
اجمللد الثامن عشر، العدد الثامن - شوال وذو القعدة ١٤٢٦ هـ - كانون األول/ ديسمبر ٢٠٠٥ م

(١٣)١٨ ��لقر�� معجز� �إلسال

ُتثا� Y �لغرl مز�عم كثwe ضد �لتحدD �لقر¹y �لقائل بأنه ال يستطيع @حد @� 
يأ¾ مبثله. �ُيقا= @يضا بأنه ليس بالضر��w من �حي �هللا تعا�، بل �� +مًد� � 
كا� طفرw من بني �لبشر. �> يقولو� �نه حسب قانو� �لطفرw ُيمكن @� ُيؤتى فر< من �ألفر�< 

موهبة فائقة @� قد�w خا�قة، ال مياثله فيها @حد من �لبشر. 

هذ�  يد=  فال  مبثله،  يأ¾   �@ @حد  يستطع   ¨ فريد�  كتابا   �yلقر� كا�  فإ�  هذ�..  �على 
بالضر��w على @� >لك �لكتاl من �حي �هللا تعا�، بل ميكن �لقو= بأ� +مد� كا� �جال 

عبقريا.. ��نه كا� طفرw من بني �لبشر.

 :lنز= من عند �هللا، من خال= كتا �yقر@ �لر< على هذ� �لبهتا� ��فحص �لدالئل على @� �لقر�
"fهذ� �لز��ية.   "�لتقو Y حلقا� Hسننشر� ع Dلذ� "Uإلسال� wمعجز �yلقر�"

بقلم: األستاذ: مصطفى ثابت

كاتب من مصر

الدليل الثالث 
على قدسية القرآن


�نه كتا" ال ميسه �ال �ملطهر�

من   Mجا  lكتا �لكرمي   �yلقر�  ��
 ..ºعند �هللا تعا�، �لذلك فهو مقد
به   Mجا  lكتا �نه  َ�ُمَطهِّر.  ُمَطهَّر 

��£ �لقدº. يقو= تعا�:
�َّبَِّك  ِمن   ºِْلُقُد�  £ُ��ُ َنزََّلُه  ﴿ُقْل 

﴾ (�لنحل:١٠٣) ِباْلَحقِّ
﴿َ��ِنَُّه لََتْنِزيُل l�َِّ �ْلَعاَلِمني * َنَزَ= ِبِه 
ِمَن  لَِتُكوَ�  َقْلِبَك  َعَلى  �َألِمني  �لرُّ�ُ£ 

(١٩٣-١٩٥:Mلشعر��) ﴾ْلُمنِذِ�يَن�
� ِلِجْبِريَل َفِإنَُّه َنزََّلُه  ﴿ُقْل َمن َكاَ� َعُد�ًّ

(٩٨:wلبقر�) ﴾َعَلى َقْلِبَك بِإْ>ِ� �ِهللا
�ال شك @� �لكتاl �لذD ينـز= به 
 ،ºمن عند �هللا �لقد� ،ºلر�£ �لقد�
�مطهر�.  مقدسا  يكو�   �@ بد  ال 
 lلكتا� تعا�  �هللا  يصف  �لذلك 

�لذD @نزله على �سوله فيقو=:
 ﴾wًَ�ُسوٌ= ِمَن �ِهللا َيْتُلو� ُصُحًفا ُمَطهََّر﴿

(�لبينة: ٣)
مَّْرُفوَعٍة   * مَُّكرََّمٍة  ُصُحٍف   Y﴿

مَُّطهََّرwٍ﴾ (عبس: ١٤-١٥)
�� �لقر�y �لكرمي كتاl فريد.. �ال 
من   lكتا ألنه  فريد�  يكو�   �@ بد 

