بسم هللا الرحمن الرحٌم
اإلٌمان بالكتب السماوٌة

اإلٌمان بالكتب السماوٌة جمٌعا ً من عقٌدة المسلم:
من أركان العقٌدة اإلسالمٌة اإلٌمانُ بالكتب السماوٌة التً أوحى هللا بها إلى رسله ،فإنّ هللا سبحانه وتعالى
ٌخاطب رسوله محمداً صلى هللا علٌه وسلم ،وٌؤمره بؤن ٌعلن إٌمانه بجمٌع الكتب التً أنزلها هللا،
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم :
اس َتقِ ْم َك َما أم ِْر َت َو َل َت َّت ِب ْع أَهْ َوا َءه ْم َوقلْ آَ َم ْنت ِب َما أَ ْن َزل َ َّ
هللا مِنْ ِك َتاب َوأم ِْرت ِِلَ ْع ِدل َ َب ٌْ َنكم
﴿ َفلِ َذلِ َك َفادْ ع َو ْ
هللا َر ُّب َنا َو َر ُّبك ْم لَ َنا أَ ْع َمال َنا َولَك ْم أَ ْع َمالك ْم َل ح َّج َة َب ٌْ َن َنا َو َب ٌْ َنكم َّ
َّ
هللا ٌَ ْج َمع َب ٌْ َن َنا َوإِلَ ٌْ ِه ا ْل َمصِ ٌر﴾
(سورة الشورى اآلٌة )ٔ٘ :

ّ
المنزلة
قل ٌا محمد صلى هللا علٌه وسلم :آمنت بما أنزل هللا من كتاب ،وأيُّ كتاب من الكتب السماوٌة
على أنبٌائه فآمن به ،قل :آمنت بها كلها .
قال علماء األصول :إن خطاب الرسول خطابٌ لكل َمن آمن برسالته ،قال هللا تعالى ٌخاطب المإمنٌن
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم :
ب الَّذِي َن َّزل َ َعلَى َرسولِ ِه َوا ْل ِك َتا ِ
اّلل َو َرسولِ ِه َوا ْل ِك َتا ِ
ب الَّذِي أَ ْن َزل َ مِنْ َق ْبل َو َمنْ
﴿ ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آَ َمنوا آَمِنوا بِ َّ ِ
ض ََللً َبعٌِداً﴾
ٌَ ْكف ْر ِب َّ ِ
ضل َّ َ
اّلل َو َم ََلبِ َكتِ ِه َوكت ِب ِه َورسلِ ِه َوا ْل ٌَ ْو ِم ْاآلَخ ِِر َف َقدْ َ
(سورة النساء اآلٌة )ٖٔٙ :

ّ
المنزلة على أنبٌاء هللا ورسله جمٌعا ً،
واآلٌات تجتمع على أن تقرِّ ر أنه ٌجب أن تإمن بالكتب السماوٌة
وهللا سبحانه وتعالى ٌبٌنّ عقٌدة الرسول صلى هللا علٌه وسلم ،وعقٌدة المإمنٌن معه فً هذه اآلٌه،
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم :
اّلل َو َم ََلبِ َكتِ ِه َوكت ِب ِه َورسلِ ِه َل ن َف ِّرق َب ٌْنَ أَ َحد
الرسول ِب َما أ ْن ِزل َ إِلَ ٌْ ِه مِنْ َر ِّب ِه َوا ْلم ْإمِنونَ كل آَ َمنَ ِب َّ ِ
﴿آَ َمنَ َّ
سم ِْع َنا َوأَ َط ْع َنا غ ْف َرا َن َك َر َّب َنا َوإِلَ ٌْ َك ا ْل َمصِ ٌر ﴾
مِنْ رسلِ ِه َو َقالوا َ
(سورة البقرة اآلٌة )ٕ8٘ :

والمالحظ أن اإلٌمان بالرسل ،واإلٌمان بالكتب مِن العقائد التً ٌجب أن ُتعْ لَم بالضرورة  ،وأنّ َمن لم
ٌإمن بالكتب السماوٌة فقد ض ّل ضالالً مبٌناً،

ٔ .اإلٌمان ٌقتضً العمل:
حٌنما تعلن بلسانك أنك مإمن بهذا الكتاب ،وتخالفه ،وال تطبق أحكامه ،وال تجعله َح َكما ً بٌنك وبٌن
اآلخرٌن ،وال تعبؤ بؤوامره ،وال تنتهً عما نهى عنه ،وال تراه حاسما ً فً حٌاتك الٌومٌة ،وال تؤخذ به ،فؤي إٌمان
هذا؟ هذا إٌمان باللسان ،ولكن اإلٌمان فً القلب والعمل،
ٕ .تطبٌق ما فً الكتاب ٌعنً السعادة:
أي أن تنطلق فً نشاطك وعملك وسلوكك فً ضوء ما جاء فً كتاب هللا ،فؤنت حٌنما تشتري آلة ؼالٌة
الثمن ،وال تستطٌع أن تشتري ؼٌرها ،وٌإلمك ألما ً شدٌداً حٌنما تعطب ،وحٌنما ٌكون مع هذه اآللة المعقدة نشرة
من المصنع الذي صنعها ،وفً هذه النشرة تعلٌمات ،وتوجٌهات ،وتوضٌحات وطرٌقة استعمال ،وتحذٌرات من
أجل سالمتها وسالمة العمل بها من أجل صٌانتها ،فتحرص حرصا ً بالؽا ً ال حدود له على تطبٌق هذه التعلٌمات،
ألن اآللة ؼالٌة الثمن ،الحظ نفسك كٌؾ أنك تسعى إلى تنفٌذ التعلٌمات تنفٌذاً دقٌقا ً لحرصك على هذه اآللة
علمت أن هذا الكتاب الذي أنزله هللا ّ
َ
عز وجل على رسوله فٌه تعلٌمات دقٌقة،
ولخوفك من أن تعطب؟ فكٌؾ إذا
وأوامر واضحة ،ونوا ٍه صرٌحة ،ورس ٌم لطرٌق السعادة فً الدنٌا واآلخرة ،وتوضٌح ،وأنوار ،وتوجٌه ،وتبشٌر،
وبٌان ،و تفصٌل ،فما موقفك منه؟.
الحقٌقة التً ال مراء فٌها أنك إذا عرفت أنه من عند هللا ،وأن سعادتك فً الدنٌا واآلخرة متوقفة على
معرفته ،والعمل به ،الشك أنك تطبق ما فٌه ،وأنا أرٌد أن أبتعد عما ٌتوهَّمه البعض ،أنه بمجرد أن ٌقول :آمنت
باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،والٌوم اآلخر ،والقدر خٌره وشره من هللا تعالى ٌتوهّم اإلنسان حٌنئ ٍذ أنّ األمر قد
انتهى ،وٌكسب ماالً حراما ً ، ،ونظرته إلى النساء تتجاوز الحدود التً أمر هللا بها ،وحٌاته فً البٌت حٌاة ؼٌر
إسالمٌة ،فؤي إٌمان هذا؟.
ٖ .أركان اإلٌمان كل ل ٌتجزأ:
واإلٌمانُ باهلل مع اإلٌمان بالٌوم اآلخر ،والمالئكة ،والكتاب ،والرسل ،والقدر خٌره وشره ،ك ٌل ال ٌتجزأ،
َ
آمنت باهلل ،ولم تإمن بكتابه فالمشكلة خطٌرة ،ولو آمنت باهلل ،ولم تإمن بالٌوم اآلخر فالمشكلة أخطر،
ولو
وأركان اإلٌمان ك ٌل ال ٌتجزأ ،وال ٌُقبل منك اإلٌمانُ بها مع الكفر بواحد ٍة منها.
نقض العقٌدة اإلسالمٌة من أساسها ،وهللا ُ ّ
ُّ
والحق
عز وجل من أسمائه الحق،
إن الكفر بواحدة منها ٌستلزم
َ
ٌتح َّقق فً الٌوم اآلخرٌ ،وم الدٌنٌ ،وم الدٌنونةٌ ،وم الجزاء ،فإنْ لم تإمن بالٌوم اآلخر فإٌمانك باهلل ؼٌر
َ
صحٌح ،وإن
آمنت باهلل والٌوم اآلخر ،ولم تإمن أن هذا الكتاب فٌه طرٌق سعادتك فإٌمانك ؼٌر صحٌح ،ألنّ

ك
أركان اإلٌمان ك ٌل ال ٌتجزأ ،وال ٌُقبل إٌمان عب ٍد إذا نقصت واحدةٌ من هذه األركان ،عقٌدة اإلٌمان باهلل ال تنف ُّ
اإلٌمان بالرسل ،وما دمت أٌها الرجل تقول :إن هللا علٌم
عن اإلٌمان بكتبه ،ألنه من مقتضى اإلٌمان باهلل
َ
ورحٌم ،فمِن دالئل رحمته أن أرسل إلى عباده رسالً ،ومن مقتضى اإلٌمان باهلل اإلٌمانُ بالرسل المإٌَّدٌن من
عنده بالمعجزات ،ومن مقتضى اإلٌمان بالرسل تصدٌقُهم فً كل ما ٌبلّؽون عن هللا تعالى ،ومن أجل ذلك ٌعلن
المسلم دائما ً َوفق عقٌدته التً م َّتى أَ َخ َّل بها َك َف َر،
ٗ .اإلٌمان بكتب هللا إجمالً فٌما تجهل وتفصٌَلً فٌما تعلم
أنه ٌإمن بكتب هللا كلها إجماالً فٌما ٌجهل منها ،وتفصٌالً فٌما ٌعلم ولو سؤلت أخ كرٌم :ما معلوماتك عن
هللا ال أعلم شٌئا ً عنها ،لكنها كتاب من عند هللا ،ففٌما تجهل تإمن بها إجماالً ،وفٌما تعلم
كتاب التوراة؟ ٌقول :و ِ
تإمن بها تفصٌالً ،وهذه هً عقٌدة المسلم .
تعرٌف الكتاب
تعرٌف الكتاب ً
لغة
عمل فً زمن معٌن ،كتب فً الماضًٌ ،كتب فً
مصدر فعْ ِل َك َتب ،وبالمناسبة فالفعل ٌد ُّل على حدوث
ٍ
عمل من دون زمن ،فالكتاب لؽة مصدر
الحال ،وهناك كلمة اسمها المصدر ،فهذه الكلمة كتاب تدل على حدوث
ٍ
أدٌم بالخٌاطة ،واألدٌ ُم هو
أدٌم إلى ٍ
َك َتب  ،وهناك مصدر آخر هو كتابة وكتبٌ  ،وأصل الكتب فً اللؽة :ضم ٍ
َ
الحرؾ
آخر بالخٌاطة فهذه العملٌة اسمُها عملٌة الكتاب ،وألن اإلنسان ٌض ّم
الجلد ،فإذا
َ
ضممت الجلد إلى جل ٍد َ
أدٌم إلى أدٌم عن
إلى الحرؾ ،والكلمة إلى الكلمة ،والجملة إلى الجملة ،فهذه العملٌة العلمٌة تشبه إلى حد ما ض َّم ٍ
طرٌق الخٌاطة ،فالتعرٌؾ اللؽوي للكتاب :هو مصدر كتب،
تعرٌف الكتاب اصطَلحا ً
وأما التعرٌؾ االصطالحً فالكتاب شرعا ً هو كالم من كالم هللا تعالى ،لِما لم َنقُ ْل :كالم هللا تعالى ،فالقرآن
كالم هللا تعالى ،وكذلك التوراة ،واإلنجٌل ،والزبور ،وصحؾ موسى ،وصحؾ إبراهٌم ،كلهم كالم هللا تعالى،
ولذلك الكتاب الواحد كالقرآن كال ٌم من هللا تعالى ،فـ ( مِن) هنا للتبعٌض ،فٌه هدى ،ونورٌ ،وحً هللا به إلى
رسول من رسله لٌبلّؽه الناسٌ ،طلق اسم الكتاب شرعا ً على ما ٌشمل الصحؾ،
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:

ف ْاِلولَى * صح ِ
صح ِ
سى ﴾
ف إِ ْب َراهٌِ َم َومو َ
﴿إِنَّ َه َذا لَفًِ ال ُّ
(سورة اِلعلى اآلٌة )ٔ9-ٔ8 :

وعلى ما ٌشمل الصحؾ واأللواح،
قال تعالى :
ضب أَ َخ َذ ْاِلَ ْل َوا َح َوفًِ ن ْس َختِ َها هدًى َو َر ْح َمة لِلَّذٌِنَ ه ْم ل َِر ِّب ِه ْم ٌَ ْرهَبونَ ﴾
سى ا ْل َغ َ
س َك َت َعنْ مو َ
﴿ َولَ َّما َ
(سورة اِلعراف اآلٌة )ٔ٘ٗ :

واأللواح وجمٌع أنواع الوحً اللفظً والكتابً التً ٌنزلها هللا على أي رسول من رسله لٌبلؽها إلى الناس،
وبؤٌة لؽة من اللؽات نزلت ،صؽٌرة كانت أم كبٌرة ،مدونة أو ؼٌر مدونة ،فٌها صفة اإلعجاز اللفظً للناس ،أو
لٌس فٌها ذلك ،فهذا كله ٌشمل كلمة الكتاب شرعا ً ،والذي ٌعنٌنا من هذا الموضوع حاجة الناس إلى الكتب
السماوٌة ،فكما أن الناس بحاجة ماسة إلى رسل ٌبلّؽون الناس أحكام هللا وشرٌعته لعباده ،فإنّ الرسل بحاجة إلى
كتب سماوٌة أٌضا ً .
ما هو الهدف من الكتاب السماوي ؟
ٔ .الكتاب الربانً هو المرجعٌة لألمة:
ّ
المرجع ألمته ،فإذا كان المعلم ٌُعلّم من دون كتاب ،سواء
المنزل على الرسول هو
لٌكون الكتابُ الربانً
َ
سمع الناس أم لم ٌسمعوا الدرس جٌداً ،وذهبوا إلى البٌت ،وال ٌوجد عندهم كتابٌ ،قولون :ترى ماذا تكلّم
المدرس؟ هل هناك خالفات ،فٌُقع فً تؤوٌالت ،ومبالؽات ،وتزوٌر  ،وتحرٌؾ ،وتقلٌل ،وزٌادة ،والشًء الذي ال
المرجع ،فحاجة الناس إلى كتاب من عند هللا ّ
عز
بد منه أن ٌكون هناك كتاب بٌن أٌدي المتعلمٌنٌ ،كون هو
َ
ٌ
حاجة ماسة بسبب أن هذا الكتاب ٌصبح مرجعا ً لألمة مهما تعاقبت العصور ،فٌرجعون إلٌه فً تحدٌد
وجل
عقائد الدٌن وأسسه .
واآلن :الكتاب هو القرآن الكرٌم من عظمته أن النبً علٌه الصالة والسالم الذي أنزل علٌه توفاه هللا ّ
عز
وجل ،ومضى على وفاته خمسة عشر قرنا ً ،والكتاب بٌن أٌدٌنا فٌه آٌات العقٌدة  ،وآٌات التشرٌع ،وآٌات الحالل
والحرام ،واألوامر والنواهً ،والمواعظ ،والعبر ،واألمثال ،وال ِح َكم ،والقصص ،نحن بحاجة ماسة إلٌه ،ألنه
مرجع لنا ،والسٌما بعد وفاة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،والمسلمون من بعده ٌرجعون إلٌه فً تحدٌد عقائد
الدٌن ،وأسسه ،ومبادئه ،وؼاٌاته،
مثالٔ ال ٌمكنك أن تقبل من أحد ٌقول أنه ٌعلم الؽٌب ،ألنه فً الكتاب الذي هو مرجعك

ٌقول هللا:
﴿ َو َل أَ ْعلَم ا ْل َغ ٌْ َب ﴾
(سورة اِلنعام اآلٌة )٘ٓ :

انتهى األمر ،فما دام النبً علٌه الصالة والسالم وهو سٌد الخلق ،وحبٌب الحق ال ٌعلم الؽٌب ،فؤيّ إنسان
ٌدعًّ ذلك نقول له :كذبت ،ال ٌعلم الؽٌب إال هللا،
مثالٕ وإذا قال أحدهم لك :أنا أتوب عند الموت ،فقل له :إنك مؽرور،
قال تعالى :
س ٌِّ َبا ِ
س ِ
ض َر أَ َحدَهم ا ْل َم ْوت َقال َ إِ ِّنً ت ْبت ْاآلَنَ َو َل الَّذٌِنَ ٌَموتونَ
ت َح َّتى إِ َذا َح َ
ت ال َّت ْو َبة لِلَّذٌِنَ ٌَ ْع َملونَ ال َّ
﴿ َولَ ٌْ َ
َوه ْم ك َّفار أولَبِ َك أَ ْع َتدْ َنا لَه ْم َع َذابا ً أَلٌِما ً ﴾
(سورة النساء اآلٌة )ٔ8 :

انتهى أمرك ،فال ُتقبل التوبة فً ساعة الموت ،ولدٌنا أدلة واضحة،
مثالٖ وقد ٌقول لك أحدهم :إن فالنا ً ال ٌصلً ،وٌكفر باهلل ّ
عز وجل ،وٌزداد إثمااً ،وٌتحا ّدى اإللاه ،وٌازداد
قوة ،وشؤناً ،وماالً ،فما تفسٌر ذلك؟ إن تفسٌره واضح،
قال ربنا ّ
عز وجل:
﴿ َفلَ َّما َنسوا َما ذ ِّكروا ِب ِه َف َت ْح َنا َعلَ ٌْ ِه ْم أَ ْب َوا َب كل ِّ َ
ش ًْء َح َّتى إِ َذا َف ِرحوا ِب َما أوتوا أَ َخ ْذ َناه ْم َب ْغ َت ًة َفإِ َذا ه ْم
م ْبلِسونَ ﴾
(سورة اِلنعام اآلٌة )ٗٗ :

مثالٗ وكلما كان الكالم خالؾ األصول ،و خالؾ العقٌدة الصحٌحة  ،ض ُِرب به عارض الحاائط ،كقاولهم:
الجنة لٌست بالعمل ،نقول لهإالء
قال هللا تعالى:
﴿ ادْ خلوا ا ْل َج َّن َة ِب َما ك ْنت ْم َت ْع َملونَ ﴾
(سورة النحل اآلٌة )ٖٕ :

ادخلوها برحمتً ،واقتسموها بؤعمالكم،

مثال٘ وٌقول الجاهل :هللا ّ
عز وجل لن ٌُ ّدقق ،ولن ٌسؤلنا،
قال هللا تعالى:
﴿ َف َو َر ِّب َك لَ َن ْسؤَلَ َّنه ْم أَ ْج َمعٌِنَ * َع َّما َكانوا ٌَ ْع َملونَ ﴾
(سورة الحِجر اآلٌة )9ٖ-9ٕ :

مثال ٙأو ٌقول لك :ال ٌوجد مشكلة افعل ما ترٌد  ،فاهلل ّ
عز وجل ؼفور رحٌم،
قال تعالى:
س ٌِّ َبا ِ
ت ث َّم َتابوا مِنْ َب ْع ِدهَا َوآَ َمنوا إِنَّ َر َّب َك مِنْ َب ْع ِدهَا لَ َغفور َرحٌِم ﴾
﴿ َوالَّذٌِنَ َعمِلوا ال َّ
(سورة اِلعراف اآلٌة )ٖٔ٘ :

الرحٌِم * َوأَنَّ َع َذابًِ ه َو ا ْل َع َذاب ْاِلَلٌِم ﴾
﴿ َن ِّب ْا ِع َبادِي أَ ِّنً أَ َنا ا ْل َغفور َّ
(سورة الحِجر اآلٌة )٘ٓ-ٗ9 :

كلما سمعت فكرة ؼٌر صحٌحة ،فٌها مبالؽة شاٌطانٌة وزائؽاة ،وعنادك آٌاات ،فعلٌاك تصاحٌح هاذه األفكاار
من هذه اآلٌات ،ولذلك كان الكتاب مرج ًعا لنا فً عقٌدتنا،
مثال 7وٌقول الجاهل :وهل بعد القبر عذاب؟ كٌؾ ٌكون هناك عذاب؟
قال ربنا ّ
عز وجل:
سا َعة أَدْ خِلوا آَل َ ف ِْر َع ْونَ أَ َ
ش َّد ا ْل َع َذا ِ
ب﴾
﴿ال َّنار ٌ ْع َرضونَ َعلَ ٌْ َها غد ّواً َو َعشِ ٌّا ً َو ٌَ ْو َم َتقوم ال َّ
(سورة غافر اآلٌة )ٗٙ :

أي عذاب جهنم ،قال هللا:
﴿ َت ْل َفح وجوهَهم ال َّنار َوه ْم فٌِ َها َكالِحونَ * أَلَ ْم َتكنْ آَ ٌَاتًِ ت ْتلَى َعلَ ٌْك ْم َفك ْنت ْم بِ َها ت َك ِّذبونَ ﴾
(سورة المإمنون اآلٌة ) ٔٓ٘-ٔٓٗ :

