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 هيمنة القرآن وخلوده

 األستاذ الدكتور أمحد علي اإلمام
(*)

 

 

الطائفللا اصورللورئ ةائاللا علللص ا للتم مرللدر اسللتارار ا   واسللتارارلعلليف ب اءللا  

التطبيت للءرآنم ذلك أن وجلو  الوالاذا الءرآةيلا التطبيءيلا الداللا عللص ا للو م        

 رئ علص إةتاا هذه الوااذا ب كيف زمان ومكانم  عد حفظًا توثيءيلًا علايلاً  والءد

 .م اعدما حفظ حفظًا توثيءيًا كتاايًا ولفظيًا صوتيًاوعاليًا

 

 :مقدمة -
ا اللد أ أةللللق الءللرآنم مرللدةًا صللا اللك  د للم مللا الكتللا م وم ياوللًا      

ما سلبءم ملا    اعرتىعليمم وتكفيف حبفظمم وصاةم ما التغيري والتبد يف الذي 

 .ام ما التواةض واالختالف الوار  علص عايف البشرالكتبم وسّل

                                                 

 (.السودان) مع الفقه اإلسالميرئيس مج( *)
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وأفضيف الرالئ وأمت السالم علص ما اعثم اأ تعاىل االءرآنم هدا لا للب    

 (.خلءم الءرآن)اإلةسانم فكان 

 :واعد

ف للذا حبلل  عللا هياوللا الءللرآن الكللر ه علللص مللا سللبءم مللا الكتللبم           

 ش د االرحا  ألصوهلا ما حي  أة لا   معلي اوترد ءم هلام وائتااةم ورةااتم 

مللا عوللد اأ الللد يانم و للبك مللا وةللت في للا مللا التبللد يف ومللا  للرأ علي للا مللا          

 …التحر ف علص مر األزمان

أتوا مبثلمم اص ياا علص الوفلو  اصممولا   لاصك أن  لوهو الكتا  اصعجل للع

ا مسلا صرائرلم   امم اصممِّا لإلةساةيا ملا ا لوفم اصتضلاا ملا الشلرائت مل      

ت ل ام وكاةللللوًا عليللللياللللواةكم فكلللان الللذلك م لرائت والءلللللللللائر الشلعللللص سللل

تضيا لا مءلل يامتلاةت هللذه ا لل  لفكلل . اا الوبللوات لللل ا ت اللم خات لوئ الللج جلل  لبلل لالو

للخلو  وللدميوملا والرلالحيا لكليف زملان ومكلانم والدميوملا والعاصيلا ملا         

 ..لوازم ا امتيا

وختام الوبوات  ءتضي  ميوما الءليه الءرآةيلا مبلا    ذلك أن خامتيا الرسالا 

 .في ا ما توجي ات إهليام فكاةت الدميوما للءرآن لتدوم هذه الءيه

وكاةت أما اإلسالم مبلا متتللك ملا هلذه ا رلائر الءرآةيلام أهلاًل ألن        

فلالءرآن  ضله الك  فلج اصرلحف      . تكون الشاهدئ علص ما سلواها ملا األمله   

وةلد تكفليف   ..  رلح حكاًا وموج ًا جلايت اإلةسلاةيا  ما اصعا ري وا كه ما

هللذه الءلليه وهللذه اصعللا ري مللا خللالق حفللظ الكتللا  الللذي     حبفللظ تعللاىل اأ

م ظ ل ِففَح.. البشلر اللذ ا  عيشلوة ا و تاثلوة لا     ائه شتايف علي ام وما خلالق علل  

م وتلواتر ةءللم ب األمرلارم واعتولص اصسللاون الم       م رضوان اأ علو ه الرحااا
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عرارم وهي عوا ا تليلت ا لذا الكتلا  العظليهم مشلاف ًا وكتاالًا       ألر اعلص م

    :كاا ب ةوللم تعلاىل  ورمسًا وتدو وًا وحفظًا ب الردور ةبيف السطور 
وإةاما لشعائرهم ؛ (19:العوكبوت)       

وتطبيءللًا لشللرائعم ب ميللا  ا ا يللائ العامللا وا اصللام قللا جعلليف هلللذا لءللرآن  

 ..ب تار خ البشر ا عاومًا واصسلاك خروصًا غالبال أثره

ءللت هلللذا الءللرآن أن   للياا اكاالللم وجاللللم و الللم علللص كلليف   حتكاللا 

كتا م وأن  ظ لر عللص اللد ا كللمم وأن تسلو  حضلارئ اإلسلالم ذات البعلد         

وأملللا الءلللرآن . ةلللدمي ا وحلللد ث ا مالروحلللي واصلللا يم عللللص سلللائر ا ضلللارات

م تسللرت  هيبت للام وأن تعللو  إىل أصللالت ام   جللد رئ اللأن ترفللت ذكرهللا الللذي الل   

فتوثت صلت ا اكتاا ا اص ياا العاصي ا اللدم لتكلون االتلام لا المم م ياولا      

وأن تستعيد التار خ اإلةساةي اصشلر  كالا كلان  لد      معاصيًام خالدئ ةيايًا

اإحسلان ب  وتلااعي ه   أسالف ا محلا هلذا الكتلا  ملا صلحااا رسلوق اأ      

 . حي  ال  رلح آخر هذه األما إال مبا صلح ام أوهلا  يت  األجياق

ومت ما جرى تفريلم حبسب اصءلام ب هلذا البحل  علا اهلياولا الءرآةيلام       

فاللا  لللاق ب هللذا اةللاق سللعام وعسللص أن  تيسللر لوللا الحءللًا افضلليف اأم أن    

ب  ُدع ل ةستوعب ا د   أو ةءارالم ااإلضلافا واصراجعلا والتعلد يفم ثله ةفرليف اَ      

 . متيا وا لو م والعاصيا والرالحيا األاد اا ا

 .واأ  توالةا وهو   دى سوا  السبييف
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 هيمنة القرآن على الكتب 
 :مصطلحداللة ال -

أة للا آمللا مللريه مللا    ( : هللياا)تفيللدةا الدراسللا اصعجايللا صللدلوق كلاللا      

 ف و ممأمام ا التك ةلبت الثاةيا  لا  ( أْأما)وأصلم : موظور اااةاق  ما وف

م فرار ممميا وهو مفيعليف ملا األماةلام ثله صلريت األوىل      اجتااع ااكراها 

 .هرا  وأرا  :ها  كاا ةالوا

واهلللا  اللدق مللا اهلالللئ    م للياا مبعوللص مللمما أي األماةللام   :وةللاق اعضلل ه 

 .كاا ةالوا هرةت وأرةت

       : وفلللص معولللص اص لللياا ةوللللم تعلللاىل  
 اصوضللللت م والكتللللا  ب(14:اصائللللدئ)      

 .مردةًا صا اك  د م ما الكتا م وم ياوًا عليم تعاىل األوق الذي أةلللم اأ

 :عدئ معاٍن    :تعاىل و تضاا ةولم

 .الذي آما مريه ما ا وف ماصممَّا -3

 .ألن الءرآن مممتا علص ما ةبلم ما الكتب ؛اصممتا -2

ذا كلان رةيبلًا   إ الرةيب علص كيف شي م  ءاق هياا   لياا هياولًام   -1

ألةللم  شلل د هلللا  ؛رةيللبع عللص سللائر الكتللب  صعللص الشللي م والءللرآن ا للذا اصعولل 

واصرا  حفظ أصوق هذه الكتب اصولللام والرةاالا  .. االرحا والدةا ب أصل ا

 .علص ما وةت في ا ما تبد يٍف أو حتر ف

اللذي ال  ضليت ألحلدن عولده حلتم كالا هلو أملك عللص كليف            ماألمك-1

 .كتا  ةبلم
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الءائه علص الكتبم الءليِّه والءلائه الأمور ا للتم ومولم الءيلام عللص        -1

أعله ااص ياوات أي الءضا ا ذات اهلياولام أي   إةم :وةوهله عا أحدههالشي م 

الءيللام علللص الشللي  فعلليف الفعلليف هلللا وهللو ألرااا للا    ف ؛ذات األهايللا ا اكاللا

 .اص ياا الءائه علص خلءم ارزةمو مالءوامك ااألمور

 :واةشدوأ 

 م ياوم ب العرف والوكر        خري الوا  اعد ةبيم   نَّإ أال

الشللللاهد علللللص صللللد  أصللللوق الكتللللب وإميللللان اصللللمموك وكفللللر      -1

 .الكافر ا ا ام وهو الشاهد الذي ال  غيب عوم شي 

الا لا للافظم حيلل  حفللظ الءللرآن أصللوق الكتللب ب كوةللم الرسلل      -1

ا ومتلت ةعالا التوحيلدم ملا حيل       امتام الج اكتايف ا لا اللد   لالميا ا لاإلس

 .ما تضاوتم ما  عوئ التوحيد وأصوق الد ا

 . أةم صدَّ  أة ا أةلللت ما عود اأ ب أصوهلا صمبعو ماصردِّ -4

 .ا اكه علص ما ةبلم ما الكتب-9

وقا  واسب ذكره ب هذا اصءامم أن لفظ اص ياا ور  ب الءرآن كاسله  

          :شللرمللا أمسللا  اأ ب ختللام سللورئ ا 
مبعلل  الءللائه علللص تللداري م (21:ا شللر)    

 .أمر خلءم اأعااهله وآجاهله وأرزاة ه

        : وفللص ايللان تأو لليف هللذه ا  للا  
أةلللوا الكتلا   :  ءوق الطربيم (14:اصائدئ)     

أة لا حلت ملا     الذي أةلللواه إليك  ا أمحد مردةًا للكتب ةبللم وشل يدًا علي لا   

 ءاق رةلب  . وأصيف اهلياوا ا فظ واالرتءا .. عود اأم أميوًا علي ا حافظًا هلا
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الرجيف الشي  وحفظلم وشل دهم ةلد هلياا فلالن عليلمم ف لو   لياا عليلم وهلو           

 .اءولم وم ياوًا أي شاهدًا حفيظًا مردةًام وأميوًا رةيبًا عليم (1)عليم م ياا

دةًا لت مرل لا  اا ل لم جل لأةل   لب تعل لتل للكرآن عللص ا لوا الءلوعلص هذا ف يا 

: م ةلاق تعلاىل  وًا علي لا لدًا وأميل لاهل للًا هللام وش لظل لافلصا اك  د م ما الكتبم وح

               
 (.311:البءرئ) 

وتتجلللص هياوللا الءللرآنم علللص الكتللب السللااءا اعللد تأملوللا ب الورللو       

 :الءرآةيا علص الوحو التالي

 :على الكتب السابقة ة القرآنيمنمفهوم ه -أ
فللالءرآن م للياا علللص الكتللب السللااءا اللأن صللد  ةللللوهلا مللا عوللد اأم    

وحفظ األصوق اللج جلا ت ا لا  علوئ األةبيلا  اللذ ا ةللللت عللي ه وهلص  علوئ           

التوحيدم وش د علص ما آما ا ا حك ةللوهلا اأة ه قا اسلتجااوا ألملر اأم   

واستحءوا مضبمم وهو ال  لاق ةائاًا ا لذا   وعلص ما كذ  اأة ه قا عروه

أخرب عو ا وعا أهل ام رةيبلًا عللص أن    ا فظ والترد ت والش ا ئم أميوًا ةيِّاًا

 .ُ دعََّص علي ا مري ما ةاق عو ام مممتا ب ذلك كلم

: تعللاىل ةللاقترللد ءم صللا سللبءم مللا الكتللب وهياوتللم علي للام   صوهللذا معولل

            

 ب ملد  رسلوق اأ    م رضلي اأ عولمم   ءوق حسان الا ثاالت  . (.14:ائدئاص)

 :وايان هياوا الءرآن علص الكتا 

 وا ت  عرفم ذوو األلبا      إن الكتا  م ياا لوبيوا 

                                                 

 .1/341 ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ي،البقاع؛ 1/312 ،تفسير الطبري  (1)
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والءرآن الكر ه مت كوةم م ياولًا عللص الكتلب السلااءام ف لو  رلدِّة ا       

فِّرليف ملا جلا  ا لام     و كال ام و كشف موا ا التحر فم والتأو يف في ام و 

              : ةللللللاق تعللللللاىل 
 وةللللاق سللللبحاةم(. 11: للللوة )         

             : وتعلللللللاىل
 (.91:البءرئ)     

وللللذلك  علللو  التشلللاام ايولللم والللك ملللا سلللبءم ملللا الكتلللا  ب األصلللوق        

 ا للري واهلدا للا للوللا م الرللحا م ومءاصللد التولللل يف ا كلليه كالللدعوئ إىل

فلالتورائ واإلييليف أةلللهلاا ر     .. مت متيلله وتفلر ه واحتفا لم اسلااتم ا اصلا     

العللللئ هلللدى للولللا  وكلللذلك أةلللللق الءلللرآنم ملللت ترلللد ءم هلالللام وتكايللللم  

          : صللا في اللا كاللا ةللاق تعللاىل موترلحيح 
                 
 (. 1-3:انآق عار)    

رآن لأن الءلل-فياللا تعلل  - كاللا أن هياوللا الءللرآن علللص الكتللب تعلل    

يا اصراجعللا والرةااللا صللا أصللا  الكتللب السللااءا مللا التحر للف       لميلللك خاصلل 

م ا اضللر   التللار خ و ءللوِّوِّفللالءرآن ا للذا  رلل. والتبللد يفم أو اإلخفللا  واإللغللا 

 . جم اصستءبيفو وِّ

 :وهياوتم علي ا ا ذا اصعوص تتضاا

 :االسترجاع -1
وهللو اسللرتجاعم ذكللر اعللض األحللدايت الكللربى الللج ور ت ب الكتللب      

 .مبا في لا ملا علربئ وموعظلا     والسااءام حي  أعا  روا ت ام حمءءا ُمحكاا 
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و لدخيف ب االسلرتجاا الءرلر الءرآةلي اللذي اشلتايف عللص  للا ملا ةرلر           

وتثبيتلًا لءلبلمم    وتطييبلًا  لا ره   األةبيا  واصرسلكم وأق هم إ واسًا لللو   

واياةًا وهدى ألمتمم واعتبارًا مبا  لت االلدعائ ملا االتال ات ووةا لا قلا حلا         

          : ااصكللللذاك مللللا سللللو  العواةللللب
 (.321:هو )        

هذام كاا اشتايف الءرلر الءرآةلي عللص ايلان شلواهد  يبلا عللص ةتلائ          

 يا األملله السللااءام قللا  للدعه صللالح االلتلللام اتطبيللت األحكللام الشللرعيا ب

الشلللرائت السلللااو ا ملللا هلللذه    صوهلللو اصتفلللت عليلللم ب شلللت    مهلللذه األحكلللام 

إسلرائييفم مبيولًا عءوالا     األحكامم وما ذلك ما ةرم الءرآن ملا ةرلر ال    

   : صلعالل لولم تلييف هلام كاا ب ةلجلالءرا  ب التورائ وترد ت اإلة
            
                
                    
