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   القرآن الكريم هيمنته وخاتميته وعالميته وخلوده      
 

    أ. د. أحمد علي اإلمام  ( )   
                             -مقدمة : 

ل  ل لمرا  ريي يديره مري الكترام  وم يمنرا الحمد هلل أنزل القررآن  مدردًا

عترى ما اعليه  وتكفل  حفظه أ د الدهر  وصانه مي التغيير والتبديل الذي 

مه مي التناًض واالختالف الوارد علر  عمرل الب.رر. سبقه مي الكتب  وسل  
وأفضل الدالة وأتم السرالم علر  مري  عهللاره ا تعرال   رالقرآن  هدايرة لبنري 

 .( 1)(َكاَن ُخلُقُهُ اْلقُْرآنَ )اإلنسان  

ف ررذا  حرر  عرري هيمنررة القرررآن الكررريم علرر  مررا سرربقه مرري الكتررب  

انه ورًا ته  علي ا ي.ر د  الدرحة  ألصرول ا مري حير  وتدديقه ل ا  وائتم

  ويبيي ما وًع في را مري التبرديل ومرا عررأ علي را مري تعال أن ا مي عند ا 

 …األزمان العدور والتحريف عل  مر 

وهو الكتام المعجز للعالميي أن يأتوا  مهللاله  الم يمي علر  النفرو  
ي لإلنسانية مي الخروف  الم تضرمي مري ال.ررائع مرا سرما المؤمنة  ه  المؤم ِّ

ل علي را  وكانر    خدائده عل  سائر ال.رائع والقوانيي  فكان  ذلك م يمنا

النبوة التي جرات   ره خاتمرة النبروا . فكانر  هرذه الخاتمرة مقتضرية للخلرود 

 .وللديمومة والدالحية لكل زمان ومكان

 ذلك أن خاتمية الرسالة وختام النبوا  يقتضي ديمومة القيم القرآنية

هذه القيم  وكان  بق ية  فكان  الديمومة للقرآن لتإاله ما في ا مي توجي ا  

ل  يسرتدعي أال  يقتدرر هرذه القريم والموج را  علر أمرة   ختام النبوا  جميعرا

                                                        

() ورئيس جملس اجلامعة محد علي اإلمام مستشار رئيس اجلمهورية لشئون التأصيل أ.د. أ. 
  ..24629مسند اإلمام أمحد، ابقي مسند األنصار، برقم (  1)
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ُ وو أ   مري األمررم دون هيرهررا : وْد  َْلووَد الر  أ ُحبا ُا لَّاوواعأ َعلَوو   ََّلا يَُكونَن لأ   ِلأ

 ( .165)الَّساء:

ي  ية هذه الرسالة معروفة منذ الفترة المكية وكان  عالم تَبَاَرَك الاذأ

يًرا يَن نَذأ ْللَالَمأ هأ لأيَُكنَن لأ َل اْلفُْرقَاَن َعلَ  َعْبدأ حير  كران (. 1)الفرقوان :  نَزا

آياتره وأحكامره وتوجي اتره موج ره لجميرع  يَاأَي َها الَّاواعُ            خطا ه 

َ يَأْ  النا   ُا ُمُرُكْم أَْن تَُؤد وا اِْلََمانَاتأ إألَ  أَْهلأَها َوإأذَا َحَكْمتُْم  َْيَن الَّااعأ إأنا 

 (.58)الَّساء:  أَْن تَْحُكُمنا  أاْللَْدلأ 

وكان  أمة اإلسرالم  مرا تمتلرك مري هرذه الخدرائآ القرآنيرة  أهرالل 
ألن تكررون ال.رراهدة علرر  مررا سررواها مرري األمررم. فررالقرآن يضررم  رريي دفترري 

ل لجميرع اإلنسرانية.. المد ل وموج را حف مي المعايير والحكم ما يدرل  حكمرا

وًد تكفل ا  حفظ هرذه القريم وهرذه المعرايير مري خرالل حفرظ الكترام الرذي 

ي.ررتمل علي ررا  ومرري خررالل عزمررا  الب.ررر الررذيي يعي.ررون ا ويتمهللالون ررا.. 

فحفظه الدحا ة  وتواتر نقله في األمدار  واعتن  المسلمون  ه عل  مرر 

ل  اإلعدرار  وهري عنايرة تليرذ   رذا الكترام العظريم  م.راف ةل وكتا رةل ورسرما

ل في الددور ًبل السطور  ل  وحفظا  َْ  ُهَن آيَاتد  َي أََّواتد ِأوي ُدوُدورأ وتدوينا

ْلمَ  يَن أُوتُنا اْللأ  (.49)العنكبو : الاذأ
ل ل.ررررائعه فررري ميررراديي الحيررراة العامرررة  وإًامرررة ل.رررعائره  وتطبيقرررا

ل والمسرلميي امما جعل ل ذا والخاصة   لقرآن أثره في تاريخ الب.رية عمومرا

ل .. كما  ل ذا القرآن أن ي يمي  كماله وجالله وجماله عل  كل أريد خدوصا

ذا  البعرد   كتام  وأن يظ ر عل  الديي كلره  وأن تسرود حضرارة اإلسرالم

الروحرري والمررادي  علرر  سررائر الحضررارا  ًررديم ا وحررديهللا ا. وأمررة القرررآن 

رة  ررأن ترفررع ذكرهرا الررذي  رره تسررترد هيبت را  وأن تعررود إلرر  أصررالت ا  جردي

فتوثذ صلت ا  كتا  ا الم يمي العالمي الخالرد  لتكرون  التزام را  ره  م يمنرة 

ل. وأن تسرتعيد التراريخ اإلنسراني الم.رر  كمرا كران مجرد  ل  خالدة ًيميرا عالميا
 وترا ع ترا عي م  وترا عي م أسالف ا حملة هذا الكتام مي صحا ة رسول ا 

 حي  ال يدل  آخر هذه األمة إال  ما صل   ه أول ا. 

ومرع مررا جرررى تفدريله  حسررب المقررام فرري هرذا البحرر  عرري ال يمنررة 

ل  فضرل  القرآنية  فما يزال في هذا المجال سعة  وعس  أن يتيسرر لنرا الحقرا
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  أن نستوعب الحردي  أو نقار ره  اإلفرافة والمراجعرة والتعرديل  تعال  ا
 م نفدل  عد في الخاتمية والخلود  والعالمية والدالحية األ دية. ث

 وا يتوالنا وهو ي دى سوات السبيل . 

 

 مدطل  هيمنة القرآن عل  الكتب:

تفيدنا الدراسة المعجمية لمدلول كلمة ) هيمي ( : أن ا آمي هيره مي 

  رري منظررور : وأصررله )أأفمرري ( ف ررو مررؤأمي     مررزتيي ًلبرر االخرروف ًررال 

جتماع مرا  فدرار مرؤيمي وهرو مفيعرل مري األمانرة  ثررم االهللاانيرة يرات كراهرة 
 صير  األول  هات كما ًالوا :هرا  وأرا .

وال ررات  رردل مرري  م رريمي  معنرر  مررؤمي أي األمانررة  وًررال  عضرر م:

 هرً  وأرً .  :ال مزة كما ًالوا

تَووا َ   وفرر  معنرر  الم رريمي ًولرره تعررال  :  أ  َوأَنَزْلََّووا إألَْيووَل اْلكأ  أوواْلَحِّ 

ًَّوا َعلَْيوهأ  تَوا أ َوُمَهْيمأ وْن اْلكأ قًا لأَما  َْيَن يََدْيهأ مأ (  والكترام 48)المائردة : ُمَصد أ

ل  ل لما  يي يديه مي الكتام  وم يمنرا في الموفع األول الذي أنزله ا مددًا

 عليه.

ل عليه ( عدة معاٍن:  ويتضمي ًوله ) وم يمنا
ي الذي آمي هيره مي الخ .1  وف. المؤم 

 المؤتمي ألن القرآن مؤتمي عل  ما ًبله مي الكتب.  .2

ل  .3                    الرًيرررب علررر  كرررل  ررريت  يقرررال هررريمي ي ررريمي هيمنرررةل  إذا كررران رًيبرررا

 .عل  ال.يت

والقرآن   ذا المعني رًيٌب عل  سرائر الكترب  ألنره ي.ر د ل را  الدرحة 

 أصل ا ..  في والدًة

لة  والرًا ة عل  ما وًع في ا مري والمراد حفظ أصول هذه الكتب المنز

  .  تحريف أو           تبديلٍ 
األميي الذي ال يضريع ألحرٍد عنرده حرذ  كمرا هرو أمريي علر  كرل كترام   .4

 ًبله. 

القائم عل  الكتب  القي ِّم والقائم  أمور الخلذ  ومنه القيام علر  ال.ريت    .5

ذا   أعلررم  الم يمنررا  ( أي القضررايا ي  وفرري حرردي  عكرمررة: ) كرران علرر
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هو القيام علر  ال.ريت يجعرل الفعرل و ال يمنة  أي ذا  األهمية الحاكمة
ل ا وهو ألر ا  ا القواميي  األمور. وًال  األنباري: الم يمي القائم عل  

 .خلقه  رزًه

 وأن.د : 

 خير النا   عد نبيه        م يمنه التاليه في العرف والنكر ن  إال أ

مان المؤمنيي وكفر الكافريي   را  ال.اهد عل  صد  أصول الكتب وإي  .6

 وهو ال.اهد الذي ال يغيب عنه  يت.

الحافظ  حي  حفظ القررآن أصرول الكترب فري كونره الرسرالة اإلسرالمية  .7
الخاتمررة  الترري اكتمررل   ررا الررديي وتمرر  نعمررة التوحيررد  مرري حيرر  مررا 

 تضمنته مي دعوة التوحيد وأصول الديي.

 مي عند ا في أصول ا.  المدد ِّ   معني أنه صد   أن ا أنزل   .8

 الحاكم عل  ما ًبله مي الكتب.  .9

ومما يناسب ذكره في هذا المقام  أن لفرظ الم ريمي ورد فري القررآن 

ي ََّل إألَوهَ إأَّلا ُهوَن  كاسم مري أسرمات ا فري خترام سرورة الح.رر  ُ الاوذأ ُا ُهوَن 

نُ  ُن اْلُمَهْيمأ القائم عل   ن (  مع23)الح.ر : ُُ اْلَملأُل اْلقُد وُع الساََلُم اْلُمْؤمأ

 . تد ير أمر خلقه  أعمال م وآجال م وأرزاً م
قًا   وف   يان تأويل هذه اآلية :  أ ُمَصود أ تَواَ   أواْلَحِّ  َوأَنَزْلََّا إألَْيوَل اْلكأ

ًَّوا َعلَْيوهأ  تَوا أ َوُمَهْيمأ وْن اْلكأ (. يقرول الطبرري: 48)المائردة :  لأَما  َوْيَن يََدْيوهأ مأ

ل للكترب ًبلره و ر يدال علي را أن را حرذ أنزل نا الكتام الذي أنزلناه إليك مدردًا

ل ل را .. وأصرل ال يمنرة ل علي را حافظرا الحفرظ واالرتقرام.  :مي عنرد ا  أمينرا

رًب الرجل ال.يت وحفظه و  ده  ًد هيمي فالن عليه  ف رو ي ريمي  :يقال

ل  (2)عليه وهو عليه م يمي ل أي  راهدال حفيظر : قولره وم يمنرا ل  وأمينرا ل مدردًا ا

ل عليه.  رًيبا

ل   وعل  هذا ف يمنة القرآن عل  الكتب تعن  أنره جرات  رالحذ مدردًا
ل علي ا  ل ل ا  و اهدال وأمينا َوَكذَلأَل َجلَْلََّاُكْم  لما  يي يديه مي الكتب  وحافظا

ُ نُل َعلَيْ  ًْ َوَ ًطا لأتَُكننُنا ُشَهَداَء َعلَ  الَّااعأ َويَُكنَن الرا يًداأُما  .           ُكْم َشهأ
                                                        

 ..6/180البقاع  : نظم الدرر في تناسب اآليا  والسور ( وانظر 3)  6/172تفسير الطبري  (2)
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 ( 143)البقرة :
وتتجل  هيمنة القرآن  عل  الكتب السا قة  عد تأملنا فري الندرو  

 القرآنية عل  النحو التالي :

 أ/ مف وم هيمنته عل  الكتب السا قة :

فالقرآن م يمي عل  الكتب السا قة  أن صرد  نزول را مري عنرد ا  

وهرر    ة األنبيرات الررذيي نزلر  علرري موحفرظ األصررول التري جررات    را دعررو

دعوة التوحيد  و  د علر  مري آمري   را حريي نزول را  رأن م ممري اسرتجا وا 

ألمرر ا  وعلرر  مرري كررذم  ررأن م ممري عدرروه واسررتحقوا هضرربه  وهررو ال 
ل   ررذا الحفررظ والتدررديذ وال.رر ادة  ل ًي ِّمررا أخبررر عن ررا وعرري  يررزال ًائمررا أمينررا

ل عل  أن يُدع      . علي ا هير ما ًال عن ا  مؤتمي في ذلك كله أهل ا  رًيبا

تدديقه لما سبقه مي الكتب وهيمنته علي ا  ًوله تعرال    وهذا معن

:                       وْن َموا  َوْيَن يََدْيوهأ مأ قًا لأ أ ُمَصود أ تَاَ   أاْلَحِّ  َوأَنَزْلََّا إألَْيَل اْلكأ

ًَّا تَا أ َوُمَهْيمأ  (.48)المائدة :  هأ َعلَيْ                  اْلكأ

 و يان هيمنة القرآن عل  الكتام يقول حسان  ي ثا   في مدح رسول ا 

: 

 الكتا  مهيمن لَّبيَّا        والحِّ يلرِه ذوو اِللبا   إنا     
ً ا  ل علر  الكترب السرا قة  ف رو يدرد ِّ والقرآن الكريم مع كونه م يمنا

  ويف ِّدل ما جات   ا  ًال ويكمل ا  ويك.ف مواعي التحريف والتأويل في ا

ي  تعال  :  يَِّ الاوذأ ْن تَْصودأ أ َولَكأ ُا ْن ُدونأ  َوَما َكاَن َهذَا اْلقُْرآُن أَْن يُْفتََرى مأ

ينَ  أ اْللَوالَمأ وْن َر   ََ ِأيوهأ مأ تَا أ ََّل َرْيو يَ  اْلكأ (. 37)يونن  :   َْيَن يََدْيهأ َوتَْفصأ

أ قُْ  َمْن َكاَن َعودُ  وًال سبحانه:  ُا ْذنأ  ِأ لَوهُ َعلَو  قَْلبأوَل  أو ناوهُ نَزا ِأ يوَ  َِ ْبرأ ا لأبأ وًّ

َّأينَ  ْلُمْؤمأ قًا لأَما  َْيَن يََدْيهأ َوُهًدى َو ُْشَرى لأ  (.97)البقرة :  ُمَصد أ

ولررذلك يعررود الت.ررا ه  ينرره و رريي مررا سرربقه مرري الكتررام فرري األصررول 

وال دايرة للنرا   مرع  الدحاح  ومقاصد التنزيل الحكيم كالدعوة إل  الخيرر
تميزه وتفرده واحتفاظه  سماته الخاصة .. فرالتوراة واإلنجيرل أنزل مرا رم 

العرررزة هررردى للنرررا  وكرررذلك أنرررزل القررررآن  مرررع تدرررديقه ل مرررا  وتكميلررره 

ُ ََّل إألَوهَ إأَّلا ُهوَن اْلَحوي  اْلقَي ونُم   :  لما في ما كمرا ًرال تعرال هوتدحيح ُا الوم 

َل َعلَْيَل  وْن نَزا يوَ  مأ ْنبأ قًا لأَما  َْيَن يََدْيهأ َوأَْنَزَل التاْنَراةَ َواإْلأ أ ُمَصد أ تَاَ   أاْلَحِّ  اْلكأ
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يدد  أ لَُهْم َعذَا د َشدأ ُا يَن َكفَُروا  أآيَاتأ  لَّااعأ َوأَْنَزَل اْلفُْرقَاَن إأنا الاذأ قَْبُ  ُهًدى لأ
يووزد ذُو اْنتأقَووام   ُ َعزأ ُا كمررا أن هيمنررة القرررآن علرر  ( . 4-1:)آل عمووران   َو

الكتررب تعنرر  فيمررا تعنرر  أن القرررآن يملررك خاصررية المراجعررة والرًا ررة لمررا 

أصام الكتب السا قة مي التحريف والتبرديل  أو اإلخفرات واإللغرات. فرالقرآن 

 ِّ وم التاريخ ويقو   ه المستقبل. م الحافر ويوج ِّ   ذا يد ِّ

 وهيمنته علي ا   ذا المعن  تتضمي :

 -السترجاع :.ا1

وهو استرجاعه ذكر  عض األحداث الكبرى التي ورد  في الكتب 
وذلررك  مررا في ررا مرري عبرررة   السررا قة  حيرر  أعرراد روايت ررا  محققررة ُمحكمررة

وموعظررة  حينمررا ورد   ويرردخل فرري االسررترجاع القدررآ القرآنرري الررذي 

ل للنبري   ا تمل عل  جملة مي ًدآ األنبيات والمرسرليي  وأمم رم  إيناسرا

ل وهدى ألمته  واعتبارال  ما لحذ  الدعاة وت ل لقلبه  و يانا ل لخاعره وتهللابيتا طييبا

َوُكوَلًّ نَقُو     مي ا تالتا  ووًاية مما حا   المكرذ يي مري سروت العواًرب 

ََوْد  هأ اْلَحوِّ  َوَمْنعأ ُ  أ َما نُثَب أُت  أهأ َُِؤاَدَك َوَجاَءَك ِأي َهذأ ْن أَْنبَاءأ الر  َعلَْيَل مأ

َّأينَ وَ  ْلُمووْؤمأ ْكووَرى لأ وًررد أخررذ القرررآن الكررريم مرري ًدررآ  (.120)هررود:  ذأ

نبيررات علرري م السررالم ًطاعررا  جوهريررة ألثبررا  حجيترره فرري التوحيررد وفرري األ
مدرررير المرررؤمنيي والمكرررذ يي وفررري الداللرررة علررر  صرررد  النبررروة والرسرررالة 

 الخاتمة.

