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 بسمه تعاىل
 : كيف ميكنين أن أعرف أن القرآن الكريم معجزة إهلية؟1س

ج: إن معرفة كون القرآن الكريم معجزة إهلية وليس إنشاًء من الرسول 
 حممد )ص( ميكن أن تكون بطريقني:

 .طريق تارخييــ  1
 .وجدانيوطريق ــ  2

إذا استطاع اإلنسان أن ينقل  إّنما يتضحأن الطريق التارخيي  :والفرق بينهما
 .التارخييةنفسه من خالل االطالع على ثوابت التاريخ إىل تلك احلقبة 

وتكونه ويالحظ دالالته من هذا تأمل املوضوع تأماًل حيًا يف ظروف نشأته يو
وبذلك يثري كثريًا من الدالالت اليت أصبحت كامنة ومعتادة مبرور املنطلق، 

الزمن، بالنظر إىل معايشة آثار احلادث التارخيي املستقرة يف اجملتمع الذي يعيش 
 .فيه اإلنسان

ومن البديهي أن املعلومات التارخيية الواضحة تصلح حجة حاضرة للناس، 
اإلنسان ويهتم اإلنسان عمومًا بالوقائع ألن االهتمام بالتاريخ حالة فطرية يف 

العظيمة واملهمة اليت وقعت يف التاريخ اإلنساني ويسعى إىل حتريها واالطالع 
عليها، وهو ينتفع بها يف معرفة دالالت احلاضر واجتاهاته، ومن ثم كانت مادة 

ضر التاريخ أحد املوارد التعليمية العامة اليت يتعهد عامة العقالء يف العصر احلا
 بالتدريس والتعليم.

وأما الطريق الوجداني فهو طريق جيد املرء داللته فعاًل من غري حاجة إىل 
 استحضار جو تارخيي سابق.

 
 :التارخييالطريق 

: فهو يقتضي أن نطلع على ظروف نشأة القرآن الكريم ا الطريق التارخييأّم
وتارخيه، لكن ما حنتاج إليه يف هذا اجلانب ليس أمورًا تارخيية حدسية أو 
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اجتهادية، بل يكفي االطالع على ثوابت التاريخ وبديهياته اليت ال يرد الشك 
 فيها.

منزل لقد كان النيب )ص( فردًا من قبيلة قريش اليت مل تكن تابعة لكتاب 
ورسالة إهلية تتداوهلا، بل كان الغالب عليها كسائر القبائل العربية عقيدة الشرك 
رغم األساس التوحيدي للبيت احلرام ــ حيث نشأ على يد إبراهيم )ع( الذي 

يف اجلزيرة العربية ضموا قريش وسائر القبائل  جّل كان موحدًا هلل سبحانه ــ لكن
ــ أصنامًا عبدوها كآهلة خاصة هلم،  )ع( ه إبراهيمإىل اإلميان باهلل العظيم ــ إل

وروابطهم وعباداتهم مثل صالتهم وحجهم ودعائهم حتى بنيت ثقافتهم 
 ومنافعهم االقتصادية كلها على الشرك. االجتماعية

كانوا يتنافسون فيها، كما إنهم كانوا معنيني ببالغة القول والكالم حتى 
يزًا، وقد جاء أنهم اختاروا من قصائد العرب ويقدرون املتكلم البليغ تقديرًا مم

عددًا منها وعلقوها على الكعبة، وقد مسيت ألجل ذلك باملعلقات، وكانت 
 هناك عروضات أدبية يف األسواق مثل سوق عكاظ.

 .وقد عاش النيب حممد )ص( كأحد أفراد قريش يف ضمن هذه البيئة
ينفرد به عن قومه يف ومل يعرف عنه )ص( حتى األربعني سنة من عمره ما 

العلم واالطالع على الكتب السابقة وال إنشاء نص أدبي مميز فوق مستوى قومه، 
ىل مواجهة قومه وصدهم عن عقائدهم وال إرهاصات إ سعي عرف عنه وال

 .تسعى للتغيري أو الطموح يف شيء
جايا الفاضلة من باخلصال احلميدة والسو حبب عبادة اهلل سبحانه بل عرف

 .والسالمة والصدق واألمانة وحب إسداء اخلري إىل اآلخرينالطيب 
وتتجلى عمومًا قبل سن  وقدراته تتبلورعلمًا أن إمكانات اإلنسان وطاقاته 

كان )ص( يعيش يف بيئة اجتماعية عشائرية، فكان حاله وقدراته قد ، واألربعني
ينشأ بني  كلها معروفة لعشريته، كما يعرف أسرنا وعشائرنا حالنا وحال أي فرد

أسرار و إمكانات وال هناك ما خيفى عنهم منأظهرها، ليس له من دونهم سر، 
 شخصية.
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مضمونًا  بنص مميز للغاية هماألربعني من قومه فاجأ )ص( فلما بلغ
، فقد جاء هذا النص ثائرًا على العقائد املشركة وما يتبعها من األعراف وصياغًة

االجتماعية وجماهرًا ببطالنها وزيفها خمطئًا هلا، مطلعًا على التوصيف املناسب هلل 
سبحانه والدار اآلخرة مشتماًل على أخبار نشأة اخللق والرساالت السابقة، مميزًا 

األداء والبالغة عن  من حيثكان نصًا فائقًا  يف مضامينها وأساليبها وآدابها حيث
 .بفاصل كبري املستويات املعهودة لدى الشعراء والفصحاء من العرب

 همن قدراتعلمه قوم النيب )ص( فكان هناك بون بعيد بني النص وبني ما 
تتمثل يف  مل ل النص طموحًا وإرادة قوية للتغيريكما مّثوعلمه،  هوإمكانات

 شخصية النيب )ص( من قبل حباٍل.
وطرحوا احتمال أنه يكون قد ُسحر أو  لقد فوجئ قومه بهذه الرسالة فعاًل

، وبذلوا جهدًا كبريًا يف تراجع النيب )ص( عن هذه الدعوة من خالل ُجّن
خمتلف الضغوط العشائرية اليت تستخدم مع من خيرج عن عقائد العشرية ودينها 

عى إىل إبطال ذلك كله، ويبشر بعقيدة جديدة ودين جديد وتعاليم وأعرافها ويس
 خمتلفة.

