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 مقدمة
والسالم عىل رسول اهللا, وعىل آله وصـحبه ومـن وااله احلمد هللا, والصالة 

 :واتبع هداه إىل يوم الدين, وبعد
علـيهم كتبـه ; ملؤهـا أنـزل لتقوم هبم حجته عىل خلقـه, و الرسل أرسل إن اهللاف

ـلَنَا ﴿هيدوا هبا إىل منهجه القـويم اهلد والنور, ليقيموا هبا رشعة اهللا و سُ ـلْنَا رُ سَ ـدْ أَرْ لَقَ
طِ بِالْبَيِّنَ  ومَ النَّاسُ بِالْقِسْ انَ لِيَقُ ِيزَ املْ مُ الْكِتَابَ وَ هُ عَ لْنَا مَ أَنزَ  ).٢٥: احلديد(﴾ اتِ وَ

مـن  −أنزله , وأنزل عليه القرآن مصدقاً ملا ملسو هيلع هللا ىلصبمحمد  رساالتهثم ختم اهللا 
َ  ﴿ إخوانه األنبياء عىل − قبلُ  قاً ملَِّا بَنيْ دِّ صَ قِّ مُ يْكَ الْكِتَابَ بِاحلَْ لَ لَ عَ زَّ لَ نَ أَنـزَ ـهِ وَ يْ دَ  يَ

يلَ  نجِ اإلِ اةَ وَ رَ انَ إِنَّ الَّـ  التَّوْ قَ رْ لَ الْفُ أَنزَ  لِّلنَّاسِ وَ دً بْلُ هُ ـاتِ مِن قَ واْ بِآيَ ـرُ فَ ينَ كَ ذِ
اهللا اهللا يدٌ وَ دِ ابٌ شَ ذَ مْ عَ امٍ  هلَُ يزٌ ذُو انتِقَ زِ  .)٤−٣: آل عمران(﴾ عَ

 يف كتـبأوحـاه اهللا ملـا  ومكمـل مصـدقكتاب اهللا األخري, وهـو فالقرآن 
قاً ملَِّا ﴿ أيضاً مهيمن عليها وهو, السابقني األنبياء دِّ صَ قِّ مُ لْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِاحلَْ أَنزَ وَ

يْهِ  لَ ناً عَ يْمِ هَ مُ نَ الْكِتَابِ وَ هِ مِ يْ دَ َ يَ نزلـت إىل  ن هذه الكتـبلكو ,)٤٨: املائدة( ﴾بَنيْ
, يف حـني أن ب وعيوب تلك األممإلصالح ذنوأقوام خمصوصني يف أزمنة معينة 

اخلامتة  رسالة اهللا مشتمل عىل كل ما حتتاجه اإلنسانية إىل قيام الساعة, ألنهالقرآن 
َ  ﴿عىل اختالف أزماهنم وأمكنتهم إىل الناس أمجعني  ا أَهيُّ لْ يَ ـولُ قُ سُ ا النَّـاسُ إِينِّ رَ

ا اهللاِ وَ امَ لْكُ السَّ ي لَهُ مُ ِيعاً الَّذِ مْ مجَ يـِإِلَيْكُ ْ ـوَ حيُ ضِ ال إِلَــهَ إِالَّ هُ األَرْ يـتُ تِ وَ مِ يُ ـي وَ
نُواْ بِاهللا آمِ يِّ الَّ  فَ ولِهِ النَّبِيِّ األُمِّ سُ رَ نُ بِاهللاِوَ مِ ؤْ ي يُ ونَ  ذِ تَدُ ْ مْ هتَ لَّكُ وهُ لَعَ بِعُ اتَّ تِهِ وَ لِامَ كَ ﴾ وَ

 ).١٥٨: األعراف(
قد تكفل بحفظ كتابه , فيوم القيامةوحتى تبقى كلمة اهللا شاهدة عىل خلقه إىل 

افِظُونَ ﴾ ﴿األخري  إِنَّا لَهُ حلََ رَ وَ كْ لْنَا الذِّ نُ نَزَّ وهكذا أضحى القرآن  ,)٩: احلجر( إِنَّا نَحْ
يزٌ  ﴿الكتاب الوحيد املحفوظ بحفظ اهللا له  زِ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَ ِ   وَ أْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَنيْ الَ يَ
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هِ تَ  لْفِ نْ خَ الَ مِ هِ وَ يْ ِيدٍ يَدَ كِيمٍ محَ نْ حَ يلٌ مِّ , يف حني أن اهللا وكل )٤٢−٤١: فصلت( ﴾ نزِ
اء﴿حفظ الكتب السابقة إىل أصحاهبا  دَ هَ لَيْهِ شُ انُواْ عَ كَ ظُواْ مِن كِتَابِ اهللاِّ وَ فِ تُحْ  ﴾بِامَ اسْ

عِهِ ﴿ , فحرفوها وأضاعوا منها ما أضاعوا )٤٤: املائدة( اضِ وَ لِمَ عَن مَّ فُونَ الْكَ َرِّ حيُ
واْ بِهِ وَ  رُ َّا ذُكِّ ظّاً ممِّ واْ حَ لٌ ﴿ , بل وزادوا عليها ما مل يوح به اهللا )١٣: املائدة( ﴾ نَسُ يْ فَوَ

نْ عِندِ اهللاِ  ا مِ ـذَ هيِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَ تُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِ ينَ يَكْ لٌ  ِ لِّلَّذِ يْ لِيالً فَوَ ناً قَ واْ بِهِ ثَمَ ُ رتَ لِيَشْ
تَ  َّا كَ م ممِّ بُونَ هلَُّ سِ َّا يَكْ مْ ممِّ يْلٌ هلَُّ وَ هيِمْ وَ  ).٧٩: البقرة( ﴾بَتْ أَيْدِ

أقبل املسلمون يف كل عرص وحني عىل مائدة القرآن ينهلون منها بحفظه لقد 
حفظه املاليني مـن , كن لكتاب قبله عناية ومدارسة مل توتدبره وتعلمه, فخصوه ب

م, يتلونه آناء الليل وأطراف عىل اختالف ألسنتهم وهلجاهتيف كل عرص ; أطفاهلم 
: يقال لصاحب القرآن «: ألهل القرآن ملسو هيلع هللا ىلص, يبتغون فيه موعود اهللا ورسوله النهار

 .)١(»اقرأ , وارق , ورتل كام كنت ترتل يف الدنيا, فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها
, هديهأحكامه وبيان ىل ترسيخ علومه وفنونه وتفسريه وإ سالموعمد علامء اإل

 .يف خدمة القرآن آالف الكتب التي تزخر هبا املكتبة اإلسالميةفألفت 
وأنه  وأدرك أعداء اإلسالم أمهية القرآن يف نفوس املسلمني , ومد تعلقهم به,

مستقبلهم, وأن  ضامنوأنه باعث هنضتهم , و مستمسك عقيدهتم, ومصدر رشيعتهم,
فأضمروا له العداء,  ,واالستعباد والذل متسكهم به جيعلهم أمة عصية عىل اهلوان

ا بينه وبني املسلمني السدود ونصبوا  الْغَوْ انِ وَ ءَ ا الْقُرْ ذَ عُوا هلَِ مَ وا الَ تَسْ رُ فَ ينَ كَ الَ الَّذِ قَ ﴿وَ
﴾ لِبُونَ مْ تَغْ لَّكُ  ).٢٦: فصلت( فِيهِ لَعَ

, يقول حاخام إرسائيل ددعداء اجلاأليف القديم أدركه  قرآنأعداء ال هوما أدرك
هذا الكتاب الذي يسمونه القرآن هو عدونا األكرب ": ي الياهواألكرب مردخا

واألوحد, هذا العدو ال تستطيع وسائلنا العسكرية مواجهته , كيف يمكن حتقيق 
                                                 

 ).٦٧٦٠(, وأمحد ح )٢٩١٤(أخرجه الرتمذي ح ) ١(
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السالم يف وقت يقدس العرب واملسلمون فيه كتاباً يتحدث عنا بكل هذه 
 .)١("!السلبية?

ر عىل ـإننا لن ننتص": يسلجزائر إبان االستعامر الفرنلويقول احلاكم الفرنيس 
 .  )٢("اجلزائريني ما داموا يقرؤون القرآن , ويتكلمون العربية

متى توار القرآن ومدينة مكة عن بالد ": بالكراف ويقول وليم جيفور
العرب, يمكننا حينئذ أن نر العريب يتدرج يف طريق احلضارة الغربية بعيداً عن حممد 

ضارة الغربية ما نشاهده يف الغرب اليوم من حتلل ومقصود بالكراف باحل  )٣("وكتابه
أخالقي وتفكك اجتامعي ومظاهر سلبية استعصت عىل اإلحصاء واإلحاطة, أال تباً 

, وما أعظمه من كتاب ذاك الذي )حضارة(هلا من حضارة ; إن صحت تسميتها 
 !. يتصد هلكذا حضارة

: جئت ألحمو ثالثاً ": ر ـيف مصاملندوب السامي الربيطاين ويقول اللورد كرومر 
 . )٤("القرآن والكعبة واألزهر

 ى سالحـوهو أمض –جيب أن نستخدم القرآن ":  فيقول جون تاكيلاملبرش  وأما
أن الصحيح يف القرآن  ]يعني املسلمني[ م هؤالء الناسضد اإلسالم نفسه , بأن نعلِّ  −

 . )٥("ليس جديداً , وأن اجلديد ليس صحيحاً 
 َ عـرب إىل إبعاد األمة املسلمة عن القـرآن الرشيرة م القوم وهكذا توجهت مهِ

التي بلغت من كثرهتا األلوف من الكتب كـام االفرتاءات واألكاذيب من صنوف 

                                                 
 ).١٥٩(, العدد  جملة البيان: انظر ) ١(
 ). ٣١(, ص  , جالل العامل دمروا اإلسالم أبيدوا أهله: قادة الغرب يقولون) ٢(
 ). ٢٧٨(رد افرتاءات املبرشين عىل آيات القرآن الكريم, حممد مجعة عبد اهللا, ص ) ٣(
 ).٢٩(, أنور اجلندي , ص  اخلنجر املسموم الذي طُعن به املسلمون) ٤(
 ).٢٦٣(, حممد مجعة , ص  رد افرتاءات املبرشين عىل آيات القرآن الكريم) ٥(
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إن أكثر  ": بقوله م١٩٧٩يف إبريل  "تايم ال "يد يف مقال له يف جملة عادوارد س نقل
, فكم ) ١(" الغربينيمن ستني ألفاً من الكتب ألفت ضد اإلسالم بواسطة املسيحيني

 !!ألف بواسطة الرشقينيتراه 
 طلب الطعن وحده والنزاال         ان بأرض ــإذا ما خال اجلب

يف إبعاد املسلمني فضل اهللا ـ بـ  هذه الكثرة الكاثرة من كتب األباطيل مل تفلح
جهود أهل الباطل أدراج طاشت عن القرآن, ومل تشغلهم عن حفظه ومدارسته, ف

ة املزيدَ من صور عظم – والناظر يف ضحالتها ملتأملها – ت أباطيلُهمكشفبل  الرياح,
يدُ ﴿  الذين الباطل وأهلهالقرآن وعوار  واْ نُورَ اهللايُرِ ؤُ أْبَى اهللا ونَ أَن يُطْفِ يَ مْ وَ هِ اهِ إِالَّ  بِأَفْوَ

ونَ  افِرُ هَ الْكَ رِ لَوْ كَ هُ وَ تِمَّ نُورَ  ).٣٢: التوبة(﴾ أَن يُ
ألباطيل قديمة  − يف الغالب −بع هلذه الشبهات تكراراً ممجوجاً تويلحظ املت

 ملسو هيلع هللا ىلص, بل أجاب عن بعضها النبي )هـ٤٠٣ت (أجاب عن معظمها اإلمام الباقالين 
فإنام  هذه الشبهات اجلديد يفأما , وبنفسه قبل أن تلوكها األلسنة بأزيد من ألف سنة

بُوا ﴿  لامته أسالفهممن جهل سبقوا يف ظ عندهمستجد اأورده القوم بقدر ما  ذَّ بَلْ كَ
يجٍ  رِ رٍ مَّ مْ يفِ أَمْ مْ فَهُ اءهُ قِّ ملََّا جَ  .)٥: ق( ﴾بِاحلَْ

وقد أعرضت عن الترصيح بأسامء أصحاب هذه األباطيل لتعدد جهاهتم, فلم 
باطيل حبيسة كتب املسترشقني وأزالمهم, بل أضحت بضاعة تلوكها تعد هذه األ

ويتناقلها رواد مواقع اإلنرتنت, وكثرياً ما استقبلت  األلسنة يف القنوات الفضائية
بعضها عىل بريدي اإللكرتوين, فلشيوعها وتعدد مصادرها أمجلت نسبتها إىل قائليها, 

 ).قالوا: (بقويل
إبان هنضتهم أو هتز ثقتهم بقرآهنم املسلمني يف أن تؤثر  باطيلوما كان هلذه األ

 , لكنفيهام بلغة العرب ورضوب البيان إملامهمتام معرفتهم بدينهم واحلضارية و
                                                 

 ).٢٠(, أمحد ديدات , ص  مخسون ألف خطأ يف الكتاب املقدس) ١(
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 ; تستغل جهالً من أبناء املسلمنييف أفئدة خاوية  ـ اليومـ تقذف يف القرآن  الشكوك
قلة علم ودراية وارد الكالم وجهلٌ انضاف إليه سوء فهم مل ;بلغة العربمطبقاً عندهم 

 .والبيان فنون التفسريب
يف  تفنيدهابرعوا يف و ,ذه األباطيلهل تصدييف القديامً علامء اإلسالم  انربوقد 

كتبهم التي خصوها لبيان غريب القرآن وكشف مشكله, كام تعرض املفرسون لكثري 
 .من موارد سوء الفهم آليات القرآن الكريم

لعوام املسلمني  وتقريبهاعلوم السابقني  أجاد طالب العلم من بعدهم تبسيطو
بحر  راغب يف إضافة جديد إىللصاحب دلو  طمعاً بق مي بام مللتتكامل اجلهود  ,اليوم

 .علومهم الرقراق
, ثم ومواقعهم اإللكرتونية مقاالهتم بحوثهم وعىل كتبهم و وقد أقبلتُ  متعلامً

األطياب هلذه عناية واستدالل كمل جهودهم بمزيد بدأ من حيث انتهوا, فأأن أ رأيتُ 
ن األقوال املطولة والوجوه ىل عوام املسلمني اليوم; جمردة عإالفواحة, لتكون قريبة 

جلته والعلامء, لكن يتيه يف غوره  هقد يطرب ل فتشعبهايف األجوبة, املتشعبة الكثرية 
 ., وما أكثرهم يف هذا الزماناملبتدئون

قة بالقرآن, لكنـي ولست أزعم أين قد تتبعت كل الشبهات واألباطيل املتعل
وأباطيـل عـن شـبهات  بام قدرت عليه, وقد أعرضت جهدت يف استقصاء أمهها

ر الـبعض مسـألة ومن ذلـك اسـتنكاهتافتها, ضعفها ولاملشككني يطرحها بعض 
يف موضع , بينام هو يذكر )٩٢: انظر يونس( نجاة فرعون ببدنه التي ذكرها القرآن

 .وغرقه إنام كانت بعد موته −كام ال خيفى  – جاة البدنفنغرقه, آخر 
 :قولـهقـرآن صـوم مـريم, مـع استنكار الـبعض ذكـر ال − كذلك –مثله و

ِيّاً  ن باً جَ طَ يْكِ رُ لَ اقِطْ عَ ةِ تُسَ لَ عِ النَّخْ ذْ ي إِلَيْكِ بِجِ زِّ هُ يبِ ﴾   ﴿وَ َ ارشْ يلِ وَ كُ : مـريم(فَ
َنِ  ﴿الطعام والرشاب بالكالم , ال ب خمتص, إذ صيامها )٢٦−٢٥ محْ تُ لِلرَّ رْ إِينِّ نَذَ
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يّاً  مَ إِنسِ مَ الْيَوْ لِّ نْ أُكَ لَ ماً فَ وْ  ).٢٦: مريم( ﴾صَ
ـاً عـن القـرآن الكـريم  بَّ ويرس رابطة العامل اإلسالمي أن تتقدم هبذا اجلهد ذَ
وقياماً ببعض الواجب جتاه كتاب ربنا العزيز, ونسأل اهللا أن يبارك يف هذا اجلهـد, 

 .وأن يثيبنا عليه, إنه ويل ذلك والقادر عليه
*** 
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 منهج املبطلني يف إثارة األباطيل عن القرآن
من املناسب قبل الرشوع بذكر تفاصيل األباطيل املثارة عن القـرآن أن عل ل

افتقـدوا كـل صـور  حني معامل املنهج الذي درج عليه مثريوها,بعض نتوقف مع 
سوء  وأاجلهل عذر لالعتذار هلم ب تابع منصف باباً , ومل يرتكوا ملالعلمية املوضوعية

ال  خمزية معامل رئيسة واألباطيل لمح يف هذه الشبهاتي , كيف يعذرهم وهوالفهم
 : حصيف ختطئها عني متأمل

_<J<íÖçŞe₣ù]<Å]}]<»<h„ÓÖ]V<
مثـريو  يف ظلامتـه رجهـو مسـلك دحيلة من ال حيلة عنده وال دليـل, و الكذب

 أعيتهم احليل أن جيدوا يف القرآن مطعنـاً  حنيالشبهات واألباطيل حول القرآن الكريم 
كذب بضاعة ينطيل باطلها عىل الكثريين من الـدمهاء والعامـة علموا أن الفلام , وملمزاً 

زالـوا يكـذبون,  , فـامسـفنهم أرشعوا فيه ;الذين لن يتيرس هلم اكتشاف هذه األكاذيب
 .عونفيام يدَّ  حتى إخاهلم لكثرته صدقوا أنفسهم

وهيب خليل يف سياق  هقالبالتمثيل هلا مبتدئاً بام كتفي أ ,كثرية كذهبموصور 
رين ـوإن كـان بعـض املفسـ": معجزات املسـيح املـذكورة يف القـرآن حديثه عن

أمر اهللا, إنه يصنع هذا ب: حياولون أن يقللوا من شأن السيد املسيح يف املقدرة قائلني
 .)١("أن هذه املقدرة هي هللا فقطفنجد أن اإلسالم يشهد 

ال مطلع عىل القرآن الكريم أن الذي أحغريه ومن املعلوم عند كل مسلم أو 
إِذْ  روه ﴿ـولـيس مفسـ ,معجزات املسيح إىل قدرة اهللا وإذنه هو القرآن الكـريم وَ

ينِ  اً بِإِذْ ونُ طَريْ تَكُ ا فَ خُ فِيهَ تَنفُ ينِ فَ ِ بِإِذْ يْئَةِ الطَّريْ هَ نَ الطِّنيِ كَ قُ مِ لُ ْ  ).١١٠: املائدة(﴾ ختَ
 نإثارة األكاذيب عىل القرآ; اختص بشهري  ومن الكذب زعم مؤلفي كتاب

ربعة ماتوا قبل مجع القـرآن يف عهـد أن حفاظ القرآن األ "التعليقات عىل القرآن"
                                                 

 ).١٣٣(استحالة حتريف الكتاب املقدس, وهيب خليل, ص ) ١(



١٢

 
 
 
 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<äèˆ{ß{iÜ 

.. أبو الدرداء, ومعاذ بن جبل, وزيد بن ثابت, وأبـو زيـد ": أيب بكر الصديق 
وملا رأ أبو بكر هذا احلال جـزع مـن ..  فإن هؤالء األربعة ماتوا قبل مجع القرآن

 .)١("ضياع القرآن
أدركوا مجيعاً عهـد األربعة وال ريب , ألن هؤالء رصاح هذا كذب قوهلم و

 , فـأبو الـدرداء  دركوا مجع أيب بكرأ, أي  بن اخلطاب عمراخلليفة الثاين 
 .بسنتني  عثامنموت , ومات قبل  ويل قضاء دمشق يف عهد عمر

 .هـ١٧يف طاعون عمواس سنة  مات يف خالفة عمر   ومعاذ بن جبل
هو من مجع القرآن يف عهد الصـديق ثـم عـثامن , فن ثابت زيد بأما ثالثهم و

 .هـ, أي يف زمن معاوية ريض اهللا عن اجلميع ٤٥ومات سنة 
قتـل يـوم القادسـية يف , وقد  أبو زيد سعد بن عبيد األنصاري  رابعهمو

 .)٢(عمر بن اخلطاب اخلليفة زمن 
يف رشوش أنـيس فلسـطيني عـريب الالكذب أيضاً طعن القس الصور ومن 

لكـن ": عربية القرآن أمام مجهور من األعاجم الذين ال يعرفـون العربيـة, بقولـه
يف كتاب ادعـى  …حممداً استعمل كثرياً من الكلامت واجلمل األجنبية يف القرآن 

يوجـد يف من املؤكد أن القارئ العـريب يعـرف أنـه ال , و)٣("أن اهللا أوحاه بالعربية
, لكن الـدكتور رشوش د نزل بلسان عريب مبنيغري عربية , فق واحدة القرآن مجلة

>.هيذي هبذا أمام أعاجم, وال يستحي من الكذب عليهم
واعتبـارهم ي ثروت سـعيد تزكيـة املسـيحيني ـوملا أراد القبطي األرثوذكس

قدمـه الـذي  ،"حقيقـة التجسـد"يف كتابـه مؤمنني بشهادة القـرآن الكـريم قـال 
                                                 

 ).٢٩(تعليقات عىل القرآن , ص  (١)
 ).٣/٦٨, ٢/٥٩٢, ٦/١٣٦, ٤/٧٤٧(انظر تراجم األربعة يف اإلصابة يف معرفة الصحابة, ابن حجر  (٢)

? أمحـد ديـدات وأنـيس رشوش , ص أهيام كـالم اهللا. القرآن الكريم والكتاب املقدس: مناظرة) ٣(
)١١٦−١١٥.( 
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الـدكتور نتي تالربتسـانس زكريا والقـس كاثوليكي يؤوراجعه له كل من األنبا ال
رح يف آياتـه ـفلامذا يص ;ن برشك النصارإذا كان اعتقاد القرآ": منيس عبد النور

كـام أن نبـي اإلسـالم تـزوج مـن اليهوديـات .. بحالل الزواج من أهل الكتاب 
, ورحيانة بنت )املسيحية(مريم القبطية, وأنجب منها إبراهيم  :واملسيحيات, وهن

, )اليهودية(خطب القريظية أ, وصفية بنت حيي بن )اليهودية(النضريية  شمعون
 .)١( ")اليهودية(وجويرية بنت احلارث املصطلقية 

من هيوديات ومسيحية كذب رصاح, فإنام تزوجهن ملسو هيلع هللا ىلص وقوله بزواج النبي  
 .بعد دخوهلن يف اإلسالمملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

وصـفية ملسو هيلع هللا ىلص  بني النبي ويكفي يف بيانه أن ننقل بعضاً من احلوار الذي جر 
 أمسـكتك اإلسـالم اخـرتت فـإن ختـاري,ا«: حني أراد الزواج هبا, فقد قال هلـا

: صفية فقالت .»بقومك فتلحقي أعتقك أن فعسى اليهودية اخرتت وإن ,يـلنفس
 إىل رصت حيث تدعوين أن قبل بك وصدقتُ  , اإلسالم هويتُ  لقد ,اهللا رسول يا

 الكفـر وخريتنـي أخ, وال والـد فيهـا يل ومـا ,أرب اليهوديـة يف يل ومـا ,رحلك
فتزوجهـا . )٢(قـومي إىل أرجـع وأن العتـق مـن إيل أحب ورسوله فاهللا ,واإلسالم

 .وهي مسلمةملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 
اهللا تزوجهـا بعـد أن وتذكر أن رسول  , املبطلنيما رحيانة فتكذب دعووأ
 اهللا لرســو أعتقنــي أســلمت فلــام ورســوله, اهللا أختــار إين: , وتقــولأســلمت
 .)٣( أوقية عرشة اثنتي وأصدقني ,وتزوجني

مْ إِال ﴿: قولـه تعـاىل أنويواصل ثـروت سـعيد الكـذب فيـزعم  ـنْكُ إِنْ مِ وَ
ا هَ دُ ارِ ينبئ بدخول النار واإلحراق فيها لكل بني آدم , وينقل عن ) ٧١: مريم( ﴾وَ

                                                 
 .)١٩٣−١٩٢(حقيقة التجسد, ثروت سعيد رزق اهللا, ص ) ١(
 )٨/١٢٣(أخرجه ابن سعد يف الطبقات ) ٢(
 .)٨/١٣٠(أخرجه ابن سعد يف الطبقات ) ٣(
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ا﴿جالل الدين يفسـر كلمة " هَ دُ ارِ يف وقـد كـذب  ,)١("بالدخول واالحـرتاق ﴾وَ
 .نِسبة اإلحراق إىل السيوطي, فهو غري موجود يف يشء من كتبه

الورود الدخول, «: ملسو هيلع هللا ىلص بقول النبي كذبه وباطلهيستشهد لثم يميض املبطِل ف
ال يصح  الذي يستشهد به ضعيف احلديثو, »وال فاجر إال دخلها يبقى برٌّ  وال

 هنقليئاً لن يربر قد جيهله فيعفى عنه يف ذلك, لكن ش أمروهو , ملسو هيلع هللا ىلصنسبته إىل النبي 
كذبه,  هدحضناقضته قوله ومل ,عن متامه هضاعرإما يروق له, و احلديث من
 عىل فتكونوال فاجر إال دخلها,  الورود الدخول, وال يبقى برٌّ «: احلديث بتاممهف

 − جلهنم :قال أو − للنار إن حتى إبراهيم عىل كانت كام وسالماً  برداً  املؤمن
َ املِِ الظَّ  رُ ذَ يَ وَ  واقَ اتْ  نَ يْ الذِّ  اهللاُ يْ جِّ نَ يُ  مَّ ثُ ﴿ بردهم من ضجيجاً  : مريم( ﴾اي ثِ جِ  اهَ يْ فِ  نيْ

الكذب , فخامتة احلديث تثبت نجاة املؤمنني من اإلحراق, لكن )٢(»)٧٢
 .حيلة من ال حيلة عندهوالتدليس 

h<JÞ^ÃÚ<Ìè† ê<í×ÓÚ<á^Ã²<^âŠËiæ<”ç’ßÖ]<V 
ة وتفسريها ف ألفاظ النصوص اإلسالمييلجأ الطاعنون يف القرآن إىل حتري 

بمعان مشكلة ال يوافق عليها عامل من علـامء املسـلمني , ومـن ذلـك قـول البابـا 
ومل يقترص القرآن عىل األمر بحسن جمادلة أهل الكتـاب, بـل أكثـر مـن ": شنودة

كٍّ  ﴿: هذا, وضع القرآن النصار يف مركز اإلفتاء يف الدين, فقال نتَ يفِ شَ إِن كُ فَ
 َّ ﴾ممِّ كَ بْلـِ ـن قَ ونَ الْكِتَابَ مِ ؤُ رَ قْ ينَ يَ أَلِ الَّذِ اسْ لْنَا إِلَيْكَ فَ , وقـال )٩٤: يـونس( ا أَنزَ

نـتُمْ : أيضاً  رِ إِن كُ كْ لَ الذِّ أَلُواْ أَهْ اسْ مْ فَ ي إِلَيْهِ االً نُّوحِ جَ بْلِكَ إِالَّ رِ نَا مِن قَ لْ سَ ا أَرْ مَ ﴿وَ
﴾ ونَ لَمُ عْ  .)٣()٤٣: النحل( الَ تَ

                                                 
 ).٣٥(حقيقة التجسد, ثروت سعيد رزق اهللا, ) ١(
, وضـعفه األلبـاين يف )٤/٦٣٠(املسـتدرك , واحلـاكم يف )١٤٥٦٠(أخرجه أمحد يف املسـند ح ) ٢(

 .)٤٧٦١(السلسلة الضعيفة ح 
 ., وسيأيت دفع هذه األبطولة)٤(بني القرآن واملسيحية , البابا شنودة, ص ) ٣(
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تعليقـات عـىل "قـول مـؤلفي كتـاب يف حتريف معاين النص القرآين ومثله 
ءٍ  ﴿: يف تعليقهم عىل قوله تعاىل "القرآن ْ ـن يشَ نَا يفِ الكِتَابِ مِ طْ رَّ ا فَ : األنعـام( ﴾مَّ
كثـر العلـوم مـن املسـائل األصـولية أوال شك أن القرآن ال يشتمل عـىل "): ٣٨

دث اليومية, بل وال عىل ذات قصص والطبيعية والرياضية والطبية, وال عىل احلوا
 , فقد جهلوا أو جتاهلوا أن آية)١("األنبياء; فإذن ال يكون كالمه هذا مطابقاً للواقع

اللوح املحفوظ الذي كتب اهللا فيه مقادير كل بالقرآن, بل ب علقال تت سورة األنعام
فالرب الـذي مل يضـيع حفـظ أعـامل البهـائم والـدواب يف ": يشء, قال الطربي

ألرض, والطري يف اهلواء, حتى حفظ عليها حركاهتا وأفعاهلا, وأثبت ذلـك منهـا ا
أحـر أن ال  ;يف أم الكتاب, وحرشها ثم جازاها عىل ما سلف منها يف دار البالء

 .)٢("يضيع أعاملكم, وال يفرط يف حفظ أفعالكم التي جترتحوهنا
: كـره الطـربيواآلية بمنطوقها واضحة يف الداللة عىل هذا املعنـى الـذي ذ

نَـا يفِ ﴿ طْ رَّ ـا فَ م مَّ ثَـالُكُ ـمٌ أَمْ يْـهِ إِالَّ أُمَ نَاحَ طِريُ بِجَ ائِرٍ يَ الَ طَ ضِ وَ ةٍ يفِ األَرْ آبَّ ا مِن دَ مَ وَ
ونَ  ُ ْرشَ ِمْ حيُ هبِّ مَّ إِىلَ رَ ءٍ ثُ ْ ـا  ﴿: , ومثلها قـول اهللا)٣٨: األنعام( ﴾ الكِتَابِ مِن يشَ مَ وَ

ضِ إِالَّ  ةٍ يفِ األَرْ آبَّ ـلٌّ يفِ كِتَـابٍ  مِن دَ ا كُ هَ عَ دَ ـتَوْ سْ مُ ا وَ هَ رَّ تَقَ سْ مُ مُ لَ عْ يَ ا وَ هَ قُ زْ ىلَ اهللاِّ رِ عَ
بِنيٍ  هـو اللـوح الذي حو مقـادير اخلالئـق وأرزاقهـا , فالكتاب )٦: هود( ﴾مُّ

 .املحفوظ; ال القرآن الكريم
نَا يفِ الكِتَا﴿: تعاىل ثم لو فرضنا أن القرآن هو مقصود قوله طْ رَّ ا فَ بِ مِن مَّ

ءٍ  ْ فهم منه العقالء معنى خمصوصاً يفهم من السياق, إذ من يفإن هذا العموم  ﴾يشَ
حني قرأ هذه اآلية قصد أن القرآن  ملسو هيلع هللا ىلصالسخف بل واخلبل أن يظن ظان أن النبي 

حيوي أسامء رجال قريش أو أطعمة فارس أو أسامء البهائم التي خلقها اهللا, فهذا 
                                                 

 ).٢٠(تعليقات عىل القرآن, ص  (١)
 ).١١/٣٤٥(جامع البيان  (٢)
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مِن  ﴿, ألنه سيحمل العموم يف قوله وجحده رآنال خيطر ببال عاقل ولو كفر بالق
ءٍ  ْ عىل املعنى املخصوص الالئق به ككتاب ديني, أي ما فرطنا يف الكتاب من  ﴾يشَ

يشء يصلح حياة اإلنسان يف دنياه وأخراه, فالقرآن حو كل ما حتتاجه البرشية 
 . )١(مما ختتص بذكره النبوات

رشوش مـع مسـتمعيه يس أنـما صنعه القس للمعاين التحريف صور ومن 
.. أنتم معرش املسلمني تعتقدون أن املسيح ما زال عىل قيد احلياة ": اإلنجليز بقوله

: فإننا سـنجد تناقضـاً , فـإن القـرآن يقـول; لكننا إذا قارنا هذا بام جاء يف القرآن 
يّـاً ﴿ مَ أُبْعَثُ حَ وْ يَ وتُ وَ مَ أَمُ وْ يَ لِدتُّ وَ مَ وُ وْ َّ يَ يلَ مُ عَ الَ السَّ قرأهـا  ") ٣٣: مـريم( ﴾وَ
 ,ويـوم مـت ,وسالم عـيل يـوم ولـدت": ملستمعيهالعربية صحيحة , ثم ترمجها ب

إىل  − التـي يـراد منهـا املسـتقبل −ل األفعال املضـارعة حوَّ , ف) ٢("ويوم أبعث حياً 
 .مستغالً جهل مستمعيه بلغة العرب; أفعال ماضية 

اجمه يف قناة احلياة أن يف ص زكريا بطرس يف برنومن حتريف املعاين زعم القمّ 
التي ) النكاح(من قوهلا أمام املشاهدين, وهي كلمة القمص القرآن كلمة يستحي 

 .)٣(بمعنى اجلامع −عقله الكليل –يفهمها 

                                                 
يف القـرآن ويف كـالم العـرب كثـري  −الذي يراد به خصوص يفهمه العقـالء  −وأمثال هذا العموم ) ١(

ءٍ﴾: وحديث العقالء, كقوله تعاىل عن ملكة سبأ ْ لِّ يشَ أُوتِيَتْ مِن كُ , فلم يفهم منه )٢٣: النمل( ﴿وَ
أن ملكة سبأ أوتيت الطائرات والصـواريخ واألقـامر  –وال العقالء من بعده  −سليامن عليه السالم 

ت من كل يشء يؤتاه امللوك عادة, ومثله أيضاً يف كالم الصناعية, بل معناه عند مجيع العقالء أهنا أوتي
احلديث  –وال ريب  −مل ينجح أحد من الطالب, ومقصوده : كثري, كقول األستاذ −اليوم  −الناس 

 .عن طالب مادته أو فصله أو مدرسته فحسب, فهو عموم يراد به معنى خمصوص
 ).٤٥(أمحد ديدات , ص أهيام كالم اهللا? . القرآن والكريم والكتاب املقدس) ٢(

 ., ويأيت جواب هذه األبطولة"أسئلة عن اإليامن"انظر احللقة التاسعة والثالثون من برناجمه  (٣)
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إىل بـرت  −وهم يستشـهدون باملصـادر اإلسـالمية  − باطيليعمد مثريو األو
عون مـا ال يوافـق ويـدَ  ,يختارون من النص مـا يعجـبهمالنصوص واجتزائها, ف

ما صنعه القمُّص زكريا بطرس وهو يسـتدل لعقيـدة , ومن ذلك وباطلهمهواهم 
ـا إِىلَ  ﴿: التثليث بقوله تعاىل اهَ تُـهُ أَلْقَ لِمَ كَ ـولُ اهللاِّ وَ سُ مَ رَ يَ رْ نُ مَ ى ابْ يسَ يحُ عِ امَ املَْسِ إِنَّ

نْهُ  وحٌ مِّ رُ مَ وَ يَ رْ , فقد تعامى عن أول اآلية ومتامها; ملا فيهام من )١٧١: اءالنس( ﴾ مَ
واْ يفِ دِينِكُ  تنديد بالتثليث ووعيد ألهله لُ غْ لَ الْكِتَابِ الَ تَ ا أَهْ ـىلَ ﴿يَ ولُـواْ عَ قُ الَ تَ مْ وَ

يسَ  اهللا يحُ عِ امَ املَْسِ قِّ إِنَّ ولُ اهللاإِالَّ احلَْ سُ مَ رَ يَ رْ نُ مَ ـا  ى ابْ اهَ تُهُ أَلْقَ لِمَ كَ رُ وَ مَ وَ يَ ـرْ وحٌ إِىلَ مَ
نُواْ بِاهللا آمِ نْهُ فَ واْ  مِّ ةٌ انتَهُ ولُواْ ثَالَثَ قُ الَ تَ لِهِ وَ سُ رُ امَ اهللا وَ مْ إِنَّ اً لَّكُ ريْ هُ  خَ انَ ـبْحَ دٌ سُ احِ إِلَـهٌ وَ

ـ مَ ات وَ وَ ـامَ ـا يفِ السَّ لَـدٌ لَّـهُ مَ ونَ لَهُ وَ كُ اهللاأَن يَ ـى بـِ فَ كَ ضِ وَ يالً  ا يفِ األَرْ كـِ لَّـن  وَ
تَنكِفَ املَْسِ  سْ بْداً هللايَ ونَ عَ كُ هِ  يحُ أَن يَ تـِ بَادَ نْ عِ تَنكِفْ عَ سْ ن يَ مَ بُونَ وَ رَّ ةُ املُْقَ الَ املَْآلئِكَ وَ

ِيعاً﴾ مْ إِلَيهِ مجَ هُ ـرُ شُ يَحْ سَ ْ فَ ربِ تَكْ سْ يَ  .)١٧٢−١٧١: النساء( وَ
ا يف معاودهتـص زكريا بطرس ال يمل مـن لقمُّ لوهذا البرت للنصوص عادة 

ه الفضائية, فحني أراد االستدالل عىل صحة كتابه املقدس زعم أن القرآن ال براجم
التحريـف املعنـوي وقـوع , بل يقول بلفظي للتوراة واإلنجيلتحريف الاليقول ب

البيضـاوي فقط, واستدل لذلك بام جاء يف تفسري البيضـاوي بعـد اجتـزاء كـالم 
تَطْ  ﴿": يقول البيضاوي: ( القمص وبرته, فيقول مْ أَفَ نُواْ لَكُ مِ ؤْ ونَ أَن يُ عُ يعنـي ﴾  مَ

مْ , ﴿ اليهود نْهُ يقٌ مّ رِ انَ فَ دْ كَ قَ ونَ كالم اهللا﴿ طائفة من أسالفهم﴾ وَ عُ مَ يعني ﴾ يَسْ
ونَه﴾ التوراة , فُ َرّ مَّ حيُ , ثم عقب عـىل كـالم )"أي تأويله فيفرسونه بام يشتهون ﴿ثُ

 ).يغريوا األلفاظ والكالم] مل[مش : (البيضاوي بالقول
حتـدث عـن نـوعني مـن  يوقد تعمد القمـص بـرت كـالم البيضـاوي الـذ

ـ: التحريف , صأوهلام حتريف األلفاظ, واآلخر حتريف املعـاين الـذي ذكـره القمُّ



١٨

 
 
 
 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<äèˆ{ß{iÜ 

هُ ﴿ ": وعبارة البيضاوي بتاممها ونَ فُ َرّ مَّ حيُ أو . , وآيـة الـرجم ملسو هيلع هللا ىلصكنعت حممـد ﴾ ثُ
كنعت حممد " :قوله اويعبارة البيض , فحذف من)١("تأويله فيفرسونه بام يشتهون

 .ملا فيها من إشارة إىل حتريف األلفاظ "وآية الرجمملسو هيلع هللا ىلص 
الصنيع ثانية, وهو ينقل قول البيضاوي يف تفسـري قـول هذا القمص وأعاد 

هِ  ﴿: اهللا تعاىل عِ اضِ وَ ن مَّ لِمَ عَ ونَ الْكَ فُ َرِّ واْ حيُ ادُ ينَ هَ نَ الَّذِ فنقل عن البيضـاوي  ﴾,مِّ
ـونَ  ﴿ ": قـال البيضـاوي: (عنوي دون اللفظي, فقـال أنه قال بالتحريف امل فُ َرِّ حيُ

لِمَ  أي يؤولونـه عـىل مـا  ;أي يميلونه عن مواضـعه التـي وضـعه اهللا فيهـا﴾ الْكَ
 )."فيميلونه عام أنزل اهللا فيه ,يشتهون

: وقد برت منه ما خيالف مقصده ويفند استدالله, فعبـارة البيضـاوي بتاممهـا
لِ  ﴿" ونَ الْكَ فُ َرِّ بإزالتـه عنهـا  ;أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه اهللا فيها﴾ مَ حيُ

 .)٢("أو يؤولونه عىل ما يشتهون فيميلونه عام أنزل اهللا فيه. وإثبات غريه فيها
 تَّـاب النصـار ومن صـور البـرت والتحريـف مـا رأيتـه عنـد عـدد مـن كُ

من الصلب , فقد زعموا أن الرازي كان يستشكل القول بنجاة املسيح )٣(وقسسهم
 شـبهه إلقـاء ففي , كان فكيفام باجلملة": ووقوع الشبه عىل غريه, ونقلوا عنه قوله

 إنسـان عـىل إنسان شبه إلقاء جوزنا لو إنا:  األول إلشكالا: إشكاالت الغري عىل
ملخصـه أن القـول  , ثـم يسـوقون كالمـاً طـويالً للـرازي"..السفسطة لزم آخر

, نقل هذه اإلشكاالت عنه ثروت ت إشكاالتفيه س عنهبصلب غري املسيح بدالً 
, "وال تعليـق ,انتهى لإلمام فخـر الـدين الـرازي": ب عليها بالقولسعيد, وعقَّ 

                                                 
 ).١/٧٠(أنوار التنزيل, البيضاوي  (١)
 ).١/٢١٧( املصدر السابق (٢)
يل , وقد صنعه القس أسعد وهبة يف  مناظرته )٣٢٥(حقيقة التجسد, ثروت سعيد , ص :  انظر (٣)

 ., وهي منشورة عىل الشبكة العنكبوتية"صلب املسيح يف العهد اجلديد"حول مسألة 
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دٌّ ": , فيقوله اإلشكاالت يستشكلها الرازيوهو يوهم قراءه أن هذ وهلذا مل يكن بُ
 .)١("كامً لعامل نزيه كاإلمام العالمة فخر الدين الرازي أن يفند قصة الشبه تفنيداً حم

 النصار يستشكلها التي الستة اإلشكاالتذكر  اهللا رمحهالرازي  أنواحلق 
 عليها الرد يف رشع رسدها من انتهى ملا ثم , قول القرآن بنجاة املسيح عىل وغريهم

...  األول عـن واجلـواب:  السؤاالت من املوضع يف ما مجلة فهذا ":  قالف ,مجيعاً 
 ."... الثاين عن واجلواب
 وباجلملة":  فقال كافية شافية بنتيجة ختم ; اً واحد اً واحد عليها رد أن بعدو
 ثبت وملا , الوجوه بعض من إليها االحتامالت تتطرق أمور ذكروها التي فاألسئلة
 األسـئلة هذه صريورة امتنع ; عنه أخرب ما كل يفملسو هيلع هللا ىلص  حممد صدق القاطع باملعجز
عـن من املبطلني ثروت سعيد وغريه  عامى, فت)٢("القاطع للنص معارضة املحتملة

قول النصار الذي شني حني نسبوا إليه تدليس املإمتام قول الرازي, ووقعوا يف ال
   .يرد عليهكان 
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شبهاهتم إىل حماكمة القرآن إلقاء النصار يف الطاعنون يف القرآن من ويلجأ 
وضة ومطعون يف موثوقيتها كالكتاب املقدس الذي ير املسلمون مصادر مرفإىل 

سبت إىل األنبياء واملحققون من أهل الكتاب أنه أسفار تارخيية كتبها جمهولون, ونُ 
موثوقيـة , وال اعتـداد وال بال سند يوثقها, وعليه فهذه الكتب جمروح يف شهادهتا

ندات تسـما وكأهنا وهنيعرضف التي حياكم الطاعنون القرآن بموجبها,ها , اربيف أخ
, أمـا ويناقضها , ثم خيطِّئون القرآن حني خيالفهاعىل صحتها متفقووثائق تارخيية 

إذا رأوه موافقاً هلا فإهنم ال خيجلون من الزعم بأنـه نقـل منهـا, فـال يسـلم مـنهم 
                                                 

 .)٣٢٦−٣٢٤(حقيقة التجسد, ثروت سعيد , ص :  انظر (١)
   .)٨/٢٢٥ ( لرازي, ا الكبري التفسري (٢)
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 .القرآن حال املوافقة وال املخالفة
لـد إبـراهيم عليـه وا تسـميةيف حـني خـالفهم ومن ذلك تكذيبهم القـرآن 

انظـر ( "تـارح" وحجتهم أن التوراة سمته, )٧٤: انظر األنعام( "آزر"بـ السالم 
 .)١١/٢٧التكوين 
وسـى ملزوجة فرعـون  القرآن الكريم حني حتدث عن كفالة واكذبلك وكذ

انظر اخلـروج (ن الذي كفله ابنة فرعون إ: ألن التوراة تقول, )٩: انظر القصص(
٧−٢/٥(. 

: انظر البقرة(فاقع ال رصفاالأن يكون لون بقرة بني إرسائيل  كذبواكذلك و
, وكـل هـذه  )٤−١٩/١انظر العدد (محراء اللون  جتعلها, ألن التوراة تقول )٦٩

ا, وهي أضـعف مـن أن تكـون حجـة عـىل هباألخبار التوراتية خاطئة, ال اعتداد 
 .إخباري أو مؤرخ; فضالً عن القرآن العظيم

رين, ـاملفسـ بعض  القرآن بالغرائب املوجودة يف كتبولع الطاعنون يفيكام 
وهي يف مجلتها منقولة من مرويات وأخبار أهل الكتـاب, فيخلطـون بينهـا وبـني 

, ويف هـذا جمافـاة للموضـوعية; فـإن يهالقرآن, وجيعلون معانيها املنكرة حجة عل
 .كتب الرجال حيتج هلا بالقرآن , وال حيتج هبا عليه

ذلك قصة الغرانيق التي أطبق عىل ذكرها الطاعنون يف ولعل من أهم صور  
رون ومؤرخـون ـالقرآن , وقد بـني علـامء اإلسـالم بطالهنـا; وإن أوردهـا مفسـ

املتلقفون من الصحف كـل  ,املولعون بكل غريب"وصفهم القايض عياض بأهنم 
ــقيم ــحيح وس ــة )١("ص ــاهتم العظيم ــت مؤلف ــب أُثقل ــذكر الغرائ ــولعهم ب , فل

وسخيف مقوالت األمم التي تروي ما ترويه بـال زمـام وال قيـد;  باإلرسائيليات
فنقل الطاعنون هذه املرويات, ولبّسوا عىل عوام املسلمني حني أومهوهم بصـحة 

                                                 
 ., وسيأيت بيان هذه األبطولة)٢/١٢٥(الشفا ) ١(
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يف مثـل هـذه  −كتب التفسـري, وال ينسـى اخلبثـاء بعض هذه األقوال املنقولة يف 
ه التفاصـيل ذكر أرقام الصفحات التي نقلوا عنهـا; يرومـون بـذكر هـذ −احلال 

املعـاين املسـتقبحة ووثاقـة مزيداً من اخلـداع لعـوام املسـلمني إلهيـامهم بصـحة 
املوجودة يف تلـك الروايـات التـي نقلهـا املسـلمون األقـدمون يف كتـبهم عمـالً 

 ."ك فقد أحالكل من أسند"عندهم بالقاعدة املشهورة 
اكَ ﴿: ومن ذلك ما نقله الطاعنون عن بعض كتب التفسري لقوله تعاىل لْ أَتَ هَ وَ

وَّ  مِ إِذْ تَسَ صْ بَأُ اخلَْ ابَ نَ ـرَ ِحْ وا املْ , فقـد أوردوا قصـة مزعومـة باطلـة, )٢١: ص( ﴾رُ
وملخصها أن داود عليه السالم رأ امرأة جاره تستحم, فأولع هبا, فأرسل زوجها 
للقتل يف احلرب, ثم تزوجها , وأن اهللا عاتبه عىل فعله, فبكى أربعني يوماً حتى نبت 

منحولـة يف اخلرافيـة املسـتنكرة يف معانيهـا فهذه القصـة , )١(عشب من دموع عينيهال
, ومل تـرد يف كتـب )٢٦−١١/١) ٢(صـموئيل : انظـر(أصلها من أسـفار التـوراة 
 . بإسناد صحيح أو ضعيفملسو هيلع هللا ىلص املسلمني مرفوعة إىل النبي 

وي عن بعض السلف أهنم قالوا اماستشهاد الطاعنني يف القرآن بومثله   يف رُ
يدِ   ق﴿: تفسري قوله تعاىل آنِ املَْجِ رْ الْقُ يطٌ بجميـع ": )٢−١: ق( ﴾ وَ ق, جبل حمُ

وكـأنّ  ": , وعقب ابن كثري عىل هذا القول الغريـب"األرض, يقال له جبل قاف
من خرافات بني إرسائيل التي أخذها عنهم بعضُ النـاس, ملَِـا  −واهللا أعلم −هذا 

برأَ من جواز الرواية عنهم مما ال ـذَّ كَ ق وال يُ ـه .  يصدَّ وعنـدي أن هـذا وأمثالَ
ون به عىل الناس أمرَ دينهم بِسُ لْ ه من اختالقِ بعض زنادقتهم, يَ  .)٢("وأشباهَ

نَ  ﴿: يف تفسري قول اهللا املفرسون ام ذكرهاالستشهاد بومثله  يْامَ ـلَ تَنَّا سُ دْ فَ لَقَ وَ
مَّ أَنَابَ  داً ثُ سَ يِّهِ جَ سِ رْ ىلَ كُ يْنَا عَ أَلْقَ , فذكروا قصة عجيبة, ملخصها )٣٤: ص( ﴾ وَ

                                                 
 ).٢١/١٨٤(جامع البيان, الطربي  :انظر (١)
 ).٤/٢٨٢(تفسري القرآن العظيم, ابن كثري  (٢)
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 .)١(أن شيطاناً ألقي عليه شبه سليامن, فكان يأيت نساءه
قل املفرسون يف هذه الفتنة وإلقاء اجلسد أقـواالً ن": قال أبو حيان األندليس

ام هي إنجيب براءة األنبياء منها , يوقف عليها يف كتبهم , وهي مما ال حيل نقلها , و
ود والزنادقة , ومل يبني اهللا الفتنة ما هي , وال اجلسـد الـذي ألقـاه من أوضاع اليه

ن املراد بالفتنة كونه مل يستثن يف احلـديث إ: وأقرب ما قيل فيه , عىل كريس سليامن
ألطوفنّ الليلة عىل سبعني امرأة , كل واحدة تـأيت بفـارس جياهـد يف «: الذي قال

علـيهن , فلـم حتمـل إال امـرأة واحـدة , إن شاء اهللا , فطاف  :سبيل اهللا , ومل يقل
 .)٢(» وجاءته بشق رجل

نسـب إىل النبـي يكثري منها ال الفهذه املنقوالت وأمثاهلا يف كتب التفسري, و
بإسناد صحيح وال ضعيف, وال حيل أن تعترب تفسرياً آليات القرآن, فإن فيها  ملسو هيلع هللا ىلص

القرآن الكريم ما يصد عن القرآن , ويفسح املجال ألصحاب األباطيل للطعن يف 
 .والتلبيس عىل الناس هبذه املرويات الفاسدة
***

                                                 
 ).١٥/٢٠٠(اجلامع ألحكام القرآن , القرطبي  :انظر (١)
, واحلـديث مـروي يف الصـحيحني, أخرجـه )٧/٣٨١(ي ـالبحر املحيط, أبو حيـان األندلسـ (٢)

 ).١٦٥٤(, ومسلم ح )٣٤٢٤(البخاري ح 
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 احملفوظ اهللا كتابقرآن ال
َافِظُونَ  ﴿ هُ حلَ إِنَّا لَ رَ وَ كْ نَا الذِّ لْ نُ نَزَّ  .)٩: احلجر(﴾  إِنَّا نَحْ

عهد اهللا بالكتب السابقة إىل أصحاهبا فأضاعوها وبدلوها, فصان اهللا كتابه 
يزٌ  ﴿ريفهم , وتعهد بحفظه األخري عن عبث البرش وحت زِ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَ أْتِيهِ  وَ الَ يَ

ِيدٍ  كِيمٍ محَ نْ حَ يلٌ مِّ هِ تَنزِ لْفِ نْ خَ الَ مِ هِ وَ يْ ِ يَدَ  .)٤٢−٤١: فصلت( ﴾الْبَاطِلُ مِن بَنيْ
حفظه من  كثرية; إنفاذاً لوعد اهللا بحفظ كتابه األخري قيض عز وجل أسباباً و

له اً بني سائر الكتب الدينية والدنيوية بحفظ ماليني املسلمني خالهلا, وجعلته خمصوص
 .عرب القرون

حلفظ تراثها وأشعارها  اً طريقالقلبي ية تعتمد احلفظ أُمِّ يف أمة الكريم نزل القرآن 
مفرقاً يف ثالث  منجامً  عليهم أنزلهفراعى اهللا حاهلم ووأنساهبا, ال جتد عنه بديالً , 

ةً ﴿ :حفظه عليهمسهل فوعرشين سنة,  ْلَ آنُ مجُ لَيْهِ الْقُرْ لَ عَ الَ نُزِّ وا لَوْ رُ فَ ينَ كَ الَ الَّذِ قَ وَ
تِيالً  تَّلْنَاهُ تَرْ رَ ادَكَ وَ لِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَ ةً كَذَ دَ احِ أَهُ  ﴿, )٣٢: الفرقان(﴾  وَ نَاهُ لِتَقْرَ قْ آناً فَرَ رْ قُ وَ

ي لْنَاهُ تَنزِ نَزَّ ثٍ وَ كْ ىلَ مُ ىلَ النَّاسِ عَ  ).١٠٦: اإلرساء(﴾  الً عَ
الذي حرص عىل تلقي  وكان أول حفظ اهللا للقرآن أن مكنه يف قلب النبي 

وحفظ, وكان يردده حال سامعه له من جربيل عليه السالم, خشية أن  بعناية لقرآنا
بحفظ يف قلبه روعه, وأعلمه أن القرآن حمفوظ قلبه وهدأ يفوته منه يشء, فطمأن اهللا 

الَ تَ  ﴿: اهللا لْامً وَ دْينِ عِ بِّ زِ قُل رَّ يُهُ وَ حْ بْلِ أَن يُقْىضَ إِلَيْكَ وَ آنِ مِن قَ لْ بِالْقُرْ : طه(﴾ عْجَ
١١٤.( 

لَ بِهِ ﴿ : هو حمفوظ من بعد ذلكو انَكَ لِتَعْجَ كْ بِهِ لِسَ َرِّ هُ  الَ حتُ ْعَ لَيْنَا مجَ إِنَّ عَ
آنَهُ  قُرْ  .)١٧−١٦ :القيامة(﴾ وَ

من اهللا عز وجل لرسوله يف كيفية تلقيه الوحي هذا تعليم ": قال ابن كثري
 ـ عز وجل ـ من امللك, فإنه كان يبادر إىل أخذه, ويسابق امللك يف قراءته, فأمره اهللا
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إذا جاءه امللك بالوحي أن يستمع له, وتكفل اهللا له أن جيمعه يف صدره, وأن 
يوضحه, فاحلالة ييرسه ألدائه عىل الوجه الذي ألقاه إليه, وأن يبينه له ويفرسه و

 .)١( "يضاح معناهإتفسريه و: تالوته, والثالثة : مجعه يف صدره, والثانية : األوىل 
كان جربيل عليه السالم ينزل  وملزيد من احلفظ للقرآن ولتوثيق حفظ النبي 

 عليه كل عام يف شهر رمضان يدارسه القرآن , فال يتفلت منه يشء, يقول ابن عباس
; أجود الناس, وكان أجود ما يكون يف رمضان  ان رسول اهللا ك: (ريض اهللا عنهام

حني يلقاه جربيل, وكان يلقاه يف كل ليلة من رمضان, فيدارسه القرآن, فلرسول اهللا 
 .)٢( )أجود باخلري من الريح املرسلة

, يتوىل  ملسو هيلع هللا ىلصاهتامم النبي  موضعوخالل ثالث وعرشين سنة بقي القرآن الكريم 
: بل وحتفيظهم سوره, يقول ابن مسعود; تعليمهم القرآن بنفسه إقراء أصحابه و

 .)٣()سبعني سورة من يفِّ رسول اهللا  أخذت(
حتى مع املسلمني اجلدد, فكان يتعاهدهم بام قد فاهتم من  ملسو هيلع هللا ىلصوكان هذا ديدنه 

كان (: أصحابه بتعليمهم بدالً عنه, يقول عبادة بن الصامت مرَ ل أَ غِ القرآن, فإذا ما شُ 
دفعه إىل رجل منا يعلمه  شغل, فإذا قدم رجل مهاجر عىل رسول اهللا رسول اهللا ي

قرئه عشيه عشاء أهل البيت , وأُ رجالً , فكان معي أُ  إيلَّ  القرآن, فدفع رسول اهللا 
 .)٤( )القرآن
رضـوان اهللا علـيهم, كان الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصبمثل هذا احلرص البالغ من النبي و

, وال يشغلهم عنه يشء من أمـور يف كل يوم بعون ما ينزل من القرآنتيتفقد كانوا 

                                                 
 ).٤/٥٧٧(تفسري القرآن العظيم, ابن كثري  (١)
 ).٢٣٠٨(, ومسلم ح )٦(لبخاري ح أخرجه ا (٢)
 ).٢٤٦٢(, ومسلم ح )٥٠٠٠(أخرجه البخاري ح  (٣)
 ).٢٢٢٦٠(أخرجه أمحد ح  (٤)
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كنت أنا وجـارٌ يل مـن األنصـار مـن عـوايل (: الدنيا , يقول عمر بن اخلطاب 
, وأنزل يوماً , فإذا نزلـتُ  وكنا نتناوبُ النزولَ عىل رسول اهللا : املدينة ينزل يوماً

 .)١( )جئتهُ بخرب ذلك اليوم من الوحي وغريه, وإذا نزل فعلَ مثل ذلك
أمـا عبــد اهللا بـن عمــرو بـن العــاص فقـد شــكته زوجتـه إىل رســول اهللا و

:  ملسو هيلع هللا ىلصالستغراقه يف العبادة ويف قراءة القرآن عن واجبات الزوجية, فسـأله النبـي 
 يف القرآن أ واقر ,ثالثة شهر كل يف صم«: ملسو هيلع هللا ىلص قالف.  ليلة كل :قالف »ختتم وكيف«

 .»شهر كل
 صم«: ملسو هيلع هللا ىلص الفق.  ذلك من أكثر قأطي: لكن عبد اهللا كان ذا مهة عالية , فقال

 سـبع كـل يف] أي القرآن[ واقرأ ,يوم وإفطار يوم صيام ,داود صوم الصوم أفضل
هراً يقرأ القرآن كل سبع ليال , حتى كـربت سـنه, وشـق عليـه د, فأقام »مرة ليال

ــ: ذلــك, فكــان يقــول ــتُ  يليتن  كــربت أين وذاك,  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رســول رخصــة قبل
 يقـرؤه يوالـذ ,بالنهـار القـرآن مـن بعالسُّ  أهله بعض عىل يقرأ فكان .وضعفت
ي النبـ فـارق شيئاً  يرتك أن كراهية..  بالليل عليه أخف ليكون ;النهار من يعرضه

 . )٢( عليهملسو هيلع هللا ىلص 
وجـامع القـرآن, فتـذكر  ملسو هيلع هللا ىلصوأما ذو النورين عثامن بن عفان صـهر النبـي 

 فيهـا جيمـع ةركعـ يف كله الليل حييي كان"زوجته نائلة بنت الفرافصة الكلبية أنه 
  .)٣("القرآن

, بيـنام وأما أُيب بن كعب فينقل أبو املهلب أنه كان خيتم القرآن يف ثـامن ليـال

                                                 
 ).١٤٧٩(, ومسلم ح )٨٩(أخرجه البخاري ح  (١)

 ).٥٠٥٢(أخرجه البخاري ح ) ٢(
 .)٣٧١٠(, وابن أيب شيبة يف مصنفه ح )١٣٠(الطرباين يف معجمه الكبري ح  أخرجه) ٣(
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 .)٢(, وأحياناً كل ليلة)١(كل سبع خيتمه يف يمتيم الداركان 
عن ظاهرة عرفهـا تـاريخ اإلسـالم منـذ عهـد الصـحابة  ملسو هيلع هللا ىلصوحيدثنا النبي 

إين ألعـرف «: ن الكـريم, فيقـولالكرام, وهي قيـام الليـل بآيـات وسـور القـرآ
أصوات رفقةَ األشعريني بالقرآن حـني يـدخلون بالليـل, وأعـرف منـازهلم مـن 

 .)٣(»أصواهتم بالقرآن بالليل, وإن كنتُ مل أرَ منازهلم حني نزلوا بالنهار
ـقـويامً هنجـاً  ملسو هيلع هللا ىلصوحتى يثبت القرآن يف صدور الصحابة هنـج النبـي  خ رسَّ

د حفظهم و حـدثني (: يقول التابعي أبو عبد الرمحن السـلميتعلمهم للقرآن, جوّ
ريض  −عثامن بن عفان, وعبد اهللا بن مسعود, وأيب بن كعب : الذين كانوا يقرئوننا

ر أخـر ـأن رسول اهللا كان يقرئهم عرش آيات , فال جياوزوهنا إىل عش −اهللا عنهم 
 .)٤( )فتعلمنا القرآن والعمل معاً : حتى يتعلموا ما فيها من العمل, قالوا

بى بن كعـب , فهذا أُ همع, ويسمَ هم فكان يقرئأصحابه ,  ملسو هيلع هللا ىلصوتعاهد النبي 
ويف , »سـورة كـذا وكـذا أن أقـرأ عليـك إين أمرتُ «: يأتيه رسول اهللا , ويقول له

 . )٥( »يب, فبكى أُ »نعم«: قال  ?اهللا سامين لك: ك القرآن, قالئإين أقر« :لفظ
 حسـنلصحابة, وكـان مـن أكان من نجباء ا وهذا أبو موسى األشعري 

مـن  مزمـاراً  تَ لقد أوتيـ«:  مشجعاً له قراءته, فقالملسو هيلع هللا ىلص , سمع النبي الناس صوتاً 
 .)٦( »مزامري آل داود

يـا : لافق .»قرأ عيلاِ «: فقال له ملسو هيلع هللا ىلصفجلس إىل النبي عبد اهللا بن مسعود  أماو
                                                 

 ).١/١٦٥(فضائل القرآن, ابن كثري  :انظر) ١(
 ).٣٧١١(مصنف ابن أيب شيبة ح : انظر) ٢(
 .)٢٤٩٩(, ومسلم ح )٤٣٣٢(أخرجه البخاري ح  )٣(

 ).٦٩(, ص  "السبعة يف القراءات"أخرجه ابن جماهد يف كتابه  (٤)
 ).٧٩٩(, ومسلم ح )٤٩٦١(أخرجه البخاري ح  (٥)
 ).٧٩٣(, ومسلم ح )٥٠٤٨(أخرجه البخاري ح  (٦)
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 .»نعم, أحب أن أسمعه من غريي«: نزل? قال عليك, وعليك أُ  قرأُ أرسول اهللا, 
يْفَ  ﴿ :إىل هذه اآلية سورة النساء حتى أتيتُ  فقرأتُ : يقول ابن مسعود  كَ فَ

يداً  هِ الء شَ ـؤُ ىلَ هَ ئْنَا بِكَ عَ جِ يدٍ وَ هِ ةٍ بِشَ لِّ أمَّ ئْنَا مِن كُ ا جِ : فقـال , )٤١:النساء(﴾  إِذَ
 .)١(فإذا عيناه تذرفان ,»حسبك«

 مائدة القرآن, كان جيمع الناس عىلقضاء دمشق,   أبو الدرداءوحني ويل 
كان أبو الـدرداء إذا صـىل الغـداة يف جـامع دمشـق : (يقول سويد بن عبد العزيز

, رة عريفـاً ـاجتمع الناس للقراءة عليه , فكان جيعلهم عرشة عرشة, وعىل كل عش
ويقف هو يف املحراب يرمقهم ببرصه, فإذا غلط أحـدهم يرجـع إىل عريفـه, وإذا 

عـىل  اء يسأله عن ذلك, وكان ابـن عـامر عريفـاً غلط عريفهم يرجع إىل أيب الدرد
, فلام مات أبو الدرداء خلفه ابن عام  .)٢( )رعرشةِ

 ?اعدد من يقرأ عنـدي القـرآن :قال له الدرداء اأب أنوعن مسلم بن مشكم 
وكان أبو الـدرداء  ,وكان لكل عرشة منهم مقرء ,ئة ونيفاً اوست م فعددهتم ألفاً 

 .)٣( كم الرجل منهم حتول إىل أيب الدرداء وإذا أح ,يكون عليهم قائامً 
 ملسو هيلع هللا ىلصأثر أكيد ملا رأوا من حث النبي  ملسو هيلع هللا ىلصإن هذا االهتامم من أصحاب النبي 

خريكم من تعلم القرآن «: بقوله مهمهمد استحث هلم عىل تعلم القرآن, فق
اقرأ واصعد, : يقال لصاحب القرآن إذا دخل اجلنة«, وأخربهم أنه )٤(»وعلمه

, فقراءة القرآن من  )٥( »كل آية درجة, حتى يقرأ آخر يشء معهفيقرأ, ويصعد ب

                                                 
 ).٨٠٠(, ومسلم ح )٤٥٨٢(أخرجه البخاري ح  (١)
 ).١/٤١(معرفة القراء الكبار, الذهبي  (٢)
 ).١/٤٢(معرفة القراء الكبار, الذهبي  (٣)
 ).٥٠٢٧(أخرجه البخاري ح (٤) 
 ).١٠٩٦٧(, وأمحد ح )٣٧٨٠(أخرجه ابن ماجه ح  (٥)
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املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة, والذي يقرأ القرآن «أفضل العبادات, و
 .)١( »ويتتعتع فيه وهو عليه شاق; له أجران

وقد سارع الصحابة إىل حفظ سور القرآن ومدارستها, فكان منهم املئات من 
, فقد سأل قتادة خادمَ  ملسو هيلع هللا ىلصبعضهم حفظ كامل القرآن يف عهد النبي  القراء, وقد أتم

أربعة, (: ? فقال أنسملسو هيلع هللا ىلصمن مجع القرآن عىل عهد النبي : أنس بن مالك ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 . )٢( )دــزي وــل, وزيد بن ثابت, وأبـمعاذ بن جبن كعب, وـي بـبأُ : كلهم من األنصار

ممن حفظه أم يف خدورهن, ومل يقترص حفظه عىل الرجال, بل حفظته املؤمنات و
أن تؤم أهل دارها, وكان  ملسو هيلع هللا ىلصورقة بنت عبد اهللا بن احلارث األنصاري, فأمرها النبي 

 .)٣( هلا مؤذن, فكانت تؤم أهل دارها
يف أول عصور اإلسالم وقبل انتشاره يف   اءوحتى نقف عىل كثرة هؤالء القر

 .ونة سبعونيكفينا أن نذكر بأنه قد قتل منهم يف يوم بئر معالدنيا; 
مما استدعى  الكثري من القراء أيضاً  قتل يف وقعة الياممة ملسو هيلع هللا ىلصوبعد وفاة النبي  

إن القتل قد استحر (: اجلمع الكتايب, فقد قال عمر بن اخلطاب خلليفة املسلمني أيب بكر
, فكان هذا  )٤( )يوم الياممة بقراء القرآن, وإين أخشى أن يستحر القتل بالقراء باملواطن

 .توب يف عهد الصديقسبباً يف مبادرة الصحابة إىل مجع القرآن يف مصحف واحد مك
إن االهتامم البالغ يف حفظ القرآن وتعلمه ليس خاصاً بالصحابة رضوان اهللا 

ويكفي يف هذا الصدد أن ننقل بعضاً عليهم, بل هو دأب توارثته األمة جيالً بعد جيل, 
 .من أخبار التابعني

                                                 
 ., واللفظ له)٧٩٨(, ومسلم ح )٤٩٣٧(أخرجه البخاري ح  (١)
 ).٢٤٦٥(, ومسلم ح )٥٠٠٣(أخرجه البخاري ح (٢) 
 ).٢٦٧٣٩(, وأمحد ح )٥٩١(أخرجه أبو داود ح (٣) 
 ).٤٩٨٦(أخرجه البخاري ح (٤) 
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يل تعلم القرآن من عثامن وع , فقدالسلمي الرمحن عبد التابعي أيبونبدأ بخرب 
القرآن هم يعلم , وكانقرء الناس يف املسجد أربعني سنةكان يُ ريض اهللا عنهام, ثم 

 . مخس آيات مخس آيات
  ."وعرشين مرة ختمت القرآن عىل ابن عباس تسعاً " :يقولف املكي جماهدوأما 
انظري  ,ما يبكيك" :فقال هلا ,أخته ملا حرضت الوفاة أبا بكر بن عياش بكتْ و

 .)١("عرشة ألف ختمة قد ختمت فيها ثامين ,إىل تلك الزاوية
ولقد ورد عن عدد من التابعني أهنم كانوا خيتمون القرآن خالل أيام معدودات 
ال تكاد تتجاوز أصابع اليد الواحدة, أي كان القرآن هنمتهم يف النهار وأنيسهم يف 

عن  الليل, ومنهم سعيد بن املسيب وعلقمة واألسود النخعيني, فقد رو البيهقي
 هؤيقر علقمة انوك ,ليال ست كل القرآن يقرأ األسود كان": إبراهيم النخعي أنه قال

 .)٢("ليال مخس كل يف
 البناين ثابت وكان ليلتني, يف القرآن خيتم املسيب بن سعيد كان": املروذي لقاو

 بن عطاء وكان وليلة, يوم كل القرآن خيتم حرة أبو وكان .. وليلة يوم يف القرآن يقرأ
 .)٣( ".. ليلتني كل يف القرآن خيتم السائب

وحيفظه بحفظ اجلموع عن اجلموع يف كل عرص, إلينا وقد نقل القرآن الكريم 
يف اليوم املاليني من املسلمني يف أصقاع األرض , ليحقق القرآن وصف اهللا له بقوله 

 .)٤( »تقرؤه نائامً ويقظان ;ومنزل عليك كتاباً ال يغسله املاء«: احلديث القديس

                                                 
, ١/٣٠(انظر هذه النامذج من العناية بالقرآن وغريها يف كتاب معرفـة القـراء الكبـار, الـذهبي  (١)

١٣٨,  ٦٧, ٥٣.( 
 ).٢/٣٩٩(أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن  (٢)
 ) .٨/٢١٩(حتفة األحوذي, املباركفوري  (٣)
 ).٢٨٦٥(أخرجه مسلم ح (٤) 
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االعتامد يف نقل القرآن عىل حفظ القلوب والصدور, ال ": ييقول ابن اجلزر
.. عىل حفظ املصاحف والكتب, وهذه أرشف خصيصة من اهللا تعاىل هلذه األمة 

بل يقرؤه يف كل  ,فأخرب تعاىل أن القرآن ال حيتاج يف حفظه إىل صحيفة تغسل باملاء
  .)١( "»يف صدورهمأناجيلهم «: حال, كام جاء يف صفة أمته

وهكذا كان اإلقبال عىل القرآن دأب األمة املسلمة منذ الرعيل األول وإىل يومنا 
هذا ; حيث نشهد ماليني احلفاظ يف أقطار الدنيا, يقرؤونه غضاً كام أنزل عىل حممد 

; عىل اختالف ألواهنم ولغاهتم وأجناسهم; ليحققوا موعود اهللا عز وجل بحفظ ملسو هيلع هللا ىلص
افِظُونَ إِنَّا  ﴿كتابه  إِنَّا لَهُ حلََ رَ وَ كْ لْنَا الذِّ نُ نَزَّ  ).٩: احلجر( ﴾نَحْ

لعرب ذلك احلفظ خمصوصاً بامل يكن و ,حفظ القرآن كام نزل بلسان العرب لقد
, يةالعرب أهل املسلمني, فمئات األلوف ممن حيفظونه اليوم ليسوا من دون غريهم من

ه بلسان ؤالعرب ومعاين ألفاظها, فيقر بل لربام حفظه من ال يكاد يعرف شيئاً عن لغة
 .ه العريب سواء بسواءؤعريب مبني, كام يقر

إن هذه األعجوبة القرآنية ال مثيل هلا عند أمة من األمم, ومن أراد أن يقف عىل 
يشهد معنا أن حفظ ولسوف , جيهلهاعظمتها فليجرب حفظ قصيدة كتبت بلغة 
يرس اهللا , فقد اطع عىل أنه من عند اهللاجلموع الكاثرة من األعاجم للقرآن برهان س

نَا والعامل واجلاهل  ,ه الصغري والكبريؤتالوة كتابه عىل الناس, بحيث يقر ْ لَقَدْ يَرسَّ ﴿وَ
﴾ كِرٍ دَّ لْ مِن مُّ رِ فَهَ كْ آنَ لِلذِّ فهذا التيسري ال يكون إال لعظمة تعجز  ,)١٧: القمر( الْقُرْ

 . هتماعن بلوغها قو البرش , وتكل دوهنا قدر
 

*** 
                                                 

, واحلديث أخرجه الطرباين يف معجمه الكبـري ح )١/٦(النرش يف القراءات العرش, ابن اجلزري (١) 
 ).٣٤٣(, والبيهقي يف دالئل النبوة ح )٩٩٠٣(



٣١ 

 
 
 
 
 
 
 

<<<°×ŞfÛ{Ö]<ïæ^Â<àÂ<
 

 للقرآن الكريم اجلمع الكتابي
ه يشء إال عنايته بالتوثيق ازيوظ القرآن ال يأصحابه يف حف ملسو هيلع هللا ىلصتعاهد النبي إن 

الصحابة يكتبون بني ويتعاهد ذلك بنفسه,  ملسو هيلع هللا ىلصالكتايب للنص القرآين , فقد كان النبي 
و بعض إذا نزلت عليه اآليات يدع ملسو هيلع هللا ىلصكان : يديه ما ينزل من الوحي, يقول عثامن 

 . )١( »ضع هذه اآلية يف السورة التي يذكر فيها كذا وكذا«: من كان يكتب له, ويقول له
وال يبطئهم عن ذلك وال يثقلهم كثرة آيات املقدار املنزل, فقد سارعوا إىل كتابة 

زمن نزلت  أهنا مكيةمن أطول سور القرآن , و مع أهنا, حني نزوهلا سورة األنعام
 .)٢( )نزلت مجلة واحدة, نزلت ليالً, وكتبوها من ليلتهم(: عباساالضطهاد, يقول ابن 

وهو من السابقني إىل اإلسالم ما يشري  ويف قصة إسالم عمر بن اخلطاب 
إىل وجود كتابة للمصحف بني يدي الصحابة الذين كانوا يقرؤون يف بيت فاطمة 

 .)٣(يف صحيفة  القرآنبنت اخلطاب, وكان خباب بن األرت يقرئهم 
, إذ كان يستوثق من دقة ملسو هيلع هللا ىلص قد أوىل النبي و املكتوب بني يديه اهتامماً بالغاً

ملسو هيلع هللا ىلص أكتب الوحي عند رسول اهللا  كنتُ : املكتوب بني يديه, يقول زيد بن ثابت
, فإذا فرغت, قال  .)٤(فأقرأُه, فإن كان فيه سقط أقامه ,»اقرأه«: وهو يميل عيلَّ

: أن ملسو هيلع هللا ىلصأمر ملسو هيلع هللا ىلص من كالم النبي  وخوفاً من تداخل املكتوب من القرآن مع غريه
 .)٥(»من كتب عني غري القرآن فليمحهوال تكتبوا عني , «

                                                 
 .أليب داود , واللفظ)٣٠٨٦(, والرتمذي ح )٧٨٦(أخرجه أبو داود ح (١) 
 ).٦/٤٤٦(, والقاسمي يف حماسن التأويل )٣/١(ذكره ابن اجلوزي يف زاد املسري (٢) 
 ).٢٧٩(أخرجه البزار ح  (٣)
أخرجه الطـرباين بإسـنادين, ورجـال ": , قال اهليثمي)١٩٨٥(أخرجه الطرباين يف األوسط ح  (٤)

 ).٨/٢٥٧(جممع الزوائد . "أحدمها ثقات
 ).٣٠٠٤(أخرجه مسلم ح  (٥)
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بالرفيق األعىل قبل أن جيمع هذا املكتوب بني يديه يف مصحف  ملسو هيلع هللا ىلصحلق النبي و
, ومل يكن ملسو هيلع هللا ىلصقبض النبي (: واحد, كام نقل إلينا كاتب الوحي زيد بن ثابت بقوله

 .)١( )القرآن مجع يف يشء
بدأت حروب املرتدين, وكان أشدها معركة الياممة التي  ملسو هيلع هللا ىلصوبعد وفاة النبي 

, وحفظة القرآن , وكثري منهم من القراءملسو هيلع هللا ىلصقتل فيها قرابة األلف من أصحاب النبي 
ىل اخلليفة أيب بكر الصديق مجع القرآن يف مصحف واحد, ععمر بن اخلطاب  فاقرتح

املزيد من القراء, ووافق اخلليفة عىل املقرتح بعد طول تردد, خشية ضياعه بوفاة 
ذلك العمل العظيم برئاسة كاتب الوحي وحافظه الشاب زيد بن لقيام بوانتدب جلنة ل

 ., وإرشاف عمر بن اخلطاب   ثابت
فقمت فتتبعت القرآن أمجعه من الرقاع واألكتاف والعسب وصدور : يقول زيد

ة التوبة آيتني مع خزيمة األنصاري مل أجدمها مع أحد الرجال, حتى وجدت من سور
لَيْكُم﴿: غريه يصٌ عَ رِ نِتُّمْ حَ ا عَ لَيْهِ مَ يزٌ عَ زِ مْ عَ كُ سِ نْ أَنفُ ولٌ مِّ سُ مْ رَ اءكُ دْ جَ : التوبة(﴾  لَقَ
 .إىل آخرمها) ١٢٨

وكانت الصحف التي مجع فيها القرآن عند أيب بكر حتى توفاه اهللا, ثم عند عمر 
 .)٢( ه اهللا, ثم عند حفصة بنت عمرحتى توفا

املنهج الذي اتبعه زيد يف اجلمع, إذ مل يعتمد  ابن أيب داودوتبني لنا رواية 
شرتط , وا ملسو هيلع هللا ىلص, بل بحث عن املكتوب بني يدي النبي وحمفوظات الصحابة حمفوظاته

, يقول حييى بن ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  من إمالءبشهادة شاهدين يشهدان بكتابته  لقبوله أن يوثق

                                                 
أخرجه الدير عاقويل بإسناده إىل زيد بن حارثة يف فوائده, كام نقل السيوطي يف اإلتقان يف علـوم (١) 

 ).١/١٦٤(القرآن 
 ).٤٦٧٩(أخرجه البخاري ح  (٢)
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من كان تلقى من (: قام عمر بن اخلطاب يف الناس فقال: لرمحن بن حاطبعبد ا
رسول اهللا شيئاً من القرآن فليأتنا به, وكانوا كتبوا ذلك يف الصحف واأللواح 

 .)١( )والعسب, وكان ال يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شهيدان
وكان غرضهم أال يكتب إال من عني ما كتب بني يدي ( :قال أبو شامة املقديس

 .)٢( )النبي, ال من جمرد احلفظ
موثقاً بشهادة  ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا أكملت اللجنة عملها بجمع ما كتب بني يدي النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصشاهدين عىل األقل, يشهدان أنه كتب بني يدي النبي 
[^uû]<Ðè†Şe<áa†ÏÖ]<àÚ<ðê<ØÏÞ<Øâ<

القرآن مل ينقل كله بالتواتر, : د عىل هذا اجلمع شبهة, وهي قول بعضهمويرِ 
 خزيمة األنصاري, وهوبدليل أن زيد بن ثابت مل جيد خامتة سورة براءة إال مع 

 واألكتاف الرقاع من أمجعه القرآن فتتبعت: (زيد يقول, إذ صحايب واحد
 خزيمة مع آيتني التوبة سورة من وجدت حتى الرجال وصدور والعسب
يْهِ  ﴿ غريه أحد مع أجدمها مل األنصاري لَ يزٌ عَ زِ مْ عَ كُ سِ نْ أَنفُ ولٌ مِّ سُ مْ رَ اءكُ دْ جَ لَقَ

م  يْكُ لَ يصٌ عَ رِ نِتُّمْ حَ ا عَ  .)٣( )آخرمها إىل ﴾مَ
لسـور ملسو هيلع هللا ىلص سبق احلديث عن حفظ الصحابة عىل عهد رسول اهللا : واجلواب

د الصحابة عنها, فلـم يعرفهـا القرآن كلها, ومنها آيات سورة براءة, التي سأل زي
مل جيدها مكتوبة إال عنـده, فأثبتهـا يف , أي )٤(أحد ممن سأهلم إال خزيمة األنصاري

 ففقـدت املصاحف يف الصحف نسخت: (, ويدل عليه قول زيدمصحف أيب بكر
                                                 

 ).٣٣(أخرجه ابن أيب داود يف كتابه املصاحف ح (١) 
 ).٩/١٥(حجر  , وفتح الباري, ابن)١/١٦٧(اإلتقان يف علوم القرآن, السيوطي : انظر(٢) 
 ).٤٦٧٩(أخرجه البخاري ح  (٣)
 ).أبو خزيمة(وسمته بعض الروايات  (٤)
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 مـع إال أجـدها فلـم ;هبـا يقرأ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أسمع كنت األحزاب سورة من آية
 .)١( )األنصاري ثابت بن خزيمة

مل جيد اآليتني اللتني مها ختام سـورة ": قال الزرقاين يف بيان معنى قول زيد 
أو [فالـذي انفـرد بـه أبـو خزيمـة  ,التوبة مكتوبتني عند أحد إال عند أيب خزيمـة

بل املرشوط فيه  ,يف املتواتر وليس الكتابة رشطاً  ,ال حفظهام, هو كتابتهام ] خزيمة
فكتابـة أيب  ,عىل الكذب ولو مل يكتبـه واحـد مـنهم أن يرويه مجع يؤمن تواطؤهم

 .(٢)"رفوق ما يطلبه التوات واحتياطاً  خزيمة األنصاري كانت توثقاً 
واستدل لذلك بام روي عن الصحابة من حفظهم هلاتني اآليتني , أوهلم زيد 

, كام فعل ملسو هيلع هللا ىلصنفسه, فهو يعرف اآلية, لكنه يبحث عمن يعرفها من أصحاب النبي 
فقدت آية من (: − كام يف رواية البخاري −زيدت القرآن , لذلك يقول يف سائر آيا

 ,فالتمسـناها ,يقرأ هباملسو هيلع هللا ىلص األحزاب حني نسخنا املصحف كنت أسمع رسول اهللا 
, فزيـد يعـرف اآليـة ويبحـث عمـن )فوجدناها مع خزيمة بن ثابت األنصـاري

 .)٣(يعرفها من الصحابة
, ففي تفسري ابن أيب حاتم أن أُبياً يب بن كعب حيفظ هاتني اآليتنيوكذلك فإن أُ 

ـمَّ انـ ﴿: قال للصحابة ملا ظنوا أن آخر ما نـزل قولـه فَ اهللاُـثُ َ واْ رصَ فُ َ ُم﴾ رصَ لُـوهبَ  ,قُ
مْ ﴾:  آيتني هذا بعد أقرأينملسو هيلع هللا ىلص  النبي إن: (فقال ـكُ سِ نْ أَنفُ ولٌ مِّ سُ مْ رَ اءكُ دْ جَ  إىل ﴿ لَقَ
يْهِ تَ  ﴿: قوله لَ وَ عَ شِ الْعَظِيمِ ﴾ال إِلَـهَ إِالَّ هُ بُّ الْعَرْ وَ رَ هُ لْتُ وَ كَّ  .)٤()وَ

                                                 
 ).٢٨٠٧(أخرجه البخاري ح  (١)

 ).١/٩٨(مناهل العرفان, الزرقاين ) ٢(
 ).٤٠٤٩(أخرجه البخاري ح ) ٣(
, وابـن )٩٧(, وابـن أيب داود يف املصـاحف ح )٦/١٩١٩(أخرجه ابـن أيب حـاتم يف تفسـريه ) ٤(

 ). ٢٦( فضائل القرآن ح رضيس يف
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وأنـا أشـهد : (قـال أنـه مسـند أمحـد  يفـ, ف عمـر امكذلك حيفظهـو
 .)١() من رسول اهللااملسمعته
وأنـا : (قـال في كتـاب املصـاحف أن عـثامن  عثامن , فامكذلك حيفظهو

 .)٢() أشهد أهنام من عند اهللا
هذه اآلية وتفسريها من رسول اهللا  امابن عباس ريض اهللا عنهوكذلك سمع 

مْ  ﴿: قرأ  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت النبي  :, فيقول ملسو هيلع هللا ىلص ـكُ سِ نْ أَنفُ ولٌ مِّ سُ مْ رَ اءكُ دْ جَ يعنـي  ﴾لَقَ
 .)٣(من أعظمكم قدراً 

أن قلـة مـن  يب بـن كعـب وقد جاء يف روايات ال ختلو من ضعف عـن أُ 
 .)٤(شهد هلاتني اآليتني سببه أهنام آخر ما نزل من القرآن

اآليتــان حمفوظتــان بحفــظ الصــحابة هلــام, وإن مل توجــدا  اتــانفه وهكــذا
 الصحابة حفظة القرآن, كام حيفظهـا زيـد اممكتوبتني إال عند خزيمة, لكن حيفظه