                  

           
                   
                    
                  
 (.11-11:اصائدئ)  

 رللللا  تللللوفر األمللللا للحيللللائ   فءللللد جللللا  الءللللرآن مبيوللللًا أن شللللر عا الء    
 موهللص شللر عا ااةيللا  م(319:البءللرئ)      
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األحكللام مللا حيلل  هللي معتاللدئ مسللتوعبا ب       هللذه وهللو اللذلك  وثللت مثلليف   

اةا أن لدةًا صا اك  د م ملا التلورائم و ل لدها وثل    لييف مرلإذ جا  اإلي ماإليييف

علي الا   ًااولا وسللطاة  م ايد أن لم هيواإليييفد  صا جا  ب التورائ لرآن مرلالء

خ مللا أحكام للا ف للو  لخم ومللا  ثبللت أةللم ةسلل لم و وسللخ مللا  وسلل يمللا  بِءللي  بِءلل

 .(1)إذ لم اهلياوا الكاملا موخلموس

 :االستيعاب -2
ن ما أخرب ام الءرآن عا األمه اصاضيا والرسيف كان أوست  اللا وأكثلر  إ 

رام علا ترلورات   وتوثيءلًام فضلاًل علا توللل  م أ تعلاىل ورسللم الكل        استيعااًا

اصغضللو  علللي ه والضللالكم ومللا ذلللك أن الءللرآن ذكللر إاللراهيه و عوتللم إىل  

     عبللا ئ اأ وتسللفي م عبللا ئ األوثللان موللذ عاللر الفتللوئ     
هذا ايواا ال  ر  لم ذكر ب الكتلب السلااءا   م (11:األةبيا )   

  ب الءللرآن ن مللا جللاأ صعللل .كللالتورائ إال اعللد الومللم سللا ا امسللا والسللبعك

يالت كللثريئ ور ت ب الكتللب السللااءا  لمللا تفرلل  أهللهاةتم لر ه مللت وثلل لالكلل

ذلللك اللأن الءللرآن الكللر ه  أخللذ مللا حيللائ األةبيللا      .. عللربئ وعظللا مللا ورائ للا  

 .والرسيف ما ميثيف الءيه العليا الج  دعو هلا

وةم لرا مللا  ةبلوللا ال عللرا عللا كلللللللرآن مللا اعللض شلثلله إن مللا ور  ب الءلل

رةللا اللم ااألصللالا حبكلله ترللد ت الءللرآن لتلللك الكتللبم مللا ةبيلليف          مقللا ُأ

 :تأكيللد صشللروعيت ا اصوروثللام كاللا ب ةولللم تعللاىل ب مشللروعيا الرلليام     ال

               
 (.341:البءرئ)  

                                                 

 .وما بعدها 391ص( م39911، دار الفكر العربي: القاهرة) المعجزة الكبرى القرآن ،أبو زهرةدمحم انظر  (1)
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حيللل   مومثللليف هلللذا ا لللد   علللا شلللرا ملللا ةبلولللا  اخللليف ب االسلللتيعا    

مللا ا للت علللص مو اجللم و ر ءتللم     اسللتوعب الءللرآن مللا ب الكتللب السللااءا     

والعايف علص أن  تجلاوز االبشلر ا ليلب      مومءدرتم الفائءا علص استيعا  ا ري

 رسللالام وجللا  كلليف واحللد ليكالليف   أخللوئهلللا مسللتءبل ام فرسلليف اأ كللل ه   

سااءا حتص اع  اأ الو  ا امت ارسلالتم الشلاملام اصتضلاوا كليف الشلرائت      

   : ةللاق تعللاىل مياوللا علللص مللا سللبتوا كلله ب صللورت ا الو ائيللام م 
              

 

                

                   

             
   

 (.31-31:الشورى)       

 :التجاوز -3
اللماةيلا   أما التجاوز فيتولاوق ا لد   علا الوسلخ و لاوز ا روصليات       

ومللت مللا جللا  ب الءللرآن مللا أصللوق سللبءت ب   .. واصكاةيللا والءوميللا والعرةيللا 

الكتب األوىلم فءد  اوز كلثريًا مو لا اعلد أن تغلري ا لاقم وحتءلت الوضل         

البشرى وت يأ الستءباق الرسلالا ا امتلام وجلا  مبلا هلو خلري مو لام وأكاليف         

 .وأمت وأ سر

صار واألمالق الج كاةلت عللص    فأحيف الطيبات وحرم ا بائ  ووضت ا 

      : ةللللاق تعللللاىل ماألملللله السللللااءا تفيفللللًا وتيسللللريًا
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 (.311:األعراف)         

وفلللو  هلللذا كللللم رفلللت اصماخلللذئ اا طلللأ والوسللليان واإلكلللراهم وجعللليف      

 طللا  و سللتطاام واز ا  عفللوًا ومغفللرًئ ورمحللًام  للربًا عللا    مللا  التكليللف ب

            :ولم تعللللاىللذلللللك كلللللم ب ةلللل 
                 
                 
          

 (.241:البءرئ)

 و ظيف الءرآن كلم  مكد اعضلم اعضلًا ب هياوتلم عللص الكتلب السلااءا      

اليف   مفال صد  صا خالف الءرآن ملا أخبلار الكتلب السلااءا     موا كه علي ا

إن مللا وجللوه هياوللا الءللرآن كوةللم  ةاسللخًا لتلللك الكتللبم وشللاهدًا للحكلله  

ولعيف اإلملام اللرازي كلان  ستحضلر هلذه اصعلاةي كلل ا وهلو  عءلب ب          . علي ا

ذه ا امتلا  ب هل »: تفسريه الكبري علص ا  ا ا امتا لسورئ اصائدئ حي   ءوق

أن السللورئ اشللتالت علللص أةللواا كللثريئ مللا العلللومم  ... الشللر فا أسللرار كللثريئ

ومو للا اصوللا رئ مللت الي للو  ب    مفاو للا ايللان الشللرائت واألحكللام والتكللاليف  

ومو لا اصولا رئ ملت الورلارى ب ةلوهله االتثليل م        إةكارهه شلر عا حمالد   

: فإةلم تعلاىل ةلاق    ماصطاللب  فخته السورئ ا ذه الوءطا الوافيا اإثبات كيف هذه
 (.321:اصائدئ)       

ن كيف ما سوى ا ت سبحاةم فإةم قكا لذاتلم موجلو  اإفلا ه    أومعواه 

وإذا كللللان األمللللر كللللذلك كللللان مالكللللًا جلايللللت اصاكوللللات         …تعللللاىل 
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والكائواتم موجدًا جلايلت األروا  واألجسلا م وإذا ثبلت هلذا لللم مولم ثبلوت        

وأمللا حسللا التكليللف كيللف شللا   مرئ ب هللذه السللورئكلليف اصطالللب اصللذكو

ألةم سبحاةم صلا كلان مالكلًا للكليف كلان للم أن  ترلرف         ؛وأرا  فذاك ثاات

ب الكللليف الللاألمر والو لللص والثلللوا  والعءلللا  كيلللف شلللا  وأرا  فرلللح الءلللوق 

وأمللا الللر  علللص الي للو   . اللالتكليف علللص أي وجللم أرا ه ا للت سللبحاةم وتعللاىل 

ن مالك اصلك فلم حبكه اصالكيا أن  وسخ شرا موسلص  فألةم سبحاةم صا كا

علي اا الرلالئ والسلالمم وأملا اللر  عللص الورلارى فلألن         مو ضت شرا حماد

ا أن اصوجلد إملا أن  كلون هلو     ألةلم اليَّ   ؛عيسص ومر ه  اخلالن فيالا سلوى اأ   

اأ أو مريهم وعيسص ومر ه الشلك أة الا  اخلالن ب هلذا الءسلهم فلإذا  للولا        

ملا سلوى اأ قكلا لذاتلم موجلو  اإفلا  اأ كلائا اتكلو ا اأ          أن كيف

 موال معوللص للعبو  للا إال ذلللك. كللذلك معلي اللا السللالم مكللان عيسللص ومللر ه

فثبت كوة الا عبلد ا  للوةك فظ لر الالتءر ر اللذي ذكرةلاه أن هلذه ا  لا          

 الج جعل ا اأ خامتا هللذه السلورئمارهان ةلا ت ب صلحا  يلت العللوم اللج       

 .«واأ أعله اأسرار كالممم اشتالت  السورئ علي ا

 صتم علل لاول لإن هيلااو ا فل للل الكتلب الس  صياوًا علل لرآن م ل لان الءل ل  كلوحي

وذللللك ب كللليف ملللا  ترللليف االشلللعائر والشلللرائت      مسلللواها ملللا الللا  أوىل   ملللا

ب الءللللرآن أن اأ تعللللاىل أةلللللللم وهللللو  للللللللوحس مواألحكللللام وا  ا  والعلللللوم

                :حافظلللللللللللللللم
م وإذا تءللرر هياولا الءللرآن عللص مللا سلبت مللا الكتللب    (42:الوسلا  )  

علللص كلليف مكتللو  ومءللرو  مللا كتللب  هياوتللم فللإن ذلللك  ءتضللي االضللرورئ 
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ومملفللات اسللتءيف ا للا أفللرا  أو  اعللات أو كاةللت ةتللاا حضللارات و وق علللص   

 .اختالف األعرار واألمرارم ومعيار تم هلا

 :السابقةتحريف الكتب  -ب
اعالليف البشللر    ئللا ملي الكتللب السللااو ا اصوجللو ئ اأ للدي الوللا     ن إحيلل  

وأهللوائ هم قللا ال  واسللب مءللام ذي اجلللالق واإلكللرام ومءللام رسلللم عوللدهم       

األمر الذي مل  كا خافيًا علص الدراسات اصءارةا لغري اصسلاك ما أهليف تللك   

 .ه الكتباصليفم الج تثبتت ذلكم قا  مكد هياوا الءرآن علص هذ

إسلرائييف اللذ ا عاصلروا ةلللوق      وةد جا  الءلرآن الكلر ه  ءلر عللص ال      

م حتلص صلار  لعلا    الءرآن الكر هم و بك هله ما اختلفلوا فيلم اختالفلًا شلد داً    

ه إىل ا لت اللذي للو أخلذوا الم      ل ل لد لم فوللق الءرآن  بك هله و  ًال ه اعضلاعض

 .اإليييفصا اختلفوام وما ذلك ما حرفوه ما التورائ و

 :التحر ف هوا لفظي ومعووي وهو مءتضص اإل ال  وما أ لتمو
  

   
 

       
  

      

                    

   ؛(14:عاللللللران آق)   
       

                

 (.19:البءرئ)  

م أهليف الكتلا  ب كتلب ه ملا     وكفص اش ا ئ الءرآن  لياًل علص ما أحدث

  : حتر للللللفم  ءللللللوق اأ تعللللللاىل 
        

 (.11:البءرئ)           
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له لا للكل لو  خاصل لر ف الي ل لرآن عللص حتل  لم الءلور فيلت آخر  لوهذا موض

  : علللللللللا مواضلللللللللعم ب التلللللللللورائ 
        

ا  أة لله ب سللبييف  والءللرآن  شلل د علللص فر للت مللا أهلليف الكتلل    م (11:الوسللا )

حتر للف الكللله  لللوون ألسللوت هم أي  ءلبوة للا اللالتحر ف والل للا ئم  ءللوق اأ   

   :تعلللللللاىل
           

        
 

 
 

         

 (.14:آق عاران)  

: ءوق تعاىلو
  

  
           

   
 

         
 

      

              

  
 

    
  

            
    

 

 (.31-31:اصائدئ)       

وهلذا خطلا  ألهليف الكتللا  ملا الي لو  والورللارى معلًام أن  تبعلوا ا للت        

ر ف لبم التحل للل ت ملا مل  ر لوافل لاام واللذي   له اص يل لرآن ا اتل لالذي جا  ام الءل 

  : ما كتلب ه 
            

ألن اللللذي  لللمما مبلللا جلللا  الللم الءلللرآنم  عتلللرب  ؛(14:اصائلللدئ)    

ممموًا االي و  ا ا ءام وممموًا االورراةيا الرحيحام وةد اعترب الكثري ما 

العلاللا  أن الءللرآن الكللر ه أةللدم وثيءللا علايللا وصلللت اطر للت التللواترم لللذلك  

 .أل  ان السااءاف ي ما الواحيا الوثائءيا البحتا تعترب مردرًا ل
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والءللرآن  وعللص علللص أهلليف الكتللا م وشللذر مللا االةشللغاق اظللاهر ا يللائ     

الدةيا عا ذكر اأم كاا فعليف الي لو  والورلارىم اللذ ا ةعلدوا علا الءيلام        

:اللواجب ه حتللص تركللوا كتللاا هم  ءللوق اأ تعللاىل     
 

  
     

        
 

 
 

  
 

  
 

    

 (.31:ا د د)        

فذم اأ أهيف الكتلا  ةبلولا اإعراضل ه علا كتلا  اأ      »: ا كثريةاق اا

اصوللق علي هم وإةباهله علص الدةيا و ع لام واشلتغاهله اغلري ملا أملروا الم ملا        

 .(1) «كتا  اأ تبااا

وأمللا مللا أسللءطوا مللا كتللب ه مللا األحكللام ومللا الءرللرم فللإن الءللرآن 

   : شللري إىل ذلللك أ ضللًا كاللا ب ةولللم تعللاىل
       

                   

                            
 

 (.19-11:الوايف)

 :ختم الرسالة -ج
هللي خامتللا الرسللاالت   ةضللص اأ جلليف وعللال أن تكللون رسللالا حماللد    

الج اةت ت إلي ا أصلوق الرسلاالت    مالسااو ام واللبوا األخريئ ب البوا  الوبوي

لذلك الالد أن   مكااالت األةبيا   يعًا كاا اةت ت إىل الرسوقالسااو ا  

ف للي اصكالللا واصتااللا هلللا والباةيللا إىل أن  للريت اأ     متكللون م ياوللا علي للا 

خلامت األةبيلا  واصرسللكم والءلرآن هلو       وكلان الرسلوق   . األرض وما علي لا 

 .آخر الكتب السااو ا واص ياا علص ما سبت مو ا

                                                 

 .3ج ،تفسير القرآن العظيم، المقدمة ،ابن كثير (1)
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َِِيلاِ  » : ةاق رسوق اأ : جاار ةاق وفص صحيح مسله عا ْب ََ ُ  ا َمَثِلي َوَمَثل
ٍُ َبَنى َداًرا َفَأَتمََّها ُِ َرج  ِ لوَن  َكَمَث َها َوَيَتَعجَّ ل وَْ خ  لدب ََ  ُ َُ النَّلا ِضَع َلَِِنٍة َفَجَع َمَلَها ِإالَّ َموب َوَأكب

ول ونَ  َها َوَيق  َِِنِة : ِمنب ِضع  اللَّ ت   :قال رسول هللا َلوبال َموب َِِنِة ِجئب ِضع  اللَّ ا َموب لت   َفَأَْ َفَخَتمب
َِِيا َ  ْب ََ  .(1)«ا

رضللي اأ   اام عللا جللبري اللا مطعللهميوروى البخللاري ومسللله ب صللحيح

لَما ً » :ةلاق  أن رسوق اأ  عومم ي : ِإنَّ ِللي َأسب َِ َملا لا الب و َوَأَْ َملد  َب لا َأ و َوَأَْ لا م َحمَّلد  َأَْ
ح و َّللاَّ  ِبَي  َعاِقلب  الَِّذي َيمب لا الب و َوَأَْ ُ  َعَللى َقلَدَميَّ لر  النَّلا ََ ا البَحاِشر  الَّلِذي ي حب َرو َوَأَْ البك فب
د   ََ َس َبعبَده  َأ  .(2)«الَِّذي َليب

هلذه األلفلا  عولد    : ب معوص خاِته وَخامت أن: وةءيف الءر   عا ااا عطيا

ةلم  أضيا ةرلًا   اعا علاا  األمام خلفًا وسلفًام متلءائ علص العاوم التامم مءت

ال ة  اعده 
(3). 

