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 مقدمة
الحمددهلل  و لالةددال لالعددار ولددهلل  وددى  ا و لولددهلل نلدد  ل ددح   ل دد  

 لااله لات ع ههللاه إلهلل يىر الهللي و لبعهلل:

ولدهمم تت د  م  لاهد  أندل  خلقد و ل لتقىر هبم حجتد  ولدهلل الرول أ ول إن ا ف

دَلاَا ﴿يمهلللا هب  إلهلل  نمج  القىيم المهللى لالنى و لهقهمىا هب  شروة ا  ل َُ ُْ دل اَا  ََ  ْ ََ   ْ لََقد

طِ  ََنَزل اَا َمَعُهُم ال كَِتاَب َوال ِميَزاَن لِيَُقوَم الاَّاُس بِال ِقس   (.25﴾ )الحهلليهلل: بِال َبيِّاَاِت َو

 -أنللد  و لأندل  ولهد  القدرنن  ةدهللما لمد  ملسو هيلع هللا ىلصمحمهلل ب  و الت ثم ختم ا  

دِ   ﴿ إخىان  األن ه ء ولهلل -    م ل    َ َْ ََ  ََ قًا لَِّما َبدي  ِّْ َل َعَلي َك ال كَِتاَب بِال َحقِّ ُمَص َنزَّ

اَة َواإِلنِجيَل  َْ ََنَزَل التَّو  ََ كَ  َو َقداَن نِنَّ الَّدِنَ  ْ ُُ ََندَزَل ال  ى لِّلاَّاِس َو ًْ وا  ِمَ َقب ُل ُه ُْ د َُ

ََاِت اهلل ٌْ َواهلل بِآ َ
ِْ  .(4-3﴾ )ن  ومران: َعِزٌَز ُذو انتَِقام   َلُهم  َعَناٌب َش

 يف تتدد لمدد  ألحدد ه ا   ل كمددل  ةددهلل تتدد ا ا  األخهددرو لهددى فدد لقرنن 

قًا ﴿ أيضا  مهم  ولهم  لهىو الع بقه  األن ه ء ِّْ ََنَزل اَا نَِلي َك ال كَِتاَب بِال َحقِّ ُمَصد َو

ََ ال كَِتاِب َوُمَهي ِماًا َعَلي  ِ لِّ  ِ  ِم  َ َْ ََ  ََ نللت  ن هذه الكت (و لكى48)الم ئهللل:  ﴾َما َبي 

و يف إل دا  نندىا لوهدىا تلدم األ دمإلهلل أمىار  خةى ده  يف أم ندة  عهندة 

 ود لة  شتمل ولهلل تل    تحت ج  اإلنع نهة إلهلل مه ر الع وةو ألن  حه  أن القرنن 

َهدا  ﴿ولدهلل اخدتاأ أم د وم لأ كندتمم س أجمعده  إلهلل الن الخ تمة  ا  ََ
ََ دا  ََ ُقدل  

 
ِ
وُل اهلل َُ َْ ِ  إ نَِلددَ  نِإَّ  الاَّاُس نِنِّي   ْ دَماَواِت َوارَ دُك السَّ نَِلي ُكم  َجِميعًا الَِّني َلُ  ُمل 

ددآِماُوا  بِداهلل َِ  َُ ِميد َُ يِدددي َو َُح  د ُهدَو  َُ ديِّ الَّددِني  ددولِِ  الاَّبِدديِّ ارُمِّ َُ َْ  َو
ِ
َُ بِدداهلل ِم َوَكِلَماتِددِ   ؤ 

وَن  ُْ َت ُكم  َته  بُِعوُه َلَعلَّ  (.158﴾ )األوراأ: َواتَّ

، فقد تكفل بحفظ كتابه يوم القيامةوحتى تبقى كلمة اهلل شاهدة عىل خلقه إىل 

افِظُونَ األخري ﴿  ْكَر َوإِنَّا لَُه ََلَ لْنَا الذِّ رآن وهكذا أضحى الق ،(9﴾ )احلجر:  إِنَّا َنْحُن َنزَّ
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ََل َيأْتِيِه الْبَاطُِل ِمن َبْْيِ  َوإِنَُّه لَكِتَاٌب َعِزيٌز الكتاب الوحيد املحفوظ بحفظ اهلل له ﴿ 

ْن َحكِيم   ِيٍد ﴾ )فصلت:  َيَدْيِه َوََل ِمْن َخْلِفِه َتنِزيٌل مِّ ، يف حني أن اهلل وكل (42-41َحم

 ﴾ن كَِتاِب اّللهِ َوَكاُنوْا َعَليِْه ُشَهَداءبََِم اْستُْحِفظُوْا مِ ﴿حفظ الكتب السابقة إىل أصحاهبا 

َواِضِعِه ﴿ (، فحرفوها وأضاعوا منها ما أضاعوا 44)املائدة:  ُفوَن الَْكلَِم َعن مَّ ُُيَرِّ

ُروْا بِهِ  َّا ُذكِّ َفَوْيٌل  ﴿(، بل وزادوا عليها ما مل يوح به اهلل 13)املائدة:  ﴾ َوَنُسوْا َحظهاً ِّمِّ

وْا بِِه َثَمناً َقلِيالً َفَوْيٌل  ِ بُوَن الْكِتَاَب بِأَْيِدهيِْم ُثمَّ َيُقولُوَن َهـَذا ِمْن ِعنِد اّللِلِّلَِّذيَن َيْكتُ  لَِيْشََتُ

َّا َيْكِسبُوَن  ْم ِّمِّ َّا َكتَبَْت َأْيِدهيِْم َوَوْيٌل َّلَُّ م ِّمِّ  (.79)البقرة:  ﴾َّلَُّ

ن ينملدىن  نمد  أم ل المعدلمىن يف تدل وةدر لحده  ولدهلل   ئدهللل القدرنلقهلل 

حفظد  و كد  لكتد ا م لد  عن يدة ل هللا ودة لدم تبحفظ  لتهللبره لتعلم و فخةدىه ب

ولهلل اختاأ ألعنتمم للمج هتمو يتلىن  نند ء يف تل وةر م المايه     أطف لمم 

َقدال »ألهدل القدرنن:  ملسو هيلع هللا ىلصو ي تغدىن فهد   ىودىهلل ا  ل ودىل  اللهل لأطراأ النم  

تل كما كاَ تْتل يف الْنيا، ِدنن مازلتدك عادْ لصاحب القْآن : اقَْ ، واْق ، وْ

 .(1)«آخْ آَة تقْؤها

، هدياهأحكاماه وبياان ىل ترلسيخ علومه وفنونه وتفسريه وإ لساموعمد علامء اإل

 فألفت يف خدمة القرآن آالف الكتب التي تزخر هبا املكتبة اإللسامية.

وأناه  لقهم باه،وأدرك أعداء اإللسام أمهية القرآن يف نفوس املسلمني ، ومدى تع

مساتقبلهم، وأن  ضامنوأنه باعث هنضتهم ، و مستمسك عقيدهتم، ومصدر رشيعتهم،

، فأضامروا لاه العاداء، والاذ  وااللساتعباد متسكهم به جيعلهم أمة عصية عاىل اواوان

َذا الُْقْرَءاِن وَ ونصبوا بينه وبني املسلمني السدود ﴿ الَْغـْوا َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ََل َتْسَمُعوا َِّلَ

 (.26﴾ )فصلت: فِيِه لََعلَُّكْم َتْغلِبُونَ 

                                                 
 (.6760(و لأحمهلل   )2914الرت ذي   )( أخرج  1)
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، يقاو  حاخاام إئائيال ددعداء اجلاأليف القديم أدركه  قرآنأعداء ال هوما أدرك

هااذا الكتاااب الااذي يساامونه القاارآن هااو عاادونا األكاام »األكاام مردخاااي الياااهو: 

مكا  ققيا  واألوحد، هذا العدو ال تستطيع ولساائلنا العساكرية مواتهتاه ، كيا  ي

السااام يف و اات يقاادس العاارب واملساالمون فيااه كتابااال يتحااد  عنااا بكاال هااذه 

 .(1)«السلبية؟!

ر عاىل اإنناا لا  ننتصا»لجزائر إبان االلستعامر الفرنيس: لويقو  احلاكم الفرنيس 

 .   (2)«اجلزائريني ما داموا يقرؤون القرآن ، ويتكلمون العربية

رى القرآن ومدينة مكة ع  باد العارب، متى توا»: بالكراف ويقو  وليم تيفور

  (3)«يمكننا حينئذ أن نرى العريب يتدرج يف طري  احلضارة الغربية بعيدال ع  حمماد وكتاباه

ومقصود بالكراف باحلضارة الغربية ما نشااهده يف الغارب الياوم ما  قلال أخا اي 

واا ما   وتفكك اتتامعي ومظاهر لسلبية الستعصت عىل اإلحصااء واإلحاطاة، أال تباال 

حضارة ؛ إن صحت تسميتها )حضارة(، وما أعظماه ما  كتااب  اك الاذي يتصادى 

 وكذا حضارة!. 

تئت ألحماو الاالاال: »ر : ايف مصاملندوب السامي الميطاين ويقو  اللورد كرومر 

 .  (4)«القرآن والكعبة واألزهر

 حى لساااوهو أمضا –جيب أن نستخدم القرآن »:  فيقو  تون تاكيلاملبرش  وأما

أن الصاحي  يف القارآن  [يعني املسلمني] م هؤالء الناسضد اإللسام نفسه ، بأن نعل   -

                                                 
 (.159) العهللهلل و ( انظر :  جلة ال ه ن1)

 (. 31) ص و الع لم جا  و ( م هللل الغرا يقىلىن: هلل رلا اإلوار أبههلللا أهل 2)

 (. 278(  هلل افرتاءات الم شري  ولهلل ني ت القرنن الكريمو  حمهلل جمعة و هلل ا و ص )3)

 (.29) ص و الجنهللي أنى  و المعلمىن ( الخنجر المعمىر الذي ط ع  ب 4)
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 .  (1)«ليس تديدال ، وأن اجلديد ليس صحيحال 

إلدهلل إبعد هلل األ دة المعدلمة ود  القدرنن الشريرل م القىر م  لهكذا تىجمت ه  

  التي بلغت    تثرهت  األلىأ  د  الكتداالفرتاءات لاألت ني      نىأ ورب 

إن  »: بقىل  ر1979يف إبريل  "ت يم ال "ههلل يف  ق   ل  يف  جلة عاهلللا هلل و تم  نقل

أتثددر  دد  وددته  ألفددا  دد  الكتدد  ألفددت ةددهلل اإلوددار بىاودد ة المعددهحهه  

 ألف بىاو ة الشرمهه !!تراه و فكم ( 2)«الغربهه 

 طل  ال ع  لحهلله لالنلاال          ن بأ ض ددإنا    خا الج 

فضال اهلل ا يف إبعااد املسالمني بلكاالرة م  كتب األباطيل مل تفلا  ا هذه الكثرة ا

ع  القرآن، ومل تشغلهم ع  حفظاه ومدارلساته، فطاشات تهاود أهال الباطال أدراج 

ة املزيدم ما  صاور عظما – والناظر يف ضحالتها ملتأملها – ت أباطيُلهمكشفالرياح، بل 

إَِلَّ  بِأَْفَواِهِهْم َوَيـأَْب  اّلل ن ُيطِْفُؤوْا ُنوَر اّللُيِريُدوَن أَ ﴿  الذي  القرآن وعوار الباطل وأهله

 (.32﴾ )التوبة:  َأن ُيتِمَّ ُنوَرُه َولَْو َكِرَه الَْكافُِرونَ 

ألباطيال  ديماة  - يف الغالاب -بع وذه الشبهات تكارارال ججوتاال تويلحظ املت

 ملسو هيلع هللا ىلصا النباي ها(، بال أتااب عا  بعضاه403أتاب ع  معظمها اإلمام البا اين )ت 

فاننام  هاذه الشابهات اجلدياد يفأما ، وبنفسه  بل أن تلوكها األلسنة بأزيد م  أل  لسنة

ُبوا  م  تهل لسبقوا يف ظلامتاه ألساافهم عندهملستجد أورده القوم بقدر ما ا ﴿ َبـْل َكـذَّ

ِريج   قِّ َلََّا َجاءُهْم َفُهْم ِِف أَْمر  مَّ  .(5)ق:  ﴾ بِاَْلَ

لسامء أصحاب هذه األباطيل لتعدد تهااهتم، فلام و د أعرضت ع  الترصي  بأ

ر ني وأزالمهام، بال أضاحت بضااعة تلوكهاا اتعد هذه األباطيل حبيسة كتب املستش

                                                 
 (.263) ص و جمعة  حمهلل و (  هلل افرتاءات الم شري  ولهلل ني ت القرنن الكريم1)

 (.20( خمعىن ألف خ أ يف الكت ا المقهللس و أحمهلل هلليهللات و ص )2)
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األلسنة يف القنوات الفضاائية ويتنا لهاا رواد موا اع اإلن،نات، وكثاريال ماا الساتقبلت 

  ائليهاا، بعضها عىل بريدي اإللك،وين، فلشيوعها وتعدد مصادرها أمجلت نسابتها إىل

 بقويل: ) الوا(.

إباان هنضاتهم أو هتز القاتهم بقارآهنم املسلمني يف أن تؤالر  باطيلوما كان وذه األ

 ، لكا فيهااإملاامهم بلغاة العارب و وب البياان متام معرفتهم بادينهم واحلضارية و

 ؛ تساتغل تهاال ما  أبنااء املسالمنييف أفئدة خاوية  ا اليوما تقذف يف القرآن  الشكوك

 لاة علام وارد الكاام وتهٌل انضاف إلياه لساوء فهام ملا ؛(1)بلغة العربقال عندهم مطب

 .والبيان فنون التفسريودراية ب

يف  تفنيادهابرعاوا يف و ،ذه األباطيلتصدي ويف ال ديامل علامء اإللسام  انمىو د 

كتبهم التي خصوها لبيان غريب القرآن وكش  مشكله، كام تعار  املفواون لكثاري 

 رد لسوء الفهم آليات القرآن الكريم.م  موا

لعاوام املسالمني  وتقريبهاعلوم السابقني  أتاد طاب العلم م  بعدهم تبسيطو

بحار  راغاب يف إضاافة تدياد إىللصاحب دلو  ب  مطمعال ي بام مللتتكامل اجلهود  ،اليوم

 علومهم الر راق.

ماتعلامل، الام  وماوا عهم اإللك،ونياةمقاالهتم بحوالهم وعىل كتبهم و و د أ بلُت 

واذه األطيااب عناية والستدال  كمل تهودهم بمزيد بدأ م  حيث انتهوا، فأأن أ رأيُت 

ىل عوام املسلمني اليوم؛ جماردة عا  األ اوا  املطولاة والوتاوه إالفواحة، لتكون  ريبة 

جلتاه والعلاامء، لكا  يتياه يف غاوره  ه د يطرب لا فتشعبهايف األتوبة، املتشعبة الكثرية 

 .، وما أكثرهم يف هذا الزمانناملبتدئو

                                                 
ودهر  « د  جمدل الند س  لال اختلفدىا إال لجملمدم لعد ن العدرا» هلل  اإل  ر الش فعي بقىلد : ( 1)

 .(10/74 اء )أوار الن
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قددة بدد لقرننو للعددت أموددم أ  مددهلل تت عددت تددل الشدد م ت لاألب طهددل المتعل

بمد  مدهلل ت ولهد و لمدهلل أورةدت ود  شد م ت  لكني جمهللت يف اوتقةد ء أهممد 

  الد عض ل   نلم اوتنك هت فتم و ضعفم  للالمشككه  لأب طهل ي رحم  بعض 

و بهنمد  هدى يدذتر (92)انظدر يدىن :  رنن عألة نج ل فروىن ب هللن  التي نتره  القد

 .لغرم  إنم  ت نت بعهلل  ىت  -تم  ال يخفهلل  – ج ل ال هللنفنغرم و يف  ىةع نخر 

 مىلدد :اوددتنك   الدد عض نتددر القددرنن  ددىر  ددريمو  ددع  - تددذلم – ثلدد  ل

َ بددًا َجاِي ددًا ُْ َلددِة ُتَسدداِقط  َعَلي ددِك  َِّ الاَّ   ي نَِلي ددِك بِِجددن  دد  ﴿َوُهددزِّ ُكِلددي َواش  بِي ﴾ َِ َْ

ددي  ﴿ ل عدد ر لالشددراا ب لكار و ال بدد  خددت (و إن  دده  م  26-25) ددريم:  نِنِّ

َم نِنِسي ًا﴾ َم ال َيو  ََُكلِّ   َ َل َِ مًا  َِ َصو  َم ح  َّْ ُت لِل  ْ  (.26) ريم:  َنَن

بَّا و  القرنن الكريم لمه  ا ب عض الىاج  أأن   ليعر تقهللر هبذا الجمهلل ن 

ولهد و إند   ي  ا  أن ي   ك يف هذا الجمدهللو لأن يثه ندوأأتج ه تت ا  بن  العليلو ل

 للي نلم لالق هلل  وله .

*** 
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 منهج املبطلني يف إثارة األباطيل عن القرآن
   المن و  م ل الشرلع بذتر تف  هل األب طهدل المثد  ل ود  القدرنن لعل 

افتقدهلللا تدل  حده   ع لم المدنم  الدذي هلل ع ولهد   ثهرلهد وبعض أن نتىمف  ع 

عدذ  لاوتدذا  لمدم ب متد بع  نةدف ب بداو للم يرتتدىا لالعلمهة المىةىوهة  ى 

 لاألب طهددل لمدديف يف هدذه الشدد م تي و تهددف يعددذ هم لهدىوددىء الفمدم لأالجمدل 

 :  حةهف ال تخ ئم  وه   تأ ل  خلية  ع لم  ئهعة

 :أ. الكذب يف اخرتاع اأُلبطولة 

 ثهدرل  يف ظلم تد  ع هدى  عدلم هللحهلة  د  ال حهلدة وندهلله لال هلللهدلو ل الكذا

أوهددتمم الحهددل أن يجددهلللا يف القددرنن  حدده الشدد م ت لاألب طهددل حددى  القددرنن الكددريم 

ولمددىا أن الكددذا بضدد وة ين لددي ب طلمدد  ولددهلل الكثهددري   دد  فلمدد  و ل لمددلا     عنددا

 و فمد وفنمم أشروىا فه  مالهللهم ء لالع  ة الذي  ل  يتهعر لمم اتتش أ هذه األت ني 

وىن إخ لمم لكثرت   هللمىا أنفعمم مالىا يكذبىنو حتهلل  .فهم  يهللَّ

لههد  خلهدل يف  ب لتمثهدل لمد    تدهللئا بمد  م لد تتفي أ وتثهرل تذهبمل ى  

لإن تدد ن بعددض »ودده   حهلليثدد  ودد   عجددلات المعددهيف المددذتى ل يف القددرنن: 

ري  يحد للىن أن يقللدىا  د  شدأن العدههلل المعدهيف يف المقدهلل ل مد ئله : إند  دالمفع

 .(1)«أن هذه المقهلل ل هي   فقط و فنجهلل أن اإلوار يشمهلل أ ر ايةنع هذا ب

  لدع ولدهلل القدرنن الكدريم أن الدذي غهدره ل   المعلىر ونهلل تل  عدلم أل 

رله دللده   فعد وأح    عجلات المعهيف إلهلل مهلل ل ا  لإنن  هدى القدرنن الكدريم

َتدد﴿ َِ نِي  َِّي ددِْ بِددنِذ  َِ َكَهي َلددِة ال ِِّددي ََ ال ُلددُق ِمدد نِي ﴾ َونِذ  َت   َتُكددوُن َ ي ددًْا بِددنِذ  َِ يَهددا 
ُخ ِِ ُُ ا

                                                 
و لالقدد  لههدد  خلهددل هددى (133( اوددتح لة تحريددف الكتدد ا المقددهللسو لههدد  خلهددلو ص )1)

االوم الحقهقي للقم   رم  وليل الذي يجهللُّ ح لهدا يف ال عد  ب إلودار لالكدذا ولهد  يف من تد  

 .الفض ئهة
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متـنـزيه القرآن الكري                   

 (.110)الم ئهللل: 

شددمهر م اخددت  بإثدد  ل األت نيدد  ولددهلل  ل دد  الكددذا موددم  ددالفي تتدد ا

 بعة   تىا م دل جمدع القدرنن أن حف ظ القرنن األ "التعلهق ت ولهلل القرنن" القرنن

لأبدى  أبى الهلل هللاءو ل ع ن ب  ج لو لميهلل ب  ث بدتو»: يف ومهلل أبي بكر الةهلليق 

.. للم   أى أبى بكدر هدذا الحد    ميهلل .. فإن هاالء األ بعة   تىا م ل جمع القرنن

 .(1)«جلع    ةه ع القرنن

أهلل تدىا جمهعدا األ بعدة لال  يد  و ألن هداالء  درا  هذا تدذا مىلمم ل

و فدأبى  هلل تدىا جمدع أبدي بكدرأو أي  بد  الخ د ا ومدرالخلهفدة الثد   ومهلل 

  وثمدد ن ددىت و ل دد ت م ددل  ق يف ومددهلل ومددرللددي مضدد ء هلل شدد الددهلل هللاء 

 بعنته .

 هد.17يف ط وىن ومىاس ونة    ت يف خافة ومر   ل ع ن ب  ج ل

مى    جمع القرنن يف ومهلل الةدهلليق ثدم وثمد ن و فميهلل ب  ث بت أ   ث لثمم ل

 هدو أي يف م    ع لية  ةي ا  و  الجمهع. 45ل  ت ونة 

متدل يدىر الق هللودهة يف و لمدهلل  ةد  ي أبى ميهلل وعهلل ب  و هدهلل األن  ابعممل

ومر ب  الخ  ا الخلهفة م   
(2). 

شدرل  يف أنده  فلعد هني عربدي الالكذا أيضا طع  الق  ال ى  ل   

لكد  »وربهة القرنن أ  ر جممى   د  األود جم الدذي  ال يعرفدىن العربهدةو بقىلد : 

تدد ا ت يف … حمددهللا  اوددتعمل تثهددرا   دد  الكلمدد ت لالجمددل األجن هددة يف القددرنن 

                                                 
 (.29( تعلهق ت ولهلل القرنن و ص )1)

و 2/592و 6/136و 4/747فدة الةدح بةو ابد  حجدر )( انظر تراجم األ بعة يف اإل  بة يف  عر2)

3/68.) 
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 دد  الماتددهلل أن القدد  ب العربددي يعددرأ أندد  ال و ل(1)«اهللوددهلل أن ا  ألحدد ه ب لعربهددة

و لكدد  غهددر وربهددة و فقددهلل نددل  بلعدد ن وربددي   دده  لاحددهللل يىجددهلل يف القددرنن جملددة

 .الهللتتى  شرل  يمذي هبذا أ  ر أو جمو لال يعتحي    الكذا ولهمم

لاوت د  هم معدهحهه  ي ثرلت وعههلل تلتهدة الدللم  أ اهلل الق  ي األ ثىنتع

مهلل دد  الددذي  ،"حقهقددة التجعددهلل"يف تت بدد   ددا نه  بشددم هللل القددرنن الكددريم مدد   

الدهللتتى  نتي تالربتعدكد ثىلهكي يداان  متريد  لالقد  ل اجع  ل  تل    األن د  ال

ر  يف ني تد  دإنا ت ن اوتق هلل القرنن بشرك النة  ىم فلمد نا يةد»:  نه  و هلل النى 

ا .. تمد  أن ن دي اإلودار تدللع  د  الهمىهلليدد ت بحدا  الدللاع  د  أهدل الكتد 

لالمعهحه تو له :  ريم الق  هةو لأنج   نم  إبدراههم )المعدهحهة(و ل يح ندة 

خ دد  القريظهددة أبنددت شددمعىن النضددهرية )الهمىهلليددة(و ل ددفهة بنددت حهددي بدد  

 .(2) «)الهمىهللية(و لجىيرية بنت الح  ث المة لقهة )الهمىهللية(

يمىهلليدد ت ل عددهحهة تددذا  ددرا و فإنمدد   دد  ملسو هيلع هللا ىلص لمىلدد  بددللاع الن ددي  

 .بعهلل هللخىلم  يف اإلوارملسو هيلع هللا ىلص تللجم   وى  ا  

ملسو هيلع هللا ىلص ليكفددي يف به ندد  أن ننقددل بعضددا  دد  الحددىا  الددذي جددرى بدده  الن ددي  

 اإلَدد م اختددْت ِددنن ختدداْي،ا: »ل ددفهة حدده  أ اهلل الددللاع هبدد و فقددهلل مدد   لمدد 

 .«بقومددك ِتلحقددي َعتقددك َن ِعسدد  اليهودَددة اختددْت ونن ،يدلاُسدد َمسددكتك

 تدهللوى  أن م دل بدم ل دهللمت   و اإلوار هىيت   لقهلل وا   وى  ي :  فهة فق لت

 أخو لال لالدهلل فهمد  لدي ل د  وأ ا الهمىهلليدة يف لدي ل د  و حلدم إلهلل  رت حهث

 إلدهلل أ جدع لأن العتدق  د  إلدي أحد  ل ودىل  فد   ولاإلودار الكفدر لخهرتني

                                                 
(  ن ظرل: القرنن الكريم لالكت ا المقهللس. أيمم  تار ا ؟ أحمهلل هلليهللات لأنه  شدرل  و ص 1)

(115-116.) 

 .(193-192حقهقة التجعهللو ثرلت وعههلل  م  ا و ص )( 2)
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متـنـزيه القرآن الكري                   

 لهي  علمة.ملسو هيلع هللا ىلص . فتللجم   وى  ا  (1)مى ي

ا  تللجم  بعدهلل أن لتذتر أن  وى   وى الم  له    يح نة فتكذا هللوى لأ

 ا   ودددى  أوتقندددي أودددلمت فلمددد  ل ودددىل و ا  أختددد   إ : و لتقدددى أودددلمت

 .(2) ألمهة وشرل اثنتي لأ هللمني ولتللجني

َونِن  ِمددا ُكم  نِإ ﴿مىلدد  تعدد لهلل:  أنليىا ددل ثددرلت وددعههلل الكددذا فهددلوم 

ُدَها ِْ ين ئ بهللخى  الن   لاإلحرا  فهم  لكل بني نهللر و لينقل و  ( 71) ريم:  ﴾َوا

ُدَهدا﴿جا  الدهللي  يفعددر تلمدة " ِْ لمدهلل تدذا يف  (3)"ب لدهللخى  لاالحدرتا  ﴾َوا

 .ن ع ة اإلحرا  إلهلل العهىطيو فمى غهر  ىجىهلل يف شيء    تت  

الوْود »ملسو هيلع هللا ىلص:  بقى  الن ي كذب  لب طل هعتشمهلل لثم يمضي الم   ل ف

ْ   َبق  الْخول، وإ  الذي يعتشمهلل ب  ةعهف الحهلليثل، «وإ ِاجْ نإ دخلها ب

مهلل يجمل  فهعفهلل ون  يف نلمو لك  شهئا  أ رلهى و ملسو هيلع هللا ىلصال يةيف نع ت  إلهلل الن ي 

من مضت  مىل  ل وو  تم     ةاورإ   يرل  ل و ل الحهلليث     نقلل  يرب  

ْ  » لحهلليث بتم   : فتذب و   هللحضل اجْ نإ وإ ِ الوْود الْخول، وإ َبق  ب

 للااْ نن حت  نبْاهيم عل  كانَ كما وَ مًا بْداً  المؤمَ عل  ِتكوندخلها، 

 ُْ َن ََ وَ  واقَ ات   ََ َ  النِّ  اهللُ  ي  جِّ اَ َُ  مَّ ثُ ﴿ بْدهم مَ ضجيجًا - لجهام :قال َو -

                                                 
يد ت الىامدهللي الكدذاا و لأخرع نحدىهو لهدى  د   رل(8/123أخرج  اب  وعهلل يف ال  ق ت )( 1)

خ د   أخدرى  نمد  أند  لمد  أللدم بللاجد  ألتشمهلل لد  و و له  إاللالمغ مي العهرن  هب  يف التي يعتأ

دا للمدا نه «.. تلىا    للهمة أ كدم مى ىا و  أ كم» نم  م  :  و إلودا م  بدا  يد  و فعدم ه  أ ًا

و ليف (14576أحمدهلل   ) يف تخريجد  لمعدنهلل اإل د ر لهذا الخرب حعدن  الشدهش شدعه  األ ند  ل 

 .إون هلله مي هلل ب  إوم وهل  هللل  يممو لهى     ج    علم

إن حج م  فمدي ا رأتد و  »حج م  تم  يف  حهيف  علم: ملسو هيلع هللا ىلص ل م  يهلل  ولهلل إوا م  أيضا أن الن ي 

 (.1365) حهيف  علم   «  فق ر فعرته  .. لإن لم يحج م  فمي أر للهلل

 .(8/130( أخرج  اب  وعهلل يف ال  ق ت )2)

 (.35) ص حقهقة التجعهللو ثرلت وعههلل  م  ا و( 3)
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  ََ ي  مِ الِ الظَّ 
 جِ  اهَ ي  ِِ

و فخ تمة الحهلليث تث ت نج ل الما نه     (1)«(72) ريم:  ﴾اي  ثِ

 حهلة    ال حهلة ونهلله.لالتهللله  الكذا و لك  اإلحرا 

 : النصوص وتفسريها مبعان مشكلة يب. حتريف معان

ة يلجدددأ ال ددد ونىن يف القدددرنن إلدددهلل تحريدددف ألفددد ظ النةدددىص اإلودددا ه 

لتفعهره  بمع ن  شكلة ال يىافق ولهم  و لم  د  ولمد ء المعدلمه  و ل د  نلدم 

أل ر بحع   ج هلللة أهل الكت او بل للم يقتةر القرنن ولهلل ا»مى  ال  ب  شنىهللل: 

ََ  ﴿أتثر    هذاو لةع القرنن النة  ى يف  رتل اإلفت ء يف الهللي و فق  :  نِن ُكا َِ

ُؤوَن ال كَِتاَب ِمَ َقب ِلَك﴾ َْ ََق   ََ َأِل الَِّنَ  َ ا َِ ََنَزل اَا نَِلي َك  ا  مَّ (و 94)يدىن :  ِِي َشكٍّ مِّ

اَا ِمَ َقب  لم   أيضا:  ل  ََ  ْ ََ ِْ نِن ﴿َوَما  ك  َل الدنِّ ََه  َأُلوا    َ ا َِ َجاإً َنوِحي نَِلي ِهم   ِْ ِلَك نِإَّ 

َلُموَن﴾ُكاُتم    .(2)«(43)النحل:  إَ َتع 

تعلهقد ت ولدهلل "مدى   دالفي تتد ا يف تحريف  ع   الدن  القدرن  ل ثل  

اَددا ِِددي الكَِتدداِب ِمددَ َشددي     يف تعلددهقمم ولددهلل مىلدد  تعدد لهلل: ﴿ "القددرنن   َّْ َِ ددا   ﴾مَّ

تثددر العلددىر  دد  المعدد ئل ألال شددم أن القددرنن ال يشددتمل ولددهلل »(: 38األنعد ر: )

األ ىلهة لال  هعهة لالري ةهة لال  هةو لال ولهلل الحىاهللث الهى هةو بدل لال ولدهلل 

و فقدهلل جملدىا أل (3)«نات مة  األن ه ءم فإنن ال يكىن تا   هذا    بقدا للىامدع

ب لقرننو بل ب للى  المحفدىظ الدذي تتد  تج هلىا أن نية وى ل األنع ر ال تتعلق 

فدد لرا الددذي لددم يضددهع حفدد  أومدد   »ا  فهدد   قدد هللير تددل شدديءو مدد   ال ددربي: 

ال مدد ئم لالددهلللاا يف األ ضو لال هددر يف المددىاءو حتددهلل حفدد  ولهمدد  حرت هتدد  

لأفع لم و لأث ت نلم  نم  يف أر الكت او لحشره  ثم ج ماه  ولهلل    ولف  نمد  

                                                 
(و لةدعف  األل د   4/630(و لالحد تم يف المعدتهلل ك )14560أخرج  أحمدهلل يف المعدنهلل   )( 1)

 .(4761يف العلعلة الضعهفة   )

 (و لوهأيت هللفع هذه األب ىلة.4( به  القرنن لالمعهحهة و ال  ب  شنىهلللو ص )2)

 (.20( تعلهق ت ولهلل القرننو ص )3)
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حددرى أن ال يضددهع أومدد لكمو لال يفددر  يف حفدد  أفعدد لكم التددي أ ميف هللا  الدد اء

 .(1)«تجرتحىو 

لاآلية بمن ىمم  لاةحة يف الهللاللة ولهلل هذا المعندهلل الدذي نتدره ال دربي: 

اَدا ِِدي    َّْ َِ دا  َثداُلُكم مَّ ََم  ََُمدٌم  ُْ بَِجاَاَحي دِ  نِإَّ  ََِِي   ْ
ِ  َوإَ َ ائِ  ْ ي ارَ

﴿َوَما ِمَ َدآبَّة  ِِ

وَن ﴾الكِتَ  ُْ َرد َُح  بِِّهدم   َْ  ُثمَّ نَِلد  
 ﴿: (و ل ثلمد  مدى  ا 38)األنعد ر:  اِب ِمَ َشي   

َدَعَها ُكدل  ِِدي  دَتو  َها َوُمس  َّْ دَتَق َلُم ُمس  ََع  ُقَها َو ز 
ِْ   ِ ِ  نِإَّ َعَل  الل   ْ ي ارَ

َوَما ِمَ َدآبَّة  ِِ

﴾  َ خائدق لأ ماممد  هدى (و ف لكتد ا الدذي حدىى  قد هللير ال6)هدىهلل:  كَِتاب  َمبِدي

 اللى  المحفىظم ال القرنن الكريم.

اَا ِِي الكَِتاِب ِمَ ثم لى فرةن  أن القرنن هى  قةىهلل مىل  تع لهلل:    َّْ َِ ا  ﴿مَّ

فإن هذا العمىر يفمم  ن  العقاء  عنهلل  خةى ا يفمم    العه  و إن  َشي   ﴾

ية مةهلل أن حه  مرأ هذه اآل ملسو هيلع هللا ىلص   العخف بل لالخ ل أن يظ  ظ ن أن الن ي 

القرنن يحىي أوم ء  ج   مريش أل أطعمة ف  س أل أوم ء ال م ئم التي خلقم  

ا و فمذا ال يخ ر ب    و مل للى تفر ب لقرنن لجحهللهو ألن  وهحمل العمىر يف 

ولهلل المعنهلل المخةىص الائق ب  تكت ا هللينيو أي     ِمَ َشي   ﴾ ﴿مىل  

نع ن يف هللنه ه لأخراهو ف لقرنن حىى فرطن  يف الكت ا    شيء يةليف حه ل اإل

 . (2)تل    تحت ج  ال شرية  م  تخت  بذتره الن ىات

                                                 
 (.11/345( ج  ع ال ه ن )1)

تثهر يف القدرنن ليف تدار العدرا  -الذي يراهلل ب  خةىص يفمم  العقاء  -( لأ ث   هذا العمىر 2)

َ  ِمدَ ُكدلِّ َشدي    لحهلليث العقاءو تقىل  تع لهلل و   لكة و أ: ﴿ وتَِي
َُ (و فلدم يفمدم 23﴾ )النمدل: َو

 لالةددىا يش ال دد ئرات ألتهددت ودد أ  لكددة أن – لال العقدداء  دد  بعددهلله - ندد  وددلهم ن ولهدد  العددار 

 ل ثلد  ود هلللو الملدىك يات ه شيء تل    ألتهت أو  العقاء جمهع ونهلل  عن ه بل الةن وهةو لاألمم  

 لال - ل قةدىهلله ال دااو  د  أحدهلل يدنجيف لم: األوت ن تقى  تثهرو - الهىر - الن س تار يف أيضا
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شدرل   دع  عدتمعه  أنده      دنع  القد  للمع   التحريف  ى  ل   

أنددتم  عشددر المعددلمه  تعتقددهلللن أن المعددهيف  دد  ما  ولددهلل مهددهلل »اإلنجلهددل بقىلدد : 

فإنن  ونجهلل تن مضدا و فدإن القدرنن م ن الحه ل .. لكنن  إنا م  ن  هذا بم  ج ء يف القرن

ُُ َحي دًا﴾يقى :  َُب َعد َم  ََو  ََُموُت َو َم  ََو  َم ُولَِْت َو ََو  َ ُم َعَليَّ   «( 33) دريم:  ﴿َوالسَّ

ليدىر  ولوار ولي يدىر للدهللت»: لمعتمعه  لعربهة  حهحة و ثم ترجمم  بمرأه  

 التدي يدراهلل  نمد  المعدتق ل -  األفع   المض  وة حىَّ و ف( 1)«ليىر أبعث حها و ت

  عتغا  جمل  عتمعه  بلغة العرا.م إلهلل أفع     ةهة  -

ل   تحريف المع   موم القمًا  متري  ب رس يف برن  ج  يف مند ل الحهد ل 

أن يف القددرنن تلمددة يعددتحي القمدد   دد  مىلمدد  أ دد ر المشدد ههللي و لهددي تلمددة 

 .(2)بمعنهلل الجم ع -وقل  الكلهل –)النك  ( التي يفممم  

 : برت النصوص وإخراجها عن مساقها ج.

إلدهلل بدرت  -لهم يعتشمهلللن ب لمةد هلل  اإلودا هة  - ب طهليعمهلل  ثهرل األل

وىن  دد  ال يىافددق ليددهلل   وهختدد  لن  دد  الددن   دد  يعجدد ممالنةددىص لاجتلائمدد و ف

    نع  القمُّ  متري  ب درس لهدى يعدتهلل  لعقهدهللل و ل   نلم لب طلممهىاهم 

ل َقاَهدا  ﴿ التثلهث بقىل  تع لهلل: ََ دِ  َوَكِلَمُتدُ   دوُل الل  َُ َْ َم  ََ  ْ َُ َم َما ال َمِسيُح ِعيَس  اب  نِنَّ

ا  ُ  وٌح مِّ ُْ َََم َو  ْ (و فقدهلل تعد  هلل ود  أل  اآليدة لتم  مد م لمد  171)النع ء:  ﴾ نَِل  َم

دي ِدَداُِكم  وَ  فهمم     تنهلليهلل ب لتثلهث للوههلل ألهل 
ُلدوا  ِِ دَل ال كَِتداِب إَ َتل  ََه  ا  ََ إَ ﴿

دوُل اهلل َتُقوُلوا  َعَل  اهلل َُ َْ َم  ََ  ْ َُ َمد َما ال َمِسيُح ِعيَس  اب د ل َقاَهدا  نِإَّ ال َحقِّ نِنَّ ََ َوَكِلَمُتدُ  

                                                                                                                            
 هلل وددت  فحعدد و فمددى ومددىر يددراهلل بدد   عنددهلل فةددل  أل  أل   هللتدد  طدداا ودد  الحددهلليث –  يدد 

  خةىص.

 (.45( القرنن لالكريم لالكت ا المقهللس. أيمم  تار ا ؟ أحمهلل هلليهللات و ص )1)

 و ليأيت جىاا هذه األب ىلة."أوئلة و  اإليم ن"( انظر الحلقة الت وعة لالثاثىن    برن  ج  2)
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متـنـزيه القرآن الكري                   

آِماُوا  بِاهلل َِ ا ُ   وٌح مِّ ُْ َََم َو  ْ َمدا اهلل نَِل  َم ِلِ  َوإَ َتُقوُلوا  َث ََثدٌة انَتُهدوا  َخي دًْا لَُّكدم  نِنَّ َُ ُْ  َو

َُ  بِداهلل نَِلد ٌ  ِ  َوَك  ْ ي ارَ
َماَوات َوَما ِِ ي السَّ

ٌْ لَُّ  َما ِِ ََُكوَن َلُ  َوَل ن 
ََ ب َحاَنُ   َُ  ٌْ  َواِح

ََُكدوَن َعب دًْا هلل َوكِي ً  ن 
ََ دَتاكَِ  ال َمِسديُح  ََس  ُبدوَن َوَمدَ  لَّدَ  َّْ َكدُة ال ُمَق

َوإَ ال َمآلئِ

 َِ   ْ بِ َتك  ََس  ِ  َو
َ  ِعَباَدتِ َتاكِ   َع ُهم  نَِليِ  َجِميعًا﴾ََس  ُْ ُرد  .(172-171)النع ء:  َسَيح 

  يف  ع لهللهتد  متريد  ب درس ال يمدل  د  لقمُّ للهذا ال رت للنةىص و هللل 

برا جدد  الفضدد ئهةو فحدده  أ اهلل االوددتهللال  ولددهلل  ددحة تت بدد  المقددهللس موددم أن 

التحريدف ىمدىع و بدل يقدى  بلفظي للتى ال لاإلنجهلتحريف ال لالقرنن ال يقى  ب

معنىي فقدطو لاودتهلل  لدذلم بمد  جد ء يف تفعدهر ال هضد لي بعدهلل اجتدلاء تدار ال

ِماُدوا   ﴿»: )يقدى  ال هضد لي:  القمد  لبدرتهو فهقدى ال هض لي  َُؤ  ن 
ََ ِ َمُعدوَن  َت َِ ََ

﴾  يعني الهمىهللَلُكم  ﴾  دا ُهم  َِْدٌق م  َِ ْ  َكداَن  دَمُعوَن  ط ئفدة  د  أودافمم، ﴿َوَقد ََس  ﴿

ُِوَن ﴾ يعني التى ال وك م اهلل﴾   ْ ََُح (و ثدم «أي تأليل  فهفعرلن  بم  يشتمىن ﴿ُثمَّ 

 وق  ولهلل تار ال هض لي ب لقى : ) ش ]لم[ يغهرلا األلف ظ لالكار(.

تحددهللث ودد  نددىوه   دد   يلمددهلل تعمددهلل القمدد  بددرت تددار ال هضدد لي الددذ

التحريددف: أللممدد  تحريددف األلفدد ظو لاآلخددر تحريددف المعدد   الددذي نتددره 

وَندُ ﴾  "ل هض لي بتم  م : و لو   ل ا القمُّ  ُِ  ْ ََُح و لنيدة ملسو هيلع هللا ىلصتنعدت  حمدهلل ﴿ُثدمَّ 

 و د  ل ال هضد لي مىلد : و فحدذأ  د (1)"الرجم . أل تأليل  فهفعرلن  بم  يشتمىن

 لم  فهم     إش  ل إلهلل تحريف األلف ظ. «لنية الرجمملسو هيلع هللا ىلص تنعت  حمهلل »

  الةنهع ث نهةو لهى ينقدل مدى  ال هضد لي يف تفعدهر مدىالقم  هذا لأو هلل 

َواِضددِعِ  ﴾، ﴿ا  تعدد لهلل:  ددوَن ال َكِلددَم َعددَ مَّ ُِ ِّْ َح َُ ََ َهدداُدوا   ََ الَّددِنَ دد فنقددل ودد   مِّ

ال هضدد لي أندد  مدد   بدد لتحريف المعنددىي هلللن اللفظدديو فقدد   : )مدد   ال هضدد لي: 

ُِوَن ال َكِلَم ﴾ ﴿» ِّْ أي ياللىند   مأي يمهلىن  و   ىاةدع  التدي لةدع  ا  فهمد ََُح

                                                 
 (.1/70( أنىا  التنليلو ال هض لي )1)
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 (.«همهلىن  وم  أنل  ا  فه ف وولهلل    يشتمىن

لمهلل برت  ن     يخ لف  قةهلله ليفنهلل اوتهللالل و فع د  ل ال هضد لي بتم  مد : 

ُِوَن ال َكِلَم ﴾ » ِّْ ََُح بإمالتد  ونمد   مأي يمهلىن  و   ىاةع  التي لةدع  ا  فهمد ﴿ 

 .(1)«لإث  ت غهره فهم . أل ياللىن  ولهلل    يشتمىن فهمهلىن  وم  أنل  ا  فه 

تَّدد ا النةدد  ى ل  دد   ددى  ال ددرت لالتحريددف  دد   أيتدد  ونددهلل وددهللهلل  دد  ت 

و فقددهلل مومددىا أن الددرامي تدد ن يعتشددكل القددى  بنجدد ل المعددهيف  دد  (2)لمععددمم

 ففدي و تد ن فكهفمد  ب لجملدة»الةل  للمىع الش   ولهلل غهرهو لنقلىا ون  مىلد : 

 إنعد ن شد   ءإلقد  جىمن  لى إن :  األل  إلشك  : اإشك الت الغهر ولهلل ش م  إلق ء

و ثم يعىمىن تا ا طدىيا  للدرامي  لخةد  أن «..العفع ة للر نخر إنع ن ولهلل

فهد  ودت إشدك التو نقدل هدذه اإلشدك الت  ون القى  بةل  غهر المعهيف بهللال  

لال  وانتمدهلل لم د ر فخدر الدهللي  الدرامي»  ولهم  ب لقى : ون  ثرلت وعههللو لوقَّ 

للمدذا »و فهقدى : الت يعتشكلم  الراميه اإلشك و لهى يىهم مراءه أن هذ«تعلهق

لم يك  ب هللٌّ لعد لم نليد  ت إل د ر العا دة فخدر الدهللي  الدرامي أن يفندهلل مةدة الشد   

 .(3)«تفنههللا   حكما

 يعتشددكلم  التددي العددتة اإلشددك التنتددر  ا   حمدد الددرامي  أنلالحددق 

 شرع ورهلله     انتمهلل لم  ثم و مى  القرنن بنج ل المعهيف ولهلل لغهرهم النة  ى

:  العددااالت  دد  المىةددع يف  دد  جملددة فمددذا »:  قدد  ف وجمهعددا ولهمدد  الددرهلل يف

                                                 
 (.1/217) بقالمةهلل  الع ( 1)

(و لمهلل  نع  الق  أوعهلل له ة يف   ن ظرت  لي 325: حقهقة التجعهللو ثرلت وعههلل و ص ) ( انظر2)

لتدذلم القد   أفدت  شدرمي يف  ند ظرات فههند و و " ل  المعهيف يف العمهلل الجهلليدهلل"حى   عألة 

 لهي  نشى ل ولهلل الش كة العنك ىتهة.

 .(326-324: حقهقة التجعهللو ثرلت وعههلل و ص ) ( انظر3)
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 .«... الث   و  لالجىاا...  األل  و  لالجىاا

:  فقددد   ت فهدددة شددد فهة بنتهجدددة خدددتم م ا  لاحدددهلل ا  لاحدددهلل ولهمددد   هلل أن لبعدددهلل

 بعددض  دد  إلهمدد  االحتمدد الت تت ددر  أ ددى  نترلهدد  التددي ف ألوددئلة لب لجملددة»

 ا تندع م وند  أخرب    تل يفملسو هيلع هللا ىلص   حمهلل  هلل  الق طع ب لمعجل ث ت للم  و الىجىه

عد  هلل ثدرلت ودعههلل فتو (1)«القد طع للدن   ع  ةة المحتملة األوئلة هذه  هرل ل

مشده  حده  نعد ىا تدهللله  الو  إتم ر مدى  الدراميو للمعدىا يف ال   الم  له  لغهره 

    .قى  الذي يرهلل وله الإله  

 موثوقة :غري ومعلومات در مصاالقرآن إىل حماكمة د. 

شدد م هتم إلددهلل  ح تمددة إلقدد ء النةدد  ى يف ال دد ونىن يف القددرنن  دد  ليلجددأ 

 ة هلل   رفىةة ل  عىن يف  ىثىمهتم  ت لكت ا المقهللس الدذي يدرى القرنن إلهلل 

المعدلمىن لالمحققدىن  د  أهدل الكتد ا أند  أودف   ت  يخهدة تت مد   جمىلدىنو 

و لال  و لوله  فمذه الكت   جرل  يف شدم هللهت لن ع ت إلهلل األن ه ء با ونهلل يىثقم

التدددي يحددد تم ال ددد ونىن القدددرنن بمىج مددد و هددد  و     ىثىمهدددة يف أخاوتدددهللاهلل لال 

و ثدم يخ ئئدىن ولدهلل  دحتم   تفدقنهللات للثد ئق ت  يخهدة تعد   لتأو  ىوهعرةف

القرنن حده  يخ لفمد  لين مضدم و أ د  إنا  أله  ىافقدا لمد  فدإوم ال يخجلدىن  د  

 .بأن  نقل  نم و فا يعلم  نمم القرنن ح   المىافقة لال المخ لفة اللوم

لالددهلل إبددراههم ولهدد   تعددمهةيف حدده  خدد لفمم ل دد  نلددم تكددذي مم القددرنن 

)انظدر  "تد   " لحجدتمم أن التدى ال ودمت و (74)انظر األنعد ر:  "نم "بد العار 

 .(11/27التكىي  

مىودهلل لملجة فروىن  ىا القرنن الكريم حه  تحهللث و  تف لةتذبلم لتذ

                                                 
    .(8/225 ) لراميو ا الك هر التفعهر( 1)
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ن الذي تفل  ابنة فروىن )انظدر الخدرلع : إألن التى ال تقى و (9)انظر القة : 

2/5-7). 

)انظدر ال قدرل: ف مع ال  ةف التذبىا أن يكىن لىن بقرل بني إورائهل تذلم ل

و لتل هدذه  (4-19/1حمراء اللىن )انظر العهللهلل  تجعلم و ألن التى ال تقى  (69

خ طئةو ال اوتدهللاهلل هبد و لهدي أةدعف  د  أن تكدىن حجدة ولدهلل األخ    التى اتهة 

 .إخ   ي أل  ا خم فضا  و  القرنن العظهم

ىلدددع ال ددد ونىن يف القدددرنن ب لغرائددد  المىجدددىهللل يف تتددد  بعدددض يتمددد  

المفعدري و لهي يف جملتم   نقىلة     رلي ت لأخ    أهل الكتد او فهخل دىن 

رل حجددة ولهدد و ليف هددذا  ج فدد ل بهنمدد  لبدده  القددرننو ليجعلددىن  ع نهمدد  المنكدد

 للمىةىوهةم فإن تت  الرج   يحت  لم  ب لقرنن و لال يحت  هب  وله .

للعل    أهم  ى  نلم مةة الغرانهق التي أط دق ولدهلل نترهد  ال د ونىن  

يف القرنن و لمهلل بده  ولمد ء اإلودار ب اود م لإن أل هللهد   فعددرلن ل ا خدىن 

المتلقفدىن  د  الةدحف  وىن بكل غريد المىلع»ل فمم الق ةي وه ض بأوم 

و فلددىلعمم بددذتر الغرائدد  أ ثقلددت  الفدد هتم العظهمددة (1)«تددل  ددحهيف لوددقهم

ب إلورائهله ت لوخهف  قىالت األ م التي تدرلي  د  ترليد  بدا م د ر لال مهدهللم 

فنقل ال  ونىن هدذه المرليد تو لل ًاعدىا ولدهلل ودىار المعدلمه  حده  ألهمدىهم 

يف  ثدل  -ة يف بعض تت  التفعهرو لال ينعدهلل الخ ثد ء بةحة هذه األمىا  المنقىل

نتر أ م ر الةفح ت التي نقلىا ونم م يرل ىن بذتر هذه التف  دهل  -هذه الح   

 ليهللا     الخهللاع لعىار المعلمه  إليمد  مم بةدحة للث مدة المعد   المعدتق حة 

ا  المىجددىهللل يف تلددم الرلايدد ت التددي نقلمدد  المعددلمىن األمددهلل ىن يف تتدد مم ومدد

 .«م فقهلل أح لمل    أونهلل»ونهللهم ب لق وهللل المشمى ل 

                                                 
 (و لوهأيت به ن هذه األب ىلة.2/125) و الق ةي وه ض( الشف 1)
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﴿َوَهدل  ل   نلم    نقل  ال د ونىن ود  بعدض تتد  التفعدهر لقىلد  تعد لهلل: 

اَب﴾ َْ دد وا ال ِمح  ُْ ددِم نِذ  َتَسددوَّ َتدداَ  َنَبددُأ ال َ ص  (و فقددهلل أل هلللا مةددة  لوى ددة 21)ص:  ََ

تحمو فأللع هبد و فأ ودل ب طلةو ل لخةم  أن هللالهلل وله  العار  أى ا رأل ج  ه تع

ملجم  للقتل يف الحراو ثم تللجم  و لأن ا  و ت   ولهلل فعل و ف كهلل أ بعده  يى دا 

الخرافهدة المعدتنكرل يف  ع نهمد  فمدذه القةدة و (1)حتهلل ن ت العش     هلل دىع وهنهد 

(و للم ترهلل يف 26-11/1( 2 نحىلة يف أ لم     أوف   التى ال )انظر:  مىئهل )

 بإون هلل  حهيف أل ةعهف. ملسو هيلع هللا ىلص  رفىوة إلهلل الن ي  تت  المعلمه 

لي ود  بعدض العدلف أودم مد لىا ل ثل  اوتشم هلل ال  ونه  يف القرنن بم     

ِْ ﴾ ق ﴿يف تفعهر مىل  تع لهلل:  آِن ال َمِجيد  ْ حدهط  »: (2-1) :  َوال ُقد  و ج دل   

و لوق  اب  تثهدر ولدهلل هدذا القدى  الغريد : «بجمهع األ ضو يق   ل  ج ل م أ

 د  خرافد ت بندي إودرائهل التدي أخدذه  ودنمم بعدض   -لا  أولدم -نًا هدذا لتأ»

ا. لوندهللي أن  دذَّ م    أ ى    جدىام الرلايدة ودنمم  مد  ال يةدهللَّ  لال ي ك 
الن سو ل 

دىن بد  ولدهلل الند س أ در   ُل  ع  هذا لأ ث ل   لأش  ه    د  اخدتا   بعدض مند هللمتممو ي 

 .(2)«هللينمم

َتاَّددا  ﴿عددرلن يف تفعددهر مددى  ا : ل ثلدد  االوتشددم هلل بمدد  نتددره المف َِ   ْ َوَلَقدد

َََناَب ﴾ يِِّ  َجَسًْا ُثمَّ 
َِ
 ْ ل َقي اَا َعَل  ُك ََ َلي َماَن َو (و فدذترلا مةدة وجه دةو 34)ص:  َُ

 .(3) لخةم  أن شه  نا ألقي وله  ش   ولهم نو فك ن يأيت نع ءه

الجعددهلل  قددل المفعددرلن يف هددذه الفتنددة لإلقدد ءن»مدد   أبددى حهدد ن األنهلللعددي: 

أمىاال  يج  براءل األن ه ء  نم  و يىمف ولهم  يف تت مم و لهي  م  ال يحل نقلمد  و 

                                                 
 (.21/184ج  ع ال ه نو ال ربي ) :( انظر1)

 (.4/282( تفعهر القرنن العظهمو اب  تثهر )2)

 (.15/200الج  ع ألحك ر القرنن و القرط ي ) :( انظر3)
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   ألة ع الهمىهلل لاللن هللمة و للم ي ده  ا  الفتندة  د  هدي و لال الجعدهلل إنم  هي ل

ن المدراهلل ب لفتندة تىند  لدم إلأمرا  د  مهدل فهد  : و الذي ألق ه ولهلل تروي ولهم ن

ألطىف ًا اللهلة ولهلل و عه  ا رأل و تل لاحهللل تدأيت »م  : يعتث  يف الحهلليث الذي 

إن شد ء ا  و ف د أ ولدهم  و فلدم تحمدل  :بف  س يج ههلل يف و هل ا  و للم يقدل

 .(1)« إال ا رأل لاحهللل و لج ءت  بشق  جل

فمذه المنقىالت لأ ث لم  يف تت  التفعهرو لالكثهر  نم  ال ينع  إلهلل الن ي 

فو لال يحدل أن تعتدرب تفعدهرا  آليد ت القدرننو فدإن بإون هلل  دحهيف لال ةدعه ملسو هيلع هللا ىلص

فهم     يةهلل و  القرنن و ليفعيف المجد   أل دح ا األب طهدل لل عد  يف القدرنن 

 الكريم لالتل ه  ولهلل الن س هبذه المرلي ت الف وهللل.

***

                                                 
(و لالحددهلليث  درلي يف الةددحهحه و أخرجدد  7/381ي )دبددى حهد ن األنهلللعدد( ال حدر المحددهطو أ1)

 (.1654(و ل علم   )3424ال خ  ي   )
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متـنـزيه القرآن الكري                   

 احملفوظ اهلل كتابقرآن ال
مافُِظونم  إِنَّا لمُه حلم ْكرم وم ْلنما الذ   .(9﴾ )احلجر:  ﴿ إِنَّا نمْحُ  نمزَّ

عهد اهلل بالكتب الساابقة إىل أصاحاهبا فأضااعوها وبادلوها، فصاان اهلل كتاباه 

ِزياٌز األخري ع  عبث البرش وقريفهم ، وتعهاد بحفظاه  إِنَّاُه لمكِتمااٌب عم الم يمأْتِياِه  ﴿ وم

ِيٍد  كِيٍم َحم ْ  حم ْلِفِه تمنِزيٌل م  الم ِمْ  خم ْيِه وم  يمدم
 .(42-41﴾ )فصلت: اْلبماطُِل ِم  بمنْيِ

حفظاه ما   كثارية؛ إنفا ال لوعد اهلل بحفظ كتابه األخري  يض عز وتال ألسابابال و

لاه خاوا، وتعلته خمصوصال بني لسائر الكتب الدينية والدنيوية بحفظ مايني املسلمني 

 عم القرون.

ارها حلفظ تراالها وأشاع ال طريقالقلبي ية تعتمد احلفظ أُم  مة يف أُ الكريم نز  القرآن 

مانجامل مفر اال يف الاا   علايهم أنزلاهفراعاى اهلل حااوم ووأنساهبا، ال جتد عنه بديال ، 

لمْياِه اْلُقاْرآُن مُجْلماةل : حفظهعليهم سهل فوعرشي  لسنة،  ُروا لمْوالم ُناز  م عم فم ﴿وم ما م الَِّذي م كم

تَّْلنماُه تمْرتِ  رم ادمكم وم لِكم لِنُثمب تم بِِه ُفؤم ذم ةل كم اِحدم أمُه ، (32)الفر ان:  يال ﴾ وم ْ نمااُه لِتمْقارم ُ ْرآنال فمرم ﴿وم

ْلنماُه تمنِزيال ﴾ )اإلئاء:  نمزَّ ىلم ُمْكٍث وم ىلم النَّاِس عم  (.106عم

الاذي حارع عاىل تلقاي  وكان أو  حفظ اهلل للقرآن أن مكنه يف  لب النبي 

لساام، خشاية أن وحفظ، وكان يردده حا  لسامعه له ما  تميال علياه ا بعناية لقرآنا

بحفاظ يف  لباه روعه، وأعلمه أن القرآن حمفاوظ  لبه وهدأ يفوته منه يشء، فطمأن اهلل 

ب  ِزْديِن ِعْلاامل ﴾ )طاه:  ُ ال رَّ ْحُياُه وم ْل بِاْلُقْرآِن ِم   مبِْل أمن ُيْقَضم إِلميْكم وم الم تمْعجم اهلل: ﴿ وم

114.) 

ْك بِِه لِ هو حمفوظ م  بعد  لكو الم بِاِه : ﴿ الم ُقمر  اانمكم لِتمْعجم اُه  سم ْعم لميْنماا مجم إِنَّ عم

ُ ْرآنمُه ﴾ )القيامة:  .(17-16 وم



23 
 عن دعاوى الـمبطلني   

هذا تعلهم    ا  ودل لجدل لرودىل  يف تهفهدة تلقهد  الدىحي »م   اب  تثهر: 

ودل  د    الملدمو فإند  تد ن ي د هلل  إلدهلل أخدذهو ليعد بق الملدم يف مراءتد و فدأ ره ا 

ن يعتمع ل و لتكفل ا  ل  أن يجمعد  يف  دهلل هو إنا ج ءه الملم ب لىحي أ د لجل

لأن يهعره ألهللائ  ولدهلل الىجد  الدذي ألقد ه إلهد و لأن ي هند  لد  ليفعدره ليىةدح و 

يضد   إف لح لة األللهلل : جمع  يف  دهلل هو لالث نهدة : تالتد و لالث لثدة : تفعدهره ل

 .(1) « عن ه

علياه الساام يناز  كان تميل  وملزيد م  احلفظ للقرآن ولتوالي  حفظ النبي 

 عليه كل عام يف شهر رمضان يدارلسه القرآن ، فا يتفلت مناه يشء، يقاو  ابا  عبااس

؛ أتود الناس، وكان أتاود ماا يكاون يف رمضاان  : )كان رلسو  اهلل ريض اهلل عنهام

حني يلقاه تميل، وكان يلقاه يف كل ليلة م  رمضاان، فيدارلساه القارآن، فلرلساو  اهلل 

 .(2) الري  املرلسلة( أتود باخلري م 

، يتاوىل ملسو هيلع هللا ىلص اهتامم النباي  موضعوخا  الا  وعرشي  لسنة بقي القرآن الكريم 

بال وقفايظهم لساوره، يقاو  ابا  مساعود: ؛ بنفسه إ راء أصحابه وتعلايمهم القارآن 

 .(3)لسبعني لسورة( م  يف  رلسو  اهلل  أخذت)

بام  اد فااهتم ما  حتى مع املسلمني اجلدد، فكان يتعاهدهم ملسو هيلع هللا ىلص وكان هذا ديدنه 

كاان )أصحابه بتعليمهم بدالل عنه، يقو  عبادة با  الصاامت:  مرم ل أم غِ القرآن، فن ا ما ُش 

دفعاه إىل رتال مناا يعلماه  رلسو  اهلل يشغل، فن ا  دم رتل مهاتر عىل رلسو  اهلل 

 رئاه عشايه عشااء أهال البيات ، وأُ رتال ، فكان معي أُ  إيلَّ  القرآن، فدفع رلسو  اهلل 

                                                 
 (.4/577( تفعهر القرنن العظهمو اب  تثهر )1)

 (.2308(و ل علم   )6( أخرج  ال خ  ي   )2)

 (.2462(و ل علم   )5000( أخرج  ال خ  ي   )3)
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 .(1) آن(القر

 ةدىان ا  ولدهممو ت ن الةدح بة  ملسو هيلع هللا ىلصبمثل هذا الحرص ال  لغ    الن ي ل

و لال يشغلمم ون  شديء  د  أ دى  يف تل يىر  عىن    ينل     القرننتيتفقهلل ت نىا 

ٌْ لدي مدَ ارنصداْ مدَ عدوالي : الهللنه  و يقى  ومر ب  الخ  ا  )كاَ َنا وجدا

َادزل َومدًا، وَندزل َومدًا ، ِدنذا  هلل المَْاة: وكاا نتااوُب الازوَل علد  َْدول ا

َُ جلتُ  ب بْ ذلك اليوم مَ الوحي وغيْه، ونذا نزل ِعَل مثل ذلك(  .(2) نزل

لأ دد  و ددهلل ا  بدد  ومددرل بدد  العدد ص فقددهلل شددكت  ملجتدد  إلددهلل  وددى  ا  

: ملسو هيلع هللا ىلص الوتغرام  يف الع  هللل ليف مراءل القدرنن ود  لاج د ت الللجهدةو فعدأل  الن دي 

 القدْآن َ واقدْ ،ث ثدة شهْ كل يف صم»: ملسو هيلع هللا ىلص ق  ف.  لهلة تل : ق ف «تختم لتهف»

 «.شهْ كل يف

: ملسو هيلع هللا ىلص   فقد.  نلدم  د  أتثدر أطهدقلك  و هلل ا  تد ن نا همدة و لهدة و فقد  : 

 كدل يف]َي القدْآن   واقدَْ ،َوم ونِِاْ َوم صيام ،داود صوم الصوم َِضل صم»

حتدهلل تدربت ودن و لشدق و فأم ر هللهرا  يقرأ القدرنن تدل ود ع لهد   و «مْة ليال َبع

 تددربت أ  لناكو  ملسو هيلع هللا ىلص ا   وددى   خةددة م لددت   يلهتنددولهدد  نلددمو فكدد ن يقددى : 

د أهلد  بعدض ولهلل يقرأ فك ن .لةعفت  يقدر ه يلالدذ وب لنمد   القدرنن  د   عالعُّ

ي الن د فد    شدهئا يدرتك أن تراههة..  ب للهل وله  أخف لهكىن مالنم      يعرة 

.  (3) وله ملسو هيلع هللا ىلص 

لجد  ع القدرننو فتدذتر  ملسو هيلع هللا ىلصوثمد ن بد  وفد ن  دمر الن دي لأ   نل الندى ي  

 فهمد  يجمدع  تعدة يف تلد  اللهل يحهي ت ن»ملجت  ن ئلة بنت الفرافةة الكل هة أن  

                                                 
 (.22260( أخرج  أحمهلل   )1)

 (.1479(و ل علم   )89ال خ  ي   ) ( أخرج 2)

 (.5052( أخرج  ال خ  ي   )3)
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.(1)«نالقرن

لأ   أ بي ب  تع  فهنقل أبى المملد  أند  تد ن يخدتم القدرنن يف ثمد ن لهد  و 

 .(3)لهلةو لأحه نا تل (2)تل و ع يختم  يف يبهنم  ت ن تمهم الهللا 

ود  ظد هرل ورفمد  تد  يش اإلودار  ندذ ومدهلل الةدح بة  ملسو هيلع هللا ىلصليحهللثن  الن دي 

نين رعددْ  »الكددرارو لهددي مهدد ر اللهددل بريدد ت لوددى  القددرنن الكددريمو فهقددى : 

َصددوات ِْقددَة ارشددعَْيَ بددالقْآن حدديَ َددْخلون بالليددل، وَعددْ  ماددازلهم مددَ 

َْ ماازلهم حيَ ن َُ لم َ  .(4)«زلوا بالاهاَْصواتهم بالقْآن بالليل، ونن كا

دمىيمدا وجدا ملسو هيلع هللا ىلص لحتهلل يث ت القرنن يف  هللل  الةح بة ود  الن دي  ش  وَّ

هلل حفظمم ل )حدْثاي تعلممم للقرننو يقى  الت بعي أبى و هلل الرحم  العدلمي: جىًا

 -النََ كانوا َقْئوناا: عثمان بدَ عُدان، وعبدْ اهلل بدَ مسدعود، وَبدي بدَ كعدب 

َقددْئهم عرددْ آَددات ، ِدد  َجاوزونهددا نلدد  َن َْددول اهلل كددان  -ْضددي اهلل عدداهم 

ْ َخددْى حتد  َتعلمددوا مدا ِيهددا مددَ العمدل، قددالوا: ِتعلمادا القددْآن والعمددل دعرد

 .(5)معًا(

بدهلل بد  تعد  و فمذا أ  ممعو ليعم  مم فك ن يقرئأ ح ب  و  ملسو هيلع هللا ىلصلتع ههلل الن ي 

ليف ، «َددوْة كددنا وكددنا َن َقددَْ عليددك نين َمددُْت »يأتهد   وددى  ا  و ليقددى  لدد : 

 . (6) «بي، ِبك  َُ «نعم»قال :  ؟ك القْآن، قال: اهلل َماين لكئنين َقْ» :لف 

 حعد ت ن  د  نج د ء الةدح بةو لتد ن  د  أ لهذا أبى  ىوهلل األشعري 

                                                 
 .(3710(و لاب  أبي شه ة يف  ةنف    )130ال ربا  يف  عجم  الك هر   ) ( أخرج 1)

 (.1/165( انظر: فض ئل القرننو اب  تثهر )2)

 (.3711:  ةنف اب  أبي شه ة   )( انظر3)

 .(2499و ل علم   )(4332أخرج  ال خ  ي   ) (4)

 (.69و ص ) "الع عة يف القراءات"( أخرج  اب   ج ههلل يف تت ب  5)

 (.799(و ل علم   )4961( أخرج  ال خ  ي   )6)
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مدَ  مزمداْاً  ََ لقدْ َوتيد»:   شجعا ل  مراءت و فق  ملسو هيلع هللا ىلص و ومع الن ي الن س  ىتا

 .(1) «مزاميْ آل داود

 :  فقد «.قدَْ علدياِ »فق   ل :  ملسو هيلع هللا ىلصلن ي فجل  إلهلل او هلل ا  ب   ععىهلل  أ  ل

نعددم، َحددب َن ََددمع  مددَ »نددل ؟ مدد   : ولهددمو لولهددم أ   مددرأ  أيدد   وددى  ا و 

 .«غيْي

َكي دَ  ﴿ :إلهلل هذه اآلية وى ل النع ء حتهلل أتهت   فقرأت  يقى  اب   ععىهلل:   َِ

 َوِجل اَا بَِك َعَل  َهدُؤإ  َشِهي
 ْ ة  بَِرِهي فقد   : (و 41النع ء:)﴾  ْاً نَِذا ِجل اَا ِمَ ُكلِّ َمَّ

 .(2)فإنا وهن ه تذ ف ن ،«حسبك»

تد ن يجمدع الند س ولدهلل   ئدهللل مضد ء هلل شدقو   أبدى الدهلل هللاءلحه  للدي 

يقى  وىيهلل ب  و هلل العليدل: )تد ن أبدى الدهلل هللاء إنا  دلهلل الغدهللال يف جد  ع القرننو 

 رلدهلل شق اجتمع الن س للقراءل وله  و فك ن يجعلمم وشرل وشرلو لولهلل تل وشد

و ليقدف هدى يف المحدراا يدر قمم ب ةدرهو فدإنا غلدط أحدهللهم يرجدع إلدهلل وريفا

وريف و لإنا غلط وريفمم يرجع إلهلل أبي الهلل هللاء يعأل  و  نلمو لت ن ابد  ود  ر 

 .(3) ر(ولهلل وشرل و فلم    ت أبى الهلل هللاء خلف  اب  و   وريفا

 ؟لقدرنناوهللهلل  د  يقدرأ وندهللي ا م   ل : الهلل هللاء  أب أنلو   علم ب   شكم 

لتدد ن أبددى  ولتدد ن لكددل وشددرل  ددنمم  قددرىء وئددة لنهفددا لوددت   فعددهللهللهتم ألفددا

لإنا أحكدم الرجدل  دنمم تحدى  إلدهلل أبدي الدهلل هللاء  والهلل هللاء يكدىن ولدهمم م ئمدا


(4). 

                                                 
 (.793(و ل علم   )5048( أخرج  ال خ  ي   )1)

 (.800(و ل علم   )4582( أخرج  ال خ  ي   )2)

 (.1/41(  عرفة القراء الك   و الذه ي )3)

 (.1/42) المةهلل  الع بق( 4)
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أثر أتههلل لم   ألا    حث الن ي ملسو هيلع هللا ىلص إن هذا االهتم ر    أ ح ا الن ي 

خيْكم مَ تعلم القْآن » :بقىل  هممممهلل اوتحث لمم ولهلل تعلم القرننو فقملسو هيلع هللا ىلص 

َقال لصاحب القْآن نذا دخل الجاة: اقَْ واصعْ، »و لأخربهم أن  (1)«وعلم 

و فقراءل القرنن     (2) «ِيقَْ، وَصعْ بكل آَة دْجة، حت  َقَْ آخْ شي  مع 

الماهْ بالقْآن مع السُْة الكْام البْْة، والني َقَْ القْآن »أفضل الع  هللاتو ل

 .(3) «لي  شاق؛ ل  َجْانوَتتعتع ِي  وهو ع

و د لسارع الصحابة إىل حفظ لسور القرآن ومدارلستها، فكاان مانهم املئاات ما  

، فقاد لساأ   تاادة خاادمم ملسو هيلع هللا ىلص القراء، و د أتم بعضهم حفظ كامل القرآن يف عهد النبي 

؟ فقاا  أناس: )أربعاة، ملسو هيلع هللا ىلصأنس ب  مالك: م  مجع القرآن عاىل عهاد النباي ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 .  (4) د(اازي واال، وزيد ب  الابت، وأبا  كعب، ومعا  ب  تباي بابكلهم م  األنصار: أُ 

ج  حفظاه أم مل يقترص حفظه عىل الرتا ، بل حفظته املؤمنات يف خدوره ، وو

أن تؤم أهال دارهاا، وكاان ملسو هيلع هللا ىلص ور ة بنت عبد اهلل ب  احلار  األنصاري، فأمرها النبي 

 .(5) وا مؤ ن، فكانت تؤم أهل دارها

يف أو  عصاور اإللساام و بال انتشااره يف   اءرة هاؤالء القاروحتى نق  عىل كث

 .يكفينا أن نذكر بأنه  د  تل منهم يف يوم بئر معونة لسبعونالدنيا؛ 

جاا الساتدعى  لكثاري ما  القاراء أيضاال ا  تل يف و عة الياممةملسو هيلع هللا ىلص وبعد وفاة النبي  

القتال  اد اجلمع الكتايب، فقد  ا  عمار با  اخلطااب خلليفاة املسالمني أيب بكار: )إن 

                                                 
 (.5027أخرج  ال خ  ي   ) (1) 

 (.10967(و لأحمهلل   )3780( أخرج  اب    ج    )2)

 (و لاللف  ل .798(و ل علم   )4937( أخرج  ال خ  ي   )3)

 (.2465(و ل علم   )5003أخرج  ال خ  ي   ) (4) 

 (.26739(و لأحمهلل   )591أخرج  أبى هللالهلل   ) (5) 
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،  (1) الستحر يوم الياممة بقراء القارآن، وإين أخشاى أن يساتحر القتال باالقراء بااملواط (

فكان هذا لسببال يف مبادرة الصحابة إىل مجع القرآن يف مصح  واحاد مكتاوب يف عهاد 

 الصدي .

إن االهتامم البالغ يف حفظ القرآن وتعلماه لايس خاصاال بالصاحابة رضاوان اهلل 

ويكفي يف هذا الصدد أن ننقل بعضاال أب توارالته األمة تيال بعد تيل، عليهم، بل هو د

 م  أخبار التابعني.

تعلم القارآن ما  عاثامن وعايل  السلمي، فقد الرَح  عبد ونبدأ بخم التابعي أيب

القارآن هام يعلم ، وكاانقرىء الناس يف املسجد أربعاني لسانةكان يُ ريض اهلل عنهام، الم 

 .  مخس آيات مخس آيات

   .«وعرشي  مرة ختمت القرآن عىل اب  عباس تسعال » :يقو ف املكي جماهدا وأم

انظاري  ،ماا يبكياك» :فقا  وا ،أخته ملا حرضت الوفاة أبا بكر ب  عياش بكْت و

 .(2)«عرشة أل  ختمة  د ختمت فيها الامين ،إىل تلك الزاوية

معادودات ولقد ورد ع  عدد م  التابعني أهنم كانوا خيتمون القرآن خا  أياام 

ال تكاد تتجاوز أصابع اليد الواحادة، أي كاان القارآن هنماتهم يف النهاار وأنيساهم يف 

الليل، ومنهم لسعيد ب  املسيب وعلقمة واأللساود النخعياني، فقاد روى البيهقاي عا  

 هؤيقار علقماة انوكا ،ليا  لست كل القرآن يقرأ األلسود كان»إبراهيم النخعي أنه  ا : 

 .(3)« ليا مخس كل يف

                                                 
 (.4986أخرج  ال خ  ي   ) (1) 

و 1/30( انظر هذه النم نع    العن ية ب لقرنن لغهرهد  يف تتد ا  عرفدة القدراء الك د  و الدذه ي )2)

 (.138و  67و 53

 (.2/399أخرج  ال همقي يف شع  اإليم ن )( 3)
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 البنااين الابات وكان ليلتني، يف القرآن خيتم املسيب ب  لسعيد كان»: املرو ي  او 

 با  عطااء وكاان وليلاة، يوم كل القرآن خيتم حرة أبو وكان .. وليلة يوم يف القرآن يقرأ

 .(1) «.. ليلتني كل يف القرآن خيتم السائب

حيفظاه وبحفظ اجلموع ع  اجلموع يف كال عرصا، إلينا و د نقل القرآن الكريم 

اليوم املايني م  املسلمني يف أصقاع األر  ، ليحق  القارآن وصا  اهلل لاه بقولاه يف 

 .(2) «تقرؤه نائامل ويقظان ؛ومنز  عليك كتابال ال يغسله املاء: »احلديث القديس

االعتامد يف نقل القارآن عاىل حفاظ القلاوب والصادور، ال »: ييقو  اب  اجلزر

أرشف خصيصاة ما  اهلل تعااىل واذه األماة ..  عىل حفظ املصاح  والكتاب، وهاذه

بال يقارؤه يف كال  ،فأخم تعاىل أن القرآن ال حيتاج يف حفظه إىل صاحيفة تغسال باملااء

، ولاذلك  اا  التااابعي (3) «(أنااتيلهم يف صاادورهم)حاا ، كاام تااء يف صاافة أمتاه: 

   .(4)«وأالبتناه يف مصاحفنا  ،و د أالبتناه يف صدورنا »ب  معقل:  شداد

كذا كان اإل با  عىل القرآن دأب األمة املسلمة منذ الرعيال األو  وإىل يومناا وه

هذا ؛ حيث نشهد مايني احلفاظ يف أ طار الدنيا، يقرؤونه غضاال كاام أناز  عاىل حمماد 

؛ عىل اختاف ألواهنم ولغاهتم وأتنالسهم؛ ليحققوا موعاود اهلل عاز وتال بحفاظ ملسو هيلع هللا ىلص

ْلنما الكتابه ﴿  مافُِظونم إِنَّا نمْحُ  نمزَّ إِنَّا لمُه حلم ْكرم وم  (.9﴾ )احلجر: ذ 

لعرب  لك احلفظ خمصوصال باامل يك  و ،حفظ القرآن كام نز  بلسان العرب لقد

                                                 
 ( .8/219تحفة األحىنيو الم   تفى ي )( 1)

 (.2865أخرج   علم   ) (2) 

(و لالحهلليث أخرج  ال دربا  يف  عجمد  الك هدر 1/6النشر يف القراءات العشرو اب  الجل ي ) (3) 

 (.343(و لال همقي يف هللالئل الن ىل   )9903  )

 (.5980أخرج  و هلل الرما  يف  ةنف    ) (4) 
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، ياةالعرب أهال املسلمني، فمئات األلوف ج  حيفظونه اليوم ليسوا ما  دون غريهم م 

ه بلساان ؤا، فيقاربل لربام حفظه م  ال يكاد يعرف شيئال ع  لغة العرب ومعاين ألفاظها

 ه العريب لسواء بسواء.ؤعريب مبني، كام يقر

إن هذه األعجوبة القرآنية ال مثيل وا عند أمة م  األمم، وم  أراد أن يقا  عاىل 

يشاهد معناا أن حفاظ ولساوف ، جيهلهااعظمتها فليجرب حفظ  صيدة كتبات بلغاة 

يوا اهلل ، فقاد هللاجلموع الكاالرة م  األعاتم للقرآن برهان لساطع عىل أناه ما  عناد ا

ا ،ه الصغري والكبريؤتاوة كتابه عىل الناس، بحيث يقر اْد يمس  لمقم ْرنما اموالعامل واجلاهل ﴿وم

كٍِر﴾ ْل ِم  مُّدَّ ْكِر فمهم ، فهذا التيساري ال يكاون إال لعظماة تعجاز (17)القمر:  اْلُقْرآنم لِلذ 

 هتم. اع  بلوغها  وى البرش ، وتكل دوهنا  در

 

*** 
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 للقرآن الكريم لكتابياجلمع ا
ه يشء إال عنايتاه باالتوالي  ازياأصحابه يف حفظ القارآن ال يوملسو هيلع هللا ىلص تعاهد النبي إن 

الصاحابة يكتباون باني ويتعاهد  لك بنفسه، ملسو هيلع هللا ىلص الكتايب للنص القرآين ، فقد كان النبي 

إ ا نزلت عليه اآليات يادعو بعاض ملسو هيلع هللا ىلص : كان يديه ما ينز  م  الوحي، يقو  عثامن 

 .  (1) «ضع هذه اآلية يف السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»ه، ويقو  له: م  كان يكتب ل

وال يبطئهم ع   لك وال يثقلهم كثرة آيات املقدار املنز ، فقد لساارعوا إىل كتاباة 

نزلات زما   أهناا مكياةم  أطاو  لساور القارآن ، و مع أهنا، حني نزووا لسورة األنعام

 .(2)(حدة، نزلت ليال، وكتبوها م  ليلتهماالضطهاد، يقو  اب  عباس: )نزلت مجلة وا

لهدى  د  العد بقه  إلدهلل اإلودار  د   ليف مةة إوار ومر ب  الخ د ا 

يشهر إلهلل لجىهلل تت بة للمةحف به  يهللي الةح بة الذي  تد نىا يقدر لن يف بهدت 

 .(3)يف  حهفة  القرننف طمة بنت الخ  او لت ن خ  ا ب  األ ت يقرئمم 

تىا به  يهللي  اهتم  ا ب لغاو إن تد ن يعدتىثق  د  المكملسو هيلع هللا ىلص لمهلل أللهلل الن ي 

أتتد  الدىحي وندهلل  ودى  ا   هللمة المكتىا به  يهللي و يقى  ميهلل ب  ث بدت: تندت  

و فددإنا فرغددتو مدد  : ملسو هيلع هللا ىلص 
َّ
فددأمرأ هو فددإن تدد ن فهدد  وددقط  ،«اقددَْه»لهددى يملددي ولددي

 .(4)أم   

ال : »أن ملسو هيلع هللا ىلص أ رملسو هيلع هللا ىلص لخىفا    تهللاخل المكتىا    القرنن  ع غهره    تار الن ي 

                                                 
 (و لاللف  ألبي هللالهلل.3086(و لالرت ذي   )786أخرج  أبى هللالهلل   ) (1) 

 (.6/446أليل )(و لالق ومي يف  ح و  الت3/1نتره اب  الجىمي يف ماهلل المعهر ) (2) 

 (.279( أخرج  ال لا    )3)

أخرجد  ال دربا  بإودن هللي و ل جد   »(و مد   المهثمدي: 1985( أخرج  ال ربا  يف األلودط   )4)

 (.8/257.  جمع الللائهلل )«أحهللهم  ثق ت
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 .(1)«   تت  وني غهر القرنن فلهمح لتكت ىا وني و 

 : ِف عهد أيب بكرالقرآن الكريم مجع 

بالرفي  األعىل  بل أن جيمع هذا املكتوب بني يدياه يف مصاح  ملسو هيلع هللا ىلص حل  النبي و

، ومل يكا  ملسو هيلع هللا ىلصواحد، كام نقل إلينا كاتب الوحي زياد با  الابات بقولاه: ) ابض النباي 

 .(2) القرآن مجع يف يشء(

بدأت حروب املرتدي ، وكان أشادها معركاة اليامماة التاي ملسو هيلع هللا ىلص وبعد وفاة النبي 

وحفظاة القارآن،  ، وكثري منهم ما  القاراءملسو هيلع هللا ىلص تل فيها  رابة األل  م  أصحاب النبي 

مجاع القارآن يف مصاح   ىل اخلليفة أيب بكر الصدي  ع عمر ب  اخلطاب  فا ،ح

وواف  اخلليفة عىل املق،ح بعد طو  تاردد،  واحد، خشية ضياعه بوفاة املزيد م  القراء،

ذلك العمل العظيم برئالسة كاتب الوحي وحافظه الشاب زياد با  لقيام بوانتدب جلنة ل

 .، وإرشاف عمر ب  اخلطاب   الابت

يقو  زيد: فقمت فتتبعت القرآن أمجعه م  الر اع واألكتاف والعساب وصادور 

خزيمة األنصاري مل أتدمها ماع أحاد  الرتا ، حتى وتدت م  لسورة التوبة آيتني مع

ْن أَنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَليِْه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعَلـيُْكم غريه: ﴿ ﴾ )التوباة: لََقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّ

 ( إىل آخرمها.128

وكانت الصح  التي مجع فيها القرآن عند أيب بكر حتى توفاه اهلل، الم عناد عمار 

 .(3) صة بنت عمرحتى توفاه اهلل، الم عند حف

                                                 
 (.3004( أخرج   علم   )1)

العدهىطي يف اإلتقد ن  نلدمأخرج  الهللير و مىلي بإون هلله إلهلل ميهلل ب  ح  ثة يف فىائهللهو تم  نقل  (2) 

 (.1/164يف ولىر القرنن )

 (.4679( أخرج  ال خ  ي   )3)
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املانه  الاذي اتبعاه زياد يف اجلماع، إ  مل يعتمااد  ابا  أيب داودوتباني لناا رواياة 

شا،  ، واملسو هيلع هللا ىلص ، بل بحث ع  املكتوب بني يدي النباي وحمفوظات الصحابة حمفوظاته

، يقاو  حيياى با  ملسو هيلع هللا ىلصالنباي  م  إمااءبشهادة شاهدي  يشهدان بكتابته  لقبوله أن يوال 

م عمر ب  اخلطااب يف النااس فقاا : )ما  كاان تلقاى ما  عبد الرَح  ب  حاطب:  ا

رلسو  اهلل شايئال ما  القارآن فليأتناا باه، وكاانوا كتباوا  لاك يف الصاح  واأللاواح 

 .(1) والعسب، وكان ال يقبل م  أحد شيئال حتى يشهد شهيدان(

)وكان غرضهم أال يكتب إال م  عني ما كتب باني يادي   ا  أبو شامة املقديس:

 .(2) النبي، ال م  جمرد احلفظ(

موالقاال بشاهادة ملسو هيلع هللا ىلص وهكذا أكملت اللجنة عملها بجمع ما كتب بني يادي النباي 

 ملسو هيلع هللا ىلص.شاهدي  عىل األ ل، يشهدان أنه كتب بني يدي النبي 

 هل نقل يشء من القرآن بطريق اآلحاد؟

هلل ولددهلل هددذا الجمددع شدد  مةو لهددي مددى  بعضددمم: القددرنن لددم ينقددل تلدد  ليددر 

بدد لتىاترو بددهلللهل أن ميددهلل بدد  ث بددت لددم يجددهلل خ تمددة وددى ل بددراءل إال  ددع خليمددة 

 الرمد ع    أجمع  القرنن فتت عت ح بي لاحهللو إن يقى  ميهلل: ) األنة  يو لهى

  دع نيتده  التىبدة ودى ل  د  لجدهللت حتدهلل الرجد   ل دهللل  لالععد  لاألتت أ

ِسدُكم   ﴿ غهدره أحهلل  ع أجهللهم  لم األنة  ي خليمة ُُ ََن   َ د دوٌل مِّ َُ َْ ْ  َجدا ُكم   َلَقد

 .(3) (نخرهم  إلهلل َعِزٌَز َعَلي ِ  َما َعاَِتم  َحٌَِْص َعَلي ُكم ﴾

ملسو هيلع هللا ىلص : ودد ق الحددهلليث ودد  حفدد  الةددح بة ولددهلل ومددهلل  وددى  ا  والجدواب

                                                 
 (.33(أخرج  اب  أبي هللالهلل يف تت ب  المة حف   )1) 

 (.9/15(و لفتيف ال   يو اب  حجر )1/167(انظر: اإلتق ن يف ولىر القرننو العهىطي )2) 

 (.4679( أخرج  ال خ  ي   )3)
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لدم لعى  القرنن تلم و ل نم  ني ت وى ل بدراءلو التدي ودأ  ميدهلل الةدح بة ونمد و ف

لم يجهلله   كتىبدة إال وندهللهو و أي (1)يعرفم  أحهلل  م  وألمم إال خليمة األنة  ي

 يف الةددحف نعددختفأث تمدد  يف  ةددحف أبددي بكددرو ليددهلل  ولهدد  مددى  ميددهلل: )

 مهبد  يقدرأ ملسو هيلع هللا ىلص ا   ودى  أومع تنت األحلاا وى ل    نية ففقهللت والمة حف

 .(2) (األنة  ي ث بت ب  خليمة  ع إال أجهلله  فلم

لدم يجدهلل اآليتده  اللتده  همد  ختد ر »   يف بهد ن  عندهلل مدى  ميدهلل : م   الل م

ف لدذي انفدرهلل بد  أبدى خليمدة  ووى ل التىبة  كتىبته  ونهلل أحهلل إال ونهلل أبي خليمدة

بددل  ويف المتددىاتر للدده  الكت بددة شددرطا وال حفظممدد و هددى تت بتممدد  ]أل خليمددة[ 

لدم يكت د  لاحدهلل    تىاطداهم ولدهلل الكدذا للدىا   المشرل  فه  أن يرلي  جمع ي  

فددى   دد  ي ل دد   لاحته طددا فكت بددة أبددي خليمددة األنةدد  ي ت نددت تىثقددا و ددنمم

 .(3)«رالتىات

لاوتهلل  لذلم بم   لي و  الةح بة    حفظمدم لمد ته  اآليتده  و أللمدم 

و ملسو هيلع هللا ىلصميهلل نفع و فمى يعرأ اآليدةو لكند  ي حدث ومد  يعرفمد   د  أ دح ا الن دي 

: -تمدد  يف  لايدة ال خدد  ي  -ميدهللم يقددى  تمد  فعدل يف ودد ئر نيد ت القددرنن و لدذل

يقدرأ ملسو هيلع هللا ىلص )فقهللت نية    األحلاا حه  نعخن  المةحف تنت أومع  ودى  ا  

 وو فليدهلل يعدرأ اآليدةفىجهللن ه   ع خليمة بد  ث بدت األنةد  ي( وف لتمعن ه  وهب 

 .(4)لي حث وم  يعرفم     الةح بة

بد  أبدي حد تم أن لتذلم فإن أ بي ب  تع  يحف  ه ته  اآليته و ففدي تفعدهر ا

                                                 
 خليمة(.( لومت  بعض الرلاي ت )أبى 1)

 (.2807أخرج  ال خ  ي   ) (2)

 (.1/98(  ن هل العرف نو الل م   )3)

 (.4049( أخرج  ال خ  ي   )4)
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َ  اهللُ دُثمَّ ان ﴿أ بها م   للةح بة لم  ظنىا أن نخر    نل  مىل :  َْ ُِوا  َص َْ  ،ُقُلدوبَُهم﴾ َص

ِسدُكم  ﴾:  نيته  هذا بعهلل أمرأ ملسو هيلع هللا ىلص  الن ي إنفق  : ) ُُ ََن   َ د وٌل مِّ َُ َْ ْ  َجا ُكم    إلدهلل ﴿ لََق

َُ َوهُ  ﴿: مىل  ل  ِش ال َعظِيِم ﴾إ نِلَدَ  نِإَّ ُهَو َعَلي ِ  َتَوكَّ  ْ َب ال َع َْ  .(1)(َو 

: )لأندد  أشددمهلل مدد   أندد   عددنهلل أحمددهلل  يفددو فتددذلم يحفظممدد  ومددر ل

 .(2)      وى  ا (ملعمعتم

م  : )لأند   في تت ا المة حف أن وثم ن تذلم يحفظمم  وثم ن و فل

 .(3)أشمهلل أوم     ونهلل ا ( 

لتفعدهره   د   ودى  هدذه اآليدة  اب  و  س  ةي ا  ونمم لتذلم ومع 

ِسدُكم  ﴾مدرأ:   ملسو هيلع هللا ىلصودمعت الن دي  :و فهقى  ملسو هيلع هللا ىلصا   ُُ ََن   َ د دوٌل مِّ َُ َْ ْ  َجدا ُكم    ﴿ َلَقد

 .(4)يعني    أوظمكم مهلل ا  

أن ملدة  د   لمهلل ج ء يف  لاي ت ال تخلى    ةدعف ود  أ بدي بد  تعد  

 .(5)شمهلل لم ته  اآليته  و    أوم  نخر    نل     القرنن

 ن  حفىظتد ن بحفد  الةدح بة لممد و لإن لدم تىجدهللا لهكدذا فم تد ن اآليتد

 كتىبته  إال ونهلل خليمةو لك  يحفظممد  الةدح بة حفظدة القدرننو تمد  يحفظمد  

 ميهلل لومر لوثم ن لأبيو لغهرهم  م  ال يعرأ وهللهللهم إال ا  تع لهلل.

                                                 
(و لابد  97(و لابد  أبدي هللالهلل يف المةد حف   )6/1919( أخرج  ابد  أبدي حد تم يف تفعدهره )1)

 (. 26ةري  يف فض ئل القرنن   )

 وح  و لهى  هللل .(و ليف إون هلله  حمهلل ب  إ1717( أخرج  أحمهلل   )2)

 (.33( أخرج  اب  أبي هللالهلل يف تت ب  المة حف   )3)

 (.2/262( أخرج  الح تم يف  عتهلل ت   )4)

 (.2/368( أخرج  الح تم يف  عتهلل ت  )5)



36 

 

 

 

 

 

 

متـنـزيه القرآن الكري                   

  اجلمع العثماني
ليفاة يشاكو حذيفة ب  اليامن إىل اخل  دمملسو هيلع هللا ىلص ويف عهد عثامن اخلليفة الثالث للنبي 

اختاف املسلمني يف القراءة بسابب تهال الكثاريي  باحلكماة ما  األحارف السابعة 

ن حرفه أصا  إ :ا، ألن اهلل نز  القرآن هبا مجيعال، فجعل بعضهم يقو هبواإل ن بالقراءة 

م  حرف غريه، وحصل بينهم مراء يف األحارف ، وهاي كلهاا  ارآن مناز  ما  اهلل ، 

ل اهلل هبا  ىل الناس الذي  مل يعتادوا عىل لغة  ريش، يقو  حذيفاة: )ياا أماري عالقراءة لسهَّ

 .(1)أدرك هذه األمة  بل أن خيتلفوا يف الكتاب اختاف اليهود والنصارى( ،املؤمنني

يف إعادة نسخ القرآن وفا  لغاة  اريش التاي ملسو هيلع هللا ىلص فالستشار عثامن أصحاب النبي  

ن عثامن  ا : )فقاد إ :  أيب طالبنز  هبا القرآن أو  مرة، فوافقوه يف  لك، يقو  عيل ب

بلغني أن بعضهم يقو : إن  راءيت خري م   راءتك، وهذا يكااد أن يكاون كفارال.  لناا: 

فام ا ترى؟  ا : نرى أن نجمع الناس عىل مصح  واحد، فا تكون فر ة، وال يكاون 

 .(2) اختاف.  لنا: فنعم ما رأيت(

ن عثامن   تعاللقرآن، الم أضااف إليهاا ماا جلنة عامدها أربعة م  حفاظ ا وكوَّ

، يقاو  كثاري با  أفلا  : )ملاا أراد عاثامن أن ملسو هيلع هللا ىلصعرش م  أصحاب النبي  يعضائها االنأ

يب با  كعاب يكتب املصاح  مجع له االني عرش رتال ما   اريش واألنصاار، فايهم أُ 

 .(3) وزيد ب  الابت(

لبهللأت اللجنة بنعش  ةحف أبدي بكدر لتت بتد  لفدق لعد ن مدريشو يقدى   

                                                 
 (.4988( أخرج  ال خ  ي   )1)

(و ل ددحيف إوددن هلله ابدد  حجددر يف الفددتيف 77( أخرجدد  ابدد  أبددي هللالهلل يف تتدد ا المةدد حف   )2)

(9/18.) 

 (.88) أبى بكر ب  أبي هللالهلل يف تت ا المة حف  أخرج   (3) 
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: )فأ وددل وثمدد ن إلددهلل حفةددة: أن أ وددلي إلهندد  ب لةددحفم ننعددخم  يف حذيفددة

المة حفو ثم نرهلله  إلهمو فأ ولت هب  حفةة إلهلل وثم نو فدأ ر ميدهلل بد  ث بدت 

لو هلل ا  بد  اللبهدر لودعههلل بد  العد ص لو دهلل الدرحم  بد  الحد  ث بد  هشد رو 

تم أندتم فنعخىه  يف المة حفو لم   وثم ن للرهط القرشهه  الثاثة: إنا اختلفد

 .  (1) لميهلل ب  ث بت يف شيء    القرنن ف تت ىه بلع ن مريشم فإنم  نل  بلع وم(

و فقددط ليف  لايددة الرت ددذي أن الكت ددة اختلفددىا يف تهفهددة تت بددة تلمددة لاحددهللل

و فقدد   القرشددهىن بدد ألل و  " هالتدد بى "ل "التدد بىت"يقددى  حذيفددة: )فدد ختلفىا يف 

إلهلل وثم نو فق  : اتت ىه ب لتد بىتو فإند  ندل   لم   ميهلل ب لث   و فرفعىا اختافمم

 .  (2)بلع ن مريش(

، وأمر عثامن بنرلساا  نساخ ملسو هيلع هللا ىلصوتكامل اجلمع العثامين بنمجاع م  أصحاب النبي 

م  املصح  املجموع إىل األمصار، كام أمر م  كان عنده يشء م  صاح  القارآن أن 

د عثامن الصاح  إىل ر ؛حير ها، يقو  حذيفة: )حتى إ ا نسخوا الصح  يف املصاح 

حفصة، وأرلسل إىل كل أف  بمصح  جا نسخوا، وأمار باام لساواه ما  القارآن يف كال 

 .  (3) صحيفة أو مصح  أن حيرق(

ففعدل الةدح بة لا تثلدىا نلدمو لاتفقدىا ولدهلل  دحة  دنهع وثمد نو يقددى  

: )ي  أيم  الن سو ال تغلىا يف وثم نو لال تقىلدىا لد   ي ب  أبي ط ل ولالخلهفة 

خهددرا  يف المةدد حف لإحددرا  المةدد حفو فددىا   دد  فعددل الددذي فعددل يف  إال

                                                 
 (.3506( أخرج  ال خ  ي   )1)

 ( .3104أخرج  الرت ذي   ) (2) 

 (.4988أخرج  ال خ  ي   ) (3) 
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 .(1)  ثل الذي فعل( لفعلت   المة حف إال و   أل  ن  جمهعاو لا  لى للهت  

وامتثا  الصحابة وفعلهم إ راٌر لعثامن عىل صحة مجعه وإعادتاه نساخ مصاح  

ن عثامن مل يأمر عاملاه بمتابعاة أيب بكر، ولو كان يف فعله شائبة لثاروا عليه، وم  املعلوم أ

الناس يف بيوهتم ومعرفة م  أحرق وم  مل حيرق، فقد فعال املسالمون  لاك بمحاض 

.. فعلوا األصال  ملاا يكتنا  مصااحفهم ما  تقاديم وتاأخري يف  إرادهتم واختيارهم

السور، وما خيالطها م  تفسريهم لآليات، وما يقع هبا م  لسهو الكاتب أو خطئاه، وماا 

لستسابب لساي،ك الصاحابة القاراءة هباا ملاا وتوه القاراءة الصاحيحة والتاي فيها م  

 .اختاف الناس يف مصاحفهم، ومراءهم يف  لك

 بتهللاء     تلكم اللحظة وتتاشهلل ب لتهلل ي  لجدىه  د  القدراءل تد ن  ودى  ا   ف

مهلل أمرأ هب  بعض أ ح ب  غهر القرشهه  تخفهف   ولدهمم لتعدمها   د  ا  يف مدراءل   ملسو هيلع هللا ىلص

لوددتعترب ونددهلل المعددلمه  مددراءات شدد نلم لفقددهلله  التددىاتر بعددهلل أن تددرك الندد س  ت بدد وت

 القراءل هب  لمخ لفتم  للروم العثم   الذي أجمع وله  الةح بة.

ل   فعل  الةح بة له  ترت   لشيء    القرنن الكريمو بدل هدى تدرك لىجدىه  د  

ا القراءل التي أ نن هب  ا  تع لهلل لن ه  َُ نلد  »م  مد  : ل  خةة لتهعهر  َدا جبَْدل نين بعثد

َمة َمييَ، مداهم العجدوز والرديخ الكبيدْ واللد م والجاَْدة، والْجدل الدني لدم َقدَْ 

بعة َحْ   اوتمعدم وثمد ن  قدهللو ف(2)«كتابًا قط. قال: َا محمْ، نن القْآن َنزل عل َ 

  حرأ األل  الذي ندل  بد  القدرنن ل د  يحتملد  الرودم العثمد    د  ب للالةح بة

  ملسو هيلع هللا ىلصم  ث ت ونهللهم يف العرةة األخهرل التدي ودمعىه   د  الن دي و  الحرلأ األخرى

بد هللب ني بدهللءو لهدى  د    ل الذي نل  بد  القدرنني و هلل الةح بة إلهلل األأو م هل لف ت 

                                                 
(و لاب  ش ة يف ت  يش المهلليندة المندى ل 77( أخرج  أبى بكر اب  أبي هللالهلل يف تت ب  المة حف   )1)

(3/996.) 

 (.2944)( أخرج  الرت ذي   2)
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لفدىات  حلمد  و و  حرلأ الرخةة فقط ىا تخلَّ و لومىر أ ح ب    ملسو هيلع هللا ىلصأمرأ ب   الن ي 

 معلمه  لتن مومم لتم  يمم يف هذه الىجىه.للم  ترت  ولهم  الحق      اختاأ ال

أن يقرأ المعلم بكل هدذه الىجدىهو  ليف الىج  الذي أث تىه تف يةو فله    لىبا

  جربيل لمهلل أخرب
َّ
 و أحدرأ ود عة ولدهلل القدرنن مأ ت د قرأت   أن يأ رك ا  إن»  ملسو هيلع هللا ىلص  الن ي

 هددذا نإ»حددهلليث هشدد ر بدد  حكددهم: يف لو (1)« أ دد بىا فقددهلل مولهدد  مددر لا حددرأ فأيمدد 

لده  »خدر: حدهلليث اآلالو ليف (2)« ند  تهعدر  د  ف مر لا وأحرأ و عة ولهلل أنل  القرنن

 .(3)«ت أ   ش أ    نم  إال

ابد  الةدح بي الجلهدل تخلت اللجنة العثم نهة و   ثل  د  تد ن يقدرأ بد   لهكذا

)إنا بحثر    يف الق دى ( ل)وتدهلل حده ( بدهللال   :  ملسو هيلع هللا ىلصو فقهلل أمرأه الن ي  المذلي  ععىهلل

ددو أل(حتددهلل( ل)بعثددر)  دد    ددهللالن بدده  العدده  لالحدد ءو فهقىلددىن ت  تددت ن  ن هددذيا  لثقهف 

 )نحم( بهلل  )نعم(و ل) حمم( بهلل  ) عمم(.

ده   »يقدرأ :  جدا  مدهلل ودمع  ومر ت ن  وثم ن  ل   م ل   تَّدهلل ح  و فقد   :  «و 

  لدجعإن ا  ول لجدل أندل  هدذا القدرنن ف»    أمرأك؟ م   : اب   ععىهلل و فكت  إله  : 

وربهًّدد  و لأنللدد  بلغددة مددريش و فددأمرب الندد س بلغددة مددريش و لال تقددرئمم بلغددة هددذيل و 

 .(4)«لالعار

العددرا ت ددهلل  أحددهلل هددذي  الحددرفه   دد   دد ح   لتق  هبمدد  يف » مدد   ابدد  جنددي:

ةدد عت )و أي: بعثددرم ل (9 :الع هلليدد ت) (بحثددر  دد  يف الق ددى )المخددرعو تقددىلمم: 

                                                 
   (.1858 علم يف  حهح    ) ( أخرج 1)

 .(1851ل علم يف  حهح    ) (و4992أخرج  ال خ  ي   ) (2)

و لفه  انق  ع فقهلل جدلر أحمدهلل أن متد هللل لدم يعدمع شدهئا (21149أحمهلل يف المعنهلل   ) ( أخرج 3)

  .   يحههلل ب  يعمر 

   (.2/1010)ومر ب  ش ة يف ت  يش المهللينة  ( أخرج 4)
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 .(1) «.. و أي: ة حت(الخهل

رل(و لم لدد  يقددرأ الندد س يف المةدد حف العثم نهددة: )لال تقربدد  هددذه الشدده  لتددذ

ددلوددتعترب  دد  القددراءات الشدد نل ولإُن  دد  ولددهلل العددرا الددذي  رب هبدد  م   دد  م ددل  تخفهف 

 ين قىن بعض  ىاةع الجهم ي ءو ل ن  مى  ش ورهم:

 ت  ا     شهرا فأبعهللت َّ          ظل لال جنهلل يك  فهك َّ إن لم                  

تم  أومتم  لجندة اللمجد ت يف  جمدع اللغدة  -ة( جأي شجراتو لهذه )الهجه

 :   تلا   عتعملة يف بعدض هللل  الخلده  العربدي الهدىرو فهقىلدىن –العربهة يف الق هرل 

 .(2) (ي   جل) :)ي   ي  (و ليقةهلللن

نشددأ  دد  خالمدد  ولددم القددراءات يف القددرن هبقددي أن نشددهر إلددهلل أ ددى   ممددةو و

  :المجري الث 

الروم المعتخهللر يف المة حف العثم نهة جرهلل تلمد ت القدرنن ود  الدنقط و  -أ

تَّ ب  مىاودهلل يف الكت بدة أت حدت اإلبقد ء  د  أ كد  ولدهلل لجدىه القدراءل المختلفدة  لات ع ت 

تحذأ األلفو فكت ىا : )مدل(و ف حتملت لجمده   د  لجدىه  ملسو هيلع هللا ىلصالمنقىلة و  الن ي 

:  ملسو هيلع هللا ىلصدلم(و لتحتمل لجمه   رليه  ود  الن دي )  :)ملو م  (و لتذلم تت ىا :القراءل

 ) لمو   لم(.

المة حف العثم نهة لم تك  لاحهلللو فقهلل تعمهللت اللجندة العثم نهدة إث د ت  -ا

و نددذتر بعضددم  ولددهلل ودد هل  (3)( تلمددة44ر  دد  لجدد  يف تلمدد ت يعددهرل وددهللهلله  )أتثدد

                                                 
تع  يف ت هه  لجىه شىان القراءات لاإليض   ونم و أبى الفتيف وثم ن ب  جني المى دلي المح (1)

(1/343.)   

   .   إ هللا ات  جمع اللغة العربهة ب لق هرل (5/52) بحىث لهلل او ت يف اللمج ت العربهة (2) 

الفدتيف الربد   يف ل (و117-106) المقندع يف  ودم  ةد حف األ ةد  و أبدى ومدر الدهللا انظر: ( 3)

 (.124-77ص )و الهللتتى   حمهلل  حمهلل و لم  حهع  و وامة القراءات ب لروم القرن 
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﴾و يموَوصد  بهدا نبدْاه﴿التمثهل هلللن التفةهل بذتر أوم ء المة حف و فقهلل تت ىا: 

 ل رل ب لىال. و﴾  رل ب أللفووص  بها نبْاهيم﴿ل 

 ﴾ ب لىال لالف ء.وتوكل عل  العزَز﴿﴾و لِتوكل عل  العزَز﴿لتت ىا: 

 ﴾ بهللا  لهللاله .مَ َْتْد ماكم﴿﴾و لمَ َْتْ ماكم﴿لتت ىا:   

﴾ بإث دد ت ِددنن اهلل اللاددي الحميددْ﴿﴾و لِددنن اهلل هددو اللاددي الحميددْ﴿لتت ددىا:  

 )هى(و لحذفم .

﴾ بحدذأ هد ء الضدمهر ما تردتهي  ارنُدس﴿﴾و لما ترتهي ارنُس﴿ ىا:  لتت

 لإث  هت .

ا﴿لتت ىا:   ًْ ا﴿﴾و لالنََ ات نوا مسج ًْ ﴾ بإث د ت الدىال والنََ ات نوا مسدج

 لحذفم .

و لأث تد  الةدح بة يف  ةد حف ملسو هيلع هللا ىلصفكل هذه الىجىه مرنن نل  ولهلل  ودى  ا  

 . فرما بهنم  األ ة   العثم نهة

به  القراءات لاألحرأ الع عةو ف لقراءات هدي اختهد  ات القدراء  ال وامة -ع

يحتملمدد  الروددم العثمدد   المددىمع يف  ددحهحة  دد  لجددىه  ملسو هيلع هللا ىلص مدد   لي ودد  الن ددي 

و لمهلل  لي  ثلم  و  غهر هاالء القدراء و لكد  لدم يتدىافر لمد   د  المة حف العثم نهة

هدىن هدذا الفد  ل لاهللهو إوم تد نىا والنقل لالتىثهق    ح متد  مدراءات المشدمى ي و فد

القدراءات المشدمى ل هدي اختهد  ات أللئدم األئمدة القدراءو لنلدم أن »م   القرط ي: 

 وندهلله األحعد  هدى  د  القدراءات  د  لجمد   لولدم   لى تل لاحدهلل  دنمم اختد   فهمد  

: فقهدل إلهد و لنعد  ب  لورأ ون و لاشتمر وب  لأمرأ ل لاهو وطريقة ف لتل   لاألللهللو

بدل  ولال أنكدره وآلخدرا   هداخت  دنمم لاحدهلل يمندع للدم تثهدرو اب  ألحر ن فعو حرأ

ان أل أتثددرو لتددل   هددوندد  اخت يوددىغ  لجددىمهو لتددل لاحددهلل  دد  هدداالء العدد عة  ل
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 .(1)« حهيف

لدذلم ال يجدىم القدراءل  م  ال يعع فه  االجتم هلل لاإلبدهللاعو لجىه القراءات  -هلل

   لمىاوهلل اللغدة العربهدةو فدا و للى لافقت الروم العثم ملسو هيلع هللا ىلصبىجىه لم تنقل و  الن ي 

ملسو هيلع هللا ىلص إن  وددى  ا  »فقددهلل مدد   ولددي : إنا لددم تكدد   عددنهللل  ددحهحةو  ممهمددة لكددل ناك

لئمتم  .(2)«يأ رتم أن تقر لا تم  و 

  حدرلأ   د  شديء يف تعمدل ال القدراء أئمدةل»م   اإل  ر أبى ومر الهللا :  لذا

األثددر  يف األث ددت ولددهلل بددل العربهددة و لاألمدده  يف  اللغددةو  يف   األفشددهلل  ولددهلل القددرنن

 النقددل لالرلايددة و إنا ث تددت لددم يرهللهدد  مهدد س وربهددة و لال فشددى لغددةو ألن يف لاأل دديف

 .(3)« لالمةهر إلهم ويللر م ىلم  والقراءل ونة  ت عة

هددد(و لتدد ن  دد  أئمددة 265لألجددل نلددم اوددتته  أبددى بكددر بدد   قعددم )ت 

لم يرهلل فهد  ودنهلل  دحهيفو فد جتمع القراءاتو فك ن يقرأ بم  لافق الروم العثم  و للى 

ل  الفقم ء لالقراءو يتقهلل مم إ  ر اإلمراء اب   ج ههللو فن ظرله و فلم يكد  وندهلله حجدةو 

 .ف وتت ب  العل  نو فأول  تىبت 

 ن دغ لمدهلل»: مىل  "ال ه ن" تت ا يف ه شم أبي ب  ط هر يأبنقل الذه ي و  فه  ل

 القدرنن  د  لحدرأ العربهدة يف لجد  وندهلله  ديف  د  تل أن فلوم هذاو وةرن  يف ن بغ

 بهللودةو نلدم بقهلد  ف بتدهللعو لغهرهد  الةدال يف جد ئلل فقراءتد  مالمةحف خط يىافق

 اإلودار ولدهلل جن يتد  هبد  وظمدت  نللدة يف نفعد  لأل   العد هلو مةدهلل و  هب  ةل

 .(4)«خلف     لال يهللي  به     يأته  ال    ال  طل    ا  تت ا إلح   لح ل  لأهل و

                                                 
 (.35/ 1الج  ع ألحك ر القرننو القرط ي )( 1)

 (.832أخرج  أحمهلل يف المعنهلل   )( 2)

 (.2/860ج  ع ال ه ن يف القراءات الع عو أبى ومرل الهللا  )( 3)

 (.1/308 عرفة القراء الك   و الذه ي )( 4)
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فة القدراءل إلدهلل لاحدهلل  د  الةدح بة أل األئمدة القدراء ال تعندي أود   د  إة  -هد 

اخرتاودد  لتفرهللاتدد و بددل هددي  تعلقددة بشددمرت  بدده  القددراء ل هللال تدد  ولددهلل اإلمددراء هبددذا 

 إلدهلل تعد لهلل ا  أندل   مد  حدرأ  تل  إة فة  عنهلل »الىج و م   اإل  ر أبى ومرل الهللا : 

ل أند  تد ن أةد ط لد    د د  م   مميدهلل لغهدرهمبي لو دهلل ا  ل   الةح بة تدأ   أةهف   

لتدذلم إةد فة الحدرلأ  وال غهدر نلدم ول ام ة ل  ل ها إله  ولأتثر مراءل لإمراء ب 

 - لنلدم اإل د ر -المدراهلل هبد  أن نلدم القد  ب  ملالقراءات إلهلل أئمة القراءل ب أل ة  

لل   حتدهلل اشدتمر ل ولهللالر وله  ولنثره ولهلل غهره واخت   القراءل بذلم الىج     اللغة

لهدذه  وفلدذلم أةدهف إلهد  هلللن غهدره  د  القدراء ولأخدذ وند  ولمةهلل فه  ولورأ ب 

 .(1)«ال إة فة اخرتاع ل أي لاجتم هللم اإلة فة إة فة اخته   لهلللار للللر

القددراءات المعتددربل ونددهلل المعددلمه  نقلددت إلددهمم بدد لتىاتر تمدد  هددى  ددذه   -ل

حد هللي فقدهلل  ب د  بنقلمد  المعدتفهض بده  جممى  العلم ءو ل د  مد    دنمم بنقلمد  اآل

هدذا القدى  ود    اللد   يف ودهللر   يدتمم الفدر  بده  تدىاتر المعلمه  لم ىلمم لمد و ل

القددرنن لتددىاتر الحددهلليث و ف لحددهلليث يرليدد   لاتدد  فحعدد و بهنمدد  القددراءات يقددرأ هبدد  

 ند و لدذا القراء لغهرهمو لنع ة القراءل إلهمم ال تعني تفرهللهم ب لقراءل هبد و تمد  ود ق به

يف نح هلليدة  لم  م   اب  الجل ي به  يهللي شهخ  ابد  الخ هد  بدرأي اإل د ر أبدي شد  ة

 خرجمد   وإن القدراءات ت لحدهلليث ]يظد [ حهث م عذل  أبى ش  ة»:  القراءات أج ب 

لخفي وله  أو  نع ت إلدهلل نلدم  وإنا ت ن  هللا ه  ولهلل لاحهلل ت نت نح هللية وتمخرج 

 للدى أ دمو ود  أ مدا أخدذله  يقر لود و ت نىا بلهللل  أهل  فكل  لإال  واإل  ر ا  احا

 وبدل تدد نىا يجتن ىودد  وأهددل بلددهلله لدم يىافقدد  ولدهلل نلددم أحددهلل هلللن بقدراءل لاحددهلل انفدرهلل

 .(2)«ليأ رلن ب جتن هب 

                                                 
 (.61األحرأ الع عة للقرننو أبى ومرل الهللا  و ص )( 1)

 (.79) منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ابن الجزري، ص (2)
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لثق الن  القرن  تت بةو ف جتمع نلم إلهلل تىثهقد  بحفد  الحفد ظ  و فقهلللهكذا

ه لمدد  ندد  القددرنن الكددريمو يحفظدد  و لتن ملددت األ ددة يف أجملسو هيلع هللا ىلص  دد  أ ددح ا الن ددي 

 و ليىلىن     العن ية    ال  ثهل ل  يف أ ة    األ م.األلىأ  نمم يف تل وةر

    
***
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 النص القرآني وثوييةشهادة املخطوطات مب

د لم  انتمت اللجندة العثم نهدة  د  تت بدة المةد حف أ ودل وثمد ن     د  ثاث 

ا وندهللهالنعش إلهلل الكى د  (1)فة لال ةرل لالش رو لاوت قهلل لاحهلل   ولدهللو لمدهلل تت دت جمهع 

    ولدهلل كتدىا  إند :  مهدل فقهلل ونفع  ب  خ  الذي المةحف إال( الك غهلل) الى  

و لومهت هذه المة حف ب لمةحف )الكىيفو ال ةدريو الشد  يو اإل د ر أل الغلا 

 المهلل (.

د  يقدرب الند س ل تمد  يف المةدحفو فكد ن بعث وثم ن  ع تل لاحهلل  نم   قرئ 

 يقددرب المةددحف العدد ئ  بدد  ا  لو ددهلل و المددهلل المةددحف  يقددرب ث بددت بدد  ميددهلل

 و الكدىيف يقرئد ن العدلمي الدرحم  و دهلل ىلأبد الشد  يو شدم ا بد  لالمغهرل و المكي

 .(2)ريدال ةيقرب أهل ال ةرل    يف المةحف العثم    القه  و هلل ب  لو  ر

لنع ختم و ف لقرنن أنده  تدل  العثم نهة فلشرع المعلمىن يف تلقي المة ح  

 نممو لله  يغنه  حفظد  ود  القدراءل يف المةدحف تث هت د و لودرو ن  د  تكد ثر  لاحهلل

 وهللهلل المة حفو لنشأت حرفة تت بة المة حفو ثم تليهنم  لتجلههلله  لتذهه م .

لالهددىر تتندد ثر يف  تدد حف العدد لم ل ك ت دد  ألددىأ ال تحةدددهلل  دد  المةدد حف 

تت مدد  المعددلمىن يف وةددى   ختلفددةو لهقددر لا يف ودد ى ه  تددار  هبددم  القرننهددة التددي

 :      ليقهلل  وهللهلله  العا ة الهللتتى   حمهلل  ة فهلل األوظمي يف تت ب  ت   ك لتع لهللو

""The History of the Quranic Text, from Revelation to Compilation  

                                                 
(و لمهدل أيضدا أود  19انظر : المقندع يف  ودم  ةد حف األ ةد  و ألبدي ومدرل الدهللا  و ص )( 1)

 .ت نت و ع  و إن ماهللت بعض الرلاي ت المةحف المكي لالهمني لال حريني

 .(397-1/396ظر :  ن هل العرف نو للل م   )ان( 2)
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لددف العةددى  تنتمددي إلددهلل  خت خ ددى  و ئته  لخمعدده  ألددف يربددى ولددهلل  دد  بمدد 

 اإلوا هة م ل ظمى  ال   وة.

ألهلل يف هددذه العج لددة إو دد ء ن ددذل  ختةدددرل ودد  أهددم المخ ىطدد ت القرننهددة ل

 المتىافرل لهللين  الهىر:

 َوإً : م ِو ات صاعا 

ر وثدر ولدهلل  د  1965يف وقف الج  ع الك هر يف  نع ء و لأثن ء تر هم  يف ود ر 

 ةدحف  و  د  بهنمد   800   تحىي  12000 خ ى و إة فة إلهلل  4500يق  ا الد 

د  إلدهلل القدرلن المجريدة الخمعدة األللدهللو لمدهلل    ئة  ةحف  لخرأو لترجع جمهع 

 .ر1972أوههللت إلهلل خلائنم و م ل أن يع هلل اوتخراجم  و ر 

لمدددهلل طل دددت الحكى دددة الهمنهدددة  ددد  الحكى دددة األلم نهدددة  عددد وهللهت  ب لعن يدددة 

  أو تذل ج  عدة ود  النهلل األلم نهدةو ب لمخ ىط ت لتر همم و فألفهللت ألم نه  اثنه   

لهم  جهرهلل يىوف بدىئ  المتخةد  بد لخط لالرودم العربديو لم هلد  غدراأ فدىن 

لحتدهلل ود ر 1984بىتمر المتخة  يف تد  يش الفد  اإلودا يو لبدهللأا ب لعمدل ود ر 

 ددفحة مرننهددةو لأوهدد  وملممدد  بتةددىير  15000رو لم  دد  برت ددهم   يقدد  ا 1997

 .(1)التي ا  ح  ه   عمم  إلهلل ألم نه  لهلل اوتم   ى ل    الىث ئق 35000

ر تتدد   ىظدف أ ريكدي يعمددل يف  جد   اإلغ ثدة يددهللوهلل  1999 يند ير ود رليف 

المر ىمدةو لمودم  "أتانتهدم  دىنثلي" جلدة يف  "   القدرنن"تىبي لعرت  ق ال  بعنىان 

فهدد  هددذا الك تدد  المدد لي )غهددر المتخةدد ( لجددىهلل اخددتاأ بدده  المخ ىطدد ت 

ة لالددن  القددرن  المتددهللال و لأن ال دد حثه  األلمدد نهه  لددهلليمم   دد  يخفه ندد و الةددنع نه

فتةهللى ل  أللممد  م جهدرهلل بدىئ  يف  ود لة بعدث هبد  إلدهلل الق ةدي األتدىعو أتدهلل فهمد  

ت  بق المخ ىط ت الةنع نهة  ع الدن  القدرن  المتدهللال  وندهلل المعدلمه و لتتد : 

                                                 
 .و ل ىاةع أخرى(113-112و 52انظر : ا  يف إوج مه يتجلهللو هلل غع ن حمهلللن و ص )( 1)
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 لمو لهددى بق يدد  أمددهللر المةدد حف يف لأ دد  الحقهقددة فتفتخددر الددهم  بكنددل فريددهلل يف العدد»

العدد لم .. هددذه ال ق يدد  ترجددع إلددهلل القددرن األل  للمجددرل .. ال تختلددف المةدد حف 

الةددنع نهة ودد  غهرهدد  يف  تدد حف العدد لم لهللل  تت دد  إال يف تف  ددهل ال تمدد  القددرنن 

تددن   قددرلءو لإنمدد  يف االخددتاأ يف الكت بددة فقددطو هددذه الظدد هرل  عرلفددة حتددهلل يف 

 ددىع يف القدد هرلو حهددث ل هلل تت بددة )ابددرههم( ولددهلل ج ندد  ]أي بددهللال   دد [ القددرنن الم 

 .(1)«)ابرهم(و )مران( ولهلل ج ن  )مرن(

لأ دد  م هلدد  يف العمددل الددهللتتى  غددراأ بددىترو فقددهلل أ وددل إلددهلل الق ةددي األتددىع 

لإنندي أولد  بكدل لةدى  أن هلل اودتي للمخ ىطد ت »يعتنكر    تت   لعرتو ليقى : 

ع ء لدم تداثر بدأي حد    د  األحدى و أل تدهللع  جد ال  للشدم يف القرننهة ال هللائهة يف  دن

 حتددىى الددىحي المددهلللن يف تلددم المخ ىطدد ت .. لإندد  لمدد  العددخف بمكدد ن أن 

ي فددرتض أندد  مددهلل خدد لجني شددعى  بددأن أخفددي  حتىيدد ت أبحدد ثي أل اتج هدد يت ودد  

 .(2)«العل  ت الهمنهة المعنهة

درمهة يف ج  عددة بدد م  لأ دد  الددهللتتى  غريغددى  شددىلر  ددهللير  عمددهلل األبحدد ث الشدد

لمدهلل أتهحدت لدي يف حهند  فر دة »العىيعدريةو فكت  إلدهلل الق ةدي األتدىع  د  نةد : 

االطاع ولهلل المخ ىط ت الن هلل ل المىجدىهللل يف المتحدف .. يف تلدم الليد  ل م  ندت 

ب لةهللفة م عة     خ ىطة القرنن الكريم األمهللر ب  عة حهلليثة للقدرنن الكدريم و للدم 

 الددن و لأ مددر أن لجددىئي إلددهلل نعددخة حهلليثددة تدد ن فقددط هبددهللأ أجددهلل فهدد  أي فدد    يف

االوددتع نة ولددهلل مددراءل الخددط الةددع  للمخ ىطددة  .. للقددهلل  ددعقت  ونددهلل   مددرأت  

اهللو ءات ت نبة ل  حث أ ريكي بأن ن   خ ىطة القرنن الكريم األمدهللر يختلدف ود  

                                                 
-101الددهللتتى  غعد ن حمددهلللن يف تت بدد  : ا  يف إوجدد مه يتجلددهللو ص ) الرود لة نشددر  ددى هت ( 1)

104). 

 (.106المةهلل  الع بق و ص )( 2)
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ا نلدم ن  القرنن الكريم تم  هى  عدرلأ الهدىرو للدذا مدر ت  أن أتتد  إلدهكم  فندهلل  

الرأي الخ طئ .. مرأت     يهللوه  ال  حث األ ريكي أثن ء  حلة إلهلل ل ند نو للدم أشدأ أن 

أنتظدددر يف الدددرهلل ولدددهلل نلدددم إلدددهلل حددده  أودددىهلل إلدددهلل بددد م  يف وىيعدددراو ألن االهللوددد ء 

 .(1)«أغض ني

ليف لمت الحق تقهلل ت ال  ل دة  مان غعد ن حمدهلللن لنهدل هلل جدة الم جعدتهر 

 دفحة  د  هدذه المخ ىطد تو  150هلل اودتم   د  ج  عدة  دنع ء و فكد ن  ىةدىع 

م   القرنن الكريمو لنشرهت   ق  نة بد لن  القدرن  الم  دىعو  لتغ ي    يقرا    خ 

فلم يك  ثمدة خداأ بهنمد  لبده  الرودم العثمد   إال  د  يتعلدق بقىاودهلل اإل داء التدي 

ت ددى ت وددرب العةددى و ل ودد لتم  ل دد  تضددمنت   دد  لىحدد ت  ددنع نهة  نشددى ل ولددهلل 

 .العنك ىتهة  كةالش

  لمصح  الماسوب نل  علي بَ َبي  البل صاعا  ثانيًا : م ِو ة

و لنشدره  الدهللتتى  طهد   نلتدي مدىالع   نع ءلهي لاحهللل    أهم  خ ىط ت 

)إ وددهك (   رتددل األبحدد ث للتدد  يش لالفنددىن لالثق فددة اإلوددا هةر وددرب 2011ودد ر 

: نعددخة  بددي ط لدد ريف المنعددىا إلددهلل ولددي بدد  أالشددد المةددحف: ) بعنددىان

و لمدهلل تتد  بد لخط القدرنننيد ت %  د  84ولدهلل خ ى  يحتىي هذا المو ل(2) نع ء(

ل مةو ليراه الدهللتتى  طهد    د   نعدىخ ت القدرن المجدري األل و  275الكىيف ولهلل 

تد  يف القدرن بهنم   جيف الق ةي إوم وهل األتىع لاألوت ن  حهي الهللي  وري  أند  ت  

 .(3)المجري الث  

                                                 
 .(109-108  الهللتتى  غع ن حمهلللن يف تت ب  : ا  يف إوج مه يتجلهللو ص )هت ر  ىدالرو لة نش( 1)

و إ ودهك  «نعخة المكت دة الىطنهدة الفرنعدهة»المةحف الشريف ل    نشى ات الهللتتى  طه   األخهرل ( 2)

 .ر2015

 ليمك  للق  ب االطاع وله  أل تحمهل     هذه الةفحة:  (3)
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 أل ا   دد  ٪84طلعددت ولددهلل ا »المةددحف يقددى  الددهللتتى  طهدد  : لودد  هددذا 

ددم هللمددة  دد  بددهللايتم  إلددهلل و يتمدد  ل لبددتمع  المىجددىهللل المةددحف دد  حرف  لتلمددة و   حرف 

يف لم يعدت هدذا المةدحف  دع  ةد حف أخدرى مهلليمدة ل تهللاللدة  ولنيدة نيدة وتلمة

جدىهلل ودمى للم أجهلل أي فر  بهن  لبه  تلم المة حف التدي مدهلل يعرتيمد  ل وأي  ن  هذه

مدد بي ل ةددحف طشددقنهلل ل تحددف اآلثدد   الرتتهددة   ثددل:  ةدد حف طددىا والكتدد ا

ةدل إلدهلل يفهم  ودمى الك تد   لالتي لجهللت   ووا هة ب و ن ى  ل ةحف الق هرلاإل

 .ومىا   15

 فددإن[ ﴾ بندد  نتندد  يف الددهللنه ﴿]إةدد فة إلددهلل وددقى  تلمددة  دد  )نتندد (  دد  مىلدد : 

يف ودى ل ال دى   ﴾واصدبْ﴿يف تلمدة  :األل  :ن فقدطاهلل فه  ومىج   ةحف  نع ء ل  

 (وف  ددرب)فجدد ءت ولددهلل شددكل  و  فهمدد  حددرأ الددىال بحددرأ الفدد ء ددهلل  ت  و ( 48يددة )ن

و  (فمد لان  ند )ولدهلل شدكل و الىامعدة  لودى ﴾ يف ِمالؤن ماها﴿ :مىل  تع لهلل :لالث  

 .لكنم  ومى بعهطو لهذه لهعت أخ  ء   وت هلل  الضمهر فقطف

  لهللمدة الشدهلليهللل لاالنضد    لالمم  ودة أن ت تد  المةدحف يتمهدل ب للجهللت  

 ومددهللر المةدد حف المىجددىهللل يف العدد لم تلدد أن هددذا المةددحف  دد  أليف اوتقدد هللي .. 

لدهلل ودههللن  ولدي إفمدذا المةدحف  نعدىا  .. وار ر األل  لمدت  يف العةلأظن  ت  

لددهلل وددههللن  إي تدد  لتلم تدد  تىافددق المةدد حف المنعددىبة نجمهددع ل و بددي ط لدد أبدد  

 ائهدة ال عده ة تحدرأ اإل االختافد ت ود  النظر بغض  100٪ وثم ن ب  وف ن

بهنمد  جد ء يف هدذا  وهبذا الشدكل يف  ةد حف ودههللن  وثمد ن]المكتىا[ الجر )ولهلل( 

 .(1)«(المةحف بحرأ األلف )وا

                                                                                                                            
(http://ia600209.us.archive.org/30/items/muthman/ms.pdf) 

ود تمرب الهمنهدة إبد ن مي  تد  إلدهلل  دنع ءو  26انظر المق بلة الةحفهة التي أجرهت   عد   دحهفة ( 1)

 لاالوتهلل اك المهلل ع     ح ةرت  التي وهش   إلهم  الحق  .
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 ثانيًا: مصح  المرهْ الحسياي

ل مددة  دد  جلددهلل الغددلا  و  1807لهددى المةددحف المحفددىظ يف القدد هرل يف    

ة أل ا  فقددطو ليددرى األوددت ن  ددا  الددهللي  المنجددهلل المتخةدد  يف لتنقةدد  أ بعدد

أندد   "هلل اودد ت يف تدد  يش الخددط العربددي" خ ىطدد ت المةدد حف القهلليمددة يف تت بدد  

 كتىا يف النةف الث      القرن األل  و ليىافق  الهللتتى  طه   مدىالعو ليدراه أمدهللر 

 بي لته ر.     ةحفي طىا م

ةو  نم  أن ن وخ  تت : ) د ف ك( بدهللال  لال يخلى المةحف    أخ  ء إ ائه

﴾و لتتدد : ولددم َمسسدداي﴿ دد   (و بددهللال  للددم يمعددني) :﴾و لتتدد اصددُِا ﴿ دد  

 .(1)يف نخر وى ل الحجر ﴾اعبْوا﴿)او هللللا(و بهللال     

ريف دالمةدحف الشد»ر بعندىان: 2009لمهلل نشره طه   مىالع    ىو   يف ود ر 

 .«لحعهني ب لق هرلنعخة المشمهلل ا  :ن المنعىا إلهلل وثم ن ب  وف 

 ثالثًا : مصح   وب قابي

يف و المحفدىظ  وثمد ن بد  وفد ن الةدح بي لمةحف المنعىا إلهلل لهى ا

 408 يتكدىن  د   و لهدى  ةدحف شد   ت  دليف او ن ى   تحف طىا م بي وراي 

 لتظمران يف المخ ى  بخط  غ ير. و(11ل 6) ن فقط ل مت و ة وت  ن  لىحة

و لهدى  د  ريفة(دالمةدحف تتد  بهدهلل وثمد ن الشد)هدذا لمهلل تت  ولهلل غاف  : 

األود تذل :فممدي ينقدل ود  لو «للهتد  تد ن تدذلم»يتشكم فه  الدهللتتى  طهد   بقىلد : 

 يددرلن أندد أوددم لغلددى أأهللهددم مرطدد ي ل حهددي الددهللي  وددري  لأتمددل الددهللي  إحعدد ن 

 .النةف األل     القرن الث  أل  ألاخر القرن األل   كتىا يف

                                                 
/ 12/ 13انظر  ح ةرل الهللتتى  طه   مىالع يف أت هلليمهة برله  برانهللنربغ للعلىر اإلنعد نهة يف ( 1)

رو لمهلل ألق ه  ب للغة الرتتهةو لترجم نةم  إلهلل العربهة  عتل حع و لنشرت   هلللنة الهلل اود ت 2013

 القرننهةو لالمح ةرل األ لهة  نشى ل يف  ىمع يىتهىا.
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لالتدي ود  م   و ا األخ د ء اإل ائهدة القلهلدة جدهلل    د لال يخلى هدذا المةدحف 

وَنزلاددا علدديكم المددَ ﴿تتكددر  تلمددة )تلددىا تلددىا(  ددرته  يف مىلدد :  وددمى الك تدد :

و يف مددى  ا  ﴾نذا﴿)إن( بددهللال   دد  مىلدد  :  :و لتددذلم تتدد  الن وددش﴾والسددلوى كلددوا

وإ ﴿ يف مىلدد : ﴾وإ﴿و لتتدد : )للال( بددهللال   دد  ﴾ونذا قلددتم ِاعددْلوا﴿تعدد لهلل: 

ا ًْ و لأودقط ﴾نين َخدا ﴿ :و لتتد : )إ  أأخد أ(و بدهللال   د ﴾َستِيعون لهدم نصدد

 .(1)﴾َولوا ارلبب﴿ :   الار حه  تت : )أللىا األب (و بهللال  

 ر.2007لمهلل نشر الهللتتى  طه   مىالع هذا المةحف    ىو   و ر 

 ( يف اَِابولمتح  اآلثاْ التْكية واإلَ ميةْابًعا: مصح  تيام )

و ليتكىن هذا المةدحف  د   أحهلل المة حف التي تنع  إلهلل وثم ن  لهى

لىحة  كتىبة ولهلل جلهلل الغلا و لهى ش   ت  دلو فقدهلل ودق ت  ند  ثاثدة أل ا   439

ل مددة أخددرى نقةددتو فأودد هلل تت بتمدد  شددخ  يددهللوهلل هللالهلل بدد  ولددي  14فقددطو خددا 

يف أحدهلل هددو ليدرى األودت ن  دا  الدهللي  المنجدهلل أند   كتدىا 841الكها  يف و ر 

القرنه  المجريه  األلله و لتخلى  خ ىطة هذا المةدحف  د  األخ د ء اإل ائهدةو 

ن   كتىا يف النةف الثد    د  القدرن المجدري األل  أ مىالع طه  الهللتتى  ليرجيف 

 .(2)أل النةف األل     القرن الث  

 ر.2007   ىو   و ر الهللتتى  طه   لمهلل نشره 

 توباجيَم ِو ة :  خامًسا

ج  عددة تددىبنجه  األلم نهددة  لىحددةو لحةددلت ولهمدد  78غ وددهللهلل لىح هتدد  لي لدد

(niversität Tübingen ) يىهدد ن  يالقنةددل الربلوددكت ددة  دد   ر 1860يف ودد ر

                                                 
 انظر المح ةرل الع بقة للهللتتى  طه   مىالع.( 1)

 ىر اإلنع نهة.انظر  ح ةرل الهللتتى  طه   مىالع يف أت هلليمهة برله  برانهللنربغ للعل( 2)



52 

 

 

 

 

 

 

متـنـزيه القرآن الكري                   

أخضددعتم  ل وأجددرت ولهمدد  هلل اودد تبعددهلل أن   (1)ر 2014لنشدددرهت  يف ودد ر شددت ي  و 

الن دي  لفد ل بعدهلل رو أي675ل 649   به  ود  ي و  تعىهلل إلهلل أكربى و ت ه  التحلهل لل

ودنة  د  ومدهلل  أل ( بع ع لوشدري  ودنة لفدق التقدهللير األمدهللرو أي يف 632) و ر ملسو هيلع هللا ىلص

خد    خلفد ء  وم    ع ليدة  و فهجعلم  يفبعهلللأ   التقهللير األو  وثم ن ب  وف ن

 .(2) ملسو هيلع هللا ىلصالن ي 

رل المشدمى ل إال يف د دع القدراءات القرننهدة العشدلتت  بق  خ ىط ت تىبنجه  

ذو ﴿ (و بدهللال   د  : نا الرحمدة) فقدهلل تتد :قدطو أخ دأ فهمد  الن ودشو  ىاةع ثم نهدة ف

يقىلدىن( بدهللال   د :  ﴾و ل ) مد الم دْجيَ﴿ ( بدهللال   د : المرجدى ه ﴾و ل )الْحمة

 فلحدىن(  )فمدم﴾و لتت : المسحََْ)المعخري ( بهللال    : ﴿ ﴾و لَعملون مما﴿

تددرلا ..  ﴾و ل )تؤِكددون﴾و ل )يافكددىن( بددهللال   دد  ﴿مسددلمون ِهددم﴿بددهللال   دد : 

َقددول ( بددهللال   دد : ﴿نقددى  للمائكددة ﴾و ل )َددْوا .. ليسددكاوا﴿( بددهللال   دد : لتعددكنىا

 ﴾.للم ئكة

مْقاْ ا : م ِو ةَ  ًَ  َاد

لدده  لمددذا المخ ددى   ليددة تفضددل  ولددهلل وشدددرات المةدد حف التددي ودد قت و 

لتعدددىهلل إلدددهلل القدددرن المجدددري األل  )الةدددنع نهة لغهرهددد (م إال أنددد  حددد م اهتمددد ر 

م  تىهمىه    أمهلل هت  الم لقةو بع   ظمى ه  الم كدر يف   لدع القدرن المعتشدرمه  ل

ري و ليف لمت لم تك  مهلل ظمرت فه  بعض تلدم المةد حفو فد هللوي حهندذاك دالعش

 لهى يقرأ فه . أن  المةحف الذي   ت وثم ن 

                                                 
 لمهلل نشرهت  الج  عة يف  ىمعم و انظر :( 1)

(http://idb.ub.uni-
tuebingen.de/diglit/MaVI165/0001/thumbs?sid=54f9b0db2c67c7810daf63ce59b2fa53#current_
page). 

 انظر التقرير الذي نشرت  الج  عة و  المخ ىطة يف  ىمعم  : ( 2)
)https://www.uni-tuebingen.de/aktuelles/pressemitteilungen/newsfullview-
pressemitteilungen/article/raritaet-entdeckt-koranhandschrift-stammt-aus-der-fruehzeit-des-
islam.html(. 
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لمةددحف  ددى ل  ر  الرلوددي بهعدد  يفدالمعتشددنشدددر  م1905ففددي ودد ر 

ىالع العددهللهلل األ ددلي ألل ا  هددذا المةددحف  بددد ليقددهلل  الددهللتتى  طهدد    مدد وددمرمنهللو

و لهدي  حفىظدة (1)ل مدة فقدط 353ل مةو لمهلل ة ع  عظمم و فلم يت ق  ند  إال   950

 الهىر يف طشقنهلل.

ليشهر التحلهل الكربى  للمخ ى  إلدهلل أند   كتدىا يف القدرن الثد   للمجدرلو 

المةد حف و فقدهلل اهللودي  ثلد  يف ودهللهلل  د  لال  حة لاهللو ء بأن   ةحف وثم ن 

التي ل  خت  فح هت  ب لهلل  ء طمع   يف اوتجاا التقهللير لم و  د  غهدر أن يقدىر ولدهلل 

وثم نهتمدد  هلللهددل  مدد  يعددرأ بدد  أهددل  الفدد  تدد  يش  المخ ىطدد ت القرننهددة ) الخددط و 

 اإلوج ر و اللخرفة و التخمه و التعشهرو الفىا ل(.

خم  إلددهلل لهددذه المخ ىطددة تثهددرل األخ دد ء لالعددمىو لددذلم فقددهلل ومددهلل ن ودد

تةحهحم  يف الم  ش أل بىةع وا  ت اوتهلل اك يف لو م و لجمهدع هدذه األخ د ء 

ا  ند  لنعده ن  و  نع خهةو ال تتعلق بإ اهللل الن وش إحهللاث  عندهلل  عده و بدل لمعدت ودمى 

تقولدون علد  اهلل غيدْ ﴿(و بهللال     مىل : تقىلىن ولهلل ا  لغهر الحقل   نلم تتُ  : )

يف األ ض لإلدهلل  يف العمىات ل د  ل    و ل)﴾كْها﴿    ﴾و ل: )تىه (و بهللال  الحق

و لمىلد : ﴾يف ارْ  ونل  اهلل تْجدع وهلل ما يف السموات وما﴿( بهللال     مىل : ترجع

 ﴾.نه ناقة اهلله﴿( بهللال     مىل : هذا ن مة ا )

هللل  ت هدر يف ظمدى  هدذه األخ د ءو لمعتشر  بهع  أ ل ل م  يجهلل  ب لذتر أن 

 مىودة يف المخ ىطدةو فتعد   تح هدره يف تثهدر  د  مهدر الحدرلأ الفقهلل حد ل  تح 

هدددذه رم ن   نهلللعدددىن لجهفدددري بهلل اودددة دالمعتشددداألخ ددد ءو لمدددهلل مددد ر  ددد  بعدددهلله 

 The Orthography of the  ) ق لممدر 1942ود ر و لأ دهلل ا يف المخ ىطدة

                                                 
 يمك  تحمهل  ى  هذه المخ ىطة     نتهللى أهل التفعهرو يف الرابط الت لي:( 1)

(http://www.tafsir.net/Bookstorge/OldHolyQuran.part1.rar) 
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Samarqand Quran Codex) لمر ا أن أخ د ء التح هدر لالتنقدهط الدذي مد ر بد  و

لم تك  بعىء نهةو بل بجمل  ن . لمهلل يكىن مىلمم  دحهح  و لكند  ولدهلل تدل  بهع  أ

 ح   أة أ إلهلل أخ  ء ن وش المخ ى  المليهلل    األخ  ء.

القرننهدة يف القدرلن لم ل أن أ عم ملمي ود  ودرهلل المليدهلل ود  المخ ىطد ت 

ن أنقل لقرائي    يأوهلل ولهد  تدل ط لد  حدقو فقدهلل نتدر العا دة  حمدهلل األللهللو ألهلل أ

هددهلل ا  الحهددهلل أب هللي و لهددى لاحددهلل  دد  أتدد بر ولمدد ء المنددهلل لالعدد لم اإلوددا ي يف حم

هدد أن ج  عدة 1402القرن العشدري  يف  ق   نشددرت   جلدة األ دة الق ريدة يف   ضد ن 

ا لل حددىث القرننهددة مدد ر ولهدد  ت دد   القعدد و لاوددتمرلا ثاثددة  هددىنهش أوعددت  عمددهلل  

 بريتدل الدهللتتى  ألتدى أخربه شخةها  أجه   يف جمع  خ ىط ت القرنن الكريمو لمهلل

Pretzl  ر يف لقدد ء جمعممدد  يف بدد  ي  بددأوم 1933المددهللير الث لددث للمعمددهلل يف ودد ر

 ى ل  د   خ ىطد ت القدرنن و لأن العمدل جد    43000جمعىا حتهلل نلم الىمت 

 ولهم .

لم هل الحرا الع لمهة الث نهة نشر المعمهلل تقريرا   امتا ج ء فهد  أودم لجدهلللا يف 

لددم نجددهلل إلددهلل اآلن أي » ىطدد ت الكتدد ا المقددهللس  دد ئتي ألددف اخددتاأو بهنمدد   خ

و ف الختافدد ت يف المخ ىطدد ت  «اخددتاأ يف الرلايددة وددىى بعددض أخ دد ء الكت بددة

القرننهة ال تتكر  يف وهللل  خ ىط تو بل تتعلق بمخ ىطدة لاحدهلللو ألود  تقدع بعد   

 ومى الك ت . 

المعتشددر   ن ثددر جهفددري أحددهلل هللودد ء ابحعدد    -ل كت تدد   لمددهلل هلل ددر المعمددهلل 

يف الحددرا الع لمهدة الث نهددة م دل أن ينشددر تقريددره  -الشخةده ت الماوعددة للمشدرلع 

 .(1)النم ئي

                                                 
 (و لانظر:411 - 410انظر : المهلان يف  ق  نة األهللي ن و  حمهلل ولت ال م  لي و ص )( 1)

Bilal Philips, Usool at-Tafseer, Sharjah: Dar al-Fatah, 1997, p.157 
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هدذا األ شدهف الممدمو بخداأ   للك  جربيل وعههلل  ينىلهللم ياتهلل ولدهلل نجد ل

درن  يف الدذي و    نتدره المعتشدر  جهفدري ر أن المشدرلع مريد   د  1937ود ر  بشَّ

بغمغمة اوتشرامهة  ثهرل للري ة أن المشرلع انتقدل بعدهلل  دىت جربيل قل و ليناالتتم  

ر( الدذي لةدع و يدة  ري دة 2003)ت و هت لهر أن ىن ر إلهلل ومهللل 1941بريتل  و ر 

لهثى  واا  و  و   تىمف هذا المشرلع بعهلل ونىات  ضنهة  د  العمدل و للمشرلع

 الهلل لا.

فإندد  وددنكتفي بنقددل  مرييفلألن المعنهدده  ب إلج بددة لددم يقددهلل ىا الجددىاا الةدد

إلنتدد ع نعدخة نقهلليددة  دد  القددرنن الكددريم ولددهلل  -همممد هتم التددي تفهددهلل أن  شددرلومم 

فدألغي المشدرلع   لحد ئط الةدل وا د هللر بمهلل  –غرا     فعلىه يف الكت ا المقهللس 

الدراجيف بكدل بعد طة أن ود هت لهر لدم يدا   أن »لتمد  يقدى   ينىلدهللم:  لتف هة نت ئج و 

بريتل /جهفري( هى  شرلع ومليو ليلمديف ود هت لهر يف  كد ن  شرلع )برغشرتور/

 .(1)«حتهلل بريتل  بهللأ يشم يف إ ك نهة إنت ع ط عة نقهللية للقرنن   أن  

المخ ىط ت القرننهة المكتىبة يف القدرن المجدري األل   ب لعىهلل إلهلل  ىةىعل 

خ ىطد ت الدذي يقدهللر تعريفدا ت  يخهدا بدأهم الم (2)ل   بعهلله فدإ  أنةديف هبدذا الدرابط

 .القرننهة المتن ثرل الهىر يف  كت  ت الع لم ل ت حف 

 ليمكنن  هن  أن نعجل بعض الماحظ ت المممة:

جمهددع المةدد حف المكتشددفة  ةدد حف وثم نهددةو لفهدد  هللاللددة ولددهلل إط دد    -

الذي لافق وله  الةدح بةو فلدم يتدهللاللىا  د  بعدهلل وثمد ن  األ ة ولهلل  نهع وثم ن 

ن هبد  م د  الن دي لمخ لفتمد  للرودم العثمد   الدذي  د  ت الىجىه التي ت نىا يقدر ل

أ ددا  يخددتط  ندد  المعددلمىن  –إلددهلل األ ةدد    التددي بعددث هبدد  وثمدد ن  -نعددخ  

                                                 
 (.26القرنن يف  حه   الت  يخيو جربيل وعههلل  ينىلهللمو ص )( 1)

(2) (http://www.islamic-awareness.org/Quran/Text/Mss)  
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لن بدد  يف  ددلىاهتمو ليعلمددىن بدد  يف  عدد جهللهمو ليحفئظددىن  دد    ةدد حفممو ليقددر

 خال  أبن ءهم.

و فمنم   د  هدى أن المة حف المتىافرل الهىر ال تنتمي إلهلل ظرأ  ك   لاحهلل -

هددى  كتددىا ب لشد ر أل الحجدد مو للددم ينقدل بعضددم  ودد    كتدىا بدد لعرا و ل نمدد   د 

 .بعضو بهلللهل اختافم  فهم  اختلفت ب  المة حف العثم نهة

أن المعدلمه  ال يلومدىن وةددمة نعد خ المخ ىطد ت القرننهددةو فقدهلل ومددل  - 

ل غدم نلدم لدم تخلدى ةو هاالء ولهلل تت بة نعخمم بقهلل     ألتىا    جمهلل لإتق ن لهللمد

خ  ء ن هلل ل و  ةةو لمعت بعد   العدمى لالقةدى  ال شددريو يقدى   ة حفمم    أ

إن المةدد حف المكتىبددة يف م  نندد  أل م ددل نلددم ليف أثندد ء  »الددهللتتى  طهدد   مددىالع: 

لهدذه األخ د ء يف تدل المتدىن  ..رات األخ د ء دتهللمهقم  م ل ط عم  تكشدف فهمد  وشد

إن اهللو ءند  أنند  ال نخ دئ يف أثند ء الكت بدة ..  هللل لط هعهدةالتي تخ م  يهلل اإلنع ن  ىجدى

و ف لك تدد  يكتدد و ثددم يقددىر هددى أل غهددره بتةددحهيف  دد  تتدد و ليف تددل  غهددر  مكدد 

لدذلم فدإن  واجدهلل  لهدذا ط هعدي  التي هلل وتم  تىجهلل أخ د ء إ ائهدة ملهلدةو المة حف

نت ع الم ندي لاالودت و االوتم هلل ولهلل هذه األخ  ء للقدهلل  يف حفد  القدرنن لده  ولمه د

 .  (1)«وله  خ طئ

أن مىاوهلل الروم المعمى  هب  يف المة حف القهلليمدة تختلدف ود  المعمدى   -

ب  يف الروم اإل ائي الهدىرو فعدالل ولدهلل تدرك الدنقط يف  ةد حف القدرن األل  فدإن 

 العددرا لددم تكدد  تكتدد  الممددللو لأل   دد  تت مدد  الخلهددل بدد  أحمددهلل الفراههددهللي )ت

ا و لتدذلم فدإوم تد نىا يضدهفىن (وده (و لودم ه  ) أس  هد170  الكلمد ت يف  دىم 

ندت(و الةدعىاو ال او ال نبحند ا الشد يو   يولقد  يو ن د وبأيهدهلل)فهكت دىن:  و المممىمل

ل راهللهم: )بأيهللو ن إو لقد ءو شديءو ألنبحند و أللةدعىاو ألندت(و لبعدض هدذا الفعدل 

                                                 
 انظر  ح ةرل الهللتتى  طه   مىالع يف أت هلليمهة برله  برانهللنربغ للعلىر اإلنع نهة.( 1)
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للىن ألدف التثنهدةو   ما  و  ي   يف اإل اء الحهلليث )  ئةو أللئم(و لتذلم حذأ األ

لتدذلم مدهلل تتغهدر  و(1) فكت ىا )هذنو  جل و اخرن(و بهللال     )هذانو  جانو نخران(

مىاودهلل الروددم  دد  بلددهلل إلددهلل نخددرو ف لمخ ىطد ت المشدددرمهة تضددع ولددهلل الفدد ء نق ددةو 

و ليخةدىن القد أ تحتم لولهلل الق أ نق ته و بهنم  نجهلل المغ  بة يضعىن نق ة الف ء 

 تن   إلهلل هذا لأ ث ل  أثن ء مراءل المخ ىط ت القهلليمة. فله    وىمم بنقط لاحهللل ف

رمه  المنةدفه   يف ودا ة دلأوي هذه الجىلدة بنقدل بعدض شدم هللات المعتشد 

 :(2) ل ىثىمهة الن  القرن 

ر  الربي د   لأودت ن الهلل اودد ت العربهًادة يف ج  عدة هللبلدد  دلأبدهللأ بقدى  المعتشدد

إنًا  لمهلل وظهمة للقرنن أنًاد  ال شدم » :(Stanley Lane Poole) )وت نلي له  بى ( 

يف أ  لت  .. فكل تلمة نقر ه  الهىر بإ ك نند  أن نق دع أنًامد  لدم تغهًادر ولدهلل  دهللى مرابدة 

 .(3) «ثاثة وشر مرن  

 ث(كدددد ثىلهكي )بىوددددى ث وددددمهالربي دددد   المددددا خ اللأثنددددي بشددددم هللل 

((Bosworth Smith « :ا يف أ ل  لحفظ   ليف تفرًا   دىاهللهو نح  نملم تت ب    تمهًال 

ر  رب ات شم جهلليًاة يف  ىثىمهًات   .(4) «غهر أنًا  لم يعت ع أيًا أحهلل أن يقهللًا

للده  هند ك » :(R. V. Bodley)  لن لدهلل بدىهللليالكىلىنهدل الربي د   ليقى  

أهللنهلل شم يف أن القرنن الذي ي قرأ الهىر هى نف  المةحف الذي نعدش  د   ةدحف 

 .(1)«حفةة

                                                 
 انظر :  وم المةحف )هلل اوة لغىية(و غ نم مهللل ي الحمهللو يف  ىاةع تثهرل    تت ب .( 1)

لمدرأل بده  إشدرام ت ا"  هدب تت أنةيف بقدراءلو  ي و  ريو ل هللتتى أتحفني ب عضم  الةهلليق ال ( 2)

 ."هل القرنن الكريم  قت      تت  الهمىهلل لالنة  ى؟"ل "اإلوار لافرتاءات المنةدري 

(3) Edward William Lane and Stanley Lane Poole, Selections from the Kur-
an, London: Trubner, 1879, p.c 
(4) Bosworth Smirh, Mohammed and Mohammedanism, New York: Harper 
& Brothers, 1875, p.41 
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ي دهللل »فهقى :  (Gibb, Sir Hamilton)  ه  لتىن ج لأ   المعتشر  الربي   

أندد   دد  الث بددت أندد  لددم يتغهددر ندد  القددرننو لأن الشددكل األ ددلي لخ  بدد ت  حمددهلل 

 .(2)«ل حتىي ت  مهلل تم الحف ظ وله  بهللمة و لهة

 د ل ي  لحتهلل ال أطهدل ولدهلل القد  ب أخدتم بمد  م لد  المعتشددر  الفرنعددي )

تدم تث هدت القدرنن بعدهلل »القدرنن الكدريم:  ( ود  أ د لة Demombynes)هلليمى  ه ( 

ال يىجدهلل أي ود   جدهللي للقدى  لمت مةهر    نلل  الىحي بدن  أ دهل ث بدتو ل

.(3) «بتحريف 

***

                                                                                                                            
 .(283روى  )حه ل  حمهلل(و  لن لهلل بىهللليو ص )ال (1) 

(2) Gibb, Sir Hamilton, Mohammedanism, p 50. 

(3) Maurice Gaudefroy-Demombynes, Les Institutions Musulmanes, Paris: E. 
Flammarion, 1921, p.42 
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دد  أن أوددرض إلددهلل بعددض  لتعددت ه  الحقهقددةم للهتك  ددل الجمددهلل أ ى للا  

جىهللل الهىر للكت ا المقدهللسو  دع المعلى  ت العدريعة حى  المخ ىط ت المى

الرتتهددل حددى  النقدد   التددي تتددهيف للقدد  ب إجددراء  ق  نددة  ددع  دد  ودد ق ورةدد  يف 

  ىةىع المخ ىط ت القرننهة.

ليلل ن  هن  أن نتدذتر أن حفد  القدرنن الكدريم يعتمدهلل ولدهلل حفد  الةدهللل  

ابتهللاءو للى لم يك  به  أيدهللين  الهدىر أي  خ دى  للقدرنن الكدريمم فدإن نلدم لد  

فد  لفدق نلهدة أخدرىو لهدي ياثر ولهلل  ةهللامهة الن  القرن  ل ىثىمهت و ألند  ح  

د  ةهلل يالحف  ال و لتذلم فإن أيَّ  خ ىط ت وتظمر  عدتق ا  لد  تحدهللث فرم 

أل أي إةدد فة إلددهلل الددن  القددرن  المعددتقر بتن مددل األجهدد   يف  ددى ل ال تعددرأ 

 األهللي ن تلُّم  لم   ثها .

ففهمدد  وددهللا  -ا   بدد  الهمددىهلل لالنةدد  ى لأ دد  الكتدد ا المقددهللس الددذي يدد

لدم يةدل إلهند  نةد  إال ود  طريدق  -شذ ات    أمىا  اآلبد ء م دل  جمدع نهقهدة 

حفظد  أن  جمىو ت المخ ىط ت المختلفةو للم يع ق ألحهلل    المدا نه  بد  

يف ناترت و ف لمخ ىط ت الربهللية لالجلهللية ت نت الىوهلة الىحههللل لى دىلن  إلدهلل 

   يجعل  ورةة للمراجعة المتجهللهللل تلمد  ظمدر المليدهلل  د  نة  المقهللسو لهى 

 المخ ىط ت الت ئمة ورب الت  يش.

للددى مددهلل  للعدد لم أن يعثددر الهددىر ولددهلل  خ ىطدد ت مهلليمددة لمهمددة لألوددف   

دد  ولددهلل  جدد   العلددم  المقهللوددة للعمددهللي : القددهلليم لالجهلليددهللم فعددىأ يكددىن للا  

لفدددق  حددد لتنقه ت هبددد ت و لتعهدددهلل إنتددد عالمقهللودددة ودددف  لالكنهعدددة أن تراجدددع األ

المع ه ت الجهلليدهلللو لهدذا  د  أمدر بد  اآلبد ء الهعدىوهىن يف  قهلل دة نعدختمم  د  

د  »الكت ا المقدهللس:  د   ث ت د  إث  ت  لبىودعن  الهدىر أن نعدهلل ند  العمدهلل الجهلليدهلل نة 
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أند  و أي (1)«حعن  و ل      هللاع إلهلل إو هللل النظر فه  إال إنا وثدر ولدهلل لثد ئق جهلليدهللل

 إشع   نخر.ومهلل جهلليهلل  امت حتهلل 

 ل   يق   و  العمهلل الجهلليهلل يق   و  العمهلل القهلليم وىاء بعىاء.

لت ددىير الددن  )اإلنجهلددي( ل راجعتدد  لتقهددهم  ىثىمهددة فقراتدد  يف ةددىء  

المخ ىط ت المكتشفة هى    تفعل  النعش النقهللية للعمهلل الجهلليدهلل التدي يةدهلل ه  

هللثة لمنجهلو لفدق ولم ء النقهلل النةديو فهةهلل لن به  الفهنة لاألخرى نعخ    ح

 المكتشف ت المتجهللهللل للمخ ىط ت الكت بهة.

 Novumل دد  أهددم  دد  يمكنندد  التمثهددل بدد  هندد م النعددخة النقهلليددة )

Testamentum Graece  إ ددهللا ه  إيربهدد  هلل نعددتل   يف( التددي بددهللأ

رو ليف خمعددهنه ت القددرن الم ةددي أشددرأ ولهمدد  تددى ت أالنددهللو 1898ودد ر  يف

رو لتددىالهلل 1963لخ  عددة لالعشدددري  ودد ر فةددهلل ت تحددت إشددراف  النعددخة ا

 هللل  النعش تحت إشدراأ جمعهدة الكتد ا المقدهللس األلم نهدةو ل عمدهلل العمدهلل 

الجهلليددهلل لل حددث النةددديو لمددهلل  ددهلل ت م ددل وددنىات مري ددة النعددخة الث  نددة 

(و لهدي  نشدى ل ولددهلل  ىمدع خدد ص: NA28لالعشددري و لالتدي ير ددل لمد  بددد )

(www.nestle-aland.com.) 

 هْ القَْم )التوْاة(َوإً: الع

 أين  يف اوتعراةن  للمخ ىط ت القرننهة وىهلل أمدهلل م  إلدهلل القدرن المجدري 

األل و لأن فهم     ي جلر بأن   كتىا ولهلل يهلل بعض أ دح ب و أل يف م د وم ولدهلل 

أمل تقهلليرو لكن  لد  ندرى  ثلد  حده  نتحدهللث ود  المخ ىطد ت المحفىظدة بده  

 القهلليم لالجهلليهلل. أيهللين  الهىر للكت ا المقهللس بعمهللي :

لفهم  يلي نعتعرض    و ره العلم ء حى   خ ىطد ت الكتد ا المقدهللس 

                                                 
 (.15ص )  قهلل ة نعخة الره  نهة الهعىوهةو (1)
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يف تت به   ىوىوهه  ن ال احدرتار األلود   العلمهدة لالكنعدهةو لفهممد  غنهدة ود  

تثهر    المراجع و لهم  هللائرل المعد  أ الكت بهدة و لمد  ىس الكتد ا المقدهللسو 

المختةه و لونعتمهلل ولهمم  يف تت ع اللذان أوهللهم  نخ ة    العلم ء لالقع  ل

 ت  يش النةىص الكت بهة لالىمىأ ولهلل ح لم .

العمددهلل القددهلليم هددى الكتدد ا الددذي يددا   بقهللوددهت  الهمددىهلل لالنةدد  ى  غددم 

االخددتاأ يف وددهللهلل األوددف   المقهللوددة بدده  طىائددف الفددريقه و لهددى أ ددر ن ىيدد  

 لخرلج  و   ىةىون .

معدة )أودف   الشددريعة( التدي يعتقدهلل ت هللأ أوف   العمهلل القهلليم ب ألودف   الخ

الهمىهلل لالنة  ى أو  تحمدل تىمهدع ن دي ا   ىودهلل ولهد  العدار الدذي ود   يف 

القددرن الرابددع وشدددر م ددل المددهاهللو للكدد  أمددهللر المخ ىطدد ت التددي حملددت إلهندد  

أوددف    ىوددهلل الخمعددة م هددي  دد  نتدد ع مددرلن ت لهددة بعهددهللل ال يمكدد  للقدد  ب أن 

 يخمنم .

 خ ىط ت ممران التي    يلا  الغمىض يلدف نةى دم م فدإن إنا اوتثنهن  

الفدد    الل نددي يمتددهلل  دد  بدده  المخ ىطدد ت لالك تدد  الددذي نعدد ت إلهدد  أوددف   

ونة ولهلل أمل تقهلليرو ليف هذه الح   نح  نتع  ل  ر1700الشدريعة ) ىوهلل( إلهلل 

 ع  خ ىط ت  كتىبة ب للغة الهىن نهةو أي لهعت بلغة الك ت  األ لي لألودف   

 )العربانهة(.

لأ   أل   خ ى  وربي أي  كتدىا بلغدة الك تد و فإند  يعدىهلل إلدهلل القدرن 

ودنة ولدهلل أمدل تقدهلليرو لهدي  2200المهاهللي الت وعو أي بف    م ني يمتهلل إلدهلل 

إلدهلل   عظممد  عدىهلليفجىل ل  يقهلل  ولهلل  هللر بعضدم  إال  خ ىطد ت ممدران التدي 

فلددى أوددهللن  إلهمدد  االوت دد  و و لالقددرن المددهاهللي األل  القددرن األل  م ددل المددهاهلل

ودنةو  1200لقلةت الف    به  ومر أمهللر المخ ىط ت لالك ت  األ لي إلهلل 
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 لهي أيض   هىل ومهقة تخلى    أي  خ ى  ت  ل أل جلئي للن  المقهللس.

يف ورةن  ألمدهللر المخ ىطد ت التى اتهدة لد  نرتد  المخ ىطد ت العربيدة 

القهلليمو فمخ ىط ت ممران اتتشفت بت  يش تت بتم و بل بتأثهره  ولهلل ن  العمهلل 

رو للم يكشف و   ضمىو  إال يف العنىات القلهلة الم ةهةو لت نت 1947و ر 

  عظم  كتشف هت  غهر  تعلقة ب لن  المقهللس. 

 م ِو ات قمْان  اكترا  َ. ما قبل 

تتحهللث هللائدرل المعد  أ الكت بهدة ود  تد  يش أمدهللر المخ ىطد ت التى اتهدة 

م دل  خ ىطد ت ال حدر المهدت و لدم  »خ ىطد ت ممدران: العربية م ل اتتش أ  

تكدد  بدده  أيددهللين   خ ىطددة وربيددة للعمددهلل القددهلليم يرجددع ت  يخمدد  إلددهلل  دد  م ددل 

فقهلل تعرض الهمىهلل يف العةى  الىود هلل تثهدرا   »و لتقهللر تعلهله  لذلم: (1)«ر895

نلم نتهجة للع هللل الهمىهللية المتأ لة    حم ية نية تت بد ت .. الة م هللات ونهفة 

و    التهللنه  و فإنا بلهت أل لجهلل فهم  خ دأو ت ندت تعدت عهلل  (ا )وم ايذتر فهم  

 و ثم تحر  ليتخل   نم .(2)«فى ا     التهللال 

رو لت ن القلهل  نمد  1100ترجع يف غ ل هتم  إلهلل    بعهلل و ر »لبع   نلم 

يرجع إلهلل    م ل هذا الت  يشو للك  لم تك  هن ك  خ ىطدة ترجدع إلدهلل  د  م دل 

ت  بعدهلل  ىودهلل ولهد  ر المخ ىط ت التى اتهة العربية ت  و أي أن أمهلل(3)«ر900ر و 

 ونة!!! 2200العار بد 

لهدددذه المخ ىطددد ت تعدددمهلل بددد لن  المعدددى ي الدددذي أنتجتددد  و ئلتددد ن 

 دد  م  ددت بدد  جم وددة الم وددى يه  يف »وددنة:  130يمىهلليتدد ن يف فلعدد ه  خددا  

                                                 
 (.3/306هللائرل المع  أ الكت بهة ) (1)

 (.3/306) المةهلل  الع بق (2)

 (.884م  ىس الكت ا المقهللس )انظر: (و ل3/297)المةهلل  الع بق  (3)
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لت ن أبرمهم . . ا لهللى الجمهعلأ  يف  عتمهلل   وطربيةو ح م الق ى  ونهلل تل الهمىهلل

ولدهلل  "ابد  أشدهر"للقدهلل اودتمر نشد   أودرل  و أفراهلل و ئلتي اب  أشهر لاب  نفت لي

للكد  لألودف ةد وت تدل .. ر.920ر الدهلل نحدى 780 هللى خمعة أجهد    د  

 .  (1)«هذه المخ ىط ت التي و قت المخ ىط ت الم وى ية

هللل الهددىر ليرتدد  العلمدد ء المحددر لن المخ ىطدد ت المعددى ية المىجددى

ا ولهلل ت  يخم :   اوتم هلل 

رو 895ليرجددع ت  يخمدد  إلددهلل  ...  خ ىطددة القدد هرل ألوددف   األن هدد ء .1»

لتحتىي ولهلل تل القعم الث      العمدهلل القدهلليمو لت ت مد  هدى  ىودهلل بد  أشدهرو 

 ...  لهى نخر المشمى ي     و ئلة اب  أشهر

التددي يرجددع  لال تضددم هددذه المخ ىطددة...  خ ىطددة لهننجددراهلل العربيددة . 2

 ...ر إال أوف   األن ه ء المتأخري 916ت  يخم  إلهلل 

ليددذتر يف الملحىظددة الخت  هددة فهمدد  أن هدد  لن بدد  ..   خ ىطددة حلدد  .3

ر هددى الددذي أةدد أ إلهمدد  940أشددهر )ابدد   ىوددهلل بدد  أشددهر( المتددى  يف نحددى 

نتددر  ىوددهلل بدد   همددىن أودد  أ دديف النعددشو ..  الحددرلأ المتحرتددة لالحىاشددي

 .للك  التلف أ  ا    يقرا     بعم  وتضم تل العمهلل القهلليم لت نت أ ا  

لاأل جيف أو  تت دت يف  نتةدف القدرن ..   خ ىطة المتحف الربي     .4

: 1تدث  20: 39الع شر المهاهلليو لال تحتىي إال ولهلل جلء    التى ال )   تم 

33)... 

ل لهدي تشدم ،[2] ختلفدة ود  المدذتى ل يف  مدم  خ ىطة لهنهنجدراهلل . 5

 1008جل هبد  أود  نعدخت بعن يدة ف ئقدة يف ود ر ... ل عد ولهلل تل العمهلل القهلليم 

                                                 
 (.3/301هللائرل المع  أ الكت بهة ) (1)
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 .(1)«ب   ىوهلل ب  أشهر و   خ ىطة أوهلله  ه  لن

ل   بعهلل هذا الت  يش تكثر المخ ىط تو لكن  تد  يش بعهدهللو فمىودهلل ولهد  

العددار  دد ت م ددل تت بددة المخ ددىطه  األللدده  اللددذي  ال يىجددهلل هبمدد  شدديء  دد  

 ونة ولهلل أمل تقهللير!!. 2200 هرلو لهنهنجراهلل( بد أوف  ه )الق

 فم  هى ح   هذه المخ ىط ت؟ هل ت نت  ت  بقة لولهمة    األخ  ء؟

أ   أخ  ء ال ةر فمرهلله  تشد ب  أشدك   الحدرلأو »يجه ن   حر ل الهللائرل: 

فقهلل يخ ئ الك ت  يف مراءل حرأ غهر لاةيف يف النعخة التي ينقل ونمد و فهكت د  

 ت . ولهلل غهر حقهق

لأتثدر األخ د ء  ولتثهرا     نجهلل  ثل هذه األخ  ء يف المخ ىط ت الكت بهة

حتدهلل و فمم  مري  ن جهللا  يف  ودممم  و"الهللا  لالراء"شهىوا هى الل   به  حريف 

تت بة حرأ أل  جمىوة حرلأ  رل لاحهللل  . لهةع  التمههل بهنمم  يف تل ح لة.

حدرأ أل  جمىودة حدرلأ ود  غهدر تكدرا  ال ..  بهللال     لجىا تت بتم   درته 

حهث تقفدل العده   د  تلمدة إلدهلل ..  مةهللو لأيضا الحذأ بع   تش ب  النم ي ت 

ليعلم تل ت ت  تم يتكدر   ثدل هدذا  وأخرى تم ثلم   عق ة بذلم جملة أل أتثر

 .(2)«الخ أ ونهلل النعش

حتهلل ال يظ  ظ ن أن هذه األخ  ء مهلل تدم التن د  لمد  لتدهللا تم و فلدم تتعدلل 

الكت ا المقهللس .. حتهلل ال ي ظ  نلم وأةرا  ثلده  أللهد ر النعد خ التدي إلهلل 

    تلا  ش  خة يف التى ال الح لهة:

أللمم : نقرأه يف وفر  مىئهل الث   يف نعخة الملم جدهم  ل د  يىافقمد  

لدهلل الخدرلع إلتد ن هللالهلل يتدى  »    الرتاجم تنعخة الف ندهلليم العربهدة األشدمر:

                                                 
 (.845م  ىس الكت ا المقهللس )انظر: (و ل3/303) المةهلل  الع بق (1)

 (.3/307) هللائرل المع  أ الكت بهة (2)
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ىأل وبش لىرألهلل إ (و للده  يف األ دل 13/39( 2) مىئهل )«  نىنأو   ن  تعلًا

التي تش مم  يف  دى ل الكت بدةو لمدهلل  (רוח)و بل تلمة ) ل ( (דוד) )هللالهلل( تلمة

ن مت نعخة الره  نهدة الهعدىوهة ولدهلل هدذا الخ دأو ل دححت و لغهدرت العده   

وكد َّ ْوح الملدك عدَ اللضدب علد  َبردالوم، »بمىج  و فأةحهلل الن  فهم : 

 .«عَ موت َماونرن  تعزى 

الث  : نقرأه يف ودفر القضد ل حعد  نعدخة الملدم جدهم  لالف ندهلليم  د  

 «ْام الاهدَََْكوشان ْشعتاَم ملك »يىافقمم     الرتاجم الع لمهة حهث يقى : 

(و لهدذا غهدر  دحهيف و ف لملدم تىشد ن لدم يكد   لكدا ولدهلل أ ار 3/8)القض ل 

تدد ن  لكددا ولددهلل  ملكددة أهلللر ( الىامعددة يف وددى ي  لالعددرا و بددل ארםالنمددري  )

( ארם( الىامعددة يف األ هللن جنددىا ال حددر المهددتو ف ختل ددت الكلمتدد ن )ֱאדֹום)

( ولددهلل النعدد خ لتشدد هبمم و لمددهلل تن دد   حققددى الره  نهددة الهعددىوهة للخ ددأو ֱאדֹום)

يف الدددن  »لتت دددىا يف الح شدددهة:  ،«كوشدددان ْشدددعتاَم ملدددك َدوم»فةدددححىه: 

 .«الراجيف أن  مهلل لمع الت  س به  أ ار لأهلللرو ل" لم أ ار النمري "العربي: 

هذان  ث الن    أ ثلة تثهرل له  هذا  حل تت عمد و لتلمد  تث دت أن أخ د ء 

 قرأ يف النعش األشمر يف و لم المعهحهة.النع خ    تلا  ت  

 م ِو ات قمْان اكترا  ب. ما بعْ 

ر اتتشددفت  خ ىطدد ت ممددران يف خرائدد  بجددىا  ال حددر 1948يف ودد ر 

و للددم يفعدديف ودد   ضدد  هنم  إال  نددذ وددنىات  عددهلللهللاتو لتحددىي هددذه  المهددت

لت ن أهدم  »اللف ئف تت ب ت  ختلفة و يممن   نم     يتعلق ب لمخ ىط ت الكت بهة 

 (1Q ISa) نعخة    ودفر إشدعه ء..     يف هذه اللف ئف ب لنع ة لعلم ء الكت ا 

.. ند  أجدلاء تثهدرل.لهن ك هلل ع نخر لعفر إشعه ء فقهللت   ... بخط جمهل ة كتىب

ودىاء يف ( 1Q ISaة )لم تظمر حتهلل اآلن أي  خ ىطدة لمد  أهمهدة المخ ىطد ..
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تمد  لجدهللت يف الكمدف الرابدع نالأ القة  د ت .. .  الحجم أل اتتمد   الدن 

ولهلل    يقدرا  د  ]   القة   ت[ لمهلل تم التعرأ ..  ت المخ ىط ت. ئ    

ةدمت ..       ودهللا ودفر أودتهر  ئة  خ ىطة    العمهلل القهلليم تمثل تدل األودف 

دد ا  دد    جددهلل    لعددفر  ددمىئهل مري  ددإحددهللى المخ ىطدد ت  دد  الكمددف الرابددع نة 

تمدد  لجددهللت  خ ىطددة أخددرى لعلمدد  تفددى  الم وددى ية  والرتجمددة العدد عهنهة

 .(1)« لالع عهنهة أيض  

و لفهمد  ممرانجنىا    المخ ىط ت نخر اتتشف وهللهلل  ر1952ليف و ر 

  ودهللل نعدش لكثهدر  د  لجهللت أيض  »المهاهللي الث  و تت ب ت  تأخرل تعىهلل للقرن 

 .(2)«األجلاء    العمهلل القهلليم تتفق تم  ا  ع النةىص الم وى ية

لهكذا فكل   تشفت  لن   غ ل  ممران هى نعش  د  ودفر إشدعه  ل دمىئهل 

و لهددي بق يدد   خ ىطدد ت ت نددت تحمددل أوددف   الكتدد ا  لمة  دد ت  ددغهرل

 المقهللس.

  بده  المكتشدف لالدن  المعدى يو فمد  ما  لل  نتحهللث هن  و  الفدرل

الغمددىض يحددهط هبددذه الددهللائرلو لكندد  وددنرتل ولددهلل الفدد    الل نددي بدده  هددذه 

المخ ىط ت لالك ت  التى ايت األل  ) ىوهلل(و فمخ ىط ت ممران التدي يعدىهلل 

 مري  د   د   عظمم  إلهلل القرن األل  م ل المهاهلل يفةلم  و   ىودهلل ولهد  العدار

 ونة!!!. 1200

 م ِو ات اليونانية )التْجمة السبعياة(ج. ال

إلدهلل  يف القرن الث لث م ل المدهاهلل تدرجم ود عىن  د  أح د   الهمدىهلل التدى ال  

اللغة الهىن نهةو للمذه الرتجمة أهمهة ت هرلو فقهلل اوتمدهللهت  الكند ئ  الك ثىلهكهدةو 

                                                 
 (.845م  ىس الكت ا المقهللس )انظر: (و ل3/304هللائرل المع  أ الكت بهة ) (1)

 (.3/305هللائرل المع  أ الكت بهة ) (2)
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ت ا العمهلل الجهلليهلل ) تدهللو  درم و لىمد و يىحند و بدىل و ب درس(  وبل اوتمهلله  ت 

 نقلىن و  العمهلل القهلليم يف أوف  هم التي يقهللوم  المعهحهىن.لهم ي

لمددهلل ل ددل إلهندد  ب لهىن نهددة جملددة  دد  المخ ىطدد ت المممددة )العددهن ئهة 

لالف تهك نهددة لالعددكنهلل ية(و لتحمددل إلددهلل ج ندد  العمددهلل القددهلليم أوددف   العمددهلل 

 الجهلليهللو لذا نرجئ التعريف هب  إلهلل حهلليثن  و   خ ىط ت العمهلل الجهلليهلل.

ل  احظدة  ممدةو لهدي أن المخ ىطد ت التى اتهدة الهىن نهدة مدهلل لكن  نعج

ا  ددلل لو أل لفددق التع هددر  ا ودهعتربه  الهمددىهلل لالكنهعددة أودف    دد  أوددف    حدىت أيض 

الهللا ع يف األلو   العلمهة )أبى تريف (و أي غهدر م نىنهدةو ل ثدل هدذا ال تجدهلله يف 

ة أل نيدةو لغ يدة  د  أي  خ ىطة مرننهةو فله  يف لاحهلل  نم  مي هللل وى ل أل  فح

أل ت دهلل   أل تكرا هد و نجهلله يف  خ ىط ت القدرنن ودمى الن ودش ود  تت بدة تلمدة

 أحهلل حرلفم .

 ثانًيا: العهْ الجَْْ )اإلنجيل(

العمددهلل الجهلليددهلل هددى  جمىوددة األن جهددل لالرودد ئل التددي تنعدد  إلددهلل ثم نهددة 

هدذ أشخ ص و شىا يف القدرن المدهاهللي األل و خمعدة  دنمم يقد   أودم  د  تا 

المعهيف ) تهللو يىحن و ب رسو يمىناو يعقىا(و لثاثة  د   ع  دريمم )بدىل و 

 رم و لىم (و لال يعنهن  هن  تحقهق نع ة هذه األن جهل لالرو ئل إلدهلل أ دح هب و 

 لإنم  يممن  الربط به  المخ ىط ت لالكت ا األ لهه  الملوى ه  لم .

 الثم نهة؟تهف ل لت إلهن  النةىص التي تت م  هاالء المالفىن 

ر ب ودتثن ء يىحند  الدذي  70جمهع هاالء الكت ة يتىمع أوم  د تىا م دل ودنة 

 يق   بأن  و   إلهلل و ية القرن األل .

