
. يعلَمونَ وهم الْكَِذب اللَِّه لَىع ويقُولُونَ اللَِّه ِعنِد ِمن هو وما اللَِّه ِعنِد ِمن هو ويقُولُونَ الِْكتاِب ِمن هو وما الِْكتاِب ِمن ِلتحسبوه ِبالِْكتاِب أَلِْسنتهم يلْوونَ لَفَِريقًا ِمنهم وِإنَّ: النصارى عن تعاىل قال أحكامه، وبدلوا اإلجنيل، النصارى حرف كما. مواِضِعِه عن الْكَِلم يحرفُونَ هادوا الَِّذين ِمن: تعاىل قال التوراة، بأحكام وتالعبوا وغريوها، وبدلوها التوراة اليهود فحرف. تعاىل اهللا أنزهلا اليت صورا يف تعد فلم كتبهم، حرفوا قد والنصارى اليهود من الكتاب أهل أن لكرميا القرآن يف تعاىل اهللا أخربنا وقد  .))وشره خريه بالقدر وتؤمن اآلخر، واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهللا تؤمن أن((: اإلميان عن وقال. القرآن قبل من املرتلة بالكتب باإلميان أمر كما القرآن، وهو رسوله على نزل الذي وبالكتاب وبرسوله به باإلميان اهللا فأمر. قَبلُ ِمن أَنزلَ الَِّذي والِْكتاِب رسوِلِه علَى نزلَ الَِّذي والِْكتاِب ورسوِلِه ِباللَِّه آِمنوا آمنوا الَِّذين أَيها يا: سبحانه قال كما اإلميان، أركان أحد بالكتب واإلميان  .القرآن كأخبار أخبارها من صح ما تصديق: الثالث  .السالم أمجعني معليه داود على والزبور إبراهيم، على والصحف عيسى، على واإلجنيل موسى، على والتوراِة ، حممد نبينا على نزل الذي الكرمي كالقرآن كتبه؛ من اهللا مسى مبا اإلميان: الثاين  .حقا اهللا عند من نزوهلا بأن اإلميان: األول  :أمور ثالثة يتضمن بالكتب واإلميان  .الدارين يف ناسلل واهلدى والنور احلق فيها الكتب هذه وأن سبحانه، به يليق كما حقيقة ا تكلّم تعاىل، اهللا كالم الكتب هذه وأن عباده، إىل رسله على أنزهلا كتبا تعاىل ِللَّه بأن اجلازم التصديق هو ـ اهللا عباد ـ بالكتب اإلميان  .بالكتب اإلميان وهو أال اإلميان، أركان من الثالث ركنال عن اهللا مبشيئة اليوم نتكلم وأعماهلم وأوصافهم وأمسائهم باملالئكة اإلميان عن وتكلمنا وصفاته وأمسائه وإهليته وربوبيته باهللا اإلميان عن ماضية مجع يف تكلمنا أن بعد املرسلني أشرف على والسالم والصالة العاملني رب هللا احلمد   الرحيم الرمحن اهللا بسم  بالكتب اإلميان 1    .السالم عليه عيسى على أُنزل الذي اإلجنيل هو اآلن املوجود اإلجنيل وال السالم، عليه موسى على اهللا أنزل اليت التوراة هي اآلن املوجودة التوراة فليست



: وقال ،]1: املسد [وتب لَهٍب أَِبي يدا تبت: وقال] 3 ،2: الروم [سيغِلبونَ غَلَِبِهم بعِد نِم  وهم اَألرِض أَدنى ِفي الروم غُِلبت: تعاىل قال الصبح، كفلق وقع إال أمر عن أخرب ما مبثله، يأتوا أن عن فضال سورة، عن فضال مثله، بآية يأتوا أن عن املشركني عجز ،]42: فصلت [خلِْفِه ِمن وال يديِه بيِن ِمن الْباِطلُ يأِْتيِه ال منه، دةواح كلمة يف وال آية وال سورة يف العصور من عصر يف خيتلف مل بالتواتر، منقول نقصان، وال فيه زيادة ال عليها، ومن األرض اهللا يرث أن وإىل هذا يومنا وحىت لرتوله األوىل اللحظة منذ حمفوظ املبطلني، وانتحال الغالني وحتريف العابثني عبث عن رعاه الباقية، والشريعة خلامتةا والرسالة املهيمن الكتاب ليكون اهللا أنزله التحريف، من اهللا حفظه والترتيل، والذكر والكتاب الفرقان هو السماوية، الكتب سائر من شيء به يسمى وال خاصة، اهللا لكتاب اسم وهو منه، آية بكل املعجز بتالوته، املتعبد حممد ورسوله عبده على املرتّل تعاىل اهللا كالم هو الذي الكرمي القرآن اهللا فضل فقد  .