 :لوازم ختم النِوة -د
لللذلك كللان مللا لللوازم ا امتيللا وتوةللف الوبللواتم الترللو ب واالسللتارار   

لءلليهم وحفظ للا ب الكتللا  والسللوا صللحيحا مللا كلليف حتر للف أو تبللد يفم      ل

 .ليربح التكليف صحيحًا عءاًل وشرعًام و رتتب عليم الثوا  والعءا 

الا إىل الولا م فلال كتلا  اعلد     لالءرآن هو آخلر رسل  أن : وخته الوبوئ  ع 

د ذللك صلا   لرى ملا اعل  لالا أخل لرسل  ون إىللاجل لتلالولا  ش  أنله اأ لولو ع. الءرآن

ن رمحتلم االبشلر ال ترتك له    إكان الءلرآن الكلر ه هلو الرسلالا ا امتلام فل      

 (.311:األةبيا )     : اغري  لييف وهدا ا

                                                 

 . رجه مسلمأخ (1)
 .أخرجه مسلم (2)
  .الجامع ألحكام القرآن (3)



 
 
 
 
 
 
 

 -219 -

أن تكللون الرسللالا خالللدئ  للر ئ عللا حللدو    ا  للته الوبللوئم  للللملوةتيجلل

اللملللان واصكلللانم أي صلللا ا لكللليف زملللان ومكلللانم وأن تكلللون جلايلللت      

:وأن تكللللللللون ميسلللللللرئ للءللللللللرا ئ والعالللللللليف  مالبشلللللللرم حتءيءللللللللًا للعاصيلللللللا  
  

وأحكام للللا ةائاللللا علللللص التيسللللري ال . (31:الءاللللر)    

   :التعسري
حيل    ؛(341:البءرئ)        

:وال مشلللللللللللءاال حلللللللللللرا 
 

 
م (41:ا للللللللللل )        

 : والتكليللللف علللللص الوسللللت  
(. 241:البءللللرئ)      

كاللا جللا ت هللذه الرسللالا لرتفللت عوللا اإلصللر واألمللالق الللج كاةللت علللص مللا  

 :سبءوا
 .(311:األعراف)       

:وةد  يف ةدا  اصسلاك علص الدوامم  عا   تلص آةلا  الليليف وأ لراف الو لار    
 

                   

وللي  ةلا حاجلا لشلي  ملا الرسلاالت السلااءا        (.. 241:البءرئ)    

 .ن ا فظ وا لو  ما لوازم ا امتياأل ؛حتءيءًا صعوص اهلياوا

والرسالا ا امتا جا ت تعرض اإلسلالم ب صلورتم   »: وةد أحسا ما ةاق 

 ا كلل ام ولتكلون شلر عتم هلي اصوج لا      الو ائيا األخريئم ليكون   ا البشر

للوللا   يعللًام ولت للياا علللص كلليف مللا كللان ةبللل ام        يصسللار الكللونم وهلل  

ه يوتكللون هللي اصرجللت الو للائيم ولللتءه مللو   اأ  يللائ البشللر ا وفللت تعللال        

:الءللللرآن
 

 
م وسللللتظيف هللللذه  (9:اإلسللللرا  )       

لبشلر ا حلوق حمورهلام    الرسالا ترفد الكون كلم ا ذه اهلدا لا لتلدور حيلائ ا   

والوظلللام االجتالللاعي وآ ا  السللللوك الفلللر ي   يعتءلللا اسلللتادا ًا للترلللور اال

  :ألة لللللا ا لللللت البلللللاةي  ؛ واجلالللللاعي حتلللللص  لللللريت اأ األرض وملللللا علي لللللا   
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 تاثلليف ا للت ب صللدوره مللا  (.. 311:الوسللا )      

. اةكاجل للا الللج متلللك حللت تولللل يف الشللرائت وفللرض الءللو يلوهيللام وهللج للا األ

كللليف مللللا  عللللرض للللم مللللا شللللمون العءيللللدئ    و تاثللليف ا للللت ب حمتو اتللللم وب 

 .(1)«كيف ما  ءر ما خرب وما شالم ما توجيم والشر عام وب

 :الرسول والرسالة في الكتب السابقة -هل
 لءللد ةللر الءللرآن الكللر ه اشللارئ الكتللب السللااءا اللالو  ا للامت          

: ملا ايلان هياولا الءلرآن علي لا     وارسالتم ا امتام وملا تضلاوتم هلذه الرسلالا     

 
       

 
              

ومللت مللا أصللا  كتللب السللااءك مللا  (.. 1:الرللف)       

حتر ف وتبلد يفم إال أن اإلشلارات الباةيلا في لا تمكلد البشلارئ صلامت الوبليك         

 .ارفاتم 

  رسلوق اأ  ايف إن أحبار الي و  والورارى  عرفون قلا الك أ لد  هم صلد    

  :م وفدون العالمات الدالا عليم ب كتب ها امت 
  

               

            
 

          

    
 

          

(.. 29:الفتح)            

  : وةللد أفلللح مللو ه مللا عللرف ا للت واتبللت اهلللدى 
     

                                                 

 .912-2/913ظالل القرآن،  يف (1)
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   :م ثلله خسللر مللا مل  للممام ةللاق تعللاىل(311:فاألعللرا)
   

 (.21:األةعام)           

فلللالءرآن هلللو ا لللت وا كللله ومرلللدر التلءلللي اص لللياا اللللذي      موللللذلك

سلللوا  مبلللا علللرض ملللا أحكلللام أو تلللار خ البشلللر ا أو    ؛ شلللتكه و لجلللأ إليلللم 

ا للت  ألةللم الللذي  تضللاا اصعللا ري واألصللوق الرللحيحا الللج تللبك      ؛ الءرللر

 .ختلف فيماوترو  ما 

 مفلللال  لللاق اعلللد هلللذا العتالللا  كتلللب أهللليف الكتلللا  وال األخلللذ مو لللا   

إسرائييف فياا اختلفوا فيمم فيظ ر ما حرفلوه ب   اأ تعاىل اك ا  ييءضلوس

 .احملت واصبطيف مب ا خرئ كيف واحد يالدةيا وفاز

ا حتءلت  لذلك وم اا تعد ت الورو  واصرلا رم تبءلص اهلياولا للءلرآن مبل     

ف للو مرللدر اصعرفللا الللذي  رجللت  إليللم والللذي  للاكه إليللم      ملللم مللا ا فللظ 

شرائعوام وخوا رةا واجت ا اتوام ومملفاتوام وكتبوام وما ثله فلال الد لكليف     

سلللوا  كلللان هلللذا م اخلللتالف أن  لللر  إىل هلللذا الكتلللا  اصعيلللار ليفرللليف فيلللم

ات السلااو ا  الواشل،م أو الك أصلحا  اللد اة     ياالختالف ب الترور االعتءا 

  .أو حتص اك اصسلاك أةفس ه

 :هيمنته على مصادر المعرفة واْسجامه مع َقائق العلم -و
مرللا ر اصعرفللا ب الرا للا الءرآةيللا تتجللاوز مللا  عرفللم اصللا  ون مللا  للاهر     

فارللا ر اصعرفللا الللج ال  عللرف العللامل اصللا ي مريهللا وعلي للا       ؛ا يللائ الللدةيا 

كلليف معلللوم اللا    » :تعر للف اليوةسللكو ةامللت حضللارتم وكاللا  عللرب عو للا  

وعليللم فللإن مرللا ر   مأسللءطت مللا معرفت للا الللوحي وعللامل الغيللب    «والتجراللا

 يرآةلأمللا ب اصف للوم الءلل  ماوز ا لل  والتجراللالجلللتلك ال تلا  لللد اصلا عولللرفلللاصع
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فال إةكار للحل  وال التجرالا وال ا لربئ وال اصشلاهدئ اليف إن الءلرآن ارتكلل        

  : ذلللك كلللم إلي لا وةللر علللص 
        

   ؛(14:يفالوحلللللللل )        
 

 
 

                   
 

 

  
 

   
 

   ؛(1-1: )        
   

   
 

       
 

      
 

 

  ؛ (21-31:الغاشللللللللللللليا)   
      

؛(33:األةعام)     
 

  
     

               

 (.11:فرلت)

ن اللوحي مبللا ميتللك ملا صللفا اهلياولا  عتلرب مرللدر      إفل  موفلو  ذللك كلللم  

ةلاق   موسبحان اأ موللق الوحي وحافظم وعاصام ماصرا ر للاعارف والعلوم

  : تعللللللللللللاىل 
            

   م(331:األةعللللللللللام)
            

 (.391-391:الشعرا )   

 :وتبارك اأ ر  العلاصك خللت ا الئلت كلل ا  علا لا علله ا لال  العلليه        

ةللللم علللللص إ: وحسللللبوا أن ةءللللوق(. 31:اصلللللك)       

جيف تعارضلًا  لتطت العلله أن  سل  لالرمه ما تءدم العلوم واصعلارف ملت ذللك مل  سل    

 م  اللم الءللرآنالليف جللا  العللله تأكيللدًا صللا جللا مأو إصللااا واحللدئ للللور الءرآةللي

وأةلم ال تولاةض    مواةسجامم معلم  ليليف أسلبءيا الءلرآن للعءليف البشلرى احمللدو        

  : وحءللًا ماللك العءلليف والللوحي وال ثوائيللا ايو اللا   
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قا جعيف الءرآن مرلدرًا  م (42:الوسا )        

حبيللل   كلللون الءلللرآن هلللو اصرجلللت   مالسلللتارار اصعرفلللا وترلللو ب الوظر لللات 

 .يف العلوم وحتد د وج ت ا وايان هدف التأصي

اعلللد  راسلللا مءارةلللا للتلللورائ واإلييللليف      «ملللور   اوكلللاى »وةلللد خللللر  

تواةض ب  التلورائ واإلييليف    والءرآنم مت ما توصيف إليم العله ما حءائتم إىل

مت هذه ا ءائتم واةسجام الءرآن مع ا قلا  فعلم إىل إثبلات شل ا تم تللك ب      

  (.الءرآن والعله: )كتاام

 :هيمنته على الحضارات والدياْات -ز
علايللا  اصللا كللان الءللرآن هللو الللور السللااوي الوحيللد الللذي وصلليف اطر ءلل 

لللذلك اكتسللب صللفا    موكللان مللا خرائرللم ا لللو  وا امتيللا    مصللحيحا

وكلليف اإلةتللاا الثءللاب الللذي ةشللأ ب  اهلياوللا علللص الورللو  الد ويللا السللااءام

ضلارات  يعلًا وعللص ملا سلبت ملا        ل ا أو معارضًا هلام كاا هياا عللص ا  

الللرتايت الكتللااي والعللرب    صالللد اةاتم وعلللص تءاليللد العللر  اجلاهليللام وعللل   

والفارسي والروماةي واليوةاةيم وعلص ما  لأتي ملا ملذاهب وأفكلار معاصلرئ      

ف لللي وإن خلللدا ار ء لللا اعلللض   مشلللرةيا كاةلللت أم مرايلللا  مما  لللا وإ ا  لللا

لءلللرآن لوفسلللي واحملاكالللا العءليلللا  ألن التلللأثري ال ؛األارلللار فلللذلك إىل حلللك 

وهياوتلللم عللللص الءللليه الروحيلللا والوفسللليا والفكر لللا ب اصسللللاك شلللوق  ون  

صللا  تضلاوم مللا اةسلجام مللت    ااسلتءرارها ورسللوخ ا ب الوفلو  وتأثريهللا علي ل   

   :الفطرئ اإلةساةيا و ا بتم هللا 
         

أ اد ما أاوا  الغلر  ب   لا   و ش د هلذا واةت  خوق العد  .(11:الروم)  
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   :اعد أن المست كلاات الءرآن ةلوا ه فأةرت إمياةلًا الاأ  
   

 (. 31:الرعد)         

وهذا ما أعظه معاةي اهلياوا الج  سعص اصرللحون اةت لدون لتحءيء لا    

 مبيفءلتللللاضر واصسلتا  ا لللرآن اللذلك كللليظيف الءلللرئم وسلللوا اصعاصلللاتلللب حي

وال مللا  موال  أتيللم البا لليف مللا اللك  د للم قللا سللبءم مللا الكتللب والفلسللفات   

مثلاللا كللان موللذ  مخلفللم قللا ميكللا أن  كللون اصعللارف والعلللوم والفلسللفات 

ىل الرلرا  اصسلتءيه فسليبءص    إإىل ا لت و  يةللولم مرلدةًا صلا الك  د لم   لد     

   :هكللذا ألن اأ تعللاىل أةلللللم ؛الوللا  كللل ه ياإ الةيتللم ها  للًا   للد 
 

  م (341:البءلللرئ)        
 

وميحو عا الولا   ( 3:إاراهيه)          

فا اللا اسللتفدةا مللا  ما دا تللم آثللار الضللالق وأسللا  السلللوك اصللا ي اصوحللرف 

  : حكاللًا و بءللص  عللو  واهتللد وا االشللواهد فللالءرآن ( الغللري)حكاللا 
 

وعللللللداًل ب  ماألخبللللللارصللللللدةًا ب  م(331:األةعللللللام)     

لللج هلي أةلوم ب العءائلد والشلرائت والشلعائر        يف ذا الءلرآن   لد   ماألحكام

   :و وجللللللم ا يللللللائ اإلةسللللللاةيا عاومللللللاً   
        

وهدا تللم هللي األكالليف واألحسللا ب كلليف   مفوظرتللم هللي األةللوم(. 9:اإلسللرا )

 .وهو ا ذه الءواما م ياا علي ا  يعًا ي مش

وملا شلواهدها    مب اصءلام األوق ( ةيايلا وفكر لا  )معوو ا وهياوتم هياوا 

ركعلللتك ب اصسلللجد األةرلللص كالللا ور  ب ةرلللا اإلسلللرا   صلللالئ اللللو  

حيلل   للت اأ لللم اصرسلللك ب ايللت اصءللد  وأمللره راللم أن  سللأهله   مواصعللراا