 .وعمر وعثامن وأيب, وغريهم ممن ال يعرف عددهم إال اهللا تعاىل

                                                 
 ., ويف إسناده حممد بن إسحاق, وهو مدلس)١٧١٧(أخرجه أمحد ح ) ١(
 ).٣٣(أخرجه ابن أيب داود يف كتابه املصاحف ح ) ٢(
 ).٢/٢٦٢(أخرجه احلاكم يف مستدركه  ) ٣(
 ).٢/٣٦٨(أخرجه احلاكم يف مستدركه ) ٤(
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اليامن إىل اخلليفة يشكو حذيفة بن  قدم ملسو هيلع هللا ىلصويف عهد عثامن اخلليفة الثالث للنبي 
اختالف املسلمني يف القراءة بسبب جهل الكثريين باحلكمة من األحرف السبعة 

, فجعل بعضهم يقولهبواإلذن بالقراءة  ن حرفه أصح إ :ا, ألن اهللا نزل القرآن هبا مجيعاً
من حرف غريه, وحصل بينهم مراء يف األحرف , وهي كلها قرآن منزل من اهللا , 

ل اهللا يا أمري : (عىل الناس الذين مل يعتادوا عىل لغة قريش, يقول حذيفةالقراءة هبا  سهَّ
 .)١()أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب اختالف اليهود والنصار ,املؤمنني
يف إعادة نسخ القرآن وفق لغة قريش التي  ملسو هيلع هللا ىلصفاستشار عثامن أصحاب النبي  

فقد : (ن عثامن قالإ :لك, يقول عيل بن أيب طالبنزل هبا القرآن أول مرة, فوافقوه يف ذ
: قلنا. إن قراءيت خري من قراءتك, وهذا يكاد أن يكون كفراً : بلغني أن بعضهم يقول

نر أن نجمع الناس عىل مصحف واحد, فال تكون فرقة, وال يكون : فامذا تر? قال
 .)٢( )فنعم ما رأيت: قلنا. اختالف

ن عثامن   جعلربعة من حفاظ القرآن, ثم أضاف إليها ما جلنة عامدها أ وكوَّ
ملا أراد عثامن أن : (, يقول كثري بن أفلح ملسو هيلع هللا ىلصعرش من أصحاب النبي  يعضائها اثنأ

يب بن كعب يكتب املصاحف مجع له اثني عرش رجالً من قريش واألنصار, فيهم أُ 
 .)٣( )وزيد بن ثابت

يش, يقول وبدأت اللجنة بنسخ مصحف أيب بكر وكتابته وفق لسان قر 
أن أرسيل إلينا بالصحف; ننسخها يف : فأرسل عثامن إىل حفصة: (حذيفة

                                                 
 ).٤٩٨٨(أخرجه البخاري ح  (١)
, وصــحح إســناده ابــن حجــر يف الفــتح )٧٧(ود يف كتــاب املصــاحف ح أخرجــه ابــن أيب دا (٢)

)٩/١٨.( 
 ).٨٨( أبو بكر بن أيب داود يف كتاب املصاحف حأخرجه (٣) 
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املصاحف, ثم نردها إليك, فأرسلت هبا حفصة إىل عثامن, فأمر زيد بن ثابت 
وعبد اهللا بن الزبري وسعيد بن العاص وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام, 

إذا اختلفتم أنتم : ثةفنسخوها يف املصاحف, وقال عثامن للرهط القرشيني الثال
 . )١( )وزيد بن ثابت يف يشء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش; فإنام نزل بلساهنم

, فقط ويف رواية الرتمذي أن الكتبة اختلفوا يف كيفية كتابة كلمة واحدة
, فقال القرشيون باألول,  " هالتابو "و "التابوت"فاختلفوا يف : (يقول حذيفة

اكتبوه بالتابوت, فإنه نزل : رفعوا اختالفهم إىل عثامن, فقالوقال زيد بالثاين , ف
 . )٢()بلسان قريش

, وأمر عثامن بإرسال نسخ ملسو هيلع هللا ىلصوتكامل اجلمع العثامين بإمجاع من أصحاب النبي 
من املصحف املجموع إىل األمصار, كام أمر من كان عنده يشء من صحف القرآن أن 

رد عثامن الصحف إىل  ;يف املصاحف حتى إذا نسخوا الصحف: (حيرقها, يقول حذيفة
حفصة, وأرسل إىل كل أفق بمصحف مما نسخوا, وأمر بام سواه من القرآن يف كل 

 . )٣( )صحيفة أو مصحف أن حيرق
ففعل الصحابة وامتثلوا ذلك, واتفقوا عىل صحة صنيع عثامن, يقول 

تقولوا له إال  يا أهيا الناس, ال تغلوا يف عثامن, وال: (  بن أيب طالبعيلاخلليفة 
خرياً يف املصاحف وإحراق املصاحف, فواهللا ما فعل الذي فعل يف املصاحف إال 

, واهللا لو وليت لفعلت مثل الذي فعل  .)٤( )عن مأل منا مجيعاً

                                                 
 ).٣٥٠٦(أخرجه البخاري ح  (١)
 ) .٣١٠٤(أخرجه الرتمذي ح (٢) 
 ).٤٩٨٨(أخرجه البخاري ح (٣) 
, وابـن شـبة يف تـاريخ املدينـة املنـورة )٧٧(أخرجه أبو بكر ابن أيب داود يف كتابه املصاحف ح  (٤)

)٣/٩٩٦.( 
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وامتثال الصحابة وفعلهم إقرارٌ لعثامن عىل صحة مجعه وإعادته نسخ مصحف 
من املعلوم أن عثامن مل يأمر عامله بمتابعة أيب بكر, ولو كان يف فعله شائبة لثاروا عليه, و

الناس يف بيوهتم ومعرفة من أحرق ومن مل حيرق, فقد فعل املسلمون ذلك بمحض 
 .إرادهتم واختيارهم

وهكذا وثق النص القرآين كتابة, فاجتمع ذلك إىل توثيقه بحفظ احلفاظ من 
حيفظه األلوف  , وتناقلت األمة يف أجياهلا نص القرآن الكريم, ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النبي 
 ., ويولونه من العناية ما ال مثيل له يف أمة من األمممنهم يف كل عرص

***
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 ؟ملسو هيلع هللا ىلصهل القرآن الكريم من إنشاء حممد 
 !.ليس وحي اهللا, بل هو من إنشاء حممد وإبداعه القرآن:  واـقال

دعو حتتاج إىل دليل, كام أن القول بنـزول القـرآن مـن أن هذه :  واجلواب
أوهلـام أن : دعو حتتاج أيضـاً إىل دليـل, فـنحن أمـام خيـارينملسو هيلع هللا ىلص نبي اهللا عىل ال

 .ملسو هيلع هللا ىلصواآلخر أنه من إنشاء النبي . القرآن من كالم اهللا
ي دعمـملـاذا يؤلـف  :نتساءلإنا اخليار الثاين , فـ صحة جدالً  ـولو فرضنا 

 .فر العظيم وتلك اللوحة البيانية املذهلة ثم ينسبه إىل غريههذا السِ  النبوة
اذا يتحد العاملني أن يأتوا بمثله? وكيف له أن حييط بأخبار األولني وأن ومل

يتوصل إىل علوم اآلخرين? وكيف تنبأ بالغيوب الكثرية التـي مـألت صـفحات 
 .بصدقه إىل قيام الساعة وقوعه كتابه, ومنها ما حتقق يف حياته, ومنها ما يشهد

, فامذا ترانا نتوقع أن دعٍ مثم لو كتب   نجد فيه?  ما كتاباً
; فإنـه كـاذب دعمـلو أطلق الواحد منا خياله حماوالً تصـور كتـاب يكتبـه 

ريته, وأنـه مـن صـناعة ـإىل بشـ –ولو بعد حـني  −سيجد الكثري مما ينبه العقالء 
رش وقـدراهتم, ووفـق ـر يكتبـون بمعـايري البــإنسان, وهذا ليس بالعسري, فالبش

 .أحاسيسهم ورغباهتم وعلومهم وموضوعاهتم
ن نظرة فاحصـة آلي القـرآن سـتنبئ عـن إهليـة منـزل القـرآن; إذ هـو يف إ

, فحديثه يدور وما جيول يف أذهاهنم موضوعاته يتسامى بعيداً عن اهتاممات البرش
وال يقدرون عىل اإلنشاء فيها, كاحلـديث عادة حول موضوعات ال يطرقها البرش 

لـه وجنتـه ونـاره, عن صـفات اهللا وأسـامئه وأفعالـه, وعـن اليـوم اآلخـر وأهوا
 .واحلديث عن التاريخ القديم واملستقبل البعيد

نجد أي مشاعر إنسانية حيملها القرآن يف صـفحاته, فـال  ويف مقابل ذلك ال
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ث ييظهر فيه حزن االستضعاف املكي, وال نشوة النرص املدين, ال نجد فيه أي حد
ث القرآن عن موت , فكام ال يتحدوآماله وتطلعاته وأفراحهملسو هيلع هللا ىلص يتعلق بآالم النبي 

زوجه خدجية وعمه أيب طالب يف عام احلزن; فإنه ال يـذكر شـيئاً عـن زواجـه أو 
وجاتـه أو أو غري ذلك من األمـور الشخصـية املتعلقـة بزأو وفاهتم ميالد أوالده 

جيل السري واحلكايات , لـذلك مل يـرد فيـه ذكـر عني بتسأصحابه, فالقرآن غري م
أبنائه وبناته, بل وال اسم عدو من أعدائه , وال  اسم زوجة من زوجاته أو ابن من

 .صاحب من أصحابه , خال أبا هلب وزيداً 
يف صفحاته إال مخس مرات, بيـنام ذكـر ملسو هيلع هللا ىلص بل إن القرآن مل يذكر اسم النبي 

عيسى عليه السالم باسمه مخساً وعرشين مرة, وذكر موسى بـام يربـو عـىل املائـة 
 .)١(ملسو هيلع هللا ىلص , وليس كتاب حممد أنه كتاب اهللا مرة; ليربهن لكل قارئ

وإذا شــئنا مزيــداً مــن البيــان فلننظــر إىل الكتــب التــي يــؤمن هبــا اليهــود 
ر ـة بام يدل عىل برشيتها, بام حتكيه من مهوم البشئوالنصار اليوم; فإنا نجدها ملي

يطول تتبعه , وحسـبك مـن القـالدة مـا  بابوآالمهم وآماهلم ورغباهتم, وذلك 
 .أحاط العنق

وحنــا يف رســالته املقدســة عنــد النصــار كلــامت تبــني عواطفــه يأرســل 
أهيا احلبيب يف كل  ,غايس احلبيب الذي أحبه باحلق ": ومشاعره اإلنسانية, فيقول

سالم لك, يسلم عليك األحبـاء, سـلم ... ء أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً يش
 ). ١٤−١) ٣(يوحنا (  "عىل األحباء بأسامئهم

صــديقه تيموثــاوس رســالته التــي أضــحت عنــد وأمـا بــولس فكتــب إىل 
الرداء الـذي تركتـه يف تـراوس ": النصار جزءاً من كتاهبم املقدس, فيقول فيها

                                                 
لر العتنـاق  (١) هذه املالحظة دفعت أستاذ الرياضيات يف جامعة الظهران الدكتور الكندي غاري مِ

 .م١٩٧٧اإلسالم يف عام 
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سـلم عـىل .... عند كابرس أحرضه متى جئت, والكتـب أيضـاً السـيام الرقـوق 
ريسكا وأكيال وبيت أنييس فورس, اراستس بقي يف كورنثوس, وأمـا تـروفيمس 

, بادر أن جتيء قبل الشتاءفرتكته يف ميليتس   ٤/١٣) ٢(تيموثاوس (  "...مريضاً
 ., فمثل هذا اإلنشاء واملعاين اإلنسانية ال جتده يف القرآن العظيم)٢١ −

ويف مقابله يمكننا من خالل تفحص النص القرآين الوقـوف عـىل عرشـات 
وال تأليفـه, بـل هـو  ملسو هيلع هللا ىلصالشواهد التي تثبت أن هذا القرآن ليس من إنشاء حممـد 

 .ملسو هيلع هللا ىلصكالم اهللا تبارك وتعاىل املنزل عليه 
 :ويف هذا الصدد نقف مع أربعة أنواع من اآليات الدالة عىل ذلك, وهي

 .ملسو هيلع هللا ىلصآيات عتاب النبي  −
 .آيات تتعلق بأحداث تشهد بوحي القرآن عليه −
 .إعجاز القرآن الكريم −
 .إخبار القرآن بالغيوب −

 .وفيام ييل تفصيل ذلك
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البرش حني يكتبون فإهنم يمجدون أنفسهم ويعظمون عند النـاس ذواهتـم, 
فالبرش يكتبون ليخلدوا ذكـرهم ومفـاخرهم, وهـم بـالطبع يتعـامون عـن ذكـر 

 .معايبهم وأخطائهم, فام لتخليد هذا يكتبون
ومل يسجل التاريخ البرشي عن كاتب ما سجله القرآن مـن عتـاب اهللا نبيـه  

ب خطأه, ه , ولو كان القرآن من إنشائه لربر له فِ عىل بعض ما فعلملسو هيلع هللا ىلص  عاله, وصوّ
 .يف التأليفوطرائقهم فآي القرآن عىل خالف ما نعتاده من البرش ونسقهم 

عديدة , منها أنه ملـا جـاءه املنـافقون ملسو هيلع هللا ىلص واملواضع التي عاتب اهللا فيها نبيه 
ل مـنهم أعـذا رهم, وعفـا بعد غزوة تبوك يعتذرون عن ختلفهم بأعذار كاذبة; قبـِ

ا اهللاُ: عنهم, فعاتبه ربه عز وجل فَ ينَ  ﴿ عَ َ لَـكَ الَّـذِ تَبَـنيَّ تَّـى يَ ـمْ حَ َ أَذِنتَ هلَُ نكَ ملِ عَ
اذِبِنيَ ﴾  مَ الْكَ لَ عْ تَ وا وَ قُ دَ  .)١()٤٣: التوبة(صَ

ملا جاء إليه زيد بن حارثة يستشريه يف طالق امرأتـه زينـب; أمـره منها أنه و
اهللا أعلمه أن زيداً سيطلقها, وأهنا سـتكون زوجـة لـه بإمساكها, مع أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

اً للمؤمنني, فكشف القرآن رس نفسِ ملسو هيلع هللا ىلص  إِذْ تَ : هوأُمّ ـمَ اهللا﴿ وَ عَ ي أَنْ ولُ لِلَّـذِ يْـهِ  قُ لَ عَ
كْ عَ  سِ يْهِ أَمْ لَ تَ عَ مْ عَ أَنْ قِ اهللاوَ اتَّ كَ وَ جَ وْ يْكَ زَ ا اهللاوَ  لَ كَ مَ سِ فْ فِي يفِ نَ ْ بْدِ  ختُ ى مُ ْشَ ختَ يهِ وَ

اهللا اهُ﴾  لنَّاسَ وَ شَ ْ قُّ أَن ختَ ولـو : (تقول عائشة ريض اهللا عنها ,)٣٧: األحزاب(أَحَ
 . )٢()كامتاً شيئاً مما أُنزل عليه; لكتم هذهملسو هيلع هللا ىلص كان حممد 
نفر من سادات قريش, فجعل يعرض عليهم ملسو هيلع هللا ىلص دخل عىل النبي منها أنه ملا و

عبد اهللا بن أم مكتـوم اإلسالم وهو يطمع يف إسالمهم, وفيام هم كذلك دخل عليه 
وأقبل عـىل السـادة طمعـاً يف إسـالمهم, ملسو هيلع هللا ىلص وهو أعمى يسأله, فأعرض عنه النبي 

                                                 
 ).١٤/٢٧٢(جامع البيان, الطربي  :انظر (١)
 ).١٧٧(, ومسلم ح )٧٤٢٠(أخرجه البخاري ح  (٢)
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ىلَّ  ﴿: فعاتبه ربه تَوَ بَسَ وَ ـى  عَ مَ َعْ هُ األْ اءَ كَّـى  أَنْ جَ زَّ ـهُ يَ لَّ يكَ لَعَ رِ ـدْ ـا يُ مَ أَوْ  وَ
  رَ كْ هُ الذِّ عَ تَنْفَ رُ فَ كَّ ذَّ نَى  يَ تَغْ نِ اسْ ا مَ  فَ  أَمَّ دَّ كَّـى  أَنْتَ لَهُ تَصَ زَّ يْكَ أَالَّ يَ لَ ا عَ مَ وَ

  عَى كَ يَسْ اءَ نْ جَ ا مَ أَمَّ ى  وَ ْشَ وَ خيَ هُ ـى  وَ لَهَّ نْهُ تَ أَنْتَ عَ , )١()١٠−١: عـبس(﴾ فَ
 .و كان القرآن من كالم حممد, ملا سطر فيه مثل هذا , بل كتمهول

, فقال يف )اليتنر(تور وقد لفت هذا املوقف نظر املسترشق اإلنجليزي الدك
مرة أوحى اهللا إىل النبي وحياً شديد املؤاخـذة ; ألنـه أدار ": "دين اإلسالم"كتابه 

ه عن رجل فقري أعمى  ليخاطب رجالً غنياً من ذوي النفوذ, وقد نرشـ ذاك , وجهَ
 .)٢( "الوحي, فلو كان حممد كاذباً ملا كان لذلك الوحي من وجود

عند إحد  حني أكلها حرم عىل نفسه العسل , مل ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك عاتب اهللا نبيه 
أهنام جتدان منه ريح املغافري, وهو طعـام حلـو  ن أخريانأزواجه, فأخربته زوجتا

مه  ا  ﴿: عىل نفسه, فقال له اهللاملسو هيلع هللا ىلص الطعم, يسء الرائحة, فحرَّ مُ مَ رِّ َ َ حتُ ا النَّبِيُّ ملِ َ ا أَهيُّ يَ
اتَ أَ  ضَ رْ بْتَغِي مَ لَّ اهللاَُّ لَكَ تَ كَ أَحَ اجِ وَ  ).١: التحريم( ﴾زْ

:  ملسو هيلع هللا ىلصمؤلف القرآن ملا قال فيام هو يف ظاهره خطـاب لـه ملسو هيلع هللا ىلص ولو كان حممد 
لِيالً  يْئًا قَ مْ شَ نُ إِلَيْهِ كَ رْ تَ تَ دْ كِدْ بَّتْنَاكَ لَقَ الَ أَنْ ثَ لَوْ يَـاةِ  ﴿وَ ـعْفَ احلَْ نَاكَ ضِ قْ َذَ ا ألَ إِذً

لَ  ِدُ لَكَ عَ مَّ الَ جتَ تِ ثُ عْفَ املَْامَ ضِ ا﴾وَ ريً  ). ٧٥−٧٤: اإلرساء( يْنَا نَصِ
يـلِ : ولو كان من تأليفه ملا قال عن نفسه اوِ َقَ يْنَـا بَعْـضَ األْ لَ لَ عَ ـوَّ لَوْ تَقَ  ﴿وَ

نيِ  نْهُ بِالْيَمِ نَا مِ ذْ َخَ تِنيَ  ألَ نْهُ الْوَ نَا مِ طَعْ ﴾ ثُمَّ لَقَ ينَ زِ ـاجِ نْـهُ حَ ـدٍ عَ ـنْ أَحَ مْ مِ نْكُ امَ مِ  فَ
 .فام هكذا يكتب البرش عن أنفسهم, )٤٧−٤٤: احلاقة(

                                                 
 ).٣٣٣١(ح  أخرجه الرتمذي (١)
 ).١٣٤(قالوا عن اإلسالم , عامد الدين خليل, ص  (٢)
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عـىل خـالف أحياناً فحسب, بل جاءت ملسو هيلع هللا ىلص إن آيات القرآن مل تعاتب النبي 
وهيواه, ومن ذلك أنه ملا تويف عبد اهللا بن أُيب كبري املنافقني , كفنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص  هما حيب

أتصيل عليه وقد : فقال له عمر  يف ثوبه, وأراد أن يستغفر له ويصيل عليه ,ملسو هيلع هللا ىلص 
ـمْ إِن  ﴿: إنام خريين ريب فقال«: ملسو هيلع هللا ىلصهناك ربك? فقال  رْ هلَُ فِ ـتَغْ ـمْ أَوْ الَ تَسْ رْ هلَُ فِ تَغْ اسْ

مْ  رَ اهللاُّ هلَُ فِ غْ لَن يَ ةً فَ رَّ بْعِنيَ مَ مْ سَ رْ هلَُ فِ تَغْ  .», وسأزيده عىل السبعني)٨٠: التوبة(﴾ تَسْ
: درك رمحته كل أحد , فأنزل اهللا تعـاىل عليـهحريصاً عىل أن ت ملسو هيلع هللا ىلصلقد كان  

هِ ﴿ ِ ـربْ َ قَ ـىلَ ـمْ عَ قُ الَ تَ داً وَ اتَ أَبَ م مَّ نْهُ دٍ مِّ ىلَ أَحَ لِّ عَ الَ تُصَ فـرتك , )٨٤: التوبـة( ﴾وَ
 .)١(الصالة عليهم

وعنـده أبـو جهـل ملسو هيلع هللا ىلص وملا حرضت الوفاة عمه أبا طالب; دخل عليه النبي 
فقـال أبـو جهـل  »; كلمة أحاج لك هبا عند اهللا ال إله إال اهللا: أي عم, قل«: فقال
يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد املطلب? فلم يزاال يكلامنـه : اهللا بن أيب أمية وعبد

 .عىل ملة عبد املطلب: حتى قال آخر يشء كلمهم به
ألستغفرن لـك; «: متحرساً عىل وفاة عمه عىل غري اإلسالمملسو هيلع هللا ىلص فقال النبي  

لعمه الذي كثرياً مـا دافـع عنـه وآزره, فنـزل ملسو هيلع هللا ىلص وفاء منه قال ذلك » ما مل أُنه عنه
لَوْ  ﴿ :قول اهللا عىل غري مراده كِنيَ وَ ِ رشْ واْ لِلْمُ رُ فِ تَغْ سْ نُواْ أَن يَ ينَ آمَ الَّذِ انَ لِلنَّبِيِّ وَ ا كَ مَ

مْ أَ  ـُ ـمْ أَهنَّ َ هلَُ بَنيَّ ا تَ دِ مَ عْ بَى مِن بَ رْ يلِ قُ واْ أُوْ انُ ـيمِ كَ حِ ابُ اجلَْ ـحَ , )١١٣: توبـةال(﴾ صْ
بَبْتَ  ﴿: ونزل نْ أَحْ ي مَ ْدِ  .)٢()٥٦: القصص( ﴾إِنَّكَ الَ هتَ

, فرفع رأسه من الركوع, وقال واألسى يعترص قلبـه ملسو هيلع هللا ىلص وصىل  الفجر يوماً

                                                 
 ).٢٤٠٠(, ومسلم ح )٤٦٧٠(أخرجه البخاري ح  (١)
 ).٢٤(, ومسلم ح )١٣٦٠(أخرجه البخاري ح  (٢)
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وفالنـاً اللهم ربنا ولك احلمد, اللهم العن فالناً « :مما يصنعه كفار قريش بأصحابه
مْ أَوْ لَـيْسَ لَـ ﴿ :فأنزل اهللا عز وجـل ,»فالناً و ـيْهِ لَ تُـوبَ عَ ءٌ أَوْ يَ ْ ـرِ يشَ ـنَ األَمْ كَ مِ

املُِونَ  ُمْ ظَ إِهنَّ مْ فَ ُ هبَ ذَّ عَ  . )١()١٢٨: آل عمران( ﴾يُ
لَـئِن  ﴿: وفيه قوله تعاىل, ملسو هيلع هللا ىلص كيف يصح فرض أن القرآن من إنشاء النبي  وَ

ِدُ لَكَ  مَّ الَ جتَ يْنَا إِلَيْكَ ثُ حَ ي أَوْ بَنَّ بِالَّذِ هَ ئْنَا لَنَذْ كِيالً شِ يْنَا وَ لَ بِّكَ  بِهِ عَ ن رَّ ةً مِّ َ محْ إِالَّ رَ
بِرياً  يْكَ كَ لَ انَ عَ هُ كَ لَ  ).٨٧−٨٦ :اإلرساء(﴾ إِنَّ فَضْ

تأخره عليه الصالة والسالم يف جـواب  دحضهوي وإن مما يدفع هذا الفرض
 .إىل هذا اجلوابملسو هيلع هللا ىلص أسئلة ملحة استلبث الوحي يف جواهبا, مع مسيس حاجته 

وعقبة بن أيب معيط إىل أحبار , قريشاً بعثت النرض بن احلارث  ومن ذلك أن
للوقـوف عـىل صـدق  ملسو هيلع هللا ىلصوطلبوا منهم العـون يف اختبـار النبـي , يهود باملدينة ال

عن فتية كانوا يف الدهر األول, : نبوته, فأرشدهم اليهود إىل سؤاله عن أمور ثالثة
 ا هو?وعن رجل طواف بلغ مشارق األرض ومغارهبا , وعن الروح م

وإن مل خيـربكم فإنـه رجـل , فإن أخربكم بذلك فهو نبـي فـاتبعوه : وقالوا 
: فقـال هلـم , هوسـألت ملسو هيلع هللا ىلص فأتت قريش النبيَّ . متقول فاصنعوا يف أمره ما بدا لكم

 ] .إن شاء اهللا: أي مل يقل [, ومل يستثن »أخربكم غدا عام سألتم عنه«
ثُ اهللا له يف ,  مخس عرشة ليلةملسو هيلع هللا ىلص ومكث رسول اهللا  ,فانرصفوا عنه  ْدِ ال حيُ

وعدنا : وقالوا, وال يأتيه جربائيل عليه السالم حتى أرجف أهل مكة , ذلك وحياً 
 .واليوم مخس عرشة ليلة ال خيربنا بيشء عام سألناه عنه, حممد غداً 

ثُ الوحي عنهملسو هيلع هللا ىلص اهللا  حزن رسولَ أو  كْ  .ما تكلم به أهل مكةوشق عليه , مُ
اهللا عز وجـل بسـورة أصـحاب عند من  −م عليه السال −ثم جاءه جربائيل

خرب ما سألوه عنـه مـن معاتبته إياه عىل حزنه عليهم , وفيها أيضاً وفيها , الكهف 
                                                 

 ).٤٠٧٠(أخرجه البخاري ح  (١)
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وحِ  ﴿: قول اهللا عز وجلفيها و, والرجل الطواف , أمر الفتية  نِ الـرُّ أَلُونَكَ عَ سْ يَ وَ
لْ  ن الْعِ ا أُوتِيتُم مِّ مَ يبِّ وَ رِ رَ نْ أَمْ وحُ مِ لِ الرُّ لِيالً قُ فلو كان , )١( )٨٥ :اإلرساء(﴾ مِ إِالَّ قَ

ألجاهبم من حلظته أو بعد ساعة, وملا أرهق نفسه مخـس ملسو هيلع هللا ىلص القرآن من عند نفسه 
 .من عند نفسه عرشة ليلة يف انتظار جواب هو سيقوله وينشئه

عائشة ريض اهللا عنهـا  −وحني أرجف املنافقون بحديث اإلفك عن زوجه 
راءهتا, وطال األمر عليه وعىل املسلمني, والنـاس خيوضـون أبطأ الوحي يف بيان ب

إال أن يقول بكـل حتفـظ  ملكوهو ال ي, يف اإلفك , حتى بلغت القلوب احلناجر 
 .»إين ال أعلم عنها إال خرياً «: واحرتاس
مـا علمنـا  :شهراً يف غم واستشارة لألصحاب , والكل يقولـون ملسو هيلع هللا ىلص وبقي

يا عائشة, أمـا إنـه بلغنـي كـذا «: ا آخر األمر عليها من سوء, مل يزد عىل أن قال هل
 .)٢( »أملمت بذنب فاستغفري اهللا وكذا, فإن كنت بريئة فسيربئك اهللا, وإن كنتِ 

مْ ﴾  ﴿: ثم نزل عليه قوله تعاىل ـنكُ بَةٌ مِّ صْ فْكِ عُ ِ وا بِاإلْ اؤُ ينَ جَ  :إىل قولـهإِنَّ الَّذِ
بِيثُونَ  اخلَْ بِيثِنيَ وَ بِيثَاتُ لِلْخَ لَئِكَ ﴿اخلَْ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْ الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِنيَ وَ بِيثَاتِ وَ لِلْخَ

يمٌ ﴾ رِ قٌ كَ زْ رِ ةٌ وَ رَ فِ غْ م مَّ َّا يَقُولُونَ هلَُ ونَ ممِ ؤُ َّ ربَ  .فأعلم الناس برباءهتا ,)٢٦: النور( مُ
لكلـامت تقـول هـذه اسـارع إىل أن ي –لو أن أمر القرآن إليه  –فامذا كان يمنعه 

, وينسبها إىل الـوحي السـاموي, ويذب هبا عن عرينه , احلاسمة ; ليحمي هبا عرضه 
ما كان ليذر الكذب عىل الصادق األمني الذي ملسو هيلع هللا ىلص لتنقطع ألسنة املتخرصني? ولكنه 

يلِ ﴿الناس ويكذب عىل اهللا  اوِ َقَ يْنَا بَعْضَ األْ لَ لَ عَ وَّ لَوْ تَقَ نيِ  وَ الْيَمِ نْـهُ بـِ نَا مِ ذْ َخَ   ألَ
تِنيَ  نْهُ الْوَ نَا مِ ينَ  ثُمَّ لَقَطَعْ زِ اجِ نْهُ حَ دٍ عَ نْ أَحَ مْ مِ نْكُ امَ مِ  .)٣()٤٧ −٤٤: احلاقة(﴾ فَ

                                                 
 ).١٧/٥٩٣(أخرجه الطربي يف جامع البيان  (١)
 ).٢٧٧٠(, ومسلم ح )٢٦٦١(أخرجه البخاري ح  (٢)
 ).٣١١(الطعن يف القرآن الكريم والرد عىل الطاعنني , عبد املحسن زبن املطريي , ص : انظر (٣)
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لتبـني لنـا  ;وإنشائهملسو هيلع هللا ىلص ولو عدنا ثانية إىل الفرض بأن القرآن من تأليف النبي 
به ومقارنتـه مـع أسـلوب وأسلو القرآن بمجرد النظر يف نظم ذا الفرضه استحالة

ال يمكـن ألديـب أن ليقيننا أنه , يف حديثه املدون يف كتب السنة واحلديث ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 .يغري أسلوبه أو طريقته يف الكتابة بمثل تلك املغايرة التي نجدها بني القرآن والسنة

, فنقارن بني بيان القرآن وأسلوبه وبني كالم  ولو شئنا أن نرضب لذلك مثالً
 .فكالمها كالم بليغ , لكن شتان بني كالم الباري وكالم عبده ,ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

إنام األعامل بالنيات, وإنام لكل امرئ ما نو, فمن كانـت هجرتـه «: فقوله
لكن شتان بينـه , كالم عريب فصيح )١(»...إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله 

رَ بِ  ﴿: وبني قول اهللا عز وجل فَ ي كَ أَيْتَ الَّذِ رَ لَـداً أَفَ وَ ـاالً وَ َّ مَ ُوتَـنيَ الَ ألَ قَ اتِنَا وَ  آيَ
ا  دً هْ َنِ عَ محْ نْدَ الرَّ ذَ عِ َ يْبَ أَمِ اختَّ لَعَ الْغَ ابِ  أَطَّ ـذَ نَ الْعَ دُّ لَهُ مِ نَمُ قُولُ وَ ا يَ تُبُ مَ نَكْ الَّ سَ كَ

دا  ا  مَ دً رْ أْتِينَا فَ يَ قُولُ وَ ا يَ هُ مَ ثُ نَرِ نْ دُونِ اهللا وَ وا مِ ذُ َ اختَّ زا  وَ مْ عِ ونُوا هلَُ ةً لِيَكُ الَّ  آَهلَِ كَ
ـدا  مْ ضِ ـيْهِ لَ ونُـونَ عَ يَكُ ِمْ وَ هتِ ونَ بِعِبَـادَ رُ فُ يَكْ ـىلَ  سَ ـيَاطِنيَ عَ نَا الشَّ ـلْ سَ ـا أَرْ ـرَ أَنَّ ْ تَ أَملَ

مْ أَزا  هُ زُّ ينَ تَؤُ افِرِ دا الْكَ مْ عَ دُّ هلَُ امَ نَعُ مْ إِنَّ يْهِ لَ لْ عَ , فبني )٨٤−٧٧ :ريمم(﴾ فَالَ تَعْجَ
ما ال خيفـى عـىل العـوام; فضـالً عـن أربـاب وجزالته القولني من تباين األسلوب 

 .الفصاحة والبيان
ذهل , فكيف نجح يف تأليف هذا الذي ملسو هيلع هللا ىلصمن تأليف النبي  قرآنوإذا كان ال

أ عىل حتدهيم باإلتيان  بمثله? لبالغته أرباب اللغة ورواد األدب والبيان? كيف جرُ
فـق لـه أن و? أما كان مـن األفيحوز رشف تأليفه وإبداعه  ينسبه إىل نفسهوملاذا مل

 !ن, ولن يعارضه أحد يف أنه صاحبه?ينسبه لنفسه ويتحد به اآلخري

                                                 
 ).١٩٠٧(, ومسلم ح )١(أخرجه البخاري ح  (١)
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, فهو معجزته ملسو هيلع هللا ىلصلقد جعل اهللا القرآنَ الكريم أعظم وأدوم معجزات النبي 
ىل , فـدعاهم إملسو هيلع هللا ىلصيف كل عرص وحني, وقد حتد من قال بأنـه مـن تـأليف حممـد 

 .كافأوال ي امثلال يفكالم الرب أما تيان بمثله, فكالم البرش يقارع ويضارع, واإل
تيان بسورة من مثله رغم عجزوا عن اإلالعرب عىل فصاحتهم وبياهنم  لكن

واحلـرص  شدة الكراهية والعداوة لهالتي تؤزه املستفز هلممهم والقرآين التحدي 
, وأعيـتهم احليـل يف ذلـك , وهـم أعىل الطعن فيه والتامس أي زلل فيـه أو خطـ

نُـونَ ﴿: ظهـرانيهمبـني  عيسمعونه يصد مِ ؤْ ـلْ الَ يُ لَـهُ بَ وَّ قَ ولُـونَ تَ قُ يَـأْتُوا  أَمْ يَ لْ فَ
ادِقِنيَ  انُوا صَ ثْلِهِ إِنْ كَ يثٍ مِ دِ  ).٣٤−٣٣:الطور( ﴾ بِحَ

فلام أعجز املرشكني أن يأتوا بمثل مجيعه, حتداهم القرآن بأقل منه; أن يـأتوا 
ولُـونَ ﴿ عرش سور مثله مفرتيات من عندهم تضـارع القـرآن ومتاثـل بيانـهب قُ أَمْ يَ

نِ  واْ مَ عُ ادْ اتٍ وَ يَ َ رتَ فْ ثْلِهِ مُ رٍ مِّ وَ ِ سُ واْ بِعَرشْ أْتُ لْ فَ اهُ قُ َ رتَ ونِ اهللا افْ ن دُ تُم مِّ تَطَعْ نتُمْ  اسْ إِن كُ
ادِقِنيَ   ).١٣: هود( ﴾صَ

حتداهم القرآن أن يـأتوا بسـورة  لهمن مث فلام عجزوا عن اإلتيان بعرش سور
واْ  ﴿: تضارعه يف بيانه وإحكامه واحدة ـأْتُ ا فَ نَ بْـدِ ىلَ عَ لْنَا عَ زَّ َّا نَ يْبٍ ممِّ نتُمْ يفِ رَ إِن كُ وَ

و عُ ادْ ثْلِهِ وَ ن مِّ ةٍ مِّ ورَ ونِ اهللابِسُ ن دُ اءكُم مِّ دَ هَ ادِقِنيَ  اْ شُ نْتُمْ صَ  ).٢٣: البقرة( ﴾إِنْ كُ
رآين غايته حني خيرب القرآن أن عجز املرشكني عن حماكاته ويبلغ التحدي الق

ـواْ  ﴿: واإلتيان بمثله عجز دائم ال انقطاع له, فيقول لُ عَ فْ لَـن تَ ـواْ وَ لُ عَ فْ ْ تَ ـإِن ملَّ ﴾ فَ
هي خسارة أعـداء القـرآن والـزاعمني , وأن نتيجة التحدي النهائية )٢٤: البقرة(

نسُ  ﴿برشيته  عَتِ اإلِ تَمَ ـأْتُونَ  قُل لَّئِنِ اجْ آنِ الَ يَ رْ ا الْقُ ـذَ ثْلِ هَ واْ بِمِ أْتُ ىلَ أَن يَ نُّ عَ ِ اجلْ وَ
رياً  مْ لِبَعْضٍ ظَهِ هُ انَ بَعْضُ لَوْ كَ ثْلِهِ وَ  ).٨٨ :اإلرساء( ﴾بِمِ

 ةكان كام قرر القرآن التحدي يف صورة أخر ة بعـد كـرَّ , يـذكرهم هبـا كـرَّ
لِكَ ﴿سورة من سور القرآن وهي احلروف املقطعة التي تبدأ فيها تسع وعرشون  ذَ
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تَّقِنيَ  مُ  لِّلْ دً يْبَ فِيهِ هُ رِ  , ﴿) ١: البقرة(﴾ الْكِتَابُ الَ رَ كْ آنِ ذِي الـذِّ ـرْ الْقُ ﴾ ص وَ
نَ اهللا  , ﴿حم)١: ص( يلُ الْكِتَابِ مِ نزِ لِيمِ  تَ يزِ الْعَ زِ فهـذه , )٢−١ :غـافر(﴾ الْعَ

, وهـي حـروف روف احلـذه القرآن مكون من هـ: اآليات وأمثاهلا تقول للعرب
 .ملسو هيلع هللا ىلص, فهاتوا مثله يا من تدعون أنه من كالم حممد شعركم ونثركم

 فيهـا ذكـرت التـي السور أوائل يف احلروف هذه ذكرت إنام": قال ابن كثري
 هذه من أنه مع هذا بمثله, معارضته عن عاجزون اخللق وأن القرآن, إلعجاز بياناً 

 أن بد فال باحلروف افتتحت سورة كل ذاوهل, هبا يتخاطبون يالت املقطعة احلروف
 .)١("وعظمته إعجازه وبيان للقرآن االنتصار فيها يذكر

دام الليل والنهار, ولئن عجز عنه أرباب اللغة  وهذا التحدي اإلهلي قائم ما
يقدر عليه أولئك املتطفلون اليوم عىل موائد العلم واألدب  نزمن جزالتها, فإنه ل

القـرآن باملضـحك مـن القـول والسـخيف مـن املعـاين,  ةوالذين حياولون حماكا
 .وسفاسف املعارف

فحني أراد مسيلمة معارضة القرآن فضـحه اهللا وأخـزاه, فكـان قولـه حمـالً 
يا ضفدع, نقي كام تنقـني , ال املـاء ": لسخرية العقالء وإعراض البلغاء, فقد قال

ألرض, ولكنّ لنا نصف األرض, ولقريش نصف اتدركني , وال الرشاب متنعني, 
 .)٢("قريشاً قوم يعتدون

أمل تر كيف فعل ربـك بـاحلبىل, أخـرج مـن  ": وقال أيضاً معارضاً القرآن 
أن اهللا خلـق النسـاء  إيل يأوحـ .. وحشـىصـفاق بطنها نسمة تسعى , من بـني 

ثـم نخرجهـا إذا  ,إيالجـاً  فنولج فيهن قعساً  ,وجعل الرجال هلن أزواجاً  ,أفراجاً 
                                                 

 ).١/٦٠(تفسري القرآن العظيم, ابن كثري  (١)
يف  , وابـن حبـان)٢٤٢٣(, وابن بطة يف اإلبانـة الكـرب ح )٢/٥٠٦(ذكره الطربي يف تارخيه  (٢)

 ).٢/١٧٦(الثقات 
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 .)١("إنتاجاً  ينتجن لنا سخاالً ف ,خراجاً إنشاء 
, وكان من أفصح أهل زمانـه, معارضة القرآن يف األديب ابن املقفع  رشعو

اءكِ  ﴿ :يقرأ يبصب مرَّ ثم  لَعِي مَ ضُ ابْ ا أَرْ قِيلَ يَ  مـا فمحـى فرجع )٤٤: هود( ﴾ وَ
 .)٢(البرش كالم من هو وما ,يعارض ال هذا أن أشهد :وقال ,عمل

 رام أنـه يكـفحُ  ,زمنـه يف األنـدلس بليغ الغزال حكم بن حييى صنع ومثله
,  منواهلا عىل وينسج مثاهلا عىل ليحذو اإلخالص سورة يف فنظرمعارضة القرآن, 

 .)٣("ةواإلناب التوبة عىل محلتني ةقَّ ورِ  خشية منه يفاعرتتن" :قالفعجز و
يف العرص احلديث حماوالت سخيفة لتقليد القرآن وحماكاته, مل يزد ظهرت و

مع تغيـري بعـض األلفـاظ  وطريقته يف البيان نعوها عىل حماكاة أسلوب القرآنصا
بطريقة تدعو للضحك, وتستدعي الشفقة, ومن ذلـك أن القـس أنـيس رشوش 

, وقـد عملـوا القدس حيكي عن جهد قامت به جمموعة من املفكرين يف أورشليم
آن , فكان القر أسلوب خالل ست عرشة سنة عىل إعادة صياغة اإلنجيل عىل نحو

قل يا أهيا الـذين آمنـوا . بسم اهللا الرمحن الرحيم": بعد هذه السنني مما حتذلقوا فيه
. إن لكـم عنـده جنـات نـزالً . إن كنتم تؤمنـون بـاهللا حقـاً فـآمنوا يب وال ختـافوا

فألسبقنكم إىل اهللا ألعدها لكـم , ثـم آلتيـنكم نزلـة أخـر , و إنكـم لتعرفـون 
 .السبيل إىل قبلة العليا

: فقال له عيسـى. موالنا إننا ال نملك من ذلك علامً : فقال له توما احلواري 
, ومـن عرفنـي سـبيالً  أنا هو الرصاط إىل اهللا حقاً , ومن دوين ال تسـتطيعون إليـه

رونه يقينـاً , فقـال لـه فيليـب ـفكأنام عرف اهللا , وألنكم منذ اآلن تعرفونه وتبص
                                                 

 ).٢/٤٩٩(ذكره الطربي يف تارخيه  (١)
 ).١/٢٧٥(الشفا بتعريف حقوق املصطفى, القايض عياض : انظر (٢)
 ).١/٢٧٥(انظر املصدر السابق  (٣)
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وقد أقمـت  ,أو مل تؤمنوا بعد: ا, فقال عيسىموالنا أرنا اهللا جهرة تكفين: احلواري
 ."معكم دهراً ? فمن رآين فكأنام رأ اهللا جهراً 

 وقد عقب القس عىل هذا الكالم الركيك الذي استمروا يف إعادة صـياغته 
 .)١("إنه نص مجيل بلغة عربية مجيلة ": سنة بقوله مخس عرشة

الفرقـان "ـ بـ يمـا سـم واأصـدرحـني , السـخيفوقد تكامل هذا اجلهد 
باسـم اآلب ": الكـريم قـارئالؤنـس هبـا ألقتبس منه بعض الفقرات أ, و"احلق

يا أهيا الـذين كفـروا مـن عبادنـا الضـالني * الكلمة الروح اإلله الواحد األوحد 
واً ما كان شعراً وال نثراً وال قوالً سديداً  غْ إنْ هـو إال لغـوٌ * إنكم لتقولون قوالً لَ

دٌ ترديداً  ـنَ وقعـاً يف * املعرضـني هتديـداً  ب التابعني ترغيباً وهيدديرغِّ * مردَّ سُ حَ
 دسـمٍ ولكـن أكثـرهم ال سـمٌّ يف* الني واسـتمرأه اجلـاهلون نفوس عبادنا الض

ون عنه حميداً  بْغُ  .)٢("يشعرون فال يَ
وحيكي الدكتور إبراهيم خليل قصة طبيب مرصي مسيحي استفزه حتـدي  

وانتهـت حتـديات ": يب فيه التحدي , ويسـميهالقرآن , فعزم عىل إنشاء كتاب جي
 ."القرآن

وسعياً لتحقيق ذلك كتب الطبيب املرصي رسـالة أرسـل صـورة منهـا إىل 
ألفي عامل أو معهد أو جامعة ممـن ختصصـوا بالدراسـات العربيـة واإلسـالمية يف 
خمتلف أنحاء العامل يدعوهم ملساعدته يف إنجاز هذا الكتاب املهم, وكان مما سطره 

القرآن يتحد البرشية يف مجيع أنحاء العامل يف املايض واحلـارض ": يف خطابه قوله
واملستقبل بيشء غريب جداً , و هو أهنا ال تسـتطيع تكـوين مـا يسـمى بالسـورة 

                                                 
−١٠١(القرآن والكريم والكتاب املقدس, أهيام كالم اهللا? أمحد ديـدات وأنـيس رشوش , ص ) ١(

١٠٢.( 
 .شور عىل شبكة اإلنرتنت, من)الفرقان احلق) (٢(
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, و هي من أصغر سور القرآن , وال يزيد عدد  ١١٢السورة رقم ... باللغة العربية
) ١٥(رية باإلتيـان بـــرآن يتحـد البشـكلمة , ويتبع ذلك أن الق ١٥كلامهتا عن 

 ...كلمة لتكوين سورة واحدة كالتي توجد بالقرآن
أعتقد أن مهامجة هذه النقطة اهلامة واخلطرية , وذلك باإلتيان بأكرب : سيدي

أفضل من تلك املوجودة  −آمل أن تكون  −عدد ممكن من السور كالتي توجد, أو 
ناع املسلمني بأنا قبلنا هـذه التحـديات , بـل بالقرآن سيسبب لنا نجاحاً عظيامً إلق

كلمة باللغة العربية  ١٥فهل تتكرم يا سيدي مشكوراً بإرسال  ...موانترصنا عليه
 ."..أو أكثر من املستو البياين الرفيع مكوناً مجلة كالتي توجد يف القرآن

وللتوثيق أورد الدكتور إبراهيم خليل صـورة اخلطـاب وعنـاوين اجلهـات 
التي أرسل إليها, وتكررت حماولة الطبيب املسيحي أربع مـرات ) نوانع ٢٠٠٠(

جهة أو  ٢٠٠٠م , فكانت حمصلة ثامنية آالف رسالة أرسلها إىل ١٩٩٠طوال سنة 
شخصية علمية; أن وصلت إليه ردود اعتذار باهتة عرض الدكتور إبراهيم خليل 

ريقية يف جامعة لندن, صورها يف كتابه, منها اعتذار كلية الدراسات الرشقية واإلف
ليتنــا وأعضــاءها يرفضــون اخلــوض يف ": فقــد كــان ردهــا آمــل أن نــتفهم أن كُ

 ."املنازعات الدينية, و بالتايل فإنه ال يمكننا إجابة طلبك 
املوضـوع  ": فكـان) مونـت كـارلو(و أما رد إذاعة حول العامل التنصريية  

خل يف محى وطـيس هـذه الذي طرحته موضوع هام, لكننا كإذاعة ال نحب أن ند
املعركة, إذ ال نظن أهنا ختدم رسالة اإلنجيل, فرسالتنا هي رسـالة حمبـة, وليسـت 

 ."...رسالة حتدي
بوصـفنا مسـيحيني ": وأما رد األب ليو من الفاتيكان فكان مثـرياً للشـفقة

فنحن ال نقبل بالطبع أن يكون القرآن هو كالم اهللا عىل الـرغم مـن إعجابنـا بـه; 
هنـاك نقطـة عمليـة تعـوق مسـألة اإلتيـان ..  القمة يف األدب العـريبحيث يعترب
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من ذا الذي سـيحكم عـىل هـذه املحاولـة إن متـت : بسورة من مثل القرآن, وهي
 ., ولذلك اعتذر عن إجابة طلبه"...بالفعل

وأعاد الطبيب القبطي مراسلة مجيـع معاهـد ومؤسسـات الفاتيكـان طالبـاً 
ن هو شخصياً احلكم بـني القـرآن والفاتيكـان , إجابة التحدي , وعرض أن يكو

كلمـة مـن  ١٥يف الفاتيكان أن ينقل أي جزء مكون مـن  "ليو "وطلب من األب 
الكتاب املقدس ليعارض هبا القرآن, فكانت اإلجابة صمت مطبـق ال يشـبهه إال 

عَ  ﴿: , ليصدق فيهم مجيعاً قول اهللا تعاىل)١(صمت أصحاب القبور تَمَ تِ قُل لَّئِنِ اجْ
مْ  ـهُ ـانَ بَعْضُ لَـوْ كَ هِ وَ ثْلـِ ـأْتُونَ بِمِ آنِ الَ يَ ـرْ ا الْقُ ـذَ ثْلِ هَ واْ بِمِ أْتُ ىلَ أَن يَ نُّ عَ ِ اجلْ نسُ وَ اإلِ

رياً ﴾  ).٨٨: اإلرساء( لِبَعْضٍ ظَهِ
بعظمة القرآن رغم عـدائهم لـه, وذلَّـت  −قديامً  −لقد اعرتف أعداء القرآن 

هو الوليد بن املغرية سيد قريش وسابقها إىل  رقاهبم ملا سمعوه من حمكم آياته, فها
ـانِ  إِنَّ اهللاَ ﴿: يسمعه وهو يقرأ قوله تعـاىلملسو هيلع هللا ىلص حماربة النبي  سَ اإلِحْ لِ وَ ـدْ رُ بِالْعَ ـأْمُ يَ

ونَ ﴾ رُ كَّ مْ تَـذَ لَّكُ مْ لَعَ عِظُكُ يِ يَ الْبَغْ رِ وَ املُْنكَ اء وَ شَ حْ نِ الْفَ ى عَ نْهَ يَ بَى وَ رْ إِيتَاء ذِي الْقُ  وَ
واهللا إنَّ لقولِه الـذي يقـولُ حلـالوة, وإنّ ": , فيقول قولته املشهورة)٩٠ :النحل(

قٌ أسفلُه, وإنه ليعلو وما يُعىل, وإنه ليَحطِم ما  عليه لطالوة, وإنه ملثمرٌ أعاله, مغدِ
 .)٢("حتته

سمعه يقرأ أوائل سورة فصلت, فرجع ملسو هيلع هللا ىلص وملا جاء عتبة بن ربيعة إىل النبي 
اهللاِ قد سمعت قوالً مـا سـمعتُ بمثلِـه قـط, واهللا مـا هـو إين و": إىل قريش قائالً 

                                                 
 ).١١١−٦٧(إبراهيم خليل , ص  ?ملاذا أسلم صديقي: انظر) ١(

 ).١/٤٩٩(السرية النبوية, ابن كثري  (٢)
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أطيعوين واجعلوها يب, خلّوا بني : بالشعر وال السحر وال الكهانة, يا معرش قريش
 . )١("هذا الرجل وبنيَ ما هو فيه, فواهللا ليكونن لقوله الذي سمعتُ نبأ

 وأما عمر بن اخلطاب فقصة إسالمه مشهورة حني دخل عىل أخته فوجدها
تقرأ يف سورة طه, فلام قرأ فواتح السورة; رقّ قلبه ودخـل يف اإلسـالم , وأصـبح 

 .عمرُ الفاروقَ الذي فرق اهللا به بني احلق والباطل
يقرأ يف املغرب بـالطور, فلـام بلـغ ملسو هيلع هللا ىلص فسمع النبي   وأما جبري بن مطعم 

ـمُ : هذه اآلية ء أَمْ هُ ِ يشَ ريْ نْ غَ واْ مِ لِقُ ونَ ا ﴿أَمْ خُ ــٰلِقُ ـواْ    خلَْ قُ لَ ــاوٰاتِ ا أَمْ خَ مَ  لسَّ
وقِنُونَ  ضَ بَل الَّ يُ األَرْ مُ  وَ بّكَ أَمْ هُ ائِنُ رَ زَ مْ خَ هُ ندَ ﴾ قـالاأَمْ عِ ونَ يْطِرُ كـاد ( :ملُْسَ

  .)٢()وذلك أول ما وقر اإليامن يف قلبي: (, ويف رواية)قلبي أن يطري
: آن, وقـالواوأما الطفيل الدويس فقدم مكة, فحذرته قريش من سامع القـر

وإنام قوله كالسحر, يفرق بني الرجل وبني أبيه, وبني الرجـل وبـني أخيـه, وبـني 
الرجل وبني زوجته, وإنا نخشى عليك وعىل قومـك مـا قـد دخـل علينـا , فـال 

 . تكلمنه وال تسمعن منه شيئاً 
فواهللا ما زالوا يب حتى أمجعـت أن ال أسـمع منـه شـيئاً , وال : يقول الطفيل

قاً ] قطناً [ى حشوت يف أذين كرسفاً أكلمه حت رَ من أن يبلغني يشء مـن ] خوفاً [; فَ
 .قوله, وأنا ال أريد أن أسمعه 

: لكن اهللا أبى إال أن يسمعه وهو يف الطـواف بعـض القـرآن فقـال لنفسـه 
واثكل أمي, واهللا إين لرجل لبيب شاعر, ما خيفى عيل احلسـن مـن القبـيح, فـام "

لرجل ما يقول? فإن كان الذي يأيت به حسناً قبلتُه, وإن يمنعني أن أسمع من هذا ا
 ."كان قبيحاً تركتُه

                                                 
 ).١/١٨٧(, وابن إسحاق يف السرية )٢/٢٠٢(أخرجه البيهقي يف الدالئل  (١)
 ).٤٠٢٣(و) ٤٨٥٤(أخرجه البخاري ح  (٢)
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 .)١(ثم ما لبث أن أسلم, يستمع القرآن ملسو هيلع هللا ىلص فجلس إىل النبي  
ومثله خرب الشاعر لبيد بن ربيعة العامري , وهو من فحول شعراء اجلاهلية, 

دين مـن أنشـ: وصاحب إحد املعلقات السبعة , سأله عمر بـن اخلطـاب يومـاً 
مـا كنـت   :  إنام سألتك عـن شـعرك, فقـال  :  شعرك , فقرأ له سورة البقرة , فقال

 . )٢(ألقول بيتاً من الشعر بعد إذ علمني اهللا البقرة وآل عمران
رقني بعظمـة القـرآن, ـويف العرص احلديث أيضاً شهد املنصفون من املستشـ
هش م م بحقه املزيدَ من اإلعجاب والدَّ ن نظمه وبيانه ومضمونه, وسجلت كلامهتُ
مة ترمجتـه للقـرآن القـرآن لـيس دسـتورَ ": ومنه قول املسترشق فون هامر يف مقدَّ

اإلسالم فحسب, وإنام هو ذِروة البيانِ العريب, وأسلوبُ القـرآن املـدهش يشـهد 
ر سـلطانَه بإعجـاز اخلطـاب, ـعىل أن القرآنَ هو وحيٌ من اهللا, وأن حممداً قد نش

 ."مل يكن من املمكن أن تكونَ ثمرةَ قرحيةٍ برشية] قرآنُ أي ال[فالكلمةُ 
إن األسـلوب ": "اإلسـالم مـنهج حيـاة"وأما فيليب حتّي فيقول يف كتابه 

القرآين خمتلف عن غريه, إنه ال يقبل املقارنة بأسلوب آخـر, وال يمكـن أن يقلـد, 
عجـزة فمن مجيـع املعجـزات كـان القـرآن امل.. وهذا يف أساسه هو إعجاز القرآن 

الكرب". 
إذا كـان املسـلمون ": "قصـة اإلنسـان"وأما جورج حنـا فيقـول يف كتابـه 

يعتربون أن صوابية لغة القرآن هي نتيجة حمتومة لكون القـرآن منـزالً وال حيتمـل 
التخطئة, فاملسيحيون يعرتفون أيضاً هبذه الصوابية, بقطع النظر عن كونه منزالً أو 

, ويرجعون إليه لالست ى عليهم أمـر ـشهاد بلغته الصحيحة كلام استعصموضوعاً
 ."من أمور اللغة

                                                 
  ).٣٨٢(سرية ابن هشام, ص  :انظر(١) 
 ).٣/١٣٣٥(االستيعاب يف معرفة األصحاب , ابن عبد الرب  (٢)
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فلســفة الفكــر "ي هنــري ســريويا يف كتابــه ـويقــول الفيلســوف الفرنســ 
 ."القرآن من اهللا بأسلوب سام ورفيع ال يدانيه أسلوب البرش": "اإلسالمي

ه وأما املسترشق بالشري فلم يألُ جهداً يف الطعن يف القرآن ومعاداته يف كتابـ
إن القرآن ليس معجزة بمحتـواه وتعليمـه ": , لكن احلقيقة غلبته, فقال"القرآن"

فقط, إنه أيضاً يمكنه أن يكون قبل أي يشء آخر حتفة أدبيـة رائعـة ; تسـمو عـىل 
لته من التحف  ."مجيع ما أقرته اإلنسانية وبجَّ

رق الشـهري, األديـب غوتـه, ـوهبرت جزالة القرآن وروعة أساليبه املستشـ
القرآن ": هذه الشهادة للقرآن "الديوان الرشقي للشاعر الغريب"جل يف ديوانه فس

 ."البرش, فإذا أنكرنا كونه من اهللا, فمعناه أننا اعتربنا حممداً هو اإللهليس كالم 
فـالقرآن كتـاب .. إن أسلوب القـرآن حمكـم سـام مثـري للدهشـة ": وقال

  .)١("تز داخل جسميوأنا كلام قرأت القرآن شعرت أن روحي هت.. الكتب

                                                 
 ).١٤٥, ٧٥, ٥٩−٥٨, ٥٢(قالوا عن اإلسالم, عامد الدين خليل : انظر هذه الشهادات وغريها (١)
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<ğ̂Ãe]…<VhçéÇÖ^e<…^f}ý] 
مـا أخـرب عنـه مـن الغيـوب التـي ال ملسو هيلع هللا ىلص ومما يمنع نسبة القـرآن إىل النبـي 

ُ ﴿تنكشف إال بوحي من اهللا عالم الغيوب, فالغيب رس اهللا ال يعرفه إال هـو  ـاملِ عَ
ا  دً يْبِهِ أَحَ ىلَ غَ رُ عَ ظْهِ الَ يُ يْبِ فَ تَىضَ  الْغَ نِ ارْ ِ  إِالَّ مَ ـنْ بَـنيْ ـلُكُ مِ هُ يَسْ إِنَّ ولٍ فَ سُ نْ رَ مِ

ا  دً صَ هِ رَ فِ لْ نْ خَ مِ هِ وَ يْ دَ ِمْ  يَ هيْ امَ لَـدَ ـاطَ بـِ أَحَ مْ وَ ـِ هبِّ تِ رَ ـاالَ سَ وا رِ غُ لَ بْ دْ أَ مَ أَنْ قَ لَ لِيَعْ
ا دً دَ ءٍ عَ ْ لَّ يشَ ىصَ كُ أَحْ  ).٢٨−٢٦: اجلن( ﴾وَ

ي قُـل الَّ  ﴿كسائر البرش ال يعلم الغيـب املطلـق ملسو هيلع هللا ىلص والنبي  نـدِ ـمْ عِ ـولُ لَكُ  أَقُ
لَكٌ ﴾  مْ إِينِّ مَ ال أَقُولُ لَكُ يْبَ وَ لَمُ الْغَ ال أَعْ آئِنُ اهللاِّ وَ زَ لِكُ  , ﴿)٥٠: األنعام(خَ قُل الَّ أَمْ

اء اهللا ا شَ اً إِالَّ مَ ّ الَ رضَ عاً وَ ـ لِنَفْيسِ نَفْ مَ ِ وَ ـريْ نَ اخلَْ تُ مِ ثَرْ تَكْ يْبَ الَسْ لَمُ الْغَ نتُ أَعْ لَوْ كُ ا وَ
نُونَ ﴾  مِ ؤْ مٍ يُ وْ ريٌ لِّقَ بَشِ يرٌ وَ اْ إِالَّ نَذِ وءُ إِنْ أَنَ نِيَ السُّ سَّ , فإذا ما أخـرب )١٨٨: األعراف(مَ

اهللا, وحتقق هـذه األخبـار شـهادة  غيب ال يعلمه إالفإنام خيرب ب بيشء من الغيب;ملسو هيلع هللا ىلص 
 .اهللامن صادقة عىل نبوته, وآية باهرة عىل أن ما يقوله إنام يقوله بوحي 

ومن الغيوب الدالة عىل ربانية القرآن ما أخـرب عنـه مـن انتشـار اإلسـالم  
  ﴿وظهور أمره عىل األديان, وبلوغه إىل اآلفاق  ـدَ ـولَهُ بِاهلُْ سُ ـلَ رَ سَ ي أَرْ وَ الَّذِ هُ

ونَ  كُ ِ هَ املُْرشْ رِ لَوْ كَ هِ وَ لِّ ينِ كُ ىلَ الدِّ هُ عَ رَ قِّ لِيُظْهِ دِينِ احلَْ آليـة , فهذه ا)٩: الصف(﴾ وَ
ــي  ــد, والنب ــزوة أح ــلمني يف غ ــة املس ــد هزيم ــت بع ــاؤريق ملسو هيلع هللا ىلصنزل ــن  ه يف زم

أمر غيب ال مدخل فيه للتخمني ورجم الظنون, فإمـا ي إخبار ب, وهاالستضعاف
, أو هو خرب صادق أوحاه اهللا الذي لغري ما يستحقه دعمكاذب صادر من خرب أنه 

 .يعلم ما يُستقبَل من األحداث واألخبار
رمـتهم العـرب عـن قـوس  حـنيوف بظالله عـىل املسـلمني, ألقى اخل وحني

 . واحدة, وطمع فيهم األعراب, فكانوا ال يبيتون إال يف السالح, وال يصبحون إال فيه
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ترون أنـَّا نعيشُ حتى نبيتَ مطمئنني ال نخـاف إال اهللا عـز وجـل? : فقالوا
مْ وَ  ﴿: فنزل قوله تعاىل نكُ نُوا مِ ينَ آمَ دَ اهللاَُّ الَّذِ عَ م يفِ وَ نَّهُ لِفَ تَخْ اتِ لَيَسْ احلَِ لُوا الصَّ مِ عَ

تَضـ ي ارْ مُ الَّـذِ ـمْ دِيـنَهُ نَنَّ هلَُ كِّ لَيُمَ مْ وَ بْلِهِ ينَ مِن قَ لَفَ الَّذِ تَخْ امَ اسْ ضِ كَ َرْ ـمْ ـَاألْ ى هلَُ
شْ  نِي الَ يُ ونَ بُدُ عْ ناً يَ مْ أَمْ فِهِ وْ دِ خَ عْ ن بَ م مِّ لَنَّهُ لَيُبَدِّ ـيْئاً ـوَ ونَ يبِ شَ كُ  )١( )٥٥: النـور( ﴾رِ

دهم األرض, واسـتخلفهم  نهم اهللا من بعـد خـوفهم, وسـوَّ وكان كذلك, فقد أمَّ
ن هلم دينهم يف مشارق األرض ومغارهبا  .فيها من بعد ذلتهم, ومكَّ

ومن غيوب القرآن, تنبؤه بنرص بدر العظيم, وذلك يف وقت كان املسـلمون 
كال; ويف وسـط هـذا الـبالء يعانون يف مكة صنوف االضطهاد ويُسامون سوء الن

ـرِ ﴿: قوله تعاىل ملسو هيلع هللا ىلصنزل عىل النبي  بُ ةٌ يفِ الزُّ اءَ ـرَ مْ بَ مْ أَمْ لَكُ نْ أُولَئِكُ ٌ مِ ريْ مْ خَ كُ ارُ فَّ أَكُ
  ٌ نْتَرصِ ِيعٌ مُ نُ مجَ ولُونَ نَحْ قُ رَ  أَمْ يَ بُ لُّـونَ الـدُّ وَ يُ ـعُ وَ مْ مُ اجلَْ زَ يُهْ ةُ  سَ ـاعَ ـلِ السَّ بَ

السَّ  مْ وَ هُ دُ عِ وْ رُّ مَ أَمَ ى وَ ةُ أَدْهَ  ).٤٦−٤٣: القمر( ﴾اعَ
غلَـب? فلـام :  ]أي يف نفسه[فقال عمر بن اخلطاب  أي مجع هيزم? أي مجع يُ

ـعُ  ﴿: يثِب يف الدرع, وهـو يقـولملسو هيلع هللا ىلص كان يوم بدر رأيتُ رسول اهللا  مْ مُ اجلَْ زَ ـيُهْ سَ
رَ  بُ لُّونَ الدُّ وَ يُ ة بسـنوات; اآليـة نزلـت قبـل اهلجـر, ف)٢(فعرفت تأويلها يومئـذ ﴾وَ

 .تتحدث عن غزوة بدر واندحار املرشكني فيها, وتتنبأ هبزيمتهم وفلول مجعهم
اقرتاب حتقق الوعد القديم الـذي وعـده  ملسو هيلع هللا ىلصوقبيل معركة بدر أدرك النبي 

ك, اللهم إين أنش«: , فقام إىل العريش يدعو ربه ويناجيهبمكة اهللا ك ووعدَ ك عهدَ دُ
 .»بَد بعدَ اليوممل تُع ]هالك املؤمنني[ اللهم إن شئت

لُّـونَ  ﴿: من عريشه, وهو يقول ملسو هيلع هللا ىلصثم خرج رسول اهللا   وَ يُ ـعُ وَ مْ مُ اجلَْ زَ يُهْ سَ
                                                 

 ).٢/٤٣٤(, واحلاكم يف املستدرك )٧−٣/٦(أخرجه البيهقي يف الدالئل  (١)
ــري  (٢) ــن كث ــيم الب ــرآن العظ ــري الق ــريه , واخلــرب)٤/٢٦٦(تفس ــاتم يف تفس ــن أيب ح ــه اب  يروي

)١٠/٣٣٢١.( 
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رَ  بُ رُّ   الدُّ أَمَ ى وَ ةُ أَدْهَ اعَ السَّ مْ وَ هُ دُ عِ وْ ةُ مَ اعَ لِ السَّ هكذا , و)١()٤٦−٤٥: القمر(﴾ بَ
, ويف حتققه  كان, فقد هزمت مجوعهم, وولوا عىل أدبارهم, وصدق اهللا نبيَه الوعدَ

 .آية بينة عىل أن هذا القرآن من وحي اهللا عالم الغيوب
*** 

 
 
 
 

                                                 
 ).٢٩١٥(أخرجه البخاري ح  (١)
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 املصادر املزعومة للقرآن الكريم
, بل هو من تأليف حممد  :قالــوا , وقد نقله عـن ]ملسو هيلع هللا ىلص[القرآن ليس كالماً إهلياً
شعر أمية بـن  –ورقة بن نوفل  –حريا الراهب بَ  –الكتاب املقدس : (مصادر خمتلفة

, وهذا يدل عىل أنه مل يوحَ إليه, ألن النبي املـوحى )شعر امرئ القيس –الصلت أيب 
 ).أي الكتاب املقدس(إليه ال ينقل عن املصادر البـرشية أو املصادر القديمة 

أن دعو اقتباس القرآن عن السابقني دعـو قديمـة جديـدة,  :واجلـواب
أن يأتوا ملسو هيلع هللا ىلص هم زمن النبي قديمة يف مضموهنا, جديدة يف مدعيها, فاملرشكون أعيا

باقتباسـها مـن أسـاطري األولـني ملسو هيلع هللا ىلص بمثل علوم القرآن وأخباره, فـاهتموا النبـي 
 ﴾ نيَ لـِ َوَّ اطِريُ األْ الُوا أَسَ مْ قَ بُّكُ لَ رَ زَ ا أَنْ اذَ مْ مَ ا قِيلَ هلَُ إِذَ ـالُوا )٢٤: النحـل(﴿وَ قَ , ﴿وَ

لَ  ْىلَ عَ يَ متُ هِ ا فَ تَتَبَهَ لِنيَ اكْ َوَّ اطِريُ األْ ﴾أَسَ يالً أَصِ ةً وَ رَ تعلـم : وقالوا, )٥: الفرقان(يْهِ بُكْ
رمي, ـالقرآنَ من غالم نرصاين رومي اسمه جربا, وكان غالمـاً لعـامر بـن احلضـ

اهُ  ﴿: وكان يعمل حداداً بمكة َ رتَ ا إِالَّ إِفْكٌ افْ ذَ ـدْ إِنْ هَ قَ ونَ فَ ـرُ مٌ آخَ ـوْ يْهِ قَ لَ هُ عَ انَ أَعَ وَ
ا﴾  ورً زُ ــامً وَ لْ وا ظُ ــاءُ , وردَّ علــيهم القــرآن فــريتهم بــام أســكتهم )٤: لفرقــانا(جَ

ونَ : ودحض باطلهم ـدُ لْحِ ي يُ انُ الَّذِ ـرٌ لِسَ هُ بَشَ مُ لِّ عَ امَ يُ ولُونَ إِنَّ قُ ُمْ يَ مُ أَهنَّ لَ عْ دْ نَ لَقَ ﴿وَ
﴾ بِنيٌ ٌّ مُ يبِ رَ انٌ عَ ا لِسَ ذَ هَ يٌّ وَ مِ جَ  ).١٠٣: النحل( إِلَيْهِ أَعْ

, ملسو هيلع هللا ىلص حتديد أسامء املصادر املزعومة للنبـي وهذه الدعو القديمة جديدة يف
بالتعلم من حداد رومي , بينام الطاعنون اليوم زعموا أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص فقريش اهتمته 

حريا حـني لقيـه يف بصــر راين بَ ـالنص يتعلم القرآن من الراهب النسطورملسو هيلع هللا ىلص 
من ورقـة بـن ملسو هيلع هللا ىلص الشام عندما زارها غالماً مع عمه أيب طالب, كام زعموا تعلمه 

ل األسدي القريش, ابن عم أم املؤمنني خدجيـة ريض اهللا عنهـا, وهـو راهـب نوف
مل خيطر يف بال قريش وال هيود املدينة اسم واحـد ] حريا وورقةبَ [ر, وهذان ـمتنص

 .وإهلية كتابهملسو هيلع هللا ىلص منهم يف طعنهم يف نبوة النبي 
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₣_đÚßÖ]<íé<ملسو هيلع هللا ىلص<<
ـي ال ملسو هيلع هللا ىلص ن النبي وقبل أن نرشع يف بيان احلق يف هذه املسألة نود أن نقرر أ أُمِّ

تُوبـاً  يعرف القراءة والكتابة ﴿ كْ هُ مَ ونَ ِدُ ي جيَ يَّ الَّذِ ولَ النَّبِيَّ األُمِّ سُ ونَ الرَّ تَّبِعُ ينَ يَ الَّذِ
يلِ  نْجِ اإلِ اةِ وَ رَ مْ يفِ التَّوْ هُ ندَ , ونشأ يف أمة أمية, نـدر أن جتـد )١٥٧: األعراف(﴾ عِ

عَ  ﴿فيها من يقرأ ويكتب  ي بَ وَ الَّذِ اتِهِ ﴾هُ مْ آيَ يْهِ لَ تْلُو عَ مْ يَ نْهُ والً مِّ سُ يِّنيَ رَ ُمِّ  ثَ يفِ األْ
 ).٢: اجلمعة(

ية النبي  حجر العثرة الذي أعثر أصحاب األباطيل الزاعمني ملسو هيلع هللا ىلص  لقد كانت أُمِّ
: نقل من كتب السابقني وعلـومهم, وقـد رد علـيهم القـرآن بقـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص أن النبي 

بْ ﴿ ـن قَ تْلُـو مِ نتَ تَ ا كُ مَ تَـابَ املُْبْطِلُـونَ ﴾ وَ رْ كَ إِذاً الَّ ينـِ طُّـهُ بِيَمِ ُ الَ ختَ ـن كِتَـابٍ وَ هِ مِ لـِ
بـني ظهـراين قـريش, فلـم يسـتنكره أحـد مـن  والنبيُّ  , قال هذا)٤٨: العنكبوت(

بيـنهم قبـل بعثتـه ملسو هيلع هللا ىلص , كيف جيهلون ذلك وقد مكث ملسو هيلع هللا ىلص املرشكني , ليقينهم بأميته 
مْ  ﴿ أربعني سنة دْ لَبِثْتُ فِيكُ قَ لُونَ  فَ قِ بْلِهِ أَفَالَ تَعْ ن قَ راً مِّ مُ  ).١٦: يونس(﴾ عُ

ية الرسول  بذكر نصني من كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص وشغب أصحاب األباطيل عىل أمِّ
حـني : بالقراءة والكتابـة, أوهلـامملسو هيلع هللا ىلص , زعموا أن فيهام شهادة عىل معرفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص

حـني قـال  , واآلخـر)١(شارك يف كتابة صلح احلديبية, فكتب فيه ما يقارب السطر
, فـرأوا يف )٢(»ائتوين بكتاب أكتب لكم كتاباً ال تضلوا بعده«: للصحابة قبيل وفاته

 .بالقراءة والكتابةملسو هيلع هللا ىلص هذين النصني الصحيحني ما يدل عىل معرفته 
, إذ كتب ما كتب, ومل ملسو هيلع هللا ىلص يوم احلديبية فكان معجزة له ملسو هيلع هللا ىلص فأما كتابة النبي 

كتب وهو ال يعرف ملسو هيلع هللا ىلص لتي أخربت أنه يكن كاتباً من قبل, بدليل رواية البخاري ا
 القراءة وال الكتابة, ففيها أن قريشاً اعرتضت عىل الكتـاب الـذي يكتبـه عـيل 

                                                 
 ., ويأيت نصه)٣١٨٤(أخرجه البخاري ح ) ١(

 ).١٦٣٧(, ومسلم ح )١١٤(أخرجه البخاري ح  (٢)
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أنا واهللاِ ِ ِ حممد بـن « :ملسو هيلع هللا ىلصفقال . هذا ما قاىض عليه حممد بن عبد اهللا: اكتب: فقالت
 . »عبد اهللا, وأنا واهللاِ ِ ِ ِ رسول اهللا

واهللا ال أحماه : فقال عيل. »رسول اهللا: امح«: وكان ال يكتب, فقال لعيل: قال
 . )١(بيدهملسو هيلع هللا ىلص فأراه إياه, فمحاه النبي , »فأرنيه« :قال. أبداً 

, )٢( فـأراه مكاهنـا, فمحاهـا» أرين مكاهنـا «  :قـالملسو هيلع هللا ىلص ويف رواية مسلم أنـه 
مل يعرف قراءة املكتوب, ومل يستدل عـىل مكانـه يف الصـحيفة إال ملسو هيلع هللا ىلص فرسول اهللا 

ه عيل   . حني دلَّ
ـي, مـع ملسو هيلع هللا ىلص يض الروايات الصحيحة فتبني أن النبي ثم مت كتـب بـدل مـا حمُ

, فكانت كتابته ملسو هيلع هللا ىلص تأكيدها عىل أنه  أعجوبة ملن رآهـا, ففـي ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن قبلها كاتباً
هذا : أخذ الكتاب, وليس حيسن يكتب, فكتب(ملسو هيلع هللا ىلص رواية البخاري أن رسول اهللا 

, )٣(..)سيف يف القرابما قاىض عليه حممد بن عبد اهللا ال يدخل مكة السالح إال ال
 .ملسو هيلع هللا ىلصفقصة كتابته كانت عىل غري املعهود منه 

ائتوين بكتاب أكتب لكم كتاباً ال تضلوا «: يف آخر حياتهملسو هيلع هللا ىلص وأما قول النبي 
بالقراءة والكتابة, وأنه سيكتب بنفسه هـذا الكتـاب, ملسو هيلع هللا ىلص , فال يفيد معرفته »بعده

تلَ األمري , وكتب األمري وج: فإن الناس مل تزل تقول لد ورضب, وإنام تقصد أنه قَ
 .وجه بذلك وأمر به, من غري أن يفهم السامع أنه فعله بنفسه

ولتأكيد صحة هذا الفهم نذكر روايتني يروهيام اإلمـام أمحـد يف مسـنده مـن 
نَ  ﴿: حديث الرباء بن عازب تتحدثان عن نزول قوله تعاىل ونَ مِ دُ اعِ ي الْقَ تَوِ سْ الَّ يَ

ُ أُوْ  ريْ نِنيَ غَ مِ رِ ﴾ املُْؤْ َ  ).٩٥: النساء(يلِ الرضَّ
                                                 

 ).٣١٨٤(أخرجه البخاري ح ) ١(
 ).١٧٨٣(أخرجه مسلم  ح ) ٢(
 ).٤٢٥١(أخرجه البخاري  ح ) ٣(
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ملا نزلت هذه اآلية أتاه ابـن أم مكتـوم , : ىل يقول الرباء بن عازبوألُ ففي ا 
يلِ : يا رسول اهللا , مـا تـأمرين? إين رضيـر البــرص, فنـزل قولـه: فقال  ُ أُوْ ـريْ ﴿ غَ

 ﴾ رِ َ فهـذه ,  )١(»ائتوين بالكتف والدواة , أو اللـوح والـدواة« :ملسو هيلع هللا ىلص فقال النبي الرضَّ
طلب أدوات الكتابة, ولربام فُهـم منهـا أنـه يريـد كتابـة ملسو هيلع هللا ىلص الرواية تفيد أن النبي 

 .كتابته يف آخر حياتهملسو هيلع هللا ىلص اآليات بنفسه, كام فُهم من قصة الكتاب الذي أراد 
لكن ذلك غري مقصود, إذ تفرسه الرواية األخر للحـديث, حيـث يقـول 

يل زيداً جييء أو يـأيت بـالكتف  ادعوا«:  فقالملسو هيلع هللا ىلص كنت عند رسول اهللا : فيها الرباء
﴾: والدواة أو اللوح والدواة, كتـب نِنيَ مِ ـنَ املُْـؤْ ونَ مِ ـدُ اعِ ي الْقَ ـتَوِ سْ ,  )٢( »..﴿الَّ يَ

طلبُ أدوات الكتابة مع مـن » ائتوين بكتاب أكتب لكم كتاباً «: فاملقصود من قوله
 . بنفسهملسو هيلع هللا ىلص يكتب هبا, ال أنه سيكتب هبا 

يـاً , وأن النصـني يكمـالن مـا جـاء يف القـرآن كان أُ ملسو هيلع هللا ىلص وهكذا يتبني أنه  مِّ
نُ بِاهللاِّ  ﴿ملسو هيلع هللا ىلص الكريم من الترصيح بأميته  مِ ؤْ ي يُ يِّ الَّذِ ولِهِ النَّبِيِّ األُمِّ سُ رَ نُواْ بِاهللاِّ وَ آمِ فَ

ونَ ﴾  تَدُ ْ مْ هتَ لَّكُ وهُ لَعَ بِعُ اتَّ تِهِ وَ لِامَ كَ  .)١٥٨: األعراف(وَ
ترمجة عربية للكتاب املقدس ظهرت بعد وفاة النبـي  ولعل من املفيد التنبيه إىل أن أول

ـام ملسو هيلع هللا ىلص  ـا ع ـبيليا يوحن ـاب ف, )٣(م٧٢٤بقرن من الزمان, وهي ترمجة أسقف أش مل يكـن الكت
عوام  طلع عليه, فقد كان حكراً عىل بعض القسس, ومل يملسو هيلع هللا ىلص زمن النبي متداوالً بني الناس 

ـاوالت الكنيسـة  املسيحيني إال يف عرص الطباعة يف القرن امليالدي السادس عشـر رغـم حم
 .)٤(م١٥٦٣ – ١٥٤٢منع انتشاره بقرارات احلرمان التي أصدرها جممع تريدنت نوتردام يف 

                                                 
 ).١٨١٧٤(أخرجه أمحد ح ) ١(
 ).١٨٢٠٤(أخرجه أمحد ح ) ٢(

 ).٧٧١(قاموس الكتاب املقدس, ص : انظر (٣)
 ).٦٠٨(خمترص تاريخ الكنيسة, أندرو ملر, ص  :انظر) ٤(
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 ؟هل القرآن منقول من الكتاب املقدس :أوالً 
القرآن منحول عن الكتاب املقدس يف كثري من معارفـه ونصوصـه  :واــقال

 .قنيالتي شاهبت ما يف الكتاب املقدس من أخبار الساب
إن القرآن يرصح بوجود التشابه بني مـا أنزلـه اهللا عـىل األنبيـاء  :وابـواجل

ضَ  ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصوبني ما أنزله عىل خامتهم  َرْ رِ أَنَّ األْ كْ ـدِ الـذِّ عْ ـن بَ بُورِ مِ تَبْنَا يفِ الزَّ دْ كَ لَقَ وَ
ونَ ﴾  احلُِ بَادِيَ الصَّ ا عِ هَ ثُ رِ ثِ  ﴿: , ومثله يف قوله)١٠٥: األنبياء(يَ ـؤْ لْ تُ يَـاةَ بَ ونَ احلَْ رُ

يَا  نْ أَبْقَى  الدُّ ٌ وَ ريْ ةُ خَ رَ َخِ اآلْ ُوىلَ  وَ فِ األْ حُ ا لَفِي الصُّ ذَ يمَ إِنَّ هَ اهِ ـرَ فِ إِبْ ـحُ صُ
ى وسَ مُ فوحدة املصدر تستلزم وجود التشابه, والتشـابه , )١()١٩−١٦: األعىل(﴾ وَ

ه مـن هـدي بينهام يكون بقدر ما يشتمل عليه الكتاب املقدس من حق وما بقي في
يْنَـا إِىلَ  األنبياء ﴿ حَ أَوْ هِ وَ ـدِ عْ ـن بَ النَّبِيِّـنيَ مِ يْنَـا إِىلَ نُـوحٍ وَ حَ ـامَ أَوْ يْنَا إِلَيْكَ كَ حَ ا أَوْ إِنَّ

ونَ  ارُ هَ ونُسَ وَ يُ أَيُّوبَ وَ ى وَ يسَ عِ بَاطِ وَ األَسْ قُوبَ وَ عْ يَ اقَ وَ حَ إِسْ يلَ وَ عِ امَ إِسْ يمَ وَ اهِ رَ إِبْ
يْنَ  آتَ نَ وَ يْامَ لَ سُ بُوراً ﴾وَ ودَ زَ اوُ  ).١٦٣: النساء( ا دَ

, فثمة فـروق كبـرية بيـنهام سـنعرض  لكن التشابه بني الكتابني ليس مطرداً
لبعضها بعد أن نبني أن الكثري مما يظنه البعض تشاهباً هو يف حقيقته مشـتمل عـىل 

 .مفارقة كرب تبطل زعم الزاعمني بالتشابه بني الكتابني
ومـا جـاء يف القـرآن عـن ق بني ما جاء يف اإلنجيل فمثالً ال تشابه وال تواف

املحرومني من دخول اجلنة رغم ما قد يظن من تشابه السياقني, ففي اإلنجيـل أن 
ر مـن ـإن مرور مجل من ثقـب إبـرة أيسـ: احلق أقول لكم": املسيح قال لتالميذه

, فهــذا الــنص يف جتــريم )٢٥ − ١٩/٢٣متــى ( "دخــول غنــي إىل ملكــوت اهللا
ء وحرماهنم من اجلنة; بينام القرآن رضب هذا املثل يف حديثـه عـن الكفـار األغنيا

                                                 
لألسف هذه اإلحالة القرآنيـة إىل أسـفار موسـى نفتقـدها يف األسـفار املنسـوبة إىل موسـى يف  (١)

 .التحريف والتبديل والزيادة والنقصانالكتاب املقدس بسبب ما تعرضت له الكتب السابقة من 
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ـتَّحُ  ﴿املكذبني املجرمني, ال األغنياء  فَ ـا الَ تُ نْهَ واْ عَ ُ ربَ تَكْ اسْ اتِنَا وَ واْ بِآيَ بُ ذَّ ينَ كَ إِنَّ الَّذِ
ـلُ  مَ جَ اجلَْ لـِ تَّـى يَ نَّةَ حَ لُونَ اجلَْ خُ دْ الَ يَ ء وَ امَ ابُ السَّ مْ أَبْوَ لِكَ  هلَُ ـذَ كَ يَـاطِ وَ ِ ـمِّ اخلْ يفِ سَ

نيَ ﴾ مِ رِ ي املُْجْ زِ , فالتشـابه بـني النصـني ينطبـق عليـه تشـبيه )٤٠: األعراف( نَجْ
اجلُبن والطباشري, وإن كنت ال أشك بتشابه القرآن مـع العالمة ديدات بالشبه بني 

 . ما أنزله اهللا عىل املسيح عليه الصالة والسالم, مما أضاعوه وحرفوه
آيـة, وأن التشـابه بينهـا  ٦٢٣٦أن ننبه هنا إىل أن آيات القرآن بلغـت  ونود

عـن مائـة آيـة, ونعتقـد  –بحال من األحـوال  −وبني النصوص الكتابية ال يزيد 
جازمني أن هذه الكتب قبل حتريفها كان فيها من صور التشابه مع القرآن مـا هـو 

 .أكثر من ذلك بكثري
ــون ــاالختالف والب ــم ب ــزم العل ــرآن  كــام يل ــري بــني موضــوعات الق الكب
يف حقيقته هو تاريخ بنـي ) التوراة(وموضوعات الكتاب املقدس, فالعهد القديم 

