
اْلَعاَلِمنَي، ونصلي ونسلم على   َرب ِ  ّلِلَِ  اْْلَْمد  ، الَرِحيمِ  الَرْْحَنِ  ِبْسِم اّللَِ 

 أفضل اخللق نبينا ورسولنا حممد.

 وفي  يه كالم للا نـز ف فواتح السور في تأسرار حرو

 جعله عربيّا  اله و نـزوإأسماء القرءان 

 )الموضوع عقدي وبحاجة لتركيز شديد(

 املؤل فون 

ستاذ الدكتور حسين يوسف عمري/ قسم الفيزياء/ األ

 جامعة مؤتة/ األردن

األستاذ   ِكتَابهُ فِي ِعلِّيِّينَ المرحوم أسأل للا أن يكون 

  -قسم أصول الدين  /الدكتور راجح عبدالحميد كردي

 الجامعة األردنية )زمن التأليف(

 الشكر اجلزيل ملن أثروا املوضوع يف مالحظاهتم القيمة وهم

 األردن  / اْلسني جامعة / العربي ة  الل غة  قسم/ الكفاوين عوض  شاهر  كتورالد 

 البلقاء جامعة / األساسي ة  العلوم-التكنولوجي ة  اهلندسة / خرمة  أبو حسن  حممود  الدكتور



 األردن  / التطبيقي ة

 مؤتة  جامعة  / جماز القراءات الكربى / القرال ة إبراهيم ْحدان خريسات 

 األردن /    اجلامعة  -الدين   أصول  سمق / كردي راجح عبداْلميد الدكتور

 حاسوب علم دكتوراه  / بشناق ايسر  الدكتور

 (PhD) عمري يوسف حسني تسنيم    و  عمري  يوسف حسني ْحزة  الدكتور

 أمريكا  - أكسفورد/  OleMiss- املسيسييب جامعة  / الكهرابئية  اهلندسة  قسم

 جمازة يف بعض القراءات   /  عمري حسني ْحزة عايدة أم  

 األردنية  اجلامعة من  / اْلاسوب-ريستج ما / عمري يوسف حسني سلسبيل

 األردنية  اجلامعة  / كلي ة الصيدلة   خترجت من / عمري  يوسف  حسني سندس

 مقدمة 

 القرءان  تعريف

 :يف اللغة

 أي ،  قرأت    مصدر    هو  و،  األصل  يف  القراءة  معناه:  انءَ اْلق رْ :  الطربسي  العالمةيقول  

 بعضه   ََجَْعت    أي،  الشيء  قرأت    مصدر    هو   قيل  و،  سعبا  إبن   عن  املَْرِوي   وهو ،  تَ َلْوت  



َنا ََجَْعه  َوق  ْرآنَه  *: )ومنه قوله تعاىل  .بعض   إىل ( )القيامة ق  ْرآنَه    فَاتَِبعْ   قَ َرْأََنه    فَِإَذا ِإَن َعَلي ْ

17-18 ) 

 يف َصْدرك َوق  ْرآنه َأْي َأْن تَ ْقَرأه .ََجَْعه  َأْي 

 النيب  قلب ومسع  على  جربيل  بواسطة  لن ز امل  وتعاىل  هسبحان  للا   كالم  هو:  اصطالحا  

و به  املتحدى  ،له   املؤيدة  املعجزة  العربية  ابللغة  (َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى)  حممد املعجز  ، 

  املبدوء و   املكتوب يف املصاحفو   ،ابلتواتر  إلينا  املنقول  بتالوته،  املتعبد، و ومعناه  بلفظه

 .الناس ةبسور  واملختوم الفاحتة بسورة

 شرح التعريف

اإلنس   أو  املالئكة  منغريه  للا خيرج كالم  إىل  وإضافته  .   يشمل كل كالم للا  :للاكالم  

 و اجلن.أ

 اْلَبْحر    َكانَ   َلوْ   ق لْ لقوله تعاىل "    ،خيرج كالم للا الذي استأثر به سبحانه وتعاىل:  لن ز امل

َفدَ   َأنْ   ْبلَ ق َ   اْلَبْحر    لََنِفدَ   َربِ    ِلَكِلَماتِ   ِمَداد ا َنا  َوَلوْ   َربِ    َكِلَمات    تَ ن ْ   " الكهف َمَدد ا  ِبِْثِلهِ   ِجئ ْ
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َعة    بَ ْعِدهِ   ِمنْ   ََي دُّه    َواْلَبْحر    َأْقاَلم    َشَجَرة    ِمنْ   اأْلَْرضِ   يف   َأََّنَا  َوَلوْ )  :وقوله    نَِفَدتْ   َما  َأْْب ر    َسب ْ

 ( 27لقمان  ( ) يم  َحكِ  َعزِيز   اّللََ  ِإنَ  اّللَِ  َكِلَمات  

 ل على غريه من األنبياء واملرسلني.ن ز خيرج ما أ  : على حممد

رج األحاديث القدسية، ويقصد ابلتعبد أمرين:: املتعبد بتالوته  خي 

بفاحتة   -أ يقرأ  مل  ملن  )ال صالة  لقوله  به  إال  الصالة  تصح  وال  الصالة  يف  املقروء  أنه 

 الكتاب(  

، ) من قرأ حرفا  من كتاب للا فله به حسنة ادله ثوابلثواب على تالوته ال يعإن ا  -ب

أمثاهلا   بعشر  امل حرفواْلسنة  أقول  (  ال  ألف حرف والم حرف وميم حرف  .  ولكن 

 إذا  هي حروف عربية.

َجاعه إخبار  أو    نقل   هو:  اصطالحا  والتواتر  ، التتابع  هو  لغه  التواتر  :ابلتواتراملنقول  

 .الكذب  على تواطؤهم ليستحي َجاعه عن  (دفعة أو متفرقا)



)متلو    كان  سواء  القرآن  عليه  ويطلق  به  فرياد  املصحف  وأما  مكتواب ،   أو  (ا  مقروءا  

 .الصحف يف املكتوب

السور  تفتتح بعض  ى حروفهااملقطعة ابلوقف عل  الكلماتهي  :  حروف فواتح  ، واليت 

 : وهي كلمة(  14) عددها سور القرءان، 

 (.عسق حم، ،يس طسم،  ،طه كهيعص، ص،امل ن، ق، ص، ، طس،امل، الر، املر)

  قاطع   حكيم  نص :  العبارة  جتمعها   ( ا  حرف  14)    الر سم  حيث  من  الكلمات  هذه  فو حر 

 .Aسنرمز جملموعة اْلروف هذه ابلرمز   .سر له

A= { ر  ,س  ,ه   ,ل ,ع  ,ط ,ا ,ق ,م  ,ي ,ك ,ح  ,ص , ن} 

 ق   ،(دصا)  تقرأ  ص،  (نو ن)  تقرأ   ن  ،(ميم  الم  فل أ )  تقرأ  امل:  فإن  ،  القراءة  حيث  من  وأم ا

 .د و؛؛ ف؛ أ : اْلروف هي نطقا   اجلديد (.  فقا) تقرأ

  (نطقا   تظهر اليت تلك أو، رمسا   املثبتة) السور بداية يف املستخدمة املقطعة اْلروف

 د  فِ أ سر له قاطعو حكيم نص  : العبارة جتمعها

 



ما بعد هذه اْلروف املقطعة إشارة  و   ،الة ما قبل التنزيل(: اْلروف املقطعة يف بداية السور غالبا  ما تشري إىل ح1جدول )

 إىل التنزيل امليسر ابلل غة اليت يعقلها القوم املخاطبون ابلر سالة.

( اْلِكَتابِ   آاَيت اْلروف املقطعة يف بداية السور وال يت وصف اّلل   فيها اْلق ْرَءان )أو  اآلايت اليت تلي  ( :  أ  1 -جدول ) 

 (. اْْلَقُّ   َحِكيم ،   لََعِلي    ،   اْلم ِبنيِ   ،  اْلَمِجيدِ   ،   اْْلَِكيمِ : )  وتعاىل   سبحانه  صفاته أو   اّلل    أمساء  ببعض

حروف  السورة
فواتح 
 السور 

وصف اّلل   اْلق ْرَءان )أو  ما بعد هذه اْلروف املقطعة  
 أوصفاته اّلل   أمساء ببعض ( اْلِكَتابِ  آاَيت



{ 1} يونس 
 الر 

  َأَكانَ {  2}  اْْلَِكيمِ   ابِ اْلِكتَ   آاَيت    تِْلكَ   الر{  1}
َنا  َأنْ   َعَجب ا  ِللَناسِ  ه مْ   رَج ل    ِإىَل   َأْوَحي ْ   الَناسَ   أَْنِذرِ   َأنْ   ِمن ْ
 ...  آَمن وا اَلِذينَ  َوَبشِ رِ 

{ 1} لقمان 
 امل

  َوَرْْحَة    ه د ى{  3}  اْْلَِكيمِ   اْلِكَتابِ   آاَيت    تِْلكَ {  2}
 ِلْلم ْحِسِننيَ 

{ 1} ق
 ق  

  َجاَءه مْ   َأنْ   َعِجب وا  َبلْ {  2}  اْلَمِجيدِ   آنِ َواْلق رْ   ق{  1}
ه مْ  م ْنِذر    َعِجيب   َشْيء   َهَذا اْلَكاِفر ونَ  فَ َقالَ   ِمن ْ

{ 1} يس
 يس

  اْلم ْرَسِلنيَ   َلِمنَ  ِإَنكَ { 3} اْْلَِكيمِ  اْلق ْرَءانوَ { 2}

{ 1} الزخرف 
 حم 

  َعَربِيًّا   آَن  ق  رْ   َجَعْلَناه    ِإَنَ {  3}  اْلم ِبنيِ   َواْلِكَتابِ {  2)}
 َلَعِلي    َلَديْ َنا  اْلِكَتابِ   أ م ِ   يف   َوِإنَه  {  4}  تَ ْعِقل ونَ   َلَعَلك مْ 
  َأْصل "  اْلِكَتاب  أ م    يف "  م ثْ َبت"  َوِإنَه  "(.     َحِكيم  
  ِعْندَنَ :    َبَدل"  َلَديْ َنا"  اْلَمْحف وظ  الَلْوح  َأيْ   اْلك ت ب

 اَبِلَغة ِحْكَمة ذ و" يم َحكِ " قَ ْبله اْلك ت ب َعَلى" َلَعِلي  "

{ 1} الرعد 
 املر 

 ِمنْ   ِإلَْيكَ   أ ْنِزلَ   َواَلِذي   اْلِكَتابِ   آاَيت    تِْلكَ   املر{  1}
 ي  ْؤِمن ونَ  اَل  الَناسِ  َأْكثَ رَ  َوَلِكنَ  اْْلَقُّ  رَبِ كَ 

{ 1} يوسف
 الر 

 اْلم ِبنيِ  اْلِكَتابِ  آاَيت   تِْلكَ  الر{ 1}



{ 1} الشعراء 
 طسم

 اْلم ِبنيِ  آاَيت  اْلِكَتاِب تِْلكَ { 2}

{ 1} القصص 
 طسم

 اْلم ِبنيِ تِْلَك آاَيت  اْلِكَتاِب { 2}

{ 1} الدخان 
  حم 

َلة    يف   أَنْ َزْلَناه    ِإَنَ {  3}  اْلم ِبنيِ   َواْلِكَتابِ {  2}  م َبارََكة    لَي ْ
 م ْنِذرِينَ  ك َنا  ِإَنَ 

 

العديد من اجلداول ؛   وَيكن الرجوع للموضوع على موقع جامعة مؤتة ومشاهدة

 سنوات( 5صفحة، أجنز خالل   367) احملاضرة هي ملخص لكتابف

  سبيل   من   وليس  شيء،  كمثله  ليس  اّلل    كالم  فأصل .   ِلْلَبعيدِ   ِإشارَة    ِامْسا  :(َذِلكَ   تِْلَك،) 

 أن  بعد  مبينا    واضحا    ويصبح  (.   َذِلكَ   تِْلَك،)  احملفوظ  الل وح   من  قراءته  أو  معرفته  إىل

 .والر سالة الوحي   عليه أنزل الذي الكرمي الرسول غهيبل  

السور فواتح   حالة  إىل  أو  العرب،  لن ز الت   قبل  ما  حالة  يف  اّلل    كالم  إىل  تشري  حروف 

،  كيفيَتها   يعلم  ال  واليت  احملفوظ؛  اللوح  يف  العرب   اْلق ْرَءان  كتابة ا  أو  البشر   إىل  تشري  أّن 

 قراءة  أو  مساع  إىل  سبيل  ال  حيث  ؛(م ِبني    َعَرِب     ِلَسان  بِ )  حممد  على  يلن ز الت  قبل  ما  حالة

 اويؤك ده امس  (.  م ِبني    َعَرِب     ِبِلَسان  )  قرآَن    حمم د  على  يلهن ز ت   قبل  من  اّلل    كالم  إدراك  أو



(: قُّ اْلَْ   رَبِ كَ   ِمنْ   ِإَلْيكَ   لَ ن ز أ    َواَلِذي  اْلِكَتابِ   آاَيت    تِْلكَ )  :(َذِلكَ   تِْلَك،)  اإلشارة للبعيد

 ، (195 الشعراء) (م ِبني   َعَرِب    ِبِلَسان  ) :العرب يفهمه كيفية فعلى يل،ن ز الت بعد وأما

ابلقرءان  و ن ز  جربيل  ومسع   على)ل   ابللغة   (َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى)  حممد  النيب قلب 

تن ز التهذا    .  (العربية من  سبقه  وما  مبينا    التن ز ل  مقروءا   )ليصبح  واضحا  للقرءان    

 .فيها َجيعا  أسرار حروف فواتح السور (لرسولنا وللصحابة وللعامل من بعد

السور  يف  للا   مراد  لبعض   جديد  ب عد  لتقدمي  حماولة  الكتاب  هذا  وأييت فواتح  .   حروف 

السور  ربط  حماولة  يلي  وفيما فواتح    عن   اّلل    صفات  يهن ز وت  اإلَيان  قضااي   مع  حروف 

ه)  جيعله  ال ذي   اّلل    كالم  ومنها،  املخلوقني  صفات  مشاهبة   القوم   بلغة   سبحانه(  يصري 

  كمثله  ليس  أصله  يف  اّلل    كالم  أن    وذلك،  الفهم  من  يتمك نوا  كي  ابلر سالة  املخاطبني

 خملوقة؛   صفاته  فاملخلوق:  املتكل م  صفة    الكالم.   يعقله  أن  للمخلوق  َيكن  وال،  شيء

 له  يكن  ومل  يولد  ومل  يلد  مل  الذي  الصمد  ردالف  األحد  الواحد  اّلل    وأم ا .   كالمه  وكذلك

، خملوقة  غري  وصفاته،  العلى  والصفات  اْلسىن  األمساء  له،  القي وم  اْليُّ   فهو  أحد،  كفوا  

  بل   . حقيقت ه  ت  ْعَلم    وال  شيء،  كمثله  ليسغري خملوق و   اّلل    فكالم:  شيء  كمثلها  وليس



،  اْلَمِجيدِ ،  اْْلَِكيمِ )  وتعاىل  سبحانه  وصفاته  أمسائه  ببعض   وكتابه  كالَمه  وصفَ   قد  اّلل    إن  

 .(اْْلَقُّ  َحِكيم ، َلَعِلي  ، اْلم ِبنيِ 

 يكون   أن  َيكن  فال؛  حقيقة    ْلق ْرَءاناب  تكل م  اّلل    أن  ):  الواسطي ة  العقيدة  شرح  يف  جاء

 .خملوقة املخلوق صفة أن   كما خملوقة؛ غري اخلالق وصفة   صفته، ألن ه خملوقا ؛ اْلق ْرَءان

 أم ا .   به  امللفوظ  وعلى  الفاعل،  فعل    هو  الذي  املصدر  على:  معنيني  على  يطلق  فظ  ألل  

  اْلق ْرَءان   وغري  ْلق ْرَءاناب  ألفاظنا  أن    شك    فال  ؛(الفاعل   فعل  :  املصدر)  األو ل  املعىن  على

 الفم  حركة  من  اخلارج  الصوت  فهذا  الت لفظ؛  هو  الل فظ  إن  :  قلنا  إذا  ألن نا.   خملوقة

 به  امللفوظ  كان  سواء  خملوق،  فهو  الت لفظ؛  ابلل فظ  أريد  فإذا.   خملوق  والش فتني  والل سان

 الكالم)  به  امللفوظ  ابلل فظ  قصد  إذا  أم ا.   عندك  من  أحدثته  كالما    أو  حديثا    أو  قرآَن  

 ؛اْلق ْرَءان  هو  به  امللفوظ  كان  إذا  وعليه؛.  خملوق  غري  ومنه  خملوق،  منه  فهذا  ؛(املسموع

  اْلق ْرَءان   يريد  خملوق؛  ْلق ْرَءاناب  لفظي:  قال  من"  :أْحد  اإلمام  قال   .ِبخلوق  فليس

 ."جهمي فهو ؛(به امللفوظ)

  سبيل   على  القول)  القول  إطالق  جيوز  وال  :الواسطي ة  العقيدة  كتاب  يف  وجاء

  بن   حممد  الشيخ  ويوض حه.   عنه  عبارة  أو  اّلل    كالم  عن  حكاية  اْلق ْرَءان  أبن  (  اإلطالق



، القول  إطالق  جيوز  ال:  (أْحد  اإلمام )  قال":  فيقول  الواسطي ة  العقيدة  شرح   يف  العثيمني

؛  كالم  عن  عبارة  اْلق ْرَءان  هذا:  نقول  أن  جيوز  ال  يعين!  القول  جيوز  ال  يقل  ومل  إطالقا    اّلل 

؛  كالم  عن(  مماثلة،  حماكاة)   حكاية  إن ه:  نقول  أن  جيوز  وال  .  (1)   سبيل  على  اّلل 

 كالم  عن  يعرب    اآلن  القارئ  إن  :  نقول  أن  جيوز  قد  الت فصيل؛  عند  لكن. ...   اإلطالق

؛  كالم   حيكي  أو  اّلل     هذا   على  القول   وهذا.   اّلل    كالم  هو   ليس  ْلق ْرَءاناب  لفظه  ألن    اّلل 

   "(. جيوز  ال  اّلل    كالم  عن  حكاية   أو  عبارة  اْلق ْرَءان  أن    إطالق  لكن،  به  أبس  ال  التقييد 

األمر   يوضح  ما  نسمعها كثريا  وأكثر  اليت  وهيالعبارة  من )  :؛  آلايت  اآلن  نستمع 

فنحن نسمع القرءان من (.   الشيخ حممود اْلصري  بصوت القارئ الذكر اْلكيم  

 اخلَِبري    الَلِطيف    َوه وَ   األْبَصارَ   ي ْدِرك    َوه وَ   األْبَصار    ت ْدرِك ه    )ال:  البشر وال نسمعه من للا

 . (51 الشورى( ) ِحَجاب   َورَاءِ  ِمنْ   أوْ  َوْحي ا ِإاَل  اّلَل   لِ َمه  ي كَ  أنْ  ِلَبَشر   َكانَ  َوَما

 َكِمث ِلهِ   لَي سَ )الكرمي عن كيفي ة كالم اّلل     اْلق ْرَءانيل  ن ز تشري حروف فواتح السور إىل ت

ء   ا كتابة( إىل لغة سهلة ميس رة َكِمْثِلهِ   َلْيسَ وعن كيفية الكتابة يف اللوح احملفوظ )  (َشي 
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الكرمي عربي ا  معجزا  مبينا .     اْلق ْرَءانل إليهم  ن ز للغة العربية( حىت يتمكن من فهمه الذين  )ا

الل طف    فكان مقتضى  أمن  أن  للا  ن ز الر ابين  مرتبة كالمه    اْلق ْرَءانل   لَي سَ )ال ذي  عن 

ء    َكِمث ِلهِ   (م ِبني    َعَرِب     ان  ِبِلسَ )بغري لغات البشر، إىل مرتبة كالم اّلل  ابللغة العربية  و   (َشي 

 له على قلب ومسع الرسول حمم دن ز بعد ت  حىت تتمكنوا من فهمهوذلك  ؛  (195  الشعراء)

كالم   اْلق ْرَءان  و :   الكتابة يف اللوح احملفوظ  عن مرتبةله  ن ز كما وأ   .)صلى للا عليه وسلم(

أن يكون قائما به  ال بد  ف، الكالم صفة  للمتكلمله إىل العربي ة.  ن ز اّلل  من قبل ومن بعد ت

ئ ا َأرَادَ  ِإَذا َأْمر ه   ِإََّنَا) :ملشيئتهوتبعا   (82 يس)(  فَ َيك ون   ك ن َله   يَ ق ولَ  َأن َشي ْ

سبحانه   ومشيئته  إبرادته  يتعلق  للا  أن كالم  على  دليل  وهو  ابإلرادة،  القول  فقرن 

كالم للا   لُّ ك  آحاده حسب ما تقتضيه حكمته، وليسفكالم للا حتدث  .   وتعاىل

فهو إله واحد  يتصف جبميع صفات      .؛ وكالمه غري خملوق ألن ه صفته سبحانهأزيل

لنفسه أثبتها  اليت  أمسائه ،  الكمال  من  امسا  أو  من صفاته  عنه صفة  ننفي  أن  فال جيوز 

، اللطيف،  الرحيم،  البصري، الرْحن،  السميع،  ، العليمالر بُّ ،  اْلسىن.  فهو سبحانه أهلل

اجلبار،  العظيم  الودود، على     ....،  الغين،  الر زاق،  العزيز،  ال  اْلقيقة  على  وصفاته 



ما وكل ها بلغ الكمال املطلق )،  ال ي درك كيفها وال تستطيع  العقول  أن تبلَغ قدرها،  اجملاز

   (. -infinity -الّناية 

اّلل   البشر  صفته  إن  كالم  جنس كالم  من  ليس   َوه وَ   ۖ    ْيء  شَ   َكِمْثِلهِ   َلْيسَ )...  : وهو 

 .  (11 الشورى)(  اْلَبِصري   الَسِميع  

 يف   األمرَ   تعاىل  للا    قضى  إذا: )صفوان  على  سلسلة  كأنه   اّلل    قولَ تسمع  املالئكة    

(    صفوان    على  سلسلة    كأنه،  لقوله  خضعاَن    أبجنحِتها  املالئكة    ضربتِ ،  السماءِ   ...

