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  :صديرت

االع و   ية  ية واإلسالالالةم نا العرا عات جام لت تمتلئ  ال زا

المفكر  ومجهوداتها المميز  يف شتى مجاالت العلوم الدينية 

والدنيوية، ولعل من أارز الساحات التي تبرز من خةلها هذه 

أكانت  المجهودات هي سالالالالاحات الرسالالالالائل العلمية سالالالوا   

  اانت ا ركز دالئلم، ومن هنا كان اهتمام ماجستير أم دكتوراه

فائدته اونشالالالره اعدد منها وتسالالالليل الضالالالو  عليه ، التعم 

مان  نا يف تعزيز اإلي مام جا  اهت ناسالالالالا م ما التي ت والسالالالي

  ويته.وت

نبحر معًا يف جانا لم ينل ح ه اعد  وفي هذا الكتاب

لدراسالالالالة  بالغة، أال وهو جانا  والبحثمن ا ته ال رغم أهمي

لة  ية يف ال رآاألد ية الن ل مد نالع ل ما ^ على نبو   مح ، وا

المنصالالالك وكل بالا حل للتي ن من  الالالالد   ال ارئيكفي 

 رسالته إذا أعمل ع له فيما سيطالعه من ح ائل.

 مركز دالئل
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 الدٍ...إىل خ

ليبقى اإلهداءُ خالداً.
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 ..بداية الرحلة.
 !عليه !هل نجد إجااة .. اللُّغُز الذي يستحثُّ ع ولنا.

  :هناك لغٌز عظيٌم يستحثُّ عقولنا

)ما العالم ؟ ما اإلنسان ؟ من أين جاءا ؟ َمن صنعهما ؟ َمن يدبرهما؟ 

ون القان ؟ ماهيان ؟ ما الحياة ؟ ما الموت ؟ كيف ينتما هدفهما ؟ كيف بدأا 

قبل ؟ أي مستا يف أثناء عبورنا يف هذه الدنيا الذي يجب أن يقود عقولن

ينتظرنا بعد هذه الحياة؟ هل يوجد شيء بعد هذه الحياة العابرة ؟ وما 

 عالقتنا هبذا الخلود ؟ 

هذه األسئلة ال توجد أمة، وال شعب، وال مجتمع، إال وضع لها 

 .(1)ة، ثابتة أو متحولة(حلواًل جيدة أو رديئة، مقبولة أو سخيف

 فلماذا ال نضع نحن لها حًة اهذا البحث؟! 

على أرض هبا كل شيٍء ُمسخٍر لإلنسان الذي أوجده اهلل خالني ألين إ

تعالى، وعلى هذه األرض أناٌس يعيشون شعوبًا وقبائل، حضرًا وبدوًا، 

رومًا وفرسًا، عربًا وعجمًا، هم بين رحى السلم والحرب، والغنى 

األخذ،  ضعيفهم مسلوب الحق، قويهم همه فقر، والعدل والظلم،وال

يفنى جيل اآلباء وتبقى عاداته يتوارثها األجيال جيالً بعد جيل، فال 

قيد أنملة، ُغيب العقل َعنوة، وُأهملت الفطرة  يخرجون عن تلكم العادات

 قسرًا.

إلله اما أن يجتمعوا حتى يفرتقوا، يدين غالبهم بآلهة عدة لتقرهبم إلى 

األعظم زلفى، فإن هاج البحر، واضطربت الحياة لجؤوا إليه، يعرفون بأن 

                                                 

نت  ( 1) نقالً عن .B.St.Hilaire, Mahomet et le Coran, P. XXXIV هيلريبارتيملي ساااااا

 .83د/ دراز، ص  :الدين
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لهذا الكون خالقًا ومدبرًا، لكنهم ال يعرفون الطريق إليه، يجهلون كيفية 

الوصول إليه، ال يعرفون المصير الذي يؤولون إليه بعد هذه الحياة، 

وراء  معرفة ما طيعتعقولهم توقفت عن اكتشاف ما وراء هذه الحياة، ال تس

 الطبيعة، فهو يف حيز العدم بالنسبة لهم.

إنَّه لغٌز يحتاج إلجابة، يحتاج لبحٍث مدعوم بالدليل، عله يشبع هنمة 

 العقل السؤول!

فهو ال يتصور أن الذي خلق هذا الكون وأوجده وأحكمه وخلق 

يف السماوات واألرض أن يرتكهم ُسدى! فهم  هؤالء الناس وسخر لهم ما

رفون شيئًا عن تفاصيل صفات خالقهم، وال يعرفون وصف الطريق ال يع

 للجوء إليه. ملحةً  مآلهم إلى أين ! ويجدون ضرورةً  إليه، وال يعرفون

 فما السبيل إلى معرفة اإلله ؟! وكيف الطريق إليه ؟!

 فنحن بين أمرين ال ثالث لهما:

ا أن يرتك اهلل الناس دون أن يبين لهم الطريق إليه.  إمَّ

ا أن يبين لهم الطريق بأقوى األدلة والرباهين التي ال تدُع مجااًل وإ مَّ

 للشك فيها، فحينما يسير الناس يف هذا الطريق يكونون على يقين به.

واألمر األول محال تصوره، ولئن تصوره العقل مرًة فلن يسلم لهذا 

مطلًقا، وإن قال به فرٌد فلن تجمع على القول به أمٌة، بل هو خالف 

 معقول.ال

فلم يبَق إال األمر الثاين، وهو ممكن، متحقق، يستطيع العقل تصوره، 

 وقبوله.

ليعود اللغُز من جديد ما هو الطريق إلى اهلل تعالى؟! ما هو الطريق 

 الذي يجيب على كل تلك األلغاز التي تستحث العقل ؟!
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إنَّ الطريق التي توصل الناس إلى اهلل تعالى لمعرفة صفاته، وحكمه 

شرعه، ومآل الناس ال تكون إال عن طريق األنبياء والرسل الذين بعثهم و

اهلل، وأيدهم بآياته، إذ الطريق إلى اهلل تعالى ال بد من أن تكون مبنية على 

اليقين الذي ال يخالطه شك، كي ال يرتاب السائر يف طريقه لربه، فكما أن 

ين شرعة اهلل أحكم هذا الكون خلقًا وتدبيرًا، فكذلك أحكم الد

ومنهاجًا، ليعبد العبد ربه على بصيرة منه، فكمال الشريعة وبقاؤها دليل 

عها، ومن اعرتف بأنَّ للعالم خالقًا حكيمًا  على كمال وبقاء ُمَشرِّ

 فليعرتف بأنه آمر ناٍه حاكم على خلقه.

فالتأله ال يكون قاصرًا على خلق الكون وتدبيره بل هو يشمل التشريع 

شباع تلكم النزعة اإلنسانية من التدين، التي ال يسدها والحكم أيضًا، إل

 إال الخضوع لإلله المعبود، الذي ال ُيدرك بالمحسوس.

يٍت يهديه للطريق داللة وتوجيهًا كي ر  فإن كان المسافر يحتاج إلى خ  

يصل، وإلى بوصلة تحدد له مسار االتجاهات كي يواصل، فإننا بحاجة 

 ذين يبينون لنا الطريق إلى اهلل، يجيبون علىماسة إلى األنبياء والرسل ال

 اللغز  الذي يستحث العقول!

مثل طريقهم، وال أدل على ذلك من داللة  واضٌح  نٌ بي   وال يوجد طريٌق 

القرآن، قف معه بتجرد، خاليًا، فردًا، تأمله، تدبره، أعد النظر فيه مرارًا، 

 ابحث فيه، ستجد ما يدلك، ويطمئنك.

حات أجوب بفكر القارئ يف دالالت القرآن على وعل ي يف هذه الصف

ستحالة صدوره منه، ألن  ثبوت الدين يقوم با ^ محمدصدق نبوءة النبي 

، حتى يتبدد الشك ^على ثبوت النبوءة، سيما نبوءة النبي الخاتم 

ة وتستبين المَ  ة، فاإليمان بالنبوءة حقيقةباليقين، وتقوم الُحجَّ  حجَّ



 

17 

 

وت تقوم على أدلة عقلية نقلية يقينية، إذ بثبوجودية، وقضية تصديقية، 

 صدقها يثبت الدين كله، لذا كان لزامًا علينا بيان دالالهتا.

 فلدينا ها هنا مسألتان: 

وءة الربهنة على صدق نب الربهنة على إمكان النبوءة، والثانية: األولى:

ى، لواستحالة أن يكون القرآن منه، والمسألة الثانية متضمنة لألو ^النبي

إذ كيف أبرهن على صدق النبوءة ما لم تكن ممكنة، والرحلة يف هذا 

 البحث تدور يف فلكها.

* * * * * 

 مقدمات أساسية

 :أوال : أهمية البحث وحدوده

الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوًجا، وليكون 

على نبينا للعالمين نذيًرا، أحمده حمدًا طيبًا مباركًا، وأصلي وأسلم 

ة بيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها  محمد، خاتم النبيين، تركنا على محج 

 .الة، وأدَّى األمانة، ونصح األمةإال هالك، بلَّغ الرس

 وبعد:

 :هوأول سؤال يمكن أن يتبادر للذهن 

 لماذا هذا البحث ؟!

 :ويمكنني اإلجااة عليه

 واألدلة عليها، فال المسائل نَّ الدين اإلسالمي يحتوي على أصولبأ

تجد مسألة من مسائل الدين إال وقد قام الربهان عليها بأدلة نقلي ة وعقلي ة، 
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ة وتستبين المَ  ة، فيكون التسليم لدين اهلل تعالى مبني  لتقوم الحجَّ ًا على حجَّ

 الرباهين التي ال تدُع مجااًل للشك فيها.

اإلسالمي القرآن  وإنَّ م ن أعظم األدلة التي برهنت على مسائل الدين

وحًيا، وهذا  ^الكريم، الكتاب الذي أنزله اهلل تعالى على نبيه محمد

 إ   »: حيث يقول ^يتبين من خرب النبي
ٌّ
 َما م ثْلُه  الَّ َما م َن األَنْب يَاء  َنب ي

َ
ُأْعط ي

يكآَمَن َعَليْه  اْلَبَشُر، َوإ نََّما   إ   ُأوت يُت َوْحيًا َأْوَحاُه اهلل اَن الَّذ 
َّ
وَن كَفَأْرُجو َأْن أَ ؛ َلي

يَاَمة   ثََرُهمكأَ   .(1)«َتاب ًعا َيْوَم اْلق 

فاهلل تعالى بي ن لإلنسان يف القرآن ُسبل المعرفة حتى ال يضل، فوضح 

المسائل ونبه للدالئل عليها، والتي منها مسألة النبوءة، حتى أن  غير 

ًا للمعلومات ع ن نبوءة المسلمين يجدون يف القرآن مصدرًا هام 

، حيث يوجد يف القرآن الربهنة على صدق نبوءته؛ األمر الذي ^محمد

 .(2)يعد فريدًا يف تأريخ األديان

، وأنه وحي من اهلل تعالى أيَّد به ^فداللة القرآن على صدق النبي

تتوقف على أدلة خارجة عنه على ضرورهتا، بل هي داللة  ال ^نبيه

فهو آية برهنت على صدق نبوءة النبي  ضمنية على أنَّه من عند اهلل تعالى،

، فهو هبذا الدليل والمدلول معًا، وداللة التضمن هي من أقوى ^محمد

 يمكن الشك فيها، بخالف داللة االستلزام الدالالت، فهي قطعية يقينية ال

التي يمكن القدح فيها من جهة الشك يف نسبة التالزم بين أمرين متالزمين 

إال أنَّه ال يمكن الشك يف داللة التضمن، ألن  لحصول المغايرة بينهما،

                                                 

أخرجه البخاري يف صااااحيحه، كتاب فضااااائل القرآن، باب نزل القرآن بلسااااان قريش ( 1)

ان، باب وجوب اإليمان برسااالة (، ومساالم يف صااحيحه كتاب اإليم4981والعرب، )

 (. 152إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته، ) ^نبينا محمد

 .80ا  79مسرتونج ص ركارين أ :سيرة النبي محمد :ينظر( 2)
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الدليل حينئٍذ هو المدلول، وإذا انتفت المغايرة بين الدليل والمدلول 

 .(1)استحال الشك يف الدليل

فتقرير مسألة النبوءات من القرآن هو عماد الدين، وأصل الدعوة 

ئه االنبوية، وينبوع كل خير، وجماع كل هدى، فمعرفة اهلل تعالى بأسم

الُحسنى، وصفاته الُعليا، ومعرفة كمال شرعه، وأمره وهنيه، ومعرفة 

يمكننا معرفتها إالَّ من خالل األنبياء، لذا  الجزاء المرتتب على عبادته ال

كانت مسألة النبوءة وبيان أدلة صدقها من قضايا الوجود الكربى، التي 

، ين ودالئلهُتجيب على أسئلة الوجود والغاية، فهي من أهم مسائل الد

هو أصل النجاة والسعادة، وبه  ^ذلك أنَّ اإليمان بنبوءة النبي محمد 

تثبت نبوءة من قبله من األنبياء، فمن لم يحقق هذا الباب اضطرب عليه 

كفر، ولم يميز بين الخطأ باب الهدى والضالل، واإليمان وال

 .والصواب

 ، وهي منفاألدلة التي تدل على صدق النبوءة ظاهرة بينة متنوعة

نْس أدلة الربوبية.  ج 

لذا جاءت صفحات هذا البحث تبحث يف مسألة داللة القرآن على 

 .لتقرير كثيٍر من مسائلها وأدلتها، ^صدق نبوءة النبي محمد 

 ؟!ّحةل  ترف فكري أم ضرور  مُ  : هل الكتااة يف أدلة  د  النبو  ثانيًا

الين، نهج المعريف العقإنَّ الكتابات يف مسألة النبوءات هي بين مد الم 

وجزر المنهج العرفاين الكشفي، فيمثل المتكلمون المنهج المعريف 

على المالحدة من غير تأصيل شرعي ينبني  العقالين وهم الذين تولوا الرد

على أدلة النقل والعقل، حتى بدت من خالله مصطلحات لم ترد يف 

                                                 

 .131د/ عبد اهلل القرين، ص  :المعرفة يف اإلسالم مصادرها ومجاالهتا :ينظر (1)
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ر يف فهم كبي الكتاب والسنة ولم يستخدمها سلف األمة تسببت يف خلل

مسائل ودالئل النبوءة، كانت نتاج جدل المتكلمين لمالحدٍة ظهروا يف 

الساحة منكرين لمسألة النبوءة، فجاءت الردود على منكري النبوءات ردة 

فعل آنية، لم تكن مبنية على قاعدة التأصيل والتقعيد لمسائل ودالئل 

 يمي يف قضيةالنبوءة، إضافة إلى الخلل المعريف والمنهجي والمفاه

االستدالل على كثير من مسائل العقيدة المتمثل يف معارضة العقل للنقل 

التي تلوثت هبا عقيدة المتكلمين إب ان حركة الرتجمة لكتب فالسفة 

اليونان، فحصر بعضهم أدلة النبوءة يف اآلية الكونية المشاهدة المحسوسة 

للمتكلمين يف )المعجزة(، منكرين ما عداها من دالالت، وهي جهوٌد 

، إضافة إلى خلل (1)التصدي للرد على منكري النبوءات، تذكر فتشكر

معريف ومنهجي يف مسألة النبوءة وأدلتها، ومخالفة منهجهم المعريف 

ال  مسائل العقيدة األخرى، ما أحدث خلالً منهجي ًا ومعرفي ًا لديهم،

 يمكن تقرير مسألة النبوءة وأدلتها من خالله.

المنهج الذين انبهروا بمنهج الغرب المادي العلمي  كما يمثل هذا

التجريبي الحسي النقدي، فقاموا بتطبيق المنهج برمته من جهة االستدالل 

والنقد، الذي يستند على أنَّ المعرفة هي للحس والمشاهدة فقط، وما عدا 

ذلك ال يمكن اإليمان به، فأمور الغيب هي ضرٌب من ضروب األساطير، 

يدركها كما أهنا غير مشاهدة، ومن ذلك مسألة النبوءة ألن الحس ال 

وأدلتها، وقابلهم البعض يف تطبيق الجانب العلمي التجريبي للمكتشفات 

                                                 

العتزال ي عبد الجبار لم يتنفس فيه بامن أمثلة ذلك كتاب تثبيت دالئل النبوة للقاضاااا( 1)

مامية، واعتمد على منهج االسااااتنبا  من ورد فيه على منكري النبوءة، واإل إال قليالً،

 آيات القرآن على أدلة النبوءة وهو ذاته منهج د/ محمد دراز يف النبأ العظيم. 
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 الحديثة واالستدالل هبا على مسألة النبوءة، وهذا المنهج فيه خلل معريف

 يعرتض تقرير مسألة النبوءة وأدلتها من خالله.

عقلي المادي النقدي على القرآن وهناك من حاول تطبيق المنهج ال

الكريم وفق منهج تلفيقي إسقاطي، محاواًل إعادة قراءة القرآن الكريم 

بمسائله ودالئله وفق ما أسموه أرخنة وأنسنة النص ليصبح اإلنسان معيارًا 

لكل شيء، هبدف زحزحة الجانب الغيبي عن مسألة النبوءة وأدلتها، 

بي قية، وهذا يعني زحزحة المفهوم الغيأف حيث تصبح النبوءة فيه رأسية ال

اإللهي من النبوءة، فهو منهج يقوم على إنكار إلهية القرآن الكريم، وإنكار 

تلميحًا وتصريحًا، وهو ذاته  خصوصًا ^ونبوءة النبي  النبوءة عمومًا

قات قديمًا، إالَّ أن المنطل̂ منهج المشركين والكفار منكري نبوءة النبي 

 .ين الفريقينالفكرية تتباين ب

إضافة إلى ما انتهت إليه األدبيات الجدلية االستشراقية التي أنتجها 

الباحثون رجال الالهوت من اليهود والنصارى من خالل دراساهتم 

ف ومزيف ألنه  ^لرتجمة معاين القرآن وسيرة محمد  من أن القرآن محر 

فة والتي كانت ُعمد ياهتم، ة أدبال يتفق مع عقائد اليهود والنصارى المحر 

أن القرآن ليس وحيًا أصيالً من اهلل، وعليه ال  فتم تسليط الضوء على

نبي ًا، وأصبحت هذه األدبيات أنموذجًا يكرر  ^يمكن أن يكون محمد 

 . (1)ويستجر ألدبيات حداثيي العرب ومن نحا نحوهم

وأصحاب المنهج العرفاين والكشفي ُيغيب عندهم االستدالل 

ما يفضي النسحاب الداللة على الخرافة والدجل من بالعقل بالكلية، م

الروايات الموضوعة والمختلقة، فالنبوءة لدى بعضهم مكتسبة، وهي يف 
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، وهو منهٌج ال يمكن ^دائم، ناقض يف حقيقته ختم نبوءة النبي  استمرار

 أن تقرر عليه مسائل النبوءة وأدلتها.

َن على ؤصلة، ولم تبفالكتابة يف النبوءات نشأت يف أرحام ردود غير م

داج، كما كانت بعض الكتابات  منهٍج سليم، فنتج عنها مسائل ودالئل خ 

ضمن حمالت هتدف إلى محاربة اإلسالم، فأفرزت كتابات مشوهة، مما 

بين فينة  ^حدا بمنكري النبوءات إلى التهكم واالستطالة على النبي

لى رين إوأخرى للتشكيك يف مسائل الدين بشكل أو بآخر، وحدا بآخ

 الخروج عن دائرة الشرع بدعوى التنوير العقالين !!

لذا رأيت الكتابة عن موضوع مهم يف بابه، ضروري يف مسائله 

ودالئله، ألنه يتعلق باإلجابة على األسئلة الكربى للوجود والغاية، والتي 

ُتعنى باإلنسان، حيث ال يفتأ يبحث عنها لإلجابة عليها، فالكتابة يف 

تت ملحة، فهي ال تعد ترفًا فكري ًا بقدر ما هي محاولة الموضوع با

 ومساهمة بحثية لقضية معرفية وجودية علَّ اهلل أن ينفع هبا كاتبتها وقارئها.

ا كان القرآن هو أظهر وأقوى آية على صدق النبي وجب على  ^ولمَّ

للربهنة على صدق نبوءة  كل باحٍث عن الحق استخراج دالالته العقلية

فق منهج علمي شرعي مؤصل، يبتغي الحق وإظهاره ألنه أحق و ^النبي 

  أن يتبع.

 ًا: مسارات البحث:ثالث

 :وفق فصول جاءت على الرتتيب اآليتلقد سار البحث 

 فُت فيه بمفهوم النبوءة: النبوءة المفهوم والداللة، عر  الفصل األو 

لنبوءة ا والدليل، وبرهنُت على إمكان النبوءة، وبينُت العالقة بين مسألة
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 ومسائل العقيدة، وجليُت منهج القرآن الكريم يف عرض النبوءة وأدلتها.

بالكمال األخالقي على نبوءته،  ^: داللة اتصاف النبيالفصل الثاين

 نت فيه داللة اتصافه بكمال الصدق وانتفاء الكذب والخيانة عنه.بي  

نى وضحت فيه مع، ^: داللة األمية على نبوءة النبيالفصل الثالث

 األمية واألدلة عليها.

 ،على نبوءته ^النبي داللة الكمال التشريعي لرسالة :الفصل الرااع

والفطرة، وبين رسالة  والع لجليت فيه عالقة مضمون الرسالة 

 واألنبياء السابقين، والرسالة والعلم والحقائق الكونية. ^النبي

على نبوءته اإلخبار بالغيوب  من̂ : داللة إكثار النبيالفصل الخامس

مستقبلية، واإلخبار عما يسأل عنه  غيبيةمن جهة اإلخبار عن أمور 

 ، واإلخبار عن األمور الماضية.^النبي

: داللة النظم واألسلوب وعدم مقدرة الخلق على الفصل السادس

بينت فيه المفارقات بين أسلوب و ،^اإلتيان بمثله على نبوءة النبي 

 .ف قريشونظمه وغيره، ووضحت موق القرآن

على نبوءته، عرفت بالعتاب ُثم   ^: داللة عتاب النبيالفصل السااع

 .^بينت آيات عتاب النبي

يف  وتبين ،: تأخر نزول القرآن مع مسيس الحاجة إليهالفصل الثامن

حادثة اإلفك، ويف تحويل القبلة، ويف اإلجابة على سؤال أهل مكة، 

 لة.، ويف قصة المجادويف بيان اآليات المجملة، ويف صلح الحديبية
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ويمكن أن يكون تقسيم الدالالت على نحو مجمل: المسلك الشخصي، 

رأيت إفراد كل داللة يف فصل مستقل ألنه  والمسلك النوعي، إال أنني

األفضل من وجهة نظري من جهة تنوع دالالت النبوءة على ما سيأيت 

ة ى دالتفصيله يف ثنايا البحث بإذن اهلل تعالى فالقرآن أشار إل الت عد 

ومتنوعة، وهذا يستحثُّ العقل الستنبا  األدلة التي لم ترد يف هذا 

البحث، كما أنه يعسر الفصل بين المسلك النوعي والشخصي للتداخل 

ينُص عليه، وهو اجتهاد من  بينهما، إضافة إلى أن هذا التقسيم ال دليل

ت ما ذكر علماء أجالء، لذا اجتهدت يف تقسيم مسارات البحث على نحو

فإْن أصبت فهذا من فضل اهلل وحده، وهذا ما قصدت وأردت،   ...سابقًا

 َّ خم حم جم هل خلمل حل جل مك خكلك حك  جك مق حق مف ُّٱ

 حرمني المولى أجر االجتهاد وأجر اإلصابة ، وإن ، وال[88: هود]

أخطأت فمن نفسي والشيطان ، وأستغفر اهلل من خطأ لم أتعمده، وزلل 

 االجتهاد. لي أجر لم أتقصده، وأسلي نفسي بأن

ويف النهاية كانت الخاتمة والتي ذكرت فيها أهم النتائج، وأبرز 

 التوصيات التي توصلت إليها من خالل دراستي.

ا: منهجية الكتااة يف البحث:  رااع 

لت عليها يف كتابة هذا البحث منها: ة عوَّ  ثمة مناهج عد 

تقراء الكريم، واسالستقراء أدلة النبوءة من القرآن  المنهج االست رائي

الكتب المدونة يف ذلك، فقمت باستقراء القرآن الكريم مرارًا وتكرارًا، 

، واستقراء الكتب التي دونت ^ألتتبع دالالته على النبوءة ونبوءة النبي

 يف النبوءة وأدلتها استقالاًل، أو ُذكرت ضمن مصنفات أخرى.
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ل من مسائلبيان وجه الداللة، ولتحليل كثير  والمنهج التحليلي

 الدراسة والربط بينها.

ير من لي لتجلية كثبشقيه اإليجابي والسلبي اإلجما والمنهج الن دي

 .مسائل الدراسة

 لتتبع أصول المسائل والدالئل. والمنهج التأريخي

 لتتبع المعطيات الفكرية حول مفهوم النبوءة.والمنهج الفيلولوجي 

 رز دالالت القرآن علىألب صنفت اآليات بعد التأمل واالجتهاد ولقد

حتى ال يتشتت البحث، والتي يمكن من خاللها الربهنة  ^نبوءة النبي 

لمنكري النبوءات، مبينة وجه الداللة، مشيرة  ^على صدق نبوءة النبي

ن أثبتها أو نفاها أو استشكلها، مجملة الرد عليه، ويف اإلشارة كفاية إلى مَ 

اسة تجلية وإبراز دالالت حتى ال تتشعب مسائل البحث؛ إذ هدف الدر

 . ^القرآن على نبوءة النبي

 

اعتمدت على الروايات الصحيحة يف دراستي هذه، ألن فيها  ولقد

 وكفاية للبناء المعريف المؤصل، والبد من تطبيقه. غنية

 

وال يعني هذا أين استوعبت كافة الدالالت القرآنية على صدق نبوءة 

جهدي، وكامل قويت، وباب  ، وإنما اجتهدت وبذلت قصارى^النبي 

البحث مفتوح لكل باحث عن الحق، فدالالت القرآن ال تنقضي، وقد 

 يفتح اهلل على غيري وهو من فضل اهلل علينا.
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ًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا  فاللهم أرنا الحق حق 

 وال تلبسه علينا واجعلنا للمتقين إمامًا. ،اجتنابه

الذي  د/ خالد الدريس .والتقدير إلى فضيلة الشيخ أوأتوجه بالشكر 

ن لهذه الدراسة أن تخرج يف حلتها للناظرين، فاهلل أسال أن يجزيه عني  مك 

 خيرًا.

 . وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد

 همسة:

أسعد بمالحظاتكم القيمة التي تفتق المعرفة، فحب المعرفة ال 

  syalbadry@gmail.com:ينضب، على الربيد اإللكرتوين

 

 ...الباحثة
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ــاملبح ــــــــ  :ث األولــــــ

 ثــــــ   :املبحــــــث ا 

 ثــــ  ــــث:املبحــــث ا 

ــث ا   رابع:املبحــــــــ

 

 وا د يل ا تعريف مبفهوم ا نبوءة

  ن ا نبوءةاألد ة ا عقلية على إمك

 يدةوءة ومس ئل ا عقا عالقة بني مسأ ة ا نب

 ته رض ا نبوءة وأد منهج ا قرآن ا كريم يف ع

 

 الفصل األول   

 النبوءة املفهوم والداللة

 :ويشتمل عىل أربعة مباحث  
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ــاملطل ــ ـــــــ  :األول ـــــــ

    :املطلــــــ  ا ثــــــ 

   ــــث:املطلــــ  ا ثــــ 

 ابع:املطلـــــــــــ  ا ر 

  مس:املطلـــ  ا ـــ  

ــ   دس:املطل  ا ســـــــ

 

 (ـ ا دال ة ـ ا نشأة )ا تعريف مفهوم ا نبوءة

 (وا تد يل ا تعريف) مفهوم ا د يل ومرادف ته

 ه ت ضرورية()تنبي  تعريف ب  قرآنا

 ق ت منهجية()مف ر ا نبوءة وأد ته 

 (ص ومس ت)خص ئ ته أد وة ءا نبو

 (كشك  ي ت املنهجيةمصطلح املعجزة واإلعج ز )اإل

 المبحث األول         

 م النبوءة والدليلالتعريف مبفهو        

 :ويشتمل عىل ستة مطالب            
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 المطلب األول      

 (ال الداللة ال النشأ(1)مفهوم النبو   )التعريك

 :أوال: اين النَّبأ والنبا

 من جهة الُلغة قوالنيف اشتقاق لفظ النبو
ِّ
 :ءة والنبي

أْي  :نبأ وأنبأ :وهو الخرب، ُيقال؛ بالهمز (َنَبأَ )أنَّ مصدره  :ال و  األو 

 
ُ
ألنه ُيخرب عن اهلل تعالى،  ن أنبأ عن اهلل، أْي أخرب عنه،مَ  أخرب، والنبي

ل نبأ على القوم إذا طلع عليهم وظهر، وُمْخبَر من اهلل تعالى، وُيقا

و)النبيء( المكان المرتفع، لرفعة قدر النبي وظهور نبوءته، والنبيء 

الواصل والموصل والمعرف باهلل تعالى؛ إذ األنبياء هم طرٌق  الطريق

 ، والمعنى ُهنا يبين الحقيقة والماهية.(2)للهداية وللسعادة

ون همز، مأخوذ من النَّْبَوة والنَّبَاَوة بد (نبا)أنَّ مصدره من  :ال و  الثاين

وهي المكان المرتفع، والنبي العلم من أعالم األرض التي ُيهتدى هبا، 

                                                 

ف، والتمييز بينه وبين غيره ؛  :مقصود الحدود والتعريفات( 1) ر المحدود والُمعرَّ هو تصوُّ

ره، ولذا أجمع العلماء على أنه ال يجوز حدُّ  حُّ الُحْكم على الشيء قبل تصوُّ
ألنه ال يص 

المحدود بغيره، بل ال ُيَحدُّ إالَّ بنفسااااه ؛ وما وضااااعت الحدود إال إلقامة الحدود بين 

ع ها على بعض، ينظر الم فة، حتى ال يبغي بعضاااا حدود اين المختل فة ال ية معر يف أهم

درء تعارض العقل (، و15اااا1/13) البن عقيل؛  الواضح يف أصول الفقه والتعريفات:

البن ؛  التوضاااايح والبيان لشااااجرة اإليمان(، و321اااااااا 3/319) البن تيمية؛  والنقل

 .89ص سعدي

(، 5/308)البن فارس  ؛ مقاييس اللغة(، و5/216)لألزهري ؛  اللغة هتذيب ينظر: (2)

، (1/67) للفيروز آبادي؛  اموس المحيطااااااااااااالق(، و1/74) للجوهري ؛ الصحاحو

 .ادة )نبأ(اام (1/162) ظوراالبن من؛  رباان العالسو
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، والمعنى ُهنا (1)ومنه النبي الرتفاع قدره وشرفه على سائر الخلق

 محصور يف الرفعة واألفضلية.

 :واألظهر أنه مشتق من النبأ بالهمز، لألسباب اآلتية

 بالهمز، (نبأ)عرب على أنَّ أصل اشتقاق كلمة النبي من ا إجماع ال1

وليس من النبوة والنبا
(2)

. 

كلمة النََّبأ بتخفيف الباء يف القرآن ومشتقاهتا إنما وردت بمعنى ا 2

  َّمت  زت  رت يب ٱُّٱبه فائدة عظيمة يحصل به العلم، قال تعالى: الخرب الذي 
[، 5ن: التغاب] َّ  ىك مك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ [ ، وقال:67ص: ]

ٱ     [، وقال:21ص: ] َّ زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ:وقال

 ىف  يث ىث نث مث ٱُّٱٱوقال:[، 69الشعراء: ] َّ مك لك  اك يق ُّٱ
 يل ىل مل ُّٱٱوقال: [،9إبراهيم: ] َّ لك اك يق ىق يف
التوبة: ] َّ يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ٱُّٱ [، وقال:71يونس: ] َّجم

 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱٱ[، وقال:70
 مث زث رث يت ىت ٱُّٱٱ[،وقال:175األعراف: ] َّ يي ىي ني
 [.2 ـ 1النبأ: ]  َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱ [، وقال:27المائدة: ] َّ نث

وكلمة نبَّأ وأنَبأ بتشديد الباء وتضعيفها تنبه على تحقق الخرب ووقوعه 

         :يقول تعالى عن عيسى عليه السالم، (3)من قبل اهلل تعالى، وهي أبلغ

[، ويقول 49آل عمران: ]  َّين  ىن نن من زن رن مم ُّٱ

 يث نثىث  مث زث رث يت ُّٱٱتعالى عن الخضر حين قال لموسى:
                                                 

مقاااييس اللغااة (، و5/216) هتااذيااب اللغااةو، (1/1723)القاااموس المحيط  :( ينظر1)

 مادة )نبا(. (15/301) لسان العرب(، و5/307)

 (. 4/422)، (3/474) هدَ يْ البن س   ؛ينظر: المخصص  (2)

 . 341المفردات يف غريب القرآن ؛ للراغب األصفهاين ص ينظر:  (3)
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[، ويقول تعالى يف قصة 78الكهف: ] َّ لك اك يق ىق يف ىف

 حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱيوسف:
، ويقول تعالى عن  [15يوسف: ] َّ مه جه ين ىن من خن

 جمحم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك ُّٱٱيوسف:
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ :^[، ويقول تعالى لنبيه محمد 37يوسف:] َّحن جن مم خم

ويقول تعالى عن نبينا  [،51الحجر: ] َّ حن جن مم خم ُّٱ

 َّىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت ُّٱٱ:^محمد 
 .[3التحريم: ]

والخرب يدل على خاصة النبوءة بخالف غيره، ألنَّ النبوءة تتضمن 

 الخرب.

فعة المأخوذ من 3 (؛ أالنب)خٌل يف معنى دا (النبا)ا أنَّ معنى العلو والرِّ

ا أن لي ًا، كمن أنبأه اهلل وجعله ُمنْب ئًا عنه ال بد أن يكون رفيع القدر عَ فمَ 

؛ س بنبيين لالعلو والرفعة ال يدل على خصوص النبوءة، فقد يوصف به مَ 

يجب ف): وهبذا جزم شيخ اإلسالم ابن تيمية ا رحمه اهلل تعالى ا إذ يقول

شامل لمعاٍن عدة ، فنبأ (1)(إلنباء ال من النبوةالقطع بأن النبي مأخوذ من ا

 .تدل على النبوءة

 .(2)ترك الهمز المقصود منه التخفيف ا إنَّ 4

                                                 

 (، واإلرشاد ؛ للجويني883ااا2/881) :من الكتاب أيضًا ينظر(، و2/883) النبوات (1)

 .302ص 

سبع (2) شر يف القراءات العشر(، و1/80) لويهالبن خا ؛ ينظر: الحجة يف القراءات ال  ؛الن

 (. 2/881) النبوات(، و2/258) البن الجزري
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وقد ُيعرتض على هذا الرتجيح يف أصل اشتقاق النبوة برواية تروى 

يف هذه الرواية  :فيقال؛ (1)«أنا نبي اهلل ولست بنبيء  » :أنه قال ^عن النبي

 نبي من نبا بال همز، ونفي اشتقاقها من الهمز نبأ. إثبات اشتقاق كلمة 

 ن قال بأن نبي مشتقة من النبا أي النبوة.وهذه الرواية يستدل هبا مَ 

، وعليه ^ويمكن الرد على هؤالء بأن هذه الرواية لم تثبت عن النبي

 .(2)فال يمكن االحتجاج هبا

ضمن ة تتوالنبوء؛ وبما أن أصل اشتقاق كلمة النبي من )نبأ( بالهمز

ة من اإلنباء أي اإلخبار عن اهلل )الغيب( ا كما سيأيت  الخرب، وهي مشتقَّ

تفصيله يف النقطة التالية ا، ولألسباب السابقة الذكر، لذا اعتمدت كلمة 

 النبوءة يف هذا البحث برمته، تفعيالً للمفهوم.

 ثاني ا: النبو   والغيا )المصدر والمرتكز(

نباء أي اإلخبار عن الغيب )اهلل(، فاهلل ُينبئ إنَّ النبوءة مشتقة من اإل

 سخرب الناي)يخرب( النبي بأمره وهنيه وشرعه، بواسطة جربيل، والنبي)ُينبئ( 

، وطريقة إخبار اهلل تعالى لجربيل، (3)بما نبأه اهلل به من األمر والنهي والشريعة

ار ليهم آثغيبية عن ا، وإْن رأى الصحابة رضوان اهلل ع ^وإخبار جربيل للنبي 

فإن هذا ال يقدح يف صدق النبوءة، فثمة فرق بين  ^ذلك على جسد النبي

فهذا غيبي ال سبيل لنا إلى معرفة كيفيته، وبين ̂ طريقة وصول الوحي للنبي

 فهذا ممكن. الربهنة على صدق الوحي،

                                                 

فه وضااااعَّ (، 3/81) والعقيلي يف الضااااعفاء(، 2/231) ( أورده الحاكم يف مسااااتدركه1)

 (.5759)( برقم12/547) األحاديث الضعيفة والموضوعة ينظر: سلسلة ؛ األلباين

 (.2/882) ( ينظر: النبوات2)

؛ ودرء تعارض العقل والنقل؛ البن تيمية 428ظر: هناية اإلقدام ؛ للشاااهرساااتاين ص ين( 3)

 (.2/714(، )1/23(، والنبوات له )1/179)
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فها هنا أربعة أركان أساسية يحتوي عليها مفهوم النبوءة والرسالة، وال 

 ر المفهوم بدوهنا، وهي:يمكن أن يتصو

ل، )اهلل(. .1  الُمْخب ر، الُمنَب ئ، الُمْرس 

 الُمْخَبر، والُمنَْبأ، والُمْرَسل )النبي(.  .2

 .نزلةوالرسالة )الشريعة ا الدين( المُ  ،النبوءة ،المضمون .3

 .الواسطة  .4

فاهلل ُينبئ النبي بما يريد أن يبلغه عنه من الشرع، وقد يكون بواسطة، 

الواسطة بين اهلل تعالى وأنبيائه هي جربيل أمين الوحي، أو بدون واسطة، و

والنبي يخرب بما نبأه اهلل به، وأوحاه إليه، ومضمون النبوءة وهو دين اهلل 

فقوام النبوءة الوحي وهو اإلخبار واإلعالم  المنزل وشرعه المحكم،

واإلنباء من اهلل ألنبيائه، فالنبي يخرب عن ربه، فالمصدر الوحيد للوحي 

ذي يرتكز عليه مفهوم النبوءة هو اهلل تعالى، وتتضح هذه الحقيقة جلي ًا ال

 جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك ُّٱ :يف قول الحق جل وعال
الشورى: ] َّ هي مي خي جيحي ٰه مه جه هن  من خن حن

فمصدر الوحي هو اهلل، وهو الذي يحدد طريقته ومضمونه وطبيعته  ،[51

ه، دون ب ئ بما أوحى اهلل إليووقته وزمانه ومكانه، فالنبي يبلغ ويخرب وُين

تأمل اآليات التي برهنت على هذا يف أكثر من موضع من أي  تدخل منه، 

 نب مب زب رب يئ ُّٱ :القرآن الكريم لتجلية هذه الحقيقة، يقول تعالى
[، 67المائدة: ]  َّمث زث رث يت ىت نت زتمت رت  يب ىب

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي  خي  ُّٱٱويقول:
 َّيك ىك مك لك اك ٱُّٱ[، ويقول:92المائدة: ]  َّ رئ ّٰ ِّ

الرعد: ] َّ مع جع مظ  حط مض ُّٱٱ[، ويقول:99المائدة: ]
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 ُّٱٱ[، ويقول:35النحل: ]  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱٱ[، ويقول:40

 حي جي ُّٱٱ[، ويقول:82النحل: ] َّ يث ىث  نث مث زث رث
  لك اك يق ىق يف ُّٱٱ[، ويقول:54النور: ] َّ يي ىي مي  خي
 ژچڇڇڇڇژويقول: [، 18العنكبوت: ] َّمك

ٱ           [، ويقول:48الشورى: ] َّزي ري ٰى ين ُّٱٱ[، ويقول:17يس: ]

 جي ُّٱوقال تعالى: [، 12التغابن: ] َّ مب زب رب يئ ىئ ُّٱ
اآليات تبين كل هذه  [،44النحل: ] َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي

 .^بلغ عن اهلل، أي ال بد من جهة غيبية خارجة عن النبي مُ  ^أن النبي

 

ي، والبعد النب وهبذا المفهوم للنبوءة يتأكد البعد الرأسي لها من اهلل إلى

 األفقي من النبي للناس، وال يمكن أن تعتمد على بعٍد واحٍد، ألنه ال

لمفهوم النبوءة بحال من األحوال أن تكون من ذات النبي، وال من  يمكن

مخيلته، وال يمكن بأي حال من األحوال أن يكتم النبي ما نبَّأه اهلل به
(1). 

 ز على الجانب الغيبيمما سبق يتبين لنا أن مفهوم النبوءة مرتك

،من جهة خرب النبي عن اهلل تعالى، ومن جهة طريقة (2))الميتافيزيقي(

 وحي اهلل لنبيه، وهي ترتكز على البعد الرأسي واألفقي معًا.

 

 

                                                 

هناك من يزعم أن النبوءة مسااااتمرة عند األئمة والعارفين، لكن يجب كتماهنا، ينظر: ( 1)

 .149بسط التجربة النبوية ؛ د. عبد الكريم سروش ص 

معرفة ما غاب وال يقع تحت الحواس. ينظر: موساااوعة الالند الفلسااافية  :الميتافيزيقا( 2)

(2/790.) 
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 ثالثًا: النبو   والدين )المصدر والمرتكز(

بين مفهوم )النبوءة( و)الدين( ارتبا  وثيق من جهة إلهية المصدر، 

كز على الجانب اإللهي الذي يتسم بالغيب، حيث ال يقف عند فالدين يرت

المحسوس، فعبادة األصنام هتدف إلى الوصول لإلله األعظم الذي ال 

لإلله كما يتوهمون ُيرى، وما هياكل األصنام إال رمٌز لتلك القوة الغيبية 

إضافة إلى أن الخضوع الديني يهدف إلى تقديس ذات ليست هي مثل 

سة بل هي متصفة بالعظمة، وهذا الذي يميز الديني من الذوات المحسو

الالديني، فالغريزة الدينية لدى اإلنسانية هتتم بالمعنى اإللهي، وبما هو فوق 

الطبيعة، وهذه إحدى النزعات العالمية الخالدة لإلنسانية، وستبقى الحاجة 

 للدين ما بقيت اإلنسانية، فالدين ال يجعل من اإلله مبدأ تدبير فعال

فحسب، بل هو مصدر ُحكم وتشريع يف الوقت نفسه، وهذا هو اإلله 

ن يقل بوجود دين بال إله ، فأي دين البد فيه من إله، ومَ (1)المعبود بحق

يقرتف خطًأ نفسي ًا جمعي ًا أساسي ًا، فالوصف المشرتك يف األديان هو 

رها حقيقة متعالية قصوى، يختلف تفسي، واألديان جميعًا تتعلق ب(2)الغيب

لكنها حقيقة ال يمكن إنكارها، ففي األديان التوحيدية يطلق على هذه 

 .(3) الحقيقة المتعالية اسم )اهلل(

                                                 

 .56، وص42ا 41، وص83ا 82، وص52الدين: د/ دراز، ص :( ينظر1)

 .25، 23روح الحقائق: جوستاف لوبون ص  :( ينظر2)

 .23كارين أمستورنج ص  :سيرة النبي محمد :( ينظر3)



 

39 

 

ولو أردنا أن نبحر يف مفهوم النبوءة من جهة ارتكازه على الغيب يف 

،فسنجد أنه (1)األديان دون تحديد لمصدر هذا الغيب بشكل تأريخي

 :موجوٌد يف

الديانة المصرية، وعند بعض العرب حيث * الديانات الوضعية، ك

ُرب ط مفهوم النبوءة بالكاهن الذي يتنبأ عن المغيبات يف المستقبل ليخرب 

اف الذي يتنبأ عن  هبا، كما أنه ُرب َط يف أديان الشرق وعند اإلغريق بالعرَّ

 .(2)األمور الغيبية ليخرب هبا 

ؤ رفة صحة التنبمعوُيالحظ هنا أن  مفهوم النبوءة ارتكز على الغيب، 

 تجليته.ته وهذا ما يحتاج لربهنو ،من كذبه

* الديانات التي لها أصل إلهي ثم حرفت، كاليهودية والنصرانية، 

ث نيابة عن (3)فمفهوم النبوءة عند اليهود اإلخبار بالغيب ، وهي التحدُّ

، أو هي المعرفة اليقينية التي يوحي اهلل هبا إلى البشر عن شيء (4)اإلله

                                                 

هو إزالاة اللبس للقاائلين بنزع الغياب عن مفهوم الهادف من هاذا الساااارد التاأريخي ( 1)

 النبوءة.

، وص 62ااااااا60ينظر: النبوة من علم العقائد إلى فلساافة التاريخ ؛ د. علي مربوك ص ( 2)

(.ويف الفرق بين النبي 2/19، تاريخ الفلساااافة الغربية ؛ لربتراند رساااال )78اااااااا  68

ث، حيث جليت الفرق الشريعة من هذا البح والكاهن يراجع: الفصل الخامس: كمال

 بينهما هناك.

وشاااابهات وهمية حول الكتاب المقدس:  ،949ص  ينظر: قاموس الكتاب المقدس( 3)

، وداللة الحائرين ؛ لموساااى بن ميمون، 36، وص 32د/ القس منيس عبد النور، ص 

، وهو يجعل مصاااادر اإلخبار بالغيب متعددًا، وما يهم يف تعريفه هو 404اااااااا400ص

بات أن النبوءة نب الغيبي. وينظر إث جا بات ال خارج النبي، أي إث وين ساااافر التك :من 

 . 24:14، وسفر العدد 49:1

 .4:16، 1:  7جينظر: سفر الخرو (4)
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، )فهي اإلخبار عن اهلل وخفايا مقاصده وعن األمور المستقبلية، (1)ما

ومصير الشعوب، والمدن، واألقدار، بوحي خاص منزل من اهلل على فم 

، فهدفها األساسي توصيل كلمة اهلل للناس متضمنة (2) أنبيائه المصطفين(

 ، (3)التبصير والتحذير

رات حادت به عن إال  أن مفهوم النبوءة لدى اليهود طرأت عليه تغي

ر مفهوم النبوءة من نبوءة إخبار إلى  ،حقيقته ففي عصر السبي البابلي تحوَّ

النبي هو كل شخص أظهر شجاعته ، ف(4)نبوءة رؤى بحثًا عن الخالص

ل مفهوم النبوءة يف اليهودية إلى طابع ، (5)من أجل بناء دولة عربية فتحوَّ

 .(6)قومي سياسي مغلق

صارى هي عطية المسيح، وقد أعلن المسيح ومفهوم النبوءة لدى الن

إلى الوحي  ،لقد تحول الوحي اإللهي يف النصرانية(7)أنه سيرسل أنبياء

المتجسد يف المسيح عيسى عليه السالم فاآليات التي يؤيد اهلل هبا أنبياءه 

 ، وعلى هذا(8)الصادقين البد أن تكون من ذات النبي ال خارجة عنه

 تعالى، وإنما هو الخرب السار إلعالن محبة اهلل فاإلنجيل ليس هو كالم اهلل

                                                 

، 215ااااا 214ص  ينظر: المعتقدات الدينية لدى الغرب ؛ لعبد الراضي عبد المحسن( 1)

 .393وص 

 :كتاب المقدسالتفساااير المعاصااار لل :، وينظر949ص  :معجم الكتاب المقدس( 2)

 .339دون فيلمنج ص 

 .2452تفسير النصي للكتاب المقدس ال :( ينظر3)

، وقاموس الكتاب 106النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ ؛ د. علي مربوك ص ( 4)

 .2069، والتفسير النصي ص 950ا 949المقدس ص 

 .950قاموس الكتاب المقدس ص  :( ينظر5)

 . 1/236نية ؛ د. عبد الوهاب المسيري ويلصهينظر: األيدلوجية ا( 6)

 .34: 23، ومتى 951معجم الكتاب المقدس ص  :( ينظر7)

 .33ينظر: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس، ص ( 8)
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من ن يؤالعظيمة بموت المسيح كفارة عن الخطيئة، حتى ال يهلك كل مَ 

 . (1)به منهم، وتكون لهم الحياة األبدية

ى لد النبو  هو القاسم المشرتك يف مفهوم  الغياومن المالحظ أن 

ذلك الغيب،  الجميع، مع التنبيه إلى االختالف الجوهري يف مصدر

 والربهنة على صدق الخرب والُمخب ر.

يبدو أنه ظهر جلي ًا بعد هذا السرد التاريخي الذي أطلت فيه ال لشيء 

إال لتأكيد ارتبا  مفهوم النبوءة والدين بالغيب، وأهنا خارجة عن النبي 

ن يحاول زحزحة ألنه على وضوح هذه الحقيقة إال أن هناك مَ  ،^

يلغيها بشكل مباشر أو غير مباشر مما يؤدي إلى ل الجانب الغيبي منها

 إنكارها.

 رااعًا: النبو   )كواشك وزيوف( 

لقد أكدت سابقًا ارتكاز النبوءة على مفهوم الغيب أْي أهنا ال يمكن 

، ألن النبي يخرب عن اهلل، واهلل غيب عنه، البتة ^أن تكون من ذات النبي

ه غيب عنه أيضًا، وتحديد ومضمون ما يخرب به النبي من شرع اهلل ودين

مكان النبوءة وزماهنا ومضموهنا كل هذه أمور خارجة عن النبي، وال أحد 

يحدد هذا إال اهلل تعالى الذي اصطفى األنبياء من خلقه، فمحال أن تكون 

 النبوءة منه.

، وبأن ^وهبذا ُيعلم بطالن مفهوم النبوءة القائل بأهنا من خيال النبي 

أو  من داخله نتيجة لقوة حدسه، ^عه النبي الوحي صوت باطني يسم

                                                 

 .41(، وشبهات وهمية حول الكتاب المقدس، ص 3:16يوحنا ) :ينظر( 1)
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لعملية االختزال الذهني الكبير عرب تردُّده على غار حراء، فهي تتطلب 

 .(1)خيااًل خصبًا فقط

وبطالن القول بأن النبوءة ال تعدو أن تكون حالة إنسانية من اإلنسان 

 لإلى اإلنسان، وال يصح أن تفهم على أهنا ارتبا  أو تواصل بين ُمْرس  

(، ولو فرض نوع من هذا االتصال فهو لمرحلة من )النبي )اهلل( وُمْرَسل

عمر البشرية تجاوزها اإلنسان، ثم يموت اإلله على حدِّ زعمهم، فالنبوءة 

 
ٌ
يتلقاه اإلنسان من داخله، ذو طبيعة ناسوتية، وصفة  يف نظرهم وحي

 . (3)ها، فهي ليست غيبية بل دنيوية حسية، فال يهم مصدر(2)دنيوية

خرج مفهوم النبوءة المعلوم لدى عموم المثبتين لجنس  و على هذا

ح تحديده ليصبالنبوءات عن حقيقته، فتم نزع المضمون اإللهي الغيبي، 

من أعسر ما يتصدى له الباحث، نظرًا إلى أنه معنى متغير بتغير لديهم )

 .(4)األديان والثقافات واألزمنة(

 يبي من مفهوم النبوءة لوجدنا أنهولو بحثنا عن سبب نزع الجانب الغ

إنكار للوحي أي الشرع الذي أوحى اهلل به لنبيه، وهو متضمن لألحكام 
                                                 

شبهة ُأثيرت قديمًا على أيدي الفالسفة ؛ ينظر: آر( 1) ي اء المدينة الفاضلة ؛ للفارابهذه ال

، والفعل واالنفعال ؛ البن سينا 50اااا49له أيضًا ص  ، والسياسة المدنية94اااا 93ص 

، والعلمانيون 113، والنبوة بين الفلساااافة والتصااااوف؛ لعبد الفتاح الفاوي ص 3ص 

، والتفساااير الماركساااي ؛ د. محمد عمارة 624والقرآن الكريم ؛ د. أحمد الطعان ص 

 ؛ ينظر: اإلسالم والمسيحية يف العالمثيرت حديثًا على أيدي المستشرقينأُ ، و55ص 

، وعلى أيدي الحداثيين العرب ؛ ينظر: مقدمات 53ري وات ص مالمعاصاار ؛ لمونتج

، ومقدمة رسالة 49، ومفهوم النص ؛ لنصر أبو زيد ص 535أولية ؛ للطيب تيزيني ص 

 .134في ص ترجمة حسن حن :الالهوت والسياسة ؛ السبينوزا

 .141، وأسئلة الشعر ؛ ألدونيس ص 61ينظر: نقد الحقيقة ؛ علي حرب ص ( 2)

 .44مقدمة رسالة يف الالهوت والسياسة: د/ حسن حنفي، ص ( 3)

 .16اإلسالم بين الرسالة والتاريخ ؛ لعبد المجيد الشريف ص  (4)
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واألوامر والنواهي، بمعنى عزل الدين عن شؤون الحياة ليعيش اإلنسان 

ما يمليه عليه عقل اإلنسان، لم يتم التصريح  كما يريد اإلنسان، وفق

ياة بل تم سلوك طريق طويل ملتٍو عالنية بتنحية الدين عن مناحي الح

 يهدف لتحريك األس  الذي يقوم عليه الدين برمته وهو النبوءة.

 لنا أن نتصور كيف ستكون الحياة يف حينها ؟! 

 

إنَّ إنكار النبوءة معناه حياة ال دينية، وما هذه الحياة إال نسخة مصورة 

، ^نبي عثة المن الحياة التي كان يعيشها الناس قبيل ب ومكررة ومستجرة

 ومن الحياة المادية التي ال تؤمن إال بما هو مشاهد ومحسوس وملموس.

 

، وهكذا يكون صالح الناس ^إنَّ صالح الناس كان بعد بعثة النبي

يف كل زمان ومكان، فالنهضة الحقيقية هي التي هتتم وتبحث عن تلكم 

ء بنور ياألسباب التي هنضت بالبشرية، والتنوير الحقيقي هو الذي يستض

 الوحي وال ينكره.

 

 :خامسًا: خة ة الخة ة

إن  مفهوم النبوءة يرتكز على الغيب، وال بد للنبي الصادق الذي يخرب 

إنما  النبوةبأنه نبي ُمْرَسل من عند اهلل من دليل يربهن على صدقه، ألن  )

 يلتبس هذا هبذا إال على يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، وال
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لذا كانت النبوءة بحاجة لألدلة والرباهين التي ُتبنى  (1)(الجاهلينأجهل 

 على اليقين.

 فما الدليل وما مرادفاته؟!

 هذا ما سأبحر فيه يف المطلب التالي بإذن اهلل تعالى. 

* * * * * 

                                                 

 (.1/109البن أبي العز، ) :( شرح العقيدة الطحاوية1)



 

45 

 

 

 المطلب الثاني      

 مفهوم الدليل ومرادفاته )التعريك والتدليل(

 واآلية والربهان والسلطانالدليل لح لقد ورد يف القرآن الكريم مصط

والبينة والبصيرة والحجة حيال االستدالل على مسائل النبوءات، فهي 

 :مفاهيم شرعية ال ُلبس فيها، وال غبار عليها، وسأجلي معانيها يف اآليت

 تعريك الدليل :أوال  

ل يل  الُّ  ،ما ُيْسَتَدلُّ بهاألمارة يف الشيء، وهو الدَّ ل يل الدَّ ه وقد َدلَّ  والدَّ

ه َداللة ود اللة وُدلولة ، وهو المرشد والهادي على الطريق َيُدلُّ

 .(1)للمطلوب

، واالستدالل هو (2)فالدليل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر

طلب الداللة، ويكون بالنظر والروية، وقد يكون بالسؤال عنها، 

ح الدال وكسرها بفتالداللة ، و(3)والمدلول هو مقتضى الدليل ونتيجته

هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء األول 

، ويسمى الدال والدليل داللة كتسمية (4)هو الدال، والثاين هو المدلول

يتوصل هبا إلى معرفة  وأ ما يمكن االستدالل به، وهي (5)الشيء بمصدره

ن يجعله ن ذلك بقصد ممَ سواء كا، (6)األشياء كداللة األلفاظ على المعنى

قال  ن يرى حركة اإلنسان فيعلم أنه حيكمَ ، أو لم يكن بقصد، داللة

                                                 

هت1) غة( ينظر:  غة(، و4/436) ذيب الل قاييس الل -11) لساااااان العرب(، و2/259) م

247) .)  مادة )دلَّ

 .(2/292) للتهانوي؛ ينظر: كشاف اصطالحات الفنون (2)

 .17سعود العريفي ص .ينظر: األدلة العقلية النقلية على أصول االعتقاد: د (3)

 .104ينظر: التعريفات ؛ للجرجاين ص ( 4)

 .47، والكافية يف الجدل ؛ للجويني ص 171ص  فاظ القرآنينظر: مفردات أل( 5)

  (. 1/159)للعسكري ؛ ( ينظر: الفروق 6)
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 جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك ُّٱتعالى: 
كل ناظر فيه أن لما يمكن فالداللة على الشيء ، [14سبأ: ] َّحن

 عليه لكل الا م لما كان داللة على الخالق كان داكالعالَ ، يستدل هبا عليه

 .(1)مستدل به

وبذا يعرف أن من سمات الدليل أنه يستلزم عين المدلول، وال يكون 

 :أمرًا كلي ًا مشرتكًا بين المطلوب وغيره، ويف هذا يقول ابن تيمية

 ًاي  كل أمراً ال يكون مدلوله  ،الذي يستلزم عين المدلولوالدليل هو )

بل نفس العلم به يوجب العلم بعين  ،بين المطلوب وغيره مشرتكًا

 زثمث رث يت ىت ُّٱ :الشمس آية النهار قال تعالى أنكما  ،لولالمد
فنفس العلم ؛ [12اإلسراء: ] َّ يق ىق  يف ىف يث ىث نث

 ^وكذلك آيات نبوة محمد . بطلوع الشمس يوجب العلم بوجود النهار

بينه  رتكًامش ًاي  كل أمراً نفس العلم هبا يوجب العلم بنبوته بعينه ال يوجب 

تعالى نفس العلم هبا يوجب العلم بنفسه  وكذلك آيات الربِّ . وبين غيره

علم وال. بينه وبين غيره مشرتكًا ًاي  كل المقدسة تعالى ال يوجب علمًا

 نأفكل دليل يف الوجود ال بد ؛ لهذا هو جهة الدليل بكون هذا مستلزمًا

للمدلول، والعلم باستلزام المعين للمعين المطلوب  يكون مستلزمًا

 .(2)(الفطرة إلىرب أق

الداللة يف الدليل هو من أهم ما ينبغي االعتناء به، وطريق العلم ووجه 

يل فالبد من التالزم بين الدل؛ به تكون بالنظر إلى ما تستلزمه األشياء

                                                 

 . 2/284 ، كشاف اصطالحات الفنون191 ص ألفاظ القرآن رداتمفينظر:  (1)

 .(1/151)( الرد على المنطقيين2)
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والمدلول حينئٍذ، )وسبيل العلم بوجه الداللة يف الدليل إنما هو سبيل 

)  .(1)العلم بوجه لزوم الالزم للملزوم ليس إالَّ

واحدًا وله وجوه داللة متعددة تدل على أمر واحد،  وقد يكون الدليل

، تعددت ^وهذا مثل دليل القرآن؛ فقد دلَّ على صدق نبوءة محمد

 .(2)وتنوعت فيه وجوه الداللة، فهو من أعظم اآليات وأظهرها وأبقاها

 ل فصول البحث بمشيئة اهلل تعالى.وهذا ما سأوضحه من خال

  نجد أن الدليل ورد يف قوله تعالى:وعند التأمل يف آيات الذكر الحكيم 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه ُّٱ
، وورد يف قوله (3)وهو بمعنى األمارة والعالمة [45الفرقان: ] َّ  ُّ

ٱ                  [، وقوله:14سبأ:] َّ مم خم حم  جم هل مل خل ُّٱتعالى: 

 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ُّٱ
، وهو بمعنى الهداية (4) [40]طه:  َّ زئ رئ ُّٱقوله:  [، ويف120طه: ] َّ

 .(5)واإلرشاد

ولم يرد يف القرآن الكريم لفظ الدليل بمعنى ما يستدل به على قضية  

النبوءة، وإنما ورد لفظ اآلية والربهان والسلطان والبينة والبصيرة حيال 

                                                 

نطقيين الرد على الم، و70ص للرازي ؛ ينظر: محصاااال أفكار المتقدمين والمتأخرين (1)

األدلة العقلية (، و284ااااا1/282) النبوات، و401ااااا 252(، وص 202 ااااا1/201)

 . 22ص النقلية على أصول االعتقاد

 (.484ا 4/480البن تيمية، ) ؛ينظر: الجواب الصحيح (2)

، وجااامع البيااان؛ البن جرير، 314ينظر: تااأوياال مشااااكاال القرآن؛ البن قتيبااة، ص  ( 3)

(19/19.) 

 .[10[، و]الصف:12صص: ]الق :ينظر كذلك( 4)

 (.3/529(، وتفسير القرآن العظيم؛ البن كثير، )74ا22/73ينظر: جامع البيان ) (5)
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االستدالل على قضية النبوءة، وهي ألفاظ شرعية صحيحة مرادفة 

 :التالي، وتعريفها ك(1)للدليل

 اآلية.تعريك  :ثانيًا

تدل  ظاهرة ، وهي عالمة(2)والسلطان واألمارة هي العالمة والدليل اآلية

يَ داللة واضحة على الدعوى،  ألهنا عالمة على اهلل آَيًة ت  اآلية من القرآن وُسمِّ

، وسميت دالئل صدق األنبياء آيات ألهنا عالمات قاطعة على (3)تعالى

 التي وردت يف القرآن هبذا المعنى، قول اهلل تعالى: ت، ومن اآليا(4)صدقهم

 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ُّٱ
ا  106األعراف: ] َّ نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 مت خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ ُّٱ[، وقوله: 108
ٱ           وقوله:[ 101اإلسراء: ] َّ جخ مح جح مج  حج مث هت

األعراف: ] َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ

 مل خل حل جل مك خكلك حك جك  مق حق مف خف حف جف ُّٱ[ وقوله: 132
 جغ مع جع مظ ُّٱ[، وقوله: 12النمل: ] َّ  جن مم خم حم هلجم
 خف حف جف مغ جغ مع ُّٱوقوله:  [،73األعراف: ] َّمغ
 خس حس جس مخ ُّٱ :[، وقوله61البقرة: ] َّجك مق حق  مف
 حط مض خض حض جض  مص خص حص مس

                                                 

 (.1/289ينظر: النبوات ) (1)

مقاييس اللغة: البن فارس، و(؛ 2/489للصاااحب بن عباد، )؛ ( ينظر: المحيط يف اللغة2)

البن سيده،  ؛ عظماأل المحكم والمحيط؛ و33ص ألفاظ القرآن فرداتم(؛ و1/168)

( (1/322للكفوي، ) :(، والكليات10/594)  .مادة )آيَّ

 .(2/489( ينظر: المحيط يف اللغة )3)

 (. 264ا 262، 1/238( ينظر: النبوات )4)
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 حك جك مق  مفحق خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ
 [.248البقرة: ] َّ حل جل مك لك خك

 البرهانك ثالثًا: تعري

، ربهنإذا جاء بحجة قاطعة لكبت الخصم، فهو مُ  رهنةً ربهن بَ رهن يُ بَ 

ال  اً أبد واليقين وهو أوكد لألدلة، ويقتضي الصدق ا،بياهنجة والحُ  هوو

، وقد ورد الربهان يف ثمانية مواضع (1)جة الفاصلة البينة، فهو الحُ محالة

 برهانْين، كما يف من القرآن، ومن ذلك تسمية آيتي موسى العصا واليد

 ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث يترث ىت نت ُّٱقوله تعالى: 
 من زن رن مم ام يل  ىل يكمل ىك مك لك يقاك
  خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن
 َّمت خت  حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ

[، وهما دليالن واضحان على صدق موسى عليه 32ا31 القصص:]

برهانًا ألن معه القرآن وهو  ^السالم، وسمى اهلل تعالى نبوءة محمد

 خس ُّٱ،قال تعالى: (2)المبين، وقد اشتمل على الدعوى والدليلالنور 
النساء: ]َّ مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس

174.] 

 

 

                                                 

، ولسااااان 45ص مفردات ألفاظ القرآن(؛ و2/333لألزهري، )؛ هتذيب اللغة :ينظر (1)

 ( مادة )بره( و)برهن(.13/51) العرب

(، وتفسااااير القرآن 2/315(، ومعالم التنزيل؛ للبغوي، )7/710جامع البيان )ينظر: ( 2)

 .217ص  (، وتيسير الكريم الرحمن؛ البن سعدي2/481) العظيم
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 السلطان.رااعًا: تعريك 

، (1)السين والالم والطاء أصل واحد يدل على التمكن والقوة والقهر

وكل سلطان يف القرآن فهو جة والربهان، به الحُ  ويطلق السلطان ويراد

جة اهلل جل وعز يف أرضه، ولذلك قيل ألنه ُح  ُسمي سلطانًاوإنما  ،جةُح 

، وقد جاء (2)لألمراء: سالطين ألهنم الذين ُتقام هبم الحجج والحقوق

 حض جض مص ُّٱقال تعالى:  طلب السلطان من منكري النبوءة من أنبيائهم،
 مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مق حق
 ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي  حي جي يه ىه مه ينجه ىن من

 [.11 ا10إبراهيم: ] َّ  ٍّ ٌّ

 خامسًا: تعريك البينة

بان الشيء بيانًا أي اتضح وظهر فهو بيِّن
هي األدلة والرباهين ، و(3)

الداللة الواضحة عقلية كانت ، وهي (4)ن هبا غيرهاالبينة يف نفسها التي يتبيَّ 

 ، (5)أو محسوسة

وهي اسم لكل ما يبيِّن من الحق
القرآن بصيغة اإلفراد ، ووردت يف (6)

 جس  مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت ُّٱكما يف قوله تعالى: 

                                                 

 (.3/95مقاييس اللغة ) (1)

، ولسان 867للفيروز آبادي، ص؛ والقاموس المحيط ؛ (4/255( ينظر: هتذيب اللغة )2)

 ط(.( مادة )سل  7/320العرب )

 (.1/406نظر: لسان العرب )ي( 3)

 (.2/640البن تيمية، ) :النبواتينظر: ( 4)

 . 68: للراغب، صينظر: مفردات القرآن (5)

 (.1/90ينظر: إعالم الموقعين عن رب العالمين ؛ البن القيم، )( 6)
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[، وقوله: 73األعراف: ] َّمض  خض حض جض مص حصخص مس خس حس

البينة: ] َّ مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ُّٱ

 ^جة الواضحة، أي النبي محمدأي لم يكونوا مهتدين حتى تأتيهم الحُ  [1

 خل ُّٱيف قوله تعالى: الجمع بينات كما ، ووردت بصيغة (1)آتاهم بالقرآن
 حب جب ُّٱوقوله:  [،34غافر: ] َّ حم جم يل ىل مل
 َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ[، وقوله: 92البقرة: ] َّ  مب خب

 :وقوله [،25الحديد: ] َّ يل ىل مل خل ُّٱٱ  [، وقوله:32المائدة: ]

 [.183آل عمران: ] َّ  مث زث رث يت ىت نت مت ُّٱ

 سادسًا: تعريك البصير 

يقال َبُصْرُت ، وُح الشيءوأصل ذلك كلِّه ُوُض  جة،والحُ  الُبْرهان هي

ْرَت به بصيرًا عالمًا البصيرة: اسم لما اعتقد يف القلب و ،(2)بالشيء  إذا ص 

ين وتَ  ، وجمعها بصائر، وقد وردت يف القرآن الكريم (3)ق األمرحقُّ من الدِّ

آيات موسى عليه السالم التسع يقول اهلل على صيغة الجمع، فبعد ذ ْكر 

 مث هت مت خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ ُّٱ تعالى:
 جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج
 101اإلسراء: ] َّ مع جع  مظ حط مض خض حض

 مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص ُّٱ :[، وقوله102ـ
، [43]القصص:  َّ حق مف خف حف جف مغ  جغ

                                                 

(، ومجموع الفتاوى 4/537(، وتفسير القرآن العظيم )7/277ينظر: معالم التنزيل )( 1)

 (.16/483، )؛ البن تيمية

 (.4/64(، ولسان العرب )1/253( ينظر: مقاييس اللغة )2)

 (.4/64(، ولسان العرب )4/202( ينظر: هتذيب اللغة )3)
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 حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  نيىي مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱٱ:وقوله
[، 203األعراف: ] َّ مث هت مت خت  حت جت هب مب

 ، وهي بمعنى[104األنعام: ] َّرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱوقوله: 

 .(1)بصر هبا ويستدلجج البينة والرباهين التي يُ الحُ 

 سااعًا: تعريك الُحجة.

، قال (2)الُحجة هي الربهان والدليل، وهي ما يدل على صحة الدعوى

[، وقال 83األنعام: ]ژ ڀٺٺٺ ٺٿژتعالى: 

 [.149األنعام: ]ژژژڑ ڑککک ڈڈژتعالى: 

* * * * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.12/24(، وجامع البيان )1/203مجاز القرآن ؛ ألبي عبيدة، ) :ينظر( 1)

 .82ينظر: التعريفات؛ للجرجاين ص ( 2)
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 لب الثالثالمط      

 التعريك اال رآن )تنبيهات ضرورية(

 أوالً: القرآن الكريم الدليل واملدلول:

قد برهن القرآن على صاااادق نبوءة النبي محمد  نه  ^ل من جهة كو

يد على المصااااادر الغيبي اإللهي للنبوءة  تأك يه، أي ال عالى إل حاه اهلل ت أو

قة يف قول النبي هذه الحقي ها، وتتجلى   إ الَّ  َما» :^ودليل
ٌّ
َياء  َنب ي  م َن األَْنب 

 َما م ثُْلُه آَمَن َعَليْه  اْلَبَشرُ 
َ
  ،ُأْعط ي

َّ
ي ُأوت يُت َوْحيًا َأْوَحاُه اهلل إ َلي  ،َوإ نََّما َكاَن الَّذ 

يَاَمة    «.َفَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأْكَثَرُهْم َتاب ًعا َيْوَم اْلق 

نه منزل من عند ومما يربهن على المصاااادر الغيبي للقرآن الكر يم أ

اهلل، فمادة )نزل( تربهن على مصااادر النزول من جهة عليا غيبية إلى جهة 

، فلو ^أدنى منها، أي أن القرآن ال يمكن أن يكون من لدن النبي محمد

سكت  سي كان منه فلماذا يقول )نزل(؟! أال يوحي هذا بالتناقض؟! وهل 

غااة العربيااة، على تناااقض مثاال هااذا؟! وهم أرباااب الل فصااااحاااء العرب

وتتكرر مااادة نزول القرآن يف القرآن وال أحااد منهم ينكر عليااه !! ولو 

 أنه منزل من عند البتة)الحديث( لم يذكر  تأملت كالمه الذي كان يقوله

 وإن كان المعنى وحيًا من اهلل. ^اهلل، فلفظه من النبي

كما ال يمكن أن يكون القرآن من عند مخلوق بشري ألن فاعلية مادة 

ما يسااااتحث  العقول على ) مادة نزول القرآن  نزل( سااااُتلغى، كما أن يف 

ل )اهلل( وصاافات كماله، ومعرفة مثل هذه ال تتأتى إال عن  معرفة الااااااُمنز 

 طريق النبي الذي يخرب عن اهلل تعالى بما أوحاه إليه.
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 .القرآن بخصائصه تعريفثانيًا: 

هذا ال مادة  لذي هو  بالقرآن ا ما أردت أن أعرف  بحث يف كتب حين

الساااالف، فإنني لم أجد فيها تعريفًا له، بحد يبين ماهيته، وكل ما ذكروه 

هو خصائص القرآن التي تميزه عن غيره، وتتبين فيها عقيدة السلف التي 

 ترد على المخالفين، فيمكن أن ُيعرف القرآن بأنه:

يل على محمد اه جبر عالى، ُمنزَّ  غير مخلو ، نز   ، ^كةم اهلل ت

 .(1)  االتواتر، المتعبد اتةوته، منه ادأ وإليه يعودالمن و

يالحظ يف التعريف أنه يجمع خصااائص القرآن، ليميزه عن غيره، من 

، ^خالل مصدره الغيبي اإللهي )كالم اهلل، الااااااُمنَزل على النبي محمد 

ق فالقرآن دليل على صد منه بدأ وإليه يعود(، فهو كالم اهلل لفظًا ومعنى،

ا ال من  هة نظمه ومعناه للتعبدنبوءته من ج ا وهذا ما ُبني عليه البحث  به، 

ن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه اإلعجاز مَ ، فاااااااا)(2)جهة أحدهما فقط 

عالى:  قال اهلل ت ية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى،  ظاهرة وخف ًنا  فنو

[، فأحكمت 1]هود: ژگگڳ ڳڳڳڱڱ ڱ ڱ ںژ

ه ن لفظه ومعنالخالف، فكل مَ ألفاظه وفصاااالت معانيه أو بالعكس على ا

 .(3) (دانىجارى وال يُ فصيح ال يُ 

 .من جهة النظم واملعنى ^ثالثًا: داللة القرآن عىل نبوءة النبي 

من جهة النظم والمعنى،  ^لقد برهن القرآن على صدق نبوءة النبي 

 يمكن أن تقتصر برهنته على جهة واحدة. وال

                                                 

 (.1/8القرآن الكريم ؛ البن عثيمين )، وتفسير 156ص  للذهبي :العلو: ينظر( 1)

 (.282/ 1ينظر: شرح العقيدة الطحاوية: البن أبي العز، )( 2)

 (.56/ 1البن كثير ) :تفسير القرآن العظيم( 3)
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 لماذا اإلشار  إلى هذه الداللة ؟!

على اللفظ فقط دون ر أن كالم اهلل يقتصاااا نَّ المعتزلااة يرونأل *

تصااار على المعنى فقط دون قأن كالم اهلل ييرون واألشااااعرة  ،(1)المعنى

م نظ، لذا كانت هناك عالقة بين مذهبهم يف صاااافة الكالم وبين (2)اللفظ

ته على نبوءة النبي  مذهبهم يف ( 3) ^القرآن ودالل ، مع أهنم لم يلتزموا ب

صدق نبوءة صفة  الكالم اإللهي حيال تحرير كثير من دالئل القرآن على 

، ولعل الساااابب يعود إلى أنَّ المتكلمين من معتزلة وأشاااااعرة ^النبي 

 ولقد اسااااتفدت منن ينكر النبوءات من المالحدة، كانوا يردون على مَ 

يان وجوه داللة القرآن الكريم على صاااادق نبوءة النبيكالمهم  ، ^يف ب

 غفلت،ات لألسااااف أُ ءيف الرد على المالحدة ومنكري النبوفلهم جهود 

هلل تعالى، خاصااة صاافة  الكمال صاافاتمسااائل لما شاااع عن مذهبهم يف 

 مسائل القدر.، ووالحكمة والرحمة الكالم

االستفادة من أقوالهم، خاصة  تقتضياإلنصاف والعدل والموضوعية و

الساااانااة من أصااااول أهاال  الً حجاااجهم العقلي، مااا لم يخااالف أصاااايف 

 جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ وجل: ، عمالً بقول اهلل عزوالجماعة

                                                 

، 76للرماااين، ص  :(، والنكاات يف إعجاااز القرآن4/90للجاااحظ، ) :ينظر: الحيوان( 1)

 .197للقاضي عبد الجبار، ص  :وإعجاز القرآن

ودالئل اإلعجاز: لعبد القاهر الجرجاين، ص  ،86نظر: إعجاز القرآن: للباقالين، ص ي( 2)

 .96، وهناية اإليجاز يف دراية اإلعجاز: للرازي، ص 97

، وإعجاز 77/ مهدي السااااامرائي، صد تأثير الفكر الديني يف البالغة العربية:ينظر: ( 3)

عتزالي يف ال، والمنحى ا213 القرآن بين المعتزلة واألشااااعرة: د/ منير السااالطان، ص

جاز القرآن: يان وإع يد، ص الب جاز البالغي يف القرآن 293أحمد أبو ز تب اإلع ، وك

 (.2/415أحمد عاكش، )/ الكريم دراسة عقدية نقدية: د
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 مح جح حجمج مث  هت مت خت حت جت مبهب خب  حب
 .[8المائدة: ] َّ حض جض مص خص  حص خسمس حس مخجس جخ

ا موقد عثرت على نص البن تيمية نبه فيه إلى ما أشاااارت إليه قائالً: )

وله  ،وحساانات مربورة ،سااالم مساااع مشااكورةإلن له يف اال مَ إمن هؤالء 

 نتصار لكثير من أهل السنةالكثير من أهل اإللحاد والبدع وا يف الرد على

ما ال يخفى على مَ  علم وصاااادق بن عرف أحوالهم وتكلم فيهم والدين 

 . (1) (نصافإوعدل و

*ومن األسااباب التي تدعو للقول بداللة نظم القرآن ومعناه أن هناك 

 ن يقول بأساااابقية النظم على المعنى، ومن ثم يكسااااب النظم )النص(مَ 

معناه من الواقع المعيش، فالنظم )النص( ال يحمل داللة ذاتية محددة، 

، وهذا فيه إسقا  (2)وإنما يخضع معناه لجدلية التطور والتغير مع الواقع

وإن  ^للنظم )النص( تمامًا وإساااقا  لدالالته على صااادق نبوءة النبي 

 لم يصرح به.

، ( 3)ن نظمااهن يرى أن معاااين القرآن موحى هبااا دو*كمااا أن هناااك مَ 

 ، وإن لم يصرح به.^وهذا أيضًا يسقط داللة النظم على نبوءة النبي 

 .رابعًا: البرشية واألنسنة واألرخنة واملحاوالت البائسة

إنَّه على وضااااوح خصااااائص القرآن الكريم من خالل تعريفه إال أن 

مصاادره  قديمًا وحديثًا حاولوا زحزحة ^بعض المكذبين بنبوءة النبي 

                                                 

 (.102/ 2درء تعارض العقل والنقل )( 1)

 .279ا 278، وص 176ينظر: قضايا يف نقد العقل الديني: محمد أركون، ص ( 2)

، وحصاااااد العقل: محمد سااااعيد 45اااااااا42ينظر: مفهوم النص: نصاااار أبو زيد، ص ( 3)

، واالتجاااه العلماااين 289، والنص القرآين: طيااب تيزيني، ص 89العشااااماااوي، ص 

 .186ا 184المعاصر يف علوم القرآن: أحمد الفاضل، ص 
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ية عن القرآن الكريم، اإللهي، ف قداساااااة اإلله فار قريش نزع ال حاول ك

، إنما هو مما ^فأحالوه إلى نص بشااااري لم يوح  اهلل به إلى نبيه محمد

ٱ، قاااااال تاااااعاااااالاااااى: الااااابشاااااااارتاااااعااااالاااااماااااه مااااان باااااعاااااض 

نحاال: ]ا َّخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ [، أو أنااه 103ل

 ىث نث مث  زث رث يت ىت نت ُّٱقااال تعااالى:  ^محماادافرتاء من 
 مي ُّٱٱأنه افرتاه بمساااااعدة آخرين له قال تعالى: أو[، 5األنبياء: ] َّ يث
الفرقان: ] َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

4.] 

 ُّ َّ ُّٱوحقيقة قولهم هو االفرتاء والكذب، يقول اهلل تعالى: 
 َّزب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ

 [.105النحل: ]

بأن القرآن ليس من  كانوا معرتفين  بأن كفار قريش  تأكيد  مع العلم وال

ن، لكنهم لم ُيساااالِّموا لحقيقة ذائقتهم اللغوية التي ال جنس كالم المخلوقي

لرد ما  ئهمينكرها إال مكابر أو جاهل بلغة العرب، وأساااالموا عقولهم ألهوا

 .(1)من الحق ^جاء به النبي 

وما زال قولهم يتكرر ويجرت بمنطلقات فكرية أخرى إلى يومنا هذا،  

آين، لنزع المصدر لنص القرا (2)وفق أسس فلسفية تقول بأرخنة وأنسنة

الغيبي من مفهوم النبوءة ودليل صدقها )القرآن(، حيث يزعمون أن 

                                                 

 داللة النظم والبيان. :( سيأيت التفصيل يف الفصل السادس1)

معنى . بأو التاريخية هو فهم النص فهمًا تأريخي ًا وال يوجد فهٌم مطلٌق  يقصد باألرخنة (2)

ا األنسااانة فهي تركز على اإلنساااان إلعالء سااالطان العقل  أن يفسااار النص تأريخي ًا. أم 

بمساامى جديد، وتجعل اإلنسااان مقياسااًا لكل شاايء، وتنكر كل شاايء عدا اإلنسااان. 

 (.1/199) ينظر: موسوعة الفلسفة والفالسفة: لحسن حنفي
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ثقافات عدة أثَّرت يف القرآن، فكانت صياغته من واقع البيئة التي عاش 

)الواقع إذاً هو األصل وال سبيل إلهداره، ومن الواقع  ، فا(1) ^فيها محمد

ن النص، ومن لغته وثقافته صيغت مفاهيمه، ومن خالل حركته  تكوَّ

بفاعلية البشر تتجدد دالالته، فالواقع أواًل، والواقع ثانيًا، والواقع 

 .(2)أخيرًا(

فالقرآن على هذا ليس كالم اهلل بل هناك تداخل بين كالم اهلل وكالم  

، والزعم بأن اإلصرار على كون القرآن (3)البشر يف أصل الوحي بالقرآن

 .(4)المصدر مجرد وهمإلهي 

عيم هذه الفكرة تم استدعاء قول المعتزلة بخلق القرآن، وتم ولتد 

لة خلق القرآن كما طرحتها المعتزلة سيره على أساس هذه الفكرة، فا )مسأتف

تعني يف التحليل الفلسفي أن الوحي واقعة تاريخية ترتبط أساسًا بالبعد 

ير مفهوم ، لقد تغ(5)اإلنساين من ثنائية اهلل واإلنسان، أو المطلق والمحدود(

القرآن على المستوى المعريف، والمستوى البنيوي، بناًء على القول ببشرية 

 .(6)وأنسنة وأرخنة القرآن الكريم

                                                 

 داللة كمال الشريعة من هذا البحث. :سيأيت ذكر هذه الشبهة يف الفصل الرابع( 1)

لديني: نصاااار أبو زيد، ص  ( 2) قد الخطاب ا له 206، وينظر: ص 99ن ، ومفهوم النص: 

، ومدخل 125، ونقد التجربة النبوية: د/ عبد الكريم شاااروس، ص 109ص  أيضاااًا،

، ومصادر اإلسالم: تسدال، ص 26ااا23جابري، ص د/ محمد عابد ال للقرآن الكريم:

وآراء المسااتشاارقين يف القرآن وتفساايره: د/ عمر  ،9، ومقدمة القرآن: ريتشااارد، ص 6

 .240رضوان، ص 

 .36اإلسالم بين الرسالة والتاريخ: عبد المجيد الشريف، ص  :ينظر( 3)

 .24ينظر: مفهوم النص: د/ حامد أبو زيد، ص  (4)

طة( 5) يد ص  النص والساااال مد أبو ز حا قة ؛ نصاااار  قل  :، وينظر33والحقي يث الع حد ت

، والنص القرآين أمام إشكالية البنية والقراءة ؛ 7محمد سعيد عشماوي ص  :اإلسالمي

 . 364طيب تيزيني ص 

 .85ا70ينظر: الحداثيون العرب والقرآن الكريم: د/ الجيالين مفتاح، ص  (6)
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ة العرب )النظري خامسالالالًا: ال و  اخلل ال رآن اين المعتزلة وعلمانييّ 

 والتطبيل(.

 ثمة سؤا  يطرح نفسه لبيان الح ي ة اإنصاف:

سة يف نزع القدا ندم زعم العلمانيييخ هل قول المعتزلة بخلق القرآن

 بمعنى آخر:. وأنسنة القرآن ؟!. اإللهية والقول ببشرية

هل التطبيق العلماين لنظرية خلق القرآن هو التطبيق المعتزلي ذاته؟! 

 أم أن هناك تباينًا معرفي ًا منهجي ًا بين النظرية والتطبيق؟!

تااأوياال اآليااات  بااأن القرآن مخلوق، ووقعوا يف المعتزلااة وإن قااالوا

ية، إال أهنم  نادًا على أدلتهم العقل لتنزيه اهلل عن مشاااااهبة المخلوق اساااات

، ويحتجون به ^يثبتون إلهية مصااادره، وداللته على صااادق نبوءة النبي

 ،( 1)ن خااالفهم، ويردون بااه على المالحاادة منكري النبوءاتعلى مَ 

نتااه رخبخالف العلمااانيين الااذين تبنوا قول المعتزلااة بخلق القرآن أل

سة عنه، ومعاملته كنص أدبي،  سنته إلنكار إلهية مصدره، ولنزع القدا وأن

، وال تعظيم آلياته ودالئله وقائله، فتم (2)فال داللة فيه على صاادق النبوءة

تعطيل فاعلية العمل بالقرآن وفق قراءة معاصاارة تتناسااب مع إنسااان هذا 

 الزمان.

 القرآن؟!.وهل يمكن لإلنسان أن يعيش يف معزل عن هدي 

 هو ضرب من المحال وأمر ال يخال.

                                                 

 .50اوندي ؛ للخيا ، ص ينظر: االنتصار والرد على ابن الر( 1)

عان، ص  :ينظر( 2) مانيون والقرآن؛ د/ أحمد الط ماين 462اااااااا 460العل يار العل ، والت

، 224اااااااا223، وص 104الحديث وموقفه من تفسااااير القرآن؛ منى الشااااافعي، ص 

 . 196د/خالد السيف ص  وظاهرة التأويل الحديثة؛
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 المطلب الرابع  
 النبوءة وأدلتها

 )التالزم بني املدلول والدليل(

النبيء يخرب قومه الذين بعث فيهم بأنه نبيء مرسل من عند اهلل تعالى، 

 إين رسول اهلل إليكم، فهذا الكالم :نبأه اهلل بدينه وشرعه، فيقول للناس

براهين تربهن على صدقه، إذ التمييز بين الصادق  خرب منه، فال بد من

 والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون النبوءة، فكيف بالنبوءة؟!

حيث يعلم صدق النبي بما يقرتن به من قرائن، ويحصل بذلك علم 

 ضروري ال يمكن للمرء أن يدفعه عن نفسه.

الئل فما من أحد ادعى النبوءة من الصادقين إال وقد ظهر عليه من د

الصدق ما ظهر لمن له أدنى تمييز، وما من أحد ادعى النبوءة من الكاذبين 

 .(1)إال وقد ظهر عليه من دالئل الكذب ما ظهر لمن له أدنى تمييز

فالتمييز بين النبي الصادق ومدعي النبوءة يكون بالدالئل العقلية 

 طلقًا.م القاطعة، والمتنبئ الكاذب ال تستند دعواه على أدلة عقلية قاطعة

يقر  نفالناس تتباين مواقفهم من النبي الصادق للنبوءة فمنهم مَ  

 .(2)ن ينكر جنس النبوات بجنس النبوءات وهم أنواع، ومنهم مَ 

ن يقر بجنس النبوءات يؤمن بالنبي ويصدق خربه، لصدقه المعلوم فمَ 

فمحال أن يكذب يف خرب يخرب به، حيث لم يجرب  والمعروف عنه لديهم،

ذب قط، فخديجة رضي اهلل عنها وأبو بكر رضي اهلل عنه وغيرهما عليه ك

                                                 

ثبات دعوة نبوة النبي إ، و280 ااااا279البن األنباري، ص ؛ الداعي إلى اإلسالم :ينظر (1)

 .546، و539ص  شرح العقيدة األصفهانية، و13ص له أيضًا ^محمد 

 (.6/521) الجواب الصحيح :( ينظر2)
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 ن كان على الحنيفية السمحةمن السابقين األولين الذين آمنوا به، وكل مَ 

قر بجنس النبوءات على وجه الجملة ال التفصيل، ملة إبراهيم فهو مُ 

، فهؤالء آمنوا به وصدقوا بما جاء به (2)والنجاشي (1)وهرقل ملك الروم

قبل وخالل ما ظهر لهم من شخص النبي الصادق وما يدعو له،  من

، فهذا يف حد ذاته (3)انشقاق القمر واإلخبار بالغيوب والتحدي بالقرآن

رف عنه من أحواله مستلزم دليل على صدق نبوءته. فكالمه وإخباره وما عُ 

 لصدقه. 

ن يقر بجنس النبوءات وهم يف تحديد عين النبي الخاتم ومنهم مَ  

 واع:أن

بعث يعرفون نعوته وهم بحاجة إلى ن يعرف بأن هناك نبي ًا سيُ فمنهم مَ 

 معرفة عينه، وذلك كهرقل والنجاشي وورقة من أهل الكتاب.

ن ال يعلم هل هناك نبي سيبعث أم ال، فهو بحاجة إلى معرفة ومنهم مَ 

بعث هل هو من جنس األنبياء الصادقين أو من أن هذا النبي الذي سيُ 

 نبئين الكذابين؟جنس المت

وهم يعرفونه بما جاء من آيات صدقه، وما جاء به األنبياء من قبله، 

 فهذه أصول ال يمكن لألنبياء أن يختلفوا فيها.

                                                 

 ^هرقل هو ابن أبوسااااطنيوس، ملك الروم ببالد الشااااام، خربه عن إثبات نبوءة النبي ( 1)

(، والبداية والنهاية؛ 1/129ثابت يف األخبار الصاااحيحة. ينظر: الكامل ؛ البن األثير )

 (. 7/97البن كثير )

، وآمن به رضي اهلل عنه، صلى عليه ^النجاشي هو أصحمة ملك الحبشة، لم يَر النبي ( 2)

(، وأسااد الغابة يف 1/428صااالة الغائب. ينظر: سااير أعالم النبالء؛ للذهبي ) ^النبي 

 (.1/38معرفة الصحابة؛ البن األثير، )

 (.6/512ح )( ينظر: الجواب الصحي3)
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فهو مصدق ببعض األنبياء  (1)ن ينكر عين نبوءة أحد األنبياءومنهم مَ 

مكذب ببعضهم اآلخر، مفرق بينهم، مع أن لديه من األدلة التي تدل على 

لنبي الذي ا ن أنكر، فتأيت األدلة لتربهن وتؤكد لهم عين نبوءةنبوءة مَ  ثبوت

ه من األنبياء ب ن أقرواأنكروا نبوءته بالطريق نفسها التي أثبتوا هبا نبوءة مَ 

 وبطرق أخرى.

فهؤالء ال يقرون بالنبوءة أصالً، فتأيت  (2)ن ينكر جنس النبوءاتأما مَ 

 لنبوءات أواًل.األدلة لتدل وتربهن لهم على إمكان ا

فلكل نوع من الناس أدلة تربهن لهم صدق النبي، فتنوعت دالئل 

 النبوءة، ولم تنحصر يف طريق واحد، ودعوى النبوءة واحدة.

عرف أن هناك أدلة تدل على صدقها، عرف أواًل ثم يُ فجنس النبوءة يُ 

 .(3)عرف جنس النبوءاتفال تعرف األدلة حتى يُ 

ت وما جاء به األنبياء يعلم يقينًا أن نبوءة ن يعرف جنس النبوءاوإن مَ  

من ذلك الجنس، كهرقل والنجاشي وورقة، إذ لم يستنكروا عين ̂ محمد

 نث مث ُّٱالنبوءة لديهم معلوم، قال اهلل تعالى:  ألن جنس ^نبوءة محمد
 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱ[، ويقول: 9األحقاف: ] َّ يف ىف يث ىث
 [.144آل عمران: ] َّزب رب يئ ىئ

                                                 

سى وأنكرءبالنبو وا( كاليهود أقر1) سى ومحمدوة لمو سخ ^ها يف حق عي  ،لذا أنكروا الن

حيث اكتمل الوحي بمجيء  ^ة محمدءنبو واعيسااااى وأنكر ةءوالنصااااارى أقرت بنبو

عيسااى وتجسااد فيه، ينظر: شاابهات وهمية حول الكتاب المقدس د/ القس منيس عبد 

 .34النور، ص 

 كفار قريش. بعض( وهذا كحال 2)

 (.178، 1/174( ينظر: النبوات )3)



 

63 

 

على أدلة صدقها، وأدلتها ال توجد إال مع دعوى  فجنس النبوءة سابق

 .(1)النبوءة الصادقة، وال يمكن أن يكون دليل النبوءة مع ما يناقضها

)ثبوت النبوة يف نفسها وثبوت صدق النبي، وثبوت ما أخرب به يف  و

نفس األمر ليس موقوفًا على وجودنا، فضالً أن يكون موقوفًا على 

ي نعلمها بعقولنا، وهذا كما أن وجود الرب عقولنا، أو على األدلة الت

تعالى وما يستحق من األسماء والصفات ثابت يف نفس األمر، سواء 

 .(2)علمناه أم لم نعلمه(

اقرتانه بزمن دعواها، فآيات النبوءة  و ليس من شر  دليل النبوءة

 .(3)وبراهينها تكون يف حياة الرسول وقبل والدته وبعد مماته

ياء التي لم نشاهدها فإهنا تعلم بمجرد األخبار وأما آيات األنب

 .(4)المتواترة

و )الضابط يف الدليل أن يكون مستلزمًا للمدلول، فكل ما كان 

فالدليل الدال على صدق نبوءة  ،(5)مستلزمًا لغيره أمكن أن يستدل به( 

يقتضي ثبوت جميع ما أخرب به، ومن المعلوم أنَّ الدليل يجب  ^النبي 

من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه، وال يجب عكس  طرده، فيجب

                                                 

 يت بااه األنبياااءأن لم يفرق بين مااا ياا(. وهااذا فيااه رد على مَ 1/144( ينظر: النبوات )1)

ن وما يظهر على أيدي الصاالحين من كرامات، وأيدي المكذبين من الساحرة والصاادق

 والكهنة. 

 (.1/88( درء تعارض العقل والنقل )2)

 (.6/380(، والجواب الصحيح )599، 541، 513ا512، 1/491ت )( ينظر: النبوا3)

 (. 1/514النبوات ) :( ينظر4)

 (، والرد على المنطقيين،2/773ينظر: النبوات )، و165الرد على المنطقيين ص ( 5)

 (.3/123، ودرء التعارض )947، و849، و350ا 348، 296ص
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الدليل، فال يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، فا )اآليات الدالة على نبوة 

النبي يلزم من ثبوهتا ثبوت الحكم، وال يلزم من عدمها عدمه، إذ قد يكون 

، فيلزم من وجود دليل النبوءة وجود (1)الحكم معلومًا بدليل آخر(

 .(3)، ويمتنع ثبوته بدون النبوءة(2)األنبياء

فآية النبي دليل صدقه وعالمة صدقه وبرهان صدقه، فال توجد قط إال 

مستلزمة لصدقه، وال يمكن أن تنفك دالئل الصدق عن دعوى الصادق، 

 .(4)سواء استدل هبا أو لم يستدل

والدليل الدال على صدق النبوءة يقتضي بالضرورة العقلية ثبوت  

 ، وهذه هي غاية النبوءة وأدلتها.(5)رب به النبي للعمل بهجميع ما أخ

كما أنه ال يستدل باإلجماع على مقدمات أدلة النبوءة إال بعد ثبوت 

 .(6)النبوءة نفسها

يه عليه الدليل على ما يثبته، كما أن النايف للنبوءة عل فالمثبت للنبوءة

 .(7)الدليل على ما ينفيه

 * * * * * 

 
                                                 

 (.5/270درء التعارض )( 1)

 (.2/979( ينظر: النبوات )2)

 (. 2/795( ينظر: النبوات )3)

، 296والرد على المنطقيين، ص (،818، 2/780(، )512، 1/491( ينظر: النبوات )4)

 (.5/6، والجواب الصحيح، )947، 849، 350ا348

 (.5/282ينظر: درء التعارض )( 5)

 (.1/550( ينظر: النبوات )6)

 (. 6/458الجواب الصحيح ) :( ينظر7)
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 المطلب الخامس

 تها )خصائص وسامت(ة وأدلءالنبو

من الضرورة بمكان أن ُأشير إلى أنَّ الدين الذي ُأمرنا أْن ندين اهلل به 

ت مقدماوحي، وهذا يعني غناها التام عن مبني على األدلة التي جاء هبا ال

األدلة األجنبية، وهذا من إكرام اهلل لهذه األمة وتفضله عليها بإكمال الدين 

 زت رت  يب ىب نب مب زب ُّٱقال تعالى: وإتمام النعمة، 
وهذا اإلكمال هو إكمال متعلق  ،[3المائدة: ] َّيت ىت نت مت

معنى الكفاية بالوحي يف القرآن  بالمسائل والدالئل، وقد جاء تأكيد

 مخجس جخ  مح جح مج حج مث هت ُّٱٱصريحًا، قال تعالى:
 .(1)[ 51 العنكبوت:] َّ جض  مص خص حص مس خس حس

ي حيال استقرائي لسمات تبين ل وهذا الغناء واإلكمال واإلتمام

 النبوءة وأدلتها، وسأجليها على النحو اآليت:

 :أوالً: سامت النبوءة

سبق وأن بينت مفهوم النبوءة يف المطلب األول من هذا المبحث، 

وهنا سأجلي سمات مسألة النبوءة، وبين المفهوم والسمات تداخل كبير، 

بل تأكيدًا على فقد تعاد بعض النقا  لكن ال يعني هذا تكرارًا لها 

مرتكزات النبوءة تارة من جهة المفهوم، وأخرى من جهة السمات، والتي 

 وجدهتا من خالل استقرائي كالتالي:

                                                 

ضمن صناعة التفكير  186ااااا 185عبد اهلل العجيري ص  :ل العقديصناعة االستدال (1)

 العقدي.
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  النبوءة ترتكز على الوحي، و)الوحي حقيقة غيبية، ال يطلع عليها مع

، فاختصاص األنبياء بالوحي (1)العصمة واليقين أنه من عند اهلل إال األنبياء(

،فهي ترتكز على المصدر الغيبي فاهلل يوحي (2)يزهم عن باقي البشرهو ما يم

للنبي، والنبي يخرب عن اهلل، وطريقة وحي اهلل لنبيه غيبية، وهذا المفصل بين 

مذاهب شتى، فالمذهب المادي ينكر الوحي ألنه حقيقة غيبية، فهو يقوم 

 على أساس أنه ال وجود إال للواقع المحسوس، والحواس هي المصدر

 الوحيد للمعرفة، فادعاء النبي أنه يدرك ما ال يمكن لغيره إدراكه ادعاء زائف

 .(3)من منظور المذهب المادي كما يزعم أصحابه

والرد على هؤالء يكون بإثبات إمكان الوحي بالدالئل العقلية 

القاطعة التي دلت على صدق النبي، وإذا ثبت صدق النبي لزم أن يكون 

يه، ألن إثبات الوحي ال يتوقف على مجرد اإلدراك صادقًا بأنه يوحى إل

الحسي، وإنما يتوقف على صدق النبي، وستأيت الربهنة على إمكان 

 النبوءة يف المبحث التالي بإذن اهلل. 

ن يحاول زحزحة المصدر الغيبي اإللهي عن النبوءة بشكل وهناك مَ 

ل، وهو التضليأو بآخر، فيزعم أن القول بإلهية النبوءة نوع من التعمية و

، (4)إخراج لها من طبيعتها الحسية وصفتها البشرية، للقضاء على اإلنسانية

 عن طريق نزوع الطبيعة التي تمد اإلنسان بالوحي، فالنبوءة مستمرة

                                                 

 .86المعرفة يف اإلسالم ص ( 1)

 (. 309/ 3االعتصام: للشاطبي ) :ينظر( 2)

(، واألساااس الفلسااافية للعلمانية؛ 133، 1/71ينظر: فصاااوص الحكم؛ البن عربي )( 3)

 .24ص  ، ومفهوم النص؛ د/ نصر أبو زيد294عادل ظاهر ص 

(، والدين والثورة؛ حسااان حنفي 4/34ينظر: من العقيدة إلى الثورة ؛ حسااان حنفي )( 4)

 (.2/902أحمد جاد عبد الرزاق ) (، فلسفة المشروع الحضاري؛2/66)
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فالوحي والطبيعة شيء واحد، فالوحي الطبيعي أكرب ردة فعل على الوحي 

 . (1)الرأسي فهو وحي بال معجزات وال مالئكة وال أنبياء

وهذا يتناىف مع طبيعة النبوءة التي تستند على الحقيقة الغيبية، ويرد هذا 

الزعم بالحقيقة التأريخية التي تربهن وتؤكد أن النبي عاش زمنًا بين قومه 

ع  النبوءة، حتى أوحى اهلل تعالى له، قال تعالى:   رت يب  ىب نب مب ُّٱولم يدَّ
 ىق ىفيف يث ىث نث  مث زث يترث ىت نت مت زت
 ٰذ يي ىي مي  خي حي ُّٱوقال تعالى:  [،16يونس: ] َّ يق
 .[86القصص: ]  ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

  ،وبما أن النبوءة ترتكز على الغيب والمتمثل يف وحي اهلل ألنبيائه

فهي بدورها تجيب على أسئلة الوجود والغاية الكربى، التي ال سبيل 

لإلجابة عليها إال عن طريق الذي أوجدها وخلقها، كالمبدأ والمنتهى، 

المجهول الذي ال  قبل، إذ لو كانت هذه األمور يف حيزالماضي والمست

خرب عليه يطمئن له القلب والروح والنفس ألصبحت مصدرًا للحيرة 

والقلق، وللبحث الذي ال يفرت، وقد يقود إلى الشك، وهذا الذي حدا 

 .(2)بمفكري الغرب إلى التنبؤ بمستقبل العالم وهنايته وفق تنبؤات علمانية

ينبني على الرباهين العقلية القطعية  ^يقوله النبي  فالتسليم لكل ما

 التي نستيقن من خاللها بصدقه يف كل ما يخرب به، فال مجال للشك فيها.

فاألنبياء هم الذين يبلغون عن اهلل تعالى، واهلل بعثهم إلخراج الناس 

من ظلمات الجهل والشك والحيرة والباطل إلى نور المعرفة واليقين 

                                                 

لااه أيضاااااًا  (، هموم الفكر والوطن153اااااااا 4/152ينظر: من العقياادة إلى الثورة )( 1)

(1/20.) 

 .58ا57ص  ينظر: النبوة؛ د/ علي مربوك( 2)
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 ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ الى:والحق، قال تع
  جت هب مب خب حب جب ُّٱوقال: ، [1إبراهيم:] َّ ٰر
 هت مت خت حت ُّٱوقال: ، [ 5إبراهيم:] َّ مث هت مت خت حت
 [.9الحديد: ]    َّجس مخ جخ مح جح مج حج  مث

  ة إليها يف كل ومن سمات النبوءة أيضًا أن الناس يف حاجة ُملح 

عرف ة، ال تزمان ومكان، فالفرتة التي ال يكون فيها نبوءة هي فرتة مظلم

النور المبين إال من خالل النبي، ومن خالل هذه السمة للنبوءة يمكننا 

 تفنيد مسألتين مهمتين وهما على طريف نقيض.

o :النبوءة مرحلة حتمية احتاجتها البشرية يف طور  المسألة األولى

، ال (1)من أطوار تقدمها، ثم انتفت الحاجة إليها بعد انتقالها إلى طور آخر

، فالبشرية على حد زعم أصحاب هذا (2)عصور التقدم الحضاري سيما يف

اء ن يتولى قيادهتا باسم السمالقول يف طورها الجديد لم تعد بحاجة إلى مَ 

 .(3)فقد بلغت سن الرشد وهي قادرة على إدارة شؤوهنا بنفسها

o :النبوءة باقية مستمرة كما يزعمون، ألهنا نابعة من  المسألة الثانية

ل رووحي الطبيعة، من البشر للبشر أنفسهم، فال حاجة لمُ  ذات اإلنسان س 

                                                 

 ،305ص  ، ودراسااات إسااالمية؛ حساان حنفي542ص  ينظر: نزعة األنساانة؛ أركون( 1)

ومن العقياادة إلى الثورة لااه أيضاااااًا  (،1/400وهموم الفكر والوطن لااه أيضاااااًا )

 .57ص  (، واألسس القرآنية للتقدم؛ محمد خلف اهلل4/214)

سنج، ص ( 2) شري؛ ل سفة 67مقدمة حسن حنفي لكتاب تربية الجنس الب المشروع ، وفل

 (.2/934) الحضاري؛ أحمد محمد جاد

(، والعدل اإلسااالمي وهل يمكن أن يتحقق؛ د/ 1/400ينظر: هموم الفكر والوطن )( 3)

 .51ص  محمد خلف اهلل، عن كتاب غزو من الداخل؛ جمال سلطان
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، فليس ثمة وحي، وال مصدر إلهي للنبوءة، فهي ال هنائية (1)رَسلوال مُ 

، بل ختمت ^، فلم تختم النبوءة بالنبي محمد(2)مطلقة، ال خاتمة لها

، وهذا النوع من الختم يف زعمهم (3)كما يزعمون بالنبوءة اإلنسانية النبوءة

ليل على اكتمال العقل اإلنساين، والعقل اآلن قادر على القيام بمهام د

، وهي دعوى تفتح الباب على مصراعيه لمدعي النبوءة قديمًا (4)النبوءة

، فالنبوءة ال تزال مستمرة يف المفهوم الشيعي اإلمامي المتمثل (5)وحديثًا

وفق منهج  ،(7)، ويف المفهوم الصويف المتمثل يف األولياء(6)يف األئمة

 عرفاين كشفي يرتفع فيه مقام اإلمامة والوالية على النبوءة.

                                                 

أحمد عبد  ، وفلساافة المشااروع الحضاااري؛103ص  ينظر: لعبة المعنى ؛ علي حرب( 1)

، والعلمااانيون 206، وتجااديااد الفكر الااديني ؛ محمااد إقبااال، ص (2/899الرزاق )

 .631ا 630الكريم؛ أحمد الطعان ص  والقرآن

 (.1/274ينظر: الثابت والمتحول؛ ألدونيس )( 2)

 . 68، وص 45ينظر: نقد الحقيقة ؛ علي حرب ص ( 3)

ن فيصل ، وم96ااااا 86ينظر: اإلسالم بين الرسالة والتاريخ ؛ عبد المجيد الشريف ص ( 4)

، ومن العقيدة إلى الثورة ؛ حساااان 63التفرقة إلى فيصاااال المقال ؛ محمد أركون ص 

 (.4/110(، و)1/91حنفي )

كاألسااود العنسااي، ومساايلمة الكذاب، وسااجاح، والمختار بن عبيد الثقفي، ودعوى  (5)

سعد  دالبابية، والبهائية والقاديانية، ينظر: عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية ؛ د/ أحم

، والزنادقة عقائدهم وفرقهم وموقف أئمة المساااالمين منهم ؛ د/ 169الحمدان، ص 

 (.390، 376، 368، و320، و1/263سعد العريفي، )

(، وعقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية ص 1/199للكليني، ) ينظر: أصااااول الكايف ؛ (6)

النبوءة باإلمامة عند ولعل القاضااااي عبد الجبار أدرك ارتبا  مفهوم  وما بعدها. 140

يطلع على  نالشاايعة لذا رد عليهم يف كتابه تثبيت دالئل النبوة، فقد نقض اإلمامة لكل مَ 

 كتابه.

عدها،  155(، وعقيدة ختم النبوة، ص 4/58كابن عربي، ينظر: الفتوحات، )( 7) وما ب

عد العريفي،  مة المساااالمين منهم ؛ د/ ساااا ئدهم وفرقهم وموقف أئ قا قة وع ناد والز

(1/354.) 
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هو  ^وحقيقة هذا القول يفضي إلى إنكار حقيقة أن النبي محمداً 

 ^خاتم األنبياء، وتأويل اآليات التي برهنت على ختم النبوءة بمحمد

، ومزيد من (1) ^ن يدعي النبوءة ويظهرها بعد محمد بعدم االلتفات لمَ 

 ختم النبوءة يكون يف السمة التالية للنبوءة. بسط

  وبدء ^من سمات النبوءة أهنا ُختمت بنبوءة النبي الخاتم محمد ،

النبوءة وختمها لم يكن من ذات النبي، بل كان من أمر اهلل تعالى الذي 

 حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ أرسلهم، قال تعالى:
وءة النبي [، ويمكننا أن نربهن على نب40األحزاب: ] َّمف خف

 من وجوه عدة، منها: ^الخاتم محمد

o : كل األنبياء الذين بعثوا لم يجرؤ واحد منهم على  الوجه األو

ر بالنبي محمد  الخاتم الذي ^القول بأنه خاتم النبيين، بل جميعهم ُيبشِّ

، (2)يأيت من بعدهم، وهذا دليل صدق على نبوءهتم كما سيأيت بيانه بإذن اهلل

خرب بمقدم نبي بعده، بل يخرب بأن األنبياء كانوا من قبله، ي لم̂ إال محمداً 

آل عمران: ] َّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱقال تعالى: 

 جع مظ حط مض خض ُّٱ [ وهو أيضًا يخرب بأنه خاتم األنبياء قال تعالى:144
 َّ لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف  مغ جغ مع

بأنه هو خاتم  ^ن الذي أخرب محمداً أن تسأل: مَ  [، ولك40األحزاب: ]

 يف بأنه خاتم األنبياء؟! وتأمل استمراره^ ألنبياء؟! وكيف علم محمدا

خربه دون تراجع أو خوف، وتحقق من صدق ما أخرب به بأنه لم يأت  نبي 

                                                 

 .149ينظر: بسط التجربة الدينية ؛ د/ عبد الكريم سروش، ص ( 1)

 :سيأيت ذكر ذلك مفصالً يف الفصل الخامس: داللة اإلخبار بالمغيبات، المبحث األول( 2)

 اإلخبار بأمور مستقبلية.
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ن ادعى النبوءة من الكذبة بعده فإنه سرعان ما يتبين صادق بعده، وكل مَ 

 كذهبم، وهذا ما يبينه الوجه التالي.

o :ابين مَمن  ^الخاتم إخبار النبي  الوجه الثاين بخروج الكذَّ

ويف عهد الصحابة،  ^يدعون النبوءة، وقد خرج بعضهم يف زمن النبي

اُلوَن اَل » : ^وال يزالون يظهرون، يقول النبي  اَعةُ َحتَّى ُيْبَعَث َدجَّ  َتُقوُم السَّ

يٌب م ْن ثَ  اُبوَن َقر  ُهْم َيْزُعُم َأنَُّه َرُسوُل اهللاَل َكذَّ ال » :^، وقوله (1)«ث يَن ُكلُّ

دوا وحتى يعب ،تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين

وأنا  ،ابون كلهم يزعم أنه نبينه سيكون يف أمتي ثالثون كذَّ إو ،األوثان

ن ادعى ، والمراد بالتحديد يف األحاديث مَ (2)«ال نبي بعدي ،خاتم النبيين

، وال يعني هذا (3)لناسالنبوءة وقامت له شوكة، وله أتباع، واشتهر بين ا

 استمرار نبوءهتم، كما يبينه الوجه التالي. 

o :أنه ما من  ^ومما يؤكد ختم النبوءة بنبوءة محمد الوجه الثالث

إال ويظهر كذبه وتتالشى دعوته، ̂ دٍع للنبوءة من المكذبين بعد محمدمُ 

هلل ال تزال قائمة إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث ا ^بينما نبوءة النبي محمد 

ن يحاول أن يشكك فيها إال أهنا ال ن عليها، وإن كان هناك مَ األرض ومَ 

تزال مستمرة، ومما ينبه إليه أن مدعي النبوءة أظهروا دعوى النبوءة بعد 

 ال قبله.  ^نبوءة النبي

                                                 

، باب ال تقوم الساااااعة حتى يمر الرجل بقرب ( أخرجه مساااالم يف صااااحيحه، كتاب الفتن1)

 (.157) نى أن يكون مكان الميت من البالءالرجل فيتم

ابون، ،الفتن( أخرجه الرتمذي يف 2) هذا حديث  :وقال ال تقوم الساااااعة حتى يخرج كذ 

 (.7295(، )6/174صحيح، ينظر: صحيح الجامع الصغير، ) :صحيح، وقال األلباين

 (.6/617فتح الباري: البن حجر )ينظر: ( 3)
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o :هو خاتم األنبياء  ^مما يؤكد أن النبي محمداً  الوجه الرااع

 مي زي  ري  ُّٱ وله تعالى:عموم رسالته، وهذا يتبين يف قوالمرسلين 
 يي ىي ُّٱ: وقوله، [158األعراف: ] َّ حئ جئ يي ىي ني
 ىك مك لك اك ُّٱوقوله:  [،28سبأ: ] َّ  خئ حئ جئ

 مج حج مث هت مت خت ُّٱٱ[، وقوله:107األنبياء: ] َّ  يك
 َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱٱوقوله: [،1الفرقان: ] َّ  جخ مح جح

من اآليات التي برهنت  ، وغيرها24، والحاقة:52[، والقلم:87ص: ]

 .^موم بعثتهعلى ع

o :كمال  ^ومما يؤكد ختم النبوءة بنبوءة محمد الوجه الخامس

الدين الذي جاء به لما يحتاج إليه العباد يف معارفهم وعلومهم وأعمالهم 

وحالهم ومآلهم، فال تحتاج األمة إلى أحد بعده، وإنما هي بحاجة إلى 

 ّٰ ِّ ُّ ُّٱتعالى: ، قال (1)بلغها عنه ما جاء به ليذكرها بهن يُ مَ 
 رت  يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ  مئ زئ رئ
 [ فالناس ال يزالون يعتنقون3المائدة: ] َّيت ىت نت مت زت

 .^الدين الذي جاء به النبي محمد 

  ومن سمات النبوءة أيضًا أهنا ذات طابع ديني إلهي، فهي تحمل

تفاصيل الدين بأحكامه وأوامره ونواهيه، فهي من لدن عليم حكيم، 

قها لقوا، مرتبطة بخالقها الذي خلأجلها ُخ  لتعيش البشرية للغاية التي من

ال طريق لمعرفة أحكام اهلل تعالى التي هي راجعة إلى أمره وأوجدها، ف

عي حصل العلم القطحيث ي نبياء،إال من جهة األ على جهة التفصيل وهنيه

                                                 

 (.4/375، وإعالم الموقعين ؛ البن القيم، )20ينظر: الرسالة ؛ للشافعي، ص  (1)
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على  فيؤخذ بالتسليم المبني، بكل ما جاء به األنبياء واليقين الضروري

ع ن قال: بأن النبوءة ليست ذات طابهبذا يبطل قول مَ الرباهين القطعية، و

، ال لشيء إال لينزعوا عنها المصدر اإللهي، ويجعلوها ذات منزع (1)ديني

إنساين بحت، وسبق وأن بينت العالقة بين الدين والنبوءة من جهة 

 المصدر والمرتكز.

 ثانيًا: سامت أدلة النبوءة

 :نبوءة كالتاليمن خالل استقرائي وجدت أن سمات أدلة ال

  أدلة النبوءة فطرية عقلية نقلية، فإنَّ مما يالحظ يف مسألة النبوءة

ه ن صدقه صدقه لقرينة حالرسل من عند اهلل، فمَ أن النبي يقول أنا نبي مُ 

وخطابه فحصل له بذلك علم ضروري بصدقه ال يمكن أن يدفعه عن 

 بط بين حالركبة من العقل والفطرة، فالعقل رنفسه، وهذه الضرورة مُ 

وخطاب النبي الصادق والقرائن التي حفت به، فعلم صدقه، ولضرورة 

النبوءة للناس وشدة حاجتهم إليها، فقد اقتضت حكمة اهلل تعالى أال ُيرتك 

بين لهم دين اهلل وشرعه والغاية ن يُ الخلق ُسدى، دون أن يكون هناك مَ 

تي يات والرباهين اللقوا، فأرسل اهلل الرسل، وأيدهم باآلالتي من أجلها ُخ 

تدل على صدقهم، ووجوب اتباعهم، فالنبوءة تثبت بالعقل والفطرة أواًل، 

ة ربهن على صدق النبي، وداللثم يأيت الدليل النقلي أو العقلي الذي يُ 

الدليل على المدلول ال تدرك إال بالعقل أواًل، ثم يأيت النقل شارحًا 

وجوب اإليمان هبم جملة ومفصالً ومبينًا ومؤكدًا صدق األنبياء و

                                                 

 .208ص  ينظر: نقد النص ؛ علي حرب( 1)
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دمة كالمق وتفصيالً، وعلى هذا فأدلة النبوءة مقدماهتا معلومة بنفسها،

 .(1)الحسية والبدهية، وهبا يستدل على الخفي بالجلي

  تنوع دالئل النبوءة إذ هي من جنس دالئل الربوبية فيها الظاهر

والبين لكل أحد، وفيها ما يختص به من عرفه، وطرق العلم هبا 

،فما اشتدت الحاجة إليه يف الدين والدنيا فإن اهلل يجود به على (2)اوتةمتف

ًا ميسرًا، وكلما كان الناس إلى معرفة شيء أحوج فإنه  العباد جودًا عام 

، ولقد وضح اهلل تعالى هذه (3)غير ذي عوج جل وعال يجعله سهالً ميسراً 

 .(4)األدلة يف كتابه توضيحًا كافيًا شافيًا

 فهي إما أن تكون (5)ء متنوعة، فمنها القولي والفعليآيات األنبيا ،

يف باب العلم أو يف باب القدرة، وهي متعددة وال يمكن حصرها يف دليل 

د على اومن أدلتها المعجزة، ال أن المعجزة هي الدليل األوح، (6)واحد

يها فقط، ألن الهدف فة ء، وعليه فال يمكن حصر أدلة النبو(7)ات النبوةبإث

                                                 

 .(2/640) والنبوات (،5/12البن حزم ) الفصل يف الملل والنحل؛ ( ينظر:1)

 .676، 570ص  ينظر: شرح األصفهانية( 2)

 (.5/435) ( ينظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح3)

 (.2/606ة األصفهانية)ينظر: شرح العقيد (4)

 (.665، 2/661البن تيمية، ) ( ينظر: النبوات:5)

 (.2/658(، )1/522) ( ينظر: النبوات6)

( وهذا ما ذهب إليه كثير من األشاااااعرة، ينظر: اإلنصاااااف فيما يجب اعتقاده وال يجوز 7)

به. للباقالين ، والبيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل 54ص ؛ الجهل 

 ؛، واإلرشاااد إلى قواطع األدلة يف أصااول الدين38الكهانة والسااحر والنارنجات، صو

 (، وشرح العقيدة األصفهانية5/19للتفتازاين) ؛، وشرح المقاصد331للجويني، ص

 .88ص

، وص 39، وص 34وذهب إلى هذا يوسااف درة الحداد يف نظم القرآن والكتاب، ص        

، ومحمااد عااابااد 580، وص 549، وص 169، وص 154، وص 121، وص 45

 .188ا187الجابري يف مدخل للقرآن، ص 
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 دلة هو إثبات صدق النبي وتأييده، سواًء قصد هبا تعجيزهممن األ

د القرآن، أو لم يقص داللة النظم واألسلوب يفوتحديهم كما هو الشأن يف 

 .ذلك كما هو األصل يف آيات األنبياء

  بما أن دالئل النبوءة متنوعة ومتعددة وكثيرة، فطرق الناس يف

ى درجة واحدة يف االقتناع معرفتها كثيرة أيضًا، ذلك أن الناس ليسوا عل

باألدلة، فطباع الناس متفاوتة يف التصديق، ألجل ذلك تنوعت الدالالت يف 

اج وإنما يحت ،الناس أكثر إليهوكثير من الطرق ال يحتاج ، )(1)ريمالقرآن الك

 كلما كانوبعض الناس  ،ن أعرض عن غيرهأو مَ  ،ن لم يعرف غيرهمَ  إليه

ن نفسه اعتادت نفع له ألأات وأطول كان وأخفى وأكثر مقدم أدقالطريق 

 .(2)(الدقيقة األمورالنظر الطويل يف 

  دالئل النبوءة متفاوتة بعضها أقوى من بعض من جهة

 .(3)االستدالل، وبعضها أنفع من بعض من جهة التأثير

 ال يمكن القدح فيها (4)دالئل النبوءة قطعية تفيد العلم واليقين ،

، وما أوجب الشك والريب والحيرة ليس (5)قينبظن، فإن الظن ال يدفع الي

                                                 

يف  ن قال بأن هناك أدلة أخرى غير المعجزة هي متممة لها وزيادةمَ األشاااااعرة  وهناك من       

ية،  التقرير هنا يقين ها مع أ هذا يضااااعف داللت ية ص  ينظر:و هان يدة األصااااف شاااارح العق

، ومحصاااال أفكار 357-356ص ؛ييف علم الكالم. لإليج المواقف، و538اااااااا537

 .310للرازي: ص ؛ المتقدمين والمتأخرين

 يللغزال :وهناك من ضاااعف طريق ثبوت النبوءة بالمعجزة. ينظر: المنقذ من الضاااالل       

 .596، وشرح العقيدة األصفهانية، ص 157ا  151ص 

 .30، وص8( ينظر: فصل المقال: البن رشد، ص1)

 (.1/255) الرد على المنطقيين( 2)

 (.135/ 3ينظر: درء التعارض )( 3)

 (.257/ 5(، ودرء التعارض )5/12) الفصل يف الملل والنحل ينظر: (4)

 (.5/155) الجواب الصحيح :( ينظر5)
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بدليل صحيح، كما أن الظن ال يرتقي بحال إلى اليقين، فال بد أن تنتهي 

، ألنه ينبني عليها خرب الدين كله، خرب (1)دالئل النبوءة إلى مقدمات يقينية

الغيب والشهادة، خرب الدنيا واآلخرة، )فال مجال لغلبة الظنون، 

ومما هو مقرر أن الدليل إذا تطرق إليه االحتمال  وترجيحات األقوال،

، (3)، وال يمكن أن تقوم دالئل النبوءة على الشك(2)بطل به االستدالل(

 .(4)فالروح البشرية ال تقدر على الحياة بال يقين

  ًفجنس (5)دالئل النبوءة البد أن تكون يف نفسها وجنسها دليال ،

ًا ومعنى، فهي خارجة عن مقدور  آيات األنبياء خارق للسنن الكونية حس 

، وال يمكن (6)الخلق كلهم ألهنا من فعل اهلل تعالى تأييدًا لنبيه وتصديقًا له

، ألنه لو أمكن (7)معارضتها، وهذا أعظم دليل على اختصاصها باألنبياء

أن يؤتى بمثلها لدخل عليها االحتمال، ودخول االحتمال عليها يبطل 

منها علم السحرة أن آية موسى من قلب ، و(8)داللتها على صدق النبي

العصا إلى حية تسعى، ليست من جنس فعلهم، وإنما هو أمر خارج عن 

مقدور الخلق أجمعين، فخوارق السحرة والكهنة من جنس أفعال 

                                                 

 (.2/651) ( ينظر: النبوات1)

منهج االسااتدالل بالمكتشاافات العلمية على النبوة والربوبية ؛ د/ سااعود العريفي ص ( 2)

289. 

 (. 1/278بالشك، ينظر: األعمال الشعرية ؛ لجربان خليل) يربط النبوءةهناك من ( 3)

 .11روح الحقائق: غوستاف لوبون ص ( 4)

 (.1/485( ينظر: النبوات )5)

، 801اااااا800، 2/794(، )606، 523، 502، 195، 193، 170، 1/144( ينظر: النبوات )6)

1029 ،1073.) 

 (.1/46) ينظر: النبوات( 7)

 (.1029/ 2ات )النبو :ينظر( 8)
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، والمجيء بكالم خارج عن مقدور الخلق (1)الحيوان من اإلنس وغيرهم

د قريش بأن القرآن كلهم أمر خارق للسنن الكونية، لذا اعرتف صنادي

خارج عن مقدورهم وجنس كالمهم وكالم  ^الذي جاء به محمد

فليس من سمات أدلة النبوءة أهنا أمر خارق  غيرهم من المخلوقين،

للعادة، بل هي أمر خارق للسنن الكونية ال يقدر الخلق على اإلتيان 

 مبمثلها، وهذا يربهن على ضرورة التصديق هبا، وأن النبوءة ودليلها ل

 تكن من عند النبي مطلقًا.

وهبذا يبطل قول الذين ينقضون دالئل النبوءة، ويقولون بأهنا ليست 

شيئًا خارجًا عن المادة المتعارف عليها، وحتى تلك األدلة التي تسمى 

معجزات ما هي إال قوانين الطبيعة التي خفي على مشاهديها تفسيرها، 

لمعجزة إنكار لمبادئ العقل وقد يكشف العلم تفسيرًا طبيعي ًا لها، فا

الثابتة، ولقوانين الطبيعة المطردة، فكيف تكون دليالً على وحي يستند 

إلى مبادئ العقل وقوانين الطبيعة، وألجل الحفاظ على معقولية المعجزة 

مادي ًا ال بد من تفسيرها مادي ًا فهي ليست خرقًا لقوانين الطبيعة كما يخيله 

إلى تفسير المعجزات تفسيرًا  من ذهب ، وهناك(2)العقل األسطوري

سياسي ًا
(3). 

                                                 

 (.1/144) ينظر: النبوات( 1)

، ومن 231ينظر: رسااالة يف الالهوت والسااياسااة ؛ الساابينوزا، ترجمة ؛ حساان حنفي، ص ( 2)

(، والوحي والقرآن والنبوة ؛ هاشااام جعيط ص 4/148حسااان حنفي ) العقيدة إلى الثورة؛ 

يف دراسااة الساايرة  عامًا 23، 166الصااادق النيهوم ص  ، واإلسااالم يف األساار؛80، 79، 29

 .69النبوية المحمدية؛ علي الدشتي ص 

 كما صنع جورج طرابيشي يف كتابه المعجزة وسبات العقل.( 3)
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وهذه السمة ال يمكن أن تتحقق يف الوحي اإللهي المتجسد يف 

 ؟!.(1) المسيح كما هو مفهوم النبوءة يف النصرانية

  ،أدلة النبوءة ليست هي من فعل النبي، وال هي داخلة يف قدرته

، (2)نبيائهن يشاء من أ هبا مَ وال هي تلبية لطلبه، بل هي من عند اهلل، يؤيد اهلل

 ني مي ُّٱوقال: ، [109األنعام: ]  َّحك جك مق حق مف ُّٱقال تعالى: 
 َّ خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ  يي ىي

 حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ُّٱ[، وقال: 50]العنكبوت: 
[، وطالبو اآليات ومقرتحوها هم من المكذبين 38الرعد: ] َّخت

عًا للمعجزات وإنما كان دائم لم يكن صان ^بالنبوءة، فالنبي محمد 

يف حد  صدقي، فهذا كاٍف  القول إن القرآن هو من عند اهلل، وهو دليل

 .(3)ذاته

  ُين، فما بخاطَ أدلة النبوءة صحيحة يف ذاهتا ال تتغير باختالف الم

 .(4)جة على المكذبين، فإنه ال يصح لتقوية يقين المؤمنينال تقوم به الحُ 

  بعضًا، وال يمكن أن ينقض بعضها آيات األنبياء يصدق بعضها

 ، فالحق ال يعارض الحق وال يكذبه، بل يسنده ويؤيده ويقويه.(5)اآلخر

 (6)آيات األنبياء تكون مختصة هبم معتادة لهم، وال تكون لغيرهم. 