ُروَن ُه ِإالَّ اُملَطهَّ َال َميَسُّ
(�آلية)
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تلف   lكتا �نه  تعا�..  �هللا  عند 
قد�w �لناº على فهمه، ليس حسب 
 �@ علمية  <�جا�  من  �ملو�  ما 
بل حسب <�جا�  @<بية،   �@ لغوية 
�ألنه  �تقو�هم.  ��ميا|م  �خالصهم 
�مطهِّر..  مطهَّر   ..ºمقد  lكتا
يقو=  �ملطهر��.  �ال  ميسه  ال  لذلك 

تعا�:
َ��ِنَُّه   *Uِلنُُّجو� ِبَمَو�ِقِع  @ُْقِسُم  ﴿َفآل 
 �ٌ�Mََلُقْر �ِنَُّه  َتْعَلُموَ� َعِظيٌم*  َلَقَسٌم لَّْو 
ُه  َكِرٌمي * Y ِكَتاlٍ مَّْكُنوٍ�* َال َيَمسُّ
 ِّlَّ� مِّن  َتْنِزيٌل  �ْلُمَطهَُّر�َ�*  ِ�الَّ 

�ْلَعاَلِمني﴾ (�لو�قعة:٧٦-٨١)
�قد �ختلف �ملفسر�� Y مع¡ هذ� 
�و�  ال  @نه  �لبعض  ��عم  �آلية، 
لإلنسا� @� ميس �ملصحف �ال �>� كا� 
طاهر� @� على �ضوM. �لكن �هللا تعا� 
ال يقو=: ال ميسه �ال �ملتوضئو� @� ال 
ميسه �ال �ملتطهر��، ��منا يقو=: ﴿َال 
��ملصحف  �ْلُمَطهَُّر�َ�﴾.  ِ�الَّ  ُه  َيَمسُّ
 ºلنا� من  ��ملئا�  �لعشر��  ميسه 

�لعما=  من   �Mبد يتد��لونه،  �لذين 
�لذين يتولو� طباعته، Â �لعما= �لذين 
��لباعة  �ملو�عو�   Â تغليفه،  يتولو� 
�غeهم.  �ملكتبا�   Y ��لعاملو� 
�يوجد �ملصحف مع بعض �لتر$ا� 
من   eلكث�  Y �ألجنبية  �للغا�   ��
�ملكتبا� Y �لعديد من �لبال< �لغربية، 
 eغ من   eلكث� فإ�  �حلا=  �بطبيعة 
�ملسلمني ميسونه �يتد��لونه. فما هو 
ُه  َيَمسَّ ﴿َال  تعا�  بقوله   �<ً� �ملقصو< 

ِ�الَّ �ْلُمَطهَُّر�َ�﴾؟ 
�� �ملطهَّرين ليسو� هم �لذين يتوضأ�� 
@� �لذين يتطهر��، فإ� �لذD ُيطهر 
 wنفسه يكو� متطهر�. نعم.. �� طها�
�جلسد @مر هاU �ضر��D، �صحيح 

�� �هللا يقو= �نه �ب �لتو�بني ��ب 
�ملتطهرين، �لكن هذ� ال يعÏ @� $يع 

�ملتطهرين هم حتما من �ملَطهَّرين.
يطهر��  �لذين  هم  �ملتطهرين   ��
هم  �ملَطهَّرين  �لكن  @جسا<هم، 
ال  ��هللا  قلوֲדم..  �هللا  يطهر  �لذين 
بلغو�  �لذين  @�لئك   lقلو �ال  يطهر 
�لد�جا� �لعال من �لتقوp ��لصال£ 
 wإلخال�. يقو= تعا� عن �لسيد��

:Uمرمي عليها �لسال
﴿َ�ِ�ْ> َقاَلِت �ْلَمآلِئَكُة َيا َمْرَيُم ِ��َّ �هللا 
َعَلى   Eَِ��ْصَطَفا  Eَِر َ�َطهَّ  Eِْصَطَفا�

ِنَسآMِ �ْلَعاَلِمَني﴾ (y= عمر��:٤٣)
�يقو= عن @هل �لبيت:

َعنُكُم  لُِيْذِهَب  �هللا  ُيِريُد  ﴿�ِنََّما 

العلم ليسوا بالضرورة هم �لة   M الراسخون هؤالء 
الدرجات العلمية أو األدبية أو ح� الدرجات الدينية، 
اخمللصون.  وهم  املتقون،  هم  املطهرون..  هم  وإمنا 

إن علماء ب� إسرائيل كانوا أكثر الناس علما بشئون التوراة، ولكنهم H يقبلوا املسيح 
� حينما جاءهم يدعوهم إm كتاب اهللا، ولذلك يقول عنهم اهللا تعاm إنهم مثل احلمار 
الذي jمل الكتب واألسفار على ظهره، ولكنه ال يستفيد شيئا من العلوم ال� jملها. 
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َ�ُيَطهَِّرُكْم  �ْلَبْيِت  َ@ْهَل  �لرِّْجَس 
(٣٤:lألحز��) ﴾�eًَتْطِه
�يقو= عن �لذين yمنو�:

ُقُلوَبُهْم  �هللا  �ْمَتَحَن  �لَِّذيَن  ﴿ُ@�لَِئَك 
َعِظيٌم﴾  َ�َ@ْجٌر   wٌمَّْغِفَر َلُهم   pلِلتَّْقَو

(�حلجر��:٤)
�يقو= عن �ملنافقني ��لذين يسا�عو� 

Y �لكفر:
 �@َ �هللا  ُيِرِ<  َلْم  �لَِّذيَن  ﴿ُ@�لَِئَك 
 Dٌِخْز ْنَيا  �لدُّ  Y َلُهْم  ُقُلوَبُهْم  ُيَطهَِّر 
َعِظيٌم﴾   lٌَعَذ�  wِآلِخَر�  Y َ�َلُهْم 

(٤٢:wملائد�)
�لذين  @�لئك  هم  �ُملَطهَّرين..   ��
هم  �@�لئك  تعا�،  �هللا  يطهرهم 
حقائق  ميسو�   �@ يستطيعو�  �لذين 
هذ� �لكتاl �ملقدº �يفهمو� معانيه 
�يصلو� �� @عماقه �يس��H @غو���. 

يقو= تعا�:
﴿َ��لرَّ�ِسُخوَ� Y �ْلِعْلِم َيُقوُلوَ� �Mََمنَّا 
ِ�آل  ُر  َيذَّكَّ َ�َما  َ�بَِّنا  ِعنِد  مِّْن  ِبِه ُكلٌّ 

ُ@�ُلو� �َألْلَباlِ﴾ (y= عمر��:٨)
ليسو�  �لعلم   Y �لر�سخو�   Mهؤال
�لد�جا�  ®لة  هم   wبالضر��
�لعلمية @� �أل<بية @� ح� �لد�جا� 
هم  �ملطهر��..  هم  ��منا  �لدينية، 
 Mملتقو�، �هم �ملخلصو�. �� علما�
بÏ �سر�ئيل كانو� @كثر �لناº علما 

يقبلو�   ¨ �لكنهم   ،wلتو��� بشئو� 
جاMهم  حينما   Uلسال� عليه  �ملسيح 
�لذلك  �هللا،   lكتا  �� يدعوهم 
مثل  �|م  تعا�  �هللا  عنهم  يقو= 
�حلما� �لذD �مل �لكتب ��ألسفا� 
يستفيد شيئا  �لكنه ال  على ظهر�، 
من �لعلوU �ل± �ملها. يقو= تعا�:

َلْم  ُثمَّ   wَ��َلتَّْو� ُلو�  ُحمِّ �لَِّذيَن  ﴿َمَثُل 
َيْحِمُل  �ْلِحَماِ�  َكَمَثِل  َيْحِمُلوَها 
ُبو�  َ@ْسَفاً�� ِبْئَس َمَثُل �ْلَقْوUِ �لَِّذيَن َكذَّ
 Uَْلَقْو�  Dَيْهِد ال  َ��هللا  �ِهللا  ِبآَياِ� 

