتدوا بهدي القرآن الكرٌم , وانتفعوا به حقاً ألنهم 

 عملوا بما أرشدهم إلٌه ودلهم علٌه فصاروا بذلك متقٌن فابزٌن بمنافعه 

 .حٌث قبلوه واتبعوه 

 وهذا دلٌل على رجحان عقولهم , فإن المتقً هو الذي ٌتوقى المكاره 

 والمحاذٌر والمخاوؾ , وٌنظر فً عواقب األمور وٌتعقل فٌها خوؾ 

 .الوقوع فً المهالك , هذا هو األصل فً معنى المتقً لؽة 

 نظر فً األوامر اإللهٌة : وهكذا المتقً إٌماناً وشرعاً فإنه هو العاقل 

 وعقلها , فعلم أن فٌها الخٌر ورضا هللا تعالى وحبه وقربه , وصبلح الدنٌا 

 واآلخرة , فالتزم تلك األوامر , ونظر فً المناهً الشرعٌة فعلم ضررها 

 وفسادها , ونتابجها السٌبة فتباعد عنها , متوقٌاً ما ٌترتب علٌها من ؼضب 

 .هللا تعالى وعذابه وعقابه وعتابه , وفساد الدنٌا واآلخرة 

 ولذا كان من شؤن هإالء العقبلء المتقٌن , أنهم ٌإمنون بالؽٌب ولو لم ٌروه 

 عٌاناً , ألنه قد ثبت عندهم صدق المخبر الذي جاء به ثبوتاً قاطعاً , فهم 
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 .ٌإمنون به وٌعملون بمقتضاه 

 أولٌس من العقل والحكمة أن ٌقبل خبر الصادق الذي ثبت صدقه عندك إذا 

 أخبرك عن عدو ٌرٌد أن ٌؽٌر علٌك , أو أخبرك عن مكروه ٌنالك من 

 حاسد , أو أخبرك عن ماكر بك , وتؤخذ حذرك وتتوقى شر ذلك بؤسباب 

 هذا : الوقاٌات , وال ٌكون موقفك فً ذلك موقؾ الجاهل الؽافل الذي ٌقول 

 فإذا فعلت _ لٌس بصحٌح , أولٌس بواقع , وأنا ال أصدق حتى أرى بعٌنً 

 .ذلك صّبحك العدو أو أمساك , وحٌنبذ تندم والت ساعة مندم 

 لما : ومن هذا جاء فً الصحٌحٌن عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال 

 صعد النبً صلى هللا علٌه وسلم على  (وأنذر عشٌرتك األقربٌن  ): نزلت 

 حتى _ لبطون قرٌش _ : ٌا بنً فهر , ٌا بنً عدي : الصفا فجعل ٌنادي 

 اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم ٌستطع أن ٌخرج أرسل رسوالً لٌنظر ما هو ؟

 أرأٌتكم لو أخبرتكم أن خٌبلً بالوادي ترٌد أن  ): فقال صلى هللا علٌه وسلم 

  .(تؽٌر علٌكم أكنتم مصدقً ؟ 

 .نعم ما جربنا علٌك إال صدقاً : قالوا 

  .(فإنً نذٌر لكم بٌن ٌدي عذاب شدٌد  ): قال 

 أرأٌتكم إن حدثتكم أن  ): قال صلى هللا علٌه وسلم : وفً رواٌة لهما أٌضاً 

  .(العدو مصبحكم أو ممسٌكم أكنتم تصدقوننً ؟ 

 .نعم : قالوا 

  .(فإنً نذٌر لكم بٌن ٌدي عذاب شدٌد  ): قال 

 أرأٌتم إن أخبرتكم أن  ): وفً رواٌة للبخاري قال لهم صلى هللا علٌه وسلم 

  .(خٌبلً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقً ؟ 
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 .ما جربنا علٌك كذبا : قالوا 

 إنما أنت منذر من  ): هو نظٌر قوله  (هدى للمتقٌن  ): فقوله تعالى 

 : ) مع أنه صلى هللا علٌه وسلم جاء نذٌراً للعالمٌن قال تعالى  (ٌخشاها 

  .(تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لٌكون للعالمٌن نذٌراً 

 فٌه ٌطلق هللا تعالى الهدى ولم ٌبٌن إلى  (هدى للناس  ):  وقوله تعالى _ه

 ما ٌهدي إلٌه هذا القرآن الكرٌم , وهذا من باب حذؾ المعمول للمعموم , 

 لٌذهب فهم الفهٌم , ولب اللبٌب , إلى أن هذا القرآن الكرٌم ٌهدي إلى جمٌع 

 مجاالت الخٌر والبر , واإلحسان والفضل , وما فٌه صبلح الدنٌا واآلخرة 

 وال شك أن هدي القرآن هو كذلك وفوق ذلك , بدلٌل أن هللا تعالى ذكر _ 

 فً آٌة أخرى من سورة اإلسراء ما ٌهدي إلٌه هذا القرآن الكرٌم فقال 

 إن هذا القرآن ٌهدي للتً هً أقوم وٌبشر المإمنٌن الذٌن  ): سبحانه 

  .(ٌعملون الصالحات أن لهم أجراً كبٌراً 

                     هدي القرآن الكرٌم للتً هً أقوم 

 إن هذا القرآن ٌهدي للتً هً أقوم وٌبشر المإمنٌن الذٌن  ): قال سبحانه 

  .(ٌعملون الصالحات أن لهم أجراً كبٌراً 

ٌّرة , وأرشد الطرق   فلقد جاء هذا القرآن الكرٌم ٌهدي العالم ألقوم السبل الن

 الخٌّرة , كما ٌشٌر إلى ذلك قوله صلى هللا علٌه وسلم فً الدعاء الذي 

 رب اؼفر وارحم , : قل  ): علمه لسٌدنا علً رضً هللا عنه حٌث قال له 

  .(واهدنً السبٌل األقوم 

 فهذا الحدٌث الشرٌؾ شاهد صدق , ٌوضح لنا المراد بالتً هً أقوم من 

 اآلٌة الكرٌمة , فإن السنة بٌان لكتاب هللا العزٌز , والمعنى أن هذا القرآن 
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 ٌهدي ألقوم سبل الخٌر والسعادة , والصبلح والفبلح فً الدنٌا واآلخرة , 

  (إن هذا القرآن ٌهدي للتً هً أقوم  ): كما سٌتضح ذلك فً قوله تعالى 

 حصر وتخصٌص لهذا القرآن الكرٌم بهداٌته للتً هً أقوم , وأن أي كتاب 

 سواه ال ٌبلػ هذه المنزلة فً هداه للتً هً أقوم , فهو الكتاب المتفوق 

 .بهدٌه على جمٌع الكتب المتضمنة للهدي 

 وفً هذا أنواع من التحدٌات للعقبلء المبتؽٌن للهدى , وللحكماء وللعلماء 

 المستبصرٌن بؤنوار الهدى , فإنه ٌتحداهم أن ٌؤتوا بما هو أهدى منه 

 لمصالح العباد , وبما هو أدل وأشمل لكل خٌر وسعادة ورشاد , كبل بل 

 وال أقوم منه , وال  (ٌهدي للتً هً أقوم  )هو أهدى وال أهدى منه , 

 ومن  ),  (ألٌس هللا بؤحكم الحاكمٌن  )أقسط وال أصلح وال أحكم منه 

 حكمة بالؽة فما تؽن ) , ( فلله الحجة البالؽة : قل ) ,  (أصدق من هللا قٌبل 

 ( .ٌا أٌها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إلٌكم نوراً مبٌناً ),(النذر 

 هو أنه ٌهدي ألقوم السبل والطرق : ومعنى أن القرآن ٌهدي للتً هً أقوم 

 باألدلة الساطعة , فً جمٌع مٌادٌن السعادة والصبلح والفبلح والنجاح فً 

 .الدنٌا واآلخرة 

 فهو ٌهدي ألقوم طرٌق فً العقٌدة واإلٌمان , وٌهدي ألقوم طرٌق فً 

 الشرٌعة واألحكام , وٌهدي ألقوم طرٌق فً اآلداب ومكارم األخبلق , 

 وٌهدي ألقوم سبٌل فً حسن المعامبلت والمبادالت المالٌة , وٌهدي ألقوم 

 سبٌل فً تنظٌم األحوال الشخصٌة وحسن المعاشرات الزوجٌة , وحفظ 

 .حقوق المرأة وإصبلح النسل والذرٌة 

 وٌهدي ألقوم طرٌق فً ضبط نظام األسرة ورعاٌة حقوق اآلباء واألمهات 
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 .واألبناء , وٌهدي ألقوم سبٌل فً حقوق القرابة الرحمٌة 

 وٌهدي ألقوم سبٌل ٌهتدي فٌه العاقل لمعرفة ما له وما علٌه , ولمعرفة 

 .بداٌته ونهاٌته , ولمعرفة مم خلق,ولم خلق,وإلى م ٌستقر أمر المخلوقات 

 وٌهدي ألقوم طرق التفكٌر الصحٌح فً هذه العوالم , وفً عظٌم قدرة هللا 

 تعالى رب العالمٌن وفً سعة علمه وسابر كماالته وصفاته , حسب ما 

 هللا الذي خلق سبع سموات  ): ٌمكن للعبد أن ٌصل إلى معرفته قال تعالى 

 ومن األرض مثلهن ٌتنزل األمر بٌنهن لتعلموا أن هللا على كل شًء قدٌر 

  .(وأن هللا قد أحاط بكل شًء علماً 

 أن القرآن ألقوم طرق الخٌر والبر , : وفصل الخطاب فً هذا الباب هو 

 وإصبلح النفوس والبٌبات , واألفراد والجماعات والمجتمعات , وإصبلح 

 عمارة األرض التً استعمر هللا تعالى بنً آدم فٌها , وإصبلح أمور الدنٌا 

 واآلخرة , فما من خٌر وفبلح ٌعود على بنً اإلنسان إال ومن القرآن 

 هداٌته لسبٌله الموصل إلٌه , وما من شر ٌعود على بنً اإلنسان إال وفً 

 .القرآن الكرٌم تحذٌر منه وإبعاد عنه 

ط هللا تعالى فٌه من   فهو قرآن عجب , إلٌه منتهى الطلب واألدب , ما فرَّ

 شًء ٌهدي العباد إلى سبل الرشاد , قال تعالى مخبراً عن الجن لما سمعوه 

 إنا سمعنا قرآناً عجبا : أوحً إلً أنه استمع نفر من الجن فقالوا : قل  ): 

  .(ٌهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً 

                     

 

                                األمر الثانً 
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 هو أن القرآن الكرٌم جاء ببٌنات من الهدى , فهو ٌهدي لطرق الحق , 

 وٌؤتً بالبٌنات على أن هذا هو الحق , وهذا مطرد فً جمٌع ما هدى إلٌه 

 القرآن الكرٌم من العقابد اإلٌمانٌة واألحكام الشرعٌة , والكماالت الخلقٌة , 

 .واآلداب العامة والخاصة 

 األمر الثالث                              

 جاء بما ٌفرق بٌن الحق الذي : هو أن القرآن الكرٌم جاء بالفرقان , أي 

 هدى إلٌه , وبٌن الباطل الذي خالفه , فهو ٌهدي للتً هً أقوم , وٌؤتً 

 بالبٌنات القاطعة , على حقٌة ذلك , وٌبٌن الفرق بٌن حقٌة الحق الذي جاء 

 . به , وبطبلن الباطل الذي خالفه , وما ٌترتب على ذلك من آثار ونتابج 

 : وال شك أن هذا المنهج القرآنً فً هدٌه المشتمل على تلك األمور الثبلثة 

 هو أقوى وأقوم , وأسد وأحكم , وأقطع فً إقامة الحجة,وأبٌن فً وضوح 

 .المحجة من كل منهج سواه , ومن كل أسلوب مما عداه 

 وسؤذكر إن شاء هللا تعالى بعض األمثلة من اآلٌات الكرٌمة لٌتضح فٌها 

 هذا المنهج القرآنً المجٌد , وتتجلى فٌها تلك المهام الثبلثة التً سبق 

 .ذكرها آنفاً 

 وبتلك اآلٌات التً أذكرها تتراءى واضحة معالم الطرق فً حجج القرآن 

 .الكرٌم 

 من تلك األمثلة ٌعبر القارئ إلى بقٌة حجج القرآن فً جمٌع المواضٌع 

 والمبادئ التً هدى إلٌها القرآن الكرٌم , ألن استقصاء جمٌع ما ورد من 

 لهو أمر _ القرآن الكرٌم من البٌنات , واستٌفاء جمٌع حججه وبراهٌنه 

 معجز ال ٌستطٌعه العقبلء , وال العلماء , وال الحكماء , فإن بحر القرآن 
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 طام , وهدٌه عام , وهو الذي ال تشبع منه العلماء , وال تنقضً عجاببه , 

 إنا سمعنا قرآناً عجباً  ): وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته إال أن قالوا 

  .(ٌهدي إلى الرشد فآمنا به 

 شواهد على ذلك المنهج القرآنً ومنها المنطلق                 

 :هدي القرآن الكرٌم إلى اإلٌمان باهلل تعالى 

 لقد جاء القرآن الكرٌم ٌهدي إلى اإلٌمان باهلل تعالى بالبٌنات والفرقان , وقد 

 دلت اآلٌات القرآنٌة على أن هناك أركاناً خمسة , وأصوالً خمسة , ال بد 

 .منها فً اإلٌمان باهلل تعالى 

 .واجب الوجود : أي _  اإلٌمان بؤن هللا تعالى هو حق :األول 

 .ال شرٌك له : أي _  اإلٌمان بؤنه سبحانه هو واحد :الثانً 

  اإلٌمان بؤنه سبحانه متصؾ بالكماالت وله سبحانه األسماء :الثالث 

 .الحسنى على وصؾ ال انتهاء له 

 ال مشابهة بٌنه وبٌن : أي _  اإلٌمان بؤنه سبحانه لٌس كمثله شًء :الرابع 

 .المخلوقات 

  اإلٌمان بؤن جمٌع ما سواه سبحانه إنما أوجده هللا تعالى بإرادته :الخامس 

 .وقدرته واختٌاره ومشٌبته 

  وقد جاءت اآلٌات القرآنٌة فً تفصٌل الكبلم على تلك األصول واألركان 

 :الخمسة فً مواضع كثٌرة من القرآن الكرٌم أذكر هنا طابفة منها 

 . أن هللا تعالى هو حق واجب الوجود :األصل األول

 هو أول _ واجب الوجود : أي _ اعلم أن اإلٌمان بؤن هللا تعالى هو حق 

 ذلك بؤن هللا هو الحق وأنه ٌحٌى الموتى ): فقد قال سبحانه , واجب إٌمانً 
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 ٌومبذ ٌوفهم هللا دٌنهم الحق )وقال تعالى,(وأنه على كل شًء قدٌر

 فورب السماء واألرض :) وقال تعالى ,  (وٌعلمون أن هللا هو الحق المبٌن 

  . (إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون 

 أن رب السماء واألرض وخالقها هو حق واجب الوجود بدلٌل : والمعنى 

 مثل , فهو حق ال شك فٌه , هذا الموجود المشهود وهو السماء واألرض 

 . ما أنكم تنطقون وال تشكون فً ذلك 

  . ((والجنة حق , ووعدك حق , أنت الحق  )): وقال صلى هللا علٌه وسلم 

 . الحدٌث كما فً الصحٌحٌن . . 

 وأما الجنة والنار وما _ واجب الوجود الذاتً : أي _ فاهلل تعالى هو حق 

 . وراء ذلك فهً حق بجعل هللا تعالى وخلقه 

 وال ٌمكن , ما وجب إثباته واالعتراؾ به : ومعنى الحق فً اللؽة هو 

 وٌقابله الباطل , فهناك حق , إنكاره والشك فٌه لقوة ثبوته وقطعٌة حجٌته 

 الوجود وٌقابله الباطل وهو العدم , وهناك الحق الشرعً وهو ما أحله هللا 

 تعالى شرعاً وأثبته وٌقابله الباطل وهو الحرام , وهناك الحق الخبري وهو 

 .الصدق المطابق للواقع وٌقابله الباطل وهو الكذب المخالؾ للواقع 

 فاهلل تعالى هدى العباد فً تلك اآلٌات من القرآن الكرٌم إلى اإلٌمان بؤن هللا 

 تعالى هو حق أي واجب الوجود , بحٌث ٌجب على العاقل االعتراؾ به 

 قطعاً , واإلٌمان بوجوده من ؼٌر ارتٌاب , إذ لٌس هناك ثابت تظاهرت 

 األدلة والبراهٌن القاطعة على إثبات وجوده كما تظاهرت على إثبات 

 .وجود البارئ جل وعبل 

 الذي ال ٌخفى إثبات : أي  (بالحق المبٌن  )ومن ثم حق له أن ٌتسمى 
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 وجوده على أي عاقل , بل هو الظاهر وال أظهر وجوداً منه , بحٌث ال 

 : ٌشك فٌه كما أنه ال شك فً وجود الكابنات المشهودة بالعٌان , قال تعالى 

  .(أفً هللا شك فاطر السماوات واألرض  )

 فكما أنه ال شك فً وجود السماوات واألرض المشهودة بالعٌان , فإنه من 

 باب أولى وأحق ال شك فً وجود من أوجد السماوات واألرض , وهو هللا 

 .تعالى كما سٌتضح لك الدلٌل إن شاء هللا تعالى 

 وجوده واجب , قدٌم ال أول له , باٍق ال آخر له , : أي _ فهو سبحانه حق 

 وٌقابله الباطل وهو ما كان وجوده لٌس بقدٌم وال باق , وهو الممكن الذي 

 ال وجود له من ذاته بل إٌجاد هللا تعالى له , ولذا جاء فً الحدٌث المتفق 

  : (أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبٌد  ): علٌه 

 .أال كل شًء ما خبل هللا باطل 

 أي كل ما سوى هللا تعالى هو باطل بالنسبة إلى وجود واجب الوجود القدٌم 

 الباقً , ألن كل ما سوى هللا تعالى هو مخلوق بعد عدم وهو ممكن الوجود 

 لٌس وجوده واجباً وال ذاتٌاً له , بل صار موجوداً بإٌجاد ؼٌره وهو : أي _

 .هللا تعالى واجب الوجود 

 فهذه الممكنات بعد ما أوجدها هللا تعالى وأعطاها الوجود اإلمكانً المحدود 

 هً حق بالنسبة للمعدومات التً لم توجد بعد , وحقٌة وجودها لٌست من 

 ذاتها بل بتحقٌق الوجود لها بقدرة واجب الوجود الذاتً وهو هللا تعالى 

 .القدٌم الباقً 

 هذا هدى , أي فاآلٌات القرآنٌة جاءت تهدي لئلٌمان بؤن هللا تعالى هو 

 .واجب الوجود الذاتً قطعاً : الحق أي 
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 :                           البٌنات من الهدى 

 وأما البٌنات من الهدى إلى اإلٌمان بؤن هللا تعالى هو الحق فقد جاء ذلك فً 

 : فمن ذلك : آٌات كثٌرة متعددة فً مناسبات مختلفة 

 وترى األرض هامدة فإذا أنزلنا علٌها الماء اهتزت وربت وأنبتت من  )

 كل زوج بهٌج ذلك بؤن هللا هو الحق وأنه ٌحًٌ الموتى وأنه على كل شًء 

  .(قدٌر 

 فمشاهدة  (أفً هللا شك فاطر السماوات واألرض  ): ومن ذلك قوله تعالى 

 .السماوات واألرض دلٌل قاطع على حقٌة موجدهما 

 سنرٌهم آٌاتنا فً اآلفاق وفً أنفسهم حتى ٌتبٌن  ): ومن ذلك قوله تعالى 

 .اآلٌات  ... (لهم أنه الحق 

 وفً األرض آٌات للموقنٌن وفً أنفسكم أفبل  ): ومن ذلك قوله تعالى 

 تبصرون وفً السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء واألرض إنه 

  .(لحق مثل ما أنكم تنطقون 

 فٌه تنبٌه  (وفً أنفسكم أفبل تبصرون  ): فاهلل تعالى حق , وفً قوله تعالى 

 .ألقرب شًء إلى اإلنسان والتبصر فٌه  وهو نفسه 

 أم خلقوا من ؼٌر شًء أم هم الخالقون , أم  ): ومن البٌنات قوله سبحانه 

  .(خلقوا السماوات واألرض بل ال ٌوقنون 

والمعنى كٌؾ ٌنكرون حقٌة وجود هللا تعالى , وكٌؾ ٌصح إنكار وجود 

 الخالق 

 مع أنهم شًء موجود حساً وعقبلً , فكٌؾ ٌتصور فً العقل أو ٌمكن فً 

 الواقع أن ٌكون وجودهم صادراً ال عن شًء متصؾ بالوجود , فإن العدم 



 75 

 هو ال شًء , بل هو عدم , وال ٌمكن أن ٌنشؤ عنه وجود , إذاً ال بد لهم 

 .من موجد موجود أوجدهم 

 أي أنهم هم الخالقون ألنفسهم فذلك _ فإن ادعوا أن الموجد لهم هو أنفسهم 

 باطل حساً وباطل عقبلً , ألنه ٌلزم منه أنهم قبل إٌجادهم ألنفسهم كانت 

 أنفسهم موجودة , ألن خالق الشًء هو سابق الوجود على الشًء , 

 والصانع مقدم الوجود على المصنوع , والمإثر متقدم الوجود على األثر , 

 .وهذا كله معلوم بداهة 

 إن آباءهم هم مثلهم , فبل بد وأن : وإن ادعوا أن آباءهم أوجدوهم فٌقال 

 الذي أوجدهم هو لٌس من أنفسهم , وال من آبابهم , وال من المخلوقات 

 .كلها , ألنهم كلهم كانوا عدماً , والعدم ال ٌعطً الوجود ألنه عدم 

 إذاً ال بد وأن هناك خالقاً خلقهم , وأن هذا الخالق الذي خلقهم وأوجدهم هو 

 لٌس من جنس المخلوقات التً اكتسبت الوجود من ؼٌرها بعد عدم , بل 

 القدٌم الذي ال أول له , والباقً الذي ال : ذلك الخالق هو واجب الوجود 

 آخر له وال انتهاء له , وهذا هو هللا رب العالمٌن , الخالق لكل شًء , 

 والعلٌم بكل شًء , والقدٌر على كل شًء , والمحٌط بكل شًء , ولٌس 

 .كمثله شًء سبحانه وتعالى 

 أن هذه الممكنات الموجودة المعبر عنها : ومما ٌوضح ذلك وٌثبته قطعاً 

 بالعوالم هً بجمٌع أنواعها كانت مسبوقة بالعدم , ثم وجدت فبل بد لهذا 

 الممكن الذي وجد بعد عدم ال بد له من موجد ٌرجح وجوده على عدمه , 

 فٌخرجه من العدم الذي كان فٌه , إلى عالم الوجود الذي صار فٌه , وال 

 ٌمكن أن ٌوجد بنفسه ببل موجد له , ألنه ٌلزم من ذلك ترجح وجوده على 
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 عدمه الذي كان فٌه  ببل مرجح , والترجح ببل مرجح هو مستحٌل لدى 

 جمٌع الموازٌن العقلٌة , كما أنه باطل مستحٌل الوقوع لدى جمٌع الموازٌن 

 .الحسٌة 

 إذا ال ٌمكن ترجح إحدى الكفتٌن المحسوستٌن ببل مرجح , فإذا كان ثمة 

 كفتا مٌزان محسوس توزن به المواد وهما متساوٌتان تماماً فإنهما تكونان 

 متعادلتٌن , وال ٌمكن أن ترجح إحداهما على األخرى إال بمرجح من 

 المثقبلت , أو من ضؽطة هواء ونحو ذلك , وهكذا أمر الوجود والعدم 

 بالنسبة للممكنات فإنهما على حد سواء ال ٌمكن أن ٌترجح وجود الممكن 

 على عدمه إال بمرجح , فالذي رجح وجود الممكنات على عدمها بإرادته 

 إنما  ): هذا هو هللا تعالى الخبلق العلٌم الذي قال : وخلقها وأوجدها بقدرته 

  .(أمره إذا أراد شٌباً أن ٌقول له كن فٌكون 

 وكما أن الترجح ببل مرجح هو باطل عقبلً وحساً , فإن التحرك ببل محرك 

 .هو باطل , وإن التطور ببل مطور هو باطل 

 فالعالم قبل وجوده كان ساكناً فً ظلمة العدم , فتحركه من سكونه إلى نور 

 الوجود ال بد له من محرك , وانتقاله وتطوره من العدم إلى عالم الوجود ال 

 بد له من ناقل ومطور , فهل رأٌت ساكناً من حجر أو مدر أو شجر أو 

 ..نحو ذلك تحرك بدون محرك مشهود أو مؽٌب كثٌؾ أو لطٌؾ ؟ 

 فحٌن ٌثور الؽبار وتتحرك األشجار وتتموج البحار ٌعلم العاقل ٌقٌناً أن 

 هناك محركاً حركه هو الهواء , وإن كان هو ال ٌرى الهواء بعٌن بصره 

 للطافة الهواء وضعؾ بصره عن إدراك لطافته , ولكن ثبت وجود الهواء 

 إثارة الؽبار , وتحرٌك األشجار , : عنده بعقله بمشاهدة  آثاره وهً 
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 وتموٌج البحار , وتحسسه بآثار برودته وحرارته , وهذا أمر بدٌهً ال 

 ..ٌختلؾ فٌه 

 :هدي القرآن الكرٌم إلى توحٌد هللا تعالى : األصل الثانً 

 وهو اإلٌمان بؤن هللا تعالى هو واحد بمعنى أنه ال شرٌك له فً ذاته وال فً 

 صفاته وال فً أفعاله , وإلى هذا األصل اإلٌمانً هدى هللا تعالى عباده 

 ال تتخذوا إلهٌن اثنٌن إنما هو إله واحد فإٌاي فارهبون : وقال هللا  ): ٌقوله 

 ( .وإلهكم إله واحد ال إله إال هو الرحمن الرحٌم : ) , وقال تعالى  (

 وفً هذه اآلٌات وأمثالها هدي لئلٌمان بوحدانٌة هللا تعالى , ثم أتبع هللا 

 وإلهكم إله  ): تعالى ذلك بذكر البٌنات من الهدى فقال سبحانه بعد قوله 

 قال فً بٌان األدلة على ذلك وهً  (واحد ال إله إال هو الرحمن الرحٌم 

 :البٌنات من الهدى 

 إن فً خلق السماوات واألرض واختبلؾ اللٌل والنهار والفلك التً  )

 تجري فً البحر بما ٌنفع الناس وما أنزل هللا من السماء من ماء فؤحٌا به 

 األرض بعد موتها وبث فٌها من كل دابة وتصرٌؾ الرٌاح والسحاب 

  .(المّسخر بٌن السماء واألرض آلٌات لقوم ٌعقلون 

 ففً هذه اآلٌات الكرٌمة ٌذكر سبحانه بٌنات من الهدى ستة مشهودة 

 .بالعٌان , ثابتة بالبرهان , ٌعقلها كل عاقل , وٌبصرها كل من أبصر 

 هً خلق السماوات واألرض وهما العالمان المحٌطان بهذا : فاألولى 

اإلنسان , سماء تظله وأرض تقله , وما أودع فهما من اآلٌات والمبدعات 

. 

 فلٌنظر العاقل إلى السماء فوقه كٌؾ بنٌت ورفعت , وإلى األرض كٌؾ 
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 سطحت , ولٌنظر فٌما أودع هللا تعالى فً السماوات واألرض من اآلٌات , 

 فحث عباده  (أولم ٌنظروا فً ملكوت السماوات واألرض  ): قال تعالى 

 قل انظروا  ): وأمرهم بالنظر فً آٌات السماوات واألرض , قال تعالى 

  .(ماذا فً السماوات واألرض 

 والنظر فً آٌات السماوات واألرض هو التفكر والتدبر , لٌقؾ العاقل فٌها 

 على ما هً علٌه من إثباتات ودالالت ومستلزمات ,من أن لها صانعاً 

 علٌماً حكٌماً , حٌاً قدٌراً , ألنها مصنوعة فً أحسن الصنع , والصنع 

 ٌقتضً صانعاً , إذ ال ٌتصور مصنوع ببل صانع , وال ٌتصور الصنع من 

 الصانع إال إذا كان عالماً بالمصنوع قبل أن ٌصنعه , قادراً علٌه حكٌماً , 

 وهذه الصفات تستلزم _ فبل بد فً هذا الصانع أن ٌكون علٌماً حكٌماً قدٌراً 

 .أن ٌكون من باب أولى أن ٌكون حٌاً ٌرٌد وٌختار وله االقتدار 

 فلٌنظر العاقل إلى كواكب السماء وانتظام سٌرها فً أفبلكها مع عظم 

 أجرامها وأحجامها , تقطع المسافات الشاسعة فً أقصى سرعة دون أن 

 _ ٌختل نظام سٌرها , أو ٌختل نظام جرمها , أو تخرج عن محٌط فلكها 

 مع كثرة الكواكب , فبل ٌحصل بٌنها _ أي طرٌقها التً تسبح فٌه 

 .اضطراب وال احتكاك على مدى الدهور والعصور إلى ٌوم القٌامة 

 إذاً من الذي رفع السماء وسٌّر كواكبها ونظّم لها سٌرها فً أفبلكها 

 وأعطاها قوة السٌر والسرعة , وأودع فٌها معادنها المعٌنة لها , وجّوها 

 .المناسب لها 

 .إذاً ال بد للمتحرك من محرك , وال بد للمتخصص من مخصص 

 فلم اختص هذا الكوكب بالبرودة وذاك بالحرارة , وذاك بالرطوبة وذاك 



 79 

 بالٌبوسة , وذاك فً بعده عن األرض كذا وكذا من األبعاد واآلخر أبعد 

 منه , وهذا الكوكب موقعه فً جهة كذا واآلخر فً جهة كذا , وهذا ٌشرق 

 .فً وقت كذا وٌؽرب فً وقت كذا,واآلخر ٌخالفه فً الشروق والؽروب 

 لتساوى الكل فً ذلك , ولم _ بطبٌعة حالها : أي _ إذاً لو كان طبٌعة 

 .ٌحصل شًء من االختبلؾ فً ذلك فإن مقتضى الطبع والطبٌعة واحد 

 إذاً ال بد من إله علٌم حكٌم قدٌر , خصص كل كوكب بخاصة , وأوقع كل 

 كوكب فً أبعاد معٌنة بالنسبة لعالم األرض , وبالنسبة لبقٌة الكواكب التً 

  ): فً مستواه , أو فوقه , أو دونه , وذلك تقدٌر العزٌز العلٌم الذي قال 

  .(فبل أقسم بمواقع النجوم وإنه قسم لو تعلمون عظٌم 

 فمهما علم اإلنسان من الحكمة فً إٌقاع الكواكب مواقعها المقدرة والمعٌنة 

 لها , فإنه ما علم إال الشًء الٌسٌر , فإنه علم شٌباً وؼابت عنه أشٌاء , 

 فهناك أمور جسام : أي  (وإنه لقسم لو تعلمون عظٌم  ): ولذا قال سبحانه 

 .وحكم عظام لم تعلموها 

 .وسٌؤتً الكبلم على عالم النجوم فً موضعه إن شاء هللا تعالى مفصبلً 

 فإن األمور حٌن تختلؾ فإنها دلٌل على , اختبلؾ اللٌل والنهار : الثانٌة 

 فإن التبدل والتؽٌر دلٌل على وجود , وجود من ٌخالؾ بٌنها وٌتصرؾ بها 

 وفً اختبلؾ اللٌل والنهار تقسٌم للزمن حسب مصالح , من ٌبدل وٌؽٌر 

 .وتنظٌم لمجتمعهم وأوقات عملهم وراحتهم , البشر فً حٌاتهم ومعاشهم 

 وإلى , وتعاقبهما الحثٌث , وهذا االختبلؾ ٌشمل تخالفهما إثر بعضهما 

 وهو الذي جعل اللٌل والنهار خلفة لمن أراد أن  ): ذلك ٌشٌر قوله تعالى 

  . (ٌذكر أو أراد شكورا 
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 وٌشمل اختبلفهما فً الطول والقصر صٌفاً وشتاًء , وفً ذلك حكم عظام , 

 ومصالح جسام , تعود على العباد بالمنافع الصحٌة البدنٌة , والفوابد 

 .المعاشٌة إلى ؼٌر ذلك 

 وٌشمل اختبلفهما على سطح هذا العالم األرضً بؤن ٌكون هناك نهار 

 وهناك لٌل , وفً هذا دلل على قدرة الخالق البارئ المدبر الحكٌم سبحانه 

 بانتظام وتقدٌر _ وتعالى , الذي أدار الكواكب بانتظام حول عالم الشمس 

  .(ذلك تقدٌر العزٌز العلٌم  )وإحكام دون خلل وال فساد 

 إنك دعوتنً : وقد قال صلى هللا علٌه وسلم لهرقل حٌن أرسل إلٌه ٌسؤله 

إلى جنة عرضها السماوات واألرض فؤٌن النار ؟ فقال له صلى هللا علٌه 

 .؟  (سبحان هللا فؤٌن اللٌل إذا جاء النهار  ): وسلم 

 ٌعنً أن من المعلوم بداهة أن النهار إذا كان فً جانب من األرض فاللٌل 

 فً الجانب اآلخر , وهكذا العكس , فهما أمران متتابعان ٌختلفان على 

 .سطح األرض 

  .(والفلك التً تجري فً البحر بما ٌنفع الناس  ): الثالثة 

 وفً هذا آٌات مشهودة دالة على قدرة وجود هللا تعالى وحكمته , وذلك أن 

 كالجبال فً ضخامتها : هذه الفلك التً تجري فً البحر كاألعبلم , أي 

 وثقلها باألمتعة والمشحونات الثقٌلة الكثٌفة , وإذ بها ٌقلها الماء اللطٌؾ 

 فكٌؾ هذا الماء اللطٌؾ _ وٌحركها , وٌسٌرها الهواء أو البخار اللطٌؾ 

ٌَّر هذا الكثٌؾ   ٌحمل هذا الثقٌل الكثٌؾ ,  وهذا الهواء أو البخار اللطٌؾ ٌس

 وٌقطع به المسافات الشاسعة ذات اللٌالً واألٌام 

 .الواسعة 
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 نعم إن فً ذلك آلٌات لقوم ٌعقلون تشهدهم قدرة هللا تعالى وحكمته الذي 

 أمسك بقدرته هذا الماء , وشد بقوته هذا الهواء , فصار اللطٌؾ قوٌاً ٌحمل 

 ومن آٌاته الجوار فً البحر  ): الكثٌؾ , وإلى هذا ٌشٌر قوله تعالى 

 كاألعبلم إن ٌشؤ ٌسكن الرٌح فٌظللن رواكد على ظهره إن فً ذلك آلٌات 

 بما كسبوا , وٌعؾ عن _ ٌهلكهن : أي _ لكل صبار شكور أو ٌوبقهن 

  .(كثٌر 

 وفً هذا مشهد ظاهر ٌدلك أن اللطابؾ التً تحمل وتحرك الكثابؾ , مع 

 أن تلك اللطابؾ ال تمس وال تمسك , بل وال ترى كالهواء , فإن العٌن 

 .الباصرة ال ترى عٌن الهواء وإنما ترى ما ٌحمله الهواء من ؼبار وهباء 

 وخذ مثاالً على ذلك الروح مع الجسم فإن الجسم ثقٌل كثٌف , تحركه 

 إلخ ... وتحمله الروح اللطٌفة 

  .(وما أنزل هللا من السماء من ماء فؤحٌا به األرض بعد موتها ):الرابعة

 وفً هذا تنبٌه للعقبلء وتبصٌر لهم بالحق , وذلك بؤن ٌتفكروا فً هاتٌن 

 :اآلٌتٌن المشهودتٌن 

 هذا الماء النازل من السماء كٌؾ كّونه وقّدره هللا تعالى وأنزله : أوالهما 

 بعد أن كان فً جو السماء بخاراً , بل قبل أن ٌكون بخاراً لم ٌك له أثر 

 وجود مشهود , فكٌؾ أنشؤ هللا تعالى تلك األبخرة ثم ساقها إلى بعضها , ثم 

 ألّؾ بٌنها , ثم جعلها ركاماً فوق بعضها وكثفها ثم أنزل ذلك الماء من 

 .خبللها 

 وإلى هذه األطوار والتحوالت التً أجراها هللا تعالى بقدرته أرشدنا هللا 

 ألم ترى أن هللا ٌزجً سحاباً ثم ٌإلؾ بٌنه ثم ٌجعله ركاماً  ): تعالى بقوله 
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 فترى الودق ٌخرج من خبلله وٌنزل من السماء من جبال فٌها من برد 

 فٌصٌب به من ٌشاء وٌصرفه عن من ٌشاء ٌكاد سنا برقه ٌذهب 

 .(باألبصار

  .(هو الذي ٌرٌكم البرق خوفاً وطمعاً وٌنشا السحاب الثقال  ):وقال تعالى

 فهو سبحانه الذي ٌنشا السحاب الثقال بالمٌاه الكثٌرة , واألمطار الؽزٌرة 

 , وٌحملها على متن الرٌاح التً ٌقلبها كٌؾ ٌشاء , وٌسوقها حٌث ٌشاء , 

 : قال تعالى . وهذا أمر مشهود لدى العٌان وكم فً ذلك آٌات لقوم ٌعقلون 

 وهو الذي ٌرسل الرٌاح بشراً بٌن ٌدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقاالً  )

 سقناه لبلد مٌت فؤخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم 

  .(تذكرون 

 اآلثار الناشبة عن هذا الماء النازل من السماء فؤحٌا به األرض : الثانٌة 

 وأنزل من  ): بعد موتها وأخرج بها أزواجاً من نبات شتى , قال تعالى 

 كلوا وارعوا أنعامكم إن . السماء ماء فؤخرجنا به أزواجاً من نبات شتى 

 العقبلء الذٌن تنهاهم عقولهم عن كل : أي _  (فً ذلك آلٌات ألولً النهى 

 .ردٌبة , وتحملهم على الفضٌلة 

 ألم تر أن هللا أنزل من  ): وأخرج به ثمرات مختلفاً ألوانها قال تعالى 

  .(السماء ماء فؤخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها 

 وفً األرض قطع متجاورات وزرع ونخٌل صنوان وؼٌر  ): وقال تعالى 

 صنوان ٌسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فً األكل إن فً ذلك 

  .(آلٌات لقوم ٌعقلون 

 نباتاً وأشكاالً وألواناً : فالماء النازل من السماء واحد , ولكن آثاره مختلفة 
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 وطعوماً , وفصوالً زمنٌة , إذا ال بد من قدرة قدٌر , وخبرة خبٌر , وعلم 

 من هو بكل شًء علٌم , وحكمة العزٌز الحكٌم , أال وهو هللا تعالى رب 

 فانظر  ): قال تعالى _ العالمٌن الذي أشهد عباده آثار صنعه وآثار صفاته 

  .(إلى آثار رحمة هللا كٌؾ ٌحًٌ األرض بعد موتها 

 فلو كان األمر طبٌعة لما اختلفت آثارها , ولما تنوعت نتابجها , وإلى هذا 

 فالمادة : أي  (ٌسقى بماء واحد  ): نبهت اآلٌة الكرٌمة حٌث ٌقول سبحانه 

 التً تستمد منها تلك النباتات واألشجار واحدة , فكٌؾ تنوعت واختلفت , 

 ونفضل بعضها على بعض فً األكل إن فً  ): فجاء الجواب بقوله تعالى 

 فالذي ٌنوعها وٌلونها وٌكونها وٌكٌفها هو هللا  (ذلك آلٌات لقوم ٌعقلون 

 .تعالى 

 .عطؾ على ما سبق  (وما بث فٌها من كل دابة  ): ثم قال تعالى 

 والمراد من كل دابة , كل نوع من أنواع الدواب , ومعنى بثها تكثٌرها 

 وال شك أن فً خلق تلك الدواب المتنوعة وإعطابها _ بالتوالد والتولد 

 صورها المناسبة لها , وهداٌتها لنظام معاشها وتوالدها وؼذابها , وهداٌتها 

 فً ذلك آٌات _ لما ٌنفعها مما ٌضرها , وربط نظام تعاٌشها مع بعضها 

 .لقوم ٌعقلون 

 وما من دابة فً األرض وال  ): كما نبه هللا تعالى العقبلء إلى ذلك بقوله 

 فً تعاٌشها ونظامها وانتظامها : أي  (طابر ٌطٌر بجناحٌه إال أمم أمثالكم 

 ٌا : قالت نملة  ): , سواء فً ذلك النمل والنحل فما فوق ذلك , قال تعالى 

  (أٌها النمل ادخلوا مساكنكم ال ٌحطمنكم سلٌمان وجنوده وهم ال ٌشعرون 

 فما من حجر نمل إال وله قٌادة ونظام وإمارة , وما من كوارة نحل إال ولها 
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  .(أمم أمثالكم  ): نظام وقٌادة تقودها , وهكذا كما قال تعالى 

 قرصت نحلة نبٌاً من األنبٌاء فؤمر بقرٌة النحل  ): وفً الحدٌث الصحٌح 

 أن قرصتك نحلة , أحرقت أمة من األمم : فؤحرقت , فؤوحى هللا تعالى إلٌه 

 .تسّبح 

 ربنا الذي أعطا : قال  ): قال تعالى فً تلقٌنه الحجة لموسى على فرعون 

 فهدى سبحانه بالهدي العام جمٌع الدواب والطٌور  (كل شًء خلقة ثم هدى 

 وأنواع الحٌوان إلى نظام ؼذابها ومعاشها وتوالدها , وتربٌة نسلها , وإلى 

 معرفة ما ٌنفعها وما ٌضرها , كما أن فً بث تلك الدواب وتسخٌر بعضها 

 لبنً آدم ٌنتفع بلحومها أو حلٌبها , أو الحمل علٌها وركوبها , أو فً 

 االصطٌاد منها , أو االنتفاع بحراستها كالكبلب ونحوها , أو فً االنتفاع 

 .بؤشعارها وأوبارها ونحوه , إن فً ذلك آلٌات لقوم ٌعقلون 

 وفً تقلٌب هللا تعالى : أي  (وتصرٌؾ الرٌاح  ): قال تعالى : الخامسة 

 للرٌاح وتنوٌعه لها فً اتجاهاتها جنوبا وشماال ً, وقبوال ودبوراً , وفً 

 تنوٌعها حارة وباردة , وعاصفة ورخاء ولٌنة , ولواقح وعقٌما , وإرسالها 

 .بالرحمة أو بالعذاب , إلى ؼٌر ذلك إن فً ذلك آلٌات لقوم ٌعقلون 

  .(والسحاب المسخر بٌن السماء واألرض  ): قال تعالى : السادسة 

 والسحاب اسم جنس واحدة سحابة , وسمً بالسحاب النسحابه فً األجواء 

 والفضاء , أو لجر الرٌاح له وانسحابه معها , ففً إنشاء هللا تعالى له كما 

 وضمه بعضها إلى بعض , وتكاثفها  (وٌنشا السحاب الثقال  ): قال تعالى 

  ): فوق بعضها , وتحمٌلها األمطار الؽزٌرة وإنزالها منها , قال تعالى 

  .(وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً لنخرج به حباً ونباتاً وجنات ألفافاً 
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 فً ذلك كله آٌات عظٌمة لقوم ٌعقلون , فٌعلمون أن لها رباً خالقاً حكٌماً 

 .علٌماً بكل شًء قدٌراً على كل شًء,أتقن صنع كل شًء سبحانه وتعالى 

 وهكذا ٌبٌن سبحانه وتعالى آٌاته للناس وفٌها بٌنات من الهدى إلى اإلٌمان 

 إن هللا فالق الحب والنوى  ): , بوجوب وجوده ووحدانٌته سبحانه فٌقول 

  (ٌخرج الحً من المٌت ومخرج المٌت من الحً ذلكم هللا فؤنى تإفكون 

 إلى أٌن تذهب عقولكم وتصرؾ , ففكروا فٌما تشاهدونه من هذا : أي 

 التخلٌق والتطوٌر والتدبٌر الكونً الذي تعاٌنونه , واعقلوا ما فٌه من 

 .البٌنات والدالبل على وجود باربه وخالقه ومدبره 

 إن هللا فالق  ): فإن سؤلتم عن هللا تعالى وقلتم من هو هللا , فهذا جوابكم 

 الحب والنوى ٌخرج الحً من المٌت ومخرج المٌت من الحً ذلكم هللا 

 فالق اإلصباح وجعل اللٌل سكناً والشمس والقمر ) ,  (فؤنى تإفكون 

  .(حسباناً ذلك تقدٌر العزٌز العلٌم 

 ومن آٌاته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون  ): وٌقول سبحانه 

 ومن اآلٌات الدالة على وجوب وجوده ووحدانٌته التً فٌها : أي _  (

 البٌنات والحجج القاطعات أن هللا تعالى خلقكم من تراب ثم طوركم وخلقكم 

 خلقاً من بعد خلق , فإذا أنتم بشر تنتشرون وقد فّصل سبحانه تلك األطوار 

 ولقد خلقنا اإلنسان من سبللة من طٌن ثم  ): واألدوار التً قلبه فٌها فقال 

 جعلناه نطفة فً قرار مكٌن ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضؽة فخلقنا 

 المضؽة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشؤناه خلقاً آخر فتبارك هللا أحسن 

  . (الخالقٌن ثم إنكم بعد ذلك لمٌتون ثم إنكم ٌوم القٌامة تبعثون 

 ففً هذه اآلٌات الكرٌمة أصناؾ من البٌنات ٌقٌمها هللا حجة على وجوده 
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 ووحدانٌته , وذلك أن هذه األطوار ثابتة عندكم , وهذه التقلبات مشهودة 

 لدٌكم , ال تشكون فٌها , فمن المطور لها , ومن هو المقلب لها , ومن هو 

 المصور لها ومن هو الممد لها بالؽذاء والماء , إذاً ال شك فً وجود هللا 

 ال شك فً وجوده ووحدانٌته : أي  (أفً هللا شك  ): تعالى قال تعالى 

 .أصبلً 

        الفرقان                                

 شهر رمضان الذي أنزل فٌه القرآن هدى للناس وبٌنات من  ): قال تعالى  

  .(الهدى والفرقان 

 وقد جاء القرآن بالهدى وبٌنات من الهدى فً جمٌع المبادئ التً دعا 

 االعتقادٌة والعملٌة والخلقٌة , وجاء بالفرقان والمراد به األمر : إلٌها 

 الفارق بٌن الحق الذي جاء به ودعا إلٌه , وما ٌترتب علٌه من محاسن 

 ومصالح وٌبٌن الباطل الذي ال دلٌل علٌه , وما ٌترتب علٌه من مفاسد 

 .وأباطٌل وضبلالت وخرافات 

فتقدم ذكر هدي القرآن لئلٌمان باهلل تعالى وذكر بعض بٌنات هدٌه إلى ذلك 

. 

  (لو كان فٌهما آله إال هللا لفسدتا  ): وأما الفرقان فً ذلك فقال سبحانه 

 لو كان هناك ربان أو أكثر فإما أن ٌكون اختبلفهما : وبٌان ذلك أن ٌقال 

 _ واجباً , أو ٌكون اتفاقهما واجباً , أو ٌكون اختبلفهما واتفاقهما جابزٌن 

 .هذه هً الوجوه التً ٌمكن أن ٌفترضها العقل لدى السبر والتقسٌم 

 بؤن ٌرٌد أحدهما إٌجاد شًء وٌرٌد اآلخر : فإن كان اختبلفهما واجباً 

 إعدامه , فإما أن ٌؽلب أحدهما اآلخر فبل شك أن الؽالب هو الرب اإلله 
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 الحق , واآلخر لٌس بإله حق لعجزه , وإما أن ٌؽلب كل واحد منهما اآلخر 

 فكبلهما لٌس برب حق لعجزهما معاً عن اإلٌجاد واإلعدام, وٌلزم على 

 ذلك أٌضاً ارتفاع النقٌضٌن وهما الوجود والعدم , وارتفاع النقٌضٌن 

 مستحٌل كاجتماعهما , وذلك أن النقٌضٌن هما المتقاببلن اللذان ال ٌجتمعان 

 فً الشًء الواحد , وال ٌفارقانه , كالوجود والعدم , والظلمة والنور , 

 .والحركة والسكون ونحو ذلك 

 وأما الضدان فهما المتقاببلن اللذان ال ٌجتمعان فً شًء واحد , وقد 

 .ٌفارقانه كالبٌاض والسواد 

 وإما أن ال ٌؽلب كل واحد منهما اآلخر فكبلهما لٌس برب حق أٌضاً لعجز 

 كل واحد منهما عن أن ٌؽلب اآلخر , وٌلزم من هذه الصورة اجتماع 

 .النقٌضٌن وهذا مستحٌل أٌضاً 

  .(هذه صورة اختالفهما وكلها مستحٌلة  )

 أمراً الزماً فً كل ما ٌفعبلنه , وفً : أي _ وإما أن كان اتفاقهما واجباً 

 كل ما ٌرٌدانه فٌلزم منه حٌنبذ أن ٌكون كل واحد منهما ال ٌمكنه أن ٌفعل 

 فعبلً أي فعل كان , وال ٌمكنه أن ٌرٌد شٌباً أي شًء كان حتى ٌوافقه 

 اآلخر على فعل ما ٌفعله , أو ٌوافقه على إرادة ما ٌرٌده , حتى إنه لو لم 

 ٌوافق أحدهما اآلخر على فعل ما ٌفعله , أو إرادة ما ٌرٌده لما أمكن اآلخر 

 .أن ٌفعل شٌباً أصبلً , وال أن ٌرٌد شٌباً أصبلً 

 وعلى هذا فٌلزم حٌنبذ عجز كل واحد منهما معاً فً كل ما ٌفعبلنه أو 

 ٌرٌدانه , وذلك ألنه حٌنبذ ال ٌتمكن هذا من فعل ما ٌفعله أو إرادة ما ٌرٌده 

 حتى ٌوافقه اآلخر على فعله وإرادته , وهذا أٌضاً ال ٌتمكن من فعل ما 
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 ٌفعله أو إرادة ما ٌرٌده حتى ٌوافقه اآلخر على فعله وإرادته , فٌكون حٌنبذ 

 هذا عاجزاً بنفسه عن فعل ما ٌفعله وإرادة ما ٌرٌده حتى ٌجعله اآلخر 

 وٌكون هذا أٌضاً عاجزاً بنفسه عن : باتفاقه معه قادراً أو بالعكس , أي 

 فعل ما ٌرٌده حتى ٌجعله اآلخر باتفاقه معه قادراً , فبل ٌكون واحد منهما 

 قادراً على فعل ما ٌرٌده إال بؤن ٌجعله اآلخر قادراً على ذلك , حتى لو 

 طلب العبد حاجته من أحد الربٌن لم ٌقدر اآلخر على قضاء حاجته إال بؤن 

 ٌؤذن له الرب اآلخر وٌعاونه وٌجعله بإعانته واتفاقه معه قادراً أو بالعكس 

. 