وال راد  ؛  سبحانه  ّلل    وفعلية  ذاتية  صفةم  والكالواّلل  سبحانه متكلم ومنذ األزل،  :   (2)

 :ألمره ؛ وله املشيئة املطلقة

ئ ا َأن يَ ق وَل َله   )   ( 82)يس (  فَ َيك ون   ك نِإََّنَا َأْمر ه  ِإَذا َأرَاَد َشي ْ

*   د  اْلَمِجي اْلَعْرشِ  ذ و*  اْلَود ود   اْلَغف ور   َوه وَ *  َوي ِعيد   ي  ْبِدئ   ه وَ  ِإنَه  )  ويقول سبحانه:

 )سورة الربوج(.( ي رِيد   ِلَما فَ َعال  

النار   يف  الكافرين  املطلقةحتكمه  وخلود  َما )  :سبحانه  هقوليف    املشيئة  ِفيَها  َخاِلِديَن 

 .(107)هود (  َداَمِت الَسَماَوات  َواأْلَْرض  ِإاَل َما َشاَء رَبَُّك ۚ ِإَن رََبَك فَ َعال  لِ َما ي رِيد  
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ر فهي حادثة خملوقة، وأّن  للحادث املخلوق أن حييط جبميع كالم اّلل   ا لغات البشوأم  

 .الشيء بعده ر  ال شيء قبله واآلخِ  األو ل  

سل وه  :  فقالوا،  أعطوَن شيئ ا نسأل  عنه هذا الرجلَ :  قالت قريش  لليهودِ ويف اْلديث: )

وح  ِمْن َأْمِر َربِ  َوَما أ وتِيت ْم ِمَن  َوَيْسأَل وَنَك َعِن الرُّوِح ق ِل الرُّ :  لتن ز عن الروِح، فسألوه؟ ف

َقِليال   ِإاَل  فقالوا[85:  اإلسراء]  اْلِعْلِم  إال:  ،  الِعلِم حنن  من  ن  ْؤَت  قليال  مل  أ وتينا  ،    وقد 

؟التوراةَ  خري ا كثري ا  أويَت  فقد  التوراَة  ي  ْؤَت  ومن  اْلَبْحر   :  لتن ز ف!  ،  َلْو َكاَن   ِمَداد ا)ق ْل 

(    ِلَكِلَماتِ  أن    .  (3) (  [   109:  الكهف]    اآلية  َربِ  ِمْن  )  يوض ح اْلديث  َقِليل  التَ ْورَاة 

 .فهي فقط كالم للا تعاىل الذي أوحاه إىل موسى عليه الس الم؛ (َكِثري

 البحار مدادا ، وذلك ألن  كلمات    قلما  وماءِ   الشجرِ   استخدامِ   من هذا امتناع    ويستفاد  

 يف   َأََّنَا  َوَلوْ )  :ائي ة، وتعجز األقالم واملداد عن استيعاهبا وكتابتها.هلا، وهي الّن  للا ال نفادَ 

َعة    بَ ْعِدهِ   ِمنْ   ََي دُّه    َواْلَبْحر    َأْقاَلم    َشَجَرة    ِمنْ   اأْلَْرضِ    اّللََ   ِإنَ   اّللَِ   َكِلَمات    نَِفَدتْ   َما  َأْْب ر    َسب ْ

 ( 27( ) لقمان  َحِكيم   َعزِيز  
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الل   العربية فقط ْبوايل  يقدر عدد كلمات  مليون كلمة.  وهذا ال شيء   14غة 

 . ( infinity) مقارنة مع ألالّناية

والقرءان العظيم هو َقِليل     من كالمه ليهتدي به من شاء:  قليالل للا على رسله  ن ز لقد أ

اّلل   عربي ا    الَكِثري )  ِمْن كالم  اّلل    جعله  أمر    والالّنائي(  ياّلل    مث   أن  الَلْوح  يف   هكتبالقلم   

 .(3 الزخرف))ِإََن َجَعْلَناه  ق  ْرآَن  َعَربِيًّا لََعَلك ْم تَ ْعِقل وَن ( : اْلَمْحف وظ

حمم د )صل ى  املرسلني سي د  قلب علىبواسطة جربيل عليه السالم  عربي ا وحيا  له  ن ز مث  أ

 .قلبه يف ثبت حىت ويعقل   يسمع   والر سول  جربيل  قرأه أبن؛ اّلل  عليه وسل م(

 هكلمات كذلكو  ،(6236وعدد آايته حمدود )، (114حمدودة العدد ) اْلق ْرَءانسور 

أو كتابة نسخة منه الد وااتن من  اْلق ْرَءان.  وقد يكفي لطباعة (4)  (كلمة 77439)

 اْلرب. 

 : كبريا  يف جمال ختزين املعلومات  البشر الذي أويت القليل من العلم حيق ق تطورا  

نَساَن َما مَلْ يَ ْعَلْم  (4) َم اِبْلَقَلِم اَلِذي َعلَ )  ( . 5-4 العلق)(  (5)َعَلَم اإْلِ
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أن حياول جمر د   اللوح   يف  والكتابة  اّلل    بعلم  ابلك   فما فال جيوز ألحد  احملفوظ؟  وعليه 

إن  صفات للا سبحانه قد  للا يف اللوح احملفوظ.     التفكري ابلكيفية اليت يكتب هبا قلم  

 ۖ    َشْيء    َكِمْثِلهِ   َلْيسَ )  :املطلق والالّنائي، والبشر عاجزون عن إدراكهابلغت الكمال  

 .  (11  الشورى)(  اْلَبِصري   الَسِميع   َوه وَ 

 :  أقوال على هاهنا بالروح المراد في المفسرون  اختلف وقد

  .   لجبري  :  هاهنا   بالروح  المراد  :   وقيل   ...  .  آدم  بني  أرواح  :  ]  بالروح  [  المراد  أن  :  أحدها

 أكثر   األخير  القول  هذا  ولعل     .(الطبري   تفسير)  .  يكتمه  عباس  ابن  وكان  :  قال  ،  قتادة  قاله

  ِبال ِذي   َلَنْذَهَبن    ِشْئَنا  َوَلِئن)   :القرآن  وعن   الوحي  عن  تتحد ث   التالية  اآليات  أن    حيث  احتمااًل،

  َكِبيًرا   َعَلْيكَ   َكانَ   َفْضَلهُ   ِإن     ۚر بِ كَ   مِ ن  َرْحَمةً   ِإال     )86(يًل َوكِ   َعَلْيَنا  ِبهِ   َلكَ   َتِجدُ   اَل  ُثم    ِإَلْيكَ   َأْوَحْيَنا

نُس   اْجَتَمَعتِ   ل ِئنِ   ُقل (87)  َذا  ِبِمْثلِ   َيْأُتوا   َأن  َعَلى    َواْلِجن    اْلِْ   َكانَ   َوَلوْ   ِبِمْثِلهِ   َيْأُتونَ   الَ   اْلُقْرآنِ   هَ 

ْفَنا  َوَلَقدْ  )88( َظِهيًرا   ِلَبْعض    َبْعُضُهمْ  َذا  ِفي  ِللن اسِ   َصر   الن اسِ   َأْكَثرُ   َفَأَبى    َمَثل    ُكل ِ   ِمن  اْلُقْرآنِ   هَ 

 ( ْلسراءا سورة)  ( )89(ُكُفوًرا ِإال  

"  تفسريه  يف  القرطيب  وأورد  َذات  ِإثْ َبات   التَ ْوِحيد :  اْلم َحقِ ِقنيَ   اْلع َلَماء  بَ ْعض   قَالَ   َوَقدْ : 

 َلْيسَ :  فَ َقالَ   بَ َياَن    اّللَ   َرِْحَه    اْلَواِسِطي    َوزَادَ .  الصِ َفات  ِمنْ   َعطََلةم    َواَل   ِللَذَواتِ   م َشبَ َهة  َغرْي 

هِ   َواَل   ،َذات  َكَذاتِهِ    م َوافَ َقة   ِجَهة  ِمنْ   ِإاَل   ِصَفة  َكِصَفِتهِ   َواَل   ،ِفْعل  َكِفْعِلهِ   َواَل   ،ِاْسم  َكامسِْ
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  ِللَذاتِ   َيك ون  َأنْ   ِاْسَتَحالَ   َكَما   ؛َحِديَثة  ِصَفة  اهلََ   َيك ون  َأنْ   اْلَقِدَيَة  الَذات  َوَجَلتْ   ؛الَلْفظ

ه مْ   اّللَ   َرِضيَ   َواجْلََماَعة  َوالسَُّنة  اْْلَق    َأْهل  َمْذَهب  ك ل ه  َوَهَذا.  َقِدَيَة  ِصَفة  م ْحَدثَةلْ ا !   َعن ْ

:   قلمه  ة كتابيف  و   كالمه  يفو   اخللق  مشاهبة  عن  للا  يهن ز ت  من  بد    ال  وابلتايل   ( ".القرطيب)

 من  أبي    أصال    كان  أن ه  يزعم  أن  ألحد  جيوز  وال  كالم،  َكِمْثِلهِ   َلْيسَ   األو لِ   للاِ   فكالم  

،  التشبيه  َشَرك  يف  وقع   قد  يكون   هذا   يزعم  من  ن  إو .   البشر  هبا  يتخاطب  اليت  اللغات

ا ،  البشر  لغات  من  لغة  إىل  االحنياز  للا  إىل  ونسب  يف   الط عن  إىل  هذا   به  أفضى  ولر ِب 

ا  هذا .   للا  قلم  ابةتك  كيفي ة  يف  التفكري  جيوز   وال  هذا.   وتعاىل  سبحانه  اّلل    عدالة  ولرِب 

 من  أاي    تشبه  بكيفية  هي  اّلل    قلم  كتابة  أن    يزعم  من(  خبلقه  للا  تشبيه)  التشبيه  يف  يقع

  إىل   التأريخ،  قبل   ما  األقالم  من)  الزمان  مر    على  البشر  أقالم   هبا  تكتب  اليت   الكيفيات

البلوراي    هبا  تعمل  اليت  الكيفية   قد   مم ا  ذلك  خالف  أو،  -Blue ray-اقراص 

 ؛ القلم خملوق وحمدودة قدرته على الكتابة  أبن    علمنا  مع  هذا  نقول(.   العلم  إليه  يتوص ل

 أن  القلمَ   اّلل     أمرفلقد     .َجيع كالم اّلل  وغري احملدود  أن يكتب  عبال يستو قد  فهو  

بل هنالك كتب غري    .حمدودة  فانية  الد نيا  أن    ونعلم  ؛(5)   يهاف  يكون  وما  الدنيا  يكتب
 

 كاِئن   هو ِبا و كانَ  ِبا الساَعةِ  تْلكَ  يف الَقَلم   فجرى قال القَدرَ  اكت بْ  قال. رب ِ  اي أكت ب   وما قال اكت بْ  فقال القَلمَ  للا   خلق ما أول    (- 5



 

 :احملردث حكرم خالصرة ،104 :الررقم أو الصرفحة - لسرةةا كترا  خترري  :املصردر - األلبراين :احملردث الصرام  برن عبرادة :الرراوي( )دِ األب َ  إىل

 صحيح

 األَبدِ  إىل كاِئن   هو وما كانَ  ما فكَتبَ  اكت بْ  فقال القَلمَ  للا   خَلقَ  ما أَول   - (

 صحيح :احملدث حكم خالصة ،105 :الرقم أو الصفحة - السةة كتا  ختري  :راملصد - األلباين :احملدث صام ال بن عبادة :الراوي

 الصرام  برن عبرادة :الرراوي( )ك ائن   ه و م ا وكت ب ق ال الق درَ  اكت ب ق ال ؟ رب ِ  اي أكت ب   وم ا قال اكت بْ  له فقال القلمَ  للا   خلق ما أول   - (

 (صحيح :احملدث حكم خالصة ،103 :رقمال أو الصفحة - السةة كتا  ري خت :املصدر - األلباين :احملدث

رِ  ق الو  القل مَ  للا   خل ق ش يء   َأَول   - ( َرى اج ْ  خترري  :املصردر - األلبراين :احملردث الصرام  برن عبرادة :الرراويك اِئن ( ) ه و ِب ا الس اعةَ  تل ك فج َ

 حسن دهإسةا :احملدث حكم خالصة ،107:الرقم أو الصفحة - السةة كتا 

ه  خَ  ش يء   أَولَ  إنَ  - (  - اجلرامع صرحيح :املصردر - األلبراين :احملردث عبراس برن بردهللاع :الرراوي( )َيك ون   ش يء   ك لَ  فَكتَ بَ  ف أَمَره  ، الَقلَ م   للا   َلق َ

 صحيح :احملدث حكم خالصة ،2016 :الرقم أو الصفحة

 برن عبرادة :الرراوياألبَ ِد( ) إىل ك اِئن   ه و م ا و ك ان م ا، لق َدرَ ا اكت  بْ : ق ال ؟ أكت  ب   م ا: الق، اكت بْ  له   فقال، القَلم   للا   خلق ما أَولَ  إنَ  - (

 صحيح :احملدث حكم خالصة ،2017 :الرقم أو الصفحة - اجلامع صحيح :املصدر - األلباين :حملدثا الصام 

د: ق الَ ! ؟ أكت  ب   م ا: الَ فق ، اكت  ب: له   فقالَ ، القَلم  : - تعاىل – اّلَل   خلقَ  ما أَولَ  إنَ  - (  :الرراوي( )األب دِ  إىل ك ائن   ه وَ  وم ا ك اَن، م ا: رَ الق َ

 (صحيح :احملدث حكم خالصة ،91 :الرقم أو الصفحة - املصابيح مشكاة ختري  :املصدر - األلباين :ثاحملد الصام  بن عبادة

 الصرام  برن عبرادة :الرراوي( )األب دِ  إىل ك ائن   ه وَ  وم ا ك انَ  م ا القَدرَ  اكت بِ : قالَ  أكت ب   ما فقالَ  اكت ب فقالَ ، الَقلمَ  اّلَل   خلقَ  ما أَولَ  إنَ  - (

 صحيح :احملدث حكم خالصة ،2155 :الرقم أو الصفحة - الرتمذي صحيح :املصدر - األلباين :احملدث

 صرحيح :املصردر - األلبراين :دثاحملر الصرام  برن عبرادة :الراوي)( األبدِ  إىل كائن   هوَ  ِبا فجرى اكت ب َله   فقالَ  القلمَ  اّلَل   خلقَ  ما أَولَ  إنَ  - (

 صحيح :احملدث محك خالصة ،3319 :الرقم أو الصفحة - الرتمذي



احملفوظ:  ال  لَ ن ز أ   عام    أبلفي  واألرضَ   الَسماواتِ   خيل قَ   أن  قبلَ   كتااب    كتبَ   اّللََ   إنَ )لوح 

ا ليال   ثالثَ  دار   يف يقرآنِ  وال البقرةِ  سورةَ  هِبما ختمَ  آيتنيِ  منه    (.6) (شيطان   فيقرهب 

ل حتريف (، وال َيكن أن ختلوا َجيعها )وقب7ة كل ها يف األصل كالم للا )الكتب السماوي

بلغات خمتلفة.  فهل   الكتب السماوية  لتن ز ولقد أ    . القدمياحملر ف( من بعض كالم للا

:  وألف كال  كال   حادثة؟!  اجلواب    وليست  ؛أن  هذه اللغات قدَية )قدم للا(معىن ذلك  

ء    َكِمث ِلهِ   لَي سَ )وابلتايل فإن  كالم للا    ليس من جنس كالم البشر، وإَّن اهو  ، و   (َشي 

تعاىل  ن ز ي   املخاطبني ابلر سالة ل ه للا  البشر  بلغة  املعجز  مرتبة كالمه  إىل  مرتبة كالمه   عن 

ء   َكِمث ِلهِ  لَي سَ ): )أيضا    : َله على أحد من رسلهن ز حني يشاء أن ي  وذلك ؛ ((َشي 

   (3 الزخرف)(  تَ ْعِقل ونَ  لََعَلك مْ  َعَربِيًّا َن  ق  ْرآ  َجَعْلَناه   )ِإَنَ 

( (2) تَ ْعِقل ونَ  لََعَلك مْ  َعَربِيًّا ق  ْرآَن   َأنَزْلَناه   ِإَنَ  (1) اْلم ِبنيِ  اْلِكَتابِ  آاَيت   تِْلكَ  ۖۚ  الر)

 (يوسف)

 
 صحيح حكم احملدث:  ،  2882الصفحة أو الرقم: -صحيح الرتمذياملصدر:  -األلباين  احملدث: الةعمان بن بشي  الراوي:   6

إسةاده صحيح أو  [ ، خالصة حكم احملدث:  2/315 :الصفحة أو الرقم   ،الرتغيب والرتهيب، املصدر:  رياملةذ، احملدث:  الةعمان بن بشيالراوي:  

 ]قارهبما  حسن أو ما

 . واإلجنيلَ  والةصارى التوراةَ  حرّف  اليهودُ بيةما تكّفل اّلّل حبفظ اْلُقْرَءان،  7



َسل نَا َوَما) ُسول   ِمن أَر  ِمهِ  بِِلَسانِ  إِّلَّ  رَّ  . (4 إبراهيم)...(   ۖ   لَُهم   ِليُبَيِّنَ  قَو 

ي الوحي  ن ز مث   أمني  به جربيل  ومسعل  قلب  الر س  على  على البشر  بدوره  هو  ليقرأه  ول 

  الشورى )(    ِحَجاب    َورَاءِ   ِمنْ   أوْ   َوْحي ا  ِإاَل   اّلَل    ي َكلِ َمه    أنْ   ِلَبَشر    َكانَ   َوَما):  املخاطبني

51). 

)اإلنسان  يال  ن ز تَ   اْلق ْرآنَ   َعَلْيكَ   اْلنَ ن ز   حَنْن    )ِإَنَ     :كثرية  الت ن ز ت  للقرآن   إن     ؛ (  23( 

   (106( )اإلسراء  تَنزِيال   َونَ َزْلَناه   م ْكث   َعَلى   الَناسِ  َعَلى ِلتَ ْقَرَأه   فَ َرقْ َناه   َوق  ْرآَن  )

 كالم  بعضُ   فيه  لنرز   احملفوظ  اللوح:  كتابته يف اللوح احملفوظ  :  األول(  لن ز الت)يل  ن ز الت

 : وأمره هللا

 .(4 الزخرف) (  ِإنَه  يف أ مِ  اْلِكَتاِب َلَديْ َنا َلَعِلي  َحِكيم  )وَ 

 :الهنائّيني وأمره اّللّ  كالم وإنّ 

ئ ا َأن يَ ق وَل َله  ك ن فَ َيك ون  )  (82)يس (  ِإََّنَا َأْمر ه  ِإَذا َأرَاَد َشي ْ

  مل  تعاىل  واّللّ   اّلّل؛  رَ أم  يكتب   والقلم.   املطلقة  واإلرادة  والةهي  األمر  صاحب   هو  سبحانه   فاّللّ 

 . ءاش  وكيف شاء،  مبا شاء إذا متكلما   يزل



ل الر تيب ن ز والت  :  أيضا(  معنوي  ) ل مكاين ورتيب   ن ز يف اللوح احملفوظ هي ت  اْلق ْرَءانكتابة  

يكتب كالمَ  املخلوق  القلم  أن   غريَ   هو  ف  اّلل   اّلل     اْلق ْرَءاناملخلوق،  من كالم  قليل  

و صفته املخلوق؛ والذي ه اّلل  غريَ  كالمَ   املخلوق أبن يكتبَ  ۖ  ف القلميتشر  .  ألالّنائي

وي احملفوظ  سبحانه،  الل وح  غري (  وهو خملوق)تشر ف  وكالمه    ، اّلل  فيه كالم   ي كتب  أبن 

حمدودة    ِبفرده  ، والل وح احملفوظ  القلم خملوق  وحمدودة  قدرت ه على الكتابةوإن   .   خملوق

يستقد  سعته؛ فهو   احملدود  وعب َجيعال  القدمي وغري  اّلل   أن يكتب كالم  ؛ فال يسعه 

  فأخذه  القلم،:  وجل  عز  للا  خلقه  شيء  أول  إن):  وهذا يؤك ده  اْلديث:   ع كالم اّلل  َجي

 أو  بر:  معمول  عمل   من  فيها  يكون  وما  الدنيا   فكتب :  قال  –  َيني  يديه   وكلتا  –  بيمينه 

  الدنيا   يكتب  أن   اّلل     أمره  فالقلم   .(...ر،الذك  يف  عنده  فأحصاه  ايبس،  أو  رطب  فجور،

 .  حمدودة فانية الد نيا أن   معلون.  فيها يكون وما

 أحاديث أم  الكتاب حالة الل غة العربي ة و : يل الثاينن ز الت

األول  وتعاىل  سبحانه  أهلل قبله  ال  هو  األزل  مل والكالم صفة  ،  شيء  ومنذ  عنه  ؛ تنفك  

ئ ا َأن يَ ق وَل َله  ك ن) :تبع  ملشيئة وإرادته كالم هو   (82)يس  (  فَ َيك ون   ِإََّنَا َأْمر ه  ِإَذا َأرَاَد َشي ْ



ن  ،خملوقة  البشر حادثة  لغات   :ن ز وإذا كن ا  اّلل    الَسِميع    َوه وَ   ۖ    َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ )...  ه 

 من لغات  أزال  هو بلغة  وأعم أن  كالمه أصال  ن ز فال جيوز أن    ،  (11  الشورى )(    اْلَبِصري  

 البشر.

  اْلق ْرَءان  لن ز ت  إىل  إشارة  املعىن  هذا  يف  ولعل  :   تركه :  واْلق ِ   اأَلمر  عن  فالن    لَ ن ز :  ويقال

ء    َكِمث ِلهِ   لَي سَ )  ال ذي  اّلل    كالم  مرتبة  عن   اّلل    كالم  مرتبة  إىل  العربي ة،  الل غة  وبغري  (َشي 

 أن    إال    عربي ا ؛  احملفوظ  الل وح  يف  لقلم  ا  كتبه  مث  .   شيء  كمثله  ليس  وال ذي  العربي ة  ابلل غة

هو ن ز الت  فيكون.   اّلل    إال    يعلمها  ال  احملفوظ  ل وحلا  يف  الكتابة  كيفي ة للقرآن  الثاين  ل 

احملفوظ الل وح  يف  له  العربي ة  ت.   الكتابة  أيضان ز فهو  ومعنوي   مكاين  القلم :  ل  يتشر ف 

يكتب   أبن  ابل)  اْلق ْرَءاناملخلوق  اّلل   خملوقكالم  غري  وهو  العربي ة  وليس كمثله ل غة   ،

الل وح  (شيء العربي ةاحملفوظ واملخلوق  ، ويتشر ف  ي كتب فيه كالم  اّلل  هذا ابلل غة  .  أبن 

ول  عن مرتبة كالم للا ن ز اجلديد هنا هو  (  ل الد رجة والر تبة واملكانةن ز ت)ل املعنوي   ن ز الت

ء    َكِمث ِلهِ   لَي سَ )الذي   ليس كمثله   ال ذي؛ و تبة كالم للا املعجز بلغة العربإىل مر   (َشي 

  (  َحِكيم    َلَعِلي    َلَديْ َنا  اْلِكَتابِ   أ م ِ   يف   َوِإنَه  *    تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآَن    َجَعْلَناه    )ِإَنَ   :شيء

 ( 4-3 الزخرف)



 ق  ْرآَن    َجَعْلَناه    ِإَنَ ون مع طارئ: )الكرمي تك  اْلق ْرَءانيف آايت    (َجَعْلَناه  وإن  الكلمة )جعل:  

ء    َكِمث ِلهِ   لَي سَ )أصله على صورة كالم الر ب الذي    أن كان يف؛ أي بعد  (َعَربِيًّا ؛   (َشي 

عربي ا   قبل   من  يكن  مل    الَلْوح   َأيْ   اْلك ت ب  َأْصل"  اْلِكَتاب  أ م    يف "  م ثْ َبت"  َوِإنَه  "  .  أي 

 . اَبِلَغة ِحْكَمة ذ و" َحِكيم" قَ ْبله اْلك ت ب َعَلى" ي  َلَعلِ  َلَديْ َنا" اْلَمْحف وظ

؛ احملفوظ  اللوح  يف  اْلق ْرَءان  كتابة  إىل  إشارة  فيه  املعىن  وهذا.  َحلَ :  وفيه ،  ابملكان  لَ ن ز   و

 .كالمه وبعض   للا أمر بعض   فيه لن ز ذي وال  

 العامل   من)  احملفوظ  ل وحال  من  اْلق ْرَءان   الن ز إ  املعىن  هذا  ويف:   أسفل  إىل  علو  من  لن ز 

أَ )   (.واجلن    اإلنس  عامل )  األرضي   العامل  إىل(  وامللكوت  املالئكة  عامل  العلوي ؛ َله  ن ز ق ْل 

ا   هذا   ويف    (.6  الفرقان( )اَلِذي يَ ْعَلم  السِ َر يف الَسَماَواِت َواأْلَْرِض ِإنَه  َكاَن َغف ور ا رَِحيم 

 يف  اناْلق ْرءَ   الَيسُّ     (.193  الشعراء( )اأْلَِمني    الرُّوح    ِبهِ   ن زلَ ):  الكرَية  اآلية  أيضا  املعىن

 (.79 الواقعة( )اْلم َطَهر ونَ  ِإاَل  ََيَسُّه   اَل ): املطه رون املالئكة   إال  احملفوظ اللوح

ف ا  حلَ   أي  القوم   على  لَ ن ز   و   م َبشِ ر ا   ِإاَل   كَ َأْرَسْلَنا  َوَما  لَ ن ز   َواِبْْلَق ِ   ْلَناه  ن ز أَ   َواِبْْلَق ِ ):  ضي ْ

 (.105  اإلسراء) ( َوَنِذير ا



 اْلِكَتابِ   آاَيت    تِْلكَ   ۖۚ   الر )  :لغَتهم  لغت ه    وافقت  معناه:  العرب  بلسان  َءاناْلق رْ   لن ز و 

 (يوسف)( (2) تَ ْعِقل ونَ  لََعَلك مْ  َعَربِيًّا ق  ْرآَن   َأنَزْلَناه   ِإَنَ  (1) اْلم ِبنيِ 

 َج َْلة    اْلق ْرَءان  هِ َعَليْ   لَ ن ز   َلْواَل   َكَفر وا  اَلِذينَ   َوقَالَ )  :حممد  نبي ه  بقل  على  اْلق ْرَءان  الن ز إ

)تَ ْرتِيال    َورَتَ ْلَناه    ف  َؤاَدكَ   ِبهِ   ِلن  ثَ بِ تَ   َكَذِلكَ   َواِحَدة     الص حابة    ظَ فِ حَ   مث  :   (32  الفرقان( 

( تَ ْعِقل ونَ   َأَفاَل   ِذْكر ك مْ   ِفيهِ   ِكَتااب    ْيك مْ ِإلَ   ْلَنان ز أَ   َلَقدْ ):  واقعا    وعاشوه،  صدورهم   يف  اْلق ْرَءان

 (.  10  اءاألنبي)

،  (32  فص لت )(  رَِحيم    َغف ور    ِمنْ   ال  ن ز )  اجلن ة  استحقوا  الص حابة  أن    اْلق ْرَءان  آايت    وتبني   

  اْستَ َقام وا   مث َ   اّلَل    رَب َُّنا  قَال وا  اَلِذينَ   ِإنَ )  : حياة  منهاج  هلم  وكان  قلوهبم  سكن  اْلق ْرَءان  ألن  

ت مْ   اَليِت   اِبجْلََنةِ   َوَأْبِشر وا  حَتَْزن وا  َواَل   خَتَاف وا  َأاَل   اْلَماَلِئَكة    َعَلْيِهم    ل  ن ز تَ تَ    فّصل ( )ت وَعد ونَ   ك ن ْ

30.) 