لنعت هع القى  بملء الفم أند  ال يىجدهلل  خ دى  أل مة  دة إنجهلهدة م دل 

مة  ددة  »(و لهددي P52رو فأمددهللر برهلليددة ولددهلل اإلطددا  هددي الربهلليددة )160ودد ر 
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 وودد ى ا  ملهلددة  دد  األ ددح   الثدد    وشددر  دد  إنجهددل يىحندد تضددم ..   ددغهرل 

ليرجع ت  يش هدذه الربهلليدة إلدهلل النةدف األل   د  القدرن الثد   المدهاهلليو تمد  

و لهدذه (1)«وجل نلم  حر ه و لتذلم حعد  تقدهللير ولمد ء الكت بد ت القهلليمدة

 تلمة فقط. 11القة  ة ال يظمر فهم  إال 

 خ ىطد ت العمدهلل الجهلليدهللو فقدهلل نقدل لكنم  ولهلل أي ح   تفتيف لند  تد  يش 

 إلهن  و  طريق:

. الربهللي تو لهي لفد ئف أل مة  د ت  د  ل   الدربهلليو لي لدغ ودهللهلله  1

 109بحع    يكل فهلت يف  عمدهلل هلل اود ت العمدهلل الجهلليدهلل يف  ىنعدرت بألم نهد  

جمهع    ل دلن   د  أمدهللر المخ ىطد ت »و تقى  هللائرل المع  أ الكت بهة: (2)برهللية

عمهلل الجهلليهللو  عجل ولدهلل ل   الدربهلليو ليرجدع ت  يخمد  إلدهلل الفدرتل الهىن نهة لل

لهندد ك  جمىوتدد ن ...    د   نتةددف القددرن الثدد   المددهاهللي حتددهلل القددرن الرابددع

 ه  ت ن    المخ ىط ت الربهلليةو هم :

   لتضم الربهللي ت اآلتهة: ... جمىوة تشعرت بهتي .1

لترجدع  وأل بعة تقري ا  ع ودفر األومد  األن جهل ا     لتحىي(و P45) برهلليةأ. 

 .إلهلل ألائل القرن الث لث المهاهللي

ا  دد   ودد ئل الروددى  بددىل  ) دد  وددهللا ا ت هددر  لتحددىي جددلء  (و P46) برهلليددة .ا

الرو ئل الروىية( ب إلة فة إلهلل الرو لة إلهلل العربانهه و لترجع أيضا إلدهلل ألائدل 

 القرن الث لث المهاهللي.

ل دث ولدهلل لتحتىي (و P47) برهللية .ع لترجدع إلدهلل القدرن  وودفر الر يد  تقري دا ث 

                                                 
(و لال تىافق الهلل او ت الحهلليثدة ولدهلل هدذا التد  يشو لتدرجيف 3/284هللائرل المع  أ الكت بهة ) (1)

 تأخر تت بتم  إلهلل و ية القرن المهاهللي الث  .

او جى    تهللليلو ص ) انظر (2)  (.80: بره ن جهلليهلل ينتظر مرا  
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 الث لث أيضا.

 -للعلمد  األهدم  -مجمىوة الث نهة    المخ ىط ت الربهللية للعمهلل الجهلليدهلل . ال2

 و لهي تضم:.. ( يف جنهف بعىيعرا. Bodmerهي  جمىوة  كت ة بىهلل ر )

لتشددمل ولددهلل معددم ت هددر  دد  إنجهددل يىحندد و ليرجددع (و P66) الربهلليددة –أ 

لدهلل  نتةدف القدرن الثد   المدهاهلليو لهدي بدذلم تعتدرب إض العلم ء بت  يخم  بع

 ألي جلء    العمهلل الجهلليهلل. أمهللر  خ ىطة

لتشدددتمل ولدددهلل  وددد لة يمدددىنا ل وددد لتي ب دددرس (و P72ة )الربهلليددد -ا

ليرجدع ت  يخمد  إلدهلل القدرن  والروى و ب إلة فة إلهلل العهلليدهلل  د  تت بد ت أخدرى

 .(1)«..الث لث المهاهللي

إن أمهللر الربهللي ت يعىهلل إلهلل أميهلل      ئة ونة ولهلل لفد ل المدالفه و لهكذا ف

لهي تم   أين  لهعدت  خ ىطد ت ت  لدةو بدل شدذ ات  د  بعدض أودف   الدن  

 المقهللس.

 . المخ ىط ت المكتىبة ولهلل جلىهلل الحهىان ت )الرمى (و لهي نىو ن:2

نحددى  دد ئته  لخمعدده  »األل : المكتددىا بدد لخط الك هددرو لي لددغ وددهللهلله  

إلدهلل  خ ىطدة تضدم  مىطة تتف لت أحج  م     مة  ة تضدم بضدع نيد ت خ 

لمدهلل تت دت يف فدرتات بده  القدرن الرابدع حتدهلل القدرن الع شدر  والعمهلل الجهلليهلل تلد 

لدددهلل القدددرن الرابدددع إالمخ ىطدددة العدددهن ئهةو لترجدددع ... ]لأهممددد [ المدددهاهلليو

المخ ىطددددة  ...   لتضددددم العمددددهللي  القددددهلليم لالجهلليددددهلل تدددد  له  والمددددهاهللي

و لتشددمل  عظددم العمددهللي   وهددي  خ ىطددة  دد  القددرن الخدد   و لكنهلل يةاإلودد

لجددلء  دد  إنجهددل  وإنجهددل  تددهلل تلدد  تقري ددا :للكدد  ينقةددم   دد  العمددهلل الجهلليددهلل

                                                 
(و لبرهد ن 846م  ىس الكتد ا المقدهللس )انظر: (و ل284-3/283هللائرل المع  أ الكت بهة ) (1)

او جى     تهللليلو ص )  (.82جهلليهلل ينتظر مرا  
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لمدهلل ةو المخ ىطدة الف تهك نهد...   يىحن و ل عظم الرود لة الث نهدة إلدهلل تى نثدىس

 ىطدة ب مهدة للعلمد  أهدم  خ.. تت ت يف  نتةف القرن الرابع المدهاهللي تقري داو 

للعمددهلل الجهلليددهللو لت نددت أ ددا  تضددم العمددهللي  تلهممدد  لجددلءا   دد  أوددف   األبددى 

تريف و أ   اآلن فهنقةم  جلء    الرو لة إلهلل العربانهه  لتدل  ود ئل تهمىثد لس 

 .(1)«األللهلل لالث نهة لته   لفلهمىن لوفر الر ي 

مثدل لأ   النىع الثد   و فمدي المخ ىطد ت المكتىبدة بحدرلأ  دغهرلو لت

العهللهلل األترب  د  المخ ىطد ت اإلنجهلهدةو لت لدغ بحعد  إحةد ء   يكدل فهلدت 

%    العهللهلل اإلجم لي للمخ ىط ت لالربهللي 87 خ ىطة و أي    نع ت   2860

د  تت دت يف القدرن المدهاهللي  (2)(3276) او ألود  جمهع  و للك  مهمتمد  ةدعهفة جدهلل 

ودد  حدد   هددذه الع شددر ل دد  بعددهللهو لددذلم وددنعرض ودد  تف  ددهلم و لنتعدد ء  

المخ ىط ت ل هللى تىافقم   ع بعضم  بعهلل أن ورفن  الف    الل ني الذي يفةدل 

 به  ت  يش تت بت  لالك ت  األ لي . 

تعددرتأ األلودد   العلمهددة ب لعددهللهلل الك هددر  دد  األخ دد ء التددي تحملمدد  هددذه 

( ر254المخ ىطدد تو فمنددذ القددهلليم اهتددم وا ددة المعددهحهة أل يجدد نىس )ت 

إن االختاف ت به  المخ ىط ت مدهلل أ د حت »ت ب لتحريف:  خ المخ ىط عَّ ن  

ت هرلو إ   بع   إهم   بعض النعدًا خو أل بعد   التمدى  الجد  يف آلخدري و فإ د  

أن يمملىا تهللمهق    نقلىهو أل يف أثن ء وملهة التهللمهق يقى دىن بإةد ف ت أل حدذأ 

 .(3«تم  يرغ ىن

                                                 
او جى     تدهللليلوانظر: (و ل280-3/280هللائرل المع  أ الكت بهة ) (1)  بره ن جهلليهلل ينتظر مرا  

 (.307ر إلهلل )1998(و لهى ينقل ا تف ع وهللهلل هذه الرمى  المكتشفة حتهلل و ر 80ص )

او جى    تهللليلو ص ) (2)  (.80انظر : بره ن جهلليهلل ينتظر مرا  

 :انظر(و ل71االمت  س الخ طئ و  المعهيف و ب  ت إير  نو ص ) (3)
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مدد  نىا بهنمدد  لعلمدد ءو لا بدده  أيددهللي المخ ىطدد تلةددعت ليف الحددهلليث  

فىجهلللا أن الخاف ت بهنم  ت هدرل لومهقدةو لأن  د  م لد  أل يجد نىس مدهلليم   ود  

 ع  ري     النع خ هى حقهقة لامعةو يقى  اآلب ء الهعىوهىن يف  قهلل ة نعدختمم 

يمك  للمرء أن يرى فهم  فىا    ختلفة األهمهةو للكد  ودهللهلله  تثهدر »لمنجهل: 

ا .. بعض النع خ ح للىا أحه  ن   ود  حعد  نهدة أن يةدىبىا  د  جد ء يف  ثد لمم جهلل 

] خ ددىطتمم[و لبددهللا لمددم أندد  يحتددىي أخ دد ء لاةددحة و أل ملددة هللمددة يف التع هددر 

 .(1)«الاهىيتو لهكذا أهللخلىا إلهلل الن  مراءات جهلليهللل تك هلل أن تكىن تلم  خ أ

لهذا االهت ر للنع خ بتعمهلل التحريدف يىافدق ولهد   حدر ل هللائدرل المعد  أ 

 ووندهلل نعدش أي تتد ا بخدط الهدهللو البدهلل أن تحدهللث أخ د ء وندهلل النقدل » الكت بهة:

لمعددت هددذه االختافدد ت المقةددىهللل ..  ا يف بعددض األحهدد نا أل ومددهلل  وددىاء وددمى  

دد خ تةددىي   دد  حعدد ىه خ ددأو أل لليدد هللل إيضدد   الددن  أل  ونتهجددة لمح للددة النعَّ

 السدما  والنََ َردهْون يف» :تم  حهللث يف إة فة و   ل ... لتهللوهم  أي الهىيت

ن هددذه الع دد  ل ال تىجددهلل يف أي  خ ىطددة يىن نهددة إ( حهددث 7: 5يددى1) «هددم ث ثددة

رو للعل هذه الع   ل ج ءت أ دا  يف تعلهدق دترجع إلهلل    م ل القرن الخ    وش

ي يف  خ ىطة التهنهةو لله  تإة فة  قةىهللل إلهلل ن  الكت ا المقهللسو ده  ش

 .(2) «ثم أهللخلم  أحهلل النعَّ خ يف  ل  الن 

لحتهلل يقف الق  ب ولهلل أهمهة هذا الن  المقحم يف الكت ا المقهللس  د  

م ل أحهلل نعد خ  خ ىطد ت القدرن المدهاهللي الخد    وشددرم فإند  ناتدهلل لد  أند  

الدهلللهل الىحهددهلل يف الكتدد ا المقددهللس الددذي يددهللوم فكددرل الثدد لىث المىحددهلل الددذي 

                                                 
 (.13-12اآلب ء الهعىوهه  يف نعخة الره  نهة الهعىوهةو ص ) قهلل ة  (1)

تعلهق اآلب ء الهعىوهه  يف الره  نهدة الهعدىوهةو ص انظر: (و ل3/295هللائرل المع  أ الكت بهة ) (2)

(764.) 
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 دىت  بعدهللإلدهلل المخ ىطدة تتغنهلل ب  الكنهعةو تأحهلل أهدم وق ئدهلله و لمدهلل أةدهف 

 ونة!!. 1300المالف األ لي )يىحن ( بأميهلل    

ل غددم نلددم تلدد و تحدد ل  هللائددرل المعدد  أ طمأنددة المددا نه  إلددهلل  ىثىمهددة 

العددهللهلل »تتدد هبم لالتقلهددل  دد  التددأثهر العددل ي لمددذه الليدد هللات لاالختافدد ت نات 

ليجد  أال  »به  المخ ىط ت لاألخ  ء التي افتعلم  النع خ و فتقدى :  «الضخم

لهلل ب لن  أن نةىص العمهلل الجهلليهلل   نهة ولدهلل أود   شدكىك يف  دحتم  يخ ر و

بعدد   العددهللهلل الك هددر  دد  أجهدد   المخ ىطدد تو أل بعدد   العددهللهلل الضددخم  دد  

االختاف ت المىجىهللل يف المخ ىط تو ففي الىامدع ال يحدىر أهللندهلل شدم حدى  

انت  ه ن مهللي النةىص ودىى  للم يعرتع   والجلء األترب    تلم ت العمهلل الجهلليهلل

     تلم ت العمهلل الجهلليهللو فكل  خ ىط ت العمهلل الجهلليدهلل ا نع ه  جلء  غهر جهلل  

لال يىجددهلل أهللنددهلل شددم يف ودد عة أثمدد ن تلمدد ت العمددهلل  ويف لامددع األ ددر  ت  بقددة

 .الجهلليهلل

)نحدى  60/ 1للى غضضن  ال درأ ود  االختافد ت وهلليمدة القهمدةو فدإن 

و (1)«  %( فقددط  دد  تلمدد ت العمددهلل الجهلليددهلل يمكدد  أن تكددىن  ىةددع تعدد 1.67

ف لعلمد ء المحدر لن ي ل ددىن  ند  أال نجددلع لكثدرل األخ دد ءو ف لشدم يف تلمدد ت 

%    تلم ت و لهي بحع   أيمم نعد ة ملهلدة 2اإلنجهل نات القهمة ال يتج لم الد

% لهدي الغ ل هدةو فمدي  مد  98لغهر  ممةو لدذلم ال ين غدي الفدلع  نمد و لأ د  الدد

  ىثىمة أ هلة. يعتحق أن يفر  ب  الما نىن ألو  تلم ت

لقددهلل أهللى هددذا العددهللهلل الك هددر  دد  االختافدد ت إلددهلل  ددعىبة اوددتخراع ندد  

 ىحهلل  نم و فلجأت ط ع ت اإلنجهل المختلفة إلهلل تخهر    ين ود  ط بعهمد   د  

 المخ ىط ت اإلنجهلهة إلهلل تم تقعهمم  إلهلل أ بعة وىائل  ئهعةو هي:

                                                 
 (.3/379هللائرل المع  أ الكت بهة ) (1)
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ي لالمعددتلمو و ليعددمهلل أيضددا ال هلن ددي لاألن دد تري  دالددن  العدد ( 1)

مهمت  ةعهفة » أي اآلب ء الهعىوهه  بحع  و ليف المخ ىط ت المتأخرل ليظمر

   جمة النقهللو ل ع نلدم فدإن ال  عد ت األللدهلل للعمدهلل الجهلليدهلل اوتمدهللت نعدخ   

و لمدهلل أ همدل الحق  بعدهلل « تأخرل    هذا الن و فش ع  هللل تليهلل ولهلل ثاثدة مدرلن

 المت  س  ن . احظة خلى تت ب ت اآلب ء األلائل    ا

الةهغة األمهللر لاألوم »و لهى ( الن  الغربي: ليرجع إلهلل القرن الث   2) 

 .«للعمهلل الجهلليهلل

ولهلل أمل تقهللير.. لتعتمهلل  300لجهلل نحى العنة »..  ( الن  العكنهلل ي3) 

و لتمثلد  «وله  ط ع ت العمهلل الجهلليهلل  نذ النةف الثد    د  القدرن الت ودع وشددر

 ال تتىاءر  ع المخ ىطة الف تهك نهة. المخ ىط ت العكنهلل ية التي

عتمهلل ولدهلل المخ ىطد ت الف تهك نهدة لالعدهن ئهة لي ..( الن  المح يهلل: 4) 

]الع لمدد ن يف ليددرى لوددهللهلل  دد  المخ ىطدد ت نات الحددرأ الك هددر لالةددغهر و 

أنددد  يمثدددل الدددن  األ دددلي بأمدددل »لودددتكىت لهدددى ت ج  عدددة تمربيدددهللع[ 

 .(1)«التغههرات

 ق  نددة وددريعة بدده  المخ ىطدد ت القرننهددة لنخلدد   دد  هددذا تلدد  إلددهلل 

 لالكت بهة:

 . المخ ىط ت القرننهة تعدىهلل إلدهلل م د  جمدع القدرنن يف ومدهلل وثمد ن 1

و بهنمد  الف  دل الل ندي يف  خ ىطد ت بأمل    وشري  ودنةملسو هيلع هللا ىلص بعهلل  ىت الن ي 

العمهلل القهلليم بده  الن دي لت تد  أل   خ دى  يمتدهلل إلدهلل مرابدة األلدف ودنةو ليف 

 الجهلليهلل يمتهلل إلهلل    يق  ا الم ئتي ونة.  خ ىط ت العمهلل

. لهللين   خ ىط ت ت  لة ترجع إلهلل القرن المجري األل و بهنمد  نجدهلل أن 2

                                                 
 (.14هعىوهةو ص ) قهلل ة نعخة الره  نهة الانظر: (و ل3/296هللائرل المع  أ الكت بهة ) (1)
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أل   خ ىطة ت  لة للعمهلل القهلليم مدهلل تت دت بعدهلل الن دي  ىودهلل بدألف لود عم ئة 

 ونة.

. األخ  ء يف المخ ىط ت القرننهة ن هلل ل ل عهلللهلللو لهي أخ  ء نعد خهة 3

او بهنم  هدي   تىمعةو لبعه ةو لال تتكر  يف أي  خ ى  نخرو ال تنت   عنهلل جهلليهلل 

يف المخ ىط ت التى اتهة لاإلنجهلهة ت هرل إلهلل حهللم أن     لدهللين  مدراءات نةدهة 

  ختلفةو يعتحهل الجمع بهنم .

. األخ دد ء النعددخهة يف المخ ىطدد ت القرننهددة ودد  م  العددمى لالضددعف 4

و ودىاء للكلمد ت أل اآليد تو بهنمد   ال شدريو ال التعمهللو لتخلدى  د  اإلةد ف ت

تحتددىي المخ ىطدد ت الكت بهددة ولددهلل تلمدد ت لفقددرات ت  لددة أةدد فم  النعدد خ 

 تعمددهللي  لخهلل ددة وق ئددهلل ل عدد    ممددة و بددل تشددتمل  خ ىطدد هتم ولددهلل أوددف   

ودد   ددلل ل أت  لددةو تدد نىا يعتربلودد   دد  تددار ا  للحهدد و ثددم ت دده  للكنهعددة 

 ل هللوىوة.

خ يف المخ ىطد ت القرننهددة  عرلفدةو ليمكدد  ألي . جمهدع أخ د ء النعدد 5

ح ف  للقرنن أن يةححم     ناترت و لذلم لم يتعلل  نم  خ دأ لاحدهلل يف ند  

القرنن الكريمو بهنم  تعللت الكثهر    إة ف ت لأخ د ء النعد خ إلدهلل النةدىص 

 و     تلمة ا  للحه .هةو ل   ما  الن س يقر لو  ولهلل أالكت ب

مكنمم االوتغن ء و  تدل المخ ىطد ت القرننهدةو لتدىفر . أن المعلمه  ي6

نلهة أخرى لحف  الن  القرن و لهي الحف و بهنم  ال يملدم الهمدىهلل لالنةد  ى 

 أي لوهلة غهر المخ ىط ت للى ى  إلهلل الن  الكت بي.

*** 
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 ؟ملسو هيلع هللا ىلصهل القرآن الكريم من إنشاء حممد 
 حمهلل لإبهللاو !.: القرنن له  لحي ا و بل هى    إنش ء   وادقال

: أن هذه هللوىى تحت ع إلدهلل هلللهدلو تمد  أن القدى  بندلل  القدرنن  والجواب

هللوىى تحت ع أيضا إلهلل هلللهلو فنح  أ  ر خه  ي : أللممد  ملسو هيلع هللا ىلص    ا  ولهلل الن ي 

 ملسو هيلع هللا ىلص.أن القرنن    تار ا . لاآلخر أن     إنش ء الن ي 

ي هللو دلمد نا يالدف  :نتعد ء إند  الخه   الث   و فد  حة جهللال   دللى فرةن  

 فر العظهم لتلم اللىحة ال ه نهة المذهلة ثم ينع   إلهلل غهره.هذا الع   الن ىل

للم نا يتحهللى الع لمه  أن يأتىا بمثل ؟ لتهف ل  أن يحهط بأخ    األللده  

لأن يتى ددل إلددهلل ولددىر اآلخددري ؟ لتهددف تن ددأ بدد لغهىا الكثهددرل التددي  ددألت 

بةهللم  إلدهلل مهد ر  لمىو   و ل نم     يشمهلل فح ت تت ب و ل نم     تحقق يف حه ت

 الع وة.

    تت باو فم نا تران  نتىمع أن نجهلل فه ؟  هللع   ثم لى تت  

م فإند  تد نا هللع دلى أطلق الىاحهلل  ند  خه لد   حد لال  تةدى  تتد ا يكت د  

ريت و لأند   د   دن وة دإلدهلل بشد للدى بعدهلل حده   -وهجهلل الكثهر  م  ين   العقاء 

شر لمددهلل اهتمو للفددق در يكت ددىن بمعدد يهر ال ددد لععددهرو ف ل شددإنعدد نو لهددذا لدده  ب

 أح وهعمم ل غ  هتم لولى مم ل ىةىو هتم.

إن نظددرل ف حةددة آلي القددرنن وددتن ئ ودد  إلمهددة  نددل  القددرننم إن هددى يف 

و فحهلليثد  ل د  يجدى  يف أنهد وم  ىةىو ت  يتع  هلل بعهدهللا  ود  اهتم  د ت ال شدر

لال يقدهلل لن ولدهلل اإلنشد ء فهمد و  هللل وديهللل  حدى   ىةدىو ت ال ي رممد  ال شدر 

ت لحهلليث و   دف ت ا  لأودم ئ  لأفع لد و لود  الهدىر اآلخدر لأهىالد  لجنتد  

 لن  هو لالحهلليث و  الت  يش القهلليم لالمعتق ل ال عههلل.
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نجهلل أي  ش ور إنع نهة يحملم  القرنن يف  دفح ت و فدا  ليف  ق بل نلم ال

ل النةدر المدهلل و ال نجدهلل فهدد  أي يظمدر فهد  حدلن االوتضدع أ المكدديو لال نشدى

و فكمد  ال يتحدهللث القدرنن لن  ل  لت لع ت  لأفراح ملسو هيلع هللا ىلص ث يتعلق برالر الن ي يحهلل

و   ىت ملج  خهلليجة لوم  أبي ط ل  يف و ر الحلنم فإند  ال يدذتر شدهئا ود  

أل غهددر نلددم  دد  األ ددى  الشخةددهة المتعلقددة أل لفدد هتم ملاجدد  أل  ددهاهلل ألالهلله 

جهل العدهر لالحك يد ت و لدذلم لدم عندي بتعدو ف لقرنن غهر  بللج ت  أل أ ح ب 

يرهلل فه  نتر اوم ملجة    ملج ت  أل اب     أبن ئ  لبن ت و بل لال اودم ودهللل  د  

 .أوهللائ  و لال   ح     أ ح ب  و خا أب  لم  لميهللا  

يف  دفح ت  إال خمد   دراتو بهنمد  ملسو هيلع هللا ىلص بل إن القرنن لم يذتر اودم الن دي 

لعار ب وم  خمعا لوشري   رلو لنتر  ىوهلل بمد  يربدى ولدهلل نتر وهعهلل وله  ا

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلصأن  تت ا ا  و لله  تت ا  حمهلل  الم ئة  رلم لهربه  لكل م  ب

لإنا شددئن   ليددهللا   دد  ال هدد ن فلننظددر إلددهلل الكتدد  التددي يددا   هبدد  الهمددىهلل 

ة بم  يهلل  ولهلل بشدريتم و بمد  تحكهد   د  همدىر ئلالنة  ى الهىرم فإن  نجهلله   له

ي ى  تت ع  و لحع م    القاهللل  ب ار لنال مم لن  لمم ل غ  هتمو لنلم دل شا

    أح   العنق.

يىحندد  يف  ودد لت  المقهللوددة ونددهلل النةدد  ى تلمدد ت ت دده  وىاطفدد  أ وددل 

ََهدا الحبيدب يف  ،غاَس الحبيب الني َحب  بدالحق »ل ش وره اإلنع نهةو فهقى : 

 م لدك، َسدلم عليدك ارحبدا ،   َْوم َن تكون ناجحًا وصحيحًا... َيكل ش

 (. 14-1( 3) يىحن  ) «َلم عل  ارحبا  بأَمائهم

لأ دد  بددىل  فكتدد  إلددهلل  ددهلليق  تهمىثدد لس  ودد لت  التددي أةددحت ونددهلل 

                                                 
( هذه الماحظة هللفعت أوت ن الري ةه ت يف ج  عة الظمران الهللتتى  الكنهللي غ  ي   لر الوتن   1)

 ر.1977اإلوار يف و ر 
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الدرهللاء الدذي ترتتد  يف تدرالس »النة  ى جلءا     تت هبم المقهللسو فهقى  فهمد : 

ودلم ولدهلل  ونهلل ت برس أحضره  تهلل جئدتو لالكتد  أيضدا الودهم  الرمدى  ....

 يعك  لأتها لبهت أنهعي فى سو ا اوت  بقدي يف تى نثدىسو لأ د  تدرلفهم  

( 2) تهمىثدد لس ) «فرتتتدد  يف  هلهددت   ريضدداو بدد هلل  أن تجدديء م ددل الشددت ء...

 (و فمثل هذا اإلنش ء لالمع   اإلنع نهة ال تجهلله يف القرنن العظهم.21 - 4/13

رن  الىمدىأ ولدهلل وشدرات ليف  ق بل  يمكنن     خا  تفح  الن  القد

لال تألهفد و بدل هدى  ملسو هيلع هللا ىلصالشىاههلل التي تث ت أن هذا القرنن له   د  إنشد ء  حمدهلل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصتار ا  ت   ك لتع لهلل المنل  وله  

 ليف هذا الةهللهلل نقف  ع أ بعة أنىاع    اآلي ت الهللالة ولهلل نلمو لهي:

 .ملسو هيلع هللا ىلصني ت وت ا الن ي  -

 .ني ت تتعلق بأحهللاث تشمهلل بىحي القرنن وله  -

 إوج م القرنن الكريم. -

 إخ    القرنن ب لغهىا. -

 لفهم  يلي تفةهل نلم.
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 : يات العتابأواًل: داللة آ

ال شر حه  يكت ىن فإوم يمجهلللن أنفعمم ليعظمدىن وندهلل الند س نلاهتدمو 

ف ل شددر يكت ددىن لهخلددهلللا نتددرهم ل فدد خرهمو لهددم بدد ل  ع يتعدد  ىن ودد  نتددر 

 ا يكت ىن. ع ي مم لأخ  ئممو فم  لتخلههلل هذ

للم يعجل الت  يش ال شري و  ت ت     وجل  القدرنن  د  وتد ا ا  ن هد   

ا خ أهو ولهلل بعض    فعل  و للى ت ن القرنن    إنش ئ  لرب  ل  ف  ملسو هيلع هللا ىلص  ع ل و ل ىًا

 يف التألهف.لطرائقمم فري القرنن ولهلل خاأ    نعت هلله    ال شر لنعقمم 

ل و  نمدد  أندد  لمدد  جدد ءه وهلليددهللملسو هيلع هللا ىلص لالمىاةددع التددي و تدد  ا  فهمدد  ن هدد  

المندد فقىن بعددهلل غددللل ت ددىك يعتددذ لن ودد  تخلفمددم بأوددذا  ت نبددةم م  ددل  ددنمم 

ا اهللُ أوذا همو لوف  ونممو فع ت    ب  ول لجل:  َُ ََ َلُهدم  َحتَّد   ﴿ َع ََِذند َعادَك لِدَم 

ََ ﴾ )التوبة:  َلَم ال َكاِذبِي ُقوا َوَتع  َْ ََ َص ََ َلَك الَِّنَ َتَبيَّ ََ43)(1). 

لم  ج ء إله  ميهلل ب  ح  ثة يعتشهره يف طدا  ا رأتد  ميند م أ دره نم  أن   ل

بإ ع تم و  ع أن ا  أولم  أن ميدهللا  وده لقم و لأود  ودتكىن ملجدة لد  ملسو هيلع هللا ىلص الن ي 

دملسو هيلع هللا ىلص  ا للما نه و فكشف القرنن ور نفع  َعدَم اهلل : لأ  ًا ََن  دِني  َعَلي دِ   ﴿ َونِذ  َتُقدوُل لِلَّ

 ََ ََ َعَلي دِ   َعم  ََن  دِق اهللَو َجدَك َواتَّ ِسدك  َعَلي دَك َزو  ِسدَك َمدا اهلل م   ُ دي ِِدي َن ُِ َدِ   َوُت   ِْ ُمب 

َر  الاَّاَس َواهلل َرداُه﴾ )ارحدزاب:  َوَت   ََن َت   تقدى  و ئشدة  ةدي ا   ،(37َََحَق 

 .  (2)ت تما شهئا  م  أ نل  وله م لكتم هذه(ملسو هيلع هللا ىلص ونم : )للى ت ن  حمهلل 

نفدر  د  ود هللات مدريشو فجعدل يعدرض ملسو هيلع هللا ىلص  دي هللخدل ولدهلل الن نم  أن  لم  ل

ولهمم اإلوار لهى ي مع يف إوا ممو لفهم  هم تذلم هللخل وله  و دهلل ا  بد  أر 

لأم ددل ولددهلل العدد هللل طمعددا يف ملسو هيلع هللا ىلص  كتددىر لهددى أومددهلل يعددأل و فددأورض وندد  الن ددي 

                                                 
 (.14/272ج  ع ال ه نو ال ربي ) :( انظر1)

 (.177(و ل علم   )7420( أخرج  ال خ  ي   )2)
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َمد   َعدبََس َوَتدَولَّ   ﴿إوا ممو فع ت    بد :  َع  ََك  ََن  َجداَ ُه ار  ِْ  ْ د َُ دُ   َوَمدا  َلَعلَّ

كَّ   ى  ََزَّ َْ ك  َعُ  النِّ َُ َتا  َِ  ُْ كَّ ََنَّ و  
ََ   َا دَتل   َ َِ ا دا َمد ى  ََمَّ َّْ ََ َلدُ  َتَصد د أَن  َِ  َوَمدا

كَّ   ََزَّ إَّ 
ََ دَع   َعَلي َك  ََس  َ  َجداَ َ   ا َم مَّ

ََ َرد   َو   ََ د   َوُهدَو  ََ َعا دُ  َتَلهَّ د أَن  َِ ﴾

   تار  حمدهللو لمد  ود ر فهد   ثدل هدذا و بدل  ى ت ن القرننلل، (1)(10-1)عبس: 

 تتم .

اليتندر(و ليلمد ر لمهلل لفت هذا المىمف نظر المعتشر  اإلنجلهدلي الدهللتتى  )

 درل ألحدهلل ا  إلدهلل الن دي لحهدا شدهلليهلل المااخدذل م ": "هللي  اإلودار"فق   يف تت ب  

و لمدهلل ألن  أهللا  لجم   و   جل فقهر أومدهلل و لهخ طد   جدا  غنهدا  د  نلي النفدىن

 .(2) "نشر ناك الىحيو فلى ت ن  حمهلل ت نبا لم  ت ن لذلم الىحي    لجىهلل

وندهلل  حده  أتلد لمد  حدرر ولدهلل نفعد  الععدل و  ملسو هيلع هللا ىلصلتذلم و تد  ا  ن هد  

أومد  تجدهللان  ند   يديف المغد فهرو لهدى  ن أخري نإحهللى أملاج و فأخربت  ملجت 

َهدا  ﴿  لد  ا : ولهلل نفع و فقد ملسو هيلع هللا ىلص طع ر حلى ال عمو ويء الرائحةو فحرَّ    ََ
ََ دا  ََ

َواِجَك ﴾ ََز  َضاَت   ْ َََحلَّ اهللُ َلَك َتب َتِلي َم ُم َما  ِّْ  (.1)التحريم:  الاَّبَِي لَِم ُتَح

 الدف القدرنن لمد  مد   فهمد  هدى يف ظد هره خ د ا لد  ملسو هيلع هللا ىلص للى ت ن  حمهلل 

َُ نَِلدي ِهم  َشدي لً ملسو هيلع هللا ىلص َك  ْ َت َتد  ْ
ْ  كِ ََن  َثبَّت اَاَ  َلَق َإ  َ   ا َقِلديً  : ﴿َوَلو  اَداَ  ِضدع  نًِذا َرََذق 

ا﴾ ًْ ُْ َلَك َعَلي اَا َنِصي َ  ال َمَماِت ُثمَّ َإ َتِج  (. 75-74)اإلوراء:  ال َحَياِة َوِضع 

ََقاِوَدِل للى ت ن    تألهف  لم  م   و  نفعد :  دَْل ار  َل َعَلي اَدا َبع   ﴿َوَلدو  َتَقدوَّ

 َِ َنا ِما ُ  بِال يَِمي ََ  ُثمَّ  َرََخن  اَا ِما ُ  ال َوتِي َِع  ﴾ لََق ََ  َعا دُ  َحداِجِزَ
 ْ َََحد   َ َما ِمدا ُكم  ِمد َِ 

 فم  هكذا يكت  ال شر و  أنفعمم.(، 47-44)الحاقة: 

                                                 
 (.3331( أخرج  الرت ذي   )1)

 (.134ر و وم هلل الهللي  خلهلو ص )( م لىا و  اإلوا2)
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 بوحي القرآن :  أحداث تشهد ثانيًا :

ولددهلل أحه نددا فحعدد و بددل جدد ءت ملسو هيلع هللا ىلص إن نيدد ت القددرنن لددم تع تدد  الن ددي 

و ددهلل ا  بدد  أ بددي ت هددر   لمدد  تددىيف ليمددىاهو ل دد  نلددم أنددملسو هيلع هللا ىلص   خدداأ  دد  يح دد

يف ثىبد و لأ اهلل أن يعدتغفر لد  ليةدلي ولهد  و فقد   لد  ملسو هيلع هللا ىلص و تفن  الن دي المن فقه 

ننمددا خيددْين ْبددي ِقددال: »ملسو هيلع هللا ىلص: : أتةددلي ولهدد  لمددهلل ودد ك  بددم؟ فقدد   ومددر 

 َّْ ََ َم ب ِعي ََ ْ  َلُهم  
ُِ َتل  ْ  َلُهم  نِن َتس 

ُِ َتل  ََو  إَ َتس  ْ  َلُهم  
ُِ َتل   َ دُ  َلُهدم  ﴾ ﴿ا َْ الل  د

ُِ ل  ََ َلَ  َِ ًة 

 .«(، وَأزَْه عل  السبعي80َ)التوبة: 

حريةدا ولدهلل أن تدهلل ك  حمتد  تدل أحدهلل و فدأنل  ا  تعد لهلل ملسو هيلع هللا ىلص لقهلل تد ن  

َََبدًْا َوإَ َتُقدم  َعَلدَ  َقب دِِْه ﴾وله :  اَت  ا ُهم مَّ  مِّ
 ْ َََح و (84)التىبدة:  ﴿َوإَ ُتَصلِّ َعَل  

 .(1)فرتك الةال ولهمم

لوندهلله أبدى جمدل ملسو هيلع هللا ىلص للم  حضرت الىف ل وم  أب  ط ل م هللخل وله  الن دي 

فقد   أبدى جمدل  «َي عم، قل: إ نل  نإ اهلل ؛ كلمة َحاج لدك بهدا عادْ اهلل»فق  : 

ا  بدد  أبددي أ هدة: يدد  أبدد  ط لدد  ترغد  ودد   لددة و دهلل الم لدد ؟ فلددم يددلاال  لو دهلل

 م ل .يكلم ن  حتهلل م   نخر شيء تلممم ب : ولهلل  لة و هلل ال

رَدتلُْن » تحعدرا  ولدهلل لفد ل ومد  ولدهلل غهدر اإلودار: ملسو هيلع هللا ىلص فق   الن دي  

َُن  عا  لعمد  الدذي تثهدرا   د  هللافدع وند  لنم هو ملسو هيلع هللا ىلص م   نلم لف ء  ند  « لك؛ ما لم 

وا   ﴿ فنددل  مددى  ا  ولددهلل غهددر  ددراهلله: ُْ
ُِ ددَتل  ََس  ن 

ََ ََ آَماُددوا   َمددا َكدداَن لِلاَّبِدديِّ َوالَّددِنَ

ََ َولَ  ِْكِي دَحاُب ال َجِحديِم﴾ لِل ُمر  ََص  ُهدم   ََنَّ ََ َلُهدم    َمدا َتَبديَّ
ِْ
َب  ِمَ َبع   ْ لِي ُق َُو  و  َكاُنوا  

ََ ﴾  ﴿(و لنل : 113)التىبة:  َبب  ََح    َ ي َم
ِْ
 .(2)(56)القة : نِنََّك َإ َته 

                                                 
 (.2400(و ل علم   )4670( أخرج  ال خ  ي   )1)

 (.24(و ل علم   )1360( أخرج  ال خ  ي   )2)
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الفجدر يى داو فرفدع  أود   د  الرتدىعو لمد   لاألودهلل يعتةدر ملسو هيلع هللا ىلص ل لهلل 

اللهم ْباا ولك الحمْ، اللهم العَ ِ ندًا »  ح ب :مل    م  يةنع  تف   مريش بأ

ُتدوَب َعَلدي ِهم   ﴿ فأنل  ا  ول لجل: ،«ِ نًاوِ نًا و ََ و  
ََ   ٌ  َشي 

ِْ ََ ارَم  َلي َس َلَك ِم

ُهم  َظالُِموَن ﴾ نِنَّ َِ َبُهم   ََُعنَّ و  
 .  (1)(128)ن  ومران:  ََ

َوَلدلَِ  ﴿ىل  تع لهلل: لفه  مو ملسو هيلع هللا ىلص تهف يةيف فرض أن القرنن    إنش ء الن ي 

ُْ َلَك بِدِ  َعَلي اَدا َوكِدي ً  َحي اَا نَِلي َك ُثمَّ إَ َتِج ََو  ََّ بِالَِّني  َهَب دَ  ِشل اَا َلاَن  َمدًة مِّ ح  َْ نِإَّ 

َلُ  َكاَن َعَلي َك َكبِيًْا ﴾ )اإلَْا : َِض  بَِّك نِنَّ  َّْ 86-87.) 

ل لالعددار يف تددأخره ولهدد  الةددا ليهللحضدد  لإن  مدد  يددهللفع هددذا الفددرض

إلدهلل هدذا ملسو هيلع هللا ىلص جىاا أوئلة  لحة اوتل ث الىحي يف جىاهبد و  دع  عده  ح جتد  

 الجىاا.

ل   نلم أن مريشا بعثت النضر ب  الحد  ث و لوق دة بد  أبدي  عدهط إلدهلل 

للىمدىأ ولدهلل ملسو هيلع هللا ىلص همىهلل ب لمهلليندة و لطل دىا  دنمم العدىن يف اخت د   الن دي الأح    

و  أ ى  ثاثة: و  فتهة تد نىا يف الدهللهر  هلل  ن ىت و فأ شهللهم الهمىهلل إلهلل واال  

 األل و لو   جل طىاأ بلغ  ش    األ ض ل غ  هب  و لو  الرل     هى؟

لم لىا: فإن أخربتم بذلم فمدى ن دي فد ت عىه و لإن لدم يخدربتم فإند   جدل  

 
َّ
و فقد   لمدم :  لودألت ملسو هيلع هللا ىلص  تقى  ف  نعىا يف أ ره    بهللا لكم. فأتدت مدريش الن دي

 و للم يعتث  ]أي لم يقل : إن ش ء ا [ .«وألتم ون  أخربتم غهللا وم »

ث  ا  لد  ملسو هيلع هللا ىلص ل كث  وى  ا   وف نةرفىا ون   خم  وشرل لهلة و ال ي ُحدهلل 

و لال يأته  جربائهل ولهد  العدار حتدهلل أ جدف أهدل  كدة و لمد لىا: يف نلم لحها

  .و لالهىر خم  وشرل لهلة ال يخربن  بشيء وم  وألن ه ونلوهللن   حمهلل غهللا  

ُكث  الىحي ون و لشق وله  ملسو هيلع هللا ىلص ا   حلن  وى   أل   .   تكلم ب  أهل  كة  

                                                 
 (.4070( أخرج  ال خ  ي   )1)



83 
 عن دعاوى الـمبطلني   

ا  ودل لجدل بعدى ل أ دح ا وندهلل  د   -وله  العدار  -ثم ج ءه جربائهل

خرب    وألىه وند   د   ع ت ت  إي ه ولهلل حلن  ولهمم و لفهم  أيضا الكمف و لفهم  

وِح  ﴿جل: مى  ا  ول لفهم  أ ر الفتهة و لالرجل ال ىاأ و ل َْ َِ الد دَأُلوَنَك َعد ََس  َو

دِم نِإَّ َقِلدي ً ﴾ )اإلَدْا : دَ ال ِعل  يدُتم مِّ
َُوتِ بِّي َوَمدا  َْ  ِْ ََم    َ وُح ِم َْ فلدى ، (1) (85 ُقِل ال

ألج هبم    لحظت  أل بعهلل و وةو للم  أ هدق نفعد  ملسو هيلع هللا ىلص ت ن القرنن    ونهلل نفع  

 .   ونهلل نفع  خم  وشرل لهلة يف انتظ   جىاا هى وهقىل  لينشئ 

و ئشة  ةي ا  ونم   -لحه  أ جف المن فقىن بحهلليث اإلفم و  ملج  

أب ددأ الددىحي يف بهدد ن براءهتدد و لطدد   األ ددر ولهدد  لولددهلل المعددلمه و لالندد س 

إال أن يقدى   ملدميخىةىن يف اإلفم و حتهلل بلغت القلىا الحند جر و لهدى ال ي

 .«نين إ َعلم عاها نإ خيْاً »بكل تحف  لاحرتاس: 

 د  ولمند   :شمرا  يف غدم لاوتشد  ل لأل دح ا و لالكدل يقىلدىن ملسو هيلع هللا ىلص لبقي

َا عائرة، َما نند  بللادي كدنا »ولهم     وىءو لم يلهلل ولهلل أن م   لم  نخر األ در : 

 َِ  .(2) «َلممَ بننب ِاَتلُْي اهلل وكنا، ِنن كاَ بَْلة ِسيبْئك اهلل، ونن كا

ََ  ﴿ثم نل  وله  مىل  تع لهلل:  داُكم  ﴾ نِنَّ الَِّنَ بٌَة مِّ ِ ِك ُعص  ِ  إلدهلل مىلد :َجاُؤوا بِاإل 

َِّيَِّبدداِت  َِّيُِّبددوَن لِل ََ َوال َِّيِّبِددي َِّيَِّبدداُت لِل ََ َوال َ بِيُثددوَن لِل َ بِيَثدداِت َوال ﴿ال َ بِيَثدداُت لِل َ بِيثِددي

ٌق َكددٌَِْم ﴾ ز  ِْ ٌة َو َْ دد
ُِ ل  ََُقوُلددوَن لَُهددم مَّ ددا  ُؤوَن ِممَّ َّْ لَلِددَك ُمَبدد فددأولم الندد س  و(26ى : )الندد َُو 

 برباءهت .

تقدى  هدذه الكلمد ت عد  ع إلدهلل أن ي لى أن أ ر القرنن إله   فم نا ت ن يمنع  

الح ومة م لهحمي هب  ورة  و ليذا هب  و  ورين  و لينع م  إلهلل الىحي العدم ليو 

 د  تد ن لهدذ  الكدذا الةد هلل  األ ده  الدذي ملسو هيلع هللا ىلص لتنق ع ألعنة المتخر ه ؟ للكن  

                                                 
 (.17/593( أخرج  ال ربي يف ج  ع ال ه ن )1)

 (.2770(و ل علم   )2661( أخرج  ال خ  ي   )2)
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ََقاِوَددِل ﴿ليكددذا ولددهلل ا  ولددهلل الندد س  ددَْل ار  َل َعَلي اَددا بَع  َنا ِما ددُ   َوَلددو  َتَقددوَّ َرََخددن 

 َِ ََ  بِال يَِمي اَا ِما دُ  ال دَوتِي ََ  ُثمَّ لََقَِع   َعا دُ  َحداِجِزَ
 ْ َََحد   َ ﴾ )الح مدة: ََِمدا ِمدا ُكم  ِمد

44- 47)(1). 

 ثالثًا : الكتاب املعجز :

لت ده  لند   ملإنش ئ ملسو هيلع هللا ىلص بأن القرنن    تألهف الن ي للى وهللن  ث نهة إلهلل الفرض 

لأودلىب  ل ق  نتد   دع أودلىا  القدرنن بمجرهلل النظر يف نظدم ذا الفرضهاوتح لة 

ال يمكد  ألهلليد  لهقهنند  أند  و يف حهلليث  المهلللن يف تت  العدنة لالحدهلليث ملسو هيلع هللا ىلصالن ي 

  القدرنن أن يغهر أولىب  أل طريقتد  يف الكت بدة بمثدل تلدم المغد يرل التدي نجدهلله  بده

 لالعنة.

للى شدئن  أن نضدرا لدذلم  دثا و فنقد  ن بده  بهد ن القدرنن لأودلىب  لبده  

 و فكاهم  تار بلهغ و لك  شت ن به  تار ال   ي لتار و هلله.ملسو هيلع هللا ىلص تار الن ي 

ننما ارعمال بالايات، وننما لكل امْئ ما نوى، ِمَ كانَ هجْت  »فقىل : 

لكد  شدت ن و تدار وربدي فةدهيف (2)...«َدول  نل  اهلل وَْول  ِهجْت  نلد  اهلل وْ

ََّ َمداإً َوَوَلدًْا  ﴿بهن  لبه  مى  ا  ول لجل:  اَا َوَقاَل َرُوَتدَي
اتِ ََ َْ بِآ َُ ََ الَِّني َك  َ

ََ َْ َِ ََ

  ا ًْ َِ َعه  َم ح  َّْ َْ ال ََِم اتََّ َن ِعا  َلَع ال َلي َب  َّ ََ َلدُ  ِمد َْ ََُقدوُل َوَنُمد تُُب َمدا  اَك  ََ ََ َك َّ 

ا   ْ ًدا  ال َعَناِب َم  ْ د َِ تِياَدا 
ََأ  ََُقدوُل َو َ  ُدوِن اهلل َوَنُِْثُ  َما  َآلَِهدًة لَِيُكوُندوا  َواتََّ دُنوا ِمد

ا  ا  َلُهم  ِعز   ْ ََُكوُندوَن َعَلدي ِهم  ِضد وَن بِِعَبداَدتِِهم  َو ُْ ُُ َيك  ََ اَا  َك َّ  دل  ََ  ْ ََ دا  ََنَّ  َْ َََلدم  َتد

ََ َعَلدد  ددَيا ِي ا  الرَّ ََز  ََ َتددُؤَزُهم   ا ال َكدداَِِِْ  ْ َْ َلُهددم  َعدد َمددا َنُعدد ددَ  َتع َجددل  َعَلددي ِهم  نِنَّ َِ ﴾

 د  ال يخفدهلل ولدهلل لجلالتد  (و ف ده  القدىله   د  ت د ي  األودلىا 84-77 ) ريم:

                                                 
ال عد  يف القدرنن الكدريم ( ل28-22لدهللتتى   حمدهلل و دهلل ا  هلل ام و ص )الن أ العظدهم و ا( انظر: 1)

 (.311لالرهلل ولهلل ال  ونه  و و هلل المحع  مب  الم هري و ص )

 (.1907(و ل علم   )1( أخرج  ال خ  ي   )2)
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 العىارم فضا  و  أ ب ا الفة حة لال ه ن.

نهل ا الذي و فكهف نجيف يف تألهف هذملسو هيلع هللا ىلص   تألهف الن ي  قرننلإنا ت ن ال

أ ولددهلل تحددهلليمم ب إلتهدد ن  ل اغتدد  أ بدد ا اللغددة ل لاهلل األهللا لال هدد ن؟ تهددف جددر 

؟ أ د  تد ن  د  فهحدىم شدرأ تألهفد  لإبهللاود  بمثل ؟ للمد نا لدم ينعد   إلدهلل نفعد 

فددق لدد  أن ينعدد   لنفعدد  ليتحددهللى بدد  اآلخددري و للدد  يع  ةدد  أحددهلل يف أندد  لاأل

 !  ح  ؟

و فمى  عجلتد  ملسو هيلع هللا ىلصلأهلللر  عجلات الن ي  لقهلل جعل ا  القرنن  الكريم أوظم

و فدهللو هم إلدهلل ملسو هيلع هللا ىلصيف تل وةر لحه و لمهلل تحهللى    م   بأن     تألهف  حمدهلل 

 .ك فألال ي م ثلا يفتار الرا أ   ته ن بمثل و فكار ال شر يق  ع ليض  عو لاإل

تهد ن بعدى ل  د   ثلد  وجدللا ود  اإلالعرا ولهلل فةد حتمم لبهد وم  لك 

 شدهللل الكراههدة لالعدهللالل لد التدي تدامه المعدتفل لممممدم لالقرن   غم التحهللي 

و لأوهددتمم الحهددل يف لالحددرص ولددهلل ال عدد  فهدد  لالتمدد س أي ملددل فهدد  أل خ ددأ

ِماُدوَن ﴿به  ظمرانهمم:  عو لهم يعمعىن  يةهللنلم َُؤ  َلدُ  َبدل  َإ  ََُقوُلدوَن َتَقوَّ م  
ََ

 

 ِمث ِلِ  نِن  َكاُنوا َصاِدقِ 
 ُ َ ِْ َيأ ُتوا بَِح ل  َِ ََ  (.34-33)ال ى : ﴾ ي

فلم  أوجل المشرته  أن يأتىا بمثل جمهع و تحدهللاهم القدرنن بأمدل  ند م أن 

ََم   يددأتىا بعشددر وددى   ثلدد   فرتيدد ت  دد  ونددهللهم تضدد  ع القددرنن لتم ثددل به ندد  ﴿

 َِ َت  َ َِ ا ُعوا  َم  َواد 
ََات  َْ َت  ُ ث ِلِ  ُم  مِّ

 ْ َو َُ  ِْ ُتوا  بَِعر 
أ  َِ اُه ُقل   َْ َت  ِ دَ ُدوِن اهللََُقوُلوَن ا ُتم مِّ  ع 

﴾ ََ  (.13)هىهلل:  نِن ُكاُتم  َصاِدِقي

تحهللاهم القرنن أن يأتىا بعدى ل      ثل  فلم  وجللا و  اإلته ن بعشر وى 

َنا  ﴿تض  و  يف به ند  لإحك  د :  لاحهللل ِْ ل اَدا َعَلد  َعب د دا َنزَّ مَّ َ دب  مِّ َْ دي 
َونِن ُكادُتم  ِِ

ث ِلِ  وَ  َ مِّ  مِّ
ة  َْ ُتوا  بُِسو

أ  دَ ُدوِن اهللَِ ا ُكم مِّ َْ ُعوا  ُشَه ََ ﴾ اد  )ال قدرل:  نِن  ُكا دُتم  َصداِدِقي

23.) 
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لي لددغ التحددهللي القددرن  غ يتدد  حدده  يخددرب القددرنن أن وجددل المشددرته  ودد  

َعُلدوا  َوَلدَ  ﴿ ح ت ت  لاإلته ن بمثل  وجل هللائدم ال انق د ع لد و فهقدى :   ُ دنِن لَّدم  َت َِ

َعُلدوا  ﴾   ُ هددي خعد  ل أوددهللاء القددرنن ن نتهجدة التحددهللي النم ئهدة (و لأ24)ال قددرل: َت

دأ ُتوا  بِِمث دِل َهددَنا  ﴿لاللاومه  بشريت   ََ ن 
ََ ََ َعَلد   َِ اإِلندُس َوال ِجد َتَمَعد َِ اج 

ُقل لَّدلِ

أ ُتوَن بِِمث ِلِ  َوَلو  َكاَن َبع ُضُهم  لَِبع ْل  َظِهيًْا ﴾ ََ آِن إَ   ْ  (.88 )اإلوراء: ال ُق

لتحهللي يف  دى ل أخدرى تم  مر  القرنن ال ل بعدهلل تدرَّ و تد ن يدذترهم هبد  تدرَّ

لهي الحدرلأ المق عدة التدي ت دهللأ فهمد  تعدع لوشدرلن ودى ل  د  ودى  القدرنن 

ََ ﴾ )البقدْة:  ُمتَِّقدي ى لِّل  ًْ يدِ  ُهد
َ دَب ِِ َْ آِن ِذي  ( ، ﴿1﴿َذلَِك ال كَِتداُب إَ   ْ ص َوال ُقد

ِْ ﴾ )ص:  ك  -1 :غداِْال َعِزَدِز ال َعِلديِم ﴾ ) ََ اهللَتاِزَُل ال كَِتداِب ِمد  (، ﴿حم1النِّ

و لهدي حدرلأ الفمذه اآلي ت لأ ث لم  تقى  للعرا: القرنن  كىن    هدذه (، 2

 ملسو هيلع هللا ىلص.و فم تىا  ثل  ي     تهللوىن أن     تار  حمهلل حرلأ شعرتم لنثرتم

 فهمد  نتدرت التدي العدى  ألائل يف الحرلأ هذه نترت إنم »م   اب  تثهر: 

  د  أند   دع هدذا بمثلد و  ع  ةدت  و  و جللن الخلق لأن قرننوال إلوج م به نا

 بد لحرلأ افتتحدت ودى ل تدل للمذاو هب  يتخ ط ىن يالت المق عة الحرلأ هذه

 .(1)«لوظمت  إوج مه لبه ن للقرنن االنتة   فهم  يذتر أن بهلل فا

هللار اللهدل لالنمد  و للدئ  وجدل وند  أ بد ا  لهذا التحدهللي اإللمدي مد ئم  د 

يقهلل  وله  أللئم المت فلىن الهدىر ولدهلل  ىائدهلل العلدم     جلالتم و فإن  لاللغة م 

القرنن ب لمضدحم  د  القدى  لالعدخهف  د   للاألهللا لالذي  يح للىن  ح ت 

 المع  و لوف وف المع  أ.

فحه  أ اهلل  عهلمة  ع  ةة القدرنن فضدح  ا  لأخدلاهو فكد ن مىلد   حدا  

ي  ةفهللعو نقي تم  تنقه  و ال المد ء "م  : لعخرية العقاء لإوراض ال لغ ءو فقهلل 

                                                 
 (.1/60( تفعهر القرنن العظهمو اب  تثهر )1)
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تددهلل ته  و لال الشددراا تمنعدده و لندد  نةددف األ ضو للقددريش نةددف األ ضو 

 .(1)"للك ًا مريشا مىر يعتهلللن

ألم تر تهف فعل  بم ب لح لهللو أخدرع  د   "لم   أيضا  ع  ةا القرنن:  

لنعد ء أن ا  خلدق ا يإلد يألحد.. لحشدهلل دف   ب نم  نعدمة تعدعهلل و  د  بده  

ثم نخرجمد  إنا  وإياجا فنىل  فهم  مععا ولجعل الرج   لم  أملاجا وأفراجا

 .(2)"إنت جا فهنتج  لن  وخ ال   وخراجاإنش ء 

و لت ن    أفةيف أهل م  ن و  ع  ةة القرنن يف األهللي  اب  المقفع  شرعل

ُ  اب َلِعي َمدا  ِ  ﴿ :يقرأ يبة   رَّ ثم   ْ ََ ا  ََ   د  فمحدهلل فرجدع (44)هدىهلل:  ﴾ َوِقيَل 

 .(3)ال شر تار    هى ل   ويع  ض ال هذا أن أشمهلل :لم   وومل

  ار أند  يكدفح   وم ند  يف األندهللل  بلهدغ الغدلا  حكم ب  يحههلل ل ثل   نع

 ولددهلل لينعدد   ث لمدد  ولددهلل لهحددذل اإلخدداص وددى ل يف فنظددر ع  ةددة القددرننو 

دددل    خشدددهة  نددد  يفددد ورتتن" :مددد  و فعجدددل ل  نىالمددد   التىبدددة ولدددهلل حملتندددي ةمَّ

 .(4)"ةلاإلن ب

يف العةر الحهلليث  ح لالت وخهفة لتقلههلل القرنن ل ح ت ت و لم ظمرت ل

 ددع تغههدر بعددض  لطريقتدد  يف ال هد ن يدلهلل  د نعىه  ولددهلل  ح تد ل أوددلىا القدرنن

األلف ظ ب ريقة تهللوى للضدحمو لتعدتهللوي الشدفقةو ل د  نلدم أن القد  أنده  

و لمهلل وملدىا القهللسلمفكري  يف شرل  يحكي و  جمهلل م  ت ب   جمىوة    ا

                                                 
(و لابد  ح د ن يف 2423لكدربى   )(و لابد  ب دة يف اإلب ندة ا2/506( نتره ال ربي يف ت  يخد  )1)

 (.2/176الثق ت )

 (.2/499( نتره ال ربي يف ت  يخ  )2)

 (.1/275( انظر: الشف  بتعريف حقى  المة فهللو الق ةي وه ض )3)

 (.1/275( انظر المةهلل  الع بق )4)



88 

 

 

 

 

 

 

متـنـزيه القرآن الكري                   

القدرنن و  أودلىا خا  وت وشرل ونة ولدهلل إود هللل  ده غة اإلنجهدل ولدهلل نحدى

بعدم ا  الدرحم  الدرحهم. مدل يد  أيمد  ": بعهلل هذه العدنه  فك ن  م  تحذلقىا فه 

الذي  ن نىا إن تنتم تا نىن ب   حقا فر نىا بي لال تخ فىا. إن لكدم وندهلله جند ت 

كم إلهلل ا  ألوهلله  لكم و ثم آلتهنكم نللة أخرى و ل إنكم لتعرفدىن نلال . فألو قن

 الع هل إلهلل م لة العله .

فقدد   لدد  تى دد  الحددىا ي:  ىالندد  إنندد  ال نملددم  دد  نلددم ولمددا. فقدد   لدد   

وهعهلل: أن  هى الةرا  إلهلل ا  حقا و ل د  هللل  ال تعدت هعىن إلهد  ود ها و ل د  

رلن  يقهندا و فقد   لد  د ندذ اآلن تعرفىند  لت ةد ورفني فكأنم  ورأ ا  و لألنكدم

 وفهله  الحىا ي:  ىالن  أ ن  ا  جمدرل تكفهند و فقد   وهعدهلل: أل لدم تا ندىا بعدهلل

 ."لمهلل أممت  عكم هللهرا  ؟ فم   ن  فكأنم   أى ا  جمرا  

 لمهلل وق  الق  ولهلل هذا الكار الرتهم الذي اوتمرلا يف إود هللل  ده غت  

 .(1)"إن  ن  جمهل بلغة وربهة جمهلة "ل : ونة بقى خم  وشرل

الفرمدد ن "بددد  ي دد  وددم لاأ ددهلل حدده  و العددخهفلمددهلل تك  ددل هددذا الجمددهلل 

ب ودم اآلا ": الكدريم قد  بال ند  هبد  ألمتد    ند  بعدض الفقدرات أو ل"الحق

الكلمة الرل  اإلل  الىاحدهلل األلحدهلل * يد  أيمد  الدذي  تفدرلا  د  و  هللند  الضد له  

ُغىا     ت ن شدعرا  لال نثدرا  لال مدىال  ودهلليهللا  * إُن هدى إال لغدى  إنكم لتقىلىن مىال   ل 

د   لمعدا يف  ع  هلل  ترهلليهللا  * يرغئ  الت بعه  ترغه ا ليمهللهلل المعرةه  هتهلليهللا  * ح   رهللَّ

هللوددم  للكدد  أتثددرهم ال   له  لاوددتمرأه الجدد هلىن * وددمٌّ يفنفددىس و  هللندد  الضدد

ىن ون   حههللا    .(2)"يشعرلن فا ي ُ غ 

                                                 
( القددرنن لالكددريم لالكتدد ا المقددهللسو أيممدد  تددار ا ؟ أحمددهلل هلليددهللات لأندده  شددرل  و ص 1)

(101-102.) 

 ( )الفرم ن الحق(و  نشى  ولهلل ش كة اإلنرتنت.2)
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حكددي الددهللتتى  إبددراههم خلهددل مةددة ط هدد   ةددري  عددهحي اوددتفله لي 

لانتمدت "تحهللي القرنن و فعلر ولهلل إنش ء تت ا يجهد  فهد  التحدهللي و ليعدمه : 

 ."تحهللي ت القرنن

لوعها لتحقهق نلم تت  ال  ه  المةري  و لة أ ول  دى ل  نمد  إلدهلل 

ودا هة يف ألفي و لم أل  عمهلل أل ج  عة  م  تخةةىا ب لهلل اود ت العربهدة لاإل

 ختلف أنح ء الع لم يهللوىهم لمع وهللت  يف إنج م هذا الكت ا المممو لت ن  مد  

القرنن يتحهللى ال شرية يف جمهع أنح ء الع لم يف الم ةدي "و ره يف خ  ب  مىل : 

لالح ةر لالمعتق ل بشيء غري  جهللا  و ل هى أو  ال تعدت هع تكدىي   د  يعدمهلل 

و ل هي    أ دغر ودى  القدرنن و لال  112 مم  العى ل... ب لعى ل ب للغة العربهة

رية ب إلتهد ن دتلمة و ليت ع نلم أن القدرنن يتحدهللى ال شد 15يليهلل وهللهلل تلم هت  و  

 ...( تلمة لتكىي  وى ل لاحهللل ت لتي تىجهلل ب لقرنن15بد)

وههللي: أوتقهلل أن  م جمدة هدذه النق دة الم  دة لالخ هدرل و لنلدم ب إلتهد ن 

أفضدل  د  تلدم  -ن دل أن تكدىن  -ت لتي تىجهللو أل بأترب وهللهلل  مك     العى  

المىجىهللل ب لقرنن وهع   لند  نج حدا وظهمدا إلمند ع المعدلمه  بأند  م لند  هدذه 

 15فمدل تتكدرر يد  ودههللي  شدكى ا  بإ ود    م...التحهللي ت و بل لانتةدرن  ولدهم

ىجدهلل تلمة ب للغة العربهة أل أتثر    المعتىى ال ه   الرفهع  كىنا جملة تد لتي ت

 ."يف القرنن..

لللتىثهق أل هلل الهللتتى  إبراههم خلهدل  دى ل الخ د ا لوند لي  الجمد ت 

ونددىان( التددي أ وددل إلهمدد و لتكددر ت  ح للددة ال  هدد  المعددهحي أ بددع  2000)

ر و فك نددت  حةددلة ثم نهددة نالأ  ودد لة أ وددلم  إلددهلل 1990 ددرات طددىا  وددنة 

ب هتددة وددرض  جمددة أل شخةددهة ولمهددةم أن ل ددلت إلهدد   هلللهلل اوتددذا  2000

الدهللتتى  إبدراههم خلهدل  دى ه  يف تت بد و  نمد  اوتدذا  تلهدة الهلل اود ت الشددرمهة 
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لهتند  لأوضد ءه  "لاإلفريقهة يف ج  عة لنهللنو فقهلل تد ن  هللهد :  ن دل أن ندتفمم أن ت 

 ."يرفضىن الخىض يف المن مو ت الهللينهةو ل ب لت لي فإن  ال يمكنن  إج بة طل م 

المىةدىع  "التنةدهرية ) ىندت تد  لى( فكد ن:  ل أ    هلل إناوة حى  الع لم 

الذي طرحت   ىةىع ه رو لكنن  تإناوة ال نح  أن نهللخل يف حمهلل لطده  هدذه 

المعرتددةو إن ال نظدد  أودد  تخددهللر  ودد لة اإلنجهددلو فرودد لتن  هددي  ودد لة  ح ددةو 

 ."...للهعت  و لة تحهللي

هحهه  بى دفن   عد"لأ    هلل األا لهدى  د  الف تهكد ن فكد ن  ثهدرا  للشدفقة: 

فنح  ال نق ل ب ل  ع أن يكىن القدرنن هدى تدار ا  ولدهلل الدرغم  د  إوج بند  بد م 

حهددث يعتددرب القمددة يف األهللا العربددي.. هندد ك نق ددة وملهددة تعددى   عددألة اإلتهدد ن 

بعى ل     ثل القرننو لهي:    نا الذي وهحكم ولدهلل هدذه المح للدة إن تمدت 

 و للذلم اوتذ  و  إج بة طل  ."...ب لفعل

و هلل ال  ه  الق  ي  راودلة جمهدع  ع هدهلل ل اوعد ت الف تهكد ن ط ل دا لأ

إج بة التحهللي و لورض أن يكىن هى شخةها الحكدم بده  القدرنن لالف تهكد ن و 

تلمدة  د   15يف الف تهك ن أن ينقدل أي جدلء  كدىن  د   "لهى "لطل     األا 

شد م  إال الكت ا المقهللس لهع  ض هب  القرننو فك نت اإلج بة  دمت    دق ال ي

َِ  ﴿و لهةددهلل  فددهمم جمهعددا مددى  ا  تعدد لهلل: (1) ددمت أ ددح ا الق ددى  ُقددل لَّددلِ

دأ ُتوَن بِِمث ِلدِ  َوَلدو  َكداَن  ََ آِن إَ   ْ ُتوا  بِِمث ِل َهددَنا ال ُقد
أ  ََ ن 

ََ ََ َعَل   َِ اإِلنُس َوال ِج َتَمَع اج 

 (.88)اإلوراء:  َبع ُضُهم  لَِبع ْل  َظِهيًْا ﴾

بعظمة القرنن  غم ودهللائمم لد و لنلَّدت  -مهلليما -القرنن لقهلل اورتأ أوهللاء 

 مدد هبم لمدد  وددمعىه  دد   حكددم ني تدد و فمدد  هددى الىلهددهلل بدد  المغهددرل وددههلل مددريش 

ُْ  نِنَّ اهللَ  ﴿يعددمع  لهددى يقددرأ مىلدد  تعدد لهلل: ملسو هيلع هللا ىلص لودد بقم  إلددهلل  ح  بددة الن ددي  ُم
ددأ  ََ

                                                 
 (.111-67إبراههم خلهل و ص ) ؟( انظر: لم نا أولم  هلليقي1)
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ا َه   ََ َب  َو  ْ َساِن َونََِتا  ِذي ال ُق ِل َواإِلح   ْ ََِعُظُكدم  بِال َع ِي  َرا  َوال ُماَكِْ َوال َبل  ح  َُ َِ ال  َع

وَن ﴾ ُْ ُكم  َتَنكَّ لا  إنَّ لقىل د  الدذي "(و فهقى  مىلتد  المشدمى ل: 90)النحل:  َلَعلَّ

يقى   لحاللو لإنًا وله  ل اللو لإن  لمثمر  أواهو  غهلل    أوفل  و لإن  لهعلى ل د  

 .(1)"ي علهللو لإن  له ح  م    تحت 

ودمع  يقدرأ ألائدل ودى ل فةدلتو ملسو هيلع هللا ىلص   ج ء وت ة بد   بهعدة إلدهلل الن دي للم

 مهلل ومعت مىال     ودمعت  بمثل د  مدطو لا   د  "فرجع إلهلل مريش م ئا : 
 
إ  لا 

هدى ب لشددعر لال العددحر لال الكم نددةو يدد   عشدر مددريش: أطهعددى  لاجعلىهدد  بدديو 

 .  (2)"قىل  الذي ومعت  ن أخلًاىا به  هذا الرجل لبه      هى فه و فىا  لهكىن  ل

لأ دد  ومددر بدد  الخ دد ا فقةددة إوددا    شددمى ل حدده  هللخددل ولددهلل أختدد  

فىجهلله  تقرأ يف وى ل ط و فلم  مرأ فىاتيف العى لم   ًا مل د  لهللخدل يف اإلودار و 

 لأ  يف ومر  الف  ل   الذي فر  ا  ب  به  الحق لال  طل.

را ب ل ى و فلم  بلدغ يقرأ يف المغملسو هيلع هللا ىلص فعمع الن ي   لأ   ج هر ب    عم 

ََم  ُهدمُ هذه اآلية َ  َغي دِْ َشدي   ََم  ُخِلُقدوا  ِمد َمدداوالِت ا ََم  َخَلُقدوا     ل َ ددلِلُقونَ ا : ﴿ لسَّ

َُوِقاُوَن  َ  َبل إَّ   ْ ََم  ُهُم  َوارَ ب َك  َْ  َُ
ُهم  َخَزائِ َْ وَن﴾ قدال:اََم  ِعا ُْ

)تد هلل  ل ُمَسي ِِ

 .  (3)أل     لمر اإليم ن يف مل ي( مل ي أن ي هر(و ليف  لاية: )لنلم

لأ   ال فهل الهلللوي فقهللر  كةو فحذ ت  مريش    وم ع القدرننو لمد لىا: 

لإنم  مىل  ت لعحرو يفر  به  الرجل لبه  أبه و لبده  الرجدل لبده  أخهد و لبده  

الرجل لبه  ملجتد و لإند  نخشدهلل ولهدم لولدهلل مى دم  د  مدهلل هللخدل ولهند  و فدا 

 شهئا .  تكلمن  لال تعمع   ن 

                                                 
 (.1/499( العهرل الن ىيةو اب  تثهر )1)

 (.1/187(و لاب  إوح   يف العهرل )2/202( أخرج  ال همقي يف الهللالئل )2)

 (.4023( ل)4854( أخرج  ال خ  ي   )3)
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يقى  ال فهل: فىا     مالىا بي حتهلل أجمعدت أن ال أودمع  ند  شدهئا و لال 

ما ]خىفدا[  د  أن ي لغندي شديء  ر  أتلم  حتهلل حشىت يف أن  تروفا ]م نا[ م ف 

    مىل و لأن  ال أ يهلل أن أومع  .

لكدد  ا  أبددهلل إال أن يعددمع  لهددى يف ال ددىاأ بعددض القددرنن فقدد   لنفعدد :  

أ يو لا  إ  لرجل ل ه  ش ورو    يخفهلل ولي الحع     الق دهيفو فمد  لاثكل "

يمنعني أن أومع    هذا الرجل    يقدى ؟ فدإن تد ن الدذي يدأيت بد  حعدنا م لت د و 

 ."لإن ت ن م هحا ترتت  

 .(1)ثم    ل ث أن أولمو يعتمع القرنن ملسو هيلع هللا ىلص فجل  إلهلل الن ي  

لهددى  دد  فحددى  شددعراء ل ثلدد  خددرب الشدد ور ل هددهلل بدد   بهعددة العدد  ري و 

الج هلهةو ل  ح  إحهللى المعلقد ت العد عة و ودأل  ومدر بد  الخ د ا يى دا : 

  :  إنم  وألتم ود  شدعركو فقد    :  أنشهلل     شعرك و فقرأ ل  وى ل ال قرل و فق  

 .  (2)   تنت ألمى  بهتا    الشعر بعهلل إن ولمني ا  ال قرل لن  ومران

رمه  بعظمددة دالمنةددفىن  دد  المعتشددليف العةددر الحددهلليث أيضددا شددمهلل 

هش  د  نظمد  لبه ند   القرننو لوجلت تلم ت مم بحق  المليهلل     اإلوج ا لالهللَّ

القدرنن »ل ضمىن و ل ن  مى  المعتشر  فدىن هد  ر يف  قهللَّ دة ترجمتد  للقدرنن: 

 فعحر اللغدة العظدهمله  هللوتى   اإلوار فحع و لإنم  هى ن  لل ال ه ن  العربيو 

    ا و لأن  حمدهللا   يشمهلل ولهلل أن
 
لدم ينشدر ودل  ن  ولدهلل مى د  القرنن  هى لحي

[ الحهة بإوج م الخ  او ف لكلمة  ب لعهفو بل نشره يف المق ر األل   ]أي القدرنن 

لدم يكد   د  الممكد  أن التي ف مت القة ئهلل الع عة المعلقة ولهلل جهللا  الكع دةو 

ت لتت دت  ندذ األم  يف و بل تحدتم أن تكدىن تلمدة ن قدتكىن  ثمرل  مريحة  بشرية

                                                 
 (.  382وهرل اب  هش رو ص ) :انظر (1) 

 (.3/1335( االوتهع ا يف  عرفة األ ح ا و اب  و هلل الرب )2)
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 .(1)«العم ءو ل   هن  فإن القرنن هى لحي ا 

 الفةددحهلل العربهددة اللغددة هددي القددرنن للغددة»لمدد   المددا خ ل  هلليى انددت: 

 لالع دد  ات الىاةددحة القىيددة لاالوددتع  ات ب لتشدد هم ت غنددي لهددى الخ لةددةو

 تتد ا أل ل وتت ا خهر اآل اء بإجم ع لهى. الغربهه  نل  تىائم ال التي الخابة

 .(2)«العربي النثري األهللا يف

إن األوددلىا »: "اإلوددار  ددنم  حهدد ل"يف تت بدد   لأ دد  فهلهدد  حتًاددي فهقددى 

القرن   ختلف و  غهرهو إن  ال يق ل المق  نة بأولىا نخرو لال يمك  أن يقلدهللو 

لهذا يف أو و  هى إوج م القرنن .. فم  جمهع المعجلات ت ن القدرنن المعجدلل 

 .«الكربى

إنا تدد ن المعددلمىن »: "مةددة اإلنعدد ن" دد  جددى ع حندد  فهقددى  يف تت بدد  لأ

يعتربلن أن  ىابهة لغة القرنن هي نتهجة  حتى ة لكىن القرنن  ندلال  لال يحتمدل 

التخ ئةو ف لمعهحهىن يعرتفىن أيضا هبذه الةىابهةو بق ع النظر و  تىند   ندلال  

هلل ولدهمم دة تلمد  اوتعةدأل  ىةىواو ليرجعىن إله  لاوتشم هلل بلغت  الةدحهح

 .«أ ر    أ ى  اللغة

فلعدددفة الفكدددر "ي هندددري ودددهرلي  يف تت بددد  دليقدددى  الفهلعدددىأ الفرنعددد 

 .«القرنن    ا  بأولىا و ر ل فهع ال يهللانه  أولىا ال شر»: "اإلوا ي

أيدددة مدددراءل  ددد هللمة »ليقدددى  المحددد  ي الكددد ثىلهكي ن شدددي ألغعدددت ي : 

ب لتأتههلل تةل إلهلل أن  إنا ت ن القرنن تت ب د  ل ىةىوهة ]للقرنن[ يج  أن تجعلم 

ا يج  أن يكىن مهلل تت   و لم وظهم يف ولم االجتمد عو لود لم نفعد  و  و هللي  و  إن 

لامتة هلليو ل ح رو لفهلعىأ أخاميو ل تن ئو لو لم وه ويولمهلل تتد  لكدل 

                                                 
 (.233جىت  لالع لم العربيو ت ت  ين   ى لنو ص )( 1)

 (.13/52مةة الحض  ل و لله ر هلليى انت )( 2)
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كمدة  األلم تو ليف الحقهقدة الب دهلل أند  تدذلمو فد لقرنن الكدريم يللهللند  بأفضدل ح 

 .(1)«ةهة لو  ة ألي م  نشخ

و لكد  يف ال ع  يف القدرنن ل ع هللاتد   لأ   المعتشر  باشهر فلم يأ   جمهللا  

إن القرنن له   عجلل بمحتدىاه لتعلهمد  فقدطو إند  أيضدا »الحقهقة غل ت و فق  : 

يمكن  أن يكىن م ل أي شيء نخر تحفة أهللبهة  ائعة م تعدمى ولدهلل جمهدع  د  أمرتد  

لت   .(2)«   التحف اإلنع نهة لبجَّ

يىهد ن ر  الشدمهرو األهلليد  دلهبرت جلالة القرنن ل لودة أود له   المعتشد

هدذه  "الدهلليىان الشدرمي للشد ور الغربدي"و فعدجل يف هلليىاند  ر(1832)ت  غىت 

 ه أنند  ال شدرو فدإنا أنكرند  تىند   د  ا و فمعندالقرنن له  تار »الشم هللل للقرنن: 

 .«اوتربن   حمهللا  هى اإلل 

إن أوددلىا القددرنن  حكددم ودد ر  ثهددر للهللهشددة .. فدد لقرنن تتدد ا »لمدد  : 

 .  (3)«الكت .. لأن  تلم  مرأت القرنن شعرت أن  لحي هتتل هللاخل جعمي

تلم  امرتبن     القرنن تجهللهلل ا تع ةن و ثم يجدذبن  التدهلل ي و ليثهدر  »لم  : 

 .(4)«فهن  الهللهشةو ثم يهللفعن  إلهلل اإلوج ا ب  يف النم ية

هلليدد  الل ندد   ولددهلل إيم ندد  ب لنةددرانهة إن هددى اوددتمر يف لأخددتم بتخددىأ األ

 دد  مددرأت يف القددرنن مددطو لتلقتنددي تلددم »و فهقددى : «الكتدد ا المعجددل»مددراءل 

الفة حة    تل جمةو لشمهللت  نلدم اإلوجد م الدذي ي  ئدق العقدلم إال  دحت  

                                                 
 (.79هللف وا و  الجم هلل )لجمة نظر  عهحهة(و ن شي ألغعت ي و ص ) (1) 

 (.102تهلللين و ترجمت و تأثهره(و  يجه  باشهرو ص )القرنن )نللل و  (2) 

و 75و 59-58و 52( انظددر هددذه الشددم هللات لغهرهدد : مدد لىا ودد  اإلوددارو ومدد هلل الددهللي  خلهددل )3)

 .(13/52)لله ر هلليى انت  و لمةة الحض  لو(145

 .(285روى  )حه ل  حمهلل(و  لن لهلل بىهللليو ص )ال (4) 
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و فإنني ولهلل هللي  النةرانهة..  .(1) «بنفعي: انجيو ليحم 

 وبرابعًا : اإلخبار بالغي

 د  أخدرب وندد   د  الغهدىا التددي ال ملسو هيلع هللا ىلص ل مد  يمندع نعدد ة القدرنن إلدهلل الن ددي 

َعدالُِم ﴿تنكشف إال بىحي    ا  وار الغهىاو ف لغه  ور ا  ال يعرفد  إال هدى 

ا  ًْ َََح ُْ َعَل  َغي بِِ   َُظ ِه   َ َِ َِ  ال َلي ِب  َ  َبدي  ُلُك ِمد ََس    ُ نِنَّ َِ  
ول  َُ َْ   َ َتَض  ِم  ْ َِ ا  نِإَّ َم

ا  ًْ َص َْ   ِ
ُِ َ  َخل  ِ  َوِم  َ َْ ََ   ِهم َ َْ َِ بَِمدا َلد َحدا

ََ بِِّهدم  َو َْ داَإِت  ََ ِْ ََب َلُلدوا    ْ ََن  َق َلَم  لَِيع 

ًدا َْ  َع
َص  ُكلَّ َشي    ََح   (.28-26)الج :  ﴾َو

ي  ﴿تعد ئر ال شدر ال يعلدم الغهد  الم لدق ملسو هيلع هللا ىلص لالن دي  ِْ ََُقدوُل لَُكدم  ِعادد ُقدل إَّ 

ددِ   َُ الل 
ََُقددوُل لَُكددم  نِنِّدي َمَلددٌك ﴾ َخدَزآئِ َلددُم ال َلي دَب َوإ  ََع  ُقددل إَّ  ، ﴿(50)األنعدد ر: َوإ 

اً نِإَّ َما َشا  اهلل  ْ عًا َوإَ َض  ُ ِسي َن  ُ لُِك لِاَ ََ ال َ ي دِْ  ََم  ُت ِمد  ْ َث تَك   َ َلُم ال َلي َب إَ َُ ََع  َولَو  ُكا

اَِي الَسوُ  نِن  َََنا  نِإَّ نَ  ِماُوَن ﴾ َوَما َمسَّ َُؤ  م   ٌْ لَِّقو  ٌْ َوبَِري (و فإنا  د  أخدرب 188)األوراأ: ِنَ

ا و لتحقدق هدذه األخ د   شدم هللل  غه  ال يعلمد  إالفإنم  يخرب ب بشيء    الغه مملسو هيلع هللا ىلص 

 ا .     هللمة ولهلل ن ىت و لنية ب هرل ولهلل أن    يقىل  إنم  يقىل  بىحي 

رب وند   د  انتشد   اإلودار ل   الغهىا الهللالدة ولدهلل  ب نهدة القدرنن  د  أخد 

ى  ﴿لظمى  أ ره ولهلل األهللي نو لبلىغ  إلهلل اآلف    َْ دوَلُ  بِال ُهد َُ َْ دَل  ََ  ْ ََ ُهَو الَِّني 

دُِْكوَن ﴾  دِ  َوَلدو  َكدَِْه ال ُمر  َِ ُكلِّ َ ِّْ ُه َعَل  الد َْ َِ ال َحقِّ لُِيظ ِه (و فمدذه 9)الةدف: َوِدَ

يف م دد   ر هدد يقملسو هيلع هللا ىلص الن ددي نللددت بعددهلل هليمددة المعددلمه  يف غددللل أحددهللو لاآليددة 

أ ر غه  ال  هللخل فه  للتخمه  ل جدم الظندىنو فإ د  ي إخ    باالوتضع أو له

و أل هى خرب   هلل  ألح ه ا  الدذي لغهر    يعتحق  هللع ت نا   هلل     خرب أن  

                                                 
 .(229/ 2األوم   الك  لةو أ ه  نخلة ) (1) 
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 يعلم    ي عتق  ل    األحهللاث لاألخ   .

مدىس   دتمم العدرا ود   حده ألقدهلل الخدىأ بظالد  ولدهلل المعدلمه و  لحه 

 لاحهلللو لطمع فهمم األورااو فك نىا ال ي هتىن إال يف العا و لال ية حىن إال فه . 

فق لىا: ترلن أنددَّ  نعدهش  حتدهلل ن هدت    مئنده  ال نخد أ إال ا  ودل لجدل؟ 

اَّهُ  ﴿فنل  مىل  تع لهلل:  َُ ِل دَت   دالَِحاِت َلَيس  ََ آَماُوا ِماُكم  َوَعِمُلدوا الصَّ َْ اهللُ الَِّنَ م َوَع

َتض  ْ ََّ َلُهم  ِدَاَُهُم الَِّني ا اَ ََ ِمَ َقب ِلِهم  َوَلُيَمكِّ َلَ  الَِّنَ َت    َ ِ  َكَما ا  ْ َ ي ار 
  َلُهم  دَِِ

َُر   وَناِي َإ  ُْ ُب ََع  اًا  م 
ََ ِهم  

ِِ  َخو 
ِْ
َ َبع  َلاَُّهم مِّ ِّْ  (1) (55)الندى :  ُِْكوَن بِي َشدي لًا ﴾دَوَلُيَب

دنمم ا  هللهم األ ضو لاودتخلفمم لت ن تدذلمو فقدهلل أ َّ   د  بعدهلل خدىفممو لودىَّ

 فهم     بعهلل نلتممو ل كَّ  لمم هللينمم يف  ش    األ ض ل غ  هب .

ل دد  غهدددىا القدددرننو تن ددداه بنةدددر بدددهلل  العظدددهمو لنلدددم يف لمدددت تددد ن 

المعلمىن يع نىن يف  كة  نىأ االةد م هلل لي عد  ىن ودىء النكد  م ليف لودط 

ََم  َلُكدم  ﴿  تعد لهلل: مىلدملسو هيلع هللا ىلص هذا ال اء نل  ولهلل الن ي  ُكم  
َُوَلدلِ   َ ٌْ ِمد ُكم  َخي د ُْ دا َُّ ََُك

اَ ٌة ِِي الَزُبِْ  َْ ٌْ  َب َُ َجِميٌع ُما َتِص ََُقوُلوَن َنح  م  
ََ  َْ ُب َْ َوَلدوَن الد َُ دُع َو َزُم ال َجم  ُيه  ََ

  َْ َََم َه  َو ََد  اَعُة  ُهم  َوالسَّ ُْ ِع اَعُة َمو   (.46-43)القمر:  ﴾َبِل السَّ

: أي جمع يملر؟ أي جمع ي غل د ؟ فلمد   [أي يف نفع ]   ومر ب  الخ  ا فق

ددُع  ﴿يث دد  يف الددهلل عو لهددى يقددى : ملسو هيلع هللا ىلص تدد ن يددىر بددهلل   أيددت   وددى  ا   َزُم ال َجم  دديُه  ََ

﴾ َْ ُب َْ ََُولَوَن ال  آلية نللت م ل المجرل بعدنىاتم تتحدهللث و ف(2)فعرفت تأليلم  يى ئذ َو

   فهم و لتتن أ هبليمتمم لفلى  جمعمم.و  غللل بهلل  لانهللح   المشرته

امرتاا تحقق الىوهلل القدهلليم الدذي لودهلله ملسو هيلع هللا ىلص لم هل  عرتة بهلل  أهلل ك الن ي 

                                                 
 (.2/434(و لالح تم يف المعتهلل ك )7-3/6( أخرج  ال همقي يف الهللالئل )1)

(و لالخدددرب يرليددد  ابددد  أبدددي حددد تم يف تفعدددهره 4/266( تفعدددهر القدددرنن العظدددهم البددد  تثهدددر )2)

(10/3321.) 
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َْ ، »و فق ر إلهلل العريش يهللوى  ب  لين جه : بمكة ا  َْ  ووع ُْ  عه اللهم نين َنر

َْ اليوم ]ه   المؤمايَ  اللهم نن شلَ  «.لم ُتعَبْ بع

َوَلدوَن  ﴿ش و لهى يقى :    وريملسو هيلع هللا ىلص ثم خرع  وى  ا    َُ دُع َو َزُم ال َجم  دُيه  ََ

 َْ ُب َْ َْ ﴾ )القمْ:  ال َََم َه  َو ََد  اَعُة  ُهم  َوالسَّ ُْ ِع اَعُة َمو  هكذا و ل(1)(46-45َبِل السَّ

و  ليف ت نو فقهلل هل دت جمدىوممو لللدىا ولدهلل أهللبد  همو ل دهلل  ا  ن ه د  الىودهلل 

 .ي ا  وار الغهىاتحقق  نية بهنة ولهلل أن هذا القرنن    لح

 ؟خامسًا : هل يف القْآن ما َْل عل  َن  مَ ك م الابي 

ْ  و لاوتهلللىا لذلم بقى  القرنن: ﴿]ملسو هيلع هللا ىلص[القرنن    تار  حمهلل  قالوا: َق

َََندا َعَلدي ُكم   َعَلي َهدا َوَمدا  َِ َ  َعِمدَي  ِسدِ  َوَمد  ُ ِلاَ َِ  َْ ََب َصد   َ َمد َِ بُِّكدم   َْ   َ ُْ ِمد
َجاَ ُكم  َبَصائِ

يظ  بَِح  يظ   ﴿(و فقىل  : 104﴾ )األنع ر: ُِ ُِ َََنا َعَلي ُكم  بَِح بحع   –يهلل   ﴾َوَما 

لدم يدرهلل يف العده   تلمدة: إن  م]ملسو هيلع هللا ىلص[ولهلل أن الكار    مدى  الن دي  -هاالء 

 ملسو هيلع هللا ىلص .ولهلل أن القرنن    تار  حمهلل  - بلوممم – )مل(و فهلل  نلم

مدد    بإجمدد ع العلمدد ءوملسو هيلع هللا ىلص أن اآليددة ل هللت ولددهلل لعدد ن الن ددي  الجددواب:

أن يقى  لماالء الذي  ملسو هيلع هللا ىلص لهذا أ ر    ا  جل ثن  ه ن ه   حمهللا  » ال ربي: 

ن ممم هبدذه اآليد ت ... مدل لمدم يد   حمدهلل : مدهلل جد ءتم أيمد  العد هلللىن بد   

بُِّكم   لالمكذبىن  وىل  ﴿ َْ   َ ُْ ِم
لده  ولدهمم بحفده   ملسو هيلع هللا ىلصلهدى و  (2)«﴾َبَصائِ

يًظا ﴿ ُِ اَاَ  َعَلي ِهم  َح (و لأ   ا  ت د  ك لتعد لهلل فمدى 107﴾ )األنع ر:  َوَما َجَعل 

يظٌ  حفه  ولهلل خلق  ﴿ ُِ بِّي َعَل  ُكلِّ َشي    َح َْ  (.57﴾ )هىهلل:  نِنَّ 

                                                 
 (.2915( أخرج  ال خ  ي   )1)

 (.9/469ج  ع ال ه ن ) (2)
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لهن  يتع ء  الش نئىن للقرنن: أي  تلمدة )مدل( أل  د  يراهللفمد  يف العده   

م فإودد  لددم تددرهلل يف الددن  القددرن و لمددهلل ملسو هيلع هللا ىلص  مدد  يددهلل  ولددهلل أن الكددار لن هندد  

طريقدة القدرنن يف طدىي المعلدىر  د  الكدار بهللاهدةو  -ترل أخرى  جملىا 

 ف لقرنن تار ا  للعقاءو الذي  يفممىن المضمر لالمقهلل     العه  .

يهلل  ولهد  تثهدر م لشىاههلل انتق   الخ  ا يف الكار    غهر نتر  رييف 

وَن اهللَ ِقَياًمدا وَ  يف القرننو  نم  مىل  تع لهلل: ﴿ ُْ ُك ََن   ََ ُقُعدوًدا َوَعَلد  ُجاُدوبِِهم  الَِّنَ

ِقاَدا  َِ دب َحاَنَك  َُ ََ َهدَنا َبدا ًِ   بَّاَا َما َخَلق  َْ   ِ  ْ َ َماَواِت َوار  ِق السَّ ي َخل 
وَن ِِ ُْ كَّ َُ َت ََ َو

 ِْ (و لالتقهللير: )يقىلدىن:  بند   د  خلقدت هدذا 191﴾ )ن  ومران: َعَناَب الاَّا

 .ح جة إلهلل نتر )ليقىلىن( و لالق  ب الع مل يفمم العه  م    غهرب طا (

ِت  ل ثلدد  يف مددى  ا  تعدد لهلل: ﴿ اِت ال َمددو  َْ ددي َغَمدد
ى نِِذ الظَّددالُِموَن ِِ َْ َوَلددو  َتدد

َن َعدَناَب ال ُهدوِن بَِمدا ُكا دُتم   َزو  َم ُتج  َسُكُم ال َيو  ُُ ن  ََ ُِْجوا  ََخ  َِهم  
ِْ
 َ
ََ ُِو  َِ َوال َمَ ئَِكُة َبا

َْ ا  َغي دد
ِ
وَن َتُقوُلددوَن َعَلدد  اهلل ُْ بِ ددَتك  ددِ  َتس 

اتِ ََ َ  َآ (و 93﴾ )األنعدد ر: ل َحددقِّ َوُكا ددُتم  َعدد

 لالتقهللير: )لالمائكة ب و ى أيهلليمم يقىلىن : أخرجىا أنفعكم(.

ََ  ل ثلدد  يف مددى  ا  تعدد لهلل: ﴿ ددا الَّددِنَ َأمَّ َِ ددَوَد ُوُجددوٌه  َم َتب ددَيَْل ُوُجددوٌه َوَتس  ددو  ََ

ُتم  َبع    ْ َُ َك ََ َودَّت  ُوُجوُهُهم    َ وَن ا ُْ د ُُ ُنوُقوا ال َعَناَب بَِما ُكا دُتم  َتك  َِ ﴾ )ن  َْ نََِمانُِكم  

(و لالتقهللير: )فأ   الذي  اوىهللت لجىهمم فهق   لمم: أتفرتم 106ومران: 

 بعهلل إيم نكم(.

ِم َإ  ل ثل  أيضا يف مىلد  تعد لهلل: ﴿ َمداِل َهدُؤَإِ  ال َقدو  َِ  
ِ
ِْ اهلل َ  ِعا د ُقدل  ُكدل  ِمد

 ََ ًَثا َََكاُدوَن  ِْ َقُهوَن َح  ُ   ديَِّلة ََ   َ َََصداَبَك ِمد  َوَمدا 
ِ
ََ اهلل ِمد َِ  

َ  َحَسداَة  َََصداَبَك ِمد َما 

ِسَك   ُ َ  َن ِم َ  َحَساَة   ﴿﴾و فقىل : َِ َََصاَبَك ِم تار  عدتأنف يفمدم ود  ع   ﴾َما 

ته  درأ در ا   ودىل  أن يقىلد  للمشد مد    وده م  أند  غهدر هللاخدل فهلم  ئ  
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 ملسو هيلع هللا ىلص .إخ       ا  تع لهلل لن ه و بل هى {مل}

 

*** 
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 املصادر املزعومة للقرآن الكريم

و لمدهلل نقلد  ]ملسو هيلع هللا ىلص[القرنن له  تا ا إلمهداو بدل هدى  د  تدألهف  حمدهلل  قالددوا:

شدعر  ل مدة بد  نىفدل  حهدرا الراهد  ب   و   ة هلل   ختلفة: )الكت ا المقدهللس 

ند  لدم يدى   إلهد و ألن شدعر ا درب القده (و لهدذا يدهلل  ولدهلل أ أ هة ب  أبي الةدلت 

الن ي المىحهلل إله  ال ينقل ود  المةد هلل  ال ددشرية أل المةد هلل  القهلليمدة )أي الكتد ا 

 المقهللس(.

أن هللوىى امت  س القرنن ود  العد بقه  هللودىى مهلليمدة جهلليدهلللو  والجدواب:

أن ملسو هيلع هللا ىلص مهلليمة يف  ضدمىو و جهلليدهللل يف  دهللوهم و ف لمشدرتىن أوهد هم م د  الن دي 

ب مت  وم     أود طهر األللده  ملسو هيلع هللا ىلص ن لأخ   هو ف هتمىا الن ي يأتىا بمثل ولىر القرن

﴾ )الاحدل:  ََ لِدي َوَّ ُْ ار  دا ِي ََ ََ َبُكم  َقاُلوا  َْ َزَل  ََن  (، ﴿َوَقداُلوا 24﴿َونَِذا ِقيَل َلُهم  َماَذا 

ََِصديً ﴾)الُْقان:  ًة َو َْ د َلد  َعَلي دِ  ُبك  ِهدَي ُتم  َِ َتَتَبَهدا  ََ اك  لِدي َوَّ ُْ ار  ا ِي ََ لمد لىا:  (،5ََ

تعلددم القددرنن   دد  غددار نةددرا   ل ددي اوددم  جددرباو لتدد ن غا ددا لعدد  ر بدد  

ٌم  ﴿ر يو لت ن يعمل حهللاهللا  بمكة: دالحض َََعاَندُ  َعَلي دِ  َقدو  اُه َو َْ َتد  ِ ٌك ا  ِ نِن  َهَنا نِإَّ نِ

ا﴾  ًْ ًمدا َوُزو ْ  َجداُ وا ُظل  َق َِ وَن  ُْ مد  (و ل هللَّ ولدهمم القدرنن فدريتمم ب4)الفرمد ن: آَخ

ٌْ لَِسداُن الَّدِني أوكتمم لهللحض ب طلمم:  ُمُ  َبَرد َعلِّ َُ َما  ََُقوُلوَن نِنَّ ُهم   نَّ
ََ َلُم  ْ  َنع  ﴿َوَلَق

﴾ ٌَ ي  ُمبِي
بِ َْ َجِمي  َوَهَنا لَِساٌن َع ع 

ََ وَن نَِلي ِ   ُْ ِح ل   (.103)النحل:  َُ

لهذه الهللوىى القهلليمة جهلليهللل يف تحهلليهلل أودم ء المةد هلل  الملوى دة للن دي 

ب لتعلم    حهللاهلل  ل ي و بهنم  ال  ونىن الهىر مومدىا أن ملسو هيلع هللا ىلص فقريش اهتمت   وملسو هيلع هللا ىلص

حهددرا حدده  لقهدد  يف را  ب  دالنةدد يتعلددم القددرنن  دد  الراهدد  النعدد ى ملسو هيلع هللا ىلص الن ددي 

 د  ملسو هيلع هللا ىلص بةدرى الش ر ونهلل   ما ه  غا ا  ع وم  أبي ط ل و تم  مومدىا تعلمد  

جدة  ةدي ا  ونمد و ل مة ب  نىفل األوهللي القرشديو ابد  ودم أر المدا نه  خهللي
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حهدرا لل مدة[ لدم يخ در يف بد   مدريش لال يمدىهلل رو لهدذان ]ب  دلهى  اه   تنةد

 لإلمهة تت ب .ملسو هيلع هللا ىلص المهللينة اوم لاحهلل  نمم يف طعنمم يف ن ىل الن ي 

  ملسو هيلع هللا ىلصية النيب مُِّأ

دي ملسو هيلع هللا ىلص لم ل أن نشرع يف به ن الحق يف هذه المعألة نىهلل أن نقدر  أن الن دي  أ  ئ

وَندُ   بدة ﴿ال يعرأ القدراءل لالكت  ُْ ََِج ديَّ الَّدِني  دوَل الاَّبِديَّ ارُمِّ َُ َّْ تَّبُِعدوَن ال ََ  ََ الَّدِنَ

اِة َواإِلن ِجيِل  َْ ي التَّو 
ُهم  ِِ َْ ُتوبًا ِعا (و لنشأ يف أ ة أ هةو ندهلل  157﴾ )األوراأ: َمك 

دا هُ  ﴿أن تجهلل فهم     يقدرأ ليكتد   دوإً مِّ َُ َْ  ََ يِّدي ُمِّ دي ار 
ِِ َُ ت ُلدو ُهدَو الَّدِني َبَعد ََ م  

اتِِ  ﴾ ََ  (.2)الجمعة:  َعَلي ِهم  آ

هة الن ي  حجر العثرل الذي أوثر أ دح ا األب طهدل الدلاومه  ملسو هيلع هللا ىلص  لقهلل ت نت أ  ئ

نقددل  دد  تتدد  العدد بقه  لولددى ممو لمددهلل  هلل ولددهمم القددرنن بقددى  ا : ملسو هيلع هللا ىلص أن الن ددي 

َِددُ  بِيَمِ ﴿ ََ َتت ُلددو ِمددَ َقب ِلددِ  ِمددَ كَِتدداب  َوَإ َتُ  ُِلددوَن ﴾ َوَمددا ُكادد َتدداَب ال ُمبِ   ْ ياِددَك نِذًا إَّ

  و مدد   هددذا(48)العنك ددىت: 
ُّ
بدده  ظمددرا  مددريشو فلددم يعددتنكره أحددهلل  دد   لالن ددي

بهدنمم م دل بعثتد  ملسو هيلع هللا ىلص و تهف يجملىن نلم لمهلل  كدث ملسو هيلع هللا ىلص هت  المشرته  و لهقهنمم بأ ئ 

َِ َ َتع قِ  ﴿ أ بعه  ونة ََ َ َقب ِلِ   َُ ِِيُكم  ُعُمًْا مِّ ْ  لَبِث  َق  (.16)يىن : ﴾ ُلوَن َِ

ل القرنن الكريم إمرا  المشد هدة الن دي دلمهلل وجَّ حده  نقدل مدىلمم:  ملسو هيلع هللا ىلصرته  بأ ئ

ةً و﴿ َْ دد َلدد ل َعَلي دِ  بُك  ِهددَي ُتم  َِ تَتَبََهدا  ََ اك  لِددي َوَّ ُْ ار  ددا ِي ََ ََ ََِصدديً   َقدالُوا  (و 5)الفرمدد ن:  ﴾ َو

َلد ل  ﴿لنلم يف مىلمم :  ِهدَي ُتم  َِ تَتَبََها  و فمدى لدم يكت مد و بدل اتتت مد  ألند  ال ﴾َعَلي دِ   اك 

 ملهلل وله  ألن  ال يعت هع مراءهت  بنفع .يجههلل الكت بةو ثم هي ت  

هدة الرودى   بدذتر نةده   د  تدار ملسو هيلع هللا ىلص لشغ  أ ح ا األب طهدل ولدهلل أ ئ

بدد لقراءل لالكت بددةو ملسو هيلع هللا ىلص و مومددىا أن فهممدد  شددم هللل ولددهلل  عرفددة الن ددي ملسو هيلع هللا ىلصالن ددي 
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و (1)هللي هددةو فكتدد  فهدد   دد  يقدد  ا العدد رأللممدد : حدده  شدد  ك يف تت بددة  ددليف الح

ائتوين بكتاب َكتب لكم كتابًا إ تضدلوا »لاآلخر حه  م   للةح بة م هل لف ت : 

بد لقراءل ملسو هيلع هللا ىلص و فدرألا يف هدذي  النةده  الةدحهحه   د  يدهلل  ولدهلل  عرفتد  (2)«بعْه

 لالكت بة.

و إن تتد   د  تتد و ملسو هيلع هللا ىلص يىر الحهللي هة فكد ن  عجدلل لد  ملسو هيلع هللا ىلص فأ   تت بة الن ي 

تتد  لهدى ال ملسو هيلع هللا ىلص يك  ت ت ا    م لو بهلللهل  لاية ال خ  ي التي أخربت أند   للم

يعرأ القراءل لال الكت بةو ففهمد  أن مريشدا اورتةدت ولدهلل الكتد ا الدذي يكت د  

َندا » ملسو هيلع هللا ىلص:فق لت: اتت : هذا  د  م ةدهلل ولهد   حمدهلل بد  و دهلل ا . فقد    ولي 

 ِ ِ ِ َْول اهلل
ِ
 ِ ِ محمْ بَ عبْ اهلل، وَنا واهلل

ِ
 «. واهلل

فقد   ولدي: لا  ال «. امدح: َْدول اهلل»قال: وكان إ َكتب، ِقدال لعلدي: 

 .  (3)بههللهملسو هيلع هللا ىلص فأ اه إي هو فمح ه الن ي ، «ِأْني » أ ح ه أبهللا . م  :

و (4) فددأ اه  ك ودد و فمح هدد « َْين مكانهددا »  مدد  :ملسو هيلع هللا ىلص ليف  لايددة  عددلم أندد  

 ند  يف الةدحهفة لم يعرأ مراءل المكتىاو للدم يعدتهلل  ولدهلل  كملسو هيلع هللا ىلص فروى  ا  

 . إال حه  هلللَّ  ولي 

حديو  دع ملسو هيلع هللا ىلص ثم تمضي الرلاي ت الةحهحة فت ه  أن الن ي  تت  بدهلل   د    

أوجىبدة لمد   نهد و ملسو هيلع هللا ىلص لم يك  م لم  ت ت او فك ندت تت بتد  ملسو هيلع هللا ىلص تأتههلله  ولهلل أن  

)أخددذ الكتدد او للدده  يحعدد  يكتدد و ملسو هيلع هللا ىلص ففددي  لايددة ال خدد  ي أن  وددى  ا  

حمهلل ب  و دهلل ا  ال يدهللخل  كدة العدا  إال العدهف فكت : هذا    م ةهلل وله   

                                                 
 (و ليأيت نة .3184( أخرج  ال خ  ي   )1)

 (.1637(و ل علم   )114( أخرج  ال خ  ي   )2)

 (.3184( أخرج  ال خ  ي   )3)

 (.1783( أخرج   علم    )4)
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 ملسو هيلع هللا ىلص.و فقةة تت بت  ت نت ولهلل غهر المعمىهلل  ن  (1)يف القراا..(

ائتددوين بكتدداب َكتددب لكددم كتابددًا إ »يف نخددر حه تدد : ملسو هيلع هللا ىلص لأ دد  مددى  الن ددي 

بد لقراءل لالكت بدةو لأند  ودهكت  بنفعد  هدذا ملسو هيلع هللا ىلص و فدا يفهدهلل  عرفتد  «تضلوا بعْه

م تدل  تقدى : م تدل  األ هدر و لتتد  األ هدر لجلدهلل لةدراو الكت او فإن الن س لد

 لإنم  تقةهلل أن  لج  بذلم لأ ر ب و    غهر أن يفمم الع  ع أن  فعل  بنفع .

للتأتههلل  حة هذا الفمم نذتر  لايته  يرليمم  اإل  ر أحمهلل يف  عدنهلله  د  

دَتِوي ال   ﴿حهلليث الرباء ب  و ما تتحهللث ن و  ندلل  مىلد  تعد لهلل:  ََس  وَن إَّ  ُْ َقاِعد

 ﴾ ِْ َْ لِي الضَّ َُو   ُْ ََ َغي  ِماِي ََ ال ُمؤ   (.95)النع ء: ِم

لهلل يقى  الرباء ب  و ما: لم  نللت هذه اآلية أت ه اب  أر  كتدىر و لأل  ففي ا 

لِددي فقدد   : يدد   وددى  ا  و  دد  تددأ ر ؟ إ  ةددرير ال دددةرو فنددل  مىلدد :  َُو   ُْ ﴿ َغي دد

 ﴾ ِْ َْ و فمدذه  (2)«بدالكت  والدْواة ، َو اللدوح والدْواة ائتوين» ملسو هيلع هللا ىلص :فق   الن ي الضَّ

طل  أهلللات الكت بدةو للربمد  ف مدم  نمد  أند  يريدهلل تت بدة ملسو هيلع هللا ىلص الرلاية تفههلل أن الن ي 

 تت بت  يف نخر حه ت .ملسو هيلع هللا ىلص اآلي ت بنفع و تم  ف مم    مةة الكت ا الذي أ اهلل 

لك  نلم غهر  قةىهللو إن تفعدره الرلايدة األخدرى للحدهلليثو حهدث يقدى  

ادعددوا لددي زَددًْا َجددي  َو َددأتي : » فقدد  ملسو هيلع هللا ىلص الددرباء: تنددت ونددهلل  وددى  ا  فهمدد  

 ََ وَن ِمدددد ُْ ددددَتِوي ال َقاِعددد ََس  بدددالكت  والددددْواة َو اللدددوح والددددْواة، كتدددب: ﴿إَّ 

..﴾ ََ ِماِي طلد   « ائتوين بكتاب َكتدب لكدم كتابدًا»ف لمقةىهلل    مىل : ،  (3) «ال ُمؤ 

 بنفع . ملسو هيلع هللا ىلص ت  هب  أهلللات الكت بة  ع    يكت  هب و ال أن  وهك

هددا و لأن النةدده  يكمددان  دد  جدد ء يف القددرنن تدد ن أ  ملسو هيلع هللا ىلص لهكددذا يت دده  أندد    ئ

                                                 
 (.4251( أخرج  ال خ  ي    )1)

 (.18174( أخرج  أحمهلل   )2)

 (.18204( أخرج  أحمهلل   )3)
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َُ  ﴿ملسو هيلع هللا ىلص الكريم    التةرييف بأ هت   ِم َُدؤ  ديِّ الَّدِني  دولِِ  الاَّبِديِّ ارُمِّ َُ َْ دِ  َو الل 
آِماُوا  بِ َِ

وَن ﴾ )ارعْا  ُْ َت ُكم  َته  بُِعوُه َلَعلَّ ِ  َواتَّ
ِ  َوَكِلَماتِ   .(158: بِالل 

ا لم يتلدق   إن  »لمهلل  هلل  تى  س ت  لهل بقىل :  د  ولدهلل أودت ن  حمهلل  هلل لو 

ا لت ندت  دن وة الخدطًا حهلليثدة العمدهلل نندذاك يف بداهلل العدراو ليظمدر لدي أن  وأبهلل 

ا لم يك  يعرأ الخط لالقدراءلو لتدل  د  تعلدم هدى وهشدة  :الحقهقة هي أن  حمهلل 

ألند  تد ن  وال مدهلليمم  لال حدهلليثم  م. لم يعرأ ولىر العد لم.. الةحراء لأحىالم 

للدم يغدرتأ  وللم يقت    حمهلل    نى  أي إنعد ن نخدر وبنفع  غنه   و  تل نلم

 الدذي  أللئدم –يف جمهع أش  ه     األن هد ء لالعظمد ء  للم يم   و    ن هل غهره

 حمدهلل أهللندهلل    لبده   تد ن بهند    –ممم ب لمة بهيف الم هللية يف ظلم ت الهللهى  أش ئ 

 .(1)« لة

إند   د  الحم مدة أن »تذلم  هللمت المعتشرمة ت  ن أ  عرتن  بقىلمد : ل

ن  ال يىجدهلل يف المةد هلل  تم  أ و«أ ئي»نتحهللى التفعهر المى لث للمعلمه  للف  

األللهلل أي نتر و  مدهلل ل  حمدهلل ولدهلل القدراءل لالكت بدة .. للدى تد ن  دحهح   أن 

ا مهلل أخفهلل  قهلل ت  ولدهلل الكت بدة لالقدراءل طهلدة حه تد   لك ندت تلدم خهللودة  حمهلل 

ا اإلبق ء ولدهلل  ثدل  تربىو لخاف   لكىن نلم  ن أ ل  هعت و فإن     الةع  جهلل 

 .(2)«خذن  يف االوت    حمهمهة الةلة به   حمهلل لمى  أتلم الخهللوة إنا نح  

: ر(1927)ت  هندددري ت ودددرتيالفرنعدددي الكىندددت ليقدددى  المعتشدددر  

 يعلمد  الند سو ألن حهد ل يعتحهل ولهلل  جل يف الشر  أن يتعلم العلم بحهث ال»

 .(3)«الشرمهه  تلم  ظ هرل للعه ن

                                                 
 (.67ص )األب   و تى  س ت  لهلو  (1) 

 .(136  أ  عرتن و ص )يوهرل الن ي  حمهللو ت   (2) 

 .(39اإلوارو خىاطر لوىانيفو هنري ت ورتيو ص ) (3) 
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للعل    المفههلل التن ه  إلهلل أن أل  ترجمة وربهة للكت ا المقهللس ظمدرت بعدهلل لفد ل 

لدم  لكتد ا فو (1)ر724بقرن    الل  نو لهي ترجمة أودقف أشد هله  يىحند  ود ر ملسو هيلع هللا ىلص الن ي 

 لدع ولدهلل بعدض القعد و للدم ي و فقدهلل تد ن حكدرا  ملسو هيلع هللا ىلص م   الن ي يك   تهللالال  به  الن س 

وددىار المعددهحهه  إال يف وةددر ال   وددة يف القددرن المددهاهللي العدد هللس وشدددر  غددم  ولهدد 

 ح لالت الكنهعة  نع انتش  ه بقرا ات الحر  ن التي أ هلل ه   جمع تريدهللنت ندىترهللار يف 

 .(2)ر1563 – 1542

***

                                                 
 (.771( انظر: م  ىس الكت ا المقهللسو ص )1)

 (.608 ختةر ت  يش الكنهعةو أنهلل ل  لرو ص ) :( انظر2)
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 ؟هل القرآن منقول من الكتاب املقدس أواًل:

 نحى  و  الكت ا المقهللس يف تثهدر  د   ع  فد  لنةى د  القرنن  وا:ددقال

 التي ش هبت    يف الكت ا المقهللس    أخ    الع بقه .

إن القرنن يةر  بىجىهلل التش ب  بده   د  أنللد  ا  ولدهلل األن هد ء  واب:دوالج

ََنَّ  ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصلبه     أنلل  ولهلل خ تممم   ِْ ك   الدنِّ
ِْ
ِْ ِمَ َبع  ُبو ي الزَّ

ْ  َكَتب اَا ِِ َ   َوَلَق  ْ َ ار 

الُِحوَن ﴾  وَن ال َحَيداَة  ﴿(و ل ثل  يف مىل : 105)األن ه ء: ََُِْثَها ِعَباِدَي الصَّ ُْ
ثِ َبل  ُتدؤ 

َيا  ن  َْ ََب َق   ال ٌْ َو ُة َخي  َْ َِخ ُوَل   َواآل  ي الَصُحِ  ار  ُِ اِهيَم  نِنَّ َهَنا َل َْ ُصُحِ  نِب 

ددد  ََ هلل  تعدددتللر لجدددىهلل التشددد ب و فىحدددهللل المةددد، (1)(19-16)األولدددهلل: ﴾ َوُمو

لالتش ب  بهنمم  يكىن بقهلل     يشتمل وله  الكت ا المقهللس    حق ل   بقدي فهد  

ِه   دد  هددهللي األن هدد ء ﴿ ِْ دد ََ ِمددَ َبع  َحي اَددا نَِلدد  ُنددوح  َوالاَّبِيِّددي ََو  َحي اَددا نَِلي ددَك َكَمددا  ََو  ددا  نِنَّ

دَح   َ دَماِعيَل َونِ  َ اِهيَم َونِ َْ َحي اَا نَِل  نِب  ََو  ََدوَب َو
ََ ِِ َوِعيَسد  َو دَبا  َ ُقدوَب َوارَ ََع  اَق َو

َلي َماَن َوآَتي اَا َداُووَد َزُبوًْا ﴾ َُ وَن َو ُْ َُوُنَس َوَها  (.163)النع ء:  َو

لك  التش ب  به  الكت به  له    درهللا و فثمدة فدرل  ت هدرل بهنممد  ودنعرض 

حقهقتد   شدتمل ل عضم  بعهلل أن ن ده  أن الكثهدر  مد  يظند  الد عض تشد هبا هدى يف 

 ولهلل  ف  مة تربى ت  ل موم اللاومه  ب لتش ب  به  الكت به .

ل د  جد ء يف القدرنن ود  فمثا  ال تش ب  لال تىافدق بده   د  جد ء يف اإلنجهدل 

المحرل ه     هللخى  الجنة  غم    مهلل يظ   د  تشد ب  العده مه و ففدي اإلنجهدل 

ْ دجمدل مدَ ثقدب نبدْة ََسدالحق َقول لكم: نن مْوْ »أن المعهيف م   لتا هذه: 

(و فمدذا الدن  يف تجدريم 25 - 19/23) تدهلل  «مَ دخول غاي نلد  ملكدوت اهلل

األغنه ء لحر  وم    الجنةم بهنم  القرنن ةرا هذا المثل يف حهلليث  و  الكفد   

                                                 
( لألوف هذه اإلح لة القرننهدة إلدهلل أودف    ىودهلل نفتقدهلله  يف األودف   المنعدىبة إلدهلل  ىودهلل يف 1)

 ل  الكت  الع بقة    التحريف لالت هلليل لاللي هللل لالنقة ن. الكت ا المقهللس بع      تعرةت
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وا  َعا َهدد ﴿المكددذبه  المجددر ه و ال األغنهدد ء  ُْ َب ددَتك   َ اَددا َوا
اتِ ََ ُبوا  بِآ ََ َكددنَّ ا إَ نِنَّ الَّددِنَ

 ِِ دمِّ ال ِ َيدا ََ دي 
ِلدَل ال َجَمدُل ِِ ََ ُخُلوَن ال َجاَّدَة َحتَّد    ْ د ََ َما  َوإَ  ََب َواُب السَّ تَُّح َلُهم   َُ ُت

﴾ ََ ِِْمي ِزي ال ُمج  (و ف لتش ب  بده  النةده  ين  دق ولهد  40)األوراأ:  َوَكَنلَِك َنج 

د   لال   شدهرو لإن تندت تش ه  العا دة هلليدهللات ب لشد   بده   ال أشدم بتشد ب  الج 

 القرنن  ع    أنلل  ا  ولهلل المعهيف وله  الةال لالعارو  م  أة وىه لحرفىه. 

نيدةو لأن التشد ب  بهنمد   6236لنىهلل أن نن   هن  إلدهلل أن نيد ت القدرنن بلغدت 

 لنعتقدهلل نيدةو   ئدة ود  –بحد    د  األحدىا   -لبه  النةدىص الكت بهدة ال يليدهلل 

 د  هدى  القدرنن  ع التش ب   ى     فهم  ت ن فم تحري م ل الكت  هذه أن ج م ه 

 أتثر    نلم بكثهر.

تمددد  يلدددلر العلدددم بددد الختاأ لال دددىن الك هدددر بددده   ىةدددىو ت القدددرنن 

ل ىةىو ت الكت ا المقهللسو ف لعمهلل القهلليم )التى ال( يف حقهقت  هى ت  يش بندي 

يف  إورائهل لأنع هبم لأوهللاهللهم لوهر  لىتمم لأن ه ئمم لمةد  حدرلهبمو فمدى

الجملة تع ئر تت  الت  يش المعرلفةو ت ل هللاية لالنم ية الب  تثهرو لت  يش األ دم 

لالملددىك لل ددربيو لال يعددتثنهلل  دد  نلددم إال وددفران فقددط )الاليددىن لالتثنهددة(و 

 فمم   عنه ن ب ألحك ر التشريعهة.

لأ   العمهلل الجهلليهلل )اإلنجهدل( فهتكدىن  د  أن جهدل أ بعدةو تضدمنت ودهرل 

ملسو هيلع هللا ىلص لىالهللل إلهلل الةل  الملوىرو فمدي أشد    د  تكدىن بعدهرل الن دي المعهيف    ا

التي يرليم  اب  إوح   أل هتذي م  الب  هش رو تم  يتضم  العمدهلل الجهلليدهلل أيضدا 

 و ئل التا هذو لهي تحكي و  مةةدمم ل حاهتدم لأ وجىبد هتم لل د ي هم 

ل لد   المىجمة إلهلل أ هللم ئمم ل ع  فمم لتىةهيف بعض المف ههم الاهىتهدة أل

 بعض القض ي  الشخةهة.

أ   القرنن الكريم فمى  ختلف يف تكىيند  ل ىةدىو  و فمدى يحدىي )شدر  
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تىجهمدد ت للمجتمددع  -ريعهة دأحكدد ر تشدد -مةدد  العدد بقه   -حقدد ئق اإليمدد ن 

 ل ف الهىر اآلخر ل   يتعلق ب (. - ع لجة مض ي  يف العةر الن ىي  -المعلم 

ن ل ىةىو ت الكتد ا المقدهللس لينحةر المشرتك به   ىةىو ت القرن

 (.التشريعهة األحك ر –مة  الع بقه   -يف ثاثة  ح ل  )حق ئق اإليم ن 

لك  نظرل ف حةدة وتكشدف الت د ي  الك هدر بده  حدهلليث القدرنن لحدهلليث  

 .   نفةل  بإنن ا و لهى الكت ا المقهللس يف هذه المىةىو ت الثاثة

 سحقائق اإلميان بني القرآن والكتاب املقد أ.

الكت  التي ينللم  ا  يتىمدع م  ئمد  جمهعدا أن ترتدل ولدهلل حقد ئق اإليمد ن 

الرئهعة ت لتعريف ب   لأن ه ئ  ل ائكت  لتهفهة و  هللتد و ل د  ال دهللهي أن تت د بق 

ن هد ءو بدل لم يك  بهللوا و  إخىاند  األملسو هيلع هللا ىلص هذه الكت  و لىحهللل  ةهلل ه و ف لن ي 

 للهللوىل إلهمد  و ليف  قهلل دة نلدم تىحهدهلل ا  ج ء ل ه ن المع   ناهت  التي بعثمم ا 

دُ  َإ نَِلدَ   ﴿ لالتعريف ب  لبةف ت  ََنَّ  نِإَّ ُنوِحي نَِلي ِ  
ول  َُ َّْ اَا ِمَ َقب ِلَك ِمَ  ل  ََ  ْ ََ َوَما 

وِن ﴾  ُْ ُب اع  َِ َََنا  َُوِحَي نَِلي َك َونَِل   (و لالتحذير    الشرك ﴿25)األن ه ء: نِإَّ    ْ َوَلَق

ََ الَِّنَ دَِْ
َِ ََ ال َ ا ََّ ِمد ََّ َعَمُلَك َوَلَتُكدوَن َِ َب ََ َلَيح  ك  َْ ََش    َ

َ  َقب ِلَك َللِ َبدِل اهللَ  ََ ِم

 ََ اكَِِْ َ  الرَّ ْ  َوُكَ مِّ ُب اع  (و فمذه حقد ئق أط دق األن هد ء ولدهلل 66-65﴾ )الل ر: َِ

لهدل لحدهللل نتره و لال يتةى  خلى هللوىل ن ي  نم و ف لتش ب  بهنم  المر لم و لهى هلل

أ ددلم و لأ دد  االخددتاأ بهنمدد  يف التعريددف هبددذه الحقدد ئق فددذاك هلللهددل تحريددف 

 بعضم و لأن  له     ونهلل ا  تع لهلل.

لالعدداا : هددل يتشدد ب  القددرنن  ددع الكتدد ا المقددهللس فهمدد  يتعلددق بحقدد ئق 

 اإليم ن؟

لمج بة و  هذا العاا  نكتفي بعدرض  عدألة لاحدهللل  د   عد ئل اإليمد ن 

 ألة التعريف ب   ل ف ت و لهقه  الق  ب الش ههلل ولهلل الغ ئ .لهي أهمم و  ع
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ليف التعريددف بدد   ل ددف ت  يتشدد ب  الكت بدد ن )القددرنن لالكتدد ا المقددهللس( 

بقهلل     يحىي  الكت ا المقهللس    الحق و ليفرتم ن بقهلل     تحىي  هدذه الكتد  

    الشىائ  لالتحريف بع   التهللخل ال شري فهم .

ت ا المقهللس الهىر  جمىوة  د  النةدىص التدي تعظدم لال  ي  أن يف الك

ا  لتتحدهللث ودد  لحهللانهتدد و فأ ددى  هددذه الكتد   دد  ونددهلل ا و لهددذه الحقدد ئق 

اإليم نهة الةحهحة بق ي  نث   األن ه ء يف هدذا الكتد او فت د بق القدرنن  عمد  هلللهدل 

ولددهلل لحددهللل المةددهلل  و لهددى ا  وددل لجددلو لال يعنددي ب لضددرل ل أن القددرنن نقددل 

نم م إن التشد ب  ال يدهلل  ب لضدرل ل ولدهلل النقدلو فقدهلل ت د بق اإلنجهلهدىن األ بعدة  

) تهلل ل رم  للىم  ليىحن ( يف الكثهر  د  نةى دمم  دع أودف   العمدهلل القدهلليمو 

للم يلوم أحهلل     ثهري األب طهل و  القرنن أوم ت نىا ينقلىن    العمهلل القهلليم 

 م ال عض.مأل    بعض

رنن لالكت ا المقدهللس يف بعدض المعد   فإند  يمكد  لإماء الت  بق به  الق 

للمت بع   هلل الكثهر    التف  هل المختلفة به  الكت به و لهى    ي حهل أن يكىن 

هم   ةددهلل ا  ل خددرو فدد    إلدد  وظددهم بدد ئ   دد   -بحعدد  القددرنن الكددريم  -أحددهلل 

ن  ناتد  لال تهفهدة   دف ت  خلق و  عتى ولهلل ورش  اوتىاء يلهق بجال  و ال نهلل ك ت 

﴿ ﴾ ُْ دِميُع الَبِصدي ٌ  َوُهَو السَّ (و بهنمد  هدى بحعد  11)الشدى ى:  َلي َس َكِمث ِلِ  َشي 

الكتدد ا المقددهللس إلدد  يخدد لط  خلىم تدد و فهتجعددهلل يف  ددى  بشددريةو لينددل  إلددهلل 

هددو ذا الددْب َ ددْج مددَ مكاندد ، وَادددزل وَمرددي علدد   »ي فهمدد  داأل ضو ليمشدد

لمائكددة الكددرلبهم يف تنقاتدد  ليرتدد  ولددهلل ا(و 1/3) هخدد   «شددوامخ ارْ 

 أ أ السماوات وندزل، وضباب تحَ ْجلي ، ْكب عل  كْوب، و اْ، وْئي »

(و لمهلل نل   درل إلدهلل بد ا  11 - 22/10( 2) مىئهل ) « عل  َجاحة الَْح...

وَكلم الدْب موَد  وجهدًا لوجد ، »خهمة االجتم ع و فكلم  ىوهلل لجما لىج  
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 (.33/11)الخرلع  «كما َكلم الْجل صاحب 

راا دود  ال عد ر لالشد -بحعد  القدرنن  -لإنا ت ن ا  ودل لجدل  نلهدا 

لالنق ئ  فإن الكتد ا المقدهللس يدلوم أن الدرا ما  إبدراههم لأتدل وندهلله بعدض 

 (. 18/8)انظر التكىي  اللحم  ع الل   

َلدي َس َكِمث ِلدِ   ﴿لإنا ت ن القرنن ينله ا  و ح ن  لتع لهلل و  الش ه  لالمثهدل 

ُْ ﴾ َشددي  ٌ  ددِميُع الَبِصددي ٌْ ﴾ ﴿و (11)الشددى ى:  َوُهددَو السَّ َََحدد ددوًا  ُُ ََُكددَ لَّددُ  ُك  َوَلددم  

(و فإن  يف الكت ا المقدهللس أشد    د  يكدىن ب إلنعد ن الدذي خلقد  3)اإلخاص: 

 (.1/26) التكىي   «وقال اهلل: نعمل اإلنسان عل  صوْتاا كربهاا» ش هبا ل  

لجعددهللية و فشددعر  أودد  أبددهض لل ددف  وددفر هللانهدد   بةددف ت اإلنعدد ن ا

وجلس القَْم ارَام، لباَد  َبديْل كدالثلل، شدعْ ََْد  » ل ابع  تذلم بهض ء

(و للد  وهند ن لأجفد ن )انظدر 7/9) هللانهد    «كالصو  الاقي، وعْش  لهيدب نداْ

(و للد   جدان 28-30/27(و لل  شدفت ن للعد ن )انظدر إشدعه  11/4المل ى  

(و لأيضدا لد  فدم لأندف يخدرع  نممد   24/9 نهم  بنى إورائهل )انظر الخدرلع 

 (.18/9)المل ى   «صعْ دخان مَ َنُ ، وناْ مَ ِم »هللخ ن لن   

 وَمعا صوت»لمهلل  شهلل يف الجنةو حتهلل ومع نهللر  لحىاء  لمع  خ ىات : 

 (.3/8)التكىي   «الْب اإلل  ماشيًا يف الجاة عاْ هبوب َْح الاهاْ 

ُ   ﴿هللنه  ال ي درى يف الد -بحع  القدرنن  -لا    ِْ  ْ د َُ ُْ َوُهدَو  ُكدُ  ارَب َصدا ِْ  ْ إَّ ُت

 ﴾ ُْ َْ َوُهَو اللَِِّيُ  ال َ بِي ( و لهدذا خداأ المفمدىر التدى ايت 103)األنعد ر: ارَب َصا

(و تمد   نه يعقدىا 33/11الذي يلوم أن  ىوهلل  نه لجما لىج  )انظدر الخدرلع 

و لهي تلمة وربانهدة  "هلفهنئ"حه     و  بعهلل أن ورب لاهللي ي ى و فعمهلل المك ن  

)التكدىي   «قائ ً: رين نظْت اهلل وجهًا لوجد ، ونجيدَ نُددسي» )لج  ا ( عن ه  

32/30 .) 
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لإنا ت ن ا  تع لهلل يةف نفعد  يف القدرنن بأند  ولدهلل تدل شديء مدهلليرم فدإن  

وفر التكىي  لهى أحهلل أوف   الكت ا المقدهللس الدذي مومدىا أن القدرنن  نحدى  

لر يف  ة  وت  لهع  ن  يلوم يف مةة قدىاو لتدذلم فدإن يعقىا الع بقة أن ا  ه 

أن الرا وجل و  نةر بني إورائهل ولهلل بعدض أودهللائممو ألن وفر القض ل يذتر 

 (.1/19لمم  رت  ت    حهلليهلل )انظر القض ل 

لهكذاو فإن هذا لغهره يث ت الت  ي  الك هدر يف أهدم  عدألة تد ن يفدرتض أن 

المقدهللس لدى تد ن هدى  ةدهلل ه يف التعدرأ ولدهلل ا   د  الكتد ا ملسو هيلع هللا ىلص ينقلم  الن دي 

خد لف الكتدد ا يف هددذه ملسو هيلع هللا ىلص ت د  ك لتعدد لهللو لكد  القددرنن المددىحهلل بد  إلددهلل الن ددي 

 المع ئل لغهره و ألن  لحي ا  ت   ك لتع لهلل.

 قصص األنبياء واألمم السابقة بني القرآن والكتاب املقدس ب.

الحدهلليث وند و يف  القدرنن لالكتد ا المقدهللس المىةىع الث   الذي يشرتك

و لالمفرلض أنن  نتحدهللث ود  حقد ئق ت  يخهدة لد  مة  األن ه ء لالع بقه هى 

 تختلف به  القرنن لالكت ا المقهللس بل لالما خه .

بدده   ه ئلددة امددلفرمددراءل وددريعة يف هددذا المىةددىع يف الكتدد به  تث ددت لكدد  

تدد و وددالل ولددهلل تهفهددة العددرض لغ يهندد  لهندد كو  ع هدد ت األحددهللاث الت  يخهددة 

 ل هللت يف وده   تد  يخي بحدتو بهنمد  ل هللت مةد فقة  الكت ا المقهللس 

و  ع اإلوراض و  ت فة التف  هل الت  يخهة التدي الوت    لالتهللبريف وه   االقرنن 

لددم يحفددل هبدد  القددرنن الكددريم لعددهللر ف ئددهللهت  و ف لكتدد  اإللمهددة ينللمدد  ا  للعظددةو 

 لله  للتأ يش لأل م لاألشخ ص.

ال لجددىهلل  ا ودد  أن هدد ء لأ ددمالقددرنن مةةددالةددهللهلل إلددهلل أن يف لنن دد  يف هددذا 

يف تتدد  الهمددىهلل لالنةدد  ى و  ثددل: مةددة هددىهلل ل دد ليف لشددعه  لني  ذترهملدد

 القرنه  لأ ح ا الكمف لمةة  ىوهلل  ع الخضرو لغهره  تثهر.
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لأ   القهلل  الذي اشرتت  فه و ف هنمم     التخ لف فه     ال يحةه  إال ا و 

﴿َوَوَهب اَا َلُ   رنن األن ه ء ليعتربهم أوظم ال شر لأفضلممففي حه  يعظم الق

َلي َماَن  َُ تِِ  َداُووَد َو ََّ ِّْ َ  ُذ َ  َقب ُل َوِم اَا ِم  َ َْ اَا َوُنوًحا َه  َ َْ ُقوَب ُك   َه ََع  َحاَق َو  َ نِ

 ََ ِساِي ِزي ال ُمح  وَن َوَكَنلَِك َنج  ُْ ََ  َوَها َ  َوُمو َُ َُو ََوَب َو
ََ َي  َوَزَكِْ  َو ََح  ََّا َو

 ََ الِِحي ََ الصَّ َُوُنَس َوُلوً ا َوُك    َوِعيَس  َونِل َياَس ُكل  ِم َماِعيَل َوال َيَسَع َو  َ َونِ

 ََ اَا َعَل  ال َعاَلِمي ل  اَاُهم   َِضَّ  َ َْ َتَبي اَاُهم  َوَه َوانِِهم  َواج  ِهم  َونِخ 
ََّاتِ ِّْ ِهم  َوُذ

َ  َآَبائِ َوِم

ِ  مُ  ا َْ َتِقيم  نَِل  ِص و نجهلل يف  ق بل  يف الكت ا المقهللس ( 87-84)األنع ر: ﴾  س 

حهلليثا و  األن ه ء ولهلل خاأ نلمو فم      نيلة لال بلهة إال لنع م  الكت ا 

 إلهلل أن ه ء ا  ت   ك لتع لهلل.

 نله و  الشرك لود  بند ء العجدل الدذي  عظهمالن ي م  لن وله  العار الف

 التدى اللكد  و (87-85رائهل    هلللن ا  )انظدر طد : بن ه الع  ري لو هلله بنى إو

 (.4-32/2الخرلع انظر ) المع ىهلل    هلللن ا لعجل الذه ي ل ب نها تجعل 

َنا  ﴿ اوظهم ان ه يف القرنن هللالهلللإنا ت ن   َْ ْ  َعب د ُكد ََُقوُلدوَن َواذ  ْ  َعَل  َما  بِ اص 

اٌب ﴾ ََوَّ   ُ  نِنَّ
ِْ
 َ َ انظدر )كت ا المقهللس تد ن مانهدا   يف الفإن (و17)ص:  َداُووَد َذا ار 

لم ددع  والفلعدد هنهه  مدد تا و فقددهلل متددل  دد ئته   دد (و ل26-11/1( 2 ددمىئهل )

 (.18/27( 1قهلل م   مرا  لللجت   هك   ) مىئهل )له وغلفمم

اوُ  ﴿ ب لن ي األلاا:القرنن فهةف  لأ   ولهم ن  َْ
ُْ َوَوَهب اَا لِ دَم ال َعب د َلي َماَن نِع  َُ َد 

دد اٌب ﴾نِنَّ ََوَّ التددى ال بأندد  تددرك ل دد ي  ا و لبنددهلل  ع بددهلل  و يف حدده  تددلوم(30)ص:  ُ  

و فمددذه المف  مدد ت (11-11/3( 1)الملددىك )الىثنهدد ت لأل ددن ر إ ةدد ء لللج تدد  

العظهمة يف الةى ل اإلجم لهةو لأتثر  نم  يف تف  دهل األخ د   و لهدي جمهعدا تث دت 

 ن القرنن  نحىال     الكت ا المقهللس.التم يل به  الكت به  بم  يحهل أن يكى

 األحكام التشريعية بني القرآن والكتاب املقدسج. 
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األحكد ر يشرتك أيضا القرنن  ع الكت ا المقهللس يف الحهلليث يف  ىةدىع 

التشريعهة التي يشروم  ا  لع د هللهو لالمعدلمىن يا ندىن بىحدهللل أ دى  الددشرائع 

َِ َمدا  ﴿ألن هد ء ىاند  الإخ ملسو هيلع هللا ىلصاإللمهة التي أنللم  ا  ولهلل ن ه   َ ِّْ ََ الد د ََّ َلُكدم مِّ َْ َشد

ََن   د  َوِعيَسد   ََ اِهيَم َوُمو َْ دي اَا بِدِ  نِب د َحي اَدا نَِلي دَك َوَمدا َوصَّ ََو  َوصَّ  بِِ  ُنوحًا َوالَِّني 

ُقوا ِِيِ  ﴾  َّْ َُ ََ َوَإ َتَت َ ِّْ (و لالقرنن نل   ةهللما لم  ج ء بد  13)الشى ى: ََِقيُموا ال

دِ   األن ه ء  َ َْ ََ  ََ ََق الَِّني َبدي 
ِْ
َ  َتص 

 َوَلكِ
ِ
َ  ُدوِن اهلل ى ِم َْ َت  ُ َُ ن  

ََ آُن   ْ ﴿َوَما َكاَن َهَنا ال ُق

﴾ ََ بِّ ال َعاَلِمي َْ   َ يِ  ِم
َ َب ِِ َْ ِصيَل ال كَِتاِب َإ   ُ   (.37 )يىن : َوَت

ع لىحهللل المشدرًا  األن ه ءالشرائع المنللة ولهلل  أن تتش ب  لقهلل ت ن    ال هللهي

  د  يف تتد  ولدهلل مدهلل التشد ب   رل أخرى نذتر أن بده  الكتد به   د  و لجل لوا

روة شروم  ا   والقة ص شريعةقهلل نتر القرنن ف   الحقو  القىر للهمدىهلل لأو  ش 

َِ َوارَندَ  بِدارَنِ   ﴿   م ل  ََ بِدال َعي  ِس َوال َعدي   ُ َس بِدالاَّ  ُ ََنَّ الداَّ يَهدا 
َوَكَتب اَا َعَلي ِهم  ِِ

وَح ِقَصاٌص ﴾ ُْ َِّ َوال ُج ََّ بِالسِّ ريعة دفمذه الشد (و45)الم ئهللل:  َوارُُذَن بِارُُذِن َوالسِّ

التدي  ملسو هيلع هللا ىلصو ل نمد  شدريعة  حمدهلل وهلل     ا و للذا مر ه  ولهلل أن ه ئ  ليف شرائع 

ولِدي  ارَل َبداِب ﴾ ﴿مر ه  القرنن: 
َُ دا   ََ و (179)ال قدرل:  َوَلُكم  ِِدي ال ِقَصداِص َحَيداٌة 

أن الن ددي تدد ن ينقلمدد   دد   -الددذي يتن ودد  لوددهلل  ا   -هددذا التشدد ب   لال يعنددي

 تت مم.

لك  الت  بق  متنع به  الشرائع القرننهة لالكت بهة يف تثهر    الةى  و ففدي 

و ال بل تتع  ض  دع مىاودهلل الكثهر    الشرائع التي لم يذتره  القرننهذه الكت  

لأ د  » ما  حر او تشدريعة تعدر وندق الحمد  التشريع القرن  الذي يرى فهم  ظل

 «بكر الحم   فتفهلليد  بشد لو لإن لدم تفدهلله تكعدر ونقد و تدل بكدر  د  بنهدم تفهلليد 

 .(20-34/19)الخرلع 

 .لتدذلم متددل  دد ح  الثددى  مة  ددا  دد  الثددى  الددذي ن دديف  جددا فقتلدد 
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و لشدددريعة اإلتدددراه ولدددهلل الدددللاع بللجدددة األخ (32-21/18الخدددرلع انظدددر )

(و لأيضددا شددرائع 10-25/5  غهددر أن يكددىن لدد  للددهلل )انظددر التثنهددة المتددى   دد

الكمنىت لإن طة إم  ة الع د هللات لالشدع ئر هبدم )انظدر ودفر الاليده  يف  ىاةدع 

تثهرل  ن ( لالتي ال نجهلل لم  أثرا  يف القرنن الذي ال يىجدهلل فهد  أي  عدألة أل حكدم 

 .يقر النظ ر الكمنىيت فضا  و  الهللخى  يف تف  هل 

  أ ثلة الت  ي  به  الكت به  أن القرنن يحدرر الكثهدر لالقلهدل  د  الخمدر ل 

َتاُِبوُه ﴾ داج  َِ َِاِن  دي  َ  َعَمِل الرَّ ٌس مِّ ج  ِْ إَُم  ُْ َوارَنَصاُب َوارَز  ُْ َوال َمي ِس َما ال َ م   ﴿نِنَّ

لوددهلة لعدداع  شددكات   شددرهب فددإن الكتدد ا المقددهللس يددرى (م90)الم ئددهللل: 

ي الداُس، » :أتع هبم لنال مم بنعه نالفقراءو   ْ َعِوا مسكًْا لهالدك، وخمدًْا لمد

 .(31/7)األ ث    «ْب وَاس  ِقْه، وإ َنكْ تعب  بعْدَر

إ »را الخمر    غهر إوراأ يف تع طه : دهللو  بىل  لش ليف العمهلل الجهلليهلل

تكَ ِيما بعْ شْاب ما ، بل اَدتعمل خمدًْا قلدي ً مدَ َجدل معدْتك وََدقامك 

   و لالفرل  تثهرل ي ى  المق ر بتت عم .(23/5( 1همىث لس )ت) «الكثيْة

 :منةفه الرمه  دلمعتشات ثاثة    اشم هلللنختم بذتر 

ي يقدى  يف تت بد  الذ اليتنرليلم ر ر  اإلنجلهلي دالمعتش :    شمهلل ب أللم 

بقهلل     أورأ    هلل ين ي  الهمدىهلل لالنةد  ى أمدى  بدأن  د  ولمد  »: "هللي  اإلوار"

 .(1)«نلميف امت  وا و بل مهلل ألحهلل إله   ب و لال  ي   حمهلل له  

و لفهمدد  ت وددرتي لهنددري هلللكىنددت الفرنعددي أ دد  الشددم هللل الث نهددة فمددي لل

و للددم يعرتشددهلل يف هلليندد  بمددذه   قهللوددا لددم يقددرأ تت بددا ث ددت أن  حمددهللا  »: يقددى 

 .(2)« تقهللر وله 

                                                 
 (.133و 108( م لىا و  اإلوارو وم هلل الهللي  خلهلو ص )1)

 (.39ص ) اإلوار خىاطر لوىانيفو هنري ت ورتي( 2)
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القدرنن     تىمهع تى د س ت  لهدل الدذي لحد   د  بده هي لالشم هللل الث لثة 

جددى   دد  تشدد هب ت  ودد برل لالكتدد  العدد بقة  دد     ينددة تتجدد لم  دد  يددرتاءى للع 

تقتضهم  لحهللل بعض المىةدىو ت الت  يخهدة التدي تع لجمد  األن جهدل لالقدرننو 

ا بمد  ال أحفدل تثهدر  »لتذلم بعض الةه غ ت الهللينهة  د  هللود ء لتعد هيفو فقد  : 

أل  أ ى لمدد  يف اإلنجهددل  وجدد ء يف القددرنن  دد  الةددلىات لالتحمهددهلل لالتمجهددهلل 

فمدذا أوظدم  وللكني شهلليهلل اإلوج ا ب لنظر الذي ينفذ إلهلل أودرا  األ دى  و ش هم  

فضدل ا  ياتهد   - تم  ملدت   -لنلم  ولهى    أجهلله يف القرنن و   يلذ  ليعج ني

 .  (1)«   يش ء

                                                 
 (.55-54ص )األب   و تى  س ت  لهلو  (1) 
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 وورية بن نوفل؟ حرياالقرآن من َب ملسو هيلع هللا ىلصتعلم النيب هل ًا : ثاني

    اه  نعد ى ي تد ن يقدهم يف  هلليندة بةدرى ]ملسو هيلع هللا ىلص[  حمهلل  تعلم وا:ددقال

يف الش رو تمد  تعلدم  د  ل مدة بد  نىفدل لهدى  د  ولمد ء أهدل الكتد ا يف  كدةو 

 ملسو هيلع هللا ىلص.لترب    لة مرابة بخهلليجة ملع الن ي 

تثى  يف لج  هذه الفرية لأ ث لم  أودئلة  ن قهدة تثهدرل: إنا تد ن  واب:ددوالج

م لم ينع  ه إلهلل أنفعدمم ؟ للدم أ كندىا  حمدهللا  حهرا فلالقرنن  نقىال  و  ل مة لب  

 دد  نلددم؟ لتهددف اطلددع هدداالء ولددهلل ولددىر القددرنن التددي وددجلت مةدد  ملسو هيلع هللا ىلص 

األللده  لاآلخدري  لحددىت الم مدر  د  أخ دد   الغهدىا التدي تشددف ونمد  العلددم 

 الحهلليث الهىر؟

حهرا لل مة أخ د   العد بقه و فمد نا ود   ئد ت تعلم    ب  ملسو هيلع هللا ىلص لى فرةن  أن  

حهددرا لل مددة بددل   نللددت بخةددىص أحددهللاث حةددلت بعددهلل لفدد ل ب  اآليدد ت التددي 

طىيلو فع لجم  القرنن يف حهنم و تعى ل ن  ومدران التدي تتعلدق ثمد نىن نيدة  نمد  

بقهلللر نة  ى نجرانو لودتىن نيدة أخدرى بأحدهللاث غدللل أ حدهلل و لودى ل التىبدة 

التي تحدهللثت ود  أحدهللاث تتعلدق بغدللل ت دىكو لودى ل األحدلاا التدي تن للدت 

 أحهللاث تلم الغلللو ل ثل هذا تثهر ال يخفهلل. أيضا

حهرا إبَّ ن ش ه ت  له   حدل الراه  ب  ملسو هيلع هللا ىلص ليللر هن  التن ه  إلهلل أن لقه  الن ي 

اتف   المعلمه و فقهلل حعَّ   لاية هذا الخرب بعض أهل العلمو لةدعفم  نخدرلن 

 .(1) نمم

                                                 
مد  :  دحهيف ولدهلل شدر  (و 2/672بحهرا أخرجم  الحد تم يف  عدتهلل ت  )ملسو هيلع هللا ىلص ( مةة لقه  الن ي 1)

و لأخرجد  الرت دذي "أظن   ىةىواو ف عضد  ب طدل "الشهخه و فتعق   الذه ي يف التلخه  بقىل : 

(و 1202و لأبدددى نعدددهم األ دددفم   يف  عرفدددة الةدددح بة   )"حعددد  غريددد "(و لمددد  : 3620  )

 (.1/180(و لنقلم  اب  هش ر يف هتذي   للعهرل )2/287لال ربي يف ت  يخ  )
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 ودعة لولهلل فرض  حة الرلاية فم نا وع ه يتعلم غار ي لغ  د  العمدر الت

يف لق ء لاحهلل    هذا الراه  النعد ى ي! لقدهلل  دهلل  تى د س  (1)أل الث نهة وشرل 

س( الدذي مهدل ىال أورأ   نا أمى  بشأن الراه  النع ى ي )ورجه"ت  اليل: 

إن  تح هللث  ع أبي ط ل  و تم    الممك  أن يكىن أي  اه  مهلل ولدم  د ها يف 

عد ى ي   د لغ فهد  بشدكل  ثل تلم الع  و لكنني أودرأ أن حدهلليث الراهد  الن

 .(2)"أ بعة وشر و  او للم يعرأ لغة  غهر لغت  ملسو هيلع هللا ىلص ت هرو فقهلل ت ن ومر  حمهلل 

يى لن  إلهلل نتهجة أودرض ونمد  ملسو هيلع هللا ىلص لفرض  حة  لاية لقه  الراه  للن ي 

تعلدم  ند : )هدذا ملسو هيلع هللا ىلص ال  ونىن يف القرنن و فقهلل م   الراه  الذي مومىا أن الن ي 

 لمه و ي عثدد  ا   حمددة للعدد لمه . فقدد   لدد  وددههلل العدد لمه و هددذا  وددى   ا العدد

أشه خ    مريش:    ولمم؟ فق  : إنكم حه  أشدرفتم  د  العق دة لدم ي دق شدجر 

و جهللا و لال يعجهللان إال لن يو لإ  أورفد  بخد تم الن دىل أودفل  لال حجر إال خرَّ 

 .(3)رلأ تتف   ثل التف حة( د   غض

بحهدرا يدتعلم  ند  أخ د    جلد  إلدهللملسو هيلع هللا ىلص هذا للدم تنقدل الرلايد ت أن الن دي 

أن بحهدرا تد ن يعدأ  الن دي ود  أشده ء  د  ح لد   تالع بقه  أل غهدرهمو بدل نتدر

و يعدتث ت فهمد   د  تىند  ن دي نخدر الل د ن بمد  يعرفد   د  (4)لنى   لههئت  لأ دى ه

 بش  ات أهل الكت ا ون و لمهلل م   أبى ط ل :

 تل فدااهلل    جعىا حتهلل  ألا     حمهلل         أحد هلليث تجدلى غدم 

 لحتهلل  ألا أح    تدل  هللينة          وجىهللا  لد   د  وة دة لفدراهلل

                                                 
 ختلفت الرلاي ت يف نلم ولهلل الرأيه .( فقهلل ا1)

 (.61( األب   و تى  س ت  اليلو ص )2)

 ."حع  غري "(و لم  : 3620( أخرج  الرت ذي   )3)

 (.1/180هتذي  وهرل اب  هش ر ) :( انظر4)
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 بحهرا لأيقندىا          ل  بعدهلل تكدذي  لطدى  بعد هلل ىال  فق   لمم م

 (1)فإ  أخد أ الح ودهللي  لإن           لفي الكت   كتىا بكل  هللاهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص الن دي  لأ   ل مة ب  نىفدل األودهللي فلدم تدذتر تتد  العدهرل لالعدنة أن

لقه  إال يىر نل  وله  الىحي يف غ   حراءو لتد ن شدهخا ت هدرا  مدهلل ومدي و لتدىيف 

بعهلله و أي لم يدهلل ك  د  القدرنن إال تندل  خمد  نيد ت فقدطو لمدهلل م لدت و ئشدة 

ل  بعهلل نلللد   د  غد   حدراء: )ثدم ملسو هيلع هللا ىلص  ةي ا  ونم  لهي تحكي مةة لقه  الن ي 

 .(2) لم ينش  ]يل ث[ ل مة أن تىيف(

و فقدهلل شدمهلل لد  ملسو هيلع هللا ىلصى تأ ل المنةف بقهة القةة لدرأى فهمد  هللالئدل ن ىتد  لل 

ل اهلل ب لن ىل هذا الع لم    ولم ء أهدل الكتد ا و فقد  : ) هدنا الاداموس الدني ندزَّ

عل  موَ ، َا ليتاي ِيها جنعًا، ليتاي َكون حيًا نذ َ ْجك قومدك.. لدم َدأت 

 نصْ  نصًْا مؤزًْا(.ْجل قط بمثل ما جلَ ب  نإ عودي، ونن َْْكاي َومك َ

 م  ومع   ند  ود  ظمدى  جربيدل لد  يف غد   ملسو هيلع هللا ىلص لقهلل ورأ ل مة ن ىل الن ي 

 ةدهللا   د   و فمدى(3)« مدا َندا بقداْئ»ملسو هيلع هللا ىلص: حراءو حه  م   ل : امرأ . فأج ا الن ي 

َُددِْع الكتدداب لمددَ إ »يجددهلله يف  ددحف أهددل الكتدد ا يف وددفر الن ددي إشددعه :  َو 

 (.29/12)إشعه   «ِيقول: إ َعْ  القْا ة َعْ  الكتابة، وَقال ل : اقَْ هنا،

ر ولهلل أيد ر دب لرو لةو ليتحعملسو هيلع هللا ىلص فى مة الع لم ب لكت  الع بقة يشمهلل للن ي 

فتىت و ليىهلل لى مهلل  ولهلل نةرل هذا الحق الفت يو للى ت ن هدذا القدرنن  د  تعلهمد  

د ﴿لك ن ل   ىمف نخرو ل هلل  ا :  ََ  ْ ََ ُم د وا  َلس  ُْ د َُ ََ َك ََُقوُل الَِّنَ د  َو َُ  ً ُقدل  َك

ُم ال كَِتاِب﴾ ُه ِعل  َْ َ  ِعا ِ  َشِهيًْا َبي اِي َوَبي اَُكم  َوَم  (.43)الروهلل:  بِالل 

                                                 
 (.66/311ت  يش هلل شقو اب  وع تر ) :( انظر1)

 (.160(و ل علم   )4( أخرج  ال خ  ي   )2)

 ع بق.( انظر الحهلليث ال3)
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 ًا : هل القرآن منحول من شعر امرئ القيس؟ثالث

و لمهلل نقل يف وى ل القمدر  د  أ بعدة ]ملسو هيلع هللا ىلص[القرنن    تألهف  حمهلل  وا:ددقال

 قى :أبه ت    شعر الش ور الج هلي ا رب القه  الذي ي

ُر  م  دقَّ الق  ة  لانش   العَّ و 
ن ت  رُ   هلل  ُلد  ي لن ف  ا      هلل  م  ل  ُ  غ   و 

ُرت  يف أ ُل   ف   
دى  ُ   أ ُحى    م هلُل ح   ح 

ُهن ه    بع 
   ال َّرأ 

 ن  و 

ُحت دظ ر  ب عدم  ر    دُ  لحدد ظ  ف  ت دم   ده م  الم 
ش  م  ي ت 

ُتدن  ت   ت ر 

 ت نت العد وة أهللهدهلل لأ ر  لإنا    غدد ا ودني و وة        

لى فرةن  أن القرنن لافق يف أ بع ني ت  ع    دذتى ل يف شدعر  واب:ددوالج

ا رب القه و فم نا و  بقهة ني ت القرنن التدي جد لمت العدتة نالأ و هدل يعجدل 

و   ثل هدذه  -   غهر أن يكىن لم   ثهل يف شعر العرا  -   ألَّف هذه اآلالأ 

 الفقرات األ بعة؟

يعني النقدل ولدهلل تدل التم ثل يف بعض األلف ظ أل األو له  التع هرية ال إن 

ن لمدىع التم ثدل يف أود له  ال هد ن أ در بدهللهيو إن جد ء القدرنن : إح   و بل نقدى 

ولهلل نعق تعمهلله العرا يف تا م  و فل  يكىن  عتغربا أن يشد ب   د  ومدهللله  د  

ديٍّ  ﴿ندل  أ ثلة لاوتع  ات لودىى نلدم  د  ةدرلا ال اغدةو ألند  
بِ َْ  َع

بِِلَسدان 

﴾  َ  (.195)الشعراء:  َمبِي

يقتدد    دد  أشددع   ا ددرب القدده  فلمدد نا وددكتت وندد  ملسو هيلع هللا ىلص للددى تدد ن الن ددي 

مريشو لهى الذي يتحهللاه  أن تأيت بمثل القدرنن أل بعضد و إودم لدم يخجلدىا  د  

َتَتَبَهدا ﴾ القى   ََ اك  لِي َوَّ ُْ ار  ا ِي ََ ََ م لدم يتممدىه أبدهللا  (و لكدنم5)الفرمد ن: ﴿َوَقاُلوا 

 ب لنقل و  شعرائمم لأ هللب ئمم.

ن هدذه األبهد ت  قت عدة  د  القدرننو إ :ولهلل أي ح  و ف لمحققىن يقىلدىن 

لله  العك و فقهلل تت ت م   الع  ودهه و لنعد ت إلدهلل ا درب القده  ةدم   د  
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يعمهلل بظ هرل الن ُحل يف الشدعر العربديو حهدث ومدهلل بعدض الدرلال تدد )حمد هلل بد  

هدد( م د  الع  ودهه  إلدهلل 180هدو لتلمهذه خلدف األحمدر تدد155تد هر ل الرالية 

 لةع أشع      إنش ئمم لنع ىه  إلهلل الج هلهه .

مددى  لإللقدد ء نظددرل ولددهلل طريقددة ل ددى  شددعر ا ددرب القدده  إلهندد  ننقددل 

يف أيهللين     شعر ا رب القه و فمى ود  حمد هلل الراليدة إال  يءتل ش»األ معي: 

 و فم  هى حم هلل هذا؟ ل    ىثىمهت ؟  (1)«العاءشهئا ومعن ه    أبي ومرل ب  

أل   دد  جمددع أشددع   العددرا لودد   »يقددى   حمددهلل بدد  وددار الجمحددي: 

أح هلليثم  حم هلل الراليدةو لتد ن غهدر  ىثدى  بد و لتد ن ينحدل شدعر الرجدل غهدرهو 

 .  (2)«لينحل  غهر شعرهو ليليهلل يف األشع  

ال ال»ليقى  أبى ح تم:  ل  د هلل الراليدة ت ن ب لكىفة جم وة       شدعر  ثدل حمًا

 لغهرهو لت نىا يةنعىن الشعرو ليقتنىن المةنىع  ن و لينع  ىن  إلهلل غهر أهل .

لمهلل حهللثني وعههلل ب  هريم الربجمي م  : حهللثني    أثدق بد  أند  تد ن وندهلل 

حم هلل حتدهلل جد ء أورابديو فأنشدهلله مةدههللل لدم تعدرأو للدم يدهلل   لمد  هديو فقد   

األورابيو مد   حمد هلل: لمد  تدرلن أن نجعلمد ؟ حم هلل: اتت ىه و فلم  تت ىه  لم ر 

ف ة.  فق لىا أمىاال و فق   حم هلل: اجعلىه  ل  ر 

لم   الج ح : نتر األ معي لأبى و ههللل لأبى ميهلل و  يىن  أند  مد  : إ  

ف  ألوجدد  تهددف أخددذ الندد س ودد  حمدد هلل لهددى يلحدد  ليكدددعر الشددعر ليةددحًا

 ليكذاو لهى حم هلل ب  هر ل الهلليلمي.

   األ معي: ج لعدت  حمد هللا  فلدم أجدهلل وندهلله ثداث   ئدة م   أبى ح تم: م

                                                 
(و لانظر: المفةل يف ت  يش العدرا م دل اإلودارو 2/348الملهر يف ولىر اللغةو العهىطي ) (1) 

 (.14/66جىاهلل ولي )

 (.1/48( ط ق ت فحى  الشعراءو اب  وار )2)
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 .  (1)«حرأو للم أ ض   لايت 

ه خلفو حهث يقدى :  تندت نخدذ  د  حمد هلل الراليدة »لماهلل ال ه  ب لة تلمهذ 

الةددحهيف  دد  أشددع   العددراو لأو هدد  المنحددى و فهق ددل نلددم  ندديو ليهللخلدد  يف 

 .  (2)«أشع  ه و لت ن فه  حمق

قة ا درب القده  لجلالدة ألف ظمد  لغريد  ود كم  للى تأ ل األ ي  يف  عل

أليق  تذا نع ة تلم األبه ت الممتلئة  مة لوذلبة إلهد و ف هنممد   د  الت د ي  يف 

األوددلىا لاأللفدد ظ  دد  ال يخفددهلل ولددهلل أهلليدد  ن مددهللو أل ودد  أ ب  قدد ت شددعراء 

العرا لأو له ممو للذلم لم يى هلله   ة فهلل و هلل الش يف يف هلليىان ا رب القده  

 .  (3)مع  لحقق الذي ج

للكددم أثدد   شددفقتي الددهللتتى  وددنكلر تعددهلليل  ثهددر هددذه الشدد مة يف تت بدد  

و فعن  نقلم  ال  ونىن يف القرننم أث   شدفقتي لكثدرل  د  ل دف  " ة هلل  اإلوار"

يف هددذا الغلددط ل دد  ت بعدد  أهلليدد  العربهددة و دد س العقدد هلل ب لجمددل الددذي ألمعدد  

لهي أجمدل  وتحم هذه الم  حثط ئفة تق»   م أي ونكلر تعهلليل الف حشو فمى 

برالهت     و  ة األ هه  ..  د  جمدل هداالء الخد ب ه  يف أ در اللغدة العربهدة م دل 

رمه  ب للغدة د بم  تد ن ودنكلر تعدهلليل الدذي  ثلند  بد  لجمدل المعتشداإلوار .. 

لالددذل  األهللبددي لشددىاههلل التضددمه  لاالمت دد س ..  ددىامي  النقددهلل األهللبددي الددذي 

   المعتشرمه  ال تعلم ولهلل ههنة    جراء أخ  ئممو ألودم اشتغل ب  هذا النفر 

ترهلليدهلل ال  غد ء العرا الدذي   هللهلللا  نة  ىةللىا أن وا    تا هذهم ]لبخ  ة 

                                                 
 (.6/102( األغ  و أبى الفرع األ فم   )1)

 (.6/102) المةهلل  الع بق( 2)

و  1هيف  ةد فهلل و دهلل الشد يفو هللا  الكتد  العلمهدةو  ( انظر: هلليىان ا رب القده و ةد ط لتةدح3)

 هد .1403بهرلتو 
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فد ت عىهم يف أتثدر األخ د ء التدي تد نىا  [تعدهلليل األوجمدي د  بعدهلل هذه الشد مة 

 اغددة يقعدىن فهمد   دد  جدراء وجددلهم ود  النفد ن إلددهلل حقد ئق التدد  يش لأودرا  ال

 .(1)«العربهة

ل ل د  ةدل ل اءه  د  تا هدذه أن الفدىا   للم ين  العق هلل أن يعلم تعهللي

به  الشعر الج هلي لشعر غهر ه    العةى  أترب    أن تخفهلل ولهلل ن مدهللو فلكدل 

ال ودنهلل لد  »وةدرو بل لكل ش ور خة ئة  الشعرية التي ال تخفدهلل إال ولدهلل  د  

 نةده  لد   د  الدذل  األهللبدي غهدر الن دى لال و بقة     ثلد  يف نهللاا األ دمو لال

 .(2)«لاالوتغراا

ن أهمدد  يف ننان أت دد ع تعددهلليل فددأخربهم بددأن تعددهلليل تخلدد   دد  أبقددي 

( اليدل. ع. س)  العدههلل  أي هدذا»جمل و لتراجع و  ش مت  التي طرحم و لم  : 

ا نجددهلل أن الععددهر  دد  أندد  أ ى الددذي  الشددعر  ىةددىع يف للحددهلليث  ندد  أمددهلل  ن مددهلل 

 األبهد ت  الدف حدى  إلدي أ ودلم   و لة يف بإخ   ي تفضل لقهلل. قهلليمال العربي

نت ل و لمدهلل لهعت أنًام  يعتقهلل أنًا و القه  ا رب إلهلل لالمنعىبة العاا   حلًا   ةدمًا

 النعدخة يف المىةدىع يف  أيدي غهًادرت   لقدهلل...  الملحدق هدذا يف  احظ تد  بعض

 .(3)«حج     مهلل      بع   الف  وهًاة

 

                                                 
 (.106-101اللغة الش ورلو و  س العق هللو ص )( 1)

 (.105المةهلل  الع بقو ص )( 2)

(3 )W. St. Clair Tisdall, The Original Sources Of The Qur'an, 1905, Society For The 

Promotion Of Christian Knowledge: London, p. 50 
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 ن منحول من شعر أمية ابن أبي الصلت؟: هل القرآ رابعًا

و لمهلل نقل فه     شدعر أ هدة بد  أبدي ]ملسو هيلع هللا ىلص[القرنن    تألهف  حمهلل  قالدوا :

 الةلت الذي يقى  يف مةههللت :

ُم أُن ي ُحش  
ه  هلل  ُىو  ي ُىر    را  دل  لا م    دذ           ر  ع  الح  د ب    إن ال ي نف  تَّغ   ي ُىر ال 

او ي ددع  الهللَّ ه     
ق  دُعت ىو  م      أ نَّم  نُتشر         ت  ييف     ُت   الرَّ ف   م 

راهلل  ُجل  الج     

م     در  ب ر                   لأ برمللا بدةعههلل  عتدى  ج  ُر   لالمدهلان  لالل   لأ ُنل    الع 

م   ت  نُدهلل 
د  ت  ن  و  ان م     دلَّ دى   خ  ُم ن دذ                    ت ق  بَّك      ُ

ُم    ت  ُ  ج  ء  ُم ي ك  ل      أ 

 بحعد  –لفهم  ت هر ش    ع    نجهلله يف وى  القرنن     ع نو فدهلل  نلدم 

 ولهلل أن القرنن  نحى     شعر هذا الش ور العربي. -مم فمم

رر أهلل ك الج هلهدة دأن أ هة ب  أبدي الةدلت شد ور وربدي  خضد والجواب:

لاإلوارو لت ن    الحنف ء الرافضه  لع  هللل األ ن ر لاأللثد نو ل أى الرودى  

و لومع  ن  وى ل )ي ( يف  كدةو فت عتد  مدريش تعدأل  ود   أيد  فهد  و فقد  : ملسو هيلع هللا ىلص

 أشمهلل أن  حق و م لىا: هل تت ع ؟ م  : حتهلل أنظر يف أ ره. لخرع إلهلل الش ر.

إلدهلل المهلليندة و لحدهللثت لمعدة بدهلل و فعد هلل أ هدة  د  الشد ر ملسو هيلع هللا ىلص له جر الن ي 

 يدهلل  حمدهللا  مد  : ل د  يريهلل اإلوارو فق   ل  م ئل: ي  أب  الةلت    تريهلل؟ مد  : أ

تةنع؟ م  : أل    ب و لألقي إله   ق لههلل هدذا األ در. مد  : أتدهلل ي  د  يف القلهد  

]ملهد  بدهلل  حهددث أ لقدي متلدهلل المشددرته [ ؟ مد  : ال. مد  : فهدد  وت دة بد   بهعددةو 

و فدد  تنع  دد  لشدده ة بدد   بهعددةو لهمدد  ابندد  خ لددم ]أ دد   بهعددة بنددت و ددهلل شددم [

 .(1)تهلل   ت يف العنة الت وعة    المجرلاإلوارو لأم ر يف ال  ئف ح

و ودمع  ند  القدرنن فتدأثر بد و لتد هلل أن يعدلم لدىال ملسو هيلع هللا ىلصفأ هة  ع  در للن دي  

                                                 
 (.2/285( ال هللاية لالنم يةو اب  تثهر )1)
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وة هت  ألبن ء خ ل و فمى الذي تأثر ب لقرننو للم يتأثر القرنن ب و لمهلل ودمع الن دي 

َُسلم يف شعْه»    الشريهلل ب  وىيهلل فأوج  و لم  : شعر أ هة ملسو هيلع هللا ىلص   .(1) «ِلقْ كاد 

 أن القرنن نقدل ود  أ هدةو بهنمد  يشدمهلل أ هدةك  العج     موم الم  له  ل

و فلدم ال يق دل القدىر (2)"أشدمهلل أند  حدق"ولهلل  حة القرنن فهقى  لكفد   مدريش: 

 شم هللت  التي تكذا لتنقض هللوىاهم بنحل القرنن    شعره؟!

و فلدى تد ن ملسو هيلع هللا ىلصتم  تذتر األخ    أن أ هة ت ن يتى  للن ىل م دل   عدث الن دي 

هل يعقل وكىت أ هة لدى تد ن مدهلل لجدهلل أي ظد  لإن تد ن "ي ينقل    شعره الن 

بعههللا  يفههلل أن الروى  مهلل أخذ فكرل  ن و أل    المى هلل الذي أخذ أ هة نفعد   ند ؟ 

لى ت ن شعر بذلمو لن هللى بد  حتمداو لألولد  للند س أند  هدى ل حمدهلل أخدذا  د  

ءو للك ندت مدريش  ن ع لاحهللو لأن  حمهللا  أخذ  ند و فلده  لد   د  الدهللوىل شدي

 .(3)"لثقهف أل  الق ئله  هبذا القى  لالمن هللي  ب 

بل لى ت ن  حهحا    يق   و  النقل    شعر أ هة ب  أبي الةدلت الثقفدي 

 
َّ
 عدلمة بعدهلل فدتيف ال د ئفو ملسو هيلع هللا ىلص لم  أولم أهل بهتد و فقدهلل أتدت أختد  ف  ودة الن دي

  لالعدهر إودار تمد  نتدر أهدل األخ د  و(4)لأنشهللت به  يهللي  شهئا    شعر أخهم 

ألالهلله حه  أولمت ثقهف تلم و  ف بن  الق وم نتره اب  حجر يف الةح بةو لت ن 

 بقىل : ش ورا و لهى الذي  ثهلل وثم ن ب  وف ن 

 لعمري ل ئ  الذبيف ةحهتم ب         خاأ  وى  ا  يىر األة حي

                                                 
 (.2255( أخرج   علم   )1)

 (.2/285( ال هللاية لالنم يةو اب  تثهر )2)

 (.12/68( المفةل يف ت  يش العرا م ل اإلوارو جىاهلل ولي )3)

 (.  3479( أخرج  أبى بكر الشه    يف اآلح هلل لالمث     )4)
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 (1)ف ه دىا نفىودا ب لقةد ص فإن         وهععهلل ب  الرحم  وعهلل نجد  

لابند   (2)لتذلم أولم ابن   بهعة بد  أ هدةو لهدى تدذلم  دذتى  يف الةدح بة

و (4)و لتذلم أولم له  ب  أ هدة (3)الق وم ب   بهعة لاله وثم ن ب  وف ن ال  ئف

ليف إوار هاالء    يكفي لرهلل هذه األب ىلدةو فلدى  ألا القدرنن أل بعضد   نحدىال  

 اهلل الما نه .   شعر أبهمم لفضحىا نلمو للم  ت نىا يف وهلل

ليشكم جىاهلل ولي بكثهر  م  ينع  إلهلل أ هة ليرهلله إلهلل ظ هرل النحل التي 

نترن ه  ننفاو ف عض    ينعد  إلهد  ال يعقدل أن يكدىن  د  شدعرهو لهدى ال  يد  

  نحى  ل تقى  وله و ل ن  مىلمم:

 لم الحمددهلل لالم ُّ  ا الع              هلل أنت الملهددم لأندت الحدكم

  ولددد  ب لمدهللى            فعدد   غنهددا للدم يمدتضدم دحدمهللا  أ

 ود دد ء  د  ا  أود هتددد             لخد  بدد  ا  أهددل الحدرر

 لمدهلل ولمددىا أن  خددهرهم             ليف بهتمم ني الندهللى لالكرر

 أطهعىا الروى  و د هلل اإللد             تندجددىن    شددر يدىر ألدم

    ظلم ت العدذاا            ل   حر ندد   ودلهلل    ظدلم تنجىن

 هللود ندد  الندد ي بد  خد تدم             فدم  لم يدج دد  أودر النددهللر

 ددهللى  دد هلل  طهد              حهم   لأ بى ل الرحدمن ي ه  

 بدد  خدتددم ا     مد دلدد             ل د  بعدهلله  د  ن ددي خدتدم

                                                 
(و لاإل د بة يف تمههدل الةدح بةو ابد  3/596 عرفة الةح بةو اب  األثهر )أ وهلل الغ بة يف  :انظر (1) 

 (.12/68(و لالمفةل يف ت  يش العرا م ل اإلوارو جىاهلل ولي )5/405حجر )

 (.2/461اإل  بة يف تمههل الةح بةو اب  حجر ) :انظر (2) 

 (.6/302اإلتم   و اب    تىال ) :انظر (3) 

(و لاإل د بة يف تمههدل الةدح بةو ابد  5/456رفة الةح بةو اب  األثهر )أ وهلل الغ بة يف  ع :انظر (4) 

 (.6/622حجر )
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   ت    مهلل  ضهلل            يددرهلل إلدهلل ا  بدد  ي النعدميمىت تم  

  ع األن ه ء يف جند ن الخلىهلل             هددم أهلم  غدهر حل القعدم

 لمهللس فهدن  بح  الةدال             جمهدعا لودلدم خددط القلددم

 تتد بددا  د  ا  ندقددرأ بدد             فدم  يعتدريدد  فقدهلل  د  أتدم

فمذه األبه ت  نعىبة إلدهلل أ هدة بد  أبدي الةدلتو لهدي م عدا  د   نحدى  

 ةدهلل  بد لقرننو لهدذا ملسو هيلع هللا ىلص  ي  لما   بد لن ي  الشعر المنعىا إله و إن هي لال

 .(1) لم يتحقق يف أ هة الذي   ت ولهلل الكفر

 ب  يف تلمد ت ثم لى فرةن  جهللال  أن أ هة ت ن م ل اإلوارو فمل  جرهلل التش

َمددا  ﴿ نقددى  ودد  هددذا أل ناكو  -ب ىلدد   -أن القددرنن م  عددهلللهللات تدد أ للحكدد َِ

َثًا﴾ ِْ َقُهوَن َح  ُ ََ َََكاُدوَن  ِم إَ   (.78)النع ء:  لَِهدُؤإ  ال َقو 

لهكذا ت ه  وخف لةعف االفرتاءات لاألب طهل التي تنع  إلدهلل القدرنن 

ه  يهلليد  النقل    هذه المة هلل  ال شريةو لأن  تار ا  تع لهلل ال يأته  ال  طل    بد

 لال    خلف  تنليل    حكهم حمههلل.

*** 

                                                 
خلاندة األهللاو و دهلل  :(و لانظدر12/68( المفةل يف تد  يش العدرا م دل اإلودارو جدىاهلل ولدي )1)

 (.1/249الق هلل  ال غهللاهللي )
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 الناسخ واملنسوخ يف القرآن

يف القرنن ن وش ل نعىخو ل ثل هذا ال يعقدل أن يكدىن يف تدار ا   وا:ددقال

علمو لت هلل  الدرأيو لا  العلهم المحهط بكل شيءو ألن النعش يهلل  ولهلل نق  ال

 . ثل هذه اآلف ت  نله و 

عجددد  أن يعدددتنكر لمدددىع النعدددش يف القدددرنن العجددد  تدددل ال والجدددواب:

ليعتق ح     ت فيف أوف  ه المقهللوة لتشريع ت  بمثل و    غهدر أن يدرى يف نلدم 

َوِرُِحدلَّ َلُكدم  ﴿مهللحا يف تت   و فكدم  د  حكدم يف التدى ال نعدخ  العمدهلل الجهلليدهلل 

َم َعَلي ُكم  ﴾ ِّْ  (.50)ن  ومران:  َبع َْل الَِّني ُح

هبم المقهللس تثهرل و ل   نلم أن ا  حدرر ولدهمم لشىاههلل هذا النعش يف تت 

نإ »يف التى ال الكثهر    الحهىان ت لاوتربه  نجعةو ت لخند مير لاإلبدل لاأل اند  

، ومما َرق الظل  الماقسم: الجمل وارْندب والدوبْ،   ْ هنه ِ  تأكلوها، مما َجت

ْ  ، لكاها إ ترق ظلًُا، ِهدي نجسدة لكدم، وال ازَدْ رند   َردق الظلد ، رنها تجت

، ِهو نجس لكم، ِمَ لحمهدا إ تدأكلوا  ْ (و فمدذه 8-14/7)التثنهدة:  «لكا  إ َجت

-14/1نجعة بشدم هللل التدى ال )انظدر التثنهدة  -لغهره   م  نتر بعهلله  -الحهىان ت 

24.) 

ل ع نلم ال يمتنع المعهحهىن الهىر و  لاحهلل  نم  و ألن  قهللودمم بدىل  

َندا عدالم ومتديقَ يف الدْب »يمم  أيضا بقىل : أخربهم بنعش نج وتم  لنعش تحر

 « َسوَّ َن إ شي  نجدس يف حدْ ذاتد ، ولكاد  َكدون نجسدًا لمدَ َعتبدْه نجسدًا

(و فمذا نعش لحكم النج وة التدى ايتو لأ د  نعدش التحدريم ففدي 14/14) ل هة 

محدا الصدك الدني عليادا يف الُدْائْل .. »موم بىل  أن المعهيف بهلل   المعدفى  

 «يكم َحددْ يف َكددل َو شددْب َو مددَ جهددة عيددْ َو هدد ل َو َددبَِدد  َحكددم علدد

(و فقددهلل نعددش هلل دد  تددل المحر دد ت  دد  طعدد ر لشددراا 16-2/14)تىلىوددي 
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لودد تو لألجددل نلددم يأتلمدد  المعددهحهىن بددا أي حددرعم  ددع إيمدد وم بةددحة 

النةىص التى اتهة المحرئ   ة لمد و لكدنمم يعتربلود  نةى دا  نعدىخة  د  جمدة 

 العمل هب . 

الكت ا المقهللس يحكي لن  يف  عألة حكم ال ا  ود  ت دهلل  لنعدش  بل إن

الحكم اإللمي  رل بعهلل  رلو ف ل ا  حع  إنجهل  تًاهلل ت ن حرا ا يف م د  نهللرو 

ثم أحل  ا  ل ني إودرائهل يف أيد ر  ىودهللو فجد ءت شدرائع التدى ال ب هد ن أحك  د  

 اللن . (و ثم حر   المعهيف وله  العار إال لعلة24)انظر التثنهة 

الدني »لبه ن هذا لتفةدهل  أن المعدهيف مد   للفريعدهه   حر دا ال دا :  

جمع  اهلل إ َُْق  ننسان، قالوا ل : ِلماذا َوصد  موَد  َن َعِد  كتداب  د ق 

ِتِل ق؟ قال لهم: نن موَ  مَ َجل قساوة قلوبكم َذن لكم َن تِل قوا نسدا كم، 

مدَ  ل دق امَْتد  نإ بسدبب الزند  ولكَ مَ البْ  لم َكَ هكنا، وَقول لكدم: نن 

 (.9-19/6) تهلل  «وتزوج بأخْى َزين. والني َتزوج بمِل قة َزين

لي  ل النة  ى الهىر تدل الشدرائع التى اتهدة المىجدىهللل يف العمدهلل القدهلليمو 

لالتي يا نىن بقهللودهتم و لأود   د  ا  تعد لهللو لكدنمم يرلود   نعدىخة  د  جمدة 

عا جعهلل  المعدهيف المعلدق ولدهلل الةدله  و تمد  العمل هب و ليقىلىن: أب لم  جمه

(و 2/15) أفعد   «مدبِ ً بجسدْه نداموس الوصداَا»يقى  بىل  و  المعهيف : 

(و ف لمعهيف لفق هدذه 3/13)غاطهة  «المسيح اِتْانا مَ لعاة الااموس»لمىل : 

الفقرات خلةمم    اللعنة المدذتى ل يف ودفر التثنهدةو لالتدي تحهدق بكدل  د  ال 

 «ملعون مَ إ َقيم كلمدات هدنا الاداموس، ليعمدل بهدا»ر الشدريعة: يعمل بأحك 

(و ف  دل فهمد  ب دل  ئد ت األحكد ر التى اتهدة الدىا هللل يف ودفري 27/26)التثنهة 

 تحريم الخنلير.لالتثنهة لالاليه و تقتل الق تل ل جم اللا  لالخت ن لالع ت 

لف تم  ا و  مدى  ليلل ن  هن  التن ه  إلهلل أن مى  أهل الكت ا ب لنعش  خت
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المعلمه  الذي  يعظمدىن المنعدىخ  د  القدرننو ليرلند  حكمدا إلمهدا  د لحا 

لن فعا  فع  ا  بحكم نخر أنفع للع  هلل  ن   راو ل لتغهدر أحدىالممو بهنمد  تندتق  

تتدد  أهددل الكتدد ا المنعددىخ  نمدد و لتجعددل ولددة نعددخ  ةددعف   لوددهللر  نفعدد و ال 

 سو يقى  الك ت  المجمى  لرو لة العربانهه :  راو ل المعتجهللات يف أحىا  الن

ِنن  َصيْ نبِال الوصية السابقة مَ َجل ضدعُها وعدْم نُعهدا، نذ الاداموس لدم »

)وربانهدده   «َكمدل شديلًا، ولكدَ َصديْ ندخدال ْجدا  َِضدل، بد  نقتدْب نلد  اهلل

7/18 - 19.) 