 بل نقول إن نفس الموافقة ونفس اإلرادة فعل من جملة األفعال وقد فرضنا 

 أن كل واحد من الربٌن ال ٌمكنه أن ٌفعل فعبلً حتى ٌوافقه اآلخر , وعلى 

 هذا فبل ٌمكن هذا أن ٌوافق اآلخر على فعل الموافقة حتى ٌوافقه اآلخر 

 ال ٌمكن هذا أن ٌوافق اآلخر على فعل : على فعل الموافقة , وبالعكس أي 

 الموافقة حتى ٌوافقه اآلخر على فعل الموافقة , وهذه الموافقة أٌضاً ال 

 وهكذا فٌلزم _ ٌمكن أن ٌفعلها هذا حتى ٌوافقه اآلخر على فعلها وبالعكس 

 علٌه أن ال ٌكون هذا رباً إال بشرط أن ٌجعله اآلخر بموافقته رباً , واآلخر 

 أٌضاً ال ٌقدر أن ٌجعله رباً إال بشرط أن ٌجعله اآلخر رباً ن وهكذا ٌدور 

 األمر , وهذا ٌسمى عند العلماء بالدور القبلً , وهو باطل ٌستحٌل بإجماع 

 .أهل األرض والسماء 

 وهكذا ٌدور األمر فٌكون كل واحد منهما محتاجاً إلى اآلخر حتى ٌجعله 

 من جهة أن هذا دور قبلً , ومن جهة : رباً , فاالستحالة هنا من جهتٌن 

 أن من عجز أن ٌجعل نفسه رباً فكٌؾ ٌقدر أن ٌجعل ؼٌره رباً , فبل 
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 ٌصٌر هذا رباً وال ٌصٌر هذا رباً , وعلى هذا التقدٌر الباطل فبل ٌكون 

 هناك ال رب واحد وال ربان , وإذا لم ٌكن هناك ال رب واحد وال ربان فبل 

 لو كان  ): توجد السماوات وال األرض لفقد الرب , فهو كما قال تعالى 

 .لم توجدا : أي  (فٌهما آلهة إال هللا لفسدتا 

 قد ٌتعاون الرجبلن على حمل شًء ثقٌل مثبلً , فكٌؾ ٌكون : ال ٌقال 

 .تعاون الربٌن مستحٌبلً 

 هذا قٌاس مع الفارق فرقاناً فاحشاً بعٌداً أبعد ما بٌن الوجود : ألنا نقول 

 والعدم , وأٌن الربٌن من المخلوقٌن , فإن الرجلٌن المتعاونٌن مخلوقان , 

 لٌس وجودهما من ذاتهما , وال قدرتهما من ذاتهما , وال إرادتهما من 

 أنفسهما , بل لهما رب خلق , وهو الذي ٌجعلهما ٌتعاونان بإلهامه إٌاهما , 

 وتزٌٌنه لهما , وبتحرٌكه لهما , وإقدارهما على المعاونة , فرجعت 

 إثنتٌهما إلى وحدة ربهما الذي خلقهما , وجعلهما ٌتعاونان , فكان الرجبلن 

 المتعاونان بمنزلة الٌدٌن المتعاونتٌن على حمل شًء , فكما أن صاحب 

 الٌدٌن هو الذي ٌجعلهما بحسب ظاهر األمر ٌتعاونان , ومرجع الٌدٌن له 

 .فكذلك ببل تشبٌه مرجع الرجلٌن المتعاونٌن إلى قدرة هللا الواحد ربهما 

 فهذان الربان إن لم ٌكن لهما رب ٌجعلهما أرباباً فلٌسا بربٌن كما قررناه , 

 وإن كان لهما رب ٌرجعان إلٌه كان هو الرب الحق وحده دونهما , ألن 

 من ٌحتاج إلى ؼٌره حتى ٌجعله رباً فهو لٌس برب حق , بل كذاب , 

 فالرب ٌجب أن ٌكون فعاالً لما ٌرٌد بنفسه ببل معاون , قادراً على ما ٌشاء 

 إن بطش ربك لشدٌد إنه هو ٌبدئ  ): بذاته ببل مشارك , كما قال تعالى 

 , وقال تعالى  (وٌعٌد وهو الؽفور الودود ذو العرش المجٌد فعال لما ٌرٌد 
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 ولو شاء هللا ما اقتتلوا ولكن  ): , وقال تعالى  (إن ربك فعال لما ٌرٌد  ): 

 .هذا كله إذا كان اتفاقهما واجباً ال جابزاً  . (هللا ٌفعل ما ٌرٌد 

 ٌجوز اتفاقهما واختبلفهما فبل بد حٌنبذ : أي _ فإن كان اتفاقهما أمراً جابزاً 

 من مرجح ٌرجح أحد الجابزٌن على اآلخر , فبل بد من حدوث أمر 

 ٌقتضً اختبلفهما تارة فٌنجران من أجله على اإلختبلؾ , أو حدوث أمر 

 كما ٌقع ,  آخر ٌقتضً اتفاقهما تارة أخرى فٌنجران من أجله على اإلتفاق 

 ذلك لملوك أهل األرض تارة تتفق وتارة تختلؾ ألمور ٌحدثها وٌجددها 

 رب العالمٌن , مالك الملك , ٌجرهم بسببها على االتفاق , أو على 

 ولو شاء هللا ما اقتتلوا ولكن هللا ٌفعل  )االختبلؾ  فٌقتتلون , أو ٌتفقون , 

  .(ما ٌرٌد 

 فإن فرض جواز االختالف الربٌن تارة واتفاقهما تارة أخرى   

 إن األمر : فبل بد من حدوث أمر ٌقتضً اختبلفهما واتفاقهما وحٌنبذ نقول 

 الذي انجر الربان من أجله على االختبلؾ ال شك هو حادث , وكذا األمر 

 الذي انجر الربان من أجله على االتفاق هو حادث , فبل بد لهما من محدث 

 , لما تقرر أن كل حادث ال بد له من محدث , فبل بد لهذٌن األمرٌن من 

 رب خالق ٌحدثهما , فخالق هذٌن األمرٌن اللذٌن انجر الربان من أجلهما 

 على االختبلؾ تارة , أو على االتفاق تارة , هو الذي إن شاء ساق الربٌن 

 بؤسباب ٌحدثها وٌخلقها إلى االختبلؾ , أو ساقهما بؤسباب إلى االتفاق , 

 فهذا الذي إن شاء ساقهما إلى االختبلؾ تارة , أو االتفاق تارة هو الرب 

 الحقٌقً , ال هذٌن المجبورٌن المقهورٌن تحت رب آخر , فرجعت الكثرة 

 .إلى وحدة هذا الرب سبحانه وتعالى عما ٌقول الظالمون علواً كبٌراً 
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 برهان  (لو كان فٌهما آلهة إال هللا لفسدتا  ): وبالجملة فهذا أي قوله تعالى 

 تام عقلً قطعً على توحٌد هللا فً ربوبٌته وألوهٌته , خبلفاً لبعض علماء 

 الكبلم من المتؤخرٌن , فإنه زعم أنه برهان إقناعً ال ٌكون حجة إال على 

 .عوام الناس ال على الخواص , وهو خطؤ فاحش 

 : وفً هذه اآلٌة قٌاس استثنابً ترتٌبه هكذا 

 .لو كان فٌهما آلهة إال هللا لفسدتا 

 .لكنهما لم تفسدا 

 .فلٌس فٌهما آلهة إال هللا جل وعبل 

 ومن هنا ٌعلم العاقل إن القرآن الكرٌم جاء بالبراهٌن القاطعة , والحجج 

 الساطعة الدالة على وجود هللا تعالى ووحدانٌته , والدالة على حقٌة قضاٌا 

 .اإلٌمان كلها 

                       هدي القرآن الكرٌم إلى اإلٌمان 

 بؤن محمداً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم                  

 فآمنوا باهلل ورسوله والنور الذي أنزلنا وهللا بما تعملون  ): قال تعالى 

  .(خبٌر 

 آمنوا باهلل ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفٌن فٌه فالذٌن  ): وقال تعالى 

 آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبٌر وما لكم ال تإمنون باهلل والرسول ٌدعوكم 

  .(لتإمنوا بربكم وقد أخذ مٌثاقكم إن كنتم مإمنٌن 

 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودٌن الحق لٌظهره على  ): وقال تعالى 

 .اآلٌة صلى هللا علٌه وسلم  (الدٌن كله وكفى باهلل شهٌدا محمد رسول هللا 

ٌّن   ففً هذه اآلٌات الكرٌمة وأمثالها ٌهدي هللا تعالى العباد , بمعنى أنه ٌب
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 لهم وٌدعوهم إلى اإلٌمان بؤن محمداً رسول هللا , أرسله هللا تعالى بالهدى 

 .ودٌن الحق الذي فٌه سعادة الدنٌا واآلخرة 

 ٌذكر _ ثم إن هللا تعالى ٌذكر فً كثٌر من اآلٌات القرآنٌة حسب المناسبات 

 جملة كثٌرة من البٌنات القطعٌة التً تثبت أن محمداً هو رسول هللا صلى 

 .هللا علٌه وسلم حقاً دون شك وال ارتٌاب 

 وها أنا أذكر بعض ذلك بحٌث ٌستنٌر للباحث طرٌق بحثه إذا أراد التوسع 

 .إن شاء هللا تعالى 

   البٌنات من الهدى التً تثبت قطعاً                   

              أن محمداً رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 إن القرآن الكرٌم لما هدى الناس إلى اإلٌمان بؤن محمداً رسول هللا صلى 

 أتاهم بالبٌنات الساطعة لتكون _ هللا علٌه وآله وسلم , ودعاهم إلى ذلك 

 الدعوة قابمة على الحجة القاطعة , بحٌث ال ٌبقى سبٌل إلى التردد أو الشك 

 فً حقٌة رسالة سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم وبذلك ٌكون اإلٌمان 

 إنما المإمنون الذٌن آمنوا باهلل ورسوله ثم لم  ): إٌماناً كما قال هللا تعالى 

 .اآلٌة  (ٌرتابوا 

 فقد جمع هللا تعالى للنبً صلى اله علٌه وآله وسلم أنواع البٌنات القاطعات 

 التً تثبت أنه رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم , حتى إن هللا تعالى 

 حتى تؤتٌهم البٌنة رسول  ): سّماه البٌنة ألنه مجمع كل بٌنة , قال تعالى 

 .اآلٌات  (من هللا 

 إلى اإلٌمان بؤن محمداً رسول هللا صلى هللا _ فمن بٌنات الهدي القرآنً 

 .هو تحدي العالم أن ٌؤتوا بمثله _ علٌه وسلم 
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 وإن كنتم فً رٌب مما نزلنا على عبدنا فؤتوا بسورة من  ): قال هللا تعالى 

 .اآلٌة  (مثله 

 : وقد جاء التحدي على مراحل 

 أم  ): فقد تحداهم أوالً أن ٌؤتوا بحدٌث مثله , قال تعالى فً سورة الطور 

  .(ٌقولون تقوله بل ال ٌوقنون , فلٌؤتوا بحدٌث مثله إن كانوا صادقٌن 

 والمعنى إن كان القرآن كما ٌقولون أن محمداً تقوله  على هللا تعالى , وأنه 

 لٌس كبلم هللا تعالى , فلٌؤتوا بحدٌث واحد من أحادٌث القرآن إن كانوا 

 صادقٌن فً دعواهم , فإذا كان محمداً صلى هللا علٌه وسلم قادراً على أن 

 ٌتقّوله كما ٌقدر اإلنسان على أن ٌتكلم بكبلم بلٌػ وفصٌح من نظم أو نثر , 

 .فإنه من الممكن أن ٌؤتوا بحدٌث مثله كما أمكنه صلى هللا علٌه وسلم 

 أم ٌقولون افتراه  ): ثم تحداهم بعشر سور مثله , قال تعالى فً سورة هود 

 فؤتوا بعشر سوٍر مثله مفترٌات وادعوا من استطعتم من دون هللا إن : قل 

  .(كنتم صادقٌن 

 وما كان هذا  ): ثم تحداهم بسورة واحدة منه , قال تعالى فً سورة ٌونس 

 القرآن أن ٌفترى من دون هللا ولكن تصدٌق الذي بٌن ٌدٌه وتفصٌل الكتاب 

 فؤتوا بسورة مثله : ال رٌب فٌه من رب العالمٌن أم ٌقولون افتراه قل 

  .(وادعوا من استطعتم من دون هللا إن كنتم صادقٌن 

 سورة : وهذه التحدٌات كانت فً مكة المكرمة , فإن هذه السور هً مكٌة 

 .الطور , وٌونس , وهود 

 ثم أعلن لهم عجزهم بل عجز اإلنس والجن جمٌعاً عن أن ٌؤتوا بمثله فقال 

 لبن اجتمعت اإلنس : قل  ): _ وهً مكٌة _ تعالى فً سورة اإلسراء 
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 والجن على أن ٌؤتوا بمثل هذا القرآن ال ٌؤتون بمثله ولو كان بعضهم 

  .(لبعض ظهٌراً 

 فؤمر هللا تعالى النبً صلى هللا علٌه وسلم أن ٌعم بهذا الخبر , معلناً به 

 لجمٌع الخبلبق , معجزاً لهم , قاطعاً بؤنهم إن اجتمعوا كلهم وتعاونوا 

 وتظاهروا على أن ٌؤتوا بمثله ال ٌؤتون بمثله قطعاً , وهذا التحدي والدعاء 

 عام لجمٌع اإلنس والجن إلى ٌوم الدٌن , وقد سمعه كل من سمع القرآن , 

 وعرفه الخاص والعام , ومع ذلك فإنهم لم ٌستطٌعوا أن ٌعارضوه , وال 

 .أن ٌؤتوا بسورة مثله 

 ثم إنه سبحانه وتعالى أعاد التحدي فً المدٌنة المنورة بؤنوار المصطفى 

 :صلى هللا علٌه وآله وسلم بعدما هاجر إلٌها فقال سبحانه فً سورة البقرة 

 وإن كنتم فً رٌب مما نزلنا على عبدنا فؤتوا بسورة من مثله وادعوا  )

 شهداءكم من دون هللا إن كنتم صادقٌن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 

  .(التً وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرٌن 

 فلقد تحداهم سبحانه فً هذه اآلٌات الكرٌمة ثم نبههم وحثهم على التذكر 

 : والتفكر,فؤورد لهم أمرٌن هامٌن ٌنبؽً لهم أن ٌفعلوهما وٌتبصروا فٌهما 

 أي لم تستطٌعوا بعد بذل جهودكم  (فإن لم تفعلوا  ): أحدهما قوله تعالى 

 لم تستطٌعوا اإلتٌان بسورة من مثله قال لهم _ بجموعكم وجماهٌركم 

 , والمعنى فإن لم تفعلوا وعجزتم ,  (فاتقوا النار  ): سبحانه من بعد ذلك 

 فقد علمتم أنه كبلم هللا تعالى , ولٌس بكبلم مخلوق , فخافوا هللا تعالى أن 

 تكذبوا به , فٌحٌق بكم العذاب الذي وعد هللا تعالى به المكذبٌن , واعلموا 

 أن الكبلم كبلم هللا تعالى , وأن محمداً حقاً هو رسول هللا صلى هللا علٌه 
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 .وسلم 

 فسجل علٌهم العجز عن اإلتٌان  (ولن تفعلوا  ): وأمر الثانً قوله تعالى 

 بمثله فً المستقبل , كما أنهم عجزوا فً الحال , وفً هذا علم من أعبلم 

 نبوة سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم فإنه من باب اإلخبار عن المؽٌبات 

 .وأمر كما أخبر _ 

 وإن الكبلم على وجوه إعجاز القرآن الكرٌم ٌحتاج إلى مصنفات واسعة , 

 وقد ذكر العلماء رحمهم هللا تعالى وجزاهم هللا تعالى خٌراً وجوهاً متعددة 

 .لئلعجاز كل حسب ما وصل إلٌه وفتح علٌه 

 فالقرآن معجز من حٌث أسالٌبه الببلؼٌة , ونظمه الذي ال ٌشبه نظم 

 .الرسابل والخطب , وال النثر المعروؾ عند الفصحاء وال الشعراء 

 والقرآن معجز من حٌث المعانً التوحٌدٌة , وبٌانه قضاٌا اإللهٌات , 

 .وتعرٌفه باهلل تعالى وأسمابه وصفاته , وكماالته وأفعاله جل وعبل 

 وما ٌشتمل علٌه ذلك من تسبٌح هللا تعالى وتحمٌده وتمجٌده وتقدٌسه 

 .وعبادته ودعابه وطاعاته 

 والقرآن معجز من حٌث المعانً التشرٌعٌة التً جاء بها من األوامر أو 

 النواهً اإلصبلحٌة , التً فٌها سعادة العالم , فهو معجز فً تشرٌعه 

 وأحكامه التً هً مقتضى حكمته سبحانه , وهً مشتملة على مصالح 

 األنام ومكارم األخبلق , ومحاسن الشٌم , وكمال اآلداب وحسن العشرة , 

 .وحسن المعاملة 

 والقرآن معجز من حٌث مواعظه وأمثاله وإثباته بالوعد والوعٌد , 

 .والترهٌب والترؼٌب 
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ه   المشتمل على أنباء األمم الماضٌة , والقرآن معجز فً قصصه الذي قصَّ

 ,وما اشتمل علٌه ذلك من بعثة الرسل ومواقفها مع األمم الماضٌة,ومواقؾ 

 .األمم معهم , وعواقب الصالحٌن والفاسدٌن , والمسلمٌن والكافرٌن 

 والقرآن معجز من حٌث تعالٌمه المناظرات , وإبراز الحجج الدامؽة البالؽة 

 , وأدلته القاطعة  على وجود هللا تعالى ووحدانٌته , وصدق نبوة سٌدنا 

 .محمد صلى هللا علٌه وسلم 

 والقرآن معجز من حٌث إخباراته الؽٌبٌة عما مضى , وعما هو آت , 

 وإخباره عن العوالم الملكٌة والملكوتٌة , وعالم المبلبكة وأوصافهم 

 .ووظابفهم , وعن عالم الجن وأنواعهم ومراتبهم 

 والقرآن معجز من حٌث إنباإه عن بدء الخلق عامة , وبدء خلق اإلنسان 

 خاصة , وأطوار تخلٌقه , وإنباءه عن القٌامة وما فٌها من الحشر والنشر , 

 ومن عالم الموقؾ والسإال والحساب والمٌزان , وأخذ الكتب , والقصص 

 , والصراط , والحوض , والجنة , والنار , وحال أهل الجنة جعلنا هللا 

 .تعالى منهم , وحال أهل النار أعاذنا هللا تعالى العظٌم منها 

 والقرآن معجز من حٌث العلوم والمعارؾ التً جاء بها , التً ال تحدد وال 

 تستقصى وال تنقضً عجاببها , وال ٌزال ٌظهر للعقبلء والعلماء وجوه من 

 العجز عن : إن من إعجاز القرآن : إعجازه , ووجوه , ولذلك قال عبد هللا 

 إحصاء وجوه إعجازه , بل إن من إعجاز القرآن العجز عن استقصاء 

 .الوجه الواحد من وجوه إعجازه 

 وخذ مثاالً واحداً على إعجازه الببلؼً حول آٌة واحدة من آٌاته الكرٌمة 

 قٌل ٌا أرض ابلعً ماءك وٌا سماء أقلعً وؼٌض الماء  ): ٌقول هللا تعالى 
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  .(بعداً للقوم الظالمٌن : وقضً األمر واستوت على الجودّي وقٌل 

 فقد ذكر ابن أبً األصبع أن فً هذه اآلٌة الكرٌمة عشرٌن ضرباً من 

 البدٌع , مع أنها سبع عشرة كلمة , وذلك للمناسبة التامة , فً ابلعً 

 .وأقلعً , ووجود االستعارة فٌهما , والطباق بٌن األرض والسماء 

 ٌا مطر : فإن المنادي الحقٌقً  (ٌا سماء  ): والمجاز فً قوله تعالى 

 فإنه عّبر به عن معان كثٌرة ,  (وؼٌض الماء  ): السماء , واإلشارة فً 

 ألن الماء ال ٌؽٌض حتى ٌقلع مطر السماء , وحتى تبلػ األرض ما ٌخرج 

 .منها , فٌنقص ما على وجه األرض من الماء 

  .(واستوت على الجودي  ): فً قوله تعالى واإلرداف 

  .(وقضً األمر  ): فً قوله تعالى والتمثٌل 

 : أٌضاً فإن ؼٌض الماء علة لبلستواء , وصحة التقسٌم والتعلٌل 

 .فإنه استوعب أقسام الماء حال نقصانه 

 لببل  (بعداً للقوم الظالمٌن : وقٌل  ): فً الدعاء فً قوله تعالى واالحتراس 

 ٌتوهم أن الؽرق لعمومه شمل من ال ٌستحق الهبلك , فإن عدله تعالى ٌمنع 

 .من ذلك , وحسن النسق وابتبلؾ اللفظ مع المعنى 

 فإنه سبحانه قص علٌنا هذه القصة مستوعبًة بؤوجز عبارة , واإلٌجاز 

 والتسهٌم ألن أول اآلٌة ٌدل على آخرها , والتهذٌب ألن مفرداتها موصوفة 

 بصفات الحسن , وحسن البٌان من جهة أن السامع ال ٌتوقؾ فً فهم معنى 

 الكبلم وال ٌشكل علٌه شًء منه , والتمكٌن ألن الفاصلة مستقرة فً محلها 

 .مطمبنة فً مكانها , واالنسجام التام ا هـ 

 وزاد العبلمة جبلل الدٌن السٌوطً رحمه هللا تعالى بعد أننقل هذا عن ابن 
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 . االعتراض _أبً األصبع 

 وزاد آخرون على أشٌاء كثٌرة , وقد ألؾ بعض العلماء األفاضل رسالة 

 خاصة فً هذه اآلٌة الكرٌمة , وجمع فٌها ما ظهر له ووقؾ علٌه من 

 .مزاٌاها , وبدابعها , فبلػ ذلك مابة وخمسٌن مزٌة 

 وقد تكلم كثٌر من كبار علماء الببلؼة حول هذه اآلٌة الكرٌمة , وما فٌها 

 من وجوه البٌان والمعانً والبدٌع , وأجادوا وأفادوا , ولكنهم ما أحاطوا 

 بما هنالك , وإن وراء تلك الوجوه التً ذكروها وجوهاً , ووجوهاً ال ؼاٌة 

 .لها وال انتهاء 

 وذلك ألن جمٌع ما ذكروه من وجوه الببلؼة إنما هو على حسب قوانٌن 

 ببلؼة كبلم العظماء والبلؽاء والحكماء والعلماء , وعلى حسب أسالٌب 

 قواعدهم ومعارفهم , ولكنهم عباد من خلق هللا  تعالى محدودون فً 

 .علومهم وحكمتهم , وببلؼتهم , وأسالٌب كبلمهم 

 وإن هذا القرآن الكرٌم هو كبلم رب العالمٌن , الخالق الخبلق , العلٌم 

 الحكٌم , الذي ال انتهاء لعلمه وال لحكمته , وقد تكلم سبحانه بهذا الكبلم 

 القرآنً عن علمه وحكمته , وأنزله على رسوله محمد صلى هللا علٌه وسلم 

 وأنزله موصوفاً باإلعجاز , فكٌؾ ٌحاط  (أنزله بعلمه  ): كما قال سبحانه 

 بوجوه ببلؼته وإبداعه , وهو كبلم هللا تعالى المعجز , الذي أعجز البلؽاء 

 والحكماء , وأولً األنظار واآلراء , مع التحدي لهم , فلم ٌستطٌعوا 

 معارضته , ألن كبلمه سبحانه فوق الببلؼة التً بلؽوها , وفوق العلم الذي 

 وصلوا إلٌه , فإن علم هللا تعالى إلٌه المنتهى وهو ال ٌتناهى , وحكمته 

 فإن لم ٌستجٌبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم  ): فوق كل حكمة قال تعالى 
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  .(هللا وأن ال إله إال هو فهل أنتم مسلمون 

 ولذلك افتتح كثٌراً من السور بفواتح حرفٌة , مجابها للعالم بالتحدي , 

 ومعلناً لهم عجزهم عن مثله , بؤن أدخلهم تحت قنطرة العجز واإلقرار 

 بإعجاز القرآن من قبل أن ٌدخلوا فً ظبلل آٌاته التالٌة لتلك اآلٌة المركبة 

 .من الحروؾ المقطعة المفتتح بها 

 وبٌان ذلك أن افتتاح بعض السور القرآنٌة ببعض الحروؾ فٌه إعبلن 

 للعالم كله وإعبلم للفصحاء والحكماء والبلؽاء , بؤن هذا القرآن الكرٌم هو 

 ألؾ , الم , مٌم , ك , هـ , ى , ع , : كبلم مركب من مثل هذه الحروؾ 

 إلى ما هنالك , فإن كنتم ترون أٌها البلؽاء والفصحاء أن هذا القرآن _ ص 

 هو كبلم محمد بن عبد هللا صلى هللا علٌه وسلم ومن تركٌبه , أو أنه تعلمه 

 من بشر , أو هو من جنس كبلم البشر , فتعالوا فانسجوا وألفوا وركبوا من 

 هذه الحروؾ مثل هذا القرآن ولكنكم ما تستطٌعون , فإن لم تفعلوا ذلك 

 وعجزتم , فٌجب علٌكم أن تعلموا أن هذا القرآن الكرٌم هو كبلم رب 

 .العالمٌن , أنزله على سٌد ولد آدم أجمعٌن صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 فإن لم ٌستجٌبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم هللا وأن ال إله  ): قال هللا تعالى 

  .(إال هو فهل أنتم مسلمون 

 حروؾ المبانً : هذا ومن المعلوم أن الحروؾ فً لؽة العرب هً نوعان 

 ., وحروؾ المعانً 

 .فاألولى تبنى منها الكلمات , ومن الكلمات تإلؾ الجمل 

 وأما حروؾ المعانً فهً تدل على معان وضعت لها فً أصل اللؽة , 

 للتبعٌض أو لبلبتداء : للظرفٌة , ومن : ففً : وهً داخلة فً جمل الكبلم 
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 .لئللصاق , وؼٌر ذلك : , ونحو ذلك , والباء 

 : ثم إن قراءة حروؾ المبانً التً تبنى منها الكلمات لها طرٌقان 

 أ , ل , م , : أن تقرأ بحقٌقتها وهذا هو التهجً كقولك : األولى 

 ألؾ , الم , مٌم , وتكون حقٌقة الحرؾ : أن تقرأ بؤسمابها فٌقال : والثانٌة 

 .هو أول حرؾ من اسمه 

 فجاء القرآن الكرٌم مفتتحاً سوراً منه ببعض حروؾ المبانً , فقرأها 

 رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم بؤسمابها , وعلمها للناس , فمن أٌن 

 علم ذلك فً حٌن أنه صلى هللا علٌه وآله وسلم قد نشؤ أمٌاً لم ٌقرأ كتباً , 

 .ولم ٌؤخذ من معلم , وال من أهل الكتاب 

 اقرأ  ): نعم إن ذلك بتعلٌم رب العالمٌن وتلقٌنه إٌاه , فهو سبحانه قال له 

 اقرأ باسم ربك ال بعلمك وال دراستك , فإنه : أي  . (باسم ربك الذي خلق 

 صلى هللا علٌه وسلم لٌس له علم بذلك سابق , وال دراسة سابقة , بل هو 

 .النبً األمً صلى هللا علٌه وسلم 

 فقرأ رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم تلك الحروؾ بؤسمابها كما أنزلت 

 من  ): علٌه وعلمها للناس , وبٌن فضل تبلوتها قال صلى هللا علٌه وسلم 

 قرأ حرفاً من كتاب هللا تعالى فله به حسنة , والحسنة بعشر أمثالها , ال 

  .(ألم حرؾ , ولكن ألؾ حرؾ , والم حرؾ , ومٌم حرؾ : أقول 

 .فذكر صلى هللا علٌه وسلم حروؾ القرآن بؤسمابها 

 التنبٌه على : على أن افتتاح السور بتلك الحروؾ فٌه حكمة ثالثة أال وهً 

 شرؾ هذه الحروؾ وعظٌم قدرها , إذ هً مبانً كبلمه سبحانه ,وكتبه 

 التً أنزلها على رسله صلوات هللا علٌهم , ولهذه الكلمات اإللهٌة معان 
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 عظمى , ودالالت كبرى , إنها تدل على معرفة هللا تعالى وصفاته , 

 وكماالته , ووحدانٌته , وجماله وجبلله , وعظٌم سلطانه , كما أنها تعرفنا 

 .بعجابب مبدعاته , وأصناؾ مخلوقاته , فحق لها أن ٌفتح بها وٌقسم بها 

 : وكما أن هللا تعالى افتتح بعض السور من القرآن الكرٌم بآٌته الكونٌة 

 كالشمس , والقمر , والفجر , والضحى , واللٌل , والسماء ذات البروج ,  

 مقسماً بذلك لما فٌها من الدالالت على وجود هللا تعالى ووحدانٌته , وكمال 

 .أسمابه وصفاته , وعظمة قدرته , وسعة علمه وحكمته 

  . (والشمس وضحاها والقمر إذا تبلها  ): فقال تعالى 

 ,  (والضحى واللٌل إذا سجى  ): , وقال تعالى  (والفجر  ): وقال تعالى 

 , (والسماء والطارق  ): , وقال تعالى  (واللٌل إذا ٌؽشى  ): وقال تعالى 

 .إلى ما هنالك  (والسماء ذات البروج  ): وقال تعالى  

 كذلك أٌضاً افتتح بعض السور القرآنٌة بهذه الحروؾ المتلّوة , فإنها آٌات 

 كبرى , تدل على وجود هللا تعالى , ووحدانٌته وصفاته , وكماالته , 

 .وقدرته 

 بل هً أدل من تلك اآلٌات الكونٌة وأعظم , ألنها تحمل من العلوم اإللهٌة 

 والمعانً القدسٌة الربانٌة ما ال تحمله الشمس وال القمر , وال السماء , وال 

 .األرض , وال الجبال , فهً أحق أن ٌفتتح بها 

 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأٌته خاشعاً متصدعاً  ): قال تعالى 

 .اآلٌة  ( من خشٌة هللا 

 ولو أن قرآناً سٌرت به الجبال أو قطعت به األرض أو كلم  ): وقال تعالى 

 .لكان هذا القرآن : أي  (به الموتى 
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 وإن هذه الحروؾ لتحمل روحاً من أمر هللا تعالى , ٌحً به القلوب 

 .اآلٌة  (وكذلك أوحٌنا إلٌك روحاً من أمرنا ): واألرواح قال تعالى 

 فما أقوى هذه الحروؾ وما أعظمها وما أشرفها , لقد حملت رساالت رب 

 العالمٌن , وكبلمه الحق المبٌن , الذي فٌه بٌان أسمابه وصفاته تعالى , 

 وأفعاله , وأوامره ونواهٌه , وفٌها الخبر عن وعده ووعٌده , لٌوصل ذلك 

 , وبذلك  (ولقد وصلنا لهم القول لعلهم ٌتذكرون  ): قال تعالى _ إلى عباده 

 ٌهتدون إلى معرفة ربهم سبحانه,ومعرفة حقوقه علٌهم,وٌعرفون الحقوق 

 والواجبات فٌما بٌنهم , ومعرفة طرٌق السعادة , ومعرفة ما ٌنفعهم 

 .وما ٌضرهم,وما فٌه خٌرهم وشرهم , فحقٌق أن تفتتح بها السور القرآنٌة 

 فهذه حكم ثبلثة ذكرتها للقارئ , تتعلق بافتتاح بعض السور ببعض 

 : الحروؾ القرآنٌة 

 وحكمة الحجة والشهادة بؤن محمداً رسول هللا _ 2حكمة التحدي بها , _ 1

 ًّ  صلى هللا علٌه وسلم الذي علمه هللا تعالى تبلوتها بؤسمابها , مع أنه أم

 صلى هللا علٌه وسلم , فإن ذلك علم من أعبلم نبوته صلى هللا علٌه وسلم 

 وحكمة التنبٌه إلى عظمة هذه الحروؾ وقوتها , وأنها آٌات هللا _ 3

 .الكبرى الدالة علٌه سبحانه كما تقدم تفصٌله 

 وهناك حكم وحكم ولٌس موضع تفصٌلها هنا , وأرجوا هللا تعالى أن 

 .آمٌن _ ٌوفقنً لبسط الكبلم وتفصٌله حولها فً موضع آخر 

 ولكن أرٌد التنبٌه كل التنبٌه , إلى أن كل حرؾ من هذه الحروؾ التً 

 افتتحت بها السور هو مقصود بذاته , وأن كل حرؾ منها ٌدل على معنى 

 ., وأن كل حرؾ منها هلل تعالى به مراد 
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 فلٌست هذه الحروؾ المفتتح بها من باب السرد , أو العد , ولٌست من باب 

 صؾ حروؾ كحروؾ الهجاء , لٌس لها معنى ,أو لٌس هلل تعالى بها مراد 

 , أو ال تدل على شًء , وإنما أرٌد بها حرفٌتها المفردة دون معنى آخر, 

 كبل وال , كما ٌتوهم ذلك البعض بحجة : كحروؾ الهجاء التً تقرأ هكذا 

 هذا فهم خاطا , ولم ٌقل بذلك أحد من _أن المقصود منها التحدي ال ؼٌر 

 العلماء المتقدمٌن , وال المفسرٌن , وإنما وهم سرى لبعض أدعٌاء الثقافة 

 .فً العصر الحاضر 

 بل اتفق العلماء رحمهم هللا تعالى على أن هذه الحروؾ المفتتح بها بعض 

 السور هلل تعالى بها مراد , ولها معان مقصودة , ولو ال ذلك لكانت من 

 باب الحشو , أو الزٌادة , أو الفضول , والقرآن الكرٌم منزه عن ذلك , 

 فإنه معجز , وأعلن إعجازه , وأعلن التحدي , وإن الحشو والزٌادة ٌنافٌان 

 .اإلعجاز واإلٌجاز , بل ٌتنافٌان مع الببلؼة العربٌة بوجه عام 

 وهذا أمر ٌجب اعتقاده , وهو أن القرآن الكرٌم ال حشَو فٌه وال زٌادة وال 

 فضول , بل إن جمٌعه بجمله وكلماته وحروفه كل ذلك هو عمدة وأصول 

 , وأن هذه الحروؾ المفتتح بها السور هلل تعالى فٌها مراد , وله فٌها معان 

 .مرادة , وله فٌها حكم كبٌرة وكثٌرة 

 الؼٌة ال مراد _ وكٌؾ ٌصح أن تكون تلك الحروؾ المفتتح بها السور 

 منها وال مقصود بها , بل هً حشو وزٌادة , كٌؾ ٌصح هذا وقد بٌن 

 سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم الذي ما ٌنطق عن الهوى , أن 

 تلك الحروؾ هً من كبلم هللا تعالى وآٌاته , وأن قاربها وحدها ٌإجر 

 .علٌها كما ٌإجر على تبلوة ؼٌرها من آٌات القرآن الكرٌم أجراً مضاعفاً 
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 من قرأ حرفاً من كتاب هللا تعالى فله به  ): فقد قال صلى هللا علٌه وسلم 

 ألؾ حرؾ : ألم حرؾ , ولكن : حسنة , والحسنة بعشر أمثالها , ال أقول 

 وحدها فقد ظفر ( الم ) , والمعنى أن من قرأ  (, والم حرؾ , ومٌم حرؾ 

 . بثبلثٌن حسنة 

 فقد نص صلى هللا علٌه وآله وسلم على فضل تبلوة الفواتح من الحروؾ , 

 لٌزٌل األوهام , وٌصحح األفهام , ولٌبٌن للناس أنها عمدة وأصول , ال 

 .زٌادة وال فضول , ولها معان , وهلل تعالى فٌها مراد 

 إذاً ما هو المراد بها المقصود منها ؟

 المراد المقصود منها هو التحدي فحسب ولٌس وراء ذلك مرمى : فإن قٌل 

 .وال مراد آخر 

 إذا كان المقصود هو التحدي فحسب , فإنه ٌكتفً حٌنبذ بافتتاح : ٌقال 

 سورة واحدة بالحروؾ , وتكون المفتتح بها هً أول سورة نزلت ,وبذلك 

 .ٌحصل التحدي بالنسبة لتلك السورة , وبالنسبة لبقٌة السور بعدها 

 أو تفتتح جمٌع السور بمثل هذه الحروؾ , باعتبار أن كل سورة من 

 ونحوها  (إنا أعطٌناك الكوثر  ): القرآن ٌتحدى بها ولو قصٌرة كسورة 

 .كما هو معلوم 

 فلم  خصصت بعض السور دون بعض بافتتاحها بتلك الحروؾ , ولم 

 افتتحت هذه السورة بحروؾ ؼٌر الحروؾ التً افتتحت بها تلك السورة 

 ,  (ن  ), و  (ق  ): األخرى ؟ , ولم افتتحت بعض السور بحرؾ مثل 

 الم  ): , وبعضها بثبلثة أحرؾ مثل  (حم  ): وبعض السور بحرفٌن مثل 

 : ) , وبعضها بخمسة أحرؾ مثل ( المر ) وبعضها بؤربعة أحرؾ مثل  (
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  .(كهٌعص 

 حم  )وؼٌرها ب  (المر  )وؼٌرها ب . (الم  )ولم افتتحت سورة البقرة ب 

 , وهكذا فإن تخصٌص بعض السور بحروؾ دون ؼٌرها ال بد له من  (

 .وجه التخصٌص 

 وإن تخصٌص بعض السور بحرؾ , وثمة بحرفٌن , وتلك بثبلثة , وهكذا 

 .ال بد وأن له وجهاً مخصصاً وسبباً ممٌزاً , تترتب حكم بالؽة علٌه 

  .(الر كتاب أحكمت آٌاته ثم فصلت من لدن حكٌم خبٌر  ): قال تعالى 

 فهذا الكتاب القرآنً محكم كله , حصٌن رصٌن , ال خلل فٌه وال حشو وال 

 .فضول 

 بشطر عدد جملة _ على أن فً افتتاح بعض السور القرآنٌة دون بعض 

 الحروؾ من حٌث الذات والصفات , وتخصٌصها باالفتتاح دون بقٌة 

 إن فً ذلك وجوهاً من الحكم تقتضً ذلك , فإن كبلم _ الشطر اآلخر 

 .الحكٌم العلٌم منزه عن العبث 

 كتاب أنزلناه إلٌك مباركاً لٌدبروا آٌاته ولٌتذكر أولو  ): قال تعالى 

  .(األلباب 

 أن لهذه الحروؾ معانً سامٌة , وأن هلل تعالى : ومن هنا ٌعلم اللبٌب ٌقٌناً 

 .بها مراد 

 إذاً ما هو المعنى المراد ؟

 _ نعم جرى كثٌر من العلماء رحمهم هللا تعالى عند تفسٌر هذه الحروؾ 

 .على القول بؤن هللا تعالى أعلم بمراده منها 

 وهذا إقرار صرٌح منهم بؤن لها معانً مقصودة , وأن هلل تعالى فٌها مراداً 
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 ., أي أن لها معنى أراده هللا تعالى بها ولكن لم ٌجزموا بتعٌٌنه 

 وقد ذهب كثٌر من العلماء المتقدمٌن وكثٌر من المفسرٌن رحمهم هللا تعالى 

 إلى البحث فً المعانً المرادة بفواتح السور , وكانت نتٌجة بحثهم وتتبعهم 

 أن كل حرؾ من تلك الحروؾ _ألقوال الصحابة والتابعٌن رضً هللا عنهم

 ٌشٌر إلى اسم من أسماء هللا تعالى , أو اسم من أسماء النبً صلى هللا علٌه 

 وسلم , حسب المناسبة لما وراءها من اآلٌات الكرٌمة , وذلك من باب 

 إطبلق الحرؾ من الكلمة وإرادة الكلمة , وقد نقلوا ذلك عن كثٌر من 

 وهذا هو , نقوالً ثابتة , الصحابة رضً هللا عنهم وعن التابعٌن من بعدهم 

 . الحق كما ٌتضح ذلك فٌما ٌلً 

  ): إن القرآن الكرٌم نزل بلسان عربً مبٌن كما قال تعالى : فإن قال قابل 

  . (نزل به الروح األمٌن على قلبك لتكون من المنذرٌن بلسان عربً مبٌن 

  ): قال تعالى . كما أن فهمه ٌنبؽً أن ٌكون على األسلوب العربً المبٌن 

 لعلكم تعقلون معانٌه على : أي ,  (إنا أنزلناه قرآناً عربٌاً لعلكم تعقلون 

 .منهاج اللسان العربً المبٌن 

 فهل جاء فً لسان العرب الفصحاء أنهم ٌطلقون الحرؾ الواحد وٌرٌدون 

 به الكلمة كلها ؟ 

 : فالجواب عن ذلك أن ٌقال 

 لقد جاء فً فصٌح لسان العرب أنهم ٌطلقون الحرؾ وٌرٌدون _ أوالً 

 أو بٌن أولً األفهام , الكلمة بتمامها وأكثر ما ٌكون ذلك بٌن األحباب 

 . واأللباب 

 فقد نقل كبار من أهل العلم والمعرفة فً التفسٌر ولؽة العرب شواهد من 
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 كبلم العرب الفصحاء وأشعارها تدل على أن العرب كانوا كثٌراً ما 

 ٌستؽنون بذكر الحرؾ من الكلمة عن ذكرها بتمامها ومن ذلك قول 

 :الشاعر

 أو تفلً أو تا         , جارٌه قد وعدتنً أن تا        تدهن رأسً 

 . أو تمسح , أو تفلً , أراد أن تؤتً وتدهن رأسه 

 : وقال اآلخر 

 نادوهم أال الجموا أال تا               قالوا جمٌعاً كلهم أال فا 

 . قالوا أال فاركبوا : أال تركبوا : أراد 

 : وقال اآلخر 

 قاؾ     ال تحسبن أنا نسٌنا اإلٌجاؾ : قفً فقالت : قلت لها 

 . أراد قالت وقفت 

 : وقال زهٌر 

     وال أرٌد الشر إال أن تا  بالخٌر خٌرات وإن شراً فا 

 إال أن تشاء : وإن شراً فشر : أراد 

 قال : وفً الحدٌث الذي رواه ابن ماجه عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال 

 من أعان على قتل مإمن بشطر  )): رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 ( . (كلمة لقً هللا مكتوباً بٌن عٌنٌه آٌس من رحمة هللا 

 قال سفٌان : ورواه البٌهقً من طرٌق أخرى ورواه األصبهانً وزاد فٌه 

 بل ٌذكر بعضها , ٌعنً ال ٌتم كلمة اقتل , أق : هو أن ٌقول : بن عٌٌنة 

 . مكتفٌاً عن إتمامها 

 وقد كثر استعمال ذلك فً فصٌح لؽة العرب كما نص علٌه األمام الزجاج 
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 ومن أراد التوسع فً هذا الباب فعلٌه , وؼٌره من أساطٌن اللؽة العربٌة 

 . بمطوالت كتب اللؽة العربٌة ومطوالت التفاسٌر المتقدمة 

 لقد صح عن جماعة من أكابر الصحابة ومنهم أمٌر المإمنٌن علً _ ثانٌاً 

 رضً هللا عنه وابن عباس حبر األمة وأبً بن كعب وابن مسعود وؼٌرهم 

 كما صح عن كثٌر من التابعٌن ومن بعدهم أن , رضً هللا عنهم أجمعٌن 

 أي _ هذه الحروؾ التً افتتحت بها السور كل حرؾ منها دال على كلمة 

 وذكروا , حذؾ أكثرها ودل هذا المنطوق به على ذلك المحذوؾ _ اسم : 

 ومن المعلوم قطعاً أن الصحابة رضً هللا , تلك األسماء المومى إلٌها 

 ومن البعٌد كل البعد أن , عنهم هم أعلم من ؼٌرهم بكتاب هللا تعالى 

 بل كانوا على علم بالمراد منها بسبب جودة , ٌجهلوا المراد بتلك الحروؾ 

 . وأصالتهم ومكنتهم فً لؽة العرب , وسبلمة فطرتهم وطبعهم , فهمهم 

 ولو فرض أنهم كانوا ال ٌعلمونها لسؤلوا عنها رسول هللا صلى هللا علٌه 

 وسلم ألنها لم تؤت فً سورة واحدة من القرآن الكرٌم , بل افتتحت بها 

 سور متعددة كثٌرة , فكٌؾ ٌسكتون عنها على جهل بها دون أن ٌفهموا 

 !!المراد بها وهم ٌتلونها آناء اللٌل وأطراؾ النهار ؟ 

 وكٌؾ ٌتصور العقل أنهم كانوا ال ٌعرفون المعنً بها وقد كانوا إذا 

 اعتراهم إشكال حول آٌة أو كلمة من كتاب هللا تعالى سؤلوا عن ذلك رسول 

 .هللا صلى هللا علٌه وسلم كما جاء ذلك فً كثٌر من األحادٌث 

 فلو كانوا ال ٌعرفون شٌباً من معانً تلك الحروؾ ومرامٌها لسؤلوا عن 

 .ذلك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أٌضاً 

 بل كٌؾ ٌتصور العقل أنهم ال ٌعرفون المعنً بها فً حٌن أن المنهاج 
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 الدراسً الذي سار علٌه الصحابة رضً هللا عنهم فً تعلمهم القرآن 

 .ودراسته كان ٌوصلهم إلى العلم بمعانً آٌات هللا وفهم كلماته 

 حدثنا من : فقد روى اإلمام أحمد وؼٌره عن أبً عبد الرحمن السلمً قال 

 من أصحاب النبً صلى هللا علٌه وآله _ أي ٌعلمنا القرآن _ كان ٌقربنا 

 وسلم أنهم كانوا ٌقتربون من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عشر آٌات 

 فبل ٌؤخذون من العشر األخرى حتى ٌعلموا ما فً هذه العشر من العلم 

 .فعلمنا العلم والعمل : والعمل , قالوا 

 ومن هنا تعلم أن أقوال الصحابة حول الحروؾ المفتتح بها السور , لها 

 :حكم المرفوع 

 ألنه ال مجال لتدخل الرأي : ثانٌاً ألن منهاج تعلمهم ٌقتضً ذلك , : أوالُ 

 .فً ذلك كما هو معلوم عند المحدثٌن 

 فالقول الصواب وهللا تعالى أعلم أن هذه الحروؾ التً افتتحت بها السور 

 هً تشٌر إلى أسماء هللا تعالى , ومنها ما ٌشٌر إلى أسماء النبً صلى هللا 

 .علٌه وآله وسلم المنزل علٌه أو صفاته 

 وقد تختلؾ أقوال السلؾ فً تعٌٌن ذلك االسم المومى إلٌه بذلك الحرؾ , 

 كما اختلفت أقوالهم فً معانً اآلٌة الواحدة من كتاب هللا تعالى اختبلؾ 

 .تنوع ال تضاد 

 ولكن ال بد من مناسبة بٌن تلك األسماء المشار إلٌها وبٌن آٌات السورة 

 كما , التً تلٌها , ٌفهم ذلك من رزقه هللا تعالى الفهم والعلم بكتابه جل وعزّ 

 هل خصكم رسول هللا : قال أمٌر المإمنٌن علً رضً هللا عنه لما سبل 

 صلى هللا علٌه وآله وسلم بشًء من القرآن من دون الناس ؟
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 إال كتاب هللا , وإال فهماً ٌإتٌه هللا  ): , ثم قال فً جوابه  (ال ): فقال 

 .ا هـ  . (تعالى عبداً فً كتابه 

 .آمٌن _ فنسؤل هللا تعالى أن ٌرزقنا ذلك الفهم المحمدي 

 فواتح السور فٌها أسرار إلهٌة : وقد قال اإلمام الؽزالً رضً هللا عنه 

 ا هـ . ٌفهمها من فهمه هللا تعالى 

 فهذه الحروؾ المفتتح بها السور لها معان , وهلل تعالى فٌها مراد , وجاء 

 التحدي بها لزوماً , كما أن بقٌة اآلٌات القرآنٌة لها معان , وفٌها بٌان 

 األحكام الشرعٌة والكونٌة , والوعد والوعٌد , والقصص ألخبار القرون 

 واألجٌال السابقة , وؼٌر ذلك ومع هذا فهً متصفة باإلعجاز وفٌها 

 .التحدي لجمٌع العالم 

 هذا وإن البحث فً بٌان تعٌٌن تلك األسماء المشار إلٌها بتلك الحروؾ التً 

 افتتحت بها السور , والبحث فً بٌان مناسبة تلك اإلٌماء لتلك السور , 

 وبٌان بقٌة وجوه الحكم فً افتتاح تلك السور القرآنٌة بتلك الحروؾ , وما 

 لٌس موضع بحثها هنا , وأرجو هللا تعالى _ فً ذلك  من أسرار ومعارؾ 

 , أن ٌوفقنً لتفصٌل ذلك حٌن أتكلم حول علوم القرآن إن شاء هللا تعالى 

 . وأما كبلمً األن فً ذلك فهو كعابر سبٌل لمناسبة ما 

 وعظمة , واآلن أعود إلى أصل الموضوع حول عظمة القرآن الكرٌم 

 , عظمة هذا القرآن الكرٌم , إذا علمت أٌها العاقل اللبٌب : إعجازه فؤقول 

 علمت عظمة المتكلم به أال وهو هللا رب العالمٌن جل _ وعظمة إعجازه 

 , وعلمت حقاً صدق نبوة سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم , جبلله 

 وحجة , فإن هذا القرآن الكرٌم هو بٌنة ساطعة , وأنه رسول هللا حقاً 
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 جاء بهذا القرآن الكرٌم من عند , تثبت أن محمداً رسول هللا تعالى , قاطعة 

 . هللا تعالى 

 وأفحم أهل الكبر والعناد الذٌن , ولذلك أقام هللا تعالى الحجة على العباد 

 راحوا ٌنكرون نبوة سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم ورسالته العامة 

 قد , فبٌن لهم جمٌعاً أن محمداً هو رسول هللا تعالى _ لجمٌع العباد والببلد 

 جاء ببٌنته على ذلك وأن قصته لٌست هً دعوة رسالة مجردة عن الحجة 

 كما أن دعوته إلى هللا تعالى , بل هً ثابتة بالبٌنة الدامؽة والحجة البالؽة , 

 هذه سبٌلً أدعوا إلى هللا على : قل  ): هً على نور وبصٌرة قال تعالى 

 : ) وإلى ذلك كله ٌشٌر قول هللا تعالى . اآلٌة  (بصٌرة أنا ومن اتبعنً 

 أفمن كان على بٌنة من ربه وٌتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماماً 

 ورحمة أولبك ٌإمنون به ومن ٌكفر به من األحزاب فالنار موعده فبل تك 

 فهذا سٌدنا  . (فً مرٌة منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس ال ٌإمنون 

 تثبت قطعاً أنه , فإنه على بٌنة من ربه , محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 فإنه , رسول هللا تعالى حقاً وهذه البٌنة هً القرآن العظٌم الذي جاء به 

 وإلٌها المنتهى ولٌس لها , وأسطع بٌنة , وأجمع وأقطع بٌنة , أعظم بٌنة 

 . انتهاء 

 , الداللة الواضحة عقلٌة كانت أو حسٌة : والبٌنة فً األصل اللؽوي هً 

 . وهاإها للمبالؽة أو النقل , وقد تطلق على الدلٌل مطلقاً 

 ألن بٌنة القرآن هً أعظم البٌنات , وتنوٌن البٌنة فً اآلٌة الكرٌمة للتعظٌم 

 القرآن العظٌم الذي أعجز اإلنس والجن عن أن : وأي بٌنة أعظم من هذه , 

 وأعلن عجزهم , وقد تحدى وٌتحدى جمٌع العالم , ٌؤتوا بمثل سورة واحدة 
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 . عن اإلتٌان بمثله 

 السباق السابق وهو , وٌدل على أن المراد بالبٌنة هً القرآن العظٌم 

 فؤتوا بعشر سور مثله : أم ٌقولون افتراه قل  ): التحدي فً قوله تعالى 

 مفترٌات وادعو من استطعتم من دون هللا إن كنتم صادقٌن فإن لم ٌستجٌبوا 

  . (لكم فؤعلموا أنما انزل بعلم هللا وأن ال إله إال هو فهل أنتم مسلمون 

 اللحاق بقوله تعالى _ أي المراد بالبٌنة القرآن الكرٌم _ كما ٌدل على ذلك 

 اآلٌة وهذا نظٌر قوله تعالى فً  (ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة  ): 

 ومن قبله كتاب موسى أماماً ورحمة وهذا كتاب مصدق  ): سورة األحقاؾ 

  . (لساناً عربٌاً لٌنذر الذٌن ظلموا وبشرى للمحسنٌن 

 وٌتلوا هذا القرآن المدلول علٌه : أي  (وٌتلوه شاهد منه  ): ثم قال سبحانه 

 ٌتبعه فً تصدٌق هذا الرسول الكرٌم , وحقٌة نبوته شاهد  (بٌنة  )بكلمة 

 منه صلى هللا علٌه وسلم , وهو تبلوته صلى هللا علٌه وآله وسلم لهذا 

 القرآن الكرٌم فً حٌن أنه أمً لم ٌتعلم القراءة وال الكتابة , ولٌس له سابقة 

 وما كنت تتلو من قبله من كتاب وال تخطه  ): دراسة كما قال سبحانه 

  .(بٌمٌنك إذاً الرتاب المبطلون 

 لو شاء هللا ما تلوته علٌكم وال أدراكم به فقد لبثت : قل  ): وقال سبحانه 

  .(فٌكم عمراً من قبله أفبل تعقلون 

 أربعون سنة ولم أتل _ والمعنى أنً لبثت فٌكم قبل أن ٌنببنً هللا تعالى 

 علٌكم شٌباً من ذلك , ألنه ال علم لً بذلك , حتى إذا بلؽت األربعٌن , فإن 

 هللا تعالى نبؤنً وأنزل علً هذا القرآن الكرٌم , وأقرأنٌه وجمعه لً فً 

 صدري , وأمرنً أن أتلوه علٌكم , فاعقلوا تعلموا صدق نبوتً , وحقٌة 
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 .رسالتً قطعاً صلى هللا علٌه وسلم 

 سنته وأحادٌثه _ وٌجوز أن ٌراد بالشاهد منه صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 : الشرٌفة فإنها عن وحً نبوي من هللا تعالى كما قال صلى هللا علٌه وسلم 

 .الحدٌث رواه أبو داوود وؼٌره  (أال وإنً أوتٌت الكتاب ومثله معه  )

 فالبٌنة فً اآلٌة الكرٌمة هً القرآن الكرٌم , والشاهد منه أحادٌثه النبوٌة , 

 وكبلهما عن وحً من هللا تعالى , لكن هناك الوحً القرآنً وهناك الوحً 

 النبوي , والقرآن الكرٌم معجز , والحدٌث النبوي جامع للكلم , وهو 

  .(وأنزل هللا علٌك الكتاب والحكمة  ): المسمى بالحكمة , قال هللا تعالى 

 هللا الذي أنزل الكتاب  ): وهو المٌزان المقرون ذكره بالقرآن , قال تعالى 

 .كما بٌنت ذلك فً مواضع متعددة  (بالحق والمٌزان 

 ما أجراه هللا تعالى _ وٌجوز أن ٌراد بالشاهد منه صلى هللا علٌه وسلم 

 على ٌده صلى هللا علٌه وآله وسلم من المعجزات وخوارق العادات , وهذا 

 باب واسع تدخل فٌه المعجزات السماوٌة واألرضٌة , والشجرٌة والجمادٌة 

 , واإلخبارات الؽٌبٌة , وما جاء فً تكثٌر الطعام والشراب ؛ إلى ما وراء 

 : ذلك , وما جاء فً كفاٌة هللا تعالى له شر أعدابه وفً ذلك ٌقول سبحانه 

  .(إنا كفٌناك المستهزبٌن  )

 وما جاء من وقاٌة هللا تعالى له وحفظه من أعدابه , وفً ذلك ٌقول سبحانه 

  . (ثانً اثنٌن إذ هما فً الؽار إذ ٌقول لصاحبه ال تحزن إن هللا معنا  ): 

 وفً ذلك ٌقول سبحانه , وما جاء من وقاٌة هللا تعالى له وحفظه من أعدابه 

  . (ثانً اثنٌن إذ هما فً الؽار إذ ٌقول لصاحبه ال تحزن إن هللا معنا  ): 

