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اإلعجاز الغيبي في القرآن الكريم 

 ة نقديةيدراسة تحميل
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اإلعجاز الغيبي في القرآن الكريم 
 دراسة تحميمية نقدية

إعداد 
عمر محمد أبو ليل 

إشراف 
محسن سميح الخالدي . د

 الممخص

 كتـ دراسة المكضكع بمنيج تحميمي تناكؿ ىذا البحث اإلعجاز الغيبي في القرآف الكريـ،
نقدم، كقسمتو إلى ثالثة فصكؿ رئيسية، فبدأت في الفصؿ األكؿ كفيو معاني اإلعجاز الغيبي في 

. المغة كاالصطالح، مع بياف أبرز تعريفات العمماء ليذا العمـ الجميؿ

ثـ ذكرت مكقؼ العمماء مف اإلعجاز الغيبي، كتـ ترتيب العمماء زمنيان، فكضعت آراء 
العمماء القدماء في مطمب، ثـ آراء العمماء المحدثيف كالمعاصريف في مطمب آخر، مع ترجيح 

. األقكاؿ كنقدىا

ثـ أفردت مبحثا خاصان في كقكع التحدم باإلعجاز الغيبي، كتبيف بعد التحميؿ كالمناقشة، 
ز كلكنو لـ يقع بو التحدم، كىذه النتيجة خمصت ليا بعد ذكر األدلة . أف اإلعجاز الغيبي ىك مٍعجّْ

ثـ تـ تقسيـ أمثمة اإلعجاز الغيبي إلى فصميف، فكضعت في الفصؿ األكؿ أبرز األمثمة 
عمى اإلعجاز الغيبي باإلخبار عف المستقبؿ دراسة تحميمية نقدية ألىـ أمثمتو، إذ أنو مف الصعب 
بمكاف أف تحتكم رسالة عمى كافة أمثمة اإلعجاز الغيبي في القرآف الكريـ، كقسمت كؿَّ مثاؿ في 
مبحث مستقؿ مع ذكر النص المعجز في بداية كؿ مبحث، ثـ ذكر مقدمة تمييدية لكؿ مقطع، 

كبعدىا بياف كجو اإلعجاز الغيبي في اآليات الكريمة، مع مناقشة آراء العمماء كترجيح األقكاؿ إف 
. كاف ىناؾ خالؼ بيف العمماء

كخيًصًص الفصؿ األخير ألمثمة اإلعجاز الغيبي باإلخبار عف الماضي، كبدأتو بمبحث 
بينت فيو كيفية الكقكؼ عمى اإلعجاز الغيبي باإلخبار عف الماضي، كأردت فيو أف أببيف كجو 

داللة األخبار الماضية في إثبات اإلعجاز الغيبي في القرآف الكريـ، ثـ أفردت مبحثان لدراسة كنقد 
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أمثمة اإلعجاز الغيبي باإلخبار عف الماضي، فكضعت أبرز ما تداكلو كذكره العمماء كالمفسركف في 
ثنايا كتبيـ، كتـ انتقاء ىذه األمثمة دكف سكاىا ألف العمـ الحديث مف أبحاث كتنقيبات، جاء مصدقا  

. لما أخبر بو القرآف الكريـ مف إخبارات
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 مقدمة 

الحمد هلل الذم جعؿ كتابو ىدلن كنكران كشفاءن لما في الصدكر، كأمرنا بتدبره كفيمو كالعمؿ بو،      
كالصالة كالسالـ عمى نبي اليدل كالداعي إلى صراط مستقيـ، كعمى آلو كصحبو كالتابعيف إلى يـك 

: الديف، كبعد 

 فإف القرآف الكريـ ىك دستكر األمة كأساس سعادتيا كرقييا في الدنيا كاآلخرة، كلذلؾ أمرنا 
سبحانو بقراءتو كفيمو كتدبره، كذلؾ لمكقكؼ عمى أىدافو كمقاصده، كتحقيؽ الغاية التي ألجميا أنزؿ 

: ، كقاؿ أيضان  (24:محمد) َأَفال َيَتَدبَُّروَن القرآن َأْم َعَمى ُقُموٍب َأْقَفاُلَيا : اهلل كتابو، فقاؿ تعالى 
  ً( . 82:النساء)  َأَفال َيَتَدبَُّروَن القرآن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َ ْيِر المَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتالفًا َكِثيرا

 رجاال، ميمئت قمكبيـ بحب اهلل كخشيتو، فنفكا عف ىذا ـك القرآف الكريـ     كقد ىيأ اهلل عز كجؿ لمعؿ
الكتاب انتحاؿ المبطميف، كتحريؼ الغاليف، كتأكيؿ الجاىميف، حتى قاؿ فييـ رسكؿ اهلل الكريـ، عميو 

يرث ىذا العمـ مف كؿ خمؼ عدكلو، ينفكف عنو تحريؼ الغاليف، كانتحاؿ : "الصالة كأتـ التسميـ 
 فتحمؿ ىؤالء العمماء مكابدة الميالي، كأعباء السفر، كعظـ األمانة ،1"المبطميف، كتأكيؿ الجاىميف

التي ككمكا بيا، فضحكا بحياتيـ، ككىبكا أعمارىـ، كىجركا لذات فراشيـ، كؿ ىذا ليخدمكا كتاب 
، عذبا كما نزؿ  ربيـ، كيذبكا عنو ما استطاعكا، حتى كصؿ إلينا نقيا صافيا، ال عكج فيو كال أمتى

 .مف السماء، فجزاىـ اهلل عنا كعف كتاب ربيـ كؿ الخير

 كقد اختص اهلل تعالى ىذا الكتاب بككنو معجزة سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ، إلى 
آخر األزماف، كلعظيـ ىذا الشأف انشغؿ عمماؤنا فدرسكا إعجازه، كصنفكا كألفكا كبذلكا ما لدييـ 

.    ألجؿ مكضكع اإلعجاز

 كمف أنكاع اإلعجاز التي ذكرىا العمماء في القرآف الكريـ، اإلعجاز الغيبي،  كبو قاؿ معظـ 
العمماء كاعتبركه كجيا صحيحا إلثبات نبكة سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ، كأف القرآف الكريـ مف 

                                                           
محمد عبد القادر عطا،  مكة المكرمة، مكتبة دار : ، تحقيؽ سنن البييقي الكبرىالبييقي، أبك بكر أحمد بف حسيف،  - 1

كصححو ابف عبد البر كركم عف أحمد بف "كقاؿ الصنعاني، ، 10/209، 20700حديث رقـ (ـ 1994- ىػ 1414)الباز، 
، تحقيؽ ثمرات النظر في عمم األثر، انظر، الصنعاني، محمد بف إسماعيؿ، "حنبؿ أنو حديث صحيح، كحسنو الحافظ العالئي

-1/144، (ـ1996- ىػ 1417 – 1ط )رائد بف صبرم بف أبي عمفة، السعكدية، الرياض، دار العاصمة لمنشر كالتكزيع،: 
محمد ناصر الديف : تحقيؽمشكاة المصابيح، كصححو األلباني، انظر، العمرم، محمد بف عبد اهلل الخطيب،  . 145

. 1/82، 248، حديث رقـ (ـ1985 \3ط )األلباني، المكتب اإلسالمي، بيركت، 



2 
 

ىـ بيف مبالغ فيو حتى جعمو الكجو األكؿ لإلعجاز، كبيف مف لـ يعده ؤ آراكتباينتعند اهلل تعالى، 
. كجيا لإلعجاز كٕانما ىك دليؿ عمى نبكة محمد صمى اهلل عميو كسمـ

 كقد ذكركا العشرات مف األمثمة عمى األخبار الغيبية، بقسمييا المستقبمي منيا كالماضي، 
. كناقشكىا في تفاسيرىـ ككتبيـ

عمى التعريؼ باإلعجاز الغيبي، كمناقشة آراء العمماء - بعكف اهلل- كدراستي ىذه تتركز
كالترجيح بينيا، كتحقيؽ إف كاف قد كقع بو التحدم أـ ال، كبياف كيفية الكقكؼ عمى ىذا النكع مف 

 .        اإلعجاز، ثـ نقد أبرز األمثمة لإلعجاز الغيبي بقسميو، كبياف كجو اإلعجاز الغيبي في كؿ مثاؿ

                                                                                           
 الدراسة أىمية

     ما يزيد مف أىمية أم بحث ىك المكضكع الذم تناكلو، كىذه الدراسة قد تطرقت إلى عمـ 
شريؼ مف العمكـ، بؿ ىك أسمى العمكـ، ألنو يختص بكتاب اهلل عز كجؿ، كعمـ مف عمكمو كقبس 

 : كمف أبرز ما يميز ىذه الدراسة ما يمي، أال كىك عمـ إعجاز القرآف الكريـ،مف ىداه

. أنيا أخرجت أراء العمماء في اإلعجاز الغيبي مف ثنايا كتبيـ كقربتيا لمقارئ- 1

. أنيا يسرت لمقارئ الكقكؼ عمى اإلعجاز الغيبي بشكؿ عصرم كسيؿ كميسر- 2

. ربطت بيف آيات اهلل عز كجؿ، كبيف الحقائؽ التاريخية كالعممية- 3

. أنيا أزالت الكثير مف الشبيات حكؿ اإلعجاز الغيبي-4

، فأغمب ما ىنالؾ مقاالت، أك  كيتب فيو بشكؿ متخصص قمماأنيا تخصصت في مكضكع- 5
 .فصكؿ منفردة في ثنايا الكتب

 .كالكقكؼ عمى أقكاؿ أىؿ العمـ حكلياأنيا تضمنت دراسة أمثمة اإلعجاز الغيبي - 6

.  حكؿ العالـالحاجة إلى مثؿ ىذه األبحاث المتخصصة في مكتباتنا كجامعاتنا- 7
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مشكمة الدراسة 

:      تكمف مشكمة الدراسة، في اإلجابة عف األسئمة التالية 

ما ىك التعريؼ الدقيؽ لإلعجاز بكجو عاـ كاإلعجاز الغيبي بكجو خاص؟ - 1

كيؼ  نقؼ عمى اإلعجاز الغيبي؟ - 2

مف قاؿ باإلعجاز الغيبي؟ - 3

ىؿ كقع التحدم باإلعجاز الغيبي؟ - 4

ما ىي أنكاع اإلعجاز الغيبي؟ - 5

 كيؼ نقؼ عمى أمثمة اإلعجاز الغيبي كنجمع بيف األقكاؿ؟- 6

ما العالقة بيف اإلعجاز الغيبي كاإلعجاز العممي؟ - 7

أسباب اختيار الموضوع 

مف أجؿ خدمة ديف اهلل عز كجؿ ككتابو، كتنفيذ أمره تعالى بتدبر القرآف الكريـ كفيـ معناه - 1
. كنكزهمف   أللئكاستخراج

ف كؿ ما كجد عبارة إعدـ كجكد دراسة متكاممة متخصصة في مكضكع اإلعجاز الغيبي، إذ - 2
. فصكؿ كأبحاث في ثنايا الكتب 

. مدل أىمية مكضكع اإلعجاز بشكؿ عاـ كاإلعجاز الغيبي بشكؿ خاص- 3

. أىمية تقديـ مكضكع اإلعجاز بشكؿ سيؿ كميسر، كمتناسب مع إنساف ىذا العصر- 4

. الكقكؼ عمى آراء العمماء كتكضيح أدلتيـ ، كبياف األرجح منيا - 5

.  كعف اإلعجاز الغيبي بكجو خاص،نفي بعض الشبيات الدائرة حكؿ القرآف الكريـ بكجو عاـ- 6

 .فييا اإلعجاز كجومناقشة أمثمة اإلعجاز الغيبي بنكعيو كمعرفة -7
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أىداف الدراسة 

:       تتمخص أىداؼ ىذه الدراسة باآلتي 

. تكجيو المسمميف نحك عمـ ىاـ مرتبط تماـ االرتباط مع كتاب ربيـ- 1

. تكضيح الكثير مف المسائؿ الغامضة في مكضكع اإلعجاز الغيبي- 2

.   استكعبتو كتبيـ حكؿ اإلعجاز الغيبيابياف جيكد العمماء كخدمتيـ لعمـ اإلعجاز كأبرز ـ- 3

. زاؿ إلى اآلف معجزاتو تترل، كأخباره تصدؽتنو اختص بكتاب ال أبياف عظمة اإلسالـ ك- 4

. تكضيح أنكاع اإلعجاز الغيبي بضرب األمثمة حكؿ المكضكع- 5

. نفي بعض الشبيات حكؿ اإلعجاز الغيبي بالدليؿ- 6

. مناقشة أمثمة اإلعجاز الغيبي بأسمكب نقدم تحميمي -7

 الدراسات السابقة

 فييا حتى امتألت كا  كما صنؼ،حد ما بذلو العمماء في مكضكع اإلعجاز عامةأ     ال يخفى عمى 
 :مف أبرز مف كتب في مكضكع اإلعجاز الغيبيالمكتبات بنكر مؤلفاتيـ في اإلعجاز، ك

 أكجوفقد عدد  النكت في إعجاز القرآن ،(ى 386:ت).لرماني، عمي بن الحسن ا -1
 كعد منيا اإلعجاز الغيبي، كعرفو ثـ ساؽ نماذج كامثمة مف أكجو كذكر سبعة ،اإلعجاز

 القرآف الكريـ 

كىي رسالة  ،بيان إعجاز القرآن ،(  ه388 :ت)حمد بن محمد بن ابراىيم لخطابي، ا -2
 ككجدىـ يتكممكف في اإلعجاز مف غير عمـ كتشعب ، الناسإلىكتبيا حينما نظر 

فألؼ ىذه الرسالة المطيفة، كذكر كجكه اإلعجاز كبيف الصحيح منيا، كفي  مكضكعو،
نو لـ يقع التحدم أ ك،اإلعجاز الغيبي عرفو كبيف كجو داللتو ثـ تحدث عف اإلعجاز الغيبي

 . كنماذج حكؿ المكضكعةدؿأبو كساؽ 



5 
 

كذكر فصال حكؿ  ،إعجاز القرآن ،(ه403:ت)أبو بكر محمد بن الطيب  باقالني،لا -3
 . كعده مف كجكه اإلعجاز الصحيحةأقساـ، إلىاإلعجاز الغيبي كقسمو 

السيد، أحمد عمر أحمد، اإلعجاز الغيبي في القرآن الكريم، دراسة تطبيقية عمى بعض  -4
جامعة القاىرة، مصر، -اآليات، مجمة البحوث والدراسات اإلسالمية، كمية دار العموم

 .244\7، (م2011)

المسير، محمد أحمد، اإلخبار بالغيب كوجو من وجوه اإلعجاز القرآني، رسالة التربية،  -5
 .78-43، ص(1984)جامعة الممك عبد العزيز،

 عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، كلك  تـ كضعيا مف بعض الكتب، السابقةنماذجاؿكىذه 
. ذكرت كؿ مف تكمـ عف اإلعجاز الغيبي في كتبو لطاؿ المقاـ 

 :  ىذه الرسالة عف تمؾ الدراسات فيما يميميزتكت

 .مستقؿ بشكؿ الغيبي اإلعجاز مكضكع في تخصصت أنيا-1

. راء العمماء المتقدميف كالمتأخريفآضمت - 2 

. حكت نماذج مف اإلعجاز الغيبي لـ تتطرؽ إلييا تمؾ الدراسات- 3

. أخرجت المكضكع بشكؿ يناسب إنساف ىذا العصر بمغة سيمة قريبة-4

. رجحت بيف األقكاؿ كخمصت بأصح اآلراء في كؿ مسألة بعد التحقيؽ-5

 منيجية الدراسة

كذلؾ مف ثـ المنيج النقدم ثانيا،  ، أكال التحميمي     اتبعت في ىذه الدراسة المنيج االستقرائي
كالتي تعد لبنات لمكضكع اإلعجاز بشكؿ عاـ، ، النظر في كتب العمماء كخاصة القديمة منياخالؿ 

فقمت بقراءتيا كالتدقيؽ في أقكاؿ العمماء بيف ثناياىا، ثـ مقارنة تمؾ األقكاؿ كالتأكد مف عزك كؿ 
رأم إلى صاحبو، مع نقد أقكاليـ كبياف الراجح منيا، ثـ إيراد بعض الشبيات كالرد عمييا بالرأم 

األصح كالدليؿ الكاضح، كتـ الرجكع إلى كتب التفسير حيف كضعت نماذج لإلعجاز الغيبي، 
كالرجكع إلى كتب متخصصة في التاريخ، ككتب أخرل تدؿ عمى إثبات اإلعجاز الغيبي عف طريؽ 
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التاريخ كالعمـ الحديث، فكضعت في بداية كؿ مثاؿ، اآلية التي كقع بيا اإلعجاز، ثـ كضعت 
مقدمة حكؿ كؿ آية، كبعد ذلؾ تـ ذكر كجو اإلعجاز الغيبي فييا، ثـ بياف الكجو الراجح إف كاف 

ىناؾ خالؼ، كما كتطرقت إلى بعض المسائؿ التي لـ تمؽ عناية في الذكر كالعرض لدل كثير مف 
 .العمماء

اآلراء كتحقيقيا، كبياف الكجو كفؽ المنيجية العممية المتبعة في جمع ككؿ ذلؾ كاف بخطكات 
:  كقد اتبعت في ذلؾ الخطكات التالية الراجح، 

 . اتباع المنيج االستقرائي االستنباطي، كٕايراد األقكاؿ كالترجيح بينيا-1

 . ترقيـ اآليات كالخطكط كفؽ رسـ المصحؼ العثماني-2

. تخريج كؿ حديث أك أثر كرد في ثنايا البحث، كفؽ المنيجية العممية الحديثة- 3

 .عزك كؿ قكؿ إلى قائمو حتى لك كانت كممة- 4

 .األخذ مف المراجع القديمة األصيمة في األغمب، كالرجكع إلى المراجع الحديثة عند الحاجة - 5

أقكاؿ العمماء كآرائيـ حسب تكاريخ كفياتيـ، كٕاذا لـ تكف سنة الكفاة مدرجة في بطاقة ترتيب - 6
 .الكتاب رجعت إلى كتاب األعالـ لمزركمي

 .بياف الغامض مف المفردات كالمعاني كاألقكاؿ، بالرجكع إلى كتب المعاجـ القديمة- 7

 .االلتزاـ التاـ بالتكثيؽ كفؽ المنيجية العممية الحديثة-8

. كضع عالمات الترقيـ كالتشكيؿ كالتصنيؼ كما يقتضي البحث العممي - 9
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 الدراسة خطة

: التالي النحك عمى كىي كخاتمة، كثالثة فصكؿ، مقدمة،: مف الدراسة ىذه خطة تتككف     

 :وفيو ثالثة مباحثالتعريف باإلعجاز الغيبي  :الفصل األول

 .معنى اإلعجاز الغيبي في المغة واالصطالح: المبحث األول

 .موقف العمماء من اإلعجاز الغيبي: المبحث الثاني

 .ىل وقع التحدي باإلعجاز الغيبي: المبحث الثالث 

 .ألمثمتونقدية اإلعجاز الغيبي باإلخبار عن المستقبل دراسة تحميمية  :الفصل الثاني

 :، وفيواإلعجاز الغيبي باإلخبار عن الماضي دراسة تحميمية ألمثمتو: الفصل الثالث

كيفية الوقوف عمى اإلعجاز الغيبي باإلخبار عن الماضي : المبحث األول

دراسة تحميمية نقدية ألمثمتو : المبحث الثاني
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 الفصل األول

التعريف باإلعجاز الغيبي 

:  ويحتوي ىذا الفصل عمى ثالثة مباحث وىي

  في المغة واالصطالحتعريف اإلعجاز الغيبي  :المبحث األول
موقف العمماء من اإلعجاز الغيبي : المبحث الثاني

ىل وقع التحدي باإلعجاز الغيبي : المبحث الثالث 
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 المبحث األول
  واالصطالحتعريف اإلعجاز الغيبي في المغة 

تعريف اإلعجاز الغيبي في المغة  : المطمب األول 

 اإلعجاز الغيبي مككف مف مصطمحيف اإلعجاز كالغيبي   

تعريف اإلعجاز لغة  : أوال 

 (عجز) " يأتي بمعنى الضعؼ كالقصكر عف الشيء،اإلعجاز مف العجز كيأتي بمعافو عدة
 ،العيف كالجيـ كالزاء أصالف صحيحاف يدؿ أحدىما عمى الضعؼ كاألخر عمى مؤخر الشيء

كقكليـ إف العجز نقيض الحـز فمف ، فاألكؿ عجز عف الشيء يعجز عجزا فيك عاجز أم ضعيؼ
. 1"ىذا ألنو يضعؼ رأيو 

 مفعمة ككسرىا الجيـ بفتح كالمىٍعًجزىةي   ...عجزت عف كذا أعجز: الضعؼ، تقكؿ :  العجز "
ـٍ  بدارو  تقيمكا ال أىم مىٍعًجزىةو  بدارً  تيًمثُّكا كال... القدرة  عدـالعىٍجز مف زؽي  فييا ييٍعًجزيكي  الرّْ

راب: كفحؿ عىًجيز ...كالكسبي   2 "عاجز عف الضّْ

 كأما األصؿ اآلخر فالعىٍجز مؤخر ...قاؿ""  يقكؿ ابف فارس،كيأتي بمعنى مؤخر الشيء
 كيقكلكف ال تىدَّبيركا أعجازى ، حتى إنيـ يقكلكف عىجيز األمر كأعجاز األمكر، كالجمع أعجاز،الشيء

ٍخمىة يقاؿ امرأةه عىٍجزاء  : قاؿ ...اأمكرو كلَّت صدكره  3 ".كالعىًجيزىة عجيزة المرأة خاٌصة إذا كانت ضى

زي الرجؿ ...آخره :  كعىٍجزي الشيء ك ًعٍجزيه":بقكلوكيؤكد ابف منظكر المعنى  ره :  كعىجي ميؤخَّ
ة اليىًرمة :  ك العجكز ك العجكزة مف النساء ...  4"الشٍَّيخى

                                                           
عبد السالـ محمد ىاركف، : تحقيؽ ، معجم مقاييس المغة،  الحسػيف أحمد بف فارس بف زكرياكأبػ  ،( ىػ395ت )بف فارسا 1

. 4/232، (ـ1999- ىػ 1420/ 2ط)دار الجيؿ، بيركت، لبناف،
، (ق711:ت) ابف منظكر2 . بتصرؼ.5/369، (ـ1/1990ط)بيركت،  ،، دار صادرلسان العرب، محمد بف مكـر

 .بتصرؼ .4/233 ، معجم المقاييس في المغـةبف فارس،ا 3
 .بتصرؼ.372-5/370، لسان العرب ابف منظكر، 4
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لعجزىػا كضعفيا عف الحمؿ  كذلؾ ،كيتضح لماذا سميت المرأة الكبيرة في السف بالعجكز
َقاَلْت َيا َوْيَمَتى أَأَِلُد ): كاإلنجاب كعف كثير مف األعماؿ التي كانت تقـك بيا في شبابيا، قاؿ تعالى 

  {  .72:ىكد}(َوَأَنا َعُجوزٌ 

َوَما َكاَن اهلُل ِلُيْعِجَزُه ِمْن َشْيٍء ِفي ): كذلؾ كقكلو تعالى ،كيككف بمعنى الفكت كالسبؽ
ما كاف ليسبقو كيفكتو مف شيء مف األشياء كائنان : أم" ،  {44:فاطر} (السََّماَواِت َواَل ِفي اأَلْرضِ 

  كمعنى اإلعجاز الفىكت" إذ يقكؿ ، كقد عده ابف منظكر مف معاني العجز.1"ما كاف فييما 
زىني فالف أم فاتني، كمنو قكؿ األعشى : كالسٍَّبؽي، يقاؿ  :  أىٍعجى

بَّو      كلكف أىتاه المكتي ال يىتىأبَّؽي  فىذىاؾى كلـ ييٍعًجٍز مف   3"2المكت رى

زني فالفه إذا عىًجزت عف طمبو كٕادراكو " كطمبتو فأعجز  ":الزمخشرم، كيقكؿ 4"كيقاؿ أىعجى
      5 "كعاجز إذا سبؽ فمـ ييٍدرؾ

 ، الضعؼ كالقصكر عف الشيءكاحد كىك أصؿ   فبيذا يتبيف أف العجز إنما ىك عائد إلى 
إذ إف مف تأخر عف شيء إنما كاف ذلؾ بسبب ضعفو كقصكره، ككذلؾ الحاؿ في الفكت  كالسبؽ، 

. فمف فاتو شيء فيك بسبب قصكره كضعفو عف المحكؽ

 

 

 
                                                           

دار فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير،  ،، محمد بف عمي بف محمد( ىػ542ت )الشككاني 1 
 . 4/356 الفكر، بيركت

 .1/217، بال طبعة اك دار نشر،ديوان األعشى الكبير، ميمكف بف قيس بف جندؿ، (ىػ629:ت)األعشى 2
. 375-5/370،لسان العرب ابف منظكر، 3

. 4/232 معجم مقاييس المغة،ابف فارس،  4

ىػ 1399)، دار الفكر،  أساس البال ة، أبك القاسـ محمكد بف عمر بف محمد بف عمر الخكارزمي،(538:ت) الزمخشرم5
 .1/409، (ـ1979
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تعريف الغيب في المغة :ثانيا 

سكاء أكاف عف  الغيبي مف الغيب، كيعكد معناىا إلى معنى كاحد أصيؿ كىك االستتار،
 1.األعيف أـ الحكاس كنحكىا

 الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن  ):فمف معاني الغيب التي تأتي بمعنى االستتار عف الحكاس قكلو تعالى
 الغيب كؿ ما أمرت باإليماف بو مما غاب عف بصرؾ، كذلؾ مثؿ المالئكة،  "}3:البقرة{  (ِباْلَغْيبِ 

 أم يؤمنكف بما غاب عنيـ، مما أخبرىـ بو النبي" 2".كالجنة، كالنار، كالصراط، كالميزاف، كنحكىا 
 .  3" ككؿ ما غاب عنيـ مما أنبأىـ بو. ، مف أمر البعث كالجنة كالنار صمى اهلل عميو كسمـ

ـٍ كىافى ًمفى اٍلغىاًئًبيفى {: كيعزز الراغب ىذا المعنى حيف يقكؿ في قكلو تعالى ( 20:النمؿ )} أى
ا ًمٍف { كاستعمؿ في كؿ غائب عف الحاسة، كعما يغيب عف عمـ اإلنساف بمعنى الغائب قاؿ " مى  كى

اًء كىاألىٍرًض ًإالَّ ًفي ًكتىابو مًُّبيفو  اًئبىةو ًفي السَّمى غيب كغائب باعتباره :  كيقاؿ لمشيء (75: النمؿ ) }غى
 ما ال يعزب عنو مثقاؿ ذرة في السماكات كال في ، فإٌنو ال يغيب عنو شيء،بالناس ال باهلل تعالى

ـي اٍلغىٍيًب كىالشَّيىادىًة  ): األرض كقكلو  ال  4" أم ما يغيب عنكـ كما تشيدكنو (73:األنعاـ)(عى

الغيب مصدر غابت  " ،كيػأتي بمعنى االستتار عف العيكف ، كٕاف كاف محصال في القمكب
سمعت صكتا مف كراء الغيب، أم مف مكضع ال :  كيقاؿ "5"الشمس كغيرىا إذا استترت عف العيف

 كقد تكرر في الحديث ذكر الغيب، كىك كؿ ما غاب عف العيكف، سكاء كاف محصال في ،أراه
، فمف األحاديث التي كرد فييا ذكر الغيب، ما  6" ك غاب عني األمر غيبا،القمكب أك غير محصؿ

 ًمٍفتىاحي  صمى اهلل عميو كسمـ المَّوً  رسكؿ قاؿ"ما يركيو البخارم مف طريؽ بف عمر رضي اهلل عنو 
                                                           

 (.4/403 )معجم مقاييس المغة ابف فارس،  انظر،1
ياسر بف إبراىيـ ك غنيـ بف : ، تحقيؽ تفسير القرآن،أبك المظفر منصكر بف محمد بف عبد الجبار، (ىػ489:ت) السمعاني2

 1/43 (ـ1997- ىػ1418/ 1ط)دار الكطف، الرياض، السعكدية، ،عباس بف غنيـ
 .4/403ابف فارس، معجـ مقاييس المغة  3

، محمد سيد كيالني: المفردات في  ريب القرآن، تحقيق، الحسيف بف محمد بف المفضؿ، (ق502:ت)الراغب األصفياني 4
 .٣٦٧ - 1/٣٦٦دار المعرفة، لبناف،

 .1/366المرجع السابؽ،  5
 .1/654 لسان العربابف منظكر،  6
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ٍمسه  اٍلغىٍيبً  ـي  الى  اهلل إال يىٍعمىمييىا الى  خى ده  يىٍعمى ده  يىٍعمىـي  كال غىدو  في يىكيكفي  ما أىحى اـً  في يىكيكفي  ما أىحى  كال اأٍلىٍرحى
اذىا نىٍفسه  تىٍعمىـي  ده  يىٍدًرم كما تىميكتي  أىٍرضو  ًبأىمّْ  نىٍفسه  تىٍدًرم كما غىدنا تىٍكًسبي  مى تىى أىحى  1"اٍلمىطىري  يىًجيءي  مى

 جاء في كمنو غياب الرجؿ عف بمده أك عف زكجتو، كغيابة االرض أم استتارىا مف العيكف
ٍيبىةن  تىًغيب الشَّمس غابت: كيقاؿ" :معجـ مقاييس المغة ٍيبان  كغيييكبان  غى . بمده عف الرَّجؿ كغابى . كغى

ٍيبىةو  في ككقىٍعنا. بعمييا غابى  إذا ميًغيبةه، فيي المرأةي  كأغابىتً  يىابة، غى  ييغابي  األرض مف ىىٍبطة أم كغى
 2" فييا

يىابىًة اٍلجيبّْ )كفي قكؿ اهلل تعالى في سكرة يكسؼ    أم في مكاف (7:يكسؼ)( كىأىٍلقيكهي ًفى غى
كٕانما ذكرت الغيابة مع الجب داللة عمى أف   ":، يقكؿ الرازمغائر في األرض بعيد عف العيكف

 فأفاد ذكر الغيابة ىذا ، ال يمحقو نظر الناظريف،المشير أشار بطرحو في مكضع مظمـ مف الجب
 3."المعنى إذ كاف يحتمؿ أف يمقى في مكضع مف الجب ال يحكؿ بينو كبيف الناظريف 

  كيظير أف كؿ المعاني السابقة لو تعكد إلى 4"ما غاب عنؾ كؿ "فيككف معنى الغيب ىك    
إلى االستتار كالخفاء سكاء كاف عف الحكاس كيـك القيامة كالمالئكة كنحكىما أك عف األعيف 

. كالشمس

تعريف اإلعجاز الغيبي في االصطالح: المطمب الثاني   

إف لفظ اإلعجاز لـ يرد في القرآف بالمعنى الذم عرَّفو العمماء فيما بعد، ككرد في القرآف 
.  مثؿ آية كبرىاف كسمطاف كبينة كغيرىا،الكريـ ما يشبيو بغير ىذا المفظ

 

                                                           
ْدِريَ َبابالبخاري،كتاباإلستسقاء،1  .351\992،1،هللاإ اْلَمَ رُءٌَِ ًءُءَمَتىٌَ
:  تحقيؽ،كتاب العين، الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، (ىػ174:ت)، كانظر، الفراىيدم4/403، معجم مقاييس المغةابف فارس،  2
 ( .8/455)إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليالؿ، . د/ ميدم المخزكمي . د

، دار الكتب ، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب فخر الديف محمد بف عمر التميمي  الشافعي،(ىػ606:ت) الرازم3
 .18/77، (ـ2000- ىػ 1421/ 1ط)العممية،بيركت،

محمكد خاطر، مكتبة لبناف ناشركف، : ، تحقيؽ مختار الصحاحمحمد بف أبي بكر بف عبدالقادر،  ،(675:ت)الرازم 4
. 1/203، ( 1995 - 1415 )بيركت،
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أك معجزة، كما لـ يستعمميا المؤلفكف قديما، بؿ استعممكا  كلـ ترد في القرآف الكريـ لفظة إعجاز     
 .2ؼالمعرك عنكانا لكتابو" إعجاز القرآف" كاختار 1، حتى جاء الكاسطي"كرامة"أك " آية"مكانيا 

 
كعند الرجكع  إلى تعريفات العمماء لإلعجاز نجد األكثر ال يفرقكف بيف تعريؼ المعجزة 

 ا كيضعكنيما في سياؽ كاحد، كىناؾ فركؽ أساسية بيف المعجزة كاإلعجاز، فعد،كتعريؼ اإلعجاز
... ٌف اإلعجاز ىك إثبات العجز، بينما المعجزة ىي أمر خارؽ لمعادةأعف الجانب المغكم كالذم فيو 

بمغ مف داللة اإلعجاز فال أف داللة المعجزة أفالمعجزة حصمت كانتيت كاإلعجاز باؽ مستمر، كما 
 3.يمكف ألحد إنكارىا، بينما اإلعجاز داللتو اقؿ مف داللة المعجزة

 
: كيتفرع مما سبؽ أف لإلعجاز في االصطالح عدة تعريفات 

 
أٍف يؤدم المعنى بطريؽ، ىك أبمغ مف جميع ما عداه مف "منيا تعريؼ الجرجاني كفيو  

 4" الطرؽ  
حد اإلعجاز ىك أف يرتقي الكالـ في بالغتو ":كالجرجاني كضع لإلعجاز حدان حيث يقكؿ 

 5"إلى أف يخرج عف طكؽ البشر كيعجزىـ عف معارضتو

  : في أمريفف اإلعجازأ مصطفى صادؽ الرافعي بيفكقد 
.  ضعؼ القدرة اإلنسانية في محاكلة المعجزة، كمزاكلتو عمى شدة اإلنساف كاتصاؿ عنايتو -  1"
فكأفَّ العالـ كمو في العجز إنساف كاحد، . ثـ استمرار ىذا الضعؼ عمى تراخي الزمف كتقدمو -  2

    6" مٌدتو المحدكدة بالغة ما بمغت ليس لو غير
                                                           

 لشرح كضع كتاب أكؿ كىك( القرآف إعجاز )كتابو كضع.(ىػ 306 )سنة المتكفى ،الكاسطي يزيد بف محمد اهلل عبد أبك ىك1
انظر،البغا، .عميو كبنى الجاحظ كتبو مما استفاد قد يككف أف يبعد كال التأليؼ، في طريقتيـ عمى فيو القكؿ كبسط اإلعجاز

. 19، (ىػ1418، 2ط)مصطفى ديب، الكاضح في عمـك القرآف، دار الكمـ الطيب، دمشؽ، 
،،مكتبة دار ابف حجر، دمشؽ موسوعة اإلعجاز العممي في القرآن الكريم و السنة المطيرة  انظر، يكسؼ،الحاج أحمد،2
 .1/15، (2/2003ط)
إعجاز القرآن البياني ودالئل الخالدم،صالح عبد الفتاح الخالدم،  لالستزادة حكؿ الفركقات بيف المعجزة كاإلعجاز، ينظر، 3

.  كما بعدىا18،ص (ـ2000-ىػ1/1421ط)،دار عمار،عماف،مصدره الرباني
/ 1ط)إبراىيـ األبيارم، دار الكتاب العربي، بيركت، : ، تحقيؽ التعريفات،عمي بف محمد بف عمي، (816:ت) الجرجاني4

1405) ،1/47. 
 .1/112، التعريفات لجرجاني،ا5
/ 8ط)دار الكتاب العربي، بيركت  إعجاز القرآن والبال ة النبوية، ،، مصطفى صادؽ الرافعي(ىػ1356:ت)الرافعي 6

 .98، ص ( ـ2005- ىػ 1425
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 في ان متقاربان  اإلعجاز في المغة كفي االصطالح قد جاء متشابو معنىمالحظة أف كيمكف
 .كثير مف المعاني مثؿ الضعؼ كالتثبيط كالقصكر كالتأخر

 
 :وبالنظر في تعريف العمماء إلعجاز القرآن كمركب إضافي، فإننا نجد عّدة تعريفات منيا

 
معنى قكلنا في القرآف الكريـ أنو معًجز أنو يتعٌذر عمى :"  القاضي عبد الجبار بقكلوما ذكره  -1

 في المتقدميف عمى تعذر كٕاذا 1"المتقٌدميف في الفصاحة فعؿ مثمو، في القدر الذم اختٌص بو
 كالعمماء ،كالبياف الفصاحة في المتأخريف ييعًجزى  أف أكلى باب فمف مثمو، فعؿ كالبالغة الفصاحة

  .المغكم كالضعؼ المحف أزمنة في
 

 كالتقدير إعجاز القرآف خمؽ اهلل ...عجز الخمؽ عف اإلتياف بما تحداىـ بو، :" الزرقاني تعريؼ   -2
 .2"عف اإلتياف بما تحداىـ بو 

 .3" معارضتو  برغـ تصدم الناس ليادىك ككنو أمران خارقان لمعادة لـ يستطع أح:" الحمصيتعريؼ  -3
 

 في دعكل الرسالة بإظيار عجز العرب عف إظيار صدؽ النبي :" مناع القطافتعريؼ   -4
 4"معارضتو في معجزتو الخالدة، كىي القرآف كعجز األجياؿ بعدىـ

عدـ قدرة الكافريف عمى معارضة القرآف كقصكرىـ عف  : " بأنوكعرفو الدكتكر صالح الخالدم -5
 كقياـ الداعي عمى ذلؾ كىك استمرار تحٌدييـ كتقرير ،اإلتياف بمثمو، رغـ تكٌفر ممكتيـ البيانية

 .كتعريؼ الدكتكر الخالدم ىك األجمع كاألمنع، كىك المختار .5"عجزىـ عف ذلؾ 
 
 

 المبحث الثاني
                                                           

،  دار الكتب العممية، المغني في أبواب التوحيد والعدل  عبد الجبار القاضي، عبد الجبار بف أحمد بف عبد الجبار ، 1
 .226/ 16.( 2011 )بيركت،

ـ 1996- ىػ1416/  2ط)دار الفكر، لبناف،  ، مناىل العرفان في عموم القرآنمحمد عبد العظيـ، (1367:ت)الزرقاني، 2
 .بتصرؼ.2/238،(
. 9ص،(198 2/ط )مؤسسة الرسالة، بيركت، ، من البعثة النبوية الى عصرنا الحاليفكرة  إعجاز القرآن  الحمصي، نعيـ،3

 .1/265 ،(ـ2000- ىػ 1421 3ط)، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع،مباحث في عموم القرآن، مناع خميؿ،  القطاف4

-ىػ1/1421ط)،دار عمار،عماف،إعجاز القرآن البياني ودالئل مصدره الربانيصالح عبد الفتاح،  الخالدم، 5
 .17،ص(ـ2000
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موقف العمماء من اإلعجاز الغيبي 
 ،حكؿ اإلعجاز الغيبي في ىذا المبحث تـ كضع آراء العمماء القدماء كالمعاصريف،

كاألصؿ أف يقسـ إلى مطمبيف بيف المكافقيف كالمانعيف ليذا الكجو مف اإلعجاز، كبعد التمحيص 
 ، متمحكر حكؿ سؤاليف، العمماء تبيف أف ال أحد مف العمماء ينكر ىذا الكجو، كٕانما الخالؼ بيف

 . كىؿ يصح أف يككف كجيا كحيدا إلثبات اإلعجاز أـ ال يصح؟ىؿ كقع بو التحدم أـ لـ يقع ؟

 كجيان عدهلذا تـ ترتيب العمماء زمنيا ثـ تـ كضع آراء كؿ عالـ في مكانو، إذ إف بعضيـ 
مف كجكه اإلعجاز لـ يقع بو التحدم، كمنيـ مف عده كدليؿ عمى صدؽ نبكة محمد صمى اهلل عميو 

. كسمـ، كمنيـ مف عده كجيا معجزا كقع بو التحدم 

 :كفيما يأتي بياف مكقؼ العمماء مف اإلعجاز الغيبي

 موقف العمماء القدامى من اإلعجاز الغيبي: المطمب األول 

 الرماني : أوال
مف المالحظ أف الرماني قد عده مف أكجو اإلعجاز السبعة التي ذكرىا، كتحديدا اإلخبار باألمكر 

: المستقبمية حيث يقكؿ 

كأما األخبار الصادقة عف األمكر المستقبمية فإنو لما كاف ال يجكز أف تقع عمى االتفاؽ دؿ عمى "
خبر بيا القرآف ثـ كقعت، فدؿ أ ثـ ساؽ بعد ذلؾ أمثمة عمى غيبيات 1" أنيا مف عند عالـ الغيكب

مف كالمو أف كجو اإلعجاز في األخبار الغيبية ىك مكافقة األحداث لما كرد في القرآف الكريـ، فقد 
تكالت األحداث المصدقة كالمؤكدة لما جاء في القرآف الكريـ، كىذا بال شؾ ال مجاؿ لبشرو أك 

 .خبر بو القرآف الكريـ كيتحقؽ كؿ ما حدث بوأمخمكؽ أف يخبر بمثؿ ما 

 
 أبو سميمان الخطابي : ثانيا

 
                                                           

 ، لمرماني كالخطابي ثالث رسائل في إعجاز القرآنالنكت في إعجاز القرآن ضمن ، عمي بف الحسف، ( ى386)الرماني 1
. 110ص،3كعبد القاىر الجرجاني ، تحقيؽ محمد خمؼ اهلل كالدكتكر محمد زغمكؿ سالـ ، دار المعرفة، مصر ، ط
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كيعد  مف الكاضح أف الخطابي يرل أف اإلخبار بالغيب داخؿ ضمف إعجاز القرآف الكريـ، 
ألف كؿ سكرة في القرآف   في إثبات اإلعجاز، كحدهعنده كجيان مف كجكه اإلعجاز كلكنو ليس كافيا

 كىك محؽ فيما ذىب ،1 كاإلخبار بالغيكب ليس مكجكدا في كؿ سكر القرآف،الكريـ معجزة بذاتيا
. كما سيأتي في المبحث التالي عند الكالـ عف التحدمإليو 

كزعمت طائفة إنما ىك فيما يتضمنو مف اإلخبار عف الككائف في مستقبؿ : " يقكؿ الخطابي 
وُم  (1)الم )الزماف نحك قكلو تعالى  ِفي َأْدَنى اأْلَْرِض َوُىْم ِمْن َبْعِد َ َمِبِيْم َسَيْغِمُبوَن  (2)ُ ِمَبِت الرُّ

 كال ييشؾُّ }4-1: الروم{ِفي ِبْضِع ِسِنيَن ِلمَِّو اأْلَْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن  (3)
ليس باألمر العاـ المكجكد في كؿ  في أف ىذا كما أشبيو مف أخباره نكعه مف أنكاع إعجازه؛ كلكنو

كؿ سكرة أف تككف معجزة بنفسيا؛ ال يقدر أحده  سكرة مف سكر القرآف، كقد جعؿ سبحانو في صفة
ـٍ مف دكف اهلل إف كنتـ )فقاؿ تعالى مف الخمؽ أف يٍأتيى بمثميا،  فأتكا بسكرة مف مثمو كادعكا شييداءىكي

