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ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

ما من نيب إال وقد أو� من اآليات ما آمن عليه «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  الصحيحنيثبت يف 

 .»البرش و�نما اكن اذلي أوتيته وحًيا أوحاه اهللا إيل فأرجو أن أ�ون أ�رثهم تابًعا يوم القيامة

 ]املعجزة تعريف[

اآليات واملعجزات تعم كل خارق للعادات، وتسمى الرباهني، وهي كاسمها معجزة لعجز 

الناس عن معارضتها واإلتيان بمثلها، فمعجزات األنبياء هي آياهتم وبراهينهم الدالة عىل صدق 

ا من نبوهتم، نصبها اهللا عالمة عىل صدق رسله واالستدعاء إىل اإليامن هبم وقبول دعوهتم، وأهن

 صنع اهللا القادر عىل كل يشء والفعال ملا يريد، ليست من صنع النبي وال من كسبه. يقول اهللا:

﴿� َ�ِ
ۡ
ن يَأ

َ
ِ َوَما َ�َن لَِرُسوٍل أ فالعصا التي بيد نبي اهللا موسى هي  .]٧٨املؤمن: [ ﴾يٍَة إِ�َّ �ِإِۡذِن ٱ�َّ

ا مقطوعة من الشجر كعصا أحدنا يف يده، كام ق  ١٧َوَما تِۡلَك �َِيِمينَِك َ�ُٰموَ�ٰ ﴿ ال سبحانه:عصً
ٰ َ�َنِ� َوِ�َ �ِيَها َ�  ُهشُّ بَِها َ�َ

َ
ُؤاْ َعلَۡيَها َوأ تََو�َّ

َ
ۡخَرٰى  َٔ قَاَل ِ�َ َعَصاَي �

ُ
 .]١٨-١٧طه:[﴾١٨ارُِب أ

ۡلقَِها َ�ُٰموَ�ٰ ﴿ وإنام صارت آية ومعجزة حني أمره ربه أن يلقيها، وهلذا قال:
َ
ۡلَقٮَٰها  ١٩ قَاَل �

َ
فَ�

وَ�ٰ  ٢٠فَإَِذا ِ�َ َحيَّةٞ �َۡسَ�ٰ 
ُ
أي  .]٢١-١٩طه: [ ﴾٢١قَاَل ُخۡذَها َوَ� َ�َۡفۖ َسُنعِيُدَها ِسَ�َ�َها ٱۡ�

ا معتادة كحالتها السابقة.  عصً
وإن املسلم متى آمن باهللا القادر عىل كل يشء مل يعرس عليه التسليم والقبول لكل ما أخرب اهللا 

ا  به من عجائب رسله ومعجزات خلقه، كخلق آدم من تراب ثم قال له: كن. فكان فصار برشً

ا، ثم خلق حواء من ضلع آدم، ثم خلق املسيح من أم بال أب، وكذا سائر معجزات األنبياء  سويًّ

واألولياء كأهل الكهف الذين قص اهللا علينا خربهم، إذ ال بد للرسل من املعجزات التي تعزز 
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 ستدعي تصديق دعوهتم، فقد أتت الرسل بام حتار فيه العقول.دينهم وت

ولوال حكاية القرآن للمعجزات التي أيد اهللا هبا موسى وعيسى وسليامن وسائر األنبياء 

عليهم الصالة والسالم لكذب الناس هبم وبمعجزاهتم وبالكتب النازلة عليهم، وأنه ال يمكن 

واإليامن بالقرآن النازل عليه الذي أخرب  ملسو هيلع هللا ىلصنبوة حممد  إثبات آيات األنبياء السابقني إال بثبوت

ِي ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَن ﴿ اهللا فيه: ۡ�َ�َ ٱ�َّ
َ
ٰٓءِيَل أ ٰ بَِ�ٓ إِۡسَ� �نَُّهۥ  ٧٦إِنَّ َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َ�ُقصُّ َ�َ

ۡحَسَن ٱۡلَقَصِص بَِمآ  َ�ُۡن َ�ُقصُّ ﴿ وقال: .]٧٧-٧٦النمل: [ ﴾٧٧لَُهٗدى َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤِمنَِ� 
َ
َعلَۡيَك أ

وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن �ن ُكنَت ِمن َ�ۡبلِهِۦ لَِمَن ٱۡلَ�ٰفِلَِ� 
َ
لََقۡد ﴿ وقال: .]٣يوسف: [ ﴾٣أ

ٰى َوَ�ِٰ�ن تَۡصِدي ۡلَ�ِٰب� َما َ�َن َحِديٗثا ُ�ۡفَ�َ
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ِي َ�ۡ�َ يََديۡهِ َ�َن ِ� قََصِصِهۡم ِعۡ�َةٞ ّ�ِ َق ٱ�َّ

ءٖ وَُهٗدى َورَۡ�َٗة ّلَِقۡوٖ� يُۡؤِمُنوَن  ۡ�َ ِ
َكَ�ٰلَِك َ�ُقصُّ ﴿ وقال: .]١١١يوسف: [ ﴾١١١َوَ�ۡفِصيَل ُ�ّ

