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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 تعريف القرآن الكرمي

ىن اسم أو مبع فاعللغة : مصدر من القراءة على وزن فعالن كرتمجان وهو إما مبعىن اسم ال -
لوه ملا فيها يت ب ومبنيالكت ل فائدة فيما سبقه منمقروء فهو حيوي ك قارئاملفعول وكالمها حمتمل ألنه 

 الناس آانء الليل وأطراف النهار. 
  الوته .بد بت: هو كالم هللا املنزل على النيب صلى هللا عليه وسلم املتع اصطالحا -

 قراءاتالقدسية وال ألحاديثها افخرج كالم البشر وكالم هللا ملالئكته وغريهم وابقي الكتب والسنة مبا في
 .الشاذة 

 وهو خامتة الكتب اإلهلية : 
ما  النبيني" و  وخامتل هللا"ما كان حممد أاب أحد من رجالكم ولكن رسو   :والدليل على ذلك قوله تعاىل

 .  لكتبدام حممد صلى هللا عليه وسلم خامت النبيني فالكتاب  املنزل عليه خامت ا
أي  فهو املهيمن "ا عليه مهيمنو بني يديه من الكتاب وقوله تعاىل "وأنزلنا إليك الكتاب ابحلق مصدقا ملا 

ه وسلم يف  عليلى هللاصاألمني والرقيب على جنس الكتب السماوية فالبد وأن يكون خامتا هلا وقال 
 تابه . عد كحديث اللبنة "ويب ختم النبيون" وقال "ال نيب بعدي" وعلى هذا فال كتاب ب

 ومعىن هيمنته على الكتب السابقة : 
." أي حكم هللا .. اة فيهالتور الشاهد واألمني عليها بقدر ما جاء فيها من احلق مثل قوله "وعندهم ا أنه

، "حيرفون  فون كثريا "وهنا وختتبد قراطيسيف الزان ويبني ما زيفه املزيفون وانتحله املبطلون مثل " جتعلونه 
  ك .." وغري ذلالكلم من بعد مواضعه" ، "فويل للذين يكتبون الكتاب أبيديهم...

 والقرآن منهج شامل : 
 "ما فرطنا يف " وقال لمنيقال تعاىل : "ونزلنا عليك الكتاب تبياان لكل شيء وهدى ورمحة وبشرى للمس

ىل النور ظلمات إن المالكتاب من شيء" وقال "يهدي به هللا من اتبع رضوانه سبل السالم وخيرجهم 
 إبذنه ويهديهم إىل صراط مستقيم "
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م هتم يف السلع معامالمجي يرتك شيئا فيه صالح للعباد يف الدنيا إال وبينه أمت بيان يف فهو مل -
يف  صاحل العبادمبيتعلق  مما واحلرب يف األسرة واجملتمع للفرد واجلماعة يف األموال واألنفس وغري ذلك

 الدنيا . 
 العالقة بني يه فنظملم عومل يدع شيئا يقرب من هللا ويؤدي إىل جناته ويبعد عن انره إال ودهل -

همل التقنني ما مل يها كالعبد وربه كما نظمها بني العبد وإخوانه فعمل على تطهري األرواح وتغذيت
 لألجساد وما يصلحها . 

 ك الذكر لتبنيلنا إليوأنز "وقد جاءت السنة مكملة له مبينة ملا أمجل فيه مفسرة له قال تعاىل :  -
 معه" مثله عليه وسلم "أال إين أوتيت القرآن و للناس ما نزل إليهم " وقال صلى هللا

 وهو معجزة النيب صلى هللا عليه وسلم اخلالدة : 
ني الكرامة ينها وببفرقة هي األمر اخلارق للعادة جيري على يد نيب والقيد األخري للتاملعجزة  -

 والسحر واإلرهاصة . 
لطعام ، تسبيح او ،  قاق القمروقد أتى النيب صلى هللا عليه وسلم من املعجزات الكثري كانش -

  .، وتكثري الطعام وغري ذلك وتسليم احلجر عليه ونبع املاء من بني أصابعه 
ل ابقية إىل لت وستظيت ظوهذه كلها معجزات وقتية زالت بزوال وقتها وإمنا املعجزة الكربى وال -

جع  قط وذلك ير ثلها نيبت مؤ يقبيل يوم القيامة هي القرآن الكرمي وهو أكرب املعجزات على اإلطالق ومل 
ال بد فض ومن عليها  األر ث هللاألمور منها كون هذا النيب خامت األنبياء ورسالته جلميع اخللق إىل أن ير 

الكتاب  أنزلنا عليك فهم أان يكله من معجزة ابقية حاضرة أمام كل من أراد اإلميان وهلذا قال تعاىل "أومل
ن ..." أي لكا املوتى م بهت به اجلبال أو قطعت به األرض أو كليتلى عليهم" وقال "ولو أن قرآان سري 

ثله من اآلايت ما مه هللا أعطاو هذا القرآن وقال صلى هللا عليه وسلم فيما رواه البخاري "ما من نيب إال 
  يامة" أوبعا يوم القكثرهم اتون أآمن عليه البشر وإمنا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه هللا إىل فأرجو أن أك

 كما قال صلى هللا عليه وسلم . 
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ين وجدوا غة الذالبالوقد حتدى هللا عز وجل مجيع البشر هبذا القرآن وخصوصا أهل الفصاحة و  -
ل هذا توا مبثن أيأيف ذلك العصر فظهر عجزهم فقال تعاىل : "قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على 

 القرآن ال أيتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا" 
 از فيه يرجع إىل عدة أشياء منها : واإلعج -
 وما كنت تتلو"م أميا وسل إخباره عن األمم املاضية منذ خلق آدم ابلرغم من كونه صلى هللا عليه -1

 من قبله من كتاب وال ختطه بيمينك..." 
إحدى  ،غلبة الروم  ،إخباره عن احلوادث املستقبلية فتقع كما أخرب مثل ظهور دين اإلسالم  -2

 بدر ..." الطائفتني يف
 بديع النظم والتأليف ويرجع إىل عدة معان منها :  -3
 نظمه خارج عن مألوف كالم العرب من شعر ونثر وغريه .  -أ
 كالم ستحيل يفا يممفصاحة األلفاظ وقوة املعاين وكثرة احلكم مع عدم التفاوت واالختالف  -ب

