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 مقدمةال

احلماد هلل اليت أضاء القرآن درهباا    داحلمد هلل الذي جعلنا من أمة حمم
االذي أنار العقول املسلمة بناور الاو ا اي،اا   لاخ ط يفاال ال الوا ت     ط    ع  ض 

زل    فاظ احبفظ ك ابه املنا ايس ت فظ لنا  الذياحلمد هلل  ال م اهات الدنيا 
 املرسل. سنة نايه حممد 

 ن على املاعوث رمحة للعاملني   هدى ن األكم ا الص ة  الس ت األتم 
  قبلهما   يطلع عليه أ د من  العلوت س ماً   أمنًا للعاملني  الذي علمه من 

يعر ه  يطلع عليه أ د إال ال القر ن احلالية    أنار العقول   أ ضح الكثري مما  
  كان علمه إعجازاً ربانياً للعاملني.

 أما بعد.
ال املدينة املنورة   أنا أ كر ال الاحا   ه الند ة إنين منذ علمت بانعقاد هذ

حمماد ساا   الذي أريد أن أطقادت باه إلايكخ  ياه   ال  ابلات لاا ل الفضايلة  
طعاىل ال ند ة   القرآن الكرمي  اليت عقدت ال كلية  بن شديد العوال   فوه اهلل

الشاااريعة  الدراساااات ايسااا مية بالشاااار ة   طلااال ماااين أن أطقااادت  وضاااو  عااان 
اإلعجاااال امي فااا   ااا     اايعجااااز    لاااا بعااادما اتلاااع علاااى ك اااا  املوساااوت بااا

 لااا إشااارة بااأن أك اال  ااول ايعجاااز العلمااا ال الساانة  كااان   امساا ا ام ية ااا
الو يااد امل علااإل بايعجاااز  هااذه النااد ة ملااا كااان ااااور املوجااود ال أعمااال  .الناويااة

 جعلااتهااو   واعااد طنااا ل ايعجاااز العلمااا  الطاان ال الساانة الناويااة   ضااوابطه  
هااذا الاحاا  هبااذا العنااوان اربيت مااع ايعجاااز العلمااا ال الساانة الناويااة    أ صااد 

،اااذا ساااأطنا ل موضاااوعات ااااربيت ماااع هاااذا الك اااان   ماااا  ياااه مااان ايعجااااز    
الك ااااان بعااااد أن أضااااع الضااااوابل  ألتاااااإل القواعااااد علااااى مااااا عمل ااااه   اهلل    

 ال و يإل.
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 اإلعجاز لغة واصطالحًا 

لشااء   القصاور الضعف   ألله ال أخر عن ا: -ال اللسان العر  –العجز
 عن  عله   هو ضد القدرة.

  جااااااااء ال القااااااارآن عااااااااجزاً   عاجزطه:جعل اااااااه  عجزطاااااااه   أعجااااااازت   نااااااااً 
نُتمَٓوَما ٓ:الكارمي

َ
  املقصاود هباا أن امليفاتال (1)ال آياات كثارية بُِمۡعِجزِينَٓٓأ

 اااااااااااااا
   -31 الشورى:  -22 العنكاوت:  – 33 هود:  – 53 يونس:  -134األنعات: ( 1)

 
 
 ء :  جا

ٓۡۡرِضٓٱِٓفُٓٓمۡعِجزِينَٓٓيَُكونُوا ٓٓلَم
َ
 بُِمۡعِجزِينَُٓٓهمَٓفَما   [ 22]هاود: ۡۡل

ِيببنَٓٱََٓتَۡسببَ ٓنَٓلٓ  [46]النحاال: ۡرِضٓ ٱِٓفُٓٓمۡعِجببزِينََٓٓكَفببُووا َّٓٓلن
َ
ٓۡۡل

َوىُٰهمُٓ
ۡ
َصاَبُهمٓۡ   [57]الناور:لَۡمِصيُٓٱَٓوََلِۡئَسٓٓنلناُر ٓٱَٓوَمأ

َ
ٓٓفَأ ِ َٓمبآاُ ٓٓ ََٓسي 

ِينَٓٱوََٓٓكَسُبوا ٓ  ُؤَل ءِِٓٓمنَۡٓٓظلَُموا َّٓٓلن َٓٓسُيِصيُبُهمَۡٓٓهَٰٓ ِ َٓكَسبُبوا َٓٓمبآاُ ٓٓ ََٓسبي 
  [51]الزمر:  ٓبُِمۡعِجزِينَُٓٓهمَٓوَما

 
 
 

  جاء: 
= 
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ال يعجااز اهلل طعاااىل  بااال هااو ساااحانه  ااادر علاااييخ   هااخ ال  اضاا ه   حتااات  هبااا
  ه.  يره   مشيئ

 اااااااااااااااااااااا =

ُٓٓۡرِضٓٱِفٓ وا ٓفَِسيح
َ
ۡشُهوٖٓوَٓٓۡۡل

َ
ۡرَبَعَةٓأ

َ
ُٓمۡعِجبزِ ٓٓۡعلَُمو ا ٓٱأ ننُكۡمَٓغبۡيُ

َ
أ

ِٓٱ ّٓٓللن نن
َ
َٓٱَوأ ِببَن٢ٓٓٓۡلَكٰفِببوِينَٓٱُُٓمۡببزِ ّٓللن َذٰٞنٓم 

َ
ِٓٱَوأ إََِلٓٓۦ َٓورَُسببوِ ِّٓٓللن

ۡكَبِٓٱٓۡۡلَج ِٓٱيَۡوَمٓٓنلناِسٓٱ
َ
ٓٓۡۡل نن

َ
َٓٱأ ِنَّٓٓللن ءٞٓم  ٓۥ ُٓسبوُ َُٓورَٓٓلُۡمۡۡشِبِِ َٓٱٓبَوِ  

ُۡتۡمٓفَب ُن تنٓتَبَو بۡيٞٓلنُكبۡمٓ  ََ ٓٓۡعلَُمو ا ٓٱفَإِنٓتُبُۡتۡمَٓفُهبَوٓ ننُكبۡمَٓغبۡيُ
َ
أ

ِهٓٱُمۡعِجزِ ٓ ِّٓٓللن ِ ِينَٓٱَوبَۡش  ٍمَّٓٓلن ُِ
َ
بَِعَذاٍبٓأ  ٓ  [3 2]ال وبة:  ٣َكَفُووا

 
 

 : جاء

َٓٓوَمن ِٓٱَٓداِعَُُٓٓيِۡبٓٓلن َۡۡسّٓٓللن ٓٱِٓفٓٓبُِمۡعِجبزٖٓٓفَلَب
َ
َۡۡسٓٓۡرِضٓۡۡل ٓۥَ َُٓٓولَب

َا ُء ٓٓۦ ُٓدونِهِِٓٓمن ُِ ۡو
َ
َلَٰٓئَِكٓٓأ و 

ُ
بِ ٍَٓٓضَلٰلِٖٓٓفٓٓأ  [32: اال قاف]  ٣٢ٓمُّ

 
 

 : جاء

 َٓو
َ
ۡرِضٓٱِٓفٓٓيَِسُيوا ٓٓلَمۡٓٓأ

َ
ِينَٓٱَٓعٰقَِبةََُٓٓكنََٓٓكۡيَفَٓٓفَينُظُووا ٓٓۡۡل ِٓمنَّٓلن

َشدٓنَٓوََكنُو ا َٓٓقۡبلِِهمۡٓ
َ
ُٓٱََٓكنََٓٓوَمآقُونة  ِٓٓمۡنُهمۡٓٓأ ُۡعِجَزهُّٓٓللن ءِٖٓٓمنٓۥُِ ِٓفََٓٓشۡ

َمَٰوٰ ِٓٱ ۡرِضٓ ٱِٓفَٓٓوَلٓٓلسن
َ
آََكنَٓٓۥإِننهُٓٓۡۡل آَعلِيم   [44] اتر: ٤٤قَِديو 
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ُٓٱَٓفَبَعببَ ٓال: اا جاااء علااى لسااان اباان آدت أنااه  ِٓفَٓٓيۡبَحببُ ُٓٓغَواب ببآّللن
ۡرِضٓٱ

َ
يبهِٓ َٓسوَۡءةَٓٓيَُوٰرِ َٓكۡيَفٓٓۥلُِيَِيهُٓٓۡۡل َِ

َ
َعَجبۡزُ َٓٓيٰبَوۡيلََ َٰٓٓٓقَباَ ٓٓأ

َ
نۡٓٓأ

َ
ٓأ

ُكونَٓ
َ
َوٰرِ َٓٓۡلُغَوابِٓٱَٓهَٰذآِمۡثَلٓٓأ

ُ
ِخٓيَٓسوَۡءةَٓٓفَأ

َ
ۡصَبحَٓٓأ

َ
ٰبِدِم َٓٱِٓمبنَٓٓفَأ ٓلنن

٣١ :أي  [31]املائاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادة 
ضعفت ال عقلا  طفكريي أن أ عل هذا الفعل     أه د إليه لضاعفا  عجازي  
  ظاااااااااااااااااااااهر أن العجااااااااااااااااااااز هنااااااااااااااااااااا ال هااااااااااااااااااااذه ا يااااااااااااااااااااة هااااااااااااااااااااو ضااااااااااااااااااااعف ال 
ال فكري   عدت ال ولل بفكاره إىل  فار  فارة ياواري  يياا جثماان أخياه املق اول  

 كره  ادراً بعمله   العجز  إنه بعد أن رأى  عل الغران  اراه  قد كان عاجزاً ال 
عجااااز: إعجاااااز   منااااه اشاااا قت أ مصاااادر  يطلااااإل علااااى األمااااور املاديااااة  املعنويااااة.

 .(1) املعجزة   ها اسخ  اعل أحلقت به ال اء للماالغة

 يااد ر طعريااف ماان عر يااا ماان علمائنااا السااابقني علااى :  أمااا ال االلااط  
 . ارضةاملعىن ال ا :  أمر خارق للعادة  مقر ن  مع عدت املع

 بني مطول ال ال عريف  خم صر له. 

:  املعجاازة نقااً  عاان ابان طيميااة د ن  كااره– جااء ال شاار  العقياادة الطحا ياة
ال اللغااة طعااخ كاال خااارق للعااادة   ال عاارف أئمااة أهاال العلااخ امل قاادمني كايمااات 

 اااااااااااااا
مفااااردات  رياااال القاااارآن  /4/232ييس اللغااااة الباااان  ااااار  امعجااااخ مقاااا /3/884انواااار: الصااااحا  للجااااوهري (1)

   شر  القامو  للزبيدي.لسان العرن البن منوور  طاج العر  )عجز(   لأللفياين
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 .(1)أمحد بن  نال    ريه   يسموهنا ا يات 
عة ال االس عمال   إمنا جااء ال هذا     طكن كلمة إعجاز  ال معجزة شائ 

القرآن الكرمي إتا ق اساخ ا ية     الايناة    الايناات    جااء  لاف معجازات 
 .(2)بأهنا برهان -علييخ الس ت–األناياء

ال أ اخاااار القاااارن الثاااااين   أ ائاااال القاااارن  -أي املعجاااازة -  ااااد باااادأ اساااا عما،ا
ايعجااز ال القارآن الكارمي   الثال  ال ك ابات العلماء الذين ألفوا ال بيان دالئل

  اس عملوا كلمة  ايعجاز  املعجزة .
 اااااااااااااا
 .335-11/311 جممو  الف ا ي  746/ 2شر  العقيدة الطحا ية  (1)
جاء لفظ)آية(  عىن الع مة الاينة على لدق الرسل دا عة إىل ايميان باهلل طعاىل أكثر من مثانني مرة ال  (2)

 القرآن.
 هبذا املعىن اثنيت عشرة مرة. جاء لفظ)آيات( هبذا املعىن أكثر من  لا   كما جاء لفظ )بينة(   

  جاء لفظ ) بينات ( باملعىن املذكور أربعني مرة.

َها أما لفظ ) برهان( ال املعىن املذكاور  ورد ال آي ني األ ىل  يُّ
َ
أ َٓجا َءُكمٓقَدۡٓٓنلناُسٓٱَٓيَٰٓ

ِنٓبُۡوَهٰنٞٓ ب ُِكمۡٓٓم  نَزنۡلَا ٓٓرن
َ
ُۡكمَۡٓٓوأ َُ آإِ آنُور  بِۡن   .[174]النساء:  ١٧٤ٓمُّ

 
 

ُٓسبو ءَٖٓٓغبۡيِِٓٓمبنَۡٓٓبۡيَضبا ءَََٓٓتُۡوجَۡٓٓجۡيبَِكِٓٓفٓٓيََدكَٓٓۡسلُۡكٓٱ بال ثنية ال  وله طعااىل
َۡكٓٓۡضُممۡٓٱوَٓ َُ ب ِبَكِٓٓمبنٓبُۡوَهَٰنبانِٓٓفَبَ ٰنَِكٓٓلونۡهبِبٓيٱِٓمنََٓٓجَناَحَكٓٓإِ ٓإََِلٰٓٓرن

ي هِٓٓفِوَۡعۡونَٓ َٓوَمََلِ آََكنُوا ٓٓإِننُهمۡٓٓۦ    [.32ص:]القص٣٢َفِٰسقِ َٓٓقَۡوم 
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هااذا بالنساااة ملااا ال القاارآن الكاارمي أمااا خااوارق العااادة الاايت جاااءت ال الساانة 
الناوياااة   قاااد أتلاااإل عليياااا علمااااء السااانة  ع ماااات النااااوة  كماااا جااااء ال أباااوان 

أئمااة مثاال: أ   لااحيح الايفاااري   كااذا   دالئاال الناااوة   ألااف هبااذا االسااخ ك ااااً 
 نعيخ   الاييقا   املا ردي   الفريا   

 لكن العلماء   يفر اوا باني الادالئل  املعجازات  ألن األلال ال املعجازة أن 
طكااون أمااات ماان ينكاار الناااوة   أمااا الاادالئل  يااا أعااخ ماان  لااا  قااد طكااون أمااات 

هو مؤيد املؤمنني طقوي إمياهنخ   أمات  ريهخ طد،خ على أن من ظيرت على يده 
 من  ال اهلل طعاىل.

  د  ات كثري ن ممن حتدث عن املعجازة ب عريفياا طعريفااً جدياداً ليادخل  يياا 
مااا ّعاادم  ااديثاً ماان أ جااه ايعجاااز    ااد اخااأت طعريفاااً أرجااو أن يكااون مو قاااً  

املعجازة أمار يرياه اهلل طعااىل علاى ياد ناياه  أ  علاخ )) يكون جامعااً مانعااً   هاو: 
له  ال يقدر أ د مان اخللاإل علاى ايطياان  ثلاه ال زماناه  يكاون دلايً  ياديه ال  و 

 .((على ناوطه خلر جه عن تا ة اخللإل
 يكون ال عريف جامعاً جلميع الوجوه اليت طعد من ايعجاز  سل ما أرى  
 إين أرى أن ما ّعدم من دالئل الناوة   ع ماهتا هو مان ايعجااز با  شاا   ال 

عاز  جال ا  أجاراه اهلل ا ة  يياا كاان يثااات نااوة حمماد ريل؛ ألن خارق العااد
ليؤكااد للمااؤمنني إمياااهنخ   يزياادهخ رسااوخاً ال هااذا ايميااان   ال سااليخ لرسااول اهلل 

ما  اله   شارعه   أمار باه    لاا ألن خارق العاادة لاه  ناازلة  اول  املصطفى 
  ااااده ال اهلل ساحانه لاااادق عااااادي  ااااا يقااااول    الفاعاااال  ييااااا هااااو اهلل طعاااااىل 

 شريا له إ  ليست من تايعة  عل الاشر.



 8 

 أما  و  ال زمانه   ذلا ل دخل األمور العلمية اليت حتدث عنيا القرآن 
ال أ اديثه امل نوعة   ي    العويخ ال ثنايا آياطه   حتدث عنيا رسول اهلل 

كانت  ري مدركة ال زمانه   ألاحت اليوت يس طيع طاينيا   معر ة كنييا 
  لا ألن كثرياً من األمور اليت حتدث عنيا الو ا ألاحت طفيخ شيئاً  الكثري 

 شيئًا كلما  دثت اك شا ات جديدة أ ضحت أمورًا ال هذا الكون الفسيح  
طكشف ما ا  واه الو ا من الساإل ال ايخاار عن  قائإل علمية كانت ال 

لماء الكون  قيقة أ هان املؤمنني أمراً عادياً  بينما ها ال نور علماء ا،يئة   ع
  ي ولل إلييا اينسان إال ال عصر العلخ الذي نعيش   لذلا نرى أن اهلل 

َٓوِفٓ ٓٓأۡلفَاقِٓٱِٓفَٓٓءاَيٰتَِنآَسُُنِيِهمٓۡطعاىل  ال ال ك ابه العويخ بصيغة املس قال:
نُفِسِهمۡٓ

َ
ٰٓٓأ ََٓٓح ن ننهُٓٓلَُهمۡٓٓيَتََب ن

َ
هٓٱٓأ وَٓٓۡۡلَقُّ

َ
ننهُٓٓبَِوب َِكٓٓيَۡكِفٓٓلَمۡٓٓأ

َ
ٰٓٓۥأ ُٓك ََِٓٓعَ

ءٖٓ .  اك شاف احلقائإل العلمية ال الكون   ال [53] صلت: ٥٣َٓشِهيدٓ ََٓشۡ
 إل ال  النفس اينسانية دليل  اضح بأن ما أنزل على حممد النن األما 

 مرية  يه ملن ينور بعني بالرة   عقل م ف ح.
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 معجزة رسول الله محمد 

 
معجزة يعرف هبا  يويرها اهلل طعاىل على يديه لكل نن من أناياء اهلل الكرات 

طكون دا عاً لقومه على ايميان به  طصديقه بأنه نن من عند اهلل طعاىل  ألن كل 
دعوى ال بد أن يكون علييا دليل   جرت سنة اهلل طعاىل ال هذه املعجزات أن 
زة طكون   إل ما مير  يه  وت كل نن  مع ال فوق الكاري الذي ط صف به املعج

ال  لا اجملال  اطه ليوير لدق النن بصورة  اضحة للعيان ال ريل  ييا  
أ يت من اجلدل الذي  -عليه الس ت– ليعوخ أثر طلا املعجزة ال النفو .  نو 

ٓقَدَۡٓٓيُٰنوحُٓٓقَالُوا ٓاضطر معه  ومه أن يقولوا له عند  قداهنخ للحجة عليه:
ۡكََثَۡ َٓٓجَٰدۡۡلََنا

َ
ِٓٓجَدنَٰلَآفَأ

ۡ
ِٰدقِ َٓٱِٓمنَُٓٓكنَتٓٓإِنٓتَعُِدنَا ٓٓبَِمآتَِنافَأ ٓلصن

٣٢  :[32]هود. 
  وت  رعون عندما كانوا يع مد ن على الساحرة ال كثاري مان شاؤ هنخ   كاان 
للساحرة مكاان يخ ال اجمل ماع   ياا  كاان الساا ر  يال ألعااني الناا  بفعال  ااري 

لااا   لمااا علااى   ااإل  -عليااه الساا ت- ا ااع   كأنااه  ا ااع  جاااءت معجاازة موسااى
ألقى السحرة  اا،خ  عصييخ خيال للناا  مان ساحرهخ أهناا طساعى   لماا ألقاى 

عصااااااه انقلاااااات ثعاانااااااً  قيقيااااااً اب لاااااع  ااااااال الساااااحرة  -علياااااه السااااا ت-موساااااى
أن هاذا األمار  - هخ أدرى الناا  بناو  أ عاال الساحرة – عصيَّيخ  علخ السحرة
   كاانوا لاذلا أ ل ليس من جانس أ عاا،خ-عليه الس ت -الذي جاء به موسى

 من أ عن ،ذه املعجزة.
ال إ يااااااء املاااااوطى   إباااااراء  -علياااااه السااااا ت- هكاااااذا كانااااات معجااااازة عيساااااى
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 األكمه   األبرص من جنس ما بر  الييود  يه من علخ الطل.