 وما جاء فً انشقاق القمر تصدٌقاً لنبوته واستجابة لدعوته وفً ذلك ٌقول 



 114 

 . اآلٌات  (اقتربت الساعة وانشق القمر  ): سبحانه 

 وانهزامهم , وما جاء من نصر هللا تعالى له على أعدابه أولً العدد والعدة 

 وما  ): ووقوع الخٌبة علٌهم وفً ذلك ٌقول سبحانه عما أٌده به ٌوم بدر 

 وٌوم حنٌن وفً ذلك , اآلٌات الكرٌمة  (رمٌت إذ رمٌت ولكن هللا رمى 

 ثم أنزل هللا سكٌنته على رسوله وعلى المإمنٌن وأنزل  ): ٌقول سبحانه 

 . اآلٌات  (جنوداً لم تروها وعّذب الذٌن كفروا وذلك جزاء الكافرٌن 

 تثبت أن , كلها شواهد صدق وأدلة حق , وهنالك معجزات ومعجزات 

 . سٌدنا محمد هو رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم حقاً ال رٌب فٌه 

 وهذه الوجوه التً ذكرت حول تفسٌر الشاهد منه صلى هللا علٌه وسلم كلها 

 : وٌكون المعنى  (وٌتلوه شاهد منه  ): وتدخل كلها تحت قوله تعالى , حق 

 وهذا له نظابر فً فصٌح لؽة , وٌتلوه شاهد منه إثر شاهد وهكذا دوالٌك 

 . العرب 

                          

                         القرآن الكرٌم 

           ٌخبر عن أوصاف سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم   

                     المذكورة فً الكتب السماوٌة 

 وهذا من بٌنات هدي القرآن الكرٌم                   

 محمد رسول هللا والذٌن معه أشداء على الكفار رحماء  ): قال هللا تعالى 

 بٌنهم تراهم ركعاً سجداً ٌبتؽون فضبلً من هللا ورضواناً سٌماهم فً 

 وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فً التوراة ومثلهم فً اإلنجٌل كزرع 

 أخرج شطؤه فآزره فستؽلظ فاستوى على سوقه ٌعجب الزراع لٌؽٌظ بهم 
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 . (الكفار وعد هللا الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات منهم مؽفرة وأجرا عظٌما 

 الذٌن ٌتبعون الرسول النبً األمً الذي ٌجدونه مكتوباً  ): وقال هللا تعالى 

 عندهم فً التوراة واإلنجٌل ٌؤمرهم بالمعروؾ وٌنهاهم عن المنكر وٌحل 

 لهم الطٌبات وٌحرم علٌهم الخبابث وٌضع عنهم إصرهم واألؼبلل التً 

 كانت علٌهم فالذٌن آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل 

  .(معه أولبك هم المفلحون 

 وقال هللا تعالى. اللهم اجعلنا منهم بجاهه عندك صلى هللا علٌه وآله وسلم 

:  مخبراً عن عٌسى على نبٌنا وعلٌه الصبلة والسبلم 

 . اآلٌة الكرٌمة  (ومبشراً برسول ٌؤتً من بعدي اسمه أحمد  )

 فقد أخبر القرآن عن ذكر هذا الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه وآله وسلم  فً 

 . عٌسى بن مرٌم علٌه السبلم , وأنه بشر به , التوراة واإلنجٌل 

 وهً حقٌقة الوقوع قطعاً , وال شك فً أن إخبارات القرآن الكرٌم هً حق 

 :ٌدلك على ذلك وجوه من األدلة القطعٌة , ال ٌرتاب فً ذلك عاقل 

 , أن اإلخبارات عن ذكره صلى هللا علٌه وسلم فً التوراة واإلنجٌل أوالًـ 

 والقرآن , جاء ذلك فً القرآن الكرٌم , وعن بشارة عٌسى علٌه السبلم 

 وإذا كان , الكرٌم هو كبلم هللا تعالى حقاً بدلٌل أنه معجز عن اإلتٌان بمثله 

 وقد جاءنا  . (ومن أصدق من هللا قٌبلً  ), كذلك فهو كبلم هللا تعالى حقاً 

 التوراة واإلنجٌل فبل شك إذا أنه صلى , بتلك اإلخبارات عن الكتب السابقة 

 . هللا علٌه وسلم مذكور فٌها قطعاً 

 وإعبلنه لهم , أن إعبلمه صلى هللا علٌه وسلم أهل الكتابٌن بذلك ثانٌاً ـ 

 واحتجاجه علٌهم بذلك ـ هو , التوراة واإلنجٌل : بؤنه مذكور فً كتبهم 
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 فإن أحداً من العقبلء ال ٌقدم على , أكبر دلٌل عقبلً على ثبوت ذلك قطعاً 

 إعبلن ذلك وال ٌمكنه أن ٌحتج بذلك إال بعد أن ٌكون على ٌقٌن قطعً 

 وإذا لم ٌكن على ٌقٌن بذلك ال ٌقدم على , بثبوت ذكره فً تلك الكتب 

 وهذه األناجٌل , هذه التوراة : مخافة أن ٌكذب بؤن ٌقال له , إعبلن ذلك 

 وحٌنبذ ٌعود األمر علٌه بالنقض لدعوته , ولٌس فٌها شًء مما تقول 

 . وحجته علٌهم 

 واحتج , كبل بل لقد أعلن لهم ذلك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأعلمهم 

 ولم ٌستطٌعوا أن ٌنكروا ذلك ولكنهم كما وصفهم , علٌهم بما هو فً كتبهم 

 الذٌن آتٌناهم الكتاب ٌعرفونه كما ٌعرفون أبناءهم وإن فرٌقاً  ): هللا تعالى 

  . (منهم لٌكتمون الحق وهم ٌعلمون 

 من قبل بعثة محمد صلى هللا : وكانوا من قبل ـ أي  ): وقال تعالى فٌهم 

 ٌقولون للمشركٌن سٌظهر : علٌه وسلم ـ ٌستفتحون على الذٌن كفروا ـ أي 

 فلما جاءهم ما عرفوا كفروا _ رسول قرٌباً ونكون معه وننتصر به علٌكم 

 . والكفر هو ستر نور الحق بعد ظهوره ,  (به فلعنة هللا على الكافرٌن 

 إن النقول الثابتة باألسانٌد الصحٌحة عن علماء أهل الكتاب الذٌن _ ثالثاً 

 والتً جاءت عن الصحابة الذٌن كان لهم اطبلع على التوراة , أسلموا 

 . هً تدل على ذلك وتثبته _ واإلنجٌل 

 لقٌت عبد هللا بن : فقد روى البخاري فً صحٌحه عن عطاء بن ٌسار قال 

 أخبرنً عن صفة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : عمر بن العاص فقلت 

 . فً التوراة 

 : أجل وهللا أنه لموصوؾ فً التوراة ببعض صفته فً القرآن : فقال 
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 أنت , وحرزاً لؤلمٌٌن , ٌا أٌها النبً إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذٌراً  ))

 وال سخاب فً , لٌس بفظ وال ؼلٌظ , سمٌتك المتوكل , عبدي ورسولً 

 ولن ٌقبضه هللا , وال ٌدفع بالسٌبة السٌبة ولكن ٌعفو وٌؽفر , األسواق 

 وٌفتح بها أعٌناً ,ال إله إال هللا : تعالى حتى ٌقٌم به الملة العوجاء بؤن ٌقولوا 

 ( . (عمٌاً وآذاناً صماً وقلوباً ؼلفاً 

  ): وروى الترمذي وؼٌره عن عبد هللا بن سبلم رضً هللا عنه قال 

 وعٌسى بن مرٌم , مكتوب فً التوراة صفة محمد صلى هللا علٌه وسلم 

  . (ٌدفن معه 

 سمعت النجاشً : وروى أبو داود عن أبً موسى رضً هللا عنه قال 

 أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمداً  ): صاحب الحبشة رحمه هللا تعالى ٌقول 

 ولوال ما أنا فٌه من , رسول هللا وأنه الذي بشَّر به عٌسى علٌه السبلم 

  . (الملك وما تحملت من أمور الناس ألتٌته حتى أحمل نعلٌه 

 .            وهناك نقول كثٌرة بؤسانٌد صحٌحة تخبر عن ذلك 

 

 

 

                            القرآن الكرٌم  

         ٌذكر وقابع كبرى فٌها خرق للعادة 

            أجراها هللا تعالى معجزة مصدقة لرسول هللا 

                       صلى هللا علٌه وسلم  

         تشهد بصدق رسالته وحقٌة رسالته       
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               وهذا من بٌنات هدي القرآن الكرٌم 

 أجراها هللا , لقد ذكر هللا تعالى فً القرآن الكرٌم وقابع كبرى خارقة للعادة 

 شاهدة , تعالى معجزة لرسوله الكرٌم سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم 

 , سجل ذلك فً القرآن الكرٌم , وبٌنة على حقٌة رسالته , بصدق نبوته 

 , لتكون حجة على جمٌع األمم ومختلؾ األجٌال والقرون إلى ٌوم الدٌن 

 واإلعجاز لسابر أنواع القوات , ألن فٌها اإلعجاز لجمٌع الطبقات 

 . والطاقات 

 فمن ذلك معجزة انشقاق القمر التً شاهدها جماهٌر من البشر ورأوها 

 . رإٌا عٌن وبصر 

 اقتربت الساعة وانشق القمر وإن ٌروا آٌة ٌعرضوا  ): قال هللا تعالى 

 ولقد . وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر , وٌقولوا سحر مستمر 

 . اآلٌات  (جاءهم من األنباء ما فٌه مزدجر حكمة بالؽة فما تؽنً النذر 

 وقد , وذلك أن صلى هللا علٌه وآله وسلم حٌن كان فً مكة قبل الهجرة 

 وأتاهم باألدلة والبٌنات فمنهم من آمن , أراهم من اآلٌات وخوارق العادات 

 فراحوا ٌقترحون علٌه أموراً معاجزٌن له , ومنهم أبى وأعرض وعارض 

 .ٌرون أنها مستحٌلة الوقوع فسؤلوه أن ٌشق لهم القمر , 

 أن أهل مكة سؤلوا  ):  ففً الصحٌحٌن وؼٌرهما عن أنس رضً هللا عنه 

 النبً صلى هللا علٌه وسلم أن ٌرٌهم آٌة فؤراهم القمر شقتٌن حتى رأوا 

 ( . اشهدوا : ) زفً رواٌة فقال لهم صلى هللا علٌه وسلم  . (حراء بٌنهما 

 وفً رواٌة ألصحاب السنن انشق القمر على عهد رسول هللا صلى هللا 

 . هذا سحر ابن أبً كبشة : علٌه وسلم فقالت قرٌش 
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 أي المسافرون القادمون فإنهم _ إنتظروا ما ٌؤتٌكم به السفار : فقال رجل 

 فجاء , فإن محمداً ال ٌستطٌع أن ٌسحر الناس كلهم _ كانوا ٌركبون اللٌل 

 . أي بؤنهم رأوا القمر قد انشق _ السفار فؤخبروهم بذلك 

 اجتمع : وفً رواٌة ألبً نعٌم عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال 

 المشركون على عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم منهم الولٌد بن 

 واألسود بن , والعاصً بن وابل والعاص بن هشام , وأبو جهل , المؽٌرة 

 والنضر بن , وربٌعة بن األسود , واألسود بن المطلب , عبد ٌؽوث 

 فقالوا للنبً صلى هللا _ وهإالء صنادٌد المشركٌن وعتاتهم _ الحارث 

 . إن كنت صادقاً فشق لنا هذا القمر : علٌه وآله وسلم 

  . (إن فعلت ذلك تإمنوا ؟  ): فقال لهم صلى هللا علٌه وسلم 

 . وكانت لٌلة بدر , نعم : قالوا 

 : فسؤل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ربه عز وجل أن ٌعطٌه ما سؤلوه 

  ): وجعل صلى هللا علٌه وسلم ٌنادي بهم , فصار القمر نصفٌن متباعدٌن 

  . (اشهدوا 

 لٌعلن سبحانه للعالم , وقد صدر هللا تعالى سورة القمر بذكر انشقاق القمر 

 وأنه , أن بٌنات صدق نبوته صلى هللا علٌه وسلم هً ظاهرة ظهور القمر 

 وعلى نهاٌة أمته تقوم الساعة , الرسول المحدث عن بعثته فً آخر الزمن 

 وأٌضاً لٌبٌن للفبلسفة , ولذا قرن ذكر هذه المعجزة باقتراب الساعة , 

 بٌن لهم أن العالم هو آٌل إلى الفناء ال _ القابلٌن بقدم العالم وعدم فنابه 

 وهو من جملة الكواكب , وأن القٌامة حق بدلٌل انشقاق القمر , محالة 

 فٌجوز علٌه , وحٌث أن القمر جاز علٌه وقوع اإلنشقاق , السماوٌة العظام 
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 وهكذا بقٌة الكواكب فإنها مثله , وإن انصداع الجدار دلٌل خرابه , الدمار 

 . وهكذا كوكب األرض ال فرق بٌن ذلك كله , 

 , وقد ذكر سبحانه فً سورة القمر تلك الوقابع الكبرى التً أٌد بها رسله 

 وكانت كلها معلومة عند أهل الكتاب ومعروفة لدى جمٌع قبابل العرب 

 . بالتناقل 

 بالواقعة التً هً أكبر وأبهر _ وصدر سبحانه ذكر تلك الوقابع الكبرى 

 وهً انشقاق القمر معجزة لرسول هللا سٌدنا محمد بن عبد هللا , وأظهر 

 شاهدها كثٌر من , صلى هللا علٌه وسلم ألنها معلومة بالمشاهدة والمعاٌنة 

 وعاٌنها جمع كبٌر من كفار قرٌش ألنهم هم , الصحابة رضً هللا عنهم 

 . اقترحوها وتداعوا إلى االجتماع لمعاٌنتها 

 وال ٌضر خفاإها عن بعض العٌون إذ ذاك ألنها نابمة أو لعدم تطلعهم إلى 

 وإن كثٌراً من الناس قد ٌخسؾ القمر , القمر إذ ذاك فً تلك المدة الوجٌزة 

 ولكنه ال ٌشعرون النشؽالهم , وتطول مدة خسوفه ساعات طوٌلة من اللٌل 

 . أو عدم انتباههم لذلك , أو لمكثهم داخل بٌوتهم , بالنوم 

 وهود , وقابع مإٌدة لنوح علٌه السبلم _ وقد ذكر سبحانه فً سورة القمر 

 .وصالح , ولوط , وموسى على نبٌنا وعلٌهم الصبلة والسبلم 

 فذكر طوفان نوح , والرٌح العقٌم المرسلة على عاد قوم هود , وذكر ناقة 

 صالح , وذكر طمس أعٌن المسرفٌن من قوم لوط وأخذهم بالصٌحة , 

 .وذكر أخذه لفرعون ومبلبه أخذ عزٌز مقتدر 

  .(فهل من مدكر  ): وكلما ذكر سبحانه واقعة من تلك الوقابع عقبها بقوله 

 وكذبوا  ): ولما ذكر سبحانه واقعة االنشقاق فً صدر السورة عقبها بقوله 
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 واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من األنباء ما فٌه مزدجر 

  .(حكمة بالؽة فما تؽنً النذر 

 فعنؾ كفار قرٌش وؼٌرهم ممن أعرض عن االعتبار بهذه الواقعة الكبرى 

 .والمعجزة العظمى , ولم ٌتذكر ولم ٌزدجر 

 ثم إنه سبحانه بعدما ذكر عواقب المكذبٌن لرسلهم من تلك األمم , وجه 

 اإلنذار لكفار قرٌش وحذرهم من العناد واإلصرار على الكفر برسول هللا 

  ): صلى هللا علٌه وسلم بعد ما ظهرت لهم معجزاته فقال لهم سبحانه 

 أكفاركم خٌر من أولبكم أم لكم براءة فً الزبر أم ٌقولون نحن جمٌع 

 وكان األمر كذلك ٌوم بدر كما هو  . (منتصر سٌهزم الجمع وٌولون الدبر 

 .معلوم 

 وهذا كله دلٌل تحقق وقوع انشقاق القمر , معجزة للنبً صلى هللا علٌه 

 وسلم , وقد بلؽت أحادٌث انشقاق القمر حد التواتر المفٌد لقطع كما نص 

 .علٌه المحدثون 

 وٌذكر سبحانه من بٌنات صدق نبوة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حفظ 

 هللا تعالى له لٌلة هجرته حٌن رقبه المشركون لٌقتلوه , وٌقول فً ذلك 

 وإذ ٌمكر بك الذٌن كفروا لٌثبتوك أو ٌقتلوك أو ٌخرجوك  ): سبحانه 

 فخرج صلى هللا علٌه وسلم من  .(وٌمكرون وٌمكر هللا وهللا خٌر الماكرٌن 

 بٌن الصفٌن ورماهم بكؾ من التراب , فنثره على رإوسهم ووجوههم 

 : وهم ال ٌرونه صلى هللا علٌه وسلم حتى الصباح , فجاءهم رجل وقال 

 .لهم لقد رأٌت محمداً صلى هللا علٌه وسلم فً مكان كذا وكذا 

 وأرسلوا وراءه طلب وحفظه هللا تعالى فً طرٌق هجرته , إذ آواه إلى 
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 الؽار وحصن له الؽار بحصانته سبحانه , وجاءت العنكبوت فبنت 

 .العنكبوت وعشش الحمام وأعمى عنه األبصار 

 إن ال تنصروه فقد نصره هللا إذ أخرجه الذٌن  ): وفً ذلك ٌقول سبحانه 

 ال تحزن إن هللا معنا : كفروا ثانً اثنٌن إذ هما فً الؽار إذ ٌقول لصاحبه 

 .اآلٌة  (

 ومن بٌنات صدق نبوته صلى هللا علٌه وسلم التً ذكرها القرآن الكرٌم تلك 

 الرمٌة التً أجراها هللا تعالى على ٌده بكؾ من الحصى فؤصابت وجوه 

 : األعداء كلهم ٌوم بدر , ولٌس ذلك من قدرة البشر وفً ذلك ٌقول سبحانه 

 ووقع نظٌر ذلك ٌوم حنٌن .اآلٌة  (وما رمٌت إذ رمٌت ولكن هللا رمى  )

 .أٌضاً كما تقدم 

 هذا وإن البحث حول خوارق العادات التً أجراها هللا تعالى معجزة 

 مما هو مذكور _ مصدقة لنبٌه وحبٌبه ورسوله محمد صلى هللا علٌه وسلم 

 البحث فً ذلك _ فً القرآن الكرٌم وما ورد فً كتب األحادٌث النبوٌة 

 .مفصبلً سوؾ ٌؤتً إن شاء هللا تعالى فً موضعه 

 وهكذا القرآن الكرٌم ٌذكر أنواعاً من بٌنات صدق نبٌه سٌدنا محمد صلى 

 هللا علٌه وآله وسلم , وٌذكر فصوالً من الفرقان بٌن الحق الذي جاء به 

 ودعا إلٌه صلى هللا علٌه وسلم , وبٌن الباطل الذي ادعاه ودعا إلٌه أهل 

 الباطل , وأقام علٌهم الحجة , وألقمهم حجر الخذالن , وأذكر لك جملة 

 : موجزة فٌما ٌلً إن شاء هللا تعالى 

                      القرآن الكرٌم 

           ٌرد على من زعم أن القرآن الكرٌم 
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           من تلقاء رسول هللا صلى هللا علٌه

                      وسلم وكبلمه 

 لقد رد القرآن الكرٌم على من زعم أن هذا القرآن الكرٌم هو من كبلمه 

 صلى هللا علٌه وسلم , أو أنه تلقاه عن أهل الكتاب أو اطلع على كتبهم 

 وجمعه وصاؼه بؤسالٌب العربٌة الفصٌحة إلى آخر ذلك , وأثبت أن هذه 

 :الدعاوي والمزاعم باطلة مردودة قطعاً من عدة وجوه 

 إن هذا القرآن الكرٌم جاء بصفة ذاتٌة , وصبؽة أساسٌة , ال تنفك _ أوالً 

 .صفة اإلعجاز : عنه وال ٌنفك عنها وهً 

 فلقد أنزله هللا تعالى على وصؾ مباٌن ألوصاؾ كبلم البشر , ومؽاٌر 

 ألسالٌبهم , فهو كبلم منظوم ولكنه لٌس بشعر وال منثور , وال ٌشبه نظمه 

 .نظم الرساٌل , وال نظم الخطب , وال اإلشعار وال أخبار الكهان 

 وقد تحدى جمٌع اإلنس والجن أن ٌؤتوا بمثله إن ارتابوا فً أمر هذا القرآن 

 , وزعموا أنه من عند رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم , فتحداهم أن ٌؤتوا 

 أم ٌقولون افتراه قل فؤتوا بعشر  ): بعشر سور مثله مفترٌات فقال تعالى 

 سور مثله مفترٌات وادعوا من استطعتم من دون هللا إن كنتم صادقٌن فإن 

 لم ٌستجٌبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم هللا وأن ال إله إال هو فهل أنتم 

 ثم نقصهم تسع سور وانتهى معهم إلى أن ٌؤتوا بسورة من مثله  .(مسلمون 

 وإن كنتم فً رٌب مما نزلنا على عبدنا فؤتوا بسورة من  ): فقال تعالى 

  .(مثله وادعوا شهداءكم من دون هللا إن كنتم صادقٌن 

 ثم أعلمهم بعجزهم عن ذلك حاالً وماالً , وأعلن ذلك إعبلناً باقٌاً إلى ٌوم 

 الدٌن , ٌقصم ظهر كل من تحدثه نفسه بالمعارضة , وٌنكث رأس كل من 
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 ٌزعم أن هذا القرآن هو من صنع البشر وصٌاؼته , وإنما هو كبلم رب 

 فإن لم تفعلوا ولن  ): البشر , المعجز لؤلولٌن واآلخرٌن فقال سبحانه 

  .(تفعلوا فاتقوا النار التً وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرٌن 

 ٌعنً إذا لم تقدروا على اإلتٌان بسورة من مثل هذا القرآن الكرٌم بعد 

 جهودكم المبذولة , وجموعكم المحشودة , فاعلموا أنه لٌس من كبلم البشر 

 فلو كان من كبلم البشر لقدرتم على مثله , وإنما هو كبلم رب العالمٌن , 

 فآمنوا به وبرسوله , وال تكفروا , وبذلك تقون أنفسكم من عذاب النار التً 

 .أعدت للكافرٌن 

 وقد أعلن هللا تعالى إعبلناً عاماً لجمٌع اإلنس والجن على مختلؾ طبقاتهم 

 بؤنهم عاجزون عن اإلتٌان بمثل هذا _ وأجٌالهم , وتوالً عصورهم 

 :القرآن الكرٌم , ولو بذلوا كل جهودهم وطاقاتهم بالتعاضد والتعاون 

 قل لبن اجتمعت اإلنس والجن على أن ٌؤتوا بمثل هذا  ): قال سبحانه 

  .(القرآن ال ٌؤتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهٌراً 

 وفً هذه اآلٌة الكرٌمة أنواع من التحدٌات المتضاعفة , والمتعاطفة 

 المتكاتفة , التً تلهب النار فً قلب الخصم المعاند , وتهد أركان 

 حدٌثاً , أو سوراً , :  المعارض الجاحد , وذلك أنها تطالبه أن ٌؤتً بمثله 

 أو سورة واحدة , فإذا لم ٌقدر فتحداه أن ٌتعاون مع بنً جنسه من 

 الفصحاء والحكماء والعلماء على اإلتٌان بمثله , فإذا عجز فهو ٌتحداه 

 وٌطالبه بؤن ٌستعٌن على ذلك بكافة بنً جنسه اإلنس وؼٌر بنً جنسه 

 الجن , ثم ٌسجل عجز الكل عن ذلك جمٌعاً أو أشتاتاً , وٌعلن منشور هذا 

 العجز على مسمع ومشهد جمٌع األجٌال , وتوالً القرون , ومع هذا 
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 .التحدي الملهب الحار البلذع لهم لم ٌتقدم لذلك أحد ولن ٌتقدم أبداً 

 إن كل عاقل ٌستبعد كل البعد , وٌرى من المستحٌل أن ٌقول _ ثانٌاً 

 رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم للناس ابتوا بسورة بمثل ما جبتكم به من 

 _ القرآن , وٌقول لهم إنكم لن تستطٌعوا ذلك , فإن أتٌتم به فؤنا كاذب 

 ٌستحٌل أن ٌقول ذلك وهو ٌعلم من نفسه أن القرآن لم ٌنزل علٌه , وأنه 

 هو الذي تولى وضعه وصٌاؼته , وٌعلم أنه ال بد وأن ٌكون فً قومه من 

 ٌعارضه وٌنظم له من الكبلم بالتعاون والتعاضد مع من هو مثله باعتبار 

 أن فٌهم البلؽاء والفصحاء والحكماء , وهم قد بلؽت فٌهم الببلؼة العربٌة 

 فً ذلك العصر أوجها األعلى , وهو ٌعلم أنهم إن أتوا بمثله فهو حٌنبذ 

 تبطل دعوته , وٌنتقض أمره أبداً , فإن من المستحٌل أن ٌقدم عاقل على 

 فكٌؾ ٌقدم على ذلك من أثبتت الشواهد والوقابع أنه أعقل العقبلء !! ذلك 

 .صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 إذا فهذا دلٌل قاطع على أنه صلى هللا علٌه وسلم لم ٌقل ابتوا بمثل هذا 

 لم ٌقل هذا إال _ القرآن إن استطعتم , وٌقول لهم إنكم لن تستطٌعوا ذلك 

 وهو واثق كل الثقة , وموقن كل اإلٌقان أنهم ال ٌستطٌعون ذلك , ألنه لٌس 

 من جنس كبلم البشر , وال من عنده , بل هو كبلم هللا تعالى المعجز 

 .للعالمٌن 

 كما أن ذلك ٌدل على أنه صلى هللا علٌه وسلم لم ٌكن ٌقٌنه بعجزهم عن 

 اإلتٌان بمثله صادراً من قبل نفسه , وإنما حصل له ذلك الٌقٌن من ربه 

 . وأخبره بعجزهم عن ذلك , وأوحاه إلٌه , تعالى الذي أنزله علٌه 

 هذا أمر ؼٌبً لٌس من وسع _ على أن اإلخبار عن عجزهم إلى ٌوم الدٌن 



 126 

 وإنما ٌحٌط به علماً هو هللا تعالى الذي أحاط بكل , البشر أن ٌحٌط به علماً 

 . وأطلع هللا رسوله صلى هللا علٌه وسلم على ذلك , شًء علماً 

 فاتوا بسورة من  ): أنه صلى هللا علٌه وسلم لما تحداهم وقال لهم _ ثالثاً 

 طالت المهلة وامتدت  (مثله وادعوا شهداءكم من دون هللا إن كنتم صادقٌن 

 ومع ذلك فهو صلى هللا , واتسعت لهم أوقات النظر فً ذلك , بهم المدة 

 , وتسخٌؾ آرابهم , مع شتم آلهتهم , علٌه وسلم ٌتحداهم بشدة وإزعاج 

 حتى انتهى بهم األمر إلى الحرب , وتفرٌق جمعهم , وتشتٌت شملهم 

 وسلبت , وسبٌت ذرارٌهم ونساإهم , فقتلت صنادٌدهم , والقتل والضرب 

 ومع ذلك لم ٌتعرض أحد منهم لمعارضة هذا القرآن واإلتٌان , أموالهم 

 . بسورة مثله 

 فلو كانوا قادرٌن على ذلك لتسارعوا كلهم متعاونٌن لٌفتدوا به أنفسهم 

 وشعر , إذ كانوا أهل لسان وفصاحة وبٌان , وأوألدهم وأهلهم وأموالهم 

 فلما عجزوا ولم ٌؤتوا بذلك , وهم مصاقع اللؽة العربٌة الفصٌحة , وخطابة 

 تبٌن قطعاً أنهم كانوا عاجزٌن , والتحرٌض القامع , مع التحدي البلذع 

 .عنه بل كانوا مقرٌن بعجزهم 

 وٌوحدوا , ولذلك لم ٌطلبوا منه مدة ٌمهلهم فٌها حتى ٌجمعوا أمرهم 

 لم _ واإلتٌان بسورة مثله , لمعارضة هذا القرآن المعجز , صفوفهم 

 , ٌستمهلوا ولم ٌطالبوا بإنظارهم ال مدة قصٌرة وال مدة طوٌلة األمد 

 . لعلمهم القاطع أنهم عاجزون عن اإلتٌان بمثله أبداً 

 ألن أولبك هم , وفً ظهور عجزهم دلٌل على عجز كل من ٌؤتً بعدهم 

 وأشدهم شكٌمة على معارضة القرآن , أفصح العرب وأقواهم ببلؼة 
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 فهذا كله دلٌل على أن هذا القرآن الكرٌم لٌس من كبلم , واإلتٌان بمثله 

 فإنه أٌضاً عاجز , ولٌس من كبلم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم , البشر 

 ومادام األمر كذلك , عنه ألن لسانه صلى هللا علٌه وآله وسلم هو لسانهم 

 وجب القطع بؤنه كبلم _ وقد جاء صلى هللا علٌه وسلم بهذا القرآن المعجز 

 على سٌدنا محمد رسول هللا صلى , نازل من عند هللا تعالى , هللا تعالى 

 . ال ٌحتمل األمر ؼٌر ذلك قطعاً , هللا علٌه وآله وسلم 

 لقد اشتمل القرآن الكرٌم على علوم جمة كبٌرة القدر , عظٌمة _ رابعاً 

 رسول  ): الشؤن ٌعجز اإلنسان عن استقصابها كما وصفه هللا تعالى بقوله 

 , فكل سورة كتاب , بل كل  (من هللا ٌتلو صحفاً مطهرة فٌها كتب قٌمة 

 .علم جاء به القرآن الكرٌم ٌمؤل كتباً قٌمة 

 فمن ذلك علم التوحٌد والعقابد القابم على البراهٌن واألدلة القاطعة , وعلم 

 العبادات وأنواعها ووجوهها وأقسامها , وعلم المعامبلت المالٌة وبٌان 

 نافعها من ضارها , وعلم األحوال الشخصٌة والمعاشرات الزوجٌة وأحكام 

 األسرة , وبٌان الحقوق بٌنهم , وعلم الموارٌث والنفقات , وعلم األحكام , 

 .وبٌان الحبلل والحرام 

 وعلم النظر واالستدالل على وجه ال ٌتجاوز عنه وال زٌادة علٌه , بحٌث 

 ٌقؾ العقل أمامه مستسلماً خاضعاً , وإن الحكماء والنظار مهما أمعنوا 

 النظر وبالؽوا وصنفوا وقدموا وأخرجوا فإن ما ٌصلون إلٌه من صواب 

 االحتجاج والبرهان الصادق ال بد وأنه راجع إلى القرآن الكرٌم , وعنه 

 .ٌإخذ ومنه ٌصدر 

 .كما اشتمل على علم اآلداب ومكارم األخبلق والشمابل المحمودة 
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 كما اشتمل على علم المواعظ والتذكٌر , وعلم األمثال والقصص , والوعد 

 .والوعٌد , والترؼٌب والترهٌب 

 .كما اشتمل على اإلخبارات عن األمور الؽٌبٌة الماضٌة واآلتٌة 

 كما اشتمل على اإلخبارات عن العوالم الكونٌة العلوٌة  والسفلٌة , الجسمٌة 

 والروحٌة , والعنصرٌة والروحانٌة , والؽٌبٌة والشهودٌة , إلى ما وراء 

 .ذلك من علوم وعلوم 

 ال ٌتفق ألحد من الناس _ وال شك أن هذه العلوم بهذا الشكل الكافً الوافً 

 أن ٌؤتً به من تلقاء نفسه بنصوص فٌها اإلٌجاز واإلعجاز, ببل إخبلل وال 

 .إمبلل , وٌجمع ذلك فً كتاب قدره كقدره , وجملته كجملته 

 فإن ذلك لٌس من قدرة المخلوق , وإنما هو كبلم هللا تعالى رب العالمٌن , 

 أنزله على سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم خاتم األنبٌاء والمرسلٌن , فلو 

 إن إنساناً كلؾ أن ٌتكلم عن بعض تلك العلوم التً جاء بها القرآن الكرٌم 

 .الحتاج إلى مصنفات ضخمة وأجزاء متعددة 

 لو كان هذا من كبلمه صلى هللا علٌه سلم ألجاب الذٌن اقترحوا _ خامساً 

 لعلهم ٌسلمون , وقد كان صلى _ علٌه أن ٌبدله أو ٌؤتً بؽٌر ما أتاهم به 

 هللا علٌه وسلم حرٌصاً على هداٌتهم كل الحرص بؤي وجه من وجوه الحق 

 وإذا تتلى علٌهم  ): , وإلى هذا الدلٌل ٌنبه هللا تعالى العقبلء فٌقول سبحانه 

 : ابت بقرآن ؼٌر هذا أو بدله قل : آٌاتنا بٌنات قال الذٌن ال ٌرجون لقاءنا 

 .اآلٌة  (ما ٌكون لً أن أبدله من تلقاء نفسً إن اتبع إال ما ٌوحى إلً 

 لوال : قالوا _ اقترحوها : أي _ وإذا لم تؤتٌهم بآٌة  ): وٌقول سبحانه 

 إنما اتبع ما ٌوحى إلً هذا : قل ) هبل اخترتها واختلقتها : أي _  (اجتبٌتها 
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  . (بصابر من ربكم وهدى ورحمة لقوم ٌإمنون 

 لو كان هذا القرآن الكرٌم من تلقاء نفسه صلى هللا علٌه وسلم _ سادساً 

 واألحكام التكوٌنٌة , ألجاب الذٌن سؤلوه عن مهمات من األحكام التشرٌعٌة 

 ثم بعد _ دون أن ٌتوقؾ عن جوابهم ٌنتظر وحً هللا تعالى إلٌه بالجواب , 

 وربما استعجل النبً , ذلك ٌنزل القرآن الكرٌم فٌذكر السإال والجواب 

 فهذا , صلى هللا علٌه وسلم الجواب فلم ٌعجل له بل تمضً مدة ثم ٌنزل 

 دلٌل صرٌح , وهذا األسلوب النازل بالسإال والجواب , التوقؾ واالنتظار 

 وال فً , على أنه صلى هللا علٌه وسلم لٌس له تدخل فً نظم هذا القرآن 

 ولٌس من كبلمه صلى هللا علٌه وسلم إنما هو كبلم رب , وضع أسالٌبه 

 . العالمٌن 

 سإاله صلى هللا , فمن األسبلة عن األمور التكوٌنٌة ونزول الجواب بها 

 . وعن ذي القرنٌن , وعن أصحاب الكهؾ , علٌه وسلم عن الروح 

 الروح من أمر ربً وما أوتٌتم : وٌسؤلونك عن الروح قل  ): قال تعالى 

  . (من العلم إال قلٌبلً 

 أم حسبت أن أصحاب الكهؾ والرقٌم كانوا من آٌاتنا عجباً  ): وقال تعالى 

 . اآلٌات  (

 (سؤتلو علٌكم منه ذكراً : وٌسؤلونك عن ذي القرنٌن قل  ): وقال تعالى 

 . اآلٌات 

 وٌسؤلونك عن المحٌض  ): ومن األسبلة عن األحكام الشرعٌة قوله تعالى 

 هو أذى فاعتزلوا النساء فً المحٌض وال تقربوهن حتى ٌطهرن فإذا : قل 

 . اآلٌة  (تطهرن فؤتوهن من حٌث أمركم هللا 
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 إصبلح لهم خٌر وإن : وٌسؤلونك عن الٌتامى قل  ): وقوله تعالى 

 . اآلٌة  (تخالطوهم فإخوانكم 

 ونحو ذلك من اآلٌات الكرٌمة التً جاء فٌها الجواب عما سؤلوه صلى هللا 

 . علٌه وسلم 

   لكان,لو كان هذا القرآن من تلقاء نفسه صلى هللا علٌه وسلم _ سابعاً 

 مع أنه تارة ٌبلػ , عرضه على الناس وإببلؼه لهم ٌؤتً على أسلوب واحد 

 , ما أمر بتبلٌؽه من اآلٌات القرآنٌة دون أن ٌذكر صٌؽة األمر بالتبلٌػ 

 وتارة ٌذكر صٌؽة أمره سبحانه النازل علٌه بالتبلٌػ فٌقول فً بعض 

 ٌا أٌها الناس اتقوا  ),  (ٌا أٌها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم  ): اآلٌات 

  . (ربكم إن زلزلة الساعة شًء عظٌم 

  . (ٌؤٌها الناس إنً رسول هللا إلٌكم جمٌعاً : قل  ): وٌقول فً بعضها 

ولست بمختلق لها وال : أي ,  (إنما أتبع ما ٌوحى إلً من أمر ربً : قل  )

 . مخترع لها 

قل ٌا عبادي الذٌن أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا  )و  (قل هو هللا أحد  )و 

 . اآلٌة  (من رحمة هللا 

 هذا القرآن : أي  (هذا بصابر للناس  ): ولذلك وصفه هللا تعالى فقال 

  (وهدى ورحمة لقوم ٌوقنون  ), الكرٌم فٌه دالبل تبصركم وجود الحق 

 وأما , واتضح لهم دلٌله , أي لقوم ٌذعنون للحق وٌصدقون به إذا بدا لهم 

 بل , فإن العناد ال ٌنفعه الجدل , من جحد الحق بعد ما ظهر له وعاند 

 . ومؤواه جهنم وببس المهاد _ الجبلد 

 إن كل عاقل إذا قارن بٌن القرآن الكرٌم الذي هو كبلم هللا تعالى _ ثامناً 
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 وبٌن كبلمه صلى هللا علٌه وسلم فً أحادٌثه وخطبه ومواعظه وؼٌر ذلك 

 وذلك أن كبلم هللا تعالى تتجلى فٌه سطوة , ٌرى بٌنهما فارقاً جلٌاً , 

 فله الهٌمنة على األرواح وعلى القلوب , الربوبٌة وسلطنة األلوهٌة 

 , وتعالً خالق على مخلوق , هٌمنة رب على مربوب , والعقول والنفوس 

 ٌا  ): فٌنادي نداء رب لعباده فٌقول , ٌتجلى فٌه سبحانه بعزته وكبرٌابه 

 ٌا أٌها الناس : ) وٌخاطب عباده بالتعالً والعظمة فٌقول,  (عباد فاتقون 

 إننً أن هللا ال إله : ) وٌقول , ( ٌا أٌها الناس اتقوا ربكم ) ,  (اعبدوا ربكم 

 ( . إننً أنا هللا رب العالمٌن :) وٌقول,(إال أنا فاعبدنً وأقم الصبلة لذكري

 هو هللا الذي ال إله إال هو الملك  ): وٌعظم نفسه فٌقول , وٌمجد فٌه نفسه 

 القدوس السبلم المإمن المهٌمن العزٌز الجبار المتكبر سبحان هللا عما 

 ٌشركون هو هللا الخالق الباريء المصور له األسماء الحسنى ٌسبح له ما 

  . (فً السماوات واألرض وهو العزٌز الحكٌم 

 وٌبٌن لعباده عظمته وقدرته وقوة سلطانه ونفوذ إرادته , وأنه اإلله الذي 

ٌُقهر فٌقول  قهر وال  ٌَ ٌُؽلب , و  وما قدروا هللا حق قدره  ): ٌَؽلب وال 

 واألرض جمٌعاً قبضته ٌوم القٌامة والسماوات مطوٌات بٌمٌنه سبحانه 

  .(وتعالى عما ٌشركون 

 وقٌل ٌا أرض ابلعً ماءك وٌا سماء أقلعً وؼٌض  ): وٌقول سبحانه 

  .(الماء وقضً األمر واستوت على الجودي وقٌل بعداً للقوم الظالمٌن 

 فٌتجلى فً هذه اآلٌات الكرٌمة , عظمة مقام الربوبٌة , وسلطان مقام 

 األلوهٌة , وٌعلم العاقل قطعاً أن هذا لٌس كبلم بشر , بل هو كبلم رب 

 وقٌل ٌا  ): العالمٌن , كما جاء ذلك عن من سمع هذه اآلٌات الكرٌمة 
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 اآلٌات , وٌروى أن ابن المقفع وكان بلٌؽاً فصٌحاً  (أرض ابلعً ماءك 

 أشهد أن هذا الكبلم ال : سمع هذه اآلٌة ٌقرإها صبً فً الكتاب فقال 

 .ٌعارض أبداً , ولٌس هو من كبلم البشر 

 وهكذا القرآن الكرٌم جاء مفتتحاً كثٌراً من السور بفواتح حرفٌة لم ٌعهد 

 ذلك فً فواتح أحادٌثه صلى هللا علٌه وسلم , فافتتح القرآن ببعض السور 

 و بعضها  (حم  ): , وبعضها بحرفٌن  (ق  )و  (ص  )و  (ن  ): بحرؾ 

 : , وبعضها بخمسة  (آلمص  ): , وبعضها بؤربعة  (آلم  ): بثبلثة حروؾ 

 , والكبلم على الحروؾ التً افتتحت بها بعض السور  (كهٌعص  )

 .القرآنٌة سوؾ ٌؤتً إن شاء هللا تعالى 

                                القرآن الكرٌم

                 ٌرد على من زعم أن النبً صلى هللا علٌه              

                  وسلم أخذ هذا القرآن من الكتب السابقة         

  لقد جاء القرآن الكرٌم بؤدلة قاطعة , ترد على من زعم أن سٌدنا محمد 

 صلى هللا علٌه وآله وسلم أخذ هذا القرآن الكرٌم من الكتب السماوٌة 

 : السابقة , وأبطل ذلك من وجوه متعددة 

 إن القرآن الكرٌم رد على من زعم ذلك , بؤن محمداً رسول هللا _أوالً 

 صلى هللا علٌه وسلم هو النبً األمً , وأمٌته معروفة عند قوم العرب 

 أمٌته مجمع علٌها عند قوم : أي _ فهً , الذٌن تربى بٌنهم ونشؤ فٌهم 

 ومن ثم رد هللا , كما هً مجمع علٌها عند أهل الكتاب , العرب كلهم 

 تعالى تلك المزاعم الباطلة بما هو معروؾ ومجمع علٌه عند العرب 

 . األمٌٌن وعند أهل الكتاب 
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 هو الذي بعث  ): فقال سبحانه : أما دلٌل أنه معروؾ عند جمٌع العرب 

 فً األمٌٌن رسوالً منهم ٌتلو علٌهم آٌاته وٌزكٌهم وٌعلمهم الكتاب والحكمة 

  . (وإن كانوا من قبل لفً ضبلل مبٌن 

 ففً هذا حجة على جمٌع العرب األمٌٌن بؤن قضٌة محمد صلى هللا علٌه 

 وأنزل علٌه , وعلمه , أوحى هللا تعالى إلٌه , وسلم وهو رسول هللا حقاً 

 ولم ٌؤخذ من , وال تعلم من ؼٌره , لٌس ذلك من نفسه , الكتاب والحكمة 

 .ألنه أمً باعترافهم , كتاب قبله 

 فقد قال سبحانه فً إجماع أهل , وأما أنه معلوم أمٌته عند أهل الكتاب 

 الذٌن ٌتبعون الرسول النبً األمً الذي ٌجدونه مكتوباً عندهم  ): الكتاب 

 فً التوراة واإلنجٌل ٌؤمرهم بالمعروؾ وٌنهاهم عن المنكر وٌحل لهم 

 الطٌبات وٌحرم علٌهم الخبابث وٌضع عنهم إصرهم واألؼبلل التً كانت 

 فالذٌن آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه , علٌهم 

 عربكم وعجمكم : جمٌعكم : أي _ ٌا أٌها الناس : قل , أولبك هم المفلحون 

 إنً رسول هللا إلٌكم جمٌعاً الذي له ملك السماوات واألرض ال إله إال _ 

 هو ٌحًٌ وٌمٌت فآمنوا باهلل ورسوله النبً األمً الذي ٌإمن باهلل وكلماته 

  . (واتبعوه لعلكم تهتدون 

 وفً صحٌح البخاري عن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما فً صفة 

 ٌا أٌها النبً إنا أرسلناك شاهداً  )): النبً صلى هللا علٌه وسلم فً التوراة 

سمٌتك المتوكل  , أنت عبدي ورسولً , وحرزاً لؤلمٌٌن , ومبشراً ونذٌراً 

 وال ٌدفع بالسٌبة , وال صخاب فً األسواق , لٌس بفظ ولٌس ؼلٌظ , 

 ولن ٌقبضه هللا تعالى حتى ٌقٌم به الملة , ولكن ٌعفو وٌؽفر , السٌبة 
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 , وآذاناً صماً , وٌفتح به أعٌناً عمٌاً , بؤن ٌقولوا ال إله إال هللا , العوجاء 

 ( . (وقلوباً ؼلفاً 

وهو أمً لم , إذاً كٌؾ ٌتصور عقبلً أن بهذا القرآن الكرٌم من الكتب قبله 

 !! ٌقرأ ولم ٌكتب ؟ 

 فؤوحى إلٌه وعلمه ما لم , تولى هللا تعالى تعلٌمه , إذاً ما هو إال رسول هللا 

 وعلمك ما لم تكن تعلم وكان  )وأنزل هللا علٌه الكتاب والحكمة , ٌكن ٌعلم 

  . (فضل هللا علٌك عظٌماً 

 , وحقٌقة رسالته , فؤمٌته صلى هللا علٌه وسلم هً حجة على صدق نبوته 

 وما كنت تتلو  ): ولذلك نبه هللا تعالى إلى هذه الحجة الباهرة الظاهرة فقال 

 من قبله من كتاب وال تخطه بٌمٌنك إذاً الرتاب المبطلون بل هو آٌات 

  . (بٌنات فً صدور الذٌن أوتوا العلم وما ٌجحد بآٌاتنا إال الكافرون 

 رد القرآن على من زعم أن سٌدنا محمداً صلى هللا علٌه وسلم جاء _ ثانٌاً 

 ولقد نعلم أنهم ٌقولون إنما  ): به من كتب قبله أو من عالم عبرانً فقال 

 فكٌؾ  (ٌعلمه بشر لسان الذي ٌلحدون إلٌه أعجمً وهذا لسان عربً مبٌن 

 .ٌإخذ هذا القرآن العربً المبٌن عن أعجمً ال ٌكاد ٌبٌن 

  روى ابن أبً شٌبة وابن جرٌر والبٌهقً فً الشعب عن مجاهد فً تفسٌر 

 ولقد نعلم أنهم ٌقولون إنما ٌعلمه بشر لسان الذي ٌلحدون  ): قوله تعالى 

 إنما ٌعلم محمداً : قال بعض كفار قرٌش : اآلٌة قال مجاهد  (إلٌه أعجمً 

 : كما جاء فً رواٌة السدي : أي , عبد البن الحضرمً وهو صاحب كتب 

 وكان قد قرأ التوراة  واإلنجٌل وكان أعجمٌاً ٌتكلم بالرومٌة , كان نصرانٌاً 

 .(لسان الذي ٌلحدون إلٌه أعجمً وهذا لسان عربً مبٌن  ): فقال تعالى , 
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 لو فرض المستحٌل وأنه صلى هللا علٌه وسلم جاء بهذا القرآن _ ثالثاً 

 الكرٌم من الكتب السابقة فكٌؾ استطاع أن ٌسبكها بصفة اإلعجاز التً 

 : وكلهم عجزوا عن أن ٌؤتوا بمثله , تحدى بها جمٌع الفصحاء والبلؽاء 

 . أو سوراً , أو سورة , حدٌثاً 

 فإعجاز القرآن الكرٌم لئلنس والجن دلٌل قاطع على أنه صلى هللا علٌه 

 . وسلم هو وؼٌره عاجزون عن أن ٌؤتوا بمثله 

 إذاً القرآن الكرٌم هو كبلم هللا تعالى حقاً أنزله على سٌدنا محمد صلى هللا 

 لٌكون أكبر معجزة تشهد العالم , بصفة اإلعجاز , علٌه وسلم رسوله حقاً 

 وأن هذا , ال ٌحتمل أمره ؼٌر ذلك , المكلؾ كله أن محمداً رسول هللا حقاً 

 وأن هللا تعالى هو حق , القرآن هو كبلم هللا حقاً ال ٌحتمل ؼٌر ذلك أبداً 

 , فكٌؾ تنكر وجوده ؟ فآٌات القرآن , فإن هذا كبلمه , واجب الوجود 

 كلها أدلة قاطعة وشواهد ساطعة على أنه ال إله إال هللا , وآٌات األكوان 

 . وأن محمداً رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 إن كل ذي عقل وروٌة إذا تفكر فً أمر سٌدنا محمد صلى هللا _ رابعاً 

 ٌعلم أنه صلى _ علٌه وسلم ومجٌبه بهذا القرآن العظٌم ٌتلوه على الناس 

 ولٌس هو من , هللا علٌه وسلم لٌس له تدخل فً صنع هذا القرآن وصٌاؼته 

 ولٌس هو من جملة ,وال هو من جمعه وتصنٌفاته , معلوماته ومكتسباته 

 أنزله علٌه بعد تمام أربعٌن , وإنما هو كبلم هللا تعالى المعجز _ كبلمه 

 . وأمره أن ٌقرأه على الناس كما علمه هللا تعالى , وعلمه قراءته , سنة 

 وذلك أنه صلى هللا علٌه وسلم بقً أربعٌن سنة قبل أن ٌنبؤ وٌنزل علٌه 

 وال بؤٌة واحدة أصبلً بل هو , الوحً بالقرآن لم ٌؤتً قومه بسورة واحدة 
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 ولم ٌتردد إلى  , ولم ٌكتب , صلى هللا علٌه وسلم معروؾ بؤنه أمً لم ٌقرأ 

 . أحد ٌتعلم منه ذلك 

 فلما تم له أربعون سنة ونبؤه هللا تعالى وجاءه جبرٌل األمٌن علٌه السبلم 

  ): فٌقول صلى هللا علٌه وسلم  (إقرأ  ): وضمه إلٌه ثبلث مرات ٌقول له 

 ثم ٌقول له . لست بقارئ ألننً أمً لم أتعلم القراءة : أي _  (ما أنا بقارئ 

 خلق اإلنسان من علق , إقرأ باسم ربك الذي خلق  ): جبرٌل علٌه السبلم 

  . (إقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم ٌعلم 

 فؤلقى ذلك على النبً صلى هللا علٌه وسلم فإذا برسول هللا صلى هللا علٌه 

 وسلم ٌصٌر قارباً عالماً بما أوحاه هللا تعالى إلٌه وٌحقق هللا تعالى قوله 

 إن علٌنا  ): وقوله تعالى ,  (سنقربك فبل تنسى  ): ووعده حٌث ٌقول 

 وال : ) وقوله , علٌنا جمعه فً صدرك محفوظاً : أي  (جمعه وقرآنه 

  .(رب زدنً علماً : تعجل بالقرآن من قبل أن ٌقضى إلٌك وحٌه وقل 

 وٌتلو على الناس , وأخذ صلى هللا علٌه وسلم ٌبلػ ما أنزل هللا تعالى علٌه

 وأسلوب لم ٌكن , وٌقرأ علٌهم القرآن على وجه خاص , آٌات هللا تعالى 

 . ووقوفه , ومقاطعه , وترتٌله , معروفاً من قبل فً أدابه 

 إذاً القضٌة هً أن القرآن نزل من عند هللا تعالى , وبقوة من هللا تعالى , 

 وإلى هذه الحجة الباهرة ٌرشدنا هللا تعالى فً قوله سبحانه ملقناً لرسوله 

 قل لو شاء هللا ما تلوته  ): صلى هللا علٌه وسلم الحجة المفحمة للخصوم 

 .(علٌكم وال أدراكم به فقد لبثت فٌكم عمراً من قبله أفبل تعقلون 

  إن هذا القرآن جاء بمناهج تشرٌعٌة , وأحكام تكلٌفٌة , تختلؾ مع :خامساً 

 ما جاءت به الكتب السماوٌة السابقة فً مناهج شرعها وأحكامها كما وكٌفاً 
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 , ومقداراً وأوقاتاً , وتختلؾ معها فً كثٌر من الشروط والقٌود , وتنسخ 

 .كثٌراً من أحكام الشرابع السابقة 

 فكٌفٌة الصلوات التً جاء بها القرآن الكرٌم تختلؾ عن كٌفٌاتها السابقة , 

 ومقادٌرها تخالؾ مقادٌر تلك وأوقاتها , وهكذا الزكاة والصٌام , وهكذا فً 

 ...كثٌر من األوامر والمناهً 

 وإلى هذا ٌرشد هللا تعالى العقبلء وٌبٌن لهم أن الشرابع اإللهٌة جاءت 

 بالمصالح البشرٌة وسعادتهم , فهً تختلؾ باختبلؾ األمم واألجٌال قال 

 وأنزلنا إلٌك الكتاب بالحق مصدقاً لما بٌن ٌدي من الكتاب  ): تعالى 

 ومهٌمناً علٌه فاحكم بٌنهم بما أنزل هللا وال تتبع أهواءهم عما جاءك من 

 .اآلٌة  (الحق , لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً 

 فجاءت مناهج التشرٌع اإللهً أنظمة محكمة من لدن حكٌم علٌهم خبٌر , 

 كافٌة وافٌة بما فٌه صبلح أمور العباد والببلد , وسعادة كل أمة حسب ما 

 ٌصلح أمورها وشإونها المتناسب مع زمانها , ثم ختم هللا تعالى الشرابع 

 بهذه الشرٌعة المحمدٌة صلى هللا علٌه وسلم , الجامعة لجمٌع ما فٌه 

 مصالح العباد والببلد , وجمٌع ما ٌعود علٌهم بالخٌر , وٌباعدهم من الشر 

 , وٌرفعهم إلى قمة السعادة , وٌحفظهم من التردي فً حضٌض الشقاوة , 

 أال وهً الشرٌعة المحمدٌة الصالحة المصلحة لكل زمان ومكان وكل قرن 

 وجٌل على مختلؾ طبقاتهم وألوانهم , وعلى مختلؾ عصورهم وأماكنهم , 

 فإنها شرٌعة واسعة سمحة , جلٌة واضحة , لٌلها كنهارها ال ٌزٌػ عنها إال 

 .هالك 

 فلو أن سٌدنا محمداً صلى هللا علٌه وسلم أخذ هذا القرآن عن الكتب قبله 
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 لجاء على سنن الكتب قبله وال نتهج منهاجهم فً الشرابع واألحكام ونحوها 

