
 

  الكريماإليمان  بالقرآن

 

 

 

 تعريف القرآن وفضلى

 

 معنٍ القرآن فً اللغٌ: المبحث األول

 

: أم جمعتىَ كضممت بعضى إلٍ بعضَ ؽمعناق: القرآف مف مادة قرأَ كمنى قرأت السًءَ ؽوك قرآف

  .الجمع كالضـ

ٌمً قرآنان ألنى يجمع الزكر ؽيضمواَ كتؾزير ذلؾ ؽً آيٌ مف القرآفَ قاؿ هللا جؿ ثناؤق ًإْف  } :كإنما زي

قيٍرآىنىىي  ىي كى ٍمعى  .تأليؼ بعضى إلٍ بعض  [17:القيامٌ . { ى ىٍينىا جى

ٍأتى القيٍرآىفى } :كؽً آيٌ أذرل: ثـ قاؿ إذا ت كت بعضى ؽً إثر بعضَ ختٍ يجتمعَ  [98:النخؿ] {ؽىًإذىا قىرى

ؽزمً القرآف قرآنان ألنى جمع  يشير إلٍ معنٍ التأليؼ كالجمع: كينضـ بعضى إلٍ بعضَ كمعناق

 .بعضوا إلٍ بعض : القشصَ كاألمر كالنوًَ كالك د كالك يدَ كاآليات كالزكر

 مشدران كما ؽً قكلى تعالٍ: أف القرآف يككف مشدران كازمان : كيذكر أبك بكر الباقّنً

قيٍرآىنىىي } ىي كى ٍمعى  [17: القيامٌ] {ًإْف  ى ىٍينىا جى

ا } :كازمان كما ؽً قكلى تعالٍ ٍزتيكرن ابنا مى ًة ًخجى ِى ييٍؤًمنيكفى ًباآلىًذرى بىٍيفى الًْذيفى  ٍ نىا بىٍينىؾى كى عى ٍأتى القيٍرآىفى جى ًإذىا قىرى  {كى

 [45:اَزراء]

  الساؽعًكيركل  ف
 
 ."كالتكراةَ كاَنجيؿ: أف القرآف ازـ   ـ لكتاب هللاَ غير مستؽ: "رخمى هللا 

 .أم ؽً القرآف كالتكراة كاَنجيؿ"كالشخيد اِستقاؽ ؽً الجميع: "قاؿ القرطبً رخمى هللا

 

 

 



 

 معنٍ القرآن فً االصطالح: المبحث الثانً

 

هك ازـ لكّـ هللا تعالٍَ المنزؿ   ٍ  بدق كرزكلى مخمد ش ٍ هللا   يى كز ـَ كهك ازـ  القرآف الكريـ

كإضاؽٌ الكّـ إلٍ هللا تعالٍ إضاؽٌ خقيقيٌَ . لكتاب هللا ذاشٌ كِ يزمٍ بى سًء غيرق مف زاُر الكتب

 .مف باب إضاؽٌ الكّـ إلٍ قاُ ى

 

كأما ؽً العرؼ ؽوك الكّـ المنٌزؿ   ٍ مخمد ش ٍ هللا   يى كز ـ : "ك رؽى الزيكطً رخمى هللا بقكلى

نٌزؿ   ٍ مخمد ش ٍ هللا   يى كز ـ التكراة كاَنجيؿَ كزاُر الكتبَ : لُ جاز بزكرة منىَ ؽذرج بالمي

إلٍ آذرق  « ... أنا  ند ظف  بدم بً » :األخاديث الربانيٌ القدزيٌ كخديث الشخيخيف :كباَ جاز

هك بياف ألقؿ ما كقع بى اَ جازَ كهك قدر أقؿ زكرةَ كالككثرَ أك ثّث : بزكرة منى: كغيرقَ كقكلنا

المتعبد بتّكتىَ ليذرج : كزاد بعض المتأذريف ؽً الخد: "ثـ قاؿ". آيات مف غيرهاَ بذّؼ مف دكنوا

 ."المنزكخ التّكة

 

كلما ظور الذكض ؽً شؾات هللا تعالٍَ كؽً كّـ هللا ذاشٌَ مف ًقبىؿ الزنادقٌَ كؽرؽ المبتد ٌَ اختاج 

أهؿ الزنٌ إلٍ تعريؼ القرآف تعريؾان ييظوركف ؽيى معتقدهـ ؽً شؾات هللا تعالٍ  امٌَ كؽً شؾٌ الكّـ 

 مف الجوميٌ كالمعتزلٌ كغيرهـَ ؽقاؿ أبك جعؾر الطخاكم  البدعذاشٌَ كمنى القرآفَ مذالؾيف بذلؾ أهؿ

 :رخمى هللا تعالٍ

كإف القرآف كّـ هللاَ منى بدأ بّ كيؾيٌ قكِنَ كأنزلى   ٍ رزكلى كخيانَ كشدٌقى المؤمنكف   ٍ ذلؾ خقانَ "

كأيقنكا أنى كّـ هللا تعالٍ بالخقيقٌَ ليس بمذ كؽ ككّـ البريٌَ ؽمف زمعىَ ؽز ـ أنى كّـ البسر ؽقد 

 ."كؾر

 

 فضل القرآن: المبحث الثالث

 

ما تقكلكف ؽً ؽضؿ كتاب أنقذ هللا بى أمٌ مف جاه يٌ جوّءَ كضّلٌ  مياءَ دأبوـ الز ب كالنوبَ 

نخ توا ما . كمعبكدهـ األكثاف كالخجارةَ كديدنوـ تكارث العداكات كاألخقادَ ِ تعرؼ مف الخؽ رزمان 

كجدت   يى آباءهاَ كما ازتخزنتى أزّؽواَ مف آراء منخرؽٌَ كنخؿ مذترى ٌَ كم ؿ مبتد ٌَ ؽأنزؿ هللا 

 .  يوـ هذا الكتاب ؽأنقذهـ منوا بىَ كانتس وـ بى مف أكخالوا

 

تمت بى األدياف  .ما تقكلكف ؽً ؽضؿ كتاب ذتـ هللا بى الكتبَ كأينًزؿ   ٍ نبً ذتـ بى األنبياءَ كبديف ذي



 َ كسرب مف  الع ماءما تقكلكف ؽً ؽضؿ كتاب ؽيتخت بى أمشارَ كجثت  ندق الركبَ كنوؿ مف منو ى

َ كقاـ بتّكتى العابدكفَ كالراكعكفَ الق كبمسربى األدباءَ كذسعت لويمنتى األبشارَ كذلت لى 

 .كالزاجدكف

َ ك مدة الم ٌَ كينبكع الخكمٌَ كآيٌ الرزالٌَ كنكر األبشار كالبشاُرَ السريعٌك يٌ : ذلكـ القرآف الكريـ

 .ؽّ طريؽ إلٍ هللا زكاقَ كِ نجاة بػيرقَ كِ تمزؾ بسًء يذالؾى

كّـ هللا العظيـَ كشراطى المزتقيـَ كدزتكرق القكيـَ ناط بى كؿ زعادةَ كخكمتى : ذلكـ القرآف الكريـ

 .البالػٌَ كنعمتى الزابػٌ

 .خجٌ الرزكؿ الدامػٌَ كآيتى الكبرل ساهدة برزالتىَ كناطقٌ بنبكتى: ذلكـ القرآف الكريـ

كتاب اَزّـ ؽً  قاُدق ك باداتىَ كخكمى كأخكامىَ كآدابى كأذّقىَ كقششى : ذلكـ القرآف الكريـ

 .كمكا ظىَ ك  كمى كأذبارقَ كهدايتى كدِلتى

َ كالمشدر القكيـ ل تسريعَ كمنوؿ الخكمٌ كالودايٌَ كالرخمٌ  التكخيدأزاس رزالٌ : ذلكـ القرآف الكريـ

 .المزداة ل ناسَ كالنكر المبيف لألمٌَ كالمخجٌ البيضاء التً ِ يزغ  نوا إِ هالؾ

ؽضؿ القرآف كمكانتى ِ يدانيى ؽضؿَ كِ تزمكا إليى مكانٌَ ؽضاُؿ  امٌَ كؽضاُؿ ذاشٌ لبعض زكرق 

 .كآياتىَ أكتؾً هنا بذكر كمضات مف هذق كمف ت ؾ  ٌؿ ؽيوا المراد

 

 :فضائل القرآن الكريم العامٌ

 

أما ؽضاُ ى  امٌَ ؽقد كردت ؽً آيات  ديدة كأخاديث كثيرة اَسارة إلٍ ذلؾَ ؽمف القرآف ننوؿ أشدؽ 

تًْقيفى } :األكشاؼ لؾض ىَ كأكؽاها لخقىَ ؽمف ذلؾ قكلى تعالٍ ٍيبى ًؽيًى هيدنل ًلٍ مي ِى رى  [2: البقرة] {ذىًلؾى الًكتىابي 

 .يقرأها المز ـ ؽً القرآفَ كلؾ أف تزيد ؽً ازتكناق المراد بذلؾ الؾاتخٌكهً أكؿ جم ٌ بعد 

 

نْزؿ نؾزىَ : كمف ؽضؿ القرآف ؽً القرآف أف  دْ إنزالى ؽً سور مزيٌ كبرل لوذا السورَ ؽما ظنكـ بالمي

الؾيٍرقىافً  } :قاؿ تعالٍ بىيًٌنىاتو ًمفى الويدىل كى افى الًْذم أيٍنًزؿى ًؽيًى القيٍرآىفي هيدنل ًل نْاًس كى ضى مى ٍوري رى  [185 :البقرة] {سى

 

كفى  } :ك  ؽ الرخمٌ  ند تّكة القرآف باِزتماع إليى مي ـٍ تيٍرخى أىٍنًشتيكا لىعى ْكي كا لىىي كى ًإذىا قيًرئى القيٍرآىفي ؽىاٍزتىًمعي  { كى

 [204: األ راؼ]

ـى } :ككشؾى بالعظمٌ ًظي القيٍرآىفى العى ثىاًنً كى ا ًمفى المى ٍبعن لىقىٍد آىتىٍينىاؾى زى  [87 :الخجر] {كى

ـي } :كبالودايٌ ًى أىٍقكى  [9: اَزراء] {ًإْف هىذىا القيٍرآىفى يىٍوًدم ًل ًْتً ًه

ـً } :كأقزـ هللا بى ًكي اٍلقيٍرآًف اٍلخى ً يفى  كى ٍرزى  [3-2:يس] {ًإنْؾى لىًمفى اٍلمي

أىٍف أىٍت يكى اٍلقيٍرآفى } :كأمر بتّكتى ٍزً ًميفى كى أيًمٍرتي أىٍف أىكيكفى ًمفى اٍلمي  [92-91: النمؿ] {كى



كفى القيٍرآىفى } :كبتدبرق ّى يىتىدىبْري  [24: مخمد] {أىؽى

ديكفى  } :كذـ الذيف ِ يزجدكف  ند تّكتى ِى يىٍزجي ـي القيٍرآىفي  ًإذىا قيًرئى  ى ىٍيًو  [21: اِنسقاؽ] { كى

جو  } :كسود لى بالزّمٌ مف العكج ٍيرى ًذم ً كى ًبيٌنا غى رى ٍمدي هلًل الًْذم } :َ كقاؿ تعالٍ[28: الٓزمر] {قيٍرآىننا  ى الخى

ا جن ٍؿ لىىي ً كى ـٍ يىٍجعى لى ٍبًدًق الًكتىابى كى ؿى  ى ىٍ  ى  [1: الكوؼ] { أىٍنزى

 

بؿ إنى لكثرة ؽضاُؿ القرآف تعددت أزماؤق كشؾاتىَ ككرد ؽً القرآف كثير مف ذلؾَ كزبؽ الخديث  ف 

 .ذلؾ

 .ؽوؿ رأيتـ ؽضّن أكبر مف هذاَ كمنزلٌ أ ظـ مف هذق المنزلٌَ يتبكأ   يوا القرآف مزتخقان 

 

ب ًٌػى   يى الشّة  لى زبخانى كتعالٍَ أما ؽضاُ ى التً جاءت   ٍ لزاف مي نٌزً هذا بعض ؽضؿ القرآف  ند مي

أما : كالزّـ ؽكثيرةَ مف أجمعوا الخديث الذم ركاق الترمذم  ف   ً بف أبً طالب رضً هللا  نى قاؿ

ما المذرج منوا يا : ؽق ت «أِ إنوا زتككف ؽتنٌ  » :إنً زمعت رزكؿ هللا ش ٍ هللا   يى كز ـ يقكؿ

كتاب هللاَ ؽيى نبأ ما كاف قب كـَ كذبر ما بعدكـَ كخكـ ما بينكـَ كهك الؾشؿ ليس » :رزكؿ هللا؟ قاؿ

بالوزؿَ مف تركى مف جبار قشمى هللاَ كمف ابتػٍ الودل ؽً غيرق أض ى هللاَ كهك خبؿ هللا المتيفَ كهك 

الخكيـَ كهك الشراط المزتقيـَ هك الذم ِ تزيؼ بى األهكاءَ كِ ت تبس بى األلزنٌَ كِ يسبع منى   الذكر

ًإنْا  } :إذا زمعتى ختٍ قالكا الجفالع ماءَ كِ يذ ؽ   ٍ كثرة الردَ كِ تنقضً  جاُبىَ هك الذم لـ تنتى 

بنا يىٍوًدم ًإلىٍ الٓرٍسدً  جى ًمٍعنىا قيٍرآننا  ى مف قاؿ بى شدؽَ كمف  مؿ بى أجرَ كمف خكـ بى َ [2-1: الجف] { زى

: هذا الخديث قاؿ ؽيى اَماـ ابف كثير ؽً ؽضاُؿ القرآف) .« دؿَ كمف د ا إليى هدم إلٍ شراط مزتقيـ 

مسوكر مف ركايٌ الخارث األ كر كقد تك مكا ؽيى كقشارل هذا الخديث أف يككف مف كّـ أمير "

رخمى هللا ؽً   األلبانًَ ضعؾى "المؤمنيف   ً كقد كهـ بعضوـ ؽً رؽعى كهك كّـ خزف شخيد

 .ضعيؼ الترمذم

 النبًكركل  بد هللا بف مزعكد رضً هللا  نىَ  ف 
 

إف هذا القرآف مأدبٌ » :ش ٍ هللا   يى كز ـ قاؿ

هللاَ ؽتع مكا مف مأدبتى ما ازتطعتـَ إف هذا القرآف خبؿ هللاَ كهك النكر المبيفَ كالسؾاء الناؽعَ  شمٌ 

لمف تمزؾ بىَ كنجاة لمف تبعىَ ِ يعكج ؽيقكـَ كِ يزيؼ ؽيزتعتبَ كِ تنقضً  جاُبىَ كِ يذ ؽ  ف 

 « ... ألـ خرؼ: كثرة الردَ ؽات كق ؽإف هللا يأجركـ   ٍ تّكتى بكؿ خرؼ  سر خزناتَ أما أنً ِ أقكؿ

غريب مف هذا الكجى كإنما هك مف كّـ ابف مزعكد كلكف لى : " رخمى هللا  ابف كثيرهذا الخديث قاؿ ؽيى )

كركم مكقكؽانَ كهك  " :أذرجى األلبانً رخمى هللا ؽً ضعيؼ الترغيب كقاؿ" ساهد مف كجى آذر

َ كهك ؽً الشخيد ؽً  (3327)الشخيدَ لكف الجم ٌ األذيرة قد تكبع   يوا كما خققتى ؽً الشخيخٌ 

 .(اهػ" أكؿ الباب

 



ذيركـ مف » :قكؿ الرزكؿ   يى الشّة كالزّـ- كخزبنا ذلؾ-كمالنا كاَطناب ؽً ؽضؿ القرآف ليكؾنا 

 .(رخمى هللا ؽً شخيخى  ف  ثماف بف  ؾاف رضً هللا  نى البذارمركاق ) «تع ـ القرآف ك  ٌمى 

 

ـْ السور الذم أينزؿ ؽيى ؽشار أؽضؿ السوكرَ كال ي ٌ التً أنزؿ ؽيوا ؽشارت  ؽكما ؽاض ؽضؿ القرآف ؽع

 .أؽضؿ ال يالًَ ؽقد  ـ ؽض ى أيضان   ٍ الناس ؽشار ذيرهـ مف تع مى ك  ٌمى

هذا غيض مف ؽيض  ف ؽضؿ القرآف الكريـ  امٌ ؽً الكتاب كالزنٌَ كهناؾ ؽضاُؿ ذاشٌ لبعض 

 .زكرق كآياتى

 

 الكريـ كزّمتى مف التخريؼ خؾظ القرآف

 

  ود النبكة خؾظ القرآف ؽً: المبخث األكؿ -

 

أنزؿ هللا تعالٍ كتابى ليككف الكتاب المويمفَ كالرزالٌ الذاتمٌَ كالًسٍر ٌ الباقيٌَ مما يتط ب ر ايتى  ف 