إذا زاؼـت عقٌدة اإلنسان وابتعد ،كان القرآن هو المقٌاس ،وأٌّاة فكارة ٌقولهاا اإلنساانُ :تعارض علاى كتااب
هللا ،فإن وافقته فهً صحٌحة ،وإن خالفته فلٌست صحٌحة،
مثال 8وٌقول الجاهل  :هناك ضرورات للفائدة (الربا) ،
وهللا ُ ّ
عز وجل قال :
﴿ ٌَ ْم َحق َّ
ص َد َقا ِ
ت﴾
الر َبا َوٌ ْر ِبً ال َّ
هللا ِّ
(سورة البقرة اآلٌة )ٕ7ٙ :

فاآلٌة واضحة ،واإلقتصادٌون الٌوم من ؼٌر المسلمٌن أقروا أن األزمة اإلقتصادٌة الحالٌة أحد أكبر
أسبابها الربا او الفوائد.
إذاً علٌنا العودة فً التعرؾ على أحكام شرٌعة هللا ،إن كان فً الزواج ،والطالق ،والموارٌث ،والوصٌة،
والبٌع ،والشراء ،وكل شإون حٌاتنا ،فاهلل ّ
عز وجل جعل فً هذا القرآن الكرٌم أحكاما ً دقٌقة جداً ،واستبانة
الواجبات التً ٌؤمرهم بها ،والمحرمات التً ٌنهاهم عنها ،والفضائل والكماالت التً ٌحثنا علٌها ،وٌندبنا إلٌها،
فالكتاب مرجع فً العقائد ،واألُسس ،والمبادئ ،والؽاٌات ،وأحكام الشرٌعة ،والواجبات ،والمحرمات ،والفضائل،
وهذه كلها فً كتاب هللا ،كما ٌرجعون إلٌه لٌطالعوا مواعظه ،ونصائحه ،وأمثاله ،وآدابه ،وما تضمّنه من بشائر
و ُن ُذر ،ووع ٍد ووعٌد ،وسائر الوسائل واألسالٌب التربوٌة المختلفة الهادٌة إلى صراط هللا المستقٌم ،إنه مرجع،
وإن هللا ّ
عز وجل جعل هذه الدعوة التً جاء بها النبً صلى هللا علٌه وسلم مستمرة عن طرٌق هذا الكتاب،
والعلماء والفقهاء ٌرجعون إلٌه لٌستنبطوا من نصوصه األحكام الشرعٌة المختلفة،
وهللا ّ
عز وجل قال :
﴿ ا ْل ٌَ ْو َم أَ ْك َم ْلت لَك ْم دٌِ َنك ْم َوأَ ْت َم ْمت َعلَ ٌْك ْم ن ِْع َمتًِ ﴾
(سورة المابدة اآلٌة )ٖ :

أي أن هذا الشرع فٌه كل شًء ،فنصوص الشرع كلٌة ،ونصوص الكتاب كلٌة ،لكن هللا سبحانه وتعالى
ّ
سخر العلماء المجتهدٌن كً ٌستنبطوا من هذه األحكام الكلٌة أحكاما ً تفصٌلٌة مما ٌحتاج إلٌه الناس ،وهذا هو
القٌاس ،والقٌاس أن تقٌس حالة ال نص لها فً كتاب هللا على حالة فٌها نص من القرآن أو السنة ،فالقرآن الكرٌم
مصدر ،والحدٌث الشرٌؾ مصدر ،والقٌاس مصدر ،واإلجماع مصدر .
ٕ .الكتاب الربانً المنزل على الرسول هو الحكم العدل ِلمته بعد وفاته :
إن اإلنسان ال ٌتهٌؤ له أن ٌرجع إلى النبً علٌه الصالة والسالم مباشرة بعد أن قبضه هللا ّ
عز وجل ،إذاً من
خالل هذا القرآن الكرٌم ٌستطٌع العالم والمجتهد أن ٌرجع إلى كتاب هللا ،مع أن هناك بعداً كبٌراً مكانٌا ً وزمانٌا ً
َبعْ د أن قبض الرسول صلى هللا علٌه وسلم ،ومضى على قبضه خمسة عشر قرنا ً ،وهذا الكتاب بٌن أٌدٌنا،
ّ
الح َكم العد ُل ألمته ،إنه
فحاجة الناس لإلٌمان بالكتب السماوٌة لٌكون الكتاب الربانً
المنزل على الرسول هو َ
َح َكم ْ
عد ٌل،
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
صلِحوا َب ٌْ َنه َما َفإِنْ َب َغ ْت إِ ْح َداه َما َعلَى ْاِل ْخ َرى َف َقاتِلوا الَّتًِ َت ْبغًِ
ان مِنَ ا ْلم ْإ ِمنٌِنَ ا ْق َت َتلوا َفؤ َ ْ
﴿ َوإِنْ َطابِ َف َت ِ
هللا ﴾
َح َّتى َتفًِ َء إِلَى أَ ْم ِر َّ ِ
(سورة الحجرات اآلٌة )9 :

فً كل حالة قد تبدو لك نادرة جدا إال ّ ولها حكم،
نشب خالؾ زوجً،
مثالٔ فإن
َ
قال هللا :
﴿ َفا ْب َعثوا َح َكما ً مِنْ أَهْ لِ ِه َو َح َكما ً مِنْ أَهْ لِ َها ﴾
(سورة النساء اآلٌة )ٖ٘ :

الح َك ُمً ،إذا الهدؾ الثانً لٌكون
ففً قضاٌا الزواج ،والطالق ،والمٌراث ،والبٌع ،والشراء ،القرآن هو َ
الكتاب الربانً المنزل على الرسول هو الحكم العدل ألمته فً كل ما ٌختلفون فٌه مما تناولته أحكام شرٌعة هللا
لهم ،فكتاب هللا هو الحاكم بٌن الناس ،ولذلك فاألمٌر لٌست مهمته إال أن ٌحكم وفق كتاب هللا ،والحاكم الحقٌقً
هو هللا ّ
عز وجل ،وال حاكمٌة إال هلل ،والناس ٌحكمون فً ضوء ما جاء فً كتاب هللا،
قول تعالى :
﴿ َو َمنْ لَ ْم ٌَ ْحك ْم ِب َما أَ ْن َزل َ َّ
هللا َفؤولَبِ َك هم ال َّظالِمونَ ﴾
(سورة المابدة اآلٌة )ٗ٘ :

مثالٕ فإذا حصل خالؾ بٌن الزوج وزوجته ،فاالرجوع إلاى كتااب هللا ،أو اختلاؾ ماع شارٌكه ،وثمّاة عقاد
فموجود فً كتاب هللا حكمه،
قال هللا:
﴿ ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َمنوا أَ ْوفوا ِبا ْلعقو ِد ﴾
(سورة المابدة اآلٌة )ٔ :

مثالٖ اختلفت مع زوجتك،
قال تعالى :
ش ٌْبا ً َو ٌَ ْج َعل َ َّ
سى أَنْ َت ْك َرهوا َ
﴿ َو َعاشِ روهنَّ ِبا ْل َم ْعرو ِ
هللا فٌِ ِه َخ ٌْراً َكثٌِراً ﴾
ف َفإِنْ َك ِرهْ تموهنَّ َف َع َ
(سورة النساء اآلٌة )ٔ9 :

مثالٗ وإذا حصل خالؾ زوجً أو بٌنك وبٌن شرٌكك ،أو بٌنك وبٌن جارك،
قال هللا:
ان ﴾
هللا ٌَؤْمر ِبا ْل َعدْ ِل َو ْاإلِ ْح َ
﴿إِنَّ َّ َ
س ِ
(سورة النحل اآلٌة )9ٓ :

فاإلنسان ٌجب أن ٌحكم بما أنزل هللا ،فهو الذي أَ َم َرنا أن نعدل بٌن أوالدنا ،فإذا أحد حرم ابنا ً من المٌراث،
وأعطى آخر ،وكم مِن حاالت كثٌرة جداً أسمعها عن أب انحاز إلى أحد أوالده فؤعطاه كل شًء ،وحرم اآلخر
الح َك ُم،
كل شًء ،فهذا األب لم ٌحكم بما أنزل هللا ،إذاً فهو ظالم ،و مع أنه ظالم فهو فاسق ،والكتاب هو َ
فقد قال تعالى :
﴿ َكانَ ال َّناس أ َّم ًة َوا ِح َد ًة َف َب َع َث َّ
هللا ال َّن ِب ٌٌِّنَ م َب ِّ
اس ﴾
ش ِرٌنَ َوم ْنذ ِِرٌنَ َوأَ ْن َزل َ َم َعهم ا ْل ِك َت َ
اب ِبا ْل َح ِّق لِ ٌَ ْحك َم َب ٌْنَ ال َّن ِ
(سورة البقرة اآلٌة )ٕٖٔ :