ج هذا  كما ا تمل القدآ القرآني عل   يان  واهد عيبة عل  نتائ

ه هرذه يااللتزام  تطبيذ األحكام ال.رعية في األمم السا قة  مما يدعم صالح

ال.رائع السماوية مي هذه األحكام  ومي   األحكام وهو المتفذ عليه في  ت

ل عقو رة القدرا  فري ــذلك ما ًده القرآن مي ًدآ  ن  إسرائيل  مب ينا

ا أَنَزْلََّا التاْنَراةَ ِأيَها إأنا التوراة وتدديذ اإلنجيل ل ا  كما في ًوله تعال  : 

يَن َهوواُدوا َوالرا اووانأي نَن  لاووذأ يَن أَْ وولَُمنا لأ ُهووًدى َونُوونرد يَْحُكووُم  أَهووا الَّابأي وونَن الاووذأ

أ َوَكووانُنا َعلَْيووهأ ُشووَهَداَء َِووََل تَْ َشووْنا  ُا تَووا أ  ووْن كأ َُنا مأ َواِْلَْحبَوواُر  أَمووا اْ ووتُْحفأ

ُ الَّااَع َواْخَشنْ  ُا نأي َوََّل تَْشتَُروا  أآيَاتأي ثََمًَّا قَلأيًَل َوَمْن لَْم يَْحُكْم  أَموا أَنوَزَل 

ََِمْن تََصداَق  أهأ َُِهَن َكفااَرةد لَهُ َوَمْن لَْم يَْحُكْم  أَموا أَنوَزَل  َِأُْولَئأَل ُهْم اْلَكاِأُرونَ 

َاالأُمنَن َوقَفاْيََّا  ُ َِأُْولَئأَل ُهْم ال َموا ُا قًا لأ يَس  اْ ونأ َموْريََم ُمَصود أ ْم  ألأ هأ َعلَ  آثَارأ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 
 

 

 
 أ.د. أحمد علي اإلمام                وخلودهه وعالميته  وخاتميت هيمنته  القرآن الكريم

 

 م2006هـ / 1427العدد األول      مجلة كلية القرآن الكريم

 
 

15 

قًا لأَما  َْيَن يََدْيهأ  يَ  ِأيهأ ُهًدى َونُنرد َوُمَصد أ نبأ ْن التاْنَراةأ َوآتَْيََّاهُ اإْلأ  َْيَن يََدْيهأ مأ
ْلُمتاقأينَ  ًََْ لأ ْن التاْنَراةأ َوُهًدى َوَمْنعأ  (.46-44)المائدة: مأ

ل أن  ريعة القدا  توفر األمي للحياة فقد جات القر َولَُكوْم آن مبينا

وه   ريعة  اًية وهو  ( 179)البقرة: ِأي اْلقأَصاصأ َحيَاةد يَاأُْولأي اِْلَْلبَا أ 

األحكام مي حي  هي معتمدة مستوعبة في اإلنجيرل إذ  هذه ذلك  يوثذ مهللال 

ل لما  يي يديره مري التروراة  ويزيردها وث اًرة   رأن القررآن جات اإلنجيل مددًا

 يما يبقِّ  يمدد  لما جات في التوراة واألنجيل   يدا أن له هيمنة علي ما يبقِّ 

  وينسخ ما ينسخ  وما يهللاب  أنه نسخ مي أحكام ا ف و منسوخ إذ له ال يمنة 
 (.5)الكاملة

 -.االستيعام:2

ما أخبر  ه القرآن عي األمم المافية والرسرل كران أوسرع داللرة  ن  إ

ل   فضررالل عرري تنزي رره هلل تعررال  ورسررله الكرررام عرري وأكهللاررر اسررتي عا ا وتوثيقررا

تدورا  المغضوم علي م والضاليي   ومي ذلرك أن القررآن ذكرر إ رراهيم 

ْلََّا ودعوته إل  عبادة ا وتسفي ه عبادة األوثان منذ عمر الفتوة  قَالُنا َ مأ

يمُ  هرذا  ينمرا ال يررد لره ذكرر فري  (60:األنبيرات) َِتً  يَْذُكُرُهْم يُقَاُل لَهُ إأْ َراهأ

مرا  ن  أ  الكتب السا قة كرالتوراة إال  عرد  لوهره سري الخامسرة والسربعيي علر
هم مي تفديال  كهللايرة ورد  في الكتب أجات في القران الكريم مع وثاًته 

السا قة عبرة وعظة مري ورائ را .. ذلرك  رأن القرران الكرريم يأخرذ مري حيراة 

 قيم العليا التي يدعو ل ا.األنبيات والرسل ما يمهللال ال

ال يخرر  عري كونره  ( رع مري  ًبلنرا)ثم إن ما ورد في القرآن مي 

مما أمرنرا  ره  األصرالة  حكرم تدرديذ القررآن لتلرك الكترب  مري ًبيرل تأكيرد 

لم.روعيت ا الموروثة  وتيسيرال ولكي تلك األحكام ًد ذكر  كمرا فري ًولره 

ويَاُم َكَموا يَاأَي َها ا  تعال  في م.روعية الديام ََ َعلَوْيُكْم الص أ يَن آَمَُّونا ُكتأو لاوذأ

ُكمْ  ْن قَْبلأ يَن مأ ََ َعلَ  الاذأ  (.183)البقرة : ُكتأ

                                                        

( وما 196  )  م19977  دار الفكر العر ي القاهرة المعجزة الكبرى القرآن :أ و زهرة :انظر / 5

 .. عدها 
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داخرل فري االسرتيعام حير   ( رع مي ًبلنا)ومهللال هذا الحدي  عي 
اسررتوعب القرررآن مررا فرري الكتررب السررا قة مرري الحررذ علرر  من اجرره وعريقترره 

ر والعمررل علرر  أن يتجرراوز  الب.رررية ومقدرترره الفائقررة علرر  اسررتيعام الخيرر

خروة  وجرات كرل واحرد ليكمرل إكل رم  ورسرله افأنبيرات ليبني ل ا مسرتقبل ا  

رسرالة سررا قة حتر   عرر  ا النبرري الخراتم  رسررالته ال.راملة  المتضررمنة كررل 

 م في صورت ا الن ائية  م يمنة عل  ما سبذ ًال تعال  : احكال.رائع واأل

ْن  وْيََّا  أوهأ َشَرَع لَُكْم مأ ي أَْوَحْيََّوا إألَْيوَل َوَموا َودا ينأ َما َودا   أهأ نُنًحا َوالاذأ الد أ

قُوونا ِأيووهأ َكبُووَر َعلَوو   يَن َوََّل تَتَفَرا يَسوو  أَْن أَقأيُموونا الوود أ يَم َوُمنَ وو  َوعأ إأْ ووَراهأ

ُ يَْبتَبأي إألَْيهأ َمْن يََشا ُا يَن َما تَْدُعنُهْم إألَْيهأ  كأ َُ اْلُمْشرأ ي إألَْيهأ َمْن يَُّأي ُء َويَْهدأ

وْن  ْلُم  َْغيًوا  َْيوََُّهْم َولَوْنََّل َكلأَموْد َ وبَقَْت مأ ْن  َْلدأ َما َجاَءُهْم اْللأ قُنا إأَّلا مأ َوَما تَفَرا

ْم لَفأ  هأ ْن  َْلدأ تَاَ  مأ ثُنا اْلكأ يَن أُورأ َي  َْيََُّهْم َوإأنا الاذأ ي َر  أَل إألَ  أََج   ُمَسمًّ  لَقُضأ

  َ ي َّْهُ ُمرأ  . (14-13)الشنرى : َشل   مأ

 -. التجاوز:3

أمررا التجرراوز فيتنرراول الحرردي  عرري النسررخ وتجرراوز الخدوصرريا   

الزمانية والمكانية والقومية والعرًية .. ومع ما جات في القرآن مري أصرول 

سبق  في الكتب األول   فقد تجاوز كهللايرال من ا  عد أن تغير الحال  وتحقرذ 
ب.رى وت يأ الستقبال الرسالة الخاتمرة  وجرات  مرا هرو خيرر من را  النضج ال

ووفرررع اآلصرررار   فأحرررل الطيبرررا  وحررررم الخبائررر   وأكمرررل وأترررم وأيسرررر

ل وتيسيرال ًال تعال  :  يَن  واألهالل التي كان  عل  األمم السا قة تخفيفا الاذأ

ُدو ي يَبأ وويا الاووذأ ُ وونَل الَّابأوويا اِْلُم أ َّْووَدُهْم ِأووي التاووْنَراةأ يَتابألُوونَن الرا نَووهُ َمْكتُن ًووا عأ

وو   لَُهووْم الطاي أبَوواتأ  َأ َويَََّْهوواُهْم َعووْن اْلُمََّكوورأ َويُحأ يوو أ يَووأُْمُرُهْم  أوواْلَمْلُرو نبأ َواإْلأ

ْم  ْم اْلَ بَائأَث َويََضُع َعوَُّْهْم إأْدوَرُهْم َواِْلََْلوََلَل الاتأوي َكانَوْت َعلَوْيهأ ُم َعلَْيهأ َويَُحر أ

َل َملَهُ أُْولَئأَل ُهْم َِ  ي أُنزأ ُروهُ َونََصُروهُ َواتابَلُنا الَّ نَر الاذأ يَن آَمَُّنا  أهأ َوَعزا الاذأ

 (.157)اِلعراَ : اْلُمْفلأُحننَ 
وفررو  هررذا كلرره رفررع المؤاخررذة  الخطررأ والنسرريان واإلكررراه  وجعررل 

بررال عري مرا يطرا  ويسرتطاع  وازداد عفروال ومغفررةل ورحمرةل  مخيالتكليف ف

ُ نَْفًسووا إأَّلا ُوْ وولََها لََهووا َمووا َكَسووبَْت ال  ذلررك كلرره فرري ًولرره تعررال   ُا ووُ   يَُكل أ

ووْ   وويََّا أَْو أَْخَطأْنَووا َر اََّووا َوََّل تَْحمأ ووْذنَا إأْن نَسأ َوَعلَْيَهووا َمووا اْكتََسووبَْت َر اََّووا ََّل تَُؤاخأ
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ينَ  ْلََّا َما ََّل َطاقَوَْ لَََّوا  َعلَْيََّا إأْدًرا َكَما َحَمْلتَهُ َعلَ  الاذأ ْن قَْبلأََّا َر اََّا َوََّل تَُحم أ مأ

ووْر لَََّووا َواْرَحْمََّووا أَْنووَت َمْنََّلنَووا َِانُصووْرنَا َعلَوو  اْلقَووْنمأ   أووهأ َواْعووُ  َعَّاووا َواَْلفأ

ينَ   (.286)البقرة : اْلَكاِأرأ

ل في هيمنته عل  الكتب السرا قة  ويظل القرآن كله يؤكد  عضه  عضا

م علي ا فال صد  لما خرالف القررآن مري أخبرار الكترب السرا قة  رل إن والحك

ل لتلررك الكترب  و رراهدال للحكرم علي ررا. آمري وجروه هيمنررة القرر ن كونرره  ناسرخا

])ولعررل اإلمررام الرررازي كرران يستحضررر هررذه المعرراني كل ررا وهررو يعقررب فرري 

تفسرريره الكبيررر علرر  اآليررة الخاتمررة لسررورة المائرردة حيرر  يقررول : ) فرري هررذه 
أن السورة ا تمل  عل  أنواع كهللايرة مري  …لخاتمة ال.ريفة أسرار كهللايرة ا

ومن ا المناظرة مرع الي رود   العلوم  فمن ا  يان ال.رائع واألحكام والتكاليف

ومن ررا المنرراظرة مررع الندررارى فرري ًررول م   فرري إنكررارهم  ررريعة محمررد 

طالرب فكنره  التهللالير   فخرتم السرورة   رذه النقطرة الوافيرة  كثبرا  كرل هرذه الم

نا َوُهوَن َعلَو  ُكو  أ َشوْيء    تعال  ًال : أ ُمْلُل الساَماَواتأ َواِْلَْرضأ َوَما ِأيهأ ا ّلِلأ

يرد   .(120)المائدة :  قَدأ

كررل مررا سرروى الحررذ سرربحانه فكنرره ممكرري لذاترره موجررود  ن  أومعنرراه 

ل لجميرررع الممكنرررا   … كيجررراده تعرررال   وإذا كررران األمرررر كرررذلك كررران مالكرررا
نا    موجدال لجميع األرواح واألجساد   وإذا ثب  هذا لزم منه ثبرو  والكائ

وأما حسي التكليف كيف  ات وأراد   كل المطالب المذكورة في هذه السورة

ل للكرل كران لره أن يتدررف فري الكرل  فذاك ثا   ألنه سبحانه لمرا كران مالكرا

يف عل   األمر والن   والهللاوام والعقام كيف  ات وأراد فد  القول  التكل

أي وجه أراده الحذ سبحانه وتعرال . وأمرا الررد علر  الي رود فبنره سربحانه 

لما كان مالك الملك فله  حكم المالكية أن ينسرخ  ررع موسر  ويضرع  ررع 

محمد علي ما الدالة والسالم  وأما الرد عل  الندارى فبن عيس  ومريم 

هرو ا أو هيرره   ي أن الموجرد إمرا أن يكرونداخالن فيما سروى ا ألنره  ري  
 رك أن مررا داخرالن فرري هررذا القسرم  فرركذا دللنرا أن كررل مررا  وعيسر  ومررريم ال

سوى ا ممكي لذاته موجود  كيجاد ا كائي  تكويي ا كان عيس  و مريم 

علي مررا السررالم كررذلك. وال معنرر  للعبوديررة إال ذلررك فهللابرر  كون مررا عبررديي 

ذه اآليرة التري جعل را ا خاتمرة مخلوًيي فظ ر  رالتقرير الرذي ذكرنراه أن هر
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 رهان ًراعع فري صرحة جميرع العلروم التري ا رتمل   السرورة  ل ذه السورة 
ل علرر الكتررب   علي ررا وا أعلررم  أسرررار كالمرره. وحيرر  كرران القرررآن م يمنررا

وذلرك فري كرل مرا يتدرل   ماسواها مي  رام أولر  السماوية فكن هيمنته عل

  والعلوم وحسرب القرران أن ا تعرال  ال.عائر وال.رائع واألحكام واآلدام

أ لََنَجُدوا ِأيهأ اْختأََلًِا         زله وهو حافظه ـــــأن ُا َّْدأ ََلْيرأ  ْن عأ َولَْن َكاَن مأ

  و إذا تقرر هيمنة القرآن علر  مرا سربذ مري الكترب  (82 :النسات)  َكثأيًرا

ؤلفرا  فكن ذلك يقتضي  الضرورة عل  كرل مكتروم ومقرروت مري كترب وم

استقل   ا أفراد أو جماعا  أو كانر  نترا  حضرارا  ودول علر  اخرتالف 
 األعدار واألمدار  ومعياريته ل ا.

 تحريف الكتب السا قة : -م

 عمررل الب.ررر  يتحيرر  أن مررا  أيرردي الي ررود والندررارى مرردخول ملرر

وأهوائ م  مما ال يناسب مقام ذي الجالل واإلكرام ومقام رسله عنده  األمر 

ل علر  الدراسرا  المقارنرة لغيرر المسرلميي مري أهرل تلرك الذي لر م يكري خافيرا

 الملل  التي تهللابت  ذلك  مما يؤكد هيمنة القرآن عل  هذه الكتب.

يقررررول صرررراحب كتررررام : )هدايررررة الحيررررارى فرررري أجو ررررة الي ررررود 

ما  أيدي الي رود والندرارى   اعلرة )والندارى(  في تقرير هذه المسألة : 
وًد جات القررآن الكرريم يقرآ علر   نر    (14)(أفعاف حقه  وحقه منسوخ

إسررائيل الررذيي عاصرروا نررزول القرررآن الكرريم  ويبرريي ل ررم مرا اختلفرروا فيرره 

ل  ررديدال  ل اختالفررا   فنررزل القرررآن  يبرريي ل ررم   حترر  صررار يلعرري  عضرر م  عضررا

وي دي م إل  الحذ الذي لو أخذوا  ه لما اختلفروا  ومري ذلرك مرا حرفروه مري 

 التوراة واإلنجيل.

التحريررف هنررا لفظرري ومعنرروي وهررو مقتضرر  اإلعررال  ومرري أدلترره 

 تَوا أ َوَموا ُهوَن وْن اْلكأ تَوا أ لأتَْحَسوبُنهُ مأ ََّتَُهْم  أاْلكأ يقًا يَْلُنوَن أَْلسأ َُّْهْم لَفَرأ َوإأنا مأ

أ َويَقُنلُون ُا َّْودأ  وْن عأ أ َوَموا ُهوَن مأ ُا َّْدأ  ْن عأ تَا أ َويَقُنلُنَن ُهَن مأ ْن اْلكأ َن َعلَو  مأ
َ  َوُهْم يَْللَُمننَ  أ اْلَكذأ تَواَ  (.. 78:ل عمرران)آ ُا يَن يَْكتُبُونَن اْلكأ لاوذأ ََِنْيو د لأ

                                                        
 .  168ا ي ًيم الجوزية     14
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وا  ما ويًَل ََِنْيو د لَُهوْم مأ أ لأيَْشوتَُروا  أوهأ ثََمًَّوا قَلأ ُا َّْدأ  ْن عأ ْم ثُما يَقُنلُنَن َهذَا مأ يهأ  أأَْيدأ
ْم َوَوْي د لَهُ  يهأ بُننَ َكتَبَْت أَْيدأ ا يَْكسأ ما  .(79البقرة: ) ْم مأ

وكف   . ادة القرآن دليالل عل  ما أحدثه أهل الكتام في كترب م مري 

َُّْهْم  تحريف  يقول ا تعال :   يِّد مأ َُّنا لَُكْم َوقَْد َكاَن َِرأ أََِتَْطَملُنَن أَْن يُْؤمأ

وْن  َْلودأ  ُِننَوهُ مأ أ ثُما يَُحر أ ُا )البقورة  َموا َعقَلُونهُ َوُهوْم يَْللَُموننَ يَْسَملُنَن َكََلَم 

:75.) 

وهررذا موفررع آخررر يررنآ فيرره القرررآن علرر  تحريررف الي ررود خاصررة 

هأ  للكلم عي موافعه في التوراة:  لأ ُِنَن اْلَكلأمَ َعْن َمَناضأ يَن َهاُدوا يَُحر أ           الاذأ
بيل (. والقرررآن ي.ر د علرر  فريرذ مرري أهرل الكتررام أن رم فرري سرر46)النسرات :

تحريررف الكلررم يلرروون ألسررنت م  أي يقلبون ررا  ررالتحريف والزيررادة  يقررول ا 

تَوا أ  تعال  : وْن اْلكأ تَوا أ لأتَْحَسوبُنهُ مأ وََّتَُهْم  أاْلكأ يقًوا يَْلوُنوَن أَْلسأ َُّْهْم لَفَرأ َوإأنا مأ

نْ  أ َوَما ُهَن مأ ُا َّْدأ  ْن عأ تَا أ َويَقُنلُنَن ُهَن مأ ْن اْلكأ أ َويَقُنلُنَن َوَما ُهَن مأ ُا َّْدأ   عأ

َ  َوُهْم يَْللَُمننَ  أ اْلَكذأ ُا  (.78)آل عمران : َعلَ  

وًد تبع الي ود الندارى نسريان مرا ذكرروا  ره  مرع تزويرر موافرع 

 الكتام وإخفائ ا.         مي 

 ًَّوو يثَوواقَُهْم َََُِّسوونا َح يَن قَووالُنا إأناووا نََصوواَرى أََخووْذنَا مأ ووْن الاووذأ ووا َومأ ما ا مأ

ووُروا ْأ               ذُك أ  أووهأ َِأََْلَرْيََّووا  َْيووََُّهْم اْللَووَداَوةَ َواْلبَْغَضوواَء إألَوو  يَووْنمأ اْلقأيَاَموو

ُ  أَما  ُا ََ يََُّب أئُُهْم   .[14المائدة : ]  َكانُنا يَْصََّلُننَ        َوَ ْن

ل  أن يتبعرروا  وهرذا خطررام ألهرل الكتررام مري الي ررود والندرارى معررا

لحررذ الررذي جررات  رره القرررآن الخرراتم الم رريمي  والررذي يوافررذ مررا لررم يدرربه ا

تَووا أ لَْسووتُْم َعلَوو  َشووْيء  َحتاوو  تُقأيُموونا  التحريررف مرري كتررب م:  قُووْ  يَاأَْهووَ  اْلكأ

وْن َر  أُكومْ  َل إألَوْيُكْم مأ يوَ  َوَموا أُنوزأ نبأ ألن الرذي ( ، 68)المائودة :  التاوْنَراةَ َواإْلأ

ل  الندررانية  يؤمي  ما جات  ه ل  الي ودية الحقة  ومؤمنرا القرآن  يعتبر مؤمنا

الدحيحة  وًد اعتبر الكهللاير مي العلمات أن القرآن الكريم أًدم وثيقة علميرة 
البحتررة تعتبررر مدرردرال الموثوًيررة وصررل   طريررذ التررواتر  لررذلك ف رري مرري 

 ما نزل .كللندرانية والي ودية 

مي االن.غال  ظاهر الحيراة والقرآن ينع  عل  أهل الكتام  ويحذر 

  كمررا فعررل الي ررود والندررارى  الررذيي ًعرردوا عرري تعررال  الرردنيا عرري ذكررر ا
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يَن آَمَُّونا  القيام  واجب م حت  تركوا كتا  م  يقول ا تعال  :   لاوذأ أَلَْم يَأْنأ لأ

أ َوََّل يَ  وْن اْلَحوِّ  أ َوَموا نَووَزَل مأ ُا ْكرأ  وذأ يَن أُوتُوونا أَْن تَْ َشوَع قُلُون ُُهْم لأ ُكننُونا َكالاوذأ

وقُننَ  وَُّْهْم َِا أ ْم اِْلََموُد َِقََسوْت قُلُون ُُهْم َوَكثأيورد مأ ْن قَْبوُ  ََِطواَل َعلَوْيهأ تَاَ  مأ  اْلكأ

 (.16)الحديد :

فذم ا أهرل الكترام ًبلنرا  كعرافر م عري كترام ا )ًال ا ي كهللاير: 

 غيرر مرا أمرروا  ره  ال م المنزل علي م  وإًبال م عل  الدنيا وجمع ا  وا رتغ

 مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري اتبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراع 

 .(15)( اكتام 
وأما ما أسقطوا مي كتب م مي األحكرام ومري القدرآ  فركن القرران 

ل كما في ًوله تعرال   إأنا َهوذَا اْلقُوْرآَن يَقُو   َعلَو   ََّأوي  ي.ير إل  ذلك أيضا

ي ُهْم ِأيهأ يَْ تَلأفُنَن َوإأناهُ لَ  َّأيَن إأنا َر اَل إأْ َرائأيَ  أَْكثََر الاذأ ْلُمْؤمأ ُهًدى َوَرْحَمْد لأ

أ  أ إأناوَل َعلَو  اْلَحوِّ  ُا ويُم َِتََنكاوْ  َعلَو   يوُز اْللَلأ وهأ َوُهوَن اْللَزأ ي  َْيوََُّهْم  أُحْكمأ يَْقضأ

 (.79-76)النمل : اْلُمبأينأ 

 - / ختم الرسالة :

 هري خاتمرة الرسراال  ًض  ا جل وعال أن تكون رسالة محمد 

السررماوية  واللبنرررة األخيرررة فررري البنررات النبررروي الترري انت ررر  إلي ررا أصرررول 
ل كما انت   إل  الرسول  كماال  األنبيرات لرذلك   الرساال  السماوية جميعا

ف ي المكملة والمتممة ل ا والباًية إل  أن يررث  ال د أن تكون م يمنة علي ا

والمرسليي  والقررآن  خاتم األنبيات الرسول  ا األرض ومي علي ا. وكان

 هو آخر الكتب السماوية والم يمي عل  ما سبذ من ا. 