إرسائيل وأنساهبم وأعدادهم وسري ملوكهم وأنبيائهم وقصص حروهبم, فهـو يف 
اجلملة كسائر كتب التاريخ املعروفة, كالبداية والنهاية البن كثري, وتـاريخ األمـم 

, فهـام )الالويون والتثنيـة(ي, وال يستثنى من ذلك إال سفران فقط وامللوك للطرب
 .معنيان باألحكام الترشيعية

فيتكون من أناجيـل أربعـة, تضـمنت سـرية ) اإلنجيل(وأما العهد اجلديد 
التـي ملسو هيلع هللا ىلص املسيح من الوالدة إىل الصلب املزعوم, فهي أشبه ما تكون بسرية النبـي 

هشام, كام يتضمن العهد اجلديد أيضاً رسـائل  يروهيا ابن إسحاق أو هتذيبها البن
التالميذ, وهي حتكي عن قصصهم ورحالهتم وأُعجوباهتم ووصـاياهم املوجهـة 
إىل أصدقائهم ومعارفهم لتوضـيح بعـض املفـاهيم الالهوتيـة أو لطلـب بعـض 

 .القضايا الشخصية
رشح (أما القرآن الكريم فهو خمتلـف يف تكوينـه وموضـوعه , فهـو حيـوي 
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توجيهـات للمجتمـع  −ريعية ـأحكـام تشـ −قصص السـابقني  −اإليامن  حقائق
 ).وصف اليوم اآلخر وما يتعلق به −معاجلة قضايا يف العرص النبوي  −املسلم 

وينحرص املشرتك بني موضوعات القرآن وموضوعات الكتاب املقـدس يف 
 ).األحكام الترشيعية –قصص السابقني  −حقائق اإليامن (ثالثة حماور 

كن نظرة فاحصة ستكشف التباين الكبري بـني حـديث القـرآن وحـديث ل 
 .ما نفصله بإذن اهللا, وهو الكتاب املقدس يف هذه املوضوعات الثالثة

_J<Œ‚Ï¹]<h^jÓÖ]æ<áa†ÏÖ]<°e<á^μý]<Ðñ^Ïu<

الكتب التي ينزهلا اهللا يتوقع قارئها مجيعاً أن تركز عىل حقائق اإليامن الرئيسة 
وأنبيائه ومالئكته وكيفية عبادتـه, ومـن البـدهي أن تتطـابق هـذه كالتعريف باهللا 

نبيـاء, بـل جـاء مل يكن بدعاً عن إخوانه األملسو هيلع هللا ىلص الكتب , لوحدة مصدرها, فالنبي 
لبيان املعاين ذاهتا التـي بعـثهم اهللا للـدعوة إليهـا , ويف مقدمـة ذلـك توحيـد اهللا 

بْلِكَ  ﴿ والتعريف به وبصفاته نَا مِن قَ لْ سَ ا أَرْ مَ هُ الَ إِلَـهَ  وَ نَّ ي إِلَيْهِ أَ ولٍ إِالَّ نُوحِ سُ مِن رَّ
ونِ ﴾  بُدُ اعْ ا فَ إِىلَ  , والتحذير من الرشك ﴿)٢٥: األنبياء(إِالَّ أَنَ يَ إِلَيْكَ وَ دْ أُوحِ لَقَ وَ

ينَ  ِ ـارسِ ـنَ اخلَْ نَّ مِ ونَ لَتَكُ لُكَ وَ مَ بَطَنَّ عَ تَ لَيَحْ كْ َ بْلِكَ لَئِنْ أَرشْ نْ قَ ينَ مِ ـلِ اهللاََّ  الَّذِ بَ
ينَ  اكِرِ نْ الشَّ كُن مِّ بُدْ وَ اعْ , فهذه حقائق أطبـق األنبيـاء عـىل )٦٦−٦٥: الزمر(﴾ فَ

ذكرها, وال يتصور خلو دعوة نبي منها, فالتشابه بينها الزم هلا, وهو دليل وحـدة 
أصلها, وأما االختالف بينها يف التعريف هبذه احلقائق فذاك دليل حتريف بعضها, 

 .عند اهللا تعاىل وأنه ليس من
 هل يتشابه القرآن مع الكتاب املقدس فيام يتعلق بحقائق اإليامن?: والسؤال

لإلجابة عن هذا السؤال نكتفي بعرض مسألة واحدة مـن مسـائل اإليـامن 
 .وهي أمهها, مسألة التعريف باهللا وصفاته, ليقيس القارئ الشاهد عىل الغائب

بقـدر ) القرآن والكتاب املقدس(ابان ويف التعريف باهللا وصفاته يتشابه الكت
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ما حيويه الكتاب املقدس من احلق , ويفرتقان بقـدر مـا حتويـه هـذه الكتـب مـن 
 .الشوائب والتحريف بسبب التدخل البرشي فيها

وال ريب أن يف الكتاب املقدس اليوم جمموعة من النصوص التي تعظـم اهللا 
, وهذه احلقائق اإليامنيـة وتتحدث عن وحدانيته, فأصول هذه الكتب من عند اهللا

فتطابق القرآن معها دليل عىل وحـدة , الصحيحة بقايا آثار األنبياء يف هذا الكتاب
املصدر , وهو اهللا عز وجل, وال يعني بالرضورة أن القرآن نقل منها; إذ التشابه ال 

متـى ومـرقس ولوقـا (يدل بالرضورة عىل النقل, فقد تطابق اإلنجيليون األربعة 
يف الكثري من نصوصهم مع أسفار العهـد القـديم, ومل يـزعم أحـد مـن ) اويوحن

م همثريي األباطيل عن القرآن أهنم كانوا ينقلون من العهـد القـديم أو مـن بعضـ
 .البعض
وإزاء التطابق بني القرآن والكتاب املقـدس يف بعـض املعـاين فإنـه يمكـن  

يـل أن يكـون للمتابع رصد الكثري من التفاصيل املختلفة بني الكتاب ني, وهو ما حيُ
مها مصدراً لآلخر, فاهللا  إله عظيم بائن من خلقه,  −بحسب القرآن الكريم  −أحدُ

نه ذاته وال كيفية صفاته  لَيْسَ  ﴿مستو عىل عرشه استواء يليق بجالله , ال ندرك كُ
ريُ ﴾ يعُ البَصِ مِ وَ السَّ هُ ءٌ وَ ْ ثْلِهِ يشَ مِ تـاب , بيـنام هـو بحسـب الك)١١: الشور( كَ

ي ـاملقدس إله خيالط خملوقاته, فيتجسد يف صور برشية, وينزل إىل األرض, ويمش
ميخـا ( "هو ذا الرب خيرج من مكانه, وينـزل ويميش عىل شوامخ األرض "فيها 
طأطـأ السـاموات ونــزل,  "ويركب عىل املالئكـة الكـروبيم يف تنقالتـه , )١/٣

 "... ىل أجنحـة الـريحوضباب حتت رجليه, ركب عىل كروب, وطار, ورئـي عـ
, وقد نزل مرة إىل باب خيمـة االجـتامع , فكلـم ) ١١ − ٢٢/١٠) ٢(صموئيل (

 "ويكلم الرب موسى وجهاً لوجه, كام يكلم الرجل صاحبه"موسى وجهاً لوجه 
 ).٣٣/١١اخلروج (
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عـن الطعـام والرشـاب  −بحسـب القـرآن  −وإذا كان اهللا عز وجل منزهاً 
دس يزعم أن الـرب زار إبـراهيم وأكـل عنـده بعـض والنقائص فإن الكتاب املق

 ). ١٨/٨انظر التكوين (اللحم مع اللبن 
هِ  ﴿وإذا كان القرآن ينزه اهللا سبحانه وتعاىل عن الشبيه واملثيـل  ثْلـِ مِ لَـيْسَ كَ

ــريُ ﴾ يعُ البَصِ ــمِ ــوَ السَّ هُ ءٌ وَ ْ ــدٌ ﴾ ﴿, )١١: الشــور( يشَ ــواً أَحَ فُ ــهُ كُ ــن لَّ كُ ْ يَ ملَ  وَ
, فإنه يف الكتاب املقدس أشبه ما يكـون باإلنسـان الـذي خلقـه )٣: اإلخالص(

 ).١/٢٦التكوين (  "نعمل اإلنسان عىل صورتنا كشبهنا: وقال اهللا"مشاهباً له 
ووصفه سفر دانيال بصفات اإلنسان اجلسدية , فشعر رأسه أبيض ومالبسه 

صـوف وجلس القديم األيام, لباسه أبيض كالثلج, شعر رأسه كال"كذلك بيضاء
انظـر املزمـور (, ولـه عينـان وأجفـان )٧/٩دانيـال (  "النقي, وعرشه هليب نار

, وله رجالن رآمهـا بنـو )٢٨−٣٠/٢٧انظر إشعيا (, وله شفتان ولسان )١١/٤
, وأيضاً له فـم وأنـف خيـرج مـنهام دخـان ونـار ) ٢٤/٩انظر اخلروج (إرسائيل 

 ).١٨/٩املزمور ( "صعد دخان من أنفه, ونار من فمه"
 وسمعا صوت": قد مشى يف اجلنة, حتى سمع آدمُ وحواءُ وقعَ خطواتهو

 ).٣/٨التكوين ( "الرب اإلله ماشياً يف اجلنة عند هبوب ريح النهار 
كُ  ﴿ال يُر يف الدنيا  −بحسب القرآن  −واهللا   رِ ـدْ ـوَ يُ هُ ـارُ وَ هُ األَبْصَ كُ رِ دْ الَّ تُ

بِريُ ﴾  وَ اللَّطِيفُ اخلَْ هُ ارَ وَ , وهـذا خـالف املفهـوم التـورايت ) ١٠٣: األنعام(األَبْصَ
, كـام رآه يعقـوب )٣٣/١١انظـر اخلـروج (الذي يزعم أن موسى رآه وجهاً لوجه 

, وهي كلمة عربانيـة  "فينئيل"حني صارعه بعد أن عرب وادي يبوق, فسمى املكان  
ين التكـو( "ألين نظرت اهللا وجهاً لوجـه, ونجيـت نفــيس: قائالً "معناها رؤية اهللا 

٣٢/٣٠ .( 
وإذا كان اهللا تعاىل يصف نفسه يف القرآن بأنه عىل كل يشء قدير; فإن سـفر  
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التكوين وهو أحد أسفار الكتاب املقدس الـذي زعمـوا أن القـرآن منحـول منـه 
زم يف مصارعته ليع قوب, وكذلك فإن سفر يزعم يف قصة يعقوب السابقة أن اهللا هُ

إرسائيل عىل بعض أعـدائهم, ألن هلـم أن الرب عجز عن نرص بني القضاة يذكر 
 ).١/١٩انظر القضاة (مركبات من حديد 

وهكذا, فإن هذا وغريه يثبت التباين الكبري يف أهم مسألة كـان يفـرتض أن 
من الكتاب املقدس لو كان هو مصدره يف التعرف عىل اهللا تبـارك ملسو هيلع هللا ىلص ينقلها النبي 

كتـاب يف هـذه املسـائل خـالف الملسو هيلع هللا ىلص وتعاىل, لكن القرآن املـوحى بـه إىل النبـي 
 .وغريها, ألنه وحي اهللا تبارك وتعاىل

hJ<Œ‚Ï¹]<h^jÓÖ]æ<áa†ÏÖ]<°e<íÏe^ŠÖ]<ÜÚù]æ<ð^éfÞù]<“’Î<

احلديث عنـه, هـو القرآن والكتاب املقدس يف  املوضوع الثاين الذي يشرتك
, واملفروض أننا نتحدث عن حقائق تارخيية لن ختتلـف قصص األنبياء والسابقني

 .رآن والكتاب املقدس بل واملؤرخنيبني الق

بـني  هائلـة اً قـوفرقراءة رسيعـة يف هـذا املوضـوع يف الكتـابني تثبـت لكن 
عـالوة عـىل كيفيـة العـرض وغايتـه, هنـا وهنـاك, معطيات األحداث التارخيية 

 وردت يف سـياق تـارخيي بحـت, بيـنام وردت قصـصفقصص الكتاب املقدس 
مع اإلعراض عن كافة التفاصيل التارخيية التـي , العتبار والتدبريف سياق االقرآن 

مل حيفل هبا القرآن الكريم لعدم فائدهتا , فالكتب اإلهلية ينزهلا اهللا للعظـة, ولـيس 
 .للتأريخ لألمم واألشخاص

ال وجـود  اً عـن أنبيـاء وأمـمالقـرآن قصصـوننبه يف هذا الصـدد إىل أن يف 
وصـالح وشـعيب وذي  قصـة هـود: يف كتب اليهود والنصـار , مثـل ذكرهمل

 .القرنني وأصحاب الكهف وقصة موسى مع اخلرض, وغريها كثري
وأما القدر الذي اشرتكا فيه, فبينهام من التخالف فيه ما ال حيصيه إال اهللا, 
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بْنَا لَهُ  ففي حني يعظم القرآن األنبياء ويعتربهم أعظم البرش وأفضلهم هَ وَ ﴿وَ
نَ  يْ دَ قُوبَ كُال هَ عْ يَ اقَ وَ حَ نَ إِسْ يْامَ لَ سُ ودَ وَ اوُ تِهِ دَ يَّ رِّ نْ ذُ مِ بْلُ وَ نْ قَ نَا مِ يْ دَ ا هَ نُوحً ا وَ

نِنيَ  سِ ي املُْحْ زِ لِكَ نَجْ ذَ كَ ونَ وَ ارُ هَ ى وَ وسَ مُ فَ وَ يُوسُ أَيُّوبَ وَ ْيَى  وَ حيَ ا وَ يَّ رِ كَ زَ وَ
نيَ  احلِِ نَ الصَّ لٌّ مِ إِلْيَاسَ كُ ى وَ يسَ عِ يُو وَ عَ وَ الْيَسَ يلَ وَ عِ امَ إِسْ كُال وَ ا وَ لُوطً نُسَ وَ

ِنيَ  املَ ىلَ الْعَ نَا عَ لْ مْ إِىلَ  فَضَّ نَاهُ يْ دَ هَ مْ وَ تَبَيْنَاهُ اجْ ِمْ وَ اهنِ وَ إِخْ ِمْ وَ اهتِ يَّ رِّ ذُ مْ وَ ائِهِ بَ نْ آَ مِ وَ
يمٍ  تَقِ سْ اطٍ مُ َ حديثاً , نجد يف مقابله يف الكتاب املقدس  )٨٧−٨٤: األنعام(﴾  رصِ

ام من رذيلة وال بلية إال ونسبها الكتاب إىل أنبياء ن األنبياء عىل خالف ذلك, فع
 .اهللا تبارك وتعاىل

منزه عن الرشك وعن بناء العجـل الـذي  عظيمالنبي الهارون عليه السالم ف
 التـوراةلكن , )٨٧−٨٥: انظر طه( من دون اهللاعبده بنو إرسائيل وبناه السامري 

 ).٤−٣٢/٢اخلروج نظر ا( من دون اهللا املعبودلعجل الذهبي ل بانياً  جتعله
ا  ﴿ عظيامً  اً نبي يف القرآن داودوإذا كان   نَ بْـدَ ـرْ عَ كُ اذْ ولُـونَ وَ قُ ـا يَ ىلَ مَ ْ عَ ربِ اصْ

ابٌ  هُ أَوَّ دِ إِنَّ َيْ ا األْ ودَ ذَ اوُ انظـر (كتاب املقدس كـان زانيـاً ه يف الفإن ,)١٧: ص( ﴾دَ
, فقد قتـل مـائتني مـن, و)٢٦−١١/١) ٢(صموئيل  وقطـع  ,نيالفلسـطيني قاتالً
 ).١٨/٢٧) ١(صموئيل (قدمها مهراً لزوجته ميكال لي ,غلفهم

اوُ  ﴿ :بـالنبي األوابالقرآن فيصفه وأما سليامن  دَ بْنَـا لـِ هَ وَ ـمَ وَ نَ نِعْ يْامَ ـلَ دَ سُ
ابٌ  هُ أَوَّ بْدُ إِنَّ التوراة بأنـه تـرك وصـايا اهللا, وبنـى  , يف حني تزعم)٣٠: ص( ﴾الْعَ

, فهــذه )١١−١١/٣) ١(امللــوك (الوثنيــات ه معابــد لألصــنام إرضــاء لزوجاتــ
املفارقات العظيمة يف الصورة اإلمجالية, وأكثر منها يف تفاصـيل األخبـار , وهـي 
مجيعاً تثبت التاميز بني الكتابني بام حييـل أن يكـون القـرآن منحـوالً مـن الكتـاب 

 .املقدس
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األحكـام  يف موضـوعلقرآن مع الكتاب املقدس يف احلـديث أيضاً ا شرتكي
رشائع ـالترشيعية التي يرشعها اهللا لعباده, واملسلمون يؤمنـون بوحـدة أصـول الـ

ىصَّ  ﴿ألنبياء وإخوانه ا ملسو هيلع هللا ىلصاإلهلية التي أنزهلا اهللا عىل نبيه  ا وَ ينِ مَ نَ الدِّ م مِّ عَ لَكُ َ رشَ
يْنَا إِلَيْ  حَ ي أَوْ الَّذِ ـوا بِهِ نُوحاً وَ ـى أَنْ أَقِيمُ يسَ عِ ـى وَ وسَ مُ يمَ وَ اهِ ـرَ هِ إِبْ يْنَا بـِ صَّ ا وَ مَ كَ وَ

وا فِيهِ  قُ رَّ تَفَ الَ تَ ينَ وَ  , والقرآن نزل مصدقاً ملا جاء بـه األنبيـاء)١٣: الشور(﴾ الدِّ
 َ ي بَـنيْ يقَ الَّـذِ ـدِ نْ تَصْ لَكـِ ونِ اهللاَِّ وَ ـنْ دُ َ مِ ـرتَ فْ آنُ أَنْ يُ ـرْ ا الْقُ ـذَ انَ هَ ا كَ مَ ـهِ ﴿وَ يْ دَ  يَ

﴾ ِنيَ املَ بِّ الْعَ نْ رَ يْبَ فِيهِ مِ يلَ الْكِتَابِ الَ رَ صِ فْ تَ   ).٣٧ :يونس( وَ
ع  األنبيـاءاملنزلة عىل  الرشائع أن تتشابه لقد كان من البدهي لوحـدة املشــرّ

 مـا يف كتـب عـىل قـدرالتشـابه بني الكتابني من مرة أخر نذكر أن , وجل وعال
عة رشعها اهللا  ,القصاص رشيعةلقرآن قد ذكر افمن احلق,  القوم لليهـود وأهنا رشِ

األَنفِ  ﴿من قبل  األَنـفَ بـِ ِ وَ الْعَنيْ َ بـِ ـنيْ الْعَ سِ وَ سَ بِالنَّفْ ا أَنَّ النَّفْ مْ فِيهَ يْهِ لَ تَبْنَا عَ كَ وَ
اصٌ  وحَ قِصَ رُ اجلُْ نِّ وَ نَّ بِالسِّ السِّ نِ وَ نَ بِاألُذُ األُذُ  ريعةـفهـذه الشـ ,)٤٥: املائدة( ﴾وَ
التـي  ملسو هيلع هللا ىلص, ومنهـا رشيعـة حممـد عدل من اهللا, ولذا قررها عىل أنبيائه ويف رشائعه

ْ األَلْبَابِ  ﴿ :قررها القرآن اْ أُويلِ يَاةٌ يَ اصِ حَ مْ يفِ الْقِصَ لَكُ , وال )١٧٩: البقـرة( ﴾وَ
 .أن النبي كان ينقلها من كتبهم −الذي يتناسب وعدل اهللا  −هذا التشابه  يعني

ع بني الرشائع القرآنية والكتابية يف كثري من الصـور , ففـي لكن التطابق ممتن
, ال بل تتعارض مـع قواعـد الكثري من الرشائع التي مل يذكرها القرآنهذه الكتب 

, كرشيعة كرس عنق احلـامر وأمـا بكـر " الترشيع القرآين الذي ير فيها ظلامً حمرماً
اخلـروج ( "ن بنيـك تفديـهاحلامر فتفديه بشاة, وإن مل تفده تكرس عنقه, كل بكر م

٢٠−٣٤/١٩(. 
انظر ( .وكذلك قتل صاحب الثور قصاصاً من الثور الذي نطح رجال فقتله
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, ورشيعة اإلكراه عىل الزواج بزوجة األخ املتوىف من غري )٣٢−٢١/١٨اخلروج 
, وأيضاً رشائع الكهنوت وإناطة إقامة )١٠−٢٥/٥انظر التثنية (أن يكون له ولد 
والتـي ال نجـد ) انظر سفر الالويني يف مواضع كثرية منه(ر هبم العبادات والشعائ

هلا أثراً يف القرآن الذي ال يوجد فيه أي مسألة أو حكم يقر النظام الكهنويت فضالً 
 .عن الدخول يف تفاصيله

أن القرآن حيرم الكثـري والقليـل مـن اخلمـر من أمثلة التباين بني الكتابني و
املَْ ﴿ رُ وَ مْ امَ اخلَْ تَنِبُوهُ إِنَّ ـاجْ ـيْطَانِ فَ ـلِ الشَّ مَ ـنْ عَ سٌ مِّ جْ الَمُ رِ األَزْ ابُ وَ األَنصَ ُ وَ  ﴾يْرسِ
وسيلة لعالج مشـكالت الفقـراء, ا رشهب فإن الكتاب املقدس ير ;)٩٠: املائدة(

ي الـنفس, يشـ" :أتعاهبم وآالمهم بنسيان رب ـأعطوا مسكراً هلالـك, ومخـراً ملـرّ
 .)٣١/٧األمثال ( "وينسى فقره, وال يذكر تعبه بعد

ال ": رب اخلمر من غري إرساف يف تعاطيهـدعا بولس لش يف العهد اجلديدو
تكن فيام بعد رشاب ماء, بل استعمل مخراً قلـيالً مـن أجـل معـدتك وأسـقامك 

  ., والفروق كثرية يطول املقام بتتبعها)٢٣/٥) ١(يموثاوس ت( "الكثرية
رق اإلنجليـزي ـاملستشـهلـام أو ملسترشقني منصفني , شهادتنيونختم بذكر 

يِ اليهـود ": "دين اإلسالم"الذي يقول يف كتابه  اليتنر بقدر مـا أعـرف مـن دِينـَ
وال ريب , بل قد أوحى إليه ربه, والنصار أقول بأن ما علمه حممد ليس اقتباساً 

 ."ذلكيف 

 ثبت أن حممـداً ": , وفيها يقولنري دي كاسرتيأما الشهادة الثانية فهي هلو
 .)١("ومل يسرتشد يف دينه بمذهب متقدم عليه, مقدساً  رأ كتاباً مل يق

                                                 
 ).١٣٣, ١٠٨(قالوا عن اإلسالم, عامد الدين خليل, ص  (١)
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  ملسو هيلع هللا ىلصتعلم النبي هل : ًا ثاني
َ
 وورقة بن نوفل؟ حرياالقرآن من ب

من راهب نسطوري كان يقيم يف مدينة برص يف ] ملسو هيلع هللا ىلص[تعلم حممد  :واــقال
الشام, كام تعلم من ورقة بن نوفل وهو من علامء أهل الكتـاب يف مكـة, وتربطـه 

 .ملسو هيلع هللا ىلصقرابة بخدجية زوج النبي صلة 
إذا كـان : تثور يف وجه هذه الفرية وأمثاهلا أسئلة منطقية كثـرية :وابــواجل

ملسو هيلع هللا ىلص حريا فلم مل ينسباه إىل أنفسـهام? ومل أمكنـوا حممـداً القرآن منقوالً عن ورقة وبَ 
من ذلك? وكيف اطلع هؤالء عىل علوم القرآن التـي سـجلت قصـص األولـني 

ر من أخبار الغيـوب التـي كشـف عنهـا العلـم احلـديث واآلخرين وحوت املبه
 اليوم?

حريا وورقة أخبار السـابقني, فـامذا عـن مئـات تعلم من بَ ملسو هيلع هللا ىلص لو فرضنا أنه 
حـريا وورقـة بـزمن اآليات التي نزلت بخصوص أحداث حصـلت بعـد وفـاة بَ 

طويل, فعاجلها القرآن يف حينها, كسورة آل عمران التي تتعلـق ثامنـون آيـة منهـا 
م نصار نجران, وستون آية أخر بأحداث غـزوة أُحـد , وسـورة التوبـة بقدو

التي حتدثت عن أحداث تتعلق بغزوة تبوك, وسورة األحزاب التي تناولت أيضاً 
 .أحداث تلك الغزوة, ومثل هذا كثري ال خيفى

حريا إبَّان شبيبته لـيس حمـل الراهب بَ ملسو هيلع هللا ىلص ويلزم هنا التنبيه إىل أن لقيا النبي 
ن رواية هذا اخلرب بعض أهل العلـم, وضـعفها آخـرون اتفاق امل سلمني, فقد حسَّ
 .)١(منهم

                                                 
صـحيح عـىل رشط : , قـال)٢/٦٧٢(بحريا أخرجها احلاكم يف مسـتدركه ملسو هيلع هللا ىلص قصة لقيا النبي  (١)

, فبعضـه باطـل ": الشيخني, فتعقبه الذهبي يف التلخـيص بقولـه , وأخرجـه "أظنـه موضـوعاً
, وأبـو نعـيم األصـفهاين يف معرفـة الصـحابة ح "حسن غريب": , وقال)٣٦٢٠(الرتمذي ح 

 ).١/١٨٠(, ونقلها ابن هشام يف هتذيبه للسرية )٢/٢٨٧(, والطربي يف تارخيه )١٢٠٢(
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وعىل فرض صحة الرواية فامذا عساه يتعلم غالم يبلغ من العمر التاسعة أو 
لقـد صـدق تومـاس ! يف لقاء واحد من هذا الراهـب النسـطوري )١(الثانية عرشة 

الذي قيـل ) رسجياس(ال أعرف ماذا أقول بشأن الراهب النسطوري ": كاراليل
إنه حتادث مع أيب طالب , كم من املمكن أن يكون أي راهب قد علم صبياً يف مثل 
تلك السن , لكنني أعرف أن حديث الراهب النسطوري مبالغ فيه بشـكل كبـري, 

, ومل يعرف لغةً غري لغته ملسو هيلع هللا ىلص فقد كان عمر حممد   .)٢("أربعة عرش عاماً
يوصلنا إىل نتيجة أعرض عنهـا  ملسو هيلع هللا ىلصوفرض صحة رواية لقيا الراهب للنبي 

هـذا : (تعلم منهملسو هيلع هللا ىلص الطاعنون يف القرآن , فقد قال الراهب الذي زعموا أن النبي 
فقال له أشياخ مـن . سيد العاملني, هذا رسول رب العاملني, يبعثه اهللا رمحة للعاملني

إنكم حني أرشفتم من العقبة مل يبق شجر وال حجـر إال : ما علمك? فقال: قريش
, وال يسجدان إال لنبي, وإين أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضس خرَّ  روف ـاجداً

 .)٣() كتفه مثل التفاحة
جلـس إىل بحـريا يـتعلم منـه أخبـار ملسو هيلع هللا ىلص هذا ومل تنقل الروايـات أن النبـي 

أن بحريا كان يسأل النبـي عـن أشـياء مـن حالـه  تالسابقني أو غريهم, بل ذكر
من كونه نبـي آخـر الزمـان بـام يعرفـه مـن  , يستثبت فيها)٤(ونومه وهيئته وأموره

 :بشارات أهل الكتاب عنه, وقد قال أبو طالب
 ما رجعوا حتى رأوا من حممد         أحـاديث جتـلو غـم كل فـؤاد
 وحتى رأوا أحبار كـل مدينة          سجوداً لـه مـن عصبـة وفـراد

                                                 
 .فقد اختلفت الروايات يف ذلك عىل الرأيني (١)
 ).٦٨(األبطال, توماس كاراليل, ص  (٢)
 ."حسن غريب": , وقال)٣٦٢٠(أخرجه الرتمذي ح  (٣)
 ).١/١٨٠(هتذيب سرية ابن هشام  :انظر (٤)
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 وطـول بعـادبحريا وأيقنـوا          له بعـد تكـذيب  والً فقال هلم ق
 )١(فإين أخـاف احلاسـدين وإنه          لفي الكتب مكتوب بكل مداد 

ملسو هيلع هللا ىلص وأما ورقة بن نوفل األسدي فلم تذكر كتـب السـرية والسـنة أن النبـي 
لقيه إال يوم نزل عليه الوحي يف غار حراء, وكان شيخاً كبرياً قـد عمـي , وتـويف 

ات فقط, وقد قالت عائشـة ريض بعدها, أي مل يدرك من القرآن إال تنزل مخس آي
ثم مل ينشـب : (له بعد نزوله من غار حراءملسو هيلع هللا ىلص اهللا عنها وهي حتكي قصة لقيا النبي 

 .)٢( )ورقة أن تويف] يلبث[
, فقـد شـهد لـه ملسو هيلع هللا ىلصولو تأمل املنصف بقية القصة لرأ فيها دالئـل نبوتـه  

ل اهللا عـىل هذا الناموس الذي : (بالنبوة هذا العامل من علامء أهل الكتاب , فقال نزَّ
, ليتني أكون حياً إذ خيرجك قومك مل يأت رجل قط .. موسى, يا ليتني فيها جذعاً

 ).بمثل ما جئت به إال عودي, وإن يدركني يومك أنرصك نرصاً مؤزراً 
مما سمعه منه عن ظهـور جربيـل لـه يف غـار ملسو هيلع هللا ىلص لقد عرف ورقة نبوة النبي 

مصـداق مـا  , فهـو)٣(»أنا بقارئ  ما«: ملسو هيلع هللا ىلصفأجاب النبي . اقرأ : حراء, حني قال له
ملن ال يعرف  أو يُدفع الكتاب": جيده يف صحف أهل الكتاب يف سفر النبي إشعيا

 ).٢٩/١٢إشعيا ( "ال أعرف القراءة: اقرأ هذا, فيقول: الكتابة, ويقال له
ر عـىل أيـام ـبالرسالة, ويتحسملسو هيلع هللا ىلص فورقة العامل بالكتب السابقة يشهد للنبي 

عىل نرصة هذا احلق الفتِي, ولو كان هذا القـرآن مـن تعليمـه  فتوته, ويود لو قدر
ـى  ﴿: لكان له موقف آخر, وصدق اهللا فَ ـلْ كَ الً قُ سَ رْ تَ مُ واْ لَسْ رُ فَ ينَ كَ ولُ الَّذِ قُ يَ وَ

﴾ مُ الْكِتَابِ لْ هُ عِ ندَ نْ عِ مَ مْ وَ يْنَكُ بَ يْنِي وَ يداً بَ هِ  ).٤٣: الرعد( بِاهللاِّ شَ
                                                 

 ).٦٦/٣١١(تاريخ دمشق, ابن عساكر  :انظر (١)
 ).١٦٠(, ومسلم ح )٤(أخرجه البخاري ح  (٢)
 .انظر احلديث السابق (٣)
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 من شعر امرئ القيس؟هل القرآن منحول :  اً ثالث
, وقد نقل يف سورة القمر مـن أربعـة ]ملسو هيلع هللا ىلص[القرآن من تأليف حممد  :واــقال

 :أبيات من شعر الشاعر اجلاهيل امرئ القيس الذي يقول
رْ  مَ ـقَّ القَ ةُ وانشَ اعَ نَتِ السَّ رْ   دَ فَ لْـبِي ونَ ادَ قَ الٍ صَ زَ نْ غَ  عَ
افِه  صَ تُ يف أَوْ رْ دْ حِ رُ قَ وَ سُ ا  أَحْ رْ نَاعِ ـوَ يْنَيهِ حَ  لطَّرفِ بعَ
كٍ  اتـِ ـنْ حلــاظٍ فَ امٍ مِ ظِر  بِسـهَ تـِ ـيِمِ املُحْ شِ هَ تْـنِي كَ كَ رَ  تَ

 وإذا ما غــاب عـني ساعة          كانت السـاعة أدهـى وأمر
لو فرضنا أن القرآن وافق يف أربع آيات معاين مذكورة يف شـعر  :وابــواجل

لقرآن التي جاوزت السـتة آالف , هـل يعجـز امرئ القيس, فامذا عن بقية آيات ا
عن مثل هذه  −من غري أن يكون هلا مثيل يف شعر العرب  −من ألَّف هذه اآلالف 

 الفقرات األربعة?
يعني النقـل عـىل كـل إن التامثل يف بعض األلفاظ أو األساليب التعبريية ال 

جاء القرآن عـىل  ن وقوع التامثل يف أساليب البيان أمر بدهي, إذإ: حال , بل نقول
نسق تعهده العرب يف كالمها , فلن يكون مستغرباً أن يشابه ما عهدوه مـن أمثلـة 

نيٍ ﴾ ﴿واستعارات وسو ذلك من رضوب البالغة, ألنه نزل  بـِ ٍّ مُّ يبِ ـرَ ـانٍ عَ  بِلِسَ
 ).١٩٥: الشعراء(

يقتبس من أشعار امرئ القيس فلامذا سكتت عنه قريش, ملسو هيلع هللا ىلص ولو كان النبي 
يتحداها أن تأيت بمثل القـرآن أو بعضـه, إهنـم مل خيجلـوا مـن القـول وهو الذي 

ا ﴾  تَتَبَهَ لِنيَ اكْ َوَّ اطِريُ األْ الُوا أَسَ قَ , لكنهم مل يتهموه أبداً بالنقل عن )٥: الفرقان(﴿وَ
 .شعرائهم وأُدبائهم

ن هـذه األبيـات مقتبسـة مـن القـرآن, إ :عىل أي حال, فاملحققون يقولون 
كتبت زمن العباسيني, ونسبت إىل امـرئ القـيس ضـمن مـا  وليس العكس, فقد
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ل يف الشعر العريب, حيث عمد بعض الرواة كـ  محاد بن هرمز (يسمى بظاهرة النَحْ
زمـن العباسـيني إىل وضـع ) هــ١٨٠هـ, وتلميذه خلف األمحر تـ١٥٥الراوية تـ 

 .أشعار من إنشائهم ونسبوها إىل اجلاهليني
قـول ل شـعر امـرئ القـيس إلينـا ننقـل وإللقاء نظـرة عـىل طريقـة وصـو

يف أيدينا من شعر امرئ القيس, فهو عـن محـاد الراويـة إال  ءكل يش": األصمعي
 , فمن هو محاد هذا? وما موثوقيته?  )١("شيئاً سمعناه من أيب عمرو بن العالء
أول من مجع أشعار العرب وساق أحاديثها ": يقول حممد بن سالم اجلمحي

ن غري موثوق به, وكان ينحل شعر الرجل غـريه, وينحلـه غـري محاد الراوية, وكا
 .  )٢("شعره, ويزيد يف األشعار
اة الشـعر مثـل محّـاد الراويـة ": ويقول أبو حاتم وَ كان بالكوفة مجاعة من رُ

بونه إىل غري أهله  .وغريه, وكانوا يصنعون الشعر, ويقتنون املصنوع منه, وينسُ
حدثني من أثق به أنـه كـان عنـد : قالوقد حدثني سعيد بن هريم الربمجي 

: محاد حتى جاء أعرايب, فأنشده قصيدة مل تعـرف, ومل يـدرِ ملـن هـي, فقـال محـاد
ملن ترون أن نجعلها? فقالوا أقواالً, : اكتبوها, فلام كتبوها وقام األعرايب, قال محاد

فَة: فقال محاد  .اجعلوها لطَرَ
إين : زيد عن يونس أنه قـالذكر األصمعي وأبو عبيدة وأبو : وقال اجلاحظ

ف  ألعجب كيف أخذ النـاس عـن محـاد وهـو يلحـن ويكــرس الشـعر ويصـحّ
 .ويكذب, وهو محاد بن هرمز الديلمي

جالستُ محاداً فلم أجـد عنـده ثـالث مائـة : قال األصمعي: قال أبو حاتم
                                                 

املفصل يف تـاريخ العـرب قبـل اإلسـالم, : , وانظر)٢/٣٤٨(املزهر يف علوم اللغة, السيوطي (١) 
 ).١٤/٦٦(جواد عيل 

 ).١/٤٨(طبقات فحول الشعراء, ابن سالم  (٢)
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 .  )١("حرف, ومل أرضَ روايته
ه خلف, حيث يقـول محـاد الراويـة  كنـت آخـذ مـن: وزاد الطني بِلة تلميذُ

الصحيح من أشعار العرب, وأعطيـه املنحـول, فيقبـل ذلـك منـي, ويدخلـه يف 
 .  )٢("أشعارها, وكان فيه محق

ولو تأمل األريب يف معلقة امرئ القيس وجزالة ألفاظهـا وغريـب سـبكها 
أليقن كذب نسبة تلك األبيات املمتلئة رقة وعذوبة إليـه, فبيـنهام مـن التبـاين يف 

لفاظ ما ال خيفى عىل أديب ناقد, أو عارف بطبقات شعراء العـرب األسلوب واأل
وأساليبهم, ولذلك مل يوردها مصطفى عبد الشايف يف ديوان امرئ القـيس الـذي 

 . )٣(مجعه وحققه

                                                 
 ).٦/١٠٢(األغاين, أبو الفرج األصفهاين  (١)
 ).٦/١٠٢( املصدر السابق (٢)
,  ١ديوان امرئ القيس, ضبط وتصحيح مصطفى عبـد الشـايف, دار الكتـب العلميـة, ط: انظر (٣)

 .هـ ١٤٠٣بريوت, 
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 هل القرآن منحول من شعر أمية ابن أبي الصلت؟:  رابعاً 
بـن أيب , وقد نقل فيه مـن شـعر أميـة ]ملسو هيلع هللا ىلص[القرآن من تأليف حممد  :قالـوا 

 :الصلت الذي يقول يف قصيدته
ْشَ  مْ أنْ حيُ هِ دِ عِ وْ م مَ وْ يَ راً ـوَ مَ وا زُ رُ        رُ ذَ عُ احلـَ نفَ نِ إذ ال يَ ـابُ تَّغَ م الَ وْ  يَ

ُمُ  أَهنَّ اعِي كَ ــعَ الدَّ نيَ مَ قِ تَوسِ ـسْ نْترشُ        مُ يحُ مُ تْهُ الرَّ فَ لُ اجلَرادِ زَ جْ  رِ
زٍ ٍ ـرُ رُ         وأُبرزووا بـصعيد مستـوٍ جُ بُ شُ واملـيزانُ والزُ رْ لَ العَ زِ  وأُنْ
مُ  كُ دَ نـْ انَ عِ ـا كَ ا مَ اهنُ ـزَّ ـولُ خُ قُ رُ        تَ مْ نُـذُ بَّكُ نْ رَ مْ مِ كُ اءَ نْ جَ كُ ْ يَ  أًملُ

 بحسـب –وفيها كبري شبه مع ما نجده يف سور القرآن من معان, فدل ذلك 
 .العريب عىل أن القرآن منحول من شعر هذا الشاعر −هم فهم

رم أدرك اجلاهليـة ـأن أميـة بـن أيب الصـلت شـاعر عـريب خمضـ :واجلواب
واإلسالم, وكان من احلنفاء الرافضني لعبادة األصنام واألوثـان, ورأ الرسـول 

: يف مكة, فتبعته قريش تسأله عـن رأيـه فيـه , فقـال) يس(, وسمع منه سورة ملسو هيلع هللا ىلص
 .وخرج إىل الشام.  أمرهحتى أنظر يف: هل تتبعه? قال: أشهد أنه حق , قالوا
إىل املدينة , وحدثت وقعة بدر, فعاد أمية من الشـام يريـد ملسو هيلع هللا ىلص وهاجر النبي 

وما تصـنع? : أريد حممداً قال: يا أبا الصلت ما تريد? قال: اإلسالم, فقال له قائل
ن به, وألقي إليه مقاليد هذا األمر: قال قليـب [أتدري مـن يف القليـب : قال. أومِ

فيـه عتبـة بـن ربيعـة, وشـيبة بـن : قال. ال: ? قال] قتىل املرشكني بدر حيث أُلقي
, فامتنع من اإلسـالم, وأقـام ]أمه ربيعة بنت عبد شمس[ربيعة, ومها ابنا خالك 

 .)١(يف الطائف حتى مات يف السنة التاسعة من اهلجرة
, سمع منه القرآن فتـأثر بـه, وكـاد أن يسـلم لـوال ملسو هيلع هللا ىلصفأمية معارص للنبي  

                                                 
 ).٢/٢٨٥(البداية والنهاية, ابن كثري  (١)
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ناء خاله, فهو الذي تأثر بالقرآن, ومل يتأثر القرآن به, وقد سـمع النبـي عصبيته ألب
 .)١( »فلقد كاد يُسلم يف شعره«: من  الرشيد بن سويد فأعجبه, وقالشعر أمية ملسو هيلع هللا ىلص 

عـىل  أن القرآن نقل عن أمية, بينام يشهد أميةلكن العجب من زعم املبطلني 
, فلم ال يقبل القوم شـهادته )٢("أشهد أنه حق": صحة القرآن فيقول لكفار قريش

 !التي تكذب وتنقض دعواهم بنحل القرآن من شعره?
, فلـو كـان ملسو هيلع هللا ىلصكام تذكر األخبار أن أمية كان يتوق للنبوة قبل مبعث النبـي 

هل يعقل سكوت أمية لو كان قد وجـد أي ظـن وإن كـان "النبي ينقل من شعره 
الذي أخذ أمية نفسه منـه?  بعيداً يفيد أن الرسول قد أخذ فكرة منه, أو من املورد

, وألعلن للناس أنه هو وحممد أخذا مـن منبـع  لو كان شعر بذلك, لناد به حتامً
واحد, وأن حممداً أخذ منه, فليس له من الدعوة يشء, ولكانـت قـريش وثقيـف 

 .)٣("أول القائلني هبذا القول واملنادين به
يب الصـلت الثقفـي بل لو كان صحيحاً ما يقال عن النقل من شعر أمية بن أ

مسـلمة بعـد فـتح الطـائف, ملسو هيلع هللا ىلص ملا أسلم أهل بيته, فقد أتت أختـه فارعـة النبـيَّ 
كام ذكر أهـل األخبـار والسـري إسـالم  ,)٤(وأنشدت بني يديه شيئاً من شعر أخيها

أوالده حني أسلمت ثقيف كلها,  فابنه القاسم ذكره ابن حجر يف الصحابة, وكان 
, وهو الذي رثى عثامن  :بقوله بن عفان  شاعراً

 لعمري لبئس الذبح ضحيتم به        خالف رسول اهللا يوم األضاحي

                                                 
 ).٢٢٥٥(رجه مسلم ح أخ (١)
 ).٢/٢٨٥(البداية والنهاية, ابن كثري  (٢)
 ).١٢/٦٨(املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم, جواد عيل  (٣)
 ). ٣٤٧٩(أخرجه أبو بكر الشيباين يف اآلحاد واملثاين ح  (٤)
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 )١(فطيبـوا نفوسـاً بالقصـاص فإنه        سيسعى به الرمحن سعى نجـاح
وابنـه  )٢(وكذلك أسلم ابنه ربيعة بن أمية, وهو كذلك مـذكور يف الصـحابة

, )٤(وكذلك أسلم وهب بن أميـة , )٣(القاسم بن ربيعة واله عثامن بن عفان الطائف
ويف إسالم هؤالء ما يكفي لرد هذه األبطولة, فلو رأوا القرآن أو بعضـه منحـوالً 

 .من شعر أبيهم لفضحوا ذلك, وملا كانوا يف عداد املؤمنني
ويشكك جواد عيل بكثري مما ينسب إىل أمية ويرده إىل ظـاهرة النحـل التـي 

, فبعض ما ينسب إليه ال  يعقل أن يكـون مـن شـعره, وهـو ال ريـب ذكرناها آنفاً
 :منحول ومتقول عليه, ومنه قوهلم

 لك احلمــد واملنُّ رب العبا            د أنت املليــك وأنـت احلـكم
 مـحـمداً أرسلـــه باهلـد            فعــاش غنيــاً ولـم هيـتضـم

 ل احلـرمعـطــاء مـن اهللا أعـطيتـــه            وخـص بــه اهللا أهــ
 وقـد علمــوا أنه خــريهم             ويف بيتهم ذي النـد والكرم
 أطيعوا الرسول عبـاد اإللـه            تنـجــون من شــر يـوم ألـم
 تنجون من ظلامت العـذاب            ومن حر نــار عـىل من ظـلم

 ـر النــدمدعـانــا النــبي بـه خـاتـم             فـمن مل يـجبــه أس
 ــد صــادق طيـب            رحيم رؤوف بوصل الرحـمنبي هُ 

 بــه خـتــم اهللا من قـبـلــه            ومـن بعـده مـن نبــي خـتـم
                                                 

بة, ابـن , واإلصابة يف متييـز الصـحا)٣/٥٩٦(أُسد الغابة يف معرفة الصحابة, ابن األثري  :انظر(١) 
 ).١٢/٦٨(, واملفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم, جواد عيل )٥/٤٠٥(حجر 

 ).٢/٤٦١(اإلصابة يف متييز الصحابة, ابن حجر  :انظر(٢) 
 ).٦/٣٠٢(اإلكامل , ابن ماكوال  :انظر(٣) 
بـن , واإلصابة يف متييـز الصـحابة, ا)٥/٤٥٦(أُسد الغابة يف معرفة الصحابة, ابن األثري  :انظر(٤) 

 ).٦/٦٢٢(حجر 
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 يموت كام مات من قد مىض            يــرد إلـى اهللا بــاري النسـم
 القسـم مع األنبياء يف جنـان اخللود             هــم أهلها غـري حل

 وقدس فيـنا بحب الصـالة             مجيـعاً وعـلـم خــط القلــم
 كتـابــاً مـن اهللا نـقــرأ بــه            فـمن يعتـريــه فقـد مـا أتـم

فهذه األبيات منسوبة إىل أمية بن أيب الصلت, وهي قطعاً من منحول الشعر 
دق بالقرآن, وهـذا مل يتحقـق مصملسو هيلع هللا ىلص ريب ملؤمن بالنبي  املنسوب إليه, إذ هي وال

 .)١( يف أمية الذي مات عىل الكفر
ابه يف كلـامت ثم لو فرضنا جدالً أن أمية كان قبل اإلسالم, فهل جمرد التشـ

ـامَ  ﴿منقـول عـن هـذا أو ذاك,  −بطولـه  −أن القـرآن معدودات كاف للحكم  فَ
يثاً﴾ دِ ونَ حَ هُ قَ فْ ونَ يَ ادُ كَ مِ الَ يَ وْ الء الْقَ ـؤُ  ).٧٨: ساءالن( هلَِ

وهكذا تبني سخف وضعف االفرتاءات واألباطيل التي تنسـب إىل القـرآن 
النقل من هذه املصادر البرشية, وأنه كالم اهللا تعاىل ال يأتيه الباطل مـن بـني يديـه 

 .وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد
*** 

                                                 
خزانة األدب, عبد القادر  :, وانظر)١٢/٦٨(املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم, جواد عيل  (١)

 ).١/٢٤٩(البغدادي 
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 الناسخ واملنسوخ يف القرآن
ا ال يعقل أن يكون يف كالم اهللا يف القرآن ناسخ ومنسوخ, ومثل هذ :واــقال

علـم, وتبـدل الـرأي, واهللا العليم املحيط بكل يشء, ألن النسخ يدل عىل نقص ال
 .مثل هذه اآلفات منزه عن

ــرآن  :واجلــواب ــوع النســخ يف الق العجــب كــل العجــب أن يســتنكر وق
ويستقبحه من تطفح أسفاره املقدسة وترشيعاته بمثله, من غري أن يـر يف ذلـك 

ـم  ﴿يف كتبه , فكم من حكم يف التـوراة نسـخه العهـد اجلديـد  قدحاً  ـلَّ لَكُ ُحِ ألِ وَ
مْ ﴾ يْكُ لَ مَ عَ رِّ ي حُ  ).٥٠: آل عمران( بَعْضَ الَّذِ

وشواهد هذا النسخ يف كتاهبم املقدس كثرية , ومن ذلك أن اهللا حـرم علـيهم 
إال "ألرانـب يف التوراة الكثري من احليوانات واعتربها نجسة, كاخلنازير واإلبـل وا

, ومما يشق الظلف املنقسم اجلمل واألرنب والوبر, ألهنا : هذه فال تأكلوها, مما جيرتّ
, فهي نجسة لكم, واخلنزير ألنـه يشـق الظلـف, لكنـه ال  جترتّ , لكنها ال تشق ظلفاً

, فهو نجس لكم, فمن حلمها ال تأكلوا , فهذه احليوانات )٨−١٤/٧: التثنية( "جيرتّ
 ).٢٤−١٤/١انظر التثنية (نجسة بشهادة التوراة  −كر بعده وغريها مما ذ −

ومع ذلك ال يمتنع املسيحيون اليوم عن واحد منها , ألن مقدسـهم بـولس 
أنـا عـامل ومتـيقن يف الـرب ": أخربهم بنسخ نجاستها ونسخ حتريمها أيضاً بقوله

رومية ( "يسوع أن ال يشء نجس يف حد ذاته, ولكنه يكون نجساً ملن يعتربه نجساً 
, فهذا نسخ حلكم النجاسة التورايت, وأمـا نسـخ التحـريم ففـي زعـم )١٤/١٤

فـال حيكـم .. حما الصك الذي علينا يف الفرائض "بولس أن املسيح بدمه املسفوح 
كولـويس ( "عليكم أحد يف أكل أو رشب أو مـن جهـة عيـد أو هـالل أو سـبت

بت, وألجـل , فقد نسخ دمه كل املحرمات من طعـام ورشاب وسـ)١٦−٢/١٤
ذلك يأكلها املسيحيون بـال أي حـرج; مـع إيامهنـم بصـحة النصـوص التوراتيـة 
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 . املحرِّ ِمة هلا, لكنهم يعتربوهنا نصوصاً منسوخة من جهة العمل هبا
بل إن الكتاب املقدس حيكي لنا يف مسألة حكم الطالق عـن تبـدل ونسـخ 

حرامـاً يف زمـن آدم, احلكم اإلهلي مرة بعد مرة, فالطالق حسب إنجيل متّى كان 
ثم أحله اهللا لبني إرسائيل يف أيام موسى, فجاءت رشائـع التـوراة ببيـان أحكامـه 

 ., ثم حرمه املسيح عليه السالم إال لعلة الزنا)٢٤انظر التثنية (
الـذي مجعـه ": وبيان هذا وتفصيله أن املسيح قال للفريسيني حمرماً الطالق 

امذا أوىص موسى أن يعطى كتاب طالق فتطلّـق? فل: اهللا ال يفرقه إنسان, قالوا له
إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلّقوا نسـاءكم, ولكـن : قال هلم

إن من طلّق امرأته إال بسبب الزنـى وتـزوج : من البدء مل يكن هكذا, وأقول لكم
 ).٩−١٩/٦متى ( "والذي يتزوج بمطلّقة يزين. بأخر يزين

الرشائع التوراتيـة املوجـودة يف العهـد القـديم,  ويبطل النصار اليوم كل
والتي يؤمنون بقدسيتها, وأهنا من اهللا تعاىل, لكـنهم يروهنـا منسـوخة مـن جهـة 

أبطلها مجيعاً جسدُ املسيح املعلق عىل الصـليب , كـام يقـول : العمل هبا, ويقولون
: , وقولـه)٢/١٥أفسس (  "مبطالً بجسده ناموس الوصايا": بولس عن املسيح 

, فاملسيح وفق هذه الفقرات )٣/١٣غالطية ( "املسيح افتدانا من لعنة الناموس"
خلصهم من اللعنة املذكورة يف سفر التثنية, والتي حتيق بكل من ال يعمل بأحكام 

التثنيـة ( "ملعـون مـن ال يقـيم كلـامت هـذا النـاموس, ليعمـل هبـا": الشـريعة
تيـة الـواردة يف سـفري التثنيـة , فبطل فيام بطل مئـات األحكـام التورا)٢٧/٢٦

 .حتريم اخلنزيرووالالويني, كقتل القاتل ورجم الزاين واخلتان والسبت 
ويلزمنا هنا التنبيه إىل أن قول أهل الكتاب بالنسخ خمتلـف متامـاً عـن قـول 
املسلمني الذين يعظمون املنسوخ من القرآن, ويرونـه حكـامً إهليـاً صـاحلاً ونافعـاً 

ر أنفع للعباد منه مراعاة لتغري أحواهلم, بينام تنتقص كتب أهل رفعه اهللا بحكم آخ
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ه وعــدمَ نفعــه, ال مراعــاة  الكتــاب املنســوخ منهــا, وجتعــل علــة نســخه ضــعفَ
فإنـه ": املستجدات يف أحوال الناس, يقول الكاتب املجهـول لرسـالة العربانيـني
مل يكمـل  يصري إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها, إذ النـاموس

, ولكن يصري إدخال رجاء أفضـل, بـه نقـرتب إىل اهللا  − ٧/١٨عربانيـني ( "شيئاً
١٩.( 

ويواصل كاتب رسـالة العربانيـني , فيصـف نـاموس الكهنـوت التـورايت 
وأمـا مـا عتـق وشـاخ فهـو قريـب مـن ": بالعتق والشيخوخة والتهافت, فيقول

فإنه لو كان ذلك  ": العيب, ويزدريه متهامً إياه ب)٨/١٣عربانيني ( "االضمحالل
 ). ٨/٧عربانيني ( "األول بال عيب, ملا طُلب موضعٌ لثانٍ 

إن اهللا عىل كل يشء قدير, وهو بكل يشء عليم, : أما نحن املسلمني, فنقول
ال يعزب عنه يشء يف الساموات وال يف األرض, ونسخُ بعض آياته إنام هو من متام 

اهللا لنـا يف القـرآن اسـتنكار املرشـكني علمه بام يصلح أحوال خلقه, وقـد حكـى 
للنسخ, وتوىل الرد عليهم ببيان سعة علمه, وأنه عز وجل يبدل وفق علمه العظيم 

لْنَ  ﴿: رغم معارضة الذين ال يعلمون بام يفعله اهللا وما يقدر عليه دَّ ا بَ إِذَ انَ وَ كَ ةً مَّ ا آيَ
اهللا ةٍ وَ ـامَ  آيَ الُواْ إِنَّ لُ قَ نَزِّ مُ بِامَ يُ لَ ـونَ ﴾أَعْ لَمُ عْ مْ الَ يَ هُ ثَـرُ ـلْ أَكْ ٍ بَ ـرتَ فْ : النحـل(  أَنـتَ مُ
: , وقد بينت اآلية التي بعدها علة التبديل, وأنه مراعاة لتبدل أحوال الناس)١٠١

ـ بُشْ  وَ ـدً هُ نُـواْ وَ ينَ آمَ قِّ لِيُثَبِّـتَ الَّـذِ احلَْ بِّـكَ بـِ سِ مِن رَّ دُ وحُ الْقُ لَهُ رُ زَّ لْ نَ  ـ﴿ قُ رَ
لِمِ  سْ فتبني اآلية أن النسخ يكون بعلم اهللا املطلع عـىل مـا ) ١٠٢: النحل( نيَ ﴾لِلْمُ

 .يقوله اجلاهلون
ولتقريب فهم النسخ إىل األذهان مثَّل العلامء له بفعل الطبيب احلاذق الذي  

يصف للمريض دواء, وهو يعلم أنه بعـد حتسـن حالـه سيصـف لـه دواء بـديالً 
ن علم وحذق, وإن استنكر صنيعه بعـض يناسب حاله اجلديد, فتبديله للدواء ع
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 .الذين ال يعلمون
هذا وجيدر التنبيه إىل أن النسخ خاص باألحكام التي تتبدل مراعاة ألحوال 
العباد, ومل يقع يشء من نسخ القرآن يف األخبار, ألن النسخ فيها ضعفُ علمٍ وقلةُ 

ي تدرج اهللا فيها معرفة وتكذيبٌ خلرب سابق, وإنام وقع نسخ القرآن يف األحكام الت
هم وما اعتادوه زمناً طويالً   . مراعاة ألحوال الناس, وليعطيهم فرصة لتغيري إلفِ

ومثال ذلك يف حتريم اهللا اخلمر بالتدريج مراعاة ألحوال العرب الذين كانوا 
يعاقرون اخلمر, , فأراد اهللا أن ييرس عليهم ترك هـذه العـادة فحرمهـا بالتـدريج, 

نَـافِعُ  ﴿: ولهفأول ما نزل فيها ق مَ ريٌ وَ بـِ مٌ كَ امَ إِثْ لْ فِيهِ ِ قُ املَْيْرسِ رِ وَ مْ نِ اخلَْ أَلُونَكَ عَ سْ يَ
ـامَ ﴾ عِهِ فْ ُ مِن نَّ ربَ امَ أَكْ هُ مُ إِثْ , فـاخلمر فيهـا منـافع حمـدودة )٢١٩: البقـرة( لِلنَّاسِ وَ

, لكن ما فيها من اإلثم والرضر أعظـم, وهـذا كـاف عنـد الكثـريين )كالتجارة(
 .ه إىل خطرها واالمتناع عنها درءاً لرضرها, واستغناء عن منفعتها املاليةللتنب

ثم بعد أن تشبع املسلمون هبذا املعنى وامتنع الكثري منهم عن معاقرة اخلمـر 
واْ : نزل قوله تعاىل مُ لَ عْ تَّىَ تَ  حَ ارَ كَ أَنتُمْ سُ الَةَ وَ واْ الصَّ بُ رَ قْ نُواْ الَ تَ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ  ﴿ يَ
﴾ ولُونَ قُ ا تَ , فامتنع مجيع املسلمني عن تناوهلا سـائر النهـار, ألهنـا )٤٣: النساء( مَ

تشغل عن الصالة وتفسدها, فتضايق عليهم وقت رشهبا, فلم جيدوا هلـا وقتـاً إال 
ما بني صالة العشاء إىل الفجر, وهو وقـت نـومهم وراحـتهم, ومـا بـني الفجـر 

 .والظهر, وهو وقت أعامهلم
صحابة ملا نزلت هذه اآلية أن اهللا يشدد عليهم يف اخلمر, فـدعا وقد أحس ال

ـا : فنزل قوله تعـاىل .اللهم بنيِّ لنا يف اخلمر بيان شفاء: اهللا فقال عمر  َ ـا أَهيُّ ﴿ يَ
املَْيْسِ  رُ وَ مْ امَ اخلَْ نُوا إِنَّ ينَ آَمَ ـيْطَاـالَّذِ ـلِ الشَّ مَ ـنْ عَ ـسٌ مِ جْ مُ رِ الَ َزْ األْ ـابُ وَ َنْصَ األْ نِ رُ وَ

ونَ  لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ تَنِبُوهُ لَعَ اجْ اءَ يفِ  فَ الْبَغْضَ ةَ وَ اوَ دَ مُ الْعَ يْنَكُ وقِعَ بَ يْطَانُ أَنْ يُ يدُ الشَّ رِ امَ يُ إِنَّ
 ﴾ ـونَ نْتَهُ ـتُمْ مُ ـلْ أَنْ هَ ةِ فَ الَ نِ الصَّ عَ رِ اهللاَِّ وَ نْ ذِكْ مْ عَ كُ دَّ يَصُ ِ وَ املَْيْرسِ رِ وَ مْ : املائـدة(اخلَْ
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رئت عليه, فقال, فدُ )٩١−٩٠  .)١()انتهينا انتهينا: (عي عمر, فقُ
فتغري حكم اخلمر, ونسخه يف آيات القرآن مرتبط بأحوال النـاس ومراعـاة  
مصلحتهم بالتدريج يف التخلص من عادة رشب اخلمـر, كحـال الطبيـب الـذي 
يعطي مريضه دواء ثم يستبدله بـدواء آخـر يف أجـل كـان يرقبـه, لتحسـن حـال 

ه بعض السفهاء قلة علم وضعف معرفةاملريض, فهذا   .من حذقه, ولو عدَّ
كام قد يقع النسخ حلكم أخـر, منهـا ابـتالء اهللا واختبـاره امتثـال العبـاد 

لِبُ  ألوامره ﴿ نقَ َّن يَ ولَ ممِ سُ تَّبِعُ الرَّ ن يَ مَ مَ لَ ا إِالَّ لِنَعْ يْهَ لَ نتَ عَ ةَ الَّتِي كُ بْلَ نَا الْقِ لْ عَ ا جَ مَ وَ
بَيْهِ  قِ ىلَ عَ  اهللا عَ دَ ينَ هَ ىلَ الَّذِ ةً إِالَّ عَ بِريَ انَتْ لَكَ إِن كَ , ومـن هـذا )١٤٣: البقرة(﴾ وَ

, فلام امتثـل  النوع أيضاً ابتالء اهللا إلبراهيم حني أمره اهللا بذبح ابنه ابتالء واختباراً
ام, ورأ اهللا صدق استسالمهام وانقيادمهـا; افتـداه اهللا  إبراهيم وإسامعيل أمر رهبِّ

ر إبراهيم بذبحه, وبذلك نسخ اهللا األمر بذبح االبـن بـأمر جديـد وهـو بكبش  أُمِ
ذبح الكبش, ال لعلم جديد علمه اهللا, بل هو العليم الذي علم كـل يشء قبـل أن 

كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلـق السـاموات واألرض «: ملسو هيلع هللا ىلصخيلقه, وكام قال 
 .)٢(»بخمسني ألف سنة

عقوبة من اهللا لعصاة بنـي آدم, كـام  −األحكام بتشديد  −ويقع النسخ أيضاً 
واْ  حرم اهللا عىل بني إرسائيل بعض ما كان حالالً عليهم ﴿ ـادُ ينَ هَ نَ الَّـذِ مٍ مِّ بِظُلْ فَ

ثِرياً  بِيلِ اهللاِّ كَ ن سَ مْ عَ هِ دِّ بِصَ مْ وَ لَّتْ هلَُ يِّبَاتٍ أُحِ مْ طَ يْهِ لَ نَا عَ مْ رَّ ـا  حَ بَ مُ الرِّ هِ ـذِ أَخْ وَ
 ُ دْ هنُ قَ يامً وَ اباً أَلـِ ـذَ مْ عَ نْهُ ينَ مِ افِرِ ا لِلْكَ نَ تَدْ أَعْ الَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ وَ مْ أَمْ لِهِ أَكْ نْهُ وَ ﴾ واْ عَ

 ).١٦١−١٦٠:النساء(
                                                 

 ).٣٦٧٠(, وأبو داود ح )٥٥٤٠(, والنسائي ح )٣٠٤٩(أخرجه الرتمذي ح  (١)
نه الذبيح ونسخ اهللا أمـره , وجيدر هنا التنبيه إىل أن قصة إبراهيم مع اب)٢٦٥٣(أخرجه مسلم ح  (٢)

 ).٢٢انظر اإلصحاح (بالذبح مذكورة يف سفر التكوين 
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وهكذا فالنسخ بعض كامل قوة اهللا وقدرته وعلمه بام يصـلح لعبـاده, فهـو 
ةٍ  ﴿ينسخ ما يشاء, ويبدله بام شاء وأراد  نْ آيَ خْ مِ ا نَنسَ ا أَوْ  مَ نْهَ ٍ مِّ ريْ أْتِ بِخَ ا نَ هَ أَوْ نُنسِ

ثْلِهَ  مْ أَنَّ اهللاَمِ لَ عْ ْ تَ يرٌ ﴾ ا أَملَ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ َ كُ ىلَ , فاآليـة رصحيـة بكـامل )١٠٦:البقرة( عَ
 .صفات اهللا, وأنه ينسخ ما يشاء بقدرته التي ال حيدها يشء

, بـل هـو فعـل ملسو هيلع هللا ىلصي ويلزمنا التنبيه إىل أن النسخ  يف القرآن ال يقع من النبـ
َّ ﴾ : إهلي حمض ى إِيلَ ـوحَ ا يُ بِعُ إِالَّ مَ يسِ إِنْ أَتَّ اء نَفْ قَ لَهُ مِن تِلْ دِّ ونُ يلِ أَنْ أُبَ كُ ا يَ لْ مَ ﴿ قُ

 ).١٥: يونس(
ما يشـعر بكـون هـذا  −أحياناً  −ثم لو تأملنا اآليات املنسوخة لوجدنا فيها 
ـنْ : احلكم مؤقتاً , كام يف حكم حبس الزانية يف قوله  ـةَ مِ شَ احِ ـأْتِنيَ الْفَ يتِ يَ الـالَّ ﴿وَ

تَّـى  نَّ يفِ الْبُيُـوتِ حَ وهُ كُ سِ أَمْ وا فَ دُ هِ إِنْ شَ مْ فَ نْكُ ةً مِ عَ بَ نَّ أَرْ يْهِ لَ وا عَ دُ هِ تَشْ اسْ مْ فَ ائِكُ نِسَ
نَّ  اهُ فَّ تَوَ لَ اهللاُيَ ْعَ تُ أَوْ جيَ ﴾ـلَ  املَْوْ بِيالً نَّ سَ ْعَـ﴿ : , فقولـه)١٥: النسـاء( هُ  لَ اهللاُأَوْ جيَ

﴾ـلَ  بِيالً نَّ سَ نص يف ترقب حكم جديـد ينـزل مـن اهللا تعـاىل, وقـد حتقـق هـذا  هُ
السبيل املنتظر من اهللا يف آيات سورة النور التي قضـت بجلـد الزانيـة, بـدالً مـن 

 ).حبسها(احلكم املنسوخ 
ومل تنسخ اآلية من التالوة; ألن اهللا نسخ حكمهـا, وأبقاهـا متلـوة إىل قيـام 

يؤجر املسلمون عىل قراءهتا, ويرون فيها بعـض رمحـة اهللا وختفيفـه عـىل  الساعة;
 .عباده حني نسخها بحكم آخر أيرس منه

أما النوع الثاين من أنواع النسخ; فهو نسخ التالوة, وهو نوع خمصوص 
, وقرأها املسلمون, ثم رفعها اهللا من قرآنه ملسو هيلع هللا ىلصبآيات من القرآن نزلت عىل النبي 

و اهللاُحلكمة هو أعلم هبا  حُ هُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ ﴿ يَمْ ندَ عِ ثْبِتُ وَ يُ اءُ وَ ا يَشَ , )٣٩ :الرعد( مَ
, وال لغريه مما يطرأ عىل البرش, بل هو وفق  فام يمحوه اهللا من آياته ليس نسياناً

يدٌ  حكمته ومشيئته وعلمه األزيل ِ آَنٌ جمَ رْ وَ قُ ﴾  ﴿بَلْ هُ وظٍ ْفُ حٍ حمَ  :الربوج(يفِ لَوْ
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ئْنَا و تبارك وتعاىل قادر عىل نسخ ما يشاء من آي القرآن , فه)٢٢−٢١ لَئِن شِ ﴿وَ
يْنَا إِلَيْكَ ﴾ حَ ي أَوْ بَنَّ بِالَّذِ هَ  ).٨٦: اإلرساء( لَنَذْ

ولو شئنا تلمس ومعرفـة احلكمـة اإلهليـة يف نسـخ بعـض اآليـات تـالوة; 
ة لوجدنا أن بعض هذه اآليات نزل يف معاجلة أحداث خمصوصة كحادثة بئر معون

رشُ املسلمني حينذاك, فأنزل اهللا ما أنـزل تثبيتـاً لقلـوب  التي قتل فيها ما يقارب عُ
املؤمنني يف وقت كربتهم وزلزاهلم, ومثله نزلت آيات النهي عن االنتسـاب لغـري 
األب يف وقت كان الناس يتعايرون بأنساهبم, فلربام نسب الرجـل نفسـه إىل غـري 

املسـلمني إىل تلكـم اآليـات يف ذلـك الزمـان; أبيه; فلام علم ربنا عز وجل حاجة 
رية ال حتتاجهـا يف أجياهلـا ـأنزهلا, وعلم ربنا أن احلاجـة إليهـا مؤقتـة, وأن البشـ

 .القادمة; فنسخها بام هو خري منها أو مثلها, ورفع تالوهتا من املصاحف
من الـوحي, بـل ملسو هيلع هللا ىلص إن ما يعتربه املسلمون قرآناً ليس كل ما نزل عىل النبي 

يف آخـر ملسو هيلع هللا ىلص بته اهللا يف العرضة األخـرية جلربيـل , وهـو يعرضـه عـىل النبـي ما أث
ملسو هيلع هللا ىلص قبيل وفاته, وهذا املعنى خيـرب عنـه أنـس بـن مالـك ملسو هيلع هللا ىلص  يرمضان أدركه النب

بلغوا قومنـا أن {أُنزل يف الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه, ثم نسخ بعد (: بقوله
 .(١)) }قد لقينا ربنا, فريض عنا, ورضينا عنه

أقرؤنا أُيب , وأقضانا عيل , وإنا لندع من قول أُيب, : (يوضحه قول عمر و
: , وقد قال اهللا عز وجلملسو هيلع هللا ىلص ال أدع شيئاً سمعتُه من رسول اهللا : وذاك أن أُبياً يقول

ا ﴾ ثْلِهَ ا أَوْ مِ نْهَ ٍ مِّ ريْ أْتِ بِخَ ا نَ هَ ةٍ أَوْ نُنسِ نْ آيَ خْ مِ ا نَنسَ  .)٢()١٠٦: البقرة) (﴿ مَ
وجل ينسخ من آياته ويُنيسِ عباده ما يشاء, فهو الذي يعلـم اجلهـر  فاهللا عز

ـى : وما خيفى, وهو بكل يشء عليم, وهو عىل كل يشء قدير نْسَ ـالَ تَ ئُكَ فَ رِ نُقْ ﴿ سَ
                                                 

 ).٦٧٧(, ومسلم ح )٢٨١٤(أخرجه البخاري ح ) ١(
 ).٤٤٨١(أخرجه البخاري ح (٢) 
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 ﴾ ْفَى ا خيَ مَ رَ وَ هْ مُ اجلَْ لَ عْ هُ يَ اءَ اهللا إِنَّ ا شَ  ). ٧−٦: األعىل( إِالَّ مَ
قـط مـا تعبـدنا اهللا بتالوتـه إىل يـوم وهكذا فالعرضة األخرية للقرآن هي ف

القيامة , وأما ما سو ذلك مما كان يقرأ; فقد نسخ بقراءة العرضة األخـرية التـي 
لـه ذلـك جلمـع القـرآن زمـن  شهدها مجع من الصحابة, منهم زيد بن ثابت, فأهَّ

 .الصديق, ثم زمن عثامن ريض اهللا عنهم أمجعني
ءة أيب بكر وعمر وعثامن وزيد بـن كانت قرا": قال أبو عبد الرمحن السلمي

ثابت واملهاجرين واألنصار واحدة, كانوا يقرؤون القراءة العامـة, وهـي القـراءة 
 .)١(عىل جربيل مرتني يف العام الذي قبض فيهملسو هيلع هللا ىلص التي قرأها رسول اهللا 
شهد العرضة األخرية, وكان يُقرئ الناس هبا حتى مـات, ": وقال عن زيد

تبـة املصـاحف ريض اهللا ولذلك اعتمده أبو بكر وع مـر يف مجعـه, وواله عـثامن كَ
 .)٢("عنهم أمجعني 

ملا أراد أن يكتب املصاحف مجع لـه اثنـي " وعن كثري بن أفلح أن عثامن 
وكان عثامن .. عرش رجالً من قريش واألنصار , فيهم أُيب بن كعب وزيد بن ثابت 

نوا يؤخرونـه لينظـروا إنـام كـا.. يتعاهدهم, فكانوا إذا تـدارءوا يف يشء أخـروه 
 .)٣("أحدثهم عهداً بالعرضة اآلخرة, فيكتبوهنا عىل قوله

رة  : عرضات, فيقولونملسو هيلع هللا ىلص عرض القرآن عىل رسول اهللاِ : قال وعن سمُ
 .)٤(إن قراءتنا هذه العرضة األخرية

                                                 
 ).١/٢٣٧(الربهان يف علوم القرآن, الزركيش : انظر) ١(
 ).١/٢٣٧( املصدر السابقانظر ) ٢(

 ).٣٣(ب املصاحف, ص أخرجه ابن أيب داود يف كتا (٣)
 .ووافقه الذهبي ,, وصححه)٢/٤٢(أخرجه احلاكم يف املستدرك ) ٤(
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بِيدة السلامين  ـ: ـ من كبار التابعنيـ وهو قال عَ ضَ رِ ت عـىل القـراءة التـي عُ
 . )١(يف العام الذي قبض فيه; هي القراءة التي يقرؤها الناس اليومملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

العرضة األخرية هي قراءة زيد بـن ثابـت وغـريه, وهـي ": وقال ابن تيمية
التي أمر اخللفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثامن وعيل بكتابتها يف املصاحف, ثم 

احف وإرساهلا إىل األمصـار, ومجـع النـاس أمر عثامن يف خالفته بكتابتها يف املص
 .)٢("عليها باتفاق من الصحابة

املصحف الذي استقر عليه األمر هو آخر العرضـات عـىل ": وقال البغوي
وأذهـب مـا , فأمر عثامن بنسخه يف املصاحف, ومجع الناس عليه , ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

م املنسوخ فصار ما خيالف خط املصحف يف حك, سو ذلك; قطعاً ملادة اخلالف 
واملرفوع كسائر ما نسخ ورفع, فليس ألحد أن يعدو يف اللفظ إىل مـا هـو خـارج 

 .)٣("عن الرسم
 ; وهكذا, فاآليات املنسوخ تالوهتا مل تسقط من املصـحف نسـياناً أو جهـالً

يف العرضة األخرية, التي أقرأهـا ملسو هيلع هللا ىلص إنام نسخها اهللا, فلم يقرأها جربيل عىل النبي 
 .ت وغريه من الصحابة, وهبا قرأ املسلمون يف كل العصورزيد بن ثابملسو هيلع هللا ىلص النبي 

ومن هذا املنسوخ تالوة ; آية الرجم , وهي آية حفظها الصحابة ووعوهـا , 
ومع ذلك مل تكتب يف القرآن الكريم لنسخها يف العرضـة األخـرية, وقـد خطـب 

إن اهللا بعـث : (عمر الصحابة زمن خالفته, وقبل مجع عـثامن للمصـاحف, فقـال
باحلق, وأنزل عليه الكتاب, فكان ممـا أنـزل اهللا آيـة الـرجم, فقرأناهـا ملسو هيلع هللا ىلص داً حمم

, ورمجنا بعده, فأخشى إن طال بالنـاس ملسو هيلع هللا ىلصوعقلناها, ووعيناها, رجم رسول اهللا 
                                                 

 ).٧/٢٠٤(, وابن أيب شيبة يف املصنف )٧/١٥٥(أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة ) ١(
 ).١٣/٣٩٥(جمموع الفتاو, ابن تيمية ) ٢(

 ).٥٢٦−٤/٥٢٥(رشح السنّة , البغوي  (٣)
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واهللا ما نجد آية الرجم يف كتاب اهللا; فيضـلوا بـرتك فريضـة : زمان أن يقول قائل
ن زنى إذا أحصن من الرجال والنسـاء أنزهلا اهللا, والرجم يف كتاب اهللا حق عىل م
 .إذا قامت البينة أو كان احلبل أو االعرتاف

أن ال ترغبوا عن آبـائكم, فإنـه كفـر "ثم إنا كنا نقرأ فيام نقرأ من كتاب اهللا  
 .)١()"إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم"أو  "بكم أن ترغبوا عن آبائكم

تالوة من القرآن, فهو يعرفهام, يف هذا األثر آيتني منسوختني  فذكر عمر 
, ثم يذكر أهنا نسخت من )فقرأناها , وعقلناها, ووعيناها: (ويقول عن آية الرجم

زاد عمر يف كتـاب اهللا : وايم اهللا, لوال أن يقول الناس: (القرآن, ويف رواية أنه قال
يؤكـد نزوهلـا, وأهنـا حمفوظـة عنـده, وأهنـا غـري  , فهـو )٢()عز وجل; لكتبتها

 .ودة يف كتاب اهللا, وهذا قبل اجلمع العثامين للقرآن الكريمموج
مثالً آخر للمنسوخ تالوة بآية التحذير من االنتساب إىل  كام رضب عمر 

غري اآلباء, وهذا كله يف حضور مجوع الصحابة رضوان اهللا علـيهم; ممـا دل عـىل 
 .معرفتهم مجيعاً بوقوع النسخ تالوة يف القرآن الكريم

ملسو هيلع هللا ىلص سقاط الصحابة هلذه اآلية مـن املصـحف فهـو أمـر النبـي وأما سبب إ
بذلك, فقد رو البيهقي من حديث زيد بن ثابت أنه دخل عىل مروان بن احلكم 

 فسأله مروان عن سبب ترك كتابة هذه اآلية يف املصاحف, فأخربه زيد أن عمر 
 .»ال أستطيع ذاك«: ملسو هيلع هللا ىلصأكتبني آية الرجم? فقال : , فقالملسو هيلع هللا ىلص أتى النبي

يف هذا وما قبله داللـة عـىل أن آيـة الـرجم حكمهـا ثابـت, ": البيهقيقال 

                                                 
: , وهـذه اآليـة املنسـوخة هـي قولـه تعـاىل)١٦٩١(, ومسلم ح )٦٨٣٠(أخرجه البخاري ح  (١)

أخرجه أمحد يف املسند ) الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة نكاالً من اهللا واهللا عليم حكيم(
 ).٢٠٧٠٢(من حديث أُيب بن كعب ح 

 ).٤٤١٨(أخرجه أبو داود ح  (٢)
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 .)١("وتالوهتا منسوخة, وهذا مما ال أعلم فيه خالفاً 
ومن أمثلة املنسوخ تالوة آية الرضاع, ففي صحيح مسـلم, مـن حـديث أم 

ر رضـعات معلومـات ـكان فيام أنزل من القرآن عشـ: (املؤمنني عائشة أهنا قالت
, وهـن فـيام يقـرأ مـن ملسو هيلع هللا ىلصن بخمس معلومات, فتويف رسول اهللا حيرمن, ثم نسخ

 .)٢()القرآن
وهـن مـن : (, لـيس يسـاوي القـول)وهن فيام يقـرأ مـن القـرآن: (وقوهلا

, فـامت وبعـض ملسو هيلع هللا ىلص , بل معناه أن النسخ كان يف أواخر حيـاة رسـول اهللا )القرآن
أبـو قـد قـال الصحابة مل يبلغهم النسخ, فام زالوا يقرؤونه عىل أنه مـن القـرآن, و

 .)٣()نزلت ثم رفعت: ( موسى األشعري 
; حتى أنـه ": قال النووي معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً

; لكونـه مل يبلغـه ملسو هيلع هللا ىلص  تويف وبعض الناس يقرأ مخس رضعات, وجيعلها قرآناً متلواً
النسخ; لقرب عهده, فلام بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك, وأمجعـوا عـىل 

 .)٤("هذا ال يتىلأن 
لقد نزلـت : (ما روي عن عائشة ريض اهللا عنها أهنا قالت −هنا  −وقد يشكل 

, ولقد كان يف صـحيفة حتـت رسيـري, فلـام مـات  آية الرجم ورضاعة الكبري عرشاً
, فهذا اخلرب يفيد أن آية الـرجم )٥()وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلهاملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

 .ا بسبب أكل الداجن للصحيفة التي كتبتا فيهاوآية الرضاع عرشاً قد ضاعت

                                                 
 ).٧١٤٨(لسنن الكرب ح , والنسائي يف ا) ٨/٢١١(أخرجه البيهقي يف السنن  (١)
 ).١٤٥٢(أخرجه مسلم ح  (٢)

 ) .٢/٣٩(الربهان يف علوم القرآن, الزركيش ) ٣(
 ).١٠/٢٩(رشح النووي عىل صحيح مسلم  (٤)
 ).١٩٤٤(أخرجه ابن ماجه ح  (٥)
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لكن هذا القول يندفع إذا علمنا أن األثر ضعيف السـند, منكـر املـتن , رده 
العلامء وضعفوه ألن يف إسناده حممد بن إسحاق, وهو مـدلس, ويرويـه بالعنعنـة 

, وعنعنة املدلس ال تقبل, وترد حديثـه كـام هـو معلـوم يف ]عن فالن: أي بقوله[
; فلـيس )عـن: (ابن إسحاق مدلس, وإنه إذا قال": د املحدثني, قال األلباينقواع

 .)١("فهو حجة) حدثني: (بحجة, وإذا قال
ال , ": سحاق إذا تفرد بحديث تقبله? قـال إابن : وسئل أمحد بن حنبل عنه

 .)٢("واهللا إين رأيته حيدث عن مجاعة باحلديث الواحد, وال يفصل كالم ذا من ذا
 . )٣("ابن إسحاق ليس بحجة" :وكان يقول

ســحاق حجــة يف املغــازي إذا أســند, ولــه منــاكري إوابــن ": قــال الــذهبي
أنه لـيس : أوهلام: , وهذا احلديث من عجائبه ومناكريه, ويعله أمران )٤("وعجائب

 .أنه معنعن غري مسند: يف املغازي, واآلخر
ديث , الـذي يظهـر يل أن ابـن إسـحاق حسـن احلـ": وقال أيضاً يف ترمجته

 .)٥("صالح احلال , صدوق , وما انفرد به ففيه نكارة , فإن يف حفظه شيئاً 
راً فنـراه غلطـاً مـن حممـد بـن ـفأمـا رضـاع الكبـري عشـ": قال ابـن قتيبـة

 ., هذا من جهة إسناده)٦("إسحاق
وأما الرسخيس فأعلَّ األثر بنكارة متنه الذي يـوحي أن مصـدر هـذه اآليـة 

حـديث ": وأهنا مل تكن حمفوظة عنـد مجـاهري الصـحابةكان هذه الصحيفة فقط, 
                                                 

 ).٨٢(دفاع عن احلديث النبوي, نارص الدين األلباين, ص  (١)
 ).١/٣٢٠(بغداد, اخلطيب البغدادي , وتاريخ )٢٤/٤٢٢(هتذيب الكامل, املزي  (٢)
 ).١/٢٣٠(تاريخ بغداد, اخلطيب البغدادي  (٣)
 ).٣٩(العلو, الذهبي, ص  (٤)
 ).   ٣/٤٧٥(ميزان االعتدال, الذهبي  (٥)
 ).٣١٤(تأويل خمتلف احلديث, ابن قتيبة , ص  (٦)
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ر ... عائشة ال يكاد يصحّ  ومعلوم أن هبذا ال ينعدم حفظه من القلوب, وال يتعـذّ
, وهكـذا )١("عليهم به إثباته يف صحيفة أُخر, فعرفنا أنّه ال أصـل هلـذا احلـديث

, وبمثـل فاألثر ضعيف اإلسناد , منكر املتن, ال يصلح وال يقو لالحتجـاج بـه
 !.هذا األثر الضعيف يفرح وينعق املبطلون

ومن املنسوخ تالوة دعاء القنوت الذي يقنت به املسـلمون يف صـالة الـوتر 
اللهـم إنـا نسـتعينك «سخ يف العرضة األخرية إىل يومنا هذا, فقد نزل قرآناً , ثم نُ 

. عبداللهم إياك ن. ونخلع ونرتك من يفجرك. ونثني عليك وال نكفرك. ونستغفرك
إن . نرجو رمحتـك ونخشـى عـذابك. دوإليك نسعى ونحفِ . ولك نصيل ونسجد

قعذابك اجلد بالكافرين مُ   .»لحِ
ال : (وقد روي عن أيب بن كعب أنه أثبته يف مصحفه, ذلك أن أُبياً كان يقول

, وقد رد عليه اخلليفة عمـر, وضـعّف قولـه )ملسو هيلع هللا ىلص أدع شيئاً سمعته من رسول اهللا 
ا﴾: ز وجلمستدالً بقول اهللا ع ثْلِهَ ا أَوْ مِ نْهَ ٍ مِ ريْ أْتِ بِخَ ا نَ هَ نْسِ ةٍ أَوْ نُ نْ آَيَ خْ مِ نْسَ ا نَ  ﴿مَ

 .)٢()١٠٦: البقرة(
أول األمـر, ثـم رجـع  وهذا املذهب بالقراءة باملنسوخ كان مـذهب أُيب 

عنه, بدليل أنه أقرأ التابعني بام يف مصحف اجلامعة, كام هـو مـروي عنـه يف قـراءة 
وابن كثري وأيب عمرو, التي اتصل إسنادها إليه مـن طريـق أيب عبـد عاصم ونافع 

 .)٣(الرمحن السلمي عبد اهللا بن عياش املخزومي وعبد اهللا بن السائب وأيب العالية
رة, عنـد بعـض ـوذكر أبو احلسن األشعري أنه رأ مصحف أنـس بالبصـ

                                                 
 ).٢/٨٠(أصول الرسخيس  (١)
 ).٤٤٨١(أخرجه البخاري ح  (٢)
, والنشــر يف )١٢٤, ٩١, ١/٧٦(يف القراءات السبع, ابن الباذش األنصـاري, , اإلقناع  :انظر (٣)

 ).١٥٥, ١٣٣, ١٢٠, ١/١١٢(القراءات العرش, ابن اجلزري 
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ه, يقول أنـه خـط  فوجدتُه مساوياً ملصحف اجلامعة, وكان ولد أنـس يـروي: ولدِ
 .)١(أنس وإمالء أُيب بن كعب

وهكذا يستبني للمنصف أن قول املسلمني بالنسخ خمتلـف عـن قـول أهـل 
و اهللاّ﴿ الكتاب, وأنه فرع عن كامل علم اهللا وقدرته ولطفه بعباده , فهو تعاىل  حُ مْ  يَ