الكتب سائر على كتاا وفضل نبيها فضل كما األمة هذه اهللا فضل فقد لذا اآليةَ؛ ))ِإلَيكُم أُنِزلَ وما ِإلَينا أُنِزلَ وما ِباللَِّه آمنا :وقُولُوا تكَذِّبوهم، وال الِْكتاِب أَهلَ تصدقُوا ال((:  اللَِّه رسولُ فَقَالَ اِإلسالِم، َألهِل ِبالْعرِبيِة ويفَسرونها ِبالِْعبراِنيِة التوراةَ يقْرؤونَ الِْكتاِب أَهلُ كَانَ: قَالَ هريرةَ أَِبي عن صحيحه يف البخاري أخرج فقد تكذيبه، وال تصديقه يرد مل ما مما احلكاية سبيل على كان ما إال  .))يتبعين أن إال وسعه ما حيا موسى كان لو بيده، نفسي والذي به، فتصدقوا بباطل أو به، فتكذبوا حبق فيخربوكم شيء عن تسألوهم ال نقية، بيضاء ا جئتكم لقد بيده، نفسي فوالذي! اخلطاب؟ ابن يا فيها أمتهوكون((: وقال النيب فغضب: قال الكتاب، أهل بعض من حسنا كتابا بتأص إين اهللا، رسول يا: فقال الكتاب، أهل بعض من أصابه بكتاب النيب أتى اخلطاب بن عمر أن جابر فعن منها، شيء يف يقرأ أن للمسلم جيوز وال  .والسنة القرآن كذّبه ما ونكذب الصحيحة، السنة أو الكرمي القرآن صدقه ما إال الكتب هذه من نصدق فال كاذبة، وحكايات باطلة خباروأ فاسدة عقائد على تشتمل الكتاب أهل أيدي يف اليت واإلجنيل التوراة إن 2    ].82: اإلسراء [ِللْمؤِمِنني ورحمةٌ ِشفَاٌء هو ما الْقُرآِن ِمن وننزلُ للمؤمنني، ورمحة شفاء]. 28: الرعد [الْقُلُوب تطْمِئن اللَِّه ِبِذكِْر أَال اللَِّه ِبِذكِْر قُلُوبهم وتطْمِئن آمنوا الَِّذين وطمأنينتها، النفس راحة. الترداد كثرة من خيلق وال عجائبه، تنقضي وال فيقوم، يعوج وال فيستعتب، يزيغ ال اتبعه، ملن وجناة به، متسك ملن عصمة النافع، والشفاء املبني والنور املتني اهللا حبل وهو  .الْكَاِفرونَ كَِره ولَو نوِرِه مِتم واللَّه ِبأَفْواِهِهم اللَِّه نور ِليطِْفؤوا يِريدونَ



  :منها متعددة، آثارا السماوية بالكتب لإلميان إن اهللا، عباد  .ربي كَِلمات تنفَد أَن قَبلَ الْبحر لَنِفد ربي لِّكَِلماِت ِمدادا الْبحر كَانَ لَّو: تعاىل قال فيض، من غيض وهذا ،))مبثلهما متعوذ تعوذ ما الفلق برب أعوذ وقل الناس برب أعوذ قل((: وقال ))القرآن ثلث تعدل أحد اهللا هو قل((: وقال ،))وهي له غفر حىت لرجل شفعت((: امللك سورة عن وقال ،))اجلمعتني بني ما النور من له أضاء اجلمعة يوم الكهف سورة قرأ من((: وقال ،))أصحاما عن حتاجان غمامتان كأما القيامة يوم تيانيأ((: عمران وآل البقرة عن وقال ،))البقرة سورة فيه تقرأ الذي البيت من يفر الشيطان((: وقال ،))حرف وميم حرف، والم حرف، ألف ولكن حرف، آمل: أقول ال أمثاهلا، بعشر واحلسنة حسنة، به فله اهللا كتاب من حرفا قرأ من((: وقال ،))ألصحابه شفيعا القيامة يوم يأيت إنه((: وقال ،))تقرؤها آية آخر عند مرتلك فإن الدنيا، يف ترتل كنت كما ورتل وارق اقرأ: القرآن لصاحب يقال((: وقال ،))وعلمه القرآن تعلم من خريكم((:  قال تنتهي، ال شىت كثرية فضائله  .الْعِليم السِميع وهو ِلكَِلماِتِه مبدلَ ال وعدالً ِصدقًا ربك ِلمةُكَ وتمت ،لَحاِفظُونَ لَه وِإنا الذِّكْر نزلْنا نحن ِإنا: سبحانه قال كما إليه، متتد وال التحريف، يد إليه متتد فلم الكرمي، القرآن حبفظ تكفّل قد تعاىل اهللا أن -3  .