مثلو  ومثو  ): وف  صحي  مسلم عري جرا ر ًرال: ًرال رسرول ا 

اِلنبياء كمث  رج   َّ  داره ِأتمها وأكملها إَّل منضع لبَّْ، ِبل  الَّواع 

يدخلننها ويتلببنن مَّها ويقنلنن : لنَّل منضع هذه اللبَّوْ، قوال ر ونل 

 . (62)(: ِأنا منضع اللبَّْ جئت ِ تمت اِلنبياءهللا 
                                                        

   المقدمة. 1/ ا ي كهللاير: تفسير القرآن العظيم    15

 عي تفسير الكبير الرازى  75/76   1السيوعي   ًطف األزهار    /26
أخرجره مسرلم فري الفضرائل   3535 أخرجه البخاري في مناًب األندار   رام: خراتم النبيريي  رًرم / 17

 .313  2/398  وأخرجه احمد في مسنده 2286خاتم النبييي رًم  –  – ام: ذكر كونه 
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وروى البخرراري ومسررلم فرري صررحيح ما  عرري جبيررر  رري مطعررم  أن 
إن لووي أ وماء، أنوا محمود، وأنووا )ا صرل  ا عليره وسرلم:          رسرول 

هللا  وه الكفور، وأنوا الحاشور الوذي يحشور  أحمد، وأنوا المواحي الوذي يمحون

 ..(17)( لده أحد اللاقَ الذي لي الَّاع عل  قدمي، وأنا 

رراتم أن : هررذه  ونقررل القرعبرري عرري ا رري عطيررة: فرري معنرر  خرراتِّم وخ 

ل  متلقراة علر  العمروم            األلفاظ  ل وسرلفا عند جماعة علمات األمة  خلفرا

ل انه ال نبي  عده   .  (81)التام  مقتضية ندا

 -د/  لوازم ختم النبوة:
وتوًررررف النبرررروا   التدررررويب لررررذلك كرررران مرررري لرررروازم الخاتميررررة 

واالستمرار القيم  وحفظ ا في الكتام والسنة صحيحة مري كرل تحريرف أو 

ل  ويترترررب عليررره الهللاررروام  ل عقرررالل و ررررعا تبرررديل  ليدرررب  التكليرررف صرررحيحا

 والعقام.

ن هو آخر رسالة إل  النا   فرال كترام آوختم النبوة يعن  : أن القر

رسالة أخرى مي  عد   نا  يحتاجون إلال ن  أ تعال  ن. ولو علم اآ عد القر

ن رحمترره  الب.ررر ال كن الكررريم هررو الرسررالة الخاتمرة  فررآذلرك  لمررا كرران القرر

ينَ   : تترك م  غير دليل وهدايرة ْللَوالَمأ )األنبيرات  َوَموا أَْرَ وْلََّاَك إأَّلا َرْحَموًْ لأ
:107). 

ود ونتيجة لختم النبوة  يلزم أن تكون الرسالة خالدة مجردة عري حرد

الزمان والمكان  أي صالحة لكل زمران ومكران  وأن تكرون لجميرع الب.رر  

ل للعالميررة. وأن تكررون ميسرررة للقررراتة والعمررل: َولَقَووْد يَساووْرنَا اْلقُووْرآَن  تحقيقررا

ر   ووْن ُمووداكأ ْكرأ ََِهووْ  مأ لووذ أ (. و أحكام ررا ًائمررة علرر  التيسررير ال 17)القمررر : لأ

ُ  أكُ  سير: ـالتع ُا يُد  يُد  أُكْم اْللُْسرَ يُرأ (   حي  185)البقرة:  ْم اْليُْسَر َوََّل يُرأ

ُ نَْفًسووووا إأَّلا ُوْ وووولََها ال حررررر  وال م.ررررقة : ُا ووووُ   (  78 :)الحررررج ََّل يَُكل أ

ُ نَْفًسا إأَّلا ُوْ لََها يف عل  الوسع : ـــوالتكل ُا  ..(286)البقرة : ََّل يَُكل أُ  
لترفرع عنرا اإلصرر واألهرالل التري كانر  علر  مري كما جات  هذه الرسالة 

                                                        

. .ررح النرووي  مؤسسرة 104   15. ومسلم  كترام الفضرائل   رام : أسرماجه:   6/253البخاري  / 18
 مناهل العرفان   يرو .

 (. 14/196الجامع ألحكام القران ) /12 
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مْ  سرربقنا : )األعررراف  َويََضووُع َعووَُّْهْم إأْدووَرُهْم َواِْلََْلووََلَل الاتأووي َكانَووْت َعلَووْيهأ
(   وًد ظل ندات المسلميي عل  الدوام  دعات يتل  آنات الليل وأعراف 157:

ْ  َعلَْيََّا إأْدًرا َكمَ  الن ار : وْن قَْبلأََّوا َر اََّوا َر اََّا َوََّل تَْحمأ يَن مأ ا َحَمْلتَهُ َعلَ  الاوذأ

ْلََّا َما ََّل َطاقََْ لَََّا  أهأ  (.. وليس ثمة حاجة ل.ريت مري 286)البقرة : َوََّل تَُحم أ

ل لمعنرر  ال يمنررة  أل ن الحفررظ والخلررود مرري لرروازم الرسرراال  السررا قة تحقيقررا

 الخاتمية.

ورته الن ائيررة والرسررالة الخاتمررة جررات  تعرررض اإلسررالم فرري صرر)

األخيرة  ليكون ديري الب.ررية كل را  ولتكرون  رريعته هري الموج رة لمسرار 
ل  ولت ريمي علر  كرل مرا كران ًبل را  وتكرون هري  الكون  وه  للنرا  جميعرا

إأنا  ن :آم مرن ج ا لحيراة الب.ررية وفرذ تعراليم القرريالمرجع الن رائي  ولتقر

وَي أَ  لاتأوي هأ ي لأ (  وسرتظل هرذه الرسرالة 9)اإلسررات :  ْقوَنمُ َهذَا اْلقُوْرآَن يَْهودأ

ترفد الكون كله   ذه ال داية لتردور حيراة الب.ررية حرول محورهرا  اسرتمدادال 

للتدور اإلعتقادى والنظرام االجتمراعي وآدام السرلوك الفرردي والجمراعي 

إأناوا أَنَزْلََّوا إألَْيوَل  ألن را الحرذ البراًي :   حت  يرث ا األرض ومي علي ا 

أ الْ  تَووواَ   أووواْلَحِّ  (.. يتمهللارررل الحرررذ فررري صررردوره مررري ج رررة 105)النسرررات : كأ

لوهيررة  وهرر  الج ررة الترري تملررك حررذ تنزيررل ال.رررائع وفرررض القرروانيي. األ
ويتمهللاررل الحررذ فرري محتوياترره وفرر  كررل مررا يعرررض لرره مرري  ررؤون العقيرردة 

 .(13)( مي توجيه وال.ريعة  وف  كل ما يقآ مي خبر وما يحمله

 

 

 لرسالة في الكتب السا قة :هـ_ الرسول وا

 لقررد ًررآ القررررآن الكررريم  .رررارة الكتررب السرررا قة  ررالنبي الخررراتم  

و رسالته الخاتمة  وما تضمنته هذه الرسالة مي  يان هيمنة القررآن علي را : 

  ًق أ إألَْيُكْم ُمَصد أ ُا يَس  اْ ُن َمْريََم يَا ََّأي إأْ َرائأيَ  إأن أي َرُ نُل  ا لأَما َوإأْذ قَاَل عأ

ي اْ ووُمهُ أَْحَمووُد  ووْن  َْلوودأ ووًرا  أَرُ وونل  يَووأْتأي مأ ووَن التاووْنَراةأ َوُمبَش أ   َووْيَن يَووَديا مأ

                                                        
 (901 2/902في ظالل القران  )د ًطب سي/  13
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(.. ومرع مررا أصرام كتررب السرا قيي مرري تحريرف وتبررديل  إال أن 6)الدرف :
 .اإل ارا  الباًية في ا تؤكد الب.ارة  خاتم النبييي  دفاته 

ون ممررا  رريي أيرردي م  صررد   ررل إن أحبررار الي ررود والندررارى يعرفرر

ودد     ويجردون العالمرا  الدالرة عليره فري كترب م :  رسول ا الخاتم  ُمَحما

ًدا  اُء َعلَ  اْلُكفاارأ ُرَحَماُء  َْيََُّهْم تََراُهْم ُركالًا ُ وبا دا يَن َملَهُ أَشأ أ َوالاذأ ُا َرُ نُل 

ْضَنانًا  أ  أ َورأ ُا ْن  ْن أَثَرأ الس ُبندأ ذَلأَل يَْبتَغُنَن َِْضًَل مأ ْم مأ هأ يَماُهْم ِأي ُوُجنهأ

َرهُ َِاْ وتَْغلََ   ََ ََ َشوْطأَهُ َِوآ ي أ َكَزْرع  أَْخوَر ْنبأ َمثَلُُهْم ِأي التاْنَراةأ َوَمثَلُُهْم ِأي اإْلأ

ُ ا ُا ْم اْلُكفااَر َوَعوَد  يَ   أهأ اَع لأيَغأ را َُ الز  يَن آَمَُّونا َِاْ تََنى َعلَ  ُ نقأهأ يُْلبأ لاوذأ
يًموا َأ وَرةً َوأَْجوًرا َع وَُّْهْم َمْغفأ والأَحاتأ مأ لُنا الصا (.. وًرد أفلر  29)الفرت  : َوَعمأ

وولَْت ُكوو ا َشووْيء   مررن م مرري عرررف الحررذ واتبررع ال رردى :    ..َوَرْحَمتأووي َو أ

يَن آتَْيََّوواُهْم  ثررم خسررر مرري لررم يررؤمي  ًررال تعررال :  ،(156)األعررراف : الاووذأ

تَوووا َ  وووُروا أَنفَُسوووُهْم َُِهوووْم ََّل اْلكأ يَن َخسأ ُِووونَن أَْ ََّووواَءُهْم الاوووذأ ُِننَوووهُ َكَموووا يَْلرأ  يَْلرأ

َُّننَ   . (21)األنعام : يُْؤمأ
ن هررو الحررذ والحكررم ومدرردر التلقرري الم رريمي الررذي آولررذلك فررالقر

يحتكم ويلجأ إليه سوات  ما عرض مي أحكام أو تاريخ الب.رية أو القدرآ 

لمعايير واألصول الدرحيحة التري تبريي الحرذ وتدروم ألنه الذي يتضمي ا
 . ختلف فيهاما 

فررال مجرررال  عرررد هرررذا العتمررراد كتررب أهرررل الكترررام وال األخرررذ من رررا 

 يي  ن  إسرائيل  فيما اختلفروا فيره  فيظ رر مرا حرفروه   ا تعال يوسيقض

 في الدنيا ويجازى في اآلخرة كل واحد مي المحذ والمبطل.

ن  مررا آدررو  والمدررادر  تبقرر  ال يمنررة للقرررلررذلك وم مررا تعرردد  الن

 و مددر المعرفة الذي يرجع  إليه والذي نحاكم إليه   فتحقذ له مي الحفظ

 رائعنا   وخواعرنا  واجت اداتنا  ومؤلفاتنا  وكتبنا   ومري ثرم فرال  رد لكرل 

سرروات كررران هرررذا  اخررتالف أن يررررد إلرر  هرررذا الكترررام المعيررار ليفدرررل فيررره
النا رررأ  أو  ررريي أصرررحام الرررديانا   ياالعتقررراداالخرررتالف فررري التدرررور 

 السماوية أو حت   يي المسلميي أنفس م. 

 هيمنته عل  مدادر المعرفة وانسجامه مع حقائذ العلم : –هـ 
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مدادر المعرفة في الرجية القرآنية تتجاوز ما يعرفه المراديون مري 
لعالم المادي الحياة الدنيا فمدادر المعرفة التي ال يعرف ا             ظاهر 

هيرهرا وعلي را ًامرر  حضرارته وكمررا يعبرر عن را تعريررف اليونسركو:  )كررل 

معلوم  الحس والتجر ة(  أسقط  مي معرفت ا الوحي وعرالم الغيرب وعليره 

فرركن مدررادر المعرفررة عنررد المررادييي ال تتجرراوز الحررس والتجر ررة أمررا فرري 

 الم.راهدة  رل المف وم القران  فال إنكار للحرس وال التجر رة وال الخبررة وال

وْن  ُُطوننأ  إن القران ارتكز إلي ا  ونآ عل  ذلرك كلره:    ُ أَْخوَرَجُكْم مأ ُا َو

ِْئأووَدةَ لَلَلاُكوووْم  َهوواتأُكْم ََّل تَْللَُموونَن َشووْيئًا َوَجلَووَ  لَُكوووْم الساووْمَع َواِْلَْ َصوواَر َواِْلَ أُما
 .( 78 :) النحل تَْشُكُرونَ 

  ََُُروا إأل ْن أََِلَْم يََّْ ياَّااَها َوَما لََها مأ ََ   الساَماءأ َِْنقَُهْم َكْيَ   َََّْيََّاَها َو

ْوَ   ََ ووْن ُكوو  أ  ووَي َوأَْنبَتََّْووا ِأيَهووا مأ ُِووُروَ  َواِْلَْرَض َمووَدْدنَاَها َوأَْلقَْيََّووا ِأيَهووا َرَوا أ

يج   َُُروَن إألَ  اإْلأ أ أ َكْيَ  ُخلأقَْت َوإألَو    (6-7 ) َهأ   الساوَماءأ َكْيوَ  أََََِل يََّْ

َحتْ  بَْت َوإألَ  اِْلَْرضأ َكْيَ  ُ طأ بَالأ َكْيَ  نُصأ  17)الغا رية  ُرِألَْت َوإألَ  اْلبأ

–20 )  ََُووُروا َكْيووَ  َكوواَن َعاقأبَووُْ اْلُمَكووذ أ أين وويُروا ِأووي اِْلَْرضأ ثُووما ان  قُووْ   أ

ْم آيَاتأََّا ِأي اْْلَِاقأ َوِأي  (11)األنعام: يهأ ْم َحتا  يَتَبَياَن لَُهوْم أَناوهُ  َ َُّرأ هأ أَْنفُسأ

يدد   (.53)فدل :  اْلَحِّ  أََولَْم يَْك أ  أَر  أَل أَناهُ َعلَ  ُك  أ َشْيء  َشهأ
               ي صفة ال يمنة يعتبر مددر من الوحي  ما يمتلك كوفو  ذلك كله ف

افظره وعاصرمه والعلوم وسبحان ا منزل الوحي وح   المدادر للمعارف

يُع  :   ًال تعال َكلأَماتأهأ َوُهوَن الساومأ َل لأ ْدقًا َوَعْدًَّل ََّل ُمبَد أ ْت َكلأَمُْ َر  أَل دأ َوتَما

ويمُ  ووْن    (115)األنعررام:  اْللَلأ وويُن َعلَو  قَْلبأووَل لأتَُكوونَن مأ وُأ اِْلَمأ نَووَزَل  أوهأ الوور 

يَن  ألأَسان  َعَر أي   ُمبأين   رأ  (.197 :عرات)ال. اْلُمَّذأ

وتبررارك ا رم العررالميي خلررذ الخالئررذ كل ررا يعلم ررا علررم الخررال  

يوُ  اْلَ بأيورُ  العليم  (. وحسربنا أن 14)الملرك: أَََّل يَْللَُم َمْن َخلَوَِّ َوُهوَن اللاطأ

نه عل  الرهم مي تقدم العلوم والمعارف لم يستطع العلم أن يسرجل إ:  نقول
ن آجررات العلررم تأكيرردال لمررا جررات  رره القرررواحرردة للررنآ القرآنرري  ررل  مناًضررة

وانسجامه معه دليل أسبقية القررآن للعقرل الب.ررى المحردود وأنره ال تنراًض 

ل :  يَتََد اُروَن اْلقُْرآَن َولَْن َكاَن  أَِل  يي العقل والوحي وال ثنائية  ين ما وحقا

أ لََنَجُدوا ِأيهأ اْختأََلًِا َكثأيًرا ُا َّْدأ ََلْيرأ  ْن عأ  (.82)النسات: مأ
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ن مدردرال السرتمرار المعرفرة وتدرويب النظريرا  آمما جعل القرر
ن هررو المرجررع لتأصرريل العلرروم وتحديررد وج ت ررا و يرران آ حيرر  يكررون القررر

 هدف ا.