اِلِمَني﴾ (�جلمعة:٦) �لظَّ
عاملا   �@ جند  هذ�  من  �ملقابل   Y�
vلصا صا<قا من علماM بÏ �سر�ئيل 
�ستطاz @� مييز بني �حلق ��لباطل، 
�هللا  �سو=  ��تبع   �yبالقر فآمن 
بن  �هللا  عبد  �هو   ،Uإلسال� �<خل 

سالU،  يقو= �هللا تعا�:
�ِهللا  ِعنِد  ِمْن  َكاَ�   ��ِ َ@Mَ�َْيُتْم  ﴿ُقْل 

 Ïَب مِّن  َشاِهٌد  َ�َشِهَد  ِبِه  َ�َكَفْرُتْم 
ِ�ْسَرyِئيَل َعَلى ِمْثِلِه َفآَمَن َ��ْسَتْكَبْرُتْم 
اِلِمَني﴾  �لظَّ  Uَْلَقْو�  Dَيْهِد َال  �َهللا   َّ��ِ

(�ألحقا�:١١)
�� كل مهنة ·ا علما�ها �خ��Hها، 
�علماM �لكتاl �لذD نز= من عند 
 Mلعلما�  wبالضر�� هم  ليسو�  �هللا 
�لذين <�سو� �لكتب �لضخمة �تلقو� 
��جلامعا�،   ºملد���  Y  Uلعلو�
�إلجا���  @على  على  �حصلو� 
��منا  �لدينية،  �ملؤسسا�   Hك@ من 
�هللا  يكرمهم  �لذين  �لصاحلو�  هم 
 Â هم �لذين قالو� �بنا �هللا ،pبالتقو
�ستقامو�، فأ�لئك هم �لذين تتنـز= 
عليهم �ملالئكة Y هذ� �لدنيا لتقو= 
�لدنيا   wحليا�  Y @�ليا�كم  Ùن  ·م 

�Y �آلخرw. يقو= تعا�:
ُثمَّ  �هللا  َ�بَُّنا  َقاُلو�  �لَِّذيَن   َّ��ِ﴿
�ْلَمآلِئَكُة  َعَلْيِهُم  َتَتَنزَُّ=  �ْستêَقاُمو� 

إن كل مهنة Lا علماؤها وخJاؤها، وعلماء الكتاب الذي 
نزل من عند اهللا ليسوا هم بالضرورة العلماء الذين درسوا 
واجلامعات،  املدارس   M العلوم  وتلقوا  الضخمة  الكتب 
وحصلوا على أعلى اإلجازات من أكJ املؤسسات الدينية، 
 ..... بالتقوى  اهللا  يكرمهم  الذين  الصاحلون  هم  وإمنا 
... فأولئك هم الذين تتنزل عليهم املالئكة M هذه الدنيا 
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َ@الَّ َتَخاُفو� َ�َال َتحëَزُنو� َ�@َْبِشـُر�� 
ِباْلَجنَِّة �لَّ± ُكنـُتْم ُتوَعـُد�َ�  َنْحُن 
 Y�َ اêْني َ@ْ�لَِيـآُ�ُكْم Y �ْلَحـَياwِ �لدُّ

�آلِخـَرwِ﴾ (فّصلت:٣١-٣٢)
�لعلم �حلقيقي،  �لربا¹ هو  �لعلم   ��
عبا<�  �هللا  يؤتيه   Dلذ� �لعلم  �هو 

�ملتقني. يقو= سبحانه:
﴿َ��تَُّقو� �َهللا َ�ُيَعلُِّمُكُم �هللا َ��هللا ِبُكلِّ 

(٢٨٣:wلبقر�) ﴾َعِليٌم Mٍَشْي
 Y �تلفو�   ºلنا� فإ�  �لذلك 
تأثرهم بكتاl �هللا. يقو= تعا� عن 

�ملستكHين:
﴿َ�ِ�َ>� ِقيَل َلُهم مَّاَ>y @َنَزَ= َ�بُُّكْم َقاُلو� 

َ@َساِطeُ �َأل�َِّلنيَ﴾ (�لنحل:٢٦)
@ما عن �ملتقني فيقو= عز �جل:

﴿َ�ِقيَل لِلَِّذيَن �تََّقْو� َماَ>y @َنَزَ= َ�بُُّكْم 
َقاُلو� َخْيًر�﴾ (�لنحل:٣١) 

 pتقو  Y يتفا�تو�  ºلنا� كا�  �ملا 
�هللا، فهم بالتاÒ يتفا�تو� Y قد�ִדم 
هم   Mألنبيا� �هللا.   lكتا فهم  على 
سناU �ملطهرين.. �لذين �ختا�هم �هللا 
��ملطهِّرين،  �ملطهَّرين  من  �جعلهم 
كلٌّ   ..Mألنبيا�  zتبا@ >لك  بعد   Â
كا�  ·ذ�  �تقو��.  �خالصه  حسب 
�لوضو£  كل  ��ضحا  كتابا   �yلقر�
أل�لياM �هللا �ملطهرين �لذين هم على 
قمة �لتقوp، �هو كتاl مبهم كل 

 Y �لذين  �لشيطا�   Mأل�ليا  Uإلֲדا�
 Mجس، �بني هؤال�� Áقلوֲדم مر
فيكو�   ..ºلنا� يتفا��   Mهؤال�
·م  بالنسبة  ��ضحا   lلكتا� بعض 
 pبعضه مبهما، �>لك �سب مستو�
قلوֲדم. لذلك فقد   wتقو�هم �طها�
بأنه  �لعزيز  كتابه  تعا�  �هللا  �صف 
كتاl +كم.. كل �لكتاl +كم.. 
��صفه  �لوضو£.   Uمتا ��ضح   D@
معانيه   �@  D@ متشابه..  بأنه  @يضا 
مبهمة تشتبه على �لقا�Â .Þ �صفه 
yيا�  �فيه  yيا� +كما�  فيه  بأ� 

متشاֲדا�. 
تأليف  من  هو   Dلذ�  lلكتا�  ��
�لبشر ال يقو= @بد� �نه كتاl مبهم، 
 Y �لتخصص  شديد  كا�   �<� �ال 
مبهم  بطبعه  فهو   ،Uلعلو� من  علم 
 Dلذ� lملتخصصني. @ما �لكتا� eلغ
يأ¾ من عند �هللا فهو يكو� +كما 
yخر،  حينا  متشاֲדا  �يكو�  حينا، 
بعضه  يكو�  �ألحيا�..  بعض   Y�
+كما �بعضه متشاֲדا. يقو= تعا� 

عن �لقر�y �ملجيد:
َلْت  �Mََياُتُه ُثمَّ ُفصِّ ﴿ِكَتاlٌ ُ@ْحِكَمْت 

ِمن لَُّدْ� َحِكيٍم َخِبeٍ﴾ (هو<:٢)
Â يقو= تعا�:

ِكَتاًبا  �ْلَحِديِث  َ@ْحَسَن  َنزََّ=  ﴿�هللا 

مَُّتَشاِبًها﴾ (�لزمر:٢٤)
Â يقو= عز �جل:

﴿ُهَو �لَِّذD @َْنَزَ= َعَلْيَك �ْلِكَتاlَ ِمْنُه 
 lِْلِكَتا�  ُّU@ُ ُهنَّ  مُّْحَكَماٌ�  �Mََياٌ� 
 Y �لَِّذيَن  َفَأمَّا  ُمَتَشاِبَهاٌ�،  َ�ُ@َخُر 
ِمْنُه  َتَشاَبَه  َما  َفَيتَِّبُعوَ�  َ�ْيٌغ  ُقُلوِبِهْم 
�ْبِتَغآMَ �ْلِفْتَنِة َ��ْبِتَغآMَ َتْأِ�يِلِه، َ�َما َيْعَلُم 