ليىا ددل ت تدد   ودد لة العربانهدده  و فهةددف ندد  ىس الكمنددىت التددى ايت 

وَمددا مددا عتددق وشدداي ِهددو قَْددب مددَ »عتق لالشددهخىخة لالتم فددتو فهقددى : بدد ل

ِنندد  لددو كددان  »(و ليلهلل يدد   تممددا إيدد ه ب لعهدد : 8/13)وربانهدده   «اإضددمح ل

و للتدهللا ك هدذا (8/7)وربانهده   «ذلك ارول ب  عيدب، لمدا ُ لدب موضدٌع لثدان  

ل اإليم ن ب لمعدهيف العه  لالضعف يف العمهلل القهلليمم فقهلل أنشأ ومهللا  جهلليهللا  يجع

المةلىا طريقا للنج لو لهكدذا ف لنعدش وندهلل أهدل الكتد ا ود    طدرلء العلدم 

و لهى    يعمه  ولم ء الفلعدفة  -لح ش    العظهم العلهم  –ولهلل ا  بعهلل الجمل 

 .  بد )ال هللاء(

  بكدل شديء أندن ا  ولدهلل تدل شديء مدهلليرو لا   أأ   نح  المعدلمه و فند

يء يف العدم لات لال يف األ ضو لنعدش  بعدض ني تد  إنمد  ولهمو ال يعلا ون  شد

 .هى    تم ر ولم  بم  يةليف أحىا  خلق 

رته  للنعشو لتىلهلل الدرهلل ولدهمم دلمهلل حكهلل ا  لن  يف القرنن اوتنك   المش

ب ه ن وعة ولم و لأن  ول لجل ي هلل  لفدق ولمد  العظدهم  غدم  ع  ةدة الدذي  ال 

ة  َواهلل ﴿وله : يعلمىن بم  يفعل  ا  ل   يقهلل   ََ َكاَن آ ًة مَّ ََ ل اَا آ َّْ ُل  َونَِذا َب اَزِّ َُ َلُم بَِما  ع 
ََ

َلُمدوَن ﴾ ََع  ُهم  إَ  ُْ َثد ك 
ََ َتْ  َبدل    ُ ََ ُم ََن َما  (و لمدهلل بهندت اآليدة 101)النحدل:  َقاُلوا  نِنَّ
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وُح التددي بعددهلله  ولددة الت ددهلليلو لأندد   راودد ل لت ددهلل  أحددىا  الندد س:  ُْ َلددُ   ﴿ ُقددل  َنزَّ

ى َوُبر   ًْ ََ آَماُوا  َوُه ََ الَِّنَ بَِّك بِال َحقِّ لُِيَثبِّ َّْ ِس ِمَ  ُْ ََ ﴾دال ُق ِلِمي ى لِل ُمس  )النحدل:  َْ

 ( فت ه  اآلية أن النعش يكىن بعلم ا  الم لع ولهلل    يقىل  الج هلىن.102

للتقري  فمم النعش إلهلل األنه ن  ثَّدل العلمد ء لد  بفعدل ال  هد  الحد ن   

للمريض هلللاءو لهى يعلم أن  بعهلل تحع  ح ل  وهةف ل  هلللاء بهلليا   الذي يةف

ين و  ح ل  الجهلليهللو فت هلليل  للهلللاء و  ولم لحذ و لإن اوتنكر  دنهع  بعدض 

 الذي  ال يعلمىن.

هددذا ليجددهلل  التن هدد  إلددهلل أن النعددش خدد ص ب ألحكدد ر التددي تت ددهلل   راودد ل 

 دد  و ألن النعددش فهمدد  ألحددىا  الع دد هللو للددم يقددع شدديء  دد  نعددش القددرنن يف األخ

ةعف  ولم  لملة   عرفة لتكذي   لخرب و بقو لإنم  لمع نعش القرنن يف األحك ر 

مدم ل د   التي تهلل ع ا  فهمد   راود ل ألحدىا  الند سو للهع دهمم فر دة لتغههدر إلف 

 اوت هللله م نا طىيا . 

ل ث   نلم يف تحدريم ا  الخمدر ب لتدهلل ي   راود ل ألحدىا  العدرا الدذي  

نىا يعدد مرلن الخمددرو و فددأ اهلل ا  أن يهعددر ولددهمم تددرك هددذه العدد هللل فحر مدد  تدد 

دٌم  ﴿ب لتهلل ي و فأل     نل  فهم  مىل :  ِْ َوال َمي ِسِْ ُقدل  ِِيِهَمدا نِث  َِ ال َ م  َأُلوَنَك َع ََس 

ِعِهَمدا ﴾  ُ ُْ ِمدَ نَّ َبد ََك  ُمُهَمدا  ُع لِلاَّداِس َونِث 
ٌْ َوَماَاِِ لخمر فهمد  (و فد 219)ال قدرل:  َكبِي

ر  أوظدمو لهدذا تد أ د ن فع  حهلللهللل )ت لتج  ل(و لك     فهمد   د  اإلثدم لالضد

ونددهلل الكثهددري  للتن دد  إلددهلل خ رهدد  لاال تندد ع ونمدد  هلل ءا  لضددر ه و لاوددتغن ء ودد  

  نفعتم  الم لهة.

ثم بعهلل أن تشد ع المعدلمىن هبدذا المعندهلل لا تندع الكثهدر  دنمم ود   عد مرل 

ى ﴿ الخمر نل  مىل  تعد لهلل:  َْ دَكا َُ ََندُتم   د ََة َو ُبدوا  الصَّ َْ ََ آَماُدوا  إَ َتق  َهدا الَّدِنَ ََ
ََ دا  ََ

َلُمدوا  َمدا َتُقوُلدوَن﴾ (و فد  تنع جمهدع المعدلمه  ود  تن للمد  43)النعد ء:  َحتََّ  َتع 
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و ئر النم  و ألو  تشغل و  الةال لتفعهلله و فتض يق ولهمم لمدت شدرهب و فلدم 

   ال العش ء إلهلل الفجرو لهى لمت ندى مم ل احدتممو يجهلللا لم  لمتا إال    به

 ل   به  الفجر لالظمرو لهى لمت أوم لمم.

لمهلل أحد  الةدح بة لمد  نللدت هدذه اآليدة أن ا  يشدهللهلل ولدهمم يف الخمدرو 

دا فنل  مىل  تع لهلل:  .ا  فق  : اللمم بهئ  لن  يف الخمر به ن شف ء فهللو  ومر  ََ  ﴿

ََ َآَماُدد َهددا الَّددِنَ ََ
ُْ َوال َمي ِسددََ دد َمددا ال َ م  َ  َعَمددِل دوا نِنَّ ددٌس ِمدد ج  ِْ َإُم  َز  َن َصدداُب َوار  ُْ َوار 

ِلُحوَن   ُ ُكم  ُت َتاُِبوُه َلَعلَّ اج  َِ َِاِن  ي  اَوَة  الرَّ َْ َُوِقدَع َبي داَُكُم ال َعد ن  
ََ َِاُن  دي  ُْ الرَّ ََُِْ َما  نِنَّ

ََُصدد ددِْ َوال َمي ِسددِْ َو ددي ال َ م 
َضدداَ  ِِ ددُتم  َوال َبل  ََن  َهددل   َِ ددَ ِة  َِ الصَّ  َوَعدد

ِ
ددِْ اهلل َ  ِذك  ُكم  َعدد َّْ

رئدددت ولهددد و فقددد  : )انتمهنددد  91-90)الم ئدددهللل: ُما َتُهدددوَن﴾  وي ومدددرو فق  (و فدددهلل 

 .(1)انتمهن (

فتغهر حكم الخمرو لنعخ  يف ني ت القرنن  رت ط بدأحىا  الند س ل راود ل  

و تحد   ال  هد  الدذي  ةلحتمم ب لتهلل ي  يف التخل   د  ود هللل شدرا الخمدر

يع ددي  ريضدد  هلللاء ثددم يعددت هللل  بددهلللاء نخددر يف أجددل تدد ن يرم دد و لتحعدد  حدد   

ه بعض العفم ء ملة ولم لةعف  عرفة.  المريضو فمذا    حذم و للى وهللَّ

تم  مدهلل يقدع النعدش لحكدم أخدرىو  نمد  ابدتاء ا  لاخت د  ه ا تثد   الع د هلل 

اَدا ال ِقب َلدَة الَّ  أللا ره ﴿ دَ َوَما َجَعل  دوَل ِممَّ َُ َّْ تَّبِدُع ال ََ َلَم َمدَ  ََ َعَلي َهدا نِإَّ لِداَع  تِدي ُكاد

ى اهلل َْ ََ َهد ًة نِإَّ َعَلد  الَّدِنَ َْ َ  َلَكبِيد اَقِلُب َعَل  َعِقَبي ِ  َونِن َكاَن (و 143﴾ )ال قدرل: ََ

و ل   هذا النىع أيضا ابتاء ا  إلبراههم حه  أ ره ا  بذبيف ابند  ابدتاء لاخت د  ا  

فلمددد  ا تثدددل إبدددراههم لإودددم وهل أ دددر  بئممددد و ل أى ا   دددهلل  اوتعدددا مم  

لانقه هللهم م افتهللاه ا  بكد ش أ   در إبدراههم بذبحد و لبدذلم نعدش ا  األ در بدذبيف 

االب  بأ ر جهلليهلل لهى نبيف الك شو ال لعلم جهلليهلل ولم  ا و بل هدى العلدهم الدذي 

                                                 
 (.3670(و لأبى هللالهلل   )5540(و لالنع ئي   )3049( أخرج  الرت ذي   )1)
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تدب اهلل مقدادَْ ال  ئدق قبدل َن ك»ملسو هيلع هللا ىلص: ولم تل شيء م ل أن يخلق و لتمد  مد   

 .(1)«َ لق السماوات وارْ  ب مسيَ َل  َاة

وقىبة    ا  لعة ل بني نهللرو تمد   -بتشهلليهلل األحك ر  -ليقع النعش أيضا 

ََ َهداُدوا   حرر ا  ولهلل بني إورائهل بعض    ت ن حاال  ولهمم ﴿ ََ الَّدِنَ د دبُِظل م  مِّ َِ

اَا َعَلي ِهم  َ يِّبَ  م  َّْ ِ  َكثِيًْا َح بِيِل الل  ََ ِهم  َعَ  ِّْ َ  َلُهم  َوبَِص َُِحلَّ  
َبدا  ات  ِّْ دِنِهُم ال ََخ  َو

ََلِيمًا ََ ِما ُهم  َعَنابًا  َِْ
َكاِِ َنا لِل   ْ َت ََع  َواَل الاَّاِس بِال َبا ِِل َو ََم  ِلِهم   ََك  ْ  ُنُهوا  َعا ُ  َو ﴾ َوَق

 (.161-160)النع ء:

  لمهلل تد  لولمد  بمد  يةدليف لع د هللهو فمدى لهكذا ف لنعش بعض تم   مدىل ا

ا َهدا  ﴿ينعش    يش ءو لي هللل  بم  ش ء لأ اهلل  ِت بَِ ي دْ  مِّ
ََو  ُناِسدَها َندأ   

ة  ََ َ  آ َما َناَسخ  ِم

نَّ اهللَ 
ََ َلم   َََلم  َتع  ٌْ ﴾ ََو  ِمث ِلَها  َ

ِْ (و ف آليدة  دريحة 106)ال قدرل: َعَلدَ  ُكدلِّ َشدي    َقد

و لأند  تعد لهلل ن  ينعش    يش ء بقهلل تد  التدي ال يحدهلله  شديءبكم    ف ت ا و لأ

 د  جمدة  لمدم  د  المنعدىخوخهدر مد  هدى ب للع د هلل يدأيت ةالكريم حه  ينعش اآلية

ا َهدا : ﴿يف  عندهلل مىلد  ابد  و د سم   لمهلل للع  هللو   نفعت  ِت بَِ ي دْ  مِّ
خهدر »: ﴾  َندأ 

 .(2)«لكم يف المنفعةو لأ فق بكم

و بدل هدى فعدل ملسو هيلع هللا ىلصن النعش  يف القرنن ال يقدع  د  الن دي ليلل ن  التن ه  إلهلل أ

َُدوَح  إلمي  حض:  بِدُع نِإَّ َمدا  تَّ
ََ ِسدي نِن    ُ َقدا  َن ل 

َلدُ  ِمدَ تِ ِّْ َب َُ ََن   ََُكوُن لِي  ﴿ ُقل  َما 

﴾ )َونس:   (.15نَِليَّ

                                                 
(و ليجهلل  هن  التن هد  إلدهلل أن مةدة إبدراههم  دع ابند  الدذبهيف لنعدش ا  2653رج   علم   )( أخ1)

 (.22أ ره ب لذبيف  ذتى ل يف وفر التكىي  )انظر اإل ح   

 (.2/481أخرج  اب  جرير ال ربي يف ج  ع ال ه ن )( 2)
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 د  يشدعر بكدىن هدذا  -أحه نا -ثم لى تأ لن  اآلي ت المنعىخة لىجهللن  فهم  

َ  تم  يف حكم ح   اللانهة يف مىل  :  الحكم  امتا و اِحَردَة ِمد َُ ََ ال  ي
أ تِ ََ ي 

تِ ﴿َوال َّ

ََّ ِِدي ال ُبُيدوِت َحتَّد   ِسُكوُه َأم  َِ وا  ُْ نِن  َشِه َِ َبَعًة ِما ُكم    ْ ََ  ََّ وا َعَلي ِه ُْ ِه َتر   َ ا َِ ُكم  
نَِسائِ

َعدَل اهللُ  ََج  و  
ََ ُت  ََّ ال َمو  اُه َِّ َتَو دبِيً ﴾دَلد ََ ََ  ََّ َعدَل (و فقىلد : 15النعد ء: ) ُه ََج  و  

ََ  ﴿

بِيً ﴾دلَ  اهللُ  ََ  ََّ ن  يف ترم  حكم جهلليهلل ينل   د  ا  تعد لهللو لمدهلل تحقدق هدذا  ُه

الع هل المنتظر    ا  يف ني ت ودى ل الندى  التدي مضدت بجلدهلل اللانهدةو بدهللال   د  

 الحكم المنعىخ )ح عم (.

و لأبق هد   تلدىل إلدهلل مهد ر للم تنعش اآلية    التاللم ألن ا  نعش حكمم 

الع وةم ياجر المعدلمىن ولدهلل مراءهتد و ليدرلن فهمد  بعدض  حمدة ا  لتخفهفد  

 ولهلل و  هلله حه  نعخم  بحكم نخر أيعر  ن .

أ   النىع الث      أنىاع النعشم فمى نعش التاللو لهى نىع  خةىص 

ا     مرنن  و لمرأه  المعلمىنو ثم  فعم  ملسو هيلع هللا ىلصبري ت    القرنن نللت ولهلل الن ي 

ُحو اهللُ لحكمة هى أولم هب   ََم  ََُم ال كَِتاِب ﴾ ﴿  ُه  َْ َُ َوِعا ث بِ َُ َََراُ  َو  )الروهلل: َما 

(و فم  يمحىه ا     ني ت  له  نعه ناو لال لغهره  م  ي رأ ولهلل ال شرو بل هى 39

ٌْ  لفق حكمت  ل شهئت  لولم  األملي َآٌن َمِجي  ْ ح   ﴿َبل  ُهَو ُق ي َلو 
ِِ  ﴾ وظ  ُُ َمح 

و فمى ت   ك لتع لهلل م هلل  ولهلل نعش    يش ء    ني القرنن (22-21 )البْوج:

َحي اَا نَِلي َك ﴾ ََو  ََّ بِالَِّني  َهَب  (.86)اإلوراء:  ﴿َوَللَِ ِشل اَا َلاَن 

للددى شددئن  تلمدد  ل عرفددة الحكمددة اإللمهددة يف نعددش بعددض اآليدد ت تدداللم 

لجدة أحدهللاث  خةى دة تح هللثدة بئدر لىجهللن  أن بعدض هدذه اآليد ت ندل  يف  ع 

ر المعلمه  حهنذاكو فدأنل  ا   د  أندل  تث هتدا  ش   عىنة التي متل فهم     يق  ا و 

لقلددىا المددا نه  يف لمددت تددربتمم لملددلالممو ل ثلدد  نللددت نيدد ت النمددي ودد  

االنتع ا لغهر األا يف لمت ت ن الن س يتع يرلن بأنع هبمو فلربم  نع  الرجدل 
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أبه م فلم  ولم  بن  ول لجل ح جة المعلمه  إلدهلل تلكدم اآليد ت يف نفع  إلهلل غهر 

رية ال تحت جمد  دنلم الل  نم أنللم و لولم  بن  أن الح جة إلهم   امتدةو لأن ال شد

يف أجه لمدد  الق هلل ددةم فنعددخم  بمدد  هددى خهددر  نمدد  أل  ثلمدد و ل فددع تالهتدد   دد  

 المة حف.

 د  الدىحيو ملسو هيلع هللا ىلص   ولدهلل الن دي إن    يعتربه المعلمىن مرننا له  تل    ندل

يف نخدر ملسو هيلع هللا ىلص بل    أث ت  ا  يف العرةة األخهرل لجربيل و لهدى يعرةد  ولدهلل الن دي 

 م هل لف ت و لهدذا المعندهلل يخدرب وند  أند  بد    لدم ملسو هيلع هللا ىلص  ي  ض ن أهلل ت  الن 

َُنزل يف النََ قتلوا ببلْ معونة قْآن قَْناه، ثم نسخ بعدْ بقىل :  بللدوا قومادا َن })

 .(1)( {ا، ِْضي عاا، وْضياا عا قْ لقياا ْبا

: )أمر ن  أ بي و لأمضد ن  ولدي و لإند  لندهللع  د  مدى  ليىةح  مى  ومر 

و لمهلل م   ا  ودل ملسو هيلع هللا ىلص أ بيو لناك أن أ بها يقى : ال أهللع شهئا ومعت       وى  ا  

ََو  ِمث ِلهَ لجل:  ا َها  ِت بَِ ي ْ  مِّ
ََو  ُناِسَها َنأ   

ة  ََ َ  آ  .(2)(106( )ال قرل: ا ﴾﴿ َما َناَسخ  ِم

ي و  هلله    يش ءو فمى الدذي يعلدم الجمدر  ف   ول لجل ينعش    ني ت  لي نع 

دَ  ل   يخفهللو لهى بكدل شديء ولدهمو لهدى ولدهلل تدل شديء مدهللير:  َِ ُِْئَك  داُق  ََ  ﴿

َُ  ﴾ َتا َس     ََ َْ َوَما  َلُم ال َجه  ََع    ُ  (. 7-6)األولهلل:  نِإَّ َما َشاَ  اهلل نِنَّ

هكذا ف لعرةة األخهدرل للقدرنن هدي فقدط  د  تع دهللن  ا  بتالتد  إلدهلل يدىر ل

القه  ة و لأ      وىى نلم  م  ت ن يقرأم فقهلل نعش بقراءل العرةدة األخهدرل التدي 

لد  نلدم لجمدع القدرنن م د   شمهلله  جمع    الةح بةو  نمم ميهلل ب  ث بدتو فأهَّ

 الةهلليقو ثم م   وثم ن  ةي ا  ونمم أجمعه .

                                                 
 (.677(و ل علم   )2814( أخرج  ال خ  ي   )1)

 (.4481أخرج  ال خ  ي   ) (2) 
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مددراءل أبددي بكددر لومددر لوثمدد ن  ت نددت"أبددى و ددهلل الددرحم  العددلمي: مدد   

ب  ث بت لالمم جري  لاألنة   لاحهلللو ت نىا يقر لن القراءل الع  ةو لهي  لميهلل

 .(1)ولهلل جربيل  رته  يف الع ر الذي م ض فه ملسو هيلع هللا ىلص القراءل التي مرأه   وى  ا  

حتدهلل  د تو شمهلل العرةة األخهرلو لت ن ي قرب الند س هبد  »لم   و  ميهلل: 

ت ة المةد حف  ةدي ا   للذلم اوتمهلله أبى بكر لومر يف جمع و للاله وثم ن ت 

 .(2)«ونمم أجمعه 

لمد  أ اهلل أن يكتد  المةد حف جمدع لد  » لو  تثهر ب  أفليف أن وثمد ن 

اثني وشر  جا     مريش لاألنة   و فهمم أ بي ب  تع  لميهلل ب  ث بدت .. لتد ن 

تددهللا ءلا يف شدديء أخددرله .. إنمدد  تدد نىا ياخرلندد  وثمدد ن يتع هددهللهمو فكدد نىا إنا 

 .(3)«لهنظرلا أحهللثمم ومهللا  ب لعرةة اآلخرلو فهكت ىو  ولهلل مىل 

رل    لوددد  ودددم 
 
ورةددد تو ملسو هيلع هللا ىلص مددد  : ودددرض القدددرنن ولدددهلل  ودددى  ا 

 .(4)فهقىلىن: إن مراءتن  هذه العرةة األخهرل

دت ولدهلل د التد بعه  د  ت د   د لهى م   و   ههللل العلم    ة  ر  : القدراءل التدي و 

 .  (5)يف الع ر الذي م ض فه م هي القراءل التي يقر ه  الن س الهىرملسو هيلع هللا ىلص  وى  ا  

العرةدة األخهدرل هدي مدراءل ميدهلل بد  ث بدت لغهدرهو لهدي »لم   اب  تهمهة: 

التي أ ر الخلف ء الراشهلللن أبى بكر لومر لوثم ن لولي بكت بتم  يف المة حفو 

                                                 
 (.1/237( انظر: الربه ن يف ولىر القرننو الل تشي )1)

 (.1/237) المةهلل  الع بق( انظر 2)

 (.33( أخرج  اب  أبي هللالهلل يف تت ا المة حفو ص )3)

 للافق  الذه ي. و(و ل حح 2/42( أخرج  الح تم يف المعتهلل ك )4)

 (.7/204) (و لاب  أبي شه ة يف المةنف7/155( أخرج  ال همقي يف هللالئل الن ىل )5)
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ثم ن يف خافت  بكت بتم  يف المةد حف لإ ود لم  إلدهلل األ ةد  و لجمدع ثم أ ر و

 .(1)«الن س ولهم  ب تف      الةح بة

المةحف الذي اوتقر وله  األ ر هى نخر العرةد ت ولدهلل »لم   ال غىي: 

فأ ر وثم ن بنعخ  يف المة حفو لجمع الند س ولهد  و لأنهد  ملسو هيلع هللا ىلصو  وى  ا  

و فة      يخ لف خدط المةدحف يف حكدم    وىى نلمم م عا لم هللل الخاأ 

المنعىخ لالمرفىع تع ئر    نعش ل فعو فله  ألحهلل أن يعدهللل يف اللفد  إلدهلل  د  

 .(2)«هى خ  ع و  الروم

لهكددذاو ف آليدد ت المنعددىخ تالهتدد  لددم تعددقط  دد  المةددحف نعدده نا أل 

 يف العرةدة األخهدرلوملسو هيلع هللا ىلص جما م إنم  نعخم  ا و فلدم يقرأهد  جربيدل ولدهلل الن دي 

ميهلل ب  ث بدت لغهدره  د  الةدح بةو لهبد  مدرأ المعدلمىن يف ملسو هيلع هللا ىلص التي أمرأه  الن ي 

 تل العةى .

و ةح بة للوىهد ل   هذا المنعىخ تالل م نية الرجم و لهي نية حفظم  ال

ل ع نلم لم تكت  يف القرنن الكدريم لنعدخم  يف العرةدة األخهدرلو لمدهلل خ د  

لمةد حفو فقد  : )إن ا  بعدث ومر الةح بة م   خافت و لم ل جمع وثم ن ل

ب لحقو لأنل  وله  الكت او فك ن  م  أندل  ا  نيدة الدرجمو فقرأن هد  ملسو هيلع هللا ىلص  حمهللا  

و ل جمندد  بعددهللهو فأخشددهلل إن طدد   ملسو هيلع هللا ىلصلوقلن هدد و للوهن هدد و  جددم  وددى  ا  

ب لن س م  ن أن يقى  م ئل: لا   د  نجدهلل نيدة الدرجم يف تتد ا ا م فهضدلىا بدرتك 

و لالرجم يف تت ا ا  حق ولهلل    منهلل إنا أحةد   د  الرجد   فريضة أنللم  ا 

 لالنع ء إنا م  ت ال هنة أل ت ن الح ل أل االورتاأ.

أن ال ترغ دىا ود  نبد ئكمو فإند  تفدر "ثم إن  تن  نقرأ فهم  نقرأ    تت ا ا   

                                                 
 (.13/395(  جمىع الفت لىو اب  تهمهة )1)

 (.526-4/525( شر  العنًاة و ال غىي )2)
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 .(1)("إن تفرا  بكم أن ترغ ىا و  نب ئكم"أل  "بكم أن ترغ ىا و  نب ئكم

يف هددذا األثددر نيتدده   نعددىخته  تددالل  دد  القددرننو فمددى  فددذتر ومددر 

يعرفمم و ليقى  و  نية الرجم: )فقرأن ه  و لوقلن هد و للوهن هد (و ثدم يدذتر أود  

نعخت    القرننو ليف  لاية أن  م  : )لايم ا و لىال أن يقدى  الند س: ماهلل ومدر 

ود   حفىظدة وندهللهو ياتدهلل نلللمد و لأ و فمدى (2)يف تت ا ا  ول لجلم لكت تمد (

 لأو  غهر  ىجىهللل يف تت ا ا و لهذا م ل الجمع العثم   للقرنن الكريم.

 ثا  نخر للمنعىخ تدالل بريدة التحدذير  د  االنتعد ا  تم  ةرا ومر 

إلهلل غهر اآلب ءو لهذا تل  يف حضى  جمىع الةح بة  ةدىان ا  ولدهممم  مد  هلل  

 ل يف القرنن الكريم.ولهلل  عرفتمم جمهعا بىمىع النعش تال

ملسو هيلع هللا ىلص لأ   و   إوق   الةح بة لمدذه اآليدة  د  المةدحف فمدى أ در الن دي 

بدذلمو فقدهلل  لى ال همقددي  د  حدهلليث ميددهلل بد  ث بددت أند  هللخدل ولددهلل  درلان بدد  

الحكم فعأل   رلان و  و   ترك تت بدة هدذه اآليدة يف المةد حفو فدأخربه ميدهلل 

، «إ ََدتِيع ذا »ملسو هيلع هللا ىلص: فق    و فق  : أتت ني نية الرجم؟ملسو هيلع هللا ىلص أتهلل الن ي أن ومر 

و أي لنعدخم  «ال أودت هع اآلن»أجد ا ومدر:  ملسو هيلع هللا ىلصليف  لاية ال ى دهري أن الن دي 

 .   بعهلل تنللم 

يف هددذا ل دد  م لدد  هللاللددة ولددهلل أن نيددة الددرجم حكممدد  ث بددتو »مدد   ال همقددي: 

 .(3)«لتالهت   نعىخةو لهذا  م  ال أولم فه  خافا

                                                 
(و لهدذه اآليدة المنعدىخة هدي مىلد  تعد لهلل: 1691(و ل عدلم   )6830( أخرج  ال خد  ي   )1)

هلل )الشهش لالشهخة إنا منه  ف  جمىهم  ال تة نك ال     ا  لا  ولهم حكهم( أخرج  أحمدهلل يف المعدن

 (.20702   حهلليث أ بي ب  تع    )

 (.4418( أخرج  أبى هللالهلل   )2)

و ل لايدددة (7148( و لالنعددد ئي يف العدددن  الكدددربى   )8/211( أخرجددد  ال همقدددي يف العدددن  )3)

 .(3502ال ى هري يف إتح أ الخهرل الممرل بللائهلل المع نههلل العشرل   )
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 عو ففي  حهيف  عدلمو  د  حدهلليث أر ل   أ ثلة المنعىخ تالل نية الرة

ر  ةدع ت  على د ت دالما نه  و ئشة أو  م لت: )ت ن فهم  أنل     القدرنن وشد

و لهد  فهمد  يقدرأ  د  ملسو هيلع هللا ىلصيحر  و ثم نعخ  بخم   على  تو فتىيف  وى  ا  

 .(1)القرنن(

لمىلمدد : )لهدد  فهمدد  يقددرأ  دد  القددرنن(و لدده  يعدد لي القددى : )لهدد   دد  

و فمد ت لبعدض ملسو هيلع هللا ىلص ن النعش تد ن يف ألاخدر حهد ل  ودى  ا  القرنن(و بل  عن ه أ

أبدى الةح بة لم ي لغمم النعشو فم  مالىا يقر لن  ولهلل أن   د  القدرننو لمدهلل مد   

 .(2): )نللت ثم  فعت(  ىوهلل األشعري 

 عن ه أن النعش بخم   ةع ت تأخر إنلال  جدهللا م حتدهلل أند  »م   النىلي: 

تو ليجعلمد  مرنندا  تلدىا م لكىند  لدم تىيف لبعض الن س يقرأ خمد   ةدع ملسو هيلع هللا ىلص 

ي لغدد  النعددشم لقددرا ومددهللهو فلمدد  بلغمددم النعددش بعددهلل نلددم  جعددىا ودد  نلددمو 

 .(3)«لأجمعىا ولهلل أن هذا ال يتلهلل

    لي و  و ئشة  ةي ا  ونم  أود  م لدت: )لقدهلل نللدت  -هن   -لمهلل يشكل 

و فلمد   د ت نية الرجم ل ة وة الك هر وشدرا و للقدهلل تد ن يف  دحهفة تحدت ودريري

و فمذا الخدرب يفهدهلل أن نيدة الدرجم (4)لتش غلن  بمىت  هللخل هللاج  فأتلم (ملسو هيلع هللا ىلص  وى  ا  

 لنية الرة ع وشرا  مهلل ة وت  بع   أتل الهللاج  للةحهفة التي تت ت  فهم .

لك  هذا القى  ينهللفع إنا ولمن  أن األثر ةدعهف العدنهللو  نكدر المدت  و  هلله 

هلل ب  إوح  و لهى  هللل و ليرليد  ب لعنعندة العلم ء لةعفىه ألن يف إون هلله  حم

                                                 
 (.1452( أخرج   علم   )1)

 ( .2/39نو الل تشي )( الربه ن يف ولىر القرن2)

 (.10/29( شر  النىلي ولهلل  حهيف  علم )3)

 (.1944( أخرج  اب    ج    )4)
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]أي بقىل : و  فان[و لونعنة المهللل  ال تق لو لتدرهلل حهلليثد  تمد  هدى  علدىر يف 

اب  إوح    هللل و لإن  إنا م  : )ود (م فلده  »مىاوهلل المحهللثه و م   األل   : 

 .(1)«بحجةو لإنا م  : )حهللثني( فمى حجة

ال و »فرهلل بحهلليث تق ل ؟ مد   : وح   إنا تإلوئل أحمهلل ب  حن ل ون : اب  

 .(2)«لا  إ   أيت  يحهللث و  جم وة ب لحهلليث الىاحهللو لال يفةل تار نا    نا

 .  (3)«اب  إوح   له  بحجة»لت ن يقى : 

وددح   حجددة يف المغدد مي إنا أوددنهللو للدد   ندد تهر إلابدد  »مدد   الددذه ي: 

: أللممد : أند  و لهدذا الحدهلليث  د  وج ئ د  ل ند تهرهو ليعلد  أ دران (4)«لوج ئ 

 له  يف المغ ميو لاآلخر: أن   عنع  غهر  عنهلل.

الذي يظمر لدي أن ابد  إودح   حعد  الحدهلليث و »لم   أيضا يف ترجمت : 

 .(5)«  ليف الح   و  هللل  و ل   انفرهلل ب  ففه  نك  ل و فإن يف حفظ  شهئا

را  فنددراه غل ددا  دد   حمددهلل بدد  دفأ دد   ةدد ع الك هددر وشدد»مدد   ابدد  مته ددة: 

 و هذا    جمة إون هلله.(6)« إوح 

لأ   العرخعي فأولَّ األثر بنكد  ل  تند  الدذي يدىحي أن  ةدهلل  هدذه اآليدة 

حدهلليث »ت ن هذه الةحهفة فقطو لأو  لم تك   حفىظة ونهلل جم ههر الةدح بة: 

و ئشة ال يك هلل يةيفًا ... ل علىر أن هبذا ال ينعهللر حفظد   د  القلدىاو لال يتعدذًا  

                                                 
 (.82( هللف ع و  الحهلليث الن ىيو ن  ر الهللي  األل   و ص )1)

 (.1/320(و لت  يش بغهللاهللو الخ ه  ال غهللاهللي )24/422( هتذي  الكم  و الملي )2)

 .(1/230( ت  يش بغهللاهللو الخ ه  ال غهللاهللي )3)

 (.39( العلىو الذه يو ص )4)

 (.   3/475(  هلان االوتهللا و الذه ي )5)

 (.314( تأليل  ختلف الحهلليثو اب  مته ة و ص )6)
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و لهكدذا (1)«ة أ خرىو فعرفند  أنًاد  ال أ دل لمدذا الحدهلليثولهمم ب  إث  ت  يف  حهف

ف ألثر ةعهف اإلون هلل و  نكر المت و ال يةليف لال يقدىى لاحتجد ع بد و لبمثدل 

 هذا األثر الضعهف يفر  لينعق الم  لىن!.

ل دد  المنعددىخ تددالل هللودد ء القنددىت الددذي يقنددت بدد  المعددلمىن يف  ددال 

اللهدم نندا »عدش يف العرةدة األخهدرل و ثدم ن  الىتر إلدهلل يى ند  هدذاو فقدهلل ندل  مرنندا 

نستعياك ونستلُْ . ونثاي عليك وإ نكُْ . ون لع ونتْ  مَ َُجدْ . اللهدم 

د ُِ ْ. نْجدو ْحمتدك ون رد  نَا  نعبْ. ولك نصلي ونسجْ. ونليك نسع  ونح

 «.لِحقعنابك. نن عنابك الجْ بالكاََِْ مُ 

أن أ بهدا تد ن يقدى :  بي ب  تع  أن  أث تد  يف  ةدحف و نلدملمهلل  لي و  أ  

(و لمدهلل  هلل ولهد  الخلهفدة ومدرو لةدعًاف ملسو هيلع هللا ىلص )ال أهللع شهئا ومعت      ودى  ا  

ََو  مىل   عتهللال  بقى  ا  ول لجل:  ِت بَِ ي دْ  ِما َهدا 
ََو  ُنا ِسدَها َندأ   

دة  ََ َ  َآ ﴿َما َنا َسدخ  ِمد

 .(2)(106)ال قرل:  ِمث ِلَها﴾

أل  األ رو ثدم  جدع  ه  أ بي لهذا المذه  ب لقراءل ب لمنعىخ ت ن  ذ

ون و بهلللهل أن  أمرأ الت بعه  بم  يف  ةحف الجم وةو تم  هى  رلي ون  يف مدراءل 

و  م لن فع لاب  تثهر لأبي ومرلو التي اتةل إون هلله  إله   د  طريدق أبدي و دهلل 

الددرحم  العددلمي و ددهلل ا  بدد  وهدد   المخلل ددي لو ددهلل ا  بدد  العدد ئ  لأبددي 

 .(3)الع لهة

رلو وندهلل بعدض دأبى الحع  األشدعري أند   أى  ةدحف أند  ب ل ةدلنتر 

                                                 
 (.2/80( أ ى  العرخعي )1)

 (.4481( أخرج  ال خ  ي   )2)

(و لالنشددر يف 124و 91و 1/76اإلمن ع يف القراءات العد عو ابد  ال د ن  األنةد  يو و ) :( انظر3)

 (.155و 133و 120و 1/112قراءات العشرو اب  الجل ي )ال
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هو يقى : فىجهللت    ع ليا لمةحف الجم وةو لت ن للهلل أن  يرلي أن  خدط  للهلل 

 .(1)أن  لإ اء أ بي ب  تع 

لهكذا يعت ه  للمنةف أن مى  المعلمه  ب لنعش  ختلف و  مدى  أهدل 

ُحدو ﴿ بع  هلله و فمدى تعد لهلل الكت او لأن  فرع و  تم   ولم ا  لمهلل ت  لل ف   ََم 

ََُم ال كَِتاِب﴾ الل   ُه  َْ َُ َوِعا ث بِ َُ َََراُ  َو (و لتدل نلدم لمدع يف القدرنن 39)الروهلل:  َما 

َآٌن  لفق حكمت  ل شهئت  لولم  األملي المكتىا يف اللى  المحفىظ  ْ ﴿َبل  ُهَو ُقد

 ٌْ ﴾  َمِجي وظ  ُُ ح  َمح  ي َلو 
 (.22-21)الربلع:ِِ

***

                                                 
 (.81( نكت االنتة   لنقل القرننو ال  ما و ص )1)
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 ؟وبعدهم النص القرآني يف عصر الصحابة الكرام هل تغري
 أواًل: اختالف مصاحف الصحابة

اختلفت مصاح  الصحابة يف الصدر األو  جا الساتدعى ما  اخلليفاة  قالــوا :

 الثالث عثامن أن يقو  بنحراق هذه املصاح  وأن جيمع الصحابة عىل مصحفه.

وتبني لناا يف حيناه أن أباا قدالنا فيام لسب  ع  مجع عثامن للمصاح ،  اجلـواب :

بكر الصدي  مجع القرآن يف دفتي كتاب بعد أن مجع كل ما عند الصحابة جاا كتباوه باني 

، وأن عثامن أراد مجع الصحابة عىل حرف  ريش الذي ناز  القارآن باه، ملسو هيلع هللا ىلصيدي النبي 

وأنه بدأ بصح  اجلمع البكري، فأرلسل إىل أم املاؤمنني حفصاة والتاي كانات قاتفظ 

بكر: )أن أرلسيل إلينا بالصح ؛ ننسخها يف املصاح ، الم نردهاا إلياك(،  بصح  أيب

، و اد ملسو هيلع هللا ىلصفقد أعاد عثامن نسخ صح  أيب بكر التي مجعت م  املكتوب بني يدي النبي 

 الستوال  له وانعقد له إمجاع الصحابة.

ملصاح  املجماع علياه، فهاذا افنن وتد يف مصاح  بعض الصحابة خااف 

أالبت م  النسخة التي أمجع عليهاا الصاحابة، ليست نسخته ويعود إىل خطأ يف نسخته، 

إ   د يفوت اآلحاد ما ال يفوت اجلمع، كام أن يف نسخ آحادهم بعض ما نز  عىل النباي 

، ففيهاا ماا نساخت تاوتاه، ملسو هيلع هللا ىلص بل العرضة األخرية للوحي يف أواخر حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 -يف نساخته  -نالساخ عض لسوره أو زياادة الب د يقع يف نسخ آحاد الصحابة نقص كام 

 رشح كلمة ولسواها، فيخشى أن يظ  م  يأيت بعد نالسخها أهنا م  القرآن.

وتكامل املصح  العاثامين وفا  املنهجياة التاي  كرناا تفاصايلها  باُل، وأمجاع 

عىل القاراءة هباذا املصاح ، وأمار عاثامن بنرلساا  نساخ مناه إىل ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب النبي 

القرآن أن حير ها، يقو  حذيفاة: )حتاى  األمصار، وأمر م  كان عنده يشء م  صح 

إ ا نسخوا الصح  ]صح  اجلمع البكاري[ يف املصااح ؛ رد عاثامن الصاح  إىل 
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حفصة، وأرلسل إىل كل أف  بمصح  جا نسخوا، وأمار باام لساواه ما  القارآن يف كال 

ففعل الصحابة وامتثلاوا  لاك، واتفقاوا عاىل صاحة  (1) صحيفة أو مصح  أن حيرق(

: )يا أهيا الناس، ال تغلوا يف عثامن، وال تقولاوا لاه إال خاريال و  عيل صنيع عثامن، يق

يف املصاح  وإحراق املصاح ، فواهلل ما فعل الذي فعال يف املصااح  إال عا  ما  

: ، ويقاو  مصاعب با  لساعد (2) منا مجيعال، واهلل لو وليت لفعلت مثل الاذي فعال(

 لاك، أو  اا : مل يعاب  لاك  )أدركت الناس حني شق  عثامن املصاح ، فاأعجبهم

 .(3) أحد(

و وله: )يا معرش املسلمني، أُعاز  عا   وأما ما نقل ع  اع،ا  اب  مسعود 

نسخ كتابة املصح  ويتوالها رتل ]يقصد زيد با  الابات[ ، واهلل لقاد ألسالمُت وإناه 

، فهو اع،ا  شخيص الصبغة، ال يتضم  اع،اضال منه عاىل (4) لفي ُصلب رتل كافر(

ة اجلمع أو منهجيته، وال عىل أماناة زياد با  الابات أو  درتاه، لكناه يعتاب عاىل والو ي

، وهاو الصحابة رضوان اهلل عليهم أهنم ألسندوها إىل شاب صغري، ومل يسندوها إليه 

، و اد لقاي اع،اضاه كراهياة يف صادور كباار الذي تعلم القرآن  بال والدة زياد 

ر األمثل واألفضال، يقاو  الزهاري يف متاام الصحابة الذي  رأوا يف اختيار زيد االختيا

الرواية معلقال عىل اع،ا  اب  مسعود: فبلغني أن  لك كرهه ما  مقالاة ابا  مساعود 

 ملسو هيلع هللا ىلص.رتاٌ  م  أفاضل أصحاب النبي 

                                                 
 (.4988أخرج  ال خ  ي   ) (1) 

(و لاب  ش ة يف ت  يش المهلليندة المندى ل 77( أخرج  أبى بكر اب  أبي هللالهلل يف تت ب  المة حف   )2)

(3/996.) 

(و لالق وددم بدد  وددار يف فضدد ئل القددرنن   161  الع دد هلل   )أخرجدد  ال خدد  ي يف خلددق أفعدد  (3) 

(460.) 

 ( .3104أخرج  الرت ذي   ) (4) 
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لاتفق  لهكذا اجتمعت األ ة ولهلل القراءل ب لمةحف الذي تت   وثم ن 

 .قرنن لفق  وم الةح بة وله و ل   ما  المعلمىن يف تل وةر ي  عىن ال

***
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 قراءة بعض آيات القرآن الكريم ول يفثانيــًا: اختالف الصدر األ

اختل  الناس يف  راءهتم لبعض آيات القرآن عاىل عهاد اخلليفاة الثالاث  قالـوا:

عثامن ب  عفان، فجاء حذيفة ب  اليامن إليه فقا : )يا أمري املؤمنني أدرك هذه األماة  بال 

، جا الساتدعى ما  اخلليفاة الثالاث (1)اختاف اليهود والنصارى(أن خيتلفوا يف الكتاب 

مجعهم عىل  راءة واحدة، فاختافهم  بل مجع عثامن دليل عىل تادخل البرشا يف الانص 

 القرآين.

نز  القارآن الكاريم أو  ماا ناز  يف جمتماع  اريش يف مكاة حاا ة  اجلواب:

فكان لساهال وميساورال علايهم أصحابه املكيني القرآن الكريم، ملسو هيلع هللا ىلص العرب، فأ رأ النبي 

  راءته، فهم أفص  العرب بيانال.

إىل املديناة املناورة دخلات  بائال العارب يف اإللساام ملسو هيلع هللا ىلص الم بعد هجارة النباي 

فصعب عليهم  راءة القرآن وف  وجة  ريش، فبعض حروفها غري مألوف يف كامهام، 

لكون عاماة العارب أمياني كام المة كلامت عربية  رآنية مل تك  شائعة يف وجاهتم، ونظرال 

يصعب عليهم التحو  ع  مألوف وجااهتم إىل وجاة  اريش؛ وبخاصاة كباار السا  

اهلل عز وتل أن خيف  ع  أمته بن راء الناس القارآن عاىل ملسو هيلع هللا ىلص واألطفا  فقد لسأ  النبي 

وهاو عناد غادير لبناي ملسو هيلع هللا ىلص حروف لسبعة، فع  ُأيب ب  كعب أن تميل لقي رلسو  اهلل 

أسـأل اّلل ملسو هيلع هللا ىلص: يأمرك أن ُتقرئ أُمتـ  القـرآن عـر حـرقا فقـال  إن اّلل»غفار، فقا : 

 معافاته ومغفرته، وإن أمتي َل تطيق ذل ا 

ملسو هيلع هللا ىلص: ثم أتاه الثانية، فقال: إن اّلل يأمرك أن ُتقرئ أُمت  القرآن عر حـرفْيا فقـال 

 أسأل اّلل معافاته ومغفرته، وإن أُمتي َل تطيق ذل ا

يأمرك أن ُتقرئ أُمتـ  القـرآن عـر ثالثـة أحـرقا ثم جاءه الثالثة، فقال: إن اّلل  

                                                 
 (.4988( أخرج  ال خ  ي   )1)
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 أسأل اّلل معافاته ومغفرته، وإن أُمتي َل تطيق ذل ا ملسو هيلع هللا ىلص: فقال 

ثم جاءه الرابعة، فقال: إن اّلل يأمرك أن ُتقرئ أُمت  القـرآن عـر سـبعة أحـرق، 

 .(1)«فأيَم حرق قرؤوا عليه فقد أصابوا

 أماة أمياني، مانهم العجاوز والشايخ يا تميل إين بعثُت إىل» وِف رواية أنه قال: 

الكبري والغام واجلارية، والرتل الذي مل يقرأ كتابال  ط.  ا : يا حممد، إن القارآن أناز  

فهذه األحرق السبعة رخصة وتيسري من اّلل، وقد نزل القرآن هبـا ، (2)«عىل لسبعة أحرف

 ، وليست اجتهادًا نبوياًامجيعاً 

احلروف، كام روي ع  أيب بكرة أن تميال هذه ملسو هيلع هللا ىلص و د فو لنا أصحاب النبي 

كـل  شـاق كـاق، مـا م آـتم آيـة »بالقراءة عىل لسبعة أحرف، و ا  له: ملسو هيلع هللا ىلص أ ن للنبي 

عذاب برمحة، أو آية رمحة بعذاب، نحو قول : تعـال وأقبـل، وهلـم واذهـأ، وأ   

 .(3)«واعجل

رؤوا النااس هبذه الوتوه التي يو اهلل هبا عليهم، وأ ملسو هيلع هللا ىلص و د  رأ أصحاب النبي 

هبا، حتى  ربات عاىل  راءتاه ألسانتُهم ولساهل علايهم حفُظاه و راءُتاه يف الصالوات 

 واخللوات.

اخددتاأ  بعددض ملسو هيلع هللا ىلص لمددهلل التدد   ولددهلل بعددض الةددح بة ولددهلل ومددهلل الن ددي 

الكلم ت أل طريقة ن قم  أل لجىه اإلوراا فهم  بعد   تعدهللهلل األحدرأ و فتدىلهلل 

ه األحدرأ  د  لحدي ا و يقدى   فع الخاأ بهنممو لبهَّ  لمم أن جمهدع هدذملسو هيلع هللا ىلص 

ومر ب  الخ  ا: ومعت هش ر ب  حكهم ب  حلار يقدرأ ودى ل الفرمد ن يف حهد ل 

                                                 
 (.821( أخرج   علم   )1)

 (.2944( أخرج  الرت ذي   )2)

 (.19992( أخرج  أحمهلل   )3)
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 وى  ا و ف وتمعت  لقراءت و فإنا هى يقرأ ولهلل حرلأ تثهرل لم يقرئنهم   ودى  

و فكهللت أو ل ه يف الةالو فتةربت حتدهلل ودلمو فل  تد  برهللائد و فقلدت: ملسو هيلع هللا ىلص ا  

التددي وددمعتم تقددرأ؟ مدد  : أمرأنهمدد   وددى  ا  و فقلددت:   دد  أمددرأك هددذه العددى ل

 تذبتو فإن  وى  ا  مهلل أمرأنهم  ولهلل غهر    مرأت.

ف ن لقددت بدد  أمددىهلله إلددهلل  وددى  ا و فقلددت: إ  وددمعت هددذا يقددرأ بعددى ل 

فقدرأ  «.ََْل . اقدَْ َدا هردام»الفرم ن ولهلل حرلأ لم تقرئنهم و فق    وى  ا : 

 «.كنلك َنزلَ»ت  يقرأو فق    وى  ا  : وله  القراءل التي ومع

كدنلك »ثم م  : امرأ ي  ومرو فقرأت القراءل التي أمرأ و فق    ودى  ا  :  

فد لقرنن  ، (1)«ْ ماد دَنزلَ. نن هنا القْآن َنزل عل  َبعة َحْ ، ِاقْؤوا ما تيسد

لده   نل  بتلم الحرلأ التي مرأ هب  ومر لبتلم التي مرأ هب  هش رو لاختافممد 

  رهلله الخ أ لالنعه نو بل تعمهل ا  ولهلل هذه األ ة األ هة مراءل تت هب . 

ل ثل هذا المىمف لمع أل بي ب  تعد  حده  هللخدل المعدجهلل فعدمع  جدا  

يةددلي ليقددرأ مددراءل أنكرهدد  أ بددي ولهدد  و ثددم هللخددل نخددر فقددرأ مددراءل وددىى مددراءل 

لا بده  يهلليد و  فقدر وملسو هيلع هللا ىلص  ح  و ف لت   األ ر ولهلل أ بيو فهللخل  عمم  إلهلل الن دي 

 شأوم .ملسو هيلع هللا ىلص فحع  الن ي 

 يقى  أ بي: فعقط يف نفعي    التكذي  لال إن تنت يف الج هلهة.

   مدهلل غشدهني ةدرا يف  دهلل يو ففضدت ورمدا ملسو هيلع هللا ىلص فلم   أى  وى  ا   

َُبدي ََْدل نلدي َن اقدَْ القدْآن » لتأنم  أنظر إلهلل ا  ول لجل فرماو فق   لي: َدا 

ن عل  َمتي، ِْد نلدي الثانيدة: اقدَْه علد  حدِْيَ. عل  حْ . ِْددت نلي  َن  هوِّ

ن عل  َمتي. ِْد نلي الثالثة اقَْه علد  َدبعة َحدْ  ففمدم  ،(2)«ِْددت نلي  َن هوِّ

                                                 
 .(1851ل علم    )(و 4992( أخرج  ال خ  ي   )1)

 (.1856) ( أخرج   علم  2)
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بي ب  تع  حهنذاك أن القرنن تنل  هبذه الحرلأو لأن الخداأ بده  الةدح بة أ  

مم ل حمدة تخفهفدا ولدهملسو هيلع هللا ىلص يف بعض حرلف  هى  خةة  د  ا  أو  هد  ا  لن هد  

يقرأ هبذه الحدرلأ بعدهلل اجتمد ع الةدح بة ولدهلل لغدة مدريش  هبمو للذلم ت ن 

لحرأ القدرنن الدذي تندل  بد  أل   درلو لتد ن يقدى : )ال أهللع شدهئا ودمعت    د  

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص( وى  ا  

لقد فهم الصحابة حكمة تعدد األحرف وما تقتضايه هاذه الرخصاة ما  تناوع؛ 

ية واختاف طريقة نط  كال  بيلاة لابعض احلاروف ا تضاه تنوع وجات القبائل العرب

العربية ع  غريها م  القبائل، فلم يعب بعضهم عىل بعاض  راءتاه، إ  علماوا أن كال 

 . لك م  عند اهلل

، حياث دخال ملسو هيلع هللا ىلص لك  األمر مل يك  كذلك يف عهد عثامن اخلليفة الثالث للنباي 

ن اهلل نز  القرآن هبا مجيعاال يف اإللسام العرب والعجم، ج  مل يفقه األحرف السبعة ، وأ

تسهيال ورَحة باألمة، فجعل بعضاهم خيطاا اآلخاري  يف  اراءهتم ، ويارى أن حرفاه 

أص  م  حرف غريه، وحصل بينهم مراء ، فجاء حذيفة ب  اليامن إىل اخلليفة عثامن با  

يشكو تنافر املسلمني بسبب اختافهم يف احلروف التاي لسامعوها ما  النباي  عفان 

يا أمري املؤمنني أدرك هذه األمة  بل أن خيتلفوا يف الكتاب اخاتاف اليهاود » : ، فقاملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)«والنصارى

يف إعاادة نساخ القارآن يف مصاح  واحاد  فالستشار عثامن أصحاب النباي  

تامع: )نرى أن نجماع النااس عاىل مصاح  واحاد، فاا تكاون فر اة، وال يكاون 

                                                 
 (.4481( أخرج  ال خ  ي   )1) 

 (.4988( أخرج  ال خ  ي   )2)
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 .(1)اختاف.  لنا: فنعم ما رأيت(

اجلمع العثامين م  األحرف السبعة ما تعاار  ماع الرلسام العاثامين، و د ألسقط 

فقد  ا  عثامن للجنة الكتابة: )إ ا اختلفاتم أناتم وزياد با  الابات يف يشء ما  القارآن 

، وليس يف  لك إمها  لبعض ناص القارآن، (2) فاكتبوه بلسان  ريش؛ فننام نز  بلساهنم(

لصحابة ل صل األو  الذي ناز  باه بل عود ألصل تنزله عىل حرف واحد، فقد عاد ا

بعد أن زا  لسبب التخفي  والرخصاة التاي أناز  اهلل ما   (3)القرآن، وهو لسان  ريش

 .أتلها بقية األحرف

هم م  تفرق األماة واختافهاا بسابب هذا الصنيع خوفُ إىل والذي دعا الصحابة 

الاذي حاذر  هذه الرخصة التي فات حملها، وو وع الناس جلهلهام بحكمتهاا يف املاراء

و هاب مجااهري العلاامء ما  السال  واخللا  »منه،  ا  اب  اجلزري: ملسو هيلع هللا ىلص رلسو  اهلل 

وأئمة املسلمني إىل أن هذه املصااح  العثامنياة مشاتملة عاىل ماا حيتملاه رلسامها ما  

عاىل تمائيال ملسو هيلع هللا ىلص األحرف السبعة فقط تامعة للعرضة األخرية التاي عرضاها النباي 

رفال منها .. وهذا القو  هاو الاذي يظهار صاوابه ألن عليه السام متضمنة وا مل ت،ك ح

                                                 
(و ل ددحيف إوددن هلله ابدد  حجددر يف الفددتيف 77( أخرجدد  ابدد  أبددي هللالهلل يف تتدد ا المةدد حف   )1)

(9/18.) 

 (.3506( أخرج  ال خ  ي   )2)

اإلودار  و ليقرتن بهللخى  م  ئل العرا إلهللملسو هيلع هللا ىلصنلل  األحرأ الع عة ت ن يف ألاخر حه ل الن ي ( 3)

و ليشدمهلل لد  أن  لايد ت األحدرأ و ل عىبة تحى  ت   هم إلهلل لغدة مدريشيف العنة الع بعة للمجرل

هدد بعدهلل فدتيف  كدةو أل  8 ح بة تأخر إوا مم تمش ر ب  حكهم الذي أولم و ر الع عة تقرتن بذتر 

:  ج هدهلل مد   و لهي تمد «أحج   المراء»ل «أة ل بني غف  »يف المهللينة المنى ل   عرلفة أ  ت بذتر 

 .م  ء



150 

 

 

 

 

 

 

متـنـزيه القرآن الكري                   

 .(1)«األحاديث الصحيحة واآلالار املشهورة املستفيضة تد  عليه وتشهد له

وهكذا اتتمع املسلمون منذ الصدر األو  عىل القراءة بالقرآن الذي بني أيادينا ، 

 980 رافنقل ع  الصحابة بطرق ال قىص لكثرهتاا، نقال منهاا ابا  اجلازري يف النشا

وهاي  ،طريا  ألا  نحاو مجلة ما قرر عنهم م  الطرق بالتقريب »الم  ا : ، (2)طريقال 

مل نذكر فيها إال م  البت عندنا أو عند ما  تقادمنا  ،أص  ما يوتد اليوم يف الدنيا وأعاه

م  أئمتنا عدالته، وقق  لقيه مل  أخاذ عناه وصاحت معا،تاه، وهاذا التازام مل يقاع 

وهي يف كل  لك ال ختتلا  عا  بعضاها يف يشء ما  ، (3)«مذا العللغرينا ج  أل  يف ه

 القرآن الكريم.كلامت  أوآيات  

***

                                                 
 (.59-1/58تفعهر ال ربي ) :(و لانظر32-1/31( النشر يف القراءات العشر )1)

 (.1/190انظر: النشر يف القراءات العشرو اب  الجل ي ) (2) 

 (.1/192انظر: النشر يف القراءات العشرو اب  الجل ي ) (3) 
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 املعوذتني من مصحفه؟ ثالثًا : هل أسقط ابن مسعود 

اختلف الةح بة يف المعىنته  هل هم     القرنن أر ال؟ فك ن ابد   قالدوا :

مم     المة حفو ليقى : )إوم  لهعت      القرننو فا تجعلىا فهد   ععىهلل يحكُّ

    له   ن (.

إن القرنن نقدل إلهند  بد لتىاترو جدها  بعدهلل جهدلو فقدهلل حملد   د   والجواب :

الةح بة    ال يحةدي ودهللهللهم إال ا و لنلقد  ودنمم أةدع فمم ودهللهللا  إلدهلل يى ند  

هذاو فتىافق الةح بة ولهلل الن  القرن  حجة ال ينقضم  لال يقهلل  فهمد   خ لفدة 

حد هلل الةدح بة أل  د  بعدهللهمو إن  خ لفدة اآلحد هلل ال تقدهلل  يف التدىاترو لاحهلل    ن

 لجدىهلل - الهدىر –فله     شرط  وهللر لجىهلل المخ لفو فقدهلل تدىاتر وندهلل الند س 

   ال د حثه  هدذا الدذي تدىاتر  لاحهلل الهىر أنكر فلى خىفىو الفروىن و مهلليم  لم

 لمخ لفت  المتىاتر. ونهلل الن س و لم  : لم يىجهلل هذا الملمو فإن  ال يلتفت إله و

ل ثل  تىاتر القرنن برلاية الجمىع و  الجمىع يف تل جهلو فلى  يف إنك   

اب   ععىهلل وى ل    وى هو بل لى أنكر القرنن تل  لمد  مدهلل  هدذا بقرننهدة القدرنن 

 لال طع  يف  ىثىمهت .

و ففي أو نههلله   د  يقدهلل  يف لك  هذه الرلاي ت ال تةيف و  اب   ععىهلل 

: )لهعدت   د  حمئ العى ته     المة حفو لمى  اب   ععىهلل   حتم و فخرب

تتدد ا ا  ت دد  ك لتعدد لهلل(و  ددرلي يف  عددنهلل أحمددهلل لال ددربا  يف الك هددرو لتددهللل  

أو نههللهم  ولهلل أبدي إودح   ومدرل بد  و دهلل ا  الممدهللا  ود  و دهلل الدرحم  بد  

 يليهلل.

تدد ن ل»لأبددى إوددح    غددم تىثهددق العلمدد ء لدد م فإندد  مدد   وندد  ابدد  ح دد ن: 

و لالمهللل  ال تق ل  لايت  إال إنا  در  ب لتحدهلليث ]أي مد   : حدهللثني[و « هلللعا

لترهلل  لايت  إنا ت نت بةهغة العنعنةو تم  يف هذه الرلايةو حهث يقدى  فهمد : )ود  
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 و هلل الرحم  ب  يليهلل(.

لال يتقىى هذا اإلودن هلل بإودن هلل ال دربا  لألثدر  د   لايدة األم   بد  ولدي 

 .(1) و أي ل  غرائ «يغرا»و لمهلل نتره اب  ح  ن لم  : )أبي الجمم الحنفي(

لاألم     ح  الغرائ  يرليد  ود  حعد ن بد  إبدراههم الكر د   و لمدهلل  

و تمد  «يف حهلليثد  لهدم »لثق  ال عضو لةعف  غهرهم و ت لعقهلي الذي م   وند : 

 .« بم  أخ أ»أول  غهر لاحهلل    العلم ءو م   اب  ح  ن: 

 . «أس ب ال ب»لم   أبى م وة: 

 .  «له  ب لقىي»لم   النع ئي: 

مهلل حهللث بأفراهلل تثهرلو لهدى وندهللي  د  أهدل الةدهلل  إال »لم   اب  وهللي: 

 .(2)«أن  يغلط يف الشيء لال يتعمهلل

لهبددذا يت دده  ةددعف هددذه الرلايدد ت المرليددة ودد   ثددل هدداالء و لمددهلل أشدد   

 لى ود  لتدل  د  »الةنعة الحهلليثهة إلهلل نلمو فق   ابد  حدلر:  أهلالعلم ء    

اب   ععىهلل    أن المعىنته  لأر القرنن لم تك  يف  ةحف م فكدذا  ىةدىع ال 

يةيفو لإنم   حت ون  مراءل و  م و  م  ب  ح هش و  اب   ععىهللو لفهمد  أر 

 .(3)«القرنن لالمعىنت ن

هدذا ب طدل لمل و لال »لتذلم فإن ال  ما  يكذا هدذه األخ د   ليقدى : 

هلل ا  ب   ععىهلل بأخ    نح هلل  ع  ةة بم  هدى أمدىى ين غي لمعلم أن يث ت  ولهلل و 

و لندرى يف تدار ابد  حدلر لال د ما  (4)« نم  ود   جد   و دهلل ا  يف إث  هتد  مرنندا

                                                 
 (.1/175جر )(و هتذي  التمذي و اب  ح8/136الثق تو اب  ح  ن ) :( انظر1)

 (.215-2/214(و لهتذي  التمذي و اب  حجر )255/ 1( انظر: الضعف ءو العقهلي )2)

 (.1/13( المحلهللو اب  حلر )3)

 (.75( نكت االنتة   لنقل القرننو ال  ما و ص )4)
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و لهددى  خ لفددة هددذه الرلايدد ت الضددعهفة  -نعددىهلل إلهدد   -إشدد  ل إلددهلل أ ددر  مددم 

 للقراءات المتىاترل و  اب   ععىهلل لغهره    الةح بة الكرار.

ل  ما  ولهلل ةعف هذه الرلاي ت بعلدة أخدرىو لهدي ودكىت ليعتشمهلل ا

لأ د  المعىنتد نو "الةح بة ولهلل مىل  لهم جمهعا يقر لن المعدىنته و فهقدى : 

دهلل   أنكر أن تكىن     القرننو فقدهلل جمدلو لبع 
فكل    اهللَّوهلل أن و هلل ا  ب   ععىهلل 

.. لتهدف و  التحةدهلو ألن ود هل نقلممد م ود هل نقدل القدرنن ظد هرا   شدمى ا  

ينكر تىوم  مرننا  نلال و لال ينكر وله  الةح بةو لمهلل أ نكرت وله  أمل  د  هدذا 

ر المعدلمه و أ ودل  ود  تت بدة المةدحف؟! لا  لقدهلل د عشد»لترهت   د  مىلد : 

 .  «أولمتم لإن ميهللا  لفي  ل   جل ت فر

 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلصتره  ق لت  األ  ثل    أ ح ا  وى  ا  »م   اب  شم ا: 

و بدل ملسو هيلع هللا ىلصلدم ينكدر ودم ع المعدىنته   د  الن دي  أن ابد   عدعىهلل  لالةحهيف

غ ية    نقل أن  تد ن يراهمد  ودىنل ولممد  ا  لن هد و فكد ن يعدىن هبمد  نفعد  لالحعد  

يقددرأ هبمدد  يف الةددالو لهددذا الددذي ن قددل ودد  ابدد  ملسو هيلع هللا ىلص لالحعدده و لكندد  لددم يعددمع  

ملسو هيلع هللا ىلص : عدىن هبمد  الن دي  ععىهلل: )ال تخل ىا ب لقرنن    له  فه و فإنمد  همد   عىنتد ن ت

و ليف  لايدة ال دربا   د  طريدق أبدي (2)مل أوىن برا الفلقو لمل أوىن بدرا الند س(

أن يتعدىن هبمد و للدم يكد  ملسو هيلع هللا ىلص الجمم األم   ب  ولي أن  مد  : )إنمد  أ در  ودى  ا  

 .(3)يقرأ هبم (

يقرأ العى ته  يف الةال فإن نلم ملسو هيلع هللا ىلص لإنا ت ن اب   ععىهلل لم يعمع الن ي 

                                                 
 (.90و ص )المةهلل  الع بق( 1)

أبدي و دهلل الدرحم  (  د  طريدق أبدي إودح   ود  9151( أخرج  ال ربا  يف المعجم الك هر   )2)

 العلمي.

 (.9152( أخرج  ال ربا  يف المعجم الك هر   )3)
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لممد و فقدهلل ودمعمم  غهدره  ند و مد   ودفه ن: ملسو هيلع هللا ىلص ب لضرل ل ودهللر مراءتد   ال يعني

يعىن هبم  الحعد  لالحعده و للدم يعدمع  يقر همد  يف ملسو هيلع هللا ىلص ت ن يرى  وى  ا  »

شيء     ات و فظ  أوم  وىنت نو لأ در ولدهلل ظند و لتحقدق ال د مىن تىومد  

 .(1)«   القرننو فألهللوىهم  إي ه

 مرننهتممد م ودهللر - الضدعهفة اآلث   لمت حع  –لإنا ت ن اب   ععىهلل يظ  

 خ دأ مىلد  أن العقداء  هلان يف ف لمفرلض نلمو يف خ لفىه الةح بة جمهع فإن

 لأ بهدا ا  و دهلل إن: نقدى  ال إند »:  مته دة ابد  يقدى  الةدحهيفو مىلمم  ق بل يف يرهللُّ 

ر و لأخ أ المم جرلن لاألنة  و للك  و هلل ا  نه  فهم  يرى أهل النظد(2)أ  ب 

يعدىن ملسو هيلع هللا ىلص إلهلل أن المعىنته  ت نت  ت لعىنل لالرمهة لغهره و لت ن يدرى  ودى  ا  

هبم  الحع  لالحعه  لغهرهم  .. فظ  أوم  لهعت   د  القدرننو لأمد ر ولدهلل ظند  

يق دل أحدهلل تدرك القدراءل بريدة مرننهدة و ألن ابد   و لل (3)«ل خ لفة الةح بة جمهعا

شر  القدرنن أن يعدمع  ابد   عدعىهلل  و فله    ملسو هيلع هللا ىلص ععىهلل لم يعمعم     الن ي 

 . تحهلليهللا 

أند  ملسو هيلع هللا ىلص لم يت بع و هلل  ا  أحهلل     الةح بةو لمهلل  يف و  الن ي »م   ال لا : 

و أفدا يكفدي لميمد ن (4)]أي العثمد  [ "مرأ هبم  يف الةالو لأ ث تت  يف المةدحف

 .(5)«لمرأهم  يف الةاملسو هيلع هللا ىلص بقرننهتمم  أن الن ي 

مد   ملسو هيلع هللا ىلص حهلليث وق ة ب  ود  ر أن  ودى  ا   تم  ج ء يف  حهيف  علم   

َلِق ألم تر ني ت أنللت اللهلة لم ير  ثلم  مط: ﴿»ل :  َُ بِّ ال  َْ ََُعوُذ بِ ُقدل  ﴾ و ل﴿ُقل  

                                                 
 (.20648( أخرج  أحمهلل   )1) 

و ثم  جع وند  تمد  يدأيت يف منىت  يف الةال    القرننملسو هيلع هللا ىلص    ت ن يقرأه الن ي أ بي ب  تع  ( اوترب 2)

 .جىاب 

 (.43( انظر: تأليل  شكل القرننو اب  مته ةو ص )3)

 (.7/60مي )ث(و  جمع الللائهللو المه1586لا    )(  عنهلل ال 4)

 (.1463  ) أخرج  أبى هللالهلل يف ونن ( 5)
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بِّ الاَّاسِ  َْ ِدنن اَدتِعَ َإ »م   ل : ملسو هيلع هللا ىلص أن الن ي  و ليف  لاية ون  (1)«﴾ََُعوُذ بِ

 .(2)«تُوتك قْا تهما يف ص ة، ِاِعل

ملسو هيلع هللا ىلص بقىلد : )تد ن  ودى  ا  ملسو هيلع هللا ىلص الخدهلل ي مرننهتممد  ود  الن دي  لنقل أبى ودعههلل

   وه  الج ن لوه  اإلن و فلم  نللت المعىنت ن أخذ هبم  و لترك  د  ودىى يتعىن 

 .(3)نلم(

تد ن ال يكتد  المعدىنته  يف : إن ابد   عدعىهلل للم  مهل ألبي بد  تعد  

لعار مد   لد : أخرب  أن جربيل وله  املسو هيلع هللا ىلص م   أ بي: أشمهلل أن  وى  ا   ةحف  

َلِق﴾ َُ بِّ ال  َْ ََُعوُذ بِ بِّ الاَّداِس﴾فقلت م و فق  :  ﴿ ُقل   َْ ََُعدوُذ بِد فقلت مد و فدنح   ﴿ُقل  

 .(4)ملسو هيلع هللا ىلصنقى     م   الن ي 

لك  المىةىع األهم هى  د  أشد   إلهد  ابد  حدلر لال د ما  يف أن األخ د   

 نمد   نقىلدة المرلية و  اب   ععىهلل بشأن حم المعدىنته   ع  ةدة برثد   أ ديف 

يف  - الي األثدر المشدك ل  -و ف لمعىنتد ن مدرأ هبمد  و  دم  و  ابد   عدعىهلل 

مراءت  الةحهحة التي يرليم  و  م  ب  ح هش لأبي و هلل الرحم  العدلمي لأبدي 

و لمرأ هاالء الثاثة ولهلل و هلل ا  بد   عدعىهلل »ومرل وعهلل ب  إله س الشه   و 

  وفد ن لولدي بد  أبدي ط لد   ةدي ا  لمرأ العلمي لم   أيضا ولدهلل وثمد ن بد

ونمم و لمرأ العلمي أيضا ولهلل أ بي ب  تع  لميدهلل بد  ث بدت  ةدي ا  ونممد  و 

 .(5)«ملسو هيلع هللا ىلصلمرأ اب   ععىهلل لوثم ن لولي لأبى ميهلل ولهلل  وى  ا  

                                                 
 (.814( أخرج   علم   )1)

 (.1842( أخرج  اب  ح  ن   )2)

 (.3511(و لاب    ج    )5494(و لالنع ئي   )2058( أخرج  الرت ذي   )3)

 (.20677أخرج  أحمهلل   ) (4) 

اإلمند ع يف القدراءات العد عو ابد   :انظدر(و ل1/155و ابد  الجدل ي )النشر يف القراءات العشر (5) 

 (.1/124ال  ن  األنة  ي )
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لتذلم  ليت مراءل المعدىنته  ود  ابد   عدعىهلل يف مدراءل حمدلل لتلمهدذه 

رل  دلقمددة لاألوددىهلل لابدد  لهدد  ل عددو» دد  طريددق وندد  الكعدد ئيو فقددهلل مرنهدد  

لا جمهعا ولهلل اب   ععىهلل  قهلل مرف «لو  م ب  ةمرل لالح  ث
(1). 

بل لمرأ المعىنته  جمهع  القراء العشرلو لأو نههلل مراءاهتم أمىى  د  تلدم  

( طريقددا 980الرلايددة الضددعهفة المعتشددكلةو التددي لدد  تقددىى ولددهلل  ع  ةددة )

و (2)ردبدد  الجددل ي تفةددها  للقددراء العشدد عددنهلللو لهددي وددهللهلل ال ددر  التددي نترهدد  ا

لإلهلل أجلًاة إخىان   إلهلل اب   ععىهلل  -التي م  بت األلف  -لتنتمي هذه ال ر  

تعثم ن لأ بدي بد  تعد  لأبدي هريدرل لابد  و د سو لهدذا ملسو هيلع هللا ىلص    أ ح ا الن ي 

أ يف    اآلث   المرلية يف  حى العدى ته  و لال تدنمض نثد   اآلحد هلل الضدعهفة يف 

أجمدع المعدلمىن ولدهلل أن المعدىنته و »و لدذا ألود نههلل الةدح  ألف    ا نقض

د  جحدهلل شدهئا  نمد  تفدرو ل د  نقدل ود  ابد   عدعىهلل  لالف تحة    القرننو لأن   

 .  (3)«ب طل له  بةحهيف ون 

ل    بعض المحققه  إلهلل الجمع به  هذه اآلث  و لالقى  بأن ابد   عدعىهلل 

يف الةدالو فلمد   أى إجمد ع  يقرأ هبمد ملسو هيلع هللا ىلص ت ن يةنع نلمو ألن  لم يعمع الن ي 

يقدى  ابد  تثهدر: و لأمرأ الت بعه  تم  يف القراءات المنقىلة ون و الةح بة مرأ هبم  

 شمى  ونهلل تثهر    القراء لالفقم ء أن اب   ععىهلل ت ن ال يكتد  المعدىنته  يف  »

 
ئ
و للدم يتدىاتر وندهللهو ثدم مدهلل  جدع ود  ملسو هيلع هللا ىلص ةحف و فلعل  لم يعمعمم   د  النَّ دي

لددم إلددهلل مددى  الجم وددة ]بددهلللهل القددراءات المرليددة وندد [و فددإن الةددح بة مىلدد  ن

                                                 
اإلمند ع يف القدراءات العد عو ابد   :انظدر(و ل1/165النشر يف القراءات العشرو ابد  الجدل ي ) (1) 

 (.1/135ال  ن  األنة  ي )

 (.1/190انظر: النشر يف القراءات العشرو اب  الجل ي ) (2) 

 (.3/350( المجمىع شر  الممذاو النىلي )3)
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أث تىهم  يف المة حف األئمدةو لأنفدذله  إلدهلل ود ئر اآلفد   تدذلمو ل  الحمدهلل 

 .(1)«لالمنَّة

*** 

 

                                                 
 (.4/741( تفعهر القرنن العظهمو اب  تثهر )1)
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 الفاحتة من مصحفه؟ رابعًا: هل أسقط ابن مسعود 

لف تحدةو اختلف الةح بة يف مرننهة أهم وى  القدرننو لهدي ودى ل ا قالدوا :

فلم يكت م  اب   ععىهلل     ةحف و تم  نقل ون  نلم الت بعي اب  ودهري  بقىلد : 

 ب  تع   لوثم ن  ت ن  يكت  ن ف تحة الكت ا لالمعىنته و للم يكت  اب  "
َّ
إن أ ب ي

 شهئ    نم 
 .(1)" ععىهلل 

جمدىع ث بتدة بنقدل  -تغهره   د  ودى  القدرنن  -ث ىتهة الف تحة  والجواب :

نهدة نلتىاترهم ولهلل مراءهت  جها  بعدهلل جهدلو بدل أث دت القدرنن نفعد  مرالمعلمه  

ََ ال َمَثدانِي وى ل الف تحةو أوظم وى هو بقدى  ا  تعد لهلل: ﴿ د دب عًا مِّ ََ ْ  آَتي اَداَ   َوَلَقد

آَن ال َعظِيمَ   ْ (و ف لعد ع المثد   هدي ودى ل الف تحدة التدي تثندهلل 87﴾ )الحجر: َوال ُق

أر القرنن هي الع ع المثد   »أر القرنن: ملسو هيلع هللا ىلص ه  الن ي لتقرأ يف تل  الو لمهلل وم 

   أنل  ا  ول لجدل يف »و فمي أر القرنن لأ ل  لف تحت  التي: (2)«لالقرنن العظهم

   .(3)«التى ال لال يف اإلنجهل  ثل أر القرننو لهي الع ع المث  

ةو لهذا المنعىا إلهلل اب   ععىهلل ال يفههلل وهللر اوتق هلله بقرننهة وى ل الف تحد

فمذا يخ لف الةحهيف المتىاتر ونهلل المعلمه  جمهعاو بل هى  خ لف أيضا لمد  

 و فقددهلل مرأهدد  بهندد ه ودد بقا  دد   ددحة القددراءات المعددنهللل إلددهلل ابدد   عددعىهلل 

لأمرأه  الت بعه  تم   يف ون  يف مراءل و  م لحملل لالكع ئيو لال يظ   عدلم 

تل  دالو ليقدى  ونمد  فهمد   أن اب   ععىهلل يجمل مرننهتم و لهى الذي يقرأه  يف

                                                 
( إلدهلل و دهلل بد  حمهدهللو للدم أجدهلله يف  عدنهللهو للعلد  يف 1/10ولاه العهىطي يف الدهلل  المنثدى  ) (1)

تفعهره المفقىهللو تم  ولاه إلهلل المرلمي يف تعظهم مهلل  الةالو للم أجهلله فه و للكد  األثدر أخرجد  

 (.575ب  وار يف فض ئل القرنن   )ا

 (.4704ال خ  ي   )( أخرج  2)

 (.20591(و لأحمهلل   )914(و لالنع ئي   )3125الرت ذي   )( أخرج  3)
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نقلددد  ونددد  ابددد  ودددهري  ) الي األثدددر المشدددك ل ونددد (: )العددد ع المثددد   ف تحدددة 

 .(1)الكت ا(

للى تأ لن  المنقى  ون  لم  لجهللن  فه  إنك  ا  لقرننهة الف تحةو بل غ ية    فهد  

لأ د  »أن اب   عدعىهلل لدم يكتد  الف تحدة يف  ةدحف  و ل دهلل  ابد  مته دة بقىلد : 

الف تحة     ةحف و فله  لظن  أو  لهعت    القرنن ) ع ن ا (و للكن  إوق ط  

نه  إلهلل أن القرنن إنمد  تتد  لجمدع بده  اللدىحه و  خ فدة الشدمو لالنعده نو 

ل أى نلم ال يجىم ولهلل وى ل الحمهلل لقةره  و فلمد  أ د   لاللي هلللو لالنقة نو

لهدى يعلدم أود   د   ولهم  العلة التي    أجلمد  تتد  المةدحف م تدرك تت بتمد  و

تت بتم  يف  ةحف  إلط    الن س ولهلل مراءهتد و لدذا نقدل  و فقهلل أغفل (2)«القرنن

ُم تكت  الف تحدة يف  ةدحفم؟ فقد  :  م  ل 
إبراههم النخعي أن  مهل الب   ععىهلل : ل 

 .(3))لى تت تم  لكت تم  يف أل  تل وى ل(

أن تفتتيف بدأر القدرننو م دل يعني أن تلَّ  تعة  و هل م  »م   أبى بكر األن   ي: 

ل بعدهلله و فقد  : اختةدرت بإودق طم و للثقدت بحفد  المعدلمه   العى ل المتلدىَّ

و فهلل ني أن أتت م   دع تدل ودى ل و إن ت ندت تتقدهلل م  يف  م  و للم أث تم  يف  ىةع  ل 

   .(4)«الةال

 

 

 

                                                 
 (.3610انظر: الم  ل  الع لهة يف ملائهلل الكت  الثم نهةو اب  حجر   )( 1)

 (.1/192(  ن هل العرف نو الل م   )2)

( إلهلل و هلل ب  حمههللو للم أجهلله يف  عدنهللهو للعلد  1/10الهلل  المنثى  ) ولاه العهىطي أيضا يف (3) 

بكددر  يأبدد تددار(و ل1/103تفعددهر القددرنن العظددهم البدد  تثهددر ) :انظددرأيضددا يف تفعددهره المفقددىهللو ل

 (.1/115) الج  ع ألحك ر القرنننتره القرط ي يف  األن   ي

 (.1/115( الج  ع ألحك ر القرننو القرط ي )4)
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 خامسًا : هل خطأ ابن عباس كتبة املصاحف يف كتابة بعض كلماته؟

القرن  تعرض للتغههر لالتحريف الذي طرأ وله  بع   خ أ  الن  قالوا:

ج  عي القرنن يف ومهلل وثم نو فقهلل نقل يف األخ    التي  ححم  ولم ء اإلوار و  

 اب  و  س أن  ت ن يخ ئئ نع خ القرنن يف  ىاةعو  نم :

أفلدم "أند  تد ن يقدرأ الخرب الذي  حح  بعض العلم ء    تار اب  و  س  .1

ََ َآَماُوا  فقهل ل : إو  ﴿ "ي  ن نىا يت ه  للذ ي َلِس الَِّنَ ََ َلم   َِ
( فقد  : 31﴾ )الروهلل: ََ

 .(1)«إ  أ ى الك ت  تت م  لهى ن و »

أن يف القرنن خ أ ت ت  يف مىل : ذلم بم   لي و  اب  و  س تلاوتهلللىا . 2

حتهلل  والك ت  أخ أ»: م   ﴾إ تْخلوا بيوتا غيْ بيوتكم حت  تستأنسوا﴿

 .(2)«أننىاتعت

﴾ )ال قرل:  ِنن آماوا بمثل ما آماتم ب  ﴿ال تقل:  »مىل :   . لتذلم نقل ون  3

 .(3)«( و فإن  له     ثلو للك  مل: )فإن ن نىا ب لذي ن نتم ب  فقهلل اهتهلللا(137

)اإلوراء:  ﴾وقض  ْبك﴿يف مىل  تع لهلل:   . لاوتهلللىا تذلم بم  نقل ون 4

و لت ن «ألةقىا الىال ب لة هللو فة  ت م ف  »م(و لم  : ( و أن  مرأه : )لل هلل  ب23

 واا تثهر  هللاهلل    اوتمهلل»و ليف  لاية: «أحهلل ب  أشرك    القض ء ولهلل نللت لى»يقى : 

                                                 
 يف األن دد  ي البدد  لوددلاه( 4/653) الددهلل  يف العددهىطي لنتددره(. 13/154) ال ددربي أخرجدد ( 1)

   .المة حف

(و لالحد تم 8422و 8421(و لال همقدي يف الشدع    )19/145ال دربي يف تفعدهره ) أخرج ( 2)

 (.  2/396يف المعتهلل ك )

 (.3/114(و لال ربي يف ج  ع ال ه ن )209أبى بكر ب  أبي هللالهلل يف المة حف   ) أخرج ( 3)
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 فمذه لأ ث لم  تقهلل  يف لث مة الن  األ لي للقرنن.و (1)«ف لتلمت الىال ب لة هلل

 الجواب:

د  لتت بدة يف  ريمالقدرنن الكد جمدعل  نعههلل هن     و ق ورة  و  تهفهة  حفظ 

و ثم جمع  يف ومهلل وثمد ن بىاود ة لجندة  د  أتد بر ثم أبي بكر   ملسو هيلع هللا ىلصومهلل الن ي 

 . ملسو هيلع هللا ىلصالةح بة الذي  تت ىا الىحي به  يهللي الن ي 

لي لكددل هجملددة  دد  القىاوددهلل المممددة م ددل أن نشددرع ب لنقددهلل التفةددلكنًادد  وددنقر  

 لاحهللل    الرلاي ت األ بع:

 خ لفة اب  و  س أل غهرهو فلى  ديف النقدل وند و  . ث ىتهة القرنن أترب بكثهر   1

 فإن غ ية    يقتضه  أن اب  و  س يخ ئئ    تت  المة حف العثم نهة    الةح بة.

لي جدد ا حهنمدد  : أن ابدد  و دد س هددى  دد  أخ ددأ بتخ ئددة ودد ئر الةددح بة الددذي   

د  لرأيد و ف لىاحدهلل أللدهلل ب لتخ ئدة  د   أجمعىا ولهلل  حة المةد حف العثم نهدة خاف 

و  ملسو هيلع هللا ىلص الجمددع الك هددرو لبخ  ددة إنا تدد نىا أولددم  ندد  بدد لقرنن و فقددهلل تلقددىه  دد  يفئ الن ددي

و لومدره وشددر  ملسو هيلع هللا ىلصو فقدهلل  د ت  ودى  ا  لتت ىه به  يهللي  م ل أن يىلهلل اب  و  س 

أولم ب لقرنن  د  شدهخ  الدذي مدرأ  -ولهلل جالة مهلل ه  -و  فم  ت ن اب  و  س (2)ونه  

                                                 
(و لأحمدهلل بد  17/414(و لال دربي يف تفعدهره )1262وعههلل ب   نةدى  يف ودنن    ) أخرج ( 1)

(و لابد  أشدت  يف 3650 نهع تم  نقل نلم اب  حجر يف الم  ل  الع لهة بللائهلل الكتد  الثم نهدة   )

تت بدد  المفقدددىهلل المةددد حفو تمددد  نقددل ونددد  نلدددم العدددهىطي يف تت بدد  االتقددد ن يف ولدددىر القدددرنن 

(4/1253.) 

 (.1/116تم   يف يف الرلاية ون . انظر: ال  ق ت الكربىو اب  وعهلل   )( 2)
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هى الذي م هلل اللجنة التدي تىلدت جمدع القدرننو لاختد  له و لميهلل  (1)وله و ميهلل ب  ث بت

 ملسو هيلع هللا ىلص.لشمىهلله العرةة األخهرل به  يهللي الن ي 

لم يك  أحف  آلي ت القرنن    أوضد ء هدذه اللجندةو لال  تم  أن اب  و  س 

و لإنمد  ود قمم ابد  ملسو هيلع هللا ىلصالشمىهلل الذي أهلللا شم هللاهتم به  يدهلليم  بمد  ودمعىه  د  الن دي 

اللهدم ِقهد  يف »ملسو هيلع هللا ىلص: لالفممو فقهلل هللو  لد  الن دي  لكة التفعهربم  نت ه ا       و  س 

 .(2)«الََْ، وعلم  التأوَل

. أن هذه الرلاي ت ود  ابد  و د س خ لفدت  د  هدى أ ديف  نمد  إودن هلل ا و لهدى 2

يف  ع نههلل القراءات المرفىوة إله و فقهلل انتمدت إلدهلل ابد  و د س مدراءل  المرلي ون  

لابدد  تثهددر لأبددى ومددرل ال ةدددري ليعقددىا  أ بعددة  دد  القددراء العشدددرلو لهددم ندد فع

الحضدر يو لأو نههللهم إله  أ يف لأمىى     لاي ت اآلحد هلل المشدكلةو لأتتفدي  د  

 نلم بنقل أ بعة أو نههلل  حهحة لماالء القراء إلهلل اب  و  س.

 دنمم أبدى جعفدر لو دهلل الدرحم  بد   ومدرأ ند فع ولدهلل ود عه   د  التد بعه »فقهلل  

 .(3)«ع ولهلل و هلل ا  ب  و  سلمرأ األور... هر ل األورع 

.. لولدهلل هلل بد س  دىلهلل ابد  و د س .. مرأ ابد  تثهدر ولدهلل أبدي العد ئ  »لأيض   

 .  (4)«لمرأ هلل ب س ولهلل  ىاله اب  و  س

ري لأبدي الع لهددة دلالحعد  ال ةد... مدرأ أبدى ومدرل ولدهلل أبددي جعفدر »لتدذلم 

رم شددي لأبددي ح دد ن بدد  و دهلل ا  ال هلللمددرأ الحعدد  ولد... بدد   مددران الريد حي   فهدع

                                                 
لمرأ ابد  و د س  وبي ب  تع لمرأ اب  و  س لأبى هريرل لاب  وه   ولهلل أ  »م   اب  الجل ي: ( 1)

ر يف دالنشد «ملسو هيلع هللا ىلص بدي لميدهلل لومدر  ةدي ا  ودنمم ولدهلل  ودى  ا لمدرأ أ   وبد  ث بدت أيضا ولهلل ميدهلل

 .(1/112)و اب  الجل ي ر دالعشالقراءات 

 (.32223(و لاب  أبي شه ة يف المةنف   )2397أخرج  أحمهلل   )( 2)

 .(1/112)و اب  الجل ي النشر يف القراءات العشر  (3)

 .(1/120)مةهلل  الع بق ال (4) 
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بدي بد  تعد  لميدهلل بد  أ  لمرأ أبى الع لهة ولهلل ومدر بد  الخ د ا ل... الع لهة الري حي 

 .  (1)«ث بت لاب  و  س

 ..ودلهم ن المدل   دىالهم ال ىيدل  بد مرأ يعقىا ولدهلل أبدي المندذ  ودار »ل

 .. ..ري در و  دم بد  العجد ع الجحدهلل ي ال ةددلمرأ وار أيضدا ولدهلل أبدي المجشد

لمدرأ ولدهلل  وريدأيضا ولدهلل ودلهم ن بد  متدة التمهمدي  دىالهم ال ةدلمرأ الجحهلل ي 

 .(2)«و هلل ا  ب  و  س

 يىجدهلل  د  أ ديف»لهذه األو نههلل  حهحةو بل يةفم  اإل  ر ابد  الجدل ي بأود  

 أئمتند   د  تقدهلل ن   د  وندهلل أل - ونهللن  ث ت    إال فهم  نذتر لم ولأواه الهللنه  يف الهىر

 لغهرند  يقدع لدم التدلار لهدذا  ع  درت و ل حت ون  ذأخ لم  لقه  لتحقق وهللالت و -

د الدرلال برتاجم لأح   القراءات تت  أو نههلل نظر ل   والعلم هذا يف فألَّ   م   م ولم 

لتدذلم ودهعرأ  د  تأ دل هدذه األود نههلل  و (3)«ل دححن  لنقحن  وربن     مهلل  ورأ

لهمد  ود  ابد  التدي نقدل هبد  القدراء المعتدربلن لجدىه القدراءل المجمدع و -الةحهحة 

ةددعف تلددم الرلايدد ت المشددكلةو فلدد  يلتفددت إلهمدد  إال  دد  وجددل ودد   -و دد س 

 المف ةلة لالتمههل به  الةحهيف لالعقهم.

وجيدر هنا أن ناحظ أن هؤالء الرواة مل يسمعوا م  شيوخهم القرآن مرة 

واحدة، بل مرات، وبعضهم تلس يف حلقة شيخه لسنني طويلة، وهو يقرأ كل يوم بني 

  .(4)«وعرشي  مرة ختمت القرآن عىل اب  عباس تسعال »يقو  جماهد املكي:  يديه،

 

                                                 
   .(1/133) مةهلل  الع بقال (1) 

 .(1/186) مةهلل  الع بق( ال2)

 .(193-1/192) مةهلل  الع بق( ال3)

 (.67 عرفة القراء الك   و الذه ي و ص )( 4)
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دد  لرلايدد ت 3 . أن الرلايدد ت المشددكلة المرليددة ودد  ابدد  و دد س  خ لفددة أيض 

الةح بة يف أو نههلل القراءات المرلية ونمم ب لتىاتر أل االوتف ةةو لهدى أ در ال يمكد  

ذا نكتفدي ود  نلدم بدإيراهلل مدى  ال همقدي تت ع  يف هذا المق ر لكثرل أو نههلله لتشع م و لد

فمدي  ولالقدراءل الع  دة ث دت نقلمد  بد لتىاتر..     أخ    اآلح هلل»و   لاية )تعتأننىا(: 

 و   مدد  لمددع ولهدد  اإلجمدد ع أل نقددل  تددىاترا  أندد  خ ددألنحدد  ال نددلوم أن شددهئ  ..  أللددهلل

ه المخ لفدة و لهدذ(1)«ة؟لإله  نه ت الع   و لل  لج  يةيف ولتهف يجىم أن يق   نلم

 .للمتىاتر ولة م هللحة يف تل  لاية نح هلل تخ لف  

لأ د  نحد  و لإن تند  نىثدق جمهدع  د  نترند   د  العدلف »: م    حمىهلل شد تر 

الأت  ومم و فإن  ال نعتقهلل تةهلليق جمهع    ي د  ورلى ودنمم و بدل نعتقدهلل أن فهد  تدذب   تثهدر 

د  ودنمم و  مهلل م  ت الهللاللة ولهلل أند   ىةدىع ولدهمم و لأن فهد   د  يمكد  أن يكدىن حق 

 و لال يث ت ولهمم    طريق العلم ال ت ت بأخ    اآلح هلل.  ل   يمك  أن يكىن ب طا  

لإنا ت ن نلم تذلم و لت نت هدذه القدراءات لالكلمد ت المرليدة ود  جم ودة 

 نممو المخ لفة لم  يف  ةحفن  و  م  ال نعلدم  دحتم  لث ىهتد  و لتند   دع نلدم نعلدم 

هم  ةحف وثم ن و لمراءهتم لإمراءهم    فهد  و لالعمدل بد  هلللن اجتم ومم ولهلل تعل

 .(2)« يء    هذه الرلاي ت ونمم و ألجل    نترندلم يج  أن نحفل بش مغهره

د   د  مىي  لألجل  خ لفة هذه المرلي ت للمتىاترم شمهللن   د  بعدض العلمد ء تا  

 لايددة  ودد  نهلللعددياأل حهدد ن يأبدد يف  فددض هددذه اآلثدد   لتىههنمدد و ل دد  نلددم مددى 

    لى هذا ود  ابد  و د س فمدى طد و  يف اإلودار  لحدهلل يف الدهللي  و »)تعتأننىا(: 

 .(3)«لاب  و  س بريء    هذا القى 

                                                 
 (.11/210انظر الج  ع لشع  اإليم ن و ال همقي )( 1)

 (.6/553تعلهق أحمهلل ش تر ولهلل تفعهر ال ربيو ج  ع ال ه ن )( 2)

 (.6/410ال حر المحهطو أبى حه ن األنهلللعي )( 3)
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. أن ل ف المرليد ت المشدك لة  د  بعدض العلمد ء بةدحة اإلودن هلل ال يعندي 4

ب لضدرل ل الحكم ولهلل  تىود  ب لةدحة لالق دى و فكدم  د  حدهلليث ةدعف  العلمد ء و 

هيف .. ةددعفىه حدده   ألا يف  تندد  ولددة أل شددذلن ا يحددى  هلللن م ىلدد  لإوددن هلله  ددح

هللر و رهللر تددنيف تددل أ ض  »: الحدد تم ودد  ابدد  و دد سلتةددحهح و ل دد  نلددم  دد   لاه 

و للمد  نتدر (2)«ال أند  شد ن بمدرلإون هلله  دحهيف إل»م   ال همقي :  و لفه (1)«لنى  تنى 

مد  : م «لدهلل اإلودار فدتيفإنا   ت   تهللع فإن  مدهلل فدتيف و »الخ ه  ال غهللاهللي حهلليث: 

 .(3)« نكر  حهيفو لالمت  اإلون هلل»

 حدهلليث:  لمدىلممو المدت   دحة تقتضدي ال اإلودن هلل  دحة» لذا مد   الندىلي: 

 أل يةديف مدهلل ألند  م حع  أل  حهيف حهلليث:  مىلمم هلللن   حهح  أل اإلون هلل حع 

 .(4)«ولة أل لشذلن المت  هلللن اإلون هلل يحع 

يتىمددف ولددهلل ثقددة الرجدد  و للددى فددرض ثقددة ل ددحة اإلوددن هلل » لليلعددي:ا لمدد   

 .(5)«الرج   لم يللر  ن   حة الحهلليث حتهلل ينتفي  ن  الشذلن لالعلة

ال تامر به  اإلون هلل لالمت م إن مدهلل يةديف المعدنهلل أل يحعد  »م   العخ لي: ل

 .(6) «هلللن المت  لشذلن أل ولة مالوتجم ع شرلط     االتة   لالعهللالة لالض ط

بة إلهلل اب  و د س لغهدره تتلد   بعلدة م هللحدة يف  تنمد و فلدى . الرلاي ت المنعى5

 يف ودنهلله  لمد  أ كد  تةدحهيف هدذه الرلايد ت بعد   تلدم العلدةو لهدي  خ لفتمد  

)فةدلت:  ﴾إ َأتي  البا ل مَ بيَ ََْد  وإ مدَ خلُد ﴿ حكم القرنن الذي أخرب أن  

                                                 
 (.2/493أخرج  الح تم يف المعتهلل ك )( 1)

 (.6/293ر: فتيف ال   ي )نقل  ون  اب  حجرو انظ( 2)

 (.4/158ت  يش بغهللاهللو الخ ه  ال غهللاهللي )( 3)

 (.29التقري  لالتهعهر لمعرفة ون  ال شهر النذيرو النىليو ص )( 4)

 (.1/263نة  الرايةو الليلعي )( 5)

 (.1/119بشر  ألفهة الحهلليثو العخ لي ) فتيف المغهث (6)
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لقدهلل  يف هدذه و لاللوم بتغهر لاحهللل    تلم ت  ن مض لمدذه اآليدةو لهدذا يكفدي ل(42

اآلث   لفدق القىاودهلل اإلودا هة لنقدهلل الرلايد ت و الخدتا  شدر  الةدحة فهمد و لهدى 

العا ة    الشذلن لالعلة الق هللحدةو فمد   د  ولدة م هللحدة أوظدم  د   خ لفدة  حكدم 

بحعدد  المددنم  العلمددي  -القددرنن المددرلي بدد لتىاترو ف ددذلم تةددهر هددذه الرلايدد ت  

ا يجىم إيراهلله  لاالحتج ع هبد  ولدهلل المعدلمه     الضعهف المرهلللهلل و ف -الحهلليثي

 لعهللر  ىثىمهتم  ونهللهم.

. أنن  الهدىر ال نقدرأ تدل  د  تد ن يتلدهلل يف الةدهلل  األل   د  مدرننو ففدي القدرنن 6

.. إن  دد   ﴾َدداقْئك ِدد  تاسدد  نإ مددا  شددا  اهلل﴿ نعددىخ الددتاللو ل دد  مدد   ا  وندد  : 

لمىن بدد لتىاتر  مدد  ودد ره الةددح بة يف نددا   بقرننهتدد  الهددىر هددى فقددط  دد  تن ملدد  المعدد

بعدهلله  ملسو هيلع هللا ىلص المةحف الج  ع الذي تت ىه لفق العرةة األخهرل التي  د ت  ودى  ا  

بشددمى و فمدد  شددمهلله  تليددهلل بدد  ث بددت مددهللر الةددح بة  لايتدد  ولددهلل غهددره يف الجمددع 

و لمدهلل تد ن يف  ةد حفمم ملسو هيلع هللا ىلص العثم   و الذي ترك لجىه    مد  أمدرأهم بد   ودى  ا  

 م ن بحرمم .م ل أ ر وث

 د  ل   نلم أ ثلة تثهرل  ذتى ل يف تت  ولىر القرنن الكدريم لالتف ودهرو ل ند  

مراءل و هلل ا  ب   ععىهلل لأبدي الدهلل هللاء: )لالدذتر لاألنثدهلل(  »اب  الجل ي بقىل :  نقل 

لتد ن أ د  مم  لدم يأخدذ تدل ) :لمدراءل ابد  و د س ﴾ووما خلق النكْ وارنثد ﴿يف 

 لنحى نلم  م  ث ت برلايد ت الثقد ت  و الغار فك ن ت فرا ( وفهنة   لحة غة ا لأ  

لإن ث تددت ب لنقددل فإودد   نعددىخة  وملسو هيلع هللا ىلص هددذه القددراءات لددم تث ددت  تددىاترل ودد  الن ددي..

و ففقددهللت هددذه (1)«ب لعرةددة األخهددرل أل بإجمدد ع الةددح بة ولددهلل المةددحف العثمدد  

العرةدة األخهدرلو أل الىجىه    القراءل التدىاتر ألود  ال تخلدى  د  حد له : النعدش يف 

  خ لفة الروم العثم   الذي اتفق الةح بة ولهلل ترك الىجىه المخ لفة ل .

                                                 
 .(1/14)و اب  الجل ي النشر يف القراءات العشر  (1)
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ينكدر  هدى يف الجملدة  د  جدن  هدذاو فإند  ال لالمنقى  ود  ابد  و د س 

مرننهة القراءل الع  ةو بل مهلل أمرأ هبد  التد بعه  يف القدراءات األ بعدة التدي نترن هد و 

حمم لغهدر الىجد  الدذي اختد  ه  د  القدراءات يخ ئ الةدح بة يف تدرجه لكن  

و ل نه أحق    غهدره لمث د ت يف المةد حف العثم نهدة  ملسو هيلع هللا ىلصالتي تلقىه     الن ي 

 د  مدراءل  ألن  القراءل األللهللو ل عظم هذه الرتجهحد ت يخت  هد  ابد  و د س 

أن  ال يرتك القدراءل بد لىجىه التدي  و لت ن    هللأا أ بي شهخ  أ بي ب  تع  

 و للى خ لفت    يف  ةحف وثم ن.ملسو هيلع هللا ىلص     الن ي تعلمم

مراءتدد  بدد لىجىه المنعددىخة يف العرةددة  الفدد  ل  ومددر  لمددهلل أنكددر ولهدد 

أمر ند  أ بدي و » بعدنه  طدىا و فقد  : األخهرل م ل جمع القرنن يف ومدهلل وثمد ن 

لأمض ن  ولي و لإن  لنهللع    مى  أ بديو لناك أن أ بهدا يقدى : ال أهللع شدهئا ودمعت   

ِت بَِ ي دْ  و لمهلل م   ا  ول لجل: ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص  وى  ا     
ََو  ُناِسَها َنأ   

ة  ََ َ  آ َما َناَسخ  ِم

ََو  ِمث ِلَها ا َها   .(1)«(106﴾ )ال قرل:  مِّ

لإلهلل هدذا التأليدل لالتخدري  يمهدل لاحدهلل  د  المختةده  بد إلمراء و لهدى ابد  

 ة المةد حف ب ختهد  هم و فقهلل  أى أن  راهلل اب  و  س هبذه المرلي ت تخ ئة تتاشت  

الىج  الذي اختد  له لمدهلل ىه ولدهلل الىجد  األللدهلل بحعد  ظند و لأند  ال يريدهلل إنكد   

مرننهة الىج  الذي مدرأ بد  الةدح بةو لهدذا الدرأي يشدمهلل لد  هلللهدل مدىيو لهدى أن ابد  

أمدرأ تا هدذه  د  التد بعه  بقدراءل الع  دةو تمد  هدى  درلي وند  يف األود نههلل  و  س 

 ال ةدري لاب  تثهر لن فع ليعقىا الحضر ي.تل    أبي ومرل  المث تة لقراءل

د  لخ دأ 7 ف  . أن  ال يعقل أن يرى ابد  و د س أل غهدره األ دة تقدرأ تدار  هبد   حرَّ

ربو ثم يعكت و  هذا  كتفه   بكلمة يلقهم  ألحدهلل جلعد ئ  و فمدذا 
ن و  أل اوت  لة ح 

                                                 
 (.4481أخرج  ال خ  ي   ) (1) 
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ود  ابدد  و د س لغهدره  دد    د  الدربلهلل الدذي ال نتىمددع   يتد  يف نحد هلل الندد سو فضدا  

 الةح بة الكرار.

 لأ   ت  هق هذه القىاوهلل ولهلل  رلي ت اب  و  س المشكلة فكم  يلي:

ََ َآَماُدوا  ﴿القى  المنعىا إله  يف مى  ا  تع لهلل: َوإً :  ي دَلِس الَّدِنَ ََ َلم   َِ
ََ ﴾

يف الرلايدة ال تةدو فمدذه «إ  أ ى الك ت  تت م  لهى ند و »م  :  و(31)الروهلل: 

و بل هي ةعهفة  نكرل المت و  هلله  العلم ء لاوت شدعىه   (1)اب  و  س نع تم  إلهلل

ا َلُ  َلَحاُِِظوَن  لمخ لفتم  لظ هر القرنن الكريم ﴿ (و ثدم ألبعدط 9﴾ )الحجدر: َونِنَّ

و مددد   لاجتمددد هللهم ال ددد لغ يف تىثهقددد   ع  فنددد  وددد  تهفهدددة نقدددل القدددرنن الكدددريم

  يف تت ا ا  الذي ال يأته  ال  طل    به  هذا لنحىه  م  ال يةهلل»الل خشري: 

يهلليدد  لال  دد  خلفدد . لتهددف يخفددهلل هددذا حتددهلل ي قددهلل ث بتددا بدده  هللفتددي اإل دد ر ]أي 

المةحف اإل  رو لهى  ةحف وثم ن[و لت ن  تقل ا به  أيهللي أللئم األودار 

المحت طه  لهللي  ا  الممهمنه  وله و ال يغفلىن و  جائلد  لهللم ئقد م خةى دا 

                                                 
 حمدهلل شد ترو لتعق د  الشدهش أابد  و د س ودنهلل الرلايدة المنعدىبة إلدهلل تةحهيف  جيف اب  حجر  (1)

ا  د  أ دح ا الدهلللالي   وفإون هلله  حهيف و ال   ع  فه  »: بقىل  ل ع  دحة إودن هلله لدم أجدهلل أحدهلل 

ا  مد  نقدل ود  الدهلللالي  الك د   و الك    و تأحمهلل يف  عنهلله و أل الحد تم يف المعدتهلل ك و لال أحدهلل  

بد   ذه القراءل و  اب  و د س و أل ولديت لمهثمي يف  جمع الللائهلل و أخرع هذا الخرب أل أش   إلهلل ه

و بدل أوجد   د  نلدم أن ابد  تثهدر و لهدى 20408أبي ط ل  و تم  ج ء يف الخرب الذي م ل   مدم : 

هدذه اآليدة و لدم يفعدل ودىى أن أشد   إلدهلل المتعق  أح هلليث أبي جعفر يف التفعهر و لم  بلدغ تفعدهر 

مراءل اب  و  س و لأغفل هذا الخرب إغف ال  ولهلل غهدر و هللتد  و لأتدرب ظندي أن ابد  تثهدر ودرأ  دحة 

د  أن يدذتره ليةدف   ا حملد  ولدهلل العدكىت وند و لتد ن خلهق  إون هلله و للكن  أنكر ظ هر  عن ه إنكد   

أظ  مهلل تحهر يف  حة إون هلله و  ع نك  ل    يهلل  ولهد   ب لغرابة أل النك  لو للكن  لم يفعل و ألن  فهم 

ظ هر لفظ  . لماهلل هذا الظ هر نك  ل ونهلله و    م لد  المفعدرلن م لد  يف هدذا الخدرب ود  ابد  و د س و 

تعلهدددق أحمدددهلل شددد تر ولدددهلل تفعدددهر ال دددربي  «حددده   لله غهدددر  عدددنهلل بألفددد ظ غهدددر هدددذه األلفددد ظ

(16/452.) 
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ق نىن الذي إله  المرجعو لالق وهللل التي أمهم ولهم  ال ن ء؟ هذا لا  فريدة  د  و  ال

 .  (1)«فهم   رية

إنم  تت   الك ت  لهدى ند و و فعدىى »لأ   مى     م  : »لم   أبى حه ن: 

 .(2)«فقى  منهلليق  لحهلل« أون ن العه 

 و  اب  و  س  ةدي -تم  يف الهلل  المنثى   -فرلاية نلم »لم   األلىوي: 

 .(3)«ةا  تع لهلل ونمم  غهر  حهح

 .  (4)«لم يةيف نلم و  اب  و  س»لم   الل م  : 

الرلايدة تدتمم ب لنعد س أحدهلل تتد ا المةد حف العثم نهدةو للن  أن نتعد ء : 

فم نا و  بقهة الكت ة الذي  تت ىا النعش األخدرى؟ هدل نععدىا جمهعدا وندهلل تت بدة 

 لهى ن و  أيض  ؟ هذه اآليةو لهل ت ن وثم ن يراجع هذه اآلية

الرلاية أ ى و  نم  أن  ل هلل و  اب  و  س تفعهره للفظة هذه ليشمهلل لضعف 

﴾و  م  يهلل  ولهلل مراءت  هب و فقهلل أخدرع ابد  جريدر و لابد  المندذ  و لابد  َيأس﴿

ددر ﴿ ي ددَلِس  أبددي حدد تم ودد  ابدد  و دد س  ةددي ا  ونممدد  أندد  فعَّ ََ َلددم   َِ
﴾ بقىلدد  : ََ

يندد مض الرلايددة الملوى ددة التددي تددىهم أل دد لتم و ل إمددرا   ندد  فتفعددهرهو «يعلددم»

ي َلِس  تخ ئت  لم  مرأ: ﴿ ََ.﴾ 

 أند    ند فع بد  األم  ودال عدتي    د  أخرجدلجداء  لةىحاليليهلل األ ر 

ََ َآَماُدوا  وأ  اب  و  س و  مىل : ﴿ ي دَلِس الَّدِنَ ََ َلدم   َِ
أفلدم »)﴾ ففعدره  بقىلد  : ََ

 «.يعلم( بلغة بني   لم

                                                 
 (.2/499التأليل ) لجىه يف األم ليل ىنلوه التنليل حق ئق و  ( الكش أ1)

 (.6/391( ال حر المحهطو أبى حه ن األنهلللعي )2)

 (. 7/148 ل  المع  و األلىوي )( 3)

 (.1/269(  ن هل العرف نو الل م   )4)
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 ألم  : لهل تعرأ العرا نلم؟ فق   اب  ا 

 نعم و أ   ومعت   لم ب  وىأ يقى  :»م   : 

 .(1)«لقهلل يئ  األمىار أ  أن  ابن         لإن تنت و  أ ض العشهرل ن ئه        

لكدد  الشدد ههلل األهددم ولددهلل ةددعف هددذه الرلايددة هددى  خ لفتمدد  للقددراءات 

تلمد  مدرأ يف عو لالةحهحة المنقىلة و  اب  و  س برلاي ت الجمىع ود  الجمدى

ي َلِس  الرلال ون : ﴿ ََ َلم   َِ
ألثق يف أو نههلله  لأ يف    الرلاية ذه القراءات ﴾و لهََ

 المشكلة.

مراءل أبي ومرل الهللل ي  عنهللل إلهلل اب  و د سو لمدرأ لولهلل و هل التمثهل: 

ي َلسِ فهم : ﴿ ََ َلم   َِ
﴾و فقهلل مدرأ أبدى ومدرل ولدهلل  ج هدهلل المكدي لودعههلل بد  ج هدر ََ

أبي  ب   لوكر ة بد  خ لدهلل القرشدي لأخهد  أبدي لابةدة الحد  ث بد  لو  ء ب  

َلددم   خ لددهلل القرشدديو لتددل هدداالء مددر لا ولددهلل ابدد  و دد س  ةددي ا  وندد : ﴿ َِ ََ

ي َلسِ  ََ.﴾ 

تمد  مرأهد  أبددى ومدرل هبددذا اللفد  ولدهلل شددهىخ   حمدهلل بدد   حهةد  لأبددي 

 .(2) فىان حمههلل األورعو لمهلل مرن ولهلل  ج ههلل تلمهذ اب  و  س

 لي و  وكر ة و  اب  أبي نجهيف أند  مدرأ )أفلدم يت ده  »  األن   ي: م   اب

الذي  ن نىا(و لهب  احت   د  مودم أند  الةدىاا يف الدتاللو لهدى ب طدل ود  ابد  

و  سو ألن  ج ههللا لوعههلل ب  ج هر حكه  الحرأ و  اب  و  س ولدهلل  د  هدى يف 

ابدد   المةددحف بقددراءل أبددي ومددرلو ل لايتدد  ودد   ج هددهلل لوددعههلل بدد  ج هددر ودد 

                                                 
 ( ليهلل  وله  أيضا مى  وحهم الهربىوي:1)

 مههللر   ف  س   اب  ]أي تعلمىا[ أ  تهأوىا ميأورلنني        أل إن ب لشع  لمم أمى                           

 (.1/101انظر اإلمن ع يف القراءات الع عو أبى جعفر أحمهلل األنة  ي )( 2)
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 .  (1)«و  س

لإةدد فة إلددهلل  دد  ودد ق فإندد  يحتمددل أن  دد  م لدد  ابدد  و دد س أ اهلل بدد  اإلم اء ولددهلل 

الكت ة اخته  هم لمذا الىج  )يهدأس( يف المةد حف العثم نهدة و لتقهلليمد  ولدهلل الىجد  

اآلخر )يت ه ( الذي يراه أللهلل ب إلث  تو ألن  الحرأ الذي مرب بد  ألال و لهدى  نقدى  

فمى ال ينكر مرننهة الىج  المخت   )يهأس(و لكن  يدرى غهدره أللدهللو  و  أت بر الةح بةو

موم اب  تثهر لغهدره أود  القدراءل األللدهللو لهدذه القدراءل جد ءت ود   »م   اب  حجر: 

لشدمر بد  حىشد  بد   ولولي بد  بهلليمدة ولاب   لهكةو لوكر ة  ولاب  و  سو ولي 

أفلددم "لا تلمددم  مددر لحفهددهلله جعفددر بدد   حمددهلل يف نخددر  دد و لابندد  ميددهلل  والحعدده 

و لمذا تد ن ابد  و د س يدرى تقدهلليم هدذا الىجد  )يت ده ( ولدهلل الىجد  اآلخدر (2)«"يت ه 

   .)يهأس( الذي أمرأ ب  أيض   تا هذه    الت بعه 

إ تدْخلوا بيوتدا ﴿ مدى  ا  تعد لهلل: : القى  المنعىا إلهلل اب  و د س يف ثانًيا

 .«حتهلل تعتأننىا والك ت  أخ أ»: م   ﴾اغيْ بيوتكم حت  تستأنسو

   ددهللا ه  ولددهلل أبددي بشدددر جعفددر بدد  إيدد س  دد  طددر  لي هددذا األثددر وندد  

الهشكريو الذي يرفع  إلهلل اب  و  س  رل    طريدق  ج هدهللو ل درل  د  طريدق ودعههلل 

بدد  ج هددرو لجعفددر ثقددة ونددهلل جممددى  العلمدد ءو إال أوددم تدد نىا ينكددرلن وددم و   دد  

لدم  :مد   .بدي بشدر ود   ج هدهللت ن شدع ة يضدعف حدهلليث أ: .. م   أحمهلل » ج ههللو 

 وثقدة :ابد   عده  لأبدى م ودة لأبدى حد تم لالعجلدي لالنعد ئي :لمد   و يعمع  ن  شدهئ  

لمد   ابد   . د   دحهفة :مد   وطع  وله  شع ة يف حهلليث  و   ج ههلل :لم   اب   عه 

 و فمذه ولة  لايت  و   ج ههلل.(3)« جى أن  ال بأس ب أ :وهللي

                                                 
 (.9/320الج  ع ألحك ر القرننو القرط ي )( 1)

 (.8/273فتيف ال   يو اب  حجر )( 2)

 (.7/47هتذي  التمذي و اب  حجر )( 3)



172 

 

 

 

 

 

 

متـنـزيه القرآن الكري                   

لهدى »قهلل لمع فهم  تشكم اب  و د س يف مىلد : لأ    لايت  و  وعههلل ب  ج هرو ف

 فمذا حع  ن  لظن و لهى ظ  له  بةحهيف.و (1)«فهم  أحع : أخ أت يهلل الك ت 

لك      ن ط ت العلة التي ي رهللُّ هب  الحهلليث وندهلل أهدل هدذا الفد و ليمتندع  عمد  

 التةحهيفم ترهللهلل الرالي يف ونهلل  لايت و لهى    نجدهلله يف  لايدة الهشدكريو فقدهلل  لاهد 

 رل و  اب  و  س    طريق  ج ههللو ل رل    طريدق ودعههللو لهدى وندهلل أتثدر العلمد ء 

ديع   المحهللثه  بعض» له  بعلة الحتم   أن  ومع   نمم و لك :    تمعدكه  هبدذاو ىنلُّ

 بمد  التعلهدل ولدهلل  تفقدىن لالكدل الجملدةو يف الض ط وهللر ولهلل هلللهل االة راا بأن

 تكد  لدم للدى العلدة بمجدرهلل فدرهلل بعضمم تىوع بل  وةعهف   فهمم  المرتهللهلل أحهلل ت ن إنا

و ليف  عددألتن  هددذه العلددة م ئمددة ونددهلل الجمهددعو ألن أحددهلل ال ددريقه   تعلددق (2)«م هللحددة

 ب لعم ع الذي لم يث ت للهشكري     ج ههلل.

لألثر اب  و  س إون هلل نخر نتدره ال همقدي  د  غهدر طريدق أبدي بشددر الهشدكريو 

عههلل ود  ابد  و د سو لكند  ةدعهف فدا فقهلل  لاه    طريدق أيدىا العدخته   ود  ود

 .(3)يتقىى ب  إون هلل الهشكري

 :بمعنددهلل ﴾َن تستأنسددوا﴿: أ دد  مىلدد  »لددذا مدد   الق ةددي أبددى بكددر ال دد ما : 

فا   نع يف أن يعرب و  االوتئذان ب الوتئن سو لله  فهد  خ دأ  د  ت تد و  متعتأننىا

األ دة ولدهلل  دحت م  لال يجىم أن ينع  الخ أ إلهلل تت ا تىلهلل ا  حفظ و لأجمعدت

 .(4)«فا يلتفت إلهلل  الي نلم و  اب  و  س

                                                 
 (.4/250انظر شر   شكل اآلث  و ال ح لي )( 1)

 (.1/31بشر  ألفهة الحهلليثو العخ لي ) فتيف المغهث (2) 

ن هلله ةددعهف .. يعقددىا هددى ابدد  إودد»مدد    ختدد   النددهلللي  حقددق الجدد  ع لشددع  اإليمدد ن: ( 3)

 (.11/210الج  ع لشع  اإليم ن )«. ب  إبراههم ... م   الهللا م ني: هىةعهف إوح  

 (.3/313)حك ر القرننو اب  العربي أ (4) 
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للى أغمضن  النظر وم  يف األثر    ولدل يف ودنهلله ل تند و فدإن لقدى  ابد  و د س 

يعني تقدهلليم الكت دة لمدذا الىجد   «أخ أ الك ت »حهنذاك تىجهم   مىي    حهح  و فقىل : 

و فقدهلل جد ء يف  لايدة   يف المة حف ولهلل الىج  الذي أمرأه ب  شهخ  أ بدي بد  تعد

و (1)«هد  ولدهلل مدراءل أبدي بد  تعد  لتد ن يقر»ب  ج هر:  وعههللأبي بشدر الهشكري و  

لهذه القراءل    الحرلأ التي ترتم  الةح بةو للم ينقلىهد  يف المةد حف العثم نهدة 

التي تت ىه  لفق العرةة األخهرلو لالتي ترتىا فهم  بعض    م  ت ن مهلل أمدرأهم بد  الن دي 

ثدم  د  ت القدراءل إلدهلل  وليحتمل أن تكىن نلم القدراءل األللدهلل»   ال همقي: م وملسو هيلع هللا ىلص 

لأجهد  بدأن ابد  و د س بن هد  ولدهلل مراءتد  التدي »لم   ابد  حجدر: و (2)«   وله  الع  ة

 بدد  تعدد و لأ دد  اتفدد   الندد س ولددهلل مراءهتدد  ب لعدده  فلمىافقددة خددط تلق هدد  ودد  أ  
ًا
بددي

بدي  د  ومد  يىافقد و لتد ن مدراءل أ   المةحف الذي لمع االتف   ولدهلل ودهللر الخدرلع

 .(3)«األحرأ التي ترتت القراءل هب 

﴾و ِنن آماوا بمثل مدا آمادتم بد  ﴿ال تقل: »: األثر المنعىا إلهلل اب  و  س: ثالثًا 

و لظدد هره .«فإندد  لدده     ثددلو للكدد  مددل: ) فددإن ن نددىا ب لددذي ن نددتم بدد  فقددهلل اهتددهلللا(

لمد  فمددم أن المدراهلل  نمد  : إن ن د  الكفدد   تخ ئدة  د  تت مد  )بمثددل(و ألند  اوتشدكلم  

بأ ن ر تم ثل ا  فقهلل اهتهلللاو لالمم ثلة به  ا  لاأل ن ر  متنعدةو فألجدل نلدم مد   

 دد  مدد   ولددهلل فددرض  ددحة الرلايددةو ف وتشددك ل  هددذه المددرل  ددرهلله العقددلم ال النقددل 

 لالرلاية.

ع الرلايددة يف  ددحة نعدد تم  إلددهلل ابدد  و دد س  بقىلدد : لمددهلل تشددكم ال ددربي  خددرئ

و لأجدد ا ولددهلل المعنددهلل « فكددأن ابدد  و دد س يف هددذه الرلايددة إن ت نددت  ددحهحة وندد »

                                                 
 (.19/146  ال ربي يف ج  ع ال ه ن )أخرج( 1)

 (.2/855نقا  و  الرلاي ت التفعهرية يف فتيف ال   ي و و هلل المجههلل الشهش و هلل ال   ي ) (2) 

 (.11/9فتيف ال   ي و اب  حجر ) (3) 
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مددهلل  لي ودد  ابدد  و دد س يف نلددم مددراءل جدد ءت  ةدد حف  »المعتشددكل فقدد  :  

ن ولهلل ترتم   ..  يىج  تأليل مدراءل  د  مدرأ : نالمعلمه  بخافم و لأجمعت مرأ ل القر

بمثددل ا  لبمثددل  دد  أنددل  ولددهلل إبددراههم فددإن ن نددىا  ﴾ ِددنن آماددوا بمثددل مددا آماددتم بدد  ﴿

لإوم وهلو لنلم إنا  رأ إلهلل هذه الىج  شرك ال شم بد   العظدهمو ألند  ال  ثدل 

   تع لهلل نتره فنا   أل نكفر ب .

للكد  تأليددل نلددم ولدهلل غهددر المعنددهلل الدذي لجدد  إلهدد  تأليلد و لإنمدد   عندد ه  دد   

   د  جمهدع  د  ودهللهللن  ولدهكم ل فن و لهى : فإن  هللمىا  ثل تةهلليقكم بم   هللمتم ب

 .(1)«   تت  ا  لأن ه ئ  فقهلل اهتهلللاو ف لتش ه  إنم  لمع به  التةهلليقه  لاإلمرا ي 

) ثدل( مائدهللل تمد  هدي يف   »لأ   القرط ي فىج  اآلية المعتشكلة بجىاا نخدر: 

( أي: لده  تمدى شديءو لمد   الشد ور : 11﴾ )الشدى ى: ليس كمثلد  شدي ﴿مىل  : 

 القدراءل ود  وهد   د  و د س ابد  ود   لي لالدذي..   ةدف  دأتى فةهرلا  ثدل تع

 .  لجل ول ا  و  التش ه  يفن يف للم  لغة إله  نه  شي الع  ة

 .(2)«فلهتأل  هكذا أي التفعهرو جمة ولهلل و  س اب     هذا: و هة اب  لم  

هدذا الحدرأ  كتدىا يف اإل د ر ليف  ةد حف  »لم   أبدى بكدر ابد  أبدي هللالهلل : 

العدرا تلمد  و  يف لغدة جد ئلل تلمدة وربهدة لهدي﴾و بمثل ما آماتم بد ﴿تلم   األ ة  

لال يجىم أن يجتمع أهل األ ة   تلم  لأ ح ا الن ي  عمم ولدهلل الخ دأو لخ  دة 

جد ئل يف تدار  ﴾ِنن آماوا بمثل ما آمادتم بد ﴿يف تت ا ا  ول لجل ..  لهذا  ىاا: 

 ل  ثلي هبدذاو لمدهلل مد   ا  ودل لجدل: العرا أن تقى  للرجل يتلق ك بم  تكره: أيعتق

و لهكددذا أث ددت العلمدد ء  ددحة المعنددهلل (3)«(11)الشددى ى:  ﴾لدديس كمثلدد  شددي  ﴿

                                                 
 (.3/114ج  ع ال ه نو ال ربي ) (1) 

 (.2/142الج  ع ألحك ر القرننو القرط ي ) (2) 

 (.1/336) لهللالمة حفو اب  أبي هللا (3) 
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المعتق يف يف الرلايةو لأن لم  تىجهم    ق ىال  غهر  تكلفو لهدى  عندهلل لد  يعدلا ود  

 . ثل اب  و  س 

 ﴾وقضددد  ْبددك﴿مىلدد  تعدد لهلل:  األثددر المنعددىا إلددهلل ابدد  و دد س يفْابًعددا: 

ألةددقىا الددىال ب لةدد هللو فةدد  ت »(:  مرأهدد : )لل ددهلل  بددم(و لمدد  : 23إلوددراء: )ا

 .«أحهلل ب  أشرك    القض ء ولهلل نللت لى»و لت ن يقى : «م ف  

و لهذا األثر  نعىا إلهلل اب  و  س  د  ثداث طدر و بعضدم  أظلدم  د  بعدض

هلل س الةهلليق الشهش خ لهلل الخ لهللي طر  هذا األثدر و فث دت لد  ةدعف  لودقى  لمهلل 

 حتج ع ب  ولهلل المعلمه و ف لحهلليث  رلي    ثاث طر  تلم  ةعهفة.اال

أللم  : طريق وعههلل ب   نةى  الذي لهدم اإل د ر ابد  حجدر بى دف  أند  إودن هلل  

جههللو ففهد  و دهلل الملدم بد  أوده و لهدى ةدعهفو نتدره ال خد  ي يف الضدعف ءو لمد   

   لمددو  «رةدديابدد  أودده  غهددر  »الددذه ي يف تعلهقدد  ولددهلل تةددحهيف الحدد تم لرلايتدد : 

هددم ثاثددة أخددىلو و ددهللالملمو لم ا لو لحمددرانو  لافددض تلمددمو أخ ددثمم »وددفه ن: 

 د ليف  وهدى  د  أوتدهلل الشدهعةو  حلد  الةدهلل »لمد   أبدى حد تم: و «الملدم و هلل مىال  

شدهعي  :لمد   أبدى حد تم ولثقد  العجلدي »و لم   ابد  حجدر: «يكت  حهلليث  والحهلليث

بدد   مددهللي يحددهللث وندد  ثددم التدد ن  .يءدلدده  بشدد :بدد   عدده المدد    و حلدد  الةددهلل 

 .(1)«ترت 

لال ريق الث  : طريق ال ربي لابد  أشدت   د   لايدة هشدهم بد  بشدهر الىاود ي 

أن  :لفهد  ثداث ولدل: ألالهد  الضح ك ود  ابد  و د سو و  أبي إوح   الكىيف و 

                                                 
(و تعلهق الذه ي ولهلل المعدتهلل ك 67انظر أمىا  العلم ء فه : الضعف ء الةغهرو ال خ  يو ص ) (1) 

(و 613(و تقريد  التمدذي و ابد  حجدرو ص )61(و لالمغني يف الضعف ءو للذه يو ص )3/151)

 (.1/421فتيف ال   ي )
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و لالث نهدة: أن أبد  إودح   الكدىيف ةدعهفو مد   (1) هللل و لمهلل ودنع هشهم الىاو ي 

تثهددر المخ لفددة للثقدد ت فهمدد  يددرلى ودد   وتثهددر الددىهم ولددهلل ملددة  لايتدد » ابدد  ح دد ن:

و لالث لثددة : أندد   نق ددع ألن الضددح ك بدد   (2)«ال يحددل االحتجدد ع بخددربه.. األث دد ت 

 :رل مد  دو دهللالملم بد   هعدود  » لاحم لم يعمع  د  ابد  و د سو مد   ابد  حجدر: 

لتد ن  وك بد   دلاحمت ن شدع ة ال يحدهللث ود  الضدح  ..الضح ك لم يلق اب  و  س 

تد ن الضدح ك  :لمد   ولدي ود  يحهدهلل بد  ودعههللو ن يكىن لقي اب  و  س مدط أينكر 

 .(3)« ونهللن  ةعهف  

لال ريق الث لث لألثر : طريق أحمهلل ب   نهع      لاية فرات ب  العد ئ و لهدى 

أحمدهلل بد  ةدعف   هذا إودن هلل ةدعهفو فدرات بد  العد ئ  »ةعهفو م   ال ى هري: 

 نكددر »و لمدد   ال خدد  ي: «لابدد  ح دد نو لالددهللا م ني لغهددرهم حن ددلو لابدد   عدده و

لمد   الدهللا م ني و »يءدلده  بشد» :لم   يحهدهلل بد   عده و «ترتىه»و لم  : «الحهلليث

 .(4)«ك رتل»: لغهره

لأ   المعنهلل المعتنكر الذي تلوم الرلاية أن  هللود  ابد  و د س إلدهلل إنكد   اآليدة:  

 د  هدذا  هلللهدل نخدر ولدهلل براءتد   و فمدى«أحدهلل بد  أشدرك  د  القضد ء ولهلل نللت لى»

                                                 
ك  دل يف الضدعف ءو ابد  ودهللي (و لال56-11/53انظر أمىا  العلمد ء فهد : هتدذي  التمدذي  ) (1) 

(7/134-137.) 

(و 2/32لاوم  و هلل ا  ب   هعرل الح  ثيو انظر أمىا  العلم ء فه : المجرلحه و اب  ح د ن ) (2) 

(و تقريددد  38(و لالمغندددي يف الضدددعف ءو للدددذه يو ص )16/196لهتدددذي  الكمددد  و المدددلي )

 (.539التمذي و ص )

 (.4/389هتذي  التمذي و اب  حجر ) (3) 

(و لالمغنددي يف الضددعف ءو 98انظددر أمددىا  العلمدد ء فهدد : الضددعف ء الةددغهرو ال خدد  يو ص ) (4) 

إتحد أ الخهدرل الممدرل بللائدهلل (و ل6/23(و لالك  ل يف الضدعف ءو ابد  ودهللي )115للذه يو ص )

 (.6/229و ال ى هري ) المع نههلل العشرل



177 
 عن دعاوى الـمبطلني   

القى و إن ال يخفهلل ولهلل  ثل  أن مض ء ا   ن     هدى ولدهلل ود هل األ در ال الحدتمو مد   

َ  وإ مؤماددة  نذا قضدد﴿ا  تعدد لهلل:  ْاً َن َكددون لهددم   اهلل وَْددول  َمدددومددا كددان لمددؤم

(و فقضدد ء الددرا هندد  هددى أ ددرهو للدده  مددهلل ه 36)األحددلاا:  ﴾ال يددْة مددَ َمددْهم

 حتىر. الم

ر دند  فعدأبل هذا هى تفعهر اب  و  س نفع  ل يةو فقهلل نقل ون  ال دربي بإودن هلله 

و فتفعهره لمد   كدذا لمدذه الرلايد ت التدي  نشداه  أن ابد  (1)«أ ر»و م  : ﴾وقضد ﴿

 و  س اوتشكل  عنهلل مضدهللو ألن  حملم  ولهلل  عنهلل: تت  لمهللًا . 

هلل يف تدار دلمضد»( بقىل : تم  نتر اب  و هة لجما نخر يف تىجه   عنهلل )مضدهلل

و أي تدم أ دره تعد لهلل بد لنمي (2)«ي هن  هى األ درد و لالمقضي  حكم  دالعرا أتم المقض

مواتو  الشدركو ل ن  مى  ا  تع لهلل: ﴿ بعَ   غأي فدر (12﴾ )فةدلت: ِقضاهََ 

 .   خلقم 

للندد  هندد  أن نتعدد ء : هددل التةددقت الددىال ب لةدد هلل يف لاحددهلل  دد  المةدد حف 

 لجمهع؟ لتهف لم يتن   ل  ن وخ  لال  راجعد ؟ لتهدف خفدي أ در تمدذا العثم نهة أر ب

ا يف  ولددهلل نالأ الحفدد ظ الددذي  تدد نىا يحفظددىن اآليددة م ددل أن يكتدد  وثمدد ن ودد ر 

 ةددحف ؟ .. هددذه تعدد  الت تكفددي ل ددر  هددذه الرلايدد ت ج ن  دد و لاالوتمعدد ك 

 ل ةر. ب لرلاي ت المعنهللل المتىاترل التي أجمع ولهم  المعلمىن يف تل وةدر

فمثددل هددذه المرليدد ت ال تةديف لمخ لفتمدد  األ دديف المتددىاترو لال   ولهكدذا

يلتفت إلهلل تجىيهلل بعض أهل العلم ألو نههلله و فإن فهم     نك  ل المت     يقدهلل  

يف الجددىهللل المددهللو ل لالتددي ال نعددلم هبدد و فتت ددع الرلايدد ت بتددهللمهق يث ددت ةددعفم و 

فقم  لأبعط المع ه ت التدي نعلممد  لالتأ ل يف  تىو  ين ئ و   ت تتم  لوهللر تىا

                                                 
 (.17/413ج  ع ال ه نو ال ربي ) (1) 

 (.3/447ب  و هة )المحر  الىجهل و ا (2) 
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 يف تهفهة نقل الن  القرن  ورب األجه   التي حفظت  يف  هللل ه  لو ى ه .
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 سادسًا: هل أخطأ نساخ القرآن يف كتابة بعض كلماته؟       

أخ أ نع خ القرنن يف مراءل بعض تلم ت القرننو لتغهرت بع    قالوا: 

ددة   ﴿القددراءل الخ طئددةو ل ثلددىا لدد  بكلمددة  ددة   يف مىلدد : ﴿ ﴾ َُمَّ َُمَّ  َْ دد َْ َبع  َكدد ﴾ َوادَّ

 (و فلومىا أو  ين غي أن تكىن )لاهللتر بعهلل أ هلل(.45)يىوف: 

﴾ و َحَصدُب  لنترلا  ث ال  نخر لم  أومىه أخ  ء نع خ القرنن يف تلمة ﴿

 َحَصدُب َجَهداَّمَ  لنلم يف مىل  تع لهلل: ﴿
ِ
َ  ُدوِن اهلل وَن ِمد ُْ ُبد ُكم  َوَما َتع  دُتم  َلَهدا  نِنَّ ََن 

ُدوَن  ِْ (و فلوم أود  يف األ دل )ح د  جمدنم(و فتحرفدت 98﴾ )األن ه ء: َوا

﴾و ألن الحة  يكىن    الحجرو بهنم  الح   َحَصب  ولهلل م  ئم  إلهلل ﴿

 يكىن    الشجر الذي هى لمىهلل الن  .

  ح  هذه الش مة  د  يعدىغ لد  (1)لم يقرأ المعتشر  بها ي الجواب:

خ ىطدة للقدرننو للدم يجدهلله يف  لايدة  د  الرلايد تو لكنمد  هذا القى  يف  

خ طرل ال عت خه لد  لهدى يشدرا الشد ي و للربمد  القمدىلو لمدهلل ألهللى بد  

ة   جمل  بألف ظ العرا إلهلل الظ  بأن تلمة ﴿  إن﴾ ال تن و  هدذا العده  و  َُمَّ

ال يعرأ أن )األ ة( لف   شرتكو يقةهلل ب  العدرا ودهللهللا   د  المعد   و ل هلل 

 .  يف القرنن بعضم

ََ الاَّدداسِ  ل نمدد : الجم وددةو ل ندد  مىلدد  تعدد لهلل: ﴿ ددًة ِمدد َُمَّ َْ َعَلي ددِ   ﴾  َوَجدد

( و أي جم وة    الن س. ل    ع   )األ ة(: المقتدهللى بد  و 23)القة : 

دًة  ل ن  مىل : ﴿ َُمَّ اِهيَم َكداَن  َْ (و أي إ   دا يقتدهللى بد و 120﴾ )النحدل: نِنَّ نِب د

َنا (: ال ريقة أل الدهللي و ل ند  مىلد  تعد لهلل: ﴿لتذلم يراهلل    )األ ة  ْ دا َوَجد نِنَّ

                                                 

)نعخة إلكرتلنهة( يف  ق   نشدره   حمهلل  مر وليو هلل.  لاوم المعتشرمه  حى  القرنن الكريم ( 1)

 ر.1993يف  جلة الجمعهة االوتشرامهة األ ريكهة ونة 
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ة   َُمَّ  (و أي ولهلل طريقة.22﴾ )اللخرأ:  َآَباَ َنا َعَل  

ل    ع   هذه الكلمة القرننهدة أيضدا يف لغدة العدرا: المدهللل لاأل دهللو 

َنا َعدا ُهمُ  لل هلل لم  ش ههلل نخر يف القرنن الكريمو لهى مىل  تع لهلل: ﴿  ْ ََخَّ   َ
 َوَللِ

وَدة   ُْ  َمع 
ة  َُمَّ ة هن  تعندي ) دهللل(8﴾ )هىهلل: ال َعَناَب نَِل   و ل ثلد  أل )أ دهلل( (و فأ َّ

  مى  الش ور:

ة لم تف             هللار لي   الع  رية ل ل ه  لهتف يروه ن ومري أ  َّ
(1) 

 حدذأ ولدهلل إال الحده ]بمعندهلل[  تكدىن ال لاأل دة»:  هلل وتىي  اب  م  ل

 بعدهلل لاهللتدر:  - أولدم لا  - م   تأن  و  ق     إله المض أ لإم  ة و  ض أ

 . (2)« نلم أش   ل   و أ ة م   بعهلل أل و أ ة حه 

ر  بها دي و لنعد   دلأ   بخةىص الخ أ اآلخدر الدذي مومد  المعتشد

  إلددهلل مددراءل خ طئددة ألحددهلل النعدد خ يف مىلدد : ﴿
ِ
َ  ُدوِن اهلل وَن ِمدد ُْ ُبدد ُكددم  َوَمددا َتع  نِنَّ

فلوم أن األ ل )ح   جمنم( ألن الحة     الحجرو   ﴾وَحَصُب َجَهاََّم 

 لالح      الشجر الذي هى لمىهلل الن  .

لمهلل جمل بها ي أن القدرنن نتدر الحجد  ل  درته  يف وده   حهلليثد  ود  

ُة  لمىهلل جمنمو فمي ند   ﴿ َْ ( و ف لند   6﴾ )التحدريم: َوُقوُدَهدا الاَّداُس َوال ِحَجدا

ا شددد   ا  ودددذاا أهدددل النددد   لمىهللهددد  الحجدددر لالشدددجر لاإلنعددد نو للدددذ

ب لحة و لهدى الحجدر الدذي تذي د  الند  و لهدى  شدمهلل أوظدم  د  إحدرا  

 الشجر.

                                                 
 .(1/33انظر: المثلث ت اللغىية )شر  نظم  ثلث م را(و أبى الق وم و هلل الىه ا الممل ي )( 1)

 (.9/201ر القرنن )الج  ع ألحك ( 2)
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و ألن الحدهلليث ود  (الح د )أنعد  هند   د   (الحةد )لال  ي  أن 

َ   إحراممم لنلمتمم المةنىوة    الحج  ل ال الشجر ﴿ وَن ِمد ُْ ُبد ُكم  َوَما َتع  نِنَّ

 َحَصُب َجَهاَّمَ 
ِ
ُدوَن  ُدوِن اهلل ِْ ُتم  َلَها َوا  ﴾.ََن 

إن أ ث   هذه الم  و   م  تضحم ل  الثكلدهللو ليفتقدر إلدهلل أهللندهلل  دى  

شدرمىن بقدهلل  جملمدم بىود ئط نقدل القدرنن تالمىةىوهة التي يفتقهلله  المع

ورب القرلنو لأوهللاهلل ح فظه  به  الةدح بة لالتد بعه  ل د  بعدهللهم إلدهلل يدىر 

 الهللي .
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 ؟أو مجل مل تكتمل سقطو زيادة أهل يف القرآن :  سابعا

إال بحدددذأ لال  نمددد و  يتضددديف  عن هددد يف القدددرنن جمدددل ال  قدددالوا :. 1

َعُلدوُه ِِدي َغَياَبدِة لمةهلللا بذلم مىل  تعد لهلل: ﴿  ََج  ن  
ََ َمُعدوا  ََج  دا َذَهُبدوا بِدِ  َو َلمَّ َِ

ِِْهم  َهددَنا َوُهددم  َإ  َحي اَددا نَِلي ددِ  َلُتاَبَِّلدداَُّهم  بِددَأم  ََو  وَن ال ُجددبِّ َو ُْ ددُع ( 15﴾ )يىوددف: ََر 

َمُعدوا  فتع ءلىا أي  خرب ﴿ ََج  دا َذَهُبدوا بِدِ  َو َلمَّ ﴾و ل ألا أن المعندهلل ال يدتم إال َِ

َحي اَابحذأ الىال يف مىل : ﴿ ََو  ﴾ لنةل إلدهلل الخدربو لهدى بحعد  موممدم َو

 .(ألحهن  إله  لتن ئنمم بأ رهم هذا)

لَ  ل ثل  مومىه يف مىل  تع لهلل: ﴿  َ ََ ا  َلمَّ َِ َِ َجبِدي ُ  لِل  دا   َما َوَتلَّ ََ ن  
ََ اَداُه   َ َوَناَد

اِهيُم  َْ ََ   نِب دد ِسدداِي ددِزي ال ُمح  ددا َكددَنلَِك َنج  ددا نِنَّ ََ ؤ  َْ ََ ال ق  َّْ ْ  َصدد ﴾ )الةدد ف ت: َقدد

(و فلومىا أن مىلد : ﴿فلمد  أودلم ﴾ ال يظمدر خدربه إال بحدذأ 103-105

َِ  الىال    مىل  ﴿ َجبِي ُ  لِل   ﴾.َوَتلَّ

 الجواب: 

للعلم ء يف جىاا هذه المعدألة أجىبدة و لتلمد  لجدىه  دحهحة تعرفمد  

 العرا يف تا م و لأهمم  ثاثة لجىه:

ريه و ليددرلن أن الخددرب يف هددذه داألل : لهددى  ددذه  ولمدد ء اللغددة ال ةدد

الشددىاههلل  حددذلأ  ضددمرو لتقددهلليره يكددىن بحعدد  العدده  و لهددى  ىةددع 

الجمدل التدي مومدىا ودهللر  نعتىفه  لنذتر شىاههلله يف حهلليث يأيت مري ا ود 

 اتتم لم .

الثدد  : لهددى  ددذه  ولمدد ء اللغددة الكددىفهه و ليددرلن أن الخددرب يف هددذه 

الشددىاههلل لأ ث لمدد  ظدد هر بعددهلل لال الةددلةو التددي تقحممدد  العددرا يف جددىاا 
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 .(1))لم ( ل )حتهلل( و فم  يأيت بعهللهم  يقع جىابا لم  م لمم 

الكىفهددىن إلددهلل الددىال نهدد   »لمددهلل نقددل ابدد  األن دد  ي الددرأيه  بقىلدد : 

الع طفة يجىم أن تقع مائهلللو لإله  نه  أبى الحع  األخفدش لأبدى الع د س 

ريىن دريه  . لنه  ]جممى [ ال ةددالمربهلل لأبى الق وم اب  بره ن    ال ة

 . (2)«مإلهلل أن  ال يجى
لتقهللير العه   يف اآلي ت الع بقة ولهلل  ذه  الكىفهه : )فلم  نه ىا بد  

ه يف غه بددة الجدد  ألحهندد  إلهدد  لتن ئددنمم بددأ رهم( )فلمدد  لأجمعددىا أن يجعلددى

 أولم  لتل  للج ه  ن هللين ه ي  إبراههم مهلل  هللمت الر ي (.

ليعمي بعض النح ل لال الةلة ب لىال )اللائهللل(و ألود  ال  حدل لمد   د  

اإلورااو لالعرا تليدهلله  يف تا مد  لمدر ا به نهدةو لتدذلم  دنع القدرنن 

 قمم يف الكار لال ه ن.الذي نل   ىافقا ل رائ

 ل   شىاههلل إة فة العرا لمذه الىال مى  األوىهلل ب  يعفر النمشلي:

 حتهلل إنا مملت ب ىنكم           ل أيتم أبن ءتم ش ىا  

 لمل تم ظمر المج  لن               إن اللئهم الع جل الخ 

 لالمعنهلل: مل تم ظمر المج  بعهلل أن ترب أبن  تم لش عتم.

بىجدىا  -لم يعرأ طرائق العرا يف الكدار  -ط ج هل لل  يق ل تخ 

                                                 

 (.20/226الهلل شقي ) و هلل  الكت او اب  ولىر يف انظر: الل  ا ( 1)

الك فهدددةو األودددرتاب ني  ولدددهلل الرةدددي ( و شدددر 2/654اإلنةددد أ يف  عددد ئل الخددداأ ) ( 2)

 لعدد ن ل دد ا للدد  األهللا (و خلانددة15/104و لالجدد  ع ألحكدد ر القددرننو للقرط ددي )(4/393)

 (.11/57 غهللاهللي )ال ومر ب  الق هلل  العراو و هلل
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حذأ الىال يف مىل : )لمل تم(و فم  هى أهلل ى بلغة العرا    ش ور تمدهم يف 

 الج هلهة لنهلليم النعم ن ب  المنذ   لم المن ن ل.

 ل    ى  الىال )اللائهللل( مى  ا ر  القه : 

 وقنقل فلم  أجلن  و حة الحي لانتحهلل       بن  ب   خ ت ني حق أ

 لالمعنهلل: لم  أجلن  و حة الحي انتحهلل بن .... لالىال مائهللل.

 ل   بعهللهم  م   األخ ل التغل ي النةرا :

 للم   أى الرحم  أن له   نمم          شههلل لال ن ه أخ ه و  الغهلل 

 ل   ولهمم تغل  ابنة لائل            فك نىا ولهمم  ثل  اغهة ال كر

 لعذاا بتغل  بعهلل أن فعهلللا لغهلل لا.لالمعنهلل:    ا  ولهمم ا

الث لث: لهى  كمل للث  و فقهلل نه  نخرلن    فقم ء اللغة إلدهلل جدىام 

مي هللل الىال يف جىاا )لم ( ل)حتهلل(و ليف جىاا غهرهمد و ل ثًالدىا لد  بقدى  

 الش ور: 

 فإن  شههللا  لاب   رلان لم يك           لهفعل حتهلل يةهلل  األ ر  ةهلل ا  

   رلانو فلاهلل الىال به  الةفة لالمى ىأو للده  يف فإن  أ اهلل  شههلل ب 

 العه   )لم ( لال )حتهلل(.

 ل ثل  مى  ش ور نخر: 

 تن  لال تعةي الحلهلة بعلم          ف لهىر تضرب  إنا    هى وةهلل           

 . (1)فلاهلل الىال يف خرب ت ن و لالمعنهلل: تن  ال تعةي الحلهلة ملجم  

 

                                                 

 (.45-11/43ال غهللاهللي ) ومر ب  الق هلل  العراو و هلل لع ن ل  ا لل  األهللا خلانة ( 1)
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ََنَّ  و ل نمد  مىلد  تعد لهلل: ﴿(1)رنن لم تكتملثمة جمل يف الق قالوا:. 2 َوَلدو  

 ُْ دد َم  ددِ  ار  َت  َبددل  لِلَّ ددَم بِددِ  ال َمددو  ََو  ُكلِّ   ُ  ْ َ َ  بِددِ  ار  َِِّعدد ََو  ُق ت  بِددِ  ال ِجَبدداُل  َْ دديِّ َُ َآًنددا   ْ ُق

ََب َواُبَهدا َوَقداَل َلُهد ﴿(و لمىلد : 31﴾ )الروهلل: َجِميًعا   َ تَِحد ُِ م  َحتَّد  نَِذا َجاُ وَهدا 

ٌل ِما ُكم   َُ ُْ ُكم  
أ تِ ََ َلم  

ََ  .﴾ َخَزَنُتَها 

م ل الشرلع يف ت ه ن جدىاا مدىلمم تفةدها  م نعدتذتر مدىال   والجواب:

إل  ر اللغة الجرج  و لهى يتحهللث و  طدرأ  د  إوجد م القدرننو فهقدى : 

الحددذأ هددى بدد ا  هللمهددق  المعددلمو ل هددف  المأخددذو وجهدد   األ ددرو شدد ه  »

حرو فإ نَّ  فد هللل ب لعئ ُتر أفةيف   د  الدذترو لالةدمت ود  اإل 
م ترى ب  ترك الذ 

ُق لأتمَّ    تكدىن به ندا إنا لدم 
ك أن ق     تكىن  إ نا لم تن   أميهلل  لم ف هلللو لتجهلل 

 .(2)« ت    

ثددم نتددر لدد  وشددرات الشددىاههلل  دد  القددرنن الكددريم ل دد  أشددع   العددرا 

نكره إال الج هلىن    لنهللاهب و لههلللل ولهلل ف  تعرف  العرا يف تا م و لال ي

 األو جم المعتعربه  الهىر.

لشىاههلل الحذأ يف القرنن الكدريم تثهدرلو لبده  يدهللين  العهلليدهلل  نمد   مد  

جرى فهم  حذأ بعدض الكدار  د  العده  و للدم يشدكل ولدهلل م  ئهد و ألن 

المحذلأ  م  يهلل ت  الع  ع    العه  و    غهر ح جة لدذترهو ل ند  مدى  

ا ِسدُلوَن َحتَّ   ا  تع لهلل: ﴿ ََ ب   َْ َ  ُكدلِّ َحد ُجوُج َوُهم  ِمد
أ ُجوُج َوَمأ  ََ   َ تَِح ُِ  نَِذا 

                                                 

نترن  م ل   ذه  أو طه  اللغة الكىفهه  يف  ثل هذه الشدىاههللو لأودم يدرلن أن الخدرب يف هدذه  (1)

 ن الكريم.المىاةع لأش  هم  ظ هر بعهلل لال الةلةو لنقلن  بعض شىاههلله يف لغة العرا لالقرن

 (.121ص ) اإلوج مو هللالئل (2)



186 

 

 

 

 

 

 

متـنـزيه القرآن الكري                   

ُْ ال َحَق  َب ال َوع  َْ َت دأ ُجوُج  ( فقىل : ﴿97-96﴾ )األن ه ء: َواق  ََ   َ تَِحد ُِ َحتَّد  نَِذا 

ا ِسدُلوَن  ََ ب   َْ َ  ُكلِّ َحد ُجوُج َوُهم  ِم
﴾   تدهللأ و لخدربه  حدذلأو لالتقدهللير: َوَمأ 

ا فتحت يأجىع ل دأجىع لهدم  د  تدل حدهللا مد لىا: يد  ليلند  فقدهلل حتهلل إن

امددرتا الىوددهلل الحددق أي يددىر القه  ددة. لنلددم أن خددرلع يددأجىع ل ددأجىع 

 وا ة ولهلل امرتاب .

ا  لتذلم حذأ الخرب يف مىل : ﴿ ًْ بَُّهدم  نَِلد  ال َجاَّدِة ُزَمد َْ ا  َقدو  ََ اتَّ يَق الَِّنَ
َِ َو

  َ تَِح ُِ ُخُلوَهدا َحتَّ  نَِذا َجاُ وَها َو اد  َِ َ ٌم َعَلدي ُكم   ِب دُتم   ََ ََب َواُبَها َوَقاَل َلُهم  َخَزَنُتَها 

 ََ َ
ِْ (و لالتقهللير: وهق المتقىن إلهلل الجنة م درا  حتدهلل 73-72﴾ )الل ر: َخالِ

 إنا ج ءله  اوتق لتمم المائكةو لفتحت أبىاهب  لم   لمم خلنتم ..

َب  لالددىال يف مىلدد : ﴿ َْ َتدد تِ  ﴾ ﴿ َواق  ُِ ََب َواُبَهددا َو   َ ﴾ هددي لال الع ددفو َحدد

  ع ىفة ولهلل  حذلأ هلل  وله  العه  .

 لهن  يعأ  و ئل: لم يحذأ العرا يف تا مم    يحذفىن؟ 

 العرا تفعل نلم أل ري :

األل : اإليج م ال اغي لم  يفممد  العد  ع  د  غهدر ح جتد  إلدهلل نتدرهو 

ني وند  أ بد ا ف إليج م فهمد  ال يخدل بد لمعنهلل ةدرا  د  ال اغدة ال يعدتغ

 ال ه نو لم  فه      ىن الكار و  الحشى .

ْ   ل ن  مىل  تع لهلل:  ﴿ َ ِْ َ  َش ك  ُْ ََو  َآِوي نَِل   ًة  ََنَّ لِي بُِكم  ُقوَّ َقداُلوا  َقاَل َلو  

ََِصدُلوا نَِلي دَك    َ بَِّك َل َْ ُل  َُ ُْ ا  ُِ نِنَّ ََنَّ لِدي (و فخدرب ﴿ 81-80﴾ )هدىهلل: ََا ُلو َلدو  

ْ  بُِكم  ُقوَّ  َ ِْ َ  َش ك  ُْ ََو  َآِوي نَِل   ﴾  حذلأو لالتقهللير:  لى أن لي بكدم مدىل  أل ًة 

 نلي إلهلل  ت   شهلليهلل  ألليت إله .

َ   لتذلم مىل  تع لهلل: ﴿ َ  َوَضداَق ُحَب َْ ُ  بَِما   ْ َ َ  َعَلي ِهُم ار  َحتَّ  نَِذا َضاَق
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ِ
ََ اهلل َجَأ ِم ََن  َإ َمل  ُسُهم  َوَظاَوا  ُُ ن  ََ ﴾ )التىبة:  نِإَّ نَِلي ِ  ُثمَّ َتاَب َعَلي ِهم  لَِيُتوُبوا َعَلي ِهم  

(و لتقددهلليره: لمدد  ةدد مت ولددهمم األ ض ألمممددم ا  التىبددة ثددم تدد ا 118

 ولهمم.

 الث  : أن الحذأ يكىن أحه نا أبلغ    التةرييف يف المعنهلل لألمع.

 لةربىا ل  بأ ثلة  نم : مى  الكريم: إن جئتني أو هتم...

ع هلل ألمع لأ جهلل يف نف  الع  ع    مىل : فرت  ك  الكريم  التةرييف  ب لم 

 إن جئتني أو هتم تذا لتذا. 

إنددذا  القددىي المقتددهلل  لعددهللله: لا  لددئ  ممددت إلهددم  أ ثلتدد  أيضددا ل دد 

ألفعل  بم... فعدكىت القدىي ود  التةدرييف بدأنىاع الىوهدهلل يدذه  بفكدر 

هلل تل  ذه و فدا يدهلل ي أي أندىاع المكدرل تىو   د  الضدرا لالقتدل  -ه الم 

يةه  و فتتمثل يف فكره  ى     العقىبد ت لدم يخ در بعضدم  يف  -لالكعر 

هللو لتتك ثر وله  لتا مد و لهدي لال  يد  أبلدغ يف نفعد  لأمجدر  نه  المتىو 

هلل: لئ  ممت إلهم ألةربنم.      مى  المتىو 

لمهلل لمع يف القرنن يف غهر     ىةع  حدذأ   د  يفمدم  د  العده   لقةدهلل 

ََنَّ اهللَ  ر لالتخىيفو  ن  مىل  تع لهلل: ﴿اللج َمُتدُ  َو ح  َْ  َعَلدي ُكم  َو
ِ
ُل اهلل َِض  َإ  َوَلو 

ِحيٌم  َْ ُ وٌ   (و فحذأ جىاا ﴿لىال﴾و لالتقهللير فه  : للدىال 20﴾ )النى : َْ

فضل ا  ولهكم ل حمت  لفضحكم بمد  ترتك دىن  د  الف حشدة للعد جلكم 

 ب لعقىبة م ل التىبة ل....

لجددىاا لددىال »العا ددة أبددى العددعىهلل يف تعلهددل هددذا الحددذأ:  يقددى 

 حذلأ لتمىيل و لاإلشدع   بضدهق الع د  ل ود  حةدره و تأند  مهدل: للدىال 

تفضل  تع لهلل ولهكم ل حمت و لأند  تعد لهلل   د لغ يف م دى  التىبدةو حكدهم يف 
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جمهع أفع ل  و لأحك    التدي  د  جملتمد   د  شدرع لكدم  د  حكدم اللعد نو 

 .(1)« م  ال يحهط ب  ن    ال ه ن لك ن    ت ن

ل ثل  يف اوتهللو ء المع   الكثهرل بحذأ الجىاا    ج ء يف مىل  تع لهلل: 

دِ   ﴿ َت  َبدل  لِلَّ دَم بِدِ  ال َمدو  ََو  ُكلِّ   ُ  ْ َ َ  بِِ  ار  َِِّع ََو  ُق ت  بِِ  ال ِجَباُل  َْ يِّ َُ َآًنا   ْ ََنَّ ُق َوَلو  

ُْ َجِميًعدا  َم  و لالتقدهللير: لدى أن مرنندا ودهرت بد  الج د   أل (31﴾ )الرودهلل: ار 

 م عت ب  األ ض أل تلم ب  المىتهلل لم  ن نىا ب . 

 ليةيف أيضا لج  نخر: لك ن هذا القرنن.

فحذأ  الجىاا  فتيف  ال  ا أ  ر نهد  العد  ع لهجدى  يف تدا المعنهده   

ب اَا لِ  ﴿الةحهحه و لهى يقى :  هلل  ا  العظهم بقىل :  َْ ْ  َضد لاَّداِس ِِدي َوَلَقد

وَن  ُْ َتدَنكَّ ََ ُهدم   َ  ُكدلِّ َمَثدل  َلَعلَّ َآِن ِمد  ْ ُهدم   َهَنا ال ُقد َْ ِذي ِعدَوج  َلَعلَّ بِي دا َغي د َْ َآًندا َع  ْ ُق

تَُّقونَ   (.28-27)اللخرأ:  ﴾ ََ

لمهلل يغه  الشه  ن ولهلل أحهللهمو فهتع ء  : هل تعرأ العدرا  ثدل هدذا 

 الحذأ يف تا م ؟

فدد  العددرا يف تددار بلغ ئمدد و لالقددرنن الندد م  لنقددى : نعددم و فددذلم تعر

بلع ن العرا لافقمم يف أو له مم لطرائدق بهد ومو ل نمد  حدذفمم الخدرب أل 

 جىاا القعم.

 م   ا ر  القه :

ا               ع  ُنف  نَّم   ن ُف   ت ع  م ط  أ 
ة         للك  هع 

م  نَّم   ن ُف   ت مىت  ج  ُى أ  ل   ف 

  تمىت جمهعدة(   تدهللأ  حدذلأ الخدربو لتقدهلليره: فقىل : ) لى أو  نف 

                                                 

 (.6/159تفعهر أبى الععىهلل ) ( 1)
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لفنهدددت أل الودددرتاحت بمىهتددد . فحدددذأ   الخدددرب يع دددي الفر دددة إلومددد   

 الخربي .

 لتذلم م   جرير: 

 تذا العىان  لى  أي   ن خن       بحليل  ا ة لالم ي وىا ي              

 للم يقل: لرأي     يشجهم  ليعخ  أوهنم . 

 لم   الش ور :

  لت بن ت العم ي  ولمهلل لإُن     ت ن فقهرا   عهلل ا م لت لإُن  م     

 أي  ةهت ملاج  لإن ت ن فقهرا .  

لم   ح تم طيء  ق لة    ت  ثا  حده  أ ودرو فل متد  ج  يدة: لدى غهدر  

 نات وىا  ل متني. 

و أل المتةةت  ن  أي لى ت ن ظ لمي  جا  نا مهلل  لك ن وما  وليًا
(1).  

ختة   يف تا م و ال يف الجمل لالكلمد ت فحعد و لالعرا تعرأ اال

بل مهلل تختةر الكلمة الىاحهلللو لتكتفي ونم  بحرأو لهى ةرا لم يرهلل لد  

   اب   كن س:  م يف القرنن  ثلو لم  مهلل يقع فه     التىهمو

 لم أن  بهلل ا ما   لهلة         عتىفرا   مت ها للخ ر

 ا  لوما  ل ر ]أي:  رح  [.فلم يقف إال بمقهللا            ملت ل  أه

 ر:الش وم   ل

هللُّ ون  جلهلله إنا  ي  ُهف  ال ي         ينق      للظلهم و     ت 

: تأن  أ اهلل أن يقى : إنا يفعل تذا لتذاو فد تتفهلل ب لهد ء  د  ل ربيم   ا

                                                 

 (.2/648ور  ن وة اإلورااو اب  جني ) ( 1)
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 .(1)يفعل 

 نخر:م   ل

]أي:   رلال أ يددهلل الشددر إال أن تدد     لبدد لخهر خهددرات لإن شددرا فددر ]أي: فشددر[      

 تش ء[

 لم   نخر:

[     ال ت ُحع   ي أن  ن عهن  اإليج أ           ملن  مفي لن  فق لت م أ ]أي لمفت 

فمدد  وددرأ أ ثدد   هددذا يف تددار العددرا أهلل ك باغددة القددرنن لوظمددة به ندد و 

 لأهلل ك أيضا جمل ال  ونه  فه  ولهلل غهر ههللى.

دِْ هلل: ﴿ لم يذتر القرنن جدىاا القعدم يف مىلد  تعد ل الوا:ق. 3 ج  َُ  َوال 

  ْ ِْ  َوَلَيال  َعر  ِع َوال دَوت   ُ د َوالرَّ ََس  ي دِل نَِذا  َهدل  ِِدي َذلِدَك َقَسدٌم لِدِني   ِْ دَواللَّ

  ْ َبدَك بَِعداد    ِحج  َْ َعدَل  َِ َْ َكي دَ   (و لتعد ءلىا  د  ف ئدهللل 6-1﴾ )الفجدر: َََلم  َت

 القعم إنا لم يذتر جىاب .

 والجواب: 

معددم لدده  لدد  جددىااو لكدد  جددىاا القعددم مددهلل يددذتر لدده  يف القددرنن 

 ددراحةو لمددهلل يضددمرو ليفممدد  العدد  ع بقرينددة  دد  العدده  و يقددى  ودده ىي : 

 .«لالحذأ يف تا مم تثهرو إنا ت ن يف الكار    يهلل  وله »

ليف اآليدة المعتشددكلة جددىاا للقعددم  حددذلأ تقددهلليره: لالفجددر للهدد   

العمدد هلل لثمددىهلل لفروددىن ني وشددر لهعددذب  ا  الكفدد   تمدد  فعددل بعدد هلل نات 

 األلت هلل.

                                                 

 (.2/648(و لانظر تفعهر اب  تثهر )1/213ج  ع ال ه ن ) ( 1)
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لمهلل ل هلل إةم   جىاا القعم يف غهر     ىةع    القرنن الكريمو ل ن  

ِْ  مىل  تع لهلل: ﴿ ك  َآِن ِذي الدنِّ  ْ ة  َوِشدَقاق    ص َوال ُق دي ِعدزَّ
وا ِِ ُْ د َُ ََ َك ﴾ َبدِل الَّدِنَ

( لجددىاا القعددم  ضددمر  حددذلأو تقددهلليره: ص لالقددرنن ني 2-1)ص: 

 روى  ا و لالذي  تفرلا يف ولل لشق  .الذتر و إنم ل

ودراض وند  "م   اب  و شى :  لالغرض    حذأ جىاا القعم هن  اإل 

إلهلل    هى أجدهلل  ب لدذترو لهدى  دفة الدذي  تفدرلا لتدذبىا القدرنن وند هللا  أل 

 (1)"شق ما  نمم

ًقدا  ل م  حذأ فه  جىاا القعم أيضا مىلد  تعد لهلل: ﴿  ْ  َوالاَّاِزَعداِت َغ

ًِا َوالاَّ  َِاِت َنر  ب ًحا  اِش ََ ابَِحاِت  ب ًقا  َوالسَّ ََ ابَِقاِت  السَّ َِ  ا ًْ د ََم  اِت  َْ بِّ َْ ال ُمد َِ

  ُة َُ اِج َّْ ُجُ  ال  ْ َم َت (و أي: لالن مو ت لالن شد  ت.. 6-1﴾ )الن مو ت: ََو 

 لت عث  َّ يىر  ترجف الراجفة.

ِم ال ِقَياَمةِ  ل ثل  مىل  تع لهلل: ﴿ ِسُم بَِيو  َُق  اَمدِة   َإ  وَّ ِس اللَّ  ُ ِسدُم بِدالاَّ َُق   َوَإ 

َمددَع ِعَظاَمددُ   َ  َنج  لَّدد ََ َسدداُن  ن  ِ َسددُب اإل  ََح 
ََ  َي َباَاَندد ََن  ُنَسددوِّ ََ َعَلدد   َ ِْ  ﴾َبَلدد  َقدداِد

و لجىاا القعم فه   حذلأ و هلل  وله  العه  و أي: أمعدم (4-1)القه  ة: 

 لت عث  للتح و   للهجلي  تل نف  بم  تع ت.

                                                 

 (.23/204التحرير لالتنىير )( 1)
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 كلمة من كلماته؟ ةر احلجاج النص القرآني يف إحدى عشرمنًا : هل غيَّثا

ولهلل يهلل الحج ع ب  يىوف الثقفي أ هر الن  القرن  تعرض للتغههر  قالوا:

 .(1)العرا و فقهلل أ ر بتغههر أحهلل وشر  ىةع   يف القرنن

 الخرب المذتى  يف تت ا المة حف ال يةيف    لجىه: الجواب:

ااو ففدي إودن هلله و د هلل بد   دمه  ود  ودىأ بد  أبدي أ. أند   د   لايدة تدذ

و « درتلك الحدهلليث»و لمد   النعد ئي: «ترتدىه»جمهلةو لو  هلل م   ون  ال خد  ي: 

ترتدت  د  حدهلليثي   ئدة »و لم   ولي بد  و دهلل ا : «تذاا ه لم»لم   الذه ي: 

    هللاوه دت ن مهلل ي  »و لم   اب  ح  ن: « نم  و  و  هلل ب   مه  خمعه  ألف وألف

ل ع نلم يرلي المن تهر و  المشد ههر التدي إنا ودمعم  الم تدهللىء يف  ولقهلل إلهلل ا

 و ليف هذا تف ية مي هللل.(2)«هذه الةن وة شمهلل لم  ب لىةع

لى تت عن  المىاةع التي مومت الرلايدة أن الحجد ع غهَّرهد و لىجدهللن  أن ا. 

فمدم  ما  الن س يقر لن هب و إن ال ولم لمم بت دهلليل الحجد ع لمد و  نم   ىاةع   

 يقر لن:

(و بإودددق   المددد ءو هكددذا يقر هددد  حمدددلل 259)ال قددرل:  ﴾لددم يتعددد ﴿ -

 لالكع ئي ليعقىا لخلف.

 يقر ه  اب  و  ر لأبى جعفر. ا(و هكذ22)يىن :  ﴾ينشرتم﴿ -

(و هكدددذا يقرأهددد  جممدددى  88و 87و85)الما ندددىن:  ﴾  ..   ..  ﴿ -

 .﴾  .. ا  .. ا ﴿:  القراء فهم  وهللا أبى ومرل ليعقىاو فإوم  مرنه 

                                                 
  .(348أخرج  أبى بكر اب  أبي هللالهلل يف تت ا المة حف   )( 1)

(و لالضدعف ء لالمرتلتده و النعد ئيو 89انظر ترجمت  يف : الضعف ء الةدغهر و ال خد  ي و ص ) (2)

-4/346(و لالك  ددل يف الضددعف ءو ابدد  وددهللي )2/164(و لالمجددرلحه و ابدد  ح دد ن )74ص )

   .( 207(و لهلليىان الضعف ءو الذه ي و ص )347
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(و هكدذا مرأهد  ابد  تثهدر لأبدى ومدر لالكعد ئي 24)التكدىير:  ﴾بظنه ﴿ -

 .ون   لي يعقىا     لاية ل

ع. ال  ي  أن الحج ع ت ن ظلى    غشى    ب  ش   بكل    ن مع األ دىيه  يف 

دد  بمىافقددة  ةدد حف الندد س  دد  و  متم  إ دد  هتمو لكندد  تدد ن ولددهلل القددرنن حرية 

العثم نهةو للذلم شجعمم ولهلل إتاأ تل  ةحف يخ لفمد و يقدى   للمة حف

ل و  م  » اب  مته ة : ًا بد  أ دمع بتت ًادع لت ن الحج ع لتًا
  لن جهة ب    ديف لولدي

د   لمةدحف وثمد نو المة حفو لأ رهم أن يق عىا تل  ةحف لجهللله  خ لف 

عدا ة و فمذا  نهع حع   ن و لفهد  ون يدة ب لغدة ب(1)« ليع ىا   ح   وته  هلل هم  

   خ   الن س     ة حفو لت  بق   ع المةحف الذي أجمع وله  الةح بة.

هلل. ال يقهلل  الحج ع لال غهدره ولدهلل تغههدر  ةد حف المعدلمه و ف لحجد ع 

ا ولهلل العرا  فحع و لال ول  ن ل  ولهلل غهره   د  األ ةد  و لإ   تد   ت ن أ هر 

م لد  أميدهلل  د  ودته   ت نت يف نخر القرن المجري األل و فقهلل  رَّ ولهلل المعلمه 

ونة لهدم ينعدخىن المةد حف العثم نهدةو ليقدر لن بمد  فهمد و فدأنهلل لد  أن يغهدر 

 مراءهتم؟!

للى أجرب الحج ع الن س يف ومهلله ولهلل تغههدر شديء  د  القدرنن لنقضد   د  

ج ء بعهللهو لهم ل  ت  هىنو لبمىت  فرحىنو بل لى  نع الحج ع    مومدىه لثد   

هدددو وددمهت ب وددممم 82 ىا ولهدد  ثددى ل ت هددرل ودد ر ولهدد  المعددلمىنو فدد لقراء أمدد 

و للم ي ذتر فهم   ثل هذا  دع و لانحةدرت أو  هب  يف  ظ لم  للن س"ثى ل القراء"

 .اوتحك ر العهللالل لالكراههة

***

                                                 
 (.  37تأليل  شكل القرننو اب  مته ةو ص )( 1)
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 األباطيل املتعلقة بذات اهلل وصفاته وأفعاله
 أواًل : نسبة صفات النقص إىل اهلل تعاىل

   ددف ت ال تلهددق بدد و لهددي المكددر لالخددهللاع القددرنن نعدد  إلددهلل ا قالددددوا :

َوُهددَو َخدداِدُعُهم  ﴾  ََُ دداِدُعوَن اهللَ  ﴿لالكهددهلل لالنعدده نو لنلددم يف  ثددل مددى  ا : 

ُْ اهلل﴾  ﴿(و لمىلددد : 142)النعددد ء:  ُكددد ََم  وَن َو ُْ ُكددد ََم  لمىلددد :  ،(30)األنفددد  : َو

ُْ َكي ًْا ﴾ ََكِي وَن َكي ًْا َو ُْ ََكِي ُهم   اَِسَيُهم  ﴾  َنُسوا  اهللَ  ﴿(و لمىل : 16)ال    :  ﴿نِنَّ َِ

 (.67)التىبة: 

يللر التن ه  ألال  أن القرنن هى الكت ا الىحههلل الذي يندله ا  ود   الجدواب:

النقدد ئ و فددا يىجددهلل فهدد   دد  يف تتدد  اآلخددري  التددي تتحددهللث ودد   ةدد  وة ا  

ههمو لغهدره لهعقىا لتغل  يعقىا وله و لأتل  اللبهللل لالل   لاللحم وندهلل إبدرا

  م  ال يلهق بجن ا ا  العظهم.

فدد لقرنن يخلددى ودد   ثددل هددذاو لهددى ال ينعدد  إلددهلل ا  تعدد لهلل إال  ددف ت 

دداَ    َولِلدد ﴿الكمدد   لالجددا و لال يعددمه  إال بأحعدد  األوددم ء  ددَما  ال ُحس   َ ارَ

ُعوُه بَِهددا ﴾ دداد  ددَما  َإ نَِلددَ  نِإَّ ُهددَو َلددُ   اهللُ  ﴿(و لتددذلم: 180)األوددراأ:  َِ  َ َ ار 

اَ  ﴾  (.8)ط :  ال ُحس 

 ُهدَو اهللُ  ﴿ل   أوم ئ  جل لوا الحعدنهلل  د  نتدره القدرنن الكدريم بقىلد : 

ِحيُم  َّْ َُ الد َم ح  َّْ َهاَدِة ُهَو ال ُهدَو اهللُ الَّدِني َإ  الَِّني َإ نَِلَ  نِإَّ ُهَو َعالُِم ال َلي ِب َوالرَّ

 َْ ب َحاَن نَِلَ  نِإَّ ُهَو ال َمِلُك ال ُق َُ  ُْ ُْ ال ُمَتَكبِّ َُ ال َعِزَُز ال َجبَّا َُ ال ُمَهي ِم ِم َ ُم ال ُمؤ  وُس السَّ

 
ِ
ُِْكوَن  اهلل َُر  ا  ََُسدبُِّح َلدُ   ُهَو اهللُ  َعمَّ اَ   َما  ال ُحس   َ َ ُْ َلُ  ار  ُئ ال ُمَصوِّ

ِْ ال َ الُِق ال َبا

ِ  َوُهَو ال َعِزَزُ   ْ َ َماَواِت َوار  ي السَّ
 (.24-22ال َحكِيُم ﴾ )الحرْ:  َما ِِ

للئ  ت نت أوم ء المخلىم ت ج  هللل  ع لة ال تفههلل  ع نهم و لتنحةر 

هللاللتم  يف التعريف ب لذاتم فإن أوم ء ا  تهلل  ولهلل نات و لهي أيضا أل  أ 
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لذات  العلهة ت   ك لتع لهللو لتهلل  ولهلل غ ية الكم   يف اتة ف  هب و فمى الملم 

 هللانهلل يف حكمت .لك و لهى الحكهم الذي ال ي  الذي ال ن هلل ل  يف  

ال يعمهلل بأودم ء تندتق  ناتد  العلهدةم ت لمد تر  للفقا لم  و ق فإن ا  

لالمخدد هللع لالك ئددهللو فمددذه األوددم ء ال تمدد   فهمدد و فددا يعددمهلل هبدد  الددرا ت دد  ك 

لتع لهللو تم  ال يى ف ب لمكر لالخدهللاع لالكهدهللو لإن فعدل ت د  ك لتعد لهلل هدذه 

   ا األفع   ألوع    الةف ت.األفع  و ف

 لالعاا : تهف نع  القرنن إلهلل ا  فعل الكههلل لالمكر لالخهللاع؟

ليف جىابدد  نقددى : إن نفددة الجمددل بلغددة العددرا لطددرائقمم يف التع هددر ودد  

المعدد    دد  أوظددم بايدد  هددذا الل دد نو حهددث اةددمحلت  عرفددة الندد س ب للغددةو 

 له م  المشد تلة اللفظهدةو لهدي لأ  يف أهلم  أو جم فهم و فد لعرا تعدرأ يف أود

 اوتخهللار اللف  يف غهر  عن هم لمق بلت   ع فعل نخر.

المشدد تلة يف اللغددة هددي »يقددى  أبددى بكددر ابدد  حجددة يف تعريددف المشدد تلة: 

المم ثلةو لالذي تحر  يف المة ليف ونهلل ولم ء هذا الفد  أن المشد تلة هدي نتدر 

 .(1)«يء بغهر لفظ  لىمىو  يف  ح ت دالش

اوتع  ل لف  لغهر  عن ه  دع  ليدهلل  ن ود ة »و شى  المش تلة هي:  لونهلل اب 

 ع لف  نخدر  ثدل اللفد  المعدتع   . ف لمشد تلة ترجدع إلدهلل التلمدهيف و أي إنا لدم 

تك  إلطا  اللف  ولهلل المعنهلل المراهلل وامة  بده   عندهلل اللفد  لالمعندهلل المدراهلل 

 .(2)«إالًا  ح ت ل اللف  و ومهًات  ش تلة

                                                 
و لانظر: اإليض   يف ولىر ال اغةو (2/252لغ ية اإل ا و اب  حجة الحمىي ) ( خلانة األهللا1)

 .(327الخ ه  القلليني و ص )

 (.5/329)التحرير لالتنىير و اب  و شى  ( 2)
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 و  نم  مى  الش ور أبي الرمعمق األن  تي :(1)العرا تثهرللأ ثلتم  يف لغة 

هلل لم ط خ              ملت  اط خدىا لي ج ًاة  لممهةا           م لىا امرتُ  شهئا ن ج 

فدد ل  ش إنمدد  يكددىن يف ال عدد رو للدده  يف الج ددة لالقمدده و لكدد  الشدد ور 

رو ف لدد  العربددي تليددهلل ح جتدد  إلددهلل الج ددة لالقمدده  ولددهلل ح جتدد  إلددهلل ال عدد 

هلل لدم ط خد (و فعدألمم ح جتد : )اط خدىا ج  الماب  بكار ش تل فه  مىلمم: )ن  

 لي ج ة لممهةا(.

 ل ثل  يف المش تلة اللفظهة مى  ومرل ب  تلثىر يف  علقت  :

 أال ال يجملُ  أحهلل  ولهدن            فنجمل ف ى   جمل الج هلهدن             

ال جما  للمش تلة فحع و لإال فدإن أي نج مي  ولهلل جمل و فعمهلل المج م

 الجمل ال يفخر ب و بل يعتحهلل  ن .

 ل ثل  مى  أبي تم ر :

      لغ  أفن ء يعرا  تلَّم            أ  بنهت الج   م ل المنل         

( اللغىيدة غهدر  ل   المعلىر أن الج   يج ل  لال ي نهللو لكد  حقهقدة )بنهدت 

( تم  لم يرهلل حقهقدة الجمدل يف )فنجمدل(  راهلللو فمى لم يرهلل حقهقة ال ن ء  يف )بنهت 

 لال حقهقة ال  ش يف )اط خىا(.

ل ثل هذا يفمم  الن س لالعىار يف تا مم حتهلل يف أي  ند  هدذهو فلدى تىاودهلل 

اثن ن ولدهلل  ىودهلل و فغد ا وند  أحدهللهم و لاوتدذ  لدذلم ب لنعده نو فق بلد  اآلخدر 

م يقدى  لد : نعدهت  ىودهللك ب لتخلف و   ىوهلل نخرو لهق بل خلف  بخلف  ثل و ث

تم  نعهت  ىوهلليو أل نعهتم تم  نعهتنيو لالع  ع لمثل هذا يهلل ك أند  ال يريدهلل 

                                                 
لانة األهللا و ابد  حجدة الحمدىي (و لخ327انظر: اإليض   يف ولىر ال اغةو القلليني و ص ) (1)

 ولددهلل التنةدده  ع هددهللو ل (41) دد هر بدد  و شددى  و ص و ل ددىجل ال اغددةو  حمددهلل ال(2/252)

 (.797و و هلل الرحم  ح نكة و ص ) العربهة ال اغة(و ل187و ص )الع  ويو التلخه  شىاههلل
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أن  نعده  ولدهلل الحقهقدةو إنمد  أ اهلل  ج ماتد  ولدهلل نعده ن  بد لتخلف المتعمدهللو لأن 

 مىل : )نعهت(    ب ا المش تلة اللفظهة فحع .

قدرنن  دى  تثهدرل لهذا األولىا الذي ورف  العدرا يف تا مدم جد ء يف ال

 ندد و لنلللدد  بلعدد ن وربددي   دده  و ل دد   ددى  المشدد تلة اللفظهددة يف القددرنن مىلدد  

ث ُلَهددا ﴾ ﴿تعدد لهلل:  دديَِّلٌة مِّ ََ  
دديَِّلة  ََ (و فعددمهلل وقىبددة العددهئة 40)الشددى ى:  َوَجددَزا  

لمة  م  وهئةم  ع أو  لهعت وهئة ولهلل الحقهقةو بل هي وهلل  لحقو ف لمعنهلل: 

لاودتخهلل ت تلمدة ودهئة للمشد تلة اللفظهدةو للده  المدراهلل لجلاء وهئة وقىبدة و 

  نم   عنهلل العىء حقهقة.

ى ل ثل  مى  ا  تع لهلل:  َْ َتد وا  َعَلي دِ  بِِمث دِل َمدا اع  ُْ َتد اع  َِ ى َعَلدي ُكم   َْ َت َِ اع  ﴿ َم

فرهلل االوتهللاء له  اوتهللاءو لك  جد م تعدمهت  تدذلم يف (، 149َعَلي ُكم  ﴾ )البقْة: 

ِضَي اهللُ  ﴿لفظهةو ل ثل  ب ا المش تلة ال ُضوا َعا ُ  ﴾ َّْ َْ (و فكدل 8)ال هندة:  َعا ُهم  َو

  نمم  ولهلل  عنهللو لأ ث ل  يف القرنن تثهر.

هدذا األودلىا العربدي ال دهلليعو ملسو هيلع هللا ىلص ليف العنة الن ىية  دى  اودتخهللر فهمد  الن دي 

  ) د  لاأل دل أود ، (1)«اتْكوا التْ  ما تْكوكم، ودعوا الحبرة ما ودعوكم» نم  مىلد : 

 لاهللوىتم(و فعهلل  ونم  إلهلل )لهللوىتم( للمش تلة  ع )ترتىتم(. 