  : فللله  شللك ومل  سللأق كاللا  شللري إىل ذلللك ةولللم تعللاىل     
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هللو خللامت   و اللللا ذلللك أن رسللوق اأ   م (1)(11:اللخللرف)   

 .األةبيا  واصرسلك جا  اكلاا اأ األخريئ

ومللا ذلللك أن اصعجلللات السللااءا الللج مضللت ب األملله السللالفا كاةللت         

ولكلا اصعجللئ ا امتلا كاةلت معوو لا       ممعجلات ما  ا ةاهرئ للتلكه األمله  

ص األفكللار جللا ت لتاتللد ولت للياا عللل   مواصكللان ن للر ئ عللا حللدو  اللمللا  

و  ر اذلك حءًا أن الءرآن العظيه هلو كلالا اأ األخلريئ     ماالطوا واالختيار

. ب الكالم اصءرو  وةرا ئ الكون االوظر واالعتبار والتدار كاا  عا الءلرآن 

 :مذكرًا الالءرآن ملا ملري أن تكلون للم سليطرئ عللص أحلد         وةد جا  الو  

 (. 22:الغاشيا)        

( اصسلليطر)م وألن الكتللب سللطر ؛ب اللغللا مللا السللطر ( مسلليطر)وأصلليف 

 .(2)الشي  ليشرف عليم و تعد أحوالم و كتب علام وأصلم صاصسلط عل

وهكللذا فللإن اهلياوللا ال تعلل  سلللب اإلرا ئ وال التسلللط وال اإلكللراه ةللاق  

: تعاىل
 

ولي  ألحد ملا   .(211:البءرئ)         

   :وا أحللدًا علللص الللدخوق ب الللد اةلل  أو أتباعللم أن  كرهلل
   

وإسللا اهلياوللا ب تللأمك ا ر للا الفكر للا   م (99: للوة )   

 .ألة ا السبييف الوحيد للوصوق إىل ا تم وهو ما جا  ام الءرآن ا؛عتءا  واال

فءد عاليف اإلسلالم عللص تلأمك الولا  ب حلر ت ه الفكر لا واالعتءا  لام         

:سل ه قتولًا عللي ه اوعالم ليعبلدوه     مك الوا  ب أةفأكاا ضاا ت
 

  
 

                                                 

 .91–31/91، ؛ والقرطبي21/14، الطبري انظر  (1)
مجماع  ،فخار الاد ن الطربجا ؛ 32/21،تااج العارو ، ماادة ساطر؛ الزبيادي، 1/111،انظر لسان العرب، ماادة ساطر (2)

 .1/111،البحرين، مادة سطر
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 (.1-1:ةللر  )            

 : واألصيف ب  عوئ اإلسالمم أة ا  عوئ  وا واختيارم ومساحا و سلر 
  

م ومل تءلله مشللروعيا اجل للا  إال حللك   (29:الك للف)    

  : الللللللا ر ا رلللللللوم ااحملارالللللللا 
        

 
  

 
 

 

         
 

     
 

          

 (.11-19:ا  )

ا ا لام ومحلللا ئ و ورهلللك العبلللأملللًا لتلضللل ا  أ ليا اجللللروعللللت مشلاةلللوك

: روعيا اجل للا لت آ للات مشللللاكم كاللا حتدثللللاك إىل جاةللب اصسلللر اصسلللميلل

             

  
 

 (.11:ا  ) 

نم ومضلليم إىل أن  للريت اأ األرض الللدعوئ واةاهللدئ اللالءرآ واسللتارار ا

ال َتللاَال  »: ومللا علي للام خللري  ليلليف علللص هياوللا الكتللا  الللذي أمللر اللمم ةللاق  
تَّلى  ََ مب  رُّه مب َملنب َخلاَلَفه  و ال َيض  وِ ِهمب ِر َّللاَِّ َقاِهِريَن ِلَعد  ِعَصاَبة  ِمنب أ مَِّتي ي َقاِتل وَن َعَلى َأمب

اَعة  َوه مب عَ  م  السَّ  .(1)«َلى َذِلكَ َتأبِتَيه 

ولعيف ب اءا  هذه الطائفا اصورورئ ةائالا عللص ا لتم مرلدر اسلتارار ا      

التطبيلللت للءلللرآنم ذللللك أن وجلللو  الوالللاذا الءرآةيلللا التطبيءيلللا الداللللا عللللص      

ا لو م والءدرئ علص إةتلاا هلذه الوالاذا ب كليف زملان ومكلانم  علد حفظلًا         

 .يءيًا كتاايًا ولفظيًا صوتيًاتوثيءيًا كليًا وعلايًام اعدما حفظ حفظًا توث

 :هيمنته على مصادر التَريع -ح

                                                 

 .مسلمأخرجه  (1)
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م ياًا علص الور الد   الذي سلبءمم وكليف   وهو وكاا أن الءرآن أةللق 

اإلةتاا الثءاب الواش، ب إ ارهم أو اصواةض لمم فإةم هو األصليف اص لياا عللص    

م مرللا ر التشللر ت السللتوبا  األحكللامم ومللا سللواه  أخللذ مشللروعيتم وصللواا   

والسوا الوبو ا هللا اهلياولا اطبيعلا اياة لا وتطبيء لا العاللي للءلرآنم وةلد         .. موم

 :  تخلللت اللأخال  الءللرآن  كللان الللو   
م (1:الءللله)     

.. «كلان خلءلم الءلرآن   »أةلم   مرضي اأ عو لا  موةد أخربت عوم السيدئ عائشا

إىل فءلللم وإ لللاا األملللا أو  ت لللد  ام ال علللرا علللا االرتكلللاز واالسلللتوا        

أمللا الءيللا  فاعلللوم أةللم ال  سللتود إىل أصلليف  .. الءللرآنم أو هياوللا الءللرآن عليللم 

 .(1)مورو  عليم ب الكتا  والسوا

وةد أاعد الوجعا ما  ا أن اصدوةات الفء يا ما تراثولام تغل  علا الوظلر     

ب الءرآن واستوبا  األحكام مومم ب كيف عررم اإعااق  ت د م آرا هله  

وملت مكاةلا    .ت االستفا ئ ملا تراثولام  ون اعتءلا  العرلاا للم     واجت ا ات هم م

السللوا الوبو للا ب التشللر ت اإلسللالمي راةللب الءللرآنم حيلل  أمرةللا الءللرآن ب    

   :مواضلللت كلللثريئ مولللم مبتااعلللا اهللللدي الوبلللوي   
     

م(1:شرا )    
 

 
م (41:الوسا )      

   االسوا وحدها ملت وجلو  اللور    فلي  ما الفءم أن  ستدق اعض أهيف ا د

اإلمام ما الءرآن كاستدالق اعض ه علص وجو  اسلتءباق الءبللا ب الرلالئم    

      : اإ را ه ب اصسألا حد ثًا والغفلا علا إ لرا  ةوللم تعلاىل    

                                                 

 ،رضاي   عناه ،نص ذكر فيه القيا  مصدرًا من مصادر التشريع ما جاء في رسالة عمر بن الخطااب وأقدم (1)
الفهام الفهام فيماا يخاتل  » :فمن بنود تلك الرسالة قول عمر ،عندما كان واليًا عل  البصرة األشعري موس   ألبي

نعماان بان ؛ «…األمثال واألشباه، وقس األماور عناد ذلاكفي صدرك، مما لم  بلغك في الكتاب والسنة، واعرف 
 .324ص ، ها3191ط  ،تحقيق دمحم حميد   ،دمحم بن العراق
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 .(311:البءرئ)    

 :سائر اَمم ىهيمنة المؤمنين به عل -ط
 الوللا م صاصسللاا هلي أملا الوسلطم اللج ةلا  اأ ا لا الشل ا ئ علل          األملا 

:ةلللللللللللللللللللاق تعلللللللللللللللللللاىل 
 

 
        

تعلل  اهلياوللا اكلليف معاةي للام لللذلك فاللا وجللوه   والشلل ا ئ هوللا (311:البءللرئ)

وترلو ب   اهلياوا للءرآن أن  م ي اصمموون و يفا إماما اإلةسلاةيام وهلدا ت ام  

: ا عا اصوكلر وة ي مسريت ا وأمرها ااصعروف
 

 
    

ملللت ةيلللام اصلللمموك   (. 13:لتوالللاا)      

 : اواجب إعدا  العدئ وامتالك الءوئ اصلأمور اإعلدا ها ب الءلرآن   
  

  :م واجل ا  ب اأ حت ج لا ه (11:األةفاق)     
  

 .(14:ا  )    
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 عالمية رسالة القرآن
فاجلي    ؛ا امتيلام واهلياولا ملا لوازم لا     العاصيا إحدى مءتضيات مف لوم 

مريهللا مللا الرسللاالتم وهللذا  صالرسللالا خامتللا للرسللاالت  ءتضللي اهلياوللا عللل 

ذللكم   صوالءرآن  ور ب خطاام علل . ى للم موم عدم حررها ب أما  ون أخر

 .ا ةدا ه للوا   يعًا وللعاصكموجً 

 :لياب اصظاهر التا صعاصيا الءرآن أكثر ما تتجل صوتتجل

 :عموم الرسالة -أ
وال شك ب عاصيا الرسلالام فءلد جلا  اإلعلالن الذلك ملت الد  اللوحي مولذ          

 ءلوق   مالفرتئ اصكيام وفلص كلثري ملا السلور كالا ب سلورئ األةعلام اصكيلا        

  :تعلللللللاىل
سلللللللورئ  وب م(39:األةعلللللللام)         

  :األعلللراف اصكيلللا أ ضلللًا ةءلللرأ ةوللللا تعلللاىل     
      

 معالوئ عا صيغا ا طا  اصتكرر اءولل  م(314:األعراف)  

 : تعاىل
   . 

 ءللوق تعللاىل ذكللره لوبيللم » :اللا جر للر الطللربياتأو لليف هللذه ا  للا  ءللوق  وب

 إةلي رسلوق اأ إلليكه  يعلًا ال إىل    : ةليف  لا حمالد للولا  كلل ه     : حماد 

لوا  اعض ا اعضكه  ون اعضم كاا كان ما ةبلي ما الرسيف مرساًل إىل

فاا كان مو ه أرسليف كلذلك فلإن رسلالج ليسلت إىل اعضلكه        م ون اعض

 . « ون اعض ولكو ا إليكه  يعكه
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ذكللر أن موسللص اشللر اللم وأن   »: وفللص اجلللامت ألحكللام الءللرآن للءللر    

 .(1)«إةي رسوق اأ  إليكه  يعًا :عيسص اشر ام ثه أمره أن  ءوق

ِطيلت  »: ةلاق  سوق اأ أن ر: اارضي اأ عو  مجاار اا عبد اأ ىرو أ عب
ِلي د  َقِب ََ نَّ َأ ًسا َلمب ي عبَطه  لِجًدا : َخمب ُ  َمسب ََرب ِعَلتب ِللَي ا ٍرو َوج  ِب َمِسيَرَة َشهب ت  ِبالرُّعب ْ ِصرب

َفاَعَة َوَللمب ي عبل َ  ََّ ِطيت  ال الة  ي َصلِ يو َوأ عب َُ ِمنب أ مَِّتي الصَّ ج  َرَك الرَّ َنَما َأدب وًرا َفَأَب ِِلي   َوَطه  َْ
ةً  ِمِه َخاصَّ َعث  ِإَلى َقوب ِب ِِيُّ َ  ُِ َكافًَّة َوَكاَن النَّ ِليو َوب ِعثبت  ِإَلى النَّا  .(2)«َقِب

 : الفرةان وهلص مكيلا الولللوق   سورئ وةءرأ ب صدر 
    

وفص ايان اشلتااق هلذه ا  لا عللص     . (3:الفرةان)     

ق تبللارك الللذي ةللللق الفرلليف اللك    ءللو»: عاللوم الرسللالا ا امتللا  ءللوق الطللربي 

عبللده حماللد ليكللون حماللد جلايللت   صا للت والبا لليف وسللورئ اعللد سللورئم عللل 

 ولذرهه عءاالمم     عل  .. اإلة  واجلام الذ ا اعثم اأ إلي ه  اعيلا إليلم ةلذ راً   

 .« وحدوه وعلروا لم العبا ئ مل نإوعوف ه عذاامم 

: هللي للوللا   يعللًاليسللت لفئللا مللا الوللا   ون مريهللا وإسللا   مفرسللالت

             

 .(24:سبأ)

هللمال   ومللا أرسلللواك  للا حماللد إىل»: وفللص تأو لليف هللذه ا  للا  ءللوق الطللربي 

اصشركك ةومك خاصا ولكوا أرسلواك كافا للوا  أ عكم العر  ملو ه  

 .(3)«والعجه واألمحر واألسو 

                                                 

 .1/112 ،الجامع ألحكام القرآن ي،لقرطبا (1)
 .النسائي هأخرج (2)
 .22/11، 31م الطبري،تفسر  (3)
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  : تعللاىل مايللان ةوللل  ب (1)و ءللوق الءللر   
     

وملللا  :ثللله  وءللليف علللا اللجلللاا  مللولللا  كافلللا أي عاملللا إالوملللا أرسللللواك م 

ع  اجللامتم وةيليف    وأن الكافا  مجامعًا للوا  ااإلةذار واإلاالغإال لواك لأرس

 .كافا للوا  تكف ه عاا هه فيم ما الكفر وتدعوهه إىل اإلسالم: معواه

: كلا للعاصللللللاللرآن رحلللليف االءللللأرسالمم للللالئ والسللللللليم الرلم علليلبلللالولف

م م وةللللد ف لللله الرللللحااا  (311:األةبيللللا )      

هذا اصعوصم فكاةوا رسليف  علوئ ومحللا هدا لا لإلةسلاةيا       مرضوان اأ علي ه

وهللو   مدههلذا أحل لف ل م  هلوحل ل ه وفتلوتلات ه و علدوا ذلك ب حيلفجس مكل ا

ِإن اأ »: فللر حللك ةللاق لرسللته ملللك ال   م رضللي اأ عوللمم  راعللي االلا عللامر  

وما ضيت اللدةيا   معبا ئ ر  العبا  ااتعثوا لوخرا ما شا  ما عبا ئ العبا  إىل

 .(2)«وما جور األ  ان إىل عدق اإلسالم مسعت ا إىل

  :وب معوللص ةولللم تعللاىل 
 : ءللوق الطللربي       

رمحلًا صلا أرسللواك إليلم      إالوما أرسلواك  ا حمالد    ءوق تعاىل ذكره لوبيم »

ثه اختلف أهيف التأو يف ب معوص هذه ا  لا أ يلت العلامل اللذي أرسليف      . ما خلءي