 بث العابثيف كتخريؼ الػاليف كانتخاؿ المبط يفَ كقد اتؾؽ لى ذلؾ منذ ال خظٌ األكلٍ لنزكلىَ كختٍ 

ًإنْا لىىي  } :يكمنا هذاَ كإلٍ أف يرث هللا األرض كمف   يواَ تخقيقان لقكلى تعالٍ ًإنْا نىٍخفي نىْزٍلنىا الذًٌٍكرى كى

اًؽظيكفى   :َ كل خؾظ ؽً  ود النبكة كجكق  دةَ منوا[9: الخجر] {لىخى

 

 :الطريقٌ التً كاف يينْزؿ بوا الكخً -1

 

رضً هللا  نوا    اُسٌأذرج البذارم  ف : كهً أف ينزؿ   ٍ هيٌُ تككف أد ٍ إلٍ خؾظىَ كضبطى

يا رزكؿ هللا كيؼ : أف الخارث بف هساـ رضً هللا  نى زأؿ رزكؿ هللا ش ٍ هللا   يى كز ـ ؽقاؿ

أخيانان يأتينً مثؿ ش ش ٌ الجرسَ كهك أسدق » :يأتيؾ الكخً؟ ؽقاؿ رزكؿ هللا ش ٍ هللا   يى كز ـ

 .«  ًَ ؽيؾشـ  نً كقد ك يت  نى ما قاؿَ كأخيانان يتمثؿ لً الم ؾ رجّنَ ؽيك منًَ ؽأ ً ما يقكؿ

 

ًى ش ٍ هللا   يى كز ـ القرآف -2  :مدارزٌ المى ىؾ النب

 

 :أذرج البذارم ؽً شخيخى  ف ابف  باس رضً هللا  نوما أنى قاؿ: مف كؿ  اـ رمضافككاف ذلؾ ؽً 

كاف النبً ش ٍ هللا   يى كز ـ أجكد الناس بالذيرَ كأجكد ما يككف ؽً سور رمضاف ألف جبريؿ كاف »

ي قاق ؽً كؿ لي ٌ ؽً سور رمضاف ختٍ ينز رَ يعرض   يى رزكؿ هللا ش ٍ هللا   يى كز ـ القرآفَ 

 :كؽً ركايٌ ألبً هريرة رضً هللا  نى قاؿ .«ؽإذا لقيى جبريؿ كاف أجكد بالذير مف الريد المرز ٌ 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86


كاف يعرض   ٍ النبً ش ٍ هللا   يى كز ـ القرآف كؿ  اـ مرةَ ؽعرض   يى مرتيف ؽً العاـ الذم »

 .«قبض ؽيى 

 

 :كتابٌ الكخً كمقاب تى-3

 

كنت أكتب الكخً لرزكؿ هللا ش ٍ هللا   يى كز ـَ ككاف إذا  » : ف زيد بف ثابت رضً هللا  نى قاؿ

نزؿ   يى الكخً أذذتى برخاء سديدةَ ك رؽ  رقان سديدانَ ؽكنت أدذؿ   يى بقطعٌ الكتؼَ أك كزرةَ 

 .«اقرأَ ؽأقرؤقَ ؽإف كاف ؽيى زقط أقامىَ ثـ أذرج بى إلٍ الناس: ؽأكتب كهك يم ً   ًَ ؽإذا ؽرغتَ قاؿ

 .( ركم بإزناديف كرجاؿ أخدهما ثقات: ركاق الويثمً رخمى هللا ؽً مجمع الزكاُد كقاؿ)

 

 :قشر الكتابٌ   ٍ القرآف -4

 

ِ تكتبكا  نًَ كمف كتب  نً غير القرآف  » :كذلؾ ؽً بادئ األمرَ لُّ يذت ط القرآف بػيرقَ لخديث

ركاق مز ـ رخمى هللا ؽً شخيخى  ف أبً زعيد الذدرم رضً هللا ) «ؽ يمخىَ كخدثكا  نً كِ خرج

 .ثـ كاف اَذف بالكتابٌَ بعد أف زاؿ زبب المنع. ( نى

 

 :   ٍ تع ـ القرآف كتع يمىثالد -5

 

ؽقد كاف النبً ش ٍ هللا   يى كز ـ يخث أشخابى   ٍ تع ـ القرآف كتع يمىَ كخؾظىَ كتخؾيظىَ ككاف 

يقدـ أكثرهـ أذذان ل قرآف ؽً إمامٌ الش كاتَ كقيادة الزراياَ أذرج البذارم ؽً شخيخى  ف  ثماف بف 

 .«ذيركـ مف تع ـ القرآف ك  مى » : ؾاف رضً هللا  نى  ف النبً ش ٍ هللا   يى كز ـ قاؿ

بعث رزكؿ هللا ش ٍ هللا   يى  » :كأذرج الترمذم ؽً زننى مف خديث أبً هريرة رضً هللا  نى قاؿ

كز ـ بعثان كهـ ذك  ددَ ؽازتقرأهـَ ؽازتقرأ كؿ رجؿ منوـ ما معى مف القرآفَ ؽأتٍ   ٍ رجؿ منوـ مف 

: ؟ قاؿزكرة البقرةأمعؾ : معً كذا ككذا كزكرة البقرةَ ؽقاؿ: ما معؾ يا ؽّف؟ قاؿ: أخدثوـ زنانَ ؽقاؿ

الخديث خزنى الترمذم رخمى هللا كضعؾى األلبانً رخمى هللا ؽً ) .«... ؽاذهب أنت أميرهـ: قاؿ. نعـ

 .ضعيؼ الترمذم

 

 :قكة الخاؽظٌ  ند العرب -6

 

ؽالعرب كانكا أهؿ خاؽظٌ ِ تكاد تذطئَ كذاكرة ِ يكاد يعزب  نوا سًءَ كذاشٌ أف القرآف جاء ؽً 



شدران : برا ٌ مف األز كبَ كرؽعٌ مف البيافَ ما يجع ى أخرل لخؾظىَ كاِهتماـ بىَ ختٍ كثر آذذكق

كتظاهر بينوـَ ختٍ خؾظى الرجاؿَ كتنق ت بى الرخاؿَ كتع مى : "... كزطرانَ قاؿ الباقّنً رخمى هللا

 الكبير كالشػيرَ إذ كاف  مدة دينوـَ ك  مان   يىَ كالمؾركض تّكتى

 ."ؽً ش كاتوـَ كالكاجب ازتعمالى ؽً أخكاموـ

 

 :رضوان هللا عليوم حفظ القرآن فً عود الصحابٌ: المبحث الثانً -

 

 :أما خؾظ القرآف ؽً  ود الشخابٌَ ؽقد تج ٍ ذلؾ  بر خادثتيف  ظيمتيف

 

ؽً  ود أبً بكر الشديؽ رضً هللا  نى كذلؾ لما كثر القتؿ ؽً خؾظٌ كتاب هللا تعالٍَ : األكلٍ منوا

ؽذسً الشخابٌ ذهاب القرآف بذهاب خؾظتىَ ؽأجمعكا أمرهـ   ٍ جمعى ؽً مكاف كاخدَ كهك ما يزمٍ 

ًْ  » :بالجمع األكؿَ أذرج البذارم ؽً شخيخى  ف زيد بف ثابت رضً هللا  نى قاؿ أبك بكر أرزؿ إل

إف  مر أتانً :  ندقَ قاؿ أبك بكر رضً هللا  نى   مر ابف الذطابَ مقتؿ أهؿ اليمامٌَ ؽإذا الشديؽ

ٌر يكـ اليمامٌ بقراء القرآفَ كإنً أذسٍ إف ازتخر القتؿ بالقراء بالمكاطفَ : ؽقاؿ إف القتؿ قد ازتخى

كيؼ نؾعؿ سيُان لـ يؾع ى رزكؿ هللا : ق ت لعمر. ؽيذهب كثير مف القرآفَ كإنً أرل أف تأمر بجمع القرآف

هذا كهللا ذيرَ ؽ ـ يزؿ  مر يراجعنً ختٍ سرح هللا شدرم لذلؾَ : ش ٍ هللا   يى كز ـ؟ قاؿ  مر

إنؾ رجؿ ساب  اقؿَ ِ نتومؾَ كقد كنت تكتب  :قاؿ أبك بكر: قاؿ زيد. كرأيت ؽً ذلؾ الذم رأل  مر

الكخً لرزكؿ هللا ش ٍ هللا   يى كز ـ ؽتتبع القرآف ؽاجمعىَ ؽكهللا لك ك ؾكنً نقؿ جبؿ مف الجباؿ ما 

ًٌ مما أمرنً بى ؽً جمع القرآفَ ق ت كيؼ تؾع كف سيُان لـ يؾع ى رزكؿ هللا ش ٍ هللا   يى : كاف أثقؿ   

هك كهللا ذيرَ ؽ ـ يزؿ أبك بكر يراجعنً ختٍ سرح هللا شدرم ل ذم سرح لى شدر أبً : كز ـ؟ قاؿ

بكر ك مر رضً هللا  نوما ؽتتبعت القرآفَ أجمعى مف العزب كال ذاؼ كشدكر الرجاؿَ ختٍ كجدت 

ـٍ  } :مع أبً ذزيمٌ األنشارم لـ أجدها مع أخد غيرق  التكبٌآذر زكرة  زيكؿه ًمٍف أىٍنؾيًزكي ـٍ رى كي اءى لىقىٍد جى

ـٍ  ًنتٓ ا  ى ًزيزه  ى ىٍيًى مى ختٍ ذاتمٌ براءةَ ؽكانت الشخؼ  ند أبً بكر ختٍ تكؽاق هللاَ ثـ َ [128: التكبٌ] { ى

 .« ند  مرَ خياتىَ ثـ  ند خؾشٌ بنت  مر 

 

ؽؾً  ود الذ يؾٌ الثالثَ  ثماف بف  ؾاف رضً هللا  نى كذلؾ لما ظور النزاع بيف : أما الخادثٌ الثانيٌ

بعض المز ميف بزبب اِذتّؼ ؽً األخرؼ التً ييقرأ بوا القرآفَ ؽأجمع الشخابٌ كمف معوـ مف 

المز ميف   ٍ جمع القرآف ؽً مشخؼ كاخدَ كأخرقكا ما دكنى مف المشاخؼَ تكخيدان لقراءتوـَ كجمعان 

إف خذيؾٌ بف اليماف قدـ   ٍ  ثماف ككاف » :أذرج البذارم ؽً شخيخى  ف أنس بف مالؾ قاؿ: لك متوـ

ؽً ؽتد أرمينيٌ كأذربيجاف مع أهؿ العراؽَ ؽأؽزع خذيؾٌ اذتّؽوـ ؽً القرآفَ ؽقاؿ  الساـيػازم أهؿ 



! كالنشارل  اليوكديا أمير المؤمنيفَ أدرؾ هذق األمٌ قبؿ أف يذت ؾكا ؽً الكتاب اذتّؼ : خذيؾٌ لعثماف

ؽأرز ت بوا  .أف أرز ً إلينا بالشخؼ ننزذوا ؽً المشاخؼَ ثـ نردها إليؾ: ؽأرزؿ  ثماف إلٍ خؾشٌ

خؾشٌ إلٍ  ثمافَ ؽأمر زيد بف ثابتَ ك بد هللا بف الزبيرَ كزعيد بف العاصَ ك بد الرخمف بف الخارث 

إذا اذت ؾتـ أنتـ كزيد بف ثابت : بف هساـَ ؽنزذكها ؽً المشاخؼَ كقاؿ  ثماف ل رهط القرسييف الثّثٌ

ؽً سًء مف القرآفَ ؽاكتبكق ب زاف قريش ؽإنما نزؿ ب زانوـَ ؽؾع كاَ ختٍ إذا نزذكا الشخؼ ؽً 

المشاخؼَ رد  ثماف الشخؼ إلٍ خؾشٌَ ؽأرزؿ إلٍ كؿ أؽؽ بمشخؼ مما نزذكاَ كأمر بما زكاق 

 .«مف القرآف ؽً كؿ شخيؾٌ أك مشخؼ أف يخرؽ

 

 .كهكذا خؾظ كتاب هللا تعالٍ   ٍ يد السيذيف الج ي يفَ أبً بكر ك ثمافَ كهك مما يعد ؽً مناقبوما

 

 :زّمٌ القرآف مف التخريؼ: المبخث الثالث -

 

إف القرآف الكريـَ كهك ما بيف الدؽتيفَ مما ؽً أيدم الناس اليكـَ هك الذم أنزلى هللا تعالٍ   ٍ رزكلى 

 ش ٍ هللا   يى كز ـَ كهك   ٍ ما كاف   يىَ ِ زيادة ؽيى كِ نقصَ كقد كرد إلينا متكاترانَ بنقؿ الكاؽٌ

 ف مث وا خؾظان ككتابٌَ كلـ يذت ؼ ؽً  شر مف العشكر  ما ؽً - التً ِ تقع تخت خشر كِ  د  -

ِ ؽً : غيرقَ بؿ هك كتاب كاخدَ ب ؾظ كاخدَ يجتمع أهؿ األرض جميعان   ٍ قراءتى دكف اذتّؼ بينوـ

 .زكرةَ أك آيٌَ أك ك مٌَ أك خركٌ

 

ًإنْا لىىي  } :كقد ضمف هللا تعالٍ لكتابى الزّمٌ مف التخريؼَ كما ؽً قكلى تعالٍ ًإنْا نىٍخفي نىْزٍلنىا الذًٌٍكرى كى

اًؽظيكفى  بًٌؾى  } :كهذا يقتضً خؾظ  ينى كهيُتى التً نزؿ   يواَ كقاؿ تعالٍ [9: الخجر] {لىخى ٌي رى ً مى تىْمٍت كى كى

ـي  ً ي هيكى الْزًميعي العى اًتًى كى ً مى بىدًٌؿى ًلكى ِى مي ِن  ٍد  [115: األنعاـ] {ًشٍدقنا كى ى

ِ أخد يبدؿ سيُان منوا بما هك أشدؽ كأ دؿَ أكِ أخد يقدر أف : "قاؿ البيضاكم رخمى هللا ؽً تؾزيرها

 ."ؽيككف ضمانان لوا مف هللا زبخانى كتعالٍ بالخؾظ... يخرؽوا ساُعان ذاُعان كما ؽعؿ بالتكراة

 

النقؿ المتكاترَ نقؿ الكاؽٌ المتكاثرة  ف مث وا إلٍ غيرهاَ خؾظان ككتابٌَ جيّن بعد : كمف كزاُؿ هذا الخؾظ

ثـ تناق ى ذ ؼ  ف ز ؼَ هـ مث وـ ؽً كثرتوـَ كتكاؽر دكا يوـ   ٍ  ..." :قاؿ الباقّنً رخمى هللا. جيؿ

 ."نق ىَ ختٍ انتوٍ إلينا   ٍ ما كشؾنا مف خالى

 

َ أثاركا بعض السبوات خكؿ تكاتر القرآف كزّمتى مف التخريؼَ أذكر أسدهاَ مع  السيعٌلكف الراؽضٌ 

 :الجكاب   ٍ كؿ سبوٌ



 :السبوٌ األكلٍ

ز مكا أف التكاتر لـ يتكؽر ل قرآف ؽً  ود النبً ش ٍ هللا   يى كز ـ بدليؿ خديث قتادة  ند البذارمَ 

مف جمع القرآف   ٍ  ود النبً ش ٍ هللا   يى كز ـ؟ قاؿ : زألت أنس بف مالؾ رضً هللا  نى » قاؿ

كؽً ركايٌ  ف أنس  .«أبً بف كعبَ كمعاذ بف جبؿَ كزيد بف ثابتَ كأبك زيد: أربعٌَ ك وـ مف األنشار

كذكر ثّثٌ مف المتقدميفَ كأبدؿ  «مات النبً ش ٍ هللا   يى كز ـ كلـ يجمع القرآف غير أربعٌ» :قاؿ

 .أبً بف كعب بأبً الدرداء

 

 :كالجكاب   ٍ هذق السبوٌ مف كجكق

 

أف هذق األخاديث ليس ؽيوا ما هك مرؽكع ل نبً ش ٍ هللا   يى كز ـَ كقد كقع ؽً تعييف الشخابٌَ : األكؿ

 . كتعدادهـ اضطرابَ ختٍ أف بعضوـ أكش وـ إلٍ زتٌ َ ؽيشير العدد ِ مؾوكـ لى

 

ً رزكؿ هللا إِ هؤِء األربعٌَ أك أنى لـ : الثانً ًٌ أف يككف المراد باألخاديث أنى لـ يجمع القرآف مف ؽ

يجمعى   ٍ جميع الكجكق كاألخرؼ التً نزؿ بوا إِ أكلُؾَ أك أنى لـ يجمع ما نزر منى كأزيؿ رزمى 

 .بعد تّكتى مع ما ثبت رزمى كبقً ؽرض خؾظى كتّكتىَ إِ ت ؾ الجما ٌ 

 