  ،آيات األنبياء منها ما يكون مشرتكًا بينهم كاإلخبار بالغيب

                                                 

 (.331ا2/312) ينظر: الجواب الصحيح (1)

 .18ا17ص  مداخل إعجاز القرآن ؛ محمود شاكر ينظر:( 2)

 .114ا 113كارين ص  :ينظر: محمد نبي الزمان( 3)

 .294ص  ل بالمكتشفات الحديثةمنهج االستدال( 4)

 (.823ا821، 2/776(، )518، 193،492/ 1) ( ينظر: النبوات5)

 (. 849،852،983/، 2(، )508، 491، 1/164) ( ينظر: النبوات6)
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، ومنها ما يكون ال نظير وإحياء الموتى، وال يلزم ذلك يف سائر اآليات

، كالقرآن، والناقة، وقلب العصا إلى حية تسعى، فاألنبياء متفاوتون (1)له

يف دالئل النبوة، فهي تأييد من اهلل لرسله، فال يعقل العقل أن تكون هذه 

وت ن يقول بأن الناساآليات المتفاوتة هي من تأييد الثالوث اإللهي، فمَ 

د وأن تكون آياته أعظم من غيره، أما أن حل أو اتحد بالالهوت كان الب

تكون مشرتكة مع غيره كاإلخبار بالغيب وإحياء الموتى، فهذا يدل على 

بشريته وإبطال ألوهيته، وإال كانت آياته أعظم، والثابت خالف ذلك فثمة 

 .(2)آيات لألنبياء أعظم من آياته

 ته، لأدلة النبوءة قد تدل بمجردها، وقد تدل بقصد الدال على دال

.فكل دليل دل على مدلول فهو دليل (3)وهذا أحق بالداللة وداللته أكمل

 .(4)ن أخرب بذلك المدلولعلى صدق كل مَ 

  اآليات الكونية كانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه وغيرها

وسيلة للداللة على صدق النبي، ولها غاية هداية الناس إلى اإليمان هي 

واآلخرة، والقرآن الكريم هو الوسيلة والغاية،  نيابالنبي لسعادهتم يف الد

 مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ  يي ىي ني مي ُّٱقال تعالى: 
 مخجس جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب
 .(5)[51 ـ 50العنكبوت: ] َّجض  مص خص حص مس خس حس

  ليس من شر  آيات األنبياء تحدي اإلتيان بمثلها، ولم ينقل

                                                 

 (.5/434) (، والجواب الصحيح493، و171ا1/170( ينظر: النبوات )1)

 (. 331ا2/312) ( ينظر: الجواب الصحيح2)

 (.2/979(، و)540ا1/539) ت( ينظر: النبوا3)

 (.2/811) ( ينظر: النبوات4)

موقف العقل والعلم من رب العالمين وساااايد المرساااالين: مصااااطفى صااااربي،  :ينظر( 5)

 (.188ا  4/187)
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كما أنَّه  ،(1)شركون افرتاهالتحدي إال يف نظم القرآن وأسلوبه لما قال الم

 ن شاهدها أو سمع هبا.ليس من شر  آيات األنبياء إيمان كل مَ 

  ن جاء لم تَر لمَ  ^دالئل النبوءة السابقة لألنبياء السابقين لمحمد

بعدهم ألهنا كانت مادية، وهي لم تبَق، وإنما تواتر الخرب عنها واشتهر، 

، ويؤكد (2)فهو دليل باٍق  ^وهذا بخالف القرآن دليل نبوءة النبي محمد

 إ  » :^هذا قول النبي 
ٌّ
 َما م ْثُلُه آَمَن َعَلْيه  اْلَبَشرُ  الَّ َما م َن األَْنب َياء  َنب ي

َ
 ،ُأْعط ي

 
َّ
ي ُأوت يُت َوْحيًا َأْوَحاُه اهلل إ َلي ذ  َفَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأْكَثَرُهْم َتاب ًعا  ،َوإ نََّما َكاَن الَّ

َيامَ  )إن اآليات والرباهين التي دلت على صحة نبوته وصدقه  ، فا«ة  َيْوَم اْلق 

ية آ األنبياءفليس لنبي من  ،ن قبله من الرسلآيات مَ  أضعاف أضعاف

ن إو ،ما هو يف الداللة مثلها أو ،مثلها ^ولمحمد  إالبه  اإليمانتوجب 

ها والعلم بنقل ،دلأهبر وأكرب وأو أعظميات نبوته آف ،لم يكن من جنسها

 ،عصارهمأو أمصارهمواختالف  ،وكثرة النقلة ،لقرب العهد ،عيقط

 .واستحالة تواطئهم على الكذب

يث ال بح ،فالعلم بآيات نبوته كالعلم بنفس وجوده وظهوره وبلده 

والمكابر فيه يف غاية الوقاحة والبهت كالمكابرة  ،مكن المكابرة يف ذلكي

قاليم والجبال الد واأليف وجود ما يشاهده الناس ولم يشاهده هو من الب

فالقدح يف وجود عيسى وموسى  ،ن جاز القدح يف ذلك كلهإف واألهنار،

                                                 

(، 1/36) البن حزم؛ (، والمحلى605اااااااا603، 541، 1/498( ينظر: النبوات )1)

( وسيأيت مزيد إيضاح 1/57، وتفسير ابن كثير )(6ااااا5/2) له أيضًا والفصل يف الملل

 داللة النظم واألسلوب. :وبيان إن شاء اهلل يف الفصل السادس

 .60ا59ص  ينظر: بذل المجهود يف إفحام اليهود ؛ السموءل بن يحيى( 2)
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ن امتنع القدح فيهما ويف آيات نبوهتما إو وأجوز، أجوزوآيات نبوهتما 

 .(1)(شدأوآيات نبوته  ^فامتناعه يف محمد 

سماته أنه واضح  ^من أدلة نبوءة النبي محمد  القرآن الكريم، ومن 

ة التحاد الدليل والمدلول فيه، حيث اشااااتمل على دعوى النبوءة الدالل

، وهذا خاص (2)جة عليهودليل صاااادقها، والدين الذي يدعو إليه والحُ 

ا م َن » :^بااالقرآن فقط، ألنااه وحي من اهلل وهااذا يتبين يف قول النبي  مااَ

 إ الَّ 
ٌّ
َياء  َنب ي ْيه  اْلبَ األَْنب  ُلُه آَمَن َعَل َما م ْث  

َ
رُ  ُأْعط ي يُت  ،شااااَ ي ُأوت  ذ  لَّ َكاَن ا َما  َوإ نَّ

 
َّ
ًيا َأْوَحاُه اهلل إ َلي َمة   ،َوْح َيا ًعا َيْوَم اْلق  َتاب  ى فمعن«. َفَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأْكَثَرُهْم 

  » :الحصاااار يف قوله
َّ
ي ُأوت يُت َوْحًيا َأْوَحاُه اهلل إ َلي ذ  َما َكاَن الَّ أي أن « َوإ نَّ

جة، ودوام دومها، الشاااتماله على الدعوى والحُ عظم اآليات، وأأالقرآن 

أعظم المعجزات وأشااارفها وأوضاااحها ) ، فااااااا(3)لدهرخر اآلاالنتفاع به 

فإن الخوارق يف الغالب  ،^داللة القرآن الكريم المنزل على نبي نا محمد

 
 
 ويأيت بالمعجزة شاااااهدة بصاااادقه، ،تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي

عي، وهو الخارق المُ مي الوالقرآن هو بنفسه الوح عجز فشاهده يف عينه د 

 فهو أوضاااح مع الوحي، دليل مغاير له كساااائر المعجزات إلىوال يفتقر 

 .(4)(داللة، الت حاد الدليل والمدلول فيه

وهبذا يبطل قول القائل بأنه ليس للقرآن الكريم أي داللة ال على 

يجب أن تلغى  مالنبوءة وال على غيرها، فداللة الكتاب على حد زعمه

                                                 

 .185هداية الحيارى؛ البن القيم ص ( 1)

 (.11/333مجموع الفتاوى، ) :ينظر( 2)

 (.248/ 13ينظر: فتح الباري: البن حجر، )( 3)

 .95مقدمة ابن خلدون، ص ( 4)
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ًا وكأهنا غير موجودة، وأن الذي يعلمنا ليس القرآن، وإنما نفس  إلغاء تام 

ويبطل قول القائل بأن  ،(1)ن تعلمناالحوادث الكونية والتاريخية هي مَ 

 .(2)القرآن داللته ليست ذاتية

ومن سمات القرآن أيضًا أنه اشتمل على دالئل متنوعة ومتفاوتة على 

ن قبله من األنبياء، وهذا خاص بالقرآن ، ومَ ^بي محمدإثبات نبوءة الن

 .فقط، فهو دليل يشتمل على دالئل عدة ا وهذا هو موضوع البحث ا

، بل البد من األخذ (3)ال يمكن حصر دالالت القرآن يف وجه دون آخر

 ىي ُّٱٱ:قال تعالى جميعًا، وهذه هي حقيقة اإليمان بالكتاب،هبا 
هذا هو المنهج الحق المتكامل [، و119آل عمران: ]  َّ  جئ يي

ا مَ  ول ن يحاالشامل لتصور المسائل والدالئل من خالل القرآن الكريم، أمَّ

وتجزئته من جهة مسائله ودالئله فهذا ال شك أنه سيقع يف  تبعيض القرآن

وهذا منهج أهل الكتاب،  خلل منهجي من جهة إقصائه لبعض الحقائق،

 رب يئ ىئ ُّٱ :الىوهو بال شك منهج مذموم قال اهلل تع
 مثنث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب  زب
 َّ مل يك ىك مك لك  يقاك ىق يف ىف يث ىث

]الحجر:  َّ يل ىل مل خل ُّٱٱ:، وقال تعالى[85]البقرة:

ؤوه فجعلوه أعضاء، فأمنوا[ أي 91  .(4)ببعضه وكفروا ببعضه جزَّ

                                                 

، ويذهب إلى هذا أيضااااًا خالص جلبي، 8ينظر: رسااااالة انظروا ؛ جودت سااااعيد ص ( 1)

 م.1988/ 9/ 10 :(، بتاريخ11035)ع:  ينظر: جريدة الرياض

 .187ص  ينظر: نظم القرآن والكتاب؛ يوسف درة الحداد( 2)

 .715ينظر: شرح العقيدة األصفهانية: ص ( 3)

 .435تيسير الكريم الرحمن ص  :رينظ( 4)
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 ^كما ال يمكن االقتصار على وجه من أوُجه دالئل نبوءة النبي 

الشتمال القرآن على  ^على صدق نبوءة النبيوجعله هو الدليل الوحيد 

دالئل عدة، كما ستبينها فصول هذا البحث، وهبذا التنوع والكثرة 

والظهور ألدلة النبوءة يف القرآن يحصل اليقين هبا، فتكون قطعية الداللة، 

ن ى مَ جة علوهذا التنوع يف دالئل القرآن على النبوءة يفيد يف إقامة الحُ 

أو نوعها، فبعض األدلة يكون مستقل الداللة كداللة  نكر جنس النبوءةيُ 

جة به حتى يحتف بالقرائن الحُ  النظم واألسلوب، ومنها ما ال تقوم

 غيبات، ومنها ما يعضد الدالئل األخرى كأميته، ومنكاإلخبار بالمُ 

 كداللة أخالقه، وأميته، وآيات عتابه، ^الدالالت ما يتعلق بأحواله 

 ن رسالته. ومنها ما يتعلق بمضمو

أنَّه دليل  ^ومن سمات داللة القرآن على صدق نبوءة النبي محمد 

أول ما نبأه اهلل تعالى، فأول ما نزل عليه الوحي قال اهلل تعالى صدقه من 

، بينما نلحظ أن نزول التوراة [1 العلق:] َّ مم ام يل ىل مل ُّٱله: 

وهذا يتبين ،(1)على موسى عليه السالم كان بعد أن أهلك اهلل تعالى فرعون

 ېىىائائەئ ې ې ېژ يف قوله تعالى:

 [.43القصص: ] ژەئ

ربًأ عن االختالف والتضاد، ومن سمات داللة القرآن أن اهلل أنزله مُ 

كمًا بين جميع المختلفين ، وليكون َح (2)يحصل به كمال التدبر واالعتبار

 .(3)ألنه إنما يقرر معنى هو الحق، والحق ال يختلف يف نفسه

                                                 

 (.5/195) البن عطية ينظر: المحرر الوجيز؛( 1)

 (.268/ 3للشاطبي ) :االعتصام( ينظر: 2)

 (.272ا  271/ 3للشاطبي ) :عتصام( ينظر: اال3)
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قال  ^ة القرآن أنه آية واضحة بينة على صدق النبيومن سمات دالل

)أي: أنزلنا  [99البقرة: ]ژ ھھ ھھےژتعالى: 

 .(1)إليك يا محمد عالمات واضحات داالت على نبوتك(

  الرباهين العقلية ال تتغير بتغير الزمان والمكان، بل هي مطردة

 ^مستقيمة يف داللتها يف كل زمان ومكان، والقرآن دليل صدق النبي 

 ^باٍق، ألن اهلل تكفل بحفظه، وبقاؤه يستلزم بقاء نبوءة النبي محمد  وهو

 .(2)جة لما فيه من التنبيه إلى دالئل العقولويقويها، فالقرآن ُح 

 (3)الدليل على النبوءة هو العلم بأن ما جاء به حق من غير جهته ،

به،  خربعلم صدقه حين يتحقق ما أغيبات المستقبلية يُ فحينما يخرب بالمُ 

 علم صدقه حين يتفق ما أخرب به معوحينما يخرب عن أمور غيبية ماضية يُ 

سبق من أخبار كما أقر بصدقه هرقل والنجاشي وورقة، والبشارة  ما

 بنبوءته أخرب هبا األنبياء الذين قبله.

* * * * * 

                                                 

 (.1/124تفسير ابن كثير )( 1)

 (.190/ 15، والمغني )86تثبيت دالئل النبوة: للقاضي عبد الجبار ص ( ينظر: 2)

 (.2/940) ( ينظر: النبوات3)
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 المطلب السادس

 (مصطلح املعجزة واإلعجاز )إشكالية املصطلح

جة والسلطان والبينة والبصيرة وردت يف القرآن الكريم اآليات والرباهين والحُ 

، فهي ذات داللة مقصودة، وهي ُتسمى ^وهي تدل على صدق نبوءة النبي محمد

)المعجزات(، و)المعجزة( إال  ن يسميها بابدالئل النبوءة، وأعالم النبوءة، وهناك مَ 

السلف كما ، لذا لم يستخدمه (1)أن هذا المصطلح لم يرد يف الكتاب والسنة

استخدمه المتكلمون، ألن داللته محدودة، وهذا بخالف المصطلحات الشرعية 

ثبتون النبوءة ، كما أنَّ السلف يُ (2)التي تحمل مضامين متعددة، ذات دالالت متنوعة

بالدالئل المتنوعة، وال يحصرون داللة النبوءة يف )المعجزة( فقط كما فعل 

ر  المتكلمون، وألن لفظ )المعجزة( ال يدل على كون ذلك آية ودليالً إال إذا ُفسِّ

المراد به، وُذك ر شرائطه، ولهذا كان كثير من أهل الكالم ال يسمي معجزًا إال ما كان 

 لألنبياء فقط، وما كان لألولياء إن ثبت لهم خرق عادة سماها كرامة.

والسلف كأحمد وغيره كانوا يسمون هذا وهذا معجزًا، ويقولون لخوارق 

لم يكن يف اللفظ ما يقتضي اختصاص األنبياء بذلك،  لياء إهنا معجزات، إذاً األو

 بخالف ما كان آية وبرهانًا على نبوة النبي؛ فإن هذا يجب اختصاصه.

ن اتبعه الولي، فإن الدليل وقد يسمون الكرامات آيات لكوهنا تدل على نبوة مَ 

رهانًا، ك ما كان آية وبمستلزم للمدلول، يمتنع ثبوته بدون ثبوت المدلول، فكذل

 . (3)وهو الدليل والَعَلم على نبوة النبي يمتنع أن يكون لغير النبي(

فمصطلح )المعجزة( من المصطلحات التي ترادف الدليل، ظهر هذا إبَّان 

اختال  العرب باألمم األخرى حيث َضُعف اللسان العربي، إضافة إلى البعد عن 

                                                 

 (.785ا2/782(؛ و)1/215(، والنبوات، )419ا  5/412ينظر: الجواب الصحيح ) (1)

 (.5/419ينظر: الجواب الصحيح )( 2)

 (.11/311مجموع الفتاوى ) :(، وينظر5/419الجواب الصحيح )( 3)
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نان يف اإللهيات إبَّان حركة الرتجمة، وظهور العهد النبوي، ومع دخول علوم اليو

المالحدة، الذين ينكرون وجود اهلل، وينكرون النبوءات، بدأ التفكير والتدوين 

بطريقة علمية جدلية عقلية مجردة عن التذوق الجمالي، وإدراك المعاين بالسليقة 

، جهة أخرى ن ينكر النبوءات منن ينكر وجود اهلل من جهة، ومَ الصافية، للرد على مَ 

وللجدال الكالمي الذي حدث بين الفرق حيال اختالف أقوالها يف المسائل 

والدالئل، فالبيئة العلمية أصبحت جدلية كالمية منطقية استعرت فيها الخصومة، 

وكثر فيها الخلط بين كثير من المسائل والدالئل، وظهرت بعض المصطلحات 

َدت ،منها ما يت(1)الكالمية يف الساحة الفكرية علق بباب األسماء والصفات، وقد ُنق 

 تبت فيها رسائل عديدة، ومنها ما يتعلق بباب النبوءات كابفضل اهلل تعالى، وكُ 

)المعجزة واإلعجاز(، ولم ُتنَْقد بعد نقدًا كافيًا، واألبحاث فيها قليلة، لذا ما زال 

 اللَّبس فيها حاصالً.

طع علم على وجه القالثالث، وال يُ )المعجزة( مصطلح اصُطل ح عليه يف القرن  فا

، على خالف يف حدها، ومن ثم لقيت رواجًا كبيرًا، فباتت َعَلمًا (2)أول قائل هبا

على قضية النبوءة، وتبوأت يف طيات صفحات الكتب، بل إهنا حينًا تكون عنوانًا 

 لُمصنفات!

ومن الضرورة بمكان دراسة مصطلح )المعجزة( وفهمه فهمًا جيدًا ليتبين 

 . (3)الفرقان بينها وبين غيرها

                                                 

(، 2/716لة؛ البن القيم، )(، والصواعق المرس2/338ينظر: بيان تلبيس الجهمية؛ البن تيمية، ) (1)

، والنبوة؛ 40ا 39، وفكرة إعجاز القرآن؛ لنعيم الحمصي، ص 19وصون المنطق؛ للسيوطي، ص 

 .149د/ علي مربوك، ص 

، وممن اساااتعمل لفظ 69محمد موساااى، ص؛ ينظر: إعجاز القرآن بين اإلمام السااايوطي والعلماء ( 2)

، وهشااام الفوطي، 225ألبي الحساان األشااعري، ؛ يينإبراهيم النظام، ينظر: مقاالت اإلسااالم المعجزة:

، والجاحظ، ينظر: مجموع رسااائل الجاحظ، 225مقاالت اإلسااالميين، ص وعباد بن سااليمان، ينظر:

هاااااا( صاانف كتاب الدين والدولة إلثبات نبوة 240ومما ينبه له أن ابن رين؟؟ الطربي )ت: (.3/283)

 ما استخدم اآلية والربهان والدالئل.لم يستخدم لفظ المعجزة واإلعجاز وإن  ^النبي

 (.2/851ينظر: النبوات ) (3)
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وأما اإلعجاز ، نقيض الَحْزمالضعف، وهو  زُ جْ العَ فالمعجزة أصلها من َعَجز، و

بق وفهو   ت، ومنه قول األعشى:وْ الفَ السَّ

ْز من الموت ربَّه يتأب ُق  ولكن أتاه الموُت ال       فذاك ولم ُيعج 
(1) 

ه، ر  خَّ ؤَ ز األمر أي مُ العجز أصله التأخر عن الشيء وحصوله عند عجقيل و

ٱٱتعالى: للقصور عن فعل الشيء وهو ضد القدرة، قال وصار يف التعارف اسمًا

 .(2)[31المائدة: ] َّ مل  خل حل جل مك لك خك حك ُّٱ

، وحتى (4)أدلة صدق النبوءة يف )المعجزة( فقط (3)لقد حصر كثيٌر من المتكلمين

شرو ، وهي يف مجملها تكون )المعجزة( دليالً على صدق النبوءة ال بد لها من 

من  ةمسالوالة، ءودعوى النبو ،بالتحديواالقرتان  ،لعادةا رقخ: تعود إلى

 . (5)المعارضة
                                                 

 (. مادة )عجز(.6/130(؛ ولسان العرب )4/232) (؛ ومقاييس اللغة1/101هتذيب اللغة ) :ينظر( 1)

 . 322ص  مفردات ألفاظ القرآن :( ينظر2)

مواقف يف ال :، ينظر^ي ن يثبت صاااادق النبوءة بأدلة أخرى كداللة البشااااارة بالنبمن المتكلمين مَ ( 3)

، 310للرازي: ص؛  محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، و357ااا356ص لإليجي ؛ علم الكالم

وسااايأيت بيان هذا خالل فصاااول هذا  ،538ااااااا537وشااارح العقيدة األصااافهانية ؛ البن تيمية، ص 

يف هذا التقرير، والبحث، ومما ينبغي التنبيه إليه أهنم يجعلون هذه الداللة لمجرد التكملة وزيادة 

توهين للداللة مع أن فيها داللة ضاارورية. ينظر: حقيقة المعجزة وشااروطها عند األشاااعرة دراسااة 

 .6نقدية؛ د/ عبد اهلل القرين ص 

اإلرشااااد إلى قواطع ، و54للباقالين: ص ؛اإلنصااااف فيما يجب اعتقاده وال يجوز الجهل بهينظر:  (4)

؛ ونظم القرآن: (5/19للتفتازاين )؛ شاارح المقاصااد، و331للجويني: ص ؛األدلة يف أصااول الدين

 .34يوسف الحداد، ص 

باقالين ص ؛ ، واإلنصاااااف130ص البن فورك؛ ينظر: الحدود يف األصااااول ( 5) لة54لل  ؛ ، ولمع األد

؛ ، والمواقف 170للبغدادي، ص؛ ، وأصااول الدين312صًا ، واإلرشاااد له أيضاا110للجويني ص

، 28للماوردي، ص؛ ، وأعالم النبوة83للبيجوري، ص ؛ة التوحيد(، وشرح جوهر8/222يجي )لإل

، 207، ص؛ للرازيمحصااااال أفكااار المتقاادمين والمتااأخرين، و112واالقتصااااااد؛ للغزالي، ص 

(، 1/73للزرقاين، )؛ (، ومناهل العرفان5/11للتفتازاين ) ؛ شرح المقاصد، و296واألربعين له ص 

شرح األصول الخمسة:  شرو  ذاهتا عند المعتزلة، ينظر:وهي ال .من مراجع األشاعرة وغيرها كثير

وهذا مما اتفق عليه بين المعتزلة  (.15/199)له أيضًا  ، والمغني571ا 568للقاضي عبد الجبار ص

 واألشاعرة على تباين أصولهم، ومآالت شروطهم والتي سأذكرها. 
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)معجزة( متفق عليها فيما بينهم، إال أهنا أحدثت  وهذه الشرو  التي جعلوها للا

  :اإشكاالت فلسفية للتفريق بين النبي وغيره، فتباينت األقوال يف حقيقة الفارق بينهم

فذهب أكثر المعتزلة إلى أن خرق العادة ال يكون إال للنبي فقط، فيكون له آية 

 . (1)على صدقه دون غيره، لذا أنكروا خوارق السحرة والكهنة، وكرامات األولياء

ال فرق بين حقيقة الخوارق التي يأيت هبا النبي  وذهب ُحذاق الفالسفة إلى أنه

 ال أن نفس النبي والولي طاهرة تقصد الخير،والولي وغيره من المتنبئين السحرة، إ

 .(2)ونفس الساحر خبيثة تقصد الشر

وذهب األشاعرة إلى أن الفرق يف خرق العادة بين النبي والولي والساحر  

والكاهن يكون بدعوى النبوءة والتحدي، ألن خرق العادة ممكن غير ممتنع لألنبياء 

ون فيصالً بين خوارق األنبياء وغيرهم، فاشرتطوا عدم المعارضة والتحدي ليك

، فلم يثبتوا فرقًا يعود إلى جنس (3)وغيرهم، وعليه أثبتوا السحر والكهانة والكرامة

الخوارق المفعولة، وال إلى قصد حكمة الخالق، فسووا بين النبي الصادق والساحر 

 .(4)الكاذب، بناًء على أصولهم

 :ثمة أسئلة تطرح نفسها أال وهي

 دة؟ بالعا ما المراد

 وما المراد بالسالمة من المعارضة؟ 

 وهل كل المعجزات يلزم منها التحدي؟ 

 والبد أن تكون يف زمن النبوءة؟

                                                 

النبوات يف (، و218اااااااا 217، 15/189) المغني :هذا ما ذهبت إليه المعتزلة، ينظر ألقوالهم يف (1)

 (. 133ا 1/129)

 (.899ا 898م3اإلشارات والتنبيهات؛ البن سينا ) :ينظر (2)

 (.486ا 1/485(، والنبوات، )401ا 6/400ينظر: الجواب الصحيح: البن تيمية، ) (3)

 (.2/872النبوات ) :ينظر( 4)
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ستكون اإلجابة من خالل الوقفات التالية مع شرو  )المعجزة( ألن هذا هو 

المشهور والمتداول لدى الكثير من الدارسين والمختصين، مما أدى إلى إحداث 

 .(1)المسائل، لذا كان من الضرورة بمكان الوقوف معها وتحريرهاخلط يف كثير من 

 :وقفات مع شروط )المعجز (

 ا المراد االعاد ؟، مخار  للعاد أوال :  

ْربة. والتَّماد ي يف  وهيْيَدُن اسم لما يعود ويتكرر، دَّ ال هي العادة يف اللغة: الدُّ

ه تدفعل من غير جهد، وتعويُ  حتى صار اعتيدكل ما ، وهي شيء حتَّى يصير له سجي ةً 

ألنه يعود، واْسَتَعْدُت الرجل: سألته أن يعود،  اً أي: صيرته له عادة، وسمي العيد عيد

، عاودها، أي يرجع إليها مرة بعد أخرىوُسميت العادة بذلك؛ ألن صاحبها يُ 

 .(2) والحالة تتكرر على هنج واحد كعادة الحيض يف المرأة

 :أنشد ابن األعرابي

 ع  لم تَ 
 
ينْ َزْل ت ْلَك عاَدَة اهلل يُد .د   (3).. والَفَتى آل ٌف لما َيْسَتع 

 فت العادة بعدة تعريفات منها:رِّ اصطالحًا: عُ 

 .(4)ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرىا 1

 ما استقر يف النفوس من األمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة.ا 2

                                                 

حقيقة المعجزة عند  :ماا، وهمنههبذا الجانب، اساااتخلصااات جل الوقفات م ان عنيتا( هناك دراسااات1)

. جابر السميري؛ د/ عبداهلل القرين، وعقيدة العادة عند األشاعرة؛ األشاعرة وشروطها دراسة نقدية 

 .302ا286وينظر كذلك: السببية عند األشاعرة دراسة نقدية ؛ جمعان الشهري، ص 

، ولساااااان العرب (1/2144للزبياادي، ) ؛العروس تاااجو (،4/181ينظر: مقاااييس اللغااة ) ( 2)

 .(2/635(، والمعجم الوسيط )3/315)

 (.2/321)األعظم المحكم والمحيط  (3)

 .188ص  ( التعريفات4)
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 .(1)أو شرعية ألمر المتكرر من غير عالقة عقليةا ا3

ر من غير عالقة عقلية  ويمكن االعرتاض على التعريف األخير بأنَّ اشرتا  التكرُّ

ى تالزمًايُ  أو شرعية  ،خرج ما كان متكررًا بعالقة عقلية فال يسمى عادًة، وإنما ُيسمَّ

لزوال، ووجوب يخرج ما تكرر لعالقة شرعية، كتكرر وجوب الصالة عند ا كما

 .(2)الصوم عند هالل رمضان، فهذا ليس من العوائد وإن كان متكرًرا

ومما يالحظ على التعاريف السابقة للعادة أنَّها تنفي العالقة أو السببية، فالعادة 

ما هي إال أمر معتاد يتكرر فتألفه العقول والنفوس دون أن يكون هناك عالقة سببية 

هي تعني أنه ال شيء يؤثر يف شيء وال ف ا يرتتب على هذا.تربط أمرًا بآخر، أو أن هذ

، وما اعتاده الناس اليوم قد ال يعتاده الناس يف غد، فالعادة نسبية علة تؤثر يف معلولها

 ال مطلقة، فلماذا القول بالعادة؟

 بأن الطبيعة هي الخالقة، ولها التأثير واالستقالل بالفعل :حينما قال الطبائعيون

اك تالزم حتمي بين السبب والمسبب، أحدث هذا ردة فعل لدى بعض وحدها، وهن

وأنه  تةالبطبائع األشياء ال أثر لها  األشاعرة فذهبوا إلى إنكار خواص الطبيعة، وأن

ال توجد يف األشياء ُقوى وطاقات كامنة بمعنى أن النار ليس فيها قوة إحراق وأن ما 

 أدى ،لف وليس ناتًجا عن قوة يف الناريشاهده اإلنسان من احرتاق إنما هو عادة وإ

األسباب ومسبباهتا وأن التالقي بينهما ما هو إال عادة بين لعالقة اإنكار هذا إلى 

 ة. جفليس هناك أي عالقة ترابطية إال ما يشاهده اإلنسان بعينه والمشاهدة ليست ُح 

 طراد الموجودات وتسلسلها ليس قائًما على الرتابط الع  ابمعنى: أن 
ِّ
ل إن ب لي

نه إقال ما يُ نه سبب وإقال العادة وجرياهنا هما السبيل يف إحساسنا بالتعاقب بين ما يُ 

                                                 

 محمد أمين الشاااهير بأمير بادشااااه؛ (، وتيساااير التحرير 1/2144للزبيدي، ) ؛( ينظر: تاج العروس1)

(2/20). 

 .22لمحمد جمال علي ص؛ ( ينظر: العرف وأثره يف األحكام 2)
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وجود اآلخر دون أن يكون  ابالتداعي ا سبب، وإن وجود أحدهما يف الذهن يلزمه مُ 

 .حقيقة ةيلِّ هناك يف الواقع رابطة ع  

والتعليل  و إذا أضيف إلى ردة الفعل هذه موقف بعض األشاعرة من الحكمة

فإهنم ينكروهنا وال يثبتوهنا هلل تعالى، فاهلل تعالى ال يفعل لحكمة وال لعلة، والمعجزة 

لم تكن لغرض تصديق النبي، بل إهنا دلت على تصديق من اهلل قائم بذاته 

ولو أضفنا مذهب بعضهم يف تجويزهم على اهلل فعل كل شيء، وال  ،(1)بالضرورة

 من نفي التحسين والتقبيح العقليين وقصره على فعل للعبد، وكذا موقف بعضهم

ه الشرع فقط، فلو أثبتوا التحسين والتقبيح العقليين لقالوا بأن اهلل تعالى يؤيد بآيات

ما يحسنه العقل، ويستقبح أن يؤيد اهلل  الصادق فقط، فهذا فعل حسن لذاته، وهو

الكاذب وجواز  الصادق والكاذب، فلما نفوهما جوزوا ظهور المعجزة على بآياته

 كذب النبي، وهذا ليس بقبيح على أصلهم من جهة العقل إنما من جهة الشرع،

 .(2)وهذه مكابرة للعقل والفطرة، فالقبيح قبيح بنفسه، قبل ورود الشرع بالنهي عنه

ويعود موقف بعض األشاعرة من السببية والسنن الكونية ألهنم جعلوا إثباهتا 

درته، ومنافيًا لالستدالل بالمعجزات على النبوءة، منافيًا لتوحيد اهلل وعموم ق

 فوقعوا يف إشكالية التعارض بين إثبات السببية وإثبات المعجزات.

                                                 

قاصاااااد :( ينظر1) تازاين، ) ؛الم ية المرام203/ 5للتف غا ؛ (، والتفسااااير الكبير1/15للرملي، ) ؛(، و

لرازي، ) بوات، )5/439(، )419، 2/414(، ومنهاااج الساااانااة )6/139ل ن ل (، 2/987(، وا

 (.3/987) والصواعق المرسلة

للرازي،  ؛ ل، والمحصاا370ص للشااهرسااتاين ؛، وهناية اإلقدام258ص للجويني ؛ينظر: اإلرشاااد (2)

(، 309اااااا2/308(، والجواب الصااحيح )2/117لآلمدي، ) ؛، وأبكار األفكار 481اااااا478ص

، 422والرد على المنطقيين ص (،7/493(، ودرء التعااارض )8/432ع الفتاااوى )وومجم

 (.239ا1/230) (، ومدارج السالكين2/239والصواعق المرسلة )
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حيث لم يفهموا من مبدأ االطراد إال مبدأ الحتم الضروري بين السبب 

طرد بين سبب الذي ال يمكن أن ينخرم، ولو أهنم قيدوا ذلك التالزم المُ والمُ 

 ببات بقدرة اهلل ومشيئته لكانوا على صواب.األسباب والمس

واألشاعرة يف إبطالهم للعلل واألسباب لم يردوا على الطبائعيين القائلين 

َض عليهم بأن الذي قالوه معلوم الفساد  باستقالل الطبيعة بالخلق، بل اعتُر 

جح، ربالضرورة، وتجويز هذا يقتضي حدوث الحوادث بال سبب، والرتجيح بال مُ 

سد باب إثبات الصانع، والصحيح أنَّ )حقيقة اإلعجاز متوقفة على إثبات وذلك ي

ميز للمعجزة من غيرها، مبدأ االطراد للسنن الكونية، والذي هو الحد الفاصل المُ 

فإذا كان الخرق وفق السنن الكونية الجارية لم يكن معجزًا، وأما إذا كان خرقًا لتلك 

 طردة فهو معجز.السنن الكونية المُ 

ليه فلن يستقيم لهم األمر يف إثبات المعجزة إال بفهم العالقة السببية الفهم وع

 .(1)الصحيح المعترب يف الشرع والعقل(

وخروجًا من االعرتاضات واإللزامات المنطقية، نتج عن هذه الرتاكمات 

العقدية مماحكات جدلية، فقالوا بخرق العادة، واشرتطوا التحدي وعدم 

لوال ) مع هذا فالعادة لديهم ذات صلة وثيقة بقضية النبوءة، فاالمعارضة للمعجزة، و

فروعه، ألن  معرفةعن  الً رف الدين من أصله، فضما عُ أن اطراد العادات معلوم لَ 

عرف إال عند االعرتاف بالنبوة، وال سبيل إلى االعرتاف هبا إال بواسطة الدين ال يُ 

 .(2)(لعادةالمعجزة، وال معنى للمعجزة إال أهنا فعل خارق ل

دعيها، قالوا بأهنا تكون حينما أرادوا االستدالل على صدق النبوءة ونزاهة مُ و

عن طريق خرق العادة، فما يأيت به األنبياء من اآليات التي تدل على صدقهم ما هو 

                                                 

 .302ص  السببية عند األشاعرة دراسة نقدية( 1)

 (.2/484) ( الموافقات2)
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إال داللة عادية، ألن العادة جرت بأن المعجزة ال تظهر على يد الكاذب، وإن كان 

ز ظهورها  على يد الكاذب بناًء على شمول القدرة هلل تعالى، لكنها العقل ُيجوِّ

 ممتنعة عادة، معلومة االنتفاء قطعًا، كما هو الحكم يف سائر العادات.

ة علَّ بات أو البَّ سليس هناك تالزم ضروري بين األسباب والمُ  هأن ومعنى العادة

 لي:غزايقول الويف هذا ؛ بل ليس هناك عالقة بين السبب والنتيجةوالمعلول، 

.. ا عندنايا رورسبًبا، ليس ض)االقرتان بين ما يعتقد يف العادة سبًبا، وبين ما يعتقد مُ 

بل كل شيئين ليس هذا ذاك، وال ذاك هذا، وال إثبات أحدهما متضمنًا إلثبات اآلخر 

 .(1) وال نفيه متضمنًا لنفي اآلخر(

 ما بقدرة اهللحصل اقرتاهن إنماشاهد من المقرتنات يف الطبيعية كل ما يُ ف

يخلق  نأن اهلل يستطيع يف نفسه غير قابل للفرق، أل ًاي  سبحانه ال لكونه ضرور

 يخلق فيه الموت دون قطع الرقبة وهكذا أن، كما يمكن أكلدون  إنسانالشبع يف 

(2). 

بية غير فما دامت السب الذاتية؛ ويعتمد األشاعرة يف قولهم هذا على نفي السببية

ق تخلق نفسها بنفسها، أو تخل أنلكون بحيث ال يمكن لألشياء موجودة يف ظواهر ا

 ن اهلل وحده هو الخالق، والسببإلبعض ف سببًا بعضها كوني، وال بعضًا بعضها

 ًابولكنه يشعلها ال باعتباره سب اً ال يتضمن نار الً د يف هذا الكون، فالزناد مثاااألوح

 .ولكن لعادة شاءها اهلل وأبدعها فيه

 : (3)حجاج يوسف الضرير بو الأيقول 

                                                 

 .239هتافت الفالسفة، ص  (1)

 . 86،186-85لألستاذ يوسف احنانة.صاإلسالمي: ينظر: تطور المذهب األشعري يف الغرب  (2)

 صانيفله ت، النحوي، أشعري المعتقد، يوسف بن موسى الكلبي السرقسطي الضرير أبو الحجاج (3)

شاد يف منها  وأراجيز مشهورة سنة عشرين وخمسمائةالتنبيه واإلر غية ب، ينظر: علم االعتقاد؛ مات 

 (.8/254للزركلي، ) (، واألعالم؛2/362) لسيوطيل ؛الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة
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 د نار توقداإذ ليس يف الزن يشهد ًاوحدث النار عيان

 سواه أوعند اقتداح الزند اإللااااااااه دعها اما يباااوإن

 (1)أرادها ااااان فعله يفعل ممَ ْه ادعايكون هذا  أنأراد 

وعليه فداللة المعجزة على صدق النبي داللة عادية ليست عقلية محضة كداللة 

عل على وجود الفاعل، فاهلل تعالى يخلق العلم بصدق النبي عقب ظهور الف

المعجزة، إذ العادة جرت بأن المعجزة ال تظهر على يد الكاذب وإن كان العقل 

ز ظهورها بناًء على شمول القدرة اإللهية لكنها مُ   .(2)متنعة عادةُيَجوِّ

ويشكك يف داللة  ،(3)وهذا ينفي اليقينية عن داللة المعجزة التي اشرتطوها

بوا باألنبياء؛ ألهنم لم تقم  العقل عليها، وهو ال يستقيم مع تعذيب الكفار الذين كذَّ

إذ ال بد للمعجزة من أن تكون داللتها  (4)لديهم حجة قاطعة على صدق األنبياء

 يقينية عقلية.

ى نق لم يكن تحته معقِّ موه إذا ُح )لفظ مُ  :نجد أنه وحيال النظر يف مصطلح العادة

إال أنه فعل وضعي مثل ما نقول: جرت عادة فالن أن يفعل كذا وكذا يريد أنه يفعله 

يف األكثر، وإن كان هذا هكذا كانت الموجودات كلها وضعية ولم يكن هناك حكمة 

 .(5)نسب إلى الفاعل أنه حكيم(تأصالً من قبلها 

، (6)طوصف منضبكما أن َكْون الشيء معتادًا أو غير معتاد أمر نسبي إضايف ليس ب

وبالتالي تصبح خوارق العادات نسبية إضافية، فهي ال تصلح لكل زمان ومكان، وهذا 

                                                 

 .478ص جمال عالل البختي،/دراسة وتحقيق د ،ألبي عمرو عثمان الساللجي ؛العقيدة الربهانية (1)

 (.229ا8/228( ينظر: المواقف )2)

 .434الشهرستاين، ص  ؛هناية اإلقدام  ( ينظر:3)

 .39زمزم رجال، ص؛ المعجزة :( ينظر4)

 (.1/148الموافقات يف أصول الشريعة، ) :(، وينظر2/786، )البن رشد ؛هتافت التهافت (5)

 (. 401ا 6/400) ( ينظر: الجواب الصحيح6)
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 وغيره من األنبياء. ^يتناىف مع داللة القرآن على صدق نبوءة النبي محمد

وهي أن اهلل خالق األسباب ، األشاعرة ال ينفون السببية العامةللعلم أن و

 .(1)بينهما ، لكنهم ينفون العالقةوالمسببات

 .التحديادعوى النبو   وم رون  :ثانيًا

لما لم يكن لديهم ضابط لخرق العادة، فما يجري من العادات يجوز أن يكون 

للنبي والولي والساحر والكاهن، لذا اشرتطوا دعوى النبوءة والتحدي وعدم 

المعجز ليس بمعجز لجنسه ونفسه، المعارضة للتفريق بين العادات، والمراد أن 

التحدي واالحتجاج باقرتانه بدعوى النبوءة و اً وال لحدوثه، وإنما يصير معجز

 .(2)وعدم المعارضة

وهذا الشر  هو فرع التسوية بين الخوارق والزم لها، فإن المعجزة إذا كانت 

من جملة الخوارق، والخوارق عندهم جنس واحد، ال تختلف آحاده بالنظر إلى 

بل البد أن تكون داللتها  ،تتميز المعجزة لذاهتا أنمن  اً حقيقة كل منها، فالبد إذ

مشروطة باعتبارات خارجة عن حقيقتها، وألجل ذلك ذكروا التحدي بالمعجزة 

 .(3)ة، لكوهنا الزمة للمعجزة ألن المعجزة ال تكون إال لنبي ءودعوى النبو

ل يواشرتا  التحدي يتناىف مع سمات أدلة النبوءة التي تقتضي التالزم بين الدل

والمدلول دون االستدالل به، فالتحدي يقوم على أن الدليل ال يدل بنفسه على 

 ستدل به.المدلول وإنما ال بد من استدالل المُ 

ب مع حيث ال يتناس ،آيات األنبياءمخالف لواقع  إضافة إلى أن اشرتا  التحدي
                                                 

محمد سااااعيد رمضااااان  /د ؛، وكربى اليقينيات الكونية239الغزالي ص ؛ ( ينظر: هتافت الفالساااافة1)

 .193سليمان دنياص ؛، والتفكير الفلسفي اإلسالمي290البوطي ص 

شاد48 اااااا47للباقالين: ص؛ ينظر: البيان (2) صول الدين319للجويني، ص؛ ، واإلر للبغدادي،  ؛، وأ

 (.1/97للشهرستاين، )؛ ، والملل والنحل 138ص

 (.854 -853/ 2النبوات )ينظر:  (3)
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ة ونكثير من آيات األنبياء، فإن آيات األنبياء يف األعم األغلب لم تكن مقر

، فإنه لم يكن يتحدى ^وما هو معلوم بالضرورة من سيرة النبي  ،(1)بالتحدي

نهجهم يقتضيه، ال ألن األمر بالمعجزات ابتداء، فهذا الشر  إنما التزموا به ألن م

على الوجه  ^وليس لهم يف إثباته وحصوله من النبي بل ألهنم التزموا به  كذلك

 الذي اشرتطوه دليل.

النبي  يةآإن اشرتا  التحدي يف كون ): (2)لمعنى يقول ابن حزمويف تقرير هذا ا

وال سنة صحيحة وال  ، ال دليل على صحتها، ال من قرآنآية دعوى كاذبة، سخيفة

حد قط وال قال هبذا أ وال من حجة عقل وال من قول صاحب وال من إجماع سقيمة

 .(3)(قبل هذه الفرقة الضعيفة

يكن يتحدى هبا ويقول ائتوا بمثلها والقرآن  إن عامة معجزات الرسول لمكما )

وسائر المعجزات لم يتحد  ،إنما تحداهم لما قالوا إنه افرتاه ولم يتحدهم به ابتداء

 هبا وليس فيما نقل تحد إال بالقرآن، لكن قد علم أهنم ال يأتون بمثل آيات األنبياء

 .(4)(لكن ليس من شر  ذلك أن يقارن خربه فهذا الزم لها

لم يكن يتحدى بالمعجزات ابتداء، بل أكثر المعجزات ^ علم أن النبيوإذا 

ال يشهدها إال الصحابة وال يمكن يف حقهم التحدي بتلك المعجزات بل هم 

مؤمنون به وإن لم يشهدوها، فعلم أن ما شرطوه من اقرتان التحدي ودعوى 

وه شرط ة ال أصل له، بل يلزم القدح يف تلك المعجزات، لعدم تحقق ماءالنبو

                                                 

 .10العلمي إلى أين؟! ؛ د/ مساعد الطيار، ص  ينظر: اإلعجاز( 1)

، أديب، شاعر، فقيه أصولي، له مصنفات أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم :ابن حزم هو( 2)

شاااتى، منها الفصااال يف الملل والنحل، والمحلى، واإلحكام ألصاااول األحكام، تويف سااانة سااات 

 (.18/184ي، )للذهب وخمسين وأربع مئة. ينظر: سير أعالم النبالء؛

للقسااااطالين  ؛(، وينظر: المواهب اللدنية5/7) :البن حزم ؛الفصاااال يف الملل واألهواء والنحل (3)

(2/497.) 

 (.2/498) (، وينظر: المواهب اللدنية2/794النبوات ) (4)
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 .(1)فيها

اقرتانه بدعوى النبوة وال احتجاج به وال التحدي  وةنبليس من شر  دالئل الفا )

ن يخالفه، بل كل هذه األمور قد تقع يف بعض اآليات، لكن ال بالمثل وال تقريع مَ 

ات األنبياء لخلوها عن يجب أن ما ال يقع معه ال يكون آية، بل هذا إبطال ألكثر آي

 .(2)(هذا الشر 

ًا بالمعجزة وحدها، فقد يقع كما أن التحدي الذي اشرتطوه ليس مُ  ختص 

بالكرامة كما فعل خالد بن الوليد رضي اهلل عنه حين شرب السم، وكالغالم الذي 

 .(3)ربهلم يتمكنوا من قتله إال بسهمه، وذكر اسم 

 .سالم من المعارضة :ثالثًا

وءته، وأما سالمة شرعه سالمة المعجزة من المعارضة هي دليل على صحة نب 

، ألن هذا مبني على اإلدراك (4)عن التخليط والنقص فيه فال يدل على صحة نبوءته

العقلي للحسن والقبح، واألشاعرة ينفونه، فالمعارضة بالمثل عندهم هي مجموع 

عارض النبي، ن يُ ، فيلزم على هذا ادعاء النبوءة ممَ (5)دعوى النبوءة واإلتيان بالخارق

 ك باألمر الخارق للعادة.ويؤيد ذل

اإلتيان بمثل القرآن أو بعشر  ^وعلى هذا فال يفهم من المعارضة للرسول 

، بل ال بد من أن يدعي أحدهم النبوءة ويأيت بمثل القرآن أو سور أو بسورة واحدة

جزء منه، وهذا مخالف للمعقول والمنقول، فلم يدع  أحد من كفار قريش الذين 

                                                 

 (.5/7الفصل يف الملل واألهواء والنحل ) (1)

 (.2/794(، وينظر: الفصل يف الملل والنحل )1/604النبوات ) (2)

 (.141ا 1/140النبوات ) :ينظر (3)

 .176ينظر: أصول الدين ص ( 4)

 ؛تحفة المريدو ،157للشااااعراين ص ؛، واليواقيت والجواهر265للجويني ص؛ اإلرشاااااد :( ينظر5)

 . 38ص محمد موسى ؛، وإعجاز القرآن الكريم بين اإلمام السيوطي والعلماء91ص للبيجوري
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رآن النبوءة، ألن طلب اإلتيان بالمثل كان يف آيته ولم يكن يف كذبوا بما جاء يف الق

 دعوى النبوءة.

 .م رون ازمن دعوى النبو   :رااعًا

دة م به، ألن اآلية شهاسلَّ إنَّ اشرتا  اقرتان اآلية بدعوى النبوءة اشرتا  غير مُ 

من اهلل، لصدق نبوءة أنبيائه ألهل كل عصر ومصر، فال يجب أن تكون يف محل 

بوءة وال زماهنا، وال مكاهنا، وألن هذا االشرتا  يقتضي إخراج كثير من أعظم الن

ات التي غيبات، فاآليأدلة النبوءة عن مسمى آيات األنبياء كالبشارات واإلخبار بالمُ 

تدل على صدق األنبياء توجد يف غير زمن النبي الذي أخرب هبا، كإخبار األنبياء 

دل هذا داللة صريحة على صدق  ^ث النبي، وحيال مبع^السابقين ببعثة محمد

 األنبياء الذين أخربوا هبا.

فآيات النبوءة وبراهينها تكون يف حياة الرسول، وقبل مولده، وبعد مماته، ال 

نبياء ن تقدم من األتختص بحياته، فضالً عن أن تختص بدعوى النبوءة، كإخبار مَ 

ة يح الدجال، والعاقبة والنصر، وكتحذير جميع األنبياء من فتنة المس^ببعثة النبي

أخرب  نالتي تكون ألتباع األنبياء، كل هذه األخبار الغيبية دليل على صدق نبوءة مَ 

هبا، وهي لم تقع يف زماهنم، وإنما تحقق وقوعها بعد زمنهم هو دليل صدق على 

 .(1)نبوءهتم ألهل ذاك الزمن حينما تقع

ة مناقض لمنهج ءدعوى النبوة بءمن االستدالل على النبو كما أن ما ذكروه

االستدالل، وغايته أن يكون الدليل هو المدلول، إذ كيف يكون الدليل الذي هو هنا 

 .(2)ةءعلى النبو الً ة المقارن للمعجزة دليءدعوى النبو

ن ناقش تعريف المعجزة ناقشه من جهة اقرتاهنا مما يجدر التنبيه إليه أن كل مَ و

                                                 

 (.1/495) (؛ والنبوات6/387(، و)34ا2/33ينظر: الجواب الصحيح ) (1)

 (.605و 542/ 1) المرجع السابقينظر:  (2)
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معارضة، ولم يناقشه من جهة خرق العادة، ولعل بدعوى النبوءة والتحدي وعدم ال

 بالتحرير السابق لحد المعجزة وشروطها تبين المقصود.

ويمكن أن تعرف المعجز  ادون شروط المتكلمين الذين قيدوا )المعجز ( اها 

أمر خارق للسنن الكونية الحسية والمعنوية يجريه اهلل تعالى على يد نبيه  :اأنها

 .ية اهلل الخارقة الدالة على النبوءة الصادقةتصديقًا له، أو هي آ

لكن ينبغي لك أن تعرف أن المعجزة ال تكون ) وهذا الحد جامع مانع لها، و

وأنه قادر عالم مريد موصوف بصفات ، ن علم وجود الباري تعالىإال يف حق مَ  الً دلي

ذه ه وإذا لم يعرف الناظر ،حتى يتأتى منه اإلرسال والتصديق والتكليف، الكمال

، وهذا (1)(لم يعرف المعجزة ولم يفده العلم بالتصديق للنبي ةاألمور بأدلة عقلي

يعني عموم داللة المعجزة فهي دليل على وجود اهلل تعالى وصفاته وأفعاله، وصدق 

أنبيائه ورسله، فدليل المعجزة اا بدون شرو  المتكلمين اا من )أقوى الطرق 

وارتبا  أدلة هذه الطريق  وأفعاله، وأصحها، وأدلها على الصانع وصفاته

بين  فإهنا جمعت ،بمدلوالهتا أقوى من ارتبا  األدلة العقلية الصريحة بمدلوالهتا

ولهذا يسميها اهلل سبحانه آيات  ،وداللتها ضرورية بنفسها ،داللة الحس والعقل

 ًاعبانليد ثا تقلهافإن انقالب عصا  ،وليس يف طرق األدلة أوثق وال أقوى منها ،بينات

يبتلع ما يمر به ثم يعود عصا كما كانت من أدل الدليل على وجود الصانع  ًاعظيم

وعلى  ،وعلى رسالة الرسول ،وحياته وقدرته وإرادته وعلمه بالكليات والجزئيات

 ًاوكذلك اليد وفلق البحر طرق ،فكل قواعد الدين يف هذه العصا ،والمعاد المبدأ

تق الجبل من موضعه ورفعه على قدر العسكر العظيم والماء قائم بينها كالحيطان ون

أمة عظيمة  تكفي ًاثنتا عشرة عينافوق رؤوسهم وضرب حجر مربع بعصا فتسيل منه 

فإخراج ناقة عظيمة من صخرة تمخضت هبا ثم  ،وكذلك سائر آيات األنبياء
                                                 

، وينظر: 240اإلعالم بما يف دين النصااارى من األوهام وإظهار محاساان اإلسااالم؛ القرطبي، ص ( 1)

 . 354للمكاليت، ص  ، ولباب العقول ؛329اإلرشاد ص 
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انصدعت عنها والناس حولها ينظرون وكذلك تصوير طائر من طين ثم ينفخ فيه 

ذا لحم ودم وريش وأجنحة يطير بمشهد من الناس وكذلك  اً فينقلب طائر النبي

إيماء الرسول إلى القمر فينشق نصفين بحيث يراه الحاضر والغائب فيخرب به كما 

رآه الحاضرون وأمثال ذلك مما هو من أعظم األدلة على الصانع وصفاته وأفعاله 

أرشد إليها عباده ودلهم هبا وصدق رسله واليوم اآلخر وهذه من طرق القرآن التي 

كما دلهم بما يشاهدونه من أحوال الحيوان والنبات والمطر والسحاب والحوادث 

التي يف الجو ويف األرض وأحوال المعلومات من السماء والشمس والقمر والنجوم 

 ي ًاح اً بصير ًاسميع ًابعد طبق حتى صارت إنسان ًاوأحوال النطفة وتقلبها طبق

يفعل األفعال العجيبة ويعلم العلوم العظيمة فكل طريق من  اً قادر ًاعالم ًامتكلم

هذه الطرق أصح وأقرب وأسهل وأوصل من طرق المتكلمين التي لو صحت لكان 

فيها من التطويل والتعقيد والتعسير ما يمنع الحكمة اإللهية والرحمة الربانية أن يدل 

 .(1)خر(هبا عباده عليه وعلى صدق رسله وعلى اليوم اآل

ن ينكر وجود الرب، ومع المالحدة فاالستدالل بالمعجزة يمكن أن يكون مع مَ 

 .^الربوبيين، ومع منكري جنس النبوءات ومنكري عين نبوءة النبي

ولو أن المتكلمين اقتصروا على اآلية والربهان والدالئل لكان خيرًا لهم، ألهنا 

ض، وهي مستلزمة لصدق مسميات قرآنية شرعية مطابقة لمسماها مطردة ال تنتق

عي دأرسله، بخالف مُ  ن أخرب أن اهللالنبي فال يتصور أن توجد مع انتفاء صدق مَ 

المعجزة كذبًا فإن ما يأيت به شاهد على كذبه، فاآلية والربهان خاصة بالنبي بخالف 

 .(2)المعجزة فهي قد تطلق على غير آيات النبي

يف  ، فهي تستلزم ثبوت النبوءةواآليات هي شهادة بالنبوءة وتصديق للُمخب ر

                                                 

 (.3/1198البن القيم ) :الصواعق المرسلة (1)

 (.5/81) ؛ للقسطالين (، والمواهب اللدنية5/419ينظر: الجواب الصحيح )( 2)
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 نفسها، بخالف المعجزة فهي ال تستلزم ثبوت النبوءة إال بشروطها.

من بعض صفات اآليات  وخرق السنن وعجز الناس عن اإلتيان بمثلها إنما هو

والرباهين، وشر  فيها، وهو من لوازمها، وشر  الشيء والزمه قد يكون أعم منه، 

سمى م وجاء من بعدهم قديمًا وحديثًا جعلوا مُ ن نَحا نحوهوهؤالء وكلُّ مَ 

 .(1)المعجزة وخرق العادة والتحدي هو الحد المطابق لها طردًا وعكسًا

وطريق إثبات صدق نبوءة النبي بدليل المعجزة فقط لدى المتكلمين طريق 

ركب، كما هو الشأن يف دليل الحدوث الذي أثبتوا من خالله وجود شاق وطويل ومُ 

فابتدعوا دليالً لم يسلم من الخلل المنهجي من جهة الحصر واالستدالل  تعالى،اهلل 

كما أن حصر أدلة صدق النبوءة يف  .(2)والتعقيد والتطويل واللوازم التي لزمت عليه

المعجزة تضييق لباب عظيم هو من أعظم أبواب اإليمان، فأدلة النبوءة كثيرة متنوعة 

فدالئل النبوءة من جنس دالئل الربوبية من ال يمكن حصرها يف داللة المعجزة فقط، 

 .(3)ه(بن بشرًا اإلحاطة مكِّ )تعداد أعيان دالئل النبوة مما ال يُ  جهة التنوع والكثرة، فا

)وأصل اإلشكال هو أنه يحصل العلم عند شخص ما بطرق معينة فيظن أنه ال 

لشيء فطرق العلم با ،، وهو خلل منهجي معريف(4)طريق للعلم إال طريقه فقط(

 متعددة متنوعة ال يمكن حصرها يف دليل بعينه، وعلى هذا لم تكن أدلة النبوءة هي

 .(5)المعجزة فقط، كما أن المعجزة ال تدل بمجردها إال إذا اقرتنت بدعوى النبوءة

وتقرير وجه داللة المعجزة على صدق نبوءة النبي يناقض أصول نفاة التعليل 

)السؤال المشهور الذي يورد يف هذا الموضع  فا يف أفعال اهلل، وهو إشكال معريف،

                                                 

 .(310، 299، 289/ 1) ينظر: النبوات (1)

 .126ا 90ينظر لنقد دليل الحدوث يف: الخلل المنهجي يف دليل الحدوث؛ سلطان العميري، ص  (2)

 (.2/697( الجواب الصحيح )3)

 .70الحد األرسطي: سلطان العميري، ص ( 4)

 .216البن رشد، ص  :ينظر: مناهج األدلة( 5)
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ن ينفي التعليل يف أفعال اهلل ويجوز على اهلل كل فعل حيث قيل لهم: على قول مَ 

على أصلكم ال يفعل اهلل شيئًا ألجل شيء، وحينئذ فلم يأت  باآليات الخارقة للعادة 

ذا لهم أيضًا: إألجل تصديق الرسول؛ إذا كان ال يفعل شيئًا لشيء عندكم، وقالوا 

 فقولهم يقدح ،جوزتم على الرب كل فعل جاز أن يظهر الخوارق على يد الكاذبين

 .(1) يف العلوم الضرورية، ويسد باب العلم بصدق الرسل(

إن  لفظ المعجزة واإلعجاز المشرو  بالتحدي أحدث بلبلة وخلطًا يف التفريق 

َي به العرب من نظم وأسلوب القرآن،  وبين دالئل الصدق األخرى بين ما ُتُحدِّ

..إلخ التي لم ُيَتَحدَّ هبا، .، ومضمون رسالته،^كاإلخبار بالمغيبات، وأخالق النبي

فظن بعض الناس أهنا داخلة يف التحدي، والصحيح أهنا من دالئل الصدق، وليست 

، إذ التحدي كان يف النظم واألسلوب فقط، وهو  مما تحدى اهلل به اإلنس والجنَّ

، فالتحدي خاص ^جه دالئل )اإلعجاز( الصدق على نبوءة النبي وجه من أو

تشتمل على وجوه كثيرة منها  النبوءة )اإلعجاز( بالنظم واألسلوب، ودالئل

التحدي، ولو أنا عدلنا عن مصطلح )إعجاز( القرآن إلى دالئل صدق القرآن 

صدق  ىالستقام القول، ولم يحدث اللبس الذي حدث، ليتبين أن دالئل القرآن عل

 .(2)متعددة، وال يمكن حصرها ^النبي

)لذا كان التعبير عن حقائق اإليمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها 

فإن ألفاظ القرآن يجب اإليمان هبا، وهي تنزيل من حكيم حميد، واألمة ؛ بغيرها

 امتفقة عليها، ويجب اإلقرار بمضموهنا قبل أن تفهم، وفيها من الحكم والمعاين م

 .(3)ال تنقضي عجائبه، واأللفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع(

                                                 

 (.707ا 2/706الجواب الصحيح ) (1)

د/  ، واإلعجاز العلمي إلى أين؟140اااااااا 15ينظر: مداخل إلعجاز القرآن ؛ محمود شاااااكر، ص ( 2)

 .46، وص 16ا12مساعد الطيار، ص 

 (.2/876النبوات )( 3)
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فاالقتصار على ما ورد يف الكتاب والسنة من مصطلحات ومسميات شرعية 

 يضبط كثيرًا من مسائل ودالئل الدين، والتي منها مسألة النبوءة ودالئلها. 

* * * * * 
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 المبحث الثاني

 ية عىل إمكان النبوءةاألدلة العقل

ن يثبت وجود اهلل، واتصافه جل  ال يكون إال مع مَ  الحديث عن إمكان النبوءة

وعال بصفات الكمال، وكلما كان تصور الكمال اإللهي منضبطًا كان االستدالل 

 .(1)على النبوءة متسقًا

إمكان النبوءة وتحقيق وجودها على ذلك، وأدلة  ولقد قامت أدلة وبراهين

ة، منها:إمكاهن  ا العقلية عد 

o :دليل الخلل وال در  وقياس األولى 

لقد دلَّ الدليل العقلي والربهان القطعي على أن اهلل تعالى خالق الخلق، 

فهو وحده يتصرف يف الخلق باألمر  ،لكومالكهم، وأنَّ له الخلق واألمر والمُ 

 حس  جس  ُّٱٱعالى:، قال ت(2)ن يشاء ليبلغهم أمره وهنيهوالنهي، وهو وحده يختار مَ 
 حس جس مخ جخ مح ُّٱ[، وقال تعالى: 68القصص: ]  َّحص مس خس
 يك ىك ُّٱ وأيضًا ،[15]غافر:  َّ خض حض جض  مص خص حص مس خس
ن يجعله [، وهو وحده أعلم بمَ 2النحل: ] َّ  من زن رن مم ام يل ىل مل

 [.124األنعام: ] َّجك مق حق مف  خفُّٱ يقول:ن لم يجعله نبي ًا نبي ًا ممَ 

ء من عباده ليكون رسواًل للناس، قال ن يشافاهلل تعالى وحده يصطفي مَ 

 َّ زث رث يت ىت متنت زت رت  يب ىب نب مب ُّٱ تعالى:

سله، إلى أنبيائه ور [، فاهلل تعالى اصطفى جربيل من المالئكة فأرسله75الحج: ]

 . (3)واصطفى األنبياء والرسل من البشر فأرسلهم إلى عباده

                                                 

صفات اإللهية لدى بعض الطوائف ل( 1) ستقيم معه أدلة إمكان النبوءة، الخلل يف باب ال هم وقعوا فن ت

 يف تناقض منهجي وإن لم يصرحوا بذلك، وتميز أهل السنة عن غيرهم باتساق الدالئل والمسائل.

 .170(، وشرح العقيدة األصفهانية، ص945ا  2/944النبوات ) :( ينظر2)

 .(687/ 18جامع البيان ) :( ينظر3)
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ان له أن يتصرف ولما قامت األدلة على أن اهلل تعالى خالق الخلق ومالكهم، ك

إرسال ) يف عباده باألمر والنهي، وله أن يختار منهم واحدًا لتعريفهم بأمور دينهم، فا

رسول من البشر يبلغهم رساالت رهبم، ويهديهم إلى صرا  مستقيم أبلغ يف قدرة 

الرب ورحمته بعباده، وإحسانه إليهم، وأعظم إثباتًا للكمال من كون ذلك غير 

، فالنبوءة ليست بأعظم من خلق الكون وإبداعه، (1)عه عن فعله(ممكن له، ومن امتنا

ن خلق الكون وأوجده ابتداًء أقدر على بعث نبي من البشر ليبلغ الناس دينه، بل فمَ 

 وهو أهون على قدرة اهلل جل وعال من خلق الكون وإبداعه.

  ، قال تعالى:^وقد قرر القرآن إمكان النبوءة يف أول سورة نزلت على النبي

 ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ
فذكر التعليم هنا بعد الخلق داللة  [5 ـ 1العلق: ] َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

، و)جعل اإلنسان نبي ًا ليس (2)على إمكان النبوءة، ألن النبوءة نوع من أنواع التعليم

واع د علم أنبأعظم من جعل العلقة إنسانًا حي ًا عالمًا ناطقًا سميعًا بصيراً متكلمًا ق

 ، فالقادر على تعليم اإلنسان هو من باب أولى قادر على تعليم األنبياء.(3)المعارف(

فكل دليل يدل على قدرة اهلل تعالى فهو يدل من باب أولى على قدرة اهلل تعالى 

 على بعثة األنبياء.

o :دليل العناية والحكمة 

يعرتف بأنه آمر ناٍه، حاكم ن يعرتف بأن للعالم خالقًا حكيمًا فالبد من أن إن  مَ 

َكم وأمر.  على خلقه، وله يف جميع ما يأيت ويذر ح 

ولقد اقتضت حكمة اهلل تعالى أن يرفع بعض الناس فوق بعض درجات ليتخذ 

                                                 

 (.709/ 3، والملل والنحل )421ص  :(، وينظر: هناية اإلقدام10/24درء تعارض العقل والنقل ) (1)

 (.16/264ينظر: مجموع الفتاوى: البن تيمية، )( 2)

 (.16/263المرجع السابق، )( 3)
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بعضهم بعضًا سخري ًا، ورحمة ربك خير مما يجمعون
(1) . 

 مكما اقتضت حكمة اهلل تعالى أنه لما خلق الخلق لم يرتكهم ُسدى، بل خلقه

لعبادته وحده، وأنَّى للعباد معرفة خالقهم على وجه التفصيل، وأنه وحده المستحق 

ده، وجزاء مَ   ن كفر بهللعبادة وكيفية عبادته، وبيان جزاء من آمن به وعبده ووحَّ

 وأشرك معه، يف الدنيا واآلخرة؟!

طة كل هذا ال يمكن للعباد وحدهم معرفته إالَّ من جهة األنبياء، الذين هم واس 

بين اهلل تعالى وخلقه، فاهلل تعالى جعل األنبياء وسائط بينه وبين عباده يف تعريفهم ما 

ينفعهم وما يضرهم، وتكميل ما يصلحهم يف معاشهم ومعادهم، فبعث اهلل جميع 

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱالرسل إلى الدعوة إلى عبادته وحده، قال تعالى: 
لموصل إليه، [، ولبيان الطريق ا36النحل: ]  َّىب نب  مب زب رب

 .(2)ولبيان الحال والمآل بعد الوصول إليه

 ن ُخل ق للعبادة الفاألدلة التي برهنت على حكمة اهلل تعالى، قد دلت على )أن مَ 

يصح وال يحسن أن ُيهمل، ويرتك دون أمر وهني، ودون حساب أو جزاء، فإن ذلك 

وله وإلى هذا اإلشارة بق يتناىف مع الحكمة اإللهية، ومع تنزه الخالق عن العبث واللهو،

نهى، ؤمر وال يُ أي: همالً ال يُ  [36القيامة: ] َّ ىن نن من زن رن ُّٱتعالى: 

واألمر  [،115المؤمنون: ] َّ جت هب مب خب ُّٱوكذلك قوله تعالى: 

 والنهي والشرائع ال بد لها من رسول مبلغ.

أقوى  نفالمسألة إذًا لها اتصال مباشر بتنزيه اهلل تعالى عما ينايف حكمته، وهذا م

األدلة العقلية على إمكاهنا بل ضرورهتا، ولذلك جاء التأكيد التام بأن الناس ال 

عن أن ُيبعث إليهم رسول يبتلون بدعوته، وتقام عليهم الحجة به، مهما  مناص لهم

                                                 

 (.709/ 3ينظر: الملل والنحل: للشهرستاين ) (1)

 (.6/543) ينظر: تفسير القرآن العظيم (2)
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 نن من زن رن مم ام ُّٱكان حالهم من الشرك واإلسراف، كما يف قوله تعالى: 
 .(1)([1البينة: ]  َّ مي زي ري  ٰى ين ىن

أن الخلق لم يبعث فيهم أنبياء لتخبطوا وعاشوا يف تيه، ولما انتظم الحال  ولو

الروم: ] َّ من خن  حن جن مم خم حم جم هل ُّٱوال المآل، قال تعالى: 

ما من أمة خلت من بني آدم إال وقد بعث اهلل [، لذا اقتضت حكمة اهلل تعالى أهن41

 َّ ىت نت مت زت رت  يب ىب ُّٱٱقال تعالى:،(2)إليهم النُّذر، وأزاح عنهم العلل

[ أي: داع يدعوهم إلى 7]الرعد:  َّ  ىئ نئ مئ ُّٱقال تعالى: [، و24فاطر: ]

الهدى من الرسل وأتباعهم، ومعهم من األدلة والرباهين ما يدل على صحة ما معهم 

 .(3)من الهدى

أن يؤيد النبي الصادق بالدليل والربهان ليفرق الناس  ومن حكمته جل وعال

 إذ )الكالم يف النبوة فرع على إثبات الحكمة يجب فعل بينه وبين المتنبئ الكاذب،

يضع  هو سبحانه وتعالى حكيم :فنقولما تقتضيه الحكمة، ويمتنع فعل ما تنفيه، 

يسوي بين جنس الصادق  أنكل شيء موضعه المناسب له فال يجوز عليه 

بل يفرق بين  ،والمصلح والمفسد ،والعالم والجاهل ،والعادل والظالم ،والكاذب

وما يناسب  ،بما يناسب الصادق العادل العالم المصلح من الكرامة األنواعهذه 

  مي خي حي جي يه ُّٱٱ:كما قال تعالى ،الكاذب الظالم الجاهل المفسد من الهوان

، فال يمكن (4)[(28ص: ] َّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

نه كل العقالء، ويلزم م إثبات دالئل النبوءة مع نفي التعليل، بل هو تناقض عند

 (5)النبوةلطعن يف ا

  
                                                 

 .455ا454ص األدلة العقلية النقلية( 1)

 (.96ا 9/93) ينظر: مجموع الفتاوى (2)

 .414ينظر: تفسير ابن سعديص (3)

 (.369ا368) :(، وينظر354ا 1/353( النبوات، )4)

 .198ص للمقبلي ؛ ( ينظر: العلم الشامخ5)
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o :دليل الضرور  والحاجة واالفت ار 

)من القضايا العقلية أن  نوع اإلنسان يحتاج إلى اجتماع على نظام وصالح، وإن 

ذلك االجتماع لن يتحقق إال بتعاون وتمانع، وإن ذلك التعاون والتمانع لن يتصور 

افقة لحدود اهلل إال بحدود وأحكام، وإن تلك الحدود واألحكام يجب أن تكون مو

وأحكامه، فلزم العقل ضرورة أن يكون بين الناس شرع يفرضه شارع يتلقى من اهلل 

)حال الناس يف فرتات انقطاع األنبياء عنهم،  فا، (1) وحيًا، وينزله تنزيالً على عباده(

واندراس تعاليمهم، حيث يكونون يف حالة مزرية من الفساد العام المطبق، يف 

وك، يف جميع النواحي الدينية، والدنيوية، قال تعالى يصف حال التصورات والسل

 [2الجمعة: ] َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ُّٱ:^الناس قبل بعثة النبي محمد

واطراد هذا يف كل أمة تندثر فيها النبوءة دليل قاطع دون شك على افتقار العالم 

ن ابتعد ل كل مَ ، وهذا حا(2)الشديد إلى النبوءات، وامتناع استغنائهم عنها بعقولهم(

 عن مشكاة النبوءة يف كل عصر ومصر.

ولما كانت النبوءة ضرورة ملحة اقتضت رحمة اهلل تعالى بخلقه وسعة كرمه أن 

ما لك فإن الناسيبعث لهم نبي ًا من أنفسهم، وييسر طرق الوصول إلى أدلة صدقه، )

جتهم إليه حاكما يتيسر ما كانت  ،قويت حاجتهم إلى معرفة الشيء يسر اهلل أسبابه

فلما كانت حاجتهم إلى النفس والهواء أعظم منها إلى الماء كان  ،يف أبداهنم أشد

ولما كانت حاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى  ،لكل أحد يف كل وقت الً مبذو

 .القوت كان وجود الماء أكثر

 هوكذلك لما كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم كانت آياته ودالئل ربوبيت 

ولما كانت حاجتهم إلى معرفة  ،وقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته أعظم من غيرها

صدق الرسل بعد ذلك أعظم من حاجتهم إلى غير ذلك أقام اهلل سبحانه من دالئل 
                                                 

 .426ينظر: هناية اإلقدام للشهرستاين ص  (1)

 .456ا455ص  األدلة العقلية النقلية( 2)
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صدقهم وشواهد نبوهتم وحسن حال من اتبعهم وسعادته ونجاته وبيان ما يحصل له 

خالفهم وشقاوته وجهله وظلمه ما  وقبح حال من ،من العلم النافع والعمل الصالح

 .(1) (فما له من نور اً نورله ن لم يجعل اهلل ومَ ، يظهر لمن تدبر ذلك

o دليل العد  اإللهي: 

إنَّ من تمام عدل الباري جل وعال أنه ال يعذب حتى يبعث نبي ًا يقول اهلل تعالى: 

 خن  حن جن يم ىم مم ُّٱ[، 15اإلسراء: ] َّ جغ  مع جع مظ حط مض ُّٱ
  خف حف جف مغ ُّٱ[، 209ا  208]الشعراء:  َّ ىه مه جه ين ىن من

 خم حم جم هل مل  خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق مف
 [، وهبذا تقوم الحجة على العباد قال تعالى:59القصص: ] َّ مم

 ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب ُّٱ
 [.165النساء: ]  َّ  يف

عثة بولو أن اهلل تعالى لم يبعث األنبياء وعذب الكفار لكانت حجتهم هي عدم 

 حك  جك مق حق مف خف حف ُّٱٱإليهم يقول اهلل تعالى عن كفار قريش:األنبياء 
ويقول  [134طه: ] َّ مم خم حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك

 ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱتعالى: 
والمراد كان لهم [ )47القصص: ] َّ رن مم ام  يل ىل مل يك

 وبينا على لسانك لهم ما أن يقولوا ذلك فيكون عذرًا لهم، فأما اآلن وقد أرسلناك

 .(2)بل الحجة عليهم( البتةيهم وما لهم فال حجة لهم عل

جة على أهل على فرتة من الرسل ليقيم الحُ  ^واهلل تعالى بعث نبيه محمداً 

  الكتاب الذين احتجوا بعدم بعثة األنبياء يف هذه الفرتة، يقول تعالى:

 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ ُّٱ
                                                 

 (.141/ 5الجواب الصحيح )( 1)

 (.10/488) ( التفسير الكبير2)
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[ 19ئدة: الما] َّ مك لك  اك يق ىق ىفيف يث ىث نث زثمث رث يت

الفائدة يف بعثة محمد عليه الصالة والسالم عند فرتة من الرسل هي أن التغيير فا)

والتحريف قد تطرق إلى الشرائع المتقدمة لتقادم عهدها وطول زماهنا، وبسبب 

 إعراضيف  اً ذلك اختلط الحق بالباطل والصدق بالكذب، وصار ذلك عذرًا ظاهر

يا إلهنا عرفنا أنه ال بد  من عبادتك ولكنا  :ولواالخلق عن العبادات. ألن لهم أن يق

، فبعث اهلل تعالى يف هذا الوقت محمدًا عليه الصالة والسالم كما عرفنا كيف نعبد

إنما بعثنا إليكم  يعني َّزث رث يت ىت  نت مت زت رت ُّٱإزالة لهذا العذر، وهو 

 .نذير وال الرسول يف وقت الفرتة كراهة أن تقولوا: ما جاءنا يف هذا الوقت من بشير

، هذه العلة وارتفع هذا العذر فزالت َّىف يث ىث نث ُّٱ :ثم قال تعالى

احتياج  (1)أن حصول الفرتة يوجب والمعنى َّ مك لك  اك يق ىق ُّٱ :ثم قال

الخلق إلى بعثة الرسل، واهلل تعالى قادر على كل شيء، فكان قادراً على البعثة، ولما 

يف كرمه  (2)م قادرًا على البعثة وجبكان الخلق محتاجين إلى البعثة، والرحيم الكري

 . (3)(ورحمته أن يبعث الرسل إليهم

وهبذا ُيْعَلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة النبي، وما جاء به، 

 .(4)وتصديقه فيما أخرب، وطاعته فيما أمر

o :دليل االست را  التاريخي 

ا أنكر ة، فحينممن خالل االستقراء التأريخي نستطيع أن نثبت إمكان النبوء

 بدعوى أهنم لم يسمعوا هبا من قبل، قال اهلل عنهم: ^الكفار نبوءة النبي محمد

[، فالرد عليهم كان من 7ص: ] َّ ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱ

                                                 

 ( تنبيه: ال يوجب شيء على اهلل تعالى، بل النبوءة محض تفضل من اهلل تعالى وسعة كرم على خلقه.1)

 ( تنبيه: ال يوجب شيء على اهلل تعالى، بل النبوءة محض تفضل من اهلل تعالى وسعة كرم على خلقه.2)

 (.10/488) التفسير الكبير (3)

 (.1/15) البن القيم ؛، وزاد المعاد 447بوات الن :( ينظر4)
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خالل استقراء التأريخ، وتقليب صفحاته، والنظر يف أحوال األمم السابقة، 

 ^السابقة، فنبوءة محمد بإمكان النبوءات ^واالستدالل على إمكان نبوءة محمد

ٱ         :يقول اهلل تعالى ليست أول نبوءة طرقت العالم، فما من أمة إال وكان فيها نبي،

هي من ضمن هذه  ^[، ونبوءة محمد24فاطر: ] َّ ىت نت مت زت رت  يب ىب ُّٱ

 نن ٱُّالنبوءات، فليست نبوءته هي أول نبوءة، وال أنه تفرد هبا، بل هناك أنبياء قبله، 
 نث مث ُّٱتعالى:  قال[، و47الروم: ] َّ ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن
لست بأول رسول جاءكم حتى تستغربوا أي: ) [9األحقاف: ] َّ  يف ىف يث ىث

دعوهتم  ن وافقت دعويترسالتي وتستنكروا دعويت فقد تقدم من الرسل واألنبياء مَ 

، واهلل الذي بعث األنبياء السابقين قادر على أن (1)(فألي شيء تنكرون رسالتي

، واهلل الذي أنزل التوراة على موسى، واإلنجيل على عيسى، هو ^محمداً يبعث 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ، قال تعالى: ^الذي أنزل القرآن على محمد
 ٰر  ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين  منىن خن حن جن يم
 يب ىب نب زبمب رب ىئيئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى
 – 91األنعام: ] َّ ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت

هؤالء المنكرين إلنزال شيء من الكتب من عند اهلل، يف جواب سلبهم قل يا محمد ل) [92

، )قل (2)(َّ خي حي جي يه ىه مه جه ين ُّٱالعام بإثبات قضية جزئية موجبة: 

ْرهم، بما به يقرون ًالهم ملزم ، فتنتفي استحالة النبوءة بتحقيق (3)(بفساد قولهم، وقرِّ

 .(4)وجودها

                                                 

 .779تيسير الكريم الرحمن؛ البن سعدي ص ( 1)

 (.3/300تفسير القرآن العظيم )( 2)

 .264تيسير الكريم الرحمن ص ( 3)

 .495هناية اإلقدام ص ( 4)
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بوءة ممكنة، وأن بعثة األنبياء ليست أن الن يثبت لكل عاقل وبمجموع هذه األدلة

، وإذا ثبتت النبوءة بأدلتها كان ال بد من تصديق النبي يف كل ما يخرب به عن اهلل، (1)مستحيلة

 والتسليم له، فهذه هي الغاية من نصب أدلة إمكان النبوءة وإقامة براهين صدق النبي.

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

لة عق1) ياء مسااااتحي ثة األنب يه الرباهمة من أن بع ما ذهبت إل هذا بخالف   والنحل؛ الملل . ينظر:الً ( 

 .85ا82ص  (، وتلبيس إبليس ؛ البن الجوزي602ا 601/ 2) للشهرستاين



 

113 

 

 المبحث الثالث 

  مسللة النبوءة ومسائل العقيدة العالقة بني

إنَّ دراسة المسائل والدالئل الشرعية ال بد من أن تدرس بشكل مجتمع ال 

مجتزأ، ينظر إلى عالقة المسائل بعضها مع بعضها اآلخر، ألنه من المحال دراسة 

أي مسألة ودالئلها يف معزل عن بقية المسائل والدالئل، ألن هناك أصواًل تجمعها 

 ا.وال تفرقه

ولعل من الخلل المنهجي الذي وقع فيه بعض المتكلمين وغيرهم أهنم درسوا 

كل مسألة ودالئلها على حدة وفق أصول مستقلة لكل مسألة، لهذا تناقضت أقوالهم 

وبدا تحرير قولهم يف غاية من الضعف وهذا كما حدث يف تحرير مسألة النبوءة 

حسين والتقبيح والوجوب وأدلتها حيث تعارضت مع كثير من أصولهم يف الت

والحكمة والتعليل، مع االعرتاف بجهودهم يف الرد على منكري النبوءات، وقد 

 .نثرت يف طيات البحث شيئًا من هذا

ن أنه يبي لذا كان من مميزات المنهج الحق لدراسة المسائل والدالئل الشرعية

فيه  ولم يقع العالقة بين أصول المسائل ودالئلها، لذا اتسم بالوضوح والبيان،

اللبس وال التناقض، فهو منهج بنائي متكامل، وهو منهج يحتاج إلى أن يربز ويفرد 

 .بالدراسة ألنه يبين قوة ومتانة المنهج اإلسالمي وتميزه عن غيره

 مسألة النبوءة بمسائل العقيدة على النحو اآليت: ويف هذا المبحث سأجلي عالقة

   ألن القول بإثبات النبوءات فرع عن ، تد  على وجود اهلل تعالى النبو

، وقد بينت يف أدلة إمكان النبوءة أهنا تنبني على تصور (1)القول بإثبات الخالق

 الكمال اإللهي يف الصفات من جهة الخلق والقدرة والحكمة والرحمة والعدل.

                                                 

 (.8/54للرازي ) :المطالب العالية :ينظر (1)
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باآليات الخارقة للسنن الكونية، فقلب العصا إلى حية تسعى، وجعل النار بردًا 

فخرق السنن الكونية تأييدًا لصدق ؛ ل النبوءة على وجود اهلل من جهة أدلتهاكما تد

األنبياء، يدل ذلك بالضرورة على وجود رب قادر على كل شيء، أرسل رسوله وأيده 

والوحي إليهم  ^وسالمًا على إبراهيم، ونبع الماء من بين أصابع النبي محمد

، (1)التي تدل على وجود اهلل تعالى وإخبارهم باألمور الغيبية وغيرها من الدالئل

 يؤمن ن الوإنكار آيات األنبياء يعود لعدم اإليمان باهلل تعالى، آليات األنبياء، فمَ 

 .(2)بموجود فوق الطبيعة وال بتدخله يف شؤون العالم ال يقبل بآيات األنبياء

 وهي اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه  النبو   هي أحد أركان اإليمان الستة

رسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره، وجميع هذه األركان ترجع إلى اإليمان و

بنية رفت، فجميعها مباهلل ورسله، فهما األصل لبقية األركان، ولوال األنبياء لما عُ 

 .(3)على ما جاء به األنبياء، فهي عماد الدين

)إرسال ن أرسلهم وهو اهلل تعالى، ألن ن آمن باألنبياء فهو مؤمن بمَ فكل مَ 

الرسل أمر مستقر يف العقول يستحيل تعطيل العالم عنه كما يستحيل تعطيل الصانع، 

ل ولم يؤمن به، ولهذا جعل سبحانه الكفر ن أنكر الرسول فقد أنكر المُ فمَ  رس 

 .(4)برسوله كفرًا به(

فكل ما هو دال على النبوءة فهو دال على الربوبية بطريق األولى، وال عكس، 

 . (5)إثبات الربوبية إثبات النبوءة ألهنا أخصفال يلزم من 

                                                 

 (.3/1197) (، والصواعق المرسلة44ا9/43( ينظر: درء تعارض العقل والنقل )1)

كاره ( 2) يل هيوم يف إن قد اسااااتوارت م ياء، ينظر: موقف الع هبذا انت لدين من رب آليات األنب قل وا

سلين صربي، ) :العالمين وعباده المر (، وينظر لكالم هيوم يف: 4/26(، و)49اااااا 1/48مصطفى 

 وما بعدها. 151مبحث يف الفاهمة البشرية، ص 

 (.1/159) البن حجر؛ وفتح الباري  ،570ص  ( ينظر: شرح العقيدة األصفهانية3)

 (.1/15) البن القيم؛ ( مدارج السالكين4)

 .293ر: منهج االستدالل بالمكتشفات العلمية على النبوءة والربوبية: د/ سعود العريفي، ص ينظ( 5)
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 وجب  ، فإذا ثبتت النبوءةالنبو   هي المستند الع لي لسائر مسائل االعت اد

من أسماء اهلل  ،(1)عقالً قبول كل ما يخرب به النبي عن اهلل تعالى من األمور الغيبية

كل أمر غيبي ووصفاته تعالى، ومن اإلخبار عن اليوم اآلخر، والمالئكة، والجن، 

يخرب به النبي يجب تصديقه فيه، وكذا األمر والنهي والشرع يجب قبوله لتصديق 

 فيما يخرب.  ^النبي

اهلل تعالى بين مسألة اإليمان به وبين مسألة اإليمان بالنبوءة يف القرآن  وقد قرن

وقال:  ،[179آل عمران: ] َّمظ  حط مض ُّٱٱالكريم يف أكثر من آية، قال تعالى:

 منىن خن حن جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 :[ ، وقال19الحديد: ] َّ حي جي يه ىه  مه جه ين

 رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ُّٱ
  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ىثيث نث مث زث
 حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ُّٱٱ[، وقال:136النساء: ] َّ يل ىل
 جح مج حج مث  متهت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ  خئ
األعراف: ] َّ حص مس خس حس  جس مخ جخ مح

 مل خل ُّٱٱ[، وقال:32آل عمران: ]  َّزت رت يب ىب ُّٱٱ[، وقال:158
 مك لك خك حك جك ُّٱ[، وقال:132آل عمران: ] َّ حم جم هل
 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱٱ[، وقال:59النساء: ] َّ حل جل
 َّ يث ىث  نث زثمث رث يت ىت نت  مت زت

 خل ُّٱ[، وقال: 92المائدة: ] َّ يي ىي مي  خي  ُّٱٱ[، وقال:69النساء: ]
  يه ىه مه جه ين ُّٱ[، وقال:54النور: ] َّجم يل ىل مل
األنفال: ] َّ اك يق ىق يف ىف  يث  ُّٱٱ[، وقال:1فال: األن] َّجي

                                                 

 .450/سعود العريفي، صد ( ينظر: األدلة العقلية النقلية على أصول االعتقاد:1)
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 مت زت رت ُّٱوقال: [،46األنفال: ] َّ ىل مل خل ُّٱٱ[، وقال:20
 ُّ ُّٱ[، وقال:33محمد: ] َّ نث  مث زث رث يت ىت نت
 [.12التغابن: ] َّرئ ّٰ ِّ

فال سبيل إلى السعادة والفالح يف الدنيا واآلخرة إال على أيدي األنبياء، وال سبيل 

خبيث على جهة التفصيل إال من خاللهم، وال ينال رضا اهلل إلى معرفة الطيب من ال

 إال على أيديهم، ولقد رتب اهلل عظيم األجر على طاعة نبيه، واتباعه، قال تعالى: البتة

 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ
ٱوقال:، [21]الحديد:  َّ حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي  ني مي ريزي

 جم هل مل خل حل جل  مك  ُّٱٱ[، وقال:54النور: ] َّىه مه جه ُّٱ
 ملىل يك  ىك مك لك ُّٱٱ[، وقال:52النور: ] َّ  مم خم حم
 ين ىن نن من  زن رن مم ام يل
[، 71التوبة: ] َّ هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني زيمي  ري ٰى

 ىث نث مث  رثزث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱٱوقال:
 جئ ىييي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن ُّٱٱ[، وقال:17الفتح: ] َّ ىف يث
 [.14الحجرات: ] َّ مئ خئ حئ

 فة اهلل ومحبته ورضوانه وهو اإليمان بالنبوءة هو الطريق الموصل لمعر

 حقق هذا البابن لم يُ السبيل المؤدي إلى النجاة من عذابه والفوز بمغفرته، فمَ 

اضطرب عليه باب الهدى والضالل، واإليمان والكفر، ولم يميز بين الخطأ 

 .(1)والصواب

 مسألة النبوة ذات صلة (2)التصديق بالنبوءة فرع عن التصديق بالكتب ،

                                                 

 (.1/69) (، وزاد المعاد507، 1/19(، والنبوات، )101ا 19/99ينظر: مجموع الفتاوى )( 1)

 .59ص  ليهود ؛ السموءل بن يحيىينظر: إفحام ا( 2)
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فالكتب نزلت على الرسل، لذا كان ال بد من اإليمان هبما، والقرآن  بمسألة الكتب،

 .^الكريم دليل على نبوءة النبي 

  مسألة النبوءة نفسها كل ال يتجزأ، فإذا ثبتت نبوءة نبي من األنبياء كان

ثبوهتا لغيره من باب أولى، فال يمكن التفريق يف اإليمان بنبوءة األنبياء، بل ال بد من 

 ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱٱم جميعًا جملة وتفصيالً، قال تعالى:اإليمان هب
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 [، وقال:136البقرة: ] َّ زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ[، وقال:285البقرة: ]  َّهئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ
 مه جه  ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم
ن ، ومَ [84آل عمران: ] َّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه

ان لزامًا ن أقر بجنس النبوءات كبنبي ويكفر بآخر، فهو كافر بكل األنبياء، فمَ يؤمن 

 نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ ُّٱعليه اإلقرار بنوع النبوءات، قال تعالى: 
 ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ
  ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف  ىث نث مث زث رث يت

 ري ٰى ىنين نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك
 [.152 – 150النساء: ] َّ مي زي

* * * * * 
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 المبحث الرابع

 (1)منهج القرآن الكريم يف عرض النبوءة وأدلتها

من خالل استقرائي آليات القرآن الكريم وجدت أن آيات النبوءة إما أهنا تقرر 

مسائل النبوءة، متضمنة الرد على شبهات منكري النبوءة، أو أهنا تفند الرد مفصالً 

بهة لنفي المجمل نظرًا لضعف الشباألدلة على شبهات منكري النبوءة، أو تكتفي با

 .(2)وهتافتها

وهذه الشبه تارة تكون موجهة لألنبياء، وأخرى تكون موجهة لما جاء به 

 األنبياء، وثالثة توجه ألتباع األنبياء.

ومما يالحظ على شبهات منكري النبوءات أهنا تتشابه وتتكرر، ا وسيتبين هذا 

هي الشبه  ^التي وجهت للنبي محمد  خالل التحرير لهذا المبحث وغيره ا فالشبه

  جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱن قبله من األنبياء، يقول اهلل تعالى: ذاهتا التي وجهت لمَ 

 [.43فصلت: ] َّمئ خئ حئ

وال تزال شبه منكري النبوءات تثار بين فينة وأخرى يف واقعنا المعاصر، مع 

 اختالف يف المنطلقات الفكرية.

ن مباشرة على مسائلها، وأخرى يتضمن واالستدالل على النبوءة تارة يكو

الداللة العقلية عليها، وصفحات هذا البحث ستحرر شيئًا من دالئل القرآن على 

، التي هي داللة على باقي نبوءات األنبياء السابقين، فبثبوت ^نبوءة النبي محمد

                                                 

هناك بحث بعنوان مفهوم النبوة يف القرآن الكريم: أسماء هريدي، لنيل درجة الماجستير من جامعة ( 1)

هاااااااا، لم يتناول البحث منهج 1422عين شااامس، كلية اآلداب، بقسااام اللغة العربية وآداهبا، لعام 

 هج المتكلمين.القرآن لعرض مسألة النبوة وأدلتها بقدر ما تعرض لمن

يف هذا المبحث سأحرر شبهة أن يكون األنبياء بشرًا، وباقي الشبه ستحرر يف فصول أخرى لمناسبة ( 2)

ستحرر يف الفصل الثاين داللة  :عرضها يف المكان المناسب لها، كشبهة الجنون والكهانة والسحر 

 ظم واألسلوب. داللة الن :، وشبهة الشعر ستحرر يف الفصل السادس^أخالق النبي محمد
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تثبت نبوءة األنبياء السابقين من جهة البشارة به، ومن جهة  ^نبوءة النبي محمد

     صديق النبي يف كل ما يخرب عن األنبياء السابقين، وهذا ما أخرب اهلل عنه يف قوله:ت

 .(1)[37الصافات: ]  َّ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ

ويف هذا المبحث سأحرر منهج القرآن الكريم يف عرض مسألة النبوءة وأدلتها، 

 :على النحو التالي

   أوال : أ ناف المكذاين االنبو: 

ذاهلين قد غمرهتم تكاليف الحياة وأعباؤها، إلى حد  )ال تخلو أمة من وجود

أهنم ال يجدون من هدوء البال وفراغ الوقت ما يمكنهم من رفع رؤوسهم للنظر يف 

تلك الحقائق العليا، كما ال تخلو أمة من منكرين ساخرين يحسبون الحياة لهوًا 

 دون اهلل، لذا، وال تخلو من أناس يتعب(2)وخرافة( ولعبًا، ويتخذون الدين وهمًا

 تعددت مسالك المكذبين بالنبوءة، وهم على أصناف منها:

ن ينكر الخالق فهو من باب أولى ينكر النبوءة ومسائل الدين جميعًا، مَ  *

 فالنقاش مع هؤالء ومع المالحدة الالربوبيين يكون يف إثبات الرب الخالق أواًل.

 :وجود اإلله قال تعالىن ينكر اإلله، وهذا كحال فرعون الذي كان ينكر مَ  *

 يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ ُّٱ
، [38القصص: ] َّ لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث

 وهذا النقاش يكون معه يف إثبات اإلله لعبادته.

ن يثبت وجود اهلل تعالى الخالق لكنه ال يوحده، وهو يدين لمعبودات كثيرة مَ  *

 هب مب خب  حب  ُّٱ ول اهلل عنهم:يعبدها مع الخالق، وهذا كحال كفار قريش، يق
 ،[61العنكبوت: ] َّ مح جح حجمج مث  هت مت خت حت جت

                                                 

 داللة اإلخبار بالمغيبات. :سيأيت مزيد إيضاح لهذه الداللة يف الفصل الرابع( 1)

 .82دراز صد/ محمد  ( الدين:2)
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، لكنهم يعبدون آلهتهم ظن ًا منهم أهنا تقرهبم إلى الخالق، (1)وغيرها من اآليات

، فهم ال [3الزمر: ] َّ ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱيقول اهلل تعالى عنهم: 

من بين تلك  يوحدون اهلل تعالى، وال يعرفون أي إله هو المستحق للعبادة

أمور حالهم ومآلهم، فهؤالء ينكرون  المعبودات التي يعبدوهنا، ويجهلون كثايرًا من

جنس النبوءة، ويكذبون بكل ما جاء به النبي، فالمشركون والمالحدة الربوبيون 

 يكون النقاش معهم يف إمكان النبوءة. 

الء نناقشهم فهؤن يثبت جنس النبوءة كأهل الكتاب، وينكر نبوءة نبي بعينه، مَ  *

ستدالل ايف ثبوت نبوءة النبي الذي أنكروه بما ثبتت به نبوءة النبي الذي آمنوا به، ك

بما  ^ورقة، وهرقل عظيم الروم، والنجاشي ملك الحبشة على صدق نبوءة النبي 

 .(2)ثبتت به نبوءة عيسى عليه السالم

ناس سباب إنكار الن يتأمل القرآن الكريم، ويبحث فيه سيجد أن  اهلل يذكر أومَ 

لألنبياء، وهي أسباب نفسية، اجتماعية، حتى يتالفاها السالك  للنبوءة، وتكذيبهم

 لربه، وسأجليها يف الفصل الثاين بإذن اهلل تعالى. 

 ن له الخلق واإلبداع له إنَّ مَ  لحكمة إلهية، ثانيًا: النبو   ا طفا  إلهي

ولقد اقتضت ،(3)[68القصص: ] َّحص مس خس حس  جس  ُّٱاالختيار واالصطفاء، 

حكمة اهلل تعالى أْن يصطفي األنبياء، فهم من خيرة خلق اهلل تعالى وقد بلغوا الكمال 

ي والُخُلق ي فهم سيبلغون عنه،  ، ألن اهلل تعالى خصهم بالوحي دون غيرهم،(4)الَخْلق 

 :وهم الواسطة بين اهلل وخلقه، واصطفاء اهلل تعالى متعلق بمشيئته وعلمه، قال تعالى

  َّ زث رث يت ىت متنت زت رت  يب ىب نب مب ُّٱ

                                                 

 .[87، 9 لزخرف:]ا، و[38الزمر:]، و[25لقمان:]و [ 63العنكبوت: ] :ينظر (1)

 سيأيت تفصيل هذا يف الفصول القادمة.( 2)

 .421هرستاين ص للش :ينظر: هناية اإلقدام( 3)

 داللة اتصافه بكمال األخالق. :سيأيت تفصيل الكمال الُخلقي يف الفصل الثاين( 4)
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يكونون  الً ومن الناس رس الً جتبي من المالئكة رسأي: يختار ويَ [، )75الحج: ]

أزكى ذلك النوع، وأجمعه لصفات المجد، وأحقه باالصطفاء، فالرسل ال يكونون 

بحقائق  الً ليس جاه إال صفوة الخلق على اإلطالق، والذي اختارهم واصطفاهم

صطفى لهم، السميع، البصير، الذي قد دون شيء، وإنما المُ  ًالم شيئاألشياء، أو يع

أحا  علمه وسمعه وبصره بجميع األشياء، فاختياره إياهم، عن علم منه، أهنم أهل 

 .(1)(لذلك، وأن الوحي يصلح فيهم

لقد أكد اهلل تعالى قضية أن النبوءة اصطفاء من عنده وحده يف آيات عديدة بصيغ 

 يث ىث نث  مث زث رث ُّٱذكر اصطفاءه ألحد األنبياء، قال تعالى: مختلفة، فتارة ي
البقرة: ] َّ مم ام يل ىل مل  ىكيك مك لك اك ىقيق يف ىف

  َّ  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ[، وقال تعالى: 130

 يي ُّٱ[، وأخرى يذكر اصطفاءه لجملة من األنبياء قال تعالى: 144األعراف: ]
[، وقال 132البقرة: ] َّ هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ

 َّ ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱتعالى: 

النمل: ] َّرب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ[، وقال: 33آل عمران: ]

[، ومرة يذكر االختيار، ومن 47:ص] َّ رت يب ىب نب مب ُّٱ  [،59

 َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ :ذلك اختياره لموسى عليه السالم، يقول تعالى

 :الى[، كما يذكر االجتباء بعد ذكره جل وعال لجملة من األنبياء، قال تع13طه: ]

 مم ام ُّٱ[، وقال: 87األنعام: ] َّ  ٰى ىنين نن من زن ُّٱ
[، وأخرى 13الشورى: ] َّ نن من زن رن  مم  ُّٱ[، وقال: 58مريم: ]  َّرن

ٱكاجتبائه ليوسف عليه السالم، قال تعالى:  يذكر اجتباءه ألحد من رسله،

 حي جي ُّٱ[، وإلبراهيم عليه السالم 6يوسف: ] َّ يه  ىه مه ُّٱ
                                                 

 .546ص  تيسير الكريم الرحمن ؛ البن سعدي (1)
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النحل: ] َّ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 [. 121 ا 120

ي ن شاء من البشر، فهي يف حق النبوبما أن النبوءة هي اصطفاء من اهلل تعالى لمَ 

األنعام: ] َّ مم  ام يل ىل ُّٱم نَّة وفضل ونعمة من اهلل تعالى، قال تعالى: 

 [.58مريم: ] َّ ىف يث ىث نث مث  زث رث ُّٱٱ[، وقال تعالى:86

ياء يتبين أنه ال يمكن أن تكون من خالل داللة آيات االصطفاء اإللهي لألنبو

النبوءة واجبة على اهلل تعالى، فاهلل ال يجب عليه شيء، والقائلون بوجوب النبوءة 

، بناء على أصولهم العقلية، يف التحسين والتقبيح العقليين، (1)هم المعتزلة والشيعة

تى م واللطف اإللهي، وإثبات الحكمة والتعليل المتعلق بالمخلوق، فبعثة األنبياء

 ،حسنت وجبت، فال بد من بعثة األنبياء ألهنا فعل ضروري يرتبط بصالح البشر

وألهنا من مقتضيات عدل اهلل تعالى، فاهلل تعالى علم أن صالح عباده يتعلق ببعثة 

األنبياء، فالبد أن يعرف الناس هبا ألنه إذا لم يعرفهم هبا كان مخالا بما هو واجب 

، فالنبوءة عندهم جزاء (2) يخل بما هو واجب عليهعليه، ومن العدل واللطف أال

على عمل قام به النبي فاستحق أن يكافئه اهلل عليه ببعثته، وال عالقة لها باالصطفاء 

 . (3)اإللهي

كما دلت آيات االصطفاء اإللهي على أنه ال يمكن أن تكون النبوءة جائزة، كما 

أفعال اهلل تكون على الجواز يقول األشاعرة بناًء على أصولهم العقلية يف أن 

واإلمكان ال الوجوب أو االمتناع، )فالفعل الصادر من اهلل مختص بضروب من 
                                                 

، والمغني يف أبواب التوحيد له أيضًا 564ينظر: شرح األصول الخمسة؛ للقاضي عبد الجبار، ص  (1)

، وعقائد اإلمامية؛ 331تجريد االعتقاد؛ البن طاهر، ص (، وكشف المراد يف شرح 97ااا 63/ 15)

، وهي ذاهتا أدلة الشاايعة لوجوب اإلمامة 153، وعقائد اإلمامية ؛ للزنجاين، ص 279للمظفر، ص 

 لإلمام.

 .563ينظر: شرح األصول الخمسة ص ( 2)

 (.2/415(، ومنهاج السنة )15/16) ينظر: المغني( 3)
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، وأفعال اهلل لديهم ال تتعلق بحكمة وال علة (1)الجواز، ال يتميز بعضها من البعض(

وال غرض، إذ اهلل يفعل ويبدع )ال لغاية يستند اإلبداع إليها، وال لحكمة يتوقف 

ليها، بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده إليه، الخلق ع

وال لمقصود أوجب الفعل عليه، بل الخلق وأن ال خلق له جائزان، وهي بالنسبة 

، وبناًء على هذه األصول األشعرية تكون بعثة األنبياء ال عالقة لها (2)إليه سيان(

بي ، وليست هناك صفات يف ذات النباالصطفاء اإللهي، وال عالقة لها بصالح البشر

 .(4)أن يكون النبي فاعالً للكبائرا ولذا جوز (3)اصطفاه اهلل ألجلها

وكذلك دلت آيات االصطفاء اإللهي على أنه ال يمكن أن تنال النبوءة بالكسب، 

، ألهنا (5)وتتحصل بالرياضة والتصفية عن طريق مخيلة النبي أي أهنا من ذات النبي

 تلغي االصطفاء الرباين. على هذا النحو

على أن النبوءة محض اصطفاء من  قد برهنت آيات االصطفاء اإللهي لألنبياءو

رد يُ  اهلل تعالى للنبي، وهي منة وفضل من اهلل تعالى لألنبياء، وبداللة هذه اآليات

 :ن أنكر نبوءة األنبياءعلى كل مَ 

ليه، فيه، وال دليل ع * بدعوى أنَّ اختصاص النبي من بين قومه بالوحي ال مزية

الستبعاد أن النبي يختص بالوحي من بينهم، فهو واحد منهم فال مزية له عليهم، 

 خن حن جن  يم ىم مم ُّٱٱوقد ذكر اهلل تعالى شبهة هؤالء القوم يف قوله تعالى:
                                                 

، وأصااااول الدين؛ 92ص  ، وينظر: اإلنصاااااف؛ للباقالين52غزالي ص االقتصاااااد يف االعتقاد؛ لل (1)

 .495، وهناية اإلقدام: للشهرستاين ص 302ص  ، واإلرشاد؛ للجويني107ص  للبغدادي

 .224ص  غاية المرام ؛ لآلمدي( 2)

 .462ص  ينظر: هناية اإلقدام؛ للشهرستاين( 3)

صول الدين؛ للبغدادي( 4) شاد؛ ل167ص  ينظر: أ ص  ، والمواقف؛ لإليجي356ص  لجويني، واإلر

. وساايأيت مزيد إيضاااح يف الفصاال الثاين: داللة األخالق، والفصاال السااابع: داللة آيات عتاب 358

 .^النبي

 ، والشفاء؛178ااااا 177ص  آراء أهل المدينة الفاضلة؛ الفارابي القائلون هبذا هم الفالسفة، ينظر: (5)

 (.2/355) البن سينا
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ٱ     [، وقوله:4ص: ] َّٰى ٰر ٰذ يي  ىي  ُّٱقوله: [، و2يونس: ] َّ ىن من

 حن  جن يم ىم مم خم حم ُّٱ[، وقوله: 8ص: ] َّمن زن رن مم  ام  ُّٱ
 َّ جن مم خم حم جم هل  مل خل حل ُّٱٱ[،وقوله:2ق: ] َّ ين ىن من خن

 [.25القمر: ]

ودعوى أنَّ هذا التفضيل واالصطفاء يفضي إلى التفرق والتحزب والشقاق،  *

 .(1)وهذا مما يأباه العقل وال يرضاه

نصب، فال تكون إال لعظيم القوم، قال تعالى عنهم: النبوءة مَ ودعوى أنَّ  *

، فرد اهلل عليهم [31الزخرف: ]ژۇ (2)ڭڭڭھ ےےۓۓڭژ

 خض حض مصجض  خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح  مج  ُّٱبقوله: 
 َّ مق حق مف خف حف مغجف جغ  مع جع مظ حط مض

لإلنكار الدال على التجهيل والتعجب ، فاالستفهام يف هذه اآلية )[32الزخرف: ]

 .(3)(من إعراضهم وتحكمهم أن يكونوا هم المدبرين ألمر النبوة

 ن وجوه:والرد على شبهتهم م

أنا أوقعنا التفاوت يف مناصب الدنيا ولم يقدر أحد من الخلق على  :أحدها)

ة بأن ال يقدروا على  ،تغييره فالتفاوت الذي أوقعناه يف مناصب الدين والنبو 

 .التصريف فيه كان أولى

بذلك المال الكثير إنما كان  يأن يكون المراد أن اختصاص ذلك الغن :وثانيها

لنا وإحساننا إليه، فكيف يليق بالعقل أن نجعل إحساننا إليه بكثرة ألجل حكمنا وفض

ة المال حجة علينا  ؟يف أن نحسن إليه أيضًا بالنبو 

                                                 

 .295أبو بكر الرازي ص  لسفية ؛ينظر: رسائل ف( 1)

يان ( 2) جامع الب طائف، ينظر:  بال كة، وعروة بن مسااااعود الثقفي  يد بن المغيرة يف م يقصااااادون الول

(21/592.) 

 (.27/635التفسير الكبير )( 3)
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 فلمَ  ،ابقا ال لسبب سنينا لما أوقعنا التفاوت يف اإلحسان بمناصب الدأ :وثالثها

ة ال لسبال يجوز أيضًا أن نوقع التفاوت يف اإلحسان بمن  باصب الدين والنبو 

ما هو واقع لهم من التفاضل والتمايز  ، فالرد عليهم كان من جهة(1)(؟سابق

المعيشي، والمعريف، إذ العقول تتفاوت وتتفاضل يف معرفتها، وهذا ال ينكرونه 

، فإن هم جوزوا التفاضل المعيشي والمعريف الدنيوي كان من الضرورة العقلية البتة

طفاء ال لنبوءة، ثم إن تفاضل األنبياء باالصإثبات التفاضل الديني المتعلق بمسألة ا

يفضي إلى التفرق والشقاق الذي يأباه العقل، ألن األنبياء جاؤوا بما يتوافق مع 

عالى اهلل تالعقول، والشقاق الذي نجم يف القوم كان نتاج حسدهم للنبي على منة 

  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي  ُّٱعليه بالنبوءة، قال اهلل تعالى: 
 [،54النساء: ] َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 َّ حض جض مص  خص حص ُّٱٱأو نتاج تكذيب لما جاء به األنبياء، قال تعالى:

 . [34األنعام: ]

وللرد على شبهتهم، إضافة لآليات التي قررت أن النبوءة محض اصطفاء من اهلل، 

 يل ىل مل خل ُّٱٱتأكيد األنبياء ألقوامهم بأن النبوءة منة من اهلل تعالى، قال تعالى:
 [.11إبراهيم: ] َّين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم

وكما أن اهلل تعالى فضل األنبياء على الناس بوحيه، فقد فضل بعض النبيين على  

، فتفاضلهم من جهته تعالى، ال من جهة األنبياء وال من جهة أتباعهم، قال (2)بعض

 جب هئ ُّٱ :[، وقال253البقرة: ]  َّخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱتعالى:

                                                 

 (.27/635التفسير الكبير؛ للرازي، )( 1)

ولياء الشااايطان؛ البن تيمية، ص (، والفرقان بين أولياء الرحمن وأ6/195ينظر: التفساااير الكبير )( 2)

 وما بعدها. 101، ومباحث المفاضلة يف العقيدة؛ محمد الشظيفي، ص 7
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وهذه اآليات ترد كذلك على أهل الكتاب [، 55ء: اإلسرا] َّهب مب خب حب

 .^الذين حصروا النبوءة يف بني إسرائيل، فأنكروا نبوءة النبي محمد

، (1)ال يمكن أن نلغي التفاضل بين األنبياء بدعوى تطور النبوءة عرب التاريخو

لهم )اهلل( تعالى، فا فالتفاضل بينهم يعود إلى مُ   َّجك مق حق مف  خف  ُّٱرس 
 .(2)، إضافة إلى أن النبوءة ال تتطور[124األنعام: ]

  ، من رحمة اهلل تعالى بخلقه ومن تمام حكمته وعدله إذ ثالثًا: اشرية األنبيا

فهذا ييسر األخذ عنهم، وهو ادعى للتأسي هبم، بخالف  كان األنبياء من جنس البشر

شر من بما لو كانوا من جنس آخر فإنه سيصعب على البشرية األخذ عنهم، فاألنبياء 

 َّمي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن  ُّٱقال تعالى:  جنس الُمْرَسل لهم،
 مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱ[، وقال: 6[، و]فصلت: 110الكهف: ]
 جك مق  حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع
ۆ  ۇۇۆژ[، وقال: 164آل عمران: ] َّ حل جل مك لك خك حك

 [.93اإلسراء: ]ژۈۈٴۇۋ

جنس  نكارها هو أهنم منفقد بين اهلل تعالى أن سبب الطعن يف نبوءة األنبياء إل

آحاد  التفاوت الحاصل بينالبشر، فال مزية لهؤالء األنبياء والرسل على أقوامهم، إذ 

 ،البشر يمتنع انتهاؤه إلى حيث يصير الواحد منهم واجب الطاعة لجميع العالمين

لذا كان البد أن يكون النبي من جنس غير جنس البشر، هذه هي دعوى القوم يف 

 باألنبياء والرسل.عدم إيماهنم 

 حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس ُّٱوتتبين شبهتهم يف قوله تعالى: 
 مج حج مث هت مت ُّٱ[، وقوله: 94اإلسراء: ] َّ مغ جغ مع جع مظ

                                                 

 (.109ا 108، 4/105) حسن حنفي من العقيدة إلى الثورة؛ :ينظر لهذه الدعوى يف( 1)

 سيأيت مزيد إيضاح وبيان يف الفصل الرابع: داللة مضمون الرسالة. ( 2)
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 [8األنعام: ] َّمغ جغ  مع جع مظ ُّٱ[، وقوله: 27هود: ] َّ حس  جس مخ جخ مح جح

[، 91األنعام: ] َّمن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوقوله: 

 َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي حيخي جي ُّٱوقوله: 
 يف  ىف يث ىث نث ُّٱ [، وقوله:3األنبياء:] َّ زئ  رئ ّٰ ِّ
 من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق
 َّ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن

المؤمنون: ] َّ زث رث يت  ىت نت مت زت ُّٱ [،34ا 33المؤمنون: ]

الشعراء: ] َّ حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ ُّٱٱ[، وقوله:47

الشعراء: ] َّ جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن ُّٱٱ[، وقوله:154

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ[، وقوله: 186
 مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ُّٱ[، وقوله: 15يس: ] َّ رئ
 [.6التغابن: ] َّ جب هئ مئ حئخئ  جئ ىييي ني

ع النبي ن اتببل إن الكفار والمكذبين بالنبوءة ألحقوا الخسران والضالل لكل مَ 

 مي ُّٱ تعالى قائالً عنهم: ال لشيء إال ألهنم من البشر، ودعواهم هذه أوضحها اهلل
 حق مف  خف حف ُّٱٱ[، وقال:34المؤمنون: ] َّ  خئ حئ جئ يي ىي ني
فلم تلتفت نفوس المكذبين إلى حقيقة  [،24القمر: ] َّ مك لك خك حك جك مق

 ^معبودهم الحجر، فرضوا به ألنه مشاهد محسوس أمامهم، وردوا نبوءة النبي 

ه، نفوسهم منشغلة يف صدِّ ألنه بشر، ولم يلتفتوا إلى حقيقة ما جاء به، ذلك ألن 

 طلب الحق، واشتغلت بإبعاد والطعن يف نبوءته على أي وجه كان، فانصرفت عن

 الخلق عن الحق.

وبما أن منكري النبوءات طعنوا يف نبوءة األنبياء ألهنم من جنسهم البشري فال مزية 

ليهم، ع لهم عليهم، فقد طلبوا أن يكون األنبياء من جنس المالئكة، فإن يف ذلك مزية

 علومهم أكثر، وقدرهتم أشد، ومهابتهم أعظم، وامتيازهم عن الخلق أكمل،إذ 
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 جم يل ىل مل ُّٱٱتعالى: قال،(1)هتم ورسالتهم أقلءوالشبهات والشكوك يف نبو
 َّ  جي يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن  يم ىم مم خم حم

 مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ[، وقال تعالى: 21الفرقان: ]
 َّ جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ

 مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب ُّٱقال تعالى:  [،24املؤمنون:]
 [.14فصلت: ] َّ

 من المالئكة يشاهدونه ويخربهم  
ٌّ
كما طلبوا أن ُيْرَسل مع النبي البشري نبي

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك  ُّٱبصدقه، قال تعالى: 
 يك ىك ُّٱٱ[، وقال تعالى:7الفرقان: ] َّ ري ٰى ين ىن نن من  زن
[، وقال 53الزخرف: ] َّ نن من زن  رن مم ام يل ىل مل

 [.7الحجر: ] َّ يث ىث  نث مث زث رث يت ىت ُّٱتعالى: 

فمما يالحظ على شبهة منكري النبوءات أهنم اعتمدوا على الصورة الظاهرة 

فقط، ولو أنه فرض جداًل أن ملكًا أرسل إليهم، فما هو دليل صدق نبوءته؟ هل هي 

صحتها  ألن النبوة تقفه؟ )صورته فقط؟ أم أنه ال بد له من دليل يعلم به صدق نبوءت

إذ لو بعث الملك إليهم لما علم كونه  ،على المعجزات والدالئل ال على الصور

ن هو بشر فيجب أن على مَ  (2)فإذا ظهر ذلك ،ًا لصورته، وإنما كان يعلم بالعلمي  نب

ول من ألن المرء إلى القب ،ًا، بل األولى أن يكون المبعوث إلى البشر بشراً ي  يكون نب

 . (3)(اله أقرب وهو به آنسأشك

 ولتفنيد هذه الشبهة والرد عليها يف ال رآن الكريم أكثر من بريل، منها:

إنَّ من رحمة اهلل تعالى بخلقه أن أرسل إليهم األنبياء من جنسهم، فلو كان  *

                                                 

 (.6/226) رالتفسير الكبي :ينظر (1)

 دليل صدق نبوءة النبي.أي  (2)

 (. 12/47التحرير والتنوير ) :وينظر ،(3/322التفسير الكبير ) (3)
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سكان األرض مالئكة لبعث إليهم أنبياء من جنسهم، ولو كانوا بشرًا لبعث إليهم 

، وهذا من تمام حكمته، ومقتضى ألن الجنس إلى الجنس أميلأنبياء من جنسهم 

 حل جل  مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف ُّٱعدله، قال تعالى: 
 [.95اإلسراء: ]  َّ مل خل

* لو كان األنبياء من المالئكة لم يتمكن البشر من األخذ عنهم، ألن رؤية 

كل األالمالئكة يف صورهتم الحقيقية أمر صعب، كما أن طبيعة المالئكة من عدم 

والشرب أمر يبعث على الوجل، فهذا الخليل إبراهيم عليه السالم يخاف من 

 فلم يأكلوا، فتوجس المالئكة حينما جاؤوه على هيئة أضياف فقرب إليهم الطعام

 حم جم يل ىل مل خل  خن حن جن مم خم ُّٱاهلل تعالى: يقول  منهم،
 مج حج مث ُّٱ [، ويقول اهلل تعالى:52 – 51الحجر: ] َّ ىم مم خم

 مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص خسمس حس مخجس  جخ مح جح
رَسل [، فكيف يتسنى للمُ 70ا  69هود: ] َّمف خف حف جف مغ جغ

 المالئكة وثمة خوف ووجل منهم؟ إليهم من الناس اتباع هؤالء األنبياء لو كانوا من

 ُّٱ :* لو كان المالئكة أنبياء، وبعثهم اهلل للبشر اللتبس عليهم األمر، قال تعالى

 [ فهذا9:ألنعاما] َّ ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل

من  بين، وذلك أن مقرتحهم يستلزم االستغناء عن بعثة الكفار مقرتح علىجواب 

يكون  لكالبشري غير مقبولة عندهم إال إذا قارنه مَ  نبيالبشر ألنه إذا كانت دعوة ال

بشري إليهم غير مجد لالستغناء عنه بالملك الذي  نبي، فقد صار مجيء اً معه نذير

 .يصاحبه

ين أن لتع ًالكإليهم مَ  نبيمن نوع البشر وجعلنا ال نبيعن إرسال  يكتفاُ  فلو

 ن إحاطةينصور ذلك الملك بصورة رجل، ألنه ال محيد عن تشكله بشكل لتمك

 .أبصارهم به
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فإنما يتشكل يف صورة رجل ليطيقوا رؤيته وخطابه، وحينئذ يلتبس  ،فإذا تشكل

 .^عليهم أمره كما التبس عليهم أمر محمد

 .لك فيلبسون على أنفسهم يف شأنهعليهم يف شأن المَ  وللبسنا

فكذبوه، إذ كان دأب  ًاوالمعنى: وللبسنا على عقولهم، فشكوا يف كونه ملك

هبا على الصدق، وترك إعمال النظر الذي  الً استدال الخوارق الكونيةعقولهم تطلب 

 .(1)يعرف به صدق الصادق

يعود لك بشرًا فنون كون ذلك المَ يظسلك يف صورة البشر فهم المَ  ولو جعل اهلل

 ، وهو دور ممتنع.(2)هذا الشخص نبوءةسؤالهم أنا ال نرضى ب

وهذا الكالم كله منظور فيه إلى حمل اقرتاحهم على ظاهر حاله من إرادهتم )

 إال االستدالل، فلذلك أجيبوا عن كالمهم إرخاء للعنان، وإال فإهنم ما أرادوا بكالمهم

 جه  ين ىن من خن حن جن ُّٱولذلك عقبه بقوله: التعجيز واالستهزاء، 
كانوا يف قولهم ذلك [ ف10األنعام: ] َّ خي حي جي يه ىه مه

، ألهنم ما قالوه إال عن يقين منهم أن ذلك ال ًاقاصدين التعجيز واالستهزاء مع

 ،األمر لقضي ًالكالرد عليهم بإبطال ظاهر كالمهم بقوله: ولو أنزلنا مَ  أيكون، فابتد

ى ما أرادوه من االستهزاء، والمقصود مع ذلك هتديدهم بأهنم ثم ثنى بتهديدهم عل

 .(3)(سيحيق هبم العذاب وأن ذلك سنة اهلل يف كل أمة استهزأت برسول له

 * لو قدر أن المشركين رأوا المالئكة لكان هذا يوم هالكهم، قال تعالى:

[ 22الفرقان: ] َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ 

فبين تعالى أن [ 21الفرقان: ] َّ  يم ىم مم خم ُّٱ :جواب لقولهم ذافه

 .الذي سألوه سيوجد، ولكنهم يلقون منه ما يكرهون

                                                 

 (.7/146) التحرير والتنوير (1)

 (.6/227، )التفسير الكبير ( ينظر:2)

 .(7/147) والتنوير التحرير (3)
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 جم يل ىل مل  ُّٱٱ:اهلل عنهم كما قاللك فلن يؤمنوا، * لو أن اهلل تعالى أنزل المَ 
 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم
اهلل عليهم بالعذاب الذي هددهم  [، ولقضي111األنعام: ] َّ خي حي  جي

[ إذ  8األنعام: ] َّ خك حك جك مق حق مف خف حف ُّٱ قال تعالى:تعالى به، 

 المالئكة ال تنزل بين القوم المغضوب عليهم إال إلنزال العذاب هبم، كما نزلت يف قوم

 مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام ُّٱلو ، قال تعالى: 
ا  61الحجر: ] َّ خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني

64]. 

، اً معه ظنوا مقرتحهم تعجيز ًاكأن يريهم مل ^ كو مكة لما سألوا النبيرمشو

ة هالكهم يف مناجز ًالو أجيبوا إليه لكان سبب اً فأنبأهم اهلل تعالى بأهنم اقرتحوا أمر

المغبة عليهم من حيث ال  ئلو وقع لكان سي، فالذي أمهلهم إليه فيه رحمة منه

يشعرون، وليس المراد أن سبب عدم إنزال الملك رحمة هبم بل ألن اهلل ما كان 

 .(1)ظهر آياته عن اقرتاح الضالينلي

باعتبار نبوة من قبله من األنبياء بأنه لم يرسل  ^اهلل عز وجل نبوة محمدبين ) لقد *

 مالئكة، بل رجااًل من أهل القرى، ليبين أن هذا أمر معتاد مألوف معروف، ليس هو أمراً 

  ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن نن من ُّٱقال تعالى:  لم تجر  به عادة الرب،
 خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 َّمم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ[، وقال تعالى: 8ـ7األنبياء: ] َّ مت

  َّىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ُّٱٱ،[43النحل: ]
 ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن  ُّٱٱ، وقال تعالى:(2)([109يوسف: ]
[،يف هذه اآليات داللة قطعية على أن النبوءة قاصرة يف جنس 38الرعد: ] َّىي

                                                 

 .بتصرف يسير (7/144( التحرير والتنوير )1)

 (.175ا  1/174النبوات ) (2)
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لى لم يوح  إلى امرأة من بنات بني آدم، وحي تشريع، ذلك أن الرجال فقط، فاهلل تعا

ا مطلق الوحي أي: مجرد التكليم فاهلل  وحي التشريع خاص باألنبياء من الرجال، أمَّ

 .(1)موسىتعالى قد أوحى إلى مريم وأم 

نوح عليه السالم يستنكر على قومه يف شبهتهم بأنه بشر مثلهم وهم هبذا ا ذوه

 ين ىن نن من زن ُّٱٱعليه السالم، يقول اهلل تعالى: يحيلون نبوءة نوح
[، وكذا 63األعراف: ] َّ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى

 جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم  ُّٱهود عليه السالم يقول اهلل تعالى: 
أي هذا الحديث الذي عظمتموه وضججتم له ما ) [69األعراف: ] َّمه

 هو إال ذكر من ربكم على رجل منكم.