بلَغَ ومن ِبِه ُألنِذركُم الْقُرآنُ هذَا ِإلَي وأُوِحي: اىلتع قال معينني، ألقوام فهي السابقة الكتب خبالف به، والعمل القرآن اتباع اخللق مجيع على ويتعين به، التمسك الناس مجيع على جيب العظيم القرآن هذا أن -2  .علَيِه ومهيِمنا الِْكتاِب ِمن يديِه بين ِلما مصدقًا ِبالْحق الِْكتاب ِإلَيك ناوأَنزلْ: تعاىل قال قبله، الشرائع جلميع وناسخا وحده، اهللا بعبادة األمر من السابقة الكتب يف جاء ملا ومصدقا مؤيدا وجاء اإلهلية، األحكام خالصة تضمن قد الكرمي القرآن أن -1 :منها السابقة، السماوية الكتب عن ا ينفرد متعددة وخصائص كثرية مبزايا اهللا خصه  .يوالبيهق احلاكم رواه" حتته ما ليحطم وإنه يعلى، وما ليعلو وإنه أسفله، مغدق أعاله، ملثمر وإنه لطالوة، عليه وإن حالوة، يقول الذي ِلقوله إن وواهللا هذا، من شيئا يقول الذي يشبه ما واهللا اجلن، بأشعار وال مين، بقصيدة وال برجز أعلم وال مين، باألشعار أعلم رجل من ما ،فواهللا! أقول؟ وماذا: "طريا غضا النيب من مسعه ملا عنه فقال عنه، سئل ملا عليه يكِذب أن استطاع فما الوليد، عدوه عنه عجز 3 



: احلشر [يتفَكَّرونَ لَعلَّهم ِللناِس بهانضِر الْأَمثَالُ وِتلْك اللَِّه خشيِة من متصدعا خاِشعا لَّرأَيته جبٍل علَى الْقُرآنَ هذَا أَنزلْنا لَو: املتعال العظيم اهللا كالم هو فالقرآن قائله، بعظم الكالم ويعظم وأفضله، الكالم أصدق فهو وجل، عز اخلالق كالم هو إذ احترامه؛و قدره وتعظيم القرآن حمبة علينا جيب  القرآن؟ حنو واجبنا فما الكرمي القرآن ذا بتخصيصها األمة هلذه الفريدة واخلصائص العظيمة املزايا بعض كذلك عرفنا إذا  .العظيمة النعم هذه على اهللا شكر فيتعين مث ومن واآلخرة، الدنيا يف وهدى نور الكتب فهذه الكتب، تلك إنزال يف اهللا نعمة شكر -3  .وِمنهاجا ِشرعةً ِمنكُم جعلْنا ِلكُلٍّ: تعاىل اهللا قال كما أشخاصهم، ويالئم أحواهلم يناسب ما قوم لكل شرع حيث شرعه، يف تعاىل اهللا حبكمة العلم -2  .واآلخرة الدنيا يف السعادة هلم وحيقق به، يهديهم كتابا قوم لكل أن حيث رمحته، وكمال بعباده تعاىل اهللا عناية -1 4    ...مهومنا وذَهاب أحزاِننا وِجالَء صدوِرنا، ونور قَلْوِبنا، رِبيع الْقُرآنَ تجعلَ أَنْ ِعندك الْغيِب ِعلِْم ِفي ِبِه استأْثَرت أَو ِكتاِبك ِفي أَنزلْته أَو خلِْقك ِمن أَحدا علَّمته أَو نفْسك ِبِه سميت لَك هو اسٍم ِبكُلِّ نسأَلُك قَضاؤك، فينا عدلٌ حكْمك ِفينا، ماٍض ِبيِدك، نواِصيِنا إَماَِئك، بنو عباِدك بنو بيدكع ِإنا اللَّهم  .كَِثريا اللَّه وذَكَر اآلِخر والْيوم اللَّه يرجو كَانَ ِلمن حسنةٌ أُسوةٌ اللَِّه رسوِل ِفي لَكُم كَانَ لَقَد: سبحانه قال كما منا، واحد لكل احلسنة القدوة فهو ، اهللا برسول االقتداء علينا يتعين مثّ ومن القرآن، هلدي االتباع كمال حقق فقد وشرائعه، القرآن ألحكام العملي التطبيق هو الرسول أن: احلديث ومعىن. القرآن خلقه كان: فقالت النيب خلق عن عنها اهللا رضي عائشة سئلت. وآدابه ألوامره والطاعة أحكامه اتباع علينا وجيب  ].30: الفرقان[ مهجورا الْقُرآنَ هذَا خذُواات قَوِمي ِإنَّ رب يا الرسولُ وقَالَ: فيهم قيل كمن نكون ال وأن وقصصه، وأخباره القرآن مواعظ يف نتفكر وأن سوره، القرآن آيات نتدبر وأن وقراءته، لتالوته جزءا أوقاتنا من له نقتطع أن علينا وجيب  ].21