 البشر 
  ع ذلك .اشتماله على كثري من أغراض الكالم مع الروعة يف النظم يف مجي -ت
  كالم البشر.  فعه عنء برت عجز اإلنس واجلن عن اإلتيان مبثله يف نظمه ومعناه بل شهد له األعدا -ث
 احتوائه مجيع أصناف البالغة .  -ج
 الزاندقة .  لرد على واتضمنه لألحكام الرائعة يف مجيع اجملاالت وإبداعه يف احلجج والرباهني -ح
  ر معناه لفظه إىل القلب .سهولة أسلوبه وأتثريه يف نفوس سامعيه يباد -خ
 
 حول فهم القرآن وموقف األعداء منه :  -

القرآن واضح سلس الفهم ملن أراد التدبر قال تعاىل "ولقد يسران القرآن للذكر فهل من مدكر" وقد 
اشتغل العلماء بفهم القرآن وشرحه للعوام وكل استخرج من كنوزه ما وفقه هللا إليه واختلفت األفهام 

 ام ذلك فأخذو هل ق، ولكن أهل الزيغ والضالل مل ير  تالف توفيق هللا من شخص آلخرأحياان الخ
هم ذلك من قبل فقالوا "هذا فيتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتوا يكيدون له وألهله كما حاول أسال
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كتتبها فهي سحر" وقالوا "ساحر كذاب" وقالوا "بل هو شاعر" وقالوا "كاهن" وقالوا "أساطري األولني ا 
 متلى عليه بكرة وأصيال" وقالوا "إن هذا إال قول البشر" وغري ذلك 

ريدوا عليهم لهابذة ء اجلوبدأوا حييكون الشبهات الباطلة حول القرآن ومصدره ولكن هللا قيض العلما
 زيغهم وضالهلم ويكشفوا هذه األابطيل . 
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 شبهات حول مصدر القرآن
 ىل : الوحي النفسي : الشبهة األو 

ى إليه أنه ير  ان خييلح كقالوا أبن النيب صلى هللا عليه وسلم كان مصلحا عبقراي ولرغبته يف اإلصال
بت أن ومل يث بقريعويسمع شخصا يكلمه والواقع أنه وحي من داخل نفسه وأتى كالمه معجزا ألنه 

ح ذلك على إصالستعني ب ليسبه إىل  هللاهناك غيبا وراء املادة ليثبت الوحي اخلارجي ، وزعموا أنه ن
 الناس ، وكل ذلك إلبطال الدين اإلسالمي وبيان أنه ليس من عند هللا .

 والرد على هذه الشبهة من وجوه : 
 اي مبحمد صلىكان حر   ملعىنعلى ما هو عليه من قمة الفصاحة واإلعجاز يف اللفظ واأوهلا : أن القرآن 

إىل هللا  ر ولكنه نسبهثر وأكثته أكنفسه ملا فيه من رفعة ملكانته ومدعاة لطاعهللا عليه وسلم أن ينسبه إىل 
 طاعا قيل هلمليكون مية و فهذه دعوى لغريه وليست لنفسه فإن قالوا نسبه إىل هللا ليضفي عليه القدس

لك وكذىل هللا ، إلنوعني ب اسهذا فاسد ألنه أتى  بكالم فنسبه لنفسه وبكالم آخر نسبه إىل هللا فهال ن
م بة هذا الكالا أن نس، كم سلوب كالمه خالف ما نسبه إىل هللا متاما فهل هذا يف استطاعة إنسانأفإن 

اس هو الكذب الح النق إصالرائع لنفسه جتعله أهال للطاعة ابتداء مث هذه الدعوى الباطلة جتعل طري
يب صلى هللا لكه النأن يس ميكنوليس هذا الطريق مما ، وليس الكذب فقط بل الكذب واالفرتاء على هللا 

 شهادة أعدائهذب قط بكليه  عليه وسلم ألن الواقع التارخيي يبني أنه الصادق األمني والذي مل جيرب ع
له أفال م عمرا من قببثت فيكقد لفقبل أحبائه قال تعاىل : "قل لو شاء هللا ما تلوته عليكم وال أدراكم به 

 تعقلون" 
 ضح لهلوحي ليو اينتظر  ه كاننوازل كان يف أشد احلاجة إىل القول فيها ولكناثنيا : أنه كانت تنزل به 
ة له ت أتيت معاتبليت كاناايت تكلم فيها مباشرة مثل حادثة اإلفك ، وكذا اآللاألمر فلو كان وحيا نفسيا 

 يه..." ، مبدهللاما  مصححة لبعض ما فعل ولو كان وحيا نفسيا ملا أعلن ذلك مثل "وختفي يف نفسك
 ال . ألنف"اي أيها النيب مل حترم ما أحل هللا لك ..." ، "عبس وتوىل..." ، قضية ا

وغري  نتظر لههو يوكان ينتظر تفسريا وتوضيحا لبعض اآلايت فكيف يكون على ذلك وحيا نفسيا و 
 ..."  تعجل بهنك لذلك مما وجه به النيب صلى هللا عليه وسلم وخوطب به مثل "ال حترك به لسا
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 يفىل حدوث ذلك لداعي إما اأن هذا الذي يقولونه ال يتأتى إال ممن عنده انفصام يف الشخصية ف اثلثا:
 مر . هذا األ غري هذه السن ابلطريقة املفاجئة هذه مع انعدام ذلك متاما قبل هذا الوقت ويف

د ما يكون أش لتزم بهه وارابعا: أنه مل يطلب به عرضا من أعراض الدنيا بل كلف نفسه بكل ما جاء في
وحى إلهلي الذي أاملوعود اتظر االلتزام مع أنه كان من األحرى أن يبغي به عرضا من الدنيا ولكنه كان ين

 إليه به . 
ا مه اليت عهدهرجة كالديف  خامسا : أنه كان أميا ال يعرف قراءة وال كتابة ولو كان وحيا نفسيا ألتى

مل الذي هبر يع الكالتشر االيت أعجزت الناس وهبذا  الناس منه فكيف وصل إىل هذه الدرجة من البالغة
 العقول . 

ى ك األايم فرأا يف تلم حيسادسا : إخبار القرآن عن األمم السابقة فهل كان حممد صلى هللا عليه وسل
تلقها فأتت شياء اخأهنا ذلك فعلقت هذه األخبار بذهنه مث خرجت فجأة وهذا مما ال يقوله عاقل أم أ

 متاما بشهادة أعدائه من اليهود وغريهم . مطابقة للواقع 
د اليوم البار  لشديد يفاعرق سابعا: ما كان يعرتيه صلى هللا عليه وسلم من معاانة أثناء الوحي مثل ال

ده مما ه ويشاهن حولن وزنه يتضاعف وما يسمع حوله من أصوات وهذا يسمعه مإوالثقل البالغ حىت 
 ينفي متاما عملية اإلحياء النفسي . 