قااال العلماااء فااً تفسااٌر هااذه اآلٌااة :إن الناااس كااانوا أمااة واحاادة ،كااانوا علااى الفطاارة ،عباادوا هللا باادافع ماان
فطاارتهم ،وأحساانوا إلااى بعضااهم باادافع ماان فطاارتهم ،فلمااا ع ا ّم الجهاال ،وزاؼاات العقائااد ،واسااتعرت الشااهوات،
واستٌقظت الفتن ،أصبحوا بحاجة إلى كتاب ٌحكم بٌنهم ،لو أن اإلنسان عاد إلى فطرته ل َع َرؾ الحق ،لكان بعاد أن
تنطمس هذه الفطرة بفعل الشهوات ،والطؽٌان ،والجهل ٌؤتً الكتاب لٌحكم بٌن الناس بالعدل .
ٖ .الكتاب الربانً ٌصون عقابد الدٌن وشرابعه وغاٌاته بعد عصر الرسول :
ٌصون الكتابُ الربانًُّ بعد عصر الرسول عقائ َد الدٌن وشرائ َعه وؼاٌاتِه ،بعد ما قُ ِبض النبً الكرٌم،
وافترق الناس مِن بعده ،فك َّفر بعضهم بعضا ً ،وبعضهم انحرؾ عن العقٌدة الصحٌحة ،ال بد أن ٌكون هناك
مقٌاس نقٌس به كل إنسان ،وكل جماعة ،فهإالء الذٌن خرجوا عن قواعد الدٌن ،فالكتاب هو المقٌاس لهم،
فالكتاب السماوي ،أو أي كتاب سماوي جعله هللا ّ
عز وجل صونا ً لعقائد الناس مِن أن ٌصٌبها االنحراؾُ والزل ُل
من الذٌن تسوِّ ل لهم أنفسهم أن ٌتالعبوا بالدٌن ،وٌنسبوا إلٌه ما لٌس منه ،وٌنحرفوا به عن الصراط المستقٌم
إرضا ًء لشهواتهم وؼرائزهم ،فهإالء ال ٌنبؽً أن ٌهجروا كتاب هللا ،فهو الذي ٌقٌس عقائدَهم ،فاهلل ّ
عز وجل
جعل هذا الكتاب مقٌاسا ً للعقٌدة .
ّ
ٌسخر الدٌن للدنٌا ،أو
كل إنسان زاؼت عقٌ ُدته ،أو انحرؾ ،أو بالػ ،أو تالعبت به األهواء  ،أو أراد أن
أراد أن ٌصل إلى الدنٌا عن طرٌق الدٌنٌ ،ؤتً الكتاب فٌو ِقفُه عند حده ،وٌعٌده إلى جادة الصواب ،وإنّ استمرار
الكتاب الربانً فً أمة الرسول من بعده بمنزلة استمرار وجود الرسول الذي بلّؽه إلٌهم بٌن ظهرانٌهم ،ولوال
ْ
ِب
استمرار الكتب الثابتة بنصوصها بعد الرسل
ألسرعت دعواتهم إلى االختالؾ الواسع ،والتؽٌٌر الكثٌر َعق َ
وفاتهم ،ألن من طبٌعة البشر أن ٌختلفوا فً االجتهادات ،وأن تتباٌن نظرا ُتهم إلى األمور ،وأن ٌنساقوا بسرعة
ان على انحرافهم كذبوا على هللا ،فزعموا أنّ ما
وراء عوامل الشهوة ،والهوى ،والنفسْ ،فإن الَ َم ُه ْم صاحبُ إٌم ٍ
انحرفوا فٌه هو من أحكام هللا ،ومراده فً الدٌن ،ومِن أجل هذا كان ال بد للبشر من ضابطٍ ٌضبطهم ،وٌُلزمهم

بمدلوالت النصوص الصرٌحة إلزاما ً ال محٌد عنه ،ولوال القرآن الكرٌم لما ك ّنا اآلن مسلمٌن ،فما الذي حفظ
اإلسالم عقٌدته وشرٌعته؟ إنه القرآن الكرٌم ،فهو الضابط ،و المقٌاس  ،والمرجع.
ٗ .حفظ دعوة الرسول ورسالته :
حفظ الكتاب الربّانً لدعوة الرسول ولرسالته وسرٌانها بٌن الناس ،وقابلٌتها لالتساع ،واالنتشار ،فالقرآن
موجود ،وكلما قرأه اإلنسان عرؾ هللا ّ
عز وجل ،وصار أداة اتساع وانتشار ،والنبً الكرٌم قُبض ،والمسلمون
فً الجزٌرة ،وبعد موته صلى هللا علٌه وسلم فتح المسلمون مصر ،وشمال إفرٌقٌا ،والمؽرب العربً ،وإسبانٌا،
والشام ،والعراق ،وتركٌا ،والهند ،والسند ،والباكستان ،والصٌن ،فاتساع الدٌن بسبب أن هناك دستوراً ،وكتاباً،
ت األمكن ُة واألزمنة فإنّ هذا الكتاب ٌٌعد وسٌلة التساع الدعوة وانتشارها .
وضابطاً ،ومرجعا ً ،فمهما تباعد ِ
ما هً المضامٌن العامة التً اشتركت فٌها الكتب السماوٌة كلها ؟
ٔ .أصول الدٌن :
فربنا ّ
عز وجل قال :
ون ﴾
س ْل َنا مِنْ َق ْبلِ َك مِنْ َرسول إِ َّل نوحًِ إِلَ ٌْ ِه أَ َّنه َل إِلَ َه إِ َّل أَ َنا َف ْ
﴿ َو َما أَ ْر َ
اعبد ِ
(سورة اِلنبٌاء اآلٌة )ٕ٘ :

ٌعنً األنبٌاء جمٌعاً ،والرسل جمٌعاً ،والكتب المنزلة جمٌعاًُ ،كلها مضمونها واحد ،هو ال إله إال هللا ،ال إله
إال أنا فاعبدون ،هذه عقٌدة فً جمٌع الكتب السماوٌة ،هناك جانب نظري اعتقادي ،وجانب سلوكً تطبٌقً ،إن
نهاٌة العلم أنْ تعلم أنه ال إله إال هللا ،ونهاٌة العمل أنْ تعبد هللا كؤنك تراه ،لذلك ثمّة مضامٌن موحدة مشتركة بٌن
الكتب ،وبٌن كل دعوات األنبٌاء علٌهم الصالة والسالم .
إنّ الكتب السماوٌة كلها اشتركت فً بٌان أصول الدٌن ،الدٌن له أصول ،وله عقائد أساسٌة ،والتوحٌد من
أصول الدٌن ،واإلٌمان بالٌوم اآلخر من أصول الدٌن ،واإلٌمان بالرساالت السماوٌة من أصول الدٌن ،واإلٌمان
بالرسل من أصول الدٌن ،فؤركان اإلٌمان إذاً هً :آمنت باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،والٌوم اآلخر ،والقدر
خٌره وشره من هللا تعالى  ،هذه أصول الدٌن ،الكتب السماوٌة كلها فٌها هذه األصول .

ٕ .أصول اِلخَلق :
إن هللا سبحانه وتعالى ذ َك َر لنا وصاٌا لقمان البنه فً سورة لقمان ،وضمّن هذه الوصاٌا ما ٌفٌد بؤنها
وصاٌا ربانٌة ،اقتبسها لقمان مما أنزل هللا فً الكتب األولى ،وساقها القرآن لٌوصً الناس بهاِ ،ممّا ل ُه صفة
االستمرار والدوام ،وعلٌه تكون هذه الوصاٌا القرآنٌة مما سبق حتما ً أنها جاءت فً الكتب األولى ،أوردها هللا
حكاٌة على لسان سٌدنا لقمان،
قال تعالى :
اّلل إِنَّ ال ِّ
﴿ َوإِ ْذ َقال َ ل ْق َمان ِل ْبنِ ِه َوه َو ٌَعِظه ٌَا ب َن ًَّ َل ت ْ
سانَ ِب َوالِ َد ٌْ ِه
ش ِر ْك ِب َّ ِ
ص ٌْ َنا ْاإلِ ْن َ
ش ْر َك لَظ ْلم َعظِ ٌم * َو َو َّ
صاله فًِ َعا َم ٌْ ِن أَ ِن ا ْ
شك ْر لًِ َول َِوالِ َد ٌْ َك إِلَ ًَّ ا ْل َمصِ ٌر * َوإِنْ َجا َه َدا َك َعلى أَنْ
َح َملَ ْته أ ُّمه َوهْ نا ً َعلَى َوهْ ن َوفِ َ
ت ْ
اب إِلَ ًَّ ث َّم إِلَ ًَّ
س ِبٌل َ َمنْ أَ َن َ
صا ِح ْبه َما فًِ ال ُّد ْن ٌَا َم ْعروفا ً َوا َّت ِب ْع َ
س لَ َك ِب ِه ِع ْلم َف ََل تطِ ْعه َما َو َ
ش ِر َك ِبً َما لَ ٌْ َ
س َم َاوا ِ
ت
ص ْخ َرة أَ ْو فًِ ال َّ
َم ْر ِجعك ْم َفؤ َن ِّببك ْم ِب َما ك ْنت ْم َت ْع َملونَ * ٌَا ب َن ًَّ إِ َّن َها إِنْ َتك ِم ْث َقال َ َح َّبة مِنْ َخ ْردَل َف َتكنْ فًِ َ
ت ِب َها َّ
ص ََل َة َو ْأم ْر ِبا ْل َم ْعرو ِ
ض ٌَؤْ ِ
اص ِب ْر
أَ ْو فًِ ْاِلَ ْر ِ
ف َوا ْن َه َع ِن ا ْلم ْن َك ِر َو ْ
هللا لَطِ ٌف َخ ِبٌر * ٌَا ب َن ًَّ أَق ِِم ال َّ
هللا إِنَّ َّ َ
ش فًِ ْاِلَ ْر ِ
هللا َل ٌح ُّ
ور * َو َل ت َ
َعلَى َما أَ َ
ِب كل َّ
ض َم َرحا ً إِنَّ َّ َ
اس َو َل َت ْم ِ
ص ِّع ْر َخ َّد َك لِل َّن ِ
صا َب َك إِنَّ َذلِ َك مِنْ َع ْز ِم ْاِلم ِ
ش ٌِ َك َو ْ
م ْخ َتال َفخور * َوا ْقصِ دْ فًِ َم ْ
ص َوا ِ
ٌِر﴾
ت لَ َ
ص ْوتِ َك إِنَّ أَ ْن َك َر ْاِلَ ْ
ض مِنْ َ
اغض ْ
ص ْوت ا ْل َحم ِ
(سورة لقمان اآلٌة )ٔ9-ٖٔ:

لعـل هذه الوصاٌا الثمٌنة جداً وردت فً الكتب األولى التً لم تذكر فً القرآن الكرٌم صراحة ،إذاً :الكتب
ب عن أي رسول ٌ
السماوٌة كلها ٌجب أن نإمن بها إجماالً وتفصٌالً ،إجماالً حٌث إنّ أيّ كتا ٍ
حق من عند هللا ،أمّا
تفصٌالً فإنّ الكتب التً ُذكِرت فً القرآن صراحة ٌجب أن نإمن بها ،واإلٌمان بها جزء من العقٌدة التً ٌجب
أن ُتعلَم بالضرورة ،وأنّ الذي ٌنكرها كافر.
القرآن الكرٌم كتاب المسلمٌن:
كتابنا بوصفنا مسلمٌن هو القرآن الكرٌم ،فاهلل سبحانه وتعالى كما تعلمون جمٌعا ً بعث نبٌنا محمداً صلى
هللا علٌه وسلم رسوال للعالمٌن ،وأنزل علٌه القرآن معجزاً ،وتكفل بحفظه مِن أيّ تحرٌؾ ،أو تبدٌل ،أو زٌادة،
ُ
نص من نصوصه ،فهٌؤ له سبحانه وتعالى من وسائل الحفظ فً الصدور،
نقص ،وقد شمل هذا
الحفظ كل ٍ
أو ٍ
ً
وفً السطور ما جعله محفوظا ً
جملة وتفصٌالً ،حتى انتشر فً األمم على اختالؾ أمكنتهم وألسنتهم وأزمانهم،
وحق،
وجعله هللا قطعً الثبوت فً كل عصر ،وم ّكن له فً القلوب والعقول بما أودع فٌه مِن حالوة ،وطالوة،
ٍ
عقل .
وعدل ،ودعوة إنسانٌة ،فما ٌنكر إسناده إلى خاتم الرسل صلى هللا علٌه وسلم إال ّ َمن لم
ٌنطو على ذرة مِن ٍ
ٍ
ِ