 َأوْ   آيَة    ِمنْ   نَ ْنَسخْ   َما)  :للنسخ  إشارة  فيه  املعىن  وهذا   .أقامه م َقاَمه:  هذا  مكان  هذا  لَ ن ز 

َها  خبَرْي    ََنْتِ   ِسَهان  نْ  )َقِدير    َشْيء    ك ل ِ   َعَلى  اّللََ   َأنَ   تَ ْعَلمْ   َأملَْ   ِمْثِلَها  َأوْ   ِمن ْ   : (106  البقرة( 

،  قولِ   من  لندَع    وإَن  علي ،  وأقضاَن  ،أ َب    أقَرؤ َن):  عنه  للا    رضي  ع َمر    قال  أن  وذاك  أ َب  

}  :  تعاىل  للا    قال  وقد  وسَلم،  عليه  للا    صَلى  للاِ   رسولِ   من  مِسْعت ه  شيئ ا  أدَع    ال:  يقول    أ بَ يًّا



: املصدر،  البخاري:  احملدث،  عباس  بن  عبدهللا:  الراوي)(  . } ن  ْنِسَها  َأوْ   آيَة    ِمنْ   نَ ْنَسخْ   َما

 (.8) (] صحيح[: احملدث حكم خالصة،  4481:الرقم أو الصفحة، البخاري صحيح

 
ْعت ه  مَن النيبِ  صَلى للا عليه وسلَ  للِا صَلى للا عليه وسلَ : ال َأدَع  شيئ ا مِسْعت ه  مْن رَسولِ َوَذاَك أَن أ بَ يًّا يَقول    8 م يف  م"؛ أْي: ال أَتر ك  شيئ ا مسَِ

َج عمر  على  ، وقِد احتَ فهذا يد لُّ على أنَه ال يَقول  بَنسِخ َشيء  مَن الق رآنِ ِقراءِة القرآِن، كَما مِسعت ه  مْنه  ْب َجِة أنَه  ن ِسَخْت ِقراءت ه  أو ح كم ه ،  

[ أي ما ن بدِ ل  ِمن آية  أو نرت ك ها ال ن  َبدِ هل ا،  106ة  َأْو ن  ْنِسَها{ ]البقرة:  لَنسَخ موجود  كما قاَل للا  تعاىل يف كتاِبه: }َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيَ أ َب   أبَن ا

  .للتِ الوِة مَع بقاِء اْل كِم وقْد يكون  هلما مع ا  ِم دوَن التِ الوِة، وقد يكون  وهذا يد لُّ على ث بوِت الَنسِخ يف القرآِن، وقْد يَقع  الَنسخ  على اْل ك

 .ن  َمنَقبِة بعِض الَصحابِة وَشهادِة بعِضهْم لِبعض  ابلَفضلِ ويف اْلديِث: بيا

  .وفيه: ث بوت  اخلالِف بنَي الَصحابِة يف و قوِع الَنسِخ يف القرآنِ 

سَن بَن علي   ،  صرِة ، بَعث علي  عَماَر بَن ايسر  وح والزَُّبري  وعائشة  إىل البَ ة  )ملا سار طلحق  ؛ ففي اْلديث:  وعلى املسلم أن  يكون مع اْل

ِمعت   َمْعنا إليه ، فسفقِدما علينا الكوفَة ، فصِعدا امِلنرَبَ ، فكان اْلسن  بن  علي   فوَق امِلنرَبِ يف أعاله ، وقام عَمار  أسفَل من اْلسِن ، فاجتَ 

نبيِ كم صَلى للا  ائشَة قد ساَرْت إىل البَ إَن ععَمار ا يقول  :   الدنيا واآلخرِة، ولكَن للَا تباَرك وتعاىل  صرِة ، ووللِا إّنا لزوجة    عليه وسَلم يف 

َة على  فضل  عائشصحيح البخاري .  و   :املصدر البخاري ،  :احملدث أبو مرمي األسدي ،  :)الراوي  ( .ابَتالكم ، لَيعَلَم إايه ت طيعوَن أم هيَ 

ر ِجاِل كثري  ، ومل يكمل مَن النِ ساِء إاَل : مرمي  بنت  عمراَن ، وآسية  امرأة  فرعوَن ،  كم َل مَن ال: )النِ ساِء ، كفضِل الثَريِد على سائِر الطَعامِ 

 وفضل  عائشَة على النِ ساِء كفضِل الثَريِد على سائِر الطَعامِ 

   البخاري صحيح : المصدر ، البخاري : المحدث ، قيس بن عبدهللا األشعري موسى أبو : يالراو

 [  صحيح: ] المحدث  حكم خالصة ، 3769 :الرقم أو الصفحة

 [  صحيح: ] المحدث  حكم خالصة ،  7100:الرقم أو الصفحة



ق ا  ق ِ اِبْلَْ   اْلِكَتابَ   ِإَلْيكَ   ْلَنان ز َوأَ )  :َعَلْيهِ   م َهْيمن  وَ َنسخ  ملا سبق    اْلق ْرَءانو   َيَدْيهِ   َبنْيَ   ِلَما  م َصدِ 

نَ ه مْ   فَاْحك مْ   َعَلْيهِ   َوم َهْيِمن ا  اْلِكَتابِ   ِمنَ   ِمنَ   َجاَءكَ   َعَما  َأْهَواَءه مْ   تَ َتِبعْ   َواَل   اّلَل    لَ ن ز أَ   ِبَا  بَ ي ْ

َهاج ا ِشْرَعة   ِمْنك مْ  َجَعْلَنا ِلك ل    اْْلَق ِ   . (48 املائدة( )...  َوِمن ْ

 ثالث    عائشةَ   أاب  اي:  فقاَلت،  عائشةَ   عندَ   مَتكئ ا  كنت    قالَ   مسروق    عن)  :ويف اْلديث

ا  أنَ   َزعمَ   من:  الِفريةَ   اّللَِ   عَلى   أعظمَ   فَقد  منهنَ   بواِحدة    َتَكَلمَ   من  فَقد   ربَه    رأى   حمَمد 

 الَلِطيف    َوه وَ   األْبَصارَ   ِرك  ي دْ   َوه وَ   األْبَصار    ت ْدرِك ه    ال ):  يقول    واّلَل    اّللَِ   عَلى  الِفريةَ   أعظمَ 

( ...(  51  الشورى)(    ِحَجاب    َورَاءِ   ِمنْ   أوْ   َوْحي ا  ِإاَل   اّلَل    ي َكلِ َمه    أنْ   ِلَبَشر    َكانَ   َوَما  اخلَِبري  

(9.) 

سبحانه:     األنعام )(  اخْلَِبري    الَلِطيف    َوه وَ   اأْلَْبَصارَ   ي ْدِرك    َوه وَ   اأْلَْبَصار    ت ْدرِك ه    اَل )ويقول 

َها  اّللَ   َرِضيَ   َعاِئَشة  اْلم ْؤِمِننيَ   أ م    َكاَنتْ   َوهِلََذا   .  (103  اآْلِخَرة   الَدار   يف   الرُّْؤيَة  ت  ْثِبت  َعن ْ

نْ َيا   يف   َوتَ ْنِفيَها   فَاََلِذي    ".   اأْلَْبَصار  ي ْدِرك  َوه وَ   اأْلَْبَصار  ت ْدرِكه    اَل "    اآْليَة  هِبَِذهِ   َوحَتَْتج    الدُّ

ْدرَاك(  اآْلِخَرة  الَدار  يف )  ه  نَ َفتْ   َما  َعَلى  ألالّنائية()  َواجلَْاَلل  اْلَعَظَمة  ر ْؤيَة  ِبَْعىَن   ه وَ   اَلِذي  اإْلِ

 
  حكم  ، خالصة 3068الرقم  أو حة الصف  - الترمذي صحيح :المصدر  - األلباني :المحدث  المؤمنين  أم عائشة :الراوي 9

 صحيح  :المحدث 



،  2كثي، ج    ابن)  ِلَشْيء    َواَل   َكةِ ِلْلَماَلئِ   َواَل   ِلْلَبَشرِ   مم ِْكن  َغرْي   َذِلكَ   فَِإنَ سبحانه،    َعَلْيهِ   ه وَ 

 (. 218ص 

 ما أثبته لنفسه وتفر د به من األمساء اْلسىن والصفات َيان أن نثبت ّلل  وإن  من متام اإل

الكالم:   العلى صفة  البشر،  ومنها  جنس كالم  من  ليس  سبحانه  و فكالمه   جيعل ه ، 

ابلرسالة  )يصري  ه ( املخاطبني  الر سول  قوم  بلسان   وحيا    الر سول    البشر    ه  ع  يسمَ مث     ،اّلل   

جربيل( وراء  )بواسطة  من  البشرِ   البشر    ه  ع  يسمَ مث     ،حجاب  أو  اّلل     من  تكف ل  حيث 

 ؛ فتتلقاه األجيال ابلتواتر.ْبفظه

 مرتبة   عن   الكالم  لن ز ي  أن  بد    ال  فبالتايل .   التفهيم   أصله  فالوحي  اْلافظ  بني    وكما

ء    ِلهِ َكِمث    لَي سَ )  الذي  اّلل    كالم  ابلوحي،   املخاطبني  القوم  بلغة  اّلل    كالم  ليصبح  (َشي 

 بلغة   الكتابة  مرتبة   إىل  احملفوظ  الل وح   يف  الكتابة  مرتبة  عن  املكتوب  لن ز ي  أن   بد    الو 

الكتابة   التفهيم  وهو  امل راد  يتحق ق   حىت  وذلك  إليه؛  املوحى  الر سول واْلفظ عن طريق 

 يشبه  وال  ،صفة    هكصفتِ   فليس   اخللق؛  مشاهبةِ   عن  للا  ه  ين ز ت   هيؤك دَ   الفهم  وهذا .   واجلمع

ال:  َلة  ن ز املَ   أن    بنا  مر    فقد،  الل غة  تؤك ده  وهذا.   مكال  كالمه اجملازن ز موضع  ومن  : ول، 

 الد رجة والر تبة واملكانة.



 أمثلة للتقريب:

  أن    يزعم  أن  ألحد   ليسف،  لل غات  مستوايت  هناك  الكمبيوتر   جمال  يف :  الكمبيوتر  -1

 نفس   ومن (  األزيل)  اّلل    كالم  جنس  من  هي(  املخلوق)  البشر  هبا  يتخاطب  اليت  الل غات

 اليت  األقالم   أن    يزعم  أن  ألحد   ليس  وابلتايل.   البياَنت  ختزين  وسائط  وتتطو ر   .  مستواه

 يف  يكتب  أن  أمَره    الذي)  اّلل    قلم  ومستوى  جنس  من  هي(  املخلوق)  البشر  هبا  يكتب

 (. احملفوظ الل وح

  املربمج    ه يكتب  الذي   الربَنمج  بتجزئة  اْلاسوب  جهاز  يقوم   اْلاسبات   عامل  ويف

(Source code)  ، ُاّللَ   َصَلى  اّللَ   َرُسول  ِإىَل   وم َنَجم ا  م َفَرق ا  لَ ن ز   اْلق ْرَءان  أنّ   ونظيُه 

  َعَلى   ِلتَ ْقَرَأه    فَ َرقْ َناه    َوق  ْرآَن  ) :  اْلَوَقاِئع  َعَلى  لنرز   وبعُضه،  َسَةة  َوِعْشرِينَ   َثاَلث  ِف   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ 

 (. 106 اإلسراء ( )يال  ن ز تَ  ْلَناه  ن ز وَ  ث  م كْ  َعَلى الَناسِ 

  وهذا   معه،  ويتعامل  الكمبيوتر  جهاز  يفهمه  أن  يستطيع   شيء  إىل  الربَنمج    م  جَ ي رتْ   مث    ومن

ُسول  إِّلَّ )  :القوم  بلغة  يلن ز التوحياكي    يشبه َسل نَا ِمن رَّ ِمِه ِليُبَيَِّن   بِِلَسانِ   َوَما أَر  قَو 

 .(4  إبراهيم)...(  لَُهم   



الة  اْل:  املادة تتغري من حالة إىل أخرىأّن    الفيزايء  علم  ف  وتعّلمةا:  حتو ل حالة املاد ة   -2

و ال و الصلبة  والبالزمال ا سائلة  درجة    .غازية،  على  حلالة  حالة  من  ما  مادة  انتقال  ويعتمد 

 .احلرارة والضغط

 :أطوار اخللق أن   اْلق ْرَءان ويف -3

 . )نوح(  ( (14) َأْطَوار ا َخَلَقك مْ  َوَقدْ  (13) َوقَار ا ّلِلَِ  تَ ْرج ونَ  اَل  َلك مْ  َما)

َ ):  تعاىل  وقوله ْنَسان  َأي  َها  َلرَتَْكَبَ   َأيْ (.   19  )االنشقاق  (   طََبق    َعن   طَبَ ق ا  َلرَتَْكب   َحاال    اإْلِ

 .َلةن ز مَ  َعنْ  َلةن ز ومَ ، َحال بَ ْعد

)تَرَعاىَل   يَرُقول:  َأْلِسَنِتك مْ   َواْخِتاَلف    -4  َواْخِتاَلف    َواأْلَْرضِ   الَسَماَواتِ   َخْلق    آاَيتِهِ   َوِمنْ : 

ِلكَ  يف  ِإنَ  ۚۖ  َوَأْلَواِنك مْ  َأْلِسَنِتك مْ   .( 22 الروم)( لِ ْلَعاِلِمنيَ  آَلاَيت   ذَ 

 .اللَُّغات يَرْعِن "  َأْلِسَنِتك مْ  َواْخِتاَلف  "  اْلَعِظيَمة ُقْدَرته  َعَلى الَدالَة آاَيته َوِمنْ 

 :اّلل َ  تسب ح   اخلالئق كلُّ   -4.1

 َولَ ِكن  ْبَْمِدهِ  ي َسبِ ح   ِإاَل  َشْيء   مِ ن َوِإن ۖۚ  ِفيِهنَ  َوَمن  َواأْلَْرض   الَسْبع   الَسَماَوات   َله   ت َسبِ ح  )

 ( 44)اإلسراء (  َغف ور ا َحِليم ا َكانَ  ه  ِإنَ  ۖ   َتْسِبيَحه مْ  تَ ْفَقه ونَ  اَل 

 . َواْْلَيَ َوان الَطرْيِ  َمْنِطقَ  س َلْيَمان   ع لِ مَ  ولقد -4.2



 ليس من جنس كالم سليمان كالم اهلدهد

 لغة   نفس  هي  الس الم  عليه  سليمان(  لغة)  كالم  أن    اعتقد  إذا  اهلدهد   هذا  مسكني  

،  اّلل    من  م عل م  كرمي  رسول:  اثنني  خملوقني  بني  هنا   واملقارنة  هذا .   جنسها  من  أو  اهلدهد

 َكِمث ِلهِ   لَي سَ )  قدير    عليم    إله    إن ه  :  يلن ز الت  لنا  تقر ب  أن  الصورة  ههلذ  فهل   .وطائر

ء    يفهموّنا،   اليت  ابلل غة  البشر  ل  وحيه علىن ز ي    إله  .   كالم  كالمه  َكِمْثلِ   وَلْيسَ   ،    (َشي 

ء    َكِمث ِلهِ   لَي سَ )(  قبله  الشيء)  لِ األو    اّلل ِ   كالمَ   أن    حني  يف البشر  (َشي   ،من كالم 

 .البشر هبا يتخاطب اليت ابللغات سولي

 ملة ليس من جنس كالم سليمانن  كالم ال

 قول النملة: 

 حَيِْطَمَنك مْ  اَل  َمَساِكَنك مْ  اْدخ ل وا الَنْمل   َأي َُّها ايَ  ََّنَْلة   قَاَلتْ  الَنْملِ  َوادِ  َعَلى   َأتَ ْوا ِإَذا َحىَت  )

 ( 18)الةمل (  َيْشع ر ونَ  اَل  َوه مْ  َوج ن ود ه   س َلْيَمان  

 قول سليمان: 

 َوَعَلى   َعَليَ  َأنْ َعْمتَ  اَليِت  نِْعَمَتكَ  َأْشك رَ  َأنْ  َأْوزِْعيِن  َرب ِ  َوقَالَ  قَ ْوهِلَا  مِ ن َضاِحك ا فَ تَ َبَسمَ )

 .(19مل لة)ا(  الَصاِْلِنيَ  ِعَباِدكَ  يف  ِبَرْْحَِتكَ  َوَأْدِخْليِن  تَ ْرَضاه   َصاِْل ا  َأْعَملَ  َوَأنْ  َواِلَديَ 



شاء اّلل  ومل ا  إن  قول النملة وكالمها ليس من جنس قول سليمان وكالمه عليه الس الم.   

ال ذي    اْلق ْرَءانجعل هذا آية يف  ،  أن يطلعنا على كالم الن ملة وكالم سليمان عليه الس الم

 :ىل حمم د بلسان قومهاه  اّلل   إأوح

 ( 3 الزخرف)(  تَ ْعِقل ونَ  لََعَلك مْ  َعَربِيًّا ق  ْرآَن   َجَعْلَناه   )ِإَنَ 

( (2)  تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآَن    َأنَزْلَناه    ِإَنَ   ( 1)  اْلم ِبنيِ   اْلِكَتابِ   آاَيت    تِْلكَ   ۖۚ   الر)

 (يوسف)

 نس كالم اّلل  كالم اجلن ة والن ار ليس من ج  -4.3

:  للنار  وقال  عبادي،  من  أشاء  من  بك  أرحم  رْحيت  أنت:  للجنة  وتعاىل  تبارك  للا  قال)  -

 .(ملؤها منهما واحدة ولكل عبادي،  من أشاء من بك أعذب عذاب أنت إَّنا

  جنس   منوالن ار    اجلن ة  به  خاطب  الذي  للا هذا  كالم   يكون  أن  يعقل  هل  :هو  والسؤال

 ما )  :اجلن ة   كالم  جنس  من أو(  قط  قط  قط)  ،(واملتجربين   ابملتكربين أوثرت )  :النار  كالم

 !؟(10( )وسقطهم الناس ضعفاء إال يدخلين ال يل

 
أوثرت ابملتكربين وامل)  10 النار:  اجلنة والنار، فقالت  الناس وسقطهم حتاجت  . قال للا  تجربين، وقالت اجلنة: ما يل ال يدخلين إال ضعفاء 

حدة  بك من أشاء من عبادي، ولكل وا  من أشاء من عبادي، وقال للنار: إَّنا أنت عذاب أعذب   بك  أرحم  رْحيتتبارك وتعاىل للجنة: أنت  



؛   طبعا    اجلواب ء    َكِمث ِلهِ   لَي سَ )  اّلل    ألن    ابلنفي    كالمه   مثل   فليس،  صفته  والكالم   (َشي 

 أن   شاء  حني   سبحانه  ولكن ه   .اخللق  مشاهبة  عن  اّلل    يهن ز ت  مقتضى  وهذا   كالم،  سبحانه

سبحانه  حمم د  رسوله   ىلإ  الوحي  بلغة  به  تكل م  اخلطاب  هذا  على  يطلعنا   يَ ْومَ )  :فقال 

 ؛ (30 ق)(  َمزِيد   ِمن َهلْ  َوتَ ق ول   اْمَتََلْتِ  َهلِ  جِلََهَنمَ  نَ ق ول  

 : الر سالة نعقل لكي جعله  للا  عربي ا  

( (2)  ل ونَ تَ ْعقِ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآَن    َأنَزْلَناه    ِإَنَ   ( 1)  اْلم ِبنيِ   اْلِكَتابِ   آاَيت    تِْلكَ   ۖۚ   الر)

 (يوسف)

 ( 3 الزخرف) (  تَ ْعِقل ونَ  لََعَلك مْ  َعَربِيًّا ق  ْرآَن   َجَعْلَناه   ِإَنَ ) 

ِمِه ِليُبَيَِّن لَُهم   ) ُسول  إِّلَّ بِِلَساِن قَو  َسل نَا ِمن رَّ  . (4  إبراهيم)...(   َوَما أَر 

ء    َكِمث ِلهِ   لَي سَ )  اّلل    ن  إ   وهذا  كالم،  سبحانه  همكال  مثل  فليس  صفته،  والكالم  (َشي 

 .اخللق مشاهبة عن  اّلل   يهن ز ت مقتضى

 