لكن و فكان )ص( حيتمل ذلك احتمال من جيد ثقله ويئن من صعوبته،
، حبيث كان ذلك واضحًا يف سريته ويسددهويثّبته  ويرعاههناك من يلزمه 

وسلوكه وخطابه، وهو الذي مل يعرف عنه التكلف والتظاهر والرياء 
، كما يتمثل واالزدواجية يف شيء، بل كان طبعه االسرتسال والطيبة والصدق

 ذلك بوضوح يف اآليات اليت كانت تنزل يف حينه.
وقد اشتمل هذا النص على إخبارات عديدة عن نشأة اخللق والرسل 
السابقني مل يطلع النيب )ص( عليها حباٍل، كما اشتمل على تنبؤات صادقة 

ل اإلخبار عن غلبة الروم يف وقت انتصر عليهم الفرس فوجئ اجملتمع بها مث
 وخافهم العرب.

ــ اليت كانت تعيش تساخنًا فكان هذا النص حدثًا مزلزاًل يف اجلزيرة العربية 
يف العقول خالل فرتة قصرية  ذاستطاع أن ينفيف العقيدة واستقرارًا عامًا ــ، و
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يلة والروحانية والعدل والقلوب من جهة ما تكامل فيه من العقالنية والفض
وإخبار ما سبق والدالالت على املستقبل، واإلنباء عن صفات اهلل سبحانه 

 ومالئكته إىل تشريعات حكيمة ومالئمة.
 حكماءعجز  صياغًة ومضمونًا ولذلك كان هذا النص فعاًل نصًا معجزًا

لتمثل  أحدهم عن جماراته ومنافسته، ولو استطاع وفصحاؤهم وبلغاؤهمالعرب 
واختلف مسار هذه ما عارضوه به من شعر أو كالم، ُذكرذلك يف التاريخ و

ومتثل يف رواية معلنة ومعروضة يف حينه من خالل القرآن  ،ا سار عليهاحلركة عّم
عجز أهل الكتاب )من اليهود والنصارى( عن إثبات خلل فيه ويف الكريم، كما 

 إخباره.
وميكن لإلنسان أن يستوضح صورة ما اتفق مبا لو فرض أن أحدًا من 

نة واهلدوء والسكيوالعقل وحب اخلري عشريته ممن يعلم منه الصدق والسالمة 
فاجأ عشريته بعد أن بلغ الشطر األكرب من والبعد عن املطامح االجتماعية، قد 

غة أو بديوان شعر بكتاب على مثال كتاب نهج البال ــ مثل أربعني سنةــ عمره 
مثل ديوان املتنيب أو مبا يشبه ذلك وثار يف وجه عشريته ألجل تغيري عقائدها 
وتسفيه آبائها، فهل ميكن لإلنسان أن يصدق أن ما جاء به ميثل قدراته وإمكاناته 

قد هيمن آخر  شخص وطموحه؟ كال، بل جيد اإلنسان أن هناك وراءه ال حمالة
 إىل هذا االجتاه.يلقنه ويعلمه ويدفعه عليه 

 وهكذا كان املشهد يف شأن بعثته )ص(.
يف التاريخ، كما أنه يتمثل بوضوح غري متكلف يف وهذا أمر بديهي 

النصوص القرآنية اليت هي نصوص موثوقة ال شك يف نزوهلا يف حينها بني 
راني اجملتمع، فهي حتكي ذلك كله حكاية معروضة على اجملتمع يف حينه، ال هظ

 .عزلة وظالمأن يكون صورة ملفقة وزائفة رتبت يف  حيتمل معه
 فهذا دليل تارخيي واضح على حقانية الرسالة.

 
 ما ينطوي عليه الدليل التارخيي من أدلة متعددة:
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 وهذا الدليل التارخيي ينطوي على أدلة متعددة:
 

 ــ البالغة املميزة: 1
ــ بالغته املميزة يف األداء اليت حتدى بها خنبة العرب وبلغاءهم  1

وفصحاءهم مكررًا، فلم يستطيعوا االستجابة له، ولو استطاعوا لفشلت الرسالة 
منذ األيام األوىل من البعثة عند عرضه السور القرآنية األوىل عليهم، فكانوا 

د البعثة تضايقًا ال يتضايقون من هذا التحدي القائم طول عشرين عامًا بع
يوصف ويشعرون من خالله باإلحراج من عدم االستجابة له ومل يعرضوا يف 

 معارضته نصًا واحدًا.
مع أنه كان أقصر الطرق إلفشال هذه الرسالة بداًل من كل العناء الذي 

 حتملوه من تفرق جمتمعهم وفقدان رجاهلم وذهاب أمواهلم وتسفيه عقائدهم.
 

 تقبلية الصادقة:ــ األنباء املس 2
اشتمل عليها القرآن الكريم يف نصوص ال ــ األنباء املستقبلية العديدة اليت  2

شبهة يف تاريخ نزوهلا وهي قبل تلك األحداث اليت وقع التنبؤ بها، فظهرت 
 .صادقة

ل تطمني املسلمني الذين خافوا عند غلبة الفرس على الروم يف أّوومن ذلك 
جازمًا بغلبة الروم يف نص منّزل ومعلن هو جزء أبدي وعدهم وعدًا اإلسالم و

ِفي َأْدَنى اْلَأْرِض َوُهم مِّن َبْعِد َغَلِبِهْم  *ُغِلَبِت الرُّوُم من الكتاب املنّزل: ]
ِفي ِبْضِع ِسِننَي ِللَّـِه اْلَأْمُر ِمن َقْبُل َوِمن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح  *َسَيْغِلُبوَن 
 .(1)[اْلُمْؤِمُنوَن

                                                           

 .4ــ2الروم: ( 1)
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التنبؤ بعدم معارضة العرب للقرآن يف حتديه بإتيانهم نصًا  أيضًا ومن ذلك
َفِإن لَّْم َتْفَعُلوا َوَلن َتْفَعُلوا َفاتَُّقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَها مثله، كما يف قوله تعاىل: ]

 ن ذلك صادقًا فعاًل.، وكا(1)[النَّاُس َواْلِحَجاَرُة ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفِريَن
: الوعد بفتح مكة بعد صلح احلديبية يف سورة الفتح، من تلك األنباء أيضًاو

 وقد وقع بعد صلح احلديبية بسنتني فقط وذلك يف السنة الثامنة للهجرة.
كر نسائه كما جاء يف أول سورة التحريم يف ومنها: إنباء النيب )ص( مب

حابة. إىل موارد هددت األسرة النبوية واشتهرت بني الصحادثة تارخيية معروفة 
 أخرى.
 