إنا ت ه  نلم لج  إو هللل مراءل اآلي ت المشكلة للىمىأ ولدهلل  عد   هدذه 

األلف ظ لفق وه م هت و ف آلي ت حه  تحهللثت و   كر ا  ب لك فري  أل  خ هللوتد  

مد  نتدرت هدذه األلفد ظ لمم لأ ث ل  لم تك  تنع  إلهلل ا  هذه األفع   ابتهللاءو إن

يف  ق بددل فعددل المشددرته و فحدده  لمددع  ددنمم المكددر لالخددهللاع لالكهددهللو  هلل ا  

تهددهللهم لخددهللاومم ل كددرهم و فعددمهلل ا  فعلدد  بألفدد ظ  دد  جددن   دد   ددنعىا و 

للمش تلة اللفظهة  ع    لمع    الكف  و    غهر أن تكىن الحقهقدة اللغىيدة لمدذه 

                                                 
 (.3176(و لالنع ئي   )4302( أخرج  أبى هللالهلل   )1)
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 راهللل.األلف ظ    

األوددلىا تتضدديف لمدد  مددرأ تلددم اآليدد ت المعتشددكلةو  لهددذه المشدد تلة يف

(و لمىلدد : 142)النعدد ء:  َوُهددَو َخدداِدُعُهم  ﴾ ََُ دداِدُعوَن اهللَ  ﴿تمثددل مىلدد  تعدد لهلل: 

ُْ اهلل ُك ََم  وَن َو ُْ ُك ََم  وَن َكي ًْا  ﴿(و لمىل : 30)األنف  :  ﴾ ﴿َو ُْ ََكِي ُهم   ُْ  نِنَّ ََكِي َو

َْ اهللُ  ﴿ (و لمىلدد :16-15)ال دد   :  َكي ددًْا ﴾ ددِ  ََ وَن ِمددا ُهم   ُْ ددَ  َيس  ِمددا ُهم  ﴾  َِ

اَِسدَيُهم  ﴾ ﴿(و لمىل : 79)التىبة:  َِ دَ   دا  ﴿(و لمىلد : 67)التىبدة:  َنُسوا  الل  َقداُلوا  نِنَّ

ِزُئوَن  َته  َُ ُمس  َما َنح  م  نِنَّ ﴾ )البقْة:  اهللُ  َمَعك  ِزُئ بِِهم  َته  فلم تنعد  هدذه  (،14ََس 

المكرو الكههلل...( إلهلل ا م إال يف ب ا المق بلة لفعل الكد فري و األفع   )الخهللاعو 

 راهللل ولهلل الحقهقة.   غهر أن تكىن  ع نهم     

لالتهللمهق يف  ع   تلم اآلي ت ي ه  أو  ال تهلل  ولهلل  عد ن ودهئة يف حدهلليثم  

﴿ َقدداُلوا ودد  أفعدد   ا و فمكددر ا  يف مةددة مددىر  دد ليف هددى إهاتمددم لكفددرهم: 

ُموا ََ   َتَقا
ِ
ا َلَصاِدُقوَن  بِاهلل ِلِ  َونِنَّ ََه  ِلَك  َنا َمه   ْ ََّ لَِولِيِِّ  َما َشِه َلُ  ُثمَّ َلاَُقوَل ََه   َلاَُبيَِّتاَُّ  َو

وَن  ُْ ُع ََر  ا َوُهم  َإ  ًْ َنا َمك   ْ ا َوَمَك ًْ وا َمك  ُْ دا  َوَمَك ََنَّ ِِْهم   ْ  َكي َ  َكاَن َعاِقَبُة َمك  ُظ ان  َِ

َناُهم  وَ   ْ ََ ﴾ )الامدل: َدمَّ َمِعي ََج  َمُهم   فد لمكر اإللمدي هند  هدى ودذاا ( 51-49َقو 

 ا  الذي أت هم لهم ال يشعرلنو لله  يف هذا أي  عنهلل يعتق يف.

إُ مد   ا  لمدم يف "فمدى  َوُهدَو َخداِدُعُهم  ﴾، ﴿لأ   الخهللاع يف مىلد  تعد لهلل: 

د  ولدهلل ال معدلمه و لأنًا ا  الهللنه  حتهلل اطمأنًاىا لحع ىا أن حهلدتمم لتهدهللهم  اج 

دد هم اوددتع  ل تمثهلهددةو  لدده  ن  ددرهم .. فددإطا  الخددهللاع ولددهلل اوددتهلل اع ا  إيًا

   .(1)"لحعنَّت ُم  المش تلة

للم  أ اهلل الهمىهلل ب لمعهيف العىءو لح تىا  اا رهتم للقد ض ولهد   كدر ا   

                                                 
  األ دفم  الراغد و  القدرنن ألف ظ  فرهللاتو لانظر: (5/329)التحرير لالتنىير و اب  و شى  ( 1)

(1/289). 
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َْ هبم فأنجهلل المعهيف بأولىا خفي ولهممو للدذلم مد   ا :  وا  َوَمَكد ُْ  اهللُ ﴿َوَمَكد

﴾  َواهللُ  ََ ُْ ال َماكَِِْ (و فمكر ا  هى إنج ء المعهيف  نممو لودهللر 54)ن  ومران:َخي 

 تحقهق أههللافممو لهى غ ية ن هلة ل قةهلل تريم.

    اا رل مريش حده  اجتمعدىا ولدهلل ب بد  ملسو هيلع هللا ىلص ل ثل  إنج ء ا  ن ه   حمهللا  

ُْ بِددَك الَّدديريددهلللن متلدد  يددىر المجددرلو فقدد   ا :  ُكدد ََم  ََو  ﴿َونِذ   وا  لُِيث بُِتددوَ   ُْ دد َُ ََ َك ِنَ

ُْ اهللُ  ُك ََم  وَن َو ُْ ُك ََم  ُِْجوَ  َو   َُ و  
ََ ُتُلوَ   ﴾ َواهللُ  ََق  ََ ُْ ال َمداكَِِْ (و 30)األنفد  :  َخي د

 له  فه     يعتق يف.ملسو هيلع هللا ىلص فإنج ء ن ه  

 لن ىي التفةهل يف بقهة الةى  فمي ولهلل  ثل    بهن ه. 

هدذه : يف نتره أهل العلم ب للغةو حه  مد لىا لل  يفىتن  التن ه  إلهلل أ ر  حه

األلف ظ )المكر لالكههلل لالخهللاع( ال ت عتق  يف  ع نهمد  يف لغدة العدرا ابتدهللاءو إنمد  

هدى التى دل ب ألود  ا الخفهدة  - ثا   -تعتق يف ب وت       أةهفت إله و ف لمكر 

لدم إلهلل اإليقد ع ب لعدهلللو فمكدرك بأحدهللهم تمكندم  ند   د  غهدر أن يتن د  إلدهلل فع

لتهللبهركو فمذا يف اللغة ) كر(و لال يى دف بمدهلل  أل نر إال بمعرفدة  د  ينضد أ 

إله و فتى ل المرء إلهلل حق  بأولىا خفي ) كر(  مهللل و لتى ل  إلدهلل حقدى  

 الن س بأولىا خفي ) كر(  ذ ىر.

لهكددذا فددإن ا  وددل لجددل يق بددل  كددر الكدد فري  العدديء )أي وددعهمم لميقدد ع 

ب لمكر الحع  )إنج ء األن ه ء بىج  خفي(و فمذا  عندهلل مىلد   ب ألن ه ء ولهلل لج  خفي(

ُْ  ﴿تع لهلل:  ُكد ََم  وَن َو ُْ ُكد ََم  ُِْجوَ  َو   َُ و  
ََ ََق تُُلوَ   و  

ََ وا  لِيُث بِتُوَ   ُْ َُ ََ َك ُْ بَِك الَِّنَ ُك ََم  َونِذ  

﴾ ََ ُْ ال َماكَِِْ ُْ   : (و لألجل نلم م   ا  ود  فعلد30)األنف  :  اهللُ َواهللُ َخي  ﴿َواهللُ َخي د

 ﴾ ََ (و للم يقل بأن  : )أ كر الم تري (و ألند  ال يمكدر إال بخهدر و 30)األنف  : ال َماكَِِْ

 .ءفمى يمكر ب لم تري و ل كره الخهر فعل جمهل يق بل  كرهم العي

لأ دد  الخددهللاع فمددى حعدد  الفهرلمبدد هللي: إ اهللل الشددر ب لمخددهلللع لهددى ال 
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بأن  الكتمد ن لاإلخفد ءو لتدا المعنهده  ال يعدتق يفم و لأ   اب  هلل يهلل فعرف  (1)يعلم

إال إنا انضدد أ إلهدد   قةددهلل العددىءو لإال فمخ هللوددة العددهللل الظدد لم لنهددل الحقددى  

رلوة ال يعتق حم  أحهلل و ف   جد مى الكد فري  شدرا  ولدهلل أفعد لمم لهدم ال دالمش

 يهلل لن )بخف ء(و فق بل ا  خهللاع الك فري  المشه  بخهللاع  مهللل . 

ُْ َكي دًْا ﴾ )الِداْق:  ﴿لكههلل يف  ثدل مىلد  : لأ   ا ََكِيد وَن َكي دًْا َو ُْ ََكِيد ُهدم   نِنَّ

فمى تمد  ورفد  الجرجد   بأند  إ اهللل  ضدرل الغهدر خفهدةو لورفد  غهدره بأند   (،15

 .(2)التهللبهر ةهلل العهللل

لهذه المع   ال وه  فهم و إال إنا ت نت و ها  للتى ل إلهلل غ يدة  رنللدةو 

الك ئهللي  )إ اهللهتم الضر ب لخفد ء( بكهدهلل  ثلد و أي )بإةدرا  خفدي أ    ق ل ة تههلل 

هبم(و فمذا غهر  عدتنكرو إن ال يلدلر أن يكدىن اإلةدرا  ب لعدهللل ولدهلل لجد  ظد هر 

 حتهلل يعتع غ    الن حهة األخامهة.

 للذلم يقى  ا  ولهلل لع ن إبراههم: 
ِ
اَاَمُكم﴾ )ارنبيا :  ﴿َوَتاهلل ََص  نَّ  َْ َرَكِي

ن  وهتخل   نم  بىج  خفيو لهذا تههلل  مهللل  يتخل  بد  الن دي ليعني أ (،57

إبراههم وله  العدار  د  األ دن ر التدي تع دهلل  د  هلللن ا م  د  غهدر أن يدهلل ي بد  

وفم ء المشرته و فهتعرةدىا لد  ب لقتدل لاإليدذاءو لمدهلل فعدل هدذا الكهدهللو فح دم 

َعَل َهَنا بِآلِ أ ن  مم    غهر أن يعرفىا نلم  َِ ََ ﴿ َقاُلوا َمَ  ََ الظَّالِِمي ُ  َلِم ﴾ َهتِاَا نِنَّ

 (.59)األن ه ء: 

دَ  ﴾ ﴿ل ثل  مى  ا :  َُ َنا لِيُو  ْ
(و أي  دنع ا   دنهعا 76)يىودف:  َكَنلَِك كِ

 خفها جل  فه  الخهر لهعقىا لبنه  بإحض  هم    المج وة إلهلل أ ض  ةر.

ل هددذا لهكددذا ف لكهددهلل الحعدد  لالخددهللاع الحعدد  ال يعت شددع  أحددهلل و ل دد   ثدد

                                                 
 (.17-3/16( الق  ىس المحهطو الفهرلمب هللي )1)

 (.189( التعريف تو الجرج  و ص )2)
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المخ هللوددة لالمكددر بمدد  أ اهلل االوتددهللاء ولددهلل العددرض لالمدد   لالددنف و فمخ هللوددة 

للميقد ع بد  ولدهلل لجد  خفدي  د   ح ود    ند  المعتهللي لالمكدر بد  طل دا لمنجد ء

 األ ى  لف ةل األفع  . 

ر الق  ب الكريم أن هدذه الفريدة يثهرهد   ليف خ تمة هذا الم حث أ ى أن أنتئ

ثل هذه المع  و للك  أوهد هم أن يجدهلللا يف القدرنن  لمدلا  مىر ينع  تت هبم    

و بم  نراه يف تت مم و ف وج  لذلم  حهحاو لتق عت هبم الع ل و فر ىا القرنن

لد  متد  َدا ْب ن»هللالهلل حهث م  :  لهلل الن يإلله ل وج م لأنت تقرأ المنعىا 

  ا  خ طدإلهد  أند   إ  هد ء (و لنعد  ودفر13/1)المل دى  «تاساين كل الاسيان

 :وْشليم قدائ ً َخادعَ هنا الرعب و نك خْاعًان حقًا ،آه َا َيْ الْب»بقىل : 

و ف لكتد ا ينعد  إلدهلل (4/10)إ  هد   «وقْ بلغ السي  الاُس .َكون لكم َ م

خدهللاوا ين دىي ولدهلل الكدذام إن لودهلل ب لعدارو لكند  نعه نا ل  -لح ش ه  –ا  

 !!أو هلل القتل لالهلل   

 وظهم.و ح نم هذا هبت ن 
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 ثانيًا : هل يضل اهلل عباده؟

يضدل  د   أتهلل القرنن بد لمنكر  د  القدى  حده  نتدرت ني تد  أن ا  وا:ددقال

القدرنن إلدهلل ا  ودل لجدل؟! لتهدف   اإلةا  ومل  شه و فكهدف ينعد ل يش ءو

 ههللايت ؟! نمميعذا ا  بن  ه    أةلمم لحج  و

يىجدهلل تتد ا ا تدهلل  ا  ن يت ه  لكل أحدهلل أند  ال    الضرل ي أ واب:دالج

أند   د   د  فعدل حعد  أيضا لوظم  بمثل    نجهلل يف القرنن العظهمو للكن  نا   

ا  لإ اهللتدد و ف لمعددلمىن أل م ددهيف يجددري يف هددذه الددهللنه م إال لهددى لامددع بمشددهئة 

يف أن ا  هى الممهم  ولهلل هذا الكىنو فا  ا فه  وىاهو لتل    يجدري يا نىن 

إال  أل ي د ع هلل ا دلفق مهلل ه األمليو فل  يعة يقعفإنم    الكىن    خهر أل شرل

ف لمعدلمىن ال و ر دبإ اهللت  لولم و لهى تع لهلل لحهلله هلللن وىاه خ لق الخهر لالش

يقىلدىن بقدى  المجدىس الدذي  مومدىا أودم ينلهدىن ا  ود  النقد ئ و فجعلددىا 

 للكىن خ لقه و خ لقا للخهر و لنخر للشر.

ي يخلق ليرم  ليحهي ليع ي لينفدع ليمدهلليو لهدى لوله  فإن ا  هى الذ

أيضا    يمهت ليمندع ليمدرض ليضدلو فنعد ة  ثدل هدذه األفعد   إلهد  لتعلقمد  

 ب امة مهلل ت  لههمنت  جل لول.

بأن   ن أ لعهلل  ا و فإنمد   الق ئله  تعذي  ا  لم  أةل  لمى  ةلأ    عأل

ا  ت   ك لتعد لهلل وهلل  ولهلل  يةهلل  لى ت ن إةا  ا  للن س ابتهللاءو لهذا  ح  

تَُّقوَن نِنَّ اهللُ  ﴿َوَما َكاَن اهللُ  ََ ا  ََ َلُهم مَّ َبيِّ َُ اُهم  َحتَّ   َْ َْ نِذ  َه مًا َبع  ُكلِّ َشي     لُِيِضلَّ َقو 
بِ

 لددذا(و فقددهلل خلددق الندد س جمهعددا ولددهلل الف ددرل  ىحددهللي  و 115التىبددة: ) َعِلدديٌم﴾

َمددْين َن َعلمكددم مددا جهلددتم ممددا  َإ نن ْبددي»الندد س فقدد  :  ملسو هيلع هللا ىلصخ دد  الن ددي 

علماي َدومي هدنا .. ونين خلقدَ عبدادي حاُدا  كلهدم، وننهدم َتدتهم الرديا يَ 

ْكوا بي ما دوحْمَ عليهم ما َحللَ لهم، وَمْتهم َن َر ،ِاجتالتهم عَ دَاهم
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لإنمد  ةدل  د   ا نه و ال شر  و لهكذا ف   ول لجل خلق(1)«لم َنزل ب  َلِانًا

 اخته  هم.إ اهللهتم لطه  بالشه  ةل ب ت  ع

لهمهللا ب  به  ود هل الخهدر  مللتقىر حجة ا  ولهلل و  هلله فإن  له مم العقل

َِ ﴾ ﴿لود هل الشددر:   َ َْ دد اَاُه الاَّج   َ َْ لألجددل نلددم أ وددل إلددهمم  و(10 )ال لدهلل: َوَهدد

الرول لأنل  الكت و للى ت ندت المهللايدة لاإلةدا  جربيدة حتمهدة لمد  تد ن  د  

  ﴿ هده  لن ود   اةرل ل إل
ِ
ََُكدوَن لِلاَّداِس َعَلد  اهلل ََ لِدَل َّ  َ

ِْ ََ َوُمادِن دَِْ د ً َمَبرِّ َُ َْ 

ِل َوَكاَن اهللُ  َُ َْ َْ ال ٌة َبع   (.165)النع ء:  َعِزَزًا َحكِيمًا ﴾ ُحجَّ

مداالء الدذي  أةدلمم إةدا  ا  لن جلهدا أ ل يف ني ت القرنن يدرى أالمتل

 ختهد  هم العم يدة ل فضدمم المهللايدةلمم الو فقهلل أةدت ن بمقتضهلل أفع لمم العهئة

 د  اختد    يمدهللهدى يضل    اخت   الضا و ليف المق بل    يو فلتنك مم طرمم 

 المهللى لالرش هلل.

دا َزاُغدوا  ﴿لمهلل ن   القرنن ولهلل هذا المعنهلل يف ني ت تثهدرلو  نمد  مىلد  :  َلمَّ َِ

َزاَغ اهللُ 
َم ا ُقُلوَبُهم  َواهللُ  ََ ي ال َقدو 

ِْ
ََه  ََ ﴾َإ  دِقي

َِ ا َُ فكد ن إةدا  و  (2)(5)الةدف:  ل 

ٌ   ﴿ا  لمم ل نع  المهللاية ودنمم بعد   ميغد ومو ل ثلد  مىلد :  َْ د دي ُقُلدوبِِهم مَّ
ِِ

َزاَدُهُم اهللُ  ِنُبوَن ﴾  َِ ََك  لِيٌم بَِما َكاُنوا 
ََ ضًا َوَلُهم َعَناٌب  َْ  (.10ال قرل: )َم

ى  لالمدددهللى بعددد   ل ثلددد  حددد   أللئدددم الدددذي   دددرأ ا  ملدددىهبم وددد  النددد

ِ  بَِلي دِْ  ﴿اوتك   هم و  م ى  الحدق   ْ دي ارَ
وَن ِِ ُْ ََتََكبَّد  ََ داتَِي الَّدِنَ ََ َ  آ دُِْ  َعد أَص  ََ

د ََ دبِي ً َونِن  ََ ََتَِّ دُنوُه   إَ 
ِْ د ش  َْ دبِيَل ال ََ ا   و  َْ د ََ ِماُوا  بَِها َونِن  َُؤ   إَّ 

ََة  ا  ُكلَّ آ و  َْ ََ ا  ال َحقِّ َونِن  و  َْ

بِيَل ال   ََ﴾ ََ ََاتِاَدا َوَكداُنوا  َعا َهدا َغداِِلِي بُوا  بِآ بِي ً َذلَِك بِدأَنَُّهم  َكدنَّ ََ ََتَِّ ُنوُه  )األودراأ:  َليِّ 

                                                 
 (.2865( أخرج   علم   )1)

( لمددهلل ل هلل  ثددل هددذا يف نيدد ت تثهددرل نتددرت أن ا  ال يمددهللي الظدد لمه  لالكدد فري  لالخدد ئنه  2)

 الحق لاخت   العم ية ولهلل المهللاية. طريق لغهرهم  م  تنك 
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146.) 

للفددق هددذه الق وددهللل أيضددا أةددل ا   دد  نقددض ومددهلله ل هث مدد  لأفعددهلل يف 

ََ  ﴿األ ض ب لمع  ي:  ِقي
َِ ا َُ َُِضَل بِِ  نِإَّ ال  ََاُقُضدو َوَما   ََ  الَِّنَ

ِ
َْ اهلل د ِمدَ  َن َعه 

َُوَلددلَِك ُهدُم    ِ  ْ دي ارَ
وَن ِِ ُْ ِسد  ُ َُ َُوَصدَل َو ن 

ََ َْ اهللُ بِدِ   َََمد َُِعوَن َمدا  ََق   ِميَثاِقِ  َو
ِْ
َبع 

وَن ﴾ ُْ
َِ (و فمذا الف وق يعتحق الضالة بع   إفعد هلله يف 27-26)ال قرل:  ال َ ا

 األ ض لومل  المشه .

ُهم  َكَمدا َلددم   ﴿لياتدهلل هدذا المعندهلل مىلد  تعد لهلل:   َْ ََب َصدا َتُهم  َو َْ د
لِ  ِ ََ ددُب  َوُنَقلِّ

َمُهددوَن ﴾ ََع  َيددانِِهم   ددي ُ ل 
ُهم  ِِ ُْ  َوَنددَن

ة  َّْ َل َمدد ََوَّ ِماُددوا  بِددِ   (و لمىلدد : 110)األنعدد ر:  َُؤ 

نِنَّ اهللَ  َِ ﴿ ﴾ ََ َ نَّاِصدَِْ َُِضَل َوَما َلُهم مِّ ي َمَ 
ِْ
ََه  (و فكدل هداالء 37)النحدل:  إَ 

ي  ﴿ةلمم ا  ال يعتحقىن ههللاية ا  بعد   فعد لمم الق هحدة: الذي  أ ِْ د ََه  َكي دَ  

دوَل َحدق  َوَجدا ُهُم ال َبيِّاَداُت َواهللُ  اهللُ  َُ َّْ ََنَّ ال وا   ُْ َْ نََِمدانِِهم  َوَشدِه وا  َبع  ُْ َُ مًا َك إَ  َقو 

 ََ َم الظَّالِِمي ي ال َقو 
ِْ
ََنَّ َعَلدي   ََه  َك َجَزآُؤُهم  

َلدلِ  َُو 
ِ
اَدَة اهلل َكدِة َوالاَّداِس  ِهم  َلع 

َوال َمآلئِ

﴾ ََ َمِعي  (.87-86)ن  ومران:  ََج 

ث ُلَهدا ﴾ )الردوْى:  ديَِّلٌة مِّ ََ  
يَِّلة  ََ وكما َن اإلض ل نتيجة للض ل ﴿ َوَجَزا  

دا  (، ِكنلك هْاَة اهلل ننما هي توِيق وجزا  لمدَ اختداْ  َْدق الِاعدة ﴿40 َأمَّ َِ

ََ آَماُوا  بِ  َِهم  نَِلي دِ  الَِّنَ
ِْ د ََه  دل  َو َِض  ا دُ  َو  مِّ

َمدة  ح  َْ دي 
ِخُلُهم  ِِ  ْ َسدُي َِ َتَصُموا  بِِ   ِ  َواع  الل 

ددَتِقيمًا ﴾ )الاسددا :  ا ًا َمس  َْ َقدد  175ِصدد َِدد  َواتَّ ََع    َ ددا َمدد َأمَّ َِ  ﴿ ،)  َق َّْ َوَصدد

اَ   ى  بِال ُحس  َْ ُيس  ُه لِل  ُْ َساَُيسِّ َِ  َدت  َ َ  َبِ دَل َوا ا َم ََمَّ اَ  َو داَ   ل  َب بِال ُحس  َوَكدنَّ

   َساَُيس ى ﴾ )الليل: دَِِ َْ ُه لِل ُعس  ُْ5-10.) 

: هدل لالع جد  يلفندي تعد ء لبعهلل ث ىت براءل القرنن  م  نع ىه إله  فدإ  أ

لا  يف تت مم؟ ألم يقدر  اوتنكرله ولهلل القرنن جمل أ ح ا هذه الش مة لجىهلل  

المقهللودة التدي يدا   هبد  ال د ونىن يف    ج ء يف وفر حلمه   و لهى    األودف   
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الابي نذا ضل وتكلدم بكد م ، ِأندا الدْب َضدللَ »القرنن    الهمىهلل لالنة  ى: 

لدم  رنهدم »يقدى  بدىل : و ليف العمهلل الجهلليدهلل (1) (؟!14/9)حلمه    «ذلك الابي

اهلل عمدل الضد ل  نلديهمهدنا َيَْدل  ورجل  ،َقبلوا محبة الحق حت  َ لصوا

بددل َددْوا  ،لكدي َددْان جميددع الدنََ لددم َصددْقوا الحدق ، لكددنبحتد  َصددْقوا ا

ي ملدىا  د  دنتر بىل  أن ا  يقعد(و تم  12-2/10( 2)تع لىنهكي ) «باإلثم

(و فمد نا 9/18) ل هدة  «ي مدَ َردا دهو َْحم مَ َردا ، وَقسد»أ اهلل ةالمم: 

 هم م ئلىن؟

 د  و د هللهم  لبعههللا  و  التعلهل القرن  الذي نترن ه إلةدا  ا  أهدل الشدر

ر لنتهجدة أفعد لممو بدل دفإن بىل  ال يجعل المهللاية لاإلةا  بع   اخته   ال ش

يعنهلله ل د  يعدتت ع   د  العدذاا إلدهلل حدق ا  الم لدق يف فعدل  د  يشد ءو فهقدى : 

ِتقول لي: لماذا َلوم بعْ؟ رن مَ َقاوم مريلت ! بل مَ َنَ ََها اإلنسان الدني »

ول لجابلها: لماذا صاعتاي هكدنا؟ َم لديس لل دزا  تجاوب اهلل؟ َلعل الجب لة تق

) ل هدة  «َلِان عل  الِيَ َن َصاع مَ كتلة واحْة ننا  للكْامة، وآخْ للهدوان

و ف إلةا  حع  الن  اإلنجهلي ال يتعلدق إال ب لمشدهئة اإللمهدةو (9/18-21

 .لله  بع   ظلم الع  هلل لةالمم لطغه وم

                                                 
(و )األيد ر 7/3لمهلل تكر  هذا يف نةىص تثهرل نكتفي ب إلش  ل إلدهلل بعضدم : انظدر: )الخدرلع ( 1)

 .(63/17) إشعه   و (18/22( 2)
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 ثالثًا : هل يأمر اهلل بالفحشاء؟

ََن القددرنن ينعدد  إلددهلل ا  األ ددر ب لف حشددة يف مىلدد  وا:ددددقال َنددا  د  َْ ََ : ﴿ َونَِذا 

ِميًْا ﴾   ْ َناَها َتدد  ْ مَّ َْ دد َِ ُل  َحددقَّ َعَلي َهددا ال َقددو  َِ يَهددا 
َسددُقوا  ِِ َُ َِ ِِيَهددا  َْ َنددا ُمت   ْ َم ََ ددًة  ََ  ْ ِلددَك َق َنه 

ثدم ود م مم  وب لفعدقا  أ ر المرتفه   :(و ففممىا  ن  أن اآلية تقى 16)اإلوراء: 

 ولهلل نلم!

و ف آليدة   در بد  ا أ د   دريحا حقهقدة لم يظمر يف  ن ى  اآلية  والجواب:

ِِيَها ﴾،  تقى : َْ َنا ُمت   ْ َم ََ و لكد   فمدىر حقهقة المأ ى  ب  لال تفةدهل لال تحهللهلل ﴿ 

َسُقوا  ِِيَها ﴾اآلية يهلل  ولهلل أن ا  أ رهم ب ل  وة  َُ َِ هدى   لفعدقف وبعةه وم ل  ﴿ 

 .الخرلع و  ال  وة

بِّد ِ  ﴿ "م   اب   نظى :  َْ دِْ  ََم    َ َسَق َع َُ خدرع  د  ط ودة  بد و لالعدرا  ﴾ َِ

تقى  إنا خرجت الرط ة    مشره : مهلل فعقت الرط دة  د  مشدره و لتدأن الفدأ ل 

إنم  ومهت فىيعقة لخرلجم     جحرهد  ولدهلل الند س و لالفعدق الخدرلع ود  

 .(1)"األ ر لفعق و  أ ر  ب  أي خرع

أ درهم ب لةد ليف و  الذي ل   هذا ت ه  أن فعقمم هى خرلجمم و  أ ر ا 

إال ب لةد ليفو لال يدهللوى ت د  ك لتعد لهلل  فخرجىا و  أ رهو لا  ول لجل ال يدأ ر

َنا لعيء    القى  أل الفعل إلهلل االف حشة لال إلهلل   ْ اِحَرًة َقاُلوا  َوَج َِ َعُلوا   َِ ﴿ َونَِذا 

َنددا بَِهددا ُقددل  نِنَّ اهلل اهللَعَلي َهددا آَبا َنددا وَ  َْ َم َتُقوُلددوَن َعَلدد  اهلل ََ ََ َرددا   ح  َُ ُْ بِال  ُم
ددأ  ََ َمددا إَ  إَ 

َلُموَن ﴾  (.28)األوراأ:  َتع 

                                                 
 (.10/308( لع ن العراو اب   نظى  )1)
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 رابعًا : هل يتحسر اهلل ؟

دنع  القرنن إلهلل ا  التحعدر يف مىلد : ﴿  قالددوا: دا َحس  ًة َعَلد  ال ِعَبداِد َمدا دََ َْ

ول   َُ َّْ  َ يِهم مِّ
أ تِ ِزُئون ََ َته  ََس  (و لالتحعر أشهلل النهللرو فمل 30﴾ )ي :  نِإَّ َكاُنوا بِِ  

 ا  يتحعر؟

ر دأن اآلية لم تذتر   لقا  هللل  الحعرل  د  ا و بدل تحكدي تحعد والجدواب:

وهد نا   در  د  ا  دالك فري  ولهلل تكذي مم الرول لهم يلقدىن يف الند  و للدى تد ن التحعد

إن ا  مد هلل  ولدهلل إخدراجمم  د  الند   لإهللخد لمم الجندةم فمدذا فد دب      هدذا المعندهلل 

 أللهلل ل     التحعر الذي يةنع     ال يملم حهلة لال هللفعا لم  يتحعر وله .

لهذا المعنهلل فممد   فعدرل اإلودار لنقلدىه ود  التد بعه و مد   ابد  تثهدر: 

ًة َعَل  ال ِعَباِد ﴾م   مت هللل: » َْ ََا َحس  ولدهلل أنفعدم  ولدهلل  د   : أي ي  حعدرل الع د هلل ﴿ 

رهتم لندهللا تمم دةهعت    أ ر ا و لفرطت يف جن  ا  ... ل عنهلل هذا: يد  حعد

 .  (1)«يىر القه  ة إنا و ينىا العذااو تهف تذبىا  ول ا و لخ لفىا أ ر ا 

ًة َعَل  ال ِعَباِد ﴾: و  ساب   م   َْ ََا َحس   .  (2) الع  هلل ليل ي  أي ﴿ 

َُ ِِي ع لهلل: ليةهلل  هذا مى  ا  ت  َّْ َِ َت  عَل  َما  َْ ََا َحس  ٌس   ُ ََن َتُقوَل َن  ﴿

﴾ ََ اِخَِْ ََ السَّ َُ َلِم  َونِن ُكا
ِ
(و ف لمتحعر هى الكد فرو ال ا  56)الل ر:  َجاِب اهلل

 ول لجلو ف  لت الش مة لاوت  ن الحق لم  ألقهلل العمع لهى شمههلل.

ل نعد ة التحعدر لالندهللر لالعج  أن تت  أ ح ا هذه الشد مة ال تمدل  د  تثدر

َُ » أن الدرا مد  : إلهلل ا  تع لهللو ل   نلم َُ  َين علد  ندْم  رند  ملكدًا، شداول جعلد

و لأندد   فددع ودد  بنددي (15/10( 1)  ددمىئهل) « ك مددي َقددم ولددم وْائددي، مددَ ْجددع

 (. 2/18 القض ل)  « َنياهم َجل مَ نْم الْب رن» إورائهل العذاا بههلل أوهللائمم

                                                 
 (.6/574( تفعهر القرنن العظهمو اب  تثهر )1)

 (.6/574) المةهلل  الع بق( 2)
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 فة حممودة؟خامسًا : هل الكرب ص

الكرب  فة  ذ ى ة ينفر  نم  العقاءو ل ع نلدم فدإن القدرنن يةدف  قالدوا:

َ ُم ب لمتكرب يف مىل : ﴿  ا  ليعمه  وُس السَّ َْ ُهَو اهللُ الَِّني َإ نَِلَ  نِإَّ ُهَو ال َمِلُك ال ُق

دب َح  َُ  ُْ ُْ ال ُمَتَكبِّد َُ ال َعِزَدُز ال َجبَّدا َُ ال ُمَهدي ِم ِم دُِْكوَن ال ُمؤ  َُر  دا   َعمَّ
ِ
﴾ )الحشدر: اَن اهلل

23.) 

بهللاية فإن ا  ول لجل ل ف نفع  لودم ه  يف القدرنن الكدريم  والجدواب:

داَ  بأوم ء ل ف ت الجم   لالجدا  ﴿  دَما  ال ُحس   َ دِ  ارَ ﴾و فدأي اودم  د  َولِل 

 أوم ئ  يهلل  ولهلل غ ية يف الحع  لالكم  و  م  يلهق بجا  ا  لوظمت .

ا المعنددهلل يددامر  ددف ت ا و لإن هلللددت هددذه الةددف ت ولددهلل غهددر الكمدد   لهددذ

لالجا  حه  تض أ إلهلل الع  هللم فإن االوم يف إطام  ولهلل ا  يتعد لهلل ود  تدل  عندهلل 

  شه .

لمددهلل وددمهلل ا  تعدد لهلل نفعدد  بدد لمتكرب لتع لهدد  لتنلهدد  ودد  تددل النقدد ئ  

 .(1)«تكرب و  تلًا شر»لالمع ي و م   مت هللل: 

  ود   عنددهلل الكدرب يف لغددة العدرام لىجددهللن  المرتضدهلل اللبهددهللي للدى تعدد ءلن

و «رب : الرفعدة لالشدرأ ... لالتكدرب لاالودتك    : الدتعظم .. الك  »يجه  ب لقى : 

 لا  ول لجلَّ  عتحق للرفعة لالشرأ لالتعظمو بل ل     نلم أتمل  لأتم .

هدل: المتعد لي المتكرب لالك هر أي العظدهم نل الكربيد ءو لم»م   اب  األثهر: 

و   ف ت الخلقو لمهل: المتكرب ولهلل وت ل خلق  .. لالكربي ء العظمة لالملدمو 

لمهددل هددي و دد  ل ودد  تمدد   الددذات لتمدد   الىجددىهللو لال يى ددف هبدد  إال ا  

 .(2)«تع لهلل

                                                 
 (.23/302( ج  ع ال ه نو ال ربي )1)

 (.5/125 ن العراو اب   نظى  )( لع2)
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إنا طلدد  فهدد  اإلنعدد ن  دد  ال  -ب لجملددة  -رب اإلنعدد ن فمددى  ددذ ىر لأ دد  ت دد

بعضدمم ولدهلل بعدض إال بقدهلل   د  أنعدم ا  بد   يتمهل يعتحق و ف لن س وىاوهةو ال

دغ      ولهلل الىاحهلل فهممو فم  ت ن هذا ح لد م فحقد  المليدهلل  د  التىاةدع لالةَّ

الكددرب لالتكددرب  »المددنع مو ال الت دد هي لالكددرب ولددهلل و دد هلل ا و يقددى  اللبهددهللي: 

لاالوتك     تق  بةو ف لكرب: ح لة يتخة  هب  اإلنع ن  د  إوج بد  بنفعد و لأن 

ر  تعدد للن و دو فمثددل هددذا الكددرب  ددذ ىرم ألن ال شدد(1)«يددرى نفعدد  أتددرب  دد  غهددره

 ولهلل بعضمم غهر  عتحقو فلحق   ح   الذر. هملاوتك   يعضمم فتعظم 

تم  أن    ت رب الع  هلل    هدى  مدهللل م ت ودتك   هم لاودتعائمم ود  الدذنىا 

ه ولهمدد  غهددر لالددهللن ي  لالخعدد ئ و ف لع مددل يتكددرب ليرتفددع ولددهلل  ىامعتمدد و لتكددرب

  ذ ىر.

ل   الكرب غهر المذ ىر    يقدع ط هعدةم ت ودتك    اإلنعد ن ولدهلل غهدره  د  

الحهىان تو فهرى أن  أفضل  نم  لأولهللو لأن  أحق ب لحهد ل  نمد و لأن حهد ل تثهدر 

 نم   ه   ةلحت  لح جت و لأن  األحق بمند فع الكدىن المعدخر لد و ف ودتك   ه 

ةدد لحم  لدده  بمددذ ىرم ألندد  حقدد و فددإنا تدد ن ولهمدد  لتكددربه بددذبحم  لإهددهللا   

 تذلمم فتكرب ا  المنعم ولهلل و  هلله أللهلل.

                                                 
 (.3/514( ت ع العرلسو اللبههللي )1)
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 سادسًا : هل اهلل ال يعلم األشياء إال بعد حدوثها؟

: القرنن ينع  إلهلل ا  أن  ال يعلم األشه ء إال بعهلل حدهلللثم و لاودتهلللىا قالوا

دَ  اهللُ بري تو  نم  مىلد  :  َُّ ديُكم  َضدع ًُا ﴾َعداُكم  َوَعِلد ﴿ اآلَن َخ
ََنَّ ِِ )األنفد  :  َم 

َ (و لمىل : 66 وَل ِممَّ َُ َّْ تَّبُِع ال ََ َلَم َمَ  ََ َعَلي َها نِإَّ لِاَع  اَا ال ِقب َلَة الَّتِي ُكا ﴿ َوَما َجَعل 

اَقِلُب َعَل  َعِقَبي ِ  ﴾  (.143)ال قرل:  ََ

لدذي أن القرنن نع  إلدهلل ا  العلدم الم لدق بكدل شديءو فمدى ا والجواب:

يعلم    ت ن ل   وهكىنو ل   لم يك  لى تد ن تهدف يكدىن و لاآليد ت القرننهدة يف 

ُقوا  اهللَ هذا الةهللهلل ال تك هلل تحةهلل لكثرهت و  نم  مىل :  نَّ اهللَ  ﴿ َواتَّ
ََ َلُمدوا   بُِكدلِّ  َواع 

ِْ ﴾ ﴿ نِنَّ اهللَ (و لمىلدد : 231)ال قددرل:  َشددي    َعِلدديٌم ﴾ و ُْ   )ن َعِلدديٌم بِددَناِت الَصدد

ُكلِّ َشي    َعِليمًا ﴾ نِنَّ اهللَ  ﴿(و لمىل : 119ومران: 
 (.32)النع ء:  َكاَن بِ

ا  أملدديو لمددهلل تتدد  ا   دد  وددهعمل  الع دد هلل م ددل أن يخلددق الخلددق  لولددم  

كتددب اهلل مقددادَْ ال  ئددق قبددل َن َ لددق »ملسو هيلع هللا ىلص : بخمعدده  ألددف وددنةو يقددى  

وكتدب يف الدنكْ »:  ليف حدهلليث نخدر (1)«السماوات وارْ  ب مسيَ َلد  َداة

فمدذا الندىع األل   د  ولدم ا و لث ىتد   (2)«كل شي ، وخلق السماوات وارْ 

 ت أ يف هللفع الش مة.

لمد   لالنىع الث      العلدم اإللمدي هدى ولمد  بىجدىهلل  د  ولمد  أمال و أي و 

بحهلللث أفع لند  التدي تد ن يعلدم أود  ودتكىنو فد   يعلدم نند  المدذن  لط ودة 

يخلق الخلقو ثم إنا أنند  الع دهلل أل أطد عم ولدم ا  تحقدق الفعدل  الم هع م ل أن

للجىهللهو فأث بد  ولهد  بمىجد  فعلد و فمدذا ندىع نخدر  د  العلدم و يتةدف بد  ا  

 يلا  ولهما. العلهم الذي ت ن ل  

                                                 
 (.2653( أخرج   علم   )1)

 (.3192أخرج  ال خ  ي   ) (2) 
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لهى    يفمم  المتأ دل يف نيد ت القدرنن الكدريمو ففدي نيد ت ودى ل الم ئدهللل 

دا  ﴿  حرر ولهمم    الةههلل لهعلم    يخ فد  ب لغهد  يخرب ا  أن  ي تلي و  هلله بم ََ

ُكُم اهللُ  ََ آَماُوا  َلَيب ُلَونَّ َها الَِّنَ ََ
َلَم اهللُ  ََ َمداُحُكم  لِدَيع 

ِْ َُكم  َو
ِْ د  َ
ََ  َتاَاُلدُ  

ِْ
ي  ََ الصَّ  مِّ

َري   
 بِ

دُ  بِال َلي دِب ﴾  ُِ َََ ا (و فمدذا ولدم الىجدىهلل للفعدل لتحققد و لهدى 94)الم ئدهللل: َمَ 

العلددم الددذي يح ودد  ا  الخائددق بدد و لال يمنددع هددذا لال يتعدد  ض  ددع ولددم ا  

نَّ اهللَ  ﴿الم لق الذي أث ت  العه   نفع : 
ََ َلُموا   َماَواِت َوَمدا ِِدي  لَِتع  ي السَّ

َلُم َما ِِ ََع 

ََنَّ اهلل ِ  َو  ْ ُكلِّ َشي    َعِليٌم ﴾ ارَ
 (.97)الم ئهللل:  بِ

من فقه و فقهلل أخرب ا  أن  يعلدم  د  يف  دهللل همو ل ثل  يف حهلليث ا  و  ال

َلَم  َََوَلدي َس اهللُ لأن  وهعلم أفع لمم التي تخرب بم  يف ملدىهبم حده  يفعلىود  ﴿  بِدَأع 

 ََ ِْ ال َعدداَلِمي و ُْ ددي ُصدد
ََّ اهلل بَِمددا ِِ َلَم ََ  َوَلددَيع  ََّ ال ُماَدداِِِقي َلَم ََ آَماُددوا َوَلددَيع  ﴾ الَّددِنَ

 (.11-10)العنك ىت: 

َص َمدا ِِددي  َولَِيب َتِلددَي اهللُ  ل ثلد  مدى  ا  تعد لهلل: ﴿ ُكم  َولِدُيَمحَّ ِْ و ُْ دي ُصدد
َمدا ِِ

ِْ ﴾ )آل عمدْان:  ُقُلوبُِكم  َواهللُ  و ُْ و فمدى ولدهم بضدم ئرهمو (154َعِليٌم بَِناِت الَص

لاخت   ه لمم له  للي هللل ولم  ت   ك لتع لهللو بل لهتحقق  د  ولمد  بفعدل الع د هللو 

 بمىج  هذا العلم و أي بمىج  ولم   بم  وملىا.فهج ميمم 

و أي  شد ههللل أل   يدة  د  "ولدم المشد ههللل"لمهلل ومهلل العلمد ء هدذا العلدم 

ولم  ا  أمال و ثم تحقق فرنه و ل   المعلىر أن الر ية لالعلدم يرتاهللفد ن يف بعدض 

ََنَّ اهللاإلطام تو تم  يف مىل :   َْ َََلم  َت مَ  ﴿ ي السَّ
َلُم َما ِِ ِ ﴾ََع   ْ َ ي ار 

 اَواِت َوَما ِِ

 ﴿(و ل عند ه: ألدم تعلدمو لددذا مد   القرط دي يف تفعدهر مىلد  تعدد لهلل: 7)المج هلللدة: 

﴾ بِِّهم  َْ اَإِت  ََ ِْ ََب َلُلوا    ْ ََن َق َلَم  المعنهلل: لهعلم ا  نلدم ولدم "(: 28)الج :  لَِيع 

 .(1)" ش ههللل تم  ولم  غه ا

                                                 
 (.19/31( الج  ع ألحك ر القرننو القرط ي )1)
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ُكم   ﴿ليف شددر  مىلدد :  ََ ِمدداُكم  ﴾ )محمددْ: َوَلاَب ُلددَونَّ َ
ِْ َلددَم ال ُمَجاِهدد َحتَّدد  َنع 

 . (1)«العلم الذي هى ولم لجىهلل و لب  يقع الجلاء»يقى  اب  الجىمي:  (31

لم الرا ت   ك لتعد لهلل ال يجدىم أن يكدىن  عدتف هللا   د  »لم   اب  تهمهة:  و 

شيء    المىجىهللاتو فإن ولمد   د  لدىامر ناتد م فعلدم  الع دهلل يفتقدر إلدهلل ود   

ث  لإلهلل المعلىر الذي هى الرا تع لهلل أل بعض  خلىم ت و لولم الرا المر يحهلل

ل     جمة أن نفع   عتلل ة للعلم لالمعلىر: إ   نفع  المقهللودة لإ د   على  تد  

 .«التي ولمم  م ل خلقم  ...

ثم نتر بعضا  د  اآليد ت  د  جدن   د  أل هلله ال د ونىن يف القدرنن الهدىرو 

   ولف األ ة لأئمتم  ولهلل أن ا  و لم بمد  ودهكىن هذا  ع اتف»لوق  ب لقى : 

 .(2)«م ل أن يكىن و لمهلل ن  األئمة ولهلل أن    أنكر العلم القهلليم فمى ت فر

 لهكذا ت ه  فع هلل هذا القى  لب ان  ب لهلللهل لالربه ن.

لك  العج  يف هذه األب ىلة  هللل ه   م  يف تت    ثدل هدذه المعد    د  

إ تمدْ َدْ   » ء يف وفر التكدىي  أن ا  مد   إلبدراههم: غهر أن يعتنكره و فقهلل ج

الل م، وإ تُعل ب  شيلًا، رين اآلن علمَ َنك خائ  اهلل، ِلم تمسك اباك  نل 

وتتدنكْ كدل الَِْدق »(و ل ثلد  يف ودفر التثنهدة 22/12)التكدىي   «وحيْ  عادي

َُدن لَّك وَجْبدك، التي ِيها َاْ بك الْب نلهك هنه ارْبعيَ َاة يف القُْ؛ لكي 

(و أفم  ت ن أللدهلل هبدم أن 8/2)التثنهة  «ليعْ  ما يف قلبك؛ َتحُظ وصاَاه َم إ؟

يحملددىا نةددىص القددرنن ولددهلل المعدد   التددي يحملددىن ولهمدد   دد  جدد ء يف تتدد مم؟ 

 لكنمم مىر    لىن.

                                                 
 (.7/411( ماهلل المعهرو اب  الجىمي )1)

 (.5/179( هلل ء تع  ض العقل  ع النقلو اب  تهمهة )2)
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 سابعًا : هل شّك القرآن يف عدد قوم يونس عليه السالم؟

ََل د    ﴿ىن  حه  م  : شم القرنن يف وهللهلل مىر ي وا:ددقال اَاُه نَِل  ِمَلدِة  ل  ََ  ْ ََ َو

وَن﴾ ُْ ِزَ ََ و  
يمندع  -الذي يفهدهلله حدرأ )أل(  -( و لهذا الشم 147)الة ف ت:  ََ

 نع ة القرنن إلهلل ا  العلهم الذي ال يخفهلل وله  وهللهلل مىر يىن  لال غهرهم.

 ا  بكل شيء ولهمو لال يعلا و  ولمد  شديء يف األ ض لال واب:دوالج

يف العم ءو لإنم  جمل المعتشكل لمدذه اآليدة لغدة العدراو نلدم أن )أل( يف لغدة 

و فمنم     هى للشم و تقىلن : ج ء  حمهلل أل ميدهللو ل نمد  (1)العرا تأيت ولهلل  ع  

   يفههلل التخههرو تقىلن : تعد   الهدىر أل غدهللا و ل نمد   د  يدأيت بمعندهلل )ل( أل )بدل(و 

 الش ههللو ليلل ن  فه  بعض التفةهل.لهم   عنه ن  تق  ب نو لهى  ىةع 

تفههلل )أل(  عنهلل الىالو لهى تثهر يف لغة العراو تم  يف مى  الش ور تىبة بد  

 الحمهر: 

 لمهلل مومت لهلهلل بأ  ف جر          لنفعي تق ه  أل ولهم  فجى ه            

 أي: لولهم  فجى ه .

 ل ثل  مى  أبي األوىهلل الهلل لي :

هللا  ح ا شهلليهللا           لو  أ ح                      اد وا لحملل أل ولهًا د حمًا

 ليريهلل أن  يح  حملل لولهام ال أن   رتهللهلل يف  ح ت  بهنمم .

 ل ثل  مى  جرير لهى يمهلل  الخلهفة الراشهلل ومر ب  و هلل العليل: 

 ولهلل مهلل    ن   الخافة أل ت نت ل  مهلل  ا          تم  أتهلل  بَّ   ىوهلل                             

 أي: ن   الخافة لمهلل ت نت ل  مهلل  ا .

                                                 
ددم  والجنددهلل الددهللا  يف حددرلأ المعدد  (و ل1/20تدد   الةددح   و الددرامي )انظددر:  خ( 1) ابدد  أ رًا م  و 

الجددىجري   حمددهللو العددرا تددار  عرفددة يف الددذه  شددذل  شددر و ل(230-227المددراهلليو ص )

(2/808)  . 
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ل هلل يف  (1)لهددذا االوددتخهللار الشدد ئع ونددهلل العددرا لحددرأ )أل( بمعنددهلل الددىال

ََو   ﴿القرنن الكريم يف  ىاةع تثهدرلو  نمد  مدى  ا  تعد لهلل:  َوَإ ُتِِدع  ِمدا ُهم  آثِمدًا 

وًْا ﴾ ُُ ََو   ﴿م مىلد : (و أي: لال ت ع نثما لتفى ا  و لتذل24)اإلنع ن:  َك ًْا  ُعدن 

ًْا ﴾ َرد ﴾ ﴿(و أي: ودذ ا  لندذ ا و لمىلد  : 6)المروات:  ُنن    ََ و  
ََ  ُْ َتدَنكَّ ََ دُ    لََّعلَّ

دًْا ﴾ ﴿(و أي: يتذتر ليخشهللو لمىل  : 44)ط :  ُُ َلُهدم  ِذك 
ِْ د َُح  و  

ََ تَُّقوَن  ََ ُهم    َلَعلَّ

َّْ  ﴿(و أي: يتقىن ليحهللث لمم نترا  و لمىل : 113)ط :  اَا َعَلدي ِهم  ُشدُحوَمُهَما َح م 

دَتَلَط بَِعظ دم  ﴾  ََو  َمدا اخ  ا  ََ ِو ال َحَوا
ََ ُهَما  ُْ َ  ُظُهو (و أي : 146)األنعد ر: نِإَّ َما َحَمَل

 ل   اختلط بعظم.

ولهلل هذا المعنهلل الش ئع وندهلل  ﴿َو َزَْون﴾لمهلل خرع العلم ء مىل  تع لهلل: 

 ول يىن  إلهلل   ئة ألف ليليهلللن و العراو أي: بمعنهلل الىالو ف لمعنهلل: أن ا  أ

و  ت ب  و  س لالحع  لوعههلل ب  ج هر لن قل نلم و  بعض الةح بة لالت بعه و

ملسو هيلع هللا ىلص: و فقهلل وأل  أ بي ب  تعد  ود  هدذه اآليدة؟ فقد   ملسو هيلع هللا ىلص  بل هى  رلي و  الن ي 

   ألفا.يو أي: يليهلللن وشر(2)«عرْون َلًُا»

ى )بددل( التددي تفهددهلل تمدد  تددأيت )أل( يف لغددة العددرا بمعنددهلل نخددر مريدد و لهدد

اإلةددراا االنتقدد لي تمدد  أوددم ه إ   دد  اللغددة أبددى ولددي الف  وددي لابدد  جندديو 

 وه ل  : لهى يةف تثرللغهرهم و لاوتشمهلللا بقى  جرير 

ُ ت هبم          ل اهللدمم إال بدهللتد   ودم أ حد  نا ترى يف وه   مهلل بر  هللَّ  ع 

تَُّلت  ألالهلليد نهة          لىال  جددد نه  أل ماهلللا ثمدت نىا ثم    ك مهلل م 

 

                                                 
 (.217-1/216( انظر المليهلل    الشىاههلل يف شر  األشمى  ولهلل ألفهة اب    لم )1)

(و لفهد   جدل  د ممو ف لحدهلليث 21/115(و لال ربي يف تفعدهره )3229( أخرج  الرت ذي   )2)

 ةعهف.
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 ل ثل  مى  ني الر ة: 

هلل          ددح  ُلن ددق الضُّ  الشددم  يف   
ددُرن  ُت   ُثددل  م  ل ددى ت م  أل أنددت  يف العدده     ب ددهلل 

 (1)أ ُ ل يف  

لتفههلل )بل(  عنهلل مائهللا  ولهلل )الىال(و لهى إث  ت المخرب ون و لنفدي  د  ماهلل 

و للهعىا أمل    نلدمو ليف الثد   نىون و ل عن ه يف ال هت األل  أوم ثم ن لثم ن

 أن جم لم  له  بأمل    مرن الشم و بل هي أجمل  نم .

ا و ل ندد  مىلدد   ددرا لددد )أل( ل هلل يف القددرنن  فةددهيف لال لهددغلهددذا المعنددهلل ال

ددَوًة ﴾تعدد لهلل:  َْ َقس  َََشدد ََو   ِة  َْ ِهددَي َكال ِحَجددا َِ ِْ َذلِددَك  دد ددَ َبع  َ  ُقُلددوُبُكم مِّ  ﴿ ُثددمَّ َقَسدد

َن الاَّداَس و أي: بل هي أشهلل معىلو لمىل  : (74)ال قرل:  َردو    ََ دا ُهم   َِْدٌق مِّ َِ ﴿ نَِذا 

َيِة اهلل َيًة﴾ َكَ ر  َّْ َخر  َََش (و أي: بل أشهلل خشدهةو لمىلد  ود  مدرا 77)النع ء:  ََو  

َند  ﴾ ﴿   جربيل: ملسو هيلع هللا ىلص الن ي  ََد  ََو    َِ دي  ََ َكاَن َقاَب َقو  (و أي: بدل هدى 9)الدنجم:  َِ

ُب ﴾ ﴿ أهللنهللو لمىل : َْ د ََق  ََو  ُهدَو  ِح ال َبَصِْ  اَعِة نِإَّ َكَلم  ُْ السَّ ََم  (و 77)النحدل:  َوَما 

وا  اهلل ﴿أي: بددل هددى أمددراو لمىلدد :  ُْ ُك دداذ  ددًْا ﴾ َِ َّْ ِذك  َََشدد ََو   ُِْكم  آَبددا ُكم    َكددِنك 

 (و أي: بل أشهلل نترا .200)ال قرل: 

تفرمدت بندى إودرائهل؟ ولدهلل تدم ملسو هيلع هللا ىلص : لذا لم  وأ  و هلل ا  ب  وار الن دي  

عل  واحْة َو اثاتيَ وَبعيَ ِْقة، وَمتدي ََضدًا َدتُتْق مدثلهم ، »ملسو هيلع هللا ىلص : أج ب  

 .(2)«َو َزَْون واحْة ، كلها يف الااْ نإ واحْة

لده  للشدمو بدل المعندهلل:  ،«عل  واحْة َو اثاتديَ وَدبعيَ ِْقدة»لمىل : 

يف حدهلليث ملسو هيلع هللا ىلص  رهدلاحهللل لو عىن للهمىهلل و لاثنت ن لو عىن للنة  ىو تمد  يفعد

اِتْقددَ اليهددود علدد  نحددْى وَددبعيَ ِْقددة .. واِتْقددَ »وددىأ بدد    لددم وندد : 

                                                 
 (.1/20(  خت   الةح   و الرامي )1)

 (.18675( أخرج  و هلل الرما  يف  ةنف    )2)
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 «.الاصاْى عل  اثاتيَ وَبعيَ ِْقة

 ،«وَمتددي ََضددًا َددتُتْق مددثلهم ، َو َزَددْون واحددْةملسو هيلع هللا ىلص: »لتددذلم مىلدد   

ي دوالدني نُسد» عن ه: بل يليهلللن لاحهلللو تم  يف مىل  يف حهلليث وىأ الع لف: 

 .(1)«عل  ث ُ وَبعيَ ِْقة بيْه لتُتْقَ َمتي 

أي: "يدة ودى ل يدىن : شدرح  آلل    إلهلل هذا التىجه  ابد  تثهدر بقىلد  يف 

لهعىا أمل  نم و بل هم   ئة ألف حقهقةو أل يليهلللن ولهمد . فمدذا تحقهدق للمخدرب 

 .(2)"ب و ال شم لال ترهللهلل و فإن هذا  متنع ه هن 

العدار مدهلل جد لم  لهكذا فإن القرنن يدن  ولدهلل أن ودهللهلل مدىر يدىن  ولهد 

أ ُتوَنَك بَِمَثدل  نِإَّ ِجل اَداَ  بِدال َحقِّ  ﴿الم ئة ألفو ف وت  ن األ ر لب لت الش مة  ََ َوَإ 

ِسيًْا ﴾  ُ ََ َت َس ََح   (.33)الفرم ن:  َو

*** 

                                                 
 (.129(و لال ربا  يف الك هر   )3992( أخرج  اب    ج    )1)

 (.4/316( تفعهر القرنن العظهم )2)
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 األباطيل املتعلقة مبا يف القرآن عن أنبياء اهلل تعاىل

 دفىت   دنممو لحملدة األن ه ء  ول ا  إلهلل خلق     الج  لاإلن و لهم 

 و الت  للحه  إلدهممو اختد  هم ا  لا د ف هم لمدذه المممدة الشدريفة  د  بده  

َُ  آهلل و ئر و  هلله ﴿ َِ ََ اص  َ ٌم َعَل  ِعَباِدِه الَِّنَ ََ د َو َُر  دا  مَّ
ََ  ٌْ ﴾ )النمدل: ُِْكوَن دَخي 

(و فمددم أبددرُّ أهددل األ ض و لأتددر ممو لأجلمددمو وةددممم ا   دد  الكفددرو 59

ددَِْ  َعا ددُ  الَسددوَ   همم ودد   ق  فددة الك دد ئر بتىفهقدد  لههللايتدد  ﴿لنددل َكددَنلَِك لِاَص 

 ََ َلِصددي َ  ِعَباِدَنددا ال ُم   ددُ  ِمدد َرددا  نِنَّ ح  َُ (و ف لروددى  ولددهلل مددهلل  24﴾ )يىوددف: َوال 

ل.  المرو 

 غددم وةدمة ا  لمددم  د  الك دد ئر  - لكدنمم  ددلىات  بدي لوددا   ولدهمم

ر يةه ىن ليخ ئىنو ليند لمم  د  يةده  دهللرو بشفإوم تع ئر بني ن -لالخع ئ  

إ َابلي رحْ َن َقول: َنا خيْ مدَ : »ملسو هيلع هللا ىلصغهرهم    وىا ض ال شريةو لمهلل م   

م   و هلل ا  بد  ومدرل  الي الحدهلليث: أحعد   «. َحي  بَ زكَْا، ما هم ب ِيلة

مدا مدَ َحدْ مدَ ولدْ » ليف  لاية اب  و  سو لفهم  ةعف:، (1)«وإ عملها » م  :

ف لحهلليث يفههلل وةمة ، (2)«نإ قْ َخِأ ، َو هم ب ِيلة ، ليس َحي  بَ زكَْاآدم 

ن ي ا  يحههلل هلللن وىاه    األن ه ء و  الةغ ئر التي تجىم يف حقممو لتمد  مد   

اختلفدىاو هدل يجدىم لمدىع الدذنىا  دنمم؟ فأجمعدت "اب  ب    فإن المعلمه  

                                                 
.  جمددع " لاه ال ددلا و ل ج لدد  ثقدد ت"(و لمدد   المهثمددي: 2351( أخرجدد  ال ددلا  يف  عددنهلله   )1)

 (.8/142الللائهللو المهثمي )

(و 12933(و لال ربا  يف  عجم  الك هدر   )2544(و لأبى يعلهلل   )2294( أخرج  أحمهلل   )2)

(و لمددهلل ةددعف  العلمدد ء ألجددل ولددي بدد  ميددهللو لهددى ةددعهف ونددهلل 2/647لالحدد تم يف  عددتهلل ت  )

 (.8/142ئهللو المهثمي )الجممى .  جمع الللا
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 دنمم الك د ئر.. لمد   أهدل الرود لةو لأند  ال تقدع  أودم  عةدى ىن يف األ ة ولدهلل

 .(1)"العنة: ج ئل لمىع الةغ ئر    األن ه ء

لمددهلل نتددر القددرنن الكددريم لمددىع بعددض األن هدد ء يف  ددغ ئر الددذنىاو لنتددر 

بَّدُ  اوتغف  هم ا  لتىبتمم  نم و ل ن  مىل  تعد لهلل ود  أبهند  نهللر:  َْ ﴿ َوَعصددَ  آَدُم 

َلَوى َِ   ََتداَب ع َِ َبدُ   َْ َتَبداُه  ى ﴾ُثمَّ اج  َْ (و لمىلد  ولدهلل 122 -121)طد : َلي دِ  َوَهد

﴾ ﴿لع ن إبراههم ولهد  العدار:  َِ َ ِّْ َم الد ََدو  َْ لِدي َخِِيَلتِدي  د
ُِ ل  ََ ن 

ََ َمدُع    ََ  َوالَّدِني 

َْ َلدَك اهلل ﴿ملسو هيلع هللا ىلص: (و لمىل  ود  الن دي 82)الشعراء:  د
ُِ َم ِمدَ َذنبِدَك َوَمدا  لَِيل  َّْ َمدا َتَقد

 ﴾ َْ أورأ  -ولهمم الةال لالعار - ئىنو لكنمم (و فمم بشر يخ2)الفتيف: َتَأخَّ

ا  "الن س برهبمو لأخىفمم ل و لأورومم إله  تىبةو لأملمم  ىامعة لمعةهت و فدد 

تع لهلل مهلل أخرب بىمىع ننىا    بعضممو لنع م  إلهممو لو ت مم ولهم و لأخدربلا 

ال بذلم و  نفىوممو لتنةلىا  نم و لاودتغفرلا  نمد  لتد بىا .. لتدل نلدم  مد  

يل ي بمن  د ممو لإنمد  تلدم األ دى  التدي لمعدت  دنمم ولدهلل جمدة الندهللل  ]أي 

ت نت ن هلل ل[و لولهلل جمة الخ أ لالنعه نو أل تأليل هللو  إلهلل نلدمو فمدي ب لنعد ة 

إلهلل غهرهم حعن تو ليف حقمم وهئ ت ب لنع ة إلهلل  ن   ممو لولى أمدهللا همم إن 

   نلم يف  ىمف القه  ةو  دع  مهلل يااخذ الىمير بم  يث ا وله  الع ئ و فأشفقىا

 .(2)"ولممم ب أل   لاأل  ن لالعا ة

لهذه الذنىا الةغ ئر ي غض ونم و فت دىى لندهلل هت  م فإود  تغدى  يف بحدى  

ُعوَن ِِدي  ﴿حعن ت األن ه ء الذي  و قىا إلهلل ا  ب لعمل الة ليف  ِْ ََُسدا ُهم  َكاُنوا  نِنَّ

 َْ َغبًا َو َْ ُعوَناَا   ْ ََ اِت َو َْ ََ ﴾ ال َ ي   (.90)األن ه ء:َهبًا َوَكاُنوا َلاَا َخاِشِعي

                                                 
العددنة لالحددقو فقدد لىا  (و لمددهلل خدد لف الخددىا ع لالمعتللددة  أهددل  10/439( شددر  ابدد  ب دد   )1)

 بعةمة األن ه ء و  الةغ ئرو تم  شذَّ الرافضة حه  اهللوىا وةمة األن ه ء م ل الن ىل.

 (.11/255( الج  ع ألحك ر القرنن و القرط ي )2)
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لإماء هذا التةى  اإلوا ي لمق ر الن ىل تثدى   فد ههم ب طلدةم يدلوم أ دح هب  

فهم  أن القرنن أو ء فهم  إلهلل أن ه ء ا  الكرارو لانتق     أمهللا همو لالعجد  تدل 

ت   بنع ة الكفر العج  أن هذه الغهرل الملوى ة ولهلل األن ه ء  هلل ت  م  ت فيف ت

لالك  ئر    الذنىا لاإلثم إلهلل األن ه ءو ففي تى اهتم التي يا   هب  تل    الهمدىهلل 

لالنة  ى أن نىحا وله  العار وكر لظمرت وى تد  أ د ر أبن ئد  )انظدر التكدىي  

(و لأن لىطا أوكرت  ابنت هو لة جعت هو لأنج تد   ند  )انظدر التكدىي  26 - 9/25

هدد  لن ولهدد  العددار  ددنع العجددل الددذه ي ل نددي إوددرائهل  (و لأن37 - 19/30

ولهممدد   -(و لأندد  لأخدد ه  ىوددهلل 4-32/2لهع ددهللله  دد  هلللن ا  )انظددر الخددرلع 

 (.20/12(و للم يا ن  ب  )انظر العهللهلل 32/51خ ن  ا  )انظر التثنهة  -العار 

 لال تخدد  التددى ال الن ددي  ىوددهلل بدد أل ر بقتددل النعدد ء لاألطفدد   )انظددر العددهللهلل

 بد  يىشدع الن دي ل ده  إلدهلل الشدنهع المريع الفعل هذا تنع  بل و(18 – 31/14

 لدم أند  األودف   تدلوم الدذي هللالهلل ا  ن دي لإلدهلل و( 24-6/20 يشدىع انظدر) نىن

ر أوهللائد  الفلعد هنهه  ب لمن شدهرو دنشد إلدهلل ومدهلل بدل لاألطف  و النع ء بقتل يكتف

( 2)انظدددر  دددمىئهل ) لح دددم وظددد  مم بددد لفالس م دددل أن يحدددرممم يف األفدددران

 (.20/3( 1( ل)األي ر )12/31

َّ الكددريم األلاا )هللالهلل(و لابن دد  الحكددهم وددلهم ن النةدده   
لمددهلل ندد   هددذا الن ددي

األترب    الجر  لالعىءو فهذتر ودفر  دمىئهل أند   مد  حتدهلل تكشدفت وى تد  

(و لأن  متل  د ئته   د  الفلعد هنهه و 20 - 6/14( 2أ  ر و ههلله )انظر  مىئهل )

ل فمم لهقهلل م   مرا  لللجت   هك   ابنة الملدم شد ل  )انظدر  دمىئهل )لم  ( 1ع غ 

(و لأن  حه  تىلهلل الملم ة جع ملجدة م ئدهلله أل يد و فح لدت  ند و فدهللفع 18/27

 (.26-11/2( 2ملجم  إلهلل المىت لهعرت ولهلل فعلت  )انظر  مىئهل )

ال د ونىن يف  التدي يدا   هبد  -لأ   ابن  الن ي الحكدهم ودلهم ن م ففدي التدى ال  



220 

 

 

 

 

 

 

متـنـزيه القرآن الكري                   

يف شدهخىخت  و ف ندهلل مل د  إلدهلل نلمدتم  أن نعد ءه الىثنهد ت أ لد    -القرنن الكدريم 

 (.11-11/3( 1 ع بهلل لأللث ن و لت ع هلل فهم  األ ن ر    هلللن ا  )انظر الملىك )

لهكددذا و ولعددلة طىيلددة ال تنتمددي  دد  اإلودد ءات إلددهلل أن هدد ء ا  تمتلددئ هبدد  

ود  ملسو هيلع هللا ىلص نو الذي يق بلم  جمهعا بقى  ا  للن دي  فح ت تت  ال  ونه  يف القرن

ى اهللُ  هاالء األن ه ء: ﴿ َْ ََ َه َك الَِّنَ
َلدلِ ه   َُو 

ِْ َت اُهُم اق  َْ بُِه  (.90﴾ )األنع ر:َِ

للك   هللل  تلم اإلو ءات إلهلل األن ه ء يف تت  ال  ونه  ل  يكىن ت فهدا 

ائ و  القرنن الكدريمو بدل البدهلل  د  التعدرض ب لتف ر  لال هد ن دةدهل لالشديف الذَّ

 لحقهقة هذه األب طهل.
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 أواًل: هل وقع آدم يف الشرك؟

﴿ ُهدَو القرنن ينعد  الشدرك إلدهلل األن هد ءو فقدهلل نعد   إلدهلل نهللر بقىلد :  قالددوا:

دداَها  ددا َتَلرَّ َلمَّ َِ ََ نَِلي َهددا  ددُك َجَهددا لَِيس   َوَجَعددَل ِما َهددا َزو 
ة  َْ ددس  َواِحدد  ُ ددَ نَّ الَّددِني َخَلَقُكددم مِّ

َعددَوا اهللَ َحمَ  َقَلددَ دَّ ََث  ددا  َلمَّ َِ ت  بِددِ   َّْ َمدد َِ يُددًا 
ُِ دد ً َخ َ  َحم  َ  آَتي َتاَددا َصددالِحًا  َلدد

بَُّهَمددا َلددلِ َْ

 ََ اكَِِْ ََ الرَّ ََّ ِم َتَعداَل   لَّاَُكوَن َِ َكا  ِِيَمدا آَتاُهَمدا  َْ ا آَتاُهَما َصالِحًا َجَع َ َلُ  ُشد َلمَّ َِ

ُِكوَن ﴾ اهللُ  َُردْ  ا  (و لاوتهلللىا لذلم بمد  أل هلله المفعدرلن  د  190اأ: )األور َعمَّ

لتد ن  -للم  للهللت حىاء ط أ هبد  إبلده  ملسو هيلع هللا ىلص: »حهلليث ومرل المرفىع إلهلل الن ي 

الحد  ثم فإند  يعدهشو فعدمت  و دهلل الحد  ثو  فق  : ومه  و هلل -ال يعهش لم  للهلل 

و مد لىا: لالحد  ث اودم الشده  ن (1)«فع   لت ن نلدم  د  لحدي الشده  ن لأ دره

  ن يف الجنة.حه  ت

 نِنَّ اهللَ  القددرنن يثنددي ولددهلل نهللر ولهدد  العددار أوظددم الثندد ء لأمتدد ه ﴿ والجدددواب:

 ََ اَن َعَلدد  ال َعددالَِمي َْ دد اِهيَم َوآَل ِعم  َْ َُ  آَدَم َوُنوحددًا َوآَل نِب دد َِ دد (و 33﴾ )ن  ومددران: اص 

تَبَاهُ  ﴿لياتهلل ههللايت  لا  ف ء ا  ل  بعهلل تىبت     أتل الشجرل  َتداَب َعَلي دِ   ُثمَّ اج  َِ َبدُ   َْ

ى﴾ َْ  (و لال يمك  لم   هللح  ا  هذه المهللحة أن يكىن  شرتا ب  .122)ط :  َوَه

لأ      ينقل  المفعرلن يف تت مم     لاي ت فهةهلل  فهمد  مدى  أبدي حهد ن 

لنترلا يف نلم  ح ل ات جرت به  إبلده  لنهللر لحدىاء لدم تث دت "األنهلللعي: 

و لبمثل هدذا يتشد ث المنةدفىن (2)"فأطرحت نتره يف مرنن لال حهلليث  حهيف 

 يف تل وةر لحه .

لمهلل أط ق العلم ء ولهلل ةعف حهلليث ودمرل الدذي فهد  أ در الشده  ن آلهللر 

بتعمهة ابن  و هلل الح  ثو ألن يف ونهلله الحع  يرلي  ود  ودمرل بةدهغة العنعندةو 

                                                 
 (.3077(و لالرت ذي   )13/309( أخرج  ال ربي يف تفعهره )1)

 (.438-4/437ال حر المحهط و أبى حه ن األنهلللعي )( 2)
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الحعد  ت ن »لهى  هللل و فا تق ل  لايت  إال إنا  ر  ب لتحهلليثو م   الذه ي: 

 .(1)«تثهر التهللله  و فإنا م   يف حهلليث : و  فان و ةعف احتج ج 

  د  ودمرل يفي ردأتثر الحف ظ ال يث تىن وم ع الحع  ال ة»م   ال همقي: 

 .(2)«غهر حهلليث العقهقة

ةددعهف .. لأولدد  ابدد   »للددذلم حكددم األل دد   بضددعف الحددهلليثو لمدد  : 

و (3)«لحهلليث  و  مت هللل  ضد را بتفرهلل ومر ب  إبراههمو لم  : "الك  ل"وهللي يف 

لاوتهلل  لتضعهف  بم  نقل  ابد  تثهدر  د  تفعدهر الحعد  ل يدةو فقدهلل جد ء تفعدهره 

مد   ]أي الحعد [: تد ن هدذا يف بعدض أهدل » خ لفا للمرلي ون  يف هذا األثدر: 

و فقىلد  هدذا «المللو للم يك  برهللر ..ونهلل هبد  ن يدة نهللرو ل د  أشدرك  دنمم بعدهلله

    ل لم   لي ون .

لهذه أو نههلل  دحهحة ود  الحعد   حمد  ا و  »ثم وق  اب  تثهر بقىل :  

أن  فعر اآلية بذلمو لهى    أحع  التف وهر لأللهلل  د  حملدت ولهد  اآليدةو للدى 

و لم  وهلل  وند  هدى لال غهدرهو ملسو هيلع هللا ىلصت ن هذا الحهلليث ونهلله  حفىظ   و   وى  ا  

ودد و فمددذا يددهلللم ولددهلل أندد   ى ل    مددىأ ولددهلل الةددح بيو لال وددهم   ددع تقددىاه   ل 

ليحتمل أن  تلق ه    بعض أهل الكت او    ن    نممو  ثل: تع  أل له  بد  

ن  ًا  لغهرهم    »(4). 

للى فرةن  جهللال   دحة القةدة التدي تنعد  إلدهلل نهللر م فدإن غ يدة  د  تدذتره 

و للكن  لدم "و هلل الح  ث"القةة أن نهللر لمع يف شرك التعمهةم حه  ومي الىلهلل 

                                                 
 (.1/527(  هلان االوتهللا و الذه ي )1)

 (.5/288العن  الكربى و ال همقي )( 2)

 (.342العلعة الضعهفةو األل      ) :( انظر3)

 (.2/363( تفعهر القرنن العظهمو اب  تثهر )4)
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للدم  وفأشرت  يف االوم »هلللو لبه  النىوه  فر  ت هرو م   مت هللل: يقع يف شرك الع  

 .(1)«يشرت  يف الع  هللل 

رلن: ت ن شرتا يف التعمهة لالةفةو ال يف دم   المفع»لم   القرط ي يف شرح : 

الع دد هللل لالربىبهددة .. إومدد  لددم يددذه   إلددهلل أن الحدد  ث  هبمدد  بتعددمهتمم  للددهللهم  و ددهلل 

هلل أن الح  ث ت ن و   نج ل الىلهللو فعدمه ه بد و تمد  يعدمي الح  ثو لكنمم  مةهللا إل

و هلل ةهف  ولهلل جمة الخضىع ل و ال ولدهلل أن الضدهف  بد و تمد  مد   الرجل نفع  

 ح تم طيء: 

 .(2)«لإ  لع هلل الضهف    هللار ث ليا             ل   يفَّ إال تهم    شهم الع هلل  

لعلمدد ء  دد  يددرى أودد  لبدد لعىهلل إلددهلل اآليددة المعتشددكلة يف  عن هدد  فددإن  دد  ا

تتحهللث إلهلل مريشو لأن ا  خلقمم    نفد  لاحدهللل هدي نفد  أبدهمم مةدي بد  

 .(3)تااو لأو  تعنفمم ولهلل    لمعىا فه     الشرك بعهلل نلم

دَ  ﴿للك  جممى  المفعري  يدرلن أن مىلد  تعد لهلل :  ُهدَو الَّدِني َخَلَقُكدم مِّ

َجَها   َوَجَعَل ِما َها َزو 
ة  َْ ُ س  َواِح يُدًا نَّ ُِ د ً َخ َ  َحم  داَها َحَمَلد ا َتَلرَّ َلمَّ َِ ََ نَِلي َها  ُك لَِيس 

َعَوا اهللَ  ث َقَلَ دَّ ََ ا  َلمَّ َِ ت  بِِ   َّْ َم َِ ﴾ ََ داكَِِْ ََ الرَّ ََّ ِمد َ  آَتي َتاَدا َصدالِحًا لَّاَُكدوَن
بَُّهَما َللِ َْ 

   قةىهلل ب  نهللر لملج و ثم انتقلت اآليدة للحدهلليث ود  ن يتد  ل د  لمعدىا فهد   د

رلن ل دنمم دالشدرك ب أل ن رو لهذا التفعدهر  شدمى  وندهلل العلمد ء و نقلد  المفعد

ددا َآَتاُهَمددا  ﴿"ابدد  وجه ددة بقىلدد :  َلمَّ تمدد  وددأال و جعددل  ﴿ َصددالِحًا﴾للددهللا   ﴾َِ

                                                 
 (.13/312ي )ج  ع ال ه نو ال رب( 1)

تأليددل  شددكل القددرننو ابدد  مته ددةو ص  :(و لانظددر7/339( الجد  ع ألحكدد ر القددرننو القرط ددي )2)

 .(3/303و لماهلل المعهرو اب  الجىمي )(259)

-2/180(و لالكشدد أو الل خشددري )4/436انظددر: ال حددر المحددهطو أبددى حهدد ن األنهلللعددي ) (3)

181). 
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َكا  ِِيَما آَتاُهَما﴾ ﴿ألالهلل هم   َْ و فعمىا و هلل العلى لو هلل  ن أ لو هلل الدهللا  . َلُ  ُش

حىا  بني نهللر  م  تفر  دنمم لأشدرك و لال يةديف يف نهللر ف آلية إخ    ب لغه  يف أ

لدم  دلحىاء هذا الشد ركم لعةدمة األن هد ء و لهدذا هدى الةدحهيف. لمدهلل ي ع تد   الم 

األا ولهلل    فعل ألالهلله  و تم  إنا خرجدىا ود  ط وتد  فهقدى  لد : ألالهللك فعلدىا 

 .(1)"لفعلىا و ولهلل و هللل الملىك

لدم »الت بعه و  نمم وكر ة الق ئل:  لهذا المعنهلل ل ية  نقى  و  جملة   

و ل ددنمم الحعدد  (2)«يخدد  هبدد  نهللرو للكدد  جعلمدد  و  ددة لجمهددع الندد س بعددهلل نهللر

و لتد ن يقدى : «ت ن هذا يف بعض أهدل الملدل للده  بدرهللر»ال ةري الذي يقى : 

هلللا لنةرل»  .(3)«اهم الهمىهلل لالنة  ىو  مممم ا  ألالهللا  فمىًا

 تفعدهره أن يف اآليدة  حدذلفا يف مىلد : ليرى المفعدرلن ل نمم ال غدىي يف

 اجع إلهلل جمهع المشرته     ن يَّة  نهللر .. أي : جعل ألالهللهم  »:  ﴾َجَعَ  َلُ   ﴿

ل  شرت ءو فحذأ األلالهلل لأم  مم   ق  ممم تم  أةد أ فعدل اآلبد ء إلدهلل األُبن د ء  

َل  ﴿يف تعههرهم بفعل اآلب ء فق   :  ُتُم ال ِعج  دُتم  51ال قرل: ) ﴾ُثمَّ اتََّ ن  (، ﴿َونِذ  َقَتل 

سًا﴾  ُ دىهلل الدذي  تد نىا يف ومدهلل الن دي  72)ال قرل:  َن و لتد ن ملسو هيلع هللا ىلص (و خ ط  بد  الهم 

 .(4)«نلم الفعل    نب ئمم

لااللتفدد ت يف الخ دد ا  دد  نهللر إلددهلل بنهدد   دد  غهددر التن هدد  ولددهلل فةددل يف 

نقددل  الحددهلليث  عمددىهلل يف القددرننو لأ ثلتدد  تثهددرلو نتددر العددهىطي بعضددم  بعددهلل أن

                                                 
 (.2/347( ال حر المهلليهللو اب  وجه ة )1)

 (.5/174( نتره وعههلل ب   نةى  يف ونن  )2)

 (.13/315( ج  ع ال ه نو ال ربي )3)

(و لال حددر 3/304و لانظددر: ماهلل المعددهر و ابدد  الجددىمي )(3/314(  عدد لم التنليددلو ال غددىي )4)

(و ل فددد تهيف 181-2/180(و لالكشددد أو الل خشددددري )438-4/436المحدددهطو ابددد  حهددد ن )

 (.15/87الغه و الرامي )
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 .(1)اآلث   الع بقة لغهره     تفعهر اب  أبي ح تم

ُضدُكم  لِدَبع ْل  ل    ى ه    ج ء يف مةة نهللر  َِدا ِما َهدا َجِميعدًا َبع  بِ ﴿ َقاَل اه 

َق   ََر  ََِضَل َوَإ    َ َِ اَي  َْ َبَع ُه َِ اتَّ َم َِ ى  ًْ اِّي ُه َياَُّكم مِّ
أ تِ ََ ا  نِمَّ َِ و   ُْ َ   َع َْ د ََع    َ َوَمد

َمدد  ﴾َعددَ ذِ  ََع  َم ال ِقَياَمددِة  ددو  ََ ُه  ُْ ُردد ددنِنَّ َلددُ  َمِعيَرددًة َضدداكًا َوَنح  َِ ددِْي  -123)طدد :  ك 

َِا ِما َها َجِميعًا ﴾،(و ف لحهلليث يف أل  اآلية  ىةىو  نهللر لحىاء 124 بِ  ﴿ َقاَل اه 

َياَُّكم  ﴿ثم انتقل با فةل للحهلليث و  ن يت  
دأ تِ ََ دا  نِمَّ َِ و   ُْ اِّدي َبع ُضُكم  لِدَبع ْل  َعد مِّ

َق  ﴾. ََر  ََِضَل َوَإ    َ َِ اَي  َْ َبَع ُه َِ اتَّ َم َِ ى  ًْ  ُه

ل م  يشمهلل لةحة هذا التأليل )االنتقد   يف الخ د ا إلدهلل بندي نهللر( ليدهلل  

َتَعداَل  اهللُ  ﴿وله  مىل  تع لهلل يف نخر العه  :  دُِْكوَن  َِ َُر  دا  دُِْكوَن َمدا إَ  َعمَّ َُر 
ََ

لَ    َُ ُلددُق َشددي لًا َوُهددم   ( ل دد  بعددهلله  و فقددهلل انتقددل  دد  191)األوددراأ:  ُقددوَن ﴾ََ  

 الحهلليث و  االثنه  )نهللر لحىاء( إلهلل الحهلليث و  الجمع )ن يت (.

رك و د هللل األ دن رم ال دلالعه   أيضا بهئ  للاةيف يف أن المقةىهلل    الشد

ََ  ﴿و  هللل الشه  ن المدذتى ل يف مةدة نهللر  دَتِِيُعوَن َلُهدم  َنصدد ًْا َوإَ  ََس  َسدُهم  َوإَ  ُُ ن

وَن  ُْ ََم   ََاُص ُتُمدوُهم   َََدَعو  دَوا  َعَلدي ُكم   ََ تَّبُِعدوُكم   ََ ى إَ  َْ ُعوُهم  نَِلد  ال ُهد  ْ َونِن َتد

ُعوَن ِمَ ُدوِن اهلل ََنُتم  َصاِمُتوَن   ْ ََ َت دَتِجيُبوا   نِنَّ الَِّنَ َيس  ل  َِ ُعوُهم   اد  َِ َثاُلُكم   ََم  ِعَباٌد 

ََ ﴾َلُكم  نِن ُكاُتم  َصادِ  (و فمذا تل  يف و  هللل األ دن ر ال 194-192)األوراأ:  ِقي

 الشه طه .

ََ ليهلل  وله  أيضا مىل :  ََ ا َإ َمد ونَ كُ ِْ ر  َُ ﴿  ي ده  أن  ا﴾﴿َمدو فقىلد  ﴾ ُق ُلد    

المتحهللث وند   مد  ال يعقدلو لهدى األ دن رو للدى تد ن المتحدهللث وند  الشده  ن 

                                                 
(و لاإلتقد ن يف ولدىر القدرننو 1635-5/1634تفعهر القدرنن العظدهمو ابد  أبدي حد تم ) :( انظر1)

 (.1/240العهىطي )
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 .(1) لق  : )أيشرتىن    ال يخلق(

ر يعتدذ  ود  دهذا التأليدل أيضدا أن نهللر يف حدهلليث الحشد ليهلل  ولهلل  حة

ْبدي غضدب غضدبًا لدم : »الشف وة يىر القه  ة  تذ وا بدذتر نن د  األتدربو فهقدى 

َلضب قبل  مثل ، وإ َلضب بعدْه مثلد  ، ونهداين عدَ الردجْة ِعصديت ، نُددسي 

ك لدذتره ردفلى ت ن نهللر لمدع يف الشد ،(2)«نُسي، اذهبوا نل  غيْي، اذهبوا نل  نوح

يف هذا المىط و فمى أوظم    األتل  د  الشدجرلو لهدى أهللودهلل لاوتدذا  وند  يف 

 ىط  الخىأ لاإلمرا  لالرباءل  د  الدذن و ل حد   أن يعتدذ  نهللر ود  الةدغهر 

 ليغفل الك هرو فهلل  نلم تل  ولهلل براءل نهللر    الىمىع يف الشرك.

                                                 
(و ليجىم أن تعتخهللر )  ( للع ملو لك     وقت  15/86 ف تهيف الغه و الرامي )تفعهر  :( انظر1)

 هى األغل  ونهلل العرا.

 (.3340( أخرج  ال خ  ي   )2)
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 ثانيًا: هل شك إبراهيم عليه السالم؟

أو ء إلهلل أبي األن ه ء إبراههم الخلهلو حده  اهتمد  ب لشدم يف  القرنن قالددوا:

يِددي  مهلل ل ا  تع لهلل ولدهلل إحهد ء المدىتهللو ﴿ نِدي َكي دَ  ُتح  ِْ ََ بِّ  َْ اِهيُم  َْ َونِذ  َقداَل نِب د

 ََ د َبَعدًة مِّ  ْ ََ ُ دن   َِ بِدي َقداَل  ََّ َقل 
ِ َمدلِ ِمَ َقاَل َبَل  َوَلددكَِ لَِّي َََوَلم  ُتؤ  َت  َقاَل  َِّي دِْ  ال َمو  ال

َلم   يًا َواع  ع  ََ ياََك 
أ تِ ََ  ََّ ُعُه ََّ ُجز  ًا ُثمَّ اد  ا ُه َعل  َعَل  ُكلِّ َجَبل  مِّ ََّ نَِلي َك ُثمَّ اج  ُه  ْ ُصد َِ

 (.260)ال قرل: َعِزٌَز َحكِيٌم ﴾  ََنَّ اهلل

َْ َباِزغًا  تم  نقل ون  أن  م   بربىبهة الشم  لالقمر:  ََى ال َقَم َْ ا  َلمَّ َِ َقداَل ﴿ 

 ََ الِّي ِم الضَّ ََ ال َقو  ََّ ِم بِّي رُكوَن َْ نِي 
ِْ
ََه  َل َقاَل َللَِ لَّم   َِ

ََ ا  َلمَّ َِ بِّي  َْ ََى  َهدَنا  َْ ا  َلمَّ َِ

 ﴾ ُْ َب ََك  بِّي َهدَنا  َْ َس َباِزَغًة َقاَل َهدَنا  م   (.78-77)األنع ر: الرَّ

ثد   األولدهلل هدى الم -حعد  القدرنن  -: أن إبراههم وله  العار والجواب

اَن  نِنَّ اهللَ  ﴿ للما نه  و فقهلل ا  ف ه ا  َْ اِهيَم َوآَل ِعم  َْ َُ  آَدَم َوُنوحًا َوآَل نِب  َِ اص 

 ﴾ ََ َق اهلل(و لأ ر جل لودلَّ بد لتلار هلليند  ﴿ 33)ن  ومران: َعَل  ال َعاَلِمي َْ  ُقدل  َصد

 ََ اِهيَم َحاِيُدًا َوَمدا َكداَن ِمد َْ َة نِب  بُِعوا  ِملَّ اتَّ دَِ ََ ﴾ دال ُمر  (و فهلليند  95)ن  ومدران: ِْكِي

َهدُ  هلل َوُهدَو  أحع  األهللي ن و لهى خلهدل ا  ﴿ دَلَم َوج   َ ََ   َ د مَّ َُ ِدَادًا مِّ َسد ََح    َ َوَمد

اِهيَم َحاِيُدًا َواتََّ دَن اهلل َْ َة نِب د َبَع ِملَّ ٌَ واتَّ ِس اِهيَم َخِلدي ً ﴾ )الاسدا :  ُمح  َْ و ( 125نِب د

ََ َمَعُ  نِذ  أوي ب  ﴿ تم  أ ر القرنن ب لت اِهيَم َوالَِّنَ َْ ي نِب 
َوٌة َحَساٌَة ِِ  َ َُ َ  َلُكم   ْ  َكاَن َق

وَن ِمَ ُدوِن اهلل ُْ ُب ا َتع  ا  ِماُكم  َوِممَّ َْ ا ُب ِمِهم  نِنَّ ا َبي اَاَا َوَبي داَُكُم  َقاُلوا لَِقو  َْ َنا بُِكم  َوَب  ْ َُ َك

َََبددًْا َحتَّدد  َضددا   اَوُة َوال َبل  َْ ِماُددوا بِدداهلل ال َعدد ُه ﴾  ُتؤ  َْ دد (و ففددي هددذه 4)الممتحنددة: َوح 

 اآلي ت لغهره     به ن فضل إبراههم الخلهل    يق ع مى  تل خ ه .

و بددهلللهل مىلدد  ملسو هيلع هللا ىلصلأ دد  الشددم يف اإليمدد ن فمددى  نفددي ودد  إبددراههم الخلهددل 

بِدي تع لهلل : ﴿ ََّ َقل 
ِ َمدلِ ِمَ َقاَل َبَل  َوَلدكَِ لَِّي َََوَلم  ُتؤ  ( و فقدهلل 260)ال قدرل: ﴾  َقاَل 

ن دد  ولهدد  الةددال لالعددار بقددهلل ل ا  ولددهلل اإلحهدد ءو لانعقددهلل مل دد  ولددهلل نلددمو 
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لودداال  لر يددة وملهددة الخلددق فعددل حعدد  أ اهلل أن يرتمددهلل بدد  يف  عدد  ع اإليمدد نم 

ب النتق      ح   ولم الهقه  و لهي ح لة نهنهة  تهقنة إلهلل ح   وده  الهقده و أي 

   بعهلل يقه . ش ههللت و فعاال  طل  لهقه

و (1)«نحَ َحق بالرك مدَ نبدْاهيم»الشم و  إبراههم بقىل : ملسو هيلع هللا ىلص لمهلل نفهلل 

 ون .ملسو هيلع هللا ىلص أي أن   نله ون  تتنلي  الن ي 

لأ دد  مددى  الخلهددل ودد  الشددم  لالقمددر أودد   بدد م فكدد ن  دد  بدد ا ت كهددت 

الخةم لإم  ة الحجة ولهممو فقهلل يقى  المجد هلل   د  ال يعتقدهلله يف إم  دة الحجدة 

هذه الم  حثة إنم  جرت  ع مى   " ج هللل  ل ن ظره و م   الرامي: لالربه ن ولهلل 

ألجل أن يرشهللهم إلهلل اإليم ن لالتىحههللو ال ألجل أن إبراههم ت ن ي لد  الدهللي  

 ."لالمعرفة لنفع 

بِّي ﴾لمىل  وله  العار و  الشم  لالقمر لالكىت :  َْ إنمد  هدى  ﴿ َهدَنا 

ُتاَدا ىل  تعد لهلل يف العده  : نىع    التهلل ع يف إب     بىبهتم  بهلللهل م دَك ُحجَّ ﴿ َوتِل 

ِمِ  ﴾  اِهيَم َعَل  َقو  َْ  (.82)األنع ر: آَتي اَاَها نِب 

ملسو هيلع هللا ىلص أند   "لمهلل نتر الرامي لجىها يف تىجه  مى  إبراههم وله  العار  نم   

إال أند  ولهدد  العدار تدد ن مدهلل وددرأ  دد   أ اهلل أن ي  دل مددىلمم بربىبهدة الكىاتدد و

لب عهلل ط  ومم و  م ى  الدهللالئلم أند  لدى  در  ب لدهللوىل إلدهلل تقلههللهم ألوافمم 

ا  تع لهلل لم يق لىه للم يلتفتىا إله و فم   إلهلل طريق بد  يعدتهلل جمم إلدهلل اودتم ع 

الحجةو لنلم بدأن نتدر تا دا يدىهم تىند   عد وهللا  لمدم ولدهلل  دذه مم بربىبهدة 

 قةدىهلله  د  الكىات و  دع أن مل د   دلىات ا  ولهد  تد ن   مئندا ب إليمد نو ل

نلددم أن يددتمك   دد  نتددر الددهلللهل ولددهلل إب  لدد  لإفعدد هلله لأن يق لددىا مىلدد و لتمدد ر 

التقرير أن  لم  لم يجهلل إلهلل الهللوىل طريقا وىى هذا ال ريدقو لتد ن ولهد  العدار 

                                                 
 (.151ل علم   ) (و3272( أخرج  ال خ  ي   )1) 
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  .(1)" أ ى ا  ب لهللوىل إلهلل ا  ت ن بمنللة المكره ولهلل تلمة الكفر

و لتقريددع مى دد  أل ولددهلل ودد هل ودد هل التقريددرم لدد  ولددهلل  »لمدد   ابدد  تهمهددة: 

مهل: إو  ولدهلل لجد  إم  دة الحجدة ولدهلل »: اب  القهم و لم  (2)«االوتهللال  لالرتمي

مى دد و فتةددى  بةددى ل المىافددق لهكددىن أهللوددهلل إلددهلل الق ددى و ثددم تىوددل بةددى ل 

و فكدل أحدهلل (3)«المىافقة إلهلل إوا مم بأن  ال يجىم أن يكىن المع ىهلل ن مةدا نفدا  

َل َقاَل إ  ﴿غه  نخر النم   لتذلم الكىت و لمىلد : يعلم أن الشم  وت َِ ََ ا  َلمَّ َِ

﴾ ََ ِلي
(و له  ل رلء ولم جهلليهلل ولهلل إبراههمو بل لت كهت 76)األنع ر:  َُِحَب اآلِِ

رته  و ددهللل الشددم  لالكىاتدد  بعددهلل إظمدد   المىافقددة ولددهلل ودد هل الجددهلل  دالمشدد

 لالتنل   ع المخ لف.

حةهف  د  تتضدمن  اآليد ت  د  تعظدهم لالعىهللل الف حةة ل ي ت تكشف لكل 

دَل َقداَل إبراههم   ول لجل هلللن وىاه:  َِ ََ دا  ََِلمَّ بِّدي  َْ َْ بَاِزًغدا َقداَل َهدَنا  ََى ال َقَمد َْ ا  ََِلمَّ  ﴿

 ََ دالِّي ِم الضَّ ََ ال َقدو  ََّ ِمد بِّي َرَُكدوَن َْ نِي 
ِْ
ََه  َ  لَم  

َس بَاِزَغدًة َقداَل َهدَنا  لَلِ دم  ََى الرَّ َْ دا  ََِلمَّ

د دا ُتر  ِم نِنِّدي َبدِْيٌ  ِممَّ ََا َقو  َ  َقاَل  َل َِ
ََ ا  ََِلمَّ  ُْ َب بِّي َهَنا ََك  ِهدَي  ُِْكوَن دَْ َُ َوج  د ه  نِنِّدي َوجَّ

 ََ ددِْكِي ََ ال ُمر  ددا َوَمدا َََنددا ِمد ًُ َ  َحاِي  ْ َ دَماَواِت َوار  َْ السَّ َِدد َِ دِني  ُمددُ  َقدداَل  لِلَّ دُ  َقو  َوَحاجَّ

اِن َوَإ َََخاُ  َما ُتر   ََُتَحاَجونِّي ِِي اهلل َْ ْ  َه بِّدي دَوَق َْ دَع 
َِ بِّي َشي لًا َو َْ َََراَ   ن  

ََ ُِْكوَن بِِ  نِإَّ 

وَن  ُْ ََِ  َتتََنكَّ ََ  ِعل ًما 
تُم   ُكلَّ َشي    ك  َْ د ُِوَن ََنَُّكدم  ََش  تُم  َوَإ َتَ دا ك  َْ َوَكي َ  َََخاُ  َما ََش 

ل  بِِ  َعَلي   بِاهلل َُاَزِّ َِ نِن  ُكا دتُم  َتع َلُمدوَن َما لَم   َم  َِ َََحَق بِدار  ََِْقي  َُ َِأََي ال  ل َِاًنا  َُ ََ  ُكم   الَّدِنَ

وَن  ُْ َت َُ َوُهم  ُمه  َم  َُولَلَِك لَُهُم ار  ََل بُِسوا نََِماَنُهم  بِظُل م   تُاَا َآَتي اَاَهدا  آََماُوا َولَم   َوتِل َك ُحجَّ

ِمِ   اِهيَم َعَل  َقو  َْ بََّك َحكِيٌم َعلِيٌم ﴾نِب  َْ َ  َنَراُ  نِنَّ   َم
َجات  َْ َُِع َد  ْ  (.83- 77)األنع ر  َن

                                                 
 (.41- 13/40( التفعهر الك هرو الرامي )1)

 (.2/112( هللم ئق التفعهرو اب  تهمهة )2)

 (.3/61(  هللا ع الع لكه و اب  القهم )3)
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 ثالثًا: هل شك يونس عليه السالم يف قدرة اهلل؟

: القرنن يتمم الن دي يدىن  بأند  شدم يف مدهلل ل ا  و لهدذا تفدرو فحده  قالوا

ا الاَدوِن نِذ َوذَ  أ ول  ا  إلدهلل أهدل نهندىى لدم يدذه  إلدهممو لنهد  إلدهلل ال حدر ﴿

 ََ ََندد ََن إَّ نَِلددَ  نِإَّ  اَدداَدى ِِددي الَظُلَمدداِت  َِ َْ َعَلي ددِ  
ِْ دد ق  ََن لَّددَ نَّ  ََّ َظدد َِ َهددَب ُمَلاِضددبًا  ذَّ

 ََ ََ الظَّالِِمي َُ ِم ب َحاَنَك نِنِّي ُكا  (.87﴾ )األن ه ء: َُ

: أن الق  ب ل  يجهلل تت با ونهلل أ دة  د  األ دم يعظدم األن هد ء تمد  والجواب

ظممددم القددرنن الكددريمو فمددى الكتدد ا الىحهددهلل الددذي ينددله األن هدد ء ودد  الك دد ئر و

 لالنق ئ و فضا  و  الكفر لالشرك ب   تع لهلل.

ددَماِعيَل  ﴿لمددهلل فضددل ا  يددىن   ددع إخىاندد  األن هدد ء ولددهلل العدد لمه :   َ َونِ

ََ ﴾ )ار اَا َعَل  ال َعاَلِمي ل  َُوُنَس َوُلو ًا َوُك   ِضَّ  (.86نعام: َوال َيَسَع َو

لإنمدد  أ يت الق ئددل لمددذه الشدد مة  دد  وددىء فممدد  ل يددةو فلدده   قةددىهلله  أن 

يىن  ظ  أن   عجل ا  هبرب و بل المعندهلل أند  ظد  أن ا  لد  يقدهلل  ولهد و أي لد  

يضددهق ولهدد  ليلى دد  يف تددرك مى دد  حدده  لددم يعددتجه ىا لهللوىتدد  و فمددي تقددى  ا  

قُ  ﴿تع لهلل:  ز  ِْ َْ َعَلي ِ  
ِْ ا آَتاُه اهلل ﴾َوَمَ ُق ق  ِممَّ

ُِ ُيا ل  َِ هئق ولهد و 7)ال ا :  ُ   ( أي ة 

ُْ ل ثل  مىل  تع لهلل: ﴿
ِْ َقد ََ َََرداُ  َو   َ َق لَِمد ز  ِّْ ب ُسدُط الد ََ (و لهدذا 26﴾ )الرودهلل: اهلل 

 .(1)لو  غهره    الت بعه  المعنهلل  نقى  و  اب  و  س 

ود  ملسو هيلع هللا ىلص الن دي لحف ظا ولهلل  نللة يىن  ب   تدهلل يف ملدىا المدا نه  ودهلل 

نند  خيدْ مدَ  :لعبْ َن َقول يإ َابل»تفضهل المرء نفع  ولهلل هذا الن ي الكريم: 

و (3)«مَ قال: َنا خيْ مَ َونس بَ مت ؛ ِقدْ كدنب»و ليف  لاية: (2)«َونس بَ مت 

 فث ت بذلم براءل القرنن    فرية اإلو ءل إلهلل يىن  وله  العار.

                                                 
 (.408تأليل  شكل القرننو اب  مته ةو ص ) :( انظر1)

 (.3396( أخرج  ال خ  ي   )2)

 (.4604( أخرج  ال خ  ي   )3)
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 يوسف عليه السالم رابعًا: همُّ

نعدد  القددرنن إلددهلل الةددهلليق يىوددف ولهدد  العددار المددمَّ يف الخ هئددة  ددع  ا:قالددددو

بِّدِ   ملجة العليدل ﴿ َْ َهداَن   ْ ََى ُب َّْ ََن  إ  َ  بِدِ  َوَهدمَّ بَِهدا َلدو  د ْ  َهمَّ (و 24﴾ )يىودف: َولََقد

 لم لىا: تمتلئ تت  التفعهر بةى   شهنة لمذا الممئ الف وهلل الذي ال يلهق بن ي تريم.

لة ألهلل تىا  نللة لى  والجدواب: مرأ ال  ونىن يف القرنن تم ر اآلية المعتشك 

ََن  يىوف الةهلليق لوةمة ا  إي ه    الذن : ﴿ إ  َ  بِدِ  َوَهدمَّ بَِهدا َلدو  د ْ  َهمَّ َوَلَقد

َلِصد َ  ِعَباِدَنا ال ُم   ُ  ِم َرا  نِنَّ ح  َُ َِْ  َعا ُ  الَسوَ  َوال  بِِّ  َكَنلَِك لِاَص  َْ َهاَن   ْ ََى ُب َّْ ََ ﴾ ي

 (.  24)يىوف: 

ِسدِ  لمهلل شمهللت ا رأل العليل ل  ب لخهرية لالعةمة بقىلم : ﴿   ُ اَودَتُ  َعدَ نَّ َْ   ْ َولََق

 ََ اِغَِْ ََ الصَّ ََّ َولَيَُكونًا مِّ َجاَ ُه لَيُس  ُْ َعل  َما آُم  ُ ََ تَع َصَم َولَلَِ لَّم   ََ  (.32﴾ )يىوف: َِا

ت ا رأل العليل ب لف حشدةم فدإن ي ىودف ولهد  العدار لدم يقدع  ند  للئ  همَّ

الممُّ أ ا م لهذا  ن ى  اآلية لم  فمم لغدة العدرا لطدرائقمم يف ال هد نو ف آليدة 

َ  بِدِ  ﴾تث ت ال رأل العليل المدمَّ  د ْ  َهمَّ و لكنمد  تنفدي المدمَّ ب لمعةدهة ود  ﴿ َوَلَقد

بِِّ  ﴾الةهلليق يىوف  َْ َهاَن   ْ ََى ُب َّْ ََن  إ  لىال( ونهلل العرا تفهدهلل و ل )﴿ َوَهمَّ بَِها َلو 

ا تن وا لىجىهلل و أي لم يحةل الفعل لىجىهلل     نع و فلم يتحقق المدمًا ب لخ هئدة 

 ألن   أى بره ن  ب .

تنت أمرأ ولهلل أبي و ههللل غري  القدرنن و فلمد  أتهدت ولدهلل »م   أبى ح تم : 

َ  بِِ  َوَهمَّ بَِهدا ﴾ ْ  َهمَّ مد  : للقدهلل  مد  : هدذا ولدهلل التقدهلليم لالتدأخهرو تأند  ﴿َوَلَق

 .(1)«همت ب و للىال أن  أى بره ن  ب  لممًا هب 

ِ اَدا  ل ثل  يف مى  ا  تع لهلل و  أر  ىوهلل: ﴿ َب َّْ ََن  َإ  ي بِِ  َلدو 
ِْ
نِن َكاَدت  َلُتب 

بَِها ﴾ (و فمي لم ت هلل لمم بحقهقة أ ى تمد  لمىودهللم ألن ا  10)القة :  َعَل  َقل 

                                                 
 (.3/26ىت   )( فتيف القهلليرو الش1)
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 لمعةهة ألن   أى بره ن  ب . بط ولهلل مل م و لتذلم لم يمم يىوف ب 

َُ نَِلدي ِهم  ملسو هيلع هللا ىلص: ل ثل  أيضا يف مدى  ا  لن هد   َك  ْ ْ  كِدْتَّ َتد ََن َثبَّت اَداَ  لََقد إَ  ﴿ َوَلدو 

لىجددىهلل التث هددت  دد  ا  و ملسو هيلع هللا ىلص (و فدد لرتىن لددم يقددع  ندد  74)اإلوددراء: َشددي لًا َقِلددي ً ﴾ 

  أي تث هت  لوةمت .لتذلم الممُّ لم يقع    يىوف وله  العار لىجىهلل بره ن ا 

 يف –ل ثل  يف تار الن س  عرلأ: لقهلل  و ت  لىال أ  هلل ودتو فمدى يفهدهلل 

 .الهلل اوة و    نلم لأن الروىاو ال النج   -الع  ع نه 

لالذي أخت  ه: أن يىوف وله  العار لدم يقدع  ند  هدمًا هبد  »م   أبى حه ن: 

لقهلل م  فت لدىال أن وةدمم ال تة و بل هى  نفي لىجىهلل   ية الربه نو تم  تقى : 

ا  .. ل ع   اآلي ت التي يف هذه العى ل  م  يهلل  ولهلل العةمة و لبدراءل يىودف 

 .  (1)«وله  العار    تل    يشه 

ثم لى فرةن  لمىع الممئ ب لف حشدة  د  الةدهلليق يىودفم فدإن المدمَّ يف لغدة 

عد و لإن العرا حهلليث النف  بمىامعة أ رو فإن ت ن المدمُّ يف أ در حعد  فمدى ح

ت ن يف أ ر وىء لم يكد  ودىءا  إال برتمدي المدمئ إلدهلل العدلر أل الفعدل
و لإال تد ن  (2)

                                                 
و لانظددر: هلل اودد ت ألوددلىا القددرنن (295-5/294ي )د( ال حددر المحددهطو أبددى حهدد ن األنهلللعدد1)

 .(2/685الكريمو  حمهلل و هلل الخ لق وضهمة )

( الفعل ولهلل وت  رات  )الخ طر ثم الم ج  ثم حهلليث النف  ثم المدم ثدم العدلر ثدم الفعدل(و 2)

ولهلل الع دهللم ال يف الخهدرو لال يف الشدرو تمد  مد    فأ   الخ طر لالم ج  لحهلليث النف  فا يكت ىن

أخرجدد   عددلم   « إن ا  تجدد لم أل تددي  دد  حددهللثت بدد  أنفعددم   دد  لددم يتكلمددىا أل يعملددىا بدد ملسو هيلع هللا ىلص: »

و ليكت  خهرا  إن همَّ الع هلل بأ ر الخهر أل ترك هدمَّ 127) (و لأ   الممُّ فا يكت  يف الشر بمجرهلل الممئ

ملسو هيلع هللا ىلص: هر لالشرم للى لم يقع الفعل لعلر القل  وله و ل ند  مدى  الن دي العىءو لأ   العلر فهكت  ب لخ

 الي  م فقلدددت ]أي أبدددى بكدددرل «إنا التقدددهلل المعدددلم ن بعدددهفهمم م ف لق تدددل لالمقتدددى  يف النددد  »

« إند  تد ن حريةدا ولدهلل متدل  د ح  »الحهلليث[: ي   وى  ا  هذا الق تل فم  ب   المقتدى ؟! مد  : 

 (.37أخرج  ال خ  ي   )
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فهمد  يرليد  ملسو هيلع هللا ىلص ترت    و  ا يف اتتع ا الحعن ت لالمنللة ونهلل ا  و يقى  الن ي 

َقول اهلل: نذا َْاد عبْي َن َعمل َيلة ِ  تكتبوها علي ؛ حت  َعملهدا، »و   ب : 

ها بمثلها، ونن تْكها مَ َجلي ِاكتبوها لد  حسداة، ونذا َْاد َن ِنن عملها ِاكتبو

ْ َمثالهدا دَعمل حساة ِلم َعملها ِاكتبوها ل  حساة، ِنن عملها ِاكتبوها ل  بعرد

فلى لمع همٌّ ب لعىء    يىودف فمدى لد  حعدنةو ألند  لدم ، (1)«نل  َبع مائة ضع 

ِاكتبوهددا لدد   ،مددَ َجلدديونن تْكهددا » يددرت   إلددهلل فعددلو فقددهلل ترتدد    لخىفددا  ندد 

 «.حساة

يىوف لم يةديف  لأخهرا  فإن    ل هلل يف بعض تت  التفعهر    أمىا  يف همئ 

و لهدي ل ثلمد   د  اإلودرائهله ت تثهدر يف تتد مم التدي لدم ملسو هيلع هللا ىلص ن  شيء و  الن ي 

تخل     أو طهر أهل الكتد ا لحك يد هتمم الغدث  نمد  لالعدمه و ل حدم ا  أبد  

طدىَّ  المفعدرلن يف تفعدهر هدذي  »لأجد هلل يف مىلد :  حه ن األنهلللعي فقدهلل أ د ا

ه  و لنع  بعضمم لهىوف    ال يجىم نع ت  آلحد هلل الفعد   .. لأ د  أمدىا   الممَّ

العلف فنعتقهلل أن  ال يةيف و  أحهلل  دنمم شديء  د  نلدم و ألود  أمدىا   تك نبدة 

ين مض بعضم  بعضا و  ع تىود  م هللحدة يف بعدض فعد   المعدلمه  و فضدا  ود  

مق ىع لمم ب لعةمة .. لمهلل طمرن  تت بن  هذا و  نقل  د  يف تتد  التفعدهر  مد  ال

 .  (2)«ال يلهق نتره و لامتةرن  ولهلل    هلل  وله  لع ن العرا ل ع   اآلي ت

لأ   الشهش اب  تهمهةو فهدرى أن هدذه القةد  المكذلبدة المرليدة يف تتد  

حدلَّ ودراليل  ل د  ينقدل  د  أند  "المعلمه      رلي ت لمة  أهدل الكتد ا 

دا ولدهلل يدهلله  لجل   جلد  الرجدل  د  المدرأل و لأند   أى  دى ل يعقدىا و ةًا

لأ ث   نلمو فمى  م  لم يخرب ا   ب  لال  ودىل  و ل د  لدم يكد  تدذلم فإنمد  هدى 

                                                 
 (و لاللف  لل خ  ي.129(و ل علم   )7501( أخرج  ال خ  ي   )1)

 (.295-5/294( ال حر المحهطو أبى حه ن األنهلللعي )2)
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 أخىن و  الهمىهلل الذي  هم    أوظم الن س تدذبا ولدهلل األن هد ءو لمدهللحا فدهممو 

ملسو هيلع هللا ىلص و لدم ينقدل  د  نلدم أحدهلل ود  ن هند  لتل    نقل   د  المعدلمه  فعدنمم نقلد 

 .(1)"حرفا لاحهللا  

لهكذا يعت ه  لكل  نةف بدراءل القدرنن  د  المعد   ال  طلدة التدي ح تمد  

األف تىن بجملمم أل بتع  همم و   ع   اآلي ت القرننهة التي تعترب هاالء األن هد ء 

ُهددم   خهددرل ا  يف أ ةدد و تهددف ال! لهددم  وددل ا  األطمدد   ﴿ ََ َونِنَّ َنا َلِمدد َْ ِعادد

 ِْ َيا َخ  ََ ار  ي  َُ َِ  (.47﴾  )ص:  ال ُمص 

*** 

                                                 
 (.10/297(  جمىع الفت لىو اب  تهمهة )1)
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 ملسو هيلع هللا ىلصاألباطيل املتعلقة بشخص النيب 
 قصة الغرانيقأواًل : 

يعددرض لدد  الشدده  ن تمدد  يعددرض لغهددره  دد  الندد سو ]ملسو هيلع هللا ىلص[ : الن ددي قالددددوا

فهختلط وله  القدرنن بغهدرهو لاودتهلللىا لمدذه الفريدة بقةدة الغرانهدق التدي أل هللهد  

دول   ﴿يف وه   تفعهرهم لقىل  تع لهلل: المفعرلن  َُ َّْ اَا ِمدَ َقب ِلدَك ِمدَ  دل  ََ  ْ ََ َوَمدا 

َياَسُخ اهلل َِ اِيَّتِِ   َُم  ي 
َِاُن ِِ ي  ََل َق  الرَّ كُِم  َوَإ َنبِيٍّ نِإَّ نَِذا َتَماَّ   َُح  َِاُن ُثمَّ  ي  َُل ِقي الرَّ َما 

اتِِ  َواهلل اهلل ََ  (.52)الح : َعِليٌم َحكِيٌم ﴾  آ

ت ن يف  جل  ملسو هيلع هللا ىلص تتلخ  يف أن الن ي  -تم  نتره  المفعرلن  -لالقةة 

مددريشو فنللددت ولهدد  وددى ل الددنجمو فقرأهدد  ولددهلل المشددرته  حتددهلل إنا بلددغ مىلدد  

ى تع لهلل:  َت َوال ُعزَّ ُتُم ال َّ  َ
ََ َْ َِ ََ  ﴿ ﴾ ى َْ د ُخ  (و 20-19)الدنجم:  َوَماَاَة الثَّالَِثَة ار 

لهللو لإن شف وتم  لت رت جهلل(.  فألقهلل الشه  ن ولهلل لع ن : )تلم  الغرانهق الع 

يف نخره و لم لىا: لقهلل نتدر  حمدهلل ملسو هيلع هللا ىلص ففرحت مريشو لوجهلللا  ع الن ي 

 .(1) نلمتن  بأحع  الذتر

: أل   دد  يجددهلل  التن هدد  ولهدد  أن ل لهلل هددذه الرلايدد ت يف تتدد  والجدددواب

لمدهلل المفعري  أل مة ص العهر ال يعني  حتم  لال تىثهقم  بح      األحىا و 

 د  يكد  »ن   ولهلل نلم غهر لاحهلل    العلم ءو ل دنمم ال دربي يف ت  يخد  بقىلد : 

يف تت بي هذا    خرب نترن ه و  بعض الم ةه   م  يعتنكره م  ئد و أل يعتشدنع  

و  ع و    أجل أن  لم يعرأ ل  لجما يف الةحةو لال  عنهلل يف الحقهقةو فلدهعلم 

ت ي    م ل بعض ن مله  إلهند و لأند  إنمد  أهلليند  أن  لم يات يف نلم    م لن و لإنم  أ  

                                                 
 (.670-18/664ج  ع ال ه نو ال ربي ) :( انظر1)
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مد ر: (1)«نلم ولهلل نحى    أ هلل ي إلهند  تتد  التفعدهر »و ل ثلد  مدى  الكمد   ابد  الم 

 .(2)« شحىنة ب ألح هلليث المىةىوة

و  ع اوتق هلله ب  اود و لوند  (3)ل م  أل هلل هذه القةة اب  إوح   يف وهرت 

م  اإل  ر  حمهلل ب  إوح   ج  ع العدهرل وئل ون»نقلم     نقلو يقى  أبى حه ن: 

و فدإيراهلله  حمد   (4)«الن ىية و فق  : هذا    لةع اللن هللمة و ل نف يف نلم تت بدا

 ا  هذه الرلاي ت يف تت ب  له  تىثهقا لمد و بدل هدى ولدهلل ود هللل مةد ص العدهر يف

 ترك التحري يف العهر لمةةم . جمع األخ    ل

رلن يف تف ودهرهم و فجمهدع دلاه المفعدلإن مةة الغرانهق    أةدعف  د   

أو نههلله  ةعهفة أل  نق عةو لهي يف جملتمد   ىمىفدة ولدهلل جم ودة  د  التد بعه  

ره     الةدح بةو فمدي  ىمىفدة دالذي  لم يشمهلللا القةةو للم يرلله  وم  حض

لأبي بكر ب  و هلل الرحم  بد  الحد  ث لأبدي لمت هللل ولهلل الت بعه  وعههلل ب  ج هر 

 .لم يحضر القةةو ال بل للهلل  عظممم بعهلل القةة بخمعه  ونة و لتلممالع لهة

للم تتةل أو نههلل هذه القةة إلدهلل الةدح بة إال فهمد   لاه الكل دي ود  أبدي 

بعددهلله   الددذي هددى أيضددا لددم يحضددر الىامعددةو فقددهلل للددهلل (5)  دد ليف ودد  ابدد  و دد س

                                                 
 (.1/2( ت  يش األ م لالملىكو ال ربي )1)

 (.1/17( فهض القهلليرو الشىت   )2)

 (.177العهرل الن ىيةو اب  إوح  و ص )( 3)

 (.6/352( ال حر المحهطو أبى حه ن )4)

أبى النضر الكل ديو ترتد  يحهدهلل "( لفه  هش ر الكل ي و لهى تذاا  رهلللهلل الرلايةو م   ال خ  ي: 5)

الكل دي: تدل  د  حدهللثتم ود   يم   ولي: حهللثن  يحههللو و  وفه نو مد   لد"ثم م  : و "لاب   مهللي

 . "  ليف فمى تذاأبي 

لمهلل حهللث و  الكل ي وفه ن لشع ة لجم وةو ل ةدىه يف التفعدهرو لأ د  يف "لم   اب  وهللي:          

. انظدر  هدلان االوتدهللا و "الحهلليث فعنهلله  ن تهرو لخ  ة إنا  لى و  أبي  د ليفو ود  ابد  و د س
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 دع  و ل    لاه ال لا     طريق أ هة ب  خ لهلل بإون هلله إلهلل اب  و  س بخم  ونه 

ود  ابد  و د س فهمد  »تن هم  إلهلل شدم الدرالي يف  فعمد  إلدهلل ابد  و د سو فقد  : 

 هددذا الحددهلليث ال نعلمدد  يددرلى ودد  الن ددي »و لهددذا تمدد  مدد   ال ددلا : «أحعدد 

بإون هلل  تةل يجىم نتره إال هذاو للم يعنهلله و  شع ة إال أ هة بد  خ لدهللو لغهدره 

لرلايدة المرفىودة المعدنهللل . فمدذا ياتدهلل الشدم يف ا(1)«يرول  ود  ودعههلل بد  ج هدر

 بإون هلل  ق ى .

ليجددهلل  ب لددذتر أن ال خدد  ي نتددر يف  ددحهح   دد   لايددة ابدد  و دد س مةددة 

و ل ثلد  يف  لايدة أبدي (2)وجىهلل المشرته  للم يدذتر شدهئا ود   ىةدىع الغرانهدق

هللالهلل و  اب   ععىهللو لتذلم  لاية أحمهلل و  الم ل  ب  أبدي لهللاودة العدمميو 

 .(3) المشرته لت ن  م  حضر يى ئذ  ع 

لمهلل  هلل المحققىن    أهدل العلدم مةدة الغرانهدقو لبد لغىا يف التحدذير  د  

و لمد  : «لم أ ه   عدنهللل  د  لجد   دحهيف» لايتم  لبه ن ةعفم و م   اب  تثهر: 

لمددهلل نترهدد   حمددهلل بدد  إوددح   يف العددهرل بنحددى  دد  هددذاو لتلمدد   روددات »

 .«ل نق ع ت 

 .«هللمةإو     لةع اللن »لم   اب  خليمة: 

                                                                                                                            
  د  اودرتأ(و لهذا األثر  م  أخرجد  الكل دي ود  أبدي  د ليفو فمدى بعدض 558-3/557الذه ي )

 .فه  بكذب  الكل ي

و لأ هة ب  خ لهلل  ختلدف يف تىثهقد و (56( نة  المج نهق لنعف مةة الغرانهقو األل    و ص )1)

لم يحمهلله يف الحهلليثو لمد  : إنمد  تد ن : »أن فقهلل نتره العقهلي يف الضعف ءو لنقل و  اإل  ر أحمهلل 

ث    حفظ و ال يخرع تت با  .(1/129لي )الضعف ء الك هرو العقه «يحهللئ

ودجهلل بد لنجم و لودجهلل  عد  ملسو هيلع هللا ىلص ( يف ال خ  ي  د   لايدة ابد  و د س  ةدي ا  ونممد  أن الن دي 2)

 (.1071المعلمىن لالمشرتىن لالج  لاإلن  . أخرج  ال خ  ي   )

 (.26701(و ل عنهلل أحمهلل   )1406ون  أبي هللالهلل   ) :( انظر3)
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مد   ال همقدي: هدي غهدر ث بتدة  د  جمدة النقدلو »لم   أبى حهد ن األنهلللعدي: 

لمد    د   عند ه : إن  لاهتد    عدىن ولدهمم للده  يف الةدح   لال يف التةد نهف 

 .«الحهلليثة شيء  م  نترله فىج  اطًاراح . للذلم نلهت تت بي و  نتره فه 

اآليدةو للده   نمد   األح هلليث المرليدة يف ندلل  هدذه »لأ   القرط ي فق  : 

 .«و  تل تأليل غ   لةعف الحهلليث     شيء يةيف ...

لالحددهلليث الدذي فهدد : لإود  الغرانهددق »لتدذلم ةددعفم  ابد  حددلر بقىلد : 

العاو لإن شف وتم  لرتجهلل. فكذا بحت لم يةليف    طريق النقلو لال  عندهلل 

 .(1) «لاشتغ   ب  و إن لةع الكذا ال يعجل ون  أحهلل

هذا الحدهلليث لدم يخرجد  أحدهلل  د  أهدل الةدحةو  » لم   الق ةي وه ض:

لال  لاه ثقة بعنهلل ولهم  تةدلو لإنمد  أللدع بد  لبمثلد  المفعدرلن لالما خدىن 

 .(2) «المىلعىن بكل غري  المتلقفىن    الةحف تل  حهيف لوقهم

                                                 
(و تفعددهر القددرنن العظددهمو ابدد  تثهددر 84و 12/80( انظددر: الجدد  ع ألحكدد ر القددرننو القرط ددي )1)

(و لنةدد  314(و لاإلوددرائهله ت لالمىةددىو ت يف تتدد  التفعددهرو  حمددهلل أبددى شددم ة )3/318)

(و لال حر المحدهطو أبدى 47-44المج نهق إلب    مةة الغرانهقو  حمهلل ن  ر الهللي  األل   و ص )

 (.  6/352حه ن )

د  ابد  حجدر  لايد ت 2/125و الق ةي وهد ض )بتعريف حقى  المة فهلل ( الشف 2) (و لمدهلل حعَّ

مةة الغرانهق  غم اورتاف  بأن أو نههلله   رولةو لاحت  لتحعهن  بتعهللهلل  خ  جم  و لكن   ع نلم ال 

هبدذه الكلمد ت و بدل يتأللمد  ولدهلل أن ملسو هيلع هللا ىلص يقى  بم  يقى  ب  المرجفىن هبدذه القةدة  د  ن دق الن دي 

بمد  جد ء يف  لايدة ابد  أبدي حد تم  د  و لاودتهلل  لدذلم ملسو هيلع هللا ىلص الشه  ن ت ن يتكلم به  ودكت ت الن دي 

فأ دد  المعددلمىن فعج ددىا لعددجىهلل »وددم ع المشددرته  لمددذه الكلمدد ت لوددهللر وددم ع المعددلمه  لمدد  

المشرته   عمم ولهلل غهر إيم ن لال يقه و للم يك  المعلمىن ومعىا اآلية التدي ألقدهلل الشده  ن يف 

 (.8/2501هر اب  أبي ح تم )(و لتفع8/439. انظر : فتيف ال   يو اب  حجر )« ع  ع المشرته 

لمهلل  هلل العا ة األل    تحعده  ابد  حجدر لمدذه الرلايد ت لاوتربهد   د  أله  د   حمد  ا . انظدر: 

و لتدذلم فعدل المحدهللث أحمدهلل شد تر (37نة  المج نهق لنعدف مةدة الغرانهدقو األل د  و ص )
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لأ   أهل التحقهق فقهلل م لىا : هذه الرلاية ب طلدة ل ىةدىوةو »م   الرامي: 

 .(1)«لالعنة لالمعقى  لاحتجىا وله  ب لقرنن

فإن يف  تىود   د  التند مض  ملإة فة إلهلل الضعف الذي يكتنف ونهلل القةة

 مة المث  ل    خالم و ل   نلم:  لالخلل    يكفي لرهلله  لإب    الش

   ن   العلم ء وله     تع  ض  لايد ت مةدة الغرانهدق الضدعهفة لغهدر  -1

الق ةي بكر بد  العداء المد لكي:  المتةلة ب إلون هلل إلهلل    حضر الىامعةو يقى 

لقددهلل ب لددي الندد س بدد عض أهددل األهددىاء لالتفعددهرو لتعلددق بددذلم الملحددهلللن  ددع »

ةعف نقلت  لاة راا  لاي ت  لانق  ع إون هلله لاختاأ تلم تد و فق ئدل يقدى : 

إن  يف الةالو لنخر يقى : م لم  يف ن هللي مى   حه  أنللدت ولهد  العدى لو لنخدر 

                                                                                                                            
ل لاههدةو لمدهلل أخ دأ يف ح ل  أن يهللوي أن للقةة أ ا و لتعدهللهلل طرممد و لإن ت ندت  رودلة أ»فق  : 

 .(456/ 2تحقهق أحمهلل ش تر لج  ع الرت ذي ) «للكل و لم ملة نلم خ أ ال نرة ه ل و

اِيَّتِد ِ لمهلل فمم اب  حجر    مىلد  تعد لهلل: ﴿  َُم  ﴾ أند  بمعندهلل: وندهلل تالتد و أي ألقدهلل الشده  ن يف  ِِدي 

لد  لغدة العدراو ألن )يف( ليف وكت ت و لهذا تحتمملسو هيلع هللا ىلص  ع  ع الكف   تلم الكلم ت ونهلل تالل الن ي 

ََ تأيت بمعنهلل : )ونهلل( و تمد  يف مىلد  تعد لهلل: ﴿  داِي َِ َ  ُعُمدَِْ   ََ ِِياَدا ِمد د و أي (18﴾ )الشدعراء :  َوَلبِث 

 ل ثت ونهللن .

ولهلل تعلهم الحهلليث لى  يف و لمدهلل أو نند  ا   د   دحت  .. الدذي »لإلهلل هذا أش   القرط ي ل ت  : 

ملسو هيلع هللا ىلص   ]أي إنا ولمن  بةحة الرلايةو للهعت بةحهحة[ أن الن ي يظمر ليرتجيف يف تأليل  ولهلل تعلهم

ت ن تم  أ ره  ب  يرتدل القدرنن تدرتها و ليفةدل اآلي تفةدها  يف مراءتد و تمد  أخرجد  الثقد ت وند و 

فهمك  تر هلل الشه  ن لتلم العكت ت لهللو  فهم     اختلق     تلم الكلم تو  ح تها نغمة الن دي 

لأشد وىه و للدم يقدهلل  نلدم ملسو هيلع هللا ىلص      الكف  و فظنىه     مدى  الن دي م بحهث يعمع     هللن  إلهملسو هيلع هللا ىلص

يف نر ملسو هيلع هللا ىلص وندهلل المعدلمه  لحفد  العدى ل م دل نلدم ولددهلل  د  أنللمد  ا و لتحققمدم  د  حد   الن ددي 

لمذه اإلش وة لالش مة لبع   هدذه ملسو هيلع هللا ىلص األلث ن لوه م     ورأ  ن و فهكىن     لي    حلن الن ي 

 (.12/83و القرط ي ). الج  ع ألحك ر القرنن«الفتنة 

 (.23/50( التفعهر الك هرو الرامي )1)
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نةو لنخر يقى : بل حدهللث نفعد  فهمد و لنخدر يقدى : إن يقى  م لم  لمهلل أ   بت  و 

لم  ورةم  ولهلل جربيدل مد  :  د  هكدذا ملسو هيلع هللا ىلص الشه  ن م لم  ولهلل لع ن و لأن الن ي 

ملسو هيلع هللا ىلص مرأه و فلم  بلغ الن ي ملسو هيلع هللا ىلص أمرأتمو لنخر يقى : بل أولممم الشه  ن أن الن ي 

 .(1) «نلم م  : لا     هكذا نللتو إلهلل غهر نلم    اختاأ الرلال

لهذا الخرب    أخ    اآلحد هللو  ضد را الرلايدةو  ختلدف »م   ال  ما : 

 .(2)«األلف ظ

أن العرا ال ت لق تلمة )الغرنى ( ولهلل األ دن رو بدل هدى اودم ل د ئر  -2

   ئي أبهض أل أوىهللو ليف نلم يقى  األ معي:

 (3)يظلًا تغنًاه  الغرانهق فىم           نب ء لغهل  فىم   تر ر        

  ثل  مى  اب  العكهت: الغرانهق: طهر  ثل الكراتيو الىاحهلل غرنى و لأنشهلل:ل

انهق            ر  ُلن يجري يف الغ  ا          و ت  الم  هلل  ى ح 
ىأ  ن   يف ج 

 (4)أل طعم غ هللية 

ل    ع   الغرنى  المذتى ل يف مىا ه  العرا: الش ا األبهض الند وم و 

 ل ن  مى  اللهث :

ران ق   أال إنَّ               لددة           لمهلل ف ت  يع ن  الش  ا الغ   ت ُ ددا ب ي لمثدددلم م 

 .(5)تم  ي لق يف لغة العرا أيضا ولهلل الن  ت الله  

لال تش ب  به  و ئر هذه المع   العربهة لاأل ن رو لغ ية    لجهللتد  يف هدذا 

ل: هدى لمهد»الةهللهلل  د  نقلد  اللبهدهللي بةدهغة التمدريض لالتضدعهفو لهدى مىلد : 

                                                 
 (.2/125و الق ةي وه ض )بتعريف حقى  المة فهلل ( الشف 1)

 (.308( نكت االنتة   لنقل القرننو ال  ما و ص )2)

 (.73-6/72( المحكم لالمحهط األوظمو اب  وههلله األنهلللعي )3)

 .(8/224( هتذي  اللغة و أبى  نةى  األمهري )4)

العددهرل  :(و لانظددر7/35(و لتدد ع العددرلسو اللبهددهللي )10/286( لعدد ن العددراو ابدد   نظددى  )5)

 (.  1/367الن ىيةو أبى شم ة )
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الكرتدديو شدد مت األ ددن ر بدد ل هى  التددي تعلددى لترتفددع يف العددم ء ولددهلل حعدد  

 .(1) «موممم

 م المائكددةلنقددل المفعددرلن ودد  الحعدد  أن المقةددىهلل بدد لغرانهق العلددهلل

مدد  أنن ا  لمددم يف   و إن هددمالمرتفعددة يف العددم ء و لهدداالء ترتجددهلل شددف وتمم

﴿وكدم مدَ لدنجم يف مىلد  تعد لهلل: الشف وة و تم  ج ء يف العه   القرن  يف وى ل ا

ملددك  يف السددموات إ تلاددي شددُاعتهم شدديلًا نإ مددَ بعددْ َن َددأذن اهلل لمددَ َرددا  

 (.26)النجم:  وَْض ﴾

أن العه   القرن  يف وى ل النجم التي نترلا أن هدذه الكلمد ت ألقهدت  -3

ُتُم الد َّ فهم  ينهللهلل بأ ن ر المشرته  ل ع دىهللاهتم ملسو هيلع هللا ىلص ولهلل الن ي   َ
ََ َْ َِ ََ ى ﴿ َت َوال ُعدزَّ

  ى َْ ُخ  َث   َوَماَاَة الثَّالَِثَة ار  ُن  ُْ َوَلُ  ار  َك دَمٌة ِضديَزى  َََلُكُم النَّ دَك نًِذا ِقس   تِل 

دَزَل اهلل ََن  ُتم  َوَآَباُؤُكم  َما  ََن  ي ُتُموَها  مَّ ََ َماٌ    َ ََ تَّبُِعدوَن  نِن  ِهَي نِإَّ  ََ  نِن  
َِان  دل  َُ   َ بَِهدا ِمد

ى ﴾نِإَّ ال َْ بِِّهُم ال ُه َْ   َ ْ  َجاَ ُهم  ِم ُس َوَلَق ُُ َن  َوى ار  ََّ َوَما َته  (و 23-19)الدنجم:  ظَّ

ن ق بتلم الكلم ت فإن يف العه      ي ه  براءتد   د  األ دن ر ملسو هيلع هللا ىلص فلى ت ن الن ي 

 دهللحا أل دن  مم لهدى يقدرأ ملسو هيلع هللا ىلص لتفره هب و فلى ت ن المشرتىن ومعىا    الن ي 

نعة ولهلل هذه المع ىهللات ال  طلة لق لىا ل :    ب لدم تشدتم ني ت وى ل النجم المش

نلمتن  لتذتر أو   ع ىهللات ب طلة نع هلله  نح  لنب  ن     غهر ودل  ن  د  ا و ثدم 

شف وتم  ترتجهلل! لك  شهئا    نلدم لدم يكد و ألن القةدة  ختلقدة  :أنت تقى 

 لغهر  حهحة.

فداو لنلدم أن هدذا اوتح لة هذه القةدة نظدرا  لور »: الق ةي وه ضيقى  

الكار لى ت ن تمد   لي لكد ن بعهدهلل االلتئد رو  تند مض األمعد رو  متدلع المدهلل  

رت   دد  دلال  دد  بحضددملسو هيلع هللا ىلص ب لددذرو  تخدد ن  التددألهف لالددنظمو للمدد  تدد ن الن ددي 

                                                 
 (. 7/35( ت ع العرلسو اللبههللي )1)
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المعلمه  ل ن هلليهلل المشرته   م  يخفهلل وله  نلمو لهذا ال يخفهلل ولدهلل أهللندهلل 

ا ال هد ن ل عرفدة فةدهيف الكدار  تأ لو فكهدف بمد   جديف حلمد و لاتعدع يف بد 

 .(1) «ولم 

ال وامة بده  أود ى ل الغرانهدق المكهدة لنيد ت ودى ل الحد  المهللنهدةو  -4

 َوَإ َنبِديٍّ نِإَّ نَِذا  ﴿ل هلل فهم  مى  ا  تع لهلل: لالتي 
دول  َُ َّْ اَا ِمدَ َقب ِلدَك ِمدَ  ل  ََ  ْ ََ َوَما 

 َِ اِيَّتِِ   َُم  َِاُن ِِي  ي  ََل َق  الرَّ كِدُم اهلل َياَسُخ اهللَتَماَّ   َُح  َِاُن ُثدمَّ  دي  َُل ِقدي الرَّ ََاتِدِ  َواهلل َمدا   آ

(و فقهلل  بط بهنمم     ل دفمم الق ةدي وهد ض بدأوم 52)الح :  َعِليٌم َحكِيٌم ﴾

المفعددرلن لالما خددىن المىلعددىن بكددل غريدد  المتلقفددىن  دد  الةددحف تددل »

 .(2) « حهيف لوقهم

لحد  ل   ينتمد  لألود ى ل المكهدةم للى أغمضن  ال رأ و   هللنهدة ودى ل ا

فإن يف تم ر ني ت وى ل الحد   د  يدرهلل ولدهلل القد هللحه  بدىحي القدرننو ففدي تمد ر 

اآليدة العدد بقة أن ا  يحفدد  ني تدد  ليحكممدد م لأند  ي  ددل ونمدد   دد  يلقهدد  الشدده  ن 

َياَسُخ اهلل َِ كِدُم اهلل ﴿ َُح  َِاُن ُثدمَّ  دي  ِقدي الرَّ ل  َُ اتِدِ  َواهلل َمدا  ََ )الحد :  ٌم َحكِديٌم ﴾َعِلدي آ

(و ف إحكدد ر ا  آلي تدد  يددلل  تددل لدد   لتنجلددي تددل شدد مة إال ونددهلل أ ددح ا 52

القلىا المريضة الذي  تةى  اآلي ت افتتد وم هبدذا الدذي ألقد ه الشده  ن لأب لد  

يَ ا   َِ ٌ  َوال َقا َْ ي ُقُلوبِِهم  َم
ِِ ََ ِنَ ت اًَة لِلَّ

َِاُن ِِ ي  َُل ِقي الرَّ َعَل َما  ِة ُقُلوُبُهم  َونِنَّ ﴿ لَِيج 

  ْ ي ِشَقاق  َبِعي ُِ ََ َل ِماُدوا  الظَّالِِمي ُيؤ  َِ بَِّك  َْ   َ ُ  ال َحَق ِم ََنَّ َم  َُوُتوا ال ِعل   ََ َلَم الَِّنَ َولَِيع 

ََ َلدُ  ُقُلدوُبُهم  َونِنَّ اهلل بِد ُت   َِ دَتِقيم  ﴾ بِِ    ُمس 
 ِ ا َْ ََ َآَماُدوا نَِلد  ِصد )الحد :  َلَهداِد الَّدِنَ

53-54.) 

                                                 
تفعدهر القدرنن العظدهمو و لانظدر: (2/127و الق ةدي وهد ض )بتعريف حقى  المة فهللالشف  ( 1)

 (.3/444اب  تثهر )

 (.2/125و الق ةي وه ض )حقى  المة فهلل بتعريف( الشف  2)
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تتعدد  ض  لايدد ت الغرانهددق  ددع وةددمة ا  أن هدد ءه ولددهمم العددار  دد   -5

تعلط الشه  ن ولهمم لتخلدهط ب طلد  بد لىحي المندل  إلدهممو فد   يث دت أن هد ءه 

ري الدذي دولهمم العار ليمنعمم  م  يعرض لغهرهم    وىا ض الضعف ال شد

َونِن  ﴿ملسو هيلع هللا ىلص:  لهلل لن هد  يخل بمنة  الن ىل لالرو لةو ل د   ثدل نلدم مدى  ا  تعد

ُه َونِذًا إَّتََّ دُنوَ  َخِلدي ً  َْ َتدَِْي َعَلي اَدا َغي د  ُ َحي اَا نَِلي َك لِت ََو  َِ الَِّني  تِاُوَنَك َع  ُ َكاُدوا  َلَي

 ﴾ َلدَك َعَلي اَدا َنِصديًْا ُْ َ  ال َمَمداِت ُثدمَّ إَ َتِجد َ  ال َحَيداِة َوِضدع  اَاَ  ِضدع  ََذق   نِذًا رَّ

(و فتث هدددت ا  تعددد لهلل لددد  نفدددهلل ونددد  المق  بدددة لالمهدددل إلدددهلل 75-73 )اإلودددراء:

 الك فري .

هبذه العةمة اإللمهةو فمي بعض فضدل ا  ولهد  ملسو هيلع هللا ىلص لمهلل ا ت  ا  ولهلل ن ه  

َُِضدَلوَن نِإَ  ﴿ َُِضَلوَ  َوَمدا  ن 
ََ ٌة َما ُهم   َُ

آئِ َّ  َ َمُتُ  َلَهمَّ ح  َْ ِ  َعَلي َك َو ُل الل  َِض  إَ  َوَلو 

ََنَزَل اهللََن وَنَك ِمَ َشي    َو َْ ََُض َسُهم  َوَما  َمَة َوَعلََّمَك َما َلدم   ُُ َعَلي َك ال كَِتاَب َوال ِحك 

ُل اهلل َِض  َلُم َوَكاَن  َ  َتع   (.113)النع ء:  َعَلي َك َعظِيمًا ﴾ َتُك

ملسو هيلع هللا ىلص م  دت الحجدة لأجمعدت األ دة ولدهلل وةدمت  »: الق ةي وهد ضيقى  

رنيلةو أ      تمنه  أن ينل  وله   ثدل هدذا  د   دهلل  نلمدة لنلاهت  و   ثل هذه ال

غهر ا  لهى تفر أل أن يتعى  وله  الشه  ن ليش   وله  القرنن حتهلل يجعل فه   د  

أن  د  القدرنن  د  لده   ند  حتدهلل ين مد  جربيدل ولهد  ملسو هيلع هللا ىلص له   ند  ليعتقدهلل الن دي 

ل نفعد   د  م دملسو هيلع هللا ىلص و أل يقدى  نلدم الن دي ملسو هيلع هللا ىلص العارو لنلم تل   متندع يف حقد  

 .(1) «أل ومىا  و لهى  عةىر    هذا تل  -لنلم تفر  -ومهللا  

لثمة واا  ي ر  نفع  : إنا ب لت مةة الغرانهق لظمر خ أ المعنهلل الذي 

اَا ِمَ َقب ِلَك ِمدَ  ﴿تهللالل  المفعرلن فم   عنهلل اآلية التي يف وى ل الح   ل  ََ  ْ ََ َوَما 

 َوَإ َنبِيٍّ نِإَّ نَِذا َتَماَّ 
ول  َُ َِاُن َّْ دي  ِقدي الرَّ ل  َُ َياَسدُخ اهللُ َمدا  َِ اِيَّتِدِ   م 

َُ َِاُن ِِي  ي  ََل َق  الرَّ   

                                                 
 (.2/126و الق ةي وه ض )بتعريف حقى  المة فهللالشف  ( 1)
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كُِم اهلل َُح  اتِِ  َواهلل ُثمَّ  ََ  (؟.52)الح : َعِليٌم َحكِيٌم ﴾  آ

﴿نذا ولدهلل فمدم  عندهلل مىلد  تعد لهلل:  ن  عنهلل اآلية يدهللل إ :نقى  ويف اإلجابة

عندهلل )مدرأ( أل )تدا(و لهدذا التددأل  و لمدهلل نتدر جممدى  المفعدري  أندد  بمتماد ﴾

و ليتع ل   دع  لايد ت الغرانهدق (1)للتمني بمعنهلل التالل ج ئل    الن حهة اللغىية

كُِم اهللالضعهفة التي أل هللله  يف تت ممو لمهلل يشمهلل ل  مىل :  َُح  ََاتِِ  ﴾. ﴿ ُثمَّ   آ

 لك  إنا تج لمند  إيحد ءات  لايد ت الغرانهدقو فدإن إفعد هلل الشده  ن لدتالل

 الم نعدة لالىود لس الشكىك   يلقه  الشه  ن يف مراءل الن ي: »إنم  هى ملسو هيلع هللا ىلص الن ي 

 لأو  األلله و أو طهر أل شعرو أل وحر أو  ولهمم تإلق ئ  لم ىلم و تةهلليقم    

الةدىااو لأن القدرنن يدهلل   »و لهدذا هدى «لهلل ا  لهعت  نللدة  د  وندهللهو  فرتال

 .(2)«   تكلم ولهلل اآلية    المفعري  وله  هللاللة لاةحةو لإن لم ينت   ل 

  ﴾اَّددمَ ا تَ ذَ ﴿نِ لكدد  المعنددهلل الددذي اختدد  ه جم وددة  دد  المحققدده  أن مىلدد : 

 .(3) نهة تم  نه  إله  الفراء لالكع ئي لغهرهم ولهلل ظ هرهو    األ  

                                                 
التاللو ليتشكم يف  حة  د   :بمعنهللو ﴿تمنهلل﴾  :يتشكم اب  و شى  يف تفعهره بةحة تفعهر( 1)

لدهلل و مللىه و لهى ال هت المنعىا لحع ن ب  ث بت يف  ث ء وثم ن  ةدي ا  ونممد أهلل وله   تماوت

 :اختاأ يف وجله

ُهل                               لنخره المهلل حم ر المق هلل       تمنهلل تت ا ا  أل  ل 

الحههللل و  المعندهلل المشدمى  للتمنديو لهدى  د  يف  خ أ ظ هرا   لأ   الشهش الشعرالي فهرى

هد  إال بدهلللهلو ليدرى األ نهة التي تتلجل  يف الةهلل و إلهلل  عنهلل التاللو ليراه  عنهلل غري ا ال ية   إل

اَا ِمَ أن األللهلل هى تفعهره  ب أل نهةو ألن الن ي يتمنهللو لال يتلى تت باو بهنم  اآلية تقى :  ل  ََ  ْ ََ ﴿ َوَما 

 َوَإ َنبِيٍّ نِإَّ نَِذا َتَماَّ  ﴾
ول  َُ َّْ / 17. انظر : التحريدر لالتندىيرو ابد  و شدى  )(52)الح :  َقب ِلَك ِمَ 

 .( 9873/ 16الي )(و لتفعهر الشعر299

 (.798/ 5أةىاء ال ه ن يف إيض   القرنن ب لقرننو الشنقه ي )( 2)

 (.3/660( انظر: فتيف القهلليرو الشىت   )3)
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مدد   الددرامي بعددهلل أن نتددر ا ت دد    عنددهلل التمنددي بدد لتالل بعدد    لايدد ت 

[ ب لخد طر لتمندي   ﴾اَّدمَ ا تَ ذَ ﴿نِ رن ه  ]أي مىلد : دفعد لأ د  إنا»الغرانهق ال  طلدة: 

 تدهلل تمندهلل بعدض  د  يتمند ه  د  األ دى م يىودىس ملسو هيلع هللا ىلص القل م ف لمعنهلل أن الن دي 

الشدده  ن إلهدد  ب ل  طددل ليددهللوىه إلددهلل  دد  ال ين غدديم ثددم إن ا  تعدد لهلل ينعددش نلددم 

لتدي ألقدهلل و لالمعندي ب أل نهدة ا(1) «لي  ل  ليمهللي  إلهلل ترك االلتف ت إلهلل لوىودت 

م   جم وة المفعري  يف و   نلل  هذه اآليدة: »فهم  الشه  ن    نقل  الشىت  : 

إوددراض مى دد  وندد  تمنًاددهلل يف نفعدد  أن ال ينددل  ولهدد  شدديء ملسو هيلع هللا ىلص  أندد  لمدد  شددقًا ولهدد 

 دد  تدد ن يحددذ ه  و فددأحكم ا  ني تدد  لأنددل (2) «ينفددرهم وندد  لحر دد  ولددهلل إيمدد وم

للى أهللى نلم إلدهلل نفدى همو فدإن المد هللي الشه  ن    نتر أ ن ر مريش ب لعىءو 

 هى ا  تع لهلل.

                                                 
 (.23/52( التفعهر الك هرو الرامي )1)

 (.3/461) فتيف القهلليرو الشىت  ( 2)
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 ملسو هيلع هللا ىلصثانيًا : سحر النيب 

للعحرو لهذا يلقي بظا  الشدم ولدهلل  د  أتدهلل ]ملسو هيلع هللا ىلص[ تعرض الن ي  قالددوا:

ب     أخ   و إن مهلل يكىن بعض  د  يقدرأه ولدهلل أند   د  القدرنن إنمد  هدى  د  تدأثهر 

 العحرو لهذا يىج  الشم يف تل القرنن.

وددحر الن ددي يددهلل  ولددهلل تعددلط الشدده  ن ولهدد و لهددذا يقددهلل  يف إن  وقالددددوا:

أهلهة الروى  لحمدل الرود لة اإللمهدةو فد لقرنن يجدلر أن الشده  ن ال يتعدلط إال 

ُلوَن  ولهلل ألله ئ : ﴿ َتَوكَّ ََ بِِّهم   َْ ََ آَماُوا  َوَعَل   َِاٌن َعَل  الَِّنَ ل  َُ ُ  َلي َس َلُ   َمدا  نِنَّ نِنَّ

َِاُنُ  َعَل  الَّ  ل  ُِْكوَن َُ ََ ُهم بِِ  ُمر  َنُ  َوالَِّنَ َتَولَّو  ََ  ََ  (.100-99﴾ )النحل: ِنَ

ن األن ه ء بشر و يعرض لمم    يعرض لع ئر ال شر  د  إ :نقى ويف الجواب 

 رض لهم لحلن لغض  لابتاء لمتلو لال يمت ملن ونمم إال بمد  خةدمم ا  

ٌْ  هد ن ﴿   الدىحي ل د  يعدتلل   نلدم  د  تأيهدهلل ب لحجدة لالرب َََندا َبَرد َمدا  ُقدل  نِنَّ

َُوَح  نَِليَّ  ث ُلُكم    (.6﴾ )فةلت: مِّ

لمددهلل تعددرض األن هدد ء لةددنىأ الدد اء التددي  دد م  ولددهمم شدده طه  اإلندد  

ُضدُهم   ﴿لالج   َُدوِحي َبع   َِّ ََ اإِلندِس َوال ِجد ًا َشدَيا ِي و  ُْ اَا لُِكلِّ نِبِيٍّ َع َوَكَنلَِك َجَعل 

  َ ُْ وَن  نَِل  َبع ْل  ُزخ  ُْ َتد  ُ ََ ُهم  َوَمدا   ْ دَن َِ َعُلدوُه  َِ َبدَك َمدا  َْ وًْا َوَلدو  َشدا   ُْ ِل ُغ ﴾ ال َقو 

 -(و لك  هذا التعلط الشه    لم يجد لم أجعد هللهمو للدم يةدل 112)األنع ر: 

إلهلل أ لاحممم ألوم ألله ء ا  ت   ك لتع لهلل يةهلل  فدهمم مىلد   -لعةمة ا  لمم

ََ نِنَّ ِعَبدداِدي َلددي  تعدد لهلل: ﴿  ََ ال َلدداِوَ َبَعددَك ِمدد َِ اتَّ َِاٌن نِإَّ َمدد ددل  َُ ﴾  َس َلددَك َعَلددي ِهم  

(و فلم يقع  نمم ت هدر نند  لال م هحد و ألودم  ودل ا و لالرودى  42)الحجر: 

ل.  ولهلل مهلل  المرو 

للفق هذا الم هللأ يرفض المعلمىن    ت فيف ب  تت  أهل الكت ا    اهتد ر 

األ دن ر و فمدذا تلد  إنمد  يقدع بتعدلط الشده  نو  األن ه ء ب للن  أل العكر أل و  هللل
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 لهم  عةى ىن  ن  بقىل ا  لحفظ .

و فلدم يتعدلط شده  ن ولهد و للدم تقدع  ند  الق د ئيف م دل ملسو هيلع هللا ىلص لتذلم تد ن ن هند  

أن الشده  ن نناه يف جعدهللهو تمد  ملسو هيلع هللا ىلص العحر لال بعهللهو لغ ية األ در يف ح هللثدة ودحره 

 بدد أل راض فهةدد ا و لالجددراثهم بددل اإلندد و شدده طه    -األن هدد ء لإخىاندد  –تانيدد  

بحد    -هم     العىا ض التي ال يعلم  نم  بشرو لكد  نلدم ال يخدلُّ لغهر لاألنى

 الن دي ينقلد  فم  ا و و  ال اغ يف الخ أ و  لوةمت  للرو لة بأهلهت  –   األحىا  

َِ ال َهَوى ﴿   ب  و  ملسو هيلع هللا ىلص ا ُِِق َع ََ َُوَح  َوَما  ٌي   (.4-3)النجم: ﴾ نِن  ُهَو نِإَّ َوح 

ملسو هيلع هللا ىلص ء يعدمع   د   ودى  ا  يللمذا ت ن و هلل ا  بد  ومدرل يكتد  تدل شد

ر دبشدملسو هيلع هللا ىلص لهحفظ و فنمت  مريشو لمد لىا: أتكتد  تدل شديء تعدمع و ل ودى  ا  

يتكلم يف الغض  لالرة ؟ يقى  و هلل ا : فأ عكت و  الكتد او فدذترت نلدم 

ِوالددني نُسدي بيدْه مددا  اكتدب ،» و فأل دأ بأ د ع  إلددهلل فهد  فقد  :ملسو هيلع هللا ىلصلرودى  ا  

  عةىر يف تل أحىال     الللل لالغلط.ملسو هيلع هللا ىلص فمى ، (1)«َ ْج ما  نإ حق

لالعحر ولهلل أنىاع بعضم  هلللن بعضو ل   أنىاود  ودحر التخههدلو حهدث 

يتخهددل المعددحى  أندد  فعددل شددهئا  دد  غهددر أن يكددىن مددهلل فعلدد  حقهقددةو تمدد  لمددع 

دنَِذا ِحَبداُلُهم   ﴿وةدهمم لمىوهلل وله  العار حه  ألقهلل وحرل فروىن ح د لمم ل َِ

َع  ﴾ َها َتس  ََنَّ ِِْهم   ح 
َِ ََُ يَُّل نَِلي ِ  ِمَ   (.66)ط :  َوِعِصَيُهم  

دحرو لمدهلل انحةدر ملسو هيلع هللا ىلص لهذا النىع    العحر هى  د  أ د ا الن دي  حده  و 

الجعهللية  ع أملاج و فكد ن يخهدل إلهد  أند  يجد  ع نعد ءه ملسو هيلع هللا ىلص أثره يف وامة الن ي 

)مكدُ قهقة و تقى  أر الما نه  و ئشدة  ةدي ا  ونمد :    غهر أن يكىن نلم ح

و مد   الق ةدي وهد ض: (2) كنا وكنا َ يل نلي  َن  َأتي َهلد ، وإ َدأتي(ملسو هيلع هللا ىلص الابي 

فظمر هبذا أن العحر إنم  تعلط ولهلل جعدهلله لظدىاهر جىا حد م ال ولدهلل تمههدله »

                                                 
 (.3646( أخرج  أبى هللالهلل   )1)

 (.3268( أخرج  ال خ  ي   )2)
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 .(1) «ل عتقهلله

يء الدذي لدم دعدل الشدأند  فملسو هيلع هللا ىلص ليجهلل  التن ه  هن  إلهلل أن  ال يللر    تخهلد  

يفعل  أن يجلر بتخههل  ناكو فقدهلل يكدىن تخههلد   د  جدن  الخد طر الدذي يخ در 

 و لهى أ ر مهلل يحةل ألي أحهلل    غهر وحر لال نفث وقهلل.(2)ولهلل ب ل  لال يث ت

 د  العدحر  د  جدن  المدرض ملسو هيلع هللا ىلص لمهلل اوتربت المائكة    أ  ا الن ي 

فد وترباه « خْ: ما وجع الْجدل؟َحْهما لآل» الذي يةه  األن ه ء لغهرهمو فق  

 
ُّ
ِأما َنا ِقْ شدُاين » و فقهلل م   يف نخر الحهلليث: ملسو هيلع هللا ىلص ريضاو لتذلم اوتربه الن ي

و لتذلم ل هلل يف حدهلليث و ئشدة مىل مد : «نن اهلل َنبأين بمْضي»ليف  لاية:  ،(3)«اهلل

خدن ، وَُ ُملسو هيلع هللا ىلص)مدْ  الابدي و لم   ابد  و د س: (4))ِكان َْوْ وإ َْْي ما وجع (

 .( 5)سا  والِعام والرْاب(عَ الا

و لاإليمد ن ملسو هيلع هللا ىلصفىائهللو  نمد : م دع ن ائدع الغلدى يف شخةد  ملسو هيلع هللا ىلص ليف مةة وحره 

وإً  أن  بشر تع ئر ال شر ﴿ َُ َّْ َُ َنإَّ بََرًْا  بِّي َهل  ُكا َْ ب َحاَن  َُ  (.93﴾ )اإلوراء: ُقل  

إن يكد  "و فقدهلل م لدت أخدت العد حر ل هدهلل:  (6)ملسو هيلع هللا ىلص ل نم  الهللاللة ولهلل ن ىت  

و لمددهلل ت نددت  (7)"ا فعدده خرب و لإال فعددهذهل  هددذا العددحر حتددهلل يددذه  وقلدد ن هدد

 األ للهلل حه  أخربو ثم شفي لم  أنل  ا  وله  المعىنته .

                                                 
و الق ةي وهد ض بتعريف حقى  المة فهلل (و لانظر: الشف 10/227  يو اب  حجر )( فتيف ال 1)

(2/176.) 

 (.10/226( انظر: فتيف ال   ي و اب  حجر )2)

 (.3268( أخرج  ال خ  ي   )3)

 (.228-10/227فتيف ال   ي و اب  حجر ) :( انظر4)

( لأةددىاء ال هدد نو 6/248(و لال همقددي يف الددهللالئل )2/198ابدد  وددعهلل يف ال  قدد ت ) :( انظددر5)

 (.4/130الشنقه ي )

يف  ملسو هيلع هللا ىلص(و لألجل نلم أل هلل ال همقي مةدة ودحر الن دي 10/227انظر: فتيف ال   يو اب  حجر ) (6)

 ."هللالئل الن ىل"تت ب  

 (و لهى  رول.2/198( أخرج  اب  وعهلل يف ال  ق ت   )7)
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 مصاب بالصرع؟ ملسو هيلع هللا ىلصثالثًا : هل النيب 

 ة ا ب لةرعو لهذا الذي يأتهد  فهدلوم أند   د  الدىحي ملسو هيلع هللا ىلص : الن ي قالددوا

 د  ملسو هيلع هللا ىلص ذلم بمد  تد ن يرافدق الن دي إنم  هى بعض نث   هذا المدرضو لاحتجدىا لد

 بع   ثقل الىحي وله .ملسو هيلع هللا ىلص أحىا  غهر  عت هللل و لمعت ل  

ملسو هيلع هللا ىلص ب ىلدةو فلدئ  أنكدر القدىر ن ىتد  : لكم يعج  المرء لمدذه األ  والجدواب

أفددرتاهم ينكددرلن أندد  غهَّددر لامددع العددرا  دد  م  ئددل  تندد حرل م الحدد  لمدد  بدد لعلم 

ضد  ل اإلنعد نهة ثم نهدة مدرلن!؟ أر لالمعرفة لالمهللنهة فأم ر  دنمم أ دة مد هللت الح

 دد  إ ددا  اجتمدد وي لأخامددي جعددل المعددلمه  ملسو هيلع هللا ىلص تددراهم ينكددرلن  دد  مهلل دد  

أفضل األ م أخاما لأحعنمم ألة وا  د  الن حهدة االجتم وهدة!؟ أفهةدنع هدذا 

رع يحت ع    يعهن  ولهلل تدهللبر أ دره لإ دا  ح ج تد  الشخةدهة!؟ د ريض ب لة

مِ ﴿ َما لَِهدُؤإ  ال َقو  َثًا  َِ ِْ َقُهوَن َح  ُ ََ َََكاُدوَن   (.78﴾ )النع ء: إَ 

لقددهلل  ددهلل  المعتشددر  نى  دد ن يف شددم هللت  التددي تن ددئ ودد  وقددل لهلل ايددة 

لدى تد ن  حمدهلل يعد    ندذ طفىلتد  »بأحىا  األ م لت ى  الشعىاو حهث يقى : 

    رض وض   حقاو لم  تخلهلل و  تلم الذ يعة أبهللا و بل    غهدر المعقدى  أن 

 ريض    أنجل  حمهللو فقهلل ت ن ت جرا   ىهىبا ه هللب ال  عو لمرا ات   ينجل  جل

و هللل    تةهلل  و  غريلل وه وهة نتهة  ت ةرل .. لتد ن م ئدهللا  بعهدهلل النظدر للهللللدة 

للمجتمع هلليني ن ر  ولهلل حهلل وىاءو لهذه تلم  تظمر بم  ال يهللع  ج ال  للشدم أند  

لدم يحلُّدىا المشدكلة بقدهلل   د   تد ن ودلهما  عد   .. لالدذي  يقىلدىن هبدذا الكدار

ماهللله  تعقههللا و ليج  أن يع ل ن  الشم  عدتق ا  يف إ ك نهدة أي ظد هرل خلدل يف 

 .(1)«ولىك  حمهلل

                                                 
القدرنن "لة هللتتدى اه (و نقدا  ود   ود 50( انظر: المعتشرمىن لالقرننو ومر ل في العد لمو ص )1)

 ريف ]تت ا إلكرتل [. دو و هلل الرحهم الش"الكريم يف  ىامع اإلنرتنت العربهة هلل اوة تحلهلهة نقهللية
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أ اهلل بعضددمم أن »ليقددى  المعتشددر  األلمدد   ال  هدد   دد ت   دد يرهىأ: 

 حمهلل  جا   ة با بمرض وة ي أل بدهللاء الةدرعو للكد  تد  يش حه تد   يفيرى 

يهلل  ولهلل هذاو تمد  أن  د  مد ر بد  فهمد  بعدهلل  د   يءخرهو له  فه  ش   ألل  إلهلل ن

 .(1)«التشريع لاإلهللا ل ين مض هذا القى 

ثم إن الةرع  رض  عرلفدة أوراةد  و ت  دفرا  الىجد و لنهدى  العقدلو 

لغه ا الذاترلو لا تعد   الجعدهلل و لفقدهللان العده رل ولدهلل الجعدمو لغ ل دا  د  

يةح   ت ى  ال إ اهلليو لغهر نلم  مد  نعرفد   يةح   تقها لإفرامات لع بهةو لمهلل

 ح   الىحي تح   المةرلوه ؟ ملسو هيلع هللا ىلص    أحىا  المةرلوه و فمل ت ن شأن  

للىمىأ ولهلل جىاا العاا  ل عرفة حقهقة  د  يرافدق الدىحي  د  أحدىا م 

 فإنن  يمكنن    هلل وهللل  ظ هر:

 ي عمع  ىت أميل بجىا  أنن و ثم ينفةل ون  لمهلل لوهلل    ألحي إلهد و -1

َحيانًا َأتياي مثل صلصلة الجْس، وهو َشدْه علدي، ِيُصدم عادي »ملسو هيلع هللا ىلص : يقدى  

: )تد ن إنا ندل  ولدهلل  و ليقدى  ومدر بد  الخ د ا (2)«وقْ وعيدَ عاد  مدا قدال

 .(3)الىحي يعمع ونهلل لجم  هلللي تهلللي النحل(ملسو هيلع هللا ىلص  وى  ا  

يةه   تعر  شهلليهلل حتدهلل يف اللهلدة ال د  هلللو تقدى  و ئشدة: )فلقدهلل  أيدت  -2

ينل  وله  الىحي يف الهىر الشدهلليهلل الدربهللو فهفةدم وند م لإن ج هند  ملسو هيلع هللا ىلص    وى  ا

 .(4) لهتفةهلل ورما(

تغش ه العكهنة لي ر   برأو  إلدهلل األ ض و فأ د  غشده ن العدكهنة ولهد   -3

                                                 
 (.62( انظر: اإلوار لالروى  يف نظر  نةفي الشر  لالغراو أحمهلل بىط  يو ص )1)

 (.2( أخرج  ال خ  ي   )2)

 (.224(و لأحمهلل   )3173( أخرج  الرت ذي   )3)

 (.2أخرج  ال خ  ي   ) (4)
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يى دا إن ألحدي إلهد و ملسو هيلع هللا ىلص فهخرب ب  ميهلل ب  ث بت بقىل : )إ  م وهلل إلهلل جن  الن دي 

 .(1) خذي حه  غشهت  العكهنة(لغشهت  العكهنةو للمع فخذه ولهلل ف

لأ   إطرام  إلهلل األ ض ففدي مدى  ابد  و د س: )تد ن إنا أتد ه جربيدل أطدر و  

ِّْ   بِددِ   ﴿أن يمكندد  يف مل دد  و أي لوددهلله ا  (2)فددإنا نهدد  مددرأه تمدد  لوددهلله ا ( َإ ُتَحدد

آَنُ  ﴾ لَِساَنَك لِتَع َجَل بِِ    ْ َعُ  َوُق (و ليقدى  و د هللل بد  17-16)القه  ة:  نِنَّ َعَلي اَا َجم 

إنا أنددل  ولهدد  الددىحيم نكدد   أودد  لنكدد  أ ددح ب  ملسو هيلع هللا ىلص الةدد  ت: )تدد ن الن ددي 

 .(3)  لومم(

يحمر لجم  تأن  غض و ففي حدهلليث و د هللل بد  الةد  ت مد  : )تد ن  -4

أي تغهدر لىند و ليف  (4)إنا أنل  وله  الىحي ترا لذلمو لتربهلل لجم (ملسو هيلع هللا ىلص ن ي ا  

 .(5) حمر الىج  تذلم و وةو ثم وري ون (ملسو هيلع هللا ىلص ن ي حهلليث يعلهلل ب  أ هة: فإنا ال

و م لددت: )فتمعددر ملسو هيلع هللا ىلص للمدد  نتددرت أر المددا نه  و ئشددة غضدد   وددى  ا  

 .(6) لجم  تمعرا     تنت أ اه إال ونهلل نلل  الىحي(

غ هط و فإنا وري ون  أخرب بم  ألحدي إلهد و يقدى  يعلدهلل ملسو هيلع هللا ىلص يعمع ل   -5

ََدَ السدائل عدَ العمدْة؟ »ن  مد  : ب  أ هة: فنظرت إله  ل  غ هط .. فلم  وري و

اخلع عاك الجبة، واغسل َثْ ال لوق عادك، وَندق الصدُْة، واصداع يف عمْتدك 

 .(7)«كما تصاع يف حجك

                                                 
 (.21165( أخرج  أحمهلل   )1)

 (.448(و ل علم   )4929( أخرج  ال خ  ي   )2)

 (.2335( أخرج   علم   )3)

 (.2334( أخرج   علم   )4)

 (.17488( أخرج  أحمهلل   )5)

 (.24645( أخرج  أحمهلل   )6)

 (.1180(و ل علم   )1789( أخرج  ال خ  ي   )7)
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يثقل لمن  و يقى  ميهلل ب  ث بت: )فأنل  ا  ت   ك لتعد لهلل ولدهلل  ودىل   -6

 .(1) لفخذه ولهلل فخذيو فثقلت ولي حتهلل خفت أن ترض فخذي(ملسو هيلع هللا ىلص 

وى ل الم ئدهللل لهدى ملسو هيلع هللا ىلص   ومرل : ) أنللت ولهلل  وى  ا  ليقى  و هلل ا  ب

 .(2) ات  ولهلل  احلت و فلم تعت ع أن تحمل و فنل  ونم (

لهدى ولدهلل ملسو هيلع هللا ىلص لتقى  أر الما نه  و ئشة : )إن ت ن لهىحهلل إلهلل  ودى  ا  

 .(3) احلت  فتضرا بجراو (

ملسو هيلع هللا ىلص  لأ   أوم ء بنت يليهلل فتقى : )إ  آلخذل بل  ر العض  ء ن مة  ودى  ا 

 .(4)إن أنللت وله  الم ئهللل تلم م فك هللت    ثقلم  تهلل  بعضهلل الن مة(

هي ولهلل خاأ    نعرف     أحدىا  ملسو هيلع هللا ىلص لهذه األحىا  المنقىلة و  الن ي 

إً  ﴿ملسو هيلع هللا ىلص : المةرلوه  و لو  م  ثقدل الدىحي الند م  ولهد   داُل ِقي َعَلي دَك َقدو  ََ دا  نِنَّ

ال يعرفم  إال األن ه ءو لالمىحهلل بد   (و ف لىحي هى ح لة فريهللل5)المل ل:  َثِقي ً﴾

 هى تار الرا الذي نلت لعظمت  الرم ا.

و بل أ  بت    و ق     األن ه ءو يقدى  ملسو هيلع هللا ىلصلهذه الح   لم يتفرهلل هب  الن ي 

الغه ىبددة أل اخت دد أ العقددل أل الجددذا الرلحددي ونددهلل »األا  تددهلل المعددكه : 

  وندهلل األن هد ء .. حهدث األن ه ء .. هكذا ل ف نب ء الكنهعة األللدىن ح لدة الدذه

يكىن الىوي بد لنف   غلقدا نىودا  د و حهدث يكدىن وقدل الن دي خد  ع الحدهلللهلل 

ال  هعهةو ل رتفعا لمن قة اإللم ر لالىوي الفد ئق للعقدل .. لالشدخ  يكدىن يف 

                                                 
 (.2832) ( أخرج  ال خ  ي  1)

 (.6605( أخرج  أحمهلل   )2)

 (.24347( أخرج  أحمهلل   )3)

 (.27028( أخرج  أحمهلل   )4)
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 .(1)«ح لة ش   غه ىبةم لهعت هع أن ي لع ولهلل    هى فى  العقل

 د  الكتد ا المقدهللسو لنكتفدي لةرا األا المعكه  أ ثلدة لمدذه الغه ىبدة 

بذتر ثاثة  ىاةع    الكت ا المقدهللس تتحدهللث ود  أحدىا  األن هد ء وندهلل الدىحيم 

لإن تن  ال نعلم بن ىل بعضمم و لأللم     جد ء ود  بدىل  )الرودى (و حهدث يقدى : 

« َُ َصدل ي يف الهيكدل َين حصدلَ يف  وحُْ لي بعْ ما ْجعَ نل  َوْشدليم، وكاد

ََّْ واخْج عاج ً مَ َوْشليم، رنهدم إ َقبلدون شدهادتك َ: غيبة، ََِْت  قائ ً لي

(و ف ىل  يتحهللث و  غه ة حةلت ل  لهى يدىحهلل إلهد  18-22/17)أوم    «عاي

 حع  موم .

ليف وفر هللانهد   يحكدي الن دي هللانهد   ود  األثدر الك هدر الدذي ترتد  الدىحي 

قوة، ونضداْتي ِبقيَ َنا وحْي، وَََْ هنه الْؤَا العظيمة، ولم تبق يف  »وله : 

تحولَ يف  نل  ِسداد، ولدم َضدبط قدوة، وَدمعَ صدوت ك مد ، ولمدا َدمعَ 

صوت ك م  كاَ مسب  ًا عل  وجهي، ووجهدي نلد  ارْ ، ونذ بيدْ لمسدتاي 

 (.10-10/7)هللانه    «وَقامتاي مْتجًُا عل  ْكبتي  وعل  كُي  َْي  

َُ ونحلددَ ََامددًا، ثددم قمددَ و»ل ثلدد  يف مىلدد :   باشددْت َنددا دانيددال ضددعُ

 (.8/27)هللانه    «َعمال الملك، وكاَ متحي ًْا مَ الْؤَا وإ ِاهم

 غددم ملسو هيلع هللا ىلص رع لددم تةددهلل  ودد  لاحددهلل  دد   ع  ددري  دإن هتمددة اإل دد بة ب لةدد

اوتحك ر العهللاء بهنمم لبهن و ل غم حر مم ولهلل تلفهدق الكد نا  د  الدتُّمم ت هت  د  

فهلل  نلدم ولدهلل أن  ب لعحر لالجنىن لمى  الشعرو لك  لم يتممىه ب لةرع أبهللا وملسو هيلع هللا ىلص 

 األ ر ال يعهللل أن يكىن أب ىلة    نع  خه   الم  له  المتأخري .

إن أحهللا     العقاء ل  يق ل فكرل أن هدذا الرجدل الدذي أنشدأ األ دة التدي مد هللت 

الحض  ل اإلنع نهة ت ن  ريضاو للعدىأ يةد يف  ضدحكة للةدغ   م دل الك د   حده  

                                                 
 (.17-15( الن ىل لاألن ه ءو األا  تهلل المعكه و ص )1)
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  مه لأولىب  ت ن نتهجة لأثرا  لمرض وض  .هذا القرنن العظهم ب ه ن  لإوج : إنيقى 

 مدد  يقىلدد  األفدد تىن وندد و لأن  دد  ملسو هيلع هللا ىلص لهكددذا ت دده  بددراءل شددخ  الن ددي 

يقىلىن  ال يعهللل    م ل  إخىاوم يف اإلفم    تف   مدريش و حده    دىه بد لجنىن 

 لن ىت .ملسو هيلع هللا ىلص لالكم نة لالشعرو حعهللا   نمم لشخة  
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 القرآن واملسيحية
 ية املسيحأواًل : القرآن وألوه

: القرنن لافدق المعدهحهة يف  عتقدهللاهت  لبخ  دة تألهد  المعدهيفو فقدهلل قالددوا

دوُل اهللنتر بأن  تلمة ا  ل لحد :  َُ َْ َم  ََ  ْ َُ َمد َمدا ال َمِسديُح ِعيَسد  اب د َوَكِلَمُتدُ   ﴿ نِنَّ

ا ُ ﴾  وٌح مِّ ُْ َََم َو  ْ ل َقاَها نَِل  َم
ى وند و (و فمذا وه   د  يقىلد  النةد  171)النع ء: ََ

فكلمة ا  لهعت  خلىمةو بل هدي تلمدة أملهدةو لتدذلم  لحد  هدي حه تد و لإنا 

 ت ن تذلم ف لمعهيف أمليو لاألملهة    لىامر الربىبهة لاأللىههة.

لقددى : إن القددرنن المكددي تدد ن يمتددهلل  النةدد  ى إلددهلل ال ضددهلل بعضددمم 

نج شي بخهلليجة ابنة وم ل مة ب  نىفل لب لملسو هيلع هللا ىلص ليتقرا إلهمم بع   وامة الن ي 

الددذي نلى المعددلمه  يف الح شددةو لأن القددرنن المددهلل  هددى الددذي وددجل  ىمفددا 

  افضا للمعهحهةو خافا للقرنن المكي.

نقى : القرنن المكي لالمهلل  تاهم   د  وندهلل ا  و للده  يف  الجوابليف 

أي جلء  ن     ينقض الجلء اآلخرو بدل تتك  دل ني تد  المكهدة لالمهللنهدة يف  فدض 

شدددرك المعدددهحهة المتمثلدددة يف و ددد هللل المعدددهيف ولهددد  العدددار لالقدددى   ظددد هر ال

 ب لث لىث.

للعل  يحع  أن ن هللأ بم  جد ء يف العدى  المكهدة حدى  هدذا المىةدىعو ثدم  

 ننتقل إلهلل المهللنهة  نم .

ففي الح شة لمف المعلمىن الملتجئىن إلهلل النج شي بده  يهلليد  فعدألمم: 

فر ب  أبي ط ل : نقى  فه  الدذي جد ء    تقىلىن يف وهعهلل اب   ريم؟ فق   ل  جع

و (1)"ب  ن هن و هى و هلل ا  ل وىل  ل لح  لتلمت  ألق ه  إلهلل  دريم العدذ اء ال تدى  

                                                 
 (.4386( أخرج  أحمهلل   )1)
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ُْ اهلللهذا القى   ةهللا     أنل  ا :  آَتدانَِي ال كَِتداَب َوَجَعَلاِدي َنبِي دا  ﴿ َقاَل نِنِّي َعب د

  َُ ََ َما ُكا   َ
ََ ًكا  َْ َُ َحي دا َوَجَعَلاِي ُمَبا د َكاِة َما ُدم  َ ِة َوالزَّ َصانِي بِالصَّ ََو  ا  َو  ْ َوَبد

ا َشِقي ا  ًْ اِي َجبَّا َعل  ََج  ي َوَلم  
تِ َْ
َم  بَِوالِ ََدو  ََُمدوُت َو َم  ََدو  ُت َو  ْ َم ُولِد ََو  َ ُم َعَليَّ  َوالسَّ

ُُ َحي ا  َل ال َحقِّ الَِّني ِِ  َُب َع َََم َقو   ْ َُ َم وَن َذلَِك عيَس  اب  ُْ َت ََم  ََن    َما َكاَن لِلد يِ  

د نِنَّ َِ ا  ًْ د ََم  ب َحاَنُ  نَِذا َقَض   َُ  
 ْ َ  َوَل تَِّ َن ِم َيُكدوُن دََ َِ   َ ََُقدوُل َلدُ  ُكد بِّدي  َونِنَّ اهلل َما  َْ

َتِقيٌم  ٌِ ُمس  ا َْ وُه َهَنا ِص ُْ ُب اع  َِ َبُكم   َْ دٌل  َو  َ َو َِ َ  َبي اِِهم  ِ  َزاُب ِم َح  َتَلَ  ار  اخ  َِ  ََ دِنَ لِلَّ

م  َعظِديم  ﴾ ددو  ََ  
ِْ دَه َ  َمر  وا ِمد ُْ د َُ (و فمددذه اآليد ت المكهدة ن طقددة 37-30) دريم:  َك

بع ىهلليددة المعددهيف  و لأندد   خلددى  بكلمددة )تدد (و لأن ا   تىوددهلل بعذابدد  الددذي  

 خ لفىا الحقهقة لتنك ىه  يف شخ  المعهيف.