 عررد دراسررة مقارنررة للترروراة واإلنجيررل  وًررد خلررآ مرروريس  وكرراى

ن  مررع مررا توصررل إليرره العلررم مرري حقررائذ  إلرري تنرراًض فرري الترروراة آوالقررر

إلنجيررل مررع هررذه الحقررائذ  وانسررجام القررران مع ررا ممررا دفعرره إلرر  إثبررا  وا

 ن والعلم( . آ  ادته تلك في كتا ه: )القر

 هيمنته عل  الحضارا  والديانا : -و
ن هررو الررنآ السررماوي الوحيررد الررذي وصررل  طريقرره آلمررا كرران القررر

والخاتمية لذلك اكتسب صفة  لديمومةوكان مي خدائده ا  علمية صحيحة

وكرل اإلنترا  الهللاقرافي الرذي ن.رأ فري  منة عل  الندو  الدينية السرا قة ال ي

ل وعل  ما سبذ مي  ل ل ا  كما هيمي عل  الحضارا  جميعا ظل ا أو معارفا

التررراث الكتررا ي والعرفرري   الررديانا   وعلرر  تقاليررد العرررم الجاهليررة  وعلرر

صررة الفارسي والروماني واليوناني  وعل  ما يأتي مي مذاهب وأفكار معا

ف ررري وإن خرردع  ريق رررا  عرررض   ماديررة وإلحاديرررة  ررررًية كانرر  أم هر يرررة

ن آألن التأثير النفسي والمحاكمة العقلية علر  القرر  األ دار فذلك إل  حيي
وهيمنترره علرر  القرريم الروحيررة والنفسررية والفكريررة فرري المسررلميي يحررول دون 

سجام مع استقرارها ورسوخ ا في النفو  وتأثيرها عليه لما يتضمنه مي ان

ََِطووَر الَّاوواَع َعلَْيَهووا ََّل  ِطوورت هللا التووي الفطرررة اإلنسررانية ومخاعبترره ل ررا 

أ  ُا يَ  لأَ ْلوِّأ  ( . وي.ر د ل رذا واًرع دخرول العديرد مري أ نررات 30)الرروم: تَْبودأ

ل  راهلل آ  عد أن المس  كلما  القراالغرم في ديي  ن ًلو  م فأثمر  إيمانرا

:  ُووا الزا َوود ووا َمووا يََّفَووُع الَّاوواَع َِيَْمُكووُث ِأووي اِْلَْرضأ  َِأَما َُ ُجفَوواًء َوأَما  َِيَووْذَه

 (. 17)الرعد: 

وهذا مي أعظم معاني ال يمنرة التري يسرع  المدرلحون المجت ردون 
لتحقيق رررا فررري حياتنرررا المعاصررررة  وسررريظل القررررآن  رررذلك كترررام الحافرررر 

 –لكترب والفلسرفا  والمستقبل ال يأتيه الباعل مري  ريي يديره ممرا سربقه مري ا

مهللالمرا والمعرارف والعلروم والفلسرفا   مري ن يكرونأوال مي خلفه مما يمكري 

ل لما  يي يديه ي دى إل  الحذ وال  الدراع المسرتقيم  كان منذ نزوله مددًا
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ل ي دى النا  كل م ألن ا تعال  أنزله هكذا   َشْهُر  فسيبق   كعالًيته هاديا

َل ِأي ي أُنزأ تَوا د أَنَزْلََّواهُ إألَْيوَل   (  185: لبقرة) هأ اْلقُْرآنُ َرَمَضاَن الاذأ الور كأ

يووزأ  ووَراطأ اْللَزأ ووْم إألَوو  دأ ْذنأ َر  أهأ ِأ َ لَُموواتأ إألَوو  الَّ وونرأ  أوو ووْن ال ََ الَّاوواَع مأ لأتُْ وورأ

يوودأ  ( ويمحررو عرري النررا  آثررار الضررالل   دايترره وأنمرراع 1)إ ررراهيم: اْلَحمأ

استفدنا مي حكمة الغيرر واهتردينا  ال.رواهد  السلوك المادي المنحرف فم ما

ل  ووْدقًا    فررالقرآن يعررود ويبقرر  حكمررا َمووُْ َر  أووَل دأ ووْت َكلأ األنعررام: ) َوَعووْدَّلً َوتَما

ل في األخبار وعدالل في األحكام(115 للتري هري ن ي ردى آف رذا القرر    صدًا

ل  َهوذَا   أًوم في العقائد وال.ررائع وال.رعائر ويوجره الحيراة اإلنسرانية عمومرا

َي أَْقوَنمُ  لاتأي هأ ي لأ ( . فنظرتره هري األًروم وهدايتره 9)اإلسررات: اْلقُْرآَن يَْهدأ

ل. يت هي األكمل واألحسي في كل    وهو   ذه القوامة م يمي علي ا جميعا

وهيمنته هيمنة معنوية في المقام األول ومي  رواهدها صرالة النبري 

 اإلسرات والمعررا  حير   ركعتيي في المسجد األًد  كما ورد في ًدة

جمع ا له المرسليي في  ي  المقد  وأمرره ر ره أن يسرأل م فلرم ي.رك ولرم 

وْن  يسأل كما ي.ير إلر  ذلرك ًولره تعرال :  وَل مأ وْن قَْبلأ َواْ وأَْل َموْن أَْرَ وْلََّا مأ

هرو خراتم األنبيرات  وداللرة ذلرك أن رسرول ا (16)( 45)الزخررف: ُرُ لأََّا

 ا األخيرة. كلمةوالمرسليي جات  
ومي ذلك أن المعجزا  السا قة التي مض  في األمم السالفة كانر  

ولكري المعجرزة الخاتمرة كانر  معنويرة   معجرزا  ماديرة ًراهرة لرتلكم األمرم

المكرران جررات  لتمتررد ولت رريمي علرر  األفكررار ومجررردة عرري حرردود الزمرران 

ل أن القر   الطوع واالختيار كلمة ا األخيررة ن العظيم هو آوظ ر  ذلك حقا

ن. آفي الكالم المقروت وًراتة الكون  النظر واالعتبار والتد ر كما دعا القر

 مذكرال  القران مري هيرر أن تكرون لره سريطرة علر  أحرد  وًد جات النبي 

ر   ْم  أُمَسْيطأ رد لَْسَت َعلَْيهأ ْر إأناَما أَْنَت ُمذَك أ  (. 22 21)الغا ية:  َِذَك أ

ألن سررطر و)المسرريطر(   فرري اللغررة مرري السررطر (ر  ُمَسووْيطأ )وأصررل 
 . (17)د أحواله ويكتب علمه وأصله  ال.يت لي.رف عليه ويتع  المسلط عل

                                                        
 .95 – 16/94والقرعب    25/78/ انظر الطبرى   16
( 12/26(وتا  العرو  للز يدى  مادة )سطر( )4/364/ انظر لسان العرم   مادة )سطر( ) 17

 ( .330 3ومجمع البحريي لفخر الديي الطر ج   مادة )سطر()
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وهكررذا فرركن ال يمنررة ال تعنرري سررلب اإلرادة وال التسررلط وال اإلكررراه  
أ  :   ًال تعال ْن الغَوي  ْشُد مأ ينأ قَْد تَبَياَن الر  (. 256ة:)البقرر ََّل إأْكَراهَ ِأي الد أ

 وليس ألحد مري نبري أو أتباعره أن يكرهروا أحردال علر  الردخول فري الرديي 

َّأينَ  هُ الَّاواَع َحتاو  يَُكننُونا ُموْؤمأ ( وإنمرا ال يمنرة فري 99)يرونس: أََِأَْنَت تُْكرأ

ألن ا السبيل الوحيد للوصرول إلر  الحرذ   ةعتقاديتأميي الحرية الفكرية واال

 ن.آوهو ما جات  ه القر

مل اإلسرالم علر  ترأميي النرا  فري حرريت م الفكريرة واالعتقاديرة  فقد ع

ل علري م  نعمره ليعبردوه :أكما فمي ت َِْليَْلبُوُدوا  ميي النا  في أنفسر م ممتنرا

  َ وْن َخوْن ْن ُجونع  َوآَموََُّهْم مأ ي أَْطلََمُهْم مأ ( 4-3)ًرري  :َر ا َهذَا اْلبَْيتأ الاذأ

 وة عوع واختيار  وسماحة ويسر : ..واألصل في دعوة اإلسالم  أن ا دع

ْن َوَموْن َشواَء َِْليَْكفُورْ  (  ولرم تقرم م.رروعية 29)الك رف : ََِمْن َشواَء َِْليُوْؤمأ

يَن يُقَوواتَلُنَن  أووأَناُهْم  الج رراد إال حرريي  ررادر الخدرروم  المحار ررة :  لاووذأ َن لأ أُذأ

يرد الاذأ  ْم لَقَدأ هأ َ َعلَ  نَْصرأ ُا ْم  أغَْيرأ َحوِّ   إأَّلا ُظلأُمنا َوإأنا  هأ يَارأ ْن دأ ُجنا مأ يَن أُْخرأ

 ُ ُا  (.40  39) الحج :  أَْن يَقُنلُنا َر  ََّا 

ل لتأميي العبادة ودورهرا   وحمايرة هيرر  وكان  م.روعية الج اد أيضا

إلرر  جانررب المسررلميي  كمررا تحرردث  آيررا  م.ررروعية              المسررلميي 
ِْ  الج اد :  أ َولَْنََّل َد ُا ُع             ُع  َمْت َدوَنامأ الَّااَع  َْلَضُهْم  أبَْلض  لَُهود أ

ُد يُْذَكُر ِأيَها اْ مُ  أ َكثأير         َو أيَعد َوَدلََناتد َوَمَساجأ  (.40)الحج :  اً ُا

سرررتمرارية الررردعوة والمجاهررردة  رررالقرآن   ومضررريه إلررر  أن يررررث ا او

"  ل  هيمنة الكتام الذي أمرر  ره   ًرال األرض ومي علي ا   خير دليل ع

ال يزال مي أمتي أمة ًائمة  أمر ا ال يضررهم مري خرذل م وال مري خرالف م  

 ( .18حت  يأتي أمر ا وهم عل  ذلك " )

قائمرة علر  الحرذ   مدردر الولعل في  قات هذه الطائفة المندرورة 

نية التطبيقيرة الدالرة استمرارية التطبيذ للقرآن   ذلك أن وجود النماذ  القرآ
  والقدرة عل  إنتا  هذه النماذ  في كل زمان ومكان   يعرد  لديمومةعل  ا

ل  ل. ووثمحفظا ل ولفظيال صوتيا ل كتا يا ل توثيقيا ل    عدما حفظ حفظا ل وعلميا ل كليا  ًيا

                                                        
 (. 3641) 6/632الم.تركيي   أخرجه البخاري   المناًب    ام : سؤال   18
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 هيمنته عل  مدادر  الت.ريع : –ز 
ل وكما أن القرآن أنزل م يمن   ه   وكرل  عل  النآ الديني الذي سبقا

اإلنتررا   الهللاقررافي النا ررأ فرري إعرراره   أو المنرراًض لرره  فكنرره هررو األصررل 

الم ررريمي علررر  مدرررادر الت.رررريع  السرررتنباع األحكرررام   ومرررا سرررواه يأخرررذ 

م.رررروعيته وصررروا ه منررره .. والسرررنة النبويرررة ل رررا ال يمنرررة  طبيعرررة  يان رررا 

    : يتخلررذ  ررأخال  القرررآن وتطبيق ررا العملرري للقرررآن   وًررد كرران النبرري 

يم   َأ (   وًد أخبر  عنه السيدة عائ.ة رفي 4)القلم :  َوإأناَل لَلَل  ُخلُِّ  َع

ا عن ا أنره "كران خلقره القررآن".. وإجمراع األمرة أو مجت ردي ا   ال يخرر  
عي االرتكاز واالستناد إل  فقه القرآن   أو هيمنة القرآن عليه .. أما القيا  

 .(3)مندو  عليه في الكتام والسنة فمعلوم أنه ال يستند إل  أصل 

وًد أ عد النجعة مي ظي أن المدونا  الفق ية مي تراثنا   تغني عري 

النظر في القرآن واستنباع األحكام منه   في كل عدر    كعمرال مجت ديره 

آراتهررم واجت ررادات م   مررع االسررتفادة مرري تراثنررا   دون اعتقرراد العدررمة لرره 

الت.ريع اإلسالمي  جانب القرآن  حي  أمرنرا .ومع مكانة السنة النبوية في 

ُ ونُل  متا عة ال دي النبوي:ــالقرآن في موافع كهللايرة منه   َوَموا آتَواُكْم الرا

ُ ونَل َِقَوْد     (7)الح.رر :  َُِ ذُوهُ َوَما نََهواُكْم َعَّْوهُ َِواْنتَُهنا وْع الرا َموْن يُطأ

 َ ُا يسررتدل  عررض أهررل الحرردي   ( فلرريس مرري الفقرره أن80)النسررات : أََطوواَع 

 السنة وحدها مرع وجرود الرنآ اإلمرام مري القررآن كاسرتدالل  عضر م علر  

ل والغفلرة عري  وجوم استقبال القبلة في الدرالة    ركيراده فري المسرألة حرديهللاا

يََّاووَل قأْبلَووًْ  إيررراد ًولرره تعررال  :  ووَل ِأووي الساووَماءأ َِلَََُّنل أ ََ َوْجهأ قَووْد نَووَرى تَقَل وو

دأ اْلَحَرامأ َوَحْيُث َموا ُكَّوتُْم ََِنل ونا ُوُجونَهُكْم تَْرَضاهَ  ا ََِنل أ َوْجَهَل َشْطَر اْلَمْسبأ

 (144)البقرة : َشْطَرهُ 

 

                                                        
ل مي مدادر الت.ريع ما جات في رسالة عمر  ي الخطام رفي  3 واًدم نآ ذكر فيه القيا  مددرا

ل عل  البدرة فمي  نود تلك الرسالة ًول عمر " الف م  ا عنه ال ي موس  اال عري عندما كان واليا

سنة   واعرف األمهللاال واأل باه   وًس الف م فيما يختلج في صدرك   مما لم يبلغك في الكتام وال
 "…األمور عند ذلك 

 هـ1393_ تحقيذ د/ محمد حميد ا ع  128نعمان  ي محمد  ي العرا    

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 
 

 

 
 أ.د. أحمد علي اإلمام                وخلودهه وعالميته  وخاتميت هيمنته  القرآن الكريم

 

 م2006هـ / 1427العدد األول      مجلة كلية القرآن الكريم

 
 

29 

 -سائر األمم :  هيمنة المؤمنيي  ه عل-ح
  وسط   الترري نرراع ا   ررا ال.رر ادة علررـررـاألمررة المسررلمة هرري أمررة ال

وًْ َوَ وًطا لأتَُكننُونا ُشوَهَداَء َعلَو  َوَكوذَلأَل َجلَْلََّواكُ  النا   ًال تعالي  ْم أُما

يًدا ُ ونُل َعلَوْيُكْم َشوهأ (   وال.ر ادة هنرا 143)البقررة  الَّااعأ َويَُكونَن الرا

ن أن يرؤدي آتعني ال يمنة  كل معاني را   لرذلك فمري وجروه ال يمنرة للقرر

وتدرررويب مسررريرت ا  المؤمنرررون وظيفرررة إمامرررة اإلنسرررانية   وهررردايت ا  

ََّوواُت    ررالمعروف ون ي ررا عرري المنكررر : وأمرهررا َُّوونَن َواْلُمْؤمأ َواْلُمْؤمأ

َأ َويَََّْهْنَن َعْن اْلُمََّكرأ َويُقأيُمنَن   َْلُضُهْم أَْولأيَاُء  َْلض  يَأُْمُروَن  أاْلَمْلُرو
َ َوَرُ نلَهُ  ُا يلُنَن  َكاةَ َويُطأ ََلةَ َويُْؤتُنَن الزا . مع ًيرام (71 :التو ة) الصا

والماديرة  ة درورها العديرد مؤمنيي  واجب إعداد العدة وامرتالك القروةال

وْن  المأمور  كعدادها في القران والروحية ود وا لَُهوْم َموا اْ وتََطْلتُْم مأ َوأَعأ

ة   أ    والج راد فري ا حرذ ج راده  (60 :األنفال) قُنا ُا وُدوا ِأوي  َوَجاهأ

هأ  َهادأ  .(78 :الحج) َحِّا جأ

 ن :آالة القرعالمية رس

فالعالمية إحدى مقتضيا  الخاتمية   وال يمنة مي لوازم را فمجريت 

هيرها مي الرساال    وهرذا   الرسالة خاتمة للرساال  يقتضي ال يمنة عل
  ن ينآ في خطا ره علرآ. والقرىيلزم منه عدم حدرها في أمة دون أخر

ل  ل وللعالميي ذلك   موج ا ن أكهللارر مرا آالقر عالمية  وتتجل  نداته للنا  جميعا

 في المظاهر التالية :  تتجل

 

 

 أ/ عموم الرسالة :

وال  ك في عالمية الرسالة   فقد جات اإلعالن  ذلك مع  دت الوحي 

منذ الفترة المكية   وف  كهللاير مي السرور كمرا فري سرورة األنعرام المكيرة 
َرُكْم  أهأ    يقول تعال ُنذأ َي إألَيا َهذَا اْلقُْرآُن ِلأ . وف  (19 :األنعام) َوأُوحأ

ل نقرأ ًول قُوْ  يَوا أَي َهوا الَّاواُع إأن أوي   تعرال هسورة األعراف المكية أيضا

يلًوووا أ إألَوووْيُكْم َجمأ ُا ( . عرررالوة عررري صررريغة 158 :األعرررراف) َرُ ووونُل 

 . يَا أَي َها الَّااُع :   تعال هالخطام المتكرر  قول
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ذكره   لطبري : ) يقول تعال ي جرير ااوف  تأويل هذه اآلية يقول 
ل ال إلر لنبيه محمد    ًل يا محمد للنا  كل رم : إنري رسرول ا إلريكم جميعرا

 عض النا     عضكم دون  عض   كما كان مي ًبلي مي الرسل مرسالل إل

دون  عض   كذلك فكن رسالتي ليس  إل   عضكم دون  عض ولكن ا إلريكم 

 جميعكم. 

لقرعبي : ) ذكر أن موس   .ر  ه وأن وف  الجامع ألحكام القران ل

ل ( عيس   .ر  ه ثم أمره أن يقول إني رسول ا   .(4)إليكم جميعا

ًررال :  روي جررا ر  رري عبررد ا رفرري ا عنرره : ) أن رسررول ا 
ل أعطي  خمس) لم يعط ي أحد ًبلي ندر   الرعب مسيرة   ر   وجعل   ا

متي أدركته الدالة فليدل   لي األرض مسجدال وع ورال  وأيما رجل مي أ

وأحل  لي الغنائم ولم تحل ألحد مي ًبلي   وأعطي  ال.فاعة   وكان النبي 

 (. 20()ةالنا  عام  ًومه خاصة و عهللا  إل  يبع  إل

تَبَاَرَك الاذأي  مكية النزول : سورة ونقرأ في صدر الفرًان وه  

هأ لأيَُكنَن لألْلَ  َل اْلفُْرقَاَن َعلَ  َعْبدأ يًرانَزا يَن نَذأ . وف   يان (1 :)الفرًان الَمأ

 } هفقول"ا تمال هذه اآلية عل  عموم الرسالة الخاتمة يقول الطبري : 

َل اْلفُْرقَانَ  ي نَزا {  يقول : تبارك الذي نزل الفدل  يي الحذ تَبَاَرَك الاذأ
ليكون   عبده محمد  وسورة  عد سورة   علفدالل  عد فدل والباعل 

ي نذيرال يعن  اإلنس والجي   الذيي  عهللاه ا إلي م داعية إليه محمد لجميع

يخلدوا له لم ن لم  يوحدوه وإينذرهم عقا ه   ويخوف م عذا ه    منذرال 

 . "العبادة

ل   هفرسالت ليس  لفئة مي النا  دون هيرها وإنما هي للنا  جميعا

 :  ًير لَّااعأ  َشأ ً لأ نا أَْكثََر الَّااعأ ََّل َوَما أَْرَ لََّْاَك إأَّلا َكاِْا يًرا َولَكأ ا َونَذأ

 (.28 :سبأ)  يَْللَُمننَ 

                                                        
 ( 7/302الجامع ألحكام القران للقرعبي )  4
جعل  لي األرض  وف  كتام الدالة    ام : ًول النبي  335رواة البخاري ف  التيمم   رًم  /20

 .438ورال .رًم مسجدال وع 
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  ومرا أرسرلناك يرا محمرد إلر" :وف  تأويل هرذه اآليرة يقرول الطبرري
ًومك خاصة ولكنا أرسلناك كافة للنا  أجمعيي   مي الم.ركيي      هؤالت 

 (.21جم واألحمر واألسود()ـالعرم من م والع

َوَما أَْرَ ْلََّاَك إأَّلا َكاِاوًْ ) 0:  تعال ه يان ًول ( في22ويقول القرعبي)

لَّاوواعأ  {ومررا أرسررلناك اال للنررا  كافررة أي عامررة ثررم ينقررل عرري الزجررا  ومررا لأ

ل للنا   اإلنذار واإل الغ وأن الكافة  ال  إأرسلناك  عني الجامع   وًيرل يجامعا

 إلسالم .معناه: كافة للنا  تكف م عما هم فيه مي الكفر وتدعوهم إل  ا

َوَما أَْرَ ْلََّاَك إأَّلا َرْحَمًْ  أرسل  القرآن رحمة للعالميي :  فالنبي   

ينَ  ْللَووالَمأ (  وًررد ف ررم الدررحا ة رفرروان ا علرري م هررذا 107)األنبيررات   لأ

المعن    فكانوا رسل دعوة وحملرة هدايرة لإلنسرانية كل را فجسردوا ذلرك فري 

م وهررـو ر عرري  رري عررامر حرريي ًررال ف ررذا أحررده  حيررات م ودعرروت م وفترروح م

إِّن ا ا تعهللانرا لنخرر  مرري  رات مري عبرادة العبراد إلرري " :لرسرتم ملرك الفرر 

ومرري جرور األديران إلرر    سرعت ا  ومري  فرريذ الردنيا إلر  عبرادة رم العبراد

 .(23عدل اإلسالم")

ينَ  وفي معن  ًوله تعرال  } ْللَوالَمأ  يقرول {َوَموا أَْرَ وْلََّاَك إأَّلا َرْحَموًْ لأ

ومرا أرسرلناك يرا محمرد اال رحمرةل لمري  يقول تعال  ذكره لنبيره " :الطبري
أرسلناك إليه مي خلقي . ثم اختلف أهل التأويل في معنر  هرذه اآليرة أجميرع 

ريرد   را أالعالم الذي أرسل إلري م محمرد أريرد   رذا   مرؤمن م وكرافرهم   أم 

 ــــة ؟أهل اإليمان خاص

 الدروام  القرول الرذي روي عري ا ري يقول : وأولر  القروليي فري ذلرك 

رحمة لجميع العالم  مؤمن م وكافرهم. فأمرا  عبا  أن ا أرسل نبيه محمدال 

مؤمن م فكن ا هداه  ه  وأدخله  اإليمران  ره والعمرل  مرا جرات مري ا الجنرة. 