 . 2"إليو  فدؿ عمى أف المعنى فيو غير ما ذىبكا،، مف غير تعييف(23:البقرة) (صادقيف

نو يعد األخبار الغيبية كجيان مف كجكه اإلعجاز إال إنيا لـ أ كيالحظ مف كالـ الخطابي 
يقع بيا التحدم بدليؿ قكلو إنيا غير مكجكدة في كافة سكر القرآف الكريـ، فمفيـك الكالـ يدؿ عمى 

 .أف ما ثبت في بعض السكر إنما ىك مف إعجاز القرآف الكريـ

 

 

 

 اإلمام أبو بكر الباقالني  :ثالثا

                                                           
 سكرية، دمشؽ، دار الفكر، ،نظرية اإلعجاز القرآني وأثرىا في النقد العربي القديم احمد سيد عمار،. انظر،عمار، د1
 .83، ص (ـ1998-ىػ1/1418ط)

 ، لمرماني ثالث رسائل في إعجاز القرآنعجاز القرآن ضمن  إبيان براىيـ، إ،حمد بف محمد بف (ى  388ت سنة )الخطابي 2
مصر ، – كالخطابي كعبد القاىر الجرجاني ، تحقيؽ محمد خمؼ اهلل كالدكتكر محمد زغمكؿ سالـ ، دار المعرفة 

 .23ص،3ط
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ذكر أصحابنا كغيرىـ :" ، فيك يقكؿ1يرل الباقالني أف اإلخبار عف الغيب داخؿ في كجكه اإلعجاز
في ذلؾ ثالثة أكجو مف اإلعجاز أحدىما يتضمف اإلخبار عف الغيكب كذلؾ مما ال يقدر عميو 

 . 2"البشر كال سبيؿ ليـ إليو 

ذكر القرآف بأمكر مستقبمية قد حدثت، كغيب يتعمؽ بغيب يتعمؽ : كىك يقسميا إلى قسميف
. الكريـ لقصص األمـ السابقة

رأيو القائؿ فقد أكرد   كالباقالني لـ يتحفظ عمى اإلعجاز الغيبي كما تحفظ عميو الخطابي،
،  إذ يقكؿ عف الكجو األكؿ 3كاستدؿ عميو بشكاىد كثيرة ،بأف أخبار الغيب داخمة في كجكه اإلعجاز

فأما الفصؿ الذم بدأنا بذكره مف اإلخبار عف الغيكب كالصدؽ : "في إخباره بأمكر مستقبمية
 ِمَن اأْلَْعرَاِب َسُتْدَعْوَن ِإَلى َقْوٍم ُأوِلي َبْأٍس 4ُقْل ِلْمُمَخمَِّفينَ  )كاإلصابة في ذلؾ كمو فيك كقكلو تعالى

فأغزاىـ أبك بكر كعمر رضى اهلل عنيما إلى قتاؿ  } 16: الفتح { (َشِديٍد ُتَقاِتُموَنُيْم َأْو ُيْسِمُمونَ 
. 5"العرب كالفرس كالركـ

: كيقكؿ في الكجو الذم يتعمؽ بذكًر األخبار الماضية

كأما الكجو الثاني الذم ذكرناه مف إخباره عف قصص األكليف، كسير المتقدميف فمف العجيب  "
الممتنع عمى مف لـ يقؼ عمى األخبار، كلـ يشتغؿ بدرس اآلثار، كقد حكي في القرآف تمؾ األمكر 

َوَما ُكْنَت َتْتُمو ِمْن َقْبِمِو ِمْن ِكتَاٍب َواَل َتُخطُُّو ِبَيِميِنَك ِإًذا )حكاية مف شيدىا كحضرىا، كلذلؾ قاؿ اهلل 
، فالباقالني ىنا يشير إلى كيفية االستدالؿ بمثؿ ىذه 6"   }48: العنكبكت{ (اَلْرتَاَب اْلُمْبِطُمونَ 

األخبار عمى اإلعجاز، فأثبت أفَّ أمية الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ دليؿ عمى اإلعجاز، كأف دقة 
 .التفاصيؿ في تمؾ القصص حتى كأنو صمى اهلل عميو كسمـ شاىدىا دليؿ آخر

                                                           
 .92،إعجاز القرآن البياني ودالئل مصدره الرباني انظر،الخالدم، 1
السيد أحمد صقر، دار المعارؼ،مصر، : ، تحقيؽ إعجاز القرآن، أبك بكر محمد بف الطيب، ( ى403ت سنة) الباقالني2
 .1/33،(ـ5/1997ط)
. 88،نظرية اإلعجاز القرآني وأثرىا في النقد العربي القديم سيد عمار، 3
هماألعرابالذٌنتخلفواعنالمسٌرمعرسولهللاصلىهللاعلٌهوسلمٌومالحدٌبٌة،انظر،القر بً،تفسٌر4

.16/272القر بً،
 .1/48، إعجاز القرآن الباقالني، 5

. 49 -48\1المرجع السابؽ،  6
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   الشريف المرتضى:رابعا

   يظير أف الشريؼ المرتضى يرل أف اإلخبار عف األمكر الماضية كاقعة في إعجاز القرآف 
يصح قكؿ :" دكف سكاه اإلعجاز الغيبيالكريـ لقكلو في مقاـ رده عمى مف قصر اإلعجاز عمى 

ىذا الفريؽ إذ ذىبكا إلى أف تمؾ أحد كجكه حممو إعجاز القرآف كضرب مف ضركب دالئمو عمى 
النبكة، ألننا ال ندفع ىذا كال ننكره كىك مف كجكه دالئؿ القرآف المذككرة كجيات إعجازه 

 1"الصحيحة

نو ال أ فيرل الشريؼ المرتضى أف اإلخبار بالغيكب جزء مف إعجاز القرآف الكريـ عمى 
فأما إف " بدليؿ قكلو . نو قد كقع بو التحدم دكف غيرهأأك  ينبغي أف يعد الكجو الكحيد لإلعجاز،

نو يدؿ مف غيره أأرادكا اختصاصو باإلخبار عف الغيكب ىك الكجو الذم كاف منو معجزان أك داالن ك
ثـ ذكر ثالثة كجكه رد فييا ." 2"ف التحدم بو كقع دكف ما عداه فذلؾ يبطؿ مف كجكهأعمى النبكة، ك

 3.قكؿ مف قصر اإلعجاز عمى الجانب الغيبي دكف سكاه

 ، كلكف يظير مف كالـ الشريؼ المرتضى أف كالمو السابؽ إنما كاف عف األخبار الماضية
فأما  ":كأما األخبار المستقبمة فال يعدىا مف كجكه اإلعجاز، ألنيا لـ تقع أماـ عيف المتحدىل لقكلو

نو إنما يككف داالن عمى كقكع مخبره مكافقان الخبر قبؿ كقكعو فإالقسـ الثاني كىك الخبر عف المستقبؿ 
ال فرؽ فيو بيف الصدؽ كالكذب، الميـ إال أف تقع مما دلت داللة غير ذلؾ الخبر عمى صدقو، 

كاف  (صمى اهلل عميو ك آلو)فيعمـ صحة الخبر بتمؾ الداللة المتقدمة ال بنفسو، كمعمـك أف النبي 
يطالب القـك باإلقرار بو كيدعكىـ إلى التسميـ، كلـ يفعؿ ذلؾ إال كىـ يتمكنكف مف االستدالؿ عمى 

، كىذا يبطؿ أف تككف جية إعجازه مما  صدقو كغير مفتقريف في العمـ إلى حضكر زماف متراخو
 . 4"يتضمنو مف األخبار عف الحكادث المستقبمة

                                                           
، (الصرفة)الموضح عن جية إعجاز القرآن  ، أبك القاسـ عمي بف الحسيف بف مكسى،(ىػ436:ت) الشريؼ المرتضى 1

 .116،  (ـ2004/ ىػ1424)محمد رضا االنصارم، مشيد، مجمع البحكث اإلسالمية، : تحقيؽ
 .117المرجع السابؽ،  2
 .118المرجع السابؽ،انظر، 3
 .118المرجع السابؽ،  4
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 كيتضح مف كالمو أف األخبار المستقبمة إذا كقع مخبرىا، فيي تصح أف تككف كجيا 
لإلعجاز، كساؽ أمثمة مف القرآف الكريـ مثؿ اإلخبار عف ىزيمة الفرس كعف نصر المستضعفيف، 

كٕاذا صح ما " لقكلو  كعد ىذه األمثمة ضمف اإلعجاز بسبب كقكع مخبرىا فأصبحت عمما قطعيا،
ذكرناه، ككرد القرآف بأخبار عف حكادث مستقبمة مفصمة ككقعت مخبراتيا بحسب األخبار، فيجب أف 

 .1"تككف داللة أك معجزة، لخركجيا عف العادة كعما يتمكف البشر منو كيصمكف إليو

  القاضي عياض :خامسا

 كيفرد كؿ قسـ في كجو مستقؿ ،يقسـ القاضي عياض اإلعجاز الغيبي إلى قسميف
لإلعجاز، فيك يعٌد اإلخبار بأمكر مستقبمية أحد كجكه اإلعجاز المستقمة، كقد بكب لو بيذا االسـ 

الكجو الثالث مف اإلعجاز ما انطكل عميو مف األخبار بالمغيبات، كما لـ : " فقاؿ(الشفا)في كتابو 
َلَتْدُخُمنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحرَاَم ِإْن َشاَء ) كقكلو تعالى ،يكف كلـ يقع، فىكيًجدى كما كرد عمى الكجو الذل أخبر

ثـ ساؽ .،2" }3: الركـ{ ( َوُىْم ِمْن َبْعِد َ َمِبِيْم َسَيْغِمُبونَ ) كقكلو تعالى  }27: الفتح { (المَُّو آِمِنينَ 
 . األمثمة بعض

الكجو : " ثـ ىك يفرد اإلخبار عف األمـ السابقة كنحكىا في كجوو مستقؿو لإلعجاز حيث قاؿ 
 مما كاف ال يعمـ منو ، كاألمـ البائدة كالشرائع الداثرة،الرابع ما أنبأ بو مف أخبار القركف السالفة

 فيكرده النبي صمى اهلل ،القصة الكاحدة إال الفذ مف أحبار أىؿ الكتاب الذم قطع عمره في تعمـ ذلؾ
 فيعترؼ العالـ بذلؾ بصحتو كصدقو كأف مثمو لـ ينمو ،عميو كسمـ عمى كجيو كيأتي بو عمى نصو

  3"بتعميـ

فالقاضي عياض يرل  أف محكر اإلعجاز في ىذا الكجو ىك أف مثؿ ىذه األخبار الماضية 
ال يمكف أف يعمميا إال الحبر العظيـ مف أىؿ الكتاب، الذم أمضى حياتو في تجميع األخبار كقراءة 

                                                           
 .121المرجع السابؽ، 1
مذيال بالحاشية  - الشفا بتعريف حقوق المصطفى، أبك الفضؿ عياض اليحصبي، (ىػ544ت سنة )القاضيض  عيا2

 .204-1/203، ( ـ1988-  ىػ 1409)دار الفكر، بيركت،لبناف، ، المسماة مزيؿ الخفاء عف ألفاظ الشفاء

. 1/270.المرجع السابؽ،  3
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نو أميه كلـ يسبؽ إالكتب كالتاريخ، كىذا ما لـ يكف معيكدا في سيرة نبينا عميو الصالة كالسالـ إذ 
. لو أف نظر في كتب السابقيف أك خالط أحبارىـ

  يالقرطب :سادسا

 كقسمو إلى قسميف أيضا كجعؿ كالن منيما كجيان ،اإلعجاز الغيبي في مقدمة تفسيره ذكر  
 .، كىما اإلخبار بأمكر الماضي كاإلخبار بأمكر مستقبمةمستقال مف كجكه اإلعجاز

اإلخبار : كمنيا " فيقكؿ عف القسـ األكؿ كىك اإلخبار بأمكر الماضي كقصص السابقيف  
عف األمكر التي في أكؿ الدنيا إلى كقت نزكلو مف أمي، ما كاف يتمك مف قبمو مف كتاب كال يخطو 

بيمينو، فأخبر بما كاف مف قصص األنبياء مع أمميا كالقركف الخالية في دىرىا، كذكر ما سألو 
كحاؿ ذم  أىؿ الكتاب عنو كتحدكه بو مف قصة أىؿ الكيؼ كشأف مكسى كالخضر عمييما السالـ،

القرنيف فجاءىـ كىك أمي مف أمة أمية ليس ليا بذلؾ عمـ بما عرفكا مف الكتب السالفة صحتو 
 .1"فتحققكا صدقو

نو يرل أف أمية الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ تجعؿ مف مثؿ ىذه األخبار كجيا أ  فيتبيف 
. مف كجكه اإلعجاز فال يمكف أف يأتي بمثؿ ىذه األخبار إال مف شاء اهلل لو أف يطمع

ثـ يسرد القرطبي  القسـ اآلخر مف اإلعجاز الغيبي كىك اإلخبار بأمكر مستقبمية حيث 
 ما :ذلؾ فمف اإلخبار عف المغيبات في المستقبؿ التي ال ييطَّمعي عمييا إال بالكحي،: كمنيا :"يقكؿ 
 َرُسوَلوُ  َأْرَسلَ  الَِّذي ُىوَ  : } تعالى بقكلو األدياف عمى دينو سيظير أنو السالـ عميو نبيو اهلل كعد

 أك مف ، فيذه كميا أخبار عف الغيكب التي ال يقؼ عمييا إال رب العالميف...{اْلَحقّْ  َوِدينِ  ِباْلُيَدى
 2".أكقفو عمييا رب العالميف فدؿ عمى أف اهلل تعالى قد أكقؼ عمييا رسكلو لتككف داللة عمى صدقو

  السيوطي :سابعا

                                                           
الجامع ، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي،(ق671ت سنة )القرطبي 1

/ ، ىػ1423)ىشاـ سمير البخارم،  دار عالـ الكتب، الرياض، المممكة العربية السعكدية  :،تحقيؽألحكام القرآن
. 75-1/74،(ـ2003

 .بتصرؼ.75-1/74المرجع السابؽ،  2
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مف أنبأ بو مف أخبار القركف  الرابع": يقكؿ  السيكطي في معرض تعداده لكجكه اإلعجاز 
كاف ال يعمـ منو القصة الكاحدة إال الفذ مف أحبار أىؿ  رة مماثالسالفة كاألمـ البائدة كالشرائع الدا

في تعمـ ذلؾ، كيكرده صمى اهلل عميو كسمـ عمى كجيو كيأتي بو عمى  الكتاب الذم قضى عمره
 1"أمي ال يقرأ كال يكتب نصو كىك

، 2كيظير أف جممتو ىذه قد نقميا مف كتاب الشفا لمقاضي عياض دكف أف ينسبيا إليو 
 مف كجكه اإلعجاز، خاصة بعد العمـ  أفَّ السيكطي ان نو يقبؿ بيذا الكجو أف يككف كجوأكلكف تبيف 

 3.يعد أفَّ كجكه إعجاز القرآف ال متناىية

 األلوسي   شياب الدين:ثامنا

 أما األلكسي فقد عده مف اإلعجاز الغيبي، ككتب في مقدمة كتابو الركح الشبيات حكؿ 
: كقد لخص شبيات المانعيف كالمنكريف بأربعة كجكه  اعتباره إعجازا، ثـ رد عمييا ردا بميغا،

أف اإلصابة في المرة كالمرتيف ليست مف الخكارؽ كالحد الذم يصير بو األخبار خارقا  -1
 .غير مضبكط فإذا ال يمتنع أف يقاؿ ما أشتمؿ عميو القرآف لـ يصؿ إليو

 
 .أنو يمـز أف يككف أخبار المنجميف كالكينة عف األمكر المغيبة مع كثرة إصابتيا معجزة -2

 
 . أنو يمـز أف تككف التكراة كذلؾ الشتماليا كاشتمالو -3

 
 4.أنو يمـز أف يككف الخالي عف األخبار بالغيب مف القرآف غير معجز -4

 :رد االلكسي عمى شبيات المانعيف لإلعجاز الغيبي

                                                           
سعيد المندكب، دار : ، تحقيؽ اإلتقان في عموم القرآن، جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر، ( ق 911ت سنة ) السيكطي1

 .4/323،(ـ 1996- ىػ1416\ 1ط)الفكر، لبناف،
 .204-1/203، الشفا بتعريف حقوق المصطفىالنص منقكؿ بمثمو تقريبا، انظر،القاضي عياض،  2
بحث،(منهجه ومنزلته بين كتب اإلعجاز)معترك األقران في إعجاز القرآنانظر،بنعقٌل،محمدبنحسن،3

.711\2هـ،1416كلٌةالدعوةوأصولالدٌن،السعودٌة،-لنٌلدر ةالدكتوراة، امعةأمالقرى
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ، أبي الفضؿ شياب الديف السيد محمكد البغدادم،( ى1270ت سنة ) األلكسي4

 .بتصرؼ.30-1/29،بيركت–  دار إحياء التراث العربي ،المثاني
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 ال يخفى أف ما كرد مف أخبار الغيب في القرآف مما يعد في :فرد عمى الشبية األكلى - 1
 . كثيرا ال تعتاد اإلصابة فيو بجممتو1نظر أىؿ العرؼ

 أخبار المنجميف ما كاف كاذبا منيا ال احتجاج بو كما كاف  بأف:كرد عمى الشبية الثانية- 2
صادقا كتكررت اإلصابة فيو كالكسكؼ كالخسكؼ غير كارد ألنو مف الحساب المعتاد لمف يتعاطى 
 صناعة التنجيـ كأخبار القرآف بالغيكب ليست كذلؾ، كأما أخبار الكينة فالقكؿ فييا كما في السحر 

 ما في التكراة مف األخبار بالغيب إف كاف كثيرا خارقا لمعادة  أف:كرد عمى الشبية الثالثة-  3
 .ككقع التحدم بو فيك أيضا معجز كآية صدؽ لمف أتى بو كال يضرنا التزاـ ذلؾ 

 أنو ال يرد عمى مف يقكؿ إفَّ كجو اإلعجاز مجمكع ما تقدـ  :كختـ برده عمى الشبية الرابعة - 4   
كجيو مجرد األخبار بالغيب يقكؿ بأف الخالي مف ذلؾ غير معجز كٕانما األعجاز : أصالن كمف يقكؿ

 2في القرآف بجممتو كيكفي ذلؾ في غرضو

 موقف العمماء المحدثين من اإلعجاز الغيبي: المطمب الثاني

  مصطفى صادق الرافعي : أوال

 كجيان معجزان، لكنو لـ يفصؿ في ةيعتبر ما جاء في القرآف مف أحداث تاريخية كمستقبمي
ف كاف تطرؽ إلى مسألة خمؽ اإلنساف باعتبارىا مف إذلؾ ألف غرض كتابو بالغي كلغكم، ك
 .المسائؿ الغيبية التي كقع بيا اإلعجاز

 فالقرآف معجز في تاريخو دكف سائر الكتب ": كيمخص تصكره إلعجاز القرآف فيقكؿ 
  3"كمعجز في أثره اإلنساني، كمعجز كذلؾ في حقائقو

  محمد رشيد رضا :ثانياً 

                                                           
،انظر،ابنمنظور،لسانأحوالهمونعلىأمورهموٌتعرفونبأمورالقبٌلةأوال ماعةمنالناسٌلهمالقائمون1

 .9/239العرب،
. بتصرؼ.1/30،المرجع السابق انظر،2

عبد اهلل المنشاكم، مكتبة اإليماف ، : ، تحقيؽ إعجـاز القرآن والبال ة النبوية ، مصطفى صادؽ،(  ى1356ت سنة ) الرافعي3
 .156، ص (ـ1997-  ىػ 1417/ 1ط)المنصكرة، مصر ، 
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يرل صاحب المنار أف اإلخبار عف الغيب مف أبرز كجكه اإلعجاز إذ قد عنكف لو بعنكاف 
 :ًإعجاز القرآف بما فيو مف عمـ الغيب، قاؿ في الكجو الثالث

خبار بالغيب مف ماض، كقصًص الرسؿ مع أىقكاميـ،  : (الكجو الثالث)" اشتمالو عمى اإٍلً
 التي كرد فييا ىذا اآلياتثـ يسكؽ ...كقد تقدـ بعض الكالـ فيو، كمف حاضر في عصر تنزيمو 

الكجو كيكمؿ فيقكؿ فيذه اأٍلخبار الكًثيرة بالغيب دًليؿ كاضح عمى نبكة نبٌينا كككف القرآف مف عند 
اهلل تعالى، إذ الى يعمـ الغيب غيره سبحانو، كال يمكف معارضتيا بما يصح بالمصادفة أك القرائًف 

 1."أحياننا مف أىقكاؿ الكياف كالعرافيف كالمنجميف

 عبد اهلل دراز  :ثالثاً 

يقكؿ دراز رحمو اهلل في ثنايا رده عمى مف يزعمكف أف القرآف الكريـ إنما ىك إيحاءان ذاتيان 
ذلؾ شأف ما في القرآف مف األنباء التاريخية، ال جداؿ في  ":مف نفس محمد صمى اهلل عميو كسمـ

  2."أف سبيميا النقؿ ال العقؿ، كأنيا تجيء مف خارج النفس ال مف داخميا 

نو يعتبر األخبار التاريخية داخمة ضمف اإلعجاز، فيك يرل أف مدار أكيظير مف كالمو 
اإلعجاز في الجانب الغيبي أمية الرسكؿ عميو السالـ، ثـ مجيء القرآف بيذا الكـ مف األخبار 

. كالتفاصيؿ الدقيقة

 

 
 

 

                                                           
الييئة المصرية العامة ، (تفسير المنار)تفسير القرآن الحكيم ، محمد رشيد بف عمي رضا، (ق1354ت) رضا،1

بتصرؼ  .171-1/170،( ـ1990)لمكتاب،
. 1/39، (1985  )دار الثقافة، الدكحة،  ،النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن، محمد عبد اهلل،  (ىػ1377ت )دراز 2
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 المبحث الثالث
   ىل وقع التحدي باإلعجاز الغيبي

تحديت  "التحدم لغةِّ يأتي بمعنى المبارزة كالمنازعة كالمباراة، جاء في مختار الصحاح 
باراه : ك تحداه "  كمف ذلؾ ما جاء في لساف العرب ،1"فالنا إذا باريتو في فعؿ كنازعتو الغمبة

دىيا  دىياؾ في ىذا األمر أم ابرز لي فيو. كنازعو الغمبة، كىي الحي  .2"كأنا حي

 .3"ىك طمب اإلتياف بالمثؿ عمى سبيؿ المنازعة كالغمبة : " فالتحدم في االصطالح 

ز قد كقع بو التحدم، فحيف القكؿ  ز كبيف معجّْ  كفي البداية يجب التفريؽ بيف ما ىك معجّْ
 يتحتـ مف ذلؾ أفَّ اهلل عز كجؿ طمب منيـ ،فَّ األخبار الغيبية ىي معجزة قد كقع بيا التحدمإ

ف لـ يأتكا بيا فقد باف ضعفيـ إاإلتياف بمثؿ تمؾ األخبار الغيبية التي جاء بيا القرآف الكريـ، ؼ
كانتيت حجتيـ، ككذلؾ األمر يستمـز أفَّ مف جاء بمثؿ ىذه األخبار قد صحت معارضتو لمقراف 

. الكريـ

 كبعد النظر في المسألة كأقكاؿ العمماء، ثـ النظر في شركط التحدم كالكجو الراجح فيو 
: 4 اآلتيةكالحد لو، تبيف أفَّ اإلعجاز الغيبي ىك معجز لكنو لـ يقع بو التحدم لألدلة 

، كمف 5أف الراجح في القدر الذم تحدل اهلل بو الناس، ىك أف يأتكا بسكرة كاممة كسكر القرآف: أكالن 
المسَّمـ فيو أفَّ األخبار الغيبية ليست مكجكدة في كافة سكر القرآف الكريـ، كيتحتـ مف ىذا أفَّ السكر 

التي ليس فييا أخبار غيبية أنيا غير معجزة، كقد تطرؽ لو اإلماـ الخطابي كذلؾ في رسالتو، إذ 
قمت كال يشؾ في أف ىذا كما أشبيو :" يقكؿ بعد إثباتو أفَّ األخبار الغيبية  كجو مف كجكه اإلعجاز

                                                           
 .1/54،مختار الصحاحالرازم،  1
 .14/168، لسان العربابف منظكر،  2
اإلعجاز في القرآف )المؤتمر العممي الثالث،  ،(التحدي بالقرآن العظيم )بحث بعنكاف محسف سميح الخالدم،.د  الخالدم،3

. 1/333ـ،2000غزة، العدد األكؿ، -، جامعة األقصى(الكريـ
ما كضعتو مف أدلة في ىذا المقاـ كانت ىي األدلة الراجحة دكف سكاىا، ألف مكضكع الرسالة ليس التحدم، كمف أراد النظر  4

 .التحدي بالقرآن الكريممحسف سميح الخالدم بعنكاف . في باقي األدلة عمى قدر التحدم كالكجو الراجح فيو، فميراجع بحث د
عبد الرحمف عميرة، دار الجميؿ، . د:  تحقيؽالمواقف،، عضد الديف عبد الرحمف بف أحمد (ىػ756: ت)، اإليجيانظر 5

البرىان في عموم  عبد اهلل، ا، محمد بف بيادر بف عبد اهلل أب(ق794:ت)الزركشي، ك .3/400 ،(ـ 1997\ 1ط)،بيركت
 .2/108، (ق1391) الفضؿ إبراىيـ، دار المعرفة، بيركت، امحمد أب: ، تحقيؽ القرآن
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مف أخباره نكع مف أنكاع إعجازه، كلكنو ليس باألمر العاـ المكجكد في كؿ سكرة مف سكر القرآف، 
كقد جعؿ سبحانو في صفة كؿ سكرة أف تككف معجزة بنفسيا ال يقدر أحد مف الخمؽ أف يأتي 

 1"بمثميا

 بو التحدم أف يككف مكجكدا في كافة السكر، كال شؾ أفَّ ع فال بد لمكجو المعجز الذم كؽ
ىذا الكجو ىك نظـ القرآف الكريـ كما يتبعو مف فصاحة كبالغة، كىك الرأم الذم رجحو جماعة مف 

الذم عميو الجميكر كالحذاؽ كىك الصحيح في نفسو أف التحدم إنما " أىؿ العمـ، يقكؿ ابف عطية
 .2 "كقع بنظمو كصحة معانيو كتكالي فصاحة ألفاظو

 التي لـ إفَّ العرب في زمف تنزيؿ القرآف الكريـ، لـ يككنكا مطالبيف باإلتياف بمثؿ ىذه األخبار: ثانيا
بعد ما أ ضمف دائرة التحدم، فالتحدم يجب أف يككف بمثؿ ما يتقنو الميتحدَّل، كاألخبار الغيبية تقع

 مف ىـعضبتككف مف قدرة العرب، فيـ أمة أمية ال كتاب ليـ كال عمـ ليـ إال ما ندر مما أخذه 
 . 3 كبعض األساطير مف الكتب السابقة كما كاف يفعؿ النضر بف الحارث،أحبار الييكد

إذا صح أف قميؿ القرآف ككثيره سكاء في أنو " : محمكد شاكراألستاذ في ذلؾ الشأف رل كم
ثبت أف ما في القرآف جممة مف حقائؽ األخبار عف األمـ السالفة، - أم النظـ كالبياف– ىذا الكجو 

كمف أنباء الغيب، كمف دقائؽ التشريع، كمف عجائب الدالالت عمى ما لـ يعرفو البشر مف أسرار 
 4"ربالككف إال بعد القركف المتطاكلة مف تنزيمو، كؿ ذلؾ بمعزؿ عف الذم طكلب بو الع

                                                           
 .23ص،ثالث رسائل في إعجاز القرآنبيان إعجاز القرآن ضمن   الخطابي، 1
عبد : ،تحقيؽ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب األندلسي، (ق542:ت) ابف عطية2

ابف أبي العز كانظر، .1/52، (ـ1993- ىػػ1413 1/ط)السالـ عبد الشافي محمد،دار الكتب العممية، لبناف،
، 202  ،(ىػ1391/  4ط)أحمد محمد شاكر، ككالة الطباعة كالترجمة،: تحقيؽ ، شرح العقيدة الطحاوية، (ق731:ت)الحنفي

 دار إحياء التراث العربي، ،إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم، محمد بف محمد العمادم، (ـ1574:ت) السعكداأبك
 .3/398بيركت،

أسعد محمد الطيب، : تحقيؽ تفسير ابن أبى حاتم،، اإلماـ الحافظ أبك محمد عبد الرحمف الرازم، (ق327:ت)بف أبي حاتـ ا3
  .7/103،  ( ـ1993)، دار الفكر، بيركت، الدر المنثور، كانظر، السيكطي، 1689 /5المكتبة العصرية، صيدا، 

لمالؾ بف نبي، دار الفكر،  (الظاىرة القرآنية ) ذكر ذلؾ في تقديمو لكتاب ، محمود محمد شاكر،(ق1418:ت)شاكر 4
 .بتصرؼ.28 ،ـ1986 ،ىػ1406دمشؽ، 
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ف يظير أإفَّ كجو التحدم يجب أفى يصؿ إلى حد ال لبس فيو، كأف ال يختمؼ عميو اثناف ك: ثالثا
إف ما جاء في الكتب  :جميا التفاكت فيو بيف ما عند اهلل تعالى كبيف ما عند البشر، فيمكف أف يقاؿ

عمى الرغـ مف الفارؽ بينيا كبيف ما جاء بو القرآف مف إخبار غاية في  الدقة  كجماالن في ، السابقة
. ف الكريـ، ككذلؾ ما يجيء بو الكياف كأمثاليـآيمكف إف يقاؿ أنيا معارضات لمقر، األسمكب

كليذا فقد منع بعض العمماء مف أف تككف األخبار الغيبية في القرآف كجيا مف كجكه 
اإلعجاز، كما مر في المبحث السابؽ عند الكالـ عف االلكسي، كفي ىذا يقكؿ األستاذ محمكد 

إف ما في القرآف مف مكنكف الغيب كمف دقائؽ التشريع كمف عجائب آيات اهلل في خمقو، : " شاكر
كؿ ذلؾ بمعزؿ عف ىذا التحدم المفضي إلى اإلعجاز، كٕاف كاف ما فيو مف ذلؾ كمو يعد دليال 

عمى أنو مف عند اهلل تعالى، كلكنو ال يدؿ عمى أف نظمو كبيانو مبايف لنظـ كالـ البشر كبيانيـ، 
  1"كأنو بيذه المباينة كالـ رب العالميف ال كالـ بشر مثميـ

إفَّ األخبار المستقبمية ال يمكف أف تككف كجيا كقع بو التحدم، فيي في عيف : رابعا 
دل ليست سكل أخبار تحتمؿ الصدؽ كالكذب، كال يمكف أف تعتبر إعجازا إال بعد كقكعيا كىذا  الميتحى

، فكيؼ يتحدل اهلل تعالى الناس بشيء لـ يقفكا عمى برىانو، بؿ إٌف  .2ما لفت لو الشريؼ المرتضى
مشركي مكة اعتبركا ما جاء بو القرآف مف إخبارو عف نصر الركـ ثغرة  كفرجة ليـ ليتمكنكا مف 

عميو أفضؿ الصالة كالسالـ، كما جرل بينيـ كبيف أبي بكر -حاشاه -(كذب النبي  )الديف كيثبتكا
 3 . يـك أنزلت سكرة الركـمف تحدو 

كيتبيف مما سبؽ أٌف األخبار الغيبية كجو معجز لكنو لـ يقع بو التحدم، كال يفيـ مف ذلؾ 
أف البشر يمكف ليـ أف يأتكا بمثؿ أخباره، فيي بال شؾ دليؿ عمى صدؽ نبكة محمد عميو السالـ، 

كدليؿ عمى أفَّ القرآف مف لدف عميـ حكيـ، كال يمكف أف يأتي مخمكؽ كيجئ بمثؿ ما جاء بو القرآف 
 .الكريـ، كلكنيا لـ يتـ التحدم بيا 

                                                           
 .31المرجع السابؽ،  1
 .19انظر في ىذا البحث ص 2
أحمد : ، تحقيؽالجامع الصحيح سنن الترمذي. عيسى محمد بف عيسى الترمذم السمميا ، أب(ق279:ت)الترمذمانظر،  3

كـً حديث، رقـ  ،(بال تاريخ). دار إحياء التراث العربي: بيركت. فممحمد شاكر كآخر ًمٍف سيكرىًة الرُّ ، 343/ 5، (3193)بىاب كى
، مؤسسة  مسند اإلمام أحمد بن حنبل عبداهلل الشيباني ،ا، أحمد بف حنبؿ أب(ق209:ت)ابف حنبؿ ك.كقاؿ حسف غريب 

 المكتبة النبكية، السيرة صحيح االلباني، انظر صحيح، االلباني عنو كقاؿ .1/304، 2770، حديث رقـ قرطبة، مصر
 .232\1 ، 1ط عماف، االسالمية،
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يتبيف مف آراء العمماء السابقة، أنيـ يقسمكف األخبار الغيبية الكاردة في القرآف الكريـ إلى 
قسميف، كىما األخبار الماضية كاألخبار المستقبمة، كٕاف كاف بعض المعاصريف يفرد قسمان آخر 

تحت مسمى غيب الحاضر، كىـ يعنكف بذلؾ ما تحقؽ كقكعو في حياة النبي صمى اهلل عميو كسمـ، 
ىك جزء مف غيب المستقبؿ، إذ إف ما كقع في حياة النبي صمى  (غيب الحاضر)كلكف يظير أف 

 .اهلل عميو كسمـ، ال فرؽ بينو كبيف ما كقع بعد كفاتو صمى اهلل عميو كسمـ

كالمقصكد باألخبار المستقبمة، ىي األخبار التي تحدث عنيا القرآف الكريـ قبؿ كقكعيا بأنيا 
 1.ستحصؿ، ثـ تحقؽ اإلعجاز بكقكعيا، عمى الكجو الذم أخبر بو القرآف الكريـ

 كفي ىذا الفصؿ سيتـ عرض أبرز األمثمة التي قاؿ بيا العمماء كالمفسركف، كسيتـ 
 .مناقشتيا كالترجيح بيف األقكاؿ إف كاف ىناؾ خالؼ، ثـ بياف كجو اإلعجاز الغيبي في كؿ آية

                                                           
 .203\1عياض، الشفا،.1/33،إعجاز القرآن انظر، الباقالني، 1
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بحث األولالم  
 التنّبؤ بانتصار الروم عمى الفرس

: قاؿ تعالى
وُم  (1)الم  ) ِفي ِبْضِع ِسِنيَن  (3)ِفي َأْدَنى اأْلَْرِض َوُىْم ِمْن َبْعِد َ َمِبِيْم َسَيْغِمُبوَن  (2)ُ ِمَبِت الرُّ

ِبَنْصِر المَِّو َيْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُىَو اْلَعِزيُز  (4)ِلمَِّو اأْلَْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن 
َيْعَمُموَن َظاِىرًا ِمَن  (6)َوْعَد المَِّو اَل ُيْخِمُف المَُّو َوْعَدُه َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَمُموَن  (5)الرَِّحيُم 

 }7-1:الروم{((7)اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُىْم َعِن اآْلِخَرِة ُىْم َ اِفُمون
 

 حول السورة :المطمب األول

ىي السكرة الرابعة كالثمانكف في تعداد نزكؿ السكر، نزلت بعد سكرة االنشقاؽ كقبؿ سكرة 
، كتأتي بعد سكرة ؼ الشريؼكىي السكرة الثالثكف في تعداد ترتيبيا في المصح ،1العنكبكت

. العنكبكت كقبؿ لقماف
 ستكف آية، حكاه ابف عطية كالقرطبي، كلـ يذكرىا آياتياكىي  مكية كميا مف غير خالؼ ك

سميت بسكرة الرـك ألنيا ، ك2في السكر المختمؼ في مكيتيا كال في بعض آية (اإلتقاف  )صاحب 
. ابتدأت بذكر الركـ، كىي السكرة الكحيدة التي ذكر فييا اسـ الركـ

نزلت ىذه السكرة حيف ىـز الفرسي الركـى في بالد : سبب نزول السورة والجو الذي نزلت فيو
الشاـ، فأصاب المسمميف حزف ألف الركـ أىؿ كتاب كالفرس عباد كثف لحديث ابف عباس التالي 

كـي . الـ  }:عف ابف عباس ، رضي اهلل عنيما، في قكلو تعالى" ًمبىًت الرُّ : قاؿ {ًفي أىٍدنىى األٍرًض . غي
مىبت مبت كغى ؛ ألنيـ أصحاب أكثاف، 3كاف المشرككف يحبكف أف تظير فارس عمى الركـ: قاؿ. غي

                                                           
 دار سحنكف لمنشر كالتكزيع، ،(الطبعة التونسية )التحرير والتنوير ،الشيخ محمد الطاىر، (ق1373:ت)بف عاشكرا انظر،1

 .40-21/39،( ـ1997 )تكنس،
 .21/39 التحرير والتنوير كابف عاشكر، .327\4 ابف عطية، المحرر الكجيز، ،5/14انظر، القرطبي  2
ككانكا عمى . بنك األصفر: كأما الرـك فيـ مف ساللة العيص بف إسحاؽ بف إبراىيـ، كىـ أبناء عـ بني إسرائيؿ، كيقاؿ ليـ" 3

المتحيرة، : ككانكا يعبدكف الككاكب السيارة السبعة، كيقاؿ ليا. ديف اليكناف، كاليكناف مف ساللة يافث بف نكح، أبناء عـ الترؾ
كيصمكف إلى القطب الشمالي، كىـ الذيف أسسكا دمشؽ، كبنكا معبدىا، كفيو محاريب إلى جية الشماؿ، فكاف الرـك عمى دينيـ 

فكاف أكؿ مف دخؿ في ديف . قيصر: إلى مبعث المسيح بنحك مف ثالثمائة سنة، ككاف مف ممؾ الشاـ مع الجزيرة منيـ يقاؿ لو
تفسير القرآن  ،، إسماعيؿ بف عمر الدمشقي أبك الفداء(ق774:ت)ابف كثير" النصارل مف الممكؾ قسطنطيف بف قسطس

، مكتبة البداية والنيايةابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير، . 425\3، (ق1401 )، ، دار الفكر  بيركت،العظيم
 .194\1المعارؼ، بيركت، 
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 ألنيـ أىؿ كتاب، فذيكر  ذلؾ ألبي بكر، فذكره ،ككاف المسممكف يحبكف أف تظير الرـك عمى فارس
أما إنيـ سيغمبكف  :أبك بكر لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

اجعؿ بيننا كبينؾ أجال فإف ظيرنا كاف لنا كذا ككذا، كٕاف ظيرتـ كاف لكـ : فذكره أبك بكر ليـ، فقالكا
فجعؿ أجال خمس  سنيف، فمـ يظيركا، فذكر ذلؾ أبك بكر لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ . كذا ككذا

ثـ . البضع ما دكف العشر: قاؿ سعيد بف جبير". "العشر: "أراه قاؿ" أال جعمتيا إلى ديكف:"فقاؿ
كـي .  الـ ): فذلؾ قكلو: ظيرت الرـك بعد، قاؿ ًمبىًت الرُّ  1"(غي

 من إعجاز  يبي مقدمة سورة الروم دراسة تحميمية نقدية لما تضمنتو 

يظير مف النظرة األكلى في اآليات الكريمة، أف اإلعجاز الغيبي فييا قد اقتصر عمى 
نصر الرـك عمى الفرس في المدة التي ذكرىا اهلل عز كجؿ في السكرة، كلكف بعد البحث 

كاإلبحار في معاني اآليات كاألحداث التي أعقبت نزكليا، تبيف أنيا اشتممت عمى ثالثة كعكد 
أخبر بيا القرآف الكريـ قبؿ كقكعيا، ثـ صدقت الكعكد بالتفصيؿ العجيب الذم ذكر في مقدمة 

السكرة، كتندرج ىذه األحداث تحت مفيـك اإلعجاز الغيبي باإلخبار عف المستقبؿ، كىذه 
:  ىيةاإلخبارات الثالث

. اإلخبار بيزيمة الرـك لمفرس في بضع سنيف- 1

 اليـك الذم كافؽاإلخبار بأف يكـ ىزيمة الفرس سيككف يـك فرح لممسمميف، كىذا اليـك - 2
. انتصر فيو المسممكف في بدر كما سيأتي تحقيقو

 . (أدنى األرض )اإلخبار بالمكاف الذم سييزمكف فيو - 3

                                                           
مسند اإلمام ابف حنبؿ، ،، كقاؿ حسف غريب، ك343/ 5، (3192)حديث رقـ . الجامع الصحيح سنن الترمذي الترمذم، 1

كقاؿ عنو االلباني صحيح، انظر االلباني، صحيح السيرة النبكية، المكتبة .1/304، 2770حديث رقـ ، أحمد بن حنبل
. 232\1 ، 1االسالمية، عماف، ط
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  اإلخبار بيزيمة الروم عمى الفرس في بضع سنين:المطمب الثاني

وُم  (1)الم ):قاؿ تعالى  ِفي  (3)ِفي َأْدَنى اأْلَْرِض َوُىْم ِمْن َبْعِد َ َمِبِيْم َسَيْغِمُبوَن  (2)ُ ِمَبِت الرُّ
 }7-1:الروم{ (ِبْضِع ِسِنيَن 

:  كجو اإلعجاز في اآليات 

 إف اإلعجاز في ىذه اآليات يكمف في إخبار اهلل عز كجؿ بأمر سيحصؿ بعد سنيف، كىك 
ىزيمة الرـك لمفرس، كقد كقع ىذا الخبر كما أخبر اهلل عز كجؿ في المدة التي قررىا، كىي بضع 

 .1كالبضع في المغة العدد ما بيف الثالث إلى العشر سنيف

، كقد سبؽ ما جاء بيف أبي  عمى المعانديفبمغ في اإلعجاز كٕاقامة الحجةأكتحديد الفترة 
بكر رضي اهلل عنو كأنبىي بف خمؼ، ككيؼ أف النبي عميو السالـ كجو أبا بكر في مسألة البضع، ثـ 

إفّْ اهلل عز كجؿ لـ يحدد في اآليات مكعد ىزيمة الفرس باليكـ كالشير كالسنة، كفي ذلؾ إعطاء 
. فسحة لممعاند لمتكذيب فإذا كقع الخبر بيت الذم الكفر، كما حدث لممشركيف

كالمدة  ، كما سيأتي تكثيقو كقد كقعت ىزيمة الفرس في يـك بدر كما ثبت في األحاديث كالتاريخ
 أف الفرس ىزمكا الرـك العمـبيف ىزيمة الفرس كنصرىـ ىي تسع سنيف، كتحقيؽ ذلؾ يككف عند 
 كىك الكقت الذم أنزلت ،ـ614كدمركا مدنيـ كاحتمكا القدس في العاـ السادس لمبعثة المكافؽ سنة 

 ،ـ623فيو ىذه اآليات، ككانت ىزيمة الفرس في يـك بدر في العاـ الثاني لميجرة المكافؽ لسنة 
 سنكات، كما أخبر القرآف 9سيأتي تكثيقو في المطمب الثاني، أم أفَّ المدة بيف الحدثيف ىي ك