جنسهم البشري فضح لشبهتهم، ومع ما يف هذا ووصف رجل بأنه منهم، أي من 

رد لها بأهنم أحقاء بأن يكون ما جعلوه موجب  ًاالكالم من فضح شبهتهم فيه أيض

استبعاد واستحالة هو موجب القبول واإليمان، إذ الشأن أن ينظروا يف الذكر الذي 

 لمذكرجاءهم من رهبم وأن ال يسرعوا إلى تكذيب الجائي به، وأن يعلموا أن كون ا

رجال منهم أقرب إلى التعقل من كون مذكرهم من جنس آخر من ملك أو جني، 

فكان هذا الكالم من جوامع الكلم يف إبطال دعوى الخصم واالستدالل لصدق 

 .(2)(دعوى المجادل، وهو يتنزل منزلة سند المنع يف علم الجدل

 حب جب هئ ُّٱلى:قال تعا بين اهلل تعالى أن األنبياء ما هم إال من جنس البشر *
أي من بني آدم، وهذا تنبيه  ژۓژوقوله:) ،[35األعراف: ] َّ هب مب خب

يكون من  لرَس ألن المُ  ،لبني آدم بأهنم ال يرتقبون أن تجيئهم رسل اهلل من المالئكة

جنس من أرسل إليهم، ويف هذا تعريض بالجهلة من األمم الذين أنكروا رسالة 

                                                 

، والنبي والرساااول: د/ 416البن القيم ص  :(؛ وطريق الهجرتين2/544ينظر: تفساااير ابن كثير )( 1)

 .124ا 105ناصر الحمد ص 

 (.168/ 8التحرير والتنوير ) (2)
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هود: ] َّ حس  جس مخ جخ مح ُّٱ: ذ قالواالرسل ألهنم من جنسهم، مثل قوم نوح، إ

ومثل المشركين من أهل مكة إذ كذبوا رسالة محمد صلى اهلل عليه وسلم بأنه [، 27

 جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس ُّٱبشر قال تعالى: 
 .(1)[(94اإلسراء: ] َّ مغ

من أساليب تفنيد شبهة منكري النبوءات ببشرية الرسل أسلوب النفي  *

يف رده على الكفار، قال اهلل تعالى  لكًاينفي أن يكون مَ  ^مد المباشر، فالنبي مح

 [. 50األنعام: ] َّجب هئ مئ خئ حئ ُّٱٱعنه:

مما يالحظ يف هذه الشبهة لمنكري النبوءات أهنم لم يلتفتوا إلى ما جاء به  *

األنبياء، وإنما التفتوا إلى ذات النبي، ومن هنا يتبين لنا أن شبهات منكري النبوءات 

 ما جاء به النبي.لذات النبي، وأخرى تكون ل   تارة تكون

 .(2)وإذا كانت البشرية ال تنايف النبوءة، فقد ثبت إمكاهنا

 رااعًا: ل د اين اهلل تعالى يف ال رآن الكريم أن المكذاين اجنس النبو ات 

ال ليؤمنوا بل تعنتًا وعنادًا منهم، كما يف قوله  كانوا يطلبون اآليات الحسية المادية

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن من ُّٱٱ:تعالى
 مظ حط مض خض حض جض  مص خص ُّٱ[، وقوله: 37األنعام: ] َّ ُّ َّ ٍّ
 [، وقوله:124األنعام: ] َّجك مق حق مف  خف جفحف مغ جغ مع جع

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ُّٱ
 ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك
 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين
 يك ىك  مك  ُّٱ[، وقوله: 93 – 90سراء: اإل] َّمت خت حت جت هب

                                                 

 (.8/108التحرير والتنوير ) :( ينظر1)

 .429ينظر: هناية اإلقدام ص ( 2)
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 ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل
[، وطلب 8 ا 7الفرقان: ]  َّجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي

 يك ىك ُّٱالمكذبين لهذه اآليات هو مثل طلب فرعون من موسى، قال تعالى: 
[، ومما 53الزخرف: ] َّ نن من زن  رن مم ام يل ىل مل

 َّخك  حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱٱطلبوه أيضًا، قوله تعالى عنهم:
 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱٱ[، وقوله:32الفرقان: ]
 خص ُّٱ[، وقوله: 21الفرقان: ] َّ  جي يه ىه مه جه ين ىن خنمن
 مف خف حف جف  مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض  مص
 إلى غير) [،118البقرة: ] َّ مل خل حل جل مك  خكلك حك مقجك حق

ذلك من اآليات الدالة على كفر مشركي العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما ال 

، (1)(ن قبلهم من األمم الخاليةجة لهم به، إنما هو الكفر والمعاندة، كما قال مَ حا

نزل عليهم كتابًا مكتوبًا كالتوراة التي أنزلت على أن يُ  ^واليهود سألوا النبي

 حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ُّٱٱموسى تعنتًا وعنادًا، قال تعالى:
النساء: ] َّجخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب

ل جبهم اهلل تعالى، بروا اهلل جهرة، فلم يُ لبوا قبل ذلك من موسى أن يَ [، وقد ط153

 مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ُّٱأهلكهم، قال تعالى: 
لب من المسيح المائدة، كانت من ا طُ [، )ولم  55البقرة: ] َّ حج مث هت

 ُّٱ ، قال تعالى:(2)ن كفر هبا عذابًا لم يعذبه أحدًا من العالمين(اآليات الموجبة لمَ 

 حضخض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج
 لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض

                                                 

 (. 1/400تفسير القرآن العظيم )( 1)

 (.3/519لجواب الصحيح )ا( 2)
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 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  هل مل خل حل جل مك
 ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه مهىه جه ين ىن من خن حن  جن
 َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر

 .[115ا  112المائدة: ]

ت هبا ه قامعلم أن اهلل إذا أرسل نبي ًا وأتى بآية دالة على صدق)ومما ينبغي أن يُ 

ن طالبه بآية ثانية، لم تجب إجابته إلى ذلك، بل حجة، فمَ الحجة، وظهرت هبا المَ 

وقد ال ينبغي ذلك، ألنه إذا جاء بآية ثانية طولب بثالثة، وإذا جاء بثالثة طولب برابعة، 

 .(1)تعنتين ال أمد له(وطلب المُ 

لم  اهلل تعالى ومع تعنت الكفار المكذبين بالنبوءات يف طلب اآليات إال أن

يحقق ما طلبوه من اآليات، ذلك ألن اآليات التي يؤيد اهلل هبا أنبياءه تكون من عند 

اهلل تعالى وحده، فهي ال تكون بناء على طلب النبي، وال من النبي، وهذا ما أجاب 

 جخ مح  جح مج حج مث ُّٱحين طلب المكذبون اآليات، قال تعالى:  ^به النبي
بشر ال يستطيع أن يأيت باآليات الخارقة للسنن [ فهو 93اإلسراء: ] َّ جس مخ

بلغ عن ربه، واهلل هو الذي الكونية، إذ هذا من خصائص الربوبية، وما هو إال بشر مُ 

 يؤيده باآليات الدالة على صدقه.

من رحمة اهلل تعالى أنه لم ينزل اآليات التي يقرتحها الكفار، ألهنم سيكذبون و

  َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱهبا إن نزلت، قال تعالى: 
[، وإذا كذبوا هبا عاجلهم العذاب الذي يستأصلهم كما فعل بالذين من 59اإلسراء: ]

ٱ  كقوله: ة،ات اآليات يف أكثر من آيابهم إن نزلان الباري جل وعال تكذياقبلهم، وقد بي

 َّ مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱ

  َّ نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ُّٱٱ[، وقوله:7األنعام: ]

                                                 

 (.3/513المصدر نفسه )( 1)
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 مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس ُّٱٱ[، وقوله:4األنعام: ]
 يل ىل مل ُّٱٱ[، وقوله:15 ا 14الحجر: ] َّ حف جف مغ جغ مع جع
 َّ ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم

 حق مف حفخف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّٱٱ[، وقوله:111األنعام: ]
ٱ      [، وقوله:109األنعام: ] َّ هل مل خل  حل جل مك لك حكخك جك مق

 جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ
 [.97 ا 96يونس: ] َّ خم حم

  ،  لم يعد فخامسًا: ل د اين اهلل تعالى يف كتااه العزيز تعنت المكذاين االنبو

طلبهم مقتصرًا على اآليات المادية التي يقرتحوهنا فحسب، بل إهنم تجرؤوا على 

 نهم:عطلب استعجال العذاب كي يتبين لهم الحق إن كان األنبياء صادقين، قال اهلل 

 جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ُّٱ
 يث ىث  نث مث زث رث يت ُّٱ[، 32األنفال: ] َّ مض خض حض
 َّحم جم يل ىل مل خل ُّٱ[، وقال: 8هود: ]  َّىق يف ىف

  خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ[، وقال تعالى: 47الحج: ]

 َّ يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم

ٱ [، وقال تعالى عن المكذبين بالنبوءة قبلهم:54ا  53العنكبوت: ]

 يي ىي مي خي ُّٱ[، وقال: 16ص: ] َّ مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٱُّ
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ  ُّٱ [، وقال:187الشعراء: ] َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ
من  ًاوأمثالها يف القرآن ذكر اهلل فيها شيئ فهذه اآليات [،22األحقاف: ] َّ نئ

، وبين تعالى أنه أهلك ًاوتعنت اً أهنم يطلبون تعجيل العذاب عناد :نة األولينُس 

 ستأصل. اب مُ جميعهم بعذ
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ولو فرضنا جداًل أن العذاب الذي استعجلوه نزل هبم، فهلكوا، فكيف سيتبين 

لهم بعد هالكهم صدق النبي؟! لنعلم بأن طلبهم لم يكن الهدف منه طلب حق، 

وإنما هو التكذيب المبني على الجهل المركب، الجهل بالطلب إذ العاقل يطلب 

 آياهتم.النفع ودفع الضر، والجهل باألنبياء وب

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 

 

 

 

 

 



 

139 

 

 



 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني       

 يمال األخالقبالك ^لنيبداللة اتصاف ا           

 ويشتمل عىل مبحثني:           

  صدقبكم ل ا ^دال ة اتص ف ا نيب ألول:ث اــاملبحــ

  ^ نيبدال ة استح  ة كذب ا : ث   املبحث ا
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 المبحث األول
 اكما  الصد    ^داللة اتصاف النبي

بما أنَّ مفهوم النبوءة يرتكز على اإلخبار بالغيب الذي يبلغه اهلل للنبي، ويبلغ 

ه، فالنبوءة تعتمد على الخرب، وكل ما جاء به النبي للناس كل ما أوحاه اهلل إلي النبي

 من مسائل ودالئل هو محض خرب. ^

ا أْن يكون ا أن يكون كذبًا، والنبي الذي يبلغ الناس ما  و الخرب إم  صدقًا، وإم 

 الكاذبين، أخربه اهلل به إما أن يكون من أصدق الصادقين، وإما أن يكون من أكذب

يكون  أن فال يمكن أن يلتبس عليه، وناقل الخرب ال بد ويظهر هذا جلي ًا لكل عاقل،

 نأمينًا، بحيث ينقل الخرب كما سمعه دون زيادة أو نقصان، وهذا ال يكون إال لمَ 

َكُملت أخالقه، بحيث يصبح الصدق مالزمًا له طوال حياته، فال يتصور العقل 

مقتضى الضرورة  ، وهذا من(1)وقوع الكذب منه مطلقًا ألنه يتناىف مع كمال أخالقه

ن يتصف بالصدق فاتصافه بباقي الصفات واألخالق الحسنة الكاملة العقلية، ومَ 

 ىن نن من زن ُّٱٱبقوله: ^، ولقد وصف اهلل تعالى نبيه محمداً (2)من باب أولى
قد بلغ الغاية القصوى من الكمال األخالقي طيلة حياته  ^[، فالنبي 4]القلم:  َّ

 الً يحيل عليه عق ناس بعد وفاته، وهذا الكمالحتى مماته، بل إن صدقه تبين لل

 .(3)االتصاف بضده

بالصدق ونفي ضده،  ^وسأحرر الدالالت التي برهنت على اتصاف النبي

 وهو دليل على الكمال األخالقي من وجوه منها:
                                                 

 .181ص  أعالم النبوة ؛ للماوردي :( ينظر1)

االستدالل هبا على صدق نبوءته، وهذا ماااا أحببت بياااانه،  ^الهدف من داللة أخالق النبي  :( تنبيه2)

ميع ضاات جلذا اقتصاارت على إثبات الصاادق واألمانة، ونفي الكذب والخيانة عنه، ولو أين اسااتعر

؛ يف الكتاب والسنة ^ن أراد االستزادة، ينظر: أخالق النبي لطال بي المقام، ولمَ  ^أخالق النبي

 .^فهي برمتها قد اعتنت بأخالق النبي د/ أحمد الحداد
 (.1/490للنسفي ) :(، وتبصير األدلة2/89( ينظر: األربعين ؛ للرازي )3)
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 وانتفا  الكذب عنه، ومن ذلك: ،^الوجه األو : شهاد  الناس اصد  النبي محمد

o  ن نصبوا له العدا  اعد نبو ته.اين ظهرانيهم، وهم م  شهاد  قومه الذين نشأ 

 ^النبي  وهذا من أبلغ الداللة على كمال اتصافه بالصدق، أْن تصف قريٌش 

بالصدق وتنفي الكذب عنه مع عدائها له، وال تتجرأ على أن تسمه بالكذب مطلقًا 

 طيلة حياته.

ه انوا يلقبونأربعين سنة، قبل بعثته بين قومه، كلهم ك ^فقد مكث النبي 

بالصادق األمين، حتى أصبح هذا الوصف مالزمًا له، ال ينفك عنه أبدًا، وال أدل 

فجعل ينادي يا بني فهر »... على جبل الصفا، ^على ذلك من حادثة صعود النبي 

فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج  ،يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا

أرأيتكم لو أخربتكم أن  :و لهب وقريش فقالفجاء أب ،أرسل رسوال لينظر ما هو

خيال بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إال صدقا 

 .(1)« قال فإين نذير لكم بين يدي عذاب شديد

منهم هذه  ^، انتزع النبي محمد « ما جربنا عليك إال صدقا»  :ففي قولهم

الكذب عنه، لعلمه بما قد يقع من تكذيبهم له عند  الشهادة الجماعية بصدقه وانتفاء

 إخبارهم بأمر نبوءته.

ْان ا» ويف رواية: رَّ اج  ْيك   م  ل  ا ا ع 
ذ  يعني وال حتى مرة واحدة، قيلت هذه  (2)«ك 

 الكلمة أمام هذه الجموع، ولم ينكرها أحد.

ْبنَا َما» ففي قولهم:  ًبا َعَلْيَك  َجرَّ ق مد بالصددليل واضح على اتصاف مح« َكذ 

 التام قبل النبوءة بشهادة أعدائه الذين وقفوا يف وجه نبوءته.

فهم مقرون بأنه صادق ولم يجربوا عليه كذبًا قط، لكنهم لم يستفيدوا من 

إقرارهم هذا شيئًا حيث كذبوا بنبوءته، وكان من المنطق والعقل أن يصدقوه فيما 
                                                 

يَرَتَك »رآن، باب يف صحيحه، كتاب تفسير الق ( أخرجه البخاري1) ْرَعش   (.4770، )»اأْلَْقَرب ينَ  َوَأنذ 

يَرَتَك » :( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإليمان، باب يف قوله2) ْرَعش   (.208، )»اأْلَْقَرب ينَ  َوَأنذ 
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هم تناقضوا فكذبوا الصادق يف أخربهم به من أمر نبوءته ألنه الصادق عندهم، لكن

خرب نبوءته، للكرب والهوى الذي سكن نفوسهم، وللتقليد والتبعية آلبائهم التي 

 كانت تحدوهم لعدم قبول ما جاء به.

 نث مث ُّٱٱَتباا َلَك َأل َهَذا َجَمْعَتنَا ؟، َفَأْنَزَل اهلل: فقال له:(1)لهذا رد عليه أبو لهب
حيث يقول (2)كان موقف أبي جهل [، وهذا أيضًا1]المسد: َّ ىف يث ىث

 جح مج ُّٱ فأنزل اهلل تعالى ذكره: )ما نتهمك، ولكن نتَّهم الذي جئت به، :^للنبي
 .(3)[(33]األنعام:  َّ خس حس جس مخ جخ  مح

وقرأ عليه  ^حينما ذهب للنبي (4)شهادة عتبة بن ربيعة ومن الشهادات أيضًا

 خي ُّٱبلغ  [ حتى2ا  1]فصلت:  َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱقول اهلل تعالى: 
: [ يقول عتبة لقومه13]فصلت:  َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

وقد علمتم أن محمدا  إذا قا  شيئًا لم فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف، 

 .(5)، فخفت أن ينزل عليكم العذابيكذب

رضي اهلل (7)معاذ لما قال سعد بن (6)ومن الشهادات أيضًا قول أمية بن خلف

نْك  »عنه له:  ْعن ا ع  ا د  د  مَّ ْعُت ُمح  م  إ نِّي س  ْم، ^، ف  ع  : ن  ا   : إ يَّاي  ؟ ق  ا   ، ق  ات ُلك  ُه ق  نَّ ْزُعُم أ  ي 

ا    ث   :ق  دَّ ا ح  ٌد إ ذ  مَّ ُب ُمح 
ا ي ْكذ  اهلل م  ا   ل ي و  ا ق  ين  م 

ْعل م  ا ت  : أ م  ا    ف   
ت ه  أ  ع  إ ل ى اْمر  ج  ر  ، ف 

                                                 

، من كباااار قاااريش، ^ قريش، عم النبي محمد هاشم، من بن عبدالمطلب بن ( أبو لهب عبدالعزى1)

 .(4/12األعالم ؛ للزركلي ) :انية بعد الهجرة، ينظرتويف يف السنة الث

القرشي، من ساادات قريش، يكنى باأبي الحاكم،  المخزومي المغيرة بن هشام بن عمرو ( أبو جهل:2)

 (.5/87تويف يف بدر الكربى، ينظر: األعالم )

 (.334/ 11) ( جامع البيان ؛ البن جرير الطربي3)

 ش يف الجاهلية، ومن ساداهتم، قتل يف السنة الثانية من الهجرة. األعالم( عتبة بن ربيعة من زعماء قري4)

(4/200.) 

 .162لمحمد ناصر الدين األلباين ص  ( ينظر: صحيح السيرة النبوية ؛5)

 (. 2/22األعالم ) :( أمية بن خلف بن وهب، من كبار قريش، ينظر6)

خندق، فرمي بساااهم فمات، ينظر: ( ساااعد بن معاذ، صاااحابي جليل، سااايد األوس، شاااهد أحدًا وال7)

 (.2/37اإلصابة لمعرفة الصحابة ؛ البن حجر )
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ا    ا ق  م  ال ْت: و  يُّ ؟ ق 
ي اْلي ْثر ا 

ال ْت  أ خ  ات ل ي، ق  ُه ق  نَّ ْزُعُم أ  ا ي  د  مَّ ع  ُمح 
م  نَّه س  م  أ  ع  : ز  ا    :؟ ق 

ا    ٌد، ق  مَّ ُب ُمح 
ا ي ْكذ  اهلل م  و  ُتهُ  :ف  أ  ال ْت ل ُه اْمر  ر يُخ، ق  ا   الصَّ ج  ُجوا إ ل ى ا ْدٍر و  ر  ا خ  ل مَّ  :ف 

 : ا   ؟ ق  يُّ
ا   ل ك  أ ُخوك  اْلي ْثر ا  ا ق  ْرت  م  ك  ا ذ  ْهٍل: إ نَّك  أ م  ا   ل ُه أ ُاو ج  ، ف    ْن ال  ي ْخُرج 

اد  أ  أ ر  ف 

ُه اهلل ت ل  ُهْم ف    ع  ار  م  س  ، ف  ْين  ْو ي ْوم 
ا أ  ْر ي ْوم 

س  اد ي ف   اْلو 
اف  ْن أ ْشر 

، فهذا أمية بن خلف (1)«م 

وانتفاء الكذب عنه مع أهنما يكذبان بنبوءته، والنبي  ^قران بصدق محمدوزوجه يُ 

            :الك أمية كما يف الرواية السابقة، وهبالك أبي لهب وزوجته قال تعالىيخرب هب

 مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ
ويخرب [، 5ا  1]المسد:  َّ زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن

 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ  ُّٱ هبالك أبي جهل، قال تعالى:
 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مغ جغ  مع جع مظ حط
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
 خف حف ُّٱالوليد بن المغيرة، قال تعالى: [، ويخرب هبالك19ا  9]العلق:  َّ ِّ
 جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف
 حم جم يل ىل مل خل هب مب هئ مئ  هي مي خي حي جي ٰه مه جه منهن خن حن
 ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم
 َّ رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

وهم أحياء بعد، ولم يتجرأ واحد  [، وأخرب عن هالك غيرهم،29ا  11]المدثر: 

منهم على تكذيبه، مع حرصهم على الفتك به بأي طريقة كانت، وقد وقع ما أخرب 

 تحقق وقوع ما أخرب بهال يكون فأمن أمر هالكهم، فماتوا على الشرك،  ^به النبي

 .(2)دليالً على صدقه

وقد تمتلئ النفس تعجبًا من صنيع القوم يعلمون أنه الصادق األمين الذي ال 

                                                 

 (.3632( أخرجه البخاري يف كتاب المناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم، )1)

 داللة اإلخبار بالمغيبات. :( سيأيت مزيد إيضاح يف الفصل الخامس2)
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يكذب أبدًا، فيصدقونه يف خرب هالكهم، وال يصدقون أنه نبي اهلل!! وال يصدقون 

 بالدين الذي جاء به.

ال يتعلق ^ ن نحا نحوهم يف تكذيب النبيلتدرك بأن األمر عند قريش ومَ 

 أال ال من بعيد، بل ثمة أمر آخر هو الداعي لتكذيبهال من قريب و ^بأخالق النبي

 )الدين( الذي جاء به وقد خالف أهواءهم وعاداهتم وتقاليدهم البالية. وهو

لما دعاهم إلى اإلسالم:  ^قول أحد أكابر ثقيف للنبي ومن الشهادات أيضًا 

م، د عليك)واهلل ال أقول لك كلمة واحدة إن كنت صادقا فأنت أجلَّ يف عيني من أن أر

، فكيف يشتبه أفضل الخلق (1) (وإن كنت كاذبًا فأنت أحقر من أن أرد عليك

 وأكملهم، بأنقص الخلق وأرذلهم ؟.

ومن ذلك أيضًا قول أبي طالب يف الميته المشهورة التي قالها إبان المقاطعة  

عن  ^وعلى قومه بني هاشم، لعدم كفهم رسول اهلل  ^التي ضربوها على النبي

 و تخليهم عنه، قال لهم مذكرًا بحاله وأخالقه:دعوته أ

ب  (2)َلَدْينَا َوال ُيْعنَى ب َقْول  األََباط ل           َلَقْد َعل ُموا َأنَّ اْبنَنَا ال ُمَكذِّ

يٍق وحينما  ين ََتَراَءى اْلَجْمَعان  َفَقاَل: (3))َخاَل اأْلَْخنَُس ْبن َُشر  َأَتَرى  ب َأب ي َجْهٍل ح 

يه  اأْلَم ينَ َأن  ُمَحم   ب َُعَلى اهلل؟ َوَقْد ُكن ا ُنَسم 
ُب؟ َفَقاَل َأُبو َجْهٍل: َكْيَف َيْكذ   ،ًدا َيْكذ 

)...، َن ُه َما َكَذب ََقط 
 
 .(4)أل

ن لم فهذا اعرتاف من أبي جهل بأنه لم يكذب قط، ألنه األمين الصادق، فمَ 

 ! ل بأين نبي ؟عقل أن يكذب على اهلل تعالى ويقويكذب على بشر مثله، هل يُ 
                                                 

 (.61ا 2/60( السيرة النبوية ؛ البن هشام، )1)

 . 2/16ظر: سيرة ابن هشام( ين2)

األخنس بن شااريق ُأبي بن عمرو الثقفي، ساامي باألخنس ألنه خنس بالقوم يوم بدر، ينظر: البداية  (3)

 (.7/196)والنهاية ؛ البن كثير 

 (.1/124الروض األنف ؛ للسهيلي )( 4)
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بين ظهرانيهم،  ^وبعد سياق بعض الشواهد من أقوال القوم الذين نشأ النبي

لماذا يشهدون اصدقه وأمانته وكما   :وهم من ألد أعدائه بعد نبوءته، لنا أن نتساءل

 ليس هذا سؤاال  منط ّيًا؟!، وال يصدقونه يف خبر نبو ته؟! أأخةقه

معي الذي يرفض نبوءة محمد ثر بالعقل الجَ ، منها: التأ(1)عديدة هناك أسباٌب 

دققنا النظر يف الشواهد المذكورة سابقًا لوجدنا أن اعرتاف القوم بأنه  ، فنحن لو^

وهذا يتبين  صادق كان من خالل تفكير كل واحد منهم على حدة، أو مع صاحب له،

 مع جع مظ حط مض  خض جضحض مص خص حص ُّٱ :جلي ًا يف قول اهلل تعالى
 [46]سبأ:  َّ خل حل جل مك لك خك حك جك مق مفحق خف  حف جف جغمغ

هنا توجيه للتفكري عىل انفراد، بحيث خيلو كل واحد مع نفسه للتفكر يف  فها

، لالنعتاق من ^، أو التفكري مع رفيق واحد للتفكر يف حال النبي^حال النبي

التفكير بالعقل الجمعي، الذي يجعل الكل أسرى لتفكيره، فال يتيح مجااًل  ربقة

 .(2)لحكمللتفكر والتأمل وا

o االصد  ونفي الكذب عنه. ^شهاد  أهل الكتاب ااتصاف النبي 

على قومه فحسب، بل تعدى األمر إلى  ^لم تقتصر الشهادة على صدق النبي 

ملك الروم ألبي  شهادة أهل الكتاب من النصارى، ويتبين هذا يف سؤال هرقل

عن ،^ة محمدرضي اهلل عنه قبيل إسالمه، حيث كان ينصب العداء لدعو (3)سفيان

ب   َتتَّه ُموَنهُ  ُكنْتُمْ  َفَهْل  َقاَل »من بينها قول هرقل: ، و^أحوال الرسول   َأنْ  َل َقبْ  ب اْلَكذ 

 ْل هَ  َوَسَأْلُتَك » ثم قال هرقل: يف آخر القصة ألبي سفيان:« اَل، ُقْلُت: َقاَل  َما َيُقوَل 

ب   َتتَّه ُموَنهُ  ُكنُْتمْ  ُف  َفَقدْ  اَل، َأنْ  َفَذَكْرَت  ،َقاَل  امَ  َيُقوَل  َأنْ  َقْبَل  ب اْلَكذ   ُكنْ يَ  َلمْ  َأنَّهُ  َأْعر 

                                                 

 .سرتد يف ثنايا البحث بإذن اهلل متفرقة لمناسبتها يف كل موضع (1)
 .171د/ محمد دراز ص :ينالد :( ينظر2)

( أبو ساافيان صااخر بن أمية القرشااي، صااحابي جليل، والد معاوية بن أبي ساافيان، أساالم عام الفتح، 3)

 (.2/172ينظر: اإلصابة لمعرفة الصحابة )
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َب  ل َيَذرَ  َب  النَّاس   َعَلى اْلَكذ  ، فهرقل سألهم عن أساباب الكذب (1)«اهلل َعَلى َوَيْكذ 

 وعالماته فارآها منتفية عانه، وسألهم عن عالمات الصدق فوجدها ثابتة له.

 عرفيُ  ال قط، بل الكذب ُخلقه من يكن لم نوهرقل استدل بقياس األولى فإن مَ 

ى، أول اهلل من باب على يكذب أن بالصدق، ولم يؤثر عنه كذبة واحدة، فمحال إال

 كان: هذاو هذا انتفى فإذا جنسه بني عادة إلى نفسه يف عادته عن يخرج قد واإلنسان

 .(2)الصدق إلى وأقرب الكذب عن أبعد ذلك

َم  :َقاَل  (3)يهود، فَعْن َعْبد  اهلل ْبن  َساَلمٍ ومن شهادة أهل الكتاب شهادة ال ا َقد  َلمَّ

ينََة، اْنَجَفَل  ^َرُسوُل اهلل  ، َوق يَل  (4)اْلَمد  َم َرُسوُل اهلل :النَّاُس إ َلْيه  ْئُت ف ي ^َقد  ، َفج 

ا اْسَتثَْبتُّ َوْجَه َرُسول  اهلل  َفَلمَّ
َْنُظَر إ َلْيه 

 
َهُه َلْيَس ب َوْجه  َعَرْفُت َأنَّ َوْج  ^النَّاس  أل

ٍء َتَكلََّم ب ه  َأْن َقاَل 
ْ
ُل َشي اٍب، َوَكاَن َأوَّ اَلَم، َوَأْطع ُموا »  :َكذَّ َها النَّاُس َأْفُشوا السَّ َأيُّ

 .(5)«الطََّعاَم، َوَصلُّوا َوالنَّاُس ن َياٌم، َتْدُخُلوا اْلَجنََّة ب َساَلٍم 

 

 
                                                 

بدء الوحي، )( 1) باب دعاء النبي7أخرجه البخاري يف صااااحيحه، كتاب   ^(، ويف كتاب الجهاد، 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة »(، ويف تفسااااير القرآن، 2940، )الناس إلى اإلسااااالم والنبوة قل 

إلى هرقل  ^(، ومسااالم يف صاااحيحه، كتاب الجهاد والساااير، باب كتاب النبي 4553، )«ساااواء

 (.1773يدعوه لإلسالم، )

 وما بعدها. 551ص  البن تيمية شرح العقيدة األصفهانية؛ :ينظر (2)

المدينة، صااحابي جليل،  ^د بني قنيقاع، ثم أساالم حين قدم النبي( عبد اهلل بن سااالم، كان من يهو3)

 (.2/120أسد الغابة يف معرفة الصحابة ) :تويف سنة ثالث وأربعين، ينظر

النهاية يف غريب الحديث واألثر ؛ البن األثير  :أي ذهبوا مساااارعين نحوه. ينظر :( َأْنَجَفل الناس إليه4)

(1/780.) 

(، والرتمذي يف جامعه، صااافة القيامة والرقائق والورع، 23272مسااانده، )أخرجه اإلمام أحمد يف  (5)

يف سااننه، كتاب إقامة الصااالة والساانة فيها، باب ما جاء يف قيام  (، وابن ماجه2485باب منه، رقم )

(، 1460(، والدارمي يف سااننه، كتاب الصااالة، باب فضاال صااالة الليل، رقم )1334الليل، رقم )

وعبدالقادر  (2/303لأللباين، ) :لرتمذي واأللباين، صااحيح الرتمذيوإسااناده صااحيح، صااححه ا

 (.9/551) األرنؤو  يف جامع األصول
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o الكذب عنه. ااتصافه االصد  ونفي ^شهاد  أتباع النبي 

من الشهادات أيضًا شهادة أقرب الناس إليه زوجته خديجة رضي اهلل عنها، فهي 

إين قد » أنه الصادق األمين، فلما جاءه الوحي أول مرة قال لها:^ تعلم من النبي 

كال واهلل، ال يخزيك اهلل، إنك لتصل الرحم، وتصدق  :فقالت« خشيت على عقلي

، وتقري  الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحديث، وتحمل الكل 

 .(1)الحق

أنه لم يكذب، ^ )لم يخف من تعمد الكذب، فإنه يعلم من نفسه  ^فالنبي 

لكن خاف يف أول األمر أن يكون قد عرض له عارض سوء، فذكرت له خديجة ما 

ينفي هذا، وهو ما كان مجبواًل عليه من مكارم األخالق، ومحاسن الشيم واألعمال 

ن ُجمع فيه الصدق الصدق المستلزم للعدل، واإلحسان إلى الخلق، ومَ  وهو

 ن يخزيه اهلل.والعدل واإلحسان لم يكن ممَ 

، وإعطاء المعدوم، واإلعانة على  وصلة الرحم، وقرى الضيف، وحمل الكل 

 نوائب الحق، هي من أعظم أنواع الرب واإلحسان.

هه عن ن َجَبَله اهلل علوقد ُعل م من سنة اهلل أن مَ  ى األخالق المحمودة، ونزَّ

 .(2)األخالق المذمومة، فإنه ال يخزيه( 

فهي قد استدلت بكمال أخالقه على صدق ما أخربها به من أمر الوحي، أي 

على نبوءته، ولم تطلب منه دليالً أو آية أو عالمة، وهذا يدلنا على تنوع وتعدد دالئل 

ه أحوال شهادة من خرب أخالقه وسربالنبوءة وال يمكن حصرها يف نوع واحد، فهذه 

                                                 

 (.4953، )^( صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي إلى رسول اهلل 1)

 .548ا 547( شرح العقيدة األصفهانية ؛ البن تيمية ص2)
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، وهي شهادة من أقرب الناس إليه، وهي تعد من أبلغ الدالئل على صدق ^

 .(1)دعوته، ولو أهنا شكت يف صدقه لما آمنت به

و من ذلك شهادة صديقه أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه حيث يصدقه يف كل ما 

 الناس يحدث أصبح (2)األقصى المسجد إلى ^اهلل  برسول أسري) يخرب، فلما

الوا: فقبكر  أبي إلى بذلك وسعوا وصدقوه ،به آمنوا كانوا نممَ  ناٌس  بذلك، فارتد

 ذلك؟ َل قاأوَ  :قالفالمقدس  بيت إلى الليلة به سريأُ  أنه يزعم صاحبك ؟ يف لك هل

 بيت ىإل الليلة ذهب أنه فتصدقه :قالواصدق  لقد ذلك قال كان لئن :قال: نعم قالوا

 دقهأص ،ذلك من أبعد هو فيما ألصدقه إين نعم :قال ؟ صبحيُ  أن قبل وجاء المقدس

 .(3)(روحة أو غدوة يف السماء خرب يف

 رضي اهلل عنه:(4)حسان ومن ذلك قول

يَهته َتْأت يك ب اْلَخَبر                  َلْو َلْم َتُكْن ف يه  آَيات ُمَبيِّنَة  (5)َكاَنْت َبد 

 منها عله ر شيءكو سقتها لطال بي المقام، لكن ذوغيرها كثير من الشواهد ل

ن جميع هذه األقوال من القريب والبعيد، من المؤمن والكافر أيفي بالغرض، إذ 

يف الصدق واألمانة، فهو مشهود له  ^والكتابي تربهن على كمال أخالق النبي 

ينايف  ءن يعرفه، قبل النبوءة وبعدها، ال يعرف له شيبالصدق واألمانة عند جميع مَ 

                                                 

إلساالم والرساول يف نظر منصافي الشارق والغرب ؛ ألحمد بن ( اساتدل هبذا المساتشارقون، ينظر: ا1)

يف الكتاب والساانة ؛ د/ أحمد الحداد،  ^، وأخالق النبي163، وص 132حجر آل بو طامي ص 

(1/406.) 

 .داللة اإلخبار بالمغيبات :داللة على صدق نبوءته بينتها يف الفصل الخامس ^إلسراء النبي (2)

 (.3/81) للحاكم( المستدرك على الصحيحين ؛ 3)

 (.1/256أسد الغابة يف معرفة الصحابة ) :، ينظر^( حسان بن ثابت صحابي جليل، شاعر النبي4)

 .482( ينظر: ديوان حسان بن ثابت ص 5)
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كمال أخالقه طيلة حياته، )ولو حفظوا عليه كذبة نادرة من غير الرسالة لجعلوها 

 .(1)ن لزم الصدق يف صغره كان له يف الكرب ألزم(دليالً على تكذيبه يف الرسالة، ومَ 

فقومه كانوا على ؛ القريب والبعيد موضع شك مطلقًا لدى ^فلم يكن صدقه

لم يرمه أحد منهم بتهمة الكذب أو االحتيال، بل ولذلك  ،علم تام بحياته الكاملة

عون أنه فقد وعيه، أو أنه شاعر، أو أنه ساحر، أو أن  تعددت أقوالهم فيه فذهبوا يد 

الجن تسلطت عليه أو تمكنت منه، وما إلى ذلك من الدعاوى والشبهات التي نفاها 

 ببهتان قومه عليه، ، ولك أن تتأمل كمال صدقه يف إخباره^اهلل عنه، وأخرب هبا النبي

وتحفل كتب التأريخ بذكرها؛ ولكن هذه الكتب ال تشير إلى أية محاولة جرؤ 

صاحبها على النيل من أمانته وصدقه، بل يسجل التأريخ أنه: ليس بمكة أحد عنده 

 . (2)ما يعلم من صدقه وأمانته، ل  ^شيء يخشى عليه إال وضعه عند محمد

كذب، فقد مكث قبل نبوءته أربعين سنة بين ولم يجرؤ أحٌد منهم على وصفه بال

ظهراين قومه لم يدع  فيها أنه نبي، أو أنَّ اهلل أوحى إليه، ال يف طفولته، وال يف ريعان 

ٱشبابه، فيحيل العقل أْنه حينما يبلغ األربعين يكذب فيما يخرب به ! يقول اهلل تعالى:

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي  حي جي يه ىه مه ينجه
 ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث  مث زث يترث
[، ويقول اهلل 17ا 15]يونس:  َّ ين ىن نن  من رنزن مم ام يل

[، فهو يحتج عليهم 69]المؤمنون:  َّ  خت حت جت هب مب خب حب ُّٱتعالى: 

عالن عمره إلى وقت إ بما ذكره اهلل تعالى يف اآليات السابقة بأنه مكث فيهم من أول

نبوءته، وهم عالمون بحاله، يعرفونه تمام المعرفة، ثم جاءهم هبذا الكتاب العظيم 
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ودقائق علم األحكام، ولطائف علم األخالق،  المشتمل على نفائس علم األصول،

وقصص األولين، واإلخبار عن الغيوب، عجز عن معارضته البلغاء والفصحاء، هبر 

حدهم أن يقول: إنك أفنيت عمرك يف تحصيل هذه الكلمات عقولهم، ولم يتأَت أل

ن له ، علم أنه لم يأت  بشيء من عنده، فكل مَ ^التي تظهرها، مع شدة عداوهتم له 

هو من قبل فقبل إعالن النبوءة وبعدها،  ^عقل سليم يدرك الفرق بين حال محمد 

وحي من اهلل تعالى  لم يأت  بشيء من هذا الذي يتلوه، فدل ذلك على أنَّ ما جاء به

ن يخرب به أمي لم يقرأ ولم يتتلمذ ولم ، ال سيما وأنَّ مَ ^وليس هو من عند محمد

 .(1)يطالع كتبًا، ولم يلتق  عالمًا، وقومه يعرفون هذا تمام المعرفة

الصدق فكل األنبياء يتصفون ب الوجه الثاين: اتصاف األنبيا  من قبله االصد ،

 ة العقلية التي تحيل الجمع بين النقيضين، وتحيلوينتفي عنهم الكذب بالضرور

)األنبياء  تواطؤ جميع األنبياء على الكذب وقد عرف عنهم جميعًا الصدق، فا

عددهم كثير، وهم بإجماع العقالء وأهل العلم والعدل يف غاية صفات الكمال من 

م العقل والعلم والعدل والصدق واألخالق الحسنة، وكل منهم لم يَر اآلخر ول

ن عاش معهم، وعرفهم، وانتقل خرب ، وهذا يتبين بجالء لكل مَ (2)يسمع منه(

صدقهم فبلغ القاصي والداين، ولم يعرتض أحد على إجماع العقالء على كمال 

 أخالقهم بإجماع على وصفهم بسيئ األخالق.

فاألنبياء يتصفون بالكمال األخالقي حتى يكونوا قدوة ألقوامهم، والكمال 

عو إلى اإليمان بنبوءهتم، والتصديق هبم، والتسليم لما جاؤوا به من األخالقي يد

                                                 

للبغوي  (، معااالم التنزياال ؛ 3/2للزمخشااااري ) (، الكشااااااف ؛15/42) جااامع البيااان :ينظر ( 1)

له )8/247للرازي ) (، التفسااااير الكبير ؛4/125) (، التحرير والتنوير ؛ البن 2/90(، األربعين 
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، ولو لم يتصف األنبياء بالكمال األخالقي الذي حباهم اهلل به لما انقاد الناس (1)حق

ن كثرت نقائصه، وقلت لهم، ذلك أن الناس ال ينقادون عن رضا وطواعية لمَ 

 .(2)فضائله

صف فقد و حد األدلة على صدق نبوءهتم،أ واتصاف األنبياء بالكمال األخالقي

 اهلل تعالى األنبياء بالصدق يف القرآن، فوصف اهلل إبراهيم الخليل بقوله: 

 حن جن مم ُّٱٱ:[، وبقوله41]مريم:  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي  خي  ُّٱ
 جم يل ىل مل خل ُّٱ[، وقوله: 50]مريم:  َّ  ٰه مه جه هن من خن
  خي حي يهجي ىه مه جه ُّٱ[، ووصف إسماعيل بقوله: 84]الشعراء:  َّ حم

 رب يئ ىئ ُّٱٱ[، ووصف إدريس بقوله:54]مريم:  َّ ٰر ٰذ يي ىي مي
 جم يل ىل مل خل ُّٱووصف موسى بقوله:  [56]مريم:  َّ رت يب ىب نب  زبمب
 مي خي ُّٱژ [، ووصف يوسف بقوله: 105]األعراف:  َّىم مم خم حم
[، ووصف 51]يوسف:  َّ خم حم جم ُّٱٱ[، وقوله:46]يوسف:  َّ ىي

ٱ           [، ويف قوله:37]الصافات:  َّ حئ جئ يي ىي ني ُّٱٱبقوله: ^النبي 

 :[، ويف قوله33]الزمر:  َّ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ُّٱ

[، ووصف اهلل أنبياءه باألمانة، فوصف 22]األحزاب:  َّخي حي جي ُّٱ

 َّ حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱنوحًا باألمانة يف قوله: 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ[، ووصف هودًا بقوله: 107ا  106]الشعراء: 
 مس خس جسحس  مخ جخ مح ُّٱ :[، وبقوله125ا  124عراء: ]الش َّ هب مب  خب

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص
 مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق
[، 68ا  65]األعراف:  َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل  من خن حن جن
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 َّ نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّٱووصف صالحًا بقوله: 

 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم ُّٱ[، ووصف لوطًا بقوله: 143ا  142]الشعراء: 
 مض خض حض ُّٱٱ:[، ووصف شعيبًا بقوله162ا  161]الشعراء:  َّ جه ين ىن
[، ووصف يوسف 178ا  177]الشعراء:  َّ حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي  مي خي حي جي يه ُّٱبقوله: 
 مب خب جبحب هئ  مئ خئ ُّٱٱ:[، ووصف موسى بقوله54]يوسف:  َّ ِّ
 ژېئېئ ىئىئژ [، وبقوله: 26]القصص:  َّ  خت حت جت هب

 [.18ان: ]الدخ

ولم يمس القرآن جناب األنبياء ووصفهم بسيئ األخالق، بل هو الثناء على 

 كمال أخالقهم، وإذا ثبت وصفهم بكمال الصدق لزم انتفاء الكذب عنهم. 

 ن أرسلهم، وتصديقهميف كمال أخالق األنبياء داللة على كمال مَ  الوجه الثالث:

 لهم.تصديق للذي أرسلهم، وتكذيبهم تكذيب للذي أرس

قه يف قوله إين نبي اهلل، ُعل م بذلك ^وإذا علم بأن اهلل بعث النبي ، وأن اهلل ُمَصدِّ

أنه صادق يف كل ما يخرب به عن اهلل تعالى، وتكذيبه يف بعض ما يخرب به كتكذيبه يف 

 .(1)إخباره بأصل نبوءته

 ، وال^تكذيب النبي يوجب ما األنبياء السابقين كتب يف ليس الوجه الرااع:

التحذير منه، فكل األنبياء حذروا من فتنة المسيح الدجال الكذاب الذي يلبث مدة 

كاذبًا يف  ^، بل بشروا به، ولو كان محمد^حذروا من دعوة محمدقليلة، ولم يُ 

ع المسيح ن يتبدعوى النبوءة لكانت فتنته أعظم ألن الذين اتبعوه أضعاف أضعاف مَ 

 يرث اهلل األرض ومن عليها.الدجال، كما أن دعوته قائمة إلى أن 
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 أنه واأخرب أهنم حذروا منه، وُعل مولم يُ  كاذب أنه خرب األنبياء السابقونيُ  لم فإذا 

 
ٌ
لم صدقه يف كل ما كثيرة عُ  وجوه من واستفاض وظهر ذلك شاع كما صادٌق  نبي

 .(1)يخرب به

نا فإن أرداكما  الصد  من جهة أتباعه، ̂ الوجه الخامس: داللة اتصاف النبي

 بعث ، فا)لما(2)أن ندرك الفرق بين النبي الصادق والنبي الكاذب فلننظر إلى أتباعه

 وعمل نافع علم المسلمون، فكل عنه ذلك تلقى الحق ودين بالهدى محمداً  اهلل

 األمم أكمل أمته أن عاقل لكل يظهر ما نبيهم، مع عن أخذوه محمد أمة عليه صالح

 من هو متعلِّ المُ  الفرع يف كمال كل أن ومعلوم ة، والعملي العلمية الفضائل جميع يف

 توجب األمور ، وهذهودينًا علمًا الناس أكمل كان أنه يقتضي م، وهذاعلِّ المُ  األصل

 كاذبًا نيك جميعًا، لم إليكم اهلل رسول إين قوله يف صادقًا كان بأنه الضروري العلم

 صادقًا، كان إن وأكملهم الناس خيار من هو نمَ  إال يقوله ال القول هذا فإن مفرتيًا

 يناقض ودينه علمه كمال من كرذُ  وما كاذبًا، كان إن الناس وأخبثهم شر من هو أو

 هذاو والدين، العلم يف الكمال بغاية تصٌف مُ  أنه فتعين  والجهل، والخبث الشر

 يكون أن إما صادقًا يكن لم الذي ألن اهلل رسول إين قوله يف صادقًا كان أنه يستلزم

 نهأ يقتضي غاويًا، والثاين ظالمًا كان أنه يوجب خطئًا، واألولمُ  أو للكذب متعمداً 

. جاهالً  كان  ضاالا

 يستلزم هبصفات الكذب، فالعلم تعمد ينايف دينه وكمال ،جهله ينايف علمه وكمال

 ذاه انتفى علم، وإذا بال يكذب جاهالً  يكن للكذب، ولم متعمداً  يكن لم بأنه العلم

 لهبقو األمرين هذين عن اهلل نزهه ولهذا صادق بأنه عالمًا صادقًا كان أنه نتعي وذاك

                                                 

 (، وسيأيت مزيد إيضاح يف التبشير به.195/ 5( ينظر: الجواب الصحيح ؛ البن تيمية )1)
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 ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:تعالى
 .(1)([4 – 1]النجم:  َّ يه

يف  كذبوهنم، ولم يقعصدقوهنم وال يُ وأتباع األنبياء من المؤمنين الصادقين يُ 

ل عليه حادثة عمرو بن العاص ذا ما تدنفوس األنبياء أن أتباعهم سيكذبوهنم، وه

كم يف نزل على صاحبوفد إلى مسيلمة يف أيام جاهليته فقال له مسيلمة: ماذا أُ ) حين

 نزل عليه سورة وجيزة بليغة.فقال له عمرو: لقد أُ  هذا الحين؟

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱفقال: وما هي؟ قال: أنزل عليه 
 .[3ـ 1]العصر:  َّ ين ىن من خن حن جن  يم

 ففكر مسيلمة ساعة، ثم رفع رأسه، فقال: ولقد أُ  قال:
 
ال له فق مثلها. نزل علي

وبر، إنما أنت إيراد وصدر، وسائرك حفر  وبر يا فقال مسيلمة: يا عمرو: وما هي؟

واهلل إنك لتعلم أين أعلم أنك فقال له عمرو:  ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ .نقر

اهلل إنك لتعلم أين أعلم أنك تكذب، و ، والشاهد من الحادثة قول عمرو:)2((تكذب

فمسيلمة يعلم بأنه كاذب، ويعلم بأن عمرًا يعلم بأنه كاذب، فلم يقل عمرو لمسيلمة 

أنت كاذب، وإنما اكتفى بعلم مسيلمة بكذبه، وهذا لم يكن من األنبياء مطلقًا، فال 

فلم  ،يزالون يتسمون بالصدق، وال يزال أتباعهم من المؤمنين الصادقين يصدقوهنم

َب خالج األنبياء وال أتباعهم أهنم كذبة، ولم  يُ  األنبياء لم يؤثر هذا على من  ا ُكذِّ

 اتبعهم.

أهنم لم يرتدوا عن الدين الذي جاء به سخطًا لدينه،  ^ومن صدق أتباع النبي 

حينما سأل أبا  ^بل يزيدون، وهذا ما استدل به هرقل على صدق نبوءة النبي

يَمان  َوَسَأْلُتَك أَ »سفيان،  يُدوَن، َوَكَذل َك َأْمُر اإل  يُدوَن َأْم َينُْقُصوَن؟! َفَذَكْرَت َأنَُّهْم َيز  َيز 

                                                 

 (.5/445) ( الجواب الصحيح1)

 (.6/359( البداية والنهاية: البن كثير، )2)



 

157 

 

ين ه  َبْعَد َأْن َيْدُخَل ف يه ؟! َفَذَكْرَت َأْن اَل،  ، َوَسَأْلُتَك َأَيْرَتدُّ َأَحٌد َسْخَطًة ل د  مَّ
َحتَّى َيت 

يَن ُتَخال ُط َبَشاَشتُ  يَماُن ح   «.ُه اْلُقُلوَب َوَكَذل َك اإل 

 .)1(بل لم تتنصر أمة بعد دخولها لإلسالم

  جم هل مل خل ُّٱٱبين حالهم ومآلهم، قال تعالى:ثني على الصادقين ويُ يُ والقرآن 
 هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه  مه جه هن من خن حن ممجن خم حم
 ّٰ ُّٱ، ويذم الكاذبين ويبين حالهم ومآلهم، [119]المائدة:  َّ مث هت مت مبهب
 َّ زت رت يب  ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ

ي» ^[، ويقول النبي 60]الزمر:  ْدَق َيْهد  ، َفإ نَّ الصِّ
ْدق  ، َوإ نَّ  إ َلى َعَلْيُكْم ب الصِّ اْلب رِّ

نَْد اهلل  ْدَق َحتَّى ُيْكَتَب ع  ى الصِّ ُجُل َيْصُدُق َوَيَتَحرَّ ، َوَما َيَزاُل الرَّ
ي إ َلى اْلَجنَّة  اْلب رَّ َيْهد 

يًقا، َوإ يَّاُكْم َواْلَكذ   دِّ
ي إ َلى ص  ، َوإ نَّ اْلُفُجوَر َيْهد  ي إ َلى اْلُفُجور  َب َيْهد  َب، َفإ نَّ اْلَكذ 

نَْد اهلل َب َحتَّى ُيْكَتَب ع  ى اْلَكذ  ُب َوَيَتَحرَّ
ُجُل َيْكذ  ، َوَما َيَزاُل الرَّ اًبا النَّار  فخربه  ،(2)«َكذَّ

و يذم الكذب عقل أن يكون كاذبًا وههذا فال يُ  ربهن لكل عاقل أنه إذا بينيُ 

والكاذبين، بل يكون صادقًا لثنائه على الصدق والصادقين، إذ النفس البشرية 

ُجب لت على حب كل ما هو حسن، وذم كل ما هو قبيح، والصدق حسن، والكذب 

 قبيح.

، وتتبين هذه الداللة من ^الداللة على  دقه من جهة حاله  الوجه السادس:

 عدة أمور، منها:

o رة أنه ال يمكن لرجل كاذب، مداوم على الكذب، من المعلوم بالضرو

 
ٌ
 جديد من اهلل تعالى، ومع هذا لم يستطع ويدعي النبوءة، وأنه يف كل يوم يأتيه وحي

ن فال بطن كان يف قلبه خالف ما يُ أحد أن يالحظ ذلك عليه ويعرف حقيقته، فإنه مَ 

                                                 

 .132( ينظر: حضارة العرب ص 1)

 (.2607كتاب الرب والصلة واآلداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله ) ،( أخرجه مسلم2)
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مه، ال سيما ه قوبد أن يزل، وأن تعرف حقيقته بفلتات لسانه ولحن قوله، ويشهد علي

المكذبين بدعوته الذين يرتبصون به، ويسمونه بشتى السمات والصفات من السحر 

 والجنون.

o  َبلغ عنه، فهلحال أن يكذب على ربه فيما يُ ن كان صادقًا مع البشر مُ إنَّ م 

 !اهلل ؟ على يكذب ثم الناس على الكذب يذر تراه

o فإنه لن يكذب على نفسه ؛ إنَّ الكاذب لو استطاع أن يكذب على كل الناس

ُق كذبه، ومن هذه األمثلة على هذه الحقيقة قوله تعالىويُ   مب زب رب ُّٱ :صدِّ
 يق يفىق ىف  يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت زتمت رت  يب ىب نب
[. فهل هذا فعل كاذب ؟ كيف لكاذب 67]المائدة: َّ يك ىك مك لك اك

أن يطرد الذين يحرسونه بزعم أن اهلل سيعصمه ؟ وهو يعلم يف قرارة ذاته كذب 

تل قسه، والعرب قد رمته عن قوس واحدة ترتبص له يف كل طريق، أال يخاف أن يُ نف

إن هذا األمر ال يفعله إال رجل صادق، يأوي إلى ركن شديد، واثق من أن  غيلة ؟!

 .(1)الذي أرسله سيحميه من كل المخاطر

o  ُدعي النبوءة نبي ًا صادقًا، ومتنبئًا كاذبًا، يف إنه ليمتنع أن يكون حال م

 .(2)قت ذاته، ألهنما ضدان، والضدان ال يجتمعانالو

o على كمال أخالقه الحميدة من أول عمره إلى آخره، قبل  ^بقاء النبي

اب المزور ال يمكنه ذلك، يقول أحد المستشرقين  ومما..) :نبوءته وبعدها، إذ الكذ 

 عنفوان قضى . أنه.رسالته يف صادًقا يكن لم ^محمًدا إن القائلين دعوى بطليُ 

 وال ضجة إحداث أثناءها يحاول عنها، لم اهلل رضي خديجة مع ته،وحرار بابهش

 ذهب أن بعد إال يكن وسلطة.. ولم وجاه وشهرة ذكر وراءه يكون دوي، مما

                                                 

 (.1/148د/ محمد الخليفة ) ؛ لى أمته يف ضوء الكتاب والسنةع ^حقوق النبي  :ينظر (1)

 (.3/556( ينظر: الجواب الصحيح )2)
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 أمًرا ديري وثار هاجًعا كان الذي الربكان ذلك بصدره فار أن المشيب وأقبل الشباب

متصنعًا،  كاذبًا رجالً  قط هذا محمداً  دُّ نَعُ  ، ويقول: )فلسنا(1)(عظيًما وشأنًا جليالً 

 غير لىإ سلطان، أو أو كل  مَ  درجة إلى بغيته، ويطمح إلى والوسائل بالحيل يتذرع

اها التي الرسالة الحقائر. وما من ذلك  قول إال كلمته راح، وماُص  حٌق  إال أدَّ

ق، وهذه بالكاذب، وال محمد صادق، كال، ما  .(2) باطل( كل تدفع حقيقة الُملفِّ

o  المشاق والمتاعب ألجل ما دعا إليه واستمراره  على أنواع ^يف صربه

حتى دان له األعداء فقهرهم، وال يكون هذا إال بإعانة هلل  على الدعوة إلى الحق،

وحينما ، )3(كمل لغيره بدعوتهتعالى له، وتأييد منه، فالنبي كامل يف َخْلقه وُخل قه، مُ 

ى بل كانت سواء لم تتغير من الزهد يف الدنيا واإلقبال عل بُسطت الدنيا لم تتبدل حالته،

اآلخرة، وكل عاقل يعلم أن المكذب قد يبتغي من وراء كذبه على الخلق ليجد الدنيا، 

 ال يف تضييع الدنيا واآلخرة على نفسه، وذلك ما فإذا وجدها ولم ينتفع هبا، كان ساعيًا

 .(4)هذه المشاقيفعله أحد من العقالء، والكاذب ال يتحمل كل 

o  إال وكان أول الفاعلين  أن اهلل ما أمره بأمر ^ويتبين كمال صدقه من حاله

 نتهين عنه، ولو ثبت أنه أمر بشيءمتثلين به، ولم ُينَه عن أمر إال كان أول المُ له، المُ 

 هى عن شيء ومن ثم فعله، لتبينولم يفعله، ولم يمتثل به، وفعل خالفه، أو أنه نُ 

ولم يسكت قومه عنه، ولطاروا هبا فرحًا، إال أن هذا لم يثبت يف  كذبه للجميع،

 لنبوةا دعوى دون هو فيما كثيرة طرق له والكاذب الصادق بين التمييز) فا ،^حقه

ا الرسالة دعيمُ  أن ومعلوم النبوة؟ بدعوى فكيف  الخلق أفضل من يكون أن إم 

 من النبوة ادعى أحد نم وما وأرذلهم... الخلق أنقص من يكون أن وإما وأكملهم

                                                 

 .51توماس كاراليل ص  ( األبطال ؛1)

  .51ص  ( األبطال2)

 (.68ا 67/ 8المطالب العالية ) :( ينظر3)

 (.2/91للرازي ) األربعين ؛ :ينظر (4)
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 ليهع الشياطين واستحواذ والفجور والكذب الجهل من عليه ظهر وقد إال الكذابين

 يهعل ظهر وقد إال الصادقين من النبوة ادعى أحد من وما  تمييز، أدنى له نلمَ  ظهر ما

 لالرسو تمييز، فإن أدنى له نلمَ  ظهر ما الخيرات وأنواع والرب والصدق العلم من

 يف ظهريَ  أمورًا، والكذاب يفعل أن والبد بأمور ويأمرهم بأمور الناس خربيُ  أن البد

 ظهريَ  ادقوالص كثيرة وجوه من كذبه به بينيُ  ما يفعله وما عنه ويخرب به يأمر ما نفس

 كل لب كثيرة وجوه من صدقه به يظهر ما ويفعله عنه يخرب وما به يأمر ما نفس يف

 نبييُ  أن فالبد كاذب واآلخر دعواه يف صادق دهماأح األمور من أمراً  ادعيا شخصين

 ستلزممُ  والكذب للرب ستلزممُ  الصدق إذ ،كثيرة وجوه من هذا وكذب هذا صدق

ْدق   َعَلْيُكمْ » :قال أنه ^ النبي عن مسعود ابن عن الصحيحين يف كما للفجور  ب الصِّ

ْدَق  َفإ نَّ  ي الصِّ ، َوإ نَّ  إَلى َيْهد  َي  اْلب رِّ يهْ  اْلب رَّ  اْلَجنَّة، َوَما َلى  إ د 

ُجل َُيَزال ى َُيْصُدق ُالرَّ ْدَق، َحتَّى َوَيَتَحرَّ نْدَ  ُيْكَتَب  الصِّ يًقا، َوإ يَّاُكمْ  ع  دِّ
 اهلل ص 

َب، َفإ نَّ  َب  َواْلَكذ  ي اْلَكذ  ، َوإ نَّ  إ َلى َيْهد  ي َاْلُفُجور اْلُفُجور  ، إ َلى َيْهد   َيَزاُل  َوَما النَّار 

ُجُل  ُب  الرَّ ى َيْكذ  َب  َوَيَتَحرَّ نْدَ  ُيْكَتَب  َحتَّى اْلَكذ  اًبا ع  ٱٱ:تعالى قال ، ولهذا«اهلل َكذَّ

 مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
 مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت
،  بين سبحانه أنه ليس بكاهن تنزل [226ا  221]الشعراء:  َّ مض خض حض جض

 ولون ساحر وشاعر فبين أن الشياطين تنزلعليه الشياطين وال شاعر حيث كانوا يق

على الكاذب الفاجر يلقون إليهم السمع وأكثرهم كاذبون، فهؤالء الكهان ونحوهم 

وإن كانوا يخربون أحيانًا بشيء من المغيبات ويكون صدقًا فمعهم من الكذب 

ى لوالفجور ما ُيبين أن الذي ُيخربون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء، وبين اهلل تعا

أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك ُمضرًا 

 خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ ُّٱله يف العاقبة قال تعالى: 
 [ 226ا  225]الشعراء:  َّ مض
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فهذه صفة الشعراء كما أن تلك صفة من تنزل عليه الشياطين، فَمن عرف الرسول 

عمله علم يقينًا أنه ليس بشاعر وال كاهن وال كاذب، وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله ل

دق الُمخرب أو كذبه ُيعلم بما يقرتن به من القرائن، بل يف لحن قوله  وإذا كان ص 

وصفحات وجهة، ويحصل بذلك علم ضروري ال يمكن للمرء أن يدفعه عن نفسه، 

يتميز  فكيف بدعوى الُمدعي أنه رسول اهلل ؟ كيف يخفى صدقه وكذبه ؟ أم كيف ال

 .(1) ى ؟(ب بوجوه من األدلة ال تعد وال تحصالصادق يف ذلك من الكاذ

o دة ئ الكاذب ال يدوم إال مإنَّ النبي الصادق تستمر نبوءته، بخالف المتنب

)وهذه من بعض ُحجج ملوك النصارى الذين ُيقال إهنم من ولد قيصر هذا  يسيرة،

نصارى ويرميه بالكذب، أو غيرهم، حيث رأى رجالً يسب النبي من رؤوس ال

فجمع علماء النصارى، وسألهم عن المتنبئ الكذاب، كم تبقى نبوته ؟ فأخربوه بما 

عندهم من النقل عن األنبياء أن الكذاب الُمفرتي ال يبقى إال كذا وكذا سنة، لمدة 

قريبة إما ثالثين سنة أو نحوها، فقال لهم: هذا دين محمد له أكثر من خمسمائة سنة 

ئة سنة وهو ظاهر مقبول متبوع، فكيف يكون هذا كذابًا ؟ ثم ضرب عنق أو ستما

 .(2)ذلك الرجل( 

o  إنَّ اتفاق هذه األخالق الحسنة يف شخص ما، مع ادعائه النبوءة ال يمكن أن

يحدث اتفاقًا دون سابق تقدير بإرادة وحكمة وعناية إلهية، فإذا انتظمت هذه 

، فيحصل (3)هنا قضت بصدقه فيما ادعاهالمقامات يف مدعي النبوءة يف وقت إمكا

 بذلك العلم الضروري بصدقه، بحيث ال يستطيع المرء دفعه عن نفسه.

                                                 

 دها بتصرف يسير.وما بع 540ص  ( شرح العقيدة األصفهانية1)

 .554ا 553ص  ( شرح العقيدة األصفهانية2)

 (.420ا2/419( ينظر: منهاج السنة النبوية ؛ البن تيمية )3)



 

162 

 

علم بطالن القائلين بأن النبوءة تعود لمحض مشيئة اهلل تعالى، وال عالقة هبذا يُ و

لها بصفات النبي، فهي ليست لمعنى )يعود إلى ذات النبي، وال إلى عرض من 

، بناًء على أصولهم يف (2))ليست صفة راجعة إلى نفس النبي( ، وهي(1)أعراضه(

نفي الحكمة والتعليل عن أفعال اهلل تعالى، وعلى قولهم يف التحسين والتقبيح 

النقليين، فالحسن ال يكون حسنًا إال بعد ورود الشرع به، والقبح ال يكون قبحًا إال 

لين للكبائر، ويجوز عليهم بعد ورود الشرع به، لذا جوزوا أن يكون األنبياء فاع

 . (3)الكذب، وأن تكون أخالقهم قبل البعثة خالف أخالقهم بعد البعثة

علم بطالن قول القائلين بأن النبوءة واجبة على اهلل تعالى ألهنا جزاء للنبي كما يُ 

على أعماله الصالحة وأخالقه الحسنة فكافأه اهلل هبا، أي أهنا عوض عن عمل قدمه 

 . (4)لى أصولهم يف التحسين والتقبيح العقليينالنبي، بناء ع

إذا ثبت أنَّ األنبياء متفق على وصفهم بالكمال األخالقي على الصدق بتضافر و

األدلة السابقة، لزم استحالة الكذب والخيانة عنهم، إذ استحالة الكذب عنهم 

ضرورة ال بد منها مع إثبات صدقهم، والستحالة الكذب عنهم دالالت يبينها 

 .لمبحث التالي بإذن اهللا

* * * * * 

 

 

 

                                                 

 .317ص  لآلمدي ( غاية المرام ؛1)

 ، أصول الدين ؛93ااااا 92للباقالين، ص  اإلنصاف ؛ :، وينظر462ص  ( هناية اإلقدام ؛ للشهرستاين2)

 .302ص  ؛ للجويني، اإلرشاد 154للبغدادي ص 

، المواقف؛ لإليجي ص 356ص  للجويني ، اإلرشااااد ؛167للبغدادي ص  ( ينظر: أصاااول الدين ؛3)

 (.2/395(، مفتاح دار السعادة ؛ البن القيم )476ا 1/475، النبوات )358

 (.15/16للقاضي عبد الجبار ) ( ينظر: المغني ؛4)
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 المبحث الثاني

 ^ داللة استحالة كذب النبي

الصدق ك لقد تقرر يف المبحث السابق أن األنبياء يتصفون بالكمال األخالقي

 بكل ما هو ضده.  واألمانة والذي يلزم منه استحالة وصف النبي

 وتتبين داللة استحالة الكذب عن األنبياء بوجوه، منها:

َظ على األنبياء كذبة نادرة يف غير لم يُ  الوجه األو : تهم األنبياء بالكذب، ولو ُحف 

، يقول (1)النبوءة لُجع َلت دليالً على تكذيبهم، إال أنه لم ُيْحَفظ عليهم شيء أبداً 

 :[ وفيها قراءتان33]األنعام: َّ  مح جح مج ُّٱتعالى: 

بونك(، وبالتخفيف )ال ُيْكذ  بالتشديد )ال يُ   ال  ادن شدد أرجة مَ بونك(، وُح كذِّ

يجدونك كاذبا، ألهنم ما كانوا يشكون يف صدقه، ولذلك كان ُيدعى فيهم باألمين، 

 ولكنهم يكذبون بما جئت به، وقيل معناه فإهنم ال يأتون بدليل على كذبك. 

والُحجة لَمن خفف أنه أراد فإهنم ال ُيكذبونك يف نفسك ولكنهم ُيكذبونك فيما 

 .(2) عز وجل تحكيه عن اهلل

كذبت،  :له يقول أن هو :التكذيب أن :التكذيب واإلكذاب بين والفرق

 .(3)كاذبًا يجده أن هو :واإلكذاب

يب ل   ف دركه العاقل بين أن يتصفثمة فارق يُ  ما جاء به األنبياء،وقد وقع التكذ 

يب األنبياء قائ ب، واهلل تعالى ُيخرب عن تكذ   ىم ُّٱٱ:الً اإلنسان بالكذب، وبين أن يكذَّ
 ٰذ ىييي  مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن من  حنخن جن يم
 اك يق ىق يف  ىف يث ُّٱٱ[، ويقول:44]المؤمنون:  َّ ٌّ ٰى ٰر

                                                 

 .190ص  ( ينظر: أعالم النبوة1)

 القرآن؛ غريب يف (، وينظر: المفردات1/137البن خالويه ) الساااابع ؛ القراءات يف جةالحُ  :( ينظر2)

 .427ص  لألصفهاين

 (.2/99السمعاين ) المظفر القرآن؛ ألبي ( ينظر: تفسير3)
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 ىنين نن من زن رن مم ُّٱٱ[، ويقول:70]غافر:  َّ  يك ىك لكمك
 حب جب  مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى
 ىث  نث مث زث ُّٱٱويقول:[، 101]األعراف:  َّ جت هب مب خب
[، 105اء: ]الشعر َّ حق مف خف  حف  ُّٱٱ[، ويقول:80]الحجر:  َّ يث

 َّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱ[، ويقول:123]الشعراء:  َّ مي زي  ري  ُّٱٱويقول:

ٱٱ[، ويقول:160]الشعراء:  َّ يل ىل مل خل ُّٱٱ[، ويقول:141]الشعراء: 

يب األنبياء سمة من سمات 176]الشعراء:  َّ مص خص  حص مس ُّٱ [، فتكذ 

 األمم الكافرة بالنبوءة قديمًا وحديثًا.

 فما هي أسباب تكذيا األنبيا  ؟!

 لفة ما جاء به األنبياء لما عليه القوم، فحين دعا األنبياء أقوامهم لعبادة مخا

اهلل وحده وترك عبادة ما سواه، وبينوا مآلهم يف اآلخرة دار الجزاء والحساب، ظنَّ 

ن لنا وهذا يتبي القوم أن األنبياء كاذبون يف خربهم ألنه مخالف لما ألفوه من عادات،

 جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ ُّٱٱ:قال تعالى جلي ًا يف قصة نوح مع قومه،
 خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت
 َّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص

[، ويف قصة هود مع 64ا59[، واآليات التي يف سورة ]األعراف:27ا  26]هود: 

 خض حض جض مص خص حص مس خس جسحس  مخ جخ مح ُّٱٱ:قومه، قال اهلل تعالى عنهم
 لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ مضحط
ينكر وجود اإلله فلما أخربه  [. وفرعون66 ـ 65]األعراف:  َّ جل مك

به، يقول اهلل عنه  ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ ُّٱٱ:موسى بوجوده كذ 
 ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب
  حس جس مخ جخ ُّٱ[، ويقول: 38]القصص:  َّ لك اك يق
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]غافر:  َّ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱٱ[، ويقول:24ـ 23
 .[37 ـ 36]غافر: ٱَّىليلامممرنزنمنننىن

 يب األنبياء، مخالفة ما جاء به األنبياء من الحق لعادات من أسباب تكذ و

 َّ هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱاآلباء، يقول تعالى:  وتقاليد

 نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ُّٱٱ[، ويقول تعالى:68]المؤمنون: 
 مل خل  حل جل ُّٱٱ:[، ويقول تعالى43]سبأ:  َّ  يق ىق يف ىف يث ىث

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خن حن جن مم خم حم جم هل
 [،23 ـ 22]الزخرف:  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن

 جه ين منىن  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱويقول:
 آبائهم فهم يعتقدون أن دين [،170]البقرة:  َّ خي  حي جي يه ىه مه

 .(1)باطل عندهم ^جاء به النبي  ما وأن الحق، هو

 يب األ  ، قال اهلل عن قوم صالح:(2)نبياء، أهنم من البشرومن أسباب تكذ 

 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع ُّٱٱ
 ين ىن من خن ُّٱٱ:[، وعن قوم شعيب25 ـ 23]القمر:  َّ جن مم خم حم جم هل  مل
 ٰذ يي  ىي  ُّٱٱ[، وعن قريش:186]الشعراء:  َّ جي  يه ىه مه جه
 [. 4]ص:  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر

 ليهود والنصارى على تكذيب النبي ومن األسباب أيضًا الحسد الذي حمل ا

 يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ُّٱٱ:، قال تعالى(3) ^محمد
 .[109]البقرة:  َّزي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام

                                                 

 (.6/525( ينظر: تفسير القرآن العظيم )1)

 لتها. ( فندت شبهة منكري النبوءات ببشرية األنبياء يف الفصل األول النبوءة وأد2)

 .(1/383ينظر: تفسير القرآن العظيم ) (3)
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  ومن األسباب الكرب والمكابرة التي سكنت يف نفوس القوم، يقول تعالى

 َّ حن جن يم  ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱعنهم: 

 جخ  مح جح مج مثحج هت مت خت حت جت ُّٱٱ[، ويقول:14]النمل: 
 زن رن مم ام ُّٱٱ:[، ويقول33]األنعام:  َّ خس حس جس مخ
 َّحئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من
 [.56]غافر: 

  ومن األسباب الخوف على النفس والمصالح والمناصب االجتماعية، قال

ويتبين هذا [، 57]القصص: ژںں ڻڻڻڻۀۀہژ :تعالى

نا الوا: في)إين ألعلم أن ما يقول حق، ولكن بني قصي ق :جلي ًا يف قول أبي جهل

نعم، ثم قالوا: فينا اللواء، فقلنا:  :، فقلنا(2)فينا الندوة :، فقلنا: نعم، فقالوا(1)الحجابة

نعم، قالوا: فينا السقاية، فقلنا: نعم، ثم أطعموا وأطعمنا، حتى إذا تحاكت 

تنازعنا نحن وبنو عبد مناف نا نبي، واهلل ال أفعل(، وقوله: )، قالوا: م  (3)الركب

أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الشرف، 

يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك  الركب، وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي

، وحين خال األخنس بن شريق بأبي جهل (4)هذه؟ واهلل ال نؤمن به أبدًا، وال نصدقه(

قال أبو جهل: كيف يكذب على اهلل )أترى أن محمدًا يكذب؟ ف :يوم بدر فقال له

وقد كنا نسميه األمين ألنه ما كذب قط، ولكن إذا اجتمعت يف بني عبد مناف السقاية 

                                                 

ْفظ ها، وهم الذين بَأيديهم َمفات يُحها، ينظر:  (1) داَنُتها وَتولِّي ح  ، وهي ساااا  جابَة الَكْعبة  جابُة أي: ح  الح 

 (.1/894النهاية يف غريب الحديث واألثر؛ البن األثير )

ة، ألنَّ 2) هم كانوا َينُْدون فيها، أي كانوا يجتمعوَن فيها ويتشاورون، ( الندوة المقصود هبا دار النَّْدوة  بمك 

 (.5/90ينظر: النهاية يف غريب الحديث واألثر؛ البن األثير )

ت واْصَطكت3) رف والمنزلة. وقيل :( تحاكت الركب أي َتماسَّ يهم يف الشَّ اث يُهم أراد به َتج :يريد َتساو 

َكب للتَّفاُخر، ينظر: النهاية يف  (.1/1022غريب الحديث واألثر؛ البن األثير ) على الرُّ

 (.207/ 2( دالئل النبوة؛ للبيهقي )4)
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 .(1)والرفادة والمشورة ثم تكون فيهم النبوءة فأي شيء بقي لنا(

  :مع  جع مظ حط مض خض ُّٱومن األسباب اتباع الهوى، قال تعالى 
 هل مل خل حل جل لكمك خك حك  جك مق حق مف خف حف مغجف جغ
 حئ ييجئ ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ[، وقال: 50]القصص:  َّ جم
  جسحس مخ جخ ُّٱ[، وقال: 29]الروم:  َّ جت هب مب خب جبحب هئ  مئ خئ

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ[، وقال: 3]القمر:  َّ حص مس خس
[، 23]الجاثية:  َّ ىي  مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن

 [.43]الفرقان:  َّ حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ  ُّٱوقال: 

يب  األنبياء وهي تتكرر قديمًا وحديثًا. فهذه بعض أسباب تكذ 

الوجه الثاين: إنَّ من يتصك االصد  ال اد أن ينتفي عنه الكذب، وكذا العكس، 

)الشيء ُيعرف تارة بما يدل على ثبوته، وتارة بما يدل على انتفاء نقيضه، وهو إذ 

الذي ُيسمى قياس الخلف، فإن الشيء إذا انحصر يف شيئين لزم من ثبوت أحدهما 

 نتفاء اآلخر، ومن انتفاء أحدهما ثبوت اآلخر.ا

ومدعي النبوة إما صادق وإما كاذب، وكل منهما له لوازم يدل انتفاؤها على 

 انتفائه، وله ملزومات يدل ثبوهتا على ثبوته.

فدليل الشيء ُمستلزم له كأعالم النبوة ودالئلها، وآيات الربوبية، وأدلة 

 يعلم بما يستلزم نفيه، كانتفاء لوازمه مثل صدق األحكام، وغير ذلك، وانتفاء الشيء

 الكاذب، يقال: لو كان صادقا لكان متصفًا بما يتصف به الصادقون. 

 ،بما يتصف به الكذاب لكان متصفًا لو كان كذابًا :وكذلك كذب الصادق يقال

يل الكذب دل مفانتفاء لواز ،والمتنبئين الكذابين ،رف حال األنبياء الصادقينفإنه قد عُ 

                                                 

 .(5/161السهيلي )( الروض األنف 1)
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به وكذلك الكذاب يستدل على كذ ،كما أن ثبوت ما يستلزم الصدق دليل صدقه ،صدقه

 .(1)(وهكذا سائر األمور ،وبانتفاء لوازم صدقه ،بما يستلزم كذبه

تفوق  لوازم كثيرة جداً ) كاذاًا للزم من كذاه ^الوجه الثالث: لو كان محمد

لزم كذبه  وة منه إذا كان كاذبًان هو أدنى دعفإن مَ  ،متقدمة ومقارنة ومتأخرة ،الحصر

 .فكيف مثل هذا ؟ فإذا انتفت لوازم المكذوب انتفى الملزوم ،من اللوازم ما يبين كذبه

وصدقه الزم ألمور كثيرة، كلها تدل على هذا الصدق، وثبوت الملزوم يقتضي 

 ثبوت الالزم ماضية ومقارنة ومتأخرة.

كل من الصدق والكذب له وُمدعي النبوة ال يخلو من الصدق أو الكذب، و

لوازم وملزومات، فأدلة الصدق ُمستلزمة له، وأدلة الكذب ُمستلزمة له، والصدق 

 له لوازم، والكذب له لوازم. 

فصدقه ُيعرف بنوعين: بثبوت دالئل الصدق الُمستلزمة لصدقه، وبانتفاء لوازم 

لة كذبه الكذب الموجب انتفاؤها انتفاء كذبه، كما أن كذب الكذاب ُيعرف بأد

 .(2)(الُمستلزمة لكذبه، وبانتفاء لوازم الصدق الُمستلزم انتفاؤها النتفاء صدقه

عرف عنه فلو كان كاذبًا لذاع أمره واشتهر خربه، إال أن هذا لم يحدث، ولم يُ 

كاذبًا، وُيخفي كذبه على كل البشر ولم  ^إال الصدق، فمحال أن يكون محمدٌ 

لجميع لصدقه وأظهروا شهادهتم له بذلك، يتفطن أحد منهم لكذبه كما تفطن ا

وأعداؤه يرتبصون به فحري هبم أن يتتبعوا كذبه ليظهروه على المأل، حتى ينصرف 

 الناس عنه.

يكذب طوال ثالث وعشرين سنة، وال أحد يقول  ^ عقل أن يبقى محمدٌ وهل يُ 

 تظهر على لسانه فلتات كذبه طوال هذه السنوات! عنه بأنه كاذب ! ولم

                                                 

 (.5/197( الجواب الصحيح )1)

 (.5/196( الجواب الصحيح )2)
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يكذب عليه طيلة هذه السنين دون أن يباغته  ^عقل أن يرتك الرب محمداً فال يُ 

بعذاب، يستأصل شأفته كما هي سنة اهلل تعالى الماضية والباقية يف إهالك الكذبة، 

 ومعاجلتهم بالعقوبة البائسة.

ن يكذب على ن يتأمل القرآن الكريم يجد أنَّ التنكيل والعذاب العاجل لمَ ومَ 

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱٱ:عز وجلل اهلل تعالى، يقو
 يق ىق يف ُّٱ :[، ويقول32]الزمر:  َّ جه ين ىن من خن جنحن
]العنكبوت:  َّ ىن نن من زن رن اممم يل  ىل مل يك ىك مك لك اك

 َّ  رن مم ام يل ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱ[، ويقول: 68

 يلُّال أظلم مَمن كذب بآيات اهلل وُحججه وبراهينه ودالالته  :أي [21]األنعام: 
، وغيرها من (1)لح  هذا وال هذا، ال المفرتي وال المكذب ال يف ،َّ  رن مم ام

 اآليات التي تبين جزاء َمن يكذب على اهلل تعالى يف الدنيا واآلخرة.

فلو فرض مثال أن محمداً نسب إلى اهلل قواًل لم يقله لَمنعه عن ذلك، إما بواسطة 

فيكون  ذبه فيه،إقامة الُحجة فإنه يقيض له َمن يعارضه فيه، وحينئذ يظهر للناس ك

 ذلك إبطااًل لدعواه وهدمًا لكالمه.

، وهذا واضح جلي يف (2)وإما بأن يسلب عنه القدرة على التكلم بذلك القول

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت  ُّٱقول الحق تبارك وتعالى: 
أشد العقوبات العاجلة عليه، فأوقعت  [46 ـ 44]الحاقة:  َّ يف ىف  يث

 كان نهأ بذلك يعني القلب، وإنما نيا  منه لقطعنا مث ،والقدرة بالقوة وألخذت منه

 .(3)هبا فيما لو تقوله على ربه يؤخره بالعقوبة، وال عاجلهيُ 

                                                 

 (.3/245)  ( تفسير ابن كثير1)

 .121لآلمدي ص  :(، وأبكار األفكار16/11( ينظر: التفسير الكبير )2)

 (.23/592البيان ) ( ينظر: جامع3)
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بدليل التمانع، فقد امتنع أخذه سبحانه ̂ فدلل اهلل تعالى على صدق نبيه محمد

المتناع تقوله عليه، وامتناع التقول عليه يعني صدقه فيما يقول فعدم  ^لنبيه محمد

 .(1)دليل على انتفاء الكذب عنه ألنه لم يتقول على اهلل تعالى ^هالك النبي 

 تقوله بناء على اقرتاح وإما أن يوقع العذاب عليه مضاعفًا لو افرتى القرآن أو

ٱ :أعدائه، فقد كانوا حريصين أشد الحرص على فتنته بأي طريق كان، قال تعالى

 مظ حط  خضمض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس ُّٱ
 جل  مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع
[ فال يمكن أن يتجرأ 75ا 73]اإلسراء:  َّ مم خم حم جم هل مل خل حل

ن بأ على تبديل القرآن أو تقوله أو افرتائه وهو يعلم عاقبة هذا األمر، ^النبي 

 آليةا العذاب سيكون عليه مضاعفًا إن فعل هذا، ومما ينبغي التنبيه إليه أن )هذه

 الكفار، فضالً  إلى الركون مقاربة من ^نبينا براءة اإليضاح غاية أوضحت الكريمة

فمقاربة الركون منعتها لوال  ;لوجود امتناع )لوال( حرف ألن ;الركون  نفس عن

فصح يقينًا انتفاء مقاربة  ،^االمتناعية لوجود التثبيت من اهلل جل وعال ألكرم خلقه

 الركون فضالً عن الركون نفسه.

 حف ژألن قوله: ؛ البتةأنه لم يقارب الركون إليهم وهذه اآلية تبين ما قبلها، و
أي قاربت تركن إليهم، هو عين الممنوع با )لوال( ، ژ مق حق مف  خف

 .(2)(االمتناعية كما ترى، ومعنى تركن إليهم: تميل إليهم

عذاب اهلل تعالى إن كذب عليه، قال  ^بل ال يستطيع أحد أن يرد عن النبي 

 ىب مبنب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ُّٱ :تعالى
عاجلني اهلل [ فالمعنى )8]األحقاف:  َّ رث يت ىت متنت  زت رت يب

                                                 

 (.2/990يف الكتاب والسنة ) ^( ينظر: أخالق النبي1)

 (.3/178) ( أضواء البيان2)
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بعقوبته الشديدة، وأنتم ال تملكون لي منه شيئًا، أي ال تقدرون أن تدفعوا عني عذابه 

إن أراد أن يعذبني على االفرتاء، فكيف أفرتيه لكم ؟، وأنتم ال تقدرون على دفع 

 .(1)(عذاب اهلل عني

 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّژ  :مالزمة بين الشر  وجوابه يف قولهوجه الو )
أن اهلل ال يقر أحدًا على أن ُيبلغ إلى الناس شيئًا عن إله لم يأمره بتبليغه،  ژ مئنئ

ولعل حكمة ذلك أن التقول على اهلل ُيفضي إلى فساد عظيم يختل به نظام الخلق، 

 .(2)(هلل ويزيلهويوقع الناس يف حيرة بماذا يتلقونه، فلذلك ال ُيقره ا

ندد هبالك كذبه، ولكان من لكان محااًل أن يُ ^ ولو كان القرآن من عند محمد

اهلل  ن يكذب علىظهر عقوبة كذبه، ولما تقرر هالك مَ مصلحته حتى يمرر كذبه أال يُ 

تعالى بأنه أوحي إليه ولم يوَح إليه شيء وادعى لنفسه النبوءة علم يقينًا بأن القرآن 

 .^حمد ليس من صنعة م

ألنه  ^ولو أنه تعلمه من أحد من الخلق ألنفذ هذا المخلوق وعيده يف محمد

 يكذب فيما يبلغه للناس.

عد للكذبة على رهبم يلحظ أنَّ شيئًا من الوعيد المُ  ^ن يتأمل سيرته ومَ 

 .^فدل ذلك على صدقه ^والعذاب العاجل والشديد لم ينله 

صدق كذبه هذا بًا فهل يمكن أن يُ كان كاذ ^لو أنا فرضنا جداًل أن محمداً و

 الجمع الغفير منذ بعثته إلى يومنا هذا ؟ دون نكير ألحد منهم على كذبه!

ينفي عن نفسه القدرة على تبديل القرآن أو اإلتيان بغيره، فهذا  ^النبي محمد و

لم يكن كاذبًا، وإال لتجرأ على التبديل، كما  ^يدل داللة صريحة على أن محمداً 

على أن القرآن لم يكن من إنشائه، ويبين لنا القرآن الكريم أهنم إذا َقَرأ  يدل أيضًا
                                                 

 (.7/215) ( المصدر نفسه1)

 (.26/15( التحرير والتنوير )2)
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 ىن من خن حن جن ُّٱٱكتاب اهلل وُحَججه الواضحة قالوا له: ^عليهم الرسول 
له إلى وضع آخر. [15]يونس:  َّين  أي: رد هذا وجئنا بغيره من نمط آخر، أو َبد 

 الكيد والمكر.وغرضهم وهم أدهى الناس وأنكرهم يف هذا االقرتاح ؟ 

أما اقرتاح إبدال قرآن بقرآن، ففيه أنه من عندك وأنك قادر على مثله، فأبدل 

 مكانه آخر.

وأما اقرتاح التبديل والتغيير، فللطمع والختبار الحال. وأنه إن وجد منه تبديل، 

فإما أن ُيهلكه اهلل فينجو منه، أو ال ُيهلكه فيسخروا منه، ويجعلوا التبديل ُحجة عليه 

 .(1)وتصحيحًا الفرتائه على اهلل 

ٱَّيي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه ُّٱيقول لهم:  ^والنبي 
 ٰر ُّٱبلغ عن اهلل، أي: ليس هذا إلي، إنما أنا عبد مأمور، ورسول مُ  [15]يونس:  
 .[15]يونس:  َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

اإلنشاء  نولئن كان ينفي التبديل عن نفسه مع أنه يف مقدوره من جهة أنه أيسر م 

 حال أن ينشئه بدءًا من عنده.بدءًا فإنه مُ 

ال يقدر وحى إليه فمن باب أولى آن نفى التبديل عن نفسه وأثبت اتباعه لما يُ فمَ 

 على إنشائه. 

ًا عليهم يف صحة ما جاءهم به: ثم قال مُ   مت زت رت يب  ىب نب مب ُّٱحتج 
 ذلك أي: هذا إنما جئتكم به عن إذن اهلل لي يف [16]يونس:   َّيت ىت نت

كم عاجزون أن ومشيئته وإرادته، والدليل على أين لست أتقوله من عندي وال افرتيته

عن معارضته، وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني اهلل 

 نث  مث زث ُّٱعز وجل، ال تنتقدون علي شيئًا َتغمصونني به؛ ولهذا قال: 
                                                 

 (.8/245(، التفسير الكبير )3/1: الكشاف )( ينظر1)
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عقول تعرفون هبا أي: أفليس لكم  [16]يونس:  َّ يق ىق ىفيف يث ىث

 الحق من الباطل؟

ٱٱ:ن افرتى على اهلل كذًبا، قال تعالىإجرامًا ممَ  أشد وال أعتى وال أظلم أحد الو

 َّ ين ىن نن  من رنزن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك ُّٱ

حال أن فمُ عمد، له عن  خربمُ  ال خرب وإيجاد [ إذ االفرتاء واالختالق17]يونس: 

ل ^يكون محمد ويزعم أن اهلل أرسله، ولم يكن اهلل،  لىع يفرتي على ربه، ويَتَقو 

كذلك، فليس أحد أكرب جرمًا وال أعظم ظلمًا من هذا، ومثل هذا ال يخفي أمره 

على األغبياء، فكيف يشتبه حال هذا باألنبياء ! فإن َمن قال هذه المقالة صادقًا أو 

هر من كاذبًا، فال بد أن اهلل ينصب عليه من األدلة على بره أو فجوره ما هو أظ

لَمن شاهدهما أظهر  (1)وبين مسيلمة الكذاب ^الشمس، فإن الفرق بين محمد 

من الفرق بين وقت الضحى ووقت نصف الليل يف حندس الظلماء فمن سيما كل 

وكذب  ^واحد منهما وكالمه وفعاله يستدل َمن له بصيرة على صدق محمد

اب للنبوءة (2)مسيلمة الكذاب  ال يلتفت إليها؛ ألنه كتب، بل إن دعوى مسيلمة الكذَّ

يف  عارضًا لهأما بعد فإن األرض بيني وبينك نصفين، فهو لم يكن مُ  ^إلى النبي 

لك، كما أنَّ دعوى النبوءة، بل ُمَسلِّمًا له من وجه النبوءة، ومتحكمًا من وجه المُ 

مسيلمة ادعى أنه رحمان اليمامة فلم يكن ثابت القدم يف دعوى نبوءته، ولو كان 

 إين عبد اهلل ونبيه، ال شريك اهلل يف الرحمانية، وشريك النبي :زعًا يف النبوءة لقالنامُ 

 .(3) لك األرضيف مُ 

حال أن يأيتَ ليختلق كلمات يزعم أهنا صادقًا ال يكذب فمُ  ^ولئن كان محمٌد 

                                                 

كذاب، ولد ونشااااأ باليمامة بنجد، ادعى النبوءة يف حياة ( مساااايلمة بن ثمامة الحنفي، الوائلي، متنبئ 1)

 (.6/323البداية والنهاية ) :، قتل يف السنة الثانية عشرة من الهجرة. ينظر^النبي

 (.4/255( ينظر: تفسير ابن كثير )2)

 .424للشهرستاين ص  :هناية اإلقدام :( ينظر3)
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توحى إليه، أو أن يفرتيها، فأنَّى له أن يرتك الكذب على الناس ليكذب على رب 

 الناس ؟

 رن ُّٱقائالً عز وجل:  ^ما ينفيه اهلل تعالى عن القرآن الذي جاء به محمد وهذا
وما ينبغي لهذا القرآن أن ُيفرتى،  [37]يونس:  َّ زي  ري ٰى ين ىن نن من زن

أي ليس وصفه وصف شيء يمكن أن ُيفرتى به على اهلل، ألن المفرتى هو الذي يأيت 

درته عال من فريت األديم إذا قبه البشر، والقرآن ال يقدر عليه البشر، واالفرتاء افت

للقطع، ثم استعمل يف الكذب، فصار حاصل هذا الكالم أن هذا القرآن ال يقدر عليه 

 .(1)أحد إال اهلل عز وجل 

 حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ :قائالً ثم إنه تعالى احتج على هذه الدعوى 
ولما نفى القرآن االفرتاء أخرب عنه  [37]يونس:  َّ مب خب حب جب  هئ مئ خئ

 ق وتفصيل.بأنه تصدي

للصادق  بينًاأي مُ  ،للكتب السالفة قًاصد  )كونه مُ  :ومعنى تصديق الذي بين يديه

ق بفتح الدال بشهادة صدَ وأيضا هو مُ  ،له عما زيد فيها وأسيء من تأويلها ميزاً منها ومُ 

الكتب السالفة فيما أخذت من العهد على أصحاهبا أن يؤمنوا بالرسول الذي يجيء 

 فالوصف بالمصدر صالح لألمرين ألن المصدر يقتضي فاعالً  ،وخاتمًا مصدقًا

 .ومفعوالً 

عه. والظاهر أن تعريف الكتاب تعريف الجنس االتبيين بأنووالتفصيل: 

فيستغرق الكتب كلها، ومعنى كون القرآن تفصيالً لها أنه ُمبين لما جاء ُمجمالً يف 

ت ودافع للمتشاهبا الكتب السالفة، وناسخ لما ال مصلحة للناس يف دوام حكمه،

 .(2)(التي ضل هبا أهل الكتاب، فكل ذلك داخل يف معنى التفصيل

                                                 

 (. 8/281التفسير الكبير ) :ينظر (1)

 (.11/169ر والتنوير )( ينظر: التحري2)



 

175 

 

يبدله، ولو أنَّ محمدًا فعل هذا  ين أنه ليس لمخلوق أن يغي ر فيه أوفالقرآن يبُ 

 اهلل ال يؤيد الكاذب مطلقًا. لكانت العواقب وخيمة، ألنَّ 

 .(1) ^حمد ويف هذا داللة عقلية على أن القرآن لم يكن من لدن م

من جهة حاله، فلو كان محمد  ^استحالة الكذب على النبي الوجه الرااع: *

وُحزنه عليهم ليس حزنًا عادي ًا بل  ن لم يؤمن اه؟!كاذاًا فلماذا يحزن على م   ^

ٱ :، وهذا ما تفيده كلمة )باخع( يف قوله تعالى(2)هلك نفسه بالحزن عليهميُ 

[، 6هف: ]الك َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ُّٱ

   :[، ويقول تعالى3]الشعراء:  َّ خن حن جن  يم ىم مم ُّٱٱويف قوله تعالى:

 جل مك لك خك حك جك مق ُّٱٱ[، ويقول:8]فاطر:  َّري ٰى  ين ىن نن ُّٱ
 [، ومن شدة حرصه على هداهم أنه يحصل له ألمٌ 127]النحل:  َّ  خل حل

 مم ام يل  ىل مل يك ىك ُّٱ :سليه اهلل تعالى بقولهإذا لم يؤمنوا، فيُ  عظيمٌ 
 مل  يك ىك مك لك اك يق ُّٱ[، وقوله: 37النحل: ]  َّمن زن رن
 .(3)[56]القصص:  َّام يل ىل

أكثر من مرة، ولنا أن نتساءل يحزن  ^ولنا أن نتأمل القرآن يصف حزن النبي

ن لم يؤمن به، وال يذكر من قريب وال من يحزن على مَ  ^على َمن ؟! إنه  ^النبي

حزنًا، يف عام  ^يبعيد، ال تصريحًا وال تلميحًا، أعظم حدث يهز  وجدان النب

مي بعام الحزن، لفراق زوجه خديجة رضي اهلل عنها، ولفراق عمه واحد، حتى ُس 

                                                 

 .177( ينظر: محمد نبي الزمان: كارين ص 1)

 (.5/137تفسير القرآن العظيم ) :( ينظر2)

 (.373/ 5درء التعارض ) :( ينظر3)
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ن وقفا بجانبه يف الدعوة إلى اهلل، كما ال يذكر حدث وفاة أوالد أبي طالب، وهما مَ 

 .^النبي 

، وأن القرآن ^نتٍف عن النبيعلى أن الكذب مُ ال يدلك أ على ماذا يدلك هذا ؟

 بلغ عن ربه.نده، فما هو إال مُ لم يكن من ع

لغة دعوته، وخلوها  ^*الوجه الخامس: من داللة استحالة الكذب على النبي 

 من التناقض.

إين نبي اهلل،  :كان يدعو قومه بلغة جازمة إلى أمور عظيمة كقوله ^فالنبي 

وكإخباره عن صفات الكمال هلل تعالى، وتفاصيل العبادات، واألحكام المرتتبة 

يف الدنيا واآلخرة، وإخباره عن تفاصيل الجنة والنار، وقصص األمم السابقة،  عليها

 دون تردد أو تلكؤ لما يدعو إليه.

ا خرب به، فلم يرتوخلو التناقض فيما يدعو إليه يحيل عليه الكذب فيما يُ  اجع عم 

دعا إليه أو يتنصل مما يدعو له، مع ردة فعل الناس الذين كذبوه بل استمر ماضيًا 

وحده بل ثمة تأييد من اهلل عز وجل  ^ دعوته، وهذا لم يكن من تلقاء النبي يف

حال عليه الكذب، فإن أمارات دعوة الكاذب حاله مُ  ان هذ، ومَ ^لتثبيت النبي 

 تتسم بالتناقض والرتاجع.

نفي عةقته  ^من دالالت استحالة الكذب على النبي محمد  :*الوجه السادس

ن له حال أن يكوبالكمال األخالقي من الصدق وغيره مُ  ن يتصف، فإن مَ االشيابين

هنا كاهنًا يتلقى عن الشياطين، أل حال أن يكون النبي ساحراً أوعالقة بالشياطين، فمُ 

اب، الكثير للزور،  القول ال تنزل إال على كل أفاك أي كثير اإلفك، وهو الكذَّ

 الشياطين، يهعل تنزل الذي ذاالمعاصي، فه فعله، الكثير بالباطل، واألَث يم يف واإلفك

 خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱٱ:مع حالهم، قال تعالى حاله لتناسب
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 [، فهم ُيْلُقونَ 223ا  221]الشعراء:  َّ هت مت خت حت جت هب مب

ْمعَ  عليه الذي يسرتقونه من السماء، وأكثرهم كاذبون أي أكثر هؤالء األفاكين  السَّ

وهم لم يتلقوا منها شيئا، أو أن  كاذبون فيما يزعمون أهنم تلقوه من الشياطين

بعضهم يتلقى شيئا قليال من الشياطين فيكذب عليه أضعافه، فيختلط الحق 

بالباطل، ويضمحل الحق بسبب قلته، وعدم علمه، فهذه صفة األشخاص من 

 ^يقول النبي، (1)الكهنة والسحرة الذين تتنزل عليهم الشياطين وهذه صفة وحيهم

ن تحته، ثم »...  :عن وحي هؤالء الشيطاين فيسمعها ُمستر  السمع، فيل يها إلى م 

ن تحته، حتى يل يها على لسان الساحر أو الكاهن، فراما أدرك  يل يها اآلخر إلى م 

، (2)«الشهاب قبل أن يل يها، وراما أل اها قبل أن ُيدركه فيكذب معها مائة كذاة 

ألهنم  ا الحق بالباطل،ليخلطوا الحق بالباطل، ويلبسويكذبون أضعاف ما سمعوا، 

لو جاؤوا بالباطل الخالص المحض ما صدقهم أحد، لكن إذا خلطوه بشيء من 

الحق صدقهم الناس، فيكون هذا فيه فتنة لضعفاء اإليمان وضعفاء العقول، 

حينما  ^وهذا ما يبينه حديث النبي يأخذون الباطل الكثير بسبب حق يسير خالطه،

ا    »سأله أناس عن الكهان  ا ف    ا أ ْحي ان  ُثون  دِّ ُهْم ُيح  ُسو   اهلل: إ نَّ اُلوا: ي ا ر  ْيٍ ، ف    : ل ْيس  ا ش 

ُسوُ  اهلل ا   ر  ً ا، ف    ي ُكوُن ح  ْيٍ  ف  نِّيِّ ^ا ش 
ْن اْلج  ا م  لِّ ي ْخط ُفه  ْن اْلح 

ُة م  م 
ل  : ت ْلك  اْلك 

ائ   ا م  ه  ع  طُون  م 
ي ْخل   ف 

يِّه 
ل  ي ُأُذن  و 

ا ف  ه  ي ُ رُّ ْذا ةٍ ف  لذا نفى اهلل تعالى أن يكون القرآن ، (3)«ة  ك 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ُّٱتنزلت به الشياطين يف قولاااااااااه تعالى: 
[، وينفي أن يكون القرآن قول شيطان يف قوله 211ا 210]الشعراء:  َّ ٌّ

                                                 

 .599تيسير الكريم الرحمن ص  (،19/207( ينظر: التحرير والتنوير )1)

عَ  َذاإ   َحتَّى» باب تفسير القرآن، ( رواه البخاري يف صحيحه، كتاب2)  َربُُّكمْ  اَل قَ  َماَذا َقاُلوا ُْقُلوب ه م َعنْ  ُفزِّ

  َوُهوَ  اْلَحقَّ  َقاُلوا
ُّ
 (.4426، )«اْلَكب يرُ  اْلَعل ي

 (.5320( رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الطب، باب الكهانة، )3)
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]التكوير:  َّ مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس ُّٱ :تعالى

 ه نزل من إله حق.[ ألن القرآن حق كل27ا  25

فالنبي الصادق ال يمكن أن يكون كاهنًا، وقد اعرتف صناديد قريش بأن النبي  

، لكنهم رموه بالسحر والكهانة (1)لم يكن كاهنًا وال ساحرًا وليس به جنة ^

والجنون لتفريق الناس عن دعوته، وألنه يفرق بدعوته بين األب وابنه، والمرء 

لف عقائدهم، وألنه كان يخرب باألمور الغيبية، فقالوا: وزوجه، وألنه آتاهم بما يخا

له تابع من الجنِّ يعلمه
 مخ جخ مح مججح حج مث هت ُّٱٱ:، قال اهلل تعالى عنهم(2)

 ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي  ىي  ُّٱٱ[، وقال:70]المؤمنون:  َّ خس  حس جس
 نن من  زن رن مم ام يل ُّٱ :[،وقال4]ص:  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ
 زي  ري ٰى ين ىن نن من ُّٱٱ:[، وقال43]سبأ:  َّ ري ٰى ين ىن
  يب ىب نب مب زب ُّٱ :[، وقال51]القلم:  َّ جئ يي ىي ني مي
 َّ هت مت خت حت جت هب ُّٱٱ:[، وقال6]الحجر:  َّ مت زت رت

 جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱٱ[، وقال:14]الدخان: 
 من  خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل  جك مق حق مف خف حف
[، والسحر والجنون هي التهم ذاهتا التي رمي 8ا  7]سبأ:  َّ جه ين ىن

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:، قال تعالىهبا األنبياء من ذي قبل
 خص حص مس خس حس  جس مخ جخ ُّٱ :[،وقال اهلل عن قوم نوح52]الذاريات:  َّ  خن
 يي ىي مي خي حي  جي  ُّٱٱ:[، وقال عنهم أيضًا25]المؤمنون:  َّ جض مص
 رث يت ىت نت مت زت ُّٱٱ[، وقال عن فرعون:9]القمر: َّ ٰى ٰر ٰذ
 [، 39 – 38]الذاريات:  َّ يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث

                                                 

 داللة النظم واألسلوب. :( أوردت أقوالهم يف الفصل السادس1)

 .69ألبي حاتم الرازي، ص  :أعالم النبوة :( ينظر2)
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 .[27]الشعراء:  َّ اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ

 مق حق ُّٱبالنفي قال تعالى:  ^ولقد رد اهلل تعالى هذه الشبهة عن نبيه محمد
 ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ُّٱ [، ويف قوله:29]الطور:  َّ جل مك لك خك  حك جك
[، ويف 2]القلم:  َّ ىك مك لك اك يق ُّٱٱ:يف قوله تعالىو[، 42]الحاقة:  َّ يئ

أن يكون مجنونًا  ^النبي  نفي اهلل عن [22]التكوير:  َّ خت حت جت ُّٱٱقوله:

نَّة بكسر نَّة، والج  ت من نفي الجنون عنه إثبا للجنون، والمقصود الجيم اسم أو به ج 

ما قصد المشركون نفيه وهو أن يكون نبيًا من اهلل، ألهنم لما نفوا عنه صفة النبوءة 

 .(1)وضعوا صفة الجنون، فإذا نفي ما زعموه فقد ثبت ما ادعاه

مه، وأن علبالجنون العته، ولكنهم ادعوا أن له تابعًا من الجن يُ  ولم تقصد قريًشا

بكمال عقله،  ^له رائيًا من الجن يخربه بأمور غيبية، ألهنم كانوا يعرفون النبي

بالنظر إلى حاله، وقومه أدرى الناس ̂ وهذا ما لفت اهلل إليه لنفي الجنون عن النبي 

ٱى:يعرفوه إال برجاحة عقله، فقال تعال به، فقد عاش بين ظهرانيهم قبل نبوءته، ولم

[، وقال: 184]األعراف:  َّ حئ جئ يي ىي  ني زيمي ري ٰى ين ننىن من ُّٱ

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱ
 68]المؤمنون:  َّ خس  حس جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت  خت

 جف جغمغ مع جع مظ حط مض  خض جضحض مص خص حص ُّٱٱ[،وقال:70ا 
ف [، ثم كي46]سبأ:  َّ خل حل جل مك لك خك حك جك مق مفحق خف  حف

لمجنون أن يأيت بالدالئل القاطعة والشرائع الكاملة؟! فاهلل تعالى )دعاهم إلى تدبر 

 علم من نفس القولالقول وتأمل حال القائل، فإن كون القول للشيء كذبًا وزورًا يُ 

عرف من حال القائل تارة، تارة، وتناقضه واضطرابه وظهور شواهد الكذب عليه، ويُ 

                                                 

 (.29/62( ينظر: التحرير والتنوير )1)
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ر ال تكون أقواله إال مناسبة ألفعاله، وال يتأتى منه فإن المعروف بالكذب والفجو

ربأ من كل فاحشة وغدر وكذب وفجور، القول والفعل ما يتأتى من البار الصادق المُ 

بل قلب هذا وقصده يشبه بعضهما بعضًا، فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول وتأمل 

مراتب  اء به يف أعلىسيرة القائل وأحواله، وحينئذ تتبين لهم حقيقة األمر، وأن ما ج

 .(1)الصدق(

وال تزال شبهات مكذبي النبوءات تتكرر يف الواقع المعاصر لدى الخطاب 

بنوبات ̂ ، بوسم النبوءة وما كان يعرتي النبي محمداً (3)، والحداثي(2)االستشراقي

)ارتبا  ظاهرة الشعر والكهانة بالجن يف العقل  ، فا(4)الصرع والجنون والهسرتيا

ما ارتبط هبما من اعتقاد العربي بإمكانية االتصال بين البشر والجن هو العربي، و

، فالقرآن تشكل من الواقع ولم ينزل (5)األساس الثقايف لظاهرة الوحي الديني ذاهتا(

، (7)، فإلغاء الكهانة يستلزم منه إلغاء النبوءة(6)من السماء، والذي أثر فيه الشياطين

 وءة بأي جهة غيبية.كل هذا ألهنم ينفون عالقة النب

ن هذه حالته من ومما هو معلوم أن الشياطين تتنزل على كل أفاك أثيم، ومَ 

الكذب واإلفك واإلثم ال يمكن أن يكون نبي ًا، فحال األنبياء الصدق، والوحي 

                                                 

 (.470ا  2/469( الصواعق المرسلة: البن القيم )1)

، 50ص  ، ومحمد حياته ومذهبه ؛ تور أندريا141( ينظر: حضااااارة العرب ؛ غوسااااتاف لوبون ص 2)

 .45، وميزان الحق؛ سنكلير، ص 101ص  واإلسالم هنري ماسيه

طيب تيزيني ص  ، ومقدمات أولية؛522؛ سعيد قمني ص زب الهاشمي ومقدمات أوليةظر: الح( ين3)

 .92، وص 85، وص 81، وص 86هاشم جعيط ص  ، الوحي والقرآن والنبوة ؛595وص  523

ضااااد المنتقصااااين من  ^وما بعدها، ودفاع عن محمد 23ص  تيور نولدكه ( ينظر: تاريخ القرآن ؛4)

وما بعدها، الظاهرة االسااااتشااااراقية وأثرها يف الدراسااااات  75قدره ؛ د/ عبد الرحمن بدوي ص 

 .299اإلسالمية ؛ ساسي الحاج ص 

 .34ص  ( مفهوم النص؛ نصر أبو زيد5)

 .100النص والسلطة الحقيقية ؛ نصر أبو زيد ص  ( ينظر:6)

 .39ص  ( ينظر: مفهوم النص؛ نصر أبو زيد7)
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حاله مباينة لهذه األحوال أعظم  ^الصادق يتنزل عليهم من اهلل تعالى، ومحمد

 ، الراجح العقل، الصادق اللهجة.مباينة، ألنه الصادق األمين

والوحي الذي ينزل عليه من عند اهلل، ينزل محروسًا محفوظًا، مشتمالً على 

ا هذ –يا أهل العقول  –الصدق العظيم، الذي ال شك فيه وال ريب، فهل يستوي 

 ؟(1)وأولئك ؟ وهل يشتبهان إال على مجنون، ال يميز، وال يفرق بين األشياء

م كانت تنكر أن يكون القول الذي أتى به محمد قول ساحر وكبار قريش أنفسه

مة قول هؤالء، وهو مخالف ، ألهنم يعلمون جيدًا حقيقة وس  (2)أو كاهن، أو مجنون

، لكنهم اهتموه هبذا ليموهوا حقيقة ما جاء به، ليصرفوا الناس ^لما جاء به محمد

 عنه.

[ 40اقة: ]الح َّ مي خي حي جيُّبالكريم يف قوله تعالى: ^ النبي ووصف

 .(3)كاف يف نفي أن يكون مجنونًا أو كاذبًا إذ ليس المجنون وال الكاذب بكريم 

فاألنبياء يتصفون بالكمال األخالقي من الصدق وغيره المستلزم لنفي ما يضاده 

من سيئ األخالق كالكذب وغيره، ألن النبوءة خرب عن اهلل، وعلى وضوح هذه 

ن يطلع على صفهم بالكذب، وهذا ما يجده مَ صر على والحقيقة إال أن هناك من يُ 

ُدوا تمامًا من الكمال األخالقي،  نسخ الكتاب المقدس المحرفة من أنَّ األنبياء ُجرِّ

ويلحظ مدى التجني على صفوة الخلق، وهذا له آثار وخيمة منها التشكيك فيما 

 جاء به األنبياء إن وسموا بسيئ األخالق.

افرتى على اهلل الكذب، )وكذب  األنبياء أحد أن فمما جاء يف الكتاب المقدس

، (4)(يف التبليغ، وخدع بكذبه نبيًا آخر مسكينًا ال ذنب، وألقاه يف غضب اهلل
                                                 

 .599كريم الرحمن ص (، وتيسير ال19/207( ينظر: التحرير والتنوير )1)

 ( ذكرت أقوالهم يف داللة النظم واألسلوب لمناسبته هناك. 2)

 (.29/142( ينظر: التحرير والتنوير )3)

 .30ا 1/  13األول،  ( الملوك4)
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جاءت أيام العقاب. جاءت أيام الجزاء، وستعرفون ذلك يا بني إسرائيل. و)

، )وأنا خصم األنبياء الذين (1)(تقولون: النبي أحمق، ورجل الروح مجنون

الكالم ويقولون قال الرب، وأنا خصم الذين يتنبؤون بأحالم كاذبة،  يختلقون

 األنبياء لكالم تسمعوا ال، )(2)ويقصوهنا ويضللون شعبي بأكاذيبهم وعنجهيتهم(

لكم ويخدعونكم. هم يتكلمون بما يرتاءى لهم، ال بما أقول أنا  يتنبؤون الذين

أرسلوا أنفسهم، وأنا لم  هم بليقول الرب  أولئك األنبياء أرسل ، )أنا لم(3)الرب(

 ما تنبأ به األنبياء ، )سمعت(5)النبي والكاهن كافران(، )(4)بل هم تنبؤوا( أكلمهم

زورًا قائلين رأينا ذلك يف الحلم، فإلى متى يدوم الكذب يف قلوب األنبياء  باسمي

 جميعًا من )ألهنم ،(6)تنبئين بما يتوهمون يف قلوهبم(تنبئين بالكذب، المُ المُ 

يطمعون بالمكسب الخسيس، ومن النبي إلى الكاهن  كبيرهم إلى صغيرهم

، وغير هذا كثير يطفح به الكتاب المقدس من وسم (7)يمارسون أعمال الزور(

األنبياء بما هو أفظع من هذا بكثير، لكني اقتصرت على جانب وصفه لألنبياء 

 بالكذب وهم من ذلك براء عليهم الصالة والسالم.

 !؟ألنبياء كما يصفهم الكتاب المقدس كيف تأخذ عنهم البشرية فإذا كان ا

 ثم هل أنبياء أهل الكتاب يتصفون هبذه الصفات؟!

 فإن كان جواهبم بنعم فدينهم باطل إن كانت هذه صفات أنبيائهم.

                                                 

 .7/ 9 ( يوشع1)

 .32ا  31/  23( إرميا 2)

 .16/ 23( إرميا 3)

 .23/21( إرميا 4)

 .11/ 23( إرميا 5)

 .26ا 25/  23( إرميا 6)

 .13/ 6 ( إرميا7)
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وإن كان جواهبم بال، فما هي صفاهتم ؟! وهل تختلف عن هذه الصفات التي 

ء؟! وكيف لإلنسان أن يميز بين الوحي المكتوب ذكروها يف حق غيرهم من األنبيا

 والوحي المتجسد.

وال يمكن أن تختلف صفات األنبياء ألن الذي نبأهم واحد وهو اهلل تعالى، 

ن نبأهم من باب أولى، فوصفهم بالكمال األخالقي دليل على كمال وصف مَ 

طالع ن ين أرسلهم وهذا ما يالحظه مَ ووصفهم بسيئ األخالق يلزم منه نقص مَ 

 الكتاب المقدس من أن اهلل تعالى وصف بصفات ال تليق به.

 يحال أن يتسم هبا نبولئن كانت سمات األنبياء كما يذكرها الكتاب المقدس فمُ 

بلغ عن ربه، ألنه يلزم من وصفه هبذه الصفات الناقصة أن يكذب يف وحي اهلل تعالى، يُ 

 الكذب؟!تسم ببلغ عن ربه وهو مُ يُ وأنى للناس أن يميزوا بين صدق قوله من كذبه فيما 

ولو كانت صفات األنبياء على نحو ما ذكر الكتاب المقدس فلم يبلغ دين اهلل 

تعالى ألحد من البشر، ولعاشت البشرية يف تيه للبحث عن القول الصادق والحق 

 الذي تتعبد اهلل به.

هذا  م ألنن هذه صفاهتحال أن يبعث إلى الخلق مَ واهلل تعالى العليم الحكيم مُ  

يقدح يف علمه وحكمته جلَّ وعال، واهلل تعالى ال يكلف الخلق فوق طاقاهتم وهذا 

ن باب أولى أال يكلفهم العنت يف تصديق النبي الكاذب، فإن من كمال رحمته، فمَ 

 الصحيح على خالف ذلك، بل إن هذا تأباه العقول السليمة والفطر السوية، والنقل

 ونفي الكذب عنه مطلقًا. ^دق النبياعرتافات األعداء أثبتت ص

علَّ هذا فارٌق بيٌن بين القرآن الكريم وهو يصف األنبياء بالكمال األخالقي من 

الصدق ليدلل على صدق نبوءهتم الذي يلزم منه نفي الكذب عنهم، وبين الكتاب 

 سم األنبياء بالكذب ليدل على تكذيبهم بالنبوءة.المقدس وهو يَ 
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ن اتصف هم عن الكذب والخيانة، ألن مَ جنابُ  مصونٌ األنبياء الصادقون و

بلغون ما أمرهم اهلل به، وما بلغوه واضح بين بالصدق لزم انتفاء الكذب عنه، فهم يُ 

يفهمه الناس قاطبة، إذ الدين والشريعة جاءا لهم جميعًا ليسا لقوم دون آخرين، وما 

 ، لمصلحة العامة، فمااألنبياء أظهروا خالف ما أبطنوا يدعيه أهل التخييل من أن

من اإليمان باهلل واليوم اآلخر إنما هو تخييل للحقائق لنتفع هبا الجمهور، ال  ذكروه

 أهنم بينوا الحق، وال هدوا به الخلق.

فالنبي على زعمهم علمها لكن لم يبينها لمصلحة الخلق، وإنما تكلم بما 

ا لدعا الناس إلى اعتقاد يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، ألنه لو أخرب هب

التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد األبدان مع أنه باطل، ويخربهم بأن أهل 

الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، فال ُيمكن دعوة الخلق إال بالكذب 

لمصلحة العباد، فوسموا النبي بالكذب ألن عقولهم عارضت ما ورد يف القرآن 

 .(1)أسماء وصفات اهلل واليوم اآلخرالكريم من آيات يف 

وهؤالء لم يستطيعوا أن يثبتوا المعاد وأسماء اهلل والغيب ألهنم حكموا عقولهم، 

 فقالوا بالتخييل.

ومذهب أهل التخييل أهنم يجعلون الخطابات الشرعية مجرد خياالت، فال 

ا، هيثبتون ال ظواهر النصوص وال ما دلت عليه، وال ما نقل عن السلف يف شرح

وهذا هو الذي كان عليه فالسفة اليونان، واألوربيون من قديم، فإهنم قالوا: إن 

شرائعهم وأدياهنم، ما هي إال خياالت وتخيالت وإيهامات باطلة لمصلحة الناس، 

 . (2)وإال فال حقيقة لما يوهمونه به 

                                                 

سينا ص 1) سالة األضحوية ؛ البن  شد97( ينظر: الر صل المقال ؛ البن ر صفدية ؛ 132ص  ، ف ،  وال

له)1/238البن تيمية ) له )5/31(، مجموع الفتاوى ؛  (، 1/9(؛ ودرء تعارض العقل والنقل ؛ 

 (.2/420الصواعق المرسلة ؛ البن القيم )
(2) http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.SubContent&Contentid=5513 
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ال حخرب األنبياء بخالف الحقائق، ألن هذا كذب صريح، واألنبياء مُ حال أن يُ فمُ 

عليهم الكذب لكمال أخالقهم الذي هو دليل على صدق نبوءهتم الذي يستلزم نفي 

 .الكذب عنهم، كما أن الكذب يتناىف مع طبيعة نبوءهتم ودعوهتم

ركبة من دعوى النبوءة مع الكمال األخالقي الذي يحيل االتصاف فالداللة هنا مُ 

ن ، فليس كل مَ ^النبي خرب به بالصفات الذميمة، مع مضمون الخرب الذي كان يُ 

 لت أخالقه كان نبي ًا.كمُ 

* * * * * 
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 األول: ثـــــــــــــــاملبح

 ثـــــ   : املبحـــــث ا  

 

 

 

 تعريف األمية 

 ^األد ة على أمية ا نيب

 

 

 الفصل الثالث

 ^لنيبداللة األمية على نبوءة ا

 ويشتمل عىل مبحثني :     
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 المبحث األول   

 ريك األميةتع

بين قومه أربعين ساانة، وهو الصااادق األمين، يعرفونه حق  ^لقد عاش محمد 

: إين نبي، وجاءهم بأمور لم عليهم شاااايء من أمره، ثم قال لهم المعرفة، لم يخَف 

 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ُّٱٱيكن له علم هبا ال هو وال قومه، قال تعالى:
فقبل  [،113لنساااااء: ا] َّخل حل جل مك  لك  ُّٱ[، وقال تعالى: 49هود: ] َّني

ته وإظهار نبوءته لم يُ  به بعد نبوءته، فهم لم بعث نبئ قومه عن أي شاااايء مما جاء 

 يسمعوا منه شيئًا قبل ذلك.

ما وساااائل علمه بكل هذا؟! أهي القراءة  هبذه العلوم؟! ^فمن أين أتى محمد

والكتابة؟! فهل قرأ من كتب؟! فما هي هذه الكتب؟! هل تلقى هذا من معلم؟! 

عن كتبه التي قرأ منها؟! وعن معلمه الذي  ^هو معلمه؟! هل أفصاااح محمد منف

أخااذ عنااه؟! وهاال كاااناات القراءة والكتااابااة منتشاااارة يف قومااه الااذين عاااش بين 

 ظهرانيهم؟! من خالل هذه األسئلة يكون لدينا احتماالن ال ثالث لهما: 

 أمي ًا . ^إما أن يكون محمد 

 وإما أال يكون أمي ًا.

، وهل له عالقة ^االحتمالين البد من تحديد مصدر ما أتى به محمد ويف كال 

 بصدق نبوءته؟!

يلحظ أنه ورد وصاااافه باألمي،  ^فإنَّ أي قارئ للكتاب الذي جاء به محمد

 ووصف قومه وأهل الكتاب باألميين.

 فما معنى األمي، واألميين؟! 

 ينسا يف لغة العرب إلى: و ك األمي واألميين،
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ي ولدته فهو أمي، ألنه باٍق على جبلته وخلقته التي ولدته أمه * األُمِّ الت

قراءة ل كتااابااة وا ل قرأ، وا ي كتااب وال  ي مي ال  هو أ ف يهااا،  ل كتسااااابااة ع   م

مةمُ  هذا المعنى يتفق مع وصااااف النبي ،(1)تعل عل  باألمي ووصااااف قومه  ^ول

هنم ألباألميين، أي أهنم باقون على ما ولدهتم عليه أمهاهتم، لم يكتبوا ولم يقرؤوا، 

 .(2)لم يتعلموا ذلك ويكتسبوه

سبة كمكي ومدينويُ  * سقطت التاء يف الن ة، و سب إلى األمَّ ، ثم اختلفوا يف (3)ن

 المراد باألمة المنسوب إليها، فقيل:

كل أمي منسااااوب إلى أمته أي جماعته، كما تقول للرجل عامي،  .1

 ىن من خن ُّٱوهو االسااااتعمال الغالب، كقوله: تنساااابه إلى عامة الناس، 
له:23القصااااص: ] َّ جي  يه ىه مه جه ين  اك  يق  ُّٱٱ[، وقو
[، 213البقرة: ] َّ زت رت يب ىب ُّٱٱ: [، وقوله47يونس: ] َّلك

 .إلى غير ذلك من اآليات

العرب، أي أن أكثر العرب كانوا أميين، ألنه لم  منسااااوب إلى أمة  .2

وال يقرأ إلى ما كان  ن ال يكتبيكتب ولم يقرأ منهم إال القليل، فنسااااب مَ 

ن ال يكتب وال يقرأ، األمة، فقيل أمي، فلزم هذا االساااام كل مَ عليه غالب 

 وهم يعتماادون على الحفظ دون الكتااابااة والقراءة، فيقرؤون من حفظهم،

ًا ال يكتب وال يقرأ والنبي  ي  كان أكثرهم أم قال   ^فالعرب  حد منهم،  وا

                                                 

(، ومقاييس 90ااااا 1/89(، والغريبين؛ البن قتيبة )1/195) : معاين القرآن وإعرابه ؛ للزجاجينظر (1)

 ،والقاموس المحيط ؛108(، والزاهر يف غريب ألفاظ الشااااافعي ص 1/28اللغة ؛ البن فارس )

 (.12/34(، لسان العرب )1/68لحديث واألثر )، والنهاية يف غريب ا1392للفيروز آبادي ص 

وزاد المساااير؛ البن  (،1/110للقاضاااي عياض ) ومشاااارق األنوار؛ (،2/59: جامع البيان )ينظر (2)

 (. 479ا 5/478للسمين الحلبي ) (، والدر المصون؛1/90الجوزي )

 ( مادة )أمم(.12/34: لسان العرب )ينظر( 3)
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عالى :  عة: ] َّ يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱت قال : 2الجم  خت ُّٱ[، و
 .(1)[75آل عمران: ]  َّ مح  جح مج حج مث هت مت

طلق عليهم طلق على العرب فقط أميون؟ أم أن العرب وغيرهم يُ لكن هل يُ 

 أميون؟

 وال يقرؤون منألهنم ال يكتبون طلق على غالب العرب إنَّ وصف األميين يُ 

العرب، حتى صااااارت  لى، فغلب هذا التشاااابيه يف اإلطالق عاً إال نادركتاب 

مة تطلق على مَ  عالى يف ( 2)ولو من غيرهميقرأ وال ن ال يكتب الكل قال ت  ،

يل:   يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱحق بني إساااارائ
 [ .78البقرة: ] َّ جي

 ين ىن ُّٱ: نساااابة إلى العرب ألنه ال كتاب لهم قال تعالى: قيل .3
[، والمراد باااألميين هم مشااااركو 20آل عمران: ] َّ  زي ري ٰى

ى األميين يف ، ولعل هذا مناسب لمعن(3)ن ال كتاب لهالعرب ودخل يف ذلك مَ 

 هذه اآلية.

                                                 

(، والزاهر يف 637ااااااا 15/636(، وهتذيب اللغة )3484/ 1تيبة )البن ق ينظر : غريب الحديث ؛ (1)

، الفائق يف غريب 87ص  والمفردات يف ألفاظ القرآن (،109اااااااا 108غريب ألفاظ الشااااافعي )

(، 2/483(، وجامع األصول )4/96له أيضًا ) (، والكشاف1/56الحديث واألثر؛ للزمخشري )

(، 7/86للخااازن ) لباااب التااأوياال؛ (،12/34(، لساااااان العرب )1/45للمطرزي ) والمغرب؛

تاوى ) (، والبحر المحيط؛ ألبي 3/433(، وأحكام القرآن ؛ للجصااااااص )17/435مجموع الف

سيديو ؛تأريخ العرب(، و4/403حيان ) ، نقالً عن معجم افرتاءات الغرب على اإلسالم ؛ المسيو 

 .136ا 135ص  أنور محمود زنايت

 (.209، 208، ص28، ج13ج : التحرير والتنوير )مينظر( 2)

به؛ينظر( 3) عاين القرآن وإعرا عاين القرآن الكريم ؛1/390للزجاج ) : م حاس ) (، وم (، 374/ 1للن

(، والتفسااااير 18/91(، وتفسااااير القرطبي )2/413(، والبحر المحيط )3/215وجامع القرآن )

 (.9/216لمحمد رشيد رضا ) (، وتفسير المنار؛28/942إسماعيل حقي ) القرآين للقرآن ؛
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لته ه وجب: منسااااوب إلى الخلقة والجبلة أي أنه باق على خلقتقيل           .4

 : ال يكتب وال يقرأ، ومنه

َياااااااااَة األَْكااااَرم يَن  َباب  ط َواُل الوجوه األَُمم    َفاإ نَّ ُمَعاو  َظاُم الق   (1)ع 

 رث يت ىت نت ُّٱ ، قال تعالى:(2)وينسااااب إلى أم القرى، أي مكة *
 اك يق ُّٱٱ[ وقال:92األنعام: ]  َّيق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث
[، وهذه النساااابة ال تطرد يف األميين 7الشااااورى: ] َّ ىل مل يك ىك مك لك

بصاايغة الجمع، إذ ال يصااح حمل ذلك على النساابة ألم القرى من جهة االشااتقاق، 

 طرد يف وصف أهل الكتاب باألميين فهم ليسوا من مكة أم القرى.وال يُ 

 العَ الجاهل األمي ساااب إلى ينو *
 
مي ، قيل له أالجلف الجايف القليل الكالم يي

، وال وجه يف بيان معنى (3)ألنه على ما ولدته أمه من قلة الكالم وعجمة اللسااااان

األمي هبذه الصاااافات، ألنه ال تالزم بينها وبين األمي، فاألمي ال يقابل الجاهل، 

األمي هو الذي ال يقرأ من كتاب وال فليس كل أمي جاهالً، وال كل جاهل أمي، إذ 

، وليس العلم كله (4)علم، أي ال علم لهن ال يعلم ما ينبغي أن يُ يكتب، والجاهل مَ 

هالة مقابل العلم، وليساااات مرتبطة بالقراءة والكتابة، منوطًا بقراءة وكتابة، فالجَ 

 
 
لجلف ا مقابل الفصاااحة، وهي ضااد البيان، وال ارتبا  لها باألمية، والجايف والعي

 ضاااف إلى هذا أنضااد الرقة والليونة، وهي أخالق ساايئة، وال ارتبا  لها باألمية، يُ 

هذه األوصااف عيب يف اإلنساان فال مزية فيها، وهي من نتائج األمية، وليسات هي 

                                                 

 (.1/144للطربسي ) : تفسير القرآن ؛ينظر (1)

(، والمفردات ؛ للراغب 91اااا1/90(، والمجموع المغيث؛ للمديني )374/ 1: معاين القرآن )ينظر (2)

(،والدر المصااااون ؛ للساااامين 2/159، وبصااااائر ذوي التمييز؛ للفيروز آبادي )87األصاااافهاين ص 

 .83(، والمجالس المستنصرية ص 4/487(، وتفسير الطربسي )479ا 478/ 5الحلبي )

، 1392ص  (، والقااموس المحيط10/575المحكم والمحيط األعظم ؛ البن سااااياده )  ينظر: ( 3)

 (،12/34، ولسان العرب )87ومفردات ألفاظ القرآن ص 

 .107ا 98: الدين والدولة ؛ لعلي بن رين الطربي ينظر( 4)
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الجاهلين يف الكتاب الذي  ^األمية، ولو كان األمي بمعنى الجاهل فلماذا يذم محمد

به أكثر من مرة؟! قال  وقال [، 35األنعام: ] َّ مس هث مث هت ُّٱٱتعالى:جاء 

 جح ُّٱٱ[، وقااال تعااالى:55القصااااص: ] َّ يف ىف يث  ىث نث ُّٱٱتعااالى:
 خئ حئ جئ ُّٱٱ[، وقااال تااعااالااى:63الاافاارقااان: ] َّ جس مخ جخ مح
[، فهاال يمكن أن يكون األمي بمعنى 64الزمر:] َّ حب  جب هئ مئ

 ابءة من كتوللعلم بأنه ال تنايف بين عدم المعرفة بالقرا الجاهل بعد هذا الذم؟!

والكتابة باليد وبين العلم، إذ الكتابة والقراءة ليساااتا إال وسااايلة من وساااائل العلم، 

 وليستا هما العلم.

مما سااابق بيانه نجد أن لفظة األمي واألميين تطلق على الذي ال يقرأ من كتاب 

 وال يكتب، وعلى الذي ال كتاب له، من العرب كانوا أو من غيرهم.