 هكذا كل نن مان أنايااء اهلل طعااىل كانات معجزطاه مان الناو  الاذي بار   ياه 
لسان   املقدرة الكاملة على الاياان   الر عاة  ومه   ملا كان العرن ليس ،خ إال ال

املشيودة ال جودة ال عاري  كانت املعجزة اليت جاءت م حدية ،خ مان جانس ماا 
برعااوا بااه   ملااا كاناات الرسااالة اامديااة خااان الرساااالت   كاناات ساا اقى إىل آخاار 
 الدنيا طشايد طقادت اينساان ال العقال  ال فكاري  العلاخ   ال ميلاا نالاي ه  كاان
البد أن طكون هذه املعجزة مس مرة مع الادعوة ال كال عصار  تاد الادعاة باأنوا  
ماان املعجاازات طوا ااإل كاال عصاار يوير هنااا للنااا   اال يؤمنااوا بصاادق ناااوة حممااد 

 . 

على   لقد بني اهلل طعاىل ال ك ابه العزيز أن ما ام از به رسول اهلل حممد 
منا هو الو ا الذي يصله برن  ريه من الاشر الذين يعيشون  وق هذه األرض إ

َ ٰلَِكٓٓالسموات  األرضني   ال طعاىل: َِ وَۡحۡيَنا َٓٓو
َ
َۡكٓٓأ َُ آإِ ِنُۡٓٓروح  ۡموِنَا ٓٓم 

َ
ٓأ

يَمٰنُٓٱَٓوَلٓٓۡلِكَتُٰبٓٱَٓمآتَۡدرِ ُٓكنَتَٓٓما آَجَعۡلَنٰهَُٓٓوَلِٰكنٓۡۡلِ ٓننۡهِد ٓنُور 
نَشا ءَُٓٓمنٓۦبِهِٓ ۡسَتقِيمِٖٓٓصَرٰطٖٓٓإََِلِٰٓٓد ٓ َۡلَهۡٓٓتننَكِٓٓعَبادِنَا ِٓٓمنۡٓٓن ٥٢ٓٓمُّ

ِٓٱِٓصَرٰطِٓ ِ ٱّٓللن َمَٰوٰ ِٓٱِٓفَٓٓمآۥَ َُّٓٓلن ۡرِضٓ ٱِٓفَٓٓوَمآلسن
َ
َل ٓٓۡۡل

َ
ِٓٱٓإََِلٓٓأ ّٓللن

ُمورُٓٱٓتَِصيُٓ
ُ
 .[53-52]الشورى:  ٥٣ٓۡۡل

نَبا ٓٓإِننَمبا ٓٓقُۡلٓ: -جل  كره-  ال
َ
ِبۡثلُُكمۡٓٓبََۡشٞبٓأ ننَمبا ٓٓإََِلٓنٓيُبوَ َٰٓٓٓم 

َ
ٓأ

ٓٓفَۡلَيۡعَمۡلٓٓۦَرب ِهِٓٓلَِقا ءَٓٓيَوُۡجوا ََٓٓكنََٓٓفَمنَٓوِٰحٞدٓ ٓإَِلٰهَٞٓٓلُٰهُكمۡٓإِٓ آَعَمل  َٓٓصٰبلِح 
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ٓ

ٓ

َحبَداآۦ َٓرب ِهِٓٓبِعَِباَدةِٓٓيُۡۡشِكَۡٓٓوَلٓ
َ
 اذكر اهلل طعااىل أن حمماداً  [112]الكياف:  ١١٠ٓأ

 ي ال يفأق عن الاشر إال بالو ا الذي يصله برن السماء  هذا الو ا الذ
يأطيه من إله الكون الذي بيده ملكوت كل شاء   يو ساحانه الذي يّعلِّمه من 
علمه   يّال قا ال  لاه هذه العلوت اليت طفيض على لسانه  قائإل ال يس طيع أ د 
أن يأيت  ثليا ال زمن خايَّخ علياه الوا ت  اجليال  اللياخ إال إ ا كاان ياو ى إلياه  

هااو خااان رساال اهلل طعاااىل   أن رسااال ه هااا    ااد أعلمنااا اهلل طعاااىل أن حممااداً 
خان الرساالت   أنه أرسل للنا  كا ة بينما كاان مان  الاه مان الرسال يرسال إىل 
أم اااه    وماااه   كاااذا جااااءت أ اديااا  طااااني  لاااا   لااان أعااارض لاااذلا خاااوف 

 ايتالة.

كاان ملاا علاخ اهلل طعااىل مان   -أ صد عاملياة الرساالة  خا خ النااوة - لعل  لا
ة س صل ال عيد هذه األمة إىل هناية النضج العقلا   ال قدت العلماا  أن الاشري

ماان   عنااد إدراكيااا  لااا طاادرم تاماااً مااا  ااواه  الااو ا  الااذي جاااء حممااداً 
علااوت د يقااة   طكاان طعاارف اينسااانية عنيااا الكثااري  سااواء أكااان  لااا ال ك ااان 

 ربنا أت ال سنة ناينا.

 

 هاااااااااااذا الرساااااااااااول مااااااااااان العلاااااااااااوت  ااااااااااد بااااااااااانيم اهلل طعااااااااااااىل لناااااااااااا أناااااااااااه ع لَّاااااااااااخ 
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ِٓٱٓفَۡضُلَٓٓولَۡوَلٓ: -جال  عاز-ما   يعلخ   اال  ٓلََهمنتٓۥَورَۡۡحَُتهَُٓٓعلَۡيَكّٓٓللن
ا ئَِفةٞٓ ِۡنُهمۡٓٓطن نٓم 

َ
نُفَسُهۡمٓ ٓإِلن ٓٓيُِضلُّونََٓٓوَمآيُِضلُّوكَٓٓأ

َ
بونََكَٓٓوَمآأ ِٓمبنٓيَُُضُّ

ءٖ ٓ نببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببَزَ ََٓٓشۡ
َ
َٓوأ

ُٓٱٓ َٓٓوََكنََٓٓتۡعلَبُمٓ ٓتَُكبنٓلَبمَۡٓٓمبآوََعلنَمبَكٓٓۡكَمةَٓۡۡلِٓٱوَٓٓۡلِكَتَٰبٓٱَٓعلَۡيَكّٓٓللن
ِٓٱٓفَۡضببببُلٓ ببببآَعلَۡيببببَكّٓٓللن    ااااد أماااار اهلل طعاااااىل  [113]النساااااء: ١١٣َٓعِظيم 

رسوله أن يدعوه بزياادة هاذه العلاوت   الفياوت الايت أعطيياا  ضاً  مان اهلل  نعماة  
ُٓٱَٓفببَتَََٰٰ ٓ كأهنااا مقصااودة بعينيااا   ااال ساااحانه:  ۡٓٱّٓللن هٓٱَٓملِببُكٓل َٓوَلٓٓۡۡلَببقُّ

َِٓٓتۡعَجۡلٓ نَٓقۡبلِِٓٓمنٓۡلُقۡوَءانِٓٱب
َ
َۡكُٓٓيۡقَضَٰٓٓٓأ َُ َِٓٓوقُلٓٓۥ وَۡحُيهُٓٓإِ آزِۡدِنٓٓرنب  ِٓعۡلم 

١١٤ :يذه العلوت اليت جاءت عان رساول اهلل  [114]ته   إمناا هاا مان الاو ا
 لااذا  ااال  الرباااين الااذي أ  اااه اهلل إليااه   ماان العلااوت الاايت علَّميااا رسااول اهلل 

 : النن
مااا ماان األناياااء ناان إال أّعطااا ماان ا يااات مااا مثلااه آماان عليااه الاشاار   إمنااا  ))

كااااان الااااذي أ طياااات   ياااااً أ  اااااه اهلل إ    ااااأرجو أن أكااااون أكثاااارهخ طابعاااااً يااااوت 
 .(1)((القيامة

كاناات -علااييخ الصاا ة  الساا ت–أن معجاازات األناياااء  اااني رسااول اهلل 

 اااااااااااااا
(  ر اه 7274 تر ه) 8/618(4881ر اه الايفاري ال  ضائل القرآن بان كيف نزل الو ا   أ ل ما نزل ) (1)

  451 2/341  أمحااد ال املسااند 112/ 1/  أبااو عوانااة ال املسااند1/134( 152 ر اه مساالخ ال ايميااان )
 .7/128 الاييقا ال دالئل الناوة
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هل أزمن يخ معاه علاى لادق مان طويار مناه ألهناا كانات من النو  الذي يقر به أ
خار ة للعادة بصورة ال يس طيع أ اد أن ياأيت  ثلاه ال زمااهنخ مان األماور احلساية 

 اليت طاير األمسا   األبصار   من َث  العقول    ذعن لصا ايا بالصدق.

 أماااا حمماااد لااالى اهلل علياااه  سااالخ  كانااات معجزطاااه علمياااة عقلياااة مصااادرها 
بااااااين الاااااذي يكاااااون يدراكاااااه   معر اااااة كنياااااه    قيق اااااه  ساااااحة عمااااار الاااااو ا الر 

اينسااااانية   مضااااا الزمااااان الااااذي يعاااايش  يااااه اينسااااان  ااااوق هااااذه األرض   اااا  
طنقضاااا عجائااااه   فاااا كااال زماااان يويااار مااان هاااذا الاااو ا ع ماااة بيناااة   برهاااان 
ساتع   آية  اضحة على لدق من جاء هبذا الاو ا   أناه نان مرسال مان عناد 

 العليخ اخلاري. اهلل طعاىل

 

 
 السنة   كلمة  الو ا  هنا طشمل القرآن الكرمي املنازل على حممد 

ألن كلييما من الو ا الذي جاء به حممد  املطيرة اليت ّعلِّميا رسول اهلل 
ِينَٓٱٓقَاَ َٓٓبي َِنٰتَٖٓٓءايَاُتَنآَعلَۡيِهمُۡٓٓتۡتَ ٰٓٓتَذآ:-جل ج له–من  ال ربه َّٓلن

وَۡٓٓهَٰذا َٓٓغۡيِٓٓبُِقۡوَءانٍٓٓئۡتِٓٱٓلَِقا َءنَآيَوُۡجونََٓٓلٓ
َ
ۡ ُ ٓٓأ ِ نَِۡٓٓلٓ ٓيَُكونَُٓٓمآقُۡلٓٓبَد 

َ
ٓأ

ُٓ َ ِ بَد 
ُ
ٓيٓتِۡلَقا   ِٓٓمنٓۥأ تنبِعُٓٓإِنَۡٓٓنۡفِس 

َ
ٓٓأ ٓ ٓإََِلن ٓٓيُوَ ََٰٓٓٓمآإِلن اُفٓٓإِن ِ ََ

َ
ٓإِنۡٓٓأ

َٓٓعَصۡيُتٓ ِ ُٓٱَٓشا ءَٓٓلنوۡٓٓقُل١٥َٓٓعِظيمٖٓٓيَۡومٍَٓٓعَذاَبَٓٓرب  ٓۥتَلَۡوتُهَُٓٓمآّللن
ۡدَرىُٰكمَٓوَل َٓٓعلَۡيُكمۡٓ

َ
ٓبِهِٓٓأ آفِيُكمََۡٓٓلِۡثُتَٓٓفَقدۡٓٓۦ  ِنُٓعُمو  َٓقۡبلِهِٓٓم  فََلٓٓۦ  

َ
ٓأ
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 .[16-15]يونس:  ١٦َٓتۡعقِلُونَٓ
 
 

    ااااااااااااد بااااااااااااني اهلل طعاااااااااااااىل للمشااااااااااااركني الااااااااااااذين تلاااااااااااااوا ماااااااااااان الناااااااااااان 
ال: ا ياااااات الاااااااهرات   املعجاااااازات الواضاااااحات أن القااااارآن كااااااا ييخ  يااااا   اااااا

ٓ نزَِ ٓٓلَۡوَل َٓٓوقَالُوا
ُ
ِنَٓءاَيٰتَٞٓٓعلَۡيهِٓٓأ ب ِهِٓٓم  ٓرن ِٓٱِٓعنبدَٓٓٓأۡلَيُٰتٓٱٓإِننَمآقُۡلٓٓۦ  ّٓٓللن

َما ٓ نَا ٓٓتنن
َ
بِ ٓ ٓنَِذيوٞٓٓأ و٥٠َٓٓٓمُّ

َ
ننبا ٓٓيَۡكفِِهمۡٓٓلَمۡٓٓأ

َ
نَزنۡلَبآأ

َ
ٓٓۡلِكَتٰبَبٓٱَٓعلَۡيبَكٓٓأ

  ٥١يُۡؤِمُنببونَٓٓلَِقببۡومَٖٓٓوذِۡكببَو ٰٓٓلَوَۡۡحَببةٓ َٓذٰلِببَكِٓٓفٓٓإِنٓنَٓعلَببۡيِهۡمٓ ُٓيببۡتَ ٰٓ
 سااكوت القاارآن عاان النااو  الثاااين ماان الااو ا الااذي هااو الساانة  [51-52]العنكاااوت: 

الناويااة لااايس إال ألنااه بشاااري األساالون ال يسااا طيع أن يّاادر م ماااا  يااه مااان املعر اااة 
 العلااخ إال املااؤمن امل عمااإل   العااا  املااد إل   أشااار إلااييخ بااالقرآن الااذي هااو كاا ت 
اهلل طعااااااىل الاااااذي ال يسااااا طيع العااااار  إال أن ياااااذعن لقرعاااااه القلاااااون   ام  كاااااه 

 األمسا .
 

ٓٓال و ٓ:   ال ساحانه نَزۡلَنٰهُٓٓكَِتٰب 
َ
َۡكٓٓأ َُ ِٓمنَٓٓنلناَسٓٱِٓۡلُۡخوِجَٓٓإِ

لَُمٰتِٓٱ ]إبراهيخ:  ١ٓۡۡلَِميدِٓٱٓۡلَعزِيزِٓٱِٓصَرٰطِٓٓإََِلَٰٓٓرب ِِهمۡٓٓبِإِۡذنِٓٓنلُّورِٓٱٓإََِلٓٓلظُّ

ت يا حممد  د أنزل إليا القرآن ل قوت هبداية النا  إىل اهلل طعاىل بالقرآن   أن [1
 بالسنة املو اة إليا مما ي أطى إخراجيخ مما هخ  يه من الولمات  ا طاينه ،خ 

 من احلإل    لا بإ ن اهلل طعاىل لا ال  لا.
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َٓضببلنَٓٓمببا١َٓٓهببَو ٰٓٓإَِذآنلنۡجببمِٓٱوَٓٓ انواار ال هااذا إىل  ولااه طعاااىل:
ُٓٓهبوَٓٓإِن٣ٓٓۡٓلَۡهبَو َٰٓٓٱَٓعنِٓٓيَنِطقَُٓٓوَما٢َٓٓغَو َٰٓٓوَمآَصاِحُبُكمۡٓ ٓوَۡ ٞٓٓإِلن

رساوله األماني      ااهلل طعااىل يااني لقاريش أن حمماداً [4-1]الانجخ: ٤ٓيُوَ ٰٓ
ما أضا  احلاإل الاذي أرسال باه   ال اب عاد عان الطرياإل الصاحيح ال دعاواه النااوة  

    ااااال عنه لااااا اكخ  يعااااين الااااذي لااااحاكخ  دعوطااااه لكااااخ ب و يااااد اهلل طعاااااىل
 لااحا موه ال تفول ااه  لااااه  شاااابه   رجول ااه   عاار كخ بكاال مااا عناادكخ ماان 
العقائد  العاادات  العادات   عر  موه بالعقل الصريح   الرأي السديد   األمانة 
 ال امااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  

   إمناا  الصدق الكامال     ي ااع ساال الغواياة   الفسااد الايت طعر وهناا تاات املعر اة
 الااااااااااااااااذي دعاااااااااااااااااكخ بااااااااااااااااه   خاااااااااااااااااتاكخ بااااااااااااااااه إمنااااااااااااااااا هااااااااااااااااو   ااااااااااااااااا ماااااااااااااااان 
عند اهلل طعاىل يو يه إليه   يو ال ي كلخ عن هوى نفسه   أمنياطه اليت ط صور هنا 
يطلال بااذلا مكانااة مان الاادنيا   يكااذن أ  يفاأي علااى اهلل طعاااىل  بال هااو بااار 

يا كلخ  راشد لادق ال ينطإل إال عن الو ا الاذي يأطياه  ساواء أكاان هاذا الاذي
 به من عنده أت ك ماً ينساه إىل الرن ساحانه.

ملا مجع  ريشااً   الدليل على أن املقصود بالو ا هنا الك ان  السنة أنه 
  دعاهخ إىل ال و يد حتدث إلييخ حبديثه      اتايخ بآيات من القرآن الكرمي.

رضا  -   ال عاداهلل بن عمر  [(1)انور األ ادي  الواردة ال أ ل الدعوة  ]
أرياد  فواه   ني اين    كنت أك ل كل شاء أمسعه من رساول اهلل : -اهلل عنيما

 اااااااااااااا
 .157-1/152   ال يفريج 28-1/27ية انور ايعجاز العلما ال السنة الناو  (1)
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بشار يا كلخ ال   ريش    الوا: طك ل كل شاء مسع ه من رسول اهلل؟  رسول اهلل 
الغضاال  الرضااام  أمسااكت عاان الك ااان   ااذكرت  لااا لرسااول اهلل   أ مااأ إىل  يااه  

 .(1)نه إال  إل   ال:  اك ل   والذي نفسا بيده ما خرج م
ما ينطإل عن ا،وى   ال  رج منه   يذا دليل  اضح على أن رسول اهلل 

ال ك مااه إال احلااإل  سااواء  يمااا ياا كلخ بااه ماان عنااد نفسااه  أ  مااا نساااه إىل ربااه  
  كله   ا من عند اهلل طعاىل ع لَّمه إياه   مأله ال لدره   يو يصدر عنه.