هُ أُمُّ الْكِتَابِ  ندَ عِ ثْبِتُ وَ يُ اءُ وَ شَ ا يَ القرآن وفـق , وكل ذلك وقع يف )٣٩: الرعد( ﴾مَ
يـدٌ  حكمته ومشيئته وعلمه األزيل املكتوب يف اللوح املحفوظ ِ آَنٌ جمَ رْ وَ قُ لْ هُ  ﴿بَ

 ﴾ وظٍ ْفُ حٍ حمَ  ).٢٢−٢١:الربوج(يفِ لَوْ
***

                                                 
 ).٨١(نكت االنتصار لنقل القرآن, الباقالين, ص  (١)
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 هل تغري النص القرآني يف عصر الصحابة الكرام؟
ğ÷æ_<Víe^v’Ö]<Ìu^’Ú<Íøj}]<

استدعى من اخلليفة  اختلفت مصاحف الصحابة يف الصدر األول مما :قالــوا 
 .الثالث عثامن أن يقول بإحراق هذه املصاحف وأن جيمع الصحابة عىل مصحفه

حتدثنا فيام سبق عن مجع عثامن للمصاحف, وتبني لنا يف حينه أن أبا  :اجلـواب 
بكر الصديق مجع القرآن يف دفتي كتاب بعد أن مجع كل ما عند الصحابة مما كتبوه بني 

ثامن أراد مجع الصحابة عىل حرف قريش الذي نزل القرآن به, , وأن عملسو هيلع هللا ىلصيدي النبي 
وأنه بدأ بصحف اجلمع البكري, فأرسل إىل أم املؤمنني حفصة والتي كانت حتتفظ 

, )أن أرسيل إلينا بالصحف; ننسخها يف املصاحف, ثم نردها إليك: (بصحف أيب بكر
, وقد ملسو هيلع هللا ىلصيدي النبي فقد أعاد عثامن نسخ صحف أيب بكر التي مجعت من املكتوب بني 

 .استوثق له وانعقد له إمجاع الصحابة
ملصحف املجمع عليه, فهذا افإن وجد يف مصاحف بعض الصحابة خالف 

أثبت من النسخة التي أمجع عليها الصحابة, ليست نسخته ويعود إىل خطأ يف نسخته, 
 النبي إذ قد يفوت اآلحاد ما ال يفوت اجلمع, كام أن يف نسخ آحادهم بعض ما نزل عىل

, ففيها ما نسخت تالوته, ملسو هيلع هللا ىلصقبل العرضة األخرية للوحي يف أواخر حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
 −يف نسخته  −عض سوره أو زيادة الناسخ بقد يقع يف نسخ آحاد الصحابة نقص كام 

 .رشح كلمة وسواها, فيخشى أن يظن من يأيت بعد ناسخها أهنا من القرآن
, وأمجع وتكامل املصحف العثامين وفق املنهجية ال تي ذكرنا تفاصيلها قبلُ

عىل القراءة هبذا املصحف, وأمر عثامن بإرسال نسخ منه إىل ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب النبي 
حتى : (األمصار, وأمر من كان عنده يشء من صحف القرآن أن حيرقها, يقول حذيفة

يف املصاحف; رد عثامن الصحف إىل ] صحف اجلمع البكري[إذا نسخوا الصحف 
أفق بمصحف مما نسخوا, وأمر بام سواه من القرآن يف كل حفصة, وأرسل إىل كل 
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ففعل الصحابة وامتثلوا ذلك, واتفقوا عىل صحة  )١( )صحيفة أو مصحف أن حيرق
يا أهيا الناس, ال تغلوا يف عثامن, وال تقولوا له إال خرياً : (صنيع عثامن, يقول عيل 

املصاحف إال عن مأل  يف املصاحف وإحراق املصاحف, فواهللا ما فعل الذي فعل يف
, واهللا لو وليت لفعلت مثل الذي فعل : , ويقول مصعب بن سعد )٢( )منا مجيعاً

مل يعب ذلك : أدركت الناس حني شقق عثامن املصاحف, فأعجبهم ذلك, أو قال(
 .)٣( )أحد

يا معرش املسلمني, أُعزل عن : (وقوله وأما ما نقل عن اعرتاض ابن مسعود 
, واهللا لقد أسلمتُ وإنه ] يقصد زيد بن ثابت[ويتوالها رجل نسخ كتابة املصحف 
لب رجل كافر , فهو اعرتاض شخيص الصبغة, ال يتضمن اعرتاضاً منه عىل )٤( )لفي صُ

وثوقية اجلمع أو منهجيته, وال عىل أمانة زيد بن ثابت أو قدرته, لكنه يعتب عىل 
, وهو ومل يسندوها إليه  الصحابة رضوان اهللا عليهم أهنم أسندوها إىل شاب صغري,

, وقد لقي اعرتاضه كراهية يف صدور كبار الذي تعلم القرآن قبل والدة زيد 
الصحابة الذين رأوا يف اختيار زيد االختيار األمثل واألفضل, يقول الزهري يف متام 

فبلغني أن ذلك كرهه من مقالة ابن مسعود : الرواية معلقاً عىل اعرتاض ابن مسعود
 .ملسو هيلع هللا ىلصأفاضل أصحاب النبي  رجالٌ من

واتفـق  وهكذا اجتمعت األمة عىل القراءة باملصحف الذي كتبـه عـثامن 
 .الصحابة عليه, وما زال املسلمون يف كل عرص يطبعون القرآن وفق رسمه

                                                 
 ).٤٩٨٨(أخرجه البخاري ح (١) 
 ).٣/٩٩٦(بن شبة يف تاريخ املدينة املنورة , وا)٧٧(أخرجه أبو بكر ابن أيب داود يف كتابه املصاحف ح  (٢)
 ).٤٦٠(, والقاسم بن سالم يف فضائل القرآن ح )١٦١(أخرجه البخاري يف خلق أفعال العباد ح (٣) 
 ) .٣١٠٤(أخرجه الرتمذي ح (٤) 
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رآن عىل عهد اخلليفة الثالث اختلف الناس يف قراءهتم لبعض آيات الق :قالـوا
يا أمري املؤمنني أدرك هذه األمة قبل : (عثامن بن عفان, فجاء حذيفة بن اليامن إليه فقال

مما استدعى من اخلليفة الثالث )١()أن خيتلفوا يف الكتاب اختالف اليهود والنصار ,
يف النص مجعهم عىل قراءة واحدة, فاختالفهم قبل مجع عثامن دليل عىل تدخل البرش 

 .القرآين
نزل القرآن الكريم أول ما نزل يف جمتمع قريش يف مكة حارضة  :اجلواب

أصحابه املكيني القرآن الكريم, فكان سهالً وميسوراً عليهم ملسو هيلع هللا ىلص العرب, فأقرأ النبي 
 .قراءته, فهم أفصح العرب بياناً 

 إىل املدينة املنورة دخلت قبائل العرب يف اإلسالمملسو هيلع هللا ىلص ثم بعد هجرة النبي 
فصعب عليهم قراءة القرآن وفق هلجة قريش, فبعض حروفها غري مألوف يف كالمهم, 
كام ثمة كلامت عربية قرآنية مل تكن شائعة يف هلجاهتم, ونظراً لكون عامة العرب أميني 
يصعب عليهم التحول عن مألوف هلجاهتم إىل هلجة قريش; وبخاصة كبار السن 

ل أن خيفف عن أمته بإقراء الناس القرآن عىل اهللا عز وجملسو هيلع هللا ىلص واألطفال فقد سأل النبي 
وهو عند غدير لبني ملسو هيلع هللا ىلص حروف سبعة, فعن أُيب بن كعب أن جربيل لقي رسول اهللا 

أسأل اهللا : ملسو هيلع هللا ىلصفقال . إن اهللا يأمرك أن تُقرئ أُمتك القرآن عىل حرف«: غفار, فقال
 . معافاته ومغفرته, وإن أمتي ال تطيق ذلك

: ملسو هيلع هللا ىلصفقال .  يأمرك أن تُقرئ أُمتك القرآن عىل حرفنيإن اهللا: ثم أتاه الثانية, فقال
 .أسأل اهللا معافاته ومغفرته, وإن أُمتي ال تطيق ذلك

. إن اهللا يأمرك أن تُقرئ أُمتك القرآن عىل ثالثة أحرف: ثم جاءه الثالثة, فقال 
 . أسأل اهللا معافاته ومغفرته, وإن أُمتي ال تطيق ذلك: ملسو هيلع هللا ىلصفقال 

                                                 
 ).٤٩٨٨(أخرجه البخاري ح  (١)
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إن اهللا يأمرك أن تُقرئ أُمتك القرآن عىل سبعة أحرف, : ثم جاءه الرابعة, فقال
 .)١(»فأيام حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا

يا جربيل إين بعثتُ إىل أمة أميني, منهم العجوز والشيخ «: ويف رواية أنه قال 
يا حممد, إن القرآن أنزل : قال. الكبري والغالم واجلارية, والرجل الذي مل يقرأ كتاباً قط

, فهذه األحرف السبعة رخصة وتيسري من اهللا, وقد نزل القرآن هبا )٢(»ة أحرفعىل سبع
 ., وليست اجتهاداً نبوياً مجيعاً 

هذه احلروف, كام روي عن أيب بكرة أن جربيل ملسو هيلع هللا ىلص وقد فرس لنا أصحاب النبي 
كلٌّ شاف كاف, ما مل ختتم آية «: بالقراءة عىل سبعة أحرف, وقال لهملسو هيلع هللا ىلص أذن للنبي 

تعال وأقبل, وهلم واذهب, وأرسع : أو آية رمحة بعذاب, نحو قولكعذاب برمحة, 
 .)٣(»واعجل

هبذه الوجوه التي يرس اهللا هبا عليهم, وأقرؤوا الناس ملسو هيلع هللا ىلص وقد قرأ أصحاب النبي 
هبا, حتى ذربت عىل قراءته ألسنتُهم وسهل عليهم حفظُه وقراءتُه يف الصلوات 

 .واخللوات
اختالفُ بعض الكلامت ملسو هيلع هللا ىلص د النبي وقد التبس عىل بعض الصحابة عىل عه

رفـع ملسو هيلع هللا ىلص أو طريقة نطقها أو وجوه اإلعراب فيها بسبب تعـدد األحـرف , فتـوىل 
اخلالف بينهم, وبنيَّ هلم أن مجيع هذه األحـرف مـن وحـي اهللا, يقـول عمـر بـن 

سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سـورة الفرقـان يف حيـاة رسـول : اخلطاب
, ملسو هيلع هللا ىلص إذا هو يقرأ عىل حروف كثرية مل يقرئنيها رسول اهللا اهللا, فاستمعتُ لقراءته, ف

من أقـرأك : فكدت أساوره يف الصالة, فتصربت حتى سلم, فلببته بردائه, فقلت
                                                 

 ).٨٢١(أخرجه مسلم ح  (١)
 ).٢٩٤٤(أخرجه الرتمذي ح  (٢)
 ).١٩٩٩٢(أخرجه أمحد ح  (٣)
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كـذبت, فـإن : أقرأنيها رسول اهللا , فقلـت: هذه السورة التي سمعتك تقرأ? قال
 .رسول اهللا قد أقرأنيها عىل غري ما قرأت
إين سـمعت هـذا يقـرأ بسـورة : اهللا, فقلـت فانطلقت به أقـوده إىل رسـول

فقـرأ  .»اقـرأ يـا هشـام. أرسله«: الفرقان عىل حروف مل تقرئنيها, فقال رسول اهللا
 .»كذلك أنزلت«: عليه القراءة التي سمعته يقرأ, فقال رسول اهللا 

كذلك «: اقرأ يا عمر, فقرأت القراءة التي أقرأين, فقال رسول اهللا : ثم قال 
فـالقرآن , )١(»ر منـهـا القرآن أنزل عىل سبعة أحرف, فاقرؤوا ما تيسإن هذ. أنزلت

نزل بتلك احلروف التي قرأ هبا عمر وبتلك التي قرأ هبا هشام, واخـتالفهام لـيس 
 . مرده اخلطأ والنسيان, بل تسهيل اهللا عىل هذه األمة األمية قراءة كتاهبا

سمع رجالً يصيل ومثل هذا املوقف وقع ألُيب بن كعب حني دخل املسجد ف
ويقرأ قراءة أنكرها أُيب عليه , ثم دخـل آخـر فقـرأ قـراءة سـو قـراءة صـاحبه, 

وا بني يديه, فحسن النبـي ؤ, فقرملسو هيلع هللا ىلصفالتبس األمر عىل أُيب, فدخل معهام إىل النبي 
 .شأهنامملسو هيلع هللا ىلص 

 .فسقط يف نفيس من التكذيب وال إذ كنت يف اجلاهلية: يقول أُيب
غشـيني رضب يف صـدري, ففضـت عرقـاً  ما قـدملسو هيلع هللا ىلص فلام رأ رسول اهللا  

, فقال يل يا أُيب أرسل إيل أن اقـرأ القـرآن عـىل « :وكأنام أنظر إىل اهللا عز وجل فرقاً
ن عىل أمتي, فرد إيل الثانية. حرف فـرددت . اقرأه عىل حـرفني: فرددت إليه أن هوِّ

ن عىل أمتي أُيب بـن  ففهـم ,)٢(»فرد إيل الثالثة اقرأه عـىل سـبعة أحـرف. إليه أن هوِّ
كعب حينذاك أن القرآن تنزل هبذه احلروف, وأن اخلالف بني الصحابة يف بعـض 

ختفيفاً عليهم ورمحة هبـم, ولـذلك ملسو هيلع هللا ىلص حروفه هو رخصة من اهللا أعطاها اهللا لنبيه 
                                                 

 ).٨١٨(, ومسلم ح )٤٩٩٢(أخرجه البخاري ح  (١)
 ).٨٢٠(أخرجه مسلم ح  (٢)
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يقرأ هبذه احلروف بعد اجتامع الصحابة عىل لغـة قـريش وحـرف القـرآن  كان 
 .)١()ملسو هيلع هللا ىلصدع شيئاً سمعتُه من رسول اهللا ال أ: (الذي تنزل به أول مرة, وكان يقول

لقد فهم الصحابة حكمة تعدد األحرف وما تقتضيه هذه الرخصة من تنوع; 
اقتضاه تنوع هلجات القبائل العربية واختالف طريقة نطق كل قبيلة لبعض احلروف 
العربية عن غريها من القبائل, فلم يعب بعضهم عىل بعض قراءته, إذ علموا أن كل 

 .د اهللاذلك من عن
, حيث دخل ملسو هيلع هللا ىلص لكن األمر مل يكن كذلك يف عهد عثامن اخلليفة الثالث للنبي 

يف اإلسالم العرب والعجم, ممن مل يفقه األحرف السبعة , وأن اهللا نزل القرآن هبا مجيعاً 
تسهيالً ورمحة باألمة, فجعل بعضهم خيطئ اآلخرين يف قراءهتم , وير أن حرفه 

نهم مراء , فجاء حذيفة بن اليامن إىل اخلليفة عثامن بن أصح من حرف غريه, وحصل بي
يشكو تنافر املسلمني بسبب اختالفهم يف احلروف التي سمعوها من النبي  عفان 
يا أمري املؤمنني أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب اختالف اليهود ": , فقالملسو هيلع هللا ىلص

٢("والنصار(. 
 ة نسخ القرآن يف مصحف واحديف إعاد فاستشار عثامن أصحاب النبي  
نر أن نجمع الناس عىل مصحف واحد, فال تكون فرقة, وال يكون : (جامع

 .)٣()فنعم ما رأيت: قلنا. اختالف
وقد أسقط اجلمع العثامين من األحرف السبعة ما تعارض مع الرسم العثامين, 

ء من القرآن إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف يش: (فقد قال عثامن للجنة الكتابة

                                                 
 ).٤٤٨١(أخرجه البخاري ح  (١) 
 ).٤٩٨٨(أخرجه البخاري ح  (٢)
 ).٩/١٨(, وصحح إسناده ابن حجر يف الفتح )٧٧(أخرجه ابن أيب داود يف كتاب املصاحف ح  (٣)
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, وليس يف ذلك إمهال لبعض نص القرآن, )١( )فاكتبوه بلسان قريش; فإنام نزل بلساهنم
بل عود ألصل تنزله عىل حرف واحد, فقد عاد الصحابة لألصل األول الذي نزل به 
القرآن, وهو لسان قريش بعد أن زال سبب التخفيف والرخصة التي أنزل اهللا من 

 .أجلها بقية األحرف
هم من تفرق األمة واختالفها بسبب هذا الصنيع خوفُ إىل ي دعا الصحابة والذ

هذه الرخصة التي فات حملها, ووقوع الناس جلهلهم بحكمتها يف املراء الذي حذر 
وذهب مجاهري العلامء من السلف واخللف ": منه, قال ابن اجلزريملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

لة عىل ما حيتمله رسمها من وأئمة املسلمني إىل أن هذه املصاحف العثامنية مشتم
عىل جربائيل ملسو هيلع هللا ىلص األحرف السبعة فقط جامعة للعرضة األخرية التي عرضها النبي 

وهذا القول هو الذي يظهر صوابه ألن .. عليه السالم متضمنة هلا مل ترتك حرفاً منها 
 .)٢("األحاديث الصحيحة واآلثار املشهورة املستفيضة تدل عليه وتشهد له

سلمون منذ الصدر األول عىل القراءة بالقرآن الذي بني أيدينا , وهكذا اجتمع امل
 ٩٨٠فنقل عن الصحابة بطرق ال حتىص لكثرهتا, نقل منها ابن اجلزري يف النرش 

القرآن كلامت  أوآيات  , وهي يف كل ذلك ال ختتلف عن بعضها يف يشء من )٣(طريقاً 
 .الكريم

                                                 
 ).٣٥٠٦(أخرجه البخاري ح  (١)
 ).٥٩−١/٥٨(تفسري الطربي  :, وانظر)٣٢−١/٣١(القراءات العرش  النرش يف (٢)
 ).١/١٩٠(النرش يف القراءات العرش, ابن اجلزري : انظر(٣) 
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اختلف الصحابة يف املعوذتني هل مها من القرآن أم ال? فكـان ابـن  :قالـوا 
هام من املصاحف, ويقول إهنام ليستا من القرآن, فال جتعلوا فيـه مـا : (مسعود حيكُّ

 ).ليس منه
إن القرآن نقل إلينا بـالتواتر, جـيالً بعـد جيـل, فقـد محلـه مـن  :واجلواب 

إال اهللا, ونلقه عنهم أضعافهم عدداً إىل يومنا هـذا, الصحابة من ال حييص عددهم 
فتوافق الصحابة عىل النص القرآين حجة ال ينقضها وال يقدح فيها خمالفـة واحـد 
من آحاد الصحابة أو من بعدهم, إذ خمالفة اآلحاد ال تقدح يف التواتر, فليس مـن 

ك قـديم , وجود مل −اليوم  –رشطه عدم وجود املخالف, فقد تواتر عند الناس 
الفرعون خوفو, فلو أنكر اليوم واحد من الباحثني هذا الذي تواتر عنـد النـاس , 

 .مل يوجد هذا امللك, فإنه ال يلتفت إليه, ملخالفته املتواتر: وقال
ومثله تواتر القرآن برواية اجلموع عن اجلموع يف كل جيل, فلو صح إنكـار 

له ملا قدح هـذا بقرآنيـة القـرآن ابن مسعود سورة من سوره, بل لو أنكر القرآن ك
 .وال طعن يف موثوقيته

, ففي أسانيدها ما يقدح يف لكن هذه الروايات ال تصح عن ابن مسعود 
ليسـتا مـن : (صحتها, فخرب حكِّ السورتني من املصاحف, وقول ابن مسعود 

, مـروي يف مسـند أمحـد والطـرباين يف الكبـري, وتـدور )كتاب اهللا تبـارك وتعـاىل
 .دمها عىل أيب إسحاق عمرو بن عبد اهللا اهلمداين عن عبد الرمحن بن يزيدأساني

وكـان ": وأبو إسحاق رغم توثيـق العلـامء لـه; فإنـه قـال عنـه ابـن حبـان
, ]حـدثني: أي قـال [, واملدلس ال تقبل روايته إال إذا رصح بالتحـديث "مدلساً 

عـن : (حيث يقول فيهـا وترد روايته إذا كانت بصيغة العنعنة, كام يف هذه الرواية,
 ).عبد الرمحن بن يزيد
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أيب (وال يتقو هذا اإلسناد بإسناد الطرباين لألثر من رواية األزرق بن عيل 
 .)١( , أي له غرائب"يغرب": , وقد ذكره ابن حبان وقال)اجلهم احلنفي

واألزرق صاحب الغرائب يرويه عن حسان بن إبـراهيم الكرمـاين , وقـد  
, كـام "يف حديثـه وهـم ": غريهم , كالعقييل الذي قال عنه وثقه البعض, وضعفه

 ."ربام أخطأ": أعله غري واحد من العلامء, قال ابن حبان
 . "ال بأس به": وقال أبو زرعة
 . "ليس بالقوي": وقال النسائي
قد حدث بأفراد كثرية, وهو عندي من أهـل الصـدق إال ": وقال ابن عدي

 .)٢("أنه يغلط يف اليشء وال يتعمد
وهبذا يتبني ضعف هذه الروايات املروية عن مثل هؤالء , وقد أشار العلامء 

وكل ما رو عن ابن مسعود ": الصنعة احلديثية إىل ذلك, فقال ابن حزم أهلمن 
من أن املعوذتني وأم القرآن مل تكن يف مصحفه; فكذب موضـوع ال يصـح, وإنـام 

د, وفيهـا أم القـرآن صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبـيش عـن ابـن مسـعو
 .)٣("واملعوذتان

هـذا باطـل وزور, وال ": وكذلك فإن الباقالين يكذب هذه األخبار ويقول
 ينبغي ملسلم أن يثبته عىل عبد اهللا بن مسعود بأخبار آحاد معارضة بـام هـو أقـو

, ونـر يف كـالم ابـن حـزم والبـاقالين )٤("منها عن رجال عبد اهللا يف إثباهتا قرآناً 
, وهو خمالفة هذه الروايات الضعيفة للقـراءات  −نعود إليه  −إىل أمر مهم إشارة 

                                                 
 ).١/١٧٥(, هتذيب التهذيب, ابن حجر )٨/١٣٦(الثقات, ابن حبان  :انظر) ١(

 ).٢١٥−٢/٢١٤(, وهتذيب التهذيب, ابن حجر )٢٥٥/ ١(الضعفاء, العقييل : انظر (٢)
 ).١/١٣(املحىل, ابن حزم  (٣)
 ).٧٥(نكت االنتصار لنقل القرآن, الباقالين, ص  (٤)
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 .املتواترة عن ابن مسعود وغريه من الصحابة الكرام
ويستشهد الباقالين عىل ضعف هذه الروايات بعلة أخر, وهـي سـكوت 

وأما املعوذتـان, فكـل ": الصحابة عىل قوله وهم مجيعاً يقرؤون املعوذتني, فيقول
ـد عـن من ادَّ  عى أن عبد اهللا بن مسعودٍ أنكر أن تكونا من القرآن, فقد جهل, وبعُ

وكيـف ينكـر .. التحصيل, ألن سبيل نقلهام; سبيل نقل القرآن ظـاهراً مشـهوراً 
كوهنام قرآناً منزالً, وال ينكر عليـه الصـحابة, وقـد أَنكـرت عليـه أقـل مـن هـذا 

واهللا لقـد ! بـة املصـحف?ر املسـلمني, أُعـزل عـن كتاـمعشـ": وكرهته من قوله
كره مقالته األماثـل : قال ابن شهاب. "أسلمت; وإن زيداً لفي صلب رجل كافر

 .)١("ملسو هيلع هللا ىلصمن أصحاب رسول اهللا 
, بل غاية ما ملسو هيلع هللا ىلصمل ينكر سامع املعوذتني من النبي  والصحيح أن ابن مسعود 

احلسـني, نقل أنه كان يرامها عوذة علمها اهللا لنبيه, فكان يعوذ هبام نفسـه واحلسـن و
ال ختلطـوا : (يقرأ هبام يف الصالة, وهذا الذي نُقل عن ابن مسعودملسو هيلع هللا ىلص لكنه مل يسمعه 

قـل أعـوذ بـرب الفلـق, : ملسو هيلع هللا ىلص بالقرآن ما ليس فيه, فإنام مها معوذتان تعوذ هبام النبي 
, ويف رواية الطرباين من طريق أيب اجلهم األزرق بن عيل أنه )٢()وقل أعوذ برب الناس

 .)٣()أن يتعوذ هبام, ومل يكن يقرأ هبامملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا إنام أمر : (قال
يقرأ السورتني يف الصالة فإن ذلـك ملسو هيلع هللا ىلص وإذا كان ابن مسعود مل يسمع النبي 

كـان ": هلام, فقد سمعهام غريه منه, قال سفيانملسو هيلع هللا ىلص ال يعني بالرضورة عدم قراءته 
مـن يعوذ هبام احلسن واحلسـني, ومل يسـمعه يقرؤمهـا يف يشء ملسو هيلع هللا ىلص ير رسول اهللا 

صالته, فظن أهنام عوذتان, وأرص عىل ظنه, وحتقق البـاقون كـوهنام مـن القـرآن, 

                                                 
 ).٩٠(, ص املصدر السابق (١)
 .من طريق أيب إسحاق عن أيب عبد الرمحن السلمي) ٩١٥١(أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ح  (٢)

 ).٩١٥٢(أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ح ) ٣(
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 .)١("فأودعومها إياه
عـدم قـرآنيتهام;  −حسب تلك اآلثار الضعيفة  –وإذا كان ابن مسعود يظن 

فإن مجيع الصحابة خالفوه يف ذلك, فاملفروض يف ميزان العقالء أن قوله خطأ يردُّ 
, )٢(إن عبد اهللا وأُبياً أصابا: إنا ال نقول": , يقول ابن قتيبة يف مقابل قوهلم الصحيح

وأخطأ املهاجرون واألنصار, ولكن عبد اهللا ذهـب فـيام يـر أهـل النظـر إىل أن 
يعـوذ هبـام ملسو هيلع هللا ىلص املعوذتني كانتا كالعوذة والرقية وغريهـا, وكـان يـر رسـول اهللا 

وأقام عـىل ظنـه وخمالفـة فظن أهنام ليستا من القرآن, .. احلسن واحلسني وغريمها 
يقبل أحد ترك القـراءة بآيـة قرآنيـة , ألن ابـن مسـعود مل  , ولن)٣("الصحابة مجيعاً 

 .حتديداً  , فليس من رشط القرآن أن يسمعه ابن مسعود ملسو هيلع هللا ىلصيسمعها من النبي 
أنـه ملسو هيلع هللا ىلص مل يتابع عبدَ اهللا أحدٌ من الصحابة, وقد صح عن النبي ": قال البزار

, أفـال يكفـي لإليـامن )٤(]أي العـثامين[ "وأُثبتتـا يف املصـحف قرأ هبام يف الصـالة,
 .)٥(قرأمها يف الصالةملسو هيلع هللا ىلص بقرآنيتهام أن النبي 

قـال ملسو هيلع هللا ىلص كام جاء يف صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أن رسـول اهللا 
ـقِ ﴿: أمل تر آيات أنزلت الليلة مل ير مثلهن قط«: له لَ بِّ الْفَ وذُ بِرَ لْ أَعُ ـلْ ﴾ , و﴿قُ قُ

وذُ  بِّ النَّاسِ  أَعُ فإن استطعت أال «: قال لهملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  , ويف رواية عنه )٦(»﴾بِرَ
 .)٧(»تفوتك قراءهتام يف صالة, فافعل

يتعـوذ ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا : (بقولهملسو هيلع هللا ىلص ونقل أبو سعيد اخلدري قرآنيتهام عن النبي 
                                                 

 ).٢٠٦٤٨(أخرجه أمحد ح  (١) 
 .يت جوابهأ, ثم رجع عنه كام ييف قنوته يف الصالة من القرآنملسو هيلع هللا ىلص ما كان يقرأه النبي أُيب بن كعب اعترب  (٢)
 ).٤٣(تأويل مشكل القرآن, ابن قتيبة, ص : انظر (٣)
 ).٧/٦٠(مي ث, جممع الزوائد, اهلي)١٥٨٦(مسند البزار ح  (٤)
 ).١٤٦٣(ح  أخرجه أبو داود يف سننه (٥)
 ).٨١٤(رجه مسلم ح أخ (٦)
 ).١٨٤٢(أخرجه ابن حبان ح  (٧)
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 .)١()من عني اجلان وعني اإلنس, فلام نزلت املعوذتان أخذ هبام , وترك ما سو ذلك
كـان ال يكتـب املعـوذتني يف إن ابـن مسـعود : وملا قيل أليب بـن كعـب 

: أخربين أن جربيل عليه السالم قال لـهملسو هيلع هللا ىلص أشهد أن رسول اهللا : قال أُيبمصحفه 
﴾ لَقِ بِّ الْفَ وذُ بِرَ لْ أَعُ ﴾: فقلتُها, فقال ﴿ قُ بِّ النَّاسِ وذُ بِرَ لْ أَعُ فقلتُهـا, فـنحن  ﴿قُ

 .)٢(ملسو هيلع هللا ىلصنقول ما قال النبي 
لكن املوضوع األهم هو ما أشار إليـه ابـن حـزم والبـاقالين يف أن األخبـار 
املروية عن ابن مسعود بشأن حك املعوذتني معارضة بآثار أصح منها منقولة عـن 

يف قراءتـه  −راوي األثـر املشـكِل  −, فاملعوذتان قرأ هبـام عاصـم  ابن مسعود 
محن السـلمي وأيب عمـرو الصحيحة التي يروهيا عن زر بن حبيش وأيب عبـد الـر

, وقـرأ وقرأ هؤالء الثالثة عىل عبد اهللا بن مسـعود "سعد بن إلياس الشيباين, 
ر أيضاً عىل عثامن بن عفان وعيل بن أيب طالب ريض اهللا عـنهام, وقـرأ  السلمي وزِ
السلمي أيضاً عىل أُيب بن كعب وزيد بن ثابت ريض اهللا عنهام , وقرأ ابن مسـعود 

 .)٣("ملسو هيلع هللا ىلصبو زيد عىل رسول اهللا وعثامن وعيل وأ
وكذلك رويت قراءة املعوذتني عـن ابـن مسـعود يف قـراءة محـزة وتلميـذه 

روق ـعلقمـة واألسـود وابـن وهـب ومسـ"من طريـق عنه الكسائي, فقد قرآها 
 .)٤(وا مجيعاً عىل ابن مسعود ؤقد قرف "وعاصم بن ضمرة واحلارث

انيد قـراءاهتم أقـو مـن تلـك بل وقرأ املعوذتني مجيعُ القراء العرشة, وأس 
                                                 

 ).٣٥١١(, وابن ماجه ح )٥٤٩٤(, والنسائي ح )٢٠٥٨(أخرجه الرتمذي ح  (١)
 ).٢٠٦٧٧(أخرجه أمحد ح (٢) 
اإلقنـاع يف القـراءات السـبع, ابـن  :انظـر, و)١/١٥٥(النرش يف القراءات العرش, ابن اجلزري (٣) 

 ).١/١٢٤(الباذش األنصاري 
اإلقنـاع يف القـراءات السـبع, ابـن  :انظـر, و)١/١٦٥(النرش يف القراءات العرش, ابن اجلزري (٤) 

 ).١/١٣٥(الباذش األنصاري 
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طريقـاً مسـندة, ) ٩٨٠(الرواية الضعيفة املستشكلة, التي لن تقو عىل معارضة 
, وتنتهـي هـذه )١(رـوهي عدد الطرق التي ذكرها ابن اجلزري تفصيالً للقراء العش

وإىل أجلّة إخوانه من أصحاب  إىل ابن مسعود  −التي قاربت األلف  −الطرق 
أُيب بن كعب وأيب هريرة وابن عباس, وهذا أصـح مـن اآلثـار كعثامن وملسو هيلع هللا ىلص النبي 

ألـف مـن  نقـضاملروية يف حمو السورتني , وال تنهض آثـار اآلحـاد الضـعيفة يف 
أمجع املسلمون عىل أن املعوذتني, والفاحتـة مـن القـرآن, ", لذا األسانيد الصحاح

حيح وأن مَن جحد شيئاً منها كفر, وما نقـل عـن ابـن مسـعود باطـل لـيس بصـ
 . )٢("عنه

ومال بعض املحققني إىل اجلمع بني هذه اآلثار, والقول بأن ابن مسعود كان 
يقرأ هبام يف الصالة, فلام رأ إمجاع الصـحابة ملسو هيلع هللا ىلص يصنع ذلك, ألنه مل يسمع النبي 

مشـهور  ": يقـول ابـن كثـري, وأقرأ التابعني كام يف القراءات املنقولة عنه, قرأ هبام 
والفقهاء أن ابن مسعود كان ال يكتب املعـوذتني يف مصـحفه, عند كثري من القراء 

, ومل يتواتر عنده, ثم قد رجـع عـن قولـه ذلـك إىل ملسو هيلع هللا ىلصفلعله مل يسمعهام من النَّبيِّ 
, فإن الصـحابة أثبتومهـا يف املصـاحف ]بدليل القراءات املروية عنه[قول اجلامعة 

 .)٣("ملنَّةاألئمة, وأنفذوها إىل سائر اآلفاق كذلك, وهللا احلمد وا

                                                 
 ).١/١٩٠(النرش يف القراءات العرش, ابن اجلزري : انظر(١) 
 ).٣/٣٥٠(املجموع رشح املهذب, النووي  (٢)
 ).٤/٧٤١(تفسري القرآن العظيم, ابن كثري  (٣)
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اختلف الصحابة يف قرآنية أهم سور القرآن, وهي سـورة الفاحتـة,  :قالـوا 
: فلم يكتبها ابن مسعود من مصحفه, كام نقل عنه ذلك التابعي ابن سريين بقولـه

َّ بن كعبٍ وعثامنَ كانا يكتبان فاحتـة الكتـاب واملعـ" وذتني, ومل يكتـب ابـن إن أُيبَ
 .)١("مسعودٍ شيئًا منهن

مجـوع ثابتـة بنقـل  −كغريها مـن سـور القـرآن  −ثبوتية الفاحتة  :واجلواب 
املسلمني وتواترهم عىل قراءهتا جيالً بعد جيل, بل أثبت القرآن نفسه قرانية سورة 

ـنَ ﴿: الفاحتة, أعظم سوره, بقول اهللا تعاىل ـبْعاً مِّ يْنَـاكَ سَ ـدْ آتَ لَقَ آنَ  وَ ـرْ الْقُ املَْثَـاينِ وَ
ظِيمَ  , فالسبع املثاين هي سورة الفاحتة التي تثنى وتقـرأ يف كـل )٨٧: احلجر(﴾ الْعَ

أم القـرآن هـي السـبع املثـاين والقـرآن «: أم القـرآنملسو هيلع هللا ىلص صالة, وقد سامها النبـي 
ما أنزل اهللا عز وجـل يف التـوراة «: , فهي أم القرآن وأصله وفاحتته التي)٢(»العظيم
  .)٣(» يف اإلنجيل مثل أم القرآن, وهي السبع املثاينوال

وهذا املنسوب إىل ابن مسعود ال يفيد عدم اعتقاده بقرآنيـة سـورة الفاحتـة, 
, بل هـو خمـالف أيضـاً ملـا بينـاه  فهذا خيالف الصحيح املتواتر عند املسلمني مجيعاً

وأقرأهـا  , فقـد قرأهـا سابقاً من صحة القراءات املسـندة إىل ابـن مسـعود 
التابعني كام صح عنه يف قراءة عاصم ومحزة والكسائي, وال يظـن مسـلم أن ابـن 
مسعود جيهل قرآنيتها, وهو الذي يقرأها يف كل صالة, ويقول عنها فيام نقله عنـه 

                                                 
إىل عبد بن محيد, ومل أجده يف مسنده, ولعلـه يف تفسـريه ) ١/١٠(لسيوطي يف الدر املنثور عزاه ا (١)

املفقود, كام عزاه إىل املروزي يف تعظيم قدر الصالة, ومل أجده فيه, ولكن األثر أخرجه ابن سالم 
 ).٥٧٥(يف فضائل القرآن ح 

 ).٤٧٠٤(البخاري ح أخرجه  (٢)
 ).٢٠٥٩١(, وأمحد ح )٩١٤(لنسائي ح , وا)٣١٢٥(الرتمذي ح أخرجه  (٣)
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 .)١( )السبع املثاين فاحتة الكتاب): (راوي األثر املشكِل عنه(ابن سريين 
فيه إنكاراً لقرآنية الفاحتة, بل غاية ما فيه أن ولو تأملنا املنقول عنه ملا وجدنا 

وأمـا إسـقاطه ": ابن مسعود مل يكتب الفاحتة يف مصحفه , وصدق ابن قتيبة بقوله
, ولكنـه ذهـب )معـاذ اهللا(الفاحتة من مصحفه, فليس لظنه أهنا ليست من القرآن 

زيـادة, إىل أن القرآن إنام كتب ومجع بني اللـوحني, خمافـة الشـك, والنسـيان, وال
ورأ ذلك ال جيوز عىل سورة احلمد لقرصها , فلام أمن عليهـا العلـة  والنقصان,

, فقـد )٢("التي من أجلها كتب املصحف ; ترك كتابتها , وهو يعلم أهنا من القـرآن
كتابتها يف مصحفه إلطباق الناس عىل قراءهتا, لذا نقل إبراهيم النخعـي  أغفل 

ْ : أنه قيل البن مسعودٍ  َ ملَ لو كتبتهـا لكتبتهـا : (تكتب الفاحتة يف مصحفك? فقال ملِ
 .)٣()يف أول كل سورة

يعني أن كلَّ ركعةٍ سبيلُها أن تفتتح بأم القرآن, قبل ": قال أبو بكر األنباري
ة بعدها, فقال ا, : السورة املتلوَّ ـَ اخترصت بإسقاطها, ووثقت بحفـظ املسـلمني هلَ

, فيلزمنـي أن أكتبهـا , إذ كانـت تتقـدمها يف  ومل أثبتها يف موضـعٍ مـع كـل سـورةٍ
  .)٤("الصالة

*** 

                                                 
 ).٣٦١٠(املطالب العالية يف زوائد الكتب الثامنية, ابن حجر ح : انظر (١)
 ).١/١٩٢(مناهل العرفان, الزرقاين  (٢)
إىل عبد بن محيد, ومل أجده يف مسنده, ولعله أيضـاً ) ١/١٠(عزاه السيوطي أيضاً يف الدر املنثور (٣) 

 بكر األنبـاري أيب كالم, و)١/١٠٣(تفسري القرآن العظيم البن كثري  :رانظيف تفسريه املفقود, و
 ).١/١١٥( اجلامع ألحكام القرآنذكره القرطبي يف 

 ).١/١١٥(اجلامع ألحكام القرآن, القرطبي  (٤)
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 األباطيل املتعلقة بذات اهللا وصفاته وأفعاله
<ğ÷æ_<V±^Ãi<]<±c<“ÏßÖ]<l^Ë‘<ífŠÞ<

القرآن نسب إىل اهللا صفات ال تليق به, وهي املكر واخلداع والكيد  :قالــوا 
ونَ ا ﴿: والنسيان, وذلك يف مثـل قـول اهللا َـادِعُ مْ ﴾  هللاَخيُ هُ ـادِعُ ـوَ خَ هُ : النسـاء(وَ

رُ اهللا﴾  ﴿: , وقوله)١٤٢ كُ مْ يَ ونَ وَ رُ كُ مْ يَ ونَ  ﴿: وقوله ,)٣٠: األنفال(وَ كِيدُ ُمْ يَ إِهنَّ
يْداً ﴾ أَكِيدُ كَ يْداً وَ واْ اهللاَ ﴿: , وقوله)١٦: الطارق( كَ مْ ﴾  نَسُ يَهُ نَسِ  ).٦٧: التوبة(فَ

ن هو الكتاب الوحيد الذي ينزه اهللا عـن يلزم التنبيه أوالً أن القرآ :اجلـواب
النقائص, فال يوجد فيه مـا يف كتـب اآلخـرين التـي تتحـدث عـن مصـارعة اهللا 
ليعقوب وتغلب يعقوب عليه, وأكله الزبدة واللبن واللحم عند إبراهيم, وغـريه 

 .مما ال يليق بجناب اهللا العظيم
إال صـفات الكـامل  فالقرآن خيلو عن مثل هذا, وهو ال ينسب إىل اهللا تعـاىل

ـا ﴾ هللاِوَ  ﴿واجلالل, وال يسميه إال بأحسن األسـامء  َ وهُ هبِ عُ ـادْ ـنَى فَ سْ ء احلُْ ـامَ  األَسْ
نَى ﴾ اهللاُ ﴿: , وكذلك)١٨٠: األعراف( سْ ء احلُْ امَ َسْ وَ لَهُ األْ  ).٨: طه( الَ إِلَهَ إِالَّ هُ

ي  وَ اهللاُهُ  ﴿: ومن أسامئه جل وعال احلسنى ما ذكره القرآن الكريم بقوله الَّذِ
يمُ  حِ َنُ الرَّ محْ وَ الرَّ ةِ هُ ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ ُ الْغَ املِ وَ عَ وَ  الَ إِلَهَ إِالَّ هُ ي الَ إِلَهَ إِالَّ هُ وَ اهللاُ الَّذِ هُ

بَّارُ  يزُ اجلَْ زِ نُ الْعَ يْمِ نُ املُْهَ مِ مُ املُْؤْ الَ وسُ السَّ دُّ انَ اهللاِاملَْلِكُ الْقُ بْحَ ُ سُ ربِّ ونَ  املُْتَكَ كُ ِ امَّ يُرشْ عَ
 ُوَ اهللا اتِ  هُ وَ ـامَ ـا يفِ السَّ ـبِّحُ لَـهُ مَ سَ ـنَى يُ سْ ء احلُْ ـامَ َسْ رُ لَـهُ األْ وِّ ئُ املُْصَ الِقُ الْبَارِ اخلَْ

كِيمُ ﴾  يزُ احلَْ زِ وَ الْعَ هُ ضِ وَ َرْ األْ  ).٢٤−٢٢: احلرش(وَ
ولئن كانت أسامء املخلوقات جامدة معطلة ال تفيد معانيها, وتنحرص 

اللتها يف التعريف بالذات; فإن أسامء اهللا تدل عىل ذاته, وهي أيضاً أوصاف د
لذاته العلية تبارك وتعاىل, وتدل عىل غاية الكامل يف اتصافه هبا, فهو امللك الذي 

 .دانى يف حكمتهال نِد له يف ملكه, وهو احلكيم الذي ال يُ 
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العليـة; كاملـاكر ال يسـمى بأسـامء تنـتقص ذاتـه  ووفقاً ملا سبق فإن اهللا 
واملخادع والكائد, فهذه األسامء ال كامل فيها, فال يسمى هبا الرب تبارك وتعـاىل, 
كام ال يوصف باملكر واخلداع والكيد, وإن فعل تبارك وتعاىل هذه األفعال, فباب 

 .األفعال أوسع من الصفات
 كيف نسب القرآن إىل اهللا فعل الكيد واملكر واخلداع?: والسؤال
إن آفة اجلهل بلغة العرب وطرائقهم يف التعبري عن املعاين : ابه نقولويف جو

من أعظم باليا هذا الزمان, حيث اضمحلت معرفة الناس باللغة, وأصبح أهلهـا 
أعاجم فيها, فالعرب تعرف يف أساليبها املشاكلة اللفظية, وهي استخدام اللفظ يف 

 .غري معناه; ملقابلته مع فعل آخر
املشاكلة يف اللغة هي املامثلـة, ": ن حجة يف تعريف املشاكلةيقول أبو بكر اب

يء بغـري ـوالذي حترر يف املصطلح عند علامء هذا الفن أن املشاكلة هي ذكـر الشـ
 .)١("لفظه لوقوعه يف صحبته

استعارة لفظ لغري معناه مع مزيـد مناسـبة ": وعند ابن عاشور املشاكلة هي
ملشـاكلة ترجـع إىل التلمـيح , أي إذا مل تكـن فا. مع لفظ آخر مثل اللفظ املستعار 

إلطالق اللفظ عىل املعنى املراد عالقةٌ بني معنى اللفـظ واملعنـى املـراد إالّ حماكـاة 
 .)٢("اللفظ , سميّت مشاكلة

 :, منها قول الشاعر أيب الرقعمق األنطاكي )٣(وأمثلتها يف لغة العرب كثرية
                                                 

اإليضاح يف علوم البالغة, : , وانظر)٢/٢٥٢(خزانة األدب وغاية اإلرب , ابن حجة احلموي  (١)
 .)٣٢٧(, ص اخلطيب القزويني 

 ).٥/٣٢٩(التحرير والتنوير , ابن عاشور  (٢)
 ,)٢/٢٥٢(زانة األدب , ابن حجة احلموي , وخ)٣٢٧(اإليضاح يف علوم البالغة, القزويني , ص : انظر (٣)

, العبايس, التلخيص شواهد عىل التنصيص عاهدمو, )٤١(موجز البالغة, حممد الطاهر بن عاشور , ص و
 ).٧٩٧(, عبد الرمحن حبنكة , ص وفنوهنا وعلومها أسسها عربيةال البالغة, و)١٨٧(ص 
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د لك ط          ه            قلتُ اطبخـوا يل جبّةً وقميصاً قالوا اقرتحْ شيئاً نُجِ  بخَ
فالطبخ إنام يكون يف الطعام, وليس يف اجلبة والقميص, لكن الشاعر العريب 
تزيد حاجته إىل اجلبة والقميص عىل حاجته إىل الطعـام, فطلـب املالبـس بكـالم 

 ).اطبخوا يل جبة وقميصاً ( :, فسأهلم حاجته)د لك طبخهجِ نُ : (شاكل فيه قوهلم
 :ومثله يف املشاكلة اللفظية قول عمرو بن كلثوم يف معلقته 

 أال ال جيهلنْ أحدٌ عليـنا           فنجهل فَوقَ جهل اجلاهليـنَا           
أي نجازيه عىل جهله, فسمى املجازاة جهالً للمشاكلة فحسـب, وإال فـإن 

 .اجلهل ال يفخر به, بل يستحى منه
 :ومثله قول أيب متام 

 من مبلغٌ أفناء يعربَ كلَّها           أين بنيت اجلار قبل املنزل        
اللغويـة غـري ) بنيـتُ (ومن املعلوم أن اجلار جياور وال يبنـى, لكـن حقيقـة 

وال ) فنجهـل(كام مل يرد حقيقة اجلهل يف ) بنيتُ (مرادة, فهو مل يرد حقيقة البناء يف 
 ).اطبخوا(حقيقة الطبخ يف 

س والعوام يف كالمهم حتى يف أيامنا هذه, فلـو تواعـد ومثل هذا يفهمه النا
اثنان عىل موعد , فغاب عنه أحـدمها, واعتـذر لـذلك بالنسـيان, فقابلـه اآلخـر 

نسيت موعـدك : بالتخلف عن موعد آخر, ليقابل خلفه بخلف مثله, ثم يقول له
أنه كام نسيت موعدي, أو نسيتك كام نسيتني, والسامع ملثل هذا يدرك أنه ال يريد 
: نسيه عىل احلقيقة, إنـام أراد جمازاتـه عـىل نسـيانه بـالتخلف املتعمـد, وأن قولـه

 .من باب املشاكلة اللفظية فحسب) نسيت(
وهذا األسلوب الذي عرفه العرب يف كالمهم جاء يف القـرآن صـور كثـرية 
: منه, لنزوله بلسان عريب مبني , ومن صور املشاكلة اللفظية يف القرآن قوله تعـاىل

ا ﴾ ﴿ هَ ثْلُ يِّئَةٌ مِّ يِّئَةٍ سَ اء سَ زَ جَ , فسمى عقوبـة السـيئة وقصاصـها )٤٠: الشور( وَ
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وجزاء سـيئة : سيئة; مع أهنا ليست سيئة عىل احلقيقة, بل هي عدل وحق, فاملعنى
, واستخدمت كلمة سيئة للمشاكلة اللفظية, وليس املراد منها معنى السـوء  عقوبةٌ

 .حقيقة
  :ومثله قول اهللا تعاىل تَـدَ ـا اعْ ثْـلِ مَ يْـهِ بِمِ لَ واْ عَ تَدُ اعْ مْ فَ يْكُ لَ  عَ تَدَ نِ اعْ ﴿ مَ

مْ ﴾  يْكُ لَ فرد االعتداء ليس اعتداء, لكن جاز تسميته كـذلك يف , )١٤٩: البقرة(عَ
َ اهللاُ ﴿باب املشاكلة اللفظية, ومثله  يضِ نْهُ ﴾ رَّ وا عَ ضُ رَ مْ وَ نْهُ , فكـل )٨: البينـة( عَ

 .اله يف القرآن كثريمنهام عىل معنى, وأمث
هـذا األسـلوب العـريب ملسو هيلع هللا ىلص ويف السنة النبوية صـور اسـتخدم فيهـا النبـي 

 , )١(»اتركوا الرتك ما تركـوكم, ودعـوا احلبشـة مـا ودعـوكم«: البديع, منها قوله
 ). تركوكم(للمشاكلة مع ) ودعوكم(, فعدل عنها إىل )ما وادعوكم(واألصل أهنا 

آليات املشكلة للوقوف عـىل معـاين هـذه إذا تبني ذلك وجب إعادة قراءة ا
األلفاظ وفق سياقاهتا, فاآليات حني حتدثت عن مكـر اهللا بالكـافرين أو خمادعتـه 
هلم وأمثاله مل تكن تنسب إىل اهللا هذه األفعال ابتداء, إنام ذكرت هـذه األلفـاظ يف 
مقابل فعل املرشكني, فحني وقـع مـنهم املكـر واخلـداع والكيـد, رد اهللا كيـدهم 
وخداعهم ومكرهم , فسمى اهللا فعله بألفاظ من جـنس مـا صـنعوا , للمشـاكلة 
اللفظية مع ما وقع من الكفار, من غري أن تكـون احلقيقـة اللغويـة هلـذه األلفـاظ 

 .رادةمُ 
وهذه املشاكلة يف األسلوب تتضح ملن قرأ تلك اآليات املستشـكلة, كمثـل 

ونَ اهللاَ ﴿: قوله تعاىل َادِعُ ادِ  خيُ وَ خَ هُ مْ ﴾وَ هُ ونَ : , وقوله)١٤٢: النساء( عُ رُ كُ مْ يَ ﴿وَ
كُ  مْ يَ يْـداً  ﴿: , وقوله)٣٠: األنفال( ﴾ رُ اهللاوَ ونَ كَ كِيـدُ مْ يَ ـُ يْـداً ﴾ إِهنَّ أَكِيـدُ كَ  وَ

يَ  ﴿: , وقوله)١٦−١٥: الطارق( رَ اهللاُفَ خِ مْ سَ نْهُ ونَ مِ رُ خَ مْ ﴾  سْ نْهُ , )٧٩: التوبة(مِ
                                                 

 ).٣١٧٦(, والنسائي ح )٤٣٠٢(أخرجه أبو داود ح  (١)
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نَسِ  ﴿: وقوله واْ اهللاَّ فَ مْ ﴾نَسُ ـنُ  ﴿: , وقوله)٦٧: التوبة( يَهُ ـامَ نَحْ ـمْ إِنَّ كْ عَ ا مَ الُواْ إِنَّ قَ
ونَ  ئُ زِ تَهْ سْ ﴾  اهللاُ مُ ِمْ ئُ هبِ زِ تَهْ سْ اخلداع, (فلم تنسب هذه األفعال  ,)١٤: البقرة(يَ
إىل اهللا; إال يف باب املقابلة لفعـل الكـافرين, مـن غـري أن تكـون ...) املكر, الكيد

 .ىل احلقيقةرادة عمعانيها مُ 
والتدقيق يف معاين تلك اآليات يبني أهنا ال تدل عىل معان سـيئة يف حـديثها 

ـالُوا  ﴿: عن أفعال اهللا, فمكر اهللا يف قصة قـوم صـالح هـو إهالكهـم لكفـرهم قَ
وا بِاهللاِ مُ اسَ قَ لِكَ أَ  تَ هْ ا مَ نَ دْ هِ ا شَ لِيِّهِ مَ ولَنَّ لِوَ مَّ لَنَقُ هُ ثُ لَ أَهْ ونَ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَ ادِقُ ا لَصَ إِنَّ لِهِ وَ  هْ

ونَ  رُ عُ مْ الَ يَشْ هُ ا وَ رً كْ ا مَ نَ رْ كَ مَ ا وَ رً كْ وا مَ رُ كَ مَ ا  وَ مْ أَنَّ هِ رِ كْ اقِبَةُ مَ انَ عَ يْفَ كَ انْظُرْ كَ فَ
َعِنيَ ﴾  مْ أَمجْ هُ مَ وْ قَ مْ وَ اهُ نَ رْ مَّ فاملكر اإلهلي هنـا هـو عـذاب اهللا ) ٥١−٤٩: النمل(دَ
 .ون, وليس يف هذا أي معنى يستقبحالذي أتاهم وهم ال يشعر

مْ ﴾, ﴿: وأما اخلداع يف قوله تعاىل هُ ادِعُ وَ خَ هُ هال اهللا هلم يف الدنيا "فهو  وَ إمْ
ـا عـىل املسـلمني, وأنّ اهللا لـيس  حتى اطمأنّوا وحسبوا أن حيلتهم وكيـدهم راجَ

ـاهم اسـتعارة متثيليـة, وحسـنَّ .. نارصهم  ا فإطالق اخلداع عىل استدراج اهللا إيّ تَهْ
  .)١("املشاكلة

وملا أراد اليهود باملسيح السوء, وحاكوا مؤامرهتم للقبض عليه مكر اهللا هبم  
ـرَ اهللاُ﴿: فأنجى املسيح بأسلوب خفي عليهم, ولذلك قال اهللا كَ مَ واْ وَ ـرُ كَ مَ اهللاُ وَ  وَ

 ﴾ ينَ ُ املَْاكِرِ ريْ  , فمكر اهللا هو إنجاء املسيح منهم, وعدم حتقيـق)٥٤:آل عمران(خَ
 .أهدافهم, وهو غاية نبيلة ومقصد كريم

من مؤامرة قريش حـني اجتمعـوا عـىل بابـه ملسو هيلع هللا ىلص ومثله إنجاء اهللا نبيه حممداً 
واْ لِيُثْبِتُـوكَ أَوْ : يريدون قتله يوم اهلجرة, فقـال اهللا ـرُ فَ ينَ كَ كَ الَّـذِ ـرُ بـِ كُ مْ إِذْ يَ ﴿وَ

                                                 
 األصـفهاين الراغب,  القرآن ألفاظ مفردات :, وانظر)٥/٣٢٩(التحرير والتنوير , ابن عاشور  (١)

)١/٢٨٩(. 
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وكَ  جُ ْرِ تُلُوكَ أَوْ خيُ قْ ـرُ اهللاُ يَ كُ مْ يَ ونَ وَ رُ كُ مْ يَ اهللاُ وَ ﴾ وَ ينَ ُ املَْـاكِرِ ـريْ , )٣٠: األنفـال( خَ
 .ليس فيه ما يستقبحملسو هيلع هللا ىلص فإنجاء نبيه 

 .ونطوي التفصيل يف بقية الصور فهي عىل مثل ما بيناه 
هـذه : ولن يفوتنا التنبيه إىل أمر صحيح ذكره أهل العلم باللغة, حني قالوا 

 لغـة العـرب ابتـداء, إنـام ال تُستقبَح معانيهـا يف) املكر والكيد واخلداع(األلفاظ 
هو التوصل باألسباب اخلفية إىل  −مثالً  −تستقبح باعتبار ما أضيفت إليه, فاملكر 

اإليقاع بالعدو, فمكرك بأحدهم متكنك منه من غري أن يتنبه إىل فعلك وتـدبريك, 
, وال يوصـف بمـدح أو ذم إال بمعرفـة مـا ينضـاف إليـه, )مكـر(فهذا يف اللغـة 
ممدوح, وتوصـله إىل حقـوق النـاس ) مكر( حقه بأسلوب خفي فتوصل املرء إىل
 .مذموم) مكر(بأسلوب خفي 

أي سـعيهم لإليقـاع (وهكذا فإن اهللا عز وجل يقابل مكـر الكـافرين اليسـء 
, فهذا معنى قوله )إنجاء األنبياء بوجه خفي(باملكر احلسن ) باألنبياء عىل وجه خفي

ي ﴿: تعاىل رُ بِكَ الَّذِ كُ إِذْ يَمْ رُ وَ كُ يَمْ ونَ وَ رُ كُ يَمْ وكَ وَ جُ ْرِ تُلُوكَ أَوْ خيُ قْ واْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَ رُ فَ نَ كَ
ينَ ﴾ ُ املَْاكِرِ ريْ اهللاُ خَ ُ : , وألجل ذلك قال اهللا عن فعله )٣٠: األنفال( اهللاُ وَ ريْ اهللاُ خَ ﴿ وَ

ينَ ﴾  مكـر إال بخـري , , ألنه ال ي)أمكر املاكرين: (, ومل يقل بأنه )٣٠: األنفال(املَْاكِرِ
 .ءفهو يمكر باملاكرين, ومكره اخلري فعل مجيل يقابل مكرهم اليس

, )١(إرادة الرش باملخدوع وهو ال يعلم: وأما اخلداع فهو حسب الفريوزبادي
وأما ابن دريد فعرفه بأنـه الكـتامن واإلخفـاء, وكـال املعنيـني ال يسـتقبح; إال إذا 

روعة ال ـالعدو الظامل لنيل احلقوق املشانضاف إليه مقصد السوء, وإال فمخادعة 
, )بخفـاء(يستقبحها أحد , فاهللا جاز الكافرين رشاً عىل أفعاهلم وهم ال يدرون 

 . فقابل اهللا خداع الكافرين املشني بخداع ممدوح
                                                 

 ).١٧−٣/١٦(القاموس املحيط, الفريوزبادي  (١)
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يْـداً ﴾  ﴿: وأما الكيد يف مثل قوله  أَكِيـدُ كَ يْـداً وَ ونَ كَ كِيدُ ُمْ يَ : الطـارق(إِهنَّ
عرفه اجلرجاين بأنه إرادة مرضة الغري خفية, وعرفه غريه بأنه التدبري فهو كام  ,)١٥

 .)١(ضد العدو
وهذه املعاين ال عيب فيها, إال إذا كانت سبيالً للتوصل إىل غاية مرذولة, أما 

, )بإرضار خفي هبم(بكيد مثله, أي ) إرادهتم الرض باخلفاء(مقاومة كيد الكائدين 
أن يكون اإلرضار بالعـدو عـىل وجـه ظـاهر حتـى فهذا غري مستنكر, إذ ال يلزم 
 .يستساغ من الناحية األخالقية

تَاهللاِ﴿: ولذلك يقول اهللا عىل لسان إبراهيم م﴾  وَ كُ نَامَ نَّ أَصْ َكِيدَ : األنبياء(ألَ
ويعني أنه سيتخلص منها بوجه خفي, وهذا كيد ممدوح يتخلص بـه النبـي  ,)٥٧

عبد مـن دون اهللا; مـن غـري أن يـدري بـه إبراهيم عليه السالم من األصنام التي ت
سفهاء املرشكني, فيتعرضوا له بالقتل واإليـذاء, وقـد فعـل هـذا الكيـد, فحطـم 

نَ الظَّـاملِِنيَ أصنامهم من غري أن يعرفوا ذلك  ـِ ـهُ ملَ تِنَا إِنَّ ا بِآهلَِ ذَ لَ هَ عَ ن فَ الُوا مَ ﴾ ﴿ قَ
 ).٥٩: األنبياء(

ا لِ  ﴿: ومثله قول اهللا نَ دْ لِكَ كـِ ذَ ـفَ ﴾كَ , أي صـنع اهللا )٧٦: يوسـف( يُوسُ
صنيعاً خفياً جلب فيه اخلـري ليعقـوب وبنيـه بإحضـارهم مـن املجاعـة إىل أرض 

 .مرص
وهكذا فالكيد احلسـن واخلـداع احلسـن ال يستبشـعه أحـد , ومـن مثـل هـذا 
املخادعة واملكر بمن أراد االعتداء عىل العرض واملـال والـنفس, فمخادعـة املعتـدي 

ولإليقاع به عىل وجه خفـي مـن حماسـن األمـور وفاضـل  منه لباً لإلنجاءواملكر به ط
  .األفعال

                                                 
 ).١٨٩(ات, اجلرجاين, ص التعريف (١)
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<ğ̂éÞ^m<V[å^fÂ<]<Ø–è<Øâ 
يضـل مـن  أتى القرآن باملنكر من القول حـني ذكـرت آياتـه أن اهللا :واــقال

وكيـف ! القـرآن إىل اهللا عـز وجـل? هاإلضالل عمل مشني, فكيف ينسبو يشاء,
 !هدايته? نهملهم وحجب عيعذب اهللا بناره من أض

ن يتبني لكل أحد أنه ال يوجـد كتـاب امتـدح اهللا أ من الرضوري :وابـاجل
أنه ما من فعل حسن أو أيضاً وعظمه بمثل ما نجد يف القرآن العظيم, ولكنا نؤمن 

اهللا وإرادته, فاملسـلمون يؤمنـون قبيح جيري يف هذه الدنيا; إال وهو واقع بمشيئة 
يف الكون من عىل هذا الكون, فال رب فيه سواه, وكل ما جيري  أن اهللا هو املهيمن

إال بإرادتـه  أو يطـاع ى اهللاـوفق قـدره األزيل, فلـن يعصـ يقعفإنام خري أو رشور 
فاملسـلمون ال يقولـون ,  رـخالق اخلري والش وعلمه, وهو تعاىل وحده دون سواه

جعلـوا للكـون بقول املجوس الذين زعمـوا أهنـم ينزهـون اهللا عـن النقـائص, ف
 .خالقني, خالقاً للخري , وآخر للرش

وعليه فإن اهللا هو الذي خيلق ويرزق وحييي ويعطـي وينفـع وهيـدي, وهـو 
أيضاً من يميت ويمنع ويمرض ويضل, فنسبة مثـل هـذه األفعـال إليـه لتعلقهـا 

 .بطالقة قدرته وهيمنته جل وعز
نـاف لعـدل اهللا, فـإنام بأنه م القائلني تعذيب اهللا ملن أضله وقول ةوأما مسأل

اهللا تبـارك وتعـاىل عـدل يصدق لو كان إضالل اهللا للناس ابتداء, وهذا حمال عىل 
انَ اهللاُ﴿ ا كَ مَ ونَ إِنَّ  وَ تَّقُ ا يَ م مَّ َ هلَُ بَنيِّ تَّى يُ مْ حَ اهُ دَ دَ إِذْ هَ عْ ماً بَ وْ لَّ قَ ءٍ  اهللاُ لِيُضِ ْ ـلِّ يشَ بِكُ

لِيمٌ  خطـب  لذامجيعاً عىل الفطرة موحدين ,  , فقد خلق الناس)١١٥: التوبة( ﴾عَ
أال إن ريب أمرين أن أعلمكم ما جهلتم ممـا علمنـي يـومي «: الناس فقال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإهنم أتـتهم الشـياطني فاجتـالتهم عـن .. هذا 
ركوا يب مـا مل أنـزل بـه ـوحرمت عليهم ما أحللت هلـم, وأمـرهتم أن يشـ ,دينهم
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 ضل من ضـل باتبـاع وإناممؤمنني, البرش  , وهكذا فاهللا عز وجل خلق)١(»سلطاناً 
 .اختيارهمإرادهتم والشياطني ب

ليميزوا به بـني سـبيل اخلـري  ;ولتقوم حجة اهللا عىل عباده فإنه وهبهم العقل
نِ  ﴿: وسبيل الرش يْ دَ نَاهُ النَّجْ يْ دَ هَ وألجـل ذلـك أرسـل إلـيهم  ,)١٠ :البلـد( ﴾وَ

, ولو كانت اهلداية واإلضـالل جربيـة حتميـة ملـا كـان مـن الرسل وأنزل الكتب
ينَ لِئَالَّ  ﴿لنبيني رسال ارضورة إل رِ نذِ مُ ينَ وَ ِ بَرشِّ الً مُّ سُ ىلَ اهللاِ رُّ ونَ لِلنَّاسِ عَ كُ ةٌ  يَ جَّ  حُ

انَ اهللاُ كَ لِ وَ سُ دَ الرُّ عْ كِيامً  بَ يزاً حَ زِ  ).١٦٥: النساء( ﴾عَ
ؤالء الذين أضلهم كـان إضالل اهللا هلن أ جلياً مل يف آيات القرآن ير أاملتو

وتنكبهم  هم العامية ورفضهم اهلدايةختيار, فقد أضلهم البمقتىض أفعاهلم السيئة
مـن اختـار اهلـد  يدهـو هيـضل من اختار الضالل, ويف املقابـل اهللا ي, فطرقها

 .والرشاد
امَّ  ﴿: وقد نبه القرآن عىل هذا املعنى يف آيات كثرية, منها قوله  لَ افَ وا أَزَ اغُ غَ  زَ

اهللاُ اهللاُ مْ وَ ُ لُوهبَ قِنيَ  قُ اسِ مَ الْفَ وْ ي الْقَ ْدِ فكان إضالل اهللا هلـم ,  )٢()٥: الصف( ﴾الَ هيَ
لُو ﴿: ومنعه اهلداية عنهم بسبب زيغاهنم, ومثله قوله مُ اهللاُيفِ قُ هُ ادَ ـزَ ضٌ فَ ـرَ ِم مَّ  هبِ

ذِ  كْ انُوا يَ ابٌ أَلِيمٌ بِامَ كَ ذَ م عَ هلَُ ضاً وَ رَ  ).١٠: البقرة(﴾ بُونَ مَ
ومثله حـال أولئـك الـذين رصف اهللا قلـوهبم عـن النـور واهلـد بسـبب 

ِ  ﴿استكبارهم عن قبول احلق  ـريْ ضِ بِغَ ونَ يفِ األَرْ ُ ـربَّ تَكَ ينَ يَ َ الَّذِ ايتِ نْ آيَ فُ عَ ِ أَرصْ سَ
بِ  اْ سَ وْ رَ إِن يَ ا وَ َ نُواْ هبِ مِ ؤْ ةٍ الَّ يُ لَّ آيَ اْ كُ وْ رَ إِن يَ قِّ وَ إِن احلَْ ـبِيالً وَ وهُ سَ ـذُ تَّخِ ـدِ الَ يَ شْ يلَ الرُّ

اتِنَـ واْ بِآيَ بُ ـذَّ ُمْ كَ لِكَ بِأَهنَّ بِيالً ذَ وهُ سَ ذُ تَّخِ يِّ يَ بِيلَ الْغَ اْ سَ وْ رَ ـافِلِنيَ يَ ـا غَ نْهَ واْ عَ ـانُ كَ  ﴾ا وَ
                                                 

 ).٢٨٦٥(أخرجه مسلم ح  (١)
وقد ورد مثل هذا يف آيات كثرية ذكرت أن اهللا ال هيدي الظاملني والكافرين واخلـائنني وغـريهم  (٢)

 .احلق واختار العامية عىل اهلداية طريق ممن تنكب



١٢٤

 
 
 
 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<äèˆ{ß{iÜ 

 ).١٤٦: األعراف(
ووفق هذه القاعدة أيضـاً أضـل اهللا مـن نقـض عهـده وميثاقـه وأفسـد يف 

قِنيَ  ﴿: ايصاألرض باملع اسِ لُّ بِهِ إِالَّ الْفَ ا يُضِ مَ دَ اهللاِالَّ  وَ هْ ونَ عَ نقُضُ ينَ يَ دِ  ذِ عْ مِن بَ
ــمُ  ضِ أُولَـــئِكَ هُ ونَ يفِ األَرْ ــدُ سِ فْ يُ ــلَ وَ ــرَ اهللاَُّ بِــهِ أَن يُوصَ ــا أَمَ ــونَ مَ طَعُ قْ يَ يثَاقِــهِ وَ مِ

ونَ ﴾ ُ ارسِ بسبب إفسـاده يف  , فهذا الفاسق يستحق الضاللة)٢٧−٢٦: البقرة( اخلَْ
 .األرض وعمله املشني

نُواْ بِهِ  ﴿: ويؤكد هذا املعنى قوله تعاىل  مِ ؤْ ْ يُ امَ ملَ مْ كَ هُ ارَ أَبْصَ مْ وَ ُ هتَ ئِدَ لِّبُ أَفْ قَ نُ وَ
ونَ ﴾ هُ مَ عْ ِمْ يَ يَاهنِ غْ مْ يفِ طُ هُ رُ نَذَ ةٍ وَ رَّ لَ مَ ـإِنَّ اهللاَ ﴿: , وقولـه)١١٠: األنعـام( أَوَّ الَ  فَ

ن يُ  ي مَ ْدِ ينَ ﴾هيَ ِ ن نَّارصِ م مِّ ا هلَُ مَ لُّ وَ , فكل هؤالء الذين أضـلهم )٣٧: النحل( ضِ
ي اهللاُ ﴿: اهللا ال يستحقون هداية اهللا بسبب فعاهلم القبيحة ْدِ يْفَ هيَ واْ  كَ ـرُ فَ مـاً كَ وْ قَ

قٌّ وَ  ولَ حَ سُ واْ أَنَّ الرَّ دُ هِ شَ ِمْ وَ هنِ دَ إِيامَ عْ اهللاُبَ مُ الْبَيِّنَاتُ وَ اءهُ ْ  جَ مَ الظَّاملِِنيَ الَ هيَ وْ ي الْقَ دِ
  ْم هُ آؤُ زَ لَـئِكَ جَ نَةَ اهللاِأُوْ مْ لَعْ يْهِ لَ ﴾ أَنَّ عَ َعِـنيَ النَّـاسِ أَمجْ ةِ وَ املَْآلئِكَ : آل عمـران( وَ
٨٧−٨٦.( 

ـا ﴾  هَ ثْلُ يِّئَةٌ مِّ يِّئَةٍ سَ اء سَ زَ جَ : الشـور(وكام أن اإلضالل نتيجة للضالل ﴿ وَ
ـا  هي توفيق وجزاء ملـن اختـار طريـق الطاعـة ﴿, فكذلك هداية اهللا إنام )٤٠ أَمَّ فَ

اطاً  َ هيِمْ إِلَيْهِ رصِ ْدِ هيَ لٍ وَ فَضْ نْهُ وَ ةٍ مِّ َ محْ مْ يفِ رَ هُ لُ خِ يُدْ سَ واْ بِهِ فَ مُ تَصَ اعْ نُواْ بِاهللاِّ وَ ينَ آمَ  الَّذِ
يامً ﴾  تَقِ سْ قَـى )١٧٥: النساء(مُّ اتَّ طَـى وَ ـنْ أَعْ ـا مَ أَمَّ قَ بِاحلُْ  , ﴿ فَ ـدَّ صَ ـنَى وَ  سْ

  َ يُرسْ هُ لِلْ ُ نُيَرسِّ سَ نَى  فَ ـتَغْ اسْ لَ وَ نْ بَخِ ا مَ أَمَّ ـنَى  وَ سْ بَ بِاحلُْ ـذَّ كَ ـ وَ نُيَسّ سَ هُ ـِفَ رُ
 ﴾  َ  ).١٠−٥: الليل(لِلْعُرسْ

ومثل هذه املعاين التي يستنكرها أهل الكتاب عىل القرآن وردت يف كتبهم , 
هذا سريسـل  وألجل  ,حلق حتى خيلصوامل يقبلوا حمبة ا ألهنم ": ومنه قول بولس

لكي يدان مجيع الذين مل يصـدقوا  , اهللا عمل الضالل حتى يصدقوا الكذب إليهم
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 ).١٢−٢/١٠) ٢(تسالونيكي ( "باإلثم بل رسوا  ,احلق
هـل : والعَجـب يلفنـي تساءلوبعد ثبوت براءة القرآن مما نسبوه إليه فإين أ

وا ؤيف كتـبهم? أمل يقـره عىل القرآن ا استنكروجهل أصحاب هذه الشبهة وجود م
ما جاء يف سفر حزقيال , وهو من األسفار املقدسة التـي يـؤمن هبـا الطـاعنون يف 

النبي إذا ضل وتكلم بكالم , فأنا الـرب أضـللت ": القرآن من اليهود والنصار
, ويف العهد اجلديد يذكر بـولس أن اهللا يقيسـ )١( !?)١٤/٩حزقيال ( "ذلك النبي
روميـة ( "ي مـن يشـاءـهـو يـرحم مـن يشـاء, ويقسـ": أراد ضالهلم قلوب من

 , فامذا هم قائلون?)٩/١٨
وبعيداً عن التعليل القرآين الذي ذكرناه إلضالل اهللا أهل الرش مـن عبـاده; 

ر ونتيجـة أفعـاهلم, بـل ـفإن بولس ال جيعل اهلداية واإلضالل بسبب اختيار البش
: اهللا املطلـق يف فعـل مـا يشـاء, فيقـوليسنده وما يستتبعه مـن العـذاب إىل حـق 

بل من أنت أهيا اإلنسان الـذي ! ملاذا يلوم بعد? ألن من يقاوم مشيئته: فتقول يل"
ملـاذا صـنعتني هكـذا? أم لـيس للخـزاف : جتاوب اهللا? ألعل اجلبْلة تقول جلابلها

روميـة ( "سلطان عىل الطني أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة, وآخر للهوان
, فاإلضالل حسب النص اإلنجـييل ال يتعلـق إال باملشـيئة اإلهليـة, )٢١−٩/١٨

 .وليس بسبب ظلم العباد وضالهلم وطغياهنم

                                                 
األيـام (, )٧/٣ اخلـروج: (انظـر: وقد تكرر هذا يف نصوص كثرية نكتفي باإلشارة إىل بعضـها (١)

 ).٢/١١) ٢(تسالونيكي (, )١٨/٢٢) ٢(
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ْلِكَ ﴿ : القرآن ينسب إىل اهللا األمر بالفاحشة يف قوله :واــقال ا أَن هنُّ نَ دْ ا أَرَ إِذَ وَ

فِيهَ  َ رتْ ا مُ نَ رْ ةً أَمَ يَ رْ رياً قَ مِ ا تَـدْ اهَ نَ رْ مَّ ـدَ لُ فَ ـوْ ا الْقَ يْهَ لَ قَّ عَ ا فَحَ واْ فِيهَ قُ سَ فَ : اإلرساء(﴾ ا فَ
 !ثم عاقبهم عىل ذلك ,اهللا أمر املرتفني بالفسق :, ففهموا منه أن اآلية تقول)١٦

 :, فاآلية تقول مر به اهللاأما رصحياً حقيقة مل يظهر يف منطوق اآلية  :واجلواب
﴿  َ رتْ ا مُ نَ رْ ا أَمَ , لكن مفهوم اآلية يدل حقيقة املأمور به وال تفصيلهوال حتدد ﴾, فِيهَ

ا ﴿ عىل أن اهللا أمرهم بالطاعة  واْ فِيهَ قُ سَ فَ الفسـق هـو اخلـروج ف ,بعصياهنم له ﴾فَ
 .عن الطاعة

خـرج مـن طاعـة ربـه, والعـرب  ﴿ففسق عن أمر ربه﴾ ": قال ابن منظور
ت الرطبة من قرشها, وكـأن الفـأرة قد فسق: تقول إذا خرجت الرطبة من قرشها

إنام سميت فويسقة خلروجها من جحرها عىل الناس , والفسق اخلروج عن األمر 
 .)١("وفسق عن أمر ربه أي خرج

أمرهم بالصـالح ,  الذي ومن هذا تبني أن فسقهم هو خروجهم عن أمر اهللا
ك وتعاىل إىل إال بالصالح, وال يدعو تبار فخرجوا عن أمره, واهللا عز وجل ال يأمر

ـدْ ﴿ ليسء من القول أو الفعـل إىل االفاحشة وال  جَ ـالُواْ وَ ـةً قَ شَ احِ ـواْ فَ لُ عَ ا فَ إِذَ ا وَ نَ
اهللا ا وَ اءنَ ا آبَ يْهَ لَ ـلْ إِنَّ  عَ ـا قُ َ ا هبِ نَ رَ رُ بِالْفَ  اهللا أَمَ ـأْمُ ـىلَ اهللاالَ يَ ولُـونَ عَ قُ ـاء أَتَ شَ ـا الَ  حْ مَ

ونَ  لَمُ عْ  ).٢٨: األعراف( ﴾ تَ

                                                 
 ).١٠/٣٠٨(لسان العرب, ابن منظور  (١)
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ـ﴿ : نسب القرآن إىل اهللا التحرس يف قوله :قالــوا سْ ا حَ ـا ـيَ بَـادِ مَ ـىلَ الْعِ ةً عَ رَ
ئُون زِ تَهْ سْ انُوا بِهِ يَ ولٍ إِالَّ كَ سُ ن رَّ م مِّ أْتِيهِ , والتحرس أشد الندم, فهل )٣٠: يس(﴾  يَ

 اهللا يتحرس?
ر ـاهللا, بل حتكي حتسـأن اآلية مل تذكر مطلقاً صدور احلرسة من  :واجلـواب

 ـر مـن اهللا ـالكافرين عىل تكذيبهم الرسل وهم يلقون يف النار, ولو كـان التحسـ
فإن اهللا قادر عىل إخراجهم من النار وإدخـاهلم اجلنـة;  ـعياذاً باهللا من هذا املعنى 

 .فهذا أوىل له من التحرس الذي يصنعه من ال يملك حيلة وال دفعاً ملا يتحرس عليه
قال ": عنى فهمه مفرسو اإلسالم ونقلوه عن التابعني, قال ابن كثريوهذا امل

بَادِ ﴾: قتادة ىلَ الْعِ ةً عَ َ رسْ ا حَ أي يا حرسة العباد عىل أنفسها عـىل مـا ضـيعت :  ﴿ يَ
رهتم ونـدامتهم يـوم ـيـا حسـ: ومعنى هـذا... من أمر اهللا, وفرطت يف جنب اهللا 

 . )١("ل اهللا, وخالفوا أمر اهللالقيامة إذا عاينوا العذاب, كيف كذبوا رس
بَادِ ﴾: عباسابن  قال ىلَ الْعِ ةً عَ َ رسْ ا حَ   . )٢( العباد ويل يا أي ﴿ يَ

طـتُ يفِ : ويصدق هذا قول اهللا تعاىل رَّ ـا فَ تَى عىلَ مَ َ رسْ ا حَ سٌ يَ فْ ولَ نَ قُ ﴿ أَن تَ
ينَ ﴾ رِ اخِ ِنَ السَّ نتُ ملَ إِن كُ نبِ اهللاَِّ وَ هو الكافر, ال اهللا عز  , فاملتحرس)٥٦: الزمر( جَ

 .وجل, فبطلت الشبهة واستبان احلق ملن ألقى السمع وهو شهيد
والعجب أن كتب أصحاب هذه الشبهة ال متل من كثرة نسبة التحرس والندم إىل 

, شاول جعلتُ  أين عىل ندمتُ " :أن الرب قال اهللا تعاىل, ومن ذلك  من رجع ألنه ملكاً
بنـي إرسائيـل  رفـع عـن, وأنـه )١٥/١٠) ١( صـموئيل( " كالمـي يقم ومل ورائي,

>). ٢/١٨ القضاة(  " أنينهم أجل من ندم الرب ألن" د أعدائهمالعذاب بي

                                                 
 ).٦/٥٧٤(تفسري القرآن العظيم, ابن كثري  (١)
 ).٦/٥٧٤( املصدر السابق (٢)



١٢٨

 
 
 
 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<äèˆ{ß{iÜ 

<ğ̂ŠÚ^}<V[ìçÛ¦<íË‘<ÓÖ]<Øâ<

الكرب صفة مذمومة ينفر منها العقالء, ومع ذلك فإن القرآن يصـف  :قالـوا
ي الَ ﴿ : باملتكرب يف قوله اهللا ويسميه وَ اهللاَُّ الَّذِ مُ هُ ـالَ وسُ السَّ ـدُّ وَ املَْلِكُ الْقُ  إِلَهَ إِالَّ هُ

ونَ  كُ ِ امَّ يُرشْ انَ اهللاَِّ عَ بْحَ ُ سُ ربِّ بَّارُ املُْتَكَ يزُ اجلَْ زِ نُ الْعَ يْمِ نُ املُْهَ مِ  ).٢٣: احلرش(﴾ املُْؤْ
بداية فإن اهللا عز وجل وصف نفسه وسامها يف القـرآن الكـريم  :واجلـواب

نَى اجلالل ﴿ بأسامء وصفات اجلامل و سْ ء احلُْ امَ هللاِِّ األَسْ ﴾, فأي اسـم مـن أسـامئه وَ
 .يدل عىل غاية يف احلسن والكامل, مما يليق بجالل اهللا وعظمته

وهذا املعنى يالزم صفات اهللا, وإن دلت هذه الصفات عىل غري الكامل واجلالل 
 .نى مشنيحني تضاف إىل العباد; فإن االسم يف إطالقه عىل اهللا يتعاىل عن كل مع

وقــد ســمى اهللا تعــاىل نفســه بــاملتكرب لتعاليــه وتنزهــه عــن كــل النقــائص 
 .)١("تكرب عن كلّ رش": واملعايب, قال قتادة

ولو تساءلنا عن معنى الكرب يف لغة العرب; لوجدنا املرتىض الزبيدي جييـب 
عز  , واهللا".. التعظم : والتكرب واالستكبار ... الرفعة والرشف : رب الكِ ": بالقول

 .وجلَّ مستحق للرفعة والرشف والتعظم, بل له من ذلك أكمله وأمته
املتعايل عـن : املتكرب والكبري أي العظيم ذو الكربياء, وقيل": قال ابن األثري
والكربياء العظمة وامللـك, وقيـل .. املتكرب عىل عتاة خلقه : صفات اخللق, وقيل

 .)٢("ف هبا إال اهللا تعاىلهي عبارة عن كامل الذات وكامل الوجود, وال يوص
إذا طلـب فيـه اإلنسـان مـا ال  −باجلملـة  −رب اإلنسان فهو مـذموم وأما كِ 

يتميز بعضهم عىل بعض إال بقدر ما أنعم اهللا به عىل  يستحقه, فالناس سواسية, ال
غار هللا املنعِم, ال  الواحد فيهم, فمن كان هذا حاله; فحقه املزيد من التواضع والصَّ

                                                 
 ).٢٣/٣٠٢(جامع البيان, الطربي  (١)
 ).٥/١٢٥(لسان العرب, ابن منظور  (٢)
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الكـرب والتكـرب واالسـتكبار  ": الكـرب عـىل عبـاد اهللا, يقـول الزبيـديالتباهي و
حالة يتخصص هبا اإلنسان من إعجابه بنفسـه, وأن يـر نفسـه : متقاربة, فالكرب
يعضهم ر متساوون , فتعظم ـ, فمثل هذا الكرب مذموم; ألن البش)١("أكرب من غريه

 .عىل بعضهم غري مستحق, فلحق صاحبه الذم همواستكبار
 أن من كِرب العباد ما هو ممدوح; كاسـتكبارهم واسـتعالئهم عـن الـذنوب كام

 .والدنايا واخلسائس, فالعاقل يتكرب ويرتفع عىل مواقعتها, وتكربه عليها غري مذموم
ومن الكرب غري املذموم ما يقع طبيعـة; كاسـتكبار اإلنسـان عـىل غـريه مـن 

حليـاة منهـا, وأن حيـاة كثـري احليوانات, فري أنه أفضل منها وأعىل, وأنه أحق با
منها رهن مصلحته وحاجته, وأنه األحق بمنافع الكون املسـخر لـه, فاسـتكباره 
عليها وتكربه بذبحها وإهدار مصاحلها ليس بمذموم; ألنه حقه, فإذا كان كذلك; 

 .فتكرب اهللا املنعم عىل عباده أوىل
<ğ̂‰^‰<V[^ãmæ‚u<‚Ãe<÷c<ð^éù]<Ü×Ãè<÷<]<Øâ<

القرآن ينسب إىل اهللا أنه ال يعلم األشياء إال بعد حدوثها, واسـتدلوا  :قالوا
فَ اهللاُ﴿ : بآيات, منها قوله  فَّ فاً ﴾ اآلنَ خَ ـعْ مْ ضَ يكُ مَ أَنَّ فـِ لـِ عَ مْ وَ نكُ : األنفـال( عَ

تَّبِعُ : , وقوله)٦٦ ن يَ مَ مَ لَ ا إِالَّ لِنَعْ يْهَ لَ نتَ عَ ةَ الَّتِي كُ بْلَ نَا الْقِ لْ عَ ا جَ مَ ن  ﴿ وَ ـَّ ولَ ممِ سُ الرَّ
بَيْهِ ﴾ قِ ىلَ عَ لِبُ عَ نقَ  ).١٤٣: البقرة( يَ

أن القرآن نسب إىل اهللا العلم املطلق بكل يشء, فهو الـذي يعلـم  :واجلواب
ما كان وما سيكون, وما مل يكن لو كان كيف يكـون , واآليـات القرآنيـة يف هـذا 

واْ ا﴿ : الصدد ال تكاد حتىص لكثرهتا, منها قوله قُ اتَّ واْ أَنَّ اهللاَ هللاَوَ مُ لَ اعْ ءٍ  وَ ْ ـلِّ يشَ بِكُ
لِيمٌ ﴾ ورِ ﴾ إِنَّ اهللاَ﴿ : , وقوله)٢٣١: البقرة( عَ ـدُ اتِ الصُّ ذَ لِيمٌ بـِ : آل عمـران( عَ
لِيامً ﴾ إِنَّ اهللاَ ﴿: , وقوله)١١٩ ءٍ عَ ْ لِّ يشَ انَ بِكُ  ).٣٢: النساء( كَ

                                                 
 ).٣/٥١٤(تاج العروس, الزبيدي  (١)
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ن خيلق اخللق بخمسني اهللا أزيل, وقد كتب اهللا ما سيعمله العباد قبل أ وعلمُ 
كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السـاموات واألرض «: ملسو هيلع هللا ىلص ألف سنة, يقول 

وكتـب يف الـذكر كـل يشء, وخلـق «: ويف حـديث آخـر  )١(»بخمسني ألف سنة
 .فهذا النوع األول من علم اهللا, وثبوته كاف يف دفع الشبهة )٢(»الساموات واألرض

لمـه والنوع الثاين من العلم اإلهل ي هو علمـه بوجـود مـا علمـه أزالً, أي عِ
بحدوث أفعالنا التي كان يعلم أهنا ستكون, فاهللا يعلم ذنب املذنب وطاعة املطيع 
قبل أن خيلق اخللق, ثم إذا أذنب العبد أو أطاع; علم اهللا حتقـق الفعـل ووجـوده, 

م الـذي فأثابه عليه بموجب فعله, فهذا نوع آخر من العلم , يتصف بـه اهللا العلـي
 .يزال عليامً  كان وما

وهو ما يفهمه املتأمل يف آيات القرآن الكريم, ففي آيات سورة املائـدة خيـرب 
ينَ  ﴿اهللا أنه يبتيل عباده بام حرم عليهم من الصيد ليعلم من خيافه بالغيب  ا الَّذِ َ ا أَهيُّ يَ

مُ اهللاُآ نَّكُ وَ نُواْ لَيَبْلُ نَالُهُ  مَ يْدِ تَ نَ الصَّ ءٍ مِّ ْ مَ  بِيشَ لَ يَعْ مْ لـِ كُ ـاحُ مَ رِ مْ وَ يكُ دِ ـهُ  اهللاُ أَيْ افُ َ ـن خيَ مَ
يْبِ ﴾  , فهذا علم الوجود للفعـل وحتققـه, وهـو العلـم الـذي )٩٤: املائدة(بِالْغَ

حياسب اهللا اخلالئق به, وال يمنع هذا وال يتعارض مع علم اهللا املطلق الذي أثبتـه 
واْ أَنَّ اهللاَ ﴿: السياق نفسه مُ لَ لَ  لِتَعْ عْ ا يفِ يَ مَ اتِ وَ وَ امَ ا يفِ السَّ أَنَّ اهللا مُ مَ ضِ وَ ـلِّ  األَرْ بِكُ
لِيمٌ ﴾ ءٍ عَ ْ  ).٩٧: املائدة( يشَ

ومثله يف حديث اهللا عن املنافقني, فقد أخرب اهللا أنه يعلم مـا يف صـدورهم, 
لَيْسَ اهللاُوأنه سيعلم أفعاهلم التي خترب بام يف قلوهبم حني يفعلوهنا ﴿  مَ بِ  أَوَ لَ امَ يفِ بِأَعْ

ِنيَ  املَ ورِ الْعَ دُ نَّ اهللا صُ مَ لَ لَيَعْ نَّ املُْنَـافِقِنيَ  وَ مَ لَ لَـيَعْ نُـوا وَ ينَ آمَ : العنكبـوت(﴾ الَّـذِ
١١−١٠.( 

                                                 
 ).٢٦٥٣(أخرجه مسلم ح  (١)
 ).٣١٩٢(أخرجه البخاري ح (٢) 
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َ اهللاُ ﴿: ومثله قول اهللا تعاىل لِيَبْتَيلِ حَّ  وَ لِيُمَ مْ وَ كُ ورِ دُ ا يفِ صُ مْ مَ لُوبِكُ ا يفِ قُ صَ مَ
اهللاُ ورِ  وَ دُ اتِ الصُّ لِيمٌ بِذَ , فهو عليم بضامئرهم, واختبـاره )١٥٤: آل عمران(﴾  عَ

هلم ليس لزيادة علمه تبارك وتعاىل, بل ليتحقق ما علمه بفعل العبـاد, فيجـازهيم 
ه بام عملوا  .بموجب هذا العلم , أي بموجب علمِ

, أي مشاهدة أو رؤية ما علمه "علم املشاهدة"وقد سمى العلامء هذا العلم 
آه , ومــن املعلــوم أن الرؤيــة والعلــم يرتادفــان يف بعــض اهللا أزالً, ثــم حتقــق فــر
رَ أَنَّ اهللا: اإلطالقات, كام يف قوله ْ تَ ﴾ ﴿أَملَ ضِ َرْ ـا يفِ األْ مَ اتِ وَ وَ ـامَ ـا يفِ السَّ ـمُ مَ لَ عْ  يَ

مَ  ﴿: أمل تعلم, لذا قال القرطبي يف تفسري قوله تعـاىل: , ومعناه)٧: املجادلة( لَ يَعْ لـِ
سَ  وا رِ غُ لَ بْ دْ أَ ﴾أَن قَ ِمْ هبِّ تِ رَ ليعلم اهللا ذلك علم مشاهدة : املعنى"): ٢٨: اجلن( االَ

 .)١("كام علمه غيباً 
مْ ﴾  ﴿: ويف رشح قوله ـنكُ ينَ مِ دِ اهِ مَ املُْجَ لَ عْ تَّى نَ مْ حَ نَّكُ وَ لَنَبْلُ  )٣١: حممـد(وَ
 . )٢("العلم الذي هو علم وجود , وبه يقع اجلزاء": يقول ابن اجلوزي

لم الرب تبارك وتعاىل ال جيـوز أن يكـون مسـتفاداً مـن ": وقال ابن تيمية عِ
يشء من املوجودات, فإن علمه من لوازم ذاته; فعلمُ العبد يفتقر إىل سبب حيدثـه 
وإىل املعلوم الذي هو الرب تعاىل أو بعض خملوقاته, وعلم الرب الزم له من جهة 

وماتـه التـي علمهـا إما نفسه املقدسة وإمـا معل: أن نفسه مستلزمة للعلم واملعلوم
 ."...قبل خلقها 

ثم ذكر بعضاً من اآليات من جنس مـا أورده الطـاعنون يف القـرآن اليـوم, 
هذا مع اتفاق سلف األمة وأئمتها عىل أن اهللا عـامل بـام سـيكون ": وعقب بالقول

                                                 
 ).١٩/٣١(اجلامع ألحكام القرآن, القرطبي  (١)
 ).٧/٤١١(زاد املسري, ابن اجلوزي  (٢)
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 .)١("قبل أن يكون , وقد نص األئمة عىل أن من أنكر العلم القديم فهو كافر
 .هذا القول وبطالنه بالدليل والربهانوهكذا تبني فساد 

لكن العجب يف هذه األبطولة صدورها ممن يف كتبه مثل هذه املعاين من غري 
 إىلال متـد يـدك  ": أن يستنكرها, فقد جاء يف سفر التكوين أن اهللا قـال إلبـراهيم

, ألين اآلن علمت أنـك خـائف اهللا, فلـم متسـك ابنـك  الغالم, وال تفعل به شيئاً
وتتـذكر كـل الطريـق ", ومثله يف سفر التثنيـة )٢٢/١٢التكوين ( "عنيوحيدك 

ـذلَّك وجيربـك,  التي فيها سار بك الرب إهلك هذه األربعني سنة يف القفر; لكي يُ
, أفام كـان أوىل هبـم أن )٨/٢التثنية ( "ليعرف ما يف قلبك; أحتفظ وصاياه أم ال?