تاب يصاااافون هل الك بة  فأ تا لذين لم تكن القراءة والك باألميين أي ا العرب 

، قال (2)، والذين ال كتاب لهم على ساااابيل الذم ال المدح(1)معروفة فيهم إال نادراً 

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ تعالى:
 َّ مح  جح مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب  حب جب هئ مئ

ون حقوقهم كما [، فاليهود يذمون العرب بوصااااف األمية، فيساااالب75آل عمران: ]

ن أطلق على العرب وصااااف وال يعني هذا أن أهل الكتاب هم مَ  هو بين يف اآلية،

األميين، إذ العرب معروف عن أغلبهم بااأهنم أميون ال يقرؤون من كتاااب وال 

تاريخية،  قة ال يكتبون، وليس لهم كتاب كما ألهل الكتاب، وهذا ال تنكره الحقي

ًا، فأتاهم بكتاب بعدواهلل تعالى يمتن على العرب األمي ًا أمي   ين بأن بعث فيهم نبي 

 حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱأن كااانوا ال كتاااب لهم، يقول تعااالى: 
                                                 

 (.9/133ينظر: التحرير والتنوير )( 1)

 (.1/325الكشاف ) ينظر:( 2)
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 َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

[ فكيف يثني اهلل على نبيه ويمتن على أمته بوصاااف أطلقه اليهود على 2الجمعة: ]

 ؟! (1)العرب على سبيل الذم

ًا أن مادة  )أمي( بكل معانيها عربية األصاااال، فليساااات هي وهكذا يظهر جلي 

 . (2)دخيلة معربه يف كل استعماالهتا

واألميين أهنا لم تشااتق من الوثنية  الحظ يف اشااتقاق ومعاين األميمما هو مُ * و

باين المعنى بين لفظ األمي وبين لفظ الوثني، (3)والوثني ها، لت ، وال هي من معاني

س وليست هي أصالً فيهم كاألمية حيث يولد كما أن الوثنية وصف طارئ على النا

الناس أميين ال يقرؤون وال يكتبون، ثم يرتفع هذا الوصااااف عنهم إن هم تعلموا، 

مي بالوثني األفال يمكن أن يفسر  فاهلل تعالى قد فطر الناس على التوحيد ال الشرك،

صاابح يمطلقًا، ألنه لو فساار األمي بالوثني للزم وصااف بني إساارائيل بالوثنيين، ف

[ 78البقرة: ] َّ جه ين ىن من خن حن جن ُّٱمعنى قولااه تعااالى: 
                                                 

باجي ص ينظر ( 1) يد ال بالقرآن والحديث؛  26: تحقيق المذهب ؛ ألبي الول عدها، والتعريف  وما ب

 ، وما بعدها.144محمد الزفزاف ص 

 هناك من يقول بأن العرب عربت اللفظ من:  (2)

، 95، 94 ،83، 82ص؛ الجااابري ماادخاال إلى القرآن الكريمالعربيااة )أمااا( أو )جوييم( ينظر:  *      

دحض أباااطياال عااابااد الجااابري وخرافااات هشاااااام جعيط حول القرآن ونبي وينظر يف الرد عليااه: 

 . 39ا 3؛ خالد كبير عالل ص اإلسالم

تاريخية الدعوة المحمدية يف  (،631اااااااا  630/ 2أو من اآلرمية )أميتا( ينظر: دائرة المعارف ) *      

محمد  ؛ د/تاب والقرآن قراءة معاصاااارةالكو، 176، 175، 163، 162 ص ،هشااااام جعيط ؛مكة

 . والقول بأن العرب عربت لفظ األمي واألميين يفتقد إلى الدليل.139ص  شحرور

وحيااال الرجوع إلى قاااموس الكتاااب المقاادس لم أجااد إال كلمااة )أمم( وهي كلمااة تطلق على        

و معنى األمي والمهم ه ،117الشااااعوب غير العربانيااة، وهم الااذين ال كتاااب لهم، ينظر: ص 

ته  له وهو المعنى ذا ية من ال كتاب  ها يف العرب فإذا لم يكن هناك خالف يف أن من معاني واألميين، 

 عرب.الذي استخدمه أهل الكتاب، فال مشاحة يف االشتقاق أهو عربي أم مُ 

قوال : دائرة المعااارف، الجزء الثاااين مااادة )أمم( فقااد فسااااروا األمي بااالوثني، وينظر ألينظر ( 3)

 أحمد شااحالن، دراسااة مقارنة تحليلية يف ؛المسااتشاارقين يف المراجع التالية: مفهوم األمية يف القرآن

ية،  ية اآلداب والعلوم اإلنسااااان جامعة محمد الخامس، الربا ، ع : اللغات السااااامية، مجلة كل

 .20ا16؛ عبد الرحمن بدوي،  يه، الدفاع عن القرآن ضد منتقد114ا 105، ص1/1977
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، وهذا يتناىف مع (1)ال يسااااتقيمومن بني إساااارائيل الذين هم وثنيون وثنيون فهذا 

ته اآلية من أهنم ال يعلمون الكتاب، كما يلزم من تفسااااير  لذي بين معنى األميين ا

ووصف  نه قط،عرف عبالوثني وهذا الوصف لم يُ  ^األمي بالوثني وصف النبي 

العرب بالوثنيين وهذا وصااااف لم ُيعرف به العرب جميعًا، وكيف يمتن اهلل تعالى 

 على العرب ببعثة نبي وثني وهم وثنيون، المعنى ال يستقيم أبدًا.

يختلف معنى األمي يف اآليااات البينااات، ويتبين المعنى من خالل داللااة  *

تارة يُ  ياق، ف عدم المعرفة وعدم الفهالساااا لذين علموا ولم طلق على  كاليهود ا م، 

 يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱٱٱيعملوا كما يف قوله تعالى:
ما يف 78البقرة: ] َّ جي تاب لهم ك لذين ال ك باألميين ا [، ومرة يكون المراد 

[، وأخرى 20آل عمران: ] َّ  زي ري ٰى ين ىن ُّٱقولااه تعااالى: 

كما يف قوله  منهم ^يكون بمعنى الذين ال يكتبون وال يقرؤون من العرب والنبي

عالى: فت 2الجمعة: ] َّ يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱٱت يات وصاااا ناك آ [، وه

  زئ رئ ُّٱباااألمي، فقرناات بين نبوءتااه وأميتااه كمااا يف قولااه تعااالى:  ^النبي

 جح مج حج مث ُّٱٱ[، وقااولااه:157األعااراف: ] َّ ىئ نئ مئ
كان النبي158األعراف: ] َّ مح هل  ما  ^[، ف هذا  تب؟!  ًا ال يقرأ وال يك ي  أم

 بإذن اهلل تعالى. ث الثاينسيبينه المبح

يتبين مما ساااابق أنَّ حدَّ األمي هو الذي ال يقرأ من كتاب، ال أنه ال يقرأ من  *

حفظااه، ألن العرب عماادهتم الحفظ، فكااانوا يقرؤون من حفظهم، والنبي األمي 

نطق بكالم  ، ألن القراءة نوعان:(2) واحد من العرب كان يقرأ من حفظه ^محمد 

، فالنوع األول ينتفي يف حق األمي، بينما ظهر قلب نو محفوٍظ عأ ،معيَّن مكتوٍب 

 النوع الثاين ال ينتفي يف حقه.

 بيديه. واألمي هو الذي ال يكتب

                                                 

 .150التعريف بالقرآن والحديث ؛ محمد الزفزاف، ص  :ينظر( 1)

 (.436ا 17/434ينظر: مجموع الفتاوى )( 2)
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 نث مث زث رث يت ىت ُّٱٱوهااذا المعنى لألمي يتبين يف قول اهلل تعااالى:
[، فهنااا ورد نفي التالوة وقياادهااا 48العنكبوت: ] َّيف ىف يث  ىث

يد، ونفى الكتابة التي بال ما يحفظه اإلنسااان عن سااماع،بالكتاب، ألن هناك تالوة م

اب، فالذي يتلو مما يساااامع ومن حفظه ال ينتفي عنه ألن هناك مَ  ن يكتب له الُكتَّ

وصف األمي، أما الذي يقرأ ويتلو من كتاب فهذا ينتفي عنه وصف األمي، والذي 

 ال يكتب بيده هو أمي.

سرها هناك مَ وعلى وضوح معنى القراءة والكتابة إال أن  ن خرج عن حدها، وف

كان  ^بنوعها بداًل من جنسها، حيث يقول: )أما إسقا  هذا المعنى على أن النبي

أمي ًا أي ال يقرأ وال يكتب فهذا خطأ، فكما قلت: إن الكتابة هي تجميع األشااااياء 

عاجزًا عن  ^بعضااااها إلى بعض إلخراج معنى مفيد )موضااااوع( فهل كان النبي

رى إن الكتاب الذي أرسله النبي إلى كس ة أو كتابة كتاب تأليف؟تأليف جملة مفيد

ألنه هو الذي أماله وصاااااغه. والقراءة تعني العملية التعليمية  ^هو كتاب النبي

ها ببعض،  ها بعضاااا ها ومقارنت تائج من قدرة على اسااااتقراء ن تتبع المعلومات ثم ال

الحظ .مما يُ (1)يقرأ؟( ال ^فاالسااااتقراء والمقارنة جاءا من القراءة فهل كان النبي

على هذا القول أنه تفسير آللية الكتابة والقراءة، وبيان أنواعها وآحادها، فإنَّ مما ال 

خطب على المنابر، وأملى الرساااائل، وقال األحاديث، وقرأ  ^شاااك فيه أن النبي

تاب هل قرأ من ك يه ؟!  يد هذا ب كل  تب  هل ك ظه، ف نا   القرآن من حف هذا م ؟! 

 عن منا  التحرير. أن النص ابتعد التحرير، ويبدو

 نتفي عن األمي، وجنسفجنس الكتابة أي الذي يكتب ويخط بيديه فهذا المُ 

 ن يقرأ من كتاب فهذا أيضًا منتٍف عن األمي.مَ لالقراءة 

* * * * * 

 

                                                 

 .141الكتاب والقرآن قراءة معاصرة؛ د/ محمد شحرور، ص ( 1)
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 المبحث الثاني       

 ^األدلة على أمية النبي

قد ورد يف القرآن وصااااف النبي محمد  له ^ل عالى: باألمي، يف قو  رئ ُّٱ ت
 مج حج مث ُّٱٱ[، وقااولااه:157األعااراف: ] َّ ىئ نئ مئ  زئ
ووصااافه  ^[، فهذه اآليات قرنت بين نبوءة محمد158األعراف: ] َّ مح جح

 بين أميته ونبوءته؟! باألمي، فهل هناك عالقة

يف المبحث السااااابق بينت معنى األمي بأنه الذي ال يقرأ من كتاب وال يكتب 

 هبذا المعنى، فمنها: ^تي تربهن على أمية النبيبيديه، ولقد تضافرت األدلة ال

 أوال  : األدلة الع لية :

ونشااااأ، وبعث، لم تكن القراءة  ^بالنظر إلى المكان الذي عاش فيه محمد  *

والكتابة باألمر الشاااائع فيه، بحيث يساااعى الناس لتحصااايله، فلم يعَن العرب آنذاك 

، ألن غالبيتهم أميون ال يقرؤون بالقراءة والكتابة، لذا اعتمدوا على حفظ الصاااادور

، حتى تجارهم لم يكونوا يوثقون معامالهتم بالقراءة والكتابة كما هو (1)وال يكتبون

الشااأن يف العصاار الحديث، ألهنا كانت محدودة، كما أن المصااادر ال تذكر لنا رواية 

 ن قرأ وكتب من العربعن معاملة تجارية تم تدوينها، ولقد تم رصد بعض أسماء مَ 

، ولو كان محمد قارئًا وكاتبًا (2)من بينهم ^بمكة لقلتهم، فلم ُيذكر اساااام محمد 

 ن كتب دليل على قلتهم. ، وحصر أسماء مَ (3)لُعل م ذلك بسهولة ولذاع وانتشر

                                                 

ظر( 1) ن خلاادون، ص ي بن  مقاادمااة ا محمود 237:  عرب :  ل حوال ا عرفااة أ م لوغ األرب يف  ب ، و

ى من نفى أمية سااايد األوائل واألواخر : أحمد آل بو ( ؛ والرد الشاااايف الوافر عل3/367األلوساااي)

 .69طامي ص 

 (.11/21ول ديورانت، )، (، قصة الحضارة 2/90للرازي، ) : األربعين يف أصول الدين ؛ينظر (2)

أماري،  ^، وممن اعرتف بأميته بتصرف 65، 64محمد رضا، ص ؛ ^محمد رسول اهلل : ينظر (3)

سكي، ومونتيه، ول ديورا صر ^نبوة محمدينظر: نت، وكازيمير شراقي المعا د.  ؛ يف الفكر االست

 .389لخضر شايب، ص
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ما من أحد يطلب فن ًا من الفنون إال وله يف ذلك مراحل وطبقات، فأول ذلك  *

، ثم يختلف ألهله ويصحبهم، فيكون تارة ن عنده هذا الفنيكون طالبًا وسائالً عمَ 

معروفة معلومة ألهل  ^مبتدئًا، ثم متوسااااطًا، ثم ماهرًا متقدمًا، وحال محمد 

زمانه، واألقربين من أهله، خاصة عدوه المتتبع ألمره، والمفتش عن حاله من كفار 

قريش، ومن اليهود والنصاااارى، وغيرهم كثير، فقد علموا منشاااأه ومتقلبه ومثواه، 

بينهم تربى ونشاااااأ، فلو أنااه تعلم القراءة والكتااابااة، واختلف إلى أهاال اللغااات، ف

له  ف أمره واشااااتهر، ولم يخَف ولم يسااااترت على أه خذ عنهم، لُعر  فصااااحبهم وأ

ن فكر وتدبر حاله وحال قومه، بل لو ونسااااائه، وعدوه ووليه، فهذا ال يعتقده كل مَ 

كما أن  ،(1)ه األولون واآلخرونكان له ذلك يومًا واحدًا أو ساااااعة واحدة لعلم ب

بة، فال  ^النبي لدواة والقلم التي هي أدوات الكتا لم يَر يف يوم من األيام يحمل ا

ناقلون، فمُ يمكن أن يُ  بة همل أمره ال تا مه للك مه تعل حال أن يكون أخفى على قو

 والقراءة طوال حياته ولم ينتشر خربه نظرًا لقرب المعيشة بينهم. 

أخفى مقدرته على الكتابة بيديه، والقراءة من الكتب  ^حمد لو أن النبي م *

من  ^طيلة حياته لكانت تلك خدعة كربى، وهي مما ال يتفق مع كمال أخالقه 

ًا أن يبَقى على تلكم  الصاادق الذي اتصااف به طيلة حياته، كما أنه من الصااعب جد 

 .(2)الخدعة دون أن يعرف هبا أحد، لحميمية الصلة بينه وبين قومه

تاذ ولم يطالع كتابًا ^محمد لم يتعلم  * ولم يتفق له  يدرس،ولم  ،من أساااا

، ألن مكة ما كانت بلدة العلماء، وما غاب رسااول اهلل (3)مجالسااة أحد من العلماء

هذه ن أ بأنه سااااافر مرتين فغاب عن مكة، إال قاليُ  قدو ،مكة غيبة طويلة عن^

                                                 

 (.90ا  87/ 1القاضي عبد الجبار ) ينظر: تثبيت دالئل النبوة ؛ (1)

 .136محمد نبي الزمان : كارين ص : ( ينظر2)

 ىمعجم افرتاءات الغرب عل نقالً عنلفيلسااااوف اإلنجليزي توماااس كااارلياال، لكتاااب األبطااال  ( 3)

 .136ا 135، ص أنور محمود زنايت اإلسالم؛
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، ثم إنه لو تعلم ودرس (1)م الكثيرةالعلوكانت يسيرة، ال يسعه أن يتعلم فيها مدة ال

ألخرب بذلك، فليس هناك ما يسااااتدعي كتمان هذا األمر، ثم ال بد من أن يصاااارح 

أخذ عنه، لكن شااايئًا من هذا لم  ^باسااام معلمه، أو أن معلمه يصااارح بأن محمداً 

 يحدث! لماذا؟! 

هب اكبحير ^ن لقيهم محمدحتى مَ و قة بن نوفل( 2)الرا بث ( 3)، وور ، لم يل

ولو افرتضنا  ،(4)الن د الحديثي ال تثبت أمام ااحير قصةعلى أن ما وقتًا طويالً، معه

الساااعتين، ولو حدثت قصااة  جداًل أهنا وقعت فإن اللقاء بينهما ال يعدو الساااعة أو

فغايتهم الحصول  ^؛ وهم يرتبصون بالنبيألثارت جداًل يف قريشتعليم واألخذ ال

شكيك يف نبوءته، صدى  يف التأريخ  لكن ال نجد على دليل واحد للت ذكر؛ ولو يلها 

كان عرضااااًا لم  اببحير ^ولقاء النبي ،مما يؤكد بطالهناذكرت الشااااتهرت، فهذا 

ليعلمه، كما أن  ^بمحمد اللتعلم منه، ولم يلتق  بحير اقاصدًا بحير ^يكن محمد

بوءته! نثم إن محمدًا لم يخرب وقتها بأي شيء عن اللقاء لم يكن على انفراد بينهما، 

فلماذا لم يظهر نبوءته مباشاارة؟! لماذا يصاامت؟! لماذا يتأخر يف تبليغ ما تعلمه من 

! ليس هناك إجابة تشاااافي لإلجابة على هذه األساااائلة الملحة؛ ألنه لم يتلقَّ ؟ابحير

! وال يوجد دليل صحيح ثابت يمكن االستناد عليه يف هذه الحادثة، ا شيئًا من بحير

يها اللقاء، ال تذكر قضااااية األخذ والتعليم، وإنما تذكر قضااااية والرواية التي ُذكر ف

                                                 

بت أن محمدًا هناك مَ  ( 1) تاريخ الشااااعوب تعلم من اليهود والنصااااارى، ينظر :  ^ن يحاول أن يث

ماذا : بودلي، و حياة محمد(، و23/112وقصااة الحضااارة )، 34كارل بروكلمان ص  ؛ اإلسااالمية

، 136ا 135ءات الغرب على اإلسالم ص نقالً عن معجم افرتا ؟ ؛ جاجير،من اليهودية أخذ محمد

 .444د/ لخضر شايب، ص  المعاصر؛ يف الفكر االستشراقي  ^ونبوة محمد 

بحيرا الراهب، قيل كان على النصاااارانية، وقيل على اليهودية، ينظر: البداية والنهاية ؛ البن كثير، ( 2)

(2/289 .) 

، ^بن عم خديجة زوج النبي األساادي ورقة بن نوفل بن أسااد بن عبد العزى بن قصااي القرشااي ا (3)
 (.6/607، ينظر: اإلصابة ؛ البن حجر، )^ن تنصر بالجاهلية، تويف قبل بعثة النبيكان ممَ 

بين قواعد المحدثين وروايات  مرويات الساايرة النبوية(؛ و1/57ينظر: تاريخ اإلسااالم : للذهبي ) (4)

 .51 د/ أكرم ضياء العمري، ص؛ خباريين اإل
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على أهنا ال تثبت، لكن تنزاًل على فرضااية صااحة الحادثة  ^البشااارة بنبوءة محمد

تدل هبا عليه، تأمل معي الرواية ما يساااا ل ٍب إ َلى » :فهي تثبت خالف  َطا َخَرَج َأُبو 

ام  َوَخَرَج َمَعُه النَّب    الشااَّ
ُّ
َيا يف  ^ ي ب  َهَبُطوا  ،ٍخ م ْن ُقَرْيشٍ َأشااْ اه  َرُفوا َعَلى الرَّ ا َأشااْ َفَلمَّ

َحاَلُهمْ  ُب  ؛َفَحلُّوا ر  اه  ُم الرَّ وَن ب ه  فَ  ؛َفَخَرَج إ َلْيه  َك َيُمرُّ
ْبَل َذل  ْم  اَل َوَكاُنوا َق َيْخُرُج إ َلْيه 

ُت. َقاَل َواَل  َحاَلُهْم َفَجَعَل َيَتَخلَّ  : َيْلَتف  ُب َحتَّى َجاَء َفَأَخَذ ب َيد  َفُهْم َيُحلُّوَن ر  اه  ُلُهُم الرَّ

ول   ينَ  :َقاَل ، ^اهللَرسااُ يُِّد اْلَعاَلم  ينَ  ،َهَذا سااَ وُل َربِّ اْلَعاَلم  َرْحَمًة  اهللَيْبَعُثُه  ،َهَذا َرسااُ

يَن. َفَقاَل َلُه َأْشَياٌخ م ْن ُقَرْيشٍ  ْلُمَك  :ل ْلَعاَلم  يَن َأْش : َفَقاَل  ؟َما ع  َقَبة  َرْفُتْم م َن اْلعَ إ نَُّكْم ح 

َجٌر َواَل َحَجٌر إ الَّ  ًداَلْم َيْبَق شااَ اج  ُجَدان  إ الَّ َواَل  ؛ َخرَّ سااَ   ل نَب   َيسااْ
 
ُفُه ب َخاَتم   يَوإ نِّ  ،ي َأْعر 

اَحة   ه  م ْثَل التُّفَّ ُروف  َكت ف  َفَل م ْن ُغضاااْ  َأساااْ
ة  ، وغيرها من روايات مما ورد يف (1)«النُُّبوَّ

 إال أهنا ال تثبت أمام قواعد النقد الحديثي. (2)لنبويةرة اكتب السي

، حيث ^نبيبال اولنا أن نتأمل المنهج االنتقائي والتلفيقي يف حادثة لقاء بحير

بمجرد مقابلته، مع أن الرواية لم تذكر هذا  امن بحير ^بدأ تلفيق قضااية أخذ النبي

ذ؟! و بوءة بن لم ُيلتفت إلى البشاااارةال تصاااريحًا وال تلميحًا، وال أدري من أين ُأخ 

هبا بحير ^النبي ما ^حين رأى خاتم النبوءة بين كتفي النبي االتي بشاااار  ، وهذا 

 صرحت به الرواية !!

نصف لالستدالل ؟! وهل هذا هو المنهج االستنباطي مُ  فهل هذا منهج علمي

 من الرواية إن صحت ؟!

                                                 

هذا حديث  ( قال عنه الرتمذي:3620) ^لرتمذي يف سننه، المناقب، باب بدء نبوة النبي( أخرجه ا1)

اً وهو حديث منكر ج حساااان غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه، قال عنه الذهبي: . ينظر: تاريخ د 

 (.1/57اإلسالم )

 .16سحاق صإ: البن ( ينظر: السيرة النبوية2)



 

202 

 

انب التحيز إلى ج نحتاج للرتيث وللتأمل حيال البحث بموضااااوعية تامة دون

ما، والتصااااور السااااابق للقضااااية يجعلنا نطوع األدلة له، وإن كانت داللتها خالف 

 ذلك! 

ا عن الل ا  الذي كان اين محمد  ^فكانت خديجة زوج النبي وورقة، ^أمَّ

ناجمًا عن محمديكن  ، ولم^ن ذهبت بمحمدهي مَ  قاء  به،  ^الل وال عن طل

يَجُة ) :حيث ى اْبَن اْنَطَلَقْت ب ه  َخد   الُعزَّ
د  ْبن  َعْبد  َحتَّى َأَتْت ب ه  َوَرَقَة ْبَن َنْوَفل  ْبن  َأسااااَ

يَجةَ  ، َفَيْكُتُب  ،َعمِّ َخد 
َّ
ْبَران ي ، َوَكاَن َيْكُتُب الك َتاَب الع  يَّة 

ل  َر ف ي الَجاه  َوَكاَن اْمَرًأ َتنَصااااَّ

اَء اهلل يَّة  َما شاااَ
ْبَران  يل  ب الع  ْنج  ، َفَقاَلْت َلُه َأْن يَ  م َن اإل 

َ
ي ْيًخا َكب يًرا َقْد َعم  ْكُتَب، َوَكاَن شاااَ

َمْع م   ، اسااااْ يَجُة: َيا اْبَن َعمِّ
ي َماَذا َتَرى ؟ ن  َخد  يَك، َفَقاَل َلُه َوَرَقُة: َيا اْبَن َأخ   اْبن  َأخ 

وُل اهلل َل اهلل َخَبَر َما َرَأى، َفَقاَل َلُه َوَرَقُة: َهَذا النَّاُموُس  ^ َفَأْخَبَرُه َرساااُ ي َنزَّ
ذ  َعَلى  الَّ

وُل اهلل ُجَك َقْوُمَك، َفَقاَل َرسااااُ ي َأُكوُن َحياا إ ْذ ُيْخر 
ى، َيا َلْيَتن ي ف يَها َجَذًعا، َلْيَتن   ُموسااااَ

 ُهمْ  َأوَ  »: ^
َّ
ي ج  ْئَت ب ه  إ الَّ ُعود َي، «؟ُمْخر  ْثل  َما ج  ، َقاَل: َنَعْم، َلْم َيْأت  َرُجٌل َقطُّ ب م 

، َوَفتََر  َوإ نْ  َ
َقُة َأْن ُتُوفِّي ْب َوَر ًرا. ُثمَّ َلْم َينْشاااااَ ًرا ُمَؤزَّ ْرَك َنصااااْ ُمَك َأْنصااااُ ْكن ي َيْو ُيْدر 

 
ُ
كان بين ورقة ومحمد(1)(الَوْحي قاًء واحدًا  ية أن ل هذه الروا مات ^، تفيد  ، ثم 

قة، فكيف يتساااانى لمحمد قة أ ^ور نه؟! ثم إن ور بأن  ^خرب محمداً األخذ ع

ل ناموس ا نه هو النبي المُ ال له، وأ لذي نزل على موسااااى من قب جاءه هو ا نتظر ذي 

 ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّٱ الذي بشاااارت به الكتب السااااابقة، قال تعالى:
[، ورقااة 157األعااراف: ] َّ يب ىب نب  مب زب رب يئ

علَّم  خرب ورقة بأنهبأنه سيتبعه وينصره، إال أن ورقة مات، فلماذا لم يُ  ^خرب النبييُ 

 قى عنه؟! تل ^وأن محمداً  ^محمداً 

                                                 

 (.3صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، )( 1)
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، ^، وموقف ورقة من النبي^كان األجدى بنا أن ننظر يف كالم ورقة عن النبي

من ورقة  ^ألن هذا ما يؤكده الخرب، بداًل من تحوير القضااااية لقضااااية تعل م النبي

 وهذا ال دليل عليه. 

صرح المعلم باسمه؟ ن الذي علمه؟ ثم لماذا لم يُ تعلم، فمَ  ^لو أن محمداً  *

الصااااادق عن اساااام معلمه؟ وكيف يحتمل المعلم أن  ^ر محمدساااافولماذا لم يُ 

خرب عن معلمه؟ ويسااكت طوال نبه أو يُ هذا الكتاب لنفسااه ولم يُ  ^ينسااب محمد

، ثم أليس من باب أولى أن يدعو الُمَعلِّم بنفساااه ويتولى أمر دعوى ^نبوءة محمد

ي تلقى عنه الذ ^النبوءة بداًل من التلميذ الُمَعلم؟ ويبقى البحث عن معلم محمد

ًا ال بد له من إجابة.  كل ما أخرب به ملح 

ولك أن تتأمل القرآن الكريم وتكرار عبارة )قل( مئتين وإحدى وتسااااعين مرة، 

 ىي ني مي زي  ري  ُّٱ، قال تعالى: ^لتدرك أن هناك مصاااادرًا ينبئ محمداً 
 مث  متهت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي
 مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج

وصااافاته الذي لهي الغيبي ُهنا يتبين المصااادر اإل[، 158األعراف: ] َّ حص

 األمي. ^كان يتلقى منه النبي محمد

كانوا على ملة  * لذين  ما أن يكون من األحناف ا كان لمحمد معلٌم فهو إ لو 

لة إبراهيم، وهم بت( 1)ق تاريخية أن النبي ، ولم تث يات ال حد  ^الروا خذ عن وا أ

صيل الم منهم، ، ^سائل والدالئل التي جاء هبا محمدكما أهنم ال يعرفون كافة تفا

سند ظهره للكعبة:  فهذا زيد بن عمرو أحد حنفاء العرب يف الجاهلية، يقول بعدما أ

صبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري،  شر قريش والذي نفس زيد بيده ما أ يا مع

                                                 

 (.91ا1/90: للذهبي )( تاريخ اإلسالم1)
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مه، ثم  به، ولكني ال أعل يك عبدتك  ثم يقول: اللهم لو أين أعلم أحب الوجوه إل

 .(1)على راحته يسجد

 ^وإما أن يكون من اليهود أو النصااارى أو المشااركين، لكن لم يثبت أن النبي 

يدعو إلى التوحيد  ^، كما أن الكتاب الذي جاء به محمدالبتةتعلم منهم شاااايئًا 

علمه مشركًا، أو نصراني ًا أو يهودي ًا، حال أن يكون مُ ويذم الشرك ويتوعد أهله، فمُ 

غير  فمن لمشاااركين واليهود والنصاااارى، لذا كفروا به وكذبوه،فالقرآن يذم عقائد ا

ناقض بين المعلم اليهودي أو  يأخذ عن واحد من هؤالء، ألنه يلزم ت المعقول أن 

، كما أنه من المحال ^يف القرآن، وبلغه محمد النصااراين أو المشاارك وبين ما جاء

مشرك، ين أو العلى معلمه اليهودي أو النصرا ^أن يكذب محمد الصادق األمين 

 خرب بخالف ما علمه.ومعلمه ساكت ال يخرب بأنه أ

لنا أن نطالب بمثال تأريخي واحد اجتمعت فيه أمة من الناس فتواضعوا فيما  *

ان فصلة تستوعب الناس جميعًا يف كل زمبينهم على اإلتيان بمنظومة دينية كاملة مُ 

 لهم مصدٌر يستقون منه. ومكان، من غير أن يكون

من المحال! فحتى العادات والتقاليد التي يتوارثها الناس جيالً بعد  ٌب هذا ضر

 ما هي إال آثار عن أسالفهم، أي أن لها مصدرًا. جيل

 ال بد له من مصدر. ^والقرآن الذي جاء به النبي األمي

 فما مصدره؟! هذا ما تتناوله طيات صفحات البحث.

 :ليةثانيًا: األدلة الن 

وصفه باألمي، وهذا الوصف كان  ^محمد ذي أنزل علىلقد ورد يف القرآن ال

  زئ رئ ُّٱ، قال تعالى: ^معروفًا لدى أهل الكتاب يف البشااارة بنبوءة محمد

 َّ يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

  جس مخ جخ مح جح مج حج مث ُّٱ[، ويف قوله: 157األعراف: ]

                                                 

 (.1/144( السيرة: البن هشام )1)



 

205 

 

ميون ال 158األعراف: ] َّ حص مس خس حس [، وقومااه أ

بذلك فلم ينكروا عليه  ^ومحمد يقرؤون وال يكتبون، وال كتاب لهم،  يخربهم 

وصااافهم ونفساااه باألميين، فلو كانوا يقرؤون ويكتبون لكذبوا خربه الذي يصااافهم 

قال  فيه باألميين، لكن شاااايئًا من هذا لم يحدث وهم من أشااااد الناس لهم عداًء،

 يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱتااعااالااى: 
كن لهم [، فقريش لم ت2الجمعااة: ] َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ

ساااابأ: ] َّ جئحئ  يي ىي ني مي ُّٱكتب يدرسااااون منها، يقول تعالى عنهم: 

وهذا بخالف أهل الكتاب كان لديهم كتاب يدرسااون منه، قال تعالى عنهم:  [،44

 َّ يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت ُّٱ

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس ُّٱ[، 79آل عاامااران: ]
 [.169األعراف: ] َّجغ

، ^نفي تعلمه من بشااار، وهذا تأكيد ألميته  ^ربهن على أمية محمدومما يُ  *

قالوا قال اهلل عنهم:  فقومه  عام: ] َّ(1) زث رث ُّٱدرس،  [، وقال 105األن

يتعلم من  ^بااأن محمااداً  فهم يقولون: [،14الاادخااان: ] َّ مت خت ُّٱٱاهلل عنهم:

، فما جاء به مصاادره بشااري، ال إلهي كما يزعم، وهم لم يقولوا بأن محمدًا (2)بشاار

شيء لتكذيبه فيما جاء  ^وهم من أحرص الناس على اهتام النبي  قرأ وكتب، بأي 

 بين جة اختالف اللساااانالتعلم من البشااار بحُ  ^به، فنفى اهلل تعالى عن نبيه محمد

عالى قال ت   ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: المعلم والمتعلم، 

                                                 

َس وتعلمت، و)أي ذاكرت أهل الكتاب  ، باأللف (دارستيف درست أكثر من قراءة، ) (1) ح بفت (ْت در

 (َت درسااْ ، و)محتنأي درساات هذه األخبار التي تتلوها علينا أي مضاات وا ،السااين وتسااكين التاء

أي قرأت أنت وتعلمت أي درست أنت يا محمد كتب األولين وتعلمت  ،تح التاءبسكون السين وف

 .265حجة القراءات ؛ البن زنجلة ص  . ينظر:من اليهود والنصارى

، وقد صاااارح القرآن بأنه ^قد اختلف العلماء يف تعيين هذا البشاااار الذي زعموا أنه يعلم النبي ل (2)

 ( 2/454ينظر: أضواء البيان )أعجمي اللسان، 
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فكيف يتعلم [، )103النحل: ] َّ جه  ين ىن من خن حن جن يم

َصاحته وبالغته ومعانيه التامة الشاملة، التي هي أكمل من ن جاء هبذا القرآن، يف فَ مَ 

معاين كل كتاب نزل على نبي أرساال، كيف يتعلم من رجل أعجمي؟! ال يقول هذا 

كةمَ  هي  ^ن لغة الكتاب الذي جاء به محمد ، إذ أ(1)(من العقل ن له أدنى ُمسااااْ

 .(2)العربية، فكيف يتعلم من أعجمي؟

بأنه لو ) ^الكافرين المكذبين بنبوءة محمد نتشاااادة تعاهلل تعالى بين ولقد 

ًا مع أن ي  ًا لكذبوه أيضًا، وقالوا: كيف يكون هذا القرآن أعجمي  جعل القرآن أعجم

 مج حج مث هت مت ُّٱٱ:وذلك يف قوله ؟الرسااااول الذي أنزل عليه عربي
أي: أقرآن أعجمي، ورساااول ، [44فصااالت: ] َّحس  جس جخمخ مح جح

وال ينكرون أن المعلم  ؟والرسااول عربي فكيف ينكرون أن القرآن أعجمي ؟عربي

 .المزعوم أعجمي، مع أن القرآن المزعوم تعليمه له عربي

هذا القرآن العربي المبين، على أعجمي  نه لو نزل  بأ كما بين تعنتهم أيضااااًا 

 حج مث ٱُّفقرأه عليهم عربياا لكذبوه أيضًا، لشدة عنادهم وتعنتهم، وذلك يف قوله: 
 .(3)[(199 ا198الشعراء: ] َّ حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج

ًا عالقًا يف الذهن حاضرًا يبقى مُ  ^إنَّ البحث عن ُمَعلِّم محمد النبي األمي  لح 

بالقرآن الذي حوى أخبارًا كلية وجزئية، وتفاصيل  ^يف النفس، من أين أتى محمد

 دقيقة؟! 

 لم ُيهمل هذا السؤال !!

قال  ^ح عن معلم النبي األميإذ إننا نجد اإلجابة ماثلة أمام ناظرينا يف التصااري

 [.113النساء: ] ژېئ ىئىئىئییژ تعالى: 
                                                 

 (.4/603تفسير القرآن العظيم )( 1)

 (.9/468: التفسير الكبير )ينظر( 2)

 (.24/535(، وينظر: التفسير الكبير )2/454أضواء البيان )( 3)
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 ^إنَّ اإلشااكالية مع مكذبي النبوءة قديمًا وحديثًا ليساات يف كون النبي محمد

ًا أو غير عربي،  ًا، وال يف كون القرآن عربياا  ًا أو أعجمياا  ًا، وال يف كونااه عربياا  أمياا 

يعرتفوا بأنه من عند اهلل تعالى، اإلشاااكالية معهم يف مصااادر القرآن اإللهي الذي لم 

وإلهية  ^فحاولوا طرح الشاااابهات المتناقضااااة التي تند عن تكذيبهم لنبوءة النبي

 : تعلمه من البشاااار،فاألشااااقياء يقولون القرآن الذي هو دليل على صاااادق نبوءته،

، وإنه وحي من عند اهلل نه الحق الذي ال شاااك فيهإوأهل العلم والساااعداء يعلمون 

 .(1)تعالى 

اعرتاف قومه بأنه اساااتكتب قصاااص  ^ومما يؤكد أيضاااًا أمية النبي محمد *

ت َب له، ولم يقرأ بل أمليت عليه، قال  األولين، وهذا يدل على أنه لم يكتب بل ُك

 َّ مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب ُّٱٱتاااعاااالاااى:

واالكتتاب:  َّ مب زب ُّٱنعت أو حال لاااااااا  َّ نب ُّٱٱفاااا [5الفرقان: ]

حصاوله  أي فتعال تدل على التكلف لحصاول الفعلوصايغة اال افتعال من الكتابة

تكلف أن يكتتبها، ومعنى هذا التكلف  َّ نب ُّٱمن فاعل الفعل؛ فيفيد قوله 

 َّ رت  يب ىب ُّٱ: قوله  ويف أي ينقلها ن يكتبها لهسأل مَ  ي ًالما كان أم ^أن النبي 

ليه ع لكنها كانت تملىلو كتبها بنفسااااه لكان قرأها بنفسااااه،  قرينة أخرى تؤكد أنه

 ،ن يكتب ألفاظه أو يرويها أو يحفظهاواإلمالء: هو اإلمالل، وهو إلقاء الكالم لمَ 

بالنظر إل كان  تاب  ها أو  ىوتفريع اإلمالء على االكت كان ليقرأ يه  ها عل أن إمالء

يقص عليهم قصص األمم  ^حين كان النبي (2)هذه شبهة أثارها النضرا، ليحفظه

                                                 

 (.1/490: أضواء البيان )ينظر (1)

النضاار بن الحارث، كان ينظر يف كتب الفرس ويخالط اليهود والنصااارى، من أشااد قريش تكذيبًا ( 2)

بن أبي طالب صربًا ا، بضرب عنقه، فقتله علي ^أسره المقداد يوم بدر وأمر رسول اهلل، ^للنبي 

يل. به محمد باألث يأيت  ما  بأن  ئل  قا مل ؛ البن األثير، أسااااااطير األولين. ينظر ^وهو ال كا : ال

(1/263.) 
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عند  قبلألنه علم أن هذا الزور مكشااوف قد ال يُ هبتانه؛  جتروي السااابقة، وهو يريد

الناس لعلمهم بأن النبي أمي، فكيف يسااااتمد قرآنه من كتب األولين؟ فهيأ لقبول 

ي عليه ملحساااان القراءة فيُ ن يُ فهو يناولها لمَ  ،فاتخذها عنده لنبيتبت لكُ  اذلك أهن

 .(1)(ما يقصه القرآن

القرآن الكريم لم ينزل على  ويؤكدها أن ^مما يدل على أمية النبي محمد * 

قواًل بواسااااطة جربيل، ال مكتوبًا، أي أنه  ^مكتوبًا، بل نزل على النبي  ^النبي

من حفظه، ويرتله، ويتلوه على قومه، فالقرآن ^ه أسااامع فيقرسااامعه ألن القول يُ 

[، 5المزماال: ] َّ يي  ىي مي خي حي ُّٱ: ، قااال اهلل تعااالى^قول تلقاااه النبي

  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱ[، 40الحاااقااة: ] َّ مي خي حي جي ُّٱٱوقااال:

وهذا بخالف التوراة التي  [، وغيرها من اآليات،68المؤمنون: ] َّ هئ مئ

 مه جه  ين  ُّٱ: على موسااااى عليه السااااالم، قال تعالىمكتوبة  أنزلها اهلل تعالى
[ ويف قااول 145األعااراف: ] َّ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه

طَ  :َفَقاَل َلُه آَدمُ :» ^النبي  ى اصااْ ه  اَل ب كَ  َفاَك اهللَأْنَت ُموسااَ  وقال«. م ه  َوَخطَّ َلَك ب َيد 

ه  »  :اآلخر ، ويف هذا داللة على أن موسى عليه السالم كان (2)«َكَتَب َلَك التَّْوَراَة ب َيد 

 يقرأ من األلواح.

ق القرآن مشاااتيقرأ ما يوحى إليه من حفظه فيتلوه تالوة، إذ  ^ولقد كان النبي 

، (3)الحروف والكلمات بعضااااها إلى بعض يف الرتتيلمن القراءة، والقراءة ضاااام 

نه من جنس الكالم الذي يُ  نه يقرأ من  تلىحفظ ويُ وهي التالوة، إشااااارة إلى أ ال أ

يكون بمعنى  ^فمعنى قرأ يف القرآن حيااال خطاااب اهلل تعااالى للنبي  ،( 4)كتاااب

                                                 

  ، بتصرف.(9/235)التحرير والتنوير  (1)

 (.2652آدم وموسى عليهما السالم، )أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب القدر، باب حجاج ( 2)

 .402ينظر: مفردات غريب القرآن ص ( 3)

 (.15/230: التحرير والتنوير )ينظر( 4)
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 ين ىن من خن حن ُّٱالتالوة، بالقراءة من حفظه ومما ساامعه، قال تعالى: 
 ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ[، 106اإلسااااااراء: ] َّ يه ىه مه جه
نحاال: ] َّ زي ري ل  حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ ُّٱ[، 98ا
 ُّٱٱ[،1العلق: ] َّ مم ام يل ىل مل ُّٱٱ[،45اإلسااراء: ] َّ هت  مت خت

 [. 3العلق: ] َّ زي  ري ٰى

س ،نزلة تارة بالقراءةكتب اهلل المُ  باتباعوالتالوة تختص  لما فيها  ،اموتارة باالرت

س يب، وهمن أمر وهني وترغيب وترهي  تأخص من القراءة، فكل تالوة قراءة ولي

كل قراءة تالوة، ال يقال تلوت رقعتك وإنما يقال يف القرآن يف شيء إذا قرأته وجب 

 جخ مح جح ُّٱ ، فالتالوة بمعنى القراءة، وبمعنى االتباع، قال تعالى:(1)اتباعهعليك 
  جم هل مل خل حل جل ُّٱٱ[، وقااال:45الااعاانااكاابااوت: ] َّ  حس جس مخ

 . ^[، فالتالوة قرنت بما أوحي للنبي27الكهف: ] َّحم

 ، (2)إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة والرتتيل أخص من التالوة، وهو

تى ح: قراءته على ترسل وتؤدة بتبيين الحروف وإشباع الحركات، ترتيل القرآن) و

ه ي : وهو المفلج المشاابه بنور األقحوان، وأالبالثغر المرتل ًايجيء المتلو  منه شاابيه هذ 

ًا،ه وفائدة ) [،4المزمل: ] َّ يه ىه مه ُّٱٱ:، قال تعالى (3)(وال يساارده ساارداً  ذ 

هذا أن يرساااخ حفظه ويتلقاه الساااامعون فيعلق بحوافظهم، ويتدبر قارئه وساااامعه 

من كان يقرأ  ^، فالنبي محمد(4)(معانيه كي ال يساااابق لفظ اللسااااان عمل الفهم

ظه  عد أخرحف عالى مرة ب تاب اهلل ت مدارساااااة  ى، منك تاب، وال  عة لك طال غير م

من غير زيادة وال نقصاااان وال ه أوعلى أناس كثر، يقر يف مجالس متعددة، ألساااتاذ،

                                                 

 . 75ينظر: المفردات ص ( 1)

 .187: المرجع السابق ص ينظر( 2)

 (.23/680(، وينظر: جامع البيان )4/637الكشاف )( 3)

 (.29/260التحرير والتنوير )( 4)
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مع أنه ما  ،كلماتهللفاظه وال تغيير ألمن غير تبديل  ، على طول آيات القرآن،تغيير

كان يقرأ لة علىكتاب اهلل، فكان ذلك من عليهم يتلو  ،كان يكتب وما  لدا ته ا يا  آ

وقد تالحظ يف األحاديث التي ، (1)دق نبوءته، وأن ما جاء به وحي من عند اهللصاااا

أهنا تختلف بعض عباراهتا بحساااب المقام الذي يكون  ^كانت من إنشااااء محمد

الحديث الواحد،  ، وبحسب الرواة عنه، لذا تعددت الروايات يف ألفاظ^فيه النبي

شري، فالقرآن يجب أال  ضافوهذه هي طبيعة الكالم الب شوبه أو تتدخل فيه أي إ ة ت

 .(2)إنسانية

 »ولقد 
 
وُل اهلل اَنُه  ^َكاَن َرسااااُ سااااَ

ُك ب ه  ل  ا ُيَحرِّ مَّ
، َوَكاَن م  يُل ب اْلَوْحي  ْبر  إ َذا َنَزَل ج 

، َوَكاَن ُيْعَرُف م نُْه َفَأْنَزَل اهلل َتدُّ َعَلْيه  َفَتْيه  َفَيشااْ ت ي ف ي  َوشااَ  َّ يف ىف يث ىث ُّٱاآلَيَة الَّ

ٱ مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك ُّٱ[، 1يااااامااااة: الااااقاااا]
َك َوُقْرآَنهُ  :َقاَل [، 17ـ  16القيامة: ]  َّ هن من خن حن ُّٱٱ،َعَلْينَا َأْن َنْجَمَعُه ف ي َصْدر 

ْع، [، 18]القيامة: َتم  َعَلْيَنا َأْن ُنَبيِّنَُه [19القيامة: ] َّ حي جي ٰه مه ُّٱَفإ َذا َأْنَزْلَناُه َفاسااااْ

ان َك  ساااَ
يُل َأْطَرَق َفإ َذا َذَهَب َقَرَأُه َكَما َوَعَدُه اهلل َقاَل : َفَكانَ  ،ب ل  ْبر  وهذا ، (3)«إ َذا َأَتاُه ج 

 حن  جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ُّٱٱالنهي كما يف قوله تعالى:
ما يساااامعه ال القراءة من 114طه:] َّمن خن [، والنهي عن العجلة يف قراءة 

مرة  مكنه النظر إليهيديه يُ ن يقرأ من كتاب ال يعجل إذ الكتاب بين كتاب، فعادة مَ 

ن يسااااتمع قد بعد أخرى، فال يفوت عليه شاااايء، وما فاته أدركه، وهذا بخالف مَ 

على العجلة بقراءته، فنهاه اهلل تعالى، ووعده  ^يفوت عليه شاايء لذا حرص النبي

تكفل بتعليمه للقرآن وبيانه، ولقد تكفل اهلل بحفظ القرآن الكريم، قال تعالى: بأنه مُ 

                                                 

 (.15/23، والتفسير الكبير )108ص  اهر يف غريب ألفاظ الشافعي؛ لألزهري: الزينظر( 1)

 .136محمد نبي هذا الزمان ص : ( ينظر2)

 (.5، )4أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب ( 3)
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 يك ىك مك ُّٱٱ[ وقااال تعااالى:9الحجر: ] َّ نن من زن رن مم ام يل ُّٱ
بدل ولم يتغير على م[42فصاااالت: ] َّرن  مم ام يل ىل مل هذه ، فلم يت ر كل 

قال (1)العصااااور بان  قد أوكل اهلل حفظها لألحبار والره ، وهذا بخالف التوراة ف

  يف ىف يث ىث نث مث رثزث يت  ىت نت مت زت ُّٱٱتعالى:

 َّام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق
 حن ُّٱ قال تعالى عنهم: ضاع منها ما ضاع، بتحريف من اليهود،لذا  [،44المائدة: ]
 مب خب حب ُّٱ[، 46النساااااء: ] َّ مه جه ين ىن من خن
 [.13المائدة: ] َّهت  مت خت حت جت هب

ضًا إلى  ^كما ورد وصف النبي شير أي صحيحة، والتي ت باألمي يف األخبار ال

و بْ  َعْن َعْبد  اهللباألمي، ف ^علم أهل الكتاب بوصااااف النبي  (2)ن  اْلَعاص  ْبن  َعْمر 

 اهلل
َ
ي  أَ »:  َعنُْهَما َرضاااا 

ُّ
َها النَّب ي  َيا َأيُّ

ت ي ف ي اْلُقْرآن  ه  اآْلَيَة الَّ  مخ  جخ مح ُّٱ نَّ َهذ 
ًرا  :ف ي التَّْوَراة  : َقاَل [ 8الفتح: ] َّ حس جس ًدا َوُمَبشِّ ُّ إ نَّا َأْرَسْلنَاَك َشاه 

َيا َأيَُّها النَّب ي

ا  ْرز  ح  و 
يِّين  (3) ْْلُمِّ

َل َلْيَس ب َفظ  َواَل َغل يٍظ َواَل  ل  ْيُتَك اْلُمَتَوكِّ مَّ ي سااَ
ول  ي َوَرسااُ

َأْنَت َعْبد 

اٍب  َضُه اهلل (4)َسخَّ ْصَفُح َوَلْن َيْقب  يَِّئة  َوَلك ْن َيْعُفو َوَي سَّ يَِّئَة ب ال سَّ  َواَل َيْدَفُع ال
ْسَواق   ب اأْلَ

َة اْلَعْوَجاَء ب   لَّ يَم ب ه  اْلم  ا َفَيْفَتَح ب َها َأْعُينًا ُعْمًيا َوآَذا َأْن َيُقوُلوا اَل إ َلَه إ الَّ اهللَحتَّى ُيق  ُصما ًنا 

                                                 

ن يحاول التشااكيك يف حفظ القرآن صااراحة أو ضاامنًا، ينظر: المدخل للقرآن ؛ للجابري، هناك مَ ( 1)

، ونظم القرآن 23، وتاريخ القرآن ؛ ثيور نولدكه، ص 7، ص59ع  ما بعدها، ومواقف، و222ص 

، وقد قال هبذا بعض الشااايعة، ينظر: فصااال الخطاب يف إثبات 435والكتاب ؛ يوساااف الحداد ص 

 .360تحريف كتاب رب األرباب؛ للطربسي ص 

إلى  ^لعاص فغيره النبيعبد اهلل بن عمرو بن العاص صااحابي جليل، كان اساامه قبل أن يساالم ا( 2)

 (.4/192عبد اهلل. ينظر: اإلصابة يف معرفة الصحابة ؛ البن حجر، )

ْرزًا: أي حافظًا، وحصنًا. ينظر: تفسير غريب ما يف الصحيحين؛ للحميدي، )( 3)  (.1/209ح 

اب:( 4) ، ينظر: تفسااير غريب ما يف والصااخب الصااياح والضااوضاااء والجلبة ،بالصاااد والسااين سااخ 

 (.1/210) الصحيحين
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لما قال له:  ^للنبي  (2)وهو من يهود المدينة  ابن صااااياد ولق، و(1)«َوُقُلوًبا ُغْلًفا

ُسوُل اهلل» ْشَهُد َأنِّي َر َصيَّاٍد َفَقاَل  ؟َت ْشَهُد أَ  :َفنََظَر إ َلْيه  اْبُن  يِّين   نََّك َأ ُسوُ  اأْلُمِّ ، (3)« ر 

َقاَل َأْخب ُرون ي َعْن »ن معه: ااا وكان من النصارى ااا ومَ (4)لتميم الداري وقول الدجال

يِّين   يِّ اأْلُمِّ
ب  َب  :َقاُلوا ؟َما َفَعَل  ن  َة َوَنَزَل َيْثر  ا : » ^، وقوله (5)«َقْد َخَرَج م ْن َمكَّ ٌة إ نَّ ُأمَّ

يَّةٌ  ُب اَل َنْكتُ  ُأمِّ أنا محمد النبي األمي، أنا محمد : » ^، وقوله (6)«،...ُب َواَل َنْحسااااُ

النبي األمي اااااا ثالثًا اااااا وال نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم، وجوامعه، وخواتمه، 

 رضاااي اهلل عنه: َعل   ، وقول(7)«...
 
َمَة إ نَُّه َلَعْهُد »ي ي َفَلَق اْلَحبََّة َوَبَرَأ النَّساااَ

ذ  يِّ النَّ َوالَّ
 ب 

يِّ    ^اأْلُمِّ
َّ
بَّن ي إ الَّ ُمْؤم نٌ  ،إ َلي

َناف ٌق  ،َأْن اَل ُيح  ن ي إ الَّ ُم عندما بعث ، و(8)«َواَل ُيْبغ ضااااَ

قال  ،إلى النجاشااااي، ثم قرأه عليه (9)كتابه مع عمرو بن أمية الضاااامري ^النبي 

                                                 

(، ويف كتاب 2125رواه البخاري يف صااحيحه، كتاب البيوع، باب كراهية السااخب يف األسااواق، )( 1)

 (.4838) [8 الفتح:]  ژۈۈ ٴۇۋۋ ژالتفسير، سورة الفتح، باب 

ابن صياد: عبد اهلل وقيل صايف بن صياد أو صائد، من يهود المدينة، ينظر لخرب ابن صياد يف: أشرا  ( 2)

 . 284د/ يوسف الوابل، ص الساعة ؛ 

 (.119رواه مسلم، كتاب الفتن، باب قصة الجساسة، )( 3)

تميم بن أوس بن خارجة الداري، أبو رقية، كان نصراني ًا ثم أسلم، سنة تسع من الهجرة، صحابي، ( 4)

سااااكن المدينة ثم انتقل إلى الشااااام، تويف ساااانة أربعين من الهجرة. ينظر: االسااااتيعاب يف معرفة 

 (. 1/58اب؛ البن عرب الرب، )األصح

(، 1354سلم الصبي فمات هل يصلى عليه، ) صحيحه، كتاب الجنائز، باب إذا أرواه البخاري يف( 5)

 (.95ومسلم يف كتاب الفتن، باب ذكر ابن صياد، )

(، 1913« )ال نكتب وال نحسب: »  ^البخاري يف صحيحه، كتاب الصوم، باب قول النبي رواه (6)

 (.15حه، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهالل،)ومسلم يف صحي

(، صححه أحمد شاكر بإسنادين، وحسنه يف الثالث، 212، 2/172رواه اإلمام أحمد يف مسنده، ) (7)

(6606 ،6607 ،6981.) 

رواه مساالم، كتاب اإليمان، باب الدليل على أن حب األنصااار وعلي رضااي اهلل عنهم من اإليمان، ( 8)

(131). 

إلى النجاشااااي يف زواج أم حبيبة، ينظر:  ^عمرو بن أمية الضاااامري صااااحابي جليل، بعثه النبي( 9)

 (.4/602اإلصابة يف تمييز الصحابة: البن حجر، )
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جاشااااي:  باهلل )الن هد  نه النبي األميأشاااا تاب أ هل الك لذي ينتظره أ ، وقول ( 1)(ا

 ال كان أولإإنه ال يأمر بخير  ،النبي األميلقد دلني على هذا  ُجلندي ملك عمان :ال

ال لب فُيغو ،غلب فال يبطروأنه يَ  ،وال ينهى عن شاااار إال كان أول تارك له ،آخذ به

 .(2)وأشهد أنه نبي ،وينجز الوعد ،وأنه يفي بالعهد ،يهجر

رأ الكتابة، ويقال له: اقن ال يعرف يدفع الكتاب لمَ )جاء يف سااافر إشاااعياء: وقد 

، ولو طالعنا الكتاب المقدس من أوله إلى آخره (3)الكتابة( هذا، فيقول: ال أعرف

فلن نجااد من األنبياااء من يقول إين أمي ال أقرأ وال أكتااب، وهااذا بخالف النبي 

سه بأنه أمي، ومَ ، فإنه يُ ^محمد سلمين وغير خرب عن نف سيرته من الم ن كتب عن 

 . (4) أنه أمي المسلمين يذكرون

يديه،  ^فهذه األدلة دلت على أنَّ محمداً  أمي ال يقرأ من كتاب وال يكتب ب

 فهل هذا الوصف بقي مالزمًا له طيلة حياته؟! 

الصااادق األمين عن نفسااه بأنه أمي ال يقرأ وال يكتب،  ^خرب محمد حين يُ  *

أال  طول حياته؟! ن الذي أخرب محمدًا بأنه سيبقى أمي ًاخرب عن أمر مغيب، فمَ فهو يُ 

 فيرتفع عنه وصااااف األمية؟! إنَّ هذا لم يحدث، ^يمكن أن يقرأ ويكتب محمد

صفة األمية بقيت مالزمة له طيلة حياته، فالصفة ال تطلق على اإلنسان بما كان  ألن

يتصااف به يف أول أمره، بل ال بد أن يتصااف هبا يف حياته كلها، أو أغلبها، وذلك أن 

فإذا قرأ وكتب أحدهم زال عنه وصااااف األمي، فال جميع الخلق يولدون  أميين، 

                                                 

يف الكتب  ^محمد رسول اهلل (، و360/ 3(، وزاد المعاد )3/484للسهيلي، )  الروض األنف؛ (1)

 بتصرف. 312سامي عامري، ص ؛المقدسة

 (.583/ 1اإلصابة يف تمييز الصحابة : البن حجر )ر لرتجمة الُجلندي وقوله يف: ينظ( 2)

. الصااااحيح أن يقال: ال أعرف القراءة، ألنه قال له: اقرأ! ولم يقل له: اكتب حتى 12: 29إشااااعياء  (3)

 يقول: ال أعرف الكتابة.

(4)  Y824vXWTzq4://www.youtube.com/watch?v=http 
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 إال إذا اساااتمر على أميته طيلة حياته
ٌّ
 ^لقد بقي وصاااف النبي  ،(1)يطلق عليه أمي

نه الساااانين، وهو تحقق لما أخرب ع ه الماليين عربأباألمي خالدًا باقيًا يف القرآن يقر

 بشأن أميته. ^محمد

طوال حياته، وال يمكن القول  البتةلم يكتب لم يقرأ و ^علم بأن النبي وهبذا يُ 

جتمعة كاملة، وأن اهلل صاااارف تلك القوى عنه إلى بأن أداة الكتابة كانت له وافرة مُ 

بالنبوءة عد البعثة ^اً بأن محمد، وال القول: (2)ما هو أزكى  ، وال (3)كتب وقرأ ب

قبل البعثة  طيلة حياته، سااااواء ^ألن الثابت هو عدم كتابة النبي هبذا القولعربة 

، واألدلة يستحيل أن يدفع ^ته وءوبعدها آكد يف إثبات داللة صدق نببل وبعدها، 

طيلة حياته حتى مماته  ^بعضااااها بعضااااًا، أو أن تتناقض، والذي يؤيد أمية النبي

السين عالمة على استقبال ) فااا [6األعلى: ]ژڭ ڭۇ ژقول اهلل تعالى: 

خاصااااة إذا اقرتنت بفعل حاصاااال يف مدخولها، وهي تفيد تأكيد حصااااول الفعل و

وقت التكلم فإهنا تقتضااااي أنه يسااااتمر ويتجدد وذلك تأكيد لحصااااوله وإذ قد كان 

 (4)(إقراء، فالسين دالة على أن اإلقراء يستمر ويتجدد ژڭ ڭۇ ژ قوله:

ئ نبيه محمداً فاهلل تعالى يُ  َسُيْقر   : أنبشره اهلل بإعطاء آية بينة، وهي، )فقد ^بين أنه 

يه جربيل ما يقرأ عليه من الوحي وهو أمي ال يكتب وال يقرأ، فيحفظه وال يقرأ عل

 . (5)(ينساه

                                                 

 .35ا  34خليل خاطر، ص د/ ؛ ^: أمية النبي المصطفى ينظر( 1)

 (.34ا 32/ 4للجاحظ ) : البيان والتبيين ؛ينظر (2)

سااير القرطبي تف الوليد الباجي، ينظر: يأبالساامناين وأبي ذر الهروي، وأبي الفتح النيسااابوري، وك (3)

 .122قيق المذهب ؛ ألبي الوليد الباجي ص (، وكتاب تح13/352)

 (.30/280التحرير والتنوير )( 4)

 .136: محمد نبي هذا الزمان: كارين ص (، وينظر7/276الكشاف )( 5)
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لم يكتب طيلة حياته اتخاذه ُكتابًا يكتبون له الرسائل  ^ومما يؤكد أنَّ النبي  *

، ولو كان يكتب الكتفى هو بالكتابة، ولم (1)إلى الملوك، وكتابًا للوحي يكتبون له

َهْيُل ْبُن َعْمٍرو »على هذا حادثة صااالح الحديبية، حين يتخذ ُكتابًا له، ويدل  َجاَء ساااُ

  ،َهات  اْكُتْب َبْينَنَا َوَبْينَُكْم ك َتاًبا :َفَقاَل 
ُّ
  ،اْلَكات َب  ^َفَدَعا النَّب ي

ُّ
م   :^َفَقاَل النَّب ي ب سااااْ

يم   اهلل ح  ْحَمن  الرَّ ْيٌل  ،الرَّ َه ْحَمُن َفَوا :َقاَل سااااُ ا الرَّ مَّ َما ُهوَ َما  هللَأ ي  اْكُتْب  ن  َوَلك   ،َأْدر 

َك اللَُّهمَّ 
م  ل ُمونَ  ،َكَما ُكْنَت َتْكُتُب  ،ب اسااااْ م  اهلل اهللوَ  :َفَقاَل اْلُمسااااْ  اَل َنْكُتُبَها إ الَّ ب سااااْ

يم   ح  ْحَمن  الرَّ  َصلَّى  ،الرَّ
ُّ
َك اللَُّهمَّ  :^َفَقاَل النَّب ي

ى َهَذا َما َقاَض  :ُثمَّ َقاَل  ،اْكُتْب ب اْسم 

وُل  ٌد َرسااُ  ُمَحمَّ
َهْيٌل  اهلل،َعَلْيه  وُل هلل َوا :َفَقاَل سااُ َدْدَناكَ اهلل َلْو ُكنَّا َنْعَلُم َأنََّك َرسااُ  َما صااَ

َناكَ  ن  عَ  َقاَتْل ْيت  َواَل  ْبد  ا ن  َوَلك   ،اْلَب ُد ْبُن َع مَّ ُتْب ُمَح   هلل،اْك
ُّ
َقاَل النَّب ي إ نِّي  َواهلل: ^َف

ْبُتُمون ي َوإ نْ هلل، َلَرُسوُل ا ُد ْبُن َعْبد   ،َكذَّ ، ويف رواية أخرى حددت (2)«اهللاْكُتْب ُمَحمَّ

 »الكاتب بأنه علي بن أبي طالب، 
َّ
رَ  ^َأنَّ النَّب ي ا َأَراَد َأْن َيْعَتم  َل إ َلى َأْهل   ،َلمَّ َأْرسااااَ

ةَ  َيْدُخَل َمكَّ َتْأذ ُنُهْم ل  َة َيسااااْ ْيه  َأْن اَل  ،َمكَّ َتَرُطوا َعَل َيالٍ َفاشااااْ َها إ الَّ َثاَلَث َل يَم ب  اَل وَ  ، ُيق 

اَلح    السااااِّ
َيْدُخَلَها إ الَّ ب ُجُلبَّان 

ْرَ   :َقاَل  ،َواَل َيْدُعَو م نُْهْم َأَحًدا ،(3) َفَأَخَذ َيْكُتُب الشااااَّ

 ْبُن َأب ي َطال ٍب 
ُّ
وُل ا ،َبْينُهْم َعل ي ٌد َرساااُ  ُمَحمَّ

ى َعَلْيه  َلْو  :اَفَقاُلو، هللَفَكَتَب َهَذا َما َقاضاااَ

وُل ا ُد  ،ْم َنْمنَْعَك َوَلَباَيْعنَاكَ هلل لَ َعل ْمنَا َأنََّك َرسااُ  ُمَحمَّ
ى َعَلْيه  َولك ن  اْكُتْب َهَذا َما َقاضااَ

ُد ْبُن َعْبد  اهلل َأَنا وَ  :َفَقاَل  ،ْبُن َعْبد  اهلل وُل ا اهللَوَأَنا وَ اهلل، ُمَحمَّ اَن اَل َوكَ  :َقاَل هلل، َرسااااُ

  :َقاَل  ،ُتُب َيكْ 
 
َقاَل ل َعل ي وَل ا: َف  هلل، اْمَح َرسااااُ

ٌّ
َقاَل َعل ي َقاَل هلل َوا: َف َبًدا،  َحاُه َأ  :اَل َأْم

                                                 

مجموعة الوثائق السااياسااي ة للعهد النبوي ، ومحمد مصااطفى األعظميد/ ؛^كت اب النبي ينظر:  (1)

 ص أ.محمد حميد اهلل  :والخالفة الراشدة

باب الشرو  يف الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الشرو ، ( 2)

 (.2731، )وكتابة الشرو 

ْوَطه وأداته وينُ ُجُلَبان السااااالح أي ( 3) اكب ساااايفه َمْغمودًا وسااااَ ، وطه َوَراء َرْحلهجراب يضااااع فيه الرَّ

 (. 1/229يب الحديث واألثر )واشرتطوا ذلك ليكون علمًا للسلم، ينظر: الفائق يف غر
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ن يه   لَّى  ،َفَأَراُه إ يَّاهُ  :َقاَل  ،َفَأر  ُّ صاااَ
ه  ^َفَمَحاُه النَّب ي يكتب بيده  ^، فلو أن النبي(1)«ب َيد 

ه عن ، وحينما امتنع علي رضااي اهلل عنلتولى كتابة العقد بنفسااه، ولكنه اتخذ كاتبًا

أن يريه مكاهنا فمحاها، ولو أنه يقرأ من كتاب لعلم  ^محو رسول اهلل، طلب النبي

 مكاهنا.

به  خربأمي ًا ال يقرأ وال يكتب لتساارب الريب إلى ما يُ  ^ولو لم يكن محمد  *

أو  ن كتب،من غيب، أو ما يذكره من تشااريع، أو يتحدى به، بأنه اسااتقاه مما قرأه م

تهمًا بأنه طالع كتب األولين فحصاااال هذه العلوم، ن تعلمه، ولصااااار مُ ما كتبه ممَ 

فلما أتى بكل هذا من غير تعلم وال مطالعة طوال حياته، كان دليالً على صاااادق 

خرب قومه بأنه لم يقرأ ولم يكتب وهم يعرفون هذا تمام المعرفة لكنه نبوءته، وهو يُ 

قة حتى ال هذه الحقي يد ل كان يقرأ ويكتب الزداد تأك ها أدنى شاااااك، ولو   يقع في

ًا، لكنه لم يقرأ من كتاب ولم يكتب، ولم يتلقَّ شيئًا من أهل المُ  بطلون لنبوءته شك 

الكتاب قبل النبوءة وبعدها، لقطع أي شاااابهة تحاول التشااااكيك يف مصاااادر القرآن 

 ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱاإللااهااي، يااقااول اهلل تااعااالااى: 
 [.48عنكبوت: ال] َّ لك اك يق يفىق

باألمي ليس هو يف حد ذاته دليالً على صاادق نبوءته، وليس  ^ووصااف النبي 

ًا، وال نقصااااًا فهو ُح  بل هي هو ذم  جة وبرهان، لم يتطلع إليها قبله ذوو شااااأن، 

 جه ين ىن من ُّٱٱمحض االمتنان من الكريم الرحمن، عليه وعلى قومه، قال تعالى:
 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه
[ فجمع يف هذه اآلية بين أميته وما جاءهم به من 2الجمعة: ] َّ ِّ ُّ َّ ٍّ

يه  بل، ف مه من ق هار، مما لم يعل يل وأطراف الن ناء الل تاب ووحي يتلوه عليهم آ ك

أحكام وأخبار ال يتأتى لبشااار أن يحيط هبا، فضاااالً عن رجل أمي ال يقرأ وال يكتب 

                                                 

يام أو وقت معلوم، ( 1) باب المصااااالحة على ثالثة أ أخرجه البخاري يف صااااحيحه، كتاب الجزية، 

 (.1783(، ومسلم يف صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية يف الحديبية، )3184)
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ما جاء به هو دليل  ، فدل ذلك داللة صاريحة على أنَّ وصاف األمية مع^كمحمد 

 على صدق نبوءته.

وهبذا تبين أن ليس يف وصاااف النبي باألمي فحساااب دليل على صااادق نبوءته، 

ألنه قد يدعي رجل أنه نبي، ودليل نبوءته أنه أمي، فليس يف هذا دليل على صاااادق 

نبوءته ألنه قد يقول آخرون من الناس نحن كذلك أميون، ولساااانا أنبياء فهي دليل 

هو أمي قد بعث يف أمة أمية فلو اعتمدنا على أميته فحسب، لما دلت على كذبك، و

ضيف إلى أميته ما جاء به من حق دل على  صدقه، إذ ال مزية بينهم، لكن لما أ على 

صاادقه، ألن الذين بعث إليهم غالبهم أميون، وعظماؤهم كانوا كذلك، فكونه أمي ًا 

لى انتقاصاااه، بل فيه مزية عليهم مع ما جاء به من وحي ال يؤدي إ ال يقرأ وال يكتب

 بمثلها
َ
، ولو (1)بأن أتاهم بكل هذه األخبار والعلوم ولم يتأتَّ ألحد منهم أن يأت ي

قدر أن جاء رجل متعلم هبذا الكتاب لكان ذلك آية من اآليات، فكيف إذا جاء به 

 ؟!(2)رجل أمي

ين العقول لألميحير يأيت بكتاب فيه من األخبار ما يُ  ^وها هو النبي األمي محمد

الذين ال كتاب لهم، فبداًل من أن يصاااادقوا به، كذبوا به، وقد كانوا يتذرعون بأن ال 

 ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱٱكتاب لهم كما ألهل الكتاب، قال تعالى:
 مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
  َّحص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت

 .[157ـ 155األنعام: ]

                                                 

 .450، وهناية اإلقدام ص 188ا  187ينظر: رسالة تحقيق المذهب ص  (1)

 .107ا 98: الدين والدولة ؛ لعلي بن رين الطربي ينظر( 2)
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م والتحقيق وأظهر عليه هذا القرآن المشااتمل باب العل ^لمحمد فتح اهلل  لقد

لدين،  ،على علوم األولين واآلخرين مة وأحكام ا هذه العلوم العظي كان ظهور  ف

 .(1)ياتأستاذًا ولم يطالع كتابًا من أعظم اآل ًا لم يلَق ي  عليه مع أنه كان رجالً أم

ية النبي لة التي برهنت على أم قد تبين مما ساااابق أن األد نه ال يق ^ل رأ من بأ

كتاب وال يكتب بيديه، هي أدلة قطعية الداللة، فهي يقينية، كما تبين وجه داللة 

 على صدق نبوءته. ^أمية النبي

ناك مَ   ية عن النبي وه ي األم ناك مَ  ^ن ينف  ناء على تحرير معنى األمي فه ن ب

يرى أن معنى األمي الجاهل، فالجاهل ال يقرأ وال يكتب، فنفوا عنه األمية، فمعاذ 

ته،  لذي علم أم بالجهل، وكيف ال يقرأ وال يكتب وهو ا اهلل أن يوصااااف نبي اهلل 

باألمي، واستند بعض أصحاب هذا القول إلى  ^فليس هناك مزية يف وصف النبي

قرأ  ^الروايات الواردة يف كتب الحديث والسااااير والتي اسااااتنبطوا منها أن النبي

أن ن قال بهل البيت يف لعن مَ وكتب فلم يكن أمي ًا، وبعضااااهم اسااااتند إلى رواية أ

أمي، وبعضااهم اسااتند إلى أن شاايوع التجارة بمكة أدى إلى انتشااار القراءة  ^النبي

 والكتابة فيها. 

 .(2)وتأولوا وصف األمي بأنه ليس من أهل الكتاب، أو أنه نسبة إلى أم القرى

                                                 

 . 35ا 34للباقالين ص  (، وينظر كذلك : إعجاز القرآن ؛23/ 15ينظر: التفسير الكبير ) (1)

كان  يف أن رسااول اهلل4الصاافار،، باب  ؛ بصااائر الدرجاتو ،226ص  لصاادوق،؛ لعلل الشاارائع  ينظر: (2)

(، من الشيعة من تبنى القول بنفي األمية 288اااا 287/ 8ي يف تفسيره )، والطربسيقرأ ويكتب بكل لسان

 كان يقرأ ويكتب بسااابعين لغة، وكان يخفي السااابعين لغة عن قومه ^والقول بأن النبي ^عن النبي

http://www.youtube.com/watch?v=tMCOYAMcz2g&noredirect=1 مدخل للقرآن ؛ محمد عابد ، و

 ...هاال يقرأ ويكتااب ؟ومقااال بعنوان  ،214، 93، 84، 82الجااابري، 
 
جرياادة االتحاااد ، النبي األمي

ماااراتيااة، بتاااريخ جرياادة االتحاااد اإلم، والنبي األمي واألمااة األميااة، 2/4/2006ماااراتيااة، بتاااريخ اإل

؛ ، واإلسالم منهج حياة141ص محمد شحرور،  ؛ د/الكتاب والقرآن قراءة معاصرةم، و9/4/2006

شهيرة العالم اإلسالميصام، و21فيليب حتي، ص  مي، النبي األ مقال بعنوان ،وئيل زويمر يف مجل ته ال

 The ‘Illiterate’ Prophet, Could Mohammed Read and؟هل كان محمد قادًرا على القراءة والكتابة
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مكن أن ي وهذا القول مردود بما تم تقريره سااابقًا باألدلة القطعية واليقينية، فال

ية النبي ية القطعية التي برهنت على أم ته  ^نرتك األدلة اليقين لكي نقول بعدم أمي

 بناًء على أدلة ظنية محتملة. 

هي الداللة الوحيدة بل ثمة  ^وليساااات داللة األمية على صاااادق نبوءة النبي

، كما أن  داللتها مركبة من كونه أمي ًا ^دالالت أخر دلت على صاااادق نبوءة النبي

 أيت بشرع كامل.وي

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Write?  د/ أحمد صبحي منصور،  كان يقرأ ويكتب؟ ^هل النبي مقال بعنوان؛، وم1921عام :

 ،(3567ع ) ، م1996/ 10/ 21،  سفاليو روز  مجلة 

       http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t=13748 ،  وخرافية أمية سيد ولد عدنان

والااناابااي األمااي آراء ، http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=73939 مااحاامااد وجاادي، ؛

هل كان النبي و، http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=102839 عبد الكريم الحائري، ومناقشااااات ؛

ًا بااالفعاال؟ ^ ، ونبوة محمااد يف الفكر http://www.alriyadh.com/2007/07/23/article267465.html أمياا 

وما بعدها، ونظم القرآن والكتاب ؛ يوسف الحداد، ص  390االستشراقي؛ د/ لخضر شايب، ص 

غربيين كما تذكر كارين يف محمد نبي هذا الزمان ص ، وهذا القول ذهب إليه بعض الباحثين ال544

 .136ا 135

= 
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 ل وا فطرةوا عقمضمون ا رس  ة  :ث األولـــــــــــــــاملبحـــــ

  س بقنيواأل بي ء ا^ بني مضمون رس  ة ا نيب ـ   :ا ثــــ ـثـــــاملبحـــــ

 ة كو ية وا علميمضمون ا رس  ة واحلق ئق ا  ث: ثـــــ ـــــــث اـــاملبح

 الفصل الرابع

 نبوءتهعلى    ^ة النيبداللة الكمال التشريعي لرسال

 :عىل ثالثة مباحث ويشتمل
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 المبحث األول

 مضمون الرسالة والع ل والفطر 

سالة  ضمون الر شريعة وهل م يخالف العقل  ^التي جاء هبا النبي األحكاموال

 والفطرة؟! 

فلقد جاءت كاملة لتخاطب اإلنساااان  ^مل الشاااريعة التي بلغها النبيلنا أْن نتأ

 لصاااالح حاله وفالح مآله، فإذا كان كل ما يف الكون مساااخرًا لإلنساااان، فما الظن

 بالمنظومة الشرعية؟! 

 : أن أجلي هذا يف األمرين التاليينويمكن 

 .فطرية التدين :األمر األو 

أودع يف فطرهم حااب التاادين لإللااه لقااد خلق اهلل الخلق وأكرمهم ونعمهم، و

ية تدين فطرة إنساااااان فال لذي خلقهم،  عالى(1)ا قال ت  مثحج  هت مت خت ُّٱ :، 
 حط مض خض حض جض خصمص  حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج
[، ففي هااذه اآليااة تصااااريح بااأن اهلل تعااالى خلق 30الروم: ] َّ مع جع  مظ

 ، ومن مقتضااايات هذه الفطرة توحيد اهلل(2)الناس ساااالمة عقولهم مما ينايف الفطرة

ْطَرة  »:^تعالى، ويتبين هذا جلي ًا من حديث النبي  .(3)«ُكلُّ َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعَلى اْلف 

 لحة والضرورية التي يجدها اإلنسان يفوتتبين فطرية التدين من الحاجة المُ 

ى ما نجيه، وينساانفسااه إلله يكون معه يف الشاادة والرخاء، فيلجأ مباشاارة له كي يُ 

يريد النجاة وال منجي إال اهلل وحده، ويف لجوء العبد هلل  كان يعبد من دونه، ألنه

ي ًا يف اآليات  هذا جل بادة اهلل وحده، يتبين  ية ع يل على فطر به دل ثة  غا واالساااات

                                                 

 .75د/ محمد دراز، ص  :ينظر: الدين( 1)

 .233ا 232(، والمعرفة يف اإلسالم ص 21/90ينظر: التحرير والتنوير) (2)

(، ومسلم يف 1385أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما قيل يف أوالد المشركين، )( 3)

ار  َوَأْطَفال   كتاب القدر، صاااحيحه، ْطَرة  َوُحْكم  َمْوت  َأْطَفال  اْلُكفَّ باب َمْعنَى ُكلُّ َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعَلى اْلف 

ينَ   (.2658، )اْلُمْسل م 
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 ىق  يف ىف يث ىث ُّٱٱ:البينات التي يصاااف اهلل فيها حال الكفار، قال تعالى
األناااعاااام: ] َّ رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق

[، 67اإلساااراء: ] َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:[، وقال63

 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱٱ:وقااال
 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب
ٱٱ:[، وقال22يونس: ] َّ  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث

 َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه ُّٱ

الااروم: ] َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ[، وقااال:65الااعاانااكاابااوت: ]

ن جل بي  ) حيث [8الزمر: ] َّ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱٱ:[، وقال33

 أي اشااتدت :ن الكفار إذا مسااهم الضاار يف البحروعال يف هذه اآليات الكريمة: أ

عليهم الريح فغشيتهم أمواج البحر كأهنا الجبال، وظنوا أهنم ال خالص لهم من 

ذلك غاب عن أذهاهنم وخواطرهم يف ذلك الوقت كل ما كانوا يعبدون من دون 

 يدعون يف ذلك الوقت إال اهلل جل وعال وحده، لعلمهم أنه ال اهلل جل وعال، فال

 .(1)(نقذ من ذلك الكرب وغيره من الكروب إال هو وحده جل وعاليُ 

 فطرية التحسين والت بيح.  :األمر الثاين

ميز بين الخير والشاااار، وبين الحق لقد ميَّز اهلل اإلنسااااان بالعقل الذي يجعله يُ 

ب، إذ جنس هذه األمور ُيعرف بالعقل، وهي من والباطل، وبين الصاااادق والكذ

سان مفطور على محبة الكمال وكراهية النقص، وهذا مما  ضيات الفطرة، فاإلن مقت

 جنْس الخير والحق والصاادق معروًفا ألنه حسااٌن لذاته، 
َ
ي مِّ اتفق عليه بنو آدم، فسااُ

نُْس الشاااار والباطل والكذب منكًرا ألنه   ج 
َ
ي مِّ ه، قبيٌح لذاتولمالءمته للفطرة، وسااااُ

 .(2)ولمنافرته للفطرة 

                                                 

 (.3/172) أضواء البيان( 1)

 .572ص  ينظر: شرح العقيدة األصفهانية( 2)
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يةٌ   بأهنا كل هذه المعرفة  ب وتتميز  ما جاء  يٌة، حيث يمكن إدراك  من  ه النبيقبل

به النبي ُحسااااٍن وقبٍح قبل إخبار مطابقًا لمقتضااااى  ^ه به، بحيث يكون ما جاء 

بما يناقضاااها، وهبذا ال يكون  ^حال أن يأيت النبي الفطرة، والضااارورة العقلية، ومُ 

، ألن اهلل هو الذي (1)وما تقتضاااايه الفطرة والعقل تعارض ^ين ما جاء به النبي ب

خلق الخلق وجبلهم على محبة الكمال، وكراهية النقص، وهو الذي شرع الشرع، 

وهو الذي بعث األنبياء، وهو الذي أنزل الكتب، إذ طبيعة الحقائق الدينية التي دعا 

 إليها األنبياء مفهومة معلومة. 

فةومما  ية المعر يه أن فطر يه إل ت ينبغي التنب ية مجملة، فال تسااااتطيع أْن  أيت كل

بالتفاصاااايل الدقيقة ألن هذه المعرفة غير يقينية، لمحدوديتها البشاااارية من جهة، 

هااا وزمنهااا، والجزاء ولجهلهااا بتفاااصااااياال كثير من األمور ككيفيااة العبااادة، وكم  

. إلخ، فال يمكن .روعيتها،.رتتب عليها، وإدراك مقاصااادها، والحكمة من مشاااالمُ 

، كما ال يمكن االكتفاء هبا واالسااتغناء عما (2)أن تسااتقل بمعرفة الطريقة الصااحيحة

، فالقدح يف نبوءة (3)فهذا من أفسااااد ما يمكن تصااااوره من الباطل  ^جاء به النبي 

األنبياء هو قدح يف العقل وداللته، ألن األدلة العقلية توجب اإلقرار بالنبوءة وبما 

، فاااااا )لوال الرسااالة لم يهتد  العقل إلى تفاصاايل النافع والضااار يف (4) اء به األنبياءج

المعاش والمعاد، فمن أعظم نعم اهلل على عباده، وأشاااارف منة عليهم أن أرساااال 

                                                 

 :، وموقف العقل والعلم من رب العالمين279ص  المعرفة يف اإلساااالم ؛ د/ عبد اهلل القرين :ينظر( 1)

بأن الحقائق الدينية بطبيعتها غير مفهومة،  :(، وهذا يرد قول ديكارت4/167مصاااطفى صاااربي، )

 لذا يجب أن تكون بعيدة عن متناول العقل.

(، وشاارح األصااول الخمسااة له أيضااًا، ص 28اااااا  27/ 15للقاضااي عبد الجبار، ) :المغني :ينظر( 2)

 (. 460، 1/457، وتبصرة األدلة للنسفي )345مواقف: لإليجي ص ، وال565

عثة ب ن ذهب إلى االكتفاء واالستغناء بالعقل عنابن الراوندي وأبو بكر محمد بن زكريا الرازي ممَ ( 3)

، وغاية المرام يف علم الكالم ؛ لآلمدي ص 18النبي، ينظر: رسااائل فلساافية ؛ ألبي بكر الرازي ص 

320 . 

 (.102/ 1درء تعارض العقل والنقل ) :ينظر( 4)
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إليهم رسااله، وأنزل عليهم كتبه، وبين لهم الصاارا  المسااتقيم، ولوال ذلك لكانوا 

)ال ساابيل إلى السااعادة والفالح  ،و(1)منهم( الً بمنزلة األنعام والبهائم، بل أشاار حا

يف الدنيا واآلخرة إال على أيدي الرسل، وال سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على 

 .(2) التفصيل إال من جهتهم(

به النبي  جاء  ما  قة الفطرة ل طاب لك أن م ية إلى تصااااديق النبي ^ذ ال  ^داع

، تاج من يبين لها هذه التفاصاااايلفمعرفة الفطر والعقول كلية، تح االسااااتغناء عنه،

ليساالك هبا الصاارا  المسااتقيم، وهذه هي مهمة األنبياء أن يبينوا الطريق إلى عبادة 

 مغ ُّٱٱ:اهلل تعالى حتى هتتدي به البشاااارية، وقد تبينت هذه الحقيقة يف قوله تعالى
 َّحم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف

نوهم من معرفة اهلل فدلت اآلية على مهمة األن [43األعراف: ] بيااااء، فهم الذين مكَّ

 .(3)ومعرفة أحكامه ومرضاته فأوصلوهم إلى نعيم الجنة

به األنبياء فهو حسااااٌن لذاته، وما هنوا عنه فهو قبيٌح   فالعاقل يدرك أن ما أمر 

، لذا اهتدى  لذاته، وهذا يتالءم مع فطرته السااااوية، ليعلم أنَّ ما جاء به األنبياء حقٌّ

وا بما جاء به األنبياء فانتفعوا يف دنياهم وآخرهتم، ولم يهتد  الذين كذبوا الذين آمن

بما جاء به األنبياء، ذلك أهنم ال يعقلون، فهم لم يميزوا بين قبيٍح تنفر منه فطرهم، 

لح بااداخلهم، وحسااااٍن تتالءم معااه فطرهم، ولم يسااااتمعوا إلى نااداء الفطرة المُ 

األسااااالف التي ال تنبني على دليل، وهذا ال حاكاة واسااااتجابوا للتقليد األعمى ومُ 

ار ال يعقلون قال تعالى  مل خل ُّٱ :يفعله عاقل، وقد بين اهلل تعالى يف كتابه أنَّ الكفَّ
 ىه مه جه ين منىن  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه

                                                 

 (.151ا 1/150(؛ وينظر: الصواعق المرسلة )19/100( مجموع الفتاوى )1)

 (.1/68البن القيم ) :زاد المعاد :( ينظر2)

 .20ينظر: النبوة واألنبياء يف القرآن: ألبي الحسن الندوي، ص ( 3)
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  حم جم ُّٱٱ:[، وقااال171 – 170البقرة: ] َّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ

[، ويف آيااات 103الاامااائاادة: ] َّ مه جه هن خنمن حن جن مم خم

 ىل مل خل ُّٱٱ:أخرى وصاااافهم اهلل تعالى باألنعام، واألنعام ال تعقل، قال تعالى
  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم خممم حم جم يل

 خل ُّٱٱ[، وقااال:179األعااراف: ] َّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي خيمي
 َّ ين ىن من خن حن  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل

 حئ ُّٱ :ون بأهنم ال يعقلون، كما يف قوله تعالى، بل إنَّ الكفار يعرتف[44الفرقان: ]
 جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب مئ  خئ
 حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس

نفوا عن هؤالء الكفار ف) [11 اااااا 8الملك:]  َّ حل جل مك لك خك

 الذي ، والعقلنبياءوجاءت به األ، وهي الساامع لما أنزل اهلل، أنفسااهم طرق الهدى

 نزجار عن كل ماالوا، ويوقفه على حقائق األشااااياء، وإيثار الخير، ينفع صاااااحبه

 . (1)(عاقبته ذميمة، فال سمع لهم وال عقل

 ^لم يكذبوا بما جاء به النبي  ^محمد  الحٌظ أنَّ المكذبين بنبوءةو مما هو مُ 

يُ  ، تةالبعنهم  ذكرلمخالفته للعقل، أو عدم موافقته للفطر، فإنَّ شاااايئًا من هذا لم 

شد الحرص على إبطال نبوءة محمد  صون أ بأي طريقة كانت، بل إنَّ  ^وهم حري

يبهم كان ناشئًا عن معارضة ما جاء به محمد  لعادات وتقاليد ما عليه  ^سبب تكذ 

عالى عنهم:  قال ت  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱاآلباء واألسااااالف، 
 هل مل خل  حل جل ُّٱٱ:[، ويف قوله تعالى21لقمان: ]   َّىب نب مب
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خن حن جن مم خم حم جم
 ٰر ٰذ يي ىي مي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن
[، ويف 24 اااااااا 22الزخرف: ]  َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى

                                                 

 .875تيسير الكريم الرحمن ص ( 1)
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لى تعااا  َّمن  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:قولااه 
إلرث التبعية المقيتة،  ^[ فغيبوا عقولهم عن النظر فيما جاء به النبي170البقرة: ]

بروا بعقولهم ما جاء به النبيوكان ا ، ويتفكروا يف حال النبي ^ألحرى هبم أْن يتدَّ

 مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱليعلموا صااادق نبوءته، قال تعالى:  ^
جاء 69 اااااااا 68المؤمنون: ]  َّ  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ لذا   ،]

 القرآن الكريم منبهًا على إيقاظ العقول من سبات الغفلة والتبعية، فدعا إلى التفكر

به النبي  تدبر لما جاء  عالى:ألنه ال يخالف العقل،  ^والتعقل وال  ِّ ُّٱٱقال ت
عاارف [، فااماامااا يااُ  29 ص:]  َّ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

عه  ناقض م تةبالعقل وال يت عالى ،الب قال ت بادة،  بالع عالى   حط مض ُّٱٱ:توحيد اهلل ت
 52إبراهيم: ] َّ مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ

م إنزال القرآن العظيم العلم بأنه تعالى كَ من ح   تعالى أنَّ [، ففي هذه اآلية يَبيِّن اهلل 

وهذا يدركه أصحاب العقول، الذين ال يحتكمون ، يستحق العبادة وحده إله واحد

 .إلرث التقاليد

ختلفين، ومن ذلك عدم ومما ال يتعارض مع العقل أيضًا عدم التسوية بين المُ 

به النبي محمد التسااااوية يف الجزاء بين المؤمن والكافر، وهذا  قال ^ما يخرب   ،

عالى عدله وحكمتهوهذا )، [ 35القلم: ]  َّ مظ حط مض ُّٱ :ت ال ، من 

 ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ُّٱفقال:  ،يساااااوي بين المؤمن والكافر
أي: ال نفعل ذلك وال يسااااتوون عند  [ 28ص: ]   َّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

ها عاقب فيلمطيع ويُ ثاب فيها هذا ااوإذا كان األمر كذلك فال بد من دار أخرى يُ ، اهلل

وهذا اإلرشاااد يدل العقول السااليمة والفطر المسااتقيمة على أنه ال بد  هذا الفاجر.

، فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك ،من معاد وجزاء

فال بد يف حكمة الحكيم العليم العادل الذي ، طيع المظلوم يموت بكمدهونرى المُ 

 ذرة من إنصاف هذا من هذا. ال يظلم مثقال 
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لهااذا الجزاء  هناااك دارًا أخرى  فتعين أن  يقع هااذا يف هااذه الاادار  لم  وإذا 

 . (1)(والمواساة

عند اهلل تعالى، ألنه  أن القرآن الكريم لم يكن إال من أيضااًا عرف بالعقليُ  ومما

تدبر م دركه كل عاقللو كان من عند غير اهلل تعالى لكان فيه اختالٌف كبيٌر، وهذا يُ 

ته للعقل، وإثارته للفطر،  ية القرآن وكماله، ومخاطب للقرآن الكريم حيث شاااامول

وتذكيره للنفوس، حيث يتبين فيه المنهج الذي يرساااام معالم حياة اإلنسااااان من 

بين الجزاء والمصااااير، ويبين حال الساااالم والحرب، بل إنه المبدأ إلى المنتهى، ويُ 

سااابق،  ناألمور الشااارعية، يذكر قصاااص مَ بين بين خلجات النفوس البشااارية، ويُ يُ 

يوازي بين المطالب الروحية والمادية بحيث ال يطغى جانب على آخر، كل هذا 

ن يتصفح كتب العالم برمته ال يجد فيها شيئًا من وغيره نجده يف القرآن الكريم، ومَ 

قال تعالى  رت يب نبىب مب زب ُّٱ :هذا التكامل، والخلو من التناقض، 
 .[ 82النساء: ] َّ مث زث رث  يت ىت نت مت زت

ففي هذه اآلية وغيرها تنبيه للعقول وإثارة لها للتدبر والتفكر لتدرك أنَّ ما جاء 

ال يخالف العقل الصاااحيح وال الفطرة الساااوية، فال يمكن أن يتعارض  ^به النبي

نزل النقل وأرساااال وجه إلى العقل، وألن اهلل الذي أالنقل مع العقل، ألنَّ النقل مُ 

الذي خلق العقل وجبل الفطر، فليس هناك ثمة تناقض فيما جاء به  النبي ليبلغه هو

 .(2) ^النبي 

لوجدنا أنه يدعو  ^لو أمعنا النظر يف مضاااامون الرسااااالة التي دعا إليها النبيو

إلى عبادة اهلل وحده، وينهى عن الشاارك، ويأمر بمكارم األخالق، وهذا أحد األدلة 

، حين كان يساااأل، وأبو سااافيان ^بي التي اساااتدل هبا هرقل على صااادق نبوءة الن

                                                 

 .(63/ 7) تفسير القرآن العظيم( 1)

يف ساالمة رساالته من التناقض، كثمامة بن األشارس،  ^هناك من حصار داللة صادق نبوءة النبي ( 2)

 . 176للبغدادي، ص  :ينظر: أصول الدين
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ن هرقل سااابب ساااؤاله، فكان مما ، ثم بي  _قبل أن ُيسااالمو_رضاااي اهلل عنه كان يجيبه 

ْيًئاَوْحَدُه، َواَل  اْعُبُدوا اهلل :َيُقوُل  :ُقْلُت ؟ َماَذا َيْأُمُرُكْم ... » :سااااأل ُكوا ب ه  شااااَ ر  ،  ُتشااااْ

صَّ َوَيْأُمُرنَ  ،َواْتُرُكوا َما َيُقوُل آَباُؤُكمْ  َلة  اَل ا ب ال صِّ ْدق  َواْلَعَفاف  َوال َسأَ  ...،ة  َوالصِّ ْلتَُك َو

ْيًئا َوَينَْهاُكْم َعْن  اَل ، وَ َفَذَكْرَت َأنَُّه َيْأُمُرُكْم َأْن َتْعُبُدوا اهلل ؟ ب َما َيْأُمُرُكمْ  ُكوا ب ه  شااااَ ر  ُتشااااْ

صَّ  َباَدة  األَْوَثان  َوَيْأُمُرُكْم ب ال ْدق  اَل ع  صِّ َسَيْمل ُك ة  َوال ا َف َواْلَعَفاف  َفإ ْن َكاَن َما َتُقوُل َحقا

 َهاَتْين  
َّ
َع َقَدَمي  .« ...،َمْوض 

ن يتأمل محور دعوة األنبياء واألصول التي دعوا إليها صلوات اهلل وسالمه ومَ 

، فال يمكن أن تتطور هذه األصول (1)يجد أهنا من مقتضيات العقل والفطرة  عليهم

، فالعقل البشااري مهما تطور ال يسااتطيع الوصااول بمفرده (2)ريبتطور العقل البشاا

ًا ينتهي إليه، وال يمكن أن يتعداه ، إضااااافة إلى (3)إلى إدراك كل مطلوب ألن له حد 

قة ال جذور عمي لدين فهي ذات  ية ل جة اإلنساااااان حا ها أو  ال غاضااااي عن يمكن الت

ن مسااااتوى إقصاااااؤها إلى الهوامش والحواشااااي، مهما تكن العقالنية، ومهما يك

 .(4)التقدم الذي وصلت إليه المجتمعات

عالى  قال ت بدل  ية ال يمكن أن تتغير وال أن تت نن الفطر  مت خت ُّٱ :فالسااااُّ
 خض حض جض خصمص  حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج مثحج  هت
وقد تتغير الساااانن الكونية إن أذن ، [30الروم: ] َّ مع جع  مظ حط مض

عل النار على اهلل تعالى لها، كقلب عصااااا موسااااى عليه السااااالم حية تسااااعى، وج

 إبراهيم عليه السالم بردًا وسالمًا. 

                                                 

 واألنبياء السابقين. ^سيأيت مزيد بيان يف المبحث الثاين: مضمون رسالة النبي ( 1)

ي، ينظر: بين األصااااالة والتغريب يف االتجاهات ن يزعم تطور الدين بتطور العقل البشاااارهناك مَ ( 2)

 .62العلمانية: حسين سعد، ص 

 (.2/72(؛ )3/282للشاطبي ) :ينظر: االعتصام( 3)

 .15سيرة محمد ص  :( ينظر4)
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ألن  الفطر السااااليمة، وال العقول السااااوية، ال يخالف ^فإنَّ ما دعا إليه النبي 

به النبي ما جاء  لديه وسااااائل إلنكار وجود  ما يضاااار ^العقل ليس  يه  ، وليس ف

ًا، ، وهذه هي حقيقة دعوة األنبياء صااالوات ربي وساااالمه عليهم جميع(1)اإلنساااان

 نبياءفاأل، هاغير لوتقويته وإمداده ونفي المُ ، ما هو معلوم لهاببتذكير الفطرة  يأتون

ها ال بتغيير هاها بعثوا بتقرير الفطرة وتكميل ب، وتحويل الفطرة والكمال يحصااااال 

 .(2)المكملة بالشرعة المنزلة

 :ويتبين وجه هذه الداللة من م امين

يمكن للبشااار مهما اجتمعوا أن يأتوا من مقام سااالبي، وهو أنه ال  الم ام األو :

ل أن حاعند أنفسااااهم بدين كامل ال يقع فيه أي تناقض، أو مخالفة لعقل وفطرة، مُ 

اب ألسااب؛ يحصاال هذا أبداً  يأتوا بمثل هذا الدين وال بقريب منه، ولم يحصاال ولن

 عديدة، منها:

  هة جعقول الناس متفاوتة يف التحصيل واإلدراك إذ هم ليسوا سواء ال من

ناس ال  الكم   فال ية،  بالضاااارورة العقل وال من جهة الكيف، وهذا معلوم 

 مت زت رت يب ىب ُّٱنزل، قال تعالى: يفصاال بينهم إال كتاب مُ 
 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت
 [.213البقرة: ] َّ يك ىك مك اكلك يق

  عجز النماذج البشاااارية عن تقديم تفسااااير للظاهرة اإلنسااااانية، وال يمكن

نموذج غير بشاااري، بل إنَّ جميع ما حققه العلماء تفسااايرها إال باللجوء ل

سان مازال غير كاٍف، فمعرفتنا بأنفسنا ما  سة اإلن من تقدم فيما يتعلق بدرا

 . (3)زالت بدائية يف الغالب

                                                 

 .35للمودودي، ص  :ينظر: الحضارة اإلسالمية أسسها ومبادئها( 1)

 .( 16/348مجموع الفتاوى ) ينظر: (2)

 .19أليس كاريل ص  :ك المجهولاإلنسان ذا ينظر: (3)
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 يف مناحي الحياة، وهذا معلوم  تغليب جانب الهوى على العقل البشري

إلى معيار  صولبضرورة الواقع المعيش، فالقوانين البشرية أخفقت يف الو

بل إنَّ منظومة الحداثة الغربية لم تعد  ما متفق عليه بين البشرية جمعاء،

قادرة على إدارة المجتمعات اإلنسانية، وكل ما فعلته هو تحويل العالم 

إلى حلبة صراع بين الحضارات والمجتمعات، وستودي بالبشرية 

 يفعية والرأسمالية ، وأوضح مثال لهذا القوانين المالية يف الشيو(1)جمعاء

صراع ال ينتهي، والعالقة بين المرأة والرجل يف الفلسفة النسوية عالقة 

، وهي نتيجة نظرة (2)انتهت إلى صراع دائم قائمة رحاه بين الذكر واألنثى

دونية ناجمة عن دوافع نفسية تنحي الدين وتتملص من الحقائق 

ًا، بل إن الهوة مازالت ، والعالقة هبذا الشكل لن تصل لحل أبد(3)العلمية

تتسع، ال لشيء إال للجهل الذي يحو  القوانين البشرية بإدراك غايات 

طلقة، إضافة إلى إهمال حاجات النفس ومقاصد الشريعة لألحكام المُ 

والروح والعقل الفطرية لهذا وقع التناقض الصارخ يف األدبيات الغربية. 

قة الرجل والمرأة على أهنا عاليف حين تنظر الشريعة الربانية للعالقة بين 

تكامل، لكل دوره المنو  به، بحيث ال يمكن أن يحل أحدهما مكان 

 اآلخر، فهي تراعي حاجات النفس ومتطلباهتا الفطرية.

واالساااتجابة للهوى هي مخالفة لمقصاااود الشاااريعة اإلساااالمية التي 

يارًا،  كما جاءت إلخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدًا هلل اخت

 .(4)هو عبد هلل اضطراراً 

                                                 

 (.51/ 1المسيري ) :الثقافة والمنهج ينظر: (1)

عبد الوهاب د/ قضااااية المرأة والتمركز حول األنثى: :للمراجع التي اهتمت هبذه المسااااألة ينظر( 2)

 خديجة العزيزي، والفلساافة والنسااوية:الفلساافية للفكر النسااوي الغربي د/المساايري، واألسااس 

 علي عبود المحمداوي./: دإشراف وتحرير

 .256المخ ذكر أم أنثى ؟! ص  ينظر: (3)

 (.308/ 3) االعتصام ينظر: (4)
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  عدم تحقيق العدل، فتغليب جانب الهوى يف أحكام الناس وتشريعاهتم

الحها ب يف مصوسن قوانينهم، ذلك أن القوانين البشرية تحكم فيما يُص 

وحدها دون أن تحقق العدل وتتحرى الحق للجميع، فهي ال تتسع للكل 

ذا كان بشكل أو بآخر، لبل للبعض، فيتفشى فيها الحيف والجور والظلم 

 ال بد من مرجع يؤولون إليه، يكون خارجًا عنهم، يحيط هبم. 

  عقول الناس قاصرة عن تصور غايات التشريع وحكمه وعواقبه، وعدم

اه، وترك ما يكرهه ويأب ،حبه اهلل ويرضاهاإلحاطة بالتكليف الشرعي وما يُ 

، وهذا ال (1)المآلوما يرتتب على العبادة من الثواب والعقاب يف الحال و

يمكن أن يكون يف القوانين البشرية مطلقًا، وإن أمكن العقل االستدالل 

على الحسن والقبيح إال أن التكليف الشرعي وما يرتتب عليه ال يقع إال 

التي وردت يف القرآن  من جهة الوحي، وهو موجود يف األحكام اإللهية

 .(2) ^وأخرب هبا النبي محمد 

  ال تستطيع تفسير كل شيء ألبعاده وأعماقه، لهذا ترد األمر العقول البشرية

 غالبًا إلى اهلل لتدرك حجمها وحاجتها.

ثاين: ما الم ام ال فهو مقاام اإليجااب، وهو أن الادين الاذي جااء باه األنبيااء  أ

شريعة التي جاء هبا النبي الخاتم محمد صة ال  ^صلوات ربي وسالمه عليهم، خا

الناس يف أمور دينهم ودنياهم وآخرهتم، ألهنم يف هي التي كفت وشاااافت، ونفعت 

                                                 

 (.1/23(؛ والنبوات )15/27المغني ) ينظر: (1)

قد اعرتف هبذا عالم القانون جورج هوايت كروس باتون من أن )الساااابيل الوحيد للوصااااول إلى  (2)

وجوب تطبيق الشااااريعاة  (ًاوحي الساااامااوي قاانونامعاايير متفق عليهاا للقاانون هو االعرتاف باال

؛ ولقد أدرك كانت ضرورة الناس لدستور عادل، لكنه أخطأ 305اإلسالمية؛ وحيد الدين خان ص 

التاريخ  :يف أن يكون هذا الدستور من وضع البشر مع اعرتافه بأهنم لن يضعوا دستورًا عاداًل. ينظر

 خي.ضمن كتاب النقد التاري 287. ص طالعام ؛ كان
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الحاجة إليها، وهي موافقة للفطرة والعقل، وبين مسائلها توافق ال تناقض فيه  أمس  

 أخرب هبا. ^أبدًا، يدركه كل عاقل ليقر بأهنا من لدن عليم حكيم، وأن النبي

 ^ي محمدكما أنَّ خلو مضاااامون الرسااااالة التي جاء هبا األنبياء عمومًا، والنب

خصااااوصااااًا من التناقض يف ذاهتا، وعدم مخالفتها للعقل والفطرة هو دليل على 

الذي أتى بأخبار هذه  ^، فالعاقل له أن ينظر يف شخص النبي^صدق نبوءة النبي 

الشريعة، فإن كان صادقًا عاقالً كامالً يف أخالقه، معروفًا عند أهل زمانه بالصدق، 

يأيت باألخبار التي فيها تناقض، أو تخالف العقل  حال أنْ نتفيًا عنه الكذب، فمُ مُ 

ما  بأن  تارة وعدم العقل أخرى، جاز القول  بالكذب  كان معروفًا  والفطرة، وإْن 

إذ العقل يحيل أن يأيت بمثل هذا الدين  خالف للعقل والفطرة،خرب به متناقض مُ يُ 

واه مع هذا ه والظلم ما ال يمكن أن يتوافق الكامل كاذب، ألنه يحمل من الهوى

 ^، وقد سااابق وأن بساااطت الحديث عن هذا يف داللة كمال أخالق النبي (1)الدين

ن يمتثل للشااااريعة التي جاء هبا هو أول مَ  ^، كما أنَّ النبي (2)على صاااادق نبوءته 

 .(3)وهذا داللة على صدق نبوءته

فاهلل تعالى هو خالق الخلق، وهو عالم بما يصلح لمعاشهم ومعادهم لذا شرع 

مر وهنى فأحكم وأتم، وأرساااال هذا النبي وأوحى إليه هذا الدين ليبلغه للناس فأ

حال أن يأيت النبي بشيء من عنده ويأمر به الناس كافة ألنه محدود القدرة، كافة، فمُ 

إذ من أين يتااأتى لااه معرفااة مااا يصاااالح لجميع البشاااار؟! فال يخااالف كاال الفطر 

لم ع عن هذا النبي األمي، وبذا يُ فضااااالً  البتةوالعقول؟! فهذا ليس بمقدور البشاااار 

ما هو إال نبي مبلغ عن ربه لهذا الدين، فما جاء به ال يخالف  ^قطعًا أن محمداً 

                                                 

 .67ألبي حاتم الرازي، ص  :أعالم النبوة :ينظر (1)

 . ^يراجع: الفصل الثاين من هذا البحث: داللة األخالق على نبوءة النبي ( 2)

، وشاااابهات وهمية حول الكتاب المقدس: القس 79كتاب األبطال: توماس كارليل، ص  :ينظر( 3)

 .35منيس عبد النور، ص 
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العقول الصاااحيحة والفطر الساااليمة، وال تنفر منه الطباع الساااوية، وهذا يدل داللة 

صدق نبوءة النبي )أمرهم بالمعروف الذي قد  ، فالدين الذي جاء به^قاطعة على 

فأمرهم بما هو معروف يف نفسااااه عند كل عقل ، رفه العقول وتقر بحساااانه الفطرتع

ما هو مُ ، سااااليم هناهم ع باع والعقول بحيث إذا عُ و رض على العقول نكر يف الط

رض على العقل السااااليم قبله السااااليمة أنكرته أشااااد اإلنكار كما أن ما أمر به إذا عُ 

عرفت أنه رسول  ئل بمَ وقد ُس ، كما قال بعض األعراب، سنهأعظم قبول وشهد بحُ 

ليته  :قالف، وال هنى عن شيء، ليته ينهى عنه :فقال العقل، ما أمر بشيء :فقال ؟ اهلل

 .أمر به

ما  ساااانقر عقله وفطرته بحُ أوقد . ..فهذا األعرابي أعرف باهلل ودينه ورسااااوله 

و ول، أمر به وقبح ما هنى عنه حتى كان يف حقه من أعالم نبوته وشااااواهد رسااااالته

 طلباألمر المجرد لم يكن فيه دليل بل كان يُ  يه اً نكرومُ  ًاجهة كونه معروف تكان

مكنه أن يسااااتدل على ساااالك الباطل لم يُ ن ساااالك ذلك المَ ومَ ، له الدليل من غيره

 .(1)صحة نبوته بنفس دعوته ودينه

من أعظم براهين ، والملة التي دعا إليها، ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به 

بول سنه وقثبت لذلك صفات وجودية أوجبت ُح ن لم يُ ومَ ، وشواهد نبوته ،صدقه

اب فقد سد على نفسه ب، ولضده صفات أوجبت قبحه ونفور العقل عنه، العقول له

شرع ليس المُ ، فااااا )(2) (عليه فقط الا ستداالستدالل بنفس الدعوة وجعلها مُ  راد بال

بالحس نافع  نات العجم فإن ذلك يحصاااال؛ التمييز بين الضااااار وال إن ف؛ للحيوا

                                                 

  تعالى يرد على نفاة التحسين والتقبيح العقليين من األشاعرة. ابن القيم رحمه اهلل :تنبيه (1)

عادة ؛ البن القيم )( 2) تاح دار الساااا قل ) :(، وينظر2/6مف قل والن عارض الع ناهج 4/28درء ت (، م

وما بعدها، وابن رشاااد يعتمد على داللة مضااامون الرساااالة إلثبات  208البن رشاااد، ص  :األدلة

لداللة. ينظر وأن القرآن ^صاااادق نبوءة النبي  ية ا ها وحدها قطع عالى، ويجعل  :وحي من اهلل ت

 .219مناهج األدلة ص 
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اعلها بل التمييز بين األفعال التي تضر ف ،ميز بين الشعير والرتابالحمار والجمل يُ 

 ؛والعدل والرب والتصااادق واإلحساااان؛ يف معاشاااه ومعاده كنفع اإليمان والتوحيد

والصرب واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ والشجاعة والحلم؛ واألمانة والعفة

؛ وأداء الحقوق؛ م وبر الوالدين واإلحسااااان إلى المماليك والجاروصاااالة األرحا

يه به؛ وإخالص العمل هلل والتوكل عل قدر  به والرضاااااا بمواقع ال نة  عا  ؛واالساااات

وخشاااايته يف ؛ ومواالة أوليائه ومعاداة أعدائه؛ والتسااااليم لحكمه واالنقياد ألمره

شهادة ضه واجتناب محار؛ الغيب وال ساب الثو؛ مهوالتقوى إليه بأداء فرائ اب واحت

مما  ؛وطاعته يف كل ما أمروا به؛ وتصديقه وتصديق رسله يف كل ما أخربوا به؛ عنده

ويف ضاااد ذلك شاااقاوته ومضااارته يف دنياه ؛ هو نفع وصاااالح للعبد يف دنياه وآخرته

وآخرته. ولوال الرسااااالة لم يهتد العقل إلى تفاصاااايل النافع والضااااار يف المعاش 

؛ أن أرساال إليهم رسااله :اهلل على عباده وأشاارف منة عليهم والمعاد فمن أعظم نعم

وبين لهم الصاارا  المسااتقيم. ولوال ذلك لكانوا بمنزلة األنعام ؛ وأنزل عليهم كتبه

منها فمن قبل رساااالة اهلل واساااتقام عليها فهو من خير الربية  الً والبهائم بل أشااار حا

من الكلااب والخنزير  الً ن ردهااا وخرج عنهااا فهو من شاااار الربيااة وأسااااوأ حاااومَ 

 .(1)(والحيوان البهيم

يلومَ  تدالل (2)ن ينفي التحسااااين والتقبيح العقليين، والتعل ، ال يمكنهم االساااا

مع  على صدق نبوءته ألن ذلك ال يستقيم ^بمضمون الرسالة التي جاء هبا النبي 

ألهنم جعلوا األعيان واألفعال والرتوك  منهجهم يف أصول مسائلهم التي أصلوها،

تتصااف بصاافات يف نفسااها تجعلها حساانة أو قبيحة قبل ورود الشاارع، وعليه فال  ال

فرق بين التوحيد والشاااارك، وال بين الصاااادق والكذب، وال بين النكاح والزنى، 

                                                 

 (.100/ 19البن تيمية ) :مجموع الفتاوى (1)

؛ واألربعين يف أصااول 370للشااهرسااتاين ص  :؛ وهناية اإلقدام228للجويني، ص  :اإلرشاااد :ينظر (2)

 .553(؛ والمواقف ؛ لإليجي ص 1/346الدين ؛ للرازي )
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ونحوها حتى يرد الشاارع هبا، أما قبل ذلك فال، فاهلل لما أمر بالتوحيد صااار حساانًا، 

بالشاارك وهنى عن التوحيد النقلب  ولما هنى عن الشاارك صااار قبيحًا، ولو أمر اهلل

 األمر ولصار التوحيد قبيحًا والشرك حسنًا.

ثبتوا التحسين والتقبيح العقليين والتعليل إلثبات داللة مضمون ااااافهم إما أن يُ 

ا نفي التحسااين والتقبيح العقليين والتعليل ^الرسااالة على صاادق نبوءة النبي ، أم 

صدق سالة على  فهو تناقض منهجي ال  ^نبوءة النبي مع إثبات داللة مضمون الر

 يستقيم.

قد أورد ابن القيم تدل على  و نات التي  يات البي عدة من اآل لة  مه اهلل أمث رح

صحة الرسالة ومضموهنا وداللتها على صدق النبي بتحسين العقل لها، وموافقتها 

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك  ُّٱٱ:للفطرة، ومن ذلك قوله تعالى
: [ يقول رحمه اهلل125لنساء: ا] َّ ري ٰى ين ىن مننن زن رن  مم

ستحسنه ) وهذا احتجاج منه على أن دين اإلسالم أحسن األديان بما تضمنه مما ت

، كمالسن والوأنه قد بلغ الغاية القصوى يف درجات الحُ ، العقول وتشهد به الفطر

بل هو دليل على أن ما كان كذلك فحقيق بأن ، وهذا اسااااتدالل بغير األمر المجرد

 يب ىب نب مب ُّٱٱ:ومثل هذا قوله تعالى، ده وال يرضاااى منهم ساااواهيأمر به عبا
فهذا احتجاج  [33فصااالت: ] َّ مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت

 .(1)(بما ركب يف العقول والفطر ألنه ال قول للعبد أحسن من هذا القول

فاألنبياء دعوا إلى كل ما هو حساان، وهنوا عن كل ما هو قبيح، وهذا يدل على  

يات صاااادقهم، وبراهين  يأتون (2)نبوءهتمآ ، فهم صاااالوات ربي وسااااالمه عليهم 

ق بين مااا يعلم العقاال يفرتيجااب البمحااارات العقول ال بمحاااالت العقول، لااذا 

له إال يقوبه األنبياء، وال  يأيت ، وهذا محال أنمن محاالت العقولساااتحالته، فهو اب

                                                 

 (.2/10) مفتاح دار السعادة (1)

 (.2/396المرجع السابق ) :ينظر( 2)
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 ياااءنبواأل، من محااارات العقول إدراكااه، فهااذاوبين مااا يعجز العقاال عن  ،كاااذب

، ليتبين عجز العقل البشااري عن اإلحاطة بكافة تفاصاايل األمور، وأنه (1)هخربون بيُ 

بين له الطريق الحق، ويف إخبار األنبياء بمحارات ن يوجهه ويرشده ويُ بحاجة إلى مَ 

ربهن على أن ما جاؤوا به لم يكن من عند أنفسهم، وال هو من عند بني العقول ما يُ 

خربون بمحارات ن مقدور الخلق أجمعين، إذ كيف يُ جنسااااهم، فهو أمٌر خارٌج ع

العقول وهم ال يحيطون بمقدار ما تحار فيه العقول، كما أهنم ال يسااتطيعون حصاار 

ما تحار فيه، وال معرفة ما تحار منه، فهو أمٌر خارج عن قدرهتم، وهذا يشااير إلى أن 

م العليم األمر خارٌج عن مقدور جنس البشاااار والمخلوقات، وأنه من عند خالقه

 الخبير. 

ومما هو مالحٌظ أنَّ القرآن الكريم اهتم بمخاطبة العقل وإثارته لمعرفة صاادق 

والتسااااليم لما جاء به يقوم على الضاااارورة  ^، فتصااااديق النبي^ما جاء به النبي

قل، التي ُتغيب الع العقلية، وليس هو تساااليمًا مجردًا كما هو الشاااأن يف النصااارانية

من حق وبين الكتاب المقدس الذي لم يرد فيه  ^اء به النبيوهذه مفارقٌة بين ما ج

لفظ العقل، وال فيه إشااارة إلى الداللة العقلية على أصااول المسااائل، فإنَّ بعض ما 

 .(2)ناقٌض للعقل، كالقول بالتثليث مثالً يحويه الكتاب المقدس مُ 

* * * * * 

 

 

 
                                                 

(، والصاااواعق  4/401(، والجواب الصاااحيح )2/360ينظر: بيان تلبيس الجهمية ؛ البن تيمية )( 1)

 (.3/380المرسلة ؛ البن القيم )

، وموقف العقل 11/246وتفسااااير المنار ؛ رشاااايد رضااااا  633قاموس الكتاب المقدس  :ينظر( 2)

 .68مصطفى صربي، ص   :علم والعالم من رب العالمينوال
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 المبحث الثاني

 يناين مضمون رسالة النبي واألنبيا  الساا 

لدين الحق من  يدعو إلى ا عالى وهو  ثه اهلل ت ياء إال وقد بع ما من نبي من األنب

اإلخبار عن كمال صاااافات اهلل تعالى، والدعوة إلى عبادة اهلل تعالى وحده، والنهي 

صدق باألنبياء ومن كذب  شرك، واإليمان باليوم اآلخر وبيان حال ومآل من  عن ال

إليهم، وأيدهم باآليات الدالة على صاادق نبوءهتم، هبم، وبيان أهنم أنبياء أوحى اهلل 

والدعوة إلى مكارم األخالق والنهي عن الفواحش، وهذه أصاااول ثابتة ال تتناقض 

ثبت جنس النبوءات كأهل ن يُ مع الفطر السااااوية والعقول السااااليمة، وال ينكرها مَ 

يأت  بما يُ  ^الكتاب، فمحمد  ياء، فهناك أصااااولخالف مَ لم  لم  ن قبله من األنب

من )يختلف فيها أنبياء اهلل تعالى، بل كلهم دعوا إليها، ويف كتبهم التي نزلت عليهم 

 األنبياءع وما أتى أتبا، مر والنهي والوعد والوعيد ما ال يأيت به إال نبي أو تابع نبياأل

ووعدهم ، لهم مثل أمرهم بما أمروا به وهنيهم عما هنوا عنه ًامن جهة كوهنم أتباع

 األنبياء.نه من خصائص إف، ووعيدهم بما يوعدون به، بهبما وعدوا 

وينهى عن كل ما  األنبياءدعي للنبوة ال يأمر بجميع ما أمرت به والكذاب الُم  

وهو كاذب فاجر شااايطان من أعظم شاااياطين ، فساااد مقصاااودهن ذلك يُ إف، هنوا عنه

أن  تصااااوروهؤالء ال يُ ، عينه على ذلك من أعظم شااااياطين الجنوالذي يُ اإلنس، 

 .(1)ناقض مقصودهم(وينهوا عما هنوا عنه ألن ذلك يُ  األنبياءيأمروا بما أمرت به 

شيئًا، يُ  ^والنبي خرب باألصول التي أخرب هبا األنبياء قبله، وهو لم يأخذ عنهم 

سابقًا، )فإذا أخرب هذا بمثل  ^وال عن أهل الكتاب، وهذا تبين يف داللة أمية النبي

واحد من غير تواطؤ وال تشاااااعر فيما يمتنع يف العادة  رساااالما أخرب به هذا عن مُ 

                                                 

ماوردي وينظر: (،1/166) النبوات ( 1) ، (5/239) الجواب الصااااحيح، و58ص  أعالم النبوة؛ لل

 (.204ا1/203)البن الوزير؛  والعواصم والقواصم (،2/341) ومفتاح دار السعادة
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التوافق فيه من غير تواطؤ، كان هذا مما يدل على صدق كل من الرسولين يف أصل 

الرسالة، وعلى صدق خرب كل من الرسولين فيما أخرب به، إذ كل منهما أخرب بمثل 

 .(1)ما أخرب به اآلخر(

صريحة على تواطئهم جميعًا ن العقل يحيل أعلى الصدق، إذ  فهذا يدل داللة 

تواطؤهم جميعًا على الكذب، ويدل أيضااًا على أهنم جميعًا أنبياء اهلل، فتواطؤهم 

لهم واحد وهو اهلل، فما جاؤوا به ما هو إال من عند على الصاادق يدل على أن مُ  رساا 

 .اهلل العليم الحكيم

تي جاء وج، والويمكننا النظر يف أصول الوصايا العشر التي وردت يف سفر الخر

من بيت العبودية، ال يكن لك ، خرجك من أرض مصاارأأنا الرب إلهك الذي ) :فيها

ما  مالمن فوق، و تمثااًل منحوتًا، وال صورة مما يف السماء لك ال تصنعسواي، لهة آ

، اوال تعُبْدها، من تحت األرض، ال تسجد له هايما يف المال مو، يف األرض من تحت

ن مَ  رربألن الرب ال يَ ، ك باطالً هباساااام الرب إل حلفال ت ....كألين أنا الرب إله

باطالً، يحلف األرض التي يعطيك  عمرك يفطول يأكرم أباك وأمك؛ ل....باساااامه 

 شااهادة زور، ال تشااته   غيركعلى  ال تساارق، ال تشااهد، ال تقتْل، ال تْزن، كهالرب إل

 وال ثوره وال حماره وال شيئًاجاريته، وال عبده وال غيرك، امرأة  ال تشته  غيرك، بيت 

 .(2)(لهمما 

النظر إلى أصول الوصايا العشر التي وردت يف سورة األنعام، قال اهلل تعالى: و

 خسمس حس مخجس  جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت  جت  ُّٱ
 جف  مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض  جض مص خص حص
 حم جم هل مل حلخل جل مك  لك خك حك جك مق مفحق خف حف
 ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مم خم

                                                 

 (.78/ 5درء تعارض العقل ) (1)

 .17ا2/ 20 :الخروج( 2)
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 ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي  جي يه ىه مه ينجه
 ىبيب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ
 َّ ىف  يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت  مت زت رت

 .[153 – 151األنعام: ]

لبني إساارائيل قد أخرب اهلل عنها يف القرآن  إنَّ الوصااايا الواردة يف ساافر الخروج

  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج  ُّٱٱالكريم، قااال تعااالى:

 جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص
[، 83البقرة: ] َّ مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع

عما ورد يف سااااورة األنعام على وجه الجملة، فمن ذلك اإليمان  وهي ال تختلف

باهلل والنهي عن اإلشاااراك به، اإلحساااان إلى الوالدين، العدل، تجنب الفواحش ما 

وشاااهادة الزور، فهذه األصاااول  من اإلثم والبغي والزنى والقتل ظهر منها وما بطن

ة األنبياء جميعًا، ألهنا تتوافق مع العقول الصااااحيحة، والفطر مما اتفقت عليه دعو

وحيد، نهى عن التشرع الشرك ويُ حال أن يُ السوية، وأخرب هبا األنبياء الصادقون، فمُ 

بالزنى... فهذه جميعها من األمور التي تنفر ومُ  حال أن يؤمر بعقوق الوالدين، أو 

ه األنبياء ب رها الفطر، فما جاءمنها النفوس الساااوية، وتساااتقبحها العقول، وتساااتنك

هنا ، وهذا يربهن على أالبتة من أصااول الشاارائع ال تتعارض مع العقل، وال تتناقض

 ربانية المصدر، وأن مصدرها واحد.

وال يعني هذا أن الدين قاصاار على الوصااايا العشاار فحسااب، وال أن ما جاء يف 

 كثير ون الشااااساااع بينهما يفالكتاب المقدس برمته يتوافق مع ما جاء يف القرآن، للب

ن ينظر لنسااااخة الكتاب المقدس الموجودة بين أيدينا يجد فيها من المسااااائل، فمَ 

انتقاص الرب عز وجل ووصاافه بصاافات النقائص التي ال تتضاامن كمااًل بأي وجه 
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من الوجوه، ويجد كذلك التنقص باألنبياء، وهذا ما لم يأت  به القرآن وال الكتب 

 نبياء من قبل. التي نزلت على األ

ن قبله أخذ عمّ  ^نبيا  أخذ اعضهم عن اآلخر، فمحمد وقد ي و  قائل: اأن األ

 ن سبل ال اد أن يكون اواسطة، فما هي هذه الواسطة؟!فتأثر اه، لكن األخذ عمّ 

فلماذا لم يؤمن اليهود والنصااااارى بما جاء به النبي  :ولو قلنا هبذا القول تنزالً 

صاراحة أن القرآن الذي هو  ^؟! لماذا يعلن محمد وهو قد أخذ عنهم ^ محمد 

سابقة، ومهيمٌن عليها ؟!  صدق نبوءته بأنه مصدق لما قبله من الكتب ال دليل على 

 مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ُّٱقااال تااعااالااى: 
شير [، 48المائدة: ] َّىث  نث ًا واحدًا يف الكتاب المقدس ي ص  بينما ال نجد ن

 عن أهل الكتاب؟!  ^إلى أخذ محمد 

صارى أو نقل عنهم لم يُ  ^ما أنَّ النبي محمداً ك صرح بأنه أخذ عن اليهود والن

 أنه اطلع على كتبهم ألميته. ^شيئًا، كما لم يثبت عنه 

 جفحف مغ جغ مع ُّٱ :على المأل قولااه تعااالى لااه ^لماااذا يتلو محمااد 
 [ ؟!90األنعام: ]  َّمف خف

؟! البد أن نصل ن سبقه أخذ عن َمنمَ فن سبقه، عم   ^ثم إْن أخذ النبي محمد 

إلى المصدر الذي أخذ عنه جميع األنبياء، ولو لم نصل إلى ذلك المصدر ألفضى 

حال، إذ ال بد أن متنع، وهو مُ مُ لة ال هناية لها، وهذا التساالساال القول بنا إلى ساالساا

 األمر بمصدر من أخذ األنبياء منه وهو اهلل تعالى.
َ
 ينتهي
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بأن النبي أخذ عم   لهكما أن القول  يلغي االتجاه األفقي للنبوءة من اهلل  (1)ن قب

ية من نبي  إلى النبي، ويلغي مرتكز النبوءة الوحي )الغيب(، ويجعل النبوءة رأساااا

 مزية فيها. إلى نبي، وهذه ال

ر دين على تأثيفسبيل األنبياء واحدة، ومصدرهم واحد، فالقضية ليست قضية 

 لقضية التأثير لزحزحة المصدر، وهناك من يروج منطقي ًا نظرية مرفوضة ، ألهناآخر

 .اإللهي للنبوءة

 :إلى حالتين له االنسبة إلى ما قبله من الكتا يشيرال رآن الكريم و

لة األولى حا نه :ال ما يف الشاااارائع أ نت مُ ، مؤيد لبعض  كا كل حكم  له يف  قرر 

 وهو هبذا الوصااف، مصاالحته كلية لم تختلف مصاالحته باختالف األمم واألزمان

 قرر.صدق ومُ مُ 

من  يرةوناسخ ألحكام كث، بطل لبعض ما يف الشرائع السابقةمُ  أنه :الحالة الثانية

 .(2)فيها أحوال أمم خاصة ىراعمُ ، كل ما كانت مصالحه جزئية مؤقتة

ق يف إلى تأثير الساااااب مضاااامون ما جاء به األنبياء كل اتفاق بين عزوفال ينبغي 

ر زائد على مجرد الموافقة، كما أن وتأثر المتأخر بالمتقدم، ألن التأثر قدالالحق، 

لق طصاارح بأنه قد تأثر باألنبياء السااابقين، ذلك أن وصااف التأثر ال يُ لم يُ  ^النبي 

 أن :إال إذا اجتمع شاارطان )األول: أن يكون القول من خصااائص المتقدم، والثاين

ذا انتفى إنشئه من نفسه، فنعلم أنه إنما قال به ألنه أطلع عليه يف كالم المتقدم، ولم يُ 

نتٍف ، فالشااار  األول مُ (3)أحد هذين الشااارطين فإنه ال يصاااح إطالق التأثر حينئذ(

                                                 

 رى كارين أن الوحي يتم تسااااليمه من نبي إلى النبي الذي يليه، وهو خلل يف مفهوم النبوءة، ينظر:ت (1)

 .89محمد نبي الزمان ص 

 (.221 /6) التحرير والتنوير (2)

 .214ص  :، وينظر412الحد األرسطي؛ سلطان العميري ص ( 3)
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ألن ما جاء به األنبياء السااابقون لم يكن من خصااائص قولهم، بل هو وحي من اهلل 

نتٍف أيضًا يف يف األصول، والشر  الثاين مُ  ^خالفهم النبي محمد تعالى، لذا لم يُ 

نة ال أ ^ألن النبي  ^حق النبي نه مكث أربعين ساااا  ال يقرأ من كتاب، كما أ
ٌّ
مي

 يدعو إلى شيء مما جاء به بعد نبوءته.