 
 

ت الكثاارية الاايت يأمرنااا اهلل هبااا أن نطيااع لااذلا ناارى ال ك ااان اهلل طعاااىل ا يااا
 اع ااط تاع ااه ماان تاع ااه طعاااىل   لاايس  لااا إال ألنااه ياا كلخ  هااذا الرسااول 

بالو ا   ينطإل به   ياأمر بشاريعة اهلل سااحانه   يااني سانن ا،ادى الايت أماره اهلل 
سنة م اعة طفيد  طعاىل أن يالغيا  بل إن العلماء عد ا  وله    عله   سكوطه 

 اً  كم
 

َطاعََٓٓفَقدۡٓٓلونُسوَ ٓٱٓيُِطعِٓٓمنن: ال اهلل طعاىل
َ
َ ٓٱٓأ َٰٓٓوَمنّٓللن َٓفَما ٓٓتََوّلن

 اااااااااااااا
   الااادارما ال املقدماااة باااان  ااايمن رخاااص ال  3/318(3646ر اه أباااو دا د ال العلاااخ باااان ال ك اباااة العلاااخ) (1)

   ابااااان ساااااعد ال 227 182 2/162( 6788 6527   أمحاااااد ال املساااااند )1/123(482ك اباااااة العلاااااخ)
   اخلطياال ال طقييااد 7/343  4/188  2/285الطاقاات بسااياق آخاار   يااه أنااه اساا أ ن بالك ابااة  ااأ ن لااه

   احلاااااااكخ ال املساااااا درم   لااااااححه  أ ااااااره 1/71   اباااااان عااااااادالط ال جااااااامع بيااااااان العلااااااخ83-1/74العلااااااخ
   الراميرمااااازي ال 8/48(6478  ابااااان أ  شاااااياة ال املصااااانف)415  الاييقاااااا ال املااااادخل/1/125الاااااذهن

 .366(/321اادث الفالل )
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رَۡسۡلَنَٰكٓ
َ
آَعلَۡيِهمۡٓٓأ  .[82]النساء:  ٨٠َٓحفِيظ 

 
ِٓٱٓإََِلُٓٓدُعو ا ٓٓإَِذآلُۡمۡؤِمنِ َٓٱٓقَۡوَ ََٓٓكنَٓٓإِننَمآ: -جل  عز–  ال ّٓللن
َۡحُكمَٓٓۦَورَُسوِ ِٓ ۡۡنَُِٓٓ نُٓهمۡٓبَ

َ
َطۡعَنا َٓٓسِمۡعَنآَيُقولُوا ٓٓأ

َ
َلَٰٓئَِكَٓٓوأ و 

ُ
ُٓهمَُٓٓوأ

َٓٱٓيُِطعَِٓٓوَمن٥١ٓٓلُۡمۡفلُِحونَٓٱ َٓٱَٓوَيۡخَشٓٓۥَورَُسوَ ُّٓٓللن َلَٰٓئَِكَٓٓوَيتنۡقهِّٓٓللن و 
ُ
ٓفَأ

 .[52-51]النور: ٥٢ٓۡلَفا ئُِزونَٓٱُٓهمُٓ
 

ٓ  ال ساحانه:  ۡۡنَٓٓلونُسو ِٓٱُٓدََع ءَََٓٓتَۡعلُوا ٓٓلن َٓبۡعِضُكمَٓكُدََع ءُِٓٓكمۡٓبَ
ا ٓ ُٓٱَٓيۡعَلمُٓٓقَدَۡٓٓبۡعض  ِينَٓٱّٓللن ا ِٓٓمنُكمۡٓٓيَتََسلنلُونََّٓٓلن ِينَٓٱٓفَۡلَيۡحَذرِٓٓلَِواذ  َّٓلن

َِٓٓعنُُۡٓٓيَالُِفونَٓ ۡموِه
َ
نٓۦ ٓأ

َ
وۡٓٓفِۡتَنةٓ ٓتُِصيَبُهمۡٓٓأ

َ
مٓ َٓعَذاب ٓٓيُِصيَبُهمۡٓٓأ ُِ

َ
ٓأ

٦٣ :آيات كثرية. إىل  [63]النور 
 

 ال أكثر من أربعني آية ياأمر بطاعاة اهلل طعااىل  تاعاة رساوله   القرآن الكرمي
 ينيااى عاان معصااي ه   معصااية رسااوله   ال رياال أن تاعااة الرسااول إمنااا طكااون  ااا 
جاء ال الك ان أ   ا جاء ال السنة املطيرة   لو   طكن  قاً ملا أمار اهلل طعااىل 

أن يااا كلخ بااااحلإل   يوا اااإل  بقاو،اااا   تاع ياااا   أوَّ لرساااول اهلل حمماااد بااان عااااداهلل
شاار  اهلل ساااحانه  لااوال مااا أعطاااه اهلل ماان الااو ا   العلااخ الااذي يقصاار عنااه كاال 

 الاشر.
ال كال أمار يقادت علياه   ال كال  -جال  عاز–املؤيد من اهلل  رسول اهلل 
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أماار ينطااإل بااه  ااد أ ضااح أن تاع ااه ماان تاعااة اهلل طعاااىل   أن ساان ه ماان الااو ا 
أن رساول رضاا اهلل عناه ليسات مان  اطاه   عان أ  را اع الذي أنزلاه اهلل علياه    

  ال:  اهلل
 ال ألفاني أ ادكخ م كئااً علااى أريك اه يأطياه األمار ماان أماري مماا أمارت بااه أ  

 .(1)هنيت عنه   يقول: ال أدري  ما  جدناه ال ك ان اهلل اطاعناه 
  ال:  أال إين عن رسول اهلل  رضا اهلل عنه عن املقدات بن معد يكرن 

أ طياات الك ااان  مثلااه معااه ) ال ر ايااة  ما يعدلااه معااه ( أال يوشااا رجاال شاااعان 
على أريك ه يقول: عليكخ هبذا القرآن   ما  جدن  ياه مان  ا ل   اأ لوه   ماا 

 .(2) جدن  يه من  رات  حرموه  زاد ال ر اية أال  إنه ليس كذلا 
 اااااااااااااا
   ايماات أمحاد ال 424-422( 1126 633( إساناده لاحيح ر اخ)285الرساالة) ر اه ايماات الشاا عا ال (1)

   الأمذي ال العلخ بان ما هنا عنه 4/222(4625   أبو دا د ال السنة بان ال لز ت السنة )6/8املسند 
/  اباان ماجااه ال املقدمااةبان 4/145(   ااال:  ساان لااحيح 2822) أن يقااال عنااد  اادي  رسااول اهلل 

-1/128   احلاااااااااكخ ال املساااااااا درم  لاااااااححه  أ ااااااااره الااااااااذهن (13)1/6ل اهلل طعوااااااايخ  اااااااادي  رساااااااو 
   اباااااااان عااااااااادالط ال جااااااااامع بياااااااااان 1/111(52   ال املعر اااااااااة)6/548  الاييقااااااااا ال دالئاااااااال الناااااااااوة 128
  الطااااطاين ال 1/252(551  احلميااادي ال املساااند)1/147(13 ابااان  ااااان ال الصاااحيح ) 188/ 2العلاااخ

 .327 317 1/316(836-834الكاري )
  5/12(4624   أباااو دا د ال السااانة باااان لاااز ت السااانة)133 132 131-4/132ر اه أمحاااد ال املساااند  (2)

(   اال:  سان  ريال مان 2666)  الأمذي ال العلخ بان ما هنا عنه أن يقال عند  ادي  رساول اهلل 
الاادارما ال      (12)1/6   اباان ماجااه ال املقدمااة بااان طعواايخ  اادي  رسااول اهلل 144/ 4هااذا الوجااه 

  احلااكخ 1/188(12   ابان  ااان ال لاحيحه )1/117(582املقدمة بان السنة  اضية على ك اان اهلل )
-22/274(672 668   الطاااااااطاين ال املعجاااااااخ الكااااااااري )1/128ال املسااااااا درم  لاااااااححه  أ اااااااره الاااااااذهن

   ال 6/548   ال الااااااااااااااااااادالئل7/76/ 8/332   الاييقاااااااااااااااااااا ال السااااااااااااااااااانن الكاااااااااااااااااااطى283-284 275
   اباان بطااة 51   ا جااري ال الشااريعة/287-1/286(62-58  الاادار طين ال الساانن)1/112(53ة)املعر اا

 (.62ال ايبانة )
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 اهلل طعاااىل ال ساان ه إمنااا هااو إخاااار عاان حتاارمي  كاال مااا  رمااه رسااول اهلل 
هو  رات  لذلا األمر  أ  أمر من اهلل طعاىل بأن هذا الذي  رمه رسول اهلل 

عنااد اهلل طعاااىل   يجاال علااى املااؤمنني أن يأخااذ ا  ااا جاااءهخ ال الساانة املطياارة  
   إن  ألهنا   ا من عند اهلل طعااىل   ليسات مان رأي  أ  هاوى لرساول اهلل 

 .- جل عز –طاعاً لشريعة اهلل كان هواه 
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 سر اإلعجاز في القرآن الكريم

 ما السر ال كون القرآن الكرمي معجزاً؟
 

سؤال طردد كثرياً عند الذين ك اوا عن ايعجاز ال ك ان اهلل طعاىل   اجلوان 
: -عز  جل -عنه  ريل سيل ميسر    لا ألنه ك ت اهلل طعاىل   ال اهلل

َٓۡحدٞٓٓتن
َ
ِنَٓٓأ ِجۡوهُٓٓكَٓۡسَتَجارَٓٱٓلُۡمۡۡشِِِ َٓٱٓم 

َ
ٰٓٓفَأ ِٓٱَٓكَلٰمَٓٓيَۡسَمعََٓٓح ن ُٓثمٓنّٓللن

بۡلِۡغهُٓ
َ
َمنَهُٓٓأ

ۡ
َٓمأ ننُهمَۡٓٓذٰلَِكٓٓۥ 

َ
ٓٓقَۡومٞٓٓبِأ  .[6]ال وبة: ٦َٓيۡعلَُمونَٓٓلن

 
 

 الك ت لفة من لفات اهلل طعاىل نع قد هبا كما جاءت    د  ال اهلل 
ُٓٱُٓهوَٓٓقُۡلٓٓطعاىل:  َحدٓ ّٓللن

َ
ُٓٱ١ٓٓأ َمدُٓٱّٓللن َٓولَم٣ٓٓۡٓيُوَلَۡٓٓولَمۡٓٓيَِلۡٓٓلَم٢ٓٓۡٓلصن

ُٓٓيَُكن َحُدآُٓكُفًوآۥ ن
َ
ٓفَاِطوُٓ: -جل ثناؤه –  ال  ]ساورة ايخ ص[٤ٓأ

َمَٰوٰ ِٓٱ ۡرِضٓ ٱوَٓٓلسن
َ
ِنۡٓٓلَُكمَٓجَعَلٓٓۡۡل نُفِسُكمۡٓٓم 

َ
آأ ۡزَوٰج 

َ
نََٰٰۡمِٓٱَٓوِمنَٓٓأ

َ
ٓۡۡل

ا ۡزَوٰج 
َ
َۡۡسٓٓفِيهِٓ ٓيَۡذَرؤُُكمۡٓٓأ ِميعُٓٱٓوَُهوَٓٓءٞ ََٓشۡٓٓۦَكِمۡثلِهِٓٓلَ َٓۡلَِصيُٓٱٓلسن

١١ :[11]الشورى. 
 
 

أ ااد ال أمسائااه  أ ااد  - منيااا الكاا ت - اااهلل أ ااد ال  اطااه  أ ااد ال لاافاطه
ال أ عالاااه  لااايس كمثلاااه شااااء ال  اطاااه    ال ال أمسائاااه   ال ال لااافاطه    ال ال 
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يااأيت أ عالااه   لاايس هلل مثياال    ال شااايه    ال مكااا ه ال  لااا كلااه يساا طيع أن 
بك ت مثل كا ت اهلل طعااىلم  كياف يكاون لاه مان خلقاه نواري يسااميه  أ   ريال 
 يدانيه   هو مالا امللا  خالإل اخللإل طعاىل  طقد    طنازه عن الشايه   املثيل؟

 
 إعجاز القرآن العويخ كان ألنه لفة من لفات اهلل طعاىل   لفات اهلل 

داً  أ  يدانييا  بأي لورة من _ ال ميكن أل د أن ي صف  ثليا أب عز  جل ا
الصور ميما  ا ل    صد إىل  لا  جيد   ل لو اج معت كل اجلن  كل 
اينس م عا نني م كاطفني ليأطوا  ثل هذا القرآن؛  لن يس طيعوا إىل  لا 

نُسٓٱٓۡجتََمَعتِٓٱٓلنئِنِٓٓقُلسايً : نُّٓٱوَٓٓۡۡلِ َٰٓٓٓۡۡلِ نََٓعَ
َ
تُوا ٓٓأ

ۡ
َٓهَٰذآبِِمۡثلِٓٓيَأ

تُونََٓٓلَٓٓءانِٓۡلُقوۡٓٱ
ۡ
آَِلَۡعٖضَٓٓبۡعُضُهمََۡٓٓكنََٓٓولَوۡٓٓۦبِِمۡثلِهِٓٓيَأ ]ايسراء: ٨٨َٓظِهي 

88]. 
 

 ،ذا الذي  كرت جاء ال آيات ال حدي اليت حتدى اهلل طعاىل  ييا العرن 
أن يأطوا  ثل هذا القرآن  االس ف ا  ال كل آية منيا بزعخ املشركني أن القرآن 

 ا أاه   زعخ أنه من عند اهلل طعاىل   قال ،خ: إن كان من  ول حممد بن عاداهلل
 هو بشر مثلكخ    د ا أاه   طقوله حممد -على زعمكخ –هذا القرآن بشرياً 

 أن خ إ ا كن خ طس طيعون أن طأطوا بقرآن مفأى مثل ما جاء به حممد بزعمكخ 
اهلل   أن خ بشر  أطوا به   لكنكخ ال طس طيعون أن طأطوا  ثله ألن القرآن ك ت 

خملو ون   أوَّ لاشر أن يأيت  ثل لفة اهلل ال الك ت؟م هييات هييات.  ال 
مٓۡاهلل طعاىل:

َ
َ َُٓٓيُقولُونَٓٓأ َٓتَقون ٓٓبَلٓۥ  تُوا ٣٣ٓٓٓيُۡؤِمنُونَٓٓلن

ۡ
ِِٓبَِدي ٖٓٓفَۡلَيأ
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ِۡثلِهِٓ  . [34-33]الطور: ٣٤َٓصِٰدقِ َََٓٓكنُوا ٓٓإِنٓۦ ٓم 
 
 

ٓ: -جل  ع –  ال
َ
ىُٰهٓ ٱَٓيُقولُونَٓٓمۡٓأ تُوا ٓٓقُۡلٓٓۡفََتَ

ۡ
ُٓسَورٖٓٓبَِعۡۡشِٓٓفَأ

ِۡثلِهِٓ َيٰتٖٓٓۦم  ِنٓۡسَتَطۡعُتمٱَٓمنِٓٓۡدُعوا ٓٱوَُٓٓمۡفََتَ ِٓٱُٓدونِٓٓم  ُٓكنُتمۡٓٓإِنّٓللن
َما ٓٓۡعلَُمو ا ٓٱفَٓٓلَُكمۡٓٓيَۡسَتِجيُبوا ٓٓفَإِلنم١٣َٓٓۡٓصِٰدقِ َٓ نن

َ
نزَِ ٓٓأ

ُ
ِٓٱٓبِعِۡلمِٓٓأ نّٓللن

َ
َٓوأ

ٓٓإَِلٰهَٓٓلن ٓ نُتمَٓفَهۡلُٓٓهَو ٓٓإِلن
َ
ۡسلُِمونَٓٓأ مٓۡ  ال ساحانه: [14-13]هود: ١٤مُّ

َ
ٓأ

ىُٰهٓ ٱَٓيُقولُونَٓ تُوا ٓٓقُۡلٓٓۡفََتَ
ۡ
ِۡثلِهِٓٓبُِسوَرةٖٓٓفَأ ِنٓۡسَتَطۡعُتمٱَٓمنِٓٓۡدُعوا ٓٱوَٓٓۦم  ُٓدونِٓٓم 

ِٓٱ ُٓكنُتمۡٓٓتن: -جل ج له–  ال [38]يونس: ٣٨َٓصِٰدقِ َُٓٓكنُتمۡٓٓإِنّٓللن
آَرۡيبِٖٓٓفٓ ِمن نۡلَآم  ٰٓٓنَزن تُوا َٓٓعۡبِدنَآََعَ

ۡ
ِنٓبُِسوَرةٖٓٓفَأ ِۡثلِهِٓٓم  ٓۡدُعوا ٓٱوَٓٓۦم 

ِنُٓشَهَدا َءُكم ِٓٱُٓدونِٓٓم  َٓولَنَٓتۡفَعلُوا ٓٓلنمۡٓٓفَإِن٢٣َٓٓصِٰدقِ َُٓٓكنُتمۡٓٓإِنّٓللن
ۡ ٓٓۡۡلَِجاَرةُ ٓٱوَٓٓنلناُسٓٱَٓوقُوُدَهآلنِ ٓٱٓنلنارَٓٱٓتنُقوا ٓٱفََٓٓتۡفَعلُوا ٓ ِعدن

ُ
ٓلِۡلَكٰفِوِينَٓٓأ

٢٤ :[24-23]الاقرة. 
 
 
 

 ا يات كليا طادأ هبذا الشرط   إن كن خ أييا العرن الفصحاء طقولاون: إن 
حممااداً طقااوَّل هااذا القاارآن علااى اهلل طعاااىل  أ  ا ااأاه   نساااه إىل ربااه  أ  ألااابكخ 

رباااً  شااا  رياال ال جااواز  لااا   ااأن خ  هااو م ماااثلون ال الاشاارية  ال كااونكخ ع
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علااى  –م قاااربون ال ايمكانااات  ااا علوا  علااه   هاااطوا  رآناااً مثاال مااا جاااء بااه هااو
مااان عناااد أنفساااكخ كماااا  عااال هاااو  جااااء بقااارآن مااان عناااد نفساااه كماااا  -زعمكاااخ
 طدعون.
 
 
 

ٓٓلَُكببمۡٓٓيَۡسببَتِجيُبوا ٓٓفَببإِلنمٓۡ لااذلا جاااء الاارد علااييخ ال سااورة هااود: 
َما ٓٓۡعلَُمو ا ٓٱفَٓ نن

َ
نزَِ ٓٓأ

ُ
ِٓٱٓبِعِۡلمِٓٓأ نّٓللن

َ
ٓٓإَِلٰهَٓٓلن َٓٓوأ نبُتمَٓفَهۡلُٓٓهَو ٓٓإِلن

َ
ۡسبلُِمونَٓٓأ ٓمُّ

١٤ :ال ساااورة ياااونس احلكاااخ القااااتع باااذلا: [14]هاااود َٓهٰبببَذآََكنََٓٓوَمبببا
نٓۡلُقۡوَءانُٓٱ

َ
ِٓٱُٓدونِِٓٓمنُٓيۡفََتَ ٰٓٓأ ِ ٱٓتَۡصبِديقََٓٓوَلِٰكنّٓللن ٓيََديۡبهَِٓٓببۡ ََّٓٓلن
ِِٓٓمنٓفِيهَِٓٓرۡيَبَٓٓلٓٓۡلِكَتٰبِٓٱَٓوَتۡفِصيَلٓ  .[37]يونس: ٣٧ٓۡلََٰٰلَِم َٓٱٓرنب 

 ااااا  أ اااااد إال اهلل ميكااااان أن ياااااأيت  ثااااال هاااااذا القااااارآن أماااااا الاشااااار  عااااااجز ن 
ٓتزَنِيُل١ٓٓٓال مٓ لاشري يخ أن يأطوا  ثله   كفى هبا ضاعفاً   اال اهلل طعااىل: 

ِٓٓمِنٓفِيهَِٓٓريَۡبَٓٓلٓٓلِۡكَتٰبِٓٱ م٢ٓٓۡٓلََٰٰۡلَِم َٓٱٓرنب 
َ
ىُٰهٓ ٱَٓيُقولُونَٓٓأ ٓبَۡلٓٓۡفََتَ

َِكٓٓمِنٓۡۡلَقُّٓٱُٓهوَٓ ب  آِۡلُنِذرَٓٓرن ا ٓٓقَۡوم  تَىُٰهمٓمن
َ
ِبنٓأ ِذيوٖٓٓم 

ِبنٓننب َٓقبۡلِبَكٓٓم 
  ٣َٓيۡهتَببببببببببببببببببببببُدونَٓٓلََعلنُهببببببببببببببببببببببمۡٓ

 .[3-1]السجدة:
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 (1)وجوه اإلعجاز في القرآن الكريم

هذا من جية سال ايعجاز   مصدره أما بالنساة أل جه ايعجاز  إين  د 
ن أساا يفرجيا ماان ك ااان اهلل طعاااىل مساا قرئاً ا يااات الاايت حتاادثت عاان  ا لاات أ

القرآن الكرمي    ال املضا ال هذا السايل سأحتدث عن الوجه املعجز ال القرآن 
 الكرمي   لعل أ رن ال عاريف لذلا هو: 

 كاال مزيااة ال القاارآن خارجااة عاان تا ااة امليفلااو ني  أ  علميااخ   اات نااز ل 
 .القرآن 

زياة ال القارآن   طاأت ال  اريه ساواء كانات ال الانوخ  أ   هبذا يدخل كال م
املعاين الايانية   كذا ما  رد  يه من القضاايا العلمياة الايت   يكان لننساان معر اة 

 هبا  ني نز ل القرآن الكرمي   إن عر يا بعد  لا.
 إين بااالر خ ماان  كاار الوجااه املعجااز ال القاارآن  قااد اع ماادت علااى ا يااات 

حتااادثت عااان القااارآن العوااايخ  أخاااذت منياااا  جاااوه ايعجااااز   قاااد القرآنياااة الااايت 
 جدت أن ك ان اهلل  د أشار إىل مجيع الوجوه اليت  كرهاا األ ادمون  ااادثون  

 اااااااااااااا
  كر الكثري من الاا ثني  جوه ايعجاز ال القرآن الكرمي  ال ك ايخ   من  لا:  (1)

لما للشاااااي    طألاااايل ايعجاااااز الع- ايعجاااااز العلمااااا ال القاااارآن  الساااانة  عاااااداهلل بااااان عااااادالعزيز املصاااالح
   ايشاااااااارات العلمياااااااة ال القااااااارآن الكااااااارمي باااااااني الدراساااااااة  ال طاياااااااإل   لكاااااااارت السااااااايد  -عاداجملياااااااد الزناااااااداين

   -   الايان ال إعجاز القرآن  لص   عادالف ا  اخلالادي –  إعجاز القرآن  للسيد حممد احلكيخ  ا  نيخ
  ماا اا  ال إعجاااز القاارآن  ملصااطفى  –   ايعجاااز العلمااا ) جوهااه  أسااراره(  لعااادالغين حممااد سااعد بركااة

  إعجاااز القارآن الكاارمي  لفضاال  ساان -  ماان ايعجاااز العلماا ال القاارآن الكرمي حلساان أباو العينااني -مسالخ
    ايياز ال آياات ايعجااز  للشاي  أ  اليسار عابادين... إىل  اري  لاا مان  -عاا    سناء  ضل عاا 

 الك ل اليت ظيرت ال عصرنا هذا.
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 بكلمااااات أدق   أمجااااع للمعاااااين    الااااة ال أ ائاااال السااااور   بعااااض احلاااار ف 
املقطعااااة الاااايت جاااااءت ال أ ائاااال السااااور   ااااد  هاااال بعااااض العلماااااء إىل أن هااااذه 

 ف املقطعااااة إشااااارة إىل حتاااادمى العاااارن بااااالقرآن   أنااااه مؤلااااف ماااان  اااار ف احلاااار 
ط حدثون  ثليا   ر خ  لا ال طس طيعون أن طأطوا  ثل هذا القرآن نومااً  بيانااً  

  مجعاً لعلوت شل    نون م نوعة.
 هذا    ط عد  جوه ايعجاز اليت اس ناط يا أربعة ال ايمجال   ها: 

 كونه عربياً. -1
 أنه  إل. -2

 نه هدى.أ -3

 .(1)أنه شريف    شرف محل ه -4

هااذا مااا رأي ااه   سااأبني  لااا بال فصاايل   أ كاار مااا ياادخل ال كاال  جااه ماان 
هااذه الوجااوه ماان نااوا ا ايعجاااز الاايت  كرهااا العلماااء ال  لااا   اهلل املساا عان  

  عليه ال ك ن.