 ـ توصيف خوارق وقعت للنيب )ص( أمام املأل العاّم: 3
وقعت للنيب )ص( يف خماطبة املشركني يف آيات نزلت  خوارقــ توصيفها  3

يف حينها من دون شك تارخييًا وليس من املعقول كذب النص الذي ينزل حني 
الواقعة وإال كان رد فعله مؤثرًا يف اجتاه األحداث وال سيما مع كثرة املنافقني يف 

 هذا الدين. داخل املسلمني وهم كانوا يبحثون عما يثري الشبهة والشك يف حقانية
إراءة املشركني قلة يف أعني ومن مجلة تلك املعاجز على سبيل املثال 

لتضعيف املسلمني يف غزوة بدر، وإراءة املسلمني كثرة يف أعني املشركني 
معنوياتهم، وكانت هذه الغزوة أوىل غزوات املسلمني وكانت الغاية منها أساسًا 

ليت كانت قد استباحت أموال االستيالء على القافلة االقتصادية لقريش ا
املسلمني املهاجرين من مكة إىل املدينة، فإذا بتلك القافلة تعلم وترسل إىل قريش 
فتبعث جبيش قوامه ألف رجل جمهزين للحرب بينما كان املسلمون ثالمثائة رجل 

كامل، ومن املعلوم ما لكثرة العدد وقلته من تأثري نفسي على من غري استعداد 
وال سيما عندما يزحف أحد املعسكرين على اآلخر زحفًا، وقد وصف املقاتلني، 

                                                           

 .24البقرة: ( 1)
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َوِإْذ ُيِريُكُموُهْم ِإِذ اْلَتَقْيُتْم ِفي َأْعُيِنُكْم َقِليًلا َوُيَقلُِّلُكْم ِفي ذلك يف قوله تعاىل: ]
 .(1)[وُرَأْعُيِنِهْم ِلَيْقِضَي اللَّـُه َأْمًرا َكاَن َمْفُعوًلا َوِإَلى اللَّـِه ُتْرَجُع اْلُأُم

 
 ــ هيمنة القرآن الكريم على الرساالت السابقة: 4
ــ هيمنة القرآن الكريم على الرساالت اإلهلية السابقة يف ما اشتملت عليه  4

الذين من اعتقادات وأنباء وتشريعات مبا ال يستطيع منه إال علماء تلك الرساالت 
ذلك أحبار اليهود اليوم ومارسوها دهرًا طوياًل كما يفعل خربوا بها ودرسوها 

بالتوراة ورهبان النصارى مع التوراة واإلجنيل وعلماء املسلمني مع القرآن 
 الكريم.

من الواضح تارخييًا أن النيب )ص( مل يكن مطلعًا عليها فضاًل عن  مع أّن
أن يكون قارئًا ممارسًا هلا حافظًا إياها حتى يستطيع أن حيكي ما جاء فيها 

بهذه الطريقة، وكان ذلك أمرًا بديهيًا لقومه )ص( الذين عاش بينهم  ويصوغها
ُقل لَّْو َشاَء اللَّـُه َما َتَلْوُتُه َعَلْيُكْم َوَلا حتى األربعني كما جاء يف القرآن الكريم: ]

نَت َتْتُلو ِمن َوَما ُك، ](2)[َأْدَراُكم ِبِه َفَقْد َلِبْثُت ِفيُكْم ُعُمًرا مِّن َقْبِلِه َأَفَلا َتْعِقُلوَن
 .(3)[َقْبِلِه ِمن ِكَتاٍب َوَلا َتُخطُُّه ِبَيِميِنَك ِإًذا لَّاْرَتاَب اْلُمْبِطُلوَن

وما جاء يف القرآن الكريم ال ميثل اطالعًا جزئيًا بعض الشيء على ما جاء 
يف التوراة واإلجنيل، بل ميثل اطالعًا عميقًا ومستوعبًا وحمفوظًا حيتاج إىل سنوات 

لقراءة واملطالعة واألنس والتعلم لدى علماء أهل الكتاب وإال لوقع املرء يف من ا
عشرات األخطاء الناشئة من سوء الفهم والتلقي كما يظهر ذلك بتأمل املوضوع 

 تأماًل كافيًا عن قرب.
فالقرآن الكريم كتاب اقتفى أثر الكتب اإلهلية السابقة بوضوح كما أكد 

االحتجاج أو التشريع، فهو أو التاريخ أو االستدالل وعليه نفسه سواء يف العقائد 

                                                           

 .44األنفال: ( 1)
 .16يونس: ( 2)

 .48العنكبوت: ( 3)
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استمرار للرساالت اإلبراهيمية بوضوح، وأّنى يتأتى ذلك من رجل أمي حتى 
األربعني من عمره عاش يف بيئة بعيدة عن ذلك مبشهد من قومه الذين كانوا هم 
ألد أعدائه ومكذبيه وهم يتبعون عوراته ويفسرون خطواته بكل ما يستطيعون 
إلثبات كذبه بعد أن كان عندهم رجاًل صدوقًا أمينًا طيبًا يشار إليه مبكارم 

 األخالق كلها من قبل.
ن مبنيًا على االطالع على تلك الكتب على أن القرآن الكريم مل يك

حيث خالفها يف أمور  والرساالت، بل كان مطلعًا على ما وقع فيها من حتريفات،
مالئمة، تثليث النصارى لإلله، بتعليالت  ومالئمة مثل ختطئة منطقيةخمالفة 

وتنزيه مقام األنبياء برتك منكرات غريبة وردت يف التوراة إىل أمور كثرية أخرى 
 تظهر باملقارنة.

 
ــ مراعاة قواعد مالئمة يف مجيع ما يناسب اشتمال الدين عليه من  5

 الشؤون املختلفة:
القرآن الكريم الذي نزل يف اجملتمع العربي قبل اإلسالم يف  لقد اشتمل

إذا تأملها اإلنسان  عريٍض مجيع املواضيع اليت تطرق إليها على  قواعد اجتاٍه
 منظومة راقية من األصول لتلك املواضيع: تواستخرجها وبسطها كان

ــ ففي جمال املعرفة نبه على أسبابها املوضوعية من البحث والتحري، ومن  1
األشياء إىل بعض )كما تبتين مجلتها الدالالت اجملتمعة من خالل ضم بعض 

على ذلك نظرية االحتمال(، وإليه ينتمي االستدالل على وجود اهلل سبحانه 
بدقة الكون والكائنات، ونبه على عوائقها النفسية واالجتماعية والتارخيية كما 
أوضحت طرفًا من ذلك يف فصول من كتاب )القواعد الفطرية العامة للمعرفة 

 .اإلنسانية والدينية(
ويف جمال وجود اإلله برهن على وجود اإلله بتوصيف روعة الكون ــ  2