من  ن هذه اآلايتتؤيد أ قرآناثمنا : احلقائق العلمية اليت اكتشفت حديثا تطابق اآلايت الكونية يف ال
 عند خالق الكون . 

 هلاتف . الك وكذا ذيب اتسعا: عدم وجود مانع من ذلك عقال ومثل بعضهم ابلتنومي املغناطيسي لتقر 
 ري ذلك . سالم وغن اإلالبطشة ، ظهور ديعاشرا: إخباره عن املغيبات مثل ظهور الروم على فارس ، 

 
 الشبهة الثانية : معلمه بشر 

لوحي النفسي اع شبهة فق معندما وجدوا أن أخبار القرآن عن األمم املاضية وعن أشياء مستقبلة ال يت
ن غالم حداد مه مبكة واجدقالوا تلقى ذلك عن أهل الكتاب يف أسفاره للشام مثل حبريا الراهب  ويف ت

  وغري ذلك لينفوا صدور القرآن من رب العاملني نصراين
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  : عدة كذلك هوالرد على هذه الشبهة من وجو 
 مدا صلى هللاد أبن حميشه أوال : ليس هناك يف التاريخ أي مستند هلم على هذه الدعوى بل إن التاريخ

 ريا أو ورقةحبثل هم مبعض عليه وسلم مل يتلق عن أحد من علماء أهل الكتاب شيئا بل إذا سلم أنه رأى
نبوة فيه مسات ال ري ورأىهو صغو هلم فإن حبريا رآه  ابن نوفل جند أن التاريخ أثبت هذه الوقائع عليهم ال

 صاره ن من أنيكو  األخرية وكذا ورقة قال أبن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى ومتىن أن
م  عليه وسلهللامد صلى ا حملن يكون معلمكن هناك أحد من علماء ذلك العصر فيه األهلية ألياثنيا : مل 

 ند أغالط أهلقرآن يفو الهوقرآنه بل إهنم أنفسهم يشهدون أن القرآن ميثل روح عصره أصدق متثيل فها 
رد عليهم وي" اس للن الكتاب التارخيية مثل "اي أهل الكتاب مل حتاجون ..." ، "إن أول بيت وضع

و فهل آكل " بن هللازير ا"وقالت اليهود عما كفر سليمان" ، خرافاهتم مثل "وما مسنا من لغوب" ، "و 
أن أهل  ىليهم علعيرد و الراب وأهل اإلجرام يصلحون معلمني لصاحب هذا القرآن أم هو الذي يعلمهم 

 الكتاب أنفسهم كانوا يكتمون كتاهبم ويلبسون على الناس ابلباطل . 
علمه ميها أن يكون لمسوا ففة تموه هبذه القولة السخياثلثا : أن قومه ملا عجزوا عن معارضة ما جاء به ر 

ه بلهم مبا جاء مهم جبهلعل ه وأال يكون منهمتل حملمد صلى هللا عليه وسلم مقابمن أهل مكة حىت يتسىن
ي ال مرو  لى حدادععوا ولكنهم لألسف وق ويدعو أنه عنده علم ما جاء به حممد صلى هللا عليه وسلم

كون غريه فكيف ي مد والفه حموال يقرأ الكتاب إال أماين لسانه أعجمي ال يعر  يعرف عن كتبه إال اليسري
 ؟أصل هذا الكتاب املعجز يف لغته البديع يف نظمه ومعناه 

خصوصا أن و ستاذية األ رابعا : ما الذي أسكت هؤالء الذين علموه عن اجلهر ابحلقيقة لينالوا شرف
 م .ستاذ هلاأل تدرك أخطاءهم وتربع على كرسيجهلهم وسفههم واس ا صلى هللا عليه وسلمحممد

منه  ملعلم فأخذوا هذا اا إىلخامسا : حتدى القرآن السافر هلم أن أيتوا مبثله فلم يستطيعوا فهال ذهبو 
 وعارضوا به القرآن ؟!

ه ما كان يعرتيو الكذب  ه عنبسادسا: بعض ما تقدم يف رد الشبه السابقة مثل سريته الطاهرة اليت ترتفع 
 غري ذلك . لدنيا و اض اناء الوحي مما يدل على وجود قوة خارجية تؤثر فيه وعدم ابتغائه به أعر أث
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 شبهات حول نظم القرآن
ليت اثر ابلبيئة أتم ألنه ه وسلإلثبات أن القرآن من عند حممد صلى هللا علي حول املكي واملدينأوال : 
 حوله . 

 ا واح منهن نم لوبه عن القسم املدينالشبهة األوىل : أن القسم املكي خيتلف يف أس
 ينفرد ابلعنف والشدة  أن املكي -1
 قذاع وينفرد ابلسباب واإل -2
 وساط املنحطة زات األوبه ممي -3
ك مما يني وذلألحايف بعض افالفقرة األوىل يردها أن ابملدين شدة وعنف كما هو يف املكي  -

جارة ا الناس واحل وقودهاليت فاتقوا النارة وذلك حنو ما جاء يف سورة البقرة "يمالرتبية احلك هتستدعي
ذين كفروا "قل لل مرانعأعدت للكافرين" ، "فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من هللا ورسوله" ، يف آل 
ين يف حنو " ثل املدمصفح ستغلبون وحتشرون إىل جهنم وبئس املهاد" وكذلك فإن القسم املكي به لني و 

 ...." على هللا أجرهفل صاحلا..." فصلت ، "فمن عفا وأصلح ومن أحسن قوال ممن دعا إىل هللا وعم
 الزمرالشورى "قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ..." ا

هل يعقل ذلك عنونه و يذي قذاع الليس فيه السباب واإل هوالفقرة الثانية يردها أن القرآن بقسمي -
 ن هللا ...."ن من دو دعو سبوا الذين يوالقرآن نفسه ينهى عن السباب ويدعو إىل أعايل اآلداب "وال ت

هم لمؤمنني وجترب ذائهم لة إيأما إن قصدوا ابلسباب ما جاء يف القرآن من تسفيه أحالم املشركني ومقابل
 وتعنتهم مبا يناسبه من الشدة معهم وقد قال الشاعر 

 أحياان على من يرحم سفليق              فقسا ليزدجروا ومن يك حازما 
"إن الذين   لبقرة ،اعون" يف القسمني املكي واملدين قال تعاىل "صم بكم عمي فهم ال يرجوهذا النوع 