نَّا ذِۡكٗر�  ُ �َبآءِ َما قَۡد َسَبَقۚ َوقَۡد َءاَ�ۡيَ�َٰك ِمن �َّ
َ
ۡعَرَض َ�ۡنُه فَإِنَُّهۥ  ٩٩َعلَۡيَك ِمۡن أ

َ
ۡن أ َ�ِۡمُل يَۡوَم مَّ

  .]١٠٠-٩٩طه: [ ﴾١٠٠ٱۡلقَِ�َٰمةِ وِۡزًرا 
إن من آيات اهللا ما جيري عىل حسب السنن املطردة يف اخللق والتكوين، ومنها ما جيري عىل 

خالف السنن املعروفة للبرش، مما يدل عىل قدرة الباري عز وجل وأن اهللا سبحانه خرق العادات 

ۥٓ ﴿ يف خلقه: ۡمُرُه
َ
ٓ أ َما َراَد َشۡ�  إِ�َّ

َ
ٓ أ ن َ�ُقوَل َ�ُۥ ُ�ن َ�َيُكوُن  ًٔ إَِذا

َ
فقد أتت  .]٨٢يس: [ ﴾٨٢ا أ

 الرسل بام حتار فيه العقول.

 ]واملؤمنون الطبيعيون املاديون: قسامن املعجزة جتاه الناس[

 إن الناس يف املعجزات ويف األمور املغيبات عىل قسمني:

ويكذبون بكل ما مل يدركوه بحواسهم، فهم : املاديون الطبيعيون، الذين ينكرون أحدمها

ينكرون وجود الرب، ويكذبون باملالئكة ويكذبون بالبعث بعد املوت، ويكذبون باجلنة والنار، 

ويبادرون إىل إنكار ما سمعوه من اخلوارق واملعجزات التي مل يصلوا إىل حقيقة العلم هبا، وفيهم 



 ٥  ) وجوب اإليامن بكل ما أخرب به القرآن من املعجزات األنبياء٧(

بُواْ بَِما لَمۡ ﴿ أنزل اهللا تعاىل: ِيَن ِمن  بَۡل َكذَّ َب ٱ�َّ وِ�لُُهۥۚ َكَ�ٰلَِك َكذَّ
ۡ
تِِهۡم تَأ

ۡ
ا يَأ ْ بِعِۡلِمهِۦ َولَمَّ ُ�ِيُطوا

ٰلِِمَ�  ن �َّ يُۡؤِمُن بِهۦِۚ  ٣٩َ�ۡبلِِهۡمۖ فَٱنُظۡر َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة ٱل�َّ ن يُۡؤِمُن بِهِۦ َوِمۡنُهم مَّ َوِمۡنُهم مَّ
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡفِسِديَن 

َ
نُتم بَِرٓ�  ٤٠َوَر�َُّك أ

َ
بُوَك َ�ُقل ّ�ِ َ�َمِ� َولَُ�ۡم َ�َمُلُ�ۡمۖ أ آ  ُٔ �ن َكذَّ وَن ِممَّ

ا َ�ۡعَملُوَن  نَا۠ بَِرٓيءٞ ّمِمَّ
َ
ۡ�َمُل َو�

َ
  .]٤١-٣٩يونس: [ ﴾٤١أ

فهذا دأهبم يف مجيع نظرياهتم العلمية، يكفرون بآيات اهللا ويكفرون ويكذبون بمعجزات 

ء منها يعتربون مرتدين عن دين اإلسالم، واملرتد رش من الكافر األنبياء، وال يؤمنون بيش

 األصيل، وقد كثر هذا الصنف يف األمصار التي أفسد التفرنج تربية أهلها بام يسمون باملثقفني.

ميُ العيـون عمـوا عـن كـل فائـدة  عُ
 

 ألهنـــــم كفـــــروا بـــــاهللا تقليـــــدا 
 

ا ليس  : فهم املؤمنون الذين يصدقون بكل ماالصنف الثاينأما  ا جازمً أخرب اهللا به تصديقً

ا بشك وال ريب، سواء أدركوا رس معرفة ذلك بعقوهلم أو مل يدركوه. فهؤالء هم املؤمنون  مشوبً

ا الذين آمنوا باهللا تعاىل وصدقوا املرسلني. وفيهم أنزل اهللا تعاىل: َ�ٰلَِك ٱۡلِكَ�ُٰب َ�  ١الٓٓم ﴿ حقًّ
ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقوَن  ٢ َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى ّلِۡلُمتَِّق�َ  لَٰوَة َوِممَّ ِيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱۡلَغۡيِب َوُ�قِيُموَن ٱلصَّ ٱ�َّ

نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك َو�ِٱ�ِخَرةِ ُهۡم يُوقُِنوَن  ٣
ُ
ٓ أ نزَِل إَِ�َۡك َوَما

ُ
ٓ أ ِيَن يُۡؤِمُنوَن بَِما ٰ  ٤َوٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َ

ُ
أ

 
ُ
ّ�ِِهۡمۖ َوأ  . ]٥-١البقرة: [ ﴾٥ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن ُهٗدى ّمِن رَّ