ال يعني االقتباس ن قبله من األنبياء لمَ  ^جاء به النبي فعدم مخالفة مضمون ما

خذ والتعليم والتأثر، بل إنه يعني وحدة المصدر اإللهي، وهذا الذي استدل به واأل

، فبكى حتى أخضااال لحيتهن صااادر ساااورة مريم، )النجاشاااي حين سااامع آيات م

ثم قال ، حين ساااامعوا ما تال عليهم، وبكت أساااااقفته حتى أخضاااالوا مصاااااحفهم

واستدل ، (1)(سى ليخرج من مشكاة واحدةعيوالذي جاء به  واهلل إن هذا :النجاشي

، وهو ما أشااار إليه النبي (2)به ورقة قائالً: )إن هذا الناموس الذي كان يأيت موسااى(

دٌ ، ٍت الَّ األَْنب َياُء إ ْخَوٌة ل عَ »بقوله:  ^ تَّى َود ينُُهْم َواح  َهاُتُهْم شااااَ راد بإخوة ، والمُ (3)«ُأمَّ

يد، والمعنى: )خوة من األبإلا لعالت أي حد وهو التوح ن إو، أصااااال دينهم وا

 .(4)(اختلفت فروع الشرائع

ن ل مَ التأريخية، فكربهن لنا على إلهية مصاادر ما جاء به األنبياء الحقيقة ومما يُ 

كان على  هل الكتاب، أو  ند أ ما ع له علم ب كان  اطلع على التوراة واإلنجيل، أو 

الحنيفية السمحة، يعلم هبذه األصول المتفق عليها قطعًا وإن لم يعمل هبا، فالعالم 

به، ويخربون عنه، وال لم يَ  يه، ويأمرون  يدعون إل كانوا  ثار النبوءة، وما  خُل من آ

رقون به فلناس من تلكم اآلثار النبوية ما يعرفون به جنس النبوءات، ويُ يزال عند ا

                                                 

 أحمد شاكر. صححه، إسناده صحيح(، 3/180، )مسند أم سلمة، أخرجه أحمد يف مسنده (1)

 (.3أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب بدء الوحي، ح )( 2)

ڄڄڄ  ژ : أخرجاه البخااري يف صااااحيحاه، كتااب أحاادياث األنبيااء، بااب قولاه تعاالى( 3)

ومسلم يف صحيحه، كتاب الفضائل، باب  3443[16مريم: ] ژڃڃڃ ڃچچچ

 .2365فضل عيسى عليه السالم، 

 (. 6/489البن حجر ) ؛فتح الباري ( 4)
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ْلت ، فحين نساامع القصااائد الشااعرية، كقصااائد ُأَميَّة بن(1)بين النبي وغيره ، (2)الصااَّ

ياء ها يف اليوم اآلخر، وتعظيم رب العزة، واألنب نت ُجل كا قال (3)التي  لذي  ، وهو ا

شيئًا من ^عنه النبي  ستنشد  ْسل ُم ف   » :قصائده بعد أن ا ه   يَفَلَقْد َكاَد ُي ْعر  ، أو (4)«ش 

، وهو أحد حكماء العرب، وقد (5)حين نساااامع الخطب كخطب قس بن ساااااعدة

ال  ^هذه األصااااول، فإخبارهم هبا قبل إخبار النبي  كانت خطبه تحوي شاااايئًا من

ليها تفق عأخذ عنهم، بل يعني أن هؤالء عندهم علم باألصول المُ  ^يعني أن النبي

، كما هو الشاااأن يف علم هرقل والنجاشاااي وورقة، الذين أثبتوا (6)بين جميع األنبياء

تدل على وحدة  ^نبوءة النبي  بأكثر من داللة، والتي منها اتفاق األصااااول التي 

شااير إلى علم أهل الكتاب يُ  ^مصاادرها اإللهي، بل إن القرآن الذي جاء به محمد 

ٱ :عرب بصااااادق نبوءتااه، قااال تعااالىحين يحتج على مشااااركي ال ^بنبوءتااه 

 مب خب حب ُّٱٱ:[، وقال197الشااعراء: ] َّ مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّٱ
 :[، وقااال94يونس: ]  َّجح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب

 ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱ
 جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱ :[، وقال43الرعد: ] َّ ين
ت10األحقاف: ] َّ جت هب مب خب حب ها من اآليات التي  هادة [ وغير ذكر شاااا

                                                 

 .544شرح العقيدة األصفهانية ص ( 1)

، لطائفمن أهل ا، شاعر جاهلي حكيم، بن عبد اهلل أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفيأمية ( 2)

 (.2/236طبقات فحول الشعراء ؛ البن سالم الجمحي) :كان مطلعًا على الكتب المقدسة، ينظر

 د/ سجيح الجبيلي. وشرحهجمعه وحققه 22ديوان أمية بن الصلت  :ينظر (3)

 . 2255أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الشعر( 4)

 ،خطبائهم ومن كبار، من بني إياد: أحد حكماء العرب، قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك (5)

عالم ؛ األ :ينظر فيكرمه ويعظمه.ًا، زائر، يفد على قيصر الروم، كان يف الجاهلية. كان أسقف نجران

 (.5/196للزركلي )

 .97ص  ينظر: هداية الحيارى ؛ البن القيم( 6)
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، وهذا دليل على صدق نبوءهتم إذ اتفقوا ^الكتب المتقدمة بمثل ما أخرب به النبي 

 فيما جاؤوا فيه من أصول من غير تواطؤ وال تشاعر.

أخذ عن أمية وغيره ألخربوا بذلك، فدعوى أن مصاادر القرآن  ^ولو أن النبي 

يقل هبا أشاااد الناس  ، لم(1)هو من هؤالء الشاااعراء والخطباء ^الذي جاء به النبي 

 .^ عداًء لنبوءة النبي

هو القضية الجوهرية التي  ^إنَّ البحث عن مصدر القرآن الذي جاء به محمد

، ولو قلنا بالقول الحق من أن مصدره إلهي ولهذا لم ^تقودنا لصدق نبوءة محمد

يف األصااااول التي دعا إليها عن سااااابقيه من األنبياء، ألن  ^تختلف نبوءة محمد 

 در واحد، وإن اختلفت الشرائع، لزال اإلشكال.المص

من خالل اسااااتقراء القرآن الكريم تبين لي آيااات عاادة تؤكااد اتفاااق األنبياااء و

يف أصااول المسااائل الكلية، والتي تربهن على وحدة  صاالوات ربي وسااالمه عليهم

 :مصدرها اإللهي، فمن هذا

 يئ ىئ ُّٱٱ:ىاإلساااالم بمفهومه العام، هو محور دعوة الرسااال، قال تعال *
[، واإلسااااالم هو مااا وصااااى إبراهيم عليااه 19آل عمران: ] َّمب زب  رب

 يي ىي ني مي زي ري  ينٰى ىن نن من زن ُّٱ :السالم به بنيه، قال تعالى
 مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ

 جضحض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت
 حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض
عالى عن خل133ـ              131البقرة: ] َّ ي ًا أو [، وينفي اهلل ت له أن يكون يهود ي

                                                 

ناهد متولي،( 1) ية ؛ طيب تيزيني ينظر: القرآن يف الشااااعر الجاهلي ؛  وهل  ،377ص  ومقدمات أول

 .69ص  اقتبس القرآن شيئًا من التوراة واإلنجيل؟ ؛ سامي عامري
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صراني ًا أو مشركًا، ألنه مسلم، ومَ  ن كان مسلمًا ال يمكن أن يكون يهودي ًا أو ن

  مج حج مث هت مت خت حت جت ُّٱ :نصراني ًا أو مشركًا، قال تعالى

ن كان مسااالمًا دعا ، ومَ (1)[67آل عمران: ] َّ حس جس مخ جخ مح جح

 مت زت ُّٱٱ:الم لقومهخرب اهلل تعالى عن قول نوح عليه الساااقومه لإلساااالم، ويُ 
سبأ [، ويُ 72يونس: ] َّ يت ىت نت خرب اهلل تعالى عن قصة إسالم ملكة 

 هن من مل مك لك  هش مش هس ُّٱٱمع سااليمان عليه السااالم بقوله عنها:
 [.44النمل: ] َّ َّـ هي مي

 

الدعوة إلى عبادة اهلل تعالى وحده، ونفي عبادة ما سااااواه، هي دعوة جميع  *

ياء صاااالوات ربي وسااااالمه عليهم عالى(2)األنب قال ت  ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱٱ:، 
 ىل مل خل ُّٱٱ:[، وقال36النحل: ] َّىب نب  مب زب رب يئ
 .[25األنبياء: ]  ٱَّ ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

 

 حي جي ُّٱ :وهي دعوة كل نبي لقومه، يقول اهلل تعالى عن نوح عليه الساااالم
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 جسحس  مخ جخ مح ُّٱٱ:عليه السالم، ويقول اهلل عن هود (3)[59األعراف: ] َّ ىئ
قول  ،( 4)[65األعراف: ] َّ جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس ي و

                                                 

 [.79ا 78األنعام: ] إلى ينظر كذلك (1)

لم يركز يف مرحلته األولى على مضااامون التوحيد، وهذا مما ال شاااك أنه  ^ترى كارين أن النبي  (2)

 .62ص  مخالف لحقيقة محور دعوة األنبياء الدعوة إلى التوحيد. محمد نبي الزمان

 [.23المؤمنون: ] وينظر إلى (3)

 [.50هود: ] وينظر إلى (4)
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 زب  رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ :تعالى عن شعيب عليه السالم
 ُّٱٱ:، ويقول اهلل عن صااااالح عليه السااااالم(1)[85عراف: األ] َّيب ىب نب مب

، ( 2)[73هااود: ] َّمك لك خك حك جك مق حق مف  خف جفحف مغ جغ مع

 حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ :لسالمويقول تعالى عن يوسف عليه ا
 يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن جن يم  ىم مم
 ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 رثزث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ
 ام  يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث

 يه  ىه ُّٱٱ:عليه السالم عن إبراهيم تعالى قوليو[، 40ـ      38يوسف: ] َّمم
إباااراهااايااام: ] َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

 رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱ، ويقول تعالى عن المساااايح عيسااااى ابن مريم:(3)[53
 هت ُّٱٱ:^ويقول تعااالى عن محمااد ،( 4)[72 :المااائاادة] َّىئ نئ مئ  زئ
 مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
 مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع مظجع حط
 [.105ـ  104يونس: ] ٱَّ جل

 

 

                                                 

 [.84هود: وينظر إلى ] (1)

 [.45 :]النملينظر إلى و (2)

 [. 4الممتحنة: [ و]95آل عمران: [ و]123 ا 120]النحل:  ىوينظر إل (3)

[. 17 ااااا 16العنكبوت: و] [64 ااااا63 الزخرف:][ و117المائدة: ][ و51 :آل عمران] وينظر إلى (4)

وأود اإلشااارة إلى لطيفة الحظتها يف اآليات التي بينت دعوة عيسااى عليه السااالم لقومه لتوحيد اهلل 

عال ية اهلل ت بات ربوب عالى:وهي إث قال ت يل،  له ولبني إساااارائ   ۆئۈئ ۇئ ۆئ وئوئۇئژ  ى 
 لتأكيد بشرية عيسى عليه السالم وعبوديته هلل تعالى وحده.  [36مريم: ]  ژېئ ۈئ
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وم اآلخر، ول الد تنوعالت جميع األنبيالا  على الالدعو  إلى اإليمالان االالياتفل  *

 :الدالالت ال رآنية على ذلك، ومنها

تدال  على إمكان البعث  * بدء الخلق، فمَ االسالالال باب أولى ب قادر من  ن خلق 

 رت يب ىب نب مب ُّٱ :على البعث، يتبين يف قول نوح لقومه، يقول اهلل تعالى
 [. 18-17نوح: ] ٱَّ رث  يت ىت نت مت زت

 ىه ٱُّٱ:ة من ذلك، قال تعالى لموسىإخفاء العلم بقيام الساعة، وبيان الحكم *
 [.16طه: ]  َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه

  حف  ٱُّٱ:ن كفر باهلل تعالى يوم القيامة، يقول تعالى عن موسااااىبيان مصااااير مَ  *
 جم هل خلمل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف
ٱَّ يم  ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل  مم خم حم

 .[98 – 96هود: ] 

 يم الخليل عليه السااااالم، قالربط عمل الدنيا باآلخرة، يتبين يف قول إبراه *

عنااه لى   هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل ُّٱٱ:تعااا
 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مه جه

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين
[، 91– 82الشااااعراء: ] َّ  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ

 َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ :موسااى عليه السااالمويف قول 

 يي ىي ني مي ُّٱٱشعيب لقومه: تعالى عن قوليو، (1)[156األعراف: ]
 َّ  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ

 حص مس خس  حس  ُّٱ :[، ويف قول يوساااف عليه الساااالم، قال تعالى36العنكبوت: ]
 جف مغ جغ مع جع مظ  حط خضمض حض جض مص خص

                                                 

 [.76ا74]طه:  :وينظر كذلك( 1)
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قول مؤمن آل [، ويف 101يوسااااف: ] َّ جك مق حق  مف حفخف

 خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح ُّٱٱ:فرعون، قااال تعااالى
 مق حق مف خف حف جف مغ  معجغ جع مظ حط مض خض حض جض مص
 يل ىل مل  هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك

 ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
غااافاار: ] َّ  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ

39 – 43.] 

بيان الجزاء والحساب الذي يكون يف اآلخرة، وهذا وارد يف صحف إبراهيم  *

 مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ :ومااوسااااااى
 مف خف حف ُّٱ :[، وقولااه تعااالى19 – 16األعلى: ] َّ زب رب يئ ىئ نئ
 حن جن مم خم  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق
 َّ  مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي  جي ٰه مه جه هن من خن

 جل مك لك خك حك جك مق ُّٱٱ: [، وقال تعالى عن إبراهيم42ـ            36النجم: ]
 حي جي ٰه  مه جه هن خنمن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل
 من ُّٱ :[، وقال تعالى عن يوساااف126البقرة: ] َّ هب مب مئهئ هي مي خي
وقا  تعالى [، 37يوسااف: ] َّ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن

 مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب ُّٱ :عن عيسالالالى عليالاله السالالالةم ل ومالاله
 ممىم خم حم جم يل ىل مل ُّٱوقولااه: [، 72المااائاادة: ] َّىت نت
جيبااًا على [، وقولااه تعااالى مُ 109المااائاادة: ] َّ مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم

 جه هن من خن حن ممجن خم حم  جم هل مل خل ُّٱٱ:عيساااى عليه الساااالم
 [. 119المائدة: ] َّ مث هت مت مبهب هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه  مه
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ٱٱٱ:بينه القرآن الكريم، قولهويتبين اليوم اآلخر عند اليهود والنصااااارى، كما يُ  *

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
له:94البقرة: ] َّ جه ين  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱٱ[، وقو
 [. 111البقرة: ]  َّ جل  مك لك خك حك جك حقمق مف  حفخف جف

نوا كا أقوام الرساال ينكرون اإليمان باليوم اآلخر، وهذا يدلنا على أن أنبياءهمو

عالى قال ت به،  مان   من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱ :يدعوهنم إلى اإلي
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن
 [.83 – 81المؤمنون: ] َّ مب خب حب  جب

ل أدق وأكثر عن اليوم اآلخر، الحظ أن القرآن الكريم جاء بتفاصاااايومما هو مُ 

 .(1)وهذا ال يوجد يف الكتاب المقدس

 هب مب  حبخب جب ُّٱ :بين اهلل أصاااول العبادة لدى أهل الكتاب، قال تعالىويُ  *
 جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت
 مضحط خض  حض جض مص خص حص مس  خس حس
 [.114 ـ 113آل عمران: ] َّ مع جع مظ

لمساايح الدجال، والتبشااير اإلخبار عن عالمات الساااعة، كاإلنذار من فتنة ا *

 .(2) ^بمحمد 

ومما جاء به جميع األنبياء اإليمان بالمالئكة، والجن، وهو مما اتفقوا عليه  *

قرون بوجودهم، فاهلل تعالى حين أقسم بالصافات ااااامن األصول، واألمم السابقة يُ 

 جن يم ُّٱقسم عليه، فقال تعالى: رسالت وهم المالئكة، ذكر المُ والذاريات والمُ 
 َّ حك جك مق حق مف خف حف ُّٱٱ:[، وقااال تااعااالااى4: الصااااااافااات] َّ حن

                                                 

 .(1/200ينظر: الجواب الصحيح )( 1)

 .^داللة اإلخبار بالمغيبات على نبوءة النبي :بينت هذا يف الفصل الرابع( 2)
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قسم على وجود المالئكة وال وجوده، ألن األمم لم يُ  [، فاهلل تعالى6ا5الذاريات: ]

مان مُ  عالى، واإلي عالى، بخالف توحيد اهلل ت كة، ووجود اهلل ت عرتفة بوجود المالئ

ئكة، أن من شاااابهات ربهن على اعرتاف األمم بوجود المالومما يُ ،(1)باليوم اآلخر

، وهذا (3)، واهتام األنبياء بالجنون(2)يكونوا مالئكة نكري النبوءات أن األنبياء لممُ 

 هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ :كقولهم لنوح عليه السااالم
  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب

 ُّٱٱوقال اهلل عن فرعون:[،  25ااااا24 :] المؤمنون َّ جض مص خص حص مس خس حس

 ىت متنت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
 .[53 ا 51الزخرف: ] َّ نن من زن  رن مم ام

 مل خل ُّٱالرساال جميعًا حملوا ميزان العدل والقسااط  خربنا أنوالقرآن يُ  *
  َّجن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل

 .[ 25 :] الحديد

ة ي، نالحظ أن الصااااالمما هو متفق عليه بين جميع األنبياء الجانب التعبد* و

والزكاة والصاايام والحج جاء هبا األنبياء صاالوات ربي وسااالمه عليهم، ومن ذلك 

 ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:قااولااه تااعااالااى
إساااماعيل قال عن [، و73 :]األنبياء َّ ين  ىن من حنخن جن يم

سالم سى عليه  55 :] مريم َّ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱ:عليه ال [، وقال اهلل لمو

 :عيسى تعالى عن [، وقاااااال 14 :]طه َّ جه ين ىن من ُّٱ :السالم

[، والصااااوم مفروض على  31 :]مريم َّ من زن رن مم  ام يل ُّٱ
                                                 

 .320ا318نظر: مجموع الفتاوى ي( 1)

 النبوءة وأدلتها.  :بينت هذا بالتفصيل يف الفصل األول( 2)

 .^داللة األخالق على نبوءة النبي :بينت هذا يف الفصل الثاين( 3)
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 خي  حي جي يه ىه ُّٱٱقااال تعااالى: من قبلنااا كمااا هو مفروض علينااا
[، 183: ]الاااباااقااارة َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 زث ٱُّٱوالحج من الشاااعائر المعروفة التي جاء هبا األنبياء، قال تعالى عن إبراهيم:
: الااحااج] َّ يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث

29]. 

ومما هو متفق عليه بين األنبياء أيضًا، ذكر اهلل تعالى، ومنه االستغفار، فنوح  *

 لك خك حك جك مق ُّٱٱ:عليه الساااالم يوصاااي قومه باالساااتغفار، قال تعالى
 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  جل مك
غفار، قال [، وهود عليه الساالم أيضاًا يوصاي قومه باالسات12 – 10نوح: ] َّمن

 حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱٱتعالى:
يوصااااي قومااه  ^[، ومحمااد52هود: ] َّ خم  حم جم هل مل خل

 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ ُّٱٱٱ:باالستغفار، قال تعالى
 [.3هود: ]  َّجخ مح جح مج  حج

وليساات األعمال الظاهرة هي المتفق عليها فحسااب، بل حتى أعمال القلوب  

ياء يه بين األنب ما هو متفق عل عالى: م قال ت به،  مأمور  ما هو  فالتقوى م  ٰى ُّٱ، 
[، 131الاانساااااااء: ] َّمئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري

عالى: قال ت مه بتقوى اهلل،  يأمر قو يه السااااالم   حل جل مك لك ُّٱٱوهود عل
 مق حق مف ُّٱٱ:[، وقال شعيب عليه السالم لقومه132الشعراء: ] َّ خل

عالى،(1)[179الشااااعراء: ] َّ قال ت عالى،   ىل ُّٱٱ:موسااااىعن  والتوكل على اهلل ت
 [.84يونس: ] َّ ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل

                                                 

 [.184وينظر ]الشعراء: ( 1)
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ويف الحدود التي شاااارعها الباري جل وعال للحفاظ على النفس اإلنسااااانية، 

 حت جت هب  مب خب ُّٱ :اتفاااق بين األنبياااء، ومن ذلااك قول اهلل تعااالى
  مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت

 جغ مع جع مظ حط مض  خض جضحض مص خص حص مس خس جسحس
ئدة: ] َّ جف مغ حكام من جملة األحكام التي يف )هذه األ [، فاااااااا45الما

 . (1)(التوراة، يحكم هبا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون واألحبار

 ،ربته وإزالتهإىل حما وااملنكر والباطل ودع نوابيم أهن نبيا  أياــا  ومما اتفقت فيه األ

الفطرة  أو انحرافا  عنبغري حق، اســـتعال  يف األر   أو، ســـوا   أكان عبادة أو ان

 ،أو عدوانا  عىل البرشـــ وأحوابم بقطع الطريق والتطفيا باملي ان، كفعل قوم لوط

يا ،   نب مب زب رب يئ ُّٱ قال تعاىل:وكل هذه أصـــول متفق عليها بي  يع األنب
 ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب
 الكتاب والسنة الصحيحة،كل ما ذكر لنا يف فـ)[، 13الشورى: ] َّاك يق ىق  يف

 ^لنا، من حيث إنه وارد يف كتابنا، أو ســـنة نبينا  ا  ملن قبلنا يكون رشع ا  عمما كان رش

 :إال أن فروع الرشائع ختتلا، يقول اهلل تعاىل، (2)(ملن قبلنا ا  ال من حيث إنه كان رشع

ٱ :[، ويــــقــــول48املــــائــــدة: ]  َّىن نن من زن رن ُّٱ

قااد ، وعبااادة اً معبااد[ )أي 67الحج: ] َّيب ىب نب مب زب رب ُّٱ

 . (3)(مع اتفاقها على العدل والحكمة، األمورتختلف يف بعض 

                                                 

 .233صتيسير الكريم الرحمن  (1)

ألحكام تدرجت فاختلفت كما هو الشأن ن يزعم أن ا(، هناك مَ 1/375للشنقيطي ) أضواء البيان؛ (2)

يف تدرج الوحي اإللهي إلى الوحي المتجسااد، ينظر: شاابهات وهمية حول الكتاب المقدس: القس 

ن يزعم أن األديان واحدة ألهنا مسااااتمدة من اهلل لكنها تختلف ، وهناك مَ 33منيس عبد النور، ص 

 .305ربت حوراين، ص باختالف مفسريها. ينظر: الفكر العربي يف عصر النهضة: أل

 .545تيسير الكريم ص ( 3)
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 إنَّ اتفاق جميع األنبياء على األصااول الكلية، وعدم مخالفة واحد منهم لآلخر

يدل على وحدة مصاااادرها من جهة، ومن جهة أخرى يدل على صاااادق األنبياء 

ن دعوة محمد بن عبد اهلل )إ ، فااااااا^صاالوات ربي وسااالمه عليهم، ومنهم محمد

س سلين قبلهه هي دعوة جميع المُ يالمه علصلوات اهلل و  ،لى آخرهمإولهم أمن ، ر

ن جميع الرساااال جاؤوا بما جاء إف، خوانه كلهمإكذب بدعوة كذب بدعوته مُ فالمُ 

ويف ذلك تكذيب كل رسااااول ، ن ما جاء به باطلأكذب فقد زعم ذا كذبه المُ إف، به

نه أو، جاء به صاااادق ن ماأن يعتقد أوال يمكن ، نزله اهللأوكل كتاب ، رسااااله اهللأ

 .(1)(كاذب مفرت على اهلل

شريعة التي جاء هبا النبي شرائع  ^وتتميز ال سن ال بكمالها، حيث جمعت محا

كلها، وزادت عليها حتى صاارت أكملها، وهذا الكمال من جهة التشاريع فيه داللة 

ضاارورية على ربانية مصاادرها، إذ يسااتحيل أن تداين المعارف البشاارية والشاارائع 

لم يبق معروف تعرف  ،جاءت شاااريعته أكمل شاااريعةية هذا الكمال، فقد )الوضاااع

به نه معروف إال أمر  نه مُ وال مُ  ،العقول أ نهنكر تعرف العقول أ لم  ،نكر إال هنى ع

وأحل  ،وال هنى عن شاااايء فقيل ليته لم ينه عنه ،يأمر بشاااايء فقيل ليته لم يأمر به

شيئلم يُ  ،الطيبات شرمنها كما ُح  ًاحرم  منها  حلرم الخبائث لم يُ وَح  ،ع غيرهرم يف 

ئ يه األمم ،كما اسااااتحله غيره ًاشااااي ما عل يذكر يف التوراة  ،وجمع محاساااان  فال 

قد  ته وعن اليوم اآلخر إال و واإلنجيل والزبور نوع من الخرب عن اهلل وعن مالئك

 .جاء به على أكمل وجه وأخرب بأشياء ليست يف الكتب

 بفضاال وندب إلى الفضااائل وترغيب يف فليس يف الكتب إيجاب لعدل وقضاااء

وإذا نظر اللبيب يف العبادات التي  ،الحساااانات إال وقد جاء به وبما هو أحساااان منه

وكذلك يف الحدود  ،شاااارعها وعبادات غيره من األمم ظهر فضاااالها ورجحاهنا

                                                 

 .185ص  هداية الحيارى ؛ البن القيم( 1)



 

257 

 

، كما تتميز الشاااريعة اإلساااالمية باليسااار والساااهولة (1)الشااارائع(واألحكام وساااائر 

 .(2)ا ال تفرض بالقوة بخالف النصرانيةوأهن والوضوح،

 وما جاء به من أصاااول المساااائل والدالئل ^لذا كان التصاااديق بنبوءة محمد

 ن قبله من األنبياء، ألن النبوءة غرضها واحد، ومصدرها إلهي. تصديقًا لمَ 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.441/ 5( الجواب الصحيح )1)

 .134، ص 132ينظر: حضارة العرب: غوستاف لوبون ص  (2)
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 المبحث الثالث

 (1)مضمون الرسالة والح ائل الكونية والعلمية

القرآن الكريم هو كتاب هداية وتشاااريع للبشااارية كي تعبد رهبا على بصااايرة إنَّ 

لبيان عظيم قدرة اهلل تعالى  (2)وبينة، وقد تضاااامن اإلخبار عن حقائق كونية وعلمية

 إثبات يف الخلق واإلبداع، وسااااعة رحمته، وكمال حكمته، لداللته وهدايته على

قادر على بعث الناس سااااتحق للعبادة وحده دونما سااااواه، وجود الرب المُ  نه  وأ

ا ن يقرأهفالبعث أهون من الخلق، يتبين هذا جلي ًا من خالل سااااياق اآليات لكل مَ 

 :(3)قراءة كاملة ال ابتسار فيها، ومن أمثلة ذلك ما يلي

 مل خل ُّٱ :يقول اهلل تعالى اآليات التي أخبرت عن مراحل خلل اإلنسالالان، *
 مه جه ين منىن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه  ىه
[ ففي هذه اآليات الداللة على أنَّ اهلل الذي خلق اإلنسااااان 6الزمر: ] َّ ىئ

حينما أخرب قومه بأن اهلل هو الذي  ^سااااتحق للعبادة وحده دونما سااااواه، فالنبيمُ 

كان التكذيب يف إفراد  خلقهم وبين لهم مراحل خلقهم هذا، وإنما  لم يكذبوه يف 

 نن من زن رن مم  ام يل ىل مل ُّٱلى بااالعبااادة، ويف قولااه تعااالى: اهلل تعااا
  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن

                                                 

( تبين لي )اإلعجاز العلمي بااااااا أود أن أنبه إلى أنه من خالل بحثي وساااؤالي عن الجهات المهتمة (1)

د بحثي أنَّ هناك هيئة اإلعجاز العلمي التابعة لرابطة العالم اإلساااالمي بمكة المكرمة حساااب حدو

كل من مصاااار والجزائر ية وخارجية يف  ها فروع داخل : ينظر والمغرب والسااااودان والنمساااااا. ول

http://www.eajaz.org/index.php/Contact-Us/Addresses-Authority-offices. 

(، ومدخل إلى موقف القرآن الكريم من 25/ 1للزرقاين، ) : علوم القرآنمناهل العرفان يف :ينظر( 2)

 . 522؛ ونظم القرآن: يوسف الحداد، ص 44، وص 5العلم ؛ د/ عماد الدين خليل ص 

كاملة ليتبين وجه  هذه بعض اآليات التي يساااتدل هبا أصاااحاب اإلعجاز العلمي، وأوردت اآليات( 3)

 داللتها.
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 جح مج حج مث متهت  خت حت جت هب مب خب حب جب
[، 18اااااااا  13نوح: ] َّ حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح

عد موته، قادر على بعثه من ب تداء  لذي خلق اإلنسااااان وأوجده اب  داللة على أن ا

عارضوه، وحينما لقهم لم يكذبوه، أو حتى يُ حينما أخرب قومه بمراحل خ ^والنبي 

 أخرب بعودهتم من بعد موهتم كذبوه.

فسااياق اآليات التي أخربت عن مراحل خلق اإلنسااان كان للداللة على عظمة 

ذلك أنَّ  ،باإلخبار عنها ^ولم يتفرد النبي  خالقها لعبادته، وعلى إمكان البعث،

لم يسااابق  ^ر ولم تتطور، فالنبين سااابق لم تتغيمراحل خلق اإلنساااان معلومة لمَ 

الصاالت يذكر شاايئًا من مراحل خلق اإلنسااان،  إليها يف اإلخبار عنها، فهذا أمية بن

 حيث يقول:

 (1)تخلَّق يف البطن بعد الرحم      نسان من نطفةاإلأَمْرت ب

  ويقول: 

ارُ   كيف الجحوُد وإن ما ُخلَق الفتى   (2)من طين  صلصاٍل له فخ 

 :أيضًا (3)ويقول السموءل

 أمرْت أمرها وفيها بريُت  نطفة ما منيُت يوَم منيت

 ااَكنَّها اهلل يف مك
 
ي  مك اٍن َخف 

ٌّ
ي يُت ااُنها لاوَخف   (4)و َخف 

لم ن عنده عفمن أين أتى شااعراء العرب يف الجاهلية هبذه األخبار؟! أتوا هبا ممَ 

ية، ولو كان لم يكن له ساااابق اإلخبار بالحقائق الكون ^من أهل الكتاب، فالنبي

                                                 

 .111ص  لتالص ديوان أمية بن( 1)

 .82ص  المرجع السابق( 2)

بن عادياء من شااااعراء اليهود، من أهل تيماء. ينظر: طبقات فحول الشااااعراء البن سااااالم  السااااموءل( 3)

(1/279.) 
(4) http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=19172&r=&rc=5 
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ساااابق اإلخبااار هو دليالً على النبوءة لكااان هؤالء أنبياااء ألهنم أخربوا هبااا قباال 

)اإلعجاز العلمي(  عرف باااتتوجه إلى ما يُ  وهذه من اإلشكاليات التي؛ (1)^محمد

بالحقائق العلمية التي تم اكتشااافها من  كان له ساابق اإلخبار ^الذي يرى أنَّ النبي 

خلق الجنين، ولم تكن لديه اآلالت التي تكشااااف  كمراحلخالل العلم التجريبي 

له عن هذه الحقيقة العلمية، وقد توصاال العلم الحديث التجريبي إليها بعدما أخرب 

 .(2) ^عنها، وتحدى هبا قومه، وهذا يدل على صدق نبوءة النبي  ^النبي

ية التي أخرب عنها النبي فهل التحدي وقع آن يف القر ^يف جميع اآليات الكون

الكريم؟! وهل التحدي يختص باآليات الحسااااية فقط دون المعنوية؟! علمًا بأن 

العرب عجزوا عن اإلتيان بمثل القرآن، وهو أمر معنوي وسااايأيت مزيد تفصااايل يف 

 الفصل السادس داللة النظم واألسلوب.

بات الزرع، عالى:  *اآليات التي أخبرت عن إن  رن مم  ام يل ىل ُّٱقال ت
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 جح مج حج هتمث مت  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ
 مع  مظجع حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس مخجس جخ مح
  جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك  جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ
 ممىم خم حم جم ىليل مل خل  خي حي جي ٰه مه هنجه من خن جنحن مم خم حم
سااياق  [102 ـ          99األنعام: ] َّ ىه مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم

ستحق للعبادة، وهو وحده المُ  هخلق الزرع وأوجد ربهن على أن اهلل وحدهاآليات يُ 

 ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ُّٱٱ:ويف قااولااه تااعااالااى
 جئ  ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل

                                                 

 انظر:و م،14/3/2003ريخ أبت 3900مجلة روز اليوسف عدد  :ينظر (1)
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=182384  

 .85ا 51ص  اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة: أ. د/ عبد اهلل المصلح ود. عبد الجواد الصاوي (2)
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 حج مث متهت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 خض جضحض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج
  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض

ٱ [، وقوله:6ـ      5الحج: ] َّ  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
ففي هذه اآليات استدالل على إمكان  [39فصلت: ] َّ مي  خي حي جي يه مهىه جه

لى حيي األرض الميتة قادر عن ينكر البعث إلى أن مُ فاهلل يلفت أنظار كل مَ  ،البعث

 بعث الناس.

؟! أم هي يف االستدالل  ^فهل يف هذه اآليات استدالل على صدق نبوءة النبي

 ث؟!على البع

نات، بين القرآن الكريم أن اهلل  * نافع بعض الحيوا اآليات التي أخربت عن م

تعالى خلق الحيوانات لينتفع منها اإلنسااااان، ليسااااتدل بقدرة خالقها على إفراده 

ل ن ينكر وجود الرب فيستدن يقر بوجود اهلل تعالى، وإن كان ممَ بالعبادة إن كان ممَ 

 حي جي يه ىه ُّٱٱ:ن أوجده، قال تعالىت هو مَ ن أوجد هذه الحيواناهبا على أن مَ 
 ـ 65الاانااحاال: ] َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي خيمي

 نأن يف األنعاام عربة دالاة على تفرد مَ )جال وعال  اهللبين  [ ففي هاذه اآلياات70

ها من بين فرث ودم  ها، وأخلص لبن نه هو وحده المُ  ;خلق بد، ق ألن يُ سااااتح  بأ ع

 .(1)(عصىطاع وال يُ ويُ 

، والقرآن الكريم برهن على هذا، فهو ال يتضااامن (2)ة على وجود اهلل فالكون آي

بدعه  لذي أ بالكون ا ًا يهتم  ي  جاهزة، ولكنه يتضاااامن موقفًا علم نظريات علمية 

                                                 

 .(396/ 2أضواء البيان، )( 1)

 .206إميل بوترو، ص  :لمعاصرة؛ والعلم والدين يف الفلسفة ا76 ا75توماس كارليل، ص  :ينظر: األبطال( 2)
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كتشاااافات العلمية دالة على الربوبية من جهة زيادة ، لنعبد اهلل وحده، )فالمُ (1)اهلل

ة خالق مدبر، دون أن تكون معرف التفاصاااايل الدقيقة المؤكدة إلى افتقار الكون إلى

هذه التفاصاايل شاارطًا يف كمال اليقين، وهي دالة على النبوة من جهة عدم تكذيبها 

 .(2)(^لشيء مما جاء به النبي

ن فااالحقااائق الكونيااة الواردة يف القرآن مفهومااة بحساااااب معناااهااا اللغوي لمَ 

ن ها، بشااكل واضااح بين يتبيخاطبهم القرآن، كما أهنا َبيِّنَُة الداللة يف المراد من ذكر

من سااااياق اآليات، فال مشااااقة فيها وال تكلف، ولو كان المراد هبا إثبات نظريات 

علمية توصااال إليها العلم التجريبي يف العصااار الحديث لكان هذا من تكليف ما ال 

 .(3)بخطاب يعجز الناس عن إدراكه طاق معرفته وفهمهيُ 

 يف كل أكرب، ورد ذكر الذرةولنضاااارب على ذلك مثااًل كي تضااااح الرؤية بشاااا

ٱ[، وقوله:40النساااء: ] َّزب رب  يئ ىئ نئ مئ ُّٱ :القرآن الكريم يف قوله تعالى

 خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل ُّٱ
 ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث ُّٱٱ:[، وقولااه61يونس: ] َّ هئ مئ هي مي
بأ: ] َّ رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق له3ساااا ٱ :[، وقو

 َّ  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف ُّٱ

 َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ :[، وقوله22ساااابأ: ]

ن له علم بالعربية والصحابة رضوان اهلل عليهم وكل مَ  ^[ فالنبي8 ـ       7الزلزلة: ]

ة بأهنا النَّملة الصغيرة رَّ يفهم المراد من الذَّ
(4). 

                                                 

 .305علي عزت بيجوفتش، ص  :اإلسالم بين الشرق والغرب :ينظر( 1)

 . 287بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية: د/ سعود العريفي، ص  منهج االستدالل (2)

 .149ا 147ينظر: نظم القرآن: يوسف الحداد، ص ( 3)

 (.1/278ألبي عبيدة ) :مجاز القرآن :ينظر( 4)
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 فهل يف هذه اآليات إشااااارة إلى علم الذرة الذي توصاااال إليه علم الفيزياء يف

أخرب بحقيقة علمية قبل أربعة عشاااار قرنًا،  ^فيكون النبي ؟!(1)العصاااار الحديث

 فيكون هذا الخرب دليالً على صدق نبوءته !!

شارة فيه إلى ما يسمى  )إنَّ المعنى اللغوي بارٌز ظاهٌر آليات القرآن، وال أدنى إ

لعادة، عجزة )األمر الخارق ل)اإلعجاز العلمي( حيث ال تتوفر فيه شااارو  المُ  بااااااا

فالقرآن نزل بلغة قومه العرب، ففهموا  عارضااااة، والتحدي به(،وسااااالمته من المُ 

)اإلعجاز العلمي( فقد خاطب  المراد منه، ليهتدوا به، ولو صااح فيه ما يساامى باااااا

القرآن الناس قبل أربعة عشاار قرنًا بما ال طاقة لهم بمعرفته وفهمه، وخطاب يعجز 

 .(2)اإلطالق(عجز على الناس عن إدراكه ليس بمُ 

ما يف القرآن منذ نزوله لم يفهموا تلك  لذين خوطبوا بجميع  كما أنَّ )العرب ا

ديهم كتشفات على أيدعاة يف التفسير العلمي، وإال لزم أن تظهر هذه المُ المعاين المُ 

منذ فهموها من القرآن، وإذا كانت البالغة هي مطابقة الكالم لمقتضااااى الحال لم 

رادة من اآليات حين أنزلت، وإذا لم تكن مرادة آنذاك، عاين مُ يجز أن تكون هذه الم

 . (3)فما الدليل على أهنا مرادة يف هذا الزمان، هذا على فرض االحتمال لها(

)الذين ُأنزل عليهم القرآن وخاطبهم النبي عليه الصالة والسالم قد أحاطوا  فااااا

نه شااااي ناه، وفهموا مراده، ولم يفتهم م مًا بمع يه بمجموعهم عل يدل عل ما  ء، ك

يونس: ] َّمع جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ :مفهوم قوله تعالى عن الكفار

 [.84النمل: ] َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱٱ[، وقوله:39

                                                 

، والقرآن والطب: أحمد 299اااااااا 298معالم القرآن يف عوالم األكوان: أحمد العجوز، ص  :ينظر( 1)

 .15محمد سليمان، ص 

بتصااارف يساااير، وهذا نقد لما يسااامى باإلعجاز  149نظم القرآن والكتاب: يوساااف الحداد، ص ( 2)

 العلمي من نصراين!!

 .298لنبوة والربوبية: د/ سعود العريفي، ص بالمكتشفات العلمية على ا منهج االستدالل (3)
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خاطبين بنصاااوص القرآن والسااانة كانوا يعرفون صاااحة وال نعني بذلك أن المُ 

إن ما  :جميع ما أخربهم به يف األمر نفسه من طريق آخر غير خرب الرسول، بل نقول

 كره لهم على نوعين:ذ

ًا وعقالً كما يعرفون معناها، وإنما يخاطبهم األو  : أمور يعرفون صاحتها حسا 

هبا لينبههم على لوازمها، فهي مقدمات ودالئل توصااال إلى مطالب أخرى، وذلك 

كاالحتجاج على المشركين بدالئل الربوبية يف الخلق والتدبير التي يعرفوهنا تمامًا 

ن عبادهتم لغير اهلل تعالى، وبطالن قولهم باسااااتحالة البعث ويقرون هبا، على بطال

لألجسااااااد، فهااذا النوع اجتمع فيااه أمران: فهمهم التااام للمعنى المراد، وعلمهم 

ًا وعقالً، وبذلك ساغ االحتجاج به عليهم.السابق بصدقه ح    س 

ًا، الثاين : أمور يفهمون معناها بمقتضااى لغتهم، لكنهم ال يعرفون صاادقها حساا 

د يسااتبعدوهنا عقالً أو يظنون اسااتحالتها، والمؤمن يصاادقها بمقتضااى خربه ال وق

ستدل عليها إجمااًل بدالئل النبوة، وال تنقلب إلى دالئل إال إذا  غير، فهذه مطالب ي

والخوض يف  ،(1)ثبتت بمصاادر آخر صااحيح موافق للنبوة، أو وقعت وفق ما أخرب(

تعلق بالحقائق الكونية والعلمية من فيما ي ^تفاصاااايل الغيب الذي أخرب به النبي

نه، فهو إخبار  ية التي تحدد المراد م لة القطع قد لألد المتعساااار تحديده، ألنه يفت

 جمل، والتفصيل فيه يفتقر إلى الدليل. مُ 

 العلم التجريبي إكثااارًا وتركيزًا على وإنَّ ممااا يلفاات النظر واالنتباااه أنَّ هناااك

على منهج االسااتدالل على قضااية النبوءة، خاصااة يف العصاار الحديث، أثر ساالبًا 

فنجم عنه فريقان: فريق رفض بعض الغيب كآيات األنبياء الكونية بدعوى العلم 

يف القرآن فقط، وهااذا حاااد عن  ^التجريبي، وحصااااروا داللااة صااااادق النبي

                                                 

 ، وينظر:292منهج االستدالل بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية: د/ سعود العريفي، ص ( 1)

 .19اإلعجاز العلمي إلى أين ؟ د/ مساعد الطيار ص 
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وهو  ^، وفريق اسااتفاد من العلم التجريبي إلثبات صاادق نبوءة النبي (1)الصااواب

هذا الفريق مالحظات جاز العلمي( )اإلع ما يعرف باااااااا بدافع الحماس، وعلى 

 ، منها:(2)منهجية البد من تصحيح مسارها

مصااااطلح )اإلعجاز والمعجزة( من المصااااطلحات الحادثة، التي سااااببت  *

طًا كبيرًا يف دالئل النبوءة بالتحدي، وهذا لم يقع إال يف نظم  ،(3)خل نة  وهي مقرو

به حدي يف ال(4)القرآن وأساااالو بل غير ، والت ها  ية )غير وارد في فات العلم مكتشاااا

عودة فال مسااتساااغ، فإن التحدي يكون على داللة ناجزة ال موعودة، وإذا كانت مو

..، ومجرد الوصول للحقائق العلمية ومعارضة القرآن هبا بد أن تكون قريبة األمد.

على طريقة التحدي بنظم القرآن وأساااالوبه يقلب الداللة رأسااااًا على عقب، فلن 

عجَز المكتشااافون عن أن يقولوا عند ذاك: ها نحن قد وصااالنا إليها من غير طريق يَ 

النبوة، بل بجهد سااااواعدنا وذكاء عقولنا، ولم نعجز عن ذلك، وحساااابنا أن النبوة 

تااأياادت بموافقتهااا لنااا، فنحن أولى بااالفلج والظفر عنااد التحاادي، فمااا الجواب 

نَّة النبوية لم .(5)حينئذ؟!(  هبا.  ُيتحدَّ .. كما أنَّ السُّ

للحقائق العلمية والكونية، وهذا غير صحيح هذا يقلب  ^سبق إخبار النبي *

 الداللة كما مر سابقًا.

                                                 

ر هبذا االتجاه: ، وقد تأثطه حسينل :هامش السيرةو، هيكل: لمحمد حياة محمد يظهر هذا جلي ًا يف (1)

عالم وال والعقليف كتابه موقف العلم  مصااطفى صااربيرد عليهما وقد  ،وفريد وجدي، محمد عبده

 .من رب العالمين

ضاااوابط االساااتشاااهاد بالعلم التجريبي يف تأييد  :هناك دراساااات عديدة حول هذا الموضاااوع منها( 2)

جاز ر، واإلعرحلة الماجسااااتيالوحي دراسااااة تأصاااايلية تطبيقية: ماجدة العنزي، بحث تكميلي لم

بية: لحديثة على النبوة والربومساعد الطيار، ومنهج االستدالل بالمكتشفات االعلمي إلى أين؟: د/

 سعود العريفي.د/

ن يذهب إلى أن مصااااطلح )اإلعجاز( بينت هذا سااااابقًا يف الباب األول: النبوءة وأدلتها، وهناك مَ ( 3)

ه لقرآن والساانة تاريخغير صااحيح، ينظر: اإلعجاز العلمي يف ااسااتعمله العلماء من غير نكير، وهذا 

 . 23ص  ، و20عبد اهلل المصلح، ص وضوابطه: د/

 الفصل السادس: داللة النظم واألسلوب. :يراجع( 4)

 . بتصرف يسير.303ا302منهج االستدالل بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية، ص ( 5)
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 والسؤا  المهم: لماذا التركيز على العلم التجريبي يف هذا العصر؟!

ال ينكر عاقل أن العصر الذي نعيشه هو عصر المكتشفات الحديثة التي تطالعنا 

اج وسااائل العلم التجريبي الحديثة التي تقدمت بشااكل متسااارع بين فينة وأخرى نت

وملحوظ، وال يعني هذا خلو العصااور الماضااية من هذا النوع لكن وفق الوسااائل 

وقد حاول البعض االساااتفادة منه يف إثبات مساااائل الدين،  المتاحة يف كل عصااار،

وفًا بين وهذا ما يعرف بالتفسااااير العلمي الذي كان الخالف حوله مشااااهورًا ومعر

له(1)العلماء له، وبين معارض  ما بين مؤيد  ، (3)، وهو مقدمة لإلعجاز العلمي(2)، 

مع العلوم التجريبياة،  ومفاااده أن تتوافق معاااين اآليااات التي أشاااااارت إلى الكون

 .(4)فيُؤول معنى اآليات إلى النظريات العلمية كما مر يف مثال الذرة

 :، فمنهاأما عن أسباب الفتنة االعلم التجريبي

الشعور بالهزيمة النفسية أمام الغرب المتقدم مادي ًا بظاهر علوم الحياة الدنيا  *

سلمين يف هذا الجانب ولَّد لدى فئام ،يف مناٍح كثيرة منها العلم التجريبي  وتأخر الم

 من الناس الرتكيز عليه لمواكبة القوم وإحراز التقدم عليهم بصبغة علمية دينية.

مة اإلسااااالم، واهتزاز الثقة غياب االسااااتع *  باإليمان واليقين من واقع أ الء 

 بدالئل العقيدة ألهنا يف نظر بعض الناس تقليدية.

إغفال كنوز الكتاب والسااانة الصاااحيحة والتي هبا يتحقق االكتفاء المنهجي،  *

 ويكون النصر والتمكين وإحراز التقدم على سائر األمم.

                                                 

ناك مَ ( 1) بأن اإلعجاه يه. ينظر: اإلعن يقول  يه، والتفسااااير العلمي مختلف ف از جز العلمي متفق عل

 .32ص  بد الجواد الصاوي،العلمي يف القرآن والسنة: د/عبد اهلل المصلح، ود/ع

، 314ااااااا260ص  ينظر: مجموعة اتجاهات التفسااير يف العصاار الراهن: عبد المجيد المحتسااب،( 2)

 (.604ا 2/563هد الرومي )واتجاهات التفسير يف القرن الرابع عشر: د/ ف

 . 294 ص ينظر: منهج االستدالل بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية: د/ سعود العريفي،( 3)

ن يحاول قطع الصاااالة بين التفسااااير العلمي واإلعجاز العلمي مع أن مفادهما واحٌد على هناك مَ  (4)

رآن والسااانة: د/عبد اهلل المصااالح، جاز العلمي يف القاختالف الوساااائل يف كل عصااار. ينظر: اإلع

 .32عبد الجواد الصاوي، ص ود/
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ية ومحاولة * بالمناهج الغرب تأثر  ها،  ال هبا، دون ساااارب لغور حقيقت االحتذاء 

واستخدام المنهج اإلسقاطي والتلفيقي، مع تجاهل إخفاق الفكر المادي الطبيعي 

 يف تفسير وفهم الظواهر الثالث الكون والحياة والعقل.

لمته أنَّ بأسونين بالعلم التجريبي الذي بدؤوا ولقد غاب عن هؤالء القوم المفت

صاااال إلى النهاية، لعدم اإلحاطة بخفايا العلوم التجريبية المكتشاااافات العلمية لم ت

صرح به علماء الغرب الذين أحرزوا التقدم فيه ساين (1)وهذا ما ي ، كما أن العلم اإلن

يختلف من عصاار آلخر، ولكل عصاار مكتشاافاته، فما وصاال إليه عصاار من العلوم 

ل إليه ا وصيكون أقصى ما وصل إليه من العلم يف ذلك العصر ولكنه ليس أقصى م

 .(2)العلم اإلنساين

ن يضااامن لنا أن المكتشااافات العلمية وصااالت إلى النهاية؟! وقد يفاجئنا ما فمَ 

هو جديد! كما )أن تقدمنا الحثيث يف العلوم يقربنا حقيقة من االعرتاف بجهالتنا، 

واإلقرار بأن مثل ما نعلمه من الكون يف جانب ما نجهله منه كمثل قطرة واحة من 

م عميق، ذلك أن كل باب جديد يفتحه العلم من دالئل عظمة الكون محيط خضاااا

هبذا الميدان الجديد من  تداده ينفتح معه أفق أوسااااع للسااااؤال عما يتصاااال  وام

 .ةالغاماالمشكالت الكثيرة 

.. .وهكذا كان اتساع نطاق المعلومات هو بنفسه اتساعًا لنطاق المجهوالت؛

ل مرحلة يقطعها من عالم الشاااهادة مراحل فال يساااع العقل إال التساااليم بأن وراء ك

لب  ها إال إذا انق هنايت يدرك اإلنساااااان  باد، ال  ماد وآ يب، يف آ عالم الغ أخرى من 

 جك ُّٱ :المحا  محيطًا، والحادث الفاين أزلي ًا باقيًا، وصاااادق القرآن حين يقول
 (3)[(85]اإلسراء:  َّ جل مك لك خك حك

                                                 

علوي، ص جاسم ال :العالم بين العلم والفلسفة :أينشتاين وألكسيس كيرل ممن اعرتف هبذا، ينظر( 1)

167. 

 .193أبو الحسن الندوي ص  :ماذا خسر العالم بانحطا  المسلمين (2)

 .88محمد دراز ص : د/الدين( 3)
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 والدين؟!من الضرور  امكان أن أاين العةقة اين العلم 

لدين فهي يف ا إنَّ مما ينبغي أن يوضااااح ويبين حدود العالقة بين العلم والدين،

اإلسالمي عالقة تكاملية متناسقة ال صراع وال تناقض وال تعارض بينهما أبدًا، ألن 

الدين يشتمل على حقائق أساسية كالعقائد والشعائر المتصلة بالعلم، وهذا يجعلنا 

حيث هناك ثمة جدل يدور حول حدوده، فمن المحال  هنتم بمعرفة حدود العلم

ومن ثم وضعه  (1)حصر العلم يف العلم التجريبي فقط كما هو واقع العصر الحديث

 مقابل الدين.

إنَّ وضاااع الدين مقابل العلم التجريبي منهج غير صاااحيح ألنه ال تقابل بينهما، 

س وساايلة ة، لكنه ليفالدين الحق يعرتف بالمنهج العلمي التجريبي وساايلة للمعرف

لكل المعارف، وال هو الوسااايلة الوحيدة ألنه غير كاٍف يف االساااتدالل، فالحواس 

ليسااات هي الطريق الوحيد إلى معرفة كل ما يحتاج الناس إلى معرفته، وال تناقض 

شأنه أن يعرف به، وبين االستدالل بالعقل  بين االستدالل بالحس يف معرفة ما من 

نه  ما من شااااأ به يف معرفة  لدين، والعلم (2)أن يعرف  لة بين العلم وا ، وهذه المقاب

والعقل تذكرنا بمقابلة المتكلمين بين العقل والنقل، ويف حقيقة األمر أنَّ من يعتمد 

 فحسب ويرفض المعرفة العقلية هو يرفضها بعقله ال بحسه. على المعرفة الحسية

 ما سبا م االة العلم التجريبي االدين؟!

 (3)العالقة بين العلم والعقل والدين بأهنا عالقة صااراع وتناقضهناك من صااور 

يف ظل ظروف كنسااااية غيبت العقل والعلم فحاربتهما تحت مظلة الدين لتهيمن 

                                                 

، وبساااط 200ااااااا 199ص  ، و202إميل بوترو. ص  :لعلم والدين يف الفلسااافة المعاصااارةينظر: ا( 1)

؛ والفيزياااء ووجود الخااالق: جعفر 104، ص 2التجربااة النبويااة: عبااد الكريم سااااروش، المقااال 

 .45إدريس، ص 

لعلم يف الفكر العربي ، والاادين وا30اااااااا29جعفر إدريس، ص  :الفيزياااء ووجود الخااالق :ينظر( 2)

 .79، والنبوة والعصر، ص 122، 118، 116، 112عزمي زكريا، ص د/الحديث: 

 .100ا 95د/ خليل أحمد، جدل الوحي والوعي ص  :ينظر: جدلية القرآن( 3)
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على البشرية للحفاظ على قدسيتها، من هنا نجم العداء القائم على أشده بين العلم 

، (1)طوروالرتقي والت ن رفض الدين بنظريات علمية كنظرية النشااوءوالدين فهناك مَ 

ما يزعمون من  لدين ك فا بل للتغير،  قا لدين غير  بل للتغير يف حين أن ا قا فالعلم 

 .(2)أخطر معوقات التحضر والتطور

وحقيقااة األمر يف العالقااة بين العلم والاادين أن الحقااائق الكونيااة ال يمكن أن 

م، لذا صاااادق نبوءهتتختلف أبدًا مع ما أخرب به األنبياء، الذين دللت الرباهين على 

ال يمكن أن يكون هنااك تعاارض بينهماا، ألن اهلل وحاده هو خاالق الكون ومنزل 

ًا به وحده، بل كل مَ  ن الكتب، وباعث الرسااال، وليس إخبار القرآن هو أمرًا خاصااا 

عنده علم بالكتاب يعلمها وإن أصاااب الكتب السااابقة شاايء من التحريف، وعلى 

 ق لإلخبار عنها. سب ^هذا فليس للقرآن وال للنبي

وإنَّ مما البد من معرفته أن ظروف نشااااأة العلم التجريبي يف الغرب كانت نتيجة 

ثورة علمية على طغيان الكنيسااة الذي كان يتساارت برداء الدين يف العصااور الوسااطى، 

فأخذ يحارب العلم والعلماء باسم الدين، ألن السلطة البابوية أرادت تغييب العقول 

كنسااااية كبتت الفكر المبدع، وأصااااابته بالشاااالل، وحطمت جهود من بالكلية هبيمنة 

، ولو تحرك العقل وأفاق من سااااباته ألنكر ما يحدث، هنا قامت ثورة العقل (3)يفكر

األوربي، وقد تمثلت الثورة العقالنية )حركة اإلصااااالح الربوتسااااتانتي( على هيمنة 

دينية، ل الدين للساالطة الالتعاليم الكنسااية، فعارضااوا الطقوس الدينية، واحتكار رجا

 وسلطة البابا المطلقة، فتحرر العقل من قيود الكنسية الدينية وهيمنتها.

                                                 

 .51فلسفة النشوء واالرتقاء: شيلي شميل، ص  :ينظر( 1)

 .23سالمة موسى، ص  :مقدمة السوبر مان :ينظر( 2)

 (.70/ 4ينظر: تاريخ الكنيسة ) (3)
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ومن هنا تخلص العقل بثورته من عائق الدين الكنسااااي الذي كان يقف أمامه 

فهو بمثااابااة حجر عثرة أمااام البحااث العلمي  ويحول بينااه وبين التقاادم العلمي

 ربة.المستقل القائم على العقل والتج

ذها، نقادًا لتعاليم الكنيسة فهو قد نبغيبًا وال مُ فلم يعد العقل يف عصر النهضة مُ 

وبدأ بإحياء اآلداب اليونانية والرومانية التي اهتمت باإلنسااااانيات، مما أكد النزعة 

اإلنسانية التي اتجهت إلى إعالء الفكر اإلنساين ورد القيم إلى العقل ال إلى الدين، 

على الرتاث اليوناين ثم تعلم اللغة اليونانية حرصاااًا منهم على  ومن شااادة الحرص

 .(1)ترجمة تراثها إلى الالتينية

وبدأ االهتمام بالطبيعة الحافلة بالحقائق، فانبعثت صاايحة روجن بيكون بتأكيد 

الجمعيات العلمية لتأييد هذه الصاااايحة، فكانت  أهمية العلم التجريبي، فُأنشاااائت

يدًا لنشاااااأة العلوم  حتمه فات ال بالمخرتعات والمكتشاااا يدة  ية المؤ ثة، يدالطبيع

 المنعزلة تمامًا عن الدين كمصدٍر لهذه العلوم الطبيعية الكونية.

وهذا االهتمام البالغ بالعلم التجريبي يف عصااار النهضاااة هو ردة فعل للعصاااور 

 .(2)الوسطى

تي لويف ظل التقدم العلمي الملموس يف أوربا والذي تحرر من قيود الكنيساااة ا

 فرضتها على العقول، وتمت تنحية الدين عن الفكر اإلنساين.

وتجدر اإلشارة إلى أمر ظهر بالغ األهمية وهو مدى مالءمة العلم مع الدين ؟! 

مع الكتاب المقدس ؟! ذلك ألن الكنيسااة فرضاات آراء علمية قهرًا حيث ال تتقبل 

ة بعض اآلراء العلميأي نقاش فيها، إضافة إلى أن الكتاب المقدس قد احتوى على 

 التي أثبت العلم الحديث عدم صحتها.

                                                 

 ينظر: المرجع السابق. (1)

 .74ا  70أثر الكنيسة على الفكر األوربي ص  (2)
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صراعًا آخر بين الدين والنظريات العلمية التي دسها بعض  سنالحظ  ومن هنا 

رجال الدين يف الكتاب المقدس، وبين العلم الحديث القائم على العقل والتجربة، 

ها الكتاب المقدس  ية التي أثبت يات العلم فة النظر لذي يؤكد مخال ، ويف للعلموا

لك يقول موريس بوكاي )وجدت يف ساااافر التكوين وحده مقوالت ال يمكن  :ذ

، ونصاابت الكنيسااة (1) التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم رسااوخًا يف عصاارنا(

ساامى الدين للنظريات العلمية الحديثة والتي ال تتفق مع نظريات الكتاب العداء بمُ 

لحديث وال أن تقف بجواره ألهنا أساااسااات المقدس، ولم تساااتطع أن تؤيد العلم ا

صراع المفتعل بين  صرحها على كتاب مقدس تدعي العصمة له فاحتدمت حدة ال

العلم والدين، فنصب العداء للغيب والدين، وتم االعتماد على كل ما هو ملموس 

ًا بين العلم  ومحسااوس ومشاااهد ومجرب بدعوى العلم، وكانت الفجوة كبيرة جد 

 تناقضهما. والدين، أدت إلى

يه ساااالطان العلم التجريبي يف  هد الذي ظهر ف ًا قراءة المشاااا ه من المهم جد  ن  إ

 الغرب بصورة كاملة ال اجتزاء فيها.

ويف هااذه األثناااء احتااك جيااٌل من أبناااء المساااالمين بااالغرب ففتنوا بااالمنهج 

التجريبي، فأولعت نفوسااااهم هبذا المنهج، وهم يف الوقت ذاته يشااااعرون بالهزيمة 

سااااية إزاء تقدم الغرب، نتج عن هذا إنكار كثير من أمور الدين التي ترتكز على النف

الغيب، وقراءهتا بما هو مشااااهد ومحساااوس، كمساااألة النبوءات وما يتعلق بآيات 

األنبياء السابقين، واليوم اآلخر، فظهر التأويل وفقًا للعلوم التجريبية، واعتمد على 

لدينية، وهو ذاته المنهج الذي اسااااتخدمه المنهج النقدي العلمي لكل الحقائق ا

 الغرب إبان الثورة على الكنيسة.

                                                 

 .11دراسة الكتاب المقدس يف ضوء المعارف الحديثة ص  (1)
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وتنااسااااى بعض المساااالمين المنبهرين بحضاااااارة الغرب الماادياة أنَّ الادين  

عداء  ما أي  ية وليس بينه تةاإلسااااالمي ال يرفض الحقائق العلم بل هو يهتالب م ، 

نه ما به، كما أن القرآن بالعقل ويلفت نظره إلى حقائق الكون والعلم ليزداد إي  بر

ة، وصاااانف العلماء كتبًا يف فضاااال  والساااانة أثنيا على العلم والعلماء يف مواطن عد 

 العلم وأهله وآدابه، فالدين يشجع على العلم ويثني على العلماء.

فالعالقة بين العلم والدين يف األدبيات اإلسااااالمية تختلف تمامًا عن العالقة  

 الغربية. بين العلم والدين يف األدبيات

صدق نبوءة  شفات العلمية ؟! هل يقدح هذا يف داللة  ثم ماذا لو لم تظهر المكت

 ؟!^النبي

 ماذا لو لم يؤمن شخص ما بالمكتشفات العلمية وداللتها على صدق النبوءة؟! 

 ؟! ^ن أدرك ورأى المكتشفات العلمية أن يؤمن بنبوءة محمدهل يلزم كل مَ 

 بانتفاء داللة المكتشفات العلمية؟! ^ي هل تنتفي داللة صدق نبوءة النب

طريقه طويل شاق  ^كما أن االستدالل بااااالعلم التجريبي على صدق نبوءة النبي

شك فيه أن تطويل  عسر، وداللته ظنية محتملة مضطربة مثل دليل الحدوث، ومما ال 

طرق االسااااتدالل من غير حاجة مذموم، وهو على خالف الطريقة الشاااارعية يف بناء 

، كما أنه يتناىف مع الوضاااوح والبيان الذي اتسااامت به أدلة النبوءة والتي سااابق (1)ةاألدل

 بياهنا، مع وفرة الدالئل والرباهين على صدق النبوءة.

ماذا لو اختفت المكتشاااافات العلمية الحديثة؟! أو لم تظهر ؟! هل هذا يتفق مع 

 مرة باقية؟!سمات أدلة النبوءة التي ال تقتصر على زمن دون آخر، بل هي مست

ًا، ألن العقول   فالمكتشاااافات العلمية الحديثة قد ُتهمل حقائق هامة إهمااًل تام 

تميل بطبيعتها إلى نبذ األشااااياء التي ال تتالءم مع إطار معتقدات العصاااار الحديث، 

                                                 

 (.221 /6) التحرير والتنوير (1)
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موا وهم لم يهت فالعلماء بشاار قبل كل شاايء، وهم غارقون يف أفكار بيئتهم وعصاارهم،

 .(1)بمطالبه الدينية وال ساننلإلبالتكوين العقلي 

وعليه فإنَّ اسااااتنساااااخ المنهج الغربي ومحاولة تطبيقه وأساااالمته على العلوم 

نا منهجًا ملفقًا يتساااام  ًا متكامالً، بل سااااينتج ل ي  نا منهجًا معرف ية لن ينتج ل الدين

بالخداج، فالحقول الداللية متباينة بين دالئل العلم التجريبي ودالئل صادق النبوءة، 

سااااتدالل بالمكتشاااافات العلمية الحديثة يدل صااااراحة على وجود اهلل وإمكان فاال

 .^البعث، وهذا ما نبه إليه القرآن، وال يدل مباشرة على صدق نبوءة النبي

فااالقيااام بنقاال األفكااار دون أن نمعن النظر يف المنظومااة الفكريااة المتكاااملااة 

ة إنتاٌج ار، لذا لم يكن ثمبمضاااامينها الفلسااافية، أفقد المقدرة على الربط بين األفك

وهذه ساااامة قصااااور يف الفكر  ينقل من أفكار، يف تطوير الموقف النقدي تجاه ما

 .(2)التحليلي العربي

إنَّ المنطلقات الفكرية تتشاااابه كثيرًا بين المتكلمين الذين فتنوا بمنطق اليونان، 

الدينية  صإذ أصاابح تأويل النصااو وبين المعاصاارين الذين فتنوا بالعلم التجريبي،

ستساغًا وفق قانون العقل الذي يتعارض مع النقل تارة، أو قانون العلم التجريبي مُ 

الذي يتعارض مع النقل أخرى، وكالهما يساااتند على العقل يف تأويله وإن لم يكن 

بينًا عند أنصااااار العلم التجريبي، والرد على هؤالء يكون بأنه ليس هناك تعارض 

العلم، فوحدة مصااادرها تنفي التناقض عنها، فمنزل النقل بين النقل وال العقل وال 

هو خالق للعقل موجد للكون والعلم باعث لألنبياء، وعدم المخالفة بين الحقائق 

الكونية والعلمية، وما أخرب به األنبياء هو دليل على صدق نبوءهتم، ال أن ما جاء به 

 األنبياء يوافق الحقائق الكونية والعلمية.

                                                 

 .53اإلنسان ذاك المجهول: ألكيس كاريل ص  :ينظر (1)

 .161ينظر: الرد على المنطقيين ص  (2)
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للعقل والفطرة واألنبياء السااااابقين وللحقائق  ^ما جاء به النبي وعدم مخالفة

 .^والكونية هو أحد األدلة التي تربهن على صدق نبوءة النبي العلمية

* * * * * 
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ــاملبح  :لث األوـــ

 : ث    املبحث ا 

 : ث  ث  املبحث ا 

 

 

 ية مستقبلية اإلخب ر عن أمور غيب

 ت نه من املغيب اإلخب ر عم  ُيسأل ع

 ية م ضيةاإلخب ر عن أمور غيب

 

 

 

 الفصل الخامس   

^ أخ ر بها النيبداللة كثرة الغيوب اليت    

 :ويشتمل عىل ثالثة مباحث    
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 المبحث األول

 اإلخبار عن أمور غيبية مست بلية

ن لم ومَ ، (1)إنَّ حقيقة النبوءة هي اإلخبار عن الغيب، كما ساابق بيانه يف تعريفها

خربون عن أمور ومما هو معلوم أن األنبياء كانوا يُ  (2)خرب عن الغيب ال يكون نبي ًاي

ية ُج  بالمُ غيب بار  ها اإلخ لة وتفصاااايالً، من بات المُ م لة غي حد األد ية، وهو أ سااااتقبل

 ، ومما أخربوا به ما يلي:(3)شرتكة بين األنبياء عليهم الصالة والسالم المُ 

 ا يأكلون ويدخرون، وهو أمر غيبي، قال إخبار عيسى عليه السالم لقومه بم

نه:  عالى ع  جئ يي ىي ني مي زي ري ينٰى  ىن نن من زن رن مم ُّٱت
ن مما لم ُيعاينه وُيشاااهده معهم خربهم بما يأكلوفهو يُ  [49آل عمران: ] َّ حئ

ن ، فمَ (4)يف وقت أكلهم، وُيخربهم بما يدخرون مما يرفعونه فُيخبئونه وال يأكلونه

 باره بالغيب الذي ال يعلمه آية على صدق نبوءته.بين أن إخالذي أخربه؟! وهو يُ 

  عالى بما يأتيهما، قال اهلل تإخبار يوساف عليه الساالم لصااحبيه يف الساجن

 جن مم خم جمحم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك ُّٱ: عنه
خربهما بالغيب مسااتدالا على نبوءته إذ [ فيوسااف عليه السااالم يُ 37يوسااف:] َّحن

 مصدر ذلك الغيب هو اهلل تعالى.

 رأينا الُماتنجمة والُماتكهنة تخرب بالغيب كثيرًا فتصيب ؟) :يقول قائلقد و

قيل: إن الُماتنجم والُماتكهن معلوم منهما أهنما ُينبئان  بالغيب عن استخراج له 

ببعض األسااباب المؤدية إلى علمه، ولم يكن ذلك كذلك من عيسااى صاالوات اهلل 

وال  ،خرب به عن غير اسااتخراجيسااى يُ وإنما كان ع ،عليه ومن سااائر أنبياء اهلل ورسااله

                                                 

 التعريف بالنبوءة. :النبوءة وأدلتها، المبحث األول :ولالفصل األ :( يراجع1)

 .681شرح األصفهانية  :( ينظر2)

 (، 5/434) (، والجواب الصحيح 807/ 2، 493/ 1ينظر: النبوات ) (3)

 (.6/432( ينظر: جامع البيان )4)
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 ،ذاهمن غير أصل تقدم ذلك احت ،ولكن ابتداء بإعالم اهلل إياه ،طلب لمعرفته باحتيال

 .تكهن إلى رئيهاوالمُ  ،تنجم إلى حسابهاكما يفزع المُ  ،أو فزع إليه ،أو بني عليه

 فذلك هو الفصااال بين علم األنبياء بالغيوب وإخبارهم عنها، وبين علم ساااائر

 .(1)(الُماتكذبة على اهلل، أو الُمدعية علم ذلك

يه، ويظهر  كذب ف بد أن ي يب ال  لذي يخرب عن غ كاذب ا ما أنَّ المتنبئ ال )ك

خرب، لكن كذبه أغلب من صاادقه، بل كذبه، وإن كان يصاادق أحيانًا يف شاايء مما يُ 

 مب زب ٱُّ :تتناقض أخباره وأوامره، وهذا جرت به سااانة اهلل التي ال تتبدل، قال تعالى
وهااذا  [،82النساااااء: ] َّ مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب نبىب

خرب به عن الغيوب، توجد أخباره مطابقة بخالف النبي الصاااادق المصااادوق فيما يُ 

 .(2)صادقة، وكلما زادت أخباره ظهر صدقه(

 ،ما بعث » :^يقول النبي  إخبار جميع األنبياء عن فتنة المساااايح الدجال

كذا ته األعور ال نذر أم بأعور، وإن بين نبي إال أ نه أعور، وإن ربكم ليس  ب، أال إ

 ولكنهم، خروجااه وقاات يعلمون يكونوا ، فاااألنبياااء لم( 3)«عينيااه مكتوب كااافر

وهو من أعظم الفتن من آدم  ،(4)ذلك من أممهم أنذروا ولهذا خارج، أنه يعلمون

 ما بين خلق آدم إلى قيام الساااااعة خلق أكرب من» :^إلى قيام الساااااعة يقول النبي

، ووجه داللة اإلخبار بفتنة الدجال والتحذير منه والذي هو من أشرا  (5)« الدجال

 على نبوءهتم يتبين من أوجه منها: الساعة

                                                 

 (.4/216) التفسير الكبير :( بتصرف يسير، وينظر6/434( جامع البيان، )1)

 .681قيدة األصفهانية ص شرح الع( 2)

(، ومساااالم يف صااااحيحه، 7131أخرجه البخاري يف صااااحيحه، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، ) (3)

 (.7548كتاب الفتن وأشرا  الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، )

 (.25/91) عبدالمحسن العباد داود ؛ يأب ( ينظر: شرح سنن4)

 (.7582ن وأشرا  الساعة، باب يف بقية أحاديث الدجال، )( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الفت5)
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إخبارهم بفتنته وهو لم يظهر بعد، إخبار بأمر غيبي سااايقع يف المساااتقبل،  أوال :

 حيث إهنم أخربوا به قبل أن يكون.

وف من السنين كما أخرب به األنبياء كان هذا الدجال إذا ظهر بعد مئين وأل ثانيًا:

 .(1)من آيات صدقهم

حال أن يتواطأ جميع األنبياء على اإلخبار بأمر كاذب، كما أنه لم يثبت مُ  ثالثًا:

 أن نقض أحدهم خرب اآلخر.

عًا: لدجال خرب عن أمر  ^يف خرب النبي محمد  راا نة ا ياء من فت حذير األنب بت

بي مستقبلي وهو تحذير األنبياء جميعًا ألقوامهم من غيبي ماٍض، وخرب عن أمر غي

 فتنة الدجال.

ن آمن إخبار األنبياء بأشاااارا  الساااااعة هو إخبار بالساااااعة، وكل مَ  خامسالالالالًا:

ن كذب األنبياء كذب بالساعة، قال ن أخرب هبا وهم األنبياء، وكل مَ بالساعة آمن بمَ 

 تعالى:

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ
 رث يت ىت نت مت  زت رت يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ  زئ
 .(2)[113ـ  112األنعام: ] َّ ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث

  بعث بمدة قبل أن يُ  ^إخبار األنبياء السااااابقين وبشاااااراهتم بنبوءة محمد

، وهذه الداللة ال ^طويلة، وهذه البشااااارات كانت معروفة قبل أن يبعث النبي

كأهل الكتاب،  (3)به ن صاادق بتلك الكتب التي وردت فيها البشااارةينتفع هبا إال مَ 

                                                 

 (.1/495( ينظر: النبوات )1)

 (.855ا 1/854( ينظر: النبوات )2)

 .32، ص^إثبات نبوة النبي  :( ينظر3)
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إخبار عن أمر غيبي ساايقع يف المسااتقبل، ويتبين هذا من وجوه  ^فالبشااارة بالنبي

 عديدة، منها:

 به، ويؤمن بآخرهم بشااااريُ  أولهم أن الرساااال، دين من جعل تعالى أنَّ )اهلل 

عالى:  اهلل قال به، ويؤمن بأولهم صااااادقيُ  وآخرهم  ٰى ين ىن نن من زن ُّٱت
 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري
 مخ جخ مح جح حجمج مث  متهت خت حت جت هب مب حبخب
 .(1)[(81آل عمران: ]  َّ حس جس

  ُفبعدما نزل من جبل (2)بشاار بهالبشااارة به يف الكتب المقدسااة، فموسااى ي ،

قال لي الرب:الطور، يقول مُ  يل: ) بًا لبني إساااارائ ًا من وسااااط  قيمُ أُ  خاط ي  لهم نب

 .(3)( م بكل ما أوصيه بهإخوهتم مثلك، وأجعل كالمي يف فمه، فيكلمه

؟ وقد تكون ^وما الدليل على أن هذه البشارة خاصة بمحمد :وقد يقول قائل 

 ؟(4)بشارة بعيسى كما يزعم النصارى، وهذا الذي يراه بطرس

 وليس عيسى. ^ربهن على أنه محمدقال له: النص ذاته يُ يُ 

سى يُ  سه، فمو سى اإللهية، أو أنه اإلله نف صارى تدعي لعي شر بنبوءة نبي، والن ب

قدهم يف فكي هًا على معت قال: أقيم إل له؟ ول ًا( وهو إ ي  ف يقول لهم: )أقيم لهم نب

 عيسى.

                                                 

 (.181ا2/179) ، وينظر: الرد على المنطقيين170ص ( التدمرية1)

 . 85ا  78ص بذل المجهود يف إفحام اليهود :( ينظر2)

 .22ا 18:17التثنية،  (3)

 .26ا 22: 3، الرسل ( ينظر: أعمال4)
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وال تنطبق على عيسى،  ^صفات النبي الذي بشر به موسى تنطبق على محمد

يه  :فمن ذلك يأت )أجعل كالمي يف فمه( أي أنه ال يقرأ وال يكتب، والوحي الذي 

 .(1)مكتوبة، وقد كان عيسى قارئًاغاير ما جاء األنبياء قبله من صحف شفاهي، يُ 

من  ^( وهذه تحققت يف محمدكامالً )يكلمهم بكل ما أوصاااايه به بلغ دينهيُ 

عزي الروح القدس الذي ساايرسااله اآلب باساامي، فهو وأما المُ جهة خرب عيسااى: )

يُ يُ  كل شاااايء، و ته لكم(علمكم  ما قل قول لهم كما هو وارد يف ،وي(2)ذكركم بكل 

كثيرة أيضااااًا ألقول لكم، ولكن ال تسااااتطيعون أن تحتملوا  إن لي أموراً كتبهم: )

رشاادكم إلى جميع الحق، ألنه ال يتكلم اآلن، وأما متى جاء ذاك الروح الحق فهو يُ 

 .(3)من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به(

 زب ُّٱٱخرب عن أنه أكمل الدين الذي أوحاه اهلل إليه، قال تعالى:يُ  ^ومحمد
 .(4)[3المائدة: ]  َّيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب

 ، حيث(5)بشر به من فارانالمُ  ^كما تبين البشارات مكان خروج النبي محمد

 .(6)جاء فيها: )وحي من جهة بالد العرب، يف الوعر يف بالد العرب...(

ومما ورد أيضاااًا من البشاااارات يف الكتاب المقدس التصاااريح باسااام أحمد، 

على ما وقع من تحريف  (7)م(شتهي( لكل األم)وسوف يأيت )أحمد( )محماد( )مُ 

 شتهي.يف النسخ بين أحمد ومحماد ومُ 

                                                 

 .18ا 16: 4( ينظر: لوقا، 1)

 .26: 14( يوحنا،2)

 .13ا 12: 16( يوحنا،3)

؛  ^، وهل بشر الكتاب المقدس بمحمد68بذل المجهود يف إفحام اليهود، ص ( لالستزادة: ينظر:4)

 .31ص األحد داود مقدس ؛ عبد، ومحمد يف الكتاب ال82ا75منقذ محمود السقار، ص د/

 . 21: 21( ينظر: التكوين، 5)

 .17: 13اإلصحاح،  (6)

 (7: 2( حجاي، )7)
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األحد داود الخبير باللغات  ومعنى محماد يف اللغة العربية كما يوضاااح د/عبد 

شااتهي، فمحماد هي الصاايغة العربية ألحمد التي أضاااعها منية الكبيرة أو المُ هو األُ 

 .(1)رتجمون عندما ترجموا األسماءالمُ 

عن عيسااااى الذي بشاااار  ^وغيرها تتفق مع ما أخرب به محمد وهذه البشااااارة 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱبرسااول يأيت من بعده اساامه أحمد، قال تعالى: 
 ٰر ٰذ  يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم
 [.6الصف: ] َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

بالغة فيه، شتق من الحمد، وهو مُ مُ  لفظ محمديقول صاحب قصة الحضارة: )

 .(2)مكن أن تنطبق عليه بعض فقرات يف التوراة تبشر به(رة، ويُ كأنه حمد مرة بعد م

وسوف أسأل األب وسوف ُيعطيكم برقليطوس )ومما ورد من بشارات أيضًا: 

، وبرقليطوس هو األمجااد واألشااااهر والمسااااتحق ( 3)(آخر يبقى معكم لألبااد

 .(4)للمديح

 ه، أدىأود أن أنبه إلى أن ما حدث من تحريف يف الكتاب المقدس بين نساااخو

، ^إلى اختالف بينها، ال يعتد به، خاصااة فيما يتعلق بتلك النسااخ بالتبشااير بالنبي

نا بشااااارة الكتاب المقدس ببعثة ذلك أن كل مَ  ن نقل من العلماء األوائل يذكر ل

سمه ^النبي ، يقول ابن تيمية موضحًا للقضية ذاهتا: )قد رأيت أنا من (5)وورود ا

باسمه، ورأيت نسخة أخرى من الزبور  ^ة محمد نسخ الزبور ما فيه تصريح بنبو

                                                 

 .50( ينظر: محمد يف الكتاب المقدس ص1)

 (.13/375( قصة الحضارة ؛ ويل ديورانت )2)

 .16: 14( يوحنا، 3)

 .229ا 222ص ( ينظر: محمد يف الكتاب المقدس4)

، والتفسااااير 92 -67، وبذل المجهود يف إفحام اليهود، ص 92ص للماوردي( ينظر: أعالم النبوة؛ 5)

فاخرة؛ للقرايف3/37الكبير) بة ال ية و(، 3/326) ، والجواب الصااااحيح253ص (، واألجو هدا

 .97ص ، والجواب الفسيح؛ لآللوسي403الحيارى؛ البن القيم ص
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 ^فلم أَر ذلك فيها، وحينئذ فال يمتنع أن يكون يف بعض النساااخ من صااافات النبي

 .(1)ما ليس يف أخرى(

 مرة  ^مع ما أخرب به محمد  ^توافق ما بشاااار به األنبياء من بعثة محمد

ن إبراهيم بعااد أخرى من أن األنبياااء الااذين قبلااه بشااااروا بااه، ومن ذلااك قولااه ع

قال تعالى: [، وبشااااارة 129البقرة: ] َّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ُّٱٱوإسااااماعيل، 

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱعيساااى به، قال تعالى: 
 َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين

 بشارةو إبراهيم، أبي دعوة أنا» :قائالً  ^[، ويؤكد هذه البشارات النبي 6الصف: ]

 .(2)»عيسى

 هذا غير موجود يف كتب أهل الكتاب. :قال قائل لو فرض أنهو

قلنا له: ال يمكن القطع هبذا مطلقًا، إذ الكتب السااااابقة واألنبياء من قبل بشااااروا 

امونن اطلعوا عليه ومَ ، وأهل الكتاب ومَ ^بمحمد  ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  ن كان عنده علم به يعل

ي ملك الحبشة، ، والنجاش(3)والمقوقس ملك مصر يقينًا بمبعثه، كهرقل ملك الروم

أخربين عن »قائالً له:  ^وعبداهلل بن عمرو بن العاص حينما ساااأله ساااائل عن النبي

أجل واهلل إنه لموصوف يف التوراة ببعض صفته  :قال ،يف التوراة ^صفة رسول  اهلل 

 [،45األحاازاب: ] َّ جه ين ىن من خن حن  جن  ُّٱٱ:يف الااقاارآن

وال  ،ليس بفظ وال غليظ ،لساااميتك المتوك ،أنت عبدي ورساااولي ،لألميين وحرزاً 

 قبضااه اهللولن ي ،ولكن يعفو ويغفر ،وال يدفع بالساايئة الساايئة ،سااخاب يف األسااواق

                                                 

 (.2/27( الجواب الصحيح )1)

(، 3566صحيحين، كتاب التفسير، تفسير سورة األحزاب، )( أخرجه الحاكم يف المستدرك على ال2)

 (.1545) صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ؛

 (. 4/272) ينظر: البداية والنهاية ( المقوقس هو جريج بن مينا القبطي.3)
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بأن  به الملة العوجاء  له إال اهللحتى يقيم  نا عميًا ،يقولوا ال إ هبا أعي نًاو ،ويفتح   آذا

 . «غلفًا وقلوبًا ،صمًا

عدما تبين له أنه هو من أهل الكتاب كالنجاشااااي، ب ^ن آمن بالنبي وإيمان مَ 

النبي الذي بشاارت به كتبهم، هو شاااهد تأريخي على تحقق البشااارة به والتي أخرب 

 .(1)هبا األنبياء السابقون

سبيل ألهل الكتاب إال تصديق جميع ما ورد يف كتبهم ه، من حق، لألخذ ب وال 

يف  ^، وقد أخرب اهلل تعالى عن إيماهنم بالنبي ^ومن ذلك البشااااارة بالنبي محمد

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي ُّٱ :قوله
إن كان : [ )أي108 ـ    107اإلسراء: ] َّ ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب

 حن جن يم  ىم  ُّٱ :، ويف قوله(2)(لواقعًا ^ما وعدنا به من شااااأن محمد 
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن
 مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ
ضاعفة األجر ألهل الكتاب [، فأخرب اهلل تعالى عن مُ 54 ااا 52القصص: ] َّ نب

َثةٌ : »^، ويقول النبي ^إليماهنم بأنبيائهم وبالنبي  يؤتون أجرهم مرتين....،  َثالَ

بالنبي  نًا ثم آمن  كان مؤم لذي  هل الكتاب ا له أجران ^ومؤمن أ فإخبار (3)«ف  ،

شهاده بعلم أهل الك ^النبي  ست ه تاب بنبوءته، وإخباريف القرآن مرة بعد أخرى، وا

، ومن ذلك (4)بأنه مذكور يف كتبهم، مما يدل العاقل على أنه كان موجودًا يف كتبهم

                                                 

 .44ص هداية الحيارى يف أجوبة اليهود والنصارى :( ينظر1)

 (.404/ 1( تفسير القرآن العظيم، )2)

خرجه البخاري يف صااااحيحه، كتاب الجهاد والسااااير، باب فضاااال من أساااالم من أهل الكتابين، ( أ3)

إلى  ^الة نبينا محمدساااااإليمان، باب وجوب اإليمان بر (، ومساااالم يف صااااحيحه، كتاب3011)

 (.154جميع الناس ونسخ الملل بملته، )

 (.5/185) ينظر: الجواب الصحيح (4)
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[، 114األنعام: ] َّ زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱٱقوله تعالى:

     [، وقولااه:197الشااااعراء: ] َّ مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّٱ :وقولااه

فة 43الرعاد: ] َّ ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم ُّٱ [، فمعر

به محمد علماء ما جاء  بأن  نة على صاااادق  ^أهل الكتاب  ية بي من القرآن هو آ

 يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ، قال تعالى:(1)نبوءته
 ىب نب ُّٱ[، وقولااه تعااالى: 146البقرة: ] َّ ىن من خن حن جن
: الكتاب أهل خرب عن[، فاهلل تعالى يُ 20األنعام: ] َّنت  مت زت رت يب

ون أبناءهم، بما عندهم من األخبار أهنم يعرفون هذا الذي جئتهم به كما يعرف) بااااااا

واألنباء عن المرسلين المتقدمين واألنبياء، فإن الرسل كلهم بشروا بوجود محمد 

 يت ُّٱ ولهذا قال بعد هذا:؛ ، وببعثه وصاااافته، وبلده ومهاجره، وصاااافة أمته^
 الجلي األمر هبااذا َّ ىث نث مث ُّٱٱخسااااروا كاال الخساااااارة،: أي َّ زث رث

 . (2)(اء ونوهت به يف قديم الزمان وحديثهالذي بشرت به األنبي الظاهر

 ةالتورا يف مكتوب نبوته وصااااحة نعته )أن النبي األمي باااااااا ^خرب محمد ويُ 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّٱ واإلنجيل، يقول تعالى:
ألن ذلااك لو لم يكن مكتوبااًا  [،157األعراف: ] َّ يب ىب نب  مب

ن قبول قوله، ألن لكان ذكر هذا الكالم من أعظم الُمنفرات لليهود والنصااااارى ع

اإلصرار على الكذب والبهتان من أعظم الُمنفرات، والعاقل ال يسعى فيما ُيوجب 

فلما قال ذلك دل هذا على أن ذلك ؛ نقصااااان حاله، وُينفر الناس عن قبول قوله

حة  لدالئل على صاااا لك من أعظم ا مذكورًا يف التوراة واإلنجيل وذ كان  عت  الن

 .(3)(نبوته
                                                 

 (. 7/171) ( ينظر: التحرير والتنوير1)

 (.3/245) ( تفسير القرآن العظيم2)

 .105ص  ، و43هداية الحيارى ص :(، وينظر276/ 7) ( التفسير الكبير3)
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هذا إخبار مح يد  عالى: ^مد ويؤ يل بخربه، يقول ت ماء بني إساااارائ ٱٱٱبعلم عل

أولاايااس )أي: [، 197الشاااااعااراء: ] َّ مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّٱ

يكفيهم من الشااااهد الصاااادق على ذلك: أن العلماء من بني إسااارائيل يجدون ذكر 

 دول منهم، الذين يعرتفون بما يفهذا القرآن يف كتبهم التي يدرسااوهنا؟ والمراد: العُ 

ومبعثه وأمته، كما أخرب بذلك َمْن آمن منهم كعبد اهلل  ^صاااافة محمد  أيديهم من

ْن أدركه منهم وَمْن شاكلهم  . (1)(بن سالم، وسلمان الفارسي، َعمَّ

لم يحصااال فقط  ^ومما يجب التنبيه إليه أن العلم بصااادق نبوءة النبي محمد

بأدلة أخرى تضااااافرت على ث بما ورد يف بل  فه،  وت بالتوراة واإلنجيل من وصاااا

فجمهور أهل األرض لم يكن إسااااالمهم لما ورد عند أهل الكتاب من  ،(2)نبوءته

بشااااارة؛ ألن أكثرهم ال يعلموهنا، فما عند أهل الكتاب من البشااااارات بنبوءة النبي 

 .(3)عضدة ألدلة نبوءته األخرىهي مُ  ^

، ^مكنهم إنكار البشارة بالنبي كما أن المكذبين بنبوءته من أهل الكتاب لم يُ  

 . (4)لكن جحدوا أن يكون هو الذي وقعت به البشارة، وأنه نبي آخر

ياء لم و عدم وجود البشااااارة بنبوءته يف كتب أهل الكتاب ال يلزم منه أن األنب

قل، ويُ  ما ُن بل يمكن أهنم ذكروه و هذه يذكروه،  تب غير  مكن أن يكون ُذكر يف ك

ها، ذه النسااخ فأزيل من بعضاامكن أنه كان يف نسااخ غير هالكتب التي بين أيدينا، ويُ 

 .(5)مكن الجزم بنفيه مطلقًامكن وال يُ كل هذا مُ 

دليل على نبوءة األنبياء الذين بشاااروا به، حيث أخربوا  ^يف البشاااارة بمحمد 

، وهو ياادل على نبوءة النبي ^غيااب عنهم، ووقع مااا أخربوا بااه بمبعثااهبااأمر مُ 

                                                 

 (.6/136) ( تفسير القرآن العظيم1)

 (.2/424) ( ينظر: التفسير الكبير2)

 .16هداية الحيارى ص :( ينظر3)

 .47( ينظر: المرجع السابق ص4)

 (. 5/154( ينظر: الجواب الصحيح )5)
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ر نبوته تصااديق لشااهادهتم فظهو، )(1) ^إلخبار من ثبتت نبوءته بنبوءته ^محمد

وشااهادة لهم بالصاادق، فإرساااله من آيات األنبياء قبله، وقد أشااار ساابحانه إلى هذا 

فااإن [ 37الصاااااافااات: ] َّ حئ جئ يي ىي ني ُّٱالمعنى بعينااه يف قولااه: 

رساالين بشااروا به وأخربوا بمجيئه، فمجيئه هو نفس صاادق خربه، فكأن مجيئه المُ 

به ما أخربوا  تأويل  ، وال تنايف بين هذا وبين القول اآلخر: إن تصااااديق لهم إذ هو 

رسلين بشهادته بصدقهم وإيمانه هبم، فإنه صدقهم بقوله ومجيئه فشهد تصديقه المُ 

  حن  ُّٱبصاادقهم بنفس مجيئه، وشااهد بصاادقهم بقوله. ومثل هذا قول المساايح: 

. فإن التوراة لما [6الصااف: ]   َّمي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

ه، لها، ثم بشااار برساااول يأيت من بعد فس ظهوره تصاااديقًابشااارت به وبنبوته كان ن

فعادة  للتوراة، له، كما كان ظهوره تصديقًا بشر به تصديقًافكان ظهور الرسول المُ 

ر محمد صدق السابق، فلو لم يظهبشر بالالحق، والالحق يُ اهلل يف رسله أن السابق يُ 

له.ولو لم يُ  ^بن عبد اهلل  ياء قب عالى بعث لبطلت نبوة األنب نه وت ال  واهلل ساااابحا

 .(2)(هكذب خربخلف وعده وال يُ يُ 

بأن مَ ) ن قبلهم العلم بنبوة محمد والمساااايح وموسااااى ال يتوقف على العلم 

بطريق  ^رفت نبوة النبي تعددة، فإذا عُ أخربهم وبشاار بنبوهتم، بل طرق العلم هبا مُ 

ا علمت به. وإذ ن قبله بشااارمن الطرق ثبتت نبوته ووجب اتباعه، وإن لم يعلم أن مَ 

نبوته، وإما ل نبوته بما قام عليها من الرباهين، فإما أن يكون تبشاااير من قبله به الزمًا

لم يجب وقوعه وال يتوقف تصااااديق النبي  ، فإن لم يكن الزمًاأن ال يكون الزمًا

أنه قد وقع، وعدم نقله  لم قطعًاعُ  عليه، بل يجب تصااااديقه بدونه، وإن كان الزمًا

ل على عدم وقوعه، إذ ال يلزم من وجود الشااايء نقله العام وال الخاص، إلينا ال يد

                                                 

 (.5/159( ينظر: المرجع السابق )1)

 .160البن القيم، ص ( هداية الحيارى:2)
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نا، تقدمين وصل إليوغيرهما من األنبياء المُ  وليس كل ما أخرب به موسى والمسيح

 .(1)(لم باالضطرادوهذا مما عُ 

باإلخبار عًا  ياء جمي قت أخبار األنب طاب كاذٌب،  إذا ت لدجال وهو رجٌل  عن ا

نته، فكيف ال تتطابق أخبارهم جميعًا على التبشااااير بنبوءة حذرون أقوامهم من فتيُ 

 .(2)، وهو رجٌل صادٌق أمين^محمد 

، فبيان البداية والنهاية، والحال والمآل، (3)إخبار جميع األنبياء باليوم اآلخر

والعمل والجزاء عليه لإلنسااااان من الضاااارورات التي بينها األنبياء، لذا كانت 

حة لبعثتهم، إذ لذي ال يعلمه إال اهلل  الحاجة مل  هذه األمور من الغيب ا معرفة 

 جك ُّٱٱطلعهم اهلل على ما شاااااء من الغيب، قال تعالى:وحده، واألنبياء الذين يُ 
 من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك
 مت هب مب هئ مئ هي  مي خي حي جي ٰه مه جه هن
بتفاصيل الجنة والنار،  ^[، ولقد أخرب النبي 28ااا 26الجن: ] َّ هث مث هت

األمي أن يخرب  ^م اآلخر، وهو غيااب عن الخلق كلهم، فااأنَّى لمحماادواليو

بدقائق تفاصاااايل ذلك اليوم مرة بعد أخرى؟ وقومه يكذبون خرب المعاد الذي 

يف خربه عن دقائق وتفاصيل  ^نبأهم به بشتى الطرق؟! ومع هذا يمضي محمٌد 

أخرى بكل اليوم اآلخر، وال يهاب قومه، بل يمضااااي وُيعلن هذا الخرب مرة بعد 

 جرأة دون هتيٍب منهم.

يأيت بالقرآن من عند أحد غير اهلل أو من عند نفسااه كما يزعم  ^لو كان محمد  

ه، على خرب بلكنه كان يمضااااي واثقًا بكل ما يُ  المكذبون لرتاجع، ولرتدد، ولتلكأ،

                                                 

 .116ص ( هداية الحيارى1)

 .51( المرجع السابق ص2)

لألنبياء  ^عدم مخالفة ما جاء به النبي  :مضاامون الرسااالة، المبحث الثاين :الفصاال الرابع :( يراجع3)

نه من أخربوا ع ًاليوم اآلخر، وهنا ساااأبين أهنم جميعالساااابقين، هناك بينت اتفاقهم على اإلخبار با

 مغيب. رٍ جهة أنه عن أم
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ية البعث لليوم  شاااادة ما واجه من قومه من التكذيب، حيث لم تع    عقولهم قضاااا

 ا ليست من إرث عادات وتقاليد آبائهم. ألهن؛ اآلخر

 نت ٱُّٱلذا ربط اهلل تعالى اإليمان باليوم اآلخر باإليمان بالقرآن، قال تعالى: 
 مك لك يقاك ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت
 بالبعث اإليمان على مبني ^، فما جاء به محمد [92األنعام: ] َّمل يك ىك

مة، يا ياء من ألحد وليس والق ثار األنب ثل هذا لتقرير اإلك به محمد ما م  ،^جاء 

، (1)متالزمين أمرين اآلخرة وبصااااحة ^محمد بنبوءة اإليمان كان الساااابب فلهذا

بب اإلكثار يف تقرير اليوم اآلخر أن النبي  ياء، فال نبي  ^ولعل ساااا هو خاتم األنب

، يقول (2)بعده، والساااااعة بعده مباشاااارة، فكانت بعثته عالمة على قرب الساااااعة

ْثُت » :^النبي اَعةُ  اَأنَ  ُبع  ، َوالسَّ بَّاَبةَ  َوَضمَّ  َقاَل: َكَهاَتْين   .(3)«َواْلُوْسَطى السَّ

ل النبوءة ن قصاااار دليويف إخبار األنبياء باألمور الغيبية المسااااتقبلية ردٌّ على مَ  

هنا بزمن دعوى النبوءة فقط  ثة محمد (4))المعجزة( على اقرتا وأشاااارا   ^، فبع

أخرب عنها األنبياء جميعًا ولم تقع يف زمن دعوى غيبية  الساعة والساعة نفسها أمورٌ 

 نبوءهتم.

 بل الكثيرة الغيوب عن ^إخبار النبي ، كما أخرب التي وقعت يف المسااااتق

 ما يلي: ^ومما ورد يف القرآن وأخرب به النبي 

o  ُنه سااااي بأ عالىإخباره  قال ت ته،   زئ رئ ُّٱ :غلب الكفار المكذبين بنبوء
، [12آل عاااماااران: ] َّ نب مب ربزب يئ ىئ  نئ مئ

ن ُأرسااااال إليهم خرب بااأن مَ [ فهو يُ 45القمر: ] َّ حق مف  خف حف ُّٱٱوقااال:
                                                 

 (.6/376) التفسير الكبير :( ينظر1)

(، 11/349، وفتح الباري شااارح صاااحيح البخاري)626اااااااا 625ص ،( ينظر: التذكرة: للقرطبي2)

 .82ص وأشرا  الساعة

 (.2952قرب الساعة، )( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الفتن وأشرا  الساعة، باب 3)

 التعريف بالدليل ومرادفاته. :النبوءة وأدلتها، المبحث الثاين :الفصل األول :( يراجع4)
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ون ظهرغلبهم ويقهرهم، وهم يوم ذاك قوة ويد واحدة يُ غلبون، وأنه ساايَ فكذبوه ساايُ 

بة يوم ذاك ومَ  ^وصااااحبه الكرام، والنبي  ^العداء للنبي به من الصااااحا ن آمن 

 .(1)قلة

o   َ[2 ـ 1الروم: ] َّ خب حب جب هئ ُّٱٱ ب، قال تعالى:غل  إخباره بأن الروم ست 

 اهلل عند من القرآن وأن، النبوءة صحة على الشاهدة البينة اآليات من اآلية )وهذه

 .(2)اهلل( إال يعلمه ال الذي الغيب علم عن إنباء ألهنا

o خت حت جت هب ُّٱٱ:إخباره عن تحقق رؤياه بدخول مكة، قال تعالى 
وهي لم تقع بعد، خرب أصااااحابه بالرؤيا يُ  ^النبي  [ف27الفتح: ] َّهت مت

 .^، ويدخلون مكة، فهذا يدل على صدق نبوءة النبي^ثم تتحقق رؤيا النبي 

o  ُصااارون على كفرهم حتى يموتوا، إخباره عن هالك رؤوس الكفر، وأهنم ي

، ومن ذلك إخباره عن أبي لهب وزوجه، وأهنما (3)وبيان العذاب الذي يحل هبم

 ىف يث ىث نث مث ُّٱ :ة، قال تعالىسيموتان على الكفر، وبيان جزائهما يف اآلخر
 ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف

، فمات عمه وزوجه على الكفر، ولم [5 ـ    1المسد: ] َّ زي ري ٰى ين

 ^، وَتَحُقق ما أخرب به النبي ^يعرتض أبو لهب وزوجه على ما أخرب به محمد 

محمد ، ثم أنَّى ل^من هالك أبي لهب وزوجه لهو دليل على صاااادق نبوءة النبي 

يا واآلخرة إال إذا  ^ لدن ية وجزاء أبي لهب وزوجه يف ا هنا أن يتجرأ ليحكم على 

 نبئ عن اهلل تعالى.كان يُ 

                                                 

 .17ا16ص ( ينظر: تثبيت دالئل النبوة 1)

 (.5/233( الكشاف )2)

 .55ا52ص  ، و37ا35ينظر: تثبيت دالئل النبوة ص  (3)
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 جي يه ىه مه ُّٱ :وإخباره عن األخنس بن شااااريق الثقفي، قال تعالى
 نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي

 نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 .[9 ـ 1الهمزة: ] َّ يث ىث

 مق حق مف خف حف ُّٱٱوإخبااره كاذلاك عن الولياد بن المغيرة، قاال تعاالى:
 مه جه منهن خن حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك
  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل هب مب هئ مئ  هي مي خي حي جي ٰه
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

  [.29 ا11المدثر: ] َّ رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ

عل خرب عن فهو يُ  بالف قاهبم يف اآلخرة، و مآلهم، وع قائهم على الكفر، وعن  ب

، ولم يعرتض أحٌد على خربه هذا، ولم ^فتحقق ما أخرب به النبي ماتوا على الكفر

خرب ؟! وأن ما يُ  ^كذبه أحد فيما أخرب، أال يدل هذا على صدق ما أخرب به محمديُ 

 اهلل وحده.به لم يكن من عند نفسه، وال من عند مخلوق، بل من عند 

 بوحي حصاااال إنما، المسااااتقبلية الغيوب هذه عن اإلخبار أن على إنَّ هذا يدل

 تعالى. اهلل من

  َن آمن بهإخبار النبي الصااااادق بما ساااايكون من العاقبة والنصاااارة له ولم 

كل مَ  قه، وهالك  عالى بمُ وصاااادَّ ما يفعله اهلل ت به، ف به، ولم يؤمن  ب  كذَّ كذبي ن 

ن كذب هبم، والعاقبة ات من الهالك واإلغراق واألخذ لمَ األنبياء من إحالل العقوب

ن آمن هبم، ولو بعد حين، هي آية خاصة باألنبياء، ليست هي من جنس والنصرة لمَ 

 .(1)ما يوجد من العادات المختلفة لغيرهم

                                                 

 .567، وص565انية ص(، وشرح العقيدة األصفه1/594( ينظر: النبوات )1)
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، وهو من أعظم األدلة ^دليل على صاااادق النبي فاإلخبار بالعاقبة والنصاااارة

صدقه، ُسنَّة  والرباهين الدالة على  سنة اهلل تعالى التي ال تبديل لها، وهي  فهذه هي 

 حق مف خف حف مغجف  جغ مع جع مظ ُّٱ :طردة ال تنتقض أباادًا، قااال تعااالىمُ 
 :، )وحقيقة االسااتدالل بساانته وعادته(1)[43فاطر: ] َّ  جل مك لك خك حك مقجك

تلفين، ختماثلين، والتفريق بين المُ هو اعتبار الشااايء بنظيره؛ وهو التساااوية بين المُ 

 ىت نت مت زت  رت يب ُّٱ :قااال تعااالى؛ االعتبااار المااأمور بااه يف القرآنوهو 
  ىك لكمك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث يترث

[، 13آل عمران: ] َّ ىن  نن من زن رن مم يلام ىل مل يك

 يي ىي ني زيمي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ :وقاال تعاالى
 حج  مث متهت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ جئحئ
[، 2الحشر: ] َّ خص حص مس  خس حس جس مخ جخ جحمح مج

 [.111يوسف: ] َّخف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ :وقال تعالى

يل، ياس والتمث بالق ما تكون العربة  ياء، ومَ  ...وإن  نفإذا عرفت قصااااص األنب

ن كذهبم، وأنَّ متبعيهم كان لهم النجاة والعاقبة والنصاااارة والسااااعادة، اتبعهم، ومَ 

م لكذهبم الهالك والبوار، جعل األمر يف المساااتقبل مثلما كان يف الماضاااي؛ فعُ ولمُ 

 .(2)نة اهلل وعادته(ن كذهبم كان شقي ًا، وهذه ُس ن صدقهم كان سعيدًا، ومَ أن مَ 

)ولو كانوا يفرتي األنبياء على اهلل الكذب بدعوى النبوة المتنع يف حكمة اهلل أن 

طرد، ولكان ذلك تلبيساااًا للخلق يتنزه عنه يؤيدهم وينصااارهم على هذا الوجه المُ 

 .(3)تضي هذا أبدًا(أرحم الراحمين، وحكمة اهلل تعالى ال تق

                                                 

 . 701(، وشرح العقيدة األصفهانية، ص1/514النبوات )و، 391الرد على المنطقيين ص :( ينظر1)

 (.2/964) ( النبوات2)

 .494( األدلة العقلية النقلية على أصول االعتقاد ص3)
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اء تمثل يف نجاة األنبيشااااهد المُ والنصااارة والعاقبة تكون بالنصااار الحساااي المُ 

صالهم،وأتباعهم، وهالك مُ  ستئ صر المعنوي، وذلك  كذبي األنبياء، وا وتكون بالن

كااذبي األنبياااء جج األنبياااء وبراهينهم الاادالااة على صااااادقهم، وإذالل مُ بظهور ُح 

 .(1)تأصلواسوالظهور عليهم وإن لم يُ 

وهذه الداللة تعلم من جهة السااامع باألخبار المتواترة التي تفيد العلم، وإن لم 

نشااااهد شااايئًا من آثارها، كتواتر األخبار بما جرى لموساااى مع فرعون، فنجى اهلل 

موساااى والذين آمنوا معه، وأغرق اهلل فرعون وزمرته، وتواتر األخبار بقصاااة نوح، 

 م مع النمرود.وتواتر األخبار بقصة إبراهي

ن شاهد أصحاب الفيل وما أحا  كمَ  ن رآهاجهة البصر المشاهد لمَ  وتارة من

 جر، وقوم لو .هبم، أو رأى آثارها الدالة عليها، كآثار أصحاب الح  

أو هبما جميعًا، كما تشاهد السفن، وُيعلم بالخرب أن ابتداءها كان سفينة نوح،  

لبيوت المنقورة يف الجبال، ويعلم بالخرب جر وما فيها من اشاااااهد أرض الح  ن يُ ومَ 

 . (2)تفصيل الحال

وتتبين داللة النصااارة والعاقبة على صااادق األنبياء من جهة إخبارهم عن غيب 

 ىل ُّٱن كذب األنبياء من قبله، قال تعالى: عن عاقبة مَ  ^لم يقع بعد، كإخبار النبي 
 ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل

 ين ىن نن من زن رن مم  ام  ُّٱ :[، وقااال137آل عاامااران: ]  ٱَّزي
 مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى
[، ويف عقاب فرعون يقول 6األنعام: ] َّ مث  هت مت خت حت جت هب

 َّمئ خئ حئ جئ يي نيىي  مي زي ري ٰى ُّٱتعالى: 
 ىل مل خل ُّٱٱوقول شاااعيب لقومه، قال اهلل تعالى عنه: [،40القصاااص: ]

                                                 

 (.209، 1/205( النبوات )1)

 .565رح العقيدة األصفهانية ص(، وش491/ 3(، والجواب الصحيح )514/ 1النبوات ) :( ينظر2)
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  حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل

 مخ جخ مح ُّٱٱ:من آل فرعون، قااال تعااالى عنااه[، وقول مؤ89هود: ] َّ خي
 جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس
[، واإلخبار عن النصرة والعاقبة 31اااا  30غافر: ] َّ مق حق مف خف حف مغجف

 حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ  ُّٱ يف المستقبل، قال تعالى:
لت: ] َّ خم حم جم هل مل خل حل جل  لكمك خك عالى53فصاااا ٱ :[، وقال ت

ٱَّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱ

 يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱٱ:[، وقااال51غااافاار: ] 
ياء: ] َّ زث رث عالى105األنب قال ت  يل ىل مل خل ُّٱ :[،و
 حي  يهجي ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن  يم ىم مم خم حم جم
فتح: ] َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ل لى[، 16ا تعااا  ٰى ٰر ُّٱ :وقااال 
 يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ
  َّيت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب

داللااة دلاات فقااد  [،49هود: ] َّ مئ خئ حئ ييجئُّٱٱ[وقااال:55النور: ]

وقد وجد هذا ، ألنه أخرب عن الغيب ^ة محمد ءعلى صاااحة نبوالعاقبة والنصااارة 

 ، فهو )إخبار(1) ^صدق محمد دليل على ومثل هذا الخرب  ،خرب موافقًا للخربالمُ 

 ًاصااالح وعمل آمن نمَ  أن لها، تبديل ال التي وحكمته خلقه يف ساابحانه عادته عن

 بكذ نمَ  أهلك كما دابره، ويقطع هلكهيُ  ولم فيها، واساااتخلفه ،األرض يف له مكن

 سلهبر آمن نلمَ  ومعاملته حكمته عن سبحانه فأخربهم دابره وقطع وخالفهم رسله

 .(2)الرسل( أتباع من قبلهم نبمَ  فعل كما هبم يفعل وأنه وصدقهم،

                                                 

 (.11/363( ينظر: التفسير الكبير )1)

 . 286ص البن القيم؛  ( جالء األفهام2)
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طردة نااة اهلل المُ غيااب من جهااة سااااُ وقوع مااا أخرب بااه األنبياااء من أمر مُ فتحقق 

ن ن آمن هبم ولو بعد حين، وهبالك كل مَ شاااااهدة والمعلومة بنصاااار أنبيائه ومَ المُ 

كذب باألنبياء ولو بعد حين، ومن جهة )ارتبا  العاقبة بسااااببها المباشاااار وعلتها 

الظاهرة، فالنصااار لألنبياء وأتباعهم بسااابب صااادقهم وإيماهنم، والهالك للكافرين 

 .(1)واالنتقام منهم لكفرهم وعنادهم(

ما يُ  به النبي محمد وهذا  مرة بعد أخرى، دون أن يرتاجع يف قوله، أال  ^خرب 

 ؟!^يدل هذا على أن القرآن من عند اهلل تعالى ولم يكن من عند محمد

وال يمكن أن ُيعرتض على داللة العاقبة والنصاااارة بأن الكفار قد يتساااالطون، 

د وفرعون وملوك وتكون لهم الاادولااة يف كثير من األحيااان، كمااا هو شاااااأن نمرو

الكفر، فإن هؤالء لم يدع  واحٌد منهم النبوءة، فاالعرتاض بمثلهم ليس واردًا على 

 هذه الداللة.

ا مَ  ا أن يكون نبي ًا صااادقًا فينصااره اهلل وأتباعه ويُ أمَّ لك هن يدعي النبوءة فهذا إمَّ

ا أن يكون مُ   .(2)تنبئًا كاذبًا فينتقم اهلل منه فيقطع دابرهعدوه، وإمَّ

ت ل، كما فعل )كما ال يُ  مكن أن ُيعرتض على هذه الداللة بأنَّ من األنبياء من ُق

  مف خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ :بأنبيائهم، قال تعالى إساارائيل بنو

[ ألن )حااال هؤالء 61البقرة: ] َّ حل جل مك لك خك جكحك مق حق

ن كان هذا حاله فهو ن ُيقتل من المؤمنين شااااهيدًا يف الجهاد، ومعلوم أن مَ كحال مَ 

ن يموت حتف أنفااه، ثم إن القتاال ال يتعااارض مع حقيقااة االنتصاااااار ممَ  أكماال

والظهور، فإن الدين الذي ُقتل عليه الشااهداء ينتصاار ويظهر، فتكون ألهله السااعادة 

ن عاش كان منصااااورًا سااااعيدًا، وهذا غاية ما تل كان شااااهيدًا، ومَ ن قُ يف الدارين؛ مَ 

                                                 

 (.1/181البن القيم ) :إعالم الموقعين :، وينظر497( األدلة العقلية النقلية ص1)

 (. 417ا  416/ 1( ينظر: الجواب الصحيح )2)
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صر، كما قال تعالى التوبة: ] َّمن زن رن مم ام يل ىل ُّٱ :يكون من الن

[، فإذا كان هذا قتل المؤمنين، فما الظن بقتل األنبياء، ففيه لهم وألتباعهم من 52

 .(1)سعادة الدارين ما هو أعظم الفالح(

حينما كان يسأل أبا سفيان،  ^وقد استدل هرقل هبذه الداللة على صدق النبي 

يننا قلت: الحرب بقال: فهل قاتلتموه ؟ قلت: نعم، قال: فكيف كان قتالكم إياه ؟ »

وبينه سااااجال ينال منا وننال منه...، وسااااألتك هل قاتلتموه ؟ فزعمت أنكم قد 

نالون منه. وكذلك  نال منكم وت جااًل، ي نه ساااا قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبي

دد فحصااول العاقبة لألنبياء باطراد، مع قلة العَ  «الرساال تبتلى ثم تكون لهم العاقبة

ا )أي والُعدد من أكرب براهي داللة أعظم من رجل يخرج ن صدقهم وصحة دينهم، ف

فيدعو األمة العظيمة إلى توحيد اهلل واإليمان  ،ال عدة له وال عدد وال مال ،وحده

بأسااااه ونقمتهويُ  ،به وطاعته به  ،حذرهم من  فتتفق كلمتهم أو أكثرهم على تكذي

ق المكذبين غرَ فيُ  ،ذكرهم أنواع العقوبات الخارجة عن قدرة البشاااارفيُ  ،ومعاداته

وآخرين  ،ك آخرين بااالريحهلااً ويُ  ،ف بغيرهم األرض تااارةخسااااَ ويُ  ،كلهم تااارة

 ،وآخرين بأنواع العقوبات ،وآخرين بالصااااواعق ،وآخرين بالمسااااخ ،بالصاااايحة

نعة وقوة ومَ  اً ن معه والهالكون أضااعاف أضااعاف أضااعافهم عددوينجو داعيهم ومَ 

 اًل!!وأموا

بقوهتم  ااااااااوأقوى شااااوكة  اً حق وهم أكثرهم عددفهال امتنعوا إن كانوا على ال

ن هو وهال اعتصااااموا من عقوبته كما اعتصاااام مَ ؟ وعددهم من بأسااااه وساااالطانه 

 جة(، وهذه النصاارة تشاامل نصاارة دين الحق بالحُ أضااعف منهم من أتباع الرساال ؟

عالى قال ت نان،  هان، والساااايف والساااا  جي يه ىه  مه جه ُّٱ :والرب
[، 33التوبااة: ] َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي

                                                 

 ( 416ا  415/ 6ف، وينظر: الجواب الصحيح )، بتصر496األدلة العقلية النقلية، ص ( 1)
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وهذا الدليل أكمل وأبلغ يف حصااااول المقصااااود، ألنه ال يدل على مجرد صاااادق 

الرساال، بل يدل مع ذلك على الرتغيب يف اتباعهم، والرتهيب من خالفهم، فمفاده 

 .(1)علمعلم ووعظ ال مجرد 

  عن اليهود بأنَّهم لن يتمنوا الموت، ألهنم كانوا يدعون أنَّ  ^إخبار النبي

بأهنم ليسوا من أمرهم على يقين كما يدعون، وبرهان  ^اهلل نبيه الجنَّة لهم، فأخرب 

 ىل مل خل ُّٱ :، قال تعالى(2)ذلك أنك إْن دعوهتم إلى تمني الموت ال يتمنونه أبداً 
 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل
[، ويف 95 ااا 94البقرة: ] َّ  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه  مه

 حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱٱ:قااولااه
  َّ خس حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث هت مت خت

أن اليهود لن يتمنوا الموت؟! هناك  ^ن الذي أدرى محمداً [ فمَ 7 ـ     6الجمعة: ]

هذه النتيجة، إذ كيف يتجرأ محمد ^ن أخرب محمداً مَ  على اإلخبار هبذه  ^عن 

هبذا  ^نبئ محمداً ن يُ النتيجة؟! واليهود لم تكذبه فيما أخرب به ! أال يدل أن هناك مَ 

 نتيجة؟! الخرب وال

  رن مم ام يل ُّٱ :بحفظ القرآن الكريم، قاال تعاالى ^إخباار النبي 
لحجر: ] َّ نن من زن لى9ا تعااا   مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ :[، وقااال 

به النبي 42فصاااالت: ] َّ ين ىن نن من رنزن ما أخرب  من حفظ  ^[ ويتحقق 

القرآن الكريم بأنَّ حفظه يف الصاااادور والسااااطور، وقد أجمعت األمة على حفظه، 

أخطأ يف تالوته البتدر الجميع لتصويبه، وال يزال القرآن محفوظًا  فلو أن شخصًا

                                                 

 (.725/ 2الجواب الصحيح ) :ينظر( 1)

 .411ينظر: تثبيت دالئل النبوة ص ( 2)
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نان، والواقع  ^منذ أخرب النبي  يه اث هذا فال يمكن أن يختلف ف بحفظه إلى يومنا 

 .(1)يصدق ذلك

، والتي تاادل بكثرهتااا ^إلى غير ذلااك من أخبااار الغيااب التي أخرب هبااا النبي 

هبا، حيث ال يمكن أن يتوصاااال  ^لنبي وتعددها وتحققها على إعالم اهلل تعالى ل

 . (2) ^النبي  إليها باالكتساب، وهذا دليل على صدق نبوءة

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .^على نبوءة النبي  داللة األمية :الفصل الثالث :( يراجع1)

 .75؛ للقرطبي ص ^إثبات نبوة محمد :ينظر (2)
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 المبحث الثاني

 غيباتسأ  عنه من المُ إخباره عما يُ 

ُلون ي » :يقول ^لقد كان محمد ا سااااَ ْئُتمْ  َعمَّ فأنى ألمي ال يقرأ وال (1)« شاااا   ،

 ذه بكل جرأة؟! وهو ال يعلم ما هي األسئلة وال إجابتها!!يكتب أن يقول مقولته ه

جيب دون أن يربح مكانه، وإن أبطأ بالجواب عنهم حينًا، وحينما ُيساااأل كان يُ 

ما  قال لهم أمهلوين أراجع  نه راجع أحدًا، وال  تا الحالتين ال يؤثر عنه أ نه يف كل فإ

سألون، بل كان يُ  سأل ابته، على أنه كان يُ جيبهم بكل طمأنينة، وصدق، واثقًا بإجت

بكل  ^أنى لمحمد  :يف علوم عدة لم يعرفها هو وال قومه، وهنا يكمن السااااؤال

 هذه األجوبة؟!

نت تطرح على محمد  كا لة التي  بأن األساااائ نت عن أمور ليس ^علمًا  كا  ،

ية، مفاجئة، تطرح من قبل  ^لمحمد هبا علم، غالبها تكون عن أمور متنوعة غيب

 وءته. المشككين له يف نب

فكان يأيت جوابه يف الحاضر، فدل ذلك على صدق نبوءته، وأن اهلل أوحى إليه، 

 إذ ال يتأتى هذا الجواب لكاذب مهما بلغ من الذكاء والفطنة.

 فمن تلك األسئلة: 

  (2)، وهو يف أرض يخرتف^سمع عبد اهلل بن سالم، بقدوم رسول اهلل ،

علمهن إال نبي: فما أول أشاااارا  فقال: إين سااااائلك عن ثالث ال ي ^فأتى النبي 

 الساعة؟، وما أول طعام أهل الجنة؟، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ 

                                                 

ضااااب يف الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، ( أخرجه البخاري يف صااااحيحه، كتاب العلم، باب الغ1)

(90.) 

ف: أي يجتني الثمر. ينظر: تفسير غريب ما يف الصحيحين2)  . 112ص ( َيْخَتر 
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، قال: ذاك عدو اليهود «نعم»قال: جربيل؟: قال: « اأخربين هبن جربيل آنفً »قال: 

 لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث  ُّٱمن المالئكااة، فقرأ هااذه اآليااة: 
 [. 97]البقرة:   َّ  يك ىك مك

ول أشرا  الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول أما أ»

طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وإذا ساااابق ماء الرجل ماء المرأة نزع 

 ، «الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت

قال: أشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أنك رسول اهلل، يا رسول اهلل، إن اليهود قوم 

هنم إن يعلموا بإساااالمي قبل أن تساااألهم يبهتوين، فجاءت اليهود، فقال هت، وإبُ 

يدنا وابن «. أي رجل عبد اهلل فيكم: »^النبي  قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وساااا

فقالوا: أعاذه اهلل من ذلك، «. أرأيتم إن أساااالم عبد اهلل بن سااااالم»ساااايدنا، قال: 

رسول اهلل، فقالوا: شرنا  محمداً  فخرج عبد اهلل فقال: أشهد أن ال إله إال اهلل، وأن

 .(1)« وابن شرنا، وانتقصوه، قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول اهلل

  َّعند رساااول  حدثه قال: كنت قائمًا ^ثوبان مولى رساااول اهلل  ومنها َأن

رب من أحبار اليهود فقال: السااااالم عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد فجاء َح  ^اهلل 

دفعني؟ فقلت: أال تقول يا رساااول اهلل، فقال اليهودي: إنما يصااارع منها فقال: لم ت

إن اسااامي محمد الذي : »^ندعوه باسااامه الذي ساااماه به أهله. فقال رساااول اهلل 

أينفعك : »^، فقال اليهودي: جئت أسااألك، فقال له رسااول اهلل «سااماين به أهلي

« سل: »بعود معه، فقال ^قال: أسمع بأذين، فنكت رسول اهلل « شيء إن حدثتك؟

اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل األرض غير األرض والسماوات؟ فقال  فقال

ن أول الناس إجازة؟ قال: قال: فمَ « هم يف الظلمة دون الجساااار: »^رسااااول اهلل 

                                                 

باب 1) تاب التفسااااير،  حه، ك خاري يف صااااحي جه الب  [97البقرة: ]  ژژ ژڑڑکژ ( أخر

(4120.) 
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قال: « هاجرينفقراء المُ » ة زياد»قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ 

قال: فما غذاؤهم على إثره«كبد النون قال: ،  نحر لهم ثور الجنة الذي كان يُ »ا؟ 

قال:  «من عين فيها تسمى سلسبيال»قال: فما شراهبم عليه؟ قال: « يأكل من أطرافها

صااادقت. قال: وجئت أساااألك عن شااايء ال يعلمه أحد من أهل األرض إال نبي أو 

قال: أساامع بأذين. قال: جئت أسااألك « ينفعك إن حدثتك؟»رجل أو رجالن. قال: 

ل قال: عن الو عا، فعال مني »د؟  فإذا اجتم ماء المرأة أصاااافر،  ماء الرجل أبيض، و

بإذن اهلل ثا  بإذن اهلل، وإذا عال مني المرأة مني الرجل، آن . «الرجل مني المرأة، أذكرا 

: ^قال اليهودي: لقد صااادقت، وإنك لنبي، ثم انصااارف فذهب. فقال رساااول اهلل 

 .(1)«علم بشيء منه، حتى أتاين اهلل بهلقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي »

  الكتاب أهل هبا يتعنت عن أمور الغيب الماضية، وقد كان ^ُيسأل النبي 

 فيه، ألوهسا الذي الموضاع يف هبا فيخربه الحالة تلك يف جربيل فينزل شاركون،والمُ 

 نعمَّ  له فمن ذلك سؤالهم يستعلم، الناس من أحد إلى يذهب أو فارقهيُ  أن غير من

ٱمااان األمااام، كسااااااؤالاااهااام عااان ذي الاااقااارنااايااان، قاااال تاااعاااالاااى:  مضااااااى

وقااال تعااالى ، [83الكهف: ] َّ ٰه مه جه هن من حنخن جن مم  خم  ُّٱ

 [.7يوسف: ] َّ ىت نت  مت زت رت يب ىب ُّٱعن قصة يوسف: 

 مع ُّٱ الروح، قال تعالى: وقد كانوا يسألون عن أمور غيبية، كسؤالهم عن
هم وساااؤال، [85اإلساااراء: ] َّ جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف مغجف جغ

النازعات: ][، و187األعراف: ] َّحق مف  خف حف جف ُّٱعن وقت الساعة، 

 [ 1النبأ: ]     ژٱٻژ وقال تعالى: ، [42

                                                 

لمرأة وأن الولد مخلوق ( أخرجه مساالم يف صااحيحه، كتاب الحيض، باب بيان صاافة مني الرجل وا1)

 .(473منهما، )
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  َُأَل »، حينما ^جهت للنبيومن األساائلة التي و ةَ  َأْهُل  سااَ َيُهمْ  َأنْ  َمكَّ  آَيةً  ُير 

َقاَق  َفَأَراُهمُ  على صاااادق  وهي من اآليات العظام والرباهين الكرام (1)«اْلَقَمر   اْنشاااا 

 َّ جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب ُّٱنبوءته، قال تعالى: 

خرب تعالى أن الساعة وهي القيامة اقرتبت وآن أواهنا، وحان وقت يُ ) [2 ـ 1القمر: ]

لها، ستعدين لنزومجيئها، ومع ذلك، فهؤالء المكذبون لم يزالوا مكذبين هبا، غير مُ 

قوعها ما يؤمن على مثله البشاااار، فمن ريهم اهلل من اآليات العظيمة الدالة على وويُ 

، أنه لما طلب منه ^أعظم اآليات الدالة على صااااحة ما جاء به محمد بن عبد اهلل 

ريهم من خوارق العادات ما يدل على ]صااحة ما جاء به و[ صاادقه، المكذبون أن يُ 

إلى القمر بإذن اهلل تعالى، فانشق فلقتين، فلقة على جبل أبي قبيس، وفلقة  ^أشار 

لى جبل قعيقعان، والمشاااركون وغيرهم يشااااهدون هذه اآلية الكربى الكائنة يف ع

 العالم العلوي، التي ال يقدر الخلق على التمويه هبا والتخييل.