نفى اهد االحتمالية ليتولد االطمئنان، ووالكائنات وهو ينتمي إىل جتميع قيم الشو
النزعة املادية جتاهه والذي ابتليت به البشرية ونفى مجيع التمظهرات املدعاة هلل 
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كما  ن ادعيت فيه غلوًاعّماأللوهية غريها من اخلرافات كما نفى من األصنام و
ادعي يف شأن املسيح واملالئكة، وفند دعاوي الغلو يف الكائنات أيًا كانت حتى 
األنبياء واملالئكة وجعلهم مجيعًا عبادًا خاضعني هلل سبحانه وللسنن اليت فطرهم 
عليها مبتعدًا بذلك عن مبالغات تقع من بعض أهل العلم على أساس مشاعر 

يت فصلها اإلمام علي )ع( يف ة وبعيدة، وتلك هي القاعدة الوتنظريات متكلف
فّصلها قد و ،أساس ملباينة اهلل سبحانه مع اخللق يف نعوته وصفاته على خطبه

س التصاف اهلل سبحانه باحلكمة اإلمام )ع( بإهلام من القرآن الكريم وأّس
كما كان يعتقد  والقيم األخالقية، ونفى السلوكيات العابثة واالعتباطية واملزاجية

 .يف شأن اآلهلة، وقد أوضحت ذلك يف كتاب )وجود اإلله وخصائص اإلله(
ويف شأن عقيدة املعاد بنى هذه العقيدة على أساس ضرب من العدالة ــ  3

وحصد اإلنسان ملا زرعه، ووضع له معامل مالئمة أوضحناها يف كتاب )رجوع 
 .اإلنسان إىل احلياة(

ه فيه األنبياء عن على موقف وسط ورائع للغاية نّزويف شأن الرسل بنى ــ  4
االتهامات الرائجة يف النسخة الرائجة من التوراة، ولكن مل ينف عنهم الطابع 
البشري وأسند خوارقهم وإنباءهم باملغيبات إىل اهلل سبحانه وحده سادًا باب 

الشفاعة األوهام الرائجة واملبالغات اخلاطئة واملشاعر اهلائجة، ونفى حقهم يف 
 .ملن مل يرتِض اهلل سبحانه أو مغفرتهم للذنوب

وأذعن جبميع الرساالت اإلهلية واعترب بعضها أصاًل لبعض آخر، ورغم 
انتماء هذه الرسالة من حيث بيئتها ومركزها )مكة والبيت احلرام( إىل إبراهيم 

 يم)ع( جد النيب )ص( والعرب ــ من بين عدنان ــ لكنه جتنب إضفاء طابع قو
واحرتم أنبياء بين إسرائيل مجيعًا وأقّر بهم ونّزههم  ،وبيئي على هذه الرسالة

بل كانت القبلة يف الصالة حنو بيت املقدس لكونها الشريعة  ،عما ألصق بهم
 السابقة على اإلسالم.

ــ وبنى القرآن الكريم على اإلميان بالرسل على أساس وثيق من ثنائية  4
 التعقل واإلعجاز.
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التعقل فألجل ترشيد إدراك الناس حنو استنباط الدالالت الكامنة وإثارة أما 
 .دفائن الفطرة والعقول

وأما اإلعجاز فلدفع احتمال توهم الرسل للرسالة أو تعمدهم يف 
حلفظ الدين لألجيال الالحقة اصطناعهم ومتييزًا هلم عن املدعني الكَذبة، واهتم 

بتوثيق الرساالت عن طريق اعتبارها يفات بعيدًا عن اخلرافات واألوهام والتحر
كتابًا ينبغي حفظها وكتابتها وتالوتها حتى تكون وثائق مصونة لألجيال الالحقة 

اإلميان بالدين على  أكد علىمن غري وسيط ميكن أن يتدخل يف حتويرها، و
، أساس التعقل والتبصر والتفكري والتأمل والبينات والرباهني واحلجج البالغة

د على حتصيل العلم واليقني دون الظن والتخمني والتقليد، وتلك مبادئ أككما 
 منرية ورائعة للغاية، فأسس بذلك كله لعلم )أصول الدين( ومباحثه املعروفة.

ويف جمال التشريع بنى اجتاهات تشريعية عادلة ومالئمة سواء يف باب ــ  5
امالت التجارية أم يف العبادات أم يف شأن االستحقاقات العامة أم يف باب املع

باب األحوال الشخصية أم يف باب األطعمة واألشربة بأنواعها من النباتية 
واحليوانية والصناعية وغريها، أم يف باب القضاء وأدوات اإلثبات القضائي، أم 
يف باب األحكام اجلنائية، أم يف باب النزاعات الداخلية، أو يف باب السلم 

ان الفقه اإلسالمي منظومة تشريعية منسقة ومتالئمة واحلرب مع األعداء، حتى ك
وذلك كله مما جيده املتخصصون يف هذه مبنية على اجتاهات عريضة مرعية فيها، 

حتى كان القرآن الكريم ــ كما احلقول وإن كانوا مييلون إىل منظومات أخرى، 
 .ذكر بعض الفقهاء ــ مبثابة الدستور األساس لإلسالم

القيم واألخالق واملبادئ احلكيمة مثل التشريعات وتلك أشرب كل قد و
العدل واإلنصاف والصدق والوفاء بالعهد والعفاف واالحرتام واالعتبار 
بالوشائج واحلزم والرمحة واإلحسان والشكر، وجعل قيمة كل امرئ ما حيسنه 
وأناط كرامة اإلنسان بالتقوى وهي توقي األمور الذميمة واختيار البدائل 

 .احلميدة
 ومما جنده يف ذلك:



12 

 

بنى العبادات على ممارسات خضوعية بأنواع متعددة مالئمة للنفس أنه ــ  1
اإلنسانية تربط اإلنسان باهلل سبحانه وختفف عنه هواجس األنانية وترّغبه يف 

 .استثمار احلياة واختيار الفضائل
كر وبنى االستحقاقات العامة على التسوية بني األقوام واجلنسني الذــ  2

واألنثى، وراعى العدالة واإلحسان والتكافل واعترب بالوشائج الفطرية من األبوة 
واليتم واملسكنة والعوز والصاحل  روالبنوة والرحم واجلوار، كما اعترب بالفق

 .العاّم
ويف باب املعامالت بنى األساس على عدم أكل املال الباطل وحظر ــ  3

ان على توثيق االستحقاقات املؤجلة املكاسب اخلبيثة والقذرة، وحث اإلنس
وحظر )الربا( اليت هي مأكلة أموال الفقراء موجهًا بذلك إىل القرض على وجه 