لقىت  األفئدهللل  ل   أ اهلل  ليهلل به ن فلهةش العمع إلهلل التقريع الذي ترتجف

﴿ َوَقداُلوا لهتتل القلىاو تقريع يشنع فه  القرنن المكي ولهلل    مودم أن   للدهللا  

ا  ًْ َُ َوَل َم ح  َّْ ا  اتََّ َن ال ْ  ِجل ُتم  َشي ًلا نِد  َن ِما دُ  َوَتا َردَق  َلَق  ْ َِّد َُ َت ََ دَمَواُت  َتَكاُد السَّ

ا   ْ َْ ال ِجَباُل َه ُ  َوَتِ   ْ َ ا ََن   ار  ًْ َِ َوَلد َم ح  َّْ ا لِلد ََن   َدَعدو   َِ َم ح  َّْ ا َبِلدي لِلد ََ َوَمدا 

ا  ًْ تَِّ َن َوَل ََ  ا ًْ َِ َعب د َم ح  َّْ دي الد
ِ  نِإَّ َآتِ  ْ َ دَماَواِت َوار  دي السَّ

ِِ  َ ْ   نِن  ُكَل َم َلَقد

ا   ْ ُهم  َع َّْ َصاُهم  َوَع ًدا﴾ ََح   ْ َِ َم ال ِقَياَمِة  ََو  يِ  
 (.95-88 ريم: ) َوُكَلُهم  َآتِ

نهع ولددهلل أمددىا  النةدد  ى يف لقددهلل تدد ن القددرنن الكددريم  ددريحا يف التشدد

و لإث  ت و ىهلليت    يف اآلي ت المكهة لالمهللنهة ولهلل العىاءو ففي المكدي المعهيف

وَن يقى :  َْ ََِص ُمَك ِما ُ   َََم َمَثً  نَِذا َقو   ْ َُ َم ا ُضَِْب اب  ََآلَِهُتاَدا َخ  ﴿ َوَلمَّ ٌْ َوَقداُلوا  ي د

ٌم َخِصُموَن  ًإ َبل  ُهم  َقو  َْ ُبوُه َلَك نِإَّ َج َْ اَا َعَلي دِ   ََم  ُهَو َما َض َعم  ََن   ٌْ نِن  ُهَو نِإَّ َعب 

ائِيَل ﴾ َْ  َ اَاُه َمَثً  لَِباِي نِ  (.59-57)اللخرأ:  َوَجَعل 

ْ  ثددم تمضددي اآليدد ت لتقددى :  ددا َجدداَ  ِعيَسدد  بِال َبيِّاَدداِت َقدداَل َقدد ِجل ددُتُكم   ﴿َوَلمَّ

اتَُّقوا اهلل َِ يِ  
وَن ِِ ُُ َتِل ََ َلُكم  َبع َْل الَِّني َت   َمِة َوِرَُبيِّ ََ ِيُعدوِن  بِال ِحك  ُهدَو  نِنَّ اهلل َو
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َتِقيٌم  ٌِ ُمس  ا َْ وُه َهَنا ِص ُْ ُب اع  َِ َبُكم   َْ بِّي َو َْ  دٌل  َ َو َِ َ  َبي داِِهم   دَزاُب ِمد َح  َتَلَ  ار  داخ  َِ

ََ َظَلمُ  ِنَ ﴾لِلَّ ََلِيم  م   ََو  َ  َعَناِب   (.65-63)اللخرأ:  وا ِم

ُكدددوَن َعب دددًْا هللليف المدددهلل  يقدددى  ا :  ََ ن 
ََ دددَتاكَِ  ال َمِسددديُح  ََس  َوإَ  ﴿ لَّدددَ 

 َِ   ْ بِ َتك  ََس  ِ  َو
َ  ِعَباَدتِ َتاكِ   َع ََس  ُبوَن َوَمَ  َّْ َكُة ال ُمَق

ُهم  نَِليِ  َجِميعًاال َمآلئِ ُْ ُر  ﴾َسَيح 

ََ  ﴿ َونِذ  َقاَل اهلل(و ليف وى ل الم ئهللل: 172)النع ء:  د ََ ُقل  د ن  ََ ََ َم  ََ  ْ ََ َمد ََا ِعيَس  اب 

ََُقدوَل َمدا  ََن   ََُكدوُن لِدي  دب َحاَنَك َمدا  َُ  َقاَل 
ِ
َ  ُدوِن اهلل َِ ِم َي نَِلَهي  َُمِّ لِلاَّاِس اتَِّ ُنونِي َو

َت ُ  ْ  َعِلم  َق َِ ُتُ   َُ ُقل  ِسدَك  َلي َس لِي بَِحقٍّ نِن  ُكا   ُ َلدُم َمدا ِِدي َن ََع  ِسدي َوَإ   ُ ي َن
َلُم َما ِِ َتع 

ُم ال ُلُيوِب  ََ َع َّ ن  ََ َك  وا اهلل نِنَّ ُْ ُب ََِن اع  َتاِي بِِ    ْ َم ََ َُ َلُهم  نِإَّ َما  بَُّكدم   َما ُقل  َْ بِّي َو َْ

ي َتاِي ُكا   َِّ ا َتَو َلمَّ َِ يِهم  
ِِ َُ ا َما ُدم  ًْ َُ َعَلي ِهم  َشِهي ََ َوُكا  د ن  ََ ِقيدَب َعَلدي ِهم  َو َّْ ََ ال د ن  ََ  ََ

 ﴾ ٌْ  َشددِهي
(و فددأي فددر  يجددهلله القدد  ب بدده  117-116)الم ئددهللل: َعَلدد  ُكددلِّ َشددي   

 القرن  المكي لالمهلل ؟!

لتم  ت ن القرنن المكدي  دريحا يف اوت د   المعدهيف  ودىال   د   ودل ا  

وُل اهلل ﴿ الكرار َُ َْ يَل نِنِّي 
ائِ َْ  َ ا َباِي نِ اِة نِ  ََ َْ ََ التَّدو  يَّ ِمد َْ د ََ  ََ قًا لَِّمدا َبدي  ِّْ َلي ُكم َمَصد

 ﴾ ُْ َم ََح  ُمُ    َ ي ا
ِْ
ي ِمَ َبع 

أ تِ ََ  
ول  َُ َْ (و فإن القدرنن المدهلل   6)الةف : َوُمَبردًِّْا بِ

دِ  ِمد ﴿ت ن تذلم:   َ َْ ََ  ََ قًا لَِّمدا َبدي  ِّْ َََم ُمَصد  ْ َِ َمد ِهم بَِعيَسد  اب د
ِْ ي اَا َعَلد  آَثدا َُّ ََ َوَق

ى  ًْ اِة َوُهد َْ ََ التَّدو  دِ  ِمد  َ َْ ََ  ََ قًا لَِّما َبدي  ِّْ ٌْ َوُمَص ى َوُنو ًْ يِ  ُه
اِة َوآَتي اَاُه اإِلنِجيَل ِِ َْ التَّو 

﴾ ََ ُمتَِّقي ِعَظًة لِّل  ُتوُبدوَن نَِلد  اهلل (و لمىلد : ﴿46)الم ئهللل:  َوَمو  ََ دَ   َِ
وَنُ   ََ ُْ

ُِ دَتل  ََس  َو

ِحيٌم  َْ  ٌْ و ُُ دُل مَ  َواهللُ َغ َُ َْ َ  َقب ِلدِ  ال َ  ِمد ْ  َخَلد دوٌل َقد َُ َْ َََم نِإَّ   ْ َُ َمد ا ال َمِسيُح اب د

ََقٌة َكاَنا  ِّْ ََُمُ  ِص َُِكدوَن َو َُؤ  نَّ  
ََ   ْ ُظ ََاِت ُثمَّ ان  َ َُ لَُهُم اآل  ْ  َكي َ  ُنبَيِّ ُظ ََِّعاَم ان  ُكَ ِن ال

 ََأ 

َ  ُدوِن اهلل وَن ِمد ُْ ُب َََتع  ِلد ُقل   ََم  ًعدا َواهللَمدا َإ   ُ ا َوَإ َن  ْ دِميُع ال َعِلديمُ  ُك لَُكدم  َضد ﴾ ُهدَو السَّ

 (.76-75)الم ئهللل: 

لهكذا ت ه  ب ان الهللوىى ب ختاأ حهلليث القرنن المكي ود  المدهلل  يف 
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 المعهيف وله  العارو ف لكل    ونهلل ا  وار الغهىا.

بأند  تلمدة لإنا ت ن تذلمو فكهف يتىافق القى  بع ىهللية المعهيف  ع القى  

 ا  ل ل   ن ؟!

لبهللاية نن   إلهلل أن هذا االوتهللال  المغلى  مهلليم و م ل  نة  ى نجدران بده  

ألعددت تددلوم أندد  تلمددة ا  ل ل   ندد  ؟ فقدد  :  "حدده  وددألىه: ملسو هيلع هللا ىلص يددهللي الن ددي 

َيتَّبُِعد ﴿م لىا: فحع ن . فأنل  ا  ول لجل: «. بلهلل» َِ دٌغ   َ ََ يف ُقُلدوبِِهم  َز ا الَِّنَ َأمَّ وَن َِ

ت اَدِة َواب تَِلدا  َتأ ِوَِلدِ  ﴾ 
ُِ و فمدذا القدى   د  (1) (7)ن  ومدران : َما َتَراَبَ  ِما دُ  اب تَِلدا  ال 

الفتنة لم  فه     التل ه  اوتم هللا  ولهلل المتش ب   د  القدى و أي  د  يحتمدل  عد   

  ختلفة.

 اآليددة بتم  مدد  لىجددهلللا فهمدد  بهدد ن  دد  تشدد ب  ولددهممو فمددي تنعددهلل مددر لاللددى 

ولهمم غلىهم يف شخ  المعهديفو لمىلمدم بأن  اب  ا و لأند   شددرتك  دع ا  يف 

دي ِدَداُِكم  َوإَ َتُقوُلدوا  َعَلد  اهللالث لىث 
ُلوا  ِِ َل ال كَِتاِب إَ َتل  ََه  ا  ََ َمدا  ﴿ نِإَّ ال َحدقِّ نِنَّ

وُل اهلل َُ َْ َم  ََ  ْ َُ َم ل َقاَها ال َمِسيُح ِعيَس  اب  ََ دآِماُوا  بِداهلل َوَكِلَمُتُ   َِ ا ُ   وٌح مِّ ُْ َََم َو  ْ  نَِل  َم

َمدا اهلل ِلِ  َوإَ َتُقوُلوا  َث ََثٌة انَتُهوا  َخي ًْا لَُّكم  نِنَّ َُ ُْ ََُكدوَن َلدُ   َو ن 
ََ دب َحاَنُ   َُ  ٌْ نَِلددٌ  َواِحد

دد  بِدداهلل َُ ِ  َوَك  ْ ددي ارَ
ددَماَوات َوَمددا ِِ ددي السَّ

ٌْ لَّددُ  َمددا ِِ ددَتاكَِ   لَّددَ َوكِددي ً  َوَلدد ََس 

ََُكددوَن َعب ددًْا هلل ن 
ََ َ  ِعَباَدتِددِ   ال َمِسدديُح  ددَتاكِ   َعدد ََس  ُبددوَن َوَمددَ  َّْ َكددُة ال ُمَق

َوإَ ال َمآلئِ

ُهم  نَِليدِ  َجِميعدًا﴾ ُْ ُرد َسَيح  َِ   ْ بِ َتك  ََس  (و ف لمعدهيف و دهلل ا  172-171)النعد ء:  َو

 ل وىل و لهى أيضا تلمت  ل ل   ن .

الكدار   فة  وله  العار المعهيف تلمة ا ؟ هل يعني أن  : فم نا يعني مىلن 

تدي يخلدق ا  مة ا  المخلىمددةو ال الكلمدة الاألملهة  ؟ ب ل  ع: الو ف لمعهديف تل

ِ   رييف القرنن و لهذا هب  خلق  ]ت [ ُْ د َبرِّ َُ ََُم نِنَّ اهللَ   ْ دا َمد ََ َكدُة 
َِ ال َمَ ئِ ﴿ نِذ  َقاَلد

                                                 
 (.3/177( أخرج  ال ربي يف تفعهره )1)
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 ِما ُ  ا
ََ بَِكِلَمة  بِي َّْ ََ ال ُمَقد ِة َوِم َْ َِخ َيا َواآل  ن  َْ ي ال

َََم َوِجيًها ِِ  ْ َُ َم ُمُ  ال َمِسيُح ِعيَس  اب   َ

  ََ دالِِحي ََ الصَّ  َوَكه  ً َوِم
ِْ
ي ال َمه 

ُم الاَّاَس ِِ َكلِّ َُ ََُكدوُن لِدي  َو نَّد  
ََ بِّ  َْ   َ َقاَلد

ٌْ َقاَل َكَنلِِك اهلل اِي َبَر َسس  ََم  ٌْ َوَلم   َََراُ  نَِذا َقض َوَل ُلُق َما  ََُقدوُل َلدُ  دَََ   َما  نِنَّ َِ ًْا  م 
ََ   

َيُكددوُن ﴾ َِ ﴿َكِلَمددة  رحت اآليدد ت أن المعددهيف د(و فةدد47-45)ن  ومددران:  ُكددَ 

َََراُ  ﴾. ﴿اهللأن   خلى  تمل العه   القرن  فى ف  بأل ﴾،ِما  ُ  ُلُق َما    ََ 

قدرنن تدار ا  المندل  غهدر فكهف تكىن تلمة ا   خلىمة  دع يقهنند  بدأن ال

 المخلى ؟

و فمدي "اةد م هلل الهمدىهلل"نضدرا  دثا  بددع   ل  "تلمة ا "لتقري   عنهلل ل

 :   حهحه  تهلل  ولهلل  عنهه   تغ يري 

 و أي أو  تهلل  ولهلل المفعى ."اة م هلل الن ميه  للهمىهلل":  ارول

 و أي أو  تهلل  ولهلل الف ول."اة م هلل الهمىهلل للفلع هنهه ": الثاندي

 كذا اختلفت هللاللة الع   ل به  هذي  المعنهه .له

فددهمك  أن تددهلل  ولددهلل تلمددة ا  التددي خلددق هبدد   "تلمددة ا "ل ثلمدد  مىلندد : 

َيُكددوُن ﴾ ﴿األشدده ء  َِ   َ ُقددوَل َلددُ  ُكدد ََ ن  
ََ اَد َشددي لًا  َْ ََ ُه نَِذا  ُْ دد ََم  َمددا  (و تمدد  82)يدد :  نِنَّ

لق هبذه الكلمة  َْ اهلل﴿ نِنَّ َمثَ يمك  أن تهلل  ولهلل    خ  َكَمَثِل آَدَم َخَلَقدُ   َل ِعيَس  ِعا

َيُكوُن ﴾ َِ اب  ثِمَّ َقاَل َلُ  ُكَ  َْ (و لال  حدث ود  الحدق يختد   59)ن  ومدران:  ِمَ ُت

 نممدد   دد  لافددق العدده  و لانعددجم  ددع المعدد   المحكمددةم خافددا أل ددح ا 

ع القلددىا المريضددة الددذي  يختدد  لن  دد  المعدد    دد  يىافددق أهددىاءهمم للددى خددر

َيتَّبُِعوَن َمدا َتَرداَبَ  ِما دُ  اب تَِلدا   ﴿ب لنةىص و   ع مم :  َِ ٌغ   َ ََ يف ُقُلوبِِهم  َز ا الَِّنَ َأمَّ َِ

ت اَِة َواب تَِلا  َتأ ِوَِلِ  ﴾
ُِ  (.7)ن  ومران :  ال 

ريف هلللن غهره  د  المخلدىمه  دلو   اختة ص المعهيف هبذا االوم الش

أبىيو خلق بأ ر ا  لتلمتد  التكىينهدة )تد (و بكلمة ا م أن  خلق    غهر تهللخل 
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للم  لم يك  للمعدهيف ود   بشدري مريد  ينعد  إلهد   د  جمدة أبهد  تغهدره  د  

الن سم فقهلل ن ع  إلهلل العد   ال عهدهللو لهدى تخلهقد  بكلمدة ا و التدي تخلًادق لفدق 

 .(1)إ اهللل ا  ت   ك لتع لهلل

ت نددت ودد  ا يف  ل مدد  ياتددهلل أن  قةددىهلل القددرنن ب لكلمددةم تلمددة ا  التددي

مىلدد  تعدد لهلل:  (2)لجددىهللهو ال المعنددهلل الفلعددفي الددذي يلومدد  النةدد  ى )اللددىغ (

َََم ﴾   ﴿نِنَّ الل    ْ َُ َمد ُمُ  ال َمِسيُح ِعيَسد  اب د  َ ا ُ  ا  مِّ
ِ  بَِكِلَمة  ُْ َبرِّ (و 45)ن  ومدران: َُ

 فمى تلمة    ا و لله   فة ا  األملهة.

فدا يفهدهلل أن المعدهيف  ﴿وْوح ماد ﴾عدهيف لأ   مىل  ت   ك لتعد لهلل ود  الم

لهعدت  ﴿ماد ﴾ ل  ا  أل حه ت  تم  ن ق بدذلم فاودفة المعدهحهةو ألن مىلد : 

َْ  ﴿للت عهضو بل البتهللاء الغ يدةو بمعندهلل  د هلل ل وند و فمدي تقىلد  تعد لهلل:  د َّ ََ َو

ا دُ ﴾ ِ  َجِميعدًا مِّ  ْ َ دي ار 
َماَواِت َوَما ِِ ي السَّ

ا ِِ (و أي خلقدت 13)الج ثهدة:  َلُكم مَّ

  ن .

ليجهلل  هن  التن ه  إلهلل أن  له     المعلمه  أحهلل  يعتقهلل أن الرل   فة    

 ف ت ا  الق ئمة بذات و بل األ لا  جمهعدا  خلىم تد  ت د  ك لتعد لهللو لنعد تم  

إلهدد   دد  بدد ا نعدد ة المخلددى  إلددهلل خ لقدد  ل ىجددهللهو لهددى  دد  بدد ا التشددريفو 

 لمم .تقىلن : بهىت ا و شع  ا و لأ ث 

لال يخت  المعهيف بأن   ل  ا و فقهلل م   ا  ود  الةدهلليقة ال تدى   دريم: 

وَحاَا ﴾ ُْ اَا نَِلي َها  ل  ََ  ْ َأ َِ و تمد  (و ف لمراهلل ب لرل  يف اآلية جربيل 17) ريم:  ﴿

بِّدَك وم ه ا  ول لجل يف نية أخرى  ل  القهللس:  َّْ ِس ِمدَ  ُْ وُح ال ُقد ُْ َلدُ   ﴿ُقدل  َنزَّ

                                                 
(و لالدهللاوي 166الغلالديو ص )( انظر: الرهلل الجمهل إللمهة وهعهلل بةرييف اإلنجهدلو أبدى ح  دهلل 1)

 (. 376إلهلل اإلوارو اب  األن   يو ص )

(2 )(logos ).ة ليف الهىيت  عهحيو ي لق ولهلل المعهيف تلمة ا و بمعنهلل أن  وقل ا  الن طق  
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﴾ َُ ﴾(و ليف نية أخرى: 102)النحل:  بِال َحقِّ َِمدي وُح ار  َْ )الشدعراء:  ﴿ َندَزَل بِدِ  الد

 (و لو   تعمهت  ب لرل  أن   خلى   لحي غهر   هللي.193

اَا نَِلي َهددا  ﴿لمددهلل تمثددل جربيددل ) ل  ا ( للعددذ اء يف  ددى ل  جددل  ددل  ََ  ْ َأ َِ

َ ًا ﴾  ِو ََ َتَمثََّل َلَها َبَرًْا  َِ وَحاَا  نفش يف جه مد و فعدرى المعدهيف يف ( و ف17) ريم: ُْ

وِحاَا ﴾ ﴿أحش ئم و ف لمعهيف خلق بنفخة  ن   َْ يَها ِمَ 
اَا ِِ   َُ اَ  (.91)األن ه ء:  َِ

ريف ل هلل يف حدق نهللر أيضدا الدذي خلدق  د  طده و ثدم : دلهذا المعنهلل الشد

وِحي﴾ َْ يِ  ِمَ 
ِِ َُ   َُ (و فإةد فة  لحد  ولهد  العدار إلدهلل ا  29)الحجدر:  ﴿َوَن

ة تشريف لتكريمو للى ألج ت هذه اإلة فة  عندهلل  خ  جدا ود  اإلنعد نهةم إة ف

َْ اهلللك ن نهللر أللهلل بذلم    المعهيف  َكَمَثدِل آَدَم َخَلَقدُ  ِمدَ  ﴿نِنَّ َمَثدَل ِعيَسد  ِعاد

َيُكوُن﴾ َِ اب  ثِمَّ َقاَل َلُ  ُكَ  َْ  (.59)ن  ومران:  ُت
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 ثانيًا: هل امتدح القرآن النصارى؟

ََ هلل  القرنن النة  ىو لنتر بدأوم يف الجندة يف مىلد : ﴿ : ا تقالددوا نِنَّ الَّدِنَ

ََ بِدداهلل َ  آَمدد ََ َمدد ي
ددابِلِ ى َوالصَّ َْ ََ َهدداُدوا  َوالاََّصددا ِم اآلِخددِْ َوَعِمددَل  آَماُددوا  َوالَّددِنَ َوال َيددو 

ََح   ٌ  َعَلدي ِهم  َوإَ ُهدم   بِِّهدم  َوإَ َخدو  َْ  َْ ُهم  ِعاد ُْ ََج  َلُهم   َِ ﴾ )ال قدرل: َزُندوَن َصالِحًا 

62.) 

: تم  ت ن القرنن لاةحا يف به ن لحهللانهدة ا  لو ىهلليدة المعدهيف والجدواب

لبشريت  م ت ن  ريحا يف إةا  القد ئله  بألىههتد  ل بىبهتد  لتكفهدرهم و لهدذا 

ََ َقداُلوا  نِنَّ  نثى  يف  ىاةع تثهرل    القرننو  نم  مى  ا  تع لهلل:  َْ الَّدِنَ َُ ْ  َك  ﴿َلَق

 َُ َ  ُهَو ال َمِسيُح اب  َََم﴾ الل   ْ ََ َقداُلوا  نِنَّ اهلل(و لمىل : 17)الم ئهللل:  َم َْ الَِّنَ َُ ْ  َك  ﴿ لََّق

 ََ ََّ الَّدِنَ د ََُقوُلدوَن َلَيَمسَّ دا  اَتُهدوا  َعمَّ ََ ٌْ َونِن لَّدم    نِإَّ نَِلددٌ  َواِحد
َ  نَِلدد    َوَما ِم

ُُ َث ََثة  َثالِ

وا  ِما ُهم  عَ  ُْ َُ ََلِيٌم ﴾َك (و فم ت ن اآليت ن لغهرهمد  لاةدحت ن يف 73)الم ئهللل:  َناٌب 

 به ن تفر الق ئله  بعقههللل التثلهث لألىههة المعهيف.

للكدد  هددذا الحكددم القددرن  ال يعددري ولددهلل المعددهيف الددذي تددربأ  دد  هددذه 

وا  اهللالمعتقهللات  ُْ ُب يَل اع 
ائِ َْ  َ ا َباِي نِ ََ بَّ  ﴿ َوَقاَل ال َمِسيُح  َْ بِّي َو دِْ   َْ َُر  دُ  َمدَ  ُكم  نِنَّ

َم اهلل بِاهلل َّْ ْ  َح َق َِ ﴾  ْ ََنَصدا   َ ََ ِمد ُْ َوَمدا لِلظَّدالِِمي َواُه الاَّدا
)الم ئدهللل:  َعَليِ  ال َجاَّدَة َوَمدأ 

ري الحكم ب لكفر لالن   ولهلل أت  و  المخلةه  الما نه  الذي  د(و تم  ال يع72

﴿ َقداَل له درعد و لات عدىه لنةدن نىا ب   لحهللهو لشمهلللا للمعدهيف ب لرود لة فح

دِلُموَن  ا ُمس  ْ  بَِأنَّ َه ُْ اهلل آَماَّا بِاهلل َواش  ََنَصا  َُ ََوَن َنح 
ِْ ََ  ال َحَوا ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َنَزل د بَّاَدا آَماَّدا بَِمدا  َْ

﴾ ََ َ
ِْ اِه ُتب اَا َمَع الرَّ اك  َِ وَل  َُ َّْ اَا ال َبع  (و ليف  ىةدع نخدر 53-52)ن  ومران:  َواتَّ

دولِي َقداُلَوا  آَماَّدا  ﴿  ا  تع لهلل: يقى َُ َْ ََن  آِماُدوا  بِدي َوبِ  ََ ي َِّ
ِْ َُ نَِل  ال َحدَوا َحي  ََو  َونِذ  

ددِلُموَن﴾ اَددا ُمس  ْ  بَِأنَّ ددَه (و فمدداالء  دد  خهددرل   يف خلقدد و لهددم 111)الم ئددهللل:  َواش 

 ا نددىن ب لمعددهيف الروددى و لبريئددىن  دد   عتقددهللات النةدد  ى التددي اوددتق ه  
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 حهىن    أمىا  بىل  لالمج  ع الكنعهة    بعهلله.المعه

 ي و لمهلل ل دفمم ا  بقىلد :  إن هذه الثلة الما نة  مهلللحة يف القرنن لال

ري ولدهلل تدل  دا   د(و ل هللحة ا  لمم يف القدرنن تعد14)الةف:  ﴿َنصاْ اهلل﴾

 .(1) شهلل ولهلل وجمم إلهلل يىر الهللي 

 ض تمثدل يف أشدخ ص تد ن لمدنمجمم بق يد  ولدهلل األملسو هيلع هللا ىلص للم  بعث الن ي 

رك دأح مم ا م الوتق  تمم ولهلل التىحههللو لإوراةمم و   ذاه  التثلهدث لالشد

ونن اهلل نظددْ نلدد  َهددل ارْ ، ِمقددتهم عددْبهم »ملسو هيلع هللا ىلص: التددي ترهمدد  ا و يقددى  

 .(2)«وعجمهم نإ بقاَا مَ َهل الكتاب

ََ  نِنَّ فماالء ل   ولفمم    الما نه  هم الذي  أثنهلل ا  ولهمم بقىل : ﴿  الَّدِنَ

ِم اآلِخدِْ َوَعِمدَل َصدالِحًا  ََ بِاهلل َوال َيدو  َ  آَم ََ َم ابِلِي ى َوالصَّ َْ ََ َهاُدوا  َوالاََّصا آَماُوا  َوالَِّنَ

َزُنوَن  ََح  ٌ  َعَلي ِهم  َوإَ ُهم   بِِّهم  َوإَ َخو  َْ  َْ ُهم  ِعا ُْ ََج  َلُهم   لمهلل ن تدر  (،62)البقْة: ﴾ َِ

 يف و   نلللم  أن ول
َّ
ث الن ي و  أ ح ب  النةد  ى الدذي  تد نىا ولدهلل ملسو هيلع هللا ىلص م ن حهللَّ

و فقدد  : تدد نىا يةددى ىن ملسو هيلع هللا ىلصاإليمدد ن الخدد ل  بدد   وددل لجددل م ددل   عددث الن ددي 

ليةلىن ليا ندىن بدمو ليشدمهلللن أندم ودت عث ن هدا. فلمد  فدرغ ودلم ن  د  ثن ئد  

اآلَدة: ﴿نِنَّ  ِأنزل اهلل هدنه«. َا َلمان، هم مَ َهل الااْ»ملسو هيلع هللا ىلص: ولهممو م   ل  ن ي ا  

 
ِ
ََ بِاهلل َ  آَم ََ َم ابِلِي ى َوالصَّ َْ ََ َهاُدوا  َوالاََّصا ََ آَماُوا  َوالَِّنَ ِم اآلِخِْ﴾ الَِّنَ  .(3)َوال يَو 

لهذا المعنهلل به   لاةيف لم  مرأ اآلية يف وده مم  فتدهللبر اآليد ت التدي م لمد  

                                                 
( يمتلئ ت  يش المعهحهة بم  تعمه  الكنهعة الهىر بفر  المراطقةو ت أل يىودهة لاألبهىنهدةو لهدي 1)

المعهيف لتنهللهلل ب لتثلهثو لت نت تمثدل العدىاهلل األوظدم  د  النةد  ى حتدهلل القدرن فر  تنكر ألىههة 

 الرابع المهاهللي.

 (.2865( أخرج   علم   )2)

 (.2/154( أخرج  ال ربي يف تفعهره بإون هلل  نق ع )3)
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إلدهمم اإلود ءل  لالتي بعهلله و حهث تكفر اآلي ت م لم  الهمىهلل لالنة  ىو لتنع 

َخُلددوا   ﴿إلدهلل ا و لتتىوددهللهم ب لنكد   لالعددذاا:  َونَِذا َجدآُؤوُكم  َقدداُلَوا  آَماَّدا َوَقددْ دَّ

ُجدوا  بِدِ  َواهلل َْ ْ  َخ ِْ َوُهم  َقد  ُ ُتُمدوَن  بِال ُك ََك  َلدُم بَِمدا َكداُنوا   ع 
ََ   دا ُهم ى َكثِيدًْا مِّ َْ َوَتد

َوا  ْ ِم َوال ُع ي اإِلث 
ُعوَن ِِ ِْ َمُلدوَن ََُسا ََع  ََ َلبِدل َس َمدا َكداُنوا   ِلِهُم الَسدح  ََك  إَ  ِن َو َلدو 

ََ َلبِددل َس َمددا َكدداُنوا   ِلِهددُم الَسددح  ََك  ددَم َو لِِهُم اإِلث  ُْ َعددَ َقددو  َبددا بَّددانَِيوَن َوارَح  َّْ ا َهدداُهُم ال ََ

دداَُعوَن  ُْ اهلل ََص  دد ََ  ال َيُهددوُد 
َِ َهِ  َوَقاَلدد ِْ دد  َ

ََ   َ دد ُلوَلددٌة ُغلَّ ﴾ م  َوُلِعاُددوا  بَِمددا َقدداُلوا  َمل 

 (64-61)الم ئهللل: 

ليعتمر العه   القرن  بعهلله  يف تكفهرهم  ع اوتثن ء المدا نه   دنمم  مد  

اَة  ﴿ت ن ولهلل  نم  األن ه ء  َْ  َحتََّ  ُتِقيُموا  التَّدو 
ُتم  َعَل  َشي    َل ال كَِتاِب َلس  ََه  ا  ََ ُقل  

َُنِزَل نَِلي   بِّدَك َواإِلنِجيَل َوَما  َّْ َُندِزَل نَِلي دَك ِمدَ  دا  دا ُهم مَّ نَّ َكثِيًْا مِّ َْ بُِّكم  َوَلَيِزَ َّْ  َ ُكم مِّ

 ََ َِْ
ِم ال َكداِِ د َ َتدأ َس َعَلد  ال َقدو  َِ دًْا   ُ َيانًا َوُك ََ َهداُدوا   ُ ل  ََ آَماُدوا  َوالَّدِنَ نِنَّ الَّدِنَ

ََ بِدداهلل َ  آَمدد ى َمدد َْ ددابُِؤوَن َوالاََّصددا ٌ  َوال َيددو   َوالصَّ دد َ َخددو  َِ ِم اآلِخددِْ وَعِمددَل َصددالِحًا 

َزُنوَن ﴾  ََح   (.69-68)الم ئهللل: َعَلي ِهم  َوإَ ُهم  

ََ ﴾ فم  المحتم أن الذي  وم هم ا  يف نخر اآلية:  َِْ
لهعىا الذي  ﴿ ال َكاِِ

ددابِ تحددهللث وددنمم  ددهلل  اآليددة الت لهددة  ََ َهدداُدوا  َوالصَّ ََ آَماُددوا  َوالَّددِنَ ُؤوَن ﴿ نِنَّ الَّددِنَ

ى ﴾،  َْ اآليدة يف    نتدر يف فماالء غهر األلله و هاالء    الما نه  بهلللهل َوالاََّصا

ََ بِاهلل :ل فمم َ  آَم ِم اآلِخِْ َوَعِمَل َصالِحًا ﴾ ﴿ َم لالمرء ال يكىن  ا ندا ، َوال َيو 

ب   بمجرهلل اإليمد ن بىجدىهللهو فقدهلل ن د  بدذلم تفد   مدريشو للدم يعدتحقىا هدذا 

ف الذي يخت  ب     ن   ب   ت   ك لتع لهلل لحهلله  با لإلماو فلم االوم الشري

 .يع هلل  ع  أحهللا  غهره

َ  ُهَو ال َمِسيُح : لهقى  يمضي العه   القرن ثم  ََ َقاُلوا  نِنَّ الل  َْ الَِّنَ َُ ْ  َك ﴿ َلَق

وا  اهلل ُْ ُب يَل اع 
ائِ َْ  َ ا َباِي نِ ََ َََم َوَقاَل ال َمِسيُح   ْ َُ َم بِّ  اب  دَْ َُر  ُ  َمدَ  بَُّكم  نِنَّ َْ  ِْ   بِداهللدي َو
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َم اهلل َّْ ْ  َح َق َِ   ْ ََنَصدا   َ ََ ِمد ُْ َوَما لِلظَّالِِمي َواُه الاَّا
ََ  َعَليِ  ال َجاََّة َوَمأ  َْ الَّدِنَ د َُ ْ  َك لََّقد

ٌْ َونِن لَّددم   َقدداُلوا  نِنَّ اهلل  نِإَّ نَِلدددٌ  َواِحدد
َ  نَِلددد    َوَمددا ِمدد

ُُ َث ََثددة  ََُقوُلددوَن  َثالِدد ددا  اَتُهددوا  َعمَّ ََ

ََلِديمٌ  وا  ِما ُهم  َعدَناٌب  ُْ َُ ََ َك ََّ الَِّنَ ُتوُبدوَن نَِلد  اهلل  َلَيَمسَّ ََ د َ  َِ
وَنُ  َواهلل ََ ُْ

ُِ دَتل  ََس   َو

ِحيٌم  َّْ  ٌْ و ُُ ََُمد ُ  َغ دُل َو َُ َْ َ  ِمدَ َقب ِلدِ  ال ْ  َخَلد دوٌل َقد َُ َْ َََم نِإَّ   ْ َُ َمد ا ال َمِسيُح اب   مَّ

ُكدوَن ﴾  َِ َُؤ  نَّد  
ََ   ْ ََداِت ُثدمَّ انُظد َُ َلُهدُم اآل ْ  َكي َ  ُنَبيِّ ََِّعاَم انُظ ُك َِن ال

أ  ََ ََقٌة َكاَنا  ِّْ ِص

(و ليعتمر العه   القرن  إلهلل نخر ني ت العى ل لهى يتحدهللث 75-72: الم ئهللل)

 وود  هددذا تلدد  بمهللحددة ا  للنةدد  ى م أوددرض القد ئلىنود  تفددر النةد  ى و فل دد

   وه مم ؟!. لا اآلية لبرت
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 ثالثًا : من أتباع املسيح؟

: ل ف القرنن النة  ى بأوم أت  ع المعهيف المىوىهلللن ب لظفر ولدهلل قالوا

اُِِعددَك نَِلدديَّ  ﴿ نِذ  َقدداَل اهلل الكدد فري  إلددهلل يددىر القه  ددة: َْ يددَك َو ِِّ ددي ُمَتَو ددا ِعيَسدد  نِنِّ ََ

وا  َوَجاعِ  ُْ َُ ََ َك ََ الَِّنَ َ  ِم ُْ َِهِّ ِم ال ِقَياَمِة َوُم ََو  وا  نَِل   ُْ َُ ََ َك َق الَِّنَ و  َِ َبُعوَ   ََ اتَّ ُل الَِّنَ

دوَن ﴾  ُُ َتِل يدِ  َت  
يَمدا ُكادُتم  ِِ

ُكُم َبي داَُكم  ِِ دَأح  َِ ِجُعُكم    ْ (و 55)ن  ومددران: ُثدمَّ نَِلديَّ َمد

لهذا تل  يهلل  ولهلل  دحة طدريقتمم لهلليدنمم م خافدا لمد  يقىلد  المعدلمىن  د  

 لأوم    أهل الن  . تكفهرهمو

و ق لن  به ن المىمف القرن     النةد  ى القد ئله  بألىههدة  : مهللوالجواب

 المعهيف لالتثلهث.

لأ   بخةىص هدذه اآليدة فمدي تمتدهلل  أت د ع المعدهيف ولهد  العدارو لهدم 

ََ  َونِذ  َقاَل اهلل ﴿المعلمىن الذي  يةهللمىن أمىال :  ََ ُقلد ََند ََ َم  ََ  ْ ََ َمد دا ِعيَسد  اب د ََ 

َِ ِمَ ُدوِن اهلل َي نَِلدَهي  َُمِّ ََُقدوَل َمدا  لِلاَّاِس اتَِّ ُنونِي َو ََن   ََُكدوُن لِدي  ب َحاَنَك َمدا  َُ َقاَل 

ِسدَك   ُ َلدُم َمدا ِِدي َن ََع  ِسدي َوإَ   ُ ي َن
َلُم َما ِِ َتُ  َتع  ْ  َعِلم  َق َِ ُتُ   َُ ُقل  َلي َس لِي بَِحقٍّ نِن ُكا

ََ َع َُّم ال ُلُيو ََن وا  اهلل ِب نِنََّك  ُْ ُب ََِن اع  َتاِي بِِ    ْ َم ََ َُ َلُهم  نِإَّ َما  بَُّكدم   َما ُقل  َْ بِّي َو َْ

 ََ ََند ِقيدَب َعَلدي ِهم  َو َّْ ََ ال ََند  ََ ي َتاِي ُكا َِّ ا َتَو َلمَّ َِ يِهم  
ِِ َُ ا ُدم  َُ َعَلي ِهم  َشِهيًْا مَّ َوُكا

 ٌْ  َشِهي
 :لمعلمىن هم الذي  يقىلدىن(و لا117-116)الم ئهللل:  ﴾َعَل  ُكلِّ َشي   

 حق. ع ىهلل باهللو ء األلىههة للمعهيف له  بحقو يف حه  يلوم النة  ى أن  إل  

َنا َول  الاداس »: ملسو هيلع هللا ىلصللفق هذا فإن المعلمه  هم أت  ع المعهيفو لمهلل م   

بعيس  ابَ مَْم يف الْنيا واآلخْة، وارنبيا  نخوة لَع ت، َمهاتهم شت ، ودَاهم 

   .(1) «واحْ

                                                 
دددات هدددم اإلخدددىل  ددد  أا لاحدددهللو لأ مددد هتم 3443( أخرجددد  ال خددد  ي   )1)  (و لاإلخدددىل لع 

  ختلف ت.
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لدد  لهعددت  دد   ة النةدد  ىللمعددهيف ل ف  مدد المعددلمه  اللددة ولددهلل ات دد عهللإن ال

القرنن فحع و بدل هدي يف تتد هبم أيضدام فدإن مد  ب العمدهلل الجهلليدهلل )اإلنجهدل( لد  

يجهلل فه  حرفا لاحهللا  يتحهللث فه  المعدهيف ود  ألىههدة نفعد و بدل ولدهلل العكد   د  

كلمكدم بدالحق وَندا ننسدان قدْ »ر  بمد  ينقضدم و فهقدى  ود  نفعد : دنلم تجهلله ية

و تم  يجهلله وله  العار يخرب ود  تىند   ودىال  (8/40)يىحن   «الني َمع  مَ اهلل

 دد  الحهدد ل لالحكددم بحر دد وم  مبأهددل التثلهددث  فحعدد و  مدد  يقتضدددي التنهلليددهلل 

هنه هي الحياة اربَْة: َن َعِْو  َنَ اإللد  الحقيقدي »األبهلليةو فهقى   خ ط ا ا : 

 لهدذا  عندهلل  درييف يف(و 3-17/2)يىحند   «لني ََْدلت وحْ ، وَسوَّ المسيح ا

(و لهددذا ال إلدد  إال ا و المعددهيف  وددى  ا )لمدد  يقددى :  فقددط أن الجنددة  ددهللخرل

ال النةدد  ىو فت دده  أنندد  أت  ودد  ولهدد  الةددال لالعددار  مب لحقهقددة مددى  المعددلمه 

لالدهلللهل المىوىهلللن ب لعلى ولهلل الك فري  إلدهلل يدىر القه  دةو لمدهلل ولىند هم ب لحجدة 

 .ل  نَّت  لالربه ن ب أل   لالهىر لغهللا  بإنن ا 

للئ  غ بت شم  المعلمه  الهدىر ود  مهد هللل الحضد  ل اإلنعد نهة الم هلليدة 

دح  تىشدم )ال الرلحهة( فقهلل ت ن لمم شرأ   ي هللهت  مه ء ثم نهة مرلنو لإود  و 

التدي     جهلليهللو ل   هدذه الةدحىل اإلودا هة الم   تدةشمعن  تشر  أن تن ل و ل

 بإنن ا .القري  هتهلل  يف و لم الهىر إال طائع هذا الفجر اآليت 
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 رابعًا : سؤال أهل الكتاب

: طل  القرنن    الن ي أن يعأ  النة  ى فهمد  يشدكل ولهد  و لفهمد  واددقال

َألِ  ﴿ يقع ل     الري ة يف هللين  بقىل :  َ ا َِ ََنَزل اَا نَِلي َك  ا  مَّ ََ ِِي َشكٍّ مِّ نِن ُكا َِ  ََ الَّدِنَ

 ﴾ ََ َتدَِْ ََ ال ُمم  ََّ ِمد د َ َتُكدوَن َِ بَِّك  َّْ ْ  َجا َ  ال َحَق ِمَ  ُؤوَن ال كَِتاَب ِمَ َقب ِلَك َلَق َْ ََق 

(و لتم  طل  هذا    الن يم فإند  طل د   د  المعدلمه  حده  أ درهم 94)يىن : 

اَا ِمَ  بعاا  أهل الذترو أي الكت  الع بقة يف مىل : ﴿ ل  ََ  ْ ََ َجداإً َوَما  ِْ َقب ِلَك نِإَّ 

َلُموَن  ِْ نِن ُكاُتم  إَ َتع  ك  َل النِّ ََه  َأُلوا    َ ا َِ  (.43﴾ )النحل: َنوِحي نَِلي ِهم  

دَأِل أن اآلية الكريمة  والجدواب:  َ ا َِ ََنَزل اَدا نَِلي دَك  دا  مَّ ََ ِِي َشدكٍّ مِّ نِن ُكا َِ  ﴿

ُؤوَن ال كَِتدداَب ِمددَ َقب ِلددَك َلَقدد َْ دد ََق   ََ ََ الَّددِنَ ََّ ِمدد دد َ َتُكددوَن َِ بِّددَك  َّْ ْ  َجددا َ  ال َحددَق ِمددَ 

 ََ َتدَِْ (و ال تتحددهللث ود   شدرتي النةدد  ى المنكدري  لن ىتدد  و 94)يدىن : ﴾ ال ُمم 

و بل تتحهللث و  الذي  يشدمهلللن لد  بأند  أتد ه الحدق ملسو هيلع هللا ىلصلال تجعلمم  رجعا للن ي 

     ب .

 د  ن ىتد و للدم لدم يشدم يف شديء ملسو هيلع هللا ىلص تم  يللر التنىي  أيضا إلهلل أن الن دي 

إ »مد  : ملسو هيلع هللا ىلص يعأ  أهل الكت ا لال غهرهمو بل نقل و  بعض التد بعه  أن الن دي 

 .(1)«َشك وإ ََأل

و إن مددهلل يعلددق ملسو هيلع هللا ىلصفلفظددة )إُن( ال تفهددهلل أي تحقددق لىمددىع الشددم  دد  الن ددي  

ُل  ُقددل  نِن  المحدد   بددد )إُن( و تمدد  يف مىلدد  تعدد لهلل: ﴿  ََوَّ َأَنددا  َِ  ٌْ َِ َوَلدد َم ح  َّْ َكدداَن لِلدد

 ََ َ
ِْ ددنِِن (و لمىلدد : 81﴾ )اللخددرأ: ال َعابِدد َِ اُضددُهم   َْ َْ َعَلي ددَك نِع  ﴿ َونِن َكدداَن َكُبدد

ََدة ﴾  َيُهم بِآ
َتأ تِ َِ َما   ي السَّ

لَّمًا ِِ َُ ََو     ِ  ْ ي ارَ
قًا ِِ َُ ََن َتب َتِلَي َن  ََ َِع  َت  َ )األنعد ر: ا

35.) 

 لمهلل فعر العلم ء  قةىهلل اآلية بقىله  يكمل أحهللهم  اآلخر:

                                                 
 (.10210هلل الرما  يف المةنف   )( أخرج  و 1)
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أن المقةىهلل ب لعاا  هم الما ندىن  د  أهدل الكتد ا تع دهلل ا  بد   ارول:

 د  أهدل ملسو هيلع هللا ىلص وارو لهى مى  اب  و  س  ةي ا  ونمم : )الذي  أهلل تىا  حمهللا  

 .(1)الكت ا فر نىا ب  ..ف وألمم إن تنت يف شم بأنم  كتىا ونهللهم(

يف  - ا ب لعاا و بدل الخ دملسو هيلع هللا ىلص أن المقةىهلل يف اآلية له  أ ر الن ي  الثاين:

ه  دد  المشدددرته و ولددهلل ودد هللل العددرا يف غهددر  بدد  و لالمددراهلل ملسو هيلع هللا ىلص للن ددي –ظدد هره 

 .(2)"إي ك أوني لاومعي ي  ج  ل"الخ  ا 

َها الاَّبَِي اتَِّق اهللل ثل  يف القرنن تثهرو م   تع لهلل :   ََ
ََ ا  ََ  ﴿  ََ َِْ

َوَإ ُتِِِع ال َكداِِ

﴾ ََ َ  َقب ِلدَك ﴿ وَ (و لم   : 1)األحلاا:  َوال ُماَاِِِقي ََ ِمد َُوِحَي نَِلي َك َونَِل  الَِّنَ   ْ َلَق

 ﴾ ََ دَِْ
َِ ََ ال َ ا ََّ ِمد ََّ َعَمُلدَك َوَلَتُكدوَن َِ َب ََ َلَيح  ك  َْ ََش    َ

(و لمدد  : 65) الل در: َللِ

﴾ ََّ ِه
تِ َّْ ََّ لِِع ُقوُه َِلِّ َِ ُتُم الاَِّسا   ق  َها الاَّبَِي نَِذا َ لَّ ََ

ََ ا  ََ  (.1)ال ا :  ﴿

ذا الىج   حح  ال ربيو لاودتهلل  لد  الدرامي بقدى  ا  تعد لهلل يف نخدر له

َ ِدَاِ  ينِن ُكاُتم  ِِ  اُس ا الاَّ هَ َُ ََ  ا﴿ََ العى ل:  َ  ُدون  يَشك  م  ُبْوَن ِم ُْ الِني َتع  ََعُب   ِ

ف ه  أن المدذتى  يف أل  اآليدة ولدهلل ود هل الر دل و »(و لم  : 104)يىن : اهلل﴾ 

آليددة ولددهلل ودد هل التةددرييف .. فث ددت أن الحددق هددى أن هددم المددذتى لن يف هددذه ا

م إال أن المدراهلل األ دة و ل ثدل هدذا ملسو هيلع هللا ىلصالخ  او لإن ت ن يف الظد هر  دع الرودى  

 عت هلل و فإن العل  ن الك هر إنا ت ن ل  أ هر و لت ن تحت  اية نلم األ هدر جمدع و 

ل يىجد  فإنا أ اهلل أن يأ ر الروهة بأ ر  خةىص و فإن  ال يىج  خ  بد  ولدهمم و بد

نلم الخ  ا إلهلل نلم األ هر الذي جعل  أ هرا  ولهمم و لهكىن نلم أمىى تدأثهرا  

 .(3)«ميف ملىهب

                                                 
 (.15/200( ج  ع ال ه نو ال ربي )1)

 (.270( انظر: تأليل  شكل القرنن و اب  مته ةو ص )2)

 (.17/172( التفعهر الك هر و الرامي )3)
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بقدي أن نشددهر إلددهلل أن األ ددر ب لعدداا  لدده  ولددهلل ظدد هره و فددإن العددرا تعددتخهللر 

 طل  العاا م بمعنهلل تأتههلل األ رو لال تريهلل طل  العاا  حقهقةو ل ن  مى  الش ور:

 ن ءت هللي  تم        هل اتتحلت ب لغمض لي فه  أجف نولىا اللهل وني  ذ ت

 لمى  اآلخر:

 ولىا نعم ت الرييف تم مهلل تحملت         ح ددددة    شددىم  لده  يكتدم

 ي عدأ  تهدف إن م العداا  حقهقدة -العدرا لغة يف –فمذان لأةراهبم  ال يراهلل  ن  

 .ونم  العاا   طل التي المع   تلم تأتههلل يراهلل إنم  الرييفو نعم ت أل اللهل

ددهم  ﴾ )القلددم:  ل ثلدد  يف القددرنن مىلدد  تعدد لهلل: 
و  م  م 

ل  ددم ب ددذ  م أ يُّم  ددُلم  (و لمىلدد : 40﴿ و 

دل ن   ﴾ )اللخدرأ:  و      ُ
ُلن     ُ  م  ُل م     ُ  أ ُ و  اُوأ ُ     د   45﴿ل  ُم و  (و لمىلد : ﴿لا ُودأ ُلم 

﴾ )األود ل  اُل  ُحدر  در 
ي ت  ن دُت ح  ة 

ُري ة  الَّت  دهللُّ لمىلد :  (163راأ: اُلق  دُم أ ش  م ُم أ ه 
﴿ ف  ُودت ُفت 

ا  ﴾ )ال م  ُم   دُ  ط ده   ال  ل ُقن  ه  ل ُقن   إ نَّ  خ  ُ  خ  ُلق   أ ُر    و ففدي تدل هدذا لدم (11ةد ف ت: خ 

حقهقة العاا و إنم  مةهلل اإلخ    لتأتهدهلل  دهلل  هدذه المعد   ملسو هيلع هللا ىلص ي ل  ا     الن ي 

 تع لهلل يف القرنن.لاألخ    التي نتره  ا  ت   ك ل

دَل لأ   مىل  تع لهلل: ﴿  ََه  دأَلُوا    َ َِا َجداإً َندوِحي نَِلدي ِهم   ِْ ل اَا ِمدَ َقب ِلدَك نِإَّ  ََ  ْ ََ َوَما 

ك ِْ نِن ُكاتُم  إَ َتع َلُموَن  رته  المنكدري  د(و فمى خ  ا  د  ا  للمشد43﴾ )النحل: النِّ

ممم ا  إلدهلل أن ندلل  الدىحي ولدهلل للن ىلم المعتغربه  نلل  الىحي ولهلل  جلو فقهلل ن 

ر أ ر  عمىهلل تعرف  ال شدريةو لهللود هم إلدهلل وداا  أهدل الكتد ا للتأتدهلل  د  حقهقتد  دبش

ف قدد  هم ]أي أهددل الكتدد ا[  دد  أمددىى »لالىمددىأ ولددهلل جائدد و يقددى  ابدد  القددهم: 

الحجدد  ولددهلل  نكددر الن ددىات لالمعدد هلل لالتىحهددهللو لمددهلل مدد   تعدد لهلل لمنكددري نلددم 

ََه   أَلُوا    َ َِا ك ِْ نِن ُكادتُم  إَ َتع َلُمدوَن ﴾﴿ .. يعندي ودلىا أهدل الكتد ا: هدل أ ودلن   َل الدنِّ

م ل  حمهلل  ج ال  يىحهلل إلهمم أر ت ن  حمهلل بهللوا    الرول لدم يتقهلل د   ودى  حتدهلل 
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 .  (1)«يكىن إ و ل  أ را   نكرا ؟

لهكذا ف آلية تجعل    شم هللل أهل الكت ا هلللها  ن هضا لاحتجد ع ولدهلل 

و لهدى  عندهلل تكدر  يف  ىاةدع أخدرى  د  ملسو هيلع هللا ىلصكدة يف  عدألة ن دىل الن دي  شرتي  

د  بِداهلل القرننو تقىل : َُ د ً ُقدل  َك ََ  ْ ََ ُم د وا  َلس  ُْ د َُ ََ َك ََُقدوُل الَّدِنَ َشدِهيًْا َبي اِدي  ﴿َو

ُم ال كَِتاِب﴾ )الْعْ:  ُه ِعل  َْ َ  ِعا  (.43َوَبي اَُكم  َوَم

 القرآن يف التوثيق املزعوم لكتب أهل الكتاب  خامسًا :

: يف حددده  أن المعدددلمه  ير دددىن تتددد  أهدددل الكتددد ا بددد لتحريف قالدددددوا 

 لالت هلليل فإن القرنن ي علي    شأن التى ال لاإلنجهدلو ليةدفمم  ب لمدهللى لالندى 

ٌْ ﴾ )المائدْة:  ى َوُندو ًْ يَهدا ُهد
اَة ِِ َْ ََنَزل اَدا التَّدو  ا  (، و﴿َوآَتي اَداُه اإِلنِجيدَل ِِيدِ  44﴿ نِنَّ

ى َونُ  ًْ ﴾ )المائْة: ُه ٌْ  (.46و

: نتر القدرنن أن التدى ال لاإلنجهدل المىجدىهللي  وندهلل أهدل الكتد ا وقالددوا 

اَة  ﴿ م   الن ي غهر  حرفه م بهلللهل أن  هللو  إلهلل تحكهممم  َْ َقداُموا  التَّدو  ََ ُهدم   ََنَّ َوَلو  

ِقِهم   دو  َِ بِِّهدم  رَكُلدوا  ِمدَ  َّْ دَ  َُندِزَل نَِلديِهم مِّ ُجِلِهدم﴾ َواإِلنِجيَل َوَمدا   ْ ََ  
َِ د َوِمدَ َتح 

اَة  ﴿ (و لم   لمم:66)الم ئهللل:  َْ  َحتََّ  ُتِقيُموا  التَّو 
ُتم  َعَل  َشي    َل ال كَِتاِب َلس  ََه  ا  ََ

بُِّكم  ﴾ )المائْة:  َّْ  َ َُنِزَل نَِلي ُكم مِّ  (.68َواإِلنِجيَل َوَما 

ُموَندَك َوكَ  ﴿ أن تت ند  فهمد  حكدم ا : شمهلل القرنن لالعنة وقالددوا ََُحكِّ ي دَ  

ددُم اهلل اُة ِِيَهددا ُحك  َْ ُهُم التَّددو  َْ (و للمدد  أخددذه  الن ددي بهددهلله نددلع 43)الم ئددهللل:﴾  َوِعادد

 .(2)«آماَ بك وبمَ َنزلك» الىو هللل    تحت و فىةع التى ال ولهم و ثم م  :

ا  يف القددرنن  دد  أنللدد  ولددهلل أن ه ئدد  ل وددل و لنتددر أندد  هددهللى ا تددهلل  : والجدددواب

ل تت  ا  تع لهلل تذلمو للى أم ر ال شدر يف حهد هتم  د  أندل  ا  إلدهممم لنى و فك

                                                 
 (.1/97( أحك ر أهل الذ ةو اب  القهم )1)

 (.4449( أخرج  أبى هللالهلل   )2)
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لععهلللا لنجىاو لك  هذه الكت  المنللة ةد وت لحرفدت لبدهلللتو فمد  التدى ال 

لال اإلنجهل اللذي  به  أيهللي الهمىهلل لالنةد  ى بتدى ال ا  لال إنجهلد م لإن تد ن 

نن بادي نَدْائيل لمدا  دال » ملسو هيلع هللا ىلص: فهمم  بقهة أث  ل حق  م  نل  ولهلل األن ه ءو يقى 

ارمددْ و قسددَ قلددوبهم اختْعددوا كتابددًا مددَ عاددْ َنُسددهم ، اَددتهوت  قلددوبهم 

واَتحلت  َلساتهم ، وكدان الحدق َحدول بيداهم وبديَ كثيدْ مدَ شدهواتهم ، حتد  

 .(1)«نبنوا كتاب اهلل وْا  ظهوْهم كأنهم إ َعلمون

نة  ى ب ا ي دى و لإث  ت تحريف الكت  المىجىهللل به  أيهللي الهمىهلل لال

و ليكفددي يف هددذا المىةددع أن ناتددهلل أن التددى ال لاإلنجهددل (2)للدده  هددذا  حلدد 

 المىجىهللي  الهىر لهع  الكت به   اللذي  أنللمم  ا  ول لجل لا تهللحمم  القرنن.

لإث  ت هذا  هعى و فقهلل نع  القدرنن الكدريم إلدهلل تدى ال ا  لإنجهلد   عد   

ه  هلللهدل ولدهلل أن نفتقهلله  يف الكت  المىجىهللل الهد ىر وندهلل الهمدىهلل لالنةد  ىو ففقدهلل 

هذه الكت  مهلل غهرت لبهلللتو لأن  ة ع  نم     أشد   القدرنن الكدريم إلدهلل لجدىهلله 

 فهم .

دَواَلُهم بِدَأنَّ َلُهدُم  ﴿نِنَّ اهللم   ا  تعد لهلل:  ََم  َسدُهم  َو ُُ ََن  ََ ِماِي ََ ال ُمدؤ  ى ِمد َْ دَت اش 

بِيِل ا ََ ي 
َقاتُِلوَن ِِ َُ اِة َواإِلنِجيِل  هللالَجاََّة  َْ ي التَّو 

ًا ِِ ًْا َعَلي ِ  َحق  َتُلوَن َوع  َُق  ُتُلوَن َو َيق  َِ

آِن﴾  ْ (و ف آليددة  ددريحة يف أن  ىوددىهلل ا  ب لجنددة للمددا نه  111)التىبددة:  َوال ُقدد

المج ههللي  يف و هل   ع ى  يف التى ال لاإلنجهل اللدذي  أنللممد  ا  تعد لهللو لال 

  العمهلل القهلليم لال الجهلليهلل ]التى ال لاإلنجهل المحرفه [.لجىهلل لمذه المع   يف

َيا ل ثل  مىل  تع لهلل:  ن  َْ وَن ال َحَياَة ال ُْ
ثِ ََب َق   ﴿ َبل  ُتؤ  ٌْ َو ُة َخي  َْ َِخ نِنَّ  َواآل 

                                                 
و ل ددحح  األل دد   يف العلعددلة الةددحهحة   (6/95ال همقددي يف شددع  اإليمدد ن )( أخرجدد  1)

(2694). 

 ."هل العمهلل الجهلليهلل تلمة ا ؟"و لالث  :  "هل العمهلل القهلليم تلمة ا ؟"أفرهللت لمم  تت به و األل : ( 2)
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ُوَلد   ي الَصدُحِ  ار  ُِ د ﴾ َهَنا َل ََ اِهيَم َوُمو َْ (و 19-16)األولدهلل:  ُصدُحِ  نِب د

ل  يف األوف   الخمعة المنعىبة إلهلل  ىوهلل وله  العار يف فمذا المعنهلل ال لجىهلل 

العمهلل القهلليمو لالتي تخلى    الحهلليث و  اآلخرل لالقه  ةو فضا  ود  المق  ندة 

 بهنم  لبه  الهللنه . 

ل ثل  نفقدهلل يف األودف   الح لهدة  د  نعد   ا  إلدهلل تى اتد  لإنجهلد  يف ودى ل 

ث  ا  فهأ ر بد لمعرلأ لينمدهلل ود  األوراأ    حهلليث و  الن ي األ ي الذي ي ع

ديَّ  ﴿المنكرو ليحل ال ه  ت ليحرر الخ  ئث:  دوَل الاَّبِديَّ ارُمِّ َُ َّْ تَّبُِعدوَن ال ََ  ََ الَِّنَ

ا َهداُهم   ََ وِ  َو ُْ ُهم بِدال َمع  ُْ ُم
دأ  ََ اِة َواإِلن ِجيدِل  َْ ي التَّو 

ُهم  ِِ َْ ُتوبًا ِعا وَنُ  َمك  ُْ ََِج الَِّني 

َِ ال ُماَكِْ وَ  ُهم  َع َْ د َََضدُع َعدا ُهم  نِص  َُ َو د
ُم َعَلدي ِهُم ال َ َبآئِ ِّْ ََُحد َِّيَِّبداِت َو َُِحَل َلُهدُم ال

﴾ َ  َعَلي ِهم   (.157)األوراأ:  َوارَغ  ََل الَّتِي َكاَن

أن التى ال لاإلنجهل الممهلللحه  بد لقرنن لهعد  م لهكذا نخل  إلهلل القى  

 ع    نم .ب ألوف   المىجىهللل الهىرم لفقهلل هذه الم

لالقرنن شدمهلل ولدهلل األودف   المىجدىهللل بده  يدهللي الهمدىهلل لالنةد  ى بأود  

 لهلل و  تحريف د   تعدهلل مدم  النق و فقدع فهدم  اللي هلللو تم  لمد حرفةو لمعت فه

ونَ  ﴿النق :  ُُ ا ُكاُتم  ُت   مَّ َُ َلُكم  َكثِيًْا مِّ َبيِّ َُ وُلاَا  َُ َْ ْ  َجا ُكم   َل ال كَِتاِب َق ََه  ا  ََ  ََ ِم

و َعَ َكثِيْ  ﴾ ُُ ََع  فه  بهد ن لد عض ملسو هيلع هللا ىلص (و فم  ج ء ب   حمهلل 15)الم ئهللل:  ال كَِتاِب َو

   أخف ه أهل الكت او لمهلل وف  و  الكثهر  م  أخفىه فلم يدذترهو مد   ابد  تثهدر: 

أي: ي ه     بهلللىه لحرفىه لأللىهو لافرتلا ولهلل ا  فه و ليعكت و  تثهدر  مد  "

 .(1)"به ن غهرلهو لال ف ئهللل يف 

ََ تم  أخرب القرنن الكريم و  لمدىع الليد هللل يف هدذه الكتد :  دِنَ دٌل لِّلَّ  َ َو َِ ﴿

 
ِ
ِْ اهلل َ  ِعا ََُقوُلوَن َهدَنا ِم َِهم  ُثمَّ 

ِْ
 َ ُتُبوَن ال كَِتاَب بَِأ دٌل  ََك   َ َو َِ وا  بِدِ  َثَمادًا َقِلدي ً  ُْ دَت لَِير 

                                                 
 (.3/67( تفعهر القرنن العظهمو اب  تثهر )1)
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دٌل لَّ   َ َِهم  َوَو
ِْ د  َ
ََ   َ ا َكَتَبد مَّ ِسدُبوَن﴾ لَُّهم مِّ ََك  دا  مَّ ﴿ َونِنَّ (و لمد  : 79)ال قدرل: ُهدم  مِّ

ََ ال كَِتداِب  ََ ال كَِتداِب َوَمدا ُهدَو ِمد َسُبوُه ِمد ََل ِساََتُهم بِال كَِتاِب لَِتح  ُووَن  ل  ََ َِْقًا  َُ ِما ُهم  َل

 
ِ
ِْ اهلل َ  ِعاد ََُقوُلدوَن ُهددَو ِمدد ِْ اهلل َو َ  ِعادد ََُقوُلددوَن َعَلد  اهلل َوَمددا ُهددَو ِمد ال َكددِنَب َوُهددم   َو

َلُموَن ﴾  (.78)ن  ومران:  ََع 

أن التحريدف  -ب لضرل ل  -لك  لمىع اللي هللل لالنق  يف الكت ا ال يعني 

مهلل ط   تل و ر لتل تلمة يف الكت او بل القرنن شمهلل لمذه الكت  أن فهم  بقهدة 

بُِسدوَن ال َحد ﴿   الحق الذي أنلل  ا   َل ال كَِتداِب لِدَم َتل  ََه  ا  ُتُمدوَن ََ قَّ بِال َبا ِدِل َوَتك 

َلُموَن ﴾  ََنُتم  َتع   (.71)ن  ومران: ال َحقَّ َو

ل   بق ي  الحق الذي شدمهلل القدرنن بىجدىهلله حكدم الدرجم للدلا  لاللانهدةو 

 ﴿فمددى  ىجددىهلل يف وددفر التثنهددة يف اإل ددح   الثدد   لالعشددري و لددذلم مدد   ا : 

ُهُم التَّ  َْ ُموَنَك َوِعا ََُحكِّ ﴾َوَكي َ  
ِ
ُم اهلل اُة ِِيَها ُحك  َْ (و فكدىن حكدم 43)الم ئدهللل:  و 

ا  بشأن اللانهه   ىجىهللا  فهم  ال يعني أن تل    فهم  هدى حكدم ا  تعد لهللو ف ودم 

 .(1) التى ال ب   ولهم   غم تحريفم و فمي التى ال المحرفةم ال المنللة

ولدهمم م دل لأ   مىل  تع لهلل للهمىهلل حه  أنكرلا أن األطعمدة ت ندت حداال  

ََ ﴾ ﴿نلل  التى ال:  ُلوَها نِن ُكاُتم  َصاِدِقي ات  َِ اِة  َْ ُتوا  بِالتَّو 
أ  ( فمدى 93)ن  ومدران:  َِ

 ال يفههلل وا ة التى ال التي به  أيهلليمم    التحريف.

فم  ل ت  ب إلته ن هب م إنمد  يريدهلل بد  إم  دة  ليدهلل  د  الحجدة ولدهمم  د  تتد هبم 

                                                 
القدرن  المع  درلن للن دي خ ط ه  ب لعده   م( له  ب لضرل ل أن تكىن العنهللية هلللها  ولهلل أن ال1)

و فإن القرنن حه  يخ ط  بني إورائهل يخ ط مم تأ ة لاحهللل و ليتج لم يف خ  ب   عمم حدهلللهلل ملسو هيلع هللا ىلص

َِْقدًا الل  نو فهقى  لمم: ﴿  َِ ب ُتم  َو َِْقًا َكدنَّ َُ َِ ُتم    ْ َب َتك   َ ُسُكُم ا ُُ ن ََ َوى  وٌل بَِما إَ َته  َُ َْ َما َجا ُكم   ُكلَّ َِ ََ

ُتُلونَ  دا (و  ع أن متل األن ه ء لم يقم ب  جهل لاحدهلل  دنممو ل ثلد  مىلد : ﴿ 87قرل: ﴾ )ال َتق  ََ دُتم   َونِذ  ُقل 

ََ َلَك  ِم ََ  َلَ َنؤ  (و لالق ئدل حقهقدة أجدهللاهللهمو ل ثدل هدذا تثهدر يف القدرنن ي دى  55﴾ )ال قدرل:  ُمو

 المق ر بتت ع .
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إنمد  هدى يف تدذا تدذبىهو لنعد ىه إلدهلل التدى ال  "حدلر: )التى ال المحرفة(و م   ابد  

ولهلل ج  ي و هللهتمم مائهلل ولدهلل الكدذا الدذي لةدع  أودافمم يف تدى اهتمو ف كدتمم 

حضدد   التددى ال إن تدد نىا  دد هللمه و فظمددر إولهدد  العددار يف نلددم الكددذا المحددهللث ب

 .(1)"تذهبم

ألند  تفهدل لمهلل هللو  ا  ول لجل أهل الكت ا إلهلل إم  ة هذا الحق المت قيو 

أي: إنا أممتمىه  حدق اإلم  دةو لن ندتم هبد  »هبهللايتمم إلهلل اإلوارو م   اب  تثهر: 

لنعتدد  ل ددفت  ملسو هيلع هللا ىلص حددق اإليمدد نو ل ددهللمتم  دد  فهمدد   دد  األخ دد   بم عددث  حمددهلل 

لاأل ر ب ت  و  لنةره ل اام تد و مد هللتم نلدم إلدهلل الحدق لات د ع الخهدر يف الدهللنه  

وَندُ  ﴿ الَّدِنَلاآلخرلو تم  م   تعد لهلل:  ُْ ََِج ديَّ الَّدِني  دوَل الاَّبِديَّ ارُمِّ َُ َّْ تَّبُِعدوَن ال ََ  ََ

اِة َواإِلن ِجيِل ﴾ َْ ي التَّو 
ُهم  ِِ َْ ُتوبًا ِعا  .(2)«(157)األوراأ:  َمك 

م العمددل بمقتضدد هم  لوددهللر لاإلنجهددللإم  ددة التددى ال »لمدد   القرط ددي: 

 .(3)«تحريفمم 

ُتم  َعَل  َشي     ﴿ لجل: لأ   مى  ا  ول»لم   اب  حلر:  َل ال كَِتاِب َلس  ََه  ا  ََ

بُِّكدم  ﴾؛  َّْ دَ  َُندِزَل نَِلدي ُكم مِّ اَة َواإِلنِجيدَل َوَمدا  َْ  ريدة فهد و  فحدق الَحتََّ  ُتِقيُموا  التَّو 

لهكذا نقى و لال و هل لمم إلهلل إم  تم  أبهللا و لرفع    أوق ىا  نمد و فلهعدىا ولدهلل 

ىنىن حهنئذ  قهمه  للتى ال لاإلنجهلو تلمدم و فهكملسو هيلع هللا ىلص شيء إال ب إليم ن بمحمهلل 

هللر و ليكذبىن بم  بهلل  فهمم   م  لم  هلل أل و  ج  يا نىن حهنئذ بم  أنل  ا   نمم  م ل 

 .(4)«ينلل  ا  تع لهلل فهمم و لهذه هي إم  تمم  حقا

                                                 
 (.1/158( الفةل يف الملل لالنحلو اب  حلر )1)

 (.1/225ن العظهمو اب  تثهر )( تفعهر القرن2)

 (.6/241( الج  ع ألحك ر القرننو القرط ي )3)

 (.1/158( الفةل يف الملل لالنحلو اب  حلر )4)
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لهددذا األوددلىا يف طلدد  المحدد   ولددهلل ودد هل الت كهددت أوددلىا مددرن  

ا ُكددم   لمندد فقه  يددىر القه  ددة: ﴿لن ددىيو ل ندد  مددى  ا  تعدد لهلل ل َْ ِجُعددوا َو  ْ ِقيددَل ا

ُه ِمدَ ِقَبِلدِ   ُْ َمدُة َوَظداِه ح  َّْ يدِ  ال
ْ  لَّدُ  َبداٌب َبا ِاُدُ  ِِ َُِضَِْب َبي داَُهم بُِسدو ال َتِمُسوا ُنوًْا  َِ

(و ل دد  المعلددىر أوددم ال يقددهلل لن ولددهلل الرجددىعو للددى 13﴾ )الحهلليددهلل: ال َعددَناُب 

  جعىا لم يفهللهم  جىومم.

مَ تحلم بحلدم لدم َدْه ؛ ُكلد  َن َعقدْ بديَ ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ثل  يف الت كهت مى  الن ي 

ْ صوْة؛ ُعنب وُكل  َن َاُخ ِيها، وليس بااِخ  .(1)«شعيْتيَ ولَ َُعل ... ومَ صوَّ

ليجهلل  هن  التن ه  ولهلل ةعف الحهلليث الدذي  لاه أبدى هللالهلل يف ودنن و لفهد  

ف لحدهلليث ، (2)«ك وبمدَ َنزلدكآمادَ بد» لةع التى ال ولهلل لو هللل لم  :ملسو هيلع هللا ىلص أن  

ل هلل يف مةددة  جددم الهمددىهلليه  الددلانهه و لهددى  ددرلي يف الةددحهحه  لغهرهمدد و 

و لهدذه الليد هللل غهدر  ىجدىهللل حتدهلل يف  لايد ت أبدي هللالهلل (3)لله  فه  هذه الليد هللل

 .(4)األخرى للقةة

لمهلل ةعف هذه الرلاية غهر لاحهلل    أهل العلمو  نمم اب  حدلر إن يقدى : 

م فإن  ب طل لم يةيف مطو لتل   ىافق لقىلند  «ن نت بم  فهم»العار: مىل  وله  »

يف التى ال لاإلنجهل بت دهلليلمم و للده  شديء  ند  حجدة لمد  اهللودهلل أومد  بأيدهللي 

الهمىهلل لالنة  ى تم  نلال ... فخدرب  كدذلا  ىةدىعو لدم يدأت مدط  د  طدر  

وهند   يالدذ ديف فمدى  د  التكلدف  فهم  خهرو للعن  نعتحل الكار يف ال  طلو لى

                                                 
 (.2110(و ل علم   )7042( أخرج  ال خ  ي   )1)

 (.4449( أخرج  أبى هللالهلل   )2)

حهيف (و ل ددد7543(و )6841(و )6819(و )4556(و )3635 دددحهيف ال خدد  ي   ) :( انظددر3) 

 (.2321(و لون  الهللا  ي   )1551(و لالمىطأ   )1700(و )1699 علم   )

 (.4450(و )4446ون  أبي هللالهلل   ) :( انظر4)
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 .(1)«ون  تم  ال يحل تىهه  الحق لال االورتاض فه 

 رليدة يف إودن هلل ةدعهف  تم لدم ال  «آماَ بك وبمَ َنزلك»لهذه اللي هللل 

يةليف لاحتج عو فمي     لاية هش ر ب  ودعهلل القرشديو لمدهلل ةدعف  العلمد ءو 

لتددرك التحددهلليث وندد  جملددة  دد  المحددهللثه  و  ددنمم يحهددهلل الق دد ن الددذي تدد ن ال 

 هللث ون و ل م  م ل  العلم ء ون :يح

 .«له  ب لقىي»و لم   يف  ىةع نخر: «ةعهف»م   النع ئي:  

 .«له  بذاك القىي» ليف  ىةع نخر م  :و «يءدله  بش»لم   يحههلل ب   عه :  

. ليف  ىةدع «لده  هدى  حكدم الحدهلليث»لأ   أحمهلل ب  حن ل فقد   وند : 

 .«لم يك  ب لح ف »نخر م  : 

 .  «يكت  حهلليث  لال يحت  ب »م   أبى ح تم:  

تدد ن  مدد  يقلدد  األودد نههللو لهددى ال يفمددمو ليعددنهلل »لمدد   ابدد  ح دد ن: 

ر  خ لفت  األث  ت فهم  يدرلي ود  الثقد ت ث  المىمىف ت    حهث ال يعلمو فلم  ت  

 .(2) «هرب  ل االحتج ع ب و لإن اوترب بم  لافق الثق ت    حهلليث  فا ة

   هب  إال الذي د ر  رهلللهللل و لال يحتددهش لهكذا فمذه الرلاية التي تفرهلل هب 

 يتعلقىن بخهى  ألههلل    بهت العنك ىت.

تم  ل  يفىتني تعجهل وج دي  د  الهمدىهلل لالنةد  ى الدذي  يرل دىن تىثهدق 

تت مم    القرنن لالعنةم يف حه  أن تت مم تشمهلل ولهلل نفعم  ب لتحريف يف  ىاةدع 

نحدَ حكمدا ، شدَْعة الدْب معادا  كيد  تقولدون :»تثهرل  نم : مى  الن دي إ  هد ء: 

                                                 
 (.158-1/157( الفةل يف الملل لالنحلو اب  حلر )1)

(و لالك  لو 1/366(و لالمىةىو تو اب  الجىمي )3/89المجرلحه و الب  ح  ن ) :( انظر2)

(و لهتدددذي  التمدددذي و ابددد  حجدددر 11/37ذي  الكمددد   و المدددلي )(و لهتددد7/108ابددد  ودددهللي )

 (.1/245(و لالضعف ء لالمرتلته و النع ئي )30/206)
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لها قلم الكتبة الكداذب (و أي أن هللودىاتم  8/8) إ  هد   « حقًا، نن  نل  الكنب، حوَّ

لم  الكت دة الكذبدة رهد  لبدهللَّ ب  تاك شريعة الرا تذا  نكمو ألن هدذه الشدريعة غهَّ 

 بأما مم المحرئ  فة.

قىبددة أللئددم لياتددهلل الن ددي إ  هدد ء لمددىع التحريددف يف الكتدد او ليتمددهللهلل ب لع

الذي    مالىا يتحهللثىن و  تار الراو فهنع ىن    يف أيهلليمم إلهد  بعدهلل أن حرفدىهو 

ونذا َألك هنا الرعب َو نبي َو كاهَ قائ ً: ما وحي الدْب؟ ِقدل لهدم:  »فهقى : 

َي وحي؟ نين َِْضكم هو قول الْب، ِدالابي َو الكداهَ َو الردعب الدني َقدول: 

بيت .. َما وحي الْب ِ  تنكْوه بعدْ، رن كلمدة وحي الْب َعاقب ذلك الْجل و

ِتم كدد م اإللدد  الحددي ْب الجاددود  ْ )إ  هدد ء  «كددل ننسددان تكددون وحيدد ، نذ قددْ حدد

23/33-36.) 
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 سادسًا : هل الذكر احملفوظ هو كتب أهل الكتاب؟

َجدا﴿  : ومهلل القرنن تت ن  نترا  يف مىل :واددقال ِْ اَا ِمدَ َقب ِلدَك نِإَّ  ل  ََ  ْ ََ إً َوَما 

َلُمددوَن  ِْ نِن ُكاددُتم  إَ َتع  ك  ددَل الددنِّ ََه  ددَأُلوا    َ ا َِ (و فدد وترب 43﴾ )النحددل: َنددوِحي نَِلددي ِهم  

دا  الكت  الع بقة نتدرا و ثدم أخدرب أن الدذتر  حفدىظ  د  التحريدف لالت دهلليل ﴿ نِنَّ

ا َلُ  َلَحاُِِظوَن ﴾  َْ َونِنَّ ك  ل اَا النِّ َُ َنزَّ ودا تم   د   (و فدهلل  نلدم ولدهلل9)الحجر: َنح 

 التحريف لالت هلليل.

ر ا  ب  و  هلله.وابدوالج  : أن تل    ينلل  ا  تع لهلل    لحي هى نترو يذتئ

لك  ا  لم يحف     الذتر إال نتره األخهرو أي القرنن و فمى الدذي تكفدل 

ا َلُ  َلَحاُِِظوَن ﴾ ﴿ا  بحفظ  بقىل :  َْ َونِنَّ ك  ل اَا النِّ َُ َنزَّ ا َنح  (و بهللاللة 9)الحجر:  نِنَّ

َل َعَلي ددِ  العدده   الددذي ل هللت فهدد  اآليددة و إن يقددى  ا :  َهددا الَّددِني ُنددزِّ ََ
ََ ددا  ََ ﴿ َوَقدداُلوا 

اُوٌن  ُْ نِنََّك َلَمج  ك  ََ  النِّ داِدِقي ََ الصَّ ََ ِمد َكِة نِن  ُكا د
ياَا بِال َمَ ئِ

ُل  َلو  َما َتأ تِ َمدا ُناَدزِّ

َكددَة نِإَّ بِددال َح 
ََ ال َمَ ئِ ل اَددا الددنِّ  قِّ َوَمددا َكدداُنوا نًِذا ُما َظددَِْ َُ َنزَّ دد ددا َنح  ددا َلددُ  نِنَّ َْ َونِنَّ ك 

ولدهلل الن دي  كتد ا المندل (و ف لذتر المحفدىظ هدى ال9-6)الحجر:  ﴾َلَحاُِِظونَ 

 .تم  هى ظ هر يف العه   ملسو هيلع هللا ىلص

لهكددذا ت دده  لةددى  المعتقددهلل اإلوددا ي بخةددىص  دد  أنللدد  ا  ولددهلل 

 ت ه  تحريف الكت  الح لهة لت هلليلم و لأو  لهعت    ونهلل ا .األن ه ءو لتذلم 
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 ن إىل املسيح صفة اخلالقية؟آسابعًا : هل نسب القر

دوًإ نَِلد  َباِدي  القرنن يعتدرب المعدهيف خ لقدا  حههدا للمدىتهلل ﴿ قالوا: َُ َْ َو

ُلُق  ََخ  ََنِّي  بُِّكم   َْ   َ  ِم
ة  ََ ْ  ِجل ُتُكم  بَِآ نِّي َق

ََ ائِيَل  َْ  َ ُخ  نِ ُُ دَأن  َِ َِّي ِْ  َِ َكَهي َلِة ال ِِّي ََ ال َلُكم  ِم

ددِ   ِن اللَّ َت  بِدنِذ  يِدي ال َمدو  َُح  َص َو َْ َب د َمدَ  َوار  َك  َُب ُِْئ ار  دِ  َو ِن اللَّ ا بِنِذ  ًْ َيُكوُن َ ي  َِ يِ  
ِِ ﴾

(و للدم يشدمهلل بمثدل نلدم لغهدره  د  المخلىمد تو فد لخلق 49)ن  ومران: 

 ت  فهم  إال المعهيفو ليف هذا هلللهل ألىههت  لاوتحق م   نعة ا  التي ال يش 

اهلل خددالق الجميددع »للع دد هلللو ليىافددق  دد  نتددره العمددهلل الجهلليددهلل ودد  المعددهيف 

ن »(و ليف إنجهدل يىحند  3/9)أفع   «بيسوَّ المسيح كدان يف العدالم، وكدوِّ

 (.1/10)يىحن   «العالم ب ، ولم َعِْ  العالم

ددُ  َخدالُِق ُكدلِّ َشدي    َوُهدَو َعَلد   ﴿شيء  ال  ي  أن ا  خ لق تل والجواب: اللَّ

(و ف آلي ت التي تقر  هدذه الحقهقدة ال يتعدع المقد ر 62)الل ر:  ﴾ ُكلِّ َشي    َوكِيٌل 

لتعهللاهلله و لتلم  تاتهلل ولهلل حقهقة تفرهلل ا  ب لخ لقهدة التدي لدم يشد  ت  فهمد  أحدهلل 

  المهد و لتفدرهم    خلق و لال المعهيف وله  العدارو فمدى  خلدى  أتدذا ا 

َ   ﴿ لتىوهللهم بد ل ىا   ََِمد َََم ُقدل    ْ َُ َمد ددَ  ُهدَو ال َمِسديُح اب د ََ َقدالُوا نِنَّ اللَّ َْ الَّدِنَ د َُ ْ  َك لََقد

ِ  َجِميًعدا   ْ َ دي ار 
ِِ  َ دُ  َوَمد َََم َوَُمَّ  ْ ََ َمد لَِك ال َمِسيَح اب د َُه  ن  

ََ اَد  َْ ََ ََ اللَّدِ  َشي لًا نِن   لُِك ِم ََم 

ٌْ َولِلَّ  َ
ِْ َََراُ  َواللَّدُ  َعَل  ُكدلِّ َشدي    َقد ُلُق َما  ِ  َوَما بَي اَُهَما َ    ْ َ َماَواِت َوار   ﴾ِ  ُمل ُك السَّ

 (.17)الم ئهللل: 

لحه  تحهللثت اآلي ت القرننهة و   عجلات وهعدهلل ولهد  العدار م  د  فتئدت 

ْ  ِجل دتُُكم   ﴿ تذتر أن هذه المعجلات و هة ا  تع لهلل لن ه  المعهيف ولهد  العدار َقد

بُِّكم   َْ   َ  ِم
ََة  ُلدُق لَُكدم   و لمهلل  نعم  لغهره     المعجدلات بدإنن ا  ﴿ ﴾بَِآ ََنِّدي ََخ 

َص  َْ َب د َك َمَ  َوار  ُِئ ار  ِن اللَّدِ  َوَُبْ  ا بِنِذ  ًْ َِيَُكوُن َ ي  ُخ ِِيِ   ُُ َِأَن   ِ َِّيْ  َِ َكَهي لَِة ال ِِّي ََ ال يِدي ِم َوَُح 
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َت  ِن اللَّدِ   ال َمو  ﴾و فمعجلات  وله  العار ل عجلات غهره  د  األن هد ء ال تنفدم بِنِذ 

 و   شهئة ا  لإمهللا هم ولهم .

ُلُق لَُكم  ﴿  :فمل نع  القرنن الخ لقهة الم لقة للمعهيف حه  م    ﴾؟ََخ 

 لالجىاا بهلللن  ي  لال تلكا: ال. 

لغدة العدراو إن  للفمم اآلي ت يحع  الىمىأ ولهلل  عندهلل لفظدة )الخلدق( يف

 ت لق هذه اللفظة ولهلل  ع نم ليممن   نم   عنه ن: 

َُع  األل : اإليجدد هلل  دد  العددهللرو لاإلبددهللاع  دد  غهددر  ثدد   ودد بق و فدد   ﴿ ِْ َبدد

َ  لَُ  َصاِحبٌَة َوَخَلَق ُكدلَّ َشدي    َوُهدَو بُِكدلِّ  ٌْ َولَم  َتُك ََُكوُن لَُ  َوَل ِ  ََنَّ    ْ َ َماَواِت َوار  السَّ

 (و فمذا خلق يخت  ب  ا  لحهلله.101﴾ )األنع ر:  َعلِيمٌ  َشي    

َُ  الثد  : التةددىير لمدد  ألجددهلله ا  لخلقد و ل ندد  مددى  ا : ﴿ َسدد َ  اهللُ ََح  َْ تََبددا َِ

 ََ (و فقهلل ل هللت يف وه   الحهلليث و  تةىير اإلنعد ن 14﴾ )الما نىن:  ال َ الِِقي

ِ لنقل     طى  إلهلل طى  ﴿ ْ  َخَلق اَا ار  دًة َولََق َُ  ِ َ  ُثدمَّ َجَعل اَداُه ُن َ   ِدي  ِمد
د لَة  َُ   َ ن َساَن ِم

دَلَة ِعظَامدًا  اَدا ال ُمض  ََِ َلق  دَلًة  اَدا ال َعَلَقدَة ُمض  ََِ َلق  دَة َعَلَقدًة  َُ  ِ اَدا الاَ َ  ُثدمَّ َخَلق  ْ  َمكِدي ا َْ ِِي َق

تََبددد َِ  َْ َناُه َخل قدددًا آَخددد
مدددًا ُثدددمَّ ََن َردددأ  َنا ال ِعَظددداَم لَح  ََ ََِكَسدددو  َُ ال َ دددالِِقي َسددد َ  اهللُ ََح  َْ ﴾  ا

 (.14)الما نىن: 

أتق  الة نعه . يق   لم   نع شدهئا خلقد  م ل ند  مدى  »م   القرط ي: 

 ري    خلقت لبعد      دض القىر يخلق ثم ال يفريفالش ور:      لألنت ت

نفددهلل اللفظددة ودد  ال شددر يف  عنددهلل الةددنع م لإنمدد  هددي  نفهددة بمعنددهلل لال ت  

 .(1)«ع لإيج هلل    العهللراالخرتا

                                                 
 (.12/110الج  ع ألحك ر القرنن )( 1)
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لبمثل هذا المعنهلل تحهللث القدرنن ود   دنع وهعدهلل  د  ال ده  تمهئدة ال هدر 

﴿  َ ُِئ ار  ِن اللَّدِ  َوَُبْ  ا بِنِذ  ًْ َِيَُكوُن َ ي  ُخ ِِيِ   ُُ َِأَن   ِ َِّيْ  َِ َكَهي لَِة ال ِِّي ََ ال ُلُق لَُكم  ِم َمدَ  ََنِّي ََخ  ك 

َت   يِي ال َمو  َص َوَُح  َْ َب  ِن اللَّدِ  َوار   (.49﴾ )ن  ومران: بِنِذ 

لالخلدق يكدىن بمعندهلل اإلنشد ء لإبدرام العده   د  »م   أبى حه ن األنهلللعدي: 

العددهللر الةددرأ إلددهلل الىجددىهلل . لهددذا ال يكددىن إالَّ   تعدد لهلل . ليكددىن بمعنددهلل : 

التقهللير لالتةىير و للذلم يعمىن  د نع األهلليدم لنحدىه : الخد لق و ألند  يقدهللًا و 

لُ جددرار و لمددهلل نقلددىه إلددهلل المعدد  و مدد   تعدد لهلل: ﴿لأ ددل  يف األ ِ كددًاَوَت   ﴾ ُقددوَن نِ

َ  اهللُ (و ل م  ج ء الخلق فه  بمعنهلل التقهللير مىلد  تعد لهلل : ﴿17)العنك ىت:  َْ تََبدا َِ

 ََ َُ ال َ الِِقي َس  .(1)«﴾ أي المقهللًا ي ََح 

َحيددوا مددا  »القه  ددة للمةددى ي  :  ل دد  هددذا المعنددهلل أيضددا  دد  يقدد   يددىر

و أي     ى تمىه    الةدى و فمدذا  عندهلل الكلمدة يف لغدة العدرا لمد  (2)«تمخلق

 .حقل ىال  إلهلل أ اهلل تهللبرا  ل

لبقي يف جىاا هذه األب ىلة أن نن   الق ئله  هب  إلهلل أن المعهيف لم يهللع يف 

اإلنجهل المنعىا إلهلل تا هذه لتا هذهم أن  خ لقو لأن غ ية    نتره بىل  

اهلل خالق الجميع بيسوَّ »  لمعهيفكن  خلق الخائق بأن ا  هى الخ لقو لل

(و فمى لاو ة الخلقو لله  الخ لقو يقى  الق  3/9)أفع   «المسيح

(3)"اآلا خلق الع لم بىاو ة االب "جهم  أن  : 
. 

                                                 
 (.2/487ال حر المحهط )( 1)

 (.2107(و ل علم   )5181أخرج  ال خ  ي   )( 2)

(و لللمليدهلل  د  ال هد ن انظدر 178)ولم الاهىت النظ  يو القد  الدهللتتى  جدهم  أند و ص  (3)

 ."ا  جل جال  لاحهلل أر ثاثة؟"تت بي
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 الكريم لقرآنيف ااألخطاء املزعومة 
  احلمةةالعني:  أوالًًً

حدهلليث ودد    يددة اوتشدكل الدد عض  دد  ل هلل يف ودى ل الكمددفو يف ودده   ال

﴿ َحتَّد  الملم ني القرنه  الشم  لهي تغرا يف وده  حمئدةو لنلدم يف مىلد : 

دا َذا  ََ اَدا  مًا ُقل  َها َقو  َْ َْ ِعا  َوَوَج
َ  َحِمَلة  ي َعي 

ُب ِِ ُْ َها َتل  َْ ِس َوَج م  َِْب الرَّ نَِذا َبَلَغ َمل 

ََن َتتَِّ َن ِِيهِ  ا  َب َونِمَّ ََن ُتَعنِّ ا  َِ نِمَّ َني   ْ اًا ﴾ال َق (و فتع ءلىا تهف 86)الكمف:  م  ُحس 

 تغرا الشم  يف وه   غهرل ولهلل األ ض لهي نجم وظهم يهللل  يف العم ء؟

 ي  أن القى  بغه ا الشم  يف وه  أل بحر بعههلل تدل ال عدهلل ود  أبعدط  ال

 ع  فن  العلمهة التي مر هد  القدرنن  ندذ م د  بعهدهللم فقدهلل نتدر القدرنن أن الشدم  

﴿ َوُهَو الَِّني َخَلدَق ت  أل نجىر تع يف يف أفاتم  يف العم ء لالقمر لاأل ض تىا

دَبُحوَن ﴾  ََس   
َلدك  َِ َْ ُكدل  ِِدي  َس َوال َقَم م  َْ َوالرَّ ي َل َوالاََّها (و فلكدل 33)األن هد ء: اللَّ

 أن – نلدم بعدهلل –فلك  الخ ص الدذي ال يتدهللاخل  دع فلدم غهدرهو فكهدف يعدىغ 

 .األ ض وهىن    ه و يف الشم  بغرلا القى  إله  ينع 

إن هذا القى  أبعهلل    يكىن و  لفد  القدرنن ل عند ه و للدى تد ن هدذا الفمدم 

المغلى   راهللا م لىج  أن تشر  الشدم   د  نفد  المحدل لولدهلل نفد  القدىر 

الذي  غربت ولدهممو لهدى  د  ال يظند  و مدلو للدى  دغرت ودن  و لهدى  د  ينفهد  

ن لدق نل القدرنه  تجد ه  شدرمم  القرنن يف نف  العده  و إن بعدهلل غهد ا الشدم  ا

َببًا  ََ َبَع  ت  ََ َعدل  ﴿ُثمَّ  م  لَّدم  َنج  ِ ُلُع َعَلد  َقدو  َها َت َْ ِس َوَج م  ِ ِلَع الرَّ َحتَّ  نَِذا َبَلَغ َم

ت ًْا﴾ 
َِ َ ُدونَِها   (.90-89)الكمف: لَُّهم مِّ

القددرنن يف هددذه اآليددة ل ددف  دد  ت ددهللى لددذي القددرنه  ودد وة الغددرلاو حهددث  

هَ  َْ َ  َحِملَة  ﴾﴿َوَج ُب ِِي َعي  ُْ  .ن الشم  تغرا يف تلم العه : إو للم يقل القرنن ا َتل 

ل ثل هذا تمثل    يراه الن ظر    غرلا الشم  يف ال حر أل خلف ج دلو 
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 فمى يجهلله  تذلم فهم  يت هللى ل و لهي يف حقهقتم  لهعت تذلم.

عرلأ تهللالل  لهذا الفمم ل ية له  تألال  لم  يف وةر العلمو بل هى مى   

هد( ود  365)تد  الك هر قف  المفعر أبى بكر الالعلم ء  نذ مرلن طىيلة و فقهلل نقل 

لده  المدراهلل أند  انتمدهلل إلدهلل الشدم   غربدا "العلم ء مىلمم يف تفعهر هذه اآليدة: 

ل شرما حتهلل ل ل إلهلل جر م  ل عدم  و ألود  تدهللل   دع العدم ء حدى  األ ضو 

وظم    أن تهللخل يف وه     وهدىن األ ضو    غهر أن تلتةق ب أل ضو لهي أ

بل هي أترب    األ ض أةع فا  ض وفة و بل المراهلل أن  انتمهلل إلدهلل نخدر العمد  ل 

 دد  جمددة المغددرا ل دد  جمددة المشددر  و فىجددهلله  يف  أي العدده  تغددرا يف ودده  

حمئة و تم  أن  نش ههلله  يف األ ض الملع ء تأو  تدهللخل يف األ ضو للمدذا مد  : 

َها ﴿ َْ دت ًْا ﴾ َوَج
َِ دَ ُدونَِهدا  َعل لَُّهدم مِّ م  لَّم  َنج  ِ ُلُع َعَل  َقو  و للدم يدرهلل أود  ت لدع َت

 .(1) "ولهمم بأن تم ومم لتا قمم

ث ت ب لهلللهل أن األ ض ترلو لأن العدم ء  حه دة هبد  و لال »لم   الرامي: 

مدًا ﴾شم أن الشم  يف الفلدم و لأيضدا مد   :  َها َقو  َْ َْ ِعاد ر أن ل علدى ﴿َوَوَجد

جلىس مدىر يف مدرا الشدم  غهدر  ىجدىهلل و لأيضدا الشدم  أتدرب  د  األ ض 

بمددرات تثهددرل فكهددف يعقددل هللخىلمدد  يف ودده   دد  وهددىن األ ض و إنا ث ددت هددذا 

ُب ِِ فنقى : تأليل مىل  :  ُْ َ  َحِمَلة  ﴾ ي﴿ َتل      لجىه: َعي 

ه شديء  د  أن نا القرنه  لمد  بلدغ  ىةدعم  يف المغدرا للدم ي دق بعدهلل:  ارول

العم  ات لجهلل الشم  تأو  تغدرا يف وده  لهدهللل  ظلمدةو لإن لدم تكد  تدذلم يف 

الحقهقةو تم  أن  ات  ال حدر يدرى الشدم  تأود  تغهد  يف ال حدر إنا لدم يدر الشدطو 

لهي يف الحقهقة تغه  ل اء ال حر و هذا هى التأليل الذي نتدره أبدى ولدي الج د ئي يف 

 تفعهره .

                                                 
 (.11/50( الج  ع ألحك ر القرننو القرط ي )1)
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الغربي  د  األ ض  عد ت  يحدهط ال حدر هبد و ف لند ظر : أن للج ن   الثاين 

 .(1)«إلهلل الشم  يتخهل تأو  تغه  يف تلم ال ح  

ِس﴾ "لم   اب  تثهر:  م  َِْب الرَّ د  حتدهلل  ﴿ َحتَّ  نَِذا َبَلَغ َمل  أي: فعلم طريق 

ل دل إلددهلل أمةددهلل  دد  يعددلم فهدد   دد  األ ض  دد  ن حهددة المغددراو لهددى  غددرا 

را الشددم   دد  العددم ء فمتعددذ و ل دد  يددذتره األ ض. لأ دد  الى ددى  إلددهلل  غدد

ل لالشدم  تغدرا  د   أ ح ا القةد  لاألخ د    د  أند  ود   يف األ ض  دهللًا

يء ال حقهقددة لدد . لأتثددر نلددم  دد  خرافدد ت أهددل الكتدد او لاخددتا  دل ائدد  فشدد

 من هللمتمم لتذهبم. 

َ  َحِمَلددة  ﴾لمىلدد :   ددي َعددي 
ُب ِِ ُْ دد َها َتل  َْ أي  أى الشددم  يف  نظددره  ﴿ َوَجدد

را يف ال حدر المحدهط و لهددذا شدأن تدل  د  انتمددهلل إلدهلل ود حل  و يراهد  تأودد  تغد

 .  (2)"تغرا فه  و لهي ال تف    الفلم الذي هي  ث تة فه  ال تف  م 

ل   ما  هذا المعنهلل  شمى ا  ونهلل العلم ء يف القدهلليم لالحدهلليثو ل ند  مدى  

ل هدى  غرا الشدم  هدى المكد ن الدذي تغدرا وندهلله ل اء األفدق و »وههلل م  : 

يختلف ب لنعد ة إلدهلل المىاةدع و فد عض المىاةدع يدرى الرائدي فهمد  أن الشدم  

 الدن   د  لالظد هر …تغرا خلف الج ل و تغرا يف الم ء تم  يف المحه د ت 

 … األطلعدي المحدهط شد طئ ولدهلل نق دة إلدهلل ل دل حتدهلل غدرا القرنه  نا أن

ث تكثدر ن  ت ن ونهلل  ةد  أحدهلل األود   حهدأ لاأل جيف فه و تغرا الشم  فرأى

األوش او ليجتمع حىلم  طده  لدلع هدى الحمدأ و لتىجدهلل الدربكو لتأود  وهدىن 

 .(3)«…مى ا القرنه  نل لجهلل الحمأل هذه ونهلل …الم ء 

                                                 
 (.21/166( التفعهر الك هرو الرامي )1)

 ( .  3/191( تفعهر القرنن العظهمو اب  تثهر )2)

 (.3/2291( يف ظا  القرننو وههلل م   )3)
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للئ  ت ن المهللوي لمدذه األب ىلدة يتحدهللث ود  غدرلا الشدم  يف وده  م 

 د  نعرفد   -لا  أولدم –فإن القدرنن تحدهللث ود   غد  ا الشدم و لأ اهلل بدذلم 

 هلللار الغرلا لالشرل  بهلللار هللل ان األ ض حى   حى ه . الهىر   

َدا »:     حهلليث أبدي ن   ليشكل ولهلل هذا المعنهلل     لي و  الن ي 

َبا ذْ، هل تْْي َََ تليب هنه الرمس ؟ .. ِننها تلدْب يف عديَ حملدة، تاِلدق 

 حت  ت ْ لْبها َاجْة تحَ العْش، ِنذا كان خْوجها َذن اهلل لها، ِنذا َْاد اهلل

 .(1)«َن َِلعها مَ ملْبها حبسها

و ألند   د   لايدة ودفه ن بد  لك  هذا الحهلليث ال يةيف نع ت  إلهلل الن دي  

هلل حهلليث  أهل  التحقهق لاالختة ص.   حعه  الىاو ي العلميو لهى  ال لهَّ

فقهلل وأ  المرلمي  اإل  ر  أحمهلل و  ودفه ن بد  حعده  تهدف هدى ؟ فقد  : 

 .(2)"له  بذاكو لةعف "

 .  (3)"ت ن ثقةو للكن  ت ن  ض ربا يف الحهلليث"  أبي شه ة: لم   اب

 .(4)"ثقة يخ ئ يف حهلليث  تثهرا  "لم    حمهلل ب  وعهلل: 

 .(5)"له  ب لح ف "لم   يحههلل ب   عه  ون : 

لوله  فا اوتهللاهلل برلايت و فمي هلللن  رت ة االحتج عو لاوت  ن براءل القدرنن  

   ء.   الفمم العخهف بأن الشم  تغرا يف بئر 

                                                 
 (.4010( أخرج  ال لا    )1)

 (.9/149( ت  يش بغهللاهللو الخ ه  )2)

 (.11/141( هتذي  الكم  و الملي )3)

 (.11/139) المةهلل  الع بق( 4)

 (.4/190( هتذي  التمذي  )5)
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 ًا : مريم أخت هارونثانيًً

: أخ أ القرنن حده  جعدل  دريم بندت ومدران أختدا لمد  لن يف مىلد  واددقال

ََُمدِك َبِلي دًا ﴾تع لهلل:    َ  َوَما َكاَند
و    ََ  ََ َْ ََُبوِ  ام  وَن َما َكاَن  ُْ ََ َها َُخ  ا  ََ ) دريم:  ﴿ 

ومدران بمد  يربدى (م إن المعلىر يف ولم الت  يش أن  ريم ت نت بعهلل ه  لن بد   28

 ولهلل األلف ونة.

 : أن هذه األب ىلدة  د  أمدهللر الشد م ت الم رلحدة ولدهلل القدرننوابددوالج

 
ُّ
و ل د  يدلا  أمدىار  ملسو هيلع هللا ىلصالكريمو لمهلل تىلهلل الدرهلل ولهمد  لبهد ن أغلىطدة م ئل مد  الن دي

 هذه الش مة ال  ئهللل.يرهللهلللن 

ى  نجدران ودأل المغهرل ب  شع ة م  : لمد  مدهلل ت    حهيف  علم أن ج ء يف

وَن  ﴿ :لن فق لىا : إنكم تقر ُْ ََ َهدا د َُخ  دا  ﴾و ل ىودهلل م دل وهعدهلل بكدذا لتدذاو ََ

ننهدم كدانوا َسدمون بأنبيدائهم : »فلم  مهلل ت ولهلل  وى  ا  وألت   و  نلم فقد  

 .  (1)«والصالحيَ قبلهم

ف مدذا ال هد ن الن دىي ت ده  أن هد  لن أخدد  ال تدى   دريم لده  هبد  لن أخددي 

 نجران لالم  لىن    بعهللهم.  ىوهللو تم  تىهم نة  ى

للى فممىا لغدة العدرا لودعة ألف ظمد  لمد  مد لىا  د  مد لىهو فد لعرا ت لدق 

 تلمة األخ ولهلل الش ه  لولهلل مري  النع  م لإن لم يك  أخا.

د ﴿و فكقى  ا  ول لجل: فأ   الش ه   َواَن الرَّ ََ َكاُنوا  نِخ  َ ِْ َِ نِنَّ ال ُمَبنِّ  ﴾َيا ِي

 لم ذ  بمث بة أخ للشه طه  و لش م  بفع لمم.(و ف 27)اإلوراء: 

َََخددداُهم  َصدددالِحًا  لأ دد  أخدددىل القرابدددة فكقىلددد  تعددد لهلل: ﴿ ﴾ َونَِلددد  َثُمدددوَد 

 (.73)األوراأ: 

                                                 
 (.2135( أخرج   علم   )1)
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 : هل القلوب العاقلة يف الصدور؟ ثالثًًًا

: يعرأ ولم ء التشرييف الهىر أن القل  وضلة ة خة للدهللر فحعد و قالددوا

هر يف الهلل  غو بهنم  القدرنن ياتدهلل أن القلدىا التدي يف لأن  راتل اإلحع س لالتفك

ِقُلدوَن  الةهللل  هي  رتل التفكهر ﴿ ََع  َتُكوَن َلُهدم  ُقُلدوٌب  َِ   ِ  ْ َ ي ار 
وا ِِ ُْ ََِسي َلم   َِ

ََ

َمد  ال ُقُلدوُب الَّتِدي ِِدي  ُْ َوَلكِدَ َتع  َب َصدا َمد  ار  َهدا َإ َتع  نِنَّ َِ َمُعوَن بَِهدا  ََس  و  آَذاٌن 
ََ بَِها 

 ِْ و ُْ  (.46﴾ )الح : الَص

: أن    يتعلق بمعألة وامة القلد  بد لفكر  عدألة ولمهدة  د  ما  والجدواب

العلم ء لاألط  ء يرالحىن فهم  به   ث ت ل نكرو لهي  ع ئل ظنهة لدم تدر  إلدهلل 

تىو  حقهقة ولمهةو ل   ت ن هذا ح ل  ال ينمض لاحتج ع بد  إماء الحدق الدذي 

ُْ ﴾ ﴿  ألح ه ا  العلهم بخلق َ  َخَلَق َوُهَو اللَِِّيُ  ال َ بِي َلُم َم ََع  َإ 
 (.4)الملم:  ََ

ثم إن القرنن تحهللث و  األوه  لاآلنان لالقلىا الم هلليةو لتحهللث أيضدا 

ودد  العهددىن لاآلنان لالقلددىا المعنىيددةو لهددذه األوضدد ء يف حدد   هللاللتمدد  ولددهلل 

ود  تكدىن يف حكدم المهللى تكىن أوضد ء و  لدةو لحده  تتنكدر للحدق لترفضد  فإ

ُصدم   العهللرو للدذلم ل دف ا  الدذي  ال ي ةدرلن الحدق لال يعدمعىن  بدأوم ﴿

ِجُعوَن   ْ ََ ُهم  إَ  َِ ٌي  ٌم ُعم  (و فمم  م و  الحقو ال ود  العدم عو 18﴾ )ال قرل: ُبك 

 .لهم بكم لومي هبذه المث بة أيضا

ولهذا  ثل  يف القرنن تثهر: ﴿   ُْ د َُ ََ َك ا ِعدُق بَِمدا إَ َوَمَثُل الَّدِنَ ََ ا  َكَمَثدِل الَّدِني 

ِقُلدوَن  ََع  ُهدم  إَ  َِ دٌي  ٌم ُعم  ا  ُصم  ُبك  َْ
َمُع نِإَّ ُدَعا  َونِ (و لمىلد : 171﴾ )ال قدرل: ََس 

ٌم ِِي الَظُلَماِت ﴿ اَا ُصم  َوُبك 
اتِ ََ ُبوا  بِآ ََ َكنَّ  (.39﴾ )األنع ر: َوالَِّنَ

لاآلنان لاأللعدد  ال يقةددهلل  لهكددذا فحدده  يتحددهللث القددرنن ودد  العهددىن

الجىا   المحعىوةو لإنم  يقةهلل    ل اءه     العقل لاإلهلل اك اإليمد  و ل ند  

َُ  مى  ا  ﴿ َِمي وُح ار  َْ ََ  َنَزَل بِِ  ال َ ِْ ََ ال ُمادِن بَِك لَِتُكوَن ِم ﴾ )الشدعراء: َعَل  َقل 
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193-194.) 

او فد لقلىا التدي لهذا المذتى  و  هذه الجىا   ين  ق ولهلل القل  تم  د

يتحددهللث ونمدد  القددرنن هددي القلددىا المعنىيددةو ال المضددغة الجعددهلليةو ل ث لدد  يف 

َِاُن َمددا َكدداُنوا  القددرنن تثهددرو تقىلدد : ﴿  ددي  ََ َلُهددُم الرَّ دد ََّ َ  ُقُلددوُبُهم  َوَز َوَلدددكَِ َقَسدد

َمُلونَ  ََ ُقُلدوُبهُ (و لتقىل : ﴿ 43﴾ )األنع ر: ََع 
ِ َمدلِ ََ آَماُدوا  َوَت ِْ اهللالَِّنَ ََإَ  م بِدِنك 

ِْ اهلل ََ ال ُقُلوُب  بِِنك 
ِ َملِ  .(28﴾ )الروهلل: َت

لالمقةددىهلل يف تددل هددذا القلددىا الع ملددةو ال المضددغة الةددنىبرية التددي يف 

َمُعوَن  ﴿ الجعم ََس  و  آَذاٌن 
ََ ِقُلوَن بَِها  ََع  َتُكوَن َلُهم  ُقُلوٌب  َِ   ِ  ْ َ ي ار 

وا ِِ ُْ ََِسي َلم   َِ
ََ

نِ  َِ ِْ بَِها  و ُْ ي الَص
َم  ال ُقُلوُب الَّتِي ِِ ُْ َوَلكَِ َتع  َب َصا َها َإ َتع َم  ار   (.46﴾ )الح : نَّ

و ف لمقةىهلل تقلهد  القلدىا (1)«َا مقلب القلوبملسو هيلع هللا ىلص: »ل ثل  يف تار الن ي 

 المعنىية    الكفر إلهلل اإلوارو لله  المقةىهلل تقله  القلىا الم هللية.

لم ء المعلمه و بل هى مهلليم نقلد  الدرامي لهذا الفمم له  بجهلليهلل ونهلل الع 

هدد إلدهلل 879يف تفعهره و  بعض الع بقه و لولاه ابد  أ هدر الحد ع المتدى  ودنة 

ل حلمد  أي القدىل التدي هدي العقدلم الدهلل  غ "و  ة أهل العنة لالجم ودة بقىلد : 

للفاوفة لخةى دا األط د ءو لأحمدهلل يف  لايدةو لأبدي المعده  النعدفيو لودلاه 

ر إلهلل و  ة أهل العنة لالجم وةو فقد  : لهدى جعدم ل هدف  ضديء  هلل  اإلوا

 حل  الرأس وندهلل و  دة أهدل العدنة لالجم ودةو لأثدره يقدع ولدهلل القلد و فهةدهر  

و تدد لعه  تةدهر  هلل تددة بندى  الشددم  لبنددى   القلد   ددهلل تا بندى  العقددل األشده ء 

 .(2)"العراع األشه ء

اإليم نهة ين  ق تم  ا ولهلل  ل   ملن ه و  القلىا لالعهىن لاآلنان المعنىية

                                                 
 (.11697(و لأحمهلل   )2140( أخرج  الرت ذي   )1)

 (.3/378( التقرير لالتح هرو اب  أ هر الح ع )2)



290 

 

 

 

 

 

 

متـنـزيه القرآن الكري                   

را  الةدهلل  لانق  ةد  دالةهللل و فنقرأ يف القدرنن لالعدنة حدهلليثا  تكدر ا  ود  انشد

لةدهق  لظلمتدد و للدده  المدراهلل الةددهلل  الجعددهلليو بدل المددراهلل الةددهلل  المعنددىي 

وَن ﴿ ُْ ددل  نَِلدد  َهددا
َِ
 ْ َأ َِ َِِلددُق لَِسددانِي  ا ََ ي َوَإ 

ِْ  ْ ََِضدديُق َصدد (و 13﴾ )الشددعراء: َو

َ  ( و ﴿ 22)الل در:  شْح اهلل صْْه لإلَد م﴾ َِمَ﴿ َْ  ْ ح  َلدَك َصد َْ ﴾ َََلدم  َنردد 

ِهم(و ﴿1ر : د)الش ِْ و ُْ ي ُص
اَا َما ِِ ًة ( ﴿ 43﴾ )األوراأ: َوَنَزع  َْ ُقل ُكوُندوا  ِحَجدا

َددًْا  ِْ ُكم   ََو  َح ِْ و ُْ ددي ُصدد
ِِ ُْ ُبدد ََك  ددا  مَّ و  َخل قددًا مِّ

َونِنَّ ( ﴿ 50-49﴾ )اإلوددراء: ََ

بََّك  ِلاُوَن  َْ َُع  ُهم  َوَما  ُْ و ُْ ََ ُص
َلُم َما ُتكِ (و فكل هذا حدهلليث ود  74﴾ )النمل: َلَيع 

 الةهلل  المعنىي ال التجىيف المعمهلل ب لقف  الةهلل ي. 

لجدد ءت نةددىص مرننهددة لن ىيددة تجمددع بدده  الةددهلل  المعنددىي لالقلدد  

ِْ نََمانِِ  المعنىي و  نم  مى  ا :  ِ  ِمَ َبع  َْ بِالل  َُ َ  ﴿ َمَ َك
ِ َملِ ُبُ  ُم َِْه َوَقل  َُك    َ نِإَّ َم

ََ اهلل دد َعَلددي ِهم  َغَضددٌب مِّ َِ ًْا   ْ ِْ َصدد  ُ َح بِددال ُك َْ ددَ َشدد َوَلُهددم  َعددَناٌب  بِاإِلََمدداِن َوَلدددكَِ مَّ

 .(106)النحل: ﴾ َعظِيمٌ 

ي ُقُلوبُِكم  َو اهللل ثل  مىل : ﴿  
َص َما ِِ ِْ  َولُِيَمحَّ و ُْ ن  ﴾ )َعِلديٌم بِدَناِت الَصد

واإلثددم مددا حددا  يف القلددب وتددْدد يف » ملسو هيلع هللا ىلص:(و ل ثلدد  مددى  الن ددي 154ومددران: 

 .(1)«الصْْ

لهكذا ت ه  أن القرنن حه  تحهللث و  حدىاس اإلنعد ن فإنمد  مةدهلل ال  عدهلل 

اإليم   المعنىي لم و لتذلم نع  التحكم فهمد  إلدهلل القلد  لالةدهلل  اإليمد   

ه  فعد هلل هدذه األب ىلدة  د  المعنىيو ال الحعيو فث ت بذلم  هلل  القرننو لت د

 أب طهل المرجفه .

                                                 
 (.17540)( أخرج  أحمهلل   1)
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 ًا : النجوم اليت ترجم بها الشياطنيرابعًً

: القرنن يتحهللث و  النجىر العه  ل الم ئلة يف حجممد و لالتدي يكدرب قالددوا

حجم بعضم  األ ض نالأ المراتو لأن ا  خلقم  لهدرجم هبد  الشده طه و لأود  

 حعدد  ل هلل –هددذا المعنددهلل الغريدد  تتحددرك يف العددم ء خلددف هددذه الشدده طه و ل

اَاَهددا  ﴿: تعدد لهلل مىلدد  يف – اوتقدد هللهم َيا بَِمَصددابِيَح َوَجَعل  ن  َْ ددَما  الدد اَّددا السَّ ََّ ْ  َز َوَلَقدد

ِعيِْ  َنا َلُهم  َعَناَب السَّ  ْ َت ََع  َِ َو َيا ِي ُجومًا لِّلرَّ  (.5﴾ )الملم: ُْ

و للدم يقدل أن ا  النجدىر ألجدل هدذا خلدق :ن القرنن لم يقلإ: والجددواب

أند  خلدق يف العدم ء  ةد بهيفو أي تعد لهلل  بل أخربالنجىر العه  ل تت ع الشه طه و 

 أجع  ا  نهرل  ضهئة تحر  الشه طه .

لهددذه المضددهئ ت مددهلل تكددىن نجى دداو لمددهلل تكددىن شددم او فدد أل ر  حتمددل  

للمعنهه  لىال أن اآليد ت القرننهدة ت ده  أن المقةدىهلل  د  المةد بهيف الشدم  م ال 

ْ  َلدُ   جىرو م   تع لهلل: ﴿الن ََِجد َن  َتِمِع اآل  ََس  َمَ  َِ ِع  م  َْ لِلسَّ ُْ ِما َها َمَقاِع ُع ا ُكاَّا َنق  نَّ
ََ َو

َصًْا  َّْ ِجيم   (و لم  : ﴿9﴾ )الج : ِشَهابًا  َّْ  
َِان  ظ اَاَها ِمَ ُكلِّ َشي 

ُِ َِ  َوَح نِإَّ َم

 ٌَ َبَعُ  ِشَهاٌب َمبِي َأت  َِ َع  م  َق السَّ َْ َت  َ َ  َخَِِ   (و لم  : ﴿18-17)الحجر:  ﴾ا نِإَّ َم

َبَعُ  ِشَهاٌب َثاِقٌب  َأت  َِ َة  َُ  ِ (و ف لشم  هي األجع ر المضدهئة 10﴾ )الة ف ت: ال َ 

التي تحر  الشه طه و لهذه الشم   نم  الك هرو ل نمد  الةدغهرو لهدي نجدىر أل 

 د  الشده طه   تىات   فتتة تع يف يف الكىن الفعدهيفو فدإنا شد ء ا  وقىبدة لاحدهلل

ودلط ولهدد  لاحددهللا   د  هددذه الشددم و فرجمد  بدد و فمدد  الدذي يعددتنكره الع مددل يف 

 وقىبة ا  لمذه المخلىم ت بحرمم  بشم  العم ء؟.
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 ًا : هل القرآن يشجع على فعل املعاصي؟خامسًً

َمدا ِِدي   ِ ﴿ َولِلد: القرنن يشجع ولهلل المع  ي    غهر الك  ئر بقىلد : واددقال

ددَماَواِت  ََ  السَّ ددِزَي الَّددِنَ ََج  دداُؤوا بَِمددا َعِمُلددوا َو ََ
ََ  ََ ددِزَي الَّددِنَ ِ  لَِيج   ْ َ ددي ار 

َوَمددا ِِ

اَ   َساُوا بِال ُحس  بَّدَك  ََح  َْ َمدَم نِنَّ  َِ نِإَّ اللَّ دَواِح َُ دِم َوال  ث 
ِ َْ اإل 

َتاُِبدوَن َكَبدائِ ََج   ََ الَِّنَ

ِة﴾ َْ دد
ُِ ددُع ال َمل  َِ لمددي بدد لمغفرل أل ددح ا (و فمددذا الىوددهلل اإل32-31)الددنجم:  َوا

 الةغ ئر يغري هب .

: أن العلمدد ء اختلفددىا يف اللمددم المعفددى وندد  ولددهلل أمددىا  نترهدد  وابدوالجدد

 :(1)ال ربي يف تفعهره

 عنددهلل  "ودد  ننددىا الج هلهددة يغفرهدد  ا  يف اإلوددارو مدد   ال ددربي: أ َ.

ا بد   د  ىدمُّ الكار: الدذي  يجتن دىن ت د ئر اإلثدم لالفدىاحشو إال اللمدم الدذي ألد

اإلثددم لالفددىاحش يف الج هلهددة م ددل اإلوددارو فددإن ا  مددهلل وفدد  لمددم وندد و فددا 

 ."يااخذهم ب 

 د  غهدر إ درا   دغهر أل ت هدر    نن   و أي يةه  م ب  المرءأن     يلئ  ب.

مدة  د  اللندهللو ثدم يتدىا لال يعدىهللو : )اللَّ وله و ثم يتىا  ن  و م   أبدى هريدرل 

مة  د  شدرا الخمدرو ثدم يتدىا لال لاللَّ  ;تىا لال يعىهللمة    العرمةو ثم يلاللَّ 

و مد   ملسو هيلع هللا ىلصيعىهللو فتلم اإللم ر( و لهذا المعندهلل  درلي ود  و  دة أ دح ا الن دي 

يقىلدىن: هدذا الرجدل يةده  اللمدة  د  اللند و ملسو هيلع هللا ىلص ت ن أ ح ا الن ي )الحع : 

 .(لاللمة    شرا الخمرو فهخفهم  فهتىا  نم 

ا  يف الدهللنه  لال تىودهلل بعقىبتد  يف ع. أو   غ   الدذنىا  مد  ال يىجد  حدهلل

َن  اآلخرلو لمهلل  جح  ال ربي  عتهللال  بقىل  تعد لهلل: ﴿ َْ َمدا ُتا َهدو 
َتاُِبدوا  َكَبدآئِ نِن َتج 

َخ ً َكَِْمدًا ﴾  ْ ِخل ُكم َمد  ْ ُكم  َوُند
ديَِّلاتِ ََ ْ  َعاُكم   ُِّ و ف جتند ا (31)النعد ء:  َعا ُ  ُنَك

                                                 
 (.22/532( ج  ع ال ه نو ال ربي )1)
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لودهللر االورتود    ذا أيضا  علق ب لتىبدةالك  ئر و   يف  غفرل الةغ ئرو لك  ه

يف الةغهرلو حتهلل ال تتحى  ب وتمرائم  إلهلل ت هرلو فقهلل وأ   جل اب  و  س: تدم 

الك  ئر؟ و عا هي؟ م   : )هي إلهلل و عم ئة أمرا  نم  إلهلل ود ع و لإند  ال ت هدرل 

 .(1) ع اوتغف  و لال  غهرل  ع إ را (

أخددرب أن ا  يكتدد  ولددهلل الع ددهلل للددذا حددذ  القددرنن الكددريم  دد  الةددغ ئرو ل

الةددغهر  دد  وملدد  لالك هددرو فددإنا م  ددت القه  ددة لجددهلل الع ددهلل الجمهددع بدده  يهلليدد  

َلَتاَدا َمداِل َهدَنا   َ دا َو ََ ََُقوُلدوَن  يدِ  َو
دا ِِ ََ ِممَّ ِقي

ُِ ََ ُمر  ِِْمي ى ال ُمج  َْ َت َِ ﴿َوُوِضَع ال كَِتاُب 

ةً  َْ ًة َوَإ َكبِيد َْ ُْ َصدِلي َلداِد َُ وا َمدا َعِمُلدوا َحاِضدًْا َوَإ  ال كَِتاِب َإ  ُْ َصداَها َوَوَجد ََح  نِإَّ 

َََحًْا ﴾ َبَك  َْ ُه ﴾ ﴿(و 49)الكمف:  ََظ ِلُم  َْ ََ ًا   ْ  َش
ة  َّْ َمل  ِمث َقاَل َذ ََع  )الللللدة:  َوَمَ 

َُوتِدَي كَِتاَبدُ   ﴿ (و للعىأ يح و  ا  الع هلل الما   ولهلل هذه الةغ ئر8   َ ا َم َأمَّ َِ

ََِسيًْا ﴾ بَِيِمياِِ   ُب ِحَسابًا  ََ ََُحا   َ َسو   (.8-7)االنشق  :  َِ

نن العبدْ » د  الةدغ ئر يف  ىاةدع تثهدرلو  نمد  مىلد :  ملسو هيلع هللا ىلصتم  حدذ  الن دي 

و لمىلد : (2)«َهدوي بهدا يف جهدام ليتكلم بالكلمدة مدَ َد ط اهلل إ َلقدي لهدا بداإً 

بِدَ واد ، ِننما مثل محقْات الننوب كقوم نزلوا يف  ،نَاكم ومحقْات الننوب»

ِجا  ذا بعود ، وجا  ذا بعود حت  َنضجوا خبزتهم ، ونن محقْات الدننوب متد  

ِنن  ،نَا  ومحقْات ارعمال ،عائرة َا: »ملسو هيلع هللا ىلصو لم   (3)«َؤخن بها صاحبها تهلك 

 .(4)«ًادلها مَ اهلل  الب

لألهلل أن أهم  يف ننان ال  ونه  يف القدرنن  د  أبند ء الكنهعدةو فدأمى : لده  

                                                 
 (.853(و لالقض وي يف  عنهلل الشم ا   )3/934( أخرج  اب  أبي ح تم يف تفعهره )1)

 (.2988(و ل علم   )6478( أخرج  ال خ  ي   )2)

 (.22301( أخرج  أحمهلل   )3)

 (.23894(و لأحمهلل   )4243(أخرج  اب    ج    )4) 
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 الهللنه  تش ب  المعهحهة التي ترييف الما    د  طدر  أبدىاا الفضدهلة    وقههللل يف

ب لقهلل  الذي تفتح  أ         ة  يع الشر لالرنيلةو فمدي تعتدرب ال شددرية خ طئدة 

ليس مَ َِلب اهلل. الجميدع  ليس باْ وإ واحْ.  ليس مَ َُهم. »ب لف رل ف جرل 

-3/10) ل هدة  «واحدْ لديس وإ،  ليس مَ َعمل ص حًا .زاغوا وِسْوا معًا

 إن اإلنجهدل ال » :يقى  لىثر أحهلل  اوعدي المدذه  الربلتعدت نتيو للذلم (12

... إند   ي ل   ن  األوم   ألجدل تربيرند و بدل بعكد  نلدمو إند  يدرفض أوم لند 

و لهدذا «لكي تظمر فهن  مىل التربيدر يلدلر أن تعظدم نث  ند  جدهللا و لأن تكثدر ودهللهلله  

نجهلي الشدمهر  د   ود لة بدىل  إلدهلل أهدل  ل هدة: المعنهلل يعتىحه  المةليف اإل

 ازدادت ال ِيدة كثدْت حيدُ ولكدَ، ال ِيدة تكثدْ لكدي ِْخل الااموس ماَو»

 . (5/20) ل هة  «جْاً  الاعمة

األ  ت  "يف تت ب   ر(1560)ت ىنث انكاأللم   فهله  فتيف اإل احي لي

يم ن و  تدل ومدل اإلتل أبىاا الرنيلة أ  ر الما نه  الذي  يغنهمم  "الاهىتهة 

 هتددتم بددذلمو ولهددم فقددط أن ال إن تنددت ودد  ما أل مانهددا أل ف وددقا ال »:  دد ليف 

تنعهلل أن ا  هى شهش تثهر ال ه ةو لأن  مهلل و ق لغفر لم خ  ي ك م دل أن تخ دئ 

 .«بل    هلليهلل 
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 ًا : اجلنة واخلمرسادسًً

 ل  جعدل الخمدر : إنا ت ن ا  ال يجعل المحرر جلاء للما نه و فم  بواددقال

 جلاء لمم؟!

: حرر ا  الخمر لم  فهم     تع هل لمىه دة العقدل التدي  نحمد  وابدوالج

ا  لمنع نو لالتي  هله هبد  ود  الحهدىانو فقدهلل بعدث ا  األن هد ء لأندل  الشدرائع 

ر ملهل الخمر لتثهرهو فلحراوة هذا المقةهلل الن هل مدا ََدكْ كثيدْه ِقليلد  »  حرَّ

يف الخمر تل  ع هم يف شهىع فع هلله و يقى  أند  ملسو هيلع هللا ىلص    وى  ا  و للع(1)«حْام

 :« يف ال مدددْ عردددْة : عاصدددْها ومعتصدددْها وشددداْبها، ملسو هيلع هللا ىلص لعددَ َْدددول اهلل

وحاملهددا والمحمولددة نليدد ، وَدداقيها وبائعهددا وآكددل ثماهددا ، والمرددتْي لهددا 

 .(2)«والمرتْاة ل 

 بدل جدلاء فإنا ورفت ولة التحريم لخمدر الدهللنه  م ودرأ ولدة تىود  حداال  

للما نه  يف اآلخرلو فخمر الجنة له  فهمد  لاحدهللل  د  المل يد ت المىجدىهللل يف 

خمر الهللنه و لتم  م   اب  و  س  ةي ا  ونمم : )له  يف الجندة شديء يشد    د  

 .(3)يف الهللنه  إال األوم ء(

لقهلل ل ف ا  خمدر الجندة بأحعد  الى دفو لنلهمد  ومد  يعدرتي خمدر ل

فلئ  ت نت خمر الهللنه   م  يعتق يف طعم م فإن خمر الجندة لدذل    الفع هللو  لهللنه ا

ٌْ ِمدَ  ﴿للش  به :  َهدا ََن  َ  َو
َِ ا  َغي ِْ آ َ مَّ ٌْ مِّ َها ََن  يَها 

َْ ال ُمتَُّقوَن ِِ َمَثُل ال َجاَِّة الَّتِي ُوِع

 ََ بِي ِْ دا ة  لِّلرَّ دْ  لَّدنَّ َ  َخم  د ٌْ مِّ َهدا ََن  ُمُ  َو ْ  َ ع  َتَليَّ ََ َ  لَّم   ُ   ﴾  لََّب َ  َعَسدل  َمَصد د ٌْ مِّ َهدا ََن  َو

                                                 
(و لابدد    جدد    3681(و لأبددى هللالهلل   )5607(و لالنعدد ئي   )1865( أخرجدد  الرت ددذي   )1)

(3393  .) 

 (.4772(و لأحمهلل   )3381(و لاب    ج    )1295( أخرج  الرت ذي   )2)

 (.1/66( أخرج  اب  أبي ح تم يف تفعهره )3)
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 .(15) حمهلل: 

فدإن خمدر الجندة لهعدت م تدذه  العقدلالمحر دة للئ  ت نت خمدر الدهللنه  

َ  تذلم:  َ  َمِعي َِاُ  َعَلي ِهم  بَِكأ س  ِم َُ  ﴿  ََ بِي ِْ ا  لِلرَّ
ة  ٌل  َبي َضاَ  َلنَّ يَها َغدو 

َإ ِِ

ددوَن ﴾  ُِ ا َز َُ و فدد ختاأ األحكدد ر الخددتاأ (46-45 )الةدد ف ت:َوَإ ُهددم  َعا َهددا 

 الخىاص لالةف ت.

للددئ  ت نددت خمددر الددهللنه  تةددهللع   لس أ ددح هب  لتمرةددممم فددإن خمددر 

ََق  ﴿ الجنة  نلهة و  نلمو ف لىلهللان المخلهلللن ي ىفدىن ولدهمم ِْ َبدا ََ َواب  َو بِدَأك 

  َ ِعي َ مَّ س  مِّ
ُِوَن ﴾ )الو َوَكأ  اِز َُ ُعوَن َعا َها َوَإ  َّْ ََُص  (.19-18اقعة: َإ 

يقدى : ال  وال يف هدذه الخمدر غدى و لهدى أن تغتد   وقدىلمم »م   ال ربي: 

تذه  هذه الخمر بعقى  ش  بهم  تم  تدذه  هبد  خمدى  أهدل الدهللنه  إنا شدربىه  

 فأتثرلا  نم و تم  م   الش ور:

 (1)«ذه  ب ألل  األل دلت         ل   مالت الكأس تغت لن        

ددوَن ﴾ ﴿خ  ددهة لخمددر الجنددة بقىلدد : أتددهلل ا  هددذه الل ُِ اَز َُ  َوَإ ُهددم  َعا َهددا 

   اإلنلاأ بمعندهلل: نهد ا العقدل  د  العدكرو »و م   ال ربي: (47)الة ف ت: 

 مى  األبهرهلل:ل ن  

 .(2)«ل ئ  النهللا هلل تنتم ن  أبجرا            لعمري لئ  أنلفتمىا أل  حىتم 

ر المعىجددة أل لهكددذا يعددت ه  للمنةددف خ ددأ لتجنددي أ ددح ا الفمددى

المنكىوة ولهلل القدرنن الكدريم الدذي أ ودهلل فضد ئل األخدا  ل عد لي اآلهللاا و 

لأم ر حض  ل نخرت بد لقهم التدي لدم تعرفمد   د  م دل لال  د  بعدهلل أ دة  د  أ دم 

 .   الع لمه 

                                                 
 (.21/37( ج  ع ال ه نو ال ربي )1)

 (.21/40) المةهلل  الع بق( 2)
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 هل أخطأ القرآن يف ذكر السامري يف عهد موسى؟ًا : سابعًً

عجدل يف م د   ىودهلل تحهللث القرنن و  العد  ري الدذي يةدنع ال قالوا:

ٌْ ِقالوا هنا 87َلق  السامْي )﴿فكذلم  ( ِأخْج لهم عج ً جسًْا ل  خوا

 1300يف حدىالي العدنة ) ( و أي 89-87﴾ )طد : نلهكم ونل  موَ  ِاسدي

ر(و يف حه  أن الكت ا المقهللس يذتر أن العد  رل هدي و  دمة األود      

ودرائهل و أي رلو لتأوعت إب ن حكم الملم ومري ب  نخد ا  لدم إدالعش

 (.25-16/23( 2خمعم ئة ونة )انظر الملىك )ق  ا البعهلل  ىوهلل بم  ي

ال يىجهلل ن  يف الكت ا المقهللس يتحهللث و  ت  يش بن ء الجواب:  

الع  رلو لالمذتى  يف وفر الملىك لم يفمم  العلم ء الكت بهىن ولهلل أن  بن ء 

أ ليف بن  ه  لمهلل بنهت المهللينة أل »تأوه و يقى  م  ىس الكت ا المقهللس: 

 .(1)« .ر(  842 - 876أي ر ومري ب  نخ ا  لم إورائهل ) 

للى فرةن  أن الكت ا المقدهللس مودم أ درا   د  بخةدىص هدذا المىةدىع أل 

غهرهو فمذا ال يحت  ب  ولهلل القدرننو بدل لال ولدهلل تتد  التد  يشو فمىثىمهدة هدذه 

جدة االحتجد ع األوف   ل على  هت  أمل    أن يعتشمهلل هب م فضا  و  بلىغمد  هلل 

 ل ح جة اآلخري  أل  ح تمة تت مم.

لأوتشدمهلل هندد  بددإمرا  الم ددران تهددرل  وددلهم بعددرتس  ئدده  أودد مفة بعل ددم 

لتىابعم  للرلر الك ثىلهم بتع  ض  الرلاي ت التى اتهدة ل ع هد ت العلدم األللهدةو 

لحلًا تلم التن مض ت بده  الكتد ا المقدهللس لالعلدمو ال »لاوتذا ه لذلم ب لقى : 

لن     التأتههلل    جهلليهلل أن الكت ا المقهللس له  تت بدا ولمهدا يحدىي هلل لودا بهللًا 

                                                 

   (.448ص )م  ىس الكت ا المقهللسو ( 1)
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يف ولم الكىن أل يف ولم الحهد لم إنمد  هدى تتد ا هلليندي يحتدىي تعد لهم ود  وامدة 

 و فدا ين غدي اوت د   الكتد ا  ةدهلل ا   عتدربا  يف العلدىر الكىنهدة(1) «الكىن ب   خ لق 

 لاحهللل     ع ئل .هلل اوة نح  بةهللهلل  و ل نم  ولم الت  يش الذيلاإلنع نهة

لهى اوم مهلليم   لولهلل تل ح   فإن القرنن ومهلل   ح  العجل ب لع  ريو

(و لهدى الجهدل الرابدع ب   ىشدي بد   درا ي بد  اللي ومي ب  )ش  ر ب   حلي

(و أي تدد ن  ع  ددرا  6/47( 1لددالي بدد  يعقددىا ولهدد  العددار )انظددر: األيدد ر )

و فدهلل  (20 - 6/16)انظدر الخدرلع ( ليبد  ال مد تب  ومدران بد  ملمىوهلل )

نلم ولهلل لجىهلل هذا االوم م    ىوهلل و لأن ال ا ت    بهن  لبه   هللينة العد  رل 

 التي وت نهلل بعهلل مرلنم إال أن تكىن مهلل ومهت نع ة إلهلل هذا االوم القهلليم.

ليةيف أن يق   أيضا بأن  ىوهلل وله  العار ن هللى الع  ري ب ودم  منتد  )يد  

هد  و لتن دق :  השומרلع  ري(  شتقة  د  الكلمدة العربانهدة )ح  س(و فلفظة )ا

 (  عن ه : )الح  س(.مهرش  

لجدهللت ليحتمل أيضا أن الع  ري ت ن    أبن ء العى ريه  و لهي حض  ل 

و  .ر 2000لاوتمرت م ئمة حتهلل و ر  م ل المهاهلل بأ بعة نالأ ونة ويف العرا  

و التدي بروىا ب لمةنىو ت الخلفهدة ى ريه ليتعلم هذا االحتم   بمعرفتن  أن الع

 .(2)تتىافق  ع    فعل  الع  ري الذي  نع العجل الذه ي ل ني إورائهل

ليف تل لاحهلل    هذه االحتم الت    يهللفع هدذه األب ىلدة ليدان ن بضدعفم و 

 ليكشف و  بىا  فكر أ ح هب .

                                                 
 :(و لانظددر170-1/169( تدد  يش الفكددر المعددهحيو الددهللتتى  القدد  حندد  جددرج  الخضدددري )1)

 (.   75تهف يفكر اإلنجهلهىن يف أو وه ت اإليم ن المعهحيو لاي  جرهلللرو ص )

 (.9/138( انظر :  ىوىوة المى هلل و  نهر ال عل كي )2)



299 
 عن دعاوى الـمبطلني   

 ؟هامان املصريًا : هل أخطأ القرآن بذكر ثامنًً

عدد  ه  دد ن الف  وددي إلددهلل أ ض  ةددرو لجعلدد  أخ ددأ القددرنن فن قددالوا:

لميرا  لفروىن إب ن حه ل  ىوهلل وله  العارم خافا لمد  تدذتره التدى ال ود  

ه  دد ن الف  وددي يف وددفر إوددتهر و فقددهلل تدد ن لميددرا  لخلددها  ألحشددى يش 

 ونة. 1100)م ته (  لم الفرسو بعهلل  ىوهلل بد 

ند  إلدهلل تتد مم    وج ئ  ال د ونه  يف القدرنن أودم يح تمىوالجواب: 

المقهللوددةو لالتددي ال يعددرأ ت ت مدد  يف الجملددةو لال يمكدد  تىثهددق شدديء  دد  

 هلانا يقهعىن  التي تهللوى أحىالم  للرث ء  - فح هت و فتة يف هذه الكت  

 وله  تت  اآلخري .

للى تحدهللثن  ود  ودفر إودتهر تحهلليدهللا  فإند  ودفر  جمدى  المالدفو مد   

و " جمدى ود  ت ت د  :  "هلل ال  ل ه   رش "الهللتتى  ومع ن تلمىن يف تت ب  

ة القددرنن إلددهلل  رجددع ال وددنهلل لدد و لت ت دد  مددفمددل يلهددق ونددهلل العقدداء  ح ت

 . جمى !

المحققىن    أهدل الكتد ا و فتىمفدىا  ذا العفره لمهلل تشكم يف  ةهلل 

الربلفهعى  إورائهل لرت  و   نلم يف مهللاوت  لأ  لت  بل لت  يخهت و لنقل

يف القرن العد هللس وشدر مدهلل    ت  لىثر ت ن ا. لتل النق هلل المع  ري  تقري 

  د  ود ق  ت بعدا يف مىلد   د  و «لهت هذا العفر لم يىجدهلل»لقى : و ق إلهلل ا

الدذي خلدت  د  اودم   التدى ايت قهللوهة هذا العفرالمنكري  ل اآلب ء األلائل

ر و لهى   ح  أمهللر مىائم 170م ئمة األوقف  لهتى أوقف و  هللي  و ر 

م ئمدة ال  بد  أثن ودهىس نجدم بعهلل نلم للتخلى  ن  أيضا األوف   المقهللوةو 
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 . (1) جمع نهقهة للاةع م نىن  الشمهر

لى ولمن  بةحة القةة األو ى ية التي يحكهم  وفر إوتهر و  ه  د ن ل

 د   حدهللتعدمهلل هبدذا االودم أيضدا لا د  يمندع أن يثمدة  ه الف  ويم فإند  لد

م  دة هلللهدل ولدهلل ودهللر و لال يمكد  إ  لدم  ةدر لم اء أل  عتش  ي فروىن

 لجىهلل  عتش   هبذا االوم أل اللق  . 

بل الحقهقة بخاف و فقهلل نتر المحققىن لجىهلل ه   ن مري ا    فروىنو 

يقددى  الددهللتتى   " ىوددهلل لفروددىن"( Moise et Pharaonففددي تت بدد  )

يذتر القرنن الكريم شخةا ب وم ه  د ن هدى  د  :    نة  ى ي  بىت ي 

  إله  هذا األخهر أن ي ني  رحا و لهدا يعدميف لد و ح شهة فروىنو لمهلل طل

 تم  يقى  و خرا      ىوهللو أن ي لغ  ا وقههللت . 

لأ هللت أن أوددرأ إن تدد ن هددذا االوددم يتةددل ب وددم ههرلغلهفددي  دد  

المحتمل أن   حفىظ يف لثهقة    لث ئق العةر الفروى و للم أت  أل ةهلل 

فهمدد  يخدد  اللغددة بإج بددة ودد  نلددم إال إنا تدد ن  ةددهلل ه   جددا  حجددة 

المهرلغلهفهددة لهددى يعددرأ اللغددة العربهددة الفةددحهلل بشددكل جهددهللو ف رحددت 

ي يتدىافر فهد  الشدرط ن المدذتى ان دلهدى فرنعد ري تالمةدالعاا  ولهلل و لم 

 .تم  ا

لقهلل تت ت أ     اوم العلم العربي )ه   ن( للكنني أحجمت و  إخ د   

 خدد ط ي بحقهقددة الددن  المعندديو لاتتفهددت بإخ دد  ه أن هددذا الددن  يعددىهلل 

ت  يخ  بشكل ال يق ل النقض إلهلل القرن الع بع المهاهللي. ت ن جىاب  األل  

                                                 

  (.64انظر م  ىس الكت ا المقهللس و ص )( 1)

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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ل  عتحهلو ألن  ال يمك  لجىهلل ن  يحتدىي ولدهلل اودم ولدم أن هذا األ 

   اللغة المهرلغلهفهةو للد  جدرس ههرلغلهفديو ليعدىهلل إلدهلل القدرن العد بع 

اآلنو لالعدد   أن اللغددة المهرلغلهفهددة  حتددهللالمددهاهلليو لهددى غهددر  عددرلأ 

 نعهت  نذ م   بعههلل جهللا .

ة بهددهلل أندد  نةددحني بمراجعددة  عجددم أوددم ء األشددخ ص يف اإل رباطى يدد

لال حث فهد  إن تد ن  Dictionary of Personal names of the Newالجهلليهللل 

هددذا االوددم الددذي يمثددل ونددهللي المهرلغلهفهددة  ىجددىهللا  فهدد  حقددا. لقددهلل تدد ن 

 ي فرتض نلم.

لونهلل ال حث لجهللت   عد ى ا  يف هدذا المعجدم تم  دا تمد  تىمعتد و ليد  

ددللمف جددأل رب ونمدد  ب للغددة !! هدد  أندد  فضددا  ودد  نلددم أجددهلل أن  منتدد  تمدد  و 

األلم نهة ) ئه  وم   المق لع(و للك  هلللن إش  ل إلهلل ت  يش الكت بة إال أو  

تعىهلل إلهلل اإل رباطى ية التي يقع فه  م    ىوهللو لتشهر الممنة المدذتى ل يف 

الكت بة إلهلل أن المذتى  ت ن  متما ب ل ن ء  مد  يدهللوى إلدهلل التفكهدر ب لمق  بدة 

يف القدرنن لبده  هدذا  "فرودىن" ر الذي أ هلل ه التي يمك  إجرا ه  به  األ

 .التحهلليهلل يف الكت ا

ثري يف  تحف هدىأ يف أ أشهر إله  يف لى  لم   ن المةري وملهذا اال

فهن  ليف  جمىوة    النقى  تشفت لن  أن ه   ن ت ن  ئه  ومد    حجدر 

 Pharaoh( يف تت بدد  )K.A. Kitchenو لمددهلل تشددف وندد  تنددت تتشدد  )ال ندد ء 

Triumphant the life and times of Ramesses II و لترجمد  إلدهلل العربهدة)

و لفه  " فروىن المجهلل لاالنتة     عه  الث   و "أحمهلل مههر أ ه  بعنىان 

 em inet Amenيتحهللث تتش  نقدا  ود  المكتشدف ت المةدرية ود  الشد ا 
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 ( ت هر تمنة ن ىن.لن نفر) اب 

 Amen  هدر الدذي وهةد يف بعدهلل برهدة أل )ه   ( ت ن  دهلليقا  قربدا لأل

الملم الفروى    عه  الث  و ليتحهللث بإوم ا ون  لود  و ئلتد و لود  

 ه   عه  الثد   المن    التي تقلهلله  لأمرب  ه يف ال ا  الملكي و فقهلل  مَّ 

ثددم  ددهلليرا  لمشدد  يع  و إلددهلل م ئددهلل المرت دد ت الملكهددة م ددل أن يةدد يف  وددىل  

 الملم.ل عالال  و  م  ع الةن وة يف با  

لهكذا فإن القرنن يث ت  رل بعهلل  رل أن  تار ا  العلهم الذي أطلدع ن هد  

َبداِ  ال َلي دِب ُنوِحيَهدا ت أخ    الغه  الح ةرل لالمعدتق لة ملسو هيلع هللا ىلص ََن    َ دَك ِمد ل 

ْ  نِنَّ ال َعاِقَبدةَ  دبِ َِاص  َ  َقب دِل َهدَنا  ُمَك ِمد ََ َوَإ َقو  ن  ََ َلُمَها  ََ َتع  ََ  نَِلي َك َما ُكا  ُمتَِّقدي  ﴾ لِل 

(.49)هىهلل: 
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 ًا : هل يؤمن اليهود برسالة املسيح عليه السالم؟تاسعًً

 وإلهلل الهمىهلل القى  بأن المعهيف  ودى  ا حه  نع  القرنن  أخ أ: قالوا

َتاًندا  لنلم يف مىل  تع لهلل: ﴿ ولهم يكفرلن ب  َََم ُبه   ْ لِِهم  َعَل  َمد ِِْهم  َوَقو   ُ َوبُِك

ددِ  َوَقدو   َعظِيًما  دوَل اللَّ َُ َْ َم  ََ  ْ ََ َمد اَدا ال َمِسديَح ِعيَسد  اب د دا َقَتل  ﴾ )النعد ء: لِِهم  نِنَّ

156-157) . 

و  دد  المتددهق  ونددهللن  أن الهمددىهلل تفددرلا ب لمعددهيف ولهدد  العددار  اجلــواب:

لاهتمددىه لأ دد  بأشددنع الق دد ئيفو لهددى  دد  حكتدد  اآليددة الكريمددة وددنمم حدده  

ددِِْهم   ل ددفتمم بدد لكفر ﴿  ُ و لالمقةددىهلل تفددرهم ب لمعددهيف تمدد  هددى ﴾ َوبُِك

تِدِ  ﴿ :لاةيف    وه   الت لهدة لمد  ََّ بِدِ  َقب دَل َمو  ِماَ دِل ال كَِتداِب نِإَّ َلُيدؤ  ََه    َ َونِن  ِمد

ا ًْ ََُكوُن َعَلي ِهم  َشِهي َم ال ِقَياَمِة  ََو   (.159﴾ )النع ء:  َو

 ولددهلل ودد هل الددتمكم ددنمم لأ د  ل ددفمم للمعددهيف بأندد   وددى  ا  فجدد ء 

الدذي يدلوم أند   ودى  متلند  المعدهيف لالعخرية  ن و أل ولهلل  عندهلل  قدهلل  )

 علددىر ونددهلل أ بدد ا ال اغددةو ل هلل  ددرا ا  يف يف اإلةددم   ا (و لهددى أوددلىا 

دَك  القرنن الكريمو ل ن  مىل  تع لهلل: ﴿ ُْ نِنَّ ك  َل َعَلي دِ  الدنِّ َهدا الَّدِني ُندزِّ ََ
ََ ا  ََ َوَقاُلوا 

اُوٌن  ََ َلو  َما تَ  َلَمج  داِدِقي ََ الصَّ ََ ِمد َكدِة نِن  ُكا د
ياَدا بِال َمَ ئِ

(و 7-6﴾ )الحجدر: أ تِ

لال  وب لجنىنو لال يا نىن بأن القدرنن )ن تدر( الن ي  ةفىنفكف   مريش ي

ُْ و لمىلمم: ﴿  يةهللمىن بنللل  ولهلل الن ي  ك  َل َعَلي ِ  الدنِّ ﴾ خدرع  خدرع ُنزِّ

 .(لوم أن  نل  وله  الذتري  أيم  الذي ي)أل بمعنهلل:   ن و العخرية

ل ثل     حك ه ا  ول لجدل ود  ل دف الهمدىهلل للقدرنن يف مىلد  تعد لهلل: 

﴿  ِْ دَ  الاََّهدا ََ َآَماُدوا َوج  ِزَل َعَل  الَّدِنَ َُن  ِل ال كَِتاِب َآِماُوا بِالَِّني  ََه    َ ٌة ِم َُ
َ  َ ائِ َوَقاَل

ِجُعددوَن   ْ ََ ُهددم   ُه َلَعلَّ َْ وا َآِخدد ُْ دد ُُ رنن بأندد  قددفى ددفمم لل(و 72ران: ﴾ )ن  ومددَواك 
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ََ َآَماُددوا  بددأوم ﴿لةددح بة للو  ﴾ًَنددزل﴿  دد  خددرع  خددرع العددخرية  ﴾الَّددِنَ

نددىا بدد لقرنن ن   )أل ولددهلل ودد هل حك يددة مددىلممو بمعنددهلل : القددرنن لالمددا نه و 

 .(الذي يلومىن هاالء اإليم ن ب و لأن   نل     ونهلل ا 

تفد   مدىر شدعه  ولهد  العدار    حك ه ا  تع لهلل    مدى  ل ثل  أيضا 

َوالِاَا َمدا  ﴿ ََم  ي 
َعَل ِِ  ُ ََن  َن ََو   ُْ َآَباُؤَنا  ُب ََع  َ  َما  ُْ ن  َنت 

ََ   َ ُْ ُم
َََصَ ُتَك َتأ  ََا ُشَعي ُب  َقاُلوا 

 ُْ ِشدي َّْ ََ ال َحِلديُم ال د أندت الدذي تدلوم أندم )(و أي 87﴾ )هدىهلل:  َنَراُ  نِنََّك َرَن 

 .(الحلهم الرشههلل

خرع  خرع العخرية لاالوتةغ   للمشدرك  حده  يدهللخل لم تذ ثل  ل

ََ ال َعِزَددُز ال َكددَُِْم ا  تعدد لهلل: ﴿  مددى   الندد    دد ََن  ددَك  نِنَّ َهددَنا َمددا ُكا ددُتم  بِددِ   ُذق  نِنَّ

ونَ  ُْ َت  (.تنت تلوم أنم العليل الكريم)(و أي 50-49﴾ )الهللخ ن:  َتم 

برم ن:  ل ن  مى  الح  هئة يف هج ء الل 

 الك وي ال  وم أنت فإنم لامعهلل        ل غهتم  ترحل ال المك  ر هللع     

فم  ورأ  د  ودرأ العدرا لدم ينكدر  د  ودكتىا وند و فدإن القدرنن ندل  

  بلع ومو للفق طرائقمم يف ال ه ن لالتع هرو ل نم  التمكم لالحك ية.
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 أجوج ومأجوج؟يعاشرًًا :أين هم اليوم 

و لأن وهللهللهم «يأجىع ل أجىع» القرنن ثم العنة يحهللث ن و  مىر قالوا:

ثم يذتران أوم  حةى لن خلف وهلل يمنعمم  د  الند سو لأودم  وجهلل  ت هر

وهخرجىن م ل يىر القه  ةو لهي  لاوم يرفضم  العلدم الحدهلليثو فىود ئل 

التقنهة ل ى  األمم   الةن وهة ال تق ل بىجىهلل وهللهلل ت هر    الن س يف  ك ن 

    ب نتظ   يىر الخرلع.

ا  دد  تشددى  الرلايدد ت الضددعهفة ولددهلل التةددى  العدد ر :  والجددواب تثهددر 

و فتختلط  ف ههم الن س ب لمرلي ت الشع هة التي تندلع ود هللل نحدى ىةىعللم

ا و  القى  المحكم الةحهيف.  الخرافة لاألو ى لو بعههلل 

و فقددهلل المعددلم  عددألة يددأجىع ل ددأجىع لاحددهللل  دد  أهددم  ددى  هددذا

     أش   األود ى ل و فقدهلل مودم اختل ت فهم  الحقهقة ب لخرافةو لتةىغ  نم

ا إلددهلل  لايددة ال دالدد عض أن يددأجىع ل ددأجىع  ختلفددىن ودد  ال شدد رو اوددتن هلل 

ئدة َلد ، إ َمدوت اَأجوج َمة، ومأجوج َمة، كل َمة َْبع م»و تجعل تةيف

هدم ث ثدة َصداا : ..  الْجل حت  َاظْ نل  َل  ذكدْ بديَ ََْد  مدَ صدلب  

.. ئة ذْاَّ يف السدما ، اْون ومدعر ول الرجْة .. صا  ماهم َمثال ارْز. 

وصا  ماهم َُتْش بأذن ، وَلتح  بدارخْى، إ َمدْون بُيدل وإ وحدِ 

 .(1)«وإ جمل وإ خازَْ نإ َكلوه، ومَ مات ماهم َكلوه

فمذا بعض التع هر )   األو ى ل( الذي لمع يف تحهلليهلل إنع نهتممو لذا 

                                                 
 يف الجدىمي ابد  طريق  ل   و( 169/ 6) الك  ل يف وهللي اب  أخرج و  ىةىع» ل   : م   األ( 1)

. ولعدددلة « (4012/ 1/ 227/ 1) األلودددط المعجدددم يف لال دددربا  و( 206/ 1) المىةدددىو ت

 (.4143األح هلليث الضعهفة   )
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جنعدمم  د  الدرتك الغدتم لهم يشد مىن الند س تأبند ء »م   اإل  ر اب  تثهر: 

م المجرم ة وهىومو الهلللف أنىفممو الةم  شعى همو ولدهلل أشدك لمم المغى 

ل   موم أن  نمم ال ىيل الدذي ت لنخلدة العدحى  أل أطدى و ل دنمم  ولألىاوم

يء الحقهرو ل نمم    ل  أنند ن يتغ دهلل بإحدهللاهم  ليتىطدأ دالقةهر الذي هى ت لش

 .(1)«ب و لم      ال هلللهل وله ب ألخرىم فقهلل تكلف    ال ولم ل  

لتمدد  لمددع الللددل يف تحهلليددهلل  دد ههتممو فقددهلل لمددع يف ل ددف وددهللهم 

َدأجوج ومدأجوج »لأخ   هم  ع و فج ءت الرلاية غهر الةحهحة لتلوم أن 

 :علديهم يَحُْون كدل َدوم حتد  نذا كدادوا َدْون شدعاَّ الردمس قدال الدن

وَْاد  ،ذا بللَ مْتهمحت  ن، اْجعوا ِساحُْه غْا. ِيعيْه اهلل َشْ ما كان 

حت  نذا كدادوا َدْون شدعاَّ الردمس قدال  ،اهلل َن َبعثهم عل  الااس حُْوا

ِيعودون ، واَتثاوا  ،اْجعوا ِستحُْون  غْا نن شا  اهلل تعال  :عليهم يالن

و فمدذا (2)« ...ِيحُْون  وَ ْجون عل  الااس  ،نلي  وهو كهيلت  حيَ تْكوه

محددهللثه  لمدد   ألا متدد هللل المددهللل  الحددهلليث الددذي  ددحيف إوددن هلله بعددض ال

و لبقهت  لايت  تلقي (3)ر  ب لعم ع    أبي  افعو فحكمىا وله  ب لةحةدية

                                                 
 (.1/210النم ية يف الفت  لالماحمو اب  تثهر )( 1)

(و 1632(و لأحمدهلل يف  عدنهلله   )4080ب    ج  يف ونن    )(و لا3153أخرج  الرت ذي   ) (2)

إودن هلله إلدهلل أبدي هريدرل »لم   الشهش األل    بةحت   رفىو   و لأ   الشهش شعه  األ ن  ل  فق  : 

 «. حهيفو ليف  فع  نك  ل

د و فقتد هللل لدم يعدمع  د  أبدي  افدع و  (3) لك  غهرهم    العلم ء يعل الرلاية    جمة إودن هلله  أيض 

للم يعمع مت هللل    أبي  افع شهئا . لمدهلل نتدر األثدرر يف العلدل  »هلليث  نق عو م   اب   ج : ف لح

لت ن شع ة ينكر وم ع متد هللل  .."هذا اة راا"فق   أحمهلل:  وأن  ورض هذا الكار تل  ولهلل أحمهلل

شددر  ولددل الرت ددذيو ابدد   جدد  « مدد   أحمددهلل : لددم يعددمع متدد هللل  دد  أبددي  افددعو ل دد  أبددي  افددع
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بظالم  ولهلل فمىر المعلمه  لقةة وهلل يأجىع ل أجىعو فتمعم جملدتمم 

 ب ق ء العهلل إلهلل ظمى هم م هل يىر القه  ة. 

 و بل هى  د  تدار ملسو هيلع هللا ىلصلهذا الحهلليث ولهلل الةحهيف له     مى  الن ي 

و مد   الشدهش المحدهللث  ملسو هيلع هللا ىلصتع  األح   و لمدهلل لهدم  د   فعد  إلدهلل الن دي 

  لدم نجدهلل يف القدرننو لال يف حدهلليث فد ولم أنَّد» حمهلل أنى  ش ه الكشمهري: 

شعر بظد هره  حهيف أن العهلل   نع و  خرلجممو إال    ونهلل الرت ذيو فإن  ي

لعدهلل يف لم  يف الةحهيفو ألند  يدهلل  ولدهلل أن ا فللكن   خ ل ..   أن    نع ون 

 . (1)«ت ن فتيف  ثل هذهو لحلق بإ  عه : اإلهب رو لالتي تلهم   ملسو هيلع هللا ىلصم ن  

لهذا إون هلل مىيو للك  يف  فع  نكد  ل... للعدل »: الح ف  اب  تثهر م  

أبدد  هريددرل تلقدد ه  دد  تعدد  األح دد  و فإندد  تثهددرا   دد  تدد ن يج لعدد و ليحهللثدد و 

فرفعدد و لا  فحددهللث بدد  أبددى هريددرلو فتددىهم بعددض الددرلال وندد  أندد   رفددىعو 

 .(2)«أولم

أن الخرب نفعد   درلي يف   ملسو هيلع هللا ىلصالرفع إلهلل الن ي  حة ل م  يشمهلل ل  بعهللر 

و لألجدل (3)تفعهر ال ربي و  تع  األح    و لتذلم هى ونهلل اب  أبي ح تم

 يرفعد و مدهلل هريدرل أب  إن»: لم   ولل و تثهر اب »نلم فإن الكشمهري يقى : 

  د  هدى بدل بمرفدىعو لده  أند : لجهللا  يحكم لب  و«تع  ولهلل يىمف  لمهلل

                                                                                                                            
(2/789.) 

المراودهلو « أهللخل بهن  لبه  أبي  افع خاس لالحع »لنقل اب  أبي ح تم و  اإل  ر أحمهلل مىل : 

 (و فمذان  الي ن أوق مم  مت هللل    إون هلله.169اب  أبي ح تمو ص )

 (.  4/354فهض ال   ي شر   حهيف ال خ  يو  حمهلل أنى  ش ه الكشمهري )( 1)  

 (.5/198تفعهر القرنن العظهم و اب  تثهر )( 2)  

 (.7/2390(و لتفعهر اب  أبي ح تم )18/529انظر: ج  ع ال ه ن )( 3)  
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 .(1)«نفع  تع 

و أند   بعر بد  ودعههللللعل  م  يشمهلل ل      لاه اإل  ر  علم بإون هلله و  

 ولتحفظىا    الحهلليث و فىا  لقهلل  أيتن  نج ل  أبد  هريدرل واتقىا ا »: م  

 ليحهللثن  و  تع  و ثدم يقدىر و فأودمع بعدض   و ملسو هيلع هللا ىلصفهحهللث و   وى  ا  

ود  تعد  و لحدهلليث تعد  ود  ملسو هيلع هللا ىلص ل حهلليث  وى  ا     ت ن  عن  يجع

 .(2)« ملسو هيلع هللا ىلص وى  ا  

لددذا تدد ن للا ددا الددتخل   دد  أثددر هددذه الرلايدد ت يف الذهنهددة الشددع هةو 

 ب الوتم هلل ولهلل المع ه ت الةحهحة:

ال شدر ت نىا     يأجىع ل أجىع اوم أطلق ب هللب ني بهللء ولهلل جن  -أ

)ت  هلل أند  تدى   األخهمندييف م   ني القرنه  الذي يرجيف أبى الكدار نما

الذي حكم ف  س لألاوط نوه  يف القرن الع هللس م ل المدهاهللو    ر( 529

ا    الحهلليهلل انض أ إلهلل العهلللهلل ال  هعهة التي تعمم  لمهلل بنهلل ولهلل القىر وهلل 

يف حة  هم ل ندع أناهدم ود  جهدراومو فمد  مالدىا يحد للىن الخدرلع  د  

 ح عمم ناك.

 فم  هم هاالء؟

ث الةحهحة أوم أمىار    وك ن ألاوط نوه و فقدهلل مد   تجه ن  األح هللي

 عدْا  ،ومدأجوج َدأجوج َدأتي حت  اعْوً  تقاتلون تزالون إ وننكم »: ملسو هيلع هللا ىلص

 كددأن، َاسددلون حددْب كددل مددَ ،الرددعا  شددهب ،العيددون صددلاْ ،الوجددوه

                                                 
 (.  4/355فهض ال   يو الكشمهري ) (1)  

 (. 10)   أخرج   علم يف تت ب  التمههل (2)  
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و لهذه الةف ت نفعم  ل ف هب  ودك ن أهدل (1)«المِْقة المجان وجوههم

إ تقوم السداعة حتد  » هللللة إيران و فقهلل م  : خىم لتر  ن التي تقع الهىر يف

صدلاْ  ،ِِدس ارندو  ،حمدْ الوجدوه م،مَ ارعداج خوزا وكْمان تقاتلوا

 .(2)«نعالهم الرعْ ،وجوههم المجان المِْقة ،ارعيَ

إ تقددوم » ولددهلل تعددمهتمم بدد لرتكو فقدد  :  ملسو هيلع هللا ىلصيف  ددحهيف  عددلم ندد  ل

 ،كالمجدان المِْقدةا وجدوههم قوًمد ؛المسدلمون التدْ َ  الساعة حتد  َقاتدل

 .(3)«وَمرون ىف الرعْ ،َلبسون الرعْ

   الث بت أن لهأجىع ل أجىع خرلجا م هدل يدىر القه  دةو يقدرتن  -ا 

بظمى  وهعهلل وله  العار و لفه  يحهللثىن    الفع هلل العريض    أخربت بد  

 .األح هلليث الةح  

هل  هل     ابط به  اوهللار العهلل لهذا الخرلع؟ أل بمعنهلل نخر: وللك 

 خرلجمم  قرلن ب وهللار العهلل يف نلم الل  ن؟

يجه ن  و  هذا العاا  وهللهلل    العلم ء الذي  تحر لا     بقة تةدحهيف 

 حهلليث مت هللل الضعهفو  نمم:

تهعهر الكريم المند ن يف "الشهش و هلل الرحم  الععهللي   ح  تفعهر  -

 ليىجهلل تثهر  د  المدا نه  يتىهمدىنو»و حهث يقى : "تفعهر تار الرحم 

ليظنىنو ليعتقدهلللن أن يدأجىع ل دأجىعو أودم إلدهلل اآلن لدم يظمدرلاو للدم 

يعثر ولهمم أحهللو للم يربملا إلهلل الن سو لأوم ل اء العهلل لالرهللر الدذي بند ه 

                                                 
 (.22331أخرج  أحمهلل   )( 1)

 (.3590أخرج  ال خ  ي   )( 2)

 (.7497أخرج   علم يف  حهح    )( 3)
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نل القددرنه و لأودددم أ دددم وظهمددةو أةدددع أ أةدددع أ المىجدددىهللي  اآلن يف 

 لهذا الظ  غلط   حضو لو    ودهللر فمدم  د  جد ء...  األ ض    اآلهلل هه 

ب  الكت ا لالعنة ولهلل لجم  يف هذه المعألةو لودهللر العلدم بد لىامعو لودهللر 

العلم بأحىا  األ ض لوك و و  ع ل لهلل أح هلليث ال خ  ر لم  لال م د ر يف 

 .(1)« ف هتم

رنه  قدإن ودهلل ني ال»الكشمهريو  حهدث مد  :  حمهلل أنى  ش ه الشهش  -

خددرلع يددأجىع  مددهلل انددهللك الهددىرو للدده  يف القددرنن لوددهلل  ب ق ئدد  إلددهلل يددىر

ل أجىعو لال خدرب بكىند    نعدا  د  خدرلجممو للكند   د  ت د هلل  األلهد ر 

ي َبع ْل  ﴿فقطو فإن  م  : 
ََُموُج ِِ  

َملِن  ََو  َضُهم   اَا َبع  ك  َْ َ  ﴿و ﴾َوَت تَِح ُِ َحتَّ  نَِذا 

أ ُجوُج َوَمأ ُجوُج  إلشو فلمم خرلع  رل بعهلل  درلو لمدهلل خرجدىا م دل نلدم  ﴾ََ

 األ ض بم  يعتع ن  ن . أيضاو لأفعهلللا يف 

نعم يكىن لمم الخرلع المىوىهلل يف نخر الل  نو لنلدم أشدهلله و للده  

يف القددرنن أن هددذا الخددرلع يكددىن وقهدد  االنددهللت ك  تةددا و بددل فهدد  لوددهلل  

أ د  أن خدرلجمم  ىودىهلل بعدهلل انهللت تد   وب نهللت ت  فقطو فقهلل اندهللك تمد  لودهلل

 .(2)«بهلللن فةلو فا حرأ فه 

﴾ حت  نذا ِتحدَ َدأجوج ومدأجوجل  تع لهلل: ﴿لاوتذتر الكشمهري مى

و فلدم يقدل: حتددهلل إنا فدتيف الدرهللرو لالمدراهلل تلددم النىبدة  د  الخددرلع»فقد  : 

قال هنا ْحمة مَ ْبي ِنذا جا  وعْ ﴿ :ن غي أن يعلم أن مى  ني القرنه يل

مدى   د  ج ن د و ال ( [98الكمدف: ) ﴾ْبي جعل  دكا  وكان وعْ ْبي حقدا

                                                 
 (.69فتنة الهللج   ليأجىع ل أجىعو و هلل الرحم  الععهلليو ص ) و لت ن يف ( 1)  

 (.6/17فهض ال   ي شر   حهيف ال خ  يو  حمهلل أنى  ش ه الكشمهري  ) (2)  
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للعل  ال ولم ل  بذلمو لإنم  أ اهلل لودهلل  والع وة مرينة ولهلل جعل     أشرا 

حتدد  نذا ِتحددَ َددأجوج ومددأجوج وهددم مددَ كددل ﴿نعددم مىلدد : .. انهللت تدد . 

هى    أشرا  العد وةو لكد  لده  فهد  للدرهللر نتدرو فد ولم  ﴾حْب َاسلون

 .(1)«الفر 

إن  ىةدع العدهللي  هدى الشدم   الغربدي  »اب  و شى : المفعر الشهش  -

بده  الةده  لبداهلل المغدى  شدم   الةده  لجندىا  لةحراء مىبي الف  لة

شدد ههلله   وللددم تددل  نثدد  ه إلددهلل الهددىر ولمددهلل لجددهلل العددهلل هن لددم و غىلهدد 

ا شمعهة يف تت  الجغرافه  لتتد  ل ى ت  ى    والجغرافهىن لالع ئحىن

فلدم ي دق لد  اوت د    د  جمدة  ولهدى اآلن بح لدة خدراا ... الت  يش العةرية

 .(2)«الهللف ع

علم ء لغهرهم يرلن أن العهلل مهلل انهللكو لأن ال  ابط به  لهكذا فماالء ال

د   انهللت ت  لخرلع يأجىع ل أجىع األخهر م هل الع وةو فقهلل ت ن العدهلل   نع 

    خرلجمم م   بن ئ  ل   مرا  ن     أم  ن.

أتد ن اندهللت ك العدهلل م دل بعثدة  :لنةل إلهلل واا  أمدل أهمهدةو لهدى –ع 

 أر بعهلله؟ ملسو هيلع هللا ىلصالن ي 

و ملسو هيلع هللا ىلصه  مين  يهلل  ولهلل لجدىهلل العدهلل م د  الن دي ظ هر حهلليث أر الما ن

وَل للعْب مدَ شدْ قدْ ، إ نل  نإ اهلل  »   نى   لهى يقى :  ملسو هيلع هللا ىلصفقهلل  ح  

و للكد   ديف ود   «ِدتح اليدوم مدَ ْدم َدأجوج ومدأجوج مثدل هدنه ،اقتْب

بعض أهل العلم تأليل هذه الر يد  بظمدى  الفدت و للده  بخدرر العدهلل ولدهلل 

                                                 
 (.  4/354المةهلل  الع بق )( 1)  

 .(134-15/131)التحرير لالتنىيرو اب  و شى  (2)   
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   نهد  إلدهلل أن هدذا إشد  ل إلدهلل  »مم بقىل : الحقهقةو تم  نقل اب  تثهر ون

مدى   د   ..  فتيف أبىاا الشر لالفت و لأن هذا اوتع  ل  حضة لةرا  ثل

و فعلدهلل (1)«ا ود  أ در  حعدىسو تمد  هدى الظد هر المت د هلل جعل نلم إخ د    

التأليددل األل  يعددتىي االحتمدد الن : ال قدد ء لاالوددهللارو لأ دد  التأليددل الثدد   

 . ملسو هيلع هللا ىلص  الن ي فهفههلل لجىهلل العهلل م 

او  –هلل  للدده  »لهكددذا فقددهلل اوددهلل العددهللو لخددرع يددأجىع ل ددأجىع  ددرا  

  يف أن العهلل  نعمم    تل جمةو لال أن وهللر خدرلجمم يف القرنن العليل نة  

ا لهللهدر   -أي ونهلل بن ئ   -األم نة اآلتهة لعهللر االنهللت ك فقطو فإن نلم إن ناك 

 .(2)«بعهلله. لأ   بعهلل نلمو فلمم وهللل خرلع

فدإن  والمهلل خرجىا  را   »كم     نع  التت   ب اهلل العرا  لالش ر ل   نل 

تلمم ت نىا    يدأجىع ل دأجىعو للدم و التى ىتهمى لنم لجنكهلخ نو له

فعلمددم ب نددي نهللر إال التددهلل هرو لاوددت  حة بهضددتممو للعلمددم يخرجددىن  دد   أ   

 . (3)«فهعهثىن يف األ ض  فعهللي  و ه ا  تع لهللنعلمم يف م   مهللَّ 

يف العدعهللي ود  الق ةدي  حمدهلل ودلهم ن مىلد  يف  قد   لد  نشددره لنقل 

جد ءت » (:96هد )ص  1254 حررو  8يف وهللهلله  الة هلل  يف  «الفتيف» جلة 

يف  ي  ولددهلل المعددلمه  يغددللومالقددرلن الىودد هللو فجدد ء أهددل أل بدد  ودد هلل  

ف نعددل و هلليدد  همو ليحدد  بىوم ولددهلل تخددى ممو لفتحددت يددأجىع ل ددأجىع

 لهددهلل ىا اهلل اإلوددار ف تتعددحىه و لخربىهدد ور  ولددهلل بدددالتتدد    دد  الشدد

                                                 
 (.2/558ال هللاية لالنم يةو اب  تثهر ) (1)   

 (.  4/197 ي شر   حهيف ال خ  يو  حمهلل أنى  ش ه الكشمهري )فهض ال  ( 2)  

 (.  4/197المةهلل  الع بق )( 3)  
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ح     الشر و ل    والخلهفة الخافةو لمتلىا للمع المعلمىن به  شقي الرًا

 دد  فعلدد  التتدد   خرلجددا لهددأجىع الق ةددي و فدد وترب (1)«الغددرا يف بدداء    دده 

 ل أجىع بعهلل اوهللار العهلل.

 نعدت تم  الرتك  ملسو هيلع هللا ىلص الن ي نعت فقهلل مهذا ت ن لإنا»لأ   القرط ي فق  : 

 ا  إال يحةدهمم ال أ م الىمت هذا يف  نمم خرع لمهلل ..  ل أجىعو يأجىع

 ل أجىع يأجىع تأوم حتهلل تع لهللو ا  إال المعلمه  و  يرهللهم لال تع لهللو

 .(2)« قهلل تمم أل

ل   تذتر إغد  ل المغدى  )التتد  ( »لم   الهللتتى   حمهلل تىفهق  هللمي: 

ع المجدري ولدهلل بداهلل المعدلمه  العد ب لهم نعل يأجىع ل أجىع يف القرن

ُىه     اإلفع هلل يف األ ض و ل   ألمعدىه بد أل م المختلفدة  ت  لالنة  ى و ل   أ 

ُ ي لالنَُّم    درل  أ خدرى م دل  أ كن  تةى  حةى  هذا  نمم م   القتل لالعَّ

 .(3)« جيء الع وة و تم  م   القرنن الشريف

يفهددهلل بقدد ء هدد ته   ة الحلهكددذا فددإن  دد  جدد ء يف القددرنن لالعددنة الةددحه

األ ته  خلف العهلل الذي بني ولهمم م دل أميدهلل  د  ألفده  لخمعدم ئة ودنةو 

يعىهلل أبن ء هاالء إلهلل اإلفع هلل  د  جهلليدهلل م هدل م  ن للعىأ يأيت ولهلل الهللنه  

ا لن ظره مري .  الع وة تم  أخرب بذلم القرنن الكريمو لإن غهلل 

*** 

                                                 
 (.95 و لت ن يف فتنة الهللج   ليأجىع ل أجىعو و هلل الرحم  الععهلليو ص )( 1)  

 (. 11/58الج  ع ألحك ر القرنن و القرط ي )( 2)  

 (.  11/283 جلة المن   )( 3)  
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 الكريم لقرآنيف ااملزعومة للغوية األخطاء ا
 واًل: األخطاء النحوية املزعومة يف القرآنأ

بعددض  دد  يددلوم أندد   دد  أبندد ء العربهددة: إن يف القددرنن أخ دد ء نحىيددة  قددددال

خ لف فهم  مىاوهلل اللغة العربهةو لهذا يهلل  ولهلل أن  له   د  تدار ا و ألن ا  ال 

يخ ئو م لىا هذا حه  اوتشدكلىا بعدض  نيد ت القدرننم ل ألهد  ولدهلل خداأ  د  

يف هلل اوددتمم لقىاوددهلل النحددى يف المرحلددة االبتهللائهددة و فظنددىا أن يف هددذه  تعلمددىه

 بعهلل  ر القرلن. -بع قريتمم  -اآلي ت خ أ ف ت األلله و لأوم تن مىا ل  

لم ل أن نعرض ألهم اآلي ت التي اوتشكلىه و نجه  بأجىبة إجم لهة به  

 يهللي ال حث:

ةديف الند سو لتد ن فدهمم أن العرا الذي  ندل  فدهمم القدرنن تد نىا أف َوإً:

الذي ترك نظم الشعر بعهلل وم و  للقدرننو  أ ح ا المعلق ت تل ههلل ب   بهعة 

رتى مدريش دللم يعتشكل    اوتشكل  أو جم العرا الهىرو تم  لم يعتشكل   شد

 
َّ
لحر دمم ولدهلل  عد هللال هلليند  ملسو هيلع هللا ىلص لغهرهمو  غم وهللالهتم القدرنن لحدرهبم الن دي

ًا   ْ مًا َل َْ بِِ  َقو  (و لكنمم ت نىا وربا أمح حاو فعرفىا    جملد  97) ريم:  ﴾﴿َوُتاِن

 جمة    العرا الهىر.أهل الع  

أن اللغددة يف أ ددلم  وددم وهةو ال م وهلليددةو فدد لعربي حدده  تدد ن ين ددق  ثانيددًا:

ب لف ول  رفىواو ال ألن نب ءه ولَّمىه أن الف ول  رفىعو بل لعدلهقت  العربهدة التدي 

 نشأ ولهم   نذ طفىلت .

هللخلددت الفددرس لالددرلر لالددرتك ملسو هيلع هللا ىلص  القددرن الثدد    دد  بعثددة الن ددي لكدد  يف

لغهرهم يف اإلوارو لتكلمىا ب لعربهدة و فظمدر اللحد  و لةد وت العدلهقةو  مد  

هللو  العلم ء المعلمه  لىةع مىاوهلل اللغة المعرلفة وندهللن  الهدىرو لمدهلل لةدعىه  

 دد  ل هلل ودد   :والثدداين: القددرنن الكددريمو  ارولاوتمدد هللا  ولددهلل  ةددهلل ي  أو ودده : 
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العددرا يف أشددع  هم لتا مددمو فدد لقرنن هددى المةددهلل  األل  لاألودد س لقىاوددهلل 

 العربهة.

لك  العرا الفةح ء م ل لةع هذه القىاوهلل لم يكىندىا ولدهلل نعدق لاحدهلل 

يف اإلوددراا لاألودد له  اللغىيددةو فلكددل م هلددة خةى ددهتم  اللغىيددة لفةدد حتم  

 قعدهللل اللغدة إلدهلل الشد ئع وندهلل  لشعرا ه  لأهللب  ه  لإثرا ه  للغدة الضد هللو فعمدهلل

 ومىر العراو لأهملىا غهره  م  هى فةهيف تن ق ب  بعض م  ئل العرا.

للى شئن  أن نضرا  ثا  لقلن : الش ئع يف مىاوهلل اللغة حذأ ةمهر الف ودل 

 ددد  الجملدددة إنا جددد ء الف ودددل اودددما ظددد هرا و فهقدددى  ومدددىر العدددرا : )جددد ء 

تجهددل إث دد ت  ءمىن(و لكدد  م هلددة طدديالمعددلمىن(و لال يقىلددىن: )جدد  لا المعددل

ةمهر الف ول و  ع لجدىهلل االودم الظد هرو لهدي اللغدة المشدمى ل وندهلل النحد ل بدد 

 )أتلى  الرباغهث( و ل ن  مى  أبي فراس الحمهللا :

دد  الربهددع   حدد ونددا         ألقحن ددم  غرُّ العحدد ئ 
 ن ت 

 لتذا مى   حمهلل ب  أ هة: 

 (1)ال  بع  ةي        فأورة   وني ب لخهلللهلل  النىاةر   أي  الغىا  الشه   

ف لشدد وران نتددرا ةددمهر الف وددل )نددىن النعددىل( يف مىلممدد : )ألقحنمدد (و 

(و )الغىا (.  ل) أي (  ع نتر الف ول الظ هر بعهللهو لهى مىلمم : )غرُّ

فا يةيف أن يق   و  مىل : ) أي  الغىا ( بأن  لح و لأن  حهح  حدذأ 

لغىا و فقهلل ن ق ب  الفةح ء  د  العدرام لإن جد ء ولدهلل خداأ الضمهر:  أت ا

مىاوهلل المتأخري   نممو أل ب ألحرى ولدهلل خداأ الشد ئع وندهلل الكثهدر  د  م  ئدل 

 العرا.

ل ثل  ش ع الهىر ونهللن  اوتخهللار تلمة )الذي ( يف  عنهلل الى دلو لهدي لغدة 

                                                 
 ( .2/569(و لفق  اللغةو الثع ل ي )229هش ر و ص )( شر  شذل  الذه  و اب  1)
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 د  العدرا فةهحة ونهلل العراو ل ثلم  يف الفة حة    يقىل  بنى وقهدل لغهدرهم 

ل(و تم  يف مى  الش ور:  (و لتذلم )الَّذ  لن   الذي  يعتعهضىن ونم  بكلمة )الَّذ 

 (1)مى ي الذل بعك ظ طهرلا شر ا             لس مى م ةربا ب لمة مهل  

 لمى  اآلخر:

لح  ح      
ل     هل  غ     لن     َُّحدىا الةَّ   ح          ي ىر  النُّخ  ن ُح   الَّذ 

(2) 

 ثل  مى  الش ور المذلي:ل 

 (3)هم الا لن فكىا الغل وني         بمرل الش هج ن إلهلل الجن       

فمددل وددهق   ودد  م هلددة هددذيل أودد  تلحدد  لقددىلمم )الددا لن(و يف حدده  أن 

 غهرهم    العرا يقى  )الائي(؟.

ل ثلد  حددذأ بعددض العددرا نددىن النعددىل  دد  الفعددل المرفددىعو يف حدده  أن 

دهلللن بعدهلل نلدم تعتدرب إث د ت الندىن وا دة ولدهلل  فدع القىاوهلل التي لة عم  المقعئ

أن  و فمدل ودهقى  أود جم العدرا الهدىر الفعلو بهنم  حذفم  يعني جل د  أل نةد 

 هاالء العرا األمح   يلحنىن؟

لهل وهتممىن الش ور الم هللع بش   بد  بدرهلل بد للح  لالجمدل ألند  حدذأ 

 نىن النعىل يف مىل :

 (4)ل   القل  يرتت   لحههللا         فلقهلل ت ن    أت بهلل  نم  

َْ ِذي ِعددَوج  ﴾ ﴿القددرنن نددل  بلعدد ن وربددي   دده   ثالثددًا: بِي ددًا َغي دد َْ  ُقْآنددًا َع

(و لالعددرا لددم تعددرأ مىاوددهلل اللغددة إال بعددهلل اإلوددارو لمددهلل لةددعم  28)الل ددر: 

                                                 
 (.3/20( شر  الرةي ولهلل الك فهةو األورتاب ني )1) 

 (.24/28(و ل عجم القىاوهلل العربهةو الهللمر )1/144( شر  اب  وقهل )2)

 (.535(  غني الل ه  و  تت  األو  ي  و اب  هش ر األنة  ي و ص )3)

 (.392إبراههم وىضو ص )  ولفن شخةهت  –( انظر: بش   ب  برهلل 4)
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المعلمىن ت لخلهل ب  أحمهلل لوه ىي  لاب  نف ىيد  لأ ثد لممو لاودتن  ىه   د  

ال  ثددم  د  أشددع   العدرا ل أثى اهتدد  ث نهداو فكهددف يحد تم القددرنن إلددهلل القدرنن أل

 مىاوهلل لجهللت بعهللهو بل أخذت  ن .