 .«ا ا أهيف اإلميان خاصا؟ أر دإلي ه حماد أر د ا ذام مممو ه وكافرههم أم 

وأوىل الءولك ب ذلك االروا  الءوق الذي روي علا االا عبلا  أن    :  ءوق

. هلرهلللافله وكل لللولممم هملاللللت العلايلللاا جللرحلل ادًا لم حمللليف ةبيلللاأ أرسلل

فأما مممو ه فإن اأ هلداه المم وأ خللم ااإلميلان الم والعاليف مبلا جلا  ملا اأ          

                                                 

   .31/111 ،تفسيرالقرطب  (1)
 .1/11 (دار الكتب العلمية: بيروت)البداية والنهاية  ،بن كثيرا؛ تاريخ األمم والملوكالطبري،  (2)



 
 
 
 
 
 

 -222 -

وأما كافرهه  فإةم  فت ام عوم عاجيف البال م الذي كان  وللق الاألمه  . اجلوا

 .(1)اصكذاا رسل ا ما ةبيف

 :التدرج في إقامة ْظام اإلسالم العالمي -ب
ولءد تدرا اإلسالم اعد إعالةم اصبكر اعاصيا  عوتلم وعاوم لام ب إةاملا    

ةظامللم العللاصي حءللًا ضللاا مراحلليف متعللد ئم فرلليف اصءللاق في للا وفللت تسلسللل ا   

 أوق ملا أوحلص إليلم رالم    » :(2)التارعي والتشر عي ااا ةيه اجلوز ا حيل   ءلوق  

تلمم فلأمره أن  ءلرأ    أن  ءرأ ااسه رام الذي خللتم وذللك أوق ةبو  : تبارك وتعاىل

 : ب ةفسمم ومل  أمره إذ ذاك اتبليغم ثله أةلللق عليلم   
      

: لاللللللللل وأرسللللللللللم م(3:العللللللللللت)  : اءوللللللللللم فوبلللللللللأه(.. 2-3:اصلللللللللدثر)
 

 . اْلُادَّثُِّر أ  َُّ ا 

ثه أمره أن  وذر عشريتم األةراكم ثه أةذر ةوممم ثه أةلذر ملا حلوهله ملا     

فأةلام اضلت عشلرئ سلوا اعلد      . بام ثله أةلذر العلاصك   العر م ثه أةذر العر  ةا 

ةبوتم  وذر االدعوئ اغري ةتاق وال جل ام و ممر الالكف والرلرب والرلفحم ثله     

ثلله أمللره أن  ءاتلليف مللا ةاتلللمم و كللف  . ذن لللم ب الءتللاقألللم ب اهلجللرئم و أذن

ثله أملره اءتلاق اصشلركك حتلص  كلون اللد ا كلللم        . عالا اعتلللم ومل  ءاتللم   

أهيف صللح وهدةلام وأهليف    : الكفار معم اعد األمر ااجل ا  ثالثا أةسام ثه.. أ

هلله   فأمر الأن  لته ألهليف الع لد والرللح ع لدههم وأن  لوب       .. حر م وأهيف ذما

ما استءاموا علص الع دم فإن خاف مو ه خياةا ةبذ إلي ه ع لدهه ومل  ءاتلل ه   

 .وأمر أن  ءاتيف ما ةءض ع ده. ع دحتص  علا ه اوءض ال

                                                 
 .31/41جامع البيان عن تأويل آى القرآن،  الطبري، (1)
 إلا ماع الكفاار والمناافقين مان حاين بعثاه  هفصل في ترتياب ساياق هديا: خير العباد، تحت عنوان يزاد المعاد في هد (2)

 .313-1/314  عز وجل،  يحين لق
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فلأمر أن  : لللت سورئ ارا ئم ةلللت ابيلان حكله هلذه األةسلام كلل ا     وصا ة

.  ءاتلليف عللدوه مللا أهلليف الكتللا م حتللص  عطللوا اجلل للا أو  للدخلوا ب اإلسللالم    

فجاهلللد الكفلللار . وأملللره في لللا ر لللا  الكفلللار واصولللافءكم والغلظلللا عللللي ه 

و  االسيف والسوانم واصوافءك اا جا واللسانم وأملره في لا الالربا ئ ملا ع ل     

ةسلاًا   :وجعليف أهليف الع لد ب ذللك ثالثلا أةسلام      .. الكفار وةبذ ع لو هه إللي ه  

أملره اءتللاهلهم وهلله اللذ ا ةءضللوا ع للدهم ومل  سلتءياوا لللمم فحللارا ه و  للر    

هله ع لد ممةلت مل  وءضلوه ومل  ظلاهروا عليلمم فلأمره أن  لته         ًاوةسا. علي ه

راوهم أو كلان هلله   ومل شلا  وةساًا مل  كا هلله ع لدع  . مدت ه هله ع دهه إىل

فءتللليف .. ع للد مطلللتم فللأمر أن  مجللل ه أراعلللا أشلل رم فللإذا اةسلللخت ةاتللل ه        

وأملره  .. الواةض لع دهم وأجيف ما ال ع د للمم أو للم ع لد مطللتم أراعلا أشل ر      

اع ده ع لده إىل مدتلمم فأسلله هلمال  كلل هم ومل  ءيالوا عللص         أن  ته للاوب

 .. اوضر  علص أهيف الذما اجلل. كفرهه إىل مدت ه

حملاراك للمم   : ثالثلا أةسلام   فاستءر أمر الكفار معم اعد ةللوق الرا ئ إىل 

اإلسلالمم فرلاروا    ثه آلت حاق أهيف الع د والرلح إىل.. وأهيف ع دم وأهيف ذما

فرللار أهلليف  . واحملللاراون لللم خللائفون موللم  . حمللاراك وأهلليف ذمللا  : معللم ةسللاك 

 .وخائف حمار  مسله ممما امم ومسامل لم آمام: األرض معم ثالثا أةسام

كللليف  أملللا سلللريتم ب اصولللافءكم فإةلللم أملللر أن  ءبللليف ملللو ه عالةيلللت هم و   

ر أن  عللرض عللو هم مللسللرائرهه إىل اأم وأن فاهللدهه اللالعله واا جللام وأُ 

علللي هم  يةفوسلل هم وة للاه أن  رللل و غلللظ علللي هم وأن  بلللغ اللالءوق البليللغ إىل

 .«فلا  غفر اأ هلهاستغفر هله  إنوأن  ءوم علص ةبورههم وّأخرب أةم 
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وأور هللللا صللللاحب  مف للللذه سللللريتم ب أعدائللللم مللللا الكفللللار واصوللللافءك  

ملخرلللًا هللللام ثللله عءلللب علي لللا معلللد ًا مسلللات اصلللو   ا ركلللي  م (1)الظلللالق

اإلسالميم وةد ذكر أن الساا الرااعا مو ا هي الضبط التشر عي للعالةلات  

ك الضللبط علللص  وةيللام ذللل  …اللك اةتاللت اصسللله وسللائر اةتاعللات األخللرى   

أسللا  أن اإلسللالم هللو األصلليف العللاصيم الللذي علللص البشللر ا كللل ا أن تفللي        

ياسي لام رالت ام فال تءف لدعوتلم الأي حائليف ملا ةظلام سل      لاللإليمم أو أن تس

ايوللم والللك كللليف فللر  عتلللاره أو ال عتلللاره مبطللللت    يأو ةللوئ ما  لللام وأن تلللل 

م مللا اإلسللالمم فإمللا أن  فكلليف فللر  ب العللامل  وبغللي أن شللد  موةفلل  .. إرا تللم

 . سلهم أو  ساملم أو شار 

و ولإلسالم ما همال  مواةلف حملد ئ وواضلحام فرللت ا سلورئ الرا ئم ولل       

 مكللد علللص العاصيللا موللذ اللد  الللدعوئ حتللص    ي كللا اإلسللالم عاصيللًا صللا اءلل  مل

اكتالليف ةللللوق الءللرآنم وصللا حللد  مواةفللم مللا هللمال م وكللان هللذا ب السللوا     

علللص أن هللذا التللدرا ب إةامللا   مأي ةبلليف اةءطللاا الللوحي اعللام التاسللعا لللل جرئ 

ةظام اإلسلالم ال  وفلي إعلالن عاصيلا اللدعوئ مولذ الفلرتئ اصكيلام كالا تشلري           

  : ذللللك آ لللا مطللللت سلللورئ الفرةلللان اصكيلللا إىل 
      

   . 

مته وعدالته في الحكم -ج  :عموم َر
مللا أجللل ا جللا ت الشللر عا     ِإني إ للا  الرمحللا االوللا م هللي الغا للا الللج     

  : ةللاق تعللاىل ماإلسللالميا
م (311:األةبيللا )      

لللذلك أمللر اأ سللبحاةم وتعللاىل مللا  تللوىل أمللر الوللا  أن شكلله فللي ه شللرا     

                                                 

 .1/3111في ظالل القرآن، انظر  (1)
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ا  لوللليفم أو األجللللحلالف اصللليف أو الولللللللر الختلهم  ون ةظللليو لللدق الاأم وأن  علل

  : أو البلللللللللدان 
             

 (.14:الوسا )   

والئ أملللور  هلللو خطلللا  ملللا اأ إىل» : ءلللوق الطلللربي ب تأو للليف هلللذه ا  لللا

 أمتوللوامللا ولللوا أمللرهم ب فيللئ ه وحءللوة هم ومللا   اصسلللاكم اللأ ا  األماةللا إىل

 .(1)«عليم ما أمورههم االعدق ايو ه ب العطيام والءساا ايو ه ب السو ا

الءلرآن ملا فيلمم اليف لءلد حلذر الءلرآن ملا         هذا ما الداللا علص عاصيلا   وب

  : أ ا  وافت ةد حتوق  ون حتءيت العدالا مت أي ملا البشلر  
  

 (.4:اصائدئ)          

 :الَهادة على اَمم -د
م تد ا مبا جا  ام الءرآن الكر هم جلد رئ الأن تكلون     ماألما اإلسالميا

  : شاهدئ علص األمه  يعلاً 
        

ف للي األمللا الوسللطم الللج تشلل د  (. 311:البءللرئ)    

علص الوا   يعًام فتءيه ايو ه العدق والءسطم وتضلت هلله اصلواز ا والءليهم     

وتبلللدي فلللي ه رأ  لللام فيكلللون هلللو اللللرأي اصعتالللدم وتللللن فلللي ه ترلللورات ه      

للج  يف؛ ال الا لذا الت وهلوق هذا حلرهام وتءلأم فتءوم هم لعاراتللدهه وشلاليلوتء

وهلص شل يدئ عللص الولا م وفلص      .. تتلءص ما الوا  ترورات ا وةيا ا ومواز و لا 

ن إوايواللا هللي تشلل د علللص الوللا  هكللذام فلل      .. مءللام ا كلله العللدق ايللو ه   

هلو اللذي  شل د علي لام فيءلر هللا مواز و لا وةيا لا وشكله عللص            الرسوق 

                                                 

 .1/92جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  (1)
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ئم وا لذا  أعااهلا وتءاليدهام و لن ما  ردر عو ام و ءوق فيم الكلالا األخلري  

 .(1)تتحد حءيءا هذه األما وو يفت ا ام

وقللا تعويللم الشلل ا ئم ايللان ا للت فياللا اختلللف فيللمم وإ اةللا البا لليف الللذي 

 خيف تلك الكتبم وما أصلاا ا ملا حتر لف وتغليري وتبلد يفم وكشلف الل لف        

وإن األملا  . الذي افرتاه الذ ا استحفظوا ما اعد الرسيف علص الكتلب السلااءا  

تلك و سد ب حيات ا ما ةليه الكتلا  احملفلو  وملا صلح ملا       اصسلاا مبا مت

اهلللدى الوبللويم هللي أمللا معيار للام شللاهدئ علللص مريهللام موح للا اأ الر للا ئ       

         : والءيللللا ئم  ءللللوق تعللللاىل 

 (.14:ا  )

فالش ا ئ علص الولا م والءيلا ئ هلله وفلت ملو   اأ ب الكتلا  والسلوام        

ذلللك أن أمللا الرسللالا ا امتللام  سللتحييف   . ار للاهللي مللا أخللر خرللائر اصعي 

ألة لللا متتللللك الءللليه اصعيار لللا    ؛علي لللا عءلللاًل وواةعلللًا أن تتوا لللأ عللللص ا طلللأ   

  للور الطائفللا الءائاللا علللص    -ااسللتارار-اصعرللومام وميثللل ا وفسللدها  

ا تم ال  ضرها ما خالف ا حتص  أتي أملر اأ وهلص عللص ذللكم األملر اللذي       

ال يجمللع هللا »: ألمللام الللج  شللري إلي للا ةللوق الرسللوق  ءتضلي عرللاا عاللوم ا 
 .(2)«هذه اَمة على الضاللة أبدًاو ويد هللا مع الجماعةو ومن شذ شذ في النار

وا الوبو لا للءلرآنم و سليدهاا للم ب أرض الواةلت      لللل ريئ والسلللوخدما الس

وما ليه اصعرل لار ا الءل لرةام  الللا عللص معيل   لرل لص عل اا حتل لاثيف اللتارار التلللواس

 .(3)ب األما

                                                 

 .313-3/311ظالل القرآن،  يف (1)
 .3/331أخرجه الحاكم وصححه،  (2)
 (.11)كتاب األمة رقم لمقدمته من عمر عبيد حسنه،  (3)
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 خلود القرآن
ا لو  أحد مءتضيات اهلياوام كالعاصيا وا امتيلام إذ تءتضلي اهلياولا    

 :وما مظاهر خلو ه.. حفظ هذا الءرآنم ليريف للوا   يعًام فيكون خالدًا

 :َفظ هللا له -أ
     : فءد تكفليف اأ تعلاىل حبفلظ الءلرآن أالد اللدهر      

م للل يللا  فلا أن  ل للل ون ملظل للافللرآن حللل ءلإةلا لل : واصعولص (.. 9:رللا ج)  

 .(1)لي  مومم أو  وتءر موم ما هو مومم ما أحكامم وحدو ه وفرائضم ما

وهللذا حللد   ةدسلليم  مكللد تكفلليف اأ تعللاىل حبفللظ الءللرآنم ال  وللاق  

َملا   …»مولم شلي  أالدًا     ِسلل ه  الب ِب لَك ِكَتاًبلا ال َي َالبلت  َعَليب َظلانَ تَ  وَوَأْب اِئًملا َوَيقب لَرُ ه  َْ . (2) «قب

َملللا   »ومعولللص ةوللللم   ِسلللل ه  الب ِب ةلللم حمفلللو  ب الرلللدورم ال  تطلللر  إليلللم     أ :«ال َي

 .مري األزمان صالذها م ايف  بءص عل

َظللانَ » :ةولللم وأمللا اِئًمللا َوَيقب للَرُ ه  َْ لللك ب  ةللم  كللون حمفو للاً  أ: م فاعوللاه«َتقب