 .اإلحسان أو املضاربة اليت يشرتك فيها الطرفان يف الربح واخلسارة
ويف باب األحوال الشخصية رفع احليف عن النساء وأثبت هلن حقوقًا ــ  4

مالئمة، ومنع إكراههن على الزواج، ونهى عن إمساكهن بغري حق، وحدد نفوذ 
 .الطالق بالعدة واعترب فيها شاهدين إبطااًل للطالقات التعسفية

ويف باب األطعمة واألشربة بنى األصل على جتنب القذارات واخلبائث ــ  5
 .ة بطرق قاسية وغري مالئمةتواإلما
 .وبنى القضاء على العدل والشواهد البينة واالستيثاق باألميانــ  6
ويف باب األحكام اجلنائية بنى األصل على الردع املالئم وإن كان ــ  7

 .حازمًا مع التثبت الشديد
ويف باب األمن الداخلي شدد جتاه قطع الطرق حبزم وأوجب اإلصالح ــ  8

 .املتخاصمني بالعدل وحماربة الباغي بني
ويف باب السلم واحلرب أوجب اإليفاء بالعهود وااللتزامات، ونهى عن ــ  9

 الظلم والعدوان يف تفاصيل مذكورة يف كتب الفقه.
 

 الدليل الوجداني ونواحيه:
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 ــ بالغته: 1
 : ــ على إعجاز هذا النص ــ فهو من نواٍح متعددة:الوجدانيوأما الدليل 

: بالغة هذا النص، فال تزال النخبة األدبية من أدباء العرب الناحية األوىل
من املسلمني واألديان األخرى جيدون بذوقهم أن هذا النص هلو نص مميز 

من حيث مستواه األدنى والبالغة يف بفاصل كبري عن أي نص صيغ هلذه الغاية 
نه البديع، وتلك شهادة معتربة أدائه املميز وانتقاءاته الرائعة ونغماته اللطيفة ووز

لعامة الناس كما يذعن الناس مثاًل بتميز بعض الشعراء والكّتاب ويرسلونه 
أو غاية إرسال املسلمات لوضوح ذلك لدى النخبة املميزة منهم من غري تواطؤ 

 .حمتملة هلم
 

 ــ متانة القرآن الكريم وسالمته عن االضطراب: 2
زين ومتني ومستقيم للغاية على كتاب ر: إن القرآن الكريم الناحية الثانية

 حنو ملفت باملقارنة مع أي نص تأسيسي مماثل.
واجتماعية لقد نزل القرآن كالتوراة ذا مضامني معرفية وعقائدية وأخالقية 

وسياسية وقانونية، وقد كان نزوله يف مدة ثالثة وعشرين سنة يف أوضاع خمتلفة 
سرية قبل إعالن الدعوة يف السنوات األوىل من البعثة ومتفاوتة من ظروف ال

وظروف بداية إعالنها اليت اقرتنت باإلنكار والتسخيف واالتهام واملقاومة 
مبختلف الوسائل مبا فيها التعذيب واالضطهاد والتهجري واإليذاء واملقاطعة، 

 إىل هجرة النيب )ص( إىلواستمر هذا املنهج طوال عشر سنوات بعد اإلعالن 
ثم ظروف املسلمني يف املدينة من مراحل التهديد الوجودي هلذا الكيان  ،املدينة

ودفاعه عن نفسه بني اجملتمع املشرك املعادي هلذه البقعة وأهلها من أطرافها 
والقوى النافذة فيه من أهل األديان السابقة الذين كانوا ميارسون جدااًل عقائديًا 

بالشرك ورأسها قريش وأعراب البادية، تمسكة قويًا وحربًا شعواء والعشائر امل
ثم مرحلة الصلح واملهادنة، ثم مرحلة الفتح العظيم وحترير اجلزيرة العربية من 

 .براثن الشرك واألصنام
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األساس الذي ميثل الدين واملوقف كان القرآن الكريم هو النص قد و
ي بل وحتى والسياسي واالجتماعي والعسكري والتشريعاالعتقادي واألخالقي 

 .احلياة الشخصية للنيب )ص(
ومع ذلك جند أن هذا النص يف طول هذه املدة نص مبدئي ومتوازن للغاية، 
لن يتعرج وفق املتغريات أبدًا، فال تغريه القوة ملزيد من االندفاع وال يؤدي به 
الضعف إىل التنازل واملداهنة وال يسرتسل حيث يتاح له، وال يتوقف حيث جيد 

 .العوائق
ومع أن املرء قد ال جيد أهمية ذلك ابتداًء، إال أنه إذا الحظ ذلك من خالل 
املقارنة مع األمثال وجد لذلك داللة عظيمة، فمن تأمل تاريخ الثورات البشرية 
االعتقادية والسياسية واالجتماعية والحظ نصوص املؤسسني هلا ومواقفهم من 

تعاملوا معها حلوادث والظروف اليت القضايا املختلفة لوجد فيها اختالفًا حبسب ا
اختالفًا غري قليل، ودليل ذلك أن نتاج عامة هؤالء لن ينشر مجيعه بعد انتصار 
الثورة ولن يكون نصًا رمسيًا معروضًا لالطالع العام والتالوة والتقديس، بل 

 استقرار الوضع يف األخري ويكتم منه ما يالئمه.ما يناسب منه  قىينت
يف مجيع الثورات وقادتها واليت سجل تارخيهم كما سجل  وهذه حالة عامة

ويشرتك يف هذا األمر عامة الثورات سواء الثورات اليت متثل تاريخ اإلسالم، 
طموحات شخصية لقادتها مبزيد من االختالف والتغيري أو الثورات اليت متثل 

ن مبادئ منظورة هلم وفق أسباب مقتضية النبثاقها يف اجملتمع العاّم، لك
بني مراحل الثورة يف الثورات املنطلقة من طموح شخصية أكثر، ألن االختالف 

اكتساب الشخصية تلك الثورات ال تنطلق من مبادئ تتقصدها، بل مبادئها 
 والوصول إىل موضع القيادة.