إن تقريرن  لمذه القىاودهلل الع  دة تد أ يف الدرهلل ولدهلل تدل األب طهدل المتعلقدة 

ب لنحىو لك  تف يتم  ل  تمنعن     الرهلل التفةدهلي ولدهلل  د  اشدت   ولدهلل أ دح ا 

 الش م ت لاألب طهل:

 ة األوىل: رفع اسم )إنَّ(.املسأل

حع  مراءل ن فع لاب  ود  ر لحمدلل  –أخ أ القرنن يف مىل  تع لهلل  قالددوا: 

اِن ﴾ ﴿ نِنَّ : - لالكع ئي لأبي بكر و  و  م َْ فقد لىا:  فدع القدرنن  َهدَناِن َلَسداِح

 اوم إن ب أللفو لت ن المفرلض أن ينة   ب له ءو فهقى : )إن هذي  لع حران(. 

 :   جىه ثاثةل لالجىاا   

اِن ﴾ نَّ ﴿ نِ أن مىلدد  ت دد  ك لتعدد لهلل:  ارول: َْ جدد ء ولددهلل لغددة  َهددَناِن َلَسدداِح

بلح  ث ب  تع  لمبههلل لخدثعم لهمدهللان ل د  للدهمم  د  م  ئدل الدهم و حهدث 

 د  العدرا "يلل ىن المثنهلل األلف  مم  ت ن  ىمع     اإلورااو م   اب  جني: 

ل مه ودد و فهددهللع األلددف ث بتددة يف  دد  ال يخدد أ اللدد  و ليجددري ال دد ا ولددهلل أ دد

األحىا و فهقدى : مد ر الليدهللانو لةدربت  الليدهللانو ل در ت  ب لليدهللانو لهدم بندى 

 . (1)"الح  ث لب       بهعة

 ل    ى  نلم مى  ش ورهم هىبر الح  ثي: 

                                                 
(و لانظر: نكت االنتة   لنقل القدرننو ال د ما و ص 2/704( ور  ن وة اإلورااو اب  جني )1)

(130.) 
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   (1) تللهلل  ن  به  أنن ه ةربة          هللوت  إلهلل ه بي الرتاا  وقهم        

 مىلد : )بده  أنند ه(و للدم يقدل )بده  أننهد ( تمد  هدى فأللر المثنهلل األلدف يف

 عمىهلل يف مىاوهلل اللغة التي تت م  النح ل بعدهلله حعد  الشد ئع وندهلل غهدر م هلتد   د  

 م  ئل العرا.

 ل ثل  مى  جرير ب  و هلل العلى الح  ثي:

م   مًا ج ع  لة  ن ب ه  الشُّ
ع غا ل  أى            ُى    ل  ج ع  ل  ا   الشُّ فأُطر    إُطر 

(2) 

فدأللر المثنددهلل األلددف يف مىلد : )لن بدد ه(و  ددع أندد   جدرل  بدد لارو فمددذه لغددة 

 مى  و لهم    هم يف الفة حة لال اغة. 

 ل ثل  مى  اآلخر:

نخران أش م  ظ ه ن          أورأ  نم  الجههلل  لالعهن ن           ل  
(3) 

ند (و لفه     شىاههلل  عألتن  ثداث تلمد ت )العهن ند ( ل ) نخدران( ل )ظ ه 

دهلله العلمد ء بعدهلل نلدم لفقدا  فمي جمهعد   ثندهلل  نةدىا بد أللفم خافدا لمد  معَّ

 للمشمى  يف لغة العرا    نة  المثنهلل ب له ء.

: أن  د  العدرا األمحد   الفةدح ء  د  يقلد  تدل يد ء ود تنة الوج  الثاين

 انفتيف    م لم  إلهلل )ألف(.

 لبمثل هذا م   أبى النجم الع ُجلي: 

 علمهلل ثم لاها لاه            هي المنهلل لى أنند  نلند ه  لاها ل        

 ي لهت وهن  ه  لندد  لفد ه             بدثمد  ن رةدي ب  أبد ه         

                                                 
 دن وة اإلودرااو ابد  جندي  (و لانظر: ور11/217( انظر : الج  ع ألحك ر القرننو القرط ي )1)

(2/705.) 

 (.2/704إلورااو اب  جني ) ن وة ا (و لور11/217( انظر : المةهلل  الع بق )2)

 (.2/705(و لانظر: ور  ن وة اإلورااو اب  جني )1/73( شر  اب  وقهل )3)
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 إن أب هدد  لأبدد  أبد ه  مهلل            بلغد  يف المجدهلل غد يت  ه          

مىلد : )وهن هد   فقهلل أبهلل  الش ور اله ء الع تنة المفتدى   د  م لمد  بد أللف يف

 بهللال     وهن ُهم ( لتذلم )غ يت ه  بهللال     غ يت ُهم (. 

 ل ثل  مى  الش ور: 

ُقىاه             ق    ح  ُ ح 
ُثن ي هلُل بم   أي ملىص  ات  تراه          اُشهلل 

 ن جه ددة  لن جهددا أ بد ه         طد  لا وداه  ف   ر واه             

 س: ولهم  لولهم و لك  لغة أهل الهم  مل  اله ء القه"م   اب  الح ج : 

 .(1) "الع تنة المفتى     م لم و هذا الشعر    تا مم

ددُم(و   هدد :(  عن)إنَّ الوجدد  الثالددُ:  ان   :المعنددهللل)ن ع  ر 
ددذان نعددم لعدد ح  و ه 

أبدى إودح   المدربهلل لإودم وهل الق ةدي لوهللهلل    أئمة اللغة  دنمم ابد  ل جح  

 .ب  ولهم ن اللج ع لولي

لأ دد  مددى  العددرا يف »لاوددتهلل  لدد  أبددى بكددر ابدد  العدددراع بقددى  ودده ىي : 

 «.أجل: لهي بمنللة و ي  فتهلل  : إنَّ ملت   أجلو لإنا ل لت   :بمنللة . إنَّ  الجىاا:

لعد  ا  »اب  اللبهدر ألورابدي مد   لد :  لاوتهلللىا لةحة هذا الىج  بجىاا

أي : نعددمو لتددذلم لعدد   «. مدد ل ات  إنَّ »:  ابدد  اللبهددر قدد  ف .ن مددة حملتنددي إلهددم

  ات م . لتذلم  ثل  مى  اب  مه  الرمه ت:  

ُه   مهلُل واَّ                 ُل   ش   ك  لمهلل ت   ُرت  فقلت  إنَّ ُ        لي ق 

 أي : نعمو لالم ء للعكت.

 لتم  م   اآلخر:

 فت رب نتر الك هر ش  ب            ل بم   إنَّ قلت  فت  ربت م لىا                

 أي فقلت : نعم.

                                                 
 (.4/356( شر  ش فهة اب  الح ج  و األورتاب ني )1)
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 لنقل الخلهل ب  أحمهلل الفراهههللي يف تقىيت  مى  الش ور: 

 شه  القذا   ع العذا  الىا ل        ال لهلل  إنَّ  ش ا المف    إنَّ    

   .نعم نعم :أي 

ن  بعض النحىي و بع   هللخى  الار ولدهلل الخدرب يف مىلد :  لهذا الرأي لهَّ

( التىتههللية.لم لىا: الار تقع يف ج ﴾ولساحْان﴿  ىاا )إنَّ

هللَّ ولهمم:  م ى أ لم  هذه الارل   الخدرب جد ئلو  م  يفوأن تقع يف االبتهللاءو لل 

 اوتهلللىا بقى  الش ور:ل

رير  خ ل   ر  األ ُخىاال         خ لي أل نت  ل    ج  اء  لي ُكر   ي ن ل  الع 

 لمى  اآلخر:

ب  ُ  ُمر  ىم  ش  ج  ل ُه   ل ع  م    ُ ت              أ رُّ الح  ُظم  الرَّ  ب ع 
 ُرةهلل    الش ل 

 .(1)وجىم ألر الحله ..  ألنت خ لي :المعنهللل

 نصب الفاعلاملسألة الثانية: 

َبدُ   ﴿: القرنن نة  الف ول )الظ لمه ( يف مىل : واددقال َْ اِهيَم  َْ َونِِذ اب َتَلد  نِب د

ددي َجاِعُلددَك لِلاَّدداِس نِمَ  ََّ َقدداَل نِنِّ ُه ددَأَتمَّ َِ  
اَدداُل بَِكِلَمددات  ََ تِددي َقدداَل إَ  ََّ ِّْ امددًا َقدداَل َوِمددَ ُذ

 ﴾ ََ ي الظَّددالِِمي
ِْ دد (. مدد لىا : لالةددحهيف أن يقددى  )الظدد لمىن(و 24)ال قددرل: َعه 

 ف لظ لمىن ال ين لىن العمهلل. فجعل القرنن الف ول  نةىبا!.

: أن القددرنن الكددريم  فددع الف وددل يف  ىاةددع ال تحةددهلل لكثرهتدد و وابدالجدد

إلدهلل خ هدر يف  عرفتد  ال يحت ع ل ويهلل ت   غ   طاا الكت ته  أ رالف ول  ل فع

                                                 
 ع   القدرنن لإورابد و أبدى إودح   (و ل158الجمل يف النحىو الخلهل الفراهههلليو ص )انظر: ( 1)

لاللمدع يف العربهدةو ابد  جنديو  (و1/259راع )دو ابد  العدحدىى  يف الناأل د(و ل3/363اللج ع )

لالمهللايدة (و 2/911و أبى الق ودم النهعد بى ي ) شكات القرنن  ع   ب هر الربه ن يفل (و43ص )

 (.7/4658إلهلل بلىغ النم يةو أبى  حمهلل  كي القهعي )
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يف  –الحةددهف إنا  دد  لجددهلل أ ددرا  اوددتغرب  إنا ولددم نلددم فددإن يف اللغددة العربهددةو فدد

يعد  ع إلدهلل تجمهدل المالدف أل لد   لى لهلله ولهلل خاأ المعمىهلل فإند  -   تت ا

 .و إن  ثل هذا ال يغلط ب  أحهللتغله  

تحذلقىن الدذي  ظندىا أن الف ودل يف اآليدة هدى الحق أن الخ أ لمع فه  المل

)الظ لمىن(و لالةحهيف أن )العمهلل( هى الف ولو لمىلد : )الظد لمه (  فعدى  بد و 

 لالمعنهلل: ال يشمل ومهللي لاوتخايف الظ لمه .

. و لناك ن ل  ظلم   لهذا التع هر ش ئع ونهلل العراو فهقىلىن: هذا ن ل  خهر 

ددَياَ نِنَّ الَّددنِ  ﴿ :لهددى  ثددل مىلدد  تعدد لهلل ََ ددَل  ََ اتََّ ددُنوا  ال ِعج  ددَ َ اُلُهم  َغَضددٌب مِّ

بِِّهم   لالمعنهلل: وهن   غض  ا  الظ لمه  و ل ثل  يف مىلد   و(152)األوراأ:  ﴾َّْ

ََ ال كَِتدداِب﴾تعدد لهلل:  دد اَدداُلُهم  َنِصدديُبُهم مِّ ََ َك 
َلدددلِ َُو  (و ف لف وددل يف 37)األوددراأ:  ﴿

قة )غضدد ( و ليف اآليددة التددي الجملددة )نةدده (و تمدد  الف وددل يف اآليددة العدد ب

اوتشكلىه  )ومهللي(و للم تظمر ولهم  وا ة الرفع لتعدذ ه بعد   إةد فتم  إلدهلل 

ي((الهد ءةمهر المتكلم ) و فت ده  جمدل القد ئله  هبدذه و إن يتعدذ  الن دق بدد )ومدهلل 

األب ىلةو أل ب ألحرى وجلهم و  اإلته ن بغلط يف القدرنن يدىافقمم ولهد  ال لغد ء 

 .لالعقاء

 عطف املنصوب على املرفوع ألة الثالثة:املس

يف العرا تع ف  رفىوا ولهلل  رفدىعو ل نةدىبا ولدهلل  نةدىا و  وا:دقال 

ددُ وَن ِِددي القددرنن و ددف ولددهلل المرفددىع  نةددىبا يف مىلدد : حدده  أن  َِ ا َّْ َِ ال ﴿َلكِدد

دِزَل  َُن  دِزَل نَِلي دَك َوَمدا  َُن  ِماُدوَن بَِمدا  َُؤ  ِماُدوَن  ِم ِما ُهم  َوالُمؤ  ََ  الِعل  َ  َقب ِلدَك َوالُمِقيِمدي ِمد

ددًْا  ََج  يِهم  
تِ دداُؤ  ََ َُوَللِددَك  ِم اآلِخدِْ   َوالَيددو 

ِ
ِماُدوَن بِدداهلل َكدداَة َوالُمؤ  ُتددوَن الزَّ دَ َة َوالُمؤ  الصَّ

 وفقدد لىا: يجدد  أن يرفددع المع ددىأ ولددهلل المرفددىعو (162)الاسددا :  َعظِيمددًا﴾

دَ َة﴾ بدهللال   د  نةد   يف مىلد : )لالمقهمىن الةدال( :فهقى  ََ الصَّ و ﴿ َوالُمِقيِمدي
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﴾ألو   ع ىفة ولهلل  رفىع 
ِ
ِماُوَن بِاهلل ُ وَن ِِي الِعل ِم﴾. لمىل :  ﴿َوالُمؤ  َِ ا َّْ  ﴿ ال

دَ َة﴾أن الىال يف مىلد   واب:دوالج ََ الصَّ لهعدت لال الع دفو  ﴿ َوالُمِقيِمدي

بل لال  عرتةدةو ل د  بعدهلله   نةدىا ولدهلل االختةد ص ب لمدهلل و أي: لأ دهلل  

قهمددده  الةدددالو ليف هدددذا  ليدددهلل ون يدددة هبدددم وددد  المدددذتى ي  يف اآليدددةو الم

ََ فد    .(1)ه ىي و تم  م   إ  ر اللغة و نةىبة ولهلل المهلل  ﴾﴿الُمِقيِمي

وا   ﴿ :ل ثلددد  مىلددد  تعددد لهلل يف نيدددة أخدددرى ُْ ِهم  نَِذا َعاَهددد
ِْ ددد دددوَن بَِعه  ُِ َوال ُمو

ا  والضَّ َوالصَّ  ََ
ََ ِِي ال َبأ  و فلم يقدل: )لالةد برلن( لمدهلل (177)البقْة:  ﴾دْا ابَِِْ

ُِوَن ﴾ :و قم   و لالتقهللير: لأخ  ب لمهلل  الة بري  يف ال أو ء.﴿ال ُمو

﴾نةدد  ل ََ م لهددي طريقددة يف خافددا لنعددق  دد  م لدد  ل دد  بعددهلله  ﴿الُمِقيِمددي

أل العددد  ع إلدددهلل أهمهدددة  ددد  بعدددهلله  لنظدددر القددد  ب افتددداإلنشددد ء تفعلددد  العدددرا ل

  يف هذه اآلية و أل بقةهلل الذر تمد  يف مىلد  بقةهلل المهلل  تم لتفعل و لخةى هت 

أي أونددي حم لددة الح دد و  (و4)المعددهلل:  ﴿ وامَُْتدد  حمالددَة الحِددب ﴾تعدد لهلل: 

 ولهلل االختة ص ب لذر. ﴾حمالَة  فنة  ﴿

و للدم يعدتنكره و ئغ ل عرلأ يف تار العراالنة  ولهلل االختة ص ل 

رندق  اهبد  و ل ند  لمهلل تثر يف أشدع   العدرا لنهللو جم العربهة الهىر و إال أ مدى  الخ 

ف  ن لهبهلل  ب  بنت    ترثي ملجم  بشر ب  ومرل الض عي: يه 

ُل دومُّ الع     ال ي عهللن مى ي الذي  هم       هللال لنفة  الج 

 (2)لال ه ىن  ع مهلل األ ُم                   عرت كدكل  ده  بدد ملدالن           

 ع ىفدا  دفة أل  )الند مله (  نةدىا ولدهلل االختةد صو للده  فقىلم :

 الجل (. ولهلل: )ومُّ العهللال( ل)نفة  

                                                 
 (.1/296انظر: الكش أو الل خشري ) (1) 

 (.25/104)(  عجم القىاوهلل العربهةو الهللمر 2)
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 ل ثل  مى  أ هة  ب  أبي و ئذ:

ي         و  َّل  ددألي إل هلل ن ُع ددل 
ل  ع  ل ي        ى  ُثل  العَّ

هع    
اة  ر  ُعثا    ش   ل 

ُعثا » فنة    ولهلل االختة ص و  ع أن   ع ىأ ولهلل  جرل .« ش 

﴾و﴿هلل: لهكدددذا فددد لقرنن الكدددريم نةددد  مىلددد  تعددد ل ََ ولدددهلل  الُمِقيِمدددي

 االختة صو لالىال هي لال االورتاض م ال الع ف.

 ﴾َوالصَّاِبُةوَن﴿عطف املرفوع على منصوب يف قوله املسألة الرابعة: 

: المع ىأ ولدهلل المنةدىا حقد  يف لغدة العدرا النةد و لالقدرنن قالددوا

ََ آَماُوا َوا فع   خ لفا مىاوهلل العربهة يف مىل :  دابُِلوَن﴾﴿نِنَّ الِنَ ََ َهاُدوا َوالصَّ  لِنَ

أن ينة  المع ىأ ولدهلل اودم  –حع  حذلقتمم  –(و لالةحهيف 69)الم ئهللل: 

و فهقددى : )لالةدد بئه ( تمدد  يف وددى ل ال قددرل  ََ َهدداُدوا   ﴿إنَّ ََ آَماُددوا  َوالَّددِنَ نِنَّ الَّددِنَ

ََ بِاهلل َ  آَم ََ َم ي
ابِلِ ى َوالصَّ َْ ََ  ﴿الحد :  (و لودى ل62)ال قدرل: ﴾  َوالاََّصا نِنَّ الَّدِنَ

ى ﴾ َْ ََ َوالاََّصا ي
ابِلِ ََ َهاُدوا َوالصَّ  (. 17)الح :  آَماُوا َوالَِّنَ

: أن الددىال يف اآليتدده  األخهددرته  للع ددفو لالمع ددىأ ولددهلل والجدددواب

ََ َهداُدوا المنةىا  نةىاو بهنم  األ ر  ختلف يف مىل :  ََ آَماُوا َوالدِنَ ﴿نِنَّ الِنَ

ابُِلونَ   و ف لىال فه  اوتئن فهةو للهعت للع ف ولهلل الجملة األللهلل. ﴾َوالصَّ

ددابِلُوَن﴾لمىلدد :   رفددىع ولددهلل االبتددهللاءو لخددربه  حددذلأو مدد   ودده ىي   ﴿َوالصَّ

الرفدع  حمدى  ولدهلل التقدهلليم لالتدأخهرو لالتقدهللير: إن الدذي  ن ندىا لالدذي  "لالخلهل: 

 وه ىي  بقى  الش ور: و ل ثًال ل  "ه هلللا لالنة  ى حكممم تذا... لالة بئىن تذلم

 (1)لإال ف ولمىا أن  لأنتم          بغ ل    بقهن  يف شق           

 ل ثل  مى  ة بئ الربجمي:

فم  يم أ عهلل ب لمهللينة  حل          فإ  لمهَّ    هب  لغري        
(1) 

                                                 
 (.6/246( انظر: الج  ع ألحك ر القرننو القرط ي )1)
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فرفع الش ور اوم فرود  )مهد  (و لهدى فهمد  يظمدر  ع دىأ ولدهلل  نةدىا 

 : فدإ (و فرفدع الشد ور )مهد  ( ولدهلل االبتدهللاء و لالمعندهلل: إ  )ي ء المتكلم يف مىل

ددابُِلوَن﴾ غريدد و لمهدد   تددذلم غريدد و ل ثلدد  وددىاء بعددىاء  فددع  يف اآليددة ﴿الصَّ

 المعتشكلة.

 د   "فضد ئل القدرنن"لك  يشكل ولهلل هذا التخري     أل هلله أبدى و هدهلل يف 

إلدهلل أر المدا نه  خرب يرلي  أبى  ع لية الضرير    طريق هشد ر بد  ودرلل بعدنهلله 

َا ابَ َختي، هنا عمل الكتداب )و ئشة  ةي ا  ونم  أو  م لت لعرلل ب  اللبهر: 

 فمذا الخرب ال يةيف ونهللا و لهى  نكر  تنا.و (2) وا يف الكتاب(ؤَخِ

 لى أبدى "فأ   ةعف إون هلله فع    أبى  ع ليدة الضدريرو مد   وند  المدلي: 

ن تهر .. م   اب  خرا :  دهللل و لهدى يف  ع لية و  و ههلل ا  ب  ومر أح هلليث  

 .(3)"األومش ثقةو ليف غهره فه  اة راا

هدى يف "لأ   الذه ي يف  هلان االوتهللا  فنقدل ود  اإل د ر أحمدهلل مىلد  وند : 

غهر األومش  ض راو ال يحفظم  حفظا جههللا و ولي ب   عمر أح  إلي  ند  يف 

 ."الحهلليث

 .(4)"غلى التشهع لمهلل اشتمر ون  الغلىو أي"ثم م   الذه ي: 

أبى  ع لية إنا جد م حدهلليث األومدش تثدر خ داهو يخ دئ "لم   أبى هللالهلل: 

                                                                                                                            
(و لالمددهللخل لهلل اوددة القددرنن العظددهمو 52-50تأليددل  شددكل القددرننو ابدد  مته ددةو ص ) :( انظددر1)

 (.336 حمهلل  حمهلل أبى شم ةو ص )

و لهددذا الخددرب يم ثددل  دد   ددرَّ  عندد  م ددل  دد  نثدد   (469( أخرجدد  أبددى و هددهلل يف فضدد ئل القددرنن   )2)

 .و فم     ح جة إلو هللل   نترن ه همن لمو فلهرجع إله نعىبة إلهلل اب  و  س  

 (.25/124( هتذي  الكم  و الملي )3)

 (.4/575(  هلان االوتهللا و الذه ي )4)
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و لهدذا األثدر (1)"ا  ب  ومر ولهلل هش ر ب  ورللو لولي ب  إوم وهلو لولهلل و هلل

 يرلي  أبى  ع لية و  هش رو فرلايت   م  يظ  فه  االة راا.

ثقدة  بمد  "هللله و فق   ون : لأولَّ يعقىا  ب  شه ة أب   ع لية بعلة أخرى هي الت

و ل   المعلىر يف مىاوهلل الرلاية أن المدهللل  يق دل حهلليثد  (2)" ج ءهللل و لت ن يرى اإل

إنا  ر  ب لتحدهلليث ]أي مد  : حدهللثني فدان[و ليتىمدف فهد  إنا ونعند  ]أي مد  : ود  

 فان[و لمهلل ونع  أبى  ع لية يف هذه الرلايةو لهى ينقلم  و  هش ر ب  ورلل.

ظلم ت بعضدم  فدى  بعدضو لتلمد  تضدعف الرلايدة  د  جمدة  فمذه العلل

التدي يرليمد  ود  أحمدهلل بد   (3)إون هلله و لال تشفع لمد  لال تقىيمد   لايدة ابد  شد ة

إبراههم المى لي و  ولدي بد   عدمر و لضدعف المى دلي أحمدهلل بد  إبدراههم و 

و لهدي وندهلل ولمد ء "ال بأس بد "ب  حن ل ليحههلل ب   عه  بأن   فقهلل ل ف  أحمهلل

 ر  ال تفههلل تىثهقا لرلايت و تم  ال تفههلل جرحا.الج

م ةدي المى دلو "لأ   شهخ  يف هذه الرلايةو اب   عمر فقد   وند  ابد  حجدر: 

و فمدد  تدد ن هددذا ح لدد  تددرهلل ولهدد  غرائ دد  و لت ددىى لال (4)"ثقددة لدد  غرائدد  بعددهلل أن أةددر

 رلى.ت  

  ي  هللهو إن ينعددللى فرض المحقق  دحة اإلودن هلل فدإن يف المدت   د  يقتضد

إلهلل و ئشة  ةي ا  ونم  جملم  بم  نترن ه    ألج  اإلوراا التي ال تخفدهلل ولدهلل 

و لمهلل بهَّ  نلم اإل  ر أبى ومرل الهللا  حه  أول الرلايدة ألود  العرا م   الن ي 

أر الما نه   ةي ا  ونم   ع وظهم  حلم  لجلهل مهلل ه  لاتع ع ولممد  "جعلت 

                                                 
 (.1/147( وااالت اآلجري )1)

 (.4/575(  هلان االوتهللا و الذه ي )2)

 (.3/1013( ت  يش المهللينة المنى لو اب  ش ة )3)

 (.405ي  التمذي و اب  حجرو ص )( تقر4)
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نت الة ح بة لخ ًادأت الكت دةو ل ىةدعمم  د  الفةد حة ل عرفتم  بلغة مى م م لحَّ

 لالعلم ب للغةو ل ىةعمم الذي ال ي جمل لال ي نكرو هذا ال يعىغ لال يجىم.

لا يف الكتددد ا( المدددهلل تدددألًا  بعدددض ولم ئنددد  مدددى  أر المدددا نه : )أخ ددد 

أخ ددالا يف اختهدد   األ للددهلل  دد  األحددرأ العدد عة بجمددع الندد س ولهدد و ال أن "أي

 أ ال يجىمو ألن    ال يجدىم  درهلللهلل بإجمد عو لإن ط لدت الذي  تت ىا    نلم خ

 .(1) " هللل لمىو  لوظم مهلل   ىمع و لتألًا  اللح  أن  القراءل لاللغة

لال يلتفت إلهلل  د  مومدىا  د  لمىود  »لأتهلل ولهلل هذا المعنهلل الل خشري: 

لحنا يف خط المةحف و ل بم  التفت إلهد   د  لدم ينظدر يف الكتد ا للدم يعدرأ 

 و ل   لمم يف النة  ولهلل االختةد ص  د  االفتتد نو لغ  ئدي ولهد  ذاه  العرا

دد -أن العدد بقه  األللدده   ]أي خفددي ولهدد [ مم يف التددى ال ل ددثلمم يف ل  ث  الددذي    

تد نىا أبعدهلل همدة يف الغهدرل ولدهلل اإلودار لن ائ الم د و  وند   د  أن  -اإلنجهل 

 .(2) «م   يلحق هب يرتتىا يف تت ا ا  ثلمة لهعهلله     بعهللهمو لخرما يرفىه

 اجلمع بني فاِعَلني يف اجلملة املسألة اخلامسة:

: العرا ال تأيت بضمهر ف ول  ع لجىهلل الف ودل )اودم ظد هر(و حتدهلل قالددوا 

ل ُه  يف مىلد :  ل ُه و بهنم  القرنن جعل للفعل فد و  وا ال يكىن يف الجملة ف و  َْ د ََ ََ ﴿َو

ََ َظَلُمددوا﴾ ددَوى الددِنَ لقىن  دد  أودد جم العددرا أن األللددهلل أن و ل أى المتحددذالاَّج 

 يقددى : )لأوددر النجددىى الددذي  ظلمددىا(و أي حددذأ ةددمهر الف وددل )الددىال( يف

وا﴾   ْ  ﴿النََ﴾.لىجىهلل الف ول ظ هرا  لهى مىل : ﴿ََ

: ودد قت اإلشدد  ل إلهدد  يف  قهلل ددة هددذا الم حددثو فمددذا األوددلىا الجدددواب

ليضرا الهىر لمدذه ج ئل ولهلل لغة طيء لأمهلل شنىءلو لهم    العرا الفةح ءو 

                                                 
 (.45( المقنع يف  وم  ة حف األ ة  و أبى ومر الهللا و ص )1)

 (.1/296( الكش أو الل خشري )2)
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 اللغة  ثا و لهى مىلمم لغة )أتلى  الرباغهث(. 

 و تم  م   الش ور:(1)لالعرا تعرأ هذا يف نهللاهب  لأشع  ه 

 نةرلك مى ي ف وتلمت  بنةرهم         للى أوم خدذلىك تنت  نلهدا 

فقهلل ألحق الش ور الىال ب لفعل يف مىل : )نةرلك(و  ع أن الفعل  عنهلل إلهلل 

 ظ هر بعهللهو لهى مىل : )مى ي(.ف ول 

 ل ن  مى  و هلل ا  ب  مه  يف  ث ء  ةع  ب  اللبهر: 

 تىلهلل مت   الم  مه  بنفع           لمهلل أولم ه   عهلل  لحمهم

 دع أن الف ودل اودم ظد هر )  عدهلل(و  مب لفعدلألف التثنهة ل ل الش ور  فقهلل

 .لت ن القه س ولهلل الق وهللل أن يقى : )لمهلل أولم    عهلل لحمهم(

 ل ن  مى  الش ور:

ك  فأهلل تن  خ الت   فخذلن  أال          إن ور  العىء ال بهلل  هلل  

فددألحق نددىن النعددىل ب لفعددل يف مىلدد : )فأهلل تندد (و  ددع لجددىهلل اوددم الف وددل 

 ظ هرا  )خ الت  (.

لمهلل تكر   ثل هذا النعق اإلورابدي يف نيد ت مرننهدة لأح هلليدث ن ىيدةو  نمد  

دا ُهم  ﴾ )المائدْة: ُثمَّ َعُموا   ﴿مىل  تع لهلل:  ٌْ مِّ فقدهلل ألحدق وا دة (، 71َوَصَموا  َكثِي

 ع أن هذا الفعدل  عدنهلل  ﴿ َعُموا  َوَصَموا  ﴾جمع الذتى  )الىال( ب لفعل يف مىل : 

ٌْ ﴾إلهلل ف ول ظ هر بعدهللهو لهدى مىلد :  َتعداقبون ِديكم »ملسو هيلع هللا ىلص: و ل ند  مىلد   ﴿ َكثِيد

 .(2) «م ئكة بالليل وم ئكة بالاهاْ

بقي ل  و     يتكلم ب  لمهلل ورأ أ  لت  يف لغة العرا التدي ندل   فمل تراه

 هب  القرنن الكريم .

                                                 
 (.1/199( انظر الشىاههلل الشعرية اآلتهة لغهره  يف شر  اب  وقهل )1)

 (.632(و ل علم   )555( أخرج  ال خ  ي   )2)
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 املسألة السادسة: رفع الفعل املضارع بعد )حتى(

أخ أ القرنن حه   فع الفعل المض  ع بعدهلل )حتدهلل( يف مدراءل ل    وا:ددقال

ََُقوُل  ََ آَماُدوا  َمَعدُ  ﴾و ﴿َحتَّ   وُل َوالَّدِنَ َُ َّْ (و ل ألا أند  ال يةديف 214: )ال قدرل ال

 .فهم  إال الفتيفو لهى الىج  المشمى  ونهلل بقهة القراء 

إن )حتهلل(    أوج  تدار العدرا لكثدرل  دى  إوراهبد و ل د   واب:دوالج

تهلل  وله  يف اوتعم الهت و فمنم     هى للع فو ل نمد   د  هدى لابتدهللاءو ل نمد   د  

لغة العرا م   أبدى متريد  الفدراء:  هى لغهر نلمو للكثرل  ع نهم  لاوتخهللا  هت  يف

 .(1)"أ ىت ليف نفعي شيء    حتهلل"

 لللفعل المض  ع بعهلل )حتهلل( ثاث ح الت:

َحتَّد   ﴿الفعل المض  ع الهللا  ولهلل االوتق   و ليتعه  نة  و تقىل  تع لهلل:   -1

 
ِ
ِْ اهلل ََم  يَ  نَِل  

ُِ  (.9)الحجرات:  ﴾َت

ل العددرا لدد  بقددىلمم: المضدد  ع الددهللا  ولددهلل الحدد  و ليتعدده   فعدد و ل ثَّدد  -2

 اإلبل حتهلل يجيء  ال عهر يجر ب ن "
 ."شربت 

المضدد  ع الددهللا  ولددهلل الم ةددي يف  عندد هو ليجددىم فهدد  الىجمدد ن: الرفددع   -3

لالنةدد و فأ دد  الرفددع فلكىندد   دد ض يف  عندد هو لأ دد  النةدد  لكىندد   ددهغة 

 بقىل :  (2) عتق لو لمهلل جمعم  الراجل 

 دم ح ال  بعهللهدد  إنا أتهلل فع                    تلخه   عدألة حتهلل ي  فدتهلل

 يف     ضدهلل  عنهلل فخذ به                   لنة     اوتق ددل لالىجدم ن             

 ل د  تا )فق تدلددىا( )لملللددىا(          ت حددتهلل تجددهئ  اإلبددددل          دتشددرب          

                                                 
 (. 1/537( ت ع العرلسو اللبههللي )1)

للمختد   بد   "الجد  ع بده  التعدمهل لالخا دة"( و هلل الىهلللهلل الشنقه ي يف تعلهق  ولدهلل تتد ا 2)

 بىن . 
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ُقددوَل  ﴿لدد  تعدد لهلل: لولهدد  فهجددىم الىجمدد ن )الرفددع لالنةدد ( يف مى ََ َحتَّدد  

ََ آَماُوا  َمَعُ  ﴾  وُل َوالَِّنَ َُ َّْ  .(1)ألن    ض يف  عن ه (و214)ال قرل: ال

رومم يف ال عد  دددلهكذا ت ه  جمل الق ئله  بىجىهلل اللح  يف القدرننو لتع

 .(2)وله     غهر حجة لال بهنة

 املسألة السابعة: هل أدخل القرآن التنوين على الفعل؟

و لالعددرا ال تهللخلدد  إال ولددهلل القددرنن أهللخددل التنددىي  ولددهلل الفعددل :قددالوا

عً  و لنلم يف مىل : ﴿االوم َُ  اَوَلَيُكوًند( لمىل : ﴿15﴾ )العلق: بِالاَّاِصَيِة  اَلاَس 

 ََ اِغَِْ ََ الصَّ بكت بتمم  يف المةحف  لقىلمم(و لاوتهلللىا 13﴾ )األوراأ:  ِم

 .و لهكىنا()لنعفعاب لتنىي   -لفقا للروم العثم    -

(و  الجواب: و  تت با و تت ا  التنىي  هى نىن و تنة    حهث ن ق  )تت ا 

فإودد  تن ددق يف أحىالمدد  الثاثددة )تتدد بُ (و ل دد  ألحددق بدد لفعله  يف اآليتدده  

الكددريمته  نددىن ودد تنةم لهددي نددىن التىتهددهلل المخففددةو لتن ددق )لنعددفعُ و 

 لهكىنُ (.

لمدذي  المىةدعه  )لنعدفعاو يثى  واا  و  و   تت بة الةدح بة هن  ل

 لهكىنا( ب لتنىي  )الذي ين ق نىنا و تنة( بهللال     النىن الع تنة.

بعدض الحدرلأ ليف الجىاا نقى  بأن العرا إنا أ اهللت الىمىأ ولدهلل 

فإو  تغهر الحرأ الدذي تقدف ولهد و لهقدرأ ولدهلل غهدر ح لدة التحريدمو ل د  

                                                 
 .  (2/143انظر: هلل او ت ألولىا القرننو  حمهلل و هلل الخ لق وضهمة )( 1)

لاطاع ولهلل المليهلل    الرهلللهلل ولهلل الش م ت المتعلقة ب لنحى لغهدره أهللودى القد  ب لمراجعدة ( 2)

مددة التددي أوددهللهت  لما ل األلمدد أ لالشددالن اإلوددا هة يف  ةدددر بإشددراأ الددهللتتى  المىوددىوة القه

  حمىهلل حمهللي مملل .
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 ل )القه  ةو الجنة(و لهد ء وندهلل أ ث ل  الت ء المربىطة التي تن ق ت ء ونهلل الى

 الىمف )القه   و الجن (.

العدرا إنا أ اهلللا الىمدف ولهمد  لمفدىا  المخففةو فإن التىتههلل نىنل ثل  

 هدددذي تندددىي  النةددد و لألجدددل نلدددم تتددد  الةدددح بة بددد أللفم تمددد  يف 

ن قم  )نىنا ود تنة( وندهلل ن ألنن و (تنىينا) لنىن التىتههلل المخففة  المىةعه 

 )ألفا( ونهلل الىمفو تم  يف تنىي  الفتحته  وىاء بعىاء.الى لو ل

الكلمتدده  بدد أللف  هدد ته  ولددهلل الىمددىأ ولددهللالقددرنن أجمددع مددراء  لمددهلل

تتغهر يف الىمفو »م   اب  األن   ي و  النىن المخففة : و )لنعفع ( )لهكىن (

ددف  ولهمدد  بدد أللف. مدد   تعدد لهلل: ﴿ ق  عً  لي  َُ دد هلل: ﴾ لمدد   تعدد لبِالاَّاِصددَيِة  اَلاَس 

ََ  اَوَلَيُكونً ﴿ اِغَِْ ََ الصَّ  ﴾ أجمع القراء ولهلل أن الىمف فهمم  بألف ال غهر .  ِم

 .(1)«لم   الش ور : يحع   الج هل    لم يعلم  

الىمدىأ ولدهلل  د  ننعد   إلدهلل العدرا  د  لإنا أ هللن  التهلللهل ولدهلل أ د لة 

 دهللأ م فإن شدىاههلله يف شدعرهم تثهدرلو لن -ت لتنىي   -النىن الع تنة ب أللف 

 ب ل هت الذي نتره اب  األن   ي    شعر اب  األورابي:

م               عمَّ روه       ي حع   الج هل     لم ي علم        شهخا ولهلل ت 

فقىل : )يعلم (و أ لم  نىن و تنة )يعلمُ (و لتت ت بد أللف تمد  تن دق 

 ح   الىمف.

                                                 

(و حه  أ اهلل النحىي اللغىي ابد  األن د  ي االوتشدم هلل 2/653اإلنة أ يف  ع ئل الخاأ )(  1)

او للق وهللل لم يجهلل لمد  شد ههللا  أفضدل  د  القدرنن الكدريمو ف دهللأ بد و لثنَّدهلل بشد ههلل  د  أشدع   العدر

 ف لقرنن ن لل    مرأه العربيو لب  يحت  لةحة أولىب  لوا ة لغت .
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شدهلل يف ل   شىاههلل هذا الةنهع ونهلل العدرا مدى   همدىن بد  مده  األو

 ملسو هيلع هللا ىلص: هلل  الن ي 

نَّم                  هللا       فإي ك لالمهت ت  ال تأتل   لال تأخذُن ومم  حهلليهللا لتفة 

نَّ           ك  نُع  ا      لنا النُّة    المنةىا  ال ت   األ لث ن  لا   ف و  هلل 
 لال تع  هلل 

  لال تحمهلل الشه  ن لا  ف حمهللا   ل لئ ولهلل حه  العشه ت لالضحهلل   

ه                    (1)ولهم حرار ف نكح  أل ت بهللا           لال تقرب ًا ج  ل إنَّ ورَّ

لفه  أ بعة شىاههلل )لتةدفهللاو ف و دهللاو ف حمدهللا و تأبدهللا(و فمدذه الكلمد ت 

م تن دق وندهلل الىمدىأ ولهمد  تكت  ألفا تم  األ بع تنتمي بنىن و تنةو لهي 

هذه المىاةدع بد أللفو تمد   تم  الح   يف تنىي  النة و لألجل  تت ت يف

 يف اآليته  الكريمته .

فىمددف بدد أل لف تمدد  تقددى :  أ يددت و أ  اهلل )ف و ددهللُن( »مدد   ابدد   نظددى : 

 .(2)«ميهللا  

و إندد  أ اهلل )لا  ف و ددهللُن(و فقلدد  النددىن الخفهفددة ألفددا»مدد   الثعدد ل ي: ل

لجلًا  مىل  يف لتذلم  .(3)« َجَهاَّمَ  ي  ِِ  ايِ قِ ل  ًَ  ﴿:  ولًا

 شعر العرا مى  الش ور:ل ثل  يف 

ى   لبلغت  حهث  النَّجم  تحت م  ف ُ ب ع     ُلت  المهلل  ر  ج 
ُقة  ُر فلعت  بم 

 أمة 

                                                 

 أي ت  ولبا.( 1)

(و لشددر  شددذل  الددذه  6/2211(و لانظددر الةددح   للجددىهري )1/758لعدد ن العددرا )( 2)

(1/207.) 

 (.214فق  اللغة و الثع ل يو ص )( 3)
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و لهددي يف ولهمدد  الىمددفتت ددت بدد أللف تح لمدد  ونددهلل )ف  بعدد (  :فقىلدد 

 .)ف  بعُ ( األ ل )ف  بعُ (و للى ل لت بم  بعهلله  لقرأت ب لنىن الع تنة

 لأيضا  ثل  مى  ا رب القه :

ل        فحى  
خى    اللًاىى به   الهللَّ

قط      نترى ح  ه   ل نل      بع 
 مف  ن م 

أ اهلل )مفُ ( م ألن  يخ طد  لاحدهللا  بهللاللدة » م   أبى الحع  المج شعي: 

 مىل  يف نخر القةههللل : 

 «.أح   ترى برما أ يم ل هض       تلمع الههللي  يف ح ي  كلل                 

أ اهلل )مفدد (و فأبددهلل  األلددف  دد  النددىن »الضدد ي :  لتددذلم مدد   أبددى وكر ددة

 .(1)«الخفهفة

*** 

                                                 

 .(40/364(و لت ع العرلس )458النكت يف القرنن الكريم و ص )( 1)
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 زعومةاملبيانية الخطاء ثانيًا : األ

ة الند طقه  لإنا ت ن القرنن مهلل تحهللى العرا ب اغت  م   جلالدة اللغدة لحجهد

فددإن بعددض أودد جم العددرا الهددىر يلومددىن أن يف أودد له  القددرنن  دد  ال تجهددله  هبدد م

 هبم لم ي لعىا ولدهلل خدرب ل هدهلل بد   بهعدة العد  ري  د ح  العرا يف تا م و لتأ 

إحددهللى المعلقدد ت العدد عةو لهددى  دد  فحددى  شددعراء العددراو فقددهلل وددأل  ومددر بدد  

إنم  ودألتم ود    : الخ  ا يى ا: أنشهلل     شعرك. فقرأ ل  ل ههلل وى ل ال قرل و فق  

 قرل لن  ومران.   تنت ألمى  بهتا    الشعر بعهلل إن ولمني ا  ال   : شعركو فق  

لمهلل ترك مى  الشعر إوج با ب لقرننو حتهلل مهل أن  لم يقل بعدهلل اإلودار إال 

 بهتا لاحهللا و لهى مىل :

    و ت  المرء الكريم تنفع         لالمرء يةلحدد  القري  الةدد ليف       

 لمهل بل م  :

 (1)ر ورب ال  الحمهلل   إن لم يأتني أجدلي         حتهلل اتتعهت    اإلوا       

ر  باشهر إلدهلل اإلشد هللل لاإلوجد ا دإن وظمة ال ه ن القرن  هللوت المعتش

القدرننو لهدى الدذي لدم يدأ   جمدهللا  يف ال عد  يف القدرنن ل ع هللاتد  يف تت بد  ب اغة 

إن »و لكند  مد  : و(( Le Coran: Traduction nouvelle "القدرنن: ترجمدة جهلليدهللل"

  فقدطو إند  أيضدا يمكند  أن يكدىن م دل أي  عجدلل بمحتدىاه لتعلهمد القرنن له 

شيء نخر تحفدة أهللبهدة  ائعدةم تعدمى ولدهلل جمهدع  د  أمرتد  اإلنعد نهة لبجلتد   د  

 .(2)«التحف

لإنا ت ن األ ر تذلم فلعىأ نتىمف  ع أهم    اوتشكل  و د مرل ال هد ن يف 

 هذا العةرو  م  ال يفر  به  المرفىع لالمنةىاو لالمش   لالمش   ب :

                                                 
 (.2/679(و لت  يش المهللينة المنى لو اب  ش ة )1/153( الج  ع ألحك ر القرننو القرط ي )1)

 (.52( م لىا و  اإلوارو وم هلل الهللي  خلهلو ص )2)
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وُه َوُتَسدبُِّحوُه﴾ وىهلل الضدم ئر يف مىلد : ﴿ :ة األوىلاملسأل ُْ وُه َوُتدَوقِّ ُْ  َوُتَعدزِّ

 ملسو هيلع هللا ىلص.إلهلل  وى  ا  

أتهلل القرنن برتته  ياهللي إلدهلل اةد راا المعندهللو لنلدم يف مىلد  :  قالددوا:

ًْا َوَنِنًَْا  اَاَ  َشاِهًْا َوُمَبرِّ ل  ََ  ْ ََ ا  دولِِ  َوُتَعد ﴿نِنَّ َُ َْ  َو
ِ
ِماُدوا بِداهلل وُه لُتؤ  ُْ وُه َوُتدَوقِّ ُْ زِّ

ََِصي ً﴾ )الُتح:  ًة َو َْ فق لىا: األ دل يف الضدمهر ودىهلله ولدهلل  (،9-8َوُتَسبُِّحوُه ُبك 

ْوه وتددوقْوه﴾نخددر  ددذتى و بهنمدد  نجددهلل أن الضددمهر يف مىلدد :  و ئددهلل ولددهلل  ﴿تعددز 

 الروى  المذتى  نخرا .

 .و ئهلل ولهلل اوم الجالة المذتى  ألال   ﴾وهُ ُح بِّ َس ﴿تُ لأ   مىل : 

 العلم ء و  هذا اإلشك   ب ريقه   حهحه : وقْ َجاب

: اوترب اب  الجىمي جمع شهئه   ختلفه  يف وه   لاحهلل  د   دى   األول

باغة العرا و فهرهلل تل لاحهلل  نمم  إلهلل    يلهق ب و لةدرا لد  أ ثلدةو  نمد  هدذه 

دوُل َوالَّداآليةو لأ ثلة أخرىو  نم  مىل  تع لهلل:  َُ َّْ ََُقدوَل ال ََ آَماُدوا  َمَعدُ  ﴿ َحتَّد   ِنَ

 َقٌَِْب ﴾
ِ
َْ اهلل د ََإ نِنَّ َنص   

ِ
ُْ اهلل د (. ف لمعنهلل يقى  الما ندىن: 214)ال قرل:  َمَت  َنص 

﴾
ِ
ُْ اهلل  َقٌَِْب ﴾و فهقى  الروى : ﴿َمَت  َنص 

ِ
َْ اهلل ََإ نِنَّ َنص   ﴿ . 

َمتِدِ  َجَعددَل َلُكدُم ال ﴿ل د  أ ثلتد  أيضدا مىلدد  تعد لهلل:  ح  َّْ َْ َوِمدَ  ي دَل َوالاََّهددا لَّ

ددِلِ  ﴾ َِض  يددِ  َولَِتب َتُلددوا ِمددَ 
ددُكاُوا ِِ (و ف لعددك  ب للهددلو لابتغدد ء 73)القةدد :  لَِتس 

الفضل ب لنم  و لكن  ج ء ب لعك  بعهلل نتدر النمد  و ألن العد  ع يعلدم اختةد ص 

 اللهل ب لعك و لالنم   ب ل حث و  الرم  لابتغ ء فضل ا  فه .

وددى ل ال قددرلو فدد لمعنهلل: لتا نددىا بدد   ل وددىل و لبمثلدد  يمكدد  فمددم نيددة 

لتعل لا  وىل  لتىمرلهو فمذان    حق الروى و ثدم شدروت اآليدة يف الحدهلليث 

و  حق ا  فهقى : لتعد حىهو لأهمدل التفةدهل ألند   عدتغنهلل ود  نتدره لكىند  

  على ا ونهلل أهل العلم لال ه نو ل   المعه  يف ال ه ن نتر    يعتغنهلل ون .
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وُه﴾ ﴿لمعنهلل ح ذ القرط ي الىمىأ ولدهلل مىلد : للمذا ا ُْ وُه َوُتدَوقِّ ُْ ثدم   َُتَعدزِّ

ََِصي ً ﴾ ﴿االبتهللاء بقىل :  ًة َو َْ َوُتَسبُِّحوُه ُبك 
(1). 

: أن  له     يمنع أن تعىهلل الضم ئر تلمد  ولدهلل ا و أي لتا ندىا بد   الثانـي

ه ت د  ك لتعد لهلل لتعل له أي تنةدرلهو لتدىمرله لتعد حىهو فتعليدر ا  هدى نةدر

وا اهللَ د﴿ نِن َتاُص بنةر هللين و لهى تقىل :  ُكم  ﴾دََاُص  ُْ : (و لتقىلد  7) حمدهلل:  ْ 

 .(2)«الََْ الاصيحة، قلاا لمَ َا َْول اهلل، ِقال: هلل ولَْول  ولكتاب »

 ل لهلل ةمهر المفرهلل يف وه   التثنهة املسألة الثانية:

ثد  ود  المثندهللو لنلدم يف مىلد : أتهلل القرنن بضدمهر المفدرهلل يف حهللي قالددوا: 

(و لم لىا  عتنكري : لمد نا لدم يدث ًا 62)التىبة:  ﴿واهلل وَْول  َحق ان َْضوه﴾

لهلل تثنهتممد و لأن يكدىن لنه  )اوم الجالة ل وىل (؟ فد أل  الضمهر الع ئهلل ولهلل اث

 العه  : )أحق أن يرةىهم (.

 لمهلل أج ا العلم ء و  هذا بأجىبة:

ب لحهلليث و  ا و للههلل  بدذلم ولدهلل أن إ ةد ء إفراهلل الضمهر لهخت   -أ 

و ا  هى وه  إ ةد ء الرودى و فمد  أ ةدهلل ا  فدا  يد  أند  أ ةدهلل الرودى  

َََ اََّ اهللَ ﴾ ﴿ل ثل  مى  ا :    ْ َق َِ وَل  َُ َّْ َُِِِع ال   َ (و فدأفرهلل الضدمهر 80)النع ء:  مَّ

 لتامر الرة ئه .

خددر: لهددى التفريددق بدده  تمدد  أهمددل وددىهلل الضددمهر ولددهلل الروددى  لمعنددهلل ن 

الرةدد ئه  ) ةدد  ا  ل ةدد   وددىل (و فإ ةدد ء ا   قةددىهلل لذاتدد و بهنمدد  إ ةدد ء 

 لم  – لح ش ه –الروى  ت ع لرة  ا و ال يعتقلو للى اوتقل  ة ه و   ة  ا  

 . ة ه ي ل  أن  يف

                                                 
 (.16/267الج  ع ألحك ر القرننو القرط ي ) :( انظر1)

 (.55( أخرج   علم   )2)
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األ للهلل أن ال يذتر  ع اودم ا  أحدهللو فدا ي ثنَّدهلل  دع اودم ا   ل دم لال  -ا

و لال ي ذتر ا  تع لهلل  ع غهره يف  هغة تشرك  عد  غهدره و بدل يفدرهلل ب لدذتر  وى 

 د  "فق   يف خ  تد  :  تعظهما ل و ففي  حهيف  علم أن خ ه ا م ر ونهلل الن ي 

. فقد   الن دي ولهد  الةدال "ي ع ا  ل وىل  فقهلل  شهللو ل   يعةمم  فقدهلل غدىى

: َومَ »لالعار:  ، ُقل  ََ ن  ََ ََع ِص اهللبِل َس الَ ِِيُب  وَل ُ  َ   َُ َْ أن  . فكره الن دي (1)«َو

ه يف ةمهر لاحهلل.  يجمع  ع ا  غهر 

لنهدد  ودده ىي  يف فمددم اآليددة ولددهلل لجددىهلل خددرب  حددذلأ للعلددم بدد   -ع

ةددرل لو فدد لمعنهلل: )ا  أحددق أن يرةددىهو ل وددىل  تددذلم(و فهكددىن الكددار 

ذأ خرب إحهللاهم  لهللاللة الث   ولهد و لالتقدهللير: لا   أحدق أن يرةدىه جملته  ح 

ددرلاو »و مدد   أبددى و هددهللل : (2)ل وددىل  تددذلم لالعددرا إنا أشددرتىا بدده  اثندده  مة 

أن اآلخددر مددهلل ء بددذلمو لتحقهقددا لمعرفددة العدد  ع فخ َّددرلا ودد  أحددهللهم  اوددتغن 

 ش  ت و لهللخل  ع  يف نلم الخربو لأنشهلل :

 (3) «د  لغري فم  يم أ عهلل ب لمهللينة  ُحل            فإندي لمهَّد    هبد        

 للم يقل: )لغري  ن(و ف لمعنهلل: )إ  لغري و لمه   تذلم( .

مهلل : (4)ل ثل  تثهر يف أشع   العرا ر   تقى  الف 

ل                هلل  هر  غ  نُت  غ  نهلل           لأ بي ف ك ن  لت  ي    ج 
ُ  أت ن  م 

نُت  ل  م   إنًاي ة 

ُي (و لالمعنهلل: )فكنت غهر غهللل  و  ل   هلل   لأبي تذلم(.للم يقل: )غ 

                                                 
 (.870( أخرج   علم   )1)

 (.5/290) ( إوراا القرننو اب  وههلله2)

 (.258-1/257(  ج م القرننو أبى و ههللل )3)

(و لالمددهللخل لهلل اوددة القددرنن و 3/430( انظددر المةددهلل  العدد بقو لماهلل المعددهرو ابدد  الجددىمي )4)

 (.336شم ة و ص )  حمهلل أبى



337 
 عن دعاوى الـمبطلني   

 ل ثل  مى  ومرل ب  أحمر ال  هلي:

      بأ ر تنت   ن  للالهللي            بريئا ل   أجل ال ىى       

للم يقل: )بريئه (. لالمعنهلل: )   أجل شج  ن  ونهلل بئر ال ىى   د   بمد  

 أن  بريء  ن  و لتذلم لالهللي(.

ي و لاالوددتغن ء  دد  االتتفدد ء بأحددهلل المددذتى    (1)الددذي ورفتدد  العددرا الهددذ

بددذتره ودد  اآلخددر لشددرأ األل  أل لغهددره  دد  األودد  ا ال ه نهددة تكددر  تثهددرا  يف 

َضدوا نَِلي َهدا ﴾ ﴿القرنن: تقدى  ا  تعد لهلل:  َُ دوًا ان ََو  َله  ًة  َْ ا تَِجدا ََو  َْ )الجمعدة:  َونَِذا 

11.  (و لم يقل: )إلهمم (و بل أو هلل الضمهر إلهلل التج  لم ألو  األهمًا

ِم بِِ  َبَِْلًا﴾ل  تع لهلل: ل ثل  مى  ْ ََ و  نِث مًا ُثمَّ 
ََ ِسب  َخِِيَلًة  ََك  )النعد ء:  ﴿َوَمَ 

(و أي ير ددي بدد إلثمو للددم يقددل: )هبمدد (و بددل أودد هلل الضددمهر ولددهلل اإلثددم هلللن 112

 الخ هئةو ألن  أوظم  نم .

 خ  ا المثنهلل بةهغة الجمع املسألة الثالثة:

ال هدد ن حدده  نتددر المثنددهلل بةددهغة أتددهلل القددرنن ب لمعهدد  ونددهلل أهددل  وا:ددددقال

َ  ُقُلوُبُكَمدا﴾الجمعو يف مىل  تع لهلل:  ْ  َصدَل َق َِ  
ِ
(و  4)التحدريم:  ﴿نِن  َتُتوَبا نَِل  اهلل

ف لخ  ا  ىجًا  لحفةة لو ئشة. فلمد نا لدم يقدل: ) دغ  مل  تمد (و إن أند  لده  

 لاثنته  أتثر    مل ه ؟

 نتر ولم ء اللغة أجىبةو أهمم : الجوابليف 

و ألندد  يعددىغ يف لغددة  ﴿ ُقُلوُبُكَمددا ﴾أن ا  مددهلل أتددهلل بدد لجمع يف مىلدد :  -أ

العرام إلة فت  إلهلل  ثنهللو لهى ةمهرهم . لالجمع يف  ثل هدذا أتثدر اودتعم ال  

إلدهلل  دهغة الجمدعم ألن  نعدهلللىهه و فتد   المثنهلل. فإن العرا تكدره اجتمد ع تثنه

 فراهلل. التثنهة جمع يف المعنهلل لاأل

                                                 
 (.570-2/569( انظر: فق  اللغةو الثع ل ي )1)
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 و لالقرنن لافق العرا يف ه  العرا يجعل أمل الجمع اثنأن الكثهر   -ا

أو له م  يف هذا المىةع ليف غهره و فعرب و  المثنهلل ب لجمعو ل ند  مدى  ا  آلهللر 

و  ﴾ ﴿لحىاء:  ُْ ُضدُكم  لِدَبع ْل  َعد ُِوا  َبع  بِ اَا اه  (و للافدق أودلىا 36ال قدرل: ) َوُقل 

َِددا ِما َهددا فقدد  :  غهددرهم  مدد  يجعددل أمددل الجمددع ثاثددة يف وددى ل طدد و بِ ﴿ َقدداَل اه 

و  ﴾ ُْ  (.123ط : ) َجِميعًا َبع ُضُكم  لَِبع ْل  َع

ددا َمَعُكددم  ل ثلدد  مددى  ا  لمىوددهلل لهدد  لن:  ﴿َقدداَل َكدد َّ ِاذهبددا بآَاتاددا نِنَّ

َتِمُعوَن﴾ اِدي َمَعُكَمدا (و للافق أولىا اآلخدري  يف ودى ل طد :  15ط : ) َمس  ﴿ نِنَّ

َمُع وَْى﴾  َ  (.46ط : ) ََ

 لأ ثلت  يف تار العرا أتثر    أن تحةهللو ل ن  مى  األخفش:

 فقل   إن األ ر فهن  مهلل شمر        رب دلم  أتتن  المرأت ن ب لخ         

 :لم   أبى وعههلل الليهللي

 مىر        
َّ
 ار ولهلل الفقهردلي  خل  ب لع        يحهئي ب لعار غني

 (1)إنا   تىا ل   لا يف الق ى          أله  المىت بهنمم  وىاء         

و للم يقل : )  ت (و  ع أن لال الجم ودة تتعلدق بد ثنه و لهمد  (  تىا) :فق  

 الغني لالفقهر.

 تذتهر المانث املسألة الرابعة:

در الماندث يف مىلد  تعد لهلل: قالددوا دَزَل : أخ دأ القدرنن حده  نتَّ ََن  ﴿اهللُ الدِني 

اَعَة َقَِْدٌب﴾ )الردوْى:  الكَِتاَب بِالَحقِّ َوالِميَزانَ  ََك َلَعلَّ السَّ ِْ  ْ َُ فقد    (،17َوَما 

 للم يقل: )مري ة(. ﴿ َقٌَِْب ﴾يف وه   حهلليث  و  )الع وة(و لهي  انثة: 

ددا ل ثلدد  يف مىلدد :  ًِ ُعددوُه َخو  دد َِحَها َواد  َْ نِص  دد ِ  َبع   ْ ددي ارَ
وا ِِ ُْ ِسدد  ُ ﴿َوإَ ُت

 َقَِْددٌب 
ِ
ََ اهلل َمدد ح  َْ ِسدداِيَ﴾  َوَ َمًعددا نِنَّ  ََ ال ُمح  دد (و للددم يقددل: 56)األوددراأ: مِّ

                                                 
 (.2/570ة و الثع ل ي )(و لفق  اللغ5/73( انظر: الج  ع ألحك ر القرننو القرط ي )1)
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 )مري ة(و  ع أن  يتحهللث و   حمة ا و لهي  انثة.

: أن المعددرتض يجمددل أن العددرا تجهددل التعددىية بدده  المددذتر والجدددواب

لالمانث يف  ىاةعو أهمم  خمعة ألمانو لهي: )فعى ( ترجدل شدكى  لا درأل 

عهدل( ترجدل  عدكه  لا درأل شكى و )  ُفع  ( ترجدل   قدهللار لا درأل   قدهلل ارو ) ف 

ددل( ترجددل  غشددم لا ددرأل  غشددمو )فعهددل( ترجددل جددرييف لا ددرأل  فع 
 عددكه و )  

 .(1) جرييف

ولددهلل لمن )فعهددل(و فهعددىى فهمدد  بدده  الددذتر  ﴾َقَِْددب ﴿لمىلدد  تعدد لهلل: 

 لاألنثهلل.

 ل ن  مى  ا رب  القه  

هلل لال أ رُّ ه شم         م ري   ل      ُيل  إ ُن أ ُ ع  را ل  الى   ال ال  ُع  وة  ابنة  ي ُشك 

 ل ن  مى  مه  ب  الخ هم:

 فلهت أهلي لأهل أثدلة يف الد          هللا  مري     حدهث نختدلف         

 ل ثل  مى  لة  :

 أن هنددهللا  مري          ي لغ الح جدد ت  نم  الرودى  يحه  تدددن        

 ل ثل  مى  و هلل ا  ب  الحج ع:

 ي الى ل  نم  لمهلل نأت         لت خل ب لمىجىهلل لهي مري لأنهلل ترج      

 لمهلل جمع به  الىجمه  )بعههللل و مري ( الش ور بقىل :

وشهددة ال ودذ اء   نددم بعهددهللل         فتهللنى لال وذ اء   نم مري        
(2) 

 ةمهر الجمع لاإلفراهلل املسألة اخلامسة:

َكَمَثدِل الَّدِني  ﴿نلدم يف مىلد : : القرنن يخلط به  المفرهلل لالجمعو لواددقال

                                                 
 (. 1/61( لانظر به ن  يف   يف األوشهللو القلقشنهللي )1)

 (.1/663(انظر: لع ن العراو اب   نظى  )2) 
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ِهم  ﴾ ِْ َلدُ  َذَهدَب اهللُ بِاُدو َََضدا ت  َمدا َحو  دا  َلمَّ َِ َْ َنداًْا  َق َتو   َ (و فةدهلل  17)ال قدرل:  ا

َْ ﴾اآلية يتحهللث و   فرهلل  َق دَتو   َ و لكند  يف نخدر اآليدة اودتخهللر ةدمهر  ﴿ الَّدِني ا

ِهم  ﴾،الجمددع  ِْ  : )بنددى ه(و تمدد  أن يقددى -حعدد  موممددم  -للددهلل لاأل   ﴿ بِاُددو

 اوتشكلىا أ را  نخرو لهى تش ه  الجم وة ب لىاحهلل.

ا  لددم يشدد   الجم وددة ب لىاحددهللو لإنمدد  شدد   مةددتمم بقةددة أن  واب:دوالجدد

ددم بدد   ثددل  اوتضدد ءل المندد فقه  بمدد  أظمددرله بلعدد وم له  المعددتىمهللو فدد لمعنهلل:   

ىم هلل ن  ا .    كذبىن اوتق هللا م تمث ل اوتض ءل الم 

ف لحدذأ يف الكدار  وعرتض ولهلل مىلند : )تمثدل اوتضد ءل(لل  يعرتض  

ل: ُعهلل    عرلأ ونهلل العراو إنا فمم المعنهلل    العه  و تم  م   ن بغة  بني ج 

ُت         ل    أ ُ   ح 
ا   ُهف  ت ى  ت  أ بددخ            ل  ت    ت  ُرح  دد ال   (1)   دي   

ُرح . فأوقط )خ  أي: تخ       العه  . الة(و ألو   فمى ةالة أبي   

لأ دد  تمثهددل  الجم وددة  ب لىاحددهلل فجدد ئلو ل ث لدد  تثهددر يف القددرنن للغددة العددرا و 

ِْ ﴾ ﴿تقىل :  ِمُلوَها َكَمثَِل ال ِحَما ََح  اَة ُثمَّ لَم   َْ ُلوا التَّو  ََ ُحمِّ  (.5الجمعة: ) َمثَُل الَِّنَ

إن اآليدة تتحدهللث ود   عدتىمهلل لاحدهلل أةد ء للمجمدىعو يةيف أن يق  : ثم 

 هذا الضىء لمم جمهعاو ألوم جمهعا  نتفعىن ب .فة   

العدرا للج  نخر لم يعرف  أود جم العدرا ال د ونىن يف القدرننو لهدى أن 

 ( بمعنهلل )الذي (و تم  م   األشم  ب    هلة:ي)الذتأيت بد 

ُل  هلل   هم       هم القىر تل القىر ي  أر خ لهلل        لإن الذي ح نت بف 

 ل ثل  مى  الش ور:

هللُ             ُك يف أ ح  ُ   ال ت      هللُ ددم   نمدم ئ يف         اَّ و   م لال فهم  م ع 

هللُ                                    ع  ىا بأ طُراأ الم  إالًا الذي م   
(1) 

                                                 
 (.1/174(  انظر: ج  ع ال ه نو ال ربي )1)
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هل يعىهلل الضمهر ولهلل غهر  ذتى  يف العه  ؟ : املسألة السادسة  

القرنن تل و لنلدم  تهف يعىهلل القرنن ب لضمهر ولهلل غهر  ذتى  يف قالوا:

َوَمدا َقَتُلدوُه  مىلد  تعد لهلل: ﴿ لهدييف نية  فع المعهيف لإلق ء ش م  ولهلل غهدرهو 

َ  ُشدبَِّ  َلُهدم   د) :(و أي157النعد ء: ﴾ )َوَما َصَلُبوُه َوَلكِد المعدهيف  لمدم غهدر     ئ ش 

د ضمهر ن ئ  الف ول يف مىل :و ف(ب لمعهيف المةدلىا )عدىهلل ولدهلل ي ﴾   ئ ﴿ ش 

 ؟غهر  ذتى  يف العه  و ال بل هى غهر  ذتى  يف القرنن تل و لهى (ال هلليل

ل د  فد ئق باغدة ال لهدغ أن القرنن ندل  يف  خ ط دة العقداءو  والجواب:

هب  ب هللاهة وقىلممو فهعتغنىن  الع  عىن نتر بعض    يعرف ي ىي أل يضمر 

  وم  ال يعتغني ون  أ ح ا ال اهللل.

هلل  ب لضمهر ولهلل غهدر  دذتى  يف لمهلل ت ن    و هللل العرا يف تا مم العى

يف نيدد ت أ ثلددة وهلليددهللل لدد   تالعدده   الوددتغن ء العدد  ع ودد  نتددرهو لددذا ل هلل

دي َلي َلدِة القرنن الكريم و ل نم  مىل  تع لهلل يف  هلل  وى ل القهلل : ﴿ 
َزل ااُه ِِ ََن  ا  نِنَّ

 ِْ  ْ َزل ادداُه  (و ف لضددمهر يف مىلدد  ﴿1﴾ )القددهلل :  ال َقدد القددرنن )﴾ يعددىهلل ولددهلل ََن 

 و لهى غهر  ذتى  يف العى لو لكن   فمىر    العه  .(ريمالك

اِقدَي مىل  تعد لهلل: ﴿  ثل  وىهلل الضمهر يف ل َْ  التَّ
َِ َ   َكد َّ نَِذا َبَلَلد َوِقيدَل َمد

اق   ُقددوَم (و لمىلدد :  ﴿27-26﴾ )القه  ددة:  َْ َِ ال ُحل  َإ نَِذا َبَلَلدد َلددو  َِ  )   ددُتم ََن  َو

ونَ  ُْ  َتا ُظدد
 :اآليتدده  يف مىلدد تلتدد  (و ف لضددمهر يف 84-83ة: ﴾ )الىامعدد ِحياَلِددن 

﴿  َِ  مد    و لهدي غهدر  دذتى ل يف العده مه و لكنمد(الدرل )﴾ يراهلل  ند   َبَلَل

 .  ال لغ ءو فهعتغنهلل و  نترهلع  عيفمم  ا

                                                                                                                            
(و لوددر 1/84ي )د(و لال حددر المحددهطو أبددى حهدد ن األنهلللعدد1/174انظددر المةددهلل  العدد بق ) (1)

 (.2/537 ن وة اإلورااو اب  جني )



342 

 

 

 

 

 

 

متـنـزيه القرآن الكري                   

ة  مىل  تع لهلل: ﴿يقرأ الق  ب لتذلم  َْ  َكثِي
اُوَعة   ِاكَِهة   َوإ َمم 

ُِوَعة  إ َمق 

 وَعدد ُِ  ْ ش  َم ُْ دد ُِ ََّ نِن ردداً  نِ  ة  َو َرددأ ناُه ََن  ددا  ََب كدداًْا  نَّ  ََّ ادداُه َجَعل  ﴾ )الىامعددة: َِ

ََّ  ةدددمهر النعدددىل يف مىلددد  : ﴿هعدددرأ أن (و ف32-36 َردددأ ناُه ﴾ يدددراهلل  نددد  ََن 

 غهر  ذتى ات يف العه  . غم أو  و (حى ي ت الجنة)

مى  ا  تع لهلل: حه  يقرأ وىهلل الضمهر ولهلل )األ ض( يهلل ك تذلم هى ل

دان  ﴿  َِ َ  َعَلي َهددا  دددُ  الاَّدداَس  (و لمىلدد : ﴿26﴾ )الددرحم : ُكدَل َمدد َؤاِخددُن اللَّ َُ َوَلدو  

َ  َدابَّة   َ  َعَلي َها ِم َْ ِمِهم  َما َت )األ ض( غهر  ذتى ل  ع أن (و ل45﴾ )ف طر: بُِظل 

يفق   م  لم يلت   ولهلل أحهلل فإن  عنهلل مىل : )ولهم و ظمره ( يف العه مه و 

الكثهر     ىه يفوجل و وربي يف ال ه نلأو له ممو فمذا أولىا  تار العرا

 التي تمثل إحهللى ن ى ال ه ن العربيو فمن  مى  حمههلل ب  ثى : مأشع  ه

 ل م  ء  نم  ت لعفهنة نضجت     ب  الحمل حتهلل ماهلل شمرا  وهلليهلله         

لد  و له  غهر  ذتى ات فهم  م (اإلبل)مىل  : ) نم ( يراهلل ب   لضمهر يف ف

    أبه ت.

 ل ثل  مى  ح تم ال  ئي يف   لع  ائهت :

 أ  لي     يغني الثراء و  الفتهلل     إنا حشرجت يى ا لة   هب  الةهلل    

و لهدي غهدر (الدرل ) بد  حشدرجة يعندي (حشدرجت لةد   هبد )فقىل : 

  ذتى ل يف هذا ال هت الذي اوتفتيف ب  مةههللت .

 لتذلم مى  ل ههلل يف  علقت :

 يهللا  يف ت فر          لأج  وى ات الثغى  ظا م  حتهلل إنا ألقت

و للم يجر لم  نتر فهم  م لد و (الشم يراهلل  ن  )و (ألقت)مىل :  لضمهر يف ف

 : لأج  وى ات الثغى  ظا م .وجل ال هتو لهى مىل  للك  يهلل  وله 
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 ل ثل  تذلم مى  طرفة يف  علقت :

 فهلليم  نم  لأفتهلليولهلل  ثلم  أ ضي إنا م     ح ي   أال لهتني أ    

للم يرهلل لم  نتر يف األبهد ت  (الفال) و ئهلل ولهلل ( ثلم )ف لضمهر يف مىل  

الودتغن ء   و ف ودتغنهلل ال لغد ء ود  التةدرييف بد  م ل و لكن   فمىر  د  العده

 .العقاء ون 

لهكذا فإن وىهلل الضمهر ولهلل غهر  ذتى  يف العه   ةرا  د  ةدرلا 

  القرننو فح لن  لح لمم تم  م   الش ور: ال اغة التي لم يعرفم  ال  ونىن يف

 وتذ أننىبي فقل لي تهف     ت           هلل  هب  أإنا حعن يت الايت     

 املسألة السابعة: هل يف القرآن ما هو لغو وال معنى له؟

إن يف القددرنن  دد  يعتددرب لغددىا  يف الكددار و لال ف ئددهللل  دد  نتددره و  قددالوا:

دي ال َحدلِّ لهلل: ﴿ ل قةهللهم    ج ء يف مىل  تع 
دام  ِِ ََّ

ََ ِصدَياُم َثَ َثدِة  َِ   ْ ََِج َ  َلم   َم َِ

ٌة َكاِمَلددةٌ  َْ ددَك َعَردد ددُتم  تِل  َجع  َْ  نَِذا 
ددب َعة  ََ ٌة دَعَردد (و فقدد لىا: ﴿196﴾ )ال قددرل:  َو َْ

 .10=3+7﴾ ال هللاوي لم و ألن تل و  ع ل ية يعرأ أن َكاِمَلةٌ 

 والجواب: 

االختة   غهدر المخدل لاإلودم ا غهدر  تار العقاء لال لغ ء م ئم ولهلل

الممددل و فثمددة  ىاةددع يحلددى فهمدد  الكددار بددذتر بعددض ال يخلددى  دد  بعددض 

التف  هلو فنقى :  أيت  بعهني. لومعت  بإن . لالر ية ال تكدىن إال بد لعه و 

لالعمع ال يكىن إال ب ألننو ل ع نلم ال يعترب هذا    لغى الكارو بدل هدى 

  تمم لجم ل .

بلهغ تا م  إنا نترت وهللهللي  فإود  تجمعممد  فهمد  يعدمىن   لالعرا يف
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 دذه  العدرا »و لال يرلن يف نلم لغىا  أل وه او م   اب  ورفة: (1)الفذلكة

ل ىهمد  هللي  أ ن ي ُجم  دهلل  لا و  ر  ت  و لبمثلد  ندل  القدرنن تمد  يف اآليدة التدي ( 2)«إ نا ن 

ََ اوتشكلىه و لتذلم يف مىل  تع لهلل: ﴿ َنا ُمو  ْ اَاَهدا َوَواَع َمم  ت  ََ ََ َلي َلدًة َو   َث ثِدي

ََ َلي َلةً  َبِعي  ْ ََ بِِّ   َْ َتمَّ ِميَقاُت  َِ   ْ  (.142﴾ )األوراأ: بَِعر 

 لشىاههلل الفذلكة يف شعر العرا تثهرو  نم  مى  الن بغة:

 أ ُوىار  لنا الع ر  و ب ع         
تَّة  ُفت م              ل ع   لم  ف عر 

ُمت  ني ت   تىهَّ

 م مىل : لتذل

هلل                   ق  ُةف    ف 
ت  لن  هتم  هذا الحم ر  لن      إلهلل حم     م لت أال ل 

هلل                   ع  ُت   تععا لتععه  لم تنق   للم ت ل  ُىه تم  ح   فحع ىه فأُلف 

ُع ة  يف نلم العهللهلل                 ل ُت   ئة  فهم  حم  ت م      لأوروُت ح   فكمًا

ل ُت   ئدة ( مدهلل يدراه الج هدل ب رائدق العدرا لغدىا  فقىل :  )و بع( ل )فكمًا

يعه  الكارو لك  ههمد ت ألود جم العدرا الدذي  ال يملكدىن  د  الدذل  

 اللغىي    يملك  الن بغة أل الفرمهلل  الق ئل: 

م  ر            ثة  ت مهل إ لهلل العئ
ُم                  لث ل   فم  ًا خ 

 ث اث  لاُثنت ن 

    الفذلكة تذلم مى  األوشهلل: ل ثل 

تًا حه  يهلل تني العش ء    ثاثة ب لغهللال فمي حع ي                لو 

 فى  الريئ هللاء   فذلم تععة يف الهىر  يًايًا              
 لشرا المرء 

فمذه الشىاههلل التي م لم  أهللب ء العربهة لأو طهنم  ت ه  فنا    فنىن ال ه ن 

                                                 

 (.27/294ت ع العرلس    جىاهر الق  ىس ) (1)

 (.4/586لع ن العرا ) (2)
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الذي نل  لفق نعق تدار العدرا  ىافقدا لىجدىه  جمل  ال  ونىن يف القرنن

 باغتمم.

لمددهلل نتددر العلمدد ء لجىهددا  دد  المعدد   ت دده  ف ئددهللل الفذلكددةو  نمدد  هللفددع 

التىهم بأن الىال التي به  األ م ر بمعنهلل )أل(و لهى  عنهلل  دحهيف لمد  ولدهلل 

دا  ذه  ولم ء العربهدة الكدىفهه و فعد  مىلد  تعد لهلل: ﴿ ََّ
ََ ِصدَياُم َثَ َثدِة  م  ِِدي َِ

ُتم   َجع  َْ  نَِذا 
ب َعة  ََ دع  العدهللهللي  لجدىام أن ي ظ د ًا أنَّ »﴾ مد   اللجد ع:  ال َحلِّ َو م  ج 

َُ ولهدد  ثاثددة أل ودد عةو ألن الددىال مددهلل تقددىر  قدد ر )أل(و ل ندد : ﴿ َمث اَدد  َوُثدد 

َباََّ  ُْ  .(1)«(و فأما  احتم   التخههر1﴾ )ف طر: َو

أن يعلم العدهللهلل جملدة و  ف ئهللل الفذلكة يف تل حع ا»لم   الل خشري: 

تم  ولم تفةها  لهح   ب     جمتده  و فهتأتدهلل العلدم و ليف أ ثد   العدرا : 

 .«ولم ن خهر    ولم

م أنَّ العدهللهلل ود عة يدراهلل  لم   غهره    العلم ء: نتر ا  العشرل لدئا يتدىهًا

ب  الكثرل و ال العهللهلل نفع و تم  هى  عمىهلل ونهلل العراو فقدهلل  لى أبدى ومدرل 

أي أتثدر نلدمو "و  َّع ا  لدم األجدر  "ء لاب  األورابي و  العرا: ب  العا

 يريهلللن التضعهف.

ةً  ﴿لم   األمهري يف مىل  تع لهلل:   َّْ ََ َمد دب ِعي ََ ْ  َلُهدم  
ُِ دَتل  )التىبدة:  ﴾ نِن  َتس 

 لهى  شمى  يف لغة العرا.  و(2)( هى جمع الع ع الذي يعتعمل للكثرل80

م  أنَّ المدراهلل ب لعد ع  د  هدى أتثدر  د  العد عو للمذا لمد  احتمدل أن ي تدىهًا

 نترت اآلية الفذلكةو فرفع هذا االحتم  .

                                                 
 (.2/268ال حر المحهط و أبى حه ن األنهلللعي )( 1)

 (.2/268انظر المةهلل  الع بق )( 2)



346 

 

 

 

 

 

 

متـنـزيه القرآن الكري                   

لهكذا ففدي تدل هدذه الىجدىه  د  ياتدهلل ولدهلل حكمدة ا  ال  لغدة بدذتر جمدع 

 األوهللاهللم لإن جمل نلم ال  ونىن يف القرنن لالش نئىن ل  بغهر ولم لال بهنة.

رنن لأودلىب و لقدهلل جملدىا يف باغدة القد  د ونه ت ه  جمل ال   نلم تل  ل

لغة العرا لباغة القرنن التي ورفم  أوهللا ه م د  باغدة العدرا لجلالدة اللغدةو 

فق   م ئلمم )الىلههلل ب  المغهدرل(: لا  إنَّ لقىل د  الدذي يقدى   لحداللو لإنًا ولهد  

   أودفل  و لإند  لهعلدى ل د  ي عداو لإند  لده ح  م  د  
ل اللو لإن  لمثمر  أواهو  غهلل 

.(1)"حت ت

*** 

 

 

 

                                                 
 (.1/449( العهرل الن ىيةو اب  تثهر )1)
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 التنايضات املزعومة يف القرآن الكريم
ندد  يف الكتدد ا حدده  ينعدد  إلددهلل والتن وددق الددهللاخلي للددن  شددر  ال غنددهلل 

عد  إلدهلل ا  ودل نت ت  حةهفو لهدى  د  بد ا أللدهلل شدر  يف الكتد ا حده  ي

آَن وَ ن يىجهلل التن مض يف تار ا  ألجلم لذا يعتحهل   ْ وَن ال ُق ُْ بَّ َْ َت ََ  َ َِ
ََ َلو  َكاَن ﴿ 

 
ِ
 َغي ِْ اهلل

ِْ َ  ِعا تِ ًَِا َكثِيًْا ﴾ ِم يِ  اخ 
وا  ِِ ُْ  (.82)النع ء:  َلَوَج

ن يكدىن ودىء أال يعدهللل  يف القدرنن    نتره ال عض و  تن مض ت  لوى دةل

ر د  لمد  ت ةدبلغة العرا ل عد م ت تا مد و لهدذا بدهئ  ل جما  آلي ت  أفمم  نمم 

 هذه المىاةع التي اوتشكلىه :

 إلشكال األول: هل أقسم اهلل مبكة أم مل يقسم؟ا

: تندد مض القددرنن يف  عددألة معددم ا  بمكددةو فمددى أمعددم هبدد  يف مىلدد : واددددقال

﴾ َِ َِمددي  ار 
ِْ (و ليف  ىةددع نخددر ينكددر هددذا القعددم بمكددةو 3)التدده :  ﴿َوَهددَنا ال َبَلدد

ِْ ﴾  ﴿فهقى :  ِسُم بَِهَنا ال َبَل َُق   (.1)ال لهلل: َإ 

 قهلل أمعم ا  ب ل لهلل األ ه  ) كة( تم  يف نية وى ل الته .: لوابددوالج

 ل   فمم  المعرتةدىن  د  نيدة ودى ل ال لدهلل خ دأ مد هللهم إلهد  جملمدم بلغدة

ِسُم ﴾مىل : في و فالعرا لطرائقم  يف ال ه ن َُق  )ال( لهعت )ال( الن فهة التدي  .﴿ َإ 

 ولائدهلللال)ال( النحدىيه  تعني نفدي القعدمو بدل هدي )ال( الةدلةو ليعدمهم  بعدض 

 .(1)تفههلل التأتههلل ألو فمي مائهللل نحىياو لإن ت نت غهر مائهللل باغهاو 

ِم : ﴿ تع لهلل مىل   عنهلل أن الن س به  اختاأ ال":  اللج ع م   ِسُم بَِيو  َُق  َإ 

                                                 
النحىو ابد  العددراع (و لاأل ى  يف 8/349انظر: تت ا العه و الخلهل ب  أحمهلل الفراهههللي ) (1)

 (.2/259ال غهللاهللي )
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 .(1)"أمعم : عن ه القرنن يف لأشك ل ﴾ ال ِقَياَمِة 

فمددي تقىلندد : ال لالعددرا  دد  مالددت تعددتخهلل م  يف تا مدد   دد  القددهلليمو 

أل هم بفانو أي ال أحت ع إلهلل ل  تم ب و فمي نىع    التأتههلل ولدهلل الى د لو 

 للهعت طل ا لمهم  .

اآليته و   ته أب  الع  س ب  وري  و  ه  وأ  جا  ل   طريف األخ    أن 

أي األ دري  أحد  إلهدم؟ أجه دم ثدم أم عدمو أل أم عدم ثدم  فق   ابد  ودري :

 بل ام عني ثم أج ني. أجه م؟ فق   الرجل: 

رل  جد   و لبده  دبحضدملسو هيلع هللا ىلص اولم أن هذا القرنن نل  ولهلل  ودى  ا   فق  :

ظمرا  مىر ت نىا أحرص الخلق ولهلل أن يجدهلللا فهد   غمدلا  لولهد    عندا و فلدى 

ت ن هذا ونهللهم  ن مضة لتعلقىا بد  و لأودروىا بد لرهلل ولهد  و للكد  القدىر ولمدىا 

ُلت   م     .(2)   أنكرتفلم ينكرلا  ن    و لج 

 .(3)إن العرا مهلل تهللخل )ال( يف أثن ء تا م  لتلغي  عن ه و لأنشهلل فه  أبه تا

 الن بغة:و ل ن  مى  (4) ثل  تثهر يف أشع   العرال

حقئ          ُع  ت     ف ا  ل  ُحت ت  عَّ ي   
هلل             الَّذ  ع  ُ  ج 

ل هلل األُنة  ا     يق و  ر   ل     ه 

 أي: فىحق الذي...

 اآلخر:  لمى 

                                                 
(و لانظدددر: لعددد ن العدددرا و ابددد   نظدددى  40/470تددد ع العدددرلسو المرتضدددهلل اللبهدددهللي )( 1)

(15/364.) 

 .الكريم القرنن و  - الهىر –( لهذا تار نفه  ين  ق ولهلل الكثهر  م  يخ   أ ح ا األب طهل 2)

 غندي الل هد  ود  تتد  األو  يد و ابد   و لانظدر(2/54( الربه ن يف ولىر القدرننو الل تشدي )3)

 .  (329هش رو ص )

لالجد  ع ألحكد ر القدرننو القرط دي  (و246-244تأليل  شكل القرننو اب  مته ةو ص ) :( انظر4)

 (.  271-269لهللفع إيم ر االة راا و  ني الكت او الشنقه يو ص ) (و20/59)
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 لت هلل  مهم القل  ال يتةهللع         ة درتتني    بدتذترت لهلهلل ف و     

 .أي: يتةهللع 

 ل ثل  مى  الش ور:

هلل لم                       ُلق   ال  ي 
 
ا  ال  ل   دي         ب ف ا  ل  لاء  ددُم أب  ددهب  م ل   هللا  هلل 

 أي: فىا  .

 ل ثل  مى  طرفة: 

 ىر أ  أفردي القدال يهللو          ابنة الع  ري أ ب هم  ف ا  ل                  

 أي : لأبهم  .

القعددم يفهددهلل تعظددهم المقعددم بدد  و تمدد  يف وددى ل ال لددهللو األوددلىا يف هددذا ل

ِسُم بَِمَواِقِع الاَُجوِم  ﴿لتم  يف مىل  تع لهلل :  َُق    َ َِ  َلُموَن َعظِديٌم ُ  َلَقَسٌم لَّو  َتع  َونِنَّ

   ْ ُ  َلُق ِم ال ِقَياَمدِة  ﴿(و لتقىلد  : 77-75)الىامعة:  آٌن َكٌَِْم ﴾نِنَّ ِسدُم بَِيدو  َُق   َإ 

اَمِة ﴾ ِس اللَّوَّ  ُ ِسُم بِالاَّ َُق   (.2-1)القه  ة:  َوَإ 

مهلل ل هللت )ال ( الةلة يف  ىاةع تثهرل يف القرنن الذي نل  بلغدة العدراو ل

ا ﴿: ل ن  مىل  َِ َزُنوا  َعَل  َما  (و أي )لتحلندىا(و 153ن  ومران: ) َتُكم  ﴾لَِّكي  َ َتح 

ددَتُهم  َضددَلوا  ﴿ :لمىلدد   َ
ََ َْ َِ ﴾ َمددا َماََعددَك نِذ   (و أي )أن 93-92طدد :) ََإَّ َتتَّددبَِع

َْ َبي دداَُهم  ﴾ ﴿تتدد ع (و لمىلدد :  يَمددا َشددَج
ُمددوَ  ِِ ََُحكِّ ِماُددوَن َحتَّددَ   َُؤ  بِّددَك إَ  َْ دد َ َو َِ 

وَن َعَلد  لِ  ﴿ىل : و لم(و أي: )فى بم(65النع ء: ) ُْ
ِْ د ََق  إَّ 

ََ ُل ال كَِتاِب  ََه  َلَم  ََع  َل َّ 

﴾ 
ِ
ِل اهلل َِض   َ  مِّ

 (و أي : )لهعلم أهل الكت ا(.29)الحهلليهلل:  َشي   

مدهلل ل هلل يف وده   مةدة نهللر إث د ت )ال( الةدلة يف  ىةدعو لحدذفم  يف نخددرو ل 

ََإَّ  ﴿عدد لهلل: لجددىام الددىجمه  لتك  ددل  عنههممدد و فأ دد  إث  هتدد  ففددي مىلدد  ت َمددا َماََعددَك 

ُتَك ﴾  ْ َََم َْ نِذ   ُج ﴾ ﴿ مىل : ت يف(و لمهلل حذف12)األوراأ:  َتس  َْ دُج ََن َتس   َمدا َماََعدَك 

 .و لالمعنهلل فهمم  لاحهللو لهى:    الذي  نعم أن تعجهلل آلهللر؟( 75 )ص:
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 اإلشكال الثاني: كم عدد املالئكة الذين نزلوا يوم بدر؟

يف وهللهلل المائكة الن مله  يف غللل بهلل  و ففي وى ل : اختلفت اآلي ت واددقال

ََ األنف   أوم ألف:   ِمد
ُكم  بِدَأل    َْ ََنِّدي ُمِمد دَتَجاَب َلُكدم    َ ا َِ بَُّكدم   َْ دَتِليُثوَن  ﴿نِذ  َتس 

ِدِِيَ﴾  ْ َكددِة ُمدد
نِذ   ﴿(و ليف وددى ل ن  ومددران أوددم ثاثددة نالأ 9)األنفدد  :  ال َم ئِ

 ََ  ََ ِماِي ُمؤ  ََ ﴾َتُقوُل لِل  َكدِة ُمادَزلِي
ََ ال َمآلئِ  مِّ

َبُكم بَِث ََثِة آإَ   َْ ُكم   َّْ ِم َُ ن 
ََ يُكم  

ُِ ََك   َلَ 

َبَلددد  نِن  ﴿(و ليف اآليدددة التدددي بعدددهلله  أ ددد حىا خمعدددة نالأ 124)ن  ومدددران: 

َسددِة آ َبُكددم بَِ م  َْ ُكم   د 
ِْ دد َُم  ِهم  َهدددَنا 

ِْ ددو  َِ ددَ  ُتوُكم مِّ
ددأ  ََ وا  َوَتتَُّقددوا  َو ُْ ددبِ ََ َتص  دد  مِّ

إ  

﴾ ََ ِمي َكِة ُمَسوِّ
 (.125)ن  ومران:  ال َمآلئِ

: أ ددد  الخمعدددة اآلالأ فجددد ء نترهددد  يف تعليدددة المعدددلمه  يف وابدوالجددد

نتدر ل و دهللهلل  ائكدة بدهلل ذتر بد هلل الةدح بةحهللو فد  ت  ا  ولدأ   غللل هليمتمم يف

إنا ة خمعة نالأ    المائكمهللهم بلمم أن المشرته  لى و هلللا إلهمم فإن ا  وه

وا  َوَتتَُّقددوا   ﴿ لث تددىا لقتدد لمم  دد  فددهمم  دد  الجراحدد ت ولددهلل لا ددرب ُْ ددبِ َبَلدد  نِن َتص 

﴾ ََ ِمي َكدِة ُمَسدوِّ
ََ ال َمآلئِ د  مِّ

َسدِة آإ   َبُكم بَِ م  َْ ُكم   د 
ِْ
َُم  ِهم  َهدَنا 

ِْ و  َِ  َ ُتوُكم مِّ
أ  ََ  َو

الث  ت لتجمدللا ا    َّ ولهلل المعلمه  بعهلل أن أظمرلا لك   ،(124)ن  ومران: 

المائكدة يف  للقت  و فةرأ ونمم المشدرته و فلدم يعدىهلللا لقتد لممو للدم تتندل 

ِهم  ﴾.لفىات الشدر   حهللأ   ِْ و  َِ  َ ُتوُكم مِّ
أ  ََ  ﴿َو

لم   بعض أهل العلم: بل ت ن هذا الىودهلل يف بدهلل  حده  بلدغ المعدلمه  أن 

ََن  ﴿فأنل  ا :  وفشق ولهمم ويمهلل المشرته الفمري ترم ب  ج بر  ديُكم  
ُِ ََك  َلدَ 

ََ

 ََ ََ ال َمآلئَِكِة ُماَزلِي  مِّ
َبُكم بَِث ََثِة آإَ   َْ ُكم   َّْ ِم َُ   أ ُتوُكم ََ وا  َوَتتَُّقوا  َو ُْ بِ َبَل  نِن َتص 

﴾ ََ ِمي َكددِة ُمَسددوِّ
ََ ال َمآلئِ دد  مِّ

َسددِة آإ   َبُكددم بَِ م  َْ ُكم   د 
ِْ دد َُم  ِهم  َهدددَنا 

ِْ ددو  َِ ددَ  )ن   مِّ

للدم يمدهلل  وم   الشع ي: ف لغت ترم المليمة فلم يمهلل المشدرته  (و125ومران: 
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 .فمذا خرب الخمعة نالأ و(1)ا  المعلمه  ب لخمعة نالأ

ملسو هيلع هللا ىلص ثاثدة نالأو تمد  مد   الن دي يدىر بدهلل  لالحق أن ا  أنل     المائكدة 

َُمِ  ﴿أل ح ب  م ل المعرتة:  ن 
ََ يُكم  

ُِ ََك  َلَ 
ََ  ََ ِماِي ُمؤ  َبُكدم بَِث ََثدِة نِذ  َتُقوُل لِل  َْ ُكم   َّْ

﴾ ََ َكددِة ُماددَزلِي
ََ ال َمآلئِ دد  مِّ

(و لمددهلل نددل  هدداالء المائكددة 124)ن  ومددران:  آإَ  

ََنِّدي ب لرتاهللأ ألفا بعهلل ألفو تم  م   ا :  دَتَجاَب َلُكدم    َ ا َِ بَُّكدم   َْ دَتِليُثوَن  ﴿نِذ  َتس 

ِدِِيَ  ْ َكِة ُمد
ََ ال َم ئِ  ِم

ُكم  بَِأل    َْ ِدِِيَ ﴾ :(و فقىلد 9)األنفد  : ﴾ ُمِم  ْ تعندي:  ﴿ ُمد

ُتدد  عمم ألددىأ أ  هللف  هم لي  فدد لرتاهللأ هددى التتدد بعو لالددراهللأ: و خددر  ددثلمممددم غهددر 

 .  (2)المتأخرو لالمرهللأ: المتقهللر الذي أ هللأ غهره
 اإلشكال الثالث: أيهما خلق أواًل، السماوات أم األرض؟ 

ىهلل المخلىمد تو فتد  ل : تن مض القرنن حه  تحهللث ود  ترتهد  لجدواددقال

ِ  َجِميعدًا  ﴿يجعل األ ض  خلىمة م ل العم ء   ْ دي ارَ
دا ِِ ُهَو الَِّني َخَلَق َلُكم مَّ

ُكدلِّ َشدي    َعِلديٌم ﴾
َماَوات  َوُهدَو بِ ََ ب َع  ََ  ََّ اُه َسوَّ َِ َما   َتَوى نَِل  السَّ  َ )ال قدرل:  ُثمَّ ا

اَُّكم  لَ لأتهلل هذا يف وى ل فةلت: و (29
ئِ ََ َ  ِِدي ﴿ ُقل    ْ َ وَن بِالَِّني َخَلدَق ار  ُْ ُُ َتك 

 ََ َب ال َعداَلِمي َْ اًدا َذلَِك  َْ ن  ََ َعُلوَن َلُ   َِ َوَتج  َمي  ِقَهدا  ََو  و  َِ   َ دَي ِمد
َِ َوا َْ يَهدا 

َوَجَعدَل ِِ

 ََ ِلي
دائِ دَواً  لِلسَّ ََ دام   ََّ

ََ َبَعدِة   ْ ََ دي 
َواَتَها ِِ ََق  َْ ِِيَها  َّْ يَها َوَق

ِِ  َ َْ دَتَوى نَِلد   ُثدمَّ  َوَبا  َ ا

 ََ ِعي
َتي اَدا َ دائِ ََ ًهدا َقاَلَتدا   ْ ََو  َك ًعدا  تَِيدا َ و  ِ  اِئ   ْ َ َقاَل َلَها َولِْل  َِ َماِ  َوِهَي ُدَخاٌن   السَّ

َيا  ن  َْ َماَ  الد اَّا السَّ ََّ َها َوَز َْ م 
ََ َما    ََ ي ُكلِّ 

َح  ِِ ََو  َِ َو َمي  ََو  ي 
َمَوات  ِِ ََ ب َع  ََ  ََّ َقَضاُه َِ

ُْ ال َعِزَدِز ال َعِلديِم ﴾بَِمَصا َ
ِْ ًظا َذلَِك َتق   ُ (و فمدذه اآليد ت 12-9)فةدلت:  بِيَح َوِح

َما  ﴿و بهلللهل مىل  العم لات خلق  ض م لتجعل خلق األ َتَوى نَِل  السَّ  َ  ﴾ُثمَّ ا

                                                 
 (.3/422( ج  ع ال ه نو ال ربي )1)

 -8/307و لال حددر المحددهطو ابدد  حهدد ن )(1/532العظددهمو ابدد  تثهددر ) ( انظددر: تفعددهر القددرنن2)

 .(193(و ل فرهللات غري  القرنن و الراغ  األ فم   و ص )308
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 .يف المىةعه 

ََِم لت  ل يجعل القرنن خلق العدم ء م دل خلدق األ ض  ًقدا  َْ َخل  َََشد دُتم   ََن  ََ  ﴿

دد اَها  َماُ  َباَاَهددا السَّ َسددوَّ َِ َكَها  ددم  ََ ددَع  َِ َْ  َج ُضددَحاَها َْ دد ََخ  َِ َلي َلَهددا َو َِدد ََغ   َو

َْ َذلَِك َدَحاَها  َ  َبع   ْ َ َعاَها  َوار   ْ َج ِما َها َماَ َها َوَم َْ داَها  ََخ  ََ  ْ ََ  َوال ِجَبداَل 

﴾ َعاِمُكم   .(1)(33-27)الن مو ت:  َمَتاًعا َلُكم  َوِرَن 

 :و  هذه الش مة لجىه ثاثة واب :دالجويف 

: لهى الذي     إلهد  جممدى  المفعدري  يف القدهلليمو ليقدىر ولدهلل أن األول

  هللل األ ض خلقت يف الهى ه  األلله و ثم خلقت العم لات يف الهى ه  الث لدث 

لالرابعو ثم هللحهت األ ض لجملت لتةليف الودتقرا  حهد ل اإلنعد ن يف الهدى ه  

 األخهري . 

لىج  أخرج  ال خ  ي  علقا و  اب  و  س  ةدي ا  ونممد و لفهد  لهذا ا

أن  جا  اوتشكل  عألة ترته  الخلق بده  العدم لات لاأل ض و فعدأل  ونمد  م 

                                                 
الش مة ألهلل المم  يف ننان  ثهري هذه األ ب ىلدة لأةدراهبمو لأمدى  هذه ( م ل المضي يف جىاا 1)

)بعدهلل هدذا( أل )بعدهلل نلدم( ال يفهدهلل  بأن لغة العرا ألوع بكثهر    فمدى مم الكلهلدةو فقدى  العدرا

ب لضرل ل الرتاخي لالرتته  الل   و بل مهلل تأيت بمعنهلل )إة فة إلهلل نلم(و لهى تأليدل نتدره بعدض 

َْ َذلِدَك َدَحاَهداالمفعدري  لقىلد  تعد لهلل: ﴿  دد َ  َبع   ْ َ (و أي إةد فة إلدهلل خلقدد  30﴾ )الن مودد ت:  َوار 

 العم لات فإن  هللحهلل األ ض.

داز  بعهلل(  شمى  وندهلل العدراو لمدهلل تكدر  يف القدرنن يف  ىاةدع و  نمد  مىلد  : ﴿ لهذا المعنهلل لد ) َهمَّ

ا  بِاَِميم   رَّ ََثِيم   مَّ   ْ َت َ ي ِْ ُمع  َْ َذلَِك َزنِيم   َماَّاَّ  لِّل   لحق يف مى د  (و أي هى 13﴾ )القلم: ُعُتلٍّ َبع 

 تقدهللر هللوها يف مى د  لىر أن تىن  تلم الةف ت الذ همةو ل   المعب اتة ف  إة فة إلهلل لله   نممم

 يف الت  يش ولهلل اتة ف  هبذه الةف تو فمى تذلم    م ل.

نِنَّ اهللَ ل ثل  مىل : ﴿  َِ  ٌْ َْ َذلِدَك َظِهيد ََ َوال َمَ ئَِكُة َبع  ِماِي َإُه َوِجب َُِْل َوَصالُِح ال ُمؤ  ﴾ )التحدريم:  ُهَو َمو 

  نىنو لينض أ إلهمم تأيههلل المائكة.لجربيل لالماملسو هيلع هللا ىلص (و أي أن ا  يتىلهلل الن ي 4
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فأج ب  اب  و  س: )لخلق األ ض يف يدى ه و ثدم خلدق العدم ءو ثدم اودتىى إلدهلل 

نم  المد ء العم ء فعىاه  يف يى ه  نخري و ثم هللح  األ ض و لهللحىه  أن أخرع  

لشدمرل  (1)لالمروهلل لخلق الج    لالجم   لاآلت ر ل   بهنمم  يف يى ه  نخدري (

 هذا الىج  ونهلل المفعري  تغني و  تفةهل .

لهدى  د  يدرتجيف لهى الذي نتره بعض المتأخري     أهل العلدمو  الثاني:

العددم لات لاأل ض خلقتدد   عددا يف الهددى ه  األللدده و ثددم  :لدديو لأجملدد  بدد لقى 

  ل خلق األ ض لإوهللاهلله  لمنع ن يف األ بعة األخهرل    األي ر العتة.تك 

ََ  ﴿لتفةهل  : ا  خلق العدمىات لاأل ض  عدا  جتمعده   َْ الَّدِنَ د ََ َوَلدم  
ََ

اَاُهَمددا ﴾  َتق  َُ َِ ت قددًا  َْ َ  َكاَنَتددا   ْ َ ددَماَواِت َوار  ََنَّ السَّ وا  ُْ د َُ (و لالرتددق 30)األن هدد ء: َك

ت   نضمته  و بعضمم  إلدهلل بعدضو ثدم فتقممد  ا و فحدهللث  د  ةهلل الفتق و أي ت ن

 يدرلا لدمأ»و م   اب  تثهر: يعمهلل ونهلل ولم ء الجهىلىجه  لالفلم ب النفج   الك هر

  تا ق وب عض بعض   تةا   الجمهع ت ن أي و  تق   ت نت  لاأل ض العمىات أن

 .(2)«هذه    هذه ففتق واأل ر ابتهللاء يف بعض فى  بعض   رتاتم

لمددهلل لةددحت هددذا المعنددهلل اآليدد ت القرننهددة تمدد  يف مىلدد  تعدد لهلل ودد  يددىر 

ُه  ﴿القه  ة:  ُْ دق  َنِعيد َل َخل  ََوَّ َ َنا  َْ ُكُتدِب َكَمدا َبد دِجلِّ لِل  َِديِّ السِّ دَما  َك ِ ِوي السَّ َم َن ََو 

 ََ اِعِلي َِ ا ُكاَّا  ًْا َعَلي اَا نِنَّ للدهللو (و فد لخلق يعدىهلل إلدهلل ح لتد  األ104﴾ )األن ه ء: َوع 

 (.9)القه  ة:  ﴾ُْ مَ القَ وَ  ُس م  َر ال   عَ مِ ُج ﴿وَ فه ىى    جهلليهلل 

لأ ددد  تدددىن الخلدددق للعدددم لات لاأل ض يف يدددى ه  فمدددى لقدددى  ا  وددد  

َِ ﴾، ﴿العددم لات:  َمي  ددو  ََ ددي 
ددَماَوات  ِِ ََ ددب َع  ََ  ََّ َقَضدداُه َخَلددَق  ﴿لودد  األ ض:  َِ

﴾ َِ َمي  ََدو  ي 
ِِ  َ  ْ َ ثدم هللحهدت األ ض لاتتمدل  و فمدذان همد  الهى د ن األلالنوار 

                                                 
 ( انظر: ب ا تفعهر القرنن يف  حهيف ال خ  ي.1)

 .(3/238العظهمو اب  تثهر )( تفعهر القرنن 2)
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دَي  ﴿إوهللاهلله  لةا   عهشة اإلنع ن ولهم  يف أ بعة أي ر أخدرى  َِ َوا َْ يَها 
َوَجَعَل ِِ

.﴾ ََ ِلي
ائِ َوا  لِّلسَّ ََ ََّام  

ََ َبَعِة   ْ ََ ي 
َواَتَها ِِ ََق  َْ ِِيَها  َّْ يَها َوَق

ِِ  َ َْ ِقَها َوَبا و  َِ  ِمَ 

عدرا لهللالالت األلفد ظ  م  مدلَّ ولمد  بلغدة ال -لمهلل يشكل ولهلل ال عض 

أن ني ت وى ل فةدلت تحدهللثت ود  خلدق األ ض يف يدى ه و ثدم تحدهللثت  -فهم 

دَتَوى نَِلد  وم  خلق ا  فهم  يف أ بعة أي ر و ثم م   ا  بعهلل نتدر هدذا لنا:   َ ﴿ ُثدمَّ ا

َما  َوِهَي ُدَخاٌن ﴾، تفههلل التأخر لالرتاخيو ل ثلد  فممدىه  ﴿ ُثمَّ ﴾أن ف وتقهلللا  السَّ

دَتَوى نَِلد   ﴿ىل  تعد لهلل:    م  َ ِ  َجِميعدًا ُثدمَّ ا  ْ دي ارَ
دا ِِ ُهدَو الَّدِني َخَلدَق َلُكدم مَّ

َماَوات  ﴾  ََ ب َع  ََ  ََّ اُه َسوَّ َِ َما    (.29)ال قرل: السَّ

 لهكذا ينحةر اإلشك   يف هللاللة تلمة )ثم( ولهلل الرتاخي لالرتته .

الرتتهد  الىجدىهللي رل ل دلك  أهل ال اغة يعرفىن أن )ثدم( ال تفهدهلل ب لضد 

الذي نعرف  يف المت  هلل  إلهلل الذه و بل لدم  هللاللة أخدرىو لهدى  د  تعدمه  العدرا 

 )الرتته  الذتري(.

 لل ه ن هذا النىع    الهللاللة لد )ثم( نقرأ مى  الش ور:

 (1)مل لم  و هلل ثم و هلل أبىه          ثم مهلل و هلل م ل نلم جهلله       

نتدرلا خدرب  د  ود هلل أبدىهو ثدم انتدرلا لالمعنهلل: انترلا خرب    و هللو ثدم ا

خرب    و هلل جهلله. لله  المعنهلل أن المرء يعىهلل ثم يعىهلل أبىه ثم يعىهلل جدهللهو بدل 

 العك  هى الةحهيفو ف لمرء يعىهلل بعهلل واهللهلل جهلله لأبه .

ليشددمهلل لةددحة هددذا الفمددم مددى  الشدد ور: )ثددم ودد هلل م ددل نلددم(و فددد )ثددم( 

 للرتته  الذتري و ال الىجىهللي.

 ب  الع هلل لهى يةف  احلت  :ل ثل  مى  طرفة 

                                                 
 بد و ااألو  يد  تتد  ود  الل هد   غنديو ل(1/102( انظر: تفعدهر القدرنن العظدهمو ابد  تثهدر )1)

 (.1/211  لم ) (و لشر  األشمى  ولهلل ألفهة اب 159و ص )األنة  ي هش ر
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هلل      عَّ ة  ع  لهلل     ف  ه  يف   
ت  م   ت  ت        ل  و  نهلُل    ثم أ فر  ف   و 

ن ى  هلل   ج 

فإندد  نتددر جملددة  دد   ح وددنم و ثددم ن دد  ولددهلل ل ددف نخددر أهددم يف  ددف ت 

ونقم و لهى طى  م  تم  )ثم أ فروت(و لال يقةدهلل أن م  تمد  ط لدت بعدهلل اتةد فم  

 .(1)هبذه الةف ت

ذه الهللاللة لد )ثم(  ىجىهللل يف القرنن الكريم يف  ىاةدعو  نمد  مىلد  تعد لهلل: له 

﴿   َ َ   ِي َساِن ِم ن  ِ َق اإل  ََ َخل  َْ  َخَلَقُ  َوَب
ََ ُكلَّ َشي    َس ََح  َ   الَِّني  دَلُ  ِمد ُثمَّ َجَعَل َنس 

  َ َ  َما   َمِهي  ِم
َ َلة  َُ  َوِحِ  و ُْ   َ يِ  ِم

َخ ِِ َُ اُه َوَن وَّ ََ َْ ُثمَّ  َب َصدا َع َوار  م  َجَعَل َلُكُم السَّ

ونَ  ُْ دُك َة َقِلديً  َمدا َتر  َْ
لِ  ِ َ (و ل د  المعلدىر أن التعدىية تكدىن 9-7)العدجهللل:  ﴾ َوار 

دَ لَة   ﴿م ل إنج ا النعلو فمذا ال يخفهللو ل ع نلم م   القدرنن:  َُ دَلُ  ِمدَ  َجَعدَل َنس 

  َ ِهي ا  مَّ َ مَّ اُه ﴾ مِّ وَّ ََ ند  للرتتهد  الدذتريم ال الىجدىهلليو لالمعندهلل: فد )ثم( ه ُثمَّ 

 ثم انتر تهف وىاه ا .

دُل َمدا  ﴿ملسو هيلع هللا ىلص: لنحى هذا    ج ء يف وه   ل  ي  ا  لن ه   حمهلل  ت  ََ ا   ُقل  َتَعداَلو 

َبُكم  ﴾  َْ َم  َّْ ُكدم  َتتَُّقدوَن  ﴿ليف نخرهد  يقدى : َح داُكم بِدِ  َلَعلَّ ُثدمَّ آَتي اَدا  َذلُِكدم  َوصَّ

دد  ال كِ  ََ (و ل دد  المعلددىر أن  ىوددهلل تدد ن م ددل 154-153)األنعدد ر:  َتدداَب ﴾ُمو

ُثددمَّ آَتي اَددا  ﴿و لكدد  الرتتهدد  الىجددىهللي غهددر  ددراهلل يف مىلدد : ملسو هيلع هللا ىلصل ددهة ا  لن هندد  

 ََ  ﴾.ُمو

ل ثل  أ ره ت   ك لتع لهلل للمدا نه  ب إلف ةدة  د  ورفد ت بعدهلل حهلليثد  ود  

وا  المشعر الحرار  ُْ ُك اذ  َِ َْ  هللَ ا﴿  َعِْ اِعا اِم وَ ا ل َمر  َْ اُكم  َونِن ُكادُتم  ال َح َْ وُه َكَما َه ُْ ُك ذ 

 ََ َ َقب ِلِ  َلِم ﴾ام  ََ ال ي (و ثم و هللت اآلية التي بعهلله  للحهلليث ود  198)ال قرل:  لضَّ

شرته  فهمد و ل دهلل ت اآليدة د عألة اإلف ةة  د  ورفد ت للجدىا  خ لفدة المد

ابد)ثم(و فق   ا :  َِ ََ  ُُ َ  َحي  يُضوا  ِم
ََِِ وا  الاَّاُس وَ اَ  ﴿ُثمَّ  ُْ

ُِ َتل  ٌْ  هللَ انِنَّ  هللَ اَ  دو ُُ َغ

                                                 
 (.377-1/376( انظر: التحرير لالتنىير و اب  و شى  )1)
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ِحيٌم﴾  (و ل   المعلىر أن الىمىأ بعرفد ت ود بق ولدهلل الىمدىأ 199)ال قرل: َّْ

 ب لمشعر الحرار ) لهلللفة(.

َِ  ﴿ل ثل  مى  ا  تع لهلل:  ََ ال َيِقدي َهدا َعدي  ُونَّ َْ َِ  ُثمَّ َلَت َملِدن  َعد ََو   ََّ دَأُل ُثدمَّ َلُتس 

(و لالعاا  يكىن يىر القه  ة م ل   ية الجحهمو لأ ثد   8-7)التك ثر:  ِعيِم ﴾الاَّ 

 .(1) هذا االوتخهللار لد)ثم( تثهر يف القرنن

لإنا ت دده   دد  تفهددهلله )ثددم( ونددهلل العددرا و فلنقددرأ اآليدد ت  ددع أبددي حهدد ن 

)ثم( لرتته  األخ    ال لرتتهد  الل د ن لالمملدةو "ي لفق هذا المفمىر: داألنهلللع

  : ف لذي أخربتم أن  خلق األ ض لجعل فهم   لاودي  د  فىممد  لبد  ك تأن  م

فهم  لمهلل  فهم  أمىاهت  و ثم أخربتم أن  اوتىى إلدهلل العدم ء و فدا تعدرض يف اآليدة 

ََ آَماُدوا ﴾ ﴿لرتته  .. فة   تقىل  :  ََ الَّدِنَ ( بعدهلل مىلد  : 17)ال لدهلل:  ُثدمَّ َكداَن ِمد

ددَتَحَم ال َعَقَبددَة ﴾ ددَ  اق  َِ دد   ﴿(و ل دد  ترتهدد  اإلخ دد   11ل لددهلل: )ا ﴿ ََ ُثددمَّ آَتي اَددا ُمو

ََت ُل ﴾ )ارنعام: ( بعهلل مىل  : 154)األنع ر:  ال كَِتاَب ﴾ ا    .   (151﴿ ُقل  َتَعاَلو 

ليهلل  ولهلل أن  المقةىهلل م اإلخ    بىمىع هذه األشه ء    غهر ترته  م د   

ددَماَواِت  ﴿ اهللمىلدد  يف الروددهلل :  ددَع السَّ َِ َْ َنَهددا ﴾ الَّددِني  و  َْ  َت
 ْ ( 2)الروددهلل:  بَِلي ددِْ َعَمدد

َهدداًْا ﴾اآليددةو ثددم مدد   بعددهلل :  ََن  ددَي َو َِ َوا َْ يَهددا 
َ  َوَجَعددَل ِِ  ْ َّْ ارَ  ﴿ َوُهددَو الَّددِني َمدد

( اآلية . لظ هر اآلية التي نح  فهم  جعل الرلاوديو لتقدهللير األمدىات 3)الروهلل: 

 اآليتده  اإلخ د   بةدهللل  م ل االوتىاء إلهلل العم ء لخلقم  و للكد  المقةدىهلل يف

 .(2) "نلم  ن  تع لهلل    غهر تعرض لرتته  م   

لهكذا يعت ه   عنهلل ني ت وى ل فةلت التدي مدهلل ل هلل فهمد  اإلشدك  و فقدهلل 

بهللأ القرنن ب لحهلليث و  خلق األ ضو ألو  القري  الم  شر لمنع نو ثدم انتقدل 

                                                 
 (.118-2/116( انظر: هلل او ت ألولىا القرنن الكريمو  حمهلل و هلل الخ لق وضهمة )1)

 (.5/354( ال حر المحهطو أبى حه ن )2)
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 قتضددها خلددق للحدهلليث ودد  ال عهددهلل و لهددى العددمىات و  د  غهددر أن يكددىن نلددم 

 األ ض م ل العم ء.

لهكدذاو فمدذان الىجمدد ن  دذتى ان ونددهلل العلمد ء يف القددهلليم لالجهلليدهللو مددهلل 

أحهللهم :   : الجىاا    لجمه  »أش   اب  جليء يف تفعهره إلهلل  حتمم  بقىل : 

لاآلخدر: تكدىن   و فا تعد  ض  و لهللحهت بعهلل نلم  و أن األ ض خلقت م ل العم ء

 .(1)  «)ثم( لرتته  األخ   

أن الخلدق ولدهلل ندىوه : خلدق إيجد هللو لخلدق تقدهلليرو فأ د   الوجه الثالـث: 

 خلق اإليج هلل فمى الخلق المعلىرو لأ   خلق التقهللير فكم  يف مى  مههر:

 لألنت تفري    خلقت لبعد         ض القىر يخلق ثم ال يفري      

َْ اهلل﴿ نِنَّ َمَثَل ِعيَس لةرا الرامي لمذه الخلقة  ثا  بقى  ا :  َكَمَثِل    ِعا

َيُكددوُن ﴾ َِ اب  ثِددمَّ َقدداَل َلددُ  ُكددَ  َْ ال يقدد   "(و إن 59)ن  ومددران:  آَدَم َخَلَقددُ  ِمددَ ُتدد

م يء الذي لجدهلل: تد  و بدل الخلدق و د  ل ود  التقدهلليرو لهدى يف حقد  تعد لهلل دللش

حكمدد  أن وددهىجهلل و لمضدد  ه بددذلم بمعنددهلل خلددق األ ض يف يددى ه  و لمضدد  ه 

 هللل تذا و ال يقتضي حهلللثد  نلدم يف الحد   و فدا يلدلر تقدهلليم تذا و أي  حهلللثب

 .  (2)"إحهللاث األ ض ولهلل إحهللاث العم ء

فمذه ألجد  ثاثدة  د  تدهللبره  اودت  ن لد  المعندهللو لولدم بدراءل القدرنن  د  

االختاأ لالتن مضو لولم وعة لغة العرا لجمدل أود جم العدرا المتحدهللثه  

 ب لعىء و  القرنن العظهم.

 

                                                 
(و 1/42) (و لانظدر الجدىاهر الحعد نو الثعد ل ي 43 /1التعمهل يف ولىر التنليلو اب  جليء ) ( 1)

 (.1/223لالمحر  الىجهلو اب  و هة )

 (.28/107( التفعهر الك هرو الرامي )2) 
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 رابع: أحوال الناس يف يوم القيامةاإلشكال ال

ودم : إ: تن مض القرنن لهى يق  أحىا  الن س يف يىر القه  ةو فتد  ل يقدى واددقال

ََاُِِقدوَن  ﴿ال ين قىن:  ُم َإ  ََو  وَن﴾ َهَنا  ُْ َتدِن َِيَع  َذُن لَُهدم   َُدؤ  -35 )المرودات: َوَإ 

بِّ أودم ين قدىن ليعتدذ لن: (و لت  ل يدذتر 36 َْ  
ِ
د﴿َواهلل ﴾داَدا َمدا ُكاَّدا ُمر  ََ نعد ر: )األ ِْكِي

و   ﴾  ﴿(و لأوم يقىلىن: 23 َُ  (.28)النحل: َما ُكاَّا َنع َمُل ِمَ 

داَة ﴾: أن يىر القه  ة يىر طىيدل وابدوالج ََ ََل دَ    ََ ِسدي ُه َخم  ُْ ا َْ د  ﴿َكداَن ِمق 

 ولاألحدىا  (و لفه   ىامف  ت  ينةو لكل  نم     يخة     األحك ر4)المع  ع: 

الندد س أ دد  لأ دد نو لففهد  حددذ  لترمدد و لفددرع لبشدد  لو لفهد  حددلن لهدداكو ل

يتنقلىن به  هذه المىامدفو بدل لربمد  تنقدل المدرء فهد   د  حد   إلدهلل حد  و ففدي 

و «مددا َبكيددك؟»ملسو هيلع هللا ىلص: فقدد    وددى  ا   وحددهلليث و ئشددة أودد  نتددرت الندد   ف كددت

قد    ودى  ا  و فمل تدذترلن أهلدهكم يدىر القه  دة؟ فالن   ف كهت   : نترت  م لت

َما يف ث ثة موا َ ِ  َنكْ َحْ َحدًْا: عادْ الميدزان حتد  َعلدم: ََ د  »ملسو هيلع هللا ىلص : 

ُؤوا كَِتابِي   ﴾؛ حت  َعلم َََ  ميزان  َم َثقل؟ وعاْ الكتاب حيَ َقال: ﴿ َْ َهاُؤُم اق 

ْاِ: نذا وضدع دَقع كتاب ، َيف َميا  َم يف شدمال ؟ َم مدَ وْا  ظهدْه؟ وعادْ الصد

َملِدن  َشدأ ٌن  ﴿و فمذا ال يتع  ض  ع مىل : (1)«بيَ ظهْي جهام ََو  دا ُهم   دِْئ  مِّ لُِكدلِّ ام 

اِيِ ﴾ (و فمذا الذهى  ال يعتغر  يىر القه  ةو بل هدى  تعلدق بد عض 37)و  :  َُل 

  ىامف و لهى لكل بحع  ومل  لتقىاه.

لهكذا فم  يذتر    اختاأ األحىا  الخدتاأ المىامدفو لل دى  نلدم 

َملِدن  ﴾، أل  ﴿َدوم﴾و  تل لاحدهلل  نمد  بكلمدة  القرنن رأن  و َّ الهىر لوظم ش ََو   ﴿

    غهر أن تعني اوتغرا  الفعل لكل نلم الهىر ال ىيل.

ُة ليهلل  لذلم مى  ا  تع لهلل:  داخَّ نَِذا َجاَ ِت الصَّ َِ  ﴿   َ ُ  ِمد  ْ َْ ال َمد د
ُِ
ََ َم  ََدو 

                                                 
 (و لاللف  ألبي هللالهلل.24175(و لأحمهلل   )4755( أخرج  أبى هللالهلل   )1)
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ََبِيِ   ََِخيِ   ِ  َو َُمِّ اِيدِ   ِ  َوَصاِحَبتِِ  َوَباِي َو َُل  ٌن 
َملِدن  َشدأ  ََو  ِْئ  ِمدا ُهم    لُِكلِّ ام 

ٌة  َْ
ُِ دد  ُمس 

َملِددن  ََو  ٌة  ُوُجددوٌه  َْ َتب ِردد ٌة  َضدداِحَكٌة ُمس  َْ  َعَلي َهددا َغَبدد
َملِددن  ََو   َوُوُجددوٌه 

ٌة  َْ َهُقَها َقَت  ْ ُة﴾ َت َْ َجد َُ ُة ال  َْ َُ َك ُهُم ال َك
(و فدذترت اآليد ت 42-33)ود  :  َُوَللِ

  العه   ح له  للما نه  )الخىأ ثم الفر ( لح له  للك فري  )الخدىأ يف نف

لالكربة(و لتل هذه األحىا  يف يىر القه  ةو ف إلش  ل إلهلل حهلللثم  يف يىر القه  دة 

﴿ لُِكدلِّ و فقىلد : نلدم الهدىر ال ىيدللكل  لاوتغرام ال يعني هلللار الح   الىاحهلل 

َُل   ٌن 
َملِددن  َشددأ  ََو  ددا ُهم   ددِْئ  مِّ ال يعددتىو  تددل يددىر القه  ددةم (، 37)عددبس:  اِيددِ  ﴾ام 

لىجىهلل ألم ت يأ   فهم  المدرء ولدهلل نفعد و حده  يعلدم  دا   رلد  لنج تد   د  

َمددا يف ث ثددة مددوا َ ِدد  َددنكْ َحددْ »يف الحددهلليث العدد لف:  ملسو هيلع هللا ىلصالندد  و تمدد  مدد   

 م  يعني أن يف غهرهد   د  المدىاط  يتدذتر المدرء أح  بد  لخاند و أل ند   ،«َحْاً 

 .     العذاافهم

دد  َلددُ   ﴿لتددذلم مىلدد :  ََنَّ نَسدداُن َو ِ ُْ اإل  َتددَنكَّ ََ  
َملِددن  ََو   بَِجَهدداََّم 

َملِددن  ََو  َوِجدديَ  

ى  َْ ك  َُ لَِحَياتِي ﴾ النِّ م  َّْ ا َلي َتاِي َق ََ (و ل   المعلدىر أن 24-23)الفجر:  ََُقوُل 

 جلء  ن . يكىن يف جيء الن   لتذتر اإلنع ن ال يعتغر  تل يىر القه  ةو بل 

 هل يتساءل الناس يوم القيامة؟اإلشكال اخلامس: 

َبدَل : يخرب القدرنن ود  أهدل الند   أودم يدىر القه  دة يتعد ءلىن: واددقال ََق  ﴿ َو

َتَسدددا ُلوَن ﴾ ََ دددْل   ُضدددُهم  َعَلددد  َبع  (و بهنمددد  يخدددرب يف ودددى ل 27)الةددد ف ت:  َبع 

َخ ِِي ال ﴿)الما نىن( أوم ال يتع ءلىن:  ُِ نَِذا ُن َملِدن  َوَإ َِ ََو  ََنَساَب َبي اَُهم     َ َِ  ِْ َصو

َتَسدددا ُلوَن ﴾   ددد  التنددد مض  -بحعددد  موممدددم  -(و لهدددذا 101)الما ندددىن: ََ

 رييف الذي يمنع نع ة القرنن إلهلل ا  العلهم.دالة

 نتر العلم ء لجمه   حهحه : وابدالجليف 

هلل النفخدة لهى    نترن ه يف اإلشك   العد بقو ليدتلخ  يف أودم وند ارول:
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دَخ ِِدي  ﴿الم لدع  لمه ر األشدم هلل لاةد راا الخائدق ال يتعد ءلىن لمدى ُِ دنَِذا ُن َِ

َتَسا ُلوَن ﴾  ََ  َوَإ 
َملِن  ََو  ََنَساَب َبي اَُهم     َ َِ  ِْ فمذا الىمدت (و 101الما نىن: )الَصو

ي السَّ  ﴿وةه و لهى لمت فلع لخىأ 
ِزََّ َمَ ِِ َُ َِ  ِْ ُخ ِِي الَصو َُ ا َُ َم  ََو  َماَواِت َو

ِ  نِإَّ َمَ َشا  اهلل  ْ َ ي ار 
ََ ﴾ َوَمَ ِِ ُه َداِخَِْ َََتو   ثلد  يف مىلد   (و87)النمل:  َوُكل  

ٌ  َعظِديٌم تع لهلل:  داَعِة َشدي  بَُّكدم  نِنَّ َزل َزَلدَة السَّ َْ ُقوا  َها الاَّاُس اتَّ ََ
ََ ا  ََ ﴿  َنَهدا و  َْ َم َت ََدو 

  ْ ََ ددا   َعمَّ
ِضددَعة   ْ َهُل ُكددَل ُم ى الاَّدداَس َتددن  َْ َلَهددا َوَتدد ددل  َحم  َ  َوَتَضددُع ُكددَل َذاِت َحم  َضددَع

ََّ َعدَناَب اهلل ى َوَلكِد َْ ى َوَما ُهدم بُِسدَكا َْ َكا َُ ﴾ ٌْ َ
ِْ يفهدق و ثدم (2-1)الحد :  َشد

 بعهلل نلم التالر لالتع   .الع  هلل    هى  الم لع فهكىن 

ودد له مم أن القددرنن نددل  بلعدد ن العددراو  ىافقددا لمدد  ومددهللله يف أ الثدداين:

لطرائقمم يف ال ه نو لالعرا تعترب الفعل الذي ال ف ئهللل  ن  ت لعهللرو لألجدل هدذا 

ِجُعوَن ﴾ ﴿ :ومهلل القرنن المن فقه   ْ ََ ُهم  إَ  َِ ٌي  ٌم ُعم  (و لهدم 18)ال قرل:  ُصم  ُبك 

َْ  ﴿يف الحقهقة يعمعىن لين قىن لي ةرلن  د
لِ  ِ ََ ََب َصداًْا َو عًا َو دم  ََ اَدا َلُهدم   ًة َوَجَعل 

وَن  ُْ َحد ََج   نِذ  َكداُنوا 
دَ َشدي    ُتُهم مِّ َْ د

لِ  ِ ََ ُهم  َوَإ  ُْ ََب َصا ُعُهم  َوَإ  م  ََ اَ  َعا ُهم   ََغ  َما  َِ

ََاِت اهلل ِزُئون ﴾  بِآ َته  ََس  ا َكاُنوا بِِ   (و لكدنمم  دم ود  29)األحق أ: َوَحاَق بِِهم مَّ

َقُهدوَن بَِهدا  َلُهم   ﴿وم ع الحقو لومي و    يت  و لبكم و  الن ق ب    ُ ََ ُقُلدوٌب إَّ 

َعداِم َبدل  ُهدم   َك َكارَن 
َلددلِ َُو  دَمُعوَن بَِهدا  ََس  وَن بَِهدا َوَلُهدم  آَذاٌن إَّ  ُْ ب ِصد َُ ٌَ إَّ  ُي ع 

ََ َوَلُهم  

َلدلَِك ُهُم ال َلاُِِلوَن ﴾ َُو  لبمثل هذا نقدى : إن النظدر  دع و (179)األوراأ:  َََضَل 

فة ح   أومهلل و لإن ت ن يرى    يدراه نل حكماو النظر  وهللر اإلف هللل  ن  هى تعهللر

 و م   الش ور معن  ب  أر الة ح :العهنه 

 لإن نترت  بعىء  ونهللهم أننىا ب             نترت   اإنا ومعىا خهر    م  

ِْ اهلل ﴿: تعد لهلل مد   ا للمثل هدذا  د وَن بَِعه  ُْ دَت ََر   ََ َ َمدانِِهم  َثَمادًا  نِنَّ الَّدِنَ
ََ َو

ُمُهُم اهللَقلِ  َكلِّ َُ ِة َوإَ  َْ ي اآلِخ
َك إَ َخ ََق َلُهم  ِِ

َلدلِ َُو  َم ال ِقَياَمدِة  ي ً  ََدو  ُْ نَِلي ِهم   اُظ ََ َوإَ 
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ََلِيٌم ﴾ يِهم  َوَلُهم  َعَناٌب  ََُزكِّ  نظدر(و فله  المقةىهلل  ن  نفدي 77)ن  ومران:  َوإَ 

و ن  ت   ك لتع لهلل ل  يكلممدمقةىهلل أو ف   ال يغه  ون  أحهللو لله  المإلهمما  

فكا دد  لمددم ث بددت يف وشددرات اآليدد ت التددي تحكددي ودد  تددىبهش ا  للمشددرته  

بمد  فهد  ال يكلممدم لك  المقةىهلل أند  ال يكلممدم تا دا يدنفعممو و لتقريع  لمم

و فلمد  لدم لتنجهمم    وذاهبم لخىفمم و لال ينظر إلهمم نظرل تفههللهملمم  حمة

 نللة العهللر.يك  لم  ف ئهللل ت نت بم

نِنَّ َلُ  َجَهاََّم  ﴿ل ثل  مى  ا  تع لهلل و  الك فر:  ي َِ ََح  يَها َوَإ 
ََُموُت ِِ ﴾ َإ 

حدي  -ولدهلل الحقهقدة  -(و أي ال يحههلل فهم  حهد ل طه دة ه نئدةو لإال فمدى 74ط : )

 .ال يمىت أبهللا   فهم 

أودد ء يف ولددهلل الحقهقددةم غهددر أندد  لمدد   ددلهلل  ملسو هيلع هللا ىلصل ثلدد  تددذلم مددى  الن ددي 

فةددات  يف حكددم العددهللر لعددهللر إم  تدد  ، «اْجددع ِصددِل؛ ِننددك لددم تصددلِ »ت :  ددا

 .(1)  تىوم  لوجىهلله 

دنَِذا ل ثل  مىل  تع لهلل لهدى يةدف حد   الند س يف تربد ت يدىر القه  دة:  َِ  ﴿

دَخ ِِدد ُِ َتَسددا ُلوَن ﴾  يُن ََ  َوَإ 
َملِددن  ََو  ََنَسداَب َبي دداَُهم   ددَ   َِ  ِْ (و 101)الما نددىن: الَصددو

فدا يكدىن االبد  ابندا ألبهد و فدإن القدرنن  وأوم تنق ع األنع ا بهنمم فله   عن ه

ََِخيدِ  أث ت النع  به  الن س يف يىر القه  ة لنفهلل االنتف ع ب     َ ُ  ِم  ْ َْ ال َم
ُِ
ََ َم  ََو   ﴿

   ََِبِي ِ  َو َُمِّ َُل   َوَصاِحَبتِِ  َوَباِيِ   َو ٌن 
َملِن  َشأ  ََو  ِْئ  ِما ُهم   )ود  :  اِيدِ ﴾لُِكلِّ ام 

َملِن  َوَإ م   ا :  يى ئذ (و فلم  ت ن النع  ال ينفع34-37 ََو  ََنَساَب َبي اَُهم     َ َِ  ﴿

َتَسا ُلوَن ﴾  (و أي ال ينفعمم النعد  حهندذاك و تمد  ال يدنفعمم 101)الما نىن: ََ

 .(2)التع   

                                                 

 (.397(و ل علم   )751أخرج  ال خ  ي   )( 1)

 (.201( نكت االنتة   لنقل القرننو ال  ما و ص )2)
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نيدة  لإال فإن التع    بهنمم    غهر  نفعدة لامدعو لمدهلل نتدره القدرنن يف غهدر

َتَساَ ُلوَن  ََ َبَل َبع ُضُهم  َعَل  َبع ْل   ََق  َِ  ﴿َو َِ ال َيِمدي ُكم  ُكا ُتم  َتأ ُتوَناَدا َعد  َقاُلوا نِنَّ

 ََ ِماِي ًمدا  َقاُلوا َبل  َلدم  َتُكوُندوا ُمدؤ   َبدل  ُكا دُتم  َقو 
َِان  دل  َُ   َ َوَمدا َكداَن َلاَدا َعَلدي ُكم  ِمد

 ََ ا َلَنائُِقوَن ََِحقَّ َعَلي اَا َقو   َ اِغي بِّاَا نِنَّ َْ ََ  ُل  ا ُكاَّا َغداِوَ اَاُكم  نِنَّ  َ َو َأغ  َِ   ُهم دنِنَّ َِ

َتُِْكوَن ﴾ َملِن  ِِي ال َعَناِب ُمر  (و لكن  تع    التالر الذي 33-27)الة ف ت:  ََو 

ددَ  ال ف ئددهللل فهدد  لال نفددعو فىجددىهلله لوهلل دد  ب لنعدد ة لمددم وددىاءو لددذا مدد   ا :  َِ  ﴿

َتَسا ُلوَن ﴾. ََنَساَب  ََ  َوَإ 
َملِن  ََو   َبي اَُهم  

المراهلل بنفي األنع ا انق  ع فىائهلله  لنث  هد  التدي ت ندت "م   الشنقه ي: 

 رتت ة ولهم  يف الهللنه م    العىاطف لالنفع لالةدات لالتفد خر ب آلبد ءو ال نفدي 

 .(1) "حقهقتم 

 اإلشكال السادس: هل يسأل اهلل عن الذنوب أم ال يسأل؟

: تند مض القدرنن يف  عدألة العداا  ود  نندىا المجدر ه  و فنفد ه يف واددالق

ُِْموَن ﴾ ﴿مىل :  َأُل َعَ ُذُنوبِِهُم ال ُمج  َُس  َملِدن  ( و لمىلد : 78)القة :  َوَإ  َيو  َِ  ﴿

َأُل َعَ َذنبِِ  نِنٌس َوَإ َجان  ﴾ َُس  فدذتر يف  ىاةع أخرى   أث تل(و 39الرحم : ) إَّ 

ََ ﴾ ﴿أن  يعألمم:  دِلي ََ  ْ ََّ ال ُم دَأَل َل نَِلي ِهم  َوَلاَس 
َِ
 ْ َُ  ََ ََّ الَِّنَ َأَل َلاَس  ( 6)األودراأ:  َِ

بِّدَك فمذه اآلية تهلل  ولهلل واا  الجمهدع يدىر القه  دةو ل ثلمد  مىلد  تعد لهلل:  َْ َو َِ  ﴿

 ََ َمِعي  ََج  َأَلاَُّهم   َمُلوَن ﴾ َلاَس  ََع  ا َكاُنوا   (.93-92الحجر: ) َعمَّ

العدداا  ولددهلل أنددىاعو ف عضدد  لاوتفعدد   لالددتعلمو : نقددى  وابدالجددليف 

لبعض  للتقريع لالتىبهشو لبه  هذا لهذا بىن ش ودعو فد ألل   نتدف يف حدق ا  

و بدل لاودتخ    تع لهلل وار الغهىا و فمى ل  يعأ  أحدهللا  ود  نن د  وداا  تعدرأ

ب َعد يع م  ا  تع لهلل الع هلل بم  ودرأ  د  ننىبد  ل ع  ده  ََ َم  ََدو  َجِميعدًا  ُثُهُم اهلل﴿ 

                                                 
 (.168راا و  ني ت الكت او الشنقه يو ص )( هللفع إيم ر االة 1)



363 
 عن دعاوى الـمبطلني   

َصاُه اهلل ََح  ُياَبُِّلُهم بَِما َعِمُلوا  ٌْ ﴾ َوَنُسوُه َواهلل َِ  َشِهي
و (6)المج هلللة:  َعَل  ُكلِّ َشي   

َََوَلدم   ﴿تم   نع  ع م  لن لالج  برل  د  مد لممم حده  فجدأهم ب أود  لإهاتد  

ََنَّ اهلل َلم   ََ القُ  ََع  َلَك ِمَ َقب ِلِ  ِم ََه    ْ عدًا َوَإ َق ُْ َجم  َثد ََك  ًة َو َْ ِما دُ  ُقدوَّ َََشد َ  ُهدَو  وِن َم ُْ

ُِْمدوَن ﴾ ) َأُل َعَ ُذُندوبِِهُم ال ُمج  فد   ال يعدأ  المجدر ه  لال (، 78القصدص: َُس 

 .فعر  نمم و  ننىهبم حه  يريهلل وقىبتممديعت

لال ال تعددأ  المجددر ه  حدده  تندل  ب لعددذاا فإود  لتدذلم فددإن المائكدة 

َأُل َعَ َذنبِِ  نِندٌس َوَإ َجدان   ﴿ ألو  تعرفمم بعهم همنممو تعأ  و َُس   إَّ 
َملِن  َيو  َِ 

َباِن  بُِّكَمددا ُتَكددنِّ َْ بِددَأيِّ آَإ   َِ  َخددُن بِالاََّواِصددي ُيؤ  َِ ُِْمددوَن بِِسدديَماُهم   ُ  ال ُمج  َْ دد َُع 

اِم ﴾ َْ َق   (.41-39)الرحم :  َوار 

ُِْمددوَن ﴾وَ  ﴿مىلدد :  »مدد   الربهددع بدد  أندد :  ددَأُل َعددَ ُذُنددوبِِهُم ال ُمج  َُس  : ال َإ 

و ىهد  يف تتد  فلددم يعدألىن ود  إحةد ئم و يقدى  : هد تىا ف هنىهد  لند  و للكد  أ  

 .(1)«يشكىا الظلم يى ئذو للك  شكىا اإلحة ء

واا  التعرأ لتمههل المدا   ود  الكد فر و أي ال ي عألىن »لم   الحلهمي: 

أ  أحهللا  يىر القه  ةو فتقى :    ت ن نن م و ل   تندت إن المائكة ال تحت ع أن تع

خ د  ه ود  نفعد  أند  تد ن  ا ندا أل تد فرا و لكد  إتةنع يف الهللنه  حتدهلل يت ده  لد  ب

رته  يكىنددىن دالمددا نه  يكىنددىن ن ةددري الىجددىه  شددرلحي الةددهللل و لالمشدد

وددىهلل الىجددىه م مددا  كددرلبه  و فمددم إنا تلفددىا وددى  المجددر ه  إلددهلل الندد  و 

 .(2) «هلهم يف المىمف و  الما نه  تفتمم  ن ظرهم و  تعرأ ننىهبملتمه

  يعدألنخدر  د  العداا و لأ   واا  الحع ا لالتىبهش لالتقريع فمذا ندىع 

ا  ت   ك لتع لهلل المجر ه و بل ليعدأ  األن هد ء لهقدرع المجدر ه  ليقدهم ولدهمم 

                                                 
 (.9/3012( أخرج  اب  أبي ح تم يف تفعهره  )1)

 (.2/50( شع  اإليم نو ال همقي )2)
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َل نَِلي ِهم  وَ  ﴿الشمىهلل 
َِ
 ْ َُ  ََ ََّ الَِّنَ َأَل َلاَس  َِ﴾ ََ ِلي ََ  ْ ََّ ال ُم َأَل   .(6)األوراأ:  َلاَس 

لمددهلل نتددر القددرنن يف  ىاةددع وهلليددهللل  ددى ا   دد  هددذه األوددئلة التقريعهددة 

و تمدد  يف مىلددد : التددي وهعدددألم  ا  للمجددر ه  ولدددهلل ودد هل التدددىبهش التىبهخهددة

ُلوُلوَن  س  وُهم  نِنَُّهم مَّ ُُ وَن ﴾ ﴿َوِق ُْ لتقىلد :  ،(25)الةد ف ت:  َما َلُكم  َإ َتاَاَصد

ََنُتم  َإ ُتب ِص  ﴿ ََم   ٌْ َهَنا  ِسح  َِ وَن ﴾دََ ﴿َلدم َدأتكم َْدٌل و لتقىلد : (15)ال ى :  ُْ

﴾(130)ارنعام:  ماكم﴾ ٌْ و فمدذا تلد  (8)الملدم:  ، وكقولد : ﴿َلدم َدأتكم ندنَ

  ث ت  علىر.

 اإلشكال السابع: ألف سنة أم مخسون ألف سنة؟

طى  يىر القه  دةو فدذتر يف  ىةدع أند  : تن مض القرنن يف حهلليث  و  قالددوا

ُه  ﴿ألف ونة  ُْ ا َْ د م  َكداَن ِمق  ََدو  دي 
ُج نَِلي ِ  ِِ ُْ ََع  ِ  ُثمَّ   ْ َ َماِ  نَِل  ار  ََ السَّ َْ ِم َم  ُْ ار  بِّ َْ َُ

وَن ﴾ َْ ددا َتُعدد مَّ  مِّ
دداَة  ََ ل ددَ   (و لنتددر يف نخددر أندد  خمعددىن ألددف وددنة 5)العددجهللل:  ََ

ُج ال َمَ ئَِكددُة َوالدد ُْ دد دداَة  ﴾﴿َتع  ََ ل ددَ   ََ  ََ ِسددي ُه َخم  ُْ ا َْ دد م  َكدداَن ِمق  ددو  ََ ددي 
وُح نَِلي ددِ  ِِ َْ 

 (.4)المع  ع: 

: إن القدد  ب ل يتدده  يددهلل ك أن الت دد ي  بهنممدد   ددرهلله اخددتاأ والجدددواب

 ىةددىومم و ف لخمعددىن ألددف وددنة هددي  قددهللا  يددىر القه  ددةو فقددهلل نةددت ولهدد  

َنُ  َبِعيًْا  ﴿اآلي ت بعهلله   و  َْ ََ ُهم   اُه َقَِْبًا  نِنَّ َْ ِل ﴾ َوَن َما  َكال ُمه  َم َتُكوُن السَّ  ََو 

هذا ال ى  لهىر القه  دة و لهدى يحكدي ود  ملسو هيلع هللا ىلص (و لمهلل أتهلل الن ي 8-7)المع  ع: 

كلمدا بدْدت َعيدْت لد  يف َدوم كدان مقدْاْه خمسديَ َلد  »وذاا ت  ك اللت ل: 

 .(1) «ل  الااْ  بيَ العباد، ِيْى َبيل : نما نل  الجاة، ونما ندَاة؛ حت  َقض

لأ   األلف ونة فا وامة لم  بهىر القه  ةو لإنم  ل هللت يف وه   الحدهلليث 

                                                 
 (.987( أخرج   علم   )1)
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و لهى  ن دى  اآليدة ل دريحم و ألن (1)و   هللل نلل  األ ر    ا  ثم ورلج  إله 

م   ﴿ا  يقى :  ََدو  ي 
ُج نَِلي ِ  ِِ ُْ ََع  ِ  ُثمَّ   ْ َ َماِ  نَِل  ار  ََ السَّ َْ ِم َم  ُْ ار  بِّ َْ ُه  َُ ُْ ا َْ د َكداَن ِمق 

وَن ﴾ َْ ا َتُع مَّ  مِّ
اَة  ََ  (.5)العجهللل:  ََل َ  

والددني نُسددي بيددْه نن اْتُاعهددا كمددا بدديَ »ملسو هيلع هللا ىلص: ل ةددهللام  يف مددى  الن ددي 

فندلل   ،«السما  وارْ ، ونن ما بيَ السما  وارْ  لمسيْة خمس مائدة َداة

ِ  ﴾األ ددر   ْ َ ددَماِ  نَِلدد  ار  ََ السَّ َْ ِمدد دد َم  ُْ ار  بِّ َْ دد َُ يف خمعددم ئة ودد ر و ل ثلمدد  يف  ﴿

ُج نَِلي ِ ﴾، عىهلله  ُْ ََع   فمذه األلف ونة. ﴿ُثمَّ 

المعندهلل ينفدذ ا   د  مضد ه  د  العدم ء إلدهلل األ ض و ثدم "م   اب  و  س : 

ه ر فه  العدهر المعدرلأ  د  
يعرع إله  خرب نلم يف يىر    أي ر الهللنه   قهللا ه لى و 

 ض خمعدم ئة ود ر و فد أللف  د  بدده  ر ألدف ودنة ألن  د  بده  العددم ء لاألدال شد

 .(2) "نلل  األ ر إلهلل األ ض لورلج  إلهلل العم ء

الحدهلليث يف  عدألة  :بقي لن  أن وم  يف ننان أ ح ا هذه الش مةو فنقى 

فإندد  نتحددهللث ودد  أيدد ر لوددنه   الددل   نعدد يو فحدده  نتحددهللث ودد  أومدد   ال شددر

 خلىمددا يعددهش  م ألن ال شددر يعهشددىن ولددهلل األ ضو للكدد  لددى فرةددن  أنأ ةددهة

ولهلل القمر فإن حع ا وني ومره يكىن ب لعدنه  القمريدة ال األ ةدهةو فهختلدف 

 ومره القمري و  األ ةي ب ختاأ العنه  القمرية و  األ ةهة.

لهكذا يكىن الحد   حده  ن تعدهلل أتثدرو فنتحدهللث ود  ودرلع المائكدة يف  

ممريةو لال شمعدهةو العم لات أل نلللمم فهم و فأي  مم لهعت أي  ا أ ةهةو لال 

لاأللددف  نمدد  ب وت دد   مددهلل يعددهلل  األلفدده  أل العشدددرل ب وت دد  ات أخددرى و فهكددىن 

 اإلخ    و  هذا تل   حهحا  غم اختاأ األ م ر.

 

                                                 
 (.164( نكت االنتة   لنقل القرننو ال  ما و ص )1)

 .(3/129التعمهل لعلىر التنليلو اب  جليء ) (2)
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 اإلشكال الثامن: هل تتبدل كلمات اهلل؟

: اختلف القرنن يف  عألة ت هلليل تار ا و فحه  يكىن المقةدىهلل فهد  قالددوا

هددل فددإن المعددلمه  يقىلددىن بىمددىع الت ددهلليل لالتحريددف  حتجدده  التددى ال لاإلنج

ِْ اهلل ﴿بقى  القرنن:  َ  ِعاد ََُقوُلوَن َهدَنا ِمد َِهم  ُثمَّ 
ِْ
 َ ُتُبوَن ال كَِتاَب بَِأ ََك   ََ ِنَ َ ٌل لِّلَّ َو َِ 

دٌل   َ َِهم  َوَو
ِْ د  َ
ََ   َ دا َكَتَبد مَّ دٌل لَُّهدم مِّ  َ َو َِ وا  بِِ  َثَماًا َقِلي ً  ُْ َت ِسدُبوَن ﴾لَِير  ََك  دا  مَّ  لَُّهدم  مِّ

ََل  ﴿(و يف حه  أن ني ت أخرى تدذتر أن تلمد ت ا  ال تت دهلل  79)ال قرل:  ِْ إَ َتب د

َل لَِكِلَمداِت اهلل﴾ ﴿(و لتدذا مىلد : 64)يدىن :  لَِكِلَماِت اهلل﴾ ِّْ )األنعد ر:  َوإَ ُمَبد

دِمي(و لتذا مىل : 34 ِ  َوُهَو السَّ
ِل لَِكِلَماتِ ِّْ (م إن 115)األنعد ر:  ُع ال َعِلديُم ﴾﴿إَّ ُمَب

بِّدد ﴿ال يقددىى ال شددر ولددهلل نلددم  َْ َُوِحددَي نَِلي ددَك ِمددَ كَِتدداِب  ددُل َمددا  َل َوات  ِّْ َك َإ ُمَبدد

 (.27)الكمف:  ﴾لَِكِلَماتِ ِ 

لتع ءلىا : تهف يقهلل  ال شر ولهلل تحريف تت ا ا و ل ألا أن مدى  القدرنن 

العظدهم الدذي ال يعجدله حفد  تت د  ل عتقهلل المعلمه  يف نلم يحط    مدهلل  ا  

 ل ه نتم  و  و ث ال شر لمي هللاهتم لنقةمم!!

الكدريم  دريحا يف تشدنهع  ولدهلل أهدل الكتد ا  القرنن لقهلل ت ن: والجدواب

ََل ِساََتُهم  مي هللل لنقةا  لتاو مم هبتحريفمم لكت ممو  ُووَن  ل  ََ َِْقًا  َُ ﴿ َونِنَّ ِما ُهم  َل

َسُبوهُ    بِال كَِتاِب لَِتح 
ِ
ِْ اهلل َ  ِعاد ََُقوُلدوَن ُهدَو ِمد ََ ال كَِتداِب َو ََ ال كَِتاِب َوَما ُهَو ِم َوَمدا  ِم

ِْ اهلل َ  ِعا ََُقوُلوَن َعَل  اهلل ُهَو ِم َلُموَن ﴾ َو ََع   .(78)ن  ومران:  ال َكِنَب َوُهم  

ا  ولددهلل تددل شدديء مددهلليرو للددى تعلقددت  شددهئت  بحفدد  تت دد   لالحددق أن

تحريفم  إند  لال جد نو لأيضدا لدى أ اهلل ودل لجدل حفد  لحفظم م للم  اوت  ع 

لم يشدأ نلدمو فتعدرض  و ح ن  لتع لهلل أن ه ئ     القتل لاالة م هللم لفعلو لكن 

تحريدف  معدألةو للكت د  ب لت دهلليل لالتحريدفو فب لقتل لالتنكهلألن ه ئ  العفم ء 

ئهل ولدهلل متدل متل األن ه ءو فكم  أمدهلل  ا  وتد ل بندي إودرامعألة    بقة لتت  ا  
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أن ه ئ م فإن  أمهلل هم ولهلل تحريف تت  و    غهدر ةدعف  ند  ت د  ك لتعد لهللو فمدى 

 فع   لم  يريهلل.

 ئمملمددع الجتددلاالددذي نتددرله يف  عددألة ت ددهلليل تددار ا  فقددهلل اللدد   لأ دد  

    ع مم و لتحىيره  لتحريف  عن ه  لتهلل  ولدهلل غهدر لم  النةىص لإخراجم  

  درييف يف لمدىع التحريدف يف تتد ممو -أودلفت  تمد  -ف لقرنن    تحهللثت ون و 

 .(1)لله  هذا  ىةع بع  

 ليف  ق بل  نتر القرنن نىوه     تلم ت ا  ال تت هلل :

القرننو لهى لإن ت ن    جن   د  ندل  ولدهلل أهدل الكتد ام إال أن  ارول :

بِّد ﴿ا  خة  ب لحف  هلللن و ئر تت    َْ َُوِحَي نَِلي َك ِمَ كَِتاِب  ُل َما  َل َوات  ِّْ َك َإ ُمَبد

َُوِحدَي نَِلي دَك ﴾(و ف لكار الذي ال ي دهلل  هدى 27)الكمف:  لَِكِلَماتِِ  ﴾ و أي ﴿ َمدا 

ُ  َلكَِتاٌب َعِزٌَز القرنن الذي م   ا  ون :  دِ  َوَإ  ﴿ َونِنَّ  َ َْ ََ  َِ َ  َبي  يِ  ال َبا ُِل ِم
أ تِ ََ َإ 

﴾  ْ َ  َحكِيم  َحِمي ِ  َتا ِزٌَل ِم
ُِ َ  َخل   (.42-41)فةلت:  ِم

ََ  ﴿لأ دد  مددى  ا  تعدد لهلل:  دد ً َوالَّددِنَ صَّ َُ َنددَزَل نَِلددي ُكُم ال كَِتدداَب ُم ََ َوُهددَو الَّددِني 

 ََ َتدَِْ ََ ال ُمم  ََّ ِمد د َ َتُكدوَن َِ بِّدَك بِدال َحقِّ  َّْ دَ  ٌل مِّ ُ  ُماَزَّ ََنَّ َلُموَن  ََع   آَتي اَاُهُم ال كَِتاَب 

  ْ بِّددَك ِصدد َْ  َُ َ  َكِلَمدد دد ددِميُع ال َعِلدديُم ﴾َوَتمَّ ددِ  َوُهددَو السَّ
ِل لَِكِلَماتِ ِّْ إً إَّ ُمَبدد  ْ  قًا َوَعدد

ِل لَِكِلَماتِدِ  ﴾(و فقهلل اختلدف العلمد ء يف المدراهلل بدد 115-114)األنع ر:  ِّْ  ﴿إَّ ُمَبد

فق   بعضمم: هى القدرننو لمد   بعضدمم: المقةدىهلل نىا هعد  الكىنهدةو لالعده   

  ي هللل  أحهلل و لال يقهلل  ولهلل ت هلليل . حتمل للمعنهه و لتا األ ري  ال

يقددى  تعدد لهلل نتددره: "لمدهلل جمددع بدده  المعنهدده  أبددى جعفدر ال ددربي بقىلدد :  

ِل لَِكِلَماتِدِ  ﴾،يعندي القدرنن ..  ﴾،َك بِّ َْ  ةُ مَ لِ ﴿كَ لتملت  ِّْ يقدى : ال  غهدر  ﴿ إَّ ُمَبد

                                                 
 للمالدفو لتاهمد  و"ا ؟ تلمدة الجهلليدهلل العمدهلل هدل"ل "قدهلليم تلمدة ا ؟هدل العمدهلل ال"انظر  (1)

 .ل   ذو    الحق و  ب حث لكل المعألة هذه ي ه     -ا  بفضل– ففهمم 
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امدع فهد  و لم  أخرب يف تت   أن  ت ئ     لمىو  يف حهن  لأجل  الذي أخدرب ا  أند  ل

ُلوا َكَ َم اهلل ﴿لنلم نظهر مىل  جل ثن  ه:  ِّْ َب َُ ن 
ََ وَن  ُْ ُقدل لَّدَ َتتَّبُِعوَندا َكدَنلُِكم   ََُِْ

 ا  15)الفتيف:  َقاَل اهللُ ِمَ َقب ُل﴾
َّ
(و فك نت إ اهللت مم ت هلليل  تار ا و  عألت مم ن ي

 .(1) "أن يرتتمم يحضرلن الحرا  ع 

مض  هو ف   ال يخلف المهعد هللو لال يقدىى أحدهلل ولدهلل  ىوىهلل ا  ل ي :دالثان

دٌل  ﴿تغههر مض ئ  ل ىوىهلله ت   ك لتع لهللو لنلدم مىلد  تعد لهلل:  َُ ُْ   َ َب ْ  ُكدنِّ َوَلَقد

َل لَِكِلَمداِت اهلل ِّْ َنا َوإَ ُمَبد ُْ َََتاُهم  َنص  َُوُذوا  َحتَّ   ُبوا  َو وا  َعَل  َما ُكنِّ ُْ َصَب َِ َ َقب ِلَك   مِّ

ْ  َجددا  ﴾َوَلقدد ََ ددِلي ََ  ْ َبددنِ ال ُم (و فمدد  ال يت ددهلل  هددى  ىوددىهلل ا  34)األنعدد ر:  َ  ِمددَ نَّ

تَُّقونَ  ﴿ألن ه ئ  ب لنةرو ل ثل  يف  ىوىهلل ا  للما نه  ب لجندة  ََ ََ آَماُوا  َوَكاُنوا    الَِّنَ

  ََل لَِكِلَماِت ِْ ِة إَ َتب  َْ ي اآلِخ
َيا َوِِ ن  َْ ي ال َحياِة ال

ى ِِ َْ ُز  اهللَلُهُم ال ُبر  و  َُ َذلَِك ُهَو ال 

(و ف لحهلليث يف اآليد ت الم نعدة  د  ت دهلليل تدار ا  64-63)يىن  :  ال َعظِيُم ﴾

يتعلدق بد لقرنن أل بمىودىهلل ا  لع د هللهو لال يتحدهللث ود  الكتد ا المقدهللس الدذي 

ُتُبوَن ال كَِتاَب  ﴿بالوَل والثبوْ:  تىوهلل ا   حرفه  ل  هللله  ََك   ََ ِنَ َ ٌل لِّلَّ َو َِهم   َِ
ِْ د  َ بَِأ

ِْ اهلل َ  ِعا ََُقوُلوَن َهدَنا ِم َِهم   ُثمَّ 
ِْ د  َ
ََ   َ دا َكَتَبد مَّ دٌل لَُّهدم مِّ  َ َو َِ وا  بِدِ  َثَمادًا َقِلدي ً  ُْ َت لَِير 

ِسُبوَن﴾ ََك  ا  مَّ َ ٌل لَُّهم  مِّ  (. 79)ال قرل:  َوَو
 جمة بعض كلماتهاإلشكال التاسع: عروبة القرآن مع ُع

)الشددعراء:  ﴾َ  ي  بِددمُ  ي  بِددَْ عَ  ان  َسددلِ ﴿بِ رنن يف مىلدد  بأندد  نددل  : تندد مض القددقالددددوا

(و يف حدده  أندد  نجددهلل فهدد  تلمدد ت أوجمهددة تأوددم ء بعددض األوددار )إبددراههم و 195

ري نهة دإوم وهلو إوح  (و أل أوم ء بعض األشه ء  عتع  ل  د  لغد ت أخدرى ت لعد

ودكهنة  -  نمد  )القدرننلالعربية لالن  هةو لأل لىه  إلهلل    يقرا    أ بعه  تلمةو 

 وجهل(. -منج هل  -الع ت  -إوترب  - شك ل -الحى  -وراهلل  -مت ل -

                                                 
 (.12/62( ج  ع ال ه نو ال ربي )1)
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: نددل  القددرنن بلعدد ن وربددي   دده و لددذا ال يىجددهلل يف ودد ر  دد  والجدددواب

و ى ه جملدة لاحدهللل غهدر وربهدة و لال يىجدهلل جملدة لاحدهللل  رت دة بمد  يخد لف 

 أو له  العرا لطرائقم  يف ال ه ن.

نعهة  تفرمة يف تت ا  كتدىا ب إلنجلهليدةو لد  تجعدل إن لجىهلل تلم ت فر

الكت ا فرنعهاو للد  تشدكم يف إنجلهليدة الكتد ا لال الك تد و لبخ  دة حده  

تكىن هذه الكلم ت أوم ء ألو جمو فمذه الكلم ت تنقدل تمد  هدي  د  لغدة إلدهلل 

 أخرى    غهر ترجمة  ع نهم .

بهددة يف جددذل ه  ور -التددي اوددتعجمىه  -ثددم إن تثهددرا   دد  هددذه الكلمدد ت 

لاشتق م هت و لجمل ال عض هب  لقلة اوتخهللا م  أل غهره ال يعني أوجمهتمد و ل د  

حدى (و فكلمدة )مدرنن( لهعدت  د  الكلمدة العربيدة  -ودكهنة  - نلم تلمة )مرنن

ا(و بدل هدي  د  الجدذ  العربدي )مدرأ(و لهدذا م ( ָקָרא)  او لال  د  العدري نهة )مدر 

العد  هة ت هددر ل عدرلأ ونددهلل ولمد ء اللغدد تو التشد ب  يف جددذل  تلمد ت اللغدد ت 

ل ى ه أتثدر  د  أن تحةدهلل يف اللغد ت العد  هةو لبعد    أخ دأ الد عض يف نعد ة 

 .(1)بعض الكلم ت العربهة األ هلة إلهلل لغ ت أخرى 

للى ةربن  لذلم  دثا  بكلمدة )مدرنن(و فإند  نقدى  بأود   شدتقة وربهدة ولدهلل 

االشتق   تثهر يف لغدة العدرا ) حمد   لمن )فعان(    )مرأ و مرنن(و ل ثل هذا

 (.غض  ن - حهران – حهىان –  ةىان –فرم ن  -

                                                 
( القرنن للغة العري نو أحمهلل  حمهلل ولي الجملو )تت ا إلكرتل (و لمدهلل بده  الدهللتتى  الجمدل 1)

ري نهة ولهلل ال هد ض دذا المتش ب و ل ن  لفظة )الحى (و فتهللل   ع نهم  يف العربهة لالعربية لالعأ ثلة لم

لالةف ءو لكنم  تلمة وربهة أ هلة اوتخهلل م  العراو لل هللت يف أشع  هم و ل   نلم مى  ومدرل 

 ب  م مهئة:

م                        لة  ده   ح  د  و  دل  ت قرددى اء  يف             ل 
دع  الن  ت  أ  طهلل ط دة   ىاالدل   

 لمى  خلهفة ب  بشهر:

ا   طرف م  و جي                         
ى   العهىن     ل         ح  ج  راع  هلللن  ح 

 حتهلل أة ء  و 
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لتلمددة )مددرنن(  ةددهلل  نخددر  دد  الفعددل )مددرأ(و لهددى يختلددف يف  عندد ه ودد  

المةهلل  )مراءل(و تم  يفرت  ) حم  ود   حدهمو لفرمد ن ود  فدر و ل ةدىان ود  

يفهدهلل  عندهلل مائدهللا  و  ة و لحهىان و  حه لو لحهران و  ح ئر(و ف لمةدهلل  )فعدان( 

 دى ل للقدراءل و أ د  القدرنن فمدى حقهقدة القدراءلو لتدذلم  يف لقراءل يف أي تتد ا هد

)الحه ل( تهلل  ولدهلل أي  دى ل  د   دى  الحهد لو بهنمد  )الحهدىان( تدهلل  ولدهلل الحهد ل 

َة لَِهدَي ال َحَيدَواُن َلدو  َكدالحقهقهةو لدذلم مد   ا  ود  اآلخدرل:  َْ ِخد َْ اآل  ا َّْ اُنوا ﴿ َونِنَّ الد

(و لتذلم الفدر  بده  الرةدهلل لالرةدىانو لبده  الفدر  64)العنك ىت: ََع َلُموَن ﴾ 

 .(1)لالفرم ن

لك  العرا أيضا اوتخهلل ت تلم ت لفهللت إلهلل العربهة    لغ ت أخرىو 

لهددي يف غ ل مدد  تتعلددق بمعددمه ت لافددهللل ولددهلل العددراو ف وددتى هلله  العددرا يف 

وددنهللس و إوددترب  و منج هددل(و  حاهتددم إلددهلل الشدد ر لفدد  س  ددع أوددم ئم  تددد )

فأ  حت وربهة ب لتعري  لاودتخهللار العدرا لمد و ليشد   هدذا اودتخهللا ن  الهدىر 

ل عض الكلم ت المتعلقة بمةدنىو ت لفدهللت إلهند   د  الغدراو تدد )التلفليدىنو 

 الفههلليى و الراهلليى(.

لاوتعم   العرا ثم القرنن أل ث   هذه الكلم ت ل  يقلل    ورلبدة القدرننو 

أو له   لفة حة تلم ت  لم ينكرهم  حتدهلل ودرا الج هلهدةو لهدم  د  هدم يف فعرلبة 

 الفة حة لالجلالةو لتذلم يف الحرص ولهلل الىمىأ ولهلل ملل يف القرنن أل خ أ.

 

*** 

                                                 
اللغتدده  العربهددة لالعددري نهةو هلل.أحمددهلل الجمددلو  جلددة تلهددة اللغدد ت  (انظددر :  ددهغ النعدد  يف1) 

( و نقدا  ود  تتد ا القدرنن 244د  242رو ص )2001لعدنة  32هلل لالرتجمةو ج  عدة األمهدرو العدهلل

 للغة العري نو أحمهلل  حمهلل ولي الجمل .
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 وألفاظه سوء الفهم لبعض آيات القرآن الكريم
: القددرنن يعددتخهللر تلمدد ت ال تلهددق لتخددهلل  الحهدد ءو  ثددل تلمددة واددددقال. 1

)الغ ئط( أل )الفرع(و ل فمىر تلمة النك   ونهللهم )الجمد ع(و لأ د   )النك  ( أل

)الغ ئط( فرأله اوما  ريحا لم  يخرع يف الخداءو لتدذلم الحد   يف )الفدرع( 

 الذي اوتربله لفظا  ريحا يف الهللاللة ولهلل  حل الجم ع.

: لعل    ن فلة القى  أن نقدر  أن ال  حدث يف تتد  أهدل األهلليد ن وابدوالج

 لدد  يجددهلل تت بددا  ثددل القددرنن يف ون يتدد  بدد آلهللاا لانتق ئدد  ألجددىهلل الكلمدد تر الهددى

 تع لهلل و  تل نقهةة ل ثل ة. وو ألن  تت ا الرا الحكهم العلهملاأللف ظ

الت دى  لالتدربم وملهد ت حهىيدة ال يخلدى ود  الت در  إلهمد  لالجم ع  لك 

 د  يتعلدق  ترةدوظمدة القدرنن و بههلل أنالمن شط اإلنع نهة و تىجه  تت ا يتن ل  

االودتع  ل لالكن يدة  ذتره  ب ريدقو فال  ثهل ل  هبذه المع   يف م ل  أهللبي   ه 

 .المعتق يف و  اللف  الةرييفلترفعا اوتعاء  

ل   نلم أن  ت د  ك لتعد لهلل ودرب ب لمم ودة لالما عدة ود  الجمد عو تمد  يف 

وَن ِمَ نَِّسائِِهم  ُثدمَّ  ﴿مىل  تع لهلل:  ُْ َُظَاِه  ََ دَ  َوالَِّنَ  مِّ
َقَبدة  َْ  ُْ َِْد تَح  َِ ََُعدوُدوَن لَِمدا َقدالُوا 

دا َذلُِكدم  ُتوَعُظدوَن بِدِ  َواهلل ََّ ََتََما ن 
ََ ٌْ  َقب دِل  َِِصدديَاُم  بَِمددا َتع َمُلدوَن َخبِيد   ْ ََِجد ََِمدَ لَّدم  

ددا ﴾ ََّ ََتََما ن 
ََ َِ ِمددَ َقب ددِل  َِ ُمتََتددابَِعي   َ َْ ن َونِ  ﴿(و ل ثلدد  مىلدد : 4-3 )المج هلللددة: َشدده 

﴾ ََّ ََن َتَمَسوُه ََّ ِمَ َقب ِل  تُُموُه دتُُم الاَِّسدا  ﴾(237)البقدْة:  َ لَّق  ََو  إََمس   ، وقولد : ﴿ 

 (.43النع ء: )

ليف  ىاةع أخرى اوتع ةت اآلي ت و  نتر الجمد ع بألفد ظ و  دة ت لرفدث 

ديَاِم َُِحلَّ لَُكدم  لَي َلد ﴿لاإلفض ء لالم  شرل لاالوتلا و ل   نلم مىل  ول لجل:  َة الصِّ

 ﴾ ُُ نِلَ  نَِسآئُِكم  َِ َّْ و للكد  ا  "م   اب  و د س: (، 187)البقْة: ال الرفدثو الجمد ع 
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 اللغ     الكارو لأنشهلل:»الرفث تم  م   أبى و ههللل هى: و لأ ل (1) "تريم ي كني

 (2)«و  اللغ  ل فث التكلم             ل ا أوراا حجه  تظم             

﴿ َوَكي دَ  َتأ ُخُنوَندُ  ففدي مىلد  تعد لهلل:  وب إلفضد ء جمد عو  اللأ   التكنهة 

ِ َض  َبع ُضُكم  نَِلد  َبع دْل  ﴾  ََ   ْ هلل ا  تعد لهلل ليف نيدة أخدرى تنَّد(، 21)الاسدا : َوَق

َ  ﴾ ﴿ون  ب لم  شرلم لم  فه     التق ء ال شرته   وُه ُْ   .(187)ال قرل:  َِاآلَن َباِش

تمد  و غدة العدرا بمعندهلل االخدتا  لالتضد رفمدي يف ل لأ   لفظة )النكد  (

 .وقدهلل النكد  للهللاللة ولدهلل  :أللمم  تعتعمل العرا )النك  ( بمعنهه   ج ميه :

 هى الجم ع. :لالث  

ت   »م   الفهى ي:   نكديف  د  أل وبعض إلهلل بعضم  انضم إنا األشج   تن تح 

د    )  فهكدىن هدذا لولدهلل وبثراهد  اختلط إنا األ ض الم ر  العقدهلل يف  ما   جد(  النئك 

 وفهممد  ال وحقهقدة بأند  القدى  يعدتقهم فا وغهره     أخىن ألن  وجمهعا لالى ء

ديف  )  نحدى بقريندة إال العقدهلل يفمدم ال أن  ليايهلله وأحهللهم  يف لال  فدان بندي يف(  ن ك 

يف  )  نحى بقرينة إال الى ء يفمم لال   .  (3)«المج م وا  ت    لنلم وملجت (  ن ك 

األل  المجد مي أ اهلل المعندهلل  )النكد  ( لقرنن هذه اللفظدةلحه  اوتخهللر ا

)وقهلل النك  ( و للم يرهلل )الجم ع(و لهذا يت ه  لم  تأ ل اآلي ت القرننهدةو تمثدل 

َ  ِعَبداِدُكم  ﴾ ﴿مىل  تع لهلل:  ََ ِمد الِِحي ََاَم  ِماُكم  َوالصَّ َ نكُِحوا ار 
ََ و (32)الندى :  َو

ِماَاِت ُثدمَّ ََ  ﴿ف لمعنهلل: ملجىهمو ل ثل  يف مىل :  ُتُم ال ُمؤ  ََ آَماُوا نَِذا َنَكح  َها الَِّنَ ََ
ََ ا 

 ََّ َمتُِّعدوُه َِ وَنَها  َْ َتد  َتع 
ة  َّْ َ  ِعد ََّ ِمد َمدا َلُكدم  َعَلدي ِه َِ  ََّ ََن َتَمَسدوُه ََّ ِمَ َقب دِل  ُتُموُه ق  َ لَّ

احًا َجِمي ً﴾ َْ ََ  ََّ ُحوُه ِّْ ََ الللجدة (و ف آلية  ريحة يف طدا  49األحلاا: ) َو

                                                 
 (.3/487( ج  ع ال ه نو ال ربي )1)

 (.2/407( الج  ع ألحك ر القرننو القرط ي )2)

 (.2/624) المة    المنهر يف غري  الشر  الك هر( 3)
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ددُتُم ﴾: فقىلدد بعددهلل العقددهلل ولهمدد  لم ددل الددهللخى  فهمدد  و  و ل ثلدد  أي وقددهللتم ﴿ َنَكح 

َِ ﴿مىل :  ى اب اََتيَّ َهاَتي  َْ َُنكَِحَك نِح  ََن    ُْ َ ِْ َُ (و أي أملجدم 27)القة :  ﴾ نِنِّي 

 .لأوقهلل لم

تاكح المَْة رْبع؛ لمالهدا ولحسدبها وجمالهدا ولدَْاها، »ملسو هيلع هللا ىلص: ل ثل  مىل  

لي لد  الدللاع  نمد  لمدذه  ولأأي تخ   المدر (1)«الََْ تْبَ َْا  ِاظُْ بنات

 األ ى . 

الحدرث أ د  يو فدددلتذلم تنًاهلل القرنن و   حدل الجمد ع بد لحرث لالتغش

دد  ِشددل ُتم  ﴾ ﴿: تعدد لهلل فددي مىلدد ف ََنَّ َثُكم    ْ ُتوا  َحدد
ددأ  َِ ٌُ لَُّكددم    ْ )ال قددرل:  نَِسددآُؤُكم  َحدد

دا و لالتغشي يف مىلد : ﴿(223 َلمَّ يُدًا ﴾ َِ ُِ د ً َخ َ  َحم  داَها َحَمَلد )األودراأ:  َتَلرَّ

189).  

هلل القرنن و   قهلل  ت الجمد ع بد لمرالهلللو تمد  يف مىلد  تعد لهلل: لتذلم تنَّ 

ي َبي تَِها ﴾
ُ  الَّتِي ُهَو ِِ اَوَدت  َْ فمدى تن يدة ومد  ت لد  المدرأل  د  (و 23)يىوف:  ﴿َو

 الرجل ل   ي ل   الرجل    المرأل. 

يف مىلدد : هللا تنددهلل القددرنن ودد   حددل الجمدد ع بددد )الفددرع(و لبمثددل هددذا األ

َجَها ﴾  ْ َِ   َ َصاَ ََح  (و لهى لف  تن يةو لله  بلف   درييفو 91)األن ه ء:  ﴿َوالَّتِي 

فدرع  أ دا   بد الجملدة  د  أود جم العربهدةو فد لفرع وندهلل العدرا يدراهلل  تم  تىهم

وج   ﴿القمه و أي شق و ل ن  مىل  تع لهلل:  ُْ د ُِ لالتع هدر و (26 ) : ﴾َمدا َلَهدا ِمدَ 

 .أل ف الكن ي ت لأحعنم و   ىةع العفة    ب  

فرع ب لعكىنو لالفرجة الشق به  الشهئه و لالفرع    به  الرجله  "م   الجرج  : 

 .(2)".. لم   بعضمم أ ل  الشقو لتني ب  و  العىألو لتثر حتهلل     ت لةرييف

                                                 
 (.1466(و ل علم   )5090( أخرج  ال خ  ي   )1)

 (.553( التعريف ت و الجرج  و ص )2)
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و بددل نتددر ودد  الت ددى  لالتغددى  لددم يةددر  هبمدد القددرنن لحدده  تحددهللث 

َََم  فق   و  المعهيف لأ  : ﴿ ولهى ال ع ر لالشراا والم مم   ْ َُ َمد ا ال َمِسيُح اب  مَّ

ْ  َكي دَ   ََِّعداَم انُظد ُك َِن ال
دأ  ََ ََقٌة َكاَندا  ِّْ َمُ  ِصد

َُ ُل َو َُ َْ َ  ِمَ َقب ِلِ  ال ْ  َخَل وٌل َق َُ َْ نِإَّ 

َُؤ   نَّ  
ََ   ْ ََاِت ُثمَّ انُظ َُ َلُهُم اآل ُكوَن ﴾ُنَبيِّ  (.75)الم ئهللل:  َِ

 د  أخدرى  دى ل هدي ل وفمي أيضا    ألف ظ الكن يدة (الغ ئط)لأ   لفظة 

 ى  األهللا القرن و ألن الغ ئط يف لغة العدرا لده  اودما للعدذ ل التدي تخدرع 

هددى المكدد ن المددنخفض  دد  األ ضو للمدد  تدد نىا يقضددىن  بددل دد  اإلنعدد نو 

لدهلل العدذ لو لكراههدة العدرا للتةدرييف حىائجمم فهم م فقهلل اوتعملىه للهللاللدة و

 . موم ب

 م   ومرل ب   عهللي ترا اللبههللي:

 ملهل األن  له  ب  تتهع         فكم    غ ئط    هلللن ولمهلل       

 ل راهلله تثرل الىهللي ن التي تفةل  و  ولمهلل.

فإنندد  نددذتر المددرهللهللي  لمددذه الشدد مة  مليف  ق بددل هددذا األهللا القددرن  الجددمئ 

: فقددهلل ل هلل نتددر )الخددرء( يف وددفر  مدد  تعددتق يف نتددره ال  دد ع مبدد عض  دد  يف تتدد م

علد   ،وتأكدل كعكدًا مدَ الردعيْ»ومىا أن ا  م   لن ه  حلمهد  : حلمه   حه  م

 (.4/12)حلمه    «ال ْ  الني َ ْج مَ اإلنسان ت بزه َمام عيونهم

يف  ىاةددع ال تحةدهلل لكثرهتد و بددل  دريحة يف تتد مم لل هللت المضد جعة 

ْ دوزنتدا بمصد»مى  التى ال: و  العامة الجنعهةو ل ن   ف ةحةهل ل هلل نتر تف  

َ هما   «وهاددا  تزغزغددَ تْائددب عددنْتهما، يف صددباهما زنتددا. هاددا  دغددْغَ ثددْ

و (1/15)نشدههلل  «حبيبي لي، بيَ ثَْي َبيَ»و ل ثل  يف مىلم : (23/3)حلمه   

 .لأ ث   هذا تثهرو ي ى  المق ر بتت ع 

قرننهددة ال ي دد  ى لال يجدد  ىو ألندد  تتدد ا ا  لهكددذا فددإن أهللا الع دد  ل ال
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إنمد  تد ن لعدهللر فمدم    اهت ر القرنن بذتر الق هيفم لتا  و ل   لمع فه  اآلخرلن 

هددذه األلفدد ظ و فقددهلل فدد هتم أودد  ألفدد ظ تن يددة تعددتخهلل م  العددرا لتددى ي هبدد  ودد  

م ظنمدد  تن يددة الةددرييف المعددتق يف و فلمدد  غلدد  اوددتعم لم  ولددهلل  دد  أطلقددت ولهدد 

  هلىن بلغة العرا    ألف ظ الفحش لالق  حة ل م  ال يلهق. الج

القددرنن يحددرر إتددراه العفهفدد ت ولددهلل ال غدد ءو ليجهددل إتددراه غهددر  قددالوا :. 2

َن َتَحَصدداًا  العفهفدد ت و لنلددم يف مىلدد : ﴿ د  َْ ََ َِتََيدداتُِكم  َعَلدد  ال بَِلدداِ  نِن   ُِْهددوا  َوَإ ُتك 

 َْ َ  ال َحيَاِة ال َْ ِحديٌم لِتَب تَُلوا َع َْ  ٌْ دو ُُ ََّ َغ اِهِه َْ د  نِك 
ِْ د َ  بَع  ددَ  ِمد دنِنَّ اللَّ َِ  ََّ دَِْه َُك    َ ﴾ ن يَا َوَمد

 (.33النى : )

المتأ ل للمعنهلل المقلىا الذي فمم  الش نئىن    هذه اآلية  والجواب:

يهلل ك المأم  الذي يع نه  أوهللاء القرننو إن ال يعتقهم ونهلل و مل تحريم إتراه 

اه غهره و فإن ال غيَّ ال تكره ولهلل ال غ ءو فإنم  يكدره ولدهلل العفهفة لجىام إتر

هلل التحة  بغت طىوا  .(1)الشيء    يكره . ل   لم ت ر 

للى ش ء ال  ونىن يف القرنن نةفت  لشدمهلللا أند   د   د  هلليد  أ ودهلل  د  

   هللب العفة    أ و ه اإلوارو هل  أيت يف هللي     أهللي و  أن  يع مد  ولدهلل 

ر حتهلل النظر إلدهلل األجن هدةو ليأ رهد  ب لعدرت بده  الرجد  و اللن  ب لقتل ليحر

ليمنع اختا  النع ء ب لرج   حتدهلل يف المعد جهلل ليف حد   الع د هللل لال مدر 

 ونهلله هلللاوي الشمىل. -و هللل  لالعمى الرلحي الذي تغى  

للى أ اهلللا الحقهقة لم  أوه هم الرجىع إلهلل و   نلل  اآليةو لاوتجاء 

   ع لجتمدد  يف تلكددم اآليدد ت التددي لىلهدد  لمددلا  للقددرنن الىمد ئع التددي أنددل  ا

عددهكة لأ  همددة( ت نتدد  لددرأس النفدد    لطعنددا فهدد و فقددهلل نللددت يف جدد  يته  )  

                                                 
 (.14/377) الحن لي الهلل شقي و هلل  الكت او اب  ولىر يف انظر الل  ا( 1)
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لالمن فقه  و هلل ا  ب  أ بي اب  ولى و لت ن يكرهمم  ولهلل اللنهللو لهتكعد  

 .(1)   أجرهو فشكت  نلم إلهلل الن ي  لهلل ا  وله  لولم فأنل  ا  اآلية

َن َتَحَصاًا لالعاا  :    الذي يفههلله مى  ا  تع لهلل: ﴿  د  َْ ََ  ﴾؟نِن  

لالجىاا : أن هذا  د  يعدمه  العلمد ء ) دفة ت شدفة(و أي: لال تكرهدىا 

ولهلل ال غ ء فته تكم الايت أ هللن التحةد و تمد  يدراهلل  ند  ميد هللل التأتهدهلل ولدهلل 

ر دة لم حدا حده  التحريمو فلئ  ت ن ال غ ء  حر ا يف تل ح  م فإن  أشهلل ح

 يكىن إتراها لإج   ا  للمعتعفَّ ت ولهلل فعل الف حشة التي يكرهىو .