 , ولٌس األمر كذلك بل جاء بشرٌعة واسعة األحكام , تتسع لجمٌع األنام , 

 .على مدى األزمنة واألٌام إلى ٌوم القٌامة 

  إن هذا القرآن كثٌراً ما ٌخبر عن بعض الوقابع المعروفة عند _سادساً 

 علماء الكتاب األولٌن الذٌن ال اتصال لهم به , وهو صلى هللا علٌه وسلم 

 أمً لم ٌقرأ كتبهم , ولم ٌكن هو حاضراً فً زمن وقوعها , ثم ٌؤتً بها 

 إذاً من أٌن علم هذه المعلومات الثابتة , واإلخبارات عن _ مفصلة مبٌنة 

 !! الوقابع الماضٌة ؟؟ 

 وإلى هذا ٌرشدنا هللا تعالى فً قوله فً قصة ٌوسؾ بعد ما ذكرها من 

 ذلك من أنباء الؽٌب  ): أولها إلى آخرها مفصلة مبٌنة من جمٌع الجوانب 

  .(نوحٌه إلٌك وما كنت لٌدهم إذا أجمعوا أمرهم وهم ٌمكرون 

 وهكذا سبحانه ٌخبرنا فً القرآن الكرٌم عن قضٌة الطوفان الذي أجراها 

 على قوم نوح , وٌذكر ذلك األمر مفصبلً إلى أن استوت سفٌنة نوح على 

 الجودي سالمة بؤهلها , ثم ٌقول سبحانه من باب االحتجاج على من ٌزعم 

 أن هذا القرآن الكرٌم هو من تلقاء نفس رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 تلك من أنباء الؽٌب نوحٌها إلٌك ما كنت تعلمها أنت وال  ): ٌقول سبحانه 

 ال علم لك وال لقومك بذلك حتى علمك هللا تعالى : أي  (قومك من قبل هذا 

 , فؤوحى إلٌك هذا القرآن وأخبرك فٌه عما أخبرك به من األمور العظام , 

 والقضاٌا الجسام , فمن زعم أنك جبت به من عندك واصطنعته فهو جاحد 

  .(إن العاقبة للمتقٌن  )على ما ٌقولون : أي  (فاصبر  )معاند 

 وٌخبر سبحانه عن قصة مرٌم وما جرى حولها فً التنازع على كفالتها ثم 
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 وما كنت لدٌهم إذ ٌلقون أقبلمهم أٌهم ٌكفل مرٌم وما كنت  ): ٌقول سبحانه 

  .(لدٌهم إذ ٌختصمون 

 فبل شك فً أنه صلى هللا علٌه وآله وسلم ما كان موجوداً وقتبذ بٌم بنً 

 إسرابٌل حٌن اختصموا فً كفالة السٌدة مرٌم ونازعوا فً ذلك رسول هللا 

 فهذا أمر ال ٌتردد فٌه عاقل , _ زكرٌا على نبٌنا وعلٌه الصبلة والسبلم 

 ولكن المقصود فً هذا النفً عٌن اإلثبات بالدلٌل القاطع لدى كل عاقل , 

 على أن علمه صلى هللا علٌه وسلم بتلك الوقابع إنما كان من باب الوحً 

 اإللهً إلٌه صلى هللا علٌه وسلم , ال من طرٌق مشاهدة األمور , فإنه لم 

 ٌحضرها , وال من طرٌق الدراسة لكتب األولٌن فهو أمً صلى هللا علٌه 

 وسلم لم ٌكتب , ولم ٌقرأ , ولم ٌتلقى عن معلم , إذاً ما هو إال أنه رسول 

 هللا , أوحى هللا تعالى إلٌه هذا القرآن الكرٌم الذي هو كبلمه سبحانه , 

 .وأخبره عما هنالك 

 لقد جاء القرآن الكرٌم بمبادئ إصبلحٌة هامة , ومواضٌع علمٌة _  سابعاً 

 سامٌة , لم تؤت فً الكتب السابقة من قضاٌا تشرٌعٌة , ومن قضاٌا تكوٌنٌة 

 , ومن إخبارات ؼٌبٌة , ومن حجج وبراهٌن عقلٌة , ٌعلم ذلك كل عاقل 

 إذاً فكٌؾ ٌمكن أن ٌؤخذ صلى هللا علٌه _ ألم بعض اإللمام بالكتب السابقة 

 .وسلم هذا القرآن عن الكتب السماوٌة السابقة وؼٌره 

                            القرآن الكرٌم

                ٌثبت باألدلة كفالة رب العزة بحفظ هذا القرآن 

                فً جمٌع تنزالته ومن جمٌع جوانبه وحٌثٌاته 

 وذلك ألن القرآن الكرٌم هو أكبر معجزة لسٌدنا محمد صلى هللا علٌه وآله 
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 . وسلم تثبت أنه رسول اله إلى العالمٌن 

 إن من الواجب على العاقل أن ٌعتقد اعتقاداً جازماً أن هللا تعالى حفظ 

 القرآن المجٌد حفظاً محٌطاً بجمٌع جوانبه فً جمٌع تنزالته على النبً 

 وفً جمٌع أحوال تبلواته صلى هللا علٌه وسلم , صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 وأن هللا تعالى قد أبقاه من جمٌع حٌثٌاته , وفً تبلٌؽه لهم , على األمة 

 مصوناً من التبلعب فٌه إلى ٌوم , محفوظاً من التحرٌؾ والزٌادة والنقص 

 . الدٌن  

 بحٌث , وهذا الحفظ اإللهً بؤنواعه ثابت باألدلة القرآنٌة واألحادٌث النبوٌة 

 .وال رٌبة لمرتاب كما سؤبٌن ذلك إن شاء هللا مفصبلً , ال تدع شبهة لمشتبه 

 وحفظه فً نزوله , فلقد حفظ هللا تعالى القرآن المجٌد فً اللوح المحفوظ 

 وجمعه له فً صدره , ووحٌه إلى الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم 

 وال , الشرٌؾ صلى هللا علٌه وسلم على وجه محفوظ ال ٌذهب عنه شًء 

 وحفظه فً طرٌق تبلٌؽه صلى هللا علٌه وسلم وتبلوته , ٌتفلت منه كلمة 

 حتى أداه وبلؽه لؤلمة كامبلً سالماً من تبلعب شٌاطٌن اإلنس , على األمة 

 وقد تحملته األمة وتلقته عنه صلى هللا علٌه , ومن مشاؼاباتهم , والجن 

 وآله وسلم كامبلً سالماً كما تلقاه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن هللا 

  . (وإنك لتلقى القرآن من لدن حكٌم علٌم  ): الحكٌم العلٌم قال تعالى 

وهكذا حفظ هللا تعالى القرآن المجٌد بعد تبلٌؽه صلى هللا علٌه وسلم لؤلمة  

 وسوؾ تمر بك األدلة على كل نوع من , وأحاط بصٌانته إلى ٌوم الدٌن , 

 . أنواع الحفظ المتقدمة إن شاء هللا تعالى 

              حفظ هللا تعالى القرآن المجٌد فً اللوح المحفوظ           
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  . (بل هو قرآن مجٌد فً لوح محفوظ  ): قال تعالى 

 فقد وصؾ هللا تعالى اللوح الحاوي المشتمل على القرآن المجٌد وهو لوح 

 وفً هذا تنبٌه إلى أن ما حواه  (لوح محفوظ  )كتابته األولى وصفه بؤنه 

 فإن المراد من , هذا اللوح وكتب فٌه فهو محفوظ من باب أولى وأحق 

 وإن حفظ , هو حفظ ما فً الصدفة من الجواهر _ حفظ صدفة الجواهر 

 . اللوح ٌراد منه حفظ ما الح وكتب أال وهو القرآن المجٌد 

 والكتاب المبٌن إنا أنزلناه قرآنا عربٌاً لعلكم ~ حم ): وقال هللا تعالى 

 وفً هذه اآلٌة الكرٌمة ٌخبر ,  (تعقلون وإنه فً أم الكتاب لدٌنا لعلً حكٌم 

 وعن علو , سبحانه عن عظٌم شؤن هذا القرآن الكرٌم فً المؤل األعلى 

 وأن هفً مقام اإلجبلل واإلعظام واإلكبار أال وهو , مقامه ورفعة قدره 

 . فاعقل وتدبر  (وإنه فً أم الكتاب لدٌنا لعلً حكٌم  ), مقام لدٌنا 

 وفً هذا دلٌل على حفظ هللا تعالى لهذا القرآن الكرٌم فً جمٌع طرق 

 وعلى حفظه بعد تنزالته , تنزالته إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 وذلك بحفظ نصوص كلمات هذا القرآن , علٌه صلى هللا علٌه وسلم 

 . والزٌادة والنقص , وحروفه من التبلعب والتبدٌل 

 الذي حفظ القرآن , ووجه الدلٌل على ذلك هو أن هللا تعالى الحكٌم العلٌم 

 هو منزه بمقتضى حكمته أن ٌتخلى عن حفظ , هذا المجٌد فً المؤل األعلى 

 ومنزه عن , وبعد نزوله إلى هذا العالم األدنى , القرآن فً طرٌق نزوله 

 فكفالته سبحانه بحفظ , أن ٌعرضه للضٌاع والتبلعب فٌه بزٌادة أو نقص 

 دلٌل على : لوحه وحفظ كلمات هذا القرآن المجٌد ثمة فً المؤل األعلى 

  ): كما أعلن هذه الكفالة بقوله سبحانه , كفالته بحفظه له فً المؤل األدنى 
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 وسٌتضح ذلك أن شاء هللا تعالى  (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 

 .فٌما ٌؤتً 

                    حفظ هللا تعالى هذا القرآن الكرٌم 

      فً طرٌق نزوله على سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 عالم الؽٌب فبل ٌظهر على ؼٌبه أحداً إال من ارتضى من  ): قال هللا تعالى 

  .(رسول فإنه ٌسلك من بٌن ٌدٌه ومن خلفه رصدا 

 وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملبت حرساً  ): وقال تعالى مخبراً عن الجن 

 كان ذلك قبل بعثة : أي _  (شدٌداً وشهباً أنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع 

 فمن ٌستمع  )_ النبً صلى هللا علٌه وسلم وقبل بدء نزول القرآن علٌه 

 ٌجد ) _ بعد ما بعث النبً صلى هللا علٌه وسلم ونزل القرآن : أي _ (اآلن 

 له شهاباً رصدا وأنا ال ندري أشر أرٌد بمن فً األرض أم أراد بهم ربهم 

  .(رشداً 

 فقد حفظ هللا تعالى طرٌق نزول القرآن من تبلعب الشٌاطٌن ومشاؼبتهم , 

 فمؤل السماء حرساً شدٌداً من المبلبكة الكرام األقوٌاء العظماء , وشهباً 

 .كبٌرة كثٌرة محرقة 

 انطلق رسول : روى البخاري وؼٌره عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال 

 هللا صلى هللا علٌه وسلم فً طابفة من أصحابه عامدٌن إلى سوق عكاظ , 

 وقد حٌل بٌن الشٌاطٌن وبٌن خبر السماء وأرسلت علٌهم الشهب , فرجعت 

 حٌل بٌننا وبٌن خبر السماء , وأرسلت : ما لكم ؟ فقالوا : الشٌاطٌن فقالوا 

 .علٌنا الشهب 

 ما حال بٌنكم وبٌن خبر _ ٌعنً إبلٌس كما فً رواٌة أحمد _ : فقال 
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 أي ال بد أن ٌكون حدث أمر عظٌم حتى حٌل بٌنكم _ السماء إال ما حدث 

 فاضربوا فً مشارق األرض ومؽاربها فانظروا ما _ وبٌن خبر السماء 

 هذا األمر الذي حدث ؟ فانطلقوا فاضربوا مشارق األرض ومؽاربها 

 .ٌنظرون ما هذا األمر الذي حال بٌنهم وبٌن خبر السماء 

 فانطلق الذٌن توجهوا نحو تهامة إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بنخلة 

 وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو ٌصلً بؤصحابه _ موضع قرب مكة _ 

 .صبلة الفجر فلما سمعوا القرآن تسمعوا له 

 .هذا الذي حال بٌنكم وبٌن خبر السماء : فقالوا 

 ٌا قومنا إنا سمعنا قرآناً عجباً ٌهدي إلى  ): فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا 

 قل : ) , وأنزل هللا تعالى على نبٌه  (الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً 

  . (أوحً إلً أنه استمع نفر من الجن 

 فؤنزل هللا تعالى هذا القرآن على النبً صلى هللا علٌه وسلم محفوظاً 

 ومعه جمع حافل من المبلبكة , والنازل به الروح األمٌن , مصوناً 

 . ٌحفظونه وٌحرسونه 

 عالم الؽٌب فبل ٌظهر على ؼٌبه أحداً  ): وقال سبحانه فً آخر سورة الجن 

  . (إال من ارتضى من رسول فإنه ٌسلك من بٌن ٌدٌه ومن خلفه رصداً 

 ومعه مبلبكة ٌحرسون ما نزل به , فٌنزل جبرٌل علٌه السبلم بالوحً 

 كما ورد ذلك عن سعٌد بن , وٌحٌطون من بٌن الرسول ومن خلفه رصداً 

 . جبٌر والضحاك وؼٌرهما 

 وقد رواه اإلمام أحمد عن معقل بن ٌسار أن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله 

 نزل مع كل آٌة منها ثمانون , البقرة سنام القرآن وذروته  )): وسلم قال 
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 . الحدٌث ( . (ملكاً 

 أن  )): وقد جاء من عدة طرق رواه الطبرانً والحاكم وؼٌرهما مرفوعاً 

 سورة اإلنعام لما نزلت شٌعها سبعون ألؾ من المبلبكة لهم زجل بالتسبٌح 

 ( . (والتحمٌد 

  . ((شٌعها من المبلبكة ما سد األفق  )): وفً رواٌة الحاكم 

 حفظ هللا تعالى القرآن الكرٌم                         

       فً قلبه الشرٌؾ صلى هللا علٌه وسلم وجمعه فً صدره الشرٌؾ                                       

                            صلى هللا علٌه وسلم

  . (إن علٌنا جمعه وقرآنه  ): قال تعالى 

 ال تحرك به لسانك  ): روى البخاري وؼٌره عن ابن عباس فً قوله تعالى 

  . (لتعجل به إن علٌنا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علٌنا بٌانه 

 كان رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم إذا نزل جبرٌل  ): قال     

 فٌشتد , وكان مما ٌجرك لسانه وشفتٌه , بالوحً ٌعالج من التنزٌل شدة 

 ال تحرك به  ): ذلك علٌه صلى هللا علٌه وسلم فؤنزل هللا تعالى  اآلٌة 

  . (لسانك لتعجل به إن علٌنا جمعه وقرآنه 

 فإذا  (وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه  ), علٌنا أن نجمعه فً صدرك : قال 

 فكان : قال , علٌنا أن نبٌنه بلسانك  (ثم إن علٌنا بٌانه  ), أنزلناه فاستمع 

 فإذا ذهب قرأه كما وعده هللا , صلى هللا علٌه وسلم إذا أتاه جبرٌل أطرق 

  . (تعالى 

 وفً رواٌة البخاري فً كتاب الوحً عن ابن عباس رضً هللا تعالى 

 كان رسول هللا صلى هللا  ): قال  (ال تحرك به لسانك لتعجل به  ): عنهما 
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 ــ فقال ابن  (وكان مما ٌحرك به شفتٌه , علٌه وسلم ٌعالج من التنزٌل شدة 

 .  عباس فإنا أحركهما لكم كما كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌحركهما

 , وأنا أحركهما كما رأٌت ابن عباس ٌحركهما , وقال سعٌد بن جبٌر 

 فحرك شفتٌه 

  .(ال تحرك به لسانك لتعجل به إن علٌنا جمعه وقرآنه ): فؤنزل هللا تعالى 

  (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه  ), جمعه لك فً صدرك وتقرأه  ): قال ابن عباس

 . الحدٌث  (ــ  فاستمع له وانصت 

 ومعنى ذلك كما جاء عن الحسن وؼٌره كان النبً صلى هللا علٌه وسلم فً 

 أسرع للقراءة قبل , ابتداء األمر إذا لقن القرآن سارع جبرٌل القراءة ــ أي 

 أن ٌنتهً جبرٌل ــ ولم ٌصبر حتى ٌتمها مسارعة إلى الحفظ لببل ٌتفلت 

 . فلما نزلت الضمانة من هللا تعالى بحفظه علٌه لم ٌتسارع لذلك, منه شًء 

 كان صلى هللا علٌه وسلم إذا أنزل  ): وروى الطبرانً من طرٌق الشعبً 

 ا هـ  . (علٌه ــ القرآن ــ عجل ٌتكلم به من حبه إٌاه 

 فكان صلى هللا علٌه وسلم ٌتكلم بما ٌلقى إلٌه أوالً فؤوالً من شدة حبه : أي 

 .    فؤمر هللا تعالى أن ٌتؤنى إلى أن ٌنقضً النزول , إٌاه 

 كان صلى هللا علٌه  ): وروى ابن أبً حاتم عن أبً رجاء عن الحسن 

 إنا : فقٌل , ٌستحفظه وٌتحفظ به ــ : وسلم ٌحرك به لسانه ٌتذكره ــ أي 

 . بدون أن تجهد نفسك بحفظه : ا هـ أي  . (سنحفظه علٌك 

 نعم إن السبب األول فً مسارعته للقراءة هو شدة حبه صلى هللا علٌه 

 وهذا مما ٌحمله صلى هللا علٌه , وتعشقه به , وسلم للقرآن النازل علٌه 

 فإن , وسلم والتحفظ به والمسارعة لقراءته مخافة أن ٌتفلت منه شًء 
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 . المحب الصادق حرٌص كل الحرص على محبوبه 

 . فبل منافاة بٌن ما جاء عن الحسن وعن الشعبً 

 فاهلل تعالى تكفل لرسوله صلى هللا علٌه وسلم فؤوجب على نفسه سبحانه أن 

 إن علٌنا  ): ٌحفظ علٌه هذا القرآن فً صدره صلى هللا علٌه وسلم فقال 

 فهو سبحانه الكفٌل  (جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علٌنا بٌانه 

 . وبٌانه له وكفى باهلل كفٌبلً وحفٌظاً , الضامن لحفظه علٌه 

 وال تعجل بالقرآن من قبل أن ٌقضى إلٌك وحٌه وقل رب  ): وقال تعالى 

 ال تتعب نفسك بتبلوة القرآن الذي نوحٌه إلٌك : والمعنى  (زدنً علماً 

 فاهلل تعالى الذي ٌوحٌه , متعجبلً بذلك قبل أن ٌقضى إلٌك وحٌه متحفظاً به 

  )وٌزٌدك علوماً وعلوماً , ومعنًى وبٌاناً , إلٌك هو ٌعلمك إٌاه نصاً وأداًء 

  . (وقل رب زدنً علماً 

                     حفظ هللا تعالى هذا القرآن الكرٌم  

          فً حال تبلٌؽه صلى هللا علٌه وسلم وتبلوته على العباد  

                  سالمًا من مداخلة فٌه أو مشاؼبة علٌه 

 عالم الؽٌب فبل ٌظهر على ؼٌبه أحداً إال من ارتضى  ):  قال هللا تعالى 

من رسول فإنه ٌسلك من بٌن ٌدٌه ومن خلفه رصداً لٌعلم أن قد أبلؽوا 

  . (رساالت ربهم 

 :  أي (لٌعلم  )أي لٌعلم كل عاقل ٌتؤتى منه العلم ــ بدلٌل قراءة 

 الذٌن  ): كما قال تعالى , أن الرسل قد أبلؽوا رساالت ربهم كاملة سالمة 

  . (ٌبلؽون رساالت هللا وٌخشونه وال ٌخشون أحداً إال هللا وكفى باهلل حسٌباً 

                                                           
 على صٌؽة ما لم ٌسم فاعله ــ انظر التفاسٌر  
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 لٌعلم أن قد أبلؽوا  ): وفً هذه اآلٌة الكرٌمة التً نحن فٌها ٌقول تعالى 

  . (رساالت ربهم وأحاط بما لدٌهم وأحصى كل شًء عدداً 

 فتحٌط , فهو سبحانه ٌحفظ رسله بمبلبكته لٌتمكنوا من أداء رساالته 

 وبذلك تحفظ ما ٌنزله , المبلبكة بالرسول من بٌن ٌدٌه ومن خلفه رصداً 

 محفوظة , هللا تعالى إلى الرسول من الوحً حتى ٌبلػ رسالة ربه إلى أمته 

 وٌبلػ كل رسول ما أوحاه هللا , مصونة من أي دخٌل أو مبلعبة شٌطان 

 . تعالى إلٌه كامبلً موفوراً 

  ): أخرج عبد بن حمٌد وابن جرٌر عن الضحاك بن مزاحم فً قوله تعالى 

  . (إال من ارتضى من رسول فإنه ٌسلك من بٌن ٌدٌه ومن خلفه رصداً 

 بعث , كان النبً صلى هللا علٌه وسلم إذا بعث إلٌه الملك بالوحً  ): قال 

  . (معه مبلبكة ٌحرسونه من بٌن ٌدٌه ومن خلفه أن ٌتشبه الشٌطان بالملك 

 ما جاء  ): وأخرج ابن أبً حاتم بسند صحٌح عن سعٌد بن جبٌر قال 

 جبرٌل علٌه السبلم بالقرآن إلى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم إال ومعه 

 . ا هـ كما فً تفسٌر اآللوسً وؼٌره  (أربعة من المبلبكة ٌحفظونه 

 فاهلل تعالى حفظ هذا القرآن وصانه من تبلعب الشٌاطٌن فً جمٌع مراحل 

 . تنزالته وتبلٌؽه وإٌصاله للعباد 

 وقد أمر هللا تعالى النبً صلى هللا علٌه وسلم أن ٌتلوا القرآن على الناس 

 ولٌوصل روح القرآن إلى روح , ولٌعقلوا ما فٌه بقلوبهم , لٌسمعوه بآذانهم 

 فٌتجلى لهم نور , وٌوصل النور القرآنً إلى قلوبهم وعقولهم , اإلنسان 

 ثم بعد ذلك فمن الناس من ٌنصؾ وٌعترؾ فٌعمل , فٌعرفون الحق , الحق 

 ومنهم من ٌتكبر عن االعتراؾ ,بموجب ما عرؾ من الحق وعقل فٌهتدي 
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 . بالحق فٌعاند وٌخالؾ فٌضل 

 قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله  ): قال هللا تعالى 

 أمرنً : أي  . (كل شًء وأمرت أن أكون من المسلمٌن وأن أتلو القرآن 

 فمن اهتدى فإنما ٌهتدي لنفسه ومن  ), هللا تعالى أن أتلو القرآن على العباد 

  . (ضل فإنما ٌضل علٌها وما أنا علٌكم بوكٌل 

 أنه ٌتلوا علٌهم آٌات : وفً هذا طرٌق دعوته صلى هللا علٌه وسلم للعباد 

 ونور للعقول , هللا تعالى فٌسمعوا كبلم هللا تعالى الذي فٌه روح األرواح 

 . والقلوب 

 وإن أحد من المشركٌن استجارك فؤجره حتى ٌسمع كبلم  ): قال هللا تعالى 

 . اآلٌة  (هللا 

 وهذا ٌقتضً أن ٌسمعهم كبلم هللا تعالى مصوناً محفوظاً من كل دخٌل 

 وتقوم , لتحصل به  الهداٌة  , وسالماً من كل شابعة ومبلعبة , ومشاؼبة 

 . وتإثر به الدعوة , به الحجة 

 فلو جاز أن تتبلعب فٌه الشٌاطٌن حٌن ٌبلؽه صلى هللا علٌه وسلم للعباد 

 بل الزداد المسًء , وٌتلوه علٌهم ـ لما حصل المقصود من التبلوة علٌهم 

 وٌزداد الضال الذي ٌدعى للهداٌة شبهة , الذي ٌدعى لئلٌمان سوءاً 

 . وبما ٌعبث به , وذلك بسبب ما ٌلقٌه الشٌطان , وضبللة 

 وكٌؾ تتصور أن ٌشاؼب فٌه الشٌطان حٌن  ٌتلوه رسول هللا صلى هللا 

 أو ٌلقً الشٌطان فً تبلوته صلى هللا علٌه وسلم  والحال قد , علٌه وسلم 

 تعوذ رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من الشٌطان قبل أن ٌتلوه وٌقرأه كما 

 فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهلل من الشٌطان الرجٌم  ): أمره هللا تعالى بقوله 
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 إنه لٌس له سلطان على الذٌن آمنوا وعلى ربهم ٌتوكلون إنما سلطانه على 

  . (الذٌن ٌتولونه والذٌن هم به مشركون 

 فمن , وإذا كانت تعوذه  صلى هللا علٌه وسلم ال ٌمنع الشٌاطٌن وٌطردهم 

 الذي ٌطردهم تعوذه ـ بل وما فابدة األمر بالتعوذ عند القراءة إذا كان 

 . التعوذ ال ٌعٌذ من الشٌاطٌن 

 وكٌؾ تتصور لدى العقول أن ٌمكن هللا تعالى الشٌطان من التدخل فً 

 فً , تبلوة رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم وال ٌمنعه من اإللقاء فٌها 

 , حٌن أن هللا حفظ هذا القرآن الكرٌم فً اللوح المحفوظ فً المؤل األعلى 

 ثم حفظه فً نزوله على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم , وفً السماوات 

 . ثم حفظه فً مستقره من صدره الشرٌؾ صلى هللا علٌه وسلم , 

 فهل ٌصح عقبلً أن ٌتخلى سبحانه عن حفظه فً اآلونة األخٌرة المقصودة 

 المهمة وهً إٌصاله إلى الناس وتبلٌؽهم إٌاه لٌهدٌهم به وٌقٌم به الحجة 

 علٌهم ؟ 

  . (ولقد وصلنا لهم القول لعلهم ٌتذكرون  ): قال تعالى 

 فلو فرض أنه سبحانه تخلى عن حفظه حٌن تبلٌؽه للناس إذاً لضاعت 

 . حكمة حفظه فً المراحل األولى 

 وكٌؾ تتصور أن ٌتخلى سبحانه عن حفظه حال تبلٌؽه صلى هللا علٌه 

 وقد بٌن هللا تعالى فً مواضع متعددة من , وسلم وتبلوته على الناس 

 القرآن الكرٌم أن من أهم مواقفه صلى هللا علٌه وسلم مع العالم ــ تبلوة 

 . لٌبلػ الرسالة وٌقٌم علٌهم الحجة , القرآن على العباد ودعوتهم به 

 ٌا أٌها الرسول بلػ ما أنزل إلٌك من ربك وإن لم تفعل فما  ): قال تعالى 
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 . اآلٌة  (بلؽت رسالته 

 ربنا  ): وقال تعالى مخبراً عن الخلٌل على نبٌنا وعلٌه الصبلة والسبلم 

 . اآلٌة (وابعث فٌهم رسوالً منهم ٌتلو علٌهم آٌاتك وٌعلمهم الكتاب والحكمة 

 كما أرسلنا فٌكم رسوالً منكم ٌتلوا علٌكم آٌاتنا وٌزكٌكم  ): وقال تعالى

  . (وٌعلمكم الكتاب والحكمة وٌعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 

 هو الذي بعث فً األمٌٌن رسوالً منهم ٌتلو علٌهم آٌاته  ): وقال تعالى 

 . اآلٌة  (وٌزكٌهم وٌعلمهم الكتاب والحكمة 

 لقد منَّ هللا على المإمنٌن إذ بعث فٌهم رسوالً من أنفسهم  ): وقال تعالى 

 . اآلٌة  (ٌتلو علٌهم آٌاته وٌزكٌهم وٌعلمهم الكتاب والحكمة 

 . اآلٌة  (اتل ما أوحى إلٌك من الكتاب وأقم الصبلة  ): وقال تعالى 

 ٌعلم , ومن هذه الوجوه التً ذكرتها فً بٌان حفظ هللا تعالى  لهذا القرآن 

 وٌعلم أنها كذب مفترى كما , العاقل علم الٌقٌن بطبلن قصة الؽرانٌق 

 : أوضح ذلك إن شاء هللا تعالى فٌما ٌلً 

 

    بٌان قصة الغرانٌق الباطلة                      

 :        البحث فً هذه القصة ٌدور على أمور ثبلثة 

 إٌراد القصة المفتراة األول ــ 

 .من األدلة القاطعة تبٌن فساد هذه القصة  ذكر وجوه متعددةالثانً ــ 

 وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبً  ):  بٌان أن قوله تعالى الثالث ــ

 اآلٌة الكرٌمة ـ لٌس فٌه داللة على  (إال إذا تمنى ألقى الشٌطان فً أمنٌته 

 ثم ذكر المعنى الصحٌح المستقٌم الذي تدل علٌه اآلٌة , وقوع القصة 
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 . الكرٌمة مع األدلة إن شاء هللا تعالى 

 : إٌراد القصة الباطلة 

 ذكر بعض المفسرٌن نقبلً عن ابن حاتم وابن جرٌر فٌما ٌروٌانه عن سعٌد 

 والنجم إذا  ): قرأ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم بمكة : بن جبٌر قال 

 ( أفرأٌتم البلت والعزى ومناة الثالثة األخرى )فلما بلػ هذا الموضع (هوى 

 تلك : ـ سعٌد ـ فالقى الشٌطان على لسانه صلى هللا علٌه وسلم : قال 

 . وإن شفاعتهن لترجى , الؽرانٌق العلى 

 . ــ أي المشركون ــ ما ذكر آلهتنا بخٌر قبل الٌوم : قالوا 

 وما  ): فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة , فسجد صلى هللا علٌه وسلم وسجدوا 

 أرسلنا من قبلك من رسوالً وال نبً إال إذ تمنى ألقى الشٌطان فً أمنٌته 

  . (فٌنسخ هللا ما ٌلقً الشٌطان ثم ٌحكم هللا آٌاته وهللا علٌم حكٌم 

 . وهو طٌر أبٌض معروؾ , جمع ؼرنوق : والؽرانٌق 

 لٌس لها سند ٌعتمد علٌه كما قال , هً قصة مكذوبة , فهذه قصة الؽرانٌق 

 طرقها كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحٌح , الحافظ ابن كثٌر 

 ا هـ . وهللا أعلم 

 . هً ؼٌر ثابتة من جهة النقل : وقال الحافظ البٌهقً 

 . وذكر عن اإلمام ابن خزٌمة أن هذه القصة من وضع الزنادقة 

 واإلمام الفخر الرازي وجماعات كثٌرة من , وأبطلها ابن العربً المالكً 

 .أهل التفسٌر والحدٌث 

 وسؤذكر مستعٌناً باهلل تعالى وجوهاً من األدلة المنقولة : قال عبد هللا 

 مبتؽٌاً , والمعقولة الدالة قطعاً على بطبلن قصة الؽرانٌق إن شاء هللا تعالى 



 152 

  ): قال تعالى , بذلك رضا هللا تعالى ورضا رسوله صلى هللا علٌه وسلم 

  . (وهللا ورسوله أحق أن ٌرضوه إن كانوا مإمنٌن 

 :أوالً ـ هذه القصة مردودة من ناحٌة علم مصطلح الحدٌث ألسباب متعددة

 فً رد هذه القصة هو أن أسانٌدها كلها مرسلة وفٌها أٌضاً : السبب األول 

 . انقطاع 

 وقد ذكر البزار أنه ال ٌعرؾ لهذه القصة التً فٌها الؽرانٌق سند متصل إال 

 عن أبً بشر عن , عن شعبة , تفرد به أمٌة بن خالد , من طرٌق واحد 

 . مع الشك الذي وقع فً وصله , سعٌد بن جبٌر 

 فقد روى البزار فً مسنده عن ٌوسؾ بن حماد عن أمٌة بن خالد عن شعبة 

 عن أبً بشر عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس فٌما أحسب ـ الشك فً 

 فلم , الحدٌث كما جاء فً شرح الشفاء ـ ثم ساق حدٌث القصة المذكورة 

 ومعلوم , ترد قصة الؽرانٌق متصلة إال من هذا الوجه الذي شك رواٌة فٌه 

 ولذا قال الحافظ ابن , أن ما كان سنده كذلك ال ٌحتج به لظهور ضعفه 

 . كما تقدم إنه لم ٌرها مسندة من وجه صحٌح : كثٌر 

 . هو اضطراب المتن فً قصة الؽرانٌق : السبب الثانً 

 كما هو رواٌة , ففً رواٌة أن ذلك جرى على لسانه صلى هللا علٌه وسلم 

 . أبً حاتم المتقدمة 

 كما هو فً رواٌة ال بن أبً حاتم , وجاء فً رواٌة أن الشٌطان قال ذلك 

 أنزلت سورة النجم وكان : عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال 

 لو كان هذا الرجل ٌذكر آلهتنا بخٌر أقررناه وأصحابه : المشركون ٌقولون 

 قال وكان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قد اشتد علٌه ما ناله وأصحابه , 
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 أفرأٌتم  ): فلما أنزل علٌه سورة النجم قال , فكان ٌتمنى هداهم , من أذاهم 

 ألقى الشٌطان عندها كلمات حٌن  . (البلت والعزى ومناة الثالثة األخرى 

 وإن , ـ الشٌطان ـ وإنهن لهن الؽرانٌق العلى : ذكر هللا الطواؼٌت فقال 

 فوقعت هاتان , وكان ذلك من سجع الشٌطان وفتنته ,شفاعتهن لترتجى 

 ولم ٌكن المسلمون سمعوا : قال , الكلمتان فً قلب كل مشرك فً مكة 

 . الذي ألقى الشٌطان فً مسامع المشركٌن إلخ

 أنها ألقاها الشٌطان على لسان النبً صلى , وتارة تروى قصة الؽرانٌق 

 كان : هللا علٌه وسلم وهو فً الصبلة كما جاء ذلك فً رواٌة قتادة قال 

 فؤلقى الشٌطان على , النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌصلً عند المقام إذ نعس 

 وإنها لمع الؽرانٌق العلى فحفظها , وإن شفاعتها لترتجى : لسانه 

 . إلخ . المشركون 

 وتارة تروى قصة الؽرانٌق أنها كانت خارج الصبلة وهو ٌقظان صلى هللا 

 كما فً رواٌة : وكان ذلك فً ناد من أندٌة قرٌش كثٌر أهله , علٌه وسلم 

 . محمد بن كعب القرظً مرسبلً رواها ابن جرٌر 

 نزلت سورة النجم بمكة : وروى ابن جرٌر أٌضاً عن أبً العالٌة قال 

 ٌا محمد إنه ٌجالسك الفقراء والمساكٌن , وٌؤتٌك الناس من : فقالت قرٌش 

 أقطار األرض , فإن ذكرت آلهتنا بخٌر جالسناك , فقرأ رسول هللا صلى 

 أفرأٌتم البلت  ): هللا علٌه وسلم سورة والنجم فلما أتى على هذه اآلٌة 

 وهً الؽرانٌق : ألقى الشٌطان على لسانه  (والعزى ومناة الثالثة األخرى 

                                                           
 .انظر تفسٌر ابن كثٌر باختصار  
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 العلى شفاعتهن ترتجى , فلما فرغ من السورة سجد وسجد المسلمون 

 .والمشركون إال أبا سعٌد بن العاص إلخ 

 .فانظر فً اضطراب هذه القصة المزعومة 

 .ومرة تروى أنه صلى هللا علٌه وسلم كان فً سنة من النوم وقال ذلك 

 فانظر فً هذا التناقض فً نصوصها والتعارض فٌها الذي ال سبٌل إلى 

 .دفعه 

 وما ذلك إال ألنها كذب وافتراء , فتلونت وجوهها , ولو كان حقاً وصدقاً 

 لكان لها وجه واحد , وإن جاءت من ألؾ طرٌق فبل ٌقع التناقض بٌن 

 نصوصها وال التعارض , وهو مدفوع عن الصحاح لوجوه صحٌحة 

 .مقبولة معقولة , كما هو معلوم عند المحدثٌن 

 .فاضطراب هذه القصة ٌردها , وٌدل على كذبها وافترابها ببل شك 

 أن رواٌة قصة الؽرانٌق هً منكرة , ألنها مخالفة للصحٌح :السبب الثالث 

 .المعروؾ عند المحدثٌن 

 فقد روى البخاري فً تفسٌره من صحٌحه عن األسود بن زٌد عن عبد هللا 

 والنجم , : أول سورة أنزلت فٌها سجدة  ): بن مسعود رضً هللا عنه قال 

 فسجد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وسجد من خلفه إال رجبلً رأٌته : قال 

 أخذ كفاً من تراب فسجد علٌه , فرأٌته بعد ذلك قتل كافراً وهو أمٌة بن 

 .فلٌس فً هذا الحدٌث الصحٌح شًء من قصة الؽرانٌق  (خلؾ 

 بل الرواٌة الصحٌحة عن ابن عباس أٌضاً لٌس فٌها شًء من قصة 

 .الؽرانٌق 

 سجد النبً  ): ففً صحٌح البخاري عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال 
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 صلى هللا علٌه وسلم بالنجم , وسجد معه المسلمون والمشركون والجن 

  .(واإلنس 

 فهذه الرواٌات هً المعروفة الصحٌحة المعول علٌها , وأما الرواٌات التً 

 .فٌها قصة الؽرانٌق فباطلة بجمٌع وجوهها منكرة 

 ما السبب الذي حمل المشركٌن أن ٌسجدوا مع : وقد ٌسأل سائل فٌقول 

 .المسلمٌن كما فً رواٌة البخاري 

 أن المشركٌن كانوا إذا سمعوا القرآن من النبً صلى هللا علٌه : فالجواب 

 وسلم اهتزت قلوبهم , وانشرحت صدورهم , وانبهتت عقولهم , واعترتهم 

 حتى إذا فارقوا مجلسه .. الهٌبة والفزع , وفً تلك الحالة ٌنطقون بالحق 

 صلى هللا علٌه وسلم ورجعوا إلى قومهم نكسوا على رإوسهم , وجحدوا 

 : ما أٌقنوا , وأنكروا ما عرفوا , وهنالك شواهد واقعة كثٌرة تثبت ذلك 

 : فهذا الولٌد بن المؽٌرة لما سمع القرآن من النبً صلى هللا علٌه وسلم قال 

 وهللا إن له حبلوة , وإن علٌه لطبلوة , وإن أعبله لمثمر , وإن أسفله 

 . لمؽدق , وإنه الحق ٌعلو وال ٌعلى علٌه , وما هو بقول البشر 

 وقال , ثم لما رجع وجاء أبو جهل وأفسد علٌه أمره انتكس فراح فكر وقدر 

 أنه فكر وقدر فقتل كٌؾ قدر ثم قتل كٌؾ قدر ثم نظر ثم عبس  ): تعالى 

 إن هذا إال سحر ٌإثر  إن هذا إال قول : وبسر ثم أدبر واستكبر فقال 

 . وما هو بقول البشر: مع أنه قبل ذلك قال _  (البشر

 فإن  ): وهذا عتبة بن ربٌعة لما سمع مع النبً صلى هللا علٌه وسلم 

  . (اعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 

 وخرج فزعاً ثم , ٌا محمد أناشدك هللا والرحم إال كففت عن هذا : قال 
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 . انتكس 

 وهكذا لما سمع المشركون آخر سورة النجم وما فٌها من التهدٌد والوعٌد 

 قال تعالى فً , أخذ ذلك منهم مؤخذاً كبٌرا , بالعذاب فً الدنٌا واآلخرة 

 وأنه أهلك عاداً األولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من  ): آخر سورة النجم 

 قبل أنهم كانوا هم أظلم وأطؽى والمإتفكة أهوى فؽشاها ما ؼشى فبؤي آالء 

  . (ربك تتمارى 

 ثم واجههم بالخطاب على وجه شدٌد , فؤسمعهم إهبلك األمم الكافرة قبلهم 

 أزفت , هذا نذٌر من النذر األولى  ): فٌه التوعد واإلرهاب فقال تعالى 

 اآلزفة لٌس لها من دون هللا كاشفة أفمن هذا الحدٌث تعجبون وتضحكون 

  . (وال تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا هلل واعبدوا 

 فما وسعهم إال أن ٌسجدوا مع المسلمٌن , فلما سمعوا ذلك فزعوا أو خافوا 

 وأثر , وما فٌه من شدة الوعٌد سٌطر علٌهم , ألن سلطان الكبلم اإللهً , 

 . ثم بعد ذلك راحوا ٌجحدون وٌنكرون , فانساقوا للحق , فً قلوبهم 

 .وهناك شواهد كثٌرة ربما تمر علٌنا فً هذا الكتاب إن شاء هللا تعالى 

 فبل عجب وال ؼرابة من سجود المشركٌن حٌن سمعوا تلك اآلٌات 

 .فسجدوا

 فما ,  وحٌث أن الثابت عن ابن عباس هو ما تقدم فً رواٌة البخاري 

 , السبب الحامل على أن نجاوز الصحٌح إلى نقل ؼٌر صحٌح وال ثابت 

 ال تتبع ما لٌس : ــ أي ,  (وال تقؾ ما لٌس لك به علم  ): وهللا تعالى ٌقول 

 . له دلٌل ٌثبت العلم به 

 إن السمع والبصر  ): ثم ٌحذر سبحانه من خطر ذلك فٌقول سبحانه 
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 ـ فؤي علم جازم تثبته قصة الؽرانٌق  (والفإاد كل أولبك كان عنه مسبوالً 

 . وأي ظن ؼالب قوي تعطٌه هذه القصة ؟ وأسانٌدها كلها واهٌة 

 ولقد كان الصحابة رضً هللا عنهم ال ٌقبلون حدٌثاً ٌبلؽهم عن النبً صلى 

 هللا علٌه وسلم لم ٌسمعوه منه حتى ٌتثبتوا من نسبته إلى رسول هللا صلى 

 فكٌؾ إذا كان أمراً اعتقادٌاً وٌتعلق باهلل ورسوله صلى هللا , هللا علٌه وسلم 

 . علٌه وسلم وبكبلمه سبحانه 

 , فهذا عمر بن الخطاب ٌتثبت من حدٌث االستبذان ثبلثاً والرجوع بعد ذلك 

 ,حٌن سمعه من أبً موسى األشعري وٌطالبه بمن ٌشهد له بذلك الحدٌث

 وقد فعل ذلك أبو موسى كما جاء فً الصحٌحٌن وؼٌرهما والحدٌث 

 . معلوم

 فإن هذه القصة ـ قصة الؽرانٌق ـ ظاهرة الوضع ألن عبلمات الوضع 

 . ظاهرة فٌها 

 وقد ذكر علماء الحدٌث أن من عبلمات وضع الحدٌث مخالفته للمنقول 

 وهً مخالفة لؤلصول الثابتة بالكتاب , ومخالفته للعقل الصحٌح , الصحٌح 

 : ومعارضة لها كما سٌتضح هذا من وجوه متعددة , والسنة 

 إن قصة الؽرانٌق تتنافى مع سٌاق اآلٌات الواردة فً أول سورة األول ـ 

 .النجم , وتتنافى مع لحاقها 

 والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم  ): فاهلل تعالى ٌقول فً أول سورة النجم 

 .(وما ؼوى وما ٌنطق عن الهوى إن هو إال وحً ٌوحى 

 أن محمداً رسول : فهو سبحانه ٌعلم عباده وٌعلن لهم فً هذا القرآن الكرٌم 

 هللا صلى هللا علٌه وسلم ما ٌنطق عن الهوى , وإنما ٌنطق عن وحً 
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 !! ٌوحٌه هللا تعالى إلٌه,فكٌؾ ٌتصور لدى العقل أن ٌنطق عن الشٌطان ؟؟ 

 بل إذا كان الشٌطان ال ٌمكنه أن ٌتسلط على رسول هللا صلى هللا علٌه 

 وسلم , وال أن ٌقاربه , وال أن ٌشاؼب علٌه , أو ٌلبس علٌه وفً حالة 

 الؽضب التً ٌلبس فٌها الشٌطان على ؼٌره صلى هللا علٌه وسلم , وربما 

 تسلط علٌهم وأجرى على لسانهم ما ال ٌنبؽً شرعاً كما قال صلى هللا علٌه 

 إن الؽضب من الشٌطان , وإن الشٌطان خلق من النار , وإنما  ): وسلم 

 .رواه أبو داوود  (تطفؤ النار بالماء , فإذا ؼضب أحدكم فلٌتوضؤ 

 إنً ألعلم كلمة لو  ): وقال صلى هللا علٌه وسلم للرجل الذي اشتد ؼضبه 

 . (أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم :قالها لذهب عنه ما ٌجد من الؽضب 

 .الحدٌث كما فً الصحٌحٌن وؼٌرهما 

 فالؽضب حالة قد تخرج الرجال عن خط االعتدال لتسلط الشٌطان 

 .ومقاربته للؽضبان 

 وأما سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم فقد حفظه هللا تعالى من ذلك , 

 وصّوب كبلمه , وسدد أقواله فً جمٌع أحواله صلى هللا علٌه وسلم , فهو 

 ٌنطق بالحق والصدق فً حالة الرضا والؽضب , ال ٌخرجه الؽضب عن 

 .إذ لٌس للشٌطان إلٌه باب _ كمال الصواب 

 روى اإلمام أحمد وأبو داوود عن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما قال 

 كنت أكتب كل شًء أسمعه من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أرٌد  ): 

 أتكتب كل شًء تسمعه من رسول هللا صلى : حفظه , فنهتنً قرٌش وقالوا 

 هللا علٌه وسلم , ورسول هللا بشر ٌتكلم فً الؽضب والرضا , قال عبد هللا 

 فذكرت ذلك للنبً هللا صلى هللا علٌه وسلم فؤومؤ _ فؤمسكت عن الكتابة : 
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 اكتب  ): فقال صلى هللا علٌه وسلم _ أي فمه الشرٌؾ _ بإصبعه إلى فٌه 

 ( .(فوالذي نفسً بٌده ما ٌخرج منه إال حق 

  .(اكتب , فوالذي نفسً بٌده ما خرج منً إال الحق  ): وعند أحمد 

  .(اكتب , فوالذي نفسً بٌده ما خرج منه إال حق  ): وعند الدرامً 

 سمع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ): وروى اإلمام أحمد عن أبً أمامة 

 ربٌعة : لٌدخلن الجنة بشفاعة رجل لٌس بنبً مثل الحٌٌن  )): ٌقول 

 ( .(ومضر 

 أوما ربٌعة من مضر ؟: فقال رجل لرسول هللا 

  .(إنما أقول ما أقول  ): فقال صلى هللا علٌه وسلم 

 قال رسول هللا : وروى اإلمام أحمد عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال 

  .(إنً ال أقول إال حقاً  ): صلى هللا علٌه وسلم 

 فإذا كان الشٌطان ال ٌمكنه أن ٌقارب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً 

 حالة ؼضبه , فكٌؾ ٌتسلط علٌه وٌشاؼب علٌه فً حال تبلوته وتبلٌؽه 

 صلى هللا علٌه وسلم القرآن , ال سٌما وقد استعاذ باهلل من الشٌطان الرجٌم 

 فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهلل  ): قبل تبلوته عمبلً بما علمه هللا تعالى بقوله 

 من الشٌطان الرجٌم إنه لٌس له سلطان على الذٌن آمنوا وعلى ربهم 

 .(ٌتوكلون

 فما معنى هذا _ على فرض المستحٌل _ فإن صحت قصة الؽرانٌق 

 اإلعبلم اإللهً فً أول سورة النجم بؤن محمد صلى هللا علٌه وسلم رسوله 

 وإنما هو الوحً من هللا تعالى ال ؼٌر , فبل  (ما ٌنطق عن الهوى  )الكرٌم 

 .شك أنها قصة باطلة 
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  ): كما أن قصة الؽرانٌق تتنافى صراحة مع لحاق اآلٌات , فقد قال تعالى 

 أفرأٌتم البلت والعزى ومناة الثالثة األخرى ألكم الذكر وله األنثى تلك إذا 

َزى إن هً إال أسماء  ٌْ  _ ما أصنامكم التً تسمونها آلهة : أي _ قسمة ِض

 سمٌتموها أنتم وآباإكم ما أنزل هللا بها من سلطان إن ٌتبعون إال الظن وما 

  .(تهوى األنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى 

 فذمهم وذم آلهتهم , وسخؾ عقولهم , وسجل علٌهم الضبلل حٌث تركوا 

 طرٌق الهدى الذي جاءهم به النبً صلى هللا علٌه وسلم , وركبوا طرٌق 

 الضبلل الذي تهواه أنفسهم , فعبدوا حجاراً وسموها آلهة , وفً هذا ذم 

 .صرٌح واضح للمشركٌن 

 كما أنه ذمهم ووبخهم وسجل علٌهم الجهل والجهالة فً دعواهم أن 

 إن الذٌن ال ٌإمنون باآلخرة لٌسمون  ): المبلبكة إناث , فقال سبحانه 

 المبلبكة تسمٌة األنثى وما لهم بذلك من علم إن ٌتبعون إال الظن وإن الظن 

 ال ٌؽنً من الحق شٌباً ذلك مبلؽهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن 

  .(سبٌله وهو أعلم بمن اهتدى 

 .فسجل علٌهم الجهل والضبلل 

 أن ٌكونوا قد مدح , فكٌؾ ٌتصور بعد هذا الذم للمشركٌن وتسفٌه أحبلمهم 

 . إلخ ... أصنامهم بؤنها الؽرانٌق العلى 

 وٌسخؾ , وٌجهلهم وٌضللهم , فكٌؾ ٌتصور أن ٌمدحهم ثم ٌذمهم : أي 

 ثم ٌسجدون معه رضا عنه ألنه مدح أصنامهم بؤنها الؽرانٌق , عقولهم 

 كٌؾ تمدحها ثم تذمها : بل لو حصل ذلك العترضوا ولقالوا !! العلى ؟ 

 . وتختم المجلس بذمها , بعد ذلك 
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 وما أرسلنا من  ): ٌقال لمن جعل  قصة الؽرانٌق سبباً لنزول آٌة الثانً ــ 

 ألقى : أي  (قبلك من رسول وال نبً إال إذا تمنى ألقى الشٌطان فً أمنٌته 

 هذه قصة ألقاها الشٌطان عند تبلوة : أو بٌن سكتاته ٌقال له , على لسانه 

 فما هً بقٌة اإللقاءات الشٌطانٌة التً ألقاها فً تبلواته صلى , سورة النجم 

 فعلى  (إال إذا تمنى ألقى الشٌطان  ): ألن اآلٌة تقول , هللا علٌه وسلم 

 كل تبلوة صدرت فإن الشٌطان ٌلقً فٌها على لسانه صلى : حسب فهمكم 

 أو بٌن سكتاته فما هً تلك اإللقاءات التً ألقاها الشٌطان , هللا علٌه وسلم 

 . عند تبلوة بقٌة اآلٌات ؟؟ كبل ال هذه وال ؼٌرها 

 إن ذلك مناؾ للحفظ اإللهً الذي تكفل هللا تعالى به أن ٌحفظ هذا الثالث ــ 

  (إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون  ): القرآن فإن هللا تعالى الذي قال 

 وحفظه فً طرق نزوله , قد حفظه فً المؤل األعلى فً اللوح المحفوظ 

 وحفظه له تاماً كامبلً ال , على قلب سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 ٌذهب عنه شًء وال ٌنسى منه شٌباً ــ فً صدره صلى هللا علٌه وسلم حتى 

 فكٌؾ ٌتصور لدى العقول أن ٌتخلى سبحانه عن حفظه, ٌبلؽه تاماً سالماً 

 وهً , من تبلعب الشٌاطٌن ومداخبلتهم فً آخر مرحلة وأدق المواطن 

 وٌعتقدوا , حتى ٌحفظوه وٌكتبوه , وتبلوته علٌهم , مرحلة تبلٌؽه للناس 

 . وٌنتهوا عن مناهٌه ؛ إلى آخر ما هنالك , وٌعملوا بؤوامره , بعقابده 

 فإذا جاز أن تجرى علٌه مشاؼبات ومداخبلت شٌطانٌة فً هذه المرحلة 

 األخٌرة التً هً المقصودة بالذات إذاً ٌكون قد ضاعت الحكمة فً حفظه 

 .فً المراحل األولى كلها 

  لقد كان صلى هللا علٌه وسلم ٌؤمر كتبة الوحً بكتابة القرآن الرابع ــ
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 ولم ٌروا أنه راجعهم فً تصحٌح ما تبله علٌهم , النازل علٌه فور النزول 

 فلو كان إلقاء الشٌطان حال تبلوته صلى هللا علٌه , بؤنه إلقاء من الشٌطان 

 وسلم جابزاً لقال لمن حوله من الكتبة ال تكتبوا حتى استوضح لكم الحق 

 , ولنبههم فٌما بعد على اإللقاء الشٌطانً , الرحمانً من الباطل الشٌطانً 

 ولم ٌرد شًء من ذلك كبل ــ بل كان صلى هللا علٌه , لٌصححوا ما كتبوه 

 وسلم ٌتلو على الناس آٌات هللا تعالى النازلة علٌه عقب نزولها للحفظ فً 

 . وٌؤمر الكتبة بكتابتها لتحفظ فً السطور , الصدور 

 وقد اتخذ رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كتاباً لوحً القرآن هو اختارهم 