بل هذه احلالة تتفق يف مسرية األشخاص عامة، فكل شخص تابع املرء 
داية مسريته من ناحية ما جتد اختالفًا تدرجييًا بني مبادئه ومواقفه وتعامله مع ب

القضايا املختلفة حبيث لو استقبل من أمره ما استدبر الختلف خياراته السابقة، 
أو نوع من التنازل الذي يضطر إليه، أو وهو نوع من النضج الطبيعي لإلنسان 
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ا فيمن كان يبين على مبادئ منذ نوع من تقديم املصاحل على املبادئ، هذ
البداية، أما من ينطلق من هوى فإن االختالف يف شأنه يكون أشبه باألساس 

 واألصل.
املؤسس وهذا أمر مل يتفق يف اإلسالم، فقد كان القرآن الكريم هو النص 

واملوجه الذي يتعامل مع التحديات والظروف كلها يف االعتقاد والدعوة 
واحلصار واالنفتاح لسلم واحلرب واملعارضة والقيادة والسلوك والتشريع وا

والضعف والقوة وهو أمر بديهي، ومع ذلك بقي هذا النص بكامله معروضًا 
حمفوظًا ثابتًا مل حيذف منه شيء وال أخفي منه جزء ومل يتكتم منه على مقطع، 
وهو ما ينبه على صدوره من متكلم مهيمن على الوضع كله منذ بدايته يف أوله 
وآخره، وهو ما ال يتاح ألي بشر، وقد نبه القرآن الكريم على هذا األمر بقوله 

َأَفَلا َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر اللَّـِه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتَلاًفا تعاىل: ]
 .(1)[َكِثرًيا

االعتقادية إن اتساق القرآن الكريم يف نصوصه يف األبعاد املختلفة من 
والتشريعية واألخالقية واحلكمية واألدبية يف األحوال والظروف املختلفة عالمة 
بارزة على متكلم مهيمن ميلك الرؤية الكاملة ينطلق من أسس عميقة ويستحضر 

 كوامن احلاضر وحوادث املستقبل متامًا.
اية، يف مبادئها واجتاهاتها نصوصًا متناسقة للغلقد كانت النصوص القرآنية 

فهي مل خترج عن مبادئها اليت رمستها يف النصوص األوىل، ومل جتادل عن تلك 
 املبادئ مهما كانت التحديات والظروف إال جدااًل حيافظ عليها ويتمسك بها.

.التوصيف العلمي للقرآن بعدم اشتماله على خمالفة احلقائق العلمية 3
 كتشفةامل

أن هذا  بالنظر إىل، وذلك القرآني : التوصيف العلمي للنصالثالثةالناحية 
النص مل يتضمن أية معلومة خمالفة للعلم كما جند ذلك يف عامة النصوص 

                                                           

 .82النساء: ( 1)
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الدينية القدمية ومنها النسخة الرائجة من التوراة واإلجنيل، وهذا أمر ذو داللة 
 كبرية للغاية بالنظر إىل جمموع أمور:

ويف بيئة بدوية كاجلزيرة  : أن هذا النص قد وجد قبل أربعة عشر قرنًا،أواًل
العربية اليت كانت مليئة باخلرافات واألوهام واليت كانت أبعد عن العلم املتاح 

أن العلم آنذاك كان يف كثري من الشؤون الطبيعية آنذاك يف بيئات أخرى، على 
يعتمد ــــ خاصًة ما يتعلق بالظواهر السماوية ـــ املتعلقة بالطبيعة وشؤونها املختلفة 

ى األوهام والتخيالت البعيدة عن الواقع، واليت كشف خطأها العلم عل
 احلديث.
بالتناسب  ــــ أن هذا النص مل يكن نصًا عقائديًا حبتًا، إذ ختلله: ثانيًا

كثري عن خمتلف حديث  ــــ لالستشهاد على وجود اهلل سبحانه ومناسبات أخرى
ن اجلبال نشأة األرض والسماوات ومكونات الطبيعة م مثلعية األمور الطبي

والبحار واألنهار والرياح والكواكب والنجوم والكائنات والنباتات واحليوانات 
، فهو كان نصًا جريئًا يف احلديث عن هذه األمور مبا يالئم غرض واإلنسان

 النّص.
: أن يف مثل هذه احلالة يستحيل عادًة أن خيلو النص الذي يكون حبجم ثالثًا

اخلرافات واألوهام واألخطاء يف جمال علوم الطبيعة كتاب أن يتسرب إليه بعض 
 وشؤونها، كما وقع ذلك يف سائر الكتب املماثلة، وذلك أمر معروف.

ولكننا جند خلّو هذا النص عن أي شيء يصادم احلقائق العلمية املكتشفة يف 
 العصر احلديث على ما يظهر باملتابعة واملقارنة الدقيقة يف املوارد كلها، نعم رمبا

بعض التعابري أشياء خاطئة لكنها ال تزيد على اإليهام الذي أوجبته أوهمت 
األدوات اللغوية املتاحة وأساليب التعبري املالئمة يف حينها للعبور إىل معاٍن 
أخرى، كما رمبا تلقى بعض أهل العلم يف األزمنة السابقة النصوص وفق ما كان 

لة لآلية على تلك املعطيات يفرتض من معطيات للعلم يف حينه من غري دال
 بعينها، وهذا املعنى ليس باألمر اليسري.



17 

 

د تقدم العلم تقدمًا مذهاًل يف العصر األخري يف جمال الطبيعة وعلومها لق
وأتيحت املعرفة احلسية يف كثري من املوارد بفضل االهتمام باملنطق العلمي 

فضل األدوات الصناعية التجربي املالئم مع اكتشاف احلقائق يف عامل الطبيعة وب
املميزة، مبا اختلفت به املعلومات يف علوم الطبيعة كلها تقريبًا ــ فضاًل عن إضافة 

 .معلومات يف مساحات مل تتطرق هلا العلوم القدمية ــ
فلو كان القرآن الكريم وليد املعرفة البشرية املتاحة ويف بيئتها ويف هذه احلالة 

الفرتاضات واالعتقادات والتفسريات السائدة يف اخلاصة منطلقًا من األعراف وا
حينه، ومل تكن من جهة مهيمنة أعلى لوقعت يف سياق احلديث عن الطبيعة 
وشؤونها ــ ولو يف مقام توصيف صنع اهلل سبحانه وآياته ــ يف تلك املعلومات 

 الفرتةولتسّرب إليها أوهام اإلنسان وختيالته يف تلك اخلاطئة كثريًا ال حمالة، 
والبيئة، وال شك أن املتابعني هلذا املوضوع تفصياًل واملنتهني إىل املقارنة بني هذا 
النص وسائر النصوص القدمية والدينية جيدون مدى أهمية هذه النقطة وعمق 

 داللتها.
والواقع أن هذا األمر ال خيتص بالعلوم الطبيعية، بل األمر يف األبعاد 
املتعلقة بالعلوم اإلنسانية بسعتها كذلك، وتشمل العلوم اإلنسانية مبعناها الواسع 
العالقات الفلسفية ومنطق املعرفة ــ املشتمل على معطيات منو االحتمال أو ضعفه 