رجله   يضع  حىت  متتلئ  فال  النار:  فأما  ملؤها،  قط منهما  قط  قط  هريرة  الراوي: )(  ...  ،  فتقول:  صحيح  املصدر:   -البخاري  احملدث:  أبو 

 ( صحيح   ،4850الصفحة أو الرقم: -البخاري



 أهل  لغة  وأما:  )36/    1)  اإلحكام  يف  حزم  ابن  قال:  النار  وأهل  اجلنة أهل  لغة  -5

 يف  إَجاع  وال  نص   وال  واإلَجاع  النص   يف  جاء  ما  إال  عندَن  علم  فال   النار  وأهل  اجلنة

ْساَلمِ  َشْيخ   وقَالَ . ذلك   ل َغة   أبَِي ِ  ي  ْعَلم   اَل : (4/300) الفتاوى جمموع يف  اكم للا رْحه اإْلِ

 ملَْ   تَ َعاىَل   اّللََ   أِلَنَ ؛  َوَعاَل   َجلَ   الَرب ِ   ِخطَابَ   َيْسَمع ونَ  ل َغة    أبَِي ِ   َواَل   اْلبَ ْعثِ   يَ ْومَ   الَناس    يَ َتَكَلم  

 أفضل   العربية أن    قوم  زعم  وقد.   َوالَساَلم   الَصاَلة    َعَلْيهِ   َرس ول ه    َواَل   َذِلكَ   ِمنْ   ِبَشْيءِ   َنَ خي ْرِبْ 

 عز   للا  ألن  له  معىن  ال  وهذا  رضي للا  عنه    علي  وقال:   تعاىل  للا  كالم  هبا  ألنه  اللغات

 :قومه بلسان إال رسوال يرسل مل  أنه أخربَن قد جل و

َسل  ) ُسول  إِّلَّ  َوَما أَر  ِمِه ِليُبَيَِّن لَُهم    بِِلَسانِ نَا ِمن رَّ  وقال،    .(4  إبراهيم)...(      قَو 

 تعاىل   للا  كالم  لن ز   قد  لغة  فبكل  .( 196)( )الشعراء    اأْلََوِلنيَ   ز ب رِ   َلِفي  َوِإنَه    ):  تعاىل

 السالم  هعلي  إبراهيم  على  الصحف  لن ز وأ  ابلعربانية  السالم  عليه  موسى  وكلم.   ووحيه

 . واحدا تساواي  هذا يف اللغات فتساوت ابلسراينية

 أن  اخللق  مشاهبة  عن  للا  يه ن ز ت  من  وإن     .هلل  العدل   صفة  مع  ينسجم  هذا  إن    :وأقول

 لن ز ي  رسله   من  أحد  إىل  يوحي  عندما  واّلل  .   البشر  لغات  بغري  أصال    للا  كالم  أن    نعتقد



ء    َكِمث ِلهِ   لَي سَ )  أصله  عن  كالمه   يف   املخاطبني  القوم  بلغة  املعجز   كالمه   إىل  (َشي 

 : الوحي من املصلحة وتتحق ق اخلطاب وايتفهم  حىت الرسالة

ِمِه ِليُبَيَِّن لَُهم   ) ُسول  إِّلَّ بِِلَساِن قَو  َسل نَا ِمن رَّ  . (4  إبراهيم)...(   َوَما أَر 

 قلبِ   على  خَطر  وال،  عتْ مس  أذ ن    وال،  رأت  عني    ال   ما  فيها،  خملوقة  وهي   اجلن ة  كانت  إذا

 وال،  مسعتْ   أذن    وال،  رأتْ   عني    ال  ما،  الصاْلنيَ   لعبادي  أعددت  :  تعاىل   للا    قال)  :َبشر  

 } َأْعني    ق  َرةِ  ِمنْ  هَل مْ  أ ْخِفيَ   َما نَ ْفس   تَ ْعَلم   َفاَل } :  شئتم إن  فاقرؤوا. بشر   قلبِ  على خطرَ 

. ) (11) 

 اجلن ة  يف  الر مان  وليس،  الدنيا  كعنب  اجلن ة  عنب  سلي:  الد نيا  كثمار  ليست  اجلن ة  مثار

 ابلكم  فما،  اجلن ة  يف  اخلطاب  لغة  على  سبحانه  اّلل     يطلعنا   ومل  هذا:   الدنيا  يف  كالر مان

ء    َكِمث ِلهِ   لَي سَ )  وتعاىل  سبحانه  اّلل    إن    اخللق؟  مشاهبة  عن  اّلل    يهن ز بت  وليس  ،  (َشي 

 إنَ ):  شيء   يده  كمثل  وليس  َيني،  يديه  كلتا  و،  اناثنت  يدان  سبحانه  فله.   صفة  كصفته
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: َيني    يَديه  كلتا  و،  الرْحنِ   َينيِ   عن  نور    من  منابرَ   على  القيامةِ   يومَ   للاِ   عند  املقِسطني

 (.12)( َول وا ما و أهليهم و، حكِمهم يف يعِدلون الذين

  اّلل    فإن    وابلتايل.   وخملوقة  حادثة  البشر  ولغات  كالم،  َكِمْثِلهِ   َلْيسَ   اّلل    كالم  وكذلك

 : البشر بلغات ليس األصل  يف كالمه أن   حني  يف، يفهموّنا اليت ابلل غة عباده ي كل م  

(  (2)  تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآَن    َأنَزْلَناه    ِإَنَ   (1)  اْلم ِبنيِ   اْلِكَتابِ   آاَيت    تِْلكَ   ۖۚ   الر) 

 (يوسف)

 ( 3 الزخرف)(  تَ ْعِقل ونَ  لََعَلك مْ  َعَربِيًّا ق  ْرآَن   َجَعْلَناه   )ِإَنَ 

ِمِه ِليُبَيَِّن لَُهم   َسل نَا مِ َوَما أَر  ) ُسول  إِّلَّ بِِلَساِن قَو   . (4  إبراهيم)...(   ن رَّ

  هو   فاجلعل   واخللق  اجلعل  بني  فرق  هناك: "الس امرائي  يقول  :واخللق   اجلعل  بني  الفرق

 . (املاد ة  حالة   تغري  )  فصار  يكن  مل  أنه  أي  ثلجا    ملاءا جعلت  فنقول  الصريورة   ت غري    أن

  مل .   ( 29-30  طه)(  َأِخي  َهار ونَ  *   َأْهِلي  ِمنْ   َوزِير ا  يل   َواْجَعلْ )  تعاىل  قوله  يف  جاء  كماو 

 َجاِعل    ِإين ِ   ِلْلَماَلِئَكةِ   رَبُّكَ   قَالَ   َوِإذْ )  تعاىل  وقوله   .وزيرا    فصار  قبل  من   وزيرا    هارون  يكن

 َوَجَعلَ )  تعاىل  قولهو   .  فيها  فصار   خليفة  فيها  يكن  مل(:  30  البقرة)  (َخِليَفة    ْرضِ اأْلَ   يف 
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 ماض  فعل(  جعل)  أن  ومعلوم  اْلدوث  تفيد  اليت  الفعلية  ابجلملة(  ِغَشاَوة    َبَصرِهِ   َعَلى

  أو  اخللق  بعد  حالة  الغالب  يف  اجلعلاجلعل.     قبل  تكن  مل  الغشاوة  أن  ذلك  ومعىن

.  حطاما    الزرع  خلق  مثل  ليست  حطاما    الزرع  جعل.   وأسبق  أقدم  فاخللق  ،اإلنشاء

، ِبعىن لجع  . جعله مث خلقه هو صري 

ه م   َوَجَعلَ )  :(60 املائدة) (َواخْلََنازِيرَ   اْلِقَرَدةَ  ِمن ْ

هم  يعين  وإَّنا   خلقهم  يعين  ال   َجاِعل كَ   ِإين ِ   قَالَ )  اخللق  بعد  اجلعل  الغالب  يف  ا  إذ.   صري 

ه(  124 البقرة) (ام اِإمَ  ِللَناسِ   ". إماما   خلقه وليس إماما   صري 

 :ومنها َجَعلَ  الكلمة هاوض حت  كثرية   رىأخ وأمثلة

بعد    الس ماء  خلق  بعد  والنجوم  اجملر ات   خلق   بدأ أي     1.6ْبوايل  العظيم  االنفجار؛ 

 له قو   يف  َجَعْلَنا  الكلمة  إليه  تشري  الزمين  الفاصل  وهذا   .سنة  مليون   400-  سنة  مليون

 ختلق   وبدأ(.   16  آية  احلجر)(  ِللَناِظرِينَ   اَناهَ َوزَي َ   ب  ر وج ا  الَسَماءِ   يف   َجَعْلَنا  َوَلَقدْ ):  سبحانه

 الكلمة  تؤك ده  ما  وهذا  سنة،  مليار  8.7  ْبوايل  العظيم  االنفجار  بعد  الشمسي ة  جمموعتنا

  ن ور ا   ِفيِهنَ   اْلَقَمرَ   َوَجَعلَ   *  ِطَباق ا  اَوات  مسََ   َسْبعَ   اّلَل    َخَلقَ   َكْيفَ   تَ َرْوا  َأملَْ ):  اآلايت  يف  جعل

 َوَجَعلَ   ب  ر وج ا  الَسَماءِ   يف   َجَعلَ   اَلِذي  تَ َباَركَ )،  ( 16  -  15  نوح)(  ِسَراج ا  الَشْمسَ   لَ َوَجعَ 



  )النجوم واجملر ات(   لقد أتخر خلق الربوج    .(61)الفرقان آية  (  م ِنري ا  َوَقَمر ا  ِسَراج ا  ِفيَها

(.  كما وقد أتخ ر خلق الشمس اب  ر وج    الَسَماءِ   يف   َجَعلَ   اَلِذي  تَ َباَركَ خلق الس ماء: )عن  

 .(م ِنري ا َوَقَمر ا ِسَراج ا ِفيَها َوَجَعلَ ): والقمر عن خلق جمر تنا

مليون سنة، كانت درجة حرارة سطحها    600عندما كان عمر األرض أقل من   :2مثال  

ابستقرار   تسمح  ال  وابلتايلمرتفعة  سطحها.   على  السائل  تبخ ر   املاء  فرتة  استمر ت 

لفرت وتكثف وه األرض  املاء على سطح  بطول  طول  زمني ة  أن   600ة  إىل  مليون سنة، 

الكلمة   مقتضى  وهذا  سطحها،  على  املاء  سائل  واستقر   اآلية:  َجَعلَ بردت   َوه وَ )  يف 

بعد   ؛(3  آية  الر عد)(  ّْنَار اَوأَ   َرَواِسيَ   ِفيَها  َوَجَعلَ   اأْلَْرضَ   َمدَ   اَلِذي اجلبال  تكو نت  فقد 

 . كما وض حت اآلية  ترب د األرض

 ال  طارئ  وهو.   األقل    على  بسنة  الز واج  بعد  ما  أسرة  حالة  يف  العقم  يتحد د :3مثال  

 اإلجناب   هو  فاألصل.   (َعِقيم ا  َيَشاء    َمنْ   َوجَيَْعل  )  :اآلية  يف  جَيَْعل    كلمة  تشري  كما  أصل

 .األرض يف واالستخالف اْلياة ودَيومة اخللق حكمة تقر ر كما مالعق ال



 

 َعَربِيًّا ق  ْرآَن   َجَعْلَناه   ِإَنَ 

حكاه الز جاج، وقيل  ؛  َعَربِيًّا  ق  ْرآَن    بي  ن اه    ِإَنَ معناه  (؛  َعَربِيًّا  ق  ْرآَن    َجَعْلَناه    ِإَنَ )  وقول ه  تعاىل:

َنه  وقيل  ،  ق  ْلناه  اخللق أو الصريورة :  أييت على معنيني اثنني  اْلق ْرَءانت  .  اجلعل يف آايصري 

خملوق، فإن  ؛ وكالمه غري  كالم اّلل    اْلق ْرَءانوِبا أن      (.أنظر كتاب اْليدة)حالة(  )تغري  

تكلم للا به مر ة :  ؛ وتغيريه إىل حالة الل غة العربي ةمعناه تصيريه عربيا    ا  عربي    اْلق ْرَءانجعل  

ابلل غة العربي ة؛  لَيقرأه جربيل يف اللوح احملفوظ مر ة أخرىالقلم  عربي ة، وكتبه أخرى ابلل غة ال

ء   َكِمث ِلهِ  لَي سَ ) بعد أن كان أصل ه على هيئة كالم للا الذي  .(َشي 

لغة  الس بع  لَلرضني  وإن   هبا،  اّلل    فخاطبها  السماوات،  تفهمها  لغة  للسماوات  إن  

هبا اّلل    فخاطبها  أوح  .تفهمها  اّلل   ن ز ني  أمره ،  عربي ا    اْلق ْرَءان  ل  على  يطلعنا  أن  وشاء 

واألرض حىت   للسماوات  العرب(  بلغة  ن زل  )الذي  اْلق ْرَءان  يف  آية  هذا  جعل كالَمه 

 َوِلَْلَْرضِ   هَلَا  فَ َقالَ   د َخان    َوِهيَ   الَسَماءِ   ِإىَل   اْستَ َوى  مث َ )  :، فقال سبحانهيتسىن  لنا الفهم



َنا  قَاَلَتا  َكْره ا  َأوْ   ع اَطوْ   اْئِتَيا  آية   فّصل  ](  يَ ْوَمنْيِ   يف   مَسَاَوات    َسْبعَ   فَ َقَضاه نَ   *  طَائِِعنيَ   َأتَ ي ْ

11-12 ] . 

  والقرءان  يشتمل على العديد من اآلايت اليت َتعرض  بعَض كالم للا قبل أن خيلق حممد 

َوَسَلَم(   َوآله  َعَلْيِه  اّلَل  آدم وسج)َصَلى  قصة  لهومنها  املالئكة  إبليس،  ود  :  واستكبار 

إبليس آلدم وحواء َها  وَك اَل   اجْلََنةَ   َوَزْوج كَ   َأْنتَ   اْسك نْ   آَدم    ايَ   ْلَناق   وَ )  :وإغواء  ا  ِمن ْ   َرَغد 

ت َما   َحْيث    َهاَعن ْ   الَشْيطَان    فََأَزهَل َما*    الظَاِلِمنيَ   ِمنَ   فَ َتك وَنَ   الَشَجَرةَ   َهِذهِ   تَ ْقَرابَ   َواَل   ِشئ ْ

  َوَمَتاع    م ْستَ َقر    اأْلَْرضِ   يف   َوَلك مْ   َعد و    ِلبَ ْعض    ْعض ك مْ ب َ   اْهِبط وا  َوق  ْلَنا   ِفيهِ   َكاَنَ   ممَا  فََأْخَرَجه َما

، يف تورد  قصص األنبياء  العديد من اآلايت اليتكذلك  و    .(36-35  البقرة)(  ِحني    ِإىَل 

أ قد  اّلل   أن   نعلم  رسله  ن ز حني  على  ابلوحي.  كل  ل كتبه  املخاطبني  القوم    هذه   بلغة 

  َصَلى )  حممد  الرسول  على  العرب  ْلق ْرَءاناب  جربيل  لن ز ي  أن  قبل  للا  كالم  من  هي  اآلايت

.  قومه  بلغة  رسول  كل    أوحى إىل  قد  سبحانه  للا   أن    نعلم  وحنن(.   َوَسَلمَ   َوآله  َعَلْيهِ   اّللَ 

 وبلغة  سابقون،  رسل  به  خوطب  قد  ق ْرَءانالْ   آايت  يف  للا  كالم  بعض   فإن  وابلتايل

  وابلتايل .  (َوَسَلمَ   َوآله  َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى)  حممد  اخلامت  الرسول  ثةعب  قبل  ذلك  وكان  أقوامهم،



ه  )  جعله    قد  الكرمي  اْلق ْرَءان  فإن    حممد  قلب  على  به  جربيل  ولن ز   بدء  قبل  عربي ا    اّلل   (  صري 

 :- َوَسَلمَ  لهَوآ  َعَلْيهِ  اّللَ  َصَلى -

 ( 3 الزخرف)(  تَ ْعِقل ونَ  مْ َلك  لَعَ  َعَربِيًّا ق  ْرآَن   َجَعْلَناه   ِإَنَ )

 ِمنَ  ِلَتك ونَ  قَ ْلِبكَ  َعَلى   (193) اأْلَِمني   الرُّوح   ِبهِ  نَ َزلَ  (192) اْلَعاَلِمنيَ  َرب ِ  يل  زِ نتَ لَ  َوِإنَه  ) 

 (اءالشعر ) ((196) اأْلََوِلنيَ  ز ب رِ  َلِفي َوِإنَه   (195) ني  مُّبِ  َعَرِب    بِِلَسان   (194) اْلم نِذرِينَ 

( (2) تَ ْعِقل ونَ  لََعَلك مْ  َعَربِيًّا ق  ْرآَن   َأنَزْلَناه   ِإَنَ  (1) اْلم ِبنيِ  اْلِكَتابِ  آاَيت   تِْلكَ  ۖۚ  الر)

 (يوسف)

: ترتاحم به اخلالئقل رْحته  من    قدرا  َل للا   ن ز نعلم  أن الر حيم من صفات اّلل  الذاتي ة، وقد أ

( القيامةِ   ليومِ   وتسعون  وتسعة  .  بينهم  اخللق    يرتاحم    اهب  رْحة    فمنها.  رْحة    مائةَ   هللِ   إن)

:،  نعلم  أن الغفور من صفات اّلل  و :   (13)   ِبهِ   ي ْشَركَ   َأنْ   يَ ْغِفر    اَل   اّللََ   ِإنَ )  وكذلك العف و 

،  (48)الةساء  (  َعِظيم ا  ِإمْث ا  اْفرَتَى  فَ َقدِ   اِبّللَِ   ي ْشِركْ   َوَمنْ   ء  َيَشا  ِلَمنْ   َذِلكَ   د ونَ   َما  َويَ ْغِفر  

 اِبّللَِ   ي ْشِركْ   َوَمنْ   َيَشاء    ِلَمنْ   َذِلكَ   د ونَ   َما  َويَ ْغِفر    ِبهِ   ي ْشَركَ   َأنْ   يَ ْغِفر    اَل   اّللََ   ِإنَ )  :واآلية

ا  َضاَلال    َضلَ   فَ َقدْ  ا  .  (116)الةساء  (  بَِعيد  هذا  لعظيم؛إن   املغفرة  من  أن    لقدر  حىت 
 

 صحيححكم احملدث: ، 2753الصفحة أو الرقم: -صحيح مسلماملصدر: -مسلم احملدث: سلمان الفارسي الراوي:  13



  للا   فْضل     .ينهمأمر اّلل   املؤمنني أن يتغافروا فيما ب   البشر ال يستطيعون تصو ره.  وقد 

  شيئا   به  يشرك   ال  ملن  يغفر  وعال  جل  إنَه  حىت  ؛هحق    عن  ابلعفو  عظيم    وتعاىل   سبحانه

 . منه تفض ال شاء إن يغفرها تعاىل للا فإن ذنوبه؛ أو مصائبه عظمت وإن حىت

 نعيش   فنحن  ؛مما عندهجبزء يسري  نيا  ومثال  آخر أن  للا قد رزق اخلالئق يف اْلياة الد

فقد   ذاهتا  وابلكيفي ة  .الواسع  للا   ملك  إىل  ابلنسبة  تذكر  تكاد  ال  اليت  األرضي ة  الكرة  على

؛ يف ليهتدي به من شاء من الثقلني  ووحيه  كالمهقدر ما يكفي من  ل للا على رسله  ن ز أ

 :(infinity) حني أن  كلماته الّناية هلا

َعة    بَ ْعِدهِ   ِمنْ   ََي دُّه    َواْلَبْحر    َأْقاَلم    َشَجَرة    ِمنْ   اأْلَْرضِ   يف   َأََّنَا  َوَلوْ )  َكِلَمات    نَِفَدتْ   َما  َأْْب ر    َسب ْ

 ( 27( ) لقمان   َحِكيم   َعزِيز   اّللََ  ِإنَ  اّللَِ 

 سل وه  :  فقالوا،  الرجلَ   هذا  عنه  نسأل    شيئ ا   أعطوَن:  ودِ لليه  قريش    قالت: )ويف اْلديث

  ِمنَ   أ وتِيت مْ   َوَما  َربِ    َأْمرِ   ِمنْ   الرُّوح    ق لِ   الرُّوحِ   َعنِ   َوَيْسأَل وَنكَ   :لتن ز ف  فسألوه؟   ، وحِ الر   عن

  أ وتينا  وقد ،  قليال    إال  حنن  الِعلمِ   من   ن  ْؤتَ   مل:  فقالوا  ،[85:  اإلسراء]  َقِليال    ِإاَل   اْلِعْلمِ 

 ِمَداد ا  اْلَبْحر    َكانَ   َلوْ   ق لْ )  :لتن ز ف!    ؟  كثري ا  خري ا  أويتَ   فقد  التوراةَ   ي  ْؤتَ   ومن،  التوراةَ 



  ِمنْ   َقِليل   التَ ْورَاة)  أن    اْلديث  يوض ح:   (14) (  [   109:  الكهف]    اآلية    )َربِ    ِلَكِلَماتِ 

 .الس الم يهعل موسى إىل أوحاه الذي تعاىل للا كالم فقط فهي؛ (َكِثري

، وذلك ألن  كلمات البحار مدادا    وماءِ   ۖ  قلما  الشجرِ   استخدامِ   ويستفاد من هذا امتناع  

 للا ال نفاد هلا، وهي الّنائي ة، وتعجز األقالم واملداد عن استيعاهبا وكتابتها.

 كالم   ِمنْ   ِليلقَ   والقرءان العظيم هو:   اْلَمْحف وظ  الَلْوح  يف   الكرمي  اْلق ْرَءان  اّلل     َكَتبَ لقد  

عربي    الَكِثري)  اّلل   اّلل    جعله  أ  ا  والالّنائي(  وحيا  ن ز مث   اّلل    على   عربي ا    له  جربيل  بواسطة 

.  إن  الكتابة يف اللوح احملفوظ ليست جلميع كالم رسوله حمم د )صل ى اّلل  عليه وسل م(

ال  بغري لغات البشر، وإن  هذه الكتابة أص    .فجميع كالمه غري حمدود وغري معدود،  للا

ة أن تستوعب َجيع كالم للا  البشر احملدود  وال َيكن للغاتوبكيفية ال يدركها البشر.   