 .(3)سر وس ولاتءراه ب  : وةييف ؛حالج الووم واليءظا

سللياًا ملا    ومءلرو ًام  وهذا ا فظ أكد وثاةلا اللور الءرآةليم مكتوالاً    

موللذ ةللللولم وحفظللم ااالسللتظ ار ب الرللدورم والتللدو ا ب   التغلليري والتبللد يفم

 مللري تطللور رمسللم عللرب شللي الرللحفم واءللي اصرللحف كللذلك مل  للتغري فيللم  

ا ضلبط ا لروف   وهو تطور حملدو  حبلدو  ايلان اهليئلا الداخليلا مل       مالعرور

حاهللا األوق مالبلًا مثليف     صعجام ام حي   لت اهليئلا ا ارجيلا للحلروف علل    إو

                                                 

 .31/1الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، : انظر (1)
 .ه مسلم في صحيح أخرجه (2)
 (مكتباة الغزالاي: دمشاق، طبعة مؤسسة مناهل العرفاان: بيروت) 2411انظر صحيح مسلم بشرح النووي، حد ث رقم  (3)

 .31/394 ،1م  
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ب وضللت ألللف صللغريئ فوة للا   إاّلتللتغري ب رسلله اصرللحف  مل  (الرلللوئ)كلاللا 

 (.الرلوئ) وضح ةطء ا هكذا 

ومل  كا االعتاا  عللص  لر  رسله اصرلاحفم اليف صلحب ا شليوخ ةلرا          

تالميللللذهه حفللللظ الرللللدورم وةللللرا ئ  ورثللللواوأمعتاللللدون أةللللروا مبللللا في للللام 

فءلد حفلظ الءلرآن    . اصرحفم وفءم العايفم وا كاام اللج  بء لا الرسلوق   

مللا لللدن عرللر الرللحااا ومللا   اظ للر الغيللب  رجللاق ممموللون وةسللا  ممموللاتم 

تللبع ه  اإحسللانم و لليف العللد   توللامص و ل للد علللص تللوالي الءللرون ورملله كلليف      

 . اقالظروفم مبا حءت تواتر ةءلم ب األجي

و لللللأتي  ور األجيلللللاق الالحءلللللا ب ف للللله اصعلللللاةي واسلللللتخراا ا كللللله      

واسلللتخال  ا للللوق واصعاجللللات صشلللكالت ا يلللائ اصتجلللد ئ ملللت اإلفلللا ئ       

الللج تشللكيف اصرجعيللا الشللرعيا  مالكامللا والتءللد ر جل للو  السلللف الرللا  

 .لف ه الكتا  وتولل لم علص الواةت

اسلالما اللور    ما مري اصسللاك حتص مم وةد ش د اصورفون ما الباحثك

وما همال   اصستشلرةون األصلان حيل   علوا      مالءرآةي ما التحر ف والتبد يف

الوسخ ا طيا اصتداولا للارحف ب شر  العامل اإلسلالمي ومرالمم للوةلوف    

علللص مللا توهاللوا مللا اختالفللات اللك الوسللخم وةللارةوا اللك هللذه الوسللخ علللص          

م قللا  مكللد سللالما  أصللاًل فللدوا اختالفللًا العرللور والبلللدان اصختلفللام فللله 

الءرآن ما التغيري والتحر ف والتبلد يفم وهلو ر  ملا  اخليف  الدراسلات الغرايلا        

وال مراالا ب ذللكم   .. علص كيف ما أثري ما شلب ات ال أسلا   هللا  ملا الرلحا     

 .ن اأ توىل حفظم أاد الدهرأاعد ما ش د الءرآن ا

ا اليغلا علا سلالما الءلرآن ملا      وما أحسلا ملا أثلر علا اجللاحظ ملا كلال       

ةومًا  تشككون ب أحرف ملا الءلرآن    إن»: الل ا ئ أو الوءرانم حي   ءوق

الرلحااا ب الوةلت    وإ لاا  و بحثون عا ز ا ئ أ رجت فيم اغلري إذن اللو    



 
 
 
 
 
 
 

 -229 -

عوللد  الفتضللحالشللاءات  أاللي للدخيف حرفللًا ب شللعر   أنأرا   أحللدًا أنالللذي لللو 

وجليف اصوءلوق الالتواتر واألسلاةيد الرلحيحا      الروائ فضلاًل علا كتلا  اأ علل     

 .«واصتلو  ب احملار ب أةا  اللييف وأ راف الو ار؟

كاا تكفيف اأ تعاىل حبفظ الكتا  والسوا ما أي حتر لف أو تبلد يفم   

سللوا  ب ذلللك حتر للف الكللله عللا مواضللعمم أو حتر فللم االتأو لليف وا للروا        

 : اللللللاصعوص عللللللا مللللللا وضللللللت لللللللم اللفللللللظ  
       

  : وةلللللاق م(9:ا جلللللر)
             

وهذا التكفيف اا فظ اإلهلي وا راسا لبياةلم   م(39-31:الءياما)  

وةياللم عللا  ر للت الوبللوئم  عتللرب مللا أاللرز مسللات الرسللالا ا امتللا وأخللر           

 .خرائر ا

 :خلود القرآن ووجوه إعجازه -ب
 لأتوا   أنواإلةل  علا    وما وجوه خلو  الءرآن وإعجازه للعاصك عجلل اجللاي  

م  للريت اأ األرض ومللا علي للا أن ىلإتللوالي العرللور و صمبثلللم موللذ ةللللولم وعللل

 :(1)رمحم اأم معاةي اإلعجاز فءاق موةد أوجل العل اا عبد السالم

 :اإلعجاز -
 (.319:البءرئ)      : هو اإلفاز والبالما -3

 م(91:رل جللللا)     لآل للللا : احاللللللأو البيللللان والفر -2

 (.41: وسف)      

                                                 

، طبااع مطبعااة الشااام، توزيااع مكتبااة الغزالااي) 3.، طنباام ماان مقاصااد القاارآن العزيااز، تحقيااق أيماان عبااد الاارازق الشااواط (1)
اإلشاارة إلا  اإليجااز فاي بعا  »عاز كتاباه المعاروف لخاتم باه ا لاب فصاوهاما الكتا .11-12 ص (م3991–ها3131

 .ها، المكتبة العلمية، المد نة المنورة 3131ط ع، وهو مطبو « أنواع المجاز



 
 
 
 
 
 

 -211 -

وهللو رصللفم الللذي أخرجللم عللا عللا ات ه ب الللوظه والوثللرم وا طللب   -1

 .والشعر والرجلم والسجت اصل وام مت أن ألفا م مستعالا ب كالم ه

 .أو هو أن ةارئم ال ميلم -1

أو از  للا  حالوتللم مللت كثللرئ تالوتللمم صللالف مللريهم فإةللم ُ َالليفُّ إذا      -1

 .موم أكثر

أو هللو إلخبللاره مبللا مضللصم كءرللا أهلليف الك للفم وذي الءللرةكم    -1

 .وموسص وا ضر و يت ةرر األةبيا م علي ه الرالئ والسالم

:أو هللو إخبللاره عاللا  كللونم كءولللم    -1
 

       

 (.91:البءرئ)    م (21:البءرئ)

 م وال تعرف لا العلر   واشتاالم علص العلوم الج مل تكا في لا آلت لام   -4

 .(1)وال شيط ا ا أحد ما األمه

و ايف ما ذكره العلالا  ملا وجلوه إعجلاز الءلرآن الكلر هم  لتلخر ب        

اإلعجللاز البيللاةيم والتشللر عيم والعلالليم واإلخبللار عللا      : أراعللا أوجللمم هللي  

 .و تردر اإلعجاز البياةي وجوه إعجاز الءرآن. ميو  اصستءبيف

ألةلم وحلي    ؛ا وجلوه اإلعجلاز  واإلعجاز البيلاةي حءيلت ا لذا اصءلام ملا إمامل      

 أتوا مبثللم ب اياةلم ووجلوه إعجلازه      أنعجل العاصك أ  تلص السان عراي مبكم

ِطلَي » :وةءرأ هوا حد   رسوق اأ  مكل ا ِِليٍ  ِإالَّ َقلدب أ عب َِِيلاِ  ِملنب َْ ْب ََ َما ِملَن ا
َملا َكل و َوِاَّْ لر  ََ َِ لِه الب ل له  آَملَن َعَليب لى َّللاَّ  ِإَلليَّ ِمَن اآلَيلاِت َملا ِمثب ََ ًيلا َأوب َب اَن الَّلِذي أ وِتيلت  َو

ِقَياَمةِ  َم الب َثَره مب َتاِبًعا ََوب و َأنب َأك وَن َأكب ج   .(2)«َفَأرب

                                                 

: بياروت)اإلشاارة إلا  اإليجااز فاي بعا  أناواع المجااز  ،اإلمام الحافظ عز الد ن عبد العزيز بن عبد السالم السالميت (1)
 .231ص( م3941 -ها3114اإلسالمية،  طبعة دار البشائر

 .مسلمأخرجه  (2)



 
 
 
 
 
 
 

 -213 -

والءرآن الكر ه مثلاا كان اصعجلئ الكربى لإلميانم فسيبءص كلذلك  

 دعو إىل اإلميانم و بشر ااصستءبيفم اإعجازه البياةي والتشلر عي   أاد الدهرم

والعلايم والغي م ولعيف أوق ما  لفت الوظلر ملا وجلوه إعجلاز الءلرآن العظليه       

ذلك التواست احملكه الك آي الءلرآن وسلورهم ملت حتءيلت التكامليف والوحلدئ        

اصوضللوعيام حتللص أن الءللرآن كلللم ب ترااطللم واحتللا  اصوضللوام ب حكلله        

 .السورئ الواحدئ

  ذكلر ب سليا    م حيل «مغل  اللبيلب  »وةد أحسلا االا هشلام ب كتاالم     

الوافيام أن عدم وجو  ا لرب ب ا  لا ةفسل ا أو السلورئم ألن     ( ال)كالمم عا 

الشللي  ب سللورئ وجوااللم ب   الءللرآن كلللم كالسللورئ الواحللدئم وهلللذا  للذكر  

:سلللورئ أخلللرىم كالللا ب ةوللللم تعلللاىل
 

         
:م حي  جا  اجللوا  ب ةوللم تعلاىل   (1:ا جر)  

 
      

سلراا  »ايف  ذهب اإلمام أاو اكر اا العراي ب كتاام  .(1)(2:لءلها) 

ارتبا  آي الءرآن اعض ا ابعضم حتص  كلون كالكلالا   »م إىل أن «اصر د ا

وأحسللللا  .(2)«…الواحللللدئم متسللللءا اصعللللاةيم موتظاللللا اصبللللاةي عللللله عظلللليه  

الليف عوللد »: اللركشللي ب وصللفم لرتااللط ا  للات وتعلللت اعضلل ا اللبعضم فءللاق  

 .(3)« ر أن الءرآن كلم كالكلاا الواحدئالتأميف  ظ

ولءلللد اتفءلللت كلالللا علالللا  العرايلللام ملللا أئالللا التفسلللري وعللللوم الءلللرآن   

وإعجازه البياةي خاصلام عللص أن اإلعجلاز البيلاةي للءلرآن الكلر ه  رجلت إىل        

                                                 

 .213-3/211 (دار الكتب العربية) مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،جمال الد ن بن هشام األنصاري  (1)
 .1-3/1يات والسور، اآلنظم الدرر في تناسب  ،البقاعي ؛2/11 ،البرهان في علوم القرآن ي،الزركش (2)
 .3/19ي علوم القرآن، البرهان ف ،الزركشي (3)
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فرللاحا ألفا لللمم واالملللا أسلللاليبمم وخفتلللم عللللص اللسلللانم وحسلللا وةعلللم ب  

 .(1)الساتم وأخذه مبجامت الءلو 

إعجللاز الءللرآن اياةيللًام موللذ ةللللولم وإعجللازه العللر  الللذ ا     تجللد  أوجللمتو

عاصللروا ةللللولمم فكللاةوا ب أ  للر مراحلليف لغللت هم ومل  سللتطيعوا أن  للأتوا      

              : اءلللللللرآن مثلللللللللم 

 
وجلللا  هلللذا اصعولللص ملللت التحلللدي ب سللللورئ      (.. 11-11:الطلللور ) 

               : اإلسلللللللللللرا 
وال اعشللللر سللللور مثلللللم   (. 44:اإلسللللرا )      

              :مفرت لللللللللللات
              
وال  م(31-31:هلللللللللللللللللو )           

:اسللورئ مللا مثلللم 
 

            
 .وهي آ ا مكيا كسااءت ا م(14: وة )     

: دةيا ب سورئ البءلرئم تأكيلدًا لإلعجلاز والتحلدي    فجا ت هذه ا  ات اص
                 
                    

 (.21-21:البءرئ)      

  األاللدم حيلل  وال  لللاق اإلعجللاز والتحللدي ةللائاك إىل  وموللا هللذام وإىل     

آن وحدتلم البوائيلام   ن ما وجوه إعجاز الءرأ تمكد الدراسات اللغو ا ا د ثا

                                                 

 .13ص ،إعجاز القرآن، تحقيق أحمد السيد صق، الباقالني (1)
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الللج تسللاعد اللسللاةيات ا د ثللا علللص  راسللت ام كامتللدا  صللا حبثللم العلاللا      

 .اصتءدمون ب إعجاز الءرآن البياةي

ولءد توللق السورئ كالبءرئم يومًا مفرةا علص مدى  و ليف ملا اللملانم    

اعللد اهلجللرئم لكو للا صللا  تللدارها كأة للا    ةللد  سللتغر  سلل  حيللائ الللو    

إة لا إن  …»: «كتا  الوبأ العظيه»وب ذلك  ءوق صاحب  معًا واحدئةلللت  ف

كاةت اعد تولل ل ا ةد  عت عا تفر تم فلءد كاةت ب تولل ل ا مفرةلا علا   

 تم كاثيف اويان كان ةائاًا علص ةواعدهم فلاا أر د ةءلم ارورتم إىل ملري  

لبولا مولم   مكاةمم ةدرت أاعا ه ورةات لبواتمم ثه فر  أةءاضًا فله تلب  كيف 

أن عرفت مكاة ا اصرةومم وإذ البويلان ةلد علا  مرصوصلًا  شلد اعضلم اعضلا        

 . (1)«ك يئتم أوق مرئ

لبلللا  العلللر  البلغلللا م وةلللد أ رك اللغو لللون  أخلللذ اأإن ةظللله الءلللرآن ةلللد  

الءلللدامص عظالللا لغلللا التوللللل يفم وأة لللا ليسلللت كلغلللا العلللر م أهللليف اللسلللا        

    : ا اإلعجللازوالفرللاحام وأن هلللا خرللائر عاليللا اكتسللبت ا لل   
                      

ولءد أةبلوا علص التولل يف مسلتفيد ام معتلرب ام مبيلوك    ..  (12-13:فرلت)

أفللاةك شللتص مللا وجللوه الءللوقم فكللان ذلللك ممذةللًا أن الءللرآن ةللد أةللام  ر      