واملعجزة، إنام كانت آية ومعجزة لوقوعها من فعل اهللا ليس للنبي وال لغريه ترصف يف 

صنعها أو كسبها. واحلكمة يف ذلك: أن جمرد قول الرسول ألمته: إن اهللا أرسلني إليكم. بدون أن 

 عدم تصديقه وال اإليامن به، لكنه متى أتى بآية يأيت بآية تصدق ما يقول فإن ذلك مما يقتيض

ومعجزة ليست من صنعه وال من كسبه وال من اليشء املعتاد لغريه ويمتنع أن يأيت من يعارضه 

بمثلها دل هذا عىل صدقه وصحة نبوته. وسميت معجزة لكون الناس يعجزون عن معارضتها 

 من اهللا تتضمن إعالم اهللا لعباده بصدق واإلتيان بمثلها. وآيات األنبياء هي عالمات وبراهني

 رسله وما جاؤوا به من احلق.

ّ�َِك ﴿ وقد سامه اهللا تعاىل برهانًا يف قوله: يعني العصا  .]٣٢القصص: [ ﴾فََ�ٰنَِك بُۡرَ�َٰناِن ِمن رَّ
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واليد. ومن املعجزات إخبار القرآن النازل عىل حممد عليه الصالة والسالم بقصص األنبياء مع 

، وبمعجزاهتم وخوارق العادات التي أيدهم اهللا هبا، وتكرار القرآن ألخبارهم تارة بطريق أممهم

 البسط وتارة بطريق االختصار غري املخل.
وألن اليهود والنصار قد بدلوا الكتب املقدسة كالتوراة واإلنجيل وغريوها وأدخلوا فيها 

ِيَن يَۡ�ُتُبوَن ﴿ قول اهللا تعاىل:اليشء الكثري من الكذب عىل اهللا وعىل أنبيائه ورسله، ي فََوۡ�ٞل ّلِ�َّ
َُّهم مِّ  واْ بِهِۦ َ�َمٗنا قَلِيٗ�ۖ فََوۡ�ٞل ل ِ لِيَۡشَ�ُ يِۡديِهۡم ُ�مَّ َ�ُقولُوَن َ�َٰذا ِمۡن ِعنِد ٱ�َّ

َ
ا َكَتَبۡت ٱۡلِكَ�َٰب بِ� مَّ

ا يَۡ�ِسُبوَن  َُّهم ّمِمَّ يِۡديِهۡم َوَوۡ�ٞل ل
َ
كانوا جييزون لعلامئهم القسيسني بأن و. ]٧٩البقرة: [ ﴾٧٩�

ا من دون  يغريوا من رشيعة الرب ما يشاؤون ويشتهون، ألهنم اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابً

 اهللا تعاىل.

 ]املعجزات حقيقة ملعرفة الوحيد املرجع هو الكريم القرآن[

ي ملا ذكر فيها، وملا كان هذا القرآن هو املهيمن عىل الكتب السابقة وبمثابة املصحح املصف

فيحق احلق ويبطل الباطل، هلذا أعاد سبحانه وأبد من ذكر قصص األنبياء ومعجزاهتم ليكون 

ٰ بَِ�ٓ ﴿ هذا القرآن هو املرجع الوحيد لكل ما يذكر من قصصهم: إِنَّ َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َ�ُقصُّ َ�َ
ِي ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَن  ۡ�َ�َ ٱ�َّ

َ
ٰٓءِيَل أ  .]٧٧-٧٦النمل: [ ﴾٧٧�نَُّهۥ لَُهٗدى َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤِمنَِ�  ٧٦إِۡسَ�

ن َ�ُقولُواْ َما َجآَءنَ ﴿
َ
�ٖ ّمَِن ٱلرُُّسِل أ َ�ۡ�َ ٰ ُ لَُ�ۡم َ�َ ۡهَل ٱۡلِكَ�ِٰب قَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ

َ
أ ا ِمۢن َ�ٰٓ

ءٖ قَِديٞر �َِشٖ� َوَ� نَِذيرٖ� َ�َقۡد َجآَءُ�م �َِش�ٞ َونَِذي ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ ۡهَل ﴿ .]١٩املائدة: [ ﴾١٩ٞرۗ َوٱ�َّ

َ
أ ٰٓ�َ

ْ َعن  ا ُكنُتۡم ُ�ُۡفوَن ِمَن ٱۡلِكَ�ِٰب َوَ�ۡعُفوا ُ َلُ�ۡم َكثِٗ�� ّمِمَّ ٱۡلِكَ�ِٰب قَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ
بِ�ٞ  ِ نُورٞ َو�َِ�ٰٞب مُّ � قَۡد َجآَءُ�م ّمَِن ٱ�َّ َ�ِٰم  ١٥ َكثِٖ� ُ َمِن ٱ�ََّبَع رِۡضَ�ٰنَُهۥ ُسُبَل ٱلسَّ َ�ۡهِدي بِهِ ٱ�َّ

ۡسَتقِيٖ�  لَُ�ِٰت إَِ� ٱ�ُّورِ �ِإِۡذنِهِۦ َوَ�ۡهِديِهۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ  .]١٦-١٥املائدة: [ ﴾١٦َوُ�ۡخرُِجُهم ّمَِن ٱلظُّ