وأما كافرهم  فكنه دفع  ه عنه عاجرل الربالت  الرذي كران ينرزل  راألمم المكذ رة 

 ( .24ًبل ) رسل ا مي

                                                        
 .22/66  / تفسر الطبرى 21
 (   300 /14/ تفسيرالقرعب  )  22
 . 7/40    يرو   ا ي كهللاير البداية والن اية  دار الكتب العلمية  /الطبرى تاريخ األمم والملوك 23
 .17/83/جامع البيان عي تأويل آى القرآن الطبرى    24
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 دعوته العالمية  الت  ه  أحسي: –أ 
ولقد تقردم أن أصرل الردعوة إلر  اإلسرالم هرو الطروع واالختيرار ولريس       

 َولَونْ  االكراه واالجبار: وه  حقيقة مقررة منذ الفترة المكيرة لقولره تعرال :

يلًا ُكل ُهمْ  اِلَْرضأ  ِأي َمن ْلَمنَ  َر  لَ  َشاء  يَُكننُناْ  َحتا  الَّااعَ  هُ تُْكرأ  أََِأَنتَ  َجمأ

َّأينَ  ووًْ  الَّاوواعَ  لََبلَوو َ  َر  وولَ  َشوواء َولَوونْ  [ ولقولرره تعررال :99يررونس:]ُمووْؤمأ  أُما

َدةً  وينَ  يََزالُننَ  َوَّلَ  َواحأ ومَ  َمون إأَّلا  ُمْ تَلأفأ حأ وذَلألَ  َر  ولَ  را وتْ  َخلَقَُهومْ  َولأ  َكلأَموُْ  َوتَما

نَ  َجَهَّامَ  ِلَْمألنا  َر  ألَ  ْأ  مأ َّا ينَ  َوالَّااعأ  اْلبأ [ وأمرا فري 119-118]هوند:أَْجَملأ

 إأْكوَراهَ  َّلَ  الفترة المدنية  عد ال جرة فقد زاد هرذا األمرر توكيردال ًولره تعرال :

ينأ  ِأي ْشدُ  تابَيانَ  قَد الد أ نَ  الر  أ  مأ  [.156]البقرة:اْلغَي 
لفترررة وًررد ن جرر  الرردعوة االسررالمية هررذا المن ررا  فرري الرربالغ عرروال ا

المكيرررة   يرررد أن م.ررررك  مكرررة ًرررد أنكرررروا دعررروة التوحيرررد وأنكروا علررر  

المسلميي حريت م في  اله ا وذهبوا إلر  إيرذات أصرحا  ا والتضرييذ علري م 
.. هرذا  ينمرا لرم  ومحاصرت م ومقاععت م  رل إلر  التر مر علر  حيراة النبري  

ي هو يبتغ  سوى أن يخلوا  ينه و يي النا  يدعوهم إل  التوحيد ومكارم يك

 . األخال 

ة مي الفتررة المكيرة إلر  أن يعررض نفسره علر   وًد اتجه النبي    أ خر 

القبائررل األخرررى ال يطلررب سرروى الحمايررة ليبلررف رسررالة ر ه فاسررتجام لرره 

ن  ال جرة األو  والخزر   يهللارم  وعاهدوه عل  الحماية والندرة   فكا

ل  حرية الدعوة والدفاع عن ا والتمكيي ل ا  . إل  المدينة إيذانا

ثم إن م.رك  مكة لم يدعوا الدعوة تمار  حق را فري الربالغ والرذيوع 
نمررا تحررالفوا مررع الي ررود إخرا  أصررحا  ا مرري مرروعن م  مكررة وكفلررم يكتفرروا  رر

ة فلم يكري والقبائل األخرى الم.ركة لوأد الردعوة فري م ردها الجديرد  المدينر

 القترال  يذن االل رإلاأمام المسلميي  د مي القتال للردفاع عن ا حير  جراتهم 

ل عررري حريرررة الرردعوة فررري وجررره الظلرررم الررذى تمرررادى فررري مدرررادرت ا  دفاعررا

ل عي الدعوة اإل سالمية فحسرب  وإنمرا هرو والتضييذ علي ا  وهو ليس دفاعا

مجتمع مي التحلل دفاع عي حرية التديي لغير المسلميي  فضالل عي حماية ال

 والتفكك  ف.و الرذائل والمباذل.
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واآليا  الواردة في سورة الحج  م.روعيه القتال تبيي دواع  الج راد 
ودوافعرره وه  فرري عموم ررا ترردور حررول التمكرريي لحريررة الدعوة ولحريررة 

العبادة  ولحرية األمر  المعروف والن   عي المنكر  وهو ما يفو  كل مرا 

ل ) نَ  (:  ت الديَّيوْ الحريايسم  حديهللاا ينَ  أُذأ لاوذأ  َوإأنا  ُظلأُمونا  أوأَناُهمْ  يُقَواتَلُننَ  لأ

 َ مْ  َعلَ  ُا هأ يرد  نَْصرأ ينَ  لَقَدأ ُجنا الاذأ ن أُْخرأ مْ  مأ هأ يَارأ  يَقُنلُنا أَن إأَّلا  َحِّ     أغَْيرأ  دأ

ُ  َر  ََّوووا ِْوووعُ  َولَوووْنَّلَ  ُا أ  َد َمتْ لا   أوووبَْلض    َْلَضوووُهم الَّاووواعَ  ُا عُ  ُهووود أ  َو أيَوووعد  َدوووَنامأ

دُ  َوَدلََناتد  أ  اْ مُ  ِأيَها يُْذَكرُ  َوَمَساجأ ُ  َولَيََُّصوَرنا  َكثأيوراً  ُا  إأنا  يََُّصوُرهُ  َمون ُا

 َ ي   ُا يزد  لَقَنأ ينَ  َعزأ كاَّااُهمْ  إأن الاذأ ََلةَ  أَقَاُمنا اِْلَْرضأ  ِأي ما َكاةَ  َوآتَُنا الصا  الزا

َأ  اَوأََمُرو أ  اْلُمََّكرأ  َعنأ  َونََهْنا  أاْلَمْلُرو ا  [41-39]الحج: اِْلُُمنرأ  َعاقأبَُْ  َوّلِلأ

 َّلَ  لَُكومْ  َوَمواِي هذا اَّلطار جاء اِلمر  قتال الكفار والحض عل  جهوادهم 

أ  َ بأي أ  ِأي تُقَاتألُننَ  نَ  َواْلُمْستَْضلَفأينَ  ُ  َجالأ  مأ ْلوَدانأ  َوالَّ أَسواء الر أ ينَ  َواْلنأ  الاوذأ

ْجََّا َر اََّا يَقُنلُننَ  نْ  أَْخرأ هأ  مأ مأ  اْلقَْريَْ َهـذأ َاالأ ن لاََّا َواْجلَ  أَْهلَُها ال يًّا لاُدنلَ  مأ  َولأ

ن لاََّا َواْجلَ  يًرا لاُدنلَ  مأ  أَْيَمانَُهمْ  ناَكثُناْ  قَْنًما تُقَاتألُننَ  أََّلَ [ 75]الَّساء: نَصأ

ناْ  ِأْخَراَأ  َوَهم  وُكمْ  َوُهوم ُ ونلأ الرا   أو ُُ لَ   َوَد ة   أَوا ُ  أَتَْ َشوْننَُهمْ  َمورا  أَن أََحوِّ   َِواّلِل 

َّأينَ  ُكَّتُم إأن تَْ َشْنهُ  ُؤمأ وحيث ما أمكون للمسولمين أن   [13-12]التن ْ:م 

يبلغنا دعنتهم ، ويأمَّنا عل  أنفسهم ِوِن مَّهواَ البلوث اَّل وَلم  يلوند 

الحسوَّْ، والبودال  قونة الحبوْ ال  أدله ِي الدعنة  الحكمْ والمنعَْ 

 ُوو  اْدع ْأ  َر  أوولَ  َ ووبأي أ  إألأ ْكَموو ْأ   أاْلحأ ََوو ْأ  َواْلَمْنعأ ْلُهم اْلَحَسووََّ وويَ   أووالاتأي َوَجووادأ  هأ

ينَ  أَْعلَوومُ  َوُهوونَ  َ ووبأيلأهأ  َعوون َضوو ا   أَموون أَْعلَوومُ  ُهوونَ  َر اوولَ  إأنا  أَْحَسوونُ    أاْلُمْهتَوودأ

ديثْ ِي ال طا  المباشر من خَلل [ وقد تطنرت الن ائ  الح125]الَّح :

الملتقيووات الفكريووْ والللميووْ، وال طووا  َليوور المباشوور عوون طريووِّ الَّشوور 

واَّلعوووَلم الفضوووائ  وشوووبكات المللنموووات، وذلووول مموووا يملووول المسووولمنن 

قصو  الحودود ِوي الودعنة والوبَلر أكثور ممون ا وت دمنا أاَّلنتفاع  ه إل  

 دنرة اَّل َلم. الن ائ  نفسها ِي الصد عن  بي  هللا وتشنيه
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)وأما ما ذهب إليه صاحب زاد المعاد
5
)وصاحب الظالل(

6
رحم ما ا (

 التري  مي التدر  في مراحل الدعوة فلم يقددوا  ره سروى المراحرل  تعال 

ل  وذلك مي مال سرا  التمراد يواج     ا الدعوة الواًع العمل فري  يتاريخيا

نت رر  ذلرك الواًررع احتر   التضرييذ  مكررة أو التأليرب علرر  العردوان  المدينررة 

إل  سريادة الردعوة ودولت را علر  الجزيررة العر يرة  فدرار النرا   التاريخي

من ررا إمررا مررؤمي   ررا أو داخررل فرري ع رردها أو محررارم ألهل ررا.. ولررو كرران 

 يي المسلميي والنا  ليمارسوا  اوالم.ركون وأهل الكتام مي الي ود ًد خل  

سلميي حاجه إل  اللجوت للقتال.. وتدل حرية البالغ منذ البداية لما كان   الم
المال سا  التاريخية نفس ا إل  أن المسلميي كرانوا حريدريي علر  الجنروح 

  مت  ما سنح  الظروف وأتيح   للسلم والتعاهد عل  المسالمة والموادعة

الفر .. ويقف صل  الحديبية  اهدال عل  هذا التوجه األصيل.. وًد كسب 

الرردعوة  انت.ررارا كسرربوه  ررالحرم مرري حيرر  المسررلميي  الدررل  أفررعاف مرر

 والتمكيي للدعاة.
 

)وتدل صحيفة المدينة
7
عقدها المسلمون مع سكان المدينرة علر   لتيا (

تعردد ملل رم ونحل رم علر  هرذه الرروح التدرالحية التدراهرية  ولروال خررر  

ًري  والقبائل األخرى فد  يالي ود ع د تلك الدحيفة  تحالف م مع م.رك

لكرران يمكرري أن يكررون  األحررزامالنا ررئة فيمررا عرررف  غررزوة  دولررة المدينررة

لمال سررررا  الترررراريخ مجرررررى آخر..ويرررردل ع ررررد المسررررلميي مررررع ندررررارى 

ن وعلر  مرا يوليره المسرلم يأو الع رد الرا رد النبوينجران سوات في الع د 

 . مي روح التدال  والتوادد مع أهل الكتام وخاصة الندارى
 

 : عموم رحمته وعدالته في الحكم -م 

إِّن  إلحا  الرحمة  النا   هي الغاية التي مي أجل ا جات  ال.ريعة 

ينَ  اإلسالمية ًال تعال :  ْللَالَمأ  (107)األنبيرات:  َوَما أَْرَ ْلََّاَك إأَّلا َرْحَمًْ لأ

لذلك أمر ا سبحانه وتعال  مي يتول  أمر النا   أن يحكم في م  رع ا  

                                                        

 .161-3/158ير العباد ( ا ي ًيم الجوزية: زاد المعاد في هدى خ1)

 .3/1433( سيد ًطب : في ظالل القرآن 2)
 .40-10    أ.د. أحمد عل  االمام  ( أنظر كتام أنفا  عاهرة1)
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الف الملل أو النحل  أو األجنا  أو البلدان وأن يعدل  ين م  دون نظر الخت
 :  يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤد وا اِْلََمانَاتأ إألَ  أَْهلأَها َوإأذَا َحَكْمتُْم  َْيَن الَّااعأ أَْن َ ُا إأنا 

 (.58) النسات :  تَْحُكُمنا  أاْللَْدلأ 

 والة  هرو خطرام مري ا إلر"يقول الطبري في تأويرل هرذه اآليرة : 

مي ولوا أمرره  فري فيرئ م وحقروً م  ومرا   أمور المسلميي   أدات األمانة إل

اجتمنرروا عليرره مرري أمررورهم   العرردل  يررن م فرري العطيررة  والقسررمة  يررن م فرري 

 (.27)"السوية

وف  هذا مي الداللة عل  عالمية القرآن ما فيه   ل لقد حرذر القررآن 
َوََّل  مرري الب.ررر : مرري أيررة دوافررع ًررد تحررول دون تحقيررذ العدالررة مررع أي 

لتاْقوَنى لُنا ُهوَن أَْقوَرُ  لأ لُنا اْعودأ َمَّاُكْم َشوََّآُن قَوْنم  َعلَو  أََّلا تَْلودأ )المائردة   يَْبرأ

:8.) 
 

 ال. ادة عل  األمم : - 

فاألمررة اإلسررالمية م تديررة  مررا جررات  رره القرررآن الكررريم  جررديرة  ررأن 

ل :  ووًْ َوَ ووًطا لأتَُكننُوونا َوَكووذَلأَل َجلَ  تكررون  رراهدة علرر  األمررم جميعررا ْلََّوواُكْم أُما

يًدا ُ نُل َعلَْيُكْم َشهأ (. ف ري 143)البقررة :   ُشَهَداَء َعلَ  الَّااعأ َويَُكنَن الرا

ل  فتقريم  يررن م العردل والقسررط   األمرة الوسرط  الترري ت.ر د علرر  النرا  جميعررا

عتمرد  وتضع ل م الموازيي والقيم  وتبدي في م رأي ا  فيكرون هرو الررأي الم

وتزن في م تدرورات م وتقاليردهم و رعارات م  فتتوصرل فري أمرهرا  وتقرول 

هذا حذ وهذا  اعل؛ ال التي تتلق  مي النا  تدرورات ا وًيم را وموازين را 
.. وه    يدة عل  النا   وف  مقام الحكم العدل  ين م .. و ينما هي ت.ر د 

قرر ل را موازين را هو الذي ي.ر د علي را  في ن الرسول فكعل  النا  هكذا  

وًيم ا ويحكم عل  أعمال را وتقاليردها  ويرزن مرا يدردر عن را  ويقرول فيره 

 (.28الكلمة األخيرة  و  ذا تتحد حقيقة هذه األمة ووظيفت ا  ه)

ومما تعنيه ال. ادة   يان الحذ فيما اختلف فيه  وإدانة الباعل الذي دخرل 

وك.رف الزيرف الرذي تلك الكترب  ومرا أصرا  ا مري تحريرف وتغييرر وتبرديل  

                                                        
 .5/92/ جامع البيان عي تأويل آي القرآن   27
 . 130 1/131/ ف  ظالل القرآن   28
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افتراه الذيي استحفظوا مي  عد الرسل عل  الكتب السا قة. وإن األمة المسلمة 
 ي ما تمتلك وتجسرد فري حيات را مري ًريم الكترام المحفروظ ومرا صر  مري ال رد

النبروي  هري أمرة معياريرة   راهدة علر  هيرهرا  منح را ا الريرادة والقيررادة  

ُ نلُ  يقول تعال  :  يًدا َعلَْيُكْم َوتَُكننُنا ُشوَهَداَء َعلَو لأيَُكنَن الرا   الَّاواعأ   َشهأ

: (.78)الحج 

فال. ادة عل  النا   والقيادة ل م وفذ من ج ا في الكتام والسنة  

هي مي أخآ خدائآ المعيارية. ذلك أن أمة الرسرالة الخاتمرة  يسرتحيل 

ل أن تتواعررأ علرر  الخطررأ  ألن ررا تمتلررك القرر يم المعياريررة علي ررا عقررالل وواًعررا
ظ رور الطائفرة القائمرة علر   – اسرتمرار  –المعدرومة  ويمهللال را ويجسردها 

عل  ذلك  األمر الرذي  يالحذ  ال يضرها مي خالف ا حت  يأتي أمر ا وه

ال يجمرع »  : يقتضي عدمة عموم األمة  التي ي.رير إلي را ًرول الرسرول 

جماعرة  ومري  رذ  رذ فرري ا هرذه األمرة علر  الضراللة أ ردال  ويررد ا مرع ال

 (.29«)النار

وخدمررة السرريرة والسررنة النبويررة للقرررآن  وتجسرريدهما لرره فرري أرض 

الواًررع واسررتمرار التمهللاررل   مررا حترر  عدرررنا  داللررة علرر  معياريررة القرريم 

 المعدررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررومة فرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري 
 (.30األمة )

 خلود القرآن :  

فررالخلود أحررد مقتضرريا  ال يمنررة  كالعالميررة والخاتميررة  إذ تقتضرري  

ل  فيكون خالدال .. ومي مظراهر ال ي منة حفظ هذا القرآن  ليدل للنا  جميعا

 خلوده :

 
 أ /حفظ ا له :

ْكَر  فقد تكفل ا تعال   حفظ القرآن أ د الردهر:  ْلََّوا الوذ أ إأناوا نَْحوُن نَزا

َُننَ  ( .. والمعنر : إنرا للقررآن حرافظون مري أن 9 )الحجرر:   َوإأناا لَهُ لََحاِأ

                                                        
 . 1/115/ أخرجه الحاكم وصححه   29
 (.37كتام األمة رًم )/ عمر عبيد حسنه  مقدمته عل   30
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لرريس منرره  أو ينررتقآ منرره مررا هررو منرره  مرري أحكامرره وحرردوده  مررا يررزاد فيرره
 (.31وفرائضه)

وهذا حدي  ًدسي  يؤكد تكفل ا تعال   حفظ القرآن  ال ينرال منره 

ل أو… رريت أ رردال ) ل ال يغسررله المررات  تقرررجه نائمررا ويقظرران  نزلرر  عليررك كتا ررا

  ال نره محفرروظ فري الدرردورأ ) ال يغسررله المرات (: : (. ومعنر  ًولره32()…

 يتطر  إليه الذهام    ل يبق  علي مر  األزمان . 