أولً :حقابق عن القرآن الكرٌم:
ٔ .القرآن الكرٌم كتاب من عند هللا :
ب األرض كلَّها ،وكانت كلها فً ِك َّفة ،وكان كتاب هللا فً
القرآن الكرٌم كتاب مِن عند هللا ،لو جمعت ك ُت َ
كفة أخرىٌ ،تبٌن معك أنه كتاب هللا ،لماذا؟ ألنه كالم هللا،
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
كفضل هللا على خلقِه
ضل كَلم هللا على كَلم خلقه
و َف ْ
ِ
( ورد فً اِلثر )

فهل من الممكن أن نوازن بٌن الخالق والمخلوق؟ إذا كان ال ٌوازن بٌن خالق السموات واألرض و بٌن
مخلوق ضعٌؾ عاجز فقٌر مفتقر إلى كؤس ماء ،وإلى لقمة ،وإلى دواء ،وإلى طعام ،وإلى شراب ،فكذلك ال
َ
ٌوازن كال ُم الخالق بكالم المخلوق ،وكل ما تقع عٌنك علٌه فً األرض مِن كتب إنما هً من تؤلٌؾ المخلوقات،
القرآن الكرٌم كتابٌ مِن عند هللا .
القرآن كال ُم هللا ج ّل وعال ،فلذلك الحقٌقة األولى أن
من تؤلٌؾ البشر ،لكن
َ
َ
عندما تعرؾ أن هذا الكتاب كالم هللا ّ
عز وجل ،وفٌه أمر ونهً عندئ ٍذ تعرؾ قٌمة األمر اإللهً ،ألن قٌمة
األمر من قٌمة اآلمر ،ولو أنّ إنسانا ً ذا رتبة عسكرٌة ضئٌلة جداً أعطاك أمراً قد تستجٌب له ،وربما ال تستجٌب،
لكن الرتبة العالٌة جداً إذا َوجَّ ْ
هت إلٌك أمراً فؤؼلبُ الظن أنك تستجٌب بسرعة مذهلة ،ألنك تعرؾ حجم اآلمر،
َ
نفذت األمر ،وقد ثبت ذلك بكل
ومدى ما ٌبنى على مخالفته من مسإولٌة ،ومدى ما ٌحصل من مكاسب فٌما لو
من الدلٌلٌن العقلً والنقلً ،إذا أردت أن تنوّ ع األدلة حول موضوع ما ،فهناك الدلٌل العقلً ،وهناك الدلٌل
النقلً ،وهناك الدلٌل الواقعً ،أكثر األدلة ال تزٌد عن دلٌل عقلً ،ودلٌل نقلً ،ودلٌل واقعً ،فالدلٌل النقلً نصٌ
قطعً الثبوت ،قطعً الداللة من كتاب هللا ،أو من األحادٌث الصحٌحة المتواترة ،أو من أحادٌث اآلحاد ،هذا هو
الدلٌل النقلً ،بٌنما الدلٌل العقلً أن تبنى النتائج الصحٌحة على المقدمات المسلَّم بها ،مقدمة ُم ّسلَ ٌم بها ٌبنى علٌها
فان ،هذه مقدمة ،سقراط إنسان ،سقراط فان ،مقدمة ونتٌجة منطقٌة،
نتٌجة صحٌحة هذا دلٌل منطقً ،كل إنسان ٍ
فالدلٌل العقلً هو ما ٌتضمن من وجوه اإلعجاز .
ٕ .مرتبة القرآن الكرٌم من حٌث الكتب السماوٌة آخر كتاب :
القرآن هو آخر الكتب السماوٌة التً أنزلها هللا على خاتم رسله محم ٍد صلوات هللا وسالمه علٌه .

ٖ .تكفل هللا بحفظ كتابه من أي دخٌل علٌه :
صانٌ عن أن ٌؤتٌه الباطل من
القرآن محفوظ بحفظ هللا مِن كل تحرٌؾ ،أو تبدٌل ،أو زٌادة ،أو نقص ،و ُم َ
األرض و َمن علٌها ،فلو أنّ آٌة قرآنٌة فٌها توجٌه صحً مثالً ،وثبت فً
َ
بٌن ٌدٌه ،أو من خلفه ،حتى ٌرث هللاُ
العلم الحدٌث ما ٌناقض هذا التوجٌه ،معنى ذلك أن الباطل قد أتاه ،أحٌانا ً تظهر نظرٌة نعجب بها ،نصفق لها،
وبعد حٌن من الزمن ٌظهر أنها ؼٌر صحٌحة ،وأنها باطلة ،وأنّ أصحابها وقعوا فً متاهة ،عندئ ٍذ تسقط هذه
النظرٌة ،وما من آٌة قرآنٌة على مرّ الدهور والعصور ،لم تؤت حقٌقة علمٌة قطعٌة ناقضتها ،أبداً .
إذاً :هو كتابٌ ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه ،وال من خلفه ،وال بعد كرّ العصور والدهور ،وهذا ٌعنً أٌضا ً
أن من دواعً حفظ هللا تعالى لهذا الكتاب أنه قٌّض له رجاالً فً كل عصر ،هم دقٌقون جداً فً استنباطهم
وأحكامهم ،ضبطوا آٌاته ،ضبطوا المكً والمدنً ،ضبطوا ناسخه و منسوخه ،ضبطوا أسباب نزوله ،ضبطوا
أماكن الوقوؾ الالزم ،ضبطوا حركاته ،وسكناته ،بل إنّ أدق الدقائق ضُبطت ،وفُرغ منها ،وهإالء الذٌن
سخرهم هللا ّ
عز وجل لهذا الكتاب فً كل عصر وفً كل َمصر ٌقظون أش ّد الٌقظة ،افتح أيَّ مصحؾ ْ
تجد فً
عز وجل قد ّ
آخر صفحة أنّ هللا ّ
سخر أناسا ً له :الشٌخ القارئ الفالنً ،توقٌعه ،وخاتمه ،الشٌخ الثانً ،والثالث،
إلى عشرٌن أو ثالثٌن عالما ً من علماء القرآن الكرٌم ،قرإوه كلمة كلمة ،وحرفا ً حرفاً ،وحركة حركة ،ووجدوه
مطابقا ً لما عندهم ووقعّوا على هذه النسخة ،وأي نسخة فٌها تبدٌل أو تحوٌل سُرعان ما تنكشؾ ،وسُرعان ما
تظهر ،وسُرعان ما ٌإمر بحرق ال ُنسخ كلها ،هذه الحقائق أنه من عند هللا ،هذه الحقائق عّمت العالَ َم اإلسالمً
إلى درجة أنها أصبحت مِن العقائد المعلومة مِن الدٌن بالضرورة ،وأنّ على كل مسلم أن ٌعرفها معرفة ٌقٌنٌة،
وأن َمن أنكرها فقد كفر ال محالة .
إذا قال أحدهم :إن هللا لم ٌحفظ القرآن فقد كفر ،أو قال مثالً  :هذا الكتاب لٌس آخر الكتبْ ،أو قال  :بعضه
من هللا ،وبعضه مِن رسول هللا فقد كفرٌ ،كفر فوراً إذا أنكر إحدى هذه الحقائق ،وٌقع ُم ْنك َِرها بالكفر الصرٌح .
ثانٌا ً :الدلٌل على أن القرآن الكرٌم كَلم هللا :
ٔ .الدلٌل العقلً:
عز وجل ؟ ألنّ فٌه إعجازاً
عز وجل ،فما الدلٌل على أنه كالم هللا ّ
هذا الكتاب الذي بٌن ٌدٌك ،كال ُم هللا ّ
ٌستحٌل وٌستعصً على البشر مجتمعٌن أن ٌؤتوا بسورة من مثله ،أو بآٌة من مثله ،هذا هو الدلٌل ،وفٌه هناك
إعجاز تشرٌعً ،وإعجا ٌز لؽوي ،وإعجا ٌز بٌانً ،وهناك أٌضا ً إعجا ٌز رٌاضً ،وإعجا ٌز حسابً ،وإعجا ٌز علمً،
َ
نظرت إلى كتاب هللا
وإعجا ٌز تارٌخً ،كذلك إعجا ٌز اجتماعً ،وإعجا ٌز فنً ،وإعجاز أسلوبً ،مِن أٌّة زاوٌة