 .الكريـ

 كعندما تكلى ىرقؿ عرش:" نصو ماجاء تفصيؿ ذلؾ في أطمس تاريخ اإلسالـ كفيو ك       
 كاف الفرس قد اجتاحكا بالد الشاـ كمصر كىزمكا ،(كىي سنة البعثة المحمدية)ـ  610 الرـك سنة

                                                           
، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في ، أبك القاسـ محمكد بف عمر الخكارزمي(ق534:ت)الزمخشرم انظر، 1

ابف فارس، معجـ مقاييس ، ك3/473 عبد الرزاؽ الميدم،:  دار إحياء التراث العربي، بيركت، تحقيؽ وجوه التأويل،
 . 8/15 لسان العربابف منظكر، ك. 1/257المغة،
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 كغزكا مصر ،  ـ 614  كاستكلكا عمى فمسطيف كالقدس سنة،1  ـ عند أنطاكية 613 البيزنطييف سنة
 ،ـ  622  كبعد أف أقاـ ىرقؿ دكلتو بدأ قتاؿ الفرس سنة،  ـ 619  ـ أك 618 كدخمكا اإلسكندرية سنة

 كاسترد منيـ أراضي الدكلة البيزنطية في ، ـ أنزؿ بيـ ىزيمة قاصمة قرب نينكل 627 كفي سنة
. 2" ـ استعاد بيت المقدس 630  كفي سنة، كمصر أرمينيا كالشاـ كفمسطيف

 مف 614كالثابت في ىذا التاريخ، أنو في سنة "عبد الكريـ الخطيب كىذا ما ذىب إليو 
، فاستكلى  الميالد كانت تدكر معركة بيف الفرس كالركـ، كقد بدأت طالئع اليزيمة تنزؿ بالرـك

الفرس عمى أنطاكية، كىى مف كبريات المدف الشرقية لمدكلة الركمانية، ثـ استكلكا بعد ذلؾ عمى 
 624في عاـ ... دمشؽ، ثـ عمى بيت المقدس ذاتيا، كأشعمكا فييا النيراف، كأحرقكا كنيسة القيامة

لـ يكد المسممكف يفرغكف مف المشركيف في معركة بدر، كيأخذكف طريقيـ إلى ... مف الميالد
المدينة، كفي قمكبيـ فرحة النصر، كفي أيدييـ ما كقع ليـ مف مغانـ ػ حتى يمقاىـ عمى طريؽ 

المدينة مف يخبرىـ بما انتيى إليو أمر القتاؿ الذم كاف دائرا بيف الفرس كالركـ، كأف الرـك قد ىزمكا 
 . 3"الفرس، كأخرجكىـ مف بيت المقدس 

كىذه اآليات مف البينات  " : كاعتبر المفسركف ىذا الكعد مف اإلعجاز الغيبي، قاؿ أبك السعكد
 كككف القرآف مف عند اهلل عز كجؿ حيث أخبر عف الغيب الذم ال ،  الشاىدة بصحة النبكة، الباىرة

 كاآلية مف دالئؿ النبكة ألنيا إخبار  :  كقاؿ البيضاكم4"  ككقع كما أخبر،يعممو إال اهلل العميـ الخبير
في الدنيا  (كمبيكتر  ) فأركني أٌم قكة  " كيضيؼ الشعركام معمقا عمى ىذا الحدث 5." .عف الغيب

تينبئنا بنتيجة معركة ستحدث بعد ثالث إلى تسع سنيف، فمحمد صمى اهلل عميو كسمـ، كىك النبي 
يخبرنا بيذه النتيجة؛ - األمي المقيـ في جزيرة العرب كال يعرؼ شيئان عف قكة الركـ أك قكة الفرس 

                                                           
 أنطاكية مف أرض دمشؽ مما يمي طريؽ البرٌية ، بناىا سارغكرس النكصيدم، ككانت مف أىـ المدف الركمية، كفتحيا ابك 1

، دار فتوح الشام  عبد اهلل بف عمر ، االكاقدم، أبانظر، عبيدة بف الجراح في زمف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنيما، 
رضكاف محمد رضكاف، دار : ، تحقيؽ فتوح البمدانالبالذرم، أحمد بف يحيى بف جابر، .  310\292،1\1الجيؿ، بيركت ،

. 137\1، 1403الكتب العممية،  بيركت، 
 . 48، (1407/1987 1\ط)،الزىراء لالعالـ  العربي، القاىرة، أطمس تاريخ اإلسالم حسيف، .، د(ق1329)مؤنس 2
 .بتصرؼ.11/481، ، دار الفكر العربي، القاىرةالتفسير القرآني لمقرآن الخطيب، عبد الكريـ، 3
. 49\7،تفسير أبي السعود السعكد، ك أب4
، دار الفكر، بيركت، (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)تفسير البيضاوي المسمى،عبد اهلل بف عمر، (ىػ685: ت) البيضاكم5
4\327 .
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ٍفؽ ما تككف ىك الذم أخبره، كككف محمد صمى اهلل عميو كسمـ يعمنيا  ألف الذم يعمـ األشياء عمى كى
كيتحدَّل بيا في قرآف ييٍتمىى إلى يكـ القيامة دليؿ عمى تصديقو بمنطؽ اهلل لو، كأنو كاثؽ مف حدكث 

 1."ما أخبر بو 

 كمما يزيد في بالغة اإلعجاز في ىذه اآليات، ىك ما كاف مف حاؿ الرـك بعد ىزيمتيـ مف 
ثـ يأتي القرآف كيبشر بيزيمة  ضعؼ كانكسار كتشريد، كما كاف عميو الفرس مف قكة كسطكة كىيبة،

! الفرس كفي مدة كجيزة محدكدة

في ذلؾ :"تعميقا عمى نبكءة القرآف ما يمي (جيبكف  )  جاء في كتاب المؤرخ البريطاني 
الثنتي عشرة األكلى مف ابعدى منيا كقكعا، ألف السنيف أية نبكءة أالكقت حيف تنبأ القرآف بيذا لـ تكف 

، كىذا ما كانت عميو نفكس أىؿ مكة مف 2"حككمة ًىرىقؿ كانت تؤًذف بانتياء اإلمبراطكرية الركمانية
. المشركيف مف استبعاد شديد ساخر حيف سمعكا القرآف الكريـ يتكعد بنصر لمرـك في بضع سنيف 

مف بعد غمبيـ التنبيو عمى  كفائدة ذكر"كذكر ابف عاشكر فائدة قيمة أخرل حيث يقكؿ  
 فالكعد ،عظـ تمؾ اليزيمة عمييـ، كأنيا بحيث ال ييظف نصر ليـ بعدىىا، فابتيج بذلؾ المشرككف

بأنيـ سيغمبكف بعد ذلؾ االنيزاـ في أمد غير طكيؿ تحد تحدَّل بو القرآف المشركيف، كدليؿ عمى أف 
ككرامة  (صمى اهلل عميو كسمـ  )اهلل قدر ليـ الغمب عمى الفرس تقديران خارقان لمعادة معجزة لنبيو 

 3."لممسمميف 

لفرس، حينما دمركا ممالكيـ ا كقكة كجبركت ،كال يخفى كـ كاف ضعؼ الرـك في تمؾ الحقبة
الذم ال يمكف أف يطمع عميو مخمكؽ، أك حتى  4كىذا مف الغيب المطمؽ  ذرارييـ، اكقصكرىـ كسبك

 عف األمكر المحسكسة كالكقائع التي كانت كميا قكال يكجد دافع لقكؿ ذلؾ لبعد  كاىف،بكقكعويتكيف 
 . تشير الستحالة ىزيمة الفرس 

                                                           
 11306، مطابع أخبار اليـك، الخواطرتفسير الشعراويفسير الشعراكم،تمحمد متكلي ، (ىػ1418: ت )الشعراكم  1
 The Decline and Fall of the Roman)تدىور االمبراطورية الرومانية وسقوطيا، ( ـ1794: ت) إدكار جيبكف 2

Empire) ،WDR، 2007 ،5/74 .
 .21/44 التحرير والتنوير، الشيخ محمد الطاىر،، ابف عاشكر3
ؿ إليو، فيك غيب عف كؿ الناس "  4 تفسير الشعراوي الشعراكم، " أٌما الغيب المطمؽ فيك الذم ليس لو مقدمات تيكصّْ

 .113،الخواطر
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 كمما يعزز كقكع ىذا اإلعجاز، إف عممنا كـ كاف لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ أعداء مف 
المنافقيف أك المشركيف في مكة كالعرب أك الييكد كغيرىـ، كلـ يؤثر أفَّ أحدان منيـ اعترض عمى 

 لكانت دعكة اإلسالـ دفنت في ميدىا، ،ىذه اآلية، فمك لـ يقع خبر ىزيمة الفرس في تمؾ المدة
.  معاذ اهلل تعالى

ن يوم ىزيمة الفرس سيكون يوم فرح لممؤمنين أ اإلخبار ب:المطمب الثالث

 :قاؿ تعالى
وُم  (1)الم  )  ِفي ِبْضِع ِسِنيَن  (3)ِفي َأْدَنى اأْلَْرِض َوُىْم ِمْن َبْعِد َ َمِبِيْم َسَيْغِمُبوَن  (2)ُ ِمَبِت الرُّ

ِبَنْصِر المَِّو َيْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُىَو اْلَعِزيُز  (4)ِلمَِّو اأْلَْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن 
 }5-1:الروم{( (5)الرَِّحيُم 

أخبر تعالى أفَّ اليكـ الذم سيىغًمبي فيو الركـ، سيككف يكما يفرح فيو المسممكف، فيؿ يقتصر 
ذلؾ الفرح عمى حاؿ المؤمنيف حيف عممكا بيزيمة الفرس ألنيـ أىؿ كثف يتشارككف مع ألدى أعدائيـ 

ف أىؿ كتاب كمف أىؿ مكة في كثنيتيـ، كىؿ فرحيـ النتصار الرـك ككنيـ أىؿ كتاب كالمسمـ
كذلؾ؟  

 في الحقيقة إفَّ ىذا األخبار بالفرح فيو إعجاز غيبي مركب، كقبؿ االطىالع عميو، يجب 
 :، كاختمفكا فيو عمى أقكاؿالنظر في  آراء المفسريف كالعمماء حكؿ ىذا الفرح

 1(الفرس)عمى مف ليسكا بأىؿ كتاب  (الركـ)قيؿ يفرحكف بنصر أىؿ الكتاب  -1
كقيؿ ىك إظيار صدؽ المؤمنيف فيما أخبركا بو المشركيف مف غمبة الركـ، كتحقؽ كعد اهلل  -2

  2تعالى
كقيؿ إفَّ سركرىـ كاف بسبب نصر المسمميف في معركة بدر، حيث تكافؽ نصر المسمميف  -3

 3.مع غمبة الرـك في نفس اليكـ
                                                           

ياسر بف إبراىيـ كغنيـ : تحقيؽ ،تفسير القرآن ، المظفر منصكر بف محمد بف عبد الجباراأب، (ىػ489ت)السمعاني انظر، 1
 . 4/197،(ـ1997- ىػ1418\1 ط)،بف عباس بف غنيـ، دار الكطف، الرياض

. 14/5القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ، ك3/473لكشاؼ،الزمخشرم، ا، ك4/197 ،تفسير القرآن ، السمعانيانظر،  2

خالد عبد الرحمف العؾ، : ، تحقيؽ معالم التنزيل محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد الفراء، ا، أب(ق516:ت)انظر، البغكم 3
وعود القرآن بالتمكين كالخالدم، صالح عبد الفتاح، ، 25/85التفسير الكبير، ، كالرازم، 477/ 3دار المعرفة، بيركت، 

 .132، 2007 دار القمـ، دمشؽ،لالسالم،
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يتبيف بعد النظر في اآلراء السابقة، أف ال مانع مف أف يككف سبب فرحة المؤمنيف اآلراء 
السابقة بمجمكعيا، فال تعارض بيف اآلراء كاألحداث، ففرحيـ بسبب غمبة الرـك كىـ أىؿ كتاب 

قرب إلى ديانة ألدُّ خصكميـ مف مشركي أقرب إلى الصكاب مف الفرس الذيف دينيـ كثني كأكدينيـ 
مكة، كقد مر ما حصؿ لممشركيف مف سركر حيف انتصر الفرس، ثـ إفَّ ىزيمة الفرس فييا إيذاف 

، فكما ىىـز أىؿ الكتاب مف النصارل الكثف سيىيـز أىؿ 1 الماكردمأشار إلى ىذابيزيمة قريش كما 
. الكتاب مف المسمميف أىؿ األكثاف 

 كفرحيـ بسبب تحقؽ كعد اهلل تعالى، فيو مف التسرية كالتثبيت ألىؿ اإليماف ما فيو، كأف 
 إذ كاف فيو دليؿ عمى النبكة ألنو أخبر تبارؾ كتعالى بما ،فرحيـ إنما كاف إلنجاز كعد اهلل تعالى

 2.يككف في بضع سنيف فكاف فيو، كقد صح أنو أسمـ عند ذلؾ ناس كثير

ف سبب سركرىـ ىك انتصار المسمميف في أ كلكف حيف النظر في الرأم الثالث القائؿ ب
مبت فيو الركـ، كمدل مكافقتو تاريخيا، كما حكتو اآليات مف كافؽك معركة بدر،  ذلؾ اليكـ الذم غى

لطائؼ كلفتات حكؿ ذلؾ النصر يتبيف لنا اإلعجاز الغيبي بأبيى كأجمى صكره، فتاريخيا ثبت أفَّ 
:  األدلة عمى ذلؾ كمنياكالتاليـك الذم غمبت فيو الركـ صادؼ ذلؾ يـك بدر، كقد ت

 كاف :" قاؿما كرد في الحديث الذم ركاه الترمذم مف حديث األعمش عف عطية عف أبي سعيد
ًئذو يىٍفرىحي  }: يـك بدر، ظيرت الرـك عمى فارس، فأعجب ذلؾ المؤمنيف كفرحكا بو، كأنزؿ اهلل يىٍكمى كى

ـي  ٍف يىشىاءي كىىيكى اٍلعىًزيزي الرًَّحي ري مى   3 ." {اٍلميٍؤًمنيكفى ًبنىٍصًر المًَّو يىٍنصي

الـ  }كأخرج ابف جرير كالبييقي في الدالئؿ مف طريؽ عطية العكفي عف ابف عباس في قكلو 
كاف ذلؾ في أىؿ فارس كالركـ، ككانت فارس قد غمبتيـ، ثـ . قد مضى :" قاؿ  {غمبت الرـك 

                                                           
السيد بف عبد :  تحقيؽ ،النكت والعيون الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصرم، ا أب(ق450:ت) الماكردم،انظر، 1

 .299 /4لبناف، / المقصكد بف عبد الرحيـ،دار الكتب العممية، بيركت 
 محمد عمي الصابكني،: ، تحقيؽ ، معاني القرآن الكريماحمد بف محمد بف إسماعيؿ جعفر ا أب،(ىػ338:ت)انظر، النحاس2

 (.5/245) ، (ق1409\1ط)مكة المكرمة،- جامعة أـ القرل 
، كقاؿ حديث حسف غريب، سنن الترمذيأخرجو الترمذم،  3  رقـ صحيح حديث: وقال الشيخ األلباني ، باب كمف سكرة الرـك

، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، محمد بف جرير بف يزيد بف خالد أبك جعفر، (310:ت)، كالطبرم343/  5، 3192
أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي بف ، (ق468:ت)، كالكاحدم21-20/ 21 (ق 1405 )دار الفكر ، بيركت ،

 .1/232، (1991 – 1411\ 1ط)كماؿ بسيكني زغمكؿ، دار الكتب العممية، : ، تحقيؽأسباب النزول ، متكية
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غمبت الرـك بعد ذلؾ، كالتقى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مع مشركي العرب، كالتقى الركـ مع 
فارس، فنصر اهلل النبي صمى اهلل عميو كسمـ كمف معو مف المسمميف عمى مشركي العرب، كنصر 

التقينا مع رسكؿ : كسألت أبا سعيد الخدرم عف ذلؾ فقاؿ : قاؿ عطية . أىؿ الكتاب عمى العجـ 
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كمشركي العرب، كالتقت الرـك كفارس، فنصرنا عمى مشركي العرب، 
كنصر أىؿ الكتاب عمى المجكس، ففرحنا بنصر اهلل إيانا عمى المشركيف، كفرحنا بنصر أىؿ 

. 1" {كيكمئذ يفرح المؤمنكف بنصر اهلل  }الكتاب عمى المجكس، فذلؾ قكلو 

ًئذو يىٍفرىحي ): كجاءت ىذه الفرحة مكقكتة بالكقت الذم نطقت بو اآليات في قكلو تعالى  يىٍكمى  كى
 أم أف يـك غمبة الرـك لمفرس، سيككف في ىذا اليـك الذم ينتصر فيو (اٍلميٍؤًمنيكفى ًبنىٍصًر المًَّو 

فالنصر الذم يفرح بو .. المسممكف عمى المشركيف، كتمتمئ قمكبيـ فرحة بيذا النصر العظيـ 
المؤمنكف حٌقا، ىك نصرىـ عمى المشركيف مف أىؿ مكة، الذيف سخركا منيـ، كصٌبكا عمييـ ألكاف 

! كىذا ىك نصر الٌمو الذم كعدىـ بو، ككٌقت لو غمبة الركـ لمفرس.. البالء، كأخرجكىـ مف ديارىـ 
 ػ 2كىذا ىك السرٌ 

 المراد مف عرضيا إثبات أفَّ نصر المسمميف  يكفكىذه بعض الحقائؽ التي حكتيا اآليات لـ
في بدر كاف في يـك غمبة الركـ، كلكف ليتبيف مدل ما حكتو ىذه اآليات القصار مف لمحات تتعمؽ 

كما أخبر تعالى   كلـ يأت بمفظ يفيد الغمبة، (بنصر اهلل)كذلؾ في  قكلو تعالى  باإلعجاز الغيبي،
.  كذلؾ ألف النصر ال يككف إال لممؤمنيف كالغمبة لفظ مشترؾ ليـ كلغيرىـ ،في مقدمة السكرة

 
 ال تسمى غمبة الركـ عمى الفرس نصران مف اهلل، ألف  ": يقكؿ الدكتكر الخالدم ما نصو

نصر اهلل كرامة كتشريؼ منو، كال يككف ىذا النصر إال لعباد اهلل المؤمنيف الصالحيف، كالركـ ليسكا 
صحيح أنيـ نصارل أىؿ كتاب، كأنيـ أقرب لممسمميف مف الفرس عبدة ! عبادان مؤمنيف صالحيف

كىىيـ مّْف بىٍعًد ): النار، لكنيـ ليسكا مؤمنيف، كلذلؾ أخبرت اآليات عف كسبيـ المعركة بمفظ الغمبة
، ًفي ًبٍضًع ًسًنيفى  ـٍ سىيىٍغًمبيكفى مىًبًي كفرؽ بيف الغمبة كالنصر، ألف لمنصر ظالؿ التكريـ كالتشريؼ . (غى

                                                           
عبد المعطي قمعجي، دار الكتب العممية، دار الرياف : ، تحقيؽدالئل النبوة أبك بكر أحمد بف حسيف، (ق458:ت) البييقي،1

 .332\2، 332، باب ما جاء في آية الرـك كما ظير فييا مف اآليات في أدنى األرض ،(1988 – 1408 )لمتراث،
 .11/481،التفسير القرآني لمقرانالخطيب، انظر، 2
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َوَلَقْد َنَصَرُكُم ): كىك يتفؽ مع قكلو تعالى في غزكة بدر مف اهلل، كىذا خاص بالمؤمنيف الصالحيف
 1"[.!123: آؿ عمراف ](الّمُو ِبَبْدٍر َوَأنُتْم َأِذلٌَّة َفاتَُّقوْا الّمَو َلَعمَُّكْم َتْشُكُرونَ 

كما أفَّ اآليات تحدثت عف نصر عظيـ مييب، تطير قمكب المؤمنيف فرحا بو، كمجيء الكعد 
في بداية السكرة يدؿ عمى أنو كاف فرحا لنصر أعظـ مف مجرد فرح المؤمنيف بغمبة الرـك عمى 

 .فارس، ككالىما كافر كمعادو لإلسالـ كأىمو
 حتى إفَّ بعض المفسريف استبعد أف يككف فرحيـ لغمبة الركـ، كٕانما لما حدث مف اقتتاؿ     

يفرح المؤمنكف بقتؿ الكفار بعضيـ بعضان لما فيو مف " لقكل الباطؿ، جاء في تفسير ركح البياف 
 2." كتقميؿ عددىـ ال بظيكر الكفار كما يفرح بقتؿ الظالميف بعضيـ بعضان ،كسر شككتيـ

  
( 4)َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن )ثـ إفَّ اآلية ختمت باسميف هلل تعالى العزيز كالرحيـ، قاؿ تعالى 

ألف كال الفريقيف ال " ، كالرحمة خاصة بالمؤمنيف ك(ِبَنْصِر المَِّو َيْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُىَو اْلَعِزيُز الرَِّحيمُ 
 3"األخركية الرحمة يستحؽ

 
كيمكف الجمع بيف كؿ اآلراء في كممة جامعة، كىي أفَّ سركر المؤمنيف كاف بتحقؽ كعد  

، جاء في نظـ الدرر كالـ بديع يقكؿ راهلل تعالى بغمبة الرـك عمى فارس، كفرحيـ بنصر اهلل في بد
كلما أخبر بيذه المعجزة، تالىا بمعجزة  ":البقاعي عقب كالمو عف معجزة ىزيمة الفرس كتحققيا 

أم إذ تغمب  (يكمئذ  ): أخرل، كىك أف أىؿ اإلسالـ ال يككف ليـ ما ييميـ فيسركف بنصره فقاؿ 
أم العريقكف في ىذا الكصؼ مف أتباع محمد  صمى اهلل عميو  (يفرح المؤمنكف  )الرـك عمى فارس 

 أم الذم ال راٌد ألمره، ألىؿ الكتاب عامة، نصرىـ عمى المشركيف في غزكة ،(بنصر اهلل  )كسمـ  
بدر، كىك المقصكد بالذات، كنصر الرـك عمى فارس لتصديؽ مكعكد اهلل كنصر مف سيصير مف 
أىؿ الكتاب الخاتـ مف مشركي العرب عمى الفرس في كقعة ذم قار، فقد كقع الفرح بالنصر الذم 

ينبغي إضافتو إلى اهلل تعالى كىك نصر أىؿ الديف الصحيح أصالِّ كحاالن كمآالن، كسكؽ الكالـ عمى 
 4" ىذا الكجو الذم يحتمؿ الثالثة مف بدائع اإلعجاز

 
                                                           

 .132، 2007 دار القمـ، دمشؽ،وعود القرآن بالتمكين لالسالم،الخالدم، صالح عبد الفتاح،  1
، دار النشر، دار تفسير روح البيانإسماعيؿ حقي بف مصطفى الخمكتي اإلستانبكلي الحنفي،  (ق1137:ت)الخمكتي،  2

 .5/245كانظر الماكردم، النكت كالعيكف، .7/3إحياء التراث العربى 
 .15/329 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،االلكسي،  3
عبد :  ، تحقيؽ نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ، برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ بف عمر،(ق885:ت) البقاعي4

 .596-5/595،  (ـ1995- ىػ1415)دار الكتب العممية، بيركت،  ، الرزاؽ غالب الميدم 
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 . (أدنى األرض ) اإلخبار بالمكان الذي سييزمون فيو :المطمب الرابع

وُم )قاؿ تعالى  ( ِفي َأْدَنى اأْلَْرِض َوُىْم ِمْن َبْعِد َ َمِبِيْم َسَيْغِمُبوَن  (2)ُ ِمَبِت الرُّ

يظير بعد الرجكع إلى آراء المفسريف كالمؤرخيف قديما، أنيـ يختمفكف في تحديد المكقع الذم 
: كقعت فيو المعركة عمى النحك األتي 

 قالو عكرمة، كأكلكا ذلؾ أنيا أدنى 1إنيا كانت بيف أذرعات كبصرل: فمنيـ مف قاؿ  -1
 2 .األرض بالقياس إلى مكة 

 4.، كأكلكا ذلؾ أنيا أدنى بالقياس إلى أرض كسرل3إنيا بالجزيرة:  كمنيـ مف قاؿ  -2

إنيا في األردف كفمسطيف قالو ابف عباس كمجاىد كالسدم، كأكلكا ذلؾ :  كمنيـ مف قاؿ -3
 5. أنيا أدنى بالقياس إلى أرض الركـ

                                                           
 ككانت تسمى اذرعات نسبة ،، كىي معركفة أالف بمدينة درعا السكرية أذرعات، ىي طرؼ بالد الشاـ مما يمي الحجاز1

لسكقيا الشيير، كما زاؿ أىؿ تمؾ المنطقة يسمكنيا ذرعات، كبصرل مدينة تابعة اآلف لمحافظة درعا مف الجية الجنكبية  
. 1/130 عبد اهلل الحموي،معجم البمدان،، دار الفكر، بيروت،ا ياقوت بن عبد اهلل  أب،(ه626:ت)الحموي  ياقوتانظر،

 .5/59،  (م2001ىـ  -1422\ 4ط)جواد ،  المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم دار الساقي، . عمي، د

: عمي بف أحمد أبك الحسف، الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيؽ ، كالكاحدم،20/74تفسير الطبرم، الطبرم، انظر،2
 ا، أب(ق630:ت)ابف األثير. 2/838،(ق1415\ 1ط)صفكاف عدناف داككدم، دار القمـ، الدار الشامية،  دمشؽ ، بيركت ،
عبد اهلل القاضي، دار : ، تحقيؽ الكامل في التاريخالحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ الشيباني ، 

 . 3/427ابف كثير، ػتفسير القرآف العظيـ، . 1/371، (ىػ1415\ 2ط)الكتب العممية، بيركت،
 تركيا، كجنكب شرؽ العراؽ كشماؿ غرب سكريا إقميـ يمتد عبر شماؿ شرؽ الجزيرة ارااختص  وتسمىالجزيرة الفراتيةىي  3

 يكسؼ، يعقكب بف ابراىيـ ا، كالقاضي اب4/195، انظر، السمعاني، تفسير السمعاني، كادم الرافديف كىي الجزء الشمالي مف
أبك العباس  ابف خمكاف،.201، ص (ـ1978/ ىػ1398)محمد ابراىيـ البنا، دار االصالح،: ، تحقيؽ كتاب الخراجبف حبيب، 

إحساف عباس، دار الثقافة، لبناف، : ، تحقيؽ وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانشمس الديف أحمد بف محمد بف أبي بكر 
2\329. 
مصطفى مسمـ محمد، مكتبة . د: ، عبد الرزاؽ ابف ىماـ، تفسير القرآف، تحقيؽ (ق211:ت)انظر، الصنعاني 4

 .3/303، كابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، 4/195تفسير القرآف  ،كالسمعاني،.3/101، (ق1410\ 1ط )الرشد،الرياض،
، تحقيؽ ا، نصر بف محمد بف أحمد أب(ق373:ت) انظر، السمرقندم5 :  الميث، تفسير السمرقندم المسمى بحر العمـك
 فتح ، الشككاني، محمد بف عمي بف محمد،471 /3، الزمخشرم، الكشاؼ،3/3محمكد مطرجي، دار الفكر، بيركت، .د

 .7/49  السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ،اأب. 214 /2دار الفكر، بيركت،  ،القدير

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
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معناىا اقرب كىي إحدل  (أدنى )  باعتبار أفَّ ، بيذا التصكرةكجاءت التأكيالت الثالث
أم أقرب، كمعنى أقرب .. . (أتستبدلكف الذم ىك أدنى)"كفي قكلو تعالى  ،معاني الدنك في المغة

دانى بيف األمريف قارب كبينيما دناكة "، كجاء في مختار الصحاح 1"أقؿ قيمة كما يقاؿ ثكب مقارب
.  2 "أم قرابة أك قرب

كبعد التحقيؽ في ىذه المسألة تبيف أفَّ مكاف المعركة كاف في فمسطيف، كتحديدا في منطقة 
: البحر الميت لألسباب آالتية 

فَّ المعركة الفاصمة بينيـ التي أما ثبت تاريخيا أفَّ الفرس كالركـ قد التقكا في أكثر مف معركة، ك-1
ىدمت أركاف الركـ، كدخؿ بعدىا الفرس بيت المقدس كانت في حكض البحر الميت، كىذا ثابت 

في كتب التاريخ كمصادر التفسير كىك الرأم الذم قاؿ بو ابف عباس الذم سبؽ تكثيقو، كحدد ابف 
 أفَّ المعركة كانت بيف األردف كفمسطيف كىي المعركفة اآلف باألغكار التي يقع فييا  أيضان عباس

. البحر الميت

، حيث إفَّ أحد معانييا األخفض كاألسفؿ -2  ،3 كيدعـ ىذا الرأم ما تحتممو كممة أدنى مف معافو
تككف بمعنى قبؿ، كبمعنى أماـ، كبمعنى كراء، كبمعنى : لدكف تسعة معاف:  جاء في لساف العرب

كبمعنى األمر، كبمعنى تحت، كبمعنى فكؽ، كبمعنى الساقط مف الناس، كغيرىـ كبمعنى الشريؼ، 
 كقاؿ 4دكف قدمؾ خد عدكؾ أم تحت قدمؾ: كىي بمعنى تحت كقكلؾ  ...الكعيد، كبمعنى اإلغراء

الداؿ كالنكف أصؿه كاحد يدٌؿ عمى تطاميفو "  كجاء في معجـ مقاييس المغة 5"السًَّفؿى : كاألدنى ""أيضا 
كمف  ...كيقاؿ بيته أدفٌ . يقاؿ منو قد دىًنٍنتى دىنىنان . الرجؿ المنحًني الظَّير: فاألدىفُّ . تطاميفو كانخفاض

. ذلؾ الدٍَّندىنىة، كىك أٍف تيسمىع مف الرَّجؿ نىٍغيىةه ال تيٍفيىـ، كذلؾ ألٌنو يخًفض صكتىو بما يقكلو كييخفيو
  .7(6فأمَّا دىٍندىنىتيؾى كدندنةي ميعاذو فال نيٍحًسنيييمىا):كمنو الحديث

                                                           
 .بتصرؼ.13/166، لسان العربابف منظكر،  1
 :تحقيؽ ،تاج العروس من جواىر القاموسالزبيدم، محمد مرتضى الحسيني ،  كانظر. 1/89الرازم، مختار الصحاح، 2

 .1/230مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية 
 .يستفاد مف ىذا المعنى ما عميو البحر الميت إذ ىك أخفض منطقة عمى الكرة األرضية كما سيأتي 3
 . بتصرؼ.13/165، لسان العربانظر، ابف منظكر،  4
 .271 /14 لسان العرب،ابف منظكر،  5
محمد محيي الديف :   ، تحقيؽ سنن أبي داود سميماف بف األشعث أبك داكد السجستاني األزدم ، الحديث أخرجو أبك داكد ، 6

كقاؿ االلباني إسناده . 1/211، 793عبد الحميد، دار الفكر ، كتاب الصالة، في باب في تخفيؼ الصالة، حديث رقـ 
 .3/474، 15939 كأخرجو احمد في مسنده حديث رقـ ،377\3انظر،االلباني،صحيح ابي داكد،صحيح،

 .2/261، معجم مقاييس المغةابف فارس،  7
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 ،1(في أداني األرض)كالذم يؤيد ىذا الرأم قراءة شاذة قرأ بيا أبي بف كعب كالضحاؾ كغيرىـ 
  .كأداني الشيء أخافضو، كالشاذ مف القراءات يستفاد منيا في التفسير

 :كمف ذلؾ قكؿ ابف قيـ الجكزية في نكنيتو المشيكرة

 فإف تفعؿ رجعت بذلة كىكاف       لى ػػػػػل األعػػػػػػػػل عؿػػػػػػػؤثر األدفػػػال ت

 2ـ ذا كذا يا ذلة الحرمافً رػػ    ـ     ال تؤثر األدنى عمى األعمى فتح

.  فاألدنى في ىذا السياؽ جاءت بمعنى األخفض؛ ألنيا تقابؿ األعمى

فكما كرد ىذا  المعنى  في معاجـ المغة فقد استخدمو العرب في أشعارىـ كأمثاليـ، كىذا 
ك في ىذا العصر نستخدـ  ، كالجغرافيةالمعنى ىك األرجح كىك األنسب لمسياؽ كالكقائع التاريخية

     أدنى الصفحة أم أسفميا، كحتى إف استعمؿ المعنى األكؿ لألدنى : أدنى بمعنى أسفؿ فنقكؿ 
. ىي أقرب األراضي التي كاف الرـك يحتمكنيا فإف بالد فمسطيف  (اقرب )

كال يصح االعتراض القائؿ بأف ىذا المعنى ال يصح، لمجرد أفَّ المفسريف لـ يذكركه في كتبيـ، 
فالمرجع في ىذا المقاـ ىي المغة، كيرد عمى ىذا االعتراض بأف المغة كما سبؽ تحتمؿ ىذا المعنى 
كالمفسركف معذكركف بتفسيرىـ ىذا، ألنيـ كانكا يفسركف القرآف الكريـ في زمانيـ كبحسب ما كاف 

 .متكفران ليـ مف أدلة كحقائؽ عممية محدكدة
إنيـ دائمان يعترضكف عمى اإلعجاز العممي لمقرآف، ألنو   ": كىذه كممة حؽ قاليا مكريس بككام

يخاطبيـ بمغة قكية ىي لغة العمـ، كلذلؾ فإنيـ يمجؤكف إلى الكتب القديمة حيث كاف متعذران كقتيا 
لماذا تمزمكننا بفيـ القرآف كما : كنقكؿ ليـ. فيـ ىذه اآليات كما نفيميا في ضكء المعارؼ الحديثة

فيمو المفسركف قبؿ مئات السنيف، كال تمزمكف أنفسكـ بفيـ الكتاب المقدس كما فيمو القسيسكف قبؿ 
عشرات السنيف فقط عندما حددكا عمر الككف بسبعة آالؼ سنة ثـ ثبيت يقينان أف عمره بالييف 

 3!! "السنكات

                                                           
، مكتبة مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع عبد اهلل الحسيف بف أحمد،  ا، أب(ق370:ت)انظر، ابف خالكيو 1

 .49/ 7  إرشاد العقل السميم إلى مزايا القرآن الكريم، السعكد،ا أب.3/471، الزمخشرم، الكشاؼ، 117المتنبي،القاىرة، 
، مكتبة ابف تيمية، متن القصيدة النونيةمحمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف، (ىػ751: ت )ابف قيـ الجكزية  2

 .1/326ػ، ،(ق1417\ 2ط)القاىرة ،
 .48،مكتبة مدبكلي،القاىرة، في ضوء المعارف الحديثةةالقرآن الكريم والتوراة والعمم دراسة الكتب المقدسمكريس بككام، 3
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ما أثبتو العمـ الحديث مف أف منطقة البحر الميت ىي أخفض نقطة في الكرة األرضية، حيث ك
يصؿ مستكل منسكب سطحو إلى حكالي أربعمائة متر تحت مستكل سطح البحر، كيصؿ منسكب 

  1قاعو في أعمؽ أجزائو إلى قرابة الثمانمائة متر تحت مستكل سطح البحر

كفي ىذا يتجمى كجو اإلعجاز، حيث أخبر اهلل تعالى بالمكاف الذم ىـز فيو الركـ، كيعد 
ىذا جزء مف اإلعجاز الغيبي الذم يتعمؽ بالحاضر، فيك مكجكد كلكف غائب عف عمـ البشر، كقد 
ثبت ذلؾ في ىذا العصر، فتحديد المكاف بيذه الدقة ال يمكف أف يخبر بو إال مف خمؽ األرض كما 

 .عمييا 

                                                           
متر مف سطح األرض ،  ( 400 ) قدـ 1300كيقع تحت : ...  جاء في المكسكعة البريطانية تحت عنكاف البحر الميت 1

فمسطيف عمى مكقعيا االلكتركني في – كأكدت ذلؾ كزارة السياحة كاآلثار أقؿ المناطؽ انخفاضان عف سطح البحر في العالـ،
 /.http://tourism.psصفحة اريحا كمعالميا،
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  الثانيبحثالم
 عصمة النبي صمى اهلل عميو وسمم من القتل

ْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبمَّْغَت ِرَساَلَتُو َوالمَُّو َيْعِصُمَك )قاؿ تعالى  َيا َأيَُّيا الرَُّسوُل َبمّْْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَّْك َواِ 
 }67:المائدة{(( 67 )ِمَن النَّاِس ِإنَّ المََّو اَل َيْيِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِرينَ 

 نزلت ىذه اآليات في المدينة المنكرة، بؿ ىي مف أكاخر ما نزؿ عمى النبي صمى اهلل عميو 
كىي خطاب مف اهلل تعالى إلى نبيو محمد صمى اهلل عميو كسمـ كمعناىا بمغ يا محمد  كسمـ،

كأنا حافظؾ كناصرؾ كمؤيدؾ عمى أعدائؾ مف صناديد قريش كالييكد كغيرىـ كمظفرؾ  رسالتي،
  1.بيـ، فال تخؼ كال تحزف، فمف يصؿ أحد منيـ إليؾ بسكء يؤذيؾ

كفي ىذه اآلية لفتة غيبية إلى أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ لف يمكت قبؿ أف يكمؿ 
اطمئف يا محمد؛ ألف مف : فكأف الحؽ يقكؿ لرسكلو  :"رسالتو، كفي ىذا يقكؿ الشعراكم رحمو اهلل 

 كلف يجرؤ أحد أف ينيي حياتؾ، كلكني سأمكنؾ ،أرسمؾ ىداية لمناس لف يخمي بينؾ كبيف الناس
كعؾ أف الناس يقدركف عميؾ،مف الحياة إلى أف تكمؿ رسالتؾ  . 2" كٕاياؾ أف يدخؿ في ري

 كقد كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يككؿ مف يحرسو، ككاف مف الصحابة مف يتطكع 
صمى اهلل كاف النبي  " :لحراستو، كجاء في الصحيحيف مف حديث عائشة رضي اهلل عنيا قالت 

ا يىٍحريسيًني المٍَّيمىةى ًإٍذ سىًمٍعنىا عميو كسمـ اًلحن اًبي صى ًدينىةى قاؿ لىٍيتى رىجيالن مف أىٍصحى ـى اٍلمى  سىًيرى فمما قىًد
حو فقاؿ مف ىذا فقاؿ ٍكتى ًسالى ـى رسكؿ : صى اًئشىةي فىنىا ، قالت عى قَّاصو ًجٍئتي أًلىٍحريسىؾى أنا سىٍعدي بف أبي كى

 3." حتى سمعت غىًطيطىوي صمى اهلل عميو كسمـالمًَّو 

 كما زاؿ ىذا شأف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، يحرسو الصحابة حتى نزلت ىذه اآلية، 
كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ييٍحرىس حتى نزلت : " لحديث عائشة رضي اهلل عنيا أيضا قالت

                                                           

. 79\2، تفسير القرآن العظيم انظر، ابف كثير، 1 
 . 6/3289، (الخكاطر  )الشعراكم، تفسير الشعراكم 2
، مسمـ، صحيح 2729،3/1057بىاب اٍلًحرىاسىًة في اٍلغىٍزًك في سىًبيًؿ المًَّو، كتاب الجياد كالسير،  ، صحيح البخاريالبخارم،  3

قَّاصو رضي اهلل عنو،  مسمـ، . ، كالمفظ لو2410،4/1875بىاب في فىٍضًؿ سىٍعًد بف أبي كى
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فأخرج النبي صمى اهلل عميو كسمـ رأسو مف القيبَّة، : قالت {كىالمَّوي يىٍعًصميؾى ًمفى النَّاًس  }: ىذه اآلية
 1".يأييا الناس، انصرفكا فقد عصمني اهلل عز كجؿ: "كقاؿ

كجاءت األحداث متممة ليذا الكعد اإلليي، كتطابىؽ الكاقع مع القرآف الكريـ، فبعد أف كعد 
اهلل تعالى نبيو بحمايتو مف أذل ككيد األعداء، لـ يعد يحرسو أحد ككانت ىناؾ محاكالت متكررة 

كىنا يظير كجو اإلعجاز الغيبي في ىذه  لقتؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ كلكف اهلل حماه كعصمو،
: اآليات، كمف ىذه المحاكالت 

ركل اإلماـ مسمـ في صحيحو عف أنس بف مالؾ : محاكلة قتمو صمى اهلل عميو كسمـ  بالسـ -1
 ًبشىاةو مىٍسميكمىةو فىأىكىؿى منيا فىًجيءى بيا  ،صمى اهلل عميو كسمـالمًَّو أىفَّ اٍمرىأىةن يىييكًديَّةن أىتىٍت رىسيكؿى " قاؿ 

مّْطىًؾ  ،صمى اهلل عميو كسمـالمًَّو إلى رسكؿ   فىسىأىلىيىا عف ذلؾ فقالت أىرىٍدتي أًلىٍقتيمىؾى قاؿ ما كاف اهلل ًلييسى
 .2"عمى

محاكلة اغتيالو مف قبؿ غكرث بف الحارث كحماية اهلل تعالى لو، جاء في مسند اإلماـ أحمد -2
اًبًر بف عبد المًَّو قاؿ فىةى ًبنىٍخؿو صمى اهلل عميو كسمـقىاتىؿى رسكؿ المًَّو   ":كغيره عف جى اًربى خىصى  ميحى

3 ،
ؿه منيـ ييقىاؿي لو غىٍكرىثي بف الحارث، حتى قاـ عمى رىٍأًس رسكؿ المًَّو  اءى رىجي فىرىأىٍكا ًمفى اٍلميٍسًمًميفى ًغرَّةن فىجى

ذىهي صمى اهلل عميو كسمـ  ًبالسٍَّيًؼ فقاؿ مف يىٍمنىعيؾى مني قاؿ اهلل عز كجؿ، فىسىقىطى السٍَّيؼي مف يىًدًه فىأىخى
ٍيًر آًخذو قاؿ أىتىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى :  مف يىٍمنىعيؾى مني، قاؿ:  فقاؿ ،صمى اهلل عميو كسمـرسكؿ المًَّو  كيٍف كىخى

مَّى  ،فىخى ، كىالى أىكيكفى مع قىٍكـو ييقىاًتميكنىؾى اًىديؾى أىٍف الى أيقىاًتمىؾى سىًبيمىوي قاؿ فىذىىىبى إلى ًإالَّ اهلل قاؿ الى كلكني أيعى
ٍيًر الناس  ـٍ مف ًعٍنًد خى اًبًو قاؿ قد ًجٍئتيكي . 4"أىٍصحى

                                                           
اًئدىًة،  1 ًمٍف سيكرىًة اٍلمى ، كالبييقي، 5/251، 3046 أخرجو الترمذم، سنف الترمذم، بىاب كى ًديثه غىًريبه ، قاؿ أبك ًعيسىى ىذا حى

، كأخرجو الحاكـ، محمد بف عبداهلل 9/8، 17508سنف البييقي الكبرل، باب مبتدأ الفرض عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، 
مصطفى عبد القادر عطا، دار : تحقيؽ  ،المستدرك عمى الصحيحين مع تعميقات الذىبيأبك عبداهلل الحاكـ النيسابكرم، 

ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ : ، كقاؿ3221،2/342، تفسير سكرة المائدة (1990 – 1411\ 1ط)الكتب العممية، بيركت
 .644\5، مكتبة المعارؼ، الرياض،السمسمة الصحيحةكصححو االلباني، انظر، .يخرجاه ككافقو الذىبي