لوا مثل الذين مح"مران ، عآل  كفروا بعد إمياهنم مث ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون "
  .دين التوراة مث مل حيملوها كمثل احلمار حيمل أسفارا" وغري ذلك من القسم امل

لعهد املة أكثر من واجملا لعفوعلم هؤالء أن الواقع يعكس ما قالوه فإن العهد املكي امتاز ابلصرب واولي
 ان الناس . يف أذه قيدةة لسيف وذلك ليتمكن الدين من القلوب وترسخ العلاملدين ومل يسمع فيه صلص



10 

 

يء شساليب يف كل األ على أباملكي واملدين هها واقع القرآن الذي أتى يف قسميوالفقرة الثالثة يرد -
 .ا اليهبل كان أهل مكة أفصح الناس وأعلمهم ابألساليب وأعرفهم مبنحط األلفاظ وع

يكفي لدحض فاملدين و كي امل ه قسميوإن أرادوا بذلك أن يقولوا بتفكك القرآن وعدم الرتابط بني -
 ذلك شهادة أعدائه أبنه يف أعلى درجات اإلبداع، 

   ذلك .هم يفت أو خلوه من التشريعات فيأيت الرد عليوإن أرادوا أنه قصري العبارا -
 

الف القسم خببسطاء كة الواآلايت مناسبة ألهل م الشبهة الثانية : أن القسم املكي قصري السور
 املدينة املستنريين .  ل العبارات والسور مناسبة ألهلاملدين فإنه طوي

سور قصرية  م ووجودنعاة مثل سورة األويرد ذلك وجود سور طويلة يف القسم املكي وآايهتا طويل -
 آايهتا صغرية يف القسم املدين مثل "إذا جاء نصر هللا والفتح" 

ة يف رى آايت مدنيفإنك ت هقسميالصلة بني القرآن بأما إذا أرادوا الكثرة الغالبة فالمانع وهذا اليقطع 
 سور مكية والعكس فال تستطيع أن تفرق بينها . 

جياز مظهر از واإلإلجييدل على احنطاط املستوى كما زعموا بل هو من ا كما أن قصر اآلايت ال -
دت أذهاهنم ذين تبلب الرقي املخاطب ألنه يفهم أبقل عبارات وقد كان أهل مكة كذلك أما أهل الكتا

فصح لوبني أتى أبال األسيف كالواهية و  حججهمومترسوا على اجلدال واملراء أسهب معهم القرآن ليفند هلم 
 رات وعلى أعظم صورة من صور البالغة واليت ال يستطيعها بشر. العبا

ل قصر دليان الكو  جلن أن أيتوا أبقصر سورة منه فلفإن القرآن قد حتدى اإلنس واكذلك  -
 احنطاط الستطاعوا اجمليء بذلك ولكن هيهات . 

 
كة فلما مر أبمية أهل ثنه أترف ألومن املعا الشبهة الثالثة : قالوا إن القسم املكي خال من التشريعات

  .انتقل إىل أهل املدينة املثقفني أتثر هبم وأتى مليئا ابلعلوم واملعارف 
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حنو قوله  ريعة يفالش ويرد ذلك أن القسم املكي مل خيل من التشريع بل إنه أمجل مجيع مقاصد -
غري و كر يف الكون ة والتفعقيد"قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ...." األنعام وامتأل آبايت ترسيخ ال

 ذلك 
ن ا وإمنا هو ما زعمو جة ملأن كثرة التشريعات يف القسم املدين هبذه الطريقة التفصيلية ليس نتي -

النهي ليحصل و األمر  ها مثعلى العقيدة وترسيخ ءذي بد ابدئالتدرج الطبيعي يف حياة األمم فالرتكيز 
د غالطهم وتفنيتصحيح أبرآن رهتم فقد جاء القاالنقياد والطاعة ، أما أهل املدينة الذين زعموا استنا

  ؟ املخطئشبههم فهل أيخذ املصيب من 
دى السنوات م على مه وسلهم أكثر من النيب صلى هللا عليو ثر أهل الكتاب فيمن عاشر يؤ ملاذا مل  -

 الطوال ولكانوا أحرايء هبذه النبوة والرسالة . 
 رضته حني حتداهم ؟!ملاذا ما داموا هم األصل يف ذلك مل يستطيعوا معا -
 

خال  ي نزل فيه مثوسط الذة الابملخلوقات لسذاج الشبهة الرابعة : أن القسم املكي كثر فيه األقسام
 من ذلك يف القسم املدين لتأثره ابلوسط الراقي اجلديد . 

 ة . فصاحويرد ذلك ما كان عليه أهل مكة بشهادة التاريخ من الذكاء والذوق وال -
على  تتربفوس نيف  ألمور احلسية كالضحى والليل إليقاظ عقيدة التوحيدأن األقسام هبذه ا -

ء يف ري إىل ما جازى وليشم مغقسام هبا عظيها فكان لإلقالشرك خبالق هذه األشياء مع اعرتافهم أبنه خال
 قوله "أفمن خيلق كمن ال خيلق أفال تذكرون"

ىل املغزى إلسامع ااد كل ذلك إلرشأنه كما أقسم ابحلسيات أقسم ابملعنوايت كالقرآن الكرمي و  -
ة لبالغة مراعامقتضى ا و من وراء ذلك القسم وخصوصا التنبيه على زيف آهلتهم اليت يدعون من دون هللا

 حال املخاطب . 
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ذا وف املقطعة وهل احلر ا مثال معىن هل الشبهة اخلامسة : أن القسم املكي اشتمل على لغو وهتاويل
م انقطاع الكال يها علىتنب ناس والواقع أهنا من وضع كتبة حممد من اليهوديتناىف مع دعوى أنه هدى لل

 واستئناف كالم جديد . 
 ويرد ذلك 

 أنه صلى هللا عليه وسلم مل يكن له كتبة من اليهود .  -
 شر . غات البلمن  أي لغة يفأنه ال دليل على ما زعموه من أن هذه احلروف تعين ما قالوه  -
دة عداوهتم شسلم مع و ليه طعنوا يف القرآن مبثل هذا يف عصره صلى هللا عأن اليهود أنفسهم مل ي -

 له . 
ي إنه يكفاس فأن وجود هذه األحرف يف القرآن ليست دليل على عدم وصفه أبنه هدى للن -

 كل لفظ .   رال ابعتبالتحقق هذا الوصف اعتبار اجملموع 
م من يكل ا ومنه هلمعرفة تفسري أن هذه الفواتح لعلماء املسلمني فيها قوالن منهم من يدعي -