ا إىل كافة الناس عرهبم وعجمهم.  ألن اهللا سبحانه أرسل نبيه حممدً



 ٧  ) وجوب اإليامن بكل ما أخرب به القرآن من املعجزات األنبياء٧(

ۡ�َ�َ ٱ�َّاِس َ� ﴿ يقول اهللا:
َ
رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس �َِشٗ�� َونَِذيٗر� َوَ�ِٰ�نَّ أ

َ
ٓ أ َوَما

ِي َ�ُِدونَُهۥ ﴿ وقال تعاىل: .]٢٨سبأ: [ ﴾٢٨َ�ۡعلَُموَن  َّ ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ِيَن يَتَّبُِعوَن ٱلرَُّسوَل ٱ�َِّ�َّ ٱۡ� ٱ�َّ

ُمُرُهم بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهٮُٰهۡم َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوُ�ِحلُّ لَُهُم َمۡكُتوً�ا ِعنَدُهۡم ِ� 
ۡ
ِ�يِل يَأ  ٱ�َّۡوَرٮٰةِ َوٱۡ�ِ

ۡغَ�َٰل ٱلَِّ� َ�نَۡت َعلَۡيِهۡمۚ فَ 
َ
�َِث َوَ�َضُع َ�ۡنُهۡم إِۡ�َُهۡم َوٱۡ� ّيَِ�ِٰت َوُ�َحّرُِم َعلَۡيِهُم ٱۡ�ََ�ٰٓ ِيَن ٱلطَّ ٱ�َّ

ْ بِهِۦ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن  َءاَمُنوا
ُ
ۥٓ أ نزَِل َمَعُه

ُ
ِٓي أ ْ ٱ�ُّوَر ٱ�َّ َبُعوا وُه َوٱ�َّ ُروُه َونََ�ُ قُۡل  ١٥٧وََعزَّ

ِ إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا َها ٱ�َّاُس إِّ�ِ رَُسوُل ٱ�َّ ُّ�
َ
� فكل قصة نجدها ختالف  .]١٥٨-١٥٧األعراف: [ ﴾َ�ٰٓ

اجلدار، إذ ليس لنا حاجة يف كل ما خيالف القرآن لعدم القرآن جيب علينا أن نرضب هبا عرض 

 الثقة بصحته وكثرة دخول الكذب فيه.

 ]السالم عليهم األنبياء معجزات من أمثلة[

ثم إن اإلخبار باآليات واملعجزات واملغيبات ال جيوز معارضتها بالعقل والرأي؛ ألهنا من 

من كسبه، فاالستدالل هبا والتحدي  صنع اهللا القادر عىل كل يشء وليس من صنع النبي وال

بمثلها مع عجز الناس عن معارضتها دليل واضح عىل صحتها وصدق من جاء هبا. من ذلك 

معجزة القرآن النازل عىل حممد عليه الصالة والسالم والذي هو احلجة البالغة العظمى عىل 

، وقانون الفضيلة خلقه، فهو معجزة الدهور، وآية العصور، وسفر السعادة ودستور العدالة

الواقي عن الرذيلة، مأدبة اهللا يف أرضه، عصمة ملن متسك به، ونجاة ملن اتبعه، ال خيلق عن كثرة 

ّنِ َ�َقالُٓواْ إِنَّا َسِمۡعَنا قُۡرَءانًا َعَجٗبا ﴿ الرد، وال تنقيض عجائبه، نَُّه ٱۡسَتَمَع َ�َفٞر ّمَِن ٱۡ�ِ
َ
وِ�َ إَِ�َّ �

ُ
قُۡل أ

َحٗدا  َٔ  ٱلرُّۡشِد َ� َ�ۡهِدٓي إَِ�   ١
َ
ٓ أ ُّۡ�َِك بَِرّ�َِنا فيه خرب األمم . ]٢-١اجلن: [ ﴾٢اَمنَّا بِهۦِۖ َوَلن �

ٰٓءِيَل ﴿ السابقة مع أنبيائهم وما جر منهم وما جر عليهم: ٰ بَِ�ٓ إِۡسَ� إِنَّ َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َ�ُقصُّ َ�َ
ِي ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَن  ۡ�َ�َ ٱ�َّ

َ
  .]٧٧-٧٦النمل: [ ﴾٧٧نَُّهۥ لَُهٗدى َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤِمنَِ� � ٧٦أ

فيــا هلــا مــن آيــات حــق لــو اهتــد 
 

ـــا  ـــن هوادي ـــق ك ـــد احل ـــن مري  هب
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 ولكـــن عـــىل تلـــك القلـــوب أكنـــة
 

 فليست وإن أصغت جتيب املناديا 
 

منها السور الطوال والقصار مع ما  وهذا القرآن املشتمل عىل مائة وأربع عرشة سورة،

اشتمل عليه من البالغة، أنزله اهللا عىل هذا النبي العريب األمي الذي ال يكتب وال يقرأ 