الذيف خؾظكا القرآف   ٍ  ود رزكؿ هللا ش ٍ هللا   يى كز ـ كانكا أكثر مف ذلؾ بكثيرَ كيدؿ : الثالث

  يى خديث بُر معكنٌَ خيث قتؿ زبعكف مف القراءَ كقتؿ مث وـ ؽً شدر ذّؽٌ أبً بكر الشديؽ رضً 

 . هللا  نىَ كذلؾ ؽً مكقعٌ اليمامٌ

 

 .دكا ً الخؾظ لدل الشخابٌَ كتماـ اِزتعداد  ندهـ يخيؿ القكؿ بق ٌ الخؾظٌ منوـ: الرابع

 

ختٍ : ز ـ الراؽضٌ أف بعض القرآف لـ يتؾؽ لى التكاترَ كمث كا لذلؾ بقكؿ زيد بف ثابت: السبوٌ الثانيٌ

زيكؿه ًمٍف  } :كجدت آذر زكرة التكبٌ مع أبً ذزيمٌ األنشارمَ لـ أجدها مع أخد غيرق ـٍ رى كي اءى لىقىٍد جى

ـٍ  ًنتٓ ا  ى ًزيزه  ى ىٍيًى مى ـٍ  ى  [129-128: التكبٌ] {أىٍنؾيًزكي

َ قد كنت أزمع رزكؿ هللا يقرأ بواَ  المشخؼؽقدت آيٌ مف األخزاب خيف نزذنا : كبقكلى أيضان 

اهىديكا هللاى  ى ىٍيىً  } :ؽالتمزناها مع ذزيمٌ بف ثابت األنشارم ا  ى دىقيكا مى اؿه شى ٍؤًمًنيفى ًرجى : األخزاب] {ًمفى المي

 .ؽألخقناها ؽً زكرتوا ؽً المشخؼ [23

 

 



 :كالجكاب  ف هذق السبوٌ يككف ؽً مقاميف

 

 :كهك مف كجكق: الجكاب   ٍ ما اد كق ؽً آيٌ براءة: المقاـ األكؿ

 

أف زيد بف ثابت رضً هللا  نى كاف يعرؼ هذق اآليٌ قبؿ هذق الخادثٌَ بدليؿ ركايٌ أذرل يقكؿ : األكؿ

ـٍ  } :ؽقدت آيٌ كنت أزمع رزكؿ هللا ش ٍ هللا   يى كز ـ يقرؤها: ؽيوا زيكؿه ًمٍف أىٍنؾيًزكي ـٍ رى كي اءى  {...لىقىٍد جى

 .اآليٌ ؽالتمزناها ؽكجدناها مع ذزيمٌ بف ثابتَ ؽأثبتناها ؽً زكرتوا

 

قد سود كؿ مف  مر بف الذطابَ ك ثماف بف  ؾافَ كأبً بف كعب أنوـ زمعكها مف رزكؿ هللا : الثانً

 ."زيدَ كأبك ذزيمٌَ ك مر: ؽقد اجتمع ؽً هذق اآليٌ: "ش ٍ هللا   يى كز ـ قاؿ الذطابً

 

أم مكتكبٌَ : "ؽقد قاؿ الخاؽظ ابف خجر" لـ أجدها مع أخد غيرق: "أما قكؿ زيد ؽً ركايٌ البذارم: الثالث

كما تقدـ مف أنى كاف ِ يكتؾً بالخؾظ دكف الكتابٌَ كِ ي زـ مف  دـ كجدانى إياها خينُذَ أف ِ تككف 

تكاترت  ند مف لـ يت قوا مف النبً ش ٍ هللا   يى كز ـَ كإنما كاف زيد يط ب التثبت  مف ت قاها بػير 

 ."كازطٌ

 

 :كهك مف كجكق: الجكاب   ٍ ما اد كق ؽً آيٌ األخزاب: المقاـ الثانً

 

هذق اآليٌ سود بزما وا مف الرزكؿ ش ٍ هللا   يى كز ـ ذزيمٌ األنشارمَ كسوادتى تعدؿ : األكؿ

 . سوادة رج يف بنص خديث رزكؿ هللا ش ٍ هللا   يى كز ـ

 

َ يدؿ   ٍ معرؽتى إياهاَ "ؽقدت آيٌَ كنت أزمعوا مف رزكؿ هللا ش ٍ هللا   يى كز ـ: "قكؿ زيد: الثانً

 .كأنى زمعوا كإنما كاف يط ب التثبت

 

هذق الخادثٌ كقعت ؽً  ود  ثماف أثناء نزر المشخؼ كِ يتشكر أف تككف هذق اآليٌ مؾقكدة مف : الثالث

 ود نزكؿ القرآفَ مركران بالجمع األكؿ ؽً  ود أبً بكرَ كِ تعرؼ إِ ؽً  ود  ثماف رضً هللا  نىَ 

 .مع خؾظ هللا تعالٍ لكتابى كدينى

 

ز ـ الراؽضٌ أف القرآف تعرض لتخريؼ سديد مف قبؿ الشخابٌ أثناء  م يٌ الجمعَ كأف : السبوٌ الثالثٌ

 ثماف رضً هللا  نى قد أزقط منى ذمزماٌُ خرؼ ختٍ قاـ أخد مساهير السيعٌَ كهك الخاج ميرزا 



ؽشؿ الذطاب ؽً إثبات تخريؼ : "خزيف بف مخمد تقً النكرم الطبرزً بتأليؼ كتاب ؽً ذلؾَ زماق

َ جمع ؽيى مُات النشكص  ف   ماء السيعٌ كمجتوديوـ ؽً مذت ؼ العشكرَ بأف "كتاب رب األرباب

: ؽً كتابى- كهك أخد   ماء السيعٌ - القرآف الكريـ قد زيد ؽيى كنقص منى كذكر هاسـ البخرانً 

نشكشان كثيرة يزتدؿ بوا   ٍ أف القرآف لـ يجمعى إِ األُمٌَ أم أُمٌ السيعٌ اِثنا  سرَ  "البرهاف"

لكِ : "َ كمنوا"لك قرئ القرآف كما أنزؿ أللؾيتنا ؽيى مزميف: "كقد ركل أخاديث ؽً تخريؼ القرآفَ منوا

 ."أف زيد ؽً كتاب هللا كنقص منى ما ذؾً خقنا   ٍ ذم الخجٍ

 

 :كالجكاب   ٍ هذق السبوٌَ مف كجكق

 

أف هذا الز ـ مذالؼ َجماع الشخابٌ كالمز ميف ؽً كؿ  شرَ كالعادة تمنع تكاطؤ هذق الجمكع : األكؿ

 .كاِؽتراء  الكذبالمتكاثرةَ   ٍ 

 

أف   ً بف أبً طالب داذؿ ؽً هذا اَجماعَ كلك قدر أنى زكت  ف إظوار الخؽ تقيٌَ ؽّ يجكز : الثانً

 . لى ذلؾ بعد أف أؽضت إليى الذّؽٌَ كشار األمر بيدق

 

 :نشان ك قّن كخزان : هذا الز ـ مذالؼ لخؾظ هللا تعالٍ ل قرآف: الثالث

اًؽظيكفى } :أما النص ؽقكلى تعالٍ ًإنْا لىىي لىخى  [9 :الخجر] {ًإنْا نىٍخفي نىْزٍلنىا الذًٌٍكرى كى

ؽإف هللا تعالٍ قدر أف تككف رزالٌ مخمد ش ٍ هللا   يى كز ـ هً الذاتمٌَ ؽمخاؿ أف : كأما العقؿ

 .تتعرض ل تخريؼ كالتبديؿَ ألنى ذّؼ الخكمٌ كالتقدير

ؽوك يسود بأف الذم ؽً أيدم  امٌ المز ميف اليكـَ هك القرآف الكريـَ ؽكيؼ يككف القرآف : أما الخس

كهك مع ذلؾ الكتاب المويمفَ كالنازر لجميع ! الخؽ  ند ق ٌ مف الناسَ كالمخرؼ  ند األكثريٌ منوـ

 .السراُع المتقدمٌ

 

 

 

 

 



 

 :منزلٌ القرآف مف الكتب المتقدمٌ: الؾشؿ الثالث -

 

 .القرآف آذر الكتب الزماكيٌ كهك ذاتمواَ كهك أطكلواَ كأسم واَ كهك الخاكـ   يوا

 

وىٍيًمنان  ى ىٍيىً } :قاؿ هللا تعالٍ مي ا بىٍيفى يىدىٍيًى ًمٍف اٍلًكتىاًب كى قان ًلمى دًٌ شى ٌؽً مي ٍلنىا ًإلىٍيؾى اٍلًكتىابى ًباٍلخى أىنزى  [48:الماُدة] {كى

 

تىٍؾًشيؿى اٍلًكتىاًب ِ } :كقاؿ تعالٍ لىًكٍف تىٍشًديؽى الًْذم بىٍيفى يىدىٍيًى كى ل ًمٍف ديكًف ال ًْى كى ا كىافى هىذىا اٍلقيٍرآفي أىٍف ييٍؾتىرى مى كى

الىًميفى  ٌبً اٍلعى ٍيبى ًؽيًى ًمٍف رى  [37: يكنس] {رى

 

ـو ييٍؤًمنيكفى } :كقاؿ ٌن ًلقىٍك ٍخمى رى هيدنل كى ءو كى ًٍ تىٍؾًشيؿى كيٌؿً سى لىًكٍف تىٍشًديؽى الًْذم بىٍيفى يىدىٍيًى كى ل كى ًديثان ييٍؾتىرى ا كىافى خى  {مى

 [111: يكزؼ]

 

وىٍيًمنان  ى ىٍيًى  } ؽً قكلى تعالٍ  التؾزيرقاؿ أهؿ  مي مويمنان كساهدان   ٍ ما قب ى مف الكتبَ كمشدقان لواَ  :{كى

يعنً يشدؽ ما ؽيوا مف الشخيدَ كينؾً ما كقع ؽيوا مف تخريؼَ كتبديؿَ كتػييرَ كيخكـ   يوا بالنزر 

 .أك التقرير

الًْذيفى } :كلوذا يذضع لى كؿ متمزؾ بالكتب المتقدمٌ ممف لـ ينق ب   ٍ  قبيى كما قاؿ تبارؾ كتعالٍ

بًٌنىا ًإنْا كينْا ًمٍف قىٍبً ًى  ٓؽ ًمٍف رى نْا ًبًى ًإنْىي اٍلخى ـٍ قىاليكا آمى ًإذىا ييٍت ىٍ  ى ىٍيًو ـٍ ًبًى ييٍؤًمنيكفى كى ـٍ اٍلًكتىابى ًمٍف قىٍبً ًى هي آتىٍينىاهي

ٍزً ًميفى   .[53 - 52:القشص] {مي

 

اًؽظيكفى  } ؽالقرآف هك رزالٌ هللا لجميع الذ ؽَ كقد تكؾؿ زبخانى ًإنْا لىىي لىخى  :الخجر] {ًإنْا نىٍخفي نىْزٍلنىا الذًٌٍكرى كى

9] 

 

 .كِ يقبؿ هللا مف أخد دينان إِ ما جاء ؽً هذا القرآف العظيـ

 

وىٍيًمنان  ى ىٍيًى  } :قاؿ السير ابف زعدم رخمى هللا ؽً قكلى تعالٍ مي أم مستمّن   ٍ ما استم ت   يى  :{كى

الكتب الزابقٌ كزيادة ؽً المطالب اَلويٌَ كاألذّؽ النؾزيٌَ ؽوك الكتاب الذم يتبع كؿ خؽ جاءت بى 

 .الكتبَ ؽأمر بىَ كخث   يىَ كأكثر مف الطرؽ المكش ٌ إليى

 

كهك الكتاب الذم ؽيى نبأ الزابقيف كالّخقيفَ كهك الكتاب الذم ؽيى الخكـ كالخكمٌَ كاألخكاـ الذم 



 رضت   يى الكتب الزابقٌَ ؽما سود لى بالشدؽ ؽوك المقبكؿَ كما سود لى بالرد ؽوك مردكد قد دذ ى 

 .التخريؼ كالتبديؿَ كإِ لك كاف مف  ند هللا لـ يذالؾى

 

 القرآف هك المويمف المؤتمف الساهد   ٍ ما بيف يديى مف الكتب

 

 .قد هيمف ؽّف   يى- إذا رقب الرجؿ السًء كخؾظى كسودق - الخؾظ كاِرتقابَ يقاؿ : أشؿ الويمنٌ

 .هيمف ؽّف   ٍ ؽّفَ إذا شار قريبان   يىَ ؽوك مويمف: كتقكؿ

 . المويمف: كيزمٍ الخاكـ   ٍ الناس كالقاُـ بأمكرهـ

 

بالومزةَ ثـ ق بت الومزة هاء لقرب مذرجواَ كما تق ب ؽً أرقت الماءَ  (مؤيمف)كلؾظ مويمف كاف أش ى 

 .ماء مراؽ: ماء موراؽَ كاألشؿ: كيقاؿ. هرقت الماء: ؽيقاؿ

 

أنى أميف   يواَ : كأهؿ الزنٌ كالجما ٌ يؤمنكف أف القرآف الكريـ هك المويمف   ٍ كؿ الكتب قب ىَ بمعنٍ

خاؽظ لواَ كساهد   ٍ أنوا خؽ مف  ند هللا تعالٍَ يشدؽ ما ؽيوا مف الشخيدَ كينؾً ما ؽيوا مف 

التخريؼ كالتبديؿَ كيخكـ   يوا بالنزر أك التقريرَ ؽما كاؽقى منوا ؽوك خؽَ كما ذالؾى منوا ؽوك باطؿَ 

 .ؽشارت لى الويمنٌ   يوا مف كؿ كجى

 

الز ؼ ك وـ متؾقكف   ٍ أف القرآف " :قاؿ سير اَزّـ رخمى هللا: نص اَجماع الذم خكاق سير اَزّـ

 ."هك المويمف المؤتمف الساهد   ٍ ما بيف يديى مف الكتب

 

 .ؽوك األميف كالساهد   ٍ ما بيف يديى مف الكتبَ كهك أيضان الخاكـ   ٍ كؿ كتاب قب ى بإجماع المز ميف

إذ كاف المز مكف متؾقيف   ٍ أنى ِ يجكز لمز ـ أف يخكـ بيف أخد إِ بما أنزؿ هللا : "... قاؿ رخمى هللا

ؽً القرآفَ كإذا تخاكـ اليوكد كالنشارل إلٍ المز ميف لـ يجز لوـ أف يخكمكا بينوـ إِ بما أنزؿ هللا ؽً 

 ."القرآف

 

ؽإنى قرر ما : "كقد بيف رخمى هللا الزبب ؽً اختّؿ القرآف هذق المنزلٌ العاليٌَ كالمرتبٌ الرؽيعٌ بقكلى

ؽً الكتب المتقدمٌ مف الذبر  ف هللا ك ف اليكـ اآلذرَ كزاد ذلؾ بيانان كتؾشيّنَ كبيف األدلٌ كالبراهيف 

  ٍ ذلؾَ كقرر نبكة األنبياء ك وـَ كرزالٌ المرز يفَ كقرر السراُع الك يٌ التً بعث بوا الرزؿ ك وـَ 

كجادؿ المكذبيف بالكتب كالرزؿ بأنكاع الخجح كالبراهيفَ كبيف  قكبات هللا لوـَ كنشرق ألهؿ الكتب 

المتبعيف لواَ كبيف ما خرؼ منوا كبدؿَ كما ؽع ى أهؿ الكتاب ؽً الكتب المتقدمٌَ كبيف أيضان ما كتمكق 



مما أمر هللا ببيانىَ ككؿ ما جاءت بى النبكات بأخزف السراُع كالمناهح التً نزؿ بوا القرآفَ ؽشارت لى 

ؽوك ساهد بشدقواَ كساهد بكذب ما خرؼ منواَ : الويمنٌ   ٍ ما بيف يديى مف الكتب مف كجكق متعددة

 ."كهك خاكـ بإقرار ما أقرق هللاَ كنزر ما نزذىَ ؽوك ساهد ؽً الذبرياتَ خاكـ ؽً األمريات

 

تكاترت النشكص  ف ز ؼ هذق : ذكر مف نقؿ اَجماع أك نص   ٍ المزألٌ ممف زبؽ سير اَزّـ

 .األمٌ كذ ؾوا   ٍ أف القرآف الكريـ هك المؤتمف كالساهد كالخاكـ   ٍ ما بيف يديى مف الكتب

 

ٍلنىا } :ؽقد ركل الطبرم رخمى هللا بزندق  ف ابف  باس رضً هللا  نى أنى قاؿ ؽً تؾزير قكلى تعالٍ أىنزى كى

وىٍيًمننا  ى ىٍيىً  مي ا بىٍيفى يىدىٍيًى ًمفى اٍلًكتىاًب كى قنا لًٌمى دًٌ شى ٌؽً مي األميفَ : المويمف" :قاؿ. [4: الماُدة] {ًإلىٍيؾى اٍلًكتىابى ًباٍلخى