ته اللة على نبو لسور ودلاء د عظيمة فعلى األول هي أمسعلمها إىل هللا وعلى كال القولني فإن هلا فوائ
روفكم أيها حؤلف من آن مصلى هللا عليه وسلم حيث نطق ابحلروف وهو أمي وأهنا للتنبية على أن القر 

ء ي ابتاله وعلى الثاين لك ،ذالعرب ومع ذلك مل تستطيعوا اإلتيان مبثله ، ومنها إيقاظ السامعني وغري 
 ضالل . يغ و ح املؤمن القانت الذي أسلم وجهه هلل ممن يف قلبه ز ضتلعباده املؤمنني لي

 
هو دليل امتأل هبا و   الذيملدينخبالف ا الشبهة السادسة : أن القرآن املكي خال من األدلة والرباهني

  .آخر على أتثري البيئة على حممد صلى هللا عليه وسلم وأن القرآن من عنده 
 :ويرد ذلك 

  ن بذلك كان أوىل به أهل هذا الوسط الذي أثر فيه .ما سلف من أن الطع -
و "ما حنا ميكن وى مأن ذلك كذب صريح المتالء املكي كذلك ابألدلة والرباهني الساطعة أبق -

 ون ؤمناختذ هللا من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مبا خلق ...." امل
 ياء ، "لو كان فيهما آهلة إال هللا لفسدات ...." األنب
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 من قبله من كتاب ...." العنكبوت  "وما كنت تتلو
 لنيب صلى هللااونبوة  وحيد"أم خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون ...." الطور وكل ذلك يف إثبات الت

 .عليه وسلم 
 وكذلك جاء يف إثبات البعث بعد املوت واجلزاء . 

 "أفعيينا ابخللق األول بل هم يف لبس من خلق جديد .." ق 
 "أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ...." السجدة 
 ويرد على املشركني حججهم الواهية يف حنو قوله 

 "سيقول الذين أشركوا لو شاء هللا ما أشركنا ...." األنعام 
 وغري ذلك كثري 

 
 اثنيا : خصوصيته ابلعرب

العرب كان ري غها بني شار نتن القرآن يثبت أن دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم خاصة ابلعرب واإقالوا 
 نتيجة الفتح القائم على أطماع سياسية ومما يدل على ذلك من القرآن ، 

ني من اب على طائفتزل الكتأن إمنا "وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحون ، أن تقولوا
ه ال بلسان قومإن رسول منا لقبلنا ..." ، "ولكل أمة رسول " ، "إان أنزلناه قرآان عربيا" ، "وما أرس

ث " "ربنا وابعولقومك ر لك"وجئنا بك شهيدا على هؤالء" ، "لتنذر أم القرى ومن حوهلا " ، "وإنه لذك
 فيهم رسوال منهم " ، "رسوال منكم" وما شاهبها . 

 والرد على ذلك من وجوه : 
لمان دخول س عوةدمن أكرب األدلة على أن الدين اإلسالمي ليس خاصا ابلعرب من بداية ال -1

ح وأين ين الفته فأالفارسي وصهيب الرومي وبالل احلبشي يف الدين يف أحلك أوقاته وأصعب ظروف
 األطماع السياسية اليت زعموها . 
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هللا  ة النيب صلىوة لعشري ا دعلو سلمنا أهنا كانت يف البداية دعوة للعرب فليعلموا أهنا كانت قبله -2
 رج يف الدعوةهذا تد لكنعشريته و تك األقربني" فهال جعلوها خاصة بعليه وسلم األقربني "وأنذر عشري 

 ايت . تت آن سلمنا فيبدأ بنفسه مث أهله وعشريته مث قومه مث العامل أمجع ويف كل أإ
غريهم و ا فيهم صرهأن اآلايت اليت ذكروها إن سلمنا أهنا تدل على بعثته للعرب فهي مل حت -3

 مهم من آايت أخرى . مسكوت عنهم يف هذه اآلايت فيؤخذ حك
يل راد كما لو ققي األفم ابأن التنصيص على بعض أفراد العام أحياان لفائدة معينة ال يعين انعدا -4

  ة من الناس .مت مجاع كل"كلمت اليوم زيدا" فال يعين أنين مل أكلم غريه وخصوصا إذا سبق بيان أنين
اء سلم هم األحيعليه و  هللان أمته صلى أن اآلايت اليت ساقوها ال حجة فيها فاألوىل يرد عليها أب -5

يبني ذلك  ي به والواقعاألعجم ميانإمن بعثته إىل قيام الساعة ، والثانية أن كونه قرآان عربيا ال يعين عدم 
 كل مكان يفدعوته  نشرونبطانة ودعاة ي إىل، وكذلك الثالثة فكونه أرسل بلسان قومه ألنه يف حاجة 

لعامل مجيع بالد ا ل حوهلان قيجيدا ، والرابعة لينذر أم القرى ومن حوهلا إ ويبدأ هبم ليتفهموا الدعوة
 م وهكذا ابقيوة غريهي دعفواضح وإن قيل ما يقرب منها فالنص عليهم لالهتمام مبركز الدعوة وال ينف

 اآلايت . 
معصوم النيب و هو نيب رب فإذا كنتم حتتجون ابلقرآن على بعثته إىل العرب فإن سلمتم ببعثته للع -6

ت إىل صة وبعثه خامن الكذب وقد أخرب أنه مرسل للناس عامة فقال "وكان كل رسول يبعث يف قوم
 الناس عامة"

  :اىل قد وردت اآلايت العامة اليت تدل على مشول بعثته لإلنس واجلن قال تع -7
 "وما أرسلناك إال كافة للناس بشريا ونذيرا" 

 "وما أرسلناك إال رمحة للعاملني" 
 أيها الناس إين رسول هللا إليكم مجيعا" وغري ذلك  "قل اي
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 إعجاز القرآن اثلثا : حول 
ذلك مث  عوا علىء أمجوأن القدما القرآن يف نظمه فقط زعموا أن إعجازالشبهة وتوضيحها :  -

ويف العلم  الفلسفةعة و جاء من بعدهم يلتمس للقرآن الشمول فقالوا هناك إعجاز يف العقيدة والشري
  . هذا ادعاء ال أصل له ألن التاريخ اإلسالمي جيهل مثل هذا التفكرياحلديث و 

ه فقط ليس يف نظم جازهأوال قوهلم أن إمجاع العلماء القدماء هو على أن إع تفنيد الشبهة : -
 يفإعجازه و ظمه نبصحيح بل هو كذب حمض فإن علماء املسلمني القدامى جممعون على إعجازه يف 