هلل  ل ثل هذا الى ف الك شف اوتخهلل   القرنن يف  ىاةع تثهرلو فقهلل وهللَّ

َ   ا  المحر  ت    النع ءو لنتر  نم : ﴿ ُكم  ِمد ِْ دي ُحُجدو
تِي ِِ ُبُكُم ال َّ

َبائِ َْ َو

د تِدي َدَخل  ُكُم ال َّ
ََّ نَِسائِ ل به دة المدرء ]ابندة ملجتد   د   (23)النعد ء:  ﴾ُتم  بِِهد

ُكم   غهره[ تحدرر ولدهلل المدرء للدم تعدك  يف بهتد و فقىلد : ﴿ ِْ دي ُحُجدو
﴾ ال ِِ

  فمىر ل و لخرع  خرع الغ ل . 

ََن   ل ثلدد  مىلدد  تعدد لهلل: ﴿ َلددي َس َعَلددي ُكم  ُجاَدداٌح  َِ   ِ  ْ َ ددي ار 
ب ُتم  ِِ َْ َونَِذا َضدد

 ََ وا ِم ُْ ُص واَتق  ُْ د َُ ََ َك تِاَُكُم الَّدِنَ  ُ ََ ن  
ََ ُتم    ُ َ ِة نِن  ِخ و ل د  (101)النعد ء:  ﴾ الصَّ

ر المع فر الةال ال يتعلق بح   الخىأ هلللن األ د و لكند  دالمعلىر أن مة

فقهلل يكىن هدذا خدرع  خدرع الغ لد  حد   ندلل  هدذه » تم  م   اب  تثهر : 

 خىفة. بل ت نىا ال ينمضىن  اآلية. إن ت نت أوف  هم بعهلل المجرل يف   هللئم 

إال إلهلل غلل و ر و أل ورية خ  ة و لود ئر األحهد ء حدرا لمودار لأهلد . 

لالمن ى  إنا خرع  خرع الغ ل  فا  فمىر ل .. ل م  يشمهلل بأن للمعد فر 

                                                 
  (.3029أخرج   علم    )( 1)
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تِداَُكُم لهكدذا فقىلد : ﴿ و (1)«أن يقةر وىاء أت ن ن نا أر خ ئفا  ُ ََ ن  
ََ دُتم    ُ نِن  ِخ

ََ كَ  واالَِّنَ ُْ  ﴾ ال  فمىر ل . َُ

ًة  ﴿ل ثل  أيضا مىل  تع لهلل :  َُ ا ُمَضاَع ًِ َعا فمى ال  فمدىر لد  يف مىلد   ﴾ََض 

ًة  ﴿تع لهلل:  َُ ا ُمَضداَع ًِ دَعا ََض  َبدا  ِّْ ُكُلوا ال
ََ َآَماُدوا َإ َتدأ  َهدا الَّدِنَ ََ

ََ ا  )ن  ومدران:  ﴾ََ

هلللن نلدمو (و ف لرب  تلد  حدرارو ودىاء تد ن الربد  أةدع فا  ضد وفة أر 130

 .لله  لاحرتام ومههلل للتعلهللهى 

ني ت القرنن تةف غهدر المعدلمه  بدأوم نجد و لنلدم يف مىلد   قالوا:. 3

َْ  تع لهلل: ﴿ د اَم بَع  َْ َْ ال َحد دِج ُبدوا ال َمس  َْ ََق  دَ   َِ ُِْكوَن َنَجٌس  ََ َآَماُوا نِنََّما ال ُمر  َََها الَِّنَ
ََ ََا 

  ألا يف هذا ظلما لانتم تا إلنع نهة غهر المعلم.(و ل28﴾ )التىبة: َعاِمِهم  َهَنا 

ََ  ﴿الما   لالك فر ال يعتىي ن يف  هلان ا   والجواب: ِلِمي َعُل ال ُمس  اَج  َِ ََ

 ََ ِِْمي ُكُمددونَ   َكددال ُمج  (و لال  يدد  أن 36-35)القلددم:  ﴾ َمددا َلُكددم  َكي ددَ  َتح 

  ط .الما   ح ه  ا  بم  يمت م ب     نق ء الظ هر لال 

للمدد  تدد ن تعظددهم بهددىت ا   دد  شددع ئر ا  لتددىمهرهم فددإن  ددىو  ودد  

إن هددذه المعدد جهلل ال تةددليف لشدديء  دد  هددذا ال ددى  »الددنج  أل  حقىممدد  

و لتحقهقا لمذا الةدىن (2)«لالقذ و إنم  هي لذتر ا  لالةال لمراءل القرنن

 ب لهللنه . و  نشهللان الض لة يف المعجهلل لأ ث ل   م  هى  تعلقملسو هيلع هللا ىلص وهلل الن ي 

ا َباِي َآَدَم ﴿ لمهلل أ ر ا  المعلم ب لتجمل للمع جهلل لالتلي  م ل هللخىلم   ََ

  ْ ِج َْ ُكلِّ َمس   -(و ل نع المعدلم لالمعدلمة31)األوراأ:  ﴾ ُخُنوا ِزَاََتُكم  ِعا 

                                                 

 (.3/394تفعهر اب  تثهر )( 1)

 (.285)    علم  لاه (2)
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 د  هللخدى  المعد جهلل  -يف ح   الحدهض أل الجن بدة أل أتدل الثدىر لال ةدل 

  و  األحىا  الهللنهئدةو لالكد فر أللدهلل هبدذا  ه نة لم  و  األنى لتعظهما لم

المنددع م إن ال يغتعددل  دد  جن بددةو لال يحددرتم  دد  خمددر أل غهددره  دد  هللمهددق 

النج ودة التددي  يتددىمهلل  نمد  المعددلم بمىجدد  هلليند  لشددريعت م حر ددا ولددهلل 

  حة  ات  لوا ة هللين . 

يف لهذا تل  ال يمنع    القى  بنج وة الك فر  عنىيا أيضا م بم  يحمل   

مل      تعظهم لغهر ا  لو  هللل لمد  ال يعدتحق الع د هلللو ل ثدل هدذا المعندهلل 

تثهر يف تت  ال  ونه  يف القرننو فقهلل ل ف وفر إشعه  غهر الما نه  بأوم 

وتكون هاا  َكة و َْق َقدال لهدا الَِْدق المقَْدة. إ َعبدْ ِيهدا »نج  

لددك َددا البسددي ثيدداب جما»(و لتددذلم 35/8)إشددعه  « بددل هددي لهددم ،نجددس

« َوْشليم المَْاة المقَْة، رن  إ َعود َْخلك ِيما بعْ َغل  وإ نجس

 (.52/1)إشعه  

ننكم تعلمدون هدنا َن كدل زان » ل ثل هذا المعنهلل ل هلل يف العمهلل الجهلليهلل 

َو نجس َو  ماَّ الني هو عابْ لْلوثان ليس ل  ميْاُ يف ملكوت المسيح 

 ع المددا   أل الما نددةلمدد  تحددهللث ودد  ملا (و لتددذلم5/5)أفعدد  « واهلل

والمدَْة غيدْ  ،ن الْجل غيْ المؤمَ مقدْس يف المدَْةر»ب لك فر أل الك فرل مد  : 

 « مددا اآلن ِهددم مقَْددونَو ،وإدكم نجسددونأونإ ِدد ،المؤماددة مقَْددة يف الْجددل

ونإ  »ف لكددد فر لالكددد فرل بمفمدددىر الدددن  نجددد   و(14/ 7( 1) تى لنثدددىس)

ونممدد  بدد لللاع  دد  المددا   لالما نددةو  و لترتفددع النج وددة« وإدكم نجسددونأِدد

 .لحه  ينج  هذا الللاع المختلط فإن األبن ء يكىنىن ط هري 

إ تعِدوا القدْس »: المنعىا للمعدهيف قى الينهلل ع يف هذا العه   لتذلم  
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 .(7/6) تهلل « للك ب، وإ تِْحوا ُدْْكم قْام ال اازَْ

 

*** 
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 املرأة يف القرآن 
ريع ت  التي دمرأل و ليحط     نللتم  ب لعهلليهلل    تشالقرنن يمتم  ال قالددوا:

َجداُل مهلل ت الرجل ولهلل المرألو فد لقرنن جعدل القىا دة يف األودرل للرجدل:  ِّْ ﴿ال

 ﴾ َضدُهم  َعَلد  َبع دْل  دُ  َبع  دَل الل  َِضَّ اُموَن َعَل  الاَِّسا  بَِما  (و لأ در 34)النعد ء: َقوَّ

ََّ مِ  ولهلل تقهلليم الرجل ولهم  بقىل : َجداِل ﴿َوَلُه ِّْ وِ  َولِل ُْ ََّ بِدال َمع  ث دُل الَّدِني َعَلدي ِه

َجٌة﴾  َْ ََّ َد  (.228)ال قرل: َعَلي ِه

: إن المتفىه بمثل هذا ج هل ب لتكريم الذي خد  ا  بد  النعد ء والجدواب

 ملسو هيلع هللا ىلص.يف شريعت  لونة ن ه  

للعل    المن و  م ل الخىض يف تف  هل  أن نلقي نظرل ولدهلل لةدع المدرأل 

ن التي و قت اإلودارو ففدي ودفر الج  عدةو لهدى  د  األودف   المقهللودة ونهلل األهللي 

َّْ مدَ المدوت : المدَْة التدي هدي شدبا  ، ِوجدْت ََمد»ونهلل الهمدىهلل لالنةد  ى نقدرأ: 

وقلبها َشْا ، وَْاها قيود، الصالح قْام اهلل َاجو ماها. َمدا ال دا ف ِيؤخدن بهدا ... 

)الج  عددة:  «كددل َوللددك لددم َجددْْجدد ً واحددًْا بدديَ َلدد  وجددْت، َمددا امددَْة ِبدديَ 

7/26  .) 

ليف وددفر الاليدده  حددهلليث  عددم  يف غ يددة القعددىل ولددهلل المددرأل حدد    

حهضتم م حتهلل أن  جرهلل  عم  ينج  المد س إلدهلل المعد ءو تمد  يدنج  تدل  د  

 (.15   فراشم  أل شهئا     ت وم  ) انظر الاليه  

جل ابات  َمًة إ ت دْج و نذا باَّ ْ»لأ   وفر الخرلع فهجهل لألا بهع ابنت   

( و لط ق هذا الحكم بدىول يف ومدهلل القضد لم 21/7)الخرلع  «كما َ ْج العبيْ

حدده  اشددرتى جمهددع أ دداك ألهم لددم ل حلددىنو ل دد  ةددم   دد  اشددرتاه  اوددىث 
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 .(1) (4الماابهة ا رأل  حلىن )انظر  اوىث 

ليف المعهحهة ت نت المرأل ولهلل  ىودهلل  دع إود ءل أتدربو فقدهلل حمدل بدىل  

لتدتعلم المدَْة بسدكوت يف كدل »جل نلم يأ رهد  فهقدى : مرأل خ هئة نهللر و لألال

خضوَّ، ولكَ لسَ آذن للمَْة َن تعل م، وإ تتسلط علد  الْجدل، بدل تكدون يف 

-2/11( 1)تهمىثدد لس) «َددكوت، رن المددَْة َغوَددَ ، ِحصددلَ يف التعددْي

 (و فع   هذه اإله نة لمىوم  )حىاء( يف إغىاء الشه  ن.14

ر حكمة يشىع ب  وهراخ ياتهلل ولهلل هللل  المدرأل يف خدرلع الجدن  ليف وف

)ابد   «مَ المَْة نرأت ال ِيلدة، وبسدببها نمدوت َجمعدون»ال شري    الجنة: 

 (.25/24وهراخ 

أحدهلل لمهلل ترك هذا االهت ر للمرأل أثدرا  ب لغدا يف الحهد ل المعدهحهةو و ًادر وند  

  ودد  لمددهاهللي الث لددث بقىلدداألا ترتلهدد ن يف القددرن اأوظددم نبدد ء الكنهعددةو لهددى 

إود   دهللخل الشده  ن ... ألعت  تعلم  أن تل لاحهللل  نك  هي حىاء ؟!»المرأل: 

 .«إلهلل نف  اإلنع نو ن مضة لنىا ه  ا و  شىهة لةى ل ا  )الرجل(

إود  شدر ال »و  المدرأل:  نخر    أهم اآلب ءو لهى يىحن  فم الذه  ليقى  

ولددهلل األوددرل ل ال هددتو ل ح ىبددة فت تددةو  بددهلل  ندد و لنفددة  رغددىا فهمدد  و لخ ددر

 .(2) «ل ةه ة   لهة  مىهة

لكدد  أبشددع  دد  تعرةددت لدد  المددرأل  دد  االةدد م هلل حددهللث يف ظددل ودده رل 

                                                 
رأتدد  بعددت ر أبدد   للرجددل أن ي هددع ا 1805( لت عددا لددذلم فددإن القدد نىن اإلنجلهددلي حتددهلل ودد ر 1)

بنع تو يف حه  أن م نىن الثى ل الفرنعهة اوترب المرأل م  را  ت لةد ي لالمجندىن و لاودتمر العمدل 

 ر.1938ب  حتهلل و ر 

( تعهللهلل نع ء األن ه ء و ل ك نة المرأل يف الهمىهللية لالمعهحهة لاإلوار و أحمهلل و هلل الىهد ا و ص 2)

 (.277 ختةر ت  يش الكنهعةو  لرو ص )انظر (و ل 330-339)
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رم حهددث انعكعددت در لالعدد بع وشدددالكنهعددة ولددهلل أل بدد  يف القددرن العدد هللس وشدد

الةى ل العىهللالية التي تنظر هب  الكنهعة إلهلل المرأل بظمى  فكرل اجت حت أل بد و 

لهددي لجددىهلل نعدد ء  تشدده ن ت و أي تل عددم   ل  شدده  نهةو فمدد  يعدد هللي  ا  و 

لقدهلل تد ن »:  "إنجهدل المدرأل"ن  يف تت هب  ليع هللي  المجتمع و تقى  ت  ن ا  عرت

تعق  المتشه ن ت بهللوة  عهحهةو لت ن ينظدر إلهمد  ولدهلل أود  لاحدهللل  د  أخ در 

لائدي مدتل  خدا  فدة ودهللهلل النعد ء ا عر اآلن الةدع  ل د  …أنىاع المرطقد ت

الجنددىن الددذي اوددتمر  دد ئتي ودد رو لإن تدد ن بعددض العلمدد ء ياتددهلل أندد   دد ت يف 

 ىج ت تعق  المتشه ن ت بقهلل       ت يف جمهع الحدرلا األل بهدة حتدهلل ود ر 

 .(1)« فلوة بهلل جة ت هرل ت نت األوهللاهلل أن ي هللل …ر1914

ح لمد  لدم  أ   إنا وهللن  إلهلل ح   المرأل ونهلل ورا الج هلهدةم فإند  ودنجهلل أن

ر يف بعددض م دد ئلمم لأهلل ديكدد  أفضددل بكثهددر  مدد  ونددهلل األ ددم األخددرى و فقددهلل انتشدد

 -بكلمد ت ج  عدة  -ال ن ت ل نعم     المهراثو ليةى  لن  ومر ب  الخ د ا 

واهلل نن كادا يف الجاهليدة مدا نعدْ »ونهلل العدرا م دل اإلودارو فهقدى :  ح   المرأل

 .  (2) «نزل، وقسم لهَ ما قسمللاسا  َمًْا؛ حت  َنزل اهلل ِيهَ ما َ

لمهلل حذ  القرنن     دنهع الج هلهدة التدي ت ندت تندتق  المدرأل لتعتربهد  

ونذا بردْ َحدْهم بدارنث  ظدل وجهد  و  ا  تتخل   ند  بىأهللهد  حد   ال فىلدة ﴿

َتواْى مَ القوم مَ َو  ما برْ ب  ََمسدك  علد  هدون َم  مسودًا وهو كظيم 

 (.59-58﴾ )النحل: كمونََْ  يف التْاب َإ َا  ما َح

ال ندد ت لاألخددىات  ليف إماء هددذا الىامددع الجدد هلي الظدد لم خدد  الن ددي 

                                                 
هحهة لاإلوددار و أحمددهلل و ددهلل ( انظددر: تعددهللهلل نعدد ء األن هدد ء و ل ك نددة المددرأل يف الهمىهلليددة لالمعدد1)

 (.247-233و ص )الىه ا

 (.4913( أخرج  ال خ  ي   )2)
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ََّ لد  »ب لمليهلل    ل  ت  فق  :  مَ َلي مَ هنه الباات شديلًا، ِأحسدَ نلديهَ؛ ُكد

 .(1)«َتًْا مَ الااْ

ر ب لجنة    أحع   و ية اإلن ث    أخىات لبن تو فقد  :  مدَ كدان »لبشًا

ِأحسدَ صدحبتهَ واتقد  اهلل  ؛َو اباتان َو َختان ،و ث ُ َخواتل  ث ُ باات َ

 .(2)«ِل  الجاة؛ ِيهَ

ليرتفددع الجددلاء يف حددهلليث نخددر له لددغ ب لمحعدد  إلددهم  إلددهلل أولددهلل الجنددةو 

مَ عدال جداَْتيَ حتد  تبللدا؛ »: حهث أن ه ء ا  لالة لحىن    و  هللهو يقى  

يف الجندة تمد   أند  يجد ل  الن دي و أي  (3)لةدم أ د بع  «جا  َوم القيامة َنا وهو

 تتج ل  األ  ع ن يف يهلل الىاحهلل فهن .

تل هذا الرتغه  لالحث  د  اإلودار له  دل شدروة الج هلهدة يف انتقد ص 

 ،إ تكْهدوا البادات»بمح تم  فهقى :  المانع ت الغ له ت الايت يرغئ  الن ي 

 .(4)«ِننهَ المؤنسات اللاليات

تر ب ألنثهلل يف إنع نهتمم  لت فة األ ى  الع  هلليةو لقهلل مر  اإلوار تع لي الذ

للددم يمهددل بهنممدد  يف شدديء إال حدد   التعدد  ض  ددع ال  هعددة التكىينهددة لالنفعددهة 

 لالىظهفهة للذتر أل األنثهلل.

ننمدا الاسدا  شدقائق »بقىل : ملسو هيلع هللا ىلص فأ   تع ليمم  يف اإلنع نهةو فقهلل مر ه الن ي 

                                                 

 (.2629(و ل علم   )5995أخرج  ال خ  ي   )(1) 

 (.10991(و لأحمهلل   )5147(و لأبى هللالهلل   )1916أخرج  الرت ذي   ) (2)

 (.2631خرج   علم   )أ (3)

 (.16922أخرج  أحمهلل   ) (4)
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َهدا الاَّداُس  ﴿ري دل الجن  ال شدتهف ال يتع لي ن لهم   عا أ  ،(1) «الْجال ََ
ََ دا  ََ

َُنَثد  ﴾ َ َذَكدْ  َو اَاُكم مِّ ا َخَلق  (و ليشدملمم  جمهعدا تكدريم ا  13)الحجدرات:  نِنَّ

ََ للجن  ال شري  د اَداُهم مِّ َزق  َْ دِْ َو ِّْ َوال َبح  ي ال َبد
اَاُهم  ِِ اَا َباِي آَدَم َوَحَمل  م  َّْ ْ  َك ﴿َوَلَق

ل   َِضَّ َِّيَِّباِت َو ِضي ً ﴾ )اإلَْا : ال  ُ اَا َت َ  َخَلق  مَّ  (.70اَاُهم  َعَل  َكثِيْ  مِّ

ليقر  القرنن أهلهة المرأل لميم ن لالتكلهف لالع  هلللو ل د  ثدم المح ود ة 

يَِياَّدُ  َحَيداًة َ يَِّبدًة  ﴿لالجلاء  َلاُح  َِ  ٌَ ِم َُنَثد  َوُهدَو ُمدؤ  ََو   دَ َذَكدْ   َ  َعِمدَل َصدالِحًا مِّ َم

 ََ ددِز َمُلددوَن ﴾ َوَلاَج  ََع  َِ َمددا َكدداُنوا   َسدد ُهم بَِأح  َْ دد ََج  (و فمددي ت لرجددل 97)النحددل: اَُّهم  

ددَتَجاَب َلُهددم   ﴿روهة دودىاء بعددىاءو لهددذا التعدد لي يعدري يف المعدداللهة الشدد  َ ا َِ

دَ َبع دْل  ﴾ ُضدُكم مِّ َُنَثد  َبع  ََو   دَ َذَكدْ   اُكم مِّ َُِضيُع َعَمَل َعاِمل  مِّ ََنِّي إَ  َبُهم   ن  ) َْ

(و حهث إن ا  يع لي به  الرج   لالنع ء يف ثىاا لوق ا أفعد   195ومران: 

ََ  ﴿اإلنعدد نو بددا تمههددل لجددن  أل لددىن  ِماِي ددِلَماِت َوال ُمددؤ  ََ َوال ُمس  ددِلِمي نِنَّ ال ُمس 

 ََ دابَِِْ اِدَقاِت َوالصَّ ََ َوالصَّ اِدِقي ََ َوال َقانَِتاِت َوالصَّ ِماَاِت َوال َقانِتِي اِت  َوال ُمؤ  َْ دابِ َوالصَّ

ددائَِماِت  ََ َوالصَّ دائِِمي َقاِت َوالصَّ ِّْ ََ َوال ُمَتَصد ِقي ِّْ ََ َوال َ اِشدَعاِت َوال ُمَتَصد َوال َ اِشدِعي

ََ اهلل اكَِِْ وَجُهم  َوال َحاَِِظداِت َوالدنَّ ُْ ُِ  ََ ظِي
َّْ اهلل َوال َحاِِ َََعد اِت  َْ

اكِ َلُهدم  َكثِيدًْا َوالدنَّ

ًْا َعظِ  ََج  ًة َو َْ
ُِ ل   (. 35)األحلاا: يمًا ﴾ مَّ

ب لجندة  د  ملسو هيلع هللا ىلص ليربأ اإلوار    تفضهل الدذتر ولدهلل األنثدهللو ليعدهلل الن دي 

مَ كانَ لد  َنثد  ِلدم َلدْها ولدم َهاهدا ولدم »أتر م  للم يفضل الذتى  ولهم : 

   .(2) «َؤثْ ولْه عليها؛ َدخل  اهلل الجاة

ودىاء ت ندت  لتم  أل هلل اإلوار برو ية االبنةم فإن  أ ر بذلم لكل أنثدهللو

                                                 
(و لحعدن  األل دد   يف 113(و لالرت دذي   )236(و لأبدى هللالهلل   )25663( أخرجد  أحمدهلل   )1)

 (.234 حهيف أبي هللالهلل   )

 (.1958(و لأحمهلل   )5146( أخرج  أبى هللالهلل   )2)
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ام بل لأتهلل ولهلل  و ية حقىمم  حتدهلل يف حد   الع ىهلليدةو ففدي حدهلليث  ملجة أر أ ًا

الْجدل تكدون لد  ارمدة، ِيعلمهدا » الثاثة الذي  ياتهمم ا  أجرهم  رته  نتر 

 .(1)«ِيحسَ تعليمها، وَؤدبها ِيحسَ َدبها، ثم َعتقها ِيتزوجها، ِل  َجْان

ددا فلم وددار  عمدد  شددأن نخددرو فلددئ  ت نددت لأ دد  المددرأل حدده  تكددىن أ ًا

النةىص التي تأ ر برب الىالهللي  لاإلحع ن إلهممد  تثهدرل يف القدرنن لالعدنةم فدإن 

ر حدق األر ولدهلل حدق األاو ف وتربهد  أحدق العد لمه  بحعد   دح ة  الن ي  مهللَّ

فقد  :  د   االب  لأللهلل الن س بربه لإحعد ن و فقدهلل جد ء  جدل إلدهلل  ودى  ا  

و مد  : «ثدم َمدك»و م  : ثم   ؟ م  : «َمك»ح بتي؟ م  : أحق الن س بحع   

 .(2)«ثم َبو »و م  : ثم   ؟ م  : «َمك ثم»ثم   ؟ م  : 

يى ي بحق المرأل ليحذ  الرجل    االغرتا  بقىت  لظلمم و  ملسو هيلع هللا ىلصل   ما  

حدق الضدعيُيَ: )أي أشدهللهلل( اللهم نين َحْج »فهشمهلل ا  ولهلل تأتههلله ولهلل حقم : 

 فمثل هذا يتن مض  ع القى  بظلم اإلوار للمرأل .، (3) «اليتيم والمَْة
للعىأ نعرض تفةها  ألهم  د  يثد   حدى  المدرأل يف اإلودار ل د  مومد  

 الم  لىن    انتق ص اإلوار ترا تم  لأن  ظلمم .

                                                 

 (.3011أخرج  ال خ  ي   )(1) 

 (.2548  ) (و ل علم5971أخرج  ال خ  ي   ) (2)

 (.9374(و لأحمهلل   )3678( أخرج  اب    ج    )3)
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 القوامة وظلم الزوجة  أواًل: 

القددرنن ظلددم المددرأل حدده  جعددل القىا ددة يف المجتمددع للرجددل هلللن  :وادقالدد

َضدُهم  َعَلد  َبع دْل  َوبَِمدا  : ﴿رألالم دُ  َبع  دَل الل  َِضَّ اُموَن َعَل  الاَِّسدا  بَِمدا  َجاُل َقوَّ ِّْ ال

َوالِِهم   ََم    َ ُقوا  ِم َُ  (.34)النع ء: ﴾ ََن

 إن نظرل ودريعة إلدهلل المدنم  اإلودا ي يف التع  دل  دع المدرأل :وابدوالج

يى دي بحعد   ملسو هيلع هللا ىلصالن دي  ا وتكشف و  القهلل  العظهم للمرأل يف اإلوارو فم  م

فحمدهلل  ملسو هيلع هللا ىلصفي حجة الدىهللاع لأ د ر جمدىع الةدح بة لمدف الن دي و فوشرل النع ء

َإ واَتوصدوا بالاسدا  خيدًْا، ِننمدا هدَ عدوان عادْكم »لمد  :  ولأثنهلل وله  وا 

.. َإ نن لكم عل  نسائكم حقدًا، ولاسدائكم علديكم  [أي  ثل األوهرات ونهللتم]

  َدو لَ َِْشدُكم مدَ تكْهدون، وإ َدأذنَّ يف حقًا، ِأمدا حقكدم علد  نسدائكم ِد

ََّ علددديكم َن تحسددداوا نلددديهَ يف كِسدددوتهَ  بيدددوتكم لمدددَ تكْهدددون، َإ وحقهددد

   .(1) «و عامهَ

الةرب ولهلل    يةهلل   دنم   د  أنى بحع  العشرل للنع ء ل ملسو هيلع هللا ىلصأ ر الن ي ل

: ملسو هيلع هللا ىلصتمددد  تأخدددذ حقمددد  بلعددد و و فقدددهلل مددد   لَّ    اللعددد نو فدددإن المدددرأل بحعددد  ج  

وا بالاسا  خيدًْا، ِدننهَ خلقدَ مدَ ِضدَلع، ونن َعدوج شدي  يف الِضدَلع واَتوص»

َع ه، ِنن ذهبَ تقيمد  كسدْت ، ونن تْكتد  لدم َدزل َعدوج، ِاَتوصدوا بالاسدا  

   .(2) «خيْاً 

للم  ت نت األورل تع ئر الماوع ت المجتمعهة لاالمتة هللية تحتد ع إلدهلل 

َجداُل  ﴿ مدرألال هلللنلرجدل ل يف األودرلالقىا دة  م ئهلل يقىهلله م فإن القرنن جعدل ِّْ ال

دَوالِِهم   ََم    َ ُقوا  ِمد َُ ََن ُ  َبع َضُهم  َعَل  َبع ْل  َوبَِما  َل الل  َِضَّ اُموَن َعَل  الاَِّسا  بَِما   ﴾َقوَّ

                                                 
 (.1851(و لاب    ج    )1163( أخرج  الرت ذي   )1)

 (.1468(و ل علم   )3331( أخرج  ال خ  ي   )2)
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للهلل يف األورلو لهدى الرجدلو للهة األاعم آلية تحهللهلل   ح  الف(، 34)الاسا : 

يقدىهلل  د  تحدت ل  ام  عدمدهئ  ال يخلى  د  - ر تربأ غر  -إن أي  جتمع إنع   

أل  ودممتدرب يف األأحةدة   ل ا تاتدأ  تكرب ودن و  اآلخري يمت م ب  وبم  لاليت  

ل  االبهلل    لجىهلل  هللير أل  عد -ولهلل تل ح    -و لك  خربل لأمهلل هة يف العمل

 .أل م ئهلل لمذه الماوعة أل 

لدهلل لأن تكدىن المعدئىلهة األإ د   :حدهلل خهد  ي أ د ر أليف ح لتن  هدذه نحد  

 أن تكىن للرجل. لأ وللمرأل

 معد لال لب ليةددرخ الذي  د  فتدئ يند هللي -إن نظرل بعه ة تتفح  و لمن  

يف  ختلدف  لتكشف لن  و  حقهقة تمهل الرجل ونم  - لأالمرلالرجل  العمه ء به 

إلهلل  تم نع ة الىميرات الق  ب الكريم:  أو لذلم أوبلهللان الهللاوه  إلهلل المع لال

لتدم نعد ة الملدىك  ؟بده  الجنعده  ن هللي ب لمع لالع لم الذي ييف هللل  الالىم اء 

الهللللدة لالربلمدد ن لمدد هللل  نعدد ءلتددم نعد ة   دد  النعد ء يف تلددم الد اهلل؟ لالر ود ء

 إلهلل الرج   يف هذه الهللل ؟! حلاااأل

ولدهلل المدرأل  -يف تدل هدذا  -ال  ي  أنن  جمهعا  تفقىن ولهلل تقهللر الرجدل 

 .؟يهللوىن المع لال    ونهلل فكهف لمع هذابف    ت هر و ل

المددرأل  تىلهددةولددهلل األ مدد ر الع لمهددة يف أوددكنهللن فهة حققددت الددهللل  اإلإن 

 %و لم نا؟ 30د ن    مه هلليةو لكنم  لم تتج لم نع ة ال

دَل اهلل ﴿ :القرنن يجه ن  َِضَّ اُموَن َعَلد  الاَِّسدا  بَِمدا  َجاُل َقوَّ ِّْ َضدُهم  َعَلد   ال َبع 

ُقوا  مِ  َُ ََن َوالِِهم  َبع ْل  َوبَِما  ََم   ونعم لقهلل خلدق ا  الرجد   لغ يدة(و 34)النع ء:  ﴾َ  

 للهة القهد هلللا   يعهنمم ولهم  و ل   نلم  علاإل ك ن ت لك ت و  هم    الم  أل

 ل ل  ودد   و يددة ال هددت لنفقتدد و ف لللجددة هلل  األندد   عدد يف األوددرل لالمجتمددعو

شدقهلل ب لعمدل لتضدم  أن تكدهلل  لتلال   لىبدا  نمد   ة نةو له  لاج دا ولهمد  
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لال هدى  تن ود   دع أنىثتمد   و ك نا لم  يف بهت الللجهةو فمذا له     لاج  هتد 

تن و   ممتمد  العد  هة يف إهللا ل ف ره  ا  ولهم  للط هعتم  الح نهة الع طفهة التي 

وكلكددم  ،كلكدم ْاَّ  » لالرو يددة بهتمد  لتربهدة أبن ئمدد  لإو د ئمم حقمدم  دد  الحندى

وهو مسؤول عَ ْعيت ، والمَْة ْاعية  ،.. والْجل ْاَّ  يف َهل  مسؤول عَ ْعيت 

 . (1)«وهي مسؤولة عَ ْعيتها ،يف بيَ زوجها

ددا ت نددت أل ملجددةو أختددا ت نددت أل ابنددة لالمددرأل َددْ »  كفىلددة النفقددةو أ ًا

 ،(2)«ثم َدنا  َدنا  ،وَختك وَخا  ،َمك وَبا  :وابَْ بمَ تعول ،المعِي العليا

الللجدة خةى داو للدى ولدهلل لو فد   ولدهلل األودرل ومى دا الرجدل اإلنىاج  ف

ولهددَ علدديكم ْزقهددَ » :بددذلم ملسو هيلع هللا ىلصت نددت نات  دد   للظهفددةو فقددهلل أ ددر الن ددي 

 .  (3)«وكسوتهَ بالمعْو 

لالعامة الللجهة جملة  ت  هلللة    الحقى  لالىاج  تو لهي م ئمدة ولدهلل 

ََّ بِدد ﴿  ددهللأ األخددذ لالع دد ء  ََّ ِمث ددُل الَّددِني َعَلددي ِه ََّ َوَلُهدد َجدداِل َعَلددي ِه ِّْ وِ  َولِل ُْ ال َمع 

َجةٌ  َْ لهعت لقعىهلل جن  النعد ء ود   )القىا ة( و لهذه الهلل جة (228)ال قرل:  ﴾َد

جن  الرج  و بل تفضهل  تن ود   دع  د  ألهللود  ا  يف الرجدل  د  اودتعهللاهللات 

 ف رية تائم  ممت  لتتن و   ع إنف م  ولهلل األورل. 

 ملسو هيلع هللا ىلصتفدرهلله بدد لقرا و فمدد  هددى  يوددرل ال تعنددل لاألأمىا دة الرجددل ولددهلل المدرل

  ألوددرلب ددةو ال ر وددلمة يف  عددألة تتعلددق ب ألأيعتشددهر أتمددل الرجدد   لوددههللهم 

  لوددمم ليحلددىا  دد  أن يحلقددىا يددىر الحهللي هددة  ددر أ ددح ب  أ فقددهللو فحعدد 

هللخل و فدحدهللألم يقم  دنمم كرهىا نلم لف المنى لو لمهللينةإلهلل الهعىهلللا ومرهتمم 

                                                 
 (.1829(و ل علم   )893( أخرج  ال خ  ي   )1)

 (.7065(و لأحمهلل   )2532( أخرج  النع ئي   )2)

 (.1218( أخرج   علم   )3)
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يد  ن دي ا  أتحد  »فق لدت أر ودلمة: و م     لقي    الند سولهلل أر ولمةو فذتر ل

دم  ونلم؟ اخدرع ثدم ال تكلدم أحدهللا   دنمم تلمدة حتدهلل تنحدر ب دهلُلن م   لتدهللوى ح ل ق 

فلم يكلم أحهللا   نمم حتهلل فعل نلدمو نحدر ب هلُلن د و لهللود  ح ل قد   وفهحل ق مو فخرع

حتدهلل تد هلل فحل ق و فلمد   ألا نلدم مد  ىا فنحدرلاو لجعدل بعضدمم يحل دق بعضدا 

مم يقتل بعضا غما  .(1) «بعض 

بقي أن ومد  يف ننان أ دح ا هدذه األب ىلدةو فنعدألمم:  د  القدهم ولدهلل 

الْجل لديس مدَ » األورل يف تت بكم الرج   أر النع ء؟ ل    أيكم يف مى  بىل :

 المَْة، بل المَْة مَ الْجل، ورن الْجل لم َ لدق مدَ َجدل المدَْة، بدل المدَْة

و لهدذا الدن  لأ ث لد  يفهدهلل مىا دة (9-11/8( 1)تى نثدىس ) «َجل الْجل مَ

الرجلو ليفههلل أيضا    ال نق ل و لنراه إم اء ب لمرأل التي لدم تخلدق للرجدلو فمدي 

لهعددت تعدد ئر  دد  وددخره ا  لندد   دد   تدد عو بددل هددي ت لرجددل  خلىمددة لع دد هللل ا  

 لوم  ل األ ض بمنمج  ت   ك لتع لهلل.

                                                 
 (.2734( أخرج  ال خ  ي   )1)
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 ةثانيًا: األمر بضرب الزوج

َوال َّتِددي  ﴿القددرنن ظلددم المددرأل حدده  أجدد م لللجمدد  أن يضدددرهب :  :قالددددوا

داَُكم   َََ ع  دنِن   َِ  ََّ دُِْبوُه ي ال َمَضداِجِع َواض 
ِِ ََّ وُه ُْ ُج ََّ َواه  ِعُظوُه َِ  ََّ ُِوَن ُنُروَزُه َتَ ا

بِي ً نِنَّ اهلل ََ  ََّ  (.34 ء: )النع َكاَن َعِلي ًا َكبِيًْا ﴾ َِ َ َتب ُلوا  َعَلي ِه

ودد ق لندد  التعددرأ ولددهلل  ددنم  القددرنن يف التع  ددل  ددع المددرألو  :والجدددواب

ل أين     فه     التكدريم لاإلجدا  الدذي ودلَّ أن نجدهلل  ثهلد  يف تتد  اآلخدري و 

خيْكم »ت ن نمىنجا لمذا األ ل ملسو هيلع هللا ىلص فمذا هى األ ل يف  ع  لة المرأل و لالن ي 

مدا ضدْب »   أر المدا نه  و ئشدة:و ل دفت(1)«خيْكم رهل ، وَندا خيدْكم رهلدي

شيلًا قدط بيدْه، وإ امدَْة وإ خادمدًا؛ نإ َن َجاهدْ يف َدبيل اهلل، ملسو هيلع هللا ىلص َْول اهلل 

وما نيل ما  شي  قط ِياتقم مَ صاحب  نإ َن َاتهك شي  مدَ محداْم اهلل ِيادتقم 

 .  (2)«هلل عز وجل

لكد  لهكذاو ف أل ل تكريم المرألو لك  للق وهللل شىانو ف إلنع ن  كدررو 

حفد  حه تد و أ د  الق تدل فهقتدلو  -يف اإلنعد ن -الل  لالمجرر يم نو لاأل دل

لاأل ددل يف المددرأل تكريممدد و لكدد  الن شددل المعددتخفة بربدد   الللجهددة ت ضددرا 

 لتاهللا إنا لم تنفع  عم  لو ئل اإل ا  و للى م تلت ت قتل.

 لمهلل أنن القرنن الكريم للللع بتأهللي  ملجد و بدل ألجد  ولهد  نلدمو فلدى

ت نت ملجدة الىاحدهلل  ند  ال تةدلي  دثا  أل ا درأل ن شدلا م فدإن الدللع يندهللا إلدهلل 

لوظمدد و ثددم هجرهدد  إن أ ددرت ولددهلل النشددىم لتددهلل هر الحهدد ل األوددريةو فددإن لددم 

 تروىي فإن ا  أنن ل  بضرهب  ةربا خفهفا غهر  رب .

لدده  أ ددا  يف  ع  لددة المددرألو بددل هددى خدد ص  -تمدد  ودد ق  -لهددذا التأهلليدد 

                                                 
 (.3795(أخرج  الرت ذي   )1) 

 (.2328( أخرج   علم   )2)
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جددة الن شددل وددهئة  الخلددق لالددهللي و لهددى نددىع  دد  الرحمددة هبدد  لالىم يددة لمدد   دد  ب للل

دَظ  ﴿حع ا ا  لوق ب و م   تع لهلل:  ُِ دالَِحاُت َقانَِتداٌت َحاَِِظداٌت لِّل َلي دِب بَِمدا َح َِالصَّ

دِْ  اهلل ََّ ِِدي ال َمَضداِجِع َواض  وُه ُْ ُجد ََّ َواه  َِِعظُوُه  ََّ ُِوَن ُنُروَزُه دنِن  َوال َّتِي َتَ ا َِ  ََّ بُوُه

دبِي ً نِنَّ اهلل ََ  ََّ َِ َ َتب ُلوا  َعَلي ِه اَُكم   را د(و ف لضد34)النعد ء:  َكداَن َعِلي دًا َكبِيدًْا ﴾ َََ ع 

نخددر لودد ئل اإل ددا و ليكددىن بعددهلل الددىو  لالمجددر لاوددتفراغ الجمددهلل يف التقددىيم 

 لاإل ا .

ة التي يئ  لحه  نتحهللث و  الضرا تهللل  يف  خهلة ال عض النم نع العهئ

الع لم يف شرم  لغرب   نم  و فقهلل أ  يف العنف  ع النع ء لالقعدىل  عمد   رةدا 

و لمهددا  ل يددا ب إلنعدد ن الهددىرو لهددى بدد ل  ع  مدد  يحر دد  القددرنن الددذي ال يددأنن 

را غهر المرب و لمهلل  ثلىا لمد  دب لضرا المرب و ف لج ئل يف ةرا الن شل م الض

ملسو هيلع هللا ىلص لى ةرا ب  طفل لم  تأنىو لمهلل م   الن ي بضرهب  ب لعىاكو لهى وىهلل  غهر 

ِداتقوا اهلل يف الاسدا ، ِدننكم َخدنتموهَ » ن ما ولهلل مهلل  الضرا المعمى  بد : 

بأمان اهلل، واَدتحللتم ِدْوجهَ بكلمدة اهلل، ولكدم علديهَ َن إ َدو لَ ِْشدكم 

َحددًْا تكْهوندد ، ِددنن ِعلددَ ذلددك ِاضددْبوهَ ضددْبًا غيددْ مبددْح، ولهددَ علدديكم 

   .(1) «تهَ بالمعْو ْزقهَ وكسو

أ   الضرا المرب  الذي يرتك أثدرا  ولدهلل الجعدهلل فمدى حدرارو لبخ  دة إنا 

 د  ةدرا الحهدىان ولدهلل لجمد و فمد  ب لند  ملسو هيلع هللا ىلص ت ن ولهلل الىج و فقهلل لع  الن دي 

َمددا بللكددم َين قددْ لعاددَ مددَ وَددم البهيمددة يف وجههددا َو ضددْبها يف »ب لللجددة : 

 .(2) «وجهها

وددمع  ياتددهلل ولددهلل حقىممدد  ملسو هيلع هللا ىلص ولددهلل الن ددي للمدد  هللخددل  ع ليددة القشددهري  

                                                 
 (.1218أخرج   علم   ) (1) 

 (.2564( أخرج  أبى هللالهلل   )2)
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َُ عمدَ، واكدُس نذا اكتسديَ، »ليقى :  ، وَ عدم  نذا  إ تضِْب الوج ، وإ تقبِّح 

وإ تهُجددْ نإ يف البيددَ، كيدد  وقددْ َِضدد  بعضددكم نلدد  بعددْل؛ نإ بمددا حددل 

 .(1)«عليهَ

ولددهلل ملسو هيلع هللا ىلص ألللئددم الددذي  يضدددربىن ملجدد هتم لمددف ملسو هيلع هللا ىلص لن ددا  دد  الن ددي 

َعمدْ َحدْكم ِيجلدْ امَْتد  جلدْ العبدْ، ِلعلد  »و فهقدى : المنرب يى ي ب لنعد ء

   .(2) «َضاجعها مَ آخْ َوم 

 جل يشكى ملجت و فقد  : يد   ودى  ا و إن لدي ملسو هيلع هللا ىلص لنات  رل ج ء إلهلل الن ي 

. فقد  : يد   ودى  ا و إود  « لقهدا»ملسو هيلع هللا ىلص: ا رأل فذتر    طى  لع و  لإيذائم ؟ فقد   

َ مُ »نات  ح ة لللهلل؟ م  :  ْها، ِنن َك ِيها خيدْ ِسدتُعل، وإ تضدْب ِأمسكها و

ََمتَك  و  ةرهب   غم وىء  ع  لتم  لخلقم . ملسو هيلع هللا ىلص و فنم ه (3) «ظعياتك ضْبَك 

لخشهة    لمىع بعض األملاع يف الظلدم لالتعدهللي لالتععدف يف التأهلليد  

لك  بعض الللج ت أودأن إلدهلل أملاجمد و إن ال ، «إ تضْبوا نما  اهلل» ملسو هيلع هللا ىلص:م   

رن  النع ء  ولدهلل ملسو هيلع هللا ىلص تأهللي و فج ء ومر إلهلل  وى  ا  يةليف ح لم  إال ال
فق  : نئ 

يف ةدرهب و فأطد أ بدر   ودى  ا  ملسو هيلع هللا ىلص أملاجم  )أي نفرن لاجرتأن(و فدرخ  

لقدْ  دا  بدآل محمدْ نسدا  »ملسو هيلع هللا ىلص: نع ء تثهر يشكىن أملاجمد و فقد   الن دي ملسو هيلع هللا ىلص 

 .  (4) «كثيْ َركون َزواجهَ، ليس َوللك ب ياْكم

حر شريف أن يتقدي ا  تعد لهلل يف ملجد و  لكلملسو هيلع هللا ىلص لهكذا نرى ل  ل الن ي 

الدذي  د  ملسو هيلع هللا ىلص لأن يعف لع ن  ليكف يهلله ب ألنى ونم و تم  ت ن يفعدل  ودى  ا  

                                                 
 (.19541( أخرج  أحمهلل   )1)

 (.2855(و لنحىه يف  علم   )4942أخرج  ال خ  ي   ) (2) 

 (.15949(و لأحمهلل   )142( أخرج  أبى هللالهلل   )3)

 (.1985(و لاب    ج    )2146( أخرج  أبى هللالهلل   )4)
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ةددرا ملجددا لال م حمدد و لأ دد  أللئددم المعددهئىن الددذي  يضددربىن ملجدد هتم 

ولهمم أوم لهعىا    خه   المدا نه و فخهدرهم خهدرهم ملسو هيلع هللا ىلص فحع مم حكم الن ي 

 هرن  ألهل .خملسو هيلع هللا ىلص ألهل و ل وى  ا  

ََّ  ﴿لقهلل ألج  القرنن العشرل ب لمعرلأ ح   الح  لالكراههدة  وُه ُْ  ََعاِشد

َعَل اهلل ََج  ُهوا  َشي لًا َو َْ ن َتك 
ََ َعَس   َِ  ََّ ُتُموُه نِن َكِْه  َِ وِ   ُْ يِ  َخي دًْا َكثِيدًْا ﴾  بِال َمع 

ِِ

أل (و فدإن لمدع طدا  ثدم انتمدت ودهللهت م فإ د  أن يمعدكم  بمعدرلأ 19)النع ء: 

َسددان  ﴾  يعدددرحم  بإحعدد ن دددٌَِْح بِنِح  ََو  َتس   
و   ُْ دد َسدداٌ  بَِمع  نِم  َِ َتدداِن  َّْ َِّدد َُق َم ﴿ ال

 (.229)ال قرل: 

لهذه العشرل ب لمعرلأ للللجة تة يف  هلانا للخهرية وندهلل ا  يعدت ق فهد  

خيددْكم خيددْكم رهلدد ، وَنددا »ملسو هيلع هللا ىلص: المعددلمىن إلددهلل  ح ددة ا  ل ةدد هو فقددهلل مدد   

نن َكمدددل المدددؤمايَ نَماندددًا َحسددداُهم خلقدددًا »و ليف  لايدددة: (1)«خيدددْكم رهلدددي

هم بأهل  ُُ    .(2)«وَلِ

                                                 
 (.3795أخرج  الرت ذي   ) (1) 

 (.23684(و لأحمهلل   )2612أخرج  الرت ذي   ) (2) 
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 تعدد الزوجاتثالثًا: 

القددرنن ظلددم المددرأل حدده  أبدد   للرجددل أن يتددللع ولهمدد و ليف هددذا  :قالددددوا

 إةرا  بمةلحتم .

م ل التعرأ ولهلل حكدم اإلودار يف المعدألة نقدر  أن اإلودار  :والجدواب

   شرع هذه الشروة التي شروتم  األ م لالملل م ل اإلودارو فقدهلل  لم يك  أل 

ورفت األ م جمهعا التعهللهللو لكنمد  تدرهللهللت بده  نىوهد : تعدهللهلل الللجد ت لتعدهللهلل 

الخلهاتو فقهلل أج م اإلوار األل   نمم و لحرر الث   لم  فه     إم اء بد لمرأل 

ف لعشدهق ال يلتدلر  لظلم ف هلل  لمد  و فمدى يجرهللهد   د  جمهدع الحقدى  الللجهدةو

للخلهلة بم  يلتلر ب  الللع لللج ت     نفقة لوك  ل و ية للللج ت لألبن ئم  

    غهر تفريق بهنمم.

لالرودد الت العددم لية م ددل اإلوددار أب حددت تعددهللهلل الللجدد تو ليكفددي يف 

إث  ت نلم أن نذتر أن العمهلل القدهلليم الدذي يدا   بد  الهمدىهلل لالنةد  ى يقدر بدأن 

للجا    ثاث ملج ت )ود  ل لهد جر لم دى ل(و لأ د  يعقدىا إبراههم ت ن  ت

فكدد ن  تللجددا  دد  األختدده  )لهئددة ل احهددل(و لاأل  تدده  )ملفددة لبلمددة(و )انظددر 

(و ليذتر الكت ا المقدهللس أن هللالهلل تد ن لد  ود ع ملجد تو لأن ابند  29التكىي  

كانددَ لدد  َددبع مائددة مددَ الاسددا  السدديْات، وثدد ُ مائددة مددَ »وددلهم ن الن ددي: 

(و ف لتعدهللهلل  شدرلع يف شدرائع التدى ال ل د  11/3( 1)ودفر الملدىك ) «سْاْيال

 غهر ةىابط لال شرل .

لأ   المعهحهة فمي تحرر تعهللهلل الللج ت  غم أن  لدم يدرهلل ود  المعدهيف  د  

مددا جلددَ لدداقْل الادداموس َو »ي  ددل هددذه الشددريعة التى اتهددةو ف لمعددهيف يقددى : 

 .(5/17)  تهلل  «ارنبيا ، بل ركمل

عمدهلل الجهلليدهلل يشدهر إلددهلل  شددرلوهة التعدهللهللو حهدث يقدى  بددىل  يف بدل إن ال
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ِيجب َن َكون ارَق  بد  لدوم بعدَل امدَْة واحدْة »(: 3/12( 1)تهمىث لس )

و ليفمددم  ندد   نددع تعددهللهلل الللجدد ت  «... لدديكَ الرمامسددة كددل بعددل امددَْة واحددْة

 للشم سو لجىامه لغهره.

 عدهحهة شدتهلل  ثدل لمهلل بقهت مضهة تعهللهلل الللج ت  هحة تن هللي هبد  فدر  

ر ديف ألم نهد  يف ألاودط القدرن العد هللس وشد "األند  ب بتهعدت" "تجهلليهللية العمد هلل"

ج ن بىتلعىن الشمهر بهىحن  اللههللالي حد تم  الا عمهللا  للمهاهلل و لت ن الق 

ر( يقدى :  د  1531) التي أودم ه  )أل شدلهم الجهلليدهللل(  هللينة  ىنعرت األلم نهة

 فعله  أن يتللع وهللل ملج ت. يريهلل أن يكىن  عهحها حقهقها

لبمثل  ن هللت فرمة المى  ىن يف   لع القرن الت وع وشرو للم يتخلدىا وند  

 العل  ت المهللنهة يف ألاخر القرن الت وع وشر.   إال بضغط 

وندهلل  فكدري   لحىظدالمهلل بلغت الهللوىل إلهلل إب حة تعهللهلل الللج ت   لغا 

  نقدد  شددهلليهلل يف وددهللهلل الغددرا لولمدد ئممم لبخ  ددة بعددهلل أن و نددت أل لبدد   دد

 لهدىن  جدلو  48الرج   نتهجدة للحدربه  العد لمهته  التدي متدل فهممد  أتثدر  د  

   .(1)لتذلم النتش   الفىاحش لاللن  لمي هللل وهللهلل اللق  ء

للى وهللن  للحهلليث و  ورا الج هلهدة لرأيند  أن التعدهللهلل شد ئع وندهللهم  د  

لمة الثقفديو غهر ةىابطو فك ن ل عضمم وشر ملج تو فقدهلل أودلم غدهان بد  ود

لأ   ومهرل األودهللي ، (2) «اختْ ماهَ َْبعًا» ملسو هيلع هللا ىلص:لتحت  وشر نعىلو فق   ل  الن ي 

اختدْ مداهَ » فق  :ملسو هيلع هللا ىلص فهقى : أولمت لونهللي ثم   نعىل و فذترت نلم للن ي 

                                                 
(و 241-240( انظددر: حددىا   ددرييف بدده  و ددهلل ا  لو ددهلل المعددهيفو و ددهلل الددىهلللهلل شددل ي و ص )1)

 (.204لالت شهر لاالوتشرا و  حمهلل ولت ال م  لي و ص )

 (.4595(و لأحمهلل   )1953(و لاب    ج    )128( أخرج  الرت ذي   )2)
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 .  (1) «َْبعًا

لهكذا ف لتعهللهلل  ىجدىهلل م دل اإلودارو ل د  غهدر ةدىابطو لنلدم لىامعهدة 

اع إلدهلل الدللاع بغهدر ملجتد  لمرةدم  أل لعدهللر هذه الشروةو لح جة بعض األمل

مددهلل هت  ولددهلل اإلنجدد ا أل تىمفمدد و أل لغهددر نلددم  دد  األودد  او للددىال تعددهللهلل 

 الللج ت لم  تللجت الكثهر    العىان  لالم لق ت لنلات األ راض.

لقهلل ت ن اإلوار لامعها حده  أمدر شدريعة التعدهللهللو فتدللع الدللع بدأخرى أللدهلل 

 د  العامدة المحر دةو ف لتعدهللهلل المشدرلع يغلدق ال د ا أ د ر     طا  األللهللو لأللهلل

 تعهللهلل العشهق ت غهر المشرلع الذي يجت   المجتمع ت اإلنع نهة التي ترفض التعهللهلل. 

%  د  75ر أن 1980ج ء يف إحة ئهة و  الخه نة الللجهة  نشى ل يف   يى 

ا درأل  األملاع يف أل لب  يخىنىن ملجد هتمو لأفد هللت إحةد ئهة أخدرى أن  لهدىن

ر(و 1990ر إلدددهلل 1980تقري دددا وملددد  يف ال غددد ء بأ ريكددد  خدددا  الفدددرتل  ددد  )

 لاإلحة ئه ت األحهللث أوىأ لأفظعو فم  هى الع   يف تل هذا ال اء؟.

تعدت نت لهدى يجهد : ل او  فرمة الربللنعمع إلهلل المةليف    ت  لىثر 

.  د  أجدل نلدم إن ن ضة الجن  مىية لهلل جة أن  ال يقهلل  ولهلل العفة إال القلهل .»

الرجل المتللع أتثر وفة  د  الراهد  ... بدل إن الدللاع بد  رأته  مدهلل يعدميف بد  

 .(2)«أيضاو تعاع المرتاأ اإلثمو ت هلليل و  االتة   الجنعي غهر المشرلع

إن ال شرية ال غن ء لم  ود  تعدهللهلل الللجد ت إنا شد ءت أن تحهد  حهد ل العفدة 

ه ة لمحة ءات الع لمهة التي تشدهر إلدهلل لال مرو لهذا    وتقىهللن  إله  هلل اوة بع

مي هللل   رهللل لنع ة النع ءو فإنا ت ن وهللهلل اإلن ث يف الىاليد ت المتحدهللل األ ريكهدة 

                                                 
 ( .2241( أخرج  أبى هللالهلل   )1)

و هة لاإلوارو أحمهلل و هلل الىهد ا( انظر: تعهللهلل نع ء األن ه ءو ل ك نة المرأل يف الهمىهللية لالمعهح2)

 (.185و  165-156ص )
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يليهلل ولهلل وهللهلل الذتى  بأ بعة  ايده  ا درألو فدإن المجتمدع األ ريكدي  خهدر بده  

 الق ى  بأ بعة  ايه  بغي أل بأ بعة  ايه  أورل شروهة تتعهللهلل فهم  الللج ت.

لهكذا فإن إب حة القرنن لتعهللهلل الللج ت  ى ل    حكمة ا  الحكهم و إن 

لامع األ ض ال يةليف إال بمثل هذا التشريعو فعهللهلل نعد ء ال شدر الهدىر يربدى ولدهلل 

 ج لم  بأ بعم ئة  لهىن ا درألو  مد  يجعدل تعدهللهلل الللجد ت ةدرل ل  لحدة لكدل 

اإلي  لهددة   شدددرمةمعتلددذلم تقددى  ال جتمددع يخشددهلل الفعدد هلل ليحددذ  االنحددا و 

ددم الددهلللهل حتددهلل اآلن بددأي طريقدددة »: ر(1989)ت  لى افهشدده  فدد غلهري إندد  لددم ي ق 

دة ولهلل أن تعدهللهلل الللجدد ت هدى ب لضددرل ل شدرًا اجتمد وي لوق ددة يف طريدق  ُ ل ق    

ر .. ليف اوددت  وتن  أيضدد  أن ن ةدددرًا ولددهلل أنددد  يف بعددض  راحدددل التًا دددى   التًاقدددهللًا

حىا  خ  ة بعهنم  و تأن ي قتل وددهللهلل  د  الدذتى  ةدخم االجتم وي ونهلل   تنشأ أ

 .(1)«إلهلل حدهللًا اوتثن ئي يف الحدرا  ثا  م ي ة يف تعدهللهلل الللج ت ةرل ل اجتم وهة

لكدد  لامعهددة اإلوددار يف إب حددة التعددهللهلل لددم تخددلَّ بمث لهتدد  يف التشددريعو فقددهلل 

  حهللهلله بأ بع ملج ت فقطم حتهلل يقهلل  الرجدل ولدهلل الىفد ء بحقدىمم و تمد  ودهَّ 

اإلوار هذه الشروة لماو  بجملة  د  اآلهللاا لالضدىابطو التدي تلدلر المنةدف 

بتربئة القرنن  د   عداللهة المم  ود ت الخ طئدة التدي يقدع هبد  بعدض المعدهللهللي  

الذي  لم يتأهللبىا برهللاب و للم يفقمىا أن تعهللهلل الللج ت له  شدمىل ود برلو بدل هدى 

قهد ر هبد  لالىفد ء بكدل  ت ل  هتد   ليهلل    المعئىله ت التي يجد  ولدهلل الدللع ال

 الم لهة لاالجتم وهة لاإلنع نهة.

ل   نهللاا اإلوار يف هذا الخةىص أن  تت  ولهلل الدللع العدهلل  بده  نعد ئ  

دانكُِحوا  َمدا َ داَب لَُكدم  ﴿أل اال تن ع و  التعهللهلل:  َِ ََإَّ ُتق ِسُِوا  ِِدي ال يََتداَم   تُم    ُ َونِن  ِخ

ََ الاَِّسا  َمث اَ   ﴾مِّ َ َمداُنُكم 
ََ   َ ََو  َمدا َمَلَكد ًة  َْ َواِحد َِ لُوا  

ِْ د ََإَّ َتع  تُم    ُ َِنِن  ِخ بَاََّ  ُْ َُ َو  َوُث َ

                                                 
 (.426( م لىا و  اإلوارو وم هلل الهللي  خلهل و ص )1)
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 ( و لالعهلل  يشمل العك  لالنفقة لغهره      عتحق ت الللجهة.3)النع ء: 

    ى ل تثهرا     نراه  ونهلل المعدهللهللي و لهدي المهدل إلدهلل ملسو هيلع هللا ىلص لحذ  الن ي 

ىع  دد  الظلددم تىوددهلل ا  ف ولدد  بعقىبددة خ  ددة يددىر إحددهللى الددللجته  و فمددذا الندد

مَ كان لد  امَْتان َميل مع نحدْاهما علد  ارخدْى؛ جدا  َدوم القيامدة : »القه  ة

 .  (1) «وَحْ شقي  َاقط

للى وهللن  إلدهلل مدى  القد ئله  أن تعدهللهلل الللجد ت فهد  ظلدم للللجدة األللدهلل 

األخدرى لإتدرار لمد و لإه نة لكرا تم و فجىاب : فإن التعهللهلل فه   ةدلحة للللجدة 

 فكهف تفىت هذه المةلحة؟

ثم إن الللجدة الث نهدة ودتغهللل شدريكة األللدهلل بم   تدة أودرهت   د  الرجد   

لالنع ء الذي   ألا أن تللجم      تللع بغهره  خهر لم     أن تكدىن بدا ملعو 

 ه نة لم  و لياهلم  لتكىن ملجة ف ةلة بهللال     أن تكىن خلهلة أل وشدهقة  لهى

 حقى  لال ترا ةو ثم ال تل ث أن تةهر إلهلل الش  ع. با

أن إب حة تعهللهلل الللجد ت هدى  "شى برن  هلل"للذلم يرى الك ت  اإليرلنهللي 

إن أل لب  لى أخذت هبذا النظد ر لدىفرت ولدهلل »العاع لمش تل الغرا و فهقى : 

 .«شعىهب  تثهرا     أو  ا االنحا  لالعقى  الخلقي لالتفكم الع ئلي

إنا نظرندد  إلددهلل تعددهللهلل الللجدد ت يف »:  "هددم فدد  له "عتشددر  الم ليقددى 

-اإلوار    الن حهة االجتم وهة أل األخامهة أل المذه هةو فمى ال يعدهلل  خ لفدا 

أل مدهلل أودلىا  د  أود له  الحضد  ل لالمهللنهدةو بدل هدى  -بح    د  األحدىا  

هللهلل واع وملي لمش تل النع ء ال  ئع ت لال غد ءو لاتخد ن المحظهد تو لنمدى ود

 .(2) « العىان  الم رهلل يف المهللنهة الغربهة بأل لب  لأ ريك

                                                 
 (.8362(و لأحمهلل   )1969( أخرج  اب    ج    )1)

 (.149( اإلوار لحقى  المرأل و بإشراأ هلل. جعفر و هلل العار و ص )2)
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 حقوق املرأة واملرياثرابعًا: 

القرنن غ   المرأل حه  جعل لمد   د  المهدراث نةدف  د  للرجدلو  :قالددوا

 ليف نلم انتق ص    أهلهة المرألو ل ع  لتم  ولهلل أو  نةف إنع ن!!.. 

نعدده  يف اإلنعدد نهةو ل أيندد  ودد ق بهدد ن  ددى  التعدد لي بدده  الج :والجددواب

تع ليمم  يف المنللدة وندهلل ا  لجلائد  لوق بد و لاودتقر لدهللين  أن التف ةدل بهنممد  

ننمدا الاسدا  شدقائق »ملسو هيلع هللا ىلص: إنم  هى لهلللاع   هلليدة بحتدةو ف أل دل يف المعدألة مىلد  

 .(1)«الْجال

لم ل أن نقف ولدهلل ود   اخدتاأ الدذتى  ود  اإلند ث يف المىا يدث ألهلل 

ه  ولهلل القرنن بأن تت مم المقهللوة تحدرر المدرأل  د  المهدراث تلهدة تذتهر ال  ون

ِكلم الْب موَ  قائ ً ... ََما ْجل مات وليس ل  ابدَ؛ »ح   لجىهلل أشق ء لم  

 الدذي –( و ل يفمدم  د  العده   التدى ايت 27/8)العدهللهلل  «تاقلون ملكد  نلد  اباتد 

بندة )لانظدر يشدىع أن لجدىهلل االبد  يمندع تى يدث اال -ى لالنة   الهمىهلل ب  يا  

17/1-3.) 

لحه  جد ء اإلودار تد ن ودرا الج هلهدة يحر دىن المدرأل  د  المهدراثو  

لا  إن تن  يف الج هلهة    نعهلل للنعد ء أ درا م حتدهلل أندل  ا  فدهم   د  »يقى  ومر: 

فدألغهلل اإلودار شدروة الج هلهدةو لأحدل بدهللال  وند  و (2) «أنل و لمعم لم     معم

 ي الم ني لفق مىاوهلل ثاثة:نظ ر اإل ث اإلوا 

 راودد ل هلل جددة القرابددة بدده  المهددت لالددىا ث و فكلمدد  امرتبددت الةددلة  َوإً:

ب لمهت ماهلل النةه  يف المهراثو لتلم  ةعفت الةلة ملَّ النةه  يف المهدراثو 

هلللنم  اوت    لجن  الىا ثه و ف بنة المتى  تأخذ أتثر    لالهلل المتى  أل جهلله أل 

                                                 
 (.25663(و لأحمهلل   )236(و لأبى هللالهلل   )113( أخرج  الرت ذي   )1)

 (.4913( أخرج  ال خ  ي   )2)
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 نةف الرتتة لى ل ثت  ع األا لاألر. أخه  و لهي تن  

 راو ل  ىمع الجهل الىا ث    التتد بع الل ندي لألجهد  و ف ألجهد    ثانيدًا:

الن شئة تقهللر ولهلل األجهد   الك هدرلو ألود  تعدتق ل األو د ء لالنفقد ت  د  هلل اودة 

لملاع لإنف   ولهلل األبن ءو بعك  الك    الدذي  غ ل دا  د  تخدف نفقد هتمو ل درل 

 أثدر للدذتى ل لاألنىثدةو ف ندت المتدى  تدرث )النةدف( أي أتثدر  د  أر أخرى ال

 المتى  لأبه و لحتهلل لى ت ن األا هى  ةهلل  الثرلل التي لاب  .

دنم  ثالثًا:  راود ل العد ء المد لي الدذي ودهتحمل  الدىا ثو لفدق م ودهللل الغ 

ررو فكلم  ت نت األو  ء وله  أتثر فإن  يرث أتثرو لبع   هذا يتف  لت الدذتر ب لغ 

لاألنثهللو ألن األو  ء الم لهة ولهلل الذتر أتثرو ف لذتر  كلف بإو لة األنثهللم ملجة 

 .(1)ت نت أر أختا أر بنتاو فمي ترث    أبهم و ليرو ه  أخىه  لملجم  لابنم 

للى شئن  أن نضرا  ثا  بأخ لأخت ل ث  و  أبهمم و فلدى ل ث الدذتر ود  

ف ألخ   لدىا  ند  أن ينفدق ولدهلل و ئلتد  تعد ء ألفاو  50ألف لاألنثهلل  100أبه  

لغذاء لوكناو بهنمد  أختد   كفىلدة النفقدة يف بهدت ملجمد و لإنا تد ن األخ يدهللفع 

 مرا و فإن األخدت تأخدذ  مدرا و ودالل ولدهلل النفقد ت األخدرى التدي يخدت  هبد  

الرج   هلللن النع ءو تتحمدل هللفدع هلليدة متدل الخ دأ  دع العةد ة لاألمد  او فمدذا 

 لاج  ولهلل األخ هلللن أخت  الىا ثة لنةف    ل ث.لأ ث ل  

لهكذاو حه  جعل ا  للذتر  ثل ح  أنثهه     المهراث لدم يقدض بدذلم 

لمىان النعد ء أل ظلممد و بدل معدم المد   للمود  تقعدهما   هلليدا بحتدا يتن ود  

 لالمعئىله ت المنىطة بكل  نمم  يف المجتمع لاألورل.

لمددرأل نةددف الرجددل ال تعددهللل ثدداث ثددم إن الحدد الت التددي تددرث فهمدد  ا

                                                 
 ا إلكرتل [.المفةل يف الرهلل ولهلل ش م ت أوهللاء اإلوار و ]تت  :( انظر1)
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 :(1)ح الت

َُوِصيُكُم  ﴿ أ( ألالهلل المتى  و ف لذتى  يرثىن ةعف اإلن ثو لقىل  تع لهلل:

﴾ َِ َكِْ ِمث ُل َحظِّ ارُنَثَيي  إَِدُكم  لِلنَّ ََو  ي 
 (.11)النع ء:  اهللُ ِِ

ا( التىا ث به  الللجه  و حهث يرث الللع    ملجتد  ةدعف  د  ترثد  

دنِن  ﴿لقىل  تع لهلل: هي  ن و  َِ  ٌْ ََّ َوَلد ََُكدَ لَُّهد َواُجُكم  نِن لَّم   ز 
ََ   َ َْ ُ  َما َت َوَلُكم  نِص 

ُبدُع  َْ ََّ ال َ  َوَلُهد  َ و  َد
ََ ََ بَِها  َُوِصي  

 َوِصيَّة 
ِْ
ََ ِمَ َبع  ك  َْ ا َت ُبُع ِممَّ َْ َلُكُم ال َِ  ٌْ ََّ َوَل َكاَن َلُه

ََُكَ لَّكُ  ُتم  نِن لَّم   ك  َْ ا َت ِْ ِممَّ د دَ َبع  ُتم مِّ ك  َْ ا َتد َُ ِممَّ ََّ الَثُم َلُه َِ  ٌْ نِن َكاَن َلُكم  َوَل َِ  ٌْ م  َوَل

﴾  َ  َ و  َد
ََ  (.12)النع ء:  َوِصيَّة  ُتوُصوَن بَِها 

ع( يأخددذ أبددى المتددى  ةددعف ملجتدد  )أر المتددى ( إنا لددم يكدد  البنممدد  

 لا ثو فهأخذ األا الثلثه  لملجت  الثلث.

ح الت الثاث فإن األنثهلل ترث  ثدل الدذتر يف حد التو تمد  ليف  ق بل هذه ال

ِلُكددلِّ  ﴿يف  عددألة الكالددة  َِ  ٌَ دد َُخ  ََو   ٌََي  ٌََة َوَلددُ   َْ دد ََو ام  ُُ َك ََلددًة  َْ ددو َُ ُجددٌل  َْ َونِن َكدداَن 

 ﴾ ُِ َكا  ِِدي الثَُلد َْ ُهدم  ُشد َِ َْ ِمدَ َذلِدَك  َثد ََك  دنِن َكداُنَوا   َِ ُس  ُْ ا ُهَما الَسد  مِّ
 ْ نعد ء: )الَواِح

12.) 

لال »تم  مهلل مضهلل ومر ب لتع لي به  األخىل ألر نتى ا  لإن ثاو مد   اللهدري: 

و للمدذه اآليدة التدي مد   ا  ملسو هيلع هللا ىلصأ ى ومر مضهلل بذلم حتهلل ولم نلم     ودى  ا  

ُِ ﴾ تع لهلل:  َكا  ِِي الثَُل َْ َُِهم  ُش َْ ِمَ َذلَِك  َث ََك  َِنِن َكاُنَوا    .  (2)«(12)النع ء: ﴿ 

خرى و لى القرنن به  الىالهللي  يف إ ثمم     للهللهم م إنا تد ن لد  للدهلل ل رل أ

﴿  ﴾ ٌْ َ  نِن َكاَن لَُ  َوَل َْ ا َت ُس ِممَّ ُْ ا ُهَما الَس  مِّ
 ْ َ ِ  لُِكلِّ َواِح  (.12)النع ء: َورَبََو

                                                 
( نهلللات ولمهة حى  الشريعة اإلوا هة لحقى  اإلنع ن يف اإلوار و  اب ة العد لم اإلودا يو 1)

 (.141-140ص )

 (.3/888( أخرج  اب  أبي ح تم يف تفعهره )2)
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لهن ك أحىا  تثهرل ترث األنثدهلل فهمد  أتثدر  د  الرجدلو فتقدهللر االبندة  دثا  

 عم لالخ  و بل مهلل ترث هيو لال يرثىن.ولهلل األا لاألخ لال

لهكذا ف لتف لت يف معم المهراث به  الذتى  لاإلن ث لده    درهللا و لهدى 

 تعلدددق بمنظى دددة اإلودددار االجتم وهدددة ل قتضددده هت  يف تىميدددع المعدددالله ت 

 لالنفق تو للفق هذه االلتلا  ت يتىمع اإل ث به  الذتى  لاإلن ث.

شر  دالمعتددودد لم االجتمدد ع بشددم هللل لنخددتم الددرهلل ولددهلل هددذه األ ب ىلددة 

لاإلوددار مددهلل  فددع حدد   المددرأل االجتمدد وي »بددىنو حهددث يقددى :  غىوددت أ لددى

لشأو   فعا وظهما بهللال     خفضم و خافا للملاوم المكر ل ولهلل غهدر هدهللىو 

 .«لالقرنن مهلل  نيف المرأل حقىما إ ثهة أحع   م  يف أتثر مىانهنن  األل بهة

المهددراث التددي ندد  ولهمدد  القددرنن ب لغددة العددهلل   لتعددهلل   دد هللب»ليقددى : 

لاإلنة أ.. ليظمدر  د   قد بلتي بهنمد  لبده  الحقدى  الفرنعدهة لاإلنجلهليدة أن 

يع شدرلو   الائي ي لوم أن المعلمه  ال -الشريعة اإلوا هة  نحت الللج ت 

 .(1)« حقىما يف المهراث ال نجهلل  ثلم  يف مىانهنن -ب لمعرلأ 

                                                 
 (.401و 389بىنو ص ) ( حض  ل العرا و غىوت أ لى1)
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 املرأة خامسًا: شهادة

جعدددل القدددرنن شدددم هللل المدددرأل بنةدددف شدددم هللل الرجدددل يف مىلددد :  :وادددددقال

دَ  َتداِن ِممَّ ََ َْ ُجدٌل َوام  َْ َِ  َِ ُجَلدي  َْ ََُكوَندا  نِن لَّدم   َِ َجالُِكم   ِّْ َِ مَ   َ َْ وا  َشِهي ُْ ِه َتر   َ ﴿َوا

اُهَما ارُ  َْ دد َْ نِح  ُتددَنكِّ َِ اُهَما  َْ دد ََن َتِضددلَّ ن ح  ا   َْ ََ الَرددَه َن ِمدد َضددو   ْ ى ﴾ َت َْ دد )ال قددرل: خ 

 فلومىا أن يف نلم انتق  ا للمرألو لاوتم نة هب . (و282

األ ر الىا هلل يف اآلية له   ىجما إلهلل الق ةدي لالحد تمو تمد   :وابدوالج

  يُ الكثهرلنو إنم  هى لة ح  الم   الذي يهللاي  نخرو فدأ ره ا  بكت بدة الدهلل   يظ 

ههللي   د  الرجد  و أل  جدا  لحفظ  م فدإن وجدل ود  نلدمو فلهعتشدمهلل ولهد  شدم

الدذي ال و لا رأته و حتهلل ال يضهع حق  بنعده ن المدرأل الىاحدهللل لمثدل هدذا األ در

 تض    النع ء و هللل.

  دد ح  الددهللي   دد ا  مددهلل وللددت اآليددة العدد   الددذي ألجلدد  طلدد  ل

َْ  ﴿ لاحددهلل أل  جددل االوددتهث   لم لدد  بشددم هللل ا ددرأته  ُتددَنكِّ َِ اُهَما  َْ دد ََن َتِضددلَّ ن ح 

ى نِح   َْ د اُهَما ارُخ  أي خدىأ نعده و  فحعد و ألن المعد ئل (و 282)ال قدرل: ﴾ َْ

هدد  ينشددأ  دد  االم لهددة  مدد  ال تضدد    النعدد ء لال تعنددهلل بدد  ودد هللل. لةددالم  لخ 

يجعلمد  مهلل أهمم  ملة خربل المرأل بمىةىع التع مهللو  م    هللية بحتةو لعل أو  ا 

 ل ابع ت .  كل هللم ئقغهر ح فظة ل

يعنددي أن شددم هللل المددرأل يف المحدد تم لالقضدد ء بنةددف شددم هللل لكدد  هددذا ال 

البيادة علد  »: ملسو هيلع هللا ىلصعر ل   د  األهلللدةو ومدا  بقىلد  دالرجلو ف لق ةي يقضي بم  يته

لمهلل يقضي الق ةي بشم هللل  جل لاحدهلل  ،(1) «، واليميَ عل  المْع  علي يالمْع

إن »:  بقىلدابد  القدهم و أل بأمدل  د  نلدمو تمد  يىةدح  أل بشم هللل ا درأل لاحدهللل

ال هنة يف الشرع اوم لم  ي ه  الحق ليظمرهو لهي ت  ل تكىن أ بعدة شدمىهللو لتد  ل 

                                                 
 (.1341( أخرج  الرت ذي   )1)
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ثاثةو ب لن  يف بهندة المفلد و لتد  ل شد ههللي و لشد ههلل لاحدهللو لا درأل لاحدهلللو 

و أي ولهد   «يالبياة عل  المْع»: ملسو هيلع هللا ىلص.. فقىل   [ا تن وا و  الهمه ]لتكىن ن كىال  

كم ل أن يظمر    ي ه   حة هللوىاهو فإ  .(1)«نا ظمر  هللم  ب ريق    ال ر  ح 

فإن مهل: فظ هر القرنن يهلل  ولدهلل أن الشد ههلل »: لهى يرهلل هذه الش مةليقى  

لالمددرأته  بددهلل  ودد  الشدد ههللي و مهددل: القددرنن ال يددهلل  ولددهلل نلددمو فددإن هددذا أ ددر 

أل ح ا الحقى  بم  يحفظىن بد  حقدىمممو فمدى ود ح ن  أ شدهللهم إلدهلل أمدىى 

ا ولهلل أمىاه  انتقلىا إلهلل    هلللو .. لهى و ح ن  لم يذتر  د  ال ر و فإن لم يقهلل ل

يحكم ب  الح تمو لإنم  أ شهللن  إلهلل    ي حف  ب  الحقو لطر  الحكم ألودع  د  

 .(2)«ال ر  التي ت حف  هب  الحقى 

لالمددرأل العددهلل  »:   هنددا ولددة التمههددل بدده  شددم هللل الرجددل لالمددرألليقددى  

 ندة إال أود  لمد  خهدف ولهمد  العدمى لالنعده ن ت لرجل يف الةهلل  لاأل  ندة لالهللي

مىيت بمثلم و لنلم مهلل يجعلم  أمدىى  د  الرجدل الىاحدهلل أل  ثلد و لال  يد  أن 

شم هللل  ثل أر الهلل هللاء لأر و هة أمىى    الظد  المعدتف هلل  د  الظ  المعتف هلل    

 .(3)« جل لاحهلل هلللوم  لهلللن أ ث لمم 

هللات تتعد لى فهمد  شدم هللل ل م  يشمهلل لةدحة هدذا الفمدم أن  جمدل الشدم 

الددذتر لاألنثددهلل و ففددي شددم هللات اللعدد ن بدده  األملاع تتعدد لى شددم هللل الرجددل 

لملجت و فشم هللاهت  األ بع يف اللع ن تعهلل  شم هللات ملجم  األ بدعو لنلدم  قدر  

ُسدد ﴿يف مىلدد  تعدد لهلل:  ُُ ن  ََ اُ  نِإَّ  َْ َ  َلُهددم  ُشددَه ُكدد ََ َواَجُهددم  َوَلددم   ز 
ََ ُمددوَن   ْ ََ  ََ ُهم  َوالَّددِنَ

َبُع َشَهاَدات  بِداهلل  ْ ََ ِهم  
ِْ َََح َرَهاَدُة  َِ  ََ داِدِقي ََ الصَّ دُ  َلِمد اَدَة اهلل نِنَّ ََنَّ َلع   َوال َ اِمَسدُة 

                                                 
 (.34قهمو ص )( ال ر  الحكمهةو اب  ال1)

 (.219و ص ) المةهلل  الع بق (2)

 (.219( المةهلل  الع بقو ص )3)
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 ََ ََ ال َكاِذبِي َبَع َشدَهاَدات  بِداهلل َعَلي ِ  نِن  َكاَن ِم  ْ ََ  َْ َه ََن  َتر  َُ َعا َها ال َعَناَب  َْ  ْ ََ دُ   َو نِنَّ

ََ ال َكاذِ  ََ َلِم ََنَّ َغَضَب اهلل بِي ََ  َوال َ اِمَسَة  داِدِقي ََ الصَّ )الندى : ﴾ َعَلي َها نِن  َكاَن ِم

6-9.) 

لل  يفىتن  التن ه  إلهلل أ ر  ممو لهى تع لي شدم هللل المدرأل ب لرجدل يف أهدم 

الشم هللات التي ال  هللخل فهم  للع طفة الغ ل ة ولهلل المرأل أل ملة الخربلو أي حده  

ولهلل  جرهلل الذت ء لالحف و لنلم يف األ ى  الهللينهةو فتق ل  لاية  يكىن االوتم هلل

 المرأل للحهلليث ت لرجل تم  او ل ثل  يف و ئر العلىر.

لمهلل جعل الش  ع شم هللل المرأل  عتربل يف بعدض المعد ئل التدي مدهلل ال يق دل 

فهم  شم هللل الرج  و ت أل ى  النع ئهة التي ال ي لدع ولهمد  الرجد   ود هلللو تإث د ت 

ََّ َث ََثدَة الهللل لحهضة الم لقة لطمره  يف مىل : الى ِسِه ُُ ََ بَِأن بَّص  َْ َت ََ َقاُت  َِلَّ ﴿ َوال ُم

ََ َما َخَلَق اهلل ُتم  ََك  ن 
ََ  ََّ ََِحَل َلُه  َوإَ 

َو   ُْ ََّ بِداهلل ُق ِم َُدؤ   ََّ ََّ نِن ُكد َحاِمِه  ْ
ََ ِم  ِِي  َوال َيدو 

 (.228)ال قرل:  اآلِخِْ ﴾

م ل شم هللل ا رأل لاحهللل يف الرة عو ففي حهلليث ملسو هيلع هللا ىلص  ي ليف الةحهيف أن الن

وق ة ب  الح  ث أن  تللع أر يحههلل بنت أبي إه او فج ءت أ ة وىهللاءو فق لدت: 

 .(1)و ففر  بهنمم ملسو هيلع هللا ىلص مهلل أ ةعتكم . فذتر نلم للن ي 

بنةددف شددم هللل الرجددل يف  ل المددرألجعددل شددم هللالددذي إن التشددريع القددرن  

إجح فدا بحقمد  أل اودتم نة بمق  مد  لإنعد نهتم و   م يةنع  لأ ث لم  ليُ  ع ئل الهلل  

لإنم  هى  راو ل لقهلل اهت  ل ىاه م و لإال فإن أهلهتم  تأهلهة الرجل تم  ا يف تثهدر 

    المع  ات ت ل هع لالشفعة لاإلج  ل لالىت لة لالشرتة لالىمف لالعتق...

                                                 
 (.2659( أخرج  ال خ  ي   )1)
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 املرأة طالقسادسًا: 

ل ا  به  الللجه و لالمفرلض أن القرنن ظلم المرأل حه  أنن ب  :واددقال

تكىن الحه ل الللجهة ولهلل التأبههللو لم لىا بأن  ظلم المرأل حه  جعل ال دا  بهدهلل 

 الرجلو هلللن المرأل.

 أن ال ا  شروة  ىجىهللل ونهلل تل األ م بدا اودتثن ءو ل د   د  :وابدوالج

إودد ء  ندد  يف   فددر أ ددة لال شددروة إال لأب حددت ال ددا  للجددأت إلهدد  تحددل ال

ملاعو ف لعمهلل القهلليم ي هيف ال ا و لالعمهلل الجهلليهلل الخاف ت المعتعةهة به  األ

و لكد  هدذا التحدريم أهللى حر   فهم  وهللا نلمإن ي هيف ال ا  بعلة اللن و لتذلم 

بدهلللن ملاعو  ك ن و  ا يف انتش   اللن  لالعام ت المحر دةإلهلل  فعهللل وظمهللو ف

 و لال يمنعممد  ود  أن يتللجد ودنه  طىيلدة م دل حهث يعدهش الرجدل  دع المدرأل

إال بعدهلل أن ينج د  ودهللهللا   د  األبند ءو  نفا يتللج الللاع إال خشهة لمىع الفرا و 

 .   هلليمى ة ملاجمم  لاوتغن ئمم  و  االنفة   ليتأتهللا

إن ال ا  ةرل ل اجتم وهة  عرلفة يف الشرائع م ل اإلوارو لهي  قدر ل 

 عد ك ملجدة ال ي هقمد  و ي  لد  المدرء بإ الهىر يف ت فة القىانه  المهللنهدةو فكهدف

 .«إن    أوظم ال اي   ة ح ة    ال يىافقم لال يف  مم»لمهلل مهل: 

ليقر  اإلوار أن األ ل يف الحه ل الللجهة الهلليمى ة التي تحروم  المىهللل 

ِسدكُ  ﴿لالرحمة التي يجعلم  ا  به  الدللجه   ُُ ََن   َ د ََن  َخَلدَق َلُكدم مِّ دِ  
اتِ ََ َ  آ م  َوِمد

م    لَِّقددو 
ََددات  َمددًة نِنَّ ِِددي َذلِددَك آَل ح  َْ ًة َو ددَودَّ ددُكاُوا نَِلي َهددا َوَجَعددَل َبي دداَُكم مَّ َواجددًا لَِّتس  ََز 

وَن﴾ )الْوم:  ُْ كَّ َُ َت فقهلل  غ  القرنن يف هلليمى دة النكد  و لحدثَّ الدللع يف (، 21ََ

ََّ َوَعا ﴿اإلبق ء ولهلل العامة الللجهدة حتدهلل حد   الكراههدة بده  الدللجه   وُه ُْ ِشد

َعَل اهلل ََج  ُهوا  َشي لًا َو َْ ن َتك 
ََ َعَس   َِ  ََّ ُتُموُه نِن َكِْه  َِ وِ   ُْ يِ  َخي دًْا َكثِيدًْا ﴾ بِال َمع 

ِِ 

 (.19)النع ء: 
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الددللع بحعدد  ت عددل المددرألو لجعددل نلددم  هلانددا ملسو هيلع هللا ىلص تمدد  أل ددهلل الن ددي 

كم رهلدي»لخهريت  به  الما نه :  ُْ كم رهل ، وَندا خيد ُْ كم خي ُْ لأل د ه  ،(1) «خي

ب لمح فظة ولهلل  ب   الللجهة لإن لجهلل يف ملجتد   د  يكدرهو فلهدأن  بغهدره  مد  

 .(2) «إ َُْ  مؤمَ مؤماة، نن كْه ماها خلقًا ْضي ماها آخْ»يح : 

َبلْل الحد ل »أن  م  : ملسو هيلع هللا ىلص لتره اإلوار ال ا  ففي المرلي و  الن ي 

عن ه  حهيفو لهى أ ر ال يخفهلل و ل غم ةعف إون هلله فم(3) «نل  اهلل تعال  الِ ق

ولددهلل  دد  تددهللبر اآليددة التددي جعلددت التفريددق بدده  الددللجه  بعددض تهددهلل العددحرل 

ِجددِ  ﴾  ﴿ لالشدده طه : ِ  َوَزو   ْ ََ ال َمدد ُقددوَن بِددِ  َبددي  ِّْ َُ َُ ُمددوَن ِما ُهَمددا َمددا  َيَتَعلَّ )ال قددرل: َِ

 لذلم. فا يلهق ب لمعلم أن يىافق  راهلله  راهلل الشه طه  با ح جة   وة، (102

للحم ية األورل    الى ى  إلهلل الفرا  بد ل ا  ألجد  اإلودار حعد  

ددنِن  ﴿حتددهلل يف حدد   الكراههددة رل بدده  الددللجه  دالعشدد َِ وِ   ُْ ََّ بِددال َمع  وُه ُْ َوَعاِشدد

َعَل اهلل ََج  ُهوا  َشي لًا َو َْ ن َتك 
ََ َعَس   َِ  ََّ ُتُموُه يِ  َخي دًْا َكثِيدًْا ﴾ َكِْه 

(و 19)النعد ء:  ِِ

َسداٌ   ﴿ر الدللع بعدهلل طلقتده  بده  المعدرلأ لاإلحعد ن لخهَّ  نِم  َِ َتداِن  َّْ َِّد َُق َم ال

َسان  ﴾ ٌَِْح بِنِح  ََو  َتس   
و   ُْ  (.229)ال قرل:  بَِمع 

لشرع القرنن للللجه  إ ا     يفعدهلل بهنممد   د  وامدةو لحثممد  ولدهلل 

ٌََة َخدا ﴿َونِنِ لأهلل الشق   لالنفى  بكل طريق ياهللي إلهلل الةليف  َْ د ِلَهدا م  َ  ِمدَ َبع  َِ دا

دِلَحا َبي اَُهَمدا ُصدل حًا وَ  َُص  ن 
ََ د َ ُجاَدا َح َعَلي ِهَمدا  َِ اضًا  َْ ََو  نِع  ﴾ اُنُروزًا  ٌْ لَصدل ُح َخي د

فددإنا لددم يعددت ع الللجدد ن أن يةددلح   دد  بهنممدد  بنفعددهمم  للددم  (و128)النعدد ء: 

ولدهلل  جلد  يحقق  الىف   بىو ئلمم  الخ  دةم فدإن ا  يأ رهمد  بعدرض األ در 

                                                 
 (.1977(و لاب    ج    )3895( أخرج  الرت ذي   )1)

 (.1469( أخرج   علم   )2)

 (و ليف إون هلله ةعف.2018(و لاب    ج    )2178( أخرج  أبى هللالهلل   )3)
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و ئلي يتكىن    حكمه و أحهللهم     أهل و لاآلخدر  د  أهلمد و له حثد  أود  ا 

دُتم  الشق  و ليععه  إلحدا  الةدف ء لالىئد ر  حدل النفدى  لالخةد ر:   ُ ﴿َونِن  ِخ

د حًا َُ  ا نِص  َْ ََُِْد ِلَهدا نِن  ه 
ََ   َ ِلِ  َوَحَكمًا م  ََه    َ اب َعُثوا  َحَكمًا م  َِ دِق ِشَقاَق َبي اِِهَما   ِ  َو

 (.35)النع ء:  َبي اَُهَما﴾ اهلل

فإن اوتح لت الحه ل به  الللجه  فإن اإلوار أنن للدللع ب دا  المدرأل 

 رته     غهر أن يخرجم   د  بهتمد  م دل انتمد ء ودهللهت و لأن يكدىن طامد  لمد  يف 

رل دفمذا الشر  يمندع ال دا  حد   الحدهض لا تند ع العشد، طمر لم يج  عم  فه  

رل الشدهلليهللل الم نعدة ُفدلهى شر  ال يتحقق يف الحه ل الللجهدة إال  دع الن  الللجهةو 

 لهلليمى ة الحه ل األورية.

َقداِت َمَتداٌَّ  ﴿ليضع القرنن للم لقة حقا ولهلل ملجم و لهى المتعة  َِلَّ ُم َولِل 

﴾ ََ ًا َعَل  ال ُمتَِّقي وِ  َحق  ُْ (و لهى   لدغ  د  المد   يجدرب فهد  241)ال قرل:  بِال َمع 

ُه  ﴿ره  للدم يحدهللهلل القدرنن  قدهللا هو بدل مد  : خ ط ُْ َْ دِع َقد
َِ ََّ َعَلد  ال ُمو َوَمتُِّعدوُه

﴾ ََ ِساِي ًا َعَل  ال ُمح  وِ  َحق  ُْ ُه َمَتاعًا بِال َمع  ُْ  ْ تِِْ َق  (.263)ال قرل:  َوَعَل  ال ُمق 

ال ا  بهدهلل الرجدل لحكدم ال  –تم  الشرائع الع بقة  –لمهلل لةع اإلوار 

 تخفهلل:

و طفهة المدرأل تداهللي إلدهلل تعدروم  يف األ دى و بهنمد  الرجدل بعقلهتد   :َوإً  

 الغ ل ة أمهلل  ولهلل تحمل  ثل هذا القرا  لالرتلي يف اتخ نه.

: ال ا  يحمل الللع ت ع ت   لهة تخع  ل    هللفع   د   مدر  قدهللرو ل د  ثانيًا

ل يلل       مدر  اجدل لنفقدة العدهللل لأجدرل الرةد وة لالحضد نة إن تد ن لد  طفدل أ

أطف      ملجت  الم لقةو لهذا تل   م  يحمل الللع ولهلل التدأ  لودهللر العجلدة يف 

ت لهق ملجت و ل بم  تلل  أو  ا طاممد  يف ح لدة تأنهد  لودهللر وجلتد و إةد فة إلدهلل 

 أن الخع ئر الم لهة وتلحق ب  بع   مرا هو ال بع   مرا  يتخذه غهره. 
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ل دا و فدا يجهدل للدللع أن ل حقىمم  الم لهدة حده  األيحف  اإلوار للمر

ج  يأخذ شهئا  م  أو  ه  إي هم للى تد ن تثهدرا   َكداَن َزو  ج  مَّ اَل َزو  َْ دتِب   َ َتدُم ا د  َْ ََ ﴿َونِن  

َتاًندا َونِث ًمدا َمبِياًدا َوَكي دَ   ُخُنوَندُ  ُبه 
َََتأ  ُخدُنوا ِما دُ  َشدي ًلا 

د َ َتأ  َِ ا  ًْ َِدا ََّ ِقا  اُه َْ د َوآَتي دتُم  نِح 

ْ  َتأ ُخُن  يَثاًقدا َغِليًظدا﴾وَنُ  َوَق َن ِمدا ُكم مِّ َََخدن  ُضدُكم  نَِلد  َبع دْل  َو ِ َض  َبع  )النعد ء:  ََ

20.) 

لإنا ت ن القدرنن يع دي الدللع مدرا  ال دا  فإند  يجهدل للمدرأل أن ت لد   د  

الق ةي أن ي لقم   د  ملجمد  بعدهلل أن ت دهللي األود  ا المىج دة لدذلم و تمد  يجهدل 

تشرت  يف وقهلله  حقم  يف طا  نفعدم  إن شد ءتو فدإنا  ةدي  فقم ء اإلوار لم  أن

 الللع هبذا الشر  لانعقهلل العقهلل هبذا الشر م     لم  حق ت لهق نفعم م بإ اهللهت .

تمد  يع همد  القدرنن فر دة  ع هلللدة لل دا  للدتخل   د   بد   الللجهددةو 

د َ  ﴿لهي الخلع الذي ترهللُّ فه  بعضا  م  هللفع  الدللعو لتحةدل ولدهلل طاممد   َِ

ت  بِِ  ﴾ َْ َت  ِ يَما ا
(و فمذا يحف  للدللع حقد  المد ليو 229)ال قرل:  ُجاَاَح َعَلي ِهَما ِِ

 ليحف  لم  حقم  يف فعش النك   الذي ترى أو  تتضر  ب .

ترغد  يف طدا  ملجمد  ملسو هيلع هللا ىلص لذا لم  ج ءت ا رأل ث بت ب  مه  إلهلل الن دي  

أتددره الكفددر يف اإلوددارو  م لددت: إ  ال أوتدد  ولهدد  يف خلددق لال يف هلليدد و للكنددي

]ت ن  مرا  أو  ه  إي ه[ م لدت: نعدمو فقد    «َتْدََ علي  حَْقت ؟»ملسو هيلع هللا ىلص: فق   لم  

 .(1)«اقبل الحَْقة، و لقها تِليقة»لث بت: ملسو هيلع هللا ىلص 

ليف تل    و ق    يربب و حة شريعة القرنن  د  غد   النعد ء الدذي ألحقد  

 نن لاحهلل. اللاومىن ب و لياتهلل لامعهة هذه الشريعة ل ث لهتم  يف

ل   أ اهلل  ليدهلل يقده  فلهقدرأ شدم هللل الةدحفهة اإلنجلهليدة  لم  د  ي هد ل: 

إن اإلوار مهلل ترر المرأل لأو  ه  حقىمم  تإنع نةو لت  رألو لولدهلل وكد   د  »

                                                 
 (.5272)( أخرج  ال خ  ي   1)
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يظدد  الندد س  دد  أن المددرأل الغربهددة حةددلت ولددهلل حقىممدد .. فدد لمرأل الغربهددة ال 

قىممد   ثدل المدرأل المعدلمة. فقدهلل تعت هع  ثا  أن تمد  س إنعد نهتم  الك  لدة لح

 أ  يف لاج ا ولهلل المرأل يف الغرا أن تعمل خ  ع بهتم  لكع  العهش. 

أ   المرأل المعلمة فلم  حق االخته  و ل   حقمد  أن يقدىر الرجدل بكعد  

القىت لم  لل قهة أفراهلل األورل. فحه  جعل ا  للرج   القىا ة ولدهلل النعد ء تد ن 

جدل أن يعمدل لهكعد  مىتد  لمدىت و ئلتد . فد لمرأل يف المقةىهلل هن  أن ولهلل الر

اإلوار لم  هللل  أهدم لأتدرب  د   جدرهلل الىظهفدةو لهدى اإلنجد ا لتربهدة األبند ءو 

ل ع نلم فقهلل أو هلل اإلوار للمرأل الحق يف العمل إنا  غ ت هي يف نلدمو لإنا 

 .(1)«امتضت ظرلفم  نلم

يف تت بدد   اما    وددهل بددىلتددذلم الشددم هللل المنةددفة للمفكددر الفرنعددي 

أث تددت التعدد لهم القرننهددة لتعدد لهم  حمددهلل أودد  ح  هددة حمددهلل »: "إنعدد نهة اإلوددار"

 .(2)«حقى  المرأل

 

***

                                                 

 (.436م لىا و  اإلوارو وم هلل الهللي  خلهل ) (1)

 (.410المةهلل  الع بق ) (2)



411 
 عن دعاوى الـمبطلني   

 يف اإلسالمهاد اجل

اإلوار هللي  اإل ه او لالقرنن هدى  د  شدرو  يف ني تد  الكثهدرل التدي : قالددوا

 تحض ولهلل العنف لالقت  .

ومدا و لل ف  بقىل : ﴿النذير   ا  بشهر  إلهلل الع لمه أ ول ا  ن ه   الجواب:

(و تمدد  ل ددف  ا  تعدد لهلل ب لرأفددة 107﴾ )األن هدد ء: ََْددلاا  نإ ْحمددًة للعددالميَ

لقْ جا كم َْوٌل مَ َنُسكم عزَدٌز عليد  مدا عادتم حدٌَْص لالرحمة يف مىل : ﴿

هددى  حمددة ا   (و فمحمددهلل 128﴾ )التىبددة: علدديكم بددالمؤمايَ ْؤوٌ  ْحدديمٌ 

 لق .المعهللال إلهلل خ

لم  طىاه    األحق هلل المريرلم التدي أنًادت  لمهلل ا ت  ا  ولهلل ال شرية ب عثت  

واذكددْوا نعمددة اهلل علدديكم نذ كاددتم َعددْاً  : ﴿ا  المجتمعدد ت اإلنعدد نهة  نمدد  طددىي

وكاددتم علدد  شددُا حُددْة  مددَ الادداْ  اِددأل  بدديَ قلددوبكم ِأصددبحتم باعمتدد  نخواًندد

 (. 103﴾ )ن  ومران:   لعلكم تهتْونِأنقنكم ماها كنلك َبيَ اهلل لكم آَات

َدا ب لرحمة لالشف ء بقىل : ﴿ -القرنن العظهم  -تم  ل ف ا  تت ب  األخهر 

ََها الااس قْ جا تكم موعظٌة مَ ْبكم وشدُاٌ  لمدا يف الصدْوْ وهدًْى وْحمدٌة 

هنا بصائْ للااس وهًْى وْحمدٌة (و لأتهلل وله  بقىلد : ﴿57﴾ )يىن : للمؤمايَ

 (.20﴾ )الج ثدهة:لقوم  َوقاون

د و   لالرحمة تم  هي  فة ا  لن ه  لتت ب م فإود   دفة الم دة للمدا نه  أيض 

مددَ إ َددْحم الادداس إ »يددرحم الرحمدد ء  دد  و دد هللهو ل و لرحهمرحم  الددفدد   الدد

لالمتىا ىن هبدذا الخلدق العظدهم هدم أهدل العدع هللل يدىر القه  دة ، (1)«َْحم  اهلل

َوللددك  وا بالصددبْ وتواصددوا بالمْحمددة ثددم كددان مددَ الددنََ آماددوا وتواصدد﴿

                                                 
 (.2319(و ل علم   )7376أخرج  ال خ  ي   )(1) 
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 (.18-17﴾ )ال لهلل: َصحاب الميماة

المعلمه  أن يتةفىا بةفة الرحمةو يف تع  لمم فهم  بهدنمم ل دع  لمهلل أ ر 

و لفد  ود ر (1)«مدَ إ َدْحم الاداس»:  غهرهمو بل لحتهلل  دع الحهدىان و فقىلد  

 يشمل تل أحهلل و هلللن تمههل لجن  أل لىن أل هللي  .

الرحمة لغهر المعلمه  التةدهلل  ولدهلل  عدكهنمم و فقدهلل  لى أبدى ل    ى  

و هددهلل أن بعددض المعددلمه  تدد ن لمددم أنعدد  ء لمرابددة  دد  مريظددة لالنضددهرو لتدد نىا 

لديس عليدك هدْاهم يتقىن أن يتةهللمىا ولهممو يريهلللهم أن يعلمىا و فنللت : ﴿ 

  .(2) (272﴾ )ال قرل: ولكَ اهلل َهْي مَ َرا  وما تاُقوا مَ خيْ ِْلنُسكم

لتمتهلل الرحمة لتشمل المح  به  الذي  لمعىا يف أودر المعدلمه و يقدى  أبدى 

 مي : تنت  ع وفه ن بد  ودلمةو فمدر ولهد  أود  ى  د  المشددرته و فدأ ر  أن 

 اوَتيًمد اوَِعمدون الِعدام علد  حبد  مسدكياً أتةهلل  ولهممو ثم تا هذه اآلية: ﴿

 ًْ  (.8﴾ )اإلنع ن: اوََي

:  تندت يف األود  ى يدىر بدهلل و فقد    ودى  ا   يقى  أبى وليل بد  ومهدر:

« ًْ و لتنددت يف نفددر  دد  األنةدد  و لتدد نىا إنا مددهلل ىا «ااَتوصددوا بارَدداْى خيدد

   .(3)إي هم غهللاءهم لوش ءهم أتلىا التمر لأطعمى  الخ لو بى هة  وى  ا  

لإنا ت ن اإلودار هلليد   حمدةو فمد  أيد  أتدهلل القدى  الدذي تدرلع لد  بعدض 

ي هللأبت ولهلل ل ف اإلوار ب إل ه ا لالقعىلم  تذ ودة بمد  جد ء يف الهلللائر الت

                                                 
 (.7376أخرج  ال خ  ي   ) (1)

( ل ددحح  1862(و لابدد  منجىيدد  يف األ ددىا    )1321أخرجدد  أبددى و هددهلل يف األ ددىا    ) (2) 

 (.1/389األل    يف تم ر المنَّة )

 جمدع الللائدهلل  «إون هلله حع »(و م   المهثمي: 18410أخرج  ال ربا  يف  عجم  الك هر   ) (3) 

(6/86.) 
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القرنن العظهم    نةىص تأ ر المعلمه  بإوهللاهلل العهللل لالتأه  لةهلل العدهلللانو 

 و  الهللي  لالىط  لالنف  لاإلنع ن. ابل لالقت   لالتضحهة ب لنف  نلهلل  

دد  هملضددل لاوتعددا    لل  طددل  إن  حمددة اإلوددار لهعددت اوددتك نة لال خنىو 

لهعدت اودتخذاء أل  م ندةو بدل هدي  حمدة القدىي القد هلل  ولدهلل  لالظلم ..  حمت 

 حم ية حق     العهلللان.

لقهلل أ در القدرنن ب لقتد  و لكد  شدت ن بده  القتدل لالقتد  و بده  اإل هد ا   حق  

لالجم هللو ف إل ه ا هى اوتمهللاأ الضعهف الع جل أل الدربيء الدذي ال حدى  لد  

 -تل األبري ء إ ه ا هلل ء لإفع هلل يف اال ضو لهدى لال طى  ب لقتل لالرتليعو فق

ه . -يف اإلوار      أوظم الجرائم لأنكر 

لقهلل اوت شع القرنن إ هد ا فرودىن لاوتدهللاءه ولدهلل األطفد   لالمعتضدعفه  

نن ِْعدون عد  يف    الهمىهللو لاوتربه  د  المفعدهللي  يف األ ض العد ته  فهمد : ﴿

مدداهم َددنبح َباددا هم وَسددتحيي َستضددع   ائُددًة  اارْ  وجعددل َهلهددا شدديعً 

 (.4﴾ )القة : نسا هم نن  كان مَ المُسََْ

وإ تبدغ الُسداد يف ارْ  نن اهلل بغدض ا  للمفعدهللي : ﴿  لنقل القرنن أيض  

(و لحكدهلل ودد  حد   أهددل ال غدي لالفعدد هلل 77)القةدد :   ﴾إ َحدب المُسدََْ

يُسدْ ِيهدا ونذا تدول  َدع  يف ارْ  لفعد لمم: ﴿ ا    نهعمم  عدتنكر   ا حذ   

 (. 205﴾ )ال قرل: وَهلك الحُْ والاسل واهلل إ َحب الُساد

إن متل نف  بريئة لاحهللل إفع هلل يف األ ضو لهى أ ر جلل  عت شعو تهدف ال 

بليدْ نُدس  َو  امدَ قتدل نًُسدلهى  ش   ب الوتهللاء ولهلل جمهع الجدن  ال شدري ﴿

َحيددا الادداس  ومددَ َحياهددا ِكأنمددا اِسدداد  يف ارْ  ِكأنمددا قتددل الادداس جميًعدد

 (.32﴾ )الم ئهللل: اجميعً 

يف نيد ت تثهدرل  د   -تقةد ص لنحدىه  -لمهلل حرر ا  متل النف  إال بحدق 
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﴾ )األنعد ر: وإ تقتلوا الاُس التي حْم اهلل نإ بالحقالقرنن و  نم  مىل  تع لهلل: ﴿

 اإ َدْعون مدع اهلل نلًهد(و لل ف و  هلله المدا نه  بدأوم : ﴿ 33و اإلوراء: 151

 (.68﴾ )الفرم ن:  َقتلون الاُس التي حْم اهلل نإ بالحقآخْ وإ

إ »: ل   لمع يف متل نف  بدا حدقم فقدهلل أهللخدل الخلدل ولدهلل هلليند  و مد   

 م لتم  يقدى  الةدح بي(1)«احْامً  اَزال المؤمَ يف ِسحة مَ دَا ، ما لم َصب دمً 

إ م دْج  نن مَ وْ ات ارموْ التدي»ب  ومر  ةي ا  ونمم :  ا  و هلل الجلهل

 .(2) «لمَ َوقع نُس  ِيها، َُك الْم الحْام بليْ حل 

ليفددرئ  اإلوددار بدده  أنددىاع الكفدد  و فددا يجعلمددم يف وددلة لاحددهلللو فمددنمم 

المح  ا لالمعتأ   لالمع ههلل لالذ يو فا يجىم متل ودىى المحد  ا  دنممو 

ال فمددم ن نددىن  عةددى ى الددهللرو ال يجددىم مددتلممو لال تددرليعممو للأ دد   دد  وددىاه 

حر ة النف  ال تخت  ب لمعلم و بل تشمل تل نف   د  غهدر أهدل ظلمممو فإن 

لم  اجرتأ ولدهلل هللر  حدرر  الحرا لالعهلللانو لهذا بهًا  لم  تأ ل لوههلل الن ي 

مدَ قتدل »   يفعل نلدم  د  المعدلمه :  ا تىوهلل      غهر المعلمه م فقهلل م   

 ًْ و  (3)«اسديْة َْبعديَ عاًمدلدم َدْح ْائحدة الجادة، ونن َْحهدا لتوجدْ مدَ م امعاَه

فمدداالء المعدد لمىن  دد  غهددر المعددلمه  لمددم ومددهلل لن ددة ا  ل وددىل و لالىوهددهلل 

معاهدْة لهدا ذمدة اهلل وذمدة  اَإ مدَ قتدل نًُسد»الن ىي شهلليهلل لم  أخفر هذه الذ ة 

َْول ، ِقْ َخُْ ذمة اهلل، ِ  َْح ْائحدة الجادة، ونن َْحهدا ليوجدْ مدَ مسديْة 

 ًُ  .(4)«اَبعيَ خَْ

                                                 
 (.6862أخرج  ال خ  ي   ) (1) 

 (.6863أخرج  ال خ  ي   ) (2)

  (.3166أخرج  ال خ  ي   ) (3) 

  (.2687(و لاب    ج    )1403أخرج  الرت ذي   )  (4)
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فحع و بل حرر ظلممدم المع لمه  الكف    هاالء ن اإلوار لم يحرر متلإ

 -لهدى الرحمدة المعدهللال  - لانتق ص حقىممم لاإلةرا  بمة لحممو لالن ي 

ي حدد ع يددىر القه  ددة المعددلمه  الددذي  يظلمددىن هدداالءو ليجعددل نفعدد  الشدددريفة 

َو كلُد  ِدوق َو انتقصد  حقد   اًْ مَ ظلم معاهَ »للمعتهللي ولهممو فهقى :   خةم  

-و فد لظلم  (1)« بليْ  يب نُس؛ ِأندا حجيجد  َدوم القيامدة ا اقت  َو َخن ما  شيلً 

للى ت ن المظلدىر -يغض  ا  الذي يق ل شك ل المظلىر ولهلل ظ لم  -ألي أحهلل 

اتقددوا دعددوة »: غهددر  عددلم و فدد   يجهدد  هللوىتدد  ولددهلل ظ لمدد  المعددلمو يقددى  

ًْ -المظلوم  و ف   حرر الظلم ولهلل نات  (2) «دونها حجابِنن  ليس - اونن كان كاِ

العلهةو لتذلم حرَّ   ولهلل و ئر خلق و ففي الحهلليث القهللوي أن ا  تع لهلل يقدى  

َا عبادي، نين حْمَ الظلدم علد  نُسدي، وجعلتد  بيداكم »:  ال شر جمهع     خ ط   

 .(3) «؛ ِ  تظالمواامحْمً 

  بظلددم اإلنعدد ن ألخهدد  إن ظلددم الحهددىان يعددتىج  لةدد ح   الندد  و فمدد  ب لندد

دخلَ امَْة الاداْ يف هدْة ْبِتهدا، ِلدم تِعمهدا، ولدم تدْعها »:  اإلنع نو م   

 .(4) «تأكل مَ خراش ارْ 

د الأتثرهد  تنهلليدهلل   ولهكذا ف إلوار أبعهلل األهللي ن ود  الظلدم وند و   بد  لا تن و 

ارو لك  نلم ال وامة ل     مريد  أل بعهدهلل بشددروة الجمد هلل التدي يقر هد  اإلود

 لميم ن لحرية الع  هلل يف و  هللل ا .  لل  غي ل ىن   اللظ لم لمجر     هللو  

                                                 
(و ل دددحح  األل ددد   يف 2749(و لنحدددىه يف وددن  النعددد ئي   )3052  ) أخرجدد  أبدددى هللالهلل (1)

 (.2626 حهيف أبي هللالهلل   )

 (.12140أخرج  أحمهلل   ) (2) 

 (.2577أخرج   علم   ) (3) 

 (.2619(و ل علم   )3318أخرج  ال خ  ي   ) (4)
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بعدض  –  للدى ودريع   –إنا أ هللن  الحهلليث و  الجم هلل فإن  يحع  بند  أن نقدرأ 

للعد لمه و فتةدهللت  ال   ودى  ااألحهللاث يف فجر اإلوارو حه  بعث ا   حمهلل  

لالتعدذي  لالقتدل بد لما نه و  ل  مريشو لنم هت  م  ئل العدراو فدألمعىا النكد  

لالما نىن   برلن  حتع ىن  لتل ىن بنمي ا  لمم و  القت  و لقدهلل أ درهم ا  

﴾ َلم تْ نل  النََ قيل لهم كُوا َََْكم وَقيموا الصد ة وآتدوا الزكداةب لةرب: ﴿

 (.77)النع ء: 

   لك  ال  طل أمبدهلل لأ در ولدهلل ال غديو فدأنن ا  للمدا نه  المضد مهللي  ب لقتد

ٌْ لالذا و  أنفعمم ﴿أ  ُِذن للنََ َقداتلون بدأنهم ظلمدوا ونن اهلل علد  نصدْهم لقدَْ

 (.40-39﴾ )الح : النََ َخْجوا مَ دَاْهم بليْ حق نإ َن َقولوا ْباا اهلل 

لبهنت اآلية نفعم    لغ الفع هلل الذي يلحق ال شرية ولدهلل اخدتاأ أهللي ود  إنا 

تدددي يندددهللفع هبددد  وهلللانددد  لتدددأ   هبددد  مةدددرت يف  هلل المعتدددهللي لمجدددره بددد لقىل ال

ولددوإ دِددع اهلل الادداس بعضددهم بددبعْل  لهددْمَ صددوامع وبيددٌع المجتمعدد ت ﴿

 ًْ ْه نن اهلل لقدوي دولياصْن اهلل مَ َاص اوصلواٌت ومساجْ َنكْ ِيها اَم اهلل كثي

 (.40﴾ )الح :  عزَزٌ 

لبهندت اآليدة التدي تلتمد  الةدف ت التدي ين غدي أن يكدىن ولهمد  أهدل اإليمدد ن 

النََ نن مكااهم يف ارْ  َقاموا الص ة وآتوا الزكاة الذي  ينةرهم ا و فمم ﴿

 (.41﴾ )الح : وَمْوا بالمعْو  ونهوا عَ الماكْ وهلل عاقبة ارموْ

وقداتلوا يف َدبيل اهلل لوهلل ا  ن ه  لالةح بة ود  االوتدهللاء لال دهللء ب لقتد   ﴿

واقتلدددوهم حيدددُ  معتدددََْ الددنََ َقددداتلونكم وإ تعتدددْوا نن اهلل إ َحدددب ال

ثقُتموهم وَخْجوهم مَ حيُ َخْجوكم والُتاة َشْ مَ القتدل وإ تقداتلوهم 

عادْ المسدجْ الحدْام حتد  َقداتلوكم ِيد  ِدنن قداتلوكم ِداقتلوهم كدنلك جددزا  

ٌْ ْحديٌم  الكاََِْ  وقداتلوهم حتد  إ تكدون ِتادٌة  ِدنن انتهدوا ِدنن اهلل غُدو
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الرهْ الحْام بالرهْ   عْوان نإ عل  الظالميَ وَكون الََْ هلل ِنن انتهوا ِ 

الحْام والحْمات قصداٌص ِمدَ اعتدْى علديكم ِاعتدْوا عليد  بمثدل مدا اعتدْى 

 (. 194-190﴾ )ال قرل: عليكم واتقوا اهلل واعلموا َن اهلل مع المتقيَ

للى انلجر هاالء المعتهلللن بغهر القت   أل احدىا األ ض  د  وند ء الحدرلا 

ن اعتزلوكم ِلم َقداتلوكم وَلقدوا نلديكم السدلم ِمدا جعدل اهلل لكدم ِنللياهت  ﴿

 (.90﴾ )النع ء: ً عليهم َبي

لحه  أول  المشدرتىن الحدرا الشد  لة ولدهلل المعدلمه م مد بلمم اإلودار 

وقدداتلوا المرددْكيَ كاِددًة كمددا بمثلمدد و فددأ ر ا  يف القددرنن ب لتىحددهلل لقتدد لمم: ﴿

 (.36﴾ )التىبة: المتقيَ َقاتلونكم كاًِة واعلموا َن اهلل مع

 لهكذا فإن القت   يف اإلوار فرض لفق أود  ا شدروهة ل درب ات لامعهدة

 ]أي : بهللء الدهللوىل[ لت نت نهة  حمهلل حتهلل اآلن»يقهلل ه  تى  س ت  لهلو فهقى : 

أن يشمر هللين  ب لحكمة لالمىوظة الحعنة فقط و فلم  لجهلل أن القىر الظ لمه  لدم 

  و  ئدية لوهللر اإل غ ء إلهلل  ىت ةدمهره ل دهحة ل  يكتفىا برفض  و لت  العم ل

ولر اب  الةحراء ولهلل أن يدهللافع ود   محتهلل أ اهلللا أن يعكتىه فا ين ق ب لرو لة 

 أى أن أللئم القدىر  دمىا نناودم ود  تلمدة الحدق لشدريعة الةدهلل  و  ..نفع  

 وليمتكدددىن الحر ددد ت وىن الحدددريمحيعدددت ه ولأبدددىا إال التمددد هللي يف ةدددالمم

 لمدهلل  ثم ل نكر وإحرر ا  و ليأتىن تل  يليقتلىن النف  الت ولينم ىن وليعل ىن

جعدل األ در   و فله  ا لطغه ن دوتدى   إالفدأبىا و  لاألند ل الرفق طريق     حمهلل ج ءهم

 .(1)«نن إلهلل الحع ر الممنهللإ

ل ثدل هددذا نقدرأه ونددهلل المحد  ي الكدد ثىلهكي ن شدي ألغعددت ي و فقدهلل مدد  : 

لم بمق ل ة الظلدمو فمدى ال يعدت هع إهللا ل الخدهلل اآلخدرو القرنن الكريم يأ ر المع»

                                                 
 (.79ص )األب   و تى  س ت  لهلو  (1) 
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لهى ال يعت هع الغفران لشخ  و ع  راتو ثم و ع  و ثدم ود ع  و ال يمكد  نلدم 

ونهلل   يحهللث تحهلل  لهتهلليهلل لعقههللل اإليم ن .. فمى يحرض ولهلل الجم هلل .. إن  يدأ ر 

 .(1)« المعلم بأن يح  ا العهللل بشراوة    أجل حم ية الهللي  لاإليم ن

  ضدع  -ولدهلل تدل حد    -إلهلل النفىسو لكنمد     ح     اإن الحرا لهعت أ ر  

كتدب علديكم القتدال الجرا  الذي ال غن ء ون  إنا أ هللند   دحة الجعدم العلهدل ﴿

ٌْ لكم وعسد  َن تحبدوا شديلً  اوعس  َن تكْهوا شيلً وهو كٌْه لكم  وهدو  اوهو خي

 (.216﴾ )ال قرل:  شْ لكم واهلل َعلم وَنتم إ تعلمون

رأ العدهللل لم دع ديىج  أ ح ب  إلهلل هللود ء ا  لااللتجد ء إلهد  لةد لالن ي 

َا ََها الااس، إ تتمادوا لقدا  العدْو، وَدلوا اهلل العاِيدة، ِدنذا »شره    غهر مت  : 

حده   درأ ود  المهلليندة  و لمهلل ا ت  ا  تع لهلل ولهلل ن ه  (2)«لقيتموهم ِاصبْوا

وْد اهلل الدنََ كُدْوا بلديظهم لدم ﴿ األحلاا  د  غهدر أن يقدع بهدنمم متدل لمتد  

 ًْ  .(25األحلاا: ) ﴾اعزَزً  اوكُ  اهلل المؤمايَ القتال وكان اهلل قوًَ  اَاالوا خي

إن غ يددة الحددرا يف اإلوددار لهعددت االوددتعاء يف الددهللنه  لالتعددلط ولددهلل 

تلدك الدْاْ ر اآلخدرل لترا تمد  ﴿داآلخري و فم  ت ن هم  الدهللنه  لمخ  فمد  خعد

﴾ والعاقبدة للمتقديَ ايف ارْ  وإ ِسدادً  اللدنََ إ ََْدْون علدوً اآلخْة نجعلها 

 (. 83)القة : 

يعدأل  ود  غ يد ت الجمد هلل المشدرلع الدذي  للم  جد ء أورابدي إلدهلل الن دي 

شرو  ا و ليقى : الرجدل يق تدل للمغدنمو لالرجدل يق تدل له دذترو ليق تدل له درى 

   إنا تدد ن للددهللنه  ل ت ومدد  فعدد هلل القتدد    هن دد  ك ندد و  دد  يف ودد هل ا ؟ فقدد   

                                                 
 (.61و 28و ن شي ألغعت ي و ص )هللف وا و  الجم هلل )لجمة نظر  عهحهة( (1) 

 (.1742( و ل علم   )3024أخرج  ال خ  ي   ) (2) 
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 .(1) «مَ قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا ِهو يف َبيل اهلل»لغ ي هت  الخعهعة: 

إن المتهللبر لم  ل هلل يف القرنن لالعنة لت  يش المعلمه  ل  تخ ئ وهند    يدة 

  قةهللي  ن هله  شرع ا  الجم هلل لحفظمم :

هلللان الدذي يحدى  بده  هللفدع العدهلللان الىامدع ولدهلل الدهللي و نلدم العد َولهما:

وقاتلوهم حتد  إ هب و تم  م   تع لهلل : ﴿  لم  أل إيم ن    الن س لهللوىل الحق وم و  

﴾ )ال قدرل: تكون ِتاٌة وَكون الََْ هلل ِدنن انتهدوا ِد  عدْوان نإ علد  الظدالميَ

 اإلودار تد ن إن  ا   ودى  ومدهلل ولدهلل فعلند  مدهلل: » (و يقى  اب  ومر 193

 .(2) «اإلوار تثر حتهلل يىثقىن  لإ   ويقتلىن  إ   :هللين  يف يفت  لالرج فك ن وا  مله

دهلل     بجمد هلله لهحدر  اإلنعد ن و ليضدم  لد  حريدة القدرا    إن المعلم يمضي م 

لاالختهدد  و ليددهللفع بددذلم  دد  يحددى  بدده  الندد س لاختهدد  همو يددهللفع شددر أللئددم 

َكبدْ مدَ القتدل  والُتادةالذي  ي غىن الفتنة لال ىا و فقت   هاالء  شرلع  ربل  ﴿

وإ َزالون َقاتلونكم حت  َْدوكم عَ دَاكم نن اَتِاعوا ومَ َْتْد ماكم عدَ 

ٌْ ِأوللددك حبِددَ َعمددالهم يف الددْنيا واآلخددْة وَوللددك  دَادد  ِيمددَ وهددو كدداِ

 (. 217﴾ )ال قرل: َصحاب الااْ هم ِيها خالْون

لرودتم لمهلل جلًاهلل  بعي ب  و  ر  يىر الق هللودهة هدذا المدهللأ الن هدل حده  مد   

ا  »م ئدهلل جدهش الفدرس يف الق هللودهةو لمدهلل ودأل :  د  جد ء بكدم؟ فأجد ا  بعدي: 

ابتعثندد  لنخددرع  دد  شدد ء  دد  و دد هللل الع دد هلل إلددهلل و دد هللل ا و ل دد  ةددهق الددهللنه  إلددهلل 

وعتم و ل   جى  األهللي ن إلهلل وهلل  اإلوارو فأ ولن  بهلليند  إلدهلل خلقد  لندهللوىهم 

 .(3)«إله 

                                                 
 (.1904(و ل علم   )2810أخرج  ال خ  ي   ) (1)

 (.4515أخرج  ال خ  ي   ) (2)

 (.7/40) و اب  تثهرانظر: ال هللاية لالنم ية (3)
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هلل  د  أجلد و إن اإليم ن أغلهلل    يملك  المع لمو لهى أحق    بذ  لد  لةدحًا

اإلودار أنن »لمهلل أنةف الك ت  بهجي  لهلل يم للم يج لم الحقهقة حه  م  : 

لروىل  ب لجم هلل لرفع الظلم لاالة م هلل .. لإلمالدة العق د ت التدي تقدف يف لجد  

ولدهلل الدهللخى  يف هدذا الدهللي و  االهللوىل لموارو تلم الدهللوىل التدي ال تكدره أحدهلل  

ى الن س إله  لترتك لمم الحرية الك  لة لاخته   .. إن اإلوار هى هلليد  لإنم  تهللو

 .(1)« العار و العار  ع ا  لالعار  ع الن س جمهع  

 هلل العددهلللان الددذي يعددتمهللأ ألطدد ن المعددلمه  لينتمددم حر دد هتمو  الثدداين:

لتحريددر اإلنعدد ن  دد  الظلددم لاالةدد م هللو فدد لظلم يمقتدد  ا و لال غددي تعددتنكف  

رل المظلدىر لإحقد   الحدق لإم  دة العدهلل  الدذي د د  نةد ا ئرو لال ترى ب هلل  الضم

ومدا لكدم إ تقداتلون يف َدبيل م  ت وله  العم لات لاأل ضو م   ا  تع لهلل: ﴿

اهلل والمستضعُيَ مَ الْجال والاسا  والولْان الدنََ َقولدون ْبادا َخْجادا مدَ 

ًْ  اهنه القَْة الظالم َهلها واجعل لاا مَ لْنك وليً  ﴾ اواجعل لادا مدَ لدْنك نصدي

 (.75)النع ء: 

ت ل لهى يدهللفع ود    لد  لأهلد  لهلليند :   ل ث ت   ا  شر   ليقى    لتِدقُ  َمد»   م 

 .(2) «شهيْ ِهو دَا  دون َو دم  دون َو َهل  دون لتِ قُ  ومَ ،شهيْ ِهو مال  دون

  لحه  يج ههلل المعلم فإن  يلتلر يف جم هلله جملة    الضىابط التدي يتمهدل هبد

 و  اإل ه او  نم :

ونن جاحوا الق ى  ب لعلم لالمهللنة إن طل م  العهللل المق تلو م   تع لهلل : ﴿ -

ونن ََْددْوا َن  للسددلم ِدداجاح لهددا وتوكددل علدد  اهلل نندد  هددو السددميع العلدديم 

 (.62-61﴾ )األنف  :  َ ْعو  ِنن حسبك اهلل

                                                 
 (.246) و وم هلل الهللي  خلهلو صم لىا و  اإلوار (1)

 (.4772(و لأبى هللالهلل   )1421ي   )أخرج  الرت ذ (2)
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  يف حكممدم اال تن ع و  متل المهللنهه     النع ء لالشهىخ لاألطف   ل د -

 دد  المددهللنهه  المعةددى ه  ت لخددهللر لاأل جددراء ل جدد   الددهللي  لغهددرهم  مدد  ال 

يش  ك يف القت  و فقهلل ل هلل النمي ود  متدل النعد ء لالشدهىخ لالةد ه ن يف حدهلليث 

وجْت امَْة مقتولة يف بعدْل ملدازي »و يقى  اب  ومر  ةي ا  ونمم : الن ي 

 .(1) «سا  والصبيانعَ قتل الا ، ِاه  َْول اهلل َْول اهلل 

دد لتدد ن  وددى  ا   انِلقددوا باَددم اهلل، وعلدد  ملددة »يقددى  :   إنا بعددث جهش 

ًْ  ً ، وإ  ُدداِانًيدد اَْددول اهلل، إ تقتلددوا شدديً   ، وإ امددَْة، وإ تللددوا، ا، وإ صددلي

 .(2) «وضموا غاائمكم، وَصلحوا وَحساوا، نن اهلل َحب المحسايَ

لاألجدراء لالعمد   الدذي  ال يحد  بىنو  ل م  ج ء يف النمدي ود  متدل النعد ء

يف غددلللو فددرأى  حددهلليث الةددح بي  بدد   بدد  الربهددع مدد   : تندد   ددع  وددى  ا  

 «انظدْ عد م اجتمدع هدؤإ ؟»فقد  :  ا  الن س  جتمعه  ولدهلل شديءو ف عدث  جد

و لتدد ن ولددهلل «مددا كانددَ هددنه لتقاتددل»: فجدد ء فقدد  : ولددهلل ا ددرأل متهددل. فقدد   

قدل ل الدْ: إ »و فقد  : ا   جد و م  : ف عث  وى  ا  ب  الىلههلل المقهلل ة خ لهلل

 ًُ    .(3) «اتقتلَ امَْة وإ عسي

إ تقدددتلَ ذَْدددة وإ »يدددأ رك فهقدددى :  ليف  لايدددةو فقدددل: إن  وددددى  ا  

 ًُ  .(4)«اعسي

فأفضهلل هبم القتدل  وورية يىر حنه  م تلىا المشرته   وى  ا   بعث للم 

                                                 
 (.1744( و ل علم   )3015أخرج  ال خ  ي   ) (1)

 (.2614أخرج  أبى هللالهلل   ) (2)

(و لالععددهف هددى األجهددر الددذي يخددهللر 2842(و لابدد    جدد    )2669أخرجدد  أبددى هللالهلل   ) (3) 

 الجهش لال يشرتك يف القت  .

 (.2842أخرج  اب    ج    ) (4)
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مددا حملكددم علدد  قتددل »: ا عددتنكر   ا   فلمدد  جدد ءلا مدد    وددى  وإلددهلل الذ يددة

دد  قدد  ف .رته دإنمدد  تدد نىا ألالهلل المشدد ويدد   وددى  ا  :قدد لىاف «؟النَْددة    علم 

والني نُس ؟ َوهل خياْكم نإ َوإد المرْكيَ»  فمى مم الخ طئ:  ل ةحح  

 .(1) «محمْ بيْه ما مَ نسمة تولْ نإ عل  الُِْة حت  َعْب عاها لسانها

ود  متدل أبند ء المشدرته و ال بدل أخدرب أودم  ىلدىهلللن ولدهلل  ن دي لهكذا وهلل ال

 الف رل الما نةو لحكممم تذلم إلهلل أن يكربلاو فهخت  لا الكفر الذي وله  نب  هم.

ل م  يمنع متل م الره  ن ألوم ال يشرتتىن يف القتد  و لمدهلل أل دهلل الخلهفدة 

زعمدوا  اتجْ قوًمدنندك َد»أبى بكر م ئهلل جهش المعلمه  إلدهلل بداهلل الشد ر بقىلد : 

 .(2) «َنهم حبسوا َنُسهم هلل، ِنْهم وما زعموا َنهم حبسوا َنُسهم ل 

لهكددذا ف إلوددار بددريء  دد  اإل هدد او لتددذلم المعددلمىن الددذي  التل ددىا 

خا  ت  يخمم الجم هللي بضىابط اإلوارو للم يكىنىا تغهرهم  د  المحد  به  

 نةفة تاتهلل هذا لتجله :المفعهللي  يف األ ضو لبه  أيهللين  شم هللات وهلليهللل  

 تد نىا – يلى  تم  –إن المعلمه  »هلليى انت:  ه رلل  ريكييقى  الما خ األ

أتمل    المعهحهه و فقهلل تد نىا أحفد   دنمم للعمدهللو لأتثدر  دنمم  حمدة  ال   ج 

ب لمغلىبه و لملًام  ا تك ىا يف ت  يخمم    الىحشهة    ا تك   المعهحهىن وندهلل   

 .(3)«ر1099يف و ر  اوتىلىا ولهلل بهت المقهللس

فد لحق أن األ دم لدم »بىن فهقى :  غىوت أ لىو لم االجتم ع الفرنعي أ   ل

و (4)« ثدل هلليدنمم  ودمح    تعرأ ف تحه   احمده   تعد  حه   ثدل العدرا لال هللين د

                                                 
 (.15161 المعنهلل   )أخرج  أحمهلل يف (1)

 (.982أخرج    لم يف المىطأ   ) (2) 

 ( .245) ص وم هلل الهللي  خلهلو وم لىا و  اإلوار (3)

 (.720) و صبىن حض  ل العرا و غىوت أ لى (4)
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لتد ن ودرا »ليتحهللث و   ى      ع  لة المعلمه  لغهدر المعدلمه  فهقدى : 

 لفرلوددهة المث لهدددةو فهرحمدددىن يتةدددفىن ب-خدددا تعدد  حمم العظدددهم -أودد  نه  

الضعف ء ليرفقىن ب لمغلىبه و ليقفىن ونهلل شرلطمم ل   إلهلل نلدم  د  الخدا  

   .(1)«اب   نمم  اخر  لرانهة بأل دالتي امت عتم  األ م النة

لحهثمدد  تىجدد  اإلوددار بعددهلل  ددىت »بددىهلللي:  لن لددهلل ليقددى  الكىلىنهددل 

للددم يعددتغل  ددىا هلل الدد اهلل  حمددهللو فإندد  لددم يجعددل الدد اهلل المفتىحددة إم  وهدد تو 

لة ليف المعلمه و فلم يت ع طريقة الرجل األبهض .. بل ولهلل النقهض  د  نلدمو 

فإن المعلمه  لم يعرفىا شهئا ود  األ اةدي التدي تد نىا ينتشدرلن فىممد  .. لمدهلل 

لجدهلللهو للكد  تد ن نلدم ب لشدراتة  دع العدك ن أ دح ا  انتفعىا ط ع    بكل   

 .(2)«ن و هللل إلهلل  علمه ال اهلل الذي  ت نىا يتحىلى

للم  أ  يف ومر خلهفدةو لاودتىلهلل ولدهلل بهدت المقدهللس أ دهلل  »ليضهف: 

 ألا ر  شهللهللل بعهللر اإلةرا  ب لمعهحهه  أل تن ئعمم.

للم  غلا المعلمىن أود  نه  يف القدرن الثد    احرت دىا تدل شديء  عدهحيو 

ر لمهلل اوتمر الح   ولهلل نلدم حتدهلل ملا  الحكدم العربدي  د  أل بد و للدم يعدتم

الح   ولهلل نلدم حده  أ د يف للمعدهحهه  الهدهلل العلهد و فحدل االةد م هلل الدهلليني 

 .(3)« حل التع  يف اإلوا ي

 تحهللثا  "ظا  الكنهعة"ليضهف المفكر األو    باوكىا أب نهل يف تت ب  

لقدهلل أحعدنت أود  نه  اودتق    أللئدم الرجد   »و  الفدتيف اإلودا ي لألندهللل : 

ل اإلفريقهدةو لأودلمتمم القدرى أم تمد  بغهدر  ق ل دة لال مدهلل ىا إلهمد   د  القد  الذي  

                                                 
 (.344) المةهلل  الع بقو ص (1)

 .(115روى  )حه ل  حمهلل(و  لن لهلل بىهللليو ص )ال (2) 

 .(379و ص )مةهلل  الع بقال (3) 
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وهللاءو فم  هى إال أن تقرتا تىت ة    فرو ن العرا  د  إحدهللى القدرىم حتدهلل تفدتيف 

لم  األبىاا لتتلق ه  ب لرتح ا .. ت نت غللل تمهللي و للم تكد  غدللل فدتيف لممدر .. 

الهللو  دة التدي للم يتخل أبن ء تلم الحضد  ل م ن د  ود  فضدهلة حريدة الضدمهرو لهدي 

تقىر ولهم  تل وظمة حقة للشعىاو فق لىا يف المهللن التي  لكىه  تند ئ  النةد  ى 

لبددد ه ع الهمددىهللو للددم يخددش  المعددجهلل  ع بددهلل األهلليدد ن التددي ودد قت و فعددرأ لمدد  حقمدد و 

 .(1)«لاوتقر إلهلل ج ن م و غهر ح وهلل لم و لال  اغ  يف العه هللل ولهم 

م هلل المشددرلع يف اإلودار لاألود له  لهكذا ت ه  لن  وظهم الفر  به  الج

اإل ه بهددة التددي تمدد  س  دد  بعددض المعددلمه  لغهددرهم الهددىرو لالتددي يعتربهدد  

 ! لظلم   ايف األ ضو لتنع  إلهلل اإلوار جى    ااإلوار إفع هلل  

إن اهت ر اإلوار ب إل ه ا مل  لظلم يفتقدهلل المىةدىوهة ليجد يف الحقهقدةو 

مةددهللامهة لالةددهلل  حدده  تلًاددت أما مددم لاللاومددىن لدد  أهللوهدد ء تجددرهلللا ودد  ال

ت حن جرهم    لمل اإلوار ب إل ه او للم ين قدىا ب ندت شدفة ود  أهلليد ن  لبحًا

هكدنا َقدول ْب »النع ء لاألطف   لالرةع  م  ال وامة ل  ب لقتد   تعىغ تت م  متل 

الجاود: ... ِاآلن اذهب، واضْب عماليق، وحْمدوا كدل مدا لد ، وإ تعد  عداهم، بدل 

ًْ اوْضدديعً   ً وامددَْة،  ُدد  ً اقتددل ْجدد ًْ   ً ، جمدداوغاًمدد ا، بقدد ( 1) ددمىئهل ) «اوحمددا

مدَ ذبدح آللهدة غيدْ الدْب »يف ودفر الخدرلع: و ألم يقرأ هاالء    جد ء (15/2-3

 َُ  نعددخة األخ دد   العدد  لالددن  بحعدد  (و ل20/ 22)الخددرلع « كهَلددوحددْه 

د  يشد    !؟«ِقتل  ح ل: »ألةيف ودفر إ  هد ء:   د  جد ء يفهل مر لا يف القرنن نة 

 .؟(10/ 48)إ  ه ء « ملعون مَ َماع َيُ  عَ الْم»

إندد  ال ن  لدد  هدداالء ب هتدد ر اآلخددري و إنمدد  الددذي ن دد ل مم بدد  أن يفممددىا 

                                                 
 (1) The Shadow of the Cathedral, Vicente Blasco Ibanez, pp63-64.  

 (.387ف  الحكم يف اإلوارو  ة فهلل أبى ميهلل فمميو ص )لالرتجمة    تت ا: 
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نةى ن  المقهللوة بفممن  لم و ال بخل مدم لجملمدمو لأن يشدهحىا بدأما مم وند  

األوذا   د  حه  تغه  ونمم الفمىر الةحهحةو لإال ف ألحرى أن يلتمعىا لن     

 التمعىه ل خري  لتت مم.

إن العندف »لنختم بشم هللل للك ت  األ ريكدي نندهلل ل ب ترودىن حهدث يقدى : 

ب وم اإلوار له     اإلوار يف شيءو بدل إند  نقدهض لمدذا الدهللي  الدذي يعندي 

 .(1)«العار ال العنف

 

*** 

                                                 
 (.91) و صال وكىت بعهلل الهىر و بى  فنهلللي (1) 
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 باسم الدين  اإلرهاب
أخرع للهللنه  ظد هرل اإل هد ا  : ني ت القرنن التي تشرع الجم هلل الذيقالددوا

 التي أغرمت األ ض الهىر ب لهلل  ء!!

بعدهللهو حتدهلل  د  ت  يش الجن  ال شري غ    يف الهلل  ء    م ل اإلودار ل

 250 دال يتجد لم الدرية دجعل ودنىات العدار يف تد  يش ال شد هللا وه أن بعض ال

ولهلل  هللى خمعة نالأ ونة » و لفه  حعه  الرلاشهلللو لأمت ف هن      ق   ونة

(  لهد   25( ألدف حدرا تعد  ت يف  دىت أتثدر  د  )15شمهلل العد لم أتثدر  د  )

( ونة األخهرل    حه ل ال شرية لم ينعم اإلنعد ن 3400شخ  و لولهلل  هللى الد )

 ( ونة وار فقط.250إال بد )

   عدلح   بلدغ ودهللهلل ( نلاو  260أ   يف القرن العشري  فقهلل شمهلل الع لم نحى )

 (  لهىن إنع ن.170ةح ي ه أتثر    )

أ   ةح ي  الحرلا الهللينهدة يف أل لبد  بده  الك ثىلهدم لالربلتعدت نت فقدهلل 

%  دد  شددعىا لوددط 40 دد  نعدد ت  يشددكلىن  و(  ايدده  إنعدد ن10بلغددت نحددى )

(  ايه  وعكريو فهم  ودقط 8و ليف الحرا الع لمهة األللهلل وقط نحى )أل لب 

 .  (1)«(  لهىن إنع ن60لع لمهة الث نهة نحى )يف الحرا ا

تلم ب ختة   هي مةة الةراع  نذ لجهلل اإلنع ن ولهلل هذه األ ضو مةدة 

و لمهمد ش  ك يف تت بتم  الجمهعو تدل لفدق أخامد  ل نظدى هو لةدم  ةدىاب   

                                                 
فهد    ىمع لت لة ومىن اإلخ   يةو لمدهلل اوتمدهلل« حرلا  نللوة    األخا »بعنىان:   ( يف  ق ل1)

 «.المهللخل لهلل اوة الق نىن الهللللي اإلنع  »يف تت ب   يت ت   ولهلل  قهلل ة الهللتتى  وعههلل جىيل
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    ال ىن الش وع    ال يحةه  إال ا . يف هذا لبه  أ م األ ض

 دل ل د  لن   التلا    ب  ع األ م يف حرلهب و لأتثرهلك  ت قهلل األ ة المعلمة أ ف

و لهي ولدهلل تدل حد   لهعدت بدأتثر األ دم للىغدا يف «الفرلوهةأخا  »يعمىن  

الدهلل  ءو تمدد  لهعدت بأملمدد و ففدي هلل اوددة  أوددهلله  الدهللتتى  نفهددهلل شدهش  دد  ج  عددة 

لىيعفهل حى  أوهللاهلل القتلهلل يف األحدهللاث الع  دة الكدربى تد لحرلا لالحدرلا 

لالمذابيف العه ودهة لالعرمهدة يف الفدرتل  ندذ بهللايدة التد  يش المدهاهللي إلدهلل  األهلهة

 للعنددف إحةدد ئهة هلل اودة.. القتلددهلل وددهللاهلل“لنشدددرت تحددت وندىان  ور2008ود ر 

 الدذي  للمعدهحهه  األتدرب الرمم أو ت فقهلل و ”الع لم حض  ات خا  العه وي

 تلددهللم إجمدد لي  دد % 30,73 يعدد هلل   دد  أي 177,941,750  بمقتددل تعدد  ىا

رت دة الع هللودةو حده  تعد  ىا الم يف المعدلمىن حدل بهنم  لالهللي ن تو الحض  ات

% فقدددط  ددد  إجمددد لي متلدددهلل 5,52أي  ددد  يعددد هلل   31,943,500بمقتدددل  

 الحض  ات لالهللي ن ت.

ليشمل هذا العهللهلل    ةح ي  المعلمه  الكثهر  د  الجدرائم التدي ترتك مد  

ة ولمدد ء األ ددة المعددلمةو جم ودد ت اإل هدد ا لتهدد  ات الغلددى المهللانددة  دد  ت فدد

 .لخرلجم  و  و  اإلوار لةىاب   يف و  هللل الجم هلل يف و هل ا 

الكثهر    الجرائم التي تمدت ب ودم ن أولهلل ال رأ اآلخر  ونجهلل لتذلم 

و    غهر فحع   و  م  ين غي أن يهللان ب  أ ح ب مغهرهل الهمىهللية أل أالمعهحهة 

 أن يعري الحكم ولهلل و ئر أت  ع الهللي .

 م  ياوف ل  أن الحملة المغرةة ولهلل اإلوار لاهت    ب لهلل ىية تدأيت  د  

د  تقتضده   ا  تىمع  أللئم الذي  تن  نفرتض أوم أمرا الن س  ىهللل إلهند و لأ اه أ در 

مد  ظرلأ الةدراع الحض  ي به  اإلوار لالمعهحهة التي مدهلل يدرى بعدض أت  و
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ا  تت ندلبلدهللان   و فقدهلل انتلودىا  دنمم شدعىب   ت  يخه د  أن بهنمم لبه  المعدلمه  ثدأ  

 مددهلل المعددهحهة تمةددر لالشدد ر لترتهدد  لالعددرا  لالح شددةو لهددم يرلندد  الهددىر 

بمد  يحققد   د  ا تفد ع يف نعد ة  عتنقهد  يف العد لم و  يف أل ب  لغهرهد   لاحم   لمم

جعددى ه م ددل تحقهقدد  المليددهلل  دد  لبخ  ددة الغربدديو فكدد ن لالبددهلل  دد  تق هددع 

دد «اإلوددا ىفىبه »لمددهلل لجددهلللا يف المك ودد و  هلل  بدده  أمةددر طريددق إلم  ددة الج 

بدد لرتتهل ولددهلل  دد  تةددنع  لأ كددنمم نلددم اإلوددار لال دد حثه  ودد  الحقهقددة و 

 المنظم ت اإلجرا هةو لالربط بهن  لبه  شريعة الجم هلل القرننهة.

ء بد عض األحدهللاث  د  تد  يخمم ليف  ق بل  أ ى للا    إنع   ناتدرل هداال

  ع اوتحض    ف  مته :

ال تجدهلله لال  عشد  ه لال  د   التدي ودنذتره  األللهلل: أن  ثل هدذه الفظد ئع

 يش م  يف ت  يش المعلمه .

ددل  دد  وددنذتره أل تلدد  مددهلل تددم برةدد  أل طلدد   دد  الكنهعددة  الث نهددة: أن ج 

 د  الكثهدر  ل ج الهت و بعك   د  ينعد  إلدهلل المعدلمه و فدإن ولمد ءهم يدربألن

 لالكثهر  ن و ليرلن   خ لف   لتع لهم اإلوار.

ا  م  بعدض المتدهللينه للعىأ أوف ملمي و  نتر المج م  التي ا تك  بعهدهلل 

و تمدد   و للددى لمعددت تحددت شددع    ددله   عكددىأ لأ ددره الددهللي تكلهددف ودد  

ود  فلتد ت لعد ن الغدلال الجدهللهلل التدي  -لالغةدة يف حلقدي  - لأتغ فدل ضور  وأ  

ودهئة     يةنعىن  يف العرا  لالشد ر هدى اودتكم   للحدرلا الةدله هة أف هللتن  بأن

 .الةهت

لكدد  لمدد  تدد ن  عظددم حددرلا الع وددة الهددىر  هللانددة  دد  ج ندد  الكندد ئ  

المعددهحهة المختلفددةو فلدده   دد  العددهلل  يف شدديء تحمددهلمم  غ ددة أفعدد   و وددة 

قهددق التدي مدهلل يمت ىود  لتح تحدرتمم الدهلللافع االودتعم  يةو ال المةد ليف الهللينهدة
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 .المليهلل    المن فع الخ  ة

ليف تىثهددق  دد  نعددىم   دد  لمدد ئع نعددتنهلل إلددهلل تت بدد ت  ددا خه  غددربهه و 

   يش المعهحهة الذي أشرأ وله   جد لنعتن قمم حى  ت  ولبعضمم  ج   هللي 

ل اوع هت و لنضع ال  ونه  يف اإلوار أ د ر ةدم ئرهم و لهدم يكهلدىن  الكنهعة

يشده  لمد  الىلدهللانو  إخدىاوم التدي ه  جدرائمالتمم لموار لالمعلمه و  تن ود

 ليمك  ل خري  أن يلمللا هب  المعهحهةو وىاء بعىاء.

أل بدد ن الثدد   يف تلمتدد   للن ددهللأ ب لحملددة الةددله هة التددي هللودد  إلهمدد  ال  بدد 

و لهللودد  إلددهلل ر1095لق هدد  يف  جمددع تلهر ىنددت يف فرنعدد  ودد ر أالحم وددهة التددي 

لإ ج ومد  إلدهلل  المعدلمه  هللوة    أيهلليلومىر األ اةي المق تخله  القهللس

انبحدىا الكفد   بدا حندى لال  حمدةو هدذا هدى العمدل »مد ئا :  المعهحهة العه رل

الدذي ي ل دد  ا   دد  أيدهلليكمو امتلعددىا الددللان   دد  جدذل هو لألقددىه يف الندد   حتددهلل 

 .(1)«يحرت 

و و يتقدهلل م  ب درس الن ودمأل بد ن د  أ در بد   الحملة يف الع ر الت لي ل َّتل

  المفلودة  د  يندهللى لد  ج ده  اإلنعد نهةو لبعدهلل ولعدلة  د  افأحهللثت  د  األهدى

ري  ألفدا  د  دالمج م و  نم   جل ل  عدرل النعمد ن التدي  ا  ةدحهتم  مهد ء وشد

المعلمه و لل لت الحملة إلهلل غ يتم و لهللخلدت القدهللسو فمد نا فعدل جنىهللهد  

 األتقه ء؟ 

األوددىا  حتددهلل انددهللفعىا ل دد  تدد هلللا يتخ ددىن »يجه ندد  القدد  أنددهلل ل  لددر: 

و ت لىحى  الك ورل يذبحىن المعلمه  لالهمىهلل با تمههل لبا  حمة لال شدفقة 

 .(2)«حتهلل ا تألت األ  ت  المقهللوة ب لهلل  ء

                                                 
 (.257(  ختةر ت  يش الكنهعةو أنهلل ل  لرو ص )1)

 (.366و ص )المةهلل  الع بق( 2)
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 د  بعض  جهل يمىنهلل ألأ أالق  ليةف لن  الما خ المة ح  للحملة 

ا:  ع لشىههللت أشه ء  ائعةو فقهلل جرى م »جرى يف القهللس يى ذاكو فهقى   لهى 

ل أ غمىا ولهلل القفل    أ   المعلمه  .. ل  ي نخرلن ب لنش او    لس أوهللاء  

األبددراعو لجددرى تعددذي  نخددري  لعددهللل أيدد رو ثددم أحرمددىا بدد لنهران .. لخ ةددت 

 مد و ال بدل حتدهلل أفىاهمد و لقدهلل تد ن ت  الخهى  يف المعجهلل األمةهلل ب لهلل  ء حتهلل    

لمدهلل و (1)«كد ن بدهلل  ء غهدر المدا نه حكم    ب نه   و هللال  ل ائع   و أن يمتلدئ هدذا الم

د   د   ل ل وهللهلل القتلهلل يف القهللس لفق الما خ للدهم  لبرتعدىن إلدهلل ود عه  ألف 

 .(2)المعلمه 

نىوددنت الث لددث إلددهلل أهللودد  ال  بدد   1215ليف  جمددع التهددران المنعقددهلل ودد ر 

و ةله هة الخ  عةو لل لت إلهلل هلل ه  حملة  له هة جهلليهلللو ف ن لقت الحملة ال

او ففتكدت بد أللىأ  د  أهلمد  بعد    د  أودم ه القد   16ل لح  رهت   دهلل شدمر 

ف لمج وددة وملددت يف العددك ن حتددهلل أفنددت  ددنمم »و «الغ دد لل ال  بىيددة»أنددهلل ل  لددر 

د   د   العهللهلل الك هرو لاشتهلل العهف و لانتشرت األلبئة حتهلل أن     بده  ثمد نه  ألف 

ل دع نلدم لدم العك ن لم ي ق إال ثاثدة نالأو لا دتأل الجدى  د   ائحدة الجثدثو 

يمتندددع الةدددله هىن لودددط هدددذه األهدددىا   ددد  االودددتمرا  يف معدددىهتم لإتمددد   

 .(3)«لحشهتمم

دد   دد  ال  بدد  أنىوددنت الث لددثو فقددهلل أ ددر بإبدد هللل ل لددم يعددلم المعددهحهىن أيض 

  الذي  ورفىا بلق  الك ث  يه  )أي: األطم  ( لم  ت نىا ولهد   د  إيمد ن هاإلل هنه

هم ت ن الفن ءو بع   هللوىهتم الكنهعدة إلدهلل أن  عهحي لمه هللل لنق ءو لك   ةهر

                                                 
 .(247ت  يش الفرنجة )غلال بهت المقهللس(و  يمىنهلل اجهلو ص )( 1)

 (.263و ص ) ختةر ت  يش الكنهعةو أنهلل ل  لر (2)

 (.370و ص )المةهلل  الع بق (3)



431 
 عن دعاوى الـمبطلني   

تت مر    الفع هلل الذي لحقم و ل فضمم وه هللل ال  بد  أنىودنت الث لدثو الدذي  هللَّ 

الملدم فهلهد  الثد   بشد  حملدة  دله هة إلبد هللل المراطقدة الدذي   تكلهفولهمم ب

 .«أوىأ    المعلمه »ل فمم ال  ب  بأوم 

و 1207ي ود ر دملهم النغهلللك الفرنعلهكذا ت نو فقهلل بهللأت الحملة ولهلل إ

متلت الحملة الةدله هة األل هنهدة  لهىن د   د  الند سو فمدي لدم تقتدل الك ثد  يه  »ل

ا  دد  وددك ن فرنعدد و لبعددهلل نلددم ةددمت أ اةددي  لحددهللهم فقددطو بددل متلددت تثهددر 

 .(1)«جنىا فرنع  إلهلل الشم   بعهلل   تمت إب هللل وك و  تقري   

ريمة المرلوة فعدنقف ولدهلل أ دى  ال لإنا بحثن  و  بعض تف  هل هذه الج

يف  ئ ت القرى لم ين  فرهلل    القتلو ل نذ و   ل د  لتخري مد  »تك هلل تةهلل و فد

الع لم األل بي  ةه ة أفظع    هدذهو للدم يدذ أ الدهلل ىع  ولهلل يهلل الىنهللا  لم ير  

يف ت تهلل ائهدة القدهللي  الن  دري »و ل(2)«ولهلل ت  ثة أهلهة ألوع ن  مدا لأشدهلل  و  د 

 .(3)«رى متل   ئة ألفو لأوهللر فىلق أوقف تىلىم وشرل نالأ إنع نلحهلله  ج

لحه  ل ل جهش الكنهعة إلهلل  هللينة بهليهدر التدي يخدتلط فهمد  الك ثىلهدم 

الما نددىن ب لك ثدد  يه  المراطقددةو لم ددل أن ي ددهللأ الجنددهلل بددذبيف الك ثدد  يه  وددألىا 

ا الك ثىلهدم تهف للجنىهلل أن يمهدلل»  ئه  الهللير الن ئ  ال  بىي أ نىهلل ومى ي: 

د و يعلدم الدرا الدذي  هدم     المراطقة؟ فق   هذا ]أي أ نىهلل[: )انبحدىهم جمهع 

ل (و لونهللئذ ابتهللأت المذبحةو فك ن العدهف يحةدهلل الرجد   لالنعد ء لاألطفد   

بدا تمههددلو لندىامه  الك تهلل ائهددة تقدرع حتددهلل انتمدت المجددل ل .. فأ د يف وددك ن 

د  أتىا ددا  د  الجثددث اآلهلل هدة و  كهللوددة بعضدم  فددى  بعدض .. وددهللهلل بهليهدر جمهع 

                                                 
 (.89( الج ن  المظلم يف المعهحهةو ههله  إلهربيو ص )1)

 (.343 ختةر ت  يش الكنهعةو أنهلل ل  لرو ص ) (2)

 (.89( الج ن  المظلم يف المعهحهةو ههله  إلهربيو ص )3)



432 

 

 

 

 

 

 

متـنـزيه القرآن الكري                   

 .(1)«الذي   احىا ةحهة هذه المجل ل ت ن يرتال  به  العشري  لالم ئة ألف

لل  يعتغرا الق  ب التف لت الك هر به  الدرممه  اللدذي  يدذترهم  القد  

مدهلل  هدى  د    لرو إنا اطلع ولهلل التفةدهل الدذي نترتد  ههلده و ف لن ئد  ال د بىي 

فددا و بهنمدد  المةدد هلل  األخددرى تقددهلل ه بدده  وددته  ل  ئددة أوددهللاهلل القتلددهلل بعشددري  أل

 .(2)ألف

لأ دد  القدد  الددهللتتى  جددىن لددى يمر فهعمددل ولددهلل إنقدد ص وددهللهلل الضددح ي  

لتربير الجريمة لالتخفهف    لمعم و فهرى أودم لإو هللهتم إلهلل الحه ل    جهلليهلل م 

و ل دع نلدم لدم تدذ أ « د  الرجد   لالنعد ء لاألطفد   7000أتثدر  د  »ت نىا 

إوم تمراطقة  دنعىا  شدكلة لل  بىيدةو للكد  المشدكلة »  ولهممو بل م  : هلل ىو

 .(3)«ت نت يف الىامع تعتحق الخ ىات الة   ة التي اوتخهلل ت ةهللهم

ودددق ت المهلليندددة يف أيدددهللي »لأ ددد   هلليندددة الفدددى  و ف عدددهلل حةددد   طىيدددل 

ري و لت نت بعهلل نلم  ذبحة    أشهلل المذابيف هدىال و ف لرجد   لالنعد ء  المح   

عددىن إ بددا و لمددهلل أحرمددت أ بعم ئددة نفدد  يف تى ددة لاحددهلللو ق َّ طفدد   تدد نىا ي  لاأل

لتدد ن نلددم ودد   فددر  ودد ر يف تددل المحلددةو ليف لوددط هددذا التملهددل بكددل هددذه 

 .(4) «الفظ ئع الشه  نهة لمف األو مفة ينشهلللن ترتهلة: )تع   أيم  الرل  القهللس(

 دي ودل  ن   لهع و دهلل   رودىر أنىودنت الثد    الشدمهر»ر 1486ليف و ر 

  لق   ألل هر هللي ت بهتد    ئده  شم  عدة تريمىند  أن ينفدذ وملهد ت االغتةد ا 

                                                 
 (.232 ختةر ت  يش الكنهعةو أنهلل ل  لرو ص ) (1)

 (.89المعهحهةو ههله  إلهربيو ص )( الج ن  المظلم يف 2)

 (.4/42( ت  يش الكنهعةو جىن لى يمر )3)

 (.337 ختةر ت  يش الكنهعةو أنهلل ل  لرو ص ) (4)
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و للحع  ح  أللئم المع ته  فقدهلل (1)«المراطقة ءلالقتل يف الىهللي ن المىبىءل بهللا

 فلم ت لغ الحملة الةله هة   تغ ه     نع ئمم لهلل  ئمم. و مهلللا يف لهللي وم

معدد ته  الم دد ل ه  بحقددىممم يف م  ددت ثددى ل الفاحدده  ال 1524لودد ر 

ألم نه و للمف الق     ت  لىثر ي  ل  األ دراء لالقدىاهلل ب ودتخهللار تدل لود ئل 

هللودىا تدل  د  يعدت هع  دنكم أن يقدتلمم ليدذبحمم لي عدنمم يف »القمع إلو ئم : 

 .«يف العل ر أل دالع

أوظددم »ثددم بعددهلل  قتددل   ئددة ألددف  دد  الفاحدده  نددهللر لددىثر لاوتددذ  مدد ئا : 

را ة ده  هم الم شرلنو ألوم حضىا الحك ر ولهلل أن ينفدذلا لاجد مم بةدالعف ح

ليع م ىا األشرا و يف الثى ل أن  نبحت الفاحه و هلل مم جمهع   ولهلل  أويو لكندي 

 .(2)«  األ ر إلهلل ا   بن  الذي أ ر  أن أتفىه بذلمأحىئ 

 ت نت أل ب  أيضا ولهلل  ىوهلل  ع اوتئة   بهللوة  عدهحهةر 1525ليف ونة 

أ د يف تعمهدهلل الك د   جريمدة وقىبتمد  المدىت .. »  فضتم  الكنهعدةو فقدهلل أخرى 

. .ورو ن    بهللأت الكنهعة الك ثىلهكهة أيض   العمل ةهلل  نكدري ومد هلل األطفد   

اال ربطددى  شدد    الخدد    جعددل إودد هللل العمدد هلل نن  دد  وقىبتدد  اإلوددهللار يف تددل 

طفد   نكدري ومد هلل األ  الهللا ودىن أن نحدى خمعدة نالأ  د   اال ربطى يةو يقهللئ 

 .(3)«ر1618-1525ذ فهمم حكم المىت    به  ونة فئ ن  

فإند  لد  نعجد   ما يف الذهنهدة الكنعدهة ةدر  حلألن االوتمت   ب لدهلل  ء تد ن 

أ هلل  حكم    المجمع  ر1568فرباير ونة  19يف »طىيا   م  أ هلل ت  الكنهعة 

ت   هم هراطقدةو المقهللس بإوهللار جمهع وك ن األ اةي المنخفضة ]هىلنهللا[ ب و

                                                 
 (.382و ص )المةهلل  الع بق( 1)

 (.4/153(و لانظر: ت  يش الكنهعةو جىن لى يمر )370( حقى  الهللرو ت  ي  أ  عرتن و ص )2)

 (.4/171( ت  يش الكنهعةو جىن لى يمر )3)
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ا و لبعدهلل دلمهلل اوتثني    هذا الحكم العد ر أفدراهلل مائدل ن تدرت أودم  هم حةد ر 

رل أي ر  هلل   روىر    الملم بتأيهدهلل نلدم الحكدم الدذي أ دهلل ت   حكمدة دوش

دالتفتهشو لمدهلل أ در الملدم بتنفهدذه يف الحد   ولدهلل الجمهدع نتدى    بغدض م   ا لإن ث 

بم  ت ن نلم المرودىر أتدرب  رودىر جد  ع النظر و  الع  أل أي اوت    نخرو ل 

ل ىجل   غت  القريحة ال شريةو ففي ثاثة ود ى  حكدم ولدهلل ثاثدة  ايده   د  

 .(1)«أن يع مىا إلهلل المشنقة  رو  ج ال  لنع ء لأطف ال  دال ش

حدده  و  ر1572نا  24للدد  تنعددهلل فرنعدد  لهلددة وهددهلل القددهللي  بدد  تلهمى يف 

 هللء الجتث ث الربلتعت نت    فرنع و فقدهلل مت أجراس الكن ئ  لتع ي إش  ل الهلل  

جرى نبيف وشرل نالأ برلتعتنتي يف فرنع و لمدهلل تتد  ال  بد  غريغدى ي الث لدث »

ند  بعدىن الدرا مدهلل إوشر إلهلل  لم فرنع  ش    الت وع يقى : نح  ن تم   عدمو 

 .(2)«الع لم    هاالء المراطقة األشرا  حر ت  

يكمددل إبدد هللل الربلتعددت نت يف أن  1715ر يف ودد ر دلتدد هلل لددىي  الرابددع وشدد

المعال  ود  أخدذ  - فرنع  لىال أن و جل  األجلو فقهلل هللخل وله  األا لي شهل

بدأي األومد   »لهى يف وكرات المىتو فعدأل  لدىي :  - ن  الكنعي االورتاأ 

ر و  خ  ي ي؟ فأج ب  نلم الهعدىوي يف الحد  :  الة لحة يمكنني تملم أن أتفئ

 .  (3)«نع بإب هللل الربلتعت نت يف فر

                                                 
 (.611 ختةر ت  يش الكنهعةو أنهلل ل  لرو ص ) (1)

(و لبعدض المدا خه  يةدل بأودهللاهلل 111( الج ن  المظلدم يف المعدهحهةو ههلده  إلهدربيو ص )2)

 القتلهلل إلهلل وته  ألف  .

 (.658 ختةر ت  يش الكنهعةو أنهلل ل  لرو ص ) (3)
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يغض ال درأ ومد   دنع  المعدلمىن  د   الك ت للق ئل أن يعأ :    ب   

 ج م !! ألم يعمع بخرب إبد هللل األ  د  التدي نفدذه  األتدراك المعدلمىن يف   لدع 

 القرن العشري ؟!

مه  الفد تحه و لأمى : لم يك  يف تد  يش األ دم أةدىأ لال أن دل  د  المعدل

عدتحهلل  د  نتدره  دع لكنمم ب لتأتههلل لم يكىنىا  ائكدةو فقدهلل لمدع  دنمم غدهض ي  

وفدا تكدىن  الرحمة الممهللال تنك ىا و هللم   نمم نلم مع ل ... فهىض غهرهم

 .أفع لمم حجة ولهلل اإلوار إنا ت نت     حر  ت 

 ودهللاهلل المعلندةولهلل فدرض  دحتم  لهللمدة األ – ج م  األ     لمعتفحه  

هللع ف ولىهد  أودم لم ي -و  الضح ي  و لهلللن النظر إلهلل    فعل  ال رأ اآلخر م ل  

ح تمددة بشددريعة إوددا هة خافددة يف ظددا  ينفدذلن أ ددر الشددريعةو ال للددم يكىنددىا 

 شدهش و للدم يرب هد  لمدم ود لمالمدهللو ل  شنهع أفع لمم و للم يةح مم يفاإلوار

هدم العلمد نهىن الدذي   -نا ث تتإ –و فمرتك ى تلم الجريمة    ولم ء المعلمه 

الحدهللاثي  "ترتهد  الفتد ل"مد ر حدلا  1909يف ود ر »أوىا الخافدة اإلودا هةو فدد

قداا وعدكريو لتد ن أفدراهلل الحدلا نابخلع العدل  ن و دهلل الحمهدهلل الثد   ودرب 

يعتنقىن األفك   الىةعهة المع هللية للهللي  .. ليف و هل إنش ء هللللة ترتهدة نقهدة مد ر 

 مبرتحهل لإو هللل تىطه  األ    المعهحهه     اال ربطى يدة "فت لترته  ال"حلا 

بذ يعة أوم  تىاطئىن  ع العدهلللو لمدهلل أهللى نلدم إلدهلل أل  حدرا إبد هللل يف القدرن 

العشدري و لم تقم بهلللافع التعة  الهللينيو لإنم  بهلللافع ولم نهة  ريحة م تل  د  

.(1)«يليهلل ولهلل  لهىن أ  ني

مجدد م  التددي أحددهللثم  المعددتعمرلن لهكددذا فكمدد  أ عددكت ملمددي ودد  ال

                                                 
 (.477( حقى  الهللرو ت  ي  أ  عرتن و ص )1)
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يند هل الملهدىن لنةدف  تل فهم    األل بهىن يف ال اهلل اإلوا هةو ت لجلائر التي م  

 عددلمو أل  دد  فعلدد  الغددلال األودد  ن يف المنددىهلل الحمددر بأ ريكدد و فقددهلل ل ددل وددهللهلل 

و   ج م  األ  د و  دع لجدىهلل أيض   ةح ي هم إلهلل  ئ ت المايه م فإ  أ عكت  

 د  ال يلتددلر ب إلودار  دد  ةو فقددهلل  د ت الضددح ي  األ  د  ب ندد هلل   ف  مد ت  ممد

و بهنمدد  شدد  تت الكنهعددة يف  جدد م  المنددىهلل وددرب ي العلمدد  الغربددالفكددر بهدد هلل  

ض الملم فرن نهللل لملجت   التفىيض الذي  نح  ال  ب  اوكنهلل  الع هللس الذي فىَّ

ن بشددد  الحدددرا الع هلللدددة ةدددهلل العدددك ن المحلهددده  الدددذي  يقددد ل ى»إيدددلابها 

 .(1)«المعتعمري  األل بهه 

 

                                                 
هللودى لقدراءل  د  أةدل للمندىهلل الحمدر (و لللىمىأ ولهلل بش ئع    ح355و ص )قالمةهلل  الع ب( 1)

فقددهلل تدد ن شدد ههلل وهدد ن ولددهلل تلددم  "المعددهحهة لالعددهف"تت دد  المددا خ الم ددران الس تدد ماس يف 

 .المج م 
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 انتشار اإلسالم بالسيف
فرةدىا ولدهلل بقىل العهف إلهلل الكثهر    الد اهللو ل لمعلمىناهللخل  قالددوا:

و لألل ىهم ب  بقىل العهفو فمذا هى ودر انتشد   اإلودار الهللخى  يف هللينمم أهلم 

 .يف القرن المجري األل  العريع يف الع لم

 الجواب:

لكل     ال انتش   اإلوار العريع ت ن أ را   هللهش   ل حهر  ال  ي  أن ظ هر

رية  ثدل دهلل س هذه الظ هرل يف تجله هت  القهلليمة لالحهلليثةو إن لم يشمهلل ت  يش ال ش

ا هذا يف األهللي ن األخرى التي تعللت  ا إلهلل  جتمع هت . ليهلل    ليهلل 

لد  يةدل هداالء إلدهلل حدل هدذه الشدفرل  د  هللا دىا يتعد  ىن ود  األودد  ا ل

حقهقهة التي هللفعت الن س للمرلا    أهللي ومو لاوتند   اإلودارو لد  يةدلىاو ال

ألوم ال يريهلللن أن يعرتفىا لموار بم  ألهللود  ا  فهد   د   كد    القدىل الذاتهدة 

ن يف اإلوار  تنىا إلهلل إج بدة ال ى  ونو ف لالتي جعلت  مري       القلىا لالعقى 

ر انتشر ب لقىل لالقمرو فهللخل الن س إلهد  أخ لم  ترييف ةم ئرهمو لهي أن اإلوا

 .!! كرهه  تحت لطأل جهى  المعلمه 

 ةدليففمل تعميف الهلل اوة المىةىوهة ب لى ى  إلهلل هذه النتهجدة؟ لهدل ي

هذا يف تفعهر ظد هرل انتشد   اإلودار الهدىر يف أل بد  لغهرهد   د  بلدهللان العد لم؟ 

ودهة لمدهلل بقدىا تحدت لتهف ينعجم هذا  ع بق ء  عظم وك ن المندهلل ولدهلل المنهللل

ولدهلل المعدهحهة بعدهلل  وشر مرن  ؟! للمد نا حد ف  الهىند نهىن حكم المعلمه  اثني

 ؟األتراك و ر    حكم المعلمه  380

 ونح ل  اإلج بة    خا  وهللهلل    النق   الرئهعة:   جمتن  
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 َوإ: هل َجيز اإلَ م اإلكْاه عل  اإلَ م؟

ه و لأن  د  ودهللاه هللي ند ت إلمهدة يعتقهلل المعلمىن أن هلليدنمم هدى الحدق الم د 

رفت ثم ن عخت ب إلوارو أل ةاالت لثنهة لتخ   ت ألجهلله  ال شد ر جمدا  دح 

حهددق  أن تددل نلددم يا نددىن أل بغهددا لهددىىو ل و ددنمم بحقهقددة الددهللي  لالمعتقددهلل

 بأ ح ب  وذاا الن  .

لمهلل أشفق المعلمىن ولهلل إخدىاوم يف ال شدرية  د  هدذا المةدهر المدالمو 

هللهم ولهلل اوتنق نهم  ند  ل د  هلليد جهر العدهش يف ظدا  الكفدرو للدم لوملىا جم

يهللخرلا جمهللا  يف اوتم لة األ م لالشعىا التي اختل ىا هب  إلهلل اإلودارو لنلدم 

بم  نت هم ا     حجة ظ هرل لخلق مىيم لهللي   هعدر تق لد  الف درو لال تعدتغلق 

.  و  فمم    هللئ  العقى  

العظهم إلهلل إج    الشعىا أل األفراهلل  للم يعمهلل المعلمىن طىا  ت  يخمم

و لنلددم ت  هقددا لمجمىوددة  دد  الم دد هللب ولددهلل اإلوددار الددذي  تحددت لاليددتمم

 اإلوا هة التي  وخت فهمم هذا العلىك:

 َ. حتمية ال    و بيعت  

ومدد  وددنة ا  يف الكددىن لن  ىودد  الث بددتو  هلل يف المخلىمدد ت لتنىًا إن التعددهللًا

هلل.ف  هعة الىجىهلل يف الكىن أو وم ع لالتًاعهللًا    التًانىًا

خلقمدد  ا  لفددق هددذه العددنة الكىنهددةو فدد ختلف ال شدددر إلددهلل مددهلل لاإلنعدد نهة 

ددنة  أجند س  ختلفدة لط د ئع شدتهللو لتدلًا  د  تج هدل لتجد لم أل  فدض هدذه العُّ

 الم ةهة   يف خلق و فقهلل ن مض الف رل لأنكر المحعىس.

 الكىنهددة تعدد لهلل بمشددهئة ا  لامددعشددرائعمم هددى أيضددا ر يف داخددتاأ ال شددل

ولدو شدا   كل جعلاا ماكم شْعة وماهاجدًال﴿ :تع لهلل و يقى  ا  رت ط بحكمت ل

تدداكم ِاَددتبقوا ال يددْات نلدد  اهلل آاهلل لجعلكددم َمددة واحددْة ولكددَ ليبلددوكم ِيمددا 
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إخ د   ود  األ دم  »(و فمذا تم  يقى  اب  تثهدر: 48)الم ئهللل:  ﴾مْجعكم جميعًا

رائع المختلفدة يف دبعث اللًا  بد   ودل  الكدرار  د  الشدالمختلفة األهللي ن ب وت       

 .(1)«األحك ر المتفقة يف التىحههلل

ولو شا  ْبك لجعل الااس َمًة واحًْة وإ َزالون م تلُديَ ﴿لم   تع لهلل: 

 (.119 –118)هىهلل :  ﴾نإ مَ ْحم ْبك ولنلك خلقهم 

هلل لمهلل ن  تع لهلل ولهلل أن االختاأ له   د  وندهللهو ل عند»م   اب  حلر: 

و تمدد  ]شددروا[ نلدم أندد  تعدد لهلل لددم يددرض بد   أ اهللو لإنمدد  أ اهلله تعدد لهلل إ اهللل تددىن 

و أي إ اهللل تىنهةو إن ال يقدع شديء إال بعلدم ا  لمهلل تد   (2)«الكفر لو ئر المع  ي

 ممرا . عةهلل ا   ل شهئت و فل  ي  

نإ مدَ ْحدم  وإ َزالدون م تلُديَ لم   اب  تثهر يف شدر  مدى  ا : ﴿

لال يلا  الخلف به  الن س يف أهللي وم لاوتق هللات  للمم لنحلمدم  :يأ»:  ﴾ْبك

الن س  ختلفىن ولهلل أهلليد ن شدتهلل إال : م   الحع  ال ةري .. ل ذاه مم لن ائمم

 .(3)«فم   حم  بم غهر  ختلف و    حم  بم

هلل نية    ني ت ا و فإنًا الذي يعدعهلل إللغد ء هدذا  للم  ت ن االختاأ لالتًاعهللًا

هلل تلهة لي لد   متنعداو لدذا تد ن البدهلل  د  االودرتاأ و و فإنم  يدرلر  حد ال  التًاعهللًا

 .و لهذا    فعل  المعلمىنب الختاأ

 ب. مهمة المسلميَ الْعوة نل  اهلل إ ََلمة الااس

تمدد   -أهلل ك المعددلمىن أن ههللايددة الجمهددع  دد  المحدد  و لأن أتثددر الندد س 

﴾ )يىودف: صَ بمدؤمايَوما َكثْ الااس ولو حْ﴿ال يا نىن  -تع لهلل أخرب ا  

                                                 
 .(2/67)و اب  تثهر  تفعهر القرنن العظهم( 1)

 .(2/64) و اب  حلر ى  األحك رأ( اإلحك ر يف 2)

 (.2/466)و اب  تثهر العظهم تفعهر القرنن ( 3)
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أن لاجد  الدهللو ل هدى الدهللأا يف هللودىل اآلخدري  لطلد  أود  ا  يقنىا(و لأ103

هددي الدد اغ فحعدد و لا  هددى  دد  يتددىلهلل حعدد ا  ة المعددلمهددهللايتممو فددإن  ممدد

﴾ نن تولوا ِننما عليدك الدب غِ﴿: المعرةه  يف اآلخرلو م   ا   خ ط ا ن ه  

موا ِقدْ اهتدْوا ونن تولدوا ِننمدا عليدك ِدنن ََدل﴿(. لمد   تعد لهلل: 82)النحل: 

ٌْ بالعباد  (.20)ن  ومران:  ﴾الب غ واهلل بصي

فددإن تىلددىا أي أورةددىا ودد  النظددر لاالوددتهللال   » مدد   اإل دد ر القرط ددي:

 .(1)«لأ   المهللاية فإلهن  وأي له  ولهم إال الت لهغ وفإنم  ولهم ال اغ ملاإليم ن

ِننمددا عليددك الددب غ ﴿ تعدد لهلل: لمدد   الشددىت   يف ودده   شددرح  لقددى  ا 

 وفلده  ولهدم إال ت لهدغ أحكد ر الرود لة أي: »(: 40)الرودهلل:  ﴾وعلياا الحساب

 ي:﴾ أبوعلياددا الحسددا﴿ وغتدد  إلددهمملال يلل ددم حةددى  اإلج بددة  ددنمم لمدد  بلًا 

 .(2)«لله  نلم ولهم و ح و تمم بأوم لمم ل ج ماهتم ولهم 

 ددع ناك الددذي تنكدد  المهللايددة راع دللددذلم فددإن المعددلم ال يشددعر بح لددة الةدد

لأورض و  أو  هب و فإنم  حع ب  ولهلل ا  يف يدىر القه  دة و فقدهلل مد   ا  تعد لهلل لن هد  

  :﴿ (. لمدد   لدد  272)ال قددرل:  ﴾لدديس عليددك هددْاهم ولكددَ اهلل َهددْي مددَ َرددا

ِلنلك ِادَّ واَتقم كما َمْت وإ تتبع َهوا هم وقل آماَ بمدا ﴿للأل ة    بعهلله: 

مَ كتاب وَمْت رعْل بياكم اهلل ْباا وْبكم لاا َعمالاا ولكدم َعمدالكم إ  َنزل اهلل

 (.15)الشى ى:  ﴾حجة بيااا وبياكم اهلل َجمع بيااا ونلي  المصيْ

 ج. التكَْم اإللهي لإلنسان

ونذ قلاا للم ئكة اَدجْوا ﴿خلق ا  نهللر وله  العارو لأوجهلل ل   ائكت  

(و لنهللبد  61)اإلودراء:  ﴾جْ لمَ خلقدَ  يادًاآلدم ِسجْوا نإ نبليس قال َََ

                                                 
 (.10/161) و القرط يالج  ع ألحك ر القرنن( 1)

 (.3/90) و الشىت  فتيف القهللير( 2)
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 ﴾نين جاعدل يف ارْ  خليُدة﴿لن يت     بعهلله إلهلل ومد  ل األ ض بمدنم  ا : 

 (.30)ال قرل: 

ر ا  الجدن  ال شدري ولددهلل ود ئر  خلىم تد   ولقددْ ﴿للفدق هدذه الغ يدة تددرَّ

  كْماا باي آدم وحملااهم يف البْ والبحْ وْزقااهم مدَ الِيبدات وِضدلااهم علد

(و فمددذا التكددريم لالتفضددهل ودد ر ال 70)اإلوددراء:  ﴾كثيددْ  ممددَ خلقاددا تُضددي ً 

 .يخ  جنعا أل أت  ع هللي  هلللن غهرهم

وهَْااه مهلل له  ا  الجمهع العقل الذي يمهللن ب  به  الحق لال  طل ﴿ل

( و لبمىج    نحمم ا  اإل اهللل الحرل الخته    د  يشد  لن 10)ال لهلل:  ﴾الاجََْ

ولو شدا  ْبدك آلمدَ ( ﴿3﴾ )اإلنع ن: ه السبيل نما شاكًْا ونما كُوْاً ننا هَْاا﴿

)يدىن :  ﴾مَ يف ارْ  كلهم جميعًا َِأنَ تكْه الااس حتد  َكوندوا مدؤمايَ

99.) 