 ."القرآف أميف   ٍ كؿ كتاب قب ى

 

وىٍيًمننا} :كركم  نى أيضان أنى قاؿ مي  ."خاكمان   ٍ ما قب ى مف الكتب: "أم { كى

 

وىٍيًمننا} :كقاؿ قتادة رخمى هللا مي  ."أمينان كساهدان   ٍ الكتب التً ذ ت قب ى: "أم { كى

 

 ."القرآف مؤتمف   ٍ ما قب ى مف الكتب: "ك ف زعيد بف جبير رخمى هللا أنى قاؿ

 

وىٍيًمننا  ى ىٍيًى  } :كركل الطبرم  ف ابف زيد ؽً قكلى مي مشدقان   يىَ كؿ سًء أنزلى هللا مف تكراة : "قاؿ {كى

أك إنجيؿ أك زبكر ؽالقرآف مشدؽ   ٍ ذلؾَ ككؿ سًء ذكر هللا ؽً القرآف ؽوك مشدؽ   يوا ك  ٍ ما 

 ."خدث  نوا أنى خؽ

 

ك وا متقاربٌ المعنٍَ ؽإف ازـ المويمف يتضمف هذا : "كجميع هذق األقكاؿ كما قاؿ ابف كثير رخمى هللا

 ."ك ىَ ؽوك أميفَ كساهدَ كخاكـ   ٍ كؿ كتاب قب ى

 

كإنما اختؿ القرآف الكريـ هذق المنزلٌ لككنى يزتخيؿ أف يتطرؽ إليى التبديؿ كالتخريؼَ كِ يمكف نزذى 

 .بعد كؽاة النبً ش ٍ هللا   يى كز ـَ كقد ذتـ هللا بى الكتب

 

إنما كاف القرآف مويمنان   ٍ الكتب ألنى الكتاب الذم ِ يشير منزكذان : "قاؿ الؾذر الرازم رخمى هللا

اًؽظيكفى  } :البتٌَ كِ يتطرؽ إليى التبديؿ كالتخريؼ   ٍ ما قاؿ تعالٍ ًإنْا لىىي لىخى  { ًإنْا نىٍخفي نىْزٍلنىا الذًٌٍكرى كى

 [9: الخجر]



 ."كإذا كاف كذلؾ كانت سوادة القرآف   ٍ أف التكراة كاَنجيؿ كالزبكر خؽَ شدؽ باقيٌ أبدان 

 

لقد نص المكلٍ جؿ جّلى ؽً كتابى العزيز   ٍ أف هذا القرآف هك األميف : مزتند اَجماع ؽً المزألٌ

ٍلنىا ًإلىٍيؾى  } :  ٍ ما زبقى مف الكتبَ كهك الساهد كالخاكـ   يوا ؽقاؿ تبارؾ كتعالٍ ؽً مخكـ التنزيؿ أىنزى كى

ـٍ  اءهي ِى تىتًْبٍع أىٍهكى ؿى ال ٌىي كى ا أىنزى وىٍيًمننا  ى ىٍيًى ؽىاٍخكيـ بىٍينىوـي ًبمى مي ا بىٍيفى يىدىٍيًى ًمفى اٍلًكتىاًب كى قنا لًٌمى دًٌ شى ٌؽً مي اٍلًكتىابى ًباٍلخى

آ  ـٍ ًؽً مى كي لىًكف لًٌيىٍب يكى اًخدىةن كى ٌن كى ـٍ أيْم عى ىكي اء ال ٌىي لىجى لىٍك سى ا كى ًمٍنوىاجن ٌن كى ـٍ ًسٍر ى ٍ نىا ًمنكي عى ٌؽً ًلكيٌؿو جى اءؾى ًمفى اٍلخى ْما جى  ى

ـٍ ًؽيًى تىٍذتىً ؾيكفى  ا كينتي ا ؽىيينىبًٌُيكيـ ًبمى ًميعن ـٍ جى كي ٍرًجعي اًت ًإلىٍ هللا مى ٍيرى  [48: الماُدة] {آتىاكيـ ؽىاٍزتىًبقيكا الذى

 

جعؿ هللا هذا الكتاب العظيـ الذم أنزلى آذر الكتب كذاتموا كأسم وا كأ ظموا : "قاؿ ابف كثير رخمى هللا

كأكم واَ خيث جمع ؽيى مخازف ما قب ى مف الكماِت ما ليس ؽً غيرقَ ؽ وذا جع ى ساهدانَ كأمينانَ كخاكمان 

 :  يوا ك واَ كتكؾؿ تعالٍ خؾظى بنؾزى الكريمٌَ ؽقاؿ تعالٍ

اًؽظيكفى } ًإنْا لىىي لىخى  [9 :الخجر] {ًإنْا نىٍخفي نىْزٍلنىا الذًٌٍكرى كى

 

ؽوك مخؾكظ بخؾظ هللا  ز كجؿ إلٍ قياـ الزا ٌَ ساهد   ٍ هذق الكتبَ مبيف ما خرؼ منواَ كخاكـ بما 

 .أقرق هللا كأمر بى مف أخكامواَ كنازر ما نزذى هللا منواَ كهك أميف   يوا ؽً ذلؾ ك ى

 

 :ذشاُص القرآف الكريـ: الؾشؿ الرابع -

 

 :األذبار الػيبيٌ: المبخث األكؿ

 

خكل القرآف الكريـ جم ٌ مف أذبار الػيبَ تجعؿ اَ جاز ؽً القرآف إ جازان مركبانَ إف كاف ذشكمى 

 جزكا  ف اَتياف بمث ى مؾردانَ ؽوـ  ف اَتياف بمث ى مركبان أ جزَ ؽّ يؾكر أخدهـ أك يذطر ببالى 

 .مخاكلٌ اَتياف بمث ىَ كإف خاكؿ منوـ زؾيى ذلؾ زاد زؾاهتى زؾاهٌَ كخمقى خمقان 

ك  ـ الػيب ليس ألخد مف البسرَ كِ يدرككف منى سيُان إِ   ٍ زبيؿ التذميف ِ   ٍ زبيؿ القطع 

 .كالجزـ

 .أما أف يأتً كتاب يخمؿ أذباران غيبيٌَ كيقطع بكقك وا ثـ تقع كما أذبر ؽوذا مف ذشاُص القرآف الكريـ

كالػيب إما أف يتع ؽ بماضَ أك بخاضرَ أك بمزتقبؿَ كهً أذبار كثيرة جدان نذكر أمث ٌ لكؿ نكع لُثبات 

 .ِ لّزتقشاء

 

 :ؽمف األذبار الػيبيٌ الماضيٌ



الزابقيفَ قشص األنبياء ثـ بعد ذلؾ .. اَذبار  ف ذ ؽ الزماكات كاألرضَ كآدـ كقشٌ إب يس لعنى هللا

كاألمـ الماضيٌ ككجى الػيب ؽيوا أف الرزكؿ ش ٍ هللا   يى كز ـ كاف أميان ِ يعرؼ القراءةَ ؽ ـ يعود 

 نى أنى قرأ ؽً كتب أهؿ الكتابَ أك ت قٍ الدرس  ف أخد منوـَ أك ذالطوـَ أك مازجوـَ كلـ يكف أخد 

 .مف قكمى يع ـ سيُان منوا

 

كنشكص القرآف تسود   ٍ ذلؾَ ؽقد ذاطب هللا نبيى مخمدان ش ٍ هللا   يى كز ـ ؽً زياؽ قشٌ نكح 

ؾى ًمٍف قىٍبًؿ هىذىا } :  يى الزّـَ ؽقاؿ زبخانى ِى قىٍكمي وىا أىٍنتى كى ا كيٍنتى تىٍع ىمي ٍيًب نيكًخيوىا ًإلىٍيؾى مى  {ًتٍ ؾى ًمٍف أىٍنبىاًء الػى

ا كينتى } :َ كؽً قشٌ مكزٍ   يى الزّـ[49: هكد] مى كزىٍ األىٍمرى كى ٍينىا ًإلىٍ مي ً ًإٍذ قىضى ًٌ ٍرًب اًنًب اٍلػى ا كينتى ًبجى مى كى

اًنًب الطٓكرً  ...ًمفى الْساًهًديفى  ا كينتى ًبجى مى  [46-44: هكد] {كى

 

ـٍ  } :  يوا الزّـ  مريـكؽً قشٌ  ـٍ أىيٓوي وي مى ّى ـٍ ًإٍذ ييٍ قيكفى أىٍق ا كيٍنتى لىدىٍيًو مى ٍيًب نيكًخيًى ًإلىٍيؾى كى ذىًلؾى ًمٍف أىٍنبىاًء الػى

كفى  ـٍ ًإٍذ يىٍذتىًشمي ا كيٍنتى لىدىٍيًو مى ـى كى ٍريى  [44 :آؿ  مراف] {يىٍكؾيؿي مى

 

 :أذبار غيب الخاضر

آيات كثيرة كسؾت أخداثان كقضايا ؽً خينوا لـ يخضرها الرزكؿ ش ٍ هللا   يى كز ـَ كلـ يذبرق بوا 

 .أخد مف أشخابى

كؽً زكرة التكبٌ مف هذا النكع كثيرَ ؽقد كردت آيات تكسؼ خاؿ المناؽقيف كما يذؾكنى بينوـ أك ؽً 

ـً  } :شدكرهـ ا هيكى أىلىدٓ الًذشى ا ًؽً قىٍ ًبًى كى ييٍسًودي هللاى  ى ىٍ مى يىاًة الدٍٓنيىا كى ٍف ييٍعًجبيؾى قىٍكليىي ًؽً الخى ًمفى النْاًس مى  { كى

ـٍ يىنىاليكا }َ [204: البقرة] ا لى هىٓمكا ًبمى ـٍ كى ًمًو ّى كا بىٍعدى ًإٍز كىؾىري ٌى الكيٍؾًر كى ً مى لىقىٍد قىاليكا كى ا قىاليكا كى  { يىٍخً ؾيكفى ًباهلًل مى

 [74: التكبٌ]

 

كِستوار هذا بيف المناؽقيف كالكؾار ؽإنوـ يتنادكف ؽيما بينوـ أف اذؾضكا أشكاتكـ ختٍ ِ يزمعكـ إلى 

ـٍ  } :مخمدَ ككشؼ هللا المناؽقيف بقكلى ا ًؽً قي يكًبًو ـٍ ًبمى ةه تينىبًٌُيوي ـٍ زيكرى نىاًؽقيكفى أىٍف تينىْزؿى  ى ىٍيًو  {يىٍخذىري المي

 .يقكلكف ذلؾ لما ساهدكا مف أذبار الػيب التً يجًء بوا القرآف الكريـ. [64: التكبٌ]

 

 :أذبار الػيب ؽً المزتقبؿ

 .كهذا النكع آياتى كثيرة منوا ما تخقؽ كانقطعَ كمنوا ما تخقؽ أيضان كما زاؿ ؽً كؿ يكـ يتخقؽ

ـي  الـ } :ؽمف النكع األكؿ قكلى تعالٍ ً بىًت الٓرك يىٍػً بيكفى  غي ـٍ زى ف بىٍعًد غى ىًبًو هـي ًمٌ ًؽً ًبٍضًع  ًؽً أىٍدنىٍ اأٍلىٍرًض كى

 .اآليٌ كالقشٌ ؽً ذلؾ مسوكرة كتؾشي وا ؽً كتب التؾزير [4-1:الركـ] {ًزًنيفى 

 



ٌؽً لىتىٍدذي يْف  } :كمنى أيضان ك د هللا زبخانى ل رزكؿ كأشخابى بدذكؿ مكٌ كلىىي الٓرٍؤيىا ًبالخى زي دىؽى هللاي رى لىقىٍد شى

اؽيكفى  ِى تىذى ًريفى  قىٌشً مي ـٍ كى كي كزى ءي خى ًًٌقيفى ري اءى هللاي آىًمًنيفى مي ـى ًإٍف سى ا رى ٍزًجدى الخى َ ثـ كقع هذا [27: الؾتد] {المى

 .الخادث كما أذبر هللا تعالٍ

 

ؾى ًمفى النْاًس  } :كمف ذلؾ قكلى تعالٍ مذاطبان نبيى مخمد ش ٍ هللا   يى كز ـ هللاي يىٍعًشمي َ [67: الماُدة] {كى

ؽ ـ يزتطع أخد أف يشؿ إلٍ الرزكؿ ش ٍ هللا   يى كز ـ بقتؿ مع كثرة المتربشيف لىَ بؿ ككثرة 

ؾى ًمفى النْاًس  } :المخاكِت لذلؾَ ؽتبكء ك وا بالؾسؿ أماـ هللاي يىٍعًشمي  .{كى

 

كالسكاهد   ٍ ذلؾ كثيرة أكردها المؤرذكف كالركاةَ كزردكا منوا ما يثبت أف هذا التخدم لـ يكف ؽً 

 .مجتمع يذ ص الكد كالخبَ بؿ كاف يكمف ؽيى أ داء متربشكفَ ماكركفَ يكيدكف مف اليوكد كالمسركيف

 

كمف النكع الثانً الذم تخقؽ كمازاؿ يتخقؽ اَذبار بعد أف كقع التخدم بالقرآف أنوـ لف يأتكا بمثؿ هذا 

ِى } :القرآف كأنوـ لف يؾع كا ؽقاؿ زبخانى الًجٓف  ى ىٍ أىٍف يىٍأتيكا ًبًمٍثًؿ هىذىا القيٍرآىًف  ًٍَنسي كى ًت ا عى ًًُف اٍجتىمى قيٍؿ لى

ا  ـٍ ًلبىٍعضو ظىًويرن وي لىٍك كىافى بىٍعضي  [88: اَزراء] {يىٍأتيكفى ًبًمٍثً ًى كى

 

ف ديكًف } :كقاؿ زبخانى وىدىاءكيـ ٌمً كٍا سي اٍد ي ٍثً ًى كى ف ٌمً ةو ٌمً ٍبًدنىا ؽىٍأتيكٍا ًبزيكرى ْما نىْزٍلنىا  ى ىٍ  ى ٍيبو ٌمً ـٍ ًؽً رى ًإف كينتي كى

ةي أيً دٍْت ًلٍ كىاًؽًريفى  ارى اٍلًخجى قيكديهىا النْاسي كى لىف تىٍؾعى يكٍا ؽىاتْقيكٍا النْارى الًْتً كى ـٍ تىٍؾعى يكٍا كى اًدًقيفى ؽىًإف لْ ـٍ شى  {ال ًٌى ًإٍف كيٍنتي

كمازاؿ التخدم !! َ إنى ليس تخديان ؽخزبَ بؿ تخد مع إذبار مزبؽ بأنوـ لف يؾع كا[24-23: البقرة]

 .جاريان كما زاؿ الذبر الػيبً متخققان 

 

ْؽ } :كمنى ما جاء ؽً بياف أف هللا قد كتب لُزّـ البقاء كالذ كد كخؾظ القرآف كىذىًلؾى يىٍضًربي هللاي الخى

ا يىٍنؾىعي النْاسى ؽىيىٍمكيثي ًؽً األىٍرًض  أىْما مى ؾىاءن كى البىاًطؿى ؽىأىْما الْزبىدي ؽىيىٍذهىبي جي  } :َ كقكلى زبخانى[17: الر د] {كى

اء تيٍؤًتً أيكي ىوىا كيْؿ ًخيفو  وىا ًؽً الْزمى ؽىٍر ي ٌو أىٍش يوىا ثىاًبته كى رةو طىيًٌبى جى ٌن كىسى ٌن طىيًٌبى ً مى ن كى ثّى بى ال ٌىي مى رى ـٍ تىرى كىٍيؼى ضى لى
أى

بًٌوىا اًؽظيكفى } :كقكلى زبخانى {ًبًإٍذًف رى ًإنْا لىىي لىخى  [9 :الخجر] {ًإنْا نىٍخفي نىْزٍلنىا الذًٌٍكرى كى

كيظور ذلؾ كيزتبيف إذا   مت أف هذق اآليات نزلت ؽً مكٌ ؽً كقت كاف المسرككف متكالبيف   ٍ 

الرزكؿ ش ٍ هللا   يى كز ـ كأشخابىَ ككاف المز مكف ؽً اضطواد كتعذيبَ كمع هذا جاءت هذق 

البسرل ترزؿ أسعتواَ كلك كانت تخمؿ ذبران بظوكرهـ   ٍ قكموـ ؽخزب لكاف ؽيوا إ جاز كأم 

َ "خؾظ هللا لى"َ ك"إيتاء أك ى ؽً كؿ خيف"َ ك"مكث اَزّـ ؽً األرض"إ جازَ ؽكيؼ كهً تخمؿ ذبر 

كهللا ما هذا بقكؿ بسرَ كِ يقكلى بسر ِ يع ـ مشيرقَ كِ يضمف لنؾزى خياتىَ ؽكيؼ يضمف بقاء هذا 

 .الديف ؽً خياتى كبعد كؽاتى أبد اآلبديف كما بقيت   ٍ األرض خياة



 