تجد فٌه إعجازاً  ،هذا هو الدلٌل العقلً ما تضمنه من وجوه اإلعجاز حٌث ال تتطاول القدرات اإلنسانٌة مفترقة
أو مجتمعة على اإلتٌان بمثله ،مهما تعاقبت العصور وتوالت الدهور ،والمعجزات على اختالفها ،تثبت برهانا ً
ٌ
خرق لمؤلوؾِ العاداتِ ،وال ٌستطٌع أن ٌخرق مؤلوؾ العادات إال
ذاتٌا ً قاطعا ً على أنها من عند هللا ،ألن المعجزة
رب األرض والسموات ،وما دامت هذه العادات قد خرقت ،فهذا دلٌل قطعً على أن هذا الكالم مِن عند هللا ع ّز
وجل .
ٕ .الدلٌل النقلً :
أما الدلٌل النقلً فهو ما ثبت بالتواتر كابراً عن كابر إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،وما ثبت فً
آٌات القرآن نفسه أنه من عند هللا ،ولٌس من كالم سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم .
عندنا نحن المسلمٌن شً ٌء اسمه التواتر ،أيْ ما رواه الجمع الثقاة العدول عن الجمع الثقاة العدول ،عن
الجمع الثقاة العدول ،من وقت إنزال هذا القرآن إلى ٌومنا هذا ،لو لم ٌكن بٌن أٌدٌنا هذا الكتاب ،لكان القرآن
الكرٌم متواتراً تواتراً شفهٌاً ،ال ٌوجد عصر إال وفٌه حفظة  ،حفظوا على أٌدي أساتذتهم ،واألساتذة حفظوا على
جٌل ،إلى أن ٌصل إلى السٌد األعظم سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم ،ولو
جٌل بعد
أٌدي أساتذتهم ،جٌالً بعد
ٍ
ٍ
بحثت فً مضمون القرآن الكرٌم ،فً مضمونه االجتماعً ،والفكري ،والعلمً ،والبٌانً ،واللؽوي ،والتارٌخً،
والتشرٌعً ،لو درست مضامٌن القرآن الكرٌم لوجدتها من اإلحكام ،والدقة ،والعمق ،والشمول  ،والتحدي حٌث
ٌعجز عنه األدباء ،والعلماء النجباء ،إنه لن تظهر فً المستقبل نظرٌة وال حقٌقة علمٌة تناقِض ما فً كتاب هللا،
إذاً فً مضمونه إعجاز .
اإلٌمان بالقرآن تعنً اإلٌمان بكل ما ذكره هللا فٌه عن الكتب السماوٌة :
نحن إذا آم ّنا ،وصدقنا بالقرآن الكرٌم جملة وتفصٌالً ،على أنه من عند هللا ،وأنه كتابه الذي أنزله على
عبده ورسوله محم ٍد صلى هللا علٌه وسلم ،وأن هللا تعالى ّ
منزه عن أن ٌثبت فً كالمه ؼٌر الحقً ،إذا فنحن نإمن
مكذب خبر هللا الذي جاء فً كتابه،
خبر تضمّنه القرآن الكرٌم إٌمانا ً قطعٌاً ،ونعتقد أنّ منكر ذلك كافرٌ ،ألن
َ
بكل ٍ
ٌ
صحٌحة،
ماذا نستنتج؟ القرآن كالم هللا ،وهللا ُ م ّنزه عن أن ٌثبت ؼٌر الحقً ،إذا كل ما فٌه من أخبار هً أخبار
هذه المقدمة المنطقٌة تنقلنا إلى اإلٌمان بؤن كل ما ذكره هللا ّ
عز وجل فً القرآن الكرٌم ،مِن كتب سماوٌة أنزلت
على أنبٌاء سابقٌن وجب أن نإمن بها بالضرورة،
قال تعالى :
احك ْم َب ٌْ َنه ْم ِب َما أَ ْن َزل َ َّ
صدِّقا ً لِ َما َب ٌْنَ ٌَ َد ٌْ ِه مِنَ ا ْل ِك َتا ِ
هللا ﴾
ب َوم َه ٌْمِنا ً َعلَ ٌْ ِه َف ْ
اب ِبا ْل َح ِّق م َ
﴿ َوأَ ْن َز ْل َنا إِلَ ٌْ َك ا ْل ِك َت َ
(سورة المابدة اآلٌة)ٗ8 :

فنحن بالتسلٌم المطلق نإمن بكل كتاب أنزله هللا ،سواء عرفنا اسمه أم لم نعرؾ ،وسواء عرفنا الرسول
الذي أنزل علٌه أم لم نعرؾ ،وهذا هو معنى اإلٌمان اإلجمالً بالكتب ،ونحن جمٌعا ً مإمنون إٌمانا ً إجمالٌا ً
بالكتب السماوٌة ،فؤيُّ كتاب أنزلـه هللا ّ
عز وجل على نبًٍّ من أنبٌائه هو َح ٌّق ال شك فٌه ،وإٌماننا به تصدٌق
لخبـر هللا تعالى فً القرآن ،القطعً الثبوت  ،القطعً الداللة ،كما نإمن تفصٌالً بالكتب ،والصحؾ التً َّنوه
ِ
عنها القرآن بشً ٍء من التفصٌل ،وبالقدر الذي فصّله القرآن ،ال نزٌد على ذلك ،وال ننقص ،ألن كل زٌادة على
ما فصله القرآن ال تصل فً واقع حالها إلى درجة صحة النسبة ،فضالً عن درجة القطعٌة ،وهذه نقطة مهمة
جداً .
نحن نقول :ما قاله هللا ،أما الزٌادات فهذه ظنٌة ،فاهلل ّ
عز وجل لما ذكر عن سٌدنا ٌوسؾ ما عرفناه بالقرآن
معان كثٌرة فً كتاب هللاٌ ،ا ترى
الكرٌم ،فالقصة انتهت حٌنما جاء أهله من مصر وسجدوا له ،ولهذا السجود
ٍ
هل تزوج امرأة العزٌز؟ ال نعرؾ ،فالقصة سكتت عن هذا الموضوعٌ ،جـب أن أسكت ما دامت القصـة القرآنٌة
سكتت ،وأؼلب الظن أن الذي سكت هللا عنه ال طائل من البحث فٌه ،والذي فصّله هللا ّ
عز وجل ٌجب أن
نستفٌض فٌه .
التفصٌَلت التً وردت فً القرآن الكرٌم عن بعض الكتب السماوٌة :
القرآن الكرٌم أخبرنا تفصٌالً ببعض الكتب السماوٌة :
ٔ  .صح ِ
ف إبراهٌم علٌه السَلم:
وهو أول ما أنزله هللا من كتاب مما لدٌنا به علم ٌقٌنً .
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
ف ْاِلولَى * صح ِ
صح ِ
سى﴾
ف إِ ْب َراهٌِ َم َومو َ
﴿ َبلْ ت ْإثِرونَ ا ْل َح ٌَا َة ال ُّد ْن ٌَا * َو ْاآلَخ َِرة َخ ٌْر َوأَ ْب َقى * إِنَّ َه َذا لَفًِ ال ُّ
( سورة اِلعلى اآلٌة )ٔ9-ٔ8 :

قال تعالى:
﴿ أَ ْم لَ ْم ٌ َن َّبؤْ ِب َما فًِ صح ِ
ان
س ل ْ ِِْل ْن َ
از َرة ِو ْز َر أ ْخ َرى * َوأَنْ لَ ٌْ َ
ف مو َ
س ِ
سى * َوإِ ْب َراهٌِ َم الَّذِي َو َّفى * أَ َّل َت ِزر َو ِ
ض َح َك
ف ٌ َرى * ث َّم ٌ ْج َزاه ا ْل َج َزا َء ْاِلَ ْو َفى * َوأَنَّ إِلَى َر ِّب َك ا ْلم ْن َت َهى * َوأَ َّنه ه َو أَ ْ
س ْو َ
س ْع ٌَه َ
س َعى * َوأَنَّ َ
إِ َّل َما َ
الز ْو َج ٌْ ِن ال َّذ َك َر َو ْاِل ْن َثى * مِنْ ن ْط َفة إِ َذا ت ْم َنى * َوأَنَّ َعلَ ٌْ ِه ال َّن ْ
ات َوأَ ْح ٌَا * َوأَ َّنه َخلَ َق َّ
َوأَ ْب َكى * َوأَ َّنه ه َو أَ َم َ
شؤ َ َة
ب ال ِّ
ش ْع َرى * َوأَ َّنه أَهْ لَ َك َعاداً ْاِلولَى * َو َثمودَ َف َما أَ ْب َقى * َو َق ْو َم
ْاِل ْخ َرى * َوأَ َّنه ه َو أَ ْغ َنى َوأَ ْق َنى * َوأَ َّنه ه َو َر ُّ
شاهَا َما َغ َّ
نوح مِنْ َق ْبل إِ َّنه ْم َكانوا ه ْم أَ ْظلَ َم َوأَ ْط َغى * َوا ْلم ْإ َتفِ َك َة أَهْ َوى * َف َغ َّ
شى﴾
( سورة النجم اآلٌة )٘ٗ-ٖٙ :

ٌعنً فً صحؾ موسى ،وفً صحؾ إبراهٌم ،فماذا فً صحؾ موسى؟ وماذا فً صحؾ إبراهٌم؟
ٕ .التوراة:
وهو الكتاب الذي أنزله هللا على سٌدنا موسى علٌه السالم ،وٌشمل الصحؾ التً ألقٌت إلٌه فً المناجاة،
وهو ثانً ما أنزل هللا من كتاب مما لدٌنا به علم ٌقٌنً.
قال هللا تعالى:
﴿ كل ُّ ال َّط َع ِام َكانَ ح َِّلً لِ َبنًِ إِ ْس َرابٌِل َ إِ َّل َما َح َّر َم إِ ْس َرابٌِل َعلَى َن ْفسِ ِه مِنْ َق ْب ِل أَنْ ت َن َّزل َ ال َّت ْو َراة قلْ َفؤْتوا
ِب مِنْ َب ْع ِد َذلِ َك َفؤولَبِ َك هم ال َّظالِمونَ ﴾
صا ِدقٌِنَ * َف َم ِن ا ْف َت َرى َعلَى َّ ِ
هللا ا ْل َكذ َ
ِبال َّت ْو َرا ِة َفا ْتلوهَا إِنْ ك ْنت ْم َ
(سورة آل عمران آٌة) 9ٗ – 9ٖ :

قال هللا تعالى:
هللا ث َّم ٌَ َت َولَّ ْونَ مِنْ َب ْع ِد َذلِ َك َو َما أولَبِ َك ِبا ْلم ْإ ِمنٌِنَ * إِ َّنا أَ ْن َز ْل َنا
ف ٌ َح ِّكمو َن َك َوعِ ْندَهم ال َّت ْو َراة فٌِ َها ح ْكم َّ ِ
﴿ َو َك ٌْ َ
است ْحفِظوا مِنْ
الر َّبانِ ٌُّونَ َو ْاِلَ ْح َبار ِب َما ْ
ال َّت ْو َرا َة فٌِ َها هدًى َونور ٌَ ْحكم بِ َها ال َّنبِ ٌُّونَ الَّذٌِنَ أَ ْسلَموا لِلَّذٌِنَ هَادوا َو َّ
ش ْو ِن َو َل َت ْ
اخ َ
اس َو ْ
هللا َو َكانوا َعلَ ٌْ ِه ش َهدَا َء َف ََل َت ْخ َ
ِك َتا ِ
ب َّ ِ
شوا ال َّن َ
ش َتروا بِآ َ ٌَاتًِ َث َمنا ً َقلٌَِلً َو َمنْ لَ ْم ٌَ ْحك ْم بِ َما أَ ْن َزل َ
َّ
ف بِ ْاِلَ ْن ِ
ف َو ْاِلذنَ بِ ْاِلذ ِن
س َوا ْل َع ٌْنَ بِا ْل َع ٌْ ِن َو ْاِلَ ْن َ
هللا َفؤولَبِ َك هم ا ْل َكافِرونَ * َو َك َت ْب َنا َعلَ ٌْ ِه ْم فٌِ َها أَنَّ ال َّن ْف َ
س بِال َّن ْف ِ
ارة لَه َو َمنْ لَ ْم ٌَ ْحك ْم بِ َما أَ ْن َزل َ َّ
هللا َفؤولَبِ َك هم ال َّظالِمونَ
ص َّد َق بِ ِه َفه َو َك َّف َ
صاص َف َمنْ َت َ
سنِّ َوا ْلجرو َح قِ َ
سنَّ بِال ِّ
َوال ِّ
صدِّقا ً
صدِّقا ً لِ َما َب ٌْنَ ٌَ َد ٌْ ِه مِنَ ال َّت ْو َرا ِة َوآَ َت ٌْ َناه ْاإلِ ْن ِجٌل َ فٌِ ِه هدًى َونور َوم َ
سى ا ْب ِن َم ْر ٌَ َم م َ
ار ِه ْم بِعٌِ َ
* َو َق َّف ٌْ َنا َعلَى آَ َث ِ
لِ َما َب ٌْنَ ٌَ َد ٌْ ِه مِنَ ال َّت ْو َرا ِة َوهدًى َو َم ْو ِع َظ ًة لِ ْلم َّتقٌِنَ ﴾
(سورة المابدة آٌة) ٗٙ – ٖٗ :