ها ما جـاء يف كتـبهم? لكـنهم حيملوا نصوص القرآن عىل املعاين التي حيملون علي
 .قوم مبطلون
<ğ̂Ãe^‰<V[ÝøŠÖ]<äé×Â<‹Þçè<ÝçÎ<‚Â<»<áa†ÏÖ]<Ô<Øâ<

نَاهُ إِىلَ  ﴿: شك القرآن يف عدد قوم يونس حني قال :واــقال لْ سَ أَرْ ئَةِ أَلْـفٍ وَ  مِ
ونَ  يدُ زِ يمنـع  −) أو(الذي يفيده حرف  −, وهذا الشك ) ١٤٧: الصافات( ﴾أَوْ يَ
 .إىل اهللا العليم الذي ال خيفى عليه عدد قوم يونس وال غريهم نسبة القرآن
اهللا بكل يشء عليم, وال يعزب عـن علمـه يشء يف األرض وال  :وابـواجل

يف لغـة ) أو(يف السامء, وإنام جهل املستشـكل هلـذه اآليـة لغـة العـرب, ذلـك أن 
زيد, ومنها ما  جاء حممد أو: , فمنها ما هو للشك , كقولنا)٢(العرب تأيت عىل معاين
, ومنها ما يأيت بمعنى : يفيد التخيري, كقولنا , ومهـا )بل(أو ) و(تعال اليوم أو غداً

 .معنيان متقاربان, وهو موضع الشاهد, ويلزمنا فيه بعض التفصيل
                                                 

 ).٥/١٧٩(درء تعارض العقل مع النقل, ابن تيمية  (١)
م املرادي ابن ,اجلنى الداين يف حروف املعاين, و)١/٢٠(خمتار الصحاح , الرازي : انظر) ٢( اسِ , أُمّ قَ

  .)٢/٨٠٨(اجلوجري  حممد, العرب كالم معرفة يف الذهب شذور رشح, و)٢٣٠−٢٢٧(ص 
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معنى الواو, وهو كثري يف لغة العرب, كام يف قول الشاعر توبة بـن ) أو(تفيد 
 : احلمري

 ىل بأين فاجرٌ         لنفيس تقاها أو عليها فجورهاوقد زعمت لي           
 .وعليها فجورها: أي

 :ومثله قول أيب األسود الدؤيل 
داً حباً شديداً          وعب                    اً ـاساً ومحزة أو عليّ ـأُحب حممّ

; ال أنه مرتدد يف حمبته بينهام  .ويريد أنه حيب محزة وعلياً
 : ح اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيزومثله قول جرير وهو يمد

راً        نال اخل                             ر  الفة أو كانت له قدَ  كام أتى ربَّه موسى عىل قدَ
راً : أي  .نال اخلالفة وقد كانت له قدَ

ورد يف  )١(بمعنـى الـواو) أو(وهذا االستخدام الشائع عنـد العـرب حلـرف 
امً أَوْ  ﴿: ثرية, منهـا قـول اهللا تعـاىلالقرآن الكريم يف مواضع ك مْ آثـِ ـنْهُ عْ مِ الَ تُطـِ وَ

وراً  فُ راً أَوْ  ﴿: وال تطع آثامً وكفوراً , وكذلك قولـه: , أي)٢٤: اإلنسان( ﴾كَ ـذْ عُ
راً  ذْ , وقولـه : , أي)٦: املرسالت( ﴾نُ ـىلَّعَ  ﴿: عذراً ونـذراً ْشَ رُ أَوْ خيَ كَّ تَـذَ ـهُ يَ  ﴾لَّ

ـراً  ﴿: شى, وقوله يتذكر وخي: , أي)٤٤: طه( ـمْ ذِكْ ثُ هلَُ ْـدِ ـونَ أَوْ حيُ تَّقُ مْ يَ هُ لَّ  ﴾لَعَ
امَ إِالَّ  ﴿: , وقوله يتقون وحيدث هلم ذكراً : , أي)١١٣: طه( هُ ومَ حُ مْ شُ يْهِ لَ نَا عَ مْ رَّ حَ

ظْـمٍ  ـتَلَطَ بِعَ ا اخْ ا أَوْ مَ ايَ وَ ا أَوِ احلَْ َ مهُ ورُ لَتْ ظُهُ َ ا محَ  ومـا: , أي )١٤٦: األنعـام(﴾ مَ
 .اختلط بعظم

عىل هـذا املعنـى الشـائع عنـد  ﴿أو يزيدون﴾: وقد خرج العلامء قوله تعاىل
أن اهللا أرسل يونس إىل مائة ألـف ويزيـدون , : بمعنى الواو, فاملعنى: العرب, أي

ونُقل ذلك عن بعض الصحابة والتابعني, كابن عباس واحلسن وسعيد بن جبري ,  
                                                 

 ).٢١٧−١/٢١٦(انظر املزيد من الشواهد يف رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك ) ١(
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: ملسو هيلع هللا ىلصأُيب بن كعب عن هـذه اآليـة? فقـال  , فقد سأله ملسو هيلع هللا ىلص بل هو مروي عن النبي 
 .ن ألفاً ييزيدون عرش: , أي)١(»عرشون ألفاً «

التـي تفيـد ) بـل(يف لغة العـرب بمعنـى آخـر قريـب, وهـو ) أو(كام تأيت 
اإلرضاب االنتقايل كام أسامه إماما اللغة أبو عيل الفاريس وابـن جنـي, وغريمهـا, 

 :عياله  وهو يصف كثرةواستشهدوا بقول جرير 
مْت هبم          لم ادـهم إال بـدتـصِ عـم أُحـاذا تر يف عيال قد برَ دَّ  عَ

تَّلْتُ أوالديـلوال رجانية          ـــانني أو زادوا ثمـكانوا ثم  اؤك قد قَ
 : ومثله قول ذي الرمة

ى         حَ نَق الضُّ وْ نِ الشمس يف رَ رْ ثْلَ قَ تْ مِ لَ     بَدَ ا أو أنتِ يف العني أَمْ  )٢(حُ وصورهتِ
, وهو إثبات املخرب عنـه, ونفـي مـا زاد )الواو(معنى زائداً عىل ) بل(وتفيد 
ن, وليسوا أقل من ذلـك, ويف الثـاين ويف البيت األول أهنم ثامن وثامن عنه, ومعناه

 .أن مجاهلا ليس بأقل من قرن الشمس, بل هي أمجل منها
, ومنه قوله تعـاىلمرارورد يف القرآن ) أو(لـ  فصيح والبليغوهذا املعنى ال : اً

ةً ﴿  وَ سْ دُّ قَ ةِ أَوْ أَشَ ارَ جَ ِ احلْ يَ كَ هِ لِكَ فَ دِ ذَ عْ ن بَ م مِّ لُوبُكُ تْ قُ سَ مَّ قَ , )٧٤: البقـرة( ﴾ثُ
ـيَ ﴿ : بل هي أشد قسوة, وقوله : أي شْ خَ نَ النَّـاسَ كَ ـوْ ْشَ مْ خيَ نْهُ يقٌ مِّ رِ ا فَ أَوْ  ةِ اهللاإِذَ

يَةً  شْ دَّ خَ مـن ملسو هيلع هللا ىلص بل أشد خشية, وقوله عن قرب النبـي  :, أي)٧٧: النساء( ﴾أَشَ
نَى  ﴿: جربيل ِ أَوْ أَدْ نيْ سَ وْ ابَ قَ انَ قَ كَ : بل هو أدنـى, وقولـه: , أي)٩: النجم( ﴾فَ

بُ  ﴿ ـرَ وَ أَقْ ِ أَوْ هُ حِ الْبَرصَ لَمْ ةِ إِالَّ كَ اعَ رُ السَّ ا أَمْ مَ بـل هـو : , أي)٧٧: النحـل( ﴾وَ
واْ اهللا ﴿: أقرب, وقوله رُ كُ اذْ كْ  فَ ذِ ـراً كَ دَّ ذِكْ مْ أَوْ أَشَ اءكُ مْ آبَ كُ , )٢٠٠: البقـرة( ﴾رِ

                                                 
, وفيه رجـل مـبهم, فاحلـديث )٢١/١١٥(, والطربي يف تفسريه )٣٢٢٩(أخرجه الرتمذي ح ) ١(

 .ضعيف
 ).١/٢٠(خمتار الصحاح , الرازي ) ٢(
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 .بل أشد ذكراً : أي
عـىل كـم تفرقـت بنـو إرسائيـل? : ملسو هيلع هللا ىلص لذا ملا سأل عبد اهللا بن سالم النبي  
عىل واحدة أو اثنتني وسبعني فرقة, وأمتي أيضاً ستفرتق مـثلهم , أو «: ملسو هيلع هللا ىلص أجابه 

 .)١(»يزيدون واحدة , كلها يف النار إال واحدة
: لـيس للشـك, بـل املعنـى ,»عىل واحدة أو اثنتني وسـبعني فرقـة«: وقوله

يف حـديث ملسو هيلع هللا ىلص ره ـواحدة وسبعون لليهود , واثنتان وسبعون للنصار, كام يفسـ
وافرتقـت .. افرتقـت اليهـود عـىل إحـد وسـبعني فرقـة «: عوف بن مالك عنه

 .»النصار عىل اثنتني وسبعني فرقة
 ,»سـتفرتق مـثلهم , أو يزيـدون واحـدة وأمتي أيضـاً «: ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك قوله  
ي ـوالذي نفسـ«: بل يزيدون واحدة, كام يف قوله يف حديث عوف السالف: معناه

 .)٢(»بيده لتفرتقن أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة 
: أي": يـة سـورة يـونسرشحـه آلومال إىل هذا التوجيه ابن كثري بقوله يف 
فهذا حتقيـق للمخـرب . يدون عليهاليسوا أقل منها, بل هم مائة ألف حقيقة, أو يز

 .)٣("به, ال شك وال تردد , فإن هذا ممتنع هاهنا
وهكذا فإن القرآن ينص عىل أن عدد قوم يونس عليه السالم قد جاوز املائة 

نَ  ﴿ألف, فاستبان األمر وبطلت الشبهة  سَ أَحْ قِّ وَ ئْنَاكَ بِاحلَْ ثَلٍ إِالَّ جِ أْتُونَكَ بِمَ الَ يَ وَ
رياً  سِ فْ  ).٣٣: الفرقان( ﴾تَ

*** 

                                                 
 ).١٨٦٧٥(أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ح ) ١(
 ).١٢٩(, والطرباين يف الكبري ح )٣٩٩٢(أخرجه ابن ماجه ح ) ٢(
 ).٤/٣١٦(تفسري القرآن العظيم ) ٣(
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 األباطيل املتعلقة مبا يف القرآن عن أنبياء اهللا تعاىل
األنبياء رسل اهللا إىل خلقه من اجلن واإلنس, وهـم صـفوته مـنهم, ومحلـة 
رساالته ووحيه إليهم, اختارهم اهللا واصطفاهم هلذه املهمة الرشيفة من بني سائر 

بَ  عباده ﴿ ىلَ عِ مٌ عَ الَ سَ طَفَى آهللاادِهِ الَّذِ وَ شْ  ينَ اصْ ا يُ ٌ أَمَّ ريْ ونَ ـخَ كُ , )٥٩: النمـل(﴾ رِ
فهم أبرُّ أهل األرض , وأكرمهم, وأجلهم, عصمهم اهللا من الكفر, ونزههم عـن 

ـنْ  مقارفة الكبائر بتوفيقه وهدايته ﴿ ـهُ مِ ـاء إِنَّ شَ حْ الْفَ وءَ وَ نْهُ السُّ فَ عَ ِ لِكَ لِنَرصْ ذَ كَ
نيَ  لَصِ ا املُْخْ بَادِنَ ل)٢٤: وسفي(﴾ عِ  ., فالرسول عىل قدر املرسِ

رغـم عصـمة اهللا هلـم مـن الكبـائر  − لكنهم صلوات ريب وسالمه علـيهم
ر يصيبون وخيطئون, وينـاهلم مـا يصـيب ـفإهنم كسائر بني آدم, بش −واخلسائس 

أنا خري من : ال ينبغي ألحد أن يقول«: ملسو هيلع هللا ىلصغريهم من عوارض البرشية, وقد قال 
أحسـبه : قال عبد اهللا بـن عمـرو راوي احلـديث. »خطيئةحييى بن زكريا, ما هم ب

ما من أحد مـن ولـد « :ويف رواية ابن عباس, وفيها ضعف, )١(»وال عملها « :قال
فاحلديث يفيد عصـمة , )٢(»زكريا آدم إال قد أخطأ , أو هم بخطيئة , ليس حييى بن

, وكام قال ابن حقهمنبي اهللا حييى دون سواه من األنبياء عن الصغائر التي جتوز يف 
 اختلفوا, هل جيوز وقوع الذنوب منهم? فأمجعت األمة عـىل"بطال فإن املسلمني 
جـائز : وقال أهـل السـنة.. الرسالة, وأنه ال تقع منهم الكبائر أهنم معصومون يف

                                                 
جممـع . "رواه البـزار, ورجالـه ثقـات": , وقـال اهليثمـي)٢٣٥١(أخرجه البزار يف مسـنده ح ) ١(

 ).٨/١٤٢(اهليثمي  الزوائد,
, )١٢٩٣٣(, والطرباين يف معجمـه الكبـري ح )٢٥٤٤(, وأبو يعىل ح )٢٢٩٤(أخرجه أمحد ح ) ٢(

, وقد ضعفه العلامء ألجل عيل بـن زيـد, وهـو ضـعيف عنـد )٢/٦٤٧(واحلاكم يف مستدركه 
 ).٨/١٤٢(جممع الزوائد, اهليثمي . اجلمهور
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 .)١("وقوع الصغائر من األنبياء
وقد ذكر القرآن الكريم وقـوع بعـض األنبيـاء يف صـغائر الـذنوب, وذكـر 

ـهُ : تعاىل عن أبينا آدم ارهم اهللا وتوبتهم منها, ومنه قولهاستغف بَّ مُ رَ صــَى آدَ عَ ﴿ وَ
 غَوَ   ﴾ فَ دَ هَ يْهِ وَ لَ تَابَ عَ هُ فَ بُّ تَبَاهُ رَ مَّ اجْ , وقوله عىل لسان )١٢٢ −١٢١:طه( ثُ

ينِ  ﴿: إبراهيم عليه السالم مَ الدِّ وْ طِيئَتِي يَ رَ يلِ خَ فِ غْ عُ أَن يَ مَ ي أَطْ الَّذِ : الشـعراء( ﴾وَ
رَ لَكَ اهللا ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص, وقوله عن النبي )٨٢ فِ ﴾  لِيَغْ رَ أَخَّ ا تَ مَ نبِكَ وَ مَ مِن ذَ دَّ قَ ا تَ : الفتح(مَ
أعـرف النـاس بـرهبم,  −عليهم الصالة والسالم −, فهم برش خيطئون, لكنهم )٢

اهللا تعاىل قد أخـرب "وأخوفهم له, وأرسعهم إليه توبة, وأقلهم مواقعة ملعصيته, فـ 
قوع ذنوب من بعضهم, ونسبها إليهم, وعاتبهم عليهـا, وأخـربوا بـذلك عـن بو

وكـل ذلـك ممـا ال يـزري .. نفوسهم, وتنصلوا منهـا, واسـتغفروا منهـا وتـابوا 
أي كانـت [بمناصبهم, وإنام تلك األمور التي وقعـت مـنهم عـىل جهـة النـدور 

بالنسـبة إىل , وعىل جهة اخلطـأ والنسـيان, أو تأويـل دعـا إىل ذلـك, فهـي ]نادرة
غريهم حسنات, ويف حقهم سيئات بالنسبة إىل مناصبهم, وعلو أقدارهم; إذ قـد 
يؤاخذ الوزير بام يثاب عليه السائس, فأشفقوا من ذلـك يف موقـف القيامـة, مـع 

 .)٢("علمهم باألمن واألمان والسالمة
وهذه الذنوب الصغائر يُغض عنها, فتطو لندرهتا ; فإهنا تغـور يف بحـور 

ونَ يفِ  ﴿ت األنبياء الذين سبقوا إىل اهللا بالعمل الصالح حسنا عُ ـارِ ـانُوا يُسَ مْ كَ ـُ إِهنَّ
عِنيَ ﴾  اشِ انُوا لَنَا خَ كَ باً وَ هَ رَ باً وَ غَ نَا رَ ونَ عُ دْ يَ اتِ وَ َ ريْ  ).٩٠:األنبياء(اخلَْ

وإزاء هذا التصور اإلسالمي ملقام النبوة تثور مفاهيم باطلـة; يـزعم أصـحاهبا 
                                                 

السنة واحلق, فقـالوا بعصـمة  رج واملعتزلةُ أهلَ , وقد خالف اخلوا)١٠/٤٣٩(رشح ابن بطال ) ١(
 .األنبياء عن الصغائر, كام شذَّ الرافضة حني ادعوا عصمة األنبياء قبل النبوة

 ).١١/٢٥٥(اجلامع ألحكام القرآن , القرطبي ) ٢(
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آن أساء فيها إىل أنبياء اهللا الكرام, وانتقص من أقدارهم, والعجب كـل فيها أن القر
العجب أن هذه الغرية املزعومة عىل األنبياء صدرت ممن تطفح كتبـه بنسـبة الكفـر 
والكبائر من الذنوب واإلثم إىل األنبياء, ففي توراهتم التي يؤمن هبا كل من اليهـود 

انظـر التكـوين (ت عورته أمام أبنائـه والنصار أن نوحاً عليه السالم سكر وظهر
انظـر التكـوين (, وأن لوطاً أسكرته ابنتاه, وضاجعتاه, وأنجبتا منه )٢٦ − ٩/٢٥

, وأن هارون عليه السالم صـنع العجـل الـذهبي لبنـي إرسائيـل )٣٧ − ١٩/٣٠
علـيهام  −, وأنـه وأخـاه موسـى )٤−٣٢/٢انظـر اخلـروج (ليعبدوه مـن دون اهللا 

 ).٢٠/١٢انظر العدد (, ومل يؤمنا به )٣٢/٥١انظر التثنية ( خانا اهللا −السالم 
انظـر العـدد (وال ختص التوراة النبي موسـى بـاألمر بقتـل النسـاء واألطفـال 

, بل تنسب هذا الفعل املريع الشنيع إىل وصيه النبي يوشع بن نون )١٨ – ٣١/١٤
نـه مل يكتـف , وإىل نبي اهللا داود الذي تـزعم األسـفار أ) ٢٤−٦/٢٠انظر يشوع (

ر أعدائـه الفلسـطينيني باملناشـري, وحطـم ـبقتل النساء واألطفال, بل عمد إىل نشـ
) ١٢/٣١) ٢(انظـر صـموئيل (عظامهم بـالفؤوس قبـل أن حيـرقهم يف األفـران 

 ).٢٠/٣) ١(األيام (و
, وابنَه احلكيم سليامن النصيبُ األكرب )داود(وقد نال هذا النبيَّ الكريم األواب 

السوء, فيذكر سفر صموئيل أنه رقص حتى تكشفت عورته أمام عبيده من اجلرح و
, وأنـه قتـل مـائتني مـن الفلسـطينيني, وقطـع )٢٠ − ٦/١٤) ٢(انظر صموئيل (

لُفهــم ليقــدمها مهــراً لزوجتــه ميكــال ابنــة امللــك شــاول  ) ١(انظــر صــموئيل (غُ
دفع , وأنه حني توىل امللك ضاجع زوجة قائـده أوريـا, فحبلـت منـه, فـ)١٨/٢٧

 ).٢٦−١١/٢) ٢(انظر صموئيل (زوجها إىل املوت ليسرت عىل فعلته 
التـي يـؤمن هبـا الطـاعنون يف  −وأما ابنه النبي احلكيم سليامن ; ففـي التـوراة  

يف شيخوخته , فبنى معابد قلبه إىل آهلتهن أن نساءه الوثنيات أملن   −القرآن الكريم 
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 ).١١−١١/٣) ١(انظر امللوك ( لألوثان , لتُعبد فيها األصنام من دون اهللا
وهكذا , سلسلة طويلـة ال تنتهـي مـن اإلسـاءات إىل أنبيـاء اهللا متتلـئ هبـا 

عـن ملسو هيلع هللا ىلص صفحات كتب الطاعنني يف القرآن, الذي يقابلها مجيعاً بقـول اهللا للنبـي 
 اهللاُأُ  ﴿: هؤالء األنبياء دَ ينَ هَ لَـئِكَ الَّذِ هْ  وْ تَدِ مُ اقْ اهُ دَ بِهُ  ).٩٠:األنعام(﴾ فَ

ولكن صدور تلك اإلساءات إىل األنبياء يف كتب الطاعنني لن يكون كافيـاً 
بِّ عن القرآن الكريم, بل البد من التعـرض بالتفصـيل والشـ رح والبيـان ـيف الذَّ

 .حلقيقة هذه األباطيل
ğ÷æ_<V[Õ†Ö]<»<Ýa<ÄÎæ<Øâ<

ي  :القرآن ينسب الرشك إىل األنبياء, فقد نسبه إىل آدم بقوله :قالــوا وَ الَّذِ ﴿ هُ
ْـالً  َلَـتْ محَ ا محَ اهَ امَّ تَغَشَّ لَ ا فَ نَ إِلَيْهَ كُ ا لِيَسْ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ لَ مِ عَ جَ ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ ن نَّفْ م مِّ لَقَكُ خَ

تْ بِهِ فَ  رَّ مَ يفاً فَ فِ ا اهللاَخَ وَ عَ امَّ أَثْقَلَت دَّ ا لَ نَ الشَّ ونَنَّ مِ اً لَّنَكُ احلِ يْتَنَا صَ امَ لَئِنْ آتَ ُ هبَّ ينَ رَ  كِرِ
اء فِ  كَ َ عَالَ لَهُ رشُ اً جَ احلِ ا صَ َ امَّ آتَامهُ لَ اىلَ اهللاُفَ تَعَ ا فَ َ ونَ ﴾ يامَ آتَامهُ كُ امَّ يُشــْرِ : األعـراف( عَ

: ملسو هيلع هللا ىلص, واستدلوا لذلك بام أورده املفرسون من حديث سمرة املرفوع إىل النبي )١٩٠
 سـميه عبـد: الفقـ −وكان ال يعيش هلـا ولـد  −وملا ولدت حواء طاف هبا إبليس «

احلارث; فإنه يعيش, فسمته عبد احلارث, فعاش وكان ذلك مـن وحـي الشـيطان 
 .واحلارث اسم الشيطان حني كان يف اجلنة: , قالوا)١(»وأمره

 إِنَّ اهللاَ القرآن يثني عىل آدم عليـه السـالم أعظـم الثنـاء وأزكـاه ﴿ :واجلـواب
آ يمَ وَ اهِ آلَ إِبْرَ نُوحاً وَ مَ وَ طَفَى آدَ ِنيَ اصْ املَ ىلَ الْعَ انَ عَ رَ مْ , ويؤكد )٣٣: آل عمران(﴾ لَ عِ

يْـهِ  ﴿هدايته واصطفاء اهللا له بعد توبته من أكـل الشـجرة  لَ تَـابَ عَ ـهُ فَ بُّ تَبَـاهُ رَ ـمَّ اجْ ثُ
﴾ دَ هَ  ., وال يمكن ملن مدحه اهللا هذه املدحة أن يكون مرشكاً باهللا)١٢٢: طه( وَ

من روايات فيصدق فيهـا قـول أيب حيـان وأما ما ينقله املفرسون يف كتبهم 
                                                 

 ).٣٠٧٧(, والرتمذي ح )١٣/٣٠٩(أخرجه الطربي يف تفسريه ) ١(
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وذكروا يف ذلك حماورات جرت بني إبليس وآدم وحـواء مل تثبـت يف ": األندليس
, وبمثل هـذا يتشـبث املنصـفون يف )١("قرآن وال حديث صحيح فأطرحت ذكرها

 .كل عرص وحني
وقد أطبق العلامء عىل ضعف حديث سمرة الـذي فيـه أمـر الشـيطان آلدم 

د احلارث, ألن يف سنده احلسن يرويه عن سـمرة بصـيغة العنعنـة, بتسمية ابنه عب
كان احلسن ": وهو مدلس, فال تقبل روايته إال إذا رصح بالتحديث, قال الذهبي

 .)٢("عن فالن , ضعف احتجاجه: كثري التدليس , فإذا قال يف حديث 
 مـن سـمرة يفي رـأكثر احلفاظ ال يثبتون سامع احلسن البص": قال البيهقي

 .)٣("ري حديث العقيقةغ
وأعلـه ابـن .. ضـعيف  ": ولذلك حكم األلباين بضعف احلـديث, وقـال

, )٤("وحديثه عن قتادة مضطرب: بتفرد عمر بن إبراهيم, وقال "الكامل"عدي يف 
واستدل لتضعيفه بام نقله ابن كثري من تفسـري احلسـن لآليـة, فقـد جـاء تفسـريه 

كان هذا يف بعض أهل امللل, ]: أي احلسن[ل قا": خمالفاً للمروي عنه يف هذا األثر
, فقوله هـذا مبطـل ملـا "عنى هبا ذرية آدم, ومن أرشك منهم بعده..ومل يكن بآدم 

 .روي عنه
وهذه أسانيد صحيحة عن احلسن رمحه اهللا, أنه  ": ثم عقب ابن كثري بقوله 

كـان  فرس اآلية بذلك, وهو من أحسن التفاسري وأوىل ما محلت عليه اآليـة, ولـو
, ملا عدل عنه هو وال غريه, وال سيام ملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديث عنده حمفوظًا عن رسول اهللا 

                                                 
 ).٤٣٨−٤/٤٣٧( البحر املحيط , أبو حيان األندليس) ١(
 ).١/٥٢٧(ميزان االعتدال, الذهبي ) ٢(
 ).٥/٢٨٨(السنن الكرب , البيهقي ) ٣(
 ).٣٤٢(السلسة الضعيفة, األلباين ح  :انظر) ٤(
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عه, فهذا يدلك عىل أنه موقوف عىل الصحايب, وحيتمل أنه تلقـاه  رَ وَ مع تقواه هللا وَ
نَبّه وغريمها: من بعض أهل الكتاب, من آمن منهم, مثل  .)١("كعب أو وهب بن مُ

تي تنسـب إىل آدم ; فـإن غايـة مـا تـذكره ولو فرضنا جدالً صحة القصة ال
, ولكنـه مل "عبد احلـارث"القصة أن آدم وقع يف رشك التسمية; حني سمي الولد 
ومل . فأرشكا يف االسـم ": يقع يف رشك العبادة, وبني النوعني فرق كبري, قال قتادة

 .)٢("يرشكا يف العبادة 
التسـمية والصـفة, ال يف كان رشكاً يف : قال املفرسون": وقال القرطبي يف رشحه

إهنام مل يذهبا إىل أن احلارث رهبـام بتسـميتهام ولـدمها عبـد احلـارث, .. العبادة والربوبية 
لكنهام قصدا إىل أن احلارث كان سبب نجاة الولد, فسمياه به, كام يسـمي الرجـل نفسـه 

 : عبد ضيفه عىل جهة اخلضوع له, ال عىل أن الضيف ربه, كام قال حاتم طيء
 .)٣(" لعبد الضيف ما دام ثاوياً             وما يفَّ إال تيك من شيم العبد وإين 

وبالعود إىل اآلية املستشكلة يف معناها فإن من العلامء من ير أهنا تتحـدث 
إىل قريش, وأن اهللا خلقهم من نفس واحدة هي نفس أبيهم قيص بن كالب, وأهنا 

 .)٤(تعنفهم عىل ما وقعوا فيه من الرشك بعد ذلك
ـسٍ  ﴿: ولكن مجهور املفرسين يرون أن قوله تعاىل  فْ ـن نَّ م مِّ قَكُ لَ ي خَ وَ الَّذِ هُ

هِ  تْ بـِ ـرَّ مَ يفاً فَ فِ ْالً خَ لَتْ محَ َ ا محَ اهَ امَّ تَغَشَّ لَ ا فَ نَ إِلَيْهَ كُ ا لِيَسْ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ لَ مِ عَ جَ ةٍ وَ دَ احِ وَ
ا اهللاَفَ  وَ عَ لَت دَّ قَ امَّ أَثْ امَ لَئِنْ  لَ ُ هبَّ ﴾رَ ينَ اكِرِ نَ الشَّ نَّ مِ ونَ اً لَّنَكُ احلِ يْتَنَا صَ مقصود بـه آدم  آتَ

                                                 
 ).٢/٣٦٣(تفسري القرآن العظيم, ابن كثري ) ١(
 ).١٣/٣١٢(جامع البيان, الطربي ) ٢(
تأويـل مشـكل القـرآن, ابـن قتيبـة, ص  :, وانظـر)٧/٣٣٩(اجلامع ألحكام القرآن, القرطبي ) ٣(

 .)٣/٣٠٣(, وزاد املسري, ابن اجلوزي )٢٥٩(
 .)١٨١−٢/١٨٠(, والكشاف, الزخمرشي )٤/٤٣٦(البحر املحيط, أبو حيان األندليس : انظر )٤(
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وزوجه, ثم انتقلت اآلية للحديث عن ذريته وما وقعوا فيه من الشـرك باألصنام, 
: رون ومـنهم ابـن عجيبـة بقولـهـوهذا التفسري مشهور عند العلامء , نقلـه املفسـ

اً﴾ولداً  ﴿فلام آتامها﴾" احلِ يامَ  ﴿عـل أوالدُمهـا كـام سـأال , ج ﴿ صَ ـاء فـِ كَ َ لَـهُ رشُ
ا﴾ َ فاآليـة إخبـار بالغيـب يف . , فسموا عبد العز وعبد مناف وعبـد الـدار آتَامهُ

رك; ـأحوال بني آدم ممن كفر منهم وأرشك , وال يصـح يف آدم وحـواء هـذا الشـ
عاتبُ املِلكُ األب عىل ما فعل أوالدهُ ,. لعصمة األنبياء , وهذا هو الصحيح  وقد يُ
 .)١("أوالدك فعلوا وفعلوا , عىل عادة امللوك: كام إذا خرجوا عن طاعته فيقول له

مل ": وهذا املعنى لآلية منقول عن مجلة من التـابعني, مـنهم عكرمـة القائـل
, ومـنهم احلسـن )٢("خيص هبا آدم, ولكـن جعلهـا عامـة جلميـع النـاس بعـد آدم

: , وكـان يقـول"ليس بـآدمكان هذا يف بعض أهل امللل و": البرصي الذي يقول
دوا ونرصوا"  .)٣("هم اليهود والنصار, رزقهم اهللا أوالداً فهوّ

: وير املفسـرون ومنهم البغـوي يف تفسـريه أن يف اآليـة حمـذوفاً يف قولـه
ةِ آدم ":  ﴿جعال له﴾ جعـل أوالدمهـا لـه : أي .. راجع إىل مجيع املرشكني من ذريَّ

اءِ يف رشكاء, فحذف األوالد وأقامهام مقا نـَ مهم; كـام أضـاف فعـل اآلبـاء إىل األبْ
ـمَّ اختـذتم العجـل﴾: تعيريهم بفعل اآلباء فقال  ـتُمْ )٥١: البقـرة( ﴿ثُ تَلْ إِذْ قَ , ﴿وَ

ساً﴾ فْ ود الذين كـانوا يف عهـد النبـي ) ٧٢: البقرة( نَ , وكـان ملسو هيلع هللا ىلص , خاطب به اليهُ
 .)٤("ذلك الفعل من آبائهم

                                                 
 ).٢/٣٤٧(البحر املديد, ابن عجيبة ) ١(
 ).٥/١٧٤( ذكره سعيد بن منصور يف سننه )٢(
 ).١٣/٣١٥( جامع البيان, الطربي )٣(
, والبحر املحيط, )٣/٣٠٤(زاد املسري , ابن اجلوزي : , وانظر)٣/٣١٤(معامل التنزيل, البغوي ) ٤(

, ومفـاتيح الغيـب, )١٨١−٢/١٨٠(, والكشـاف, الزخمشــري )٤٣٨−٤/٤٣٦(ابن حيـان 
 ).١٥/٨٧(الرازي 
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يه من غري التنبيه عىل فصل يف احلـديث وااللتفات يف اخلطاب من آدم إىل بن
معهود يف القرآن, وأمثلته كثرية, ذكر السيوطي بعضها بعد أن نقل اآلثار السـابقة 

 .)١(وغريها من تفسري ابن أيب حاتم
بَعْضٍ ومن صوره ما جاء يف قصة آدم  مْ لـِ ـكُ ِيعـاً بَعْضُ ـا مجَ نْهَ بِطَا مِ الَ اهْ ﴿ قَ

أْتِيَنَّكُ  ا يَ إِمَّ وٌّ فَ دُ قَى عَ الَ يَشْ لُّ وَ الَ يَضِ ايَ فَ دَ بَعَ هُ نِ اتَّ مَ  فَ دً نِّي هُ ضَ  م مِّ ـرَ نْ أَعْ مَ وَ
ى ﴾ مَ ةِ أَعْ يَامَ مَ الْقِ وْ هُ يَ ُ رشُ نَحْ نكاً وَ ةً ضَ عِيشَ إِنَّ لَهُ مَ ي فَ رِ ن ذِكْ , )١٢٤−١٢٣: طه( عَ

ِيعاً فاحلديث يف أول اآلية موضوعه آدم وحواء  ا مجَ نْهَ بِطَا مِ الَ اهْ ثم انتقـل  ﴾, ﴿ قَ
نِ  ﴿بال فصل للحديث عن ذريته  مَ  فَ دً نِّي هُ م مِّ أْتِيَنَّكُ ا يَ إِمَّ وٌّ فَ دُ مْ لِبَعْضٍ عَ كُ بَعْضُ

قَى ﴾ الَ يَشْ لُّ وَ الَ يَضِ ايَ فَ دَ بَعَ هُ  .اتَّ
ويدل عليه ) االنتقال يف اخلطاب إىل بني آدم(ومما يشهد لصحة هذا التأويل 

اىلَ اهللاُ ﴿ :قوله تعاىل يف آخر السياق تَعَ ونَ  فَ كُ ِ امَّ يُرشْ يْئاً  عَ لُقُ شَ ْ ا الَ خيَ ونَ مَ كُ ِ أَيُرشْ
ونَ ﴾ قُ لَ ْ مْ خيُ هُ وما بعدها , فقد انتقل من احلديث عن االثنني ) ١٩١: األعراف( وَ

 ).ذريته(إىل احلديث عن اجلمع ) آدم وحواء(
األصـنام; ال رك عبـادة ـوالسياق أيضاً بنيِّ وواضح يف أن املقصود من الشـ

مْ  ﴿عبادة الشيطان املذكورة يف قصـة آدم  ـهُ سَ الَ أَنفُ ـمْ نَصــْراً وَ ونَ هلَُ ـتَطِيعُ سْ الَ يَ وَ
ونَ  ُ مْ أَمْ أَنـتُمْ  يَنرصُ وهُ ـُ متُ وْ عَ مْ أَدَ يْكُ لَ اء عَ وَ مْ سَ وكُ تَّبِعُ  الَ يَ دَ مْ إِىلَ اهلُْ وهُ عُ إِن تَدْ وَ
تُونَ  امِ ونَ إِنَّ الَّ  صَ عُ ينَ تَدْ ونِ اهللاذِ مْ  مِن دُ يبُواْ لَكُ تَجِ يَسْ لْ مْ فَ وهُ عُ ادْ مْ فَ ثَالُكُ بَادٌ أَمْ عِ

ادِقِنيَ ﴾ نتُمْ صَ , فهـذا كلـه يف عبـادة األصـنام ال )١٩٤−١٩٢: األعـراف( إِن كُ
 .الشياطني

                                                 
علـوم القـرآن, , واإلتقـان يف )١٦٣٥−٥/١٦٣٤(تفسري القرآن العظيم, ابن أيب حـاتم  :انظر) ١(

 ).١/٢٤٠(السيوطي 
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ِ يُ ﴿ أَ : ويدل عليه أيضاً قوله ْ ا الَ مَ  ونَ كُ رشْ ـ, فقولـه ﴾ قُ لُـ خيَ يبـني أن  ا﴾﴿مَ
: يعقل, وهو األصنام, ولو كان املتحدث عنـه الشـيطان لقـال املتحدث عنه مما ال

 .)١( )أيرشكون من ال خيلق(
ر يعتـذر عـن ـويدل عىل صحة هذا التأويل أيضـاً أن آدم يف حـديث احلشـ

ريب غضـب غضـباً مل «: الشفاعة يوم القيامة متـذرعاً بـذكر ذنبـه األكـرب, فيقـول
عـن الشـجرة فعصـيته, نفــيس  يغضب قبله مثله, وال يغضب بعده مثله , وهناين

رك لذكره يف ـفلو كان آدم وقع يف الش ,)٢(»نفيس, اذهبوا إىل غريي, اذهبوا إىل نوح
هذا املوطن, فهو أعظم من األكل من الشجرة, وهو أدعى لالعتذار عنه يف موطن 
اخلوف واإلقرار والرباءة من الذنب, وحمـال أن يعتـذر آدم عـن الصـغري ويغفـل 

 .لك كله عىل براءة آدم من الوقوع يف الرشكالكبري, فدل ذ
ğ̂éÞ^m<V[ÝøŠÖ]<äé×Â<Üéâ]†ec<Ô<Øâ<

القرآن أساء إىل أيب األنبياء إبراهيم اخلليل, حـني اهتمـه بالشـك يف  :قالــوا
تَى  قدرة اهللا تعاىل عىل إحياء املوتى, ﴿ ـي املَْـوْ يـِ ْ يْفَ حتُ ينِ كَ بِّ أَرِ يمُ رَ اهِ رَ الَ إِبْ إِذْ قَ وَ

الَ  نَّ  قَ هُ ــرْ ِ فَصُ ـنَ الطَّـريْ ـةً مِّ عَ بَ ذْ أَرْ الَ فَخُ بِي قَ لْ ئِنَّ قَ لَـكِن لِّيَطْمَ الَ بَىلَ وَ مِن قَ ْ تُؤْ ملَ أَوَ
أْتِينَـكَ  ـنَّ يَ هُ عُ مَّ ادْ ءاً ثُ زْ نَّ جُ نْهُ بَلٍ مِّ لِّ جَ ىلَ كُ لْ عَ عَ مَّ اجْ ـمْ أَنَّ اهللا إِلَيْكَ ثُ لَ اعْ ياً وَ ـعْ  سَ

كِيمٌ ﴾  يزٌ حَ زِ  ).٢٦٠: بقرةال(عَ
ـالَ  :كام نقل عنه أنه قال بربوبية الشمس والقمر  غـاً قَ ازِ رَ بَ مَ أَ الْقَ امَّ رَ لَ ﴿ فَ

ـالِّنيَ  مِ الضَّ ـوْ ـنَ الْقَ نَّ مِ ـونَ يبِّ ألكُ ينِ رَ ْدِ ْ هيَ الَ لَئِن ملَّ لَ قَ امَّ أَفَ لَ يبِّ فَ ا رَ ـذَ أ  َهَ ـامَّ رَ لَ فَ
يبِّ  ا رَ ـذَ الَ هَ ةً قَ غَ ازِ سَ بَ مْ ُ ﴾ الشَّ ربَ ا أَكْ ـذَ  ).٧٨−٧٧: األنعام( هَ

                                                 
للعاقل, لكن ما سـقته ) ما(, وجيوز أن تستخدم )١٥/٨٦(مفاتيح الغيب, الرازي تفسري  :انظر) ١(

 .هو األغلب عند العرب
 ).٣٣٤٠(أخرجه البخاري ح ) ٢(
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هـو املثـال األعـىل  −حسـب القـرآن  −أن إبراهيم عليه السالم : واجلواب
انَ  إِنَّ اهللاَ ﴿ للمؤمنني , فقد اصطفاه اهللا رَ مْ آلَ عِ يمَ وَ اهِ رَ آلَ إِبْ نُوحاً وَ مَ وَ طَفَى آدَ اصْ

ِنيَ ﴾  املَ ىلَ الْعَ قَ اهللالتزام دينـه ﴿ , وأمر جل وعـزَّ بـا)٣٣: آل عمران(عَ ـدَ ـلْ صَ  قُ
ـ ـنَ املُْشْ ـانَ مِ ا كَ مَ نِيفاً وَ يمَ حَ اهِ رَ ةَ إِبْ لَّ واْ مِ بِعُ اتَّ كِنيَ ﴾ ـفَ , فدينـه )٩٥: آل عمـران(رِ

نٌ  أحسن األديان , وهو خليل اهللا ﴿ ْسِ وَ حمُ هُ هُ هللا وَ هَ جْ مَ وَ لَ َّنْ أَسْ نُ دِيناً ممِّ سَ نْ أَحْ مَ وَ
رَ  ةَ إِبْ لَّ بَعَ مِ ـذَ اهللاواتَّ َ اختَّ نِيفاً وَ يمَ حَ يالً ﴾  هِ لـِ يمَ خَ اهِ ـرَ , كـام أمـر ) ١٢٥: النسـاء(إِبْ

ـالُوا القرآن بالتأيس به ﴿  ـهُ إِذْ قَ عَ ينَ مَ الَّـذِ يمَ وَ اهِ ـرَ نَةٌ يفِ إِبْ سَ ةٌ حَ وَ مْ أُسْ انَتْ لَكُ دْ كَ قَ
 َّ ممِ مْ وَ نكُ اء مِ رَ ا بُ مْ إِنَّ هِ مِ وْ ونِ اهللالِقَ ـن دُ ونَ مِ بُـدُ عْ مُ  ا تَ يْـنَكُ بَ يْنَنَـا وَ ا بَ ـدَ بَ ـمْ وَ ـا بِكُ نَ رْ فَ كَ

بَ  اء أَ الْبَغْضَ ةُ وَ اوَ دَ نُوا بِاهللالْعَ مِ ؤْ تَّى تُ هُ ﴾  داً حَ دَ حْ , ففي هذه اآليات )٤: املمتحنة(وَ
 .وغريها من بيان فضل إبراهيم اخلليل ما يقطع قول كل خطيب

: بدليل قوله تعاىل  ,ملسو هيلع هللا ىلصوأما الشك يف اإليامن فهو منفي عن إبراهيم اخلليل 
بِي ﴿ لْ ئِنَّ قَ لَـكِن لِّيَطْمَ الَ بَىلَ وَ مِن قَ ْ تُؤْ ملَ الَ أَوَ , فقد آمـن عليـه ) ٢٦٠: البقرة(﴾  قَ

الصالة والسالم بقدرة اهللا عىل اإلحياء, وانعقد قلبه عـىل ذلـك, وسـؤاله لرؤيـة 
ل مـن حـال عملية اخللق فعل حسن أراد أن يرتقى به يف معارج اإليامن; باالنتقـا

علم اليقني , وهي حالة ذهنية متيقنة إىل حال عني اليقني, أي مشـاهدته, فسـؤاله 
 .طلب ليقني بعد يقني

, )١(»نحن أحق بالشك من إبـراهيم«: الشك عن إبراهيم بقولهملسو هيلع هللا ىلص وقد نفى 
 .عنهملسو هيلع هللا ىلص أي أنه منزه عنه كتنزيه النبي 

تبكيت اخلصم  وأما قول اخلليل عن الشمس والقمر أهنا ربه; فكان من باب
وإقامة احلجة عليهم, فقد يقول املجادل ما ال يعتقده يف إقامة احلجة والربهان عىل 

هـذه املباحثـة إنـام جـرت مـع قومـه ألجـل أن ": جمادله ومناظره , قال الـرازي
                                                 

 ).١٥١(, ومسلم ح )٣٢٧٢(أخرجه البخاري ح  (١) 
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يرشدهم إىل اإليامن والتوحيد, ال ألجل أن إبراهيم كان يطلـب الـدين واملعرفـة 
 ."لنفسه

يبِّ ﴾: عن الشمس والقمر والكوكب وقوله عليه السالم ا رَ ـذَ إنـام هـو  ﴿ هَ
تُنَـا : نوع من التدرج يف إبطال ربوبيتها بدليل قوله تعاىل يف السـياق جَّ تِلْـكَ حُ ﴿ وَ

هِ ﴾  مِ وْ ىلَ قَ يمَ عَ اهِ رَ ا إِبْ يْنَاهَ  ).٨٢: األنعام(آتَ
ملسو هيلع هللا ىلص ه أن "وقد ذكر الرازي وجوهاً يف توجيه قول إبراهيم عليه السالم منها  

إال أنه عليـه السـالم كـان قـد عـرف مـن  أراد أن يبطل قوهلم بربوبية الكواكب,
تقليدهم ألسالفهم وبُعد طباعهم عن قبول الدالئل; أنه لو رصح بالدعوة إىل اهللا 
تعاىل مل يقبلوه ومل يلتفتوا إليه, فامل إىل طريق بـه يسـتدرجهم إىل اسـتامع احلجـة, 

مساعداً هلم عىل مذهبهم بربوبية الكواكب, مـع  وذلك بأن ذكر كالماً يوهم كونه
أن قلبه صلوات اهللا عليه كان مطمئناً باإليامن, ومقصوده من ذلك أن يتمكن مـن 
ذكر الدليل عىل إبطاله وإفساده وأن يقبلوا قوله, ومتـام التقريـر أنـه ملـا مل جيـد إىل 

عوة إىل اهللا كـان الدعوة طريقاً سو هذا الطريق, وكان عليه السالم مأموراً بالـد
  .)١("بمنزلة املكره عىل كلمة الكفر

سـبيل التقريـر, لتقريـع قومـه أو عـىل سـبيل قالـه عـىل  ": وقال ابن تيمية
إهنا عىل وجـه إقامـة احلجـة عـىل : قيل": ابن القيم , وقال)٢("االستدالل والرتقي

وافقـة قومه, فتصور بصورة املوافق ليكون أدعى إىل القبول, ثم توسل بصـورة امل
, فكـل أحـد يعلـم أن )٣("إىل إعالمهم بأنه ال جيوز أن يكون املعبـود ناقصـاً آفـالً 
ـبُّ  ﴿: الشمس ستغيب آخر النهار وكذلك الكوكب, وقوله ـالَ ال أُحِ ـلَ قَ امَّ أَفَ لَ فَ

                                                 
 ).٤١− ١٣/٤٠(التفسري الكبري, الرازي  (١)
 ).٢/١١٢(ائق التفسري, ابن تيمية دق (٢)
 ).٣/٦١(مدارج السالكني, ابن القيم  (٣)
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﴾ , ليس لطـروء علـم جديـد عـىل إبـراهيم, بـل لتبكيـت )٧٦: األنعام( اآلفِلِنيَ
واكب بعد إظهار املوافقة عىل سبيل اجلدل والتنـزل ركني عبدة الشمس والكـاملش

 .مع املخالف
والعودة الفاحصة لآليات تكشف لكل حصيف مـا تتضـمنه اآليـات مـن 

ـامَّ : تعظيم إبراهيم هللا عز وجل دون سواه لَ يبِّ فَ ا رَ ـذَ الَ هَ ا قَ غً ازِ رَ بَ مَ أَ الْقَ امَّ رَ لَ ﴿ فَ
يبِّ  ينِ رَ ْدِ ْ هيَ الَ لَئِنْ ملَ لَ قَ ـالِّنيَ  أَفَ مِ الضَّ وْ نَ الْقَ نَّ مِ ونَ َكُ ـةً  ألَ غَ ازِ سَ بَ ـمْ أَ الشَّ ـامَّ رَ لَ فَ

َّا تُشْ  يءٌ ممِ مِ إِينِّ بَرِ وْ ا قَ الَ يَ لَتْ قَ امَّ أَفَ لَ ُ فَ ربَ ا أَكْ ذَ يبِّ هَ ا رَ ذَ الَ هَ ونَ ـقَ كُ ـتُ  رِ هْ جَّ إِينِّ وَ
 ِ ن ضَ حَ َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ طَرَ السَّ ي فَ يَ لِلَّذِ هِ جْ كِنيَ وَ ِ نَ املُْرشْ ا مِ ا أَنَ مَ ا وَ هُ  يفً مُ وْ هُ قَ اجَّ حَ وَ

وينِّ  اجُّ َ الَ أَحتُ ـ  يفِ اهللاقَ ا تُشْ افُ مَ الَ أَخَ انِ وَ دَ دْ هَ قَ ـيْئًا ـوَ يبِّ شَ ـاءَ رَ هِ إِالَّ أَنْ يَشَ ونَ بـِ كُ رِ
ونَ  رُ كَّ تَذَ الَ تَ امً أَفَ لْ ءٍ عِ ْ لَّ يشَ يبِّ كُ عَ رَ سِ ـ وَ ـافُ مَ يْفَ أَخَ كَ ونَ وَ ـافُ َ الَ ختَ ـتُمْ وَ كْ َ ا أَرشْ

تُمْ بِاهللا كْ َ مْ أَرشْ نْـتُمْ  أَنَّكُ نِ إِنْ كُ َمْ قُّ بِاألْ ِ أَحَ يقَنيْ رِ أَيُّ الْفَ ا فَ لْطَانً مْ سُ يْكُ لَ لْ بِهِ عَ نَزِّ ْ يُ ا ملَ مَ
ونَ  لَمُ عْ مُ ا تَ مٍ أُولَئِكَ هلَُ ُمْ بِظُلْ هنَ وا إِيامَ بِسُ لْ ْ يَ ملَ نُوا وَ ينَ آَمَ ونَ الَّذِ تَـدُ هْ مْ مُ هُ نُ وَ َمْ  ألْ

يمٌ  كـِ بَّـكَ حَ ـاءُ إِنَّ رَ ـنْ نَشَ ـاتٍ مَ جَ رَ عُ دَ فَ رْ هِ نَ مِ وْ ىلَ قَ يمَ عَ اهِ رَ ا إِبْ يْنَاهَ تُنَا آَتَ جَّ تِلْكَ حُ وَ
لِيمٌ ﴾  ).٨٣− ٧٧األنعام ( عَ

ğ̂nÖ^m<V[]<ì…‚Î<»<ÝøŠÖ]<äé×Â<‹Þçè<Ô<Øâ<

يف قـدرة اهللا , وهـذا كفـر, فحـني القرآن يتهم النبي يونس بأنه شك : قالوا
ـبَ  أرسله اهللا إىل أهل نينو مل يذهب إليهم, وذهب إىل البحر ﴿ هَ ا النُّـونِ إِذ ذَّ ذَ وَ

انَكَ إِينِّ  ـبْحَ تِ أَن الَّ إِلَـهَ إِالَّ أَنـتَ سُ نَادَ يفِ الظُّلُامَ يْهِ فَ لَ رَ عَ دِ قْ ظَنَّ أَن لَّن نَّ باً فَ اضِ غَ مُ
نَ الظَّاملِِ  نتُ مِ  ).٨٧: األنبياء(﴾ نيَ كُ
أن القارئ لن جيد كتاباً عند أمـة مـن األمـم يعظـم األنبيـاء كـام : واجلواب

عظمهم القرآن الكريم, فهو الكتـاب الوحيـد الـذي ينـزه األنبيـاء عـن الكبـائر 
 .والنقائص, فضالً عن الكفر والرشك باهللا تعاىل
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ـعَ  ﴿: وقد فضل اهللا يونس مع إخوانه األنبياء عىل العاملني الْيَسَ يلَ وَ عِ ـامَ إِسْ وَ
ِنيَ ﴾  املَ ىلَ الْعَ نَا عَ لْ كُال فضَّ لُوطاً وَ ونُسَ وَ يُ  ).٨٦: األنعام(وَ

وإنام أُيت القائل هلذه الشبهة من سوء فهمه لآلية, فليس مقصودها أن يونس 
ظن أنه معجز اهللا هبربه, بل املعنى أنه ظن أن اهللا لن يقدر عليه, أي لن يضيق عليه 

رَ  ﴿: مه يف ترك قومه حني مل يستجيبوا لدعوته , فهي كقول اهللا تعاىلويلو دِ ن قُ مَ وَ
اهُ اهللا ﴾ َّا آتَ قْ ممِ يُنفِ لْ هُ فَ قُ زْ يْهِ رِ لَ يِّق عليـه, ومثلـه قولـه تعـاىل) ٧: الطالق( عَ : أي ضُ

رُ ﴿ دِ قَ يَ اءُ وَ شَ قَ ملَِنْ يَ زْ طُ الرِّ بْسُ عـن ابـن  , وهذا املعنى منقول)٢٦: الرعد(﴾ اهللا يَ
 .)١(وعن غريه من التابعني عباس 

عـن ملسو هيلع هللا ىلص وحفاظاً عىل منزلة يونس بن متـى يف قلـوب املـؤمنني هنـى النبـي 
لعبـد أن يقـول إنـه خـري مـن  يال ينبغ«: تفضيل املرء نفسه عىل هذا النبي الكريم

, )٣(»أنا خري من يونس بن متى; فقد كذب: من قال«: , ويف رواية)٢(»يونس بن متى
 .لك براءة القرآن من فرية اإلساءة إىل يونس عليه السالمفثبت بذ

ğ̂Ãe]…<VćÜâ<ÝøŠÖ]<äé×Â<Ì‰çè 
نسب القرآن إىل الصديق يوسف عليه السالم اهلـمَّ يف اخلطيئـة مـع  :قالــوا

هِ  زوجة العزيز ﴿ بِّ انَ رَ هَ رْ أَ بُ ال أَن رَّ ا لَوْ َ مَّ هبِ هَ تْ بِهِ وَ َّ دْ مهَ لَقَ , )٢٤: يوسـف(﴾ وَ
 .متتلئ كتب التفسري بصور مشينة هلذا اهلمِّ الفاسد الذي ال يليق بنبي كريم: لواوقا

لة ألدركـوا منزلـة  :واجلـواب لو قرأ الطاعنون يف القرآن متام اآلية املستشكَ
ال أَن  ﴿: يوسف الصديق وعصمة اهللا إياه من الذنب ـا لَـوْ َ ـمَّ هبِ هَ هِ وَ تْ بـِ َّ دْ مهَ لَقَ وَ

بِّ  انَ رَ هَ رْ أَ بُ ـنيَ رَّ لَصِ ـا املُْخْ بَادِنَ نْ عِ هُ مِ اء إِنَّ شَ حْ الْفَ وءَ وَ نْهُ السُّ فَ عَ ِ لِكَ لِنَرصْ ذَ ﴾ هِ كَ

                                                 
 ).٤٠٨(تأويل مشكل القرآن, ابن قتيبة, ص  :انظر (١)
 ).٣٣٩٦(أخرجه البخاري ح  (٢)
 ).٤٦٠٤(أخرجه البخاري ح  (٣)
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 ).  ٢٤: يوسف(
ـهِ ﴿ : وقد شهدت امرأة العزيز له باخلريية والعصمة بقوهلا سِ ن نَّفْ دتُّهُ عَ اوَ دْ رَ لَقَ وَ

نَ  جَ هُ لَيُسْ رُ ا آمُ عَلْ مَ ْ يَفْ لَئِن ملَّ مَ وَ تَعْصَ ينَ فَاسَ اغِرِ نَ الصَّ وناً مِّ لَيَكُ  ).٣٢: يوسف(﴾ نَّ وَ
ولئن مهَّت امرأة العزيز بالفاحشة; فإن يوسف عليه السالم مل يقع منه اهلـمُّ 
; وهذا منطوق اآلية ملن فهم لغة العرب وطرائقهم يف البيـان, فاآليـة تثبـت  أصالً

تْ بِهِ ﴾المرأة العزيز اهلمَّ  َّ دْ مهَ لَقَ اهلـمَّ باملعصـية عـن الصـديق  , لكنها تنفـي﴿ وَ
هِ ﴾يوسف  بِّ انَ رَ هَ رْ أَ بُ ال أَن رَّ ا لَوْ َ مَّ هبِ هَ عند العرب تفيـد امتناعـاً ) لوال(, و ﴿ وَ

 لوجود , أي مل حيصل الفعل لوجود ما منعه, فلم يتحقق اهلمّ باخلطيئـة ألنـه رأ
 .برهان ربه

, فلـام أتيـت عـىل كنت أقرأ عىل أيب عبيدة غريـب القـرآن ": قال أبو حاتم 
ا ﴾ َ مَّ هبِ هَ تْ بِهِ وَ َّ دْ مهَ لَقَ ولقد مهـت : هذا عىل التقديم والتأخري, كأنه قال: قال ﴿وَ

 .)١("به, ولوال أن رأ برهان ربه هلمّ هبا
بَطْنَـا  ﴿: ومثله يف قول اهللا تعاىل عن أم موسى الَ أَن رَّ ي بِهِ لَـوْ ادَتْ لَتُبْدِ إِن كَ

ا ﴾ بِهَ لْ ىلَ قَ , فهي مل تبد هلم بحقيقة أمومتها ملوسى; ألن اهللا ربط )١٠: صصالق( عَ
 .عىل قلبها, وكذلك مل هيم يوسف باملعصية ألنه رأ برهان ربه

مْ : ملسو هيلع هللا ىلصومثله أيضاً يف قول اهللا لنبيه  نُ إِلَـيْهِ كَ رْ دْ كِدتَّ تَ بَّتْنَاكَ لَقَ الَ أَن ثَ لَوْ ﴿ وَ
لِيالً ﴾  يْئاً قَ لوجـود التثبيـت مـن اهللا , ملسو هيلع هللا ىلص  يقع منـه , فالركون مل)٧٤: اإلرساء(شَ

 .وكذلك اهلمُّ مل يقع من يوسف عليه السالم لوجود برهان اهللا أي تثبيته وعصمته
يف  –لقد رسبتُ لوال أين درست, فهو يفيـد : ومثله يف كالم الناس معروف

 .النجاح ال الرسوب, وأن ذلك سببه الدراسة −ذهن السامع
أن يوسف عليه السالم مل يقع منـه هـمّ هبـا : والذي أختاره": قال أبو حيان

                                                 
 ).٣/٢٦(فتح القدير, الشوكاين  (١)
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لقد قارفت لوال أن عصـمك : البتة , بل هو منفي لوجود رؤية الربهان, كام تقول
ومساق اآليات التي يف هذه السورة مما يدل عىل العصمة , وبـراءة يوسـف .. اهللا 

 . )١("عليه السالم من كل ما يشني
صـديق يوسـف; فـإن اهلـمَّ يف لغـة ثم لو فرضنا وقوع اهلمِّ بالفاحشة من ال

العرب حديث النفس بمواقعة أمر, فإن كان اهلمُّ يف أمر حسـن فهـو حسـن, وإن 
, وإال كان تركـه  )٢(كان يف أمر سوء مل يكن سوءاً إال برتقي اهلمِّ إىل العزم أو الفعل

: ربهفيام يرويه عن ملسو هيلع هللا ىلص هللا سبباً يف اكتساب احلسنات واملنزلة عند اهللا , يقول النبي 
إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فال تكتبوهـا عليـه; حتـى يعملهـا, فـإن : يقول اهللا«

عملها فاكتبوها بمثلها, وإن تركهـا مـن أجـيل فاكتبوهـا لـه حسـنة, وإذا أراد أن 
ر أمثاهلـا ـيعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة, فإن عملها فاكتبوها له بعش

مٌّ بالسوء من يوسف فهـو لـه حسـنة, ألنـه مل فلو وقع ه, )٣(»إىل سبع مائة ضعف
 .»وإن تركها من أجيل فاكتبوها له حسنة« يرتقَ إىل فعل, فقد تركه هللا وخوفاً منه

                                                 
دراسـات ألسـلوب القـرآن : , وانظـر)٢٩٥−٥/٢٩٤(ي ـالبحر املحيط, أبو حيـان األندلسـ (١)

 .)٢/٦٨٥(الكريم, حممد عبد اخلالق عضيمة 
, فأمـا )اخلاطر ثم اهلاجس ثم حديث النفس ثم اهلم ثم العزم ثم الفعل(الفعل عىل ست مراتب  (٢)

: ملسو هيلع هللا ىلصاخلاطر واهلاجس وحديث النفس فال يكتبون عىل العبد; ال يف اخلري, وال يف الرش, كام قـال 
, )١٢٧(أخرجـه مسـلم ح » ز ألمتي ما حدثت به أنفسها ما مل يتكلموا أو يعملوا بهإن اهللا جتاو«

, ويكتب خـرياً إن هـمَّ العبـد بـأمر اخلـري أو تـرك هـمَّ  وأما اهلمُّ فال يكتب يف الرش بمجرد اهلمِّ
السوء, وأما العزم فيكتب باخلري والرش; ولو مل يقع الفعل لعزم القلب عليـه, ومنـه قـول النبـي 

راوي  أي أبـو بكـرة [; فقلـت »إذا التقى املسلامن بسيفيهام; فالقاتل واملقتـول يف النـار«: ملسو هيلع هللا ىلص
» إنه كان حريصـاً عـىل قتـل صـاحبه«: قال! يا رسول اهللا هذا القاتل فام بال املقتول?]: احلديث

 ).٣٧(أخرجه البخاري ح 
 ., واللفظ للبخاري)١٢٩(, ومسلم ح )٧٥٠١(أخرجه البخاري ح  (٣)
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يوسف مل يصـح  وأخرياً فإن ما ورد يف بعض كتب التفسري من أقوال يف همِّ 
 , وهي ومثلها من اإلرسائيليات كثري يف كتبهم التي مل ختـلُ ملسو هيلع هللا ىلصمنه يشء عن النبي 

من أساطري أهل الكتاب وحكاياهتم; الغث منها والسمني, ورحـم اهللا أبـا حيـان 
ـني , ": األندليس فقد أصاب وأجاد يف قوله ل املفرسون يف تفسـري هـذين اهلمَّ طوَّ

وأمـا أقـوال السـلف .. ونسب بعضهم ليوسف ما ال جيوز نسبته آلحاد الفسـاق 
ألهنـا أقـوال متكاذبـة ينـاقض فنعتقد أنه ال يصح عن أحد منهم يشء من ذلك , 

بعضها بعضاً , مع كوهنا قادحة يف بعض فساق املسلمني , فضالً عن املقطوع هلـم 
وقد طهرنا كتابنا هذا عن نقل ما يف كتب التفسري مما ال يليـق ذكـره , .. بالعصمة 

 . )١("واقترصنا عىل ما دل عليه لسان العرب ومساق اآليات
 أن هـذه القصـص املكذوبـة املرويـة يف كتـب وأما الشيخ ابن تيمية, فري

ومـا ينقـل مـن أنـه حـلَّ رساويلـه "املسلمني من مرويات وقصص أهل الكتاب 
اً عىل يـده وأمثـال  وجلس جملس الرجل من املرأة , وأنه رأ صورة يعقوب عاضّ
ه, وما مل يكن كـذلك فـإنام هـو مـأخوذ عـن  ذلك, فهو مما مل خيرب اهللاُ به وال رسولُ

لذين هم من أعظم الناس كذباً عىل األنبياء, وقدحاً فيهم, وكل مـن نقلـه اليهود ا
 .)٢("حرفاً واحداً ملسو هيلع هللا ىلص من املسلمني فعنهم نقله, مل ينقل من ذلك أحد عن نبينا 

وهكذا يستبني لكل منصف براءة القرآن مـن املعـاين الباطلـة التـي حاكهـا 
هؤالء األنبياء  التي تعترب األفاكون بجهلهم أو بتعاميهم عن معاين اآليات القرآنية

َ  وهم رسل اهللا األطهار ﴿! خرية اهللا يف أرضه, كيف ال نيْ ـطَفَ ِنَ املُْصْ ا ملَ نَ ندَ ُمْ عِ إِهنَّ وَ
يَارِ  َخْ  ).٤٧: ص(﴾   األْ

*** 
                                                 

 ).٢٩٥−٥/٢٩٤(لبحر املحيط, أبو حيان األندليس ا (١)
 ).١٠/٢٩٧(جمموع الفتاو, ابن تيمية  (٢)
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 ملسو هيلع هللا ىلصاألباطيل املتعلقة بشخص النبي 
<ğ÷æ_<VÐéÞ]†ÇÖ]<í’Î<

النـاس, يعرض لـه الشـيطان كـام يعـرض لغـريه مـن ] ملسو هيلع هللا ىلص[النبي : قالــوا
فيختلط عليه القرآن بغريه, واستدلوا هلذه الفريـة بقصـة الغرانيـق التـي أوردهـا 

الَ  ﴿: املفرسون يف سياق تفسريهم لقوله تعاىل ـولٍ وَ سُ بْلِكَ مِن رَّ نَا مِن قَ لْ سَ ا أَرْ مَ وَ
يْطَانُ يفِ  َنَّى أَلْقَى الشَّ ا متَ بِيٍّ إِالَّ إِذَ خُ اهللا نَ يَنسَ ِيَّتِهِ فَ ن لْقِي مَ  أُمْ مُ اهللاا يُ ْكـِ ـمَّ حيُ ـيْطَانُ ثُ  الشَّ

اهللا اتِهِ وَ كِيمٌ ﴾  آيَ لِيمٌ حَ  ).٥٢: احلج(عَ
كـان يف جملـس ملسو هيلع هللا ىلص تتلخص يف أن النبـي  −كام ذكرها املفرسون  −والقصة 

: قريش, فنزلت عليه سورة النجم, فقرأها عىل املرشكني حتى إذا بلغ قولـه تعـاىل
الْعُ  تَ وَ تُمُ الالَّ أَيْ رَ  ﴿ أَفَ  ﴾ زَّ رَ ُخْ نَاةَ الثَّالِثَةَ األْ مَ , فـألقى )٢٠−١٩: الـنجم( وَ
ى: (الشيطان عىل لسانه جتَ  ). تلك الغرانيق العُىل, وإن شفاعتهن لرتُ

لقد ذكـر حممـد : يف آخرها, وقالواملسو هيلع هللا ىلص ففرحت قريش, وسجدوا مع النبي 
 .)١( آهلتنا بأحسن الذكر
ود هـذه الروايـات يف كتـب أول مـا جيـدر التنبيـه عليـه أن ور: واجلـواب

املفرسين أو قصاص السري ال يعني صحتها وال توثيقها بحال من األحوال, وقـد 
مـا يكـن يف ": نبه عىل ذلك غري واحد من العلامء, ومنهم الطربي يف تارخيه بقوله

كتايب هذا من خرب ذكرناه عن بعـض املاضـني ممـا يسـتنكره قارئـه, أو يستشـنعه 
يعرف له وجهاً يف الصحة, وال معنى يف احلقيقة, فليعلم أنه  سامعه, من أجل أنه مل

مل يؤت يف ذلك من قبلنا, وإنام أُيتِ من قبل بعض ناقليه إلينا, وأنا إنـام أدينـا ذلـك 

                                                 
 ).٦٧٠−١٨/٦٦٤(جامع البيان, الطربي  :انظر (١)
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كتـب التفسـري مشـحونة ": , ومثله قول الكامل ابن اهلُامم)١("عىل نحو ما أُدِي إلينا
 .)٢("باألحاديث املوضوعة
قصة ابن إسحاق يف سريته, مع اعتقـاده ببطالهنـا, وعنـه وممن أورد هذه ال

سئل عنها اإلمام حممد بن إسحاق جامع السـرية ": نقلها من نقل, يقول أبو حيان
, فـإيراده رمحـه  )٣("هذا من وضع الزنادقة , وصنف يف ذلك كتابـاً : النبوية , فقال

قصاص السري يف تـرك  اهللا هذه الروايات يف كتابه ليس توثيقاً هلا, بل هو عىل عادة
 . التحري يف أخبار السري وقصصها

رون يف تفاسـريهم , فجميـع ـوإن قصة الغرانيق من أضعف ما رواه املفسـ
أسانيدها ضعيفة أو منقطعة, وهي يف مجلتها موقوفة عىل مجاعة من التابعني الذين 

رها مـن الصـحابة, فهـي موقوفـة عـىل ـمل يشهدوا القصة, ومل يرووها عمن حض
 .تابعني سعيد بن جبري وأيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث وأيب العاليةال

ومل تتصل أسانيد هـذه القصـة إىل الصـحابة إال فـيام رواه الكلبـي عـن أيب 
, وما رواه البزار من طريق أمية بن خالد بإسـناده إىل ابـن  )٤(صالح عن ابن عباس

                                                 
 ).١/٢(تاريخ األمم وامللوك, الطربي  (١)
 ).١/١٧(فيض القدير, الشوكاين  (٢)
 ).٦/٣٥٢(البحر املحيط, أبو حيان  (٣)
 الكلبي, تركـه حييـى أبو النرض": , وهو كذاب مردود الرواية, قال البخاريوفيه هشام الكلبي  (٤)

كل ما حـدثتك عـن : الكلبي حدثنا حييى, عن سفيان, قال يل: يلقال ع": ثم قال, "وابن مهدي
 . "أيب صالح فهو كذب

 وقد حدث عن الكلبي سفيان وشعبة ومجاعة, ورضوه يف التفسـري, وأمـا يف": وقال ابن عدي         
انظر ميزان االعتدال, . "احلديث فعنده مناكري, وخاصة إذا رو عن أيب صالح, عن ابن عباس

 , وهذا األثر مما أخرجه الكلبي عن أيب صالح, فهو بعض ما اعـرتف)٥٥٨−٣/٥٥٧(الذهبي 
 .فيه بكذبه الكلبي
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عن ابن عبـاس ": اس, فقالعباس مع تنبيهه إىل شك الراوي يف رفعها إىل ابن عب
 هذا احلديث ال نعلمـه يـرو عـن النبـي ": , وهذا كام قال البزار"فيام أحسب

بإسناد متصل جيوز ذكره إال هذا, ومل يسنده عن شعبة إال أمية بـن خالـد, وغـريه 
فهذا يؤكد الشك يف الرواية املرفوعة املسندة بإسناد . )١("يرسله عن سعيد بن جبري

 .مقبول
بالذكر أن البخاري ذكر يف صـحيحه مـن روايـة ابـن عبـاس قصـة وجيدر 

, ومثلـه يف روايـة أيب داود )٢(سجود املرشكني ومل يذكر شيئاً عن موضوع الغرانيق
عن ابن مسعود, وكذلك رواية أمحد عن املطلب بن أيب وداعة السهمي, وكان ممن 

 .)٣( حرض يومئذ مع املرشكني
صـة الغرانيـق, وبـالغوا يف التحـذير مـن وقد رد املحققون من أهل العلم ق

: , وقـال"مل أرها مسندة من وجه صـحيح": روايتها وبيان ضعفها, قال ابن كثري
وقد ذكرهـا حممـد بـن إسـحاق يف السـرية بنحـو مـن هـذا, وكلهـا مرسـالت "

 ."ومنقطعات 
 ."إهنا من وضع الزنادقة": وقال ابن خزيمة

هي غـري ثابتـة مـن جهـة النقـل, : قال البيهقي": وقال أبو حيان األندليس
إن رواهتا مطعون علـيهم ولـيس يف الصـحاح وال يف التصـانيف : وقال ما معناه 

 ."ولذلك نزهت كتايب عن ذكره فيه. احلديثة يشء مما ذكروه فوجب اطّراحه
 ."عن كل تأويل غنٍ وضعف احلديث مُ ": وأما القرطبي فقال

                                                 
 ).٥٦(نصب املجانيق لنسف قصة الغرانيق, األلباين , ص  (١)
سـجد بـالنجم , وسـجد معـه ملسو هيلع هللا ىلص اية ابن عبـاس ريض اهللا عـنهام أن النبـي يف البخاري من رو (٢)

 ).١٠٧١(أخرجه البخاري ح . املسلمون واملرشكون واجلن واإلنس 
 ).٢٦٧٠١(, ومسند أمحد ح )١٤٠٦(سنن أيب داود ح  :انظر (٣)



١٥٦

 
 
 
 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<äèˆ{ß{iÜ 

وإهنـن الغرانيـق : فيـهواحلـديث الـذي ": وكذلك ضعفها ابن حزم بقوله
فكذب بحت مل يصلح من طريق النقل, وال معنـى . العال, وإن شفاعتهن لرتجى

 .(١) "لالشتغال به , إذ وضع الكذب ال يعجز عنه أحد
هذا احلديث مل خيرجه أحد من أهـل الصـحة, وال  ": وقال القايض عياض

ؤرخـون املولعـون رواه ثقة بسند سليم متصل, وإنام أولع به وبمثله املفرسون وامل
 .)٢( "بكل غريب املتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم

                                                 
, )٣/٣١٨(, تفسري القرآن العظيم, ابن كثري )١٢/٨٤(اجلامع ألحكام القرآن, القرطبي : انظر (١)

, ونصـب املجـانيق )٣١٤(واإلرسائيليات واملوضوعات يف كتـب التفسـري, حممـد أبـو شـهبة 
, والبحر املحـيط, أبـو حيـان )٤٧−٤٤(إلبطال قصة الغرانيق, حممد نارص الدين األلباين, ص 

)٦/٣٥٢(.  
ـن ابـن حجـر روايـات )٢/١٢٥(, القايض عياض بتعريف حقوق املصطفى الشفا) ٢( , وقـد حسَّ

لغرانيق رغم اعرتافه بأن أسانيدها مرسلة, واحتج لتحسينه بتعدد خمارجها , لكنه مـع ذلـك ال ا
هبـذه الكلـامت , بـل يتأوهلـا عـىل أن ملسو هيلع هللا ىلص يقول بام يقول به املرجفون هبذه القصة من نطق النبي 

, واستدل لذلك بام جاء يف رواية ابـن أيب حـاتم مـن ملسو هيلع هللا ىلص الشيطان كان يتكلم بني سكتات النبي 
فأما املسلمون فعجبوا لسجود املرشـكني "ع املرشكني هلذه الكلامت وعدم سامع املسلمني هلا سام

معهم عىل غري إيامن وال يقني, ومل يكن املسلمون سمعوا اآلية التـي ألقـى الشـيطان يف مسـامع 
 ).٨/٢٥٠١(, وتفسري ابن أيب حاتم )٨/٤٣٩(فتح الباري, ابن حجر : انظر . "املرشكني

: انظـر. المة األلباين حتسني ابن حجر هلذه الروايات واعتربها من أوهامـه رمحـه اهللاوقد رد الع
 ).٣٧(نصب املجانيق لنسف قصة الغرانيق, األلباين, ص 

نِيَّتِهِ  ﴿: وقد فهم ابن حجر من قوله تعاىل عند تالوته, أي ألقـى الشـيطان يف : أنه بمعنى ﴾يفِ أُمْ
ويف سكتاته, وهذا حتتملـه لغـة العـرب, ألن ملسو هيلع هللا ىلص ة النبي مسامع الكفار تلك الكلامت عند تالو

نِنيَ  ﴿: , كام يف قوله تعاىل) عند: (تأيت بمعنى ) يف( كَ سِ رِ مُ نْ عُ لَبِثْتَ فِينَا مِ , ) ١٨: الشعراء ( ﴾وَ
 .أي لبثت عندنا

 الذي.. عىل تسليم احلديث لو صح , وقد أعاذنا اهللا من صحته ": وإىل هذا أشار القرطبي ورتبه
أن النبي ] أي إذا سلمنا بصحة الرواية, وليست بصحيحة[يظهر ويرتجح يف تأويله عىل تسليمه 
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هذه الرواية باطلة وموضوعة, : وأما أهل التحقيق فقد قالوا ": قال الرازي
 .)١("واحتجوا عليه بالقرآن والسنة واملعقول

فإن يف متوهنا مـن التنـاقض  ;وإضافة إىل الضعف الذي يكتنف سند القصة
 : هة املثارة من خالهلا, ومن ذلكبالش دها وإبطالواخللل ما يكفي لر

ما نبه العلامء عليه من تعارض روايات قصة الغرانيـق الضـعيفة وغـري  −١
لقد ": املتصلة باإلسناد إىل من حرض الواقعة, يقول القايض بكر بن العالء املالكي

لته بُيل الناس ببعض أهل األهواء والتفسري, وتعلق بذلك امللحدون مع ضعف نق
إنه يف الصالة, : واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختالف كلامته, فقائل يقول

قاهلا يف نادي قومه حني أنزلت عليه السورة, وآخر يقول قاهلـا وقـد : وآخر يقول
نة, وآخر يقول إن الشيطان قاهلا عىل : بل حدث نفسه فيها, وآخر يقول: أصابته سِ

: ما هكذا أقرأتك, وآخر يقـول:  جربيل قالملا عرضها عىلملسو هيلع هللا ىلص لسانه, وأن النبي 
واهللا مـا : ذلـك قـالملسو هيلع هللا ىلص قرأها, فلام بلـغ النبـي ملسو هيلع هللا ىلص بل أعلمهم الشيطان أن النبي 

 .)٢( "هكذا نزلت, إىل غري ذلك من اختالف الرواة
وهذا اخلرب من أخبار اآلحـاد, مضـطرب الروايـة, خمتلـف ": قال الباقالين

                                                                                                                            
, ويفصل اآلي تفصيالً يف قراءته, كـام أخرجـه الثقـات ملسو هيلع هللا ىلص  كان كام أمره ربه يرتل القرآن ترتيالً

عنه, فيمكن ترصد الشيطان لتلك السكتات ودسه فيها ما اختلقه مـن تلـك الكلـامت, حماكيـاً 
وأشاعوها, ومل ملسو هيلع هللا ىلص ; بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار, فظنوها من قول النبي ملسو هيلع هللا ىلصة النبي نغم

ملسو هيلع هللا ىلص يقدح ذلك عند املسلمني حلفظ السورة قبل ذلك عىل ما أنزهلا اهللا, وحتققهم من حال النبـي 
هلـذه اإلشـاعة والشـبهة ملسو هيلع هللا ىلص يف ذم األوثان وعيبها ما عرف منه, فيكون ما روي من حزن النبي 