.  بل إن  اللوح احملفوظ يف علو  ورفعة ال ينال.  وابلتايل  الذي ال يسعه مداد  سبعة أْبر

سمع : ف اْلق ْرَءان هلذا  ل العرب  ن ز ال بد  من أن يكرمهم للا ابلت  ْلق ْرَءانحىت ينتفع البشر اب

أو    اْلق ْرَءانجربيل    تعاىل  للا  احملمن  الل وح  من  مبنيفوظ  تلقاه  عرب   و بلسان  به ن ز ،  ل 

الس الم   عليه  األمني  قلبجربيل   على  مبني  عرب   عليه    ومسع  بلسان  حمم د  الر سول 
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سول حممد على  .  مث  قرأه الر  قلبه  يف  ثبت  حىت  ويعقل  يسمع  الر سولو   قرأه  أبن  ؛السالم

 . الصحابة الكرام الذين سخ رهم اّلل  ْلفظ هذا الدين

اكتمال هذه   ضرورة  َيكننا القول إن بعض مراد للا يف حروف فواتح السور هو

يتيس ر فهمهن ز الت الكرمي حىت  للقرآن  ( يَ َتذََكر ونَ   َلَعَله مْ   ِبِلَساِنكَ   َيَسْرََنه    فَِإََّنَا)  :الت 

آية   الذين  أي  ؛  (58)الدخان  إليهم  ن ز حىت يتمكن من فهمه  ن الكرمي.  وم  اْلق ْرَءان ل 

ور العرب يف أن يبلغوه هم كذلك إىل العامل أَجع.  ومثال للتقريب: كما أن   بعد أييت د

على  للبشر  يتأتى  ال  فهم كالم للا  فإن   فكذلك  الدنيا،  اْلياة  يف  ممكنة  غري  رؤية للا 

ا يف  اليت  وهيئتها  الكتابة  أصورة  أن  الر ابنية  العناية  فكانت  احملفوظ.   للا  ن ز للوح  ل 

 ِبِلَسان  )غة العربية:  لل  للوح احملفوظ إىل مرتبة كتابتنا  الكتابة يف ا  عن مرتبةالكرمي    اناْلق ْرءَ 

ال:  َلة  ن ز املَ   أن    بنا  ومر     .(195  الشعراء)  (م ِبني    َعَرِب    اجملازن ز موضع  الد رجة  ول، ومن   :

وا تملكانةوالر تبة  إن   هذا  ن ز .   الر تبة   الر سول   بلسان)  بيةعر ال  ابلل غة  اْلق ْرَءان  ولن ز   -ل 

 :وم ظهرا   ظاهرا   بي نا   اْلق ْرَءان جعل قد -( حمم د



( (2)  تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآَن    َأنَزْلَناه    ِإَنَ   ( 1)  اْلم ِبنيِ   اْلِكَتابِ   آاَيت    تِْلكَ   ۖۚ   الر)

 (يوسف)

 ( 3 الزخرف) (  ل ونَ تَ ْعقِ  لََعَلك مْ  َعَربِيًّا ق  ْرآَن   َجَعْلَناه   )ِإَنَ  

  اّلل    أمساء  من   امل ِبي ن  وإن  .   أظهر  ملا  وإال    نفسه  يف   بَ يِ نا    يكون  أن  البد  املظهر  ِبعىن  فاملبني

 اتهوصف  اّلل    أمساء  ومن.   اْلق  أنَه  خللقه  أابن  والذي  األحقية  البنيِ    فهو  وصفاته؛

  قال   ابل،  على   له  خيطر  ال  ما  التيسري  من   له  فيقدر  ابلعبد   يرفق   الذي  فهو:  (طيفالل  )

 له  وييسر  به  يرفق   به  لطيف.   ولعبده  بعبده  طيفالل    وهو :  النونية  يف   للا   رْحه  القيم   ابن

 وجل  عز  قال  كما  طفالل    فيه  يكون  ما  اخلارجية  األمور  من  له  يقدر  لعبده  لطيف  األمر،

.   (15)  وتسهيله  للعباد  األمرَ   اّلل    تيسري  يبني  (  طيفالل  )  اّلل    اسم.   يشاء  ملا  طيف  ل  رب  إنَ 

  ِبهِ   ِلت  َبشِ رَ   ِبِلَساِنكَ   َيَسْرََنه    فَِإََّنَا(:  عربي ا    اْلق ْرَءان  جعل  أن  سبحانه  وتيسريه  لطفه  ومن

 .( 97 آية  مرمي)( ل دًّا قَ ْوم ا ِبهِ  َوت  ْنِذرَ  اْلم َتِقنيَ 

ا ختلواالكتب  وال  األصل كالم للا،  يف  احملر    لسماوية كل ها  حتريف  بعض    ف()قبل  من 

فهل معىن ذلك أن  هذه اللغات قدَية )قدم  ،  لت بلغات خمتلفةن ز كالم للا القدمي، وقد أ
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 َكِمث ِلهِ   لَي سَ )وألف كال .  وابلتايل فإن  كالم للا  كال   وليست حادثة؟!  اجلواب  ،  للا(

ء   ي  هو  ، و   (َشي  ا  البشر، وإَّن  مرتبة كالن ز ليس من جنس كالم  تعاىل عن  إىل  ل ه للا  مه 

بلغة   املعجز  ي  كالمه  أن  اّلل    يشاء  ابلر سالة، حني  املخاطبني  من  ن ز البشر  أحد  على  َله 

إال   وحيا  رسله   وما ذلك    ظاهرا    بي نا    اخلطاب  وليكون  ؛وتسهيال    للعباد  اّلل    من  تيسريا  ، 

 : وم ظهرا  

-1  يوسف )(  تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  آَن  رْ ق     َأنَزْلَناه    ِإَنَ   *  اْلم ِبنيِ   اْلِكَتابِ   آاَيت    تِْلكَ   ۖۚ   الر)

2) 

للبعيد  تِْلكَ   .مبني واضح.  (1)(    اْلم ِبنيِ   اْلِكَتابِ   آاَيت    تِْلكَ   ۖۚ   الر)   الر )  .إسم إشارة 

له قرءاَن عربيا على قلب ومسع  ن ز ت   للبشر من قبل  كالم غري مفهومأتكيد على أن     (تِْلكَ 

 .(2 يوسف) ( تَ ْعِقل ونَ  لََعَلك مْ  َعَربِيًّا ق  ْرآَن   َناه  َأنَزلْ  ِإَنَ ): الرسول حممد

الت األول  ن ز يعتربُّ  احملفوظ )يل  اللوح  أيضان ز ت(  إىل  ومعنوي   مكاين  الد رجة  ن ز ت)  ۖ  ل  ل 

  َكِمث ِلهِ   لَي سَ )تب بعض كالم للا الذي  يتشر ف القلم املخلوق أبن يك:  والر تبة واملكانة(

ء   ال  (َشي  ويتشر ف  احملفوظ،  غري     ل وح  وكالم ه  ؛  اّلل  فيه كالم   ي كتب  أبن  واملخلوق 

 .خملوق



للقرآن:  ن ز الت الثاين  عربي ا(يل  قاله  ليقرأه  و )   )أهلل  احملفوظ  الل وح  يف  اثنية   اّلل   قلم   كتبه 

 .(جربيل عربي ا  

  اّلل    كالم)  اْلق ْرَءانيتشر ف القلم املخلوق أبن يكتب  :  معنوي  أيضا  ل مكاين و ن ز توهو  

ويتشر ف الل وح احملفوظ واملخلوق أبن ي كتب فيه كالم  ،  (وهو غري خملوق  ابلل غة العربي ة

العربي ة الد رجة والر تبة واملكانةن ز ت)ل املعنوي   ن ز الت.   اّلل  هذا ابلل غة  اجلديد هنا هو  (  ل 

ء    َكِمث ِلهِ   لَي سَ )مرتبة كالم للا الذي    ول  عنن ز  العرب  م للاإىل مرتبة كال  (َشي   بلغة 

ء    َكِمث ِلهِ   لَي سَ )  أيضا :) من   أيضا  اْلق ْرَءان، أو أن  جربيل عليه السالم قد مسع  ((َشي 

 :اّلل  ابلل غة العربي ة

 (2 يوسف)( نَ تَ ْعِقل و  لََعَلك مْ  َعَربِيًّا ق  ْرآَن   َأنَزْلَناه   ِإَنَ )

 ( 3 الزخرف)(  تَ ْعِقل ونَ  ك مْ لََعلَ  َعَربِيًّا ق  ْرآَن   َجَعْلَناه   )ِإَنَ 

وهذا  .   ول جربيل به على الر سول حمم د عليهما الس الم بلسان عربن ز :  يل الثالثن ز الت

 :أسرار حروف فواتح السور الت فيها َجيعا  ن ز ل وما سبقه من تن ز الت

حروف .   سر  له  قاطع   حكيم  نص :  العبارة  جتمعها  اْلروف  هذه من  جزء  ا  أّن  واملهم 

، أمثاهِلا  بعشرِ   اْلسنة    و،  حسنة    به  فله  للاِ   كتابِ   من   حرف ا  قرأ  )من:  لل غة العربي ةهجاء ا



ا(.   16)(  حرف    ميم    و،  حرف    الم    و،  حرف    أِلف  :  لكن  و  حرف    امل   أقول  ال جزء من   إّن 

العربي ة الل غة  مبينا  واستخدمت كلمات ه وآايت ه َجيعَ ن ز   اْلق ْرَءان  ولكن  .   حروف    ل عربي ا 

له عربي ا مبينا  ن ز هذه اْلروف فيها إشارة إىل حالة كالم اّلل  قبل ت.   حروف الل غة العربي ة

 فلقد كان كالم اّلل  على هيئة وكيفية .   على الر سول حممد بواسطة جربيل عليهما الس الم

 كالم للا غري خملوق ألن ه من صفات  :بلغات البشر  تليسبدايته  و )  كالم   َكِمْثِلهِ   َلْيسَ 

ه كالم للا عن مشاهبة كالم البشر؛ ومن ن ز فال يصح  إال  أن ن:   (للا وصفاته غري خملوقة

نثبت ّلل  يدان اثنتان وكلتامها َيني؛ ويكون هذا اإلَيان فيه إثبات  َجيع الوجوه.  فمثال   

يع ا   ض  َواأْلَرْ   َقْدرِهِ   َحقَ   اّللََ   َقَدر وا  َوَما: )تشبيه وال تعطيل  اليدين من غري تكييف وال   َجَِ

يقد ر   .(ي ْشرِك ونَ   َعَما  َوتَ َعاىَل   س ْبَحانَه    بَِيِميِنهِ   َمْطِواَيت    َوالَسَماَوات    اْلِقَياَمةِ   يَ ْومَ   قَ ْبَضت ه  

ويقدر نصف قطر الكون !.   مليار سنة ضوئي ة  98ْبوايل    اجلزء املرئي من الكونقطر  

 !. سنة ضوئي ةتريليون  7ْبوايل 

ف الر ابني ةوعليه  العظمة  هذه  تصو ر  يع ا  َواأْلَْرض  )   إن    َوالَسَماَوات    اْلِقَياَمةِ   يَ ْومَ   قَ ْبَضت ه    َجَِ

اإلنساين.(  بَِيِميِنهِ   َمْطِواَيت   العقل  مقدور  فوق  الكالم صفة     هلي  فإن   الكيفية  وبنفس 
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السور   فواتح  اّلل  ذات وفعل ّلل  سبحانه وتعاىل؛ وتشري حروف  أن  كالم   يف أصله إىل 

ل وحيه إىل أحد  ن ز كالم؛ بل هو بغري لغات البشر.  وحني يشاء اّلل  أن ي  َكِمْثِلهِ   َلْيسَ 

ر سالة حىت تتحق ق اإلابنة فإن ه يصري  كالمه هذا ووحيه بلغة القوم املخاطبني ابل ،  من رسله

والر سالة.    الوحي  من  اإلفادة  بلسان  ن ز   اْلق ْرَءانو وابلتايل  حمم د  على  مبني ل  عرب  

، أم ا حروف فواتح السور فتستخدم نصف حروف هجاء الل غة العربي ة   )بلسان قريش(.

اإلابنة معها  تتعذ ر  حالة  إىل  يشري  قبل  ؛  مم ا  ما  حالة  وهي    سي د   قلب  ىعليل  ن ز التأال 

 : قلبه يف ثبت حىت ويعقل يسمعالر سول حمم د و  جربيل قرأه أبن؛ املرسلني

  (194)   اْلم نِذرِينَ  ِمنَ  لَِتك ونَ  قَ ْلِبكَ   َعَلى   ( 193) اأْلَِمني    الرُّوح   ِبهِ   نَ َزلَ  (192) اْلَعاَلِمنيَ  َرب ِ  يل  زِ نتَ لَ  َوِإنَه  ) 

 (. 196 -192  الشعراء) (( 196) اأْلََوِلنيَ  ز ب رِ  َلِفي نَه  َوإِ  ( 195)  مُِّبني   َعَرِب    بِِلَسان  

حالُة   الل  اْلُقْرَءانوأّما  ف  احملفوظ مكتواب   الّلوح وح  إىل  يرتقوا  ألن  سبيل  من  للبشر  فليس   ،

الّلوح احملفوظ،  احملفوظ القراءة من  أن  :   وال ندري كيفية  اّلّل ولطفه  وابلتايل كان من رمحة 

هذا  نرز أ عريببواسطة    َءان اْلُقرْ ل  بلسان  الّسالم  عليهما  حمّمد  قلب  على  مبني حىت    جربيل 

 .حروف فواتح السورا واّلل  أعلم جزء من أسرار وهذتةتفع البشريّة هبذا الوحي.  

 اآلايت التالية من سورة الشعراء 



َبِغي هَل ْم َوَما َيْسَتِطيع ونَ *    َلْت ِبِه الَشَياِطني  ن ز َوَما تَ ) ( ِإَّن ْم َعِن الَسْمِع َلَمْعز ول ونَ *    َوَما يَ ن ْ

 (210-212)الشعراء  

وحي اّلل  إىل حمم د من   اْلق ْرَءانشيئة اّلل  وتقديره أن   ِب  اْلق ْرَءانعن    معزولةإن  الشياطني  

عليه جربيل  الشياطني  الس الم  ماخالل  أن   ال  الش هب  اْلق ْرَءانعن    معزولة؛  .  بسبب 

 فيقول:؛ ي يف تفسريهوهذا ما يؤك ده الطرب 

تَ  هِبََذا  ةرز َوَما  يَ   اْلُقْرَءانَلْ   َوَلِكَةُه  حُمََمد,  َعَلى  اأْلَِمنيةرز الَشَياِطني  الرُّوح  ِبِه  َبِغي   ...ل  يَرةرْ َوَما 

يَ لِلَشَياِطنيِ  َأْن  َعَلْيهِ ةرز   ِبِه  َذِلكَ ُلوا  ََلُْم  َيْصُلح  َواَل  َيْسَتِطيُعونَ   ,  اَل   هَوَما  ِإىَل   أِلَهَنُْم  َيِصُلوَن 

الّلوح احملفوظ(.   الَسَماء )ف  ِمْن  ِبِه  ُهَو  اَلِذي  اْلَمَكان  َعْن ََسْع   ِاْسِتَماعه ِف  الَشَياِطني  ِإَن 

 ُلوا ِبِه.ةرز ِمْن اْلَمَكان اَلِذي ُهَو ِبِه ِمْن الَسَماء َلَمْعُزوُلوَن , َفَكْيَف َيْسَتِطيُعوَن َأْن يَرتَ  اْلُقْرَءان

املالئكة  )  الس مع  الشياطني  منها  تسرتق  اليت  الس ماء  معىن  أن    ابملالحظة  روجدي كالم 

 الَلهم   َرِضي   َعاِئَشةَ   َعنْ   الشريف  اْلديث  يف  كما  الس حاب  أو  نالعنا  هو  (وليس القرءان

َها :  يَرُقولُ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   الَلهم  َلىصَ   اّللَِ   َرُسولَ   َسََِع ْ   َأهَنَا  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   الَلهم  َصَلى  الَةِبِّ   َزْوجِ   َعةرْ

  فَ َتْسرَتِق    الَسَماءِ   يف   ق ِضيَ   اأْلَْمرَ   فَ َتْذك ر    َحاب  السَ   َوه وَ   اْلَعَنانِ   يف   ل  ن ز تَ   اْلَماَلِئَكةَ   ِإنَ )



. أَنْرُفِسِهمْ   ِعْةدِ   ِمنْ   َكْذبَة    ِماَئةَ   َمَعَها  فَرَيْكِذبُونَ   اْلُكَهانِ   ِإىَل   فَرُتوِحيهِ   فَرَتْسَمُعهُ   الَسْمعَ   الَشَياِطني  

 . 2971) رقم حديث  \ اخللق بدء  \ البخاري( ) 

هذه  أّن  القول  مر ات  ميكةةا  أربع  النفي  تؤك د   تَ ):  اآلايت  الَشَياِطني  ن ز َوَما  ِبِه  َوَما ،  َلْت 

َبِغي هَل مْ  َيْسَتِطيع ونَ ،  يَ ن ْ َلَمْعز ول ونَ ،  َوَما  اآلايت تؤك د  النفي إلمكاني ة   (.  ِإَّن ْم َعِن الَسْمِع 

بدليل أن   ليه وسّلم(.   )صلى اّلّل ع  إال  من بعد وحيه إىل الر سول حممد  اْلق ْرَءانمساع هذا  

الثقلني إىل  هي  حممد  واجلّن(  رسالة   اجلِْن ِ   ِمنَ   نَ َفر    اْسَتَمعَ   َأنَه    ِإيَلَ   أ وِحيَ   ق لْ ):  )اإلنس 

ْعَنا  ِإَنَ   فَ َقال وا  َوَلنْ   ِبهِ   َفآَمَنا  الرُّْشدِ   ِإىَل   يَ ْهِدي )  :به  فآمنوا    .(1)اجلن  (  َعَجب ا  َن  ق  ْرآ  مسَِ

ا  َناِبَرب ِ   ن ْشِركَ  به فور.   (2)اجلن  (  َأَحد    عليه   لن ز ل ذي تاحمم د    الر سول  من   مساعه  آمنوا 

 . مبينا   عربي ا   اْلق ْرَءان

 ويّتضح هذا من اآلايت الكرميات:

  (194)   م نِذرِينَ الْ  ِمنَ  لَِتك ونَ  قَ ْلِبكَ   َعَلى   ( 193) اأْلَِمني    الرُّوح   ِبهِ   نَ َزلَ  (192) اْلَعاَلِمنيَ  َرب ِ  يل  زِ نتَ لَ  َوِإنَه  ) 

 (.   195 -192 الشعراء) (( 195)  مُِّبني   َعَرِب    بِِلَسان  

  من قبل أن ييل غه الر سول حممد صلى للا   اْلق ْرَءانفليس ألحد من الثقلني سبيل لسماع  

 .عليه وسل م



 منهاو الت أخرى كثرية ن ز وإن  للقرآن ت

عَ  وَعَلى قريش   بلسانِ  اْلق ْرَءان لَ ن ز أ  ( 4  َأْحر ف   ةِ َسب ْ

 مفر قا ويف م ْهلة  منج ماوله ن ز ( 5

 ( 106  اإلسراء)( يال  ن ز تَ  ْلَناه  ن ز وَ  م ْكث   َعَلى الَناسِ  َعَلى ِلتَ ْقَرَأه   فَ َرقْ َناه   َوق  ْرآَن  )

 توقيفي والسور  لآلايت تيبالرت  ( 6

تيبن ز والت    .يل  من معانيه الرت 

 والس ور اآلايت  بعض منازل( 7

 (م َتَشاهِبَات   َوأ َخر   اْلِكَتابِ  أ مُّ  ه نَ  حم َْكَمات   آاَيت   ِمْنه   اْلِكَتابَ  َلْيكَ عَ  لَ ن ز أَ )

 الكرمي  اْلق ْرَءان تقسيم

 الكرمي  اْلق ْرَءان آايت يف رئيسة مواضيع

 الس ور بعض  صوصي ةخ

 املثاين الَسبع  

 ِعمرانَ  وآل   البقرة  



 امل ناِفق ونَ  جاَءكَ  إَذا اآلخرةِ  ويف، األوىل دةِ الَسج يف اجلمعةِ  بسورةِ  قرأَ  اجلمعةِ  يومَ 

 اجلن ِ  ليلةَ  اجلن ِ  على الَرْحنِ  سورةَ  اّللَِ  رسول   قرأ

  و   اجمليد  اْلق ْرَءانو   ق  ب   واألضحى  ْطرِ الفِ   يف  يَقرأ  (  وسلم  عليه  للا  صلى)  للا   رسول    كان

 الساعة اقرتبت

 املعوذات

 َعَلْيهِ  ْيمن  َوم هَ َنسخ  ملا سبق  اْلق ْرَءان( 8

ق ا  اِبْْلَق ِ   اْلِكَتابَ   ِإَلْيكَ   ْلَنان ز َوأَ )  -  فَاْحك مْ   َعَلْيهِ   َوم َهْيِمن ا  اْلِكَتابِ   ِمنَ   َيَدْيهِ   َبنْيَ   ِلَما  م َصدِ 

نَ ه مْ   ( 48املائدة ( )اْْلَق ِ  ِمنَ  َجاَءكَ  َعَما  َأْهَواَءه مْ  تَ َتِبعْ  َواَل  اّلَل   لَ ن ز أَ  اِبَِ  بَ ي ْ

َها  خبَرْي    ََنْتِ   ن  ْنِسَها   َأوْ   آيَة    ِمنْ   نَ ْنَسخْ   َما):  اْلق ْرَءانسخ يف  الن  (  9  تَ ْعَلمْ   َأملَْ   ِمْثِلَها  َأوْ   ِمن ْ

 .(106 البقرة( )َقِدير   َشْيء   ك ل ِ  َعَلى اّللََ  َأنَ 

ْبفظ  (  10 اّلل   الزمان    اْلق ْرَءانتكف ل  مر   ابلتواترواملكانعلى  األجيال  تتلقاه  وأن   ، ، 

 .(9 احلجر) (َْلَاِفظ ونَ  َله   َوِإَنَ  الذ ِْكرَ  ْلَنان ز  حَنْن   ِإَنَ ): ه األصقاعهدايت   وتعمُّ 



 

 : (17)وصفاته  اْلق ْرَءان أمساء مع حروف فواتح السور ربط

 :جمموعات ثالث  إىل تصنيفها اْلق ْرَءان َيكن وصفات ءأمسا

 :وهي ،هوحقيقت الكتاب ذات إىل تشري اليت األمساء :األوىل

)  بِ اتَ كِ أعظم  هو    ان  ءَ اْلق رْ :  ان  ءَ اْلق رْ   - 1 إذ أصبح مقروءا  )يدِ يَ هْ هداية  بعد  َن  اءَ ق  رْ (   )

مبني   عرب   بلسان  )ني  بِ م    ان  ءَ َوق  رْ )  {تن زله   ، هجاء   }(  يًّابِ َعرَ   َن  اءَ ق  رْ (  حروف  وبكل  

( من هذه األمساء)  ء ، ب، ت، دواْلروف:    .  به  املخاطبون  يعقله  كي  وذلك  العربي ة؛

 : . وتؤك ده اآلايت ليست من حروف فواتح الس ور. 