 اااااااااااااا
ا الذي اس يفرج ه ال شا أنه جيدي   من املمكن أن يأيت  ريي من الاا ثني   يصل إىل أكثر أ   هذ (1)

 أ ضل مما  للت إليه   ما طو يقا إال باهلل عليه طوكلت   إليه أنيل.
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 الوجه األول: كونه عربيا  
 

ا ١ٓٓٓلُۡمبِ ِٓٱٓبِٓۡلِكَتٰٓٱَٓءاَيُٰتٓٓتِۡلَكٓٓال و ٓ ال اهلل طعاىل:  نَزۡلَنٰهُٓٓإِنن
َ
ٓأ

 [2-1]يوسف: ٢َٓتۡعقِلُونَٓٓلنَعلنُكمَۡٓٓعَوبِي  آقُۡوَٰءنًا
 

ِنَٓٓتزَنِيل١ٓٓٞٓحمٓ : - عز من  ائل –  ال ٢ٓٓلونِحيمِٓٱٓلونِنَٰمۡحٱٓم 
لَۡتٓٓكَِتٰبٞٓ ِ  .[3-1] صلت: ٣َٓيۡعلَُمونَٓٓل َِقۡومَٖٓٓعَوبِي  آقُۡوَءانًآۥَءاَيُٰتهُٓٓفُص 
 

ٓقُۡوَٰءنًآَجَعۡلَنٰهُٓٓإِننا٢ٓٓلُۡمبِ ِٓٱٓۡلِكَتٰبِٓٱو١َٓٓٓحمٓ   ال ساحانه: 
 .[3-1]الزخرف: ٣َٓتۡعقِلُونَٓٓلنَعلنُكمَۡٓٓعَوبِي  ا
 

َِٓٓۡلزَنِيُلٓٓۥتننهُٓ  ال جل ثناؤه:  وحُٓٱٓبِهِٓٓنََزَ ١٩٢ٓٓٓۡلََٰٰلَِم َٓٱَٓرب  ٓلوُّ
ِم ُٓٱ

َ
١٩٣ٰٓٓٓۡۡل بِ َٖٓٓعَوِب ٖٓٓبِلَِسان١٩٤ٍٓٓٓلُۡمنِذرِينَٓٱِٓمنَٓٓنَِٓۡلَُكوٓقَۡلبَِكََٓٓعَ ٓمُّ
١٩٥ :[185-182]الشعراء. 

 
َ ٰلَِكٓ:-جال  كاره  –  اال  َِ وَۡحۡيَنا َٓٓو

َ
َۡكٓٓأ َُ ُنِذرََٓٓعَوبِي  آقُۡوَءانًآإِ ِ مٓنٓۡل 

ُ
ٓأ

ٓۡۡلَننبةِٱِٓفٓٓفَوِيبقٞٓٓفِيبهِٓ َٓرۡيَبَٓٓلٓٓۡۡلَۡمعِٓٱٓيَۡومََٓٓوتُنِذرََٓٓحۡولََهآَوَمنۡٓٓۡلُقَو ٰٓٱ
عِيِٓٱِٓفَٓٓوفَوِيقٞٓ  .[7]الشورى:  ٧ٓلسن



 27 

 
إىل  ري  لا مان ا ياات القرآنياة الايت  كارت إنازال القارآن باللساان العار   
 قد  كر اهلل طعاىل أن اخ يار اللغة العربية   اللسان العر  لينازل به القرآن الكرمي 

   ب   ياا   أدهباا  يعقلاون هذا القرآن لقوت يعلمون العربية   ترائقيا   أساليايا
عاان اهلل طعاااىل مااا أراده بكاال لفااظ،   طركياال،   بيااان،    جااه،   يشاامل  لااا نوااخ 
القرآن   م انة نسجه    وة أسلوبه   ر عة بيانه   كون كلماه إمناا يقاع مان نفاس 
القااارو  السااامع موضااع القاااول   طصااادف ماان  لاااه مااوتن االرطيااا   االنشاارا  

 الأطيل ال ئإل هبا من جية املعىن.لكوهنا جاءت مرطاة 
 كاال هااذه الوجااوه إمنااا يعر يااا أهاال اللسااان العاار  الااذين طعمقااوا ال  يمااه  

  رسيفت أ داميخ ال أرضه   فيموا ما   يصل  يفطن إليه  ريهخ.
 

ُٓٱ  د مساه اهلل طعااىل أ سان احلادي  ال  ولاه سااحانه:  َ ّٓٓللن ۡحَسنَٓٓنَزن
َ
ٓأ

امُّٓٓكَِتٰب آۡۡلَِدي ِٓٱ َثاِنَٓٓتََشٰبِه  ِينَٓٱُٓجلُودُِٓٓمۡنهَُٓٓتۡقَشعِوُّٓٓمن َٓربنُهمَُۡٓٓيَۡشۡونََّٓٓلن
ِ ٓٱٓذِۡكوِٓٓإََِلَٰٓٓوقُلُوُبُهمُۡٓٓجلُوُدُهمۡٓٓتَلِ ُُٓٓثمٓن ِٓٱُٓهَد َٓذٰلَِكّٓٓللن ٓۦبِبهَِٓٓيۡهِد ّٓللن
ُٓٱيُۡضلِلَِٓٓوَمنٓيََشا ُء َٓٓمن ياو أ سان   [23]الزمار: ٢٣َٓهبادٍِٓٓمبنۡٓٓۥَ َُٓٓفَمآّللن

احلاادي  ماان كاال نا يااة ماان نااوا ا الا  ااة  الايااان  النحااو  الصاارف   ال قاادمي 
  ال أخري   السؤال  القسخ... ال يصل إىل  سنه ك ان آخر.

 
  ااد أشااارت هااذه ا يااة إىل مااا ال القاارآن الكاارمي ماان طشااابه   طكاارار   يااو 

ضع ا خار آيات ط وارد على  ضية  ا دة   لكنيا ال كل موضع خت لف عن املو 
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 ال طنا ،ا   إمنا يدرم  سنيا أهل الصنعة  العلخ  املعر ة  الايان.
 

ََٓٓنۡنُٓ  ال طعاىل:  ۡحَسنََٓٓعلَۡيَكَٓٓنُقصُّ
َ
وَۡحۡيَنا ٓٓبَِما ٓٓۡلَقَصِصٓٱٓأ

َ
َۡكٓٓأ َُ ٓإِ

 ٣ٓۡلَغٰفِلِبب َٓٱٓلَِمببنَٓٓۦَقۡبلِببهِِٓٓمببنُٓكنببَتٓٓتنٓۡلُقببۡوَءانَٓٱَٓهٰببَذا
 .[3]يوسف: 

ون العربيااة  ااائخ بنفسااه   للقصااة ال القاارآن  اادي   باال  القصااة  اان ماان  ناا
أ ادياااا  طوياااار ماااادى ايعجاااااز  ييااااا   أشااااارت هااااذه ا يااااة إىل القصااااة ليناااااه 

 .(1)الاا ثني ،ا بصورة خالة
 الطرف الثاين الذي طشري إليه ا يات الكرمية ال كون القرآن عر  اللساان  

علاااى اسااا نااط األ كاااات    يطلااال مااان أهااال اللساااان أن يعقلاااوا ماااا  ياااه  املقااادرة
 معر ة  جه ال شريع ال كل آية   ال كل لفوة مان كلماات القارآن   ماا ا طاؤدي 
هذه الكلمة من معىن  يو محال أ جه    ما ا يفيد هذا املعىن من  كاخ   ،اذا 
نرى الفقياء   لفون ال إعطاء  كخ ملسألة  ا دة   أدل يخ  ييا من ك ان اهلل 

  يمه   اس نااته.طعاىل كل حبسل علمه   
 اااااااااااااا
 أريااد أن أناااه علااى أن بعااض الاااا ثني زعااخ أن هنااام إعجااازاً أتلااإل عليااه اسااخ ايعجاااز املوساايقا   كااره د.   (1)

ساايد  ناايخ ال ك ابااه ايشااارات العلميااة ال القاارآن الكاارمي   أظنااه ال هااذا  ااد  هاال بعيااداً   ااإن القاارآن كااارت ال
الكاارمي الشااا أنااه ي صااف باااجلر  الصااويت املنسااجخ ال كاال سااورة ماان سااوره مااع املعااىن الااذي جاااءت ا يااات 

نغمااات املوسايقية   اال لااو لاياناه   مااع اللفواة الاايت اخ اريت ،ااذا املعاىن   لاايس املقصااود أناه موساايقا جااء بال
 ا ل بعض النا  الذين سار ا ماع  سوساة الشايطان لييفرجاوا القارآن عان مانيج ا،داياة  كماا أخارج بعضايخ  

عماان األردن[  اإن –نشر دار الفر اان -ك ان   جوه ايعجاز املوسيقا ال القرآن   ]د. حميا الدين رمضان
 آن. هذا مما ال ينسجخ مع رسالة ايس ت   مكانة القر 
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 هاذا إمناا  ااوض  ياه أهاال ألاول الفقاه الااذين ترساوا  يااه   عر اوا الاادالالت 
...  أعطوا لكال،   اخلاص  العات   املطلإل  املقيد   النص   املقيد   اجململ  املانيم
 كماه الااذي يفيااده الانص الااذي جاااء  ياه   هااخ  إن اع مااد ا كثارياً علااى ألااول 

مااااان أ كاااااات إال أهناااااخ أضاااااا وا إليياااااا  واعاااااد خالاااااة  اللغاااااة العربياااااة   ماااااا طفياااااده
 اس يفرجوها من ك ان اهلل  سنة نايه.
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 الوجه الثاني: أنه حق
 

 يو  إل ال يأطيه الااتل من أي  جاه مان الوجاوه   ياو  اإل ال أخاااره الايت 
يوردها   هو  إل ال أ كامه اليت يقررها   هو  إل ال إ كامه ال يس طيع أ د 

لوجااوه بعيااداً عاان احلااإل  أ  مضااطرباً ال  كمااه  ال شااا أن يااد  يااه  جياااً ماان ا
 ياااه   ال ريااال ال شااااء مناااه   كااال مااان  ااارأه   أمعااان النوااار  ياااه  علاااخ أناااه  اااإل 

  لدق.
 
فََلٓ:-جل شأنه- ال

َ
َٓغۡيِِٓٓعندِِٓٓمنََۡٓٓكنََٓٓولَوۡٓٓۡلُقۡوَءاَنٓ ٱَٓيَتَدبنُوونَٓٓأ

ِٓٱ اٱٓفِيهِٓٓلَوََجُدوا ّٓٓللن تَِلٰف  آَۡ  .[ 82لنساء: ] ا٨٢َٓكثِي 
 

  لما كان من عند اهلل طعاىل كان  قاً    يكن  يه أي اخ  ف.
 

ٓ  اال ا عز من  ائل ا:  ١ٓٓٓال م ص  نزَِ ٓٓكَِتٰب 
ُ
َۡكٓٓأ َُ ِٓفٓٓيَُكنٓفََلٓٓإِ

ِۡنهَُٓٓحَوجَٞٓٓصۡدرِكَٓ  [2-1]األعراف: ٢ٓلِۡلُمۡؤِمنِ ََٓٓوذِۡكَو ٰٓٓۦبِهِِٓٓۡلُنِذرَٓٓم 
 

ا َٓٓشك ِٖٓٓفٓٓنَتٓكُٓٓفَإِن  اال سااحانه:  ِمن نَزنۡلَا ٓٓم 
َ
َۡكٓٓأ َُ ِيبنَٓٱٓلِٓٓ َٓفَۡسٓٓإِ َّٓلن

ب َِكِٓٓمنٓۡۡلَقُّٓٱَٓجا َءكَٓٓلََقدَۡٓٓقۡبلَِك ِٓٓمنٓۡلِكَتَٰبٓٱَٓيۡقَوُءونَٓ ٓتَُكوَننٓنٓفََلٓٓرن
 .[84]يونس:  ٩٤ٓلُۡمۡمََتِينَٓٱِٓمنَٓ
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ِ ٓ ٱوَٓٓۡلِكَتٰبِبٓ ٱَٓءاَيٰبُتٓٓتِۡلبَكٓٓال م و ٓ  اال اهلل طعااىل: نبزَِ َّٓٓلن

ُ
ۡبَكٓٓأ َُ ٓٓإِ

ب َِكِٓٓمن ۡكََثََٓٓوَلِٰكنٓنٓۡۡلَقُّٓٱٓرن
َ
 .[1]الرعد: ١ٓيُۡؤِمُنونََٓٓلٓٓنلناِسٓٱٓأ

 
َتۡيَنُٰهمٓبَۡلٓ  ال ساحانه: 

َ
ِٓٓأ ]املؤمنون: ٩٠ٓلََكِٰذبُونَٓٓتننُهمۡٓٓۡۡلَق ِٓٱب

82]. 
 

ِينَٓٱٓإِنٓن : - جلم ثناؤه –  ال  ِۡكوِٓٱبِبَٓكَفبُووا َّٓٓلن بآَّل  َٓجبا َءُهۡمٓ ٓلَمن
ٓٓۥتننهُٓ ٤١َٓٓٓعزِيزٞٓٓلَِكَتٰب  تِيبهِٓٓلن

ۡ
ِٓمبنَۡٓٓوَلٓٓيََديۡبهَِٓٓببۡ ِِٓٓمبنٓآۡلَبِٰطبُلٓٱٓيَأ

ۡلفِهِٓ ََٓ ِنۡٓٓتزَنِيلٞٓٓۦ   .[42-41] صلت: ٤٢َٓۡحِيدَٖٓٓحِكيمٍٓٓم 
 

إىل آياااات أخااار ا  صااارت علاااى ماااا  كااارت ل خ صاااار  كلياااا طااااني أن هاااذا 
 لافه إىل أن ياارث اهلل طعاااىل األرض  مااا  القارآن  ااإل ال مريااة  ياه   سااياقى هااذا

 علييا.
 

 ممااا ياادخل ضاامن كونااه  قاااً أنااه ال يساا طيع أ ااد أن  يّاادخل  يااه شاايئاً ممااا 
ليس منه  أ  يادل  أ  يغري منه شيئاً  أ  ينقص أ  يزيد    د جااء  لاا لار اً 

  كيف بغريهم ال ك ان اهلل طعاىل بالنساة لنن اهلل 
 

َ َٓٓولَوٓٓۡ ال طعاىل: قَاوِيبلِٓٱَٓبۡعبَضَٓٓعلَۡيَنبآَتَقون
َ
بۡذنَا٤٤ٓٓۡۡل ََ

َ
ِٓمۡنبهَُٓٓۡل
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ِٓ َِم ِٓٱب ِبنِۡٓٓمبنُكمَٓفَما٤٦ٓٓلَۡوتِ َٓٱِٓمۡنهُٓٓلََقَطۡعَنآُثمٓن٤٥ُٓٓۡ َحبدٍٓٓم 
َ
َٓعۡنبهُٓٓأ

هااذا جاازاء ماان ي قااول علااى اهلل بعااض األ ا ياال   [47-44]احلا ااة: ٤٧َٓحِٰجببزِينَٓ
ا النا   ن ينسل ك اباً كامً  هلل جل ال  ينسل إليه ما   يقل   ما ظنكخ أيي

    لياقااااى القاااارآن  قاااااً عاااا هم  لياقااااى القاااارآن املعجاااازة اخلالاااادة لرسااااول اهلل 
ال كل زمان   كل مكان إىل أن يرث اهلل األرض  ما علييا    اقى هذه املعجازة 
حمفوظاااة ال يقااادر أ اااد علاااى إجاااراء أي طغياااري  أ  طااااديل  يياااا طكفااال اهلل طعااااىل 

نۡلَببآََنۡببنُٓٓإِننببا: -عااز ماان  ائاال–يااا   قااالحبفو ِۡكببوَٓٱٓنَزن ٓۥَ ُٓٓتننببآَّل 
 .[8]احلجر: ٩لََحٰفُِظونَٓ

 
 

 إننا اليوت بعد أربعة عشر  رناً من نز ل القرآن على نن اهلل سايدنا حمماد
  ارنَّا  -ال أي مكان من املعمورة –لو أخذنا أ دث تاعات هذا القرآن الكرمي

ا هو حمفوظ ال مك اات الدنيا من نس  القرآن امليفطوتاة مناذ زمان بينيا  بني م
مدياااد ملاااا  جااادنا بينيماااا أي اخااا  ف  هاااذا ر اااخ طعااارض الاااا د ايسااا مية إىل 
اال   ل الذي أراد أن يسلل الا د ايس مية كل خصائصيا   لو أخطأ أ د 

علياااه ماان النااا  كااارياً أ  لااغرياً ال شااكل  ااارف ماان  اار ف هااذا القاارآن  لاارد 
 احلفوة املن شر ن ال كل بقا  الدنيا   ل لو كان تفً  لغرياً. 