 ).١٢/٨٣(اجلامع ألحكام القرآن, القرطبي . "ه الفتنة وبسبب هذ
 ).٢٣/٥٠(التفسري الكبري, الرازي  (١)
 ).٢/١٢٥(, القايض عياض بتعريف حقوق املصطفى الشفا (٢)
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 .)١("األلفاظ
عىل األصنام, بل هـو اسـم لطـائر ) الغرنوق(لمة أن العرب ال تطلق ك −٢

 :مائي أبيض أو أسود, ويف ذلك يقول األصمعي
 )٢(يظلّ تغنّيه الغرانيق فوقه          آباء وغيلٌ فوقه متآرص        

 :طري مثل الكراكي, الواحد غرنوق, وأنشد: الغرانيق: ومثله قول ابن السكيت
وفِ ذِ            انيقأو طعم غاديةٍ يف جَ رَ ن جيري يف الغَ بٍ          من ساكن املُزْ دَ  )٣( حَ

الشاب األبيض النـاعم , : ومن معاين الغرنوق املذكورة يف قواميس العرب
 :ومنه قول الليث 

رانِقِ             لــةٌ          وقد فات ريعانُ الشباب الغُ  أال إنَّ تَطْــالَيبِ ملثـــلك زَ
 .)٤(يضاً عىل النبات اللنيكام يطلق يف لغة العرب أ 

وال تشابه بني سائر هذه املعاين العربية واألصنام, وغاية ما وجدتـه يف هـذا 
هـو : وقيـل": الصدد ما نقله الزبيدي بصيغة التمريض والتضعيف, وهـو قولـه

الكركي, شبهت األصـنام بـالطيور التـي تعلـو وترتفـع يف السـامء عـىل حسـب 
 .)٥( "زعمهم

املرتفعـة يف  ; املالئكةاحلسن أن املقصود بالغرانيق العىلونقل املفرسون عن 
ن أذن اهللا هلم يف الشفاعة , كام جـاء يف مم , إذ همالسامء , وهؤالء ترجتى شفاعتهم

﴿وكـم مـن ملـكٍ يف السـموات ال : السياق القرآين يف سورة النجم يف قوله تعاىل
 ).٢٦: النجم( ويرىض﴾تغني شفاعتهم شيئاً إال من بعد أن يأذن اهللا ملن يشاء 

                                                 
 ).٣٠٨(نكت االنتصار لنقل القرآن, الباقالين, ص  (١)
 ).٧٣−٦/٧٢(املحكم واملحيط األعظم, ابن سيده األندليس  (٢)
 ).٨/٢٢٤(للغة , أبو منصور األزهري هتذيب ا (٣)
السـرية  :, وانظـر)٧/٣٥(, وتـاج العـروس, الزبيـدي )١٠/٢٨٦(لسان العرب, ابن منظور  (٤)

 ). ١/٣٦٧(النبوية, أبو شهبة 
 ). ٧/٣٥(تاج العروس, الزبيدي  (٥)
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أن السياق القرآين يف سورة النجم التي ذكروا أن هذه الكلـامت ألقيـت  −٣
 فيها يندد بأصنام املرشكني ومعبوداهتم ملسو هيلع هللا ىلص عىل النبي  زَّ الْعُ تَ وَ تُمُ الالَّ أَيْ رَ  ﴿أَفَ

  رَ ُخْ نَاةَ الثَّالِثَةَ األْ مَ ثَى  وَ ُنْ لَهُ األْ رُ وَ كَ مُ الذَّ   تِلْكَ  أَلَكُ يزَ ةٌ ضِ مَ ا قِسْ يَ  إِذً إِنْ هِ
تُمْ وَ  نْ ا أَ وهَ يْتُمُ مَّ ءٌ سَ امَ لَ اهللاإِالَّ أَسْ زَ ا أَنْ مْ مَ كُ اؤُ ـونَ إِالَّ الظَّـنَّ  آَبَ تَّبِعُ لْطَانٍ إِنْ يَ نْ سُ ا مِ َ هبِ

﴾  دَ ِمُ اهلُْ هبِّ نْ رَ مْ مِ هُ اءَ دْ جَ لَقَ سُ وَ فُ َنْ  األْ ْوَ ا هتَ مَ ان , فلـو كـ)٢٣−١٩: النجم( وَ
نطق بتلك الكلامت فإن يف السياق ما يبني براءته من األصنام وكفره هبا, ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

مدحاً ألصنامهم وهو يقـرأ آيـات سـورة ملسو هيلع هللا ىلص فلو كان املرشكون سمعوا من النبي 
ما بالك تشتم آهلتنا وتذكر أهنا : النجم املشنعة عىل هذه املعبودات الباطلة لقالوا له

 :باؤنا من غـري سـلطان مـن اهللا, ثـم أنـت تقـولمعبودات باطلة نعبدها نحن وآ
 .لكن شيئاً من ذلك مل يكن, ألن القصة خمتلقة وغري صحيحة! شفاعتهن ترجتى

, وذلك أن هذا الكالم لو  ": يقول ابن كثري استحالة هذه القصة نظراً وعرفاً
كان كام روي لكان بعيد االلتئام, متناقض األقسام, ممتزج املدح بالـذم, متخـاذل 

رته مـن املسـلمني وصـناديد ـوال مـن بحضـملسو هيلع هللا ىلص لتأليف والنظم, وملا كان النبي ا
املرشكني ممن خيفى عليه ذلك, وهذا ال خيفى عىل أدنى متأمل, فكيف بمن رجـح 

 .)١( "حلمه, واتسع يف باب البيان ومعرفة فصيح الكالم علمه
والتـي  ال عالقة بني أسطورة الغرانيق املكية وآيات سورة احلج املدنية, −٤

َنَّى أَلْقَى  ﴿: ورد فيها قول اهللا تعاىل ا متَ بِيٍّ إِالَّ إِذَ الَ نَ ولٍ وَ سُ بْلِكَ مِن رَّ نَا مِن قَ لْ سَ ا أَرْ مَ وَ
خُ اهللا يَنسَ ِيَّتِهِ فَ ن يْطَانُ يفِ أُمْ ْكِمُ اهللا الشَّ يْطَانُ ثُمَّ حيُ لْقِي الشَّ ا يُ اهللا مَ اتِهِ وَ يمٌ ﴾ آيَ كـِ لِيمٌ حَ  عَ

املفرسـون ", فقد ربط بيـنهام مـن وصـفهم القـايض عيـاض بـأهنم )٥٢: احلج(
 .)٢( "واملؤرخون املولعون بكل غريب املتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم

                                                 
 ).٣/٤٤٤(تفسري القرآن العظيم, ابن كثري  (١)

 ).٢/١٢٥(ياض , القايض عبتعريف حقوق املصطفىالشفا ) ٢(
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ولو أغمضنا الطرف عن مدنية سورة احلج ومباينتها لألسطورة املكية; فإن 
يـة يف متام آيات سورة احلج ما يرد عـىل القـادحني بـوحي القـرآن, ففـي متـام اآل

ـخُ  ﴿السابقة أن اهللا حيفظ آياته وحيكمها; وأنه يبطل عنها ما يلقيـه الشـيطان  يَنسَ فَ
ْكِمُ اهللا اهللا مَّ حيُ يْطَانُ ثُ لْقِي الشَّ ا يُ اهللا مَ اتِهِ وَ كِيمٌ ﴾ آيَ لِيمٌ حَ , فبإحكام )٥٢: احلج( عَ

اهللا آلياته يزول كل لبس وتنجيل كل شـبهة إال عنـد أصـحاب القلـوب املريضـة 
ـا الذين تصور اآليات افتتاهنم هبذا الذي ألقاه الشـيطان وأبطلـه اهللا  ـلَ مَ عَ ﴿ لِيَجْ

ـي  إِنَّ الظَّـاملِِنيَ لَفِ مْ وَ ُ لُـوهبُ ـيَةِ قُ اسِ الْقَ ضٌ وَ ـرَ ِمْ مَ لُوهبِ ينَ يفِ قُ ذِ يْطَانُ فِتْنَةً لِلَّ لْقِي الشَّ يُ
عِيدٍ  اقٍ بَ قَ مَ  شِ لْ ينَ أُوتُوا الْعِ مَ الَّذِ لَ لِيَعْ تَ لَـهُ  وَ بـِ تُخْ نُوا بِهِ فَ مِ يُؤْ بِّكَ فَ نْ رَ قُّ مِ هُ احلَْ نَّ أَ

إِنَّ اهللا مْ وَ ُ لُوهبُ يمٍ ﴾ قُ تَقِ سْ اطٍ مُ َ نُوا إِىلَ رصِ ينَ آَمَ ادِ الَّذِ  ).٥٤−٥٣: احلج( هلََ
تتعارض روايات الغرانيق مع عصـمة اهللا أنبيـاءه علـيهم السـالم مـن  −٥

بـالوحي املنـزل إلـيهم, فـاهللا يثبـت أنبيـاءه تسلط الشيطان عليهم وختليط باطله 
ري الـذي ـعليهم السالم ويمنعهم مما يعرض لغريهم من عوارض الضعف البش
إِن  ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصخيل بمنصب النبوة والرسالة, ومن مثـل ذلـك قـول اهللا تعـاىل لنبيـه  وَ

يْنَا لَ يَ عَ ِ رتَ يْنَا إِلَيْكَ لِتفْ حَ ي أَوْ نِ الَّذِ تِنُونَكَ عَ واْ لَيَفْ ادُ يالً  كَ لـِ وكَ خَ ذُ َ إِذاً الَّختَّ هُ وَ َ ريْ  غَ
ـرياً ﴾ يْنَـا نَصِ لَ ِدُ لَكَ عَ مَّ الَ جتَ تِ ثُ عْفَ املَْامَ ضِ يَاةِ وَ عْفَ احلَْ نَاكَ ضِ قْ َذَ : اإلرساء( إِذاً ألَّ

 ., فتثبيت اهللا تعاىل له نفى عنه املقاربة وامليل إىل الكافرين)٧٥−٧٣
صمة اإلهلية, فهي بعض فضـل اهللا عليـه هبذه العملسو هيلع هللا ىلص وقد امتن اهللا عىل نبيه 

ـلُّونَ إِالُّ  ﴿ ـا يُضِ مَ ـلُّوكَ وَ مْ أَن يُضِ ـنْهُ ةٌ مُّ آئِفَ ت طَّ مَّ تُهُ هلََ َ محْ رَ يْكَ وَ لَ لُ اهللاِّ عَ الَ فَضْ لَوْ وَ
لَ اهللا أَنزَ ءٍ وَ ْ ونَكَ مِن يشَ ُّ ا يَرضُ مَ مْ وَ هُ سَ ـ أَنفُ ـكَ مَ لَّمَ عَ ةَ وَ مَ كْ ِ احلْ يْكَ الْكِتَابَ وَ لَ ْ عَ ا ملَ

لُ اهللا انَ فَضْ كَ مُ وَ لَ عْ نْ تَ ظِيامً ﴾ تَكُ يْكَ عَ لَ  ).١١٣: النساء( عَ
ونزاهته عـن ملسو هيلع هللا ىلص قامت احلجة وأمجعت األمة عىل عصمته ": يقول ابن كثري

مثل هذه الرذيلة, أما من متنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آهلـة غـري اهللا وهـو 
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ه القرآن حتى جيعـل فيـه مـا لـيس منـه كفر أو أن يتسور عليه الشيطان ويشبه علي
أن من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جربيل عليه السالم, وذلك ملسو هيلع هللا ىلص ويعتقد النبي 

وذلك كفـر  −من قبل نفسه عمداً ملسو هيلع هللا ىلص , أو يقول ذلك النبي ملسو هيلع هللا ىلص كله ممتنع يف حقه 
 .)١( "أو سهواً , وهو معصوم من هذا كله −

نيق وظهر خطأ املعنى الـذي إذا بطلت قصة الغرا: وثمة سؤال يطرح نفسه 
ـن  ﴿تداوله املفرسون فام معنى اآلية التي يف سورة احلج  كَ مِ بْلـِ ـن قَ نَا مِ لْ سَ ا أَرْ مَ وَ

يْطَانُ  لْقِي الشَّ ا يُ خُ اهللاَُّ مَ يَنسَ ِيَّتِهِ فَ ن يْطَانُ يفِ أُمْ َنَّى أَلْقَى الشَّ ا متَ بِيٍّ إِالَّ إِذَ الَ نَ ولٍ وَ سُ ـمَّ رَّ  ثُ
ْكِمُ اهللا اهللا حيُ اتِهِ وَ كِيمٌ ﴾  آيَ لِيمٌ حَ  .?)٥٢: احلج(عَ

﴿إذا : عـىل فهـم معنـى قولـه تعـاىل ن معنى اآلية يدورإ :نقول ويف اإلجابة
, وهذا التـأول للتمنـي )تال(أو ) قرأ(, وقد ذكر مجهور املفرسين أنه بمعنى متنى﴾

الضـعيفة  بمعنى التالوة جائز من الناحية اللغوية, ويتساوق مع روايات الغرانيق
ْكِمُ اهللا: التي أوردوها يف كتبهم, وقد يشهد له قوله مَّ حيُ اتِهِ ﴾ ﴿ ثُ  .آيَ

َ ذَ ﴿إِ : لكن املعنى الذي اختاره مجاعـة مـن املحققـني أن قولـه عـىل  ى﴾نَّـا متَ
 .)٢(ظاهره, من األمنية كام ذهب إليه الفراء والكسائي وغريمها
التالوة بسـبب روايـات قال الرازي بعد أن ذكـر ارتبـاط معنـى التمنـي بـ

َ ذَ ﴿إِ : أي قولـه[رناها ـوأما إذا فسـ": الغرانيق الباطلة باخلـاطر ومتنـي ] ى ﴾نَّـا متَ
متى متنـى بعـض مـا يتمنـاه مـن األمـور; يوسـوس ملسو هيلع هللا ىلص القلب; فاملعنى أن النبي 

الشيطان إليه بالباطل ويدعوه إىل ما ال ينبغي; ثم إن اهللا تعاىل ينسخ ذلك ويبطلـه 
 .(٣) "رك االلتفات إىل وسوستهوهيديه إىل ت

                                                 
 ).٣/٤٤٤(تفسري القرآن العظيم, ابن كثري  (١)
 ).٣/٦٦٠(فتح القدير, الشوكاين : انظر (٢)
 ).٢٣/٥٢(التفسري الكبري, الرازي  (٣)
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<ğ̂éÞ^m<V<ßÖ]<†v‰ملسو هيلع هللا ىلص 
للسحر, وهذا يلقي بظالل الشك عىل مـا أتـى ] ملسو هيلع هللا ىلص[تعرض النبي  :قالــوا

به من أخبار, إذ قد يكون بعض ما يقرأه عىل أنـه مـن القـرآن إنـام هـو مـن تـأثري 
 .السحر, وهذا يوجب الشك يف كل القرآن

الشيطان عليه, وهذا يقدح يف أهلية  إن سحر النبي يدل عىل تسلط :وقالــوا
الرسول حلمل الرسـالة اإلهليـة, فـالقرآن جيـزم أن الشـيطان ال يتسـلط إال عـىل 

لُونَ  ﴿: أوليائه كَّ تَوَ ِمْ يَ هبِّ ىلَ رَ عَ نُواْ وَ ينَ آمَ ىلَ الَّذِ لْطَانٌ عَ هُ لَيْسَ لَهُ سُ هُ  إِنَّ ـلْطَانُ امَ سُ إِنَّ
هُ  نَ لَّوْ تَوَ ينَ يَ ىلَ الَّذِ ونَ  عَ كُ ِ رشْ م بِهِ مُ ينَ هُ الَّذِ  ).١٠٠−٩٩: النحل(﴾ وَ

ن األنبياء برش , يعرض هلم ما يعرض لسائر البرش مـن إ :نقولويف اجلواب 
مرض وهم وحزن وغضب وابتالء وقتل, وال يمتازون عنهم إال بام خصـهم اهللا 

امَ أَ  من الوحي وما يستلزمه ذلك من تأييد باحلجة والربهان ﴿ لْ إِنَّ مْ قُ ـثْلُكُ ٌ مِّ ا بَرشَ نَ
 َّ ى إِيلَ  ).٦: فصلت(﴾ يُوحَ

وقد تعرض األنبياء لصنوف البالء التي صبها عليهم شياطني اإلنس واجلن 
مْ إِىلَ بَعْـضٍ  ﴿ هُ ي بَعْضُ نِّ يُوحِ ِ اجلْ نسِ وَ يَاطِنيَ اإلِ اً شَ وّ دُ لِّ نِبِيٍّ عَ نَا لِكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ وَ

وراً وَ  رُ لِ غُ وْ فَ الْقَ رُ خْ ونَ زُ ُ ـرتَ فْ ـا يَ مَ مْ وَ هُ رْ ـذَ ـوهُ فَ لُ عَ ا فَ بُّكَ مَ اء رَ : األنعـام(﴾ لَوْ شَ
لعصـمة اهللا  −, لكن هذا التسلط الشيطاين مل جياوز أجسـادهم, ومل يصـل )١١٢
إِنَّ ﴿ : إىل أرواحهم; ألهنم أولياء اهللا تبارك وتعاىل يصدق فيهم قولـه تعـاىل −هلم

لْ  مْ سُ يْهِ لَ بَادِي لَيْسَ لَكَ عَ ينَ عِ اوِ نَ الْغَ بَعَكَ مِ نِ اتَّ , فلـم )٤٢: احلجـر(﴾  طَانٌ إِالَّ مَ
ل  .يقع منهم كبري ذنب وال قبيحه, ألهنم رسل اهللا, والرسول عىل قدر املرسِ

ووفق هذا املبدأ يرفض املسلمون ما تطفح به كتب أهل الكتـاب مـن اهتـام 
ام يقـع بتسـلط الشـيطان, األنبياء بالزنا أو السكر أو عبادة األصنام , فهذا كله إنـ

 .وهم معصومون منه بقوة اهللا وحفظه
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, فلم يتسلط شـيطان عليـه, ومل تقـع منـه القبـائح قبـل ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك كان نبينا 
أن الشـيطان آذاه يف جسـده, كـام ملسو هيلع هللا ىلص السحر وال بعده, وغاية األمر يف حادثة سحره 

بـاألمراض شـياطنيُ اإلنـس, بـل واجلـراثيم , فيصـاب  −وإخوانه األنبياء –تؤذيه 
بحـال  −واألذ وغريمها من العوارض التي ال يسلم منها برش, لكن ذلك ال خيـلُّ 

بأهليته للرسالة وعصمته عن اخلطأ يف البالغ عن اهللا, فام ينقله النبـي  –من األحوال 
 ﴿ عن ربه ملسو هيلع هللا ىلص  وَ نِ اهلَْ نْطِقُ عَ ا يَ مَ ى وَ يٌ يُوحَ حْ وَ إِالَّ وَ  ).٤−٣: النجم(﴾ إِنْ هُ

ملسو هيلع هللا ىلص ء يسـمعه مـن رسـول اهللا كان عبد اهللا بن عمرو يكتـب كـل يشوهلذا 
ر ـبشـملسو هيلع هللا ىلص أتكتب كـل يشء تسـمعه, ورسـول اهللا : ليحفظه, فنهته قريش, وقالوا

فأمسكت عن الكتاب, فذكرت ذلـك : يتكلم يف الغضب والرضا? يقول عبد اهللا
رج اكتب , فوالذي نفيس بيده ما خي" :, فأومأ بأصبعه إىل فيه فقالملسو هيلع هللا ىلصلرسول اهللا 
 .معصوم يف كل أحواله من الزلل والغلطملسو هيلع هللا ىلص فهو , )١("منه إال حق

والسحر عىل أنواع بعضها دون بعض, ومن أنواعه سحر التخييـل, حيـث 
يتخيل املسحور أنه فعل شيئاً من غري أن يكون قد فعله حقيقة, كـام وقـع ملوسـى 

بَـاهلُُ  ﴿عليه السالم حني ألقى سحرة فرعون حباهلم وعصيهم  ا حِ إِذَ مْ فَ ـيُّهُ عِصِ مْ وَ
عَى ﴾ َا تَسْ مْ أَهنَّ هِ رِ حْ يَّلُ إِلَيْهِ مِن سِ َ  ).٦٦: طه( خيُ

حر, وقد انحرص أثره ملسو هيلع هللا ىلص وهذا النوع من السحر هو ما أصاب النبي  حني سُ
اجلسدية مع أزواجه, فكان خييل إليه أنه جيامع نساءه مـن غـري ملسو هيلع هللا ىلص يف عالقة النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص مكـث النبـي (:  عائشة ريض اهللا عنهاأن يكون ذلك حقيقة , تقول أم املؤمنني
فظهر هبذا أن ": , قال القايض عياض)٢( )كذا وكذا خييل إليه أنه يأيت أهله, وال يأيت

 .)٣( "السحر إنام تسلط عىل جسده وظواهر جوارحه; ال عىل متييزه ومعتقده
                                                 

 ).٣٦٤٦(أخرجه أبو داود ح  (١)
 ).٣٢٦٨(أخرجه البخاري ح ) ٢(
القـايض عيـاض  ,بتعريف حقوق املصطفى الشفا: , وانظر)١٠/٢٢٧(فتح الباري, ابن حجر ) ٣(

)٢/١٧٦.( 
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ه يء الذي مل يفعلـأنه فعل الشملسو هيلع هللا ىلص وجيدر التنبيه هنا إىل أنه ال يلزم من ختيله 
أن جيزم بتخييله ذاك, فقد يكون ختييله من جنس اخلاطر الذي خيطر عىل بالـه وال 

 ., وهو أمر قد حيصل ألي أحد من غري سحر وال نفث عقد)١(يثبت
مـن السـحر مـن جـنس املـرض ملسو هيلع هللا ىلص وقد اعتربت املالئكة ما أصاب النبي 

ترباه فـاع »ما وجع الرجل?: أحدمها لآلخر« الذي يصيب األنبياء وغريهم, فقال
, وكذلك اعتربه النبيُّ  فأما أنا فقد شـفاين « : , فقد قال يف آخر احلديثملسو هيلع هللا ىلصمريضاً

ـا»إن اهللا أنبأين بمريض«: ويف رواية ,)٢(»اهللا : , وكذلك ورد يف حديث عائشـة قوهلُ
خـذ , وأُ ُملسو هيلع هللا ىلصمـرض النبـي (: , وقال ابن عباس)٣()فكان يدور وال يدري ما وجعه(

 .) ٤()عن النساء والطعام والرشاب
, واإليـامن ملسو هيلع هللا ىلصقطع ذرائع الغلو يف شخصـه : فوائد, منهاملسو هيلع هللا ىلص ويف قصة سحره 
والً  أنه برش كسائر البرش ﴿ سُ اً رَّ نتُ إَالَّ بَرشَ لْ كُ يبِّ هَ انَ رَ بْحَ لْ سُ  ).٩٣: اإلرساء(﴾ قُ

إن يكن نبياً ": , فقد قالت أخت الساحر لبيد )٥(ملسو هيلع هللا ىلص ومنها الداللة عىل نبوته 
, وقـد كانـت األُوىل  )٦("هله هذا السحر حتى يـذهب عقلـهفسيُخرب , وإال فسيذ

 .حني أخرب, ثم شفي ملا أنزل اهللا عليه املعوذتني

                                                 
 ).١٠/٢٢٦(فتح الباري , ابن حجر : انظر) ١(

 ).٣٢٦٨(أخرجه البخاري ح  (٢)
 ).٢٢٨−١٠/٢٢٧(فتح الباري , ابن حجر  :انظر (٣)

وأضـواء البيـان, ) ٦/٢٤٨(, والبيهقـي يف الـدالئل )٢/١٩٨(ابـن سـعد يف الطبقـات  :انظر) ٤(
 ).٤/١٣٠(الشنقيطي 

يف  ملسو هيلع هللا ىلص, وألجل ذلك أورد البيهقي قصة سحر النبـي )١٠/٢٢٧(ابن حجر  فتح الباري,: انظر )٥(
 ."دالئل النبوة"كتابه 

 ., وهو مرسل)٢/١٩٨(أخرجه ابن سعد يف الطبقات ح  )٦(
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<ğ̂nÖ^m<V<ßÖ]<Øâملسو هيلع هللا ىلص<[Å†’Ö^e<h^’Ú<

مصاب بالرصع, وهذا الذي يأتيه فيزعم أنه مـن الـوحي ملسو هيلع هللا ىلص النبي : قالــوا
من أحوال ملسو هيلع هللا ىلص ي إنام هو بعض آثار هذا املرض, واحتجوا لذلك بام كان يرافق النب

 .بسبب ثقل الوحي عليهملسو هيلع هللا ىلص غري معتادة , وقعت له 
ملسو هيلع هللا ىلص بطولـة, فلـئن أنكـر القـوم نبوتـه لكم يعجب املرء هلذه األُ : واجلـواب

أفرتاهم ينكرون أنه غريَّ واقـع العـرب مـن قبائـل متنـاحرة ; الحـظ هلـا بـالعلم 
? أم تـراهم !قرونواملعرفة واملدنية فأقام منهم أمة قادت احلضارة اإلنسانية ثامنية 

من إصالح اجتامعي وأخالقي جعل املسلمني أفضل األمـم ملسو هيلع هللا ىلص ينكرون ما قدمه 
? أفيصنع هذا مريض بالرصـع !أخالقاً وأحسنهم أوضاعاً من الناحية االجتامعية

مِ  ? ﴿!حيتاج من يعينه عىل تدبر أمره وإصالح حاجاته الشخصية ـوْ الء الْقَ ـؤُ امَ هلَِ فَ
قَ  فْ ونَ يَ ادُ كَ يثاً الَ يَ دِ ونَ حَ  ).٧٨: النساء(﴾ هُ

لقد صدق املسترشق نورمان يف شهادته التي تنبئ عن عقل ودراية بـأحوال 
لو كان حممد يعاين منذ طفولته من مـرض ": األمم وتطور الشعوب, حيث يقول

, بل من غـري املعقـول أن ينجـز رجـل  , ملا ختىل عن تلك الذريعة أبداً عضال حقاً
د كان تاجراً موهوباً هـادئ الطبـع, وقراراتـه عـادة مـا مريض ما أنجز حممد, فق

وكان قائداً بعيد النظر للدولة وملجتمـع .. تصدر عن غريزة سياسية ذكية متبرصة 
ديني نامٍ عىل حد سواء, وهذه كلها تظهر بام ال يدع جماالً للشـك أنـه كـان سـليامً 

, والذين يقولون هبذا الكالم مل حيلُّوا املشـكلة بقـ.. معاىف  در مـا زادوهـا تعقيـداً
 .)١("وجيب أن يساورنا الشك مستقبالً يف إمكانية أي ظاهرة خلل يف سلوك حممد

أراد بعضهم أن يـر ": ويقول املسترشق األملاين الطبيب ماكس مايرهوف
                                                 

القرآن الكريم يف ", نقالً عن رسالة دكتوراه )٥٠(املسترشقون والقرآن, عمر لطفي العامل, ص : انظر (١)
  ].كتاب إلكرتوين[, عبد الرحيم الرشيف "ة حتليلية نقديةمواقع اإلنرتنت العربية دراس
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حممد رجالً مصاباً بمرض عصبي أو بداء الرصع, ولكن تاريخ حياته من أولـه  يف
ىل هذا, كام أن مـا قـام بـه فـيام بعـد مـن الترشـيع يدل ع ءإىل آخره, ليس فيه يش

 .)١("واإلدارة يناقض هذا القول
ثم إن الرصع مرض معروفة أعراضه , كاصفرار الوجـه, وذهـول العقـل, 
وغياب الذاكرة, وارتعاش اجلسـد , وفقـدان السـيطرة عـىل اجلسـم, وغالبـاً مـا 

وغري ذلك ممـا نعرفـه يصحبه تقيؤ وإفرازات لعابية, وقد يصحبه تبول ال إرادي, 
 حال الوحي كحال املرصوعني? ملسو هيلع هللا ىلص من أحوال املرصوعني, فهل كان شأنه 

للوقوف عىل جواب السؤال ومعرفة حقيقة ما يرافق الـوحي مـن أحـوال; 
 :فإننا يمكننا رصد عدة مظاهر

يُسمع صوت أزيز بجوار أذنه, ثم ينفصل عنه وقد وعى ما أوحي إليه,  −١
يني مثل صلصلة اجلرس, وهو أشده عيل, فيفصم عني وقد أحياناً يأت«: ملسو هيلع هللا ىلص يقول 

كان إذا نزل عىل رسـول اهللا : ( , ويقول عمر بن اخلطاب )٢(»وعيت عنه ما قال
 .)٣()الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحلملسو هيلع هللا ىلص 

فلقـد رأيـت : (يصيبه تعرق شديد حتى يف الليلة الباردة, تقول عائشـة −٢
يف اليوم الشديد الربد, فيفصم عنـه; وإن جبينـه ينزل عليه الوحي ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

 .)٤( )ليتفصد عرقاً 
ق برأسه إىل األرض , فأما غشـيان السـكينة عليـه  −٣ تغشاه السكينة ويطرِ

يومـاً إذ أوحـي إليـه, ملسو هيلع هللا ىلص إين قاعد إىل جنب النبي : (فيخرب به زيد بن ثابت بقوله

                                                 
 ).٦٢(اإلسالم والرسول يف نظر منصفي الرشق والغرب, أمحد بوطامي, ص : انظر (١)
 ).٢(أخرجه البخاري ح  (٢)
 ).٢٢٤(, وأمحد ح )٣١٧٣(أخرجه الرتمذي ح  (٣)
 ).٢(أخرجه البخاري ح  (٤)
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 .)١( )وغشيته السكينة, ووقع فخذه عىل فخذي حني غشيته السكينة
كان إذا أتاه جربيل أطرق, فإذا : (وأما إطراقه إىل األرض ففي قول ابن عباس 

ـانَكَ  ﴿أن يمكنـه يف قلبـه , أي وعده اهللا )٢()ذهب قرأه كام وعده اهللا هِ لِسَ كْ بـِ ـرِّ َ الَ حتُ
لَ بِهِ  هُ ﴾ لِتَعْجَ آنَ رْ قُ هُ وَ ْعَ يْنَا مجَ لَ : الصامت , ويقول عبادة بن)١٧−١٦: القيامة( إِنَّ عَ

 .)٣()إذا أنزل عليه الوحي; نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهمملسو هيلع هللا ىلص كان النبي (
كان نبي : (حيمر وجهه كأنه غضب, ففي حديث عبادة بن الصامت قال −٤

أي تغـري لونـه, ويف  )٤()إذا أنزل عليه الوحي كرب لـذلك, وتربـد وجهـهملسو هيلع هللا ىلص اهللا 
 .)٥() ساعة, ثم رسي عنهحممر الوجه كذلك ملسو هيلع هللا ىلص فإذا النبي : حديث يعىل بن أمية

فتمعر وجهـه : (, قالتملسو هيلع هللا ىلص وملا ذكرت أم املؤمنني عائشة غضب رسول اهللا 
 .)٦( )متعراً ما كنت أراه إال عند نزول الوحي

غطيط , فإذا رسي عنه أخرب بام أوحي إليه, يقول يعىل بن ملسو هيلع هللا ىلص يسمع له  −٥
ن العمرة? اخلع أين السائل ع«: فلام رسي عنه قال.. فنظرت إليه له غطيط : أمية

عنك اجلبة, واغسل أثر اخللوق عنك, وأنق الصفرة, واصنع يف عمرتك كام تصنع 
 .)٧(»يف حجك
فأنزل اهللا تبارك وتعـاىل عـىل رسـوله : (يثقل وزنه , يقول زيد بن ثابت −٦

                                                 
 ).٢١١٦٥( أخرجه أمحد ح (١)
 ).٤٤٨(, ومسلم ح )٤٩٢٩(البخاري ح  أخرجه (٢)
 ).٢٣٣٥(أخرجه مسلم ح  (٣)
 ).٢٣٣٤(أخرجه مسلم ح  (٤)
 ).١٧٤٨٨(أخرجه أمحد ح  (٥)
 ).٢٤٦٤٥(أخرجه أمحد ح  (٦)
 ).١١٨٠(, ومسلم ح )١٧٨٩(أخرجه البخاري ح  (٧)
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 .)١( )وفخذه عىل فخذي, فثقلت عيل حتى خفت أن ترض فخذيملسو هيلع هللا ىلص 
سـورة املائـدة وهـو ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا أنزلت عىل : ( ويقول عبد اهللا بن عمرو 

 .)٢()راكب عىل راحلته, فلم تستطع أن حتمله, فنزل عنها
وهـو عـىل ملسو هيلع هللا ىلص إن كـان ليـوحى إىل رسـول اهللا : (وتقول أم املؤمنني عائشة 

 .)٣()راحلته فترضب بجراهنا
ملسو هيلع هللا ىلص إين آلخذة بزمام العضباء ناقة رسـول اهللا : (وأما أسامء بنت يزيد فتقول

 .)٤()ائدة كلها; فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقةإذ أنزلت عليه امل
هي عىل خالف ما نعرفه مـن أحـوال ملسو هيلع هللا ىلص وهذه األحوال املنقولة عن النبي 

الً  ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص املرصوعني , وسببها ثقل الوحي النـازل عليـه  ـوْ يْـكَ قَ لَ ـنُلْقِي عَ ـا سَ إِنَّ
يالً﴾ قِ اء, واملـوحى بـه , فالوحي هو حالة فريدة ال يعرفها إال األنبيـ)٥: املزمل( ثَ

 .هو كالم الرب الذي ذلت لعظمته الرقاب
, بل أصابت من سبقه من األنبيـاء, يقـول ملسو هيلع هللا ىلصوهذه احلال مل يتفرد هبا النبي 

الغيبوبة أو اختطاف العقل أو اجلذب الروحي عند األنبيـاء ": األب متى املسكني
يكـون  حيـث.. هكذا وصف آباء الكنيسة األولون حالة الذهن عنـد األنبيـاء .. 

الوعي بالنفس مغلقاً نوعاً ما, حيث يكون عقل النبي خـارج احلـدود الطبيعيـة, 
والشـخص يكـون يف حالـة شـبه .. ومرتفعاً ملنطقة اإلهلام والوعي الفائق للعقل 

 .)٥("غيبوبة; ليستطيع أن يطلع عىل ما هو فوق العقل

                                                 
 ).٢٨٣٢(أخرجه البخاري ح  (١)
 ).٦٦٠٥(أخرجه أمحد ح  (٢)
 ).٢٤٣٤٧(أخرجه أمحد ح  (٣)
 ).٢٧٠٢٨(أخرجه أمحد ح  (٤)
 ).١٧−١٥(النبوة واألنبياء, األب متى املسكني, ص  (٥)
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تفي بـذكر ورضب األب املسكني أمثلة هلذه الغيبوبة من الكتاب املقدس, ونك
ثالثة مواضع من الكتاب املقدس تتحدث عن أحوال األنبياء عند الوحي; وإن كنـا 

وحدث  ": , حيث يقول)الرسول(ال نسلم بنبوة بعضهم , وأوهلا ما جاء عن بولس 
أصيلّ يف اهليكل أين حصلت يف غيبـة, فرأيتـه  يل بعد ما رجعت إىل أورشليم, وكنتُ 

أعامل ( "من أورشليم, ألهنم ال يقبلون شهادتك عنيرسع واخرج عاجالً أ: قائالً يل
 ., فبولس يتحدث عن غيبة حصلت له وهو يوحى إليه حسب زعمه)١٨−٢٢/١٧

: ويف سفر دانيال حيكي النبي دانيال عن األثر الكبري الذي تركه الوحي عليه
فبقيت أنا وحدي, ورأيت هذه الرؤيا العظيمة, ومل تبق يفّ قوة, ونضاريت حتولت "

 إىل فساد, ومل أضبط قوة, وسمعت صوت كالمه, وملا سمعت صـوت كالمـه يفّ 
كنت مسبّخاً عىل وجهي, ووجهي إىل األرض, وإذ بيد ملستني وأقـامتني مرجتفـاً 

 ).١٠−١٠/٧دانيال ( "عىل ركبتيّ وعىل كفيّ يديّ 
, ثم قمت وبارشت أعامل ": ومثله يف قوله  أنا دانيال ضعفتُ ونحلت أياماً

اً من الرؤيا وال فاهمامللك, و  ).٨/٢٧دانيال ( "كنت متحريّ
رغـم ملسو هيلع هللا ىلص رع مل تصـدر عـن واحـد مـن معارصيـه ـإن هتمة اإلصابة بالصـ

استحكام العداء بينهم وبينه, ورغـم حرصـهم عـىل تلفيـق الكـاذب مـن الـتُّهم 
, فدل ذلك ملسو هيلع هللا ىلص كاهتامه  بالسحر واجلنون وقول الشعر, لكن مل يتهموه بالرصع أبداً

 .ر ال يعدو أن يكون أبطولة من نسج خيال املبطلني املتأخرينعىل أن األم
إن أحداً من العقالء لن يقبل فكرة أن هذا الرجل الذي أنشأ األمة التـي قـادت 
, ولسوف يصبح مضحكة للصـغار قبـل الكبـار حـني  احلضارة اإلنسانية كان مريضاً

 .ة وأثراً ملرض عضالهذا القرآن العظيم ببيانه وإعجازه وأسلوبه كان نتيج إن: يقول
مما يقوله األفاكون عنه, وأن ما يقولونه ملسو هيلع هللا ىلص وهكذا تبني براءة شخص النبي 

ال يعدو ما قاله إخواهنم يف اإلفك من كفار قريش , حني رموه باجلنون والكهانـة 
 .ونبوتهملسو هيلع هللا ىلص والشعر, حسداً منهم لشخصه 
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 القرآن واملسيحية
<ğ÷æ_<VxéŠ¹]<íéâçÖ_æ<áa†ÏÖ] 

القرآن وافق املسيحية يف معتقداهتا وبخاصة تأليه املسيح, فقد ذكـر  :قالــوا
يسَ : بأنه كلمة اهللا وروحه يحُ عِ امَ املَْسِ ولُ اهللا﴿ إِنَّ سُ مَ رَ يَ رْ نُ مَ ـا إِىلَ  ى ابْ اهَ تُهُ أَلْقَ لِمَ كَ وَ

نْهُ﴾  وحٌ مِّ رُ مَ وَ يَ رْ , فهذا عني ما يقوله النصار عنـه, فكلمـة اهللا )١٧١: النساء(مَ
ليست خملوقة, بل هي كلمة أزلية, وكذلك روحه هـي حياتـه, وإذا كـان كـذلك 

 .فاملسيح أزيل, واألزلية من لوازم الربوبية واأللوهية
إن القرآن املكي كان يمتدح النصـار ويتقـرب : لقولإىل اومىض بعضهم 

بخدجية ابنة عم ورقة بـن نوفـل وبالنجـايش الـذي ملسو هيلع هللا ىلص إليهم بسبب عالقة النبي 
ســلمني يف احلبشــة, وأن القــرآن املــدين هــو الــذي ســجل موقفــاً رافضــاً آو امل

 .للمسيحية, خالفاً للقرآن املكي
القرآن املكي واملدين كالمها من عنـد اهللا , ولـيس يف أي : نقول اجلوابويف 

جزء منه ما ينقض اجلزء اآلخر, بل تتكامل آياته املكية واملدنية يف رفـض مظـاهر 
 .ثلة يف عبادة املسيح عليه السالم والقول بالثالوثالرشك املسيحية املتم

ولعله حيسن أن نبدأ بام جاء يف السور املكية حول هذا املوضوع, ثـم ننتقـل  
 .إىل املدنية منها

مـا : ففي احلبشة وقف املسلمون امللتجئون إىل النجايش بـني يديـه فسـأهلم
ول فيه الذي جاء بـه نق: تقولون يف عيسى ابن مريم? فقال له جعفر بن أيب طالب

, )١("نبينا, هو عبد اهللا ورسوله وروحه وكلمته ألقاهـا إىل مـريم العـذراء البتـول 
بْدُ اهللا﴿ : وهذا القول مصداق ما أنزل اهللا الَ إِينِّ عَ بِيـا آ قَ نِي نَ لَ عَ جَ َ الْكِتَابَ وَ اينِ  تَ

                                                 
 ).٤٣٨٦(أخرجه أمحد ح  (١)
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نْتُ  ا كُ نَ مَ ا أَيْ كً بَارَ نِي مُ لَ عَ جَ ـ وَ اينِ بِالصَّ صَ أَوْ يـا وَ ـتُ حَ مْ ـا دُ ـاةِ مَ كَ الزَّ ةِ وَ بَـرا  الَ وَ
يا  قِ ا شَ بَّارً نِي جَ لْ ْعَ ْ جيَ ملَ يتِ وَ الِدَ مَ أُبْعَثُ  بِوَ وْ يَ وتُ وَ مَ أَمُ وْ يَ تُ وَ لِدْ مَ وُ وْ َّ يَ يلَ مُ عَ الَ السَّ وَ

يا  ونَ  حَ ُ رتَ مْ ي فِيهِ يَ قِّ الَّذِ لَ احلَْ وْ مَ قَ يَ رْ نُ مَ ى ابْ لِكَ عيسَ ـانَ هللاِ ذَ ـا كَ ـذَ  مَ تَّخِ أَنْ يَ
إِنَّ  ا فَ رً ا قَىضَ أَمْ هُ إِذَ انَ بْحَ لَدٍ سُ نْ وَ ـونُ ـمِ يَكُ ـنْ فَ ولُ لَـهُ كُ قُ إِنَّ اهللا امَ يَ ـمْ  وَ بُّكُ رَ يبِّ وَ رَ

يمٌ  تَقِ سْ اطٌ مُ َ ا رصِ ذَ وهُ هَ بُدُ اعْ ـرُ  فَ فَ ينَ كَ لٌ لِلَّـذِ يْ وَ مْ ِ فَ يْنِهِ نْ بَ ابُ مِ زَ َحْ تَلَفَ األْ اخْ وا فَ
ظِيمٍ ﴾ مٍ عَ وْ دِ يَ هَ شْ نْ مَ , فهـذه اآليـات املكيـة ناطقـة بعبوديـة )٣٧−٣٠: مريم( مِ

, وأن اهللا متوعد بعذابه الذين خالفوا احلقيقـة )كن(املسيح هللا, وأنه خملوق بكلمة 
 .وتنكبوها يف شخص املسيح

ومن أراد مزيد بيان فليصخ السمع إىل التقريع الذي ترجتف لقوتـه األفئـدة 
ـالُوا تز القلوب, تقريع يشنع فيه القرآن املكي عىل من زعـم أن هللا ولـداً وهت قَ ﴿ وَ

ا  لَدً َنُ وَ محْ ذَ الرَّ َ يْئًا إِدا  اختَّ ئْتُمْ شَ دْ جِ ـقُّ  لَقَ نْشَ تَ نْـهُ وَ نَ مِ طَّـرْ تَفَ اتُ يَ وَ ـمَ ـادُ السَّ تَكَ
دا  بَالُ هَ ِ ِرُّ اجلْ ختَ ضُ وَ َرْ َ  األْ محْ ا لِلرَّ وْ عَ ا أَنْ دَ لَدً ـذَ  نِ وَ تَّخِ َنِ أَنْ يَ محْ نْبَغِـي لِلـرَّ ا يَ مَ وَ

ا  لَدً ا  وَ بْـدً َنِ عَ محْ ضِ إِالَّ آَيتِ الـرَّ َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ نْ يفِ السَّ لُّ مَ مْ  إِنْ كُ ـاهُ صَ ـدْ أَحْ لَقَ
دا  مْ عَ هُ دَّ عَ دًا﴾ وَ رْ ةِ فَ يَامَ مَ الْقِ وْ مْ آَتِيهِ يَ هُ لُّ كُ  ).٩٥−٨٨: مريم( وَ

كان القرآن الكريم رصحياً يف التشنيع عىل أقوال النصـار يف املسـيح , لقد 
ملََّـا : وإثبات عبوديته هللا يف اآليات املكية واملدنية عىل السواء, ففي املكي يقول ﴿ وَ

ونَ  دُّ نْهُ يَصِ كَ مِ مُ وْ ا قَ ثَالً إِذَ مَ مَ يَ رْ نُ مَ بَ ابْ ِ الُوا أَآ رضُ قَ وَ مَ وَ ٌ أَمْ هُ ريْ تُنَا خَ ـوهُ هلَِ بُ َ ا رضَ
ونَ  مُ صِ مٌ خَ وْ مْ قَ لْ هُ الً بَ دَ ـثَالً  لَكَ إِالَّ جَ نَـاهُ مَ لْ عَ جَ يْـهِ وَ لَ نَـا عَ مْ عَ بْدٌ أَنْ وَ إِالَّ عَ إِنْ هُ

ائِيلَ ﴾ َ  ).٥٩−٥٧: الزخرف( لِبَنِي إِرسْ
ِ : ثم متيض اآليات لتقول مْ بِاحلْ ئْتُكُ دْ جِ الَ قَ ى بِالْبَيِّنَاتِ قَ يسَ اءَ عِ ملََّا جَ ـةِ ﴿وَ مَ كْ

تَ  ْ ي ختَ مْ بَعْضَ الَّذِ َ لَكُ ُبَنيِّ ألِ وا اهللاوَ قُ اتَّ ونَ فِيهِ فَ ونِ  لِفُ أَطِيعُ ـمْ  إِنَّ اهللا وَ بُّكُ رَ يبِّ وَ وَ رَ هُ
يمٌ  تَقِ سْ اطٌ مُ َ ا رصِ ذَ وهُ هَ بُدُ اعْ ـوا  فَ لَمُ ينَ ظَ لٌ لِلَّـذِ يْ وَ مْ فَ يْنِهِ نْ بَ ابُ مِ زَ َحْ تَلَفَ األْ اخْ فَ
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ابِ  ذَ نْ عَ ﴾مِ مٍ أَلِيمٍ وْ  ).٦٥−٦٣: الزخرف( يَ
تَنكِفَ املَْسِ : ويف املدين يقول اهللا سْ بْـداً هللا﴿ لَّن يَ ـونَ عَ كُ ـةُ  يحُ أَن يَ الَ املَْآلئِكَ وَ

ِيعـاً ﴾ مْ إِلَيـهِ مجَ هُ ُ رشُ يَحْ سَ ْ فَ ربِ تَكْ سْ يَ تِهِ وَ بَادَ نْ عِ تَنكِفْ عَ سْ ن يَ مَ بُونَ وَ رَّ : النسـاء( املُْقَ
إِذْ : ملائدة, ويف سورة ا)١٧٢ الَ اهللا ﴿ وَ لْـتَ لِلنَّـاسِ  قَ أَنْـتَ قُ مَ أَ يَ ـرْ نَ مَ ى ابْ يسَ ا عِ يَ

قٍّ  ا لَيْسَ يلِ بِحَ ولَ مَ ونُ يلِ أَنْ أَقُ كُ ا يَ انَكَ مَ بْحَ الَ سُ ونِ اهللاَِّ قَ نْ دُ ِ مِ نيْ يَ إِهلََ أُمِّ وينِ وَ ِذُ اختَّ
ا يفِ  مُ مَ لَ عْ تَهُ تَ لِمْ دْ عَ قَ تُهُ فَ لْ نْتُ قُ مُ إِنْ كُ ـالَّ كَ إِنَّـكَ أَنْـتَ عَ سِ فْ ا يفِ نَ مُ مَ لَ الَ أَعْ يسِ وَ  نَفْ

يُوبِ  تَ  الْغُ رْ ا أَمَ مْ إِالَّ مَ لْتُ هلَُ ا قُ وا اهللامَ بُدُ مْ  نِي بِهِ أَنِ اعْ ـيْهِ لَ نْـتُ عَ كُ ـمْ وَ بَّكُ رَ يبِّ وَ رَ
نْتَ أَنْتَ الرَّ  يْتَنِي كُ فَّ وَ امَّ تَ لَ مْ فَ تُ فِيهِ مْ ا دُ ا مَ يدً هِ ءٍ شَ ْ ـلِّ يشَ ـىلَ كُ أَنْـتَ عَ مْ وَ يْهِ لَ قِيبَ عَ

 ﴾ يدٌ ــهِ , فــأي فــرق جيــده القــارئ بــني القــرآين املكــي )١١٧−١١٦: املائــدة(شَ
 !واملدين?

 وكام كان القرآن املكي رصحياً يف اعتبار املسيح رسوالً من رسل اهللا الكـرام
﴿  َ نِي إِرسْ ا بَ ولُ اهللايَ سُ دِّ  ائِيلَ إِينِّ رَ صَ م مُّ بَشــِّراً إِلَيْكُ مُ اةِ وَ رَ ـنَ التَّـوْ يَّ مِ ـدَ َ يَ قاً ملَِّا بَنيْ

دُ ﴾  َ هُ أَمحْ مُ ي اسْ أْيتِ مِن بَعْدِ ولٍ يَ سُ : , فإن القرآن املدين كان كذلك) ٦: الصف (بِرَ
اةِ  ﴿ رَ ـنَ التَّـوْ ـهِ مِ يْ دَ َ يَ قاً ملَِّـا بَـنيْ ـدِّ صَ مَ مُ يَ رْ نِ مَ ى ابْ يسَ م بِعَ هِ ارِ ىلَ آثَ يْنَا عَ فَّ قَ يْنَـاهُ وَ آتَ وَ

ظَـةً  عِ وْ مَ  وَ ـدً هُ اةِ وَ رَ ـنَ التَّـوْ ـهِ مِ يْ دَ َ يَ قاً ملَِّـا بَـنيْ ـدِّ صَ مُ نُـورٌ وَ  وَ ـدً يلَ فِيهِ هُ نجِ اإلِ
﴾ تَّقِنيَ مُ تُوبُـونَ إِىلَ اهللا ﴿: , وقوله)٤٦: املائدة( لِّلْ الَ يَ ـورٌ  أَفَ فُ اهللاَُّ غَ هُ وَ ونَ رُ فِ ـتَغْ سْ يَ وَ

يمٌ  حِ يحُ ابْ  رَ ا املَْسِ ا مَ انَ ةٌ كَ يقَ دِّ هُ صِ أُمُّ لُ وَ سُ بْلِهِ الرُّ نْ قَ لَتْ مِ دْ خَ ولٌ قَ سُ مَ إِالَّ رَ يَ رْ نُ مَ
ونَ  فَكُ ؤْ َيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُ مُ اآلْ ُ هلَُ يْفَ نُبَنيِّ امَ انْظُرْ كَ نِ الطَّعَ أْكُالَ لْ  يَ ـنْ قُ ونَ مِ بُـدُ أَتَعْ

ا دُونِ اهللا مْ رضَ لِكُ لَكُ مْ ا الَ يَ اهللا مَ ا وَ عً الَ نَفْ لِيمُ  وَ يعُ الْعَ مِ وَ السَّ  ).٧٦−٧٥: املائدة(﴾ هُ
وهكذا تبني بطالن الدعو باختالف حديث القرآن املكـي عـن املـدين يف 

 .املسيح عليه السالم, فالكل من عند اهللا عالم الغيوب
سيح مع القول بأنـه كلمـة وإذا كان كذلك, فكيف يتوافق القول بعبودية امل
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 !اهللا وروح منه?
وبداية ننبه إىل أن هذا االستدالل املغلوط قديم , قاله نصـار نجـران بـني 

. »بىل«: ألست تزعم أنه كلمة اهللا وروح منه ? فقال ": حني سألوهملسو هيلع هللا ىلص يدي النبي 
يْ  ﴿: فأنزل اهللا عز وجل. فحسبنا: قالوا ِمْ زَ لُوهبِ ينَ يف قُ ا الَّذِ أَمَّ هَ فَ ـابَ ا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ

يلِهِ ﴾  أْوِ اء تَ تِغَ ابْ تْنَةِ وَ اء الْفِ تِغَ نْهُ ابْ , فهذا القول من الفتنة ملا فيـه )١( )٧: آل عمران (مِ
 .من التلبيس اعتامداً عىل املتشابه من القول, أي ما حيتمل معاين خمتلفة

ليهم, فهي تنعى عليهم اآلية بتاممها لوجدوا فيها بيان ما تشابه ع قرؤواولو 
غلوهم يف شخص املسيـح, وقوهلـم بأنه ابن اهللا, وأنه مشـرتك مع اهللا يف الثالوث 

واْ يفِ دِينِكُ  لُ غْ لَ الْكِتَابِ الَ تَ ا أَهْ ىلَ اهللا﴿يَ ولُواْ عَ قُ الَ تَ ـ مْ وَ يسَ يحُ عِ امَ املَْسِ قِّ إِنَّ ى إِالَّ احلَْ
ولُ اهللا سُ مَ رَ يَ رْ نُ مَ تُ  ابْ لِمَ كَ رُ وَ مَ وَ يَ ـرْ ا إِىلَ مَ اهَ اهللاهُ أَلْقَ نُواْ بـِ ـآمِ نْـهُ فَ الَ  وحٌ مِّ ـلِهِ وَ سُ رُ وَ

واْ  ةٌ انتَهُ ولُواْ ثَالَثَ قُ امَ اهللا تَ مْ إِنَّ اً لَّكُ ريْ ـا يفِ  خَ لَـدٌ لَّـهُ مَ ونَ لَهُ وَ كُ هُ أَن يَ انَ بْحَ دٌ سُ احِ إِلَـهٌ وَ
مَ  ات وَ وَ امَ فَى بِاهللالسَّ كَ ضِ وَ تَنكِفَ املَْسِ  كِيالً وَ  ا يفِ األَرْ سْ بْـداً لَّن يَ ونَ عَ كُ يحُ أَن يَ

مْ إِلَيـهِ  هللا هُ ــرُ شُ يَحْ سَ ْ فَ ربِ ـتَكْ سْ يَ هِ وَ تـِ بَادَ ـنْ عِ تَنكِفْ عَ سْ ن يَ مَ بُونَ وَ رَّ ةُ املُْقَ الَ املَْآلئِكَ وَ
ِيعاً﴾ , فاملسـيح عبـد اهللا ورسـوله, وهـو أيضـاً كلمتـه )١٧٢−١٧١: النساء( مجَ

 .وروح منه
الكـالم  صـفةُ عليه السالم املسيح كلمة اهللا? هل يعني أنه : ذا يعني قولنافام

تي خيلق اهللا هبـا مة اهللا املخلوقـة, ال الكلمة الال, فاملسيـح كل: األزلية هللا? بالطبع
لِ رصيح القرآن , وهذا ]كن[خلقه  كِ بِكَ ُ بَرشِّ مُ إِنَّ اهللاََّ يُ يَ رْ ا مَ ةُ يَ ئِكَ الَتِ املَْالَ ةٍ ﴿ إِذْ قَ مَ

بِنيَ  رَّ نَ املُْقَ مِ ةِ وَ رَ َخِ اآلْ يَا وَ نْ ا يفِ الدُّ يهً جِ مَ وَ يَ رْ نُ مَ ى ابْ يسَ يحُ عِ هُ املَْسِ مُ نْهُ اسْ مُ  مِ لِّ كَ يُ وَ
نيَ  احلِِ نَ الصَّ مِ الً وَ هْ كَ دِ وَ ـ النَّاسَ يفِ املَْهْ سْ سَ مْ ْ يَ ملَ لَدٌ وَ ونُ يلِ وَ كُ بِّ أَنَّى يَ الَتْ رَ نِي قَ

الَ  ٌ قَ لِكِ اهللا بَرشَ ذَ ا قَض كَ اءُ إِذَ شَ ا يَ لُقُ مَ ْ ـونُ ﴾ـَخيَ يَكُ ولُ لَـهُ كُـن فَ قُ امَ يَ إِنَّ راً فَ آل ( ى أَمْ
                                                 

 ).٣/١٧٧(أخرجه الطربي يف تفسريه ) ١(
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نْهُ ﴾,رحت اآليات أن املسيح ـ, فص)٤٧−٤٥: عمران ةٍ مِ لِمَ كمل السـياق أو ﴿كَ
اءُ ﴾ اهللا﴿أنه خملوق القرآين فوصفه ب شَ ا يَ قُ مَ لُ ْ  .خيَ

ع يقيننـا بـأن القـرآن كـالم اهللا املنـزل غـري فكيف تكون كلمة اهللا خملوقة م
 املخلوق?
, فهـي "اضطهاد اليهـود"نرضب مثالً بـعبارة  "كلمة اهللا"لتقريب معنى و

 : صحيحني تدل عىل معنيني متغايرين
 ., أي أهنا تدل عىل املفعول"اضطهاد النازيني لليهود":  األول
 .عىل الفاعل , أي أهنا تدل"اضطهاد اليهود للفلسطينيني": الثانـي

 .وهكذا اختلفت داللة العبارة بني هذين املعنيني
فـيمكن أن تـدل عـىل كلمـة اهللا التـي خلـق هبـا  "كلمة اهللا": ومثلها قولنا

ونُ ﴾ ﴿األشياء  يَكُ نْ فَ ولَ لَهُ كُ قُ يْئاً أَنْ يَ ادَ شَ ا أَرَ هُ إِذَ رُ امَ أَمْ , كام يمكـن )٨٢: يس( إِنَّ
لق هبذه الك نـدَ اهللا﴿ لمة أن تدل عىل ما خُ ى عِ يسَ ثَلَ عِ ـن  إِنَّ مَ ـهُ مِ قَ لَ مَ خَ ثَـلِ آدَ مَ كَ
ونُ ﴾ يَكُ الَ لَهُ كُن فَ ابٍ ثِمَّ قَ رَ , والباحث عن احلق خيتار منهام ما )٥٩: آل عمران( تُ

وافق السياق, وانسجم مع املعاين املحكمة; خالفـاً ألصـحاب القلـوب املريضـة 
: أهواءهم; ولو خرج بالنصوص عـن مسـاقهاالذين خيتارون من املعاين ما يوافق 

هِ ﴾ ﴿ يلـِ أْوِ ـاء تَ تِغَ ابْ تْنَـةِ وَ ـاء الْفِ تِغَ نْهُ ابْ هَ مِ ابَ ا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوهبِ ينَ يف قُ ا الَّذِ أَمَّ  فَ
 ).٧: آل عمران (

ريف دون غـريه مـن املخلـوقني ـوسبب اختصاص املسيح هبذا االسم الش
, )كـن(لق من غري تدخل أبوي, خلق بأمر اهللا وكلمته التكوينية بكلمة اهللا; أنه خ

وملا مل يكن للمسيح سبب برشي قريب ينسب إليه من جهة أبيه كغريه من الناس; 
فقد نُسب إىل السبب البعيد, وهو ختليقـه بكلمـة اهللا, التـي ختلّـق وفـق إرادة اهللا 
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 .)١(تبارك وتعاىل
كلمة اهللا التي كانت سبباً يف وجوده,  ومما يؤكد أن مقصود القرآن بالكلمة;

 إِنَّ اهللاّ: قولـه تعـاىل )٢()اللـوغس(ال املعنى الفلسفي الـذي يزعمـه النصـار ﴿ 
مَ ﴾  يَ رْ نُ مَ ى ابْ يسَ يحُ عِ هُ املَْسِ مُ نْهُ اسْ ةٍ مِّ لِمَ كِ بِكَ ُ بَرشِّ , فهـو كلمـة )٤٥: آل عمران(يُ

 .من اهللا, وليس صفة اهللا األزلية
فال يفيـد أن املسـيح روح  ﴿وروح منه﴾رك وتعاىل عن املسيح وأما قوله تبا

ليست للتبعيض,  ﴿منه﴾: اهللا أو حياته كام نطق بذلك فالسفة املسيحية, ألن قوله
ـا يفِ  ﴿: بل البتداء الغاية, بمعنى صادرة عنه, فهي كقولـه تعـاىل ـم مَّ رَ لَكُ ـخَّ سَ وَ

نْ  ِيعاً مِّ ضِ مجَ َرْ ا يفِ األْ مَ اتِ وَ وَ امَ ﴾السَّ  ., أي خلقت منه)١٣: اجلاثية( هُ
وجيدر هنا التنبيه إىل أنه ليس من املسلمني أحدٌ يعتقد أن الـروح صـفة مـن 
صفات اهللا القائمة بذاته, بل األرواح مجيعاً خملوقاته تبارك وتعاىل, ونسـبتها إليـه 
: من باب نسبة املخلوق إىل خالقه وموجـده, وهـو مـن بـاب الترشـيف, كقولنـا

 .شعب اهللا, وأمثاهلام بيوت اهللا,
: وال خيتص املسيح بأنه روح اهللا, فقد قال اهللا عـن الصـديقة البتـول مـريم

نَا ﴾ وحَ ا رُ نَا إِلَيْهَ لْ سَ أَرْ , كـام , فاملراد بالروح يف اآليـة جربيـل )١٧: مريم( ﴿فَ
بِّـ: سامه اهللا عز وجل يف آية أخر روح القدس ـن رَّ سِ مِ ـدُ وحُ الْقُ لَهُ رُ زَّ لْ نَ كَ ﴿قُ

﴾ قِّ ـنيُ ﴾: , ويف آية أخر)١٠٢: النحل( بِاحلَْ َمِ وحُ األْ هِ الـرُّ لَ بـِ زَ : الشـعراء( ﴿ نَ
 ., وسبب تسميته بالروح أنه خملوق روحي غري مادي)١٩٣

نَا  ﴿للعذراء يف صورة رجل ) روح اهللا(وقد متثل جربيل  وحَ ا رُ نَا إِلَيْهَ لْ سَ أَرْ فَ
                                                 

, والـداعي إىل )١٦٦(الرد اجلميل إلهلية عيسى برصيح اإلنجيل, أبو حامد الغـزايل, ص : انظر (١)
 ). ٣٧٦(اإلسالم, ابن األنباري, ص 

(٢) )logos( مصطلح الهويت مسيحي, يطلق عىل املسيح كلمة اهللا, بمعنى أنه عقل اهللا الناطق. 
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اً  يّ وِ اً سَ ا بَرشَ ثَّلَ هلََ تَمَ , فنفخ يف جيبها, فرس املسيح يف أحشـائها, ) ١٧: مريم(﴾ فَ
نَا ﴾ ﴿فاملسيح خلق بنفخة منه  وحِ ا مِن رُّ نَا فِيهَ خْ نَفَ  ).٩١: األنبياء( فَ
: ريف ورد يف حق آدم أيضـاً الـذي خلـق مـن طـني, ثـم ـوهذا املعنى الش

ي﴾ وحِ تُ فِيهِ مِن رُّ خْ فَ نَ م إىل اهللا , فإضـافة روحـه عليـه السـال)٢٩: احلجر( ﴿وَ
إضافة ترشيف وتكريم, ولو أوجبت هذه اإلضافة معنىً خارجاً عـن اإلنسـانية; 

نـدَ اهللا﴿لكان آدم أوىل بذلك من املسيح  ـى عِ يسَ ثَلَ عِ ـن  إِنَّ مَ ـهُ مِ قَ لَ مَ خَ ثَـلِ آدَ مَ كَ
﴾ ونُ يَكُ الَ لَهُ كُن فَ ابٍ ثِمَّ قَ رَ  ).٥٩: آل عمران( تُ

ğ̂éÞ^m<V…^’ßÖ]<áa†ÏÖ]<|‚jÚ]<Øâ[ï<

ينَ ﴿ : امتدح القرآن النصار, وذكر بأهنم يف اجلنة يف قولـه: قالــوا إِنَّ الَّـذِ
ال  وَ ارَ النَّصَ واْ وَ ادُ ينَ هَ الَّذِ نُواْ وَ نَ بِاهللاآمَ نْ آمَ ابِئِنيَ مَ اً  صَّ احلِ لَ صَ مِ عَ رِ وَ مِ اآلخِ الْيَوْ وَ

مْ  يْهِ لَ فٌ عَ وْ الَ خَ ِمْ وَ هبِّ ندَ رَ مْ عِ هُ رُ مْ أَجْ هُ لَ نُونَ  فَ ْزَ مْ حيَ الَ هُ  ).٦٢: البقرة(﴾ وَ
كام كان القرآن واضحاً يف بيـان وحدانيـة اهللا وعبوديـة املسـيح : واجلـواب

وبرشيته ; كان رصحياً يف إضالل القائلني بألوهيتـه وربوبيتـه وتكفـريهم , وهـذا 
ي: منثور يف مواضع كثرية من القرآن, منها قول اهللا تعاىل رَ الَّذِ فَ دْ كَ ـالُواْ إِنَّ ﴿لَقَ نَ قَ

نُ  يحُ ابْ وَ املَْسِ مَ  اهللاَّ هُ يَ رْ ـرَ : , وقوله)١٧: املائدة( ﴾مَ فَ ـدْ كَ ـالُواْ إِنَّ اهللا ﴿ لَّقَ ينَ قَ  الَّـذِ
ينَ كَ  نَّ الَّذِ سَّ ولُونَ لَيَمَ قُ امَّ يَ واْ عَ نتَهُ ْ يَ إِن ملَّ دٌ وَ احِ نْ إِلَـهٍ إِالَّ إِلَـهٌ وَ ا مِ مَ ةٍ وَ الِثُ ثَالَثَ رُ ثَ واْ فَ

ابٌ أَلِيمٌ ﴾ ذَ مْ عَ نْهُ , فهاتان اآليتان وغريمها واضحتان يف بيان كفر )٧٣: املائدة( مِ
 .القائلني بعقيدة التثليث وألوهية املسيح

ولكن هذا احلكم القرآين ال يرسي عىل املسيح الذي تربأ من هذه املعتقدات 
 ِ ن ا بَ يحُ يَ الَ املَْسِ قَ واْ اهللا﴿ وَ بُدُ ائِيلَ اعْ َ كُ  ي إِرسْ بَّ رَ يبِّ وَ كْ بِاهللارَ ِ ن يُرشْ هُ مَ ـ مْ إِنَّ دْ حَ قَ مَ فَ رَّ

﴾ اهللا ارٍ نْ أَنصَ ا لِلظَّاملِِنيَ مِ مَ اهُ النَّارُ وَ أْوَ مَ نَّةَ وَ يهِ اجلَْ لَ ري ـ, كـام ال يسـ)٧٢: املائدة( عَ
احلكم بالكفر والنار عىل أتباعـه املخلصـني املـؤمنني الـذين آمنـوا بـاهللا وحـده, 
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ـنُ وه ـرسيح بالرسالة فحسب, واتبعوه ونصـوشهدوا للم ـونَ نَحْ يُّ ارِ وَ ـالَ احلَْ ﴿ قَ
ونَ  لِمُ سْ ا مُ دْ بِأَنَّ هَ اشْ نَّا بِاهللا وَ ارُ اهللا آمَ ـولَ  أَنصَ سُ نَـا الرَّ بَعْ اتَّ لْـتَ وَ امَ أَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َنزَ نَّـا بـِ نَا آمَ بَّ رَ

ينَ ﴾ دِ اهِ عَ الشَّ تُبْنَا مَ اكْ : يف موضع آخر يقول اهللا تعـاىل, و)٥٣−٥٢: آل عمران( فَ
ــا  ﴿ نَ دْ بِأَنَّ ــهَ اشْ ــا وَ نَّ اْ آمَ ــالُوَ ــويلِ قَ سُ بِرَ ــواْ يبِ وَ نُ يِّنيَ أَنْ آمِ ارِ ــوَ ــتُ إِىلَ احلَْ يْ حَ إِذْ أَوْ وَ

﴾ ونَ لِمُ سْ , فهؤالء من خرية هللا يف خلقه, وهم مؤمنـون باملسـيح )١١١: املائدة( مُ
ي اسـتقاها املسـيحيون مـن أقـوال الرسول, وبريئون من معتقدات النصار التـ

 .بولس واملجامع الكنسية من بعده
: ريب, وقـد وصـفهم اهللا بقولـه إن هذه الثلة املؤمنة ممدوحة يف القرآن وال

ري عـىل كـل مـؤمن ـ, ومدحة اهللا هلم يف القرآن تس)١٤: الصف( ﴿أنصار اهللا﴾
 .)١(مشى عىل هنجهم إىل يوم الدين

م بقايا عىل األرض متثل يف أشخاص أحبهم كان ملنهجهملسو هيلع هللا ىلص وملا بعث النبي 
رك التـي ـاهللا; الستقامتهم عىل التوحيد, وإعراضهم عن مذاهب التثليـث والشـ

وإن اهللا نظر إىل أهل األرض, فمقـتهم عـرهبم وعجمهـم «: ملسو هيلع هللا ىلصكرهها اهللا, يقول 
 .)٢(»إال بقايا من أهل الكتاب

ينَ ﴿: يهم بقولهفهؤالء ومن سلفهم من املؤمنني هم الذين أثنى اهللا عل  إِنَّ الَّـذِ
اً  ـاحلِ ـلَ صَ مِ عَ ـرِ وَ مِ اآلخِ الْيَوْ نَ بِاهللا وَ نْ آمَ ابِئِنيَ مَ الصَّ  وَ ارَ النَّصَ واْ وَ ادُ ينَ هَ الَّذِ نُواْ وَ آمَ

نُونَ  ْزَ مْ حيَ الَ هُ مْ وَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ الَ خَ ِمْ وَ هبِّ ندَ رَ مْ عِ هُ رُ مْ أَجْ لَهُ وقد ذُكـر  ,)٦٢: البقرة(﴾ فَ
عن أصحابه النصار الـذين كـانوا عـىل ملسو هيلع هللا ىلص بب نزوهلا أن سلامن حدَّث النبيَّ يف س

                                                 
يمتلئ تاريخ املسيحية بـام تسـميه الكنيسـة اليـوم بفـرق اهلراطقـة, كاألريوسـية والنسـطورية  (١)

م مـن واألبيونية, وهي فرق تنكر ألوهية املسيح وتندد بالتثليث, وكانـت متثـل السـواد األعظـ
 .النصار حتى القرن الرابع امليالدي

 ).٢٨٦٥(أخرجه مسلم ح  (٢)
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كانوا يصومون ويصـلون : , فقالملسو هيلع هللا ىلصاإليامن اخلالص باهللا عز وجل قبل مبعث النبي 
فلام فرغ سلامن من ثنائه عليهم, قـال لـه . ويؤمنون بك, ويشهدون أنك ستبعث نبياً 

نُـواْ : فأنزل اهللا هـذه اآليـة .»يا سلامن, هم من أهل النار«: ملسو هيلع هللا ىلصنبي اهللا  ينَ آمَ ﴿إِنَّ الَّـذِ
ال  وَ ارَ النَّصَ واْ وَ ادُ ينَ هَ الَّذِ نَ بِاهللاِوَ نْ آمَ ابِئِنيَ مَ ﴾ صَّ رِ مِ اآلخِ الْيَوْ  .)١(وَ

وهذا املعنى بنيٌ واضح ملن قرأ اآلية يف سـياقها فتـدبر اآليـات التـي قبلهـا 
والنصار, وتنسب إليهم اإلساءة والتي بعدها, حيث تكفر اآليات قبلها اليهود 

ـواْ  ﴿: إىل اهللا, وتتوعدهم بالنكال والعذاب لُ خَ ـد دَّ قَ نَّـا وَ اْ آمَ ـالُوَ مْ قَ وكُ ـآؤُ ا جَ إِذَ وَ
هُ  رِ وَ فْ اهللابِالْكُ واْ بِهِ وَ جُ رَ دْ خَ ـونَ  مْ قَ تُمُ كْ واْ يَ ـانُ امَ كَ ـمُ بـِ لَ مْ  أَعْ ـنْهُ رياً مِّ ثـِ  كَ تَـرَ وَ

ثْ  ونَ يفِ اإلِ عُ ارِ لُـونَ يُسَ مَ عْ واْ يَ ـانُ ـا كَ ئْسَ مَ تَ لَبـِ حْ مُ السُّ لِهِ أَكْ انِ وَ وَ دْ الْعُ الَ  مِ وَ لَـوْ
واْ  ـانُ ـا كَ ئْسَ مَ تَ لَبـِ ـحْ ـمُ السُّ لِهِ أَكْ ـمَ وَ ثْ مُ اإلِ هلِِ ـوْ ن قَ بَارُ عَ األَحْ انِيُّونَ وَ بَّ مُ الرَّ اهُ نْهَ يَ

ونَ  نَعُ دُ اهللا يَصْ ودُ يَ الَتِ الْيَهُ قَ لُولَةٌ غُ  وَ غْ الُواْ مَ نُواْ بِامَ قَ لُعِ هيِمْ وَ دِ : املائـدة(﴾ لَّتْ أَيْ
٦٤−٦١( 

ويستمر السياق القرآين بعدها يف تكفريهم مع اسـتثناء املـؤمنني مـنهم ممـن 
اةَ  ﴿كان عىل منهج األنبياء  رَ ـواْ التَّـوْ يمُ قِ تَّىَ تُ ءٍ حَ ْ ىلَ يشَ تُمْ عَ لَ الْكِتَابِ لَسْ ا أَهْ لْ يَ قُ

ا مَ يلَ وَ نجِ اإلِ بِّـكَ  وَ ـن رَّ لَ إِلَيْـكَ مِ ا أُنزِ م مَّ نْهُ ثِرياً مِّ نَّ كَ يدَ لَيَزِ مْ وَ بِّكُ ن رَّ م مِّ لَ إِلَيْكُ أُنزِ
ينَ  ـافِرِ مِ الْكَ ـوْ ـىلَ الْقَ أْسَ عَ الَ تَ راً فَ فْ كُ يَاناً وَ غْ واْ  طُ ـادُ ينَ هَ الَّـذِ نُـواْ وَ ينَ آمَ إِنَّ الَّـذِ

ونَ وَ  ابِؤُ الصَّ نَ وَ نْ آمَ  مَ ارَ مْ  بِاهللالنَّصَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ الَ خَ اً فَ احلِ لَ صَ مِ رِ وعَ مِ اآلخِ الْيَوْ وَ
نُونَ ﴾  ْزَ مْ حيَ الَ هُ  ).٦٩−٦٨: املائدة(وَ

ينَ  ﴿: فمن املحتم أن الذين سامهم اهللا يف آخر اآلية افِرِ ليسـوا الـذين ﴾ الْكَ
ـا﴿ حتدث عنهم صدر اآليـة التاليـة  ينَ هَ الَّـذِ نُـواْ وَ ينَ آمَ ونَ إِنَّ الَّـذِ ـابِؤُ الصَّ واْ وَ دُ

  ارَ النَّصَ اآليـة يف ما ذكـر يف فهؤالء غري األولني, هؤالء من املؤمنني بدليل ﴾, وَ
                                                 

 ).٢/١٥٤(أخرجه الطربي يف تفسريه بإسناد منقطع  (١)
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نَ بِاهللا﴿  :وصفهم نْ آمَ اً  مَ ـاحلِ لَ صَ مِ عَ رِ وَ مِ اآلخِ الْيَوْ املـرء ال يكـون مؤمنـاً و, ﴾وَ
ذا االسم هفقد آمن بذلك كفار قريش, ومل يستحقوا باهللا بمجرد اإليامن بوجوده, 

, فلم يعبد معـه  الذي خيتص به من آمن باهللا تبارك وتعاىلالرشيف  وحده رباً وإهلاً
 .أحداً غريه
ـيحُ ﴿ : ليقول يميض السياق القرآينثم  ـوَ املَْسِ الُواْ إِنَّ اهللاَّ هُ ينَ قَ رَ الَّذِ فَ دْ كَ لَقَ

 ِ ن ا بَ يحُ يَ الَ املَْسِ قَ مَ وَ يَ رْ نُ مَ بُدُ ابْ ائِيلَ اعْ َ ـ واْ اهللاي إِرسْ ـن يُشْ هُ مَ مْ إِنَّ بَّكُ رَ يبِّ وَ كْ ـرَ اهللا رِ  بـِ
مَ  رَّ دْ حَ قَ ارٍ  اهللافَ نْ أَنصَ ا لِلظَّاملِِنيَ مِ مَ اهُ النَّارُ وَ أْوَ مَ نَّةَ وَ يهِ اجلَْ لَ رَ  عَ فَ دْ كَ الُواْ  لَّقَ ينَ قَ الَّذِ

احِ  إِنَّ اهللا نْ إِلَـهٍ إِالَّ إِلَـهٌ وَ ا مِ مَ ةٍ وَ الِثُ ثَالَثَ ينَ ثَ نَّ الَّذِ سَّ ولُونَ لَيَمَ قُ امَّ يَ واْ عَ نتَهُ ْ يَ إِن ملَّ دٌ وَ
ابٌ أَلِيمٌ  ذَ مْ عَ نْهُ واْ مِ رُ فَ تُوبُونَ إِىلَ   كَ الَ يَ هُ وَ  اهللاأَفَ ونَ رُ فِ تَغْ سْ يَ يمٌ  اهللاوَ حِ ورٌ رَّ فُ ا  غَ مَّ

بْلِهِ الرُّ  لَتْ مِن قَ دْ خَ ولٌ قَ سُ مَ إِالَّ رَ يَ رْ نُ مَ يحُ ابْ الَنِ املَْسِ ـأْكُ ـا يَ انَ ةٌ كَ يقَ ـدِّ ـهُ صِ أُمُّ لُ وَ سُ
ـونَ  كُ فَ ؤْ مَّ انظُرْ أَنَّـى يُ اتِ ثُ مُ اآليَ ُ هلَُ بَنيِّ يْفَ نُ امَ انظُرْ كَ , )٧٥−٧٢: املائـدة(﴾ الطَّعَ

 , ويستمر السياق القرآين إىل آخر آيات السورة وهو يتحدث عـن كفـر النصـار
ن مـوبـرتوا اآليـة  ,عـن هـذا كلـه بمدحـة اهللا للنصـار م أعرض القـائلونفلِ 

 !.سياقها?
<ğ̂nÖ^m<V[xéŠ¹]<Å^fi_<àÚ<

وصف القرآن النصار بأهنم أتباع املسيح املوعـودون بـالظفر عـىل : قالوا
الَ ﴿  :الكافرين إىل يوم القيامة كَ  اهللاإِذْ قَ رُ طَهِّ مُ َّ وَ افِعُكَ إِيلَ رَ يكَ وَ فِّ تَوَ ى إِينِّ مُ يسَ ا عِ يَ

ينَ كَ  نَ الَّذِ َّ مِ ـمَّ إِيلَ ـةِ ثُ يَامَ مِ الْقِ ـوْ واْ إِىلَ يَ ـرُ فَ ينَ كَ قَ الَّذِ وْ وكَ فَ بَعُ ينَ اتَّ لُ الَّذِ اعِ جَ واْ وَ رُ فَ
ونَ  تَلِفُ ْ نتُمْ فِيهِ ختَ مْ فِيامَ كُ يْنَكُ مُ بَ كُ أَحْ مْ فَ كُ عُ جِ رْ , وهذا كله يدل )٥٥: آل عمران(﴾ مَ

ون من تكفريهم, وأهنـم مـن عىل صحة طريقتهم ودينهم ; خالفاً ملا يقوله املسلم
 .أهل النار
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سبق لنا بيان املوقف القرآين من النصـار القـائلني بألوهيـة  قد: واجلواب
 .املسيح والتثليث

وأما بخصوص هذه اآلية فهـي متتـدح أتبـاع املسـيح عليـه السـالم, وهـم 
الَ  ﴿: املسلمون الذين يصدقون أقواله إِذْ قَ مَ  اهللاوَ يَ ـرْ ـنَ مَ ى ابْ يسَ ا عِ لـتَ  يَ أَأَنـتَ قُ

ونِ  ِ مِن دُ نيْ يَ إِلَـهَ أُمِّ وينِ وَ ِذُ ـا  اهللالِلنَّاسِ اختَّ ـولَ مَ ـونُ يلِ أَنْ أَقُ كُ ـا يَ انَكَ مَ ـبْحَ الَ سُ قَ
كَ إِنَّكَ  سِ فْ ا يفِ نَ مُ مَ لَ الَ أَعْ يسِ وَ ا يفِ نَفْ مُ مَ لَ عْ تَهُ تَ لِمْ دْ عَ قَ تُهُ فَ لْ نتُ قُ قٍّ إِن كُ لَيْسَ يلِ بِحَ

يُوبِ أَنتَ عَ  واْ  الَّمُ الْغُ بُدُ نِي بِهِ أَنِ اعْ تَ رْ ا أَمَ مْ إِالَّ مَ لْتُ هلَُ ا قُ نتُ  اهللامَ كُ مْ وَ بَّكُ رَ يبِّ وَ رَ
ـلِّ  ىلَ كُ أَنتَ عَ مْ وَ يْهِ لَ قِيبَ عَ نتَ أَنتَ الرَّ يْتَنِي كُ فَّ وَ امَّ تَ لَ مْ فَ تُ فِيهِ مْ ا دُ يداً مَّ هِ مْ شَ يْهِ لَ عَ

يدٌ  ــهِ ءٍ شَ ْ ادعــاء  :, واملســلمون هــم الــذين يقولــون)١١٧−١١٦: ةاملائــد( ﴾يشَ
 .حقمعبود باأللوهية للمسيح ليس بحق, يف حني يزعم النصار أنه إله 
أنـا أوىل النـاس «: ملسو هيلع هللا ىلصووفق هذا فإن املسلمني هم أتباع املسيح, وقـد قـال 

بعيسى ابن مريم يف الدنيا واآلخرة, واألنبياء إخوة لعَالت, أمهاهتم شتى, ودينهم 
  .)١( »دواح

له ليست من القرآن  ة النصارللمسيح ومفارق املسلمني داللة عىل اتباعإن ال
; فإن قارئ العهد اجلديد  لن جيد فيه حرفاً ) اإلنجيل(فحسب, بل هي يف كتاهبم أيضاً

رح ـواحداً يتحدث فيه املسيح عن ألوهية نفسه, بل عىل العكس من ذلك جتده يصـ
 "وأنا إنسان قد كلمكم بـاحلق الـذي سـمعه مـن اهللا": بام ينقضها, فيقول عن نفسه

ي ـ, كام جيده عليه السالم خيرب عن كونه رسوالً هللا فحسب, مما يقتض)٨/٤٠يوحنا (
هـذه ": من احلياة األبدية, فيقول خماطباً اهللاواحلكم بحرماهنم  ;بأهل التثليثالتنديد 

ويسـوع املسـيح الـذي  أن يعرفوك أنت اإلله احلقيقـي وحـدك,: هي احلياة األبدية
: ملن يقول فقط أن اجلنة مدخرة وهذا معنى رصيح يف, )٣−١٧/٢يوحنا ( "أرسلته

                                                 
 ., واإلخوة لعَالت هم اإلخوة من أب واحد, وأمهاهتم خمتلفات)٣٤٤٣(أخرجه البخاري ح  (١) 
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ال النصار, فتبني  ;, وهذا باحلقيقة قول املسلمني)ال إله إال اهللا, املسيح رسول اهللا(
أننا أتباعه عليه الصالة والسالم املوعودون بالعلو عىل الكافرين إىل يوم القيامة, وقد 

 .تهنَّ ومِ  اهللاعلوناهم باحلجة والدليل والربهان باألمس واليوم وغداً بإذن 
ال (املاديـة ولئن غابت شمس املسلمني اليوم عن قيادة احلضـارة اإلنسـانية 

ـحب توشـك أن رشف ر فقد كان هلم) الروحية يادهتا زهاء ثامنية قرون, وإهنـا سُ
سالمية املباركة التي هتـدر من جديد, وما هذه الصحوة اإلشمسنا ترشق تنبلج, ل

 .بإذن اهللالقريب يف عامل اليوم إال طالئع هذا الفجر اآليت 
<ğ̂Ãe]…<Vh^jÓÖ]<Øâ_<Ù]ö‰<

طلب القرآن من النبي أن يسأل النصار فيام يشـكل عليـه , وفـيام : واــقال
لْنَا إِلَ  ﴿ :يقع له من الريبة يف دينه بقوله َّا أَنزَ كٍّ ممِّ نتَ يفِ شَ إِن كُ ينَ فَ ـأَلِ الَّـذِ اسْ يْكَ فَ

ينَ  ِ ـرتَ ـنَ املُْمْ نَّ مِ ـونَ ـالَ تَكُ بِّكَ فَ قُّ مِن رَّ اءكَ احلَْ دْ جَ بْلِكَ لَقَ ونَ الْكِتَابَ مِن قَ ؤُ رَ قْ ﴾ يَ
, وكام طلب هذا من النبي; فإنه طلبـه مـن املسـلمني حـني أمـرهم )٩٤: يونس(

ا أَ  ﴿: بسؤال أهل الذكر, أي الكتب السابقة يف قوله مَ االً وَ جَ بْلِكَ إِالَّ رِ نَا مِن قَ لْ سَ رْ
ونَ  لَمُ عْ نتُمْ الَ تَ رِ إِن كُ كْ لَ الذِّ أَلُواْ أَهْ اسْ مْ فَ ي إِلَيْهِ  ).٤٣: النحل(﴾ نُّوحِ

ـأَلِ أن اآلية الكريمة  :واجلـواب اسْ لْنَـا إِلَيْـكَ فَ ا أَنزَ ـَّ ـكٍّ ممِّ نتَ يفِ شَ إِن كُ ﴿ فَ
ونَ الْكِتَابَ مِن ؤُ رَ قْ ينَ يَ ـنَ  الَّذِ نَّ مِ ـونَ ـالَ تَكُ بِّـكَ فَ ـن رَّ ـقُّ مِ ـاءكَ احلَْ ـدْ جَ كَ لَقَ بْلـِ قَ

ينَ  ِ رتَ , ال تتحدث عن مرشكي النصار املنكـرين لنبوتـه , وال )٩٤: يونس(﴾ املُْمْ
 ., بل تتحدث عن الذين يشهدون له بأنه أتاه احلق من ربهملسو هيلع هللا ىلصجتعلهم مرجعاً للنبي 