 وأبان بن , ومعاوٌة , لذلك منهم األربعة الخلفاء رضً هللا تعالى عنهم 

 وحنظلة بن , وزٌد بن ثابت , وأبً بن كعب , وخالد بن الولٌد , سعد 

 فكانوا ٌكتبون القرآن فور نزوله على رسوله صلى . . . وؼٌرهم , ربٌع 

 بحٌث ال ٌضٌعون منه , واستٌعاب كامل , هللا علٌه وسلم بإتقان وإحكام 

 . حرفاً وال كلمة 

 أن النبً صلى  ): روى البخاري وؼٌره عن زٌد بن ثابت رضً هللا عنه 

 ال ٌستوي القاعدون من المإمنٌن والمجاهدون  ): هللا علٌه وسلم أملى علٌه 

  . (فً سبٌل هللا 

 وهللا لو : ٌا رسول هللا  ): فجاء ابن أم مكتوم وهو ٌملٌها علً فقال 

  . (أستطٌع الجهاد معك لجاهدت ــ وكان أعمى 

 فؤنزل هللا على رسوله صلى وفخذه صلى هللا علٌه وسلم على فخذي فثقلت 

 علً حتى خفت أن ترض فخذي ثم سري عنه صلى هللا علٌه وآله وسلم 

  .(ؼٌر أولً الضرر  ): فانزل هللا تعالى 
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 فقال صلى هللا علٌه وآله : أي فكتبها كما جاء فً رواٌة أحمد وأبً داوود 

  .(( (ؼٌر أولً الضرر  ): اكتب  )): وسلم 

 أنزله هللا تعالى وحدها فؤلحقتها بها , فو هللا لكؤنً أنظر إلى  ): قال زٌد 

  .(ملحقها عند صدع كان فً الكتؾ 

 ٌقال إن جبرٌل علٌه السبلم هبط ورجع قبل أن ٌجؾ القلم : قال ابن التٌن 

 ا هـ . قلم زٌد : أي _ 

 وأخرج ابن فهر فً كتاب فضابل مالك , وابن  : (الدر المنثور  )قال فً 

 : عساكر من طرٌق عبد هللا بن رافع قال 

 احمل : قدم هارون الرشٌد المدٌنة , فوجهه البرمكً إلى مالك وقال له 

 .حتى أسمعه منك _ الموطؤ : أي _ الكتاب الذي صنفته 

 العالم ٌزار وال ٌزور , وإن : أقربه السبلم وقل له : فقال مالك للبرمكً 

 .العلم ٌإتى إلٌه وال ٌؤتً 

 إعزم علً حتى ٌؤتٌك , : فرجع البرمكً إلى هارون الرشٌد فبلؽه وقال له 

 ولٌس معه كتاب وأتاه مسلماً _ على هارون الرشٌد _ فإذا بمالك قد دخل 

 ٌا أمٌر المإمنٌن إن هللا تعالى ٌعز هذا العلم وٌجله , فؤنت : فقال مالك 

 حدٌث رسول هللا صلى هللا : أي _ أحرى أن تعز وتجل علم ابن عمك 

 علٌه وآله وسلم , ولم ٌزل ٌعدد علٌه من ذلك حتى بكى هارون الرشٌد ثم 

 :قال مالك 

 كنت أكتب  ): قال زٌد بن ثابت : أخبرنا الزهري عن خارجة بن زٌد قال 

 ال ٌستوي  )بٌن ٌدي رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم فً كتؾ 

 وابن أم مكتوم عند  (القاعدون من المإمنٌن والمجاهدون فً سبٌل هللا 
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 ٌا رسول هللا قد أنزل هللا فً فضل الجهاد : النبً صلى هللا علٌه وسلم فقال 

 ما أنزل , وأنا رجل ضرٌر فهل لً من رخصة ؟

  .((ال أدري  )):  فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 وقلمً رطب ما جؾ حتى ؼشً على رسول هللا صلى هللا علٌه : قال زٌد 

 ؼٌر أولً  ): اكتب ٌا زٌد  )): وآله وسلم الوحً ثم جلً عنه فقال لً 

  (( ( .(الضرر 

 فٌا أمٌر المإمنٌن حرؾ واحد بعث به جبرٌل والمبلبكة علٌهم السبلم من 

 مسٌرة خمسٌن ألؾ سنة حتى أنزل هللا تعالى على نبٌه صلى هللا علٌه 

 ا هـ. وسلم , أفبل ٌنبؽً لً أن أعزه وأجله ؟ 

 لو جاز وقوع قصة الؽرانٌق , لذهبت الثقة من الكاتبٌن عنه_ الخامس 

 صلى هللا علً وسلم الذي ٌملً علٌهم فٌكتبونها فً الصحؾ , بل لذهبت 

 :الثقة من المتلقٌن عنه صلى هللا علٌه وسلم ألنهم حٌنبذ ٌقولون فً أنفسهم 

 لعله أن ٌنزل بعد ذلك آٌات تدل على مداخلة الشٌاطٌن فٌما كتبناه أو تلقٌناه 

 .منه صلى هللا علٌه وسلم 

 ٌلزم من وقوع قصة الؽرانٌق أن للشٌطان تسلطاً علٌه صلى _ السادس 

 هللا علٌه وسلم فً أهم األمور وأكبرها وهً أمور الوحً عن هللا تعالى 

 والتبلٌػ عن هللا تعالى , فً حٌن أنه صلى هللا علٌه وآله وسلم باإلجماع 

 هو معصوم من الشٌطان ومن تسلطه علٌه فً جمٌع أموره وأحواله صلى 

 .هللا علٌه وآله وسلم ؛ وال سٌما فً أمور الوحً والتبلٌػ عن هللا تعالى 

 وإذا كان الشٌطان ال سلطان له على الذٌن آمنوا وعلى ربهم ٌتوكلون , 

 فكٌؾ ٌتسلط على إمام األنبٌاء والمرسلٌن والصدٌقٌن والشهداء 
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 .  والصالحٌن

  .(إن عبادي لٌس لك علٌهم سلطان  ): قال هللا تعالى 

 إنه لٌس له سلطان على الذٌن أمنوا وعلى ربهم ٌتوكلون ,  ): وقال تعالى 

  .(إنما سلطانه على الذٌن ٌتولونه والذٌن هم به مشركون 

 كٌؾ ٌصح أن ٌتمكن الشٌطان من إلقاءه فً تبلواته صلى هللا _ السابع 

 علٌه وسلم آلٌات هللا تعالى , فً حٌن أنه كان رسول هللا صلى هللا علٌه 

 وسلم ٌتلو على الناس آٌات هللا تعالى على وجه متصل مستمر , وتبلوته 

 :صلى هللا علٌه وسلم على الناس لها أسباب متعددة 

 .إما من باب اإلمبلء علٌهم لٌكتبوا القرآن فً صحؾ كما هو وظٌفة الكتبة 

 .وإما من باب التبلٌػ لهم ٌبلؽهم ما أنزل هللا تعالى علٌهم 

 وإما من باب تلقٌنهم وتعلٌمهم القرآن الكرٌم , فإن تبلوة القرآن ال تعرؾ 

 إال بالتلقً عنه صلى هللا علٌه وسلم , فلذلك كان صلى هللا علٌه وسلم ٌعلم 

 .الصحابة تبلوة الكتاب 

 : روى اإلمام أحمد عن أبً عبد الرحمن السلمً قال 

 أنهم :حدثنا من كان ٌقربنا من أصحاب النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 كانوا ٌقتربون من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عشر آٌات , فبل ٌؤخذون 

 : فً العشر األخرى حتى ٌعلموا ما فً هذه العشر من العلم والعمل , قالوا 

 .فعلنا العلم والعمل 

 كنا إذا  ): وروى محمد ابن نصر عن ابن مسعود رضً هللا عنه قال 

 تعلمنا من النبً صلى هللا علٌه وسلم عشراً من القرآن لم نتعلم العشر التً 

  .(بعدها حتى نعلم ما نزل فً هذه من العمل 
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 ولم ٌروا أحد من الصحابة الذٌن أخذوا عنه القرآن أنه استدرك ما تبله 

 هذه من إلقاء الشٌطان كبل وحاشاه صلى هللا علٌه وسلم , بل كثٌراً : وقال 

 ما كان صلى هللا علٌه وسلم ٌتلو على الناس آٌات هللا تعالى من باب 

 .الدعوة إلى اإلٌمان والدخول فً اإلسبلم 

 وهذه التبلوة قد تكون على جموع كثٌرة من المشركٌن وؼٌرهم , وقد 

 تكون على أفراد كما جاء فً إسبلم ابن مظعون وؼٌره , فإنهم أسلموا 

 حٌن أسمعهم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كبلم هللا تعالى كما تقدم 

 .مفصبلً فً بحث تؤثٌر القرآن الكرٌم 

 وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبً إال إذا  ): فإذا كان المفهوم من آٌة 

 إذا كان ٌفهم منها أن الشٌطان ٌقلً فً  (تمنى ألقى الشٌطان فً أمنٌته 

 تبلوته على لسان , أو بٌن سكتاته ؛ إذا كان كذلك فٌلزم منه أن جمٌع 

 تبلواته بؤسبابها المتعددة هً فً معرض إلقاء الشٌطان , وأنه ألقى فٌها 

 إال إذا تمنى ألقى الشٌطان فً  ): الشٌطان , ألن اآلٌة على هذا الفهم تقول 

 كلما قرأ ألقى الشٌطان كبلماً من عنده على لسانه , أو بٌن : أي  (أمنٌته 

 نعوذ باهلل ! , وكم إلقاء شٌطانً حصل ؟! سكتاته , إذاً كم تبلوة حصلت ؟ 

 .من هذا الفهم الباطل 

 كما أنه صلى هللا علٌه وسلم كان ٌتلو على الناس آٌات هللا تعالى من باب 

 الموعظة والتذكٌر لهم , حتى بلػ األمر ببعض الصحابة رضً هللا عنهم 

 أن حفظوا القرآن الكرٌم من كثرة سماعهم القرآن الكرٌم من النبً صلى 

 .هللا علٌه وسلم 

 حفظت سبعٌن سورة من فم رسول هللا  ): قال ابن مسعود رضً هللا عنه 
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  .(صلى هللا علٌه وسلم 

 ففً هذه التبلوات الكرٌمة التً تبلها صلى هللا علٌه وسلم واستماع 

 الصحابة إلٌه , وتلقٌهم عنه , وكتاباتهم عنه لم ٌرد عن واحد منهم أنه قال 

 قد صحح لنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم , أو نبهنا إلى أن بعض : 

 الكلمات كانت دخٌلة من قبل الشٌاطٌن , أو جرى فٌها سهو , أو نحو ذلك 

 .كبل لم ٌقع ذلك أصبلً _ 

 وما  ): إذا كانت قصة الؽرانٌق هً سبب نزول قوله تعالى _ الثامن 

  (أرسلنا من قبلك من رسول وال نبً إال إذا تمنى ألقى الشٌطان فً أمنٌته 

 .اآلٌة 

 وإذا كان التمنً فً هذه اآلٌة محموالً على التبلوة , وأن الشٌطان ٌلقً فً 

 تبلوة الرسول والنبً ما ٌلقٌه , وأن هذه اآلٌة التً نزلت تسلٌة : أمنٌته أي 

 إال إذا  ): إذا كان األمر كذلك فإن اآلٌة تقول _ للنبً صلى هللا علٌه وسلم 

 كلما قرأ وتبل ألقى الشٌطان ما ألقاه , فمعنى : أي  (تمنى ألقى الشٌطان 

 ذلك أن كل تبلوة صدرت من الرسول سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم ما 

 .خلت عن إلقاء شٌطانً 

 إلخ فً تبلوته صلى ... فإن زعمتم أن الشٌطان ألقى كلمة الؽرانٌق العلى 

 هللا علٌه وسلم أول سورة النجم فما هً بقٌة اإللقاءات التً ألقاها الشٌطان 

 فً بقٌة تبلواته صلى هللا علٌه وسلم على الناس ؟ , فإن الذي نقل هذه ٌنقل 

 تلك اإللقاءات أٌضاً , بل ٌلزم على ذلك أن ٌنقل إلقاءات كثٌرة عن كثٌر 

 _ من الصحابة , ألن تبلوته صلى هللا علٌه وسلم كانت على مسمع منهم 

 ._ اللهم سبحانك هذا بهتان عظٌم 
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 بل ٌقال لمن ٌزعم وٌجوز تداخل الشٌطان وإلقاءه فً تبلوته صلى هللا 

 : علٌه وسلم على لسانه أو بٌن سكتاته ٌقال له 

 وما ٌدرٌنا أن اآلٌات التً نزلت تنسخ ما ألقاه الشٌطان وتبلها صلى هللا 

 ما ٌدرٌنا أن الشٌطان ألقى فٌها أٌضاً , ألنها من جملة ما _ علٌه وسلم 

 إال إذا  ): ٌتلوه صلى هللا علٌه وسلم على الناس , وقد فسرتم قوله تعالى 

 فسرتموها بؤن الشٌطان ٌلقً على لسانه  (تمنى ألقى الشٌطان فً أمنٌته 

 اللهم إنً أبرأ إلٌك من _ صلى هللا علٌه وسلم حال تبلوته أو بٌن سكتاته 

 .هذا كله 

 بل ٌلزم من ذلك أن جمٌع تبلوات الرسل واألنبٌاء على أممهم كان 

 على ألسنة الرسل : أي _ الشٌطان ٌلقً فٌها من كبلمه على ألسنتهم 

 من آدم علٌه السبلم , إلى نوح علٌه السبلم , إلى _ واألنبٌاء المتقدمٌن 

 الخلٌل إبراهٌم علٌه السبلم , إلى الكلٌم موسى علٌه السبلم , إلى روح هللا 

 .عٌسى علٌه السبلم 

 فً حٌن أنه لم ٌنقل شًء من ذلك ألنه لم ٌحصل شًء من ذلك , فإن 

 طرق الوحً وتبلٌؽه مصونة حصٌنة , كما دلت على ذلك اآلٌة المتقدمة 

 إال من ارتضى من رسول فإنه ٌسلك من بٌن ٌدٌه  ): وهً قوله تعالى 

 ومن خلفه رصداً لٌعلم أن قد أبلؽوا رساالت ربهم وأحاط بما لدٌهم 

  .(وأحصى كل شًء عدداً 

 ففً هذه اآلٌة بٌان عام من هللا تعالى بحفظه وصٌانته لوحٌه النازل على 

 رسله كلهم , حتى ٌبلؽوا تلك الرساالت اإللهٌة تامة سالمة كاملة , كما 

 .أوحاها هللا تعالى إلٌهم 
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 فلو صحت قصة الؽرانٌق ال نتقض خبر اآلٌة ولما تحقق معناها , بل 

 لضاعت عصمة األنبٌاء والمرسلٌن إذا كان الشٌطان ٌقلً الكفر على 

 ألسنتهم وٌسمعه الناس من لسان كل رسول ونبً , فإن النطق بقصة 

 .الؽرانٌق هو كفر صرٌح 

 .فإن قٌل إن الشٌطان ألقى ذلك فً آذان السامعٌن 

 هذا مردود أٌضاً ألنه ٌإدي إلى االلتباس بٌن وحً الرحمن وإلقاء: قلنا 

 الشٌطان فً مقام الهدي والدعوة لئلٌمان , فٌبلػ الناس وحً هللا تعالى 

 متلبساً بإلقاء الشٌطان , فٌزدادون ضبلالً وحٌرة , بدالً من أن ٌهدٌهم 

 .وٌخرجهم من ظلمات جهلهم وحٌرتهم 

 وما أرسلنا  ): وٌقال لمن جعل قصة الؽرانٌق سبباً لنزول آٌة _ التاسع 

 وٌفسر  (من قبلك من رسول وال نبً إال إذا تمنى ألقى الشٌطان فً أمنٌته 

 ذلك بؤن الشٌطان ٌلقً كبلماً من عنده على لسان الرسول ثم ٌنزل هللا 

 _ تعالى آٌات تنسخ ما ألقاه الشٌطان على لسان الرسول أو بٌن سكتاته 

 :ٌقال لمن ٌزعم ذلك 

 ومن المعلوم  (وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبً  ): إن اآلٌة تقول 

 أن الرسول أن الرسول هو إنسان أوحً إلٌه بشرع من عند هللا تعالى 

 .ٌعمل به وأمر بتبلٌؽه للناس 

 وأما النبً فهو إنسان أوحً إلٌه بشرع ٌعمل به ولم ٌإمر بتبلٌؽه , فما هو 

 مقصود الشٌطان من إلقابه كبلماً من عنده على لسان ذلك النبً إذا تبل ما 

 أوحاه هللا تعالى إلى رسول قبله أو فً زمنه , فإن قصد الشٌطان التلبس 

 على نفس النبً , فالنبً معصوم ٌعرؾ وٌمٌز بٌن كبلم الرحمن وكبلم 
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 الشٌطان , وإن قصد الشٌطان التلبٌس على السامعٌن فإن النبً لٌس 

 مؤموراً بتبلٌؽه للناس حتى ٌلبس الشٌطان على السامعٌن منه , بل وربما 

 .قرأ ذلك لنفسه منفرداً عن الناس 

 ثم إن من األنبٌاء علٌهم الصبلة والسبلم من كان مؤموراً أن ٌعمل بكتاب 

 أنزل على رسول قبله , فهل كان هذا النبً الذي ٌعمل بكتاب رسول قبله , 

 هل كان إذا تبل آٌات ذلك الكتب ٌقلى الشٌطان فً تبلوته ؟

 وإذا كان الشٌطان ٌلقى فً تبلوته فٌلزم من ذلك بناء على زعمكم أن 

 ٌتنزل آٌات تنسخ ما ٌلقً الشٌطان أٌضاً حتى ٌرفع الرٌبة من قلوب 

 السامعٌن الذٌن تبله علٌهم , وحٌنبذ ٌلزم ذلك النبً أن ٌلحق تلك اآلٌات 

 بؤن ٌلحق اآلٌات النازلة فً نسخ ما ألقاه الشٌطان باألصل : باألصل , أي 

 النازل على الرسول قبله , ألنها كلها نازلة بالوحً من هللا تعالى , وأٌضاً 

 ال بد حٌنبذ من أن تنزل آٌات تنسخ ما ألقاه الشٌطان وٌتلوها ذلك النبً 

 على الناس , حتى ال ٌبقى فً قلوبهم رٌبة فً حٌن أنه نبً مؤمور باتباع 

 رسول قبله , فٌلزم منه أن كل نبً عمل بكتاب رسول قبله أن ٌزٌد فٌه ما 

 أنزل علٌه ناسخاً لما ألقاه الشٌطان , وربما عمل بكتاب الرسول الواحد 

 عدة من األنبٌاء فكم وكم ٌزاد على األصل النازل , والحق الواقع أنه لم 

 ٌقع شًء من ذلك قطعاً , بدلٌل أنه لم ٌنقل شًء من ذلك عن الرسل وال 

 عن األنبٌاء صلوات هللا تعالى علٌهم , مع كثرة وتكرار تبلواتهم آٌات هللا 

 .تعالى على العباد 

 إذا كانت قصة الؽرانٌق ثابتة على الصورة التً نقلت , وأنها _ العاشر 

 وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبً إال إذا  ): كانت سبباً لنزول آٌة 
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 اآلٌة , إذا كان األمر كذلك فكٌؾ كانت  (تمنى ألقى  الشٌطان فً أمنٌته 

 إلقاءات الشٌطان فً تبلوات الرسل والنبٌٌن السابقٌن على قومهم , هاتوا 

 قصة واحدة ثابتة تبٌن أن الشٌطان ألقى فً تبلواتهم نظٌر إلقاء قصة 

 الؽرانٌق أو نحوها , أو أي قصة ألقاها الشٌطان فً تبلوات أولبك الرسل 

 واألنبٌاء , فإنه لم ٌسمع شًء من ذلك فً كتاب نزل من الكتب المتقدمة , 

 وال عن بنً إسرابٌل فً حدٌث من أحبارهم , وال عن سلؾ , وال عن 

 .خلؾ قط 

 إن أسانٌد قصة الؽرانٌق ال ٌثبت بها العلم , وال تعطً _ الحادي عشر 

 وال تقؾ ما لٌس لك به  ): قوة التصدٌق والجزم , وإن هللا تعالى ٌقول 

 .ال تتبع ما ال ٌوجب العلم اعتقاداً كهذه القصة ونحوها : أي  (علم 

 إن السمع والبصر  ): ثم ٌحذر سبحانه من متابعة ما ال ٌوجب العلم فٌقول 

  .(والفإاد كل أولبك عنه مسإوالً 

 ولقد كان أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم ال ٌقبلون حدٌثاً لم ٌسمعوه 

 .من النبً صلى هللا علٌه وسلم إال بعد التثبت والتبٌن 

 فهذا  سٌدنا عمر بن الخطاب رضً هللا عنه ٌسمع حدٌث االستبذان من 

 .أبً موسى األشعري فٌطالبه بمن ٌشهد له بذلك كما جاء فً الصحاح 

 كنت  ): روى اإلمام البخاري عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه قال 

 : أي _ فً مجلس من مجالس األنصار إذ جاء أبو موسى كؤنه مذعور

 أي _: استؤذنت على عمر ثبلثاً فلم ٌإذن لً فرجعت فقال : فقال _ خابؾ 

 ما منعك ؟_ ألبً موسى _ : فقال _ فخرج عمر بعد ذلك 

 استؤذنت ثبلثاً فلم ٌإذن لً فرجعت , وقال رسول هللا صلى هللا علٌه .قال 
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  .(إذا استؤذن أحدكم ثبلثاً فلم ٌإذن له فلٌرجع  ): وآله وسلم 

 , بٌنة _  أي الحدٌث الذي حدثتنً به _ وهللا لتقٌمن علٌه : فقال عمر 

 . أفٌكم أحداً سمعه من النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ؟ 

ًّ كعب   وهللا ال ٌقوم معك إال أصؽر القوم قال أبو _ ألبً موسى _ فقال أب

 فقمت معه فؤخبرت عمر أن النبً صلى هللا , فكنت أصؽر القوم : سعٌد 

  . (علٌه وآله وسلم قال ذلك 

 إذا , إن قصة الؽرانٌق إذا سمع المسلم ذو الفطرة السلٌمة _ الثانً عشر 

 , ٌضٌق لها صدره , سمع نسبتها إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 وٌنكرها قلبه وهذا من عبلمات وضعها وكذبها على , وتشمبز نفسه منها 

 فإنه صلى هللا علٌه وسلم علمنا هذه , رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 . العبلمات الفارقة بٌن الثابت عنه صلى هللا علٌه وسلم والمفترى علٌه 

 فقد روى اإلمام أحمد وأبو ٌعلى والبزار عن أبً أسٌد رضً هللا عنه قال 

 إذا سمعتم الحدٌث عنً  )): قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : 

 تعلمون ــ أنه : وترون ــ أي , وتلٌن له أشعاركم وأبشاركم , تعرفه قلوبكم 

 . منكم قرٌب فؤنا أوالكم به 

 , وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم , وإذا سمعتم الحدٌث عنً تنكره قلوبكم 

 ( . ((وترون أنه بعٌد منكم فؤنا أبعدكم منه 

 , ولكن هذه العبلمة الفارقة ال ٌدركها إال ذو الفطرة السلٌمة والقلب السلٌم 

                                                           
وقد رمز فً الجامع  , 150/ 1قال الحافظ الهٌثمً رجاله رجال الصحٌح كما فً  

وهً جلد بدن , واألشعار جمع شعر واألبشار جمع بشرة .الصؽٌر إلى صحته 
 .وسمً بشراً ألنه بادي البشرة ؼٌر مستورها بشعر كما فً الحٌوانات , اآلدمً 
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 عبد  )): المنور بنور من هللا تعالى كما قال صلى هللا علٌه وسلم للحارث 

 ( .(نور هللا قلبه 

 إدراك الفارق بٌن الحدٌث الثابت : وهذا ــ أي : قال الحكٌم الترمذي 

 .فً الرجل الكامل بعلمه وعمله وورعه : والمفترى ــ فً الكامل ــ أي 

 فلٌس هو , المحجوب عن هللا تعالى , إما المخلط المكب على الشهوات 

 فالمخاطب , فكٌؾ ٌعرؾ الحق , ألنه صدره مظلم , المعنً بهذا الحدٌث 

 الذي تزول الجبال , عرفاً باهلل حق معرفته , بذلك من كان طاهر اللب 

 . ا هـ .بدعابه 

 إن من الحدٌث حدٌثاً له  ): وأخرج ابن سعد عن الربٌع بن خٌثم أنه قال 

 وهذا هو الحدٌث الثابت عن رسول : ــ أي  (ضوء كضوء النهار تعرفه 

 ألن علٌه كسوة القلب الذي خرج منه وهو نور , هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 . النبوة 

 . ا هـ  . (وإن من الحدٌث حدٌثاً له ظلمة كظلمة اللٌل تنكره  ): قال 

 علٌه , أي وهذا هو الحدٌث المفترى على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 .ظلمة القلب الذي خرج منه 

 بؤن , ولذلك جزم أبمتنا الشافعٌة : قال العبلمة المناوي  عند هذا الحدٌث 

 فمكذوب علٌه صلى هللا علٌه , ولم ٌقبل التؤوٌل , كل حدٌث أوهم باطبلً 

 .اهـ . وآله وسلم لعصمته 

  إن كثٌراً من محققً المفسرٌن والمحدثٌن وأولً العلم الثالث عشر ــ

 كبقٌة , والمعرفة قد أنكروا قصة الؽرانٌق وبٌنوا أنها مكذوبة وموضوعة 

 .األحادٌث الموضوعة 
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  : (البحر المحٌط  )فقد قال العبلمة المفسر أبو حٌان فً 

 وهً ــ أي قصة الؽرانٌق ــ قصة سبل عنها اإلمام محمد بن إسحاق : قال 

 .وصنؾ فً ذلك كتاباً , هذا من وضع الزنادقة : جامع السٌرة النبوٌة فقال 

 هذه القصة : وقال اإلمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسٌن البٌهقً : قال 

 , إن رواتها مطعون علٌهم : وقال ما معناه , ؼٌر ثابتة من جهة النقل 

 ولٌس فً الصحاح وال فً التصانٌؾ الحدٌثٌة شًء مما ذكروه ــ فوجب 

 . اطراحها 

 والعجب مما نقل هذا وهم , ولذلك نزهت كتابً عن ذكرها فٌه : قال 

 والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ؼوى  ): ٌتلون فً كتاب هللا تعالى 

  . (وما ٌنطق عن الهوى إن هو إال وحً ٌوحى 

 ما ٌكون لً أن : قل  ): وقال هللا تعالى أمراً لنبٌه صلى هللا علٌه وسلم 

  . (أبدله من تلقاء نفسً إن أتبع إال ما ٌوحى إلً 

  . (ولو تقول علٌنا بعض األقاوٌل ألخذنا منه بالٌمٌن  ): وقال تعالى 

 : أي  (ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن إلٌهم شٌباً قلٌبل   ): وقال تعالى 

 . ولكن ثبتناك فلم تركن إلٌهم أبدا 

 . فالتثبٌت واقع والمقاربة منفٌة : قال 

  . (كذلك لنثبت به فإادك  ): وقال تعالى 

  . (سنقربك فبل تنسى  ): وقال تعالى 

 . وهذه نصوص تشهد بعصمته صلى هللا علٌه وسلم 

 فبل ٌمكن ذلك ألن تجوٌز ذلك ٌإدي إلى : وأما من جهة المعقول : قال 

 , فبل ٌإمن فٌها التبدٌل والتؽٌٌر , تجوزه فً جمٌع األحكام والشرٌعة 
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 .واستحالة ذلك معلومة 

 ٌا أٌها الرسول بلػ ما أنزل  ): ولو جوزنا ذلك لما تحقق قوله تعالى : قال 

 فلم ٌكن صلى هللا علٌه : أي  (إلٌك من ربك وإن لم تفعل فما بلؽت رسالته 

 فلو ذاد ـ تلك الؽرانٌق , إذ العمل بها تبلٌػ ما أنزل هللا , وسلم عامبلً باآلٌة 

 .فإنه ال فرق بٌن النقصان من الوحً والزٌادة فٌه ا هـ , ـ ال نتفى التبلٌػ 

 وقال الشٌخ أبو منصور الماترٌدي رحمه هللا تعالى فً كتاب حصص 

 : األتقٌاء 

 أن قوله تلك الؽرانٌق العلى ــ من جملة إٌحاء الشٌطان إلى : الصواب 

 حتى ٌلقوا بٌن الضعفاء وأرقاء الدٌن ــ لٌرتابوا فً , أولٌاءه من الزنادقة 

 . ولٌلبسوا علٌهم دٌنهم : صحة الدٌن ــ أي 

   ا هـ . وحضرة الرسالة برٌبة من مثل هذه الرواٌة : قال رحمه هللا تعالى 

 وقد بٌن اإلمام فخر الدٌن الرازي رحمه هللا تعالى ان هذه القصة باطلة 

 . وال ٌجوز القول بها , موضوعة 

  .(وما ٌنطق عن الهوى إن هو إال وحً ٌوحى  ): قال تعالى 

  . (سنقربك فبل تنسى  ): وقال تعالى 

 وقال القاضً عٌاض رحمه هللا تعالى فً رد هذه القصة من جهة الرواٌة 

 وال رواة , ٌكفٌك أن هذا حدٌث لم ٌخرجه أحد من أهل الصحة : ــ قال 

 وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمإرخون , ثقات بسند سلٌم متصل 

 . المتلفقون من الصحؾ كل صحٌح وسقٌم , المولعون بكل ؼرٌب 

                                                           
 . والمواهب مع شرحها ملخصاً , انظر تفسٌر البحر المحٌط  
 . انظر تفسٌر اآللوسً  
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 ولقد صدق القاضً أبو بكر بن العبلء المالكً حٌث : قال رحمه هللا تعالى 

 , وتعلق بذلك الملحدون , لقد بلً الناس ببعض أهل األهواء والتفسر : قال 

 مع ضعؾ بعض نقلته واضطراب رواٌاته وانقطاع اسناده واختبلؾ 

 : كلماته 

 . إنه ــ صلى هللا علٌه وسلم قال ذلك فً الصبلة : فقابل ٌقول 

 . قالها فً نادي قومه : وآخر ٌقول 

 , وآخر ٌقول بل حدث نفسه فٌها , قالها وقد أصابته سنة : وآخر ٌقول 

 وإن النبً , إن الشٌطان قال على لسانه صلى هللا علٌه وسلم : وآخر ٌقول 

 . صلى هللا علٌه وآله وسلم لما عرضها على جبرٌل قال ما هكذا أقرأتك 

 إن النبً صلى هللا علٌه وسلم لم ٌقلها بل أعلمهم الشٌطان أن : وآخر ٌقول 

 ا هـ . النبً صلى هللا علٌه وسلم قالها ــ إلى ؼٌر من اختبلؾ الرواة 

 : وقد نقل العبلمة الشهاب فً شرح الشفاء عن ابن سٌد الناس أنه قال 

 بلؽنً عن الحافظ المنذري أنه كان ٌرد هذا الحدٌث من جهة الرواٌة 

 . بالكلٌة 

 . كان ٌرد حدٌث الؽرانٌق بجمٌع رواته المتناقضة : أي 

 حدٌث أن الشٌطان ألقاه  فً أمنٌته كما ذكره : قال وفً سٌرة مؽلطاي 

 . الكلبً هو مردود الرواة عن باذان عن ابن عباس رضً هللا عنهما 

 . ا هـ . إنه باطل نقبلً وعقبلً : المحققون ــ : وقد قالوا ــ أي : قال مؽلطاي 

 وأما توهٌن حدٌث الؽرانٌق ـ من : قال القاضً عٌاض رحمه هللا تعالى 

 واجتمعت األمة على عصمته صلى هللا , فقد قامت الحجة : جهة المعنى 

 علٌه وآله وسلم ونزاهته من مثل هذه إلخ وأتى بما فٌه الحجة القاطعة على 
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 . كذب هذه القصة 

 وما أحسن جواب العبلمة الكبٌر العارؾ باهلل تعالى الشٌخ عبد العزٌز 

 الدباغ نفعنا هللا تعالى بعلومه وعلوم أهل هللا تعالى أجمعٌن حٌث قال حٌن 

 . سبل عن قصة الؽرانٌق 

 : فؤجاب رضً هللا عنه قاببلً 

 فإنه لو , ما وقع للنبً صلى هللا علٌه وسلم شًء قط فً مسؤلة الؽرانٌق 

 , وقع شٌا من ذلك للنبً صلى هللا علٌه وسلم الرتفعت الثقة بالشرٌعة 

 حٌث كان , وصار الرسول كؽٌره من آحاد الناس , وبطل حكم العصمة 

 حتى ٌزٌد فٌه ما ٌرٌده الرسول صلى , للشٌطان سبلطة علٌه وعلى كبلمه 

 فؤي ثقة تبقى فً الرسالة مع , هللا علٌه وآله وسلم وال ٌحبه وال ٌرضاه 

 . هذا األمر العظٌم 

 أن هللا تعالى ٌنسخ ما ٌلقً الشٌطان وٌحكم آٌاته ــ : وال ٌؽنً فً الجواب 

 ألنه كما جاز أن ٌتسلط , ال حتمال أن ٌكون هذا الكبلم من الشٌطان أٌضاً 

 .على الوحً بزٌادة هذه اآلٌة برمتها فٌه 

 . وحٌنبذ فٌتطرق الشك إلى جمٌع آٌات القرآن 

 والواجب على المإمن اإلعراض عن مثل هذه األحادٌث الموحٌة لمثل هذا 

 وأن ٌعتقدوا فً , وأن ٌضربوا بوجهها عرض الحابط , الرٌب فً الدٌن 

 وارتفاع درجته , الرسول صلى هللا علٌه وسلم ما ٌجب من كمال العصمة 

 . علٌه الصبلة والسبلم إلى ؼاٌة لٌس فوقها ؼاٌة 

 : ثم على ما ذكروه ـ فً تفسٌر قوله تعالى 

 وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبً إال إذا تمنى ألقى الشٌطان فً  )
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 اآلٌة ٌقتضً أن ٌكون للشٌطان تسلط على وحً كل رسول رسول  (أمنٌته 

  ): لقوله تعالى , وكل نبً نبً ــ زٌادة على تسلٌطة على القرآن العزٌز 

  . (من رسول وال نبً إال إذا تمنى ألقى الشٌطان فً أمنٌته 

 فاقتضت اآلٌة على تفسٌرهم أن هذه عادة الشٌطان مع أنبٌاء هللا تعالى 

 ا هـ . وصفوته من خلقه وال رٌب من بطبلن ذلك 

                            

* * * * *                               

 

 تفسٌر اآلٌة الكرٌمة كما دل علٌه الكتاب والسنة      

 وقد ٌقول القابل فما معنى اآلٌة الكرٌمة على الوجه الصحٌح : قال عبد هللا 

 . المدلول علٌه بالكتاب والسنة 

 فالجواب عن ذلك ال بد له من مقدمة تمهد سبٌل الوصول إلى المعنى 

 .الصحٌح , وبها ٌنجلً الصباح , وٌشرق نور الحق الوضاح 

 إن اعتبار :فؤقول مستعٌناً باهلل تعالى , ومستلهماً منه الصواب فً الجواب 

 معانً اآلٌات القرآنٌة باآلٌات السابقة علٌها والبلحقة لها , ومراعاة 

 ذلك أمر هام  ال بد منه فً فهم _ المناسبة بٌنها وبٌن ما لدٌها وما خلفها 

 .معانً اآلٌات القرآنٌة , وما ٌراد منها 

 وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبً إال إذا  ): فهذه اآلٌة الكرٌمة وهً 

 .اآلٌة  (تمنى ألقى الشٌطان فً أمنٌته فٌنسخ هللا ما ٌلقً الشٌطان 

 هذه اآلٌة الكرٌمة سبقتها آٌات متناسبة معها , ولحقتها آٌات تابعة لها , 

 .ونحن نذكر تلك اآلٌات كلها لٌتضح المعنى 
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 ٌا أٌها الناس إنما أنا لكم نذٌر مبٌن فالذٌن أمنوا : قل  ): قال هللا تعالى 

 وعملوا الصالحات لهم مؽفرة ورزق كرٌم والذٌن سعوا فً آٌاتنا معاجزٌن 

 أولبك أصحاب الجحٌم وما ألرسلنا من قبلك من رسول وال نبً إال إذا 

 تمنى ألقى الشٌطان فً أمنٌته فٌنسخ هللا ما ٌلقً الشٌطان ثم ٌحكم هللا آٌاته 

 وهللا علٌم حكٌم لٌجعل ما ٌلقً الشٌطان فتنة للذٌن فً قلوبهم مرض 

 والقاسٌة قلوبهم وإن الظالمٌن لفً شقاق بعٌد ولٌعلم الذٌن أوتوا العلم أنه 

 الحق من ربك فتخبت له قلوبهم وإن هللا لهادي الذٌن آمنوا إلى صراط 

 مستقٌم وال ٌزال الذٌن كفروا فً مرٌة منه حتى تؤتٌهم الساعة بؽتة أو 

  .(ٌؤتٌهم عذاب ٌوم عقٌم 

 فقد أمر هللا تعالى النبً صلى هللا علٌه وسلم أن ٌبلػ رسالة ربه , وٌدعو 

  ): عباد هللا تعالى إلى اإلٌمان , وٌعلن لهم أنه النذٌر المبٌن حٌث قال له 

 مبٌن اإلنذار كل البٌان , : أي  (ٌا أٌها الناس إنما أنا لكم نذٌر مبٌن : قل 

 .لما جاء به من الحجة والبرهان 

 فكانت النتٌجة منهم استجاب وآمن به صلى هللا علٌه وسلم وعمل صالحا 

 فالذٌن آمنوا وعملوا الصالحات لهم مؽفرة ورزق  ): فله البشارة فً قوله 

  .(كرٌم 

 ومنهم من كذب بالحق الذي جاء به النذٌر المبٌن كما أخبر هللا تعالى عنهم 

   (معاجزٌن  )_ فً رد وإنكار آٌاتنا :أي_ (والذي سعوا فً آٌاتنا  ): بقوله 

 أولبك أصحاب  )_ معارضٌن للحق ومعاندٌن من بعد ما تبٌن لهم : أي _

  .(الجحٌم 

 فإنهم ال ٌكذبونك ولكن الظالمٌن بآٌات  ): وهإالء كما وصفهم هللا تعالى 
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 واتبعوا ) _ بالحق : أي _ ( وكذبوا : ) , وقال تعالى  (هللا ٌجحدون 

 ! .الباطلة , ألنه ماذا بعد الحق إال الضبلل ؟ : أي _  (أهواءهم 

 ٌعرفونه كما ٌعرفون أبناءهم وإن فرٌقاً منهم لٌكتمون الحق  ): وقال تعالى 

 .إلى ؼٌر ذلك من اآلٌات الكرٌمة  (وهم ٌعلمون 

 ومع هذا العناد الصادر من كفرة العباد , ومع هذا الجحود بعد ظهور الحق 

 , فلقد كان صلى هللا علٌه وسلم حرٌصاً على هداٌتهم وإسبلمهم كما قال 

 , وقال  (إن تحرص على هداهم فإن هللا ال ٌهدي من ٌضل  ): تعالى 

 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزٌز علٌه ما عنتم حرٌص علٌكم  ): تعالى 

. ) 

 فجاء صلى هللا علٌه وسلم حرٌصاً على هداٌة األمة , ناصحاً لهم , أمٌناً , 

 ٌسره أن ٌسلموا وٌستجٌبوا لدعوته , وٌحب منهم أن ٌهتدوا بهدٌه , وٌفرح 

 بذلك , وكان صلى هللا علٌه وسلم , ٌحزن حزناً شدٌداً إلعراضهم وإبابهم 

 وكفرهم , وٌضٌق لذلك صدره , وٌشتد علٌه وٌكبر علٌه إعراضهم , 

 فكانت اآلٌات الكرٌم تنزل مسلٌة له , ومخففة عنه فٌقول سبحانه لحبٌبه 

 .صلى هللا علٌه وسلم 

  .(فبل تذهب نفسك علٌهم حسرات إن هللا علٌم بما ٌصنعون  )

 لعلك باخع نفسك أال ٌكونوا مإمنٌن إن نشؤ ننزل علٌهم من  ): وٌقول 

  .(السماء آٌة فظلت أعناقهم لها خاضعٌن 

  .(ولقد نعلم أنك ٌضٌق صدرك بما ٌقولون  ): وٌقول 

 واصبر وما صبرك إال باهلل وال تحزن علٌهم وال تك فً ضٌق  ): وٌقول 

  .(مما ٌمكرون 
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 فإن _ صعب واشتد : أي _ وإن كان كبر علٌك إعراضهم  ): وٌقول 

 استطعت أن تبتؽً نفقاً فً األرض أو سلماً فً السماء فتؤتٌهم بآٌة ولو شاء 

  .(هللا لجمعهم على الهدى فبل تكونن من الجاهلٌن 

 كل هذه اآلٌات تدل على شدة حبه صلى هللا علٌه وسلم هداٌتهم , وحرصه 

 على إسبلمهم , كما تدل على شدة حزنه وأسفه وضٌق صدره إلعراضهم 

 والذٌن سعوا فً آٌاتنا  ): وتكذٌبهم , بعد ما تبٌن لهم الحق كما قال تعالى 

 فهم قوم عرفوا الحق وجحدوه وعارضوه (معاجزٌن أولبك أصحاب الجحٌم

 , فؤنزل هللا تعالى تسلٌة لحبٌبه األكرم , وتخفٌفاً عنه شدة الحزن واألسى 

 وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبً إال إذا تمنى ألقى الشٌطان  ): فقال 

 وأمانً الرسل واألنبٌاء وبؽٌتهم أن ٌإمن قومهم , فٌلقً  . (فً أمنٌته 

 .الشٌطان فً أمنٌته 

 وما أرسلنا من رسول صاحب كتاب وشرٌعة , وال نبً ٌعمل : والمعنى 

 أن ٌهتدي قومه _ أحب وود : أي _ بشرٌعة رسول قبله , إال إذا تمنى 

 وٌإمنوا بما جاء به ألقى الشٌطان فً قلوب بعض السامعٌن ما ٌحول دون 

 تحقق أمنٌته من شبهات باطلة , وإشكاالت فاسدة , لٌصرؾ قلوبهم عن 

 .االستجابة واإلٌمان بما جاءهم به رسولهم أو نبٌهم 

 سواء قلنا إن المراد باألمنٌة  التمنً والمودة لبلستجابة , أو المراد بؤمنٌته 

 التبلوة , فحٌن ٌتلو ذلك الرسول أو النبً آٌات هللا تعالى على قومه ٌلقً 

 الشٌطان فً قلوب بعض السامعٌن الشبهات الضالة , وٌشوش علٌهم 

 بوساوس وشكوك , فٌصدهم عن االستجابة واإلٌمان الذي هو ما ٌتمناه 

 .ذلك الرسول والنبً صلوات هللا تعالى على نبٌنا وعلٌهم أجمعٌن 
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 فٌنسخ هللا ما ٌلقً الشٌطان فً قلوب السامعٌن , بؤن ٌزٌلها وٌمحق أثرها 

 ٌثبت تلك اآلٌات وٌمكنها فً : أي  (ثم ٌحكم الها آٌاته وهللا علٌم حكٌم  )

 قلوب المإمنٌن , بؤن ٌتابع بعدها آٌات وآٌات فٌها إبطال لتلك الشبهات 

 والضبلالت والشكوك التً ألقاها الشٌطان , وٌزٌلها باألدلة القرآنٌة 

 .القاطعة 

 : ثم إن هللا تعالى بٌن نتٌجة ما ٌلقً الشٌطان فً قلوب السامعٌن فقال 

 لٌجعل ما ٌلقً الشٌطان فتنة للذٌن فً قلوبهم مرض والقاسٌة قلوبهم وإن  )

 الظالمٌن لفً شقاق بعٌد ولٌعلم الذٌن أوتوا العلم أنه الحق من ربك فتخبت 

  .(له قلوبهم وإن هللا لهادي الذٌن آمنوا إلى صراط مستقٌم 

 :فصارت قلوب السامعٌن من الناس فً هذا الموقؾ على صنفٌن 

 :الصنف األول 

 قلوب قبلت تلك اإللقاءات الشٌطانٌة , والوساوس والشبهات الضالة وهً 

 وهم  (والقاسٌة قلوبهم  )المنافقٌن : أي  (الذٌن فً قلوبهم مرض  ): قلوب 

 الكفرة الجاحدون للحق بعد ظهوره , المعاندون له , وهإالء الذٌن فتنوا 

 بما ألقاه الشٌطان فً قلوبهم من الوساوس والشكوك , فهم فً رٌبهم 

 ٌترددون , وراحوا ٌشاؼبون وٌسعون فً آٌات هللا وإبطالها , وٌشٌعون 

 ذلك , كما ذكر هللا تعالى ذلك عنهم فً آٌات كثٌرة , بٌن فٌها شبهاتهم 

 الباطلة , الناشبة عن إلقاء الشٌطان ذلك فً قلوبهم حٌن تتلى آٌات هللا 

 تعالى , ومن تلك اآلٌات ٌتضح جلٌاً ما ألقاه الشٌطان فً قلوبهم من 

 وإذا تتلى علٌهم  ): األباطٌل والضبلالت والشبهات الفاسدة , قال تعالى 

  .(قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إال أساطٌر األولٌن : آٌاتنا قالوا 
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 فلما سمعوا اآلٌات القرآنٌة من النبً صلى هللا علٌه وسلم , ألقى الشٌطان 

 .فً قلوبهم أنها أساطٌر األولٌن , فتكلموا بما ألقى فً قلوبهم 

 وقال تعالى مخبراً عنهم حٌن سمعوا القرآن من النبً صلى هللا علٌه وسلم 

 , فردَّ هللا  (وقالوا أساطٌر األولٌن اكتتبها فهً تملً علٌه بكرة وأصٌبل  ): 

 أنزله الذي ٌعلم السر فً : قل  ): تعالى , علٌهم ذلك وأحكم آٌاته فقال 

  .(السموات واألرض إنه كان ؼفوراً رحٌماً 

 وما  ): وردَّ علٌهم بؤنه أمً لم ٌقرأ ولم ٌكتب فكٌؾ ٌكتبها , قال تعالى 

 فً  (كنت تتلو من قبله من كتاب وال تخطه بٌمٌنك إذا الرتاب المبطلون 

 .حٌن أنه هو النبً األمً لم ٌكتب ولم ٌقرأ كتاباً 

 .وردَّ هللا تعالى علٌهم تلك الشبهات فً آٌات كثٌرة 

 ومن جملة ما ألقى الشٌطان فً قلوبهم أن هذا القرآن من قبٌل السحر , 

 وأنه صلى هللا علٌه وسلم ساحر , وأنه صلى هللا علٌه وسلم شاعر , وهذا 

 .كبلم متناقض 

  .(أم ٌقولون شاعر نتربص به رٌب المنون  ): قال تعالى 

 وإذا تتلى علٌهم آٌاتنا بٌنات قال الذٌن كفروا للحق لما  ): وقال تعالى 

  .(هذا سحر مبٌن : جاءهم 

 ثم أقلى الشٌطان فً قلوبهم حٌن سمعوا القرآن من النبً صلى هللا علٌه 

 :وسلم وما فٌه من أخبار القٌامة,فاستبعدوا ذلك وعجبوا ووصفوه بالجنون 

 وإن ٌكاد الذٌن كفروا لٌزلقونك بؤبصارهم لما سمعوا الذكر  ): قال تعالى 

  .(وٌقولون إنه لمجنون 

 بل  (ما أنت بنعمة ربك بمجنون ): وقد ردَّ هللا علٌهم وأحكم آٌاته وقال 
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 أنت ٌا محمد صلى هللا علٌه وسلم لك العقل األكمل , فإن هللا تعالى أنعم 

 علٌك بالنبوة والرسالة العامة , وإنزال هذا القرآن علٌك , وال بد لهذا كله 

 .أن ٌلقً عقبلً كبٌراً , وفهماً قوٌاً , وذكاء بلٌؽاً 

 كما ألقى الشٌطان فً قلوبهم حٌن سمعوا القرآن من النبً صلى هللا علٌه 

 وسلم وقد عرفوا أن هذا القرآن لٌس بكبلم البشر , وقد عرفوا أٌضاً صدق 

 رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم , ولكن الشٌطان ألقى فً قلوبهم من باب 

 .المعاجزة والمعاندة , أن ٌطلبوا منه إحضار آبابهم األموات لٌشهدوا له 

 وإذا تتلى علٌهم آٌاتنا بٌنات ما كان حجتهم إال أن قالوا ابتوا  ): قال تعالى 

  .(بآبابنا إن كنتم صادقٌن 

 كما ألقى الشٌطان ذلك فً قلوب الجاحدٌن قبلهم , وقد أقلى الشٌطان فً 

 أقلى علٌهم شبهة فاسدة وهً نزول هذا _ قلوبهم لٌصدهم عن اإلٌمان 

 القرآن على محمد بن عبد هللا صلى هللا علٌه وسلم , ولم ٌنزل على رجل 

 .من القرٌتٌن عظٌم عندهم 

  (لوال نزل هذا القرآن على رجل من القرٌتٌن عظٌم : وقالوا  ): قال تعالى 

 نعم وهللا لقد نزل القرآن الكرٌم على رجل عظٌم وال أعظم منه رجبلً ؛ وال 

 أكمل منه َخلقاً وُخلقاً , وال أكبر منه  عقبلً , وال أذكى منه فهماً ؛ أال وهو 

 سٌدنا محمد بن عبد هللا صلى هللا علٌه وسلم , ولكنهم أرادوا بالقرٌتٌن مكة 

 هما الولٌد بن المؽٌرة : والطابؾ , وبالرجل العظٌم عندهم فً نظرهم قٌل 

 الولٌد بن المؽٌرة بمكة , وابن عبد ٌالٌل : وعروة بن مسعود الثقفً , وقٌل 

 .بالطابؾ 

 كما ألقى الشٌطان فً قلوبهم حٌن كانوا ٌسمعون القرآن من النبً صلى هللا 
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 علٌه وسلم أنهم خٌر مقاماً فً المجتمع وأحسن ندٌاً , فلو كان هذا القرآن 

 : حقاً لكانوا هم أحق به فً زعمهم 

 : وإذا تتلى علٌهم آٌاتنا بٌنات قال الذٌن كفروا للذٌن آمنوا  ): قال تعالى 

  .(أي الفرٌقٌن خٌر مقاماً وأحسن ندٌاً 

 فرأوا أنهم أرفع منزلة وأعلى مقاماً , ألنهم أكثر ماالً وأكثر جمعاً , وهكذا 

 وكم أهلكنا قبلهم من  ): ادعوا ألنفسهم , وقد ردَّ هللا تعالى علٌهم بقوله 

 من كان فً الضبللة فلٌمدد له الرحمن مداً : قرن هم أحسن أثاثاً وربٌاً قل 

. ) 

 فبل عبرة لمظاهر الدنٌا , وال قٌمة ألموالها وحطامها عند هللا تعالى , : أي 

 .حتى تستنزل علٌهم الوحً من هللا تعالى 

 ما هذا إال : قالوا  ): ومن ذلك قول قوم نوح لما تبل علٌهم وحً هللا تعالى 

  .(بشر مثلكم ٌرٌد أن ٌتفضل علٌكم 

  (ٌا شعٌب أصبلتك تؤمرك أن نترك ما ٌعبد آباإنا  ): وقوم شعٌب قالوا 

 .اآلٌة 

 :الصنف الثانً 

 وهناك صنؾ أخبتت قلوبهم لآلٌات التً تلٌت علٌهم واطمؤنت , ولم تتردد 

 ولم تإثر علٌها الشكوك , والوساوس , ألنها علمت أن اآلٌات حق ثابت 

 باألدلة الساطعة , والبراهٌن القاطعة , فآمنت عن علم جازم بحقٌة تلك 

 .اآلٌات , وحقٌة نبوة النبً ورسالته وصدقه دون ارتٌاب وال شك 

 فهم عقبلء فطناء علموا الحق بالدلٌل الحق فآمنوا قطعاً , وهإالء هم الذٌن 

 ولٌعلم الذٌن أوتوا العلم أنه الحق من ربك  ): أشار هللا تعالى إلٌهم بقوله 
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  .(فتخبت له قلوبهم وإن هللا لهادي الذٌن آمنوا إلى صراط مستقٌم 

 وكٌؾ ال ٌإمنون بتلك اآلٌات , وبصدق الرسول الذي تبل علٌهم صلى هللا 

 علٌه وسلم , وقد علموا علماً جازماً أنه صادق , وما جاء به فهو حق , ال 

 وإذا سمعوا ما  ): ٌحتمل التردد وال الشك , كما وصفهم سبحانه بقوله 

 أنزل إلى الرسول ترى أعٌنهم تفٌض من الدمع مما عرفوا من الحق 

 ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدٌن وما لنا ال نإمن باهلل وما جاءنا من : ٌقولون 

  .(الحق ونطمع أن ٌدخلنا ربنا مع القوم الصالحٌن 

 وهذا نظٌر قوله تعالى فً الذٌن آمنوا برسول هللا صالح وقد انتقدهم 

 _  (قال المؤل الذٌن استكبروا من قومه  ): الجاحدون للحق , قال تعالى 

 للذٌن استضعفوا لمن آمن  )_ المعرضون عن قبول الحق كبراً قالوا : أي 

 هل أنتم على علم : أي _  (أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه : منهم 

 جازم بحقٌة نبوة صالح ورسالته , وحقٌة ما جاء به , وهل ثبت عندكم هذا 

 _  (قالوا إنا بما أرسل به مإمنون _ بالدلٌل , أم أخذتم على ؼرة وؼفلة ؟ 

 قد علمنا صدقه وحقٌة رسالته وما جاء به علماً جازماً ال ٌحتمل الشك : أي 

 ., ولذلك آمنا به إٌماناً قاطعاً 

 ومن ذلك قول بلقٌس لما أعلنت إسبلمها وإٌمانها برسول هللا سلٌمان , كما 

 أي _ (وأوتٌنا العلم من قبلها وكنا مسلمٌن  ): أخبر هللا تعالى عنها بقوله 

 وأوتٌنا العلم بحقٌة نبوة سلٌمان ورسالته وما جاء من اآلٌات المتقدمة , : 