والفطرة األولية انية باإلجياب والسلب، ــ والعوامل املؤثرة يف املعرفة اإلنس
لإلنسان )املعرب عنها بالقوانني الطبيعية( والسنن النفسية واالجتماعية والتارخيية 
وما يبنى عليها من قوانني وتشريعات مالئمة، كل ذلك قد اشتمل النص القرآني 
على احلديث عما يتعلق به كثريًا، لكن مل يأت يف شيء من ذلك بأمر خيالف 
العلم ومعطياته الثابتة يف العصر احلديث خمالفة ظاهرة وثابتة، بل كان كلها على 

 وجه مالئم ومتسق معه.
وهكذا نالحظ أن القرآن الكريم ــ يف غري احلوادث اإلعجازية واخلارقة 
اليت يعتمد عليها الدين طبعًا إلقناع اإلنسان بكون هذا الدين رسالة فوق بشرية 
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سل مبا هم بشر ــ ال يتضمن أي شيء خمالف للعلم، بل وليست من صناعة الر
 حيافظ على االلتزام حبدود مقبولة يف ضمن العلم.

 
ــ التوصيف العلمي للنص القرآني الشتماله على اإلشارة إىل حقائق  4

 علمية مكتشفة الحقًا:
)الناحية الرابعة( التوصيف العلمي للقرآن الكريم يف مستوى إشارته إىل 

 العلمية املكتشفة الحقًا.احلقائق 
ّن من املنبهات على منبع فوق بشري للنص قد ذكرنا يف الناحية السابقة إ

القرآني خلوه عن مصادمة أية حقيقة علمية رغم تعرضه لألمور الطبيعية تعرضًا 
 غري قليل يف مقام استنطاق الكون والكائنات عن وجود اهلل سبحانه.

عية مبقارنة النصوص ييف العلوم الطب جيده الباحثونالذي  ولكن الواقع
املتمثلة يف هذا النص يف القرآنية مع املعطيات العلمية احلديثة أن املعلومات 

أمور مل يسبق االطالع عليها واملعرفة تشري إىل وصف الظواهر الكونية واألشياء 
ة بها من قبل، وهو ما يعرف باإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم، وله أمثلة معروف

توسع متكلف يف بعض هذا البحث املوجز ذكرها، ورغم أنه رمبا وقع ال يسع 
الدعاوي املطروحة، إال أن هناك موارد مناسبة وقريبة ملحوظة جيدها أهل العلم 
والفهم، وال جيدون يف داللة النص أي تكلف، ولكنها دالالت ذكية وظريفة 

 ومالئمًا. ُتقتنص عند تبلور احلقيقة العلمية اقتناصًا قريبًا
 .مالئمة القرآن الكريم يف مضامينه ليكون نصًا إهليًا5

ًا وشاماًل من عٍل ع: إن املتأمل يف القرآن الكريم تأماًل جاماخلامسةالناحية 
ن القرآن الكريم حقًا يتصف مبؤهالت كتاب إهلي فيما ينبغي أن يتصف به جيد أ

سبحانه وآياته وبدائع  مثل هذا الكتاب من الداللة الواضحة على وجود اهلل
صنعه إليقاظ العقول ونفض غبار االعتياد واملعايشة عن الدالالت القائمة، ويف 

، ويف التوصيف الالئق التوصيف املالئم هلل سبحانه يف قدرته وعلمه وعظمته
باهلل سبحانه من حيث رعايته للقيم األخالقية كالعدل والصدق والوفاء 
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التعسف واملزاجية، والسالمة اليت ينبغي أن تربط واحلكمة، وتنزيهه عن الظلم و
اإلنسان باهلل سبحانه من األمل واجلد واحملبة من جهة اإلنسان ومن جهة اإلله 
عالقة احملبة والتكريم والتقدير لإلمكانات املودعة فيه والقيمومة عليه باحلق 

إلنسان بعد والعدل، ويف املوافقة مع ميول اإلنسان وتطلعاته كما يف أصل بقاء ا
املمات الذي يوافق نظرة اإلنسان إىل ذويه ومشاهري املاضني ال شعوريًا بعني 
البقاء كما يوافق ميله إىل إجراء العدالة مع اجلناة والظاملني الذين فلتوا من 

ويف إثارة أسلوب التعقل والتفكري والتأمل املوضوعي العقوبة يف هذه احلياة، 
واملؤثرات اخلاطئة من التأثر باألهواء واألماني  لدى اإلنسان وإزاحة األدوات

منطقًا فكريًا راشدًا لإلنسان، وامليول والتقليد والتظين، مما يبين عقاًل منريًا يرسي 
كما أنه يسمو باإلنسان أخالقيًا بالدعوة إىل املثل األخالقية مثل العدل والصدق 

ح، كما أنه يوصي دائمًا واألمانة وجتنب العدوان، وينطلق من هذه املبادئ بوضو
باحلكمة وحتري الصالح العام واالعتبار بسنن احلياة التارخيية واالجتماعية 
والنفسية، ويوصي بتشريعات مناسبة ومالئمة لإلنسان مراعيًا الظروف 

 واألحوال.
وما أثري حوله من الشبهات واألسئلة ونقاط اإلبهام قسم منه متكلف وقسم 

 ت عليه أربعة عشر قرنًا.آخر منه طبيعي يف نص مر
على أنه ال يزال نصًا طريًا وجديدًا، كما جيده املرء بوضوح يف اجتاهه العام 

 والعديد من فقراته املميزة.
ويرسم هذا النص لإلنسان مبادئ روحانية ومعنوية وأخالقية لن يستغين 
عنها اإلنسان ويربط ذلك كله مبا يؤول إليه أمر اإلنسان بعد هذه احلياة لريسم 

 فيه املرء مسؤولية حمله وجيد مثار غرسه. يتحّملبذلك مشهدًا جادًا مهيبًا 
اته ونوازعه وآماله وذلك مشهد وجداني مالئم كما جيده اإلنسان يف تطلع

 وضمريه.
 فهو ميثل نداء العقل وصوت الفطرة ورقي الروح والنزوع إىل األعلى )اهلل

َلْو َأنَزْلَنا َهـَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل ( وترقب النتائج، وحقًا قال اهلل سبحانه: ]تعاىل
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اْلَأْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم  لََّرَأْيَتُه َخاِشًعا مَُّتَصدًِّعا مِّْن َخْشَيِة اللَّـِه َوِتْلَك
 .(1)[َيَتَفكَُّروَن
 