، كابك داككد، سنف ابي داككد، بىاب ًفيمىٍف سىقىى رىجيالن سىمِّا 4/1721، 2190لسـ، ا مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب السالـ، باب  2
 .4/173، 4508أك أىٍطعىمىوي فىمىاتى أىييقىادي منو، 

. 73\9انظر، ابف منظكر، لساف العرب، . اسـ قبيمة مف محاربك خصفة ىنا ق3
، كركاه بمفظ آخر في الصفحة نفسيا، كأخرجو ابف حباف، صحيح ابف حباف، ذكر 3/364، 14971حمد في مسنده، أ  4

كتاب المغازم كالسرايا،  ، كأخرجو الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف،7/138، 2883النكع السادس مف صالة الخكؼ، 
كىذا  ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه، ككافقو الذىبي، كركاه في تاريخ اإلسالـ كقاؿ، :كقاؿ.3/31، 4322

، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالمحديث صحيح إف شاء اهلل، الذىبي، ، شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف، 
. (ـ1987- ىػ 1407\ 1ط)بيركت،/ عمر عبد السالـ تدمرل، دار الكتاب العربي، لبناف. د: تحقيؽ 
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   كمع ىذه المحاكالت فقد كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أكؿ مف يتقدـ الصفكؼ، كأشجع      
مَّى :" مف يقاتؿ قاؿ عمي رضي اهلل عنو  لىًقيى اٍلقىكـي اٍلقىكـ، اتَّقىٍينىا ًبرىسيكًؿ اهلًل صى ، كى كينَّا ًإذىا اٍحمىرَّ اٍلبىٍأسي

ده أىٍقرىبى ًإلىى اٍلعىديكّْ ًمٍنوي  ا يىكيكفي أىحى مَّـ فىمى مىيو كسى . 1"اهلل عى

مَّى المَّوي : "  كيكـ حنيف حيف تكلى معظـ الجيش ىاربا قىاؿى اٍلبىرىاءي بف عازب أىمَّا رىسيكؿي المًَّو صى
اًرًث آًخذنا ًبًعنىاًف بىٍغمىًتوً  ًئذو كىافى أىبيك سيٍفيىافى ٍبفي اٍلحى ؿّْ يىٍكمى ـٍ ييكى مَّـى لى سى مىٍيًو كى  فىمىمَّا غىًشيىوي اٍلميٍشًركيكفى نىزىؿى ،عى

عىؿى يىقيكؿي  ٍبًد اٍلميطًَّمبٍ :فىجى ًئذو أىشىدُّ ًمٍنوي : قىاؿى ، أىنىا النًَّبيُّ الى كىًذٍب أىنىا اٍبفي عى ًئيى ًمٍف النَّاًس يىٍكمى  . 2" فىمىا ري

فعمى الرغـ مف ىذه المخاطر التي عايشيا النبي صمى اهلل عميو كسمـ، مف شجاعة كٕاقداـ في 
إال أفَّ النبي صمى اهلل   تكقد فييـ الثأر كالحقد،فمخاطر كيد خصكمو الذممف معارؾ قد تكالت، ك

 ال بتسميط أحد عميو، تحقيقا ،عميو كسمـ كتب لو أف ال يمكت إال عمى فراشو بقضاء اهلل كقدره
. لمعصمة التي حباه اهلل تعالى إياىا ككعده بيا

 اإلسالـ، ككانت مف قبؿ إسالميا معتكفة عمى دراسة اعتناؽ إلىكىذا ما نحى بباحثة بمجيكية 
لك كاف ىذا : سيرة المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ، حتى كصمت ىذه النقطة، فتكقفت عندىا كقالت

 بأف اهلل تعالى سيحرسو لما ان الرجؿ يخدع جميع الناس ما خدع نفسو في حياتو، كلك لـ يكف كاثؽ
أشيد أف ال إلو إال اهلل، كأشيد أف ) :فعؿ ذلؾ كتجربة كاقعية تدؿ عمى ثقتو بخالقو، كلذلؾ أنا أقكؿ

 3(محمدا رسكؿ اهلل
كىناؾ تساؤؿ يدكر حكؿ كيؼ تحققت عصمة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كقد أكذم 

كشج رأسو ككسرت رباعيتو كتعرض لمسـ؟  
 إفَّ الجكاب عمى ىذا السؤاؿ يككف بتحقيؽ المراد مف العصمة في ىذه اآلية، فيحتمؿ 

 أك يككف معنى العصمة، ىي حماية النبي ،المعنى أم يعصمؾ مف القتؿ فال يصمكف إلى قتمؾ
 ث كقعتصمى اهلل عميو كسمـ مف كؿ أذل سكاءان مف القتؿ أك غيره، كعمى ىذا تككف ىذه األحدا

 كقبؿ كعد اهلل تعالى لو بالعصمة ألف سكرة المائدة مف آخر ما نزؿ مف القرآف ،قبؿ نزكؿ اآلية
  4.الكريـ

 

                                                           
صحيح اإلسناد كلـ : ، كقاؿ155\2، 2633كالحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، . 307\2 ،1042أحمد في مسنده،   1

 .281\3صححو االلباني، مشكاة المصابيح، .كقاؿ عنو الذىبي صحيح.يخرجاه
تَّى ييٍسًمعى النَّاسى صحيح البخاري البخارم،  2 اٍه حى بىاحى ٍكًتًو يىا صى ، كتاب الجياد كالسير، بىاب مىٍف رىأىل اٍلعىديكَّ فىنىادىل ًبأىٍعمىى صى

 .، نحكه1400\3، 1775، كمسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الجياد كالسير، باب في غزكة حنيف، رقـ، 67\4 ، 3042رقـ، 
  .6/3290 ،(الخواطر  )تفسير الشعراويالشعراكم،  انظر، 3
. 6/198، كااللكسي، ركح المعاني، 52\2 معالم التنزيل، انظر، البغكم،  4
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 الثالثبحث الم
  كافراً 1اإلخبار بموت أبي ليب

َسَيْصَمى َنارًا  (2)َما َأْ َنى َعْنُو َماُلُو َوَما َكَسَب  (1) َتبَّْت َيَدا َأِبي َلَيٍب َوَتبَّ ):يقكؿ تعالى
 . }سكرة المسد{ (( 5)ِفي ِجيِدَىا َحْبٌل ِمْن َمَسٍد  (4)َواْمرََأُتُو َحمَّاَلَة اْلَحَطِب  (3)َذاَت َلَيٍب 

 . 2ىذه السكرة مكية بإجماع نزلت في السنة الرابعة مف البعثة 

إف :"الذم يركيو البخارم مف طريؽ ابف عمر قاؿث سبب نزكؿ ىذه السكرة كما جاء في الحدمك
يا صباحاه فاجتمعت إليو : النبي صمى اهلل عميو كسمـ خرج إلى البطحاء، فصعد الجبؿ فنادل

دثتكـ أف العدٌك ميصبحكـ أك ميٍمسيكـ، أكنتـ تصدقكني؟ قالكا: قريش، فقاؿ : قاؿ. نعـ: أرأيتـ إف حى
تىبٍَّت يىدىا  }: فأنزؿ اهلل. أليذا جمعتنا؟ تبا لؾ: فإني نذيره لكـ بيف يدم عذاب شديد،فقاؿ أبك ليب

تىبَّ   . 3"إلى آخرىا  {أىًبي لىيىبو كى

تىبَّ  ): ليب ، كأما قكلوكأم  خسر أب (تىٌبٍت يدا أبي ليبو كتبٌ )كمعنى  فإنو خبر كالتٌب ىك  (كى
  .4 الخسراف، أك دعاء عميو باليالؾ 

أم ما دفع عنو عذاب اهلل ما جمع مف الماؿ كال ما  {ما أغنى عنو مالو كما كسب  }:كقكلو تعالى
 5.كسب مف جاه كمف الكلد، كلف يغنيى عنو يكـى القيامة 

 ألنيا تحمؿ الحطب فتمقي عمى زكجيا، ليزداد عمى " نعتيا القرآف بحمالة الحطب،6كزكجتو
 أك ألنيا كانت تضع الشكؾ في طريؽ النبي صمى 7".عمى ما ىك فيو، كىي مييىيَّأة لذلؾ مستعدة لو

                                                           

كٕانما سمي . عبد العيٌزل بف عبد المطمب، ككنيتو أبك عيتبة:  أبك ليب ىك أحد أعماـ رسكؿ اهلل  صمى اهلل عميو كسمـ كاسمو1
انظر، . ، ككاف كثير األذية لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كالبغضة لو، كاالزدراء بو، كالتنقص لو كلدينوجمالوؿ" أبي ليب"

سعد الفقي، دار : ، تحقيؽالسيرة النبوية وأخبار الخمفاء، أبا حاتـ محمد بف بف أحمد التميمي البستي، (ق354:ت)ابف حباف
 .465\4، تفسير القرآن العظيمابف كثير، .39\1ابف خمدكف، االسكندرية،

 والتنوير، التحرير ،ابف عاشكر.464\4، تفسير القرآن العظيمكابف كثير،  ،243\20 القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف،2
30\599 .
مىا كىسىبى  }، كتاب التفسير،  بىاب قىٍكليوي صحيح البخاري البخارم، 3 تىبَّ مىا أىٍغنىى عىٍنوي مىاليوي كى  .180\6، 4972، {كى
. 261\30، كاأللكسي، ركح المعاني، 336\30، تفسير الطبري انظر، الطبرم، 4
  .238\20، كالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف،820\4، كالزمخشرم، الكشاؼ، 338\30 ، تفسير الطبري انظر، الطبرم، 5
. ككانت عكننا لزكجيا عمى كفره كجحكده كعناده. أـ جميؿ، كاسميا أركل بنتي حرب بف أمية، كىي أخت أبي سفياف:  ىي6

 .41\3ابف كثير، البداية كالنياية، .565\4 تفسير القرآن العظيم،انظر، ابف كثير، 
. 565\4، تفسير القرآن العظيم ابف كثير، 7
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أنيا تككف في نار جينـ عمى الصكرة التي كانت عمييا "، كيحتمؿ المعنى 1صمى اهلل عميو كسمـ
كما يعذب كؿ مجـر ... حيف كانت تحمؿ حزمة الشكؾ فال تزاؿ عمى ظيرىا حزمة مف حطب النار

  2."بما يجانس حالو في جرمو 
كىذه اآليات نزلت كىي عمى قيد الحياة، كفييا بالغ ليا أنيا ستمكت عمى الكفر كأنيا 

. ستدخؿ نار جينـ كزكجيا

 وجو اإلعجاز الغيبي في سورة المسد

سىيىٍصمىى  }:في ىذه السكرة معجزة ظاىرة كدليؿ كاضح عمى النبكة، فإنو منذ نزؿ قكلو تعالى
ٍبؿه ًمٍف مىسىدو  طىًب ًفي ًجيًدىىا حى مَّالىةى اٍلحى فأخبر عنيما بالشقاء كعدـ " {نىارنا ذىاتى لىيىبو كىاٍمرىأىتيوي حى

اإليماف، لـ يقيض ليما أف يؤمنا، كال كاحد منيما ال ظاىرنا كال باطننا، ال مسرنا كال معمننا، فكاف ىذا 
  3."مف أقكل األدلة الباىرة عمى النبكة الظاىرة 

  كالتشكيؾ بمصداقية النبي ،كلك أٌف أبا ليب أسمـ كلك نفاقا ألدل ذلؾ إلى نسؼ اإلسالـ
خاصة في قمكب ضعاؼ اإليماف ككاف اإلسالـ في بدايتو، كلك كاف أبك ليب يممؾ  عميو السالـ،

، لكف قضاء قضاء اهلل تعالى أقكل الذكاء لفعؿ ىذا بدالن مف حربو مع الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ
 .مف احتماؿ امتالكو الذكاء فمـ يفعؿ

 بعد كقعة بدر لسبع لياؿ كىك كافر، فاجتنبو أىمو مخافة 4كقد ىمؾ أبك ليب بالعىدىسىة
العدكل، ككانت قريش تتقييا كالطاعكف فبقي ثالثان حتى أنتف، فمما خافكا العار استأجركا بعض 

مستحقان لمنار،5السكداف فاحتممكه كدفنكه  .  فتحقؽ كعد اهلل تعالى بمكت أبي ليب كافرا ن

                                                           

. 238\20، الجامع ألحكام القرآن، كالقرطبي، 338\30، تفسير الطبري انظر، الطبرم، 1
. بتصرؼ .822\4 الزمخشرم، الكشاؼ، 2
 .566\4، تفسير القرآن العظيم ابف كثير، 3
،،وآخرٌنمص فىإبراهٌم،انظر،صاحبهاٌسلموقلماكال اعونالبدنفًتخرجبثرةمرضمعديعبارةعن4

.2،2/587 الدعوة،دار،العربٌةاللغةم مع:تحقٌق،المعجم الوسيط

 1400، دار المعرفة بيركت،السيرة الحمبية في سيرة األمين المأمون، عمي بف برىاف الديف، (ىػ1044:ت)انظر، الحمبي 5
 .2/445ق، 
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  الرابعبحثالم
بشرى دخول الحرم 

 :قال تعالى

ْؤَيا ِباْلَحقّْ َلَتْدُخُمنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحرَاَم ِإْن َشاَء المَُّو آِمِنيَن ُمَحمِّْقيَن ُرُءوَسُكْم )  َلَقْد َصَدَق المَُّو َرُسوَلُو الرُّ
ِريَن اَل َتَخاُفوَن َفَعِمَم َما َلْم َتْعَمُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذِلَك َفْتًحا َقِريًبا  { 27:الفتح} ((27)َوُمَقصّْ

 اآليةوجو اإلعجاز الغيبي في لدراسة وتحميل 

   احتكت ىذه اآلية الكريمة عمى إخباريف غيبييف، كىما إخبار اهلل تعالى لممسمميف بأنيـ سيدخمكف 
 . ان المسجد الحراـ عمى الحالة المذككرة، كالثاني كعد المسمميف بفتحو سيككف مكعده قريب

إخبار اهلل تعالى المسممين بأنيم سيدخمون المسجد الحرام : الوعد األول 

ىذه اآلية الكريمة أنزلت قبؿ دخكؿ المسمميف مكة كأداء العمرة بنحك العاـ، فقد كاف رسكؿ 
 فأخبر أصحابو بذلؾ كىك ،اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قد أيًرلى في المناـ أنو دخؿ مكة كطاؼ بالبيت

 ىذا العاـ، فمما كقع 1بالمدينة، فمما ساركا عاـ الحديبية لـ يشؾ جماعة منيـ أف ىذه الرؤيا تتفسر
ما كقع مف قضية الصمح كرجعكا عاميـ ذلؾ عمى أف يعكدكا في العاـ القادـ، كقع في نفكس بعض 

 2.الصحابة مف ذلؾ شيء

يا رىسيكؿى المًَّو : " كلذلؾ سأؿ عمر بف الخطاب، رضي اهلل عنو، في ذلؾ، فقاؿ لو فيما قاؿ
ـٍ عمى اٍلبىاًطًؿ فقاؿ ؽّْ كىىي ـٍ في النَّارً : بىمىى فقاؿ:أىلىٍسنىا عمى اٍلحى ىي قىٍتالى نًَّة كى نىا في اٍلجى  : قاؿ، أىلىٍيسى قىٍتالى

ـى نيٍعًطي الدًَّنيَّةى في ًديًننىا: قاؿ،بىمىى ـٍ فقاؿ، فىعىالى بىٍينىيي لىمَّا يىٍحكيـً اهلل بىٍينىنىا كى طَّاًب إني :  أىنىٍرًجعي كى يا بف اٍلخى
يّْعىًني اهلل أىبىدنا فىاٍنطىمىؽى عيمىري إلى أبي بىٍكرو فقاؿ لو ًمٍثؿى ما قاؿ ًلمنًَّبيّْ  لىٍف ييضى صمى اهلل رسكؿ المًَّو كى

لىٍت سيكرىةي اٍلفىٍتًح فىقىرىأىىىا رسكؿ المًَّو :  فقاؿعميو كسمـ يّْعىوي اهلل أىبىدنا فىنىزى لىٍف ييضى صمى اهلل إنو رسكؿ المًَّو كى

                                                           
.  أم يتحقؽ كقكعيا1

 إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ  ا، أب(ق427:ت)، كالثعمبي5/139انظر، ابف عطية، الكجيز في تفسير الكتاب العزيز،  2
 ىػ 1422\ 1ط)اإلماـ أبي محمد بف عاشكر، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف : ، تحقيؽ الكشف والبيانالنيسابكرم، 

 .9/60، ( ـ2002-
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 فيذا الحديث بيف 1" عمى عيمىرى إلى آًخًرىىا فقاؿ عيمىري يا رىسيكؿى المًَّو أك فتح ىك قاؿ نعـعميو كسمـ
 2. ف مف الحديبية في السنة السادسة لميجرةمقبؿ انصراؼ المسمـسبب كمكعد نزكؿ السكرة، أم 

أك ليس : "ككقع في ركاية أخرل أفَّ عمر رضي اهلل عنو قاؿ لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ 
دّْثينىا أىنَّا سىنىٍأًتي اٍلبىٍيتى فىنىطيكؼي ًبوً  ـى قاؿ قمت الى قاؿ فىًإنَّؾى ؟ كيٍنتى تيحى  قاؿ بىمىى فىأىٍخبىٍرتيؾى أىنَّا نىٍأًتيًو اٍلعىا

ميطَّكّْؼه ًبًو   3"آًتيًو كى

 أفَّ دخكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ،كمما يزيد في بالغة اإلعجاز الغيبي في ىذه اآلية
كمف معو مف الصحابة كاف أمران مستبعدان، خاصةن بعد مكقؼ أىؿ مكة كصدىـ المسمميف عف 

فيذا عبد  البيت الحراـ، كاستبعد المنافقكف ذلؾ كطعنكا في نبكة سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ،
  . 4"كاهلل ما حمقنا كال قصرنا كال دخمنا المسجد الحراـ :"اهلل بف أيبىي بف سمكؿ يقكؿ 

  ثـ أتـ اهلل عز كجؿ كعده، ككاف ذلؾ في السنة التالية لصمح الحديبية كذلؾ في عمرة 
ا ، فقد ركل البخارم في صحيحو عف ابف عيمىرى رضي اهلل عنيـ5القضاء في ذم القعدة سنة سبع

مىؽى رىٍأسىوي " :قاؿ رى ىىٍديىوي كىحى بىٍيفى اٍلبىٍيًت فىنىحى ٍيشو بىٍينىوي كى اؿى كيفَّاري قيرى رىجى ميٍعتىًمرنا فىحى أىفَّ  رىسيكؿى المًَّو خى
ـى بيا إال ما  ا عمييـ إال سيييكفنا كال ييًقي حن ٍقًبؿى كال يىٍحًمؿى ًسالى ـى اٍلمي ـٍ عمى أىٍف يىٍعتىًمرى اٍلعىا اىي قىاضى ٍيًبيىًة كى دى ًباٍلحي

رىجى  كهي أىٍف يىٍخريجى فىخى ثنا أىمىري ـى بيا ثىالى ـٍ فمما أىقىا يي الىحى مىيىا كما كاف صى ٍقًبًؿ فىدىخى بُّكا فىاٍعتىمىرى مف اٍلعىاـً اٍلمي . 6"أىحى

، (فعمـ ما لـ تعممكا ): كفي تأخير دخكليـ إلى مكة حكـ استأثر اهلل تعالى بيا، قاؿ تعالى
كذلؾ عممو تعالى ذكره بما بمكة مف الرجاؿ كالنساء : "  الطبرم في ىذه اآلية فمنيا ما ذكره

                                                           
كًط،  ، كتاب الشركط، صحيح البخاريأخرجو البخارم،  1 ًكتىابىًة الشُّري ٍرًب كى ًة مع أىٍىًؿ اٍلحى الىحى كًط في اٍلًجيىاًد كىاٍلميصى بىاب الشُّري

2581 ،2/978 .
. 202\4ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، . 4/205، معالم التنزيل انظر، البغكم،  2
ـٍ  )، كتاب الخمس، بىاب ًإثٍـً مف عىاىىدى ثيَـّ غىدىرى كقكلو صحيح البخاريأخرجو البخارم،  3 الًَّذيفى عىاىىٍدتى منيـ ثيَـّ يىٍنقيضيكفى عىٍيدىىي

ـٍ الى يىتَّقيكفى  . 3/1162 ، 3011، (في كؿ مىرَّةو كىىي
.  26/120االلكسي، ركح المعاني، .5/208، تفسير البيضاويالبيضاكم،  4
 .8/100تفسير البحر المحيط،  أبك حياف،  5
ٍمًح مع اٍلميٍشًرًكيف، صحيح البخاريالبخارم، 6    .2/961، 2ػ554، كتاب الصمح، بىاب الصُّ
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المؤمنيف الذيف لـ يعمميـ المؤمنكف، كلك دخمكىا في ذلؾ العاـ لكطئكىـ بالخيؿ كالرجؿ فأصابتيـ 
.  1" منيـ معرة بغير عمـ فردىـ اهلل عف مكة مف أجؿ ذلؾ 

أم عمـ ما في تأخير الدخكؿ مف الخير  : " حيف يقكؿ القرطبيكفائدة أخرل أضافيا
 كذلؾ أنو عميو السالـ لما رجع مضى منيا إلى خيبر فافتتحيا كرجع ،كالصالح ما لـ تعممكه أنتـ

 كأخذ مف العدة كالقكة أضعاؼ ما كاف فيو في ذلؾ العاـ، كأقبؿ إلى مكة عمى أىبة ،بأمكاؿ خيبر
 2" كقكة كعدة بأضعاؼ ذلؾ

كيظير اإلعجاز الغيبي كاضحا جميا، فقد دخؿ المسممكف بعد عاـ كاحد فقط إلى مكة كأدكا 
نسكيـ، كدخمكا البيت الحراـ عمى الحالة التي ذكرىا القرآف قبؿ سنة، فحيف النظر في كصؼ اهلل 
، ثـ مقارنة ذلؾ بالحالة التي كانكا عمييا بعد سنة حينما أدكا  تعالى لكيفية دخكؿ المسمميف الحـر

فقولو العمرة، يتبيف ما في ىذا القرآف العظيـ مف إعجاز غيبي، كذلؾ في كصؼ الحاالت الثالث، 
:  تحقؽ بتمامو كما يمي(آمنين)تعالى 

إفَّ األمف في دخكؿ المسمميف ما كاف ليتحقؽ في العاـ السادس، إذ لـ يكف بينيـ كبيف أىؿ 
مكة عيكد، كتحقؽ ليـ األمف في العاـ السابع حينما دخمكا معتمريف، ككاف بينيـ كبيف أىؿ مكة 

. لى بتمامو ا ليتحقؽ كعد اهلل تع3. كىك ما كتبكه في صمح الحديبية ده عو

ثـ إفِّ تأخير الدخكؿ إلى الحـر زاد قكة المسمميف في المدينة كحقف دماءىـ في مكة، فأدل 
، فدخمكا مكة في العاـ التالي كحيف (آمنيف)ذلؾ إلى تحقيؽ كعد اهلل في الييئة التي ذكرىا تعالى 

رآىـ أىؿ مكة عمى ىذه الحالة خافكىـ كدخمت ىيبة المسمميف في نفكسيـ، فكاف المسممكف آمنيف 
سكاء مف كاف منيـ في المدينة أك مف أخفى إيمانو مف مسممي مكة، كمف كاف في غير مأمف ىـ 
أعداؤىـ مف الكفار، كلك دخمكا مكة في العاـ السادس لما دخمكىا آمنيف، فقد كانت أعدادىـ قميمة 

. كلـ تكف ىيبتيـ كتمؾ الييبة بعد فتح خيبر، كٕانما ازدادت أعداد المسمميف بعد صمح الحديبية

 

                                                           
. 26/107، تفسير الطبري الطبرم،  1
. 16/291، تفسير القرطبي القرطبي،  2
. 26/200 التحرير والتنوير، انظر، ابف عاشكر،  3
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 فقد دخؿ بعضيـ محمقا رأسو كبعضيـ :(محمقين رؤوسكم ومقصرين)وقولو تعالى  
ٍيرىةى رضي اهلل عنو قاؿعف:" مقصرا، كما يدؿ عمى ذلؾ الحديث الصحيح اآلتي قاؿ رسكؿ :  أبي ىيرى

مًّْقيفى قالكا  :"صمى اهلل عميو كسمـالمًَّو  ًريفى قاؿ الميـ اٍغًفٍر ًلٍمميحى ًلٍمميقىصّْ مًّْقيفى قالكا كى الميـ اٍغًفٍر ًلٍمميحى
ًريفى  ًلٍمميقىصّْ ثنا قاؿ كى ًريفى قىالىيىا ثىالى ًلٍمميقىصّْ   .1"كى

مًّْقيفى }:" ىا الرازم في الجمع بيف الحمؽ كاألمف إذ يقكؿ إلي كىناؾ لفتة أخرل أشار   {ميحى
ينبىء عف  {ءىاًمًنيفى }حاؿ الداخميف كالداخؿ ال يككف اآلف محرمان، كالمحـر ال يككف محمقان، فقكلو 

 2."تدخمكنيا آمنيف متمكنيف مف أف تتمكا الحج محمقيف: الدكاـ فيو إلى الحمؽ فكأنو قاؿ 

كلما كاف  : "، فييا إشارة غيبية إلى فتح مكة، يقكؿ البقاعي( ال تخافون )وقولو تعالى
أم ال يتجدد لكـ خكؼ بعد  (ال تخافكف  ): الدخكؿ حاؿ األمف ال يستمـز األمف بعده قاؿ تعالى 

 . 3"ذلؾ إلى أف تدخمكا عمييـ عاـ الفتح قاىريف ليـ بالنصر

: " ؟ يقكؿ الرازم في ذلؾ (آمنيف)كلكف لماذا نفى اهلل تعالى الخكؼ مع انو جؿ ذكره قاؿ 
 بعد الحمؽ يخرج اإلنساف عف اإلحراـ فال يحـر عميو القتاؿ، ككاف قفيو بياف كماؿ األمف، كذلؾ ألف

تدخمكف آمنيف، كتحمقكف، كيبقى أمنكـ : عند أىؿ مكة يحـر قتاؿ مف أحـر كمف دخؿ الحـر فقاؿ 
كىذا تأكيد لألمف، فإنو تعالى أثبت  :"، كيشير الزحيمي إلى ذلؾ بقكلو 4"بعد خركجكـ عف اإلحراـ

كىذا ما 5. "ليـ األمف حاؿ الدخكؿ، كنفى عنيـ الخكؼ حاؿ استقرارىـ في البمد، ال يخافكف مف أحد
كاف عميو المسممكف مف تماـ األمف كانتفاء الخكؼ، بؿ إفَّ دخكليـ كأداء مناسكيـ بتمؾ اإلعداد 

 .كىيبة االستعداد كاف أشبو باستعراض قكل أماـ أعدائيـ 

 

 
                                                           

ًؿ، صحيح البخاري البخارم،  1 ٍحالى ٍمًؽ كىالتٍَّقًصيًر ًعٍندى اإلًٍ ، كمسمـ، صحيح مسمـ، 2/617، 1641، كتاب الحج، بىاب اٍلحى
كىاًز التٍَّقًصيًر،حديث رقـ  ٍمًؽ عمى التٍَّقًصيًر كىجى  . 2/945، 1301كتاب الحج، بىاب تىٍفًضيًؿ اٍلحى

. 26/200 التحرير والتنوير،كانظر، ابف عاشكر، . 28/91، التفسير الكبيرالرازم،  2 

. 7/213، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور البقاعي،  3
. 28/91، التفسير الكبير الرازم،  4
. 201\26ق، 1418دمشؽ،-  دار الفكر المعاصر، بيركت ػالتفسير المنير الزحيمي، كىبة بف مصطفى الزحيمى، 5
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. وعد اهلل تعالى لممسممين بفتح سيكون قريبا: الوعد الثاني 

: اختمؼ المفسركف في ىذا الفتح عمى كجكه كأبرزىا 

.  إف ىذا الفتح ىك فتح مكة :األول

: كاستبعد معظـ المفسريف أف يككف المقصكد بو فتح مكة لثالثة أسباب 

أم قبؿ دخكلكـ  (مف دكف ذلؾ )فتح مكة أكثر مف سنتيف، كقاؿ تعالى بيف  ألف بيف نزكؿ اآلية ك -1
، يقكؿ ابف جزم في ذلؾ   ألف معنى قكلو مف ،كقيؿ ىك فتح مكة كىذا ضعيؼ :"امنيف إلى الحـر

دكف ذلؾ قبؿ دخكؿ المسجد الحراـ كٕانما كاف فتح مكة بعد ذلؾ فإف الحديبية كانت عاـ ستة مف 
  .1"اليجرة كعمرة القضية عاـ سبعة كفتح مكة عاـ ثمانية

إفَّ النبي صمى اهلل عميو كسمـ لـ يدخؿ مكة في عاـ الفتح محرما، كىذه اآليات تبيف أنيـ سيدخمكف  -2
 .2محرميف

 .3إفَّ تأكيؿ ذلؾ الفتح بفتح مكة مناؼ لمسياؽ كما ال يخفى -3
، كالذيف قالكا 4مجاىد، كالزىرم، كابف إسحاؽكبو قاؿ  نو صمح الحديبية،أ:  منيـ مف قاؿ:الثاني 

:  أمكر عدة منياإلىبأف الفتح المقصكد ىك صمح الحديبية استندكا 

لـ يكف :"  لما كاف في ذلؾ الصمح مف خير لممسمميف، كدخكؿ الكثير في اإلسالـ يقكؿ الزىرم  -1
 كذلؾ أف المشركيف اختمطكا بالمسمميف فسمعكا كالميـ فتمكف ،فتح أعظـ مف صمح الحديبية

 .5" كأسمـ في ثالث سنيف خمؽ كثير ككثر بيـ سكاد اإلسالـ،اإلسالـ في قمكبيـ
فتح الحديبية، غفر لو ما تقٌدـ مف : قاؿ  :"نو يـك الحديبية حيث يقكؿ أكرجح الشعبي 

ذنبو، كما تأٌخر، كأطعمكا نخؿ خيبر، كبمغ اليدم محٌمو، كظيرت الركـ عمى فارس، كفرح المؤمنكف 
. 6"بظيكر أىؿ الكتاب عمى المجكس 

                                                           

، دار الكتاب العربي ، لبناف التسييل لعموم التنزيل، محمد بف أحمد بف محمد الغرناطي الكمبي، (ق757:ت) ابف جزم 1 
. 5/208 تفسير البيضاوي،البيضاكم،  . 5/207، تفسير القرآنكانظر، السمعاني، . 4/56،  (ـ1983- ىػ1403/ 4ط)

. 26/200، التحرير والتنويرانظر، ابف عاشكر، 2
. 26/122، روح المعانيانظر، االلكسي،  3
، زاد المسير في عمم ابف الجكزم، عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم ،26/108، تفسير الطبري  انظر، الطبرم،  4

.  16/291 الجامع ألحكام القرآن،القرطبي، . 7/444، (ق1404/  3ط)، المكتب اإلسالمي،  بيركت، التفسير
، المكتب اإلسالمي،  زاد المسير في عمم التفسير، عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم، (ق597:ت) ابف الجكزم 5

. 5/55الشككاني، فتح القدير،.9/64، كانظر،الثعمبي، الكشؼ كالبياف 7/419،(ق1404/  3ط)بيركت، 
. 9/42 ،الكشف والبيان،الثعمبي 6
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، قاؿ الفراء  -2 كالفتح قد يككف صمحا، كيككف أخذ :"كاستندكا أيضا إلى ما تحتممو كممة الفتح مف معافو
، كالفتح في المغة فتح المنغمؽ كالصمح 1" كٕانما أريد بو يكـ الحديبية..الشيء عنكة كيككف بالقتاؿ

 .2الذم جعؿ مع المشركيف بالحديبية كاف مسدكدا متعذرا حتى فتحو اهلل تعالى 

كاستدؿ أصحاب ىذا الرأم بجكاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ لعمر، حيف سألو عف معنى الفتح في  -3
، يقكؿ البغكم مستدال 3"فقاؿ عيمىري يا رىسيكؿى المًَّو أك فتح ىك قاؿ نعـ  "الحديث الذم يركيو البخارم 

 4"ففيو دليؿ عمى أف المراد بالفتح صمح الحديبية: " بيذا الحديث

كرجحكا ذلؾ  ،5أنو كاف فتح خيبر كبو قاؿ ابف عباس ك عطاء كابف زيد كمقاتؿ : لثالثا
ألف فتح خيبر كاف قريب العيد مف نزكؿ ىذه اآليات، فإف النبي صمى اهلل عميو كسمـ لما رجع مف 

، كخرج في صفر إلى خيبر  الحديبية في ذم القعدة رجع إلى المدينة فأقاـ بيا ذا الحجة كالمحـر
ففتحيا اهلل عميو بعضيا عنكة كبعضيا صمحا، كاستخدـ مف فييا مف الييكد عمييا عمى الشطر، 

. 6كقسميا بيف أىؿ الحديبية كحدىـ

كيظير أفَّ األقرب إلى الصكاب ىك حمؿ المعنى عمى الفتكحات المذككرة جميعا، ألف كممة 
الفتح كردت بصيغة تفيد العمكـ، كفي ىذا إعجاز غيبي بميغ، فمك حمؿ المعنى عمى أم فتح 

. منيا لما خرج عف ككنو كعدا بشَّرى اهلل تعالى بو ثـ كقع 

 كأكلى األقكاؿ في ذلؾ بالصكاب أف :"كىذا ما رجحو شيخ المفسريف الطبرم حيث يقكؿ 
يقاؿ إف اهلل أخبر أنو جعؿ لرسكلو كالذيف كانكا معو مف أىؿ بيعة الرضكاف فتحا قريبا مف دكف 

، ككاف صمح الحديبية صمى اهلل عميو كسؿ كدكف تصديقو رؤيا رسكؿ اهلل ،دخكليـ المسجد الحراـ
كفتح خيبر دكف ذلؾ، كلـ يخصص اهلل تعالى ذكره خبره ذلؾ عف فتح مف ذلؾ دكف فتح، بؿ عـ 

جعؿ اهلل مف : كالصكاب أف يعمو كما عمو، فيقاؿ ذلؾ، كذلؾ كمو فتح جعمو اهلل مف دكف ذلؾ
                                                           

عبدالفتاح إسماعيؿ / محمدعمى نجار / أحمد يكسؼ نجاتى : تحقيؽ   ،معاني القرآن أبك زكريا يحيى بف زياد ،  الفراء، 1
. 3/64شمبى دارالمصرية لمتأليؼ كالترجمة، مصر، 

. 23/143،التحرير والتنوير، كابف عاشكر، 7/420، زاد المسير انظر،ابف الجكزم،  2
الًَّذيفى عىاىىٍدتى منيـ ثيَـّ يىٍنقيضيكفى  )، كتاب الصمح ، بىاب ًإثٍـً مف عىاىىدى ثيَـّ غىدىرى كقكلو صحيح البخاريأخرجو البخارم،  3

ـٍ الى يىتَّقيكفى  ـٍ في كؿ مىرَّةو كىىي . 3011،3/1162،(عىٍيدىىي
. 4/205، معالم التنزيلالبغكم،  4
. 4/159، تفسير النسفي، كالنسفي، 3/304، بحر العموم، كالسمرقندم، 26/108، تفسير الطبري انظر،الطبرم،  5
. 7/356 تفسير القرآن العظيم،انظر، ابف كثير، 6
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 بدخكلو كأصحابو المسجد الحراـ محمقيف صمى اهلل عميو كسمـدكف تصديقو رؤيا رسكؿ اهلل 
 . 1"رؤكسيـ كمقصريف ال يخافكف المشركيف صمح الحديبية كفتح خيبر

كرجحو أيضا ابف عطية حيث اعتبر الفتح ىنا اسـ لمجنس يعـ كؿ ما كقع لمنبي صمى اهلل 
. 3، كىذا ما ذىب إليو القطاف في تفسيره2عميو كسمـ مما فيو ظيكر كفتح عميو

فسبحاف عالـ الغيب كالشيادة كيؼ بشر نبيو بكؿ ىذه الكعكد التي تحققت كجمعيا في 
 .كممة كاحدة

 

                                                           
 .26/108، تفسير الطبري الطبرم،  1
. 5/124، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز انظر، ابف عطية، 2
. 3/254 تفسير القطان، انظر، القطاف،  3
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  الخامسبحثالم
 إخبار اهلل تعالى بيزيمة المشركين في بدر

 :قال تعالى
ُبِر )  ( 44)َأْم َيُقوُلوَن َنْحُن َجِميٌع ُمْنَتِصٌر  (43)َأُكفَّاُرُكْم َخْيٌر ِمْن ُأوَلِئُكْم َأْم َلُكْم َبرَاَءٌة ِفي الزُّ

-43:القمر { ((46)َبِل السَّاَعُة َمْوِعُدُىْم َوالسَّاَعُة َأْدَىى َوَأَمرُّ  (45)َسُيْيَزُم اْلَجْمُع َوُيَولُّوَن الدُُّبَر 
46{ 
 كفركـ باهلل في أنتـ إنما ليـ، قائالن  قريش كفار الى الكريمة اآليات ىذه في الخطاب تعالى اهلل كجو

، كعقكبة مثؿ قـك نكح كقـك لكط كغيرىـكتكذيبكـ رسكلو، كبعض ىذه األمـ التي كصفتي لكـ أمرىـ 
أـ لكـ براءة مف عقاب اهلل معشر  اهلل بكـ نازلة عمى كفركـ بو، كالذم نزؿ بيـ إف لـ تتكبكا كتنيبكا،

 1.قريش، أف تصيبكـ بكفركـ بما جاءكـ بو الكحي مف اهلل في الزبر، كىي الكتب
. 2كأجمع أىؿ التفسير أف ذلؾ الجمع ىك جمع كفار قريش يـك بدر 

أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ :"  قاؿ رضي اهلل عنو كما يعزز ىذا القكؿ ما ركم عف ابف عباس
". أنشدؾ عيدؾ ككعدؾ، الميـ إف شئت لـ تيعبد بعد اليكـ  أبدا-: كىك في قبة لو يـك بدر-قاؿ 

فخرج كىك يىًثبي . ألححت عمى ربؾ! حسبؾ يا رسكؿ اهلل: فأخذ أبك بكر، رضي اهلل عنو، بيده كقاؿ
لُّكفى الدُّبيرى  }: في الدّْرع كىك يقكؿ ييكى ٍمعي كى ـي اٍلجى ـٍ كىالسَّاعىةي أىٍدىىى كىأىمىرُّ . سىييٍيزى ٍكًعديىي  3. {بىًؿ السَّاعىةي مى
كم  ، :" عف عكرمة أف عمر قاؿكما ري لما نزلت سييـز الجمع جعمت أقكؿ أم جمع ييـز

فمما كاف يـك بدر رأيت النبي صمى اهلل عميو كسمـ يثب في الدرع كيقكؿ سييـز الجمع كيكلكف 
 .4"الدبر

 أنزلت كانت ىذه اآليات قد نزلت قبؿ معركة بدر أـ ما إذا كمما يجب تحقيقو ىك معرفة 
 الغيبي، فمف المعمكـ أفَّ معركة بدر كقعت بعد اليجرة إلى اإلعجازاثناءىا، ليتبيف مدل كضكح 

                                                           
 .107\27، تفسير الطبريانظر،الطبرم،  1

 كالبغكم، معالـ التنزيؿ، ،2/1049، كالكاحدم، تفسير الكاحدم، 27/109تفسير الطبري،انظر، الطبرم،  2
 ،،4/82، التسييل لعموم التنزيل، كابف جزم، 4/198، ، تفسير النسفيكالنسفي ،129\5، فتح القديرالشككاني، .،7/433

. 8/174، تفسير أبي السعود، أبي السعكد، 8/100، زاد المسيرابف الجكزم، 
ـٍ كىالسَّاعىةي أىٍدىىى كىأىمىرُّ  )بىاب  كتاب التفسير، ،صحيح البخاري أخرجو البخارم،  3 ٍكًعديىي يىٍعًني مف اٍلمىرىارىًة،  (بىٍؿ السَّاعىةي مى

. 1/329 ،3043 مسند اإلمام احمد، كابف حنبؿ، 4/1846، 4596رقـ،
عبد المحسف بف  طارؽ بف عكض اهلل بف محمد ،: ، تحقيؽ المعجم األوسطأخرجو الطبراني، أبك القاسـ سميماف بف أحمد،  4

ابف ابي حاتـ،  .27/108 تفسير الطبري،، كالطبرم، 3/145 ،2746، (ق1415 )إبراىيـ الحسيني، دار الحرميف، القاىرة،
كىك حديث منقطع، انظر، ابف .7/482، تفسير القرآن العظيمابف كثير، .3321\10، 18713، تفسير ابن أبي حاتم

 عبد بف ناصر بف سعد. د : ، تحقيؽ الثمانية المسانيد بزوائد العالية المطالب ،العسقالني عمي بف أحمد، (ق852:ت)حجر
 .15/290، (ق1419 \1ط)،السعكدية ،الغيث دار ،العاصمة دار ،الشترم العزيز
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ككقع خالؼ في  ،1، كسكرة القمر مكية كميا عمى عمى رأم الجميكر كىك الصحيح  المنكرةالمدينة
: مكية ىذه اآليات، كالراجح أنيا مكية لألدلة آالتية 

كٕاني لجارية -نزؿ عمى محمد صمى اهلل عميو كسمـ بمكة :"  حديث عائشة رضي اهلل عنيا قالت  -1
ـٍ كىالسَّاعىةي أىٍدىىى كىأىمىرُّ  }-ألعب ٍكًعديىي  .2" {بىًؿ السَّاعىةي مى

 لما نزلت سييـز الجمع جعمت أقكؿ أم جمع ييـز فمما كاف يـك بدر "قاؿ حديث عمر السابؽ، -2
،كنحكه عف سعد " يثب في الدرع كيقكؿ سييـز الجمع كيكلكف الدبرصمى اهلل عميو كسمـرأيت النبي 

 يككف أف أف نزكؿ اآلية كاف قبؿ معركة بدر، بؿ قبؿ األحاديثبف ابي كقاص، كيستدؿ مف ىذه 
. كلذلؾ احتار الصحابة في ىذا الجمع  ىناؾ جمع لجيش قريش، ككاف ذلؾ في مكة،

 كأعقبيا ،كحادثة انشقاؽ القمر شييرة ككانت في مكة كالسكرة عدا ىذه اآليات مكية بال خالؼ، -3
ا نىٍحفي مع :" نزكؿ ىذه اآليات لحديث ابف مسعكد رضي اهلل عنو قاؿ   بىٍينىمى

فىٍمقىةه ديكنىوي فقاؿ لنا  رسكؿ بىًؿ كى المًَّو صمى اهلل عميو كسمـ ًبًمننى فىاٍنشىؽَّ اٍلقىمىري فىٍمقىتىٍيًف فىٍمقىةه مف كىرىاًء اٍلجى
بىٍت السَّاعىةي كىاٍنشىؽَّ اٍلقىمىري  )رسكؿ المًَّو صمى اهلل عميو كسمـ اٍشيىديكا يىٍعًني   3 "(اٍقتىرى

 كٕانما رددىا النبي صمى اهلل ، كيتبيف أف سكرة القمر كميا مكية، كمف ضمنيا ىذه اآليات
صمى اهلل عميو  فإنما كاف رسكؿ اهلل" : قاؿ القاضي أبك محمدعميو كسمـ مستشيدا بيا يـك بدر،

 .4"في بدر مستشيدا باآلية كسمـ

إلى  { أم يقولون نحن جميع منتصر }: إال ثالث آيات مف قكلو تعالى : "         كقاؿ مقاتؿ 
ضرب أبك جيؿ فرسو يـك بدر فتقدـ مف الصؼ : "، كقاؿ مقاتؿ 5 {"والساعة أدىى وأمر }: قكلو 
سييزم * نحن جميع منتصر  }نحف ننتصر اليـك مف محمد كأصحابو فأنزؿ اهلل تعالى : كقاؿ 

                                                           
. 17/125 الجامع إلحكام القرآن،انظر، القرطبي،  1
ـٍ كىالسَّاعىةي أىٍدىىى كىأىمىرُّ  )بىاب  كتاب التفسير، ،صحيح البخاري  البخارم، 2 ٍكًعديىي ، 4595يىٍعًني مف اٍلمىرىارىًة ،  (بىٍؿ السَّاعىةي مى
4/1846. 