ْ ِمن َ�ۡبلِهِۦ ِمن ﴿ املكتوبات، كام قيل: كفاك باألمي معجزة، يقول اهللا تعاىل: َوَما ُكنَت َ�ۡتلُوا
ُهۥ �َِيِمينَِكۖ إِٗذا ۡرتَاَب ٱلُۡمۡبِطلُوَن  كَِ�ٰٖب َوَ� َ�ُطُّ ِيَن  ٤٨�َّ بَۡل ُهَو َءاَ�ُٰتۢ َ�ّيَِ�ٰٞت ِ� ُصُدورِ ٱ�َّ

وتُواْ ٱۡلعِۡلَمۚ َوَما َ�َۡحُد �
ُ
ٰلُِموَن أ وقد حتد اهللا مجيع اخللق  .]٤٩-٤٨العنكبوت: [ ﴾٤٩َ�ٰتَِنآ إِ�َّ ٱل�َّ

تُواْ بِِمۡثِل َ�َٰذا قُل لَّ�ِِن ٱۡجتَ ﴿ عىل أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا:
ۡ
ن يَ�

َ
ٰٓ أ نُّ َ�َ �ُس َوٱۡ�ِ َمَعِت ٱۡ�ِ

تُوَن بِِمۡثلِهِۦ َولَۡو َ�َن َ�ۡعُضُهۡم ِ�َۡعٖض َظِهٗ�� 
ۡ
وهذا التحدي  .]٨٨اإلرساء: [ ﴾٨٨ٱۡلُقۡرَءاِن َ� يَ�

هللا وصدق رسالته والقرآن النازل عليه. يقول ا ملسو هيلع هللا ىلصجلميع اخللق هو أعظم معجزة لنبوة حممد 

قَاوِ�ِل ﴿ تعاىل:
َ
َل َعلَۡيَنا َ�ۡعَض ٱۡ� َخۡذنَا ِمۡنُه بِٱۡ�َِمِ�  ٤٤َولَۡو َ�َقوَّ

َ
ُ�مَّ لََقَطۡعَنا ِمۡنُه ٱلَۡو�َِ�  ٤٥َ�

ال يقال: إن هذا القرآن فاض عىل نفس حممد بدون أن يتكلم اهللا به وبدون  .]٤٦-٤٤احلاقة: [ ﴾٤٦

إِۡن ﴿ يح يف التكذيب به، وهي مقالة املكذب العنيد القائل:أن ينزل به جربيل عليه، فإن هذا رص
لَِ� ٱۡ�َتتََبَها فَِ�َ ُ�ۡمَ�ٰ َعلَۡيهِ بُۡ�َرٗة ﴿ .]٢٥املدثر: [ ﴾٢٥َ�َٰذآ إِ�َّ قَۡوُل ٱۡلبََ�ِ  وَّ

َ
َ�ِٰطُ� ٱۡ�

َ
َوقَالُٓواْ أ

ِصيٗ� 
َ
َ�ٰ  ٥َوأ َّ ِ� ٱلسَّ ِي َ�ۡعلَُم ٱلّ�ِ نَزَ�ُ ٱ�َّ

َ
�ِض� إِنَُّهۥ َ�َن َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما قُۡل أ

َ
 ﴾٦َ�ِٰت َوٱۡ�

ّ�َِك بِٱۡ�َقِّ ﴿ .]٦-٥الفرقان: [ َ�ُۥ ُروُح ٱۡلُقُدِس ِمن رَّ معجزات  ملسو هيلع هللا ىلصوللنبي  .]١٠٢النحل: [ ﴾قُۡل نَزَّ

غريه، كنبع املاء من بني أصابعه، وتكثري الطعام القليل، وغري ذلك. واملعجزة العظمى هي القرآن 

 م، فهو معجزة الدهور وآيات العصور.الكري

 ] ؟املعجزات كانت مل[

بمعجزات عديدة من أجل أنه  موسىولكل نبي معجزة تناسب حالة قومه، وقد أيد اهللا 

رَۡسۡلَنا ُموَ�ٰ �﴿ أُرسل إىل شعب عنيد، فرعون وهامان وقارون. يقول اهللا تعاىل:
َ
َ�ٰتَِنا َولََقۡد أ



 ٩  ) وجوب اإليامن بكل ما أخرب به القرآن من املعجزات األنبياء٧(

بٍِ�  اٞب  ٢٣وَُسۡلَ�ٰٖن مُّ  وقال: .]٢٤-٢٣املؤمن: [ ﴾٢٤إَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن َوَ�َٰ�َٰن َوَ�ُٰروَن َ�َقالُواْ َ�ِٰحٞر َكذَّ

ومنها اليد والعصا واحلجر الذي  .]١٠١اإلرساء: [ ﴾َولََقۡد َءاتَۡيَنا ُموَ�ٰ �ِۡسَع َءاَ�ٰتِۢ َ�ّيَِ�ٰٖت� ﴿

م كل أناس مرشهبم عىل قدر عدد حيمله ثم يرضبه بالعصا فينفجر منه اثنتا عرشة عينًا قد عل