هبذه  قني وأحواهلمن السابره عبلة واليت حدثت كما أخرب متاما وإعجازه يف إخباإخباره عن األمور املستق
وحي  وسلم قبل ال  عليهى هللاالدقة املتناهية مع أمية النيب صلى هللا عليه وسلم وعدم معرفته بذلك صل
ن أن  ميكة اليت اليماحلك عاتهكما أهنم جممعون على إعجازه يف املعاين اليت ال يطاوهلا معاين ويف تشري

 أييت هبا بشر . 
ليه نفوه جممع عا معظم م ألن اثنيا : تعللهم أبن التاريخ اإلسالمي جيهل مثل هذا التفكري مردود عليهم

بوت ذلك ثي ف ينا الال فهذعدم معرفة السابقني به أو ابلعلم احلديث مث ضعند السابقني وعلى فر 
ا سنريهم آايتن"تعاىل  قولهلفات فيه متجدده مصداقا للقرآن ألنه معني ال ينضب وحنن نؤمن أبن االكتشا

 يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق" 
لعرب الك أنه أعجز ذيل على الدلاثلثا : أن هذا االدعاء عليه أدلة كثرية والقرآن معجز يف لفظه ومعناه و 
ن  مكن أن يكون نه ال ميوأ لبالغةعن اإلتيان مبثله فلم يستطع أحد مضاهاته بل اعرتفوا أبنه يف قمة ا

ترتك  املة اليت ملاته الششريعكالم البشر وهذا على ما هم عليه من البالغة والفصاحة كما أنه معجز يف ت
ليت  يعات البشر ايف تشر  شيء شيئا إال وقننت فيه بكل دقة ومبا يتوافق ونفوس بين آدم مبا ال يوجد منه

 ا أمام التطبيق . كثريا ما يثبت نقصها وتتكسر قوائمه
 برع احملاجاتأيث فيه حعمق إن قصد ابلفلسفة قوة احملاجة العقلية ومعاجلة األمور ب تهومعجز يف فلسف

 أروع يفالشرك  أهل على وجود احلالق وإثبات األلوهية له وعلى إبطال العقائد الفاسدة وإقحام
ال جبري بن ق ولذا واابج حيارهوال إلاألساليب وأواخر سورة الطور قمة يف ذلك حيث توقف اإلنسان مذ

 مطعم عند ما مسعها كاد قليب أن يطري . 
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امدة وهي سبها جحتبال وأما إعجازه يف العلم احلديث فمجاله واسع وواضح ومن ذلك قوله "وترى اجل
ضيقا حرجا   عل صدرهه جيمتر مر السحاب ...." إشارة حلركة األرض ودوراهنا وقوله "ومن يرد أن يضل

صعبا لتنفس ل اعجت اليتو ا يصعد يف السماء" إشارة لقلة األكسجني يف الطبقات العليا من اجلو كأمن
جلنني يف ال ختلق راحوتسبب ضيق الصدر ، "فإان خلقناكم من تراب مث من نطفة ...." بيان بديع مل

 بطن أمه . وغري ذلك كثري . 
لى عة اليت تقوم العقيد فهي ة اختلقها البشرأما إعجازه يف العقيدة فهي عقيدة مساوية ال تقارن بعقيد

سائل مباب واإلميان ب والعقلثواتوحيد اخلالق وإفراده ابلعبودية وبصفات الكمال واعتقاد اجلنة والنار وا
نسان وهي طرة اإلوف شىتتم أهنا غيبية ال يستطيع أن خيتلقها بشر أما كون هذه العقيدة معجزة يف 

  ء فيه .خفا شرية وقيام اخلالفة يف األرض فمجال واسع والالوحيدة الصاحلة إلصالح الب
 

 ثبوت القرآن وكتابة مصاحفه رابعا : حول 
دة ونقصان وزاي اب كبرين نص القرآن املوجود فيه اضطر إقالوا  الشبهة األوىل وتوضيحها : -

ة يف ظن احلفمبري وذلك لعدة أسباب منها أن االعتماد يف نقله كان على احلفظ وقد مات عدد ك
نه نسخ لفظه ألعلماء عم ااملغازي وأن املكتوب منه كان يف وسائل بدائية يصعب حفظها وما ضاع منه ز 
لى آية عقد حذف فذفه وبقي معناه ، وأن الصحابة كانوا حيذفون من القرآن ما يرون املصلحة يف ح

ا ، أبيا أثبتهم حلفد ألنواع املتعة وأسقط ابن مسعود الفاحتة واملعوذتني . وأسقط الصحابة سوريت اخلل
 إال ماشاء هللا ىال تنسف "وكان النيب نفسه صلى هللا عليه وسلم ينسى بعض آايت القرآن كما قال تعاىل
عب التوأن احلجاج  ما ،" وقال صلى هللا عليه وسلم لقد أذكرين فالن آية كذا وكذا كنت قد أنسيته

 بقة . ابملصاحب تزلفا لبين أمية مث أعدم املصاحف السا
 تفنيدها : 

السبب األول ال حجة فيه على ما زعموا ألن ما كان حيفظه هؤالء كان حيفظه غريهم وال جيب  -1
حلفظ نص القرآن أن يكون كل احلفظة أحياء والذين قاموا جبمع القرآن هم أحفظ الصحابة وحفظ يف 

ن القرآن كله كان مكتواب عهدهم عمر وعثمان وعلي وزيد وأيب بن كعب وابن مسعود وغريهم كثري كما أ
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وحمفوظا عند النيب صلى هللا عليه وسلم وكان الصحابة يعتمدون يف اجلمع على احلفظ والكتابة زايدة يف 
 التوثيق . 