رساالين قبله ما رأوا مثله، بل ولم يساامعوا أنه جرى ألحد من المُ  فشاااهدوا أمراً 

يَ  لذلك، ولم  فانبهروا  مان يف قلوهبم، ولمنظيره،  ، اً رد اهلل هبم خيريُ  دخل اإلي

هتهم وطغياهنم، وقالوا: سااااحرنا محمد، ولكن عالمة ذلك أنكم ففزعوا إلى بُ 

يقدر أن  ن قدم إليكم من الساااافر، فإنه وإن قدر على سااااحركم، التسااااألون مَ 

ن قدم، فأخربهم بوقوع ذلك، مثلكم، فساااألوا كل مَ  ن ليس مشااااهداً يساااحر مَ 

 فقالوا:

هت، محمد وسااااحر غيرنا، وهذا من البُ  سااااحرنا[ 2القمر: ] َّ جح مج ُّٱ 

روج إال على أسااافه الخلق وأضااالهم عن الهدى والعقل، وهذا ليس الذي ال يُ 

سااااتعدون لمقابلتها إنكارا منهم لهذه اآلية وحدها، بل كل آية تأتيهم، فإهنم مُ 

ولم يعااد  [2القمر: ] َّ  مث هت مت خت ُّٱوالرد لهااا، ولهااذا قااال:  بااالباااطاال

                                                 

نشااااق القمر وإن يروا آية يعرضااااوا، ا( أخرجه البخاري يف صااااحيحه، كتاب تفسااااير القرآن، باب و1)

(4489.) 
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ًة }قمر فلم يقاال: وإن يروهااا باال قااال:لالضاااامير على انشااااقاااق ا َوإ ْن َيَرْوا آيااَ

وا ضاااُ وليس قصااادهم اتباع الحق والهدى، وإنما قصااادهم اتباع الهوى،  {ُيْعر 

 حط مض خض ُّٱكقوله تعالى:  [3القمر: ] َّجس مخ جخ ُّٱولهذا قال: 
فإنه لو كان قصاااادهم اتباع  [50القصااااص: ] َّمغ جغ مع  جع مظ

، ألنه أراهم اهلل على يديه من البينات ^ ، واتبعوا محمداً الهدى، آلمنوا قطعًا

جج القواطع، ما دل على جميع المطالب اإللهية، والمقاصااااد والرباهين والحُ 

 .(1)(الشرعية

وهو سيكون  ^وقد يقول قائل: ما وجه داللة انشقاق القمر على صدق نبوءته

 ؟(2)عند قيام الساعة

سأله كفار قريش أن قد احتج بذلك حين ^وجه الداللة أن الرسول  :قيل له ما 

 ريهم آية.يُ 

يُ و ٱَّ جت هب مب خب ُّٱخرب عن أمرين قااد وقعااا وكااانااا وحصااااال هو 

شق القمر، 1القمر: ]  سين شقاق القمر، أو:  ساعة لقال: ان [ ولو كان مما يقع عند قيام ال

 َّ جح مج حج  مث هت مت خت ُّٱٱجااة ثااابااتااة:ثاام أخاارب بااأنااه آيااة ماارئاايااة وحااُ 

قال: [،2القمر: ]   حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس  جسحس مخ جخ ُّٱٱثم 
هذا ال يُ 4 - 3القمر: ] َّ مظ هذا التقريع [ و مل  تأ ما لم يقع ولم يكن، ف قال في

 والتعنيف لتعلم أنه أمر قد كان، وال يسوغ أن يكون يف أمر لم يكن بعد.

هل يلزم من انشااااقاق القمر أن يراه الجميع حتى يكون آية على صاااادق نبوءة 

 ؟^محمد

                                                 

 (.22/565وينظر: جامع البيان ) ،823ص ( تيسير الكريم الرحمن1)

 .56ا55ص ، الجبار ن قال هبذا النظام، ينظر: تثبيت دالئل النبوة: للقاضي عبد( ممَ 2)
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لقد رآه القوم  القمر كان بالليل، والناس نيام، ليس ذلك الزمًا ألن انشااااقاق

 . (1)الذين طلبوه

 عن وصااااف بيت المقدس بعدما أخربهم  ^ومن ذلك سااااؤالهم للنبي

فقد اختربوا صاادقه، فسااألوه عن وصااف بيت المقدس، ألن فيهم  ،بحادثة إساارائه

لنا  عتتسااااتطيع أن تن قالوا له:»ن يراه بعينه، نعت مَ  ^ن قد رآه، فنعته لهم النبيمَ 

المساااجد ؟ قال: فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت، قال 

بالمسااااجد وأنا أنظر حتى ُجعل دون دار غفار، أو عقيل، قال: فنعت وأنا  فجيء 

ا النعاات فواهلل لقااد  أنظر إليااه قااال: وكااان يف القوم َمن قااد رآه، فقااال القوم: أماا 

ال: ولم أكن عددهتا، فجعلت أنظر إليه أصاب،... وقالوا له: كم للمسجد باب ؟ ق

وأعدها بابًا بابًا،.. فقال  رجل من القوم: هل مررت بإبل لنا يف مكان كذا وكذا ؟ 

بإبل بني  قد أضاااالوا بعيرًا لهم، فهم يف طلبه، ومررت  قال: نعم واهلل قد وجدهتم 

 :قالاة ؟ فالن انكسرت لهم ناقة حمراء، قالوا: فأخربنا عن عدهتا وما فيها من الرع

ما فيها من الرعاء ،كنت عن عدهتا مشااااغوالً  فأتى اإلبل فعدها وعلم  ثم أتى  ،فقام 

فكان  ،(2)«قال فكان كما ،وفيها من الرعاء فالن وفالن ،ل: هي كذا وكذا، فقاقريشااااًا

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱذلك آية على صدق مسراه، قال تعالى: 
ة [، وهو آياا1اإلسااااراء: ] َّجه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم

على صااادقه فيما ال يمكنهم معرفته من معراجه، ولعل هذا من حكم اإلساااراء إلى 

سئلتهم وإجابته دليل على صدق عرج به إلى السماء،بيت المقدس، قبل أن يُ   ويف أ

 ن رآه منهم، فكان ذلك دليالً نبوءته، ألهنم قد علموا أنه لم يره قبل ذلك، فصاادقه مَ 

ة يف الحكم) فاااااااا ن تكذيبه فيما لم يروه،سااارى، فال يساااتطيعوعلى صااادقه يف المَ 

اإلسااااراء إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السااااماء إرادة إظهار الحق َمن يريد 

                                                 

 .57ا55ص  ( ينظر: تثبيت دالئل النبوة1)

 (.624ا 8/622البن حجر ) ؛( فتح الباري شرح صحيح البخاري2)
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إخماده، ألنه لو ُعرج به من مكة إلى السااااماء لم يجد لمعاندة األعداء ساااابيالً إلى 

البيان واإليضااااح، فلما ذكر أنه أساااري به إلى بيت المقدس، ساااألوه عن تعريفات  

ها قبل ذلك، فلما  نه لم يكن رآ كانوا رأوها وعلموا أ يت المقدس  يات من ب جزئ

أخربهم هبا حصال التحقيق بصادقه فيما ذكر من اإلساراء إلى بيت المقدس يف ليلة 

وإذا صااااح خربه يف ذلك لزم تصااااديقه يف بقية ما ذكره، فكان ذلك زيادة يف إيمان 

 .(1)(المؤمن، وزيادة يف شقا الجاحد والُمعاند

باألمور  يف إخباره ^وتتبين وجوه داللة اإلسااااراء والمعراج على نبوءة النبي 

 ألن المسافة، هذه قطع مجرد ليسو فصلة يف حادثة اإلسراء والمعراج،الغيبية المُ 

ن تحمله الجن وقد قال العفريت لسااااليمان قال مجرد قطع تلك المسااااافة يكون لمَ 

 مُل وَح  [،39النمل: ]  َّزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱتعالى عنه: 

 يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ ذلك، من أبلغ الشام إلى اليمن يف قصر من العرش
فهاذا أبلغ من قطع المساااااافاة بين ، [40النمال: ]  َّزن رن مم ام يل ىل  مل

 المسجدين يف ليلة.

من الذي عنده علم من الكتاب ومن ساااليمان، فكان الذي  أفضااال^ ومحمد

 سرى به يف ليلة ليريه من آياته بل قطعها ليريهخصه اهلل به أفضل من ذلك، وهو أنه أ

الرب من اآليات الغائبة ما ُيخرب به، فهذا ال يقدر عليه الجن، وهو نفسااااه لم َيحتج 

بالمسااارى على نبوءته، بل جعله مما ُيؤمن به، فأخربهم به ليؤمنوا به، والمقصاااود 

لة، وإال فه لك اللي لذي رآه ت يب ا به من الغ ما أخربهم  ماهنم ب كانوا يعرفون إي م 

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ  ُّٱٱتعالى: المسااااجد األقصااااى، ولهذا قال
[، 60اإلسراء: ] َّ نت مت زت رت يب ىب مبنب زب  رب يئ

                                                 

 (.7/201البن حجر ) ؛( فتح الباري شرح صحيح البخاري1)
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 (1)«ليلة أسااري به ^هي رؤيا عين أريها رسااول اهلل» قال ابن عباس رضااي اهلل عنهما:

 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ُّٱٱوهذا كما قال يف اآلية:
 .(2)[17 – 13لنجم: ]ا َّ ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

 الخمس الصااالوات عليه الرب وفرض الساااماوات فوق ما إلى^  صاااعودهو

 يف واألنبياااء والمالئكااة، والنااار، والجنااة اآليااات، من رآه لمااا ورؤيتااه حينئااذ،

مما ميزه به اهلل تعالى  ذلك وغير المنتهى، وسااادرة المعمور، والبيت الساااماوات،

 .(3) ^قومه بكل هذا يدل على صدق نبوءتهعن سائر األنبياء، وإخباره ل

فلما أخرب به كذب به َمن كذب من المشركين، وصدق به الصديق وأمثاله من )

ناس،المؤمنين، فكان ذلك ابتالء  قال ومحنة لل  زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ  ُّٱ :كما 
أي محنااة، وابتالء للناااس، ليتميز المؤمن من [60اإلسااااراء: ] َّ ىئ نئ مئ

ما أخربهم  كافر، وكان في ما يُ ال نار، وهذا م نه رأى الجنة وال قال به أ به،  خوفهم 

 [. 60اإلسراء: ] َّ نت مت زت رت يب ىب ُّٱٱتعالى:

والرسول لما أخربهم بما رآه كذبوه يف نفس اإلسراء، وأنكروا أن يكون أسري 

به إلى المسجد األقصى، فلما سألوه عن صفته، فوصفه لهم، وقد علموا أنه لم يره 

 فلم ساااارى،المَ  يف صاااادقه على دليالً  ذلك منهم، كان ن رآهقبل ذلك، وصاااادقه مَ 

 جدالمساااا إلى ساااارىبالمَ  تعالى اهلل وأخرب روه،يَ  لم فيما تكذيبه ذلك مع ُيمكنهم

 ممكنهيُ  فال عالماته من به أخربهم بما ذلك، يف صااادقه علموا قد ألهنم األقصاااى؛

 .(4)ذلك( يف تكذيبه

                                                 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦُّٱباب قوله تعالى: ( رواه البخاري يف صاااحيحه، كتاب التفساااير،1)

 (.4716[، )60]اإلسراء:  ژڃ

 (.1/147النبوات ) ينظر: (2)

 .(6/168) الجواب الصحيح ( ينظر:3)

 (.533ا 1/532النبوات ) (4)
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رفوا هل هو صااادق أم كاذب يف امتحان له، ليع ^توجهة للنبيويف األساائلة المُ 

 دعوى نبوءته؟

يف إجابته إخبار لهم بأن إجابته كانت بوحي من اهلل تعالى، فهو ال يعلم عن و

هذه األسئلة شيئًا من ذي قبل، ولو كانت اإلجابة من عنده الفتضح أمره لهم، ولو 

ن أنه أخذها من أهل الكتاب لبادروه مباشاااارة باإلفصاااااح بأنه أخذها منهم، أو م

 شيوخهم، وألظهروا أمره للناس ولم يصمتوا.

وأهل الكتاب، ال سيما اليهود لم تكن عالقة ود،  ^كما أن العالقة بين محمد 

قتل منهم، وحاصاار بعضااهم، وأجلى آخرين، وساابى منهم، فلو  ^بل إن محمدًا 

 أخذ عنهم ألفصحوا مباشرة بأخذه.

أخرى يف إفصاحه عن مرة بعد  ^وقد تواترت األخبار واستفاضت عن محمد 

 .(1)المصدر الذي يتلقى منه، وهو أن ربه أوحى إليه

ففي األساائلة الواردة من أهل الكتاب والمشااركين له دليل على صاادق نبوءته، 

ولم أذكر األساائلة التي وجهها إليه المساالمون ألن يف إجابته عليهم تأكيدًا لصاادق 

 يتها.نبوءته، وهذه الداللة ليست من هدف البحث، على أهم

* * * * * 
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 المبحث الثالث  

 إخباره عن أمور غيبية ماضية

 بأمور غيبية ماضية، منها: ^لقد أخرب النبي 

  عن تفاصاااايل عقائد اليهود والنصااااارى يف ذات  ^إخبار النبي محمد

هم ن ع لى، قااال اهلل  تعااا لرب    ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ :ا

 خب حب جب هئ مئ  حئخئ جئ يي نيىي مي زي
 خضمض حض جض مص خص ُّٱٱ[، وقال:30ة: ]التوب َّ هت مت حتخت  جت مبهب
[، وعقائدهم 64المائدة: ] َّمق حق مف خف حف جف جغمغ مع  جع مظ حط

عنهم: لى  تعااا يقول  يوم اآلخر،  ل  نت مت زت رت يب  ىب نب ُّٱٱيف ا
 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ [، ويقول:29التوبااة: ] َّ مك  لك
[، 111الاابااقاارة: ] َّ جل  مك لك خك حك جك حقمق مف  حفخف جف

هذه اآلي كان يُ وغير  ها النبيات التي  هبا إال بوحي اهلل ^خرب عن له  ، وهو ال علم 

 .(1)تعالى

خرب به أمي لم يقرأ ولم يكتب، ولم تكن بلدته بلدة العلماء، ولم يكن كل هذا يُ 

ن له علم بشيء من جملة هذه األمور من ولم يكن له عالقة مع مَ  فيها كتب للعلماء

 .(2)أهل الكتاب

ه األخبار الغيبية دون خوف أو وجل، أو تراجع، أو تردد، خرب بكل هذثم هو يُ  

رأى من الخلق، مرة تلو أخرى، صاااارح هبا على مَ طمئن، بل يُ خرب هبا وهو واثق مُ يُ 

فصاالة ها مُ صاادون مناقضااة، فأن ى ألمي ال يقرأ وال يكتب أن يأيت هبذه التفاصاايل فيقُ 

 وال وجل؟!  األحداث دون خوف
                                                 

 وما بعدها. 91ص  ( ينظر: تثبيت دالئل النبوة1)

 (.8/281( ينظر: التفسير الكبير )2)
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ا أخربت به األنبياء قبله يف باب أسماء اهلل وصفاته وإذا كان محمد أخرب بمثل م

وتوحيده ومالئكته وأوليائه وأعدائه، مع العلم بأن يف هذه األمور من التفاصاااايل 

طأة بينهما، ومحمد لم يواطئ أحدًا  يه إال عن موا فاق اثنين عل ما يمتنع ات الكثيرة 

 من الرسل قبله وال واطؤوه.

مد صاااااا ما أن يتع كاذب إ بان والخرب ال كاذ فال ما أن يغلط،  كذب، وإ به ال ح

 الُمتعمدان للكذب ال يتفقان يف القصص الطويلة والتفاصيل العظيمة.

وكذلك الغالطان ال يتفق غلطهما يف مثل ذلك، بل االثنان من آحاد الناس إذا 

أخرب كاال منهمااا عن حااال بلاادة وأخرب اآلخر بمثاال خربه من غير مواطااأة ُعرف 

الغائبة التي ال يمكن العلم هبا إال من جهة اهلل تعالى ؟ صاااادقهما فكيف باألمور 

فهذا من دالئل نبوءة األنبياء صاااالوات اهلل وسااااالمه عليهم، وهو دليل على نبوءة 

 .(1) ^النبي 

  عن األمور الغيبية الماضاااية كقصاااص األنبياء الساااابقين  ^إخبار النبي

 جملة وتفصيالً.

لم يعش أحداث هذه األخبار  ^حمداً فمما هو معلوم بداهة وقطعًا أن النبي م

وهذا ما يذكره فيما جاء به من  الماضااااية يف تلك األزمنة الغابرة، ألنه لم يولد بعد،

 مس خس حس مخجس  جخ مح جح مج حج ُّٱٱوحي، يقول تعالى بعد قصاااة مريم:
[، 44آل عمران: ] َّ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص

 هل خلمل حل  جل مك لك خك ُّٱٱويقول تعالى بعد قصااة يوسااف عليه السااالم:
 خل ُّٱٱ[، ويقول تعالى يف قصااة موسااى عليه السااالم:102يوسااف: ] َّ حم جم
 جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي يهجي  ىه مه

                                                 

 (.5/122( ينظر: الجواب الصحيح )1)
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 يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
[ لعل هذه 46 اااااااا44القصااااص: ] َّ رث يت ىت نت مت زت رت

الماضااااية، وهذا  لم يشااااهد تلك األحداث ^اآليات تربهن على أن النبي محمداً 

فنفى سااابحانه شاااهادته لهذه األمور الغائبة ) ،َّ حم جم هل ُّٱٱيتضاااح يف النفي

وحضااااوره لها تنبيها للناس على أنه أخرب بالغيب الذي لم يشااااهده ولم يعرفه من 

جهة أخبار الناس، فإن قومه لم يكونوا يعلمون ذلك، وال عاشاااار غير قومه، وكل 

ئًا من ذلك ال من أهل الكتاب وال مَمن نقل َمن عرف حاله يعلم أنه لم يتعلم شااااي

 .(1)(عن أهل الكتاب

هبا، وعلم قومه هبا، يقول تعالى يف  ^بين اآليات نفي علم النبي محمدكما تُ 

 مم ام يل ىل  مل  ُّٱأثناء ذكر قصاااص األنبياء الساااابقين عليهم الساااالم: 
فذكر ساابحانه أن [، )49هود: ] َّني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من رنزن

 إليه من أنباء الغيب ما كان يعلمه هو وال قومه من قبل هذا. هذا الذي أوحاه

هل الكتاب، وال من غيرهم، وهو لم  فإذا لم يكن قومه يعلمون ذلك ال من أ

يعاشاااار إال قومه، وقومه يعلمون ذلك منه، ويعلمون أهنم لم يكونوا يعلمون ذلك 

رهم، وهم ال ويعلمون أيضااااًا أنه هو لم يكن تعلم ذلك، وأنه لم يكن ُيعاشاااار غي

 .(2)(يعلمون ذلك، صار هذا ُحجة على قومه وعلى َمن بلغه خرب قومه

قة التي لم يعش   هذه األخبار والقصااااص عن األمم الساااااب ما هو مصاااادر  ف

 ن لديه علم بأخبارهم، وهي غيب عنه؟ هم ولم يكبين ظهراني ^محمد

علم  غائبة عنه، الخرب به من قصص ما هي إال أنباء غيب أي أهنا في بيان أنَّ ما يُ ف

من قصااص  ^له هبا إال عن طريق الوحي، كل هذه قرائن تؤكد أن ما أخرب به محمد 

                                                 

 (.5/121الجواب الصحيح ) (1)

 (.5/323) السابق المرجع( 2)



 

312 

 

، ولم يتعلمها من ^األمم السااااابقة كانت وحيًا من عند اهلل وليس من عند محمد

خرب عنها وهو يف الوقت ذاته يقول أنا فكيف يُ  ^بشااار، إذ لو كانت من عند محمد 

شهدها؟ فالعقل يقتض شاء لم أ ضرورة أنَّ هذه القصص لم تكن من إن سياق  ي وال

 .^محمد 

بعث، وهو لم يأت  ألخرب هبا قبل أن يُ  ^فلو كانت القصاااص من إنشااااء محمد

ها عن غيره من البشر، ألنه قد ثبت فيما مضى  بشيء منها قبل البعثة، كما أنه لم يتلقَّ

خرب ن ى لمخلوق أن يُ فأن ى له بكل هذه القصااااص؟ وأ (1)أنه أمي ال يقرأ وال يكتب

بكل هذه القصاااص ؟ ولو تعلمها من قومه ألخربوا بذلك القصاااص، لكن علمهم 

ها عن الجن ألنه ثبت فيما صااااَ نتٍف لذلك القَ مُ  ^وعلم محمد ص، كما أنه لم يتلقَّ

 . (2)شيئًا عنهم ^مضى عدم تلقي النبي 

لهي ًا يوحي وإذا انتفى المصااادر الجني واإلنساااي لم يبَق إال أن هناك مصااادرًا إ

 .هبذه األمور الغيبية الماضية ^إلى محمد

ها النبي  حداث القصااااص التي يخرب عن عدم اختالف أ عدة،  ^ف من جهات 

منها: من جهة عدم مخالفتها لتلك القصص التي كان ألهل الكتاب هبا علم، كقصة 

 صاادقًا لما ورد يف التوراة واإلنجيل، يقولفجاء القرآن مُ  موسااى، وعيسااى، وداود،

عالى:  يونس: ] َّ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱت

 خك حك جك  مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱٱ[، ويااقااول:37
كان يقص القصااااص  ^[، فالنبي محمد111يوسااااف: ] َّ  حل جل مك لك

إال أهنم  ^التي ألهل الكتاب من اليهود والنصااارى علم هبا، وعلى عدائهم للنبي 

سالم، قال تعالى:بل بعضهم آمن به كعبدا لم يكذبوه فيما يقص،  مي زي ٱُّٱهلل بن 
                                                 

 .^داللة األمية على نبوءة النبي :الفصل الثالث :يراجع( 1)

 على نبوءته. ^داللة أخالق النبي :الفصل الثاين :يراجع( 2)
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 مث هت  ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 من خن حن جن يم  ىم  ُّٱٱ[، وقال:10:األحقاف] َّ مح جح مج حج
 َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن

كانوا يف غاية العداوة له، فلو لم تكن  [، وبعض أهل الكتاب53-52:القصااااص]

ه، واإلنجيل لقدحوا فيه ولبالغوا يف الطعن فيبعض القصااااص موافقة لما يف التوراة 

فلما لم يقل أحد ذلك مع شااادة حرصاااهم على الطعن فيه، وعلى تقبيح صاااورته، 

علمنا أنه أتى ببعض تلك القصااااص الُمطابقة لما يف التوراة واإلنجيل، مع أنه ما 

 إنما أخرب عن هذه األشااياء ^طالعهما وال تتلمذ ألحد فيهما، وذلك يدل على أنه 

 .(1)بوحي من قبل اهلل تعالى 

 أحوال تعرف يف الملل أهل مرجع هي لتيالتوراة ا يف تكن وهناك قصااااص لم

سى ك إلى آدم لدن من األنبياء صة آدم وإبليس، وحوار اهلل تعالى مع المالئكة، مو ق

وقصااة ابني آدم، وقصااة نوح مع قومه، وابنه،  وخروج آدم واسااتخالفه يف األرض،

د، وخرب الناقة، وثمود مع عاد، وشعيب مع مدين، وإبراهيم، وقصة صالح مع ثمو

وكثير من أحوال إبراهيم وإسااااحق وإسااااماعيل وأصااااحاب الساااابت، والكهف. 

ويعقوب ويوسف ومثل قصة الخضر مع موسى، ومثل أحوال سليمان وقصته مع 

العفريت والهدهد، فإن هذه لم تكن يف التوراة ولم يسمع عن أحد من أهل الكتاب 

ر ذلك أو كذبه بل انبهروا وعجبوا منه.أنه   زو 

خرب عنها كالقصااااص وغيرها من األمور الغيبية، ال كما أن األمور الغيبية التي يُ 

ن يتاأمال القرآن الكريم يجاد أن القرآن نفساااااه، فكال مَ  تختلف وال تتعاارض مع

ص لم تتغير ولم تتبدل، وال ينقض بعضااااها اآلخر، مع أهنا تذكر يف صااااَ أحداث القَ 

                                                 

وقد فصااالت (، 3/228الكشااااف ) :(، وينظر كذلك9/130(، )8/281( ينظر: التفساااير الكبير )1)

 لرسالة.داللة مضمون ا :الفصل الرابع :القول يف



 

314 

 

سياق، كقصة موسى مع فرعون، وقصة  ثر من موطن،أك صيغ عدة تتناسب مع ال ب

 موسى مع بني إسرائيل. 

من القصااااص الماضااااية جملة وتفصاااايالً هو من باب  ^خرب عنه النبينَّ ما يُ إ

نتٍف عنه، فهو خرب به يكون من قبيل الكذب، ألن الكذب مُ حال أن ما يُ الخرب، ومُ 

 ربه ال يحتمل إال التصديق وينتفي عنه التكذيب. خرب عن أمور حقيقية، وخصادق يُ 

لم يعرتض عليها أحد يف زمنه،  ^خرب عنها النبيوهذه القصااااص التي كان يُ 

ن اعرتض من كفار قريش كان على أن القصااص التي كان يقصااها وإنما اعرتاض مَ 

ال واقع وال حقيقة  عليهم هي ضاارب من األسااطورة المنسااوجة من الخيال، الذي

رب خقال يف مجالسهم، لذا قالوا عن القصص التي كان يُ كان شيٌء من هذا يُ له، وقد 

 بأهنا أساطير. ^هبا النبي محمد

بأهنا أساطير أهنم  ^خرب عنها النبيص التي كان يُ َص سبب آخر لقولهم عن القَ  

شااااركي العرب لم لم يكن لديهم علٌم هبا، بخالف أهل الكتاب، ذلك أن بعض مُ 

نبياء ن ساابق من األخربون بقصااص مَ فهم حينما يُ  ،بوءات أصااالً يكونوا يؤمنون بالن

 دون ذلك ضربًا من الخيال األسطوري.يعُ 

صاااادقون ببعضااااها قرون بأصاااال النبوءات فهم يُ أما أهل الكتاب فقد كانوا يُ 

 .(1)ويكذبون ببعضها اآلخر

، وإنما تكذيٌب ^لخرب النبي فاعرتاضااااهم عليها بأهنا أساااااطير ليس تكذيبًا

سابقة ألصل ا صالً، لذا وصفوا أخبار األنبياء وأممهم ال لنبوءة التي ال يؤمنون هبا أ

 باألساطير أي الخيال الذي ال حقيقة له كتلك التي كانت تحكى يف ناديهم.

 ^خرب عنها محمدولئن كان وصااااف بعض كفار قريش للقصااااص التي كان يُ 

ام ن جديد عند فئباألساااطير إلنكار أصاال النبوءات، نجد أن هذه الشاابهة تنبعث م

                                                 

 (.11/384التفسير الكبير ) :( ينظر1)
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هو عدم  همسااتندمُ ، و(1)من الناس بأنه ال توجد أصااالً قصااٌص سااابقة، وهي خيال

مادي يُ  يل  قة يُ وجود دل نه ال حقي ياء، فهم يزعمون أ ها ثبربهن على قصااااص األنب ت

، (2)آلثار تدل على جود شااااخصااااية إبراهيم عليه السااااالم وأوالدهاالتاريخ كعلم 

خ مصاااار برمته، إال أنه ال يوجد أي دليل يدل على واآلثار يف مصاااار إن أثبتت تاري

م لَ عَ وجود موسااى، وغرق فرعون بضاارب عصااا موسااى، كما ال يوجد يف التاريخ كَ 

، وال وجود لمملكة أساااطورية يقوم عليها داود أو (3)قال له يوساااففاتن يُ  شاااخٌص 

لهااذه األحااداث  ًاومرجعاا الً مكن أن تكون آيااات القرآن دلي، وال يُ ( 4)سااااليمااان

 .(5)اريخيةالت

يف قراءهتم ما هي إال  ^قصااااص األنبياء الواردة التي أخرب عنها النبي محمد ف

 .(7)، ورموز حيكت لشخصيات خيالية(6)أساطير

 فما هي األسطورة ؟ 

                                                 

، ومحمد أحمد خلف 38( من أوائل من شكك يف قصص األنبياء طه حسين يف الشعر الجاهلي، ص1)

، 153صادق جالل العظم، ص ؛نقد الفكر الديني  :، وينظر74اهلل يف الفن القصصي يف القرآن، ص

محمااد  ؛وماادخاال إلى القرآن الكريم ،203محمااد أركون، ص ؛والفكر اإلسااااالمي قراءة علميااة

 .(1/259الجابري، )

 .140القمني، ص ؛( ينظر: رب الزمان2)

 .130ص المرجع السابق( ينظر: 3)

 .327، واألسطورة والرتاث، ص144( ينظر: المرجع نفسه، وقصة الخلق، ص4)

 .268الصادق نيهوم، ص ( ينظر: إسالم ضد إسالم:5)

بد الجابري، ص( ينظر: مدخل إلى القرآن: محم6) عا ، وحوار المشاااارق والمغرب: حساااان 259د 

، وتاريخ الفكر العربي: محمد 135ااااااا134نصااار أبو زيد، ص ، والنص والسااالطة:36حنفي، ص

سنة يف الفكر العربي، ص9، والفكر اإلسالمي نقد واجتهاد، ص10ص أركون، ، 636، ونزعة األن

تاريخ قل بين الوحي وال قد105محمد الموزعي، ص :والع لديني: صاااااادق العظم،  ، ون الفكر ا

 . 153ص

لديني: محمد 52( ينظر: أين هو الفكر اإلسااااالمي: محمد أركون، ص7) قد العقل ا يا يف ن ، وقضااااا

صادق  ،ونقد الفكر الديني:299، صًاله أيض ، تاريخية الفكر العربي اإلسالمي:200أركون، ص

 .(7 ع:) اءات، والتأويل والرتميز عند الصادق نيهوم، مجلة فض153العظم، ص
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األسااطورة يف األصاال اللغوي: هي الكلمات المدونة والمكتوبة، ال أصاال لها 

ه، وإن كان الغالب إطالقها كانت مما يحيله العقل أو يجيز من األباطيل، سااااواءٌ 

، وإن لم يكن ًاا ال أصااااال لااه مطلقااعلى األول، ثم اسااااتعملاات يف التعبير عماا  

 .(1)اً سطورمَ 

العقائد  طابقالميثولوجيا هي علم األساطير ما يُ  األسطورة يف المعنى الغربي:و

ميث اإلنجليزية  MYTHEيونانية، أو MUTHOS ، وهي مأخوذة من ميتوس(2)الغيبية

 .(3)القصة الخيالية غير الواقعيةتعني 

وعلى وضااوح معنى األسااطورة يف المعنى العربي والغربي، إال أننا نجد معناها 

عند الحداثيين العرب أهنا مجموعة من الخرافات واألقاصيص، تحتوي على جزء 

يال ويُ  ها الخ قة، ثم يكرب هاولو ضااااعيف من الحقي فارق بين ( 4)نمي هذا هو ال ، و

 .(5)فة األسطورة والخرا

أم أن الخيال ال حقيقة  !أال وهو: هل للخيال حقيقة؟ الً ولي هنا أن أطرح ساااؤا

اك هل هن !وعليه هل تفريقهم بين معنى األساااطورة والخرافة حقيقي؟ الً؟!له أصااا

ًاح فرق بين المعنى الكالساااايكي )القاديم( والمعنى اإلنثربولوجي )الجادياد(  قا 

ومحاولة إلبعاد المعنى  !لفظية شاااكلية؟ أم أهنا مراوغة !لألساااطورة كما يدعون؟

شمل الدين كله، فاإلسالم  !العربي لألسطورة؟ لماذا يوسعون دائرة األسطورة لت

وعقااائااده ومبااادئااه ومكوناااتااه كلهااا تتساااام باااألسااااطورة؟! ثم يحورون المعنى 

األساااطوري، ليبعدوه عن المعنى المعروف والمعهود يف اللغة العربية، وينصااارف 

شرة  ستقرة؟الذهن مبا  !إليه، لماذا التالعب بالمصطلحات والعبث بمفاهيمها الم
                                                 

 .(7/210للفراهيدي، ) :(، والعين12/230لألزهري، ) :هتذيب اللغة :( ينظر1)

 (.1/79والمعجم الفلسفي: لصيليبيا، ) (،2/850( ينظر: موسوعة الالند، )2)

 .15( ينظر: تاريخ األسطورة: كارين، ص3)

 .24( ينظر: األسطورة والرتاث: للقمني، ص4)

 .211تاريخية الفكر، ص ىعل هوامش هاشم صالح ( ينظر:5)
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واهتااام اللغااة العربيااة بااأهنااا عاااجزة عن مواكبااة الجااديااد المتطور يف علم الااداللااة 

حيال تعامله مع  ًاقدم المعنى األسااااطوري الجديد شاااايئ، هل ساااايُ (1)!األلساااانية؟

 !أساطير؟الدراسات القرآنية واإلسالمية وبنيته العقدية تتسم بأهنا 

عة فهي كالبحر الزاخر ال تقف تريد إجابة عقلية منطقية ابتنهال األساااائلة متت

تقتنع هبا حيال التفريق بين األسطورة والخرافة التي يدعيها بعض الحداثيين، وهذا 

 التفريق ال حقيقة له، بل هو ضرب من التمويه.

، فمجيء بالخرافةلتتجلى لنا حقيقة منطقية بأن األسااااطورة تقودنا إلى اإليمان 

اآليات بحقائق ال توافق الواقع هذا نوع من الخرافات، وتسااااميتها باألسااااطورة ال 

ا وقف هذا التماثل بين حقيقة الخرافة ، ولم  اقدم وال يؤخر يف هذه الحقيقة شاااايئً يُ 

ن يؤمن هبا، جاء الجواب يف التفريق بينهما بما يؤكد عدم وحقيقة األساطورة أمام مَ 

لنوعية واحدة، لكن الدرجة مختلفة، فإن كانت النوعية واحدة، فمعنى التفريق، إذ ا

حد، مما يعني أهن يان لحقل وا حد، سااااواء اتفقت مهذا أهنما ينتم ا من جنس وا

 .(2)الدرجة أو اختلفت

، ^فهم من القراءة الحداثية إنكار شخصيات األنبياء التي قصها لنا النبي مما يُ 

 وهي رموز لشخصيات خيالية! قة له!فهي ضرب من الخيال الذي ال حقي

ن بااأن قصااااص القرآن واإلخبااار بااالغيااب هو من قبيال يحقيقااة قول الحااداثيف

بقصاااص األمم  ًاقريشااا ^خرب النبي قول الكفار، فحينما كان يُ  هاألسااااطير هو ذات

السااااابقة ظنوا أن هذا القصااااص من قبيل قصااااص النضاااار بن الحارث التي كانوا 

 َّ خن حن جن  مم خم حم جم هل ُّٱ :لوا عنهايساااامعوهنا يف نواديهم، فقا

                                                 

 .129ا 128علي حب اهلل، ص :( ينظر: قراءة نقدية1)

 .52، ص( ينظر: أين هو الفكر اإلسالمي، محمد أركون2)
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 جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ُّٱل تعااالى: ا[، وقاا25]األنعااام: 
 . (1)[31]األنفال:  َّ خت  حت جت هب مب خب حب

صص القرآن، التي كان يُ قولم ي صر الوصف باألساطير على ق ا محمد خرب هبت

 ًاينب، يقول تعالى عنهم مُ ذاته ، بل وصاافوا إخباره بالبعث بعد الموت بالوصااف^

 نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱتبعوا ساااابياال من قبلهم: اأهنم 
  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن

 .(2)[83-81: المؤمنون] َّ مب خب حب

ت ما هو غيبيوالمعنى الذي يسااااتخدمه الغربي هوهو ذا ، وقد (3)ن إلنكار كل 

ي ، كما أن حقيقة القراءة الحداثية ما ه(4)اعتمدوا يف ذلك على المنهج الديكاريت

خيال النبي فقط، له ، القائلين بأن الوحي من (5)إال تكرار لقراءة الفالسفة والباطنية

ستخدامه يقظة ومنام سواء، والنبو ًاالقدرة على ا  الً مكا ًاة ال تتطلب ذهنءعلى حد 

من داخله نتيجة  ^فقط، والوحي صاااوت باطني يسااامعه النبي  ًاخصاااب الً بل خيا

                                                 

 [.13[، ]المطففين: 15[، ]القلم: 5[، ]الفرقان: 24( وينظر: ]النحل: 1)

 .16، واألحقاف:68ا 67( وينظر: النمل:2)

، والماهية والخرافة: نور قروب فراي، 17اااااا16ر: اختالق الميثولوجيا: لمارساايل ديتيان، ص( ينظ3)

، وينظر: الخرافات واألساطير: د/سعود 15ااا11، وتاريخ األسطورة: آرمسرتونغ، ص51ااا49ص

 .311ا 307ص العريفي،

المنهج  النقاد أن كتاب طه حسااااين يف الشااااعر الجاهلي ما هو إال صااااورة من مقال يف ( يرى بعض4)

 . 248لديكارت، ينظر: مواقف نقدية من الرتاث: محمود أمين عالم، ص

، 94-93ص ، آراء المدينة الفاضااالة: للفارابي،55( ينظر: التفساااير الماركساااي: محمد عمارة، ص5)

، واإلشااارات والتنبيهات، 3، والعقل واالنفعال: البن سااينا، ص50 -49والسااياسااة المدنية، ص

، وقد ناقشهم ابن تيمية يف 113الفلسفة والتصوف: عبدالفتاح القاري، ص (،والنبوة بين2/367)

 (.11/229، ومجموع الفتاوى، )112الصفدية، ص
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ة وقصص ء، فآلت النبو(1)عرب الرتدد على غار حراء الذهني الكبير االختزانلعملية 

 .(2)األنبياء المؤسطرة إلى الخيال الذي ال حقيقة له

الذي  سااتمد من المنهج االسااتشااراقيمُ  ،(3)ن تأثر هبموقول الحداثيين وكل مَ 

صااارحوا بالنقل عنهم، وقاموا بدور الشاااراح دون أن يُ ، ةءشاااكك يف الوحي والنبويُ 

لذين أ غةا يا تائج عادوا صاااا لك الن يب ت ها وترت ل وأكثروا من التنويع علي غا ب و

اإلضافة لدى الشراح الحداثيين العرب إنما هي استلهام النماذج االستشراقية وفق 

 .(4)تطبيقات جديدة

ن ستشرقين والعلمانييالحظ هنا أنَّ شبهة كفار قريش هي ذاهتا شبهة المُ ومما يُ 

طلق نأساااااطير ال حقيقة لها، إال أنَّ مُ العرب، الكل يتفق على أن القصااااص القرآين 

نطلق شاابهة بعض كفار قريش إنكارهم ألصاال كل شاابهة عند كل فريق يختلف، فمُ 

ماهنم بوجود اهلل، النبوءات، وهم يف  كإي ما هو غيبي  ته يؤمنون بوجود  قت ذا الو

                                                 

 ، مقدمة رسااالة يف الالهوت والسااياسااة: الساابينوزا، ت:49( ينظر: مفهوم النص: نصاار أبو زيد، ص1)

، 8ص والسياسة: ، واإلسالم واألخالق188، وتاريخية الفكر العربي، ص134حسن حنفي، ص

ية مد أبو زيد ومنهجه535طيب تيزيني، ص :ومقدمات أول هادي، د :، ونصاااار حا /إبراهيم أبو 

 .294ص

(، ومنهج أركون من الرتاث 267، و1/284تجاه العقدي يف التفساااير: ياسااار المطريف، )ال( ينظر: ا2)

 .310اصر، ص، وظاهرة التأويل يف الفكر العربي المع347عبداهلل المالكي، ص والعقيدة:

لفن امحمد خلف اهلل يف كتابه و ينظر للكتاب برمته،يف الشااااعر الجاهلي، كطه حسااااين يف كتابه ( 3)

 .169ص القصصي يف القرآن الكريم

 ،60بالشااير، ص ، ومعضاالة محمد:52الحقيقة واألسااطورة يف التوراة: زينون كاساايد، ص ( ينظر:4)

ستشراقي يف موقف محمد ال، واألثر ا128ئي، صنعمان السامرا والفكر العربي لفكر االستشراق:

 ، والغااارة التنصاااايريااة على القرآن:38أركون من القرآن الكريم: د/ محمااد الساااارحاااين، ص

، وآثار الفكر االسااتشااراقي يف المجتمعات اإلسااالمية: محمد خليفة 48، ص15عبدالراضااي، ص

 . 20، صأنور زنايت ، ومعجم افرتاءات الغرب على نبي اإلسالم:102حسن، ص
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 ينكرون توحيد اهلل وإفراده بالعبادة، وإيماهنم بوجود المالئكة، وإن قالوا على أهنم

 بأهنم بنات اهلل، وكما ينكرون اليوم اآلخر، لكنهم يؤمنون بالغيب جملة ال تفصيالً.

نطلق المسااتشاارقين وعلمانيي العرب فهو إنكار الغيب أصااالً، وتركيزهم أما مُ 

ضية النبوءة فحسب بل  على كل ما هو مادي محسوس، فليس األمر يرتتب على ق

 هو أعمق من ذلك بكثير.

 العرب أشد إنكارًا من كفار قريش لقضية النبوءة. وعلى هذا فعلمانيو 

 ثمة سؤال يطرح نفسه:

 خيال البشري الذي ال حقيقة له؟قصص القرآين أساطير منسوجة من الهل ال

 لماذا أساطير؟

 الغاية وهي، وأكاذيب خرافات، الحديث أصدق وهو اهلل كالم ألهنم )يجعلون

أن األساااطير هي القصااص التي ال  ، ذلك^، لكل ما جاء به النبي(1)التكذيب( يف

ُمون ما جاء به من أخبار باألساااااطير التي ال  ^حقيقة لها، فالمكذبون للنبي  َيساااا 

هو  ^جتهم يف التكذيب قامت على وصاااافهم بأن ما جاء به محمدحقيقة لها، فحُ 

من قبيل األساااطير التي كان المشااركون يساامعوهنا يف نواديهم وهي ال حقيقة لها، 

جة له وال برهان له يساااتدل به على صاااحة تكذيبه لكل ما جاء من ال ُح جة وهذه ُح 

جة ن يتأمل سااااياق اآليات يجد أن الكفار يهرعون مباشاااارة إلى ُح ، ومَ ^به النبي

 هل مل خل حل جل ُّٱيقول اهلل تعالى عنهم:  ،^األسااااطورة لتكذيب النبي
 ىي ني مي ُّٱٱ[، ويااقااول:25األنااعااام: ] َّ خن حن جن  مم خم حم جم
األنفااال: ] َّ خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي

قول:31 ي نحاال: ] َّ حج مث  هت مت خت حت جت هب مب ُّٱٱ[، و ل ا

                                                 

 (.2/104( الكشاف )1)
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 َّ مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱٱ[، ويقول:24

 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث ُّٱ[، ويقول: 83المؤمنون: ]
 زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك
 مم  ام يل ُّٱٱ[، ويقول:69 – 67النمال: ] َّ جئ يي ىي ني مي
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن
ېئېئ  ژ [، وياااقاااول:17األحاااقااااف: ] َّ حت جت هب مب خب  حب جب هئ

 ٰر ٰذ يي ىي ُّٱٱ[، ويااقااول:15الااقاالاام: ]ژېئىئىئىئی
 َّ رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 [.13 – 10المطففين: ]

 زب رب ُّٱٱيقول اهلل تعالى عنهم: بينون مصاااادر هذه األساااااطير،وحينًا يُ 
ذلك أن النضاااار  [،5: الفرقان] َّ مت زت رت  يب ىب نب مب

ما يقول إال أساااااطير األولين، مثل ما ، فقال: )^ئل عن ما يقول النبيا سااااُ قال لم  

كنت أحدثكم عن القرون الماضاااية، يعني أنه قال ذلك ُمكابرة منه للحق وحسااادًا 

وكان النضاار كثير الحديث عن القرون األولى، وكان ُيحدث قريشااًا  ،^للرسااول

ة رساااتم وإسااافنديار، فيساااتملحون حديثه، وكان عن أقاصااايص العجم، مثل قصااا

وهو  ^صاااحب أساافار إلى بالد الفرس، وكان النضاار شااديد البغضاااء للرسااول 

 .(1)(دمه فُقتل يوم فتح مكة ^الذي أهدر الرسول 

 ،قبل عند الناسقد ال يُ و ،ألنه علم أن هذا الزور مكشوف، وهتانهروج بُ وحتى يُ 

 فهيأ لقبول ذلك ؟د قرآنه من كتب األولينفكيف يساااتم ،أمي ^لعلمهم بأن النبي

                                                 

 (.7/179التحرير والتنوير ) :( ينظر1)
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ه ملي عليه ما يقصااااحساااان القراءة فيُ ن يُ ناولها لمَ ت له، فاتخذها عنده فهو يُ بَ ت  أنه كُ 

 .(1)القرآن

كان  بل  ندر والتجمهر،  نه الت هدف م لذي نزل لم يكن ال إنَّ القصااااص القرآين ا

قلبه، وتثبيته بأن ما للربط على  ^الهدف منه هو أخذ العربة والعظة وتساااالية النبي 

ُس  سل قبله، قال تعالى:يلقاه من تكذيب قومه هو   ُّ  َّ ٍّ ُّٱٱنة األولين من الر
هااود: ] َّ رت يب ىب نب  مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

ن سااالك سااابيل فحساااب، بل كل مَ  ^النبي محمد ليس هذا قاصااارًا على [120

 مع جع ُّٱ: األنبياء والمرسااالين من العقالء يجد العربة والعظة، يقول اهلل تعالى
االعتبار بالقصة ال يحُصل إال إذا ) [ فااااا111يوسف: ] َّخف حف جف مغ جغ

كانت خربًا عن أمر وقع، ألن ترتب اآلثار على الواقعات ترتب طبيعي فمن شاااأهنا 

أن ترتتب أمثالها على أمثالها كلما حصاااالت يف الواقع، وألن حصااااولها ُممكن إذ 

خالف القصااص الموضااوعة بالخيال الخارج ال يقع فيه الُمحال وال النادر وذلك ب

واألكاذيب فإهنا ال يحصل هبا اعتبار الستبعاد السامع وقوعها ألن أمثالها ال تعهد، 

مثال مباالغاات الخرافاات وأحاادياث الجن والغول عناد العرب وقصاااااة رسااااتم 

وأسااافنديار عند العجم، فالساااامع يتلقاها تلقي الفكاهات والخياالت اللذيذة وال 

هبااا إال على ساااابياال الفرض واالحتمااال وذلااك ال تحتفظ بااه يتهيااأ لالعتبااار 

 .(2)(النفوس

َئت تجددت، وال يزال الناس يقرؤوهنا، ولم تبَل  كما أن قصااص القرآن كلما ُقر 

 ولم تخلق مع كثرة تردادها، ألهنا وحي من اهلل تعالى.

                                                 

 (.18/325) المرجع السابق( ينظر: 1)

 (.13/72( التحرير والتنوير )2)
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ولنا أن نسمع نوعين من القصص، قصصًا مما يرويه القاصون، وقصصًا من 

رآن الكريم، ثمة أثر دائم يف النفوس للجميع وليس لألفراد، يساااتجيب قصاااص الق

ية وال يبكي لألولى، ال لشاااايء إال ألن  ية وال يسااااتجيب لألولى، يبكي للثان للثان

 مصدر الثانية إلهي بينما مصدر األولى بشري!

فصاااالة لم تخالف الكتب السااااابقة على وجه فإخباره بالمغيبات الماضااااية مُ 

ناقضالجملة، ولم يُ  ها ولم تت هذا يُ  ،عرتض علي يل منكل  به نبي أمي لهو دل  خرب 

 دهاإسنا مكنيُ  وال سبيالً، جحدها إلى الجاحدون يجد ال التي نبوءته دالئل أعظم

ساااحر، وال كهانة ألن كل هذا منتٍف عن  إلى نسااابتها وال بشااار وال جن، تعليم إلى

 .(1)كما بينت ذلك سابقًا ^النبي 

 لمباحث السابقة، يتبين لنا ما يلي:مما سبق بيانه يف ا

  ُل ه، ظهره لمَ الغيب ال يعلمه إال اهلل تعالى وحده، وهو ي ن ارتضاااى من ُرسااا 

الجن: ] َّ خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك ُّٱٱ: قال تعالى

 .(2)اإلنس والجن قدرة عن [، فعلم الغيب خارج27 ـ 26

 ىل مل ٱُّٱلى عنهم:األنبياء ينفون عن أنفسهم علمهم بالغيب يقول اهلل تعا 
ئدة: ] َّ مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم ممىم خم حم جم يل ما [، 109ال

ونوح عليه السااااالم ينفي عن نفسااااه علم الغيب، حيث يقول لقومه، قال اهلل تعالى 

 ^[، والنبي محمد31هود: ] َّ ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱٱ:عنه

  ري ٰى ين ىن ُّٱٱينفي عن نفسااااه معرفة الغيب، فيقول لقومه، قال اهلل تعالى عنه:

 يث ىث نث مث ُّٱ :[، وقال تعالى عنه أيضااًا50األنعام: ] َّ جئ يي ىي ني مي زي
[، 70 - 69ص: ] َّ مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف

                                                 

 .^الفصل الثاين: داللة أخالق النبي :يراجع( 1)

 (156ا6/80) (، وينظر: الجواب الصحيح1/149( ينظر: النبوات )2)
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 بن َوف يَنا جارية: وحينما َقاَلْت 
ٌّ
ه ... َدع ي» :^َفَقاَل لها  َغٍد، ف ي َما َيْعَلمُ  ي ، (1)«َهذ 

ها عنه، ^فالنبي نه يعلم الغيب وهنا  ال اإلطالق على الغيب ألن أنكر قولها يف أ

 َوَمنْ  ،»... :وتعالى، ويف ذلك تقول عائشاااة رضاااي اهلل عنها سااابحانه اهلل إال يعلمه

َعمَ  هُ  َز رُ  َأنااَّ ب  ْخ ا ُي مااَ ُكونُ  ب  ى َي دٍ  ف  دْ  غااَ َظمَ  َفقااَ ْع َلى َأ ةَ  َع ْريااَ
ف  ْل يَ  اهلل ا ٱ :ُقوُل َواهلُل 

 .(2)«[65:النمل] ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ

بالغيب، فهذا ُيبين أن علم ينفون عن أنفسهم معرفتهم  ^ومنهم النبيفاألنبياء 

ا مألنبياء ال يعلمون من الغيب إال الغيب على اإلطالق من خصااااائص اهلل، وأن ا

يه محمدًا  يه، وقد أطلع اهلل نب على كثير من الغيوب، ولكنه لم  ^أطلعهم  اهلل عل

 .(3)ُيطلعه على كل غيب 

   لم الغيب دون وحي من اهلل؟ يع ^ماذا لو كان محمد 

ما هو عليه  ،واسااااتغزار المنافع ،من اسااااتكثار الخير ،لكان حاله على خالف 

 مرة ومغلوبًا ولم يكن غالبًا ،حتى ال يمسااه شاايء منها، واجتناب السااوء والمضااار

 ،ريف التدابي ًاخطئومُ  صاااايبًاومُ  ،يف التجارات وخاسااااراً  ورابحًا ،أخرى يف الحروب

 لذا يقول اهلل ،طلق غير حاصل لديهألمر كذلك ظهر أن علم الغيب المُ ولما لم يكن ا

 ين ىن  من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:تاااعاااالاااى عاااناااه
 َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي حيخي جي يه ىه مه جه

 ،لعبوديته والنتفاء ما يختص بالربوبية من علم الغيب عنه إظهاراً  ،[188:األعراف]

فع وال دفع ضاااارر كما المماليك أنا عبد ضااااعيف ال أملك لنفسااااي اجتالب ن :أي

 .(4)إال ما علمني اهلل به ،والعبيد

                                                 

(، ويف كتاب 3700، )اً حه، كتاب المغازي، باب شااااهود المالئكة بدر( أخرجه البخاري يف صااااحي1)

 (.4750النكاح، باب ضرب الدف يف النكاح والوليمة، )

 ژک ک ک ڑژ أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإليمان، باب معنى قول اهلل عز وجل: ( 2)
 (.259) :[13النجم: ]

 (.28/211) لعبدالمحسن العباد؛ ( ينظر: شرح سنن أبي داود3)

 .311ص (، وتيسير الكريم الرحمن7/329) (، والتفسير الكبير2/321( ينظر: الكشاف )4)
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لمعرفة الغيب وللتصاارف يف العالم، تعليم لألمة بشاايء من حقيقة  ^ويف نفيه 

ا ليس منها، وليقلع من عقول المشااركين  النبوءة، وتمييز ما هو من خصااائصااها عم 

ين بالتزام أنه ال يعلم توهم ُمالزمة معرفة الغيب لصاااافة النبوءة، إعالنًا للمشاااارك

الغيب، وأن ذلك ليس بطاعن يف نبوءته، وإعالمًا للمسلمين بالتمييز بين ما تقتضيه 

النبوءة وما ال تقتضاااايه، ولذلك نفى عن نفسااااه معرفة أحواله الُمغيبة، فضااااالً عن 

 .(1)معرفة الُمغيبات من أحوال غيره إال ما شاء اهلل أن ُيعلمه بوحي منه 

فاإل هذا  باألمور المُ وعلى  بة هو أحد أدلة صاااادق النبوءة، وليس هو خبار  غي

 ، فهي تثبت بأدلة أخرى.(2)الدليل الوحيد على صدقها

  ُستقبلية، ويأمر وينهى من الغيوب الماضية والمُ  ^خرب به النبي مع كثرة ما ي

نن العامة، والشاارائع والنواميس كلها متشاااهبة يصاادق عنه من األمور الكلية، والسااُ 

بعضااااًا، فلو كانت من عند غير اهلل لوجب أن يكون فيها تناقض، المتناع  بعضااااها

قدرة البشاااار عن أن تخرب هبذه األخبار وما فيها من الغيوب، وتأمر هبذه األوامر مع 

سلم من ذلك، قال تعالى:  شر غير نبي ي سالمة ذلك من التناقض، ولهذا ال يوجد ب

 َّ مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب ُّٱ

 .(3)[(82 النساء:]

  َرب خرب عن نبي، والخن يُ إن اإلخبار باألمور الغيبية ال يكون إال لنبي، أو م

لم يأخذ عن أحد من األنبياء شيئًا ألنه أمي  ^، ومحمد (4)عن النبي هو خرب النبي

 . (5)ال يقرأ وال يكتب

                                                 

 (.9/207( ينظر: التحرير والتنوير )1)

النظام حصاااار داللة النبوءة يف اإلخبار بالمغيبات فقط. يراجع الفصاااال السااااادس: داللة النظم. ( 2)

 المبحث الثاين.

 (.560/ 2الجواب الصحيح ) (3)

 (.246،495، 1/149ظر: النبوات )( ين4)

 . ^الفصل الثالث من هذا البحث: داللة أمية النبي :يراجع (5)
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 التي أخرب عنها كإجابته على األساااائلة التي  ^تحقيق بعض نبوءات النبي

 .(1)يف باقي أخباره ^داللة على صدق النبي وجه إليه،تُ 

 بالنبي محمد ًا  خاصاااا  ية ليس  بل^اإلخبار عن األمور الغيب يل  ،  هو دل

 . (2)ن عرف وأقر بصدق األنبياءشرتك بين األنبياء، فهو آية على النبوءة لكل مَ مُ 

 أخرب هبا األنبياء يشفع ويعضد لما لم يقع  ما تحقق وقوعه من األخبار التي

 بعد.

 لم  خرب عنها من أمور غيبية ماضيةبالتفاصيل الدقيقة التي كان يُ  ^خباره إ

شاااااهدها أحٌد غيره من بني قومه، ألهنا خارجة عن نطاقهم، شاااااهدها هو، ولم يُ يُ 

وليسااااات هي يف مقاادورهم، كااإخباااره عن خلق السااااماااوات واألرض وبقيااة 

..إلخ، .همالمخلوقات، كالمالئكة والجن واإلنس، وأصل خلقهم، وصفات خالق

: خرب به خربًا مفصالً، يقول تعالىكل هذا يُ  وقصص األنبياء السابقين مع أقوامهم،

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱ
 خك حك جك  مق حق ُّٱٱ[، ويااقااول:37يااونااس: ] َّ مب خب حب جب  هئ
يوسااااف: ] َّ  مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك

، فالتفصاااايل (3)فالتفصاااايل هو التبيين، وكل شاااايء هو االعتبار بالقصااااص [111

 األدلااة ومن وفروعااه، الاادين أصااااول من العباااد إليااه والتبيين لكاال مااا يحتاااج

 سااااتقبلااةالمُ  الغيوب وعن الغيبيااة والجليااة، األمور عن ، كاااإلخبااار( 4)والرباهين

 ت،والصاااافا باألسااااماء وتعالى تبارك الرب عن واإلخبار والتفصاااايلية، جملةالمُ 

                                                 

 .36منيس عبد النور، ص  :ينظر: شبهات وهمية( 1)

، ويراجع: الفصاال الثاين: داللة (1/495النبوات )، و32؛ للقرطبي ص  ^إثبات نبوة النبي( ينظر: 2)

 .^أخالق النبي

 (.13/72التنوير )( ينظر: التحرير و3)

 .407ص ( ينظر: تيسير الكريم الرحمن4)
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هه لةمُ  عن وتنزي قات ماث ه من المُ  كل ( 1)المخلو نَّ يدل على أ حال أْن يكون هذا 

مصاااادر هذه األخبار أو غيره من المخلوقات، بل كل هذا يؤكد ويربهن  ^محمدٌ 

 أنَّ مصدر هذه الغيوب هو اهلل تعالى وحده.

  غيبات مع التكرار واإلصااابة والكثرة أمٌر خارق لطبيعة بالمُ  ^إخبار النبي

 .(2)البشر

غيبات ليس دليالً على صاااادق النبوءة، ألن علم غير إنَّ اإلخبار بالم :وقد ُيقال

ن لم يعلمها، متنع فيمَ ن علمها، ومُ مكن لمَ مكٌن، فيقال له: إنَّ هذا مُ األنبياء هبا مُ 

متنعًا، فقريش كانت تساااتعين بعلم أهل ولم يكن من أهلها فيعلمها فصاااار دليالً مُ 

جيبهم عن كل ما يُ بطرحهم لبعض األسئلة، فكان  ^الكتاب ليختربوا صدق النبي

سااااألوه بالتفصاااايل، وهو لم يعش بين ظهرانيهم، ولم يكن عنده علٌم هبا، فإخباره 

 .(3)رف، فصار دليالً على نبوءتهرف إلى ما ليس بعُ خروج عن العُ 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.4/427( ينظر: تفسير القرآن العظيم )1)

 .125ا 124ينظر: أبكار األفكار: اآلمدي ص  (2)

 .61للماوردي ص  :أعالم النبوة :ينظر (3)
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ــ      ـ ــ  املبح ــ  :األولث ـ ـ

 :ث ا ث   ــــــــاملبح

 ني ا قرآن وغريهمف رق ت يف ا نظم واألسلوب ب

 وب ا قرآنموقف كف ر قريش من  ظم وأسل

 الفصل السادس            

 ^ظم واألسلوب على نبوءة النيبنداللة ال               

 :ويشتمل عىل مبحثني                 
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 المبحث األول

 مفارقات يف النظم واألسلوب اين ال رآن وغيره

o   حة العربايان وإيضاح لفصا :أوال: 

عرب عن الفكر فصااااار ذلك تميز نوع اإلنسااااان عن أنواع الحيوانات بالنطق المُ 

[، كذلك تميز 70اإلسراء: ] َّ لك اك يق ىق ُّٱشرفًا وكرامة له، قال تعالى 

سان،  سلوب آخر من عذوبة الل سن واللغات بأ سائر األل سان العرب ولغتهم عن  ل

سهولة المَ  ضمير، بأوضلمعنى المُ خارج والتعبير عن اورطوبة اللفظ، و ح راد يف ال

  ني مي ُّٱٱعبارة، وأصاااح تفساااير، وصاااار ذلك شااارفًا وكرمًا لهم، قال تعالى:

وأساالوبه بالفصاااحة البينة،  ^، وكذلك تميز لسااان النبي [195الشااعراء: ] َّىي

والبالغة الفائقة، والرباعة المطابقة لما يف ضااميره من المعاين، وكذلك تميز القرآن 

 ^ه بأساالوب آخر خارج عن جنس كالم العرب، وعن كالم النبيعن سااائر كلمات

أيضااًا، بنوع آخر من الفصاااحة والجزالة يف النظم واألساالوب، ما لم تعهده العرب 

 وسجعهم وشعرهم. يف نظمهم ونثرهم،

 صااوا بالبالغة والحكمفلقد كان العرب يف الجاهلية أهل الفصاااحة والبيان، ُخ 

ؤت إنسان، ومن مم، وأوتوا من ذرابة اللسان ما لم يُ به غيرهم من األ ُص خَ بما لم يُ 

فصااال الخطاب ما يفيد األلباب، جعل اهلل لهم ذلك طبعًا وخلقة وساااليقة، وفيهم 

غريزة وقوة يأتون منه على البديهة بالعجب، ويدلون به إلى كل ساااابب، فيخطبون 

 .(1)ارتجااًل، ويرتجزون أشعارًا، وينثرون حكمًا وأمثاالً 

                                                 

 (.502ا 1/500) ينظر: الشفا بحقوق المصطفى ؛ للقاضي عياض (1)
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سان كانت قريو سهلها على الل ش أجود العرب انتقاء لألفصح من األلفاظ، وأ

عند النطق، أحساااانها مسااااموعًا، وأبينها إبانة عما يف النفس، فهم أفصااااح العرب 

 ألسنة، وأصفاهم لغة.

وقد كان االحتجاج بلغتهم يف الصااااحة والفساااااد عند أهل الصااااناعة العربية 

فما قبلوه منها كان مقبواًل، وما  معمواًل به، فقد كانت تعرض أشااعار العرب عليهم

 .(1)ردوه كان مردوداً 

فاااهلل اختااارهم من جميع العرب، واصااااطفاااهم، واختااار منهم نبي الرحمااة 

يَل  إ نَّ اهلل» :، ففي الحديث(2) ^محمداً  َماع   إ سااْ
َطَفى ك نَاَنَة م ْن َوَلد  َطَفى  ،اصااْ َواصااْ

ا م ْن ك نَاَنةَ  َطَفى م ْن ُقَريْ  ،ُقَرْيشااً مٍ َواصااْ مٍ  ،ٍش َبن ى َهاشاا  َطَفان ى م ْن َبن ى َهاشاا  ، (3)«َواصااْ

وسااابب ما اختصاااوا به من الفضااال واهلل أعلم ما جعل اهلل لهم من العقول واأللسااانة )

والعلم له  ،العمل الصالح وأ ،وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع ،واألخالق واألعمال

 البيان وقوة المنطق الذي ه ووه ؛موتما ،الفهم والحفظ وقوة العقل الذي ه ووه ؛مبدأ

 ولسااااهنم أتم األلسااانة ،فالعرب هم أفهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة ،والعبارة

 .للمعاين اً وتمييز ًابيان

م فغرائزه ،وأما العمل فإن مبناه على األخالق وهي الغرائز المخلوقة يف النفس 

 ،لم والشجاعة والوفاء من غيرهمفهم أقرب إلى السخاء والح   ،أطوع من غرائز غيرهم

لة للخير قاب عة  بل اإلسااااالم طبي  مٌ لليس عندهم ع   ،عطلة عن فعلهمُ  ،ولكن حازوا ق

                                                 

 .61، والظاهرة القرآنية؛ لمالك بن نبي ص 409ون ص مقدمة ابن خلد :ينظر( 1)

 (.1/211للسيوطي ) ينظر: المزهر؛( 2)

 (.2276) ، وتسليم الحجر عليه،^أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الفضائل، باب فضل النبي( 3)
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شريعة مأثورة ،نزلمُ  شتغلوا ببعض العلوم ،وال  ن بخالف غيرهم فإهنم كانت بي ،وال ا

 .فضلوا لضعف عقولهم وخبث غرائزهم ،وأقوال األنبياء ،نزلةأظهرهم الكتب المُ 

شعر والخطبوإ  سمحت به قرائحهم من ال ما حفظوه  وأ ،نما كان علم العرب ما 

 .ما احتاجوا إليه يف دنياهم من األنواء والنجوم والحروب وأ ،من أنساهبم وأيامهم

ونقلهم اهلل عن  ،بالهدى تلقفوه عنه بعد مجاهدة شااديدة^ اً فلما بعث اهلل محمد 

لك فلما تلقوا عنه ذ ،قلوهبم عن فطرهتا تلك العادات الجاهلية التي كانت قد أحالت

رة وأخذوه بتلك الفط ،فقبلوا هذا الهدى العظيم ،الهدى زالت تلك الريون عن قلوهبم

بالقوة ،الجيدة  ،والكمال الذي أنزله اهلل إليهم ،المخلوقة فيهم فاجتمع لهم الكمال 

ها بة يف نفساااا ها شااااجر قد نبت في وأ ،عطلة عن الحرثلكن هي مُ  ،بمنزلة أرض طي

فإذا طهرت عن ذلك  ،وصاااارت مأوى الخنازير والساااباع ،(2)والعوساااج (1)العضااااء

الثمار جاء فيها  وؤذي من الشااجر وغيره من الدواب وازدرع فيها أفضاال الحبوب أالمُ 

 .ب والثمر ما ال يوصف مثلهمن الحَ 

 ،فصار السابقون األولون من المهاجرين واألنصار أفضل خلق اهلل سوى األنبياء 

ن اتبعهم بإحساااان رضاااي اهلل عنهم إلى يوم القيامة من وصاااار أفضااال الناس بعدهم مَ 

 .(3)(العرب والعجم. واهلل سبحانه أعلم

لقد اعتمدت قريش يف نقل شااااعرها على حافظة الرواة الذين كانوا يروونه و

سااااموعات من اختالف يف ، لذا اعرتاه ما اعرتى غيره من المَ (4)مشااااافهة يف معظمه

لذا اعتنى العلماء بدراسااته، معتمدين  ، وزيادة ونقصااان، ووضااع واختالق،الرواية

                                                 

 .(1/602العضاء: شجرة ذات شوك. ينظر: لسان العرب: البن منظور، )( 1)

 (.219/ 1. ينظر: هتذيب اللغة ؛ لألزهري )شوكشجر كثير ال الَعْوَسج:( 2)

 (.290ا 289/ 1جامع الرسائل ؛ البن تيمية، فصل يف الدليل على فضل العرب، )( 3)

 .142ينظر: تأريخ األدب العربي العصر الجاهلي ؛ د/ شوقي ضيف ص ( 4)
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وقد اسااتطاعوا من خالله التمييز  يف ذلك على ذائقتهم الشااعرية، وحسااهم النقدي،

 .(1)بين صحيح الشعر ومنحوله

صنوع المُ   ساقط ال يُ و ختلق، وهفمنه المنحول الم شعر  ، حتج بهضرب من ال

: )ويف الشاااعر مصااانوع (2)العرب، يقول ابن ساااالم ساااتشاااهد به على فصااااحةوال يُ 

، وهذا القساام قد محصااه (3)جة يف عربيته(فتعل، موضااوع كثير ال خير فيه، وال ُح مُ 

 .(4)صنفات منذ العصور المتقدمةالعلماء، وأسقطوه من المُ 

ومنه الصااااحيح الذي ال شااااك فيه، الذي أجمع العلماء الثقات على صااااحته، 

، (5)أن ما اتفق عليه العلماء فليس ألحد أن يخرج منه ولذلك ذهب ابن سااااالم إلى

 الذي يعتمد عليه يفو محفوظ عرب الرواية الصحيحة، والدواوين الموثقة، وهو وه

االحتجاج واالساااتشاااهاد لفصااااحة العرب، وعليه ال يمكن التشاااكيك يف الشاااعر 

 . (6)الجاهلي برمته

                                                 

 .216ا 213ينظر: الشاهد الشعري يف تفسير القرآن الكريم؛ د/ عبد الرحمن الشهري ص ( 1)

م ه( 2) الَّ ي، اإلخباري األديب، من أعلم الناس وأوثقهم بالشاااعراء و ابن ساااَ محمد بن ساااالم الُجَمح 

ا. ينظر: معجم األدباء ؛ لياقوت الحموي 231وطبقاهتم، صنف كتاب طبقات الشعراء، تويف سنة  ه

 (. 652ا10/651(، وسير أعالم النبالء)205ا18/204)

 (.1/46طبقات فحول الشعراء )( 3)

كما صاانع ابن هشااام حين أخذ على عاتقه تنقية ساايرة ابن إسااحاق مما شاااهبا، فتعقب ابن إسااحاق ( 4)

سقطه، وأوضح نقد العلماء له، وذكر الروايات  سد الموضوع وأ شعر الذي أورده وبين الفا ونقد ال

النوع من  (. البن سالم الجمحي جهد لنقد هذا1/4الصحيحة، ينظر: السيرة النبوية ؛ البن هشام )

الشاعر المزيف، بين أساباب الوضاع وعزاها إلى العصابية القبلية، والرواة الوضااعين، وقد نبه على 

 وعلى رواة األخبار الذين يحملون الشاااعر الزائف، ينظر: طبقات فحول الشاااعراء الرواة الكذابين،

 (. 49ا 47، و1/5)

 (.1/4ينظر: طبقات فحول الشعراء ) (5)

يف حقيقة وجود الشااعر الجاهلي، كمرجليوت، يف مقالته نشااأة الشااعر الجاهلي، ن يشااكك هناك مَ ( 6)

، ودراسات المستشرقين 48ا 14، 6عبد الرحمن بدوي ص  ينظر: المستشرقون والشعر الجاهلي؛

 ؛ وطه حسين يف كتابه يف الشعر الجاهلي. 142ا 87ص  حول صحة الشعر الجاهلي
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ث بلسااااان قومه، قال بلسااااان قومه، إذ كل نبي يبع ^لقد ُبعث النبي محمد و

هيم:  َّىن نن من زن رن مم ام  يل ىل ُّٱتعااالى:  برا ، [4]إ

يه، فال يكون لهم ُح أي: ) يدعوهم إل ما  نه  لم  :جة على اهلل وال يقولواليفقهوا ع

 .(2)، فتقوم حجة اهلل عليهم(1)(نفهم ما خوطبنا به

عالى:ولسااااان  قال ت هبا القرآن لفظًا ومعنى،  ية التي نزل   ىك ُّٱ قريش العرب
  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك

 ، نزل بلساهنم ليفهموه.(3)[ 195ـ  192الشعراء: ] َّ ىي

و وإنما ه ^فلغة القرآن الكريم هي اللغة العربية ولم يكن هذا باختيار النبي 

بلغ عن ربه ما ُيوحى إليه بلسااااان عربي مبين، يُ  ^بأمر اهلل تعالى وحكمته، فالنبي 

فهي أحد أدلة صاادق نبوءة  ^وبين نبوءة النبي  قرآن العربيةفهناك عالقة بين لغة ال

ن وهناااك مَ لغااة القرآن عن النبوءة وأدلتهااا، ، فال يمكن بااأي حااال عزل ^النبي 

يحاول الفصااال بين اللغة العربية التي نزل هبا القرآن وبين النبوءة، حيث نظروا إلى 

ية النص القرآين ية على أهنا جزء جوهري يف بن يديولوجاللغة العرب يا  تكونت من أ

العصاابية العربية، وليساات هي حقيقة من حقائق الوحي اإللهي الذي جاء به محمد 

حايدة يشااكل ها المنتج للخطاب، )ليساات اللغة يف الخطاب أداة توصاايل مُ  فاااااا ^

فتستجيب بطواعية مطلقة لقصده ونيته، بل إن للغة وجودًا يف سياق التداول الثقايف 

 . (4)(لة بدالالت قبلية سلبية وإيجابيةحموالفكري، يجعلها مُ 

                                                 

 (.2/506الكشاف )( 1)

 (.4/477(، وتفسير القرآن العظيم )16/516لبيان )ينظر: جامع ا( 2)

شورى: [ و]3فصلت: [ و]28لزمر: [ و]ا113طه: [ و]37الرعد: [ و]2يوسف: ] سورة :ينظر( 3) ال

 [.12األحقاف: ]و [3الزخرف: [ و]7

محمد عمارة د/، وقد رد عليه 66زيد ص ونصاار أبد/ اإلمام الشااافعي وتأساايس األيدلوجية الوسااطية ؛ (4)

             زيد و، ورفعت فوزي عبد المطلب يف نقض كتاب نصااار أب51لتفساااير الماركساااي لإلساااالم ص يف ا
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o ثانيًا: تعريك النظم واألسلوب. 

 نظمت اللؤلؤ أي جمعته يف :النَّْظم يف اللغة ضاام الشاايء إلى الشاايء اآلخر، يقال

نه نظمت الشااااعر، وه لك، وم يب و ساااا تأليف الشاااايء مع الرتت يدل على  أصاااال 

 .(1)والتنسيق

 .(2)ي يصاغ به الكالمالوجه والطريق والمذهب الذو األسلوب هو

راد هنا نظم وأساااالوب القرآن الكريم بلفظه ومعناه؛ إذ إن نظمه وأساااالوبه والمُ 

)نفس نظم القرآن وأسلوبه  ، فااااا(3) ^تفرد دل على صدق نبوءة النبي ااااااإللهي المُ 

عجيب بديع، ليس من جنس أساااااليب الكالم المعروفة، ولم يأت  أحد بنظير هذا 

جنس الشاااعر وال الرجز وال الخطابة وال الرساااائل، وال األسااالوب، فإنه ليس من 

نظمه نظم شاااايء من كالم الناس عرهبم وعجمهم،... ليس له نظير يف كالم الخلق 

 .(4)أجمعين(

 

                                                 

أحمد الفاضل، يف علوم القرآن دراسة ونقد ؛ د/ ، واالتجاه العلماين المعاصر30ودحض شبهاته ص  =

  .180ص 

يس اللغااة (، ومقاااي14/280(، وهتااذيااب اللغااة )8/166ينظر: العين ؛ للخلياال الفراهياادي)( 1)

مادة  641( وأساااااس البالغة ؛ للزمخشااااري، ص 2/24البن دريد ) (، وجمهرة اللغة ؛5/443)

 )نظم(.

 ( مادة )سلب(. 1/471(، ولسان العرب )12/302ينظر: هتذيب اللغة )( 2)

خارج  وتفصااايل القول وبساااط الكالم يف الدالالت اللغوية والبيانية مما يطول المقام به، وهتنبيه: ( 3)

 .إطار الدراسة العقدية يف هذا البحثعن 

، وإثبات نبوة النبي 27للخطابي ص  (، وينظر: إعجاز القرآن ؛5/433الجواب الصااااحيح )( 4)

(، 16/65، والمغني )56، وأعالم النبوة ؛ للماااوردي ص 19؛ ألحمااد الهاااروين ص  ^

ق لعلم القرآن؛ ، والفوائد المشو57ااا53والربهان الكاشف عن إعجاز القرآن ؛ للزملكاين ص 

(، ونظريااة النظم ؛ د/ حاااتم 1/23للساااايوطي، ) ، ومعرتك االقرتان ؛7 -4البن القيم ص 

 .24ا 5الضامن، ص 
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o شاعرا  ؟!^  هل كان محمٌد  :ثالثًا 

كان من  ^لقد كانت قريش ذات فصاااحة وبيان، يف شااعرهم ونثرهم، ومحمٌد 

ُع  لةمن ُج  دوهُ قريٍش، ولم ي نذاك، فلم يكن  م شااااعرائهم؛ إذ الشااااعراء معروفون آ

منهم، ذلك أنه لم ينظم قصائد الشعر، وإن كان يقول البيت والبيتين من  ^محمد 

 اَل » :^الشاعر جريًا على لساانه من غير قصاد، وال عمد، كقوله 
ُّ
ْب َأَنا َأَنا النَّب ي  َكذ 

 (1)«اْبُن َعْبد  اْلُمطَّل ْب 

به، كقوله قد يحكي قول غيره متمثو ْنت  إ الَّ »:^الً  يت  َوف ي  َهْل َأ َبٌع َدم  إ صااااْ

يت    َما َلق 
 
ٍء َما َخ َأاَل : »^، وكقوله(2)«َسب يل  اهلل

ْ
 .(3)«ُل َباط   اهلل اَل  ُكلُّ َشي

ردد يُ و ن يقول كالمًا موزونًا من غير قصااااد، أمعلوم ومعروف أن مَ و ومما ه

 .(4)رقال عنه شاعالبيت والبيتين عن غيره، ال يُ 

قال عنه شاااااعر، ن يقول كالمًا موزونًا مقفى بقصااااد أولي، فهذا يُ بخالف مَ  

 .(5) ولكالمه شعر

 :ثمة سؤا  يطرح نفسه، أال وهو

 فارقة يف النظم واألسلوب اين ال رآن وغيره ؟!هل هناك مُ  

                                                 

كتاااب المغااازي، باااب( 1) لبخاااري يف صااااحيحااه،  تعااالى:  أخرجااه ا  ہہ ۀہژ قول اهلل 

(، ومسلم يف صحيحه، 4314)، [25التوبة: ] ژ...ہھ ھ ھھے

 (.1776غزوة حنين، ) كتاب الجهاد والسير، باب يف

أخرجه البخاري يف صااااحيحه، كتاب األدب، باب ما يجوز من الشااااعر والرجز والحداء وما يكره ( 2)

من أذى المشركين  ^(، ومسلم يف صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي 6145منه، )

 والبيت لعبد اهلل بن رواحة. (.1796والمنافقين، )

صااااحيحه، كتاب األدب، باب ما يجوز من الشااااعر والرجز والحداء وما يكره  أخرجه البخاري يف( 3)

والبيت للبيد. ينظر: ديوان لبيد بن  (.2256(، ومسااالم يف صاااحيحه، كتاب الشاااعر، )6146منه، )

 .127ربيعة. ص 

 (.14/6( و)9/429(، وفتح الباري )26/92) (؛ والتفسير الكبير4/29ينظر: الكشاف )( 4)

)شاااعر(، وكشااااف اصاااطالحات  (، مادة3/194(، ومقاييس اللغة )1/420اللغة ) ينظر: هتذيب( 5)

 . 1030ص  الفنون ؛ للتهانوي
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صدق نبوءة محمد ستربهن لنا  سؤال  من كذهبا، وأنَّ  ^إنَّ اإلجابة على هذا ال

من عند اهلل تعالى، وأنه دليل على صاااادق نبوءته، وسااااتكون من وجوه، و القرآن ه

 منها:

سلوب كةم اإلنس  سلواه واين نظم وأ الوجه األو : مفارقة اين نظم ال رآن وأ

 والجن.

لقد أيقن صااناديد كفار قريش بأن نظم وأساالوب القرآن الذي كان يتلوه محمد 

يضااااًا، ألن العرب كانت تعتقد لكالمهم، بل ولكالم الشااااياطين أ مغاير تمامًا ^

بوجود الشاااياطين، وهي التي كانت تلهم الشااااعر تارة، وتعين الكهنة، والساااحرة، 

، وكانوا يعتقدون أيضااااًا بأن للرجل تابعًا من الجن، (1)وتأتيهم باألخبار الغائبة

 .(2)ويسمونه رئي ًا

ٍل افالقرآن عندهم ليس من صاانيع البشاار وال الجن، وسااأبرهن على ذلك بأقو 

 :لصناديد قريش، منها

  :فقال له، ^جاء إلى رسااااول اهلل ، حين (3)الوليد بن المغيرة*قول 
 
 ،اقرأ علي

ليااه ع قرأ    يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب ُّٱٱ:ف

                                                 

(؛ وأدياان العرب ومعتقاداهتاا يف 2/51(؛ ومجموع الفتااوى )24/150) ينظر: التفسااااير الكبير ( 1)

لحامد، عبد اهلل اشعر اإلسالمي يف صدر اإلسالم؛ د/، وال50طبقات ابن سعد؛ هالة الناشف، ص 

الشاااعر والكهانة بالجن يف العقل العربي، ويعدها هي  ن يربط. ويف الواقع المعاصااار نجد مَ 23ص 

خالف لحقيقة األساااااس الثقايف لظاهرة الوحي على أساااااس أن القرآن تشااااكل من الواقع، وهذا مُ 

أيضااًا له  لطة الحقيقية؛، والنص والسااُ 34زيد ص ونصاار أب الوحي وما جاء به، ينظر: مفهوم النص؛

 .100ص 

ا 216حسن عرت، ص يف القرآن ؛ د/ ^(، ونبوة محمد 315ااا 1/313ينظر: السيرة ؛ البن هشام )( 2)

217. 

 الوليااد بن المغيرة من زعماااء قريش وقاااداهتم، مااات بعااد الهجرة بثالثااة أشااااهر، ينظر: األعالم( 3)

(8/122 .) 
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 ،^فأعاد النبي ،أعد :قال[،90النحل: ] َّ  يث ىث نث زثمث رث

 ،غدقلمُ وإن أسفله  ،ثمروإن أعاله لمُ  ،وإن عليه لطالوة ،واهلل إن له لحالوة) :فقال

شر شاهد ه(1)(وما يقول هذا ب شر، فهو ، وال إقرار من الوليد و قوله: وما يقول هذا ب

 ن يكون إذًا؟!بأن القرآن ليس من صنيع البشر، فممَ 

لمه بالشااااعر، والرجز، اإلنسااااي والجني، بين فيها الوليد ع  يف رواية أخرى، يُ و 

وماذا ، حيث يقول: )...،  ااااا القرآن ااااا ^شبه شيئًا من الذي يقوله محمد وأنه ال يُ 

 ،وال ا صيده مني ،وال أعلم ارجزه ،فواهلل ما فيكم رجل أعلم ااألشعار مني ؟أقول

 .(2)...(،من هذا ًاواهلل ما يشبه الذي ي و  شيئ ،وال اأشعار الجن

وم ذات يف، اءة والشاااعرنلساااحرة والكه*قول عتبة بن ربيعة، الذي علم بقول ا

يا قال:  ،جالس وحده يف المسااااجد ^رسااااول اهلل و ،جالس يف نادي قريش ووه

مه ،معشاااار قريش فأكل هذا  يه أمور ،أال أقوم إلى  نا  اً فأعرض عل بل م له أن يق لع

بة حتى جلس إلى رسااااول  :قالوا ،ويكف عنا ،بعضااااها با الوليد، فقام عت يا أ بلى 

؟ أنت خير أم عبد المطلب  ؟أنت خير أم هاشاااام ،يا محمد :فقال له عتبة ،^اهلل

فإن كنت  ؟وتضاااالل آباءنا ؟فيم تشااااتم آلهتنا :قال ،جبهفلم يُ  ؟خير أم عبد اهلل أنت

 ،وإن كان بك الباءة ،فكنت رأساااانا ما بقيت ،لويتنا لكأعقدنا  ،إنما بك الرئاسااااة

ا جمعن ،وإن كان بك المال ،زوجناك عشاار نسااوة تختار من أي أبيات قريش شاائت

ال  ،سااااكت ^ورساااول اهلل  ،بعدكلك من أموالنا ما تساااتغني هبا أنت وعقبك من 

فاسمع  :نعم، قال :قال ،ت يا أبا الوليدغأفر: ^قال رسول اهلل ، حتى إذا فرغ عتبة ،يتكلم

 جم يل ىل مل خل ُّٱ: بسااام اهلل الرحمن الرحيم ^فقال رساااول اهلل ، أفعل :مني، قال
فمضى رسول  [،3-1 :فصلت] َّ من خن حن جن يم  ىم مم خم حم

بة أنصاااات لهاما ساااامعهلف ،فقرأها عليه، ^اهلل  يديه خلف ظهره ،ا عت  ،وألقى ب

                                                 

 (.3/81بداية والنهاية )(، وال2/201للبيهقي، ) ، ودالئل النبوة؛292السيرة ص  (1)

 (.3/79(، والبداية والنهاية )2/75، ودالئل النبوة )296السيرة ص ( 2)
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ثم  ،إلى السجدة فسجد فيها ^حتى انتهى رسول اهلل  ،يستمع منه ،عليهما اً معتمد

 ،فقام عتبة إلى أصحابه ،فأنت وذاك :سمعت، قال :قال ،سمعت يا أبا الوليد :قال

 ،هبالوليد بغير الوجه الذي ذهب  ونحلف باهلل لقد جاءكم أب :فقال بعضاااهم لبعض

أين واهلل قد سالالالمعت ورائي  :قال ؟ما وراءك يا أبا الوليد :قالوا ،فلما جلس إليهم

وال الكهانة، يا معشالالر  ،وال السالالحر ،االشالالعر وواهلل ما ه ،ما سالالمعت امثله قل ال  قو

ما ه ،قريش أبيعوين هذا الرجل واين  ها اي، خلوا اين  يه وواجعلو  ،واعتزلوه ،ف

وإن  ،فإن تصاابه العرب فقد كفيتموه بغيركم ،ت نبأفواهلل ليكونن لقوله الذي ساامع

 :قاالوا ،وكنتم أسااااعاد النااس باه ،زكمه ع  زُ وع   ،لككملكاه مُ يظهر على العرب فمُ 

، ويقول: (هذا رأيي لكم فاصنعوا ما بدا لكم :فقال ،بلسانه حرك واهلل يا أبا الوليدَس 

وما ، مثله ًامما سالالالمعت أذناي قل كة ًاالرجل كةم فواهلل ل د سالالالمعت من هذا)

، فعتبة هنا ينفي أن يكون ساااامع قواًل مثل القرآن الذي تاله (1)(دريت ما أرد عليه

ينفي  و، بل ويؤكد نفيه بأنه ليس بشاااعر، وال بساااحر، وال بكهانة، فه^عليه محمدٌ 

 أن يكون من جنس كالم البشر والجن. 

عد كان يُ و، ^عارضااين للنبيوقد كان من أكرب المُ ، النضاار بن الحارثقول  *

فألقًاوقف يوم ،حنكين بمكةمن الخرباء المُ  ارن يق خطبة يف جمع من قريش، ى، 

وبين ضاااروب الساااحر والكهانة والجنون والشاااعر،  ^فيها بين ما جاء به محمد 

فارق لغيره، غاير ومُ وأوضااااح فيها أن القرآن مُ  وقومه من الحذاق يف هذه األمور،

 ما أتيتم له احيلة اعد، قد قد نز  اكم أمرٌ واهلل  يا معشالالالر قريش، إنه) :حيث يقول

، وأعظمكم ًا، أرضالالالالاكم فيكم، وأ الالالالدقكم حديثًاحدث ًافيكم غةم ٌد كان محم

أمانة، حتى إذا رأيتم يف  الالالدغيه الشالالاليا، وجا كم اما جا كم اه قلتم: سالالالاحر، ال 

 اكاهن، ال واهلل، م :ل د رأينا السالالحر  ونفثهم وع دهم. وقلتم؛ اسالالاحر وواهلل، ما ه

                                                 

 (.3/79(، والبداية والنهاية )75/ 2، ودالئل النبوة )269السيرة ص  (1)
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اكاهن؛ قد رأينا الكهنة تخالجهم، وسمعنا سجعهم. وقلتم: شاعر، ال واهلل، ما  وه

شاعر وه سمعنا أ نافه كلها، هزجه ورجزه. وقلتما شعر، و مجنون،  :؛ قد رأينا ال

ما ه ما ه وال واهلل،  نا الجنون، ف ته، وال ا وامجنون، ل د رأي خن ه، وال وسالالالوسالالال

 .(1)(نكم، فإنه واهلل، ل د نز  اكم أمر عظيمتخليطه. يا معشر قريش؛ فانظروا يف شأ

، ^شااياطين قريش، وكان يؤذي رسااول اهلل الذي كان من النضاار هذه شااهادة 

 .وينصب له العداوة

فارقة ، فبعدما ساامع القرآن، َبي ن مُ أحد الشااعراء وكان، (2)قول ُأَنْيس الغفاري *

هبذه المفارقة،  ^بيثبت صاااادق نبوءة النوبيانه لنظم الكهنة، والشااااعراء، وأنظمه 

ول د وضالالالعت قوله على  ،ا ولهم ول د سالالالمعت قو  الكهنة فما هحيث يقول: )

وواهلل إنه لصالالاد   ،نه شالالعرأفواهلل ما يلتئم على لسالالان أحد اعدي  ،أقوا  الشالالعرا 

 .(3)(وإنهم لكاذاون

غاير تمامًا يف نظمه وأساااالوبه تقودنا اعرتافات صااااناديد قريش إلى أن القرآن مُ 

الشااااعراء منهم، وهم أدرى الناس هبم، وعليه ال يمكن أن يكون ما جاء به لكالم 

ليس بشاعر، فقريش لم تعده من جملة  ^من القرآن شعرًا، ألن محمدًا  ^محمد 

من جنس كالم الشااعراء، وهذا  ^شااعرائهم، وهم ينفون أن يكون ما يأيت به محمد

 رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ُّٱٱقال تعالى:، ^القرآن عن محمد ما نفاه
لبيان أن القرآن من [، 43 – 41الحاقة: ] َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ

                                                 

 (.77/ 2) دالئل النبوة( 1)

  معرفة الصااااحابة: البنأبي ذر الغفاري، وكان أكرب منه، ينظر: أسااااد الغابة يفو أخ: ُأَنْيس الغفاري( 2)

 (، 1/136، واإلصابة يف تمييز الصحابة؛ البن حجر )83األثير، ص 

(، 3861أخرجه البخاري يف صااااحيحه، كتاب مناقب األنصااااار، باب إسااااالم أبي ذر الغفاري، )( 3)

 (.2473ومسلم يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي ذر الغفاري، )
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، وللرد (1)من وحي الخيال الذي توسااااوس به الشااااياطينو رب العالمين، وليس ه

قائلين عن النبي عالى: ^على مزاعم المشااااركين ال قال ت نه شاااااعر،   ىت نت ُّٱٱبأ
بياااء: ] َّ  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت  [،5األن

 [، وقااال تعااالى:30الطور: ] َّ مم  خم حم جم هل مل خل ُّٱٱلى:وقااال تعااا

 َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن ُّٱٱ

[، مع أن العرب كما بينت سابقًا معرتفون بأن القرآن ليس من 37ا  36الصافات: ]

لم يعدوه من شااااعرائهم، ولكنهم تجوزوا يف االفرتاء  ^جنس شااااعرهم، ومحمد

 . (2)ومخالفة الحقائق للكيد والمكابرة

ما نفى القرآن عن النبي عالى: ^ك قال ت  مغ جغ مع جع ُّٱٱتعلم الشااااعر، 
الشااااعر، وما  اً وما علَّمنا محمد[ أي: )69يس: ] َّ  خك حك جك مق حق مف حفخف جف

يفيد إشاااعار و ساااتفاد من الشاااعور، فهألن )الشاااعر مُ ،(3)ًا(ينبغي له أن يكون شااااعر

ة، رهبو رغبة أو نفرة، أو حركها، وإن لم يكن صادقًا، بل يورث محبة أالنفس بما يُ 

شعر( صة ال شعر  ،(4)لما فيه من التخييل، وهذا خا ما أ ،لقوللتخييل وتزويق ففي ال

، فالشااعر له تأثير يف النفس من جهة التحريك (5)رباهينالحقائق ولذكر ل والقرآن فه

والتأثير ال من جهة التصااااديق والعلم والمعرفة، بخالف القرآن حق نزل من حق، 

 .(6)يعطي علمًا واعتقادًا، وتصديقًا وعمالً  حق،قول الصدق والو فه

كما أن الشااعر يكون من الشاايطان تارة، فيكون كذبًا وإثمًا، ويكون من النفس 

 واتباٌع للشاااهوات، فهذا من الشاااعر المذموم، ومنه ما يكون 
ٌّ
أخرى، فيكون فيه غي

                                                 

 .38عبد الرحمن الشهري، ص ي ؛ د/ينظر: الشاهد الشعر( 1)

 .247ص  ، و162ينظر: إعجاز القرآن ؛ للرافعي، ص ( 2)

 (.20/549جامع البيان )( 3)

 (.2/42مجموع الفتاوى: البن تيمية، )( 4)

 (.4/531ينظر: المحرر الوجيز؛ البن عطية )( 5)

 (.44ا2/42ينظر: مجموع الفتاوى )( 6)
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ًا ق  عالى:(1)ح هذا يتبين يف قول اهلل ت  حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱٱ، و
 جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس

 خل حل جل مك لك حكخك جك مق  حق مف خف حف جف مغ
، وبين الشااعراء ^بين محمد ساابحانه ق فر  [ ف227 اااااا 224الشااعراء: ] َّ مل

فذكر أوصاااااف الشااااعراء، وبين حالهم، وحال أتباعهم، ليدرك العاقل الفرق بين 

ووصاااافهم ، حالة الشااااعراءوالشااااعراء، ف ^القرآن والشااااعر، والفرق بين محمد

قبلون على طريق الغي المُ ، عن طريق الهاادى فمن يتبعهم هم الغاااوون ،الثاااباات

غوايتهم ، وضاااال فاساااد ووتجد أتباعهم كل غا، أنفساااهم غاوون يف فهم، والردى

 وتارة يف، فتارة يف مدحيهيمون،  من أودية الشاااعرأهنم يف كل واد وشااادة ضااااللهم 

 ومرة، يسااااخرون وأخرى، وتارة يتغزلون، وتارة يف كذب، وتارة يف صاااادق، قدح

 وال يثبتون على حال من األحوال.، فال يستقر لهم قرار، وآونة يحزنون، يمرحون

ما ال يفعلون فات الشااااعراء أيضااااًا أهنم يقولون  خالف ف ومن صاااا أقوالهم ت

، ًاأفعالهم، فإذا ساامعت الشاااعر يتغزل بالغزل الرقيق، قلت: هذا أشااد الناس غرام

وكما كذب،  ويذم، قلت: هذا صدق، وه ودح أوقلبه فارغ من ذاك، وإذا سمعته يم

وتارة يتمدح بأفعال لم يفعلها، وتروك لم يرتكها، قيل يف الشااااعر: إن أعذبه أكذبه، 

هبا على الفرسااان، وتراه أجبن من كل  وم حول ساااحته، وشااجاعة يعلوكرم لم يحُ 

 جبان، هذا وصفهم.

، وحال أتباع ^ يف صفات الشعراء وصفات الرسول وتأمل أيها العاقل فانظر،

 ^، ويف كالم الشااعراء والغرض منه ويف كالم الرسااول^الشااعراء وأتباع الرسااول

 وصاااافات حالة ^الرسااااول محمد وصاااافات طابق حالة تهل والغرض منه، ف

الراشااد ^ فالنبي  !خالف لهم من جميع الوجوه؟مُ  وأم ه !يقارهبم؟ والشاااعراء، أ

                                                 

 (.2/51ينظر: مجموع الفتاوى )( 1)
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ساااتقام على الهدى، وجانب الردى، البار، الذي يتبعه كل راشاااد ومهتد، الذي قد ا

الذي ال يأمر إال بالخير، وال ينهى  !ولم تتناقض أفعاله ولم تخالف أقواله أفعاله؟

إال عن الشاار، وال أخرب بشاايء إال صاادق، وال أمر بشاايء إال كان أول الفاعلين له، 

 . وال هنى عن شيء إال كان أول التاركين له

 ،ن آمن باهلل ورسااولهاسااتثنى منهم مَ ، هالشااعراء بما وصاافهم ب اهلل ولما وصااف

وانتصاااار من أعدائه المشااااركين من بعد ما ، وأكثر من ذكر اهللًا، وعمل صااااالح

 ظلموهم.

صالحة شعرهم من أعمالهم ال صار  الشتماله على مدح أهل ، وآثار إيماهنم، ف

اإليمان، واالنتصااااار من أهل الشاااارك والكفر، والذب عن دين اهلل، وتبيين العلوم 

 . (1)افعة، والحث على األخالق الفاضلةالن

بة  موزونٌ  وكيف يكون القرآن شااااعرًا والشااااعر كالمٌ ) ناساااا عان م له م ى  مقف 

وأين  !؟وأين التقفية ؟!فأين الوزن يف القرآن ؟!ألغراضااه التي أكثرها هزل وفكاهة

وأين نظم كالمهم من نظمااه، وأسااااااليبهم من  ؟!المعاااين التي ينتجهااا الشااااعراء

 .(2)(؟!أساليبه

وحين تأملت القصائد الشعرية للعرب وجدُت أهنا تأخذ نمطًا معينًا يف نظمها 

وأسلوهبا، فالشاعر يقف على األطالل ويصف دابته التي ترافقه، ومن ثم يتغزل يف 

الهجاء، فال شيء تمس الحاجة إليه يف صالح و محبوبته، ومن ثم يشرع يف المدح أ

توي على بعض الحكم، لكن ال عالقة لها ، وإن كانت قصااااائدهم تح(3)دنيا ودين

 يتحدثو يتحدث إلى الرسااااول أو بالدين، وهذا ما ال نجده يف القرآن الكريم، فه

                                                 

 .599(؛ وتيسير الكريم الرحمن ص 24/150ينظر: التفسير الكبير )( 1)

 (.23/57التحرير والتنوير )( 2)

 .8ينظر: دالئل اإلعجاز ؛ لعبد القاهر الجرجاين، ص ( 3)
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شخصي،عنه وال يرتكه يُ  شتمل على الدعوة لعبادة اهلل تعالى و وه عرب عن فكره ال ي

دعوة ملتزمة بمنهج ال تحيد عنه، خالفت الشاااعر و واألحكام والجزاء و...إلخ، فه

 .(1)يف الغاية فبعدت عن مناهجه وطرائقه

تأمل يف الفارق بين  ما وجدته بعد  ولقد عثرت على نص البن كثير يوضااااح 

وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها القصيدة والقرآن، حيث يقول: )

 وناقة أ وفرس أ ويف مدح شااخص معين أ والخمر، أ والخيل أ ويف وصااف النساااء أ

تعينة التي ال تفيد ااااااشاهدات المُ شيء من المُ  وسبع، أ ومخافة أ ونة أكائ وحرب أ

إبرازه  والدقيق أ والشاايء الخفي أ نعرب على التعبير عتكلم المُ ااااااشاايًئا إال قدرة المُ 

يد وسائرها أكثر هي بيوت القص وبيتين أ وإلى الشيء الواضح، ثم تجد له فيها بيًتا أ

 هذر ال طائل تحته.

صيح يف غاية هنايات البالغة عند مَ وأما القرآن فج صميعه ف  الً ين يعرف ذلك تف

ن فهم كالم العرب وتصاااااريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدهتا ممَ  الً وإجما

وجيزة، وسواء تكررت أم ال وكلما تكرر  ويف غاية الحالوة، سواء كانت مبسوطة أ

اء، وإن أخااذ يف الوعيااد ماال منااه العلمااال َيخلق عن كثرة الرد، وال يَ وحال وعال 

والتهديد جاء منه ما تقشااااعر منه الجبال الصاااام الراساااايات، فما ظنك بالقلوب 

ما يفتح القلوب واآلذان، ويشااااوق إلى دار السااااالم  عد أتى ب مات، وإن و فاه ال

 .(2) (ومجاورة عرش الرحمن

يذم بعض الشاااعراء يف الكتاب الذي جاء و شااااعرًا وه ^فكيف يكون محمد 

عنه أن يكون شااااعرًا، يف وقت كانت قريش تتفاخر بالشاااعر والشاااعراء  به؟! وينفي

قال لحسان رضي اهلل عنه:  ^وتتباهى هبم، وحينما تعرضت قريش باألذى للنبي 

                                                 

 .56ا 54ص  ينظر: إعجاز القرآن ؛ للباقالين( 1)

 (.2450أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الفضائل، باب فضل حسان بن ثابت، )( 2)
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ُقُدس  اَل » َناَفْحَت َعن  اهللإ نَّ ُروَح اْل َما  ُدَك  يِّ ول ه    َيَزاُل ُيَؤ َهَجاُهْم » ويقول: ،«َوَرسااااُ

اُن َفَشَفى َواْش  لباشر ذلك بنفسه، ولما اتخذ  شاعراً  ^كان النبي و ، ول(1)«َتَفى َحسَّ

ربهن ، وأن القرآن دليل يُ ^شاااعرًا له، لنعلم بأن األمر يتعلق بمسااألة نبوءة محمد 

 على صدق نبوءته، وأنه وحي من عند اهلل.

شااااعٌر، لساااهل على كفار قريش ^ قلنا تنزاًل بأن القرآن شاااعٌر، ومحمدًا و ول

عارضااوه، وحرصااهم معلوم بشااتى الطرق حاكوه، وأن يأتوا بمثله، فيُ يُ وغيرهم أن 

 .(2)، وهذا لم يقع مطلقًا^بل إلبطال دعوة نبوءة محمدوالُس 

 فارقات بين القرآن وشعر الجاهلية. اغايرات والمُ هذا شيء من المُ 

منحول من الشعر  ^وهبذا تبطل دعوى القائلين بأن القرآن الذي جاء به محمد

 .(3)الجاهلي

ًا، فظنوا أن  لقد كانت قريش تعتقد بأن للرجل تابعًا من الجن، يساااامونه رئي 

رساااال، ويف هذا يقول عتبة بن ربيعة فيوهمه بأنه نبي مُ  ^بعض الجن يرتاءى للنبي

 ًاي  إن كان هذا الذي يأتيك رئ.. و.) :قبيل أن يسااامع منه شااايئًا من القرآن ^للنبي

لنا بذ، فربما كان ذلكي ًا، لتابع من الجن رئساااامون اوكانوا يُ  ،تراه قد غلب عليك

                                                 

 (.57ا  56/ 1تفسير القرآن العظيم )( 1)

 .123ص  ليلةو بين الحقيقة واالفرتاء ؛ محمد أب ^ينظر: محمد  (2)

ناااااهااااد مااااحاااامااااود مااااتااااولااااي،  ياااانااااظاااار: الااااقاااارآن يف الشاااااااعاااار الااااجاااااهاااالااااي ؛ ( 3)

s.htmhttp://www.nahedmetwaly.com/books/book ، حيث أجلبت الباحثة بخيلها ورجلها على

 ، ومفهوم النص؛377أن القرآن منتحل من الشااااعر الجاهلي، ومقدمات أولية؛ لطيب تيزيني، ص 

 .68ناصر الحنيني، ص ، ومآالت القول بخلق القرآن؛ د/145زيد، ص ونصر أبد/

 الخلق وكمال الحداثة وموهتا؛ والحداثيون ربطوا بين النبوة والشااااعر: ينظر: أساااائلة الشااااعر يف حركة

، 252، والمجموعة الكاملة؛ لجربان خليل، ص 170اااااا 168ص  ، و141اااااا 140أدونيس، ص 

، والحداثة يف العالم العربي دراسااااة عقدية؛ د/ محمد العلي، 208ونقد النص؛ علي حرب، ص 

 يراجع: الفصل الرابع من هذا البحث: مضمون الرسالة. (،3/1351)
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، وقد رد اهلل عليهم (1)(نعذر فيك وأ، لك أموالنا يف طلب الطب لك حتى نربئك منه

عالى:  له ت هذا بقو  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ُّٱزعمهم 
من ُبْغيتهم وال  وأي: ليس ه) [212 – 210الشعراء: ] َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ

 فيه األمر بالمعروفالقرآن فساد وإضالل العباد، ومن طلبتهم؛ ألن من سجاياهم ال

فاة و هوالنهي عن المنكر، و ياطين منا نه وبين الشاااا نور وهدى وبرهان عظيم، فبي

 وأي: ول َّ ٌّ ٰى ُّٱوقوله:  ،َّ ٰر ٰذ يي ُّٱعظيمة؛ ولهذا قال تعالى: 

ستطاعوا ذلك، حمله وتأديته، ولما وصلوا إلى ذلك؛ ألهنم بمعزل  انبغى لهم لما ا

ة إنزال ًالئت حرًسا شديًدا وشهبستماع القرآن حال نزوله؛ ألن السماء مُ عن ا  يف ُمد 

خلص أحد من الشااياطين إلى اسااتماع حرف واحد منه، القرآن على رسااوله، فلم يَ 

به األمر ظه  ،لئال يشاااات باده، وحف هذا من رحمة اهلل بع به و يده لكتا تأي لشاااارعه، و

، كما قال تعالى [212راء: الشااع] َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ُّٱولرسااوله؛ ولهذا قال: 

 َّ ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱخاااربًا عااان الاااجااان: ماااُ 

 .(2)([8]الجن:

نه حق، ففي حديث ابن  ^والجن لما ساااامعت القرآن من النبي  بأ اعرتفت 

 َعن  اْبن  َعبَّاٍس، َرضاااا  »عباس رضااااي اهلل عنهما: 
َ
  :اهلُل َعنُْهَما، َقاَل  ي

ُّ
 ^اْنَطَلَق النَّب ي

يَن إ َلى ُسوق  ُعَكاظٍ  ف ي َطائ َفٍة م نْ  َياط ين  َوَبْيَن َخَبر   ،َأْصَحاب ه  َعام د  يَل َبْيَن الشَّ  َوَقْد ح 

َماء   ُهُب  ،السَّ ُم الشُّ َلْت َعَلْيه  َياط يُن إ َلى َقْوم ه مْ  ،َوُأْرس  ؟  َما َلُكمْ  :َفَقاُلوا ،َفَرَجَعت  الشَّ

يَل َبْينَنَا َوَبْيَن َخَبر  السااَّ  :َفَقاُلوا
ُهُب  ؟َماء  ح  َلْت َعَلْينَا الشااُّ َبْينَُكْم  َما َحاَل  :َقاُلوا ،َوُأْرساا 

َماء  إ الَّ  سَّ ٌء َحَدَث َوَبْيَن َخَبر  ال
ْ
َشي َبَها ،  َق األَْرض  َوَمَغار  َشار  ُبوا َم ْضر  َفاْنُظُروا َما  ،َفا

َماء   ي َحاَل َبْينَُكْم َوَبْيَن َخَبر  السَّ
ذ  ُهوا َنحْ  َفاْنَصَرَف ؟ َهَذا الَّ يَن َتَوجَّ

ذ  ت َهاَمَة  وُأوَلئ َك الَّ

 
ِّ
ُسوق  ُعَكاظٍ  وَوهْ  ،^إ َلى النَّب ي يَن إ َلى  َص  وَوهْ  ،ب نَْخَلَة، َعام د  ْصَحاب ه   َصلِّي ب َأ َة اَل ُي

                                                 

 (.2/133السيرة )( 1)

 (.24/147) (، وينظر: التفسير الكبير6/165تفسير القرآن العظيم ) (2)
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ُعوا اْلُقْرآنَ  ،اْلَفْجر   م  ا ساااَ َتَمُعوا َلهُ  ،َفَلمَّ ي َحاَل َبيْ اهلل َهَذا وَ  :َفَقاُلوا ،اساااْ ذ  يَْن نَُكْم َوبَ الَّ

َماء   يَن َرَجُعوا إ َلى َقْوم ه مْ  ،َخَبر  السااَّ  خن  حن جن يم ُّٱَيا َقْوَمنَا  :َوَقاُلوا ،َفُهنَال َك ح 
، وقد قالت الجن (1)«[2 ـ    1الجن: ] َّ مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن من

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱكما ذكر اهلل عنهم، قال تعالى: 

 ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم
 يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي
األحااقاااف: ] َّ رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب

 [.31ـ 29

وهنا مفارقة ومغايرة يف ردة الفعل بعد سااااماع القرآن، فصااااناديد قريش 

بالمُ  نه خارج عن غايرة والمُ على اعرتافهم  فارقة بين نظم القرآن وغيره، وأ

ب كان لهم موقف من القرآن منطوق اإلنس والجن، إال أهنم لم يؤمنوا  ه، و

، بخالف النفر من الجن لما ساامعوا القرآن آمنوا به وبلغوا (2) ^ومن النبي

 قومهم.

فارقة بين نظم وأسااالوب القرآن وغيره من كالم، والتي وعلى وضاااوح هذه المُ 

أقر هبا فصااحاء العرب من صااناديد قريش، ونفر من الجن، بأن القرآن الذي جاء به 

ن من جنس قولهم، وخااارج عن مقاادورهم، إال أن هناااك مَ  وليس ه ^محمااد 

حاول التشكيك يف هذه المفارقة، لنزع قداسة وإلهية مصدر القرآن، قائالً: )مع أن يُ 

شعرًا كانت أ سومًا أو نثرًا أو اآلثار الفنية  سيقية أو منحوتًا أو ر رها، غيو روائع مو

                                                 

(، ومساالم يف 773أخرجه البخاري يف صااحيحه، كتاب األذان، باب الجهر بقراءة صااالة الفجر، )( 1)

وينظر: إرشااااد الثقات إلى  (،449صاااحيحه، باب الجهر بالقراءة يف الصااابح والقراءة على الجن، )

 .44على التوحيد والمعاد والنبوات: محمد علي الشوكاين، ص اتفاق الشرائع 

 سأبينه يف المبحث الثاين من هذا الفصل بمشيئة اهلل تعالى.( 2)
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، (1)ها(اإلتيان بمثلها رغم بشااريت عجز بطريقته الفريدة، وال ساابيل إلىكل أثر منها مُ 

ن ن يعرف اللغة العربية، للتبايوهذا القول الفج  لم يقل به فصاااحاء قريش وال كل مَ 

بين مصدر القرآن ومصدر غيره من كالم البشر، وإن كان لكل واحد من بني البشر 

ناعة إال أنه محدود بقدرة البشاااار، وباإلمكان  أساااالوب خاص يف الكتابة والصاااا

ه، فالقول بإطالق تفرد أسلوب البشر وعدم اإلتيان بمثله فيه مغالطة علمية، حاكاتمُ 

 .ومخالفة للحقيقة والواقع

عاجز، بين كالم اهلل الحق،  له ال له الحق واإل فارق بين اإل فالقرآن يوضااااح ال

 .(2)وكالم الجن الباطل

 .(3)فارقة اين ال رآن والحديث الوجه الثاين: مُ 

نت ا نة على أن لمُ يف الوجه الساااااابق بي قة بين القرآن وكالم الخلق، للربه فار

مصااادر القرآن إلهي، ويف هذا الوجه ساااأبين المفارقة بين القرآن الذي كان لمحمد 

دور التبليغ بما أوحاه اهلل إليه دون تدخل منه، وبين الحديث الذي كان يقوله  ^

 .^النبي 

ديث بعد نبوءته، كان يقرأ القرآن ويقول الح ^فمما ال شااااك فيه أن محمداً 

 فارقة بين القرآن والحديث؟!فهل هناك مُ 

 ؟! ^هل كان القرآن والحديث من إنشاء محمد 

                                                 

، وينظر: النص القرآين أمام إشااكالية 51ص  عبد المجيد الشااريف اإلسااالم بين الرسااالة والتاريخ ؛( 1)

(، 4/196لى الثورة ؛ حساااان حنفي، )، ومن العقياادة إ289البنيااة والقراءة ؛ طيااب تيزيني ص 

 . 313ا 312وظاهرة التأويل الحديثة يف الفكر العربي المعاصر ص 

 .66ينظر: محمد نبي هذا الزمان ص ( 2)

جية القرآن والسنة الصحيحة والعمل هبما، ألن مذهب السلف يقوم تنبيه: ليس الحديث هنا عن ُح ( 3)

 بيان جة يفما، وأنه ال تعارض بينهما البتة. ينظر: الحُ جية الكتاب والسنة، ووجوب األخذ هبعلى ُح 

( 100-1/98(، واألحكام ؛ البن حزم )426اااااااا 2/425جة؛ ألبي القاساااام األصاااافهاين )المحَ 

 (.2/441ومختصر الصواعق ؛ البن القيم )
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 فارقة بين القرآن والحديث ستجيب على هذا السؤال.إنَّ تجلية المُ 

إننا حينما نطالع القرآن والحديث نجد بينهما مفارقات يف النظم واألساااالوب، 

 :من وجوه عدة، منها

  ُجهة مصدر النظم واألسلوب:  فارقة منم 

طة جربيل،  ^كالم اهلل المنزل غير المخلوق، على محمد و ه القرآن بواساااا

 تعبد بتالوته.المنقول إلينا بالتواتر، المُ 

بعااد البعثااة من قول وعماال  ^كاال مااا أثر عن النبيو والحااديااث النبوي ه

 . (1)وتقرير

لذي يرويه الرسااااول و الحديث القدسااااي، هو ربه، لفظًا عن  ^الحديث ا

 . (2)ومعنى

 :(3)ومن هنا أستطيع أن أجلي الفرق بين القرآن والحديث، من وجوه عدة، منها

طة جربيل، وه * الوحي و القرآن كالم اهلل أي إن لفظه ومعناه من اهلل، بواساااا

  ^الجلي، بينما الحديث النبوي لفظه من النبي 
ٌ
من اهلل، والحديث  ومعناه وحي

عن ربه،  ^خفي، يرويه النبيو اهلل تعالى بوحي جلي أ القدسااااي لفظه ومعناه من

الوحي ) [ فااااااا4ااااااا 3النجم: ] َّ يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن ُّٱقال تعالى: 

 :وحيان

 
ٌ
 .القرآن الكريم وأمرنا بكتابته، وتعبدنا بتالوته، وه وحي

 
ٌ
 .(4)(السنة وتعبد بتالوته وهلم نؤمر بكتابته، ولم نُ  ووحي

                                                 

 . 27(، وأصول الحديث ؛ د/ محمد عجاج الخطيب، ص 11ا18/10ينظر: مجموع الفتاوى )( 1)

، والضاااياء الالمع من األحاديث القدساااية الجوامع ؛ 60ص  ساااتطرفة ؛ للكتاينلرساااالة المُ ينظر: ا( 2)

 (.1/7، واألحاديث القدسية جمعًا ودراسة ؛ عمر محمد )3ص  صالح الفوزان

 .30ا 29، وأصول الحديث ص 69ا 64ينظر: قواعد التحديث؛ للقاسمي، ص ( 3)

 (.8/37أضواء البيان )( 4)
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تعالى، فيقال: قال اهلل تعالى، والحديث القدسااااي  ضاااااف إال هللالقرآن ال يُ  *

فيما يرويه عن ربه(، والحديث  ^عن ربه، فيقال فيه: )قال الرسول ^يرويه النبي

 .^فيقول: قال الرسول ^النبوي يرويه الصحابي عن النبي

رواية و ، بينما الحديث النبوي ه^نزل من اهلل إلى جربيل ثم محمدالقرآن مُ  *

، قد تختلف الروايات يف بعض ألفاظ األحاديث، حسب ^سول الصحابة عن الر

ها النبي  بحسااااب الرواة عنه، والحديث و الحديث، أ ^المواقف التي يقول في

عن ربه، ومن ثم يروي الحديث الصااااحابة رضااااوان اهلل  ^القدسااااي يرويه النبي 

 عليهم، ال بد من ذكر السند حيال نقله، بخالف القرآن الكريم.

د ضاااااعف األجر عنقرأ يف الصااااالة، ويُ يُ و عبد بتالوته وقراءته فهتالقرآن مُ  *

 تعبد بتالوته يف الصالة.تالوته، بينما الحديث النبوي والقدسي ال يُ 

قطعي الثبوت، و القرآن منقول إلينااا بااالتواتر، وهااذا من عواماال حفظااه، فه *

ح حيبخالف الحديث النبوي والقدسااااي منه المتواتر واآلحاد، ويف اآلحاد الصاااا

والضاعيف، وللحفاظ عليه صانف العلماء العديد من المصانفات لمعرفة الحديث 

 . (1)دراية ورواية

 تسمى الجملة من القرآن آية وسورة، وهذا ال يوجد يف الحديث. *

  ُفارقة من جهة الداللةم: 

حينما أظهر نبوءته، كان و ، فه^القرآن دليل على صاادق نبوءة النبي محمد  *

 ^برهان وآية من عند اهلل تعالى أيد هبا النبيو لى صااادق نبوءته إذ هالقرآن دليالً ع

                                                 

صنفات يف مصطلح الحديث يف: تيسير مصطلح الحديث؛ د/محمود الطحان، ص ينظر ألشهر الم( 1)

 .14ا 11



 

353 

 

لم  ^وبرهن على صاااادق نبوءته، بخالف الحديث النبوي الذي كان يقوله النبي

 يبات.غيستدل به على صدق نبوءته، وإن تضمن بعض دالئل النبوة كاإلخبار بالمُ 

 آن، وطلبوا من النبيادعى كفار قريش أن لهم القدرة على أن يقولوا مثل القر *

ن مثله، بسااورة مو بعشاار سااور مثله أو بدله، فطلب اهلل منهم أن يأتوا بمثله أأن يُ  ^

ًا بنظم وأسلوب القرآن فقط، أما (1)فلم يأتوا، ليظهر عجزهم للمأل ، هذا كان خاص 

الحديث فلم يؤثر يف التاريخ أي اعرتاض عليه من قبل كفار قريش، وعليه لم تكن 

 .طالبة باإلتيان بمثلههناك أي م

القرآن بلفظه وبيانه هبر قريشااًا وأيقنوا أنه ليس من قبيل كالم البشاار مطلقًا،  *

 .بخالف الحديث

  ُفارقة من جهة النظم واألسلوب:م 

حمدية، لوجب أن ينطبع كان األسااالوب القرآين صاااورة لتلك الفطرة المُ ول * 

 تكون فطرتين، والنفس حماادي، ألن الفطرة الواحاادة العلى ساااااائر الكالم المُ 

الواحدة ال تكون نفسااين، ونحن نرى األساالوب القرآين فنراه ضااربًا وحده، ونرى 

األساااالوب النبوي فنراه ضااااربااًا وحااده ال يجري مع القرآن، فجميع عبااارات 

وجمله يتميز عنها النص القرآين تميزًا صااااارخًا، إذ نلحظ يف القرآن  ^الرسااااول

 . (2)عث من بشرأسلوبًا ونظمًا فريدًا ال ينب

فالقرآن والحديث كانا يف زمن النبوءة، وحيال النظر فيهما نجد أن يف األحاديث 

د والصاااااع... ونحوها، ال وجود لها يف النبوية ألفاظًا مرتبطة بالحياة اليومية كالمُ 

القرآن، كما نالحظ اختالفًا بين القصااص الواردة يف القرآن والواردة يف الحديث من 

اء قسم اهلل تعالى بما ش، ونالحظ أيضًا أسلوب القسم، ففي القرآن يُ جهة األسلوب

                                                 

 سيأيت مزيد إيضاح وبيان بمشيئة اهلل يف المبحث الثاين من هذا الفصل.( 1)

 .99ا 98ينظر: النبأ العظيم: دراز، ص ( 2)
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 َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ :من مخلوقاااتااه كقولااه تعااالى

الفجر: ] َّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱٱ:[، وقوله3ـ   1التين: ]

أما يف الحديث فالقسم ال يكون إال باهلل تعالى وحده، كما أن القرآن الكريم  ،[4ا 1

مؤلف القرآن لغلبه  ^كان محمدو تأريخ األحداث بخالف الحديث، فل منو يخل

لسانه على تلك األلفاظ واألساليب التي يستخدمها يف الحديث، فنجدها يف القرآن 

 .وشيٌء من ذلك لم يحدث

أثيرًا يف النفوس، حيال قراءته، وسااماعه، وهذا كما أن لنظم وأساالوب القرآن ت

 ه وأسلوبه تأثير.قرأ وليس لنظمبخالف الحديث يُ 

 وقد ُعلم بالضاارورة بأن لكل قائل أساالوبه وطريقته يف النظم والبيان، ومما هو

مثالن أساالوبين لكل منهما طابعه، ونظمه الخاص القرآن والحديث يُ  مقطوع به أن

، ^من عند محمد و به، لنعلم بأن القرآن لفظه ومعناه من عند اهلل تعالى، وليس ه

 .(1)، ومعناها من اهلل تعالى^يوالسنة لفظها من النب

لما لمسنا فرقًا بينه وبين الحديث مع أن  ^كان القرآن من أسلوب محمد وول

 كليهما يجريان على لسانه. 

 .(2)فارقة اين ال رآن والتورا  واإلنجيلالوجه الثالث: مُ 

مما ال شااااك فيه أن التوراة التي نزلت على موسااااى، واإلنجيل الذي نزل على 

لذي نزل على محمدعيسااااى، وال عالى، إال أن نظم ^قرآن ا ، جميعها كالم اهلل ت

                                                 

أساااالوبية ؛ د/  وهي بعنوان: القرآن والحديث مقارنة ينظر: للدراسااااة التي اعتنت هبذا الجانب( 1)

لك بن نبي إبراهيم عوض، ما ية؛ ل ظاهرة القرآن ها، وال قان الربهان، د/172ص  برمت فضاااال ، وإت

 (.1/151عباس )

تنبيه: التفريق هنا بين القرآن والكتب السااابقة من جهة األساالوب والنظم فقط، ال من جهة المعاين ( 2)

ينظر:  ،^غيبات كاإلخبار ببعثة النبيلمُ التي تحتويها، ألن الكتب السااااابقة تحتوي على اإلخبار با

(، وأعالم النبوة؛ 1/52، وتفسااير القرطبي )180، والتمهيد ؛ ص 79إعجاز القرآن؛ للباقالين ص 

 (.520ا2/519(، والنبوات )1/390، والشفا ؛ للقاضي عياض )112ا111للماوردي، ص 
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غاير للتوراة واإلنجيل، يقول ابن جرير: )ومن أشااارف فارق ومُ وأسااالوب القرآن مُ 

، (1)المعاين التي فضاااال هبا كتابنا سااااائر الكتب قبله نظمه العجيب، وتأليفه البديع(

 :وسأجلي هذه المفارقة من وجوه، منها

، لقد نزلت التوراة باللغة العربية على موسااااى عليه السااااالم، غةمن جهة الل *

عرف أصاااالهااا الااذي ، وترجماااهتااا الموجودة ال يُ ( 2)والنص العربي األول مفقود

ترجمت عنه، ولغة اإلنجيل التي نزل هبا هي اآلرمية، والموجود من األناجيل اليوم 

بل هو ليس ه ية  غة اآلرم نه؟! غير مُ رتجم، أين النص األصاااالي المُ و بالل رتجم ع

ية إلى موجود، وال يُ  نان هتا من اليو غا يل الموجودة اليوم تختلف ل ناج عرف، واأل

 طالع لها.لحظه كل مُ لعربانية وبينها من االختالف ما يا

أمااا القرآن الكريم فقااد نزل باااللغااة العربيااة، لغااة قريش، وقااد انبهروا بنظمااه 

 كالم الجن، ولم يسااااتطيعوا وأساااالوبه، واعرتفوا بأنه ليس من جنس كالمهم وال

ليل دو خاص بالقرآن فقط، فهو معارضااااته، فطلب اإلتيان بالمثل )التحدي( وه

به النبي  ^على صااااادق نبوءة النبي  ما اختص  هذا  ياء، دون غير ^و ه من األنب

 وإنما كان الذي أ»
 
 .«وتيته وحيًا أوحاه اهلل إلي

 ^منذ نزوله على محمد اوال يزال نظمه وأساااالوبه باللغة العربية التي نزل هب

، ^إلى يومنااا هااذا، لم يتغير ولم يتباادل، وهااذا دلياال على صااااادق نبوءة النبي

وُترجمت معاين القرآن، فلم يختلف مضااااموهنا لتعلم بأنه حق نزل من حق تكفل 

 .(3)اهلل بحفظه

                                                 

 (.1/65جامع البيان، )( 1)

 .134ا 125هود ؛ السموءل بن يحيى ص ينظر: بذل المجهود يف إفحام الي( 2)

 (.57/ 1البن كثير ) :(، وتفسير القرآن2/13) الجواب الصحيح :ينظر( 3)
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 يل ُّٱٱ:من جهة الحفظ، لقد تكفل اهلل تعالى بحفظ القرآن الكريم، قال تعالى *
لى 9الحجر: ] َّ نن من زن رن مم ام توراة إ ل ل حفظ ا نمااا ُوكاا  ي ب  ،]

 ىث نث مث رثزث يت  ىت نت مت زت ُّٱ :األحاابااار، قااال تااعااالااى
 مل  يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث
 [.44المائدة: ] َّام يل ىل

قل القرآن بالتواتر، وشاهد الصحابة رضوان اهلل عليهم من جهة النقل، فلقد نُ  *

ع فالنصارى ُكت بت بعد أن رُ ، وهذا بخالف األناجيل التي بأيدي ^تنزله على النبي

ان من تب كن كتبها، وما كُ المساايح، وهذا يعني انقطاع السااند بين المساايح وبين مَ 

كالم المساااايح، وليس من كالم اهلل تعالى، فهي من جنس ما يرويه أهل الحديث 

ته والتي ليساااات هي  ^والسااااير والمغازي عن النبي له وتقريرا عا له وأف من أقوا

 .(1)قرآنًا

أردنا النظر إلى نظم وأسلوب التوراة واإلنجيل و ة النظم واألسلوب، لمن جه *

اطب خفإن القارئ فيهما يجد نفساااه أنه يطالع كتاب قصاااص، ال يشاااعر فيه بأن اهلل يُ 

حكايات لألنبياء، حيث التعبير و خاطب القارئ له، بل كل ما يجده هيُ و األنبياء، أ

ما ال يجده القارئ للقرآن الكريم، بشاااكل واساااع وبتفاصااايل دقيقة عن النبي، وهذا 

خاطب الناس، ال يرتكه أبدًا فالقرآن من أوله إلى آخره نراه يتحدث إلى الرسااااول ليُ 

و هلقي والمتاهلل، و عرب عن فكره الشاااخصاااي، يف كل حرف منه يتبين أن المتكلم هيُ 

 .^محمد

 ^ بياهلل تعالى خاطب األنبياء بأساااامائهم يف القرآن، ولما خاطب الن كما أن

بالنبي المائدة: ] َّ  مل يك ُّٱو[، 64األنفال: ] َّ نئ مئ ُّٱٱ:فقال خاطبه 

النساااء: ] َّ يل ىل مل ُّٱ[، كما نالحظ بيان مصاادر القرآن صااراحة يف قوله: 41
                                                 

 (.2/14ينظر: المصدر نفسه )( 1)
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 َّ  حس جس مخ جخ مح ُّٱو، [119الاااباااقااارة: ] َّ  حم جم ُّٱو [،163

ر باااااا(1)[45العنكبوت: ] دَّ   نث  ٱُّٱقال تعالى: )قل( ، وتأمل يف تلك اآليات التي ُتصااَ

 جس  مخ  ُّٱو[، 80البقرة: ] َّلك اك يق ىق يف ىف يث ىث
[، 149األنعام: ] َّيث ىث نث مث ُّٱو[، 15آل عمران: ] َّمس خس حس

 [،114طااه: ] َّ ىه مه جه ين ُّٱٱو[، 29األعااراف: ] َّمض خض حض جض ُّٱٱو

وغيرها كثير، لتعلم بأن ما يفهمه العربي بالسليقة أن هذا توجيه الخطاب للرسول، 

ال دخل له يف إنشاااااء  ^بلغ عن ربه، وأن محمداً يُ و ، فهوتعليمه ما ينبغي أن يقول

تشااغل  ^، ال يعرف زمانه وال مكانه، ولم يكن تلبية لطلبه، فذات محمد(2)الوحي

تأريخ محمد حدث القرآن عن  ما يت نادرًا  نًا ضاااائيالً، إذ  كا يه م ، لم يرد قط ^ف

ج صاااابته يف أوساااراته، ولك أن تتأمل النازلة التي أمَ و الحديث عن آالمه العظمى أ

رد له أي ذكر يف القرآن الكريم، ليدرك دعوته بفقد عمه وزوجه، حدث كهذا لم يَ 

، فالقرآن بالطبع ليس سردًا (3)بلغ عن ربهإال مُ و ما ه ^أي قارئ للقرآن أن محمدًا 

 .(4) ^كشفًا عن النبي ، فإنه كشف عن الخالق أكثر من كونه^لحياة محمد

واإلنجياال ال يوجااد لااه أي تااأثير على النفس  كمااا أن نظم وأساااالوب التوراة

له تأثير عجيب على النفوس فهمت  البشااارية، وهذا بخالف نظم القرآن وأسااالوبه

درك كل قارئ له معانيه أم لم تفهمه، عربية كانت أم عجمية، مؤمنة به أم كافرة، ليُ 

ال ح ، والدليل على هذا ما كان منالبتةله أن هذا ليس من صاانيع البشاار  مسااتمعو أ

صااناديد قريش حينما ساامعوا القرآن وذكرت شاايئًا من هذا يف اعرتافاهتم يف مطلع 

                                                 

 .126ينظر: مدخل إلى القرآن الكريم ؛ د/ محمد دراز، ( 1)

والكتاب ؛ أحمد ، ومع المفسرين 30ا 29ينظر: مباحث يف علوم القرآن ؛ د/ صبحي الصالح، ص ( 2)

 .175ا  174محمد جمال ص 

 .196ينظر: الظاهرة القرآنية ص ( 3)

 .76ينظر: سيرة النبي محمد: كارين ص ( 4)
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 » هااذا المبحااث، ومااا حاادث لجبير بن مطعم يقول:
َّ
ُت النَّب ي عااْ

م  َيْقَرُأ ف ي  ^سااااَ

َة   اآليااَ
ه  ذ  ا َبَلَغ هااَ الطُّور  َفَلمااَّ ب  باا   ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱاْلَمْغر 

 َّ مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ  رئ

تجدد ُيسمع تجده مُ و ، ويف كل مرة ُيقرأ أ(1)« َكاَد َقْلب ي َأْن َيط يرَ [ 37ااااا  35الطور: ]

ه، ولعل خاطبخلق مع كثرة الرد، يشااااعر فيه اإلنسااااان بأن اهلل يُ التأثير والوقع، ال يَ 

 .(2)الواقع يشهد بذلك

بأن ما ؟! لنعلم  ^يف وسااااع محمدو أال يدل ذلكم التأثير على أن هذا ليس ه

صنعه، بل ه سلوبه أحد األدلة  من ربه، ولنعلم بأنو جاء به ليس من  نظم القرآن وأ

 صدق نبوءته. الدالة على

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.4854سورة الطور، ) أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسير، باب( 1)

لقرطبي ص ، واإلعالم بما يف دين النصاااارى من الفسااااد ؛ ا70ص  ينظر: إعجاز القرآن؛ للخطابي( 2)

327. 
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 المبحث الثاني

 موقك كفار قريش من نظم وأسلوب ال رآن 

باينة نظم وأسلوب القرآن عن سائر الكالم، وأنه هل اعرتاف صناديد العرب بمُ 

 ؟!^كالم البشر وال الجن قادهم لالعرتاف بصدق نبوءة محمد ليس من جنس 

لألسااف لم يقدهم اعرتافهم إلى التسااليم لهذه الحقيقة، على اعرتافهم بأن أي 

ناد  تدليس، والع حاولوا التلبيس وال طل، ف با نه  بأ ُيْعَلم  نه سااااَ يا مه وب قدح يف نظ

 ماحكة، بطرق متنوعة، وأساليب شتى، منها:والمُ 

نفير النااس باالكاذب والزور، تاارة على القرآن، وأخرى على عمادوا إلى ت *

سااافه آلهتهم ومعبوداهتم، قال تعالى:  ^، ألن القرآن الذي جاء به محمد^النبي 

 رب ىئيئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي  ىي  ُّٱ
ص بالذكر من بينهم، قال تعالى: ُخ  ^وألن محمداً ، [5اااا 4:ص] َّ نب مب زب

 .[8ص: ] َّمي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم  ام  ُّٱ

 ومن  ور كذاهم وإفكهم:

تأثيره، * نه أقرب األقوال من جهة  بأن القرآن سااااحر؛ ذلك أ  هذا ويف زعموا 

وإن  ،رف أنه باطلإال عُ  ًافما أنتم بقائلين من هذا شاااايئيقول الوليد بن المغيرة: )

وبين  ،فرق بين المرء وبين أبيهساااحر يُ  وفتقولوا ه ،أقرب القول ألن تقولوا سااااحر

، قال تعالى يف (1)(وبين المرء وعشااايرته ،وبين المرء وبين زوجته، ء وبين أخيهالمر

 خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف ُّٱذم الوليااد بن المغيرة: 
 هئ مئ  هي مي خي حي جي ٰه مه جه منهن خن حن جن  مم خم حم جم هل مل
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل هب مب
 [.26 – 11المدثر: ] َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي

                                                 

 (.2/75للبيهقي ) دالئل النبوة ؛( 1)
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 ^قول شاعر، مع أنَّ قريشًا لم تعد محمداً و ادعوا زورًا وهبتانًا أن القرآن ه *

كابرة ومخالفة للواقع والحقيقة، من جملة شاااعرائها إال أهنم وصاااموه بالشااااعر مُ 

 .(1)وسبق بيان ذلك

تعليم و من القرآن إنما ه ^ادعوا زورًا وهبتانًا أن ما يساااامعونه من محمد  *

، فذكر اهلل هبتاهنم ورد عليه، بحجة اللسااااان العربي، يف (2) ^للنبي رجل أعجمي 

لى:  تعااا  جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقولااه 
 [.103النحل: ] َّ جه  ين ىن من خن حن

افرتاه، وأعانه عليه آخرون،  ^ادعوا زورًا وهبتانًا أن القرآن من كالم محمد *

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱنزل من عنده، قال تعالى: فرد اهلل عليهم بأنه مُ 

 مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ
 ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب
 [.6ا  4الفرقان: ] َّ اك يق ىق يف يثىف

صي مُ  لقد تنوعت وتعددت * حاوالت تلبيساهم وتدليساهم، فعمدوا إلى التوا

باين لكالمهم، وله دركون أنه مُ مانعة ساااماعه، ألهنم يُ على عدم ساااماع القرآن، ومُ 

 َّمج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب ُّٱى: تأثير، قال تعال
ال تساااامعوا  :يقولون لعامتهم ،مة الكفرئفالذين كفروا هنا هم أ[، )26فصاااالت: ]

وبالغَة  ،أكمل الكالم شااااريَف معان ولهذا القرآن، فإهنم علموا أن القرآن كالم ه

ه جزالُة ألفاظه تراكيَب وفصااااحَة َألفاٍظ، وأيقنوا أن كل مَ  ن يسااامعه وُتداخل نفساااَ

تباُعه، وقد أدركوا ذلك بأنفسااهم ولكنهم اأغراضااه قضااى له فهُمه أنه حق  ومُ وسااُ 

يادة قومهم فتماألغالبتهم مح لدوام على ساااا ناس من بة ا تدبيرًا لمنع ال وا ودبروا 

                                                 

 يراجع المبحث األول من هذا الفصل.( 1)

 .على نبوءته ^داللة أمية النبي :يف الفصل الثالث قد فندت هذا االدعاء والذي يليه( و2)
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اسااااتماعه، وذلك خشااااية من أن َترقَّ قلوهبم عند سااااماع القرآن فصاااارفوهم عن 

ن ُيتوقع أن يتبعه إذا وا محمدًا بصاااارف مَ رجاَء أن تغلب َلَعلَُّكم َتْغل ُبونَ ...، سااااماعه

شعر بأهنم كانوا يجدون القرآن غالَبهم إذ كان الذين يسمعونه وهذا مُ  ،سمع قراءته

 .(1)(غالبكم وُيداخل قلوهبم فيؤمنون، أي فإن لم تفعلوا فه

بأن طلبوا من محمد * يأتيهم بغير هذا القرآن، ^ ثم تمادوا يف تلبيسااااهم  أن 

، ^ليثبتوا أنه من عند محمد بدله،أن يُ و جة عليه، أليجعلوا ذلك ُح الختبار حاله، و

بأن القرآن ليس يف مقدور البشاااار، وال ه له، مع اعرتافهم  قادر على مث نه  ن مو وأ

، قال تبديلهو ، فتعنتوا وطلبوا تغييره أ(2)جنس نظمهم، لكنهم تمادوا يف التكذيب به

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱتعااالى: 
 ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي  حي جي يه ىه مه ينجه ىن من
 نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ

 – 15يااونااس: ] َّ يق ىق ىفيف يث ىث نث  مث زث يترث ىت

16.] 