ًمٍف سيكرىًة اٍلقىمىًر، ، كتاب التفسير، كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار،صحيح مسممأخرجو مسمـ،  3 ، 2800رقـ،  بىاب كى
كا، رقـ، صحيح البخارم، ، كنحكه في البخارم،4/2158 ٍكا آيىةن ييٍعًرضي ، 3437 كتاب التفسير، بىاب  كىاٍنشىؽَّ اٍلقىمىري كىإًٍف يىرى
3/1330 .
. 5/220، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابف عطية،  4
 . 17/125، الجامع الحكام القرآنالقرطبي،  5



57 
 

 كالركايات الصحيحة السابقة، األدلة أماـ، كال يقؼ 2 كىك حديث لـ يصح 1"}الجمع ويولون الدبر
تال ىذه  (صمى اهلل عميو كسمـ  )كلعؿ ذلؾ مف أف النبي  : "كعمؿ  ابف عاشكر رأم مقاتؿ قائال

 3"اآلية يـك بدر

إٌف اإلعجاز الغيبي في ىذه اآليات شبيو بذلؾ اإلعجاز الذم سبؽ في سكرة الركـ، فقد 
، كحصؿ ذلؾ بعد بضع سنيف مف تاريخ نزكؿ اآليات،  أخبر اهلل تعالى عف جمع قريش أنو سييـز

 .كىزمكا في معركة بدر شر ىزيمة ككلكا مدبريف جميعا

سييزم الجمع ويولون  ): كاف في غاية البالغة حيث قاؿ كصؼ اهلل تعالى لحاليـ،ثـ إف 
إفراده  ) :"، كلـ يقؿ األدبار كما جاء في آيات أخرل، كأشار الرازم إلى ىذا اإلفراد  بقكلو (الدبر

إشارة إلى أنيـ في التكلية كنفس كاحدة، فال يتخمؼ أحد عف الجمع كال يثبت أحد لمزحؼ، فيـ كانكا 
، أم كؿ كاحد يكجد (َفاَل ُتَولُّوُىُم االْدَبارَ  )آخربينما ذكر تعالى في مكضع  في التكلية كدبر كاحد،

بو ينبغي أف يثبت كال يكلي دبره، فميس المنيي ىناؾ تكليتيـ بأجمعيـ، بؿ المنيي أف يكلي كاحد 
فإف المراد المنافقكف الذيف كعدكا  ( 12: الحشر  ) ( َلُيَولُّنَّ ااْلْدَبارَ  )منيـ دبره، كفي قكلو تعالى 

، كأما ( 14: الحشر  ) ( َتْحَسُبُيْم َجِميعًا َوُقُموُبُيْم َشتَّى ): الييكد كىـ متفرقكف بدليؿ قكلو تعالى 
 4."فيـ كانكا يدان كاحدة عمى مف سكاىـ -أم في سكرة القمر –في ىذا المكضع 

 

 

 

 

                                                           
 المباب في عموم الحنبمي، أبك حفص عمر بف عمي بف عادؿ الدمشقي، ك،146/ 17، الجامع الحكام القرآنالقرطبي، 1

 ىػ 1419 )لبناف/بيركت - الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض، دار الكتب العممية : ،تحقيؽ الكتاب
  .277\18، ( ـ1998-
.  17/125، الجامع الحكام القرآنالقرطبي،  2
 .165\27، التحرير والتنويرابف عاشكر، 3 
 29/61،التفسر الكبيرالرازم، 4
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 السادسبحث الم
 إخبار اهلل تعالى بدخان وعذاب يغشى كفار مكة

 :قاؿ تعالى

َيْغَشى النَّاَس َىَذا  (10)َفاْرَتِقْب َيْوَم تَْأِتي السََّماُء ِبُدَخاٍن ُمِبيٍن  (9)َبْل ُىْم ِفي َشكٍّ َيْمَعُبوَن ) 
َأنَّى َلُيُم الذّْْكَرى َوَقْد َجاَءُىْم َرُسوٌل  (12)َربََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعَذاَب ِإنَّا ُمْؤِمُنوَن  (11)َعَذاٌب أَِليٌم 

( 15)ِإنَّا َكاِشُفو اْلَعَذاِب َقِمياًل ِإنَُّكْم َعاِئُدوَن  (14)ُثمَّ َتَولَّْوا َعْنُو َوَقاُلوا ُمَعمٌَّم َمْجُنوٌن  (13)ُمِبيٌن 
 . }16-9:الدخاف{ ((16)َيْوَم َنْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكْبَرى ِإنَّا ُمْنَتِقُموَن 

 أقوال العمماء في المقصود بالدخان في ىذه اآليات: المطمب األول

: ، كاختمؼ المفسركف في  مكعد ىذا  الدخاف كطبيعتو، عمى قكليف1ىذه السكرة مكية بتماميا 

أٌف الدخاف المقصكد ىنا ىك الذم يأتي قبؿ يكـ القيامة، كيككف مف أشراطيا، كىك قكؿ ابف  : األول
الدخاف  آية مف آيات اهلل، مرسمة عمى عباده قبؿ مجيء : عباس كابف عمر كالحسف فقالكا 

كلـ يأت : الساعة، فيدخؿ في أسماع أىؿ الكفر بو، كيعترم أىؿ اإليماف بو كييئة الزكاـ، قالكا
 . 2.بعد، كىك آت

 :واستدلوا بما يمي

كما الدخاف؟ :" حديث حذيفة بف اليماف عندما سأؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف الدخاف  قاؿ  -1
افو ميًبيفو يىٍغشىى النَّاسى ىىذىا عىذىابه  )فتال رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ اآلية يىٍكـى تىٍأًتي السَّمىاءي ًبديخى

لىٍيمىةن، أمَّا الميٍؤًمفي فىييًصيبيوي ًمٍنوي كىيىٍيئىًة  (أىًليـه  يىٍمأل ما بىيفى المىٍشرًؽ كالمىٍغًرب يىٍمكيثي أٍربىًعيفى يىٍكما كى
ٍنًخرٍيًو كأيذينىٍيًو كديبيًرهً  ، كأمَّا الكىاًفري فىيىكيكفي ًبمىنزلىًة السٍَّكراًف يىٍخريجي ًمٍف مى ككؿ مف فسر الدخاف 3" الزُّكاـً

، كمف األحاديث الصحيحة عف بأنو ما يجيء قبؿ قياـ الساعة، استقكا رأييـ مف ىذا الحديث
 .الدخاف، الذم يسبؽ قياـ الساعة، كما سيأتي

                                                           
 .4/138 ،تفسير القرآن العظيم، كابف كثير، 4/150، معالم التنزيلانظر،البغكم،  1
. 25/111 ، تفسير الطبري انظر، الطبرم، 2

 .( مف ىذا البحث62الحكـ عمى الحديث ص ) . 4/150، معالم التنزيل أخرجو البغكم بسنده،  3
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يؿ إلييـ،  -2 كاستدلكا بأف اهلل تعالى أخبر عف دخاف، كأما ما جرل مع قريش فميس بدخاف، كٕانما خي
 .مف شدة الجكع

 1.قالكا بأف اهلل تعالى أخبر، بأف الدخاف يككف مف السماء، كىذا ال يككف اال دخانا حقيقيا -3

، كقالكا إف الدخاف عبارة عما 2 كىك قكؿ ابف مسعكد كجماىير المفسريف:القول الثاني
أصاب قريشان حيف دعى عمييـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بالجدب، فكاف الرجؿ يرل دخانان 

. بينو كبيف السماء مف شٌدة الجكع 

كاستدلكا بتفسير ابف مسعكد ليذه اآلية، كذلؾ عندما أنكر عمى مف فسر الدخاف، بأنو الذم يأتي  .1
ٍكا عمى النبي صمى اهلل :" قبؿ يـك القيامة، فقاؿ ابف مسعكد ٍيشنا لىمَّا اٍستىٍعصى إنما كاف ىذا أًلىفَّ قيرى

ؿي  عىؿى الرَّجي ـى فىجى ٍيده حتى أىكىميكا اٍلًعظىا ـٍ قىٍحطه كىجى ابىيي ، فىأىصى عميو كسمـ دىعىا عمييـ ًبًسًنيفى كىًسًني ييكسيؼى
ٍيًد فىأىٍنزىؿى اهلل تىعىالىى  اًف مف اٍلجى بىٍينىيىا كىيىٍيئىًة الدُّخى اًء فىيىرىل ما بىٍينىوي كى فىاٍرتىًقٍب يكـ تىٍأًتي  )يىٍنظيري إلى السَّمى

افو ميًبيفو يىٍغشىى الناس ىذا عىذىابه أىًليـه  فىأيًتيى رسكؿ المًَّو صمى اهلل عميو كسمـ : قاؿ  (السَّمىاءي ًبديخى
ًرمءه فىاٍستىٍسقىى فىسيقيكا : فىًقيؿى  رى ًإنَّؾى لىجى رى فىًإنَّيىا قد ىىمىكىٍت، قاؿ ًلميضى يا رىسيكؿى المًَّو اٍستىٍسًؽ المَّوى ًلميضى

لىٍت  اًئديكفى  )فىنىزى ـٍ عى ـٍ الرَّفىاًىيىةي فىأىٍنزىؿى اهلل  (ًإنَّكي ابىٍتيي ـٍ حيف أىصى اًلًي ـٍ الرَّفىاًىيىةي عىاديكا إلى حى ابىٍتيي فمما أىصى
ٍنتىًقميكفى  )عز كجؿ   .3قاؿ يىٍعًني يكـ بىٍدرو  (يكـ نىٍبًطشي اٍلبىٍطشىةى اٍلكيٍبرىل ًإنَّا مي
:  ىك الرأم الثاني كما رجحو معظـ أىؿ التفسير لألدلة اآلتيةوالراجح

ـي :" حديث عبد اهلل بف مسعكد .1 كـي كىاٍلقىمىري كىاٍلبىٍطشىةي كىالمّْزىا افي كىالرُّ ٍمسه الدُّخى ى خى مىضى
، كعنى بذلؾ أنيا 5"4

كقعت كما أخبر بيا القرآف الكريـ، فيستبعد أف يككف الدخاف المقصكد في ىذه اآلية ىك الذم يأتي 
. قبؿ يـك القيامة

                                                           

مؤسسة ، ، تحقيؽ شعيب األرنؤكط، شرح مشكل اآلثار، أبك جعفر أحمد بف محمد بف سالمة (ىػ321:ت) انظر، الطحاكم 1
. 425\2.(ـ 1987- ىػ 1408)بيركت / الرسالة، لبناف

 .25/117، روح المعاني انظر، االلكسي، 2
صحيح ،كالمفظ لو، كمسمـ، 4544،4/1823، كتب التفسير، بىاب يىٍغشىى الناس ىذا عىذىابه أىًليـه صحيح البخاريالبخارم،  3

اًف ،مسمم كًج النبي . 4/2155 ،2798، كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار، بىاب الدُّخى كأخرجو أيضا في بىاب ااًلٍسًتٍسقىاًء كىخيري
. 1/341، 962صمى اهلل عميو كسمـ في ااًلٍسًتٍسقىاًء، 

ـٍ فىقىٍد كىذٍَّبتيـٍ فىسىٍكؼى يىكيكفي ًلزىامنا ) المقصكد بالمزاـ ىنا ما جاء في اآلية الكريمة 4 بّْي لىٍكالى ديعىاؤيكي ـٍ رى (  77:الفرقاف)قيٍؿ مىا يىٍعبىأي ًبكي
 ..57-19/56تفسير الطبري،ىك القتؿ يـك بدر،انظر، الطبرم، : قاؿ أبي بف كعب كابف مسعكد

 .4543،4/1823البخارم، كتاب التفسير،  بىاب يىٍغشىى الناس ىذا عىذىابه أىًليـه   5
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كىذا القكؿ ال ينافي أف يككف الدخاف مف عالمات يـك القيامة الكاردة في األحاديث الصحيحة، 
اآلية، كاف صحت ركاية حذيفة فال تعارض، كيبقى اإلعجاز  كلكنو ليس ىك المقصكد في ىذه

فإنو غير منكر أف يككف أحٌؿ بالكفار الذيف :" الغيبي في ىذه اآليات صحيحا يقكؿ ابف جرير
تكعدىـ بيذا الكعيد ما تكعدىـ، كيككف ميًحال فيما يستأنؼ بعد بآخريف دخانا عمى ما جاءت بو 

 1".األخبار عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عندنا كذلؾ
كالراجح منيا أنو الدخاف الذم كانكا يتخيمكنو مما نزؿ بيـ مف  :"كأيد ىذا الترجيح الشككاني 

الجيد كشدة الجكع كال ينافي ترجيح ىذا ما كرد أف الدخاف مف آيات الساعة فإف ذلؾ دخاف آخر كال 
 2"ينافيو

ضعؼ سند حديث حذيفة بف اليماف الذم فسر فيو النبي صمى اهلل عميو كسمـ  الدخاف المقصكد  .2
  .في ىذه اآلية بأنو الدخاف الذم ىك مف إمارات الساعة 

لك صح ىذا الحديث :"     قاؿ ابف جرير بعد أف رجح رأم ابف مسعكد كضعؼ ىذا الحديث
ألف محمد بف خمؼ العسقالنٌي حدثني أنو سأؿ رٌكادا عف  لكاف فاصال كٕانما لـ أشيد لو بالصحة،

فقرئ : ال فقمت لو: فقرأتو عميو، فقاؿ: ال فقمت لو: ىذا الحديث، ىؿ سمعو مف سفياف؟ فقاؿ لو
جاءني بو قكـ فعرضكه عمٌي : فمف أيف جئت بو؟ قاؿ: ال فقمت: عميو كأنت حاضر فأقٌر بو، فقاؿ

 .3" اسمعو منا فقرءكه عمٌي، ثـ ذىبكا، فحٌدثكا بو عني: كقالكا لي
كقد أجاد ابف جرير في ىذا الحديث ىاىنا،  " :        كتابعو ابف كثير كرجح ضعؼ الركاية فقاؿ

فإنو مكضكع بيذا السند، كقد أكثر ابف جرير مف سياقو في أماكف مف ىذا التفسير، كفيو منكرات 
 4." في ذكر المسجد األقصى، كاهلل أعمـ" بني إسرائيؿ"كثيرة جدنا، كال سيما في أكؿ سكرة 

إفٍّ سياؽ الخطاب في ىذه اآليات كاف مكجيان لكفار قريش، قاؿ ابف جرير معمال ترجيحو لرأم ابف  .3
       ألف اهلل جٌؿ ثناؤه تكعَّد بالدخاف مشركي قريش كأف قكلو لنبيو صمى اهلل عميو كسمـ:" مسعكد 

                                                           
. 115-25/114،تفسير الطبريالطبرم،  1
 .4/571، ، فتح القدير الشككاني2
 .114 /25، تفسير الطبري الطبرم، 3
 .4/140 العظيـ، تفسير القرآنابف كثير،  4
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افو ميًبيفو  ) في سياؽ خطاب اهلل كفار قريش كتقريعو إياىـ  (فىاٍرتىًقٍب يىٍكـى تىٍأًتي السَّمىاءي ًبديخى
 .1"بشركيـ

 أفكالرد عمى مف استدؿ بأف اهلل تعالى أخبر عف دخاف، كما جرل مع قريش ال يعتبر دخانا،  .4
 مف الحقيقة في دخاف أنو قريش لتكىـ ،المجاز عمى دخانا سمي مسعكد ابف حديث في المذككر

 . كذلؾ الحقيقة في يكف لـ كٕاف بيا، الذم الجيد

كٕانكارىـ عمى أف مف قاؿ بأف الدخاف ما أصاب أىؿ مكة، بحجة نسبة اهلل تعالى الدخاف لمسماء،  .5
 تحؿ التي األشياء ألف أعمـ كاهلل كانت إنما السماء إلى اإلضافة كجو:" رد عميو الطحاكم بقكؿ

 ًمفى  اأٍلىٍمرى  ييدىبّْري ) : كتعالى سبحانو قكلو ذلؾ مف ،السماء إلى تضاؼ كجؿ عز ربيـ مف بالناس
 مف مدبرة األرض في تككف التي األمكر أف كجؿ عز فأخبر ،(5:السجدة )(اأٍلىٍرضً  ًإلىى السَّمىاءً 
 كعتكىا لكفرىا قريشا بو عاقب الذم السبب في كجؿ عز تدبيره مف كاف ما ذلؾ فمثؿ إلييا السماء
 2."كذلؾ الحقيقة في كليس ،دخانا العقكبة تمؾ مف رأت حتى بو عاقبيا

تحقيق وجو اإلعجاز الغيبي في آيات الدخان : المطمب الثاني

:  إخبارات غيبية  كىيةتحدثت ىذه اآليات عف أربع

افو ميًبيفو )في قكلو تعالى  : ألولا  إخبار بما يغشاىـ مف في ىذه اآلية (فىاٍرتىًقٍب يىٍكـى تىٍأًتي السَّمىاءي ًبديخى
 حتى ينظر الرجؿ إلى السماء فيرل بينو كبينيا كييئة الدخاف، كتحقؽ ذلؾ ،القحط كشدة الجكع

حتى إنيـ أكمكا العظاـ، كأصبح أحدىـ يرل ما حكلو دخانا مف شدة الجكع كما سبؽ في حديث ابف 
 3.مسعكد

بَّنىا  ):كذلؾ في قكلو تعالى :اإلخبار بأنيـ سيضرعكف إلى اهلل حيف تحؿ بيـ ىذه األزمة : الثاني رى
نَّا اٍلعىذىابى ًإنَّا ميٍؤًمنيكفى  ، كىذا ما حدث عندما جاء أبك سفياف متكسال إلى النبي صمى اهلل (اٍكًشٍؼ عى

. عميو كسمـ أف يدعك اهلل ليرفع عنيـ ىذا العذاب

                                                           
. 25/114، تفسير الطبري الطبرم، 1
 .425\2، شرح مشكل اآلثار الطحاكم، 2
. ككؿ ما كرد مف كقائع في ىذه النقاط األربع مستسقى مف ىذا الحديث.61ص سبؽ تخريجو، 3
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ًإنَّا كىاًشفيك اٍلعىذىاًب ):اإلخبار بأف اهلل سيكشؼ عنيـ ذلؾ العذاب قميالن، كذلؾ في قكلو تعالى: الثالث
اًئديكفى  ـٍ عى . ، كريفع عنيـ ىذا العذاب بعد أف استسقى رسكؿ اهلل لمضر فسقكا الغيث (قىًميالن ًإنَّكي

كلقد .(إنكـ عائدكف): كذلؾ في قكلو تعالى  اإلخبار بأنيـ سيعكدكف إلى كفرىـ كعتكىـ،: الرابع
عادكا الى كفرىـ، كتمادكا بو كبارزكا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ العداء في معركة بدر كما 

. بعدىا

. اإلخبار بأف اهلل سينتقـ منيـ يـك البطشة الكبرل :الخامس

: كاختمؼ في المقصكد بالبطشة عمى معنييف

لعالية اكابف عباس في قكؿ  كمجاىد كمقاتؿ كأبي  ىك يـك بدر، كرد ذلؾ عف ابف مسعكد : األول
 1.رضي اهلل تعالى عنيـ، كرجحو معظـ أىؿ التفسير

: كاستدلكا بما يمي 

ـي :" ما كرد في حديث ابف مسعكد  -1 كـي كىاٍلقىمىري كىاٍلبىٍطشىةي كىالمّْزىا افي كىالرُّ ٍمسه الدُّخى ى خى  .2"مىضى
 

ىي بطشة يـك :"استدلكا بما جرل لقريش في بدر، مف تنكيؿ كقتؿ كأسر، يقكؿ ابف عاشكر -2
بدر فإف ما أصاب صناديد المشركيف يكمئذو كاف بطشة بالشرؾ كأىًمو ألنيـ فقدكا سادتيـ 

 3" .كذكم الرأم منيـ الذيف كانكا يسٌيركف أىؿ مكة كما يريدكف
 

في أصح الركايتيف أف المقصكد بالبطشة ىك يـك القيامة، كىك قكؿ ابف عباس : القول الثاني
 :، كاستدلكا ما يمي 4كعكرمة كالحسف البصرم

                                                           
صحيح ، كمسمـ، 4/1823 ،4544كتاب التفسير ، بىاب  يىٍغشىى الناس ىذا عىذىابه أىًليـه،  ،صحيح البخاري البخارم،  انظر،1

اًف، مسمم، . 4/2155 ،2798 كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار، بىاب الدُّخى
 .4/1823 ،4543، كتاب التفسير ، بىاب يىٍغشىى الناس ىذا عىذىابه أىًليـه، صحيح البخاريالبخارم،  2
. 25/293، التحرير والتنويرابف عاشكر،  3
. 4/141، القرآن العظيمتفسير ،كابف كثير، 4/150، معالم التنزيل، البغكم، 117 /25 تفسير الطبري،الطبرم،  انظر، 4

 7/408السيكطي، الدر المنثكر، 
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البطشة : قاؿ ابف مسعكد رضي اهلل عنو: قاؿ ابف عباس رضي اهلل عنيما":  حديث ابف عباس  -1
 1"الكبرل يـك بدر كأنا أقكؿ ىي يـك القيامة

 بيـك القيامة، ألف يـك بدر ال يبمغ ىذا المبمغ الذم إال، كأنو معنى ال يميؽ 2استدلكا بمعنى البطشة -2
يكصؼ بيذا الكصؼ العظيـ، كألف االنتقاـ التاـ إنما يحصؿ يـك القيامة لقكلو تعالى، كألف ىذه 

البطشة لما كصفت بككنيا كبرل عمى اإلطالؽ كجب أف تككف أعظـ أنكاع البطش كذلؾ ليس إال 
 3. .في القيامة 

 كيعكد المعنى المقصكد لمبطشة بحسب ما فسر كؿ عالـ المقصكد في الدخاف، فإف السياؽ 
كاحد، فمف فسر الدخاف بأنو مف أشراط الساعة فسر البطشة ىنا بأنيا يـك القيامة، كمف فسر 

. الدخاف بأنو ما جرل ألىؿ مكة مف عذاب فسر البطشة ىنا يـك بدر

 كالراجح ىك إعماؿ كال المعنييف فال تعارض، فيككف كعد اهلل تعالى باالنتقاـ منيـ يـك بدر 
 كبو كقع اإلعجاز الغيبي، كيـك القيامة يجزييـ اهلل عمى سكء أعماليـ، ككال الحدثيف ،قد حصؿ

  4.مطابؽ لممعنى أتـ المطابقة كىذا ما رجحو السعدم في تفسيره 

                                                           
. 25/117، تفسير الطبريالطبرم،  1
األزىرم، أبك منصكر . 267\6،لسان العربابف منظكر، . التناكؿ بشدة عند الصكلة كاألخذ الشديد في كؿ شيء:  البطش 2

، (ـ2001\1ط)محمد عكض مرعب،  دار إحياء التراث العربي، بيركت، : ،  تحقيؽتيذيب المغةمحمد بف أحمد ، 
11\218 .

. 27/209، مفاتيح الغيب انظر، الرازم، 3
ابف عثيميف، مؤسسة الرسالة ، :  تحقيؽ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،السعدم، عبد الرحمف بف ناصر،  4

 .772-1/773، (ـ2000- ىػ1421)بيركت ، 
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 المبحث السابع
 وعد اهلل تعالى بالتمكين لممؤمنين

 :قال تعالى 

اِلَحاِت َلَيْسَتْخِمَفنَُّيْم ِفي األْرِض َكَما اْسَتْخَمَف )  َوَعَد المَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُموا الصَّ
الَِّذيَن ِمْن َقْبِمِيْم َوَلُيَمكَّْننَّ َلُيْم ِديَنُيُم الَِّذي اْرَتَضى َلُيْم َوَلُيَبدَّْلنَُّيْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِيْم َأْمًنا َيْعُبُدوَنِني ال 

 { 55:النكر }  ((55)ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذِلَك َفُأوَلِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوَن 

لما قدـ رسكؿ اهلل : " سبب نزكؿ ىذه اآلية  ما يركيو أبي بف كعب رضي اهلل عنو قاؿ 
صمى اهلل عميو كسمـ  كأصحابو المدينة كآكاىـ األنصار رمتيـ العرب عف قكس كاحدة، فكانكا ال 

أتركف أنا نعيش حتى نبيت آمنيف : يبيتكف إال في السالح كال يصبحكف إال في ألمتيـ، فقالكا 
ًمميكا  ): مطمئنيف ال نخاؼ إال اهلل عز كجؿ فنزلت ىذه اآلية   ـٍ كىعى نيكا ًمٍنكي كىعىدى المَّوي الًَّذيفى آمى

اتً  اًلحى  1"(..الصَّ

ىذه اآليات  مف كعكد اهلل الصادقة، التي شكىد تأكيميا كمخبرىا، فإنو كعد مف قاـ باإليماف 
ف في مكالعمؿ الصالح مف ىذه األمة، أف يستخمفيـ في األرض، فيككنكا ىـ الخمفاء فييا، المتصرؼ

تدبيرىا، كأنو يمٌكف ليـ دينيـ الذم ارتضى ليـ، كىك ديف اإلسالـ، الذم فاؽ األدياف كميا، ارتضاه 
ليذه األمة، لفضميا كشرفيا كنعمتو عمييا، فقد ارتضى ليـ اإلسالـ حتى أقيمت شرائعو الظاىرة 
كالباطنة، في أنفسيـ كفي غيرىـ، لككف غيرىـ مف أىؿ األدياف كسائر الكفار مغمكبيف ذليميف، 

ككعدىـ سبحانو أف يجعؿ ليـ مكاف ما كانكا فيو مف الخكؼ مف األعداء أمنا كيذىب عنيـ أسباب 
. 2.الخكؼ الذل كانكا فيو بحيث اليخشكف إال اهلل

                                                           
، 434\2، 3512الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف مع تعميقات الذىبي،رقـ،  . 160-159\18، تفسير الطبري الطبرم، 1

، 119\7، 7029،كالطبراني، المعجـ األكسط، رقـ، . كقاؿ ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه، كقاؿ عنو الذىبي صحيح
عبد الممؾ بف عبد اهلل بف : ، تحقيؽاألحاديث المختارة عبد اهلل محمد بف عبد الكاحد بف أحمد الحنبمي المقدسي، كالضياء، أب

ركاه الطبراني في :" ، كقاؿ عنو الييثمي 76\2 ،1145، رقـ، (ق1410\1ط).دىيش، مكتبة النيضة الحديثة، مكة المكرمة
، عمي بف أبي بكر بف سميماف، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد ، دار الرياف (ق707:ت)، الييثمي"األكسط كرجالو ثقات

. 301\3ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، . 83 / 7،  (1407)دار الكتاب العربي، القاىرة ، بيركت،  /لمتراث
تيسير الكريم الرحمن في  السعدم، .302-301\ 3 تفسير القرآن العظيم، ابف كثير،،47\4، فتح القديرالشككاني، ،  انظر2

. 537\1، تفسير كالم المنان
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: كقد تحقؽ كعد اهلل تعالى لنبيو صمى اهلل عميو كسمـ، كٕالى ىذا الكعد أشار ابف كثير بقكلو
كلو الحمد كالمنة، فإنو لـ يمت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حتى . كقد فعؿ تبارؾ كتعالى ذلؾ "

 كىاداه ىرقؿ ممؾ ...فتح اهلل عميو مكة كخيبر كالبحريف، كسائر جزيرة العرب كأرض اليمف بكماليا
كممكؾ عماف كالنجاشي ممؾ الحبشة، الذم -كىك المقكقس -الرـك كصاحب مصر كاإلسكندرية 

مة، رحمو اهلل كأكرمو  1."تىممَّؾ بعد أٍصحى

كبعد كفاتو صمى اهلل عميو كسمـ قاـ باألمر بعده خميفتو أبك بكر الصديؽ، فبعث الجيكش 
كفتح اهلل لمجيش اإلسالمي في . اإلسالمية إلى بالد فارس، ففتحكا طرفا منيا، كقتمكا خمقا مف أىميا

كراف كما كاالىا، كتكفاه اهلل عز كجؿ، ثـ مىٌف اهلل تعالى  اليفيما مف بالد حى أيامو بيصرل كدمشؽ كمىخى
عمى اإلسالـ كأىمو بأف أليـ الصديؽ أف استخمؼ عمر الفاركؽ، فقاـ في األمر بعده قياما تاما، 

كتـ في أيامو فتح البالد الشامية بكماليا، كديار مصر إلى آخرىا، كأكثر إقميـ فارس، ككىسَّر كسرل 
كأىانو غاية اليكاف، كتقيقر إلى أقصى مممكتو، كقىصَّر قيصر، كانتزع يده عف بالد الشاـ فانحاز 
إلى قسطنطينة، كأنفؽ أمكاليما في سبيؿ اهلل، ثـ في زمف عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو، إمتدت 

الممالؾ  اإلسالمية إلى أقصى مشارؽ األرض كمغاربيا، ففتحت بالد المغرب إلى أقصى ما 
األندلس، كقبرص، كبالد القيركاف،كمف ناحية المشرؽ إلى أقصى بالد الصيف، كقتؿ : ىنالؾ

  2.كفتحت مدائف العراؽ، كخراساف، كاألىكاز. كسرل، كباد ممكو بالكمية

كتحقؽ ما أخبر اهلل تعالى بو مف اكتماؿ األمف كعدـ الخكؼ، كما قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل 
لـ أعرفيا، كلكف قد  سمعت : أتعرؼ الحيرة؟ قاؿ  : "عميو كسمـ لعدٌم بف حاتـ، حيف كفد عميو

فكالذم نفسي بيده، لييتمٌف اهلل ىذا األمر حتى تخرج الظعينة مف الًحيرىة حتى تطكؼ : " قاؿ. بيا
نعـ، : " كسرل بف ىرمز؟ قاؿ: قمت". بالبيت في غير جكار أحد، كلتفتحف كنكز كسرل بف ىرمز

فيذه الظعينة تخرج مف : كسرل بف ىرمز، كلييبذىلىٌف الماؿي حتى ال يقبمو أحد، قاؿ عدم بف حاتـ
الحيرة فتطكؼ بالبيت في غير جكار أحد، كلقد كنت فيمف افتتح  كنكز كسرل بف ىرمز، كالذم 

. 3"نفسي بيده، لتككنف الثالثة؛ ألف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قد قاليا

                                                           
 .بتصرؼ يسير.301 \3، تفسير القرآن العظيمابف كثير،  1
 .302 \3، المرجع السابقانظر،  2
، رقـ، كتاب المناقب، ، صحيح البخاريأخرجو البخارم،  3 ـً ٍسالى مىاًت النُّبيكًَّة في اإلًٍ . 1316\3 ،3400بىاب عىالى
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لقد كاف أكبر أماني المسمميف بعد ىجرتيـ كتنفسيـ الصعداء قميال أف يسمـ ليـ دينيـ 
ىكذا كاف  كيعيشكا آمنيف في مياجرىـ، كما يدؿ عمى ذلؾ حديث عدم بف حاتـ رضي اهلل عنو،

حاؿ الصحابة أياـ أف كعدىـ اهلل ما كعد كما أعجؿ تحقؽ ىذا الكعد اإلليي رغـ ىذه الحاؿ 
المنافية لما ىـ عميو مف استضعاؼ، فاستخمفيـ تعالى في أقطار األرض كأكرثيـ ممؾ كسرل 

كقيصر، كمٌكف ليـ دينيـ الذم ارتضى ليـ، كأبدليـ مف بعد خكفيـ أمنا، كىي نبكءة ال يمكف أف 
 1.يتحدث بيا إال مف يممؾ تحقيقيا، كمف يخرؽ إف شاء عادات الككف كنكاميسو مف أجميا

كيستمر ىذا الكعد نافذا ما داـ المسممكف مستمسكيف بدينيـ، كمستحقيف التمكيف في 
األرض، كليس ىذا الكعد مقتصران عمى الرعيؿ األكؿ مف الصحابة كالتابعيف، بؿ ىك عاـ إلى قياـ 

كقد تحقؽ ىذا الكعدي :" الساعة، ما داـ المسممكف محققيف لشرط اهلل تعالى يقكؿ القطاف في ذلؾ 
ألسالفنا، كىك قائـه إلى األبد إذا نحف أقمنا عمى شرًط اهلل بأف نصديؽ في إيماننا، كنسيرى عمى 

 2".إف كعدى اهلل حؽّّ قائـ كشىٍرطى اهلل حؽ معركؼ. منياج ديننا 

 ثـ اتسعت الدكلة اإلسالمية في العيد األمكم، ثـ العيد العباسي، ككاف ىذا حاؿ المسمميف 
عمى مر العصكر، كمما اقتربكا مف دينيـ مكف اهلل تعالى ليـ كأعطاىـ األمف، ككمما ابتعدكا أرسؿ 
اهلل تعالى عمييـ مف يسكميـ سكء العذاب كينسؼ أمنيـ، كىذا  ما عميو حاؿ المسمميف اآلف مف 

. البعد عف منيج اهلل تعالى، كما استحقكه مف ذؿ كىكاف كخكؼ كاهلل المستعاف

                                                           
. 372\2، مناىل العرفانانظر، الزرقاني،  1
 .4\3، تيسير التفسيرالقطاف،  2
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المبحث الثامن 
القرآن يكّذب وعود المنافقين لمييود ويصف طبيعة الييود 

ْخَواِنِيُم الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب َلِئْن ):قال تعالى  أََلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن َناَفُقوا َيُقوُلوَن إلِ
ْن ُقوِتْمُتْم َلَنْنُصَرنَُّكْم َوالمَُّو َيْشَيُد ِإنَُّيْم َلَكاِذُبوَن  ُأْخِرْجُتْم َلَنْخُرَجنَّ َمَعُكْم َواَل ُنِطيُع ِفيُكْم َأَحًدا َأَبًدا َواِ 

َلِئْن ُأْخِرُجوا اَل َيْخُرُجوَن َمَعُيْم َوَلِئْن ُقوِتُموا اَل َيْنُصُروَنُيْم َوَلِئْن َنَصُروُىْم َلُيَولُّنَّ اأْلَْدَباَر ُثمَّ اَل  (11)
ال  (13)أَلَْنُتْم َأَشدُّ َرْىَبًة ِفي ُصُدورِِىْم ِمَن المَِّو ذِلَك ِبَأنَُّيْم َقْوٌم ال َيْفَقُيوَن  (12)ُيْنَصُروَن 

َنٍة َأْو ِمْن َوراِء ُجُدٍر َبْأُسُيْم َبْيَنُيْم َشِديٌد َتْحَسُبُيْم َجِميعًا  ُيقاِتُموَنُكْم َجِميعًا ِإالَّ ِفي ُقرًى ُمَحصَّ
(   14-10:الحشر )  ((14)َوُقُموُبُيْم َشتَّى ذِلَك ِبَأنَُّيْم َقْوٌم ال َيْعِقُموَن 

، كقبؿ إجالء بني النضير  لميجرة           نزلت ىذه اآليات في المدينة المنكرة في السنة الرابعة
منيا، فبعد أف قرر النبي صمى اهلل عميو كسمـ إجالء بني النضير لما ظير لو مف خيانتيـ 

كمحاكلة قتمو، ذىب المنافقكف في المدينة كعمى رأسيـ عبد اهلل بف أبي بف سمكؿ رأس النفاؽ 
أف اثبتكا كتمنعكا فإنا لف : كأرسمكا إلى بني النضير يحرضكنيـ عمى الرفض كالمقاكمة، كقالكا ليـ 

كٕاف قكتمتـ قاتمنا معكـ، كٕاف أخرجتـ خرجنا معكـ، كقد خرج بنك النضير مف ديارىـ أذالء . نسممكـ 
 1.فمـ يخرج المنافقكف معيـ، كقكتمكا فمـ ينصركىـ، كلك نصركىـ كقاتمكا معيـ النيزمكا جميعا  

وجو اإلعجاز الغيبي في ىذه اآليات   

 إخبار اهلل تعالى بما سيككف مف ىزيمة بني النضير، : إخبارات غيبية، كىيةفي ىذه اآليات ثالث
كٕاخبار اهلل تعالى بأف المنافقيف لف ينصركا إخكانيـ مف الييكد، كالثالث ىك اإلخبار بطبيعة الييكد 

. كأنيـ ال يقاتمكف إال مف كراء جدر

فمف اإلعجاز الغيبي اإلخبار عف خمؼ المنافقيف في كعدىـ مع الييكد، كىك مف أدلة 
 2.النبكة كأحد كجكه اإلعجاز، كىذا ما اقره جماعة مف أىؿ التفسير

                                                           
  .251\29،مفاتيح الغيب، الرازم، 321\4 معالم التنزيل،، البغكم، 46\28، تفسير الطبري انظر، الطبرم، 1
. 57\28، روح المعانيااللكسي، . 32\18، الجامع الحكام القرآن انظر، القرطبي ،2
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 إذ يقكؿ عند تفسير ىذه كجييفكأعتبر الخمكتي أف اإلعجاز الغيبي كقع في ىذه اآلية مف 
فألنو أخبر عما سيقع فكقع كما : كفيو حجة بينة لصحة النبكة كٕاعجاز القرآف، أما األكؿ:"اآلية 

أخبر، كذلؾ ألف نزكؿ اآلية مقدـ عمى الكاقعة، كعميو يدؿ النظـ فاف كممة إف لالستقباؿ، كأما 
 {ليكلف األدبار  }عمى الفرض كالتقدير  {كلئف نصركىـ  }الثانى فمف حيث اإلخبار عف الغيب 

، ثـ خذالف ئيـ كقد كقع تصديؽ ىذيف الخبريف مف ىزيمة بني النضير كٕاجال،1"فرارا كانيزاما
. المنافقيف ليـ

ديرو )كاإلخبار الثالث في قكلو تعالى  نىةو أىٍك ًمٍف كىراًء جي ًميعان ًإالَّ ًفي قيرلن ميحىصَّ ـٍ جى أم مف  (ال ييقاًتميكنىكي
 2. خمؼ حيطاف يستتركف بيا لجبنيـ كرىبتيـ

كجرت األياـ كالحكادث مصدقة لطبيعة الييكد في قتاليـ داخؿ قرل محصنة، ففي زمف 
الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ تحصنكا داخؿ قالعيـ كقراىـ، في غزكة بني قينقاع كغزكة بني 

النضير كغزكة بني قريظة، كآخرىا حصار خيبر، ففي كؿ ىذه المكاجيات ما استطاعكا  مقاتمة 
. المسمميف كجيان لكجو، كٕانما مف داخؿ حصكنيـ

بقيت تجرم في عركقيـ، حتى ىذا العصر، جاء في تفسير بؿ كما فارقتيـ ىذه الخصمة 
كما تزاؿ األياـ تكشؼ حقيقة اإلعجاز في  تشخيص  حالة المنافقيف كأىؿ :" الظالؿ ما نصو 

كلقد . الكتاب  حيثما التقى المؤمنكف بيـ في أم زماف، كفي أم مكاف، بشكؿ كاضح لمعياف 
شيدت االشتباكات األخيرة في األرض المقدسة بيف المؤمنيف الفدائييف كبيف الييكد مصداؽ ىذا 

فإذا . الخبر بصكرة عجيبة، فما كانكا يقاتمكنيـ إال في المستعمرات المحصنة في أرض فمسطيف 
كسبحاف . حتى لكأف ىذه اآلية نزلت فييـ ابتداء . انكشفكا لحظة كاحدة كلكا األدبار كالجرذاف 

  3!".العميـ الخبير

                                                           
.221\15 روح البيان،الخمكتي، 1
. 35\18، الجامع الحكام القرآن انظر، القرطبي، 2
 1412\17ط )، دار الشركؽ، بيركت، القاىرة،في ظالل القرآنسيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي، ، (ىػ1385: ت)قطب 3
 .6/3529، (ىػ
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 عمى األراضي المحتمة في فمسطيف، خير دليؿ 1 كما نراه اآلف مف مغتصبات صييكنية
عمى طبيعتيـ التي أخبرنا اهلل تعالى بيا، فيـ ينتقكف أعالي الجباؿ كسط تحصينات منيعة، ألنيـ 

.  فالخكؼ ال يغادرىـ فمذلؾ يتحصنكف في مثؿ ىذه القالع كالمغتصبات كنحكىا،أىؿ خيانة كغدر

ال يخفى عمى أحد، كينطبؽ عمييا اليـك قتاليـ مف الطائرات كأما قتاليـ مف كراء جدر ؼ
كالدبابات التي اشتيركا بيا، كمف خمؼ األسكار كالسكر الكاقي الذم بنكه في األراضي المحتمة في 
فمسطيف ككخط بارليؼ في مصر ، كما حدث في معاركيـ في حربيـ ضد المقاكمة في فمسطيف، 

. خير دليؿ عمى  تحقؽ إعجاز القرآف   في إخباره عف طبيعتيـ قبؿ قركف

دير بعد القرل المحصنة، فمف المالحظ  أف اهلل تعالى فصؿ      كىناؾ إضافة جديدة مف ذكر الجي
دير بحرؼ العطؼ  ، كلمعطؼ بأك فائدة أخرل، كىي كما يظير مف (أك)بيف القرل المحصنة ك الجي
ف ليـ في قتالكـ حالتيف،األكلى أف يتحصنكا منكـ إسياؽ اآلية تفيد أف الييكد حيف يقاتمكنكـ، ؼ

بداخؿ قراىـ التي بالغكا في تحصينيا،كالثانية فالخركج لمقائكـ، كذلؾ يستمـز ترؾ القرل المحصنة 
كألنيـ أجبف مف ذلؾ، فقد كانت فكرة الجدار ىي األنسب ليـ لكي يتمكنكا مف التحرؾ خارج 

. حصكنيـ

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

. المتدينكف اسـ يطمؽ عمى المستعمرات التي انشأىا االحتالؿ الصييكني في فمسطيف، كيسكنيا الييكد 1
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المبحث التاسع 
اإلعجاز الغيبي في وصف طبيعة الييود من حرص عمى حياة 