أنه  عليه وسلم و  لى هللايب صالسبب الثاين يرد أبن ما كان مكتواب فيه القرآن كان حمفوظا عند الن -2
نه حرف ا سقط ممأنه  كذا وكذا من سورة كذا وكذا فال ريبكان أيمر الكتاب بوضع اآلية يف مكان  

ون يف اجلمع يستوثق انواكواحد إذ كانت رعايته من النيب صلى هللا عليه وسلم نفسه كما أن الصحابة  
ذا هن كثريا من ابطل أل م فهوالتالوة ابقي احلك نسوخما ضاع هو ما ادعى العلماء أنه موأما قوهلم أبن 
في النسخ نل ." فمحاولتهمفظه ومع ذلك فهو منسوخ مثل "الشيخ والشيخة فارمجومها ..لما زال حمفوظا 

 هبذه الرتهات والطعن يف القرآن هبا يف آن واحد ملغالطة شنيعة . 
هبم كما وا بكتاالعبوالسبب الثالث كذب على الصحابة رضوان هللا عليهم وهم أكرم من أن يت -3

قة وذلك يف الزاند ضعهاقالوا بل ما ذكروه أسانيده واهية و  تالعبوا هم وليس عندهم برهان على ما
نيب رقية ألن ال هم أهنماتو  دالغالب أما ما روي عن ابن مسعود يف الفاحتة فباطل وأما يف املعوذتني فق

لك ونقلت ذرجع عن طأ فصلى هللا عليه وسلم كان يعوذ هبما احلسن واحلسني حىت تيقن من أنه على خ
ن هنا من القرآأيه على يل فنة للمعوذتني ، وأما ما روي عن أيب بن كعب إن صح فال دللنا قراءته متضم

قط ألنه ف يديلتقابيل سهذا ال مانع منه على ألنه كان يثبت يف مصحفه بعض األدعية أو التفاسري و 
 أي حال صح وعلىال يفيعرف القرآن من غريه وذلك لندرة أدوات الكتابة ، وأما ما ذكروه عن علي 

 فإن املتعة منسوخة قطعا بنص النيب صلى هللا عليه وسلم . 
السبب الرابع كذلك ال حجة فيه البتة ألن هذا النوع من النسيان ال غبار عليه أوال ألنه بعد  -4

التبليغ بدليل حفظ الرجل هلا . اثنيا أن هذه اآلايت كانت مكتوبة كما هي الطريقة املتبعة يف حفظ 
كانت غائبة عنه إمنا  احلديث ال يعين ذهاب اآلايت متاما عنه صلى هللا عليه وسلم و القرآن اثلثا: أن لفظ 

السنة مرة ويف السنة كان يعارضه صلى هللا عليه وسلم يف   ولكنها حمفوظة يف الذاكرة ، رابعا : أن جربيل
هنا نوع من النسخ   ، وأما احتجاجهم ابآلية فكذلك ال حجة فيه ألن املراد مبا استثناه هللا نياألخرية مرت

كما قال تعاىل : "ما ننسخ من آية أو ننسها .." وهذا وجه وذهب بعض أهل العلم إىل أن االستثناء 
غري حقيقي وأنه ليطمئن النيب صلى هللا عليه وسلم فرييح نفسه من إتعاهبا يف حماولة احلفظ واالستثناء 
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شيئة عدم ذلك وذلك مثل قوله "ولئن شئنا لبيان قدرة هللا على الذهاب بوحيه إن شاء ولكن اقتضت امل
 لنذهنب ابلذي أوحينا إليك ..." 

ا حدث هذ كيف  وأما ما نسبوه للحجاج فكذب وابطل ومل يصح ذلك البتة وعلى فرض ثبوته -5
كت  كيف سليها مثغري واليته ويسيطر ع كان عامال على والية فكيف جيمع املصاحف منواحلجاج  

لى كتاب رب عافظة ل احملالكبري يف اإلسالم وال يبذلون دماءهم يف سبي علماء األمة على هذا اخلرق
بعده  نممث كيف سكت  له ،العاملني ، ومل ينقل إلينا ذلك من وجه صحيح وهو مما تتوافر الدواعي لنق

 تغيري ما يف استطاع ب فهلنه غري املكتو إذفه ويصلحوا ما أفسده ، فإن قيل على ذلك ومل يعيدوا ما ح
 الرجال فيا هلا من دعوة ابطلة . صدور 

 
ئل آل البيت فضا نلقرآاالشبهة الثانية وتوضيحها : قالت الرافضة إن الصحابة أسقطوا من  -

الصادق  ا جلعفرسبوهووالية علي وأن عندهم مصحفا غري هذا املصحف واستدلوا على ذلك برواايت ن
 وغريه . 

 الشبهة :  نيدتف -
 لدليل هذه اهتامات جمردة عن السند وا -1
لبيان امع جمأن من علماء الشيعة من تربأ من هذا السخف وعلى رأسهم الطربسي صاحب  -2

 ة . تحالحيث قال أما الزايدة يف القرآن فمجمع على بطالهنا وأما النقصان فأشد اس
ايدة وال ن غري ز  مأن التواتر قد قام على أن املوجود بني دفيت املصحف اآلن هو كتاب هللا -3

 نقصان . 
  فاعله .لدحني عليا رضي هللا عنه استجاب جلمع املصحف وكان من املؤيدين له املاأن  -4
ه فيه ومن بعد صحيح ماوت ق يف القرآنأن اخلالفة انتهت إىل علي رضي هللا عنه فلم مل جيهر ابحل -5

 خلق هللا يف نصرة احلق . البنه احلسن ومها أشجع 
 إن هذا إال اختالق 
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وقالوا أبن حديثها موضوع والدليل على وضعه اضطراب متنه  األحرف السبعةالشبهة الثالثة : أنكروا 
 وأنكروا القراءات وطعنوا يف عدالة رواهتا وحفظهم . 

بة رضوان ن الصحام اسأوال حديث األحرف السبعة حديث متواتر رواه أكثر من عشرين نف تفنيدها :
دعوى  وته وأنوثب ا فال شك يف صحتههللا عليهم أمجعني وأخرجه مجيع من صنف يف احلديث تقريب

جود و لك عند د وذاالضطراب ابطلة كما أنه ال يقال ابالضطراب إال إذا تساوت درجات األساني
 هلل  األحرف السبعة واحلمد أحاديثشيء من ذلك يف  االختالفات وال

 موافقة مثالسند  ها صحةأمها و قبوهللوا هلا قيودا اثنيا : أن القراءات مجهور العلماء على أهنا متواترة ووضع
لقراءات لأضبط الناس  وكانوا كانمبالرسم العثماين وموافقتها وجها من العربية وأما رواهتا فهم من العدالة 

ن غري نكري مكان م ن كلموا لإلقراء فأاتهم طالب العلم ر أثىن علهم األئمة وقدمهم أهل عصرهم وتصد
 دالتهم . من أحد فكيف يتسىن هلم الطعن فيهم ويف ع

ال متت  ثرية قدكوال  اختلف أهل العلم يف املراد منها على أق مسألة يف األحرف السبعة : -
 تعيينها يفختلفوا هم اللموضوع بصلة والذي عليه مجهور أهل العلم أن املراد منها سبع لغات ولكن