ل أو ل إويقظران (  فمعنراه :  ما ًوله :)تقرأه نائما لرك  نره يكرون محفوظرا

 (. 33في حالتي النوم واليقظة. وًيل : تقرجه في يسر وس ولة )
ل يًووثموهذا الحفظ أكد   ل  ة النآ القرآني   مكتو را ومقرروتال  سرليما

منررذ نزولرره وحفظرره  االسررتظ ار  فرري الدرردور    ل  مرري التغييررر والتبرردي

والترردويي فرري الدررحف   و قرري المدررحف كررذلك  لررم يتغيررر فيرره  ررأ هيررر 

وهو تطور محدود  حدود  يان ال يئرة الداخليرة   تطور رسمه عبر العدور

  عجام ا   حي  ظل  ال يئة الخارجية للحروف علرإمي فبط الحروف و

ل مهللال كلمة )  الدلوة( لم تتغير في رسم المدرحف اال  فري حال ا األول هالبا

وفررع ألررف صررغيرة فوً ررا يوفرر  نطق ررا هكررذا ) الدررلوة( .  ولررم يكرري 

االعتماد علر  مجررد رسرم المدراحف   رل صرحب ا  ريوخ ًررات معتمردون 
ورثوا تالميذهم حفظ الددور   وًراتة المدحف   وفقه أأًروا  ما في ا  و

.  فقد حفرظ القررآن  ظ رر الغيرب   العمل   والحكمة   التي عبق ا الرسول

مرري لرردن عدررر الدررحا ة ومرري ترربع م   رجررال مؤمنررون ونسررات مؤمنررا   

 كحسان   وظل العدد يتنام  ويزيد عل  توالي القرون ورهم كل الظروف 

    ما حقذ تواتر نقله في األجيال.    

ويررأتي دور األجيررال الالحقررة فرري ف ررم المعرراني واسررتخرا  الحكررم 

لحلررول والمعالجررا  لم.رركال  الحيرراة المتجررددة مررع اإلفررادة واسررتخال  ا

                                                        
 .14/6/ انظر : الطبري جامع البيان عي تأويل آي القرآن   31
 خرجه مسلم في صحيحه .أ / 32
(  عبعة مؤسسة مناهل العرفان   يرو    2865رًم ) صحي  مسلم  .رح النووي    :/انظر 33

 . 198 /17  دم.ذ ومكتبة الغزالي  
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الكاملة والتقدير لج ود السلف الدال  التي ت.كل المرجعية ال.ررعية لف رم 
 الكتام وتنزيله عل  الواًع .  

وًد   د المندفون مي البراحهللايي حتر  مري هيرر المسرلميي  سرالمة 

ًون األلمرران الررنآ القرآنرري مرري التحريررف والتبررديل ومرري هررؤالت المست.ررر

حي  جمعوا النسخ الخطية المتداولة للمدحف فري  رر  العرالم اإلسرالمي 

وهر ه  للوًوف عل  مرا توهمروا مري اختالفرا   ريي النسرخ   وًرارنوا  ريي 

ل    ممرا أصرالل  هذه النسخ عل  العدور والبلدان المختلفة   فلم يجدوا اختالفرا

  وهرو رد مري داخرل   يؤكد سرالمة القررآن مري التغييرر والتحريرف والتبرديل
الدراسا  الغر ية عل  كل ما أثير مي  ب ا  ال أسا  ل را مري الدرحة .. 

وال هرا ة في ذلك    عد ما  ر د القررآن  ران  ا ترول  حفظره أ رد الردهر .  

وما أحسي ما أثر عي الجاحظ مي كلمة  ليغة عي سالمة القرآن مي الزيادة 

ل  ن  "إأو النقدرران  حيرر  يقرررول :  يت.ررككون فررري أحرررف مرري القررررآن ًومررا

جمراع الدررحا ة فرري إو ويبحهللارون عرري زيرادة أدرجرر  فيرره  غيرر إذن النبرري 

ل في  عر أأراد  ن أحدال أالوً  الذي لو  فتض   ي ال.مقمذ الأن يدخل حرفا

عنررد الرررواة فضررالل عرري كتررام ا عررز وجررل المنقررول  ررالتواتر واألسررانيد 

.  كمررا (34)ليررل وأعررراف الن ررار؟(الدررحيحة والمتلررو فرري  المحاريررب أنررات ال
تكفل ا تعال   حفظ الكتام والسرنة  مري أي تحريرف أو تبرديل  سروات فري 

ذلك تحريف الكلم عي موافعه  أو تحريفه  التأويل والخرو   المعن  عي 

َُننَ  ما وفع له اللفظ :  ْكَر َوإأناا لَوهُ لََحواِأ ْلََّا الذ أ  9)الحجرر:   إأناا نَْحُن نَزا

ِأذَا قََرأْنَواهُ َِواتابأْع قُْرآنَوه ثُوما إأنا َعلَْيََّوا  . وًال : ( إأنا َعلَْيََّا َجْملَوهُ َوقُْرآنَوهُ َِو

( وهرذا التكفررل  رالحفظ اإلل رري والحراسرة لبيانرره 19-17)القيامرة :    َيَانَوهُ 

وًيمه عي عريذ النبروة  يعتبرر مري أ ررز سرما  الرسرالة الخاتمرة وأخرآ 

 .  خدائد ا

 القرآن ووجوه إعجازه : ديمومة/  م
ن وإعجازه للعالميي عجز الجي  واإلنس عي آالقر ديمومةومي وجوه 

ن يرث ا األرض أ  لإتوالي العدور و  ن يأتوا  مهللاله منذ نزوله وعلأ

   .ومي علي ا
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( 35وًد أوجز العز  ي عبد السالم رحمه ا  معاني اإلعجاز فقال )
 : 

 

 از:ـــــاإلعج

 (.179)البقرة : ولكم ِي القصاص حياةاإليجاز والبالهة :  هو  (1)

(. 94)الحجررر : ِادوودع  مووا تووؤمرأو البيرران والفدرراحة : ل يررة   (2)

 ً  (. 80)يوسف : ِلما ا تيأ نا مَّه خلصنا نبيا
وهو رصفه الذي أخرجره عري عرادات م فري الرنظم والنهللارر  والخطرب   (3)

اظرره مسررتعملة فرري وال.ررعر والرجررز  والسررجع المررزدو   مررع أن ألف

 كالم م.

 أو هو أن ًارئه ال يمله.  (4)

رل  إذا   (5) كهللارر أأو ازدياد حالوته مع كهللارة تالوته   خالف هيره  فكنه يُم 

 منه.

أو هرررو إلخبررراره  مرررا مضررر   كقدرررة أهرررل الك رررف  وذي القررررنيي    (6)

 وموس  والخضر وجميع ًدآ األنبيات  علي م الدالة والسالم.
              ِووِن لووم تفللوونا ولوون تفللووناه :أو هررو إخبرراره عمررا يكررون  كقولرر (7)

 8(.95)البقرة :  ولن يتمَّنه أ داً (  24)البقرة :

وا تماله عل  العلوم التي لم تكري في را آلت را وال تعرف را العررم  وال  (8)

 (. 36يحيط   ا أحد مي األمم)

ومجمل ما ذكره العلمات مي وجوه إعجراز القررآن الكرريم  يرتلخآ 

هري : اإلعجراز البيراني  والت.رريعي  والعلمري  واإلخبرار  في أر عة أوجه 

 عي هيوم المستقبل. ويتددر اإلعجاز البياني وجوه إعجاز القرآن.

                                                        
م  عبع 1995–هـ  1416  1ذ أيمي عبد الراز  ال.واع  ع/ نبذ مي مقاصد القرآن العزيز  تحقي 35

 .64-62مطبعة ال.ام  توزيع مكتبة الغزالي    

عز كتا ه المعروف )اإل ارة إل  اإليجاز ف   عض أنواع المجاز( وهو لختم  ه ا لوهذا الكتام فد

 هـ  المكتبة العلمية  المدينة المنورة. 1313مطبوع  ع 

 
از ف   عض أنواع المجاز  اإلمام الحافظ عز الديي عبد العزيز  ي عبد السالم / اإل ارة إل  اإليج 36

 .215م   1987 -هـ1408هـ  عبعة دار الب.ائر اإلسالمية   يرو   660السلمي   
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واإلعجاز البياني حقيذ   ذا المقرام مري إمامرة وجروه اإلعجراز ألنره 
ن يررأتوا  مهللالرره فرري  يانرره أعجررز العررالميي أ وحرري يتلرر   لسرران عر رري مبرريي  

ما مي األنبيات نبري إال ) :ونقرأ هنا حدي  رسول ا ووجوه إعجازه كل ا 

ل    أوحاه ا إلي   أعط  ما مهللاله آمي عليه  الب.ر  وإنما كان الذي أوتيته وحيا

ل يوم القيامة  (. 37)(فأرجو أن أكون أكهللارهم تا عا

والقرآن الكريم مهللالما كان المعجزة الكبررى لإليمران  فسريبق  كرذلك 

  اإليمررران  ويب.رررر  المسرررتقبل   كعجرررازه البيرررانيأ رررد الررردهر  يررردعو إلررر  

ولعل أول ما يلف  النظر مي وجوه إعجراز  .والعلمي  والغيبي  والت.ريعي
القرررآن العظرريم  ذلررك التناسررذ المحكررم  رريي آي القرررآن وسرروره  مررع تحقيررذ 

التكامررل والوحرردة الموفرروعية  حترر  أن القرررآن كلرره فرري ترا طرره واتحرراد 

 ة الواحدة.الموفوع  في حكم السور

وًد أحسي ا ي ه.ام في كتا ه )مغني اللبيب(  حي  ذكر فري سريا  

كالمه عي )ال( النافية  أن عدم وجود الخبر في اآلية نفس ا أو السورة  ألن 

القررآن كلرره كالسررورة الواحردة  ول ررذا يررذكر ال.رريت فري سررورة وجوا رره فرري 

ْكُر َوقَالُنا يَا أَي هَ   سورة أخرى  كما في ًوله تعال  : َل َعلَْيوهأ الوذ أ ي نُوز أ ا الاذأ

را أ نفر    (  حي  جات الجوام في ًولره تعرال  :6)الحجر :  إأناَل لََمْبَُّنند  م 
نُونٍ  جف ةِّ ر   ِّك   ِّم   ل يرذهب اإلمرام أ رو  كرر  ري العر ري  .(38)( 2)القلم :  ِّنِّعفم 

عض  ارتبراع آي القررآن  عضر ا  ررب"فري كتا ره )سررا  المريرديي(  إلر  أن 

حت  يكرون كالكلمرة الواحردة  متسرقة المعراني  منتظمرة المبراني علرم عظريم 

…"(39)
وأحسررري الزرك.ررري فررري وصرررفه لتررررا ط اآليرررا  وتعلرررذ  عضررر ا   .

 .(40) بعض  فقال: )  ل عند التأمل يظ ر أن القرآن كله كالكلمة الواحدة (

ولقرد اتفقر  كلمرة علمرات العر يرة  مري أئمرة التفسرير وعلروم القررآن 

وإعجرازه البيراني خاصرة  علر  أن اإلعجراز البيراني للقررآن الكرريم  يرجررع 
                                                        

 .4598في فضائل القرآن   رًم / أخرجه البخاري  37
 /1دار الكتب العر ية  / جمال الديي  ي ه.ام األنداري : مغني اللبيب عي كتب األعاريب    38

200-201 . 
 1/6  البقاعي : نظم الدرر في تناسب اآيا  والسور  2/36/ الزرك.ي : البرهان في علوم القرآن  39
– 7. 
 .1/39/ الزرك.ي : البرهان في علوم القرآن   40
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  و الهة أساليبه  وخفته عل  اللسان  وحسي وًعه فري  ألفاظه إل  فداحة
 . (41) مجامع القلوم  السمع  وأخذه

ل  منذ نزوله وإعجازه العرم  وتجدد أوجه إعجاز القرآني  يانيا

ر مراحل لغت م  ولم يستطيعوا أن الذيي عاصروا نزوله  فكانوا في أظ 

ثْلأهأ إأْن يأتوا  قرآن مهللاله :  يث  مأ َُّنَن َِْليَأْتُنا  أَحدأ لَهُ  َ  ََّل يُْؤمأ أَْم يَقُنلُنَن تَقَنا

قأينَ  ( .. وجات هذا المعن  مع التحدي في 34-33)الطور:  َكانُنا َدادأ

نُ  َوا سورة اإلسرات :  ثْ أ َهذَا قُْ  لَئأْن اْجتََملَْت اإْلأ ن  عَلَ  أَْن يَأْتُنا  أمأ ْلبأ

يًرا ثْلأهأ َولَْن َكاَن  َلُْضُهْم لأبَْلض  ظَهأ (. 88)اإلسرات : اْلقُْرآنأ ََّل يَأْتُنَن  أمأ
ِْتََراهُ قُْ  َِأْتُنا  ألَْشرأ ُ َنر  أم  وال  ع.ر سور مهللاله مفتريا : يَقُنلُنَن ا

ثْلأهأ ُمْفتََريَات   ِألاْم َواْدُعنا َمنْ  مأ قأيَن َِ أ إأْن ُكَّتُْم َدادأ ُا ْن ُدونأ   اْ تََطلْتُْم مأ

أ َوأَْن ََّل إألَهَ إأَّلا هَُن ََِهْ  أَنْتُْم  ُا ْلمأ  َل  ألأ يبُنا لَكُْم َِاْعلَُمنا أَناَما أُنزأ يَْستَبأ

 (.14-13)هود : ُمْسلأُمننَ 

ِْتَووَراهُ  وال  سررورة مرري مهللالرره : ووهأ  أَْم يَقُنلُوونَن ا ثْلأ قُووْ  َِووأْتُنا  أُسوونَرة  مأ

قأينَ  أ إأْن ُكَّْتُْم َدادأ ُا ْن ُدونأ  (. وهري 38)يرونس :  َواْدُعنا َمْن اْ تََطْلتُْم مأ

 آية مكية كسا قت ا.

فجررات  هررذه اآليررا  المدنيررة فرري سررورة البقرررة  تأكيرردال لإلعجرراز 
ْلََّوا والتحدي :  وا نَزا ما َ  مأ وْن  َوإأْن ُكَّوتُْم ِأوي َرْيو نَا َِوأْتُنا  أُسونَرة  مأ َعلَو  َعْبودأ

ِأْن لَوْم تَْفلَلُونا َولَوْن  قأيَن َِو أ إأْن ُكَّوتُْم َدوادأ ُا ْن ُدونأ  ثْلأهأ َواْدُعنا ُشَهَداَءُكْم مأ مأ

ينَ  ْلَكاِأرأ داْت لأ َباَرةُ أُعأ )البقرة  تَْفلَلُنا َِاتاقُنا الَّااَر الاتأي َوقُنُدَها الَّااُع َواْلحأ

:22-24.) 

وال يزال اإلعجاز والتحدي ًائميي إل  يومنا هذا  وإلي األ د  حي  

وإن مرري وجرروه إعجرراز القرررآن  وحدترره  .الدراسررا  اللغويررة الحديهللاررة هتؤكررد

البنائيررة  الترري تسرراعد اللسررانيا  الحديهللاررة علرر  دراسررت ا  كامتررداد لمررا  حهللارره 

 . العلمات المتقدمون في إعجاز القرآن البياني
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ل مفرًررة علرر  مرردى عويررل مرري ولقررد ت نررزل السررورة كررالبقرة  نجومررا
 عد ال جرة  لكن ا لمي يتد رها كأن ا  الزمان  ًد يستغر  سني حياة النبي 

إن را  …"( :  النبأ العظيم )كتام  نزل  دفعةل واحدة وفي ذلك يقول صاحب

إن كان   عد تنزيل ا ًد جمعر  عري تفريرذ  فلقرد كانر  فري تنزيل را مفرًرة 

ل عل  ًواعده  فلما أريرد نقلره  درورته إلر  عي ج مع  كمهللال  نيان كان ًائما

ل فلرم تلبر  كرل لبنرة  هير مكانه  ًدر  أ عاده ورًم  لبناته  ثم فر  أنقافرا

ل ي.رد  عضره  منه أن عرف  مكان ا المرًوم  وإذ البنيران ًرد عراد مرصوصرا

 . (42)  أول مرة  عضا ك يئته 
العرررم البلغررات  وًررد أدرك اللغويررون لبررام أخررذ  أنظررم القرررآن ًررد  إن  

ن االقررردام  عظمرررة لغرررة التنزيرررل  وأن رررا ليسررر  كلغرررة العررررم  أهرررل اللسررر

تَوا د والفداحة  وأن ل ا خدائآ عالية اكتسرب    را اإلعجراز :  َوإأناوهُ لَكأ

ْن حَ  ي د مأ ْن َخْلفأهأ تََّزأ ْن  َْينأ يََدْيهأ َوََّل مأ ُ  مأ يزد * ََّل يَأْتأيهأ اْلبَاطأ يود  َعزأ ويم  َحمأ  كأ

:  ( .. ولقد أًبلوا عل  التنزيل مستفيديي  معتبريي  مبينيي 42-41)فدل

ل أن القرررآن ًررد أًررام در   أفررانيي  ررت  مرري وجرروه القررول  فكرران ذلررك مؤذنررا

التر ية علر  أنمراٍع جديردة  لرم ي ترد إلي را العررم مري ًبرل إن يترأد وا  رأدم 

ل مري وجروه القرول وًفروا  القرآن .. لقد وجد الدارسون في لغة القرآن أنماعرا
ل ألهرل العلرم أن  علي ا  فقرالوا في را أًرواالل عردة  إذ هري وأمهللاال را كانر  دافعرا

 . يضعوا أوائل الضوا ط النحوية
 

ثم إن لغة التنزيل العزيز ًد نقل  العر ية مي كون ا لغة أدم نتبين ا 

 . (43)في ال.عر القديم  إلي لغة علم دًيذ ل ا )مدطلح ا ال.ريف(

ل لف م  وأحل العلمات الراسخون منزلت ا وعرفوا مكانت ا  وكون ا أساسا

فعل  كل مسرلم أن يرتعلم " :ـ رحمه ا تعال  ـال.افعي اإلمام القرآن  يقول 

إلره إال ا وأن محمرردال  مري لسران العررم مرا  لغره ج رده  حتر  ي.ر د  ره أال  

                                                        
 .  155 راز  النبأ العظيم  نظرا  حديهللاة في التفسير  / د. محمد عبد ا د 42

 .35/ انظر د. إ راهيم السامرائي )في  رف العر ية(    43
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فيمررا افترررض عليرره مرري   الررذكرا  وينطررذ   ويتلررو  رره كتررام رسرول ا 

 . (44)"…  وهير ذلك  التكبير  وفي التسبي  والت. د
 

وإن نفررس اللغررة العر يررة مرري الررديي  "ة رحمرره ا : يميرريقررول ا رري ت

ومعرفت ا فرض واجب  فكن ف م الكتام والسرنة فررض  وال يف رم إال  ف رم 

 . (45)"اللغة العر ية  وما ال يتم الواجب إال  ه ف و واجب
 

  يؤكرد أنره ال "الموافقا  في أصول ال.رريعة اإلسرالمية" وصاحب

اإلمرام سبيل لف رم القررآن واالسرتمداد منره إال  معرفرة العر يرة  حير  يقرول 

إن هرذه ال.رريعة المباركرة عر يرة  فمري أراد ف م را "ال.اعبي رحمره ا : 

فمرري ج ررة لسرران العرررم يف ررم  وال سرربيل إلرر  علررب ف م ررا فرري هيررر هررذه 

  ".الج ة
 

أما العسقالني رحمره ا فيرذهب إلر  وجروم معرفرة اللغرة العر يرة 

كفرٍض مي فروض الديي الذي ال يأتي الفقره فيره إال   رذه المعرفرة  وين.رد 

 : في هذا المقام

 حـف  اللغات عليَّا                ِرض كفرض الصَلة 

 غـاتـــن                إَّل  حفـ  اللــِـلي  يلرَ دي
ي  عد فأحسي األستاذ مدطف  صاد  الرافعي رحمه ولقد تحدث م

ا تعررال  حيرر   رريي أن القرررآن يتنرراول إعجررازه  إلرر  جانررب نظمرره و يانرره 

 وتحقيقه لوحدة األمة  جوانب ثالثة :

تاريخه   ف و محفوظ  حفظ ا له أ د الدهر  لم يطرأ عليه ما أصام [ 1]

 الكتب السماوية األخرى مي تحريف وتبديل.