ن  تللأ اوا اللأ   أالرتايللا علللص أسللا ن جد للدئم مل   تللد إلي للا العللر  مللا ةبلليف    

لءللد وجللد الدارسللون ب لغللا الءللرآن أسا للًا مللا وجللوه الءللوق وةفللوا      .. الءللرآن

علي ام فءالوا في لا أةلوااًل علدئم إذ هلي وأمثاهللا كاةلت  افعلًا ألهليف العلله أن          

 . ضعوا أوائيف الضوااط الوحو ا

                                                 

 .دمحم عبد   دراز، النبأ العظيم، نظرات حد ثة في التفسير (1)
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ثه إن لغا التولل يف العل ل ةد ةءلت العرايلا ملا كوة لا لغلا أ   ةتبيو لا ب      

 . (1)(مرطلح ا  الشر ف)لغا عله  ةيت هلا  الشعر الءد هم إىل

وأحيف العلاا  الراسخون مولللت ا وعرفوا مكاةت ام وكوة ا أساسًا لف ه 

فعلص كيف مسلله أن  لتعله ملا لسلان العلر  ملا الغلم        » :الءرآنم  ءوق الشافعي

م و تلللو اللم  ج للدهم حتللص  شلل د اللم أال إلللم إال اأ وأن حماللدًا رسللوق اأ      

وطلت االلذكر فيالا افلرتض عليلم ملا التكلبريم وب التسلبيح         كتا  اأم و 

 .(2)«…والتش دم ومري ذلك

وإن ةفللل  اللغلللا العرايلللا ملللا اللللد ام     »: م رمحلللم اأايلللاي ءلللوق االللا ت و

ومعرفت ا فرض واجبم فلإن ف له الكتلا  والسلوا فلرضم وال  ف له إال اف له        

 .(3) «اللغا العرايام وما ال  ته الواجب إال ام ف و واجب

صللاحب اصوافءللات ب أصللوق الشللر عا اإلسللالميام  مكللد أةللم ال سللبييف     و

اإلمللللام لف لللله الءللللرآن واالسللللتادا  موللللم إال مبعرفللللا العرايللللام حيلللل   ءللللوق   

إن هللذه الشللر عا اصباركللا عرايللام فاللا أرا  ف ا للا   » :رمحللم اأ مالشللا  

 .«فاا ج ا لسان العر   ف هم وال سبييف إىل  لب ف ا ا ب مري هذه اجل ا

فيلللذهب إىل وجلللو  معرفلللا اللغلللا العرايلللا  مرمحلللم اأ مأملللا العسلللءالةي

الذي ال  أتي الفءلم فيلم إال ا لذه اصعرفلام و وشلد       مكفرٍض ما فروض الد ا

 :ب هذا اصءام

 فرض كفرض الرالئ    حلفظ اللغات عليوا           

 لاتللللغلللللظ اللللللفللحلللفللي   عرف   ا                إال ا      

                                                 

 .11ص ، في شرف العربية، انظر إبراهيم السامرائي (1)
 .14ص ، 311لفقرة ا (دار الفكر .ط) الرسالة ،إلمام الشافعيا (2)
 .3/19ضاء الصراط المستقيم، اقت (3)
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رمحللم  مولءلد حتللديت مللا اعلد فأحسللا األسللتاذ مرلطفص صللا   الرافعللي   

حيللل  الللك أن الءلللرآن  تولللاوق إعجلللازهم إىل جاةلللب ةظالللم واياةلللم   ماأ تعلللاىل

 :وحتءيءم لوحدئ األمام جواةب ثالثا 

تارعمم ف و حمفو  حبفظ اأ لم أاد اللدهرم مل  طلرأ عليلم ملا أصلا       

 .ف وتبد يفالكتب السااو ا األخرى ما حتر 

اميف مبللا مل لللللديت هللذا األثللر الش لا  أحلللتلللان أعظلله كلرهم فكلللا أثلللأملل

 ..بت لغريهلل س

:تللللرب اللم فكلللم حءائلو ا للتم ومللا أخلل لمم ف لللا حءائءلللأملل
 

    
                      

 (.12-13:ُفرِّلت)

كلللالم ثلله توللاوق االدراسلللا سللر اإلعجللاز ب ةظللله الءللرآنم وذكللر أن ال      

حللروفم هللي مللا األصللواتم وكلاللات هللي مللا    : اللالطبت  رتكللب مللا ثالثللا 

ا للروفم و لليف هللي مللا الكلللهم وأن سللر اإلعجللاز ب ةظلله الءللرآن  توللاوق    

 .هذه كل ام حبي  خرجت ما  لت ا تلك الطر ءا اصعجلئ الج ةامت ام

فلالللا ةلللرم عللللي ه الءلللرآنم رأوا حروفلللم ب كلااتلللمم   »:  ءلللوق الرافعلللي

ب  لللمم أ اةللًا لغو للا رائعللام كأة للا الئتالف للا وتواسللب ا ةطعللا     وكلااتللم 

واحدئم ةرا ت ا هي توةيع ام فله  فت ه هذا اصعوصم وأةم أملر ال ةبليف هلله المم     

 .«هوكان ذلك أاك ب عجله

و تاات الرافعي حد ثم علا األثلر الرلوتي للوظه الءلرآنم فيءلوق علا اللذي         

ضلراًا خالرلًا ملا اصوسليءص اللغو لام       فإةم إسلا  سلات  » : ستات لروت الءرآن
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ب اةسللجاممم وا للرا  ةسللءمم واتلاةللم علللص أجلللا  الللوف م مءطعللًا وةللربئم         

 .«كأة ا توةعم توةيعًا وال تتلوه تالوئ

ولللي  عفللص أن مللا ئ الرللوت هللي مظ للر االةفعللاق الوفسلليم »: ثلله  ءللوق

جلم فيلمم   ن هذا االةفعاق اطبيعتم إسا هو سبب ب توو ت الروتم مبا عرأو

مللدًا أو موللام أو ليوللًا أو شللدئم ومبللا   يلل، لللم مللا ا ركللات اصختلفللام ب       

اضطراام وتتااعم علص مءا  ر تواسب ما ب الوف  ما أصوهلام ثه هو فعليف  

الرللوت إىل اإلفللاز واالجتاللاام أو اإل وللا  والبسللطم مبءللدار مللا  كسللبم  

ا هلو االملا الرلوت    ما ا دئ واالرتفاا واالهتلاز واعد اصدى و وهاام قل 

 . ب لغا اصوسيءص

فلو اعتربةا ذلك ب تالوئ الءرآن علص  لر  األ ا  الرلحيحام لرأ ولاه أاللغ     

ما تبلغ إليم اللغات كل ا ب هل الشعور واستثارتم ما أعاا  الوف ؛ وهو ملا  

هللذه اجل للا  غلللب اوظاللم علللص كلليف  بللت عراللي أو عجالليم حتللص إن الءاسلليا  

واإل لللا م وملللا ال  عرفلللون أ آ لللا ب ا فلللا  وال ب   ةللللوا ه ملللا أهللليف الل لللغ

ألن في ه  بيعا إةساةيام وألن تتاات ؛ أةفس هم لتلك ةلوا ه وت تل عود مساعم

األصللوات علللص ةسللب معيوللا اللك  للارا األحللرف اصختلفللام هللو االمللا اللغللا       

و متللص مسع للا مل  رللرفم عو للا   الطبيعيللا الللج خلءللت ب ةفلل  اإلةسللانم ف لل   

موق لده  لللذا وحللللص هلللان؛ وعللللللتالف اللسلءيف أو اخلللالف العلللتلللمللا اخ ارفللللص

 م ألةلللم فولللب هلللذا رآن حسلللوًالوت ا سلللا  ل لللد الءللل لللللر اللللوار  أن الرلللللاألث

صللوات ا للروف و ارج للام ألاأل ا   ب الكاللاق اللغللوي مللا  عللد ةءرللًا موللم 

تءاما وإسلا التالام اجلللامت هللذه األسللبا  صلفا  الرلوتم وتوللوا  بءتلمم واسلل      

 .وزةم علص كيف حرف
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وما هذه الفواصيف الج توت ي ا ا آ ات الءرآنم إال صور تاما لألاعا  اللج  

 مللت آ ات للا ب ةللرار الرللوت اتفاةللاً    اتوت للي ا للا  لليف اصوسلليءصم وهللي متفءلل    

 الئه ةوا الروت والوجم الذي  سا  عليمم مبا لي  ورا ه ب العجب  معجيبًا

الالوون واصليهم وهالا ا رفلان الطبيعيلان ب      ملا توت لي    أكثلر مذهبم وتراها 

اصوسلليءص ةفسلل ام أو ااصللدم وهللو كللذلك  بيعللي ب الءللرآنم فللإن مل توتللم         

اواحدئ ما هذهم كلأن اةت لت اسلكون حلرف ملا ا لروف األخلرىم كلان         

ذلك متااعلا لرلوت اجلاللا وتءطيلت كلاات لام ومواسلبا لللون اصوطلت مبلا هلو           

لللك ال  كللون أكثللر مللا أةللت واجللده إال ب  أشللبم وأليللت مبوضللعمم وعلللص أن ذ 

ري لفل لللا أو الرللءل لت الءلبل لتلتلوي  سلون إال حبلرف ةل  لللل كلارم وال  ليف الءرل لالاجل

 .أو  وهاام قا هو ضرو  أخرى ما الوظه اصوسيءي

وهذه هي  ر ءا االست وا  الروتي ب اللغام وأثرها ب كيف ةف م ف لي  

ت إعجللازهم الللذي عا للب اللم كلليف  تشللبم ب الءللرآن الكللر ه أن تكللون صللو 

و  عللص أي حلاق   لفل لجد ملا الو له ال  ل لف امم ثل لف  ال تل ليف ةل ل امم وكل لةف  تف

إال اإلةللرار واالسللتجااا؛ ولللو ةللللق الءللرآن اغريهللا لكللان ضللراًا مللا الكللالم      

ر  تعللدى أهلليف هللذه لم أثلللد فيلللثرهم وصللا وجلللات فيللم أو ب أكلللذي  طلللغ اللللالبليلل

  .(1)«اللغا العرايا

سيظيف الءرآن أاد اللدهر  ءلرأ ب السلر والعللام ب احملار لب واحملافليفم       و

وةد أحسا ااا ةتيبا وصف إعجلاز الءلرآن   .. آةا  اللييف وأ راف الو ارم ال مييف

وةطللت موللم مبعجللل التللأليف أ اللاا الكائللد ام   »: ب هللذا اصءللام حيلل   ءللوق 

علللص  للوق   وأااةللم اعجيللب الللوظه عللا حيلليف اصللتكلفكم وجعلللم متلللوًا ال ميلليف     

                                                 

( م3911–اهاااا3111، مطبعاااة اقساااتقامة: القااااهرة) 1.طمصاااطف  صاااادق الرافعاااي، إعجااااز القااارآن والبال اااة النبوياااة، (1)
 .211-211ص
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التالوئم ومساوعًا ال متجم ا ذانم ومضًا ال علت علص كثلرئ اللر م وعجيبلًا    

 . (1)«ال توءضي عجائبمم ومفيدًا ال توءضي فوائده

وقلا اةفلر  الم الءلرآن     » :ميضلي الرافعلي فيءلوق    موعلص هذا السيا  ذاتلم 

يف واا ا سائر الكالمم أةم ال علت عللص كثلرئ اللر  و لوق التكلرارم وال متل      

موم اإلعا ئم وكلاا أخذت فيم عللص وج لم الرلحيح فلله تليف اأ ائلمم رأ تلم        

مضللًا  ر للًا وجد للدًا موةءللًام وصللا فت مللا ةفسللك ةشللا ًا مسللتأةفًام وحسللًا      

موفللورًام وهللذا أمللر ب أصلللم  سللتوب العللامل الللذي  تللذو  ا للروفم و سللتار 

 ثبلت معلم   وال  أتركيب ام وميعا ب لذئ ةفسلم ملا ذللكم واجلاهليف اللذي  ءلر      

 ام عللص مءلدار   لوات ا لروفم وإال ملا مييلله ملا أجراسل     لالم إال أصلما الك

 .(2)«ما  كون ما صفا  حسم ورةا ةفسم

مل  ءللف األسللتاذ سلليد ةطللب ب  للالق الءللرآنم عوللد حللد ايللان اإلعجللاز      

: ريئم حيل   ءلوق  لاز كثل لاليف ةلر عللص وجلوه أخلرى لإلعجل       …البياةي للءلرآن 

اةيمم وعجللل اإلةلل   لام ومعلللاز ةظللللللمللدى مللا إعج  رآن أاعللدلاز الءلللإن إعجلل»

ل كذلك علا إالداا ملو   كاو جلم شليط      لواجلا عا اإلتيان مبثلمم هو عج

 .   (3)«مبا شيط ام

 :وب تأثري الءرآن علص الوفو  وسلطاةم  ءوق سيد

إن األ ا  الءرآةي ميتاز و تايل ملا األ ا  البشلريم حتلص ليبللغ أحياةلًا أن       »

 .(4)«اةر ئ علص الذ ا ال  عرفون ما العرايا حرفًا  مثر اتالوتم

                                                 

 .1ص (م3943 دار الكتب العلمية،: بيروت) 1.،طتأويل مشكل القرآن (1)
 .211المصدر نفسه، ص (2)
 .31/31ظالل القرآن،  يف (3)
 .1/3141ظالل القرآن،  يف (4)
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 :ثه  سرتسيف ب ايان األ ا  الءرآةيم فيءوق

إن األ ا  الءرآةي ميتلاز الالتعبري علا ةضلا ا وملدلوالت ضلخاام ب حلك        »

 سللتحييف علللص البشللر أن  عللربوا فيللم عللا مثلليف هللذه األمللراضم وذلللك اأوسللت       

مللت التواسللت العجيللب اللك اصللدلوق    مللدلوق وأ   تعللبري وأ لللم وأحيللاه أ ضللًام  

والعبللارئم واإل ءللاام والظللالقم واجلللو ومللت  للاق التعللبري و ةللا الداللللا ب آن   

واحلدم حبيل  ال  غل  لفللظ علا لفلظ موصلفمم حبيلل  ال فلور اجلالاق علللص         

و بلغ ما ذلك مسلتوى ال  لدرك إعجلازه أحلدم     .. الدةام وال الدةا علص اجلااق

فا التعبري فعاًلم ألن همال  هله اللذ ا  لدركون    كاا  درك ذلك ما  لاولون 

حلللدو  الطاةلللا البشلللر ا ب هلللذا اةلللاقم وملللا ثللله  تبيولللون اوضلللو  أن هلللذا   

 .(1)«اصستوى فو  الطاةا البشر ا ةطعًا

 :اإلعجاز التَريعي -
و ستار إعجازه تشر عيًام اسبءم الشلرائت والتشلر عات السلااءا اصسلتادئ     