 لعلم ويتضمن أهل ا ناعة مابن اجلزري إىل قول غري ذلك ورجحه مجوالتعيني ال طائل من ورائه ، وذهب 
 التغيري يف احلركات فقط  -1
 التغيري يف املعىن واحلركات  -2
 تغيري احلروف واملعىن وبقاء الصورة  -3
 العكس  -4
 بتغيريمها معا  -5
 التقدمي والتأخري  -6
 الزايدة والنقصان  -7
 

 كما فعل يف آخر التوبة  ن زيد بن اثبت كان يكتب يف املصاحف خبرب اآلحادإ: قالوا  رابعةالشبهة ال
خبري أيب خزمية وآية األحزاب خبرب خزمية بن اثبت ، وأن الصحابة ملا كتبوا املصاحف مل يكونوا يتقنون 
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الكتابة فحدث خطأ كثري وخالفوا قواعد الكتابة يف مواضع كثرية وتركوا النقط والشكل فبذل علماء 
 ات . ءالم جهدهم يف حل ذلك فنشأت القرااإلس

بة ن جيدها مكتو نه هو أحث عال يقدح يف تواتر القرآن ألن الذي كان يب أوال ماذكر عن زيد تفنيدها :
لكن و ا غريه فظهحيه "فقدت آية ..." وكذا كان لأما احلفظ فقد كان هو نفسه حيفظها بدليل قو 

 لكتابة أيضاولكن اب ظ فقطكان دقيقا للغاية فلم يكتفوا ابحلفاألسلوب الذي مجع الصحابة به القرآن  
م قد جعل ليه وسلع هللاهد أيب بكر أن يشهد اثنان على الكتابة وكان رسول هللا صلى وأضافوا يف ع

 .  عموهشهادة أيب خزمية بشهادة رجلني فتم اجلمع هبذا األسلوب الدقيق وبطل ما ز 
اختالف بعض  عوى أمادا هي ن الصحابة كانوا ال يتقنون الكتابة فال برهان عليه وإمنإاثنيا : قوهلم 

هل العلم ع من أمجليه  الكتابة فمما عده البعض من الدليل على التوقيف وهو ما ذهب إاأللفاظ يف
ا من وجوه تمل كثري ف حيوقالوا كتابة املصحف توقيفية ، واجملزوم به أن الكتابة هكذا جعلت املصح

قرآن يف ال ن اللحنموفا القراءات ، كما أن النقط والشكل ما وضع إىل يف عهد أيب األسود الدؤيل خ
لنقط والشكل لعدم ا تيجةبعد دخول كثري من األعاجم فيه واختالطهم ابلعرب  وأما القراءات فليست ن
ا بقي من تتضمن مو سلم و ألهنا تعتمد على التلقي من األفواه وهي مسندة إىل النيب صلى هللا عليه 
نقط والشكل عدم ال انك  األحرف السبعة ومل ينسخ واليت أخرب عنها النيب صلى هللا عليه وسلم ، بل

ضمنتها اليت ت بعةالس وإرسال عثمان أكثر من مصحف إىل األمصار هدفه استيعاب املصاحف لألحرف
ور اآلايت والس يف طول ختالفن االختالف بني ألفاظه يعترب اختالفا ، وأن االإولوا قالقراءات. وإال ف

الف الذي  واخلل من هللاانز  الوجوه حق وكل. الفا تخايعد اختالفا ، واختالف معانيه من موضع آلخر 
ه أي ف ال يلزم منبعة أحر لى سالقرآن إمنا هو التناقض بني معاين القرآن وألفاظه فنزول القرآن ع هينفي

 ا . هب ورمحةاألمة  سري علىو تياليمه وإمنا هلوالت القرآن وألفاظه وتعتناقض وال تدافع وال تضاد بني مد
 

ن نزل بلغة ن القرآن أمر آن على سبعة أحرف ينايف ما تقر إن نزول القر قالوا الشبهة اخلامسة : 
  قريش
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ا ذلك فإمنا إن سلمنقريش و  مل القرآن نزل بلسانجمأن  ال نسلم أوال : أننا واجلواب عن هذه الشبهة
  .قريش  لغة ى أوجه أخرى بلغات غرييكون نزل الكثري منه بلغة قريش مث نزل بعد ذلك عل

انت ألن قريشا ك غة قريشتويها لبعض العلماء إن مجيع اللغات العربية املوجودة يف القرآن حتقال : اثنيا 
ت قبائل هم فأخذلدي حمط رحال العرب مجيعا يفدون إليها ويقيمون األسواق يف بالدها ويتحاكمون

عمرة وال سم احلجموا قريش من مجيع لغات العرب أفصحها وضمته إىل لغتها لكثرة اختالطهم هبم يف
  منتقاة من بني لغات العرب كافة . ةفلهذا كانت لغة قريش جممع لغات خمتار 
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 الفهرس
*** 

 الصفحة                املوضوع
 2          تعريف القرآن الكرمي

 3        معجزة النيب صلى هللا عليه وسلم اخلالدة
 6         شبهات حول مصدر القرآن

 6         : الوحي النفسيالشبهة األوىل 
 7         الشبهة الثانية : معلمه بشر
 9         شبهات حول نظم القرآن
 9         أوال : حول املكي واملدين

 9    الشبهة األوىل : أن القسم املكي خيتلف يف أسلوبه عن القسم املدين
 10       الشبهة الثانية : أن القسم املكي قصري السور

 10     لثالثة : قالوا إن القسم املكي خال من التشريعاتالشبهة ا
 11      الشبهة الرابعة : أن القسم املكي كثر فيه األقسام

 12     الشبهة اخلامسة : أن القسم املكي اشتمل على لغو وهتاويل
 12     الشبهة السادسة : أن القرآن املكي خال من األدلة والرباهني

 13         باثنيا : خصوصيته ابلعر 
 15         اثلثا : حول إعجاز القرآن

 16       رابعا : حول ثبوت القرآن وكتابة مصاحفه
 16   الشبهة األوىل وتوضيحها : قالوا إن نص القرآن املوجود فيه اضطراب كبري
 17   الشبهة الثانية وتوضيحها : قالت الرافضة إن الصحابة أسقطوا من القرآن

 18        : أنكروا األحرف السبعةالشبهة الثالثة 
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 19   دالشبهة الرابعة : قالوا إن زيد بن اثبت كان يكتب يف املصاحف خبرب اآلحا
 الشبهة اخلامسة : قالوا إن نزول القرآن على سبعة أحرف ينايف ما تقرر 

 20         من أن القرآن نزل بلغة قريش
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