مرا أثرره  فكران أعظررم كترام أحردث هرذا األثررر ال.رامل  مرا لرم يسرربذ أ[ 2]

 لغيره.

                                                        

 ع دار الفكر. 48   167/ الرسالة لإلمام ال.افعي  الفقرة  44
 .1/69/ اًتضات الدراع المستقيم   45
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تووا د  أمرا حقائقرره  ف ررو الحررذ  ومررا أخبرره  رره فكلرره حقررائذ :[ 3] وإن ووهُ لَكأ

وويم   وْن َحكأ يو د مأ وْن َخْلفوهأ تََّْزأ ون  وينأ يَديوهأ وَّل مأ وُ  مأ يوزد َّل يَأتيوهأ البَاطأ َعزأ

يد ل  :  َحمأ  (.42-40)فُد ِّ

الدراسة سرر اإلعجراز فري نظرم القررآن  وذكرر أن الكرالم ثم تناول  

  الطبع يتركب مي ثالثة: 
 .حروف  هي مي األصوا [ 1]
 .وكلما  هي مي الحروف [2]
  .وجمل هي مي الكلم [3]
سر اإلعجاز في نظم القرآن  يتناول هذه كل ا   حير  خرجر   ن  إو

 مي جملت ا تلك الطريقة المعجزة التي ًام   ه.

فلما ًرئ علي م القرآن  رأوا حروفره فري كلماتره  "رافعي : يقول ال
ل لغويررة رائعررة  كأن ررا الئتالف ررا وتناسررب ا ًطعررة  وكلماترره فرري جملرره  ألحانررا

ل م  ه   ل  ب  واحدة  ًراتت ا هي توًيع ا  فلم يفت م هذا المعن   وأنه أمر ال ًِّ 

 ."وكان ذلك أ يي في عجزهم

وتي لرنظم القررآن  فيقرول عري ويتا ع الرافعي حديهللاه عي األثر الدر

ل مري الموسريق  "الذي يستمع لدو  القرآن :  ل خالدرا فكنه إنما يسمع فرر ا

ل  اللغوية  في انسرجامه  واعرراد نسرقه  واتزانره علر  أجرزات الرنفس  مقطعرا

ل وال تتلوه تالوة  ."ونبرة  كأن ا توًعه توًيعا

ولررريس يخفرر  أن مرررادة الدررو  هررري مظ ررر االنفعرررال "ثررم يقررول: 
ن هذا االنفعرال  طبيعتره إنمرا هرو سربب فري تنويرع الدرو    مرا أنفسي  وال

ل أو  رردة  و مررا ي يررأ لرره مرري الحركررا   يخرجرره فيرره  مرردال أو هنررة  أو لينررا

المختلفررة  فرري افررطرا ه وتتا عرره علرر  مقررادير تتناسررب مررا فرري الررنفس مرري 

أصرررول ا  ثرررم هرررو يجعرررل الدرررو  إلررر  اإليجررراز واالجتمررراع  أو اإلعنرررام 

 مقرردار مررا يكسرربه مرري الحرردة واالرتفرراع واالهتررزاز و عررد المرردى  والبسررط 

 ونحوهما  مما هو  الهة الدو  في لغة الموسيق . 

فلررو اعتبرنررا ذلررك فرري تررالوة القرررآن علرر  عررر  األدات الدررحيحة  
لرأيناه أ لف ما تبلف إليه اللغا  كل ا فري هرز ال.رعور واسرتهللاارته مري أعمرا  

عبرع عر ري أو عجمري   ب  نظمره علر  كرلالنفس؛ وهو مي هذه الج ة يغل
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حت  إن القاسية ًلو  م مي أهل الزيف واإللحاد  ومي ال يعرفون هلل آيرة فري 
اآلفا  وال فري أنفسر م  لتلريي ًلرو  م وت ترز عنرد سرماعه  ألن فري م عبيعرة 

إنسررانية  وألن تتررا ع األصرروا  علرر  نسررب معينررة  رريي مخررار  األحرررف 

طبيعية التي خلق  في نفرس اإلنسران  ف رو متر  المختلفة  هو  الهة اللغة ال

سرمع ا لرم يدررفه عن ررا صرارف فمري اخررتالف العقرل أو اخرتالف اللسرران؛ 

الدررو  الحسرري يزيررد القرررآن  ن  )إ :وعلرر  هررذا وحررده يررؤول األثررر الرروارد

ل  ل منه  إذا لم أسبام األدات (حسنا   ألنه يجنب هذا الكمال اللغوي ما يعد نقدا

مخارج ا  وإنما التمام الجامع ل ذه األسبام صرفات و  في أصوا  الحروف
 الدو   وتنوع عبقته  واستقامة وزنه عل  كل حرف.

صور تامة لب عراد  ن   إال  آو ما هذه الفواصل التي تنت ي   ا آيا  القر
مرع آيات را فري ًررار الدرو   ةالتي تنت ي   را جمرل الموسريق   وهري متفقر

ل  ل  اتفاًا و الوجه الذي يسا  عليه   مرا لريس وراته  يالئم نوع الدو   عجيبا
كهللارر مرا تنت ري  رالنون والمريم  وهمرا الحرفران أفي العجرب مرذهب  وتراهرا 

الطبيعيان في الموسيق  نفس ا  أو  المد  وهو كذلك عبيعي في القرآن  فكن 
لم تنته  واحدة مي هذه  كأن انت    سركون حررف مري الحرروف األخررى  

ملة وتقطيع كلمات ا  ومناسبة للون المنطرذ  مرا كان ذلك متا عة لدو  الج
هو أ به وأليذ  موفعه  وعل  أن ذلك ال يكون أكهللار ما أن  واجده إال في 
الجمررل القدررار  وال يكررون إال  حرررف ًرروي يسررتتبع القلقلررة أو الدررفير أو 

 نحوهما  مما هو فروم أخرى مي النظم الموسيقي.
 
 

للغرة  وأثرهرا فري كرل نفرس  وهذه هي عريقة االست وات الدروتي فري ا

ف ي ت.به في القرآن الكريم أن تكون صو  إعجازه  الذي يخاعب  ه كرل 

نفس تف مه  وكل نفرس ال تف مره  ثرم ال يجرد مري النفرو  علر  أي حرال إال 

ل مري الكرالم البليرف  اإلًرار واالستجا ة؛ ولو نزل القرآن  غيرها لكران فرر ا

فيرره أثررر يتعرردى أهررل هررذه اللغررة  الررذي يطمررع فيرره أو فرري أكهللاررره  ولمررا وجررد

 .(47)"العر ية
 

 

                                                        
م  مطبعة 1956–هـ 1375سنة  6إعجاز القرآن والبالهة النبوية  ع :/ مدطف  صاد  الرافعي 47

 . 247_243االستقامة  القاهرة   
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وسرريظل القرررآن أ ررد الرردهر يقرررأ فرري السررر والعلرري  فرري المحاريررب 
والمحافل  آنات الليل وأعراف الن ار  ال يمل .. وًد أحسي ا ي ًتيبة وصف 

وًطع منه  معجز التأليف أعماع "إعجاز القرآن في هذا المقام حي  يقول: 

جيب النظم عي حيل المتكلفيي  وجعله متلوال ال يمل عل  الكائديي  وأ انه  ع

ل ال تمجه ل ال يخلذ علر  كهللاررة الررد   عول التالوة  ومسموعا اآلذان  وهضا

ل ال تنقضي عجائبه  ومفيدال ال تنقضي فوائده  . (48)"وعجيبا

وممرا انفررد  ره " وعل  هرذا السريا  ذاتره  يمضري الرافعري فيقرول :

م  أنه ال يخلذ عل  كهللارة الرد وعول التكرار  وال القرآن و ايي سائر الكال
تمل منه اإلعرادة  وكلمرا أخرذ  فيره علر  وج ره الدرحي  فلرم تخرل  أدائره  

ل  ل  وحسرا ل مستأنفا ل  وصادف  مي نفسك ن.اعا ل وجديدال مونقا ل عريا رأيته هضا

موفورال  وهذا أمر في أصله يستوفي العالم الذي يتذو  الحروف  ويسرتمر 

وال يهللابر  معره  أويمعي في لذة نفسه مي ذلرك  والجاهرل الرذي يقرر تركيب ا 

أصوا  الحروف  وإال ما يميزه مي أجراس ا  عل  مقدار ما  مي الكالم إال  

 .(49)"يكون مي صفات حسه ورًة نفسه
 

سريد ًطرب فري ظرالل القررآن  عنرد حرد  يران اإلعجراز  /لم يقف األسرتاذ

 إن  "لإلعجاز كهللايرة  حي  يقول:  البياني للقرآن   ل نآ عل  وجوه أخرى

إعجرراز القرررآن أ عررد مرردى مرري مرري إعجرراز نظمرره ومعانيرره  وعجررز اإلنررس 

والجي عي اإلتيان  مهللاله  هو عجز كذلك عي إ داع من ج كمن جه يحيط  ما 

 .   (50)"يحيط  ه

 : ًطب وفي تأثير القرآن عل  النفو  وسلطانه يقول سيد
مرري األدات الب.ررري  حترر  ليبلررف  إن األدات القرآنرري يمترراز ويتميررز"

ل أن  يرررؤثر  تالوتررره المجرررردة علررر  الرررذيي ال يعرفرررون مررري العر يرررة  أحيانرررا

ل   .(51)"حرفا

 ثم يسترسل في  يان األدات القرآني  فيقول:
                                                        

 .3م   1981  دار الكتب العلمية   يرو  3تأويل م.كل القرآن  عا ي ًتيبة: /  48
 .247/ المددر نفسه    : 49
 .15/16ف  ظالل القرآن  سيد ًطب: /  50
 .3/1786/ في ظالل القرآن   51
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األدات القرآنرري يمترراز  ررالتعبير عرري ًضررايا ومرردلوال  فررخمة   إن  "
ألهرراض  وذلرك في حيي يستحيل عل  الب.ر أن يعبروا فيه عي مهللال هذه ا

ل  مرع التناسرذ العجيرب  ريي   أوسع مدلول وأد  تعبير وأجملره وأحيراه أيضرا

المرردلول والعبررارة  واإليقرراع  والظررالل  والجررو ومررع جمررال التعبيررر ودًررة 

الداللة في آن واحد   حي  ال يغني لفظ عي لفرظ موصرفه   حير  ال يجرور 

مي ذلك مستوى ال يدرك الجمال عل  الدًة  وال الدًة عل  الجمال .. ويبلف 

إعجازه أحد  كما يدرك  ذلك مي يزاولون في التعبير فعالل  ألن هرؤالت هرم 

الررذيي يرردركون حرردود الطاًررة الب.رررية فرري هررذا المجررال  ومرري ثررم يتبينررون 
ل   .(52)" وفوح أن هذا المستوى فو  الطاًة الب.رية ًطعا

 اإلعجاز الت.ريعي:

ل   سررربقه ال.ررر ائع والت.ررريعا  السرررا قة ويسررتمر إعجررازه ت.ررريعيا

المستمدة مي أصول كتا ية أو مي وفع الحضارا  والدول. وًرد اسرتفاد  

كل النظم الحضارية عل  مدار التاريخ  حت  الحضارة الغر ية المعاصرة  

 مي الت.ريعا  اإلسالمية ومدونا  الفقه اإلسالمي.

الل ولقد عد كهللاير مي المتحدثيي في إعجاز القرآن الكرريم  علرم الحر

  عردوه ( اإلعجراز الت.رريعي)والحرام  أو مرا يدرطل  اليروم علر  تسرميته 
ل مي وجوه إعجاز القرآن الكرريم  وًرد علرل صراحب كترام )المعجرزة  وج ا

وذلرك ألن مرا ا رتمل عليره القررآن مري أحكرام تتعلرذ "الكبرى( لذلك  فقال: 

الرحمرة  تنظيم المجتمرع  وإًامرة العالًرا   ريي آحراده علر  دعرائم المرودة و

والعدالة  لم يسبذ  ه في  ريعة مي ال.ررائع األرفرية  وإذا وزنرا مرا جرات 

في القرآن  ما جات   ه ًوانيي اليونان والرومان  وما ًام  ه اإلصرالحيون 

للقوانيي والنظم  مرا جرات فري القررآن  وجردنا أن الموازنرة في را خررو  عري 

أته الدولة الرومانية فري التقدير المنطقي لبمور  مع أن ًانون الرومان أن.

تجررارم ثالثمائررة سررنة وألررف  مرري وًرر  إن.ررات مدينررة رومررا  إلرر  مررا  عررد 
خمسمائة مي الميالد  ومع أنه ًانون تع ده علمات ًيل: إن م ممتازون  من م 
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الررذي وفررع نظررام  (ليكررورغ)الررذي وفررع ًررانون أثينررا  ومررن م  (سررولون)
 أسبرعة.

 ررالحذ عرري ا سرربحانه  ومعرره القرررآن  الررذي ينطررذ  فجررات محمررد

مي هير در  درسه  وكان في  لٍد أمي ليس فيه مع د                 وتعال 

تررر   نظرررام للعالًرررا  االجتماعيرررة أ  و للتررردار   وال جامعرررة  وال مكررران

 .  (53)  ولم يلحذ  ه الحذ والتنظيم اإلنساني  لم يسبقه سا ذ

ض مررع أي حقيقررة وتهللابرر  االكت.ررافا  العلميررة  أن القرررآن ال يتنرراً

علميررة تررم اكت.رراف ا فرري أي عدررر مرري العدررور   ررل لررم يكت.ررف العلمررات 
ليره القررآن مري حقرائذ علميرة ًبرل أر عرة ع.رر إوالباحهللاون  عض مرا أ رار 

ل  إال فرري هررذا العدررر   حيرر  ال تخررالف حقررائذ القرررآن ومقرراترره مررا  ًرنررا

ال.رعية   العلمي  ضوا طه توصل إليه البح  العلمي مي حقائذ. والتفسير

 ألهل عدرنا هذا. يعد مي أًوى الوسائل اليوم لبيان إعجاز القرآن

 

  إل  حقرائذ (54)"مدخل إل  القرآن الكريم"وًد أ ار صاحب كتام 

ولكرري القرررآن فرري دعوترره إلرر  اإليمرران "علميررة فرري القرررآن الكررريم  فقررال: 

وحردها   والفضيلة  ال يسو  الدرو  مي التعاليم الدينية واألحداث الجارية
وإنمرا يسرتخدم فري هرذا ال.رأن الحقرائذ الكونيرة الدائمرة  ويردعو عقولنرا إلرر  

تأمرل ًوانين ررا الهللاا تررة  ال  غررض دراسررت ا وف م ررا فري ذات ررا فحسررب وإنمررا 

ألن ا تذكر  الخالذ العظيم القدير. ونالحظ أن هذه الحقائذ التي يقدم ا تتفذ 

ل مع آخر ما توصل إليه العلم الحدي     :مهللالتماما
 

  :المنبع الخفي  الذي يخر  منه العندر الجنسي لإلنسان  نَساُن َُْر اإْلأ َِْليََّ

ووْن َموواء  َداِأووِّ   ووَِّ مأ ووَِّ * ُخلأ ووما ُخلأ ائِّرربِّ   مأ الت ر  ررلفبِّ و  رريف   رريفيِّ الد  ررُرُ  مِّ   ي خف

 .(6)الطار : 

                                                        
 .  428-427محمد أ و زهرة : المعجزة الكبرى القرآن    /  53
 وحوا ي ا. 175/176/ د. محمد عبد ا دراز : المدخل إل  القرآن الكريم     54
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 : والمراحرل الترري يمرر   ررا اإلنسران وهررو فري  طرري أمره  ْناووا َخلَْقََّواُكم ِأ ووْن  َِ مأ

َُّبَوي أَن  ْ  لأ ْ  َوََلْيرأ ُمَ لاقَو ْ  ُمَ لاقَ ْن ُمْضغَ ْ  ثُما مأ ْن َعلَقَ ْ  ثُما مأ ْن نُْطفَ تَُرا   ثُما مأ

 .(5)الحج : لَُكْم َونُقأر  ِأي اِْلَْرَحامأ َما نََشاُء إألَ  أََج   ُمَسمًّ 

  :وعردد التجويفرا  المظلمرة الترري يرتم الخلرذ  ررداخل ا  ُُكـوـْم ِأوي  ُُطووننأ يَْ لُق

ْن  َْلدأ َخْلِّ  ِأي ُظلَُمات  ثَََلث   َهاتأُكْم َخْلقًا مأ   .(6)الزمر:   أُما

  :والمن.أ المائي لجميع المخلوًا  الحية    ْن اْلَماءأ ُك ا َشْيء  َحي  َوَجلَْلََّا مأ

  : (30)األنبيات.  

  : وتكويي المطر  يَاَأ ُ  الر أ ي يُْر أ ُ الاذأ َِتُثأيُر َ َحا ًا َِيَْبُسُطهُ ِأي الساَماءأ ُا

ِأذَا أََداَ   أوهأ  ََللأهأ َِ ْن خأ َُ مأ َسفًا َِتََرى اْلَنْدَق يَْ ُر َكْيَ  يََشاُء َويَْبلَلُهُ كأ

ُرونَ  هأ إأذَا ُهْم يَْستَْبشأ بَادأ ْن عأ   .(48)الروم :  َمْن يََشاُء مأ

  :ودائرية السرمات واألرض  ُر اللا أ ُر الَّاَهواَر َعلَو  يَُكون  أ ْيوَ  َعلَو  الَّاَهوارأ َويَُكون 

  .(5)الزمر : اللاْي أ 

  :وكروية األرض هير المكتملة عند األًطام  أََََِل يََرْوَن أَناا نَأْتأي اِْلَْرَض

ْن أَْطَراِأَها أََُِهْم اْلغَالأبُننَ    .(44)األنبيات : نََّقُُصَها مأ

 علومة: يرة ال.مس إل  نقطة مــــومس  وَل ي لأُمْستَقَر   لََهوا ذَلأ َوالشاْمُ  تَْبرأ

يزأ اْللَلأيمأ  يُر اْللَزأ   .(38)يس : تَْقدأ
  :وتعاي  الحيوانا  في جماعا  ت.به المجتمعا  اإلنسانية   ْ ْن َدا ا َوَما مأ

يُر  أَبََّاَحْيهأ إأَّلا أَُممد أَْمثَالُُكمْ    .(38ألنعام :)ا ِأي اِْلَْرضأ َوََّل َطائأر  يَطأ

 ياة النحل  دفٍة خاصة: ــــووصف ح  ي وذأ َوأَْوَح  َر  َل إألَ  الَّاْح أ أَْن اتا أ

ُشوونَن) ووا يَْلرأ ما ووْن الشاووَبرأ َومأ بَووالأ  ُيُنتًووا َومأ ووْن اْلبأ ووْن ُكوو  أ 68مأ ووي مأ (ثُووما ُكلأ

ي ُ بَُ  َر  ألأ ذُلًَُل    .(69-68)النحل :  الثاَمَراتأ َِاْ لُكأ

 ئية النباتا  والمخلوًرا  األخررى. وهري حقيقرة علميرة كران يج ل را وثنا

ا تَُّْبأُت اِْلَْرُض   :عدر الرسول  ما ََ ُكلاَها مأ َوا َْ ي َخلََِّ اِْلَ ُ ْبَحاَن الاذأ

ا ََّل يَْللَُمننَ  ما ْم َومأ هأ ْن أَنفُسأ  .(55)"(36)يس : َومأ
 

طلرب تفسريرال أو ولكري األمهللالرة السرا قة هنرا ال تت" ثم يضيف ال.يخ :
ل  رريي التوفرري  القرآنرري ذاترره و ررريي  ل عجيبرررا تررأويالل  وإنمررا تتضررمي تطا قررا
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التوفي  العلمي  الذي ثب   عرد  حروٍث عويلرة خرالل العدرور واألجيرال  
الترررري انت رررر  إلرررر  النتررررائج المقطرررروع  دررررحت ا   فضررررل إسرررر ام رجررررال 

 متخدديي  كل في فرعه المحدود.