 (. 9)اإلسراء ...{ ي لل يت هي أقومدِ اَن يَ هْ ءَ اْلق رْ  َهَذا ِإنَ } 

 A د  , ء
 ( 1 اْلجر( )ني  بِ م   ان  ءَ َوق  رْ  بِ ا تَ اْلكِ  آاَيت   تِْلكَ  الر)

 A ب   , ء ,ت
 (3 فّصل  ( )يَ ْعَلم ونَ  لِ َقْوم   يًّابِ َعرَ  َن  اءَ ق  رْ  آاَيت ه   ف صِ َلتْ  ب  اتَ كِ )

 
17  ) http://www.alquran-network.net/asmaequran.htm 

http://www.alquran-network.net/asmaequran.htm


 A ب   , ء ,ت
  إليه   للا    أضافه.  (6  )التوبة  {  اّللَِ   َكاَلمَ   َيْسَمعَ   َحىَت   فََأِجْره  : } تعاىل  قال:  للا  كالم2 -

 منه،  حرف  فكل  حقيقة،  به  تكلم  للا،  كالم  انءَ اْلق رْ   فهذا  وتعاىل،  سبحانه  كالمه  ألنه

الكالم صفة ذات    (.عثيمني  بن   حممد/    الواسطية  العقيدة  شرح.)    به  تكلم  قد   للا  فإن

ء    َكِمث ِلهِ   لَي سَ )أصله  وفعل ّلل  سبحانه وتعاىل، وكالمه يف   .  واّلل  سبحانه وتعاىل   (َشي 

ء    َكِمث ِلهِ   لَي سَ )أن زل قليال  من كالمه عن مرتبته األصلي ة    َن  اءَ ق  رْ إىل مرتبة كالمه )  (َشي 

ي  (،يًّابِ َعرَ  أن  جربيل  وأمر  احملفوظ،  الّلوح  ف  يكتبه  أن  القلم  أمر  حمّمد ةرز مثّ  على  بوحيه  ل 

 .(يَ ْعَلم ونَ  يًّا لِ َقْوم  بِ َعرَ  َن  اءَ ق  رْ : )املخاطبون م( لكي يعقله)عليهما الّسال

  هذا  يبني  .   ان( َجيع حروفه جزء  من جمموعة حروف فواتح الس ور)لْلق ْرءَ   للا  كالماالسم  

( يًّابِ َعرَ   َن  اءَ ق  رْ )  لهن ز ت  وقبل  أصله  يف  اّلل    كالم  أن    إىل  تشري  الس ور  فواتح  حروف  أن  

ء    َكِمث ِلهِ   لَي سَ )  مشاهبة  عن  اّلل    صفات  فيه  هن ز ن  الذي  االعتقاد  بنفس.       (َشي 

 غري  اإلنسان  إن    بل.   البشر  كالم  جنس  من  ليس  اّلل    كالم  أصل  فإن  ،  البشر  صفات

 فالكالم   ؛اّلل    صفات  كيفية  إلدراك  مؤه ل  غري  أن ه  كما(  للا  كالم)  كيفي ة  إلدراك  مؤه ل

 عن  كالمه  اّلل     ي ن زلَ   أن  يتطل ب  والتن زيل  الوحي.   وتعاىل  سبحانه  ّلل    وفعل  ذات  صفة



ء    َكِمث ِلهِ   لَي سَ )  مرتبة املعجز وال ذي ليس    كالمه  مرتبة   لغات البشر إىلوبغري    (َشي 

لكن  وتيسريا    والوضوح؛  للبيان  حتقيقا    وذلك    إليهم.  املرسل  القوم  بلغة  كمثله شيء؛ 

 رسوال    يرسل  أن ه مل الر حيم  الل طيف   اْلكيم  اّلل    أخربَن  لقد.   ابلوحي  اهلداية    تتحق ق  حىت

 :قومه بلسان إال

َسل نَا ِمن رَّ ) ِمِه ِليُبَيَِّن لَُهم   َوَما أَر   . (4  إبراهيم)...(   ُسول  إِّلَّ بِِلَساِن قَو 

  لةرز ت  هو  ءان والقر (  يًّابِ َعرَ   َن  اءَ ق  رْ )  قومه  بلسان  حمم د   رسولنا   على  لهن ز ت  بعد  مبني    اْلق ْرَءان

ء    َكِمث ِلهِ   لَي سَ )  مرتبة   عن  اّللّ   كالمل   يقرأ   ذيال  اجملدُّ   يفهمها  أن   يستطيع  مرتبة  إىل  (َشي 

 بواسطة  لن ز امل  وتعاىل  سبحانه  للا  كالم  فهو:  انءالقر   تعريف  من  هذا  يتبنّي .   العربّية  الّلغة

  املتحدى   ،له  املؤيدة  املعجزة  العربية  ابللغة  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  حممد  النيب على  جربيل

  املختوم  و  الفاحتة  بسورة  بدوء امل,  ابلتواتر  إلينا  املنقول  بتالوته،  املتعبد )لفظا  ومعىن(  به

 . الناس بسورة

 :(ْمِرَنَ أَ  ِمنْ  ح او ر  : )حو الر  - 3

َنا وََكَذِلكَ ) َيَان   َواَل   ب  اتَ كِ الْ  َما َتْدِري ك ْنتَ  َما ْمِرَنَ أَ  ِمنْ  ح او ر   ِإَلْيكَ  َأْوَحي ْ   َجَعْلَناه   َوَلِكنْ  اإْلِ

    .( 52 الشورى( )  م ْسَتِقيم   ِصَراط   ِإىَل  يدِ َلتَ هْ  ِإَنكَ وَ  ِعَباِدَنَ  ِمنْ  َنَشاء   َمنْ  ِبهِ  يدِ ّنَْ  ر او ن  



 "  ىَل ِصَراط م ْسَتِقيمَلتَ ْهِدي إِ "    َأْي اَي حم ََمد"    َوِإَنك". "  اَن  ءَ اْلق رْ يَرْعِن  "    ْمِرَنَ أَ   ِمنْ   ح او ر    "

 (.  18)َوُهَو اخْلُُلق اْلَقِومي 

 وما   .ليست من حروف فواتح الس ور  (من هذه األمساء)  ، ت، دبو ،  ء ،  واْلروف:  

:   يعقلوه  لكي  وذلك  مبني؛  عرب    بلسان  عليه  لهن ز ت   لوال  اْلق ْرَءان  هبذا  ليهدي  حم ََمد    كان

 له ن ز ت  بعد  إال    (يدِ َلتَ هْ   َوِإَنكَ )،  (ْمِرَنَ أَ   ِمنْ   ح او ر  ):  ق ْرَءانابلْ   اهلداية  نعمة  تتحق ق  ال  وابلتايل

  .(اهلجاء فحرو  وبكل  ) مبينا   عربي ا

 : اْْلَقُّ 4 -

  َقدْ   .  (81  اإلسراء ( )َزه وق ا  َكانَ   اْلَباِطلَ   ِإنَ   اْلَباِطل    َوَزَهقَ   اْْلَقُّ   َجاءَ   َوق لْ )  :تعاىل  قال

َيَان انءَ اْلق رْ  ِمنْ   ِبهِ  اّللَ  بَ َعَثه   َما َوه وَ : ق  اْلَْ  اّللَ  ِمنْ  َجاَءه مْ     .الَناِفع َواْلِعْلم َواإْلِ

َورَاَءه  )َوِإذَ  َوَيْكف ر وَن ِبَا  َنا  َعَلي ْ أ ن زَل  ن  ْؤِمن  ِبَا  قَال وا  اّلَل   َأن زَل  آِمن وا ِبَا  هَل ْم  ِقيَل  َوه َو   ا 

َمَعه مْ  ِلَما  ق ا  م َصدِ  م ْؤِمِننيَ   اْْلَقُّ  ت ْم  ِإْن ك ن ْ قَ ْبل   ِمْن  اّللَِ  َأْنِبَياَء  تَ ْقت  ل وَن  َفِلَم  البقرة  )(  ق ْل 

احلَّْق ُمَصدِّق ا  "    -  َصَلى اّلَل َعَلْيِه َوَسَلمَ   -  أْي َوُهْم يَرْعَلُموَن َأَن َما أُنرزَل َعَلى حُمََمد  (.  91

   (.177، ص 1، ج تفسي ابن كثي) ِلَما َمَعُهمْ 
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اْلم ْمرَتِينَ ) ِمَن  َتك وَنَن  َفاَل  رَبِ َك  ِمْن  )اْْلَقُّ  بَِ (.   147البقرة  (  بِِه َوَأْخرَبَُهْم  َجاَء  َما  َن 

   (.265، ص 1، ج تفسي ابن كثي)الَرُسول ُهَو احلَّْق اَلِذي اَل ِمْريَة ِفيِه 

 ِإىَل   َيَشاء    َمنْ   يَ ْهِدي  َواّلَل    إبِِْذنِهِ   اْْلَق ِ   ِمنَ   يهِ فِ   اْختَ َلف وا  ِلَما  آَمن وا  اَلِذينَ   اّلَل    فَ َهَدى  )...

 ( 213 البقرة( )م ْسَتِقيم   ِصَراط  

ق ا  اِبْْلَق ِ   اْلِكَتابَ   ِإَلْيكَ   َوَأن زْلَنا(  فَاْحك مْ   َعَلْيهِ   َوم َهْيِمن ا  اْلِكَتابِ   ِمنَ   َيَدْيهِ   َبنْيَ   ِلَما   م َصدِ 

نَ ه مْ     (48 املائدة( )... اْْلَق ِ  ِمنَ  َجاَءكَ  َعَما  َأْهَواَءه مْ  تَ َتِبعْ  َواَل  اّلَل   َأن زلَ  ِبَا بَ ي ْ

ع    )َوِإَذا  اْْلَق ِ   ِمنَ   َعَرف وا  ممَا  الَدْمعِ   ِمنَ   َتِفيض    َأْعي  نَ ه مْ   تَ َرى  الَرس ولِ   ِإىَل   أ ن زلَ   َما  وامسَِ

َنا  آَمَنا  رَبَ َنا  يَ ق ول ونَ   اْلَْق ِ   ِمنَ   َجاَءَنَ   َوَما  اِبّللَِ   ن  ْؤِمن    اَل   َلَنا  َوَما*    ِدينَ الَشاهِ   َمعَ   فَاْكت  ب ْ

ُعوا َما "    فَرَقالَ (.   83-84  املائدة( )الَصاِْلِنيَ   اْلَقْومِ   َمعَ   رَب َُّنا  اي ْدِخَلنَ   َأنْ   َوَنْطَمع   َوِإَذا َسَِ

الَدْمع مَِ  ِمْن  َتِفيض  َأْعيُةهْم  تَرَرى  الَرُسول  ِإىَل  ِمْن احلَْقّ أُنرزَل  َعَرُفوا  ِمْن "    ا  ِعْةدهْم  ِمَا  َأْي 

َةا َمَع الَشاِهِدينَ "    َعَلْيِه َوَسَلَم يَرُقوُلونَ اْلِبَشارَة بِبَرْعَثِة حُمََمد َصَلى اّلَل   َأْي "    َربّرَةا آَمَةا َفاْكتُربرْ

   (. 119ص ، 2، ج  تفسي ابن كثي)َمَع َمْن َيْشَهد ِبِصَحِة َهَذا َويُرْؤِمن ِبِه 

"    تَرَعاىَل   ُقول   (. 66  األنعام( )ِبوَِكيل    َعَلْيك مْ   َلْست    ق لْ   اْْلَقُّ   َوه وَ   قَ ْوم كَ   ِبهِ   وََكَذبَ )



 َوُهوَ "    قُرَرْيش ا  يَرْعِن "    قَرْومك"    َواْلبَرَيان  َواَْلَُدى  ِبهِ   ِجْئتهمْ   اَلِذي   اِبْلُقْرَءان  َأيْ "    ِبهِ   وََكَذ َ 

 (.19). َحقّ  َورَاَءهُ  لَْيسَ   ياَلذِ  َأيْ "  احلَْقّ 

ينِ   َعَلى   ِهَره  ِلي ظْ   اْْلَق ِ   َوِدينِ   اِبهْل َدى  َرس وَله    َأْرَسلَ   اَلِذي  ه وَ )  َكرِهَ   َوَلوْ   ك لِ هِ   الدِ 

 (.33 التوبة( )اْلم ْشرِك ونَ 

ذاتية ّلل  ولكالمه سبحانه   ِإاَل   اْْلَق ِ   بَ ْعدَ   َفَماَذا  اْْلَقُّ   رَبُّك م    اّلَل    َفَذِلك م  )   :اْلق  صفة 

 .  (32 يونس( )ت ْصَرف ونَ  فََأّنَ  الَضاَلل  

أن    ذاتية    اْْلَقُّ وِبا  االسم صفة  هذا  حروف  أن   نالحظ  فإن نا  سبحانه؛  ولكالمه  ّلل  

تن زله اْْلَقُّ ) ( َجيعها من ضمن حروف فواتح الس ور.  فكالم اّلل  هو اْلق  من قبل 

   (.يًّابِ َعرَ  َن  اءَ رْ ق   عربي ا ومن بعد تن زله )

 :  يلز ن تال- 5

 ِمنَ   ِلَتك ونَ   قَ ْلِبكَ   َعَلى*    اأْلَِمني    الرُّوح    ِبهِ   نَ َزلَ *    اْلَعاَلِمنيَ   َرب ِ   ن زيل  تَ لَ   َوِإنَه  ):  تعاىل  قال

.  ملن زل  وصفة  اسم  ن زيل هو ت ال( .   195 -192  الشعراء )  (م ِبني    َعَرِب     بِِلَسان  *    اْلم ْنِذرِينَ 

 حروف   من   ليسا(  اْلَعاَلِمنيَ   َرب ِ   يل  ز ن تَ لَ   َوِإنَه  )  اآلية   من  التاء وحرف    الزين  حرف  إن  و 
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 جبميع  مبينا    َعَربِيًّا  َن  َءاق  رْ   ن زل  أن  بعد  يلز ن ت  اْلق ْرَءان   أن    إىل  يشري  مم ا  س ور؛ال  فواتح

 ِبِلَسان  *    اْلم ْنِذرِينَ   ِمنَ   ِلَتك ونَ   كَ قَ ْلبِ   َعَلى*    اأْلَِمني    الرُّوح    ِبهِ   نَ َزلَ )العربي ة:    الل غة  حروف

  .(م ِبني   َعَرِب   

 تعاىل قال:  باتالك- 6

 (1)يوسف  { نيِ بِ اْلم   بِ اتَ اْلكِ  آاَيت   تِْلكَ  الر}

 الس ور  فواتح حروف من ليسا اآلية  من والباء التاء  حرفا

 حروف  من  ليست  واهلمزة   والباء  التاء.   (1  احلجر( )ني  بِ م    ان  ءَ ق  رْ وَ   بِ ا تَ اْلكِ   آاَيت    تِْلكَ   الر)

 الس ور   فواتح

 حروف   من  ليسا  والباء  التاء  حرفا   (. 2  البقرة ) (  َتِقنيَ لِ ْلم    د ىه    ِفيهِ   رَْيبَ   الَ   ب  اتَ اْلكِ   َذِلكَ   (

 الس ور   فواتح

 ( ِبهِ  ك مْ ظ  يَعِ  ةِ ْكمَ َواْلِْ  بِ اتَ اْلكِ  ِمنَ  َعَلْيك مْ  َأن زلَ  َوَما َعَلْيك مْ  اّللَِ  نِْعَمةَ  َواذْك ر وا)

   (.231 البقرة)

 تن زله  بعد  إال    به  لالتعاظ  سبيل  من  وليس(،  ِبهِ   ك مْ ظ  يَعِ )  اْلق ْرَءان  أعظم نعمة ملن ات عظ به

 ويكون،  (ِبهِ   ك مْ ظ  يَعِ   ةِ َواْلِْْكمَ   بِ اتَ اْلكِ   ِمنَ   َعَلْيك مْ   َأن زلَ   َوَما  َعَلْيك مْ   اّللَِ   نِْعَمةَ   َواذْك ر وا)



 تحروف    أن    هذا  إىل  ويشري  (.   ني  بِ م    ان  ءَ ق  رْ وَ )   به  املخاطبون  يعقله أن  بعد  عظة  انءَ ق رْ الْ 

  ابْلق ْرَءان   اهلداية  نعمة  تتحق ق  ال  وابلتايل.   الس ور  فواتح  حروف  من  ليست    ة   ،ظ    ،ب ،

  .مبينا  وبكل حروف الل غة العربية عربي ا تن زله بعد إال  

 لن ز ت  أن   بعد  اّلل    أمر    اْلق ْرَءان   .(5  الطالق){    اّللَِ   ْمر  أَ   َذِلكَ : }تعاىل  قال:  مرألا - 7

  يعقلوا  لكي  أقوامهم  بلسان  الّرسل  يبعث   أنّه  اّللّ   لطف  فمن:   حا  وواض  وبي نا  مبينا    عربي ا

 من   ليس(  اّللَِ   ْمر  أَ )  اآلية  من  اهلمزة  تعلوه   الذي  األلف   حرف  أن    عليه  ويدلُّ .   الّرسالة

 .الس ور تحفوا حروف

}لو الق8 -   هَل مْ   َوَصْلَنا)  هذا   يكون  وال   (.51  القصص){  لَ وْ اْلقَ   هَل مْ   َوَصْلَنا   َوَلَقدْ : 

 من   الواو  حرف  أن    عليه  ويدلُّ :   الر سول  على  والكتاب  الوحي  ل ن ز ت  بعد  إال  (  لَ وْ اْلقَ 

 .الس ور فواتح حروف من ليس( لَ وْ اْلقَ )

 ابلوحي  الن ذارة  تكون  ال   .( 45  األنبياء){    ْحيِ وَ لْ ابِ   ر ك مْ ذِ نأ    اِإَّنََ : }تعاىل  قال:  حيو ال9 - 

  أن    عليه  ويدلُّ :   الر سول  على  والكتاب  الوحي  لن ز ت   أن  بعد  إال  (  ْحيِ وَ لْ ابِ   ر ك مْ ذِ نأ  )

 ت ليس(  ْحيِ وَ لْ ابِ   ر ك مْ ذِ نأ  )  اآلية   من  (ْحيِ وَ لْ ابِ )  والواو  والباء(  ر ك مْ ذِ نأ  )  الذالو   أهلمزةحروف  

 .الس ور فواتح حروف من



 .ا؛ ومنهالذاتية اْلق ْرَءان صفات إىل تشري اليت الطائفة وهي  :الثانية اجملموعة

 ( اْلم َطَهر ونَ   ِإاَل   ََيَسُّه    اَل *  َمْكن ون     ِكَتاب    يف *    َكِرمي    َلق ْرآن    ِإنَه  ):  تعاىل  قال:  الكرمي1 - 

 صفة  الكرمي   .الس ور  فواتح  حروف  من  َجيعها"    َكِرمي  "    حروف   .(79-77  الواقعة)

 وليس.   سبحانه  الَكِرمي    أن ه  منها  وال يت؛  الكمال  صفات  جبميع  املت صف  اّلل    لكالم  ذاتي ة

 . سبحانه الَكِرمي   هبا أكرمنا وال يت الَكِرمي  ْلق ْرَءاناب اهلداية نعمة من أفضل نعمة من

َلَعِلي  َحِكيم    2 - َلَعِلي  َحِكيم  )وَ :  تعاىل  قال:  َلَديْ َنا  َلَديْ َنا  اْلِكَتاِب   الزخرف)  (  ِإنَه  يف أ مِ  

َحِكيم  "    حروف  أن    أيضا    عليه  ويدل  ،  (الكتاب  أم    يف)  أصله  يف  هذا   .(4 "   َلَعِلي  

 .الس ور فواتح حروف ضمن من َجيعها

 (اْلِعْلمِ   ِمنْ   َجاَءكَ   ما  بَ ْعدَ   اَءه مْ َأْهوَ   اتَ بَ ْعتَ   َوَلِئنْ ) :  تعاىل  قال:  اْلِعْلمِ   ِمنْ   َجاَءكَ   اَلِذي   - 3

 .الس ور فواتح حروف ضمن  من َجيعها"  اْلِعْلمِ "  االسم هذا حروف  (.37   الرعد)

  إال  (  ان  ءَ ق  رْ )   قراءته  تتحص ل  ال    (. 21  الربوج)  ( جمَِيد    ان  ءَ ق  رْ   ه وَ   َبلْ ):  يد  جمَِ   ن  اءَ ق  رْ   - 4

 حروف   من  ليست(  يد  جمَِ ) من    واجليم(  ان  ءَ ق  رْ )   اهلمزة  حرف  أن    عليه  ويدل  ،  لهن ز ت  بعد

 .الس ور فواتح

 .(41 ُفّصل  ) (ز  يزِ عَ  ب  اتَ َلكِ  ه  َوِإنَ ): تعاىل قال: َعزِيز   ِكَتاب   5 -



 (. 130ص  ، 4 ابن كثي، ج ) َأْي َمِةيع اجْلََةا  اَل يُرَرام َأْن ََيِْت َأَحد مبِْثِلهِ 

: َوِقيلَ .  اّللَ   َعَلى  َكِرمي:  َوِقيلَ .  اّللَ   ِعْةد  ِمنْ   َعزِيز:  َوَعْةهُ ;    َعَباس  اِْبن  َقاَلهُ ;    اّللَ   َعَلى   َعزِيز  َأيْ 

َبِغي:  َوِقيلَ .  اَبِطل  ِإلَْيهِ   يَرَتَطَرق  َفاَل   اّللَ   أََعزَهُ   َأيْ "    يزَعزِ "   .  ِفيهِ   يُرْلَغى  َوَأاَل   َوُُيَلّ   يُرَعزّ   َأنْ   يَرةرْ

. َواْلَباِطل  الَشْيطَان  ِمنْ   ُمِةعَ :  ُمَقاِتل.  السُّدِّيّ   َقاَلهُ ;    يُرَبدِّلهُ   َأنْ   طَانالَشيْ   ِمنْ "    َعزِيز"  :  َوِقيلَ 

 َأنْ   الَةاس  َعنْ   ُمَْتِةع  َأيْ "    َعزِيز"  :  أَْيض ا  َعَباس  اِْبن  َوَقالَ .  َلهُ   ِمْثل  َفاَل   ََمُْلوق  َغْي :  يّ السُّدِّ 

م  )  ِمْثله  يَرُقوُلوا ج  8القرطب،  ص  15،    تفسي )  مةيع  "عزيز  لكتا   وإنه  (.239، 

 (. اجلاللني

,   َوِإَن َهَذا الذِّْكر َلِكَتا  َعزِيز ِبِِْعَزاِز اّلَل ِإاَيهُ :  ْكرهيَرُقول تَرَعاىَل ذِ (  ز  يزِ عَ   ب  اتَ َلكِ َوِإنَه    :) قَرْوله

ّ َوَشْيطَان َمارِد,    أَْو تَرْغِيي ا,    أَْو ََتْرِيف ا,    َوِحْفظه ِمْن ُكّل َمْن أَرَاَد َلُه تَرْبِديال   . ِمْن ِإْنِسّي َوِجنِّ

َوَحِفَظُه ِمَن اْلَباِطل  ,  َأَعزَُه اّلَل أِلَنَُه َكاَلُمهُ :  يَرُقول(  ز  يزِ عَ   ب  اتَ َلكِ َوِإنَه   )  قَرْوله ,    وَعْن قَرَتاَدة  ...