ۡصَ�ُٰب ُموَ�ٰٓ إِنَّا ... ﴿ األسباط، وكذلك انفالق البحر حينام حلقهم فرعون وجنوده:
َ
قَاَل أ

أي كاجلبل الشامخ. ومثله معجـزات نبي اهللا سليامن حيث سخـر  .]٦١الشعراء: [ ﴾٦١لَُمۡدَرُ�وَن 

ۡرنَا َ�ُ ٱلّرِ�َح َ�ۡ ﴿ اهللا له الريح َصاَب فََسخَّ
َ
ۡمرِهِۦ رَُخآًء َحۡيُث أ

َ
فكان يبسط  .،]٣٦ص: [ ﴾٣٦رِي بِأ

 .البسط فريكب هو ومجيع جنوده ومن معه فتقلهم الريح
ََّها ﴿حيث أخرج اهللا له ناقـة من صخرة صامء  صالحومثله معجـزة نبي اهللا  قَاَل َ�ِٰذهِۦ نَاقَةٞ ل

ۡعلُوٖ�  ۚ قَاَل َ�َٰقۡوِم ﴿. ]١٥٥شعراء: [ال ﴾١٥٥ِ�ۡٞب َولَُ�ۡم ِ�ُۡب يَۡوٖ� مَّ َخاُهۡم َ�ٰلِٗحا
َ
�َ�ٰ َ�ُموَد أ

ِ لَ  ّ�ُِ�ۡمۖ َ�ِٰذهِۦ نَاقَُة ٱ�َّ ۥۖ قَۡد َجآَءتُۡ�م بَّيَِنةٞ ّمِن رَّ ُه َ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُ ُ�ۡم َءايَٗةۖ ٱۡ�ُبُدواْ ٱ�َّ
ِۖ َوَ� َ�مَ  �ِض ٱ�َّ

َ
ُ�ۡل ِ�ٓ أ

ۡ
ِ�ٞم فََذُروَها تَأ

َ
ُخَذُ�ۡم َعَذاٌب أ

ۡ
وَها �ُِسوٓءٖ َ�َيأ  . ]٧٣األعراف: [ ﴾٧٣سُّ

ا بإذن اهللا،  ومثله نبي اهللا عيسى حيث خيلق من الطني كهيئة الطري فينفخ فيه فيكون طريً

 ويربئ األكمه واألبرص وحييي املوتى بإذن اهللا، ويبني للناس ما يدخرون يف بيوهتم.

الكتاب من اليهود والنصار لكوهنا مذكورة يف كتبهم  وهذه املعجزات يصدق هبا أهل

: إن اليهود يصومون يوم عاشوراء ويقولون: ملسو هيلع هللا ىلصومشهورة مشهود هبا فيام بينهم، وملا قيل للنبي 

�ن أحق وأو� «إنه اليوم الذي أنجى اهللا فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، قال: 

فالعلم هبذه املعجزات والرباهني  !*"»، خالفوا ايلهودبموىس، صوموا يوًما قبله أو يوًما بعده

ا بأن اهللا جعلها آية لصدق أنبيائه ورسله الذين جاءوا هبا من اهللا،  البينات يوجب علامً رضوريًّ

واستدلوا هبا عىل قومهم، وذلك يستلزم أهنا خارقة للعادة، وأنه ال يمكن معارضتها وال اإلتيان 

وال من كسبهم وال معتادة لغريهم، وهلذا كانوا يعارضون معجزة كل بمثلها لكوهنا غري مصنوعة 

 . »اليهود خالفوا: «لفظ بدون عباس ابن حديث من البخاري أخرجه  )١(
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ِيَن ِمن َ�ۡبلِِهم ّمِن رَُّسوٍل إِ�َّ قَالُواْ ﴿ نبي بدعو أنه ساحر، كام قال تعاىل: َ� ٱ�َّ
َ
� ٓ َكَ�ٰلَِك َما

ۡو َ�ُۡنوٌن 
َ
تََواَصۡواْ بِهِۦۚ بَۡل ُهۡم قَۡومٞ َطاُغوَن   ٥٢َساِحٌر أ

َ
أي كان بعضهم  .]٥٣-٥٢يات: الذار[ ﴾٥٣�

ا هبذه املقالة.  يويص بعضً
ِ�َ ﴿ وإنام هي من اهللا عز وجل أعلم اهللا هبا عباده بصدق رسله وكتبه:

ۡ
ن يَأ

َ
َوَما َ�َن لِرَُسوٍل أ

� ِ   .]٧٨املؤمن: [ ﴾يٍَة إِ�َّ �ِإِۡذِن ٱ�َّ
شرتكة التي يفعلها الكثري من فخوارق السحرة والكهان املشعوذين هي من األمور املعتادة امل

 الناس، وبالتحقيق فيها رسعان ما يتبني بطالهنا.

إن ما ابتيل الناس به من الرشك والكفر وعبادة األصنام ما كان ذلك إال من أجل إعراضهم 

 عن هداية األنبياء وعدم اإليامن هبم واعتامدهـم عىل آرائهم وعقوهلم.