وةد اسلتفا ت كليف اللوظه    . ا ضارات والدوقما أصوق كتاايا أو ما وضت 

ا ضللللار ا علللللص مللللدار التللللار خم حتللللص ا ضللللارئ الغرايللللا اصعاصللللرئم مللللا   

 .التشر عات اإلسالميا ومدوةات الفءم اإلسالمي

ولءللد عللد كللثري مللا اصتحللدثك ب إعجللاز الءللرآن الكللر هم عللله ا للالق  

يم عدوه وج ًا ما وا رام أو ما  رطلح اليوم علص تسايتم ااإلعجاز التشر ع

 «اصعجللئ الكلربى  »وجوه إعجلاز الءلرآن الكلر هم وةلد علليف صلاحب كتلا         

وذلللك ألن مللا اشللتايف عليللم الءللرآن مللا أحكللام تتعلللت اتوظلليه  »: لللذلكم فءللاق

و ئ والرمحلا والعداللام   لالةات الك آحلا ه عللص  علائه اصل     للل تاتم وإةاما العلاة

                                                 

 .3141في ظالل القرآن،  (1)
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يام وإذا وزةللا مللا جللا  ب الءللرآن لرضللرائت األللللر عا مللا الشللللبت اللم ب شلمل  سلل

مبللا جللا ت اللم ةللواةك اليوةللان والرومللانم ومللا ةللام اللم اإلصللالحيون للءللواةك       

والوظه مبا جا  ب الءرآنم وجدةا أن اصوازةا في ا خروا عا التءلد ر اصوطءلي   

لألمللورم مللت أن ةللاةون الرومللان أةشللأتم الدولللا الروماةيللا ب  للار  ثالةائللا     

ا وةلت إةشلا  مد ولا روملام إىل ملا اعلد  سلاائا ملا اصليال م          سوا وأللفم مل  

اللذي وضلت    «سلولون »إة له قتلازونم ملو ه    : ومت أةلم ةلاةون تع لده علالا  ةيليف     

 .الذي وضت ةظام أسرب ا «ليكورغ»ةاةون أثيوام ومو ه 

ومعلللم الءلللرآنم اللللذي  وطلللت الللا ت علللا اأ سلللبحاةم      فجلللا  حمالللد

ن ب الدن أمي لي  فيم مع دم وال جامعلام  وتعاىلم ما مري  ر   رسمم وكا

تلص اوظلام للعالةلات االجتااعيلا والتوظليه اإلةسلاةيم       أوال مكان للتلدار م و 

 .  (1)«مل  سبءم سااتم ومل  لحت ام الحت

وتثبت االكتشافات العلايا أن الءرآن ال  تواةض مت أي حءيءا علايلا  مت  

لعلاللا  والبللاحثون   اكتشللاف ا ب أي عرللر مللا العرللورم الليف مل  كتشللف ا     

ليم الءرآن ما حءائت علايا ةبيف أراعا عشلر ةرةلًام إال ب هلذا    إاعض ما أشار 

العرللرم حبيلل  ال تللالف حءللائت الءللرآن ومءرراتللم مللا توصلليف إليللم البحلل         

والتفسلللري العلالللي اضلللوااطم الشلللرعيام  علللد ملللا أةلللوى . العلالللي ملللا حءلللائت

 .هذاالوسائيف اليوم لبيان إعجاز الءرآن ألهيف عررةا 

م إىل حءللائت (2)«مللدخيف إىل الءللرآن الكللر ه»كتللا   وةللد أشللار صللاحب

ولكلللا الءلللرآن ب  عوتلللم إىل اإلميلللان  »: علايلللا ب الءلللرآن الكلللر هم فءلللاق 

                                                 

 . 124-121المعجزة الكبرى القرآن، ص ،دمحم أبو زهرة (1)
 .وحواشيها 311/311المدخل إل  القرآن الكريم، ص  ،دمحم عبد   دراز (2)
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ه الد ويلا واألحلدايت اجلار لا وحلدهام     يوالفضيلام ال  سو  الدرو  ما التعلال 

لولا إىل  وإسا  ستخدم ب هلذا الشلأن ا ءلائت الكوةيلا الدائالام و لدعو عءو      

تأميف ةواةيو ا الثااتام ال اغرض  راست ا وف ا لا ب ذات لا فحسلب وإسلا ألة لا      

وةالحلظ أن هلذه ا ءلائت اللج  ءلدم ا تتفلت       . تذكر اا الت العظليه الءلد ر  

متامًا مت آخر ما توصيف إليلم العلله ا لد  م مثليف اصوبلت ا فليم اللذي علرا         

          : موللللللم العورللللللر اجلوسللللللي لإلةسللللللان 
:م واصراحلليف الللج ميللر ا للا اإلةسللان وهللو ب اطللا أمللم   (1-1:الطللار ) 

 
                  

: م وعللللد  التجو فللللات اصظلاللللا الللللج  للللته ا لللللت اداخللللل ا  (1:ا لللل ) 

م (1:اللمللللللر)           

       : واصوشللللأ اصللللائي جلايللللت اصخلوةللللات ا يللللا    

          : اصطلللر م وتكلللو ا(11:ةبيلللا األ)
م (14: الللللللللللللللروم)          

           : و ائر ا الساا  واألرض

   : م وكرو للا األرض مللري اصكتالللا عوللد األةطللا    (1:اللمللر)
م ومسريئ الشا  إىل ةءطا (11:األةبيا )      

وتعا   ا يواةلات ب  م (14:  )     : معلوما

          :  اعلللات تشللللبم اةتاعلللات اإلةسللللاةيا  
: م ووصللف حيللائ الوحلليف ارللفان خاصللا  (14:األةعللام)     
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م وثوائيللللا الوباتللللات (19-14:الوحلللليف)       

: الرسللوق  وهللي حءيءللا علايللا كللان ف للل ا عرللر     . واصخلوةللات األخللرى 

                  
   (  :11)»(1). 

رًا ليل للفسللب تلتطل لا ال تلول لا هلااءل لللا السللل ثلولكلا األم » :يخلللل يف الشلله  ضلث

أو تلللأو اًلم وإسلللا تتضلللاا تطااءلللًا عجيبلللًا الللك التوضللليح الءرآةلللي ذاتلللم والللك 

رلور واألجيلاقم اللج    التوضيح العلايم الذي ثبت اعد حبويتن  و للا خلالق الع  

اةت ت إىل الوتائ  اصءطلوا ارلحت ام افضليف إسل ام رجلاق متخررلكم كليف        

 .ب فرعم احملدو 

هلليف ب هللذا  للر  مرللا فا؟ هلليف ميكللا ب عرللر اجلاهليللا أن  تعللرض   

رجيف  ر  ما أ ا  معدات فويام ومعتاد علص علام الطبيعلي ا لا م وعللص    

تايف عليلللم كتاالللم ملللا حللللوٍق ب  ااإلضلللافا إىل ملللا اشللل)مشلللاهداتم احمللللدو ئ 

م لعللوم التشلر حم واألرصلا  اجلو لام والكوةيلام      (األخال  والد ا واالجتااا

والوفسيا للحيلوان واإلةسلانم وفلروا أخلرى كلثريئم تتطللب إمكاةيلات فويلا         

 ةيءللام و لللار   اعيلللا متكامللللام وأن  عطيوللا ب كللليف موضلللوا حءلللائت   

 اق أثرًا ولو  فيفًا  لوه علا عرلره أو   عاصيا خالدئم ما مري أن  رتك ب أي  

  .(2)«ايئتم أو حتص خيالم الشخري؟

 :الخلود واإلعجاز بإخِاره عن غيوب المستقُِ -

                                                 

 .وحواشيها 311-311المدخل إل  القرآن الكريم، ص  ،دمحم عبد   دراز (1)
 .31من الحاشية  311ص ، هالمصدر نفس (2)
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يلو ن كلثريئم ماضلياك وكا ولا ب     مإخبلاره علا   : وما وجوه إعجاز الءلرآن 

اصستءبيفم فاا أخرب ام الءلرآن ملا أخبلار األمله اصاضليام وكللم  طلاات ا لت         

         : يللليف عللللص أةلللم ملللا عولللد اأ  والواةلللتم  ل
 (.42:الوسا  )  

وملللا ذللللك إخبلللاره مبلللا مضلللص كءرلللا أهللليف الك لللفم وذي الءلللرةكم     

وهكللذا ةرللر األةبيللا  . وموسللص والعبللد الرللا م كاللا ب سللورئ الك للف

 .علي ه الرالئ والسالمم  يعًا

رلا ا ليءلا   وما أ ا ألحدن ما أةبيا  اأ ورسللمم أن شلديت الولا  علا ة    

م عليم السالمم وما تواسيف ملا ذر تلمم وملواةف ه ملا رسليف اأ     م موذ أايوا آ م

ملا أ لا ألحلدن أن     …علي ه الرالئ والسالمم مت إحءا  ا ت و حض البا ليف 

  أتي اذلك ما مل  كا  ربًا عا اأ ذي اجلالق واإلكرام؟

و وتظلر   أما اإلخبار عا ميو  مستءبليام فءد حتءت اعض ا كالا أخلربم  

 .اعض ا حتءيءًا ال ر ب فيم

          : فاثاق ما حتءت فعاًل ةولم تعاىل
               
                 
                

 (.1-3:الروم)

 :وملللللا ذللللللك إخبلللللار الءلللللرآن عالللللا  كلللللونم كالللللا ب ةوللللللم تعلللللاىل       
 (.21:البءرئ)      
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وةد ثبت اتوالي الءرون موذ ةللوق الءرآنم عجل الوا  عالا حتلداهه المم    

أمللا مللا  وتظللر حتءيءللم قللا أخللرب اللم   .ي اصسللتاردوهللو عجللل مترلليف مللت التحلل 

الءرآنم أو أعلام اأ تعلاىل ةبيلم ا لامت عليلم الرلالئ والسلالمم فوسلو  مولم         

 . اكما تيسر علص سبييف البشرى مبستءبيف اإلعسالم وعلئ اصسل

 :الَِرى بظهور اإلسالم على ما سواه -
ر هذا اللد ا عللص   وءد ور  ب الءرآن الكر ه ما الورو  ما  بشر اظ ل

ما سلواهم واسلتارار ا  ور الرسلالا حتلص  ظ لر عللص اللد ا كللمم واعلد ذللك           

      : وهلللذا ال  كلللون إال الللا لو    مإىل ةيلللام السلللاعا 
 ؛(2:اجلاعلللللللا)          

                
ليعللللص اإلسلللالم عللللص اصلللليف »: ةلللاق الطلللربي(. 11:التوالللا)  

وليظ للر » :وةللاق الطلربي . (1)«كلل ا وللو كللره اصشلركون اللاأ   لوره علي لا     

ي اا جلا واللرباهكم فءلد أ  لره عللص شلرائت       أ  ا اإلسالم علص كيف   لام  

هياوا  ون اسلتظ ار صلا هلي عليلم      ال.. (2)«الد ا حتص ال عفص عليم شي  مو ا

 .األ  ان السااءا و  وره علي ا

هذا ما ةمما ام  ءيوًام وةلوةا الم جلملًام وال  للاق كتااولا احملفلو   ءلرر        

وملا آ لات   . فتمكلدها  هذه ا ءيءا و بسط ام وتم ده سلوا ةبيولا اصعرلوم    

     : الورر واشلائر اصسلتءبيف ب الءلرآن الكلر ه ةوللم تعلاىل      
(.. 311:األةبيللللا )         

                                                 

 .31/42القرآن،  يجامع البيان عن تأويل آ (1)
 .4/323الجامع ألحكام القرآن،  (2)
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فثبت أن وراثا األرض مستءبيف  وتظر الرا ك ما عبلا  اأم اللذ ا التلملوا    

أمللا السللوام فءللد جللا ت تللرتىم تثبللت هللذه ا ءيءللا     .   وللمم وأةللاموا شللرعتم 

 :وتءررهام وما ذلك

اِرقَ »: حد   الو   ََ ت  َم َُ َفَرَأَب ََرب ِتلي ِإنَّ َّللاََّ َزَوى ِلَي ا َِاِرَبَهاو َوِانَّ أ مَّ َها َوَم
َها ِوَي ِلي ِمنب ل غ  م لبك َها َما ز  : عليم الرالئ والسلالم  موما ذلك أ ضًا ةولم. (1)«َسَيِب

ت ملدر وال وبلرو إال أدخلله لترك هللا بيللارو وال َللن هذا اَمر ما بلغ الليُ والنهللليِلِ»
عللا هللا بلله اإلسللالمو وذاًل َللذل بللله هللا هللذا الللدَنو بعللا عايللا أو بللذل ذليللُو عللاًا ي

 .(2)«الكفر

ايواللا » :ةللاق مرضللي اأ عو اللا موحللد   عبللد اأ اللا عاللرو اللا العللا  

أي اصلد وتك تفلتح    :ةكتلبم إذ سلئيف رسلوق اأ      ا حلوق رسلوق اأ    

م «مدَنللة هرقللُ تفللتح أوالً »: الءسللطوطيويا أم روميللا؟ فءللاق رسللوق اأ   : أواًل

وب هللذا اشللارئ علللص أن روميللام وهللص اصسللاائ اليللوم   .. (3)يا علل  الءسللطوطيو

 .(4)(أواًل)ستفتح كذلكم مبف وم ةولم ( روما)

وكان ال اد ما استارار اجل ا  ومضائم إىل  لوم الءياملام لضلاان حر لا     

مان ومحا ا الظ ورم و فظ كلاا اإلسالم عاليًا علص ما سلواهم  العءيدئ واأل

ةلللم ةر لللب ملللا  وأعاةبلللا ا سلللوص واالورلللر اصلللبك  وةلللد وعلللد اأ اصلللمموك اال

 .اصمموكم حتص  أتي أمر اأ وهه  اهرون علص ا ت

                                                 

 .، وأحمده، والترممي، وابن ماجداود، وأبو 4/313مسلم،  أخرجه  (1)
 . 3112 – 3113صحيح ابن حبان،  (2)
 .لمهبي، وصححه الحاكم ووافقه ا3/321رمي، اوالد؛ 311/ 2ه أحمد، روا  (3)
 (.11)من كتابنا المستقبل لإلسالم، كتاب األمة  12-19وانظر لمزيد من دقئل بشائر مستقبل اإلسالم، ص  (4)
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إسللرائييفم مبيوللًا فيللم عءواللا   ومللا ذلللك مللا ةرللم الءللرآن مللا ةرللر الل   

 : الءرلا  ب التللورائ وترللد ت اإلييلليف هللام كاللا ب ةولللم تعللاىل  

  

               

                   

               

              

              

                 

                    

         
 (.11-11:اصائدئ)  

  : تعللللاىل و ءللللوق

           

               

                   

                  

               
  

 (.31-31:الشورى)

:فلللأةرت إمياةلللًا الللاأ
 

            
        : تعللللاىل  ءللللوقو م(31:الرعللللد)  
 (.14:الوسا )        

 

 