 (.155، ص  12الطربي، م ) وِمَن الَشْيطَان

  لكالمه   العز ة  فكانت؛  صفته  هو   اّلل    وكالم.   وتعاىل  سبحانه  للا   أمساء  من  هو:  والعزيز

َوَحِفَظُه ِمَن ,    َأَعزَُه اّلَل أِلَنَُه َكاَلُمهُ :  يَرُقول(  ز  يزِ عَ   ب  اتَ َلكِ َوِإنَه   ):  قَرْوله,    َعْن قَرَتاَدةو    .سبحانه

 . (155، ص 12الطربي، م ) اْلَباِطل



  العزيز :  معاين  ثالثة  له؛  اّلل    هرْح  عثيمني  ابن  الشيخ  رجحه  ما  على؛  (العزيز)  اّلل    واسم

 يناله  أن  َيتنع  الذي  ِبعىن  والعزيز  والغلبة،  القهر  ِبعىن  العزيز  والشرف،  القدر  ذو  ِبعىن

 َوِإنَه  )  للقرآن  العزة  إذا  .   الفؤوس   فيها  تؤثر  ال  صلبة  أي  عزاز  أرض  من  مأخوذة   السوء

 -:معاين ثالثة هلا( ز  يزِ عَ  ب  اتَ َلكِ 

 :القدر عزة* 

 ( 4 الزخرف) (  نَه  يف أ مِ  اْلِكَتاِب َلَديْ َنا َلَعِلي  َحِكيم  )َوإِ 

َحِكيم  )  وفحر   أن    يناسبها  هذه  القدر  عز ة  جمموعة  ضمن  من  موجودة  َجيعها(  َلَعِلي  

َحِكيم  )  الص فة  هذه  أن    إىل  يشري  مم ا  ؛الس ور  فواتح  حروف َلَعِلي   ؛  للقرآن  ذاتية(  َلَديْ َنا 

 (.وسل م عليه اّلل   صل ى) حمم د رسولنا  على عربي ا لهز ن ت قبل من وحىت

ينِ  َعَلى ِلي ْظِهَره  ) آايت هذا ويف :القهر عزة*   :اآلايت ومن؛ وأحاديث (ك لِ هِ  الدِ 

ينِ   َعَلى  ِلي ْظِهَره    اْلَْق ِ   َوِدينِ   اِبهْل َدى  َرس وَله    َأْرَسلَ   اَلِذي  ه وَ ) ( رِك ونَ اْلم شْ   َكرِهَ   َوَلوْ   ك لِ هِ   الدِ 

 َعَلى  ِلي ْظِهَره    اْْلَق ِ   َوِدينِ   اِبهْل َدى  َرس وَله    َأْرَسلَ   اَلِذي   ه وَ ):  سبحانه  وقوله (.   33  التوبة)

ينِ   َرس وَله    َأْرَسلَ   اَلِذي  ه وَ ):  سبحانه  وقوله(.   9  الصف( )اْلم ْشرِك ونَ   َكرِهَ   َوَلوْ   ك لِ هِ   الدِ 

ينِ  َعَلى ِهَره  ِلي ظْ  اْْلَق ِ  َوِدينِ  اِبهْل َدى ا اِبّللَِ  وََكَفى ك لِ هِ  الدِ   (. 28 الفتح( )َشِهيد 



 لتلمس  تكن  مل  وجتدر املالحظة أن  البشرية؛  (ز ي ز )الع  انءَ ق رْ الْ   عز ة القهر يدل  عليها صفة

القهر ينِ   َعَلى  ِلي ْظِهَره  )  عز ة   حروف   بكل    مبينا    عربي ا)  اْلق ْرَءان   لن ز ت  غري  من(  ك لِ هِ   الدِ 

 من  الزين   حرف  أن    عليه  ويدل  (.   وسل م  عليه  اّلل    صل ى)  حمم د  رسولنا  على(  اهلجاء

 .الس ور فواتح وفحر  من ليس( زيز الع)

  الدينَ   هذا  للا    أدخله  إال  وبر    وال  مدر    بيتَ   للا    يرتك    ال  هنالك أحاديث تبني  عزة القهرو 

 :(20) ذليل   بذل ِ  أو عزيز   بعز ِ 

يرَِِِحَتىِِاألْمُر،ِِاهذِِنََِلَيتهمَِِِوّللَاِه ِِِلَِِحْضَرَمْوَت،ِِإلىَِِصْنعاءَِِِمهنِِالَراكهبَُِِِيسه
ْئبَِِ،ّللَاَِِإلََِِيخافُِ  (ِ.21ِ)َِغَنمههِهِعَلىِوالذ ه

 
ُ   يتُركُ   وّل  والنَّهاِر،  يلِ اللَّ   مبلغَ   األمرُ   هذا  ليبلُغنَّ )  20 ينَ   هذا  أدخلَهُ   إّلَّ   وبر    وّل  مدر    بيتَ   ّللاَّ ،  بذُلِّ   أو  عزيز    بعزِّ   الّدِ  ذليل 

ِ   بعزِّ   يعز   ُ   رضيَ   الدَّاري    تميم    َوكانَ   الكفر  في  بِهِ   ويذلَّ   اإلسالِم،  في  ّللاَّ   لقد   بيتي  أَه لِ   في  ذِلكَ   َعرفتُ   قد  :يقولُ   عنهُ،  ّللاَّ

،  رفَ والشَّ   الخيرَ   منهمُ   أسلمَ   َمن  أصابَ  ا  كانَ   َمن  أصابَ   ولقد  والِعزَّ غارَ   الذ لَّ   كافر    الداري  تميم   :الراوي )(  ةَ والِجزي  والصَّ

 شرط   على   صحيح   :المحدث   حكم  خالصة  ،5/615   الرقم  أو   الصفحة  - المستدرك :المصدر   -  الحاكم :المحدث 

 . (الشيخين

 يل  ذل  بذلِّ   أو  عزيز    بعزِّ   الدينَ   هذا  للاُ   أدخله  إّل  وبر    وّل  مدر    بيتَ   للاُ   يتركُ   وّل  والنهارُ   يلُ الل   بلغ  ما  األمرُ   هذا  ليبلغَنَّ )

ا  َمن   أصاب  لقد  بيتِي  أهلِ   في  ذلك  عرفت  يقولُ   الداري    تميم    وكان  ,الكفرَ   به  للاُ   يذل    وذّلًّ   وأهلَه  اإلسالمَ   به  للاُ   يعز    عزًّ

ا  هممن  كان  َمن  أصاب  ولقد  والعزَّ   والشرفَ   الخيرَ   منهم  أسلمَ    الداري  تميم   :الراوي)(  والجزيةَ   والصغَارَ   الذلَّ   كافر 

 . (الصحيح رجال رجاله :المحدث  حكم خالصة ،6/17  الرقم أو الصفحة - الزوائد  مجمع :المصدر - يثمياله :المحدث 

ينَ   هذا  للاُ   لَهُ أدخ  إّلَّ   وبَر    وّل  مَدر    يتَ ب  للاُ   يتركُ   وّل،  والنَّهارُ   اللَّيلُ   بلغَ   ما  األمرُ   هذا  ليبلغنَّ )   بذلِّ   أو،  عزيز    بِعزِّ ،  الّدِ

ا،  ذليل     الصفحة   - الساجد   تحذير :المصدر  -  األلباني :المحدث   - :الراوي )( الكفرَ   به للاُ  يِذل    وذّلًّ ،  اإلسالمَ   به  للاُ  يعز    عزًّ

  .(أيضا مسلم شرط على شاهد  وله  مسلم شرط على :المحدث  حكم خالصة ،158  الرقم أو



ت مْ   َوِإنْ )  :االمتناع  وعزة*    َواْدع وا  ِمْثِلهِ   ِمنْ   ِبس ورَة    فَْأت وا  َعْبِدَنَ   َعَلى  ْلَنان ز   ممَا  رَْيب    يف   ك ن ْ

ت مْ   ِإنْ   اّللَِ   د ونِ   ِمنْ   ك مْ ش َهَداءَ   اَليِت   الَنارَ   ق وافَات َ   تَ ْفَعل وا  َوَلنْ   تَ ْفَعل وا  ملَْ   فَِإنْ *    َصاِدِقنيَ   ك ن ْ

 َكانَ   َوَما):  سبحانه  وقوله(.   23-24  البقرة( )ِلْلَكاِفرِينَ   أ ِعَدتْ   َواْلَِْجارَة    الَناس    َوق ود َها

  اَل   اْلِكَتابِ   َوتَ ْفِصيلَ   َيَدْيهِ   َبنْيَ   اَلِذي  َتْصِديقَ   َوَلِكنْ   اّللَِ   د ونِ   ِمنْ   ىي  ْفرتََ   َأنْ   اْلق ْرَءان  َهَذا

 اْسَتَطْعت مْ   َمنِ   َواْدع وا  ِمْثِلهِ   ِبس ورَة    فَْأت وا  ق لْ   اْفرَتَاه    يَ ق ول ونَ   َأمْ  *  اْلَعاَلِمنيَ   َرب ِ   ِمنْ   ِفيهِ   رَْيبَ 

ت مْ   ِإنْ   اّللَِ   د ونِ   ِمنْ  يط وا  ملَْ   اِبَِ   َكَذب وا  َبلْ  *  اِدِقنيَ صَ   ك ن ْ   َكَذِلكَ   أَتِْويل ه    أيَْهِتِمْ   َوَلَما  ِبِعْلِمهِ   حيِ 

 (. 37-39 يونس( )الظَاِلِمنيَ  َعاِقَبة   َكانَ  َكْيفَ  فَاْنظ رْ  قَ ْبِلِهمْ  ِمنْ  اَلِذينَ  َكَذبَ 

  قبل   من  تكون   أن  يصح    ال(  ِمْثِلهِ   نْ مِ   ِبس ورَة    فَْأت وا)  ْلق ْرَءاناب  والت حدي  هذه   االمتناع  عزة

  عليه   اّلل    صل ى )  حمم د   رسولنا  على(  اهلجاء  حروف  بكل    مبينا    عربي ا)  اْلق ْرَءان  لن ز ت

  فواتح   حروف  من  ليس(  ز يز الع)  اْلق ْرَءان  صفة  من  الزين  حرف  أن    عليه   ويدل  (.   وسل م

 .الس ور
 

دِ ِِوهوِِوسَلمَِِِعليهِِللاَُِِِصَلىِِّللَاِهَِِرسولِهِِإلىَِِشَكْونا)   21 ل ِهِِفيِِلهُِِبْرَدةِ ُِِمَتَوس ه رُِِِأل:َِِفُقْلناِِالَكْعَبةِهِِظه ِكانَِِِقدِْ:ِِفقالََِِِلنا؟َِِتْدُعوِِألِِلناَِِتْسَتْنصه
َِمن َِقْبَلُكْم،ِ ُِيْؤَخذُِِ ِالَرُجلُِِ ِفُيْحَفرُِِ ِلهِ ِفيِ ِ، ِاألْرضه ِفُيْجَعلُِِ ِفيها،ِ ِفُيجاءُِِ ِْنشارِهبالمِهِ ِفُيوَضعُِِ ِعَلىِ هِهِ َِرْأسه ِفُيْجَعلُِِ

، يدِهِاطِهبَأْمشِوُيْمَشطُِِنهْصَفْينه هِهَِلْحمههِهُِدونَِِامِِ،الَحده هَُِِِفماِ،وَعْظمه ينههه،ِِعنِِذلكََِِِيُصدُّ يرَِِِحَتىِِاألْمُر،ِِهذاَِِلَيتهَمنَِِِوّللَاِهِِده ِنِِالَراكهبَُِِِيسه َِصْنعاءَِِِمه
ْئبَِِِِ،ّللَاَِِإلََِِِيخافُِِِلَِمْوَت،َحْضرَِِِإلى ُلونَِِِوَلكهَنُكمَِِِْغَنمههه،ِِعَلىِِوالذ ه   حيح ص  :المصدر   -  البخاري   :المحدث  األرت  بن  خباب  :الراوي ( )َتْسَتْعجه

 (. ]صحيح[ : لمحدثا  حكم خلصة ،6943   الرقم أو الصفحة - البخاري 

 



 :السوء يناله أن وَيتنع* 

)اِفظ ونَ ْلََ   َله    َوِإَنَ   الذ ِْكرَ   ا ْلنَ ن ز   حَنْن    ِإَنَ ) من  يلن ز للت   اتبع  واْلفظ   .(9  احلجر(  وهو  ؛ 

 . معانيه

  (.29 ص) (اَرك  بَ م   ِإَلْيكَ  ْلَناه  ن ز أَ  ِكَتاب  : )تعاىل قال:  ركابامل - 6

 حروف   بكل    ينا  بم  ي ابعر )  الر سول  على  لهن ز ت  بعد   انءَ اْلق رْ ة  برك  على  البشرية  تتحص ل

 .الس ور فواتح حروف من ليس( اَرك  بَ م  ) االسم من الباء حرف أن   عليه ويدل    (.اهلجاء

 اجلِْن ِ   ِمنَ   نَ َفر    اْسَتَمعَ   َأنَه    ِإيَلَ   أ وِحيَ   ق لْ )  اجلنَ   ان  ءَ اْلق رْ   أعجبَ   لقد  :ا  َجبعَ   َن  اءَ ق  رْ   7 - 

ْعَنا  ِإَنَ   فَ َقال وا  َوَلنْ   ِبهِ   آَمَنافَ   ْشدِ الرُّ   ِإىَل   يدِ يَ هْ )  به  آمنواف     .(1)اجلن    (اَجب  عَ   اَن  ءَ ق  رْ   مسَِ

به  (2)اجلن  (  َأَحد    ِبَرب َِنا  ن ْشِركَ  آمنوا  ت  حمم د  الر سول  من  مساعه  فور.     عليه   لَ ن ز أل ذي 

( ا  َجبعَ   اَن  ءَ ق  رْ )  والباء  واجليم  اهلمزة  حروف  .  اهلجاء  حروف  بكل    مبينا    عربي ا  اْلق ْرَءان  

(  دِ شْ الرُّ   ِإىَل   يدِ يَ هْ )  نيوالشالدال    حريفوكذلك     .لس ورا  فواتح  حروف  من  ليست

 .الس ور فواتح حروف من ليست



 الزمر)  (اْلم تَ ق ونَ   ه م    أ وَلِئكَ   ِبهِ   َوَصَدقَ   قدلص  اب   َجاءَ   َواَلِذي):  تعاىل  الق :  قدالص   - 8

 حروف   بكل    مبينا    عربي ا)  عليه  اْلق ْرَءان  لن ز وت  الر سول   بعثة  بعد  إال    هذا   يكون  ال   (.33

 .الس ور فواتح حروف  من ليس( قدلص  اب َجاءَ ) الد ال حرف أن   عليه دل  وي، (اهلجاء

َزْيد َقا َواْبن  َوالرَبِيع ْبن أََنس  َوقَرَتاَدة  ُهَو َرُسول اّلَل َصَلى اّلَل :  َل ُُمَاِهد  ْدِق  اَلِذي َجاَء اِبلصِّ

ا َوَقاَل َعِلّي ْبن "    َوَصَدَق ِبهِ "    مَو ِجرْبِيل َعَلْيِه الَساَل َعَلْيِه َوَسَلَم َوَقاَل السُّدِّّي هُ  يَرْعِن حُمََمد 

ُهَما َأيب طَلْ  ْدقِ "    َحة َعْن اِْبن َعَباس َرِضَي اّلَل َعةرْ َقاَل َمْن َجاَء ِباَل ِإَله ِإاَل  "    َواََلِذي َجاَء اِبلصِّ

اَلِذيَن َجاء وا "    َوقَ َرَأ الَربِيع ْبن َأَنسَوَسَلَم  ّلَل َصَلى اّلَل َعَلْيِه  يَرْعِن َرُسول ا"    َوَصَدَق ِبهِ "    اّللَ 

  َوَقاَل لَْيث ْبن َأيب ُسَلْيم َعْن ُُمَاِهد   .يَ ْعيِن اأْلَتْ َباع"    َوَصَدق وا ِبهِ "    يَ ْعيِن اأْلَْنِبَياء"    اِبلصِ ْدقِ 

ِبهِ "   َوَصَدَق  ْدِق  اِبلصِّ َجاَء  َأْصَحا   "    َواََلِذي  اْلِقَياَمة    ناْلُقْرَءاَقاَل  يَرْوم  يُئوَن  ُيَِ اْلُمْؤِمُةوَن 

َما   َهَذا  أََمْرُُتُوَنَ فَريَرُقوُلوَن  مبَا  ِفيِه  فَرَعِمْلَةا  ُتُموََن  َيْشَمل ُكّل  .  َأْعطَيرْ ُُمَاِهد  َعْن  اْلَقْول  َوَهَذا 

ل َصَلى اّلَل َعَلْيِه َوَسَلَم َأْوىَل الَناس َوالَرس و َويَرْعَمُلوَن ِبِه  اْلُمْؤِمِةنَي َفِإَن اْلُمْؤِمِةنَي يَرُقوُلوَن احلَّْق  

ِذِه اآْليَة َعَلى َهَذا التَ ْفِسري فَِإنَه  َجاَء اِبلصِ ْدِق َوَصَدَق اْلم ْرَسِلنَي َوآَمَن ِبَا  اِبلدُّخ وِل يف هَ 

ِإَلْيِه ِمْن رَب ه  ن ز أ   َوَماَلِئَكته  َواْلم ْؤِمن وَن ك ل  آمَ َل  الَرمْحَن ْبن    .وَك ت به َور س لهَن ابَِّللَِ  َوَقاَل َعْبد 

ْدقِ وَ "    َزْيد ْبن َأْسَلم "   َوَصَدَق ِبهِ "    ُهَو َرُسول اّلَل َصَلى اّلَل َعَلْيِه َوَسَلمَ "    اََلِذي َجاَء اِبلصِّ



ْرك )تفسي  َل اِْبن َعَباس َرِضَي اّللَ َقا"    أُولَِئَك ُهْم اْلُمتَرُقونَ "    َقاَل اْلُمْسِلُمونَ  ُهَما اِتَرَقْوا الشِّ  َعةرْ

 . ( 70ص ، 4 ، ج ابن كثي

اجمل الثالثة*  اْلق ْرَءان    :موعة  عالقة  إىل  تشري  واليت  التأثريية،  اْلق ْرَءان  صفات 

وَجيعها فيها على األقل حرف ليس من حروف فواتح الس ور.  وهذا     .ابلناس

أن   بال  يؤك د   إال   تكون  ال  التأثريية  تصفات  بكل  )  اْلق ْرَءانل  ن ز عد  مبينا   عربي ا 

ليه حروف فواتح الس ور اليت هي نصف حروف وهذا ما تشري إ؛  (حروف اهلجاء

إال اإلابنة  تتحق ق  العربي ة؛ حيث ال  يكون    الل غة  الل غة   الوحيأن  جبميع حروف 

 لَي سَ )ه  شري إىل أن  كالم اّلل  يف أصلالعربي ة.  وابلتايل فإن  حروف فواتح الس ور ت

ء   َكِمث ِلهِ  ا ي(َشي   القوم حىت يعقلوا اخلطاب.  ل للا  وحَيه على رسله بلغةن ز .  وإَّن 

  :واألمساء اليت تشري إىل صفات اْلق ْرَءان التأثريية هي

َوَرْحَْ د  ه  ):  ةالرْح1 -  )لقمان  ِلْلم ْحِسِننيَ   ة  ى  َوَرْحَْ د  َوه  )   (.3(  )ِلْلم ْؤِمِننيَ   ة  ى  يونس  ( 

بِ )   (.57 َوِبَرْحَْ َفضْ ق ْل  اّللَِ  ه وَ تِ ِل  فَ ْليَ ْفَرح وا  َفِبَذِلَك  جَيَْمع ونَ ِه  ممَا  َخرْي    (    (. 58يونس  ( 

له على الر سول عربي ا  ن ز ه بعد تتل اّللَِ َوَرْحَْ َفضْ وهو  ،  ِلْلم ْؤِمِننَي وِلْلم ْحِسِننيَ   ة  اْلق ْرَءان َرْحَْ 



اهلجاءمبي حروف  بكل   حني.   نا   املربوطةحريف  أن     يف  والتاء  اْلق ْرءَ   الدال  صفة  ان يف 

يف   الفاء والضاد والتاءوكذلك حروف  .   ليسا من حروف فواتح الس ور  (ة  ى َوَرْحَْ د  ه  )

 .ليست من حروف فواتح الس ور( هتل اّللَِ َوَرْحَْ َفضْ ) صفة اْلق ْرَءان

َأْي هِبََذا (.   58  يونس( )جَيَْمع ونَ   ممَا  َخرْي    ه وَ   يَ ْفَرح وافَ لْ   َفِبَذِلكَ   هِ تِ َوِبَرْحَْ   اّللَِ   لِ ضْ ِبفَ   ق لْ )  -

ُهَو َخْي ِمَا  "    َوِدين احلَّْق فَرْليَرْفَرُحوا َفِإنَُه أَْوىَل َما يَرْفَرُحوَن ِبهِ   ىدَ اهْل  اَلِذي َجاَءُهْم ِمْن اّلَل ِمْن  

نْرَيا َأْي ِمْن حُ "    َُيَْمُعونَ  ن َأيب ِمْن الَزْهَرة اْلَفانَِية الَذاِهَبة اَل حَمَاَلة َكَما قَاَل اِبْ   َوَما ِفيَها   طَام الدُّ

َعْمرو ْبن  َصْفَوان  َعْن  اْلَولِيد  ْبن  بَِقَية  َعْن  ِبَسَةِدِه  َوذََكَر  اآْليَة  َهِذِه  تَرْفِسي  ِف  َسَِْع   :  َحاِِت 

اْلُكاَل  اّلَل  َعْبد  َقِدَم خَ أَيْرَفع ْبن  َلَما  يَرُقول  ُعَمر ِعّي  َعْةُه َخرََج  اّلَل  ُعَمر َرِضَي  ِإىَل  اْلِعَراق  َراج 

ِبل َفِإَذا ِهَي َأْكَثر ِمْن َذِلَك َفَجَعَل ُعَمر يَرُقولَوَمْوىل   احلَْْمد ّللَِ تَرَعاىَل :   َلُه َفَجَعَل ُعَمر يَرُعّد اإْلِ

َكَذْب  لَْيَس َهَذا ُهَو اَلِذي يَرُقول اّلَل : اَل ُعَمر َفْضل اّلَل َوَرمْحَته فَرقَ َويَرُقول َمْواَلُه َهَذا َوَاّلَل ِمنْ 

َوِبَرمْحَِتهِ "    تَرَعاىَل  اّلَل  ِبَفْضِل  اْلَقاِسم  "    ُقْل  أَبُو  احْلَاِفظ  َأْسَةَدُه  َوَقْد  َُيَْمُعوَن  ِمَا  َوَهَذا  اآْليَة 

)تفسي ابن كثي،   ة ْبن ُشَرْيح َعْن بَِقَية َفذََكَرهُ َعة الدَِّمْشِقّي َعْن َحيرْوَ الَطرَبَاينّ فَرَرَواُه َعْن َأيب ُزرْ 

 .  (554-553ص ، 2ج 



  احلجر)  (  َْلَاِفظ ونَ   َله    َوِإَنَ   ْكرَ ذ ِ ال   ْلَناز ن   حَنْن    ِإَنَ   )  :وجلَ   عزَ   هللا  قول  ف  كما  :ْكرذ ِ ال  - 2

  َلكَ   ْكر  ذِ لَ   َوِإنَه  ):  سبحانه  كقوله،  فيه  ِبا  قَ َصدَ   و  به  آمن  ملن  شرف    ؛  القرآن  وهو   .(9

 :ةهاوم كثية هذا ف واآلايت.  (  ...َوِلَقْوِمكَ 

 أيَْتِيِهمْ   )َوَما(.   2  األنبياء( )يَ ْلَعب ونَ   َوه مْ   اْسَتَمع وه    ِإاَل   َدث  حم ْ   َرهبِ ِمْ   ِمنْ   ْكر  ذِ   ِمنْ   أيَْتِيِهمْ   َما)

)م ْعِرِضنيَ   ْنه  عَ   َكان وا  ِإاَل   حم َْدث    نِ الَرْحَْ   ِمنَ   ْكر  ذِ   ِمنْ   ِإَلْيك مْ   ْلَنان ز أَ   َلَقدْ )  (.  5  الشعراء ( 

)تَ ْعِقل ونَ   َأَفاَل   ْكر ك مْ ذِ   ِفيهِ   اب  اتَ كِ    َله    َأفَأَنْ ت مْ   ْلَناه  ز ن أَ   اَرك  بَ م    ْكر  ذِ   َوَهَذا )(.   10  األنبياء ( 

 (.50 األنبياء)( م ْنِكر ونَ 

ت مْ ) ( ت  ْرَْح ونَ   مْ َوَلَعَلك    َوِلتَ تَ ق وا  رَك مْ ذِ ِلي  نْ   ِمْنك مْ   رَج ل    َعَلى   ك مْ رَب ِ   ِمنْ   ْكر  ذِ   َجاءَك مْ   نْ أَ   َأَوَعِجب ْ