: قاؿ تعالى 

 ُقْل ِإْن َكاَنْت َلُكُم الدَّاُر اآْلِخَرُة ِعْنَد المَِّو َخاِلَصًة ِمْن ُدوِن النَّاِس َفَتَمنَُّوا اْلَمْوَت ِإْن ُكْنُتْم )
َوَلَتِجَدنَُّيْم َأْحَرَص  (95)َوَلْن َيَتَمنَّْوُه َأَبًدا ِبَما َقدََّمْت َأْيِديِيْم َوالمَُّو َعِميٌم ِبالظَّاِلِميَن  (94)َصاِدِقيَن 

النَّاِس َعَمى َحَياٍة َوِمَن الَِّذيَن َأْشَرُكوا َيَودُّ َأَحُدُىْم َلْو ُيَعمَُّر أَْلَف َسَنٍة َوَما ُىَو ِبُمَزْحِزِحِو ِمَن اْلَعَذاِب 
(. 96-94: البقرة  )( 96)َأْن ُيَعمََّر َوالمَُّو َبِصيٌر ِبَما َيْعَمُموَن 

 :كقكلو تعالى

ُقْل َياَأيَُّيا الَِّذيَن َىاُدوا ِإْن َزَعْمُتْم َأنَُّكْم َأْوِلَياُء ِلمَِّو ِمْن ُدوِن النَّاِس َفَتَمنَُّوا اْلَمْوَت ِإْن ُكْنُتْم  )
(. 7-6: الجمعة  ) . (7)َواَل َيَتَمنَّْوَنُو َأَبًدا ِبَما َقدََّمْت َأْيِديِيْم َوالمَُّو َعِميٌم ِبالظَّاِلِميَن  (6)َصاِدِقيَن 

. صكرت ىذه اآليات طبيعة الييكد، مف حرص شديد عمى الدنيا، ككره لممكت 

وجو اإلعجاز الغيبي في ىذه اآليات 

: يتبيف اإلعجاز الغيبي في المقطع السابؽ مف كجييف 

، كأشار الرازم إلى ىذا ألسنتيـإخبار اهلل تعالى بأف الييكد لف يتمنكا المكت كلك ب: األكؿ 
نٍَّكهي )أما قكلو تعالى :"اإلعجاز بقكلو  لىف يىتىمى فخبر قاطع عف أف ذلؾ ال يقع في المستقبؿ، كىذا ( كى

كسيكلة  (صمى اهلل عميو كسمـ  )إخبار عف الغيب، ألف مع تكفر الدكاعي عمى تكذيب محمد 
اإلتياف بيذه الكممة، أخبر بأنيـ ال يأتكف بذلؾ، فيذا إخبار جاـز عف أمر قامت األمارات عمى 

كأما قكلو تعالى أىبىدنا، فيك غيب آخر ألنو أخبر أف ذلؾ ، ضده فال يمكف الكصكؿ إليو إال بالكحي
ال يكجد كال في شيء مف األزمنة اآلتية في المستقبؿ كال شؾ أف اإلخبار عف عدمو بالنسبة إلى 

 . 1"عمـك األكقات فيما غيباف 

                                                           
 .175\3، مفاتيح الغيب الرازم، 1
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كمسألة عدـ تمنييـ المكت كلك نفاقا، بعد أف أخبر اهلل تعالى أنيـ لف يتمنكه شبيية بما 
حصؿ مع أبي ليب كالكليد بف المغيرة، بعد أف تكعدىـ اهلل تعالى بالعذاب، كلـ يخطر بباليـ أف 

كاهلل تبارؾ كتعالى حيف أنزؿ ىذه اآلية، :"يقكلكا بخالؼ ما أخبر اهلل تعالى بو، يقكؿ الشعراكم
كضع قضية اإليماف كمو في يد الييكد، بحيث يستطيعكف إف أرادكا أف يشكككا في ىذا الديف، 

كيؼ؟ ألـ يكف مف الممكف عندما نزلت ىذه اآلية أف يأتي عدد مف الييكد كيقكلكا ليتنا نمكت، نحف 
لك . . فادع لنا ربؾ يميتنا . نتمنى المكت يا محمد  ألـ يكف مف الممكف أف يقكلكا ىذا؟ كلك نفاقا، كى

رياءن لييدمكا ىذا الديف، كلكف حتى ىذه لـ يقكلكىا كلـ تخطر عمى باليـ، أنظر إلى اإلعجاز 
نٍَّكهي  }: القرآني في قكلو سبحانو  لىٍف يىتىمى .  1" {كى

يتجمى ىذا الكجو مف كصؼ اهلل تعالى لمييكد أنيـ حريصكف عمى : الكجو الثاني لإلعجاز 
الدنيا حرصا شديدا كأنيـ يبغضكف المكت، كٕاف كاف حب الحياة ككره المكت أمر فطر اهلل عميو 
الناس مؤمنيـ ككافرىـ، إال أف عدـ تمني الييكد المكت، ليس عمى الكجو المعتاد عند البشر مف 

كراىة المكت ما داـ المرء بعافية بؿ ىـ تجاكزكا ذلؾ إلى ككنيـ أحرص مف سائر البشر عمى 
  2.  الحياة، حتى المشركيف الذيف ال يرجكف بعثان كال نشكران كال نعيمان 

كسبب زيادة حرصيـ عمى الحياة عمى حرص المشركيف، ىك إيمانيـ بالبعث كعمميـ بما 
ينتظرىـ مف عذاب في اآلخرة، كذلؾ بما قدمت أيدييـ مف ظمـ كأكؿ لمحراـ، كقتؿ لألنبياء كغدر 

كنكث بالمكاثيؽ، بينما المشرككف ال يؤمنكف بيـك يحاسبكف فيو، فيؤالء المشرككف يفترض أف يككنكا 
 3.أحرص الناس عمى الحياة، إذ ىي األكلى كاألخيرة عندىـ، كلكف الييكد فاقكىـ بيذا الحرص

فمك أنيـ عممكا مف أنفسيـ خيرا، لما حرصكا كؿ ىذا الحرص عمى الحياة، ألف مف أيقف 
مف أىؿ الجنة اشتاؽ إلييا كتمنى سرعة الكصكؿ إلى النعيـ كالتخمص مف الدار ذات  نوأ
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 .1/473 ،(الخواطر)تفسير الشعرواي الشعراكم، 1
 .617\1، التحرير والتنوير انظر، ابف عاشكر، 2
. 231\1، التفسير المنيرانظر، الزحيمي،  3
 .192\1 الكشاف،انظر، الزمخشرم،  4
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كمما يزيد في بالغة اإلعجاز في ىذه اآلية، ىك دقة التعبير القرآني في كصؼ الحياة التي 
نكرة، كذلؾ قصدان لمتنكيع أم كيفما كانت تمؾ الحياة،  (حياة) عمييا، فإف اهلل تعالى ذكر فيحرصك

 1.مف سكء الحالة كرذالة العيش 

كجاء في سكرة الجمعة ىذا المعنى مف حرص الييكد عمى الحياة، كلكف المفظ المستخدـ 
أتى ىنا بمف :" ، لمقصد أشار لو الزحيمي حيث يقكؿ (كلف يتمنكه  )بدؿ  (كال يتمنكنو )في الجمعة 

كفي سكرة الجمعة بال ألف ادعاءىـ ىنا أعظـ مف ادعائيـ ىناؾ، فإنيـ ادعكا ىنا اختصاصيـ 
 2". بالجنة، كىناؾ ككنيـ أكلياء لٌمو مف دكف الناس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .617\1، التحرير والتنويرانظر، ابف عاشكر، 1
 .229\1،التفسير المنيرالزحيمي،  2
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المبحث العاشر 
اإلخبار بأن النبي صمى اهلل عميو وسمم لن يكبر لو ولد وأنو خاتم النبيين 

َما َكاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل المَِّو َوَخاَتَم النَِّبيّْيَن َوَكاَن المَُّو ِبُكلّْ  : "قاؿ تعالى
 } 40:األحزاب{ ("40)َشْيٍء َعِميًما 

 في المدينة المنكرة، في العاـ الخامس لميجرة، كحيف نزلت لـ يكف لمنبي ةنزلت ىذه اآلم
، كأما إبراىيـ فمـ 1صمى اهلل عميو كسمـ أبناء ذككر، فإف جميع كلده ماتكا في مكة كىـ مف خديجة

، ككذلؾ 2.يكف مكلكدان، ألنو كلد  بعد نزكؿ ىذه اآليات ككانت كالدتو في السنة الثامنة لميجرة 
أخبرت اآليات أفَّ محمدان صمى اهلل عميو كسمـ سيككف خاتـ النبييف كال نبي سيأتي بعده كبذلؾ 

. جاءت األحاديث الصحيحة

وجو اإلعجاز الغيبي في اآليات 

يتبيف مما سبؽ أفى اآليات الكريمة قد احتكت عمى إخباريف غيبييف، كقد جاءت الكقائع 
 .مطابقة تماما لما أخبر بو القرآف الكريـ 

 نر اهلل تعالى بأن النبي صمى اهلل عميو وسمم لن يكون لو أوالد ذكور يبمغواخبإ :المطمب األول
الحمم 

تأمؿ عظمة األداء :"، جاء في خكاطر الشعركام (مف رجالكـ)في اآلية كليذا قاؿ تعالى 
ـٍ  }القرآني في كممة  اًلكي : كلـ يىقيٍؿ مثالن أبا أحد منكـ، لماذا؟ قالكا  [ 40: األحزاب  ] {. . . مّْف رّْجى

ألنو صمى اهلل عميو كسمـ كاف أبان لعبد اهلل كلمقاسـ كإلبراىيـ، ككانكا جميعان منيـ، كىك صمى اهلل 
ـٍ  }عميو كسمـ أبكىـ، فجاءت كممة  اًلكي لتيخرج ىؤالء الثالثة؛ ألنيـ لـ  [ 40: األحزاب ] {. . . رّْجى

يبميغكا مبمغ الرجاؿ، فمحمد ما كاف أبدان أبا أحد مف الرجاؿ، كٕاٍف كاف أبان ألكالد صغار لـ يصمكا إلى 
  3."مرحمة الرجكلة 

                                                           
. 493\3، تفسير القرآن العظيم ابف كثير، .2/175، الكامل في التاريخانظر، ابف االثير، 1
. 44\22، التحرير والتنوير ابف عاشكر .2/177، الكامل في التاريخ انظر، ابف االثير، 2
التحرير ، ابف عاشكر، 290\4،تفسير السمعاني، كانظر، السمعاني، 12057، تفسير الشعرواي الخواطرالشعراكم،  3

. 44\22، والتنوير
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كال يصح قكؿ مف أعترض بأف الحسف كالحسيف يعتبراف مف أبنائو إحتجاجا بما جاء في 
ـٍ )آية المباىمة  :" ، كيرد عمييـ ابف جزم بقكلو (61:آؿ عمراف) (فىقيٍؿ تىعىالىٍكا نىٍدعي أىٍبنىاءىنىا كىأىٍبنىاءىكي

كعمكـ النفي في اآلية ال يعارضو كجكد الحسف كالحسيف، ألنو صمى اهلل عميو كسمـ ليس أبان ليما 
في الحقيقة ألنيما ليسا مف صمبو، كٕانما كانا ابني بنتو، كأما ذككر أكالده فماتكا صغاران فميسكا مف 

،كنبينا المصطفى عميو أفضؿ الصمكات كالتسميـ ىك كالد كؿ كاحد منا في مقاـ القدكة 1"الرجاؿ
. كالكقار

كلكف  ):"يقكؿ ابف عاشكر (كلكف رسكؿ اهلل ) :ق تعالى بقكؿالنص القرآني كلذلؾ استدرؾ 
 صمة التراحـ كالٌبًر بينو كبيف األمة، انفصاؿ لرفع ما قد ييتكىـ ًمف نفي أبكتو، مف (رسكؿ اهلل 

فيك كاألب لجميع أمتو في شفقتو كرحمتو بيـ، كفي  (صمى اهلل عميو كسمـ  )فذيكّْركا بأنو رسكؿ اهلل 
كؿ رسكؿ أبك أمتو فيما يرجع إلى كجكب التكقير ك "2."بٌرىـ كتكقيرىـ إياه، شأف كؿ نبي مع أمتو 

ككجكب الشفقة كالنصيحة ليـ عميو، ال في سائر األحكاـ الثابتة بيف اآلباء . كالتعظيـ لو عمييـ 
. 3"كاألبناء، كزيد كاحد مف رجالكـ الذيف ليسكا بأكالده حقيقة، فكاف حكمو حكمكـ

 كىذا اإلخبار فيو إعجاز غيبي، فقد نزلت اآليات ثـ أنجب النبي صمى اهلل عميو كسمـ إبنو 
عدا –إبراىيـ، كشاء اهلل تعالى أف ال ينجب النبي صمى اهلل عميو كسمـ بعد نزكؿ ىذه اآلية 

ف المخبر عنو قد حصؿ كما إىذا كاف مف قبيؿ معجزاتو عمى صدقو ؼفتحقؽ كعد اهلل، ك- إبراىيـ
 4. خبر كقد صدؽ الخبر أ

  صمى اهلل عميو وسمم سيكون خاتم النبييناً إخبار اهلل عز وجل بأن محمد: المطمب الثاني
، كتقكيو 7. إم ختـ بو النبييف 6(خاًتـ)، كقرئت بالكسر 5معنى خاتـ النبييف أم آخرىـإفَّ 

صمى اهلل  )كقد أجمع الصحابة عمى أف محمدان  . "9كلكٌف نبيان ختـ النبييف: 8قراءة ابف مسعكد 

                                                           
 .30\22، روح المعانيااللكسي، .553 \3،الكشاف، كانظر، الزمخشرم، 3/139، التسييل في عموم التنزيلابف جزم،  1
. 111\6، نظم الدرر، كانظر، البقاعي، 44\22 التحرير والتنوير،ابف عاشكر،  2
. 553\3،  الكشافالزمخشرم، 3
. 7/143، روح البيانانظر، الخمكتي،  4
 .290\4، تفسير السمعانيانظر، السمعاني،  5
سعيد األفغاني، مؤسسة الرسالة، بيركت، : ، تحقيؽ حجة القراءات انظر، ابف زنجمة، عبد الرحمف بف محمد أبي زرعة، 6
 .1/578، (1982 – 1402 \2ط)
. 406\4، فتح القديرالشككاني، .290\4، تفسير السمعانيالسمعاني، .356\5 معاني القرآن،انظر، النحاس،  7
. 121،مختصر في شواذ القرآن ابف خالكيو، 8
 .553\3،الكشافالزمخشرم،  انظر، 9
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 فمف 1"خاتـ الرسؿ كاألنبياء كعيرؼ ذلؾ كتكاتر بينيـ كفي األجياؿ مف بعدىـ (عميو كسمـ 
: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ: األحاديث ما أخرجو البخارم كمسمـ كغيرىما عف جابر قاؿ 

مثمي كمثؿ األنبياء كمثؿ رجؿ ابتنى دارا فأكمميا كأحسنيا إال مكضع لبنة، فكاف مف دخميا فنظر " 
 2"إلييا قاؿ ما أحسنيا إال مكضع المبنة، فأنا مكضع المبنة حتى ختـ بي األنبياء 

 كقد مرت القركف منذ كفاتو عميو السالـ، إلى عصرنا الحاضر، كلـ يأت بعده نبي، ككؿ 
مف جاء مدعيا لمنبكة فيك كذاب أفاؾ، دجاؿ ضاؿ مضؿ، كٕاف أتى بأنكاع السحر كالطالسـ كما 

أجرل اهلل سبحانو كتعالى، عمى يد األسكد العىٍنسي باليمف، كمسيممة الكذاب باليمامة، مف األحكاؿ 
الفاسدة كاألقكاؿ الباردة، ككذلؾ كؿ مدع لذلؾ إلى يـك القيامة حتى يختمكا بالمسيح الدجاؿ، فكؿ 
. كاحد مف ىؤالء الكذابيف يخمؽ اهلل معو مف األمكر ما يشيد العمماء كالمؤمنكف بكذب مىٍف  جاء بيا

  صمى اهلل عميو كسمـان كىذا مف تماـ لطؼ اهلل تعالى بخمقو، كتحقيقا لكعد اهلل تعالى أفَّ نبيو محمد
 . 3 آخر المرسميفىك

 كالجمع بيف ىذيف اإلخباريف الغيبييف في سياؽ كاحد، لو مدلكؿ كمعنى أشار إليو البقاعي 
كلك قضي أف يككف بعده نبي لما كاف إال مف نسمو إكرامان لو ألنو أعمى النبييف رتبة :" حيث يقكؿ 

كأعظـ شرفان، كليس ألحد مف األنبياء كرامة إال كلو مثميا أك أعظـ منيا، كلك صار أحد مف كلده 
، ثـ استشيد بما كرد 4"رجالن لكاف نبيان بعد ظيكر نبكتو، كقد قضى اهلل أال يككف بعده نبي إكرامان لو 

 )لك قضى أف يككف بعد محمد :" كرد في البخارم مف حديث ابف أبي أكفى رضي اهلل عنو  قاؿ 
 . 5"نبي لعاش ابنو، كلكف ال نبي بعده  (صمى اهلل عميو كسمـ 

 

 

                                                           
 .45\22 التحرير والتنوير،ابف عاشكر،  1
اًتـً النًَّبيّْيفى صحيح البخاري البخارم، 2 صحيح ، كمسمـ، 3342،3/1300صمى اهلل عميو كسمـ، رقـ، كتاب المناقب، بىاب خى

، رقـ مسمم اتىـى النًَّبيّْيفى . 4/1791، 2286، كتاب الفضائؿ، بىاب ًذٍكًر كىٍكًنًو صمى اهلل عميو كسمـ خى
. 495\3، تفسير القرآن العظيم انظر، ابف كثير، 3
. 112\6، نظم الدرر البقاعي، 4
بىاب مف سىمَّى ًبأىٍسمىاًء اأٍلىٍنًبيىاًء كقاؿ أىنىسه قىبَّؿى النبي صمى اهلل عميو كسمـ كتاب األدب، ، صحيح البخارياأخرجو البخارم،  5

. 5/2289 ،5841إبراىيـ يىٍعًني اٍبنىوي، رقـ، 
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المبحث الحادي عشر 
 إعجاز القرآن في اإلخبار عن الغيب تحدييم أن يأتوا بمثمو

: قالو سبحانو 

ْثِمِو َواْدُعوا ُشَيَداَءُكم مّْن ُدوِن اهلِل ِإن  ) ن ُكنُتْم ِفي َرْيٍب مّْمَّا َنزَّْلَنا َعَمٰى َعْبِدَنا َفْأُتوا ِبُسوَرٍة مّْن مّْ َواِ 
َفِإن لَّْم َتْفَعُموا َوَلن َتْفَعُموا َفاتَُّقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَىا النَّاُس َوالِحَجاَرُة ُأِعدَّْت * ُكنُتْم َصاِدِقيَن 

  (ِلْمَكاِفِريَن 

 (.  ٢٤ ػ ٢٣: البقرة  )

ُقْل َفْأُتوا  }:        كقد تحداىـ اهلل تعالى بيذا في غير مكضع مف القرآف، فقاؿ في سكرة القصص
كقاؿ في سكرة  [49: القصص] {ِبِكتَاٍب ِمْن ِعْنِد المَِّو ُىَو َأْىَدى ِمْنُيَما َأتَِّبْعُو ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن 

ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اإلْنُس َواْلِجنُّ َعَمى َأْن َيْأُتوا ِبِمْثِل َىَذا القرآن ال َيْأُتوَن ِبِمْثِمِو َوَلْو َكاَن : } اإلسراء
َأْم َيُقوُلوَن اْفَترَاُه ُقْل َفْأُتوا ِبَعْشِر } : كقاؿ في سكرة ىكد [88: اإلسراء] { َبْعُضُيْم ِلَبْعٍض َظِييرًا

، كقاؿ في [13: ىكد] { ُسَوٍر ِمْثِمِو ُمْفَتَرَياٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن المَِّو ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ 
َوَما َكاَن َىَذا القرآن َأْن ُيْفَتَرى ِمْن ُدوِن المَِّو َوَلِكْن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِو َوَتْفِصيَل  }: سكرة يكنس

َأْم َيُقوُلوَن اْفَترَاُه ُقْل َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْثِمِو َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم * اْلِكتَاِب ال َرْيَب ِفيِو ِمْن َربّْ اْلَعاَلِميَن 
 [ 38، 37: يكنس] {ِمْن ُدوِن المَِّو ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن 

 داللة اإلعجاز الغيبي في اآليات

 إف المتأمؿ في اآليات السابقة يرل مقدار التحدم كعظمتو، كنزلت ىذه اآليات بكجكد 
كلف  }: كفي قكلو " العرب األقحاح، كجاء القرآف بتحدييـ بصيغ مستثيرة لميمـ، يقكؿ القرطبي 

إثارة ليمميـ كتحريؾ لنفكسيـ ليككف عجزىـ بعد ذلؾ أبدع كىذا مف الغيكب التي أخبر بيا  {تفعمكا 
. 1"القرآف قبؿ كقكعيا

                                                           
. 276\1 الجامع الحكام القرآن، القرطبي، 1
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 إف ىذا الكعد اإلليي الجاـز بعدـ قدرة مخمكؽ أف يأتي بمثؿ ىذا القرآف أك حتى بمثؿ 
في ىذه اآلية  (فإف لـ تفعمكا كلف تفعمكا )سكرة منو، فيو إعجاز غيبي كاضح، كمف ذلؾ قكلو تعالى 

: داللة عمى اإلعجاز الغيبي مف كجكه أربعة 

صمى  )إفَّ العرب كانكا في غاية العداكة لرسكؿ اهلل   تكفر دكاعي معارضة، إم : األول
كفي غاية الحرص عمى إبطاؿ أمره، ألف مفارقة األكطاف كالعشيرة كبذؿ النفكس  (اهلل عميو كسمـ 

ـٍ تىٍفعىميكٍا  كالميج مف أقكل ما يدؿ عمى ذلؾ، فإذا إنضاؼ إليو مثؿ ىذا التقريع كىك قكلو تعالى فىًإف لَّ
لىف تىٍفعىميكٍا فمك كاف في كسعيـ كٕامكانيـ اإلتياف بمثؿ القرآف أك بمثؿ سكرة منو ألتكا بو كى
1 .

كال يخفى كـ كانت كال زالت دكاعي معارضة القرآف الكريـ مكجكدة في نفكس الكافريف،  
كىذه معجزة باىرة حيث أخبر بالغيب الخاص عممو بو : "يقكؿ األلكسي في تفسير ىذه اآلية 

سبحانو كقد كقع األمر كذلؾ، كيؼ ال كلك عارضكه بشيء يدانيو لتناقمو الركاة لتكفر الدكاعي؟ كما 
 2" أتى بو نحك مسيممة الكذاب مما تضحؾ منو الثكمى لما يقصد بو المعارضة كٕانما ادعاه كحيان 

يتحقؽ اإلعجاز الغيبي بما ثبت مف عجز البشر عف اإلتياف بمثمو، مف لحظة  :  الثاني
أنو كجد مخبر ىذا  : "نزكؿ القرآف إلى ىذه األياـ، يقكؿ الرازم في إثبات اإلعجاز في ىذه اآلية 

الخبر عمى ذلؾ الكجو ألف مف أيامو عميو الصالة كالسالـ إلى عصرنا ىذا لـ يخؿ كقت مف 
األكقات ممف يعادم الديف كاإلسالـ كتشتد دكاعيو في الكقيعة فيو ثـ إنو مع ىذا الحرص الشديد لـ 

ا-كىذه "، كاعتبرىا ابف كثير معجزة كذلؾ بقكؿ 3"تكجد المعارضة قط معجزة أخرل، كىك أنو -أيضن
أخبر أف ىذا القرآف ال يعارض بمثمو أبدا ككذلؾ كقع األمر، لـ يعارض مف لدنو إلى زماننا ىذا كال 

. 4"يمكف

:" كذكر ابف عاشكر أف التحدم في ىذه اآلية  مف كجكه اإلعجاز الغيبي، جاء في تفسيره 
فيي أنو أخبر بأنيـ ال يأتكف بذلؾ في المستقبؿ، فما أتى أحد منيـ كال ممف خمىفيـ بما : أما الثانية 

يعارض القرآف، فكانت ىذه اآلية معجزة مف نكع اإلعجاز باإلخبار عف الغيب مستمرة عمى تعاقب 

                                                           
. 372\2مناىل العرفان،الزرقاني، .111\2 مفاتيح الغيب، انظر،الرزام، 1
 .1/198، روح المعاني األلكسي، 2
. 111\2، مفاتيح الغيبالرزام، 3
. 61\1 تفسير القرآن العظيم،ابف كثير،  4
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السنيف ، فإف آيات المعارضة الكثيرة في القرآف قد قرعت بيا أسماع المعانديف مف العرب الذيف أبكا 
، كتكاترت بيا األخبار بينيـ كسارت بيا الركباف بحيث ال يسع  صمى اهلل عميو كسمـتصديؽ الرسكؿ

 1.ادعاء جيميا، كدكاعي المعارضة مكجكدة فييـ

ما عرؼ مف قدرة العرب في التصرؼ بالكالـ، كىـ أىؿ المغة كالفصاحة، يقكؿ ابف جزم  : الثالث
ىك إخبار ظير مصداقو في الكجكد، إذ لـ يقدر أحد  :"(فإف لـ تفعمكا كلف تفعمكا )في قكلو تعالى 

أف يأتي بمثؿ القرآف، مع فصاحة العرب في زماف نزكلو، كتصرفيـ في الكالـ، كحرصيـ عمى 
 . 2"التكذيب، كفي اإلخبار بذلؾ معجزة

يتحدل بمثؿ ىذا التحدم عمى مر العصكر مف ؿرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ؿما كاف  : الرابع
أنو عميو السالـ :"ذاتو، إال إف كاف ما جاء بو كحيا مف عند عالـ الغيكب، يفصؿ ذلؾ الرازم بقكلو

كٕاف كاف متيمان عندىـ فيما يتصؿ بالنبكة، فقد كاف معمكـ الحاؿ في كفكر العقؿ كالفضؿ كالمعرفة 
بالعكاقب، فمك تطرقت التيمة إلى ما ادعاه مف النبكة لما استجاز أف يتحداىـ، كيبمغ في التحدم 

إلى نيايتو، بؿ كاف يككف كجالن خائفان مما يتكقعو مف فضيحة يعكد كباليا عمى جميع أمكره حاشاه 
مف ذلؾ  صمى اهلل عميو كسمـ، فمكال معرفتو باالضطرار مف حاليـ أنيـ عاجزكف عف المعارضة 

 . 3"لما جكز مف نفسو أف يحمميـ عمى المعارضة بأبمغ الطرؽ

فانظر ىذا النفي المؤكد ، بؿ الحكـ : "ىذا المعنى إذ يقكؿ - رحمو اهلل–كيحقؽ  دراز 
 ثـ لك طكعت لو نفسو أف ...المؤبد ، ىؿ يستطيع عربي يدرم ما يقكؿ أف يصدر ىذا الحكـ

يصدر ىذا الحكـ عمى أىؿ عصره فكيؼ يصدره عمى األجياؿ القادمة إلى يـك القيامة ، بؿ عمى 
اإلنس كالجف ؟ إفَّ ىذه مغامرة ال يتقدـ إلييا إال رجؿ يعرؼ قدر نفسو، إال كىك ماليء يديو مف 

كىكذا رماىا بيف اظير العالـ ، فكانت ىي القضاء المبـر سمط . تصاريؼ القضاء ، كخبر السماء 
 الفاضح ، عمى مر 4عمى العقكؿ كاألفكاه، فمـ ييـ بمعارضتو إال باء بالعجز الكاضح ، كالفشؿ

 5".العصكر كالدىكر

                                                           
 .344-343\1، التحرير والتنويرانظر، ابف عاشكر، 1
 . 24\1، التسييل لعموم التنزيل ابف جزم، 2
. 373-372\2،مناىل العرفانكانظر، الزرقاني،  .111\2،مفاتيح الغيبالرزام،  3
 .520\11األصوبأنٌقالهناا خفاق،ألنالفشلهوال بن،انظر،ابنمنظور،لسانالعرب،4
 .بتصرؼ.1/45 النبأ العظيم دراز، 5
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المبحث الثاني عشر 
استعمال حرف السين  لإلخبار عن المستقبل 

 إذا دخؿ عمى الفعؿ المضارع  فإنو يفيد التككيد مع  مف المعمـك في المغة أف حرؼ السيف
- السيف : " كيزادي لمتأكيد حرفا االستقباؿ، كىما"، جاء في كتاب البالغة العربية لمميداني االستقباؿ

  1."إٍذ ىما لتأكيد معنى االستقباؿ في الفعؿ المضارع" كسكؼ

، أنو إذا أريد الداللة عمى المستقبؿ (سكؼ)كالفرؽ بيف دخكؿ السيف عمى المضارع، كبيف استخداـ "
 "2.المثبت جاز استعماؿ السيف إذا كاف المستقبؿ قريبنا، أك سكؼ إذا كاف المستقبؿ بعيدنا

:   سيكون في المستقبل عمى ماومن األمثمة عمى استخدام حرف السين لمتأكيد 

اإلخبار عن المنافقين بأنيم سيحمفون : المثال األول 

: قاؿ تعالى 

َلْو َكاَن َعَرًضا َقِريًبا َوَسَفرًا َقاِصًدا اَلتََّبُعوَك َوَلِكْن َبُعَدْت َعَمْيِيُم الشُّقَُّة َوَسَيْحِمُفوَن ِبالمَِّو َلِو ) 
( 42: التكبة ) (اْسَتَطْعَنا َلَخَرْجَنا َمَعُكْم ُيْيِمُكوَن َأْنُفَسُيْم َوالمَُّو َيْعَمُم ِإنَُّيْم َلَكاِذُبونَ 

يقكؿ تعالى مكبخا لمذيف تخمفكا عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ  في غزكة تبكؾ، كقعدكا بعد ما 
أم (لك كاف عرضا قريبا  ) : فقاؿ،استأذنكه في ذلؾ مظيريف أنيـ أصحاب أعذار كلـ يككنكا كذلؾ

كلكف  )أم لكانكا جاءكا معؾ لذلؾ  (التبعكؾ  ) أم قريبا أيضا ،(كسفرا قاصدا  )غنيمة قريبة 
لك  ) أم لكـ إذا رجعتـ إلييـ ،(كسيحمفكف باهلل  ) أم المسافة إلى الشاـ ،(بعدت عمييـ الشقة 

ييمككف أنفسيـ  ) أم لك لـ يكف لنا أعذار لخرجنا معكـ قاؿ اهلل تعالى ،(استطعنا لخرجنا معكـ 
 3(كاهلل يعمـ إنيـ لكاذبكف 

 

                                                           
- ىػ 1/1416ط)، دار القمـ، دمشؽ، البال ة العربية، أسسيا وعموميا وفنونيا الميدانى، عبدالرحمف حسف حبنكة، 1

1996) ،2/108. 
، (ـ2/1992ط)، عالـ الكتب، القاىرة، أخطاء المغة العربية المعاصرة عند الكتاب واإلذاعيينأحمد مختار، .  عمر، د2

167 .
 .76\2، التسييل لعموم التنزيل، كانظر، ابف جزم، 361\2 تفسير القرآن العظيم، انظر، ابف كثير، 3
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وجو اإلعجاز الغيبي في حمفان المنافقين  

ذكر اهلل تعالى مف أخبار المنافقيف أنيـ سيحمفكف، ككاف ىذا اإلخبار قبؿ قدكميـ إلى 
، كدخكؿ السيف يؤذف بأٌف 1النبي صمى اهلل عميو كسمـ متحججيف باألعذار مقسميف باهلل عمى ذلؾ 

اآلية نزلت قبؿ الرجكع مف غزكة تبكؾ، فإٌف حمفيـ إٌنما كاف بعد الرجكع كذلؾ حيف استشعركا أٌف 
كلذلؾ استخدـ القرآف الكريـ حرؼ السيف . 2الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ ظافه كذبىيـ في أعذارىـ 

 3. كالسيف إذا دخمت عمى الفعؿ المضارع، فإنيا تفيد االستقباؿ كالتككيد ىنا،

 سيحمفكف، كجـز في ذلؾ باستخداـ حرؼ السيف فتحقؽ اإلعجاز ـ فأخبر اهلل تعالى بأنو
الغيبي بمجيئيـ حالفيف بعد نزكؿ اآليات، ككانكا بضعة كثمانيف، كما في قصة كعب بف مالؾ 

اًنيفى رىجيالن فىقىًبؿى منيـ  :"حيث قاؿ  ثىمى كىانيكا ًبٍضعىةن كى يىٍحًمفيكفى لو كى كفى إليو كى مَّفيكفى فىطىًفقيكا يىٍعتىًذري اءىهي اٍلميخى جى
ـٍ إلى المًَّو  كىؿى سىرىاًئرىىي ـٍ كىاٍستىٍغفىرى ليـ كىكى بىايىعىيي ـٍ كى ًنيىتىيي  4" رسكؿ المًَّو صمى اهلل عميو كسمـ  عىالى

قالكا الرسكؿ عميو الصالة :" يقكؿ اإلماـ الرازم مثبتا كجو اإلعجاز الغيبي في ىذه اآليات 
كالسالـ أخبر عنيـ أنيـ سيحمفكف، كىذا إخبار عف غيب يقع في المستقبؿ، كاألمر لما كقع كما 

 5  ."كاهلل أعمـ. أخبر، كاف ىذا إخباران عف الغيب، فكاف معجزان 

 كمف بالغة اإلعجاز أفَّ المنافقيف حمفكا، كلك أنيـ لـ يحمفكا ألبطمكا آية في كتاب اهلل 
كاستخداـ حرؼ السيف ىنا يعني أنيـ  :" الشعركام كىذا ما أشار إليوتعالى، كلستركا عمى أنفسيـ 

 كلك أنيـ تنبيكا إلى ذلؾ المتنعكا عف ...لـ يككنكا قد قالكىا بعد، كلكنيـ سيقكلكنيا في المستقبؿ، 

                                                           
 .2/90، تفسير النسفي انظر، النسفي، 1
 .8/5146، تفسير الشعراويالشعراكم ، .209\10، التحرير والتنويرابف عاشكر، انظر،  2
ىمع اليوامع في  جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر،، كالسيكطي، 2/475، اإلتقان في عموم القرآن انظر، السيكطي، 3

 .2/594عبد الحميد ىنداكم، المكتبة التكفيقية، مصر،:  تحقيؽ ،شرح جمع الجوامع
قىٍكؿي المًَّو عز كجؿ :صحيح البخاري أخرجو البخارم، 4 ًديثي كىٍعًب بف مىاًلؾو كى ثىًة الًَّذيفى  )كتاب التفسير، بىاب حى مىى الثَّالى كىعى

مّْفيكا  .1605\4156،4، (خي
الحنبمي، أبي حفص عمر بف عمي ابف عادؿ الدمشقي، المباب في عمـك الكتاب، ،  كانظر  16/59،التفسير الكبير الرازم، 5

- ىػ 1419 1ط )لبناف،/ الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض،دار الكتب العممية، بيركت : تحقيؽ 
. 10/101، ( ـ1998
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 يأتي كىكذاكلكف اهلل أعماىـ فحمفكا . إف القرآف قاؿ سنحمؼ، كلكننا لف نحمؼ : كلقالكا . الحمؼ 
 1."لإلسالـ - أنكفيـ رغـ - ليشيدكا اإلسالـ خصكـ

َسَيْحِمُفوَن ِبالمَِّو َلُكْم ): ، كذلؾ في قكؿ اهلل تعالى ىاكتكرر مثؿ ىذا اإلخبار في السكرة نفس
ِإَذا اْنَقَمْبُتْم ِإَلْيِيْم ِلُتْعِرُضوْا َعْنُيْم َفَأْعِرُضوْا َعْنُيْم ِإنَُّيْم ِرْجٌس َوَمْأَواُىْم َجَينَُّم َجَزآًء ِبَما َكاُنوْا 

، ثـ جاءكا يحمفكف تماما كما أخبر اهلل تعالى عنيـ، كقد ذكر ىذه اآلية ( 94: التكبة ) (َيْكِسُبونَ 
ابف كثير حيف سرد أمثمة عمى غيبيات كقعت، كما اخبر اهلل تعالى، يقكؿ ابف كثير في ىذا 

كىكذا كقع، لما رجع صمى اهلل عميو كسمـ مف غزكة تبكؾ كاف قد تخمؼ عنو طائفة مف :"اإلخبار
المنافقيف، فجعمكا يحمفكف باهلل لقد كانكا معذكريف في تخمفيـ، كىـ في ذلؾ كاذبكف، فأمر اهلل رسكلو 

 2."أف يجرم أحكاليـ عمى ظاىرىا، ال يفضحيـ عند الناس

ُىْم َعْن  ):كمف تمؾ األمثمة عمى ذلؾ أيضا في قكلو تعالى  َسَيُقوُل السَُّفَياُء ِمَن النَّاِس َما َوالَّ
البقرة )( ِقْبَمِتِيُم الَِّتي َكاُنوا َعَمْيَيا ُقْل ِلمَِّو اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َيْيِدي َمْن َيَشاُء ِإَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 

:142 )

 كيشير الشعراكم إلى كجو ير القبمة،م يتكممكا بشأف تغأفنزلت ىذه اآلية في المدنية، كقبؿ 
 استخداـ بدليؿ ،كلقد نزلت ىذه اآلية الكريمة قبؿ أف يقكلكا ": اإلعجاز الغيبي في ىذه اآلية بقكلو 

 كلك أف ، كمع ذلؾ فقد قالكا،ككصفيـ اهلل جؿ جاللو بالسفياء، ( سيقكؿي ): حرؼ السيف في قكلو 
كانكا سيقكلكف لقد قاؿ اهلل ، ككاف في ذلؾ تحدو لمقرآف الكريـ، عقكليـ تنبيت لسكتكا كلـ يقكلكا شيئا 

 كلكف أحدا لـ يقؿ شيئا فأيف ىـ ىؤالء السفياء ، {َسَيُقوُل السفيآء ِمَن الناس }: سبحانو كتعالى 
 كلكف ألف ر،كلماذا لـ يقكلكا؟ ككاف ىذا يعتبر تحديا لمقرآف الكريـ في أمر يممككف فيو حرية االختيا

 3". لـ يخطر ذلؾ عمى باليـ أبدا، كقالكا بالفعؿ ،اهلل ىك القائؿ كاهلل ىك الفاعؿ

                                                           
 .، بتصرؼ1/5145 ،تفسير الشعراويالشعراكم،  1
دار إحياء التراث  عمي شيرم،: تحقيؽ البداية والنيايةابف كثير، إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي أبك الفداء ،  2

  .204\6، ( ـ1988- ق1408 \1ط)العربي،
 .1/624 ،تفسير الشعراوي الشعركام، 3
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: فإف قمت" أشار إلييا الزمخشرم بقكلو ق فائدةكٕاخبار اهلل تعالى عف حاليـ قبؿ كقكعو في
أم فائدة في اإلخبار بقكليـ قبؿ كقكعو قمت فائدتو اف مفاجأة المكركه أشد كالعمـ بو قبؿ كقكعو 

ف الجكاب العتيد قبؿ الحاجة إليو أقطع أأبعد مف االضطراب اذا كقع لما يتقدمو مف تكطيف النفس ك
 1 ." لشغبو لمخصـ كأرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2\2، روح المعاني، كانظر االلكسي، 224\1 الكشاف،الزمخشرم،  1
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المبحث الثالث عشر 
اإلخبار بحل مكة لمنبي صمى اهلل عميو وسمم 

: قاؿ تعالى 
ْنَساَن ِفي َكَبدٍ  (3)َوَواِلٍد َوَما َوَلَد  (2)َوَأْنَت ِحلّّ ِبَيَذا اْلَبَمِد  (1)اَل ُأْقِسُم ِبَيَذا اْلَبَمِد )  (  َلَقْد َخَمْقَنا اإلِْ
( 4: البمد)

 1 في مكة ابتمامونزلت ىذه السكرة 
 2. أٌف المقصكد بيذا البمد ىك مكة المكرمة عمىكأجمع المفسركف

تمؼ في المراد بحؿ ىؿ ىك مف اإلحالؿ بالمكاف، أك ىك مف التحمؿ ضد اإلحراـ ؟  كقد اخي

: عمى كجكه أربعةكقد اختمفكا 

 معنى أنت حاؿ بيذا البمد، أم ساكف ألف السكرة نزلت كالنبي صمى اهلل عميو كسمـ بمكة  :األول
. 3قالو الحسف كعطاء 

 فيككف ىنا معنى حؿ أم مف الحمكؿ في المكاف، حؿ أم نزؿ يحؿ حال كحمكال كيقاؿ أيضا ىك 
 . 4حؿ بمكضع كذا

معنى حؿ، أم تيستىحؿ حرمتؾ كيؤذيؾ الكفار، مع أف مكة ال يحؿ فييا قتؿ صيد كال بشر : الثاني
  5.كعمى ىذا قيؿ ال أقسـ يعني ال أقسـ بيذا البمد كأنت تمحقؾ فيو إذايةكال قطع شجر، 

كيككف معنى الحؿ ىنا بمعنى الحالؿ، أم أف الكفار يحترمكف ىذا البمد، كال ينتيككف فيو "
 كلك تمكنكا منؾ ، يستحمكف إيذاءؾ،المحرمات، ثـ إنيـ مع ذلؾ كمع إكراـ اهلل تعالى إياؾ بالنبكة

                                                           
ابف كثير، .339\4،تفسير النسفيالنسفي، . 442\5، ، فتح القديرالشككاني. 193\30، تفسير الطبريانظر، الطبرم، 1

 .516\8، الدر المنثورالسيكطي، . 512\4،تفسير القرآن العظيم
 .163\31، مفاتيح الغيبالرازم، .3432\10، تفسير ابن أبي حاتم انظر، ابف أبي حاتـ، 2
 9 ابي السعكد، تفسير ابي السعكد،. 199\4 التسييل لعموم التنزيل،ابف جزم، .61\20، تفسير القرطبي انظر، القرطبي، 3
\160 .
. 134\30، روح المعانيكااللكسي، .11/163لسان العرب، انظر، 4
 .199\4، التسييل لعموم التنزيل، كابف جزم، 492\5، تفسير البيضاوي انظر، البيضاكم، 5
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 كفيو تثبيت لرسكؿ ... ال يركف لؾ مف الحرمة ما يركنو لغيرؾ،لقتمكؾ، فأنت حؿ ليـ في اعتقادىـ
 1."اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كبعث عمى احتماؿ ما كاف يكابد مف أىؿ مكة

 2.أم حالؿ لو ما يفعؿ بمكة غير آثـ، بينما ىـ آثمكف بفعميـ  قالو قتادة : الثالث

معنى حؿ، أم حالؿ لؾ أف تقاتؿ في ىذا البمد، كتصنع فيو ما تريد مف القتؿ كاألسر أحمت : الرابع
لو مكة ساعة مف النيار يـك الفتح حتى قاتؿ كقتؿ ما شاء كلـ يحؿ ألحد قبمؾ قالو ابف عباس 

.  3كالحسف كالضحاؾ كتابعيـ جماىير المفسريف كمجاىد

كفائدة القسـ ىنا جاء لتثبيت كتسمية فؤاد النبي صمى اهلل عميو كسمـ كما ذكر أبك السعكد 
كذلؾ أف اهلل تعالى فتح عميو مكة كجاء  القسـ ىنا  لتسميتو عميو الصالة كالسالـ بالكعد بفتحو "