َتْأِ�يَلُه ِ�الَّ �هللا﴾ (y= عمر��:٨)
�ملفسرين  بعض   £�� @يضا  �هنا 
لآليا�  تعريفا  يضعو�   �@ �ا�لو� 
�لو  �ملتشاֲדة.  ��آليا�  �ملحكمة 
لوكا�  يظنو�..  كما  �ألمر  كا� 
+كمة  معينة  yيا�  بالفعل   Eهنا
�yيا� @خرp متشاֲדة، لكا� �أل�� 
�ُيعّرفها �سو=  ُيعّينها   �@ ��ألجد� 
ֲדذ�  �هللا  خلق  @علم  �هو   ،� �هللا 
يفعل..   ¨ �لكنه  �جلليل.   lلكتا�
�تلف  @مر  ��لتشابه   Uإلحكا� أل� 
�نسا�  كل   pتقو <�جة  حسب 
�بقد� طها�w قلبه. فما يكو� +كما 
متشاֲדا  يكو�  قد  للبعض  بالنسبة 

بالنسبة للبعض �آلخر. 
 Hلك� @عماهم   ºلنا� بعض   ��
ال  �|م  ح�  ��لصالفة..  ��لغر�� 
ير�� �·دp �ال يهتد�� @بد� مهما 
�yيا�.  �بر�هني  @<لة  من  ·م   Uُِّقد

كما يقو= سبحانه:
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َ�بِِّه  ِبآَياِ�  َر  َ@ْظَلُم ِممَّن ُ>كِّ ﴿َ�َمْن 
َمْت  َقدَّ َما  َ�َنِسَي  َعْنَها   Áََفَأْعَر
َ@ِكنًَّة  ُقُلوِبِهْم  َعَلى  َجَعْلَنا  �ِنَّا  َيَد�ُ�، 
 ��ِ�َ َ�ْقًر�  �Mََ>�ِنِهْم   Y�َ َيْفَقُهوُ�   �@َ
 �<ً�ِ َيْهَتُد��  َفَلن   pْلُهَد�  ��ِ َتْدُعُهْم 

(�لكهف:  @ََبًد�﴾ 
(٥٨

عن  تعا�  يقو=   Â
�ملتقني:

﴿َ�ِقيَل لِلَِّذيَن �تََّقْو� 
َ�بُُّكْم  @َنَزَ=   y<ََما

َقاُلو� َخْيًر�﴾ (�لنحل:٣١)
@ما �لكافر�� فال يستطيعو� @� ير�� 
�ملتقو�، ألنه  ير��   Dلذ�  eلك �خل<
�ملؤمنو�  يسبقهم   �@ عليهم   Hيك
Y �إلميا� ֲדذ� �خلe، فتكو� نتيجة 
 eهي �لعَمى عن ��ية �خل Hلك �لك<

�عدU �الهتد�M به. يقو= تعا�:
�Mََمُنو�  لِلَِّذيَن  َكَفُر��  �لَِّذيَن  ﴿َ�َقاَ= 
 <ْ�ِ�َ �ِلَْيِه،  َسَبُقوَنآ  مَّا  َخْيًر�  َكاَ�  َلْو 
ِ�ْفٌك   yَهَذ َفَسَيُقوُلوَ�  ِبِه  َيْهَتُد��  َلْم 

َقِدٌمي﴾ (�ألحقا�: ١٢)
 Yطر على  ��لكافرين  �ملؤمنني   ��
نقيض فيما �تص بفهم كتاl �هللا، 
 .ºلنا� <�جا�  تتفا��  �بينهما 
�كث�e ما تتفا�� نظرw �لناº ألمر 
حقا  �لبعض  ير��  فما  �ألمو�..  من 

باطال.. �ما  �آلخر  �لبعض  ير��  قد 
�لبعض  ير��  قد  نافعا  �لبعض  ير�� 
 wسيا� eآلخر ضا��. �� صو� نف�
 ºنفو  Y �لذعر   eيث �لشرطة  
مبها$ة  يقومو�  �لذين  �للصو� 