قال هللا تعالى:
َي مِنَ ال َّت ْو َرا ِة َوم َب ِّ
شر ا ً
سى ا ْبن َم ْر ٌَ َم ٌَا َبنًِ إِ ْس َرابٌِل َ إِ ِّنً َرسول َّ ِ
صدِّقا ً لِ َما َب ٌْنَ ٌَد َّ
هللا إِ َل ٌْك ْم م َ
﴿ َوإِ ْذ َقال َ عٌِ َ
اسمه أَ ْح َمد َفلَ َّما َجا َءه ْم ِبا ْل َب ٌِّ َنا ِ
هللا
ت َقالوا َه َذا سِ ْحر م ِبٌن * َو َمنْ أَ ْظلَم ِم َّم ِن ا ْف َت َرى َعلَى َّ ِ
ِب َرسول ٌَؤْتًِ مِنْ َب ْعدِي ْ
ِب َوه َو ٌدْ َعى إِلَى ْاإلِ ْس ََلم َو َّ
هللا َل ٌَ ْهدِي ا ْل َق ْو َم ال َّظالِمٌِنَ ﴾
ا ْل َكذ َ
ِ
(سورة الصف آٌة) 7 – ٙ :

قال هللا تعالى:
س َم َثل ا ْل َق ْو ِم الَّذٌِنَ َك َّذبوا ِبآ َ ٌَا ِ
ت
ار ٌَ ْحمِل أَ ْس َفاراً ِب ْب َ
﴿ َم َثل الَّذٌِنَ ح ِّملوا ال َّت ْو َرا َة ث َّم لَ ْم ٌَ ْحمِلوهَا َك َم َث ِل ا ْل ِح َم ِ
هللا َو َّ
اس َف َت َم َّنوا
هللا َل ٌَ ْهدِي ا ْل َق ْو َم ال َّظالِمٌِنَ * قلْ ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ هَادوا إِنْ َز َع ْمت ْم أَ َّنك ْم أَ ْولِ ٌَاء ِ َّ ِ
َّ ِ
ون ال َّن ِ
ّلل مِنْ د ِ
صا ِدقٌِنَ * َو َل ٌَ َت َم َّن ْو َنه أَ َبداً ِب َما َق َّد َم ْت أَ ٌْدٌِ ِه ْم َو َّ
هللا َعلٌِم ِبال َّظالِمٌِنَ * قلْ إِنَّ ا ْل َم ْو َت الَّذِي َتف ُِّرونَ
ا ْل َم ْو َت إِنْ ك ْنت ْم َ
ب َوال َّ
ِم ْنه َفإِ َّنه م ََلقٌِك ْم ث َّم ت َردُّونَ إِلَى َعال ِِم ا ْل َغ ٌْ ِ
ش َها َد ِة َفٌ َن ِّببك ْم ِب َما ك ْنت ْم َت ْع َملونَ ﴾
(سورة الجمعة آٌة) 8 – ٘ :

ٖ .الزبور:
وهو الكتاب الذي أنزله هللا على سٌدنا داود علٌه السالم ،وهو ثالث ما أنزل هللا من كتب مما لدٌنا به علم
ٌقٌنً .
قال هللا تعالى:
﴿ َولَ َقدْ َك َت ْب َنا فًِ َّ
صالِحونَ ﴾
ِي ال َّ
ض ٌَ ِرث َها ِع َباد َ
ور مِنْ َب ْع ِد ال ِّذ ْك ِر أَنَّ ْاِلَ ْر َ
الزب ِ
(سورة اِلنبٌاء اآلٌة )ٔٓ٘ :

ٗ .اإلنجٌل:
وهو الكتاب الذي أنزله هللا على سٌدنا عٌسى علٌه السالم ،وهو رابع ما أنزله هللا من كتب مما لدٌنا به
علم ٌقٌنً .
قال هللا تعالى:
هللا فٌِ ِه َو َمنْ لَ ْم ٌَ ْحك ْم ِب َما أَ ْن َزل َ َّ
ٌل ِب َما أَ ْن َزل َ َّ
هللا َفؤولَبِ َك هم ا ْل َفاسِ قونَ ﴾
﴿ َو ْل ٌَ ْحك ْم أَهْ ل ْاإلِ ْن ِج ِ
(سورة المابدة اآلٌة )ٗ7 :

قال هللا تعالى:
اب َف ِم ْنه ْم م ْه َتد َو َكثٌِر ِم ْنه ْم َفاسِ قونَ * ث َّم
س ْل َنا نوحا ً َوإِ ْب َراهٌِ َم َو َج َع ْل َنا فًِ ذ ِّر ٌَّتِ ِه َما ال ُّنب َّو َة َوا ْل ِك َت َ
﴿ َولَ َقدْ أَ ْر َ
سى ا ْب ِن َم ْر ٌَ َم َوآَ َت ٌْ َناه ْاإلِ ْن ِجٌل َ َو َج َع ْل َنا فًِ قلو ِ
ب الَّذٌِنَ ا َّت َبعوه َر ْأ َف ًة َو َر ْح َم ًة
ار ِه ْم ِبرسلِ َنا َو َق َّف ٌْ َنا ِبعٌِ َ
َق َّف ٌْ َنا َعلَى آَ َث ِ
هللا َف َما َر َع ْوهَا َح َّق ِر َعا ٌَتِ َها َفآ َ َت ٌْ َنا الَّذٌِنَ آَ َمنوا ِم ْنه ْم
ان َّ ِ
َو َرهْ َبانِ ٌَّ ًة ا ْب َتدَ عوهَا َما َك َت ْب َناهَا َعلَ ٌْ ِه ْم إِ َّل ا ْبتِ َغا َء ِر ْ
ض َو ِ
أَ ْج َره ْم َو َكثٌِر ِم ْنه ْم َفاسِ قونَ ﴾
( سورة الحدٌد اآلٌة) ٕ7 – ٕٙ :

اِلماكن التً ذكرفٌها التوراة واإلنجٌل
قال هللا تعالى:
﴿ َّ
صدِّقا ً لِ َما َب ٌْنَ ٌَ َد ٌْ ِه َوأَ ْن َزل َ ال َّت ْو َرا َة َو ْاإلِ ْن ِجٌل َ* مِنْ
اب ِبا ْل َح ِّق م َ
هللا َل إِلَ َه إِ َّل ه َو ا ْل َح ًُّ ا ْل َق ٌُّوم * َن َّزل َ َعلَ ٌْ َك ا ْل ِك َت َ
شدٌِد َو َّ
هللا لَه ْم َع َذاب َ
اس َوأَ ْن َزل َ ا ْلف ْر َقانَ إِنَّ الَّذٌِنَ َك َفروا ِبآ َ ٌَا ِ
هللا َع ِزٌز ذو ا ْنتِ َقام ﴾
ت َّ ِ
َق ْبل هدًى لِل َّن ِ
(سورة آل عمران آٌة) ٗ – ٕ :

قال هللا تعالى:
شر َقال َ َك َذلِكِ َّ
هللا ٌَ ْخلق َما ٌَ َ
س ْسنًِ َب َ
ضى أَ ْمراً َفإِ َّن َما ٌَقول لَه
شاء إِ َذا َق َ
﴿ َقالَ ْت َر ِّب أَ َّنى ٌَكون لًِ َولَد َولَ ْم ٌَ ْم َ
اب َوا ْلح ِْك َم َة َوال َّت ْو َرا َة َو ْاإلِ ْن ِجٌل َ * َو َرسولً إِلَى َبنًِ إِ ْس َرابٌِل َ أَ ِّنً َقدْ ِج ْبتك ْم ِبآ َ ٌَة مِنْ
كنْ َف ٌَكون * َوٌ َعلِّمه ا ْل ِك َت َ
ص َوأ ْح ًٌِ
ٌن َك َه ٌْ َب ِة ال َّط ٌْ ِر َفؤ َ ْنفخ فٌِ ِه َف ٌَكون َط ٌْراً ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
هللا َوأ ْب ِرئ ْاِلَ ْك َم َه َو ْاِلَ ْب َر َ
َر ِّبك ْم أَ ِّنً أَ ْخلق لَك ْم مِنَ ال ِّط ِ
صدِّقا ً
ا ْل َم ْو َتى ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
هللا َوأ َن ِّببك ْم ِب َما َتؤْكلونَ َو َما َت َّدخِرونَ فًِ بٌوتِك ْم إِنَّ فًِ َذلِ َك َآلَ ٌَ ًة لَك ْم إِنْ ك ْنت ْم م ْإ ِمنٌِنَ * َوم َ
هللا
َي مِنَ ال َّت ْو َرا ِة َو ِِل ِحل َّ لَك ْم َب ْع َ
لِ َما َب ٌْنَ ٌَد َّ
ون * إِنَّ َّ َ
ض الَّذِي ح ِّر َم َعلَ ٌْك ْم َو ِج ْبتك ْم ِبآ َ ٌَة مِنْ َر ِّبك ْم َفا َّتقوا َّ َ
هللا َوأَطِ ٌع ِ
اعبدوه َه َذا صِ َراط م ْس َتقٌِم ﴾
َر ِّبً َو َر ُّبك ْم َف ْ
(سورة آل عمران آٌة) ٘ٔ – ٗ7 :