(.   104  يوسف)(  ِلْلَعاَلِمنيَ   ْكر  ذِ   ِإاَل   ه وَ   ِإنْ   َأْجر    ِمنْ   َعَلْيهِ   َتْسَأهل  مْ   َوَما((.   63  األعراف)

َبِغي  اَومَ   الشِ ْعرَ   َعَلْمَناه    َوَما)  ص )(.   69  يس)(  ني  بِ م    َوق  ْرآن    ْكر  ذِ   اَل إِ   ه وَ   ِإنْ   َله    يَ ن ْ

 ِإنْ )(.   49  ص( )َمآب    ْلَ ْسنَ   ِلْلم َتِقنيَ   َوِإنَ   ْكر  ذِ   َهَذا)(.   1  ص)  ( رِ الذ ِكْ   ِذي  اْلق ْرَءانوَ 

  تَ ْقَشِعرُّ   ينَ َمثَا  م َتَشاهِب ا  ِكَتااب    اْْلَِديثِ   َأْحَسنَ   لَ ن ز   اّلَل  ((.   87  ص)  (ِلْلَعاَلِمنيَ   ْكر  ذِ   ِإاَل   ه وَ 

  اّللَِ   ىدَ ه    َذِلكَ   اّللَِ   ْكرِ ذِ   ِإىَل   َوق  ل وهب  مْ   ج ل ود ه مْ   تَِلني    مث َ   َرهَب مْ   خَيَْشْونَ   اَلِذينَ   ج ل ود    ِمْنه  

)َهاد    ِمنْ   َله    َفَما   اّلَل    ي ْضِللِ   َوَمنْ   َيَشاء    َمنْ   ِبهِ   يَ ْهِدي  َعْنك م    َأفَ َنْضِرب  )(.   23  الزمر( 



ت مْ   َأنْ   َصْفح ا  ْكرَ ذ ِ ال   الَرْْحَنِ   ْكرِ ذِ   َعنْ   يَ ْعش    نْ َومَ )   .(.5  الزخرف)(  م ْسرِِفنيَ   قَ ْوم ا  ك ن ْ

)ِلْلَعاَلِمنيَ   ْكر  ذِ   ِإاَل   ه وَ   َوَما)(.   36  الزخرف)(  َقرِين    َله    فَ ه وَ   َشْيطَاَن    َله    ن  َقيِ ضْ    القلم ( 

ا  َعَذااب    َيْسل ْكه    رَبِ هِ   ْكرِ ذِ   َعنْ   ي  ْعِرضْ   َوَمنْ   ِفيهِ   ِتنَ ه مْ ِلنَ فْ )(.   52  ِإنْ )(.   17  اجلنّ )(  َصَعد 

 (. 27 التكوير)( ِلْلَعاَلِمنيَ  ْكر  ذِ  ِإاَل  ه وَ 

يف حني أن  حرف .   اهلجاء  حروف  بكل    مبينا    عربي ا  الر سول  على  لهن ز ت  بعد  ْكر  ذِ   اْلق ْرَءان

، ذِ ) ْرَءاناْلق   يف صفة الذال  . س من حروف فواتح الس ور( لي ْكرَ ذ ِ الْكر 

 أَي َُّها  ايَ )   (. 138  عمران  آل)  (ِلْلم َتِقنيَ   َظة  عِ وْ َومَ   َوه د ى   ِللَناسِ   بَ َيان    َهَذا):  ظةعو امل - 3

 إال    للن اس  موعظة  اْلق ْرَءان  يكون  ال   (.57  يونس)(  رَبِ ك مْ   ِمنْ   َظة  عِ وْ مَ   َجاَءْتك مْ   َقدْ   الَناس  

أن      (.اهلجاء  حروف  بكل  )  مبينا    عربي ا  لهن ز ت  بعد حني  والتاء  يف  والظا  الواو  حروف 

 .( ليست من حروف فواتح الس ورَظة  عِ وْ )مَ  اْلق ْرَءان صفة يف املربوطة

 ِإاَل   الظَاِلِمنيَ   يَزِيد    َواَل   ِلْلم ْؤِمِننيَ   ة  َوَرْحَْ   ء  اِشفَ   ه وَ   َما  انءَ اْلق رْ   ِمنَ   ل  ن ز َون  ):  ة  َوَرْحَْ   ء  اِشفَ   - 4

 (.82 اإلسراء) (َخَسار ا



؛ (اهلجاء  حروف  بكل  )  مبينا    عربي ا  الر سول  على  لهن ز ت  بعد  ِلْلم ْؤِمِننيَ   ة  َوَرْحَْ   ء  اِشفَ   اْلق ْرَءان

أن   .   به  اإلَيان  وبعد حني  املربوطة  يف  والتاء  واهلمزة  والفاء  الشني  ) حروف   ء  اِشفَ يف 

 .ت من حروف فواتح الس ور( ليسة  َوَرْحَْ 

َدثر)  (ة  ِكرَ َتذْ   ِإنَه    َكالَ ):  ةكر تذ لا - 5
ُ
 حمم د   رسولنا   على   لهن ز ت  بعد  ِكَرة  َتذْ   اْلق ْرَءان   .(54  امل

أن      .اآلية  توض حه  ما  وهذا  ،(اهلجاء  حروف  بكل  )  مبينا    عربي ا حني  التاء  يف  حروف 

 .( ليست من حروف فواتح الس ورة  ِكرَ َتذْ يف ) املربوطة والتاءاملفتوحة والذال 

 على  لهن ز ت  بعد   ني  بم  ق ْرَءانالْ    (. 1  يوسف)  (نيِ بِ اْلم    اْلِكَتابِ   آاَيت    تِْلكَ )  :نيبِ اْلم    - 6

 حروف   بكل  )  مبينا    عربي ا  لهن ز ت   بعد  أي  يعقلون؛  لعل هم  قومه  بلسان   حمم د   رسولنا

)اْلم    الباء يف حني أن  حرف  (.   اهلجاء ليسبِ يف  الس ور  نِي(   وصفة.   من حروف فواتح 

 ب  اتَ وَكِ   ر  و ن    اّللَِ   نَ مِ   َجاءَك مْ   َقدْ   (:   ومنها،  اآلايت  من  العديد  توض حها  هذه  اْلق ْرَءان

 ِإَلْيهِ   ي  ْلِحد ونَ   اَلِذي  ِلَسان    َبَشر    ي  َعلِ م ه    ِإََّنَا  يَ ق ول ونَ   َأَّن مْ   نَ ْعَلم    )َوَلَقدْ (.   15  املائدة ( )ني  بِ م  

 (. 103 الةحل( )ني  بِ م   ِب  َعرَ  ِلَسان   َوَهَذا ْعَجِمي  أَ 

  (194)   اْلم نِذرِينَ  ِمنَ  لَِتك ونَ  قَ ْلِبكَ   َعَلى   ( 193) اأْلَِمني    الرُّوح   ِبهِ   نَ َزلَ  (192) اْلَعاَلِمنيَ  َرب ِ  يل  زِ نتَ لَ  َوِإنَه   )

 ( الشعراء)  ( ( 195)  مُِّبني   َعَرِب    بِِلَسان  



( ني  بِ م    ن  اءَ َوق  رْ   ِذْكر    ِإاَل   ه وَ   ِإنْ   (   (.1  الةمل)(  ني  بِ م    ب  اتَ وَكِ   انءَ اْلق رْ   ت  آايَ   تِْلكَ   طس)

َنا  َوَما )(.   184  األعراف( )ني  بِ م    ير  ذِ نَ   ِإاَل   ه وَ   ِإنْ )   (.69  يس) ( ني  بِ اْلم    غ  اَل بَ الْ   ِإاَل   َعَلي ْ

ت مْ  فَِإنْ )(.  17 يس)  (. 12 التغابن) (ني  بِ اْلم   غ  اَل بَ الْ  وِلَنا َرس   َعَلى  فَِإََّنَا تَ َولَي ْ

من   غالبال  (.  106  األنبياء)  (َعاِبِدينَ   َقْوم  لِ   ا  غالَ بَ لَ   َهَذا  يف   ِإنَ ):  تعاىل  قال:  غالبال - 7 

 ؛ أي لة، واليت كانت بلسان عرب  مبني ال يكون إال  بعد الوحي والر سا  انءَ ْلق رْ الر سول اب

يف    حريف الباء والغني.  يف حني أن   (اهلجاء  حروف  بكل  )  مبينا    ي اعرب  اْلق ْرَءان  لن ز ت  بعد

 .روف فواتح الس ور( ليسا من حغ البال) اْلق ْرَءان صفة

اآلايت من  هذا    َوَما)(.   82  الةحل)(  ني  بِ اْلم    غ  اَل بَ الْ   َعَلْيكَ   فَِإََّنَا  تَ َوَلْوا  )فَِإنْ :  ويت ضح 

( اْلم ِبني    غ  اَل بَ الْ   ِإاَل   الَرس ولِ   َعَلى  اَومَ )(.   54  الةور)(  ني  بِ ْلم  ا  اَلغ  بَ الْ   ِإاَل   الَرس ولِ   َعَلى

 . (18 العةكبوت)

َل ْ )   (أكثرهم فهم ال يؤمنون  فََأْعَرضَ   يرا  ذِ َونَ   ريا  َبشِ ):  تعاىل  قال:  ير ذالنو  ريبشال 8 -     ُفصِّ

 بعد   ؛ أي ب  مبنيالة واليت كانت بلسان عر البشارة والن ذارة ال تكون إال مع الر س   (.4

أن   (اهلجاء  حروف  بكل  )  مبينا    عربي ا  َءاناْلق رْ   لن ز ت حني  يف  والشني.   الباء  يف    حريف 



وكذلك  ريا  َبشِ ) الس ور.   فواتح  حروف  من  ليسا  الذال(  )  حرف  من يرا  ذِ نَ يف  ليس   )

 حروف فواتح الس ور.

 بعد (  ِللَناسِ )  ر  ئِ َصابَ   اْلق ْرَءان(.   20  ثيةاجلا)  ( ِللَناسِ   ر  ئِ َصابَ   َهَذا):  ِللَناسِ   ر  ئِ َصابَ 9 -  

مبني  لهن ز ت عرب   أن   ا  حروف  بكل    لهن ز ت   بعد  أي؛  بلسان  حني  الباء  هلجاء.  يف  حريف 

 ( ليسا من حروف فواتح الس ور. ر  ئِ َصابَ يف ) واهلمزة

 بعد  ِللَناسِ   بَ َيان    انءَ اْلق رْ    (.138  عمران  آل(  ( سِ ِللَنا  َيان  ب َ   َهَذا):  ِللَناسِ   َيان  ب َ   10 -  

الباء يف  اهلجاء.  يف حني أن  حرف    حروف  بكل    لهن ز ت   بعد  ؛ أيبلسان عرب  مبني  لهن ز ت

 فواتح الس ور. حروف( ليس من سِ ِللَنا َيان  ب َ ) اْلق ْرَءان صفة

  مِ ن   ْرَهان  ب     اءك مجَ   َقدْ   الَناس    َأي َُّها  ايَ   )  :وجلَ   عزَ   هللا  قول  ف   كما  :رو والنُّ   َهان  رب ْ ال   - 11 

  له ن ز ت  بعد(  ين ابِ مُّ   ر او ن  )  أصبح  َءاناْلق رْ    (.174  الةساء )  (  ين ا بِ مُّ   ر او ن    ِإَلْيك مْ   ْلَنان ز َوأَ   مْ رَبِ ك  

بلسان عرب  مبني    لهن ز ت   بعد  أي   ؛ (ين ابِ مُّ   ر او ن    ِإَلْيك مْ   ْلَنان ز َوأَ   رَبِ ك مْ   مِ ن  ْرَهان  ب     َجاءك م  َقدْ )

أن     حروف  وبكل   الواو والباءحر اهلجاء.  يف حني  ليسا من حروف ين ابِ مُّ   ر او ن  يف )  يف   )

الس ور. فواتح  رَبِ ك مْ   مِ ن  ْرَهان  ب   )من    الباء  حرفلك  وكذ    فواتح  حروف  من  ليس   )

 الس ور.



   (.2  ةالبقر )  (ِلْلم َتِقنيَ   ىد  ه    ِفيهِ   رَْيبَ   الَ   ب  ا تَ اْلكِ   َذِلكَ ):  تعاىل  قال   :ىداهل12 -  

 على  هلن ز ت  بعد  مث    ،(اهلجاء  حروف  بكل  )  مبينا    عربي ا  لهن ز ت  بعد  م َتِقنيَ ِللْ   ىد  ه    اْلق ْرَءان

( ليس من حروف فواتح ىد  ه  يف )  حرف الداليف حني أن      .واقعها  وعلى،  األم ة  قلوب

 الس ور.

  الفرقان ( )يرا  ذِ نَ   ِلْلَعاَلِمنيَ   لَِيك ونَ   هِ َعْبدِ   َعَلى  ْرقَانف  ال  لَ ن ز   اَلِذي  تَ َباَركَ   )  :ْرقَانف  ال - 13 

 بدلته   الباطل  و  احلق  بني  يُرَفّرِقُ   نهأل  بذلك  َسُِيَ :  (هللا  رمحه)  الطربسي  العالمة  قال   (.1

  أي ؛  َعْبِدهِ   َعَلى   اّلل     َلهن ز   أن  بعد  ْرقَانف     انءَ اْلق رْ    . الباطل  بطالن  و  احلق  صحة   على  الَدالة

ْرقَاَن( ليس ف  يف )الْ   حرف الفاءني أن   يف ح.   اهلجاء  حروف  بكل    بينا  م  عربي ا  لهن ز ت  بعد

 من حروف فواتح الس ور.

 وهارون وغريهم من الر سل: ىال على موسن ز وكذلك اإل

َنا َوَلَقدْ )  ( 48ِلْلم َتِقنَي( )األنبياء  ْكر اذِ وَ  ء  َياضِ وَ  ْرقَانَ ف  الْ  َوَهار ونَ  م وَسى آتَ ي ْ

 النتيجة 

لل غة العربي ة.  بينما نعلم أن  القرءان ح الس ور تشك ل فقط نصف حروف احروف فوات

تن ز  أحرف  سبعة  وعلى  عربي ا   الت  ل  يكون  وال  وبياَن .   وتفصيال  وال ن ز يسريا   العرب   يل 



تتحق ق اإلابنة إال جبميع حروف الل غة العربي ة.  وابلتايل فإن  حروف فواتح الس ور تشري 

ء    َكِمث ِلهِ   لَي سَ ) )وهو صفة من صفاته( يف أصله  إىل أن  كالم اّلل   ا ي  (َشي  ل ن ز .  وإَّن 

َقِليل ِمْن كالم   قوم حىت يعقلوا اخلطاب.  القرءان العظيم هوللا وحيه على رسله بلغة ال

اإلنس) والالّنائي  الَكِثري)اّلل    وإن   وقدرتها.  طاقته  حمدودة   إدراك  ،  ن  عن  عاجز   وهو 

،  والكالم من صفاته سبحانه:   ّنائيالالو   املطلق  اليت بلغت الكمال  حقيقة صفات للا 

ى إال بعد  وراء حجاب.  وال نسمع  املوحَ   حيا  أو منوما كان لبشر أن يكل مه اّلل   إال و 

يقرأه   تيسريا    الر سول    البشر    أن  قومه  وبلسان  جربيل  خالل  من  اّلل    إليه  يوحي  الذي 

 ويفهموها. عقلوا الر سالةياده من أجل أن ولطفا  من اّلل  بعباده ولعب

  ْلق ْرَءان اب  الصوتِ   حَسنِ   لنيب     َأِذنَ   ما  لشيء    للا    َأِذنَ   ما)  ويف اْلديث الشريف:

 .  (22) ( به جيهر  

  اّلَل ،  أَيَذنِ   ملَْ :  قالَ   وسَلم  عليه  اّللَ   صَلى  اّللَِ   َرسولَ   أنَ   عنه  اّللَ   رضي  ه َريرةَ   أبو  حَيكي

 وسَلم   عليه  اّللَ   صَلى  ِللَنيب ِ   كاسِتماِعهِ :  أي  اسَتَمَع،  ما:  َأِذنَ   ما  لَشيء    َيسَتِمع  ملَ :  أي
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سِ ن    اِبلق رآِن،  ىَن يَ تَ غَ    يَ تَ َغىَن   بَقوله  ي ريد  :  َسَلمة    أَلب  صاِحب    قالَ   به،  يَ َتغىَن   أو  به،  َصوَته  حي 

 .ِبهِ  جَيَهر  : به

  هو   وهذا  اخَلشيِة،  َومَتامِ   َخْلِقِهم،  ِلَكمالِ   الَصوتِ   ِطيبَ   بياءِ األن  ِقراءةِ   يف  أنَ :  اْلَديثِ   يف

 .ذلك يف الغاية  

به )ِبعىنأَ إن  أشرف شيء   له، وكذلك ِبعىن  ِذَن للا   أو :  استمع  أو قضاه،   ، أراده اّلل 

 :هو اْلق ْرَءان جيهر  به الر سول ويبل غ ه قوَمه (ورضي له ابلصريورة، أو أابحه، مسح به

 لنيب     أيذن    كما:  رواية  ويف.  ْلق ْرَءاناب  يتغىَن   لنيب     أِذنَ   ما،  لشيء    للا    أِذن  ما)  -

 .  (23) ( ق ْرَءانلْ اب يتغىَن 

 . (24)(  ِبه جيَهر  ، ْلق ْرَءاناب  يتغىَن  الَصوتِ  َحَسنِ  لنيب    أذنَ  ما لَشيء   اّلَل   أِذنَ  ما) -

 صاحب   وقال  .ْلق ْرَءاناب  يتغىن  وسلم  ليهع   للا  صلى   للنيب  أذن  ما  لشيء  للا  أيذن  مل)  -

 . (25)( . به جيهر يريد:  له
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 َيسَتغين:    تفسري ه:    س فيان    قال  .  ْلق ْرَءاناب  يتغىَن   أن  لنيب ِ ل  أِذن  ما  لشيء    للا    أِذن   ما)  -

 .  (26)( . به

 صاحب    وقال  .  ْرَءانْلق  اب  يتغىَن   وسَلم  عليهِ   للا    صَلى  للنيب ِ   أِذنَ   ما  لشيء    للا    أِذنَ   ما)  -

 .  (27)( . به جيهرَ  أن:  يريد  :  له

اّلل  )صفته ليس كمثله شيء(:  كالم  املخاطبني جيو   ،فكالمه  القوم  بلسان  سبحانه  عله 

له قرآَن  على قلبه ومسعه فيعقله  مث  يتلوه  ن ز مث  يوحيه بواسطة جربيل إىل رسوله في،  ابلر سالة

اإلطالق هذا اْلق ْرَءان الذي    مر اّلل  سبحانه.  وأشرفه علىالر سول  ويبل غه قوَمه امتثاال  أل

ل به أمني وحي الس ماء جربيل ن ز (: ف َعَلْيِه َوَسَلمَ َصَلى اّللَ أوحاه اّلل  إىل رسولنا حمم د ) 

الثقلني.،  على قلب ومسع رسولنا حمم د فعقله    َكانَ   َمنْ   ق لْ ):  سبحانهيقول     وبل غه  إىل 

ق ا  اّللَِ   إبِِْذنِ   قَ ْلِبكَ   ىَعلَ   َله  ن ز   فَِإنَه    يلَ جِلِربِْ   َعد وًّا  َوب ْشَرى   َوه د ى   َيَدْيهِ   َبنْيَ   ِلَما   م َصدِ 

 .)القرطب( "َوِعْلمه إبِِرَاَدتِهِ  َأيْ "(: اّللَِ  إبِِْذنِ (.  )97( )البقرة ِلْلم ْؤِمِننيَ 
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 الت أخرى اليراها الدكتور الكردي ومنها:ن ز وت

 .(28.)دللا وسامل موىل حذيفة مث من الصحابة عب، الرسول) اءةمراتب القر * 

 حمم د بلسان عرب وله على قلوب الصحابة الذين مسعوه منن ز * 

 كان هو اْلكم والفصل يف حياة الصحابة والقرون الثالثة ذات الفضل  اْلق ْرَءان* 

 يف املصاحف  اْلق ْرَءانأقالم البشر ومطابعهم تكتب * 

بل و يف معظم الل غات اليت   بريل  بلغة  آايته  اينمع  ترَجة  وطباعة  الكرمي  ْرَءاناْلق    طباعة*  

 ألرضي ة.يتخاطب هبا سكان الكرة ا

 الت سلبي ةن ز ت

 ىل بالد كفر خشية تعرضه لالمتهان إ ْلق ْرَءانالنهي عن أن يسافر اب* 

 
ه   رسول    مر  )   28 ه   ع بده   على  عنه    ّللا     رضي    ب ْكر    وأبو  مع ه    وأ نا  وسل م    عليهه   ّللا     صل ى  ّللا  هو    مسعود    بنه   ّللا  ع    فقام    يقرأ    و   فسمه

ك ع    ثم    قراءت ه   ه   عبد    ر  ه   رسول    فقال  :  قال    وسجد    ّللا  ه   رسول    مضى   ثم  :  قال    ت عط ْه،  س ل،  ت عط هْ   س ل:  وسل م    عليهه   ّللا     صل ى   ّللا    ّللا 

ه    من:  وقال    وسل م    يهه عل   ّللا     صل ى ا   القرآن    يقرأ    أن  سر  ل    كما  غضًّ ه   عبده   إلى  فأدل جت  :  ل  قا،  عبد    أم ه   ابنه   من    فلي قرأه  ،  أ ْنزه   بنه   ّللا 

ه    مسعود   ر  ه   ل  رسو   قال    بما  ألبش ه ا:  قال  ،  وسل م    عليهه   ّللا     صل ى  ّللا  ا  قال    أو  الباب    ضربت    فلم   بهك    جاء    ما:  قال    ص وتي  سمع    لم 

هه  ك    جئت  :  ق لت    ؟  الس اعة    هذه ر  ه   رسول    قال    بما  ألبش ه  :فق لت    عنه    ّللا     رضي    ب ْكر    أبو  س بق ك    قد :  قال  ،  وسل م    عليهه   ّللا     صل ى  ّللا 

  أحمد :  المحدث ،  الخطاب   بن  عمر:  راويال( )ب ْكر    أبو  إليها  سب ق نا  إّل    قط    خيًرا  است بقنا  ما،  بالخيراته   سب اق    فإن ه    يفعل  إن
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 حناجَرهم  جياوز   ال اْلق ْرَءان يقرأون األحالمِ  س فهاء  * 

 َقِليال   مَثَن ا ِِباَييت  َتْشرَت وا اَل وَ  ِبهِ  َكاِفر   َأَولَ  ون واَتك   َواَل * 

!  مستكربين  عنه   فيصد ون بعض   على  الدين  وهذا  للا   كتاب    يعرضَ   أن  ل ن ز الت  هذا  ومعىن

 أن  إال    فيأىب  اّلل    كالم    عليه  ض  رَ ي  عْ ،  عليه  وأنعم  فكر مه  مهني  ماء  من  اّلل    خلقه  بشر  

 : الكرَية ةاآلي ومنها،  كثرية تآاي الباب هذا ويف!.  كفر ورأس جهالة عنوان يكون

ق ا  ْلت  ن ز أَ   ِبَا  َوآِمن وا)  -   مَثَن ا   ِِباَييت   َتْشرَت وا  َواَل   ِبهِ   َكاِفر    َأَولَ   َتك ون وا  َواَل   َمَعك مْ   ِلَما  م َصدِ 

 .(41 البقرة( ) فَاتَ ق ونِ  َوِإاَييَ  َقِليال  