 4"كأحميا لو

كيتبيف بعد تحقيؽ األقكاؿ، أف الراجح ىك ما ذىب إليو معظـ المفسريف، القائؿ بأف معنى 
: حؿ، أم أنيا أحمت لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ ساعة مف نيار في فتح مكة كتفصيؿ ذلؾ ما يمي

 أفَّ أصحاب اآلراء السابقة، حيف رجحكا أقكاليـ اعتبركا بأمريف، كىما ما تحتممو كممة حؿ 
. مف معاف، كالثاني فائدة القسـ مع السياؽ

. ، فبقي النظر في فائدة القسـ(حؿ)كيتبيف أف المغة العربية تحمؿ المعاني األربعة لكممة 

، أم ميستحؿ فيو حرمة النبي، نظركا إلى سياؽ اآليات، كقالكا أنيا (حؿ)فالذيف قالكا بأف معنى 
، أم في مشقة ( في كبداإلنساف نالقد خمؽ)جاءت معترضة بيف القسـ كجكابو، كجكاب القسـ ىك 

. كتعب، كىذا ما عاناه النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف استحالؿ لدمو في البمد الذم يقدسكف حرمتو

                                                           
 .بتصرؼ.163\31، مفاتيح الغيب الرازم، 1
 تفسير القرطبي،، كالقرطبي، 3432\10، تفسير ابن أبي حاتم،ابف أبي حاتـ، 194\30،تفسير الطبري انظر، الطبرم، 2

 البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،، محمد األميف بف محمد بف المختار الجكني،  أضكاء (ـ1973:ت)الشنقيطي.61\20
 . 530\8، (ـ1995- ىػ 1415 )دار الفكر لمطباعة كالنشر، بيركت، . مكتب البحكث كالدراسات: تحقيؽ 

السمعاني، 1203\2. 488\4،معالم التنزيلالبغكم، . الكاحدم، تفسير الكاحدم،. 194\30،تفسير الطبري انظر، الطبرم، 3
 483\5،المحرر الوجيزابف عطية، . 225\6، تفسير السمعاني

. بتصرؼ.160\9،تفسير ابي السعود أبي السعكد، 4
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لمتنبيو مف أكؿ األمر عمى تحقؽ مضمكف :" السعكد عند ذكره لفائدة القسـ ىناأبك يقكؿ 
الجكاب بذكر بعض مكاد المكابدة عمى نيج براعة االستيالؿ، كبياف أنو عميو الصالة كالسالـ، مع 
جاللة قدره كعظـ حرمتو، قد استحمكه في ىذا البمد الحراـ كتعرضكا لو بما ال خير فيو كىمكا بما لـ 

  1"ينالكا

كيظير أف ىذه الفائدة تككف أقرب إلى السياؽ، إف فيسر معنى حؿ بأف مكة أيحمت لمنبي 
صمى اهلل عميو كسمـ يفعؿ بيا ما يشاء، ألف بيف نزكؿ اآليات كبيف فتح مكة جرت أحداث عظيمة 
كشاقة في حياة النبي صمى اهلل عميو كسمـ، مف تيجير كمعارؾ كمحاكالت لقتمو كٕانياء دعكتو، كما 

.   مف تجييز الجيكش كٕاقامتو دكلتو كنشر دعكتو صمى اهلل عميو كسمـعاناه ككابده النبي

 فالمشقة بيف نزكؿ اآليات حتى فتح مكة، ال تقؿ عف تمؾ المشقة في مكة حيث كانت 
منصبة عمى شخصو عميو السالـ كعمى مجمكعة مف الصحابة في بدايات دعكتو، ككالىما مشقة 

.  بيا ال يستياف

كمف قاؿ بأف معنى حؿ أم حالؿ ما تفعمو بمكة كغيرؾ آثـ، قالكا بأفَّ فائدة القسـ ىنا 
كأنت حؿ بيذا البمد مما :" التأكيد عمى شناعة فعؿ الكفار مف أىؿ مكة، يقكؿ في ذلؾ األلكسي

 االعتراضيقترفو أىمو مف المآثـ، متحرج برمء منيا كالمعنى في األقساـ بالبمد تعظيمو، كفي 
ترشيح التعظيـ كالتشريؼ بككف مثمو صمى اهلل تعالى عميو كسمـ في جاللة القدر، كمنصب النبكة 

 كاليمج، كالفائدة فيو تأكيد المقسـ عميو بأنيـ مف أىؿ الطبع فال 2ساكنا فيو مباينا عميو الغاغة
ينفعيـ شرؼ مكاف، كالمتمكف فيو كأنو قيؿ أقسـ بيذا البمد الطيب بنفسو، كبمف سكف فيو أف أىمو 

 3"لفي مرض قمب كشؾ

 أف يسكنكا بمدا مثؿ مكة، فكىذه الفائدة أيضا فييا إشارة إلى أف أمثاؿ الكفار ال يستحقك
كأف مف يستحقيا ىك مف كاف فعمو كقكلو فييا حالالن كىك النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كشاء اهلل 

. تعالى أف يستبدؿ محمدا صمى اهلل عميو كسمـ كمف معو بكـ ككاف ذلؾ يـك الفتح

                                                           
 .160\9،تفسير أبي السعود أبك السعكد، 1
 لسان العرب،،ابف منظكر، الشر إلى كالمتسرعيف الناس مف لمسفمة استعير ثـ لمطيراف يخؼ حيف الجراد الغكغاء أصؿ 2
8/444 .
 .134\30، روح المعاني االلكسي، 3
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كمف قاؿ بأف معنى حؿ أم ساكف، أكلكا فائدة القسـ ىنا، بأف اهلل سبحانو أقسـ بالبمد 
الحراـ كقيده بحمكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، فيو إظيارا لمزيد فضمو ألف شرؼ المكاف بشرؼ 

 1.أىمو

كبال شؾ أف القسـ بمكة المكرمة ثـ ذكر حمكؿ النبي بيا، فيو مف التشريؼ لمنبي صمى اهلل 
عميو كسمـ كلمبمد أيضا، كىذا المعنى ال يتعارض مع الرأم القائؿ بأف حؿ ىنا بمعنى أحميا اهلل 

. تعالى لو يفعؿ بيا ما يشاء

: كما يعزز ىذا الرأم األدلة اآلتية

الرجؿ الحالؿ : ك الحؿ " ما تحتممو كممة حؿ في المغة العربية، جاء في لساف العرب  -1
 .، كالى ىذا المعنى ذىب معظـ المفسريف2"الذم خرج مف إحرامو

أيف :" أف كممة حؿ ىنا جاءت لالستقباؿ، ال  لمماضي، كىذا ما أكده الزمخشرم حيث يقكؿ -2
ـٍ  )قكلو عٌز كجؿ : في معنى االستقباؿ ؟ قمت  (كىأىنتى ًحؿّّ  )نظير قكلو  ًإنَّؾى مىٌيته كىإًنَّيي

ٌيتيكفى   : 3كمثمو كاسع في كالـ العباد، تقكؿ لمف تعده اإلكراـ كالحباء ( 30: الزمر  ) (مَّ
أنت مكـر محبك، كىك في كالـ اهلل أكسع ؛ ألف األحكاؿ المستقبمة عنده كالحاضرة 

أف السكرة : ككفاؾ دليالن قاطعان عمى أنو لالستقباؿ، كأف تفسيره بالحاؿ محاؿ . المشاىدة 
  4".باالتفاؽ مكية، كأيف اليجرة عف كقت نزكليا، فما باؿ الفتح ؟ 

ما ثبت تاريخيا في سيرة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، أنو دخؿ مكة كفتحيا، ككاف ذلؾ  -3
في العاـ الثامف لميجرة، كأنو استحؿ دماء جماعة مف أىؿ مكة حتى كاف كانكا متمسكيف 

 برزة االسممي عنقو بأمر النبي صمى أبك الكعبة مثؿ عبد اهلل بف خطؿ الذم ضرب بأستار
 .5اهلل عميو كسمـ

 

                                                           
 . 492\5، البيضاوي، تفسير البيضاوي.483\5،المحرر الوجيزابف عطية، . 225\6، تفسير السمعاني انظر، السمعاني، 1
 .166\11، لسان العرب ابف منظكر، 2
.163\14حابىالر لحباء،أينصرهواختصهلنفسه،ابنمنظور،لسانالعرب،3
 .758\4 الكشاف، الزمخشرم، 4
طو عبد :   تحقيؽ السيرة النبوية،، عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم أبك محمد، (ق218:ت) ابف ىشاـ5

. 69\5، ،(ق1411\ 1ط)الرءكؼ سعد ، دار الجيؿ ، بيركت ،
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:" قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ في الحديث الذم يركيو ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ -4
دو بىٍعًدم:عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ دو قىٍبًمي كال أًلىحى ـى اهلل مىكَّةى فمـ تىًحؿَّ أًلىحى رَّ  ، حى

ٍيديىىا كال ،أيًحمٍَّت لي سىاعىةن مف نىيىارو  ريىىا كال يينىفَّري صى دي شىجى ىىا كال ييٍعضى الى  الى ييٍختىمىى خى
 2"1تيٍمتىقىطي ليقىطىتييىا إال ًلميعىرّْؼو 

. أفَّ ذلؾ ىك رأم جميكر المفسريف كما سبؽ -5

كبيذا العرض السابؽ يتحقؽ كجو اإلعجاز الغيبي في سكرة البمد، حيث ذكر اهلل تعالى بأنو 
، ثـ تحقؽ كعد اهلل تعالى  المكرمة قبؿ اليجرة في مكة الكعدسيحؿ مكة المكرمة لنبيو ككاف ذلؾ

 .كما أخبر  حينما دخميا فاتحا كمستحال ليا في العاـ الثامف لميجرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ال ينفر صيدىا ال يزعج كال يحرؾ عف مكضعو، كال يختمي خالىا، كالخال مقصكر الحشيش الرطب كاحدتو خالة، كيختمي 1
يجز كيقطع، كال يعضد شجرىا العضد قطع الشجر بالمعضد، كالمعضد حديدة كالسيؼ تستعمؿ في قطع الشجر ، انظر، أبا 

تفسير  ريب ما فى الصحيحين البخارى محمد بف أبي نصر فتكح بف عبد اهلل بف حميد بف بف يصؿ األزدم، الفتكح، 
 .141-1/140، (1995 – 1415/ 1ط)، مكتبة السنة، القاىرة، مصر،ومسمم

ًشيًش في اٍلقىٍبًر،صحيح البخاري البخارم، 2 ٍذًخًر كىاٍلحى . 134\1284،30، كتاب الجنائز، بىاب اإلًٍ
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الرابع عشر  بحثالم
 العممي اإلعجاز أمثمة

 : تعالى قاؿ

 ُكلّْ  َعَمى َأنَّوُ  ِبَربّْكَ  َيْكفِ  َلمْ  َأوَ  الَحقُّ  َأنَّوُ  َلُيمْ  َيَتَبيَّنَ  َحتَّى َأنُفِسِيمْ  َوِفي اآلَفاقِ  ِفي آَياِتَنا َسُنِريِيمْ )
(. 53: فصمت( )َشِييدٌ  َشْيءٍ 

 كألكانػيـ، أجناسيـ اختالؼ عمى جميعان  الناس سييرم أنو كتعالى تبارؾ الحؽ أخبر لقد 
. المستقبؿ عمى لمداللة( السيف )حرؼ كاستعمؿ أنفسيـ، كفي الككف، ىذا في آياتو سيرييـ

 عمى احتكل فقد ىذا كمع األكؿ، المقصد في لمعالميف ىداية كتاب ىك الكريـ القرآف إفَّ 
 ثـ الغيب، عالـ في كانت التي العممية الحقائؽ مف الكثير كفيو ، العمكـ أساسيات مف الكثير

 مف رافقو كما التطكر ىذا فمع ممحكظا، تطكرا الماضي القرف في سيما ال اإلنسانية تطكرت
  عمكـ مف فيو بما  البشرية يسبؽ تعالى اهلل كتاب كاف ، كاالكتشافات كالتنقيبات كالدراسات األبحاث

. حقائؽ مف الكريـ القرآف في لما مذعنا مقرا الحديث العمـ يأتي ثـ

 احتممت أنيا كالعجيب الظاىر، معناىا عمى فحممكىا منيا، المقصد تماـ القدماء يدرؾ كلـ
. عجائبو تنقضي ال الذم تعالى اهلل كتاب فيك المعنييف، كال

 اهلل أنزلو فما الغيبي، اإلعجاز مف جزء ألنو الرسالة، ىذه في العممي عجازإلا إدراج  كتـ 
 في عاشكا لمف بالنسبة الغيب، عالـ في كاف قركف قبؿ عممية حقائؽ مف األمي نبيو عمى تعالى
. الكريـ القرآف بو جاء ما بعض عف الغيب ستار كشؼ ثـ األزماف، تمؾ

 الغيبي، اإلعجاز مكضكع في بتماميا مندرجة العممي، اإلعجاز أمثمة كافة يككف ىذا فعمى 
 .يتسع ال فالمقاـ لحصرىا، مجاؿ كال
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 الفصل الثالث

أمثمتو نقدية ألىم اإلعجاز الغيبي باإلخبار عن الماضي دراسة تحميمية 

 إفَّ القرآف الكريـ قد احتكل عمى أنكاع عدة مف اإلعجاز، كمف كجكه إعجازه التي قاؿ بيا 
اإلخبار عف المستقبؿ، كاإلخبار  : ما  كهفاـمعظـ العمماء إخباره عف الغيبيات، كيتفرع منيا  قس

. عف الماضي الذم ىك عنكاف ىذا الفصؿ 

: كفيو مبحثاف

كيفية الوقوف عمى اإلعجاز الغيبي باإلخبار عن الماضي : المبحث األول

أمثمتو ألىم دراسة تحميمية نقدية : المبحث الثاني 



90 
 

 المبحث األول
كيفية الوقوف عمى اإلعجاز الغيبي باإلخبار عن الماضي 

 أى المقصكد بأخبار الماضي، ىك ما جاء في القرآف الكريـ مف قصص كأحداث منذ أف بد 
اهلل تعالى الخمؽ، كما احتكاه مف قصص األنبياء مع أقكاميـ ، كعف قصص الصالحيف ككراماتيـ، 
كاإلخبار عف أحداث جرت مع أقكاـ كأفراد في الزماف الغابر، كعف أىؿ الكتاب كبعض شرائعيـ، 

 لنا، ألنا لـ نشاىدىا كلـ ان  كىي تعتبر غيب1.فجاء القرآف الكريـ كمزؽ حجاب الماضي كذكرىا 
. نعاصرىا كقد حصمت في الماضي كانتيت

 كالقرآف الكريـ صريح في اعتبار قصص السابقيف مف عالـ الغيب،  فقد قاؿ اهلل تعالى بعد 
ـٍ ًإٍذ ):ذكره لقصة مريـ كاألحداث التي جرت معيا  ٍيًي مىا كيٍنتى لىدى ذىًلؾى ًمٍف أىٍنبىاًء اٍلغىٍيًب نيكًحيًو ًإلىٍيؾى كى

ـٍ ًإٍذ يىٍختىًصميكفى  ٍيًي مىا كيٍنتى لىدى ـى كى ٍريى ـٍ يىٍكفيؿي مى ـٍ أىيُّيي مىيي ، كعقب بنحك ذلؾ (44:آؿ عمراف  )(ييٍمقيكفى أىٍقالى
 2.بعد قصة يكسؼ كقصة ثمكد

 كيعد القرآف الكريـ أصدؽ شاىد تاريخي، ألف اهلل تعالى تكفؿ بحفظو، كىك آخر الكتب 
السماكية، كما جاء مف مقارنات لألحداث التاريخية بينو كبيف الكتب السابقة، تشيد عمى صحة ما 

. جاء فيو 

:  كتتحقؽ داللة األخبار الغيبية في القرآف الكريـ عمى اإلعجاز مف كجكه خمسة كىي  

َوَما ُكْنَت َتْتُمو ِمْن َقْبِمِو ِمْن ِكتَاٍب َواَل )أمية الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، يقكؿ اهلل  تعالى  : األول
  الرتاب  الكتابةأم لك كنت تحسف (48:العنكبكت  ( )(48)َتُخطُُّو ِبَيِميِنَك ِإًذا اَلْرتَاَب اْلُمْبِطُموَن 

َوَقاُلوا }   ذلؾ قالكا كىـ مع  كتب األنبياء السابقة،بعض الجيمة مف الناس فيقكؿ إنما تعمـ ىذا مف 
ِليَن اْكَتَتَبَيا َفِيَي ُتْمَمى َعَمْيِو ُبْكَرًة َوَأِصيال   . 3  بأميتو مع عمميـ  [5: الفرقاف] {َأَساِطيُر األوَّ

                                                           
 .170-1/169 ،تفسير القرآن الحكيما،  انظر، رض1

 .1/32ـ،2007، 5، دار القمـ،دمشؽ، طمع قصص السابقين في القرآن انظر، الخالدم، صالح عبد الفتاح، 2
 .3/418 تفسير القرآن العظيم، انظر، ابف كثير، 3
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 لقد عاش الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كمات أميا ال يقرأ كال يكتب، كنشأ في محيط 
، ككؿ مف حاكؿ أف ىـجاىمي أبعد ما يككف عف العمـ كاالطالع عمى تاريخ األمـ السابقة ككتب

يطعف في أميتو، أك االدعاء بأنو صمى اهلل عميو كسمـ  خالط مف ليـ عمـ مف أىؿ الكتاب، ما كجد 
.  كشبيات ال تقـك عمى أسس ةن  باليان إال حجج

إفَّ أمية الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ دليؿ يقطع عمى المشككيف في القرآف الكريـ أكؿ 
 ق صمى اهلل عميان ما كاف ليـ حجة في قكليـ أف محمدؿالطريؽ، فمك لـ يكف النبي عميو السالـ أميا، 

 المغة العربية، حتى إلى اإلنجيؿلـ ييتىرجـ :"كسمـ أطمع عمى أخبار أىؿ الكتاب، يقكؿ أحمد ديدات 
، لديو الفرصة لفحص ـ1000القرف العاشر الميالدم، كلذلؾ فميس ىناؾ أم عربي، حتى سنة 

 1".الكتابات المسيحية اإلنجميزية بمغتو العربية 

 أشار ، كالقكؿ بأف أمية الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، داللة عمى صدؽ أخبار القرآف الكريـ
كغيرىـ، كذكر القرطبي عند تعداده لكجكه إعجاز 4  كالفخر الرازم 3كالقاضي عياض2إليو الباقالني 

:  كمنيا:"القرآف، أف منيا ما جاء فيو مف إخبارات غيبية ال يمكف أف يطمع عمييا أمي، حيث يقكؿ 
، ما كاف يتمك مف قبمو مف كتاب 5اإلخبار عف األمكر التي في أكؿ الدنيا إلى كقت نزكلو مف أمي

كال يخطو بيمينو، فأخبر بما كاف مف قصص األنبياء مع أمميا كالقركف الخالية في 
فجاءىـ كىك أمي مف أمة أمية ليس ليا بذلؾ عمـ بما عرفكا مف الكتب السالفة صحتو ...دىرىا

 6"فتحققكا صدقو

أف القرآف الكريـ  يتحدث عف األخبار الماضية حديث الجاـز المتأكد، كيأتي بأدؽ : الثاني 

التفاصيؿ ككأف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قد شاىدىا بعينو أك درسيا، ثـ نقميا لنا، كيأتي الكاقع 

                                                           
. 22عمي عثماف، المختار االسالمي، :، ترجمة القرآن معجزة المعجزاتديدات، احمد،  1
 49 -48\1انظر، الباقالني، إعجاز القرآف، 2
. 1/203. انظر، عياض القاضي،،الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى،3
 .14/119 الغيب مفاتيح:  انظر، الرازم4
 .المعنى أنيا نزلت عمى أمي، كلكف أكردىا ىنا لنقض شبيات مف قاؿ أف القرآف مف عند محمد صمى اهلل عميو كسمـ 5
 .1/74،الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،، 6



92 
 

إف دارس القرآف العظيـ ال يمكف  :"، يقكؿ سعيد حكل 1·يكمان بعد يكـ يكشؼ عف صدؽ كؿ ذلؾ

أف يتصكر أف ما فيو صادر عف جيؿ، بؿ يرل أنو ال بد صادر عف عمـ محيط، كىناؾ سر 

كٕاذ يثبت التاريخ أف محمدان لـ يدرس كلـ . تعمـ محمد كدرس : كلذلؾ قاؿ الكافركف . المعجزة 

إنو ما مف شيء " كيضيؼ أيضا 2"يتعمـ، كالقرآف كمو حكمة كعمـ فميس ىناؾ مصدر إال الكحي

تحدث عنو القرآف في الماضي إال ككانت كقائع التاريخ القديـ كنصكصو كحفرياتو تؤديو مف أدؽ 

. 3"التفصيالت

ما كاف  النبي صمى اهلل عميو كسمـ يخبر كيشيع ىذه األخبار بحجميا كتفاصيميا الكاردة   : الثالث

.  ق يتربصكف بو، كينتظركف أدنى ثغرة ليتمكنكا مف دينو كدعكتوؤمف ذاتو، فأعدا

ًتٍمؾى ): " اآليات الكريمة التي نفت عمـ النبي عميو السالـ بمثؿ ىذه األخبار كقكلو تعالى : الرابع 

 (ًمٍف أىٍنبىاًء اٍلغىٍيًب نيكًحييىا ًإلىٍيؾى مىا كيٍنتى تىٍعمىمييىا أىٍنتى كىالى قىٍكميؾى ًمٍف قىٍبًؿ ىىذىا فىاٍصًبٍر ًإفَّ اٍلعىاًقبىةى ًلٍمميتًَّقيفى 

مىا )،(49:ىكد ) ـى كى ٍريى ـٍ يىٍكفيؿي مى ـٍ أىيُّيي مىيي ـٍ ًإٍذ ييٍمقيكفى أىٍقالى ٍيًي مىا كيٍنتى لىدى ذىًلؾى ًمٍف أىٍنبىاًء اٍلغىٍيًب نيكًحيًو ًإلىٍيؾى كى

ـٍ ًإٍذ يىٍختىًصميكفى  ٍيًي ـٍ ًإٍذ )، (44:اؿ عمراف  )(كيٍنتى لىدى ٍيًي مىا كيٍنتى لىدى  ذىًلؾى ًمٍف أىٍنبىاًء اٍلغىٍيًب نيكًحيًو ًإلىٍيؾى كى

كفى  ـٍ يىٍمكيري ـٍ كىىي ٍينىا ًإلىى ميكسىى اأٍلىٍمرى )، (102:يكسؼ )(أىٍجمىعيكا أىٍمرىىي اًنًب اٍلغىٍرًبيّْ ًإٍذ قىضى مىا كيٍنتى ًبجى كى

مىا كيٍنتى ًمفى الشَّاًىًديفى  ٍديىفى  (44)كى مىا كيٍنتى ثىاًكينا ًفي أىٍىًؿ مى ـي اٍلعيميري كى مىٍيًي ؿى عى كننا فىتىطىاكى لىًكنَّا أىٍنشىٍأنىا قيري كى

لىًكنَّا كينَّا ميٍرًسًميفى  ـٍ آيىاًتنىا كى مىٍيًي فجاءت ىذه اآليات تنبييا عمى برىاف  (45-44:القصص  )(تىٍتميك عى

، كىك ىاشاىدك معياكأف سكنبكة محمد، صمكات اهلل كسالمو عميو، حيث أخبر بالغيكب الماضية، 

 .رجؿ أمي ال يقرأ شيئا مف الكتب، نشأ بيف قـك ال يعرفكف شيئا مف ذلؾ

                                                           
 .49 -48\1، إعجاز القرآن انظر، الباقالني، 1

 .255، 2002، دار عمار، بيركت، عماف،الرسول صمى اهلل عميو وسمم، (ىػ1409:ت) حكل، سعيد بف محمد ديب 2
 . 279، الرسول صمى اهلل عميو وسمم حكل، 3
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إف القرآف الكريـ يتحدث عف بعض تمؾ المغيبات تحديا كٕاجابة لسؤاؿ أىؿ : الكجو الخامس 

أحبارا كرىبانا، كما سألكه عف الركح كأىؿ الكيؼ كذم القرنيف فأجابيـ عما سألكا بما أكحى : الكتاب

كمع .. إليو القرآف، كىـ يعممكف أنو غيب بالنسبة إليو ليست لديو كسيمة عادية لمعمـ بواهلل تعالى 

بؿ ىك الذم كاف يكذبيـ فيما حرفكه .. ما أخبرىـ بو ـثر عنيـ أنيـ كذبكه في شيء ؤذلؾ فإنو لـ م

 1.كيرشدىـ إلى حقيقة ما بدلكه

                                                           
، مجمة دعكة الحؽ، العدد (إعجاز الكريـ بإخباره عف األمكر الغيبية)انظر، خبيزة، محمد يعقكب خبيزة، مقاؿ بعنكاف  1

.  ـ1998-ىػ1419-1 جمادل 337،2
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 المبحث الثاني
أمثمتو ألىم   دراسة تحميمية نقدية  

لقد احتكل القرآف الكريـ عمى الكثير مف قصص األنبياء كالصالحيف، كاحتكل عمى أحداث 
حصمت مع األمـ السابقة، فقد ذكر لنا القرآف الكريـ، قٌصة آدـ عميو الٌسالـ كخركجو مف الجٌنة، 
كقٌصة ابنىي آدـ عميو الٌسالـ، كقٌصة نكح عميو الٌسالـ كما عاناه مع قكمو كما حدث لقكمو مف 
ىالؾ بالطكفاف، كىكد عميو الٌسالـ كقكمو عاد، ككيؼ أٌف اهلل تعالى أىمكيـ بالصيحة، كصالح 

عميو الٌسالـ كقكمو ثمكد كقىٍتميـ الناقة التي أكرميـ اهلل تعالى بيا، ككيؼ أف اهلل تعالى أىمكيـ بريح 
صرصر عاتية، كٕابراىيـ عميو الٌسالـ كقصتو كىك فتى ككيؼ ىدـ األصناـ ثـ أنجاه اهلل  تعالى مف 

النار كقٌصة بنائو الكعبة، كٕاسماعيؿ عميو الٌسالـ كتسميمو ألمر اهلل تعالى، كلكط عميو الٌسالـ 
كقكمو، كذم القىرنىيف كفتكحاتو، كيعقكب عميو الٌسالـ كصبره  كيكسيؼ عميو الٌسالـ كاستقامتو، 

 مع فرعكف كبني ليماق، كمكسى كىاركف عمييما الٌسالـ كما جرل ءكأٌيكب عميو الٌسالـ كابتال
. إسرائيؿ، كمريـ كعيسى عمييما الٌسالـ

 سيتـ التمثيؿ بمجمكعة إخبارات تاريخية ماضية، ذكرىا القرآف الكريـ، ثـ أثبت أتي كفيما م
العمـ كالتاريخ صدقيا، كتـ اختيار ىذه األمثمة دكف سكاىا، لكضكح داللة األبحاث الحديثة عمى 

 كأيف رست سفينتو، ، بعض األمثمة مثؿ قصة طكفاف نكح عميو السالـاختيارصدقيا، كلـ يتـ 
كتصبح مف كلـ كالمادة التي بنيت منيا األىرامات، ألف األبحاث الحالية لـ تصؿ إلى حد قاطع، 

. الحقائؽ
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ذكر لقب حاكم مصر:  األول طمبالم  

 :قاؿ تعالى في قصة يكسؼ عميو السالـ 

َوَقاَل اْلَمِمُك ِإنّْي َأَرى َسْبَع َبَقرَاٍت ِسَماٍن َيْأُكُمُينَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسْنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر  )
ْؤَيا َتْعُبُرونَ  َوَقاَل اْلَمِمُك )،  (43: يوسف  )(َياِبَساٍت َيا َأيَُّيا اْلَمَ ُ َأْفُتوِني ِفي ُرْؤَياَي ِإْن ُكْنُتْم ِلمرُّ

َوَقاَل اْلَمِمُك اْئُتوِني ِبِو َأْسَتْخِمْصُو ِلَنْفِسي َفَممَّا ) ،(50:يوسف )(..اْئُتوِني ِبِو َفَممَّا َجاَءُه الرَُّسولُ 
 (.54: يوسف) (َكمََّمُو َقاَل ِإنََّك اْلَيْوَم َلَدْيَنا َمِكيٌن َأِميٌن 

 :كقاؿ تعالى في قصة مكسى عميو السالـ 

ْذ َفَرْقَنا ِبُكُم اْلَبْحَر َفَأْنَجْيَناُكْم َوَأْ َرْقَنا آَل ِفْرَعْوَن َوَأْنُتْم َتْنُظُرونَ )  َوَقاَل )، (50: البقرة) (َواِ 
ُثمَّ َبَعْثَنا ِمْن َبْعِدِىْم ُموَسى  )،(104: االعراؼ)(ُموَسى َيا ِفْرَعْوُن ِإنّْي َرُسوٌل ِمْن َربّْ اْلَعاَلِميَن 

 1، ككرد  فرعكف( 75: يكنس ) (َوَىاُروَن ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَمِئِو ِبآَياِتَنا َفاْسَتْكَبُروا َوَكاُنوا َقْوًما ُمْجِرِمينَ 
. ، ككميا قصدت فرعكف الذم كانت قصتو مع مكسى عميو السالـ2 مرة74في القرآف الكريـ 

. وجو اإلعجاز الغيبي في اآليات 

إف مف الممفت لمنظر تفريؽ اهلل عز كجؿ بيف تسمية حاكـ مصر في زمف يكسؼ عميو 
 القرآف الكريـ السالـ، حيث لقبو بالممؾ، كبيف تسميتو في قصة مكسى عميو السالـ حيث أطمؽ

.  فرعكف عميو

كىذا التفريؽ ما كاف لمعرب زمف النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمـ بو أك دراية، فيـ أبعد ما 
 عف شؤكف السياسة كتصاريؼ الحكـ كعف تكاريخ األمـ، حتى يستطيعكا أف يدرككا السر في فيككنك

. التفريؽ بيف لقب الحكاـ في كال العصريف

مف الثابت أفَّ نزكؿ يكسؼ عميو السالـ إلى أرض مصر كحكمو كاف قبؿ بعثة مكسى  كٕاف َّ
ـٍ ييكسيؼي ًمٍف ): عميو السالـ  بمدة طكيمة،  كذلؾ لقكلو تعالى عمى لساف مؤمف آؿ فرعكف اءىكي لىقىٍد جى

                                                           
، .كفرعكف اسـ أعجمي  فقيؿ تفرعف فالف إذا تعاطى فعؿ فرعكف كما يقاؿ أبمس كتبمس كمنو قيؿ لمطغاة الفراعنو كاألبالسة  1

. 1/377، المفردات في  ريب القرآنالراغب االصفياني، انظر، 
 .515ىػ،1364، دار الحديث، القاىرة،المعجم المفيرس أللفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد، (ـ1967:ت) انظر، عبد الباقي2
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تَّى ًإذىا ىىمىؾى قيٍمتيـٍ لىٍف يىٍبعىثى المَّوي ًمٍف بىٍعًدًه رىسيكالن كىذىًلؾى  ـٍ ًبًو حى اءىكي ا ًزٍلتيـٍ ًفي شىؾٍّ ًممَّا جى قىٍبؿي ًباٍلبىيّْنىاًت فىمى
، فالفراعنة لـ يقكلكا لف يبعث اهلل مف بعده رسكال، (34:غافر  )(ييًضؿُّ المَّوي مىٍف ىيكى ميٍسًرؼه ميٍرتىابه 

 أف يرسؿ اهلل تعالى  سينَّةإال بسبب المدة الطكيمة التي جاءت بعده، كلـ يرسؿ فييا اهلل نبيان ككانت اؿ
. أنبياء بني إسرائيؿ عمى فترات متقاربة 

 فال شؾ 1(رمسيس الثاني) كانت في زمف فرعكف مصر  عميو السالـكبما أف بعثة مكسى
 أم قبؿ الفترة التي كاف ، كاف في مصر قبؿ عصر األسرة الثامنة عشرة عميو السالـأف يكسؼ

يستخدـ لفظ فرعكف عمى الحاكـ ككاف يطمؽ عمى حكاـ مصر لقب الممؾ، فيظير بعد مراجعة 
التكاريخ، أف الذيف حكمكا مصر في الزمف الذم عاش فيو يكسؼ عميو السالـ، ىـ اليكسكس كىي 

 2.قبائؿ عربية جاءت مف الجزيرة العربية، كاحتمت مصر، كاستمر حكميا لفترات طكيمة 

( يعقكب حر)  :عميو ، منقكشا3كيؤكد ذلؾ ما عيثر عميو مف أثر ألحد ممكؾ اليكسكس
إشارة إلى تبكء احد بني إسرائيؿ الممؾ في ذلؾ العصر، كىذا يتناسب  (آؿ يعقكب ) كتعني بالعربية

 4.تاريخيا مع قدـك بني إسرائيؿ إلى مصر كحكـ يكسؼ فييا

كيبني الدكتكر صالح الخالدم عمى ىذه النتائج  أف دخكؿ بني إسرائيؿ كاف زمف 
كبناءان عمى ىذا، يككف بنك إسرائيؿ قد دخمكا مصر زمف اليكسكس العرب، :" اليكسكس إذ يقكؿ 

كيككف حكاـ مصر كقتيا ممككا عربا، كيككف يكسؼ عميو السالـ كزيرا لمممؾ العربي الذم حكـ 
مصر، كيككف ىذا ىك السر في تكريـ ممكؾ اليكسكس لبني إسرائيؿ، عمى اعتبار أفَّ كال الفريقيف 

 5."جاءا مف جنكب بالد الشاـ، كأنيما ليسا مف أىؿ البالد األصمييف 
                                                           

 .266،  (2004\ 2ط) مكتبة مدبكلي،التوراة واالنجيل والقرآن والعمم، انظر، بككام، مكريس، 1
، ترجمو الى العربية حسف كماؿ، الييئة تاريخ مصر من اقدم العصور الى العصر الفارسيانظر، برستيد، جيمس ىرني،  2

، كفاليككفسكي، ايمانكيؿ، عصكر في الفكضى، مف الخركج الى أخناتكف، ترجمو الى 180، 1997المصرية لمكتاب، القاىرة،
 .93،.83ـ،1995العربية رفعت السيد، سينا لمنشر، القاىرة، 

 اليكسكس، لفظ يعني ممكؾ الرعاة، كىـ خميطه مف سالالت سامية كغير سامية، اندفعت مف مكاف أك أمكنة بعيدة كتقدمت 3
بجمكعيا المختمطة لإلغارة عمى مصر السفمى، فعبرت طريؽ سيناء، لككنو الطريؽ الميسكر الكحيد لمعبكر في ىذه 

البيان واالعراب عما بأرض مصر من ، أحمد بف عمي بف عبد القادر بف محمد، (ىػ856:ت)انظر، المقريزم.المنطقة
. 16\1، األعراب

. 181،مصر من اقدم العصور الى العصر الفارسيبرستيد، تاريخ انظر، 4
-1418دار الفكر، دمشؽ، القصص القرآني عرض وقائع وتحميل وأحداث،الخالدم، صالح عبد الفتاح،  5

 .262-2/261ـ،1998
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 بثكرة كطنية، كطردكا (أحد أحفاد ممكؾ الفراعنة)كبعد ذلؾ قاـ المصريكف بقيادة أحمس، 
، كيستنتج مف ىذا أف ثكرة أحمس كانت 1اليكسكس مف أرض مصر، كأعادكا الحكـ إلى الفراعنة

أيضا ضد بني إسرائيؿ، حيث اعتبرىـ عمالء لممستعمريف اليكسكس، كىذا ىك السر كراء 
 كتسميط القرآف الكريـ الضكء عمى ىذه الحقبة بأنيا كانت فترة تعذيب 2.اضطيادىـ مف قبؿ فرعكف 

. لقـك مكسى مف قبؿ الفراعنة فيو إخبار غيبي آخر 

كفي ىذا التفريؽ إعجاز غيبي ال نجده في التكراة كاإلنجيؿ، حيث كرد في التكراة كال 
  : فرعكف كقؿقداـ كقؼ مف باكربكر . قاؿ الرب لمكسىك)"األسميف دكف تفريؽ، جاء في التكراة 

 3"(.....سرح جمعي لكي يخدمكني . يقكؿ إلو العبرانييفما ىذا 

: أما لما تحدث عف حاكـ مصر في عيد يكسؼ 

فأرسؿ فرعكف دعا يكسؼ فأخرجو مف الحبس، كحمقكا رأسو، كغيركا خمقتو، كأتى الى فرعكف،  "
 4 ..."حمما رأيتو:فقاؿ فرعكف ليكسؼ

كمف إعجاز القرآف : " يقكؿ عدناف أككطار المعركؼ باسمو المستعار ىاركف يحيى 
قىاؿى اٍلمىًمؾي }: عمى حاكـ مصر في عيد يكسؼ، فقاؿ تعالى (مىًمؾ)التاريخي كذلؾ أنو أىطمؽ لقب  كى

بينما أطمقت التكراة عمى نفس الحاكـ لقب فرعكف، كالسبب . [43: يكسؼ] {...ًإنّْي أىرىل سىٍبعى بىقىرىاتو 
كىك - عمى حاكـ في مصر في عيد يكسؼ أف لقب برعك  (فرعكف)في عدـ إطالؽ القرآف لقب 

القصر )لـ يكف ييٍطمىؽي عمى حاكـ مصر نفسو في ذلؾ العصر، بؿ كاف يعني - أصؿ لقب فرعكف 
، كلـ يبدأ إطالؽ ىذا المقب عمى حاكـ مصر إالَّ بعد عصر يكسؼ بما ال يقؿُّ عف مائتي (الممكي

ييٍطمىؽي عمى حاكـ مصر، كبذلؾ  (فرعكف)سنة، كىكذا ففي العصر الذم عاش فيو مكسى كاف لقب 
إالَّ مع حاكـ  (فرعكف)يتجمَّى اإلعجاز التاريخي لمقرآف الكريـ، الذم كاف دقيقنا حيف لـ يستخدـ لقب 

مصر في عيد سيدنا مكسى، في حيف عمَّمت التكراة استخداـ لقب فرعكف عمى حاكـ مصر في 
                                                           

 .103، عصور في الفوضىانظر، فاليككفسكي،  1
 .2/262، القصص القرآنيالخالدم، 2

ـ،سفر 2007ىػ،1428، 1سييؿ زكار، دار قتيبة، دمشؽ،ط.د.أ:  التكراة، ترجمة عربية عمرىا أكثر مف الؼ عاـ، تحقيؽ3
. 9،218:الخركج

. 184، ص51،سفر التكوين التكراة، 4
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عصر كؿٍّ مف إبراىيـ كيكسؼ كمكسى، رغـ أفَّ المصرييف لـ يستخدمكه لمداللة عمى حاكـ مصر 
 1"في الزمف الذم عاش فيو كؿّّ مف إبراىيـ كيكسؼ

اإلخبار باسم ىامان في القرآن الكريم : الثاني طمبالم

 :قاؿ تعالى 

، َفاْلَتَقَطُو آُل ِفْرَعْوَن ( 36:  افر   )(َوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا َىاَماُن اْبِن ِلي َصْرًحا َلَعمّْي َأْبُمُغ اأْلَْسَبابَ  )
، َوَلَقْد َأْرَسْمَنا (8: القصص )ِلَيُكوَن َلُيْم َعُدوِّا َوَحَزًنا ِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَىاَماَن َوُجُنوَدُىَما َكاُنوا َخاِطِئيَن 

:  افر ( )ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَىاَماَن َوَقاُروَن َفَقاُلوا َساِحٌر َكذَّاٌب   (23)ُموَسى ِبآَياِتَنا َوُسْمَطاٍن ُمِبيٍن 
 . ةككرد ذكر اسـ ىاماف في القرآف الكريـ في مكاضع ست، (24-23

 يحدثنا القرآف الكريـ عف شخصية عاشت في زمف مكسى عميو السالـ، كاسمو ىاماف، 
 منيا بناء صرح ليطمع  كافككاف مقربا جدا مف فرعكف، ككاف فرعكف يستشيره كيكمفو بالمياـ، كالتي

. إلى إلو مكسى بزعمو

 شبية والرد عمييا

شبية المستشرقيف، حاكؿ المستشرقكف منذ سنكات عديدة تكرار شبية ضد القرآف، :  أكال 
كأحد المقربيف إلى فرعكف في عيد مكسى عميو السالـ خطأ تاريخي، " ىاماف"فذكركا أف كركد اسـ 

فالتكراة لـ تكرد اسـ ىاماف عند ذكرىا قصة مكسى عميو السالـ،  كما لـ يذكر ىذا االسـ أم مؤرخ 
كاف لو " أحشكبركش"، حيث كرد فيو أف ممؾ بابؿ 2قديـ ، كلـ يرد ىذا االسـ إال في في التكراة 

كزير اسمو ىاماف، كأف ىذا الكزير كاف يعادم الييكد المكجكديف في بابؿ بعد األسر البابمي،  أم 
أف ىاماف لـ يكف في عيد فرعكف مكسى عميو السالـ في مصر، بؿ في بابؿ كبعد ألؼ عاـ تقريبا 

 3.في خطأ تاريخي كبير- بزعميـ- مف كفاة مكسى عميو السالـ، أم يقع القرآف 

                                                           
 .75-74 ص ،القرآنية المعجزات، يحيى ىاركف، أككطار عدناف 1
 .101، ص13،سفر أستير  التكراة،2
 ـ، 2002-ىػ 1423، القاىرة، حقائق القرآن في مواجية شبيات المشككين، زقزكؽ، محمكد حمدم، كآخريف، انظر،3

 .72 ،71 القرآنية المعجزات،يحيى ىاركف، أككطار كعدناف ،461
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 كيبدك أف ىذه الشبية ليست كليدة ىذا العصر، فقد ذكرىا اإلماـ الرازم كرد عمييا بما كاف 
قالت الييكد أطبؽ الباحثكف عف تكاريخ بني إسرائيؿ  :"نقؿ الرازم شبيتـ بقكلو فقد عنده مف عمـ، 

كفرعكف، أف ىاماف ما كاف مكجكدان ألبتة في زماف مكسى كفرعكف، كٕانما جاء بعدىما بزماف مديد 
. 1" كدىر داىر، فالقكؿ بأف ىاماف كاف مكجكدان في زماف فرعكف خطأ في التاريخ

كالجكاب أف تكاريخ مكسى كفرعكف قد طاؿ العيد بيا كاضطربت :"  ثـ رد عمييـ بقكلو 
األحكاؿ كاألدكار فمـ يبؽ عمى كالـ أىؿ التكاريخ اعتماد في ىذا الباب فكاف األخذ بقكؿ اهلل تعالى 

، كيظير مف جكاب الرازم ثقتو المطمقة بالنص القرآني، غير أفَّ رده جاء باىتا كال يالـ في 2"أكلى
. ذلؾ، فمصادر العمـ كالتاريخ في زمنو لـ تكشؼ ما كشفو العمـ في زماننا كما سيأتي

مثمما " نائب فرعكف"ليست اسما لشخص، كلكنو لقب يطمؽ عمى " ىاماف" أف كممة كيحتمؿ
 .3يطمؽ اسـ فرعكف لقبان عمى حاكـ مصر أك ممكيا 