قال هللا تعالى:
س ٌِّ َباتِ ِه ْم َو َِلَدْ َخ ْل َناه ْم َج َّنا ِ
﴿ َولَ ْو أَنَّ أَهْ ل َ ا ْل ِك َتا ِ
ٌِم * َولَ ْو أَ َّنه ْم أَ َقاموا
ب آَ َمنوا َوا َّت َق ْوا لَ َك َّف ْر َنا َع ْنه ْم َ
ت ال َّنع ِ
ال َّت ْو َرا َة َو ْاإلِ ْن ِجٌل َ َو َما أ ْن ِزل َ إِلَ ٌْ ِه ْم مِنْ َر ِّب ِه ْم َِلَ َكلوا مِنْ َف ْوقِ ِه ْم َومِنْ َت ْح ِ
ت أَ ْرجلِ ِه ْم ِم ْنه ْم أ َّمة م ْق َتصِ دَة َو َكثٌِر ِم ْنه ْم
سالَ َته َو َّ
هللا ٌَ ْعصِ م َك مِنَ
الرسول َبلِّ ْغ َما أ ْن ِزل َ إِلَ ٌْ َك مِنْ َر ِّب َك َوإِنْ لَ ْم َت ْف َعلْ َف َما َبلَّ ْغ َت ِر َ
سا َء َما ٌَ ْع َملونَ * ٌَا أَ ٌُّ َها َّ
َ
اس إِنَّ َّ
ب لَ ْست ْم َعلَى َ
هللاَ َل ٌَ ْهدِي ا ْل َق ْو َم ا ْل َكاف ِِرٌنَ * قلْ ٌَا أَهْ ل َ ا ْل ِك َتا ِ
ش ًْء َح َّتى تقٌِموا ال َّت ْو َرا َة َو ْاإلِ ْن ِجٌل َ َو َما
ال َّن ِ
س َعلَى ا ْل َق ْو ِم ا ْل َكاف ِِرٌنَ * إِنَّ
أ ْن ِزل َ إِلَ ٌْك ْم مِنْ َر ِّبك ْم َولَ ٌَ ِزٌدَ نَّ َكثٌِراً ِم ْنه ْم َما أ ْن ِزل َ إِلَ ٌْ َك مِنْ َر ِّب َك ط ْغ ٌَانا ً َوك ْفراً َف ََل َتؤْ َ
صالِحا ً َف ََل َخ ْوف َعلَ ٌْ ِه ْم َو َل
ارى َمنْ آَ َمنَ ِب َّ ِ
اّلل َوا ْل ٌَ ْو ِم ْاآلَخ ِِر َو َع ِمل َ َ
ص َ
اببونَ َوال َّن َ
الَّذٌِنَ آَ َمنوا َوالَّذٌِنَ هَادوا َوال َّ
ص ِ
س ْل َنا إِلَ ٌْ ِه ْم رسَلً كلَّ َما َجا َءه ْم َرسول ِب َما َل َت ْه َوى أَ ْنفسه ْم َف ِرٌقا ً
ه ْم ٌَ ْح َزنونَ * لَ َقدْ أَ َخ ْذ َنا مٌِ َث َ
اق َبنًِ إِ ْس َرابٌِل َ َوأَ ْر َ
َك َّذبوا َو َف ِرٌقا ً ٌَ ْقتلونَ ﴾
(سورة المابدة آٌة) 7ٓ – ٙ٘ :

قال هللا تعالى:
س َن ًة َوفًِ ْاآلَخ َِر ِة إِ َّنا هدْ َنا إِلَ ٌْ َك َقال َ َع َذ ِابً أصِ ٌب ِب ِه َمنْ أَ َ
شاء َو َر ْح َمتًِ
﴿ َو ْاكت ْب لَ َنا فًِ َه ِذ ِه ال ُّد ْن ٌَا َح َ
سؤ َ ْكتب َها لِلَّذٌِنَ ٌَ َّتقونَ َوٌ ْإتونَ َّ
َوسِ َع ْت كل َّ َ
الرسول َ ال َّن ِب ًَّ
الز َكا َة َوالَّذٌِنَ ه ْم ِبآ َ ٌَاتِ َنا ٌ ْإمِنونَ * الَّذٌِنَ ٌَ َّت ِبعونَ َّ
ش ًْء َف َ
ٌل ٌَؤْمره ْم ِبا ْل َم ْعرو ِ
ف َو ٌَ ْن َهاه ْم َع ِن ا ْلم ْن َك ِر َوٌ ِحل ُّ َلهم
ْاِل ِّم ًَّ الَّذِي ٌَ ِجدو َنه َم ْكتوبا ً ِع ْندَه ْم فًِ ال َّت ْو َرا ِة َو ْاإلِ ْن ِج ِ
ال َّط ٌِّ َبا ِ
ص َره ْم َو ْاِلَ ْغ ََلل َ الَّتًِ َكا َن ْت َعلَ ٌْ ِه ْم َفالَّذٌِنَ آَ َمنوا ِب ِه َو َع َّزروه
ضع َع ْنه ْم إِ ْ
ت َوٌ َح ِّرم َعلَ ٌْ ِهم ا ْل َخ َباب َِث َو ٌَ َ
هللا إِلَ ٌْك ْم َجمٌِعا ً الَّذِي
ور الَّذِي أ ْن ِزل َ َم َعه أولَبِ َك هم ا ْلم ْفلِحونَ * قلْ ٌَا أَ ٌُّ َها ال َّناس إِ ِّنً َرسول َّ ِ
صروه َوا َّت َبعوا ال ُّن َ
َو َن َ
س َم َاوا ِ
اّلل
اّلل َو َرسولِ ِه ال َّن ِب ًِّ ْاِل ِّم ًِّ الَّذِي ٌ ْإمِن ِب َّ ِ
ض َل إِلَ َه إِ َّل ه َو ٌ ْح ًٌِ َوٌمٌِت َفآَمِنوا ِب َّ ِ
ت َو ْاِلَ ْر ِ
لَه م ْلك ال َّ
سى أ َّمة ٌَ ْهدونَ ِبا ْل َح ِّق َو ِب ِه ٌَ ْعدِلونَ ﴾
َو َكلِ َماتِ ِه َوا َّت ِبعوه لَ َعلَّك ْم َت ْه َتدونَ * َومِنْ َق ْو ِم مو َ
(سورة اِلعراف آٌة) ٔ٘9 – ٔ٘ٙ :

قال هللا تعالى:
اّلل َ
هللا
ش ِهٌداً * م َح َّمد َرسول َّ ِ
ٌِّن كلِّ ِه َو َك َفى ِب َّ ِ
﴿ه َو الَّذِي أَ ْر َ
ٌِن ا ْل َح ِّق لٌِ ْظ ِه َره َعلَى الد ِ
سل َ َرسولَه ِبا ْلهدَى َود ِ
ض َوانا ً سِ ٌ َماه ْم فًِ
ضَلً مِنَ َّ ِ
هللا َو ِر ْ
ار ر َح َماء َب ٌْ َنه ْم َت َراه ْم ر َّكعا ً س َّجداً ٌَ ْب َتغونَ َف ْ
َوالَّذٌِنَ َم َعه أَشِ َّداء َعلَى ا ْلك َّف ِ
ٌل َك َز ْرع أَ ْخ َر َج َ
اس َت َوى
اس َت ْغلَ َظ َف ْ
ش ْطؤَه َفآ َ َز َره َف ْ
وجو ِه ِه ْم مِنْ أَ َث ِر ال ُّ
سجو ِد َذلِ َك َم َثله ْم فًِ ال َّت ْو َرا ِة َو َم َثله ْم فًِ ْاإلِ ْن ِج ِ
ار َو َع َد َّ
َعلَى سوقِ ِه ٌ ْع ِجب ُّ
صال َِحا ِ
ت ِم ْنه ْم َم ْغف َِر ًة َوأَ ْجراً َعظِ ٌما ً﴾
هللا الَّذٌِنَ آَ َمنوا َو َعمِلوا ال َّ
اع لِ ٌَغٌِ َظ بِ ِهم ا ْلك َّف َ
الز َّر َ
( سورة الفتح اآلٌة) ٕ9 – ٕ8 :

قال هللا تعالى:
هللا ا ْ
هللا َف ٌَ ْقتلونَ َوٌ ْق َتلونَ
ٌل َّ ِ
سه ْم َوأَ ْم َوالَه ْم ِبؤَنَّ لَهم ا ْل َج َّن َة ٌ َقاتِلونَ فًِ َ
ش َت َرى مِنَ ا ْلم ْإ ِمنٌِنَ أَ ْنف َ
س ِب ِ
﴿إِنَّ َّ َ
اس َت ْبشِ روا ِب َب ٌْعِكم الَّذِي َبا ٌَ ْعت ْم ِب ِه َو َذلِ َك
ٌل َوا ْلق ْرآَ ِن َو َمنْ أَ ْو َفى ِب َع ْه ِد ِه مِنَ َّ ِ
هللا َف ْ
َو ْعداً َع َل ٌْ ِه َح ّقا ً فًِ ال َّت ْو َرا ِة َو ْاإلِ ْن ِج ِ
ه َو ا ْل َف ْوز ا ْل َعظِ ٌم ﴾
(سورة التوبة اآلٌة )ٔٔٔ :

التفصٌَلت التً وردت فً السنة عن بعض الكتب السماوٌة :
التوراة:
قال  :مُرَّ على النبً صلى هللا علٌه وسلم بٌهودي  ،محمَّما مجلودا  ،فدعاهم صلى هللا علٌه وسلم ،
فقال  :هكذا تجدون ح َّد الزانً فً كتابكم ؟ ' قالوا  :نعم  .فدعا رجالً من علمائهم ،

فقال  :أنشد َك باّلل الذي أنزل التورا َة على موسى  ،أهكذا تجدون ح َّد الزانً فً كتابكم ؟ قال  :ال  ،ولوال
الشرٌؾ تركناه  ،وإذا أخذنا
ك َن َشد َتنً بهذا لم أ ُ ْخبرْ ك َ ،ن ِجده الرج َم  ،ولكنه َك ُث َر فً أشرافنا  ،فك َّنا إذا أخذنا
َ
أن َ
والوضٌع َ ،ف َج ْ
علنا ال َّتحْ مٌم
الضعٌؾ أَقمنا علٌه الح َّد  ،فقلنا  :تعا َل ْوا َف ْل َنجْ َت ِمعْ على شً ٍء نقٌ ُم ُه على الشرٌؾ َ
جم ،
والجل َد مكان الرَّ ِ
فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ' :اللَّهم إ ِّنً أول من أح ٌَا أ ْم َر َك ْإذ أَ َماتوه ،
وقال النبً صلى هللا علٌه وسلم:
مكتوب فً التوراة من سره أن تطول حٌاته وٌزاد فً رزقه فلٌصل رحمه
اإلنجٌل:
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
مكتوب فً اإلنجٌل ل فظ ول غلٌظ ول سخاب باِلسواق ول ٌجزي بالسٌبة مثلها بل ٌعفو وٌصفح

منقول عن  :العقٌدة اإلسَلمٌة  -الدرس (ٔٗ : )ٖٙ-اإلٌمان بالكتب السماوٌة ٔ
لفضٌلة الدكتور محمد راتب النابلسً بتارٌخ | ٔ9-ٓ7-ٔ987 :المصدر