 إ جازق: المبخث الثانً

 

القرآف هك الخجٌ التً أظورها هللا زبخانى كتعالٍ   ٍ يد نبيى مخمد ش ٍ هللا   يى كز ـ كتخدل الناس 

أف يأتكا بمث ىَ كتخداهـ أذرل أف يأتكا بعسر زكر مث ىَ كتخداهـ ثالثٌ أف يأتكا بزكرة مث ىَ كتخداهـ 

 .رابعٌ أف يأتكا بخديث مث ىَ كما ازتطا كا كلف يزتطيعكا

 

كلف نذهب يمنٌ كيزرة لتأشيؿ اَ جازَ أك َطالٌ الخديث  نى هناَ ؽ يس هذا بمقاـ ذاؾَ كِ هك 

 .بمزتك ب لىَ ؽاَ جاز أج ٍ مف أف يطاؿ ؽً بيانىَ كأك ب مف أف تزتقشٍ أطراؽى

 

َ كأميٌ ؽً الؾكرَ كأميٌ ؽً الشنا ٌَ كؽً الزرا ٌَ كأميٌ ؽً  العقيدة نزؿ القرآف   ٍ أمٌ أميٌ ؽً

العّقات اِجتما يٌ كالزيازيٌَ كأميٌ ؽً كؿ سؤكف الخياةَ إِ الك مٌ كتذكقواَ ؽوـ أربابوا كأشخابواَ 

يمتطكنوا كيخكمكف شنعتواَ يطربكف لجمي واَ كيمجكف قبيخواَ م ككها بقدر ما م كتوـَ يزيركنوا 

 .كتزيرهـَ ترؽع ؽيوـ كتضع

 

بعث ؽيوـ مخمد ش ٍ هللا   يى كز ـ ؽ ـ تكف معجزتى ؽً سًء ِ يتقنكنىَ أك ؽف ِ يخذقكنىَ بؿ تخداهـ 

 .ؽيما يدرككفَ كؽيما هـ ؽيى بارزكف

 

جاءت المعجزة قرآنان يقرأكنى بألزنتوـَ كيزمعكنى بآذانوـَ كيزنكنى بمكازيف كّموـَ ؽإذا بى أب ؼ مف ب يؼ 

 بألكانواَ كجاز الؾشاخٌ  البّغٌ الكّـَ كأؽشد مف ؽشيخىَ ِ يرتقً إليى بيافَ كِ يدركى لزافَ ؽم ؾ

كجاءهـ بما ِ قبؿ لوـ بردقَ كِ قدرة لوـ ؽً دؽعىَ ِ يم ككف مف أنؾزوـ معى إرادةَ كليزت . بأركانوا

ِى  } :لوـ معى مسيٌَُ إِ أف يضع المعاند أشابعى ؽً أذنيىَ كيزتػسً ثيابى كي ػك ؽيى كا  قىاؿى الًْذيفى كىؾىري كى

ـٍ تىٍػً بيكفى  ٍكا ًؽيًى لىعى ْكي الػى كا ًلوىذىا القيٍرآىًف كى عي َ أما مف لـ يؾعؿ ؽقد خيؿ بينى كبيف ذّؽىَ [26: ؽٌشً ت] {تىٍزمى

ؽّ يم ؾ إِ أف ينعقد ق بى   يى كهك يجود ؽً نقضىَ كيزتقيـ لد كتىَ كهك يبالؼ ؽً رؽضىَ ؽّ مؾر منى 

 .إِ إليىَ ؽقد أذذ بمجامع الق كبَ كازتكلٍ   ٍ جوات النؾكسَ ؽما أ جب سأنىَ كأ ظـ أمرق

 

كيزيدؾ  جبان ِ ينؾد أف هذا الكّـ لـ يأذذ مف ال ػٌ شنعتواَ كمف األز كب جمالىَ كمف الؾشاخٌ 

جاء : ركنقواَ كمف البّغٌ زمكها ؽخزبَ بؿ أذذ مع هذا ك ى مف المعانً أزماهاَ كمف المقاشد أ ّها

بالديف بأشكلىَ كخججىَ كبراهينىَ كسريعتىَ كآدابىَ كزاُر مقكمات األمٌ   ٍ أكمؿ كجىَ كأخزنىَ 

 .ؽوك كهللا إ جاز ؽً إ جاز



 

 تعدد أزماُى كشؾاتى: المبخث الثالث

 

 .كردت ل قرآف الكريـ أزماء كشؾات كثيرة ؽً كثير مف اآلياتَ كؽً بعض مف األخاديث النبكيٌ

 

كلكثرة هذق األزماء كالشؾاتَ ؽقد أؽردها بعض الع ماء بمؤلؾات مزتق ٌَ ؽضّن  ف إيرادها أك إيراد 

 .جم ٌ منوا ؽً بطكف مؤلؾاتوـ

 

َ كابف قيـ الجكزيٌ (647)كممف ألؼ ؽيى   ً بف أخمد بف الخزف التجيبً الخرالًَ المتكؽً زنٌ 

َ كمف المعاشريفَ ألؼ السير شالد بف "سرح أزماء الكتاب العزيز"َ ألؼ كتاب (751)المتكؽً زنٌ 

 ."الودل كالبياف ؽً أزماء القرآف: "إبراهيـ الب يوًَ كتابان  نكانى

 

أنوٍ " الخرالً"كقد كقع اِذتّؼ بيف الع ماء ؽً  دد أزماء القرآف الكريـَ ؽوذا الزركسً يذكر أف 

أزاميى إلٍ نيؼ كتزعيفَ لكف الزركسً نؾزى ِ يكرد إِ ذمزٌ كذمزيف ازمان نق وا  ف أبً المعالً 

 .  زيزم بف  بد الم ؾ المعركؼ بسيدؿ َ كقد أكردها أيضان الزيكطً

 

 ذكر هللا " :أما الؾيركز آبادم ؽقد قاؿ
 

َ لكنى لـ يذكر إِ "تعالٍ ل قرآف ماٌُ ازـ نزكقوا   ٍ نزؽ كاخد

ؽتككف جم ٌ األزماء التً أكردها الؾيركز آبادم ثّثٌ كتزعيف . تزعٌ كثمانيف ازمان كزادها أربعٌ أزماء

 .ازمان مف القرآف ل قرآف

 

أما السير شالد الب يوً ؽ ـ يذكر إِ زتٌ كأربعيف ازمان مف أزماء القرآف الكريـَ ِ تقادق أف بعض هذا 

أكشاؼ ل قرآف كليزت بأزماءَ كمع هذا ؽإنى ِ يزتبعد أف يككف بعض ما ذكرق - إف لـ يكف أكثرق-العدد 

 .هك مف أكشاؼ القرآف كليزت مف أزماُى

 

التنزيؿَ اآلياتَ الكتابَ القرآفَ الخؽَ التذكرةَ : كمف أزماُى التً ازتمدها الع ماء مف القرآف نؾزى

َ المؾشؿَ الخديثَ الرخمٌَ النكرَ النذيرَ كّـ هللاَ الشدؽالودلَ الكخًَ الشراط المزتقيـَ التبيافَ 

القكؿ الثقيؿَ القكؿ الؾشؿَ العربًَ الخكيـَ الخكمٌ البالػٌَ الع ـَ القشصَ البسيرَ المك ظٌَ المبارؾ 

البشاُرَ السؾاءَ النبأ العظيـَ الؾرقافَ المجيدَ الركحَ البّغَ خبؿ هللاَ البرهافَ أخزف الخديث 

 .المثانًَ الزراجَ المبيفَ كغير ذلؾ مف األزماء كالشؾات

 



 

إ  ـ أف كثرة األزماء تدؿ   ٍ سرؼ المزمٍ : "كقد بيف الع ماء خكمٌ تعدد األزماء ؽقاؿ الؾيركز آبادم

أك كمالى ؽً أمر مف األمكرَ أما ترل أف كثرة أزماء األزد دلت   ٍ كماؿ قكتىَ ككثرة أزماء القيامٌ 

دلت   ٍ كماؿ سدتى كشعكبتىَ ككثرة أزماء الداهيٌ دلت   ٍ سدة نكايتواَ ككذلؾ كثرة أزماء هللا 

تعالٍ دلت   ٍ كماؿ جّؿ  ظمتىَ ككثرة أزماء النبً ش ٍ هللا   يى كز ـ دلت   ٍ   ك رتبتى كزمك 

 ."درجتىَ ككذلؾ كثرة أزماء القرآف دلت   ٍ سرؽى كؽضي تى

 

كبيف أزماء القرآف الكثيرة استراؾ كامتيازَ ؽوً تسترؾ ؽً دِلتوا   ٍ ذات كاخدة هً القرآف الكريـ 

نؾزىَ كيمتاز كؿ كاخد منوا  ف اآلذر بدِلتى   ٍ معنٍ ذاصَ ؽكؿ ازـ ل قرآف يدؿ   ٍ خشكؿ معناق 

ؽيىَ ؽتزميتى مثّن بالودل يدؿ   ٍ أف الودايٌ ؽيىَ كتزميتى بالتذكرة يدؿ   ٍ أف ؽيى ذكرلَ كهكذا كما 

ؽإنوا تسترؾ ؽً دِلتوا   ٍ الذات ... رخمى هللا تعالٍ  ف لؾظ الزيؼ كالشارـ كالموندابف تيميٌ قاؿ 

ؽوً مف هذا الكجى كالمتكاطٌَُ كيمتاز كؿ منوا بدِلتى   ٍ معنٍ ذاصَ ؽتسبى المتباينٌ كأزماء هللا 

 .كأزماء رزكلى ككتابى مف هذا الباب

 

رك ً ؽً تزميتى قرآنان : كهناؾ إسارة دقيقٌ ازتمدها بعض الع ماء مف تزميتى بالقرآفَ كالكتابَ ؽقاؿ

ككنى مت كا باأللزفَ كما رك ً ؽً تزميتى كتابان ككنى مدكنان باألقّـَ ؽك تا التزميتيف مف تزميٌ سًء 

 .بالمعنٍ الكاقع   يى

 

كؽً تزميتى بوذيف اِزميف إسارة إلٍ أف مف خقى العنايٌ بخؾظى ؽً مكضعيف ِ ؽً مكضع كاخدَ أ نً 

أنى يجب خؾظى ؽً الشدكر كالزطكر جميعانَ أف تضؿ إخداهما ؽتذكر إخداهما األذرلَ ؽّ ثقٌ لنا بخؾظ 

خاؽظ ختٍ يكاؽؽ الرزـ المجتمع   يى مف األشخابَ المنقكؿ إلينا جيّن بعد جيؿ   ٍ هيُتى التً كضع 

 .  يوا أكؿ مرةَ كِ ثقٌ لنا بكتابٌ كاتب ختٍ يكاؽؽ ما هك  ند الخاؽظ باَزناد الشخيد المتكاتر

 

كبوذق العنايٌ المزدكجٌ التً بعثوا هللا ؽً نؾكس األمٌ المخمديٌَ إقتداء بنبيوا بقً القرآف مخؾكظان ؽً 

 ..كينبػً أف أنبى إلٍ أمريف هنا .خرز خريز

 

أف ما ذكرتى مف أزماء القرآف مأذكذ مف القرآف نؾزىَ كقد كرد ؽً الزنٌ أزماء أذرل ل قرآف : األكؿ

 .الكريـ

أف أزماء القرآف كشؾاتى تكقيؾيٌَ ِ نزميى كِ نشؾى إِ بما جاء ؽً الكتابَ أك ؽً الزنٌ النبكيٌ : الثانً

أف المشخؼ ليس : أرأيت تزميتى بالمشخؼَ هؿ كردت ؽً الكتاب أك الزنٌَ ق ت: السريؾٌَ ؽإف ق ت



إِ بعد جمع " المشخؼ"ازمان ل قرآف ذاتىَ كإنما ازـ ل شخؼ التً كتب   يوا القرآفَ كلـ يط ؽ   يى 

القرآف الكريـ ؽً  ود أبً بكر الشديؽ رضً هللا  نى ؽً شخؼ ضـ بعضوا إلٍ بعض ؽزميت 

 .مشخؾان 

 

 

 شفاعتى ألهلى: المبحث الرابع

 

َ كقد  القيامٌذص هللا زبخانى كتعالٍ كتابى المبيف القرآف الكريـ مف بيف زاُر الكتب بأف يسؾع أله ى 

 .ثبت هذا ل قرآف الكريـ ك ى كلزكر منى بعينواَ ككردت ؽً الزنٌ أخاديث تبيف هذق السؾا ٌ

 

زمعت : كمف ذلؾ الخديث الذم ركاق اَماـ مز ـ ؽً شخيخى  ف أبً أمامٌ الباه ً رضً هللا  نى قاؿ

اقرؤكا القرآف ؽإنى يأتً يكـ القيامٌ سؾيعان ألشخابىَ اقرؤكا  » :رزكؿ هللا ش ٍ هللا   يى كز ـ يقكؿ

الزهراكيف البقرة كزكرة آؿ  مرافَ ؽإنوما تأتياف يكـ القيامٌ كأنوما غمامتافَ أك كأنوما غيايتافَ أك 

كأنوما ؽرقاف مف طير شكاؼَ تخاجاف  ف أشخابوماَ اقرءكا زكرة البقرة ؽإف أذذها بركٌَ كتركوا 

 .«خزرةَ كِ يزتطيعوا البط ٌ

 

لشياـ كالقرآف ا»: كركل  بد هللا بف  مرك رضً هللا  نوما أف رزكؿ هللا ش ٍ هللا   يى كز ـ قاؿ

أم رب منعتى الطعاـ كالسوكات بالنوار ؽسؾعنً ؽيىَ كيقكؿ  :الشياـيسؾعاف ل عبد يكـ القيامٌَ يقكؿ 

 .(شخخى الزيكطً ؽً الجامع الشػير) «ؽيسؾعاف : منعتى النكـ بال يؿ ؽسؾعنً ؽيىَ قاؿ: القرآف

 

يجًء شاخب القرآف يكـ » :قاؿ: ك ف أبً هريرة رضً هللا  نىَ أف رزكؿ هللا ش ٍ هللا   يى كز ـ

: يا رب زدقَ ؽي بس خ ٌ الكرامٌَ ثـ يقكؿ: يا رب خ ىَ ؽي بس تاج الكرامٌَ ثـ يقكؿ :القيامٌ ؽيقكؿ القرآف

خزنى اَماـ األلبانً ؽً ) «اقرأ كارؽَ كتزاد بكؿ آيٌ خزنٌ: يا رب ارض  نى ؽيرضٍ  نىَ ؽيقاؿ لى

 .(شخيد الترغيب

 

يجًء القرآف يكـ القيامٌ ؽيسؾع لشاخبىَ  » :ك ف السعبً أف ابف مزعكد رضً هللا  نى كاف يقكؿ

ركاق الكاد ً ؽً السؾا ٌ كقاؿ ؽيى   «النارَ كيسود   يى كيككف زاُقان بى إلٍ الجنٌؽيككف لى قاُدان إلٍ 

كغير ذلؾ مف األخاديث التً تثبت سؾا ٌ القرآف أله ى يكـ القيامٌَ ؽونيُان ألشخاب القرآف .انقطاع

 .شخبتى

 



 

 أنى ال ينسب إال إلٍ هللا تعالٍ: المبحث الخامس

 

كما جاء بى رزكؿ هللا ش ٍ هللا  .األشؿ ؽً األقكاؿ أف تنزب إلٍ قاُ يواَ ت ؾ قضيٌ مز مٌ ِ سؾ ؽيوا

ٍ} :  يى كز ـ ؽ يس مف  ند نؾزىَ بؿ هك مف  ند ربى ًه ييكخى ٍخ ل ًإٍف هيكى ًإِْ كى ًف اٍلوىكى ا يىنًطؽي  ى مى  {كى

 [4-3: النجـ]

لكف ما ب ػى   يى الشّة كالزّـ ألمتىَ إما أف يؤمر بتب يػى ب ؾظى   ٍ أنى قرآف ِ يزيد ؽيى خرؽانَ كِ 

 .ينقص منى خرؽانَ كإما أف يكخٍ إليى معناقَ كيككؿ إليى التعبير  نى

 

ؽما كاف مف األكؿ ؽ يس ل رزكؿ ش ٍ هللا   يى كز ـ منى إِ التب يؼَ كِ يمنخى هذا خؽ نزبتى إليىَ ؽّ 

 .ينزب إِ هلل زبخانى كتعالٍ

 

أما النكع الثانً ؽإف ل رزكؿ ش ٍ هللا   يى كز ـ ؽكؽ تب يػى شياغٌ ألؾاظىَ كخينُذ ؽيجكز أف ينزب 

إلٍ هللا نزبٌ إنساءَ كيجكز أف ينزب إلٍ الرزكؿ ش ٍ هللا   يى كز ـ نزبٌ تب يؼ ك بارةَ هذا ؽيما 

 .يضيؾى الرزكؿ ش ٍ هللا   يى كز ـ إلٍ ربى أك ما يزمٍ باألخاديث القدزيٌ

 