احددرتار الددنف  اإلنعدد نهة ل راودد ل  -ل ددح    دد  بعددهلله  - لأتددهلل ن هندد  

 وب لق هللودهةم ودهللي  ت ند  ومل ب  حنهف لمه  بد  ودعهلل ترا تم و ففي الخرب أن 

 الفدرس.أي  د   وإود   د  أهدل األ ض :فقهدل لممد  وفمرلا ولهمم  بجن مل فق   

 :فقدد   ؟!إود  جند مل يمدىهللي :فقهدل لد  . درت بد  جند مل فقدد ر إن الن دي  :فقد ال

 .(1) «ألهعت نفعا»

 د. إ نكْاه يف الََْ

عتقدهلل يختد    د  يشد ء  د  المت  دل اإل اهلللو لبن ء ولهلل    تقهللر فإن اإلنع ن 

( و لا  يتددىلهلل يف 256﴾ )ال قددرل: إ نكدْاه يف الددََْ قدْ تبدديَ الْشدْ مددَ اللدي﴿

وقل الحدق مدَ ْبكدم ِمدَ شدا  ِليدؤمَ ومدَ شدا  ِليكُدْ نندا اآلخرل حع ب  ﴿

هددىا  »(و أي : 29)الكمددف:  ﴾َعتددْنا للظددالميَ ندداًْا َحدداِ بهددم َددْادقها ال ت كر 

                                                 
 (.961(و ل علم   )1313أخرج  ال خ  ي   )( 1)
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ا ولهلل الهللخى  يف هللي  اإلوارو فإند  ب دهئ   هللالئل د  لبراههند و ال أحهلل 
 
  لاةديفم جلدي

 لشدر  لمودار ا  هدهللاه  د  بدليحت ع إلدهلل أن يكدره أحدهلل ولدهلل الدهللخى  فهد و 

 ودمع  ولدهلل لخدتم مل د  ا  أومدهلل ل   وبهنة هللول فه  هللخل مبةهرت  لنى   هلل ه

 .(1)« قعى ا    كرها الهللي  يف الهللخى  يفههلله ال فإن  ملبةره

  إوار المهللوى هي نج ت  لههللايتد  لهللخىلد  لإنا ت نت الف ئهللل المرجىل  

  تغ ن و فمى وندهلل    ل  يحقق شهئا  –إتراها لممرا   -الجنةو فإن اهللو ء اإلوار 

نن الماداِقيَ يف الدْْ  ارَدُل مدَ الاداْ ولدَ  ا  ت فرو بل هى  د  المند فقه  ﴿

 و لال مهمدددة يف أحكددد ر اآلخدددرل لتظددد هره (145)النعددد ء:  ﴾ تجدددْ لهدددم نصددديْاً 

ب إلوارو فخع  ت  للجنة لالنج ل هي الخعدران العظهمو لذلم يقى  ا  تع لهلل: 

ِاعبْوا مدا شدلتم مدَ دوند  قدل نن ال اَدََْ  قل اهلل َعبْ م لصًا ل  دَاي ﴿

﴾ ْوا َنُسددهم و َهلدديهم َددوم القيامددة َإ ذلددك هددو ال سدددْان المبدديَدالددنََ خسدد

اهلل   َعلددم بمددا تعملددون ونن جددادلو  ِقددل اهلل﴿(و ليقددى : 15 -14)الل ددر: 

 -(و ف إليم ن 69-68)الح :  ﴾َحكم بياكم َوم القيامة ِيما كاتم ِي  ت تلُون

تةدريح  أ د  ومل مل يو فله  بما      لم ين ى مل   ولدهلل اإليمد نو ل -ابتهللاء 

 حكم  يف اآلخرل.يف ال يغهر يف حقهقة م ئل  لال فإن  بلع ن  غهر     يعتقهلل 

أحكدد ر الددهللنه  و مدد   اإل دد ر  متددراه ولددهلل اإلوددار يفلتددذلم ال مهمددة ل

  د  اإلودار ولدهلل ترهأ   لإنا»ب  الحع  الشه    تلمهذ اإل  ر أبي حنهفة:   حمهلل

 حتدهلل اإلودار حكدم لد  يث دت لدم مفأودلم لالمعدتأ   ت لدذ ي إتراهد  يجىم ال

 ملا  بعدهلل اإلودار ولدهلل يث دت أن  ثدل مطىودا إودا   ولدهلل يدهلل   د   ند  يىجهلل

 الكفدر هلليد  إلدهلل  جع لإن والكف   حكم فحكم  نلم م ل   ت لإنُ  وون  إلتراها

 إتراهد  يجدىم ال  د  ولدهلل تدرهأ   أند  للند ..  اإلودار ولهلل إتراه  لال متل  يجل لم

                                                 
 (.1/416تفعهر القرنن العظهمو اب  تثهر )( 1)
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 ولدهلل لالدهلللهل و الكفدر ولدهلل أتدره إنا ت لمعدلم وحقد  يف حكمد  يث دت فلم ووله 

 .(1) «(256)ال قرل: ﴾ الََْ يف نكْاه إ﴿:  تع لهلل ا  مى  اإلتراه تحريم

لإنا أتره ولهلل اإلوار    ال يجدىم »لبمثل  م   الفقه  الحن لي اب  مهللا ة: 

إتراه  ت لذ ي لالمعتأ   فأولمم لم يث ت ل  حكم اإلوار حتهلل يىجدهلل  ند   د  

و ل قةددىهلل اإل دد  ه  يف إجدد مل إتددراه الدد عض هددم (2)«يددهلل  ولددهلل إوددا   طىوددا

إن ال يحق لمم الخرلع    اإلوار بح      األحىا و  المرتهلللن و  اإلوار و

لأ   غهدرهم  مد  يقدهم بده  ظمدرا  المعدلمه  فدا و فهكرهىن ولهلل الرجىع إله 

 .يجىم إج   هم ولهلل اإلوارو لال أثر لمذا اإلتراه حتهلل يف األحك ر الهللنهىية

ن لت  هق  أن الح تم بأ ر ا  الدذي يةدف  المدا خ اإلنجلهدلي ن ثدر تريتدى

ب لخ ل لالجنىنو مهلل ت ن    خ ل  أن أتره تثهري     أهل الذ ة ولدهلل اإلودارو 

فلم    ت غهر  أوىأ وله و وميف لمم خلهفت  الظ هر ب لعىهللل إلهلل هلليدنممو ف  تدهلل 

   .(3)هد418 نمم تثهر ونة 

إلدهلل  ةددرو لود هلل  للم  أ جرب  ىوهلل ب   همىن ولدهلل التظد هر ب إلودار فدرَّ 

ه »ه الق ةي و هلل الرحم  ال هع    رتهللا و بدل مد  : إلهلل هللين و للم يعترب  جدل ي كدر 

لهدذه و د  ل »و لولق ولهم  تريتىن بقىل : «ولهلل اإلوارو ال يةيف إوا   شروا

 .(4)«تن ىي ولهلل التع  يف الجمهل

 

 

                                                 
 (.10/103) و  حمهلل الشه   العهر الك هر( 1)

 (.6/180تش أ القن ع لل مىيت ) (و لانظر9/29المغني )( 2)

 (.214أهل الذ ة يف اإلوارو هلل. ن ثر وت نلي تريتىنو ص )( 3)

 (.214المةهلل  الع بق و ص )( 4)
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 هل َقْم اإلَ م لموا اي  غيْ المسلميَ غيْ تْكهم عل  َدَانهم؟ هد.

 . حَْة مماَْة الرعائ1ْ

يجرب اإلوار    تحت لاليتد  ولدهلل الدهللخى  فهد م فإند  بدذلم مدهلل  لإنا لم

و لأل   قتضه ت  اإلمدرا  بحدق اآلخدري  يف (1)ترك للن س حرية ال ق ء ولهلل أهللي وم

  م  وة و  هللاهتم لالعم   هب و لةم ن وا ة هللل  الع  هللل.

فأ د  حددق اآلخددري  يف  م  وددة الع دد هللل الخ  دة هبددمو فقددهلل تتدد  خ لددهلل بدد  

ألهددل و ندد ت بعددهللر التعددرض لمددم يف  م  وددة شددع ئرهم لإظم  هدد :  الىلهددهلل  

للمم أن يضدربىا نىامهعدمم يف أي ود وة شد  لا  د  لهدل أل ود  و إال يف ألمد ت »

 .(2)«الةالو لأن يخرجىا الةل  ن يف أي ر وههللهم

ط ل  الفقم ء المعلمىن بتأ ه  حقى   و ي هم يف الع  هللل لةدم ن ودهللر ل

يحدرر إحضد   يمدىهللي يف ود ت و لتحريمد  بد   »و فقدر لا أند  إشغ لمم يف ألم هت 

ب لنعدد ة إلهدد و فهعددتثنهلل شددروا  دد  ومددل يف إجدد ملو لحددهلليث النعدد ئي لالرت ددذي 

 .(3) «"وَنتم َهود عليكم خاصة َإ تعْوا يف السبَ"ل حح : 

ل ىن   الخته   غهر المعلم يف فعل    هى ج ئل يف هللين م فإن أ  ن الدذ ي يف 

د  أل  مدهلل  القهمدة وندهلل المجتمع ا لمعلم يعدري ولدهلل تدل   لد  و للدى تد ن  حرَّ  

المعلمه  ليف شريعتمم و ليف هذا الةهللهلل ينقل ال ح لي إجم ع المعلمه  ولهلل 

حرية أهدل الذ دة يف أتدل الخند مير لالخمدر لغهدره  مد  يحدل يف هلليدنممو فهقدى : 

                                                 
لهدذا خدد ص يف األهلليد ن التددي لمد  أ ددل وددم ليو أ د  األهلليدد ن التدي تقددىر ولدهلل و دد هللل األلثدد ن ( 1)

 ت ا ل   يف حكممم.لاألشج  و فا ش مة لم  يف حقو لأحك  م  تختلف و  أهل الك

 (.175أخرج  أبى يىوف يف الخراعو ص )( 2)

(و لمهلل أتهلل وله  وهللهلل  د  الفقمد ء. انظدر: اإلنةد أ للمدرهللالي 2/604غ ية المنتمهلل لشرح  )( 3)

(و لالنع ئي 2733(و لالحهلليث أخرج  الرت ذي   )3/140(و لتش أ القن ع لل مىيت )4/248)

 (.17626(و لأحمهلل   )4078  )
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تدل لحدم لأجمعىا ولهلل أند  لده  لم د ر  ندع أهدل الذ دة  د  شدرا الخمدر لأ»

الخندد مير لاتخدد ن المعدد ت  التددي  دد لحىا ولهمدد و إنا تدد ن   ةددرا  لدده  فهدد  أهددل 

أي يف باهللهم التي لمم فهم  الكثرلو لأ   ال اهلل التي يغل  ولهلل ودك و   (1)«إوار

أوددم  عددلمىن و ف لىاجدد  ولددهلل غهددرهم احددرتار الددذل  العدد ر لألغل هددةو لوددهللر 

 إيذائم  ب لمج هرل بم  تكره .

 يعدرض فدا الخمدر شدربىا أل الذ ة أهل منهلل إنا» :  لماإل  ر  م   لبمثل 

دد المعددلمه  هلليدد   يف نلددم يظمددرلا أن إالم اإل دد ر لمددم  مر دالضدد ولددهمم هللخلىالي 

 .(2)«ب لمعلمه  اإلةرا     العل  ن فهمنعمم

 وإن أهل الذ دة يقدرلن ولدهلل هلليدنمم»لم   فقه  األنهللل  أبى الىلههلل ال  جي: 

 وال يمنعىن    شيء   ند  يف بد ط  أ درهم وم ولهلل    ت نىا وله ليكىنىن    هللينم

 .(3)« الإنم  يمنعىن    إظم  ه يف المح فل لاألوى

لهذا الدذي مدر ه الفقمد ء يف م د  ودلئ الهللللدة اإلودا هة لتمكنمد  م ا تثلد  

أ راء المعلمه  لحك  مم بقهلل  التلا مم بتعد لهم هلليدنممو فعد    ىاطنىند  م غهدر 

يف تنددف الهللللددة اإلوددا هةو لهددم يتمتعددىن بحريددة الع دد هللل لإم  ددة المعددلمه  

لتد ن الهمدىهلل يف بداهلل الشدر  األهللندهلل مدهلل »شع ئرهم الهللينهةو يقى  ل  هلليى اندت: 

 ح ىا ب لعرا الذي  حر لهم    ظلم حك  مم الع بقه  .. لأ  حىا يتمتعدىن 

ن أحدرا ا  يف بك  ل الحرية يف حه هتم ل م  وة شع ئر هلليدنمم .. لتد ن المعدهحهى

دد   ن ندده  لليدد  ل االحتفدد   بأوهدد هللهم ولندداو لالحجدد ع المعددهحهىن يددأتىن أفىاج 

                                                 
 (.233و ص )علم ءو ال ح ليأ الاختا( 1)

 (.9/118(و لالمحلهلل )1/317(و لانظر: أحك ر أهل الذ ة )14/392التممههلل )( 2)

 (.2/178المنتقهلل شر   ىطأ   لم )( 3)
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 .(1)« األةرحة المعهحهة يف فلع ه  ..

تًاهلل:  لمهلل  ح  وك ن ال اهلل العد  هىن يف ودى ي  »ليقى  الهللتتى  فهله  ح 

لفلعدد ه  لالحدد  هىن يف  ةددر بدد لعراو لاوتددربلهم أمددرا نعدد ا إلددهمم  دد  

دد .. ألغددراا ال غدد لو حكدد  مم ا ميف للمغلددىبه  ولددهلل أ ددرهم بمم  وددة هلليددنمم و 

 .  (2)«بحرية ألوع لطمأنهنة أترب

 حق التحاكم نل  محاكمهم الَْاية. 2

للم يتهللخل المعلمىن يف الشالن التفةدهلهة لمدىاطنهمم  د  أهدل الذ دة و 

 طل دىا  دنمم االنةده ع لإنُ  مالمعدلمه  ح تم للم يجربلهم ولهلل التح تم أ  ر 

ريعة المتعلقدة بعددا ة المجتمدع لأ ند و لنقدل العهندي ودد  دلألحكد ر الع  دة للشد

 ضدددت العدددنة أن يدددرهلل أهدددل الذ دددة يف حقدددىممم ل عددد  اهتم »اللهدددري مىلددد : 

ل ىا يثمم إلهلل أهل هللينممم إال أن يأتىا  اغ ه  يف حكمند و فدنحكم بهدنمم بكتد ا 

 .(3)«ا  تع لهلل

أهل الذ ة إلهلل حد تم المعدلمه   ح تم  ت إنُ »تم  نقل و  اب  الق وم مىل : 

 م فا يحكم بهنمم  إال برة   د  أود مفمم و فدإن تدره ل ةي الخةم ن ب  جمهع  

الخةم ن   ةي األو مفة للم يرض   نلم أو مفمم فا يحكم بهنممو لتذلم إنُ 

 .(4)«أل أحهللهم  لم يحكم بهنمم 

ع اإلودا يو ريدلك  الكثهري     أهدل الذ دة  غ دىا يف التحد تم إلدهلل التشد

                                                 
 (.13/132هلليى انت ) ه رمةة الحض  لو لل (1)

 (.62( ت  يش العراو فهله  حتهلل و ص )2)

 (.16/161( ومهللل الق  ي )3)

 (.16/161ق )( المةهلل  الع ب4)
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لمد   أله  د  و (1)ريعة اإلودا هةدل غ ىا أن تكىن  ىا يثمم حع   د  مر تد  الشد

 ولم  يحت جىند   د  أحكد ر تد لمهراث ريع هتم الهللينهة لوهللر شمىلهتم دنقة ن تش

لوجله  و  تحقهق الم  ل  الحه تهدة للمدا نه  هبد  و لهدذا  د  حدهللا ب لجد ثلهق 

ر( إلددهلل تددألهف تتدد ا ودد  األحكدد ر 800 /هددد200تهمىثدد لس يف حددىالي وددنة )

القض ئهة المعهحهةو لفرض ولهلل  د  يتحد تم إلدهلل  حد تم المعدلمه  ط ئعدا أن 

   .(2)يتىا ليتةهلل  ليقىر ولهلل المعيف لالر  هلل

 حده  ترتدىالمهلل وجل الما خىن هدذا ال  عدهلل الجمهدل يف تعد  يف المعدلمه و 

هلليدنممو يقدى  نهللر لمىاطنهمم حق التح تم إلهلل شدرائعمم لبىاود ة مععدمم ل جد   

د» تل:    ب لمعدلمه و فقدهلل خلَّدت الهللللدة اإلودا هة للم  ت ن الشرع اإلودا ي خ   

به  أهل الملل األخرى لبده   حد تممم الخ  دة هبدمو لالدذي نعلمد   د  أ در هدذه 

المح تم أو  ت نت  ح تم تنعهةو لتد ن   ود ء المحد تم الرلحهدىن يقى دىن فهمد  

ر أحكد  مم دا  د  تتد  القد نىنو للدم تقتةدهلل تت دىا تثهدر   و لمد ق ر ت    القض ل أيض  

ولددهلل  عدد ئل الددللاعو بددل ت نددت تشددمل إلددهلل ج ندد  نلددم  عدد ئل المهددراث لأتثددر 

 .(3)«المن مو ت التي تخ  المعهحهه  لحهللهم  م  ال شأن للهللللة ب 

أ   يف األنهللل و فعنهللن      ةهلل  جهللير ب لثقدة أن النةد  ى » : ليقى  أيض  

يف خةى  هتم بأنفعممو لأوم لم يكىنىا يلجدالن للق ةدي إال يف ت نىا يفةلىن 

 .(4)« ع ئل القتل

                                                 
(و لتدد  يش العددراو فهلهدد  حتددهللو ص 119( انظددر: اإلوددار لأهددل الذ ددةو الخربددىطليو ص )1)

(104.) 

 (.1/93) و نهللر  تل( الحض  ل اإلوا هة يف القرن الرابع المجري2)

 (.1/93) مةهلل  الع بق( ال3)

 (.1/95( المةهلل  الع بق )4)
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لمدهلل تمتدع أهدل الذ دة يف هدذا الىةدع »لأ   الدهللتتى  فهلهد  حتئدهلل فهقدى : 

بقعددط لافددر  دد  الحريددة لقدد ء تددأهلليتمم الجليددة لالخددراعو لتدد نىا يرجعددىن يف 

 إنا ت ندت القضدهة تمد  مض ي هم المهللنهة لالجلائهة إلهلل   و ئمم الرلحهه م إال

 .(1)« علما

 َ مة دوْ العبادة. 3

وم لإم  دة  هلليدألإنا وميف اإلودار لمىاطنهد  غهدر المعدلمه  ب ل قد ء ولدهلل 

  وا ة هللل  و  هللهتمو لهاهلللا لاج  هتم الهللينهة ولدهلل شع ئره م فإن  لال  ي  ةم  

 ىهد  التدي أو -ضمنت ومدىهلل المعدلمه  تالىج  الذي يا نىن ب و لألجل نلم 

وا ة هللل  و  هللهتم و فقهلل تت  الن دي  –لأل م التي هللخلت يف لاليتمم أل ومهللهم 

 ألهدددل نجدددران أ  ندددا شدددمل ودددا ة تن ئعدددمم لودددهللر التدددهللخل يف شدددالوم 

لتت   ودى  »لو  هللاهتمو لأو  هم ولهلل نلم ن ة ا  ل وىل و يقى  اب  وعهلل: 

مم ل دد  تدد عمم بدد  تعدد  لأودد مفة نجددران لتمنددت ألوددقف بنددي الحدد  ث ا  

ل ه دد وم: أن لمددم  دد  تحددت أيددهلليمم  دد  ملهددل لتثهددرو  دد  بددهعمم ل ددلىاهتم 

ل ه دد ومو لجددىا  ا  ل وددىل و ال يغهددر أوددقف ودد  أوددقفهت و لال  اهدد  ودد  

 .  (2)« ه  نهت و لال ت ه  و  تم نت 

و فقدهلل ةدم   للفق هذا المهللي العميف و   الخلف ء الراشهلللن    بعدهلله 

لخ د ا نحدىه يف العمدهللل العمريدة التدي تت مد  ألهدل القدهللسو بد  ا الخلهفة ومدر

بعم ا  الرحم  الرحهم م هذا    أو هلل و هلل ا  ومر أ هر المدا نه  أهدل »لفهم : 

إيلهدد ء  دد  األ دد ن و أو دد هم أ  نددا ألنفعددمم لأ ددىالمم و للكن ئعددمم ل ددل  وم 

هللرو لال ي نتق   نمد  لوقهمم  لبريئم  لو ئر  لتم و أن ال ت عك  تن ئعممو لال ت م

                                                 
 (.104( ت  يش العراو فهله  حتهلل و ص )1)

 (. 2/449(و لانظر تت ا األ ىا و اب  منجىي  )1/266) و اب  وعهللق ت الكربىال  ( 2)
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لال    حهله  و لال     له ممو لال    شيء    أ دىالمم و لال يكرهدىن ولدهلل 

هللينممو لال ي ض   أحدهلل  دنمم .. لولدهلل  د  يف هدذا الكتد ا ومدهلل ا  لن دة  ودىل  

 .(1)«لن ة الخلف ء لن ة الما نه 

بعددم ا  الددرحم  »لحدده  فددتيف خ لددهلل بدد  الىلهددهلل هلل شددق تتدد  ألهلمدد  : 

و هذا    أو هلل خ لهلل ب  الىلههلل أهل هلل شدق إنا هللخلمد  أ  ندا ولدهلل أنفعدمم مالرحه

لأ ىالمم لتن ئعمم لوى   هللينتمم ال يمهللرو لال يعك  شديء  د  هللل هدمو لمدم 

 .(2)«لالخلف ء لالما نه  بذلم ومهلل ا  لن ة  وى  ا  

ليف ومهلل الت بعه  أتهلل أ راء المعلمه  لفقم  هم ولدهلل ةدم ن هللل  الع د هللل 

مىاطنهمم    غهر المعلمه و فكت  الخلهفدة الراشدهلل ومدر بد  و دهلل العليدل إلدهلل ل

 .(3)«ال هتهلل ىا تنهعة لال بهعة لال بهت ن  »وم ل : 

خهر ش ههلل ولهلل التلار المعلمه  ب لجملدة  - رل أخرى –للقهلل ت ن الت  يش 

ب لمح فظة ولهلل هللل  و  هللل أهل الكت ا الم  هللبو ليمكنن  االطاع ولدهلل شدم هللت  

ر  ودد  وددم حة دتقلهدد  بعددض الةددفح ت التددي وددجلم   ا خددى الغددرا لالشددب

 المعلمه   ع  ىاطنهممو لبخ  ة فهم  يتعلق بعا ة هللل  الع  هللل ل   فهم .

لقهلل ت ن أهل الذ دة: المعدهحهىن لالل اهللشدتهىن لالهمدىهلل »يقى  هلليى انت: 

جدهلل لمد  لالة بئىن يعتمتعىن يف ومهلل الخافة األ ىية بهلل جدة  د  التعد  يفو ال ن

نظهدرا  يف الدد اهلل المعددهحهة يف هددذه األيدد رو فلقددهلل تدد نىا أحددرا ا  يف  م  وددة شددع ئر 

 .  (4)«هللينممو لاحتفظىا بكن ئعمم ل ع بهللهم

                                                 
 (.  4/449ال ربي )األ م لالملىكو ت  يش ( 1)

 (.2/473(و لانظر تت ا األ ىا و اب  منجىي  )166أخرج  ال ان ي يف فتى  ال لهللانو ص )( 2)

 (.138أخرج  أبى و ههلل يف األ ىا و ص )( 3)

 (.11/131)ه ر هلليى انت لل مةة الحض  لو( 4)
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الث لددث  يدد أ لينقددل تريتددىن لأ نىلددهلل شددم هللل ال  ريددم النعدد ى ي يشددىع

 )وهشى ي ب ( و ودجلم  يف  ود لت  إلدهلل ودمع ن   دران  يف  شدهر ل ئده  أود مفة

 ال فمددم نلددم .. ل ددع الددهللنه  وددل  ن ا   ددنحمم الددذي  العددرا لإ ن» فدد  س:

 هللينند و ليكر دىن ولدهلل يع فدىن العكد و ولدهلل بدل المعدهحهةو العقهدهللل يح  بىن

 .  (1)«لاألهللي   الكن ئ  ولهلل ب لفضل ليجىهللن الراو لمهلليعدي مععن 

 لمدهلل»ليتحهللث العهر أ نىلهلل و  فتيف  ةر ل   مهلل   المعدلمىن لألم د  : 

 لدم التدي الهللينهدة الحريدة ولدهلل تقدىر حه ل الق ط هاالء لهللإ وا ياإل لفتيفا جل 

 يدهللفعىا أن ولدهلل اأحدرا    ومدرل الل  نو لمدهلل تدرتمم    بقرن نلم هب  م ل ينعمىا

  د  هدذا بدذلم لخلةدمم الهللينهدةو شدع ئرهم م  ةإ يف الحرية لمم لتفل الجليةو

 يضدع الرل د  و للدم الحكدم ظدل يف الثقهدل و ئد     أنُّىا الذي المعتمر التهللخل

 أومدد    دد  ومددا   يرتكدد  للددم الكندد ئ و  دد   متلكدد ت شدديء ولددهلل يددهلله ومدرل

 .(2)«لالنم ..  العل 

يف مسددألة انتردداْ اإلَدد م  مددؤْخيَ اللددْبييَالالتدداَْخ وثانًيددا : شددهادات 

 بالسي 

نعت هع القى  بملء الفم: لقهلل ا تثل ولفن  ههللي ا  ول لجدلو فلدم يلل دىا 

 أجدرب أند  مخلف ئ     أحهلل و  لال  الن ي و  نقلي   لمف» و  إلوار إتراه  ا بأحهلل  

 .(3) «اإلوار ولهلل الذ ة أهل    أحهللا  

مدد     ومددر بدد  الخ دد ا الخلهفددة ل دد  شددىاههلله يف الةددهلل  األل  أن 

                                                 
(و لأهدل الذ دة يف اإلودارو ن ثدر تريتدىنو ص 79الهللوىل إلهلل اإلوارو تى  س أ نىلدهللو ص ) (1) 

(159.) 

 (.96الهللوىل إلهلل اإلوارو تى  س أ نىلهللو ص ) (2) 

 (.10/103) و  حمهلل ب  الحع  الشه   العهر الك هر( 3)
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لعجىم نةدرانهة: أولمي تعلميو إن ا  بعث  حمهللا  ب لحق. فلدم تق دل العجدىم 

! فقد   ومدر: اللمدم اشدمهللو نةح و لم لت: أن  وجى
ًا
م ت هرلو لالمىت أمرا إلدي

 .(1) (256)ال قرل:  ﴾ال إتراه يف الهللي ﴿لتا: 

ود  بإودن هلله  ابد  أبدي حد تم دع  ملىتد  أود قو فقدهلل  لى   ل ثل   دنع

  و  لعمر ب  الخ  ا  نةرانه  تنت يف هللينمم  ملىت   :أو ق م  
َّ
 فكد ن يعدرض ولدي

دد  يف  ليقددى  ﴾ه يف الددََْإ نكددْا: ﴿فهقددى  وفددربهلل واإلوددار  عددتمها  لقل دد  ط  ع 

 .(2) (  بم ولهلل بعض أ ى  المعلمه الوتعنًا  لى أولمت   وي  أو ق) إيم ن :

ليف األثري  األخهري  المنقىله  و  أ هدر المدا نه  ومدر بد  الخ د ا  د  

نللت يف لمدت    و ل هلل ولهلل    موم أو﴾إ نكْاه يف الََْ﴿ يهلل  ولهلل إحك ر نية

و لأود   نعدىخةو إن النعدش يتضدم   فدع حكدم شدروي ث دت (3)لمه ةعف المع

 و لتمد  يقدى  بهلللهل شرويو فا يةيف هذا الرفع لالنعدش إال بدهلللهل  عتدرب شدرو  

إن األحك ر إنا ث تت ولهلل المكلدفو ف هللود ء النعدش فهمد  ال يكدىن إال »الش ط ي: 

لدم بث ىهتد  ال بأ ر  حققو ألن ث ىهت  ولدهلل المكلدف ألال   حقدقو فرفعمد  بعدهلل الع

يكددىن إال بمعلددىر  حقددق .. فددا ين غددي م ددى  تلددم الددهللوىى فهدد  إال  ددع مدد طع 

ب لنعشو بحهث ال يمك  الجمع به  الهلللهله و لال هللوىى اإلحك ر فهمم و لهكذا 

                                                 
 (.11/196) و اب  حلرالمحلهلل( 1)

 (.1/312(و تفعهر القرنن العظهم )158/ 6كربى )ال  ق ت ال( 2)

حده   ج  عدة  غنعد ى غ يف خ  ب  الشدمهر يفالع هللس وشر لمهلل أش   إلهلل نلم ال  ب  بنهللتتىس ( 3)

للخرباءو فإن هذه العى ل مدهلل نللدت يف  رحلدة   كدرلو وندهلل   تد ن  حمدهلل  د  ما  بدا  للفقا»م  : 

ندلل  ودى ل ال قدرل إلدهلل م د  مهد ر هللللدة اإلودار يف و لمدهلل جمدل خدرباء ال  بد  تدأخر «حى  ل مهللهللا  

المهللينة المنى لو لأن و   نلل  هذه اآليدة هدى  غ دة بعدض المعدلمه   د  أهدل المهلليندة يف إج د   

 .أبن ئمم المتمىهللي  ولهلل الهللخى  يف اإلوار
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 .(1)«يق   يف و ئر األحك رو  كهة ت نت أل  هللنهة

 درييف إنم  يرجع يف النعش إلدهلل نقدل »لتم  يقى  اب  الحة   األنة  ي: 

و أل و   ح بي يقى : نية تذا نعخت نية تدذا .. لال يعتمدهلل يف و   وى  ا  

النعش مى  وىارًا المفعري و بدل لال اجتمد هلل المجتمدهللي   د  غهدر نقدل  دحهيفو 

 .(2)«لال  ع  ةة بهًانة

لقهلل فق  المعلمىن   هللأ وهللر اإلتراه ولهلل الهللي و للوىهو فرتتىا لرو يد هم 

وتق هلل ل م  ودة الشدع ئر التع هلليدةو للدم يلل دىا أحدهللا     غهر المعلمه  حرية اال

هددذا شددم هللات ولمدد ء إث دد ت ب وتندد   اإلوددار معدددرا  لترهدداو للدد  ننقددل يف 

المعلمه  ل ا خهممم إن ل  تقنع أللئم الذي   د مالىا يمرفدىن بمد  ال يعرفدىنو 

ليةرلن ولدهلل أن انتشد   اإلودار يف األ ض يف غمضدة  د  الل د ن تد ن بعدهف 

ىلم ال الحجة لالربه نو فلماالء نعى  بعض أمىا  الما خه  المنةفه   د  الق

 غهر المعلمه :

الدددهللوىل إلدددهلل "يقدددى  المدددا خ اإلنجلهدددلي تى ددد س ن نىلدددهلل يف تت بددد   -

لم نعمع و  أيدة  ح للدة  دهللبرل إل غد ر غهدر المعدلمه  ولدهلل م دى  »: "اإلوار

   المعددهحيو للددىاإلوددار أل ودد  أي اةدد م هلل  ددنظم مةددهلل  ندد  اوتئةدد   الددهللي

 العدمىلة التدي بتلدم الخ تده  التتعدحىا المعدهحهة حدهللىإ تنفهذ الخلف ء اخت  

 .(3)«أو  نه     واراإل هللي  يلابالإ فرهللين نهلل هلل هب دأمة

نعددت هع أن نحكددم بحددق أن الق  ئددل المعددهحهة التددي اوتنقددت »ليقددى : 

هه  الددذي  اإلوددار مددهلل اوتنقتدد  ودد  اختهدد   لإ اهللل حددرلو لإن العددرا المعددهح

                                                 
 (.106-3/105) المىافق تو الش ط ي( 1)

 (.2/66اإلتق ن يف ولىر القرننو العهىطي )( 2)

 (.76الهللوىل إلهلل اإلوارو تى  س أ نىلهللو ص )( 3)
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 .  (1)«يعهشىن يف لمتن  هذا به  جم و ت المعلمه  لش ههلل ولهلل هذا التع  يف

الث لث  ي أ أ نىلهلل شم هللل  ممة لل  ريم النع ى ي يشىعتى  س ينقل  -

يندى   و)وهشى ي ب ( يف  و لت  إلهلل ومع ن   ران  يف  شهر ل ئه  أو مفة ف  س

 األا أيمد  كمأبند   أيد » فهم  ولدهلل هللخدى  شدع  خراود ن يف اإلودارو ليقدى :

 يشدمهلللا لدم أودم  د  الرغم ولهلل الذي  العظم ءو  رل أي  أهل أبن ءه؟ ثكل الذي

ا لال وهف    اودم تحمدل التي المالفة اآلالأ هذه تعذي    .. لاحعرت ه ولهلل لال ن   

هتم أهددل  دد  شددع  م هجددر اإن   المعددهحهة .. فلمدد نا  هدداالء أجددل  دد   ددرل وقهددهلل 

 .(2)«العرا!؟ فه  يرغممم لم لمت يف أيض   نلم ثحهلل للم نا العرا؟

  د  شد ههلل هند ك للده »ليف  ةر يتحهللث العهر أ نىلهلل و  إوار أهلم : 

ودار يف لهلل خدىلمم هلليدنمم القدهلليم ود  ا تدهللاهللهم أن ولدهلل يهلل  الشىاههلل  ولدهلل اإل 

 دد   التعدد  يف وددهللر ولدهلل يقددىر ةددغط أل اةدد م هلل إ لدهلل  اجعددا تدد ن لاوددع ن د  

ودار إ لهلل الق ط هاالء    تثهر تحى  لقهلل هلليثه و بلالح حك  مم ج ن   م دل اإل 

 .(3)«الفتيف يتم أن

ليف أشدمر »بىهلللي فهعجل بإوجد ا هدذا الحدهللث: الكىلىنهل  لن لهلل لأ   

 عهلللهللات    هللخى  المعلمه  أمعم شدع  وريدق نخدر ]أي المةدريىن[ يمده  

لهىن اإلودار الىالء لعرا الةحراء هداالءو لهللخدل يف هلليدنممو لمدهلل اوتندق ال د ب

    .(4)«أيض   يف نف  الىمت

مدددى  القددد  االودددكتلنهللي                                                 "حضددد  ل العدددرا"لينقدددل  عدددرا تتددد ا 

                                                 
 (.54المةهلل  الع بقو ص )( 1)

 (.79المةهلل  الع بقو ص ) (2)

 (.96و ص )المةهلل  الع بق (3) 

 .(419روى  )حه ل  حمهلل(و  لن لهلل بىهللليو ص )ال (4) 
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إن المعددلمه  لحددهللهم الددذي  جمعددىا بدده  الغهددرل »: ليلهدد ر  لبرتعددىن وددمهث

ا تشد ممم الحعد ر لهللينمم ل ل  التع  يف نحى أت  ع األهللي ن األخرىو لإودم  دع 

ا لهللينممو ترتىا     لم يرغ ىا فه  أحرا ا  يف التمعم بتعد لهممم الهللينهدة و ثدم «نشدر 

)ص  " حلدة هللينهدة يف الشددر " هشدىن يف تت بد  األلم   ينقل أيضا و  الراه  

ا النةدددرانهة  ددد  المعدددلمه  ل ددد  الماودددف أن تقتددد   الشدددعى»( مىلددد : 29

به  األ م لاحرتار وق ئهلل اآلخري  لودهللر فدرض و الذي هى نية اإلحع ن التع  يف

 .  (1)«أي  عتقهلل ولهمم ب لقىل

العددرا لددم يفرةددىا ولددهلل »تقددى  المعتشددرمة األلم نهددة ميغريددهلل هىنكدد :  -

الشددعىا المغلىبددة الددهللخى  يف اإلوددار و ف لمعددهحهىن لالل اهللشددتهة لالهمددىهلل 

وددميف لمددم الددذي  المددىا م ددل اإلوددار أبشددع أ ثلددة للتعةدد  الددهلليني لأفظعمدد م 

جمهعددا هلللن أي ودد ئق يمددنعمم بمم  وددة شددع ئر هلليددنممو لتددرك المعددلمىن لمددم 

بهددىت و دد هللهتم لأهلليددرهتم لتمنددتمم لأح دد  هم هلللن أن يمعددىهم بددأهللنهلل أنىو أل 

 .(2) «له  هذا  نتمهلل التع  يف؟ أي   لى الت  يش  ثل تلم األوم  ؟ ل تهلل؟ 

تد فه   ايلدي   لمي ئه  جمعهدة التد  يش العدل لينقل الما خ األ ريكي -

و فدرأى الملدم الك  دل بده  يدهللي لمدع أودهرا  الدذي  هلل وديالمأللهفرلس شم هللل 

كدد  أن يشددم يف أن ًا  ثددل هددذا يم  دد » : ملإحعدد ونفحددة  دد  طهدد  المعددلمه  

إن الرجدد   الددذي  متلندد   ؟ا العمددل ال هدد  لالةددهللامة لاأل يحهددة هددى  دد  ودندددهلل 

نو دىاتدمدددم لمدضدددىا ندحد دمدددم يتعددذبىخدىتدمدددم لأخإنبدد ءهم لأبندد ءهم لبندد هتم ل

أو ىند   د  مو لالدذي  ودقن هم ورايد   د  بهدىهتمو لالذي  اوتىلهن  ولهلل أ اةدهم

لغمرلندد  بع فمدم حتدهلل او لأبقىا ولهلل حه تن  وندهلل   تند  نتضدى  جىود وطع  مم

                                                 
 بىن. لغىوت أ لى "حض  ل العرا"(    تت ا 128انظر ح شهة الةفحة ) (1)

 ( .364ولهلل الغرا و ميغرهلل هىنكةو ص ) شم  العرا تع ع( 2)



455 
 عن دعاوى الـمبطلني   

ن الفرنجدة المعدهحهه  الدذي  أال شدم »و ليكمل ت فه : «ملنح  تحت  حمتم

 ( أهلل تددىا أن المعددلمه  أشددهلل  ددنمم تعدد  حار1185-1099حكمددىا القددهللس )

 .(1)« بكثهر

ر( ولهلل المدا خه  1957لينعي الما خ الربي    هللي الوي أللهري )ت 

لقدهلل ألةديف التد  يش »الغربهه  ترهللاهللهم لمذه الفريةو ليهللحضم  بأبشع الكلم ت: 

ر أن األو ى ل الق ئلة ب جته   المعدلمه  المتعةد ه  للعد لمو لفرةدمم اإلودا

بقىل العهف ولهلل األجن س المقمدى لم هدي لاحدهللل  د  أتثدر الخرافد ت الخه لهدة 

 .(2)«وخ فةو لالتي  هللهلله  الما خىن هللل ا

ودد  إج دد   الندد س ولددهلل   دد ونىن يف اإلودداربددل ولددهلل وكدد   دد  يشددهع  ال

اوتندد   اإلوددار فددإن المددا خه  الغددربهه  ينقلددىن ب وددتغراا بعددض الحددىاهللث 

تراههدة بعدض األ دراء هللخدى  الند س يف اإلودارو لكنمد  المشهنة يف ت  يخن  ود  

:  ولهلل تل ح   تنقض    يلوم  المفرتلن ولهلل اإلودارو تقدى  الما خدة هىنكد

ر المنتةرلن ولدهلل الشدعىا المغلىبدة هللخدى  اإلودار حتدهلل ال يقللدىا دًالقهلل وع»

 .(3)«   هللخلمم    الضرائ  التي ت ن يهللفعم     لم يهللخل يف اإلوار

يى انددت يف ودده   حهلليثدد  ودد  الخلهفددة ومددر بدد  و ددهلل العليددل: ليقددى  ل  هلل

لبهنمدد  تدد ن أودداف   دد  خلفدد ء األ ددىيه  ال يشددجعىن غهددر المعددلمه  يف بدداهلل »

الهللللة ولهلل اوتن   اإلوارو حتهلل ال تقل الضدرائ  المفرلةة ولهممو فإن ومدر 

وم لد   مهلل شجع المعهحهه و لالهمىهللو لالل اهللشتهه  ولهلل اوتن م و للم  شك  إلهد 

                                                 
 (.199/ 1الغرا لالع لمو ت فه   ايلي )( 1)

 (2 ) Islam at the cross roads, De Lacy O'Leary, P 8.  

(و لانظددر: تدد  يش أودد  نه  365و ص )  غددرهلل هىنكددشددم  العددرا تعدد ع ولددهلل الغددرا و مي( 3)

 ( .1/174اإلوا هةو لهفي برلفنع   )

https://www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C1GCEA_enSA907SA908&sxsrf=APq-WBuGhkYwGVkFu75hwK4u9fMJRVdEdA:1644647429822&q=De+Lacy+O%27Leary&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCs2T8soUgKzTStzMoqrtGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrHyu6Qq-CQmVyr4q_ukJhZV7mBlBABf_M4ETQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjF19aOxfn1AhWUQEEAHTs8CwwQmxMoAXoECB0QAw
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الق ئمىن ولدهلل شدالن المد    د  هدذه العه ودة التدي ودتفقر بهدت المد   أجد هبم 

: )لا  لىهللهللت أن الن س تلمم أولمىاو حتهلل نكىن أن  لأنت حدراثه  نأتدل  بقىل  

 .(1) «   تع  أيهللين (

لي ه  لن  تى  س أ نىلهلل أن خدراع  ةدر تد ن ولدهلل ومدهلل وثمد ن اثند  وشددر 

 ع ليددة بعدد   إوددار القدد ط حتددهلل بلددغ خمعددة   لهددىن هلليندد  و فددنق  ولددهلل ومددهلل

 . ايه و ل ثل  ت ن يف خراو ن

د  يف عق  لم ي  للم   ط بعض األ راء الجليدة ومد  أودلم  د  أهدل الذ دة طمع 

ج  ية أ ىالممو ول  ومر ب  و هلل العليل لاله  ولهلل خراود ن الجدرا  بد  و دهلل ا  

 .(2) (  ج به  للم ي عث و ا ه هللي  الحكمي و لتت : )إن ا  بعث  حمهلل  

 ثالًثا : لماذا انترْ اإلَ م؟

حق   ت ن انتش   اإلوار العريع يف العد لم القدهلليم حدهللث    دهلللي  و تجد لم  د  

ورفت  ال شدرية    محدف ب ديء لألهلليد ن و لكد  ال حهدرل يف تفعدهر هدذه الظد هرل 

وندهلل أحددرا  الفكددر  دد  غهددر المعددلمه و فلنعددتمع إلددهمم لهددم يتحددهللثىن بحقدد ئق 

 يش و  العدر يف تق ل الشعىا لموار لإم  لم  وله .الت  

ر دلقدهلل مهدل تثهدر يف شدأن نشد»لن هللأ بم  و ره تى  س ت  لهل حه  مد  :  -

فدذلم أشدهلل  د   مولدهلل تذبد  نلدم هلللدها    حمهلل هلليند  ب لعدهفو فدإنا جعدل الند س  

للكد   د  هدى  .لا لج  لاو فمم يقىلىن:    ت ن الهللي  لهنتشدر لدىال العدهفاأخ 

 .(3) «ألجهلل العهف؟ هى مىل نلم الهللي و لأن  حق الذي

: "نظرات يف ت  يش اإلودار"يقى  المعتشدر   ينم  ت هلللمي يف تت ب   -

                                                 
 (.13/48)لله ر هلليى انت  مةة الحض  ل و( 1)

 (.93أ نىلهللو ص )و تى  س (و لالهللوىل إلهلل اإلوار 5/283ط ق ت اب  وعهلل )( 2)

 (.80ص )األب   و تى  س ت  لهلو  (3) 
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إن تعدد  يف ل ع  لددة المعددلمه  ال ه ددة ألهدددل الذ ددة أهللى إلددهلل إم دد لمم ولدددهلل »

 .(1)«اإلوارو لأوم  ألا فه  الهعر لال ع طة  م  لم يألفىه يف هللي ن هتم الع بقة

إن القىل لم تك  و  ا  يف انتشد   القدرنن و فقدهلل »بىن :  قى  غىوت أ لىي -

ا يف أهللي وم .. فإنا حهللث أن انتحل بعدض الشدعىا  ترك العرا المغلىبه  أحرا  

النةددرانهة اإلوددار لاتخددذ العربهددة لغددة لدد م فددذلم لمدد  تدد ن يتةددف بدد  العددرا 

للمد  تد ن ولهد   الغ ل ىن    ةرلا العدهلل  الدذي لدم يكد  للند س ومدهلل بمثلد و

 .(2)«اإلوار    العمىلة التي لم تعرفم  األهللي ن األخرى

لم العرا الفد تحه  لتعد  حمم تد ن ل   جمل  الما خىن    ح  »ليقى : 

تثهر    األ م بدهللينمم     األو  ا العريعة يف اتع ع فتىح هتم ليف ومىلة امتن ع

 .(3)«للغتمم

لرغم    خ ة التع  يف الدهلليني لولهلل ا»يىافق  الما خ هلليى انت فهقى :  -

التي ت ن ينتمجم  المعلمىن األللىنو أل بع   هذه الخ ة اوتنق الهللي  الجهلليدهلل  

 عظدددم  المعدددهحهه  لجمهدددع الل اهللشدددتهه  لالدددىثنهه  إال ودددهللهللا  ملدددها   دددنمم .. 

لاوتحىن الهللي  اإلوا ي ولدهلل ملدىا  ئد ت الشدعىا يف ال لدهللان الممتدهللل  د  

راتش لاألنددهللل و لتمل ددم خهدد لممو لودده ر ولددهلل الةدده  لأنهللنىودده  إلددهلل  دد

 .(4)«أخامممو ل  غ حه هتمو لبعث ن  ال  تخفف ونمم باس الحه ل ل ت و م 

يضهف العهر تى  س أ نىلدهلل إلدهلل التعد  يف ود     نخدر أخدذ بنىا دي الند س  -

 تدأثهر  د  بلدغ لمدهلل»إلهلل اإلوارو لهى اإلوج ا بحض  ل اإلوار ل هللنهتد  لنهللابد : 

                                                 
 (.111طليو ص )اإلوار لأهل الذ ة و الخربى( 1)

 (.720بىن و ص ) حض  ل العرا و غىوت أ لى( 2)

 (.605المةهلل  الع بق و ص )( 3)

 (.13/133)لله ر هلليى انت  مةة الحض  لو( 4)



458 

 

 

 

 

 

 

متـنـزيه القرآن الكري                   

د  أود  نه   عدهحي إلهد   د  تحىلىا الذي   عظم نفىس يف اإل وار د    لغ   حتدهلل وظهم 

 لفنئدد و الددذي لفلعددفت و أفئددهللهتم بشددعرهو لاوددتمىى ال دد هرلو المهللنهددة هبددذه وددحرهم

 المعددهحهه  ولددىر أن نلددم إ لددهلل أةددف خهدد لمم .. وقددىلمم و لهبددر ولددهلل اوددتىلهلل

 التدي لنهللاهبدم المعلمه  بعلىر مهعت    إنا ةئهلة فقهرل تكىن بهللت أن بهلل ال لنهللاهبم

 أن إ لدهلل هلليدنممو هدذا يف ولدهلل الدهللخى  ب وثدا ناهتد و حدهلل يف هلل اودتم  تكىن أن ي عهلل ال

 ينشدهلله الى ودىن الدذي الجمد   األتقهد ء نفدىس يف يثهر أن اوت  ع أو  نه  يف اإل وار

   .(1)«الةف  إخىان جم وة    لالمتحمعىن

مو فقد  : هالقد  يىحند   ىودمل م  اوتث  ت حض  ل المعدلمه  إوج بد  

هم أ ل لين ىع تدل  –لالوهم  ورا أو  نه   –لحق ولهن  أن نقى : إن العرا »

 عرفة    ال د  لالفلعدفة لالتعلهمهد ت التدي بلغدت يف أل بد  يف القدرن الع شدر 

 .(2)«فة وهللا

الددذي شدد  ك يف الحملددة  - جهددل يمىنددهلل ألأ أليحكددي المددا خ القدد  

لامعة شمهلله  تربم و     نخر  د  أود  ا ههللايدة األ دم إلدهلل و    -الةله هة الث نهة 

ي ولهلل يدهلل إخدىاوم دلحش اوتهللاءإلهلل  نىعرض الحج ع المعهحهاإلوار و فقهلل ت

و لأنقدذلهمو لأودعفىهمو األتدراك المعهحهه  اإلغريقو فحن  ولهمم المعدلمىن

إلددهلل اإلودار بعددهف الخلدق الكدريم لالفعددل الجمهدلو لترتددىا  قلدىهبمفأخدذلا ب

 ملقددهلل جفددىا إخددىاوم يف الددهللي »رات لاللفددرات لاآلهدد ت: دهددل الحعددأجلقدد  ل

للجهلللا األ  ن به  الكف   ]يقةدهلل : المعدلمه [ الدذي   والذي  ت نىا مع ل ولهمم

تدد نىا  حمدد ء ولددهممو للقددهلل بلغندد  أن  دد  يربددى ولددهلل ثاثددة نالأ مددهلل انضددمىا إلددهلل 

 نحدىهم الخ دلو للكدنمم   فىأ األتراك و نهو  إو  لرحمة أمعهلل    الغهلل ! لقهلل

                                                 
 (.128الهللوىل إلهلل اإلوارو تى  س أ نىلهللو ص )( 1)

 (.349و يىحن  لى ن   ىومهمو ص ) ت  يش الكنهعة المعهحهة القهلليمة لالحهلليثة (2) 
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ا  د  بهدنمم ولدهلل ن دذ  ول ىهم وقههللهتمو للى أن    الماتهلل أوم لدم يكرهدىا أحدهلل 

 .(1)« هللين و لإنم  اتتفىا بم  مهلل ىا لمم    خهلل  ت

 ليلهد ر  لبرتعدىن ودمهث -المتمم    الكنهعة ب لمرطقدة  -لأ   الق   -

ا  ل اء الجهى و لال  ه ندة لكن  ال نعلم لموار  جمع   هللينه  و لال  و»فهقى  : 

ه أحهلل وله  ب لعهف لال ب للع نو بل هللخل القلىا ود  شدى   بعهلل الفتيفو فلم ي كر 

 .(2)«لاخته  و لت ن نتهجة    أ لهللع يف القرنن     ىاه  التأثهر لاألخذ ب ألو  ا

 د  غهدر أن المتجدهللهلل لي هللي الكىلىنهل بدىهلللي هللهشد  النتشد   اإلودار  -

لدى تد ن للمعدلمه   وله  الح   ةو ليح ل  تخهل    وهكىنتقىر ب  ههئ ت خ  

فددإن المعددلمه  ال يخرجددىن  جمددلي  لمددذا الغددرض » و فهقددى :بعثدد ت ت شددهرية

ب لددذاتو فلدده  هندد ك ألا ددر  قهللوددة يف اإلوددار و فدد لىاو  ت لتدد جرو ثددم هندد ك 

الحلم لالشفقة لاحرتار و هللات الىطنهه  لالتع  يف يف بعض المعتقدهللات التدي ال 

]النةددف الثدد    دد  القددرن     نمدد  .. إن وددهللهلل  عتنقددي اإلوددار لهددلهللاهلل الهددىرةددر

بمقهللا   بع  لهىن يف تل و رو لهذا هلللن ةغط أل إ ه ا لنشر  ود لة  العشري [

اإلوار .. لإن هذا لهجعل المدرء يتعد ء  ومد  تد ن ودهحهللث لدى أند  تد ن هند ك 

(3)«عهحهة األللهللر ب لقرنن ت إل و له ت المدإ و له ت وربهة وظهمة ت ش

ترك أهلليد وم إلهلل هللوت الن س  ملثمة أو  ا أخرى ال تتعلق ب إلوار نفع 

و    أهمم   م  و ت  ج   الهللي  يف هذه المللو فقدهلل  أى وارلالهللخى  يف اإل

ض تعلقمددم بأهلليدد ومو إةدد فة إلددهلل  دد  لمعددىه  دد  مةددى  يف  الندد س  ددنمم  دد  مددىَّ

تلددم تنقهمدد  الرلحهددةو فأوددلمتمم شددرائعمم التددي وجددلت ودد  تل هددة ح جدد ت  ع

                                                 
 (.108لهللوىل إلهلل اإلوارو تى  س أ نىلهللو ص )ا (1) 

 (.412 ل  الهللي و وفهف ط   لو ص )( 2)

 .(414-413روى  )حه ل  حمهلل(و  لن لهلل بىهللليو ص )ال (3) 
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لموددار طىودداو ففددي حددهلليث العددهر أ نىلددهلل ودد  انتشدد   اإلوددار بدده  الحقدد ئق 

 ةرم يرى أن و   نلدم هدى فعد هلل  جد   الدهللي و لتخلدهمم ود   يف المعهحهه 

لاج مم الرلحيو فهتحهللث أ نىلدهلل ود  تعد  يف  دا  الدهللي  األيدىبي  دع أهدل 

 نعمدىا الهللي   ا  خلف ء ومهلل ليف»قى :  ةدر لتخفهف  للضرائ  ولهممو ثم ي

  ند  يشدكىن  د  هند ك يك  الل  نو لم    مرن مرابة التع  يف لالرو يةو هذا بمثل

 العدهمىنهة فشدت الفعد هلل لاالنح د  و فقدهلل  د  أنفعدمم تمنتمم ب  اتةف    إال

حده   ولدهلل لالرنيلدةو ب لجمدل اتةدفىا الدذي  القعهعده   ن  د  ف هعدت بهنممو

 أهللاء ود  بعجدلهم المقدهللس المنةد  هدذا لبده  التعهده  طل دىا  الدذي به  حهل

 هدذا بشدغل الجدهلليري   د  تد نىا أودم لامهلل اءو  دع احتقد   يف الم لىبدة األ ىا 

د و لخلقه د   لحه   الن س تثقهف هملأ   أن نلم أثر    لت ن المنة و  إهمد ال  ت   

 .(1)«االنحا      حلنة هلل جة المعهحهة الحه ل لبلغت

للت الكنهعة الح شهة  تق أفع لم  لاودرتهللاهلل تربي ئمد  لثقدة أت  ومد  لقهلل ح 

مددهلل أخفقددت يف  والتددهللابهر الةدد   ة التددي اتخددذت لةدد ليف المعددهحهة»بجملددة  دد  

لمف النفىن اإلوا ي خا  القرن الت ودع وشدرو فقدهلل أودلمت م  ئدل بأجمعمد  

دد  تددهللي  ب لمعددهحهة .. لت نددت م هلتدد      حددى  عدد ع  عددهحهة بأوددرهنت نددت يى  

 نتةف القرن الت وع وشدرو ثم هللان العدىاهلل األوظدم  نممد  ب إلودار يف  عدتمل 

 .(2)«القرن العشري  .. بع   جمل  ج   الكنهعة

 مدهلل الندىبهه  أن يظمدر»ل ثل هذا حةل يف بداهلل النىبدة )العدىهللان(و حهدث 

وددار إلددهلل  دد  المعددهحهة ىابانعدد  الحهدد ل  شددهلليهللو لت نددت بددطء ليف ب لتددهلل ي  اإل 

 االنح   . هلل ت ت أمةهلل إلهلل مهلل انحهلل ت تنهعتمم يف لحهةالر

                                                 
 (.100الهللوىل إلهلل اإلوارو تى  س أ نىلهللو ص )( 1)

 (.143و ص )مةهلل  الع بقال (2) 
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  جدتمعممم يف حرتدة لم  دا  مهد ر يف أ دل أن ال المعهحهىن لجهلل للم  

  د  يكد  لدم ل اء حدهلللهللهمم فهمد  تقدع التدي بكن ئعدمم االتة   فقهلللا مهلل لأوم

 اإلودا ي يف الهللي  الرلحي   قمم ليعهلل غلتمم يشفي    ينشهلللا أن ال  هعي إال

 .(1)«طىيا   لمت   حهىيت  مىل الهلللهل ولهلل هاالء به  أت  و  حمل الذي

ن وروة انتش   اإلوار يف األيد ر األللدهلل إ»أ نىلهلل: تى  س العهر ليضهف 

   االحتا  العربي مهلل تكىن  اجعة إلدهلل وجدل هللي ندة ت لهللي ندة المعدهحهة لودهللر 

 هرل التدي مد ر هبد   احهتم  ال قد ءم أتثدر  د  أن تكدىن  اجعدة إلدهلل الجمدىهلل الظد

الف تحىن لجذا األه لي إلهلل اإلوار .. لال شم أن تثهرا  أن هاالء مدهلل تحىلدىا 

لمهلل أخذت الحهرل  نمم تل  أخذو لاوتىلهلل ولهلل نفىودمم الضدجر لاإلوهد ء   -

إلددهلل وقهددهللل تددتلخ  يف  - دد  نلددم الجددهلل  العددقهم الددذي احتددهللر  دد  حددىلمم 

 .  (2)« ه   حمهلللحهللانهة ا  ال عه ة الىاةحة ل و لة ن

تى دد س ت  لهددل ال يخجددل  دد  الجمددر ب لحقهقددة الفهلعددىأ لتددذلم فددإن 

لقددهلل جدد ء اإلوددار ولددهلل تلددم الملددل الك نبددة لالنحددل »لالةددهللع هبدد و فقددهلل مدد  : 

ل د   وألن  حقهقة خ  جة  د  ملد  ال  هعدة ول  أن ي تلعم  قَّ لح   وف بتلعم  وال  طلة

رانهة لتل    دالعرا لجهللله ت النة ت هلل يظمر اإلوار حتهلل احرتمت فه  لثنه ت

 .(3)«لالن   لم تذه  وأتلت  ن   اإلوار فذه  وفإو  ح    هت ولم يك  بحق

للى نظرن  إلهلل    تد ن  د  ودروت  إلدهلل القلدىا لشدهللل ا تلاجد  »ليضهف: 

رانهة دا  د  تلدم النةدأليقن  أند  تد ن خهدر   مب لنفىس لاختاط  ب لهلل  ء يف العرل 

تلددم  وك يف الشدد ر لالهىندد ن لودد ئر تلددم األم دد   لال لددهللان التددي ت نددت إن نا

                                                 
 (.104المةهلل  الع بق و ص )( 1)

 (.126ص )و مةهلل  الع بق ال (2) 

 (.83ص )األب   و تى  س ت  لهلو  (3) 
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لتدرتك القلد  ب  اود   ورانهة التي ت نت تةهللع الرأس بضىةد ئم  الك نبدةدالنة

 .(1)« ا  هت  ر  فُ م  

لهن  ي  هلل ن  واا :    المعدال  ود  هدذه الحملدة المنظمدة الهللائ دة ولدهلل 

 فرية انتش   اإلوار ب لعهف؟

فمنددذ الحددرلا »تدد  ي  أ  عددرتن :  العدد بقة  ددةراهاللتجه ندد  الما خددة 

الةله هة أ  يف المعلمىن   لحه  لمب هللل فقط. يف  نتةدف القدرن الثد   وشدر 

ر إال دولهلل أن  هللي  هلل ىي لدم ينتشد  ىَّ  ب رس الم جل  ئه  هللير تلى  اإلوار  

د  ولدهلل ودلىك الةدله هه   ب لعهف و لهى الىهم الذي  بم  ت ن يعك  ندهلل    خفهف 

 .(2)«ي خا  الحملة الةله هة األللهللدشالىح

 "المحدرتر"     خرتو ت الراه  الفرنعدي ب درس «الىهم»لقهلل ت ن هذا 

ر( الذي ترجم القرننو لأطلق هذه الفريةو لهرب  لنفع  لبندي مى د   د  1156)ت 

فعلىه ب لحرلا الةله هة التي فتكت بمهللائ  المعلمه و بل لقهلل اوتشعر المدرا ل 

بدده   يددئ هحهة ب لعددهفو فددأ اهلل أن يلةددق ب إلوددار العدد   الددذي  دد  انتشدد   المعدد

 جن ه !!

 ْابًعا: كي  انترْت المسيحية؟

ود  انتشد   اإلودار ب لعدهف  "المحرتر"إن    وقن ه يذا هللو لى ب رس 

لالغل ةو لكن  أيض   ينكأ جرلحا ومهقة لم تغ هلل   خه   المعلمه  لهم يقدر لن 

الذي ورى يف األهللبه ت االوتشرامهةو لنراه الهدىر هذه الفرية أل الىهم ال  رويو 

و لنعمع   د  أفدىاه بعدض القعد  و الدذي  لربمد   لمنىات  ولهلل  فح ت الت شهر

 ات  دد   ددفح ت  ذلددم ي لعددىا ولددهلل حقدد ئق التدد  يشو فأح  ددت أن أنقددل لمددم شدد

                                                 
 (.82ص )و مةهلل  الع بقال (1) 

 (.339حقى  الهللر و ت  ي  أ  عرتن  و ص ) (2) 
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 الغ ئ ة.

المعهحهة يف القرلن الثاث األللهلل إلهلل اةد م هلل  ريدع ولدهلل لقهلل تعرةت 

ب طرل الظلمدةو ثدم تغهدر الحد   حده  أ دهلل  اال ربطدى  معد ن ه   رودىر يهلل األ

ره ف دهللأت ولعدلة العدذاب ت يف در( للتع  يف الدهللينيو ثدم أولد  تنةد313 هان )

 :أ درالتنةدرو لبهدت المقدهللس ر النةرانهة حه  فرض مع ن ه  ولهلل ودك ن دنش

يدد  فتنةددر  دد  األ ددم لالهمددىهلل خلددق تثهددرو لظمددر هلل ور يقتددلدتددل  دد  لددم يتنةدد»

 .(1)«النةرانهة

خهَّدددر م  ئدددل األلمددد ن بددده  ف (ر 814) ت ثدددم جددد ء اال ربطدددى  شددد  لم ن 

د   المعمىهللية )  ل الهللخى  يف النةرانهة( لالعهفو فتعمدهلل نالأ المقمدى ي  خىف 

تد ن الغدرض الدذي يعدرتأ بد  شد  لم ن هدى »للجا      المدىت الدل لرو فقدهلل 

لكد   مد  يدهللوى لألودف الشدهلليهلل أند  غرس المعهحهة يف أ ج ء ألم نه  الن ئهدة و ل

او فكدد ن يضدد ر األلددىأ للددهللخى  يف  هدد ه  اوددتخهللر لددذلم لودد ئل ونهفددة جددهلل 

المعمىهلليةو تخلة      المىت الشنهعو لت ن اال  ا  الذي يعدتعمل  الغد مي 

 .(2)«ل المعمىهللية .. لت ن شع   الفرنعهه : االهتهللاء أل اإلوهللارأالعهف  :هى

 المىت؟ لك  هل ثمة    هى أشهلل   

نعددمو االغتةدد ا الددذي تدد ن ودداح   اوددتخهلل   شدد  لم ن يف الددهللوىل إلددهلل 

لددم يددرتك لاودد ة ظدد  للل مدد  ال تددهللاهلل الددهللي  المعددهحي ]أي » المعددهحهةو فإندد 

ره[ لتىطهددهلله .. لكدد   مدد  يىجدد  األوددف أندد  لددم يعددتنكف يف أن يعددتعمل دنشدد

 .  (3)«االغتة ا لالحرا

                                                 
 (.1/133الت  يش المجمىع ولهلل التحقهق لالتةهلليقو اب  ال  ريق ) (1) 

 (.222 ختةر ت  يش الكنهعةو أنهلل ل  لرو ص ) (2)

 (.303هلليمة لالحهلليثة و يىحن  لى ن   ىومهمو ص )ت  يش الكنهعة المعهحهة الق (3) 
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مدددهلل نشدددر  ر(1015الهللودددىن )ه  ألالأ فدددإن الملدددم الندددرلي  لأ ددد  يف 

ت ن يقىر بذبيف هاالء الذي  أبىا الهللخى  »المعهحهة يف جنىهب  ب لتق هع لالذبيفو 

يف المعهحهةو أل بتق هع أيهلليمم لأ جلممو أل بنفهمم لتشريهلليممو لهبذه الىو ئل 

و لمهلل شكرت الكنهعدة  دنهع و (1)«نشر الهللي  يف فهج  ) جنىا النرلي  ( بأوره 

 .ر1164ع   و ر ف ورتفت ب  مهللي

ددللدم يكد  هددذا الفعدل وه وددة خ  دة بدألالأو بددل تد ن    بده   لددىك  ألىف 

 غ ر الند س إات ع الخ ة التي ت نت ش ئعة يف تلم األي رو أال لهي »وةدرهو لهى 

ولهلل اوتن   المعهحهة بقدىل نفدىنهو لب ودتعم   وقىبد ت بهللنهدة م ودهة حتدهلل إلدهلل 

 .(2)«المىت

عدىا تلكدم ال ريقدة  لدم بىلندهللا بىلعدالأ ل   هداالء الملدىك الدذي  ات 

ح ل  أن يةهرهم ]الربلودهه [  عدهحهه  بد لقىلو للكند  »األل  شرلبريو فإن  

 .(3)«أخفق يف  عع ه

أوتىنه  لالتفهد   تيلإنا اتجمن  شم ال  إلهلل لهفىنه  التي تقع الهىر يف جممى ي

،  لعدهف لالند  إخىان العهف لغهرهم    الةله هه  الذي  أهلللا  ود لتمم ب»فإن 

) )  فرض فرو ن لقهللو المعهحهة ولهلل شع   

 .(4)«لهفىنه  فرة   

)أوددىع( بعددهلل أن العددىيهلل ليف الغددرا أودد  الملددم إيريددم األل   ملكددة 

يريدم األ دة المغلىبدة أن إفأ ر الظ فر )  لم أوىع ( الملم »تغل  ولهلل القى  

                                                 
 (.32الهللوىل إلهلل اإلوارو تى  س أ نىلهللو ص ) (1) 

 (.237 ختةر ت  يش الكنهعةو انهلل ل  لر و ص ) (2) 

 (.237ص ) المةهلل  الع بقو (3) 

 (.31الهللوىل إلهلل اإلوارو تى  س أ نىلهللو ص ) (4) 
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نعددم ولهدد  ال  بدد  ألمددهلل   و(1)«لكره لوددهللر اال تضدد ءتت ددع هللي نتدد و ف ت عمدد  تثهددرلن بدد 

مد  مد ر بد  لاال تند ن ل( تع هرا  ود  الرةد  مهللي )لق  عهلل  ىت  بأنهلل ي س الرابع ب

 العل  ن.العهف لممر ر للمعهحهة بقىل د   نش

ا » و لالدذيلدهلليم   األل ليف الهللانم  ك بدلغ نجدم الملدم ف  اشدتمر اشدتم   

دد  بدد لحرلا الكثهددرل التددي  أةددر م  ولددهلل الشددعىا الددىثنهه  العددلفىنهه  وظهم 

و بل ألجدل طلالىنهلليه  لالفنهلللهه  لغهرهمو للم يح  ا ألجل   ليف  و ي ه فق

دد  ]أي: نشدددره [ ... ألددلر وددك و  الددىوريه  الىحشددهه   ا تددهللاهلل المعددهحهة أيض 

 .(2)«اللةىص .. إلهلل اوتم ع الىاوظه  المعهحهه  لاوتن   الع  هللل المعهحهة

  نه  لالربتغ   فقهلل انتشرت المعهحهة ب ريقدة أخجلدت المدا خ لأ   يف أو

أ دد  هددذه الليدد هللات يف الهللي نددة » ىوددمهمو فلددم يفددر  هبدد  و بددل مدد  : يىحندد  القدد  

ا ]أي: ال اوت    لم [ و بدل يحتقرهد  الدذي   المعهحهة ]أي انتش  ه [ فا تعترب تثهر 

لتريمددة ولددهلل أن  يعرفددىن أن هدداالء األ ددم أجددربلا بشددرائع لمة  دد ت بربريددة

أو دهلل »ر الدذي 1492 روىر الملم فرن نهللل ع لمَّ و فقهلل (3)«يرتتىا هللي نة أوافمم

و لم  ددت (4)«الهمددىهلل الخهدد   بدده  الرتحهددل أل التعمهددهلل. اختدد  ت األغل هددة التعمهددهلل

ر أ د حت  حدد تم 1492 دع ودد ر » حد تم التفتددهش ودهئة العددمعة ب لمممدةو فددد

ففي اة م هللهم للهمدىهلل طل دت  دنمم إ د  و جهللا   التفتهش يف إو  نه   م وهة لخ هثة

أل نفهمم   رلهللي  و لو نهلل المعلمىن أمدل ملدها و للده   التحى  إلهلل المعهحهة

د   مد  لجدهللله يف  هللهش     أن ال لهللان اإلوا هة  نحت الهمىهلل الن جه   اجدئ ن  

                                                 
 (.407يثة و يىحن  لى ن   ىومهمو ص )ت  يش الكنهعة المعهحهة القهلليمة لالحهلل (1) 

 (.407ص ) لمةهلل  الع بقوا (2) 

 (.541) المةهلل  الع بقو ص (3) 

 (.362حقى  الهللرو ت  ي  ا  عرتن  و ص ) (4) 
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 .(1)«ال لهللان المعهحهة

م التفتدهش ليعتهلل     إحة ئه ت لى نتهد  المدأخىنل  د  ودجات  حد ت

ر أودهلل ت هدذه المحكمدة لحدهلله   د  يليدهلل 1808إلدهلل ودنة  1481أن     ودنة »

ولهلل ثاثم ئة ألف لأ بعه     النفىسو فإنا أةدهف إلدهلل هدذا العدهللهلل جمهدع  د  

فكددم يدد  تددرى يكددىن و متلددىا يف ودد ئر المم لددم األخددرى الت بعددة لمملكددة أودد  نه  

 .(2)«العهللهلل؟!

 نه  به  التنةدر لالنفديو فدإن المندىهلل للئ  خهرت  ح تم التفتهش يمىهلل أو 

ههللفدد  »الحمدر لدم يظفددرلا بفر دة النفديو فقددهلل احتدل تىلم دىس باهللهددمو لتد ن 

و لل م  لدم يعدتجه ىا لد  «المتعمهلل ب  هى تحىيل الكف   المنىهلل إلهلل إيم نن  المقهللس

جددرى إحددرا  العددك ن المحلهدده  »تعرةددىا لاوددتع  هلل لاإلبدد هلللو ففددي  كعددهكى 

هدذا الفعدل  رودىر  بد بىي  دهلل   و لودىغ  ثدل  «ىا إلهلل المعهحهةالذي  لم يتحىل

بددأن  دد  حددق الملددم  ر1509رو لحكددم الق ةددي إينعهعددكى ودد ر 1493ودد ر 

وتهاء ولهلل أ ىا  المنىهلل الكف   لأ ةممو لأن يعتع هللهم ليقدتلمم تمد  فعدل اال

 .(4)أي لفقا للكت ا المقهللس (3)«الن ي يشىع بأهل تنع ن

 ح تم التفتهش  حكمة ورفهة  عدتقلة يف بهدرلو  ر أوعت1570يف و ر »ل

ليف  هلليندددة  كعدددهكى بقةدددهلل تحريدددر األ ض التدددي أ ددد حت  لىثدددة بددد لمنىهلل 

لالمراطقدددةو لجدددرى إحدددرا  العدددك ن المحلهددده  الدددذي  لدددم يتحىلدددىا إلدددهلل 

                                                 
 (.101( الج ن  المظلم يف الت  يش المعهحي و ههله  إيلهربيو ص )1) 

 (.349 ختةر ت  يش الكنهعةو انهلل ل  لر و ص ) (2) 

 (.103-101المظلم يف الت  يش المعهحي و ههله  إيلهربيو ص ) الج ن ( 3)

 انظر وفر يشىع يف العمهلل القهلليم.( 4)
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 .(1)«المعهحهة

 لهكذا    ت م  ت  أل ب  لأ ريك   عهحهته !! 

اإليمد ن يعدتنهلل إلدهلل نةده  لتفضهل الكنهعة لممند ع بد لحر  لمد   فدض 

لمهلل لجهلل بعضمم    يرب  هذا التعةد  يف بعدض النةدىص الماللدة »إنجهلهه : 

 مهموَلددزِ »بةددى ل  تحهددلل بشددكل خدد صو تجملددة  دد  تشدد ه  جدد ء فهمدد  مىلدد :  

( أل  ق ع      قد طع إنجهدل يىحند  و 14/13)لىم   «بيتي َمتلف حت  بالْخول

 اخاًْجد َِدْح ؛يف  َثبدَ إ حَْ كان نن» يرلن أن  لاج  الت  هق بةى ل حرفهة:

(و 6/ 15)يىحندد   «ِيحتددْق الادداْ يف وَِْحوندد  ،وَجمعوندد  ِيجدد  ،كاللصددَ

ليكشف الت  يش يف هذا التعة  المعهحي و  جدرائم ال حةدر لمد و ت ةد م هلل 

 .(2)«الىثنهه  لالهمىهلل لالمراطقة لالعلم ء المعتقله  لالفاوفة ل ح تم التفتهش

يف أفريقهد  أفضدل  د  أل بد و لكد  التد  يش العنةددري لدم  للم يك  الحد  

يحفل تثهرا  بتعجهل  د  جدرى فهمد   د   خد ميو فدأتتفي بنقدل  د  ود ره القد  

أخدذ فقدهلل (و ر565أنهلل ل  لر و  ومهلل اال ربطى  فافهىس جعدتنه ن األل  )ت 

  ولهلل نفع  نشدر النةدرانهةو لأ هلل  مىانهن  الشدمهرل ) هلللندة جعدتنه ن(و ف وتربتد

ا  د  مهلليعدهم   جثدث لقد  تحةدل ولهد   د  فدى  .. الكنهعة األ ثىنتعهة لاحهلل 

فريقهد  خمعدة أيقدهلل لن أند  يف أثند ء حكدم جىودتنه ن فقدهللت » ايه  القتلهللو إن 

 .(3)«هلل ولهلل األ يىوهة يف تلم األ ج ءد ايه     وك و و إن مض

 ت)جددىن ي دالح شددلملددم للدده  ثمددة  دد  يمنددع أن نددذتر بمدد   ددنع  ا

د   د  المعدلمه  ولدهلل التعمهدهللو تمد  » (و فقهللر1880 أ غم    يق  ا خمعه  ألف 

                                                 
 (.103الج ن  المظلم يف الت  يش المعهحي و ههله  إيلهربيو ص  ) (1) 

 (.352ص )  ىجل ت  يش األهللي نو فهلعه ن ش ليو (2) 

 (.193 ختةر ت  يش الكنهعةو انهلل ل  لر و ص ) (3) 
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ري  ألفددا  دد  أفددراهلل إحددهللى الق  ئددل الىثنهددة لنةددف  لهددىن  دد  م  ئددل دأجددرب وشدد

 .(1)«الجا

هذا بعض    شم هللل الت  يش الذي ال يرحم القع لو للعىأ يخلهلل نتدرهم 

 ب لخلي    بقي اللهل لالنم  .

 د  انتشد   اإلودار ب لعدهف    ب درس ل د  ت بعد مومد فإن هذا الذيو لهكذا 

رييف نيد ت القدرنن الكدريمو لهدى د ن مض أل ى  اإليم ن ونهلل المعلمه و ل ند أ  لةد

تذلم    ي  لكل شىاههلل الت  يش التي تنقدل هللخدى  الشدعىا إلدهلل اإلودار بعد    د  

 لجهللله فه     وق ئهلل لمهم ت نىا يفتقهلللو  يف أهللي وم.

 .«  تني بهللائم  لانعلت»يف ال  ونه  مى  العرا: لللقهلل  هلل  فهن  

 

*** 

                                                 
 (.142الهللوىل إلهلل اإلوارو تى  س أ نىلهللو ص ) (1) 
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 يف القرآن الكريم زيةاجلشرعة 
ع اإلوار ظلم غهر المعلمه  حه  أ ر بأخذ الجلية  نممو فق  : قالددوا : شرَّ

قاتلوا النََ إ َؤماون باهلل وإ باليوم اآلخْ وإ َحْمدون مدا حدْم اهلل وَْدول  ﴿

ََ َوتوا الكتداب حتد  َعِدوا الجزَدة عدَ َدْ وهدم وإ ََْاون دََ الحق مَ الن

( لاوتربلا الجلية نىوا    اإلتراه ولدهلل اإلودارو لأود  29﴾ )التىبة: صاغْون

جلاء لوقىبة ولهلل الكفدرو لأن فهمد  ظلمدا ألهدل الذ دةو لماهلل نفدى هم  د  هدذه 

﴾ فددأخ الا ث نهددة يف فمممدد  وهددم صدداغْونالشددروة حدده  مددر لا مىلدد  تعدد لهلل: ﴿

  راهلل ا  فهم . ل عرفة

 نقى : الجوابليف 

 َوإً. معا  الجزَة يف الللة واإصِ ح 

الجلية اوم مهلليم أطلقت  األ دم ولدهلل  د  تهللفعد  األ دم المغلىبدة لغ ل همد   د  

     جلاء الخهلل  ت المقهلل ة إلهمم.

لمهلل اوتعمل المعلمىن هذا االوم يف  ع  لتمم لمىاطنهمم غهدر المعدلمه و 

اللت  ولهلل المعنهلل المدراهلل بد  يف شدروة المعدلمه و ف لجليدة يف لنلم لمىافقت  لهلل

جدلى و يجدليو إنا ت فدأ »لغة العرا  شتقة     د هللل )ع م ي(و لالعدرا تقدى : 

أو ىهد  »و لالجلية  شتق ولهلل لمن ف علة  د  المجد مالو بمعندهلل «وم  أوهللي إله 

ود  تجدلب أل»و لم   اب  الم رم: بل هي  د  اإلجدلاء «جلاء     نحىا    األ  

 .(1)«و  الذ ي

تم  موم بعدض الفقمد ء لتلقفمد  المرتبةدىن  –لولهلل تا المعنهه  فمي لهعت 

                                                 
(و لالمغددرا يف ترتهدد  6/259(و لانظددر: فددتيف ال دد  ي )8/114الجدد  ع ألحكدد ر القددرنن )( 1)

 (.1/44(و لانظر  خت   الةح   )1/143المعرا )
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 وقىبة ين لم  الك فر ولهلل تفرهو فإن وقىبة الكفر ل  تكىن بضعة هللن نهر. -

للددى ت نددت الجليددة وقىبددة ولددهلل الكفددر لمدد  أوددق ت ودد  النعدد ء لالشددهىخ 

ى تدد ن تددذلم لددلاهلل  قددهللا ه  ولددهلل لاألطفدد   الشددرتاتمم يف  ددفة الكفددرو بددل لدد

 الره  ن ل ج   الهللي و بهللال     أن ي عفىا  نم .

الجليددة تاخددذ  ددنمم ولددهلل لجدد  العددىضو إلمدد  تمم يف بدداهلل »مدد   ال دد جي: 

 .(1)«المعلمه  لالذائ ونمم لالحم ية لمم

قل اهلل َعبْ ﴿يتىلهلل حع ا    تفر ب  يف اآلخرل:لمهلل ت ه  لن  م ل  أن ا  هى 

ْوا دِاعبْوا ما شلتم مَ دوند  قدل نن ال اَدََْ الدنََ خسد ل  دَاي  م لصًا

 (.15-14)الل ر:  ﴾َنُسهم وَهليهم َوم القيامة َإ ذلك هو ال سْان المبيَ

هدي الىظهفدة »لأ   الجليدة وندهلل أهدل اال د ا  فعرفمد  ابد  مهللا دة بقىلد : 

 .(2)«المأخىنل    الك فر إلم  ت  بهللا  اإلوار يف تل و ر

 يًا : ِشْعة الجزَة قبل اإلَ مثان

لددم يكدد  اإلوددار بددهللوا بدده  األهلليدد نو تمدد  لددم يكدد  المعددلمىن تددذلم بدده  

األ مم حه  أخذلا الجلية    األ م التي هللخلت تحت لاليتممو فإن أخذ األ دم 

الغ ل دة للجليدة  د  األ دم المغلىبدة أشدمر  د  ولدم و لالتد  يش ال شدري أ دهلل  

 ش ههلل ولهلل نلم.

لعمهلل القدهلليم لالجهلليدهلل شدهىع هدذه الةدى ل و ففدي إنجهدل  تدهلل أن لمهلل نقل ا 

مداذا تظددَ َدا َدمعان؟ ممددَ َأخدن ملددو  »المعدهيف ولهد  العدار مدد   لعدمع ن: 

ارْ  الجباَددة َو الجزَددة، َمددَ بادديهم َم مددَ ارجانددب؟ قددال لدد  بِددْس مددَ 

 (.25-17/24) تهلل  «ارجانب. قال ل  َسوَّ: ِنذًا الباون َحْاْ

                                                 
 (.2/175المنتقهلل شر   ىطأ   لم )( 1)

 (.9/263المغني )( 2)
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ددروة الجليددة يف شددرائع التددى ال و لأن األن هدد ء ولددهمم ليددذتر العمددهلل ا لقددهلليم ش 

العار أخذلا الجلية    األ م المغلىبة حه  غل ىا ولهلل بعدض المم لدم و تمد  

ِلددم َِددْدوا الكاعددانييَ »ع  ددع الكنعدد نهه  حدده  تغلدد  ولددهمم  ددنع الن ددي يشددى

وكدانوا  ِدْاَم نلد  هدنا اليدوم،َالساكايَ يف جدازْ، ِسدكَ الكاعدانيون يف وَدط 

 (و لمهلل جمع لمم به  الع ىهللية لالجلية.16/10)يشىع  «عبيًْا تحَ الجزَة

ََجدوز َن تعِد  جزَدة »وئل: المعهيف  نجهل  تًاهلل أنإ عمهلل الجهلليهللو يفليف ال

ْ. ِقدال دْ َم إ؟ .. ِقال لهم: لمَ هنه الصوْة والكتابة؟ قدالوا لد : لقيصددلقيص

 (.21-22/17) تهلل  «  لل  لهم: َعِوا نذًا ما لقيصْ لقيصْ، وما لل  

ليعتددرب العمددهلل الجهلليددهلل أهللاء الجليددة للعدداطه  حقددا  شددرلواو بددل ليع هدد  

لت ضددع كددل نُددس للسدد  يَ، »لدد  أ ددرا  هللينهدداو إن يقددى  بددىل : مهللاوددةو ليجع

الس  يَ الكائاة هي مْتبة مدَ اهلل، حتد  نن مدَ َقداوم السدلِان َقداوم تْتيدب اهلل، 

هم دَاونة ... نذ هو خادم اهلل، ماتقم لللضب مَ الدني والمقاومون َيأخنون رنُس

َُعل الرْ، لنلك َلزم َن َ ضدع لد  لديس بسدبب اللضدب ِقدط، بدل ََضدا بسدبب 

الضميْ، ِننكم رجل هنا توِون الجزَة ََضًا، نذ هم خْام اهلل مواظبون علد  ذلدك 

الجباَدة،  بعيا ، ِأعِوا الجميع حقدوقهم، الجزَدة لمدَ لد  الجزَدة، الجباَدة لمدَ لد 

 (.7-13/1) ل هة  «وال و  لمَ ل  ال و ، واإلكْام لمَ ل  اإلكْام

 ثالثًا : شَْعة الجزَة يف اإلَ م

 َ. ممَ تؤخن الجزَة؟

روة الجلية يف اإلوار مىل  تع لهلل:  قاتلوا النََ إ َؤماون بداهلل ﴿إن أ ل ش 

دَدَ الحدق مدَ وإ باليوم اآلخدْ وإ َحْمدون مدا حدْم اهلل وَْدول  وإ َدَْاون 

(و 29)التىبدة:  ﴾النََ َوتوا الكتاب حت  َعِوا الجزَة عدَ َدْ وهدم صداغْون

لأل   دد  نلحظدد  أن اآليددة خ دد ا إلددهلل المددا نه  تددأ رهم بأخددذ الجليددة  دد  
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 المق تله  هلللن غهرهم.

مد   ولم  ند : الدذي هلل  ولهد  القدرنن أن الجليدة تاخدذ  د  »م   القرط دي:  

  العلم ء ولهلل أن الجلية إنم  تىةدع ولدهلل جمد جم المق تله  ... لهذا إجم ع  

الرجدد   األحددرا  ال دد لغه و لهددم الددذي  يقدد تلىنو هلللن النعدد ء لالذ يددة لالع هددهلل 

 .(1)«لالمج نه  المغلىبه  ولهلل وقىلمم لالشهش الف  

 ضددت العددنة أن ال جليددة ولددهلل نعدد ء أهددل الكتدد ا لال ولددهلل »لمدد     لددم: 

    الرج   الذي  مهلل بلغىا الحلمو لله  ولهلل   ه ومو لأن الجلية ال تاخذ إال

أهدددل الذ دددة لال ولدددهلل المجدددىس يف نخدددهلمم لال تدددرل مم لال م لومدددم لال 

 .(2)«ة ىاشهمم  هللم

ال تاخدذ  د  شدهش فد ن  لال م  د  لال ا درأل لال  جندىن لال »م   اب  حجر: 

و  ودد جل ودد  الكعدد  لال أجهددر لال  دد  أ ددح ا الةددىا ع لالددهللي  ات يف مددى  

   .(3) «[ يف ونهلل الش فعهة الىجىا ولهلل    نتر نخرا  ]أي أ ح ا الةىا علاأل

ربىا الجليدة ولدهلل النعد ء دال تضد»لمهلل تت  ومدر بدذلم إلدهلل أ دراء األجند هلل: 

أي ن هل االحتارو  (4) «لالة ه نو لال تضربىه  إال ولهلل    جرت وله  المىاوي

 لهى    يقهلل  و هللل ولهلل حمل العا . 

رو فقددهلل داإلوددار و ل دنمم ومدرل بد  العدد ص لالدي  ةد لالتدلر بدذلم أ دراء

ر أواهد  لأودفلم  دولهلل أن يفرض ولهلل جمهع  د  بمةد»ا  ليف  ع المقىم  

   الق ط هللين  ان هللين  انو ود  تدل نفد و شدريفمم للةدهعممو  د  بلدغ الحلدم 

                                                 
 (.8/72الج  ع ألحك ر القرنن )( 1)

 (.619المىطأو تت ا اللت لو ص ) (2)

 (.6/260فتيف ال   ي )( 3)

 (.1255(و ل حح  األل    يف إ لاء الغلهل   )51أخرج  أبى و ههلل يف تت ب  األ ىا و ص )( 4)
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 نممو له  ولهلل الشهش الف   لال ولهلل الةغهر الذي لدم ي لدغ الحلدم لال النعد ء 

 .(1) «شيء

ليشددمهلل نهللر  تددل بدد لتلار المعددلمه  بددذلم يف الدد اهلل التددي تحددت وددل  ومو 

فك ن ال يهللفعم  إال الرجل الق هلل  ولدهلل حمدل العدا و فدا يدهللفعم  نلل »فهقى : 

 .  (2)«الع ه تو لال المرته ىن لأهل الةىا ع إال إنا ت ن لمم يع  

ني لدىن للم يفرض ولهمم أتثر  د  ا تدهللاء مي »لبمثل  شمهلل ل  هلليى انت: 

خد صو لأهللاء ةددري ة ود  تددل شدخ  تختلددف بد ختاأ هللخلدد و لتدرتال  بدده  

هللين   لأ بعة هللند نهر .. ليعفدهلل  نمد  الره د نو لالنعد ءو لالدذتى  الدذي  هدم هلللن 

ميو لالشهلليهللل الفقر للو لالع  ج  مَّ ءو لالشهىخو لالع   .  (3)«ال لىغو لاأل   

 ب. مقْاْ الجزَة

لتدده  بعددهلله ي دده  لندد  أن الم لددغ المددهللفىع ل دد  الددن  العدد بق لالشددم هللته  ال

 للجلية لم يك  ت هرا  يعجل و  هللفع  الرج  و بل ت ن  هعى ا  ي هق  تل أحهلل. 

لم تج لم جلية الفدرهلل الدهللين   الىاحدهلل يف تدل ودنةو فحده   ففي م   الن ي 

بعثندي »أ ول الن ي  ع نا  إلهلل الهم  أخذ    تل ح لم  نمم هلليند  ا و يقدى   عد ن: 

إلهلل الهم و فأ ر  أن نخذ    تل ثاثه  بقرل ت هعاو أل ت هعةو ل د  تدل   الن ي

أ بعه   عنة ]هذه مت ل ولهلل المعلمه   نمم[و ل د  تدل حد لم هلليند  ا و أل وهلللد  

ع فر  . لالمع فري: الثه ا.(4) «]للجلية[   

                                                 
الخريددهللل النفهعددة يف تدد  يش  :(و لانظددر70أخرجد  ابدد  و ددهلل الحكددم يف فتددى   ةددر لأخ   هدد  )( 1)

 .(2/103) األن   ايعذل سالكنهعةو 

 (.1/96الحض  ل اإلوا هة يف القرن الرابع المجريو نهللر  تل )( 2)

 (.131-12/130)لله ر هلليى انت  مةة الحض  لو( 3)

(و ل دحح  األل د   2450(و لالنعد ئي   )1576(و لأبى هللالهلل   )623أخرج  الرت ذي   )( 4)

 (.509يف  حهيف الرت ذي   )



474 

 

 

 

 

 

 

متـنـزيه القرآن الكري                   

ت نددت الجليدة ولددهلل أهدل الددذه : أ بعددة  لولدهلل ومددهلل ومدر بدد  الخ د ا 

ل الى   : أ بعه  هلل همدام  دع نلدم أ ما  المعدلمه و لةده فة هللن نهرو لولهلل أه

 .(1)ثاثة أي ر

لمهلل تفد لت  قدهللا  الجليدة يف وةدى  اإلودارو لمدهلل  در  عند  أن ومدرل بد  

الع ص ألج  ولهلل أهل  ةر هللين  ي  فقط يف تل ونة و تهللفع ود  الرجد   هلللن 

األ بعة هللن نهر  النع ء لاألطف   لالشهىخو فهم  لم تتج لم جلية الشخ  الىاحهلل

 م   الهللللة األ ىية.

لالذي يظمر    هذا التف لت أن  قهللا  الجلية  رتلك لم د رو مد   ابد  أبدي 

نجهيف: ملت لمج ههلل:    شأن أهل الش ر ولهمم أ بعة هللن نهرو لأهل الهم  ولهمم 

 .(2)هللين  ؟ م  : جعل نلم    م ل الهع  

 ة التدي تراودي ح لدة الند س لكن  ولهلل تل ح   ل  يج لم هذه الم  لغ ال عده

ليع  همو لال تكلفمم فى  ط متممو لهى    نفمم     ل هة ومر للخلهفة بعهلله 

 .  (3) «وَإ َكلُوا ِوق  اقتهم»بأهل الذ ةو إن يقى : 

ليعتف هلل    هذه اللي هللل أن ال ياخذ    أهل الجلية إال مدهلل  »م   اب  حجر: 

 .  (4)«   ي هق المأخىن  ن 

إن الهمدىهلل يف تدل »هللر  تدل ود  المدا خ بنهد  ه  مىلد : ينقدل ن ليف هذا الةهللهلل

 .(5)«باهلل اإلوار يهللفعىن هللين  ا  لاحهللا  

                                                 
 (.3970ألل    يف  شك ل المة بهيف   )(و ل حح  ا618أخرج    لم يف المىطأ   )( 1)

نتره ال خ  ي يف ونىان ب ا الجلية لالمىاهللوة  ع أهل الحراو لأخرج  أبى و هدهلل يف األ دىا  ( 2)

(  57.) 

 (.1392أخرج  ال خ  ي   )( 3)

 (.6/267فتيف ال   ي )( 4)

 (.1/96الحض  ل اإلوا هة يف القرن الرابع المجري )( 5)
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إن المعلمه  »: "المن موة به  العلم لالهللي "يف تت ب   للهم هلل ابر فههرليقى  

   ت نىا يتق ةىن     قمى يمم إال شدهئا ةدئها   د  المد   ال يقد  ن بمد  ت ندت 

 .(1)«ى  هتم الىطنهةتتق ة ه  نمم حك

إن هدذه األتد لات المفرلةدة »:  "رائعد ل  الشد"ليقى   ىنتعكهى يف تت ب  

ت نددت ودد  ا لمددذه العددمىلة الغري ددة التددي  دد هللفم  المعددلمىن يف فتىحدد هتمو 

بددهلل  أن تخضددع لعلعددلة ال تنتمددي  دد  المغدد  ر التددي تخهلمدد   –ف لشددعىا  أت 

ة يمك  تىفهتم  بعمىلةو لتعدلمم  أن تخضع ألهللاء جلية خفهف –حرص األب طرل 

 .(2)«بعمىلة تذلم

أودق ىه  وند و يقدى   لأ      وجل و  هللفع هذا الم لغ اللهههللو فإن الفقمد ء

 .(3)«تعقط الجلية بللا  الرم ة أل وجله  و  األهللاء»اب  القهم: 

لتعقط الجلية و  الفقهر لود  الشدهش لود  الدل     »م   الق ةي أبى يعلهلل: 

 .(4)« هة[]أي   ح  الع

 ج. الجزَة يف مقابل الحماَة وال ْمات الحكومية

ليف  ق بل هذه الهللن نهر المعهلللهللات فإن المعلمه  يلتل ىن ب لهللف ع و  أهدل 

الذ ددة لحمدد يتممو للددى أهللى نلددم إلددهلل إمهدد   أ لاحمددم يف ودد هل حم يددة أهددل 

 ن تمم. 

دو»ر يو إن يقدى : دلربهعدة الحضد فقهلل ةدمن  تتد ا الن دي  آل ذي  َْ دَن َنص 

                                                 
 (.406 يو وفهف ط   ل و ص ) ل  الهللي  اإلوا( 1)

 (.407المةهلل  الع بقو ص )( 2)

 (.1/250أحك ر أهل الذ ة )( 3)

 (.160األحك ر العل  نهةو ص )( 4)
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 .  (1)«مْحب عل  جماعة المسلميَ ، وَن َْضهم بَْلة مَ الجوْ

نق تدل »لبمثل  ةم  و  هللل ب  الة  ت للمقىم  وظهم القد ط و حده  مد  : 

ونكم    ن لأتم لورض لكم يف شيء    أ ةكم لهلل د ئكم لأ دىالكمو لنقدىر 

 .(2) «بذلم ونكم إن تنتم يف ن تن  و لت ن لكم ب  ومهلل ولهن  ...

فدإن  نعند تم فلند  الجليدةو »هلل ألهدل بعدض الندىاحي يف العدرا  :   خ للتت

 .(3)«لإال فا حتهلل نمنعكم

لنلددم أن الجليددة إنمدد  تاخددذ  ددنمم ولددهلل لجدد  »مدد   أبددى الىلهددهلل ال دد جي:  

 .  (4)«العىض إلم  تمم يف باهلل المعلمه  لالذا ونمم لالحم ية لمم

و لاوتربلا مهد ر المعدلمه  لأتهلل فقم ء اإلوار ولهلل حق أهل الذ ة ب لحم ية

 ب     الىف ء ب لعمىهلل الذي تحرو  الشريعة لتأ ر ب .

 : دده : أحددهللهم : الكددفُّ »مدد   المدد ل هلليًا ليلتددلر د أي اإل دد ر د لمددم ب ددذ  حقَّ

 .  (5)«ونمم. لالث ن ي: الحم ية لممو لهكىنىا ب لكفئ ن نه و لب لحم ية  حرلوه 

 : د  ل د ال و ليلل ن  الكفُّ ونممو »لم   النىليًا لةم ن  د  ن تلفد  ولدهممو نفع 

 .  (6)«لهللفع  أهل  الحرا ونمم

الجلية تج  ولدهلل أهدل الذ دة يف تدل ود رو لهدي بدهلل  ود  »م   اب  مهللا ة: 

 .(7)«النةرل

                                                 
 ( . 1/266أخرج  اب  وعهلل يف ال  ق ت الكربى )( 1)

 ( . 68أخرج  اب  و هلل الحكم يف فتى   ةر لأخ   ه و ص )( 2)

 (.2/319ت  يش ال ربي )( 3)

 (.2/175شر   ىطأ   لم ) المنتقهلل( 4)

 (.143األحك ر العل  نهة )( 5)

 (.4/253انظر:  غني المحت ع )( 6)

 (.10/362المغني )( 7)
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لينقل القرايف و  اب  حلر إجم وا للمعلمه  ال تجهلل ل  نظهدرا  وندهلل أ دة  د  

إلددهلل باهللندد  يقةددهلللن و   دد  تدد ن يف الذ ددةو لجدد ء أهددل الحددرا»األ ددمو فهقددى : 

لج  ولهن  أن نخرع لقت لمم ب لكراع لالعا و لنمىت هلللن نلمو  ىنا لم  

و «م فإن تعلهم  هلللن نلم إهم   لعقهلل الذ دةهى يف ن ة ا  تع لهلل لن ة  وىل  

فعقهلل ياهللي إلهلل إتاأ النفىس لاأل ىا   ىنا لمقتض ه »ليعلق القرايف فهقى : 

 .(1)«و  الضه ع إن  لعظهم

لال يعقط لاج  المعلمه  بحم يدة أهدل الذ دة لهدم يف هلليد   اإلودارو بدل 

ل ن  ولهممو يقى  ابد  النجد   الحن لدي:  يجد  »يمتهلل إلهلل إطا  أوراهم الذي  غ 

ولددهلل اإل دد ر حفدد  أهددل الذ ددةو ل نددع  دد  يددانيممو لفددمُّ أوددرهمو لهللفددع  دد  

 .  (2)«مةهللهم بأنى

لالحكم فهم   » :هد(189)ت ه    حمهلل ب  الحع  الش   راإل ل   م ل  م  

ظمر أهدل الحدرا ولدهلل ن ا ي أهدل الذ دة أل ولدهلل أ دىالمم م ولدهلل نحدى  د  إنا 

شد  ح  و أي    تقهللر يف ن ا ي المعلمه  لأ دىالممو لوقد  ولهد  «نترن  أيضا 

ألن المعلمه  حه  أو دىهم الذ دة فقدهلل »: هد( بقىل 490)ت  لعرخعيلفقه  اا

   .(3)«لهم    لا    أهل هللا  اإلوار ..  التل ىا هللفع الظلم ونممو

للم  أغ   أ هر التت   م لىش ه ولهلل هلل شدق يف ألائدل القدرن الثد    المجدريو 

لأور    المعلمه  لالذ هه     النة  ى لالهمىهلل وهللهللا و نه  إلهد  اإل د ر ابد  

تهمهة ل ع  جمع    العلم ءو لطل ىا فم األورىو فعدميف لد  ب لمعدلمه و للدم 

بل جمهدع  د   عدم  د  الهمدىهلل »الذ هه و فق   ل  شهش اإلوار:  ورىي لق األ

                                                 
 (.3/20الفرل و القرايف )( 1)

 (.2/602   ل  أللي النمهلل )( 2)

ه ر الك هرشر   (3)  .(1/145) و العرخعيالعئ
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لالنة  ىو الذي  هم أهل ن تن و فإن  نفتكممو لال نهللع أوهرا و ال    أهدل الملدةو 

 .  (1)و فأطلقمم األ هر الترتي جمهعا«لال    أهل الذ ة

لهذه األحك ر الشروهة ال تخت  بأهل الذ ةو بل تعري ولدهلل تدل  د  تد ن 

ة تمد  ود ق هلل المعلمه     المع ههللي  لالمعتأ نه و فإوم جمهعدا أهدل ن دب ا

مدهلل بهَّند  أنًا المعدتأ نه  فهند  إنا لدم يكىندىا أهدل  نعدةم »به ند و يقدى  العرخعدي: 

ة يف لجىا نةرت مم ولهلل أ هر المعلمه و لهللفدع الظلدم   أهل الذ ًا
فح لمم تح   

 ونممم ألنًامم تحت لاليت . 

يج  ولهلل اإل  ر لالمعلمه  اتًا  ومم الوتنق نهم    أيدهللي أال ترى أنًا  ت ن 

المشرته  الذي  ممرلهم    لم يهللخلىا حةىن مم ل دهللائنممو تمد  يجد  ولدهمم 

ة؟ لتدذلم لدى أنًا هداالء  نلم إنا لمع الظمى  ولهلل المعلمه و أل ولهلل أهل الذ ًا

 .(2)«المعتأ نه  ت نىا    أهل هللا  المىاهللوةو هللخلىا إلهن  بتلم المىاهللوة

للهعددت الحم يددة العدد   الىحهددهلل الددذي ألجلدد  شددروت الجليددةو بددل نتددر 

العلم ء أ ى ا  و  نم  أن الجلية لالةغ   لوهلة ةغط  حهلللهللل تهللفع الدذ ي إلدهلل 

 التفكر يف اإلوار لاالطاع ولهلل  ح ون  لاالهتهللاء إله  لالفىم ب لجنة.

ذ  الددذي مدد   العلمدد ء: الحكمددة يف لةددع الجليددة أن الدد»مدد   ابدد  حجددر:  

يلحقمم ليحملمم ولدهلل الدهللخى  يف اإلودار  دع  د  يف  خ ل دة المعدلمه   د  

 .(3)«االطاع ولهلل  ح و  اإلوار

 د. مت  تسقط الجزَة عَ َهل النمة؟

لحدده  وجددل المعددلمىن ودد  حم يددة أهددل الذ ددة  هلللا إلددهمم  دد  أخددذله  دد  

                                                 
 (.618-28/617 جمىع الفت لى )( 1)

 (.1891-5/1892شرح  )العهر الك هر ل( 2)

 (.6/259فتيف ال   ي )( 3)
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تتد ا  الجلية لفىات شرطم و لهدى الحم يدةو فقدهلل  لى الق ةدي أبدى يىودف يف

الخراع لغهدره  د  أ دح ا العدهر ود   كحدى  أن األخ د   تت بعدت ولدهلل أبدي 

فكت  أبى و هدهللل لكدل »و ههللل بجمىع الرلرو ف شتهلل نلم وله  لولهلل المعلمه و 

لا    م  خلَّف  يف المهللن التي   ليف أهلم  يأ رهم أن يرهلللا ولهمم    ج  ي  دنمم 

: إنم   هللهللن  ولهكم أ ىالكمو ألن     الجلية لالخراعو تت  إلهمم أن يقىلىا لمم

مهلل بلغن     جمع لن     الجمىعو لإنكدم مدهلل اشدرتطتم ولهند  أن نمدنعكمو لإند  ال 

نقهلل  ولهلل نلمو لمهلل  هللهللن  ولهكم    أخذن   نكمو لنح  لكم ولدهلل الشدر  ل د  

 .  (1)«ت ن بهنن  لبهنكم م إن نةرن  ا  ولهمم

  باهللهم أودقط ودنمم المعدلمىن لحه  م ر أهل الذ ة ب لمش  تة ب لذلهلل و

)ت  لدى انع ي دالمدا خ الفرنعد ع األ   و يقى   الجليةو تم   نع  ع لية 

إن األ    أحعدنىا اودتق    »:  "أ  هنهة به  بهلن ة لاإلوار"يف تت ب   ر(1919

المعلمه  لهتحر لا     بقة بهلن ةو لتح لفىا  عمم لهعتعهنىا هبدم ولدهلل  ق تلدة 

لعرا لمم ألة ومم التي ألفىهد  لود  لا ولهمد و لالعمدهلل أو د ه الخل و لترك ا

هللا دىا  رو إلدهلل الق ئدهلل تهدىهللل   ختدى  للجمهدع أبند ء جنعد   د 653 ع ليدة ودنة 

 اغ ه  فه و ليف جملت : )أن ال يأخذ  نمم جلية ثاث ودنه و ثدم ي دذلىن بعدهلله  

لدف  ق تدل    ش  لاو تم  و ههللله لألثقىه ولهلل أن يقى ىا بح جة خمعة وشدر أ

   الفرود ن  دنمم بدهللال   د  الجليدةو لأن ال يرودل الخلهفدة إلدهلل  ع مدل أ  هنهد  

أ ددراء لال مدد هللل لال خددها  لال مضدد ل... لإنا أغدد   ولددهمم الددرلر أ ددهللهم بكددل  دد  

 .  (2) («يريهلللن     نجهللات. لأشمهلل  ع لية  ا  ولهلل نلم

                                                 
  (.187و ص )ل ان يلفتى  ال لهللان  ( و لانظره يف:166أخرج  أبى يىوف يف الخراعو ص )( 1)

و  جلدة "به  الشددريعة اإلودا هة لالقد نىن الدهللللي"انظر:  ق   ولي ب  ولي  نةى  بعنىان: ( 2)

 (.211 -210و ص ) ال لهللانفتى  (و لانظر: 54و العهللهلل )" و لة اإلوار"
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ف ع ود  ثغددرهم  ددع للمد  تعمددهلل الجراجمدة )مري ددا  د  أن  تهدد ( ب لقهد ر ب لددهلل

المعلمه و لأن يكىنىا وهىنا للمعلمه  لأوىاندا لمدمم أودقط ودنمم أبدى و هدهللل 

  الجليةو بل   لحمم ولهلل أن ينفلىا  دع المعدلمه  إنا غنمدىا يف حدرهبم إلدهلل

 .(1)ج ن  المعلمه 

ط وددنمم الجليددة و يقددى  الدد ان ي: أهددل العدد  رل فأوددق لبمثلدد   دد ليف 

 .(2)«للمعلمه  ولهلل جلية   لوممت نىا وهىنا لأهللالء »

لأ   أهل جرج نو فقدهلل نقدل ال دربي أن ودىيهلل بد   قدرن  فدع الجليدة ومد  

إن لكدم الذ دةو لولهند  »لتت  لمم بدذلم تت بدا جد ء فهد :  يقىر بحم يتم   نممو

المنعةو ولهلل أن ولهكم    الجلاء )أي الجليدة( يف تدل ودنة ولدهلل مدهلل  طد متكمو 

ب   نكم فلد  جدلا ه )جليتد ( يف  عىنتد  وىةدا  د   ولهلل تل ح لمو ل   اوتعن 

جلائ و للمم األ  ن ولهلل أنفعمم لأ ىالمم ل للمدم لشدرائعممو لال يغهدر شديء 

   نلم هى إلهممم    أهلللا لأ شهلللا اب  الع هل لنةحىا لمرلا المعلمه و للدم 

 .(3)«ي هلل  نمم ول لال غل

ألهل أن بهج ن و فقدهلل     ال ثل     تت   وت ة ب  فرمهلل و  ل ومر ب  الخ

تلمم األ  ن ولهلل أنفعمم لأ ىالمم ل للمم لشرائعممو ولهلل أن ياهلللا »أو  هم 

الجليةو ولهلل مهلل  ط متمم له  ولهلل   ي لال ا رألو لال م    له  يف يهللي  شديء 

ر  دنمم يف د   الهللنه و لال  تع هلل  تخل له  يف يهللي     الهللنه  شيء ... ل د  حشد

 .«يف الهللف ع( لةع ون  جلاء تلم العنة ونة )أي هللوي للمش  تة

لنلدم أن ومدر »ثم يضهف ال ربي بأن وت ة مهللر ب لكت ا ولهلل الخلهفة ومدر 

                                                 
 (.217أخرج  ال ان ي يف فتى  ال لهللانو ص )( 1)

 (.216-215أخرج  ال ان ي يف فتى  ال لهللانو ص )( 2)

 (.2/538ت  يش ال ربي )( 3)
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تدد ن يأخددذ وم لدد  بمىافدد ل المىوددم يف تددل وددنةو يحجددر ولددهمم بددذلم الظلددمو 

 .(1)«ليحجلهم ب  ون 

ألهدل أ  هنهد و فقدهلل تضدم  ومدهللهم:   ل ثل  أيضا تت  ودرامة بد  ومدرل

لا لكل غ  لو لينفدذلا لكدل أ در ند ا أل لدم يند م  نه الدىالي  داحام أن ينفر»

ولهلل أن تىةع الجلاء ومد  أجد ا إلدهلل نلدم .. لالحشدر ودىض  د  جدلائممو 

فعله   ثل    ولهلل أهل أن بهج ن    الجلاء .. فدإن  مل   اوتغنهلل ون   نمم لمعهلل

 .(2)«رلا لةع نلم ونممدحش

قَّ آلهللر  هتل أن يرى الجلية  أش مت    نعمه  الهىر ب لخهلل ة الععكريةو لذا ح 

ري ة الدهللف ع الدىطنيو فكد ن ال يدهللفعم  إال دت نت هذه الجلية أشد   بضد»إن يقى : 

 .  (3)«الرجل الق هلل  ولهلل حمل العا 

للم يك  الغرض  د  فدرض »تى  س أ نىلهللو فهقى : العهر ق  الما خ ليىاف

لىندا  - حثه  ولدهلل الظد  تمد  يريدهللن  بعدض ال د -هذه الضري ة ولهلل المعهحهه  

   ألىان العق ا ال تن ومم ود  م دى  اإلودارو لإنمد  تد نىا ياهلللود   دع ود ئر 

أهل الذ ة. لهم غهدر المعدلمه   د   و يد  الهللللدة الدذي  ت ندت تحدى  هلليد نتمم 

بهددنمم لبدده  الخهلل ددة يف الجددهشو يف  ق بددل الحم يددة التددي تفلتمدد  لمددم وددهىأ 

 .  (4)«المعلمه 

للم تك  هذه الضري ة تفرض إال ولهلل غهر المعدلمه  »انت: ليقى  ل  هلليى 

ري ة  د  دالق هلل ي  ولهلل حمل العا  .. لت ن الذ هىن يعفدىن يف نظهدر هدذه الضد

                                                 
 (.2/540المةهلل  الع بق )( 1)

 (.2/541المةهلل  الع بق )( 2)

 (.1/74الحض  ل اإلوا هة يف القرن الرابع المجري )( 3)

 (.58لهللوىل إلهلل اإلوارو تى  س أ نىلهللو ص )ا( 4)
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 .  (1)«الخهلل ة الععكرية .. لت ن لمم ولهلل الحكى ة أن تحمهمم

)ت  فد ن فلدىت المعتشدر  المىلندهللي لخربىطلي ود  لينقل الهللتتى  ولي ا

رائ  لهعت ف هللحة ب لنع ة لم  ت نت تقىر بد  الحكى دة دالض»مىل  بأن  ر(1903

العربهة    بن ء ال در  لحفدر الدرتع لتىطهدهلل األ د  ل د  إلدهلل نلدم  د  ةدرلا 

اإل ا و لالحقهقة أن الجلية لم تك  وق بدا ألهدل الذ دةو فمدي نظهدر إوفد ئمم 

 .(2)«   الجنهللية ليف  ق بل حم ية المعلمه  لمم

ة ونم  فإو  تعقط ون و ال بل يدهللفع لد   د  بهدت  د   لحه  يعجل هللافع الجلي

إنا »و ليقدى  أبدى الىلهدهلل ال د جي:  –تم  و ق به ند   –المعلمه     يكفه  ليقىت  

اجتمعت ولهلل الذ ي جلية ونته  أل أتثر لم تتهللاخل يف مى  الش فعيو لتتدهللاخل 

 لم  أند  يف مى  أبي حنهفةو لتج  وله  جلية ونة  لاحهللل و لالظ هر     ذه   

إن ت ن فر  نم  أخذ  ن  للعنه  الم ةهةو لإن ت ن نلم لعجدل  لدم تتدهللاخلو للدم 

ي ق يف ن ت     يعجل ون     العنه  .. لهذا القى    ندي ولدهلل أن الفقهدر ال جليدة 

 .  (3)«وله  لال ت قهلل يف ن ت 

ع أ   وقىبتمم إنا ا تنعىا و  أهللائم   ع التمكه  فج ئلو فأ    »م   القرط ي: 

ت ه  وجلهم فدا تحدل وقدىبتممو ألن  د  وجدل ود  الجليدة ودق ت وند و لال 

 .  (4)«يكلف األغنه ء أهللاءه  و  الفقراء

 هد. كيُية َخن الجزَة

للمل ال  ونىن يف القدرنن  د  جد ء يف نيدة الجليدة  د  حدث ولدهلل أخدذه   د  

                                                 
 (.131-12/130مةة الحض  ل )( 1)

 (.107اإلوار لأهل الذ ةو ص )( 2)

 (.2/176المنتقهلل شر   ىطأ   لم )( 3)

 (.74-8/73الج  ع ألحك ر القرنن )( 4)
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و لاوتشنعىا بعض  ى  أهللائم  التدي ند  ولهمد  ﴾عَ َْ وهم صاغْون﴿أهلم  

 قم ء يف تت مم. الف

للت ه ن الحق لتشف ال  طل نقرأ    نقل  المفعرلن يف شر  هذه اآليةو بعدهلل 

ر القدد  ب الكددريم بضددرل ل االطدداع ولددهلل أل  اآليددةو حهددث جدد ء فهمدد   أن نددذتئ

قاتلوا النََ إ َؤماون باهلل وإ باليوم اآلخْ وإ َحْمون مدا حدْم اهلل وَْدول  ﴿

َ َوتوا الكتاب حتد  َعِدوا الجزَدة عدَ َدْ وهدم وإ ََْاون دََ الحق مَ النَ

تمد   -(و ف لجلية تاخذ    المقد تله  ل د  يف حكممدم 29التىبة: ) ﴾صاغْون

و و  ممر لمم لغل ة للمعلمه  ولهممو إن له     شأن المق تل أن يدهللفع -تقهللر 

 جلية و  ولل لغل ة.

ْ  ﴿لمهلل فعر بعض العلمد ء مىلد :    أي ود  طهد  نفد  و لتدل  د» ﴾عدَ َد

أط ع لق هر  لأو  ه و  طه  نف     يهلل فقهلل أو  ه و  يدهلل . لمهدل  عندهلل مىلد : 

 .(1)«أي نعمة  نكم ولهمم و لمهل: يع هم     يهلله لال ي عث هب  ﴾عَ َْ﴿

و فمى  عندهلل لاةديف يف ﴾وهم صاغْون﴿لأ   األ ر ب لةغ   الىا هلل يف مىل : 

 عل لالغل ة.وه م  الذي نترن و ف لمق تل ل  يهللفع الجلية يف ح   ال

 د  لجدىا  لال يمك  أن يتن    عنهلل اآلية  دع  د   أيند ه يف أمدىا  الن دي  

ر دالددرب لالعددهلل و لحر ددة الظلددم لالعنددتو لهددى  دد  فممدد  ولمدد ء اإلوددار و ففعدد

الش فعي الةغ   بدأن تجدري ولدهمم أحكد ر اإلودارو أي الع  دة  نمد و ف لجليدة 

 لع  ة لأل ة الغ ل ة.وا ة ولهلل خضىع األ ة المغلىبة للخة ئ  ا

بةدى ل هللفدع الجليدة للمعدلمه و   لفعره الت بعي وكر ة  ىلهلل اب  و  س

م إن لمد  ت ندت الهدهلل المع هدة ولدهلل «أن يكىنىا مه  او لاآلخذ لم  جلىوا»فق  : 

العد هللل هدي الع لهددةو طلد   ددنمم أن يشدعرلا العد طي للجليددة بتفضدلمم ولهدد و ال 

                                                 
 (.6/259فتيف ال   ي )( 1)
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فجعدل يدهلل المع دي يف الةدهللمة ولهد و »تفعدهره: بفضل  ولهممو يقى  القرط ي يف 

 .(1)«لجعل يهلل المع ي يف الجلية وفلهللو ليهلل اآلخذ وله 

لمد  ت ندت يدهلل المع دي العلهد و ليدهلل اآلخدذ العدفلةم احدرتم »لم   اب  القهم: 

األئمة أن يكىن األ ر تذلم يف الجليةو لأخذله  ولدهلل لجد  تكدىن يدهلل المع دي 

 .(2)«العفلهللو ليهلل اآلخذ العله 

لأ      نقل و  بعض الفقم ء     ى   عتق حة يف  عنهلل الةدغ   فمدي  مد  

اوددتق ح  العلمدد ء لأنكددرلهو ل ندد   دد  نقلدد  تقددي الددهللي  الحةددني الشدد فعي ودد  

لتاخذ ولهلل لج  الةغ   لاإله نةم بدأن يكدىن الدذ ي م ئمداو »بعضمم بقىلمم: 

لي دأطئ  أود و  لالمعلم ج لعاو ليأ ره أن يخرع يهلله    جه  و ليحني ظمرهو

لية      عد  يف تفدة المهدلانو ليأخدذ المعدتىيف بلحهتد و ليضدرا يف لمل تد و 

 .«ليف  جمع اللحم به  الم ةغ لاألنن

هذه المهئة ب طلةو لال نعلم لم  أ ا   عتمدهللا و لإنمد  »لتعق م  النىلي بقىل : 

ينقدل  نتره  بعضمم .. ف لةىاا الجلر ب  او و ل هلله  ولهلل    اخرتوم و للم

 .(3)«أن  وله  الةال لالعار لال أحهلل    الخلف ء الراشهللي  فعل شهئا  نم 

لهدذا تلد   مد  »للم  نقل اب  القهم  ى ا  ش همة نتره  الفقم ء وقًا  بقىل : 

ال هلللهل وله  لال هى  قتضهلل اآليةو لال نقل و   وى  ا  لال و  الةح بة أودم 

ةدغ   هدى التدلا مم لجريد ن أحكد ر الملدة فعلىا نلدمو لالةدىاا يف اآليدة أن ال

 .(4)«ولهمم لإو  ء الجليةو فإن التلار نلم هى الةغ  

                                                 
 (.352-2/351( و لتفعهر الم ل هللي )8/115الج  ع ألحك ر القرنن )( 1)

 (.1/121أحك ر أهل الذ ة )( 2)

 (.1/669تف ية األخه   )( 3)

 (.121-1/120أحك ر أهل الذ ة )( 4)
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 .  (1)«تاخذ برفق تأخذ الهلليىن»لنقل النىلي و  جممى  العلم ء مىلمم: 

 
***

                                                 
 (.1/669تف ية األخه   )( 1)
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 الكريم يف القرآنواالسرتياق رق ال

ع القرنن الر  لاوتع  هلل ال شر لل شرو لأجد م هدذه الشدروة قالددوا  غدم : شرَّ

    يكتنفم     ظلم لمنع ن لا تم ن ل  لحجر ولهلل حريت .

أن الدر  مدهلليم يف المجتمعد ت اإلنعد نهةو لتقدره جمهدع ناتهلل  الجوابليف 

التدي يدا    -الشرائع الع بقة ولهلل اإلوارو ففي أوف   العمدهلل القدهلليم لالجهلليدهلل 

 ل   نلم ألا ر  ريحة ت هيف االورتم   لتأ ر ب و - بقهللوهتم  الهمىهلل لالنة  ى

وَما عبيْ  ونماؤ  النََ َكونون لدك ِمدَ الردعوب »   ج ء يف وفر الاليه : 

النََ حولكم، ماهم تقتاون عبيًْا ونما ، وََضًا مدَ َبادا  المسدتو ايَ الادازليَ 

عاْكم ماهم تقتاون، ومدَ عردائْهم الدنََ عادْكم الدنََ َلدْونهم يف َْضدكم 

ئكم مدددَ بعدددْكم ميدددْاُ ملدددك، ِيكوندددون ملكدددًا لكدددم، وتسدددتملكونهم ربادددا

 (.46-25/44)الاليه   «تستعبْونهم نل  الْهْ

لت ن األا الشمهر تى   األتىيني يعترب الر  ح لدة ف ريدة تتعلدق ب لخ هئدة 

األ ددلهة لألبددىي  نهللر لحددىاءو خلددق ا  لمدد  الع هددهلل األمددل نتدد ء   دد  غهددرهم  دد  

 األحرا .

طداع القد  ب ولدهلل لامدع هدذه لاشرتتت الكنهعة يف ا دتاك الع هدهللو ليكفدي ال

المعألة أن نذتر ل   مما نتدره ل  هلليى اندت ود  أودهللاهلل الع هدهلل الدذي  يملكمدم الكمندة 

د : (1)«الرمهدق    ألفا ردوش اثن  جى ا ج    يف تلىهلل و ن يف» لتد ن هلليدر ود نت  »و لأيض 

ددا لعشدجى  يمتلم ألفده   د   مهدق األ ضم لتد ن ألكدىي  يف تدى  ودههلل       د ري  ألف 

   .  (2)«م ء األ ضأ   

                                                 
 (.11/36)لله ر هلليى انت  ومةة الحض  ل( 1)

 (.14/428)المةهلل  الع بق ( 2)
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ليحكي الكت ا المقهللس با أهللندهلل  ىا بدة ود   م  ودة األن هد ء لاودرتم  و فن دي 

( 1)الملدىك ) «يْاْدالسد مَد ئدةام وثد ُ ،السديْات الاسدا  مَد ئدةام َدبع» ا  ولهم ن تد ن لد  

11/3.) 

لددم تشددذ ونمدد  أ ددة  دد  أ ددم »: ودد  الددر  يقددى  مدد  ىس الكتدد ا المقددهللس

.. أ   المعهحهة فلم تشأ أن تحهللث انقاب د  يف األلةد ع .. فق لدت  الت  يش القهلليم

ا ونهللئذ    ا تاك الع ههلل  .(1)«   ت ن و ئهلل 

 -لحتددهلل  نتةددف القددرن المددهاهللي العشدددري   -لطددىا  تدد  يش اإلنعدد نهة  

ا تأل الع لم ب لع ههللو الذي  ت نىا يعدتع هلللن ألتفد  األود  او تد لعجل ود  ودهللاهلل 

 يف مم  .هللي  أل خع  ل     

ليف بعض المجتمع ت ت ن وهللهلل الع ههلل أتثر    ودهللهلل األحدرا و ففدي حده   

ألف  مهدقو لحده   400ألفا    األحرا م فإن  ت ن فهم   20ت ن وهللهلل وك ن أثهن  

ر تم تحرير    يربى ولهلل 1823مر ت بري  نه  يف العةر الحهلليث إلغ ء الر  و ر 

هبدد ته  الةدى ته  لهدهلل ك حجددم  و للعددل القد  ب يكتفدي(2)ألدف  د   مهقمد  800

 االورتم   يف الت  يش اإلنع   م ل اإلوار لبعهلله.

إن الحهلليث و  الرمهدق يدذتر العد لم هللائمدا بىامدع  ريدر  لديء ب الةد م هلل 

لالظلمو لك  اإلوار غهر  عدال  ود  هدذا الىامدعو ألند  بدريء  ند و فلدم يقتدل 

هلل يتعلهلل الع هللل بمدىهتم بده  المعلمىن الع ههلل يف حل  ت المة  وة الرل  نهة حت

أنه ا الىحى و لال  نعىهم    هللخى  تن ئ  الع هللل ال هضو فح   الع ههلل وندهلل 

المعددلمه  تمدد  وددنرى تفةددهل  يختلددف ودد  الىامددع اإلنعدد   القدد ئم م ددل لبعددهلل 

 اإلوار.

                                                 
 (.592)م  ىس الكت ا المقهللس و ص ( 1)

 (.41هلل الكريم فرح نو ص )( أورى الحرا يف الت  يش و و 2)



488 

 

 

 

 

 

 

متـنـزيه القرآن الكري                   

 بدىن غىوت أ لىو لم االجتم ع الفرنعي لنعى  م ل هذا التفةهل شم هللل 

ه  د هللما هددى أن الدر  ونددهلل العدرا ]أي المعددلمه [ إن الدذي أ ا»: ر(1931)ت

خهر  ن  ونهلل غهرهمو لأن ح   األ م ء يف الشر  أفضل    ح   الخهللر يف أل بد و 

 .(1)«لأوم يكىنىن جلءا     األورل

ر( إن تقدى : 1999 لنثني بشم هللل المعتشدرمة األلم نهدة ميغدرهلل هىنكد  )ت

تُّ بةلة للدر  الدذي أل فند ه يف إن الع ىهللية يف المشر  العربي م ل اإلوار » ال تم 

او  ا لاودتغاال  ظ لمدا لاودت هللاهلل  الةه  أل لهللى الرل  نو حهث ت ن الرئ  اودتع  هلل 

ر  ُعهلل  لقهلل ت ن الر  لهللى العرا أمرا إلهلل ت  هلل  المةلحة به  ال رفه  إلو لة الم 

 فمهمدد ت بدده   دد  يعتددرب الع ددهلل جددلءا   دد و (2)«لتحمددل المعدداللهة تجدد ه اآلخددري 

 األورل لبه     يعتمتع بر يت  به  أنه ا األوىهلل.

إن ال  حث يف نةدىص القدرنن لالعدنة لد  يجدهلل فهممد  نةدا لاحدهللا  يحدث 

ولددهلل االوددرتم   أل يددأ ر بدد و بددل ولددهلل العكدد   دد  نلددم جدد ءت نيدد ت تثهددرل يف 

القرنن الكريم تأ ر لتحث ولدهلل إوتد   الرمد او لتجعلد   د  ف ةدل الع د هللاتو 

ََن ُتَوَلددوا  ُوُجددوَهُكم  ِقَبددَل  بدد   ل دد ليف األومدد   ﴿ لتقرندد  ب إليمدد ن  َّْ لَّددي َس ال بِدد

ََ بِداهلل َ  آَمد َّْ َمد ََّ ال بِد
ِِْب َوَلدكِ ِِْق َوال َمل  ِم اآلِخدِْ َوال َمآلئَِكدِة َوال كَِتداِب  ال َمر  َوال َيدو 

َبد  َوال يَ   ْ ََ َوآَتد  ال َمداَل َعَلد  ُحبِّدِ  َذِوي ال ُق دبِيِل َوالاَّبِيِّي ََ السَّ ََ َواب د َتداَم  َوال َمَسداكِي

َقداِب  ِّْ ي ال
ََ َوِِ ِلي

آئِ وا  اهللَ  و لتدذلم مىلد  تعد لهلل: ﴿(177)البقدْة: ﴾ َوالسَّ ُْ ُبد َواع 

 َِ َبدد  َوال َيَتدداَم  َوال َمَسدداكِي  ْ َسددانًا َوبِددِني ال ُق َِ نِح   َ َْ َوإَ ُترددد ُِْكوا  بِددِ  َشددي لًا َوبِال َوالِدد

ِْ ذِ  َ  َوال َجا دبِيِل َوَمدا َمَلَكد َِ السَّ اِحِب بِالَجادِب َواب د ِْ ال ُجاُِب َوالصَّ َب  َوال َجا  ْ ي ال ُق

ُ دوًْا  َِ َتداإً  َُِحَب َمَ َكاَن ُم   َ َماُنُكم  نِنَّ اهللَ إَ 
دَ   (و لمىلد :36﴾ )النعد ء: ََ َِ  ﴿

                                                 
 (.289بىن و ص ) ( حض  ل العراو غىوت أ لى1)

 (.38ص )ميغرهلل هىنك و و ا  له  تذلم( 2)
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َتَحَم ال َعَقَبَة  اَ  َما ال َعَقَبُة  اق  َْ ََد  َْ  َوَما  َك   (.13-11)ال لهلل:  َقَبة  ﴾َِ

ل    حمة اإلوار ب لع ههلل لحر   ولدهلل فكد تمم أن القدرنن جعدل وتد   

َقاُت الرمهق  ةرفا     ة  أ اللت ل المفرلةة ولهلل المعدلمه   َْ د َمدا الصَّ ﴿ نِنَّ

 ِّْ دي ال
دِة ُقُلدوُبُهم  َوِِ َُ ََ َعَلي َهدا َوال ُمَؤلَّ َِ َوال َعداِمِلي ا  َوال َمَساكِي َْ َق ُُ ََ لِل  ِمي ِْ َقداِب َوال َلدا

ددبِيِل اهلل ََ ددي 
ََ اهلل َوِِ دد ََِْضددًة مِّ َِ ددبِيِل  َِ السَّ (و 60)التىبددة: َعِلدديٌم َحكِدديٌم ﴾  َواهلل َواب دد

َقاِب ﴾  فقىل : ِّْ ي ال
 أي يف إوت ممم.﴿َوِِ

المعت ق    الند  :  ولهلل العت   حه  جعل  و  ا يف فك كملسو هيلع هللا ىلص تم  حث الن ي 

كل عضو ماها عضوًا مَ َعضائ  مَ الااْ؛ حت  ِْجد  مَ َعتق ْقبة؛ َعتق اهلل ب»

 .(1)«بُْج 

للحرص اإلوار ولهلل تجفهف  ن بع الر  جعدل فكد ك الرمد ا لودهلة يف 

ِماًا  ﴿الت مهر لالتكفهر و  خ  ي   عهنةو تقتل الخ أ  ُتَل ُمؤ  ََق  ن 
ََ   َ ِم َوَما َكاَن لُِمؤ 

َِلًا  ِماًا َخ َِلًا َوَمَ َقَتَل ُمؤ  ِماَدة  ﴾نِإَّ َخ  َمؤ 
َقَبدة  َْ  ُْ َِْ َتح  (و لالحندث 92)النعد ء:  َِ

ََُؤاِخددُنُكُم اهلل ﴿يف الهمدده   ددَْتُم  إَ  ََُؤاِخددُنُكم بَِمددا َعقَّ َ َمددانُِكم  َوَلدددكَِ 
ََ ِو ِِددي  ل  بِدداللَّ

ِليكُ  ََه  ِ ِعُموَن  ِط َما ُت ََ ََو    َ ََ ِم ِة َمَساكِي َْ َعاُم َعَر ُتُ  نِ   َْ ا َُّ َك َِ َ َماَن  دَوُتُهم  ارَ ََو  كِس  م  

َقَبة  ﴾ َْ  ُْ َِْ ِهم   ﴿(و لظم   الللجة 89)الم ئهللل:  ََو  َتح 
َسدائِ وَن ِمَ نِّ ُْ ََُظاِه  ََ َوالَِّنَ

دا َذلُِكدم  ُتوَعُظدوَن بِدِ  َواهلل ََّ َتَما ََ ن 
ََ َ َقب دِل   مِّ

َقَبة  َْ  ُْ َِْ َتح  َِ ََُعوُدوَن لَِما َقاُلوا  بَِمدا  ُثمَّ 

 ٌْ َمُلوَن َخبِي  (.3)المج هلللة:  ﴾ َتع 

لاإلوار حه  أبقهلل ولهلل الر و فإن  جفف ين بهع  بمنع لود ئل االودرتم   

المتعددهللهلللو لمةددره  ولددهلل لوددهلة لاحددهللل و لهددي األوددر يف الحددراو لاوتددرب  دد  

ث ثدة َندا »يىر القه  دة الق ئدل: ملسو هيلع هللا ىلص وىاه     الظلم المتىوهلل وله  بخةى ة الن ي 

خصمُت  َوم القيامة: ْجل َعِ  بدي ثدم خصمهم َوم القيامة، ومَ كاَ خصم  

                                                 
 (.1509( أخرج   علم   )1)
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غْْ، وْجل باَّ حًْا ِأكل ثما ، وْجل اَدتأجْ َجيدًْا، ِاَدتوىف ماد  ولدم َوِد  

 .(1)«َجْه 

  ب لضدرل لم إن لدم يدأ ر ا الم   ل عألة جىام االورتم   ب لحرا لهعت أ ر  

و لكنمدد  ح لددة أنن اإلوددار فهمدد  لم دد ر أن ملسو هيلع هللا ىلص لال الروددى   هبدد  القددرنن الكددريم

يعددرت  أل يعفددى أل يأخددذ الفددهللاءو لهددذا الخهدد   يتددهيف لم دد ر المعددلم أن يىاجدد  

 ع  لة األ م األخرى ألورى المعلمه  بمثل و ف أل م التي تعرت  المعلمه  يف 

 حرلهب  يعرت  المعلمىن أوراه .

رته  لودهللر دتد ن أحدرص الند س ولدهلل فكد ك أودرى المشدملسو هيلع هللا ىلص لك  الن دي 

َعتدق »:  تثهرل و  نم  مدى  ابد  و د سملسو هيلع هللا ىلص ت  اورتم مممو لشىاههلل نلم يف وهر

 .(2)«َوم الِائ  مَ خْج مَ ْقيق المرْكيَملسو هيلع هللا ىلص َْول اهلل 

لقهلل أبقهلل اإلوار ولهلل الر م ألن إلغ ءه المفد جئ إةدرا  ب لعد هللل لالع هدهلل 

ولهلل العىاءو فأ   الع ههلل فعهخعرلن  ىا هلل  مممدم لتف لدة  دىالهمم لمدم و لهدذا 

أ دره الرئه  األ ريكي إبراهد ر لنكدىن ع ههلل حه  أ هلل  ال م  ن  إله  شأنيذترن  ب

 اها  لمثدل المجتمع لم يك  لبتحرير الع ههللو ففقهلللا الرو ية لالغذاء لالعك و 

 هذا التغهر االجتم وي الك هر.

 الذي أ دهلل ه ود ر «Sick from Freedom» جهم هللالنل يف تت ب لمهلل تحهللث 

ودد ر  ريكدد  ألع هددهلل يف ل نلنكددى وددنة ولددهلل تحريددر 150يف نتددرى  ددرل  ر 2012

يف العدنة األللدهلل للعتد   المحدر ي  لىأ    الع ههلل  ئ ت األ ىت  ر و  1861

وم لددم يكىنددىا  دداهله  لتحةددهل مددىهتم لتددأ ه  واجمددم ىأل اإلطددا  و لكدد

 ددراض الددربهلل لالجددهلل ي لاألالجددىع لمدد تىا بعدد   و فلاالوتمدد هلل ولددهلل أنفعددمم

                                                 
 (.2227( أخرج  ال خ  ي   )1)

 (.3405( أخرج  أحمهلل   )2)
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 .(1)ت  ثه   هللفعىا فه  أغلهلل األثم ن  اجتم وه   مللاال  إطاممم ك ن ف واألخرى

دد و إن ل تددذلم فددإن إطددا  الع هددهلل  دد  غهددر هتهئددة ظرلفدد  يضددر ب لعدد هللل أيض 

    مهلل ال يملدم  -يف المجتمع ت القهلليمة – أ ىالممو إن الع ههلليفقهللهم ثرلهتم ل

العههلل غهرهو تم  يف حهلليث ومران ب  حةه  و  الرجل الدذي )أوتدق ودتة أو دهلل 

م لمد  فهد   (2)فدار فعلد ملسو هيلع هللا ىلص ك  ل      غهرهم(م ف لدغ نلدم الن دي ونهلل  ىت م للم ي

    إةرا  بى ثت . 

لمهلل تن أ اإلوار بنم ية الدر  حده  جعدل لعتدق الرمهدق بدهلليا  يف العقىبد ت 

ِماَدًة  ﴿التي شرع فهم  العت  و تم  يف مىل :   َمؤ 
َقَبدة  َْ  ُْ َِْد ِلِ  َوَتح  ََه  َمٌة نَِل   ٌة َمَسلَّ ََ

ِْ َِ

َمَ ََ اهلل َِ د َبدًة مِّ َِ َتو  َِ ُمَتَتدابَِعي   َ َْ ِصدَياُم َشده  َِ   ْ ََِجد َعِليمدًا َحكِيمدًا ﴾  َوَكداَن اهلل لَّم  

دِط َمدا  ﴿(و ل ثلد  يف مىلد : 92)النع ء:  ََ ََو    َ ََ ِمد ِة َمَسداكِي َْ َعداُم َعَرد ُتدُ  نِ   َْ ا َُّ َك َِ

 َْ  ُْ َِْد ََو  َتح  دَوُتُهم   ََو  كِس  ِليُكم   ََه  ِ ِعُموَن  دام  ﴾ ُت ََّ
ََ ِصدَياُم َث ََثدِة  َِ   ْ ََِجد َمدَ لَّدم   َِ  

َقَبدة 

و فقهلل تن أ القرنن بنم ية االورتم   لالرمهدق بفضدل شدرائع  التدي ال (89)المائْة: 

 نجهلل لم   ثها  ونهلل األ م األخرى.

ة إنا للهللت لعههلله  وتقت بعهللهو لأن ألالهلله   ند   ل   هذه الشرائع أن األ  

دد»:   ومددر بدد  الخ دد ا هددر المددا نه  أيقددى  أحددرا  تددأبهممو  ة يعتقمدد  األ  

                                                 
: احدهللل  د  خ  د يف ل يجهلل  ب لذتر أن لهنكىن حر  الع ههلل الوت   ات وه ودهة بحتدةو فقدهلل مد  ( 1)

ههلليف يف هذا النض   له  إنق ن الع ىهللية أل تهلل هره و إنا ت ن بإ ك   إنق ن االتح هلل بهلللن تحريدر أي »

لددم أتدد  يى ددا  دد   ايددهللا  للمعدد لال االجتم وهددة لالعه وددهة بدده  العددىهلل »و لأةدد أ: « و ددهلل فعددأفعل

إبدراههم « يمنع المع لال لألبهلل وتقهلل أن هن ك اختافا جعهلليا به  العرمه ألال هض بأي شكل .. بل 

 (.109و 208لهنكىنو بى  ر إنجلو ص )

 (.1668  ) علم ( أخرج  2)
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للعل    ال ريف أن نذتر هن  أن خلف ء بني الع د س و (1)«   وقُ  ت ن لإن  مللهلله

 .(2)ت نىا جمهعا    أبن ء اإل  ء إال أب  الع  س العف   لالممهللي لاأل ه 

ال يكدد هلل المعددلمىن ينظددرلن إلددهلل الددر  بعدده  »بددىن:  يقددى  غىوددت أ لددى

 د   -لهدم مومد ء اإلودار المحرت دىن-ن   و فأ م ت واطه  ن  وثم االحتق

 .(3)«اإل  ءو لال يرلن يف نلم    يحط    مهلل هم

لحه  أبقهلل اإلوار الر  فإن  ةم  للرمهق    ال تجدهلله يف حضد  ل أخدرى 

رب  و دأل هللي  نخرو ل   نلم أن أ ر العههلل بمعد لال  مهقد  بنفعد  يف   عمد  ل شد

درر م دل أن يكدىن لأن يا   ل  ح ج  ت  الضرل يةو ف  تات  للرمهدق  عداللهة لغ 

نمدداو لإنا شددئن  أن نددهلللل ولددهلل هددذه المعددألة فلنقددف ولددهلل بعددض  ظدد هر هددذه  غ 

 المأثرل الحض  ية الفريهللل ونهلل المعلمه .

لدةو  ىيهلل أب  ن  الغف  ي و  أى المعرل  ب  لةو لولدهلل غا د  ح  لوله  ح 

ملسو هيلع هللا ىلص : فقد   لدي و ملسو هيلع هللا ىلص  جا و فشك   إلهلل الن دي  فعأل  و  نلمو فق  : إ  و ب ت

َعيْت  بأم  .. نن نخوانكم خولكم، جعلهم اهلل تحَ ََدَْكم، ِمدَ كدان َخدوه »

تحَ َْه ِليِعم  مما َأكل، وليلبس  مما َلبس، وإ تكلُدوهم مدا َللدبهم، ِدنن 

للمملدو   عامد  »ملسو هيلع هللا ىلص: ليف حهلليث نخدر مد   ، (4)«كلُتموهم ما َللبهم ِأعياوهم

 .(5)«، وإ َكل  مَ العمل نإ ما َِيقوكسوت 

جعلت ميهللا  يخت   ال قد ء  ح  ثةيف  ع  لة  مهق  ميهلل ب  ملسو هيلع هللا ىلص إن وظمة الن ي 

                                                 
و لالعُقط هى الجنه  الذي يعقط    ب   أ   م دل (13243  ) و هلل الرما  يف  ةنف ( أخرج  1)

 .لالهللت 

 (.24و ص )انظر: ت  يش الخلف ءو العهىطي ( 2)

 (.376ص )بىنو  ( حض  ل العراو غىوت أ لى3)

 (.1661(و ل علم   )2545( أخرج  ال خ  ي   )4)

 (.1662( أخرج   علم   )5)
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ملسو هيلع هللا ىلص ولددهلل المضدددي حددرا   ددع لالهلليدد م فك فددأه الن ددي ملسو هيلع هللا ىلص ولددهلل الع ىهلليددة ونددهلل الن ددي 

بت نهدد و فكدد ن يعددمهلل ميددهلل بدد   حمددهلل إلددهلل أن ألغددهلل القددرنن الكددريم الت ندديو فةدد   

 .(1)ثةينع  ألبه  ح  

وندهلل  -  ن اإلوار   ن الرمهدق ود  تثهدر  مد  يتلد   الدر: إلنعىهلل للقى 

   الظلم لالمم نةو ف لع هلل إنع ن ل     الحقدى  ولدهلل ودههلله  د   -األ م األخرى

 يعأ  ون  ا  يىر القه  ة.

مَ قتل عبْه قتلااه، ومَ جْعد  جدْعااه، »ف لع هلل ال يجىم متل  لال تعذي   

تمد  ال يجدىم اهت  د  لال عد  يف حقىمد  الذاتهدة تعد ئر ، (2)«ومَ َخصاه َخصيااه

مَ قن  مملوك  وهو بْي  مما قال ُجلْ َوم القيامة نإ َن َكون كمدا »األحرا  

 .(3)«قال

ت أ لضدم ن وت مد   د  ودههلله وندهلل  د   -للى ل مة لاحهللل  -الرمهق  لةرا  

ذ  د  األ ض ودىهللا  أل يخ أ ا  ليرجى ثىاب و فقهلل أوتق اب  ومر  ملىتا ل و ثم أخد

شهئا فق  :    فهد  ]أي إوتد مي للع دهلل[  د  األجدر  د  يعدىى هدذا ]أي العدىهلل[ إال أ  

 .(4)«َقول مَ لِم مملوك  َو ضْب ؛ ِكُاْت  َن َعتق : »ملسو هيلع هللا ىلصومعت  وى  ا  

  طلدع يف مةة أبي  ععىهلل ال دهلل ي حدهملسو هيلع هللا ىلص لهذا المعنهلل الن هل أتهلله الن ي  

اعلدم َبدا مسدعود، هللُ َقدْْ » غا   ب لعدى  فقد  : وله   وى  ا  و لهى يضرا

 ملسو هيلع هللا ىلص:فق   أبى  ععىهلل: يد   ودى  ا و هدى حدر لىجد  ا . فقد   « عليك ماك علي 

                                                 
 (.3/17( انظر: ماهلل المع هلل و اب  القهم )1)

 (.1414(و لالرت ذي   )4736( أخرج  النع ئي   )2)

 (.1660(و ل علم   )6858( أخرج  ال خ  ي   )3)

 (.1657( أخرج   علم   )4)
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 .(1)«َما لو لم تُعل للُحتك الااْ، َو لمستك الااْ»

ََْتادا َدبعة نخدوة؛ مدا لادا لقدْ  : )ليحكي  ثل هذا وىيهلل ب   قرن المدل 

 .(2)َن نعتقها(ملسو هيلع هللا ىلص َحْنا، ِأمْنا الابي خادم نإ واحْة، ِلِمها 

مدَ إ مكدم مدَ »ند : و  تعدذي  الع هدهلل لتكلدهفمم  د  ال ي هقىملسو هيلع هللا ىلص لوهلل 

مملوكيكم ِأ عموه مما تأكلون، واكسوه مما تلبسون، ومدَ لدم َ ئمكدم مداهم 

 .(3)«ِبيعوه، وإ تعنبوا خلق اهلل

بده   بحع   ع  لة الرمهق حتهلل ح   إود ءهتمو فقدهلل معدهللملسو هيلع هللا ىلص لأل هلل الن ي 

 جددلو فقدد  : يدد   وددى  ا و إن لددي  ملددىته  ي كددذبىن ني ليخىنددىن ني ملسو هيلع هللا ىلص يهلليدد  

مم لأةددرب ممو فكهددف أندد   ددنمم؟ فقدد    َحسددب مددا »ملسو هيلع هللا ىلص: ليعةددىن نيم لأشددتم 

بو ، وعقاُبك نَاهم، ِنن كان عقاُبدك نَداهم بقدْْ ذندوبهم  خانو  وعصو  وَكن 

ذنوبهم كان ِض ً لدك، كان كُاًِا إ لك وإ عليك، ونن كان عقابك نَاهم دون 

 .«ونن كان عقاُبك نَاهم ِوق ذنوبهم اقتص لهم ماك الُضل

فتنحهلل الرجلو فجعل ي كي ليمتف لم  يعلم    ح ل   ع  ملىتهد و فقد    

دَ   ﴿ :َما تقَْ كتاب اهلل»ملسو هيلع هللا ىلص :  وى  ا   َِ ِم ال ِقَياَمدِة  دَط لَِيدو  ََ ال ِقس  َوَنَضُع ال َمدَواِزَ

ٌس َشي    ُ ََ ﴾ ُتظ َلُم َن دبِي
َِ د  بِاَدا َحا َُ َتي اَدا بَِهدا َوَك ََ  

َدل   ْ َ  َخد د  مِّ
لًا َونِن َكاَن ِمث َقداَل َحبَّدة 

 .( «47)ارنبيا : 

ل: لا  يدد   وددى  ا و  دد  أجددهلل لددي للمدداالء شددهئا خهددرا   دد  فقدد   الرجدد 

م  .  (4) ف  متممو أشمهللتم أوم أحرا  تلم 

                                                 
 (.1659( أخرج   علم   )1)

 (.1658( أخرج   علم   )2)

 (.20972(و لأحمهلل   )5161( أخرج  أبى هللالهلل   )3) 

 (.3165(و لالرت ذي   )25865( أخرج  أحمهلل   )4) 
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الرمهددق ب لحر دد ن  دد   لتىوددهلل الددذي  يعددهئىن  ع  لددةملسو هيلع هللا ىلص تمدد  حددذ  الن ددي 

إ َْخل الجاة ب يل وإ ِخب وإ »الجنةو لهي أغلهلل   لىا ل رغىاو فق  : 

خائَ وإ َيف الملكة، وَول مَ َقَّْ بداب الجادة المملوكدون نذا َحسداوا ِيمدا 

 .  (1)«بياهم وبيَ اهلل عز وجل، وِيما بياهم وبيَ مواليهم

   يفر  شمل األورل ملسو هيلع هللا ىلص رهم هتهللهلل لإلنع نهة الرمهق لحر ا ولهلل  ش و

ق اهلل بيادد  وبدديَ َحبتدد  َددوم : »المملىتددة بقىلدد  َّْ مددَ ِددْق بدديَ والددْة وولددْها ِدد

 .(2)«القيامة

يى دي ب لع هدهلل لضدعفممو للدم يدن  الى د ل هبدم حتدهلل ملسو هيلع هللا ىلص ل   ما  الن دي 

و يقدى  أند  بد  ملسو هيلع هللا ىلصلهى ولهلل فدرا  المدىتو يف اللحظد ت األخهدرل  د  حه تد  

الصدد ة، ومددا »ره المدىت: دحده  حضددملسو هيلع هللا ىلص    لدم: ت ندت و  ددة ل دهة  وددى  ا 

يغرغر هب   هلل هو ل   يك هلل يفدهض هبد  ملسو هيلع هللا ىلص حتهلل جعل  وى  ا   «ملكَ ََمانكم

 .  (3)لع ن 

للئ  ت نت األهللي ن األخرى تغل  للع هلل يف وقىبت  ولهلل الذن     ال تغلظد  

ولهلل العههلل م فإن اإلوار يخفف وقىبة الع هلل ليجعلم  هلللن وقىبة الحر م  راو ل 

 ل  لةعف  الدذي مدهلل يىمعد  ب لمعةدهةو ل د  نلدم تخفهدف وقىبدة اللند  إلدهلل لح

دُ  َمدا َعَلد   النةف    وقىبة الحر ﴿ ََّ نِص  َعَلدي ِه َِ  
اِحَردة  َُ ََ بِ َتي  ََ نِن   َِ  ََّ ِص َُح  نَِذا  َِ

ََ ال َعَناِب  َصاَاِت ِم  (.25﴾ )النع ء: ال ُمح 

  الخمد و فرفدع ليف حهلليث اب  و  س أن و هللا      مهق الخم  ور   

                                                 
 .(3691(و لاب    ج    )1946و لنحىه ونهلل الرت ذي   )(14( أخرج  أحمهلل   )1)

 (.1566( لالرت ذي   )22988( أخرج  أحمهلل   )2)

 (و لاللف  ل .11759(و لأحمهلل   )2697  ) ( أخرج  اب    ج 3) 
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 .(1)«مال اهلل عز وجل َْق بعض  بعضًا»فلم يق ع و لم  : ملسو هيلع هللا ىلص نلم إلهلل الن ي 

لحه  أو ء ح ط  ب  أبدي بلتعدة إلدهلل  مهقد و لمةدر يف إطعد  ممم ودرمىا 

ن مة  جل  د   ليندةو فرفدع األ در إلدهلل ومدرو فعفد  ودنممو لمد   لح طد : )أ اك 

ر ا يشق ولهم(و ف أ ره أن يدهللفع للمدل  ةدعف ثمد  تجهعممو لا  ألغر نًام غ 

 .(2)الن مة التي ورمم   مهق و لوف  ونمم و للم ي  ق ولهمم حهلل العرمة

لأخهرا  فإن الحض  ل اإلوا هة مهلل ت نمىنجا فريهللا  يف  ع  لة الع هدهللو فكد ن 

 ددىلهلل أبددي حذيفددة و لاأل ددراء تعددلم ن الف  وددي أ هددر   ددنمم العلمدد ءو تدددع لم 

ثدة م ئدهلل جدهش المعدلمه  يف  اتدةو لبدا  خد من بهدت المد   المهللائ و لميهلل ب  ح  

ن ( الذي يقى  ون  الخلهفة ومر ب  الخ  ا ن و لأوتدق ودههلل  أي  (3): )أبدى بكدر ودههلل 

 باال .

للعل الق  ب يأنن لي يف خ تمة هذا الفةل ب وت راهلل طريف يحكدي  نللدة 

هددري ولددهلل لُّ يف أ ددة اإلوددار و فقددهلل هللخددل الالحضدد  ي الك هددر الع هددهلل لو دد ءهم 

الملم ب   رلان فق  :    أي  مهلل ت ي  مهري؟ ملدت:  د   الخلهفة األ ىي و هلل

  كة.

م  : فم  خلفت هب  يعىهلل أهلم ؟ فقلت: و  ء بد  أبدي  بد  . مد  : فمد   

العرا أر    المدىالي؟ ملدت:  د  المدىالي. مد  : فد م ود هللهم؟ ملدت: ب لهللي ندة 

 ن غي أن يعىهلللا الن س. ملت: نعم. لالرلاية م  : إن أهل الهللي نة لالرلاية ي

م  : فم  يعىهلل أهل الهم ؟ ملت: ط للس ب  تهع ن. مد  : فمد  العدرا 

أر    المىالي؟ ملت:    المىالي م  : ف م و هللهم؟ ملت: بم  و هللهم ب  و د ء. 

                                                 
 (.2590( أخرج  اب    ج    )1)

 (.1468( أخرج    لم يف المىطأ   )2)

 (.3754( أخرج  ال خ  ي   )3)
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 م  :    ت ن تذلم ين غي أن يعىهلل الن س.

مد  العدرا م  : فم  يعىهلل أهل  ةر؟ ملت: يليهلل ب  أبي ح هد . مد  : ف 

 أر    المىالي؟ ملت:    المىالي. فق   تم  م   يف األلله   ع .

م  : فم  يعىهلل أهل الش ر؟ ملت:  كحى  الهلل شدقي. مد  : فمد  العدرا  

أر    المىالي؟ ملت:    المىاليو و هلل نىبي أوتقت  ا رأل  د  هدذيل. فقد   تمد  

 م  .

ن. مد  : فمد  ثم مد  : فمد  يعدىهلل أهدل الجليدرل؟ ملدت:  همدىن بد   مدرا

 العرا أر    المىالي؟ ملت:    المىالي فق  : تم  م  .

ثم م  : فم  يعىهلل أهل خراو ن؟ ملدت: الضدح ك بد   دلاحم مد  : فمد   

 العرا أر    المىالي؟ ملت:    المىالي فق  : تم  م  .

ثم م  : فم  يعىهلل أهل ال ةرل؟ ملت: الحع  ب  أبي الحعد . مد  :  د   

 لي؟ ملت:    المىالي.العرا أر    المىا

م  : فم  يعىهلل أهل الكىفة؟ ملت: إبراههم النخعدي. مد  :  د  العدرا أر  

    المىالي؟ ملت:    العرا.

م  : ليلم ي  مهدري فرجدت ونديو فدىا  لتعدىهللن المدىالي ولدهلل العدرا  

 حتهلل يخ   لم  ولهلل المن برو لإن العرا تحتم .

 لهلليند و فمد  حفظد  ود هللو ل د  ملت: يد  أ هدر المدا نه و إنمد  هدى أ در ا  

 .(1)ةهع  وقط

لهكذا يت ه  لكل ب حث ود  الحدق تمهدل اإلودار لودمىه يف التع  دل  دع 

الرمهق لحر   ولهلل تجفهدف  ن بعد و لت ده  بدراءل اإلودار لالقدرنن  مد  تعمدهلله 

 األ م    ظلم لطغه ن لإةرا  بحقى  الع ههلل.

                                                 
 (.40/349( ت  يش هلل شقو اب  وع تر )1)
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*** 
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 خامتة
  ب المنةف جملة أ ى :لهكذا لبعهلل هذه الجىلة يت ه  للق 

* أن القرنن تار ا  تع لهلل المحفدىظ بحفد  ا  لالمنقدى  إلهند  بتدىاتر الحفد ظ 

 جها  بعهلل جهل.

* أن المجىر ولهلل القرنن يمهللأ إلهلل تشدكهم المعدلم بقرنند  لإبعد هلله ود  ههلليد  

لتأثهره الذي جعل    المعلم  شعل ههللاية لنرباس حدق لهلللهدل إيمد ن لمدىل 

 ال تقمر.

لمدذا القدرنن أند  تتد ا ا   -بضدعفم  -ن األب طهل المث  ل ود  القدرنن تشدمهلل * أ

 الذي أوجل ال  ونه   ع حر مم ولهلل الكههلل لتةههلل النق ئ  فه .

* أن هددذه األب طهددل تكشددف ودد  جمددل ف ةدديف لق ئلهمدد  بلغددة العددرا ل عدد   

النةددىص القرننهددةو للعلمدد  تكشددف أيضددا ودد  تددهللله  لتل دده  ل ج ن ددة 

 ة العلمهة.للمىةىوه

* أن ال دد ونه  يف القددرنن لددى أنةددفىا لعلمددىا بددراءل القددرنن  دد  أبدد طهلمم و للددى 

أو هلللا النظر يف تت مم لىجهللله  ت فيف برماي  ث بتة لاةحة    جن     اهللودىه 

أن يعتذ لا للقرنن بم  اوتذ لا فه   ولهلل القرنن الكريمو لت ن األللهلل هبم مل ا  

 . لكت مم

ىن هبدد  ودد  القددرنن مهلليمددة  دد  فتددئ المعتشددرمىن يرهللهلللودد  * أن األب طهددل الم عدد

بجمددل أل خ ددثو لأن المجمددة الجهلليددهللل  دد  هددي إال  ددهللى لمددذه المجمددة 

 االوتشرامهة.

* أن جمل المعلمه  بلغة العرا الهىر و لجملمم بعلىر القدرنن لتفعدهره ود   

 ئدده  لتحددى  هددذه األب طهددل إلددهلل شدد م ت تشددت   ولددهلل وددىار المعددلمه و 

ولهلل المعلم أن يتحةد   د  هدذه الشد م ت بمعرفدة هلليند  لاإللمد ر  ف لىاج 
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 بعلى   إنا لم يقهلل  ولهلل التمك   نم .

* أن مددىل اإليمدد ن ودد   يف هللفددع الشدد مة و لأن  ددرض القلدد  لةددعف اإليمدد ن 

القل  إنا ت ن فه   درض نناه أهللندهلل "و   يف اوتحك  م و لمهلل م   اب  القهم: 

ال يقددىى ولددهلل هللفعممدد  إنا ل هللا ولهدد و شدديء  دد  الشدد مة أل الشددمىلو حهددث 

لالقل  الةحهيف القدىي ي رمد  أةدع أ نلدمو لهدى يهللفعد  بقىتد  ل دحت و 

لب لجملة فإنا حةل للمدريض  ثدل ود    رةد  ماهلل  رةد  لةدعفت مىتد  

لترا هلل إلهلل التلفم    لم يتهللا ك نلدم بدأن يحةدل لد   د  يقدىى مىتد  ليليدل 

 .(1)" رة 

م ينددل  دد  العلددم  دد  يحةددن   دد  الشدد م ت أن * أن الىاجدد  ولددهلل المعددلم إنا لدد

 ع ملدة ال ضد وة  همملأن ال يةغي إلهلل م ئلهم و ف الوتم ع إل ويف     ج لعم 

لةعف الهقه  و   يف اوتحك ر الش مة لاة راا الجن ن لمد و لالىمدىع يف 

 براث  الشه  ن ل ىا هلل الماك.

يةرلن و ث    * لأختم بنةهحة غ لهة يعهلليم  تى  س ت  لهل ألللئم الذي 

و إن يقدى : ولهلل  ىاجمة القرنن لاإلوار    خا  التشكهم لالكذا لاالفدرتاء

لقهلل أ  يف    أترب الع   ولهلل أي فرهلل  تمهللي   د  أبند ء هدذا العةدرم أن يةدغي »

ا خددهللاع  ددلل و لنن لندد  أن إلددهلل  دد  يظدد   دد  أن هلليدد  اإلوددار تددذاو لأن  حمددهلل  

خهفة المخجلةم فإن الرو لة التي أهللاهد  نح  ا    يش ع     ثل هذه األمىا  الع

للدى أن الكدذا ..   ر مرن ددراع المنهدر  دهللل اثندي وشددنلم الرودى   د  مالدت العد

لالغش يرلج ن ونهلل خلق ا  هذا الرلاعو ليةد هللف ن  دنمم  ثدل نلدم التةدهلليق 

 !أل  ج نه و ل   الحهد ل إال ودخف لو دث لأةدلىلة ل   لالق ى و فم  الن س إال ب  

ل   أةعف أهل  لأحقمم ب لرثد ء  !   أوىأ  ثل هذا اللوم وخلقللهلل أال ت  ت ن األ  

                                                 
 (.1/18) و اب  القهم( إغ ثة اللمف ن1)
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 .(1) «  أتفر    هذا لال أألر... للعل الع لم لم ير مط  أي  ! لالمرحمة

د  و فهغرمىند  يف ودهل  د  لأ   الش  ا المعلم الذي يمت ي اآلخدرلن جمل 

 ى  ل :الش م ت التي لم يعتعهلل لم  ب ى  مراءل لحع  ت ةر لتعقلو فأم

 الربه ن و  وريت لجع جع        عدرامد مع لفدم معدلوندال يف

 إال الةهللى ت ل ىر يف الخرب ن    له  شيء تحتم  الجع جع ني تم

َْ اهلل﴿ لأحع   ن  مى  ا  تع لهلل:  ُؤوا  ُندو
ُِ  ِ َُ ن 

ََ وَن  ُْ َِْ دأ َب  اهلل َُ ََ َواِهِهم  َو  ِ نِإَّ  بِدَأ

ُه َوَلو  كَ  َْ تِمَّ ُنو َُ ن 
وَن ََ ُْ

 (.32﴾ )التىبة: َِْه ال َكاِِ

 ل لهلل ا  ولهلل ن هن   حمهللو لولهلل نل  ل ح   لولم.

***

                                                 
 (.55-54ص )األب   و تى  س ت  لهلو  (1) 
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 املصادر واملراجعأهم 
 أواًل : الكتب

 و 2و تعريدد :  حمددهلل العدد  ويو  ر(1881)ت  ب دد  و تى دد س ت  لهددلاأل

 ر.1930الم  عة المةرية ب ألمهرو 

 و تحقهدق:  حمدهلل هد(911ت ) يف ولىر القرننو جا  الهللي  العهىطيتق ن اإل

 هد.1408أبى الفضل إبراههمو المكت ة العةريةو  ههللاو 

   اإلمندد ع يف القددراءات العدد عو أبددى جعفددر أحمددهلل ابدد  ال دد ن  األنةدد  ي )ت

و   دد بع ج  عددة أر القددرىو  1هددد(و تحقهددق: و ددهلل المجهددهلل م دد  شو  540

 هد.1403

  ر و دهلل العدارو اإلوار لحقى  المرألو  جمىودة بد حثه و بإشدراأ هلل. جعفد

 هد.1425و  اب ة الج  ع ت اإلوا هةو 1 

   أهلللة الهقه  يف الرهلل ولهلل   د و  الم شدري  لالملحدهللي  و  حمدهلل شدىمي و دهلل

 هد . 1406و هللا  اإل ش هلل و  1جليري و  ع  ري الالرحم  ال

   هد( و تحقهق :  حمدهلل أبدى 311ت  يش األ م لالملىك و اب  جرير ال ربي )ت

 و هللا  المع  أ و  ةر . 2 الفضل إبراههم و 

 أشدرأ و يىحن  لدى ن   ىودمهمو  ت  يش الكنهعة المعهحهة القهلليمة لالحهلليثة

 ر.1875 و ل ن نو هنري هرس جعولهلل تعري   لتنقهح  : 

  (و تحقهدق: فمدهم هدد262ت  يش المهلليندة المندى لو ومدر بد  شد   النمهدري )ت

  حمهلل شلتىتو ]بهلللن  على  ت نشر[.  

  تحقهددق:  هددد(270و)ت  ابدد  مته ددةا    حمددهلل بدد  و ددهللننو تأليددل  شددكل القددر

 هد.1393و هللا  الرتاث و الق هرلو 2العههلل  قرو  
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   هدد(و تحقهدق: أودعهلل ال هد و 327تفعهر القرنن العظدهمو ابد  أبدي حد تم )ت

 هد.1417و  كة المكر ةو 1 كت ة نلا   ة فهلل ال  مو  

   لمعرفددة و بهدددرلت و هددد( و هللا  ا774تفعددهر القددرنن العظددهم و ابددد  تثهددر)ت

 هد .1400

  و تحقهددق :  هددد(311)ت  جدد  ع ال هدد ن يف تفعددهر القددرنن و ابدد  جريددر ال ددربي

 هد. 1420و  اوعة الرو لةو  1أحمهلل  حمهلل ش ترو  

    و  هدد(671)ت  القرط ي حمهلل ب  أحمهلل الج  ع ألحك ر القرنن و أبى و هلل ا

 ر .  1985 -هد  1405هللا  إحه ء الرتاث العربي بهرلت و ل ن نو 

  ههله  إيلهربديو ترجمدة: ودمهل متد  و معهحيو ت  يش الالج ن  المظلم يف ال

 هللا  مته ة.

 نو يف  راحل  الت  يخهدة  د  العةدر الن دىي إلدهلل العةدر الحدهلليثو نجمع القر

  حمهلل شروي أبى ميهللو تت ا إلكرتل .

  بىنو تعري : و هلل  موهرتو    عة وهعدهلل ال د بي  حض  ل العراو غىوت أ لى

 الحل ي.

 ىاجمددة شدد م ت المشددككه و هلل.  حمددىهلل حمددهللي  حقدد ئق حددى  القددرنن يف 

 مملل  و   المجل  األولهلل للشالن اإلوا هةو الق هرل.

 و الشرتة العربهدة 1ترجمة: أو  ة غ لجيو  نغو لحقى  الهللرو ت  ي  ا  عرت

 ر.2016لألبح ث لالنشرو بهرلتو 

 و هللا  الثق فدددةو 3  هللائدددرل المعددد  أ الكت بهدددةو  دددمىئهل ح هددد  لنخدددرلنو

 ر.2005

 و هللا  الحدهلليثو هلل او ت ألولىا القرنن الكريمو  حمهلل و هلل الخ لق وضدهمة

 الق هرل.
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  ترجمدة: حعد  إبدراههم حعد و لو دهلل الهللوىل إلهلل اإلودارو تى د س أ نىلدهللو

و  كت دددة النمضدددة المةدددريةو 1و  المجهدددهلل و بدددهللي  لإودددم وهل النحدددرالي

 ر.1947

  و 1لكتدد او  حمددهلل األ دده  الشددنقه يو  هللفددع إيمدد ر االةدد راا ودد  نيدد ت ا

 هد.1420 اوعة الت  يش العربيو 

  العدعهللي و دهلل الدرحم  بد  ن  در و لت ن يف فتنة الهللج   ليأجىع ل أجىعو 

 هد.1427و هللا  اب  الجىميو 2و تحقهق : أحمهلل الق ةيو  هد(1376  )ت

  )حمدهلل  :ترجمدةو ر(1970)ت   لن لهلل فهكتدى  بدىهللليالروى  )حه ل  حمهلل 

   . و هللا  الكت ا العربيو  ةرفرع و و هللالحمههلل جىهللل العح   حمهلل 

  ماهلل المعددهر يف ولددم التفعددهرو جمدد   الددهللي  و ددهلل الددرحم  بدد  ولددي الجددىمي 

 و المكت  اإلوا ي لل   وة لالنشر.هد(597)ت

 و هدد(676)ت  شر  الندىلي ولدهلل  دحهيف  عدلمو يحهدهلل بد  شدرأ الندىلي

 هد.1424و لم الكت و الري ضو  و1 

    و هدد(544)ت بتعريف حقى  المة فهللو أبى الفضل وه ض الهحةد يالشف

 هد.1409هللا  الفكر ال   وة لالنشر لالتىميعو بهرلتو 

 ترجمدة: فد  ل  بهضدىن و العرا تع ع ولهلل الغدراو  يغريدهلل هىنكد    شم

  ر.2002و هللا    هلل و بهرلتو 10لتم   هللوىميو  

 الععددقا  ر   ددحهيف ال خد  يو أحمددهلل بد  ولددي بد  حجددردفدتيف ال دد  ي بشد 

و هللا  الريدد ن للددرتاثو 2و تددرمهم  حمددهلل فددااهلل و ددهلل ال دد ميو  هددد(852)ت

 هد.1407الق هرلو 

   و  كت دددة 1(و 429فقددد  اللغدددة لودددر العربهدددةو أبدددى  نةدددى  الثعددد ل ي )ت

 هد.1418الخ نجيو الق هرلو 
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   مدد لىا ودد  اإلوددارو ومدد هلل الددهللي  خلهددلو ط ددع النددهلللل الع لمهددة للشدد  ا

 هد.1412اإلوا يو 

  م  ىس الكت ا المقهللس و نخ ة    األو تذل ل   الاهىتهه  . ههئدة التحريدر

 : ب رس و هلل الملم و جىن ألكع نهلل  طمع  و إبراههم   ر . هللا  الثق فة . 

  القرنن الكريم يف  ىامع اإلنرتنت العربهدة هلل اودة تحلهلهدة نقهلليدةو و دهلل الدرحهم

 الشريف ) و لة هللتتى اه(و تت ا إلكرتل .

  الكريم لالكت ا المقهللس و أيمم  تلمة ا  ؟أحمهلل هلليهللات. القرنن 

    و المكت  اإلوا ي و  3القرنن لالم شرلن و  حمهلل ولت هلل لمل و

هد .1399بهرلتو 

 هلليى انت و  يله رمةة الحض  لو ل

 

   هلل  و بهرلت. و هللا     1هد( و  711لع ن العرا و اب   نظى  )ت 

   هدد( و  جلد  هللائدرل المعد  أ 852لع ن المهلان و اب  حجر الععدقا  )ت

 النظ  هة و حههلل  أب هلل . 

   لمدد نا أوددلم  ددهلليقي و إبددراههم خلهددل أحمددهلل و  كت ددة الددرتاث اإلوددا ي و

 الق هرل .

 و  كت ددة اإلخددىلو 4 و (ر1883)ت  ر تدد  يش الكنهعددةو أنددهلل ل  لددرد ختةدد

 ر.2003الق هرلو 

  و هللا  الجهدلو 2مهللخل لهلل اوة القرنن الكدريمو  حمدهلل  حمدهلل أبدى شدم ةو  ال

 هد.1412بهرلتو 

     و تحقهدق:  حد  هدد(310)ت  المة حفو أبى بكر ب  أبي هللالهلل العجعدت

 هد.1423و هللا  ال ش ئر اإلوا هةو 2الهللي  و هلل الع ح ن لاو و  
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  ف الشحىهللو المفةل يف الرهلل ولهلل ش م ت أوهللاء اإلوار و جمع: ولي ب  ن ي

تت ا الكرتل  يجمع  هلللهلل المعلمه  ولهلل الشد م ت المنشدى ل ولدهلل شد كة 

 اإلنرتنت.

 .الن أ العظهمو  حمهلل و هلل ا  هلل امو هللا  القلمو الكىيت 

   النشددر يف القددراءات العشددرو أبددى الخهددر  حمددهلل بدد   حمددهلل ابدد  الجددل ي )ت

 هد(و هللا  الكت  العلمهةو بهرلت. 833

  (و تحقهدق:  حمدهلل 403رنن و أبدى بكدر ال د ما  )ت نكت االنتة   لنقدل القد

 مغلى  وارو  نشأل المع  أو اإلوكنهلل ية.

 ثانيًا : املوايع اإللكرتونية
  ش كة اب   ريم( اإلوا هةwww.ebnmaryam.com).  

 ( ش كة الحقهقة اإلوا هةwww.trutheye.com.) 
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 فهرس املوضوعات
 الصُحة                              الموضددددددددوَّ

 

       ................................................ ................................ ........................................قدمة م
   ............ .................. .............منهج املبطلني يف إثارة األباطيل عن القرآن 

     .................... ............. ..................................... ............  تاب اهلل احملفوظالقرآن ك

 ..................................... .....................................  للقرآن الكريم اجلمع الكتابي

  ............ .................... ....................................يف ومهلل أبي بكر القرنن الكريم جمع           

  .............................................................هل نقل شيء    القرنن ب ريق اآلح هلل؟         

   ................................................................................للقرنن الكريمالجمع العثم            

 .........................................النص القرآني  وثوييةمب شهادة املخطوطات   
 ......................................المخ ىط ت القرننهة ألال:     

 ....................................المخ ىط ت التى اتهة لاإلنجهلهة ث نه  :      

  ............ ............ ................ .......... ؟ملسو هيلع هللا ىلصهل القرآن الكريم من إنشاء حممد 

  ............ ............ ............ ............ .................. ....... ألال : هللاللة ني ت العت ا

  .... ............ ............. ............ ........ ........أحهللاث تشمهلل بىحي القرننث نها: 

  ............ ............ .................. ............................ ............ ا: الكت ا المعجللثث 

  ..................... ............ ................ ............ ............ ... : اإلخ    ب لغهىا ابعا

  ..............؟خ  عا : هل يف القرنن    يهلل  ولهلل أن     تار الن ي 

  .................................. ................. ................. املصادر املزعومة للقرآن الكريم

  ..................... ... ............................................ ................. ... ...............أ هة الن ي            

  .................. ................ هل القرنن  نقى     الكت ا المقهللس؟ أواًل :

  ...................................حق ئق اإليم ن به  القرنن لالكت ا المقهللس  أ. 
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  ...................................... .........مة  األن ه ء لاأل م الع بقة به   ا.

 القرنن لالكت ا المقهللس            

 .........................األحك ر التشريعهة به  القرنن لالكت ا المقهللس  ع.

  ..................................... حهرا؟القرنن    ب  ملسو هيلع هللا ىلص هل تعلم الن ي  : ًاثاني

  ............................ نحى     شعر ا رب القه ؟ هل القرنن : ًاثالث

 .............هل القرنن  نحى     شعر أ هة اب  أبي الةلت؟ : عًاراب

   .................... .................................... .......... ............الناسخ واملنسوخ يف القرآن 

  .......؟أو بعدهم ر الصحابة الكرامهل تغري النص القرآني يف عص

     ....... ....... ...... ......... ............... ....... ...... ألال : اختاأ  ة حف الةح بة        

 ........... ....يف مراءل بعض ني ت القرنن الكريم الةهلل  األل  ها: اختاأدث ن   

 .....................معىنته      ةحف ؟ال  ث لثا: هل أوقط اب   ععىهلل        

 .........................الف تحة     ةحف ؟  ابعا: هل أوقط اب   ععىهلل        

 .........هل خ أ اب  و  س تت ة المة حف يف تت بة بعض تلم ت ؟ خ  عا :        

 ........ ................هل أخ أ نع خ القرنن يف تت بة بعض تلم ت ؟ و هللوا:        

 .....................ا : هل يف القرنن مي هللل أل وقط أل جمل لم تكتمل؟بعو         

 تلمة    تلم ت ؟ لث  نا : هل غهَّر الحج ع الن  القرن  يف إحهللى وشر

 ............................................. األباطيل املتعلقة بذات اهلل وصفاته وأفعاله

 ...... ....  ............ ............ ..........: نع ة  ف ت النق  إلهلل ا  تع لهلل   ألال  

 ............. ......................................................... ا : هل يضل ا  و  هلله؟ددث نه

 ...... . ............... ........................ ............ ... ا : هل يأ ر ا  ب لفحش ء؟ددث لث

 ..............................................................................ا : هل يتحعر ا  ؟دعد اب

 ..... ............ .... ............ .......................... خ  عا : هل الكرب  فة  حمىهللل؟



509 
 عن دعاوى الـمبطلني   

  .................. ....... يعلم األشه ء إال بعهلل حهلللثم ؟ و هللوا : هل ا  ال

   ............ وهللهلل مىر يىن  وله  العار؟ هل شم القرنن يفو بعا : 

 .............. ............ األباطيل املتعلقة مبا يف القرآن عن أنبياء اهلل تعاىل

   ......... ........ ..... ........................................ : هل لمع نهللر يف الشرك؟ ألال  

 .................... ............ .................. ها: هل شم إبراههم وله  العار؟دث ن

 ................................ا: هل شم يىن  وله  العار يف مهلل ل ا ؟دث لث

  ..................... ..........................................   ابعا: همُّ يىوف وله  العار

  ............................................................. ملسو هيلع هللا ىلصاألباطيل املتعلقة بشخص النيب 

  ........................... .......................................................... ألال  : مةة الغرانهق

  ............ .................................................. ................... ملسو هيلع هللا ىلصث نها : وحر الن ي 

   ..................................................  ة ا ب لةرع؟ملسو هيلع هللا ىلص ث لثا : هل الن ي 

  ..... ............ ................ ............. .................. ............ ..................... القرآن واملسيحية

 .......................... ............ ................ ............. ألال : القرنن لألىههة المعهيف

  .................................. ..................... ث نها: هل ا تهلل  القرنن النة  ى؟

   ....................................... ............ ............ ............ :    أت  ع المعهيف؟ث لثا

   ............ ............ ............ ............ ................. ....  ابعا: واا  أهل الكت ا

 ...................خ  عا: التىثهق الملوىر لكت  أهل الكت ا يف القرنن 

  ...................... ا؟ و هللوا: هل الذتر المحفىظ هى تت  أهل الكت

 ........... .......... ... و بعا : هل نع  القرأن إلهلل المعهيف  فة الخ لقهة؟ 

  ........................... .... .... ............ .............ن الكريملقرآطاء املزعومة يف ااألخ

  .......................... ............ .............................................. ألال  : العه  الحمئة

  ................. ............ ........................................... ث نها :  ريم أخت ه  لن
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  .......... ............ ................................... .. ث لثا : هل القلىا يف الةهللل ؟

  ............ ................. .......................  ابعا : النجىر التي ترجم الشه طه 

 ..................................خ  عا : هل القرنن يشجع ولهلل فعل المع  ي؟

  ...... ............ ............................. ............................... و هللوا : الجنة لالخمر

 ......... و بعا : هل أخ أ القرنن يف نتر الع  ري يف ومهلل  ىوهلل؟

 ...................................ث  نا : هل أخ أ القرنن بذتر ه   ن المةري؟

 ........ ...........ت وعا : هل يا   الهمىهلل برو لة المعهيف وله  العار؟

 جىع ل أجىع؟ ........................ أو شرا  : أي  هم الهىر ي

  ..... ............ .........................الكريم لقرآنيف ااألخطاء اللغوية املزعومة 

  ....................................... ألال  : األخ  ء النحىية الملوى ة يف القرنن

   ............................................................. ا : األخ  ء ال ه نهة الملوى ةث نه

  ............................ ................. ............التنايضات املزعومة يف القرآن الكريم 
 ........ ....وألفاظه سوء الفهم لبعض آيات القرآن الكريم

  ......................... ............ ............ ............ ............ ............ ................. القرآن املرأة يف

  ... ............ ............ ............ ................. ............ألال : القىا ة لظلم الللجة

 .......... .................. ............ ..... ............ ............. ث نها: األ ر بضرا الللجة

 ..... .................... . .............. ............ ............ ............ .... ث لثا: تعهللهلل الللج ت

 ....... ....................... .............. ............ .............  ابعا: حقى  المرأل لالمهراث

   .......... ............ ........... ................ ............ .................. . خ  عا: شم هللل المرأل

  .. ............ ................ ............ ............ .................. .......... و هللوا: طا  المرأل

   ............................................. ................................... .......... الم    يف اإلسهاد اجل 
   ............ ................................... ...............................................باسم الدين اإلرهاب
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   ......................... ................................... ........................انتشار اإلسالم بالسيف 
   ........................... ................................... ..........شرعة اجلزية يف القرآن الكريم

 .............. ......................................................................يف القرآنواالسرتياق رق ال
  ... ..... ............ ............ ............ .............................. ............ ............ ........... ........خامتة  

   ......... ............ ............... ............ ............ ..................... ............ ....املصادر واملراجع 
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 صدر للمؤلف:

 ( ةفرنعهالاإلنجلهلية لل ةعربهب لهل العمهلل القهلليم تلمة ا ؟) 

  ب لعربهة لاإلنجلهلية لالفرنعهة(هل العمهلل الجهلليهلل تلمة ا ؟( 

  ب لعربهة لاإلنجلهلية لالفرنعهة(ا  جل جال و لاحهلل أر ثاثة؟( 

   ب لعربهة لاإلنجلهلية لالفرنعهة(المعهيف ولهلل الةله ؟ هل افتهللان( 

  هل بشر الكت ا المقهللس بمحمهلل( ةفرنعهالل ةنجلهلياإلل ةعربهب ل؟) 

 ( أ ولهلل اإلوار  (ةفرنعهالل ةنجلهلياإلل ةعربهب لتعرًا

    التكفهر لةىاب 

  شرلوهت  لنهللاب (الحىا   ع أت  ع األهللي ن ( 

  هللالئل الن ىل 

 معلمه  يف المجتمع المعلم التع يش  ع غهر ال 

 ب لعربهة لالفرنعهة(   له متنلي  القرنن الكريم و  هللو لى ال( 

  ملسو هيلع هللا ىلص(الهللي  المع  لة ) فح ت    ههللي األوىل الحعنة 

 لمذا أولمىا 

 )الهللوىل لالهللو ل )  ية  ع  رل 

 ع معه ( لولعلة تته  ت بعنىان: ) ن ظر  

 (  3ولعلة: حىا   ع  هلليقي جرج )أجلاء 