كل يشء مل يعرس عليه التسليم بكل ما أخرب اهللا يف كتابه  إن املسلم متى آمن باهللا القادر عىل

من العجائب، كعجيبة خلق آدم من تراب، ثم خلق حواء من ضلع آدم، ثم خلق املسيح من أم 

بال أب إذ ال بد للرسل من العجائب لتعزيز دينهم وتصديق دعوهتم، ولوال حكاية القرآن آليات 

 كذب الناس هبام وبمعجزاهتام وبالكتب النازلة عليهام.اهللا التي أيد اهللا هبا موسى وعيسى ل

والتصديق هبذا القرآن  ملسو هيلع هللا ىلصإنه ال يمكن إثبات آيات النبيني السابقني إال بثبوت نبوة حممد 

النازل عليه، الذي يقص عىل بني إرسائيل أكثر الذي هم فيه خيتلفون، وأنه هلد ورمحة 

ه العامة املطردة يف اخللق والتكوين، ومنها ما جيري للمؤمنني. فإن من آيات اهللا ما جيري عىل سنت

عىل خالف السنن املعروفة للبرش، مما يدل عىل قدرته عىل كل يشء، وأنه فعال ملا يريد وأن هللا 

سبحانه خرق العادات، فاملاديون امللحدون املنكرون لوجود اخلالق وقدرته التامة يبادرون 

زات الذين مل يصلوا إىل حقيقة العلم هبا، أو يتكلفون بإنكار ما يسمعونه من اخلوارق واملعج

ا لسنته املعروفة.  التأويالت البعيدة لكل ما يرونه خمالفً

ِيَن ﴿ كام قال تعاىل: َب ٱ�َّ وِ�لُُهۥۚ َكَ�ٰلَِك َكذَّ
ۡ
تِِهۡم تَأ

ۡ
ا يَأ ْ بِِعۡلِمهِۦ َولَمَّ ْ بَِما لَۡم ُ�ِيُطوا بُوا بَۡل َكذَّ

ٰلِِمَ� ِمن َ�ۡبلِِهۡمۖ فَٱنظُ    .]٣٩يونس: [ ﴾٣٩ۡر َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة ٱل�َّ



 ١١  ) وجوب اإليامن بكل ما أخرب به القرآن من املعجزات األنبياء٧(

وهذا دأهبم يف مجيع نظرياهتم العلمية فهم يكفرون بآيات اهللا ويكذبون هبا كلها وال يؤمنون 

بيشء منها، فرتاهم يكذبون بكل ما غاب عن أبصارهم، وبكل ما مل حييطوا بعلمه، فيكذبون 

نار. فإفساد هؤالء الفالسفة املالحدة للبرش يف أمر دينهم بوجود الرب واملالئكة وباجلنة وال

ودنياهم أشد من إفساد النار هلشيم احلطب، لزعمهم أن األنبياء يكذبون عىل الناس وحيدثون 

ْۚ ﴿ الناس بام ال حقيقة له، وأهنم يترصفون بام خيالف السنن والنواميس: ِيَن َ�َفُروا َ�ٰلَِك َظنُّ ٱ�َّ
 ِ فكذبوا بالدين من أساسه، وكذبوا بالكتاب وبام  .]٢٧ص: [ ﴾٢٧يَن َ�َفُرواْ ِمَن ٱ�َّارِ فََوۡ�ٞل ّلِ�َّ

أرسل اهللا به رسله، وهذا يعد من أشد أنواع الكفر باهللا تعاىل؛ ألن رضره يتعد بام فيه من 

إضالل الناس باعتقاد هذا الباطل الذي يتبعه خروج الناس عن الدين ويبقون فوىض حيار ال 

 ن هلم.دي
فمتى جهر هؤالء باعتقادهم يف بالدهم، فإهنا لفتنة يف األرض ولفساد كبري، فإن اجلهر 

 بالكفر واإلحلاد هو جرثومة الفساد وخراب البالد وفساد أخالق العباد.

أما وظائف الرسل فإهنم برش اختصهم اهللا باحلق لتبليغ عباده ما ارتضاه هلم من الدين بالقول 

ا وتنفيذ أحكام رشعه فيهم بالعدل واملساواة. ومل والعمل، وبالتعلي ا وإنذارً م واإلرشاد، تبشريً

يؤهتم الترصف يف خلقه، هبداية أقرب الناس إليهم وأحبهم إليهم من والد وولد والناس أمجعني. 

ا، وولد نوح  ا ومات كافرً ا، ومل يأذن  -أول رسل اهللا إىل خلقه-فوالد إبراهيم عاش كافرً مات كافرً

من أشد أعدائه  ملسو هيلع هللا ىلص لنوح بحمله معه يف السفينة فكان من املغرقني، وكان أبو هلب عم رسول اهللا اهللا

املؤذين له والصادِّين عن دينه، وأنزل اهللا يف ذمه ووعيده سورة من القرآن يتعبد املؤمنون بقراءهتا 

ف بصدق نبوته، إىل يوم القيامة، وعمه أبو طالب الذي كفله ورباه وكف عنه أذ املرشكني واعرت

حاجُّ لك بها عند اهللا«وملا قال له عند االحتضار: 
ُ
. فامتنع ومات !*"» يا عم قل: ال � إال اهللا. لكمة أ