 
  ماااااااااان احلااااااااااإل الااااااااااذي ال ك ااااااااااان اهلل طعاااااااااااىل   املغياااااااااااات  الاااااااااايت كاناااااااااات 

  كااااااااااااااذا  صااااااااااااااص األناياااااااااااااااء السااااااااااااااابقني الاااااااااااااايت  كاااااااااااااارت   ااااااااااااااال الناااااااااااااان 
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ََٓٓنۡنُٓال ك ان اهلل ساحانه.  ال طعااىل ال أ ل ساورة يوساف:  َٓعلَۡيَكَٓٓنُقصُّ
ۡحَسنَٓ

َ
وَۡحۡيَنا ٓٓبَِما ٓٓۡلَقَصِصٓٱٓأ

َ
َۡكٓٓأ َُ ٓٓۦَقۡبلِهِِٓٓمنُٓكنَتٓٓتنٓۡلُقۡوَءانَٓٱَٓهَٰذآإِ

ٓقََصِصِهمِۡٓٓفََٓٓكنَٓٓلََقدٓۡالساورة  جااء ال آخار  [3]يوساف: ٣ٓۡلَغٰفِلِ َٓٱٓلَِمنَٓ
ٓٞ ِّلِٓٓعۡبَة و 

ُ
ِ ۡلَبِٰبٓ ٱٓۡل 

َ
ِٓٱٓتَۡصبِديقََٓٓوَلِٰكبنُٓيۡفبََتَ َٰٓٓحِديث آََكنََٓٓمآۡۡل ٓ َّلن

َٓٓبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببۡ َٓ
ءُٖٓٓك َِٓٓوَتۡفِصيَلٓٓيََديۡهِٓ  [111]يوساف: ١١١يُۡؤِمُنبونَٓٓل َِقۡومَٖٓٓورَۡۡحَةٓ ٓوَُهد  ََٓشۡ

  أ سن القصص هو ألد يا.
 
 

مٓ ٓ  ال طعاىل: َٓنۡتلُوا ٢ٓٓٓلُۡمبِ ِٓٱٓۡلِكَتٰبِٓٱَٓءاَيُٰتٓٓتِۡلَك١ٓٓٓطس 
َبإِِٓٓمنَٓعلَۡيَكٓ َِٓٓوفِوَۡعۡونَُٓٓموَسٰٓٓنن [ 3-1]القصص: ٣ٓيُۡؤِمُنونَٓٓمٖٓلَِقوۡٓٓۡۡلَق ِٓٱب

ۢنَبا ءِِٓٓمنَۡٓٓذٰلَِكٓ جاء بعد  كر  صة مرمي: 
َ
َۡك ٓٓنُوِحيهِٓٓۡلَغۡيبِٓٱٓأ َُ ِ َٓوَمآإ

يِۡهمُۡٓٓكنَتٓ ۡقَلَٰمُهمۡٓٓيُۡلُقونَٓٓإِذَۡٓٓلَ
َ
ُهمۡٓٓأ يُّ

َ
يِۡهمُۡٓٓكنَتَٓٓوَمآَمۡويَمَٓٓيَۡكُفُلٓٓأ ٓإِذَۡٓٓلَ

 .[44] آل عمران:  ٤٤َُٓيَۡتِصُمونَٓ
 
 

ٓۡلَغۡوِب ِٓٱِِٓبَانِبُِٓٓكنَتَٓٓوَما: -عليه الس ت -بعد  صة موسى  جاء
ۡموَٓٱُٓموَسٓٓإََِلٰٓٓقََضۡيَنا ٓٓإِذۡٓ

َ
ِٰهِدينَٓٱِٓمنَُٓٓكنَتَٓٓوَمآۡۡل نَآَوَلِٰكننا ٤٤ٓٓٓلشن

ۡ
نَشأ
َ
ٓأ

ۡهلِِٓٓفٓ ٓثَاوِي آُكنَتَٓٓوَمآۡلُعُمُو ٓٱَٓعَلۡيِهمَُٓٓفَتَطاَوَ ٓٓقُُوون ا
َ
ٓا َٓتۡتلُوَٓمۡدَينَٓٓأ
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 .[45-44]القصص: ٤٥ُٓمۡوِسلِ َُٓٓكننآَوَلِٰكننآَءاَيٰتَِنآَعلَۡيِهمۡٓ
 
 

ۢنَبا ءِِٓٓمنۡٓٓتِۡلَكٓ  ال طعاىل: 
َ
َۡك ٓٓنُوِحيَها ٓٓۡلَغۡيبِٓٱٓأ َُ ِ ُٓكنَتَٓٓمآإ

نَتَٓٓتۡعلَُمَها ٓ
َ
ٓلِۡلُمتنقِ َٓٓۡلََٰٰقَِبةَٓٱٓإِنٓنٓۡصِبۡ ٓٱفََٓٓهَٰذا َٓٓقۡبلِِٓٓمنٓقَۡوُمَكَٓٓوَلٓٓأ

٤٩  :[48]هود 
 
 

 من احلإل الذي  يه  ماا  ياه مان ايخااار عماا سايقع ال مسا قال األياات مان 
الو ائع  سواء ال احلياة الدنيا  أ  ما بعدها من  وادث ا خرة  كوياور ياأجوج 
 مااأجوج   إخااراج الدابااة    لااول اينسااان ال العلااخ إىل درجااة يواان معيااا أنااه 

 الساعة  ا  ييا من األهوال....   ادر على كل شاء ال هذه الدنيا    يات
 
 

 من احلإل الذي ال هذا القرآن ما  يه من الدالالت العلمية الااهرة   ال 
ِٓمنَٓٓۡلِكَتٰبِٓٱٓتزَنِيُل١ٓٓٓحمٓ ٓاهلل طعاىل مشريًا إىل هذا الوجه من ايعجاز:

ِٓٱ َمَٰوٰ ِٓٱِٓفٓٓإِنٓن٢ٓٓۡۡلَِكيمِٓٱٓۡلَعزِيزِٓٱّٓللن ۡرِضٓٱوَٓٓلسن
َ
ٓل ِۡلُمۡؤِمنِ َٓٓٓأَلَيٰتٖٓٓۡۡل

ۡلقُِكمَۡٓٓوِف٣ٓٓ ٤ٓٓيُوقُِنونَٓٓل َِقۡومَٖٓٓءاَيٰتَٞٓٓدٓابنةٍِٓٓمنَٓيُب َُّٓٓوَمآََ
تَِلِٰفٓٱوَٓ ۡلِٓٱَٓۡ نَزَ َٓٓوَما ٓٓنلنَهارِٓٱوَُٓٓن

َ
ُٓٱٓأ َما ءِٓٱِٓمنَّٓٓللن ِۡزقِٖٓٓمنٓلسن ۡحَيآر 

َ
ٓبِهِٓٓفَأ

ۡرَضٓٱ
َ
َِيٰحِٓٱَٓوتَۡۡصِيِفَٓٓمۡوتَِهآَبۡعدَٓٓۡۡل ٓتِۡلَك٥َٓٓيۡعقِلُونَٓٓل َِقۡومَٖٓٓءاَيٰتٞٓٓلو 
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ِٓٱَٓءاَيُٰتٓ َِٓٓعلَۡيَكَٓٓنۡتلُوَهآّللن ٓيٱب ِ   ِٓٓۡۡلَق 
َ
ِٓٱَٓبۡعدََٓٓحِدي ٓ ٓفَبِأ ٓۦَوَءاَيٰتِهِّٓٓللن

 .[6-1]اجلاثية: ٦يُۡؤِمُنونَٓ
 
 

 اااني أن مياادان ايعجاااز الااذي يناغااا أن ميضااا  يااه عقاال اينسااان مفكااراً 
خلاإل اينساان –باه مان أرض  مسااء..  ال اخللاإل م دبراً هو هاذه الطايعاة اايطاة 

 ال الليل  النيار   ال مواهر الطايعة من مطر نازل   أرض حتياا بعاد  - احليوان
 ياا ... إىل ما هنالا.

 
  بعد أن  كر اهلل طعاىل الذي يكذن بآيات اهلل طعاىل  ال:

 

ِينَٓٱوَُٓٓهد  ٓ َٓهَٰذا ِبنَٓعَذابٞٓٓمۡٓلَهَُٓٓرب ِِهمَۡٓٓيٰتِٓأَِبَٓكَفُووا َّٓٓلن ٓر ِۡجبزٍٓٓم 
مٓ  ُِ
َ
ُٓٱ۞١١ٓٓأ ِ ٱّٓللن وََّٓٓلن ِٓٓفِيبهِٓٓۡلُفۡلُكٓٱِٓۡلَۡجوِ ََٓٓۡلَۡحوَٓٱٓلَُكمَُٓٓسخن ۡموِه

َ
ٓۦبِبأ

و١٢َٓٓٓتَۡشبُكُوونََٓٓولََعلنُكمۡٓٓۦفَۡضلِهِِٓٓمنَٓوِۡلَبَۡتُغوا ٓ بآلَُكبمٓوََسبخن ِٓفٓٓمن
ببَمَٰوٰ ِٓٱ ۡرِضٓٱِٓفَٓٓوَمببآلسن

َ
ببآۡۡل ِۡنببُهٓ ََٓجِيع  ٓل َِقببۡومٖٓٓٓأَلَيٰببتَٖٓٓذٰلِببَكِٓٓفٓٓإِنٓنٓم 

ُوونَٓ   [13-11]اجلاثية: ١٣َٓيَتَفكن
 

 هناااا يااااني سااااحانه أن ال سااايفري آياااة بااااهرة مااان آياااات اهلل طعااااىل طااادل علاااى 
 جون اي عان لليفالإل العويخ..  يدخل ال  لا كل القوانني الايت طساري عليياا 

ملااا  يااه خااري اينسااان  الطايعااة   إهنااا ماان لاانع اهلل الااذي أطقاان كاال شاااء  هيااأه 
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 لاا  ه   كااأن اهلل طعاااىل يشااري إلينااا إىل أن نفكاار  ااا ال ك ااان اهلل املنااازل إلينااا 
من إشارات علمية ال هذه اجملاالت امليف لفة لنذعن  نقر بألوهي ه اليت طشيد هبا 

الااذي ناازل علياه هااذا القاارآن العواايخ   كال  قااائإل الكااون   نقاار بنااوة حممااد 
ن  سن  انكه:   من احلقائإل الثاب ة أن القارآن اجملياد  اإل ال يقول د. عادالرمح

  .(1) ريل  يه     ميكن أن   لف مع الوا ع ال شاء
 
 
 

 من احلإل الذي ال القرآن ما جاء  يه من الوعد  الوعيد   ايخاار حبد ثه ال 
مس قال الزمان  ا ّرن الزمان أ  با ّعد   كل ما جاء من أخاار    بد أن حتدث  

١ٓٓال مٓ ٓ:ألنه من اهلل طعاىل العليخ اخلاري.  أ رد مثااًل على  لا  وله طعاىل
ومُٓٱُٓغلَِبتِٓ ۡدَنِٓٓفٓ ٢ٓٓلوُّ

َ
ۡرِضٓٱٓأ

َ
ِنٓآوَُهمٓۡۡل ٣َٓٓسَيۡغلُِبونََٓٓغلَبِِهمَۡٓٓبۡعدِٓٓم 

ِِٓٓسنَِ هٓٓبِۡضعِِٓٓفٓ ۡموُٓٱّٓلِلن
َ
ٓۡؤِمنُونَٓلۡمُٓٱَٓيۡفَوحَُٓٓوَيۡوَمئِذَٖٓٓبۡعُدٓ َٓوِمنٓآَقۡبُلِٓٓمنٓۡۡل

ِ ٓٱٓبَِنۡۡص٤ِٓٓ  .[5-1]الر ت: ٥ٓلونِحيمُٓٱٓۡلَعزِيزُٓٱٓوَُهوَٓٓيََشا ُء َٓٓمنٓيَنُۡصُّٓٓللن
 
 

 ال ابان اجلاوزي ال زاد املساري:  كار أهال ال فساري ال ساال نز ،اا أناه كاان باني 
 ألاحابه   شاإل   ار   الر ت  رن  غلات  اار  الار ت   الال  لاا رساول اهلل 

 اااااااااااااا
 /225 واعد ال دبر األمثل/ (1)
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ملشاركون باذلا ألن  اار    يكان ،اخ ك اان   كاانوا يحاد ن  لا علييخ    ار  ا
الاع    يعاد ن األلنات   الر ت ألحان ك ان   قال املشاركون أللاحان رساول 

 :  اهلل 
 

إنكااخ أهاال ك ااان   النصااارى أهاال ك ااان   داان أميااون    ااد ظياار إخواننااا ماان 
 نااازلت هااذه أهاال  ااار  علااى إخااوانكخ ماان الاار ت   ااإن  اطل مونااا لنوياارن علاايكخ  

إىل املشااركني   قااالوا: هااذا كاا ت  رضااا اهلل عنااها يااة   يفاارج هبااا أبااو بكاار الصااديإل 
لااا اام  قااال: اهلل أناازل هااذا.  قااالوا أل  بكاار: نراهنااا علااى أن الاار ت ال طغلاال 
 ااار    قااال أبااو بكاار: الاضااع مااا بااني الااث ث إىل ال سااع   قااالوا: الوساال ماان  لااا 

 ااال لااه: أال ا  طاات   ااإن  ر ايااة  أن رسااول اهلل ساات   وضااعوا الرهااان...  ال 
الاضاع ماا بااني الاث ث  ال ساع   يفاارج أباو بكاار  قاال ،اخ: أزاياادكخ ال اخلطار   أمااد 

 املشااركون راهنااوا . (1)ال األجاال إىل طسااع ساانني   قياارهخ أبااو بكاار   أخااذ رهاااهنخ 
داً جازمااً أناه مان ألهنخ ال يؤمنون أناه مان عناد اهلل   أباو بكار راهان ألناه يع قاد اع قاا

 عند اهلل طعاىل   أنه  إل ال مرية  يه.

 اااااااااااااا
 /288-286/ 6زاد املسري  (1)
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 الوجه الثالث: "كون القرآن هدى" 
 كل ما ال القرآن هداية ملن أراد اخلري  الرشاد   داللة على ما يل اطااعه 
من سال احلياة امليف لفة   املضطربة   كل إرشاده هداية للسايل األ وت   داللة 

ا كان القرآن الكرمي معجزًا ال هداي ه   طشريعه الذي على الطريإل األسلخ   لذ
جاء به ال حمكخ آياطه   ال أخ  ه اليت دعا إلييا      علييا   مد يا  
 مد  امل يفلقني هبا   هو  جه أساسا كاري ألن ا،داية ها املطلل الرئيس 

إىل  لنس ت   لذلا علمنا اهلل طعاىل ال أ ل سورة من القرآن أن نطلل ا،داية
َرَٰطٓٱٓۡهِدنَاٱالصراط املس قيخ  ِ أن   أمرنا رسول اهلل ٦ٓلُۡمۡسَتقِيمَٓٱٓلص 

نقرأها ا ضمن سورة الفاحتة ا ال كل ركعة من ركعات الص ة    د بني اهلل 
ٓلِۡكَتُٰبٓٱَٓذٰلَِك١ٓٓٓال مٓ : ساحانه أن امليمة األساسية ،ذا القرآن ها ا،داية

ُِٓٓهد  ٓفِيهِٓ َٓرۡيَبٓ َٓلٓ ٓٓال و ٓ  ال طعاىل:  [2-1]الاقرة: ٢ٓۡلُمتنقِ َٓل  ٓكَِتٰب 
نَزۡلَنٰهُٓ

َ
َۡكٓٓأ َُ لَُمٰتِٓٱِٓمنَٓٓنلناَسٓٱِٓۡلُۡخوِجَٓٓإِ ٓإََِلَٰٓٓرب ِِهمۡٓٓبِإِۡذنِٓٓنلُّورِٓٱٓإََِلٓٓلظُّ

 .[1]إبراهيخ: ١ٓۡۡلَِميدِٓٱٓۡلَعزِيزِٓٱِٓصَرٰطِٓ
 

ٓ : - عز من  ائل –  ال بِ ٍَٓٓوَِِتابٖٓٓانِٓۡلُقۡوءَٓٱَٓءاَيُٰتٓٓتِۡلَكٓٓطس  ٓمُّ
 .[2-1]النمل: ٢ٓلِۡلُمۡؤِمنِ ََٓٓوبُۡۡشَ ُٰٓٓهد  ١ٓ

 
٢ٓٓۡۡلَِكيمِٓٱٓۡلِكَتٰبِٓٱَٓءاَيُٰتٓٓتِۡلَك١ٓٓٓال مٓ : -جل امسه-  ال
 .[3-1]لقمان: ٣ٓل ِۡلُمۡحِسنِ ََٓٓورَۡۡحَةٓ ُٓهد  
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َها:  ال رن العزة  اجل ل يُّ

َ
أ ِنٓوِۡعَظةٞٓمٓنَٓجا َءتُۡكمٓقَدۡٓٓنلناُسٓٱَٓيَٰٓ ٓم 

ب ُِكمۡٓ ُدورِٓٱِٓفٓٓل َِمآوَِشَفا ءٞٓٓرن ]يونس: ٥٧ٓل ِۡلُمۡؤِمنِ ََٓٓورَۡۡحَةٞٓٓوَُهد  ٓلصُّ

57]. 
ُٓٱ  ال ساحانه:  َ ّٓٓللن ۡحَسنَٓٓنَزن

َ
آكَِتٰب آۡۡلَِدي ِٓٱٓأ تََشٰبِه  َثاِنَٓٓمُّ ٓمن

ِينَٓٱُٓجلُودُِٓٓمۡنهَُٓٓتۡقَشعِوُّٓ ٓإََِلَٰٓٓوقُلُوُبُهمُۡٓٓجلُوُدُهمۡٓٓتَلِ ُُٓٓثمٓنَٓربنُهمَُۡٓٓيَۡشۡونََّٓٓلن
ِ ٓٱٓذِۡكوِٓ ِٓٱُٓهَد َٓذٰلَِكّٓٓللن ُٓٱيُۡضلِلَِٓٓوَمنٓيََشا ُء َٓٓمنٓۦبِهَِٓٓيۡهِد ّٓللن َٓفَمآّللن
 .[23] الزمر: ٢٣َٓهادٍِٓٓمنۡٓٓۥَ ُٓ

 
  هذه ا ية بينت أمرين: 

 
 األ ل كون القرآن هدى. -
أن يكاااون الكااا ت ماااؤثراً ال  -ّاليا هاااو أ اااد أركاااان الااادعوة  ّسااا – الثااااين -

 النفو   ل طقاله   يس قر  ييا   طسأيح القلون به   له.
 