 علمنا ذلك من _ وهً الهدهد , والرسل الذٌن أرسلهم سلٌمان ٌبلؽونها 

                                                           
 .بناء على أن ذلك من كبلم بلقٌس , وهناك قول بؤنه من كبلم سلٌمان  
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 .قبل معجزة إحضار عرش بلقٌس 

 .مإمنٌن برسالته ألننا على علم بذلك : أي _  (وكنا مسلمٌن  )

 : أي _  (وصدها ما كانت تعبد من دون هللا أنها كانت من قوم كافرٌن  )

 أنها كانت من قوم كافرٌن : ولكن صدها عن إظهار إسبلمها من قبل 

 متمكنٌن فً الكفر , فلم تستطع إظهار إسبلمها , حتى حضرت بٌن ٌدي 

 سلٌمان , وقد رأى المؤل من قومها تلك المعجزة الكبرى , وهً إحضار 

 .عرشها من سبؤ إلى بٌت المقدس 

 وأوتٌنا  ): وعلى هذا المعنى جرى جمع من المفسرٌن , وإن قوله تعالى 

 هو إخبار من هللا تعالى عن مقال بلقٌس لما  (العلم من قبلها وكنا مسلمٌن 

 شاهدت عرشها , وهذا ٌدل على كمال عقلها كما قال البٌهقً وؼٌره , 

 وأوتٌنا العلم بكمال قدرة هللا تعالى وصحة نبوتك ٌا نبً هللا : ومعناه 

 سلٌمان من قبل هذه المعجزة , أو من قبل هذه الحالة  بما شاهدناه من أمر 

 الهدهد , وما سمعناه من رسلنا إلٌك من اآلٌات الدالة على ذلك , وكنا 

 .مسلمٌن من ذلك الوقت , فبل حاجة إلى إظهار هذه المعجزة

 ثم بٌن سبحانه وتعالى السبب المانع من إظهار ما ادعته من اإلسبلم , فقال 

 .اآلٌات  (وصدها ما كانت تعبد من دون هللا  ): 

 هذا وإن من شؤن الشٌطان الرجٌم أن ٌلقً الوساوس والشكوك فً القلوب 

 , لٌصد ناساً عن الدخول فً اإلسبلم وعن اإلٌمان , ولٌشوش على أناس 

 أن  ): دٌنهم وإٌمانهم كما جاء فً الحدٌث عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه 

                                                                                                                                                                      
 .انظر تفسٌر النسفً وتفسٌر اآللوسً وؼٌرهما  
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 إنا نجد فً أنفسنا ما : ناساً من أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم سؤلوه 

 .ٌتعاظم أحدنا أن ٌتكلم به 

 . نعم : ؟ قالوا ((أوقد وجدتموه  )): قال 

 كٌد الشٌطان : أي _ الحمد هلل الذي رد كٌده  ):  فقال صلى هللا علً وسلم 

  .(إلى الوسوسة _ 

 . (ذلك صرٌح اإلٌمان  ): وفً رواٌة قال 

 وقد بٌن هللا تعالى أن القرآن الكرٌم حٌن ٌسمعه العاقل وٌتسرب إلى قلبه 

 حتى ٌمتلا به قلبه , فإنه ٌتحرك ما فً القلب من وساوس وشكوك قد 

 .ألقاها الشٌطان , ولكنها سرعان ما تزول وتمحى آثارها 

 أنزل من السماء ماء فسالت أودٌة بقدرها فاحتمل السٌل زبداً  ): قال تعالى 

 رابٌاً ومن ما ٌوقدوا علٌه فً النار ابتؽاء حلٌة أو متاع زبد مثله كذلك 

 ٌضرب هللا الحق والباطل فؤما الزبد فٌذهب جفاء وأما ما ٌنفع الناس 

 وما أرسلنا : ) فقوله تعالى  .(فٌمكث فً األرض كذلك ٌضرب هللا األمثال 

 : أي  (من قبلك من رسول وال نبً إال إذا تمنى ألقى الشٌطان فً أمنٌته 

 كل من الرسول والنبً ٌتمنى اإلٌمان ألمته , وٌحبه لهم , وٌحرص كل 

 .الحرص على هداٌتهم , وٌحب لهم الخٌر والرشاد 

 فلعلك باخع  ): وهكذا سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم كما قال هللا تعالى 

                                                           
عن ابن مسعود رضً هللا عنه قالوا ٌا : كما رواه مسلم وأبو داوود وفً رواٌة  

إن أحدنا لٌجد فً نفسه ما ألن ٌحترق حتى ٌصٌر حمة , أو ٌخر من : رسول هللا 
 .السماء إلى األرض أحب إلٌه من أن ٌتكلم به 

  .(ذلك محض اإلٌمان  ): قال صلى هللا علٌه وسلم 
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  .(نفسك على آثارهم إن لم ٌإمنوا بهذا الحدٌث أسفا 

 و ما ): إذاً كان ٌؤسؾ على إعراضهم عن اإلٌمان أسفاً شدٌداً وقال تعالى 

 فهذه اآلٌة صرٌحة فً شدة حرصه  (أكثر الناس ولو حرصت بمإمنٌن 

 صلى هللا علٌه وسلم على إٌمان األمة , وهذه أمنٌة كل رسول ونبً , 

 فٌلقً الشٌطان فً طرٌق تحقق هذه األمنٌة ما ٌلقٌه فً قلوب أمة الدعوة 

 من الوساوس والشبهات المانعة من تحقق تلك األمنٌة , فهنا ٌمٌز هللا _ 

 تعالى المنافقٌن والقاسٌة قلوبهم الذٌن أعماهم العناد , وأصمهم عن الحق 

 .ٌمٌزهم , من المإمنٌن المنصفٌن الذٌن عرفوا الحق واعترفوا به 

 وٌنسخ هللا تعالى تلك اإللقاءات الشٌطانٌة من قلوب المإمنٌن , وٌحكم فٌها 

 اآلٌات المثبتة للحق الذي عرفوه , وتبقى تلك اإللقاءات الشٌطانٌة من 

 الوساوس والشبهة الفاسدة , تجول وتضطرب فً قلوب المنافقٌن , 

 والقاسٌة قلوبهم عن االعتراؾ بالحق بعد ما ظهر , لٌفتنوا به , فهم فً 

 .رٌبهم ٌترددون 

 فالوساوس الشٌطانٌة تلقى على قلوب الفرٌقٌن , ؼٌر أنها ال تدوم على 

 .المإمنٌن , وتبقى على المنافقٌن والقاسٌة قلوبهم 

 فإن الشٌطان ٌلقً تلك الوساوس : وعلى القول بؤن المراد باألمنٌة التبلوة 

 .فً قلوب السامعٌن لتلك التبلوة , وتكون نتٌجة الفرٌقٌن كما تقدم أٌضاً 

 حفظ هللا تعالى هذا القرآن الكرٌم                

 بعد تبلٌغه صلى هللا علً وسلم وإبقائه مصوناً محفوظاً إلى ٌوم الدٌن

 :واستلزم ذلك ثبلثة أمور 

  .(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون  ): قال هللا تعالى 
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 ففً هذه اآلٌة الكرٌمة ٌعلن هللا تعالى كفالته بحفظ القرآن الكرٌم بعد تنزٌله 

 له , وٌشٌر سبحانه فً هذه اآلٌة الكرٌمة إلى تخصٌص هذا القرآن الكرٌم 

 بهذه الفضٌلة الكبرى , والخاصة العظمى أال وهً كفالته بنفسه سبحانه أن 

 لهذا القرآن : أي _  (وإنا له  ): ٌحفظ هذا القرآن الكرٌم فٌقول سبحانه 

  .(لحافظون  )_ الكرٌم دون ؼٌره من الكتب السماوٌة 

 : وهذا الحفظ ٌشتمل على ثبلثة أمور هامة تدخل تحت هذه الكفالة 

 حفظ حروفه وكلماته كاملة بنصوصها النازلة على رسول هللا _األول 

 .صلى هللا علٌه وسلم 

 .حفظ بٌان هذا القرآن الكرٌم وهو الحدٌث النبوي الشرٌؾ _ الثانً 

 أي _ حفظ وإبقاء من ٌحمل ذلك وٌبلؽه حتى ٌؤتً أمر هللا تعالى _ الثالث 

 .أمر القٌامة : 

 .وإلٌك تفاصٌل ذلك مع األدلة بعون هللا تعالى 

 :األمر األول 

 لقد تكفل سبحانه بحفظ نصوص القرآن الكرٌم المشتملة على حروفه 

 .وكلماته كلها بحٌث ال ٌضٌع من ذلك شًء 

 فؤمر هللا تعالى رسوله الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم أن ٌتلو هذا القرآن على 

 الناس فور نزوله , وبعد نزوله , وفً كل مناسبة ومحفل , ومجتمع 

 .وموسم , لٌحفظ هذا القرآن فً الصدور , ولٌكتب فً الصدور 

 . اآلٌة  (أتل ما أوحً إلٌك من الكتاب وأقم الصبلة  ): قال تعالى 

 إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل  ): وقال تعالى 

 .اآلٌة  (شًء وأمرت أن أكون من المسلمٌن , وأن أتلوا القرءان 
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 .اآلٌة  (كما أرسلنا فٌكم رسوالً منكم ٌتلو علٌكم آٌاتنا  ): وقال تعالى 

 .فكان من أهم مواقفه صلى هللا علٌه وسلم مع العالم أن ٌتلو علٌهم القرآن 

 وفً هذا إببلغ لهم , ودعوة لهم , وحفظ لهذا القرآن فً صدورهم , وحفظ 

 كما قال : له فً سطورهم , فتكون محافظ القرآن أوالً وهً الصدور 

 , وثانٌاً هً  (بل هو آٌات بٌنات فً صدور الذي أوتوا العلم  ): تعالى 

 رسول من هللا ٌتلو صحفاً مطهرة فٌها كتب  ): كما قال تعالى : السطور 

  .(قٌمة 

 ومن ثم كان صلى هللا علٌه وسلم ٌؤمر بكتابة القرآن الكرٌم فور نزوله , 

 وقد اتخذ كتاباً للوحً القرآنً؛ أمناء أوفٌاء , هو اختارهم لذلك صلى هللا 

 علٌه وسلم , منهم الخلفاء األربعة رضً هللا عنهم , ومعاوٌة , وأبان بن 

 سعد , وخالد بن الولٌد , وأبً بن كعب , وزٌد بن ثابت , وحنظلة بن 

 الربٌع , وؼٌرهم فكانوا ٌكتبون القرآن الكرٌم فور نزوله على رسول هللا 

 صلى هللا علٌه وسلم بإتقان وإحكام , واستٌعاب كامل , بحٌث ال ٌضٌعون 

 منه حرفاً وال كلمة , كما روى البخاري وؼٌره عن زٌد بن ثابت رضً 

 ال ٌستوي القاعدون  ): هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم أملً علٌه 

 , فجاء ابن مكتوم وهو صلى هللا  (من المإمنٌن والمجاهدون فً سبٌل هللا 

 وهللا لو أستطٌع الجهاد : ٌا رسول هللا : علٌه وآله وسلم ٌملٌها علً , فقال 

 ._ وكان أعمى _ معك لجاهدت 

 فؤنزل هللا تعالى على رسوله , وفخذه على فخذي فثقلت علً حتى خفت أن 

 ؼٌر  ): ترض فخذي , ثم سرّي عنه صلى هللا علٌه وسلم فؤنزل هللا تعالى 

  .(أولً الضرر 
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 فكتبها كما ورد فً رواٌة أحمد وأبً داوود , فقال صلى هللا علٌه : أي 

  .(( (ؼٌر أولً الضرر  )اكتب  )): وآله وسلم لزٌد 

 أنزلها هللا تعالى وحدها فؤلحقتها بها , فو هللا لكؤنً أنظر إلى : قال زٌد 

 .ملحقها عند صدع كان فً الكتؾ 

 إن جبرٌل علٌه السبلم هبط ورجع قبل إن ٌجؾ القلم : ٌقال : قال ابن التٌن 

 .ا هـ وقد تقدم بٌان هذا . قلم زٌد : أي _ 

 ومن هنا ٌفهم العاقل شدة عناٌة الصحابة واهتمامهم بكتابة القرآن الكرٌم , 

 .وأنهم لم ٌضٌعوا منه كلمة وال حرفاً 

 بل كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌرؼب عامة من ٌحسن الكتابة من 

 الصحابة أن ٌكتبوا عنه القرآن , ولكن فً أول األمر قصرهم على كتابة 

 .القرآن الكرٌم دون كتابة الحدٌث , ثم بعد ذلك أمرهم بكتابة الحدٌث 

 فقد روى مسلم وؼٌره عن أبً سعٌد رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى 

 ال تكتبوا عنً ؼٌر القرآن , فمن كتب عنً ؼٌر  ): هللا علٌه وسلم قال 

  .(القرآن فلٌمحه 

 وكان هذا فً أول األمر اهتماماً بتثبٌت القرآن فً صحفهم فٌكتبونه 

 وٌحفظونه وٌتدارسونه , وٌعلمونه أهلٌهم وأوالدهم وذوٌهم , فتكون 

 هممهم متوجهة إلى هدؾ واحد , مخافة التشتت , سٌما وهم حدٌثو عهد 

 باإلٌمان والقرآن , فكانوا إذ ذاك ٌحفظون أحادٌثه صلى هللا علٌه وسلم 

 .متقناً عن ظهر قلب 

 ثم أذن لهم صلى هللا علٌه وسلم فً كتابة الحدٌث فوق الحفظ كما سٌؤتً 

 .بٌان ذلك فً موضعه إن شاء هللا تعالى 
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 وأما حفظ القرآن الكرٌم فً الصدور فهو األصل المعول علٌه , وهو 

 الشرؾ األكبر الذي شرؾ هللا تعالى به هذه األمة المحمدٌة علٌه الصبلة 

 والسبلم , فجعل صدورها مصاحؾ آلٌات هذا القرآن الكرٌم , وأوعٌة 

 لكبلمه القدٌم , ٌقرإونه عن ظهر قلب , وال ٌؽسله من قلوبهم تٌار ماء , 

 .وال ٌمحوه من صدورهم كٌد األعداء 

 روى مسلم فً صحٌحه عن عٌاض رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا وآله 

 إن ربً أمرنً إن أعلمكم ما جهلتم مما علمنً ٌومً هذا ,  ): وسلم قال 

 حبلل , فبل ٌجوز أن ٌحرمه _ أعطٌته عبداً : أي _ كل مال نحلته عبداً 

 .على نفسه ما دام اكتسبه من طرٌق حبلل 

 وإنً خلقت عبادي حنفاء كلهم , وإنهم أتتهم الشٌاطٌن فاجتالتهم عن دٌنهم 

 , وحرمت علٌهم ما أحللت لهم , وأمرتهم أن ٌشركوا بً ما لم أنزل به 

 إن هللا تعالى نظر إلى أهل : _ سلطاناً , وإن ربً تعالى قال لً ٌا محمد 

 إال الذٌن : أي _ عربهم وعجمهم إال بقاٌا من أهل الكتاب : األرض فمقتهم 

 ._ تمسكوا بالكتاب فهم سعداء 

 إنما بعثتك ألبتلٌك وأبتلً بك , وأنزلت علٌك : وقال هللا تعالى لً : قال 

 .الحدٌث  (كتاباً ال ٌؽسله الماء تقرأه نابماً وٌقظان 

 فلو ؼسلت جمٌع مصاحؾ السطور فإن القرآن الكرٌم ال ٌمحى من 

 .األرض ألنه محفوظ فً الصدور التً ال ٌؽسلها الماء 

 وفً الحدٌث الذي رواه أبو نعٌم عن أنس رضً هللا عنه عن النبً صلى 

 لما فرؼت مما أمرنً هللا به من أمر السماوات  ): هللا علٌه وسلم قال 

 إنه لم ٌكن نبً قبلً إال : ٌا رب : قلت _ لٌلة المعراج : أي _ واألرض 
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 جعلت إبراهٌم خلٌبلً , وموسى كلٌماً وسخرت لداوود الجبال : وقد كرمته 

 , ولسلٌمان الرٌح والشٌاطٌن , وأحٌٌت لعٌسى الموتى , فما جعلت لً ؟

 إنً ال أذكر إال ذكرت معً , : أولٌس أعطٌتك أفضل من ذلك كله : قال 

 ٌقرإون القرآن ظاهراً _ مصاحؾ : أي _ وجعلت صدور أمتك أناجٌل 

 ال حول وال قوة إال : ولم أعطها أمة , وأعطٌتك كنزا من كنوز عرشً 

  .(باهلل العلً العظٌم 

 وفً حدٌث الطبرانً وابن مسعود أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال فً 

 وأمته الحمادون , ٌؤتزرون على أنصافهم  ): صفة أمته فً الكتب السابقة 

 فً صدورهم , _ قرءانهم : أي _ , وٌوضبون أطرافهم , أناجٌلهم 

 ٌصفون للصبلة كما ٌصفون للقتال ,قربانهم الذي ٌتقربون به إلً دماإهم , 

  .(رهبان باللٌل , لٌوث بالنهار 

 وكان صلى هللا علٌه وسلم ٌحث الصحابة على حفظ القرآن فً صدورهم , 

 وعلى مدارسته , وٌرؼبهم فً ذلك , وٌبٌن لهم فضل استظهاره , 

 فتوجهت هممهم إلى حفظ القرآن الكرٌم , واإلكثار من مذاكرته ومدارسته 

 ., فما منهم من أحد إال والقرآن الكرٌم فً صدره كله أو بعضه 

 فقد جاء فً األحادٌث الصحٌحة أن النبً صلى هللا علٌه وسلم لما بعث 

 سرٌة إلى أهل ببر معونة كان فً السرٌة سبعون قارباً قد حفظوا القرآن , 

 كانوا ٌتدارسون  ): كما جاء فً الرواٌة عن أنس رضً هللا عنه أنه قال 

  .(القرآن باللٌل وٌصلون 

 .وقد قتلوا فً تلك الوقعة _  (وكنا نسمٌهم القّراء  ): قال 
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كما أنه استشهد ٌوم الٌمامة من القّراء سبعون , وكلهم كانوا قد استوعبوا 

 .القرآن وحفظوه 

فقد روى البخاري والترمذي وؼٌرهما عن زٌد بن ثابت رضً هللا عنه 

أرسل إلً أبو بكر رضً هللا عنه مقتل أهل الٌمامة , فإذا عمر  ): قال 

 .جالس عنده 

 :فقال أبو بكر رضً هللا عنه 

ٌوم الٌمامة _ أي اشتد وكثر _ إن القتل قد استحر : إن عمر جاءنً فقال 

بقراء القرآن , وإنً أخشى أن ٌستحر القتل بالقراء فً كل المواطن , 

 . الحدٌث  (وإنً أرى ٌا أبا بكر أن تؤمر بجمع القرآن 

وفً هذا دلٌل على كثرة حفاظ القرآن من الصحابة رضً هللا عنهم , 

باعتبار أن فً السرٌة الواحدة والمعركة الواحدة كان ٌحضرها منهم 

 .سبعون قارباً حافظاً 

 ولسنا نرٌد استقصاء حفاظ الصحابة وذكرهم باستٌعاب , مخافة اإلطالة 

 والخروج عن موضوع بحثنا , فإن موضع ذلك ومرجعه هو كتب طبقات 

 .القراء , وبعض التوارٌخ , وكتب تراجم الصحابة رضً هللا عنهم 

 :                                                          األمر الثانً 

 : حفظ بٌان القرآن الكرٌم وهو األحادٌث النبوٌة 

 أن علٌنا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم علٌنا  ): قال هللا تعالى 

 فقد تكفل سبحانه أن ٌجمع القرآن لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  (بٌانه 

 محفوظاً , وتكفل بؤن ٌقربه إٌاه كما أنزله علٌه , وتكفل بؤن ٌبٌن له معانً 

 القرآن الذي نزل علٌه , ومن هنا ٌفهم أن بٌانه صلى هللا علٌه وسلم للقرآن 

 .وحً من هللا تعالى : الكرٌم هو 

 .وهً السنة النبوٌة  (وأنزل هللا علٌك الكتاب والحكمة  ): قال تعالى 
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 وقد أمر هللا تعالى النبً صلى هللا علٌه وسلم أن ٌبٌن للناس ما نزل إلٌهم 

  .(وأنزلنا إلٌك الذكر لتبٌن للناس ما نزل إلٌهم ولعلهم ٌتفكرون):قال تعالى

 فالسنة النبوٌة المحمدٌة بما اشتملت علٌه من أقوال وأفعال وتقرٌر , وهً 

 بٌان للقرآن الكرٌم , وقد حفظها هللا تعالى أٌضاً فً صدور الصحابة , 

 وفً سطور كتبهم , ثم فً صدور التابعٌن وكتبهم , ثم أتباع التابعٌن , ثم 

 بعد ذلك ضعفت عزابم أهل الحفظ فً الصدور , فقل المحدثون الحفاظ , 

 وبقٌت كتب الحدٌث محفوظة برواٌاتها وأسانٌدها , وضبطها وإعجامها 

 وتحقٌقها , وتدقٌق نسخها , مع التنبٌه إلى تعدد نسخها على وجه مصون 

 .مضمون 

 مع االهتمام الكبٌر والعناٌة التامة فً المصنفات الحدٌثٌة من الجوامع , 

 والسنن , والمسانٌد , والموطآت , والمعاجم , والمصنفات الكبٌرة , 

 .واألجزاء , وكتب األطراؾ , إلى ؼٌر ذلك 

 والمصنفات فً بٌان الموضوعات , والمصنفات فً الضعاؾ , 

 والمصنفات فً الضعفاء والمتروكٌن , والمصنفات فً أحوال الرجال , 

 والمصنفات فً توارٌخ رجال األسانٌد , إلى ما وراء ذلك , فقد حفظ هللا 

 تعالى أحادٌث رسوله الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم بتلك المصنفات الكبرى 

 , والمإلفات العظمى , وجمٌع ذلك ٌرجع إلى حفظ هللا تعالى لهذه السنة 

 المحمدٌة , التً بذل علماء الحدٌث فٌها جهوداً , واهتموا بضبطها كل 

 االهتمام , خدمة لكتاب هللا تعالى والسنة نبٌه صلى هللا علٌه وسلم , 

 نفعنا هللا تعالى بهم وبعلومهم , وجعلنا _ ٌبتؽون فضبلً من هللا ورضواناً 

 من الناهجٌن مناهجهم , والسالكٌن فجاجهم , ابتؽاء مرضاة هللا تعالى 



 197 

 .آمٌن _ ورسوله صلى هللا علٌه وسلم 

 :وإلٌك تفاصٌل الكبلم على ما تقدم بؤدلته 

 اهتمام النبً صلى هللا علٌه وسلم بحفظ أحادٌثه فً الصدور , وفً _ أوالً 

 :تبلٌؽها ونشرها 

 كان صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌكثر من مجالسه مع الصحابة لٌحدثهم فً 

 المسجد وفً ؼٌره , وكان صلى هللا علٌه وسلم ٌعٌد الكلمة ثبلثاً لتفهم عنه 

 .لتحفظ بنصها , وٌفهم معناها , كما ورد ذلك فً الصحاح : أي _ 

 ٌفتتح الكبلم : وكان صلى هللا علٌه وسلم كما وصفه هند بن أبً هالة 

 ال فضول : وٌختمه باسم هللا تعالى , وٌتكلم بجوامع الكلم , كبلمه فصل 

 .وال تقصٌر 

 وكان صلى هللا علٌه وسلم إذا تكلم أصؽى الجلساء إلى كبلمه , وانفتحت 

 قلوبهم لحدٌثه , وأطرق جلساإه , كؤنما على رإوسهم الطٌر , وهذا كله 

 .مما ٌساعدهم على استٌعاب حدٌثه , ووعٌه وحفظه 

 وكان صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌنهض بهمة الصحابة إلى حفظ أحادٌثه 

 ووعٌها وتبلٌؽها , وٌنشطهم لذلك , وٌرؼبهم فً ثواب ذلك فً المجامع 

 .العامة والخاصة , والمواسم واألعٌاد , وؼٌرها 

 فقد روى اإلمام أحمد وابن ماجه وؼٌرهما عن جبٌر بن مطعم رضً هللا 

 : سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالخٌؾ فً منى ٌقول : عنه قال 

ر هللا عبداً سمع مقالتً فحفظها ووعاها , وبلؽها من لم ٌسمعها ,  ))  نضَّ

 فرب حامل فقٍه ال فقه له , ورب حامل فقٍه إلى من هو أفقه منه , ثبلث ال 

 ٌؽل علٌهن قلب مإمن,إخبلص العمل هلل تعالى,والنصٌحة ألبمة المسلمٌن,  
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 ( .(ولزوم جماعتهم ,فإن دعوتهم تحفظ من وراءهم 

  .((تحٌط من وراءهم  )): وفً رواٌة 

 : ورواه الطبرانً فً األوسط عن أنس بن مالك رضً هللا عنه بلفظ 

 : خطبنا رسول اله  صلى هللا علٌه وآله وسلم بمسجد الخٌؾ فً منى فقال 

ر هللا امرءاً سمع مقالتً فحفظها ووعاها , وبلؽها من لم ٌسمعها ,  ))  نضَّ

 ثم ذهب بها إلى من لم ٌسمعها , أال فرب حامل فقٍه ال فقه له , ورب 

 .الحدٌث كما فً ترؼٌب المنذري ( (حامل فقٍه إلى من هو أفقه منه 

 كما أنه صلى هللا علٌه وسلم كان ٌحث أصحابه على تحمل أحادٌثه 

 .وحفظها ثم تبلٌؽها ونشرها فً مجالسه العامة والخاصة 

 سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه : فعن زٌد بن ثابت رضً هللا عنه قال 

 : وآله وسلم ٌقول 

ر هللا امرءاً سمع منا حدٌثاً فبلؽه ؼٌره , فرب حامل فقٍه إلى من هو  ))  نضَّ

 .رواه أهل السنن األربعة ( (أفقه منه , ورب حامل فقٍه لٌس بفقٌه 

 سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه : وعن ابن مسعود رضً هللا عنه قال 

 : وآله وسلم ٌقول 

ر هللا امرءاً سمع منا شٌباَ فبلؽه كما سمعه , فرب مبلػ أوعى من  ))  نضَّ

 .حسن صحٌح : رواه أبو داوود والترمذي وقال ( . (سامع 

 :ورواه ابن حبان فً صحٌحه بلفظ 

 رحم هللا امرءاً سمع منا شٌباَ فبلؽه كما سمعه , فرب مبلػ أوعى من  ))

 ( .(سامع 

 فمن هذه األحادٌث التً ذكرتها لك ٌتبٌن قوة اهتمامه صلى هللا علٌه وسلم 
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 بحفظ أحادٌثه وأقواله , وأدابها وتبلٌؽها ونشرها , فهو صلى هللا علٌه 

 : وسلم ٌدعو لمن ٌحفظ حدٌثه وٌبلؽه بالنضارة , وهً كما قال المنذري 

 ا هـ . النعمة والبهجة والحسن 

 ٌوم تبٌض وجوه وتسود  )وقال بعضهم بٌاض الوجه فً الدنٌا وفً اآلخرة 

  .(وجوه 

ٌَّض وجوهنا ٌا موالنا بؤنوار حدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم   اللهم ب

 .فً الدنٌا واآلخرة 

 .ولذلك كان الصحابة ٌهتمون بحفظ األحادٌث ومدارستها ونشرها 

 كنا قعوداً عند النبً صلى هللا علٌه وسلم  ): فعن أنس رضً هللا عنه قال 

 فٌحدثنا الحدٌث ثم ٌدخل لحاجته فنراجعه بٌننا ؛ هذا , ثم هذا , فنقوم كؤنما 

 ., رواه أبو ٌعلى فً المسند  (زرع فً قلوبنا 

 وكفى المحدثٌن شرفاً _ ودعا برحمة هللا تعالى لمن ٌحفظ حدٌثه وٌبلؽه 

 .أنهم دعا لهم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بذلك 

 قال النبً : وروى الطبرانً فً األوسط عن ابن عباس رضً هللا عنه قال 

  .(اللهم ارحم خلفابً  ): صلى هللا علٌه وسلم 

 ٌا رسول هللا ومن خلفاإك ؟: قلنا 

  .((الذٌن ٌؤتون من بعدي ٌروون أحادٌثً وٌلمونها الناس  )): قال 

 وهكذا خص النبً صلى هللا علٌه وسلم على نشر العلم الذي جاء به صلى 

 .هللا علٌه وسلم , وبٌن فضل ذلك واستمرار أجر ذلك 

 قال رسول هللا صلى هللا علٌه : فعن سمرة بن جندب رضً هللا عنه قال 
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 . ((ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ٌنشر  )): وسلم 

 قال رسول هللا صلى هللا علٌه : وعن ابن عباس رضً هللا عنهما قال 

 نعم العطٌة كلمة حق تسمعها , ثم تحملها إلى أخ لك مسلم فتعلمها )):وسلم 

 .( (إٌاه 

 وروى اإلمام أحمد عن أبً أمامة رضً هللا عنه قال سمعت رسول هللا 

 : أربعة تجري علٌهم أجورهم بعد الموت  )): صلى هللا علٌه وسلم ٌقول 

 رجل مات مرابطاً فً سبٌل هللا , ورجل علّم علماً فؤجره ٌجري علٌه ما 

 عمل به , ورجل أجرى صدقة فؤجرها له ما جرت , ورجل ترك ولداً 

 ( .   (صالحاً ٌدعو له 

 : كما حذر النبً صلى هللا علٌه وسلم من كتمان حدٌث , أو علٍم ٌإخذ عنه 

 من  ): قال رسول هللا علٌه وسلم : فعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال 

 . (سبل عن علم فكتمه ألجم ٌوم القٌامة بلجام من نار 

 ما من رجل ٌحفظ علماً فٌكتمه إال أتى ٌوم  ): وفً رواٌة البن ماجه 

  .(القٌامة ملجوماً بلجام من نار 

 فمن كتم علماً نافعاً ولو لم ٌسؤل عنه ألجم بلجام من نار , كما دل على ذلك 

 : رواٌة ابن ماجه المتقدمة , وحدٌث أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه قال 

 من كتم علماً مما ٌنفع هللا به الناس  ): قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 .رواه ابن ماجه  (فً أمر الدٌن ألجمه هللا ٌوم القٌامة بلجام من نار 

                                                           
 .رواه الطبرانً فً الكبٌر وؼٌره : قال المنذري  
على ابن _ رواه الطبرانً فً الكبٌر ونسب أن ٌكون موقوفاً : قال المنذري  

 _ عباس 

 .رواه أصحاب السنن  
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 ومن أجل ذلك كان أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌحرصون كل 

 الحرص على أن ٌبلؽوا ما سمعوا من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم , 

 ولو قبٌل وفاتهم تؤثٌماً , وكانوا ٌخافون أن ٌموت أحدهم وعنده حدٌث من 

 .أحادٌث النبً صلى هللا علٌه وسلم لم ٌبلؽه , خوفاً من وعٌد الكتمان 

 فهذا معاذ بن جبل رضً هللا عنه ٌحدث عند موته بحدٌث كان سمعه من 

 : رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مخافة أن ٌموت ولم ٌحدث به 

 روى البخاري وؼٌره عن أنس رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا 

 .علٌه وسلم ومعاذ بن جبل ردٌفه على الرحل 

  .((ٌا معاذ بن جبل  )): قال 

 .لبٌك ٌا رسول هللا وسعدٌك : قال 

  .((ٌا معاذ بن جبل  )): قال 

  .(ثبلثاً  )لبٌك ٌا رسول هللا وسعدٌك : قال 

صدقاً : ما من أحد ٌشهد أن ال إله إال هللا وأن محمداً رسول هللا  )): قال 

 ( .(من قلبه إال حرمه هللا عن النار 

 أفبل أخبر الناس فٌستبشروا ؟: ٌا رسول هللا : قال 

  .((إذاً ٌتكلوا  )): قال صلى هللا علٌه وسلم 

 .بعداً عن إثم الكتمان : وأخبر بها معاذ عند موته تؤثٌماً أي 

 وهذا عبادة بن الصامت كما روى أبو داوود والترمذي عن عبادة ابن 

 :الصامت رضً هللا عنه أنه قال البنه عند الموت 

 ٌا بنً إنك لن تجد طعم حقٌقة اإلٌمان حتى تعلم أن ما أصابك لم ٌكن 

 لٌخطبك , وما أخطؤك لم ٌكن لٌصٌبك , فإنً سمعت رسول هللا صلى هللا 
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 ٌا : اكتب , قال : إن أول ما خلق هللا القلم فقال له  )): علٌه وسلم ٌقول 

 ( .(اكتب مقادٌر كل شًء حتى ٌوم القٌامة : رب وما اكتب ؟ قال 

 من مات على  )): ٌا بنً سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول 

 ( . (ؼٌر هذا فلٌس منً 

 وهللا لو وضعتم الصمصامة على هذه  ): وهذا أبو ذر رضً هللا عنه ٌقول 

  ثم ظننت أنً أنفذ كلمة سمعتها من رسول هللا صلى هللا وأشار إلى قفاه 

 . رواه البخاري  (علٌه وسلم قبل أن تجٌزوا علً ال نفذتها 

 ومن هنا تفهم شدة خوؾ الصحابة رضً هللا عنهم من أن ٌموت أحدهم 

 وعنده حدٌث عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لم ٌبلؽه للناس فكانوا 

 وٌحرضون على , ٌحرصون على تبلٌػ أحادٌثه صلى هللا علٌه وسلم 

 : تبلٌؽها عنهم 

 كنا نجلس إلى أبً أمامة فٌحدثنا حدٌثاً : كما ورد عن سلٌم بن عامر قال 

 بلؽوا , أعقلتم  ): كثٌراً عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فإذا سكت قال 

  . (كما بلؽتم 

 دخلت أنا وابن زكرٌا وسلٌمان بن حبٌب على أبً أمامة : وقال مكحول 

 , إن مجلسكم هذا من ببلغ هللا تعالى لكم  ): بحمص فسلمنا علٌه فقال 

 . (وإن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قد بلػ فبلؽوا , واحتجاجه علٌكم 

 : ترغٌبه صلى هللا علٌه وسلم بكتابة أحادٌثه _ ثانٌاً 

 ولذلك كان الكتبة من الصحابة ٌتسارعون إلى كتابة القرآن الكرٌم , 

                                                           
 إلى قفى رأسه : أي  
 ا هـ . رواهما الطبرانً فً الكبٌر وإسنادهما حسن : قال الحافظ الهٌثمً  
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 ال تكتبوا  ): والحدٌث النبوي الشرٌؾ , حتى قال لهم صلى هللا علٌه وسلم 

 . الحدٌث (عنً شٌباً ؼٌر القرآن , فمن كتب عنً شٌباً ؼٌر القرآن فلٌمحه 

 فما نهاهم عن كتابة الحدٌث , وقصرهم على كتابة القرآن إال ألنهم كانوا 

 ٌحرصون على كتابتهما , فنهاهم فً أول األمر عن كتابة الحدٌث , 

 وقصرهم على كتابة القرآن الكرٌم بعداً عن االشتباه , أو عدم االنتباه , 

 باعتبار أنهم حدٌثو عهد باإلسبلم , وباعتبار أن صؽارهم ونساءهم ربما ال 

 ٌفرقون بٌنهما , ثم أذن لهم بعد إلدراكهم الفرق بٌن الكبلم المعجز 

 والجامع من وجوه متعددة وأسالٌب مختلفة , فصاروا ٌكتبون الحدٌث 

 النبوي فمنهم المقل ومنهم المكثر , ومنهم من ٌكتب لنفسه وقد ٌكتب لؽٌره 

 .ممن ال ٌحسن الكتابة 

 : وٌدلك على اهتمام الصحابة بكتابة الحدٌث النبوي ما ٌلً 

 ما من أصحاب  ): روى البخاري عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال 

 النبً صلى هللا علٌه وسلم أحد أكثر حدٌثاً عنه منً , إال ما كان عن عبد 

  .(هللا بن عمرو فإنه كان ٌكتب وال أكتب 

 وقد تقدم عن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما أنه كان ٌكتب كل شًء 

 سمعه من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم , وأنه صلى هللا علٌه وسلم قال 

 , وأومؤ صلى هللا  (اكتب فوالذي نفسً بٌده ما ٌخرج منه إال حق  ): له 

 .علٌه وسلم بؤصبعه إلى فمه الشرٌؾ 

 هل : قلت لعلً رضً هللا عنه  ): وروى البخاري عن أبً جحٌفة قال 

 ال , إال كتاب هللا , : ) , فقال  (كتاب خاص بكم : أي _  عندكم كتاب 

  .(أوفهم أعطٌه رجل مسلم , أو ما فً هذه الصحٌفة 
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  .(قلت وما هذه الصحٌفة؟ ): قال 

  .(العقل , وفكاك األسٌر , وال ٌقتل مسلم بكافر  ): قال 

 وفً الحدٌث المتفق علٌه أن رجبلً قال للنبً صلى هللا علٌه وسلم بعد أن 

 .اكتب لً ٌا رسول هللا  ): خطب صلى هللا علٌه وسلم قال 

 .الحدٌث  (اكتبوا ألبً فبلن  ): فقال صلى هللا علٌه وسلم 

 .فؤمر الكتبة أن ٌكتب أحدهم للرجل خطبته صلى هللا علٌه وسلم 

 .ومن هنا ٌتبٌن حرص الصحابة على كتابة الحدٌث 

 وفً حدٌث محمد بن مسلمة الذي رواه الحافظ الحسن بن عبد الرحمن 

 لما مات محمد ابن مسلمة : الرامهرمزي بسنده عن محمد بن سعد قال 

 :األنصاري وجدنا فً ذإابة سٌفه كتاباً 

  ): بسم هللا الرحمن الرحٌم سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول 

 إن لربكم فً بقٌة أٌام دهركم نفحات فتعرضوا لها , لعل دعوة أن توافق 

 وله _ الحدٌث  (رحمة , فٌسعد بها صاحبها سعادة ال ٌخسر بعدها أبداً 

 .شواهد كثٌرة 

 كان رجل من : وروى الترمذي عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال 

 األنصار ٌجلس إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فٌسمع من النبً صلى 

 هللا علٌه وسلم الحدٌث فٌعجبه وال ٌحفظه , فشكا ذلك إلى رسول هللا صلى 

 ٌا رسول هللا إنً ألسمع منك الحدٌث فٌعجبنً  ): هللا علٌه وسلم , فقال 

  (استعن بٌمٌنك  ): وال أحفظه , فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 .وأومؤ بٌده إلى الخط 

 وقد كان صلى هللا علٌه وسلم ٌوجه إلى الكتبة تعلٌمات تساعدهم على 
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 : حسن الكتابة 

 دخلت على  ): فقد روى الترمذي عن زٌد بن ثابت رضً هللا عنه قال 

 رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وبٌن ٌدٌه كاتب فسمعته صلى هللا علٌه 

  .(ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للمملً  ): وسلم ٌقول   له 

 ومما تقدم ذكره ٌعلم أن السنة النبوٌة قد بدأ تدوٌنها فً الكتب فً عصر 

 النبً صلى هللا علٌه وسلم , وأن الصحابة كتبوا من السنة كتباً منها مجامع 

 كبرى مثل كتاب عبد هللا بن عمرو فإنه كان ٌكتب فٌه كل شًء سمعه من 

 النبً صلى هللا علٌه وسلم كما تقدم , ومنها الوسطً فً جمعها ومنها 

 األجزاء , وهكذا تتابع التدوٌن فً كتب الجوامع والتصانٌؾ والمساند 

 والمعاجم ونحوها من كتب الحدٌث النبوي الشرٌؾ , إلى جانب نشرها فً 

 مجالس حافلة جامعة ٌعقدونها لقراءة الحدٌث النبوي الشرٌؾ , فحفظ هللا 

 .تعالى أحادٌث رسوله الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم إلى ٌوم الدٌن 

 فقد ذكر اإلمام البخاري فً صحٌحه عن عمر بن عبد العزٌز رحمه هللا 

 انظر ما كان من حدٌث رسول هللا  ): تعالى أنه كتب إلى أبً بكر بن حزم 

 صلى هللا علٌه وسلم فاكتبه , فإنً خفت دروس العلم وذهاب العلماء , وال 

 ٌقبل إال حدٌث النبً صلى هللا علٌه وسلم , ولٌفشوا العلم , ولٌجلسوا للناس 

 _ ال ٌذهب وٌقضى علٌه : أي _ حتى ٌعلم من ال ٌعلم , فإن العلم ال ٌهلك 

 ا هـ  . (حتى ٌكون سراً 

 فما دام ٌنشر فً القراطٌس وٌؽشى فً المجالس والحلقات العلمٌة : أي 

 .فهو باق ومحفوظ والحمد هلل رب العالمٌن 
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 ولقد كانت مجالس التحدٌث تجمع جموعاً كبٌرة كثٌرة متنوعة من جمٌع 

 الطبقات , فمنهم الذي ٌكتب ما ٌسمع من الحدٌث , ومنهم الذي ٌحفظ , 

 وقد ذكر العلماء أن اإلمام البخاري كان ٌحضر مجلس تحدٌثه فً رحبة 

 بؽداد حٌن رحل إلٌها كان ٌحضر مجلسه عشرة أالؾ من مختلؾ طبقات 

 .الناس 

 وقد ذكروا أن أبا مسلم الكجً حضر مجلس حدٌثه أربعون ألفاً معهم 

 المحابر ٌكتبون , ما عدا بقٌة المستمعٌن , وقد أعانه على إسماعهم سبعة 

 والحمد _ مستملٌن ٌبلؽون عنه , إلى ؼٌر ذلك كما هو مفصل فً موضعه 

 .هلل رب العالمٌن 

 : األمر الثالث 

 : حفظ وبقاء حملة الكتاب والسنة وتبلٌػ ذلك لؤلمة إلى ٌوم الدٌن 

 بل هو آٌات بٌنات فً صدور الذٌن أوتوا العلم وما ٌجحد  ): قال تعالى 

  .(بآٌاتنا إال الظالمون 

 ٌقرإون : فبل بد فً كل عصر من علماء وقراء ٌحفظون القرآن , أي 

 القرآن عن ظهر قلب , وقد ٌكثرون وقد ٌقلون , ولكن ما ٌنقطعون إلى 

 ٌوم الدٌن , ٌشٌر إلى ذلك الحدٌث الذي رواه مسلم كما تقدم فً الحدٌث 

  .(وأنزلت علٌك كتاباً ال ٌؽسله الماء , تقرإه نابماً وٌقظان  ): القدسً 

 فإذا كانت محافظ القرآن هً الصدور فإن الماء ال ٌؽسلها , وأما السطور 

 .إذاً ال بد من بقاء هذه المحافظ حتى ٌبلػ إلى آخر األمة _فإن الماء ٌؽسلها

 فبل بد من حفظ الكتاب وحفظ بٌانه , وال بد لهما ممن ٌحملهما وٌبلؽهما 

 وٌوم تقوم الساعة ٌقسم المجرمون ما  ): إلى ٌوم القٌامة , قال هللا تعالى 
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 لقد : لبثوا ؼٌر ساعة كذلك كانوا ٌإفكون , وقال الذٌن أوتوا العلم واإلٌمان 

  .(لبثتم فً كتاب هللا إلى ٌوم البعث فهذا ٌوم البعث ولكنكم كنتم ال تعلمون 

 فالكتاب الذي لبثوا فٌه إلى ٌوم البعث ما هو إال هذا القرآن الكرٌم , وأما 

 التوراة واإلنجٌل فقد جرى علٌها ما جرى من تحرٌؾ وزٌادة ونقص , 

 وجاءت إلى أزمنة معٌنة , ثم تبدلت وتبددت على مدى األٌام , وهذا ظاهر 

 وإن اآلٌات البلحقة بعد هذه اآلٌة تشٌر إلى أن المراد بكتاب هللا تعالى هنا 

 لقد لبثتم فً كتاب  ): القرآن كما سٌؤتً , فٌقال للذٌن كفروا بهذا القرآن _ 

 أن القرآن جاءكم : ٌعنً _  (هللا إلى ٌوم البعث ولكنكم كنتم ال تعلمون 

 بعلوم ومعارؾ وأدلة وبراهٌن ٌقٌنٌة , فكنتم تعرضون عنها , فهذا الكتاب 

 لعلكم تعقلون : إعلموا وأنتم تعرضون وال تعلمون , وٌقول لكم : ٌقول لكم 

  ): , وأنتم تعرضون وال تعقلون ما جاءكم به , وال تتفكروا , إذا فالنتٌجة 

 ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن معرفة : أي _  (فٌومبذ ال ٌنفع الذٌن ظلموا 

 واالستعتاب هو طلب  (وال هم ٌستعتبون  )_ الحق وتعامٌهم عن آٌاته 

 العتبى , وهً االسم من اإلعتاب , بمعنى إزالة العتب , فهم ال ٌستعتبون 

 .ألنهم ال ٌنفعهم االعتذار بعد التحذٌر واإلنذار 

 ولقد ضربنا للناس فً هذا القرآن من كل  ): ومن ثم قال تعالى بعد ذلك 

 بٌنا لهم فً هذا القرآن المجموع فً الكتاب الذي لبثوا فٌه إلى : أي  (مثل 

 ٌوم البعث , بٌنا لهم كل دلٌل واضح ٌجري مجرى المثل فً إثبات التوحٌد 

 , وصدق النبوات والرساالت , وإثبات الٌوم اآلخر , وحقٌة الحساب 

 .والثواب والعقاب وؼٌر ذلك من القضاٌا اإلٌمانٌة 

 جحدوا الحق وأعرضوا عنه _  (ولبن جبتهم بآٌة لٌقولن الذٌن كفروا  )
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 .(إن أنتم إال مبطلون  )_ٌقولون للرسول صلى هللا علٌه وسلم ومن آمن به

  . (وإذ لم ٌهتدوا به فسٌقولون هذا إفك قدٌم  ): وهذا نظٌر 

 ال : أي  (كذلك ٌطبع هللا على قلوب الذٌن ال ٌعلمون  ): ثم ٌقول هللا تعالى 

 ٌعلمون العلم الحق بعد ما جاءهم , وال ٌفكرون فٌه , وال ٌسعون إلى علم 

 ما جاءهم به كتاب هللا تعالى من البٌنات والهدى , بل ٌعرضون وٌنكرون 

  .(فاصبر إن وعد هللا حق وال ٌستخفنك الذٌن ال ٌوقنون  ): وٌستهزإن 

  ): فهذه اآلٌات كلها شواهد على أن المراد بكتاب هللا تعالى فً قوله تعالى 

 هو القرآن الكرٌم , فهو باق  (لقد لبثتم فً كتاب هللا تعالى إلى ٌوم البعث 

 إلى ٌوم الدٌن , وحملته ألوا العلم واإلٌمان أٌضاً باقون خلفاً عن سلؾ , 

 حتى ٌؤتً أمر هللا تعالى , كما بٌن ذلك النبً صلى هللا علٌه وسلم فً 

 الحدٌث المتواتر الذي جاء برواٌات متعددة , وفً ضمن أحادٌث كثٌرة , 

 : ولذا نص علماء الحدٌث على تواتره 

 سمعت رسول هللا : وهو كما جاء عن المؽٌرة بن شعبة رضً هللا عنه قال 

 ال ٌزال ناس من أمتً ظاهرٌن حتى ٌؤتٌهم  ): صلى هللا علٌه وسلم ٌقول 

  .(أمر هللا وهم ظاهرون 

 سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه : وروى البخاري وؼٌره عن معاوٌة قال 

 ال تزال طابفة من أمتً قابمة بؤمر هللا ال ٌضرهم من  ): وسلم ٌقول 

 , هذا نص  (خذلهم وال من خالفهم حتى ٌؤتٌهم أمر هللا وهم على ذلك 

 .بعض رواٌات البخاري 

 .وقد روى هذا الحدٌث أهل الجوامع والسنن والمساند وؼٌرها 

 قال اإلمام النووي رحمه هللا تعالى فً التهذٌب مبٌناً هذه الطابفة المخبر 
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 حملة العلماء أو جمهورهم على أهل العلم , وقد : عنها فً الحدٌث قال 

ر هللا امرءاً سمع مقالتً  ): دعا لهم النبً صلى هللا علٌه وسلم بقوله   نضَّ

 .ٌشٌر إلى الحدٌث المتقدم  (فوعاها فؤداها كما سمعها 

 وجعلهم النبً صلى هللا علٌه وسلم عدوالً ففً : وقال رحمه هللا تعالى 

 ٌحمل هذا العلم من كل  ): الحدٌث عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال 

  .(خلؾ عدوله , ٌنفون عنه تحرٌؾ الضالٌن , وانتحال المبطلٌن 

 وهذا إخبار منه صلى هللا علٌه وسلم بصٌانة : قال النووي رحمه هللا تعالى 

 العلم وحفظه وعدالة ناقلٌه , وأن هللا تعالى ٌوفق له فً كل عصر عدوالً 

 .ٌحملونه وٌنفون عنه 

 وهو من أعبلم نبوته , وال ٌضر معه كون بعض الفساق : قال رحمه هللا 

  ): أي قوله صلى هللا علٌه وسلم _ ٌعرفون شٌباً من العلم ألن الحدٌث 

 إنما هو إخبار بؤن العدول _  (ٌحمل هذا العلم من كل خلؾ عدوله 

 أن المعول علٌهم : ا هـ ٌعنً . ٌحملونه , ال أن ؼٌرهم ال ٌعرؾ منه شٌباً 

 . هم عدول كل خلؾ _ فً حمله وحفظه وصٌانته 

 المخبر : أي _ ٌجوز أن تكون الطابفة : وقال النووي رحمه هللا تعالى 

 _ الحدٌث  .... (ال تزال طابفة من أمتً  )عنها فً الحدٌث األسبق 

 متعددة من أنواع األمة ما بٌن فقٌه ومحّدث ومفّسر , وقابم باألمر 

 بالمعروؾ والنهً عن المنكر , وزاهد وعابد , وال ٌلتزم اجتماعهم ببلد 

 واحد , بل ٌجوز اجتماعهم فً قطر واحد, وتفرقهم فً األقطار , وٌجوز 

 أن ٌكونوا فً بعض األقطار دون بعض , وٌجوز إخبلء األرض من 

 بعضهم أوالً فؤوالً إلى أن ال ٌبقى إال طابفة فً بلد واحد , فإذا انقرضوا 
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 ا هـ  . جاء أمر هللا تعالى بقٌام الساعة 

 هو كما أورده  (ٌحمل هذا العلم من كل خلؾ عدوله  )وهذا الحدٌث وهو 

 : اإلمام القسطبلنً فً مقدمته على شرح البخاري 

 : عن أسامة بن زٌد رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال 

 ٌحمل هذا العلم من كل خلؾ عدوله , ٌنفون عنه تحرٌؾ الؽالٌن ,  )

  .(وانتحال المبطلٌن , وتؤوٌل الجاهلٌن 

 علً _ وهذا الحدٌث رواه من الصحابة : قال القسطبلنً رحمه هللا تعالى 

 كرم هللا وجهه , وابن عمر , وابن عمرو , وابن مسعود , وابن عباس , 

 .وجابر بن سمرة , ومعاذ , وأبو هرٌرة رضً هللا عنهم 

 وأورده ابن عدي من طرق كثٌرة كلها ضعٌفة كما صرح به الدار : قال 

 لكن ٌمكن أن ٌتقوى بتعدد طرقه وٌكون _ قطنً وأبو نعٌم وابن عبد البر 

 ا هـ . حسناً كما جزم به ابن كٌكلدي العبلبً 

               حفظ هللا تعالى لهذا القرآن العظٌم من التحرٌف 

   والتبدٌل والزٌادة والنقصان إلى ٌوم الدٌن               

                وإثبات ذلك بوجوه من األدلة الموجبة للٌقٌن 

 لقد تكفل سبحانه وتعالى أن ٌحفظ هذا القرآن الكرٌم من التبدٌل والزٌادة 

 والنقصان إلى ٌوم الدٌن , وذلك ثابت قطعاً باآلٌات القرآنٌة واألحادٌث 

 : النبوٌة 

                                                           
 . وقد نقل ذلك القسطبلنً فً مقدمة شرح البخاري , والزرقانً أٌضاً نقل ذلك  

 .وٌكون حسناً لؽٌره كما هو المقرر فً علم الحدٌث ببل شك : أي  

 



 211 

 فؤخبر سبحانه فً  : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون  ): قال تعالى 

 : هذه اآلٌة الكرٌمة عن أمرٌن عظٌمٌن 

 ولم _ القرآن الكرٌم : أي _ أنه سبحانه هو الذي أنزل هذا الذكر _  األول 

 أن هذا القرآن هو من عند هللا : ٌنزل من عند ؼٌر هللا تعالى , والمعنى 

 تعالى قطعاً ال من عند ؼٌره , ألن ؼٌر هللا تعالى ال ٌقدر على اإلتٌان به , 

 وال ٌستطٌع أن ٌؤتً بمثله نصاً , وال إعجازاً , وال إحكاماً آلٌاته , وال 

 أحكاماً لشرٌعته , وال إخباراً عن المؽٌبات , وال عن العوالم العلوٌة 

 والسفلٌة , وال إحاطة ببعض تلك العلوم والمعارؾ التً جاء بها هذا 

 الكتاب الكرٌم والقرآن العظٌم , فإعجاز هذا الذكر الذي ذكر هللا تعالى فٌد 

 دلٌل على أنه حقاً لٌس كبلم _ ما ٌعجز اإلنس والجن عن اإلتٌان بمثله 

 مخلوق ؛ بل هو كبلم هللا تعالى الخالق ؛ أنزله على رسوله سٌدنا محمد 

 : أي  (إنا نحن نزلنا الذكر  ): صلى هللا علٌه وآله وسلم , ولذا قال سبحانه 

 .ال ؼٌرنا ألن ؼٌر هللا تعالى ال ٌستطٌع ذلك 

 وإنا له  ): الذي أخبرت عنه اآلٌة الكرٌمة هو قوله تعالى _ الثانً 

  : (لحافظون 

 والمعنى أنه سبحانه الذي أنزل هذا القرآن الكرٌم هو تكفل أن ٌحفظه من 

 التبلعب فٌه , والزٌادة والنقصان , فكما ٌجب اإلٌمان قطعاً بؤن هذا القرآن 

 ٌجب أٌضاً األٌمان قطعاً بؤن هللا تعالى هو حافظ لهذا _ أنزله هللا تعالى 

 .القرآن قطعاً 

 وهذا من خصابص القرآن الكرٌم , فإن هللا تعالى لم ٌتكفل بحفظه أي 

 .كتاب أنزله على رسله السابقٌن 
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 فلم ٌتكفل بحفظ التوراة وال اإلنجٌل وال الزبور وؼٌرها , بل وكل حفظها 