 .ك  ٍ هذا ؽإف القرآف الكريـ هك الذم ِ تجكز نزبتى لػير هللاَ ألف لؾظى كمعناق مف  ند هللا

 

كهً ما نقؿ إلينا آخادان  نى ش ٍ هللا : "قاؿ ابف خجر الويثمً رخمى هللا تعالٍ  ف األخاديث القدزيٌ

  يى كز ـ مع إزنادق لوا  ف ربىَ ؽوً مف كّمى تعالٍَ ؽتضاؼ إليى كهك األغ بَ كنزبتوا إليى خينُذ 

نزبٌ إنساء ألنى المتك ـ بوا أكِنَ كقد تضاؼ إلٍ النبً ش ٍ هللا   يى كز ـ ألنى المذبر بوا  ف هللا 

قاؿ هللا تعالٍَ كؽيوا قاؿ رزكؿ هللا ش ٍ : تعالٍَ بذّؼ القرآف ؽإنى ِ يضاؼ إِ إليى تعالٍ ؽيقاؿ ؽيى

 ."هللا   يى كز ـ ؽيما يركم  ف ربى تعالٍ

 

كلعؿ الخكمٌ ؽً جكاز نزبٌ األخاديث القدزيٌ إلٍ هللا تعالٍ كإلٍ نبيى مخمد ش ٍ هللا   يى كز ـ أنوا 

ليزت كالقرآفَ ألؾاظوا كمعانيوا مف هللاَ ؽّ تشد الشّة بتّكتواَ كيناؿ قارُوا ما يناؿ تالً القرآف مف 

الثكاب   ٍ كؿ خرؼَ كيجكز أف يمزوا المخدثَ كتجكز ركايتوا بالمعنٍَ كتذت ؼ الركايات ؽيواَ 

 .بذّؼ القرآف كما إلٍ ذلؾَ كلك كاف لؾظوا مف هللاَ لكاف لوا ما كاف ل قرآف الكريـ

 

 



 

 التعبد بتالوتى: المبحث السادس

 

كهً مف ذشاُص القرآف التً ِ تككف لزكاقَ كقد ت تبس هذق الذاشيٌ ل قرآف بالذاشيٌ التاليٌ كهً 

الثكاب لقارُى كلمزتمعىَ كالخؽ أنوا غير ت ؾَ ؽالتعبد بتّكة القرآف أذص مف ثكاب القراءةَ ذلكـ أنا 

نقشد بالتعبد بتّكتىَ أف مف العبادات السر يٌ ما ِ يتـ إِ بتّكة القرآف كهً الشّة  مكد هذا الديفَ 

 .أما الثكاب   ٍ التّكة ؽيخشؿ زكاء كاف ؽً شّة أك ؽً ذارجواَ كهذا ؽرؽ أخزبى بينان 

 

كقد كردت النشكص القرآنيٌ التً تقرف تّكة القرآف الكريـ بالشّة  مكد هذا الديفَ قاؿ تعالٍ 

ـً ال ٍْيؿى ًإِْ قىً يّن ًنٍشؾىىي أىًك انقيٍص ًمٍنىي قىً يّن أىٍك ًزٍد  ى ىٍيًى  } :مذاطبان نبيى   يى الشّة كالزّـ ؿي قي ْزٌمً يىا أىيٓوىا اٍلمي

تًًٌؿ اٍلقيٍرآفى تىٍرًتيّن  رى  [4-1: المزمؿ] {كى

 

ًمفى } :كقاؿ زبخانى ٍسويكدنا كى قيٍرآفى اٍلؾىٍجًر ًإْف قيٍرآفى اٍلؾىٍجًر كىافى مى ًؽ ال ٍْيًؿ كى زى ـً الْشّىةى ًلديليكًؾ الْسٍمًس ًإلىٍ غى ًق
أى

كدنا ا ْمٍخمي قىامن بٓؾى مى ثىؾى رى زىٍ أىف يىٍبعى ٌن لْؾى  ى  [79-78:اَزراء] { ال ٍْيًؿ ؽىتىوىْجٍد ًبًى نىاًؽ ى

ةن } :كقاؿ زبخانى ارى كفى ًتجى ٌن يىٍرجي ًّنيى ا كى ى ـٍ ًزٌرن ٍقنىاهي زى أىنؾىقيكا ًمْما رى كا الْشّةى كى أىقىامي ًإْف الًْذيفى يىٍت يكفى ًكتىابى ال ًْى كى

 [20-19: ؽاطر] { لْف تىبيكرى 

 ."هك شّة الشبد { قيٍرآفى اٍلؾىٍجرً } إف: "كقاؿ المؾزركف

 

ؽتأمؿ أذً المز ـ كيؼ  بر  ف الشّة بالقرآفَ كما ذاؾ إِ ألف الشّة ِ تشد إِ بىَ كما جاء  ف 

 .متؾؽ   يى «ِ شّة لمف لـ يقرأ بؾاتخٌ الكتاب  » :رزكؿ هللا ش ٍ هللا   يى كز ـ أنى قاؿ

 

كجكب القراءة لُماـ كالمأمكـ ؽً الش كات ك واَ ؽً الخضر "كهذا البذارم كغيرق يعقد بابان ؽً 

 ...َ بؿ  د الع ماء الؾاتخٌ ركنا مف أركاف الشّة ِ تشد إِ بواَ "كالزؾرَ كما يجور ؽيوا كما يذاؽت

كغير ذلؾ مف العبادات التً يسترط أك يزف ؽيوا تّكة سًء مف القرآفَ كالتً ِ يقكـ ؽيوا مقامى سًء 

 .مف الكّـ زكاقَ مما يدؿ   ٍ اذتشاص القرآف بأنى متعبد بتّكتى ؽيواَ ؽضّن  ف الثكاب لقارُى

 

ؽتأم كا أيوا األخبٌ ؽضؿ القرآف العظيـَ كمكانتى الزاميٌ بيف العبادات ختٍ مازجوا ككأنى ركخوا الذم بى 

 .تشدَ ك مادها الذم بى تقكـ

 

 



 الثواب لقارئى ولمستمعى: المبحث السابع

 

 .الكاجبات كالزنف ك د هللا   يوا بالثكابَ ختٍ المباخات إذا اقترنت بالنيٌ الشالخٌ يثاب ؽا  وا

لكف تّكة القرآف . أريد بى كجى هللا ناؿ شاخبى األجر العظيـَ كالثكاب الجزيؿ الع ـ إذاكط ب 

كتع مى كتع يمىَ كازتما ى كتدبرقَ كما إلٍ ذلؾ يثاب شاخبوا ؽكؽ ذلؾ ثكابان ذاشان ِ يككف 

 .لسًء غيرها

 

كأنكاع الثكاب التً كردت ألكلُؾ التاليف ل قرآفَ أك مع ميىَ أك متع ميىَ أك مزتمعيىَ متنك ٌ 

 .متعددة

 

منوا ما يككف خزنات ترجد بميزاف شاخبوا يكـ القيامٌَ كمنوا ما يككف نكران كضياءَ كمنوا ما 

َ كمنوا ما يككف سؾيعان لشاخبى يكـ القيامٌَ كمنوا ما  الدنيايككف خؾظان لنؾزىَ كأله ىَ كلمالى ؽً 

 .يككف زببان لخمايٌ شاخبوا مف  ذاب النارَ كغير ذلؾ مف أنكاع الثكاب   ٍ تّكة القرآف

كمنوا ما يككف ثكابان لتّكة القرآف ك ىَ كمنوا ما يككف ثكابان   ٍ تّكة زكرة منى مذشكشٌَ 

كمنوا ما يككف ثكابان   ٍ آيات منى معينٌَ كمنوا ما يككف ذاشان بالمداكميف   ٍ القرآف كأه ىَ 

 .كذاشتىَ كخم تى

 

 :اِجتماع لتّكتى

كمف أجمع األخاديث التً كردت ؽً بياف ثكاب مف اجتمع لتّكة القرآف الكريـ كتدارزىَ خديث 

كما اجتمع قكـ ؽً بيت مف بيكت هللا يت كف كتاب هللا  » :أبً هريرة رضً هللا  نىَ كؽيى

َ كذكرهـ هللا  المُّكٌكيتدارزكنى بينوـَ إِ نزلت   يوـ الزكينٌَ كغسيتوـ الرخمٌَ كخؾتوـ 

 .(ركاق األلبانً ؽً شخيد الجامع) « ؽيمف  ندق

 

 :ؽجمع هذا الخديث أربعٌ أنكاع مف ثكاب تّكة القرآف كمدارزتى

 .تنزؿ   يوـ الزكينٌ -1

 .تػساهـ الرخمٌ -2

 .تخؾوـ المُّكٌ -3

 .يذكرهـ هللا ؽيمف  ندق -4

ؽمف منا ِ يخرص   ٍ كاخدة منواَ ؽضّن  ف مجمك واَ كيؼ كقد اجتمعت ك وا ؽً   ـ كاخد 

 .ميزر



 

 أن هللا سبحانى وتعالٍ تعود بحفظى: المبحث الثامن

 

ًإنْا نىٍخفي } :ميز هللا زبخانى كتعالٍ القرآف الكريـ  ف زاُر الكتب بأف تعود بخؾظى ؽقاؿ  ز سأنى

اًؽظيكفى  ًإنْا لىىي لىخى  [9:الخجر] {نىْزٍلنىا الذًٌٍكرى كى

 

القرآف كخدق هك الذم تعود هللا بخؾظىَ أما التكراة كاَنجيؿ كزاُر الكتب المنزلٌَ ؽقد أككؿ هللا 

كا  } :خؾظوا إلٍ أه واَ قاؿ تعالٍ ـي ًبوىا النًْبيٓكفى الًْذيفى أىٍز ىمي نيكره يىٍخكي اةى ًؽيوىا هيدنل كى ٍلنىا التٍْكرى ًإنْا أىٍنزى

وىدىاءى  كىانيكا  ى ىٍيًى سي ا اٍزتيٍخًؾظيكا ًمٍف ًكتىاًب هللًا كى األىٍخبىاري ًبمى الْربْاًنيٓكفى كى [ 44: الماُدة] {ًل ًْذيفى هىاديكا كى

 .اآليٌ

 

كانظر بعيف البشيرةَ كاذترؽ بنكرها خكاجز القركفَ ؽزترل ختمان معجزة إلويٌ ؽً هذا الكتاب 

المبيفَ كإف سُت ؽقؿ معجزة ؽً المعجزةَ تكالب األ داء   يى منذ أكؿ إسعا ٌ لىَ كتدا ت 

األمـ   يىَ كتآمر المتآمركفَ كذطط المذططكفَ   ٍ كجى ما كاف مف الممكف أف ينجك منوـَ 

ؽّ تتبدؿ ؽيى ك مٌ زيادة أك نقشانَ كِ يذت ؼ ؽيى خرؼ تقديمان أك تأذيرانَ لكِ أف هناؾ قكة أكبر 

أكؿ ما نزؿ كاف المسرككف ي ػكف  ند تّكتىَ . ِ يزتطيعوا بسرَ تكلت خؾظ هذا الكتاب

كيطاردكف شاخبىَ كيخاربكف أتبا ىَ كيشرؽكف الناس  ف زما ىَ ما ترككا كزي ٌ إِ 

 .ز ككهاَ كِ مطيٌ إِ ركبكهاَ كذابكا كذزركا

 

 

كخيف دذؿ الناس ؽً اَزّـَ دذؿ معوـ أرباب نخؿ كم ؿ يريدكف تخطيـ الخشكف اَزّميٌ 

َ كطمت المخفَ كذهبت كؿ ؽرقٌ ت تمس  الؾتفمف الداذؿَ كنسأت ؽرؽَ ككثر النزاعَ ك مت 

لوا زندان مف القرآفَ كمف الزنٌَ كما كاف بعض أشخاب الؾرؽ ليتردد أك ليخجـ  ف التخريؼ 

ؽً القرآف الكريـ لك ازتطاع ذلؾَ ِ يمنعى  نى ذكؼ مف هللا أك اختراـ لكتابىَ ؽالذم يجرؤ 

  ٍ اِؽتراء   ٍ الرزكؿ ش ٍ هللا   يى كز ـ لف يعدـ جرأة   ٍ اِؽتراء   ٍ الكتاب الذم 

 .جاء بى

 

ؽازتطاع أكلُؾ أف يؾتركا ؽً زنٌ الرزكؿ ش ٍ هللا   يى كز ـ ما اختاج إلٍ جوكد   ماء 

أ ّـَ ختٍ قامكا بتنقيتوا مف اؽتراءات المؾتريفَ كدخض سبوات الم خديفَ ختٍ ظ ت كما كانت 

 .مخجٌ بيضاءَ ِ يزيؼ  نوا إِ هالؾ



 

أيف أنت مف أربعٌ آِؼ خديث كضعتوا : "ؽخيف قاؿ الزنديؽ لواركف الرسيد رخمى هللا تعالٍ

َ "ؽيكـَ أخرـ ؽيوا الخّؿَ كأخ ؿ ؽيوا الخراـَ ما قاؿ النبً ش ٍ هللا   يى كز ـ منوا خرؽان 

أيف أنت يا  دك هللا مف أبً إزخاؽ الؾزارمَ ك بد هللا بف المبارؾَ ينذّنوا : "أجابى هاركف

 ."نذّنَ ؽيذرجانوا خرؽان خرؽان 

 

هكذا تجرأكا   ٍ زنٌ الرزكؿ ش ٍ هللا   يى كز ـَ أما القرآف ؽ ـ يجرؤ أخد منوـ   ٍ سًء 

 .مف ذلؾ

 

كخيف قامت دكلٌ اَزّـَ كاتزعت رقعتىَ خزبت طاُؾٌ أف المومٌ انتوتَ كأف العقيدة انتسرتَ 

َ الػؾ ٌككش ت ؽً األرض مداهاَ ؽركنكا إلٍ الد ٌَ كآثركا الزككفَ ؽالتمس األ داء منوـ هذق 

ؽتدا كا   يوـَ كجيسكا الجيكشَ كجمعكا الجمكعَ كشبكا جاـ غضبوـ   ٍ العالـ اَزّمً ؽً 

أرضوـَ يودمكف بيكتوـ كمزاكنوـَ كؽً أركاخوـَ يقت كنوـ رجاِنَ كنزاءَ كأطؾاِنَ كباران 

 .كشػارانَ كؽً تراثوـَ يخرقكف كتبوـَ كمؤلؾاتوـَ ك  كموـ

 

ثـ ازتعمار بأبسع شكرقَ كأردأ أسكالىَ يزتكلً .. كمّخدة.. كباطنيٌ.. كمػكؿ.. كتتار.. ش يبيكف

َ كينسر الؾزؽَ كالمجكفَ كالبدعَ  األذّؽ  ٍ العقكؿَ ؽيز ذوا مف الديفَ كيجردها مف 

ختٍ أ جزكهـ  ف خمايٌ أنؾزوـَ أك .. كالمنكراتَ كشكران مف الجوؿَ كالدجؿَ كالسعكذة

 قيدتوـَ أك أرضوـَ أك أ راضوـَ أك أذّقوـَ ختٍ  قكلوـ با كها بالرذيص ألكلُؾ ؽق دكهـ 

 .ؽً مزاكُوـَ كلـ يدرككا األذذ بمخازنوـَ إف كاف ؽيوـ مخازف

 

.. التطكر.. التقدـ: ب ب كا أؽكارهـَ كرمكهـ ؽً متاهات العقكؿَ كراجت بينوـ السعارات البراقٌ

 ..السيك يٌ.. اِستراكيٌ.. القكميٌ.. التجديد.. الثكريٌ.. التخرر ..البنيكيٌ.. الخداثٌ.. الع مانيٌ

مع كؿ هذا التؾكؾ ؽً . سعارات جكؽاء يرددكنوا ِ يؾقوكف لوا معنٍَ أك ِ يدرككف لوا مرمٍ

ككؿ هذا التأثير مف األ داء ؽإنوـ لـ يزتطيعكا تخريؼَ أك تبديؿَ أك أدنٍ تػيير .. العالـ اَزّمً

ؽً هذا الكتابَ كلـ يككنكا مف الزاهديفَ كِ  نى مف المتكر يفَ ؽوـ أخرص الناس لك كانكا 

 .يزتطيعكف

 

ش ٍ هللا   يى كز ـَ كؽً تارير المز ميفَ كسكهكا قيادات   زيرة الرزكؿازتطا كا الدس ؽً 

إزّميٌ خكيمٌَ كزكركا أخداثانَ كخطمكا دكِن كمجتمعاتَ كاتذذكا لوـ ز امات أظوركها ؽً 



شكر األبطاؿ أك المش خيفَ أك أد ياء النبكةَ ختٍ القرآف دزكا السبوات ؽً   كمى كمعارؽىَ 

 .الر... ؽً نزكلى كجمعىَ ؽً تؾزيرق

 