: الرد عمى ىذه الشبية: ثانيا 

 لـ يكف أحد يعمـ الشيء الكثير عف تاريخ مصر القديـ، ألف العمماء كانكا عاجزيف عف 
قراءة الكتابات المصرية القديمة المكتكبة بالييركغميفية، كقد اندثرت المغة الييركغميفية تدريجيان بعد 

ـ، 394انتشار المسيحية في مصر حتى اندثرت تمامان، كآخر نص مكتكب بيذه المغة كاف في عاـ 
ـ عندما استطاع العالـ 1822كلـ يعد أحد يتكمـ بيا أك يعرؼ قراءتيا، كداـ ىذا الكضع حتى عاـ 

، الذم اكتشفو 4 فؾ رمكز ىذه المغة مف عمى حجر رشيد(فراجياف فرانسكا شامبميكف)الفرنسي 
 5.ـ أثناء الحممة الفرنسية عمى مصر1799ضابط فرنسي عاـ 

                                                           
 .27/58، مفاتيح الغيبالرازم،  1
. 27/58، مفاتيح الغيبالرازم،  2
  .461،462، حقائق القرآن في مواجية شبيات المشككينزقزكؽ،  3
 حممتيـ العسكرية أثناءىك حجر أثرم فؾ رمكز المغة الييركغميفية لممصرييف القدماء، كعثر عميو الفرنسيكف : حجر الرشيد 4

 بيركت، لبناف  دار المعرفة،الدولة العثمانية عوامل النيوض وأسباب السقوط،انظر، الصالبي، عمي محمد ، .ضد مصر
1\427 .
 شبية كليست قرآنية معجزة " ىاماف)، كأركخاف محمد عمي، مقاؿ بعنكاف 71-70القرآنية، المعجزات،يحيى انظر ، ىاركف 5

. ، شبكة النكر( ضده
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، تـ العثكر في الكتابات عمى اسـ 1 كبعد ىذا االكتشاؼ كتحميؿ رمكز الكتابة الييركغميفيَّة
ة ما :" لياماف، كأنو كاف مقربا مف فرعكف يقكؿ ىاركف يحيى  قد أثبتت االكتشافات الفرعكنية صحَّ

َـّ التعرُّؼ عمى معمكمة ميمَّة ،جاء بو القرآف الكريـ  فمف خالؿ الكتابات كالنقكش الييركغميفيَّة ت
جدِّا، كىي أفَّ اسـ ىاماف كرد فعالن في الكتابات المصريَّة القديمة ؛ حيث يكجد اسمو عمى حجر 

معجـ أسماء األشخاص في )، كما كرد اسمو كذلؾ في 2مكجكد حالينا في متحؼ ىكؼ بفيينا 
، الذم تمت كتابتو اعتمادنا عمى المعمكمات الكاردة في جميع األلكاح (اإلمبراطكرية الجديدة

..  4 "3كاألحجار المصرية، كظيرت كظيفتو كأنو كاف مسئكالن عف عماؿ مقالع األحجار

وجو اإلعجاز الغيبي في اآليات  

 يتحقؽ كجو اإلعجاز الغيبي بذكر اسـ ىاماف في قصة مكسى عميو السالـ، كىذا االسـ 
 ببعيدة، ثـ ثبت عف طريؽ فؾ رمكز الكتابة الييركغميفية، أف ىناؾ تكاف في عالـ الغيب لمدة ليس

 .شخصا اسمو ىاماف كاف مقربا مف فرعكف كفي الفترة التي تحدث عنيا القرآف الكريـ

 كمما يزيد في بالغة ىذا اإلعجاز ىك تحديد كظيفة ىاماف، فقد حددت ىذه المخطكطات 
، كىي 5التي عثر عمييا كتمت ترجمتيا، أف ىاماف ىذا كاف يعمؿ رئيس عماؿ مقالع األحجار

َوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا َأيَُّيا )الكظيفة التي كمفو بيا فرعكف حيف طمب منو أف يصنع لو صرحا، قاؿ تعالى 
اْلَمُ  َما َعِمْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َ ْيِري َفَأْوِقْد ِلي َيا َىاَماُن َعَمى الطّْيِن َفاْجَعْل ِلي َصْرًحا َلَعمّْي َأطَِّمُع ِإَلى 

                                                           
كىي كتابة ". الكتابة الييركغميفية"كاف المصريكف قد استعممكا في بادئ أمرىـ الكتابة الصكرية، ثـ اختزلكىا كأكلدكا منيا  1

 إلى الكتابة الصكرية، كقد صارت ىذه الكتابة أمِّا ألقدـ الكتابات، إذ تعمميا أىؿ سيناء، كأىؿ بالد مقارنةمتطكرة متقدمة باؿ
كتـ فؾ رمكزىا عند العثكر عمى حجر ،الشأـ، ثـ اختزلكىا كجزمكىا، حتى أكجدكا مف ىذا الجـز الحركؼ اليجائية 

 عصر الخالفة كانظر، العمرم ، أكـر بف ضياء، .146\15، المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالمجكاد عمي، انظر، الرشيد،
. 263\1، مكتبة العبيكاف، - محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منيج المحدثين-الراشدة 

 Walter Wreszinski، Aegyptische Inschriften aus dem K.K. Hof)، نقال مف71-70المرجع السابؽ،   2
Museum in Wien) ،1906 ،J C Hinrichs’ sche Buchhandlung 

 ،Hermann Ranke، Die Ägyptischen Personennamen)،نقال مف،71-70القرآنية،   المعجزات،يحيى ىاركف 3
Verzeichnis der Namen، Verlag Von J J Augustin in Glückstadt، Band I،1935، Band II، 1952) 

 .72 ،القرآنية المعجزات،يحيى ىاركف 4
 . انظر، المرجع السابؽ5
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نّْي أَلَُظنُُّو ِمَن اْلَكاِذِبينَ  ، فتبيف 1، كالصرح ىك القصر المنيؼ الرفيع (38:القصص)(ِإَلِو ُموَسى َواِ 
. أف ىاماف كاف مسؤكال عف أعماؿ البناء في زمف فرعكف

اإلخبار عن مساكن عاد وثمود:  الثالث طمبالم  

: قاؿ تعالى 

َوَأمَّا َعاٌد َفُأْىِمُكوا ِبِريٍح َصْرَصٍر  (5)َفَأمَّا َثُموُد َفُأْىِمُكوا ِبالطَّاِ َيِة  (4)َكذََّبْت َثُموُد َوَعاٌد ِباْلَقارَِعِة  )
َرَىا َعَمْيِيْم َسْبَع َلَياٍل َوَثَماِنَيَة َأيَّاٍم ُحُسوًما َفَتَرى اْلَقْوَم ِفيَيا َصْرَعى َكَأنَُّيْم َأْعَجاُز  (6)َعاِتَيٍة  َسخَّ

(. 8-4: الحاقة ) (َفَيْل َتَرى َلُيْم ِمْن َباِقَيةٍ  (7)َنْخٍل َخاِوَيٍة 

.  كتكررت قصة عاد كثمكد في القرآف الكريـ، في أكثر مف سكرة كبأكثر مف أسمكب

  وثمود عاد مساكن عن إلخباراوجو اإلعجاز الغيبي في 

ا ت سكل أساطير تحدث بيا القرآف كأنيما ليسا       ادعى بعض المستشرقيف بأف عادا كثمكد، ليست
مف الحقيقة في شيء، ثـ أثبتت األبحاث كالقراءات التاريخية، كالتنقيبات في أماكف سكنيما ما ذكره 

فمف أقطاب ىؤالء  :" يقكؿ العقاد تمؾ المناطؽ منذ القدـ،، بأنيما قبائؿ سكنت  الكريـالقرآف
المخرفيف مف أنكر عادان كثمكد، كأنكر الككارث التي أصابتيـ بغير حجة، إال أنو يحسب أف المنكر 

. ال يطالب بحجة كال يعاب عمى النفي الجزاؼ 

مذككرتاف في تاريخ  ( Thamudida) كثمكد  ( Oadita )فما لبثكا طكيالن حتى تبيف ليـ أف عادا 
، كيؤيدكف  (ادراميت  )بطميمسكس، كأف اسـ عاد مقركف باسـ إـر في كتب اليكناف فيـ يكتبكنيا 

صاحب كتاب الحجاز  (مكزيؿ التشيكي  )تسمية القرآف ليا بعاد إـر ذات العماد كعثر المنقب 
 كفيو إشارة إلى قبائؿ ،الشمالي عمى آثار ىيكؿ عند مديف منقكش عميو كالـ بالنبطية كاليكنانية

 2."ثمكد 

كعند مقارنة كصؼ القرآف الكريـ لعاد كثمكد بما اكتشفتو البحكث كالتنقيبات، يظير 
: اإلعجاز الغيبي مف كجكه 

                                                           
 .3/391 تفسير القرآن العظيم،ابف كثير، . 1/151، مختار الصحاح الرازم، 1
 .62-61، بيركت –صيدا، ةالعصرم المكتبة، النور مطمع، محمكد عباس، (ـ1964:ت)العقاد 2
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أف عادا كثمكد كانكا يسكنكف في مناطؽ خصبة كمخضرة، كفييا عيكف ماء كبساتيف، ككانكا : أكال 
َأَتْبُنوَن ِبُكلّْ ِريٍع آَيًة ) : في رغد مف العيش، يقكؿ تعالى عمى لساف نبيو ىكد مخاطبا قكمو عاد

َذا َبَطْشُتم َبَطْشُتْم َجبَّاِريَن * َوَتتَِّخُذوَن َمَصاِنَع َلَعمَُّكْم َتْخُمُدوَن * َتْعَبُثوَن  َفاتَُّقوا المََّو َوَأِطيُعوِن * َواِ 
ِإنّْي َأَخاُف َعَمْيُكْم * َوَجنَّاٍت َوُعُيوٍن * َأَمدَُّكم ِبَأْنَعاٍم َوَبِنيَن * َواتَُّقوا الَِّذي َأَمدَُّكم ِبَما َتْعَمُموَن * 

 .(135-128: الشعراء) (َعَذاَب َيْوٍم َعِظيمٍ 

 كقيؿ 2، كالمصانع ىي الحصكف المشيدة  1 كالريع ىك ما ارتفع مف األرض أك الطريؽ
، كذكر نبي اهلل ىكد عميو السالـ، أفَّ اهلل تعالى أنعـ 3المطر ماء فييا يجمع التي األحكاض ىي

. ماء اؿعمى قكمو عاد بجنات مف البساتيف كالثمار، كعيكف 

ـى كاسع ًمٍف القنكاًت كالسدكًد القديمًة التي           كلقد كىشفىت صكر األقمار الصناعية عف نظا
 كالتي يقدر أنيا كانت قادرة عمى تكفير المياه إلى ،استعممت في الرىمّْ في منطقة قكـ عاد

 شخص، لقد كانت المناطؽ التي حكؿ مدنية مأرب خصبة جدان كيعتقد أف المناطؽ 200.000
 4.الممتدة بيف مأرب كحضرمكت كانت كميا مزركعة

أََلْم َتَر َكْيَف َفَعَل ):أف عادا كانكا متميزيف بالبناء، كتحديدا باألعمدة العظيمة، قاؿ تعالى : ثانيا 
، كاختمؼ  ( 8-6:الفجر)  ((8)الَِّتي َلْم ُيْخَمْق ِمْثُمَيا ِفي اْلِباَلدِ  (7)ِإَرَم َذاِت اْلِعَماِد  (6)َربَُّك ِبَعاٍد 

ذات :" ك ذات العماد أم  ،5 ، كقيؿ ىي قبيمة مف عادـ بمدةبعضيـ ىي اس  فقاؿ:في معنى إـر 
 6"األبنية المرفكعة عمى العمد ككانكا ينصبكف األعمدة فيبنكف عمييا القصكر

     ىكذا جاء كصؼ بنيانيـ في القرآف الكريـ، في الكقت الذم لـ يذكر في التكراة أك اإلنجيؿ أك 
مـ شأف بنيانيـ كتميزىـ في األعمدة بعد عمميات الكشؼ  أم الكتب التاريخية القديمة، كٕانما عي

 بدأت عمميات الكشؼ عف إـر في  (  ـ 1991) في يناير سنة":الحديثة، يقكؿ الدكتكر زغمكؿ النجار
                                                           

 .19/93، تفسير الطبريالطبرم، .8/139، لسان العربانظر، ابف منظكر،  1
 .4/110، فتح القديرالشككاني، . 8/211، لسان العرب انظر، ابف منظكر، 2
 .13/123، الجامع ألحكام القرآنانظر،القرطبي،  3
" عبار "يكشؼ انجمكس لكس فريؽ  مكجف تكماس عف نقال، عاد قـك مساكف اكتشاؼ بعنكاف بحث، الحؽ نكر فراس، انظر 4

 .(1992 فبراير 5 )،تايمز انجمكس لكس تأليؼ المفقكدة، األسطكرية المدينة
. 5/487، أنوار التنزيل، البيضاكم، 30/175، جامع البيان عن تاويل آي القرآنانظر، الطبرم،  5
 .20/42 الجامع ألحكام القرآن،القرطبي،  6
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منطقة مف جنكب شرقي الربع الخالي، حددتيا الصكر المأخكذة باألقمار الصناعية لكضكح آثار 
  . ألبنية قديمة كطرؽ مطمكرة بالرماؿ  فييا

 ليا برج في كؿ زاكية مف  ،  سميكة الجدراف ،         كأعمف عف اكتشاؼ قمعة ثمانية األضالع
  ،  أعمدة ضخمة يصؿ ارتفاع الكاحد منيا إلي تسعة أمتارل كىذه األبراج مقامة عؿ  ، زكاياىا الثمانية

 كتـ كصؼ ىذا الكشؼ األثرم في عدد مف األفالـ الكثائقية  ،  كيصؿ قطره إلي ثالثة أمتار
 كاألفالـ الكثائقية كالمكاقع عمي شبكة  ،  كالكتب ،  كالنشرات ، ثـ تكالت المقاالت ،  كالمقاالت كالكتب

. 1"المعمكمات الدكلية بما يؤكد صدؽ كؿ ما جاء بالقرآف الكريـ عف قـك عاد

 في الكصؼ السابؽ، ال يمكف إلنساف بمثؿ ةأف قصكرا بنيت مف مثؿ ىذه األعمدة المذككر: ثالثا 
أحجامنا اف يبنييا في ذلؾ العصر، كال بد أف أجساميـ كانت ضخمة كبيذا أشار القرآف الكريـ عمى 

َواْذُكُروا ِإْذ َجَعَمُكْم ُخَمَفاَء ِمْن َبْعِد َقْوِم ُنوٍح َوزَاَدُكْم ِفي اْلَخْمِق  :"لساف ىكد عميو السالـ كاعظا قكمو 
، كمعنى زادكـ في الخمؽ بسطة أم في (69: األعراؼ ) َبْسَطًة َفاْذُكُروا آاَلَء المَِّو َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحونَ 

 .2الطكؿ كفي عظـ الجسـ 

َوَأمَّا َعاٌد َفُأْىِمُكوا ِبِريٍح  ):خبرنا اهلل تعالى بأنيـ أىمككا بريح قكية أطريقة ىالؾ عاد، فقد : رابعا
َرَىا َعَمْيِيْم َسْبَع َلَياٍل َوَثَماِنَيَة َأيَّاٍم ُحُسوًما َفَتَرى اْلَقْوَم ِفيَيا َصْرَعى َكَأنَُّيْم  (6)َصْرَصٍر َعاِتَيٍة  َسخَّ

كمعنى ريح صرصر، أم ريح شديدة الصكت مف الصرة . (7-4:الحاقة ) َأْعَجاُز َنْخٍل َخاِوَيةٍ 
 مف العتك أم  ، كعاتية كاحد باردة كال مانع مف أف تككف باردة كشديدة الصكت في آفأك ،الصيحة

 أك عتت عمى عاد فما قدركا عمى ردىا كالخالص منيا بحيمة ،شديدة العصؼجاكزت الحد فكانت 
. 3مف استتار ببناء أك لياذ بجبؿ أك اختفاء

، كبعد دراسة (كالب  )   كىذا ما جاءت بو الصكر مف ككالة ناسا التي درسيا العالـ األمريكي 
تمؾ الصكر اتضح كجكد آثار مدقات لمطرؽ القديمة المؤدية إلى عدد مف أبنية مدفكنة تحت الرماؿ 
السافية التي تمأل حكض الربع الخالي، كعدد مف أكدية األنيار القديمة كالبحيرات الجافة التي يزيد 

                                                           
جمادل  -2008يكنيك  ) ،  ( كذبت ثمود وعاد بالقارعة ) أسرار القرآن، زغمكؿ راغب محمد، مقاؿ بعنكاف مف .النجار، د 1

( بتصرؼ. )، مكقع األىراـ(132 ىػ،العدد1429األكلى 
 .2/218، فتح القدير، الشككاني،  1/400، تفسير الواحديالكاحدم، ،انظر 2
. 29/40، روح المعانيااللكسي، . 4/274، تفسير النسفيالنسفي، .27\15، لسان العربانظر،ابف منظكر،  3
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 عاصمة آثار ىي أنيا عمى أجمعكا مستفيضة دراسة كبعد قطر بعضيا عف عدة كيمك مترات، 
 عمرىا قدر كالتي الفجر، سكرة في جاء كما( إـر )اسميا أف الكريـ القرآف ذكر التي، عاد مممكة
 1.عادية غير رممية عاصفة فطمرتيا ربيا عقاب بيا نزؿ أف إلى. ـ.ؽ 3000مف بالفترة

 كقطعت أىمكتيـ، اعتيادية غير بعاصفة أىمكت أنيا، الكريـ القرآف عنو تحدث ما كىذا
. العقيـ بالريح تعالى اهلل كصفيا لذلؾ، دابرىـ

 الرمؿ مف استطاؿ ما كىك" حقؼ جمع كاألحقاؼ، األحقاؼ في يسكنكف كانكا ىكد قكـ أف.   :رابعا
  متاخمة حضرمكت بالد مف قريبنا الرمؿ جباؿ: ىي "كثير ابف قاؿ ،2 "جبالن  يككف أف يبمغ كلـ

 عاد قكـ يسكنيا كاف التي المنطقة أف، سابقا ذكرىا تـ التي االكتشافات أكدت كقد، 3"اليمف لبالد
 .بعد كمف قبؿ مف اهلل فسبحاف، الكصؼ ىذا عمييا ينطبؽ

                                                           
. اإليماف جامعة مكقع،  (2013 يناير 27 ، األحدمساكن قوم عادقسطاس، إبراىيـ النعيمي، بحث بعنكاف  1
 .9/52، العرب لسان، منظكر ابف 2
 .3/342 ،العظيم القرآن تفسيركثير،  ابف 3
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 خاتمة

الحمد هلل الذم أنزؿ كتابو عمى نبيو ليككف لمعالميف نذيرا، كالصالة كالسالـ عمى مف بعثو ربو ىاديا 
: كمبشرا كسراجا منيرا، كبعد

  ىذه الرسالة كهلل الحمد مف قبؿ كمف بعد، كىذه أبرز النتائج التي خمصت بياتي فقد انيي
: والتوصيات

: نتائج الدراسة

: إف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا في بحثي 

  الضعؼ كالقصكر عف الشيء، كاحد ىكإفَّ كممة العجز تعكد في معناىا المغكم إلى أصؿ : أوال
.  األصؿاىذؿكباقي المعاني تابعة 

 ـإفَّ كممة الغيب يعكد معناىا إلى معنى كاحد أصيؿ كىك االستتار، سكاء أكاف عف األعيف أ: ثانيا
. الحكاس أك غيرىما

.  لإلعجازان  صحيحان   األخبار الغيبية كجوعدكا العمماء جميع: ثالثا

 لـ يقع بيا الكنومف كجكه إعجاز القرآف الكريـ، تبيف أفَّ األخبار الغيبية، كجو معجز : ارابع
. التحدم

:  كجكه كىي خمسةكيفية الكقكؼ عمى اإلعجاز الغيبي تتـ مف :خامسا

 كال يكتب، كلـ يطمع عمى كتب السابقيف فكيؼ ألمي أف أ إفى النبي صمى اهلل عميو كسمـ أمي ال يقر -1
 . الغيبيات قيأتي بمثؿ ىذ

ما كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يخبر كيشيع ىذه األخبار بحجميا كتفاصيميا الكاردة  مف ذاتو،  -2
 .فأعداؤه يتربصكف بو، كينتظركف أدنى ثغرة ليتمكنكا مف دينو كدعكتو

أف القرآف الكريـ  يتحدث عف األخبار الماضية حديث الجاـز المتأكد، كيأتي بأدؽ التفاصيؿ ككأف  -3
 .النبي صمى اهلل عميو كسمـ قد شاىدىا بعينو أك درسيا
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. اآليات الكريمة التي نفت عمـ النبي عميو السالـ بمثؿ ىذه األخبار -4

. إفَّ العمـ ما زاؿ يكشؼ باستمرار عف صدؽ القرآف الكريـ في قصصو كغيبياتو : سادسا

 بابا ميما لتدبر كتاب اهلل تعالى كفيـ داإلعجاز الغيبي بقسميو الماضي كالمستقبمي، يع: سابعا
. معانيو

: توصيات الدراسة
 

ىذه النماذج لكؿ نكع مف أقساـ اإلعجاز الغيبي، جاءت عمى كجو ضرب المثاؿ ال الحصر، : أوال
. كعمى العمماء كطمبة العمـ استخراج باقي األمثمة كدراستيا

 
.  كتب، متخصصة في مجاؿ اإلعجاز الغيبيصنيؼال بد مف ت: ثانيا

 
.  عمى اآليات القرآنيةإسقاطيايجب التحقيؽ في المعمكمات العممية كالتاريخية، قبؿ : ثالثا

 
.  مكاقع الكتركنية، كمنتديات متخصصة في اإلعجاز الغيبيإنشاءيفضؿ : رابعا

 
. ترجمة أمثمة اإلعجاز الغيبي، إلى كافة المغات: خامسا
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 .2ط الدعكة، دار ،العربية المغة مجمع:تحقيؽ الوسيط، المعجم كآخريف، مصطفى، إبراىيـ -2

الكامل  الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ الشيباني ، كابف األثير، أب -3
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم  ،الحسيني الثناء أبك الديف شياب محمكد، األلكسي -9
 . بيركت، دار إحياء التراث العربي،والسبع المثاني

عبد الرحمف عميرة، دار . د: ، تحقيؽ المواقف،اإليجي، عضد الديف عبد الرحمف بف أحمد -10
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 إلى ترجمو  العصر الفارسي،إلى العصور أقدمتاريخ مصر من برستيد، جيمس ىرني،  -13
 .1997  حسف كماؿ، الييئة المصرية لمكتاب، القاىرة،:العربية
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 نظم الدرر في تناسب اآليات والسورالبقاعي، برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ بف عمر،  -16
 .عبد الرزاؽ غالب الميدم ، دار الكتب العممية، بيركت: ، تحقيؽ 

 دار رضكاف، محمد رضكاف : تحقيؽ ،البمدان فتوح جابر، بف يحيى بف أحمد البالذرم، -17
 .بيركت  العممية، الكتب

، دار (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)البيضاكم، عبد اهلل بف عمر، تفسير البيضاكم المسمى -18
 .الفكر، بيركت

 الكتب دار ،قمعجي المعطي عبد:،تحقٌقدالئل النبوة ،أبك بكر أحمد بف حسيفالبييقي،  -19
 (.1988 – 1408 )،لمتراث الرياف دار ،العممية

مكة  )محمد عبد القادر عطا ، :  ، تحقيؽ سنن البييقي الكبرى: ------------- -20
 .(ـ 1994- ىػ 1414المكرمة ، مكتبة دار الباز ، 

، الجامع الصحيح سنن الترمذيالترمذم، أبك عيسى محمد بف عيسى الترمذم السممي،  -21
 .دار إحياء التراث العربي: بيركت. أحمد محمد شاكر كآخركف: تحقيؽ

سييؿ زكار، دار قتيبة، .د.أ:  عاـ، تحقيؽألؼ ترجمة عربية عمرىا أكثر مف التوراة، -22
 .(ـ2007-ىػ1428\1ط)دمشؽ، 
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: ، تحقيؽ الكشف والبيانالثعمبي، أبي إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ  النيسابكرم،  -23
- ىػ 1422\ 1ط)اإلماـ أبي محمد بف عاشكر، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف 

 .( ـ2002

إبراىيـ األبيارم، دار الكتاب : ، تحقيؽ التعريفاتالجرجاني، عمي بف محمد بف عمي،  -24
 (.1405/ 1ط)العربي، بيركت، 

، دار الكتاب التسييل لعموم التنزيلابف جزم، محمد بف أحمد بف محمد الغرناطي الكمبي،  -25
 .(ـ1983- ىػ1403/ 4ط)العربي ، لبناف ،

، زاد المسير في عمم التفسيرابف الجكزم، عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم،  -26
 .(ق1404/  3ط)المكتب اإلسالمي،  بيركت، 

 ،تفسير ابن أبى حاتمابف أبي حاتـ، اإلماـ الحافظ أبك محمد عبد الرحمف الرازم،  -27
 .أسعد محمد الطيب، المكتبة العصرية، صيدا:تحقيؽ

 النبوية السيرة البستي، التميمي أحمد بف بف محمد حاتـ كأب ،(ق354:ت)حباف ابف -28
 .االسكندرية خمدكف، ابف دار الفقي، سعد: تحقيؽ ،الخمفاء وأخبار

 الثمانية المسانيد بزوائد العالية المطالب،  العسقالني حجر بف عمي بف أحمد ابف حجر، -29
 الغيث، دار العاصمة، دار الشترم، العزيز عبد بف ناصر بف سعد. د : تحقيؽ ،

 ،(ق1419\ 1ط)السعكدية،

، دار المعرفة السيرة الحمبية في سيرة األمين المأمونالحمبي، عمي بف برىاف الديف،  -30
 . ق1400 بيركت،

، مؤسسة إعجاز القرآن من البعثة النبوية الى عصرنا الحالي فكرةالحمصي، نعيـ،  -31
 (.198 2/ط )الرسالة، بيركت،
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مصر، )، مسند اإلمام أحمد بن حنبل: ابف حنبؿ ، احمد بف حنبؿ أبك عبداهلل الشيباني  -32
 .(مؤسسة قرطبة

: تحقيؽ ،المباب في عموم الكتابالحنبمي، أبك حفص عمر بف عمي ابف عادؿ الدمشقي،  -33
 بيركت،- الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض، دار الكتب العممية 

 .( ـ1998- ىػ 1419 )لبناف

، دار عمار، بيركت، الرسول صمى اهلل عميو وسممحكل، سعيد بف محمد ديب،  -34
 .2002عماف،

الشيخ عادؿ أحمد :، تحقيؽتفسير البحر المحيطأبك حياف، محمد بف يكسؼ األندلسي،  -35
 .بيركت/  دار الكتب العممية، لبناف،الشيخ عمي محمد معكضكعبد المكجكد 

 دار ،الرباني مصدره ودالئل البياني القرآن إعجاز الخالدم، الفتاح عبد صالح الخالدم، -36
(. ـ2000-ىػ1/1421ط)عمار،عماف،

 (.1413/ 3ط)عماف، ، ، دار عمارالبيان في إعجاز القرآن -------------: -37

 دمشؽ، الفكر، دار ،وأحداث وتحميل وقائع عرض القرآني القصص -----------: -38
 .ـ1418-1998

 المؤتمر ،(العظيم بالقرآن التحدي) بعنكاف بحث الخالدم، سميح محسف.د الخالدم، -39
 .ـ2000 األكؿ، العدد غزة،-األقصى جامعة ،(الكريـ القرآف في اإلعجاز )الثالث، العممي

، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعابف خالكيو، أبي عبد اهلل الحسيف بف أحمد،   -40
 .مكتبة المتنبي، القاىرة

، (إعجاز الكريم بإخباره عن األمور الغيبية)خبيزة، محمد يعقكب خبيزة، مقاؿ بعنكاف  -41
 . ـ1998-ىػ1419-1 جمادل 337،2مجمة دعكة الحؽ، العدد 
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 كالممالؾ المسالؾ خرداذبة، ابف -42

 إعجاز في رسائؿ ثالث  ضمف ،القرآن إعجاز بيان ،إبراىيـ بف محمد بف حمد الخطابي، -43
 محمد كالدكتكر اهلل خمؼ محمد تحقيؽ ،الجرجاني القاىر كعبد كالخطابي لمرماني، القرآف
 .3ط،مصر ،المعرفة دار ،سالـ زغمكؿ

 . ، دار الفكر العربي، القاىرةالتفسير القرآني لمقرآنالخطيب، عبد الكريـ،  -44

، تفسير روح البيانالخمكتي، إسماعيؿ حقي بف مصطفى البركسكم اإلستانبكلي الحنفي،  -45
 .العربي دار النشر، دار إحياء التراث 

 وأنباء األعيان وفيات ،بكر أبي بف محمد بف أحمد الديف شمس العباس أبك خمكاف، ابف -46
 .لبناف الثقافة، دار عباس، إحساف .د :تحقيؽ الزمان، أبناء

محمد محيي : ، تحقيؽ سنن أبي داود أبك داكد، سميماف بف األشعث السجستاني األزدم، -47
 .الديف عبد الحميد، دار الفكر

، دار الثقافة، الدكحة، النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن دراز، محمد عبد اهلل، -48
 .(ـ1985- ىػ 1405)

 .اإلسالميعمي عثماف، المختار :، ترجمة القرآن معجزة المعجزاتديدات، احمد،  -49

محمكد خاطر، : ، تحقيؽ مختار الصحاحالقادر،  الرازم، محمد بف أبي بكر بف عبد -50
  (.1995 - 1415 )مكتبة لبناف ناشركف، بيركت،

 المشاىير ووفيات اإلسالم تاريخ عثماف، بف أحمد بف محمد الديف شمس ، الذىبي، -51
\ 1ط)بيركت،/ لبناف العربي، الكتاب دار تدمرل، السالـ عبد عمر. د : تحقيؽ ،واألعالم
 (.ـ1987 - ىػ1407



112 
 

: ، تحقيؽالمفردات في  ريب القرآنالراغب، الحسيف بف محمد بف المفضؿ األصفياني،  -52
 .لبناف محمد سيد كيالني، دار المعرفة،

عبد اهلل المنشاكم، :  تحقيؽ ،القرآف كالبالغة النبكيةإعجاز مصطفى صادؽ، ، الرافعي -53
 .(ـ1997-  ىػ 1417/ 1ط) ، المنصكرة، مصر،مكتبة اإليماف

، الييئة المصرية (تفسير المنار)تفسير القرآن الحكيم رضا، محمد رشيد بف عمي رضا،  -54
 .( ـ1990) العامة لمكتاب،

ثالث رسائؿ في إعجاز القرآف  ضمف ، القرآنإعجازالنكت في الرماني، عمي بف الحسف ،  -55
تحقيؽ محمد خمؼ اهلل كالدكتكر محمد زغمكؿ ، لمرماني كالخطابي كعبد القاىر الجرجاني ، 

 .3ط، مصر – دار المعرفة ، سالـ 

مجمكعة مف :تحقيؽ ،تاج العروس من جواىر القاموسالزبيدم، محمد مرتضى الحسيني،  -56
 .المحققيف، دار اليداية

-  دار الفكر المعاصر، بيركت،التفسير المنير الزحيمي، كىبة بف مصطفى الزحيمى، -57
 .ق1418 دمشؽ،

:  تحقيؽ البرىان في عموم القرآن،الزركشي، محمد بف بيادر بف عبد اهلل أبك عبد اهلل،  -58
 .(ىػ1391)محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعرفة، بيركت، 

، دار الفكر، لبناف، مناىل العرفان في عموم القرآنالزرقاني، محمد عبد العظيـ الزرقاني،  -59
  .(ـ1996- ىػ1416/  2ط)

، القاىرة، حقائق القرآن في مواجية شبيات المشككينزقزكؽ، محمكد حمدم، كآخركف،  -60
 .(ـ2002-ىػ 1423)

، أساس البال ةالزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمر بف محمد بف عمر الخكارزمي،  -61
 .(ـ1979 -ىػ1399)دار الفكر، 
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 ،التأويل وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف-----------:  -62
 .بيركت العربي، التراث إحياء دار ،الميدم الرزاؽ عبد : تحقيؽ

سعيد األفغاني، : ، تحقيؽ حجة القراءاتابف زنجمة، عبد الرحمف بف محمد أبك زرعة،  -63
 (.1982 – 1402 \2ط)مؤسسة الرسالة، بيركت، 

 الصادؽ عميو السالـ، اإلماـ، مؤسسة مفاىيم القرآنالسبحاني، الشيخ جعفر السبحاني،  -64
 . ىػ١٤٢٧

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم ) تفسير السعديالسعدم، عبد الرحمف بف ناصر، -65
 .(ـ2000- ىػ1421)ابف عثيميف، مؤسسة الرسالة، بيركت، : تحقيؽ ، (المنان 

، دار  إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريمأبك السعكد، محمد بف محمد العمادم، -66
 .إحياء التراث العربي، بيركت

، ، تفسير السمرقندي المسمى بحر العمومالسمرقندم، نصر بف محمد بف أحمد أبي الميث -67
. محمكد مطرجي، دار الفكر، بيركت.د: تحقيؽ 

ياسر : ، تحقيؽ  تفسير القرآن المظفر منصكر بف محمد بف عبد الجبار،أبكالسمعاني،  -68
- ىػ1418/ 1ط) دار الكطف، الرياض، السعكدية،،بف إبراىيـ ك غنيـ بف عباس بف غنيـ

 .ـ1997

سعيد : ، تحقيؽ عموم القرآن اإلتقان فيالسيكطي، جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر،  -69
 .(ـ 1996- ىػ1416\ 1ط) المندكب، دار الفكر، لبناف،

 .( ـ1993)، دار الفكر، بيركت، المنثور الدر ----------------: -70

عبد الحميد :  تحقيؽ ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع، ----------------: -71
 .ىنداكم، المكتبة التكفيقية، مصر
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 محمد رضا األنصارم، :، تحقيؽالموضح عن جية إعجاز القرآنالشريؼ المرتضى،  -72
 .ـ2004/ ىػ1424 مشيد ، ،مجمع البحكث اإلسالمية

 .، مطابع أخبار اليكـتفسير الشعراوي الخواطر الشعراكم، محمد متكلي تفسير الشعراكم، -73

أضواء البيان في إيضاح القرآن  الشنقيطي، محمد األميف بف محمد بف المختار الجكني، -74
ىػ 1415 ) دار الفكر لمطباعة كالنشر، بيركت، ،مكتب البحكث كالدراسات: ، تحقيؽ بالقرآن

 .(ـ1995- 

 الكتب المعجزة القرآنية حقائق عممية قاطعة، دارأبك شكفة، أحمد عمر أبك شكفة،  -75
 .2003، يابلي، الكطنية

 .بيركت– ، دار الفكر فتح القدير الشككاني، محمد بف عمي بف محمد، -76

دار ، السقوط وأسباب النيوض عوامل العثمانية الدولة ، محمد عمي الصالبي، -77
 .المعرفة،بيركت لبناف

مصطفى مسمـ محمد، . د: ، تحقيؽ تفسير القرآنالصنعاني، عبد الرزاؽ ابف ىماـ،  -78
 .(ق1410\ 1ط ) مكتبة الرشد، الرياض،

رائد بف صبرم بف :  ، تحقيؽ ثمرات النظر في عمم األثر ،الصنعاني ، محمد بف إسماعيؿ -79
- ىػ 1417 – 1 ط)أبي عمفة ، السعكدية ، الرياض ، دار العاصمة لمنشر كالتكزيع ،

 .(ـ1996

 األحاديث المختارة،الضياء، أبي عبد اهلل محمد بف عبد الكاحد بف أحمد الحنبمي المقدسي،  -80
، عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش، مكتبة النيضة الحديثة، مكة المكرمة: تحقيؽ

 .(ق1410\1ط)

طارؽ بف عكض اهلل بف : تحقيؽ  المعجم األوسط، الطبراني، أبك القاسـ سميماف بف أحمد، -81
 .(ق1415 )عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني، دار الحرميف، القاىرة، ،محمد 
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، المجمع العالمي ألىؿ  تفسير مجمع البيانالطبرسي ، الفضؿ بف الحسيف الطبرسي، -82
 .البيت

،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبرم، محمد بف جرير بف يزيد بف خالد أبك جعفر، -83
 .(ق 1405 )دار الفكر ، بيركت ،

 شعيب تحقيؽ اآلثار، مشكؿ شرح سالمة، بف محمد بف أحمد جعفر أبك الطحاكم، -84
  (.ـ1987 - ىػ1408 )بيركت ،لبناف الرسالة، مؤسسة األرنؤكط،

، دار سحنكف (الطبعة التكنسية )ابف عاشكر، الشيخ محمد الطاىر، التحرير كالتنكير  -85
 .( ـ1997 )لمنشر كالتكزيع، تكنس،

 .(ـ1991)، األردف، عماف،  القرآن الكريمإعجاز، فضؿ حسف عباس .د. أ،عباس -86

 ، دار الحديث، القاىرة،الكريم المعجم المفيرس أللفاظ القرآنعبد الباقي، محمد فؤاد،  -87
 .ىػ1364

المغني في أبواب  ،اليمذاني الجبار عبد بف أحمد بف الجبار عبدعبد الجبار القاضي، -88
 .2011 ،بيركت ،العممية الكتب دار،  التوحيد والعدل

أحمد محمد شاكر، ككالة الطباعة : ، تحقيؽ شرح العقيدة الطحاويةابف أبي العز الحنفي،  -89
 .(ىػ1391/  4ط) كالترجمة،

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ابف عطية، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب األندلسي،  -90
- ىػػ1413 1/ط) دار الكتب العممية، لبناف، عبد السالـ عبد الشافي محمد،: تحقيؽ  العزيز،
 .(ـ1993

 .بيركت، العقاد، عباس محمكد، مطمع النكر، المكتبة العصرم، صيدا -91
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 كتب بين ومنزلتو منيجو)القرآن إعجاز في األقران معترك حسف، بف محمد عقيؿ، بف -92
 كأصكؿ الدعكة كمية -القرل أـ جامعة الدكتكراة، درجة لنيؿ بحث ،(اإلعجاز

 .ىػ1416الديف،السعكدية،

ىػ  -1422\ 4ط) دار الساقي، ، تاريخ العرب قبل اإلسالمفيالمفصل جكاد، . عمي، د -93
 .(ـ2001

دار  ،نظرية اإلعجاز القرآني وأثرىا في النقد العربي القديم احمد سيد عمار،.عمار، د -94
 .(ـ1998-ىػ1/1418ط)الفكر،دمشؽ،سكرية،

، عالـ أخطاء المغة العربية المعاصرة عند الكتاب واإلذاعيينأحمد مختار، . عمر، د -95
 .(ـ2/1992ط)الكتب، القاىرة، 

 وفق التاريخية الرواية لنقد محاولة - الراشدة الخالفة عصر ضياء، بف أكـر ، العمرم -96
 .العبيكاف مكتبة ،-المحدثين منيج

 الديف ناصر محمد: تحقيؽ ،المصابيح مشكاة ،الخطيب اهلل عبد بف محمد العمرم، -97
 .(ـ1985 \3ط ) بيركت، اإلسالمي، المكتب األلباني،

مذيال  - الشفا بتعريف حقوق المصطفىعياض القاضي، أبك الفضؿ عياض اليحصبي،  -98
-  ىػ 1409)لبناف،  بالحاشية المسماة مزيؿ الخفاء عف ألفاظ الشفاء، دار الفكر، بيركت،

 .( ـ1988

عبد : ، تحقيؽ معجم مقاييس المغة ،ابف فارس،  أبػك الحسػيف أحمد بف فارس بف زكريا -99
 .(ـ1999- ىػ 1420/ 2ط) السالـ محمد ىاركف، دار الجيؿ، بيركت، لبناف،

 تفسير األزدم، يصؿ بف بف حميد بف اهلل عبد بف فتكح نصر أبي بف محمد الفتكح، أبا -100
 – 1415/ 1ط)مصر، القاىرة، السنة، مكتبة ،ومسمم البخارى الصحيحين فى ما  ريب
1995) 
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 دار  كآخركف،أحمد يكسؼ نجاتى: ، تحقيؽ معاني القرآنالفراء، أبك زكريا يحيى بف زياد،  -101
 .المصرية لمتأليؼ كالترجمة، مصر

 نقال عف تكماس مكجف  فريؽ  اكتشاف مساكن قوم عاد،فراس نكر الحؽ، بحث بعنكاف -102
 5 )،المدينة األسطكرية المفقكدة، تأليؼ لكس انجمكس تايمز" غبار"لكس انجمكس يكشؼ 

 .(.1992فبراير 

د / د ميدم المخزكمي : ، تحقيؽكتاب العين ،الفراىيدم، الخميؿ بف أحمد الفراىيدم -103
 . دار كمكتبة اليالؿ،إبراىيـ السامرائي

رفعت : ، ترجموعصور في الفوضى من الخروج الى أخناتونفاليككفسكي، ايمانكيؿ،  -104
 .ـ1995السيد، سينا لمنشر، القاىرة، 

  ،عمر بف إبراىيـ بف محمد بف يعقكب بف محمد طاىر أبي الديف مجد ،الفيركز أبادم -105
 . القاىرة،دار الحديث، القاموس المحيط

القرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس  -106
ىشاـ سمير البخارم،  دار عالـ الكتب، : تحقيؽ الجامع ألحكام القرآن،الديف القرطبي، 

 .(ـ2003/ ، ىػ1423)الرياض، المممكة العربية السعكدية 

 مكقع،  (2013 يناير 27 ، األحدمساكن قوم عادقسطاس، إبراىيـ النعيمي، بحث بعنكاف  -107
 .اإليماف جامعة

 3ط) ، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع،، مباحث في عموم القرآنالقطاف، مناع خميؿ -108
 .(ـ2000- ىػ 1421

، دار الشركؽ، بيركت، القاىرة، في ظالل القرآنقطب، سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي،  -109
 .( ىػ1412\17ط )،
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، متن القصيدة النونيةابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف،  -110
 .(ق1417\ 2ط)مكتبة ابف تيمية، القاىرة ،

، مكتبة المعارؼ، البداية والنياية،  أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير،ابف كثير -111
 .بيركت

 .(ق1401بيركت ، دار الفكر ، ) ، تفسير القرآن العظيم: --------------- -112

 1\ط)القاىرة،   العربي،لإلعالـ، الزىراء  أطمس تاريخ اإلسالمحسيف،. مؤنس، د -113
1407/1987.) 

 .ـ1986- ىػ1406  دار الفكر، دمشؽ، ،الظاىرة القرآنيةمالؾ بف نبي،  -114

السيد : ، تحقيؽ النكت والعيونالماكردم، أبي الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصرم،  -115
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Abstract 

Summary This research Miracles metaphysical in the Koran, 

according to which the meaning of Miracles metaphysical in the language 

and terminology, and then mentioned the views of the most prominent 

scholars of interpretation and Science Quran with said their evidence, and 

the shootout between the evidence, and then mentioned types of miracles 

metaphysical, and how to stand up to this kind of miracle.  Then put 

examples of each section, with analysis and critique each instance, 

according to scientific methodology. 

 . 

 

    
 
  

 