 : للربانٌٌن واألحبار 

 إنا أنزلنا التوراة فٌها هدى ونور ٌحكم بها النبٌون الذٌن  ): قال هللا تعالى 

 بما _ ٌحكمون بذلك : أي _ أسلموا للذٌن هادوا والربانٌون واألحبار 

 .اآلٌة  (استحفظوا من كتاب هللا وكانوا علٌه شهداء 

 فلقد استحفظهم هللا تعالى إٌاها , فما استطاعوا أن ٌحفظوها من الزٌادة 

 .والنقصان والتحرٌؾ 

 إنا نحن نزلنا  ): أما هذا القرآن العظٌم فقد تولى هللا تعالى حفظه حٌث قال 

 فلم ٌنله تبدٌل وال تحرٌؾ , وال زٌادة وال نقص,  (الذكر وإنا له لحافظون 

 ولن ٌناله ذلك أبداً , ألن هللا تعالى الحفٌظ العلٌم هو تولى بنفسه أن ٌحفظه 

 . , وشتان بٌن حفظ الخالق وحفظ المخلوق 

 إن الذٌن كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب  ): ومن ثم قال سبحانه 

  .(عزٌز ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه تنزٌل من حكٌم حمٌد 

 فمن هذه اآلٌات الكرٌمة ٌتضح للعاقل وضوحاً جلٌاً , أن هذا القرآن هو 

 مصون عن عبث العابثٌن , وتبلعب المتبلعبٌن , محفظ من التحرٌؾ 

 .والتبدٌل والزٌادة والنقص , أبداً إلى ٌوم الدٌن 

 وهذا أمر ٌجب اإلٌمان به جزماً , واالعتقاد به قطعاً , لثبوت ذلك باألدلة 

 : القاطعة والبراهٌن الساطعة 

 فلو جرى على هذا  (وإّنا له لحافظون  ): قوله سبحانه _ الدلٌل األول 

 القرآن تبدٌل أو تؽٌٌر , أو زٌادة أو نقص , لما صح الخبر فً قوله تعالى 

 ولما صدق هللا تعالى وعده بالحفظ لهذا القرآن  (وإنا له لحافظون  ): 
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 .وتعالى هللا عن ذلك علواً كبٌراً _ العظٌم 

 فإن هللا تعالى ال ٌخلؾ وعده , وإن خبره صادق محتم الوقوع , ومن 

 أصدق من هللا قٌبل ؟ ومن أوفى بعهده من هللا تعالى ؟ فإنه سبحانه ال 

 .ٌكذب خبره , وال ٌتخلؾ وعده , وال تنقض كفالته 

 هو كفالة من هللا تعالى موثقة , وخبر  (وإنا له لحافظون  ): وقوله تعالى 

 كتاب أنزلناه إلٌك  ): مإكد , ووعد محتم , ٌعلم ذلك من تدبر قوله تعالى 

  .(مبارك لٌدبروا آٌاته ولٌتذكر أولوا األلباب 

 وإنه لكتاب عزٌز ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن  ): قوله تعالى _ الدلٌل الثانً 

  .(ٌدٌه وال من خلفه تنزٌل من حكٌم حمٌد 

 فلو أنه جرى على هذا القرآن العظٌم تبدٌل أو زٌادة أو نقص لكان ذلك 

 ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه  ): منافٌاً ومعارضاً لقوله تعالى 

 وذلك ألن هللا تعالى أخبر فً هذه اآلٌة أن الباطل ال ٌؤتً هذا القرآن ,  (

 وال ٌتسرب إلٌه , ال فً نصوصه , وال فً معانٌه , فهو ال ٌعارض وال 

 ٌناقض , وال ٌزاد فٌه وال ٌنقص قطعاً , ألن الزٌادة فٌه هً باطلة , 

 باعتبار أنها لٌست منه , وإن النقص منه هو أٌضاً باطل ألن فٌه إبطاالً لما 

 . هو من القرآن حقاً داالً على حق 

 دلٌل صرٌح  (ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه  ): فقوله تعالى 

 على صٌانته وحفظه من التبلعب والزٌادة والنقص , فإن الخبر القرآنً ال 

 .ٌتخلؾ وال ٌتبدل 

 هللا شهٌد : قل أي شًٍء أكبر شهادة قل  ): قوله سبحانه _ الدلٌل الثالث 

 .اآلٌة الكرٌمة  (بٌنً وبٌنكم وأوحً إلً هذا القرآن ألنذركم به ومن بلػ 
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 أوحً إلً : فقد أمر هللا تعالى النبً صلى هللا علٌه وسلم أن ٌقول للناس 

  )الذٌن بلؽتكم وشافهتكم فً قرنً : هذا القرآن ألنذركم به أٌها الناس , أي 

 وأنذر به كل من بلؽه هذا القرآن إلى ٌوم القٌامة , ومعنى : أي  (ومن بلػ 

 أن هللا تعالى أمر رسوله الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم أن ٌنذر بهذا : ذلك 

 القرآن الكرٌم أول هذه األمة , ووسطها , وآخرها , على حد سواء ولذلك 

 من بلؽه القرآن فكؤنما شافهته به ثم ٌقرأ  ): كان ٌقول صلى هللا علٌه وسلم 

  .(وأوحً إلً هذا القرآن ألنذركم به ومن بلػ  ): 

 فقد جعل هللا تعالى القرآن الكرٌم حجة لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 على جمٌع العالم , وببلؼاً عنه لكافة العباد إلى ٌوم المعاد , فإنه صلى هللا 

 علٌه وآله وسلم صاحب الرسالة العامة إلى جمٌع الثقلٌن , إلى ٌوم القٌامة 

 , ولذلك اقتضت حكمة هللا تعالى أن ٌبقى كتابه الذي أنزله هللا تعالى علٌه 

 ٌبقى محفوظاً إلى ٌوم الدٌن , لتقوم الحجة على العباد , ولٌهتدوا به إلى _ 

 سبٌل الرشاد , فٌبلؽه آخر هذه األمة كما بلؽه صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .ألولها 

 فلو جاز أن ٌجري علٌه تحرٌؾ أو زٌادة أو نقص , لما تحقق إنذاره صلى 

 لمن ٌؤتً من بعده , كما أنذر الذٌن فً عصره , فً _ هللا علٌه وآله وسلم 

 حٌن أن اآلٌة الكرٌمة تخبر بإنذاره صلى هللا علٌه وآله وسلم لمن فً 

 .عصره ولمن بعده على حد سواء 

 هللا شهٌد بٌنً وبٌنكم وأوحً : أي شًء أكبر شهادة قل : قل  ): قال تعالى 

                                                           
رواه أبو نعٌم والخطٌب وابن مردوٌه عن ابن عباس رضً هللا عنهما , وروى  

 .ابن أبً شٌبة وابن المنذر وؼٌرهما نحو ذلك عن محمد ابن كعب القرظً 



 215 

 أوحً هذا القرآن : وقل لهم : أي  (إلً هذا القرآن ألنذركم به ومن بلػ 

 .ألنذركم به ومن بلػ 

 فؤكبر شاهد شهادته هً أكبر من كل الشهادات بؤن محمداً رسول هللا صلى 

 هللا علٌه وسلم هو هللا العلً الكبٌر, الذي أعلن شهادته بؤن محمداً رسول 

 السماوٌة واألرضٌة , : هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم , فً اآلٌات التكوٌنٌة 

 والشجرٌة والمابٌة , والطعام والشراب , وؼٌر ذلك وهً المعجزات التً 

 أجراها هللا تعالى على ٌدٌه صلى هللا علٌه وسلم شهادة له بؤنه رسول هللا 

 تعالى صلى هللا علٌه وسلم , ومن تلك اآلٌات السماوٌة انشقاق القمر 

 . وإمطار المطر ونحو ذلك 

 كما أنه سبحانه أعلم عباده بشهادته أن محمداً صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 : رسوله فً آٌاته القرآنٌة 

 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودٌن الحق لٌظهره على  ): قال هللا تعالى 

 صلى هللا علٌه وسلم , فهذا  (الدٌن كله وكفى باهلل شهٌداً محمد رسول هللا 

 .اآلٌة  (هللا شهٌد بٌنً وبٌنكم : أي شًء أكبر شهادة قل : قل  ): معنى 

  .(وبالحق أنزلناه وبالحق نزل  ): قله تعالى _ الدلٌل الرابع 

ٌَّن هللا تعالى أن إنزال هذا القرآن هو بالحق , وأنه   ففً هذه اآلٌة الكرٌمة ب

 قد نزل بالحق , فهو الحق الموجب للٌقٌن , والموجب للثقة كل الثقة به , 

 إنا أنزلنا إلٌك الكتاب بالحق لتحكم بٌن  ): وبما جاء به , كما قال تعالى 

 .اآلٌة  (الناس بما أراك هللا 

 فهو الحق الموجب  (ٌا أٌها الناس قد جاءكم الحق من ربكم  ): وقال تعالى 

 .للطمؤنٌنة والثقة به وبما أنزل به ببل شك وال ارتٌاب 
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 فلو جاز على هذا القرآن تحرٌؾ أو زٌادة أو نقص , ألدى ذلك إلى ذهاب 

 .الثقة به , وألدى ذلك إلى عدم اإلٌمان الجازم بما جاء به 

ٌَّن لعباده   وكٌؾ ال ٌوثق به وال ٌقطع جزماً بما جاء به , مع أن هللا تعالى ب

 هو الحق الموثوق بحقٌته , والمقطوع بحقٌته _ أن هذا الكتاب بجمٌع آٌاته 

 ال  ): , ال ٌتطرق الباطل وال الخلل إلى جانب من جوانبه كما قال تعالى 

  .(ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه  تنزٌل من حكٌم حمٌد 

 فإن فحوى هذه اآلٌة ونصها ٌنادٌان العقبلء بؤن الثقة كل الثقة , والٌقٌن كل 

 الٌقٌن , والحق كل الحق ؛ ذلك كله فً هذا الكتاب العزٌز الذي ال ٌجد 

 . الباطل إلٌه سبٌبل 

 فلو جرى علٌه تحرٌؾ أو زٌادة أو نقص , لذهبت الثقة به والٌقٌن بما نزل 

 .اآلٌة  (وبالحق أنزلناه وبالحق نزل  )به , وهما أمران ثابتان بنص 

ٌَّن ألنه لٌس من كبلم هللا تعالى بل هو كبلم  أما ذهاب الثقة بالمزٌد فاألمر ب

 .مفترى 

 لعل فً هذا األصل : وأما ذهاب الثقة بالمزٌد علٌه , فإن العاقل ٌقول 

 زٌادة أٌضاً فما ٌدرٌنا أنها كلها أصل ؟

 فذلك ألن بٌن األصل _ بالقرآن حال النقص منه _ وأما ذهاب الثقة به 

 المنقوص والشًء الناقص منه ارتباطاً فً المعانً واألحكام , واإلحكام 

 .واألخبار , وؼٌر ذلك من المناسبات المحكمة 

 فلو جرى علٌه النقص ألدى ذلك إلى عدم الثقة بالناقص والمنقوص منه , 

 فبل ٌكون أحد من المسلمٌن على ثقة بدٌنه الحتمال نسخ بعض الصلوات 

 أو تؽٌٌر أوقاتها , أو الزٌادة علٌها , أو نسخ للزكاة , أو نسخ مقادٌرها , 
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 أو نسخ الصٌام , أو الزٌادة فٌه , أو بتبدٌله بؽٌره , ونسخ الحج , أو تحلٌل 

 بعض المحرمات ؛ كالخمر والمٌسر ونحوهما من المحرمات , أو تحرٌم 

 ... بعض أنواع من الحبلل 

 وبذلك ال ٌكون أحد من الناس على عبادة إال هو على شك منها , وال ٌحجم 

 نعوذ _ عن حرام إال وهو متشكك , فؤٌن اإلٌمان والجزم بشرع هللا تعالى 

 باهلل من ذلك , وحٌنبذ ال ٌمكن اإلٌمان الجازم والحالة هذه إال ببعثة نبً 

 .ٌبعثه هللا تعالى ٌبٌن للناس ما نقص من هذا القرآن أو ما زٌد فٌه 

ٌَّن هللا تعالى فً كتابه أنه ال نبً بعد سٌدنا محمد   وكٌؾ ٌكون ذلك وقد ب

 ما كان محمد أبا  ): قال تعالى : صلى هللا علٌه وسلم بل هو خاتم النبٌٌن 

 .(أحد من رجالكم ولكن رسول هللا وخاتم النبٌٌن وكان هللا بكل شًء علٌماً 

 فهو سبحانه ٌعلم بعلمه القدٌم الذي ال ٌتبدل وال ٌتؽٌر , أن ختم النبوات ال 

 ٌلٌق به إال محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم , ولذا قال صلى هللا علٌه وسلم 

 وهذا حدٌث متواتر عنه صلى هللا   (وأنا خاتم النبٌٌن وال نبً بعدي  ): 

 .علٌه وسلم 

 ولذلك نرى أن الكتب السماوٌة السابقة لما كانت فً معرض التحرٌؾ 

 والزٌادة والنقص , اقتضت حكمة هللا تعالى أن ٌتابع وٌوالً بٌن بعثة 

 األنبٌاء , بحٌث ما ٌذهب نبً إال بعث هللا تعالى نبٌاً آخر, وربما اجتمع 

 : فً زمان واحد عدة من األنبٌاء 

 وذلك  (ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه  ): قال تعالى 

 ألجل أن ٌبٌنوا للناس ما نزل إلٌهم من ربهم , وٌبعدوهم عن الشك فً 

 دٌنهم , بحٌث ٌكونون على ٌقٌن فً كتابهم وشرٌعتهم , وبذلك تقوم حجة 
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 لببل ٌكون للناس على هللا حجة بعد  ): هللا تعالى على العباد , قال تعالى 

  .(الرسل 

 فؤما هذا الكتاب العزٌز الذي جاء به سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم من 

 عند هللا تعالى , فهو باق إلى ٌوم القٌامة , محفوظ مصون عن التؽٌٌر 

 والتبدٌل , والزٌادة والنقص , ألن رسالة سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم 

 .عامة , باقٌة خالدة , لٌست خاصة ألقوام معٌنٌن , وال ألزمنة خاصة 

ان ٌجب االنتباه إلٌهما وهما متبلزمان ال ٌنفكان   فها هنا أمران عظٌمان هامَّ

 .عن بعضهما 

 .عموم رسالته صلى هللا علٌه وسلم إلى جمع الثقلٌن إلى ٌوم الدٌن : األول 

 حفظ كتابه العزٌز النازل علٌه صلى هللا علٌه وسلم وإبقابه مصونا : الثانً 

 .محفوظاً من التبلعب إلى ٌوم الدٌن 

 فالطعن فً أحد هذٌن األمرٌن هو طعن فً األمر اآلخر ألنهما مرتبطان 

 ببعضهما , فكما أن عموم رسالته صلى هللا علٌه وآله وسلم ثابت 

 : بالنصوص القطعٌة 

 .اآلٌة  (قل ٌا أٌها الناس إنً رسول هللا إلٌكم جمٌعاً  ): نحو قوله تعالى 

وما أرسلناك إال كافة للناس بشٌراً ونذٌراً ولكن أكثر  ):  وقوله تعالى 

  . (الناس ال ٌعلمون 

 .(تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لكون للعالمٌن نذٌراً  ): وقوله تعالى 

 . اآلٌة  (وأوحً إلً هذا القرآن ألنذركم به ومن بلػ  ): وقوله تعالى 

 كذلك أٌضاً حفظ الكتاب النازل علٌه صلى هللا علٌه وسلم ثابت باألدلة 

 .القطعٌة 



 219 

 وأنزلنا إلٌك الكتاب بالحق مصدقاً لما  ): قول هللا تعالى : الدلٌل الخامس 

 بٌن ٌدٌه من الكتاب ومهٌمناً علٌه فاحكم بٌنهم بما أنزل هللا وال تتبع 

 .اآلٌة  (أهواءهم عما جاءك من الحق 

 لقد ذكر هللا تعالى التوراة النازل على موسى علٌه السبلم بالمدح والتعظٌم 

 ., ثم ذكر اإلنجٌل الذي أنزل على عٌسى علٌه السبلم بالمدح والتعظٌم 

 إنا أنزلنا التوراة فٌها هدى ونور ٌحكم بها النبٌون الذٌن  ): فقال سبحانه 

 أسلموا للذٌن هادوا واألحبار بما استحفظوا من كتاب هللا وكانوا علٌه 

 .اآلٌة  (شهداء 

 ثم قفٌنا على آثارهم بعٌسى بن مرٌم وآتٌناه اإلنجٌل فٌه  ): وقال سبحانه 

 . اآلٌة  (هدى ونور 

ٌَّن منزلته من بٌن الكتب السماوٌة , ورفعة   ثم ذكر سبحانه هذا القرآن وب

 رتبته على جمٌع الكتب السماوٌة قبله , وأنه المهٌمن على جمٌعها فقال 

 وأنزلنا إلٌك الكتاب بالحق مصدقاً لما بٌن ٌدٌه من الكتاب  ): سبحانه 

 .اآلٌة  (ومهٌمناً علٌه فاحكم بٌنهم بما أنزل هللا 

 فقد أخبر سبحانه عن رتبة هذا الكتاب العزٌز بالنسبة لجمٌع الكتب قبله , 

 بؤنه مصدق لما جاءت به من عند هللا تعالى , ؛ وأنه المهٌمن على جمٌع 

 أنه األمٌن المإتمن علٌها , والحكم الشاهد : على جمٌع الكتب قبله , بمعنى 

 .بصدق ما جاء فٌها من عند هللا تعالى 

 باب كٌؾ نزل الوحً , : قال اإلمام البخاري رحمه هللا تعالى فً صحٌحه 

 .وأول ما نزل 

 األمٌن , والقرآن أمٌن على : المهٌمن : قال ابن عباس رضً هللا عنهما 
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 ا هـ . كل كتاب قبله 

 فهذا القرآن الكرٌم هو األمٌن الحكم على كل كتاب قبله , ٌحق ما فٌه  من 

 . حق , وٌبطل ما حرؾ منها وأدخل علٌها من باطل 

 .الشاهد : المهٌمن : وقد روى عن ابن عباس رضً هللا عنهما أنه قال 

ر المهٌمن هنا بمعنى الحاكم   وكلها متقاربة ومتبلزمة _ وفً رواٌة عنه فسَّ

 ., فهذا القرآن هو األمٌن على الكتب قبله والشاهد والحاكم 

 فبل _ فإن كان موقؾ القرآن قبله أنه هو األمٌن علٌها والحاكم على ما فٌها 

 ٌمكن أن ٌجري علٌه تحرٌؾ وال تبدٌل , وال زٌادة وال نقص كما جرى 

 على الكتب قبله , ألنه هو لو جرى علٌه تبدٌل أو تحرٌؾ , أو زٌادة أو 

 .هذا من وجهٍ _نقص الحتاج إلى أمٌن آخر , وحكم آخر ٌحكم على ما فٌه

 إذا جاز على هذا القرآن تحرٌؾ أو تبدٌل , أو : ومن وجه آخر نقول 

 زٌادة أو نقص فإن هللا تعالى ٌكون قد نصب على كتبه السماوٌة السابقة 

 تعالى هللا الحكٌم العلٌم عن ذلك _ أمٌناً ؼٌر مضمون , وحكماً ؼٌر مؤمون 

 علواً كبٌراً , بل إن فً جعل هللا تعالى هذا القرآن الكرٌم مهٌمناً على 

 الكتب قبله وأمٌناً حكماً علٌها , إن فً ذلك شهادة من هللا سبحانه بضمانة 

 هذا القرآن العزٌز , وأمانته , وحفظه من التبلعب والتبدٌل , والزٌادة 

 .والنقص 

 ولذلك حق له أن ٌكون مهٌمناً على الكتب السماوٌة قبله , حكماً علٌها , 

 .وشاهداً أمٌناً ٌحق ما فٌها من حق,وٌبطل ما حّرؾ أو زٌد فٌها من باطل 

 إن هذا القرآن الكرٌم قد خصه هللا تعالى من بٌن سابر : الدلٌل السادس 

 الكتب اإللهٌة باإلعجاز , فإن جمٌع الكتب اإللهٌة هً كتب دعوة العباد 
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 .إلى هللا تعالى , وبٌان ما فٌه سعادة اإلنسان فً الدنٌا واآلخرة 

 وأما هذا القرآن الكرٌم فهو كتاب دعوة هللا تعالى , وبٌان ما فٌه سعادة 

 اإلنسان وصبلحه , وفبلحه ونجاحه فً الدنٌا واآلخرة , وأٌضاً فهو كتاب 

 إعجاز وحجة وبرهان , فهو كتاب دعوة وحجة معاً ال ٌنفكان ,ففٌه الدعوة 

 والبٌان القابمان على اإلعجاز والبرهان , على مدى العصور وامتداد 

 .األزمان 

ولذلك كانت معجزة القرآن الكرٌم وحجته هً أكبر المعجزات وأقوى 

 .الحجج 

 هً أكبر المعجزات التً شهد هللا تعالى بها وأعلنها لعباده وأشهدهم إٌاها 

 بؤن محمداً صلى هللا علٌه وآله وسلم هو رسول هللا , وهً أكبر معجزة 

 .أٌده هللا تعالى بها وأبقاها حجة له على جمٌع العالمٌن إلى ٌوم الدٌن 

 قال : روى اإلمام البخاري وؼٌره عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال 

 ما من األنبٌاء نبً إال أعطً من  ): رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 اآلٌات ما مثله آمن علٌه البشر , وإنما كان الذي أوتٌته وحٌاً أوحاه هللا 

  .(تعالى إلً , فؤرجو أن أكون أكثرهم تابعاً ٌوم القٌامة 

 المراد من هذا الحدٌث أن معجزات األنبٌاء : قال المحققون من العلماء 

 قد انقرضت _ السابقٌن صلوات هللا تعالى على نبٌنا وعلٌهم أجمعٌن 

 بانقراض أعصارهم , فلم ٌشاهدها إال من حضرها , وأما معجزة القرآن 

 الكرٌم فهً باقٌة مستمرة إلى ٌوم القٌامة , وإن خرقه للعادة , وإعجازه فً 

 أسلوبه وببلؼته فً إخباره بالمؽٌبات , وفً أحكامه وتشرٌعه , وحكمه 

 وعلومه , ومعارفه ومعانٌه , وعجاببه التً ال تنقضً , وحججه التً ال 
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 تعارض وال تناقض , كل ذلك مستمر فبل تمر فً عصر من األعصار إال  

 .و ٌظهر فٌه من عجاببه , ومما أخبر به القرآن الكرٌم أنه سٌكون 

 ٌدل على صحة دعواه , _ فخرقه للعادة بتلك الوجوه المتعددة وبؽٌرها 

 وصدق الذي أنزل علٌه صلوات هللا تعالى وسبلمه علٌه , وأنه رسول هللا 

 .تعالى صلى هللا علٌه وسلم 

 هذا ومن وجه آخر فإن المعجزات الماضٌة التً جرت مإٌدة لؤلنبٌاء 

 السابقٌن , كانت حسٌة تشاهد باألبصار كناقة صالح , وعصا موسى , 

 .وإحٌاء الموتى على ٌد عٌسى على نبٌنا وعلٌهم الصبلة والسبلم 

 وأما معجزة القرآن الكرٌم فإنها تشاهد بالبصر والبصٌرة , فٌكون من 

 ٌتبعه صلى هللا علٌه وسلم أكثر , ألن الذي ٌشاهد بعٌن الرأس ٌنقرض 

 بانقراض مشاهده , وأما الذي ٌشاهد بعٌن البصٌرة وٌشهد بنور العقل فهو 

 باق , ٌشاهده وٌشهد به كل من جاء إلى ٌوم القٌامة من العقبلء وأولً 

 قد جاءكم بصابر من ربكم فمن أبصر فلنفسه  ): البصابر , قال تعالى 

 لقد أنزلنا إلٌكم كتاباً فٌه ذكركم : ) اآلٌة , وقال تعالى  (ومن عمً فعلٌها 

  .(أفبل تعقلون 

 فإنه كبلم معجز ال ٌقدر أحد أن ٌؤتً بمثله , وال بسورة من مثله , ٌشهد 

 .بذلك كل ذي عقل وروٌة 

 وبناء على ذلك فبل ٌمكن أن ٌزاد فٌه أو ٌنقص منه , ألن المزٌد فٌه لٌس 

 بمعجز , والناقص منه ٌخل بإعجاز الباقً , وٌخل بتركٌبه وأسلوبه 

 ومناسباته , وبذلك ٌخرج عن كونه معجزاً , حجة باقٌة إلى ٌوم الدٌن , 

 .كما أخبر عن ذلك رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم فً الحدٌث المتقدم
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 وإن صفة اإلعجاز هً صفة ذاتٌة للقرآن الكرٌم , مبلزمة له , من 

 المستحٌل أن تنفك عنه , كما أن صفة العربٌة ذاتٌة مبلزمة للقرآن الكرٌم 

 .ال ٌتصور أن تفارقه 

 إنا جعلناه قرآناً عربٌاً  ): فكما أن هللا تعالى جعل القرآن عربٌاً قال سبحانه 

 فبل ٌمكن تجرٌده عن العربٌة , كذلك جعل القرآن معجزاً  (لعلكم تعقلون 

 فبل ٌمكن تجرٌده عن اإلعجاز , وال ٌتصور القرآن بحال من األحوال ؼٌر 

 . معجز , كما ال ٌتصور القرآن بحال من األحوال ؼٌر عربً قطعاً 

 وهذا الجعل المتقدم ذكره لٌس تخلٌقٌاً , بل هو جعل التقدٌر والتصٌٌر , 

 .فإن القرآن الكرٌم ؼٌر مخلوق أصبلً ووصفاً 

 ومن هذا كله ٌتبٌن للعاقل جلٌاً أنه ال ٌمكن أن ٌجري على هذا القرآن 

 الكرٌم تحرٌؾ أو زٌادة أو نقص , فإنه لو أمكن أن ٌجري ذلك لكانت هذه 

 المعجزة الكبرى التً أبقاها اله  تعالى حجة على العباد إلى ٌوم الدٌن 

 لكانت تلك الحجة ؼٌر _ مصدقة لرسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 موثوقة وال مضمونة وال مصونة , بل ٌدخلها الدخٌل وتتسرب إلٌها 

 األباطٌل واألضالٌل , إذاً فؤي حجة له صلى هللا علٌه وسلم , وأي بٌنة له 

ض للتحرٌؾ والزٌادة والنقص   _ باقٌة بعده , تثبت بالقرآن الذي هو معرَّ

 .تعالى هللا عن ذلك علواً كبٌراً 

 وإنما كان الذي  ): بل صدق رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم القابل كال 

  .(أوتٌته وحٌا أوحاه هللا تعالى إلً , فؤرجو أن أكون أكثرهم تابعاً 

 إن القرآن العظٌم هو األصل األصٌل , والركن الركٌن فً : الدلٌل السابع 

 الشرٌعة المحمدٌة المشتملة على القضاٌا اإلٌمانٌة , واألحكام العملٌة 
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 . والقولٌة , واألمور التعبدٌة على صاحبها أفضل الصبلة والسبلم 

 وقد جاءت السنة الشرٌفة النبوٌة المشتملة على أقواله صلى هللا علٌه وآله 

 واألحكام العملٌة , بٌاناً للقضاٌا اإلٌمانٌة : وعلى أفعاله وتقرٌراته , وسلم 

  ): قال تعالى , وسابر األوامر الشرعٌة التً جاء بها القرآن الكرٌم , 

  . (وأنزلنا إلٌك الذكر لتبٌن للناس ما نزل إلٌهم من ربهم ولعلهم ٌتفكرون 

 وقد بٌن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ما جاء فً القرآن الكرٌم من 

 , وبٌن ما جاء به أٌضاً من األحكام واألوامر والمناهً , العقابد اإلٌمانٌة 

 . إلى ما وراء ذلك من أحكام الشرٌعة , والحبلل والحرام 

 فلو جاز أن ٌجري على القرآن الكرٌم تبدٌل أو زٌادة أو نقص ألدى ذلك 

 والعمل , إلى وقوع الخلل والعبث فً الشرٌعة المحمدٌة الواجب اتباعها 

 . بها إلى ٌوم القٌامة 

 , ولو جاز أن ٌجري على القرآن الكرٌم شًء من التحرٌؾ والتبدٌل 

 والنقص , والزٌادة والنقص ألدى ذلك إلى تحلٌل الحرام وتحرٌم الحبلل 

 .التً جاءت فً القرآن الكرٌم , من األوامر والمناهً 

 ٌجب التمسك به إلى , وٌخرج حٌنبذ عن كونه شرعاً حكٌماً مصوناً موثوقاً 

 , ألنه حٌنبذ قابل للتبدٌل والزٌادة والنقص فً كل آن وزمان , ٌوم القٌامة 

 . بل فً كل ساعة ودقٌقة 

 بل لو جاز على القرآن تبدٌل أو زٌادة أو نقص ألدى ذلك إلى وقوع 

ٌّن   فإن البٌان المحمدي الوارد فً سنته , الخبلؾ بٌن البٌان واألصل المب

 أصٌل نازل من عند هللا تعالى وهو القرآن , الشرٌفة هو بٌان األصل 

 النازل علٌه صلى هللا علٌه وآله وسلم فإذا أجرى على القرآن , الكرٌم 
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 اختلؾ البٌان المحمدي مع األصل القرآنً , تبدٌل أو تؽٌر فً نصوصه 

 . الذي بٌنه قبل ألن ٌعترٌه التؽٌٌر والتبدٌل والزٌادة والنقص 

 فإننا نرى أن البنً , وواقعاً وذوقاً وفطرة , وهذا كله محال شرعاً وعقبلً 

 صلى هللا علٌه وسلم قد أمر وأوصى بالتمسك بالكتاب والسنة معاً إلى ٌوم 

 وأمر العباد بإحبلل الحبلل وتحرٌم الحرام الوارد فٌها دون أن , الدٌن 

 وأنزل هللا علٌك  ): قال هللا تعالى , ٌحلوا أو ٌحرموا من تلقاء أنفسهم 

 . اآلٌة  (الكتاب والحكمة 

 : عن مالك أنه بلؽه صلى هللا علٌه وآله وسلم قال  (الموطؤ  )جاء فً 

 وسنة , كتاب هللا تعالى : تركت فٌكم أمرٌن لن تضلوا ما تمسكتم بهما  ))

 ( . (رسوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 

  . (المستدرك  )وروى الحاكم نحو هذا فً 

 خرج علٌنا : وروى اإلمام أحمد عن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنه قال 

ع فقال   : رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌوماً كالمودَّ

 أوتٌت فواتح الكلم , أنا محمد النبً األمً ـ ثبلثاً ـ وال نبً بعدي  ))

 وتجّوز بً , وحملة العرش , وعلمت كم خزنة النار , وجوامعه وخواتمه 

فت أمتً   فإذا ذهب بً , فؤسمعوا وأطٌعوا ما دمت فٌكم , وعرفت وعرَّ

 ( . (فعلٌكم بكتاب هللا تعالى أحلوا حبلله وحرموا حرامه 

 خرج علٌنا : وروى الطبرانً بإسناد جٌد عن أبً شرٌح الخزاعً قال 

 ألٌس تشهدون أن ال إله إال  )): رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم فقال 

 .بلى : قالوا ( (هللا وأنً رسول هللا ؟ 

 , فتمسكوا به , وطرفه بؤٌدٌكم , إن هذا القرآن طرفه بٌد هللا  )): قال 
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 ( .  (فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبداً 

 وروى الطبرانً بسند رواته ثقات عن أبً أٌوب األنصاري رضً هللا 

  )): خرج علٌنا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم فقال : عنه قال 

 , أحلوا حبلله , وعلٌكم بكتاب هللا تعالى , أطٌعونً ما كنت بٌن أظهركم 

 ( . (وحرموا حرامه 

 فلو جاز أن ٌجري على القرآن تحرٌؾ فً كلمة أو زٌادة أو نقص ألدى 

 التً كلؾ هللا تعالى , ذلك إلى وقوع الخلل فً هذه الشرٌعة المحمدٌة 

 , فبل بد وأن هذا القرآن محفوظ , العباد أن ٌتمسكوا بها إلى ٌوم القٌامة 

 وأن هذه الشرٌعة المحمدٌة محفوظة باقٌة بتمامها  إلى ٌوم الدٌن كما قال 

 ال , تركتكم على مثل البٌضاء لٌلها كنهارها  )): صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 بإسناد ( السنة ) رواه ابن أبً عاصم فً كتاب ( (ٌزٌػ عنها إال هالك 

 . ورواه ؼٌره أٌضاً بؤسانٌد متعددة , حسن 

 

               

  

 الروح القرآنً وتأثٌره فً القلوب والنفوس          

 

 البٌنات الدالة على أن هذا القرآن الكرٌم لٌس من كبلم البشر ,  من أقوى إن

 وأنه كبلم رب العالمٌن , أنزله على سٌدنا محمد رسول هللا الصادق األمٌن 

 , أنه جاء بروح من أمر هللا لٌسرى فً قلوب العباد , بحٌث أنهم ٌشعرون 

 بتؤثٌره وفعالٌته وذوق حبلوته وطبلوته , فٌعرفون الحق واضحاً جلٌاً , 
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 منهم المقر المعترؾ بما عرؾ , ومنهم المنكر الجاحد للحق : فبعد ذلك 

 .كبراً , أو عصبٌة جاهلٌة _ عناداً بعد ما عرؾ 

 .اآلٌة  (وكذلك أوحٌنا إلٌك روحاً من أمرنا  ): قال هللا تعالى 

 ومن المعلوم بداهة أن من شؤن الروح وفعالٌتها أنها تعطً الحٌاة لمن 

 .سرت فٌه 

 وٌسؤلونك عن  ): فهناك الروح اإلنسانً الذي تحٌا به األجساد قال تعالى 

 : , والمعنى (الروح من أمر ربً وما أوتٌتم من العلم إال قلٌبل : الروح قل 

 أن الروح اإلنسانً من عالم األمر الربانً اللطٌؾ , الذي به حٌاة جسم 

 اإلنسان , كما دل على ذلك الحدٌث الذي رواه البخاري وؼٌره عن ابن 

 بٌنما أنا أمشً مع النبً صلى هللا علٌه وسلم : مسعود رضً هللا عنه قال 

 : فً حرث وهو متوكا على عسٌب , إذ مر الٌهود فقال بعضهم لبعض 

 ال : ما رابكم إلٌه ؟ , وقال بعضهم : سلوه عن الروح فقال بعضهم 

 سلوه , فسؤلوه عن الروح , فؤمسك : ٌستقبلنكم بشًء تكرهونه , فقال 

 النبً صلى هللا علٌه وسلم فلم ٌرد علٌهم شٌباً فعلمت أنه ٌوحى إلٌه فقمت 

 الروح من : وٌسؤلونك عن الروح قل  ): مقامً فلما نزل الوحً , قال 

 .اآلٌة  (أمر ربً 

 فالروح المسبول عنها فً هذه اآلٌة هو الروح اإلنسانً , ٌدل على ذلك 

 أن الٌهود قالوا للنبً صلى هللا علٌه : رواٌة ابن عباس رضً هللا عنهما 

 وسلم أخبرنا عن الروح , كٌؾ تعذب الروح التً فً الجسد وإنما الروح 

 .اآلٌة  (وٌسؤلونك عن الروح  ): من أمر هللا , فنزلت 

 وأٌضاً فإن الٌهود لم ٌقصدوا بذلك الروح الجبرٌلً , ألنهم ٌعادونه 
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 وٌبؽضونه , ولم ٌقصدوا الروح القرآنً ألنهم لم ٌإمنوا بالقرآن الكرٌم , 

 فلم ٌبق لهم مقصود من السإال إال الروح اإلنسانً الذي ٌحٌا به جسم 

 .اإلنسان 

 وكذلك أوحٌنا إلٌك  ): وأما الروح القرآنً فهو المراد فً قوله تعالى 

 وهذا الروح به تحٌا األرواح اإلنسانٌة , وبه تحٌا القلوب  (روحاً من أمرنا 

 .التً هً أبواب االتصال بٌن األرواح واألشباح 

 فؤمر هذا الروح القرآنً أعظم من الروح اإلنسانً , وشؤنه أكبر , ولذلك 

 وكذلك أوحٌنا إلٌك  ): جاء ذكره ؼٌر معّرؾ تعظٌماً وتفخٌماً , قال تعالى 

 روحاً عظٌماً قوّي التؤثٌر والفعالٌة , تعطٌكم حٌاة : أي  (روحاً من أمرنا 

 ٌا أٌها الذٌن آمنوا  ): إٌمانٌة تسعدون بها سعادة األبد , قال هللا تعالى 

 .اآلٌة  (استجٌبوا هلل وللرسول إذا دعاكم لما ٌحٌٌكم 

 أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم جاءكم بالروح القرآنً الذي به : ٌعنً 

 .حٌاتكم السعٌدة 

 فإذا سرى روح القرآن فً قلب اإلنسان دبَّت فٌه الحٌاة اإلٌمانٌة , ما لم 

 ٌعرض صاحب القلب عما سرى فً قلبه ولم ٌتعام عن ذلك وٌصم تكبراً 

 وتجبراً , أو ٌشؽل عنه قلبه متبعاً ألهواء نفسه , متمسكاً بضبللها وؼٌها , 

 فحٌنذاك ٌطبع بالكفر على القلب , وٌزٌػ وٌنؽمس فً الؽفبلت , وٌحجب 

 .بها فبل تسري فٌه الحٌاة 

 فمن أعرض عن ذلك الروح القرآنً واستكبر طبع على قلبه الكفر , قال 

  ): , وقال تعالى  (كذلك ٌطبع هللا على كل قلب متكبر وجبار  ): تعالى 

 ونقلب أفبدتهم وأبصارهم كما لم ٌإمنوا به أول مرة ونذرهم فً طؽٌانهم 
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  .(ٌعمهون 

 وإذا تتلى علٌه آٌاتنا ولىَّ مستكبراً كؤن لم ٌسمعها كؤن فً  ): وقال تعالى 

  .(أذنٌه وقراً فبشره بعذاب ألٌم 

 وٌل لكل أفاك أثٌم ٌسمع آٌات هللا تتلى علٌه ثم ٌصر  ): وقال تعالى 

 مستكبراً كؤن لم ٌسمعها فبشره بعذاب ألٌم وإذا علم من آٌاتنا شٌباً اتخذها 

  .(هزواً أولبك لهم عذاب مهٌن 

 مالوا عن الحق الذي جاءهم وأعرضوا : فلما زاؼوا , أي  ): وقال تعالى 

  .(أزاغ هللا قلوبهم  )_ عنه 

 وال تطع من أؼفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره  ): وقال تعالى 

ط بالحٌاة وضٌعها  (فرطاً   .ألنه فرَّ

 .اآلٌة  (فإن لم ٌستجٌبوا لك فاعلم أنما ٌتبعون أهواءهم  ): وقال تعالى 

 وقد بٌن هللا تعالى لعباده قوة سرٌان القرآن الكرٌم فً القلوب وتؤثٌره فٌها 

 , وكٌؾ حال الكفار المعاندٌن المعرضٌن تكبراً , وكٌؾ موقفهم من تؤثٌر 

 : القرآن وفعالٌته فً قلوبهم 

 كذلك سلكناه فً قلوب المجرمٌن ال ٌإمنون به حتى ٌروا  ): قال هللا تعالى 

  .(العذاب األلٌم 

 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك  ): وقال تعالى 

 فً شٌع األولٌن وما ٌؤتٌهم من رسول إال كانوا به ٌستهزبون كذلك نسلكه 

 فً قلوب المجرمٌن ال ٌإمنون به وقد خلت سنة ) _ أي القرآن ندخله _  (

 ولو فتحنا علٌهم بابا من السماء فظلوا فٌه ٌعرجون لقالوا إنما . األولٌن 

  .(سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 
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 فقد أخبر سبحانه أنه ٌسلك هذا القرآن أي ٌدخل روحه فً قلوب المجرمٌن 

 , فهً تتحرك وتهتز له , فٌعرفون حقٌته وٌذوقون حبلوته , وٌطعمون 

 طبلوته , ولكن ٌجحدون وال ٌإمنون , وٌعرفون وال ٌعترفون , عناداً 

 .وكبراً , واتباعاً ألهوابهم الفاسدة 

 مضت سنة هللا تعالى فً األمم : أي  (وقد خلت سنة األولٌن  ): قال تعالى 

 السابقة أنهم لما أعرضوا عن قبول الحق بعد ما تبٌن لهم ,أخذهم بؤنواع 

 .العذاب كقوم نوح , وقوم عاد , وقوم صالح , وؼٌرهم 

ٌّن لهم ,  ٌَّن سبحانه شدة معاندة الكفار ومعارضتهم للحق بعد ما تب   ثم ب

 وسوء كبرهم وجحودهم للحق بعد ما عاٌنوه وأبصروه , جلٌاً ساطعاً , 

 ولو فتحنا علٌهم باباً من السماء  ): وأن ذلك هو رأٌهم وشؤنهم فقال تعالى 

 ٌصعدون فٌه صعوداً محسوساً مشهوداً , : أي _  (فظلوا فٌه ٌعرجون 

 وانتهوا إلى السماوات , وشاهدا ما فٌها من اآلٌات وعجابب المخلوقات 

 : أي  (إنما سكرت أبصارنا : لقالوا  ): بؤعٌنهم ثم سبلوا , ماذا ترون ؟ 

 فً حٌن أنهم ٌرون بؤعٌن _ أطبقت أبصارنا وأؼلقت , فما نرى شٌباً ما 

 مفتحة , ولكن ال ٌعترفون بؤنهم ٌرون بل ٌنكرون , فإذا ؼلبوا فً الحجة 

 بل نحن قوم  ): قالوا ! علٌهم بؤنهم ٌرون , وكٌؾ ٌنكرون ما ٌرون ؟ 

 نحن نرى , ولكن من باب السحر والتخٌٌل , ال من : أي _  (مسحورون 

 باب الحق والحقٌقة , كل ذلك بسبب عنادهم وجحودهم وكبرهم وعتوهم 

 .عن قبول الحق بعد ما رأوه 

 

 وقد ذكر هللا تعالى لنا وقابع متعددة عن الكفار المعاندٌن , وعن جحودهم 
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 وكبرهم لما سمعوا القرآن الكرٌم وسرى روحه فً قلوبهم , فتحركت 

 وبشت له قلوبهم , وذاقت حبلوته وطبلوته , وأبصروا ببصابر قلوبهم 

 راحوا ٌعاندون فٌنكرون _ نور الحق الذي جاء به القرآن الكرٌم 

 وٌجحدون بعد ما عرفوا الحق , وراحوا ٌهزءون وٌعرضون عن الحق 

 : بعد ما تبٌن كما قال هللا تعالى فً الولٌد بن المؽٌرة 

 . وبنٌن شهوداً . وجعلت له ماالً ممدوداً . ذرنً ومن خلقت وحٌداً  )

 . إنه كان آلٌاتنا عنٌداً . كبلّ . ثم ٌطمع أن أزٌد . ومهدت له تمهٌداً 

 ثم . فقتل كٌؾ قدر , ثم قتل كٌؾ قدر . أنه فكر وقدر . سؤرهقه صعوداً 

 إن . إن هذا إال سحر ٌإثر : فقال . نظر ثم عبس وبسر , ثم أدبر واستكبر 

  .(هذا إال قول البشر 

 

 تنزٌل . حم  )لما نزل على النبً صلى هللا علٌه وسلم : قال اإلمام البؽوي 

 قام ( إلٌه المصٌر : ) إلى قوله تعالى  (الكتاب من هللا العزٌز العلٌم 

 النبً صلى هللا علٌه وسلم فً المسجد , والولٌد بن المؽٌرة قرٌب منه 

 صلى هللا علٌه وسلم ٌسمع قراءته , فلما فطن النبً صلى هللا علٌه وسلم 

 . الستماعه أعاد القراءة , فانطلق الولٌد إلى مجلس قومه بنً مخزوم 

 لقد سمعت من محمد ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ كبلماً آنفاً ـ أي , وهللا : فقال 

 وإن , إن له لحبلوة , اآلن ـ ما هو من كبلم اإلنس وال من كبلم الجن : 

 وإن أسفله لمؽدق وإنه لً, وإن أعبله لمثمر , علٌه لطبلوة 

 فوق : علو ـ أي 

 . كل كبلم ـ وال ٌعلى علٌه 
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 رجع عن دٌن قومه وآبابه وهو : صبؤ وهللا أبو الولٌد ـ أي : فقالت قرٌش 

 . عبادة األصنام ـ وهللا لتصبؤن قرٌش كلهم 

 .وكلمه بما أحماه, أكفٌكموه ـ فقعد إلٌه حزٌناً : فقال أبو جهل 

 _ صلى هللا علٌه وسلم _ تزعمون أن محمداً : فقام الولٌد فؤتاهم فقال 

 كاهن , فهل رأٌتموه قط ٌتكهن ؟ : مجنون , فهل رأٌتموه ٌخنق ؟ وتقولون 

 وتزعمون أنه شاعر , فهل رأٌتموه ٌتعاطى شعراً ؟ وتزعمون أنه كذاب , 

 .فهل جربتم علٌه شٌباً من الكذب ؟ 

 .اللهم ال : فقالوا فً كل ذلك 

 فما هو ؟: ثم قالوا 

 ما هو إال ساحر , وما الذي ٌقوله إال سحر ٌؤثره عن أهل بابل : ففكر فقال 

 .ــ فارتج النادي فرحاً , وتفرقوا معجبٌن بقوله متعجبٌن منه ا هـ 

 ذرنً ومن  ): فؤنزل هللا تعالى : قال ابن جرٌر فً رواٌة ذلك عن عكرمة 

 : ) إلى قوله تعالى  (وبنٌن شهوداً . وجعلت له ماالً ممدوداً . خلقت وحٌداً 

  .(علٌها تسعة عشر 

 فلقد سرت روح القرآن فً قلب الولٌد , وذاق حبلوته , وتبشبش له قلبه , 

 .ثم عاند وعارض وتكبر وتجبر ؛ فجحد وأنكر 

 وهكذا أبو جهل وأشباهه كلهم عرفوا حقٌة هذا القرآن الكرٌم , وذاقوا 

 حبلوته بقلوبهم , وعرفوا صدق سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم , وأنه 

 نبً هللا تعالى ورسوله , ولكن لم ٌعترفوا بذلك ولم ٌذعنوا , كبراً وتعصباً 

 .جاهلٌاً 

 : قال اإلمام محمد بن إسحاق فً السٌرة 
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 أن أبا سفٌان بن : حدثنً محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حّدث 

 حرب , وأبا جهل بن هشام , واألخنس بن شرٌق بن عمرو ابن وهب 

 خرجوا لٌلة لٌستمعوا من رسول هللا صلى هللا _ الثقفً حلٌؾ بنً زهرة 

 .علٌه وسلم وهو ٌصلً باللٌل فً بٌته 

 فؤخذ كل واحد منهم مجلساً ٌستمع فٌه , وكل ال ٌعلم بمكان صاحبه , فباتوا 

 ٌستمعون له صلى هللا علٌه وسلم , حتى إذا طلع الفجر تفرقوا , حتى إذا 

 تبلوموا , وقال بعضهم _حٌن عادوا إلى بٌوتهم:أي _ جمعتهم الطرٌق 

 ال تعودوا , فلو رآكم بعض سفهابكم ألوقعتم فً نفسه شٌباَ , ثم : لبعض 

 ._ إلى بٌوتهم : أي _انصرفوا

 حتى إذا كانت اللٌلة الثانٌة عاد كل رجل منهم إلى مجلسه ,فباتوا ٌستمعون 

 ألن روح القرآن جذبت قلوبهم فؤرؼمهم :أي _ له صلى هللا علٌه وسلم , 

 حتى إذا طلع الفجر تفرقوا _ أن ٌعودوا وٌستمعوا , لما ذاقوا من الحبلوة 

 ., وجمعتهم الطرٌق فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة,ثم انصرفوا 

 حتى إذا كانت اللٌلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه , فباتوا ٌستمعون له 

 صلى هللا علٌه وسلم , حتى طلع الفجر تفرقوا , فجمعتهم الطرٌق فقال 

 فتعاهدوا على ذلك ثم _ ال نبرح حتى نتعاهد أن ال نعود : بعضهم لبعض 

 .تفرقوا 

 فلما أصبح األخنس بن شرٌق أخذ عصاه ثم خرج , حتى أتى أبا سفٌان بن 

 أخبرنً ٌا أبا حنظلة عن رأٌك فٌما سمعت من : حرب فً بٌته فقال له 

 .محمد ؟ صلى هللا علٌه وسلم 

 ٌا أبا ثعلبة لقد سمعت أشٌاء أعرفها وأعرؾ ما ٌراد بها , وسمعت : فقال 
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 .أشٌاء ما عرفت معناها وال ما ٌراد بها 

 ._ مثلك : أي _ وأنا الذي حلفت به : فقال األخنس 

 ٌا : ثم خرج األخنس من عنده حتى أتى أبا جهل , فدخل علٌه بٌته فقال له 

 ._ أبا الحكم ما رأٌك فٌما سمعت من محمد ؟ صلى هللا علٌه وسلم 

 سمعت كبلماً عظٌماً حكٌماً لٌس من : أي ! ! ماذا سمعت : فقال أبو جهل 

 كبلم البشر وإنما هو كبلم رب البشر نازل على رسوله صلى هللا علٌه 

 وسلم , ولكن هناك المانع التعصبً الجاهلً الذي ٌحول دون االعتراؾ 

 .بذلك واإلذعان إلى ذلك 

ٌَّن أبو جهل ذلك فقال   : أي _ تنازعنا نحن وبنو عبد مناؾ الشرؾ : ثم ب

 بنو : أي _  فؤطعموا _ صار كل منا ٌنافس اآلخر وٌتعالى علٌه بالشرؾ 

 فؤطعمنا , وحملوا فحملنا , وأعطوا فؤعطٌنا , حتى إذا _ عبد مناؾ 

 _ متساوٌن فً المفاخر : أي _ تجاثٌنا على الركب وكنا كفرسً رهان 

 : أي _ منا نبً ٌؤتٌه الوحً من السماء : _ أي بنو عبد مناؾ _ قالوا 

 نحن نفخر ونعلوا على ؼٌرنا بالشرؾ والفضل بسبب أن هللا تعالى بعث 

 .منا نبٌاً ٌوحى إلٌه , وهذا شرؾ وفضل ال ٌعادله شًء 

 فمن أٌن نؤتً بنبً حتى ندركهم فً : فمتى ندرك هذه ؟ أي : قال أبو جهل 

 .هذه الفضٌلة ونتساوى معهم ؟ 

 وإن كان نبٌاً حقاً : أي _ وهللا ال نإمن به أبداً وال نصدقه : قال أبو جهل 

 .حتى ال تفتخر علٌهم بنو عبد مناؾ 

 ولو أن أبا جهل تعقل آلمن بسٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم بعد أن عرؾ 
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ٍٍ صلى هللا علٌه وسلم ٌدخل تحت  أنه رسول هللا حقاً , وبإٌمانه بمحمِد

 راٌة 

 شرفه صلى هللا علٌه وسلم , وٌستظل بظل لواء مجده الرفٌع صلى هللا 

 _ علٌه وسلم , ولكن العصبٌة الجاهلٌة أعمت قلبه وأظلمت علٌه عقله 

 .أعاذنا هللا تعالى من ذلك آمٌن 

 وروى الحافظ ابن كثٌر عن اإلمام محمد بن إسحاق بإسناده عن محمد بن 

 _ وكان سٌداً فً قومه _ حدثت أن عتبة بن ربٌعة : كعب القرظً قال 

 وهو جالس فً نادي قرٌش , ورسول هللا صلى هللا علٌه وسلم _ قال ٌوماً 

 ٌا معشر قرٌش أال أقوم إلى محمد فؤكلمه : _ جالس فً المسجد وحده 

 _ وأعرض علٌه أموراً لعله أن ٌقبل بعضها فنعطٌه أٌها شاء وٌكؾ عنا ؟ 

 وذلك حٌن أسلم حمزة رضً هللا عنه ورأوا أصحاب رسول هللا صلى هللا 

 ._ علٌه وسلم ٌزٌدون وٌكثرون 

 بلى ٌا أبا الولٌد فقم إلٌه فكلمه , : فقالوا 

 ٌا ابن : فقام إلٌه عتبة حتى جلس إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال 

 : أي _ أخً إنك حٌث علمت من البسطة فً العٌش والمكان فً النسب 

 _ أنت المعروؾ فً النسب والحسب والمكانة العلٌة والرتبة العصباء 

 فرقت به جماعتهم , وسفهت به أحبلمهم : وإنك قد أتٌت قومك بؤمر عظٌم 

 , وعبت به آلهتهم ودٌنهم , وكفَّرت به من مضى من آبابهم , فاسمع منً 

 .أعرض علٌك أموراً تنظر فٌها , لعلك تقبل منها بعضها 

 ٌا : قال  (ٌا أبا الولٌد أسمع : قل  ): فقام رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