لكف سيُان كاخدان مع كؿ هذق الظركؼَ ككؿ هذق األخداثَ ككؿ هذق القدرات كالمخاكِتَ 

كالمكرَ كالكيدَ لـ يزتطيعكقَ أِ كهك زيادة خرؼَ أك نقص خرؼَ ؽضّن  ف الك مٌَ أك تقديـ 

 .جم ٌ   ٍ جم ٌَ أك تػيير  بارة بأذرل ؽً هذا القرآف

 

كلـ يدرككقَ كلك اجتمعكا لىَ كانت المطابع  ندهـ قبؿ أف يعرؽوا المز مكف .. هذا لـ يزتطيعكق

بزنكات طكاؿَ ككاف  ندهـ مف الز طٌ كالقكةَ ما يزتطيعكف بى طبع مشاخؼ مزكرةَ 

كتركيجوا بيف المز ميف قبؿ أف يعرؽكا المطابعَ أك ؽً مجتمع لـ يشؿ إليى المشخؼَ خاكلكا 

ذلؾ لكف مخاكِتوـ ك وا تبكء بالؾسؿَ كتعكد   يوـ بالذزار المادمَ كالؾكرمَ ؽقد كاف المز مكف 

ًإنْا نىٍخفي نىْزٍلنىا } :ؽً هذق الناخيٌ أقكل منوـَ كإف كانكا أضعؼ ؽً كؿ سًءَ كما هذق القكة إِ مف

اًؽظيكفى  ًإنْا لىىي لىخى  [9 :الخجر] {الذًٌٍكرى كى

 

 .كأنٍ التؾتنا يمنٌ أك يزرةَ ؽ ف نجد كتابان يسارؾ القرآف ؽً هذق الذاشيٌ

 

دكنكـ التكراة كاَنجيؿَ التخريؼ ؽيوما أسور مف أف يذكرَ لـ يخرؽوما الذشكـَ بؿ خرؽوما 

 .أه وما كبأيديوـ

 

دكنكـ المؤلؾات الواُ ٌ التً ألؾت بعد نزكؿ القرآف بقركف كقركفَ ِ تجدكف أبدان مذطكطتيف 

لكتاب كاخد يتطابقاف تمامانَ ؽّبد مف اِذتّؼ ؽً ك مٌ أك جم ٌَ تشخيؾان أك تخريؾانَ أك تػييران 

أك تبديّنَ إف لـ يكف هناؾ اذتّؼ ؽً ؽشكؿ أك أبكابَ كإف لـ يكف هناؾ نقشاف مف مذطكطٌ 

كزيادة ؽً أذرلَ ما الذم ميز القرآف الكريـ  ف هذاَ كالنزاخ هـ النزاخَ ِ تجد نزذٌ تذت ؼ 

 ف األذرلَ ِ أقكؿ ؽً جم ٌَ كِ ؽً ك مٌَ كِ ؽً خرؼَ كلكف ؽً سكؿ لك مٌَ إِ اذتّؼ 

ؽً القراءات المسرك ٌَ كليس هذا باذتّؼَ بؿ هك زيادة ؽً الخؾظَ ؽالخؾظ ل قراءات 

اًؽظيكفى } :المتكاترةَ مف خؾظ القرآف ًإنْا لىىي لىخى  [9:الخجر] {ًإنْا نىٍخفي نىْزٍلنىا الذًٌٍكرى كى

 

 



 

 

 أنى آخر الكتب المنزلٌ: المبحث التاسع

 

رزالٌ مخمد ش ٍ هللا   يى كز ـ  امٌ ل ناس ك وـَ كالقرآف أيضان كذلؾَ ؽعف  مكميٌ رزالٌ 

ا } :مخمد ش ٍ هللا   يى كز ـ قاؿ تعالٍ ًميعن ـٍ جى زيكؿي ال ًٌى ًإلىٍيكي : األ راؼ] {قيٍؿ يىا أىيٓوىا النْاسي ًإنًًٌ رى

ٌن ًل نْاسً  } :َ كقاؿ زبخانى[158 ِْ كىاؽْ ٍ نىاؾى ًإ ا أىٍرزى مى َ ك ف  مكميٌ القرآف الكريـ قاؿ [28 :زبأ] {كى

كيـ ًبًى  } :تعالٍ ًْ هىذىا اٍلقيٍرآفي ألينًذرى ًى ًإلى أيكًخ ـٍ كى بىٍينىكي ًويده ًبٍيًنً كى وىادةن قيًؿ ال ًٌى سى ءو أىٍكبىري سى ًٍ قيٍؿ أىٓم سى

ف بى ىؼى  مى  [19: األنعاـ] {كى

 

كإذا كانت رزالٌ مخمد ش ٍ هللا   يى كز ـ  امٌَ كالقرآف يذاطب الناس جميعانَ مف كاف ؽً 

 ودق ش ٍ هللا   يى كز ـ كمف زيأتً مف بعدقَ ؽإنى يظور بوذا العمكـ أنوا ذاتمٌ الرزاِتَ 

كأنى ذاتـ الكتب المنزلٌَ ؽ يزت البسريٌ بخاجٌ إلٍ ديف جديد ما داـ هذا الديف يسم وـ جميعانَ 

ٌن  } :كالقرآف يذاطبوـ جميعانَ كهذا الزمذسرم يقكؿ ؽً تؾزير قكلى تعالٍ ِْ كىاؽْ ٍ نىاؾى ًإ ا أىٍرزى مى كى

إِ رزالٌ  امٌ لوـَ مخيطٌ بوـَ ألنوـ إذا سم توـ ؽقد كؾتوـ أف يذرج منوا : "[28: زبأ] {ًل نْاسً 

 ."أخد منوـ

 

هذا ما يظور مف  مكميٌ الرزالٌَ ؽكيؼ إذا كاف ذتـ النبكة قد كردت ؽيى النشكص الشخيخٌ 

ـى النًْبيًٌيفى  } :كالشريخٌَ قاؿ تعالٍ اتى ذى زيكؿى هللًا كى لىًكٍف رى ـٍ كى اًلكي دو ًمٍف ًرجى ْمده أىبىا أىخى خى ا كىافى مي  {مى

 [40 :األخزاب]

 

 . كتكاترت األذبار  نى ش ٍ هللا   يى كز ـ بأنى ِ نبً بعدق

 

كإذا كاف مخمد ش ٍ هللا   يى كز ـ ذاتـ النبييفَ ؽإف القرآف الذم أنزؿ   يى ذاتـ الكتب 

 .المنزلٌ

 

كإذا كاف األمر كذلؾ ؽّ تخزبف ذتـ الرزالٌ بمخمد ش ٍ هللا   يى كز ـَ كذتـ الكتب بالقرآف 

الكريـَ كذتـ األمـ بوذق األمٌَ كذتـ األدياف باَزّـَ أمران هينانَ بؿ هك أمر  ظيـ يختاج إلٍ 

 .كقؾات ككقؾات

 



ؽككف القرآف الكريـ ذاتـ الكتب الزماكيٌَ يعنً أف القرآف خجٌ قاُمٌ   ٍ كؿ مف ب ػى مف اَنس 

كالجف ؽً كؿ زماف كؽً كؿ مكافَ كقد أمر الرزكؿ ش ٍ هللا   يى كز ـ ببياف ذلؾ ؽً قكلى 

كيـ ًبًى  } :تعالٍ ًْ هىذىا اٍلقيٍرآفي ألينًذرى ًى ًإلى أيكًخ ـٍ كى بىٍينىكي ًويده ًبٍيًنً كى وىادةن قيًؿ ال ًٌى سى ءو أىٍكبىري سى ًٍ قيٍؿ أىٓم سى

ف بى ىؼى  مى  [19: األنعاـ] { كى

 

كمف يب ؼ القرآف مف الجف كاَنس ؽوك نذير لوـَ : "كلوذا قاؿ مقاتؿ بف ز يماف رخمى هللا تعالٍ

أم ألنذركـ بى يا أهؿ مكٌ كزاُر : "َ كقاؿ أبك الزعكد ؽً تؾزيرق"يعنً القرآف إلٍ يكـ القيامٌ

مف ب ػى مف األزكدَ كاألخمرَ كمف الثق يفَ أك ألنذركـ بى أيوا المكجكدكف كمف زيكجد إلٍ يكـ 

القيامٌَ كهك دليؿ   ٍ أف أخكاـ القرآف تعـ المكجكديف يكـ نزكلىَ كمف زيكجد بعد إلٍ يكـ 

 ."القيامٌ

 

ـٍ  } :كيعنً ذتـ الكتب بالقرآف أيضان كماؿ الديفَ قاؿ تعالٍ ٍمتي  ى ىٍيكي أىٍتمى ـٍ كى ـٍ ًدينىكي ٍ تي لىكي ـى أىٍكمى اٍليىٍك

ـى ًديننا ًٍَزّى ـي ا ًضيتي لىكي رى ًتً كى  [3: الماُدة] {ًنٍعمى

 

 .نعـ يعنً كماؿ الديفَ ؽ يس مف الخكمٌ أف تذتـ األدياف بديف ناقصَ كهللا  ز سأنى خكيـ   يـ

 

كتأمؿ أذً المز ـ كماؿ هذا الديفَ كازتعرض مككب األدياف مف قب ىَ منذ ذ ؽ آدـ   يى الزّـَ 

إلٍ رزالٌ مخمد ش ٍ هللا   يى كز ـَ زترل أنبياء تترلَ ؽإف تأم ت كتدبرتَ رأيت كؿ نبً 

إنما أرزؿ لقكمىَ كأف كؿ رزالٌ مخدكدة بزمف معيفَ ؽكؿ رزالٌ إنما هً لطاُؾٌ ذاشٌ ؽً بيٌُ 

ذاشٌَ كمف ثـ كانت كؿ رزالٌ مخككمٌ بظركؽواَ كمتكازنٌ مع هذق الظركؼَ ؽكاف لكؿ منوا 

 .سريعٌ ل خياة تنازب خاؿ الجما ٌَ كالزمافَ كالمكافَ كالعكامؿ المؤثرة ؽً خياتوا

 

ختٍ إذا ما أراد هللا أف يذتـ األدياف ك وا بديف كاخد يجتمع   يى الناس ك وـَ أرزؿ لوـ جميعان 

رزكِنَ برزالٌ تذاطب الؾطرة اَنزانيٌ التً ِ تذت ؼ ؽً بيٌُ أك ؽً  شر  ف  شرَ ِ 

تذضع لزماف معيفَ كِ تتقيد بظركؼ معينٌَ ألنوا تذاطب ؽً اَنزاف م كٌ ِ تتػير كِ تتبدؿَ 

ـي } :ِ تتخكر كِ تتطكر ٍ ًؽ هللًا ذىًلؾى الدًٌيفي القىيًٌ ِى تىٍبًديؿى ًلذى ةى هللًا الًْتً ؽىطىرى النْاسى  ى ىٍيوىا   {ًؽطٍرى

 [30: الٓركـ]

 

كبوذا كاف كماؿ الديفَ كبوذا كاف إتماـ النعمٌَ كهك الذم . ؽجاء هذا الديف بكؿ ما تختاجى البسريٌ

 .ارتضاق هللا زبخانى كتعالٍ لعبادق المؤمنيفَ كاشطؾاق لوـ مف الديف



 

كيعنً أيضان كؽاء السريعٌَ ككمالواَ كسمكلوا لخاجات البسر ك وـَ ؽً كؿ مكافَ كؽً كؿ  شر 

ّن  } :إلٍ يكـ القيامٌَ ؽؾً القرآف التؾشيؿ ؾىْش ـي الًكتىابى مي ؿى ًإلىٍيكي هيكى الًْذم أىٍنزى َ [114: األنعاـ] {كى

ؽوك النظاـ السامؿ الكامؿ لسؤكف الخياة ك واَ ؽّ يبتػً المؤمنكف بى بديّنَ كِ يرتضكف إِ 

خكمىَ كِ يقب كف إِ سريعتىَ ليس ؽيى نقص يزتد ً اَكماؿَ كِ قشكر يط ب اَضاؽٌَ كِ 

 .ا كجاج يختاج إلٍ التعديؿَ كِ جمكد يط ب التطكيرَ كِ الب ٍ الذم يزتد ً التجديد

 

بؿ هك الكتاب الكامؿَ الكاؽًَ المزتقيـَ المتجدد ؽً  طاُىَ الشالد لكؿ زماف كمكافَ كهذا 

 .بعض ما يعنيى ككنى آذر الكتب المنزلٌ

 

كيعنً أيضان خؾظى  ف التخريؼَ كالتػييرَ كالتبديؿَ ؽكتاب لف ينزؿ مف بعدق كتاب خقى أف 

 :يذص بالخؾظ ؽّ تطالى يد التخريؼَ كِ تنالى يد التػييرَ كلوذا تعود هللا زبخانى كتعالٍ بخؾظى

اًؽظيكفى  } ًإنْا لىىي لىخى : َ دكف زاُر الكتب الزابقٌَ قاؿ الزمذسرم[9: الخجر] {ًإنْا نىٍخفي نىْزٍلنىا الذًٌٍكرى كى

ؽً كؿ كقتَ مف كؿ زيادة كنقشافَ كتخريؼ كتبديؿَ بذّؼ الكتب - أم ل قرآف - كهك خاؽظ "

المتقدمٌَ ؽإنى لـ يتكؿ خؾظواَ كإنما ازتخؾظوا الربانييف كاألخبارَ ؽاذت ؾكا ؽيما بينوـ بػيانَ ؽكاف 

 "التخريؼَ كلـ يكؿ القرآف إلٍ غير خؾظى

 

كيعنً ككنى آذر الكتب المنزلٌ أف الديف الذم جاء بى هك الديف الشخيدَ الذم يجب أتبا ىَ 

ـً ًديننا ؽى ىف ييٍقبىؿى ًمٍنىي } :كالذم ينزر األدياف ك واَ ؽّ يبقٍ ؽً الزاخٌ زكاق ًٍَزّى ٍيرى ا ف يىٍبتىًؼ غى مى  {كى

 [85 :آؿ  مراف]

ـي } :كقاؿ زبخانى ًٍَزّى  [19: آؿ  مراف] {ًإْف الدًٌيفى ً ندى ال ًٌى ا

ـى ًديننا } :كقاؿ زبخانى ًٍَزّى ـي ا ًضيتي لىكي رى  [3: الماُدة] {كى

 

كيعنً ككف القرآف آذر الكتب المنزلٌَ أف دينى ديف ذالدَ كسريعتى باقيٌَ كأنوا الرزالٌ األذيرة 

ـً ًديننا ؽى ىف ييٍقبىؿى ًمٍنىي } :ل بسريٌ ك واَ ؽمف بدلواَ ؽقد ابتػٍ غير اَزّـ دينان  ًٍَزّى ٍيرى ا ف يىٍبتىًؼ غى مى َ {كى

ؽّ مجاؿ أبدان لمزاخمٌ هذا الديف بديف آذرَ كِ مجاؿ أبدان َقشاُى  ف مكانى الذم ذشى هللا بىَ 

كما خؾظ القرآف إلٍ يكـ القيامٌَ إِ بقاء لوذا الديف إلٍ يكـ القيامٌَ ؽاهلل زبخانى كتعالٍ متـ 

 .نكرق كلك كرق الكاؽركف

 

 



 هيمنتى علٍ الكتب السابقٌ: المبحث العاشر

 

قد هيمف ؽّف - إذا رقب الرجؿ السًء كخؾظى كسودق - الخؾظ كاِرتقابَ يقاؿ : أشؿ الويمنٌ

 .  يى

 .هيمف ؽّف   ٍ ؽّفَ إذا شار قريبان   يىَ ؽوك مويمف: كتقكؿ

 . المويمف: كيزمٍ الخاكـ   ٍ الناس كالقاُـ بأمكرهـ

 

بالومزةَ ثـ ق بت الومزة هاء لقرب مذرجواَ كما تق ب ؽً أرقت  (مؤيمف)كلؾظ مويمف كاف أش ى 

 .ماء مراؽ: ماء موراؽَ كاألشؿ: كيقاؿ. هرقت الماء: الماءَ ؽيقاؿ

 

أنى أميف : كأهؿ الزنٌ كالجما ٌ يؤمنكف أف القرآف الكريـ هك المويمف   ٍ كؿ الكتب قب ىَ بمعنٍ

  يواَ خاؽظ لواَ كساهد   ٍ أنوا خؽ مف  ند هللا تعالٍَ يشدؽ ما ؽيوا مف الشخيدَ كينؾً ما 

ؽيوا مف التخريؼ كالتبديؿَ كيخكـ   يوا بالنزر أك التقريرَ ؽما كاؽقى منوا ؽوك خؽَ كما ذالؾى 

 .منوا ؽوك باطؿَ ؽشارت لى الويمنٌ   يوا مف كؿ كجى

 

الز ؼ ك وـ متؾقكف   ٍ " :قاؿ سير اَزّـ رخمى هللا: نص اَجماع الذم خكاق سير اَزّـ

 ."أف القرآف هك المويمف المؤتمف الساهد   ٍ ما بيف يديى مف الكتب

 