اف القارآّن  يياا أناه ماشار    ال أريد أن أتيل ال  كر ا يات   كال آياة ّ ل 
أ  مناااذر  أ  أناااه  كاااار  أ   كااارى  أ   ر ااااان  أ   كماااة... كاااال  لاااا داخاااال 

  ا،دى الذي جاء به القرآن الكرمي.ضمن الدعوة اليت يراد منيا الولول إىل
 

 ممااا يشاامله كونااه هاادى أن  يااه ماان ا يااات الاينااات الاايت ختاتاال لااا ل 
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العقاال  اايفيخ مااا  ييااا    اتاال لااا ل القلاال   ينمااو  اال اهلل  رسااوله  يااه   
كل إنسان بلغ ه الايت يصال معياا إىل ا،داياة املنشاودة   كاذلا  ياه طربياة للانفس 

ياااا  ااال طصااااح زكياااة  مرطقياااة عااان سفاساااف هاااذه الااادنيا  اينساااانية الااايت  اتا
 طرطقاااا ل كاااون راضاااية مرضاااية  ط لقاااى آياااات ك اااان اهلل بقلااال ساااليخ   طساااعى 

 ييصال اخلري إىل النا  بشل الوسائل. 
َٓولََقدٓۡ مما يدخل ضمن كونه هدى أنه ميسر للذكر  ال اهلل طعاىل:

نَا ۡ ِۡكوِٓٓۡلُقۡوَءانَٓٱٓيََّسن كِوِٖٓٓمنَٓفَهۡلٓٓلِل  دن أي  اهلل  د  [42 32 22 17لقمر: : ]مُّ
يسرنا القرآن للحفظ  ال دبر  االطعاظ  أي يقسخ اهلل طعاىل على أنه يسر هذا 

ليفقيوا ما  يه من الدر    هالقرآن للذكر   ال دبر   أين أ لئا الذين يقرؤ ن
دنيا  العط   العوات   احلكخ العويمة اليت طد،خ إىل ما  يه خريهخ ال ال

  ا خرة م
 

زاًل مان عناد اهلل طعااىل   ا    لا أنه ملا كاان هادى جلمياع الناا    كاان مناا
بد أن يكون ميسراً ليس طيع النا   يمه   اي ادة منه   االر خ من أنه ال أعلى 
درجات الا  ة  الايان    أكمل الك ت ال ال فصيل  ايمجال  ر خ  لا يقارأه 
العااااااما  يشاااااعر أناااااه يفيماااااه  يعااااارف ماااااا  ياااااه   يقااااارأه العاااااا   يغاااااوص ال حبااااااره 

 يقاارأه األعجمااا  يشااعر برا ااة نفسااية عجياااة   يقاارأه العاار    مساا يفرجاً الاادرر 
 يضاااف إىل را  ااه  يااخ بعااض  جوهااه  معانيااه   يكاارره هااذا   ام   اا  يزياادهخ 
ال كااارار إال  ااااوة ال ال مسااااا بااااه   ثااطااااً علااااى االساااا مرار ال االساااا يداء هبديااااه  

  االسأشاد  ا  يه من آيات ا،دى  الرشاد.
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ات إعجاااز القاارآن   كااخ ماان ك ااان بااديع الاانوخ   ال شااا أن هااذا ماان آياا
أد  الصااورة  ال يساا طيع أن يقاارأه عااوات النااا  مماان عاارف القااراءة     ي عمااإل ال 
العلخ  بال إنناا  اد ال اجمل معاات اينساانية  ال الاذين طعمقاوا ال دراساة األدن 

راكياياا ميجون طلا الك ل املنمقة  ااسنة اليت اخ ريت ،ا األلفااظ   أطقان ال ط
أميا إطقان  أماا القارآن الكارمي  ار خ ر عاة شاأنه   عوماة إطقاناه   علاو بياناه   إناه 
حمال لكل  ارو   يراه ميسراً ال  راءطه  ميسراً ال  فوه   يد ال نفسه الادا ع 

 القوي ليفيخ كل كلمة  يه   ليس مر ال الصلة به.
 ااا  يااه ماان   هناا أ ااول: إن كونااه هاادى يعاال كاال مااا  ياه هاادى   يااو هاادى

عقائااد  عاااادات   مااا  يااه ماان أ كااات خم لفااة   كااذا مااا  يااه ماان ا يااات الاينااات 
 ات الدالالت العقلية  الفكرية   كذا ما  يه من الدالالت العلمية... كل  لا 
هدى ألهناا طادل ال النياياة علاى أناه مناازل مان عناد اهلل طعااىل العلاا الكااري   ا  

 لعلمية املعجزة  بني كونه هدى.منا اة بني  جود الدالالت ا
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الوجه الرابع: أن القرآن الكريم ذو َشَرٍف وُيَشرُِّف َمْن ُنِسب 
 إليه

ٓ :-عز جل- ال اهلل  ِۡكوِٓٱٓذِ ٓۡلُقۡوَءانِٓٱوَٓٓص   .[1]ص: ١َّٓل 

ببوٞٓٓۥتننببهُٓ  ااال اهلل ساااحانه: ِۡ ٓلُونَٓٓ َٓتُۡسببٓوََسببوَۡفَٓٓولَِقۡوِمببَك ٓٓلنببَكََّٓٓلِ
٤٤ :[44]الزخرف. 

َتۡيَنُٰهمٓبَۡلٓ  ال جلت  درطه:
َ
وِهِمۡٓٓأ ِۡ ۡعوُِضونَٓٓذِۡكوِهِمَٓعنَٓفُهمۡٓٓبِِذ ٓمُّ

٧١  :[71]املؤمنون. 
 

لو طصورنا األمة العربية طسري عط العصور   كر الادهور علاى ماا كانات علياه 
 ال نز ل القرآن الكرمي  لرأيناها أماة  ابعاة ال زا ياة النسايان مان طااري  اينساانية 

عن مساري احلضاارات  منااز ية ال جزيرهتاا الايت طغطيياا الرماال  طعايش عالاة   ض ً 
على  ريها من األمخ اجملا رة  يوير  ييا أهل الاذكاء  الفطناة  الكياساة  الفياخ  
 يذ ن  كاؤهخ  طنطفه  طن يخ   طضيع كياس يخ   يطيش  يميخ ال العصااية 

د ن أن يكاون ،اؤالء أثار يّاذ كر  اجلاهلية   الصراعات القومية   العقائاد الوثنياة  
الليخ إال ال نصيحة يادييا أ دهخ بأم  وماه ماا هاخ علياه مان الصارا  الاداما  
 ألت الصاااااد    امياااااع الكلماااااة   د اااااع دياااااة الق لاااااى   ايلااااا   باااااني اجلياااااات 
امل نااا رة  َث يعااود األماار إىل مااا كااان عليااه   لمااا جاااء القاارآن العواايخ جعاال أمااة 

مااخ   طأخااذ بأياادييا إىل مااا  يااه لاا  يا ال الاادنيا  ا خاارة  العاارن أمااة طقااود األ
 ألاااح الرجاال الفطاان ال األمااة العربيااة رجاال العااا  يعر ااه كاال النااا    ي حاادثون 
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عنااه   ي نااا لون  ديثااه عااطاً ال طاااري  اينسااانية  اتاااة   ألاااح مثااااًل ملااا باارز  يااه 
أدباه    طان إىل ماا  ياه من اجملاالت  كل  لا ألنه  يخ القارآن اجملياد   طاأدن ب

 من د ائإل العلخ  املعارف.
" ام اااااا نيااااام  ي ااااالية  اااا  امجاي  ااااا :  لااااذلا  ااااال رسااااول اهلل 

 .(1)ي الية    اإلسالم إذا  قهةا"
 فيميااخ لنساا ت  مااا  يااه هااو الشاارط الااذي يعليااخ خيااار النااا  ال هااذه 

هاااذه الااادنيا الاااذي  احليااااة الااادنيا   اااالقرآن الكااارمي    الشااارف  املكاناااة الر يعاااة ال
يعومه امل يني    سل له أعداء ايس ت  ساباً ال  رهبخ لنس ت  املسالمني 
 اال ميسااا أ ااد ساساا يخ نساايفة ماان القاارآن  يقااول: مااا دات هااذا الك ااان بيااد 

 املسلمني  لن طغلاوهخ.
 يذا القرآن الذي يعومه املسلمون ال أ صى األرض  أدناها  بلل من اجملاد 

كانااااة العويمااااة مااااا   يالغااااه ك ااااان آخاااار ال الاااادنيا    ااااد ّخااااد ت هااااذا  الر عااااة  امل
الك ان بك ل ال مثيل ،اا ال الادنيا كلياا طفسارياً  بيانااً   طوضايحاً  ياطاه    قاه 
مااااا  يااااه ماااان احلكااااخ  األ كااااات   بياناااااً  دابااااه   أخ  ااااه   داللااااة علااااى مااااواتن 

 موضوعاطه بل  ل عدد  ر  ه  كلماطه  مجله...
ا ياادل علااى مكانااة القاارآن ال نفااو  املساالمني  باال إننااا  ااد أن كاال هااذا مماا

أعااداء ايساا ت  ااد ألفااوا  ااول هااذا القاارآن الك اال الكثاارية دراسااة  تحيصاااً  أ  
 اااااااااااااا
/  أترا ااااااااااااااااااااااااااااااه 6/525( 3483ر اه الايفاااااااااااااااااااااااااااااااري ال املنا اااااااااااااااااااااااااااااال ضاااااااااااااااااااااااااااااامن  اااااااااااااااااااااااااااااادي  آخاااااااااااااااااااااااااااااار ) (1)

( 2526(  ر اه مسااااالخ ال  ضاااااائل الصاااااحابة )4688 3383 3374 3353 3336 3588 3487)
 الطيالسااا  أبااو نعاايخ   اباان  اااان    كمااا ر اه أبااو دا د  أمحااد   الاغااوي ال شاار  الساانة 4/1846-1847

  الدارما   اخلطيل ال الفقيه   ابن عادالط ال اجلامع.
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 نقداً  هتجماً...
شر ه اهلل طعاىل بالقرآن الكرمي   ألاح أشارف خلاإل اهلل   الرسول حممد 

 خ  كراً  شر اً  جمداً.طعاىل   أع هخ مكانة   أر عيخ منازلة   أمساه
 كذا ألاح  وماه العارن ر اخ ضاعفيخ ال هاذه األعصار    لا يخ   هاواهنخ  
 ااإن أكثاار مااا  يااف العااا  أن يساا يقظ هااؤالء العاارن   ي مسااكوا بك ااان رهبااخ  

  يقود ا العا  مرة ثانية.
 العااارن ،اااخ شااارف  ر عاااة ألن القااارآن الكااارمي عااار   بااال اماااض ال ال ااااري  

ف ال اللغة العربية  آداهبا ل جد اجلخ الغفري   الذي لنف   ألف  سائ ً عما أل
 حبااا   يياااا لاااه لااالة بك اااان اهلل العوااايخ   صاااار للعااارن بفضااال القااارآن الكااارمي 
الشرف العويخ   الذكر احلسن   املكانة العالية   الصيت الذائع ما   يكان ،اخ 

هبخ ال ال يفاتاااال  ال لغاااريهخ ماااان األمااااخ ال ال اااااري  كلاااه   كااااذا للغاااا يخ   أساااالو 
  احلدي .

 كاااذا كااال مااان  مااال هاااذا القااارآن   ينشاااره   يذيعاااه   كااال مااان  دماااه بناااو  
خدمة يشرف ال اجمل مع   يكرت  دره   ياذيع لاي ه   يويار امساه   ير اع شاأنه  

:  إن اهلل ير اع هباذا :  اال ناايكخرضا اهلل عناه لذلا  ال عمر بن اخلطان 
 .(1)الك ان أ واماً   يضع آخرين 

 اااااااااااااا
( اباااااان ماجااااااه ال املقدمااااااة بااااااان  ضاااااال ماااااان طعلااااااخ القاااااارآن 817ر اه مساااااالخ ال لاااااا ة املسااااااا رين   صاااااارها) (1)

حاااا ي  كماااا ر اه عاااادالرزاق ال املصااانف  الااادارما  ابااان  ااااان  الط1/35(  أمحاااد ال املساااند 218 علماااه)
 الاغوي  الاييقا ال الشعل  السنن  أبو عايد ال  ضائل القرآن   سال ر اية عمر رضاا اهلل عناه للحادي  
أنه لقا عامله على مكة  قال له: من اس عملت على أهل الوادي؟  قال: ابان أبازى.  اال:  مان ابان أبازى ؟ 

= 
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 اااااااااااااااااااااا =
 إنااه عااا  -عااز  جاال-لك ااان اهلل  ااال: مااوىل ماان موالينااا.  ااال:  اساا يفلفت علااييخ مااوىل؟م  ااال: إنااه  ااارو

 بالفرائض.  ال عمر: أما إن نايكخ  ال....
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 وجوه اإلعجاز في السنة النبوية الشريفة

 كاارت  يمااا ساااإل  جااوه ايعجاااز ال القاارآن العواايخ املااو ى بااه علااى رسااول 
    ما ها  جوه ايعجاز ال السنة الناوية املطيرة ؟اهلل 

أ ااول ال اجلااوان: لقااد ساااإل أن  كاارت أن الساانة الناويااة   ااا ماان عنااد اهلل 
ن عند حممد بن عاداهلل القرشا ا،امشا  لل طعاىل علمه إياها   ليست أ واالً م

إليياااا بسااااعيه  جاااده  لااااذلا ال بّاااادَّ أن طكاااون  جااااوه ايعجاااااز  يياااا هااااا  جااااوه 
ايعجااااز ال القااارآن الكااارمي نفسااايا  اللياااخ إال الطااارف األ ل مااان الوجاااه األ ل  
أ صاااد إعجاااازه اللغاااوي  الصااارال  الا  اااا   الاناااائا ألن  لاااا كاااان ال جانااال 

 ت اهلل أمااا الساانة  اخ يااار األلفاااظ  الكلمااات ماان عنااد رسااول اهلل القاارآن ألنااه كاا
  .لذلا كانت بشرية األلفاظ   لخ طكن معجزة من هذا اجلانل  

 كر الفرق بني أسلون القرآن  -يرمحه اهلل– ال مقال للشي  مصطفى الزر ا
 السنة   قال: الفرق عوايخ جاداً باني أسالون احلادي  النااوي   أسالون القارآن 

 تريقااة الايااان العاار    اينيمااا شااقة  اسااعة ال يشاااه أ ااد ا ا خاار لاادى أهاال ال
الاصااار باللغاااة  أسااااليايا   باملاااأثور املاااألوف مااان بياهناااا  دمياااه   ديثاااه   إن هاااذا 
ال فا ت الكاري ال األسلوبني إ ا أنعخ اينسان  يه   كان  ا ملكة بيانية ال ياأم 

دي  الناااوي   القارآن لااادران عاان مصاادرين لدياه جمااااًل للشااا  الريااة ال أن احلاا
 خم لفني.

 احلاااادي  الناااااوي جاااااء كلااااه علااااى األساااالون املع اااااد للعاااارن ال ال يفاتاااال 
ط جلى  يه لغة ااادثة   ال فييخ   ال عليخ   اخلطابة ال لورها  مناهجيا املألو ة 
لاادى العاارن   يعاااا جزئيااات القضااايا  املسااائل   يياال علييااا    ااا ر  ينااا ش  
كمااا ي يفاتاال سااائر النااا  بعضاايخ مااع بعااض   لكاان ي ميااز ماان الكاا ت العاار  
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املألوف بأن  يه لغة من قااة  اري نابياة  أن  ياه إ كامااً ال ال عااري   مجعااً للمعااين 
 جواماااع  املقصاااودة باااأ جز ترياااإل   أ رباااه د ن  شاااو مماااا اسااا حإل باااه ال سااامية باااا

ف   لكنااه علااى درجااة عاليااة ماان  يااو كاا ت عاار  الطااراز املع اااد املااألو  (1)الكلااخ 
 أساليل الالغاء املعيودة.

أما أسلون القرآن  يو أسلون ما كر ال يد الناظر  يه   السامع شايياً له 
 يماااا يعااارف مااان كااا ت العااارن   أسااااليايخ يعااااا الكلياااات   يفااارض األ كاااات  
  يضرن األمثال   يوجه املواعظ ال عماوت ال طشااه العموماات املألو اة   خطاان

 .(2) يه من ال جريد ما يعل له تابعاً خالاً منقطع النوري
،ا تابع   مع  لا  إننا نرى أن أ ادي  كثرية من أ ادي  رسول اهلل 

ايعجاااااز العاااار  ماااان  ياااا   اااااوة األساااالون   م انااااة الأكياااال   ب  ااااة املعاااااىن 
املقصاااود    ااازارة املقصاااود   لاااذلا نااارى ايماااات ابااان  جااار يقاااول:   إن دخاااول 

رآن ال  ولاه  بعثات اواماع الكلاخ  ال شاا  ياه   إمناا الناازا  هال يادخل  اريه الق
من ك مه من  ري القرآن؟ َث  كر أمثلة مان جواماع الكلاخ ال القارآن  السانة  َث 

  ال: 
  إىل  ااري  لااا ممااا يكثاار بااال  اع.  ااال:  إمنااا يساالخ  لااا  يمااا   ط صاارف 

 اااااااااااااا
نصارت بالرعال   وله بعثت اوامع الكلخ..  ر اه الايفاري ال اجلياد باان  اول النان  جاء عن النن  (1)

(  ر اه مسااااااااااااااااااااااااااااااااالخ ال 7273 7113 6888   أترا اااااااااااااااااااااااااااااااااه)6/148( 2877مسااااااااااااااااااااااااااااااااارية شاااااااااااااااااااااااااااااااااير)
ف ال اللفااظ  ر اه الأماااذي  النسااائا   اباان ماجاااه   أمحااد  ابااان  مااع اخااا  372-1/371(523املساااجد)

 ااااان   أباااو عواناااة   الاييقاااا ال الااادالئل  السااانن   ابااان أ  شاااياة   الاغاااوي ال شااار  السااانة   أباااو نعااايخ ال 
 الدالئل   ال لحيفة  ات   أبو يعلى ال املسند   احلميدي ال املسند. 

 .85-81ها( ص1385العدد األ ل)–اجمللد األ ل  -ميةانور املقال ال جملة الاحوث ايس  (2)
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 .(1)الر اة ال ألفاظه 
 من الوجه األ ل لنعجاز  هاو كوناه عربيااً   يشاأم ال أما ال اجلانل الثاين

 لاا القاارآن  الساانة  ألنناا نساا طيع أن نساا يفرج أ كااات الشاريعة ماان الساانة كمااا 
نس يفرجيا من ك ان اهلل طعاىل بالفيخ الصحيح  االس نااط املااين علاى األلاول 

لياال  ا  علاى ال ا الايت اسا يفرجيا علمااء األلااول   ،اذا  جادنا رسااول اهلل 
نضَّر اهلل امرءاً مسع منا  ديثاً   أداه كما مسعاه   ارن مالال أ عاى ))عنه   يقول: 
 .(2)((من سامع
أال  ليالاال الشاااهد ماانكخ )):   ااال .(3)((بلغااوا عااين  لااو آيااة)):   ااال 

يااااني أناااه  اااد ياااأيت بعاااض   كوناااه  .(4)((الغائااال   ااارن مالااال أ عاااى مااان ساااامع
 اااااااااااااا
 .13/262انور   ح الااري  (1)
جاااااء هاااااذا احلااااادي  عااااان زياااااد باااان ثابااااات رضاااااا اهلل عناااااه: ر اه أباااااو دا د ال العلااااخ باااااان  ضااااال نشااااار العلاااااخ  (2)

(   ااااال:  اااادي   ساااان 2784   الأمااااذي ال العلااااخ بااااان احلاااا  علااااى طالياااال السااااما  )3/322(3662)
   الادارما ال 5/183   أمحاد ال املساند 1/84(232ماجه ال املقدمة بان من بلال علمااً )   ابن 4/142

  كما ر اه ابن عادالط ال اجلامع  الراميرمزي   ابن أ   ان ال 1/84(232املقدمة بان اال  داء بالعلماء )
احلااكخ   أباو نعايخ  مقدمة اجلر   اخلطيل الاغدادي ال الفقياه   ال شارف ألاحان احلادي   ال الكفاياة    

 اباان أ  عالااخ   اباان  اااان   الطحااا ي   الطااطاين   الساايفا ي  الصاادال. انواار ط مااة ال يفااريج: ايعجاااز 
 .163-1/162العلما ال السنة الناوية

احلااااااااادي  عااااااااان ابااااااااان عمااااااااار  رضاااااااااا اهلل عنيماااااااااا: ر اه الايفااااااااااري ال األنايااااااااااء باااااااااان ماااااااااا  كااااااااار عااااااااان باااااااااين  (3)
( 2828-2827ال العلخ باان ماا جااء ال احلادي  عان باين إسارائيل )   الأمذي 6/572(3461إسرائيل)

   أمحااااااااااااااااااااااد ال 8/51(6223/  )14/51   اباااااااااااااااااااااان  اااااااااااااااااااااااان 4/147  ااااااااااااااااااااااال:  ساااااااااااااااااااااان لااااااااااااااااااااااحيح
 .3/332(   ح املنان568  الدارما)214 2/158(7226املسند)

   أترا اااااااه: 671/182 رن مالااااااال أ عاااااااى مااااااان ساااااااامع  ) ر اه الايفااااااااري ال العلاااااااخ باااااااان  اااااااول النااااااان  (4)
(  ر اه مسااااااااااااااااااااااااااااااااااااالخ ال القساااااااااااااااااااااااااااااااااااااامة 7447 7278 5552 4662 4426 3187 1741 125)
  كمااا ر اه أمحااد   أبااو دا د   الأماااذي   اباان ماجااه   الاييقاااا ال املعر ااة   اباان  ااااان  3/1325(1678)
= 
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ّاا لَّغااني عنااه يكااون ال الااوع
ا   ايدرام   الفيااخ   املقاادرة علااى االساا نااط أكثاار مماان امل

لياااادلنا علااااى أن  ديثااااه ملاااااء باااااحلكخ  األ كااااات الاااايت  يساااامعه ماااان رسااااول اهلل 
يساا طيع أهاال العلااخ اساا يفراجيا  بياهنااا للنااا  ليعملااوا هبااا    ااد كااان  لااا ال عصاار 

رضااا اهلل  - نااال  الفقااه  الفقياااء الااذين   يا اادئوا بااأ   نيفااة     ين يااوا بأمحااد باان
الااذين كااان ،ااخ بااا  توياال ال أخااذ األ كااات ماان الك ااان  الساانة   مااا  -عاان اجلميااع 

ياازال أهاال العلااخ ال كاال مكااان   كاال زمااان ،ااخ ماان هااذين األلاالني معااني ال ينضاال  
  مورد  لو ماؤه للواردين.