َ َ�ۡهِدي َمن ﴿عىل ملة عبد املطلب، فأنزل اهللا تعاىل:  ۡحَبۡبَت َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ
َ
إِنََّك َ� َ�ۡهِدي َمۡن أ

 .حزن بن املسيب ثحدي من عليه متفق  )١(
                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ١٢

ي عن أن ]٥٦[القصص:  ﴾�ََشآءُ  ن �َۡسَتۡغفُِرواْ ﴿يستغفر له فقال: . وهنُ
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِ َوٱ�َّ َما َ�َن لِلنَِّ�ّ

ۡصَ�ُٰب ٱۡ�َِحيِم 
َ
�َُّهۡم أ

َ
َ لَُهۡم � ْوِ� قُۡرَ�ٰ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ

ُ
. ]١١٣[التوبة:  ﴾١١٣لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َولَۡو َ�نُٓواْ أ

 ألن من أبطأ به عمله مل يرسع به نسبه.
ملقصود أن معجزات األنبياء كلها من اهللا ال من كسب األنبياء وال من ترصفهم، كام نطق وا

ِ�َ �﴿ به القرآن الكريم يف قوله:
ۡ
ن يَأ

َ
ِ َوَما َ�َن لَِرُسوٍل أ   .]٣٨الرعد: [ ﴾يٍَة إِ�َّ �ِإِۡذِن ٱ�َّ

حجة هلم عىل قومهم،  وإن اهللا سبحانه مل يؤيد رسله بام أيدهم به من املعجزات إال لتكون

ۡت ﴿ بحيث هيتدي هبا املستعد للهداية منهم، وحتق هبا كلمة العذاب عىل اجلاحدين: ِيَن َحقَّ إِنَّ ٱ�َّ
ِ�َم  ٩٦َعلَۡيِهۡم َ�َِمُت َرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن 

َ
ْ ٱۡلَعَذاَب ٱۡ� ٰ يََرُوا  ﴾٩٧َولَۡو َجآَءۡ�ُهۡم ُ�ُّ َءايٍَة َح�َّ

 .]٩٧-٩٦يونس:[
ن الثابت من معجزات األنبياء وكرامات األولياء كأهل الكهف وغريهم فام كانت داللته من إ

النصوص القرآنية فإهنا تعترب قطعية ال جمال للرأي يف إنكارها وال رصفها بمجرد التحكم والتأويل 

ا لقواع د الرشيعة عن املعنى املراد منها، فقد أتت الرسل بمحارات العقول، فالتكذيب هبا يعترب نقضً

ا عن اإلسالم:  وِ�لُُهۥۚ ﴿املعتربة القطعية، ويعترب ارتدادً
ۡ
تِِهۡم تَأ

ۡ
ا يَأ بُواْ بَِما لَۡم ُ�ِيُطواْ بِعِۡلِمهِۦ َولَمَّ بَۡل َكذَّ

ٰلِِمَ�  ِيَن ِمن َ�ۡبلِِهۡمۖ فَٱنُظۡر َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة ٱل�َّ َب ٱ�َّ  . ]٣٩[يونس:  ﴾٣٩َكَ�ٰلَِك َكذَّ
: إنه جيب عىل كل مسلم التصديق بام أخرب اهللا رسوله، اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللاشيخ قال 

ا عىل أن يقوم دليل عقيل عىل ذلك األمر أو النهي أو اخلرب، فإن مما يعلم  وأنه ليس موقوفً

االضطرار من دين اإلسالم أن اهللا إذا أخرب يف القرآن بيشء أو أن الرسول إذا أخرب بيشء فإنه 

 لينا التصديق به وإن مل نعلم بعقولنا حكمته.جيب ع

ٰ ﴿ ومن مل يقر بام جاء عن اهللا ورسوله حتى يعلم بعقله فقد أشبه الذين قالوا: لَن نُّۡؤِمَن َح�َّ
 ِ وِ�َ رُُسُل ٱ�َّ

ُ
ٓ أ ومن سلك هذا السبيل فليس باحلقيقة مؤمنًا  .]١٢٤األنعام: [ ﴾نُۡؤَ�ٰ ِمۡثَل َما

ل، وال متلقيًا عنه األخبار بالقبول. وال فرق عنده بني أن خيرب القرآن أو بالقرآن وال بالرسو

الرسول بيشء أو ال خيرب به، فإن ما أخرب به إذا مل يعلمه بعقله ال يصدق به، بل يتأوله أو 



 ١٣  ) وجوب اإليامن بكل ما أخرب به القرآن من املعجزات األنبياء٧(

وما مل خيرب به إن علمه بعقله آمن به، وال فرق عند من سلك هذا السبيل ببن وجود  ،!*"يفوضه

ل وبني عدم وجودمها، ويصري ما يذكر يف القرآن واحلديث واإلمجاع عديم األثر القرآن والرسو

 عنده.
 واهللا أعلم. وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

 
 هـ.١٣٩٦مجاد األوىل سنة  ١٧

* * * 

ه أي: يفوضه  )١(  .يردّ
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