ؽوك األميف كالساهد   ٍ ما بيف يديى مف الكتبَ كهك أيضان الخاكـ   ٍ كؿ كتاب قب ى بإجماع 

 .المز ميف

إذ كاف المز مكف متؾقيف   ٍ أنى ِ يجكز لمز ـ أف يخكـ بيف أخد إِ بما : "... قاؿ رخمى هللا

أنزؿ هللا ؽً القرآفَ كإذا تخاكـ اليوكد كالنشارل إلٍ المز ميف لـ يجز لوـ أف يخكمكا بينوـ إِ 

 ."بما أنزؿ هللا ؽً القرآف

 

ؽإنى : "كقد بيف رخمى هللا الزبب ؽً اختّؿ القرآف هذق المنزلٌ العاليٌَ كالمرتبٌ الرؽيعٌ بقكلى

قرر ما ؽً الكتب المتقدمٌ مف الذبر  ف هللا ك ف اليكـ اآلذرَ كزاد ذلؾ بيانان كتؾشيّنَ كبيف 

األدلٌ كالبراهيف   ٍ ذلؾَ كقرر نبكة األنبياء ك وـَ كرزالٌ المرز يفَ كقرر السراُع الك يٌ التً 

بعث بوا الرزؿ ك وـَ كجادؿ المكذبيف بالكتب كالرزؿ بأنكاع الخجح كالبراهيفَ كبيف  قكبات 

هللا لوـَ كنشرق ألهؿ الكتب المتبعيف لواَ كبيف ما خرؼ منوا كبدؿَ كما ؽع ى أهؿ الكتاب ؽً 

الكتب المتقدمٌَ كبيف أيضان ما كتمكق مما أمر هللا ببيانىَ ككؿ ما جاءت بى النبكات بأخزف 



السراُع كالمناهح التً نزؿ بوا القرآفَ ؽشارت لى الويمنٌ   ٍ ما بيف يديى مف الكتب مف كجكق 

ؽوك ساهد بشدقواَ كساهد بكذب ما خرؼ منواَ كهك خاكـ بإقرار ما أقرق هللاَ كنزر ما : متعددة

 ."نزذىَ ؽوك ساهد ؽً الذبرياتَ خاكـ ؽً األمريات

 

تكاترت النشكص  ف ز ؼ : ذكر مف نقؿ اَجماع أك نص   ٍ المزألٌ ممف زبؽ سير اَزّـ

 .هذق األمٌ كذ ؾوا   ٍ أف القرآف الكريـ هك المؤتمف كالساهد كالخاكـ   ٍ ما بيف يديى مف الكتب

 

 :ؽقد ركل الطبرم رخمى هللا بزندق  ف ابف  باس رضً هللا  نى أنى قاؿ ؽً تؾزير قكلى تعالٍ

وىٍيًمننا  ى ىٍيىً } مي ا بىٍيفى يىدىٍيًى ًمفى اٍلًكتىاًب كى قنا لًٌمى دًٌ شى ٌؽً مي ٍلنىا ًإلىٍيؾى اٍلًكتىابى ًباٍلخى أىنزى  :قاؿ. [4: الماُدة] {كى

 ."األميفَ القرآف أميف   ٍ كؿ كتاب قب ى: المويمف"

 

وىٍيًمننا} :كركم  نى أيضان أنى قاؿ مي  ."خاكمان   ٍ ما قب ى مف الكتب: "أم { كى

 

وىٍيًمننا} :كقاؿ قتادة رخمى هللا مي  ."أمينان كساهدان   ٍ الكتب التً ذ ت قب ى: "أم { كى

 

 ."القرآف مؤتمف   ٍ ما قب ى مف الكتب: "ك ف زعيد بف جبير رخمى هللا أنى قاؿ

 

وىٍيًمننا  ى ىٍيًى  } :كركل الطبرم  ف ابف زيد ؽً قكلى مي مشدقان   يىَ كؿ سًء أنزلى هللا : "قاؿ {كى

مف تكراة أك إنجيؿ أك زبكر ؽالقرآف مشدؽ   ٍ ذلؾَ ككؿ سًء ذكر هللا ؽً القرآف ؽوك 

 ."مشدؽ   يوا ك  ٍ ما خدث  نوا أنى خؽ

 

ك وا متقاربٌ المعنٍَ ؽإف ازـ المويمف يتضمف : "كجميع هذق األقكاؿ كما قاؿ ابف كثير رخمى هللا

 ."هذا ك ىَ ؽوك أميفَ كساهدَ كخاكـ   ٍ كؿ كتاب قب ى

 

كإنما اختؿ القرآف الكريـ هذق المنزلٌ لككنى يزتخيؿ أف يتطرؽ إليى التبديؿ كالتخريؼَ كِ يمكف 

 .نزذى بعد كؽاة النبً ش ٍ هللا   يى كز ـَ كقد ذتـ هللا بى الكتب

 

إنما كاف القرآف مويمنان   ٍ الكتب ألنى الكتاب الذم ِ يشير : "قاؿ الؾذر الرازم رخمى هللا

ًإنْا لىىي  } :منزكذان البتٌَ كِ يتطرؽ إليى التبديؿ كالتخريؼ   ٍ ما قاؿ تعالٍ ًإنْا نىٍخفي نىْزٍلنىا الذًٌٍكرى كى

اًؽظيكفى  كإذا كاف كذلؾ كانت سوادة القرآف   ٍ أف التكراة كاَنجيؿ كالزبكر  [9: الخجر] { لىخى



 ."خؽَ شدؽ باقيٌ أبدان 

 

لقد نص المكلٍ جؿ جّلى ؽً كتابى العزيز   ٍ أف هذا القرآف هك : مزتند اَجماع ؽً المزألٌ

 :األميف   ٍ ما زبقى مف الكتبَ كهك الساهد كالخاكـ   يوا ؽقاؿ تبارؾ كتعالٍ ؽً مخكـ التنزيؿ

ؿى  } ا أىنزى وىٍيًمننا  ى ىٍيًى ؽىاٍخكيـ بىٍينىوـي ًبمى مي ا بىٍيفى يىدىٍيًى ًمفى اٍلًكتىاًب كى قنا لًٌمى دًٌ شى ٌؽً مي ٍلنىا ًإلىٍيؾى اٍلًكتىابى ًباٍلخى أىنزى كى

ـٍ  عى ىكي اء ال ٌىي لىجى لىٍك سى ا كى ًمٍنوىاجن ٌن كى ـٍ ًسٍر ى ٍ نىا ًمنكي عى ٌؽً ًلكيٌؿو جى اءؾى ًمفى اٍلخى ْما جى ـٍ  ى اءهي ِى تىتًْبٍع أىٍهكى ال ٌىي كى

ـٍ ًؽيًى  ا كينتي ا ؽىيينىبًٌُيكيـ ًبمى ًميعن ـٍ جى كي ٍرًجعي اًت ًإلىٍ هللا مى ٍيرى آ آتىاكيـ ؽىاٍزتىًبقيكا الذى ـٍ ًؽً مى كي لىًكف لًٌيىٍب يكى اًخدىةن كى ٌن كى أيْم

 [48: الماُدة] {تىٍذتىً ؾيكفى 

 

جعؿ هللا هذا الكتاب العظيـ الذم أنزلى آذر الكتب كذاتموا كأسم وا : "قاؿ ابف كثير رخمى هللا

كأ ظموا كأكم واَ خيث جمع ؽيى مخازف ما قب ى مف الكماِت ما ليس ؽً غيرقَ ؽ وذا جع ى 

ًإنْا نىٍخفي نىْزٍلنىا  } :ساهدانَ كأمينانَ كخاكمان   يوا ك واَ كتكؾؿ تعالٍ خؾظى بنؾزى الكريمٌَ ؽقاؿ تعالٍ

اًؽظيكفى  ًإنْا لىىي لىخى  [9 :الخجر] {الذًٌٍكرى كى

 

ؽوك مخؾكظ بخؾظ هللا  ز كجؿ إلٍ قياـ الزا ٌَ ساهد   ٍ هذق الكتبَ مبيف ما خرؼ منواَ 

 .كخاكـ بما أقرق هللا كأمر بى مف أخكامواَ كنازر ما نزذى هللا منواَ كهك أميف   يوا ؽً ذلؾ ك ى

 

أما الكتب الزابقٌ ؽقد بعث هللا زبخانى كتعالٍ مكزٍ   يى الزّـ كمعى التكراةَ ؽخرؽوا قكمىَ 

 .كبدلكا كغيركاَ ختٍ أشبخت التكراة غير التكراة

 

كبعث زبخانى  يزٍ   يى الزّـ كمعى اَنجيؿَ ؽخرؼ كما خرؽتَ كبدؿ كما بدلتَ ختٍ أشبد 

 .اَنجيؿ غير اَنجيؿ

 

كبعث هللا أنبياء آذريفَ كأنزؿ معوـ الكتبَ كلـ تز ـ مما أشاب أمثالواَ إِ القرآف الكريـَ ؽقد 

اًؽظيكفى  } :أبٍ هللا زبخانى كتعالٍ إِ خؾظى ًإنْا لىىي لىخى  [9 :الخجر] {ًإنْا نىٍخفي نىْزٍلنىا الذًٌٍكرى كى

 

ا بىٍيفى يىدىٍيًى ًمفى  } :بؿ جعؿ القرآف مويمنان   ٍ الكتب الزابقٌ قنا ًلمى دًٌ شى ٌؽً مي ٍلنىا ًإلىٍيؾى الًكتىابى ًبالخى أىٍنزى كى

ٍ نىا  عى ٌؽً ًلكيٌؿو جى ؾى ًمفى الخى اءى ْما جى ـٍ  ى هي اءى ِى تىتًْبٍع أىٍهكى ؿى هللاي كى ا أىٍنزى ـٍ ًبمى ـٍ بىٍينىوي وىٍيًمننا  ى ىٍيًى ؽىاٍخكي مي الًكتىاًب كى

ا ًمٍنوىاجن ٌن كى ـٍ ًسٍر ى  [48: الماُدة] { ًمٍنكي

 



ؽجاء القرآف بالعقيدة اَزّميٌ التً اتؾؽ   يوا األنبياء ك وـَ شاؽيٌ نقيٌَ ليككف ما جاء بى 

القرآف خجٌ   ٍ الناسَ كساهدان   ٍ تخريؼ األمـ الزابقٌ لما نزؿ   يوـ مف الكتبَ كمشخخان 

 :ألغّطوـَ كؽاضخان ألباطي وـ

ـى } ٍريى ًزيدي ً يزىٍ اٍبفي مى ا المى ْؽ ًإنْمى ِْ الخى ِى تىقيكليكا  ى ىٍ هللًا ًإ ـٍ كى ِى تىٍػ يكا ًؽً ًديًنكي يىا أىٍهؿى الًكتىاًب 

ـٍ  ا لىكي ٍيرن ثىٌه اٍنتىويكا ذى ّى ِى تىقيكليكا ثى ً ًى كى زي ري كحه ًمٍنىي ؽىآىًمنيكا ًباهلًل كى ري ـى كى ٍريى تيىي أىٍلقىاهىا ًإلىٍ مى ً مى كى زيكؿي هللًا كى رى

لىده  انىىي أىٍف يىكيكفى لىىي كى ٍبخى اًخده زي ا هللاي ًإلىىه كى  [171 : النزاءًإنْمى

 

ـى اٍنظيٍر } ا ًف الطْعى ّى أيٓمىي ًشدًٌيقىٌه كىانىا يىٍأكي ؿي كى زيكؿه قىٍد ذى ىٍت ًمٍف قىٍبً ًى الٓرزي ِْ رى ـى ًإ ٍريى ًزيدي اٍبفي مى ا المى مى

ـْ اٍنظيٍر أىنٍْ ييٍؤؽىكيكفى  ـي اآلىيىاًت ثي  [75: الماُدة] {كىٍيؼى نيبىيًٌفي لىوي

 

 :كرد   ٍ اليوكد ؽريتوـ

ْزنىا ًمٍف ليػيكبو } ا مى مى ـو كى يْا
ًٌ أى ا ًؽً ًزتْ ا بىٍينىويمى مى األىٍرضى كى اًت كى اكى لىقىٍد ذى ىٍقنىا الْزمى  [38: ؽ] {كى

 

اًلًقيفى  } :كنعٍ   يوـ  بادة غير هللا فى الذى كفى أىٍخزى تىذىري ّن كى كفى بىٍع  [125: الْشؾات] { أىتىٍد ي

 

ٍبزيكطىتىاًف ييٍنًؾؽي } :كأبطؿ ز موـ ا قىاليكا بىٍؿ يىدىاقي مى ليًعنيكا ًبمى ـٍ كى ٍػ يكلىٌه غي ٍْت أىٍيًديًو قىالىًت اليىويكدي يىدي هللًا مى كى

اءي   [64: الماُدة] { كىٍيؼى يىسى

 

 :كرد   ٍ الؾريقيف  قيدتوـ الباط ٌ

اًهُيكفى قىٍكؿى } ـٍ ييضى اًهًو ـٍ ًبأىٍؽكى ًزيدي اٍبفي هللًا ذىًلؾى قىٍكليوي ل المى ارى قىالىًت النْشى ٍيره اٍبفي هللًا كى زى قىالىًت اليىويكدي  ي كى

ًزيدى  المى ـٍ أىٍربىابنا ًمٍف ديكًف هللًا كى ٍهبىانىوي ري ـٍ كى هي ذيكا أىٍخبىارى ـي هللاي أىنٍْ ييٍؤؽىكيكفى اتْذى كا ًمٍف قىٍبؿي قىاتى ىوي الًْذيفى كىؾىري

ْما ييٍسًركيكفى  انىىي  ى ٍبخى ِْ هيكى زي ِى ًإلىىى ًإ اًخدنا  ِْ ًليىٍعبيديكا ًإلىونا كى كا ًإ ا أيًمري مى ـى كى ٍريى  [31-30: التكبٌ] {اٍبفى مى

 

ف  } :كأبطؿ ز ـ اليوكد أنوـ سعب هللا المذتار ٌن ٌمً اًلشى ةي ً ندى ال ًٌى ذى ـي الدْاري اآلىًذرى قيٍؿ ًإف كىانىٍت لىكي

ـه ًبالظْاًلميفى  ً ي ال ٌىي  ى ـٍ كى ٍت أىٍيًديًو ا قىدْمى نٍْكقي أىبىدنا ًبمى لىف يىتىمى اًدًقيفى كى ـٍ شى ٍكتى ًإف كينتي ٍا اٍلمى نْكي  {ديكًف النْاًس ؽىتىمى

 [95-94: البقرة]

 

ـٍ  } :كرد ز ـ اليوكد كالنشارل معان  بيكي ذًٌ ـى ييعى قي قيٍؿ ؽىً  أىًخبْاؤي ل نىٍخفي أىٍبنىاءي هللًا كى ارى النْشى قىالىًت اليىويكدي كى كى

ره ًمْمٍف ذى ىؽى  ـٍ بىسى ٍنتي
ـٍ بىٍؿ أى  [18: الماُدة] {ًبذينيكًبكي

 



ـٍ } :كقكلوـ
ٍودىقي أى ٍودنا ؽى ىٍف ييٍذً ؼى هللاي  ى ـٍ ً ٍندى هللًا  ى ٍذتي ٍعديكدىةن قيٍؿ أىتْذى ا مى ِْ أىيْامن ْزنىا النْاري ًإ قىاليكا لىٍف تىمى كى

كفى  ِى تىٍع ىمي ا   [80: البقرة] {تىقيكليكفى  ى ىٍ هللًا مى

 

ًإْف الًْذيفى  } :كأنكر ز موـ قتؿ المزيد   يى الزّـ كش بى ـٍ كى بًٌىى لىوي لىًكٍف سي ا شى ىبيكقي كى مى ا قىتى يكقي كى مى كى

كىافى  ىي هللاي ًإلىٍيًى كى ؽىعى ا قىتى يكقي يىًقيننا بىٍؿ رى مى ِْ اتًٌبىاعى الظٌْفً كى ـو ًإ ـٍ ًبًى ًمٍف ً ٍ  ا لىوي ٌؾو ًمٍنىي مى اٍذتى ىؾيكا ًؽيًى لىًؾً سى

ا ًكيمن ا خى ًزيزن  [158-157: النزاء] { هللاي  ى

 

ا } :ككسؼ ابتدا وـ الرهبانيٌ اًف هللًا ؽىمى اءى ًرٍضكى ِْ اٍبًتػى ـٍ ًإ تىٍبنىاهىا  ى ىٍيًو ا كى كهىا مى ٌن اٍبتىدى ي ٍهبىاًنيْ رى كى

ايىًتوىا ْؽ ًر ى ٍكهىا خى  [27: الخديد] {رى ى

 

ًف  } :كالقرآف خيف يكذبوـَ يتخداهـ باَتياف بالتكراة اًدًقيفى ؽىمى ـٍ شى اًة ؽىاٍت يكهىا ًإٍف كيٍنتي قيٍؿ ؽىٍأتيكا ًبالتٍْكرى

ل  ى ىٍ هللاً  . اٍؽتىرى
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