مكرري فرري عدررر الجاهليررة أن هررل فرري هررذا مجرررد مدررادفة ؟ هررل ي

يتعرررض رجررل مجرررد مرري أيررة معرردا  فنيررة  ومعتمررد علرر  علمرره الطبيعرري 

الخا   وعل  م.اهداته المحدودة ) اإلفافة إل  ما ا تمل عليه كتا ه مي 

حلوٍل في األخال  والديي واالجتماع(  لعلوم الت.ري   واألرصاد الجويرة  

وع أخررررى كهللايررررة  تتطلرررب والكونيرررة  والنفسرررية للحيررروان واإلنسررران  وفرررر
إمكانيررا  فنيررة دًيقررة  وتجررارم جماعيررة متكاملررة   وأن يعطينررا فرري كررل 

موفوع حقائذ عالمية خالدة   مري هيرر أن يتررك فري أي مجرال أثررال ولرو 

ل ينم عي عدره أو يئته أو حت  خياله ال.خدي ؟  .(56)"عفيفا

ل حررول ن.ررأة الكررون المررادى أن مجموعتنرر ا وممررا اسررتقر وثبرر  علميررا

ال.مسية كان  كتلة واحدة في حالة مري االرتقرا  ثرم تحولر  إلر  حالرة مري 

االنفتررا  فبرررز  مرري ال.ررمس  نات ررا مرري االجرررام السرريارة والعلررم الحرردي  

يتوصل إل  هذه الحقيقة الت  ه   مهللاا ة العقيدة في القرآن الكريم  عد ًرون 

ينَ  يَرَ  أََولَمْ  عوال مي البح  وه  في كتام ا عز وجل وعال:  َكفَُروا الاذأ

ونَ  َوَجلَْلََّوا َِفَتَْقََّاُهَموا َرتْقًوا َكانَتَوا َواِْلَْرضَ  الساَماَواتأ  أَنا   َشوْيء   ُكو ا  اْلَمواء مأ

َُّوننَ  أََِوََل  َحوي    [وكموا أخبور القورآن الكوريم عون نشوأة كننَّوا 30]ص: يُْؤمأ

ي يَْنمَ المادى أنباء عن نهايته ِقال  أ َكطَ  الساَماء نَْطنأ بأ  أ  ي  َأ  الس أ ْلُكتُ  َكَما لأ

لَ   َووَدأْنَا يوووُدهُ  َخْلوووِّ   أَوا لأينَ  ُكَّاوووا إأناوووا َعلَْيََّوووا َوْعوووًدا ن لأ -103]اِلنبيووواء  َِووواعأ

مرري [وَّل يووزال علووم ِيزيوواء الكوونن حووائراً حوونل مصووير هووذه الوودورة 104

 .. اليقيي أ تيه  النبأالكون والقرآن ي

سائدأ في عدر نزولره كان يأخذ  ما أنه لم  العلميومي إعجاز القرآن 

مي ثقافة ومعارف في العلوم الطبيعية  وإنما تخط  القرآن المجيد ظروف 

والنفرو  فري  اآلفرا يك.ف آيا   وسبر هور المستقبل ووعد المافيذلك 

                                                        
 ( . 13مي الحا ية  ) 177/ المددر نفسه    56
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مْ : عدرها وألهل ا فقال يهأ مْ  َوِأي اْْلَِاقأ  ِأي آيَاتأََّا َ َُّرأ هأ  يَتَبَيانَ  َحتا  أَنفُسأ

يدد  َشْيء   ُك  أ  َعلَ  أَناهُ   أَر  ألَ  يَْك أ  أََولَمْ  اْلَحِّ   أَناهُ  ُهمْ لَ   [.53]ِصلت: َشهأ

 واإلعباَ  ِخباره عن َلين  المستقب  : ديمنمْال

نة ئيوٍم كهللايرة  مافيةٌ وكاهومي وجوه إعجاز القرآن: إخباره عي 

وكلره يطرا ذ في المستقبل  فما أخبر  ره القررآن مري أخبرار األمرم المافرية  

أ الحرذ والواًررع  دليرل علرر  أنره مرري عنرد ا :  ُا َّْودأ ََلْيوورأ  ووْن عأ َولَووْن َكواَن مأ

 (.82)النسات : لََنَجُدوا ِأيهأ اْختأََلًِا َكثأيًرا

ومرري ذلررك إخبرراره  مررا مضرر  كقدررة أهررل الك ررف  وذي القرررنيي  

 وموسرر  والعبررد الدررال   كمررا فرري سررورة الك ررف. وهكررذا ًدررآ األنبيررات

ل علي م الدالة والسالم.  جميعا

ومري أيرري ألحرٍد مرري أنبيرات ا ورسررله  أن يحردث النررا  عري ًدررة 

الخليقة منذ أ ينا آدم عليه السالم  وما تناسل مي ذريته  ومواًف م مي رسرل 

مري أيرري  …ا علري م الدرالة والسرالم  مررع إحقرا  الحرذ ودحررض الباعرل 

 عي ا ذي الجالل واإلكرام ؟ألحٍد أن يأتي  ذلك ما لم يكي مخبرال 
 أمررا اإلخبررار عرري هيرروم مسررتقبلية  فقررد تحقررذ  عضرر ا كمررا أخبررر 

ل ال ريب فيه.  وينتظر  عض ا تحقيقا

ومُ الووم  فمهللاررال مررا تحقررذ فعررالل ًولرره تعررال :  بَووْت الوور  ِأووي أَْدنَوو   َُللأ

ْم َ ويَْغلأبُننَ  ْن  َْلودأ ََللَوبأهأ وَّأينَ  اِْلَْرضأ َوُهْم مأ وْن قَْبوُ  ِأوي  أْضوعأ  أ أ اِْلَْموُر مأ ا  ّلِلأ

يوُز  أ يََُّصُر َمْن يََشواُء َوُهوَن اْللَزأ ُا َُّنَن  أََّْصرأ  ْن  َْلُد َويَْنَمئأذ  يَْفَرُأ اْلُمْؤمأ َومأ

يمُ  حأ نا أَْكثَوَر الَّاواعأ ََّل يَْللَُموننَ  الرا ُ َوْعَدهُ َولَكأ ُا أ ََّل يُْ لأُ   ُا )الرروم  َوْعَد 

:1-6.) 
ِأْن لَوْم  ي ذلك إخبار القرآن عما يكون  كما في ًولره تعرال  : وم َِو

 (.24)البقرة :  تَْفلَلُنا َولَْن تَْفلَلُنا
وًد ثب   توالي القرون منذ نزول القرآن  عجز النا  عما تحرداهم 

أما ما ينتظر تحقيقه مما أخبر  ه  المستمر. ر ه  وهو عجز متدل مع التحي
 تعال  نبيه الخاتم عليه الدالة والسالم  فنسو  منه ما القرآن  أو أعلمه ا

 سالم وعزة المسلميي.تيسر عل  سبيل الب.رى  مستقبل اإل
 اإلعجاز التر وى للقرآن الكريم: 
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أما من جه التر وى فيخبرر عنره ر ره وهرو عرالم الغيروم المحريط  كرل 

ل العالم  ما يدل  عباده ي ُ  َوُهنَ  َخلََِّ  َمنْ  يَْللَمُ  أََّلَ    أ علما  اْلَ بأيورُ  اللاطأ

القرآن الكرريم هرو هدايرة اإلنسران لمرا هرو أًروم فيجعل مدار  [14]الملل:

ي اْلقُْرآنَ  َهـذَا إأنا  مي العلم النافع والقول الرا د والعمل الدال : لاتأي يأْهدأ  لأ

يَ  رُ  أَْقَنمُ  هأ َّأينَ  َويُبَش أ ينَ  اْلُمْؤمأ والأحَ  يَْلَملُننَ  الاذأ  َكبأيوًرا أَْجوًرا لَُهومْ  أَنا  اتأ الصا

 [..9:اإل راء]

ف ررو أنرره ًررد جمررع  رريي تر يررة الفرررد  التر ررويوأمررا إعجرراز هررذا المررن ج 

وتزكية المجتمع فري سريا  واحرد  يردل علر  ذلرك من را  العبرادة والمعاملرة 
إلصررالح الفرررد ونظررام األسرررة والدولررة إلصررالح المجتمررع.. حترر  نظامرره 

( هو لمدلحة الفرد ومدلحة الجماعرة فري آن صاصالحدود والق) العقا ي

 يجبر   ا الفرد نقده لدرالح دنيراه وآخرتره-واحد فالحدود جوا ر وروادع

   كما تردع   ا نزعا  اإلجرام في سبيل تأميي حيا  المجتمع.

 التررييتررول  إصررالح الفرد وهررو فرري أسرروأ حاالترره  التر ررويومن اجرره 

نفسره  السرروت  فيتسرام   رره    مرهترريسرتجيب في ررا ل.ر واته ونزواترره  حير  

ال تأمر حاجت ا  التي التر ية والتزكية حت  يبلف  ه النفس القومية المستقيمة 

 ( وتحاسب ا  التقدير. ا ِّ  ال يراتإال  السبذ في الخيرا  )
 

 الب.رى  ظ ور اإلسالم عل  ما سواه :

ر هذا الديي وفقد ورد في القرآن الكريم مي الندو  ما يب.ر  ظ 

عل  ما سواه  واستمرارية دور الرسالة حت  يظ ر عل  الرديي كلره  و عرد 

 ذلك إل  ًيام الساعة وهذا ال يكون إال  الخلود: 

  ْم آيَاتأوووهأ ووَُّْهْم يَتْلُوون َعلَووْيهأ ي أوويَن َرُ وونًَّل مأ ي  َلَووَث ِأووي اِْلُم أ ُهووَن الاووذأ

ْكَمووَْ  تَوواَ  َواْلحأ ُمُهووْم اْلكأ ْم َويُلَل أ يهأ ي أَْرَ ووَ   (. 2)الجمعررة : َويُووَزك أ ُهووَن الاووذأ

ُكننَ  هَ اْلُمْشورأ ينأ ُكل أهأ َولَْن َكورأ َرهُ َعلَ  الد أ َْهأ يُ أ لأ ينأ اْلَحِّ   َرُ نلَهُ  أاْلُهَدى َودأ
اإلسررالم علرر  الملررل كل ررا ولررو كررره  يليعلرر"(. ًررال الطبررري: 33)التو ررة :

ل وًررال . (57) الم.رركون  رراهلل ظ رروره علي را  رر ديرري اإلسررالم وليظ":  أيضررا

                                                        
 .10/82البيان عي تأويل آى القرآن  / جامع  57
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عل  كل ديي  آي  الحجة والبراهيي  فقد أظ ره عل   رائع الديي حتر  ال 
.. ال هيمنة دون استظ ار لما هري عليره األديران  (58)"يخف  عليه  يت من ا

 السا قة وظ وره علي ا.
ل  وال يرزال كتا نرا المحفروظ  ل  ونروًي  ره جزمرا هذا ما نؤمي  ره يقينرا

فتؤكردها. ومري   ا  وتؤيرده سرنة نبينرا المعدروم يقرر هذه الحقيقرة ويبسرط
َولَقَوْد َكتَْبََّوا   آيا  الندر و .ائر المستقبل في القرآن الكريم ًوله تعرال  :

والأُحننَ  ي الصا بَوادأ ثَُهوا عأ ْكرأ أَنا اِْلَْرَض يَرأ ْن  َْلودأ الوذ أ )األنبيرات  ِأي الزا ُنرأ مأ
نتظرر الدرالحيي مري عبراد ا  ( .. فهللاب  أن وراثة األرض مسرتقبل ي105:

الذيي التزموا دينه  وأًاموا  رعته. أما السني  فقد جات  تترى  تهللاب  هذه 
 الحقيقة وتقررها  ومي ذلك:

 

ا :  حررررردي  النبررررري     ً . رررررارِّ أ يفرررررُ  م  ض  ف ر  ررررري  األف رف ى لِّ و  )إِّن  َّللا   ز 

را را م  تِّي س ري بفلُُف ُملفُك   إِّن  أُم  ا و  غ ارِّ     م  را( و  نف   ي  لِّري مِّ ُزوِّ
ل  . (59) ومري ذلرك أيضرا

ال  ًولره عليره الدرالة والسررالم :  رراُر و  الن    ررا   ل رف  الل يفرُل و  رُر م  )ل ي ربفلُغ ي  ه رذ ا األف مف

يٍز أ وف  ِّرذُل ِّ ذ لِّ  ز ِّ ع زِّ يي   ِّعِّ ُ ه ذ ا الد ِّ ل هُ َّللا  ال  و   ٍر إِّال  أ دفخ  د ٍر و  ُ   يف   م  يرٍل ي تفُرُك َّللا 

 ُ ل  َّللا  ذاُلًّ يُذِّ م  و  سفال  ِّ ُ  ِّهِّ اإلف ز  َّللا  ا يُعِّ زًّ ( عِّ  ِّهِّ الفُكففر 
(60). 

 

را وحدي  عبد ا  ي عمرو  ي العا  رفي ا عن ما ًرال:  "  يفن م 
 ِّ ُسوُل َّللا  تُُب إِّذف ُسئِّل  ر  س ل م  ن كف ل   الل  م ع ل يفهِّ و  ِّ ص  ُسولِّ َّللا  ل  ر  وف ُي ح  : أ ي   ن حف

 ِّ ُسوُل َّللا  ي ةُ؟ ف ق ال  ر  ينِّي ةُ أ وف ُرومِّ ط نفطِّ الل ًُسف ين ت يفيِّ تُففت ُ  أ و  دِّ ًفرل  الفم  ر  ين ةُ هِّ دِّ : )م 

ينِّي ة " ررط نفطِّ الل ي عفنِّرري ًُسف تُففرت ُ  أ و 
. وفرري هررذا  .ررارة علرر  أن روميررة  وهرر  (61) 

 .(62)(أوَّلً ) ( ستفت  كذلك   مف وم ًولهروماالمسماة اليوم )
 

وكان ال  د مي استمرار الج اد ومضرائه إلر  يروم القيامرة  لضرمان 

حرية العقيدة واآلمان وحماية الظ ور  ولحفظ كلمة اإلسالم عاليةل علر  مرا 

                                                        
 .8/121/ الجامع ألحكام القرآن   58
   وأ و داجود   والترمذي   وا ي ماجة  وأحمد.8/171 في الفتي وأ راع الساعة  / أخرجه مسلم  59
 . 1632 – 1631صحي  ا ي حبان   . وانظر:16344مسند اإلمام أحمد  مسند ال.امييي   رًم  / 60
   وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 1/126.والدرامي   176 /2حمد  / أخرجه أ 61
مي كتا نا المستقبل لإلسالم  كتام  62– 59/ وانظر لمزيد مي دالئل  .ائر مستقبل اإلسالم     62

 (.46األمة )
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نره ًريرب أسواه  وًد وعد ا المؤمنيي  العاًبة الحسرن  و الندرر المبريي و
 ل  الحذ .   مي المؤمنيي   حت  يأتي أمر ا وهم ظاهرون ع

رر  ل فيرره ومرري ذلررك مررا ًد  ه القرررآن مرري ًدررآ  نرر  إسرررائيل  مبينررا

 عقو ة القدا  في التوراة وتدديذ اإلنجيل ل ا  كما فري ًولره تعرال  : 

يَن  لاوذأ يَن أَْ ولَُمنا لأ إأناا أَنَزْلََّا التاْنَراةَ ِأيَها ُهًدى َونُنرد يَْحُكوُم  أَهوا الَّابأي ونَن الاوذأ

أ َوَكووانُنا َعلَْيووهأ َهوواُدوا  ُا تَووا أ  ووْن كأ َُنا مأ َوالرا اووانأي نَن َواِْلَْحبَوواُر  أَمووا اْ ووتُْحفأ

ُشَهَداَء َََِل تَْ َشْنا الَّااَع َواْخَشْننأي َوََّل تَْشتَُروا  أآيَاتأي ثََمًَّا قَلأيًَل َوَموْن لَوْم 

ُ َِأُْولَئأوَل ُهوْم اْلَكواِأ  ُا ْم ِأيَهوا أَنا الوَّاْفَ  *  ُرونَ يَْحُكْم  أَما أَنوَزَل  َوَكتَْبََّوا َعلَوْيهأ

ووون أ  ووونا  أالس أ  أوووالَّاْف أ َواْللَوووْيَن  أووواْللَْينأ َواِْلَنوووَ   أووواِْلَن أ َواِْلُذَُن  أووواِْلُذُنأ َوالس أ

ُ َواْلُبُروَأ قأَصاصد ََِمْن تََصداَق  أهأ َُِهَن َكفااَرةد لَهُ َوَمْن لَْم يَْحُكْم  أَما أَنزَ  ُا َل 

َاالأُمننَ  قًا لأَما  َْيَن * َِأُْولَئأَل ُهْم ال يَس  اْ نأ َمْريََم ُمَصد أ ْم  ألأ هأ َوقَفاْيََّا َعلَ  آثَارأ

ْن  قًا لأَما  َْيَن يََدْيهأ مأ يَ  ِأيهأ ُهًدى َونُنرد َوُمَصد أ نبأ ْن التاْنَراةأ َوآتَْيََّاهُ اإْلأ يََدْيهأ مأ

ْلُمتاقأينَ التاْنَراةأ َوُهًدى وَ  ًََْ لأ  (.46-44)المائدة :  َمْنعأ

ي  تعال  :  هلوسبذ ًو ينأ َما َودا   أهأ نُنًحا َوالاذأ ْن الد أ َشَرَع لَُكْم مأ

يَن َوََّل  يَسو  أَْن أَقأيُمونا الود أ يَم َوُمنَ   َوعأ ْيََّا  أهأ إأْ َراهأ أَْوَحْيََّا إألَْيَل َوَما َودا

قُنا ِأيهأ َكبُ  ُ يَْبتَبأي إألَْيهأ َمْن يََشواُء تَتَفَرا ُا يَن َما تَْدُعنُهْم إألَْيهأ  كأ َر َعلَ  اْلُمْشرأ

ْلوُم  َْغيًوا  َْيوََُّهْم  وْن  َْلودأ َموا َجواَءُهْم اْللأ قُنا إأَّلا مأ َُ َوَما تَفَرا ي إألَْيهأ َمْن يَُّأي َويَْهدأ

ْن َر  أَل إألَ  أََج   مُ  ثُنا َولَْنََّل َكلأَمْد َ بَقَْت مأ يَن أُورأ َي  َْيََُّهْم َوإأنا الاذأ َسمًّ  لَقُضأ

  َ ي َّْهُ ُمرأ ْم لَفأي َشل   مأ هأ ْن  َْلدأ تَاَ  مأ  (.14-13)ال.ورى : اْلكأ
 

ل  اهلل : ا َما يََّفَُع الَّاواَع  فأثمر  إيمانا َُ ُجفَاًء َوأَما ا الزا َُد َِيَْذَه َِأَما

َ يَوأُْمُرُكْم أَْن تُوَؤد وا (. وًوله تعرال 17)الرعد:  َِيَْمُكُث ِأي اِْلَْرضأ  ُا إأنا 

وا  اِْلََمانَاتأ  ما َ نألأ ُا  إألَ  أَْهلأَها َوإأذَا َحَكْمتُْم  َْيَن الَّااعأ أَْن تَْحُكُمونا  أاْللَوْدلأ إأنا 

يًرا يلًا  َصأ َُُكْم  أهأ إأنا هللاَ كاَن َ مأ  (.58) النسات :    يَلأ
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