 تأثري شخصية اإلمام علي )ع( وشهادته على القرآن الكريم:
وبعد كل ما تقدم: فمن مؤشرات عظمة القرآن الكريم وصدق هذه الرسالة 
لدى النابهني تربيتها ملثل اإلمام علي )ع(، وذلك بالنظر إىل خصائص ثالث 
جمتمعة فيه تشهد عليه آثاره الثابتة على اإلمجال شهادة واضحة لكثري من 

 الباحثني، وهي: 
لتبس عليه األمور وال تنطلي ــ فطنته وذكاؤه وعبقريته فهو شخص ال ت 1

 عليه احليل وال تشتبه لديه احلقائق ولن يوصف بالسذاجة واالسرتسال.
ــ أنه قد أدرك اجلزيرة العربية قبل القرآن الكريم ومستواها من الناحية  2

املعرفية والعقالنية، وما كان بها من االعتقادات الدينية والسلوكيات االجتماعية 
وحجم الفرق بينها وبني ما جاء يف القرآن الكريم يف هذه  والتقاليد العرفية

 النواحي.
ــ كان مواكبًا للرسول )ص( قبل الرسالة وشاهدًا عليها وقد آخاه  3

الرسول )ص( مع نفسه وقال عنه إنه وزيره، وكان رفيقه وخليله، وقد تربى 
 دها.عنده منذ صغره وأحاط بأسراره وخصاله وظاهره وباطنه قبل البعثة وبع

ــ أنه )ع( كان صاحب مبادئ إنسانية وإهلية، كما يتمثل يف ثوابت سريته  4
، فهو يلزم احلق وحيب الصدق كبري منها يف نهج البالغةوأقواله اليت يتمثل جزء 

 وخيشع للحقيقة، ال تصرفه عنها الصوارف، وال حتول دونها األهواء.
رآن الكريم يف فهو )ع( شاهد صدق على صدق هذه الرسالة وعظمة الق

آفاقه وأبعاده ومناحيه وجوانبه، وله يف وصفه كلمات مذكورة يف نهج البالغة، 
وليست كلماته إال اقتباسات من القرآن الكريم واقتفاًء الجتاهه وإمعانًا يف منهجه 
وتأماًل يف آفاقه على ما اشتملت عليه من توصيف عظيم ودقيق هلل سبحانه جيله 

                                                           

 .21احلشر: ( 1)
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ها وينعت فيها كماله وجالله ويكشف فيه عن مقتضيات فيه عن املادة وعوارض
الفطرة ويثري بها دفائن العقول الكامنة، ويبني بها اجتاهات التشريع وفلسفته 
ويفيض باحِلَكم البالغة يف كل جهة من جهات احلياة من شؤون احلاكم وعامة 

عضها مع الناس والسنن النفسية واالجتماعية والتارخيية واالرتباط بني اخلصال ب
 بعض.

 
 شواهد أخرى على صدق الرسول )ص(:

وبعد: فالغاية من إعجاز القرآن الكريم إثبات صدق الرسول )ص(، وهو 
 أمر تفي به شواهد أخرى.

إن مضمون القرآن الكريم يثبت بوضوح أن الرسول )ص( كان جيد ما 
، وهو حيكيه من الوحي فعاًل يف نفسه، ومل يصدر ما صدر منه على سبيل التلفيق

ما مييل إليه اجتاه كثري من املستشرقني حتى من غري املسلمني يف العصر احلاضر يف 
البحوث القرآنية، ألن سرب الظواهر املشهورة يف هذا النص وحتليلها يؤدي إىل أن 
شخصية صاحبها كان جيد ما حيكيه بصدق فعاًل ــ لكنهم قد خيتلفون يف تقييم 

 ر به ــ.مدى حقانية ما كان حيّسه ويشع
ومن شواهد ذلك اخلطابات اليت تتضمن تثبيت النيب )ص( أو عدم 
االستجابة ملا يأمله أو تعاتبه أو تكلفه مبا كان جيد ثقله أو حبس الوحي عنه أو 
حنو ذلك مما هو مظنة انتقاصه )ص( به مما ال ميكن أن يصدر من النيب )ص( 

َأْحَبْبَت َوَلـِكنَّ اللَّـَه َيْهِدي َمن َيَشاُء َوُهَو ِإنََّك َلا َتْهِدي َمْن حباٍل، كقوله تعاىل: ]
َوِإن َكاَن َكُبَر َعَلْيَك ِإْعَراُضُهْم َفِإِن اْسَتَطْعَت َأن َتْبَتِغَي ، ](1)[َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن

ـُه َلَجَمَعُهْم َعَلى َنَفًقا ِفي اْلَأْرِض َأْو ُسلًَّما ِفي السََّماِء َفَتْأِتَيُهم ِبآَيٍة َوَلْو َشاَء اللَّ
َوَلْوَلا َأن َثبَّْتَناَك َلَقْد ِكدتَّ َتْرَكُن ِإَلْيِهْم ، ](2)[اْلُهَدى َفَلا َتُكوَننَّ ِمَن اْلَجاِهِلنَي
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َما َودََّعَك َربَُّك ، ](2)[َوَلا َتُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي َفاِعٌل َذِلَك َغًدا، ](1)[َشْيًئا َقِليًلا
ُثمَّ  *َلَأَخْذَنا ِمْنُه ِباْلَيِمنِي  *َوَلْو َتَقوََّل َعَلْيَنا َبْعَض اْلَأَقاِويِل ، ](3)[َوَما َقَلى

، والنصوص اليت حتكي حاالته النفسية حكايًة معلنًة مثل (4)[َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتنَي
احلسرة على ضالل الناس واحلياء من اآلخرين والرفق بهم والطيبة والصدق: 

اْسَتْغِفْر َلُهْم َأْو َلا َتْسَتْغِفْر َلُهْم ِإن ، ](5)[َباِخٌع نَّْفَسَك َألَّا َيُكوُنوا ُمْؤِمِننَي َلَعلََّك]
ـُه َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبِعنَي َمرًَّة َفَلن َيْغِفَر اللَّـُه َلُهْم َذِلَك ِبَأنَُّهْم َكَفُروا ِباللَّـِه َوَرُسوِلِه َواللَّ

 .(7)[َفَيْسَتْحِيي ِمنُكْم َواللَّـُه َلا َيْسَتْحِيي ِمَن اْلَحقِّ، ](6)[َم اْلَفاِسِقنَيَلا َيْهِدي اْلَقْو
وألجل الوقوف على تفصيل بعض ما تقدم ميكن مراجعة كتاب )رسالة اهلل 

 واهلل اهلادي.سبحانه إىل اإلنسان( ودروس يف تفسري القرآن الكريم، 
 هـ1/1442/ج9
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