ٱٱومن تماااديهم زعمهم بااأن لهم القاادرة على قول مثاال القرآن، قااال تعااالى: *

  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ميُّٱ

 ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من ُّٱ[، وقااال تعااالى: 31األنفااال: ] َّ خت
 [.93األنعام: ] ٱَّجت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 فها هنا دعوى وهي:

 أن كفار قريش لهم القدرة على اإلتيان بمثل القرآن. 

                                                 

 (.22/244التحرير والتنوير)( 1)

 (.2/228الكشاف )( 2)
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كذهبا، وكفار قريش  لدعوى حتى يتبين صاااادقها من  هذه ا يل ل بد من دل وال 

بأن دعواهم مُ  بأيوقنون  باعرتافهم  ها،  يدل على صاااادق لذي  يل ا لدل ن جردة من ا

 غاير لكالمهم.باين مُ القرآن مُ 

وإقرارهم هذا ال يفيد شااايئًا، فالتلبيس والتدليس الذي سااالكوه أدى هبم لهذه 

 الدعوى، ودعواهم خالية من الدليل.

 قد بين اهلل تعالى كذهبم يفجة عليهم، فلتأكيد بطالن هذه الدعوى، وإلقامة الحُ و

ن يساااالك ساااابيلهم، يهم، وعلى كل مَ جة عل، يف أكثر من آية، لتقوم الحُ افرتائهم هذا

 ن:بطريقيويقتفي أثرهم، ليتبين كذهبم للناس كافة، وتظهر حقيقة عجزهم، 

، بحقيقة عدم قدرهتم على اإلتيان بمثل هذا القرآن، جملالطريل األو : خبر مُ 

أهنم قدروا لكذبوا خربه، وهذا و تحقق وقوعه يف عدم مقدرهتم، ول أمر غيبي،و وه

وال من غيرهم، ألنه إذا لم يقع منهم فعدم وقوعه من غيرهم من باب لم يقع منهم، 

 أولى.

عالى:  هذا يف قوله ت  من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل خل ُّٱويتبين 
 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل  مه جه هن
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن
يذكر تعالى نعمته وفضااااله العظيم على [، حيث )88 – 86اإلسااااراء: ] َّ ٌّ

سااوله الكريم، فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد، الذي ال يأتيه الباطل من عبده ور

 بين يديه وال من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
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نه ل فأخرب أ هذا القرآن العظيم،  عالى على شاااارف  به ت اجتمعت اإلنس  وثم ن

على أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسااااوله، لما أطاقوا ذلك  والجن كلهم، واتفقوا

 .(1)(ستطاعافروا، فإن هذا أمر ال يُ ضتعاونوا وتساعدوا وت واستطاعوه، ول ولما

الحظ يف ساااياق اآليات الساااابقة أن ليس فيها ما يدل على طلب اإلتيان ومما يُ 

زل من نبالقرآن، وال بيان بأن القرآن مُ  بمثل القرآن، وال خرب عن تكذيب الكافرين

 .(2)عند اهلل تعالى

عالى:  بأمر غيبي،24البقرة: ] َّ حل جل ُّٱويف قوله ت قدرهتم  [ إخبار  عدم  ب

، فنفى فعلهم باااااااا )لن( الدالة على نفي يف (3)على اإلتيان بمثل القرآن على التأبيد 

إذ لم يكن بقدرة أحد أن  ^، ووقع األمر كما أخرب النبي(4)المسااااتقبل مؤبد مؤكد

 يأيت بمثل هذا القرآن.

  :ه أربعةمن وجو نبوءةهذه اآلية دالة على الو) 

ويف  ،^أنا نعلم بالتواتر أن العرب كانوا يف غاية العداوة لرسااااول الل ه  :أحدها

طال أمره، ألن مُ  ية الحرص على إب بذل النفوس غا طان والعشاااايرة و قة األو فار

قوله  وهج من أقوى ما يدل على ذلك، فإذا انضاااااف إليه مثل هذا التقريع وهوالمُ 

مثل ب وأ ،هم وإمكاهنم اإلتيان بمثل القرآنكان يف وسااااع وفل َّ حل جل ُّٱ :تعالى

 .^صدق نبوءة محمدما أتوا به ظهر إهنم سورة منه ألتوا به، فحيث 

                                                 

 (.7/460(، و)2/156(، و)1/487ر: أضواء البيان )(، وينظ5/117تفسير القرآن العظيم )( 1)

هذا يالحظ يف آيات الخرب المفصااال بالمطالبة باإلتيان بمثل هذا القرآن، من خالل ساااياق اآليات، ( 2)

 وسيأيت تفصيل ذلك بمشيئة اهلل تعالى يف الطريق الثاين.

القرآن العظيم  (، وتفسااااير1/94(، والمحرر الوجيز؛ البن عطيااة )1/102ينظر: الكشااااااف )( 3)

 (، 2/156(، وأضواء البيان )1/199)

 (.1/342ينظر: التحرير والتنوير )( 4)
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فقد ءته، نبودعوى وإن كان متهمًا عندهم فيما يتصاااال ب ^أنه  ووه :وثانيها 

التهمة  تطرقت وكان معلوم الحال يف وفور العقل والفضاال والمعرفة بالعواقب، فل

من النبوة لما استجاز أن يتحداهم ويبلغ يف التحدي إلى هنايته، بل كان  إلى ما ادعاه

يكون وجاًل خائفًا مما يتوقعه من فضااايحة يعود وبالها على جميع أموره، حاشااااه 

عارضة لما ، فلوال معرفته باالضطرار من حالهم أهنم عاجزون عن المُ ^من ذلك 

 لطرق. ز من نفسه أن يحملهم على المعارضة بأبلغ اوَّ َج 

ته لما قطع يف الخرب بأهنم ال يأتون ءلم يكن قاطعًا بصحة نبو ول ^أنه  :وثالثها

ه ته كان يجوز خالفه، وبتقدير وقوع خالفءبمثله، ألنه إذا لم يكن قاطعًا بصحة نبو

فالمُ  كذبه،  تةبطل المزور يظهر  به، فلما الب زم دل ج ال يقطع يف الكالم وال يجزم 

 .يف أمره كان قاطعًا ^على أنه 

ها  مه  :ورابع يا لك الوجه ألن من أ هذا الخرب على ذ نه وجد مخرب  إلى  ^أ

عادي الدين واإلسالم وتشتد دواعيه ن يُ عصرنا هذا لم يخل وقت من األوقات ممَ 

 .عارضة قطيف الوقيعة فيه. ثم إنه مع هذا الحرص الشديد لم توجد المُ 

مما تشااااتمل عليها  ^ة النبيصاااادق نبوءفهذه الوجوه األربعة يف الداللة على 

هال الذين يقولون إن كتاب الل ه ال يشتمل على فساد قول الجُ  هذه اآلية، وذلك يدل

 .(1)(جة واالستداللعلى الحُ 

 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱٱويف قولااه تعااالى:
هذا القرآن ال 37يونس: ] َّ مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ [ )أي: مثل 

، )فلم ينف  مجرد فعله، بل (2)يشاااابه هذا كالم البشاااار(يكون إال من عند اهلل، وال 

                                                 

، والجواب 400( بتصرف يسير، وينظر: تثبيت دالئل النبوءة ص 352ااااا 2/351التفسير الكبير )( 1)

 (.433ا 5/427الصحيح )

 (.4/268تفسير القرآن العظيم )( 2)
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ما  عه، فيكون المعنى:  بل يمتنع وقو هذا ال يقع،  ثل  بأن م له، وأخرب  مال فع احت

يمكن وال يحتمل وال يجوز أن يفرتى هذا القرآن من دون اهلل، فإن الذي يفرتيه من 

يتكلم به الناس ، فما من )كالم (1)دون اهلل مخلوق، والمخلوق ال يقدر على ذلك(

يف أعلى طبقات الكالم لفظًا ومعنًى، إال وقد قال الناس نظيره، وما يشبهه  وإن كان

َكم   وخطابًة، أ وويقاربه؛ سااواء كان شااعرًا، أ واالسااتدالل،  كالمًا يف العلوم، والح 

شاااابهه جد ما يُ  ووُ جد من ذلك شاااايء، إالَّ والوعظ، والرسااااائل، وغير ذلك. وما وُ 

 قاربه.ويُ 

له نظيٌر، مع حرص وال ه لم ُيوجد  ن  ناس؛ عرهبم، وعجمهم أ ا يعلم ال م  قرآن م

العرب، وغير العرب على معارضااااته فلفظه آية، ونظمه آية، وإخباره بالغيوب آية، 

وأمره وهنيه آية، ووعده ووعيده آية، وجاللته وعظمته وساااالطانه على القلوب آية. 

 .(2)ذلك ال يوجد له نظيٌر يف العالم( معانيه آية. كل   وإذا ترجم بغير العربي كانت

فصاال، بالطلب المتفاوت القدر، بأساااليب متعددة، ليظهر خرب مُ  الطريل الثاين:

عجز كفار قريش، العرب الفصحاء البلغاء ألنفسهم، ويتبين عجزهم للمأل، إلقامة 

 .^جة عليهم بعد ذلك بصدق نبوءة النبي الحُ 

رة، بسااااوو بعشاااار سااااور، أو هذا القرآن، أ فاهلل تعالى طلب منهم أن يأتوا بمثل

بة،  كاذ قدرهتم، وإليضاااااح بطالن دعواهم ال يل على أن ذلك ليس يف  لدل ليقيم ا

 .^وصدق نبوءة محمد 

 جض مص خص حص ُّٱطلب اهلل منهم أن يأتوا بسااااورة من مثله، يف قوله تعالى: 
 مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض
شااااركون من العرب والكفاار من المُ وإن كنتم أيهاا أي: )،[23البقرة: ] َّ جك

                                                 

 (.17/76التفسير الكبير ) :(، وينظر5/425الجواب الصحيح )( 1)

 (.517ا 1/516( النبوات )2)
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تابين يف شاااااك، وه هل الك نا محمد  وأ بد نا على ع ما نزل يب، م من النور  ^الر

به ولم  يه، فلم تؤمنوا  ته إل نه من عندي، وأين الذي أنزل والربهان وآيات الفرقان أ

نبوة  جة كل ذيألنكم تعلمون أن ُح ؛ جتهجة تدفع ُح تصااادقوه فيما يقول، فأتوا بحُ 

 ،يف دعواه النبوة أن يأيت بربهان يعجز عن أن يأيت بمثله جميع الخلق على صاااادقه

على صاااادقه وبرهانه على نبوته، وأن ما جاء به من عندي،  ^جة محمد ومن ُح 

ن تستعينون به من أعوانكم وأنصاركم عن أن تأتوا بسورة عجز جميعكم وجميع مَ 

صاااحة والبالغة والذرابة، من مثله. وإذا عجزتم عن ذلك، وأنتم أهل الرباعة يف الف

ن ساااالف فقد علمتم أن غيركم عما عجزتم عنه من ذلك أعجز. كما كان برهان مَ 

جته على نبوته من اآليات ما يعجز عن اإلتيان من رساالي وأنبيائي على صاادقه وُح 

 بمثله جميع خلقي. 

ئذ عندكم أن محمد قه، ألن ذلك ل اً فيتقرر حين نه كان م ولم يتقوله ولم يختل

لم يعد  ^اً عن اإلتيان بمثله، ألن محمد يلم تعجزوا وجميع خلق الً وتقو قًااختال

مثلكم، ويف مثل حالكم يف الجساام وبسااطة الخلق وذرابة اللسااان،  اً أن يكون بشاار

توهم منكم عجز عمااا اقتاادر يُ  وفيمكن أن يظن بااه اقتاادار على مااا عجزتم عنااه، أ

 .(1)(عليه

 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱٱتعااالى: ويف قولااه
 مج  حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ
 [.38ا37يونس:] َّ حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح

 خم حم جم ىليل مل خل ُّٱٱ:بعشر سور مثله يف قوله طلب منهم أن يأتواو
 حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم
 [14ا13هود: ] َّ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

                                                 

 (.1/396جامع البيان: البن جرير، )( 1)



 

367 

 

ن اساااتطاعوا عاونتهم كل مَ يدعوا إلى مُ فلم يكتف  بعجز المدعوين، بل أمرهم أن )

 .(1)أن يدعوه من دون اهلل، وهذا تعجيز لجميع الخلق، اإلنس والجن، والمالئكة(

 يه ىه مه جه ين ىن  خنمن حن جن ُّٱ :وطلب منهم أن يأتوا بحديث مثله
 [.34ا33الطور: ] َّ  مي خي حي جي

ناؤه  جل ث حد من عند غير اهلل ما :)يقول اهلل  قه أ هذا القرآن ليختل ، ألن كان 

افرتى هذا  اً محمد بأن :يقولونالمشااااركون ، وذلك ال يقدر عليه أحد من الخلق

سه، فاختلقه وافتعله. ه واهلل تعالى يرد عليهم هذه الدعوى، فيقول لنبي القرآن من نف

إن كان كما تقولون أين اختلقته وافرتيته، فإنكم مثلي  :قل يا محمد لهم :^محمد

عشر بو ، أثل لسانكم، فجيئوا بسورة مثل هذا القرآنمن العرب، ولساين وكالمي م

 سور مفرتيات.

بة يف زعمكم  كذ لك فال شااااك أنكم  ألن ؛ افرتاه اً أن محمدبفإن لم تفعلوا ذ

مثلكم، فإذا عجز الجميع من الخلق أن يأتوا بسورة  اً أن يكون بشر ولن يعد اً محمد

 .(2) (جزفالواحد منهم عن أن يأيت بجميعه أعبعشر سور، و أمثله، 

الحظ على سااياق اآليات التي ورد فيها الطلب باإلتيان بمثل نظم وبيان ومما يُ 

كذبين بالقرآن وبنبوءة النقاش مع الكافرين المُ و القرآن أنه كان سااااياقًا واحدًا، وه

، وأنه يسااابق اآليات بيان لتشاااكيك الكافرين يف القرآن، وزعمهم أنه ليس ^النبي

افرتاه، فنساابه إلى اهلل، فتأيت آيات الطلب لتفند هذا الزعم  ^كالم اهلل، وأن محمدًا 

                                                 

 (.2/860النبوات، )( 1)

 ( بتصرف.12/182جامع البيان ) (2)
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بإثبات مصاااادر القرآن،  بالمثل  يان  باإلت وتزيل التشااااكيك، وتختم آيات الطلب 

 .(1) ^وتقرير أنه كالم هلل تعالى، أوحاه إلى رسوله 

 :(2)ثمة أمور تحتاج لتجلية وايان، إليضاح وجه الداللة، منها

لة القرآن الكريم   لة النظم  ^على صااااادق نبوءة النبي * دال من جهة دال

نذ أن نزل  بت للقرآن م ثا واألساااالوب، وخروج ذلك من مقدور الخلق، فهذا 

 م يقع.لو سواء وقع التحدي أ ضل اهللتحقق بفباعرتاف صناديد قريش، وهذا مُ 

تيان بمثل القرآن لم يكن ابتداًء، وإنما لما قالوا: افرتاه، تحداهم * الطلب باإل

 ت عجزهم.ليثب

وجه للعرب الفصااااحاء البلغاء، فإْن َعَجَز الطلب باإلتيان بمثل هذا القرآن مُ  *

هم ن جاء بعدالعرب الفصحاء البلغاء عن اإلتيان بمثل هذا القرآن فعجز غيرهم ممَ 

فإن مُ  يام النبوة وال أولى،  ته من قبل كفار قريش لم تقع، ولن تقع، ال يف أ عارضاااا

 العرب وال من غيرهم. بعدها، وهي لم تقع ال من

لم  قدرهتم على معارضاااة القرآن، ًاوهبتان اً زعموا زورالذين  (3)تنبئينبعض المُ ف

محاوالهتم إذ  م،لهووقصور عق هم،فر  جهل يستطيعوا معارضته، وهذا ناجم عن
                                                 

، والبيان يف إعجاز القرآن له أيضااًا 80 -78صااالح الخالدي، د/ينظر: إعجاز القرآن البياين؛  (1)

 .68ص 

وما بعدها، ومقدمة محمود شاااكر لكتاب  ،158جاز القرآن؛ لمحمود شاااكر ص مداخل إع :ينظر( 2)

 .68ص  ، والبيان يف إعجاز القرآن80ا 78وما بعدها، وإعجاز القرآن البياين  24ص  مالك بن نبي

كمساااايلمة الكذاب، وطليحة بن خويلد األساااادي، واألسااااود العنسااااي، وسااااجاح بنت الحارث  (3)

معارضااة القرآن لكنها أيضااًا باءت بالفشاال، كمحاولة ابن الراوندي، . وهناك محاوالت لالتميمية

لك ابن الجوزي ، 122اااااااا 121يف تلبيس إبليس، ص  وأبي العالء المعري، وابن المقفع، ذكر ذ

جامع ألحكام القرآن ) لك القرطبي يف ال ندي، ذكر ذ يب الك لك 6/23والطب (، والحالج، ذكر ذ

، ينظر: القرآن الكريم ومنزلته بين الساااالف ومخالفيهم ؛ 198البغدادي يف الفرق بين الفرق: ص 

(، وهناك محاولة ألنيس شااااروس يف كتابه فرقان الحق، لكن كل 1/399محمد هشااااام طاهري )

 المحاوالت باءت بالفشل.
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غة ن عرف للت بالفشاال، لعوار بياهنم ونظمهم، وركاكة أساالوهبم، لكل مَ آالبائسااة 

 أدراك ماالفيل، وما ما ل ولفييف قوله: ا ل من ترهات مساااايلمةوهذا كما نق العرب،

: والزارعات زرعًا فالحاصاااادات ، وقولهيلذ، وخرطوم وذنب طويل الفيل، له

من  ما يف ذلكيخفى وال  كالمه،من  ذلكغير  )إلىحصاااادًا والطاحنات طحنًا، 

 خفوساااا ،ضااااعف عقلهو قائله،على جهل  وما فيه من الداللة ،الركاكة والفهاهة

سااااتهزأ ومُ لعقالء مضااااحكة او هالغث الرث الذي  هذا الكالمن أظن  رأيه، حيث

ين  تعارضااته وأعيلما أعجزت الفصااحاء مُ  َعارٌض األدباء مُ  األلباء مناقضااته من ح 

 .(1)البعثة إلى زماننا هذا(

بط رتمُ و وه مبنية على دعوى تنبئهم، كانت معارضاااتهم للقرآن الكريمكما أن  

 عرف عنهم صاادقن، لم يُ وأناس كاذب لم تكن دينية، وهم ماديةوبأسااباب سااياسااية 

 .(2)ن عرفهم وسرب أحوالهم لكل مَ  قط، ولم يبلغوا الكمال يف أخالقهم

كفااار قريش، وبيااان كااذهبم وافرتائهم  إظهااار عجزو الهاادف من الطلااب ه *

 الذي لم يسااااتطع العرب للوصااااول للنتيجة، وهي اإلقرار واالسااااتيقان بأن القرآن

ليل د فصحاء أن يأتوا بمثله وعجزوا عن اإلتيان بمثله يف الطلب المتفاوت القدر،ال

على أنه من عند اهلل تعالى، وإن كان من عند اهلل تعالى كان ذلك دليالً على صاااادق 

هبا، وهذه النتيجة ليساااات مُ  ^نبوءة النبي  بل هي التي كذبوا  لزمة للعرب فقط، 

 .لزمة للعرب وغيرهم، وللجن واإلنسمُ 

 ^على صاااادق نبوءة النبي داللة النظم واألساااالوب قليل القرآن وكثيره يف *

 سواء.

                                                 

 .344آلمدي ص ؛ لغاية المرام يف علم الكالم  (1)

مشااكور العوادي، ص وة أنموذجًا ؛ د/ي مَمن أدعى النبينظر: معارضااة القرآن يف المعيار األساالوب (2)

 .302ص  ، و286يحيى ربيع، ص و النبوة والرد عليهم ؛ د/، ومدع29ا16
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عجزًا لخرج كثيره وقليله عن القدرة، وقليله رهانًا مُ كان القرآن بُ و )إن قيل ل فاااا

أربع، فكذلك كثيره، ألن الشااايء و أن يجمع بين ثالث كلمات أو مقدور عليه، وه

متنع، فعنااه جاات أواخره من جنس المُ مكن خرإذا دخلاات أوائلااه يف جنس المُ 

 جوابان:

قدرة  خارج عن ال له وكثيره  حدهما: أن قلي كأقصاااار  وإذا انتظم إعجازه وهأ

 .ل هذا االعرتاضسورة منه فبطُ 

أنه ليس القدرة على الكلمة والكلمتين منه قدرة على اسااااتكمال ما يقع  :والثاين 

 كلمة والكلمتين من بيت منمن التحدي كالمفحم يف الشاااعر ال تكون قدرته على ال

ن كان قادرًا من العرب ، و)ال يلزم مَ (1)(الشاااعر قدرة على نظم بيت كامل من الشاااعر

 مثل سورة منو لغاء على الكلمة والكلمات من القرآن أن يكون قادرًا على مثله، أالبُ 

سااااوره الطوال، ولهذا نجد كثيرًا من الناس يقدر على الكلمة، والكلمات البليغة، 

رساااااالااة، وال نظم و لبياات والبيتين من الشااااعر، وال يقاادر على وضااااع خطبااة أوا

 .(2)قصيدة(

المثلية التي طالب اهلل فيها كفار قريش تقتصاااار على مثلية نظم وأساااالوب  *

ختلقًا، ذلك ألن العرب متفوقون يف مُ و ، فال يهم إن كان المعنى مفرتى أ(3)القرآن

م، والهدف من طلب اإلتيان بالمثل يف الفصاحة والبيان، مشهود لهم، معروف عنه

                                                 

 .67أعالم النبوة: للماوردي، ص ( 1)

 .124أبكار األفكار: لآلمدي ص ( 2)

يان: للطربي، )3) جامع الب ية، )1/65( ينظر:  (، وينظر: 60اااااااا 1/59(، المحرر الوجيز ؛ البن عط

(، 4/90، والحيوان؛ للجاحظ )167ص  (، والصااااناعتين؛ للعسااااكري1/8لساااايبويه ) الكتاب؛

، والبالغة؛ 17ص  ، والرسااااالة العذراء؛ البن المدبر299وتأويل مشااااكل القرآن؛ البن قتيبة ص 

 للرماين (، والنكت يف إعجاز القرآن؛1/107، واإلمتاع والمؤانسااااة؛ للتوحيدي )59ص  للمربد

، والرسالة الشافية ودالئل إعجاز القرآن؛ للجرجاين، 27للخطابي، ص ، وإعجاز القرآن؛ 107ص 

 .13ص  ، والتحدي بالقرآن؛ د/ محسن الخالدي28ومقدمة ظاهرة القرآن؛ لمحمود شاكر ص 
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إلظهار عجزهم لما ادعوا أن لهم القدرة على اإلتيان و النظم واألساااالوب فقط ه

ند محمد نه افرتاء من ع ما ادعوا أ عالى ل ند اهلل ت نه من ع يان أ له، ولب ما ^بمث ، أ

ا فهذ (1)غيبات واألحكام والشرائع الواردة فيهمضمون ومعنى القرآن كاإلخبار بالمُ 

يحتاج إلى تصاااديق ال إلى قدرة، وال يعني إثبات و ليس يف مقدور كفار قريش، وه

، وإنما ^هذا الوجه نفي الوجوه األخرى من القرآن الدالة على صاادق نبوءة النبي

بالمثل )التحدي(، و الهدف ه يان  باإلت يه الطلب  كان ف لذي  التفريق بين الوجه ا

(. والوجوه األخرى التي لم يقع فيها أي طل  ب )تحد 

ن يدعي أن له القدرة على اإلتيان بمثل هذا القرآن يف أي زمان، تقام كل مَ  *

يه الحُ  يان عل جة معروفة، هي عجزه عن اإلت له، والنتي يان بمث هتا بطلب اإلت جة ذا

 .(2)جة باقية مستمرةبمثله، ألن القرآن ُح 

كا * مدة التي  ثل مع طول ال بالم يان  باإلت ها القرإنَّ يف تكرار الطلب  آن ن في

يتنزل، واسااااتمرار ذلك، مع امتناع تحقق ذلك من الجاحدين المكذبين مع وجود 

، لدليالً على عجز الثقلين عنه، ^الداعي التام المؤكد إلبطال دعوة نبوءة محمد

 .(3)إذ عدم الفعل مع كمال الداعي، يستلزم عجز القدرة، وإال لوجد المقدور

لة ا * حد األد لداللة هي أ لداللة هذه ا ها القرآن، وليساااات هي ا لتي دل علي

 .(4)وهي باقية ولم تنقض  ؛ ^الوحيدة على صدق نبوءة النبي

                                                 

موقف العقل  :. ينظر^ن قال بأن التحدي وقع يف االتيان بمثل الشااااريعة التي جاء هبا النبيهناك مَ ( 1)

 (.135ا4/134(، )1/28العالمين وعباده المرسلين: مصطفى صربي، )والعلم والعالم من رب 

(، والفصل يف الملل والنحل 1/601ينظر: إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم ؛ للقاضي عياض )( 2)

(، والفوائد المشوق إلى علم القرآن وعلم 5/426(، والجواب الصحيح )49ا2/48؛ البن حزم )

 .4البيان؛ البن القيم ص 

 (.5/427نظر: الجواب الصحيح )ي( 3)

ن يزعم أن داللة النظم واألسااالوب انقضااات بعهد الذين أدركوا اإلعجاز عن طريق الذوق هناك مَ ( 4)

    فآمنوا بالقرآن بسااابب هذا اإلدراك، كالمراغي وفريد وجدي ذكر ذلك عنهما مصاااطفى صاااربي يف 
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* إنَّ أي محاولة هتدف إلى التشكيك يف فصاحة وبيان العرب من قريش يردها 

التأريخ، وسااتنعكس تلك المحاوالت التي تشااكك يف وجود الشااعر الجاهلي إلى 

القرآن، وقد قامت هذه الداللة على فصاحة وبيان التشكيك يف داللة نظم وأسلوب 

 العرب، وبيان عجزهم عن اإلتيان بمثل القرآن.

 فنقض هذه المقدمة ا ثبوت الشعر الجاهلي ا ينقض هذه الداللة برمتها.

ن يحاول أن يفسار عجز العرب يف عدم معارضاتهم للقرآن الكريم بأن وهناك مَ 

عارضاااااة القر عالى صاااارف هممهم عن م لة النظم اهلل ت نه ينفي دال آن الكريم، أل

، مع االعرتاف بالمصدر ^واألسلوب، وال يرى فيها داللة على صدق نبوءة النبي

 .(1)اإللهي للقرآن الكريم

ن ينزع القداسة اإللهية عن آيات القرآن الكريم ألنسنته، فيقول بأن اهلل وهناك مَ 

 .(2)صرف العرب عن معارضته

                                                 

باده المرساااالين، )=  عالمين وع عالم من رب ال ناك مَ 4/396(، )1/27موقف العلم وال ن (؛ وه

، ينظر: اإلعجاز العلمي يف القرآن ^جتها ظاهرة يف زمن النبييقول: بان داللة النظم واألسلوب ُح 

ن يضعف داللة النظم واألسلوب ، وهناك مَ 12ص  والسنة تاريخه وضوابطه: د/ عبد اهلل المصلح،

يف القرآن الكريم: د/ زغلول  ليقوي داللااة )اإلعجاااز العلمي( ينظر: المفهوم العلمي للجبااال

 . 18النجار، ص 

ظام، وحصاااار داللة القرآن يف نبوءة النبي ( 1) بات، ينظر: الفرق؛  ^من هؤالء: الن بالمغي يف اإلخبار 

(، 1/296، ومقاالت اإلسااااالميين ؛ ألبي الحساااان األشااااعري )266ص  ، و103ص  للبغدادي

(، وقد رد 653، 3/664اقف ؛ لإليجي )، والمو70ص  وطبقات المعتزلة ؛ للقاضااااي عبد الجبار

عليه الجاحظ، وعيسااى بن صاابيح المردارن راهب المعتزلة، ينظر: الملل والنحل؛ للشااهرسااتاين، 

داللة القرآن على نبوءة  ، وابن رشاد، المعتمد لديه122، والفرق بين الفرق؛ للبغدادي ص 31ص 

ينظر:  داللة النظم واألسااالوب،ما تضااامنته من الشااارائع ويضاااعف غيرها من الدالالت ك ^النبي

، والطوساااي، ينظر: 31ص  أوائل المقاالت :، والمفيد، ينظر217مناهج األدلة؛ البن رشاااد، ص 

 .332ص  ، وابن مطهر، يف كشف المراد290االقتصاد ص 

صر أب85اااااا 2/84) من هؤالء: أدونيس يف الثابت والمتحول( 2) صص و(، ون ، 145زيد يف مفهوم الن

      ، وأنور خلوف يف 295ص  ، وطيااب تيزيني، يف النص القرآين96الااديني، ص  ويف نقااد الخطاااب
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العرب على الفصاااااحة والبيان مازالت قائمة هبم قبل ن المعلوم أن قدرة إنه لمَ 

ربهن على عجزهم طلب المعارضة، وبعد ظهور عجزهم عن اإلتيان بمثله، وهذا يُ 

ربهن على أنه من ، ويُ ^التام عن معارضااة الدليل الذي يثبت صاادق نبوءة محمد 

 كان مقدورًا عليه لعارضوه.وعند اهلل، إذ ل

طاالباة واإلتياان باالمثاال ل فاائادة آياات المُ بطاوالقول بساااالاب القادرة عنهم يُ 

، ويجعل داللة القرآن على صاادق النبوءة داللة خارجية، فتتنزل داللة (1))التحدي(

 .(2)القرآن الذاتية

* بعاادمااا عجز كفااار قريش عن اإلتيااان بمثاال هااذا القرآن من جهااة النظم 

ر ضاامن الخطواألساالوب وهم الفصااحاء البلغاء، عدلوا إلى األمور الشاااقة التي تت

ا ؤولجنالوا منها غاية المراد، فو على النفس والمال، وال توصاااالهم إلى بغيتهم ول

صد دعوة النبي محمد  سنان، ل سيف وال ، وأنى لهم ذلك، ^ألسلوب الحرب بال

فبان عجزهم البياين والبدين، أفال يفيدنا عجز األولين واآلخرين واختيارهم ألشااق 

ون دليالً ظاهرًا على أن مضاااامون القرآن حق، رض أن يكالطرق على النفس والع  

 . (3) ^وأنه دليل صدق على نبوءة النبي

                                                 

 ، و30ا29ص  ، وهشام جعيط، يف الوحي والقرآن والنبوة95ا93ص  القرآن بين التفسير والتأويل

 .91ا 89، وسيمائية القرآن بين الحجاج واإلعجاز: محمود المصفار ص 79ص 

، والفوائد 80صاااارفة يف: هناية اإليجاز يف دراية اإلعجاز؛ للرازي ص ينظر يف الرد على القائلين بال( 1)

يان؛ البن القيم بالصاااارفة يف386ص  المشااااوق إلى علم القرآن وعلم الب إعجاز القرآن  ، والقول 

ائلين هبا ورد المعارضااين عبد الرحمن الشااهري برمته، والصاارفة وداللتها لدى القعرض ونقد؛ د/

 ه.سامي عطا حسن برمتلها: د/

 .536ينظر: األدلة العقلية النقلية ص ( 2)

بد الجبار ص ( 3) قاضااااي ع باقالين ص 264ينظر: إعجاز القرآن؛ لل ، 70-68، وإعجاز القرآن؛ لل

 .68، وأعالم النبوة؛ للماوردي ص 87ص  ودالئل اإلعجاز؛ للجرجاين
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 ^هناك عوامل نفساااية واجتماعية هي التي دعت كفار قريش لتكذيب النبي *

فارق لكالم اإلنس والجن، ويمكن باين ومُ مع اعرتافهم أن ما جاء به من القرآن مُ 

جتماعية التي كان العرب يحرصاون رجعها إلى عامل المنافساة على المناصاب اال

جهل يقول عن القرآن الذي و عليها أشااااد الحرص، وظنوا أن النبوة منها، فهذا أب

ما يقول حق: )^يساااامعه من النبي قالوا ،إين ألعلم أن  نا  :ولكن بني قصااااي  في

بةالح   نا ،جا ندوة :فقالوا ،نعم :فقل نا ال نا ،في قالوا ،نعم :فقل نا اللو :ثم  نا ،اءفي  :فقل

سقاية :قالوا ،نعم  ،بحتى إذا تحاكت الرك ،ثم أطعموا وأطعمنا ،نعم :فقلنا ،فينا ال

عل ،نا نبيم   :قالوا له: واهلل ال أف نا نحن وبن)(، وقو نازع ناف الشاااارف وت بد م  ،ع

 ،حتى إذا تجاثينا على الركب ،وأعطوا فأعطينا ،وحملوا فحملنا ،أطعموا فأطعمنا

اهلل و ،فمتى ندرك هذه ،يأتيه الوحي من السااماء بينا نم   :قالوا ،وكنا كفرسااي رهان

كابرة عاندة الحق، ومُ ضاااموا إلى شاااركهم مُ ، وقد (1)(وال نصااادقه ًا،ال نؤمن به أبد

عاداته، واالساااتخفاف بكتاب الل ه وشااارائعه، واإلصااارار على أفعال الرساااول، ومُ 

نه هل زما كام على حكمة اهلل يف تخير محمد من أ قال اهللالكفرة واالحت   عنهم:، 

وأرادوا [،31الاازخاارف: ] َّ مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حبُّٱ

مه يف الدنيا، وعزب عن عقولهم أن العظيم م   :بعظم الرجل سته وتقد  ند ن كان عريا

 نث مث رثزث يت ىت نت مت زت  رت يب ُّٱوقااال تعااالى:  .( 2)ًااهلل عظيماا
إن هذا القول الذي يقول محمد، ويدعونا إليه، من قول )أي:  [6ص: ] َّ يث ىث

ه إال اهلل، شاااايء يريده منا محمد يطلب به االسااااتعالء علينا، وأن نكون له فيه ال إل

 .(3)(جيبيه إلى ذلكولسنا مُ  ًاأتباع

                                                 

 (.207/ 2دالئل النبوة؛ للبيهقي ) (1)

 (.248ا4/247ينظر: الكشاف؛ للزمخشري )( 2)

 (.21/152جامع البيان )( 3)
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 الذي أثر يفو ن ساااابق من آبائهم هكما أن اإلرث للتقاليد والعادات وتبعية مَ 

 جم يل ىل مل خل ُّٱ ، يقول اهلل تعالى:^كفار قريش لرفض دعوة النبي محمد 
  حي جي يه ىه مه جه ين منىن  خن حن جن يم ىم مم خم حم

ل من الدالئ هلل تعالى أمرهم بأن يتبعوا ما أنزل ااهلل) فااااا [170البقرة: ] َّ خي

سالفنا، فكأهنم عارضوا الداللة  ،الباهرة فهم قالوا ال نتبع ذلك، وإنما نتبع آباءنا وأ

 .(2)ًاوال متوهم الً وجدان ال علم معه حاصوحقيقة اتباعهم آلبائهم  ،(1)(بالتقليد

 قدمات القضااااايا وحده ال يكفي، بل ال بد من االلتزام بنتائجها، قرار بمُ اإل

فثمة تشاااابه يف موقف كفار قريش من قضااايتين أسااااسااايتين، هما: التوحيد 

والنبوءة، ففي قضااااية التوحيد، أقروا بربوبية اهلل تعالى كالخلق، والرزق، 

 مث  هت مت خت حت جت هب مب خب  حب  ُّٱٱقال تعالى:
[، وعبدوا األصااانام لتقرهبم إلى اهلل، قال 61العنكبوت: ] َّ مح جح حجمج

 مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ُّٱ تااعااالااى:
       وحاادوا اهلل يف العبااادة قااال تعااالى عنهم:[، إال أهنم لم يُ 3الزمر: ] َّىل

[، وأنااكااروا الاابااعااث 5ص: ] َّ نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ ُّٱ

[، واهلل 3ق: ] َّ ىي مي  خي جيحي يه ىه مه ُّٱوالنشور قال تعالى عنهم: 

جة عليهم فيما أنكروه من البعث والنشااور بما أثبتوه من الخلق ام الحُ قد أق

 نن من زن رن اممم يل ىل  مل يك ُّٱٱواإليجاااد، قااال تعااالى:
 حب جب  هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن
 جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب

                                                 

 (.5/188التفسير الكبير )( 1)

 ؛ مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل يف توجيه المتشااااابه اللفظ من آي التنزيلينظر:  (2)

 (.1/75) جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي أبيإلمام ل
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يس: ] َّ مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس  جس مخ

 [.81 ـ 78

ية النبوءة، فهم أ ته يتكرر يف قضاااا بأنهذا الموقف ذا يان القرآن قروا   نظم وب

ت ذلك يف اعرتافات خارج عن مقدور اإلنس والجن ااااااا كااااااااااااااما سااابق وأن بين

، ومع ذلك أنكروا أن يكون القرآن دليالً ^وأنه ليس من عند محمد  صناديدهم اااا

 .^على صدق نبوءة النبي 

ر قيُ  نقدمات القضااااايا لم يقدهم إلى االلتزام بنتائجها، فمَ فحقيقة إقرارهم بمُ 

 قر بأن القرآن الذي جاءن يُ وحده يف العبادة، ومَ الخالق الرازق ال بد أن يُ و بأن اهلل ه

بد من أن و خارج عن مقدور الخلق، وليس ه ^به محمد من جنس كالمهم، ال 

 وصدق ما جاء يف القرآن. ^قر بصدق نبوءة محمديُ 

ًاأنه ما بعث نب، نة اهلل يف خلقهسااااُ  * ٱ  عالى:قال ت غتهم،يف أمة إال أن يكون بل ي 

فاااختص  [،4إبراهيم: ] َّىن نن من زن رن مم ام  يل ىل ُّٱ

بعموم  ^النبي محماادكاال نبي بااإبالغ رساااااالتااه إلى أمتااه دون غيرهم، واختص 

 . (1)الرسالة إلى سائر الناس

 إلى كافة الخلق؟ ^فإن قيل: كيف هذا وقد بعث النبي 

 الرسااال إلى األطراف قيل: ُبع ث من العرب بلسااااهنم، والناس َتَبٌع لهم، ثم بثَّ 

 .يدعوهنم إلى اهلل عز وجل ويرتجمون لهم بألسنتهم

بلساااان واحد كاف، ألن الرتجمة ألهل بقية  ^ن نزول القرآن على النبي كما أ

 .األلسن تغني عن نزوله لجميع األلسن

 نزوله بلسان واحد أبعد عن التحريف والتبديل، وأسلم من التنازع والخالف.و

                                                 

 .(4/477) القرآن العظيمتفسير ينظر:  (1)
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كان أولى األلسنة قوم الرسول، ألهنم أقرب  ًاه بلسان واحد كافيلما كان نزولو 

 . (1)إليه وأفهم عنه

بين لي هذا الرساااول الشاااريعة وأنا ال من أين يُ  :فإن اعرتض أعجمي بأن يقول

 ون ذلك، ويف ذلك كفايتك.فأهل المعرفة باللسان يعر :أفهمه؟ قيل له

 أفقه وأنا ال نظم واألساااالوبم الوأفه داللة النبوءةومن أين تتبين لي  :فإن قال

 اللغة؟ 

جة على وبإذعاهنم قامت الحُ  ،إذعان أهل الفصاااااحةيف جة عليك الحُ  :قيل له

 .(2)البشر

لحق، ن أراد اوهبذا اإليضاح والبيان لوجه داللة النظم واألسلوب يتبين لكل مَ 

د به من عند اهلل تعالى أو فه ^ورام العدل، أن القرآن الكريم خارج عن محمد  يَّ

يف ^ ليكون برهانًا على صااادق نبوءته، كما أن دالئل صااادق نبوءة محمد ^نبيه

نحصااارة القرآن الكريم تعددت، وداللة النظم واألسااالوب إحداها، وليسااات هي مُ 

  فيها.

* * * * * 

 

 

 

                                                 

 .(4/335معالم التنزيل )ر: ينظ( 1)

 (.4/90المحرر الوجيز )ينظر:  (2)
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ــاملبح  :ألولاث ــــــــــــــــــ

 :   املبحـــــــث ا ثـــــــ 

 

 تعريف ا عت ب

 ^آي ت عت ب ا نيب 

 الفصل السابع          

على نبوءته ^اللة عتاب النيبد                    

  :ويشتمل عىل مبحثني                      
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 المبحث األول   

 تعريك العتاب 

o :معنى العتاب 

تابًا كلُّ ذلكيأيت الع تَاب بمعنى اللوم، ومنه  مقصد من ، والالمه إذا عاَتبُه ُمعاَتبًَة وع 

، (1)يحة لهنصالشفاق عليه وُن الُمراجعة، والتذكير واإل  ُحْس  ب  والع تا ة  والُمعاَتبَ  ب  التََّعتُّ 

نا عند الَمْعت بَة»ويف الحديث  بَْت  :كان يقول ألََحد  ، وإنما ُيَعاَتب َمْن (2)«؟ جبينهما َلُه َتر 

ْنب واإلساَءة ُجوع عن الذَّ ترجى عنده الُعتَْبى: أي الرُّ
، ولهذا ال ُيستعتب الكفار (3)

 حس جس مخ جخ  مح جح مج حج ُّٱٱالقيامة، قال تعالى:والظالمون يوم 
 .(4)[57الروم: ] َّ خس

ا كما سيأيت ^ولقد ورد يف القرآن الكريم آيات ُيعاتب اهلل تعالى فيها النبي 

يكون على أمر ^ ذكرها يف المبحث الثاين إن شاء اهلل تعالى ا فعتاب اهلل تعالى لنبيه 

 ؟!^مع عصمة اهلل للنبي  قد صدر وبدر منه للرجوع عنه، فهل يتعارض هذا

على صدق  ^فهذه مسألة تحتاج لتجلية وبيان لتستقيم داللة آيات عتاب النبي

 نبوءته، وألن الخلط حدث فيها من جهتين:

 * من جهة مفهوم عصمة األنبياء.

 * ومن جهة القول بعصمة األنبياء من الصغائر بعد النبوءة. 

 من وجوه عد ، منها:وهذا خلل منهجي يف مسائل النبو  ، يتبين 

 : تحرير مفهوم عصمة األنبياء وأن األنبياء معصومون فيما  الوجه األو

                                                 

 .(1/576(، ولسان العرب )1/246(، وهتذيب اللغة )4/183( ينظر: معجم مقاييس اللغة )1)

 (.5586أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، ) (2)

 (. 3/382)( ينظر: النهاية يف غريب الحديث واألثر 3)

 (.2/422(، وأضواء البيان )14/244( ينظر: التحرير والتنوير )4)
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ُيبلغونه عن اهلل، لم يرد هذا المفهوم يف الكتاب والسنَّة، والوارد هو لفظ الصادق، 

، فالنبي أنبأه اهلل تعالى، وما أنبأه اهلل به ال يكون كذبًا، (1)وأن النبي صادق ُمصدق

عن اهلل ال يكون كذبًا ال خطًأ وال عمدًا، فال بد أن يكون صادقًا  ^به النبي وما أنبأ 

 .(2)فيما ُيخرب به عن اهلل

عن الكذب فيما ُيبلغه عنه، وحفظه من  ^وهذا يعني أن اهلل تعالى حفظ نبيه  

شياطين اإلنس والجن من تغيير ما ُبعث به، ومنعه من تبليغ أمر ربه، وهبذا المعنى 

هوم عصمة األنبياء يف القرآن الكريم، يقول ابن تيمية رحمه اهلل: )ولفظ يتحرر مف

أي من ؛ [67المائدة: ] َّيف ىف  يث ىث ُّٱالعصمة يف القرآن جاء يف قوله: 

أذاهم، فمعنى هذا اللفظ يف القرآن: هو الذي يحفظه اهلل عن الكذب خطًأ 

 عصمه من وعمدًا....، وقد يكون معصومًا على لغة القرآن: بمعنى أن اهلل

شياطين اإلنس والجن، وأن ُيغيروا ما ُبع ث به، أو يمنعوه عن تبليغه، فال ؛ الشياطين

 هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك ُّٱيكتم، وال يكذب، كما قال تعالى: 
  مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم
[ فهو 28 ـ 26الجن: ] َّ هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي

، وهذا يف معنى عصمته من الناس؛ يسلك الوحي من بين يدي الرسول ومن خلفه

يحفظه اهلل من اإلنس والجن، حتى ُيبلغ رساالت ربه كما  فهو الُمؤيد، الَمعصوم بما

، فاألنبياء َمعصومون فيما ُيخربون به عن (3)أمر، فال يكون فيها كذب وال كتمان(

                                                 

البن تيمية كالم نفيٌس حول االقتصااااار على ألفاظ القرآن ختمت به البحث يف مفهوم )المعجزة(. ( 1)

ين: التعريف بالنبوءة والدليل، المطلب الثا :النبوءة وأدلتها، المبحث الثاين :الفصاااال األول :يراجع

 (.2/876النبوات ) :عريف بالدليل ومرادفاته. وينظرالت

شتقاق النبي من النبأ، يراجع الفصل األول 873/ 2النبوات ) :ينظر (2) (، مفهوم العصمة حرر على ا

بالصاااادق وينتفي عنه من هذا البحث: النبوءة وأدلتها، والنبي الذي يُ  خرب عن اهلل تعالى يتصااااف 

 .^ا البحث: داللة أخالق النبي الفصل الثاين من هذ :الكذب. يراجع

 (.878ا2/875النبوات )( 3)
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 . (1)اهلل تعالى، ويف تبليغ رساالته وهذا معلوم بدليل العقل والشرع واإلجماع 

 :هم كعامة الناس ال مزية لهم عن غيرهم،  (2)األنبياء قبل النبوءة الوجه الثاين

وإن كانوا هم من أخيار الناس ُخلقًا ونسبًا، وتميزهم عن بقية الناس كان باصطفاء 

اهلل تعالى لهم حيث نبأهم، فالحديث عن مسألة النبوءة يكون بعد االصطفاء ال قبله، 

ة يكون الحديث فيها قبل النبوءة كبشارة األنبياء السابقين وهذا بخالف أدلة النبوء

 . ^بنبوءة محمد 

 :عصمة األنبياء تكون من اهلل تعالى ألنبيائه بعد النبوءة. الوجه الثالث 

 :العصمة بعد النبوءة ال يدعيها األنبياء ُمطلقًا، فهم ال يقولون  الوجه الرااع

مل لسير األنبياء صلوات ربي وسالمه إننا معصومون ألقوامهم، وهذا يلحظه كل متأ

 عليهم أجمعين، ذلك أن العصمة من اهلل تعالى ألنبيائه، ال يدعيها نبي اهلل الصادق.

  :األنبياء صلوات ربي وسالمه عليهم َمعصومون فيما  الوجه الخامس

، وتقع منهم الصغائر لكنهم ال ُيقرون عليها، (3)ُيبلغون عن اهلل تعالى وعن الكبائر

عاصمهم من اإلقرار عليها، وسرعان ما يتوبون إلى اهلل تعالى، فعتاب اهلل  فاهلل

عامة وال يتناىف مع وقوع الصغيرة منه، فهو ال ُيَقر عليها، يقول ابن تيمية: ) ^لنبيه

وال (4)(ن عن اإلقرار على الصغائروعصوممَ  أهنم)نقل عن جمهور العلماء ما يُ 

                                                 

(، والنبوات، 1/446(، والجواب الصااااحيح، )295، و10/289) مجموع الفتاااوى :ينظر( 1)

(2/873.) 

شااارح األصاااول الخمساااة، ص  :كبعض المعتزلة، ينظر ن قال بعصااامة األنبياء قبل النبوءةهناك مَ ( 2)

 :أوائل المقاالت :لة على خالف بينهم، واإلمامية، ينظر(، والمسااااأ304/ 15والمغني، ) ،573

 .326البن المطهر ص  :، وكشف المراد260، واالقتصاد ؛ للطوسي ص 30ا 29للمفيد ص 

مجموع الفتاااوى (، و2/337الشاااافااا بتعريف حقوق المصااااطفى: للقاااضااااي عياااض )ينظر:  ( 3)

 للرازي :صمة األنبياء(، وع15/279، والمغني )375، وشرح األصول الخمسة ص (10/291)

 (. 3/7، والتفسير الكبير )3ص 

       ( تنبيه: أصااال العبارة )أهنم غير معصاااومين عن اإلقرار على الصاااغائر( والمعنى ال يساااتقيم بوجود 4)

 )غير( لذا حذفتها حتى يستقيم المعنى وهو عصمة األنبياء عن اإلقرار على الصغائر.
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 .(1)(تقع بحالقرون عليها وال يقولون إهنا ال يُ 

 :والنزاع (2)النزاع يف عصمة األنبياء من الصغائر بعد النبوءة الوجه السادس ،

الذي أحدثته مقاالت الفرق والطوائف يف عصمة األنبياء يتناقض مع أصول ما 

قرروه من أن دالالت األلفاظ ال تفيد اليقين، وأن العقل ُمقدم على النقل حيال 

تجد أكثر الغالة يف عصمة الرسول أبعد الطوائف التعارض، فمن )العجائب أنك 

عن تصديق خربه، وطاعة أمره، وذلك مثل الرافضة والجهمية ونحوهم مَمن َيغلون 

ن آمن بالرسول على أنه وقد اجتمع كل مَ يف عصمتهم، وهم مع ذلك َيردون أخباره 

فإن وجود  ببلغه عن اهلل فال يستقر يف خربه خطأ كما ال يكون فيه كذعصوم فيما يُ مَ 

ناقض الدليل الدال على أنه رسول ناقض مقصود الرسالة ويُ هذا وهذا يف خربه يُ 

 .(3)(اهلل

 :المتأمل يف آيات القرآن الكريم يجد العديد من اآليات التي  الوجه السااع

تذكر توبة واستغفار األنبياء مما صدر منهم من الصغائر بعد النبوءة، يقول ابن تيمية: 

بالتوبة  ًامن ذلك عن نبي من األنبياء إال مقرون ًالم يذكر يف القرآن شيئ واهلل تعالى)

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱواالستغفار كقول آدم وزوجته: 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱوقول نوح: [،23األعراف: ] َّ حن  جن يم
وقول [، 47هود:  َّ يب ىب نب مب زب رب  يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ

 َّ مق  حق مف خف حف جف مغ جغ ُّٱٱ:الخليل عليه السالم

[، 82الشعراء: ] َّ  خم حم جم هل مل خل حل جل ُّٱوقوله: [، 41إبراهيم: ]

ٱ[، وقوله:155األعراف: َّ جه هن من حنخن جن مم خم حم ُّٱوقول موسى: 

                                                 

 (. 3/220) منهاج السنة :ينظر(، و4/320( مجموع الفتاوى )1)

نفرة من النبي، ينظر: شاارح األصااول الخمسااة؛ ن يرى جواز وقوع الصااغائر غير المُ من المعتزلة مَ  (2)

(، ومن األشاااعرة من 1/275(، والكشاااف: للزمخشااري )280، 15/279، والمغني )573ص 

، 10ا4ص  للرازي :(، وعصمة األنبياء1/244اإلحكام، ) :قال: بعصمة األنبياء من الصغائر، ينظر

 .33والشيعة قالوا بالعصمة مطلقًا، ينظر: النكت االعتقادية: للمفيد ص 

 (.5/285) ( درء التعارض3)
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األعراف: ] َّحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ

 مف ُّٱوقوله:  [،16القصص: ] َّ يف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱوقوله: [156
وقوله تعالى [، 143األعراف: ] َّ جل مك لك خك حك جك مق حق

 حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض ُّٱد: عن داو
 جت هب مب خب حب  جب هئ مئ ُّٱوقوله تعالى عن سليمان:  [،25 ا 24ص: ] َّ  خك
ٱ: ^، وقوله تعالى عن محمد(1)([35ص: ] َّ جح مج حج هتمث مت خت حت

 َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱ

ر منهم ع وصدر وبدفهذا القرآن ُيبين لنا توبة واستغفار األنبياء مما وق[، 2الفتح: ]

من الصغائر بعد النبوءة، وإن لم يقع منهم شيء على قول َمن يقول هبذا فما فائدة 

 واالستغفار التي يذكرها اهلل تعالى عنهم بعد صدور الذنب منهم ؟!التوبة 

  فمما ُيالحظ حقيقة على بعض الُمصنفات يف التفسير والسيرة النبوية

تأثرها بالقائلين بعصمة األنبياء  ^صمة النبيوالكتب العقدية حيال حديثها عن ع

من الصغائر بعد النبوءة، وهذا  ^من الصغائر، والغلو يف جانب القول بعصمة النبي

؛ فحين تأملت ^تسبب يف إحداث خلل حيال تحريرهم لمسألة آيات عتاب النبي 

ء وجدهتا أهنا تقول: بعصمة األنبيا ^الدراسات التي بحثت يف آيات عتاب النبي

، وهو خالف ما ُنقل (3) ، معولين على قول َمن سلفهم(2) بعد النبوءة من الصغائر

عن جمهور العلماء، ألن تدارس سير األنبياء ال يقوم على جانب الغلو فيهم وال 

جانب التفريط واإلجحاف بحقهم، فال نقدسهم، ونعتمد على العاطفة الجياشة 

بينات ونرتك اآليات ال تهم الُمطلقة،لمحبتهم فنضل عن الطريق الحق، فندعي عصم

                                                 

 (. 10/296) ( مجموع الفتاوى1)

، 77د/عويد عواد المطريف، ص  ؛ يف ضااوء العصاامة واالجتهاد ^( ينظر: آيات عتاب المصااطفى 2)

 . 20د/ صالح الخالدي، ص؛ هيف القرآن تحليل وتوجي^وعتاب الرسول 

شفا بحقوق المصطفى 3) صغائر والكبائر القاضي عياض، ينظر: ال ( من القائلين بعصمة األنبياء من ال

 (. 127ا 126)
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التي أنزلها اهلل تعالى، وهو الذي اصطفاهم ونبأهم، وهو العليم الحكيم، وال نطعن 

َمهم بما هم منه براء كما فعل الذين من قبلنا من اليهود والنصارى.  فيهم، وَنس 

  :هالصغائر من األنبياء وتوبتهم داللة على بشريتهم، وفي وقوعالوجه الثامن 

داللة على االقتداء هبم يف استغفارهم، وبيان حالهم بعد التوبة واالستغفار، وأهنم 

 معصومون عن اإلقرار على الصغائر.

                                    * * * * * 
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 المبحث الثاني   

  ^آيات عتاب النبي
ويهواه، فُيعاتبه اهلل حينًا، ويأذن له  ^هناك آيات جاءت على غير ما ُيحبه النبي

ال يميل إليه، ويف هذا داللة على أن القرآن الكريم لم يكن من  ^يف الشيء والنبي 

 إنشائه، فمن هذه اآليات ما يلي: 

والذي كان بسبب  من زينا انت جحش رضي اهلل عنها، ^أوال : زواج النبي

بَّه  ^تبني، والنبيبال ^تحريم التبني، حيث كان زيٌد ابنًا للنبي
َج زيدًا ح  هو َمن َزوَّ

ويشتكي من زينب، ثم ُيطلق زيد زينب، ثم  ^بزينب ابنة عمته، ثم يأيت زيٌد للنبي

، ^، وقد كانت تفاخر بذلك زوجات النبي^تنزل اآليات يف تزويج زينب للنبي

َماء   يف   يَأْنَكَحن   إ نَّ اهلل»قائلة لهن:  ينات يف هذه الحادثة، ، وتنزل اآليات الب(1)«السَّ

ٌد »تقول عائشة رضي اهلل عنها:  ه   ^َوَلْو َكاَن ُمَحمَّ َل َعَلْيه  َلَكَتَم َهذ  ا ُأْنز  مَّ
َكات ًما َشْيًئا م 

 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱٱ:اآْلَيةَ 
 نث مث  زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ
 رن مم يلام ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
وأن طلق زينب، يُ  اً بأن زيد ^اهلل أعلم نبيه ، )ف(2)«[37ب: األحزا] َّ  من زن

من  ^إلى النبيفلما شكا زيد  وهي يف ذلك الوقت تحت زيد، يتزوجها، ^النبي 

 ّٰ ُّٱفعاتبه اهلل على قوله:  ،َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ زينب، قال له:
، وخشي مقالة الناس أن ^بعد علمه أهنا ستصير زوجته هو   َّ زئ رئ

هر ما علم من تزويجه إياها أنه يريد تزويج زوجة ابنه يف الوقت الذي يقولوا: لو أظ

هي فيه يف عصمة زيد، فلما طلقها زيد علم أن المنافقين سيرجفون بالسوء، فلما 

                                                 

 (.7421( أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب التوحيد، باب )وكان عرشه على الماء(، )1)

، [13النجم: ] ژڑکککژ  :عنى قولهأخرجه مساالم يف صااحيحه، يف كتاب اإليمان، باب م( 2)
(288.) 
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أمره اهلل بذكر ذلك لألمة وتبليغ َخربه بلَّغه ولم يكتمه مع أنه ليس يف كتمه تعطيل 

هذه اآلية التي هي حكاية سر يف نفسه  شرع وال نقص مصلحة، فلو كان كاتمًا لكتم

 زل إليه.نحيًا بل غه ألنه مأمور بتبليغ كل ما أُ ا كان وَ وبينه وبين رب ه تعالى، ولكنه لم  

 والدليل على هذا أمران:

األحزاب: ] َّ نب  مب زب رب يئ ىئ ُّٱ: ^قول اهلل تعالى لنبيه  األو :

 مث  زث رث يت ُّٱقوله  ، وهذا الذي أبداه اهلل جل وعال هو زواجه إياها يف[37
 أحب ^النبي  أنًا من جل وعال شيئ ، ولم يبد  [37األحزاب: ] َّ ىث نث

، ولو كان ذلك هو المراد ألبداه اهلل تعالى، (1)زينب رضي اهلل عنها كما قال البعض

 .(2)وتقع يف نفسه وهو الذي زوجها من ذي قبل لزيد؟! ^وكيف ُيحبها النبي 

ح بأنه هو الذي زوجه إياها، وأن الحكمة صر   أن اهلل جل وعال األمر الثاين:

 رث يت ُّٱيف ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج األدعياء يف قوله تعالى:  اإللهية
األحزاب: ] َّ ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث

، تعليل [37األحزاب: ] َّ اك يق ىق يف ىف يث ُّٱاآلية، فقوله تعالى: [ 37

هو الذي زوجه إياها لهذه الحكمة  صريح لتزويجه إياها لما ذكرنا، وكون اهلل

يف طالق  ًاحبته التي كانت سببالعظيمة صريح يف أن سبب زواجه إياها ليس هو مَ 

األحزاب: ] َّ نث مث  زث رث يت ُّٱزيد لها كما زعموا، ويوضحه قوله تعالى: 

قضى وطره منها، ولم تبق له هبا حاجة، فطلقها  اً ألنه يدل على أن زيد ;اآلية [ 37

                                                 

يان ) :( ينظر1) يل )  (،3/540(، والكشااااااف )19/115جامع الب عالم التنز (، وأحكام 6/354وم

ص  البن القيم ؛، والجواب الكايف(143 /22)(، وتفسير الطربسي، 6/362) القرآن: البن عربي

والهرطقة المئة: يوحنا (، 22/32)(، والتحرير والتنوير 4/284) للشااااوكاين؛ ، وفتح القدير264

مونتجومري  ة، ومحمد يف المدين299ص إليميل درمنغم؛ وحياة محمد، 57ااااا56الدمشقي، ص 

 لعائشة بنت الشاطئ؛  ^، ونساء النبي 112ص غوستاف لوبون ؛وحضارة العرب ،502ص وات

 . 665، وتيسير الكريم الرحمن ص225ص للبوطي ؛، وكربى اليقينيات145ا135ص

 (.2/600البن حجر ) ؛ينظر: اإلصابة يف تمييز الصحابة (2)
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 .(1)(والعلم عند اهلل تعالىباختياره، 

 َّ  من زن رن مم ُّٱوحتى تتم داللة الحادثة تأمل خاتمة اآلية بقوله تعالى: 

أي: وكان هذا األمر الذي وقع قد قدره اهلل تعالى وَحتَّمه، وهو [، )37األحزاب: ]

، وسياق (2)(^كائن ال محالة، كانت زينب يف علم اهلل ستصير من أزواج النبي 

أي: [، )38األحزاب: ] َّجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱدها اآليات التي بع

يُّه زيد بن حارثة.
 فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب التي طلقها َدع 

كم اهلل يف األنبياء قبله، لم يكن ليأمرهم وهذا ُح  َّمب خب حب جب  هئ مئ خئ ُّٱ

م م ن المنافقين نقًص  ويجه يف تز ًابشيء وعليهم يف ذلك َحرج، وهذا َردٌّ على َمْن َتَوهَّ

 امرأة زيد مواله وَدعيه، الذي كان قد تبناه.

ره كائنًا ال محالة، وواقًعا  َّ هت مت خت حت جت ُّٱ أي: وكان أمره الذي يقدِّ

 .(3)(كان، وما لم يشأ لم يكن اهللعدل، فما شاء ال محيد عنه وال مُ 

ا، لم يظهر هذه الحادثة وألخفاه̂ فلو كان مصدر القرآن الكريم من عند النبي 

عن إبدائه لو كان القرآن من عنده، لكن  ^فحدث كهذا ينبغي أن يتوارى محمد 

وكان من عند اهلل تعالى ذكر اهلل تلك الحادثة،  ^لما لم يكن القرآن من عند محمد 

 بلغها قومه، وال زالت آيات هذه الحادثة ُتقرأ إلى يومنا هذا. ^ والنبي 

ن أذن له يف التخلف عنه من لمَ  أذنروم، تبوك لغزو الأراد الخروج لحين  ثانيًا:

  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ُّٱ، فأنزل اهلل عليه: المنافقين
                                                 

(، 6/362( بتصاارف، وينظر: أحكام القرآن )6/241للشاانقيطي ) ؛( أضااواء البيان يف تفسااير القرآن1)

(، ومع المستشرقين والمفسرين يف زواج 4/266وزاد المعاد ) (،6/425وتفسير القرآن العظيم )

 ^عي، لكن يلحظ على الكتاب القول بعصاااامة النبيزاهر األلم/د؛ بزينب بنت جحش ^النبي

 المطلقة، وهو خالف ما عليه جمهور العلماء. 

 (.6/425) تفسير القرآن العظيم (2)

 (.6/426تفسير القرآن العظيم ) (3)
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حين  ^[، فهذا عتاب من اهلل تعالى لنبيه43التوبة: ] َّ زث رث يت

 أذن للمنافقين الذين استأذنوه.

يا محمد، ما كان منك يف إذنك لهؤالء  َّ نب مب زب ُّٱٱيقول جل ثناؤه:)

ستأذنوك يف ترك الخروج معك، ويف التخلف عنك، من قبل أن ا نالمنافقين الذي

 م.من كذهب متعلم صدقه

 ألي شيء أذنت لهم؟  َّ رت يب ىب ُّٱ

يقول: ما كان ينبغي لك  ،َّ زث رث يت  ىت نت مت زت ُّٱ

)لو استطعنا لخرجنا معك(، حتى تعرف  أن تأذن لهم يف التخلف عنك إذ قالوا لك:

ن أذنَت له منهم عذر له منهم، فيكون إذنك لمَ ن ال َمن له العذر منهم يف تخلفه، ومَ 

ا يف دين اهللعلى علم منك بعذره، وتعلَم َمن  الكاذُب منهم المُ   .(1)(تخلُف نفاًقا وشكا

بالغيب، إذ لو علم نفاقهم لما  ^ففي هذه اآلية داللة على عدم معرفة النبي 

ه م عاتبه اهلل، فهذحين أذن لهم دون معرفة لسبب استئذاهن ^أذن لهم، كما أن النبي

، ولو كان من عنده ^اآلية تدل داللة واضحة على أن القرآن لم يكن من عند النبي

 لما أظهر هذه الحادثة وألخفاها كما هي عادة كثير من الناس.

 اهلل نُ بْ  رُ ُعمَ يقول  ثالثًا:
َ
ي  اْبُن »: َعنْهُ  اْلَخطَّاب  َرض 

 
 ْبُن ُأَبي

 
ا َماَت َعْبُد اهلل  ،ُلوَل َس َلمَّ

 َلُه َرُسوُل 
َ
ي  َعَليْه  ̂ اهللُدع 

َ
ا َقاَم َرُسوُل  ،ل ُيَصلِّي َفُقْلُت َيا َرُسوَل  ،َوَثبُْت إ َلْيه   ،^اهلل َفَلمَّ

  اهلل:
 
ُد َعَليْه  َقْوَلهُ  :َوَقْد َقاَل َيْوَم َكَذا َكَذا َوَكَذا، َقاَل ؟ َأُتَصلِّي َعَلى اْبن  ُأَبي َم فَ  ،ُأَعدِّ َتَبسَّ

ْر َعنِّي َيا ُعَمرُ  :َوَقاَل  ،^اهللُسوُل رَ  ، َقاَل  ،َأخِّ ا َأْكَثْرُت َعَلْيه   ،إ نِّي ُخيِّْرُت َفاْخَتْرُت  :َفَلمَّ

ْدُت َعَلْيَها بْع يَن ُيْغَفْر َلُه َلز  ْدُت َعَلى السَّ َفَصلَّى َعَليْه  َرُسوُل  َقاَل: ،َلْو َأْعَلُم َأنِّي إ ْن ز 

يًرا َحتَّى َنَزلَ  ،َف ُثمَّ اْنَصرَ  ،^اهلل  جت هب مب ُّٱٱ:اآْلَيَتان  م ْن َبَراَءةَ  ت  َفَلْم َيْمُكْث إ الَّ َيس 
                                                 

(، 4/159(، وتفسااااير القرآن العظيم )2/424(، وينظر: الكشااااااف )14/273( جااامع البيااان )1)

 . (10/211والتحرير والتنوير )
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 .(1)« َّ  حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج  حج مث هت مت خت حت

  اهللَأنَّ َعْبَد  »وجاء يف الحديث: 
ِّ
، َجاَء اْبنُُه إ َلى النَّب ي َ

ا ُتُوفِّي   َلمَّ
 :َفَقاَل  ،^ْبَن ُأَبي

نُْه ف يه  ، اهللَيا َرُسوَل  يَصَك ُأَكفِّ ْر َلهُ  ،َأْعط ن ي َقم  ، َواْسَتْغف   َفَأْعَطاُه ا ،َوَصلِّ َعَلْيه 
ُّ
 ^لنَّب ي

يَصهُ  كفن عبداهلل بن أبي يف  ^، فالنبي (2)«،...َفآَذَنهُ  ،آذ نِّي ُأَصلِّي َعَلْيه   َفَقاَل: ،َقم 

ت له عند ه فيه، فقد كانقميصه، بعدما سأله عبداهلل بن عبداهلل بن أبي أن يكفن أبا

 ، وسأله أن يستغفر ألبيه، وأن ُيصلي عليه.(3)يد، فأحب أن يكافئه عليها ^النبي

ُخيِّر بين االستغفار وعدمه فاختار االستغفار، وصلى على عبداهلل ابن ̂ والنبي 

 أبي، ثم هناه اهلل تعالى عن الصالة على المنافقين. 

لم  ^، إذ النبي^قين بأنه خاص بالنبي ويتوجه النهي عن الصالة على المناف

عليهم ُيرجى منها الرحمة والمغفرة  ^ينَه أمته عن الصالة عليهم، ألن صالة النبي 

لحذيفة بن  ^، وقيل بأن النهي خاص ببعض المنافقين، ودليله إسرار النبي (4)لهم

 . (5)اليمان عن المنافقين الذين ُنهي أن يصلي عليهم

 ة إشكال ظاهر متوهم، يمكن توجيهه بما يلي:ويف هذه الحادثة ثم 

وإنما لم  ،فجرى على ما كان يطلع عليه من أحواله ،بأنه منافق عمر جزم)

كما  ،كم اإلسالمإجراء له على ظاهر ُح  ،وصلى عليه ،بقوله^ يأخذ النبي 

ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت  ،كملظاهر الحُ  ًاواستصحاب ،تقدم تقريره

يف أول  ^وكان النبي  ،ودفع المفسدة ،ومصلحة االستئالف لقومه ،صالحيته

                                                 

 .(4671)ژٱٻژ ( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسير، باب تفسير قوله تعالى: 1)

ي ُيَكفُّ َأْو اَل ُيَكفُّ َوَمْن »( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الجنائز، باب 2) ذ  يص  الَّ اْلَكَفن  ف ي اْلَقم 

يصٍ  َن ب َغْير  َقم   (. 1190، )«ُكفِّ

 (. 3008الجهاد، باب الكسوة لألسارى، ) ( ينظر: صحيح البخاري، كتاب3)

 (.1/259) (، واألم1/297) هذا توجيه اإلمام الشافعي رحمه اهلل، يف كتاب أحكام القرآن (4)

 (.10/196) هذا توجيه ابن حجر رحمه اهلل تعالى يف فتح الباري (5)
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 ،مر بقتال المشركينثم أُ  ،ويعفو ويصفح، األمر يصرب على أذى المشركين

ظهر اإلسالم ولو كان باطنه على خالف ذلك ن يُ فاستمر صفحه وعفوه عمَ 

ُث النَّ : »ولذلك قال ،لمصلحة االستئالف وعدم التنفير عنه  َأنَّ اُس اَل َيتََحدَّ

ُه  ًدا َيْقتُُل أَْصَحابَ  ،فلما حصل الفتح ودخل المشركون يف اإلسالم ،(1)«ُمَحمَّ

ر الحق، كم مُ وحملهم على ُح  ،جاهرة المنافقينمر بمُ أُ  ،وقل أهل الكفر وذلوا

 ،المنافقين وال سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصالة على

 ا وقع يفوهبذا التقرير يندفع اإلشكال عم   ،هرهتمجامر فيه بمُ وغير ذلك مما أُ 

مع عبد اهلل بن ^ إنما فعل النبي  قال الخطابي: ،هذه القصة بحمد اهلل تعالى

ولده  ولتطييب قلب ،ن تعلق بطرف من الدينلكمال شفقته على مَ  ،أبي ما فعل

ب يج فلو لم ،ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم ،عبد اهلل الرجل الصالح

 ،بنهة على ابَّ ُس لكان  ،سؤال ابنه وترك الصالة عليه قبل ورود النهي الصريح

 .(2)(فانتهى يفاستعمل أحسن األمرين يف السياسة إلى أن هن ،على قومه اً وعار

عامل عبداهلل بن أبي بظاهره، فاستغفر له وصلى عليه، ولم يقتله، ويف  ^والنبي 

والظاهر أن عبد اهلل بن  ،ناس يرون الظاهرألن ال ،وحزم وافر ،سياسة عظيمةهذا: )

ن خالف ما بطن يُ فلو عوقب مَ  ،^ومن أصحاب الرسول  ،أبي كان من المسلمين

 .(3)(ن يفعل هذا بأصحابهظهر لم يعلم الناس ذلك الباطن فينفرون عم  يُ 

لما أظهر هذا النهي، وألخفاه، ال سيما وأنه  ^فلو كان القرآن من عند محمد 

 غفار.اختار االست

وال من إنشائه، بل هو وحي  ^لُيربهن القرآن ذاته بأنه ليس من خطاب محمد

                                                 

َواٌء 1) َتْغَفْرَت َلُهْم َأْم لَ ( أخرجه البخاري يف صااحيحه، كتاب تفسااير القرآن، َباب َقْوُلُه: )سااَ ْم َأسااْ ْم َعَلْيه 

ْر َلُهْم لَ  يَن(، ) نَتْسَتْغف  ق  ي اْلَقْوَم اْلَفاس  َر اهلُل َلُهْم إ نَّ اهلَل اَل َيْهد   (.4525َيْغف 

 (. 8/334( فتح الباري )2)

 (.1/701البن الجوزي ) ؛كشف المشكل من حديث الصحيحين (3)
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 من اهلل تعالى.

ما صدر عن عمر مع ما ويمكن توجيه فعل عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه بأن )

ائل يف حق وهو الق ،غضه للكفار والمنافقينوكثرة بُ  ،رف من شدة صالبته يف الدينعُ 

ب اتَ لكونه كَ  ،وغير ذلك اً ا كان له من الفضل كشهوده بدرحاطب بن أبي بلتعة مع م

على  فلذلك أقدم ،فقد نافق ،دعني يا رسول اهلل أضرب عنقه :قبل الفتح ًاقريش

ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكالم على ظاهره لما غلب  ،بما قال ^كالمه للنبي 

 .(1)...(عليه من الصالبة المذكورة

َرنَّ َلَك َما َلْم ُأْنَه َعنَْك »مه أبي طالب: لع̂ قال النبي  رااعًا: فنزلت:  (2)«أَلَْسَتْغف 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه ُّٱ
يعني: ما يليق وال [، )113التوبة: ] َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ

 دَ بَ ن كفر به، وعَ أي: لمَ  َّ يي ىي  مي  ُّٱن للنبي وللمؤمنين به يحُس 

ن فإ َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱمعه غيره 

االستغفار لهم يف هذه الحال غلط غير مفيد، فال يليق بالنبي والمؤمنين، ألهنم إذا 

ماتوا على الشرك، أو علم أهنم يموتون عليه، فقد حقت عليهم كلمة العذاب، 

ووجب عليهم الخلود يف النار، ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين، وال استغفار 

 المستغفرين.

منوا معه، عليهم أن يوافقوا رهبم يف رضاه وغضبه، فإن النبي والذين آ ًاوأيض

                                                 

 (. 8/335( فتح الباري )1)

خرجه البخاري يف صااااحيحه، كتاب التفسااااير، باب )ما كان للنبي والذين ءامنوا أن يسااااتغفروا ( أ2)

(، ويف مواضع أخرى من صحيحه، ومسلم يف صحيحه، كتاب اإليمان، َباب 4675للمشركين(، )

َرْع ف ي النَّْزع  َوُهوَ  َرُه اْلَمْوُت َما َلْم َيشاااْ اَلم  َمْن َحضاااَ  إ ساااْ
ة  حَّ

ل يل  َعَلى صااا  خ  َجَواز   الدَّ اْلَغْرَغَرُة َوَنساااْ

يم  َواَل ُينْ  ْرك  َفُهَو ف ي َأْصَحاب  اْلَجح  ل يل  َعَلى َأنَّ َمْن َماَت َعَلى الشِّ ك يَن َوالدَّ ْست ْغَفار  ل ْلُمْشر 
 
ُذُه م ْن اال ق 

ٌء م  
ْ
، ) نَ َذل َك َشي  (.35اْلَوَسائ ل 
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ن تبين أنه من ن عاداه الل ه، واالستغفار منهم لمَ عادوا مَ ن وااله الل ه، ويُ والوا مَ ويُ 

جد االستغفار من خليل الرحمن ناقض له، ولئن وُ ناف لذلك، مُ أصحاب النار مُ 

يف [ 114التوبة: ] َّ  زت رت يب ىب نب ُّٱ ما كان إبراهيم عليه السالم ألبيه فإنه

وذلك قبل أن يعلم عاقبة [ 47مريم: ] َّ مس خس حس جس جخمخ مح جح ُّٱٱ: قوله

 أبيه.

، سيموت على الكفر، ولم ينفع فيه الوعظ هلل فلما تبين إلبراهيم أن أباه عدوٌ 

 معه. ًالربه وتأدب موافقةً [ 114التوبة: ] ژ ڈڈژ والتذكير 

اع إلى اهلل يف[ 114التوبة: ] ژژڑڑژ  جميع األمور، كثير الذكر  أي: رجَّ

 والدعاء، واالستغفار واإلنابة إلى ربه.

ا يصدر منهم إليه، ي: ذو رحمة بالخلق، وصفح عم  [ أ114التوبة: ] َّ  ىق  ُّٱ

ال له: رمه، فأبوه قمن الزالت، ال يستفزه جهل الجاهلين، وال يقابل الجاين عليه بجُ 

 [.47 مريم:] َّجخ مح جح ُّٱوهو يقول له: [ 46ريم: ]م َّهبُّٱ

 حض جض مص  خص  ُّٱفعليكم أن تقتدوا به، وتتبعوا ملة إبراهيم يف كل شيء 
 .(1)عليها وعلى غيرها(اهلل كما نبهكم  [4الممتحنة: ] َّ مض خض

ما لم أنه »أكان يستغفر ؟ وهو ُيصرح بقوله:  ^فلو كان القرآن من عند محمد 

ٱى:غ عن ربه قوله تعالال يعلم الغيب، وإال لم يستغفر، إنه ُيبل ^، إنَّ محمداً «عنك

التوبة: ]  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه ُّٱ

وإنما هو وحي من اهلل تعالى  ^[ لتدرك أن القرآن لم يكن من عند محمد113

، وهو ُيبلغ ما ُيوحى إليه، دون أن يكون له أي تدخل يف الوحي الذي ^لمحمد

 ُيبلغه.

                                                 

 (. 14/509) ان، وينظر: جامع البي353ص ( تيسير الكريم الرحمن1)
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ا َأَسُروا األَُساَرى »قصة أسارى بدر كما يرويها عمر رضي اهلل عنه:  خامسًا: َفَلمَّ

ا يَ  :َفَقاَل َأُبو َبْكرٍ ؟ ء  األَُساَرىاَل َهؤُ  يفَما َتَرْوَن  :ألَب ى َبْكٍر َوُعَمرَ ^ اهللَقاَل َرُسوُل 

 َنب  
َّ
يَرة ، َأَرى َأْن َتْأُخَذ م نُْهْم ف ْدَيةً  اهلل ي ًة َعَلى  ،ُهْم َبنُو اْلَعمِّ َواْلَعش  ار  اَفَتُكوُن َلنَا ُقوَّ  ،ْلُكفَّ

َيُهْم ل إل ْس اهلل َفَعَسى  . اَل َأْن َيْهد   م 

َما َأَرى اهلل َيا َرُسوَل اهلل  وَ اَل  ؟ قال:َما َتَرى َيا اْبَن اْلَخطَّاب   :^اهلل َفَقاَل َرُسوُل 

ى َرَأى َأُبو َبْكرٍ  ذ  َب َأْعنَاَقُهمْ  ،الَّ نَّا َفنَْضر  يَفُتَمكِّ  ،َوَلك نِّى َأَرى َأْن ُتَمكِّ ياا م ْن َعق 
ٍل َن َعل 

َب ُعنَُقهُ  نِّ  ،َفَيْضر  يًبا ل ُعَمَر  اٍن اَل م ْن فُ  يَوُتَمكِّ َب ُعنَُقهُ ا َنس  ُة اْلُكْفر  ء  َأئ  اَل َفإ نَّ َهؤُ  ،َفَأْضر  مَّ

 .َوَلْم َيْهَو َما ُقْلُت  ،َما َقاَل َأُبو َبْكرٍ  ^اهلل َرُسوُل  َي َفَهو   ،َوَصنَاد يُدَها

ا   ْئُت َفإ َذا َرُسوُل َفَلمَّ َدْين  َيْبك َيان   ^اهللَكاَن م َن اْلَغد  ج  ُقْلُت َيا  ،َوَأُبو َبْكٍر َقاع 

ْ َش  يِّ م ْن أَ  يَأْخب ْرن   اهللَرُسوَل 
ُبَك  يٍء َتْبك  ي َوإ ْن  ،َفإ ْن َوَجْدُت ُبَكاًء َبَكْيُت  ؟َأْنَت َوَصاح 

ْد ُبَكاًء َتَباَكْيُت ل ُبَكائ ُكمَ   .اَلْم َأج 

ذ   يَأْبك   :^اهللَفَقاَل َرُسوُل    َعَرَض َعلَ  يل لَّ
َّ
َداءَ  ي ُم اْلف  ه  َلَقْد  ،َأْصَحاُبَك م ْن َأْخذ 

َض َعلَ  َجَرة   يُعر  ه  الشَّ يبٍَة م ْن َنب   ،َعَذاُبُهْم َأْدَنى م ْن َهذ   َشَجَرٍة َقر 
ِّ
 اهللَوَأْنَزَل  ،^هلل ا ي

[، 67األنفال: ] َّجض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح ُّٱٱ:َعزَّ َوَجلَّ 

 .(1)«اْلَغن يَمَة َلُهمْ  اهلل َفَأَحلَّ [، 69األنفال: ] َّخم حم جم  هل مل ُّٱٱ:إ َلى َقْول ه  

يوم بدر حين أسَر المشركين  ^ففي هذه اآليات ُيعاتب اهلل تعالى نبيه محمداً  

، ^وأبقاهم ألجل الفداء، وهذا رأي أبي بكر رضي اهلل عنه الذي مال إليه النبي

 ٱُّٱٱٱٱٱٱٱ، فأنزل اهلل تعالى:ن رأي عمر بن الخطاب يف هذه الحال قتلهم واستئصالهموكا

ما ينبغي وال يليق به إذا )أي:   َّجض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح

لى سعوا إلخماد دينه، وأن ال يبقى عويَ  هللطفئوا نور اريدون أن يُ قاتل الكفار الذين يُ 

                                                 

ْمَداد  ب اْلمَ 1) َغْزَوة  َبْدٍر َوإ َباَحة   يفئ َكة  اَل ( أخرجه مساااالم يف صااااحيحه، كتاب الجهاد والسااااير، باب اإل 

( ،  (.4687اْلَغنَائ م 
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رهم وإبقائهم ألجل الفداء الذي يحصل ، أن يتسرع إلى أسن يعبد اهللوجه األرض مَ 

 قتضية إلبادهتم وإبطال شرهم،ض قليل بالنسبة إلى المصلحة المُ رَ منهم، وهو عَ 

 ؤسروا.فما دام لهم شر وصولة، فاألوفق أن ال يُ 

فإذا أثخنوا، وبطل شرهم، واضمحل أمرهم، فحينئذ ال بأس بأخذ األسرى 

 منهم وإبقائهم.

أي: ال  ژىىژ الفداء وإبقائهم بأخذكم  ژېژ  يقول تعالى:

 لمصلحة تعود إلى دينكم.

بإعزاز دينه، ونصر أوليائه، وجعل كلمتهم عالية فوق  ژائائەئژ 

 غيرهم، فيأمركم بما يوصل إلى ذلك.

أي: كامل العزة، ولو شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال  ژوئوئۇئژ 

 لفعل، لكنه حكيم، يبتلي بعضكم ببعض.

 القضاء والقدر، أنه قد أحل لكم الغنائم، وأن اهلل به َّ حك جك  مق حق مف ُّٱ

 جم  هل مل ُّٱ ،َّ حل جل مك لك خك ُّٱالعذاب  رفع عنكم أيها األمة
وهذا من لطفه تعالى هبذه األمة، أن أحل لها الغنائم ولم يحلها ألمة  َّخم حم

 .(1)(قبلها

 ُيعلن مثل هذه الحادثة التي خالفت ما ذهب̂ أتراه لو كان القرآن من عند النبي

إليه؟ إذ لو كان من عنده القتصر األمر على ما مال له من رأي، لكنه لما كان من عند 

من رأي ُمبينًا له السبب، ُمعاتبًا له،  ^اهلل تعالى أظهر خالف ما مال إليه النبي 

ولتكون هذه الحادثة سببًا إلحالل الغنائم لهذه األمة، وأن ثمة أمورًا ترتتب على 

ن التشريع من عند اهلل تعالى وحده العليم الحكيم، وليس قتل أسرى المشركين، أل

ُيبلغ عن ربه ما  ^، ويف هذا داللة بينة واضحة على أن النبي ^هو من عند محمد
                                                 

 بتصرف. 326ص ( تيسير الكريم الرحمن1)
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 ُيوحي إليه.

  من حنخن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱيف قوله تعالى: سادسًا:
هي؛ الن هذا االستفهام استفهام إنكار يتضمن[ استفهام، و )1التحريم: ] َّ ين ىن

سميه ولكن مثل هذا يُ ؛ فإن اهلل ال يستفهم لطلب الفهم والعلم فإنه بكل شيء عليم

واستفهام اإلنكار يكون بتضمن اإلنكار مضمون  ،استفهام إنكار أهل العربية

وإما إنكار هني إن كان مضموهنا  ًا،الجملة: إما إنكار نفي إن كان مضموهنا خرب

 َّ رت يب ىب نب مب زب ُّٱٱٱ:وهذا كقوله ،نشاءوالكالم إما خرب وإما إ، إنشاء

 .(1)[(43التوبة: ]

 عن تحريم ما أحل اهلل له. ^فاهلل تعالى ينهى نبيه 

أتراه َيستنكر على فعله الذي فعله؟! وُيصرح  ^فلو كان القرآن من عند محمد

به على َمسمع الناس أجمع؟! فهذا الحدث كان بينه وبين زوجاته فلو كان القرآن 

ألخفى هذا األمر ولم ُيبده للناس، لكن القرآن لم يكن من لدن  ^د من لدن محم

وإنما كان من اهلل تعالى وحده والنبي ُيبلغ عن ربه كل ما ُيوحيه اهلل  ^محمااااد 

 .^تعالى إليه، حتى وإن كانت آيات تعاتب النبي 

يخاطُب بعض عظماء قريش، وقد َطمع يف  ًايوم ^كان رسول اهلل سااعًا: 

 ن أسلموكان ممَ ا  إذ أقبل ابُن أم مكتوم مناجيهويُ  مخاطبه، فبينما هو يُ مإسالمه

أن لو كف  ^لح عليه، وودَّ النبي ن شيء ويُ ع ^فجعل يسأل رسول اهلل ًا ا قديم

َعبَس م، فورغبة يف هدايته ًا؛ طمعصناديد قريشساعته تلك ليتمكن من مخاطبة 

 لسؤال ابن أم مكتوم األعمى، تولى ولم يلتفت، وأي قضب جبينه إلظهار غضبه

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱهذه اآليات: ، فأنزل اهلل عز وجلينقبل على اآلخرليُ 
 يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم

                                                 

 (. 35/329( مجموع الفتاوى )1)
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ذكر [، 10 ـ 1عبس: ] َّ يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

األعمى، على عبوسه وتوليه عن  ^ا نزلت ُمعاتبة للنبي فسرين أهنغيُر واحد من المُ 

الذي جاء يسأله، وهو أعمى البصر ال البصيرة، وَمن كانت هذه حالته فهو أجدر 

وتوليه ال يراه ابن أم مكتوم ألنه أعمى، لكنه ^ بالعناية به، مع أنَّ عبوس النبي 

كيال  ،االستقراء لخفياهتا ب  لموازنة بين مراتب المصالح ووجو، ل^لنبيهتعليم اهلل 

آخر مساويًا يف األهمية أو أرجح،  ًام  الرأي ُمه بادئم منها يف االهتماُم بالمه يفته

عارض الدليل جتهد أن يبحث عن مُ ولذلك يقول علماء أصول الفقه: إن على المُ 

شارة إلى اختالف الحال بين المشركين المُ ، الذي الح له دي عرضين عن هَ واإل 

بإكرام  ذلك بالتذكير قبلين على تتبع مواقعه، وقرناإل سالم وبين المسلمين المُ 

 المؤمنين وسمو  درجتهم عند اهلل تعالى.

تذكير ، ووعظ الوعاظ، ونبياءفائدة كبيرة، هي المقصودة من بعثة األو تنبيه لوه

لذلك منك، هو األليق الواجب، وأما  اً فتقرن جاء بنفسه مُ ذكرين، فإقبالك على مَ المُ 

يف الخير،  ال يستفتي لعدم رغبتهستغني الذي ال يسأل وضك للغني المُ تصديك وتعرُ 

، كَّ تزى، فلو لم يَ ك  ن هو أهم منه، فإنه ال ينبغي لك، فإنه ليس عليك أال يز  مع تركك مَ 

 حاسب على ما عمله من الشر.فلست بمُ 

وهوم، وال علوم ألمر مَ مَ  رتك أمرٌ ال يُ  فدل هذا على القاعدة المشهورة، أنه:

تقر فنه ينبغي اإلقبال على طالب العلم، المُ وأ، توهمةصلحة مُ تحققة لمَ صلحة مُ مَ 

 .(1)إليه، الحريص عليه أزيد من غيره

وإنما هو من  ^وثمة وقفة تلفت االنتباه لنعلم بأن القرآن ليس من عند النبي 

ويتولى عن ابن أم مكتوم النشغاله بصناديد  ^عند اهلل تعالى وحده، َيعبس النبي

                                                 

(، 8/319(، وتفساااير القرآن العظيم )31/52ر )(، والتفساااير الكبي24/102( ينظر: جامع البيان )1)

 .910(، وتيسير الكريم الرحمن ص30/101(، والتحرير والتنوير )8/430وأضواء البيان )
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ذه هم، فُيعاتبه اهلل تعالى بقرآن ُيتلى، لَيسمع هبالكفر رجاء إسالمهم وإسالم َمن تحت

ألخفى األمر، ولم  ^الحادثة الكل فتذيع وتنتشر، ولو كان القرآن من عند النبي 

 يف وجهه ألنه أعمى. ^ُيعلنه، ألن ابن أم مكتوم لم يَر عبوس النبي 

ًا، ما هو موقف النبي  نزول من ابن أم مكتوم بعد  ^وأمر آخر يلفت االنتباه حق 

 هذه اآليات التي كانت حادثته سببًا يف نزولها، وانتشارها ومعرفة الجميع هبا؟

من ابن أم مكتوم كلما رآه أكرمه، وقد استخلفه على  ^لقد كان موقف النبي 

 .(1)المدينة مرتين إبان سفره، وكان مؤذنه للصالة

فلو  ،^تدل على أن القرآن لم يكن من عند محمد ^إنَّ آيات عتاب النبي 

كانت مثل هذه )التقريعات صادرة عن وجدانه، ُمعربة عن ندمه، ووخز ضميره حين 

بدا له خالف ما فر   من رأيه، أكان ُيعلنها عن نفسه هبذا التهويل والتشنيع؟ ألم يكن 

يف السكوت عنها سرت على نفسه واستبقاء لُحرمة آرائه؟ بل إن هذا القرآن لو كان 

طيع عند الحاجة أن يكتم شيئًا من ذلك الوجدان، ولو يفيض عن وجدانه لكان يست

 .(2)كان كاتمًا شيئًا لكتم أمثال هذه اآليات، ولكنه الوحي ال يستطيع كتمانه(

ولو كان القرآن فرضًا من عنده لما أظهر العتاب والُمخالفة، ولكان موافقًا له 

الُمحمدية من  يف كل حاالته، فا )ال أدل على أن الوحي القرآين خارج عن الذات

، ويف هذا داللة (3)مخالفة القرآن يف عدة مواطن لرأيه الشخصي ولطبعه الخاص(

، ونفي الكذب عنه، ألن الكاذب ال ُيبين المواقف الُمخالفة ^على صدق النبي 

لرأيه الُمعاتبة له لينشرها على مسامع الناس بل ُيخفيها، كما ال يتأخر الكاذب يف 

                                                 

 (.8/430) (، وأضواء البيان8/319(، وتفسير القرآن العظيم )24/102( ينظر: جامع البيان )1)

 . 25محمد دراز، صد/ ؛( النبأ العظيم2)

 .35للتهامي نقرة، ص ؛ستشرقونالقرآن والم (3)
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، وتتأكد لنا داللة أخرى وهي عدم علم (1)جة الماسة إليهافرتاء الكذب عند الحا

بالغيب إال من خالل الوحي، فلو كان يعلم الغيب لما عاتبه القرآن يف  ^النبي 

 ، وُوجه للعمل والحكم هبا.^بعض األمور التي اختارها النبي 

، ولتكون آيات عتابه ^ليتأكد لكل قارئ للقرآن أن القرآن ليس من عند محمد 

، وإنما هو وحي من البتةحد أدلة صدق نبوءته، وأن القرآن لم يكن من عنده أ ^

 اهلل تعالى.

وتدل هذه المواقف وغيرها على أن القرآن من عند اهلل وحده، فاهلل تعالى 

، وينسخ ما ُيلقي الشيطان، لُيحكم اهلل آياته، ولُيعلم بأن ^يستدرك على نبيه محمد 

، وال من عند أحد من الخلق، ^هو من إنشاء محمد  القرآن كالم اهلل تعالى، وليس

 ولكن هل يصدر ما يستدركه اهلل فينسخ ما يلقي الشيطانيقول ابن تيمية رحمه اهلل: )

والذين  ،والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك ،ويحكم اهلل آياته؟ هذا فيه قوالن

ك سورة النجم بقوله: تلنقل من الزيادة يف تأخرين طعنوا فيما يُ منعوا ذلك من المُ 

بت: ن علم أنه ثومَ  ،وقالوا: إن هذا لم يثبت ،وإن شفاعتهن لرتتجى الالغرانيق الع

 .^قال هذا ألقاه الشيطان يف مسامعهم ولم يلفظ به الرسول 

 ىك  مك لك اك ُّٱوقالوا يف قوله: ًا، ولكن السؤال وارد على هذا التقدير أيض 
 .هو حديث النفس [:52الحج: ] َّ ىل مل يك

 ال يمكن ًاثابت الً هذا منقول نق :فقالوا ،وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف 

 يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ُّٱٱ:والقرآن يدل عليه بقوله ،القدح فيه
 خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ينٰى ىن نن من  زن رن مم ام
  حج مث هت مت خت حت جت مبهب  خب حب جب هئ مئ

                                                 

د/عبدالمحساان  ؛ ^، واألدلة الجلية على صاادق خير الربية132اليتنز ص ؛( ينظر: دين اإلسااالم 1)

 . 23ص ، والنبأ العظيم156ص المطيري
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 مض خض حض مصجض خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
اآلثار يف تفسير هذه اآلية  :فقالوا. [54 ا52الحج: ] َّ جغ  مع جع مظ حط

لقي خ اهلل لما يُ فإن نس ،والقرآن يوافق ذلك ،معروفة ثابتة يف كتب التفسير والحديث

 ،اطلوتمييز الحق من الب ،إنما يكون لرفع ما وقع يف آياته ،وإحكامه آياته ،الشيطان

 بغيرها.  حتى ال تختلط آياته

ون قلوهبم مرض والقاسية قلوهبم إنما يك وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين يف

 .يف النفس ًايسمعه الناس ال باطن اً إذا كان ذلك ظاهر

والفتنة التي تحصل هبذا النوع من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع  

 اآلخر من النسخ. 

فإنه إذا  ،عده عن الهوى من ذلك النوعوبُ  ،^وهذا النوع أدل على صدق الرسول 

ن فإذا قال ع ،صدق يف ذلكوكالهما من عند اهلل، وهو مُ  ،بأمر ثم يأمر بخالفه كان يأمر

وإن ذلك المرفوع الذي نسخه اهلل  ،وهو الناسخ ،نفسه إن الثاين هو الذي من عند اهلل

وهذا كما قالت عائشة رضي  ،وقوله الحق ،كان أدل على اعتماده للصدق ،ليس كذلك

 زب رب يئ ىئ ُّٱمن الوحي لكتم هذه اآلية:  ًاشيئ ًالو كان محمد كاتم: »اهلل عنها
 [«.37األحزاب: ] َّنت مت زت رت يب ىب نب  مب

نصر كل ما قاله ولو كان خطأ، ريد أن يَ يُ  ،عظم نفسه بالباطلأال ترى أن الذي يُ  

ونسخ ما ألقاه الشيطان هو أدل على تحريه  ،أن اهلل أحكم آياته ^فبيان الرسول 

و المقصود بالرسالة فإنه الصادق المصدوق وهذا ه ،للصدق وبراءته من الكذب

 .(1)(بال ريب ًامحض اً ولهذا كان تكذيبه كفر، ^

 

                                                 

 (. 10/291مجموع الفتاوى: البن تيمية، ) (1)



 

403 

 

فهذه المواقف تؤكد وتربهن على أن القرآن وحي من عند اهلل تعالى، وليس هو 

، وهذه الداللة هي أحد األدلة التي تربهن على صدق نبوة ^من عند محمد

 وليست هي الداللة الوحيدة. ^النبي

* * * * * 
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ــاملبح  :األول ثــــــــــ

ــث ا  ــ   :املبحــ  ثــ

 ثـــ  ـــث:املبحـــث ا 

ــث ا   رابع:املبحـــــ

  مس:املبحث ا   

ــ دس:املبحث ا   سـ

 

 تأخر ا وح  يف ح دثة اإلفك

 ةر ا وح  يف حتويل ا قبلتأخ

 كف ر مكة ؤالتأخر ا وح  يف اإلج بة عن س

 جململة  تأخر ا وح  يف بي ن اآلي ت ا

   تأخر ا وح  يف صلح احلديبية

 تأخر ا وح  يف قصة اجمل د ة

 الفصل الثامن 

  جة إليه على الوحي مع مسيس احلا داللة تأخر نزول       

^نبوءة النيب       
        

 :عىل ستة مباحث ويشتمل               
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 المبحث األول

(1)تأخر الوحي يف حادثة اإلفك

عائشااة رضااي اهلل عنها، وطال  ^رض زوج النبي نافقون يف ع  حينما خاض المُ 

، تقول ^األمر والناس يخوضااااون، لم ينزل الوحي يف تلك الفرتة فأبطأ عن النبي

ٌء، َقاَلْت » :عائشاااة رضاااي اهلل عنها
ْ
ي ْأن ي شاااَ ْهًرا اَل ُيوَحى إ َلْيه  ف ي شاااَ  :َوَقْد َمَكَث شاااَ

َد، ُثمَّ َقاَل  َشة :َفَتَشهَّ َسُيَبرِّ  ،َفإ نَُّه َبَلَغن ي َعنْك  َكَذا َوَكَذا ،َيا َعائ  يَئًة َف  َبر 
 ،ُئك  اهللَفإ ْن ُكنْت 

ي ا ر  َتْغف   ُثمَّ َفإ نَّ اْلَعْبَد إ َذا اْعَتَرَف ب َذْنب   ،َوُتوب ي إ َلْيه   هللَوإ ْن ُكْنت  َأْلَمْمت  ب َذْنٍب َفاسااااْ
ه 

 .(2)«َعَلْيه   اهللَتاَب َتاَب 

ث تدل على أن النبي فهذه الحاد فة الغيب  ^ة  ال يعلم الغيب، ولو ادعى معر

حيث لم يظن ولم يقل ما ليس له به  ^ه، وهو يدل على صاااادق النبي أ زوَج لرب 

 علم.

 :^ه، حيث يقول ن قذف زوَج كان يطلب مشااااورة قومه فيمَ  ^بل إن النبي 

 ف ي ُأَناٍس َأَبنُوا َأْهل ي»
َّ
يُروا َعَلي ا َبْعُد َأش  َأمَّ

َواْيُم اهلل َما َعل ْمُت َعَلى َأْهل ي م ْن ُسوٍء  ،(3)

شارهم فيما يفعل بمَ ) ^فالنبي ، (4)«َقطُّ  ست شةا سعد بن  ؟ن قذف عائ شار عليه  فأ

ووقع  ،موافقون له فيما يقول ويفعل أمره،معاذ وأسيد بن حضير بأهنم واقفون عند 

ن ى مَ هتا أقام حد القذف علفلما نزل عليه الوحي برباء ،النزاع يف ذلك بين السعدين

                                                 

 فقط.  ^أهدف إلى بيان داللة الحادثة على صدق نبوءة النبي  :تنبيه( 1)

(، 2518، )ًا( أخرجه البخاري يف صاااحيحه، كتاب الشاااهادات، باب تعديل النسااااء بعضاااهن بعضااا2)

 (. 2770ومسلم يف صحيحه، كتاب التوبة، باب يف حديث اإلفك وقبول توبة القاذف، )

األَْبُن التهمااة، أي اهتموهااا، وقااذفوهااا. ينظر: الفااائق يف غريااب الحااديااث واألثر: للزمخشااااري،  ( 3)

 (.1/18نهاية يف غريب الحديث واألثر: البن األثير، )(، وال1/13)

  ېئ ېئېئ ۈئ ۆئۈئژ( أخرجه البخاري يف صاااحيحه، كتاب تفساااير القرآن، باب 4)
كتاب التوبة، باب يف حديث  ،(، ومساااالم يف صااااحيحه4757)، [19النور: ]  ژىئ ىئ ىئ

 (.4974اإلفك وقبول توبة القاذف، )
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نه نا أن القرآن من عند محمد (1)(وقع م تدعي األمر أن  ^، ولو فرضاااا فهل يساااا

 رضه ؟!ن قذف ع  يستشير صحابته فيمَ 

باشرة رض زوجه مُ عن ع   وهو من إنشائه لذب   ^ولو كان أمر القرآن إلى النبي

ألساااانااة رضاااااه، ولنساااابااه إلى الوحي، حتى تنقطع رهااة ليحمي ع  دون أن ينتظر بُ 

المتهوكين، لكنه ما جرؤ على مثل هذا أبدًا، لتعلم بأن القرآن لم يكن من صاااانيع 

 .(2)محمد أبدًا 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (. 13/343) البن حجر العسقالين ؛( فتح الباري1)

 . 20ص ( ينظر: النبأ العظيم2)
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 المبحث الثاني

 تأخر الوحي يف تحويل القبلة

ستقبل إ ^النبي هاجَر  )حين لى المدينة، وكان أكثر أهلها اليهود، أمره اهلل أن ي

سول اهلل  بيت المقدس، ستقبلها ر شهًرا، وكان  ^ففرحت اليهود، فا َشَر  ْضَعَة َع ب

ماءيُ  يدعو اهلل وينظر إلى الساااا كان  لة إبراهيم ف عازب  ،(1)(حب قب فعن الرباء بن 

وُل اهلل»رضااي اهلل عنهما قال:  َر َأْو  ^َكاَن َرسااُ تََّة َعشااَ س  ساا  لَّى َنْحَو َبْيت  اْلَمْقد  صااَ

ْهًرا َر شااَ ْبَعَة َعشااَ وُل اهلل  ،سااَ َه إ َلى اْلَكْعَبة   ^َوَكاَن َرسااُ بُّ َأْن ُيَوجَّ
 من ُّٱٱ:َفَأْنَزَل اهلل ،ُيح 

َه َنْحَو اْلَكْعَبة  [،144البقرة: ] َّ ين ىن نن  .(2)«َفَتَوجَّ

أي: كثرة تردده [ 144البقرة: ] َّري ٰى ين ىن نن من ُّٱيقول اهلل لنبيه: )

 َّ ين ٱُّتقبال الكعبة، وقال: لنزول الوحي باس اً وانتظار ًا، شوقايف جميع جهاهت

 .(3)(ستلزم لتقليب البصرلزيادة اهتمامه، وألن تقليب الوجه مُ  بصرك ولم يقل:

ند محمد كان القرآن من ع ُم  ^ولو  هذه ال كل  تأخر  ما  به يُ  دة، لشاااايءٍ ل ح

قلب وجهه مرة بعد أخرى إلى الساااماء، ولقال بتحويل القبلة اااااااويتشاااوف إليه، فيُ 

 .(4)قه ويصف حاله، لكنه الوحي اإللهي من عند اهلل تعالىبين تشومباشرة، ولم يُ 

* * * * * 

                                                 

 بتصرف يسير. (1/458( تفسير القرآن العظيم )1)

(، ومساالم 399( أخرجه البخاري يف صااحيحه، كتاب الصااالة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، )2)

 (. 525يف صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، )

 (.2/26، وينظر: التحرير والتنوير )71ص  الكريم الرحمن ( تيسير3)

 . 159د/عبدالمحسن المطيري، ص؛   ^األدلة الجلية على صدق خير الربية :( ينظر4)
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 المبحث الثالث

 تأخر الوحي يف اإلجابة على سؤال كفار مكة

بعدما سااااأله كفار مكة عن أمور أخربهم هبا ؛ لفرتة^ انقطع الوحي عن النبي 

وها هي باإلجابة يف يوم غد ولم يقل إن شاااااء اهلل،  ^أحبار يهود، ووعدهم النبي 

عثت بَ ، )^ذي القصاااة أذكرها لتتبين لنا حقيقة مصااادر القرآن الذي جاء به محمد 

، إلى أحبار يهود بالمدينة، فقالوا (1)قريش النضااار بن الحارث، وعقبة بن أبي ُمَعيط

سلوهم عن محمد، وص   ص  لهم:  فته، وأخربوهم بقوله؛ فإهنم أهل الكتاب فوا لهم 

لم األنبياء. فخرجا حتى قدما المدينة، فساااألوا ن ع  األول، وعندهم ما ليس عندنا م

، ووصاااافوا لهم أمره وبعض قوله، وقاال إنكم أهل ^أحبار يهود عن رسااااول اهلل 

التوراة، وقد جئناكم لتخربونا عن صاااحبنا هذا. قال: فقالت لهم: ساالوه عن ثالث 

َروا َتَقول فَ رساااال، وإن لم يفعل فالرجل مُ نأمركم هبن، فإن أخربكم ب ه ن، فهو نبي مُ 

فيه رأيكم: ساااالوه عن فتية ذهبوا يف الدهر األول، ما كان من أمرهم؟ فإهنم قد كان 

اف بلغ مشارق األرض ومغارهبا، ما كان  لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طو 

ما هو؟ فاتبعوه، وإن لم  نَبؤه؟ وساااالوه عن الروح،  لك فهو نبي  بذ فإن أخربكم 

 نعوا يف أمره ما بدا لكم.تقول، فاصاخربكم فإنه رجل مُ يُ 

اكم يا معشااار قريش، قد جئن :فأقبل النضااار وعقبة حتى قدما على قريش، فقاال

بفصااال ما بينكم وبين محمد، قد أمرنا أحبار يهود أن نساااأله عن أمور، فأخربوهم 

ا أمروهم به، فقال فقالوا: يا محمد، أخربنا: فسااألوه عم   ^وا رسااول اهلل ؤهبا، فجا

، فانصااارفوا عنه، ساااتثن  ولم يَ  ،«بما ساااألتم عنه اً أخربكم غد»: ^لهم رساااول اهلل 

خمس عشرة ليلة، ال ُيحدث اهلل إليه يف ذلك وحًيا، وال يأتيه  ^ومكث رسول اهلل 

                                                 

بة بن أبي معيط، ( 1) ناس أذًى لرسااااول اهلل،  يأببيكنى ُعق يد، وكان من أشااااد ال له  ^الول وعداوة 

 (.1/264) البن األثير :لكامل يف التاريخا :ُأسر ببدر وقتل صربًا. ينظر وللمسلمين،
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أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غًدا، واليوم  جربيل، عليه السااااالم، حتى أرجف

 ه عنه. وحتى أحزَن رسولا سألناخمَس عشرَة قد أصبحنا فيها، ال ُيخربنا بشيء عم  

مكُث الوحي عنه، وشااااق عليه ما يتكلم به أهل مكة، ثم جاءه جربيل، عليه  ^اهلل 

عاتبته إياه على حزنه السالم، من عند اهلل عز وجل، بسورة أصحاب الكهف، فيها مُ 

سألوه عنه من أمر الفتية  ٱُّٱوالرجل الطواف، وقول اهلل عز وجل: ،عليهم، وَخَبر ما 

 .(1)([85]اإلسراء: َّ جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف مغجف جغ مع

 ^من جهة، وتوجيه للنبي  ^يف هذه الحادثة داللة على صاااادق نبوءة النبي 

 من جهة أخرى.

: فلوكان القرآن من عنده ^أما من جهة داللة الحادثة على صااادق نبوءة النبي 

جئهم لولم يُ  لم يحتج إلى هذا التأخر يف البيان، وألجاهبم مباشاارة عما سااألوا عنه،

جيبهم على ما سألوا لم ينزل عليه الوحي، فيتأخر، للغد، وبعدما ألجأهم للغد كي يُ 

طلقًا، بالجواب من عنده، لكنه لم يفعل ذلك مُ  ^وهي فرتة كافية ألن يأيت محمد 

له يف الوحي إال التبليغ بما يُ  ^أال يدل هذا على أنَّ محمدًا  بهال دور  ئه اهلل  ؟!  نب

 ، والوحي ال ينزل تلبية لطلبه.^الوحي ال يعلمه محمد فزمن نزول

وجهة إليه دليالً آخر لألساااائلة المُ  ^كما أن يف إجابته بعدما نزل عليه الوحي 

أمي لم يقرأ  ^ألنه أخرب بأمور غيبية ال يعلمها إال نبي، والنبي ؛ على صاادق نبوءته

به ما هو  ما وافق ما أخربطالع أي كتاب، ولم يكتب بيديه كما بينت سابقًا، فلولم يُ 

 :دق نبوءته؛ وهذا يتبين من قولهممعلوم عند أهل الكتاب، دل ذلك أيضًا على ص  

صنعوا يف تقول، فاخربكم فإنه رجل مُ فإن أخربكم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يُ )

 (.أمره ما بدا لكم

                                                 

 (. 5/136(، وتفسير القرآن العظيم )17/593( جامع البيان يف تفسير القرآن )1)
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يتأخر نزول  نأما عن توجيه اهلل تعالى لنبيه، فيتبين يف حكمة اهلل التي اقتضااات أ

  من زن رن ُّٱ :ا يف غد، ففي قوله تعالىفيما بعد عم   ^الوحي ليسااااتثني النبي 

 مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
إرشاااد من اهلل لرسااوله صاالوات اهلل )[، 24 اااااا 23الكهف: ]  َّ  خت حت جت هب

 كوسالمه عليه، إلى األدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله يف المستقبل، أن يرد ذل

إلى مشاايئة اهلل، عز وجل، عالم الغيوب، الذي يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن 

لو كان كيف كان يكون، كما ثبت يف الصااااحيحين عن أبي هريرة، رضااااي اهلل عنه، 

اَلم: »َقاَل  أنه ^عن رساااول اهلل  َما الساااَّ َلْيَماُن ْبُن َداُوَد َعَلْيه  ْيَلَة  :َقاَل ساااُ أَلَُطوَفنَّ اللَّ

ب يل  اهللَعلَ  ي ساااَ
ُد ف  ٍس ُيَجاه  يَن ُكلُُّهنَّ َيْأت ي ب َفار 

ع  ساااْ
ٍع َوت  ساااْ

َفَقاَل َلُه  ،ى م اَئة  اْمَرَأةٍ َأْو ت 

ُبهُ  َدٌة ااااااااَفَلْم َيْحم   ،اَء اهللااااَفَلْم َيُقْل إ ْن َش  ،إ ْن َشاَء اهلل : قلَصاح  نُْهنَّ إ الَّ اْمَرَأٌة َواح 
ْل م 

اَج  ا ا ا ا قِّ رَ ا ي َنفْ  ،ُجلٍ اَءْت ب ش  ذ  اَوالَّ ه  َلْو قَ ا ٍد ب َيد  اَل إ ْن َشاَء اهلل َلَجاَهُدوا ف ي اُس ُمَحمَّ

 .(2)((1)«َسب يل  اهلل ُفْرَساًنا َأْجَمُعونَ 

تتوجه  ^ويف الداللتين اللتين تضاااامنتهما هذه الحادثة داللة أخرى، فمحمد 

زن حأخر نزول الوحي، ويَ خرب هبا لتإليه أساااائلة ويعد باإلجابة عليها غدًا، ثم ال يُ 

لذلك ثم يتم توجيهه بأمر االساااتثناء فيما يتعلق بالمساااتقبل، هذا فيه داللة على أن 

 ، وإنما هو إلهي المصدر.البتة ^القرآن لم يكن من لدن محمد 

* * * * * 

 

                                                 

( أخرجه البخاري يف صااااحيحه، كتاب أحاديث األنبياء، باب )ووهبنا لداود سااااليمان نعم العبد إنه 1)

 (. 3124ناء، )(، ومسلم يف صحيحه، كتاب األيمان، باب االستث3171أواب(، )

(، 3/252(، وأضاااواء البيان: )3/187(، وينظر: معالم التنزيل )5/148( تفساااير القرآن العظيم )2)

 . 474ص وتيسير الكريم الرحمن
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 المبحث الرابع

 تأخر الوحي يف ايان اآليات المجملة

سااااتبين له وال ألصااااحابه تأويله،  يَ جمل الذي الالقول المُ  ^قد كان يأيت النبي 

 زت رت يب ُّٱ حتى ينزل اهلل عليه بيانه بعد ذلك، ومن ذلك لما نزل قول اهلل تعالى:
[ شق ذلك على صحابة 284البقرة: ]  َّمث زث رث  يت ىت نت مت

ا َنَزَلْت َعَلى َرُسول  اهلل »  :َقاَل  رضي اهلل عنه، َعْن َأب ي ُهَرْيَرةَ ف، ^الرسول   ُّٱٱٱٱٱٱٱٱ:^َلمَّ

 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب  رب يئ ىئ نئ
َتدَّ َذل َك َعَلى  :َقاَل  َّ مل يك ىك مك لك  يقاك ىق يف ىف يث ىث مثنث َفاشااااْ

ول  اهلل  َحاب  َرسااااُ وَل اهلل ^َأصااااْ ، َفَقاُلوا ،^، َفَأَتْوا َرسااااُ َكب  َأْي  :ُثمَّ َبَرُكوا َعَلى الرُّ

َدَقةَ َرُسوَل اهلل ُكلِّْفنَا م ْن اأْلَْعَمال  َما نُ  َهاَد َوالصَّ يَاَم َواْلج  اَلَة َوالصِّ يُق الصَّ
َلْت َوَقْد ُأْنز  ، ط 

ه  اآْلَيُة َواَل ُنط يُقَها وُل اهلل ، َعَلْيَك َهذ  ْهُل  :^َقاَل َرسااااُ يُدوَن َأْن َتُقوُلوا َكَما َقاَل َأ َأُتر 

ْينَا  ْعنَا َوَعصاااَ
م  ُكْم ساااَ

ْعنَا َوَأَطْعنَا ُغْفَراَنَك َربَّنَا َوإ َلْيَك بَْل ُقوُلوا ؟ اْلك تَاَبْين  م ْن َقبْل  م  ساااَ

يُر، َقاُلوا ْت  :اْلَمصاا  ا اْقَتَرَأَها اْلَقْوُم َذلَّ يُر، َفَلمَّ
ْعنَا َوَأَطْعنَا ُغْفَراَنَك َربَّنَا َوإ َلْيَك اْلَمصاا  م  سااَ

نَتُُهمْ  َها، ب َها َأْلساا   ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام يل ُّٱٱٱ:َفَأْنَزَل اهلل ف ي إ ْثر 
  خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري
ا َفَعُلوا َذل َك َنَسَخَها اهلل َتَعاَلى [، 285البقرة: ] َّ مت خت حت جت مبهب َفَلمَّ

 جض  خصمص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث ُّٱٱ:َفَأْنَزَل اهلل َعزَّ َوَجلَّ 
 .(1)«[286البقرة: ] َّجع مظ حط مض خض حض

ة وألزال اإلشااكال باألمر من البداي ألعلمهم ^فلو كان القرآن من عند محمد

من فوره عنهم، ألنه لم يكن ليكتم عنهم العلم وهم يف أشااد الحاجة إليه، ولم يكن 

                                                 

اق، طباب بيان أنه ساااابحانه وتعالى لم يكلف إال ما يُ  ( أخرجه مساااالم يف صااااحيحه، كتاب اإليمان،1)

(179 .) 
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كان  كاد يخلع قلوهبم وهو هبم رؤوف رحيم، ولكنه  لذي  هذا الهلع ا ليرتكهم يف 

مثلهم ينتظر تاأويلهاا، وبيااهناا، وألمر ماا أخر اهلل عنهم هاذا البياان، ربماا لتتجلى 

لغ بال يعلم شاايئًا عن القرآن إال بوحي اهلل إليه، فهو مُ  ^محمدًا للجميع حقيقة أن 

 .(1)عن ربه، وليتبين لنا داللة صدق نبوته من هذا التأخر يف بيان ما أجمل 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  .29ا 28ص ( ينظر: النبأ العظيم1)
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 المبحث الخامس

 تأخر الوحي يف  لح الحديبية

عتدي عليهم أينما وجدوه، غير أال ن يقاتلوا مَ ااااااااَأذ ن اهلل تعالى للمؤمنين أن يُ 

 مف خف حف جف ُّٱقاتلهم فيه بنفسه، قال تعالى: ااااان لم يُ قاتلوا يف الحرم مَ ااااايُ 
َزَمَن اْلُحَدْيب َية  َحتَّى  ^َخَرَج َرُسوُل اهلل »ا [، ولم  190البقرة: ] َّ  مق حق

يق   اُنوا ب َبْعض  الطَّر    ،إ َذا كاَ
ُّ
اَل النَّب ي َد ْبَن  :^قاَ الا  يم  إ نَّ خاَ اْلَغم  ٍل  (1)اْلَول ياد  با  ي َخياْ

ف 

َعةٌ  ين   ،ل ُقَرْيٍش َطل ي ُخُذوا َذاَت اْلَيم  دٌ  ،َف ل  َخا ْم  َعَر ب ه  َما شااااَ َحتَّى إ َذا ُهْم ب َقَتَرة   ،َفَواهلل 

  ،(2)اْلَجْيش  
ُّ
اَر النَّب ي يًرا ل ُقَرْيٍش، َوسااااَ ت ي َحتَّى إ َذا َكاَن ب الثَّن   ^َفاْنَطَلَق َيْرُكُض َنذ  ة  الَّ يَّ

َها ْم م نْ ُتهُ  ،ُيْهَبُط َعَلْيه  َل ه  َراح  ب  َكْت  اُس  ،َبَر نَّ َقاَل ال ْت  :َف حَّ َفَأَل َحْل،  َقاُلوا ،(3)َحْل   :َف

ْصَواءُ  ْصَواءُ  ،(4)َخأَلَْت اْلَق   ،َخأَلَْت اْلَق
ُّ
ْصَواءُ  :^َفَقاَل النَّب ي َوَما َذاَك  ،َما َخأَلَْت اْلَق

يل  َولَ  ،َلَها ب ُخُلٍق  ه  اَل َيْسَأُلون ي ُخطَّ  :ُثمَّ َقاَل  ،ك ْن َحَبَسَها َحاب ُس اْلف  ي ب َيد  ي َنْفس  ذ  ًة َوالَّ

َها ا يَّ  اهلل إ الَّ َأْعَطْيُتُهْم إ 
َمات  َها ُحُر َها ،ُيَعظُِّموَن ف ي َبْت  ،ُثمَّ َزَجَر َقاَل (5)َفَوَث َعَدَل  :،  َف

َصى اْلُحدَ  ،َعنُْهمْ  ُضهُ  (6)َعَلى َثَمدٍ  ،ْيب َية  َحتَّى َنَزَل ب َأْق  َيَتَبرَّ
ًضا،  (7)َقل يل  اْلَماء  النَّاُس َتَبرُّ

ول  اهلل  َ إ َلى َرسااُ
ك ي ْهًما م ْن  ،اْلَعَطُش  ^َفَلْم ُيَلبِّْثُه النَّاُس َحتَّى َنَزُحوُه، َوشااُ َفاْنَتَزَع سااَ

َدُروا َعنْهُ َفَواهلل  ،ُثمَّ َأَمَرُهْم َأْن َيْجَعُلوُه ف يه   ،ك نَاَنت ه   يِّ َحتَّى صااَ يُش َلُهْم ب الرِّ  ،َما َزاَل َيج 

                                                 

 (.1/163الغميم: ماء بين عسفان وضجنان. ينظر: فتح الباري: البن حجر، ) (1)

 (.5/335القرتة بفتح القاف والمثناة الغبار األسود، ينظر: فتح الباري: البن حجر، ) قرتة الجيش: (2)

ت ( 3) حَّ ه :فأَل يه، ينظر: الن رَّ عل مه وأصااااَ ها من أَلحَّ على الشاااايء إذا َلز  مْت مكاَن ية يف غريب أي َلز  ا

 (. 4/449الحديث واألثر )

َرانُ اَل َخألَت  النَّاَقُة خ   (4) َف فَ  :ًء إ َذا َحَرَنْت. والح  َب. ينظر: غريب الحديث:  اَل َأْن َيق  ر  َك َوإ ن ضااااُ َيَتَحرَّ

 (.2/446) للحربي

 (.5/336البن حجر، ) :فوثبت أي قامت، ينظر: فتح الباري (5)

 (.1/640ماء القليل، ينظر: النهاية يف غريب الحديث واألثر: البن األثير، )ال :بالتحريك :الثََّمد (6)

ضًا (7) ُضه الناس َتبَرُّ  (.301/ 1المرجع السابق، ) :، ينظر، والبَْرُض الشيء القليلالً يأخذونه قلي :أي َيتَبَرَّ



 

417 

 

 
ُّ
ي َقاَء اْلُخَزاع  ْيُل ْبُن َوْر ُبَد َجاَء  َك إ ْذ  ل  َكَذ َما ُهْم  َعَة  (1)َفَبْينَ ه  م ْن ُخَزا م  ف ي َنَفٍر م ْن َقْو

ول  اهلل  ح  َرسااااُ ي َتَرْكُت َكْعَب ْبَن ُلَؤي  إ نِّ  :َفَقاَل  ،م ْن َأْهل  ت َهاَمةَ ^ َوَكاُنوا َعْيَبَة ُنصااااْ

َر ْبَن ُلَؤي  َنَزُلوا َأْعَداَد م َياه  اْلُحَدْيب َية  
َوُهْم ُمَقات ُلوَك  ،(2)َوَمَعُهْم اْلُعوُذ اْلَمَطاف يُل  ،َوَعام 

ْيت   وَك َعْن اْلَب ادُّ وُل اهلل  ،َوصااااَ َقاَل َرسااااُ َحدٍ  :^َف َتال  َأ ْئ ل ق  ا َلْم َنج  نَّ ا  ،إ  نَّ َنا َوَلك  ْئ ج 

ينَ  ر  َكْتُهْم اْلَحْرُب  ،ُمْعَتم  ًشا َقْد َنه  ْت ب ه مْ  ،َوإ نَّ ُقَرْي َضرَّ َش  ،َوَأ ةً اؤُ َفإ ْن   ،وا َماَدْدُتُهْم ُمدَّ

نَّاس   ا ،َوُيَخلُّوا َبْين ي َوَبْيَن ال َفإ ْن شااااَ اُس ؤُ َفإ ْن َأْظَهْر  نَّ يه  ال َيْدُخُلوا ف يَما َدَخَل ف  وا َأْن 

واَوإ   ،َفَعُلوا الَّ َفَقْد َجمُّ
ي َهَذا  ،(3) ه  أَلَُقات َلنَُّهْم َعَلى َأْمر  ي ب َيد  س  ي َنْف ذ  َوإ ْن ُهْم َأَبْوا َفَوالَّ

ال َفت ي َد سااااَ ْيٌل  ،(4)َحتَّى َتنَْفر  ُبَد َقاَل  َذنَّ اهلل َأْمَرُه، َف ف  َما َتُقوُل  :َوَلُينْ ُغُهْم  ُأَبلِّ  :َقاَل  ،سااااَ

اَفاْنَطَلَق َحتَّى َأَتى  ُجل   :َقاَل  ،ُقَرْيشااً ْن َهَذا الرَّ
ْئنَاُكْم م  ْعنَاُه َيُقوُل َقْواًل  ،إ نَّا َقْد ج  م   ،َوسااَ

َفَهاُؤُهمْ  ُه َعَلْيُكْم َفَعْلنَا، َفَقاَل سااااُ ضااااَ ْئُتْم َأْن َنْعر  اَل َحاَجَة َلنَا َأْن ُتْخب َرَنا َعنُْه  :َفإ ْن شاااا 

ْأي  م نُْهمْ  ٍء، َوَقاَل َذُوو الرَّ ْ
ي ْعَتُه، َيُقوُل  :ب شااااَ م  ْعُتُه َيُقوُل  :َقاَل  :َهات  َما سااااَ م  َكَذا  :سااااَ

  ،َوَكَذا
ُّ
َثُهْم ب َما َقاَل النَّب ي ُعودٍ ، ^َفَحدَّ َفَقاَم ُعْرَوُة ْبُن َمسااااْ

ُتْم  :، َفَقاَل (5) َأْي َقْوم  َأَلسااااْ

ُت ب اْلَوَلد   :َقاَل  ،َبَلى :َقاُلوا ؟ب اْلَوال د    :َقاُلوا ؟َفَهْل َتتَّه ُمون ي  :َقاَل  ،ىَبلَ  :َقاُلوا ؟َأَوَلسااااْ

  ،َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنِّي اْسَتنَْفْرُت َأْهَل ُعَكاظَ  :َقاَل  ،اَل 
َّ
ا َبلَُّحوا َعَلي َفَلمَّ

ْئُتُكْم ب َأْهل ي  (6) ج 

                                                 

شهد وابنه عبد اهلل حنينًا والطائف وتبوك (1) س :. ينظربديل بن ورقاء الخزاعي،  بن األثير ال :د الغابةأ

(1 /106.) 