ًٍ جمعنا لك من   ابن أخً إن كنت إنما ترٌد بما جبت به من هذا األمر ماالً
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دناك علٌنا حتى   أموالنا حتى تكون أكثرنا ماالً , وإن كنت ترٌد به شرفاً سوَّ

 ال نقطع أمراً دونك , وإن كنت ترٌد به ملكاً ملكناك علٌنا , وإن كان هذا 

 الذي ٌؤتٌك ربٌاً تراه ال تستطٌع رده عن نفسك طلبنا لك األطباء وبذلنا فٌه 

 أموالنا حتى نبربك منه , فإنه ربما ؼلبت الطابع على الرجل حتى ٌداوى 

 ._ ٌرٌد بذلك الجن _ منه 

 .حتى إذا فرغ عتبة ورسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌستمع منه 

 .نعم : قال  (أفرؼت ٌا أبا الولٌد ؟  ): فقال له صلى هللا علٌه وسلم 

 .أفعل : قال  (فاستمع منً  ): قال 

 : فقال صلى هللا علٌه وسلم 

 كتاب فصلت . بسم هللا الرحمن الرحٌم حم تنزٌل من الرحمن الرحٌم  )

 بشٌراً ونذٌراً , فؤعرض أكثرهم فهم ال . آٌاته قرآناً عربٌاً لقوم ٌعلمون 

  .(ٌسمعون 

 ثم مضى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فٌها وهو ٌقرإها علٌه , فلما 

 سمع عتبة أنصت لها , وألقى ٌدٌه خلؾ ظهره معتمداً علٌهما ٌستمع من 

 رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حتى انتهى صلى هللا علٌه وسلم إلى 

 .(قد سمعت ٌا أبا الولٌد ما سمعت , فؤنت وذاك  ): السجدة فسجد , ثم قال 

 نحلؾ باهلل لقد جاءكم أبو : فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض 

 .الولٌد بؽٌر الوجه الذي ذهب به 

 .ما وراءك ٌا أبا الولٌد ؟ : فلما جلس إلٌهم قالوا 

 ورابً أنً قد سمعت قوالً وهللا ما سمعت مثله قط , وهللا ما هو : قال 

 .بالسحر , وال بالشعر وال بالكهانة 
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 ٌا معشر قرٌش أطٌعونً واجعلوها لً , خلوا بٌن الرجل وبٌن ما هو فٌه 

 فاعتزلوه , فوهللا لٌكونن لقوله الذي سمعت نبؤ , فإن تصبه العرب فقد _ 

 كفٌتموه بؽٌركم , وإن ٌظهر على العرب فملكه ملككم , وعزه عزكم , 

 .وكنتم أسعد الناس به 

وقد روى هذه القصة الحافظ أبو ٌعلى , وعبد بن حمٌد فً مسندٌهما نحو 

 .ذلك 

 روى الطبرانً بإسناده عن ابن عباس رضً هللا عنهما فً قول هللا تعالى 

  .(وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعٌنهم تفٌض من الدمع  ): 

 إنهم كانوا قدموا مع جعفر بن أبً طالب رضً هللا عنه : قال ابن عباس 

 من الحبشة , فلما قرأ رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم القرآن آمنوا وفاضت 

 .أعٌنهم 

 لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم  ): فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 ؟  (انتقلتم إلى دٌنكم 

 وما لنا ال  ): فؤنزل هللا مخبراً عن قولهم _ لن ننتقل عن دٌننا : فقالوا 

 .(نإمن باهلل وما جاءنا من الحق ونطمع أن ٌدخلنا ربنا مع القوم الصالحٌن

 سمعت النبً : وروى البخاري وؼٌره عن جبٌر بن مطعم عن أبٌه قال 

 أم  ): صلى هللا علٌه وسلم ٌقرأ فً المؽرب بالطور فلما بلػ هذه اآلٌة 

 وكان _ اآلٌات , كاد قلبً أن ٌطٌر  (خلقوا من ؼٌر شًء أم هم الخالقون 

 .ذلك سبب إسبلمه بعد 

 فبالروح القرآنً تحٌا األرواح والقلوب حٌاة إٌمانٌة , فهناك ٌخصب بلد 

 القلب بالخٌرات , وٌؤتً بالثمرات العملٌة والقولٌة , فٌصٌر بلداً طٌباً , 
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 .وربٌعاً مرتعاً , وكرماً ٌانعاً ٌافعاً , ألن القرآن الكرٌم صار ربٌعه 

 روى اإلمامان الترمذي وأحمد وؼٌرهما عن ابن مسعود رضً هللا عنه 

 ما أصاب عبداً هم وال حزن  ): قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : قال 

 أن تجعل : ) إلى قوله  (اللهم إنً عبدك وابن عبدك وابن أمتك : فقال 

 .الحدٌث كما تقدم  (القرآن العظٌم ربٌع قلبً 

 أنزل من السماء ماء فسالت أودٌة بقدرها فاحتمل السٌل  ): وقال هللا تعالى 

 زبداً رابٌاً ومما ٌوقدون علٌه فً النار إبتؽاء حلٌة أو متاع زبداً مثله فؤما 

 كذلك ٌضرب .الزبد فٌذهب جفاء وأما ما ٌنفع الناس فٌمكث فً األرض 

  .(هللا األمثال 

 فقد ضرب هللا تعالى مثبلً لسٌران الروح القرآنً فً القلوب وتؤثٌره فٌها 

 بنزول الماء المتدفق من السماء على بطون األودٌة , وفعالٌته فٌها 

 الخصب والخضار والنضار , والخٌرات والثمرات فالقلوب المإمنة هً 

 .أودٌة القرآن , وحدٌقة الفرقان , وبستانه وكرمه 

 روى الشٌخان عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه 

  .(ال تسموا العنب الكرم إنما الكرم قلب المإمن  ): وسلم قال 

 فبسماع كبلم هللا تعالى تتفتح القلوب , وتنتعش األرواح , وتتنشط النفوس 

 , وتنهض العقول , ولذلك أمر هللا تعالى النبً صلى هللا علٌه وسلم أن 

 وإن أحد  ): ٌبذل جهده فً إسماع المشركٌن كبلم هللا تعالى , فقال تعالى 

 طلب منك األمان , وهذا عام لمشركً : أي _  (من المشركٌن استجارك 

 وإن لم ٌفقه تمام معناه ,  (فؤجره حتى ٌسمع كبلم هللا  )العرب والعجم ــ 

 فإن له روحاً سارٌة , وحبلوة إلى القلب جارٌة , وتذكرة لمن له أذن 
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 .واعٌة 

 فؤمر صلى هللا علٌه وسلم أن ٌسمعهم كبلم هللا تعالى ولو لم ٌفهموا معانٌه 

 , ألن كبلم هللا تعالى له روح فعالة فً القلوب , كما تقدم فً قول أبً 

 ومع : وسمعت أشٌاء ما عرفت معناها وال ما ٌراد بها أي : سفٌان وؼٌره 

 .ذلك أثرت فً قلبه وذاق حبلوتها 

 وأما أهل القلب السلٌم والعقل القوٌم فإنهم إذا سمعوا القرآن الكرٌم اهتزت 

 له قلوبهم , وسرى فٌها روح القرآن الكرٌم , ودبت فٌها الحٌاة , وبشت له 

 وإذا سمعوا ما أنزل  ): القلوب وآمنوا به , كما وصفهم هللا تعالى فً قوله 

 : إلى الرسول ترى أعٌنهم تفٌض من الدمع مما عرفوا من الحق ٌقولون 

 فاكتبنا مع الشاهدٌن من أتباع هذا : أي  (ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدٌن 

 الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم , الذٌن ٌشهدون ٌوم القٌامة على األمم 

 .قبلهم 

 النور القرآنً وإضاءته على العقول والقلوب             

 إن للقرآن نوراً ٌشرق على القلوب فٌبصرها , وعلى العقول فٌنورها , ثم 

 ٌسري ذلك فً جمٌع الحواس الفكرٌة والسمعٌة والبصرٌة والمدارك 

 اإلنسانٌة , فٌهتدي اإلنسان إلى طرٌق الحق الثابت بالبٌنات , قال هللا 

  .(فآمنوا باهلل ورسوله والنور الذي أنزلنا وهللا بما تعملون خبٌر  ): تعالى 

 برسول  : أي _  (فالذٌن آمنوا به  ): وقال تعالى ٌمدح المتبعٌن هذا النور 

 وعزروه ونصروه واتبعوا النور  )_ سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم 

 هم أهل الظفر بالبؽٌة والنجاح : أي  (الذي أنزل معه أولبك هم المفلحون 

 .فً المقصود , والفابزون بالمطلوب هم وال ؼٌرهم 
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 ٌا أٌها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إلٌكم نوراً  ): وقال تعالى 

  .(مبٌنا 

 وكذلك أوحٌنا إلٌك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما  ): وقال تعالى 

 الكتاب وال اإلٌمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك 

  .(لتهدي إلى صراط مستقٌم 

 ومن المعلوم قطعا أن نور البصر وحده ٌرٌك النور , وٌرٌك الظلمة , 

 ولكن ال ٌرٌك األشٌاء المادٌة والمربٌة إال بنور آخر خارجً فٌلتقً نور 

 .البصر مع نور خارجً فترى األشٌاء وتنكشؾ لك األمور 

 وأما إذا كنت فً ظلمة فبل ترى بنور بصرك وحده ؼٌر الظلمة فؤنت 

 واألعمى سواء فً تلك الحالة , ألن نور البصر وحده ال ٌكفٌك فً التهدي 

 .إلى رإٌة األشٌاء وتمٌٌزها 

ٌّز له   فكذلك العقل هو نور منحه هللا تعالى العاقل فهو ٌعّرؾ العاقل وٌم

 بٌن النور الذي ٌهدي إلى الحق وبٌن الظلمة التً تلقً صاحبها فً 

 الضبلالت والمتاهات , ولكن ال ٌمٌز بٌن الصبلح والفساد , وما ٌنفعه وما 

 ٌضره , وما ٌسعده وما ٌشقٌه , وما فٌه خٌره وشره , إال إذا مشى نور 

 عقله على نور الحق النازل من عند هللا تعالى وهو وحً هللا تعالى إلى 

 كتابه وسنة رسوله الكرٌم , فبذلك ٌهتدي إلى : رسوله صلى هللا علٌه وسلم 

 معرفة حقابق األمور , ومعرفة ما فٌه الخٌر والشر , والصبلح والفساد , 

 . والنفع والضر 

 فٌلتقً نور العقل مع نور وحً هللا تعالى النازل على رسوله صلى هللا 

 علٌه وسلم , فٌهتدي وال ٌضل , وٌسعد وال ٌشقى , وٌصلح وال ٌفسد , 
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 وٌمشً سوٌاً على صراط مستقٌم , ٌوصله إلى رب العالمٌن , وإلى هذا 

 ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا  ): كله ٌشٌر قوله تعالى 

 وإنك لتهدي إلى صراط مستقٌم صراط هللا الذي له ما فً السماوات 

 اللهم اهدنا فٌمن هدٌت وعافنٌا _  (واألرض أال إلى هللا تصٌر األمور 

 .فٌمن عافٌت 

 فإذا سمع اإلنسان العاقل هذا القرآن وأنصت له , وأنصؾ معه , أشرق 

 قلبه واستنار عقله , وتجلت له أنوار الحكمة اإللهٌة وأسرار المعارؾ 

 الربانٌة , وهذا مما ٌحمله على اإلذعان للحق الذي جاء به , واالهتداء 

 بنوره إلى السلوك على الصراط المستقٌم , فٌمشً علٌه سوٌاً وهو على 

 هذه سبٌلً أدعوا : قل  ): بصٌرة من أمره وبٌنة من سٌره , قال تعالى 

  .(إلى هللا على بصٌرة أنا ومن اتبعنً 

 ومن هذا إسبلم عثمان بن مظعون , وأكثم بن صٌفً , وؼٌرهما ممن ال 

 :ٌحصٌهم التعداد 

 روى اإلمام أحمد بإسناد جٌد متصل حسن عن ابن عباس رضً هللا عنهما 

 بٌنما رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بفناء بٌته جالس إذ مر به : قال 

 أي  _ عثمان بن مظعون فكشر إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 ._ ضحك وأبدى أسنانه 

 لتسمع منً , : أي  (أال تجلس ؟  ):فقال له رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 .بلى : فقال 

 فجلس رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مستقبله , فبٌنما هو صلى هللا علٌه 

 وسلم ٌحدثه إذ شخص رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ببصره إلى السماء 
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 بسبب أن الوحً صار ٌنزل علٌه , صلى هللا علٌه وسلم فنظر : أي _ 

 ساعة إلى السماء فؤخذ ٌضع بصره حتى وضعه على ٌمٌنه فً األرض 

ؾ رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن جلٌسه عثمان إلى حٌث وضع   فتحرَّ

 كؤنه _ ٌحركه : أي _ فؤخذ ٌنؽض رأسه _ عن ٌمٌنه : أي _ بصره 

 ما ٌقال له , وابن مظعون ٌنظر , فلما قضى _ ٌستفهم : أي _ ٌستفقه 

 حاجته واستفقه ما ٌقال له شخص بصر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 إلى السماء كما شخص أول مرة , فؤتبعه بصره حتى توارى إلى السماء , 

 .فؤقبل صلى هللا علٌه وسلم إلى عثمان بن مظعون بجلسته األولى 

 .ٌا محمد فٌما كنت أجالسك ما رأٌتك تفعل كفعلك الؽداة : فقال عثمان 

  .(وما رأٌتنً فعلت ؟  ): فقال صلى هللا علٌه وسلم 

 رأٌتك تشخص بصرك إلى السماء ثم وضعته حٌث وضعته : قال عثمان 

 على ٌمٌنك , فتحرفت إلٌه وتركتنً , فؤخذت تنؽض رأسك كؤنك تستفقه 

 .شٌباً ٌقال لك 

 .نعم : فقال عثمان  (وفطنت لذلك ؟  ): فقال صلى هللا علٌه وسلم 

 جبرٌل : أي _ أتانً رسول هللا  ): فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

  .(وأنت جالس _ اآلن _ آنفاً _ علٌه السبلم 

 أتاك ؟ _ جبرٌل : أي _ رسول هللا : قال عثمان 

  .(نعم  ): فقال صلى هللا علٌه وسلم 

 فما قال لك ؟ : قال عثمان 

 إن هللا ٌؤمر بالعدل واإلحسان وإٌتاء  ): قال : فقال صلى هللا علٌه وسلم 

  .(ذي القربى وٌنهى عن الفحشاء والمنكر والبؽً ٌعظكم لعلكم تذكرون 
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 فذلك حٌن استقر اإلٌمان فً قلبً وأحببت محمداً صلى هللا : قال عثمان 

 وذلك إلشراق أنوار حكم هذه اآلٌة الجامعة لمجامع : أي _ علٌه وسلم 

 الخٌر كله , والمحذرة من ألوان الفساد والشر كله , فاستنار بها عقله , 

 .وانفتح لها قلبه , وانشرح لها صدره 

 ومن ذلك ما رواه الحافظ أبو ٌعلى فً كتاب معرفة الصحابة بإسناده 

 المتصل أن أكثم بن صٌفً لما بلؽه مخرج النبً صلى هللا علٌه وسلم أراد 

 أنت كبٌرنا لم : وقالوا _ ٌتركوه : أي _ أن ٌؤتٌه , فؤبى قومه أن ٌدعوه 

 فلٌؤته من ٌبلؽه عنً وٌبلؽنً عنه , فانتدب رجبلن : تكن لتخؾ إلٌه , قال 

 .فؤتٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم _ وروي أنهما ولداه _ 

 من أنت , وما أنت ؟ وفً : نحن رسل أكثم بن صٌفً وهو ٌسؤلك : فقاال 

 .وبم جبت ؟ : رواٌة 

 محمد بن عبد هللا , : من أنا ؟ فؤنا : أما  ): فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم 

 إن هللا  ): عبد هللا ورسوله , جبتكم بقول هللا تعالى : ما أنا ؟ فؤنا : وأما 

 ٌؤمر بالعدل واإلحسان وإٌتاء ذي القربى وٌنهى عن الفحشاء والمنكر 

  .(والبؽً ٌعظكم لعلكم تذكرون 

 .ردد علٌنا هذا القول , فردده علٌهم حتى حفظوه : فقاال 

 أبى أن ٌرفع نسبه , فسؤلنا عن نسبه فوجدناه ذاكً النسب : فؤتٌا أكثم فقاال 

 , وقد رمى إلٌنا بكلمات قد _ أي أشرفهم وأمجدهم _ وسطاً فً مضر 

 إنً أراه ٌؤمر بمكارم األخبلق , وٌنهى : سمعناها , فلما سمعهن أكثم قال 

                                                           
  .583 : 2انظر المسند وتفسٌر ابن كثٌر  
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 أسرعوا إلى الدخول : أي _ عن مبلبمها , فكونوا فً هذا األمر رإوساً 

 وال _ فً دٌن هذا الرسول صلى هللا علٌه وسلم تكونوا رإوساً سادة وقادة 

 .تكونوا فٌه أذناباً 

 ولقد كان أكثم من األذكٌاء الفطناء , فلما سمع هذه اآلٌة الكرٌمة أشرق 

 قلبه بؤنوار حكمتها , واستضاء عقله بمجامع خٌرها وآدابها , فاعتبرها 

 وتدّبرها فتذّكر المحاسن والمكارم التً انطوت فٌها , فؤسلم وأسلم قومه , 

  .(لعلكم تذكرون  ): فكان مما قال فٌهم سبحانه فً آخر اآلٌة 

 ومن ذلك ما رواه البٌهقً فً الدالبل وكذلك أبو نعٌم عن أمٌر المإمنٌن 

 لما أمر هللا تعالى نبٌه صلى هللا : علً بن أبً طالب رضً هللا عنه قال 

 علٌه وسلم أن ٌعرض نفسه على قبابل العرب خرج إلى منى وأنا معه , 

ابة   فوقؾ على _ أي خبٌراً بؤنساب العرب _ وكان أبو بكر رجبلً نسَّ

 منازلهم ومضاربهم فً منى فسلم علٌهم وردوا السبلم , وكان فً القوم 

 مفروق بن عمرو , وابن هانا بن قبٌصة , والمثنى بن حارثة , والنعمان 

 مفروق وكان مفروق قد _ بن شرٌك , وكان أقرب القوم إلى أبً بكر 

 ؼلب علٌهم بٌاناً ولساناً فالتفت إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال له 

 إلى َم تدعو ٌا أخا قرٌش ؟ فتقدم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فجلس :

 .وقام أبو بكر ٌظله بثوبه 

 أدعوكم إلى شهادة أن ال إله إال هللا  ): فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم 

 وحده ال شرٌك له وأنً رسول هللا , وأن تإونً وتنصرونً , وتمنعونً 

 حتى أإدي حق هللا الذي أمرنً به , فإن قرٌش قد تظاهرت على أمر هللا 

 تعالى , وكذبت رسوله , واستؽنت بالباطل عن الحق , وهللا هو الؽنً 
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  .(الحمٌد 

 وإلى َم تدعو أٌضاً ٌا أخا قرٌش ؟ : فقال له مفروق 

 تعالوا أتل ما حرم ربكم : قل  ): فتبل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 ( .تتقون ) _ إلى قوله _  (علٌكم أال تشركوا به شٌباً 

 وإلى َم تدعو أٌضاً ٌا أخا قرٌش ؟ فوهللا ما هذا من كبلم : فقال له مفروق 

 .أهل األرض , ولو كان من كبلمهم لعرفناه 

 إن هللا ٌؤمر بالعدل واإلحسان  ): فتبل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 .اآلٌة  (وإٌتاء ذي القربى 

 دعوت وهللا ٌا قرشً إلى مكارم األخبلق , ومحاسن : فقال له مفروق 

 .األعمال , ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا علٌك 

 قد سمعت مقالتك واستحسنت قولك ٌا أخا قرٌش : وقال هانا بن قبٌصة 

 .وٌعجبنً ما تكلمت به 

 إنكم لم تلبثوا ٌسٌراً حتى  ): ثم قال لهم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 , وأنهار كسرى , _ ٌعنً أرض فارس _ ٌمنحكم هللا ببلدهم وأموالهم 

  .(فعلٌكم أن تسبحوا هللا وتقدسوه 

 .اللهم وإن ذلك لك ٌا أخا قرٌش : فقال له النعمان بن شرٌك 

 ونعوذ باهلل من حاسد إذا حسد , ومن حاقد إذا انتقد , ومن جاهل إذا 

 .اعترض , ومن مبؽض إذا امتعض 

 هذه اآلٌة , _ وقال ابن مسعود رضً هللا عنه  إن أجمع آٌة فً القرآن 

 وذلك ألن هللا تعالى ٌؤمر فٌها بمكارم األخبلق ومعالٌها , وٌنهى عن 

 .مبلبمها وسفسافها 
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 وقد ورد فً الحدٌث الذي رواه الطبرانً عن الحسن بن علً رضً هللا 

 إن هللا تعالى ٌحب معالً  ): عنهما عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال 

  .(األخبلق وأشرافها , وٌكره سفسافها 

 وفً رواٌة الحاكم عن سهل بن سعد رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا 

 .(إن هللا تعالى ٌحب معالً األخبلق وٌكره سفسافها  ): علٌه وسلم أنه قال 

لت لنا الكبلم على هذه اآلٌة , وكونها   وقد ٌقول القارئ الكرٌم لو أنك فصَّ

 .أجمع آٌة كما قال ابن مسعود رضً هللا عنه 

 إن تفصٌل الكبلم على هذه اآلٌة الكرٌمة ٌتطلب كتاباً : فٌقول عبد هللا 

 : مستقبلً , ولكن ال بد من كلمة مجملة حول جانب من جوانبها فؤقول 

 إن هذه اآلٌة الكرٌمة جمعت مجامع الفبلح والصبلح والنجاح فً الدٌن 

 والدنٌا , واآلخرة واألولى , كما أنها قمعت وسدت ثؽور الفساد والضبلل 

 .والشرور 

 إن هللا ٌؤمر  ): وقد قرأ الحسن البصري رضً هللا عنه هذه اآلٌة ٌوماً 

 : اآلٌة إلى تمامها , ثم وقؾ فقال  (بالعدل واإلحسان 

 إن هللا تعالى قد جمع لكم الخٌر كله , والشر كله فً آٌة واحدة , فوهللا ما 

 ترك العدل واإلحسان شٌباً من طاعة هللا عز وجل إال جمعه , وال ترك 

 كما فً .الفحشاء والمنكر والبؽً من معصٌة هللا تعالى شٌباً إال جمعه ا هـ 

  .(الحلٌة  )

 فجاءت اآلٌة تبٌن أن هللا تعالى ٌؤمر بالعدل المطلق , واإلطبلق ٌشمل 

 العدل بالنسبة لموقؾ العبد مع ربه سبحانه , : وٌعم , فٌدخل  تحت عمومه 

 والعدل بالنسبة لموقفه مع نفسه , والعدل بالنسبة لموقفه مع مخلوقات هللا 
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 .تعالى 

  فإن العدل ٌوجب على العبد أن ٌكون موقفه مع هللا :أما الموقف األول 

 تعالى رب العالمٌن موقؾ الموحد اعتقاداً وعبادة , فإن هذا رأس العدل 

 ومصدر العدل , وهو العدل فوق كل عدل , ولذلك قال حبر األمة 

 إن  ): وترجمان القرآن عبد هللا بن عباس رضً هللا عنهما فً قوله تعالى 

 ( .إن هللا تعالى ٌؤمر ببل إله إال هللا : ) اآلٌة قال  (هللا ٌؤمر بالعدل 

 نعم ألن كلمة ال إله إال هللا هً كلمة التوحٌد , وتوحٌد هللا تعالى هو العدل 

 ,  (إن الشرك لظلم عظٌم  ): القوٌم , والشرك باهلل ظلم ظلٌم , قال تعالى 

 الذٌن آمنوا ولم ٌلبثوا إٌمانهم بظلم أولبك لهم األمن وهم  ): وقال تعالى 

 .جاء فً الحدٌث أن المراد بالظلم فً هذه اآلٌة هو الشرك  (مهتدون 

 فالتوحٌد هو العدل , والشرك هو الظلم , فإن اعتراؾ العاقل وإثباته الحق 

 .لصاحب الحق هو عدل , وأما إنكاره الحق وإثباته لؽٌر صاحبه فهو ظلم 

 فإٌمان الموحد وإثباته األلوهٌة هلل تعالى وحده هو العدل القوٌم , ألن إثبات 

 الحق لمن له الحق , فإن هللا تعالى هو الرب الخالق البارئ المصور 

 الرزاق المدبر , فإثبات األلوهٌة له وحده هو العدل , ألنه اعتراؾ وإقرار 

 .بالحق لصاحبه 

 وأما إثبات األلوهٌة لؽٌر هللا تعالى فهو وضع الشًء فً ؼٌر موضعه 

 المستحق له , وهذا لٌس من العدل بل هو الظلم العظٌم , وهذا لٌس من 

 الحكمة فً شًء بل هو العبث والفساد والضبلل , فإن الرب الذي هو 

 ٌخلق وٌرزق , وٌحًٌ وٌمٌت هو اإلله الذي ٌعبد حقاً , وأما من ال ٌملك 

 أفمن ٌخلق كمن ال  ): من ذلك شٌباً فإنه ال حظ له فً األلوهٌة قال تعالى 
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  .(ٌخلق أفبل تذكرون 

 هو ظلم عظٌم صدر عن ظالم _ فإعطاء المشرك األلوهٌة لؽٌر هللا تعالى 

 لنفسه وظالم فً حكمه , وظالم فً أقواله وأفعاله , فؤي ظلم أعظم من 

 .ذلك

 وأما الموحد فهو العادل فً توحٌده , والعادل فً اعتقاده , والعادل فً 

 عباداته لربه , والعادل فً حبه لربه , وفً إرضابه وقربه وتعظٌمه لربه 

 ., وحمده وتسبٌحه وتكبٌره ودعابه ربه 

 فإن الموحد أٌقن أن اإلله واحد لما ثبت بالدلٌل القطعً , والذوق الفطري , 

 فتوجه الموحد بكلٌته إلى ذلك اإلله الواحد فً عبادته له , وثنابه علٌه , 

 وفً دعابه , ومحبته له , ورهبته منه , ورؼبته فٌما عنده , ومخافته منه 

 ., ومراقبته له 

 وأما المشرك الذي جعل مع هللا إلهاً آخر فهو على ظلمه العظٌم فً جعله 

 عبلوة على ذلك لو أنه طولب أن ٌعدل بٌن اإللهٌن بؤن _ مع هللا إلهاً آخر 

 ٌحبهما على السواء وٌعظمهما على حٍد سواء , وٌعبدهما على حٍد سواء , 

 وٌحمدهما وٌثنً علٌهما على حٍد سواء , وأن ٌدعوهما وٌتّضرع إلٌهما 

 لو أنه طولب بذلك لما _ على حٍد سواء , أو ٌراقبهما على حد سواء 

 استطاع , بل ال بد أن ٌمٌل إلى احدهما أكثر من اآلخر , فهو ظالم فً 

 إلهاً , وهو ظالم فً معاملته لهما , وإلى _ إشراكه , وجعله من لٌس بإله 

 وقال هللا ال تتخذوا إلهٌن اثنٌن  ): هذا كله ٌشٌر قوله تعالى منبها للعقبلء 

 , وأحبونً , فإٌاي فارهبون : ـ أي  (إنما هو إله واحد فإٌاي فارهبون 

 فالحمد هلل , فإن ذلك مستطاع لدٌكم , وراقبونً , وادعونً , واحمدونً 
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 الحمد هلل الذي لم ٌتخذ ولداً ولم ٌكن له شرٌك فً : وقل  )رب العالمٌن 

ه تكبٌراً   والحمد هلل , هللا أكبر كبٌراً  (الملك ولم ٌكن له ولً من الّذل وكبرَّ

 . وسبحان هللا بكرة وأصٌبل , كثٌرا 

 . وال مقبول عقبلً , لٌس بمرضً شرعاً , فاإلشراك باهلل تعالى ظلم عظٌم 

 : جاء فً حدٌث الحارث األشعري الذي رواه الترمذي وؼٌره وفٌه 

 علٌهما السبلم لبنً إسرابٌل وقد جمعهم فً بٌت , قال ٌحٌى بن زكرٌا 

 وذلك لٌبلؽهم ما أمرهم هللا , المقدس وامتبلء بهم حتى جلسوا على الشرؾ 

 : تعالى به فقال لهم 

 : فإن مثل ذلك ـ أي , إن هللا تعالى أمركم أن تعبدوه وال تشركوا به شٌباً  )

 : مثل من أشرك باهلل تعالى ـ كمثل رجبلً اشترى عبداً من خالص ماله 

 لعبده الذي : قال الرجل المالك : فضة ـ فقال له ـ أي : ذهب أو ورق ـ أي 

ًّ , اشتراه ـ هذه داري وهذا عملً   فكان هذا العبد ٌعمل , فعمل وأّد إل

 . الحدٌث  (فؤٌكم ٌرضى أن ٌكون عبده كذلك , وٌإدي إلى ؼٌر سٌده 

 وٌتمتع , وٌرتع فً رحابه , وٌؤكل من رزقه , فعبد ٌعٌش فً دار مواله 

 ولٌس بعادل , إذا عمل وأدّى عمله لؽٌر مواله ـ إنه لظالم حقاً , بنعمه 

 .أصبلً 

 وذلك بؤن ال ,  وأما عدل اإلنسان مع نفسه فإن للنفس على صاحبها حقاً 

 . ٌعّرضها إلى ما ٌضّرها فً دٌنها أو دنٌاها 

 ومن ثّم وصؾ هللا , فبل ٌلقً بنفسه فً المعاصً فٌكون ظالمها ؼٌر عادل 

 تعالى المخالؾ ألوامره سبحانه أو المرتكب لما نهى عنه وصفه بؤنه ظالم 

 : نفسه 
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 ومن ٌعمل سوءاً أو ٌظلم نفسه ثم ٌستؽفر هللا ٌجد هللا ؼفوراً  ): قال تعالى 

  . (رحٌماً 

 والذٌن إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا هللا  ): وقال تعالى 

 . اآلٌة  (فاستؽفروا لذنوبهم 

  . (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمٌن  ): وقال تعالى 

  . (وما ظلمهم هللا ولكن أنفسهم ٌظلمون  ): وقال تعالى 

 كما أن من الحق لنفسه علٌه أن ال ٌحملها من العبادات النافلة فوق طاقتها 

 حتى ٌقعد بها فقد قال صلى هللا علٌه وآله وسلم لعبد هللا بن عمرو رضً 

 : هللا عنهما 

 كله ـ ؟ : ـ أي  (ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقوم اللٌل  ) 

 . بلى ٌا رسول هللا : قلت 

 فبل تفعل , صم أفطر , ونم وقم فإن لجسدك  ): قال صلى هللا علٌه وسلم 

 علٌك حقاً , وإن لعٌنٌك علٌك حقاً , وإن لزوجك علٌك حقاً , وإن لزورك 

 .الحدٌث  (علٌك حقاً _ ضٌفك : أي _ 

 كما أن من حقها علٌه أن ال ٌحرمها طٌبات ما أحل هللا تعالى له , بؤن 

 ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تحرموا طٌبات ما  ): ٌحرم ذلك على نفسه قال تعالى 

  .(أحل هللا لكم 

م  زٌنة هللا التً أخرج لعباده والطٌبات من  ): وقال تعالى   قل من حرَّ

 .اآلٌة  (هً للذٌن آمنوا فً الحٌاة الدنٌا خالصة ٌوم القٌامة : الرزق قل 

 وأما ما ورد عن السلؾ الصالح رضً هللا عنهم من إمساك النفس عن 

 بعض المباحات والطٌبات شرعاً , فذلك من باب الحمٌة المإقتة , ومن 
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دوا كل جسم ما : القواعد الطبٌة المقررة   الحمٌة رأس كل دواء , وعوَّ

 ا هـ. اعتاد 

 ولٌس ذلك من باب تحرٌم المباحات والطٌبات كما ٌتوهمه بعض الجهلة , 

 .فإن أهل هللا تعالى هم أشد تمسكاً بشرٌعة هللا تعالى 

 وأما العدل مع المخلوقات فهو إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم , وهذا باب 

 فٌشمل الحكم  (وإذا قلتم فاعدلوا  ): واسع تدخل فٌه األقوال قال تعالى 

 فتشمل البٌع والشراء , : والقضاء , والذم والثناء , وتدخل فٌه األفعال 

 .واألخذ والعطاء , وجمٌع القضاٌا التجارٌة , والمعامبلت المالٌة 

 وٌدخل فً ذلك حقوق اآلباء واألمهات , واألبناء واألقرباء , والجٌران , 

 وحقوق سابر بنً اإلنسان كما ٌدخل تحت ذلك حقوق الحٌوان فٌعامل 

 .إلى آخر ما هنالك _ بالرفق , وال ٌحمل فوق طاقته 

 وأما اإلحسان المؤمور فً اآلٌة الكرٌمة فهو ٌشمل إحسان المعاملة مع 

 .الخالق جل وعبل , وٌشمل إحسان المعاملة مع المخلوقات 

 فهو إحسان عبادته , والدوام على : أما إحسان المعاملة مع هللا تعالى 

 مراقبته , كما جاء فً حدٌث جبرٌل علٌه السبلم حٌن سؤل النبً صلى هللا 

 : علٌه وسلم وقال له 

  .(فؤخبرنً عن اإلحسان  )

 اإلحسان أن تعبد هللا كؤنك تراه , فإن لم تكن  ): فقال صلى هللا علٌه وسلم 

  .(تراه فإنه ٌراك 

 أن تخشى هللا كؤنك تراه , فإن لم تكن تراه فإنه  )وجاء فً رواٌة لمسلم 

 .الحدٌث  (ٌراك 
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 وذلك باستحضار العبد مقام القرب , وأنه أمام جناب حضرة الرب سبحانه 

 ., مشاهداً له كؤنه ٌراه , فإن لم ٌستطع ذلك فلٌراقب أن هللا تعالى ٌراه 

 كما أن من إحسان المعاملة مع هللا تعالى أن ٌكون المسلم فً سابر أموره 

 .مع هللا تعالى بالصدق واإلخبلص له , واإلقبال علٌه سبحانه 

  ): قال تعالى : فهو ٌشمل اإلحسان بالقول : وأما اإلحسان مع المخلوقات 

 , وإحسان األعمال وهذا ٌتطلب اإلحسان إلٌهم حسب  (وقولوا للناس حسناً 

 .(وأحسنوا إن هللا ٌحب المحسنٌن):قال هللا تعالى:ما ٌقتضٌه الموقؾ معهم

 وروى الطبرانً عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه 

 إذا حكمتم فاعدلوا , وإذا قتلتم فؤحسنوا , فإن هللا محسٌن ٌحب  ): وسلم قال 

  .(المحسنٌن 

 بل إن من شرٌعة دٌن اإلسبلم اإلحسان فً كل شًء , وإلى كل شًء , 

 كما جاء فً الحدٌث الشرٌؾ الذي رواه مسلم وأحمد وؼٌرهما عن أبً 

 : ٌعلى شداد بن أوس رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال

 إن هللا كتب اإلحسان على كل شًء فإذا قتلتم فؤحسنوا القتلة , وإذا ذبحتم  )

  .(فؤحسنوا الذبحة , ولٌحد أحدكم شفرته ولٌرح ذبٌحته 

 أنه من : وهذا الحدٌث كما نقل العبلمة المناوي وؼٌره عن السلؾ الصالح 

 .قواعد الدٌن ودعابمه 

 اإلحسان على كل شًء _ شرع فالكتابة تشرٌعته : أي : فاهلل تعالى كتب 

 األقوال , واألفعال , واألخبلق , والمعاملة , والمعاشرة , : فتدخل 

 .والمجاورة , وتشمل اإلحسان إلى بنً اإلنسان , وأنواع الحٌوان 

 وإن تفصٌل الكبلم على بقٌة معانً اآلٌة الكرٌمة له موضع آخر إن شاء 
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 .هللا تعالى 

 حمداً كثٌراً طٌباً مباركاً فٌه كما _ وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن 

 .ٌحب أن ٌحمد وٌرضى 

 وقد تم الجزء األول , وسٌتبعه الجزء الثانً إن شاء هللا تعالى بحول هللا 

 .تعالى وقوته 

 وصلى هللا العظٌم على سٌدنا محمد إمام األنبٌاء والمرسلٌن وعلى آله 

 _ وصحبه وسلم تسلٌماً , وعلٌنا , وعلى والدٌنا , والمسلمٌن أجمعٌن 

 _ آمٌن _ صبلة وسبلماً دابمٌن بدوام ملك هللا الكرٌم 

 المحتوٌات                                 

 وفٌها بٌان أن هذا الدٌن اإلسبلمً قابم على الحجج _ المقدمة 
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                           والحمد هلل فً البدء والختام 

                         وصلى هللا وسلم على سٌد األنام 

                           سٌدنا محمد علٌه الصالة والسالم 

 

   

*  *  *      

 

  

 : تعرٌف ببعض كتب المؤلف 

 . فضائلها ـ آدابها ـ مطالبها ـ خصائصها :  ـ تالوة القرآن المجٌد 1

 مع ذكر الدلٌل , فٌه بٌان أن القرآن الكرٌم هو كبلم هللا تعالى على الحقٌقة 

 وفٌه الحض على تبلوة القرآن الكرٌم , فً زمن , المفصل على ذلك 

ٌّن اآلداب الظاهرة والباطنة عند التبلوة , أعرض الناس عنها   , كما ب

 ونشر صفحة من سٌرة السلؾ الصالح فً إكثارهم من تبلوة القرآن الكرٌم 

 , وتعلماً وتفهماً آلٌاته , قراءة له : وأكد التحذٌر من ترك القرآن الكرٌم , 

 ثم جمع جملة وافرة من األحادٌث الواردة فً فضابل سور , وعمبلً به 

 . وآٌات معٌنة لٌكثر المسلم من تبلوتها 

 ـ هدي القرآن الكرٌم إلى الحجة والبرهان ـ القسم األول ـ 2
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 هذا الكتاب ٌعتبر من التفسٌر الموضوعً للقرآن الكرٌم وٌسٌر فً دابرة 

ٌّنات  ): قول هللا تعالى   شهر رمضان الذي أنزل فٌه القرآن هدى للناس وب

 افتتح الكتاب ببٌان أن القرآن الكرٌم كتاب هدي ,  (من الهدى والفرقان 

 وما ٌنبؽً أن ٌكون موقؾ , ودعوة إلى منهج الحق فً الحجج والبٌنات 

 ثم فصل منهج القرآن الكرٌم فً دعوته وهدٌه , المسلم تجاه القرآن الكرٌم 

 ثم نشر صفحة عن بعض وجوه اإلعجاز فً القرآن الكرٌم ـ هذا , للناس 

 بعد إقامة الدلٌل على وحدانٌة هللا تعالى وذكر األدلة القطعٌة على أن سٌدنا 

 . محمد صلى هللا علٌه وسلم هو رسول هللا حقاً وصدقاً 

ٌّن   حفظ هللا تعالى للقرآن الكرٌم فً تبلٌؽه وتبلوته ـ ورّد وبشكل ال : ثم ب

 مزٌد علٌه ـ بل بشكل مسهب ومفصل وألول مرة ـ قصة الؽرانٌق الباطلة 

 الزابفة ـ هذا وقد ختم الكتاب بذكر الروح القرآنً وأثره فً القلوب 

 والنفوس مع أبحاث أخرى حول القرآن الكرٌم تجدها منتشرة فً هذا 

ٌّم   . الكتاب الق

 . فضله ـ طرٌقه ـ مراتبه : ـ التقرب إلى هللا تعالى 3

 وهذا الكتاب أٌضاً من التفسٌر الموضوعً للقرآن الكرٌم ـ ٌسٌر فً فلك 

ٌَّن . اآلٌة   (ثم أورثنا الكتاب الذٌن اصطفٌنا من عبادنا  ): قوله تعالى   ب

 كما فصل أثر العبادات على , فٌه األمة المصطفاة ومراتبها عند هللا تعالى 

 المرء المسلم وذكر ما فٌها من التخلٌة من آثار الذنوب وتحلٌتها بؤنوار 

 وبٌان درجات , الطاعات هذا مع بٌان الطرق المقربة إلى هللا تعالى 

 وكٌفٌة الوصول إلى تلك المقامات العالٌة ـ شحذاً للهمم وتقوٌة , المقربٌن 

 . للعزابم مع ذكر حدٌث األولٌاء والشرح الكامل له 
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 باإلضافة إلى أبحاث قٌمة تجدها منتشرة فً الكتاب ٌحتاج إلٌها المسلم فً 

 ٌومه ولٌلته ـ بل لٌعتز المسلم بإسبلمه وٌفخر بإٌمانه فٌحافظ على إنتمابه 

 ـ وقراءة الكتاب أكبر دلٌل على أن . ألمة سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم 

 . ما فٌه أكثر بكثٌر مما ذكرت فٌه ـ 

 :  ـ صعود األقوال ورفع األعمال إلى الكبٌر المتعال ذي العزة والجالل 4

 أٌضاً هذا الكتاب من التفسٌر الموضوعً للقرآن الكرٌم وٌدور فً فلك 

  . (إلٌه ٌصعد الكلم الطٌب والعمل الصالح ٌرفعه  ): قول هللا تعالى 

 وثمراتها مع ذكر  ((ال إله إال هللا  ))افتتح الكتاب ببٌان الكلمة الطٌبة 

 ألم تر كٌؾ ضرب هللا مثبلً كلمة  ): وجوه من الكبلم حول اآلٌة الكرٌمة 

 واألوقات التً ترفع , ثم بٌان جملة من العمل الصالح , اآلٌة  (.... طٌبة 

 وبعض موانع رفع األعمال الصالحة , وبٌان واسطة الرفع , فٌها األعمال 

 , وشرع حدٌث إختصام المؤل األعلى , وذكر الحكمة من رفع األعمال , 

 ثم بٌان باقة عطرة مما أكرم هللا تعالى به عباده المإمنٌن الذٌن ٌعملون 

 . الصالحات 

 ,  ـ سٌدنا محمد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم شمائله الحمٌدة 5

 . خصاله المجٌدة 

 , وهو كتاب نفٌس جامع فً بٌان صفة خلق النبً صلى هللا علٌه وسلم 

 على وجه مفصل ومرتب , وبٌان خصابص تلك الخلقة المحمدٌة العظٌمة 

 . ومنقح 

 وفٌه تحت بٌان فصاحة النبً صلى هللا علٌه وسلم أربعون حدٌثاً شرٌفة 

 وٌتبعه بٌان واسع ألرجحٌة عقله , من جوامع كلمه علٌه الصبلة والسبلم 
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 . الشرٌؾ على سابر العقول البشرٌة 

 كله , وفً فصل مسهب فً سعة علمه وكثرة علومه صلى هللا علٌه وسلم 

 . وأقوال الصحابة رضً هللا عنهم , من األحادٌث النبوٌة 

 ثم عرض لبٌان أخبلقه العظٌمة الرفٌعة على وجه التفصٌل لكل خصلة 

 وأصحابه , ومع أهله وذوٌه , خلقٌة فً خاصة نفسه علٌه الصبلة والسبلم 

 , وفٌه سرد حدٌث هند بن أبً هالة بطوله . جمٌعهم على مختلؾ طبقاتهم 

 . مع ضبط ألفاظه وشرحها 

 وبٌان المنهج الذي رسمه , ثم عرض لعباداته صلى هللا علٌه وسلم 

 ومن ذلك بٌان مفصل لطرٌقته صلى هللا علٌه وسلم فً قٌام اللٌل . للعابدٌن 

 ثم تناول الكبلم عن نسبه . ونحو ذلك , ودعابه , وصبلة الضحى , 

 وعجابب , ومولده صلى هللا علٌه وسلم , الشرٌؾ صلى هللا علٌه وسلم 

 , وطرؾ ٌسٌر من السٌرة , ومشروعٌة اإلحتفال بالمولد , المولد 

 . والحدٌث عن أهله وأوالده علٌه وعلٌهم الصبلة والسبلم 

 عن عصمة النبً صلى هللا علٌه , وفٌه بحث علمً نفٌس ممتع محقق 

 كؤسرى , والجواب عما ٌوهم خبلؾ ذلك , وسلم من الخطؤ فً اإلجتهاد  

 . بدر وتؤبٌر النخل  

ك الصحابة والتابعٌن   وجاء فً ختام الكتاب بسرد آثار سلفٌة فٌها تبرَّ

 وؼٌر ذلك , بؤجزابه علٌه الصبلة والسبلم وآثاره وثٌابه وموضع جلوسه 

 . مما لمسه صلى هللا علٌه وسلم 

 وذكر شواهد ذلك من , ثم بٌان محبة أصحابه له صلى هللا علٌه وسلم 

 .سٌرتهم العطرة الزكٌة 



 262 

 .  ـ اإلٌمان بالمالئكة علٌهم السالم 6

 وجاء هذا الكتاب ٌبحث عن , اإلٌمان بالمبلبكة من أركان اإلٌمان الستة 

 . هذا الركن بإسهاب مدلل علٌه من الكتاب والسنة 

 , ثم الكبلم على حقٌقتهم , بٌان الحكم من اإلٌمان بالمبلبكة : ففٌه أوالً 

 وتمثبلتهم ـ مع التعرض لعالم المثال وذكر البراهٌن علٌه من الكتاب 

 . والسنة 

 , ثم عن حملة العرش , ثم الحدٌث عن رإساء المبلبكة واحداً واحداً 

 , وبحفظه , والموكلٌن بالكتابة على اإلنسان , والكروبٌٌن , والمؤل األعلى 

 . وعن مواقؾ المبلبكة ووظابفهم المنوطة باألكوان المحٌطة باإلنسان 

 مع شرح قصة , ثم ختم الحدٌث عنهم بالكبلم على عصمتهم من المعصٌة 

 . هاروت وماروت 

 : ثم ختم الكتاب ببحث موجز عن عالم الجن 

 وأنهم مكلفون , وصفاتهم , ومّم خلقوا , إثبات وجودهم باآلٌات واألحادٌث 

 وكٌؾ ٌستطٌع اإلنسان أن ٌحفظ نفسه من الشٌطان , وأصنافهم , بالشرٌعة 

 . ـ ثم عن مصٌرهم ٌوم القٌامة 

 آدابها , آثارها , فضائلها , منزلتها فً الدٌن :  ـ الصالة فً اإلسالم 7

 جاء الكتاب ـ على كثرة ما كتب عن الصبلة ـ ٌسد ثؽرة فٌما كتب قبله عن 

 وآثارها فً صاحبها فً الدنٌا , بٌان أهمٌتها فً اإلسبلم : وهً , الصبلة 

 . وما ٌتبع ذلك من آدابها , والبرزخ واآلخرة 

 : مثل , إضافة إلى ما تناوله بعض المسابل العلمٌة المتعلقة بالصبلة 

 واألدلة الكثٌرة  على أن صبلة , مشروعٌة قضاء الصلوات الفابتة 
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 . التراوٌح عشرون ركعة 

 فضائلها :  ـ شهادة ال إله إال هللا محمد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 8

 . مطالبها . شواهدها ومشاهدها . معانٌها . 

 ثم ذكر فضل , افتتح الكتاب بذكر فضابل ال إله إال هللا وآثارها الطٌبة 

 . الشهادتٌن وما للمإذنٌن من األجر العظٌم والثواب الجسٌم 

 وبٌان مواطن , بعد هذا ذكر ما جاء من الحث على اإلكثار من الشهادتٌن 

 . ثم بٌان وجه اقتران كل من الشهادتٌن باألخرى , ذلك 

 وأنها تشتمل على , ال إله إال هللا : تجد بعدها بحثاً نفسٌاً حول األدلة على 

 . أصول إٌمانٌة خمسة مع ذكر األدلة التفصٌلٌة على كل هذا 

 ثم ذكر الكتاب ما تتطلبه الشهادة بؤن سٌدنا محمداً رسول هللا صلى هللا 

 علٌه وسلم مع ذكر بعض خصابصه علٌه الصبلة والسبلم مع التعرض 

ٌَّن وواضح ومختصر لمعجزة اإلسراء والمعراج وبٌان ما أكرم   وبشكل ب

 هللا تعالى به سٌدنا محمداً صلى هللا علٌه وسلم فً ذلك المقام حٌث حصل 

 . ذلك كله بروحه وجسمه علٌه الصبلة والسبلم 

 . ثم ختم الكتاب بذكر بعض أولٌات سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم 

 أحكامها ـ فضائلها ـ :  ـ الصالة على النبً صلى هللا علٌه وسلم 9

 فوائدها 

 هذا الكتاب ٌعتبر أٌضاً من التفسٌر الموضوعً للقرآن الكرٌم ٌدور فً 

 اآلٌة (إن هللا ومبلبكته ٌصلون على النبً  ): فلك قول هللا تعالى 

ٌّن أحكام , افتتح الكتاب بتفسٌر اآلٌة الكرٌمة وبشكل مسهب  ومفصل   ثم ب

 .الصبلة على النبً صلى هللا علٌه وسلم وموطن كل حكم وموضعه 
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 بعد ذلك عرض لذكر فضابل الصبلة على النبً صلى هللا علٌه وسلم فذكر 

 .إحدى عشر فضٌلة مع الدلٌل على كل منهما 

 ثم ذكر فوابد الصبلة على النبً صلى هللا علٌه وسلم فذكر عشرٌن فابدة 

 .مع الدلٌل لكل منها 

 وقبل الخاتمة جاء البٌان والشرح التفصٌلً للصبلة اإلبراهٌمٌة جملة جملة 

 , مع بٌان معنى التشهد , وذكر بشابر ؼرر للمكثرٌن من الصبلة على سٌد 

 .البشر صلى هللا علٌه وسلم 

 . وهنا فائدة مهمة حول الرؤٌا المنامٌة وأقسامها 

 وختم الكتاب بذكر جواب أهل العلم والرشاد لمن دأبه االعتراض واالنتقاد 

 .إلٌراد المإلؾ لبعض األحادٌث الضعٌفة فً كتبه وهو بحث نفٌس نافع 

 : ـ اإلٌمان بعوالم اآلخرة ومواقفها 10

 افتتح الكتاب ببٌان أن اآلخرة حق ال رٌب فٌها وذكر وجوه ذلك , ثم ذكر 

 .كلمات حول الروح اإلنسانً 

 وبٌان حكم تلقٌن المٌت , _ عالم القبور _ بعد ذلك بدأ بذكر عالم البرزخ 

 نعٌم القبر وعذابه , وأن األموات ٌنتفعون باألعمال الصالحة التً تهدى 

 .إلٌهم من األحٌاء ثم ذكر بعث الخبلبق واألدلة على ذلك , وكٌفٌة البعث 

 ثم البحث حول الصور ومن ٌنفخ فٌه , وعالم الحشر , وصفة أرض 

 الحشر , وأهل المحشر , وما فٌه من أهوال , ومن ٌكرم فٌه وبٌان سبب 

 .ذلك 

 ثم الكبلم حول عالم الحوض , وبٌان سعة حوض نبٌنا محمد صلى هللا 

 .علٌه وسلم , وبٌان من ٌشرب منه , ومن ٌزاد عنه 
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 .ثم بحث الكتاب حول الشفاعات وأنواعها مع ذكر الشفاعات الخاصة 

ٌّن موقؾ العرض على رب العالمٌن سبحانه وتعالى , وموقؾ   ثم ب

 .اختصام الخبلبق فٌما بٌنهم 

 .ثم جاء الكبلم عن عالم السإال مع ذكر دلٌله وعن أي شًء ٌكون 

 بعد ذلك الكبلم عن عالم الحساب وبٌان أصناؾ الناس بالنسبة للحساب , 

 .وبٌان أنواع الحساب 

ٌّن دقة المٌزان , واألعمال التً تثقله   .ثم ذكر عالم المٌزان وب

 وعالم القصاص مبٌناً عظم حقوق . ثم عرض لموقؾ الشهادات بؤنواعها 

 العباد , وخطر أمرها , وعالم الصراط وأحوال العباد فً جوازهم 

 .للصراط 

 وختم الكتاب بالحث على التوبة من كافة الذنوب والرجوع إلى هللا سبحانه 

 .وتعالى عبلم الؽٌوب 

 :شرح المنظومة البٌقونٌة فً مصطلح الحدٌث _11

 هو أوضح وأبسط كتاب فً علوم الحدٌث , وال بد لطالب العلم أن ٌبتدئ 

 .دراسته لهذا العلم بهذا الكتاب 

 وهو شرح للمنظومة البٌقونٌة الشهٌرة , تكلم فٌه عن ثمانٌة وثبلثٌن نوعاً 

 من أنواع علوم الحدٌث هً أهم أنواعه , وأكثرها استعماال فً كتب العلم ـ 

 ـ مع ترتٌب مدرسً للكبلم على كل نوع ,التعرٌؾ أوالً ثم تقسٌم كل نوع 

 إلى وجوه وأقسام ثم األمثلة على كل قسم , مع ذكر مسابل مهمة تتعلق 

 .بكل نوع 

 كل زمرة من أنواعه مجموعة على حدة , : وجاءت أنواعه مرتبة فٌه 
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 تقرٌباً للنظٌر إلى نظٌره , وتٌسٌراً للقارئ أن ٌستوعب األنواع المتشابهة 

 مجتمعة ؼٌر متفرقة , وهذا ماال ٌجده القارئ فً كتاب آخر سبقه بهذا 

 . الترتٌب 

 

 

 

 

 

* * *       

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 267 

     كتب للمؤلف                             
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