من  جوه ايعجاز  هاو كوناه  قااً   قاد سااإل أن  كارت  امةجه امثان  أما 
عن ك ابة كل  أنه عندما سأل رسول اهلل  رضا اهلل عنيما بن عمر  دي  ا

اك ل   والذي نفسا ))ما يسمعه منه من احلدي  أ مأ إىل  مه الشريف   ال: 
 يذا يدل على أن كل ما جاء ال السنة املطيرة  إل  ((بيده ما خرج منه إال  إل

 يااة عاان ناان ماان ال مريااة  يااه  سااواء كااان إشااارة إىل  قيقااة علميااة  أ   صااة طار 
األناياء  أ  عن أ د من أهال زماناه  أ  إثااات نسال  أ  إثااات خالاية د ائياة 
ال تعات ما أ  شران  إن كل  لا  إل ال يوز االمأاء  ياه  أ  الازعخ بأناه مان 

    ااد أ ردت ال ك ااا  (1)أمااور الاادنيا الاايت ميكاان أن  طااه  ييااا رسااول اهلل 

 اااااااااااااااااااااا =
 الااااااادارما   ابااااااان أ   اااااااان   ابااااااان عاااااااادالط   انوااااااار ط ماااااااة ال يفاااااااريج ك اااااااان ايعجااااااااز العلماااااااا ال السااااااانة 

 .1/164الناوية
 هنا أريد أن أناه أن من يزعخ أن رسول اهلل ال إخااره عان بعاض األماور كاان خماطاً عان أماور دنيوياة ال ع  اة  (1)

  لااافه بولاااف ال ياااوز أن ي صاااف باااه اينساااان  ،اااا بالشااار   اااد أخطاااأ خطاااأً  ا شااااً ال  اااإل رساااول اهلل
القائااال هباااذا أن اخلاااط يفياااد  العااادل  كياااف برساااول رن العااااملني الاااذي كاااان خليااال رن العااااملنيم  لااايعلخ هاااذا

الصدق  الكذن إن كان من  ري الشار   أما من الشار   اخلط ال يفيد إال الصدق  سواء أكان  لا ي علإل 
= 
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 ردت ال السنة الناوية   أرجو اهلل طعاىل أن ميكنين املذكور بعضاً من األمور اليت 
عصااره  أ   ااريي ماان اساا يفراج كاال األمااور العلميااة الاايت ساااإل هبااا رسااول اهلل 

 بايخاار عنيا.
 

 هو: كون السنة هدى   القرآن  اد ناص ال بياناه الاذي  امةجه امثامث أما 
دي إىل الطرياإل ييا ال يأطيه الااتل من بني يديه  ال مان خلفاه أن رساول اهلل 

ٓٓال بو ٓاحلإل كقولاه طعااىل:  نَزۡلَنٰبهُٓٓكَِتٰبب 
َ
ۡبَكٓٓأ َُ ِٓمبنَٓٓنلنباَسٓٱِٓۡلُۡخبوِجَٓٓإِ

لَُمٰتِٓٱ ]إباراهيخ: ١ٓۡۡلَِميبدِٓٱٓۡلَعزِيزِٓٱِٓصَرٰطِٓٓإََِلَٰٓٓرب ِِهمۡٓٓبِإِۡذنِٓٓنلُّورِٓٱٓإََِلٓٓلظُّ

َ ٰلَِكٓٓجل ثنااؤه:-  ال  [1 َِ وَۡحۡيَنا َٓٓو
َ
َۡكٓٓأ َُ آإِ ِنُۡٓٓروح  ۡموِنَا ٓٓم 

َ
ُٓكنبَتَٓٓمبآأ

يَمٰنُٓٱَٓوَلٓٓۡلِكَتُٰبٓٱَٓمآتَۡدرِ  آَجَعۡلَنٰهَُٓٓوَلِٰكنٓۡۡلِ َٓمبنٓۦبِهِٓٓننۡهِد ٓنُور 
نَشا ءُٓ ۡسبَتقِيمِٖٓٓصبَرٰطٖٓٓإََِلَٰٓٓۡلَۡهِد ٓ ٓتننَكِٓٓعَبادِنَا ِٓٓمنۡٓٓن ِٓٱِٓصبَرٰط٥٢ِٓٓٓمُّ ّٓللن

ِ ٱ َمَٰوٰ ِٓٱِٓفَٓٓمآۥَ َُّٓٓلن ٓٱِٓفَٓٓوَمبآلسن
َ
َل ٓٓۡرِضٓ ۡۡل

َ
ِٓٱٓإََِلٓٓأ ُمبورُٓٱٓتَِصبيُّٓٓللن

ُ
ٓۡۡل

٥٣ :[53-52]الشورى. 
 

َها:-جل ج له-  ال يُّ
َ
أ ا ٓٓنلنِبُّٓٱَٓيَٰٓ رَۡسۡلَنَٰكٓٓإِنن

َ
آأ آَشِٰهد   ِ َٓوُمبَۡش 

ا ِٓٱٓإََِلَٓٓوَداِعًيا٤٥َٓٓونَِذيو  آۦبِإِۡذنِهِّٓٓللن اج  آَوِِسَ نِي   .[46-45]األ زان: ٤٦ٓمُّ

 
 اااااااااااااااااااااا =

باااأمور الااادنيا أت ي علاااإل باااأمور ا خااارة أعاااا ين اهلل  إياااام مااان أن قطاااه ال  اااإل اهلل طعااااىل  أ  ال  اااإل رساااوله 
 . املصطفى 
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ناوية هداية لألمة ال تريإل احلياة الذي حتياه  طد،ا على أ ضل  السنة ال

السال   طأخذ بأيدييا إىل ما  يه خريها ال الدار الدنيا  الدار األخرى   لذلا 
من أراد معر ة ترق الدعوة إىل اهلل طعاىل   إىل دينه  شريع ه   ما عليه إال أن 

اجد  ييا ما يريد من من أ ،ا إىل آخرها   إنه    يدر   ياة املصطفى
ألول الأ يل  الأهيل   ضرن املثل   إيراد القصص ا،ادف   ان ياز 
الفرص.... إىل ما هنالا من األساليل الدعوية الناجعة   الناجحة   اليت 

   قد أمثرت خري  رن  جد  وق هذه األرض بأبية هذا الرسول الكرمي 
ۡسَتقِيمِٖٓٓصَرٰطٖٓٓإََِلَٰٓٓۡلَۡدُعوُهمۡٓٓتننَكٓأرسله اهلل داعياً إىل احلااإل  ال طعاىل: ٓمُّ

٧٣ :[73]املؤمنون. 

 : من  جوه ايعجاز  هو كونه  ا شرف  ر عة امةجه امرابع أما 
 كااذلا السااانة الناوياااة ،اااا شااارف   طاااورث مااان اشااا غل هباااا    اااات  ااادم يا  

 مكانة   أ اد النا   ا  ييا   تاإل أ كاميا   نشر نصوليا بني النا .. شر اً 
نضاار اهلل اماارءاً مسااع مااين  ااديثاً ))  ر عااة    ااد ساااإل  كاار  اادي  رسااول اهلل 

 يااو ياادعو ملاان بلاال  ديثااه أن يرز ااه اهلل نضااارة ال  جيااه   (( الغااه كمااا مسعااه..
 كياف  ان دا اع عنياا   تاقياا ال  ياطاه   علمياا الناا ؟م أساأل اهلل طعاااىل أن 

مياخ   ييمياخ أمرهاا  طصاحيحيا  السااير يعلناا مان أهال السانة الناوياة الاذين هت
علاااااى خااااادم يا  إناااااه مسياااااع جميااااال  هاااااذا   اااااد ألاااااف  اااااا ظ املشااااارق اخلطيااااال 

ك اباااااً أمساه شاااارف ألااااحان احلاااادي   بااااني  يااااه ا ثااااار   -يرمحااااه اهلل–الاغاااادادي
الاااواردة ال  ضااال أهااال احلااادي   كماااا ألاااف  اااا ظ املغااارن ايماااات ابااان عاااادالط 

بيااااان العلااااخ   ضااااله   مااااا يناغااااا ال ر اي ااااه  ك ابااااه جامع  -يرمحااااه اهلل-األندلسااااا
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  محله .
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 ضوابط القول باإلعجاز

البااااد للعماااال الصااااحيح أن يكااااون لااااه ضااااوابل  اااال ال  اااارج عاااان املسااااار 
الصااحيح الااذي يسااري  يااه  أ  الااذي ياال أن يسااري  يااه    الااة إ ا كااان األماار 

   إناه م علقاً بألول الشاريعة األساساية   بااألخص ايعجااز الاذي دان بصادده
 ااا يك شاافه أهاال العلااوت امليف لفااة    كااخ علااى ك ااان اهلل طعاااىل   ساانة نايااه 

 ،ذا كان من الواجل  ضاع  ياود د يقاة طضاال القاول بايعجااز  ال ال يكاون 
هنام شطل    ال طعد ال القول بايعجاز   إليكخ  كر الضوابل اليت رأيت أن 

 : (1)ز ال الك ان  السنةطكون نصل عيين الاا   عند طنا ل مسائل ايعجا

 الضابط األول
أرى أن الضابل األ ل لنعجااز يساري ماع الوجاه األ ل لنعجااز  هاو كوناه 
عر  الأكيل  عر  املعاين  الايان   يجال أن يكاون القاول بايعجااز لايس  ياه 

 اااااااااااااا
أهاال العلااخ هااذا املوضااو     كاار ا لااه ضااوابل   لاان أطعاارض ملنا شااة  لااا ألهنااا ال  هااذا   ااد طنااا ل كثااري ماان (1)

مجل يااا ال اعااأاض علييااا   إمنااا  ماات ب نا ،ااا بأساالون جديااد ينسااجخ مااع طنااا   لوجااوه ايعجاااز املساا ناطة 
 أل  من ك ان اهلل طعاىل   إين سأ كر بعض الك ل اليت طنا لت  كر الضوابل   ها: 

   مان ايعجااز العلماا ال القارآن الكارمي  حلسان أباو  -آن الكرمي  لفضل عااا    ساناء عااا   إعجاز القر 
  ماا اا  ال إعجاااز القاارآن   -   ماان آيااات ايعجاااز العلمااا ال القاارآن الكاارمي  لز لااول النجااار –العينااني 

آن الكاارمي  خلالااد   املنوااار ا،ندسااا للقاار  -   طألاايل ايعجاااز العلمااا  لعاداجمليااد الزنااداين-ملصااطفى مساالخ
    الكون  ايعجاز العلماا ال القارآن   -  ايشارات العلمية ال القرآن  لكارت السيد  نيخ - ائإل العايدي

  ايعجااااز العلماااا ال القاااارآن  السااانة )طار اااه  ضاااوابطه(  لعااااداهلل ابااان عااااادالعزيز  –ملنصاااور  سااال النااان 
  ر يإل العلخ  ايميان  ألمحاد  اؤاد باشاا.  -القرضا ي  كيف ن عامل مع القرآن الكرمي  ليوسف  –املصلح 

   ري أ لئا كثري...
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طعسف  أ  جناية على النص العر  الوارد  بل يل إجراء النص الوارد علاى ماا 
العربياااة   ااات ناااز ل القااارآن مااان املفااااهيخ  املعااااين الااايت طسااا يفدت ،اااا  طعر اااه األماااة

الكلمااة العربيااة املوجااودة ال الاانص ماان الك ااان  أ  الساانة   اللغااة هااا الضااابطة 
للنص   ليس املفيوت احلادث  أ  الفيخ الذي  طر لننسان خارج نطااق اللغاة 

 هو الذي ننازل النص عليه.

 الضابط الثاني
الوجه الثاين لنعجاز  هو كونه  قاً   لما كان القرآن  قاً  يسري أيضاً مع 
  لااا أننااا ال يااوز لنااا أن نساا ند ال موضااو  ايعجاااز إال ] كاناات الساانة  قاااً 

على  دي  لحيح شيد له علمااء باذلا  أماا األ اديا  الضاعيفة   ا  ياوز 
علخ ال بد    بد  ني مقارنة ما  رد  ييما من نصوص بأمور ال [لنا أن د ج هبا

أن طكون  قاً أيضاً   ما دات األمر العلما   يزل بني ايثاات  النفا     يوز 
مقارن ااه مااع القاارآن بااأي  جااه ماان الوجااوه ألننااا نكااون  ااد  ارنااا  قاااً مااع ظاان  أ  

  هخ.. 
 يدخل ال هاذا ماا يال ال نااه لاه  أال  هاو أن احلقيقاة املطلقاة هاا ماا عناد 

اينساان  إمناا هاا  قيقاة نسااية   لاذلا ال باد أن يكاون اهلل طعاىل  أما ما عند 
الاانص هااو األلاال   احلقيقااة العلميااة هااا الفاار  الااذي ياااىن علااى  لااا األلاال  
 هبذا ي اني لنا أنه إ ا جاء النص الواضح ال نصوص الشريعة  ياو احلاإل  ال لاو 
خالف ه النوريات العلمياة   دان نع قاد أناه ال يوجاد ناص شارعا يعاارض  قيقاة 
علمياااة  ألن هاااذا أمااار اهلل   هاااذا خلاااإل اهلل   ااا  ميكااان أن ي عاااارض األمااار مااااع 

 اخللإل.
كما يدخل ال هذا أيضاً ما يوضع مان الضاوابل الايت طقضاا أن املا كلخ ال 



 55 

ايعجاز يناغاا أن يكاون عاملااً م ثا ااً    لاا ألن  اري العاا  ال يعارف احلاإل مان 
 أن القاااول بايعجااااز يااال أن  اااريه.  يااادخل أيضااااً ال هاااذه النقطاااة ايشاااارة إىل

ي وا ر عليه  ريإل م كامل من أهل العلخ بشل أنوا  ال يفصص  ل يس طيعوا أن 
  يطوا بد ائإل العلوت اليت  وييا النص القرآين  أ  النص الناوي.

إضااا ة إىل هااذا ياال أن يراعااى ال جاناال طفسااري الاانص القاارآين  أ  الناااوي 
ما جااء  يياا  اول املوضاو  الاذي ياحا   ياه   أن أ ضل ما ياني املعىن  ييا هو

 لذا كان على الاا   أن يمع كا ة النصوص الواردة ال املوضو   اطه لي اني له 
 املعىن الصحيح منه  در ايمكان.

 يدخل ال هذا اع اار ماا ال الانص القارآين أ  النااوي مان احلقيقاة أ  اجملااز  
ص  ريناة علاى إرادة اجملااز  أ   يفسر  سل  لا على ظاهره ما   يكان ال الان

ال نصااوص أخاارى بيااان للمعااىن املااراد   ،ااذا  كاارت أنااه ال بااد ماان مجااع ا يااات 
 القرآنية   األ ادي  الناوية الواردة ال املوضو  ملعر ة املعىن املراد للشار .

 الضابط الثالث
  أ  النور ال سياق ا ية  ساا يا     يوز أن نقطع ا ية الكرمية عما ساقيا

عما يأيت بعدها لناني إعجازًا ال جزء منيا  الليخ إال إ ا كان بيان ايعجاز ال 
 جزء من ا ية ال يؤثر ال سياق ا ية   سااا يا    لا مثل  وله طعاىل:

نَزنۡلَا
َ
 إن بيان أن احلديد ليس ال األلل من معادن  [25]احلديد: ۡۡلَِديدَٓٱَٓوأ

 ال معىن ا ية من  ريل أ  بعيد. األرض اليت خلقت  ييا  ال يؤثر
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 الضابط الرابع
معر ة احلد د اليت يل أن يقف عندها العقل اينساين أمات احلقائإل املطلقة 
الواردة ال النصوص القرآنية  الناوية   العقل اينساين يل أن يقف عند  د د 

ل اهلل علمه الذي رز ه اهلل إياه   ال  ا ل أن يفيخ النص  ا ال يعلمه   ا
وتُِۡتمَٓوَما ٓطعاىل:

ُ
ِنَٓٓأ ٓٓۡلعِۡلمِٓٱٓم  ٓٓإِلن  إن  يخ  [ 85]ايسراء: ٨٥ٓقَلِيل 

النصوص الشارعية امل علقة باحلقائإل الكونية  كل ما اطصل إليه من أبعاد ،ا 
َٓوِفٓ ٓٓأۡلفَاقِٓٱِٓفَٓٓءاَيٰتَِنآَسُُنِيِهمٓۡ سااحة عمر اينساانية ل صل إىل  قيق يا: 

نُفِسهِٓ
َ
ٰٓٓمۡٓأ ََٓٓح ن ننهُٓٓلَُهمۡٓٓيَتََب ن

َ
هٓٱٓأ وَٓٓۡۡلَقُّ

َ
ننهُٓٓبَِوب َِكٓٓيَۡكِفٓٓلَمۡٓٓأ

َ
ٰٓٓۥأ ُٓك ََِٓٓعَ

ءٖٓ  ليس من  اجانا    ال يقع على عاطقنا أن ن اني  [53] صلت: ٥٣َشِهيدٓ ََٓشۡ
مجيع النصوص العلمية الواردة ال الو ا املنازل من عند اهلل طعاىل   إمنا علينا أن 

صارى جيدنا   ما آطانا اهلل طعاىل من علخ لفيخ النص  لنا به م وكلني ناذل  
 على اهلل جل ج له لايان هذا الفيخ   اهلل املس عان.