يريد النساااااء والصاااابيان، ينظر: تفسااااير غريب ما يف الصااااحيحين: للحميدي،  :العوذ المطافيل (2)

(1/190.) 

 (.1/814أي اْسرتاُحوا وَكُثروا، ينظر: النهاية يف غريب الحديث واألثر: البن األثير، ) :َفَقد جموا (3)

ْفحة الُعنُق وهما سااال َفتان من جان َبيه. وَكنَى بانفَراد ها عن الموت  :َفةالسااال   :حتى َتنْفرد سااال َفتي (4) صااَ

ا يليها إال بالموت. وقيل ق بين رأسااااي وَجساااادي، :ألهنا ال َتنْفرد عمَّ ة يف ينظر: النهاي أراد حتى ُيَفرَّ

 (.2/981غريب الحديث: البن األثير، )

أكابر قومه، كانت له اليد البيضاااااء يف صاااالح  عروة بن مسااااعود عم والد المغيرة بن شااااعبة، أحد (5)

 (.4/493اإلصابة يف تمييز الصحابة، ) :الحديبية، أسلم يف السنة التاسعة من الهجرة. ينظر

بلح الرجل إذا انقطع من اإلعياء فلم يقدر  :يقال ،وأصاااال التبليح اإلعياء والعجز والفتور :حوالَّ بَ  (6)

 (.1/190غريب ما يف الصحيحين: للحميدي، )على الحركة وعجز عنها، ينظر: تفسير 
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ي َوَمْن َأَطاَعن ي  ،َة ُرْشٍد اْقَبُلوَهاَفإ نَّ َهَذا َقْد َعَرَض َلُكْم ُخطَّ  :َقاَل  ،َبَلى :َقاُلوا؟ َوَوَلد 

  ،اْئت ه   :َقاُلوا ،َوَدُعون ي آت يه  
َّ
  ،^َفَأَتاُه، َفَجَعَل ُيَكلُِّم النَّب ي

ُّ
َنْحًوا م ْن َقْول ه   ^َفَقاَل النَّب ي

ْنَد َذل َك  ،ل ُبَدْيلٍ  َقاَل ُعْرَوُة ع  َك  :َف ْلَت َأْمَر َقْوم  َتْأصااااَ ْيَت إ ْن اسااااْ ُد َأَرَأ  َهْل  ،َأْي ُمَحمَّ

َلَك  َلُه َقْب َحٍد م ْن اْلَعَرب  اْجَتاَح َأْه َأ ب  ْعَت  م  َفإ نِّي َواهلل أَلََرى  ؟سااااَ َوإ ْن َتُكن  اأْلُْخَرى 

اًبا ،ُوُجوًها وا َوَيَدُعوَك، َفَقاَل َلُه َأُبو َبْكٍر  نَ م   (1)َوإ نِّي أَلََرى َأْوشاااَ رُّ
النَّاس  َخل يًقا َأْن َيف 

يُق  دِّ ت  اْمُصْص ب َبظْ  :الصِّ رُّ َعنُْه َوَنَدُعهُ  ،ر  الالَّ
َبْكٍر،  َأُبو :َقاُلوا ؟َمْن َذا :َفَقاَل  ؟َأَنْحُن َنف 

َك ب َها أَلََجْبُتَك  :َقاَل  ي َلْم َأْجز  ْند  ه  َلْواَل َيٌد َكاَنْت َلَك ع  ي ب َيد  ي َنْفساااا  ذ   :َقاَل  ،َأَما َوالَّ

 
َّ
َعَل ُيَكلُِّم النَّب ي َما َتَكلَّ  ^َوَج ه  َفُكلَّ ت  َخَذ ب ل ْحَي َبةَ  ،َم َأ ْع يَرُة ْبُن شااااُ َقائ ٌم َعَلى  (2)َواْلُمغ 

 
ِّ
ْغَفرُ  ،^َرْأس  النَّب ي ْيُف، َوَعَلْيه  اْلم  َوَمَعُه السااااَّ

ه  إ َلى ل ْحَية   ،(3) َما َأْهَوى ُعْرَوُة ب َيد  َفُكلَّ

 
ِّ
ْيف   ^النَّب ي َرَب َيَدُه ب نَْعل  السااَّ ول  اهلل أَ  :َوَقاَل َلهُ  ،(4)ضااَ  َرسااُ

ْر َيَدَك َعْن ل ْحَية   ،^خِّ

هُ  ْعَبةَ  :َقاُلوا؟ َمْن َهَذا  :َفَقاَل  ،َفَرَفَع ُعْرَوُة َرْأسااَ يَرُة ْبُن شااُ ُت  :َفَقاَل  ،اْلُمغ  َأْي ُغَدُر َأَلسااْ

َك  ت  َغْدَر َعى ف ي  ة  َفَقَتَلُهمْ  ،َأسااااْ يَّ
ل  َجاه  ًما ف ي اْل َب َقْو ح  يَرُة صااااَ َكاَن اْلُمغ  َخَذ وَ  ،َو َأ

ْسَلمَ  ،َأْمَواَلُهمْ    ،ُثمَّ َجاَء َفَأ
ُّ
ْساَلَم َفَأْقَبُل  :^َفَقاَل النَّب ي ا اإْل  ْسُت م نُْه  ،َأمَّ ا اْلَماَل َفَل َوَأمَّ

ءٍ 
ْ
ي   ،ف ي شااااَ

ِّ
َحاَب النَّب ي َم  :َقاَل  ،ب َعْينَْيه   ^ُثمَّ إ نَّ ُعْرَوَة َجَعَل َيْرُمُق َأصااااْ َفَواهلل َما َتنَخَّ

و ْلَدُه، َوإ َذا  ،ُنَخاَمًة إ الَّ َوَقَعْت ف ي َكفِّ َرُجٍل م نُْهمْ  ^ُل اهلل َرسااُ َفَدَلَك ب َها َوْجَهُه َوج 

وئ ه   ،اْبَتَدُروا َأْمَرهُ  مُ َأَمَرهُ  َأ َكاُدوا َيْقَتت ُلوَن َعَلى َوضاااُ وا  ،َوإ َذا َتَوضاااَّ َوإ َذا َتَكلََّم َخَفضاااُ

نَْدهُ  ْصَواَتُهْم ع  ْصَحاب ه  َوَما يُ  ،َأ وَن إ َلْيه  النََّظَر َتْعظ يًما َلُه، َفَرَجَع ُعْرَوُة إ َلى َأ دُّ  :اَل َفقَ  ،ح 

  ،َأْي َقْوم  
ِّ
ي َرى َوالنََّجاشاا  سااْ

َر َوك  ، َوَوَفْدُت َعَلى َقْيصااَ  ،َواهلل َلَقْد َوَفْدُت َعَلى اْلُمُلوك 
                                                 

عاع :األْشَواب واألْوَباش واألْوَشاب :أْوَشابًا من الناس (1) النهاية يف  :، ينظراألخال  من الناس والرَّ

 (.408/ 5غريب الحديث واألثر )

المغيرة بن شااااعبة، أساااالم عام الخندق وشااااهد الحديبية، كان داهية من دهاة العرب، تويف ساااانة  (2)

 (.3/40) أسد الغابة :خمسين من الهجرة. ينظر

َرد  وَنحوه (3) ُع على رأسااااه من الزَّ ار  ه الدَّ ْغَفُر هو ما َيْلَبسااااُ
 ، ينظر: النهاية يف غريب الحديث واألثر، الم 

(3 /703.) 

راب الحديدةُ  :َنْعل السيف (4)  (.185/ 5، المرجع السابق، )التي تكون يف أسفل الق 



 

419 

 

َحاُبهُ  ًكا َقطُّ ُيَعظُِّمُه َأصااْ
ٍد  َواهلل إ ْن َرَأْيُت َمل  َحاُب ُمَحمَّ ًدا، َواهلل  ^َما ُيَعظُِّم َأصااْ ُمَحمَّ

ْلَدهُ  َم ُنَخاَمًة إ الَّ َوَقَعْت ف ي َكفِّ َرُجٍل م نُْهْم َفَدَلَك ب َها َوْجَهُه َوج   مُ َوإ َذا َأَمَرهُ  ،إ ْن َتنَخَّ

ُضوئ ه   ،اْبَتَدُروا َأْمَرهُ  َأ َكاُدوا َيْقَتت ُلوَن َعَلى َو ضَّ ْصَواَتُهمْ  ،َوإ َذا َتَو ُضوا َأ  َوإ َذا َتَكلََّم َخَف

نَْدهُ  وَن إ َلْيه  النََّظَر َتْعظ يًما َلهُ  ،ع  دُّ ْشٍد َفاْقَبُلوَها ،َوَما ُيح  َة ُر  ،َوإ نَُّه َقْد َعَرَض َعَلْيُكْم ُخطَّ

َنةَ  َنا ُجٌل م ْن َبن ي ك  َقاَل َر يه   :َف َقاُلوا ،َدُعون ي آت  ه   :َف ت  رَ  ،اْئ ا َأشااااْ مَّ  َفَل
ِّ
 ^َف َعَلى النَّب ي

 ،َفاْبَعُثوَها َلهُ  ،َوُهَو م ْن َقْوٍم ُيَعظُِّموَن اْلُبْدنَ  ،َهَذا ُفاَلنٌ  :^َقاَل َرُسوُل اهلل  ،َوَأْصَحاب ه  

َثْت َلهُ  ا َرَأى َذل َك َقاَل  ،َواْسَتْقَبَلُه النَّاُس ُيَلبُّونَ  ،َفُبع  اَلء  نَْبغ ي ل َهؤُ َما يَ  !ُسْبَحاَن اهلل :َفَلمَّ

وا عَ  دُّ ه   ن  َأْن ُيصااااَ ب  َحا ا َرَجَع إ َلى َأصااااْ مَّ ، َفَل
ْيت  َدْت  :َقاَل  ،اْلَب لِّ َقْد ُق ُبْدَن  ْيُت اْل  ،َرَأ

وا عَ  ،َوُأْشع َرْت   ،َفَقاَم َرُجٌل م نُْهْم ُيَقاُل َلُه م ْكَرُز ْبُن َحْفصٍ  ،اْلَبْيت   ن  َفَما َأَرى َأْن ُيَصدُّ

  :َفَقاُلوا ،َدُعون ي آت يه   :َفَقاَل 
ُّ
ْم َقاَل النَّب ي َرَف َعَلْيه  ا َأشااااْ ، َفَلمَّ

َهَذا م ْكَرٌز َوُهَو  :^اْئت ه 

 
َّ
ب ي ُم النَّ َل ُيَكلِّ ٌر، َفَجعااَ اج  ٌل فااَ هُ  ،^َرجااُ مااُ ا ُهَو ُيَكلِّ ُل ْبُن  ،َفَبْيَنمااَ َهيااْ اَء سااااُ إ ْذ جااَ

تَ  :َفَقاَل ،...َعْمٍرو َنا َوَبْينَُكْم ك    ،اًباَهات  اْكُتْب َبْينَ
ُّ
  ^َفَدَعا النَّب ي

ُّ
اْلَكات َب، َفَقاَل النَّب ي

يم   :^ ح  ْحَمن  الرَّ م  اهلل الرَّ َهْيٌل  ،ب سااْ ي َما ُهَو َوَلك   :َقاَل سااُ ْحَمُن َفَواهلل َما َأْدر  ا الرَّ  ن  َأمَّ

ل ُمونَ  :اْكُتْب  َك اللهمَّ َكَما ُكنَْت َتْكُتُب َفَقاَل اْلُمسااْ
م  م  اهلل َنْكُتُبَها إ الَّ ب سااْ َواهلل اَل  :ب اسااْ

لَّمَ   َوساااَ
لَّى اهلل َعَلْيه  ُّ صاااَ

يم  َفَقاَل النَّب ي ح  ْحَمن  الرَّ َك اللهمَّ ُثمَّ َقاَل  :اْكُتْب  :الرَّ
م   :ب اساااْ

ُسَهْيٌل  ٌد َرُسوُل اهلل، َفَقاَل   ُمَحمَّ
ُسوُل  :َهَذا َما َقاَضى َعَلْيه  هلل ا َواهلل َلْو ُكنَّا َنْعَلُم َأنََّك َر

َدْدَناَك َعْن اْلَبْيت  َواَل َقاَتْلَناكَ    :اْكُتْب  ن  َوَلك   ،َما صااااَ
ُّ
ُد ْبُن َعْبد  اهلل، َفَقاَل النَّب ي ُمَحمَّ

ْبُتُمون ي :^ َكذَّ وُل اهلل َوإ ْن  ُتْب  ،َواهلل إ نِّي َلَرسااااُ ْبد  اهلل :اْك ُد ْبُن َع َقاَل  ،...ُمَحمَّ َلُه َف  

 
ُّ
َهْيٌل  ،ُتَخلُّوا َبْينَنَا َوَبْيَن اْلَبْيت  َفنَُطوَف ب ه  َعَلى َأْن  :^النَّب ي ُث  َواهلل :َفَقاَل سااُ اَل َتَتَحدَّ

ْذَنا ُضْغَطةً  َوَعَلى  :َفَكَتَب َفَقاَل ُسَهْيٌل  ،اْلَعام  اْلُمْقب ل   نَ َوَلك ْن َذل َك م   ،(1)اْلَعَرُب َأنَّا ُأخ 

ل ُمونَ  َأنَُّه اَل َيْأت يَك م نَّا َرُجٌل َوإ نْ  َك إ الَّ َرَدْدَتُه إ َلْينَا، َقاَل اْلُمسااْ
ْبَحا :َكاَن َعَلى د ين  َن سااُ

                                                 

ْصرًا وَقْهرًا، يقالأي  ُضْغَطةً  (1) ء :َع
ْ
ي شَّ َهه على ال َضيَّْقَت عليه لُتْكر  م إذا  ضَّ ُضْغطة بال  ،أَخْذُت فالنًا 

 (.3/193) النهاية يف غريب الحديث واألثر: ينظر
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ك يَن َوَقْد َجاَء ُمْسل ًما !اهلل  إ ْذ َدَخَل َأُبو َجنَْدل   ،َفَبْينََما ُهْم َكَذل َك  ؟َكْيَف ُيَردُّ إ َلى اْلُمْشر 

ةَ ف ي ُقُيود ه ،  (1)ْبُن ُسَهْيل  ْبن  َعْمٍرو َيْرُسُف  ه   ،َوَقْد َخَرَج م ْن َأْسَفل  َمكَّ َحتَّى َرَمى ب نَْفس 

ينَ  ْسل م  ُسَهْيٌل  ،َبْيَن َأْظُهر  اْلُم   :َفَقاَل 
َّ
ُه إ َلي  َأْن َتُردَّ

يَك َعَلْيه  ُل َما ُأَقاض  ُد َأوَّ  ،َهَذا َيا ُمَحمَّ

 
ُّ
ٍء  اَواهلل إ ذً فَ  :إ نَّا َلْم َنْقض  اْلك َتاَب َبْعُد، َقاَل  :^َفَقاَل النَّب ي

ْ
ي ال ْحَك َعَلى شااااَ َلْم ُأصااااَ

 
ُّ
ْزُه ل ي :^َأَبًدا، َقاَل النَّب ي ه  َلَك، َقاَل  :َقاَل  ،َفَأج  يز  ا َما َأنَ  :َقاَل  ،َبَلى َفاْفَعْل  :َما َأَنا ب ُمج 

لٍ  ينَ َأْي َمْعَشَر ا :َقاَل َأُبو َجنَْدلٍ  ،َبْل َقْد َأَجْزَناُه َلَك  :َقاَل م ْكَرزٌ  ،ب َفاع   ُأَردُّ إ َلى ،ْلُمْسل م 

ك ينَ  ر  ل ًما ،اْلُمشااْ ْئُت ُمسااْ يُت  ،َوَقْد ج  يًدا  ،َأاَل َتَرْوَن َما َقْد َلق  د  َب َعَذاًبا شااَ َوَكاَن َقْد ُعذِّ

 اهلل  :َفَقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاب   :َقاَل  ،ف ي اهلل
َّ
ا :َفُقْلُت  ^َفَأَتْيُت َنب ي  اهلل َحقا

َّ
َت َنب ي  َأَلساااْ

َنا َعَلى اْلَحقِّ  :ُقْلُت  ،َبَلى :َقاَل ؟  َنا َعَلى اْلَباط ل   ؟َأَلسااااْ ل َم فَ  :ُقْلُت  ،َبَلى :َقاَل  ؟َوَعُدوُّ

يََّة ف ي د ين نَا إ ًذا 
ن  يه   :َقاَل ؟ ُنْعط ي الدَّ ي ،إ نِّي َرُسوُل اهلل َوَلْسُت َأْعص  ر   :ُقْلُت  ،َوُهَو َناص 

ُثنَا   ،نَّا َنْأت يه  اْلَعامَ َفَأْخَبْرُتَك أَ  ،َبَلى :َقاَل  ؟َأنَّا َسنَْأت ي اْلَبْيَت َفنَُطوُف ب ه  َأَوَلْيَس ُكنَْت ُتَحدِّ

ٌف ب ه   :اَل قَ اَل،  :ُقْلُت  :َقاَل   َوُمطَّوِّ
َك آت يه   ،َأَبا َبْكرٍ  َيا :َفَأَتْيُت َأَبا َبْكٍر، َفُقْلُت  :َقاَل  ،َفإ نَّ

ا  اهلل َحقا
َّ
نَا َعَلى اْلَحقِّ  :ُقْلُت  ،َبَلى :َقاَل ؟ َأَلْيَس َهَذا َنب ي َنا َعَلى اْلَباط ل  ؟ َأَلساااْ  ؟َوَعُدوُّ

يََّة ف ي د ين نَا إ ًذا  :ُقْلُت  ،َبَلى :َقاَل 
ن  وُل اهلل  :َقاَل ؟ َفل َم ُنْعط ي الدَّ ُجُل إ نَُّه َلَرسااُ  ^َأيَُّها الرَّ

ُرهُ  ي َربَُّه َوُهَو َناصاا 
َتمْ  ،َوَلْيَس َيْعصاا  ه  َفاسااْ ْك ب َغْرز   :ُقْلُت  ،َفَواهلل إ نَُّه َعَلى اْلَحقِّ ، (2)ساا 

ُثنَا َأنَّا َسنَْأت ي اْلَبْيَت   ؟ه  اْلَعامَ َبَلى، َأَفَأْخَبَرَك َأنََّك َتْأت ي :َقاَل  ؟َوَنُطوُف ب ه   َأَلْيَس َكاَن ُيَحدِّ

، :اَل، َقاَل  :ُقْلُت  ٌف ب ه   َوُمطَّوِّ
يَّة  اْلك َتاب  َفَلمَّ .. .َفإ نََّك آت يه 

و ،ا َفَرَغ م ْن َقضااا  ُل َقاَل َرساااُ

َحاب ه   ^اهلل  َصااااْ
 
 َحتَّى ،َفَواهلل َما َقاَم م نُْهْم َرُجٌل  :َقاَل  ،ُقوُموا َفاْنَحُروا، ُثمَّ اْحل ُقوا :أل

اٍت  ا َلْم َيُقْم م نُْهْم َأَحدٌ  ،َقاَل َذل َك َثاَلَث َمرَّ َلَمةَ  ،َفَلمَّ ، َفَذَكَر َلَها َما َدَخَل َعَلى ُأمِّ سااااَ

 م  
َ
ي َلَمةَ  نَ َلق  ، َفَقاَلْت ُأمُّ سااااَ بُّ َذل َك  :النَّاس 

 اهلل َأُتح 
َّ
اْخُرْج ُثمَّ اَل ُتَكلِّْم َأَحًدا  ،َيا َنب ي

                                                 

ساايُف  (1) ُف والر  سااْ ْجله مع الَقيد :الر  ُ الُمَقيَّد إذا جاء يتحامُل بر 
 النهاية يف غريب الحديث :. ينظرَمشااي

 (.2/583واألثر )

ه (2) ب الَغْرز َغْرز  ْلد أو َخشااَ كاب ُكور  الَجمل إذا كان من ج  ْكه واتَّب ع قوله وف ْعله ، ر  أي اْعَتل ق به وأْمساا 

ه  (.662/ 3النهاية يف غريب الحديث واألثر ) :. ينظروال ُتخالف 
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َنَك  ُبْد َمًة َحتَّى َتنَْحَر  َقَك  ،م نُْهْم َكل  َقَك َفَيْحل  َحال  َتْدُعَو  َحًدا  ،َو َفَخَرَج َفَلْم ُيَكلِّْم َأ

ا َرَأْوا َذل َك  ،َوَدَعا َحال َقُه َفَحَلَقهُ  ،َحتَّى َفَعَل َذل َك َنَحَر ُبْدَنهُ  ،ُهمْ م نْ  َقاُموا َفنََحُروا،  ،َفَلمَّ

ا ُهْم َيْحل ُق َبْعضاااً َوٌة  ،َوَجَعَل َبْعضاااُ ساااْ
ا، ُثمَّ َجاَءُه ن  ا َغما ُهْم َيْقُتُل َبْعضاااً َحتَّى َكاَد َبْعضاااُ

ْنَزَل اهلل َأ اٌت فااَ نااَ م  َلىُمْؤ ا َتعااَ   َّخب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ:  
َق ُعَمُر  [10الممتحنة: ] َّ حك جك مق حق ُّٱحتى بلغ: [، 10الممتحنة: ] َفَطلَّ

َيُة ْبُن َأب ي ُسْفَيانَ  َج إ ْحَداُهَما ُمَعاو  ، َفَتَزوَّ
ْرك  َواأْلُْخَرى  ،َيْوَمئ ٍذ اْمَرَأَتْين  َكاَنَتا َلُه ف ي الشِّ

ْفَواُن ْبُن ُأَميَّةَ    ،صااَ
ُّ
ينَة   ^ُثمَّ َرَجَع النَّب ي يرٍ  ،إ َلى اْلَمد   ،َرُجٌل م ْن ُقَرْيشٍ  َفَجاَءُه َأُبو َبصاا 

ل مٌ  ، َفَقاُلوا ،َوُهَو ُمساااْ ُلوا ف ي َطَلب ه  َرُجَلْين  ي َجَعْلَت َلنَا، َفَدَفَعُه إ َلى  :َفَأْرساااَ ذ  اْلَعْهَد الَّ

ُجَلْين   َغا ذَ  ،الرَّ ، َحتَّى َبَل ه  ب  َجا  َفة  َفَخَر َيْأُكُلوَن م ْن َتْمٍر َلُهمْ  ،ا اْلُحَلْي َق  ،َفنََزُلوا  اَل َأُبو َف

يرٍ  ُجَلْين   َبصاااا   الرَّ
ََحد 

 
ْيَفَك َهَذا َيا ُفاَلُن َجيًِّدا :أل ُه اآْلَخرُ  ،َواهلل إ نِّي أَلََرى سااااَ َتلَّ  ،َفاسااااْ

ْبُت ب ه  ثُ  :َفَقاَل  ٌد، َلَقْد َجرَّ ُه َلَجيِّ نَّ ْبُت َأَجْل، َواهلل إ  يرٍ  ،مَّ َجرَّ ن ي :َفَقاَل َأُبو َبصاااا  َأْنُظْر  َأر 

َضَرَبُه َحتَّى َبَردَ  ،َفَأْمَكنَُه م نْهُ  ،إ َلْيه   َد ، (1)َف ْسج  ينََة َفَدَخَل اْلَم َوَفرَّ اآْلَخُر، َحتَّى َأَتى اْلَمد 

وُل اهلل  ،َيْعُدو يَن َرآهُ  ^َفَقاَل َرسااااُ  َفلَ  ،َلَقْد َرَأى َهَذا ُذْعًرا :ح 
ِّ
ا اْنَتَهى إ َلى النَّب ي  ،^مَّ

ب ي :َقاَل  اح  يٍر، َفَقاَل  ،َوإ نِّي َلَمْقُتوٌل  ،ُقت َل َواهلل صااااَ  اهلل :َفَجاَء َأُبو َبصاااا 
َّ
 َقْد َواهلل َيا َنب ي

َقْد َرَدْدَتن ي إ َلْيه مْ  َتَك،  مَّ
َجان ي اهلل م نُْهمْ  ،َأْوَفى اهلل ذ    ،ُثمَّ َأْن

ُّ
ه  وَ : ^َقاَل النَّب ي مِّ ْيُل ُأ

ُه إ َلْيه مْ  ،َلْو َكاَن َلُه َأَحدٌ  ،(2)م ْسَعَر َحْرٍب  َع َذل َك َعَرَف َأنَُّه َسَيُردُّ ا َسم  َفَخَرَج َحتَّى  ،َفَلمَّ

يَف اْلَبْحر   َهْيلٍ  :، َقاَل (3)َأَتى ساا   ْبُن سااُ
يرٍ  ،(4)َوَينَْفل ُت م نُْهْم َأُبو َجنَْدل  َق ب َأب ي َبصاا   ،َفَلح 

يرٍ اَل َيْخُرُج م ْن ُقَرْيٍش َرُجٌل  َفَجَعَل  َق ب َأب ي َبصاا  َلَم إ الَّ َلح  ْم َحتَّى اْجتََمَعْت م نْهُ  ،َقْد َأسااْ

                                                 

 (.1/293النهاية يف غريب الحديث واألثر ) :أي مات، ينظر :َبَردَ  (1)

َعُر حْرب لو كان له أصاااحاٌب،وْيُل  (2) ساااْ
ه م  َعرُت  :يقال أمِّ رهتما النار ساااَ والحْرَب إذا أوَقدَتهما وساااعَّ

ْسعار سعر والم  ُفه بالمبالغة يف الَحْرب  :بالتشديد للمبالغة. والم  ُك به الناُر من آلة  الحديد. َيص  ما ُتحر 

 (.929م2ر، )والن جدة. ينظر: النهاية يف غريب الحديث واألثر: البن األثي

يَف البحر: أي ساحَله، ينظر: النهاية يف غريب األثر: البن األثير، ) (3)  (.2/1059س 

 (.2/16البن عبد الرب، ) :االستيعاب :أبو جندل بن سهيل، أسلم بمكة، ومات باليمامة، ينظر (4)
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َصاَبةٌ  َقتَُلوُهْم، فَ  ،م  إ الَّ اْعَتَرُضوا َلَهااَفَواهلل َما َيْسَمُعوَن ب ع يٍر َخَرَجْت ل ُقَرْيٍش إ َلى الشَّ  ،ع 

 َوَأَخُذوا َأْمَواَلُهْم، فَ 
ِّ
َلْت ُقَرْيٌش إ َلى النَّب ي َل،  ^َأْرساااَ ا َأْرساااَ م  َلمَّ

ح  ُدُه ب اهلل، َوالرَّ
ُتنَاشااا 

 
ُّ
َل النَّب ي َتاُه َفُهَو آم ٌن، َفَأْرسااااَ  يل ىل مل خل ُّٱ: َفَأْنَزَل اهلل َتَعاَلى ،إ َليْه مْ  ^َفَمْن َأ

 جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم
 ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي
 مت  رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ
 يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت
 ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل
 هب  مب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي  ني مي زي
 حس جس مخ جخ مح جح  مج حج هتمث مت خت حت جت
 َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص  مس خس

 .(1)[«27 – 24الفتح: ]

، تأمل ^من عند محمد بعد سرد قصة الحديبة تتبين حقيقة أن القرآن لم يكن 

ن مكثون قرابة الساانتيردون من قريش، ويَ حرمين ويُ وصااحبه البيت مُ  ^يأيت النبي 

 ^بي ملي النلصاااالح الحديبية، ويوافقون على الشاااارو  التي تملى عليهم، وال يُ 

يعلم  ^شاااارطًا واحدًا عليهم، ويتحمل هو وصااااحبه المتاعب، فلو كان محمد

 لحى مكة، ولو كان القرآن من عنده لما احتاج للُص ا أقدم على الذهاب إلالغيب لم  

حكم يف األمر حابته، فهو إما أن يَ وإمالء الشاارو  عليه، ويتحمل الحصااار هو وصااَ 

لعمر الفاروق رضااااي اهلل  ^بدءًا فال يذهب لمكة، وإما أن يدخلها، لكنه كما قال 

يه  » عنه: ص  ْسُت َأْع ُسوُل اهلل َوَل ي ،إ نِّي َر ر  ص  ، تأخر نزول القرآن خالل فرتة «َوُهَو َنا

، وإنما هو من عند اهلل ^لح يدل على أن القرآن لم يكن من إنشاااااء محمدالصااااُ 
                                                 

 هل الحرب( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الشرو ، باب الشرو  يف الجهاد والمصالحة مع أ1)

 (.2529وكتابة الشرو ، )
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َكم ، وال صااحبه ^إلهية كانت من صاالح الحديبية، لم يعلمها النبي تعالى، فثمة ح 

 ،فما فتح يف اإلسالم فتح قبله كان أعظم من فتح الحديبيةالكرام رضي اهلل عنهم، )

وأمن  ،ووضااااعت الحرب ،ا كانت الهدنةولم   ،الناس ىالقتال حيث التق إنما كان

كلم ولم يُ  ،نازعةوالتقوا وتفاوضااوا يف الحديث والمُ  ًا،كلم بعضااهم بعضاا ،الناس

تين ولقد دخل يف تينك الساان ،دخل فيه إاليف تلك المدة  ًاأحد باإلسااالم يعقل شاايئ

ن ومما ظهر م ،ن صااناديد قريشيعني م ،ن كان يف اإلسااالم قبل ذلك أو أكثرمثل مَ 

الذي دخل الناس  ،أنه كان مقدمة بين يدي الفتح األعظم لح المذكورمصلحة الُص 

ة ا كانت قصااااة الحديبيولم   ،لذلك ًافتاحدنة م  وكانت الهُ  ًا،يف دين اهلل أفواج هعقب

باب وكان من أساا ،حتى فتحه اهلل ًاغلقلح كان مُ والصااُ  ًا،ميت فتحمقدمة للفتح سااُ 

ضيم ،صد المسلمين عن البيت فتحه صورة الظاهرة  ويف  ،للمسلمين ًاوكان يف ال

اً الصاااورة الباطنة ع   فإن الناس ألجل األمن الذي وقع بينهم اختلط بعضاااهم  ،لهم ز 

وناااظروهم على  ،وأساااامع المساااالمون المشااااركين القرآن ،ببعض من غير نكير

 وظهر ،خفية إالبذلك وكانوا قبل ذلك ال يتكلمون عندهم  ،اإلسااااالم جهرة آمنين

قهروا من حيث وأُ  ،زةفذل المشااركون من حيث أرادوا الع   ،خفي إسااالمهن كان يُ مَ 

 .(1)(أرادوا الغلبة

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .31ا 29ص (، وينظر: النبأ العظيم5/348( فتح الباري )1)
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 المبحث السادس

 تأخر الوحي يف قصة المجادلة

حبتي مع زوجي، يا رساااول اهلل، طالت صاااُ )فقالت: ^لة للنبي جاد  جاءت المُ 

، فقالت: أشااكو ^ني؛ فقال رسااول اهلل م   رَ له بطني، وظاهَ  ونفضاات : َحُرْمت  َعَلْيه 

ال حبتي، ونفضاااات له بطني، فقإلى اهلل فاقتي، ثم قالت: يا رسااااول اهلل طالت صااااُ 

قال لها: حرُ ^رسااااول اهلل  ، فجعل إذا  ْيه  ْمت  َعَل يه، هتفت وقالت:  مت  : َحُر عل

، َفَتالها َعَلْيه  رسول  قال: اْدعي ...أشكو إلى اهلل فاقتي، قال: فنزل الوحي، َزْوَجك 

  َّمن خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:^اهلل 
 .(1)اآليات([ 1المجادلة: ]

حاوره مرة ت عليه، فتُ مَ رُ يقول للمرأة التي ظاهرها زوجها بأهنا َح  ^فمحمد 

كل مرة يقول:  عد أخرى، ويف  يه مت  رُ َح »ب يات يَ «عل بآ ها  تبين، ثم ينزل الوحي  في

كان القرآن من عند محمدكم الظ  ُح  هار من أول مرة، كم الظ  لبين ُح ^ هار، فلو 

ولو كااان من عنااده ألخفى هااذا الحكم كي تتفق إجااابتااه، لكنهااا الااداللااة على أنَّ 

هار معروفًا كم الظ  بلغ عن ربه، وينقل وحي اهلل تعالى له، وقد كان ُح مُ  ^محمداً 

ت عليه، وبعد نزول الوحي مَ رُ َح  معلومًا عند العرب، لذا أجاب النبي المرأة بأهنا

تااأيت كفااارة الظهااار، ل ُيعلم أنَّ القرآن من عنااد اهلل تعااالى، وأحكااام  ^على النبي

 وإحكام هذا الدين هو من لدن اهلل تعالى وحده.

 ويف هذه الحادثة داللة على أن القرآن وحي من عند اهلل تعالى.

* * * * * 
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لنبي ا بين لنا أن لو كان القرآن من قولمما ساااابق بيانه يف المباحث السااااابقة يت

لحة التي كانت حاجته القصااوى لوضااح وبين قوله يف تلك المواطن المُ  ^محمد

تلح عليه أن يتكلم فيها، إذ األمر لو كان إليه لوجد له مقااًل ومجااًل، لكنها كانت 

 القرآن يتتمضي الليالي واأليام، وال يجد يف شأهنا قرآنًا يتلوه على الناس، وحينا يأ

كمه الذي قضااى به بدءًا، ففي هذا داللة على أن القرآن لم يكن من عند خالفًا لحُ مُ 

، وإنما هو وحي من اهلل تعالى ينزل يف الوقت الذي يريده اهلل (1)البتة ^النبي محمد

يتأخر الوحي وال ينزل، فلم  ^تعالى، ففي الوقت الذي تشاااتد حاجة النبي محمد 

 .^األيام ينزل بناًء على طلب النبي  يكن الوحي يف يوم من

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

د/عمر  ؛ آراء المسااتشاارقين حول القرآن وتفساايره عرض ونقد، و24اااااا 23ص ( ينظر: النبأ العظيم1)
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 الخاتمة
الحمد هلل أواًل وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، فها هي رحلة البحث والتنقيب يف مسااألة 

من القرآن  ^ين يف تجلية أدلة صدق نبوءة النبي محمددار الدعظيمة يدور عليها مَ 

الكريم تنتهي من رقمها على هذه صاافحات، لتبدأ رحلتها يف فكر القارئ، لنساااهم 

فإن ثبوت صاااادق نبوءة النبي  لدين،  يا ا ناء المعريف لقضااااا باألدلة  ^معًا يف الب

ن الناظر يف وحده، فإوالرباهين يعني التسليم التام لكل ما جاء به للعمل به تعبدًا هلل 

 يف الساحة، يدرك جدال الفكر الَعلمويشاهد لماحكات العقلية يف الواقع، والمُ المُ 

تذبذب يف قبول أحكام  مدى أهمية دراسااااة مسااااائل النبوءة وضاااارورهتا، ألن ال

الشريعة، ورد شيء منها بإمالءات العقل، والريب الذي يتلجلج يف النفس فيخفت 

ن نًا صااااوته، ويعلو حي بأن ثمة خلالً يفحي بالنبوءة، ًا قلمه، يوحي  هذا و اإليمان 

الخلل ال بد من إصاااالحه بدراساااة دالئل صااادق النبوءة، لرتسااايخ اليقين، وبيان 

 الحق، وإحقاقه، لتفعيل الدين والشريعة التي بلغها النبي عن رب العالمين.

فاين ل ثة والكشااااف العر  نإن  الراكض خلف سااااراب التنوير العقالين والحدا

شيئًا، ومَ  سيره وجاء عنده لم يجده  ن لم يجعل يروي ظمأ المعرفة، حتى وإن جدَّ 

 اهلل له نورًا فماله من نور.

مساااائل النبوءة وأدلتها،  لقد أدركت من خالل دراساااتي هذه ضااارورة دراساااة

 إلقامة دين اهلل وشرعه الذي ارتضاه اهلل لنا، فأكمله، وأتم نعمته علينا.

 النتائج، والتي منها: صت ببعضكما أين خلُ 

اكتفاء الشااريعة اإلسااالمية وكمالها يف المسااائل والدالئل، وهو ساامة من  .1

 سمات هذه األمة التي أنعم اهلل هبا على هذه األمة.
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بنى على دالئل يقينية توجب التسااااليم بكل ما اإليمان بالنبوءة ال بد أن يُ  .2

إيمانًا  ^ي، حتى ال يكون للشااك مجاٌل، فيؤمن بالنب^جاء به الرسااول

 عارض.ليس مشروطًا بعدم المُ 

التصديق بمضمون أخباره،  ^النبي  المقصود من بيان أدلة صدق نبوءة .3

ن آمن بالوسااايلة، ولم صااادق بمضااامون أخباره كان بمنزلة مَ ن لم يُ فإن مَ 

 يحصل له المقصود.

دالئل النبوءة متنوعة ومتعددة فهي من جنس أدلة الربوبية وهذا ألهميتها،  .4

ى سااتدل به علال يمكن حصاار داللتها يف دليل دون غيره، ومنها ما يُ وعليه 

 نكري نوع النبوءة.ستدل به على مُ نكري جنس النبوءة، ومنها ما يُ مُ 

 تنوعة، وما حدث الخلل يف منهجيتفاوت الناس يف التصاااديق باآليات المُ  .5

االسااتدالل على قضااية النبوءة إال من جهة االسااتدالل عليها بدليل واحد 

فًا، يرى المُ  ال يه تكل ناس كلهم عل يد أن يحمل ال به غيره، وير تدل  ساااا

ويهمل أو يضاااعف باقي األدلة، والمنهج االساااتداللي ال يقف عند دليل 

 دون آخر ألنه يبحث عن الحق. واحد

االكتفاء المنهجي الشاارعي بما ورد يف الكتاب والساانة الصااحيحة لتجلية  .6

، كما ^القرآن على نبوءة النبي مسااااائل الدين ودالئله، والتي منها داللة

ة صطلحات الشرعية فاآليأن االكتفاء المنهجي الشرعي يكون يف باب المُ 

 عجزة،جة والسلطان والصدق واردة يف القرآن، بخالف المُ والربهان والحُ 

 واإلعجاز والعصمة. 

صااطلحات الوافدة والدخيلة إبان حركة الرتجمة، والتأثر نشااأ كثير من المُ  .7

ليونان، لذا كان ال بد من ضاابطها وفق منهجية شاارعية لتأصاايل بفالساافة ا

ًا، تغير على إثره كثيٌر من المفاهيم  باٌب مهمٌّ جد  كثير من مسااااائلها، فهو 
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نَّة ركت ألجله مُ الشااارعية، وتُ  صاااطلحات شااارعية واردة يف الكتاب والساااُّ

لدالئل  ئل وا حدوث خلط كثير من المسااااا بت يف  حة، وتسااااب الصااااحي

من التحدي، إذ  )اإلعجاز( أعم   جزة واإلعجاز(، فااااااااعكمصااااطلح )المُ 

باٍق إلى أن يشاااااء اهلل  كان يف نظم القرآن وأساااالوبه فقط، وهو  التحدي 

 تعالى.

العالقة بين مسااااألة النبوءة وأدلتها مع مسااااائل الدين األخرى، ال تنفك،  .8

تكاملة التي تفتقر إليها السااااحة، وكثيرًا ما وهذه هي القراءة الشااامولية المُ 

ضاااين لمساااائل مكن أن تكون القراءة الع  خالف، فال يُ نجدها يف قراءة المُ 

الدين اإلساااالمي وأدلته والتي منها النبوءة والتي ُتفقدها شاااموليتها، وال 

ياقات والمَ مكن أن تكون القراءة المَ يُ  ُتذهب بتورة للساااا قاصااااد، والتي 

ها، وال يُ  ُتضااااعف  تجزئة لمجموعها التيمكن أن تكون القراءة المُ كمال

 تجزرة.قوهتا، فتجعلها مهرتئة مُ 

 ^بالكمال األخالقي، لينتفي عنه ضااااده، فكون النبي  ^اتصاااااف النبي .9

 يتصف بكمال الصدق ينتفي عنه الكذب ويستحيل عليه.

أنه ال يقرأ من كتاب وال يكتب بيديه، ووجه داللة أمية  ^معنى أمية النبي .10

مع ما أخرب به من أمور ستقلة، بل هي على صدق نبوءته ليست مُ  ^النبي

 هذا الدين.

للعقل والفطرة ال يعني اسااااتغناءهما  ^جاء به النبي إن  عدم مناقضااااة ما .11

ا جاء به، ألن معرفة العقل والفطرة بشاااارية محدودة، تدرك الكليات عم  

 . ^بعمومها، وال تحيط بالجزئيات، وال بمقاصد الشريعة التي بينها النبي
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، وبرهنت على ^مكان النبوءة، وصدق النبيعلى إاألدلة العقلية برهنت  .12

أن العقل وحده ال يكفي إلصاااالح جميع شاااؤون الحياة، بل ال بد للناس 

 من كتاب ُمنزل يحكم حياهتم.

جااة بينااة واضااااحااة، وإنمااا هي ال يمتلكون ُح  ^كااذبون بنبوءة النبيالمُ  .13

 جردة من األدلة والرباهين القطعية لصاااد  الناس عن اتباع النبيادعاءات مُ 

^. 

، بل هي داللة على ^ليس هناك تأثٌر َبْين النبوءات الساااابقة ونبوءة النبي  .14

وحدة مصاااادرها اإللهي، وال يعني االتفاق يف أصااااول المسااااائل التأثر 

  ن سبق،واألخذ ممَ 
 
 متنع.فضي للتسلسل المُ التأثر، وألنه يُ  النتفاء شرطي

ة قضااي صااححت الدراسااة بعض األخطاء المنهجية التي أحدثت خلالً يف .15

ة، كتشااافات الحديثاالساااتدالل على النبوءة، والتي منها االساااتدالل بالمُ 

فهي تدل على الربوبية من جهة خلق اهلل لها، وتدل على النبوءة من جهة 

 ^ال يتعارض مع الحقائق العلمية، وليس ألن النبي ^أن ما جاء به النبي

 .سبق باإلخبار هبا، إذ الكتب السابقة أخربت بحقائق الكون

شرتكة بين األنبياء صلوات ربي وسالمه غيبات داللة مُ داللة اإلخبار بالمُ   .16

 عليهم.

دللت الدراسااااة بأقوال صااااناديد كفار قريش على أنَّ القرآن ليس هو من  .17

فااارقااة بين القرآن وغيره، إال أنَّ جنس كالم اإلنس والجن، وجلاات المُ 

يد  ،^قروا بنبوءة النبياعرتافهم لم ينفعهم، ألهنم لم يُ  كااعرتافهم بتوح

 الربوبية مع عدم االعرتاف بتوحيد اإللهية. 

وحياته،  ^القرآن الكريم من أوله إلى آخره لم يتحدث عن شخص النبي .18

وفاة زوجه خديجة رضي اهلل عنها،  ^فلم يذكر أبرز حدث يف حياة النبي 
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خرب يُ قرأ يف علن وتابه تتجلى للمأل، وتُ وعمه أبي طالب، بل كانت آيات ع  

 .^درك أن القرآن لم يكن من لدن محمدلتُ  ^هبا النبي

يف القرآن أربع مرات، وورد ذكر عيسى ست عشرة  ^ورد ذكر اسم النبي .19

 ^مرة، وموسااى أربعًا وعشاارين ومئة مرة، ولو كان القرآن من عند النبي

 ألكثر من ذكر اسمه كما هي عادة كثير من المؤلفين.

أن هناااك جهااة أخرى تخاااطااب  القرآن الكريم يتبين من أساااالوب ونظم .20

 (.كما يف قوله تعالى: )قل ^النبي

ل على النبيالقرآن الكريم كااان يَ  .21 وهو ال يعلم وقاات نزولااه، ففي  ^تنزَّ

يقة سفر عن حقاألوقات التي تتجلى الحاجة لنزوله يتأخر الوحي، وهذا يُ 

 .ههو التبليغ عن اهلل تعالى بكل ما يوحيه إلي ^همة بأنَّ دور النبي محمدمُ 

اشااتملت على الدليل والمدلول،  ^داللة القرآن على صاادق نبوءة النبي .22

فهي داللة تضااامنية وهي من أقوى األدلة وأظهرها وأبينها، وال يعني هذا 

 االستغناء عن غيرها.

مد على الغيب المَ  .23 له خاصااااة النبوءة تعت لدين ودالئ ئل ا بني على مسااااا

يها، وزحزحة ينبني التسااااليم علالرباهين القطعية اليقينية النقلية العقلية، ف

 هذا المفهوم تكون بالمفهوم المادي وغيره هو هدم للدين برمته.

نكرو النبوءات قديمًا ما زالت جلَّت الدراساااة أن الشااابهات التي أثارها مُ  .24

 نطلقات الفكرية.تثار حديثًا، مع تبايٍن يف المُ 

، ^النبي لم يكن لذات ^أسفرت الدراسة عن أنَّ التكذيب لنبوءة النبي .25

خالٍف لكثير من عادات وتقاليد اآلباء، إضافة وإنَّما ل اااَما جاء به من حق مُ 

ة كتسب للرياسة كالرفادإلى الحسد على المناصب ظن ًا منهم أنَّ النبوءة تُ 

 والسقاية.
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ضااااطرب يف تقااديم حاااجااات الخطاااب الليربالي والعلماااين والعقالين مُ  .26

التناقض الصااااارخ يف األدبيات  النفس والروح والعقل الفطرية لذا وقع

 الغربية.

ليس من هدف الدراسااااة حصاااار أدلة القرآن، بل اإلشااااارة إلى أهمها،  .27

لتحريك العقل يف التفكير والتأمل والتدبر، ولن تقف الدالئل عند هذه 

 الصفحات، فقد يفتح اهلل على غيري بدالئل أخرى.

 الدراسة. هذه من ومظانِّه مكانه، يف مبسو  النقا  هذه يف حصرته وما

 

ا عن أارز التو يات التي تفت ت من رحلة هذا البحث، فهي كاآلتي:  وأمَّ

االهتمام بتأصايل مساائل الدين وأدلتها، فهو باٌب مهمٌّ للبناء المعريف وفق  .28

 تكوين منهجي، واكتفاء شرعي مستمد من مشكاة الوحيين.

ايااات ن الرواالعتناااء بكتااب الساااايرة النبويااة ودالئاال النبوءة وتنقيتهااا م .29

 الضعيفة ففي الروايات الصحيحة ُغنية، لكمال الدين بأدلته الصحيحة.

القراءة الشاملة والكاملة لمسائل الدين ودالئله فهي كتلة واحدة ال يمكن  .30

عزل عن بقيتهااا، وهي القراءة اإلسااااالميااة الصااااحيحااة، أن تاادرس بمَ 

 ة.جتزأواالستفادة من هذه القراءة لنقد القراءات العضين المُ 

عنيااة باااإلعجاااز العلمي أن تضاااام نخبااة من يتوجااب على الهيئااات المَ  .31

تخصااصااين يف العقيدة والكتاب والساانَّة لتصااحيح مسااار الشاارعيين المُ 

 كتشفات العلمية على مسائل الدين. االستدالل بالمُ 

ية التي ُتعنى  .32 ية لرتجمة كثير من البحوث العلم بالتوصاااا جاد  السااااعي ال

أدلتها، خاصة مسألة النبوءة وأدلتها من القرآن بالتأصيل لمسائل العقيدة و
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ة، حرفالكريم لتقديمها للغرب، ألهنم بنوا معظم دراسااهتم على أصاول مُ 

 والقرآن.  ^وليتعرف الغرب على النبي 

عقد الدورات التدريبية العلمية وورش العمل حول األدلة على أصااااول  .33

صدق ويقين المسائل وأدلتها مما  شك،الدين، للربهنة على   ال يحتمل ال

وفتح لمجاالت  ويف هذا صااااد لتيار اإللحاد الذي يطرق أبواب العقول!

 لديهم تساؤالت وجودية كربى. نالحوار مع الشبيبة وغيرهم ممَ 

 

 من به ما ساااادديُ  أن البحث هذا على وقف نمَ  بكل حريٌّ  بأنه ختامًا أهمس:|

 أن واخرواأل األوائل تعلم فلقد كاتبته، بنصاايحة زلل، من فيه ما يساارت وأن خلل،

طرت إذا خصااوصااًا البشاار، طبيعة من النقص  نم لديه ليس وفاضٍ  من األسااطر سااُ

 .كليل بقلم البحث هذا صفحات وكتبت القليل، إال العلم

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين. 

 ا ب حثة...
syalbadry@gmail.com 
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 ثبت المصادر والمراجع
 

 القرآن الكريم. :أوال

 املصادر واملراجع. :ثانيا

دحض . حممد عليه الصالة والسالم حول القرآن الكريم والنبي أباطيل وخرافات .1

أباطيل عابد اجلابري وهاشم جعيط حول القرآن ونبي اإلسالم: د/ خالد كبري عالل. 

 م.2008 ن: دار املحتسب. ط: ب.

 .ب حممد السباعي. ن: مكتبة مرص. ط: :تر ة األبطال: لتوماس كارليل. .2

/أمحد أ. د. هـ(.حتقيق:631أبكار األفكار يف أصول الدين: سيا الدين اآلمدي )ت: .3

 .2 القاهرة. ط: دار الكتب. املهدي. ن:

مرك   :ن االجتاه العلامين املعارص يف علوم القرآن دراسة ونقد: د/ أمحد حممد الفاضل. .4

 م.2008. 1 الناقد الثقايف. ط:

إلسالمية. ن: مكتبة النهاة ا املجيد املحتسب. عبد اجتاهات التفسري يف العرص الراهن: .5

 هـ. 1402. 3عامن. ط: 

. 2ن: مؤسسة الرسالة. ط:  اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عرش: د/ فهد الرومي. .6

 هـ.1414

 قان.دار الفر /فال حسن عباس. املجلد األول. ن:د إتقان الربهان يف علوم القرآن: أ. .7

 .2دار النفائس. األردن. ط:  . املجلد الثاين. ن:1 األردن. ط:

ي ع :ن د/حممد خليفة حسن. :سترشاقي يف املجتمعات اإلسالميةالآ ار الفكر ا .8

 م.1997. 1جتامعية. ط: الللدراسات والبحوث اإلنسانية وا

 عمر بن إبراهيم بن عمر القرطبي املعروف بابن امل ين ألمحد بن :^إ بات نبوة حممد  .9

 .ب :طدار الكتب العلمية. بريوت. :ن حتقيق: د/أمحد آيت بلعيد. .هـ(656)ت:
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 حتقيق: هـ(.421رون اباروين )ت:األمحد بن احلسي بن ه :^إ بات نبوة النبي  .10

 .ب .ط املكتبة العلمية. :ن خليل أمحد احلاج.

ارس ي  التفسري دراسة نررية تطبيقية عىل االجتاه الفلسفي:أ ر االجتاه العقدي يف .11

 املطريف. بحث ماجستري. جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. قسم العقيدة.

. 1: ط بريوت. دار الكتب العلمية. :ن ألمحد بن إدريس القرايف. :األجوبة الفاخرة .12

 هـ.1406

لة دكتوراه من اجلامعة اإلسالمية. عمر حممد. رسا :ودراسة ا  األحاديث القدسية  ع .13

 قسم احلديث.

حممد  :. حتقيق(هـ370)ت: بكر ألمحد بن عيل الرازي اجلصاص أيب :نآأحكام القر .14

 هـ.1405دار إحيا  الرتاث العريب. بريوت ط:  :ن الصادق قمحاوي.

أمحد بن احلسي  هـ( عه204)ت: حممد بن إدريس الشافعي ل: أحكام القرآن .15

 هـ.1414. 2 هـ( ن: مكتبة اخلانجي. القاهرة. ط:458البيهقي )ت:

 .هـ(456)ت: حممد لعيل بن أمحد بن ح م األندليس أيب اإلحكام يف أصول األحكام: .16

 هـ.1404. 1دار احلديث. القاهرة. ط:  :ن

ية تر ة: د/ مصباح الصمد. ن: املنرمة العرب ملارسيل ديتيان. :اختالق امليثولوجيا .17

 م.2008. 1للرت ة. ط: 

: سلسلة كتاب ن د/ عبداملحسن املطريي. :^األدلة اجللية عىل صدق خري الربية  .18

 .ب :ط البيان.

األدلة العقلية النقلية عىل أصول االعتقاد. د/سعود عبدالع ي  العريفي. ن: دار عامل  .19

 هـ. 1419. 1الفوائد. ط: 

لدائرة مة عىل ارسالة مقد هالة الناشا. :أديان العرب ومعتقداهتا يف طبقات ابن سعد .20

 م.1972بريوت.  للحصول عىل درجة املاجستري. العربية يف اجلامعة األمريكية.
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دار  :ن د/عمر إبراهيم رضوان. :را  املسترشقي حول القرآن وتفسريه دراسة ونقدآ .21

 .ب طيبة. الريا . ط:

مد هـ(. ن: مكتبة ومطبعة حم339)ت: آرا  أهل املدينة الفاضلة. أليب النرص الفارايب .22

 عيل صبيح وأوالده. ط. ب. 

األربعي يف أصول الدين. فخر الدين الرازي. تقديم وتعليق: أمحد حجازي السقا.  .23

 مكتبة الكليات األزهرية. ط. ب.  :ن

تفاق الرشائع عىل التوحيد واملعاد والنبوات: ملحمد بن عيل ارشاد الثقات إىل إ .24

 م. 1984. 1ـ بريوت ط: الشوكاين. ن: دار الكتب العلمية

هـ( 478ت: ) اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد. إلمام احلرمي اجلويني. .25

حققه وعلق عليه وقدم له وفهرسه. د/حممد يوسا موسى وعيل عبداملنعم 

 مكتبة اخلانجي بمرص. ط. ب.  :عبداحلميد. ن

حممد باسل عيون  هـ( حتقيق:538ملحمود بن عمر ال خمرشي )ت: :أساس البالغة .26

 هـ.1419. 1 : دار الكتب العلمية. بريوت. ط:ن السود.

قرطبي الرب ال االستيعاب يف معرفة األصحاب. أليب عمر يوسا بن عبداهلل بن عبد .27

. 1هـ. صححه وخرج أحاديثه. عادل مرشد. ن: دار اإلعالم. ط: 463النمري. ت. 

 هـ. 1423

ن حممد ن أيب الكرم حممد بع  الدين أيب احلسن عيل بلأسد الغابة يف معرفة الصحابة.  .28

 ن: املكتبة اإلسالمية لصاحبها احلاج ريا  الشيخ. ط. ب. ـ ه639 ابن األ ري. ت.

 م.1393. 1 دار الساقي. بريوت. ط: :ن عادل ظاهر. :األسس الفلسفية للعلامنية .29

بريوت.  ن: دار بيسان. األسس الفلسفية للفكر النسوي الغريب: د/خدجية الع ي ي. .30

 م.2005. 1ط: 

 .3 عويدات للنرش. ط: :ن هبيج شعبان. هنري ماسيه. تر ة: :اإلسالم .31
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. 1 :ط دار الطليعة. بريوت. :ن اإلسالم بي الرسالة والتاريخ: عبداملجيد الرشيف. .32

 م.2001

. تر ة: حممد يوسا عدس. ن: اإلسالم بي الرشق والغرب: عيل ع ت بيجوفتش .33

 ـ.ه1414. 1مؤسسة العلم احلديث. بريوت. ط: 

. 1 لندن بريوت. ط: ريا  الريس. الصادق النيهوم. ن: :إسالم ضد إسالم .34

 م.1995

. 2 لندن بريوت. ط: ريا  الريس. :ن الصادق النيهوم. :اإلسالم يف األرس .35

 م.1995

م. 1972للماليي.  فيليب حتي. تر ة: عمر فروخ. دار العلم :اإلسالم منهج حياة .36

 .ب ط:

بداهلل آل ع املعارص: ملونتجري وات. تر ة: عبدالرمحن اإلسالم واملسيحية يف العامل .37

 م.1998العامة للكتاب. القاهرة.  ابيئة املرصية الشيخ. ن:

ة نيس. ن: املؤسسة العربيدوأ :أسئلة الشعر يف حركة اخللق وكامل احلدا ة وموهتا .38

 م.1979للدراسات والنرش. 

قيق: حت الدين الطويس. أليب عيل بن سينا مع رشح نصري :اإلشارات والتنبيهات .39

 .3 دار املعارف. القاهرة. ط: سليامن دنيا. ن:

 .2دار ابن اجلوزي. ط:  أرشاط الساعة: د/ يوسا بن عبداهلل الوابل. ن: .40

عيل  :. حتقيقالفال العسقالين ألمحد بن عيل بن حجر أيب :اإلصابة يف متيي  الصحابة .41

 هـ.1412حممد البجاوي. ن: دار اجليل. بريوت. ط: 

دار  :ن عجاج اخلطيب. علومه ومصطلحه: د/حممد أصول احلديث .42

 .10املعارف.ط:

ه تونرش تههـ( ن: طبع429القاهر بن طاهر البغدادي. )ت:  أصول الدين. عبد .43

 هـ. 1346. 1 :ستانبول. طإمدرسة اإلبيات بدار الفنون النوركية. 
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 عيل أكربصححه وعلق عليه:  ملحمد بن يعقوب الكليني. :األصول من الكايف .44

 هـ.1401. 4 دار صعب. بريوت. ط: :ن الغفاري.

يف املعاد: البن سينا. حتقيق: حسن عايص. ن: املؤسسة اجلامعية  األضحوية .45

 هـ.1407. 2للدراسات والنرش. بريوت. ط: 

أضوا  البيان يف إيااح القرآن بالقرآن. حممد األمي بن حممد املختار اجلكني  .46

 ريوت. ط. ب. عامل الكتب. ب :الشنقيطي. ن

 هـ.1431. 1 د/مساعد الطيار. ط: :ىل أينإاإلعجاز العلمي  .47

: ن د/عبداهلل املصلح ود/عبداجلواد الصاوي. ن والسنة:آاإلعجاز العلمي يف القر .48

 هـ.1429. 1دار جياد. ط: 

دار جياد.  ن: /عبداهلل املصلح.د ن والسنة تارخيه وضوابطه:آاإلعجاز العلمي يف القر .49

 .هـ1432. 3ط: 

 هـ.1429. 5دار عامر. األردن. ط:  :ن د/ صالح اخلالدي. :إعجاز القرآن البياين .50

إعجاز القرآن بي اإلمام السيوطي والعلام  دراسة نقدية ومقارنة: حممد بن حسن  .51

 هـ.1417. 1 جدة. ط: دار األندلس اخلرضا . موسى. ن:

أة املعارف إعجاز القرآن بي املعت لة واألشاعرة. د/منري سلطان. ن: منش .52

 اإلسكندرية. ط. ب. 

هـ. راجعه وقدم له وعلق 751إعالم املوقعي عن رب العاملي: البن القيم. ت.  .53

 ف سعد. ن: دار اجليل. ط. ب. وعليه. طه عبدالرؤ

 دار الكتب العلمية. لبنان. ط: :ن هـ(.450لعيل بن حممد املاوردي)ت: :أعالم النبوة .54

 هـ.1406. 1

 امللحد أيب زكريا الرازي: أليب حاتم أمحد بن محدان الورسناين أعالم النبوة الرد عىل .55

دار الساقي. املؤسسة العربية للتحديث الفكري. بريوت.  هـ(. ن:322الرازي )ت:

 م.2003. 1 جنيا. ط: .لبنان
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بن ااإلعالم بام يف دين النصارى من األوهام وإظهار حماسن اإلسالم: ملحمد بن أمحد  .56

: دار الرتاث ن د. أمحد حجازي السقا. :عبد اهلل. حتقيق طبي أيبأيب بكر بن فرح القر

 .هـ1398: طالقاهرة.  .العريب

األعالم قاموس وتراجم ألشهر الرجال والنسا  من العرب واملستعربي  .57

 م.1984. 6واملسترشقي. خري الدين ال ركيل. ن: دار العلم للماليي. ط: 

. 1 نطوان القوال. ن: دار اجليل.ط:أ :عجلربان خليل جربان.   :األعامل الشعرية .58

 هـ.1414

 :ن ا./عادل العود تقديم: االقتصاد يف االعتقاد: أليب حامد حممد بن حممد الغ ايل. .59

 هـ.1388. 1 ط: .بريوت دار األمانة.

 . بريوت.دار األضوا  :ن فيام يتعلق باالعتقاد: ملحمد بن احلسن الطويس. االقتصاد .60

 هـ.1419. 2 :ط

للقايض عيا  بن موسى  :فوائد صحيح مسلميف ملعلم إكامل ا .61

 هـ.1419. 1 إسامعيل. ن: دار الوفا . ط: ىحتقيق: حيي هـ(.544اليحصبي)ت:

 :طهـ( ن: دار املعرفة. بريوت. 204حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل )ت: :األم .62

 .هـ1393. 2

الثقايف  : املرك ن زيد. نرص حامد أبو اإلمام الشافعي وتأسيس األيدلوجية الوسطية: .63

 م.2007. 1 العريب. املغرب. ط:

حممد  :أليب حيان عيل بن حممد ابن العباس التوحيدي. حتقيق :اإلمتاع واملؤانسة .64

هـ.  1.1424 :طلبنان.  دار الكتب العلمية. بريوت :ن .حسن حممد حسن إسامعيل

 م. 2003

دار القبلة للثقافة  :ن الع امي.أـ د. خليل إبراهيم مال خاطر  :^أمية النبي املصطفى  .65

 هـ. 1426. 2: ط اإلسالمية. جدة.
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 :االنتصار والرد عىل ابن الراوندي ما قصد به الكذب عىل املسلمي والطعن عليهم .66

الدار العربية  / نيربج. ن:د أليب احلسي عبدالرحيم بن حممد اخلياط املعت يل. حتقيق:

 هـ.1413. 2للكتاب. ط: 

دار األندلس  يف أدب احلدا ة وفكرها: د/ سعيد الغامدي. ن:االنحراف العقدي  .67

 هـ.1425. 2: ط اململكة العربية السعودية. اخلرضا .

اإلنصاف فيام جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به. أليب بكر بن الطيب الباقالين. ت.  .68

هـ. حتقيق وتعليق وتقديم. حممد زاهد احلسن الكو ري. ن: مؤسسة اخلانجي. 403

 هـ. 1382 .2: ط

 أوائل املقاالت يف املذاهب واملختارات: ملحمد بن النعامن املفيد. صححه عباس قيل. .69

 . 2 : مكتبة حقيقت. إيران. ط:ن

يف ضو  العصمة واالجتهاد: د/ عويد بن عياد املطريف. ن:  ^آيات عتاب املصطفى  .70

 هـ.1426. 3 :ط الفيصلية. مكة املكرمة.

 : عامل املعرفة. سلسلة كتبن دالوهاب املسريي.األيديولوجية الصهوينية: د/عب .71

م. 1987 قافية يصدرها املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. الكويت. 

 م. 1990إرشاف أمحد مشاري العدواين. 

أين هو الفكر اإلسالمي املعارص: حممد أركون. تر ة: هاشم صالح. ن: دار الساقي.  .72

 م.1992. 2 بريوت. ط:

هـ. دراسة 745ملحمد بن يوسا الشهري بأيب حيان األندليس. ت.  البحر املحيط: .73

. . شارك يف حتقيقه املوجود. وعيل حممد معو وحتقيق وتعليق. عادل أمحد عبد

 ه. عبداحلي الغرماوي. ن:ظد/زكريا عبداملجيد النوين. ود/أمحد النجويل اجلمل. قر

 هـ. 1413. 1دار الكتب العلمية. ط

. 2 :هـ. ن: مكتبة املعارف. بريوت. ط 750بن كثري. ت: البداية والنهاية: ال .74

 هـ. 1411
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هـ(. 570)ت: بن عباس املغريب ىل بن حييو السم :بذل املجهود يف إفحام اليهود .75

 هـ.1410. 1 دمشق. ط: : دار القلم.ن حتقيق: عبدالوهاب طويلة.

 عبدالواحد بن عبدالكريم ال ملكاين :الربهان الكاشا عن إعجاز القرآن .76

د/خدجية احلديثي ود/ أمحد مطلوب. ن: مديرية األوقاف  :هـ( حتقيق651ت:)

 .ب بالعراق. ط:

ار الفكر د أمحد القبانجي. ن: :تر ة د/عبدالكريم رشوس. :بسط التجربة النبوية .77

 م.2006. ب اجلديد. العراق. ط:

 . 1أليب جعفر حممد بن احلسن الصفار. ن: مؤسسة العلمي. ط:  :بصائر الدرجات .78

لطائا الكتاب الع ي : جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب  التميي  يف يصائر ذوب .79

 حممد عيل النجار. عبدالعليم طحاوي. ن: :حتقيق هـ(.817 :)ت يالفريوزآباد

 هـ.1416. 3 املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية. ط:

)ت:  يبغية الوعاة يف طبقات اللغويي والنحاة: جالل الدين عبد الرمحن السيوط .80

 .ب : املكتبة العرصية. لبنان. صيدا. ط:ن هـ(.حتقيق حممد أبو الفال إبراهيم.849

هـ( حتقيق: د/رماان 285أليب العباس حممد بن ي يد املربد)ت: :البالغة .81

 هـ.1405. 2 : مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. ط:ن عبدالتواب.

: عني برشحه وضبطه يس.حممود شكري األلو :بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب .82

 .2حممد هبجة األ ري. ط: 

جممع امللك فهد  :ن هـ(.728بن تيمية)ا بيان تلبيس اجلهمية: ألمحد بن عبداحلليم .83

 هـ.1426. 1 :ط لطباعة املصحا الرشيا.

 هـ.1429. 5 د/صالح اخلالدي. ن: دار عامر. األردن. ط: :البيان يف إعجاز القرآن .84

ن عمرو بن بحر اجلاحظ. حتقيق: عبدالسالم هارون. ن: : أبو عثاميالبيان والتبي .85

 م.1998. 7 مكتبة اخلانجي. ط:
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امعية املؤسسة اجل :ن حسي سعد. :جتاهات العلامنيةالبي األصالة والتغريب يف ا .86

 م.1993. 1 للدراسات والنرش. ط:

 مي.سال: املكتب اإلن د/ مهدي السامرائي. :تأ ري الفكر الديني يف البالغة العربية .87

 هـ.1397. 1 دمشق. ط:

بيدي.  تاج العروس من جواهر القاموس: .88 ملحّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيني ال َّ

 دار ابداية. ط: ب. :حتقيق جمموعة من املحققي. ن

: ط دار املعارف القاهرة. :ن اريخ األدب العريب العرص اجلاهيل: د/شوقي ضيا.ت .89

28 . 

 هـ.1429. 1الدار العربية. ط: :ن ونغ.كارين أرمست :تاريخ األسطورة .90

دار  :ن كارل بروكلامن. تر ة: نبيه فارس ومنري بعلبكي. :تاريخ الشعوب اإلسالمية .91

 م. 1977. 7 العلم للماليي. بريوت. ط:

 م.1998. 3: ط عامل الثقايف العريب. :ن تاريخ الفكر العريب: حممد أركون. .92

 رج تامر. ن: دار جورج امل . نيويورك. ط.جو :تاريخ القرآن: تيدور نولدكه. تر ة .93

 م.2000. ب

. 1 :ط دار الطليعة. بريوت. هاشم جعيط. ن: :تارخيية الدعوة املحمدية يف مكة .94

 م.2007

هـ. ت: أمحد صقر. ن: املكتبة العلمية. ط. 276تأويل مشكل القرآن. البن قتيبة. ت .95

 ب. 

هـ( حققه د/ 415 :ذاين )تتثبيت دالئل النبوة: للقايض عبداجلبار بن أمحد ابم .96

 .ب :ط عبدالكريم عثامن. ن: دار العربية. بريوت.

ط:  عباس حممود. ن: دار ابداية. :يف اإلسالم: حممد إقبال. تر ة جتديد الفكر الديني .97

 هـ.1421. 2
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د/ حمسن سميح اخلالدي. رئيس قسم أصول الدين. جامعة  :التحدي بالقرآن .98

 library.com/arabicـhttp://www.muslim. تالنجاح. نابلس. بحث منشور بالن

التحديات العقدية املعارصة يف مقام النبوة: عبد الوهاب أمحد حسن. رسالة  .99

 .هـ1432: عابد توفيق اباشمي. د ماجستري كلية اإلمام األعرم بغداد. إرشاف: أ.

حممد سعيد العشاموي. بحث مقدم إىل الندوة العلمية  :حتديث العقل اإلسالمي .100

 م.1992 8ـ 3ل الرتاث وآفاق التقدم يف املجتمع العريب املعارص يف عدن. حو

مية. دار الكتب العل :نحتفة املريد رشح جوهرة التوحيد: إبراهيم حممد البيجوري.  .101

 هـ.1422. 1 بريوت. ط:

أليب الوليد سليامن بن خلا الباجي. ت: أيب عبدالرمحن الراهري.  :حتقيق املذهب .102

 هـ.1403. 1 ريا . ط:ال عامل الكتب. ن:

 تربية اجلنس البرشي: لسنج. تر ة: د/ حسن حنفي. ن: مكتبة السائح. طرابلس. .103

 م.2006. 2 :ط

 تطور املذهب األشعري يف الغرب اإلسالمي: د/ يوسا احنانة. ن: مطبعة اليديني. .104

 م.2003الرباط. ط: ب. 

 م.1978ب.  : مكتبة الفالح. ط:ن التعريا بالقرآن واحلديث: حممد ال ف اف. .105

لكتاب إبراهيم األبياري. ن: دار ا :حتقيق .التعريفات: عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين .106

 .هـ1405. 1 العريب. بريوت. ط:

تفسري البغوي املسمى بمعامل التن يل: أليب حممد احلسي بن مسعود البغوي. ت.  .107

امن . وسليهـ. حققه وخرج أحاديثه. حممد عبداهلل النمر. وعثامن  عة ضمريية516

 هـ. 1409. 1 :احلرش. ن: دار طيبة. ط

تفسري التحرير والتنوير: ملحمد الطاهر بن عاشور. ن: الدار التونسية للنرش. تونس.  .108

 م. 1984ط. 
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هـ(. ت: 489أليب املرفر منصور بن حممد التميمي السمعاين )ت:  تفسري القرآن: .109

 .هـ1418. 1يارس إبراهيم وبالل غنيم. ن: دار الوطن. ط:

 توزيع.: دار طيبة للنرش والن تفسري القرآن العريم: البن كثري. ت: سامي السالمة. .110

 .هـ1420. 2 :ط

 هـ.1423. 1 دار ابن اجلوزي. ط: :ن البن عثيمي. :تفسري القرآن الكريم .111

هـ. ن: دار الكتب 606التفسري الكبري=مفاتيح الغيب: لفخر الدين الرازي. ت.  .112

 .هـ. توزيع. عباس أمحد الباز.1421. 1: العلمية. بريوت. ط

 .ـه1422. 2 :ط دار الرشوق.: ن التفسري املاركيس لإلسالم: حممد عامرة. .113

 .م1990ن: ابيئة املرصية العامة للكتاب.  .حممد رشيد بن عيل رضا :تفسري املنار .114

تفسري غريب ما يف الصحيحي البخاري ومسلم: أليب عبداهلل حممد بن أيب نرص  .115

هـ. دراسة وحتقيق: د/زبيدة حممد سعيد عبدالع ي . ن: مكتبة 488احلميدي. ت: 

 . هـ1415. 1: السنة. ط

. 1 :مكتبة اخلانجي. ط التفكري الفلسفي اإلسالمي: د. سليامن دنيا. ن: .116

 م.1967هــ1387

 :تلبيس إبليس:  ال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي )ت .117

 .م2001هـ/ 1421. 1وت. لبنان. ط: : دار الفكر. بري. نهـ(597

هتافت التهافت: البن رشد. ن: إصدار مرك  دراسات الوحدة العربية بإرشاف د.  .118

 م.1.1998حممد عابد اجلابري. ط: 

ف. مرص. : دار املعارن ا.نيهتافت الفالسفة: أليب حامد الغ ايل: حتقيق: د. سليامن د .119

 .7 :ط

هـ( حتقيق: ريا  قاسم. ن: 370)ت:  هتذيب اللغة: أليب منصور حممد األزهري .120

 هـ. 1422. 1دار املعرفة. بريوت. ط: 
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التيار العلامين احلديث وموقفه من تفسري القرآن الكريم عر  ونقد: منى شافعي.  .121

 هـ.1427. 1: ط القاهرة. ن: دار اليرس.

ي  السعدعبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان: .122

هــ 1420. 1 ط:. عبد الرمحن بن معال اللوحيق. ن: مؤسسة الرسالة :حتقيق

 .م2000

: مكتبة املعارف للنرش والتوزيع. ط :ن د/ حممود الطحان. :تيسري مصطلح احلديث .123

 ب.

لساقي. دار ا :ن الثابت واملتحول بحث يف اإلبداع واإلتباع عند العرب: ألدونيس. .124

 م.2002. 8 بريوت. ط:

ل يف إعجاز القرآن: للرماين واخلطايب واجلرجاين. ت: حممد خلا اهلل  الث رسائ .125

 . 4أمحد وحممد زغلول سالم. ن: دار املعارف. ط: 

جامع األصول يف أحاديث الرسول: جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد  .126

: مكتبة احللواين. ن عبد القادر األرنؤوط. :هـ(. حتقيق606 :اجل ري ابن األ ري )ت

 .1:. طمطبعة املالح. مكتبة دار البيان

جامع البيان يف تفسري القرآن بالقرآن: البن جرير الطربي. ت: د/عبداملحسن  .127

 الرتكي. ط. دار هجر. 

هـ(. حتقيق د. حممد 728 :بن تيمية احلراين )تاجامع الرسائل: أمحد بن عبد احلليم  .128

 م.2001ـ  هـ1422: األوىل ط دار العطا  ـ الريا . :رشاد سامل. ن

اجلامع ألحكام القرآن: أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري  .129

: ن هشام سمري البخاري. :هـ(. حتقيق 671 :اخل رجي شمس الدين القرطبي )ت

 .م2003هـ. 1423 :دار عامل الكتب، الريا . ط

 .م1971. 1. ن: دار الطليعة. بريوت. ط: /خليل أمحدد جدلية القرآن: .130

 .م2006/ 4/ 9 - م2006/ 6/ 2جريدة االحتاد اإلماراتية  .131
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هـ. 751وزية. ت: اجل جال  األفهام يف الصالة والسالم عىل خري األنام: البن قيم .132

خرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط وعبدالقادر األرنؤوط. ن: مكتبة 

 هـ. 1413. 2املؤيد. الريا . مكتبة دار البيان. دمشق. ط: 

حممد بن احلسن بن دريد أبو بكر. حتقيق: رم ي منري  :اللغة: البن دريد  هرة .133

 م.1987. 1 بعلبكي. ن: دار العلم للماليي. ط:

هـ. حتقيق وتعليق: 728اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح: البن تيمية. ت:  .134

د/عيل األملعي. ود/عبدالع ي  العسكر ود/أمحد احلمدان. ن: دار الفايلة. 

 هـ. 1424. 1ط:  الريا .

قا. لنعامن حممد أللوليس. حتقيق: د/ أمحد الس :اجلواب الفسيح ملا لفقه عبد املسيح .135

 هـ.1408. 1 ن: دار البيان العريب. القاهرة. ط:

 :طابن قيم اجلوزية. ن: دار املعرفة.  أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر :اجلواب الكايف .136

 .م1997هــ 1418.ب

ة سعيد األفغاين. ن: مؤسس :رمحن بن حممد بن زنجلة. حتقيقحجة القرا ات: عبد ال .137

 هـ. 2.1402 الرسالة. بريوت. ط:

د. عبد  :قعبد اهلل. حتقي احلجة يف القرا ات السبع: للحسي بن أمحد بن خالويه أيب .138

 هـ.4.1401 دار الرشوق. بريوت. ط: :ن. العال سامل مكرم

أبو القاسم إسامعيل بن حممد بن  احلجة يف بيان املحجة ورشح عقيدة أهل السنة: .139

حممد بن ربيع بن هادي عمري  :حتقيق هـ(535)ت:  الفال التيمي األصبهاين

 م.1999هـ ـ 1419رحيم. ن: دار الراية.  املدخيل وحممد بن حممود أيب

احلد األرسطي أصوله الفلسفية وآ اره العلمية: سلطان العمريي. ن: دار امليامن.  .140

 ـ. ه1432. 1الريا . ط: 

احلدا ة يف العامل العريب دراسة عقدية: د. حممد العيل. رسالة مقدمة لنيل درجة  .141

 كلية أصول الدين. الريا . قسم العقيدة. جامعة اإلمام حممد بن سعود. الدكتوراه.
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خرية والقرآن الكريم دراسة نقدية: ألاحلدا يون العرب يف العقود الثال ة ا .142

 هـ.1424. 1: ط . سوريا.د/اجليالين مفتاح. ن: دار النهاة

له  قرأه وقدم صبهاين.أليف األصول: أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ا احلدود .143

 .م1999. 1 دار الغرب اإلسالمي. ط: وعلق عليه: حممد السليامين. ن:

سيد حممود القمني. ن: مكتبة مدبويل.  :احل ب اباشمي وتأسيس الدولة اإلسالمية .144

 هـ.1416. 4: ط القاهرة.

 م.1992. 2: دار سينا. القاهرة. ط: ن حممد سعيد عشاموي. :صاد العقلح .145

ي. تر ة: حممد عاصم وداحلاارة اإلسالمية: أسسها ومبادئها: أليب يعىل املود .146

 .ب بريوت. ط: الدار العربية. احلداد. ن:

 عادل زعيرت. ن: مؤسسة هنداوي. ط: ب. :غوستاف لوبون. تر ة :حاارة الغرب .147

د/ حممد خليفة التميمي. ن:  :عىل أمته يف ضو  الكتاب والسنة ^حقوق النبي  .148

 هـ. 1418. 1 أضوا  السلا. ط:

/عبداهلل القرين. بحث د :حقيقة املعج ة ورشوطها عند األشاعرة دراسة نقدية .149

 منشور يف النت.

 :. نحممد خملوف :. تر ةزينون كوسيد وفسكي :احلقيقة واألسطورة يف التوراة .150

 .1996. 1 ط: -هايل ألدمشق. ا

حسن حنفي وحممد  :حوار املرشق واملغرب نحو إعادة بنا  الفكر القومي العريب .151

 م. 1990. 1 ط: .بريوت عابد اجلابري. ن: املؤسسة العربية للدراسات والنرش.

. 1 عادل زعيرت. ن: دار العامل العريب. ط: :. تر ةإليميل درمنغم :حياة حممد .152

 م.2013

 . 14د ار املعارف.القاهرة.ط: . ن:حممد هيكل :^حياة حممد .153

عبد السالم حممد  :حتقيق هـ(255 :احليوان: أليب عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ )ت .154

 هـ.1416دار اجليل. :هارون. ن
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 /سعودد وقا اإلسالم منها:اخلرافات واألساطري مفهومها الرتا ي والغريب وم .155

. 3العريفي. بحث منشور يف جملة التأصيل للدراسات الفكرية املعارصة. ع

 .هـ1432

 حممد وجدي. :خرافية أمية سيد ولد عدنان .156

                                         http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=73939 

ل. بحث منشور يف جملة التأصي سلطان العمريي. :اخللل املنهجي يف دليل احلدوث .157

 هـ.1431. 1ع

 حتقيق: هـ(.577: لعبدالرمحن بن حممد األنباري النحوي )ت:الداعي إىل اإلسالم .158

 هـ.1409. 1: ط .بريوت دار البشائر اإلسالمية. ن: .سيد حسي باغجوان

إبراهيم زكي  أصدرها بالعربية: أمحد الشنتناوي. دائرة املعارف اإلسالمية. .159

 م.1933ن: دار الفكر. القاهرة.  خورشيد. عبداحلميد يونس.

الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون: ألمحد بن يوسا املعروف بالسمي احللبي.  .160

. 1مشق. بريوت. ط: هـ. حتقيق: د/أمحد حممد اخلراط. ن: دار القلم. د756ت: 

 هـ. 1414

 م. 1982. 1 : دار التنوير. بريوت. ط:ن حسن حنفي. :دراسات إسالمية .161

راسات املسترشقي حول صحة الشعر اجلاهيل: تر ها عن األملانية واإلنجلي ية د .162

 م. 1986. 2 دار العلم للماليي. ط: :ن والفرنسية د/عبدالرمحن بدوي.

ر كامل جاداهلل. ن: الدا :د/ عبدالرمحن بدوي. تر ة :ن ضد منتقديهآالدفاع عن القر .163

 .ب العاملية للنرش. ط.

. كامل جاداهلل :تر ة .ضد املنتقصي من قدره د/ عبدالرمحن بدوي ^دفاع حممد  .164

 .ب ن: الدار العاملية للنرش. ط.

. 1 :ط أفال العاملي: عبداهلل الغامري. ^داللة القرآن الكريم عىل أن النبي .165

 هـ.1418
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عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين النحوي أبو بكر.  :دالئل اإلعجاز .166

 .ب فهر. ن: مكتبة اخلانجي ـ مطبعة املدين. ط: حتقيق: حممود حممد شاكر أيب

 :قهـ(. حتقي603يس )ت: األندل القرطبي دالئل احلائرين: ملوسى بن ميمون .167

 .ب د/حسي آتاي. ن: مكتبة الثقافة الدينية. ط:

و ق  :(. حتقيقهـ458اهلل بن حممد بن أمحد )ت:  أليب احلسن عبيد :دالئل النبوة .168

 دار الكتب العلمية ـ :. نيقلعج يعبد املعط /د :أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه

 .م1988 /هـ1408. 1 ط:. ودار الريان للرتاث

 هـ.1400. ن: دار القلم. الكويت. ط: ب. د/ حممد دراز :الدين .169

: مكتبة مدبويل. ن حسن حنفي. :م1981إىل 1952ورة يف مرص من عام الدين والث .170

 .ب القاهرة. ط:

: عيل بن ربن الطربي. حققه وقدم له: عادل ^الدين والدولة يف إ بات نبوة النبي  .171

 .ب نوهيض. ن: دار اآلفاق. ط:

 : ب.ن: املكتبة املرصية. ط فكر العريب احلديث: د/ع مي زكريا.لالدين والعلم يف ا .172

. 1يوان أمية بن الصلت.  عه وحققه: د/ سجيع اجلبييل. ن: دار صادر. ط: د .173

 م. 1998

عقيل العامري الشاعر معدود من الصحابة )ت:  ديوان َلبِيد بن ربيعة بن مالك، أيب .174

 م. 2004هـ ـ  1.1425هـ(. اعتنى به: محدو طاّمس. ن: دار املعرفة. ط: 41

 م.1998. 2 قبا . القاهرة. ط:: دار ن سيد حممود القمني. :رب ال مان .175

وطامي لبآأمحد بن حجر  :الرد الشايف الوافر عىل من نفى أمية سيد األوائل واألواخر .176

 هـ. 1410. 3 البنعيل. ط:

رفيق العجم.  د/ :بن تيمية. تقديم وضبطا ألمحد بن عبداحلليم :الرد عىل املنطقيي .177

 م.1393. 1ن: دار الفكر اللبناين. ط: 
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لبي، احل ةمكتب أمحد شاكر. ن: بن إدريس الشافعي. دراسة وحتقيق: حممد :الرسالة .178

 .م1940هـ/1358. 1 مرص. ط:

أليب بكر عبدالقادر اجلرجاين. ضمن ذخائر العرب.  الث رسائل  :الرسالة الشافية .179

 .4يف اإلعجاز. حتقيق: حممد خلا اهلل. د/ حممد زغلول. ن: دار املعارف. ط: 

 :حتقيق .شهور كتب السنة املصنفة: حممد بن جعفر الكتاينالرسالة املستطرفة لبيان م .180

. 4 حممد املنترص حممد ال م مي الكتاين. ن: دار البشائر اإلسالمية ـ بريوت. ط:

 .م1986هـ ـ1406

 :راجعةم رسالة يف الالهوت والسياسة: سبينوزا. تر ة وتقديم د / حسن حنفي. .181

 .ب :يا والنرش د. ط: ابيئة املرصية العامة للتألن فؤاد زكريا.

. 5حممد بن زكريا الرازي. ن: دار اآلفاق. بريوت. ط:  أليب بكر :رسائل فلسفية .182

 هـ.1402

 الرسل والرساالت: عمر األشقر. .183

الرو  األنا يف رشح غريب السري: عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد السهييل )ت:  .184

 .ب هـ(. ط:581

 :بد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي )تزاد املسري يف علم التفسري:  ال الدين ع .185

 .ب هـ(. ط:597

زاد املعاد يف هدي خري العباد: البن قيم اجلوزية. حقق نصوصه، وخرج أحاديثه،  .186

. 28الرسالة. ط:  وعلق عليه: شعيب األرنؤوط وعبدالقادر األرنؤوط. ن: مؤسسة

 هـ. 1415

األزهري ابروي أبو حممد بن أمحد بن األزهر  :ال اهر يف غريب ألفاظ الشافعي .187

. 1399ن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ـ الكويت، الطبعة األوىل،  .منصور

 .د. حممد جرب األلفي :حتقيق

أئمة املسلمي منهم: د/ سعد بن فالح العريفي.  ال نادقة عقائدهم وفرقهم وموقا .188

 هـ.1434. 1: ط ن: دار التوحيد.
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 عان بن حممد الشهري. ن: دار طيبة اخلرضا .  :السببية عند األشاعرة دراسة نقدية .189

 هـ.1432. 1 ط:

سلسلة األحاديث الصحيحة ويش  من فقهها وفوائدها. ملحمد نارص الدين  .190

هـ. ط: 1403. 1األلباين. ن: املكتبة اإلسالمية. عامن. الدار السلفية. الكويت. ط: 

 هـ. 1404. 2

ن ئ عىل األمة: ملحمد نارص الديسلسلة األحاديث الاعيفة واملوضوعة وأ رها السي .191

 هـ. 1408. 1األلباين. ن: مكتبة املعارف. الريا . ط: 

 mos tafa.com ـwww.al .للفارايب :السياسة املدنية .192

هـ. ن: 748سري أعالم النبال : لإلمام شمس الدين حممد بن أمحد الذهبي. ت:  .193

 هـ. 1410. 7مؤسسة الرسالة. ط: 

حققها وضبطها ورشحها ووضع فهارسها: مصطفى السرية النبوية: البن هشام.  .194

السقا وإبراهيم األبياري وعبداحلفيظ شلبي. ن: دار القبلة للثقافة اإلسالمية. 

 . 2مؤسسة علوم القرآن. جدة. ط: 

د/  :حممد فريد وجدي.  عها وقدم با :السرية النبوية حتت ضو  العلم والفلسفة .195

 هـ.1413. 1نانية. القاهرة. ط: حممد رجب بيومي. ن: الدار املرصية اللب

وحدة حتليل اخلطاب: أ. د/حممود املصفار.  سيامئية القرآن بي احلجاج واإلعجاز .196

 .ب ن: رشكة املنى. صفاقس. ط:

لشاهد الشعري يف تفسري القرآن الكريم امهيته وأ ره ومناهج املفرسين يف ا .197

. 1 :ط هاج. الريا .االستشهاد به: د/عبدالرمحن بن معاياة الشهري. ن: دار املن

 هـ.1431

شبهات ومهية حول الكتاب املقدس: د/منيس عبدالنور. ن: كنيسة قرص الدوبارة.  .198

 م.1998. 3ط: 

هـ(. تعليق: أمحد 415للقايض عبد اجلبار بن أمحد )ت:  :رشح األصول اخلمسة .199

 هـ.1416. 3 د/ عبدالكريم عثامن. ن: مكتبة وهبة. ط: :اباشم. حققه وقدم له
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 هـ(. حتقيق:792لعيل بن عيل بن حممد بن أيب الع )ت: :يةولعقيدة الطحارشح ا .200

 هـ.1421. 2/عبداملحسن الرتكي. شعيب األرنؤوط. ن: مؤسسة الرسالة. ط: د

/عبدالرمحن عمرية. د حتقيق: هـ(.793رشح املقاصد ملسعود بن عمر التفتازاين )ت: .201

 هـ.1419. 2 ن: عامل الكتب. ط:

وخرج أحاديثه: حممد أديب  هبراهيم الباجوري. نسقرشح جوهرة التوحيد: إل .202

 راجعه وقدم له: عبدالكريم الرفاعي. ط: ب.  .الكيالين. وعبدالكريم تتان

 .ب :ط عبداملحسن العباد. :رشح سنن أيب داود .203

 .هـ1402. 2 د/ عبداهلل احلامد. ط: :الشعر اإلسالمي يف صدر اإلسالم .204

هـ( حتقيق: عيل 544يا  اليحصبي )ت:لشفا بتعريا حقوق املصطفى: للقايض عا .205

 هـ.1414بريوت.  .دار الكتاب العريب حممد البيجاوي. ن:

. وزارة الثقافة ب قاسم. ط: د/حممود :الشفا  )اإلبيات(: البن سينا. حتقيق .206

 واإلرشاد القومي.

 بدع الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسامعيل بن محاد اجلوهري. حتقيق: أمحد .207

 هـ. 1399. 2ر. ن: دار العلم للماليي. بريوت. ط: الغفور عطا

هـ. 256صحيح البخاري: للحافظ أيب عبداهلل حممد بن إسامعيل البخاري. ت:  .208

 هـ. 1419اعتنى به: أبو صهيب الكرمي. ن: بيت األفكار الدولية. ط: ب. 

 ن.املكتبة اإلسالمية. عام :ن حممد نارص الدين األلباين. حيح السرية النبوية:ص .209

 .1 األردن. ط:

صحيح مسلم: للحافظ أيب احلسي مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري. ت:  .210

 هـ. 1419هـ. اعتنى به: أبو صهيب الكرمي. ن: بيت األفكار. ط: ب. 261

معة جا د/ سامي عطا حسن. :الرصفة وداللتها لدى القائلي هبا ورد الطاعني با .211

 ل البيت.آ
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د. حممد رشاد  :حتقيق .بن تيمية احلراين أبو العباسايم أمحد بن عبد احلل :الصفدية .212

 هـ.1406. 2 ن: دار الفايلة. ط: .سامل

الصناعتي: أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حييى بن مهران  .213

 العسكري.

الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة: البن القيم. حققه وخرج أحاديثه وعلق  .214

. 3/عيل بن حممد الدخيل اهلل. ن: دار العاصمة. الريا . ط: عليه وقدم له: د

 هـ. 1418

جلالل الدين عبدالرمحن السيوطي.  صون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم: .215

 .ب .ط مكتبة عباس الباز. :ن /عيل سامي النشار.د تعليق:

و قه: و الاعفا  الكبري: أليب جعفر حممد بن عمرو بن موسى العقييل املكي. حققه .216

 . 1عبداملعطي أمي قلعجي. ن: دار الباز. ط: 

ضوابط االستشهاد بالعلم التجريبي يف تأييد الوحي دراسة تأصيلية تطبيقية: ماجدة  .217

 بحث تكمييل مقدم لقسم الثقافة مسار العقيدة. جامعة حائل. العن ي.

ابن : مكتبة ن صالح الفوزان. :األحاديث القدسية اجلوامع نالايا  الالمع م .218

 هـ.1412. 3 خ يمة. ط:

 هـ. 1377الطبقات الكربى: البن سعد. ن: دار بريوت. دار صادر. ط: ب.  .219

 .ب للقايض عبد اجلبار. حتقيق: فؤاد سيد. ط: :طبقات املعت لة .220

هـ. حتقيق: حممود حممد 231طبقات فحول الشعرا : ملحمد بن سالم اجلمحي. ت:  .221

 شاكر. ن: مطبعة املدين. القاهرة. ط: ب. 

: مرك  ن سامل احلاج. الراهرة االسترشاقية وأ رها يف الدراسات اإلسالمية: سايس .222

 .2دراسات العامل اإلسالمي. ط:

الصبور شاهي. تقديم: حممد دراز.  القرآنية: مالك بن نبي. تر ة: عبد ةالراهر .223

 هـ.1420. 4 دار الفكر. دمشق. ط: حممود شاكر. ن:
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العريب املعارص دراسة نقدية: د/خالد السيا. ن: ظاهرة التأويل احلديثة يف الفكر  .224

 هـ.1431. 1: مرك  التأصيل. ط

اا . املرك  الثقايف العريب. الدار البي ن: جاسم العلوي. :العامل بي الفلسفة والعلم .225

 م.2005. 1ط: 

دار القلم  :ند/ صالح اخلالدي.  :يف القرآن حتليل وتوجيه ^عتاب الرسول  .226

 .ب :ط .دمشق

. ب : دار آفاق للتقنيات احلديثة. ط:ن ره يف األحكام: ملحمد  يل عيل.العرف وأ  .227

 م.2001

تقديم ومراجعة: حممد حجازي. ن: دار الثقافة  عصمة األنبيا : لفخر الدين الرازي. .228

 الدينية.

عقائد اإلمامية: ملحمد رضا املرفر. عني بتحقيقه والتعليق عليه: حممد بن جواد  .229

 هـ.1417. 1 م عيل. قم. ط:الطرحيي. ن: مؤسسة اإلما

حتقيق: ن ار محادي. ن: مؤسسة  عثامن السالحلي. العقيدة الربهانية أليب عمرو .230

 . 1 املعارف للنرش. ط:

 د/ جابر السمريي. بحث منشور.: عقيدة العادة عند األشاعرة .231

. 1 :ط دار طيبة. :ن د/ أمحد سعد احلمدان. :عقيدة ختم النبوة بالنبوة املحمدية .232

 هـ.1405

ه بن احلسي بن موسى بن بابوي للصدوق أيب جعفر حممد بن عيل :علل الرشائع .233

 هـ. 381ت:  ،226، صيالقم

: صالح األرواح النوافخ :ويليه العلم الشامخ يف تفايل احلق عىل االبا  واملشايخ .234

 هـ.1328. 1 مرص. ط: :بن مهدي املقبيل اليمني. نا

دار ابيئة  ة: د/ أمحد األهوازي. ن:. تر إميل بوترو العلم والدين والفلسفة: .235

 املرصية العامة. ط: ب.
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 العلامنيون العرب وموقفهم من اإلسالم: مصطفى باحو. مذكرة مصورة. .236

ملكة امل دار ابن ح م. العلامنيون والقرآن الكريم تارخيية النص: د/أمحد الطعان. ن: .237

 هـ. 1428. 1: العربية السعودية. ط

ت: ) اح صحيح األخبار وسقيمها: ملحمد بن أمحد الذهبيالعلو للعيل الغفار يف إيا .238

 هـ.1416. 1 :ط هـ(. ن: مكتبة أضوا  السلا.748

 . ن: دار املعارف. ط: ب.طه حسي :عىل هامش السرية النبوية .239

 د. و د.مهدي املخ ومي :أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي. حتقيق :العي .240

 .ب تبة ابالل. ط:إبراهيم السامرائي. ن: دار ومك

هد جممع امللك ف املحسن. الرايض عبد عبد :الغارة التنصريية عىل أصالة القرآن .241

لطباعة املصحا الرشيا. ندوة عناية اململكة العربية السعودية بالقرآن الكريم 

 هـ.1421وعلومه. 

 عبداملحسن بن عبدامللك غاية املرام يف رشوط املأموم واإلمام: رميل حممد رميل ت: .242

 م. 2004. ب :ط : مكتبة األسدي.ن بن دهيش.

هـ. حتقيق: حسن حممود 631ين اآلمدي. ت: دغاية املرام يف علم الكالم: لسيا ال .243

 هـ.1391عبداللطيا. ن: املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية. القاهرة. ط: ب. 

عالم إلاملستنري:  ال سلطان. ن: ال هرا  ل يالفكر الدين قرا ة يف :غ و من الداخل .244

 م.1988قسم النرش. ط: ب.  العريب

الفائق يف غريب احلديث: ملحمود بن عمر ال خمرشي. ضبطه وصححه وعلق  .245

 هـ. 1367. 1: حواشيه: عيل حممد البجاوي وحممد أبو الفال إبراهيم. ط

فتح الباري رشح صحيح البخاري: البن حجر العسقالين. طبعة جديدة ومنقحة  .246

ؤاد حممد ف أصلها ورقم كتبها وأبواهبا وأحاديثها ومصححة عن الطبعة التي حقق

عبدالباقي. لفايلة الشيخ: عبدالع ي  بن باز. ن: دار الكتب العلمية. بريوت. لبنان. 

 هـ. 1418. 2ط: 
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فتح الباري رشح صحيح البخاري: لعبد الرمحن ابن شهاب الدين البغدادي بن  .247

دار ابن اجلوزي. الدمام.  :ن .معاذ طارق بن عو  اهلل بن حممد أيب :رجب. حتقيق

 هـ.1422. 2ط:

 ية العامة.. ن: ابيئة املرصى/ عثامن حييد الدين ابن عريب. حتقيق: يحمي: الفتوحات .248

 هـ.1392 ب. :ط

الدين  يحتقيق: حمي هـ(.429)ت: القاهر بن طاهر البغدادي لعبد :الفرق بي الفرق .249

 .ب دار املعرفة. ط: عبداحلميد. ن:

 OMEGA.WINE PRESSن: . 1: الفرقان احلق. ط .250

الفروق اللغوية: لإلمام األديب اللغوي أيب هالل العسكري. ضبطه وحققه: حسام  .251

 الدين القديس. ن: دار الكتب العلمية. بريوت. ط: ب. 

حممد  :ت د.بن رشافصل املقال فيام بي احلكمة والرشيعة من االتصال: أليب الوليد  .252

 .3 دار املعارف. ط: عامرة. ن:

حتقيق:  هـ(.456)ت: ألمحد بن عيل بن ح م :صل يف امللل واألهوا  والنحلالف .253

 هـ.1402. 1 حممد إبراهيم نرص ود/عبدالرمحن عمرية. ن: مكتبات عكاظ. ط:

البن عريب. تعليق سامحة آية اهلل العرمى اإلمام اخلميني. ن: دار  :فصوص احلكم .254

 هـ.1422 .1 املحجة البياا . ودار الرسول األكرم. بريوت. ط:

هاشم صالح. مرك  اإلنام   :تر ة حممد أركون. :الفكر اإلسالمي قرا ة علمية .255

 م.1966. 2 القومي. بريوت. ط:

: املؤسسة ن م صالح.اشه :تر ة حممد أركون. :الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد .256

 الوطنية للكتاب. اجل ائر.

هار. ع قول. ن: دار النكريم  تر ة: لربت حوراين.: أالفكر العريب يف عرص النهاة .257

 م.1977. 3بريوت. ط: 
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 .دوارد سعيد وحممد أركون: نعامن السامرائيإبي  يالفكر العريب والفكر االسترشاق .258

 هـ.1409: دار صربي. الريا . ن

 فكرة إعجاز القرآن: نعيم احلميص .259

فلسفة العلم يف القرن العرشين: د/ يمنى اخلويل. سلسلة كتب  قافية شهرية  .260

ملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. الكويت. إرشاف: د/ أمحد يصدرها ا

 م.1990ـ  1923العدواين. 

 .أمحد جاد عبدالرزاق :فلسفة املرشوع احلااري .261

. 1ن: ضفاف. ط:  إرشاف وحترير د/عيل عبود املحمداوي. :الفلسفة النسوية .262

 هـ.1434

 م.1910. 2القاهرة. ط: . ن: مطبعة املقتطا. يل شميلبش فلسفة النشو  واالرتقا : .263

. 4 دار سينا. القاهرة. ط: :ن الفن القصيص يف القرآن الكريم: حممد أمحد خلا اهلل. .264

 م.1999

 .البن القيم :الفوائد املشوق لعلم القرآن .265

 .ب :ط تونس. دار املعارف. :ن طه حسي. :يف الشعر اجلاهيل .266

. 1ة البيان. ط: من سلسلة جمل جعفر إدريس شيخ.د/  الفي يا  ووجود اخلالق: .267

 هـ.1422

: دار الثقافة املسيحية. ط :قاموس الكتاب املقدس. جمموعة من أساتذة النصارى. ن .268

2. 

 هـ.1357دار املأمون. ط. :ن للفريوز آبادي. القاموس املحيط: .269

لبنان.  اا .يدار املحجة الب نقدية يف الفكر العريب املعارص: عيل حب اهلل. ن: قرا ات .270

 هـ. 1419. 1 ط:

 :ن حممد هشام طاهري. :خمالفيهم دراسة عقديةولقرآن الكريم ومن لته بي السلا ا .271

 هـ.1426. 1 دار التوحيد. ط:
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 .1 دار حوران. ط: املنطق العقيل: أنور خلوف. ن: القرآن بي التفسري والتأويل .272

 .ناهد حممود متويل :القرآن يف الشعر اجلاهيل .273

                                   http://nahedmetwaly.com/books/books.htm 

 مكتبة زهرا  الرشق. ط: القرآن واحلديث مقارنة أسلوبية د/ إبراهيم عو . ن: .274

 هـ.1421. ب

 .القرآن والطب: أمحد حممد سليامن .275

 .بريوت دار اجليل. :ن زكي نجيب حمفوظ.: ول ديوارنت. تر ة قصة احلاارة: .276

 م.1998. 1 حممد أركون. ن: دار الطليعة. ط: قاايا يف نقد العقل الديني: .277

: هناة ن /عبدالوهاب املسريي.د التمرك  حول األنثى:بي التحرير وقاية املرأة  .278

 م.1999مرص للطباعة. 

حممد  ال الدين القاسمي. حتقيق:  :قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث .279

 م. 2004هـ ـ 1425. 1ط:  ن: مؤسسة الرسالة. .شيخ مصطفىمصطفى 

عبدالرمحن الشهري. ن: دار ابن  :القول بالرصفة يف إعجاز القرآن عر  ونقد .280

 هـ.1432. 2: اجلوزي. ط

البايب  : مطبعة عيسىن الكافية يف اجلدل: اجلويني. حتقيق: فوقية حسي حممود. .281

 م.1979هـ ـ1399ط: ب.. احللبي القاهرة

مل يف التأريخ: أليب احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن األ ري املعروف بابن األ ري. الكا .282

. 1هـ. حتقيق الشيخ: خليل مأمون شيحا. ن: دار املعرفة. بريوت. ط: 630ت: 

 هـ. 1422

 .8ط:  دار الفكر. حممد سعيد البوطي. كربى اليقينيات الكونية: .283

سالمي، املكتب اإل ن: .مصطفى األعرميد. حممد  :كّتاب النبي صىل اهلل عليه وسلم .284

 .م1978هــ ـ 1398، 2 :ط

 .ب الكتاب والقرآن قرا ة معارصة: د/ حممد شحرور. ن: دار األهايل دمشق. ط: .285
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سالة ر د/أمحد عاكش. :كتب اإلعجاز البالغي يف القرآن الكريم دراسة عقدية نقدية .286

 دة.دكتوراه جامعة اإلمام حممد بن سعود. الريا . قسم العقي

 بريوت. دار صادر. :ن حممد عيل التهانوي. كشاف اصطالحات الفنون: .287

الكشاف عن حقائق التن يل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل: أليب القاسم جار اهلل  .288

حممود بن عمر ال خمرشي. وبذيله الكاف الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف: البن 

 حجر. ن: دار املعرفة. ط: ب. 

 :أليب الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي. حتقيق ديث الصحيحي:كشا املشكل من ح .289

 م.1997هــ 1418.ب ن: دار الوطن الريا . ط: .عيل حسي البواب

 الكشا عن مناهج األدلة: البن رشد. حتقيق: د/ حممود قاسم. ن: دار األنجلو. ط: .290

 م.1964. 2

سى بن مو الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية: أليب البقا  أيوب .291

هـ. قابله عىل نسخة خطية وأعده للطبع ووضع 1094احلسيني الكفوي. ت: 

فهارسه د/عدنان درويش ود/حممد املرصي. ن: منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد 

 م. 1976القومي. دمشق. ط: ب. 

لباب التأويل يف معاين التن يل: عال  الدين عيل بن حممد بن إبراهيم البغدادي الشهري  .292

. ب :ط .دار الكتب العلمية ـ بريوت :شاهي. ن تصحيح حممد عيل :ازن. حتقيقباخل

 .هـ1415

حممد  أليب احلجاج يوسا بن :لباب العقول يف الرد عىل الفالسفة يف علم األصول .293

. 1 ط: د/فوقية حسي. ن: دار األنصار. القاهرة. :هـ(. حتقيق626املكاليت )ت:

 م.1977

ال الدين حممد بن مكرم ابن منرور. ن: املكتبة لسان العرب: أليب الفال   .294

 التجارية. مصطفى أمحد الباز. دار صادر. بريوت. ط: ب. 

 .1 : املرك  الثقايف الوطني. ط:ن عيل حرب. :لعبة املعنى يف فصول نقد اإلنسان .295
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هـ(. حتقيق: 478)ت:  جلوينريا لعبدامللك ملع األدلة يف قواعد أهل السنة واجلامعة: .296

 هـ.1407. 2 ي. ن: عامل الكتب. بريوت. ط:فوقية حس

 ماذا تريد العلامنية: مصطفى باحو. ضمن سلسلة بحوث يف العلامنية. مصور. .297

/ 1ع د/ نارص احلنيني. بحث منشور يف جملة التأصيل. :الت القول بخلق القرآنآم .298

 هـ.1431

 م.1992: وزارة الثقافة. دمشق. ط:ن نور  روب فراي. :املاهية واخلرافة .299

. كانون 24:ط د/ صبحي الصالح. دار العلم للماليي. :باحث يف علوم القرآنم .300

 م.2000الثاين/ يناير 

هـ. عارضه بأصوله وعلق عليه: 210جماز القرآن: أليب عبيدة معمر بن املثنى. ت:  .301

 د/حممد فؤاد س كي. ن: مكتبة اخلانجي. ط: ب. 

. ب :ط دار الفكر العريب. :ن حتقيق: د. حممد كامل حسي. .املجالس املستنرصية .302

 .هـ1366

وم أليب عيل الفال بن احلسن الطربيس. ن: دار العل جممع البيان يف تفسري القران: .303

 م.2005. 1 للتحقيق والطباعة والنرش والتوزيع. ط:

جمموع الفتاوى: البن تيمية.  ع: عبدالرمحن بن حممد بن قاسم النجدي. ن:  .304

 هـ. 1418مؤسسة الرسالة. ط: ب. 

 يملجموع املغيث يف غريبي القرآن واحلديث: حممد بن أيب بكر بن أيب عيسى املدينا .305

: جامعة أم القرى. ط: ن األصفهاين أبو موسى. حتقيق: عبد الكريم الع باوي.

 م.1986هـ ـ1406

ريوت: حممد محيد اهلل. ب :جمموعة الو ائق السياسّية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة .306

 .م1987هـ، 1407، 6: دار النفائس، ط
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املحرر الوجي  يف تفسري الكتاب الع ي : لعبداحلق بن غالب بن عطية األندليس. ت:  .307

السالم عبدالشايف حممد. ن: دار الكتب العلمية. مكتبة الباز. ط:  هـ. ت: عبد546

 هـ. 1413. 1

ه لحمصل أفكار املتقدمي واملتأخرين من العلام  واحلكام  واملتكلمي: للرازي. وبذي .308

ف عبدالرؤو كتاب تلخيص املحصل: لنصري الدين الطويس. راجعه وقدم له: طه

 سعد. ط: ب. 

هـ. 458املحكم واملحيط األعرم: أليب احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املريس. ت: .309

 .م2000بريوت. .احلميد هنداوي. ن: دار الكتب العلمية حتقيق عبد

 :هـ(. حتقيق456حممد: )ت: هري أيباملحىل: لعيل بن أمحد بن سعيد بن ح م الرا .310

 .ب جلنة إحيا  الرتاث العريب. ن: دار اآلفاق اجلديدة. بريوت. ط:

: ط حممد رسول اهلل يف الكتب املقدسة: سامي عامري. ن: مرك  التنوير اإلسالمي. .311

 .2006ب. 

 mostafa.comـwww.al. ضاحممد ر :^حممد رسول اهلل .312

 له بي احلقيقة واالفرتا  يف الرد عىل الكاتب اليهودي الفرنيسآحممد صىل اهلل عليه و .313

 م.1.1999 :ط : دار النرش للجامعات.ن مكسيم رودينسون: حممد حممد أبو ليلة.

طر. ق فهمي شام. ن: دار الايا . :حممد يف الكتاب املقدس: عبداألحد داود. تر ة .314

 هـ.1405. 2 ط:

مونتجومري وات. تر ة شعبان بركات. ن: املكتبة العرصية. صيدا.  : املدينةحممد يف .315

 .ب بريوت. ط:

مونتجومري وات. تر ة شعبان بركات. ن: املكتبة العرصية. صيدا.  :حممد يف مكة .316

 .ب بريوت. ط:

املخصص: أليب احلسي عيل بن إسامعيل النحوي اللغوي األندليس املعروف بابن  .317

 ن: دار الكتب العلمية. ط: ب.  هـ.458. ت: هسيد



 

464 

 

 هـ.1423م. 2002. 1 : مطبعة املدين. ط:ن حممود شاكر. :مداخل إعجاز القرآن .318

هـ. 751مدارج السالكي بي منازل إياك نعبد وإياك نستعي: البن قيم اجلوزية. ت:  .319

. 1حتقيق وتعليق: حممد املعتصم باهلل البغدادي. ن: دار الكتاب العريب. ط: 

 هـ. 1410

حممد  :تر ة د/ حممد دراز. :مدخل إىل القرآن الكريم عر  تارخيي وحتليل ومقارن .320

 هـ.3.1401 عبدالعريم عيل. ط:

: مرك  دراسات الوحدة العربية. ن د/حممد عابد اجلابري. :مدخل للقرآن الكريم .321

 م.2006. 1 ط:

 .م1994ربيع. حولية كلية الرشيعة بقطر. ىد/ حيي :مدعو النبوة والرد عليهم .322

يا  د/أكرم ض :مرويات السرية النبوية بي قواعد املحد ي وروايات اإلخباريي .323

 . ب :ط العمري.

 :امل هر يف علوم اللغة وأنواعها: جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي. حتقيق .324

 م.1998. 1 فؤاد عيل منصور. ن: دار الكتب العلمية. بريوت. ط:

ر: القايض أبو الفال عيا  بن موسى بن عيا  مشارق األنوار عىل صحاح اآل ا .325

 .ب املكتبة العتيقة ودار الرتاث. ط: :اليحصبي السبتي املالكي. ن

 :ةيب ينب بنت جحش دراسة حتليل ^مع املسترشقي واملفرسين يف زواج النبي  .326

 هـ.1403. 4 د/زاهر األملعي. ط:

 م. 1953. ب ريب. ط:دار الكتاب الع :ن أمحد حممد  ال. :مع املفرسين والكتاب .327

ي. / مشكور العواددأ. ا  نموذجأمعارضة القرآن يف املعيار األسلويب ممن ادعى النبوة  .328

 م.2007. 7دراسات الكوفة. ع  جملة مرك 

دار الندوة اجلديدة. بريوت. ط:  ن: معامل القرآن يف عوامل األكوان: أمحد العجوز. .329

 هـ.1417ب. 
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حممد عيل الصابوين. ن: جامعة أم القرى.  :قمعاين القرآن الكريم: للنحاس. حتقي .330

 هـ.1.1409 ط:. رمةكمكة امل

هـ. رشح 311معاين القرآن وإعرابه: لل جاج أيب إسحاق إبراهيم الرسي. ت:  .331

 هـ. 1408. 1وحتقيق: د/عبداجلليل عبدة الشلبي. ن: عامل الكتب. ط: 

 دين. حتقيق: أمحد شمس المعرتك األقران يف إعجاز القرآن: للسيوطي .332

 .م1988ن: دار الكتب العلمية. ط: ب. 

صل مرك  امللك في الرايض حممد عبد املحسن. عبد املعتقدات الدينية لدى الغرب: .333

 هـ.1431. 1 للبحوث والدراسات اإلسالمية. ط:

كلية الرشيعة والدراسات  رسالة ماجستري. جامعة أم القرى. زم م رجال. :املعج ة .334

 هـ.1402اإلسالمية. 

 م.2008. 1 :ط جلورج طرابييش. ن: دار الساقي. :سبات العقلاملعج ة و .335

 www.rasoulallah.net أنور حممود زنايت :معجم افرتا ات الغرب عىل اإلسالم .336

 رسول اهلل.  ةتصميم وإخراج موقع نرص

 هـ.1355. ب .ط .هـ. ن: دار املأمون623عجم األدبا : لياقوت احلموي. ت: م .337

 م. 1994 يل صيليبيا. الرشكة العاملية للكتاب. بريوت.  :املعجم الفلسفي .338

معرفة القرا  الكبار عىل الطبقات واألعصار: أليب عبداهلل حممد بن أمحد الذهبي. ت:  .339

هـ. حتقيق: طيار آلتي قوالج. ن: مرك  البحوث اإلسالمية التابع لوقا الديانة 748

 هـ. 1416. 1. ط: ستانبولإالرتكي. 

املعرفة يف اإلسالم مصادرها وجماالهتا: د/عبداهلل القرين. ن: دار عامل الفوائد. ط:  .340

 هـ. 1419. 1

املغرب يف ترتيب املعرب: أليب الفتح نارص الدين بن عبد السيد بن عيل بن املطرز.  .341

. 1 حممود فاخوري وعبداحلميد خمتار. ن: مكتبة أسامة بن زيد. حلب. ط: :حتقيق

 م.1979
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هـ. 415مال  القايض أيب احلسي عبداجلبار. ت: إاملغني يف أبواب التوحيد والعدل:  .342

أمحد فؤاد األهواين. مراجعة: د/إبراهيم مدكور. إرشاف: د/طه حسي. / حتقيق: د

ن: وزارة الثقافة واإلرشاد القومي املؤسسة املرصية العامة للتأليا والرت ة 

 هـ. 1382. 1والطباعة والنرش. ط: 

 مفتاح دار السعادة: البن القيم. حتقيق: حممد بيومي. ن: مكتبة اإليامن. ط: ب.  .343

مفردات ألفاظ القرآن: للراغب األصفهاين. حتقيق: صفوان عدنان الداودي. ن: دار  .344

 هـ. 1412. 1القلم. الدار الشامية. ط: 

ية. جملة غات السامأمحد شحالن دراسة مقارنة حتليلية يف الل :نآمفهوم األمية يف القر .345

 م.1977/  1كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. جامعة حممد اخلامس. الرباط. ع 

. جامعة عي شمس .أسام  هريدي. رسالة ماجستري :ن الكريمآمفهوم النبوة يف القر .346

 هـ.1422كلية اآلداب. 

ر امفهوم النص دراسة يف علوم القرآن: نرص أبو زيد. املرك  الثقايف العريب. الد .347

 م.2000. 5 البياا . ط:

يفة لط :مفهوم الوحي عند التأويلية املعارصة يف ضو  عقيدة أهل السنة واجلامعة .348

 هـ.1420املعيوف. بحث ماجستري. جامعة امللك سعود. قسم العقيدة. 

هـ(. 324)ت:  أليب احلسن األشعري مقاالت اإلسالميي واختالف املصلي: .349

 .3   الرتاث العريب. بريوت. ط:هلموت رت . ن: دار إحيا :بعناية

مقاييس اللغة: أليب احلسي أمحد بن فارس بن زكريا. ت: عبدالسالم هارون. ن:  .350

 دار الفكر. ط: ب. 

: دار ن : طيب تي يني.ا  يف اإلسالم املحمدي الباكر نشأة وتأسيس مقدمات أولية .351

 م.1994. 1 دمشق. ط:

ة. يدار الكتب العلم)هـ 808 :ابن خلدون )ت عبد الرمحن :مقدمة ابن خلدون .352

 م.1393. 1 :بريوت ط
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مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي  .353

: دار ن التن يل: أليب جعفر أمحد بن إبراهيم بن ال بري الثقفي العاصمي الغرناطي.

 الكتب العلمية ـ بريوت. 

هـ(. حتقيق: 548ت: ) يم الشهرستاينأليب الفتح حممد بن عبدالكر :امللل والنحل .354

 هـ.1410. 1 األمري عيل مهنا وعيل فاعور. ن: دار املعرفة. ط: عبد

. 1 :ط حسن حنفي. ن: املرك  الثقايف العريب. الدار البياا . :لثورةاىل إمن العقيدة  .355

 م.1988

ة: حممد أركون. تر  :من فيصل التفرقة إىل فصل املقال أين هو الفكر اإلسالمي .356

 م.1995. 2 اشم صالح. ن: دار الساقي. بريوت. ط:ه

 ط: ة.دار قتيب حممد عبدالعريم ال رقاين. حتقيق: بديع اللحام. ن: :مناهل العرفان .357

 هـ.1418. 1

. أمحد أبو زيد. ن: مكتبة املعارف. الرباط :عت ايل يف البيان وإعجاز القرآنالاملنحى ا .358

 .1 ط:

 :ن . حتقيق: د/  يل صيليبيا ود/كامل عياد.أليب حامد الغ ايل :املنقذ من الاالل .359

 م.1983. 11دار األندلس. بريوت. ط:

أمحد بن عبداحلليم بن تيمية. حتقيق: حممد رشاد سامل. ن: مطابع  :منهاج السنة النبوية .360

 هـ.1406. 1 جامعة اإلمام حممد بن سعود. الريا . ط:

م قس جامعة أم القرى. .منهج أركون من الرتاث: عبداهلل املالكي. رسالة ماجستري .361

 العقيدة.

منهج االستدالل باملكتشفات العلمية احلديثة عىل النبوة والربوبية: د/سعود  .362

بحث منشور يف جملة جامعة أم القرى لعلوم الرشيعة واللغة العربية  العريفي.

 هـ.1428. 43. ع19وآداهبا. ج

 د القريش. بحثمنهج حسن حنفي وموقفه من أصول االعتقاد دراسة نقدية: د/فه .363

 هـ.1431قسم العقيدة.  .جامعة أم القرى دكتوراه.
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ية. عبداهلل دراز. ن: دار الكتب العلم :للشاطبي. رشح :املوافقات يف أصول الرشيعة .364

 .ب بريوت. ط:

 املواقا يف علم الكالم: لعبدالرمحن بن أمحد اإلجيي. ن: عامل الكتب. ط: ب.  .365

 م.2004. 2 دار الفارايب. ط: :ن عامل.مواقا نقدية من الرتاث: حممود أمي  .366

الالند. ت: خليل أمحد خليل. ن: عويدات.  هموسوعة الالند الفلسفية: أندري .367

 م.2001. 2 بريوت. ط:

 .د/ حممد الرسحاين :املوقا االسترشاقي يف موقا حممد أركون من القرآن الكريم .368

 هـ. 1427جممع امللك فهد لطباعة املصحا الرشيا. ط: :ن

دار  :ن مصطفى صربي. :املرسلي هعقل والعلم من رب العاملي وعبادموقا ال .369

 هـ. 1401. 2 إحيا  الرتاث. بريوت. ط:

موقا الليربالية يف البالد العربية من حمكامت الدين دراسة حتليلية: د/ صالح  .370

 هـ.1433. 1: الدميجي. ن: جملة البيان. ط

 .ب :ط ت.دار القلم بالكوي :ن د/حممد دراز. :النبأ العريم .371

 دار السالم. حممد ويل اهلل الندوي. ن: :ما حتقق منها وما يتحقق ^نبو ات الرسول .372

 هـ.1427. 8: مرص. ط

 .1 :عبدالفتاح الفاوي. ن: دار الفجر. ط :النبوة بي الفلسفة والتصوف .373

نبوة حممد ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ يف الفكر االسترشاقي املعارص، د. خرض شايب،  .374

 م.2002هـ/ 1422، 1: كان، الريا ، طمكتبة العبي

 هـ.1410. 1 د/ حسن عرت. ن: دار البشائر. ط: :يف القرآن ^نبوة حممد  .375

. 1 دار عامر. ط: من الشك واليقي: د/ فاضل السامرائي. ن: ^نبوة حممد  .376

 هـ.1425

. 1 ان. ط:دار التنوير. لبن النبوة من علم العقائد إىل فلسفة التاريخ: عيل مربوك. ن: .377

 م.1993
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حممد رشدي  :^النبوة والعرص ردود عىل الشبهات حول رسالة ونبوة النبي حممد .378

 هـ.1431. 1: لبنان. ط دار املعرفة. عبيد. ن:

ار د ن عة األنسنة يف الفكر العريب جيل مسكويه والتوحيدي: حممد أركون. ن: .379

 م.2006. 2 الساقي. ط:

 هـ.1391. 5 ط: : لعائشة بنت الشاطئ. ن: دار ابالل.^نسا  النبي .380

 ط: دمشق. دار الينابيع. :ن النص القرآين أمام إشكالية البنية والقرا ة: طيب تي يني. .381

 م.2006. 2

  الثقايف. : املركن نرص أبو زيد. :النص والسلطة احلقيقية إرادة املعرفة وإرادة ابيمنة .382

 م.2006. 5 الدار البياا . ط:

رسالة دكتوراه. جامعة أم القرى.  .هادي نرص حامد أبو زيد ومنهجه د/ إبراهيم أبو .383

 قسم العقيدة.

. ب منشورات وزارة الثقافة واإلعالم. ط: د/حامد الاامن. :نررية النرم .384

 م.1979

. سلسلة ب :ط لبنان. املكتبة البولسية. :ن يوسا درة احلداد. :نرم القرآن والكتاب .385

 من الدروس القرآنية.

 م.2005. 3 الدار البياا . ط: قايف العريب.عيل حرب. ن: املرك  الث :نقد احلقيقة .386

 م.1992. 1: دار سينا. القاهرة. ط :ن نرص أبو زيد. :نقد اخلطاب الديني .387

 م.1992. 1 دار الطليعة. بريوت. ط: ن:. صادق جالل العرم :نقد الفكر الديني .388

 م.2000. 3: املرك  الثقايف العريب. الدار البياا . ط: ن عيل حرب. :نقد النص .389

: مكتبة ن رفعت فوزي عبداملطلب. :كتاب نرص حامد أبو زيد ودحض شبهاتهنقض  .390

 .1 اخلانجي. ط:

هـ(. حرره 548)ت: الكريم الشهرستاين هناية اإلقدام يف علم الكالم: عبد .391

 .ب :ط لفرد جيوم. ن: مكتبة الثقافة الدينية.أوصححه: 
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ملؤيد بمرص القاهرة. هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز: للرازي. ن: مطبعة اآلداب وا .392

 هـ. 1317ط: ب. 

النهاية يف غريب احلديث واأل ر: لإلمام جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد  .393

هـ. حتقيق: حممود الطناحي. وطاهر ال واوي. ن: دار 606اجل ري ابن األ ري. ت: 

 هـ. 1383. 1احللبي ورشكاه. ط:  إحيا  الكتب العربية. عيسى البايب

يارى يف أجوبة اليهود والنصارى: ملحمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية. هداية احل .394

 هـ.1416. 1 حتقيق: د/ حممد أمحد احلاج. ن: دار القلم. دمشق. ط:

 م.1997. ب الدمشقي. ط: يوحنا :ابرطقة املئة .395

د/ منقذ السقار. ن: دار اإلسالم للنرش  :^هل برش الكتاب املقدس بمحمد  .396

 م.2007هـ ـ1428. 1 ط: والتوزيع

 م.1998. 2 حسن حنفي. ن: دار قبا . القاهرة. ط: :مهوم الفكر والوطن .397

 م.2000. 1 :ط دار الطليعة. بريوت. هاشم جعيط: ن: :الوحي والقرآن والنبوة .398

مرص.  ةعبد الوهاب الشعراين. ن: طبع :اليواقيت واجلواهر يف بيان عقائد األكابر .399

 م.1989. ب ط:
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