مل يشك يف يشء من نبوتـه, ومل يسـأل ملسو هيلع هللا ىلص كام يلزم التنويه أيضاً إىل أن النبي 
ال أشـك «: قالملسو هيلع هللا ىلص أهل الكتاب وال غريهم, بل نقل عن بعض التابعني أن النبي 

 .)١(»وال أسأل
                                                 

 ).١٠٢١٠(أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ح  (١)
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, إذ قـد يعلـق ملسو هيلع هللا ىلصال تفيد أي حتقق لوقـوع الشـك مـن النبـي ) إنْ (فلفظة  
لْ إِنْ ﴿ : , كام يف قوله تعاىل) إنْ (املحال بـ  لَدٌ فَ  قُ َنِ وَ محْ انَ لِلرَّ ينَ كَ دِ ابـِ لُ الْعَ ا أَوَّ ﴾ أَنَ

بْتَغِيَ : , وقوله)٨١: الزخرف( تَطَعْتَ أَن تَ إِنِ اسْ مْ فَ هُ اضُ رَ يْكَ إِعْ لَ َ عَ ربُ انَ كَ إِن كَ ﴿ وَ
ةٍ﴾  م بِآيَ تَأْتِيَهُ ء فَ امَ امً يفِ السَّ لَّ ضِ أَوْ سُ قاً يفِ األَرْ فَ  ).٣٥: األنعام(نَ

 :أحدمها اآلخروقد فرس العلامء مقصود اآلية بقولني يكمل 
أن املقصود بالسؤال هم املؤمنون مـن أهـل الكتـاب كعبـد اهللا بـن  :األول

مـن أهـل ملسو هيلع هللا ىلص الذين أدركوا حممـداً : (سالم, وهو قول ابن عباس ريض اهللا عنهام
 .)١()فاسأهلم إن كنت يف شك بأنك مكتوب عندهم..الكتاب فآمنوا به 

يف  −لسـؤال, بـل اخلطـاب باملسو هيلع هللا ىلص أن املقصود يف اآلية ليس أمر النبي  :الثاين
ه من املشـركني, عىل عادة العـرب يف اخلطـاب غريُ به , واملراد ملسو هيلع هللا ىلص للنبي –ظاهره 

 .)٢("إياك أعني واسمعي يا جارة"
ا النَّبِيُّ اتَّقِ : ومثله يف القرآن كثري, قال تعاىل   َ ا أَهيُّ ينَ  اهللا﴿ يَ ـافِرِ الَ تُطِعِ الْكَ وَ

املُْنَافِقِنيَ ﴾ كَ : , وقال )١: األحزاب( وَ بْلـِ ـنْ قَ ينَ مِ إِىلَ الَّـذِ يَ إِلَيْكَ وَ دْ أُوحِ لَقَ ﴿ وَ
ينَ ﴾  ِ ـارسِ نَ اخلَْ نَّ مِ ونَ لَتَكُ لُكَ وَ مَ بَطَنَّ عَ تَ لَيَحْ كْ َ : , وقــال)٦٥: الزمـر( لَئِنْ أَرشْ

ِنَّ ﴾ هتِ نَّ لِعِدَّ وهُ قُ طَلِّ اء فَ تُمُ النِّسَ قْ لَّ ا طَ ا النَّبِيُّ إِذَ َ ا أَهيُّ  ).١: الطالق( ﴿يَ
وهذا الوجه صححه الطربي, واستدل له الـرازي بقـول اهللا تعـاىل يف آخـر 

َ أَ  ا﴿يَ : السورة نتُمْ يفِ  اسُ ا النَّ هيُ ِ  إِن كُ ن دِين كّ مّ ـنْ دُون  يشَ بُدونَ مِ عْ ي تَ فال أَعبُدُ الذِ
فبني أن املذكور يف أول اآلية عىل سبيل الرمز , هم ": , وقال)١٠٤: يونس(اهللا﴾ 
فثبت أن احلق هو أن اخلطاب, وإن .. كورون يف هذه اآلية عىل سبيل الترصيح املذ

; إال أن املـراد األمـة , ومثـل هـذا معتـاد , فـإن ملسو هيلع هللا ىلصكان يف الظاهر مـع الرسـول 
                                                 

 ).١٥/٢٠٠(الطربي  جامع البيان, (١)
 ).٢٧٠(تأويل مشكل القرآن , ابن قتيبة, ص : انظر (٢)
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السلطان الكبري إذا كان له أمري , وكان حتت راية ذلك األمـري مجـع , فـإذا أراد أن 
طابه عليهم , بل يوجه ذلك اخلطـاب يأمر الرعية بأمر خمصوص , فإنه ال يوجه خ

 .)١("إىل ذلك األمري الذي جعله أمرياً عليهم , ليكون ذلك أقو تأثرياً يف قلوهبم
بقي أن نشري إىل أن األمر بالسؤال ليس عىل ظاهره , فإن العـرب تسـتخدم 
طلب السؤال; بمعنى تأكيد األمر, وال تريد طلـب السـؤال حقيقـة, ومنـه قـول 

 :الشاعر
 الليل عني مذ تناءت دياركم        هل اكتحلت بالغمض يل فيه أجفانسلوا 

 :وقول اآلخر
 سلوا نسامت الريح كم قد حتملت        حمبــــة صب شــوقه لـيس يكتـم

حقيقـة السـؤال ; إذ كيـف  −يف لغة العـرب –فهذان وأرضاهبام ال يراد منه 
 .ملعاين التي طلب السؤال عنهايُسأل الليل أو نسامت الريح, إنام يراد تأكيد تلك ا

ـيمٌ ﴾: ومثله يف القرآن قوله تعاىل  عِ لِكَ زَ ذَ ُم بـِ م أَهيُّ لْهُ , )٤٠: القلـم( ﴿ سَ
ـلِنَا ﴾ : وقوله سُ ـنْ رُ كَ مِ بْلـِ نْ قَ نَا مِ لْ سَ نْ أَرْ أَلْ مَ اسْ : , وقولـه)٤٥: الزخـرف(﴿ وَ

ةَ ا َ ارضِ انَتْ حَ ةِ الَّتِي كَ يَ رْ نِ الْقَ مْ عَ أَهلُْ ﴾ ﴿واَسْ ـرِ , ففـي كـل )١٦٣: األعـراف(لْبَحْ
حقيقة السؤال, إنام قصـد اإلخبـار وتأكيـد صـدق ملسو هيلع هللا ىلص هذا مل يطلب اهللا من النبي 

 .هذه املعاين واألخبار التي ذكرها اهللا تبارك وتعاىل يف القرآن
ـأَ ﴿ : وأما قوله تعاىل اسْ مْ فَ ي إِلَـيْهِ ـاالً نُّـوحِ جَ بْلِكَ إِالَّ رِ نَا مِن قَ لْ سَ ا أَرْ مَ لُواْ وَ

ونَ  لَمُ عْ نتُمْ الَ تَ رِ إِن كُ كْ لَ الذِّ ركني ـ, فهو خطاب من اهللا للمشـ)٤٣: النحل(﴾ أَهْ
املنكرين للنبوة; املستغربني نزول الوحي عىل رجل, فقـد نـبههم اهللا إىل أن نـزول 
الوحي عىل برش أمر معهود تعرفه البرشية, ودعاهم إىل سؤال أهل الكتاب للتأكد 

] أي أهـل الكتـاب[فبقاؤهم ": وف عىل جالئه, يقول ابن القيممن حقيقته والوق
                                                 

 ).١٧/١٧٢(التفسري الكبري , الرازي  (١)
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من أقو احلجج عىل منكر النبوات واملعاد والتوحيـد, وقـد قـال تعـاىل ملنكـري 
ونَ ﴾ذلك  لَمُ عْ نتُمْ الَ تَ رِ إِن كُ كْ لَ الذِّ أَلُواْ أَهْ اسْ هل : يعني سلوا أهل الكتاب..  ﴿ فَ

كـان حممـد بـدعاً مـن الرسـل مل يتقدمـه أرسلنا قبل حممد رجاالً يوحى إليهم أم 
?  . )١("رسول حتى يكون إرساله أمراً منكراً

وهكذا فاآلية جتعل من شهادة أهل الكتاب دليالً ناهضـاً لالحتجـاج عـىل 
, وهو معنـى تكـرر يف مواضـع أخـر مـن ملسو هيلع هللا ىلصمرشكي مكة يف مسألة نبوة النبي 

واْ لَسْ  :القرآن, كقوله رُ فَ ينَ كَ ولُ الَّذِ قُ يَ اهللا تَ ﴿وَ ـى بـِ فَ ـلْ كَ الً قُ سَ رْ ي  مُ يْنـِ يداً بَ ـهِ شَ
 ﴾ مُ الْكِتَابِ لْ هُ عِ ندَ نْ عِ مَ مْ وَ يْنَكُ بَ  ).٤٣: الرعد(وَ

<ğ̂ŠÚ^}V<<»<h^jÓÖ]<Øâ_<gjÓÖ<ÝçÂˆ¹]<ÐémçjÖ]<áa†ÏÖ]<

يف حني أن املسلمني يرمون كتب أهل الكتاب بالتحريف والتبديل : قالــوا 
لْنَـا  ة واإلنجيل, ويصفهام باهلد والنورفإن القرآن يُعيل من شأن التورا ـا أَنزَ ﴿ إِنَّ

نُورٌ ﴾   وَ دً ا هُ اةَ فِيهَ رَ ﴾ )٤٤: املائدة(التَّوْ نُـورٌ  وَ ـدً يـلَ فِيـهِ هُ نجِ يْنَاهُ اإلِ آتَ , و﴿وَ
 ).٤٦: املائدة(

ذكر القرآن أن التوراة واإلنجيل املوجـودين عنـد أهـل الكتـاب : وقالــوا 
اةَ  ﴿ بدليل أنه دعـا إىل حتكـيمهامزمن النبي غري حمرفني;  رَ واْ التَّـوْ ـامُ مْ أَقَ ـُ لَـوْ أَهنَّ وَ

ـم﴾  لِهِ جُ ـتِ أَرْ ْ ـن حتَ مِ مْ وَ قِهِ ـوْ ـن فَ ـواْ مِ لُ مْ ألكَ ـِ هبِّ ـن رَّ م مِّ لَ إِلَيهِ ا أُنزِ مَ يلَ وَ نجِ اإلِ وَ
قِ  ﴿ :, وقال هلم)٦٦: املائدة( تَّـىَ تُ ءٍ حَ ْ ىلَ يشَ تُمْ عَ لَ الْكِتَابِ لَسْ ا أَهْ اةَ يَ رَ ـواْ التَّـوْ يمُ

مْ ﴾  بِّكُ ن رَّ م مِّ لَ إِلَيْكُ ا أُنزِ مَ يلَ وَ نجِ اإلِ  ).٦٨: املائدة(وَ
ونَـكَ  ﴿ أن كتبنا فيها حكم اهللاشهد القرآن والسنة : وقالــوا مُ َكِّ يْـفَ حيُ كَ وَ

مُ ا هُ ندَ عِ مُ اهللاوَ كْ ا حُ اةُ فِيهَ رَ سادة , وملا أخذها النبي بيده نزع الو)٤٣:املائدة(﴾  لتَّوْ

                                                 
 ).١/٩٧(أحكام أهل الذمة, ابن القيم  (١)
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 .)١(»آمنت بك وبمن أنزلك« :من حتته, فوضع التوراة عليها, ثم قال
اهللا يف القرآن ما أنزله عىل أنبيائه ورسله, وذكر أنه هد ونور, امتدح : واجلـواب

فكل كتب اهللا تعاىل كذلك, ولو أقام البرش يف حياهتم ما أنزل اهللا إليهم; لسـعدوا 
وحرفت وبدلت, فام التوراة وال اإلنجيل ونجوا, لكن هذه الكتب املنزلة ضاعت 

اللذين بني أيدي اليهود والنصار بتوراة اهللا وال إنجيله; وإن كان فيهام بقية أثارة 
إن بني إرسائيل ملا طال األمد و قست قلوهبم « :ملسو هيلع هللا ىلصحق مما نزل عىل األنبياء, يقول 

, وكان احلـق  اخرتعوا كتاباً من عند أنفسهم , استهوته قلوهبم واستحلته ألسنتهم
حيول بينهم وبني كثري من شهواهتم , حتى نبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم كأهنم ال 

 .)٢(»يعلمون
وإثبات حتريف الكتب املوجودة بني أيدي اليهود والنصار بـاب يطـول, 

, ويكفــي يف هــذا املوضــع أن نؤكــد أن التــوراة واإلنجيــل )٣(ولــيس هــذا حملــه
 .ني  اللذين أنزهلام اهللا عز وجل وامتدحهام القرآناملوجودين اليوم ليسا الكتاب

وإثبات هذا ميسور, فقد نسب القرآن الكـريم إىل تـوراة اهللا وإنجيلـه معـاين 
ها دليل عىل أن هـذه  نفتقدها يف الكتب املوجودة اليوم عند اليهود والنصار, ففقدُ

 .وجوده فيهاالكتب قد غريت وبدلت, وأنه ضاع منها ما أشار القرآن الكريم إىل 
نَّـةَ  اهللا﴿إِنَّ : قال اهللا تعاىل ـمُ اجلَ أَنَّ هلَُ م بـِ اهلَُ وَ أَمْ مْ وَ هُ سَ نِنيَ أَنفُ مِ نَ املُْؤْ َ مِ رتَ اشْ
ـبِيلِ  اتِلُونَ يفِ سَ قَ يـلِ  اهللايُ نجِ اإلِ اةِ وَ رَ ـاً يفِ التَّـوْ قّ يْـهِ حَ لَ ـداً عَ عْ تَلُـونَ وَ قْ يُ تُلُـونَ وَ يَقْ فَ

﴾ آنِ ــرْ الْقُ , فاآليــة رصحيــة يف أن موعــود اهللا باجلنــة للمــؤمنني )١١١: التوبــة( وَ

                                                 
 ).٤٤٤٩(أخرجه أبو داود ح  (١)
, وصــححه األلبــاين يف السلســلة الصــحيحة ح )٦/٩٥(البيهقــي يف شــعب اإليــامن أخرجــه  (٢)

)٢٦٩٤(. 
 ."هل العهد اجلديد كلمة اهللا?": , والثاين "هل العهد القديم كلمة اهللا?": أفردت هلام كتابني, األول (٣)
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املجاهدين يف سبيله مسطور يف التـوراة واإلنجيـل اللـذين أنـزهلام اهللا تعـاىل, وال 
 ].التوراة واإلنجيل املحرفني[وجود هلذه املعاين يف العهد القديم وال اجلديد 

نْ : ومثله قوله تعاىل يَاةَ الدُّ ونَ احلَْ ثِرُ ؤْ لْ تُ قَـى  يَا ﴿ بَ أَبْ ٌ وَ ـريْ ةُ خَ رَ َخِ اآلْ إِنَّ  وَ
ُوىلَ  فِ األْ حُ ا لَفِي الصُّ ذَ ى﴾ هَ وسَ مُ يمَ وَ اهِ رَ فِ إِبْ حُ , فهذا )١٩−١٦: األعىل( صُ

املعنى ال وجود له يف األسفار اخلمسة املنسوبة إىل موسى عليـه السـالم يف العهـد 
فضالً عن املقارنة بينها وبني القديم, والتي ختلو من احلديث عن اآلخرة والقيامة, 

 . الدنيا
ومثله نفقد يف األسفار احلاليـة مـا نسـبه اهللا إىل توراتـه وإنجيلـه يف سـورة 
األعراف من حديث عن النبي األمي الذي يبعثه اهللا فيأمر باملعروف وينهـى عـن 

ولَ النَّ  ﴿: املنكر, وحيل الطيبات وحيرم اخلبائث سُ ونَ الرَّ تَّبِعُ ينَ يَ ي الَّذِ يَّ الَّذِ بِيَّ األُمِّ
ـرِ  ـنِ املُْنكَ مْ عَ اهُ نْهَ يَ وفِ وَ رُ م بِاملَْعْ هُ رُ أْمُ يلِ يَ نْجِ اإلِ اةِ وَ رَ مْ يفِ التَّوْ هُ ندَ تُوباً عِ كْ هُ مَ ونَ ِدُ جيَ

ـالَلَ  األَغْ ـمْ وَ هُ َ مْ إِرصْ ـنْهُ ـعُ عَ يَضَ بَآئِثَ وَ مُ اخلَْ يْهِ لَ مُ عَ َرِّ حيُ مُ الطَّيِّبَاتِ وَ ِلُّ هلَُ حيُ ي وَ الَّتـِ
﴾ مْ يْهِ لَ انَتْ عَ  ).١٥٧: األعراف( كَ

أن التوراة واإلنجيل املمـدوحني بـالقرآن ليسـا ; وهكذا نخلص إىل القول 
 .باألسفار املوجودة اليوم; لفقد هذه املعاين منها

والقرآن شهد عىل األسفار املوجودة بني يدي اليهود والنصار بأهنا حمرفة, 
: اىل عن حتريف النقصـال تعـد قـها النقص, فقـفي عـها الزيادة, كام وقـوقعت في

ـنَ الْكِتَـابِ  ﴿ ـونَ مِ فُ ْ نتُمْ ختُ َّا كُ ثِرياً ممِّ مْ كَ ُ لَكُ بَنيِّ ولُنَا يُ سُ مْ رَ اءكُ دْ جَ لَ الْكِتَابِ قَ ا أَهْ يَ
ثِريٍ ﴾ ن كَ و عَ فُ عْ يَ فيه بيان لـبعض مـا أخفـاه ملسو هيلع هللا ىلص , فام جاء به حممد )١٥: املائدة( وَ

يبـني : أي": وقد عفا عن الكثري مما أخفوه فلم يذكره, قال ابن كثريأهل الكتاب, 
ما بدلوه وحرفوه وأولوه, وافرتوا عىل اهللا فيه, ويسكت عن كثري ممـا غـريوه, وال 
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 .)١("فائدة يف بيانه
ينَ : كام أخرب القرآن الكريم عن وقوع الزيادة يف هـذه الكتـب ـلٌ لِّلَّـذِ يْ وَ ﴿فَ

تُبُونَ الْكِتَابَ  كْ قُ يَ مَّ يَ هيِمْ ثُ دِ ندِ اهللاِبِأَيْ نْ عِ ا مِ ـذَ ـلٌ  ولُونَ هَ يْ وَ يالً فَ لـِ نـاً قَ مَ واْ بِهِ ثَ ُ رتَ لِيَشْ
 ﴾ بُونَ سِ كْ َّا يَ مْ ممِّ لٌ هلَُّ يْ وَ هيِمْ وَ دِ تَبَتْ أَيْ َّا كَ م ممِّ مْ : , وقـال)٧٩: البقـرة(هلَُّ ـنْهُ إِنَّ مِ ﴿ وَ

م بِالْكِتَ  نَتَهُ ونَ أَلْسِ لْوُ يقاً يَ رِ يَ لَفَ نَ الْكِتَابِ وَ وَ مِ ا هُ مَ نَ الْكِتَابِ وَ بُوهُ مِ سَ ولُونَ ابِ لِتَحْ قُ
ندِ اهللاِ نْ عِ وَ مِ ندِ  هُ نْ عِ وَ مِ ا هُ مَ ىلَ  اهللاوَ ولُونَ عَ قُ يَ ـونَ ﴾ اهللاوَ لَمُ عْ مْ يَ هُ بَ وَ ذِ آل ( الْكَ

 ).٧٨: عمران
حريف أن الت −بالرضورة  −لكن وقوع الزيادة والنقص يف الكتاب ال يعني 

قد طال كل سطر وكل كلمة يف الكتاب, بل القرآن شهد هلذه الكتب أن فيها بقيـة 
ـقَّ  ﴿من احلق الذي أنزله اهللا  ونَ احلَْ تُمُ تَكْ قَّ بِالْبَاطِلِ وَ ونَ احلَْ بِسُ لْ َ تَ لَ الْكِتَابِ ملِ ا أَهْ يَ

ونَ ﴾  لَمُ عْ أَنتُمْ تَ  ).٧١: آل عمران(وَ
ن بوجوده حكم الرجم للزاين والزانية, فهو ومن بقايا احلق الذي شهد القرآ

يْـفَ  ﴿: موجود يف سفر التثنية يف اإلصحاح الثاين والعرشين, لـذلك قـال اهللا كَ وَ
مُ اهللاِ﴾ كْ ا حُ اةُ فِيهَ رَ مُ التَّوْ هُ ندَ عِ ونَكَ وَ مُ َكِّ , فكون حكم اهللا بشـأن )٤٣: املائدة( حيُ

حكم اهللا تعاىل, فاسم التوراة باق  الزانيني موجوداً فيها ال يعني أن كل ما فيها هو
 .)٢( عليها رغم حتريفها, فهي التوراة املحرفة; ال املنزلة

                                                 
 ).٣/٦٧(تفسري القرآن العظيم, ابن كثري  (١)
, ملسو هيلع هللا ىلصخاطبني بالسياق القرآين املعارصون للنبي ليس بالرضورة أن تكون العندية دليالً عىل أن امل (٢)

ب بني إرسائيل خياطبهم كأمة واحدة , ويتجاوز يف خطابـه معهـم حـدود فإن القرآن حني خياط
ذَّ ﴿ : الزمان, فيقول هلم يقاً كَ رِ فَ مْ فَ تُ ْ ربَ تَكْ مُ اسْ كُ سُ  أَنفُ ْوَ ولٌ بِامَ الَ هتَ سُ مْ رَ اءكُ امَ جَ لَّ كُ يقاً أَفَ رِ فَ تُمْ وَ بْ

تُلُونَ  قْ ـتُمْ ﴿ : د منهم, ومثله قولـه, مع أن قتل األنبياء مل يقم به جيل واح)٨٧: البقرة( ﴾تَ لْ إِذْ قُ وَ
نَ لَكَ  مِ ؤْ ى لَن نُّ وسَ ا مُ , والقائل حقيقة أجدادهم, ومثـل هـذا كثـري يف القـرآن )٥٥: البقرة( ﴾يَ

 .يطول املقام بتتبعه
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وأما قوله تعاىل لليهود حني أنكروا أن األطعمة كانت حـالالً علـيهم قبـل 
ادِقِنيَ ﴾ ﴿: نزول التوراة نتُمْ صَ ا إِن كُ لُوهَ اتْ اةِ فَ رَ واْ بِالتَّوْ أْتُ فهـو ) ٩٣: آل عمران( فَ

 .يفيد سالمة التوراة التي بني أيدهيم من التحريف ال
فمطالبته باإلتيان هبا; إنام يريد به إقامة مزيـد مـن احلجـة علـيهم مـن كتـاهبم 

إنام هو يف كذب كذبوه, ونسبوه إىل التـوراة عـىل  ": , قال ابن حزم)التوراة املحرفة(
فبكـتهم عليـه  جاري عادهتم; زائد عىل الكذب الذي وضعه أسالفهم يف تـوراهتم,

 .)١("حضار التوراة إن كانوا صادقني, فظهر كذهبمإالسالم يف ذلك الكذب املحدث ب
وقد دعا اهللا عز وجل أهل الكتاب إىل إقامة هذا احلق املتبقـي, ألنـه كفيـل 

إذا أقمتموها حق اإلقامة, وآمنتم هبـا : أي ": هبدايتهم إىل اإلسالم, قال ابن كثري
ونعته وصفته واألمـر ملسو هيلع هللا ىلص فيها من األخبار بمبعث حممد  حق اإليامن, وصدقتم ما

باتباعه ونرصه ومؤازرته, قادكم ذلك إىل احلق واتباع اخلري يف الدنيا واآلخرة, كام 
مْ يفِ : قال تعاىل هُ نـدَ تُوبـاً عِ كْ ـهُ مَ ونَ ِدُ ي جيَ يَّ الَّذِ ولَ النَّبِيَّ األُمِّ سُ ونَ الرَّ تَّبِعُ ينَ يَ ﴿ الَّذِ
اةِ وَ  رَ يلِ ﴾التَّوْ نْجِ  .)٢(")١٥٧: األعراف( اإلِ

; العمـل بمقتضـامها وعـدم واإلنجيـلوإقامـة التـوراة  ": وقال القرطبـي
 .)٣("حتريفهام

ءٍ  :وجل وأما قول اهللا عز": وقال ابن حزم ْ ـىلَ يشَ تُمْ عَ لَ الْكِتَابِ لَسْ ا أَهْ ﴿ يَ
لَ إِلَ  ا أُنزِ مَ يلَ وَ نجِ اإلِ اةَ وَ رَ واْ التَّوْ يمُ قِ تَّىَ تُ ـمْ ﴾; حَ بِّكُ ن رَّ م مِّ مريـة فيـه,  فحـق اليْكُ

, لرفع ما أسقطوا منهـا, فليسـوا عـىل  وهكذا نقول, وال سبيل هلم إىل إقامتها أبداً
, فيكونون حينئذ مقيمني للتوراة واإلنجيـل, كلهـم ملسو هيلع هللا ىلص يشء إال باإليامن بمحمد 

                                                 
 ).١/١٥٨(الفصل يف امللل والنحل, ابن حزم  (١)
 ).١/٢٢٥(تفسري القرآن العظيم, ابن كثري  (٢)
 ).٦/٢٤١(القرآن, القرطبي اجلامع ألحكام  (٣)
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دم , ويكذبون بام بدل د أو عُ جِ فيهام مما مل ينزله  يؤمنون حينئذ بام أنزل اهللا منهام ; وُ
 .)١("اهللا تعاىل فيهام, وهذه هي إقامتهام حقاً 

وهذا األسلوب يف طلب املحال عىل سبيل التبكيت أسلوب قرآين ونبـوي, 
وا نُـوراً  ﴿: ومنه قول اهللا تعاىل للمنافقني يوم القيامة سُ الْتَمِ مْ فَ اءكُ رَ وا وَ عُ جِ قِيلَ ارْ

ورٍ لَّهُ بَ  م بِسُ يْنَهُ بَ بَ ِ ابُ فَرضُ ذَ هُ مِن قِبَلِهِ الْعَ رُ اهِ ظَ ةُ وَ َ محْ اطِنُهُ فِيهِ الرَّ : احلديـد(﴾ ابٌ بَ
 ., ومن املعلوم أهنم ال يقدرون عىل الرجوع, ولو رجعوا مل يفدهم رجوعهم)١٣

من حتلـم بحلـم مل يـره ; كُلـف أن يعقـد بـني «: ملسو هيلع هللا ىلصومثله يف التبكيت قول النبي 
ر صورة;... شعريتني ولن يفعل   .)٢(»عُذب وكُلف أن ينفخ فيها, وليس بنافخ ومن صوَّ

وجيدر هنا التنبيه عىل ضعف احلديث الذي رواه أبو داود يف سننه, وفيه أنـه 
فاحلديث ورد يف , )٣(»آمنت بك وبمن أنزلك« :وضع التوراة عىل وسادة وقالملسو هيلع هللا ىلص 

قصة رجم اليهوديني الزانيني, وهو مروي يف الصـحيحني وغريمهـا, ولـيس فيـه 
, وهذه الزيـادة غـري موجـودة حتـى يف روايـات أيب داود األخـر )٤(يادةهذه الز
 .)٥(للقصة

: وقد ضعف هذه الرواية غري واحد من أهل العلم, منهم ابن حزم إذ يقول
; فإنه باطل مل يصح قط, وكله موافـق لقولنـا »آمنت بام فيك«: قوله عليه السالم"

حجة ملن ادعى أهنام بأيدي اليهـود يف التوراة واإلنجيل بتبديلهام, وليس يشء منه 
فخرب مكذوب موضوع, مل يأت قط من طـرق فيهـا خـري, ... والنصار كام نزال 

                                                 
 ).١/١٥٨(الفصل يف امللل والنحل, ابن حزم  (١)
 ).٢١١٠(, ومسلم ح )٧٠٤٢(أخرجه البخاري ح  (٢)
 ).٤٤٤٩(أخرجه أبو داود ح  (٣)

, وصــحيح )٧٥٤٣(, )٦٨٤١(, )٦٨١٩(, )٤٥٥٦(, )٣٦٣٥(صـحيح البخـاري ح  :انظـر (٤) 
 ).٢٣٢١(سنن الدارمي ح , و)١٥٥١(, واملوطأ ح )١٧٠٠(, )١٦٩٩(مسلم ح 

 ).٤٤٥٠(, )٤٤٤٦(سنن أيب داود ح  :انظر (٥)
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هنينا عنـه كـام ال  يصح فهو من التكلف الذ ولسنا نستحل الكالم يف الباطل, لو
 .)١("حيل توهني احلق وال االعرتاض فيه

ضعيف متهالـك ال  مروية يف إسناد »آمنت بك وبمن أنزلك«وهذه الزيادة 
يصلح لالحتجاج, فهي من رواية هشام بن سعد القـريش, وقـد ضـعفه العلـامء, 
وترك التحديث عنه مجلة من املحدثني , منهم حييى القطان الـذي كـان ال حيـدث 

 :عنه, ومما قاله العلامء عنه
 ."ليس بالقوي": , وقال يف موضع آخر"ضعيف": قال النسائي 
 ."ليس بذاك القوي" :ويف موضع آخر قال, "يءـيس بشل": وقال حييى بن معني 

ويف موضـع آخـر . "ليس هو حمكم احلديث": وأما أمحد بن حنبل فقال عنه
 ."مل يكن باحلافظ": قال

 . "يكتب حديثه وال حيتج به": قال أبو حاتم 
كان ممن يقلب األسانيد, وهو ال يفهم, ويسند املوقوفات ": وقال ابن حبان

ر خمالفته األثبات فيام يروي عن الثقات بطُل االحتجاج ثُ م, فلام كَ من حيث ال يعل
 .)٢("به, وإن اعترب بام وافق الثقات من حديثه فال ضري

 ج هبا إال الذينـام مردودة , وال حيتــوهكذا فهذه الرواية التي تفرد هبا هش
 .يتعلقون بخيوط أوهى من بيت العنكبوت
هود والنصـار الـذين يرومـون توثيـق كام لن يفوتني تسجيل عجبي من الي

كتبهم من القرآن والسنة; يف حني أن كتبهم تشهد عىل نفسها بالتحريف يف مواضـع 

                                                 
 ).١٥٨−١/١٥٧(الفصل يف امللل والنحل, ابن حزم  (١)
, والكامـل, )١/٣٦٦(, واملوضوعات, ابـن اجلـوزي )٣/٨٩(املجروحني, البن حبان  :انظر (٢)

بـن حجـر , وهتـذيب التهـذيب, ا)١١/٣٧(, وهتـذيب الكـامل , املـزي )٧/١٠٨(ابن عـدي 
 ).١/٢٤٥(, والضعفاء واملرتوكني, النسائي )٣٠/٢٠٦(
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نحـن حكـامء, رشيعـة الـرب معنـا : كيف تقولون  ": قول النبي إرمياء: كثرية منها
هلا قلم الكتبة الكـاذب  , إنه إىل الكذب, حوَّ , أي أن دعـواكم ) ٨/٨إرميـا (  "حقاً

هلا الكتبـة الكذبـة هـا وبـدَّ متالك رشيعة الرب كذب منكم, ألن هذه الرشيعة غريَّ با
 .بأقالمهم املحرِّ ِفة

ويؤكد النبي إرمياء وقـوع التحريـف يف الكتـاب, ويتهـدد بالعقوبـة أولئـك 
الذين مازالوا يتحدثون عن كالم الرب, فينسبون ما يف أيدهيم إليه بعد أن حرفـوه, 

: ما وحي الرب? فقل هلـم: ذا الشعب أو نبي أو كاهن قائالً وإذا سألك ه ": فيقول
: أي وحي? إين أرفضكم هو قول الرب, فالنبي أو الكاهن أو الشعب الـذي يقـول

أما وحي الرب فال تذكروه بعد, ألن كلمة .. وحي الرب أعاقب ذلك الرجل وبيته
فتم كـالم اإللـه احلـي رب اجلنـود رميـاء إ( "كل إنسان تكـون وحيـه, إذ قـد حـرّ

٣٦−٢٣/٣٣.( 
<ğ̂‰^‰<V[h^jÓÖ]<Øâ_<gjÒ<çâ<¾çË]<†Ò„Ö]<Øâ<

ـاالً ﴿  :سمى القرآن كتبنا ذكراً يف قوله: واــقال جَ بْلِكَ إِالَّ رِ نَا مِن قَ لْ سَ ا أَرْ مَ وَ
ـونَ  لَمُ عْ نـتُمْ الَ تَ رِ إِن كُ كْ لَ الـذِّ أَلُواْ أَهْ اسْ مْ فَ ي إِلَيْهِ , فـاعترب )٤٣: النحـل(﴾ نُّوحِ

, ثم أخرب أن الذكر حمفوظ من التحريف والتبديل الكتب نُ ﴿  السابقة ذكراً ا نَحْ إِنَّ
افِظُونَ  ا لَهُ حلََ إِنَّ رَ وَ كْ لْنَا الذِّ زَّ , فدل ذلك عىل سالمتها من التحريف )٩: احلجر(﴾  نَ

 .والتبديل
ر اهللا به عباده: وابـواجل  .أن كل ما ينزله اهللا تعاىل من وحي هو ذكر, يذكِّ
 هللا مل حيفظ من الذكر إال ذكره األخري, أي القرآن , فهـو الـذي تكفـللكن ا

رَ  ﴿: اهللا بحفظه بقوله كْ لْنَا الذِّ زَّ نُ نَ ا نَحْ افِظُونَ ﴾إِنَّ ا لَهُ حلََ إِنَّ , بداللـة )٩: احلجر( وَ
يْ : السياق الذي وردت فيه اآلية , إذ يقول اهللا لَ لَ عَ زِّ ي نُ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ الُوا يَ قَ رُ ﴿ وَ كْ هِ الذِّ

نُونٌ  ادِقِنيَ  إِنَّكَ ملََجْ نَ الصَّ نْتَ مِ ةِ إِنْ كُ ئِكَ أْتِينَا بِاملَْالَ ا تَ ـةَ إِالَّ  لَوْ مَ ئِكَ لُ املَْالَ نَزِّ ا نُ مَ
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ينَ  نْظَرِ ا مُ انُوا إِذً ا كَ مَ قِّ وَ ـافِظُونَ ﴾ بِاحلَْ ا لَـهُ حلََ إِنَّ رَ وَ كْ لْنَا الذِّ زَّ نُ نَ ا نَحْ : راحلجـ( إِنَّ
 .كام هو ظاهر يف السياق ملسو هيلع هللا ىلصعىل النبي  كتاب املنزل, فالذكر املحفوظ هو ال)٩−٦

وهكذا تبني وضوح املعتقد اإلسالمي بخصوص ما أنزله اهللا عىل األنبيـاء, 
 .وكذلك تبني حتريف الكتب احلالية وتبديلها, وأهنا ليست من عند اهللا

***



١٩٤

 
 
 
 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<äèˆ{ß{iÜ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٩٥ 

 
 
 
 
 
 
 

<<<°×ŞfÛ{Ö]<ïæ^Â<àÂ<
 

 لكريما لقرآنيف ااألخطاء املزعومة 
<ğ÷æ_<V°ÃÖ]íòÛ£]<<

استشكل البعض ما ورد يف سورة الكهـف, يف سـياق احلـديث عـن رؤيـة 
ا : امللك ذي القرنني الشمس وهي تغرب يف عني محئة, وذلك يف قولـه تَّـى إِذَ ﴿ حَ

نَـ لْ مـاً قُ وْ ا قَ هَ نـدَ ـدَ عِ جَ وَ ِئَـةٍ وَ ٍ محَ ـنيْ بُ يفِ عَ رُ غْ ا تَ هَ دَ جَ سِ وَ مْ بَ الشَّ رِ غْ غَ مَ لَ ا بَ ـا ذَ ا يَ
ناً ﴾ سْ مْ حُ ذَ فِيهِ تَّخِ ا أَن تَ إِمَّ بَ وَ ذِّ عَ ا أَن تُ ِ إِمَّ نَنيْ رْ , فتساءلوا كيف )٨٦: الكهف( الْقَ

 تغرب الشمس يف عني صغرية عىل األرض وهي نجم عظيم يدور يف السامء?
ريب أن القول بغياب الشمس يف عني أو بحر بعيد كل البعد عـن أبسـط  ال

لتي قررها القرآن منذ زمن بعيد; فقـد ذكـر القـرآن أن الشـمس معارفنا العلمية ا
ـقَ والقمر واألرض كواكب أو نجوم تسبح يف أفالكها يف السامء  لَ ي خَ وَ الَّذِ هُ ﴿ وَ

ونَ ﴾  ـبَحُ لَـكٍ يَسْ لٌّ يفِ فَ رَ كُ مَ الْقَ سَ وَ مْ الشَّ ارَ وَ النَّهَ يْلَ وَ , فلكـل )٣٣: األنبيـاء(اللَّ
أن  –بعـد ذلـك  –ل مع فلك غـريه, فكيـف يسـوغ فلكه اخلاص الذي ال يتداخ

 .ينسب إليه القول بغروب الشمس يف عني من عيون األرض
إن هذا القول أبعد ما يكون عن لفظ القرآن ومعناه , ولو كـان هـذا الفهـم 
; لوجب أن ترشق الشمس من نفس املحل وعىل نفس القوم الـذين  املغلوط مراداً

ل, ولو صغرت سنه , وهو ما ينفيـه القـرآن يف غربت عليهم, وهو ما ال يظنه عاق
بَـعَ  ﴿نفس السياق, إذ بعد غياب الشمس انطلق ذو القرنني جتـاه مرشـقها  ـمَّ أَتْ ثُ

بَباً  ا  سَ ـَ وهنِ ـن دُ م مِّ عَل هلَُّ ْ نَجْ مٍ ملَّ وْ ىلَ قَ عُ عَ ا تَطْلُ هَ دَ جَ سِ وَ مْ طْلِعَ الشَّ غَ مَ لَ ا بَ تَّى إِذَ حَ
اً﴾  رتْ  .)٩٠−٨٩: الكهف(سِ
القرآن يف هذه اآلية وصف ما تبد لذي القرنني سـاعة الغـروب, حيـث  

ِئَـةٍ ﴾ ٍ محَ نيْ بُ يفِ عَ رُ غْ ا تَ هَ دَ جَ ن الشـمس تغـرب يف تلـك إ: , ومل يقـل القـرآن ﴿وَ
 .العني
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ومثل هذا كمثل ما يراه الناظر من غروب الشمس يف البحر أو خلف جبل, 
 .قتها ليست كذلكفهو جيدها كذلك فيام يتبد له, وهي يف حقي

وهذا الفهم لآلية ليس تأوالً هلا يف عرص العلم, بل هو قول معروف تداوله 
عن العلامء قوهلم يف تفسري ) هـ٥٠٧تـ (العلامء منذ قرون طويلة , فقد نقل القفال 

ليس املراد أنه انتهى إىل الشمس مغرباً ومرشقاً حتى وصل إىل جرمها ": هذه اآلية
مع السامء حول األرض, من غري أن تلتصق باألرض, وهـي  ومسها , ألهنا تدور

أعظم من أن تدخل يف عني من عيون األرض, بل هي أكرب مـن األرض أضـعافاً 
مضاعفة , بل املراد أنه انتهى إىل آخر العامرة من جهة املغرب ومن جهة املرشـق , 

امللسـاء فوجدها يف رأي العني تغرب يف عني محئة , كـام أنـا نشـاهدها يف األرض 
ـن  ﴿: كأهنا تدخل يف األرض, وهلذا قال ـم مِّ عَـل هلَُّ ْ نَجْ مٍ ملَّ ـوْ ـىلَ قَ عُ عَ ا تَطْلُ هَ دَ جَ وَ

اً ﴾ رتْ َا سِ وهنِ  .)١( ", ومل يرد أهنا تطلع عليهم بأن متاسهم وتالصقهمدُ
ثبت بالدليل أن األرض كرة, وأن السـامء حميطـة هبـا , وال ": وقال الرازي

مـاً ﴾: ك , وأيضاً قـال شك أن الشمس يف الفل وْ ا قَ هَ نـدَ ـدَ عِ جَ وَ ومعلـوم أن  ﴿وَ
جلوس قوم يف قرب الشمس غري موجـود , وأيضـاً الشـمس أكـرب مـن األرض 
: بمرات كثرية فكيف يعقل دخوهلا يف عني من عيون األرض , إذا ثبت هذا فنقول

بُ يفِ : تأويل قوله  رُ غْ ِئَةٍ ﴾ ﴿ تَ ٍ محَ نيْ  :من وجوه عَ
القــرنني ملــا بلــغ موضــعها يف املغــرب ومل يبــق بعــده يشء مــن  أن ذا:  األول

العامرات وجد الشمس كأهنا تغرب يف عني وهـدة مظلمـة, وإن مل تكـن كـذلك يف 
احلقيقة, كام أن راكب البحر ير الشمس كأهنا تغيب يف البحر إذا مل ير الشط, وهـي 

 .عيل اجلبائي يف تفسريه  يف احلقيقة تغيب وراء البحر , هذا هو التأويل الذي ذكره أبو

                                                 
 ).١١/٥٠(اجلامع ألحكام القرآن, القرطبي  (١)



١٩٧ 

 
 
 
 
 
 
 

<<<°×ŞfÛ{Ö]<ïæ^Â<àÂ<
 

أن للجانب الغريب من األرض مساكن حييط البحر هبا, فالنـاظر إىل :  الثاين 
 .)١("الشمس يتخيل كأهنا تغيب يف تلك البحار

﴾ ": وقال ابن كثري سِ مْ بَ الشَّ رِ غْ غَ مَ لَ ا بَ تَّى إِذَ ا حتـى : أي ﴿ حَ فسلك طريقً
. ية املغرب, وهو مغرب األرضوصل إىل أقىص ما يسلك فيه من األرض من ناح

وأما الوصول إىل مغـرب الشـمس مـن السـامء فمتعـذر, ومـا يـذكره أصـحاب 
ة والشمس تغرب من ورائه فش يء ـالقصص واألخبار من أنه سار يف األرض مدّ

 . وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب, واختالق زنادقتهم وكذهبم. ال حقيقة له
بُ يفِ : وقوله  رُ غْ ا تَ هَ دَ جَ ِئَةٍ ﴾﴿ وَ ٍ محَ نيْ أي رأ الشمس يف منظره تغـرب   عَ

يف البحر املحيط , وهذا شأن كل من انتهى إىل ساحله , يراها كأهنـا تغـرب فيـه , 
 . )٢("وهي ال تفارق الفلك الذي هي مثبتة فيه ال تفارقه

وما زال هذا املعنى مشهوراً عند العلامء يف القديم واحلديث, ومنه قول سيد 
الشمس هو املكان الذي تغرب عنده وراء األفق , و هـو خيتلـف  مغرب": قطب

بالنسبة إىل املواضع , فبعض املواضع ير الرائي فيها أن الشمس تغـرب خلـف 
والظاهر من النص أن ذا القرنني غرب  …اجلبل , تغرب يف املاء كام يف املحيطات 

ب فيـه, فرأ الشمس تغـر …حتى وصل إىل نقطة عىل شاطئ املحيط األطليس 
واألرجح أنه كان عند مصب أحد األهنار حيث تكثر األعشاب, وجيتمـع حوهلـا 

عند هذه احلمـأة وجـد  …طني لزج هو احلمأ , وتوجد الربك, وكأهنا عيون املاء 
 .)٣("…ذو القرنني قوماً 

ولئن كان املدعي هلذه األبطولة يتحدث عن غروب الشمس يف عني ; فـإن 
                                                 

 ).٢١/١٦٦(التفسري الكبري, الرازي  (١)
 ) . ٣/١٩١(تفسري القرآن العظيم, ابن كثري ) ٢(
 ).٣/٢٢٩١(يف ظالل القرآن, سيد قطب ) ٣(
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ما نعرفه اليوم من  −واهللا أعلم –س, وأراد بذلك القرآن حتدث عن مغارب الشم
 .دوام الغروب والرشوق بدوام دوران األرض حول حمورها

يا أبـا «:  من حديث أيب ذر  ويشكل عىل هذا املعنى ما روي عن النبي 
فإهنا تغرب يف عني محئة, تنطلق حتـى .. ذر, هل تدري أين تغيب هذه الشمس ? 

ش, فـإذا كـان خروجهـا أذن اهللا هلـا, فـإذا أراد اهللا أن ختر لرهبا ساجدة حتت العر
 .)١(»يطلعها من مغرهبا حبسها

, ألنه مـن روايـة سـفيان بـن لكن هذا احلديث ال يصح نسبته إىل النبي  
ى حديثه أهلُ التحقيق واالختصاص  . حسني الواسطي السلمي, وهو راو وهَّ

: كيـف هـو ? فقـال فقد سأل املروزيُ اإلمامَ أمحد عن سـفيان بـن حسـني
 .)٢("ليس بذاك, وضعفه"

 . )٣("كان ثقة, ولكنه كان مضطرباً يف احلديث": وقال ابن أيب شيبة
 .)٤("ثقة خيطئ يف حديثه كثرياً ": وقال حممد بن سعد

 .)٥("ليس باحلافظ": وقال حييى بن معني عنه
لقرآن  وعليه فال اعتداد بروايته, فهي دون مرتبة االحتجاج, واستبان براءة ا

 .من الفهم السخيف بأن الشمس تغرب يف بئر ماء

                                                 
 ).٤٠١٠(أخرجه البزار ح  (١)
 ).٩/١٤٩(غداد, اخلطيب تاريخ ب (٢)
 ).١١/١٤١(هتذيب الكامل, املزي  (٣)
 ).١١/١٣٩( املصدر السابق (٤)
 ).٤/١٩٠(هتذيب التهذيب  (٥)
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<ğ̂éÞ^m<Váæ…^â<k}_<Üè†Ú<

أخطأ القرآن حني جعل مريم بنـت عمـران أختـاً هلـارون يف قولـه : واــقال
يّـاً ﴿ : تعاىل غِ ـكِ بَ انَتْ أُمُّ ا كَ مَ ءٍ وَ وْ أَ سَ رَ انَ أَبُوكِ امْ ا كَ ونَ مَ ارُ تَ هَ ا أُخْ : مـريم( ﴾يَ
وم يف علم التاريخ أن مريم كانت بعد هارون بن عمران بام يربو عىل ; إذ املعل) ٢٨

 .األلف سنة
 أن هذه األبطولة مـن أقـدم الشـبهات املطروحـة عـىل القـرآن: وابــواجل

أقـوام , ومـا يـزال  ملسو هيلع هللا ىلصالكريم, وقد توىل الرد عليها وبيان أغلوطة قائلِهـا النبـيُّ 
 .هذه الشبهة البائدة ونيردد

نجـران سـألوين  ملـا قـدمتُ : املغرية بن شعبة قالأن   صحيح مسلمجاء يف
ونَ  ﴿ :ونؤإنكم تقر: فقالوا  ارُ تَ هَ ا أُخْ ﴾, وموسى قبل عيسى بكذا وكذا, فلام يَ

إهنـم كـانوا يسـمون بأنبيـائهم «: قدمت عىل رسول اهللا سـألتُه عـن ذلـك فقـال
 . )١(»والصاحلني قبلهم

تـول مـريم لـيس هبـارون أخـي فبهذا البيان النبوي تبني أن هارون أخا الب
 .موسى, كام توهم نصار نجران واملبطلون من بعدهم

ولو فهموا لغة العرب وسعة ألفاظها ملا قالوا ما قالوه, فالعرب تطلق كلمة 
 .األخ عىل الشبيه وعىل قريب النسب ; وإن مل يكن أخاً 

واْ  ﴿: , فكقول اهللا عز وجلفأما الشبيه  انُ ينَ كَ رِ ـيَاطِنيِ  إِنَّ املُْبَذِّ انَ الشَّ وَ  ﴾إِخْ
 ., فاملبذر بمثابة أخ للشياطني , لشبهه بفعاهلم)٢٧: اإلرساء(

اً  ﴿: وأما أخوة القرابة فكقوله تعاىل احلِ مْ صَ اهُ ودَ أَخَ إِىلَ ثَمُ : األعـراف(﴾ وَ
٧٣.( 

                                                 
 ).٢١٣٥(أخرجه مسلم ح  (١)
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<ğ̂nÖ^m<V[…æ‚’Ö]<»<í×Î^ÃÖ]<hç×ÏÖ]<Øâ 
ضلة ضاخة للدم فحسـب, يعرف علامء الترشيح اليوم أن القلب ع: قالــوا

وأن مراكز اإلحساس والتفكري يف الدماغ, بينام القرآن يؤكد أن القلـوب التـي يف 
ا  الصدور هي مركز التفكري ﴿ َ لُونَ هبِ قِ عْ لُوبٌ يَ مْ قُ ونَ هلَُ تَكُ ضِ فَ َرْ وا يفِ األْ ريُ مْ يَسِ لَ أَفَ

ــ َبْصَ ــى األْ مَ عْ ــا الَ تَ َ إِهنَّ ــا فَ َ ونَ هبِ عُ ــمَ سْ انٌ يَ ــوبُ الَّتِــي يفِ أَوْ آذَ لُ ــى الْقُ مَ عْ لَكِــن تَ ارُ وَ
ورِ  دُ  ).٤٦: احلج(﴾ الصُّ

أن ما يتعلق بمسألة عالقة القلب بالفكر مسـألة علميـة مـا زال : واجلـواب
العلامء واألطباء يراوحون فيها بني مثبت ومنكر, وهـي مسـائل ظنيـة مل تـرق إىل 

جاج به إزاء احلـق الـذي كوهنا حقيقة علمية, ومن كان هذا حاله ال ينهض لالحت
بِريُ ﴾ ﴿أوحاه اهللا العليم بخلقه  وَ اللَّطِيفُ اخلَْ هُ قَ وَ لَ نْ خَ مُ مَ لَ عْ  ).٤: امللك( أَالَ يَ

ثم إن القرآن حتدث عن األعني واآلذان والقلوب املادية, وحتدث أيضاً عن 
العيون واآلذان والقلوب املعنوية, وهذه األعضـاء يف حـال داللتهـا عـىل اهلـد 

تكون أعضاء عاملة, وحني تتنكر للحق وترفضـه فإهنـا تكـون يف حكـم العـدم, 
ـيٌ  ولذلك وصف اهللا الذين ال يبرصون احلق وال يسمعونه بأهنم ﴿ مْ مٌ عُ مٌّ بُكْ صُ

ونَ  عُ جِ رْ مْ الَ يَ هُ وهـم بكـم , فهم صم عن احلق, ال عن السـامع, )١٨: البقرة(﴾ فَ
 .وعمي هبذه املثابة أيضاً 

امَ الَ ﴿ : يف القرآن كثريوهذا مثله   نْعِـقُ بـِ ي يَ ثَـلِ الَّـذِ مَ واْ كَ رُ فَ ينَ كَ ثَلُ الَّذِ مَ وَ
لُونَ  قِ عْ مْ الَ يَ هُ يٌ فَ مْ مٌ عُ مٌّ بُكْ اء صُ نِدَ اء وَ عَ عُ إِالَّ دُ مَ : , وقولـه)١٧١: البقـرة(﴾ يَسْ

تِ ﴿ مٌ يفِ الظُّلُامَ بُكْ مٌّ وَ اتِنَا صُ واْ بِآيَ بُ ذَّ ينَ كَ الَّذِ  ).٣٩: نعاماأل(﴾ وَ
وهكذا فحـني يتحـدث القـرآن عـن العيـون واآلذان واأللسـن ال يقصـد 
اجلوارح املحسوسة, وإنام يقصد ما وراءها مـن العقـل واإلدراك اإليـامين, ومنـه 

نيُ  قول اهللا ﴿ َمِ وحُ األْ لَ بِهِ الرُّ زَ ينَ  نَ رِ ـنَ املُْنـذِ ـونَ مِ بِكَ لِتَكُ لْ ىلَ قَ : الشـعراء(﴾ عَ



٢٠١ 

 
 
 
 
 
 
 

<<<°×ŞfÛ{Ö]<ïæ^Â<àÂ<
 

١٩٤−١٩٣.( 
, فـالقلوب التـي  وهذا املذكور عن هذه اجلوارح ينطبق عـىل القلـب متامـاً

يتحدث عنها القرآن هي القلوب املعنوية, ال املضغة اجلسـدية, ومثالـه يف القـرآن 
لُـونَ ﴿ : كثري, كقوله مَ عْ واْ يَ ـانُ ـا كَ ـيْطَانُ مَ ـمُ الشَّ ـنَ هلَُ يَّ زَ مْ وَ ُ لُوهبُ تْ قُ سَ لَـكِن قَ ﴾  وَ

رِ ﴿ : , وكقوله)٤٣: األنعام( كْ ذِ ُم بـِ لُـوهبُ ـئِنُّ قُ تَطْمَ نُواْ وَ ينَ آمَ رِ  اهللالَّذِ كْ ذِ  اهللاأَالَ بـِ
لُوبُ  ئِنُّ الْقُ  .)٢٨: الرعد(﴾ تَطْمَ

 واملقصود يف كل هذا القلوب العاقلة, ال املضغة الصنوبرية التـي يف اجلسـم
لُ  ﴿ قِ عْ لُوبٌ يَ مْ قُ ونَ هلَُ تَكُ ضِ فَ َرْ وا يفِ األْ ريُ مْ يَسِ لَ ا أَفَ ـَ إِهنَّ ا فَ َ ونَ هبِ عُ مَ انٌ يَسْ ا أَوْ آذَ َ ونَ هبِ

ورِ  دُ لُوبُ الَّتِي يفِ الصُّ ى الْقُ مَ لَكِن تَعْ ارُ وَ َبْصَ ى األْ مَ  ).٤٦: احلج(﴾ الَ تَعْ
, فاملقصود تقليـب القلـوب )١(»يا مقلب القلوب«: ملسو هيلع هللا ىلصومثله يف كالم النبي 

 .القلوب املاديةاملعنوية من الكفر إىل اإلسالم, وليس املقصود تقليب 
وهذا الفهم ليس بجديد عند العلامء املسلمني, بل هو قديم نقله الرازي يف  

هــ إىل عامـة ٨٧٩تفسريه عن بعض السابقني, وعزاه ابن أمري احلاج املتوىف سـنة 
وحملها أي القوة التي هي العقـل; الـدماغ للفالسـفة ": أهل السنة واجلامعة بقوله

 رواية, وأيب املعني النسفي, وعزاه صدر اإلسالم إىل وخصوصاً األطباء, وأمحد يف
وهو جسم لطيف ميضء حمله الرأس عنـد عامـة : عامة أهل السنة واجلامعة, فقال

أهل السنة واجلامعة, وأثره يقع عىل القلـب, فيصـريُ القلـب مـدركاً بنـور العقـل 
, كالعني تصري مدركة بنور الشمس وبنور الرساج األشياء  .)٢("األشياءَ

وما قلناه عن القلوب والعيون واآلذان املعنوية اإليامنيـة ينطبـق متامـاً عـىل 
راح الصـدر وانقباضـه ـالصدور, فنقرأ يف القرآن والسنة حديثاً متكرراً عـن انشـ

                                                 
 ).١١٦٩٧(, وأمحد ح )٢١٤٠(أخرجه الرتمذي ح  (١)

 ).٣/٣٧٨(التقرير والتحبري, ابن أمري احلاج ) ٢(
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يقُ وضيقه وظلمته, وليس املراد الصدر اجلسدي, بل املراد الصدر املعنوي ﴿ يَضِ وَ
أَ  اينِ فَ نطَلِقُ لِسَ الَ يَ ي وَ رِ دْ ونَ صَ ارُ لْ إِىلَ هَ سِ أفمـن رشح اهللا , ﴿)١٣: الشعراء(﴾ رْ

كَ , ﴿ ) ٢٢: الزمـر( صدره لإلسـالم﴾ رَ ـدْ حْ لَـكَ صَ ْ نَشــْرَ , )١: رحـالشـ(﴾ أَملَ
م﴿ هِ ورِ دُ ا يفِ صُ نَا مَ عْ زَ نَ يداً ﴿ ) ٤٣: األعراف(﴾ وَ دِ ةً أَوْ حَ ارَ جَ واْ حِ ونُ أَوْ  قُل كُ

دُ  ُ يفِ صُ ربُ كْ َّا يَ قاً ممِّ لْ مْ خَ كُ نُّ ﴿ ) ٥٠−٤٩: اإلرساء(﴾ ورِ ـا تُكـِ مُ مَ لَ بَّـكَ لَـيَعْ إِنَّ رَ وَ
لِنُونَ  عْ ا يُ مَ مْ وَ هُ ورُ دُ , فكل هذا حديث عن الصـدر املعنـوي ال )٧٤: النمل(﴾ صُ

 . التجويف املسمى بالقفص الصدري
وجاءت نصوص قرآنية ونبوية جتمع بني الصدر املعنوي والقلب املعنوي , 

نِ : منها قول اهللا يامَ اإلِ ـئِنٌّ بـِ طْمَ بُـهُ مُ لْ قَ هَ وَ ـرِ نْ أُكْ نِهِ إِالَّ مَ دِ إيامَ عْ رَ بِاهللاِّ مِن بَ فَ ن كَ ﴿ مَ
ـنَ  ـبٌ مِّ ضَ مْ غَ ـيْهِ لَ عَ راً فَ ـدْ رِ صَ فْ حَ بِالْكُ َ ن رشَ لَـكِن مَّ يمٌ ﴾  اهللاوَ ظـِ ابٌ عَ ـذَ ـمْ عَ هلَُ وَ

 .)١٠٦: النحل(
لُ ﴿ : ومثله قوله  ا يفِ قُ صَ مَ حَّ لِيُمَ مْ وَ وَ ورِ  اهللا وبِكُ ـدُ اتِ الصُّ ذَ لِيمٌ بـِ آل (﴾ عَ
واإلثـم مـا حـاك يف القلـب وتـردد يف « :ملسو هيلع هللا ىلص, ومثلـه قـول النبـي )١٥٤: عمران
 .)١(»الصدر

وهكذا تبني أن القرآن حني حتدث عن حواس اإلنسـان فـإنام قصـد البُعـد 
 اإليامين املعنوي هلا, وكـذلك نسـب الـتحكم فيهـا إىل القلـب والصـدر اإليـامين

املعنوي, ال احليس, فثبت بذلك صدق القرآن, وتبـني فسـاد هـذه األبطولـة مـن 
 .أباطيل املرجفني

                                                 
 ).١٧٥٤٠(أخرجه أمحد ح  (١)
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<ğ̂Ãe]…<V°^éÖ]<^ãe<Üq†i<Ö]<ÝçrßÖ] 
القرآن يتحدث عن النجوم السيارة اهلائلة يف حجمها, والتي يكـرب : قالــوا

ني, وأهنـا حجم بعضها األرض آالف املرات, وأن اهللا خلقها لريجم هبـا الشـياط
ورد حسـب  –تتحرك يف السامء خلـف هـذه الشـياطني, وهـذا املعنـى الغريـب 

ومـاً ﴿ : يف قوله تعاىل –اعتقادهم  جُ ـا رُ نَاهَ لْ عَ جَ ابِيحَ وَ صَ يَا بِمَ نْ ء الدُّ امَ نَّا السَّ يَّ دْ زَ لَقَ وَ
عِريِ  ابَ السَّ ذَ مْ عَ ا هلَُ نَ تَدْ أَعْ يَاطِنيِ وَ  ).٥: امللك(﴾ لِّلشَّ

اهللا النجـوم ألجـل هـذا, ومل يقـل أن  خلـق :ن القرآن مل يقلإ: بواجلــوا
أنـه خلـق يف السـامء مصـابيح, أي تعاىل  بل أخربالنجوم السيارة تتبع الشياطني, 

 .أجساماً منرية مضيئة حترق الشياطني
, فاألمر حمتمل للمعنيني   , وقد تكون شهباً وهذه املضيئات قد تكون نجوماً

ية تبني أن املقصود من املصابيح الشـهب ; ال النجـوم, قـال لوال أن اآليات القرآن
داً  ﴿: تعاىل صَ اباً رَّ هَ ِدْ لَهُ شِ نَ جيَ عِ اآلْ تَمِ سْ ن يَ مَ عِ فَ مْ دَ لِلسَّ اعِ قَ ا مَ نْهَ دُ مِ عُ قْ نَّا نَ ا كُ أَنَّ ﴾ وَ

يمٍ  ﴿: , وقال)٩: اجلن( جِ يْطَانٍ رَّ لِّ شَ ا مِن كُ ظْنَاهَ فِ حَ َ  وَ ـرتَ نِ اسْ عَ إِالَّ مَ ـمْ قَ السَّ
بِنيٌ  ابٌ مُّ هَ هُ شِ بَعَ أَتْ ـهُ  ﴿: , وقال)١٨−١٧: احلجر(﴾ فَ بَعَ أَتْ ةَ فَ طْفَ طِفَ اخلَْ نْ خَ إِالَّ مَ

اقِبٌ  ابٌ ثَ هَ , فالشهب هـي األجسـام املضـيئة التـي حتـرق )١٠: الصافات(﴾ شِ
الشياطني, وهذه الشهب منها الكبري, ومنهـا الصـغري, وهـي نجـوم أو كواكـب 

سبح يف الكون الفسيح, فإذا شاء اهللا عقوبة واحد من الشياطني سلط عليه مفتتة ت
واحداً من هذه الشهب, فرمجه به, فام الذي يسـتنكره العاقـل يف عقوبـة اهللا هلـذه 

 .املخلوقات بحرقها بشهب السامء?
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هللاِِ﴿ : كبـائر بقولـهالقرآن يشجع عىل املعايص مـن غـري ال: واــقال ـا يفِ  وَ مَ
ـنُوا  سَ ينَ أَحْ يَ الَّـذِ ْـزِ جيَ لُوا وَ مِ وا بِامَ عَ اؤُ ينَ أَسَ يَ الَّذِ زِ ضِ لِيَجْ َرْ ا يفِ األْ مَ اتِ وَ وَ امَ السَّ

نَى  سْ ـمَ إِنَّ  بِاحلُْ مَ شَ إِالَّ اللَّ احِ ـوَ الْفَ ـمِ وَ ثْ ِ بَـائِرَ اإلْ تَنِبُـونَ كَ ْ ينَ جيَ ـعُ  الَّذِ اسِ بَّـكَ وَ رَ
ةِ  رَ فِ , فهذا الوعـد اإلهلـي بـاملغفرة ألصـحاب الصـغائر )٣٢−٣١: النجم( ﴾املَْغْ

 .يغري هبا
أن العلامء اختلفوا يف اللمم املعفو عنه عىل أقوال ذكرها الطربي : وابـواجل
 :)١(يف تفسريه
: معنى الكالم ": هنا ذنوب اجلاهلية يغفرها اهللا يف اإلسالم, قال الطربيأ .أ

وا بـه مـن اإلثـم ـمُّ كبائر اإلثـم والفـواحش, إال اللمـم الـذي ألـالذين جيتنبون 
 ."والفواحش يف اجلاهلية قبل اإلسالم, فإن اهللا قد عفا هلم عنه, فال يؤاخذهم به

مـن غـري إرصار صـغري أو كبـري من ذنب  أي يصيبه ,م به املرءأنه ما يلِّ  .ب
, ثـم يتـوب وال يعـود, مة من الزنىاللَّ : (عليه, ثم يتوب منه , قال أبو هريرة 

مة من رشب اخلمـر, ثـم يتـوب وال واللَّ  ؛مة من الرسقة, ثم يتوب وال يعودواللَّ 
, قـال ملسو هيلع هللا ىلص, وهذا املعنى مـروي عـن عامـة أصـحاب النبـي ) يعود, فتلك اإلملام

هذا الرجل يصـيب اللمـة مـن الزنـا, : يقولونملسو هيلع هللا ىلص كان أصحاب النبي (: احلسن
 .)وب منهاواللمة من رشب اخلمر, فيخفيها فيت

أهنا صغار الذنوب مما ال يوجـب حـداً يف الـدنيا وال توعـد بعقوبتـه يف  .ج
نْهُ  ﴿: اآلخرة, وقد رجحه الطربي مستدالً بقوله تعاىل نَ عَ وْ نْهَ ا تُ بَآئِرَ مَ تَنِبُواْ كَ ْ إِن جتَ

يامً  رِ الً كَ خَ دْ م مُّ لْكُ خِ نُدْ مْ وَ يِّئَاتِكُ مْ سَ نكُ رْ عَ فِّ فاجتناب الكبـائر  ,)٣١: النساء( ﴾نُكَ
وعـدم االسرتسـال يف  سبب يف مغفرة الصغائر, لكـن هـذا أيضـاً معلـق بالتوبـة

                                                 
 ).٢٢/٥٣٢(جامع البيان, الطربي  (١)
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كـم : الصغرية, حتى ال تتحول باستمرائها إىل كبرية, فقد سأل رجل ابـن عبـاس
هي إىل سبعامئة أقرب منها إىل سبع , وإنه ال كبرية مـع : (الكبائر? سبعاً هي? قال 

 .)١()اراستغفار, وال صغرية مع إرص
ولذا حذر القرآن الكريم مـن الصـغائر, وأخـرب أن اهللا يكتـب عـىل العبـد 
الصغري من عمله والكبـري, فـإذا قامـت القيامـة وجـد العبـد اجلميـع بـني يديـه 

ا ﴿ ـذَ ـالِ هَ تَنَـا مَ لَ يْ ـا وَ ولُـونَ يَ قُ يَ ا فِيـهِ وَ ـَّ قِنيَ ممِ فِ شْ نيَ مُ مِ رِ َ املُْجْ عَ الْكِتَابُ فَرتَ ضِ وُ وَ
الَ الْكِتَ  اً وَ ـارضِ لُـوا حَ مِ ـا عَ وا مَ ـدُ جَ وَ ا وَ اهَ صَ ةً إِالَّ أَحْ بِريَ الَ كَ ةً وَ غِريَ ادِرُ صَ غَ ابِ الَ يُ

داً  بُّكَ أَحَ ظْلِمُ رَ هُ  ﴿, )٤٩: الكهف( ﴾يَ رَ اً يَ ّ ةٍ رشَ رَّ الَ ذَ ثْقَ لْ مِ مَ عْ ن يَ مَ : الزلزلة( ﴾وَ
ـهُ فَ  ﴿ , ولسوف حياسب اهللا العبد املؤمن عىل هذه الصـغائر)٨ َ كِتَابَ ـنْ أُويتِ ـا مَ أَمَّ

ينِهِ  رياً  بِيَمِ اباً يَسِ سَ بُ حِ َاسَ فَ حيُ وْ  ).٨−٧: االنشقاق( ﴾فَسَ
إن العبـد «: من الصغائر يف مواضـع كثـرية, منهـا قولـه ملسو هيلع هللا ىلصكام حذر النبي 

إياكم «: , وقوله)٢(»هيوي هبا يف جهنم ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا ال يلقي هلا باالً 
فإنام مثل حمقرات الذنوب كقوم نزلـوا يف بطـن واد , فجـاء ذا  ,ذنوبوحمقرات ال

بعود , وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزهتم , وإن حمقرات الذنوب متى يؤخذ هبـا 
فـإن هلـا مـن اهللا  ,عائشة إياك وحمقرات األعـامل يا«: ملسو هيلع هللا ىلص, وقال )٣(»صاحبها هتلكه

 .)٤(»اً ـطالب

                                                 
 ).٨٥٣(, والقضاعي يف مسند الشهاب ح )٣/٩٣٤(أخرجه ابن أيب حاتم يف تفسريه  (١)
 ).٢٩٨٨(, ومسلم ح )٦٤٧٨(أخرجه البخاري ح  (٢)
 ).٢٢٣٠١(أخرجه أمحد ح  (٣)
 ).٢٣٨٩٤(, وأمحد ح )٤٢٤٣(أخرجه ابن ماجه ح (٤) 
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<ğ̂‰^‰<V†Û¤]æ<íß¢]<

كان اهللا ال جيعل املحرم جزاء للمؤمنني, فـام بالـه جعـل اخلمـر إذا : واــقال
 !جزاء هلم?
حرم اهللا اخلمر ملا فيها من تعطيل ملوهبة العقل التـي منحهـا اهللا : وابـواجل

 لإلنسان, والتي ميزه هبا عن احليوان, فقد بعث اهللا األنبياء وأنزل الرشائع حلراسة
م قليل اخلمر, فهذا املقصد النبيل , )١(»ما أسكر كثـريه فقليلـه حـرام« اوكثريه حرَّ
لعن «: يف اخلمر كل مساهم يف شيوع فسادها, يقول أنس ملسو هيلع هللا ىلص ولعن رسول اهللا 

عارصها ومعترصها وشارهبا, وحاملها واملحمولة : يف اخلمر عرشة ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 
 .)٢(»إليه, وساقيها وبائعها وآكل ثمنها , واملشرتي هلا واملشرتاة له

علة التحريم خلمر الدنيا ; عرف علـة كوهنـا حـالالً بـل جـزاء فإذا عرفت 
للمؤمنني يف اآلخرة, فخمر اجلنة ليس فيها واحدة من املزريات املوجودة يف مخـر 

ليس يف اجلنة يشء يشبه مـا يف الـدنيا : (الدنيا, وكام قال ابن عباس ريض اهللا عنهام
 .)٣()إال األسامء
 لـدنياوصف, ونزهها عام يعرتي مخـر القد وصف اهللا مخر اجلنة بأحسن الو

: من الفساد, فلئن كانت مخر الدنيا مما يستقبح طعمه; فإن مخر اجلنة لذة للشـاربني
﴿  ْ ـريَّ تَغَ ْ يَ ـن لَّـبَنٍ ملَّ َارٌ مِ أَهنْ نٍ وَ ِ آسِ ريْ اء غَ ن مَّ َارٌ مِّ ا أَهنْ ونَ فِيهَ دَ املُْتَّقُ عِ نَّةِ الَّتِي وُ ثَلُ اجلَْ  مَ

 َ أَهنْ هُ وَ مُ عْ فى طَ صَ لٍ مُّ سَ نْ عَ َارٌ مِّ أَهنْ بِنيَ وَ ارِ ةٍ لِّلشَّ رٍ لَّذَّ ْ نْ مخَ  .)١٥: حممد(﴾ ارٌ مِّ
: فإن مخر اجلنة ليسـت كـذلك; تذهب العقلاملحرمة ولئن كانت مخر الدنيا 

                                                 
, وابـن ماجـه ح )٣٦٨١(, وأبـو داود ح )٥٦٠٧(ئي ح , والنسا)١٨٦٥(أخرجه الرتمذي ح  (١)

)٣٣٩٣ .( 
 ).٤٧٧٢(, وأمحد ح )٣٣٨١(, وابن ماجه ح )١٢٩٥(أخرجه الرتمذي ح  (٢)
 ).١/٦٦(أخرجه ابن أيب حاتم يف تفسريه  (٣)
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عِنيٍ  نْ مَ أْسٍ مِ مْ بِكَ يْهِ لَ طَافُ عَ بِنيَ  ﴿ يُ ارِ ةٍ لِلشَّ اءَ لَذَّ يْضَ لٌ  بَ ـوْ ا غَ ـمْ  الَ فِيهَ الَ هُ وَ
ونَ ﴾ فُ نْزَ ا يُ نْهَ , فاختالف األحكـام الخـتالف اخلـواص )٤٦−٤٥: الصافات( عَ

 .والصفات
ولئن كانت مخر الدنيا تصدع رؤوس أصحاهبا ومترضـهم; فـإن مخـر اجلنـة 

ـأْسٍ  ﴿ منزهة عن ذلك, فالولدان املخلدون يطوفون عليهم كَ يقَ وَ ـارِ أَبَ ابٍ وَ وَ بِأَكْ
عِنيٍ  ن مَّ ونَ الَ  مِّ فُ نزِ الَ يُ ا وَ نْهَ ونَ عَ عُ دَّ  ).١٩−١٨: الواقعة(﴾ يُصَ

ال : يقـول ,ال يف هذه اخلمر غول, وهـو أن تغتـال عقـوهلم ": قال الطربي
تذهب هذه اخلمر بعقول شاربيها كام تـذهب هبـا مخـور أهـل الـدنيا إذا رشبوهـا 

 :فأكثروا منها, كام قال الشاعر
 )١("ذهب باألول األولـوت         وما زالت الكأس تغتالنا       
ــونَ  ﴿: أكــد اهللا هــذه اخلاصــية خلمــر اجلنــة بقولــهو فُ نزَ ــا يُ نْهَ ــمْ عَ الَ هُ  ﴾وَ

ذهاب العقل مـن السـكر, : من اإلنزاف بمعنى": , قال الطربي)٤٧: الصافات(
 :قول األبريدومنه 

 )٢("لبئس الندامى كنتم آل أبجرا            لعمري لئن أنزفتموا أو صحوتم 
وهكذا يستبني للمنصف خطأ وجتني أصحاب الفهوم املعوجة أو املنكوسة 
عىل القرآن الكريم الذي أرسى فضائل األخالق ومعايل اآلداب , وأقام حضـارة 

 .  ذخرت بالقيم التي مل تعرفها من قبل وال من بعد أمة من أمم العاملني
***

                                                 
 ).٢١/٣٧(جامع البيان, الطربي  (١)
 ).٢١/٤٠(جامع البيان, الطربي  (٢)
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 الكريم لقرآنيف ااملزعومة للغوية األخطاء ا
ğ÷æ_<Váa†ÏÖ]<»<íÚçÂˆ¹]<íèçvßÖ]<ð^Ş}ù]<

إن يف القـرآن أخطـاء نحويـة : بعض من يزعم أنه مـن أبنـاء العربيـة قــال
خالف فيها قواعد اللغة العربية, وهذا يدل عىل أنه ليس من كـالم اهللا, ألن اهللا ال 

مـا خيطئ, قالوا هذا حني استشكلوا بعضَ آيـات القـرآن; ورأوهـا عـىل خـالف 
تعلموه يف دراستهم لقواعد النحو يف املرحلة االبتدائية , فظنوا أن يف هذه اآليـات 

 .بعد مر القرون −بعبقريتهم  −خطأ فات األولني, وأهنم تنبهوا له 
وقبل أن نعرض ألهم اآليات التي استشكلوها, نجيب بأجوبة إمجالية بـني 

 :يدي البحث
كانوا أفصـح النـاس, وكـان فـيهم  أن العرب الذين نزل فيهم القرآن :أوالً 

الذي ترك نظم الشعر بعد سـامعه للقـرآن,  أصحاب املعلقات كلبيد بن ربيعة 
ركو قـريش ـومل يستشكل ما استشكله أعاجم العرب اليوم, كام مل يستشـكله مشـ

وحرصـهم عـىل معـاداة دينـه ملسو هيلع هللا ىلص وغريهم, رغم عداوهتم القرآن وحرهبم النبيَّ 
ماً  وْ رَ بِهِ قَ نذِ تُ اً ﴾ ﴿وَ , فعرفوا مـا جهلـه )٩٧: مريم( لُّدّ , لكنهم كانوا عرباً أقحاحاً

 .جمة من العرب اليومأهل العُ 
أن اللغة يف أصلها سامعية, ال قاعدية, فالعريب حني كان ينطق بالفاعل  :ثانياً 

, ال ألن آباءه علَّموه أن الفاعل مرفوع, بل لسليقته العربية التي نشأ عليها  مرفوعاً
 .تهمنذ طفول

دخلـت الفـرس والـروم والـرتك ملسو هيلع هللا ىلص لكن يف القرن الثاين مـن بعثـة النبـي 
وغريهم يف اإلسالم, وتكلموا بالعربية , فظهر اللحن , وضاعت السليقة, مما دعا 
العلامء املسلمني لوضع قواعد اللغة املعروفة عندنا اليوم, وقـد وضـعوها اعـتامداً 

مـا ورد عـن العـرب يف : والثـاين القرآن الكريم,:  األول: عىل مصدرين أساسني
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 .أشعارهم وكالمهم, فالقرآن هو املصدر األول واألساس لقواعد العربية
لكن العرب الفصحاء قبل وضع هذه القواعد مل يكونوا عىل نسق واحـد يف 
اإلعراب واألسـاليب اللغويـة, فلكـل قبيلـة خصوصـيتها اللغويـة وفصـاحتها 

ضاد, فعمد مقعـدو اللغـة إىل الشـائع عنـد وشعراؤها وأدباؤها وإثراؤها للغة ال
 .عموم العرب, وأمهلوا غريه مما هو فصيح تنطق به بعض قبائل العرب

الشائع يف قواعد اللغة حذف ضمري الفاعل : ولو شئنا أن نرضب مثالً لقلنا
, فيقول عموم العرب  , )جـاء املسـلمون: (من اجلملة إذا جاء الفاعل اسامً ظاهراً

جتيز إثبات ضمري الفاعل , مـع  ء, لكن قبيلة طي)ؤوا املسلمونجا: (وال يقولون
, ) أكلـوين الرباغيـث(وجود االسم الظاهر, وهي اللغة املشهورة عند النحـاة بــ 

 :ومنه قول أيب فراس احلمداين
ـها غرُّ السحــائب ـج الربيــعُ حمــاسنــاً         ألقحنـَ تـِ  نُ

 : وكذا قول حممد بن أمية
 )١( الشيبَ الح بعاريض        فأعرضنَ عني باخلدودِ النوارضِ رأين الغواين

) رأين(, و)ألقحنها: (يف قوهلام) نون النسوة(فالشاعران ذكرا ضمري الفاعل 
 ).الغواين(, )غرُّ : (مع ذكر الفاعل الظاهر بعده, وهو قوهلام

بأنه حلن, وأن صحيحه حـذف ) رأين الغواين: (فال يصح أن يقال عن قوله
رأت الغواين, فقد نطق به الفصحاء من العرب; وإن جـاء عـىل خـالف : ريالضم

قواعد املتأخرين منهم, أو باألحر عىل خالف الشـائع عنـد الكثـري مـن قبائـل 
 .العرب

يف معنى الوصل, وهي لغـة ) الذين(ومثله شاع اليوم عندنا استخدام كلمة 
ل وغريهم مـن العـرب فصيحة عند العرب, ومثلها يف الفصاحة ما يقوله بنو عقي

                                                 
 ) .٢/٥٦٩(, وفقه اللغة, الثعالبي )٢٢٩(ص  رشح شذور الذهب , ابن هشام , (١)
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ونَ (الذين يستعيضون عنها بكلمة  ذُ و(, وكذلك )الَّ ذُ  : , كام يف قول الشاعر)الَّ
 )١(قومي الذو بعكاظ طريوا رشراً        من روس قومك رضباً باملصاقيل  

 :وقول اآلخر
ا     لحَ ةً مِ ارَ يلِ غَ ومُ النُّخَ ا        يَ بَاحَ ـوا الصَّ بَّحْ ونَ صَ ذُ نُ الَّ انَحْ  )٢(حَ

 :ومثله قول الشاعر اهلذيل
 (٣)اجلناح هم الالؤون فكوا الغل عني         بمرو الشاهجان إىل     

, يف حـني أن )الـالؤون(فهل سيقال عن قبيلـة هـذيل أهنـا تلحـن لقـوهلم 
 .?)الالئي(غريهم من العرب يقول 

ومثله حذف بعض العـرب نـون النسـوة مـن الفعـل املرفـوع, يف حـني أن 
دون بعد ذلـك تعتـرب إثبـات النـون عالمـة عـىل رفـع القواع د التي وضعها املقعِّ

أن ه, فهل سـيقول أعـاجم العـرب اليـوم الفعل, بينام حذفها يعني جزمه أو نصب
 هؤالء العرب األقحاح يلحنون?