 Ïيع ألنه   ،Eلبنو� من  بنك  �سرقة 
�·الE @� �لسجن بالنسبة ·م، بينما 
�لصو� �لب �الطمئنا� ��  نفس 
 Ïيع ألنه  �لبنك،   Y لعاملني� نفس 

�لنجاw ��خلال� بالنسبة ·م.
 Dلذ� lهكذ� �ألمر بالنسبة للكتا�
فيه   pلبعض ير� هو من عند �هللا.. 
تناقضا ��ختالفا، ��لبعض يرp فيه 

تو�فقا ��تفاقا. مرw سألÏ ��حد من 
 lكتا Y لبعض �لذين ير��� Mهؤال
 �� فقا=:  ��ختالفا..  تناقضا  �هللا 

�لقر�y يقو=: 
﴿َ�َلْو َكاَ� ِمْن ِعنِد َغْيِر �ِهللا َلَوَجُد�� 
 ﴾�eًَكِث �ْخِتَالًفا  ِفيِه 

(٨٣:Mلنسا�)
فهل هذ� يعÏ @نه لو 
قليال  �ختالفا  فيه   �@
>لك  �غم  لكا� 
�هل  �هللا؟  عند  من 
فيه   Dلذ�  lلكتا� يكو�   �@ ميكن 
عند  من  نز=  كتابا  قليل  �ختال� 
�هللا؟ ���̈  يكن Y �لقر�y �ختال� 
باملرw، فلما>� ¨ يْنِف �هللا عنه �جو< 
�الختال� بتاتا ��كتفى بنفي �جو< 

�لكثe من �الختال�؟
�جاهته  له  شك  ال  ��لسؤ�= 
�معقوليته، خاصة عندما يصد� عن 
خصائص  يعرفو�  ال  �لذين  @�لئك 
�تلف  @نه  �كيف  �لكرمي،   �yلقر�
�ل±  تلك   ..pألخر� �لكتب  عن 
كتبتها @يدD �إلنسا�، @� تلك �ل± 
�إلنسا�،   Dيد@ عبث  من  تنج   ¨
�لطويلة  �لتا��ية  �ملر�حل  خال= 
�ل± مر� ֲדا �فقد� فيها @صو·ا، 
�تغ�e �تشوهت خال= �لتر$ا� 

إن صوت نف� سيارة الشرطة  يث� الذعر M نفوس 
اللصوص الذين يقومون مبها�ة وسـرقة بنك من 
البنوك، ألنه يع� اLالك أو السجن بالنسبة Lم، بينما 
نفس الصوت Aلب االطمئنـان إm نفس العاملني 
M البنـك، ألنه يع� النجاة واخلالص بالنسـبة Lم.

وهكـذا األمـر بالنسـبة 
للكتاب الذي هو من عند 
اهللا.. البعـض يـرى فيه 
تناقضا واختالفا، والبعض 
يرى فيه توافقـا واتفاقا. 



٢٣
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�لكثwe �ل± تعرضت ·ا.
على  @كد  قد  �ملجيد   �yلقر�  ��
من  تنـزيل  �@نه  فيه،  �يب  @نه ال 
 Y  æفو+ �@نه  �حلميد،  �لعزيز  �هللا 
كتاl مكنو�، �@� �لباطل ال يأتيه 
من بني يديه �ال من خلفه.. @D ال 
 Y يأتيه من @مامه �ال من ���ئه، ال
�لر�سخو�  |اياته.   Y �ال  مقدماته 
Y �لعلم يقولو� yمنا به.. كلٌّ من 
 ºلنا� $يع  ليس  �لكن  �بنا،  عند 
�لذلك..  �لعلم.   Y �لر�سخني  من 
ير��   �@� بد  ال   ºلنا� بعض  فإ� 
فيه  فيه �ختالفا �تناقضا، ليس أل� 
��منا  تناقض،   D@  �@ �ختال�   D@
ير��   �@ يريد��  �لذين  هم  أل|م 
�لكن..  ��ختالفا،  تناقضا  فيه 
 Hلك�� �لعنا<  <�جة  بلغت  مهما 
 Y فإ|م لن ير�� ،ºعند بعض �لنا
�لقر�y �لكثe من �الختال�. �هذ� 