 

****** 
 

هذا الذي  ررطه سابقاً من األمور النورية ال  ضايا ايعجاز إمنا كانت أمورا 
ختاذنا الناوا ا الطاياة ركزت علييا أثناء ك اابيت يعجااز السانة الناوياة   ماثً  لاو ا

اب ااداء ماان خلااإل آدت عليااه الساا ت إىل هنايااة ا،اارت   ااإنين كناات أ اارر مااا جاااء ال 
السنة الناوية  َث آيت  ا ثات عند أهل علخ الطال مان احلقاائإل  ال إ ا   أجاد 

  َث دعااوت أهاال الاحاا   العلااخ شاايئاً  ااررت احلقيقااة الثاب ااة عنااد رسااول اهلل 
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ضوء املعطيات العلمية احلديثة   كنت ال كل  ادي   لدراسة هذا احلدي  على
أ رده آيت اميااع الر ايااات   أثا يااا   أبااني مااا  ييااا  اال يوياار   احلااإل ال املااراد 

   على سايل املثال  دي   خلإل اهلل آدت على بالنص الوارد عن رسول اهلل 
 لاااورطه  جئااات بالر اياااات الااايت جااااءت ال هاااذا املوضاااو     جموعياااا طااااني أن
املقصاااود هاااو أن اهلل خلاااإل آدت علاااى لاااورة آدت   املاااراد هباااذا احلااادي  الااارد علاااى 

ططاور  اوق هاذه األرض ال لاورطه  -علياه السا ت-أ لئا الذين يزعماون أن آدت
 ل ألاح على هذه الصورة اليت اس قر علييا ا ن   احلدي  يقرر أن آدت نازل 

 غااري    ي طااور كمااا ياازعخ إىل األرض  هااو علااى لااورطه الاايت هااو علييااا ا ن   ي
   كاذا - العيا  بااهلل طعااىل –املاديون أنصار من يقول بنساة اينسان إىل القردة 

ماااااا جااااااء عااااان تاااااول آدت  اااااني خلقاااااه اهلل طعااااااىل   قاااااد جااااااء ال السااااانة الناوياااااة 
الصاحيحة أنااه خلاإل بطااول سا ني  راعاااً   قاررت  لااا معرضااً عمااا يقولاه علماااء 

اينسان الذي  جد ه   ما  جد ا ال هاذه الادنيا مان ا ثار   األ ياء عن تول 
 ال حلاااواء أمناااا   -علياااه السااا ت-عواااات  آثاااار ال يسااا طيعون أن يقولاااوا هاااا  دت

مان تاول آدت هاو   إمنا هو ظن ال أثر  يه مان الصاحة   ماا ثاات عان النان 
الصحيح الذي ال مرية  يه   على من يدعا  ري  لا أن ياح   ل يصل إىل 

 .  ا جاء عن النن قيقة م
إضاااا ة إىل أين  ارنااات باااني ماااا  كااار ه عااان الدينالاااورات   أثاااات أن هاااذه 
احليواناااات بالنسااااة  دت كانااات مثااال احليواناااات احلالياااة بالنسااااة لننساااان احلاااا  

( مأاً بعنقه الطويل    يله 15 توله   يخ يقولون إن أتول د ينالور  جد هو )
ال ي عاادى تااول جااامو  أ   ياال  باال لعلااه ال األتااول   هااذا بالنساااة لننسااان 

 ي عدى تول أسد  أ   يد   اهلل أعلخ  أ كخ.
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هااذا   ااد ساارت ال الك ااان كلااه ال موضااوعاطه كا ااة علااى هااذه الصااورة ماان 
أ اًل  َث  كاار مااا جاااء موا قاااً ملااا ثااات عاان رسااول  إثاااات مااا جاااء عاان الناان 

أن يصااال إىل  قاااائإل   ألناااه هاااو األلااال عنااادنا إ  ال ميكااان لننساااان ا،ااادى
الكون إال بإ دار اهلل طعاىل له  أما ما أعطيه الرسول الكرمي من العلخ   أظيره لنا 
 إمنا هو مان طعلايخ رن العااملني اخلاالإل الااارو  علمااً باأن الك اان  اد  اوى مان 

(  ا اااداً 121) - سااال ماااا هاااو  ارد -املوضاااوعات الكاااارية   الصاااغرية أ يانااااً 
 أرجاااو أن أكاااون هباااذا  اااد سااارت علاااى املااانيج الاااذي  عشااارين   مائاااة موضاااو   

    يرضا أهل العلخ   أهل ايميان.يرضا اهلل طعاىل   يرضا رسوله الكرمي 
  إل اهلل السميّع العليّخ اجلميع  إىل السداد ال األمر كله  كما أساأل اهلل أن  

   أن -عااز  جاال–يو ااإل كاال ماان ساااهخ ي ااا  هااذه النااد ة املااركااة إن شاااء اهلل
 يكون من مثارها اليانعة ما  يه خري لألمة ال الدنيا   ال األخرى.
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 فهرس المراجع

 ( ايبانة  ابن بطة. 1) 
( ايشاااارات العلمياااة ال القااارآن الكااارمي  املس شاااار ماااد ت  اااا ظ إباااراهيخ  2) 

 ت.1882 -مصر  –مك اة  ريل 
  د. كااااارت ( ايشااااارات العلميااااة ال القاااارآن الكاااارمي)بني الدراسااااة  ال طايااااإل( 3) 

 ت(.1885ها/1415) 1القاهرة ط -دار الفكر العر -السيد  نيخ
مطاعااااة دار ال اااأليف بالقاااااهرة -( إعجااااز القاااارآن  د. السااايد حممااااد احلكااايخ 4) 

 ها.1/1388ط
( إعجاز القارآن الكارمي  أ.د.  ضال  سان عااا   ساناء  ضال عااا . دار  5) 

 ت.1888ها/1422/ 3الفر ان ط
ال خلااإل اينسااان  طفنيااد نوريااة دار ياان  د. حممااد ناياال  ( ايعجاااز اي،ااا 6) 

 ت.2221ها/1422دمشإل-دار القلخ –النشواين
نشااار مك ااااة  -( ايعجااااز العلماااا ال السااانة الناوياااة  د. لاااا  أمحاااد رضاااا 7) 

 ها.1423-الرياض –العايكان
( ايعجااااااز العلماااااا ال القااااارآن  السااااانة)طار ه  ضاااااوابطه(  د. عااااااداهلل بااااان  8) 

رابطاة العاا   -هيئاة ايعجااز العلماا ال القارآن  السانة-يز املصالحعادالعز 
 مكة املكرمة. -ايس ما

 -( ايعجااااز القااارآين ) جوهاااه..  أساااراره(  د. عاااادالغين حمماااد ساااعد بركاااة 8) 
 ت.1888ها/1428القاهرة)-مك اة  هاة

ت حممد كرمي -( ايياز ال آيات ايعجاز  الشي  حممد أبو اليسر عابدين12)
 ت.1888ها/1418دمشإل –دار الاشائر-اجحر 
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هاا( حتقياإل حمفاوظ الارمحن زيان اهلل   282)  الاحر الزخاار ال مساند الاازار( 11)
 نشر مؤسسة علاوت القارآن  باري ت  مك ااة العلاوت  احلكاخ   املديناة املناورة

 .ها(1428)
دار عمااااار. -( الايااااان ال إعجاااااز القاااارآن  د. لاااا   عااااادالف ا  اخلالاااادي12)

 ت.2222ها/1413 3ط
 817( طاااج العاار   ماان جااواهر القااامو  للفري زابااادي حممااد باان يعقااون)13)

 ها.1327-1326القاهرة/-ها( 1225للزبيدي: حممد مرطضى)
دار  -هااااا( ت: د.يوسااااف العااااش463( طقييااااد العلااااخ  اخلطياااال الاغاااادادي)14)

 ت.1874ط ثانية-إ ياء السنة الناوية
(هااا نشاار دار 1257د باان عابااد ): حممااللسااندي  طرطياال مسااند الشااا عا( 15)

 (ها.1417الفكر بري ت)
دائاااارة املعااااارف  –هااااا( 852اباااان  جاااار العسااااق ين )  هتااااذيل ال يااااذيل( 16)

 .ها( 1327تاعة أ ىل ) – يدر آباد الدكن –العثمانية
 مك اة املثىن بغداد. -( طو يد اخلالإل  عاداجمليد عزيز الزنداين17)
اغاا ال ر اي اه  محلاه  ابان عاادالط يوساف ( جامع بيان العلاخ   ضاله  ماا ين18)

 بري ت. -دار الفكر -ها(  463ابن عاداهلل النمري القرتن)
 .ها( 458) : أمحد بن احلسنيالاييقا  اجلامع لشعل ايميان( 18)
 : أمحااد باان عاااداهلل باان أمحااد امليااراينأبااو نعاايخ األلاااياين   ليااة األ لياااء( 22)

 .ها( 1351( ط: السعادة )ها432)
دار الفكااااااااااااار  -( ر ياااااااااااااإل العلاااااااااااااخ  ايمياااااااااااااان  د. أمحاااااااااااااد  اااااااااااااؤاد باشاااااااااااااا21)

 ت.2222ها/1422العر 
( دالئاال الناااوة  أبااو نعاايخ: األلاااياين: أمحااد باان عاااداهلل باان أمحااد امليااراين 22)

 ه(.432)
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 ها(1388ها(  املك اة السلفية ) 458الاييقا )  دالئل الناوة( 23)
 ها(. 225( الرسالة  للشا عا حممد بن إدريس)24)
هاااا( نشااار املك ااال 587( زاد املساااري  ابااان اجلاااوزي: أباااو الفااارج عاااادالرمحن )25)

 بري ت.–ايس ما
ها( حتقيإل حممد  ؤاد عادالاا ا   273ابن ماجة: حممد بن يزيد )  السنن( 26)

 ط: عيسى الاا  احللن.
هااا(  حتقيااإل حممااد حماااا  275أبااو دا د: سااليمان باان األشاااع  )  الساانن( 27)

 إ ياء الأاث العر . –اداحلميدالدين ع
هاااا( حتقياااإل أمحاااد  278الأماااذي: حمماااد بااان عيساااى بااان ساااورة )  السااانن( 28)

 دار الفكر. –شاكر  حممد  ؤاد عادالاا ا
 بري ت.-دار الفكر -ها(  385( السنن  الدار طين: علا بن عمر)28)
إل هااااا( حتقياااا 255الاااادارما: أبااااو حممااااد عاااااداهلل باااان عااااادالرمحن )  الساااانن( 32)

  انور   ح املنان. مصطفى الانا 
 –ط: دار الفكااارأباااو بكااار أمحاااد بااان احلساااني الاييقاااا:   السااانن الكاااطى( 31)

 لانان. –بري ت
هاا( حتقياإل عاادالغفار  323للنسائا: أمحاد بان شاعيل )   السنن الكطى( 32)

 1411)  بااري ت –نشاار دار الك اال العلميااة –اري   ساايد كساار يناادالا
 .ها(

 بري ت. –ط: دار الفكر (ها323أمحد بن شعيل ) نسائالل  السنن( 33)
 –ط: املك ااااال ايسااااا ما –حتقياااااإل األلاااااااين –ابااااان أ  عالاااااخ  السااااانة( 34)

 بري ت.
 .القاهرة  حممد بن هشات ط: الكليات األزهرية  السرية الناوية( 35)
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  هااا( حتقيااإل األرناااؤ ط 516الاغااوي: احلسااني باان مسااعود )  شاار  الساانة( 36)
 بري ت. –ايس ما ط: املك ل

ت د. عااااداهلل  -( شااار  العقيااادة الطحا ياااة  القاضاااا ابااان أ  العاااز احلنفاااا37)
 الأكا  شعيل األرناؤ ط.

هاا( ت. 321( شر  مشكل ا ثار  الطحا ي: أمحد بان محاد بان سا مة )38)
 شعيل األرناؤ ط ط. مؤسسة الرسالة.

هاا( حتقياإل 321)مةأمحاد بان محاد بان سا الطحاا ي:   شر  معاين ا ثاار( 38)
 .ها( 1388بري ت ) –ار نشر دار الك ل العلميةنجحممد ال

هااا( ت. حممااد سااعيد 463( شارف ألااحان احلاادي   اخلطياال الاغادادي)42)
 منشورات جامعة أنقرة.-دار إ ياء السنة الناوية -خطيل أ  لا

 ( الشريعة  ا جري.41)
محااد عااادالغفور ت. أ-هااا( 383( الصااحا   اجلااوهري: امساعياال باان محاااد)42)

 ها.1422ط ثالثة -عطار
 ( لحيح الايفاري  انور   ح الااري.43)
هااااا( 375)حممااااد باااان  اااااان الاساااايت اباااان  اااااان:   لااااحيح اباااان  اااااان( 44)

هاا(  ط:  738بن بلاان الفارساا )الاي سان بأطيل لحيح ابن  اان 
 .بري ت –دار الفكر –أ ىل

هاااا(  311بااان خزمياااة ) أباااو بكااار حمماااد بااان إساااحاق  لاااحيح ابااان خزمياااة( 45)
 بري ت. –املك ل ايس ما –حتقيإل حممد بن مصطفى األعوما

هاا( عنايااة 261مساالخ بان احلجااج القشااريي النيساابوري )  لاحيح مسالخ( 46)
 حممد  ؤاد عادالاا ا.

 ( لحيفة  ات بن مناه   ات بن مناه.47)
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 –عاار هااا( دار إ ياااء الااأاث ال232سااعد )باان حممااد   الطاقااات الكااطى( 48)
 بري ت.

ابان  جار أمحاد بان علاا العساق ين    ا ح الاااري شار  لاحيح الايفااري( 48)
 .األ ىل –ها( ط: الريان852)

هااا(  255(  اا ح املنااان شاار   حتقيااإل ك ااان الاادارما أبااو حممااد عااادالرمحن )52)
دار الاشاااائر  املك ااااة -شااار   حتقياااإل أباااو عالاااخ نايااال بااان هاشاااخ العماااري

 ت.1888ها/1418املكية 
 ها(.463( الفقيه  امل فقه  اخلطيل الاغدادي )51)
-(  واعد ال دبر األمثل لك ان اهلل عز  جل  د. عادالرمحن  انكة امليداين52)

 ها1428ط-دمشإل–دار القلخ
( القاارآن العواايخ )هداي ااه  إعجااازه ال أ ااوال املفساارين(  د. حممااد الصااادق 53)

-بااااااااري تالاااااااادار الشااااااااامية -/دار القلااااااااخ دمشااااااااإل2إبااااااااراهيخ عرجااااااااون ط
 ت.1888ها/1412

ا،يثمااا: نااور الاادين علااا باان أ  بكاار   كشااف األساا ار إىل ز ائااد الااازار( 54)
بااااااري ت  –مؤسسااااااة الرسااااااالة –هااااااا( حتقيااااااإل عااااااادالرمحن األعومااااااا827)
 .ها(1388)

هاااااااا( ط: ا،ناااااااد 463اخلطيااااااال الاغااااااادادي )  الكفاياااااااة ال علاااااااخ الر اياااااااة( 55)
 .ها(1357)

دار الفكار -لقارآن  د. منصاور  سال النان( الكون  ايعجااز العلماا ال ا56)
 ت.1886ها/3/1413العر /مصر ط

سلسااالة ك اااان -( كياااف ن عامااال ماااع القااارآن الكااارمي  د. يوساااف القرضاااا ي57)
 ( املك ل ايس ما القاهرة.3اجليل )
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طرطيااال يوساااف  -( لساااان العااارن  ابااان منواااور: حمماااد بااان مكااارت اي ريقاااا58)
 بري ت. –العرناخلياط  ندمي مرعشلا  ط. دار لسان 

–دار املسااااااالخ2( ماا ااااااا  ال إعجااااااااز القااااااارآن  د. مصاااااااطفى مسااااااالخ. ط58)
 ت.1886ها/1416الرياض/

 ها.1385/-العدد األ ل-( جملة الاحوث ايس مية  اجمللد األ ل62)
( جممااو  الف ااا ى  اباان طيميااة: أبااو العاااا  طقااا الاادين أمحااد باان عاااداحلليخ 61)

 ط احلكومة السعودية.- اسخ  ابنهها( مجع عادالرمحن بن 728احلراين )
نااااور الاااادين علااااا باااان أ  بكاااار ا،يثمااااا:   جممااااع الز ائااااد  مناااااع الفوائااااد( 62)

 ها(1422دار الك ان العر  بري ت ) ط -ها( 728)
( اااادث الفالاال بااني الاارا ي  الااواعا  الراميرماازي:  ساان باان عااادالرمحن 63)

ت بااااااااااري  –دار الفكاااااااااار –هااااااااااا( ت.د. حممااااااااااد عجاااااااااااج اخلطياااااااااال362)
 (ها.1424)

مطاعاة -( مدخل إىل مو ف القرآن الكرمي من العلخ  د. عماد الدين خليال64)
 ت.1885ها/1425املولل العراق -2ط-الزهراء احلديثة

 (ها.458( املدخل  الاييقا: أبو بكر أمحد بن احلسني )65)
حمماااااد بااااان عااااااداهلل احلااااااكخ: أباااااو عااااااداهلل   الصاااااحيحنيعلاااااى  املسااااا درم( 66)

 .بري ت –ها(ط دار املعر ة425)النيسابوري 
هاا( حتقياإل 232ابن اجلعد: أبو احلسان علاا بان اجلعاد اجلاوهري )  املسند( 67)

 .ها(1425الكويت ) –مك اة الف   –عادامليدي عادا،ادي
ط: دار  هااا.(316ساافراييين )أبااو عوانااة: يعقااون باان إسااحاق اي  املسااند( 68)

 بري ت. –املعر ة
هاا(  ققاه  ساني ساليخ 327أمحد بن علاا ال ميماا )أبو يعلى:   املسند( 68)
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 .ها(1424بري ت ) –أسد  ط: دار املأمون
 .ها( ط: املك ل ايس ما241أمحد بن  نال )  املسند( 72)
ا،ناد  –آبااد الادكنر هاا(  ياد218احلميدي: عااداهلل بان الازبري )  املسند( 71)

 .ها( 1321)
محاادي عاداجمليااد الساالفا  هااا( حتقيااإل454القضاااعا: )  مسااند الشاايان( 72)

 .ها(1427ت مؤسسة الرسالة بري ت )
 –هاا( ط:  يادآباد الادكن224الطيالساا: ساليمان بان اجلاار د )  املسند( 73)

 .ها(1321ا،ند )
حا اهاااااا( حتقياااااإل السااااايد لااااا248عااااااد بااااان محياااااد أباااااو حمماااااد )  املساااااند( 74)

 .ها(1428ط: عا  الك ل بري ت ) –السامرائا  حممود الصعيدي
 –هاا( طعلياإل سايد اللحاات235ابن أ  شياة: عاداهلل بن حممد )  املصنف( 75)

 .دار الفكر
الاارمحن   اياالهااا( حتقيااإل 211عااادالرزاق باان  ااات الصاانعاين )  املصاانف( 76)

 .املك ل ايس ما –األعوما
هااااا( حتقيااااإل محاااادي 362الطااااطاين: سااااليمان باااان أمحااااد )  املعجااااخ الكاااااري( 77)

 .السلفا
 -هاا( ت عادالسا ت هاار ن385س اللغة  أمحاد بان  اار  )( معجخ مقايي78)

 دار الك ل العلمية إيران.
هاا( ت د. 458( معر ة السنن  ا ثار  الاييقا: أبو بكر أمحد بن احلسني)78)

 عاداملعطا  لعجا.
هاا( ط: 1421للفسوي: حتقيإل د. أكارت ضاياء العماري )  املعر ة  ال اري ( 82)

 .مؤسسة الرسالة
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هااا( 522 رياال القارآن  الرا اال األلافياين:  سااني بان حممااد ) ( مفاردات81)
 دار املعر ة بري ت. –ت حممد السيد الكي ين

( مقدمة اجلر   ال عاديل  ابان أ   اان: أباو حمماد عاادالرمحن بان أ   اان 82)
 دائرة املعارف العثمانية با،ند.-(327ال يما احلنولا الرازي )

مك اااة – القاارآن الكاارمي  د. ز لااول النجااار( ماان آيااات ايعجاااز العلمااا ال83)
 ت.2221ها/1422الشر ق/

مك اااة  -( ماان ايعجاااز العلمااا ال القاارآن الكاارمي  ا.د.  ساان أبااو العينااني84)
 ت.1886ها/1416 -الرياض-العايكان

( ماان علااخ الطاال القاارآين )الثواباات العلميااة ال القاارآن الكاارمي(  د. عاادنان 85)
 ت.1887بري ت - دار العلخ للم يني -الشريف 

 –( نشر  ادي  أكاادمياها327ابن اجلار د: عاداهلل بن علا )   املن قى( 86)
 ها(. 1423  ت عاداهلل هاشخ )باكس ان

دار -( املنواااار ا،ندساااا للقااارآن الكااارمي  د. ميناااد  خالاااد  اااائإل العايااادي87)
 ت.2221ها/1422-املسرية عمان

هااا( عنايااة حممااد  ااؤاد 182حا )اايمااات مالااا باان أنااس األلاا  املوتاأ( 88)
 .عادالاا ا
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