.�yهو ما يؤكد� �لقر
تناقضا  ير��  قد   ºلنا� بعض   ��
�ل±  �لثال¯  �آليا�   Y ��ختالفا 
+كم،  بأنه  كله   �yلقر� تصف 
�تصف   متشابه،  بأنه  كله  �تصفه 
بعض yياته بأ|ا +كمة �بعضها بأ|ا 

متشاֲדة. �لذلك يقو= تعا�:
﴿َفَأمَّا �لَِّذيَن Y ُقُلوِبِهم َ�ْيٌغ َفَيتَِّبُعوَ� ما 

َتَشاَبَه ِمْنُه �ْبِتَغآMَ �ْلِفْتَنِة َ��ْبِتَغآMَ َتْأِ�يَله 
َ��لرَّ�ِسُخوَ�  ِ�الَّ �هللا  َتْأِ�يِلِه  َيْعَلُم  َ�َما 
Y �ْلِعْلِم َيُقوُلوَ� �Mََمنَّا ِبِه ُكلٌّ مِّْن ِعنِد 
 ﴾lَِألْلَبا� ُ@�ُلو�  ِ�الَّ  ُر  َيذَّكَّ َ�َما  َ�بَِّنا، 

(y= عمر��:٨)
@D �� �لذين Y قلوֲדم �يغ يتبعو� 
عجز�  ما  عليهم..  منه  تشابه  ما 
عقو·م عن فهمه.. @� ما يريد�� @� 
 Y ما معانيه �يؤ�لو� حسب  يلو�� 
قلوֲדم من �يغ.. �لذلك فهم ير�� 
فيه �لتناقض ��الختال�. �لكن �>� 
سألتهم @� يعد<�� هذ� �الختالفا� 
��لتناقضا� �ل± يزعمو|ا، فلن جتد  
ما  هو  �هذ�  يزعمو�،  كما  �ألمر 
يؤكد عليه �لقر�y. نعم.. �� بعض 
ير��  قد  �لفتنة  يبتغو�  �لذين   ºلنا�
Y �لقر�y بعض �الختال�، �لكن.. 
لو كا� هذ� �لكتاl �جلليل من عند 
 .�eختالفا كث� فيه  لوجد��  �هللا   eغ
فيه..  �الختال�  بعض  �جو<  @ما 

إذا أراد املرء أن يرى شيئا بعني اجلمال فإنه يراه -يال، وإذا أراد 
أن يرى شيئا بعني القبح فإنه يراه قبيحا.وبنفس هذا األسلوب.. 
من ينظر إH القرآن بعني الزيغ فإنه يرى فيه اختالفا، ومن ينظر 

إليه بعني الراسخني K العلم فإنه يراه 'كما.

 Áمر� lفهذ� يرجع �� �يغ �لقلو
�لنفوº، ال �� �جو< @D �ختال�.. 
 lلكتا�  Y  ..�eكث  �@ كا�  قليال 

�لعزيز.
يقو=   lلغر�  Y مثل معر��  Eهنا
ما تر$ته: "�جلما= موجو< Y عني 

�لر�ئي":
“Beauty is in the eyes 

of the beholder”

@D �� بعض �لناº ير�� شيئا $يال 
بينما ير�� غeهم قبيحا، �لذلك فإ� 
�جلما= حقيقة هو Y عني �لر�ئي.. 
بعني  شيئا   pير  �@  Mملر�  >��@  �<�
 >��@  �<�� $يال،  ير��  فإنه  �جلما= 
ير��  فإنه  �لقبح  بعني  شيئا   pير  �@
قبيحا. �بنفس هذ� �ألسلوl.. من 
فإنه  �لزيـغ  بعني   �yلقر�  �� ينظر 
يرp فيه �ختـالفا، �من ينظر �ليه 
بعني �لر�سخـني Y �لعـلم فـإنه 

يـر�� +كما.