وهل سيتهمون الشاعر املبدع بشار بن برد باللحن واجلهل ألنه حذف نـون 
 :النسوة يف قوله

 )٤(ابد منها        ومن القلب يرتكاين وحيداً فلقد كان ما أك
جٍ ﴾ ﴿القرآن نزل بلسان عريب مبني  :ثالثاً  ـوَ َ ذِي عِ ريْ بِيّاً غَ رَ رآناً عَ : الزمـر( قُ

, والعرب مل تعرف قواعد اللغة إال بعـد اإلسـالم, وقـد وضـعها املسـلمون )٢٨
القرآن أوالً ثـم كاخلليل بن أمحد وسيبويه وابن نفطويه وأمثاهلم, واستنبطوها من 

                                                 
 ).٣/٢٠(رشح الريض عىل الكافية, األسرتاباذي  (١) 
 ).٢٤/٢٨(, ومعجم القواعد العربية, الدقر )١/١٤٤(رشح ابن عقيل  (٢)
 ).٥٣٥(مغني اللبيب عن كتب األعاريب , ابن هشام األنصاري , ص  (٣)
 ).٣٩٢(اهيم عوض, ص شخصيته وفنه, إبر –بشار بن برد : انظر (٤)
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, فكيف حياكم القرآن إىل قواعد وجدت بعـده,  من أشعار العرب ومأثوراهتا ثانياً
 .بل أخذت منه

إن تقريرنا هلذه القواعد العامـة كـاف يف الـرد عـىل كـل األباطيـل املتعلقـة 
بالنحو, لكن كفايتها لن متنعنا من الرد التفصـييل عـىل مـا اشـتبه عـىل أصـحاب 

 :لالشبهات واألباطي
±æù]<íÖ`Š¹]<V<Ü‰]<ÄÊ…EĆácJD<

حسب قراءة نافع وابن عـامر ومحـزة  –أخطأ القرآن يف قوله تعاىل  :قالــوا 
انِ ﴾ ﴿ إِنَّ : − والكسائي وأيب بكر عن عاصم رَ احِ انِ لَسَ ذَ رفـع القـرآن : فقـالوا هَ

 ). إن هذين لساحران: (اسم إن باأللف, وكان املفروض أن ينصبه بالياء, فيقول
 : اجلواب من وجهني و

انِ ﴾ نَّ ﴿ إِ : أن قولــه تبــارك وتعــاىل :األول رَ ــاحِ انِ لَسَ ــذَ جــاء عــىل لغــة  هَ
بلحارث بن كعب وزبيد وخثعم ومهدان ومن ولـيهم مـن قبائـل الـيمن, حيـث 

مـن العـرب ": يلزمون املثنى األلف مهام كان موقعه من اإلعراب, قال ابن جني
 أصـل قياسـه, فيـدع األلـف ثابتـة يف من ال خياف اللـبس, وجيـري البـاب عـىل

قام الزيدان, ورضبتُ الزيدان, ومـررتُ بالزيـدان, وهـم بنـو : األحوال, فيقول
 . )١("احلارث وبطن من ربيعة

 : ومن صور ذلك قول شاعرهم هوبر احلارثي
  )٢( تزود منا بني أذناه رضبةً         دعته إىل هايب الرتابِ عقيمُ       

                                                 
نكت االنتصار لنقل القرآن, البـاقالين, ص : , وانظر)٢/٧٠٤(رس صناعة اإلعراب, ابن جني  (١)

)١٣٠.( 
صناعة اإلعراب, ابـن جنـي  رس: , وانظر)١١/٢١٧(اجلامع ألحكام القرآن, القرطبي : انظر  (٢)

)٢/٧٠٥.( 
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كام هـو معهـود ) بني أذنيه(, ومل يقل )بني أذناه: (لف يف قولهفألزم املثنى األ
يف قواعد اللغة التي كتبها النحاة بعده حسب الشائع عند غـري قبيلتـه مـن قبائـل 

 .العرب
 :ومثله قول جرير بن عبد العز احلارثي

ام مّ جاعُ لصَ ساغاً لِناباهُ الشُّ أ         مَ وْ رَ لَ جاعِ وَ اقَ الشُّ قَ إطْرَ  )١( فأطْرَ
, مع أنه جمرور بالالم, فهذه لغـة قومـه, )لناباه: (فألزم املثنى األلف يف قوله

 . وهم من هم يف الفصاحة والبالغة
 :ومثله قول اآلخر

نخران أشبها ظبيانا          )٢(أعرف منها اجليدَ والعينانا          ومَ
, )ظبيانـا(و ) منخـران(و ) العينانـا(وفيه من شواهد مسألتنا ثالث كلامت 

ده العلامء بعد ذلك وفقاً للمشهور  فهي مجيعا مثنى منصوب باأللف; خالفاً ملا قعَّ
 .يف لغة العرب من نصب املثنى بالياء

أن من العرب األقحاح الفصحاء من يقلـب كـل يـاء سـاكنة : الوجه الثاين
 ).ألف(انفتح ما قبلها إىل 

يل   :وبمثل هذا قال أبو النجم العِجْ
 اً لسلمى ثم واهاً واها           هي املنى لو أننـا نلنـاها واه        
 ياليت عينَاها لنــا وفـاها            بـثمـن نُرضـي به أبـاها        
 إن أباهــا وأبــا أبـاها قد            بلغـا يف املجـد غـايتَاها         

عيناهـا : (ف يف قولـهفقد أبدل الشاعر الياء الساكنة املفتوح ما قبلهـا بـاألل
 ). غايتاها بدالً من غايتَيْها(وكذلك ) بدالً من عينَيْها

                                                 
 ).٢/٧٠٤(, ابن جني صناعة اإلعراب , ورس)١١/٢١٧(املصدر السابق : انظر  (١)
 ).٢/٧٠٥(رس صناعة اإلعراب, ابن جني : , وانظر)١/٧٣(رشح ابن عقيل  (٢)
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 : ومثله قول الشاعر
واها            قْ بٍ حَ قَ ثْنَيْ حَ دْ بمَ دُ  أي قلوص راكب تراها         اشْ

 ناجيَــةً وناجيــاً أَبـاها        طـاروا عـالهن فَطِر عالها            
عليهن وعليها, لكن لغة أهل اليمن قلب الياء : القياس": قال ابن احلاجب

 .)١( "هذا الشعر من كالمهم الساكنة املفتوح ما قبلها,
íéÞ^nÖ]<íÖ`Š¹]<VØÂ^ËÖ]<g’Þ<

ـهُ  ﴿: يف قوله) الظاملني(القرآن نصب الفاعل : واــقال بُّ يمَ رَ اهِ ـرَ ـتَىلَ إِبْ إِذِ ابْ وَ
الَ إِينِّ  نَّ قَ َّهُ أَمتَ تٍ فَ لِامَ ي بِكَ ـدِ هْ نَـالُ عَ ـالَ الَ يَ تِي قَ يَّ رِّ مِن ذُ الَ وَ اماً قَ لُكَ لِلنَّاسِ إِمَ اعِ جَ

, فالظـاملون ال )الظـاملون(والصـحيح أن يقـول : قالوا ). ٢٤: البقرة(﴾ الظَّاملِِنيَ 
 !.فجعل القرآن الفاعل منصوباً . ينالون العهد

 كثرهتا, ورفعأن القرآن الكريم رفع الفاعل يف مواضع ال حتىص ل: وابـاجل
إىل خبري يف اللغـة يف معرفته ال حيتاج و ,أمر يدركه صغار طالب الكتاتيبالفاعل 

 −مـا يف كتـاب –احلصيف إذا ما وجد أمـراً اسـتغربه إذا علم ذلك فإن العربية, ف
, إذ مثـل يسارع إىل جتهيل املؤلـف أو تغليطـهلن  لوروده عىل خالف املعهود فإنه

 .هذا ال يغلط به أحد
ق أن اخلطأ وقع فيه املتحذلقون الـذين ظنـوا أن الفاعـل يف اآليـة هـو احلو

مفعـول بـه, ) الظـاملني: (هو الفاعـل, وقولـه) العهد(, والصحيح أن )الظاملون(
 .ال يشمل عهدي واستخاليف الظاملني: واملعنى

, وذاك ناله ظلمٌ : وهذا التعبري شائع عند العرب, فيقولون  .هذا ناله خريٌ
ِمْ  ﴿ :ه تعاىلوهو مثل قول هبِّ ن رَّ بٌ مِّ ضَ مْ غَ يَنَاهلُُ لَ سَ واْ الْعِجْ ذُ َ ينَ اختَّ  ﴾إِنَّ الَّذِ

: سينال غضب اهللا الظـاملني , ومثلـه يف قولـه تعـاىل: واملعنى ,)١٥٢: األعراف(
                                                 

 ).٤/٣٥٦(رشح شافية ابن احلاجب , األسرتاباذي  (١)
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نَاهلُُ ﴿ لَـئِكَ يَ ـنَ الْكِتَـابِ أُوْ م مِّ ـيبُهُ , فالفاعـل يف اجلملـة )٣٧: األعـراف( ﴾مْ نَصِ
, ويف اآليـة التـي استشـكلوها ) غضـب(ام الفاعل يف اآلية السـابقة , ك)نصيب(
ضـمري املـتكلم , ومل تظهر عليها عالمة الرفع لتعذره بسبب إضافتها إىل )عهدي(
ي(, إذ يتعذر النطق بــ )الياء( , فتبـني جهـل القـائلني هبـذه األبطولـة, أو )عهـدُ

 .ه البلغاء والعقالءباألحر عجزهم عن اإلتيان بغلط يف القرآن يوافقهم علي
ínÖ^nÖ]<íÖ`Š¹]V<ÅçÊ†¹]<î×Â<hç’ß¹]<ÌŞÂ<

يف العرب تعطف مرفوعاً عىل مرفـوع, ومنصـوباً عـىل منصـوب ,  :واـقال 
ـمِ : يف قوله القرآن عطف عىل املرفوع منصوباً حني أن  ونَ يفِ العِلْ ـخُ اسِ نِ الرَّ ﴿لَكـِ

لَ  ـزِ نُونَ بِامَ أُنْ مِ ؤْ نُونَ يُ مِ املُؤْ مْ وَ نْهُ ةَ  مِ ـالَ ـنيَ الصَّ يمِ املُقِ كَ وَ بْلـِ ـنْ قَ لَ مِ ـزِ ـا أُنْ مَ إِلَيْـكَ وَ
يامً﴾ ظـِ ـراً عَ مْ أَجْ تِيهِ ـنُؤْ كَ سَ ـرِ أُولَئـِ مِ اآلخِ اليَـوْ اهللاِ وَ نُونَ بـِ مِ املُؤْ اةَ وَ كَ تُونَ الزَّ املُؤْ  وَ

واملقيمـون ( :فيقول ,أن يرفع املعطوف عىل املرفوع جيب: فقالوا, )١٦٢: النساء(
ةَ ﴿ : بدالً من نصبه يف قوله )الصالة الَ نيَ الصَّ يمِ املُقِ , ألهنا معطوفة عىل مرفوع ﴾وَ

نُونَ بِاهللاِ مِ املُؤْ ونَ يفِ العِلْمِ﴾: وقوله ﴾﴿وَ خُ اسِ  . ﴿ الرَّ
ةَ﴾أن الواو يف قوله  :وابـواجل الَ نيَ الصَّ يمِ املُقِ ليست واو العطف, بـل  ﴿ وَ

وأمدح املقيمـني : اص باملدح, أيواو معرتضة, وما بعدها منصوب عىل االختص
نيَ ﴾ ﴿الصالة, ويف هذا مزيد عناية هبم عن املذكورين يف اآلية, فـ يمِ منصـوبة  املُقِ

  .)١(يبويه, كام قال إمام اللغة سعىل املدح
ـ ﴿ :ومثله قوله تعاىل يف آية أخر الصَّ واْ وَ دُ اهَ ا عَ مْ إِذَ هِ دِ هْ ونَ بِعَ املُْوفُ ينَ وَ ابِرِ

 :وقـد سـبقها) والصـابرون: (, فلـم يقـل)١٧٧: البقـرة( ﴾ـراءاء والضَّ يفِ الْبَأْسَ 
ونَ ﴿  .وأخص باملدح الصابرين يف البأساء: , والتقدير﴾املُْوفُ

﴾نصب و يمِنيَ وهي طريقة يف اإلنشاء ; خالفاً لنسق ما قبله وما بعده  ﴿املُقِ
                                                 

 ).١/٢٩٦(الكشاف, الزخمرشي : انظر(١) 



٢١٦

 
 
 
 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<äèˆ{ß{iÜ 

 وتفعلـه, صيتهأو السامع إىل أمهية ما بعده وخصو لنظر القارئ اً فتتفعله العرب ل
﴿ وامرأتُـه محالـةَ : بقصد املدح كام يف هذه اآلية , أو بقصد الذم كام يف قوله تعـاىل

ــد( احلطــب ﴾ ــة احلطــب, فنصــب  ,)٤: املس ــي محال ــةَ  ﴿أي أعن ــىل  ﴾محال ع
 .االختصاص بالذم

, ومل يسـتنكره سائغ ومعروف يف كالم العـربالنصب عىل االختصاص و 
رنـقُ وقد كثر يف أشعار العرب وآداهبـا , ومنـه عاجم العربية اليوم , أإال  قـول اخلِ

ان وهبدر بن بنتُ  فَ  :ترثي زوجها برش بن عمرو الضبعي يهَ
رـسمُّ الع     ال يبعدن قومي الذين هم      داة وآفةُ اجلُزْ

رِ                عرتَكـكل مـني بــازلـالن            )١(والطيبون معاقد األُزْ
: معطوفاً عىلصفة أو منصوب عىل االختصاص, وليس ) النازلني( :فقوهلا

 ).اجلزر آفةُ (و) سمُّ العداة(
 :ومثله قول أميةَ بن أيب عائذ

يَ       طَّلٍ ــأوي إىلَ نِسْ ــوَ ةٍ عُ ايلِ         وَ عَ ثْلَ السَّ يعَ مِ اضِ رَ ثاً مَ عْ شُ  وَ
ثاً « فنصب  عْ  .عىل االختصاص , مع أنه معطوف عىل جمرور» شُ

﴾و﴿: لقرآن الكريم نصب قوله تعاىلوهكذا فا نيَ يمِ عىل االختصـاص,  املُقِ
 .ال العطف; والواو هي واو االعرتاض 

íÃe]†Ö]<íÖ`Š¹]<V<äÖçÎ<»<hç’ßÚ<î×Â<ÅçÊ†¹]<ÌŞÂ﴿ÿáçŁòŽe^Ć’Ö]ÿæ﴾<
املعطوف عىل املنصوب حقه يف لغة العرب النصب, والقرآن رفعـه : قالــوا

﴾: خمالفاً قواعـد العربيـة يف قولـه ـابِئُونَ الصَّ وا وَ ـادُ ينَ هَ الـذِ نُـوا وَ ينَ آمَ  ﴿إِنَّ الـذِ
,  –حسب حذلقتهم  –, والصحيح )٦٩: املائدة( أن ينصب املعطوف عىل اسم إنَّ

واْ  ﴿كــام يف ســورة البقــرة ) والصــابئني: (فيقــول ــادُ ينَ هَ ــذِ الَّ ــواْ وَ نُ ينَ آمَ ــذِ إِنَّ الَّ
                                                 

 ).٢٥/١٠٤(معجم القواعد العربية, الدقر  (١)
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ال  وَ ارَ النَّصَ نَ بِ وَ نْ آمَ ابِئِنيَ مَ ينَ  ﴿: , وسـورة احلـج)٦٢: البقرة(﴾  اهللاصَّ إِنَّ الَّـذِ
﴾  ارَ النَّصَ ابِئِنيَ وَ الصَّ وا وَ ادُ ينَ هَ الَّذِ نُوا وَ  ). ١٧: احلج( آمَ

ــني للعطــف, واملعطــوف عــىل : واجلـــواب ــني األخريت ــواو يف اآليت أن ال
ي: املنصوب منصوب, بينام األمر خمتلف يف قوله الـذِ نُـوا وَ ينَ آمَ وا ﴿إِنَّ الـذِ ـادُ نَ هَ

﴾ ابِئُونَ الصَّ  . , فالواو فيه استئنافية, وليست للعطف عىل اجلملة األوىلوَ
﴾: وقوله ابِئُونَ الصَّ مرفـوع عـىل االبتـداء, وخـربه حمـذوف, قـال سـيبويه  ﴿وَ

إن الذين آمنوا والذين هادوا : الرفع حممول عىل التقديم والتأخري, والتقدير": واخلليل
 : , ومثّل له سيبويه بقول الشاعر"والصابئون كذلك... والنصار حكمهم كذا

 )١(وإال فاعلموا أنا وأنتم          بغاة ما بقينا يف شقاق         
 :ومثله قول ضابئ الربمجي

 )٢(فمن يك أمسى باملدينة رحلُه        فإين وقيَّارٌ هبا لغريب      
يـاء (منصوب  , وهو فيام يظهر معطوف عىل)قيار(فرفع الشاعر اسم فرسه 

إين غريـب, : عىل االبتـداء , واملعنـى) قيار(, فرفع الشاعر )فإين: املتكلم يف قوله
﴾ وقيار كذلك غريب, ومثله سواء بسواء رفع  ابِئُونَ  .يف اآلية املستشكلة﴿الصَّ

مـن  "فضـائل القـرآن"لكن يشكل عىل هذا التخريج ما أورده أبو عبيد يف 
ن طريق هشـام بـن عـروة بسـنده إىل أم املـؤمنني خرب يرويه أبو معاوية الرضير م

يا ابن أختي, هذا عمل الكتاب (: عائشة ريض اهللا عنها أهنا قالت لعروة بن الزبري
, وهو منكر متناً , )٣( )وا يف الكتابؤأخط  .فهذا اخلرب ال يصح سنداً

رو أبـو ": فأما ضعف إسناده فسببه أبو معاوية الرضير, قـال عنـه املـزي
                                                 

 ).٦/٢٤٦(اجلامع ألحكام القرآن, القرطبي : انظر  (١)
, واملدخل لدراسة القرآن العظيم, حممـد )٥٢−٥٠(تأويل مشكل القرآن, ابن قتيبة, ص  :انظر (٢)

 ).٣٣٦(حممد أبو شهبة, ص 
 ).٤٦٩(أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن ح  (٣)
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صدوق, وهو يف : قال ابن خراش.. عبيد اهللا بن عمر أحاديث مناكري  معاوية عن
 .)١("األعمش ثقة, ويف غريه فيه اضطراب

هو يف غري ": وأما الذهبي يف ميزان االعتدال فنقل عن اإلمام أمحد قوله عنه
, عـيل بـن مسـهر أحـب إيل منـه يف  األعمش مضطرب, ال حيفظها حفظـاً جيـداً

 ."احلديث
 .)٢("وقد اشتهر عنه الغلو, أي غلو التشيع": ثم قال الذهبي
أبو معاوية إذا جاز حديث األعمش كثر خطؤه, خيطئ عىل ": وقال أبو داود

, وهذا األثـر يرويـه )٣("اهللا بن عمر هشام بن عروة, وعيل بن إسامعيل, وعىل عبد
 ."أبو معاوية عن هشام, فروايته مما يظن فيه االضطراب

ثقة ربام ": أبا معاوية بعلة أخر هي التدليس, فقال عنهوأعلَّ يعقوبُ بن شيبة 
, ومن املعلوم يف قواعد الرواية أن املدلس يقبل حديثه إذا )٤("رجاءدلس, وكان ير اإل

عـن : أي قـال[, ويتوقـف فيـه إذا عنعنـه ]حدثني فـالن: أي قال[رصح بالتحديث 
 .عن هشام بن عروة, وقد عنعن أبو معاوية يف هذه الرواية, وهو ينقلها ]فالن

فهذه العلل ظلامت بعضها فوق بعض, وكلهـا تضـعف الروايـة مـن جهـة 
التي يروهيا عن أمحد بن إبراهيم  )٥(إسنادها, وال تشفع هلا وال تقوهيا رواية ابن شبة

املوصيل عن عيل بن مسهر , لضعف املوصيل أمحد بن إبراهيم , فقد وصـفه أمحـد 
, وهي عند علامء اجلرح ال تفيد توثيقـاً "بأس به ال"بن حنبل وحييى بن معني بأنه 

                                                 
 ).٢٥/١٢٤(هتذيب الكامل, املزي ) ١(

 ).٤/٥٧٥(ميزان االعتدال, الذهبي  (٢)
 ).١/١٤٧(سؤاالت اآلجري ) ٣(

 ).٤/٥٧٥(ميزان االعتدال, الذهبي  (٤)
 ).٣/١٠١٣(تاريخ املدينة املنورة, ابن شبة  (٥)
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 .لروايته, كام ال تفيد جرحاً 
قايض املوصل, ثقة ": وأما شيخه يف هذه الرواية, ابن مسهر فقال عنه ابن حجر

 .رو, فمن كان هذا حاله ترد عليه غرائبه , وتطو وال تُ )١("له غرائب بعد أن أرض
ي رده, إذ ينسـب إىل ـاملتن ما يقتضـولو فرض املحقق صحة اإلسناد فإن يف 

عائشة ريض اهللا عنها جهلها بام ذكرناه من أوجه اإلعراب التي ال ختفى عىل العرب 
, وقد بنيَّ ذلك اإلمام أبو عمرو الداين حني أعل الرواية ألهنا جعلـت زمن النبي 

فتهـا أم املؤمنني ريض اهللا عنها مع عظيم حملها وجليل قدرها واتساع علمها ومعر"
بلغة قومها; حلَّنت الصحابة وخطّأت الكتبـة, وموضـعهم مـن الفصـاحة والعلـم 

هل وال يُنكر, هذا ال يسوغ وال جيوز  .باللغة, وموضعهم الذي ال جيُ
ــؤمنني  ــول أم امل ــا ق ــض علامئن ل بع ــأوّ ــد ت ــ: (وق ــابؤأخط ) وا يف الكت

ال أن الذين  أخطؤوا يف اختيار األَوىل من األحرف السبعة بجمع الناس عليه,"أي
كتبوا من ذلك خطأ ال جيوز, ألن ما ال جيوز مردود بإمجاع, وإن طالت مدة وقوعه 

ل اللحن أنه القراءة واللغة  .)٢( "وعظم قدر موقعه, وتأوّ
وال يلتفت إىل ما زعموا من وقوعه حلنـاً ": وأكد عىل هذا املعنى الزخمرشي

الكتـاب ومل يعـرف مـذاهب يف خط املصحف , وربام التفت إليه مـن مل ينظـر يف 
بِّـي عليـه أن  العرب, ومـا هلـم يف النصـب عـىل االختصـاص مـن االفتتـان, وغُ

كانوا أبعـد مهـة  −الذين مثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإلنجيل  −السابقني األولني 
يف الغرية عىل اإلسالم وذَبِّ املطاعن عنه من أن يرتكوا يف كتاب اهللا ثلمة ليسـدها 

 .)٣( "رقاً يرفوه من يلحق هبممن بعدهم, وخ
                                                 

 ).٤٠٥(تقريب التهذيب, ابن حجر, ص ) ١(
 ).٤٥(املقنع يف رسم مصاحف األمصار, أبو عمر الداين, ص  (٢)
 ).١/٢٩٦(الكشاف, الزخمرشي  (٣)
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, حتـى )اسم ظاهر(العرب ال تأيت بضمري فاعل مع وجود الفاعل : قالــوا 
لَنيْ يف قولـه , بينام القرآن جعل للفعـل فـاعِ لَنيْ وا : ال يكون يف اجلملة فاعِ ُّ أَرسَ ﴿وَ

وا﴾ لَمُ ينَ ظَ  الذِ وَ : رأ املتحذلقون من أعاجم العرب أن األوىل أن يقول, والنَّجْ
وا﴾  يف) الـواو(, أي حذف ضـمري الفاعـل )وأرس النجو الذين ظلموا( ﴿أرسّ

 .﴿الذين﴾: لوجود الفاعل ظاهراً وهو قوله
سبقت اإلشارة إليه يف مقدمة هذا املبحث, فهذا األسلوب جـائز : اجلـواب

الفصحاء, ويرضب اليوم هلذه اللغـة  عىل لغة طيء وأزد شنوءة, وهم من العرب
, وهو قوهلم لغة   ). أكلوين الرباغيث(مثالً

 :, كام قال الشاعر)١(والعرب تعرف هذا يف آداهبا وأشعارها
 نرصوك قومي فاعتززتَ بنرصهم         ولو أهنم خـذلوك كنتَ ذليـال 

إىل  , مع أن الفعل مسـند)نرصوك: (فقد أحلق الشاعر الواو بالفعل يف قوله
 ).قومي: (فاعل ظاهر بعده, وهو قوله

 :ومنه قول عبد اهللا بن قيس يف رثاء مصعب بن الزبري 
 توىل قتال املارقني بنفسه          وقد أسلامه مبعدٌ ومحيم

, )مبعـد(مع أن الفاعل اسـم ظـاهر  ;بالفعلألف التثنية وصل الشاعر  فقد
 ).بعد ومحيموقد أسلمه م: (وكان القياس عىل القاعدة أن يقول

 :ومنه قول الشاعر
ك  فأدركنه خاالتُه فخذلنه أال          إن عرق السوء ال بد مدرِ

, مع وجود اسم الفاعل ظاهراً )فأدركنه: (فأحلق نون النسوة بالفعل يف قوله
 ).خاالتُه(

                                                 
 ).١/١٩٩(عقيل انظر الشواهد الشعرية اآلتية وغريها يف رشح ابن  (١)
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وقد تكرر مثل هذا النسق اإلعرايب يف آيات قرآنيـة وأحاديـث نبويـة, منهـا 
مَّ  ﴿: قوله تعاىل مْ ﴾  ثُ نْهُ ثِريٌ مِّ واْ كَ مُّ صَ واْ وَ مُ فقد أحلق عالمة مجـع , )٧١: املائدة(عَ

واْ ﴾: بالفعل يف قوله) الواو(الذكور  مُّ صَ واْ وَ مُ مع أن هـذا الفعـل مسـند إىل  ﴿ عَ
ثِريٌ ﴾: فاعل ظاهر بعده, وهو قوله يتعاقبون فيكم مالئكـة «: ملسو هيلع هللا ىلص, ومنه قوله  ﴿ كَ

 .)١( »بالليل ومالئكة بالنهار
فهل تراه بقي لطاعن ما يتكلم به وقد عرف أصالته يف لغة العرب التي نزل 

 .هبا القرآن الكريم 
í‰^ŠÖ]<íÖ`Š¹]<V<‚Ãe<Å…^–¹]<ØÃËÖ]<ÄÊ…EîjuD<

يف قـراءة ورش ) حتـى(أخطأ القرآن حني رفع الفعل املضارع بعد  :واــقال
ولُ  قُ تَّى يَ هُ و ﴿حَ عَ نُواْ مَ ينَ آمَ الَّذِ ولُ وَ سُ , ورأوا أنـه ال يصـح )٢١٤: البقـرة( ﴾ الرَّ

 .فيها إال الفتح, وهو الوجه املشهور عند بقية القراء 
من أعجب كالم العرب لكثرة صـور إعراهبـا, ومـا ) حتى(إن  :وابـواجل

تدل عليه يف استعامالهتا, فمنها ما هو للعطف, ومنها ما هو لالبتداء, ومنها ما هو 
: داماهتا يف لغة العـرب قـال أبـو زكريـا الفـراءلغري ذلك, ولكثرة معانيها واستخ

 .)٢("أموت ويف نفيس يشء من حتى"
 :ثالث حاالت) حتى(وللفعل املضارع بعد 

تَّـى  ﴿: الفعل املضارع الدال عىل االستقبال, ويتعني نصبه, كقولـه تعـاىل  −١ حَ
يءَ إِىلَ  فِ رِ اهللاِتَ  ).٩: احلجرات( ﴾ أَمْ

رشبـتِ ": رفعه, ومثَّل العرب لـه بقـوهلم املضارع الدال عىل احلال, ويتعني  −٢
 ."اإلبل حتى جييءُ البعري جير بطنه

                                                 
 ).٦٣٢(, ومسلم ح )٥٥٥(أخرجه البخاري ح  (١)
 ). ١/٥٣٧(تاج العروس, الزبيدي  (٢)
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الرفـع والنصـب, : املضارع الدال عىل املايض يف معناه, وجيوز فيه الوجهـان  −٣
فأما الرفع فلكونه ماض يف معناه, وأما النصب لكونه صيغة مسـتقبل, وقـد 

 : بقوله )١(مجعها الراجز 
 ـك حاالً بعدهــا إذا أتىرفع                    تلخيص مسـألة حتى يا فـتى

 يف ما مضـى معنى فخذ بياين                 ونصب ما استقبــل والوجـهان             
 ) وزلزلــوا) (فقاتـلــوا(ت حــتى جتــيئُ اإلبــــل          ومـا تال ـكشــرب          

ـولَ  ﴿: ولـه تعـاىليف ق) الرفـع والنصـب(وعليه فيجوز الوجهان  قُ تَّـى يَ حَ
هُ ﴾  عَ نُواْ مَ ينَ آمَ الَّذِ ولُ وَ سُ  .)٢(ألنه ماض يف معناه ,)٢١٤: البقرة(الرَّ

رعهم يف الطعـن ــوهكذا تبني جهل القائلني بوجود اللحن يف القرآن, وتس
 .)٣(عليه من غري حجة وال بينة

*** 

                                                 
 . للمختار بن بونا "اجلامع بني التسهيل واخلالصة"عبد الودود الشنقيطي يف تعليقه عىل كتاب  (١)
 . )٢/١٤٣(دراسات ألسلوب القرآن, حممد عبد اخلالق عضيمة : انظر (٢)
عىل املزيد من الردود عىل الشـبهات املتعلقـة بـالنحو وغـريه أدعـو القـارئ ملراجعـة  لالطالع (٣)

بـإرشاف الـدكتور املوسوعة القيمة التي أعدهتا وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف مصــر 
 .حممود محدي زقزوق
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ة النـاطقني قد حتد العرب ببالغته زمن جزالة اللغة وحجيـ وإذا كان القرآن
فإن بعض أعاجم العرب اليوم يزعمون أن يف أساليب القرآن ما ال جتيزه العرب  هبا;

 يف كالمها, وكأين هبم مل يطلعوا عىل خرب لبيد بـن ربيعـة العـامري صـاحب إحـد
: بن اخلطـاب يومـاً املعلقات السبعة, وهو من فحول شعراء العرب, فقد سأله عمر 

ما   : إنام سألتك عن شعرك, فقال  : فقرأ له لبيد سورة البقرة , فقال. أنشدين من شعرك
 .كنت ألقول بيتاً من الشعر بعد إذ علمني اهللا البقرة وآل عمران

وقد ترك قول الشعر إعجاباً بالقرآن, حتى قيل أنه مل يقل بعـد اإلسـالم إال 
, وهو قوله  :بيتاً واحداً

 ما عاتب املرء الكريم كنفسه        واملرء يصلحــه القرين الصــالح       
 :وقيل بل قال

 )١(احلمد هللا إذ مل يأتني أجـيل         حتى اكتسيت من اإلسالم رسباالً        
رق بالشـري إىل اإلشـادة واإلعجـاب ـإن عظمة البيان القرآين دعت املستش

جهـداً يف الطعـن يف القـرآن ومعاداتـه يف كتابـه ببالغة القرآن, وهو الذي مل يـألُ 
إن القرآن ليس معجزة بمحتواه وتعليمه فقط, إنـه ": , لكنه قال"القرآن الكريم"

أيضاً يمكنه أن يكون قبل أي يشء آخر حتفة أدبية رائعة; تسمو عىل مجيع ما أقرتـه 
 .)٢("اإلنسانية وبجلته من التحف

ع أهم ما استشكله عباقرة البيان يف وإذا كان األمر كذلك فلسوف نتوقف م
 :هذا العرص, ممن ال يفرق بني املرفوع واملنصوب, واملشبه واملشبه به

<

                                                 
 ).٢/٦٧٩(, وتاريخ املدينة املنورة, ابن شبة )١/١٥٣(اجلامع ألحكام القرآن, القرطبي  (١)
 ).٥٢(قالوا عن اإلسالم, عامد الدين خليل, ص  (٢)



٢٢٤

 
 
 
 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<äèˆ{ß{iÜ 

<±æù]<íÖ`{Š¹]V وهُ﴾ ﴿: عود الضامئر يف قوله بِّحُ تُسَ وهُ وَ رُ قِّ وَ تُ وهُ وَ رُ زِّ عَ تُ إىل  وَ
 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

: ك يف قولـه أتى القرآن برتكيب يؤدي إىل اضـطراب املعنـى, وذلـ :قالــوا
يراً  ذِ نَ اً وَ بَرشِّ مُ داً وَ اهِ نَاكَ شَ لْ سَ ا أَرْ وهُ  ﴿إِنَّ رُ قِّ ـوَ تُ وهُ وَ رُ ـزِّ عَ تُ ـولِهِ وَ سُ رَ نُوا بِاهللاِ وَ مِ لتُؤْ

يالً﴾  أَصِ ةً وَ رَ وهُ بُكْ بِّحُ تُسَ األصل يف الضـمري عـوده عـىل : فقالوا ,)٩−٨: الفتح(وَ
روه وتـوقروه﴾﴿ت: آخر مذكور, بيـنام نجـد أن الضـمري يف قولـه عائـد عـىل  عـزّ

 .الرسول املذكور آخراً 
 .عائد عىل اسم اجلاللة املذكور أوالً  ﴾وهُ حُ بِّ سَ ﴿تُ : وأما قوله
 :العلامء عن هذا اإلشكال بطريقني صحيحني وقد أجاب

Ùæù] :  اعترب ابن اجلوزي مجع شيئني خمتلفـني يف سـياق واحـد مـن صـور
ما يليق به, ورضب لـه أمثلـة, منهـا هـذه  بالغة العرب , فريد كل واحد منهام إىل
ـهُ : اآلية, وأمثلة أخر, منها قوله تعاىل عَ نُـواْ مَ ينَ آمَ الَّـذِ ـولُ وَ سُ ولَ الرَّ قُ تَّى يَ ﴿ حَ

يبٌ ﴾ رِ ـرَ اهللاِ قَ ـرُ اهللاِ أَال إِنَّ نَصْ تَى نَصْ : فاملعنى يقـول املؤمنـون). ٢١٤: البقرة( مَ
ُ اهللاِ﴾ تَى نَرصْ يبٌ ﴾: ل, فيقول الرسو﴿مَ رِ َ اهللاِ قَ  . ﴿ أَال إِنَّ نَرصْ

نُوا  ﴿: ومن أمثلته أيضاً قوله تعاىل كُ ارَ لِتَسْ النَّهَ يْلَ وَ مُ اللَّ لَ لَكُ عَ تِهِ جَ َ محْ مِن رَّ وَ
ـلِهِ ﴾ ـن فَضْ وا مِ لِتَبْتَغُ , فالسـكن بالليـل, وابتغـاء الفضـل )٧٣: القصـص( فِيهِ وَ

ر, ألن السـامع يعلـم اختصـاص الليـل بالنهار, لكنه جاء بالسكن بعد ذكر النها
 .بالسكن, والنهار بالبحث عن الرزق وابتغاء فضل اهللا فيه

لتؤمنوا باهللا ورسوله, وتعزروا : وبمثله يمكن فهم آية سورة البقرة, فاملعنى
رسوله وتوقروه, فهذان من حق الرسول, ثم رشعت اآلية يف احلـديث عـن حـق 

ل ألنه مستغنى عن ذكره لكونه معلوماً عنـد وتسبحوه, وأمهل التفصي: اهللا فيقول
 .أهل العلم والبيان, ومن املعيب يف البيان ذكر ما يستغنى عنه
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وهُ  ﴿: وهلذا املعنى حبذ القرطبي الوقوف عـىل قولـه رُ قِّ ـوَ تُ وهُ وَ رُ ـزِّ عَ ثـم  ﴾ َتُ
يالً  ﴿: االبتداء بقوله أَصِ ةً وَ رَ وهُ بُكْ بِّحُ تُسَ  .)١(﴾وَ
<ê{{Þ^nÖ]: منع أن تعود الضامئر كلها عـىل اهللا, أي لتؤمنـوا بـاهللا أنه ليس ما ي

وتعزروه أي تنرصوه, وتوقروه وتسبحوه, فتعزيـر اهللا هـو نرصـه تبـارك وتعـاىل 
وا اهللاَـ﴿ إِن تَنصُ : بنرص دينه, وهو كقوله نصُ  رُ مْ ﴾ـيَ كُ : , وكقولـه )٧: حممد( رْ

 .)٢(»له ولكتابههللا ولرسو: الدين النصيحة, قلنا ملن يا رسول اهللا, فقال«
íéÞ^nÖ]<íÖ`Š¹]V ورود ضمري املفرد يف سياق التثنية 

: أتى القرآن بضمري املفرد يف حديثـه عـن املثنـى, وذلـك يف قولـه :قالــوا 
ملـاذا مل يـثنّ : , وقـالوا مسـتنكرين)٦٢: التوبة( ﴿واهللا ورسوله أحق ان يرضوه﴾

وىل تثنيـتهام, وأن يكـون ? فـاأل)اسم اجلاللـة ورسـوله(الضمري العائد عىل اثنني 
 ).أحق أن يرضومها: (السياق

 :وقد أجاب العلامء عن هذا بأجوبة
إفراد الضمري ليختص باحلديث عن اهللا, وليدل بـذلك عـىل أن إرضـاء  −أ 

, اهللا هو عني إرضاء الرسول, فمـن أرىض اهللا فـال ريـب أنـه أرىض الرسـول 
ولَ فَ  ﴿: ومثله قول اهللا سُ طِعِ الرَّ نْ يُ اعَ اهللاَ ﴾مَّ دْ أَطَ , فأفرد الضمري )٨٠: النساء( قَ

 .لتالزم الرضائني
وهو التفريق بني الرضـائني : كام أمهل عود الضمري عىل الرسول ملعنى آخر 

, فإرضاء اهللا مقصود لذاته, بيـنام إرضـاء الرسـول تبـع )رضا اهللا ورضا رسوله(
ملـا صـح أن  –حاشـاه و –لرضا اهللا, ال يستقل, ولو استقل رضاه عـن رضـا اهللا 

 .يطلب رضاه
                                                 

 ).١٦/٢٦٧(اجلامع ألحكام القرآن, القرطبي  :انظر (١)
 ).٥٥(أخرجه مسلم ح  (٢)
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ى مـع اسـم اهللا ملَـك وال  −ب ثنـَّ األَوىل أن ال يذكر مع اسم اهللا أحد, فال يُ
رسول, وال يُذكر اهللا تعاىل مع غريه يف صيغة ترشك معه غريه , بـل يفـرد بالـذكر 

مـن ": فقـال يف خطبتـه  تعظيامً له, ففي صحيح مسلم أن خطيباً قام عند النبي 
فقـال النبـي عليـه الصـالة . "ورسوله فقد رشد, ومن يعصهام فقد غويطع اهللا 
لْ «: والسالم , قُ طِيبُ أَنْتَ عْصِ اهللا: بِئْسَ اخلَ نْ يَ مَ ولَهُ  وَ سُ رَ أن  فكره النبـي . )١(»وَ

ه يف ضمري واحد  .جيمع مع اهللا غريُ
وذهب سيبويه يف فهم اآلية عىل وجود خرب حمذوف للعلم بـه رضورة,  −ج
ذف خرب )اهللا أحق أن يرضوه, ورسوله كذلك: (فاملعنى , فيكون الكالم مجلتني حُ

, قال )٢(واهللا أحق أن يرضوه ورسوله كذلك: إحدامها لداللة الثاين عليه, والتقدير
وا عن أحـدمها اسـتغنا": أبو عبيدة  وا, فخربَّ ء والعرب إذا أرشكوا بني اثنني قرصَ

قد شاركه, ودخـل معـه يف ذلـك اخلـرب, أن اآلخر بذلك, وحتقيقاً ملعرفة السامع 
 :وأنشد 

هُ         فإنـي وقيَّـارٌ هبــا لغريب         لُ  )٣( "فمن يك أمسى باملدينة رحْ
 ) .إين لغريب, وقيار كذلك: (, فاملعنى)لغريبان: (ومل يقل

زدق )٤(ومثله كثري يف أشعار العرب رَ  :كقول الفَ
نْتُ ملَِنْ أتاينِ             مِ ورِ إينّ ضَ دُ ريَ غَ نْتُ غَ نى           وأَيب فَكانَ وكُ   ما جَ

يْن: (ومل يقل ورَ دُ  ).فكنت غري غدور , وأيب كذلك: (, واملعنى)غَ

                                                 
 ).٨٧٠(أخرجه مسلم ح  (١)
 ).٥/٢٩٠(إعراب القرآن, ابن سيده  (٢)
 ).٢٥٨−١/٢٥٧(جماز القرآن, أبو عبيدة  (٣)
 املدخل لدراسة القرآن , حممد أبـو, و)٣/٤٣٠(سري, ابن اجلوزي انظر املصدر السابق, وزاد امل (٤)

 ).٣٣٦(شهبة , ص 
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 :ومثله قول عمرو بن أمحر الباهيل
 رماين بأمر كنتُ منه ووالدي            بريئاً ومن أجل الطو رماين  

نا عند بئر الطو رماين بام أنـا من أجل شجار: (واملعنى). بريئني: (ومل يقل
 ).بريء منه , وكذلك والدي

ين, واالستغناء بذكره  )١(الذي عرفته العرب اوهذ من االكتفاء بأحد املذكورَ
: عن اآلخر لرشف األول أو لغريه من األسـباب البيانيـة تكـرر كثـرياً يف القـرآن

واً  ﴿: كقول اهللا تعاىل ةً أَوْ هلَْ ارَ َ ا جتِ أَوْ ا رَ إِذَ ا ﴾ وَ وا إِلَيْهَ ضُّ : , مل يقـل)١١: اجلمعة( انفَ
 ., بل أعاد الضمري إىل التجارة; ألهنا األهمّ )إليهام(

يئـاً﴾: ومثله قوله تعاىل رِ هِ بَ مِ بـِ رْ مَّ يَ امً ثُ طِيئَةً أَوْ إِثْ بْ خَ سِ كْ ن يَ مَ : النسـاء( ﴿وَ
ون , بـل أعـاد الضـمري عـىل اإلثـم د)هبـام: (, أي يرمي بـاإلثم, ومل يقـل)١١٢

 .اخلطيئة, ألنه أعظم منها
ínÖ^nÖ]<íÖ`Š¹]V خطاب املثنى بصيغة اجلمع 

أتى القرآن باملعيب عند أهل البيان حني ذكر املثنى بصـيغة اجلمـع,  :واــالق
﴾: يف قوله تعاىل امَ لُوبُكُ غَتْ قُ دْ صَ قَ ا إِىلَ اهللاِ فَ تُوبَ , فاخلطـاب ) ٤: التحـريم( ﴿إِنْ تَ

ه حلفصة وعائشة , إذ أنه ليس لالثنتني أكثر مـن )صغا قلباكام: (ذا مل يقلفلام. موجّ
 قلبني?

 :ذكر علامء اللغة أجوبة, أمهها اجلوابويف 
امَ  ﴿: اهللا قد أتى باجلمع يف قوله أن −أ لُوبُكُ , ألنه يسوغ يف لغة العـرب;  ﴾ قُ

. واجلمع يف مثل هذا أكثر اسـتعامالً مـن املثنـى. إلضافته إىل مثنى, وهو ضمريمها
إىل صـيغة اجلمـع; ألن التثنيـة مجـع يف  نعدلويني, فتإن العرب تكره اجتامع تثنيف

 . فراداملعنى واأل
                                                 

 ).٥٧٠−٢/٥٦٩(فقه اللغة, الثعالبي : انظر (١)
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, والقرآن وافق العـرب يف نياثنأن الكثري من العرب جيعل أقل اجلمع  −ب
أساليبها يف هذا املوضع ويف غريه , فعرب عن املثنـى بـاجلمع, ومنـه قـول اهللا آلدم 

بِ  ﴿: وحواء نَا اهْ لْ قُ وٌّ وَ دُ مْ لِبَعْضٍ عَ كُ , ووافـق أسـلوب )٣٦: البقـرة( ﴾طُواْ بَعْضُ
ِيعـاً ﴿ : غريهم ممن جيعل أقل اجلمع ثالثة يف سورة طه, فقال ـا مجَ نْهَ بِطَـا مِ ـالَ اهْ قَ

وٌّ  دُ مْ لِبَعْضٍ عَ كُ  ).١٢٣: طه( ﴾بَعْضُ
عَ : ومثلــه قــول اهللا ملوســى وهــارون ــا مَ ــالَّ فاذهبــا بآياتنــا إِنَّ ــالَ كَ ــمْ ﴿قَ كُ

﴾ عُونَ تَمِ سْ ـامَ : , ووافق أسلوب اآلخرين يف سورة طـه) ١٥: طه( مُّ كُ عَ ي مَ نـِ ﴿ إِنَّ
﴾عُ وأر مَ  ).٤٦: طه( أَسْ

 :وأمثلته يف كالم العرب أكثر من أن حتىص, ومنه قول األخفش
 فقلنَ إن األمر فينا قد شهر        رب ـملا أتتنا املرأتان باخل         

 :يوقال أبو سعيد الزيد
بخلُ بالس        حييِّي بالسالم غنيَّ قوم          الم عىل الفقريـويَ

 )١(إذا ماتوا وصاروا يف القبور         أليس املوت بينهام سواءً       
, مـع أن واو اجلامعـة تتعلـق بـاثنني, ومهـا )ماتا: (, ومل يقل )ماتوا( :فقال

 .الغني والفقري
íÃe]†Ö]<íÖ`Š¹]V تذكري املؤنث 

ـر املؤنـث يف قولـه تعـاىل: الــواق لَ : أخطأ القرآن حني ذكَّ ـزَ ي أَنْ ﴿اهللاُ الـذِ
 ﴾ يبٌ رِ ةَ قَ اعَ لَّ السَّ يكَ لَعَ رِ دْ ا يُ مَ انَ وَ املِيزَ قِّ وَ فقـال يف  ,)١٧: الشور(الكِتَابَ بِاحلَ

يبٌ ﴾: , وهي مؤنثة)الساعة(سياق حديثه عن  رِ  ).قريبة: (ومل يقل ﴿ قَ
ــا ﴿وَ : ومثلــه يف قولــه فً وْ ــوهُ خَ عُ ادْ ا وَ هَ ــالَحِ ــدَ إِصْ عْ ضِ بَ وا يفِ األَرْ ــدُ سِ فْ الَ تُ

نِني﴾  سِ نَ املُْحْ يبٌ مِّ رِ َتَ اهللاِ قَ محْ ا إِنَّ رَ عً مَ طَ , )قريبـة: (, ومل يقـل)٥٦: األعراف(وَ
                                                 

 ).٢/٥٧٠(, وفقه اللغة , الثعالبي )٥/٧٣(اجلامع ألحكام القرآن, القرطبي : انظر (١)
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 .مع أنه يتحدث عن رمحة اهللا, وهي مؤنثة
واملؤنث يف  أن املعرتض جيهل أن العرب جتيز التسوية بني املذكر: واجلـواب

كرجـل شـكور وامـرأة شـكور, ) فعـول: (مواضع, أمههـا مخسـة أوزان, وهـي
عال( فْ قدام, ) مِ قدام وامرأة مِ عيل(كرجل مِ كرجل مسـكني وامـرأة مسـكني, ) مفِ
فعَل(  .)١( كرجل جريح وامرأة جريح) فعيل(كرجل مغشم وامرأة مغشم, ) مِ

 .بني الذكر واألنثى, فيسو فيها )فعيل(عىل وزن  ﴿قريب﴾: وقوله تعاىل
 ومنه قول امرئِ القيس 

را       كُ باسةُ ابنةُ يَشْ ى وال أُمُّ هاشمٍ        قَريبٌ وال البَسْ سَ لُ إِنْ أَمْ يْ  له الوَ
 :ومنه قول قيس بن اخلطيم

 فليت أهيل وأهل أثـلة يف الـ          دار قريب من حـيث نختـلف         
 :ومثله قول وضاح

 أن هنــداً قريب         يبلغ احلاجــات منها الرسـول يــنبحني تـ       
 :ومثله قول عبد اهللا بن احلجاج

 وأنى ترجي الوصل منها وقد نأت         وتبخل باملوجود وهي قريب      
 :الشاعر بقوله) بعيدة , قريب(وقد مجع بني الوجهني 

 )٢(وال عذراءُ منك قريب عشيــة ال عـذراءُ منــك بعيــدة         فتدنو       
íŠÚ^¤]<íÖ`Š¹]V ضمري اجلمع واإلفراد 

ي  ﴿: القرآن خيلط بني املفرد واجلمـع, وذلـك يف قولـه: واــقال ثَـلِ الَّـذِ مَ كَ
وْ  ا حَ اءتْ مَ امَّ أَضَ لَ اراً فَ دَ نَ قَ تَوْ بَ اسْ هَ مْ ﴾ لَهُ ذَ هِ  , فصدر اآلية)١٧: البقرة( اهللاُ بِنُورِ

دَ الَّ  ﴿يتحدث عن مفرد  قَ تَوْ ي اسْ , لكنه يف آخر اآلية استخدم ضـمري اجلمـع  ﴾ ذِ
                                                 

 ). ١/٦١(وانظر بيانه يف صبح األعشى, القلقشندي  (١)
 ).١/٦٦٣(لسان العرب, ابن منظور  :انظر(٢) 
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مْ  ﴿ هِ , كام استشكلوا أمراً )بنوره: (أن يقول −حسب زعمهم  −وىل واألَ  ﴾,بِنُورِ
 .آخر, وهو تشبيه اجلامعة بالواحد

اهللا مل يشــبه اجلامعــة بالواحــد, وإنــام شــبه قصــتهم بقصــة أن  :وابـواجلــ
ثلُ اس: املستوقد, فاملعنى ـم بـه مكـذبون مَ تضاءة املنافقني بام أظهروه بلسـاهنم وهُ

; كمثَل استضاءة املُوقِد ناراً   . اعتقاداً
فاحلـذف يف الكـالم  ,)كمثـل استضـاءة: (ولن يعرتض معرتض عىل قولنا

ة دَ عْ  :معروف عند العرب, إذا فهم املعنى من السياق, كام قال نابغةُ بني جَ
بَحَ        ل من أَصْ اصِ يْفَ تُوَ كَ أَبــخِ           تْ وَ تُهُ كَ حَ ــِاللَ رْ  )١(بِ ـي مَ

حبكخِ : أي رْ  ., ألهنا مفهومة من السياق)اللةخِ (فأسقط . اللة أيب مَ
وأما متثيلَ اجلامعةَ بالواحد فجائز, ومثالـه كثـري يف القـرآن ولغـة العـرب , 

لُوهَ  ﴿: كقوله ْمِ ْ حيَ مَّ ملَ اةَ ثُ رَ لُوا التَّوْ ِّ ينَ محُ ثَلُ الَّذِ رِ مَ امَ ِ ثَلِ احلْ مَ  ).٥: اجلمعة( ﴾ا كَ
إن اآلية تتحدث عن مستوقد واحـد أضـاء للمجمـوع, : يصح أن يقالثم 

, ألهنم مجيعاً منتفعون به  .فصار هذا الضوء هلم مجيعاً
تأيت العرب ووجه آخر مل يعرفه أعاجم العرب الطاعنون يف القرآن, وهو أن 

 :بن رميلة , كام قال األشهب)الذين(بمعنى ) يالذ(بـ 
لْج دماؤهم       هم القوم كل القوم يا أم خالد        وإن الذي حانت بفَ

 :ومثله قول الشاعر
دْ            كْ يف أَحَ بارِ بْس ال تُ دْ ــمٍ منهـقائ يف        ربَّ عَ عَ  م وال فيمن قَ
دْ                                    اف املَسَ وا بأَطرْ  )٢(إالّ الذي قامُ

                                                 
 ).١/١٧٤(جامع البيان, الطربي : انظر  (١)
, ورس صـناعة )١/٨٤(ي ـ, والبحر املحيط, أبو حيان األندلس)١/١٧٤(انظر املصدر السابق  (٢)

 ).٢/٥٣٧(اإلعراب, ابن جني 
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يف بالغـة القـرآن وأسـلوبه, لقـد جهلـوا لغـة  طاعننيذا تبني جهل الوهك
العرب وبالغة القرآن التي عرفها أعداؤه زمن بالغة العرب وجزالة اللغة, فقـال 

واهللا إنَّ لقولِه الذي يقولُ حلالوة, وإنّ عليه لطـالوة, ): الوليد بن املغرية(قائلهم 
قٌ أسفلُه, وإنه ل  .)١("يعلو وما يُعال, وإنه ليَحطِم ما حتتهوإنه ملثمرٌ أعاله, مغدِ

*** 

 

 

 

                                                 
 ).١/٤٤٩(السرية النبوية, ابن كثري  (١)
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 التناقضات املزعومة يف القرآن الكريم
نه يف الكتاب حني ينسب إىل كاتـب عالتناسق الداخيل للنص رشط ال غنى 

سب إىل اهللا عـز وجـل; لـذا نحصيف, وهو من باب أوىل رشط يف الكتاب حني ي
لَوْ  ﴿ن يوجد التناقض يف كالم اهللا أيستحيل  آنَ وَ رْ ونَ الْقُ رُ بَّ تَدَ الَ يَ نـدِ  أَفَ ـنْ عِ انَ مِ كَ
ِ اهللاِ ريْ ثِرياً  غَ تِالَفاً كَ واْ فِيهِ اخْ دُ جَ  ).٨٢: النساء( ﴾لَوَ
ن يكـون سـوء أال يعدو  يف القرآن ما ذكره البعض عن تناقضات مزعومةو

ر ـتبصـ  ملـنبلغة العرب ومساقات كالمها, وهـذا بـنيِّ  و جهالً أآلياته فهم منهم 
 :هذه املواضع التي استشكلوها

Ùæù]<Ù^Óý]<V[ÜŠÏè<<Ý_<íÓ²<]<ÜŠÎ_<Øâ<

: تناقض القرآن يف مسألة قسم اهللا بمكـة, فهـو أقسـم هبـا يف قولـه: واــقال
نيِ ﴿ َمِ دِ األْ ا الْبَلَ ذَ هَ , ويف موضـع آخـر ينكـر هـذا القسـم بمكـة, )٣: التـني( ﴾وَ

ا  ﴿: فيقول ذَ َ مُ هبِ سِ دِ الَ أُقْ  ).١: البلد(﴾ الْبَلَ
 .كام يف آية سورة التني) مكة(لقد أقسم اهللا بالبلد األمني : وابــواجل

 وما فهمه املعرتضون من آية سورة البلـد خطـأ قـادهم إليـه جهلهـم بلغـة
مُ  ﴿: قولهفي , فالعرب وطرائقها يف البيان سِ النافية التي ) ال(ليست ) ال( .﴾الَ أُقْ

فهي  ,زائدةال) ال(النحويني الصلة, ويسميها بعض ) ال(هي تعني نفي القسم, بل 
 , , وإن كانت غري زائدة بالغياً  .)١(تفيد التأكيد ألهنازائدة نحوياً

مِ ﴿:  تعاىل قوله معنى أن الناس بني اختالف ال":  الزجاج قال مُ بِيَوْ سِ الَ أُقْ

                                                 
, واألصول يف النحـو, ابـن الســراج )٨/٣٤٩(الفراهيدي  كتاب العني, اخلليل بن أمحد: انظر (١)

 ).٢/٢٥٩(البغدادي 
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ةِ  يَامَ  .)١("أقسم :معناه القرآن يف وأشكاله﴾ الْقِ
ال : زالـت تسـتخدمها يف كالمهـا مـن القـديم, فهـي كقولنـا والعرب مـا

أوصيك بفالن, أي ال أحتاج إىل وصاتك به, فهي نوع من التأكيد عـىل الوصـاة, 
 .وليست طلباً لإلمهال

اآليتني,  اتنيأبا العباس بن رسيج عن ه  سألرجالً ومن طريف األخبار أن 
طعـك, أو أقطعـك ثـم أي األمرين أحب إليك? أجيبـك ثـم أق :فقال ابن رسيج

 . بل اقطعني ثم أجبني: أجيبك? فقال الرجل
رة رجـال , وبـني ـبحض ملسو هيلع هللا ىلصاعلم أن هذا القرآن نزل عىل رسول اهللا  :فقال

ظهراين قوم كانوا أحرص اخللق عىل أن جيدوا فيه مغمزاً وعليه مطعناً , فلو كـان 
م علمـوا هذا عندهم مناقضة لتعلقـوا بـه , وأرسعـوا بـالرد عليـه , ولكـن القـو

لْتَ  هِ   .)٢( فلم ينكروا منه ما أنكرت , وجَ
 .)٣(يف أثناء كالمها وتلغي معناها, وأنشد فيه أبياتاً ) ال(إن العرب قد تدخل 

 :النابغة, ومنه قول )٤(مثله كثري يف أشعار العربو
حقِّ        ت فَالَ وَ حْ سَّ ي مَ بَتَهُ  الَّذِ عْ يق           كَ رِ ا هُ مَ ا وَ ىلَ األنْصَ دِ عَ سَ نْ جَ  بِ مِ

 ...فوحق الذي: أي
 : وقول اآلخر

 وكاد صميم القلب ال يتصدع         ة ـرتتني صبابـتذكرت ليىل فاع     
                                                 

 ).١٥/٣٦٤(لسان العرب , ابن منظور : , وانظر)٤٠/٤٧٠(تاج العروس, املرتىض الزبيدي  (١)
 .عن القرآن الكريم −اليوم  –وهذا الكالم النفيس ينطبق عىل الكثري مما خيطه أصحاب األباطيل ) ٢(
, وانظر مغني اللبيـب عـن كتـب األعاريـب, ابـن )٢/٥٤(علوم القرآن, الزركيش  الربهان يف) ٣(

 . )٣٢٩(هشام, ص 
واجلامع ألحكام القـرآن, القرطبـي  ,)٢٤٦−٢٤٤(تأويل مشكل القرآن, ابن قتيبة, ص  :انظر) ٤(

 ). ٢٧١−٢٦٩(ودفع إهيام االضطراب عن آي الكتاب, الشنقيطي, ص  ,)٢٠/٥٩(
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 .يتصدع : أي
 :ومثله قول الشاعر

ى ملَاِ                   لْقَ اهللاِ الَ يُ الَ ملِ           يـب فَالَ وَ واءُ ــمْ أبَ ــهب ِاوَ  داً دَ
 . فواهللا: أي
 : ه قول طرفةومثل

أَبِيكِ                   وم أين أفرـي القـال يدع          ابنة العامري فَالَ وَ
 . وأبيكِ : أي 
القسم يفيد تعظيم املقسم به , كام يف سورة البلد, وكام يف األسلوب يف هذا و

ومِ  ﴿: قوله تعاىل  اقِعِ النُّجُ وَ مُ بِمَ سِ الَ أُقْ مٌ لَّوْ  فَ سَ هُ لَقَ إِنَّ يمٌ  وَ ظـِ ـونَ عَ لَمُ عْ ـهُ  تَ إِنَّ
يمٌ  رِ آنٌ كَ رْ ـةِ  ﴿: , وكقولـه )٧٧−٧٥: الواقعـة( ﴾لَقُ يَامَ مِ الْقِ ـمُ بِيَـوْ سِ الَ  الَ أُقْ وَ

ةِ  امَ وَّ سِ اللَّ مُ بِالنَّفْ سِ  ).٢−١: القيامة( ﴾أُقْ
الصلة يف مواضع كثرية يف القرآن الذي نزل بلغة العـرب, ) ال (قد وردت و

مْ  ﴿: ومنه قوله اتَكُ ا فَ ىلَ مَ واْ عَ نُ زَ ْ يْالَ حتَ , )لتحزنـوا(, أي )١٥٣: آل عمـران( ﴾لِّكَ
ـلُّوا  ﴿ :وقوله مْ ضَ ـتَهُ أَيْ ـكَ إِذْ رَ نَعَ ـا مَ نِ  مَ تَّـبِعَ أن (, أي )٩٣−٩٢:طـه( ﴾أَالَّ تَ
يْنَ  ﴿: , وقوله)تتبعن رَ بَ جَ وكَ فِيامَ شَ مُ َكِّ تَّىَ حيُ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ الَ يُ رَ الَ وَ مْ فَ : النساء( ﴾هُ
ـن لِ  ﴿: , وقوله)فوربك: (, أي)٦٥ ءٍ مِّ ْ ىلَ يشَ ونَ عَ رُ دِ قْ لُ الْكِتَابِ أَالَّ يَ مَ أَهْ لَ عْ ئَالَّ يَ

لِ اهللاَِّ   .)ليعلم أهل الكتاب: (, أي )٢٩: احلديد( ﴾فَضْ
الصلة يف موضـع, وحـذفها يف آخـر, ) ال(قد ورد يف سياق قصة آدم إثبات و 

دَ  ﴿: مل معنييهام, فأما إثباهتا ففي قوله تعاىلجلواز الوجهني وتكا ـجُ نَعَكَ أَالَّ تَسْ ا مَ مَ
تُكَ ﴾ رْ ﴾ ﴿:  قولهت يف, وقد حذف)١٢: األعراف( إِذْ أَمَ دَ ـجُ نَعَكَ أَن تَسْ ا مَ  :ص( مَ

 .ما الذي منعك أن تسجد آلدم?: , واملعنى فيهام واحد, وهو) ٧٥
<
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 اختلفت اآليات يف عدد املالئكة النازلني يف غزوة بدر , ففي سورة: واــقال
ـنَ : األنفال أهنم ألف أَلْفٍ مِ مْ بـِ كُ دُّ ـِ ـمْ أَينِّ ممُ ابَ لَكُ ـتَجَ اسْ ـمْ فَ بَّكُ تَغِيثُونَ رَ ﴿إِذْ تَسْ
دِفِني﴾ رْ ةِ مُ ولُ  ﴿آالف , ويف سورة آل عمران أهنم ثالثة )٩: األنفال( املَْالئِكَ قُ إِذْ تَ

لِنيَ  نـزَ ـةِ مُ ـنَ املَْآلئِكَ ـةِ آالَفٍ مِّ م بِثَالَثَ بُّكُ مْ رَ كُ دَّ مِ مْ أَن يُ يكُ فِ كْ نِنيَ أَلَن يَ مِ ؤْ مُ آل ( ﴾لِلْ
واْ  ﴿, ويف اآلية التـي بعـدها أصـبحوا مخسـة آالف )١٢٤: عمران ُ ـربِ بَـىلَ إِن تَصْ

ــذَ  مْ هَ هِ رِ ـوْ ـن فَ أْتُوكُم مِّ يَ واْ وَ تَّقُ تَ ـةِ وَ ـنَ املَْآلئِكَ ـةِ آالفٍ مِّ سَ مْ ـم بِخَ بُّكُ مْ رَ كُ دْ ـدِ مْ ا يُ
نيَ  مِ وِّ سَ  ).١٢٥: آل عمران( ﴾مُ
 يف هـزيمتهم أما اخلمسة اآلالف فجاء ذكرها يف تعزية املسلمني: وابـواجل

ذكـر هلـم أن و ,مـدد مالئكـة بـدرذكر بـ  الصـحابةحد, فامتن اهللا عىلأُ  غزوة يف
 واصـربإذا خمسة آالف مـن املالئكـة ب هممدفإن اهللا سياملرشكني لو عادوا إليهم 

ـن  ﴿ وثبتوا لقتاهلم ما فيهم من اجلراحات عىل ـأْتُوكُم مِّ يَ ـواْ وَ تَّقُ تَ واْ وَ ُ ربِ بَىلَ إِن تَصْ
نيَ  مِ ـوِّ سَ ـةِ مُ نَ املَْآلئِكَ ةِ آالفٍ مِّ سَ مْ م بِخَ بُّكُ مْ رَ كُ دْ دِ مْ ا يُ ـذَ مْ هَ هِ رِ وْ : آل عمـران( ﴾فَ

اهللا منَّ عىل املسلمني بعد أن أظهروا الثبات وجتهزوا للقتال, فرصف لكن  ,)١٢٤
لفـوات الشــرط  حـداملالئكة يف أُ  عنهم املرشكني, فلم يعودوا لقتاهلم, ومل تتنزل

مْ ﴿ هِ رِ وْ ن فَ أْتُوكُم مِّ يَ  .﴾ وَ
بل كان هذا الوعد يف بـدر حـني بلـغ املسـلمني أن : وقال بعض أهل العلم

مْ أَن  ﴿: فأنزل اهللا ,فشق عليهم ,يمد املرشكنيالفهري كرز بن جابر  ـيكُ فِ كْ أَلَـن يَ
لِنيَ  نزَ ةِ مُ نَ املَْآلئِكَ ةِ آالَفٍ مِّ م بِثَالَثَ بُّكُ مْ رَ كُ دَّ مِ ـأْتُوكُم   يُ يَ ـواْ وَ تَّقُ تَ واْ وَ ُ ـربِ بَىلَ إِن تَصْ

ـنَ املَْآل ـةِ آالفٍ مِّ سَ مْ ـم بِخَ بُّكُ مْ رَ كُ دْ ـدِ مْ ا يُ ــذَ مْ هَ هِ رِ ـوْ ن فَ نيَ مِّ مِ ـوِّ سَ ـةِ مُ آل ( ﴾ئِكَ
ومل يمـد اهللا  ,فبلغت كرز اهلزيمة فلم يمد املرشكني: قال الشعبي ,)١٢٥: عمران
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 .فهذا خرب اخلمسة آالف ,)١(املسلمني باخلمسة آالف
 ملسو هيلع هللا ىلصثالثـة آالف, كـام قـال النبـي يـوم بـدر واحلق أن اهللا أنزل من املالئكة 

ولُ لِلْ  ﴿: ألصحابه قبل املعركة قُ ـةِ إِذْ تَ ـم بِثَالَثَ بُّكُ مْ رَ كُ دَّ مِ مْ أَن يُ يكُ فِ كْ نِنيَ أَلَن يَ مِ ؤْ مُ
لِنيَ  نــزَ ــةِ مُ ــنَ املَْآلئِكَ , وقــد نــزل هــؤالء املالئكــة )١٢٤: آل عمــران( ﴾آالَفٍ مِّ

ـمْ أَينِّ : بالرتادف ألفاً بعد ألف, كام قـال اهللا ابَ لَكُ ـتَجَ اسْ ـمْ فَ بَّكُ ـتَغِيثُونَ رَ ﴿إِذْ تَسْ
مْ بِ  كُ ِدُّ دِفِني﴾ ممُ ـرْ ةِ مُ نَ املَْالئِكَ دِفِني ﴾ ﴿ :, فقولـه)٩: األنفـال(أَلْفٍ مِ ـرْ : تعنـي مُ

تْبَعهم ألـوف أُ دفر هم ويَ : فـالرتادف هـو التتـابع, والـرادف, خـر مـثلهمهم غريُ
 . )٢(املتقدم الذي أردف غريه: املتأخر, واملردف

oÖ^nÖ]<Ù^Óý]<V<[š…ù]<Ý_<l]æ^ÛŠÖ]<Hğ÷æ_<Ð×}<^Ûãè_<

تناقض القرآن حني حتدث عن ترتيـب وجـود املخلوقـات, فتـارة : واــقال
ـمَّ  ﴿األرض خملوقة قبل السامء  جيعل ِيعـاً ثُ ضِ مجَ ـا يفِ األَرْ ـم مَّ لَقَ لَكُ ي خَ وَ الَّذِ هُ

يمٌ  لـِ ءٍ عَ ْ لِّ يشَ وَ بِكُ هُ اتٍ وَ وَ امَ بْعَ سَ نَّ سَ اهُ وَّ ء فَسَ امَ  إِىلَ السَّ تَوَ , )٢٩: البقـرة( ﴾اسْ
ِ : ذا يف سورة فصلتوأكد ه نيْ مَ ـوْ ضَ يفِ يَ َرْ لَقَ األْ ي خَ ونَ بِالَّذِ رُ فُ مْ لَتَكْ لْ أَئِنَّكُ ﴿ قُ

ِنيَ  املَ بُّ الْعَ لِكَ رَ ا ذَ ادً دَ لُونَ لَهُ أَنْ عَ ْ جتَ ـا  وَ كَ فِيهَ ـارَ بَ ا وَ قِهَ وْ نْ فَ َ مِ ايسِ وَ ا رَ لَ فِيهَ عَ جَ وَ
ةِ أَ  عَ بَ ا يفِ أَرْ َ اهتَ وَ ا أَقْ رَ فِيهَ دَّ قَ ائِلِنيَ وَ اءً لِلسَّ وَ امٍ سَ انٌ  يَّ خَ يَ دُ هِ ءِ وَ امَ  إِىلَ السَّ تَوَ مَّ اسْ ثُ

ائِعِنيَ  يْنَا طَ الَتَا أَتَ ا قَ هً رْ ا أَوْ كَ عً تِيَا طَوْ ضِ اِئْ َرْ لِألْ ا وَ الَ هلََ قَ اتٍ  فَ وَ مَ بْعَ سَ نَّ سَ اهُ قَضَ فَ
زَ  ا وَ هَ رَ ءٍ أَمْ امَ لِّ سَ ى يفِ كُ حَ أَوْ ِ وَ نيْ مَ وْ كَ يفِ يَ لـِ ظًـا ذَ فْ حِ ـابِيحَ وَ صَ يَا بِمَ نْ ءَ الـدُّ امَ نَّا السَّ يَّ

لِيمِ ﴾ يزِ الْعَ زِ يرُ الْعَ دِ قْ  رض قبـل, فهذه اآليات جتعل خلـق األ)١٢−٩: فصلت( تَ
ء  ﴿, بدليل قوله الساموات خلق امَ  إِىلَ السَّ تَوَ مَّ اسْ  .يف املوضعني ﴾ثُ

                                                 
 ).٣/٤٢٢(ربي جامع البيان, الط (١)
 −٨/٣٠٧(, والبحـر املحـيط, ابـن حيـان )١/٥٣٢(تفسري القرآن العظـيم, ابـن كثـري : انظر (٢)

 .)١٩٣(, ومفردات غريب القرآن , الراغب األصفهاين , ص )٣٠٨
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ـا أَمِ  ﴿وتارة جيعل القرآن خلق السامء قبـل خلـق األرض  قً لْ ـدُّ خَ ـتُمْ أَشَ أَنْ أَ
ـا  نَاهَ ءُ بَ امَ ا  السَّ اهَ ـوَّ ا فَسَ هَ كَ ـمْ ـعَ سَ فَ ا  رَ اهَ ـحَ جَ ضُ ـرَ أَخْ ـا وَ هَ طَـشَ لَيْلَ أَغْ  وَ

ا  اهَ حَ لِكَ دَ دَ ذَ عْ ضَ بَ َرْ األْ ـا  وَ اهَ عَ رْ مَ ا وَ هَ اءَ ا مَ نْهَ جَ مِ رَ ا  أَخْ ـاهَ سَ بَـالَ أَرْ ِ اجلْ  وَ
َنْ  ألِ مْ وَ ا لَكُ تَاعً ﴾مَ مْ كُ امِ  .)١()٣٣−٢٧: النازعات( عَ
 :عن هذه الشبهة وجوه ثالثة :واب ـويف اجل
Ùæù]:  وهو الذي مال إليه مجهور املفرسين يف القديم, ويقوم عىل أن مـادة

األرض خلقت يف اليومني األولـني, ثـم خلقـت السـاموات يف اليـومني الثالـث 
ة اإلنسـان يف اليـومني والرابع, ثم دحيت األرض وجهزت لتصلح الستقرار حيا

 . األخريين
وهذا الوجه أخرجه البخاري معلقاً عن ابن عباس ريض اهللا عنهام, وفيه أن 
رجالً استشكل مسألة ترتيب اخللق بني الساموات واألرض , فسأله عنها ; فأجابه 

وخلق األرض يف يومني, ثـم خلـق السـامء, ثـم اسـتو إىل السـامء : (ابن عباس

                                                 
الشبهة أود اهلمس يف آذان مثريي هذه األُبطولة وأرضاهبم, وأقول بأن هذه قبل امليض يف جواب  (١)

ال يفيـد ) بعـد ذلـك(أو ) بعد هـذا(بكثري من فهومهم الكليلة, فقول العرب لغة العرب أوسع 
, وهـو تأويـل ذكـره )إضافة إىل ذلـك(بالرضورة الرتاخي والرتتيب الزماين, بل قد تأيت بمعنى 

ـا ﴿ : بعض املفرسين لقوله تعاىل اهَ كَ دَحَ لـِ دَ ذَ عْ ضَ بَ َرْ األْ , أي إضـافة إىل )٣٠: النازعـات( ﴾وَ
 .ات فإنه دحى األرضخلقه السامو

ـازٍ  ﴿: مشهور عند العرب, وقد تكرر يف القرآن يف مواضع , منها قولـه ) بعد(وهذا املعنى لـ  َّ مهَ
يمٍ  اء بِنَمِ شَّ تَدٍ أَثِيمٍ  مَّ عْ ِ مُ ريْ نَّاعٍ لِّلْخَ نِيمٍ  مَ لِكَ زَ دَ ذَ عْ تُلٍّ بَ ملحـق يف , أي هـو )١٣: القلم( ﴾عُ

دعياً يف قومـه تلك الصفات الذميمة, ومن املعلوم أن كونه ب تصافها إضافة إىل قومه وليس منهم;
 .متقدم يف التاريخ عىل اتصافه هبذه الصفات, فهو كذلك من قبل

إِنَّ اهللاَ﴿ : ومثله قوله ريٌ  فَ لِكَ ظَهِ دَ ذَ عْ ةُ بَ ئِكَ املَْالَ نِنيَ وَ مِ الِحُ املُْؤْ صَ يلُ وَ ِ ربْ جِ هُ وَ الَ وْ وَ مَ : التحريم( ﴾هُ
 .وجربيل واملؤمنون, وينضاف إليهم تأييد املالئكةملسو هيلع هللا ىلص أن اهللا يتوىل النبي  , أي)٤
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آخرين, ثم دحا األرض , ودحوها أن أخرج منها املاء واملرعى فسواهن يف يومني 
وشهرة هـذا الوجـه  )١().وخلق اجلبال واجلامل واآلكام وما بينهام يف يومني آخرين

 .عند املفرسين تغني عن تفصيله
êÞ^nÖ]V  ,وهو ما يرتجح يل, وهو الذي ذكره بعض املتأخرين من أهل العلم

رض خلقتا معاً يف اليومني األولـني, ثـم تكامـل أن الساموات واألوأمجله بالقول 
 .خلق األرض وإعدادها لإلنسان يف األربعة األخرية من األيام الستة

ينَ  ﴿أن اهللا خلق السموات واألرض معاً جمتمعـني : وتفصيله  ـرَ الَّـذِ ْ يَ ملَ أَوَ
 َ نَامهُ تَقْ فَ قاً فَ تْ تَا رَ انَ ضَ كَ َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ وا أَنَّ السَّ رُ فَ , والرتق ضـد )٣٠: األنبياء(ا ﴾ كَ

الفتق , أي كانتا منضمتني , بعضهام إىل بعض, ثم فتقهام اهللا, فحـدث مـا يسـمى 
 .عند علامء اجليولوجيا والفلك باالنفجار الكبري

: وقد وضحت هذا املعنى اآليات القرآنية كام يف قوله تعاىل عن يوم القيامـة
طَيِّ السِّ  ﴿ ء كَ امَ ي السَّ مَ نَطْوِ وْ ا يَ يْنَا إِنَّ لَ داً عَ عْ هُ وَ عِيدُ لْقٍ نُّ لَ خَ ا أَوَّ أْنَ دَ امَ بَ تُبِ كَ لِّ لِلْكُ جِ

لِنيَ  اعِ نَّا فَ , فاخللق يعود إىل حالته األوىل, فيطو من جديـد )١٠٤: األنبياء(﴾ كُ
ِ ﴿وَ   ).٩: القيامة( ﴾رُ مَ القَ وَ  سُ مْ شَ الْ  عَ مجُ

: لقول اهللا عن الساموات وأما كون اخللق للساموات واألرض يف يومني فهو
﴿ ,﴾ ِ نيْ مَ ــوْ اتٍ يفِ يَ وَ ــامَ ــبْعَ سَ نَّ سَ ــاهُ قَضَ ــن األرض فَ ضَ يفِ  ﴿: وع َرْ ــقَ األْ لَ خَ

﴾ ِ نيْ مَ وْ , فهـذان مهـا اليومـان األوالن, ثـم دحيـت األرض واكتمـل إعـدادها يَ
 مِن فَ  ﴿لصالح معيشة اإلنسان عليها يف أربعة أيام أخر َ ايسِ وَ ا رَ لَ فِيهَ عَ جَ ا وَ قِهَ وْ

ائِلِنيَ ﴾ اء لِّلسَّ وَ امٍ سَ ةِ أَيَّ عَ بَ ا يفِ أَرْ َ اهتَ وَ ا أَقْ رَ فِيهَ دَّ قَ ا وَ كَ فِيهَ ارَ بَ  .وَ
ممن قـلَّ علمـه بلغـة العـرب ودالالت األلفـاظ  −وقد يشكل عىل البعض 

أن آيات سورة فصلت حتدثت عن خلق األرض يف يومني, ثم حتـدثت عـام  −فيها
                                                 

 .باب تفسري القرآن يف صحيح البخاري: انظر (١)



٢٤٠

 
 
 
 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<äèˆ{ß{iÜ 

ء : أيام , ثم قال اهللا بعد ذكر هذا وذا خلق اهللا فيها يف أربعة ـامَ  إِىلَ السَّ تَوَ مَّ اسْ ﴿ ثُ
انٌ ﴾, خَ يَ دُ هِ مَّ ﴾أن فاعتقدوا  وَ تفيد التأخر والرتاخـي, ومثلـه فهمـوه مـن  ﴿ ثُ

ء  ﴿: قوله تعاىل ـامَ  إِىلَ السَّ ـتَوَ ـمَّ اسْ ِيعـاً ثُ ضِ مجَ ـا يفِ األَرْ ـم مَّ ـقَ لَكُ لَ ي خَ وَ الَّـذِ هُ
نَّ  اهُ وَّ اتٍ ﴾  فَسَ وَ امَ بْعَ سَ  ).٢٩: البقرة(سَ

 .عىل الرتاخي والرتتيب) ثم(وهكذا ينحرص اإلشكال يف داللة كلمة 
رورة الرتتيـب الوجـودي ـال تفيد بالض) ثم(لكن أهل البالغة يعرفون أن  

الذي نعرفه يف املتبادر إىل الذهن, بل لـها داللة أخر, وهـو مـا تسـميه العـرب 
 ).الرتتيب الذكري(

 :نقرأ قول الشاعر) ثم(لبيان هذا النوع من الداللة لـ و
 )١(قل ملن ساد ثم ساد أبوه          ثم قد ساد قبل ذلك جده       

اذكروا خرب من ساد, ثم اذكروا خرب من ساد أبوه, ثم اذكروا خـرب : واملعنى
وليس املعنى أن املرء يسـود ثـم يسـود أبـوه ثـم يسـود جـده, بـل . من ساد جده

 .س هو الصحيح, فاملرء يسود بعد سؤدد جده وأبيهالعك
) ثـم(, فــ )ثـم سـاد قبـل ذلـك: (ويشهد لصحة هذا الفهم قول الشـاعر

 .للرتتيب الذكري , ال الوجودي
 :ومثله قول طرفة بن العبد وهو يصف راحلته 

د      عَّ صَ اىلً مُ عَ اها يف مُ تِفَ َا كَ عَت        هلَ لٌ ثم أُفرِ نْدَ نُوح دِفاق عَ  جَ
فإنه ذكر مجلة من حماسنها, ثم نبه عىل وصف آخر أهـم يف صـفات عنقهـا, 

, وال يقصد أن قامتهـا طالـت بعـد اتصـافها هبـذه )ثم أُفرعت(وهو طول قامتها 

                                                 
 بـن, ااألعاريـب كتـب عـن اللبيـب مغني, و)١/١٠٢(تفسري القرآن العظيم, ابن كثري : انظر (١)

 ).١/٢١١(, ورشح األشموين عىل ألفية ابن مالك )١٥٩(, ص األنصاري هشام
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 .)١(الصفات
: موجودة يف القرآن الكريم يف مواضع, منها قوله تعـاىل) ثم(وهذه الداللة لـ  

قَ  ﴿ لَ ءٍ خَ ْ لَّ يشَ نَ كُ سَ ي أَحْ نْ طِنيٍ الَّذِ انِ مِ نْسَ ِ قَ اإلْ لْ أَ خَ دَ بَ ـنْ  هُ وَ هُ مِ ـلَ لَ نَسْ عَ مَّ جَ ثُ
نيٍ  هِ اءٍ مَ نْ مَ لَةٍ مِ الَ ارَ  سُ َبْصَ األْ عَ وَ مْ مُ السَّ لَ لَكُ عَ جَ هِ وَ وحِ نْ رُ خَ فِيهِ مِ فَ نَ اهُ وَ وَّ مَّ سَ ثُ

ونَ  رُ كُ ا تَشْ لِيالً مَ ةَ قَ ئِدَ َفْ األْ أن التسوية تكون قبل  , ومن املعلوم)٩−٧: السجدة( ﴾ وَ
اء  ﴿: إنجاب النسل, فهذا ال خيفى, ومع ذلك قال القرآن ن مَّ لَةٍ مِّ الَ هُ مِن سُ لَ لَ نَسْ عَ جَ

نيٍ  هِ اهُ ﴾ مَّ وَّ ثـم اذكـر : هنا للرتتيب الذكري; ال الوجودي, واملعنى) ثم(فـ  ثُمَّ سَ
 .كيف سواه اهللا

ـا  ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص ونحو هذا ما جاء يف سياق وصايا اهللا لنبيه حممد ـلُ مَ اْ أَتْ ـالَوْ عَ لْ تَ قُ
مْ ﴾  بُّكُ مَ رَ رَّ ـونَ  ﴿: ويف آخرها يقولحَ تَّقُ ـمْ تَ لَّكُ هِ لَعَ اكُم بـِ صَّ مْ وَ لِكُ يْنَـا  ذَ ـمَّ آتَ ثُ

ى الْكِتَابَ ﴾ وسَ , ومن املعلوم أن موسى كان قبل وصية )١٥٤−١٥٣: األنعام( مُ
ى ﴾ ﴿: قوله, لكن الرتتيب الوجودي غري مراد يف ملسو هيلع هللا ىلصاهللا لنبينا  وسَ يْنَا مُ مَّ آتَ  .ثُ

ومثله أمره تبارك وتعاىل للمؤمنني باإلفاضة من عرفـات بعـد حديثـه عـن 
واْ املشعر احلرام  رُ كُ اذْ ندَ  هللاَٱ﴿ فَ رِ ٱعِ عَ امِ وَ ٱملَْشْ رَ ـن ٱحلَْ نتُمْ مّ إِن كُ مْ وَ اكُ دَ امَ هَ وهُ كَ رُ كُ ذْ

ِنَ  بْلِهِ ملَ ﴾ٱقَ الّنيَ ادت اآليـة التـي بعـدها للحـديث عـن , ثم ع)١٩٨: البقرة( لضَّ
رشكني فيهـا, وصـدرت اآليـة ـمسألة اإلفاضة من عرفات ووجـوب خمالفـة املـ

ـاضَ : , فقال اهللا)ثم(بـ يْـثُ أَفَ ـنْ حَ واْ مِ مَّ أَفِيضُ ـتَ ٱلنَّـاسُ وَ ٱ﴿ثُ واْ سْ رُ فِ  هللاَٱإِنَّ  هللاَٱغْ
 ﴾ يمٌ حِ ورٌ رَّ فُ ت سـابق عـىل , ومـن املعلـوم أن الوقـوف بعرفـا)١٩٩: البقـرة(غَ

 ).مزدلفة(الوقوف باملشعر احلرام 
ـنيِ  ﴿: ومثله قول اهللا تعاىل َ الْيَقِ ـنيْ َا عَ هنَّ وُ َ مَّ لَرتَ ـنِ  ثُ ذٍ عَ ئـِ مَ وْ ـأَلُنَّ يَ ـمَّ لَتُسْ ثُ

, والسؤال يكون يوم القيامة قبل رؤية اجلحيم, وأمثـال )٨−٧: التكاثر( النَّعِيمِ ﴾
                                                 

 ).٣٧٧−١/٣٧٦(التحرير والتنوير , ابن عاشور : انظر (١)
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 .)١( نكثري يف القرآ) ثم(هذا االستخدام لـ
ي ـعند العرب , فلنقرأ اآليات مع أيب حيان األندلس) ثم(وإذا تبني ما تفيده 

: لرتتيب األخبار ال لرتتيـب الزمـان واملهلـة, كأنـه قـال) ثم(": وفق هذا املفهوم
فالذي أخربكم أنه خلق األرض وجعل فيها روايس من فوقها وبارك فيهـا وقـدر 

 إىل السامء , فـال تعـرض يف اآليـة لرتتيـب فيها أقواهتا , ثم أخربكم أنه استو ..
نُوا ﴾ ﴿: فصار كقوله  ينَ آمَ نَ الَّذِ انَ مِ مَّ كَ مَ : بعد قوله ) ١٧: البلد( ثُ ـتَحَ الَ اقْ ﴿ فَ

بَةَ ﴾ قَ ى الْكِتَابَ ﴾ ﴿, ومن ترتيب اإلخبار )١١: البلد( الْعَ وسَ يْنَا مُ مَّ آتَ : األنعام( ثُ
الَ : بعد قوله ) ١٥٤ عَ لْ تَ لُ ﴾ ﴿ قُ اْ أَتْ  .  )١٥١: األنعام(وْ

ويدل عىل أنه املقصود ; اإلخبار بوقوع هذه األشياء من غري ترتيـب زمـاين 
َا ﴾ اهللا﴿ : قوله يف الرعد  هنَ وْ رَ دٍ تَ مَ ِ عَ ريْ اتِ بِغَ وَ امَ عَ السَّ فَ ي رَ اآليـة, ) ٢: الرعد( الَّذِ

لَ فِ : ثم قال بعد  عَ جَ ضَ وَ دَّ األَرْ ي مَ وَ الَّذِ هُ َاراً ﴾﴿ وَ أَهنْ َ وَ ايسِ وَ ا رَ ) ٣: الرعـد( يهَ
وظاهر اآلية التي نحن فيها جعل الروايس, وتقدير األقوات قبل االستواء . اآلية 

إىل السامء وخلقها , ولكن املقصود يف اآليتني اإلخبار بصدور ذلك منه تعاىل مـن 
 .)٢( "غري تعرض لرتتيب زماين

قد ورد فيها اإلشـكال, فقـد  وهكذا يستبني معنى آيات سورة فصلت التي
بدأ القرآن باحلديث عن خلق األرض, ألهنا القريب املبارش لإلنسـان, ثـم انتقـل 
للحديث عن البعيد , وهو السموات , مـن غـري أن يكـون ذلـك مقتضـياً خلـق 

 .األرض قبل السامء
وهكذا, فهذان الوجهان مذكوران عند العلامء يف القديم واجلديد, قد أشار 

أن : أحـدمها  : اجلـواب مـن وجهـني ": يف تفسريه إىل صحتهام بقولـه ابن جزيء
                                                 

 ).١١٨−٢/١١٦(دراسات ألسلوب القرآن الكريم, حممد عبد اخلالق عضيمة : انظر (١)
 ).٥/٣٥٤(البحر املحيط, أبو حيان  (٢)
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) ثم(تكون : واآلخر  , فال تعارض  , ودحيت بعد ذلك  , األرض خلقت قبل السامء
 .)١(  "لرتتيب األخبار

oÖ^nÖ]<äqçÖ]V خلق إجياد, وخلق تقدير, فأمـا خلـق : أن اخللق عىل نوعني
 :ق التقدير فكام يف قول زهرياإلجياد فهو اخللق املعلوم, وأما خل

 وألنت تفري ما خلقت وبعـ         ض القوم خيلق ثم ال يفري      
ندَ اهللا﴿ : ورضب الرازي هلذه اخللقة مثالً بقول اهللا ى عِ يسَ ثَلَ عِ ثَـلِ  إِنَّ مَ مَ كَ
ـونُ ﴾ يَكُ ـالَ لَـهُ كُـن فَ مَّ قَ ابٍ ثـِ رَ هُ مِن تُ قَ لَ مَ خَ يقـال ال ", إذ )٥٩: آل عمـران( آدَ

; كن , بل اخللق عبـارة عـن التقـدير, وهـو يف حقـه تعـاىل : يء الذي وجدـللش
حكمه أن سيوجد , وقضاؤه بـذلك بمعنـى خلـق األرض يف يـومني , وقضـاؤه 

كذا , أي مدة كذا , ال يقتيض حدوثه ذلك يف احلـال , فـال يلـزم تقـديم  حدوثب
 . )٢("إحداث األرض عىل إحداث السامء

من تدبرها اسـتبان لـه املعنـى, وعلـم بـراءة القـرآن مـن فهذه أوجه ثالثة 
االختالف والتناقض, وعلم سعة لغة العرب وجهل أعـاجم العـرب املتحـدثني 

 .بالسوء عن القرآن العظيم
Äe]†Ö]<Ù^Óý]<VíÚ^éÏÖ]<Ýçè<»<Œ^ßÖ]<Ù]çu_<

: تناقض القرآن وهو يقص أحوال الناس يف يـوم القيامـة, فتـارة يقـول: واــقال
مُ الَ يَنطِقُونَ  ﴿: ال ينطقون هنمإ ا يَوْ ذَ ﴾ هَ ونَ رُ تَذِ يَعْ مْ فَ نُ هلَُ ذَ الَ يُؤْ −٣٥ :املرسالت( وَ

ـ: أهنم ينطقون ويعتذرون, وتارة يذكر )٣٦ شْ نَّـا مُ ا كُ بِّنَا مَ اهللاَِّ رَ ﴾ـ﴿وَ كِنيَ : نعـاماأل( رِ
وءٍ ﴾  ﴿: , وأهنم يقولون)٢٣ لُ مِن سُ نَّا نَعْمَ ا كُ  ).٢٨: النحل(مَ

                                                 
 ,)١/٤٢(, وانظر اجلـواهر احلسـان, الثعـالبي ) ٤٣ /١(التسهيل يف علوم التنزيل, ابن جزيء   (١)

 ).١/٢٢٣(واملحرر الوجيز, ابن عطية 
 ).٢٨/١٠٧(التفسري الكبري, الرازي  (٢) 
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قْـ﴿أن يوم القيامة يوم طويل : وابـواجل ـانَ مِ ـنَةٍ كَ ـنيَ أَلْـفَ سَ ْسِ هُ مخَ ارُ  ﴾دَ
, واألحـوال مواقف متباينة, لكل منها ما خيصه من األحكـام , وفيه)٤: املعارج(

النـاس أمـن وأمـان, وففيه حذر وترقب, وفرج وبشارة, وفيه حـزن وهـالك, و
رء فيه من حال إىل حال, ففـي حـديث يتنقلون بني هذه املواقف, بل لربام تنقل امل

: , قالـت »مـا يبكيـك?«: ملسو هيلع هللا ىلصفقـال رسـول اهللا  ,عائشة أهنا ذكرت النـار فبكـت
:  ملسو هيلع هللا ىلص, فهل تذكرون أهليكم يـوم القيامـة? فقـال رسـول اهللا النار فبكيتُ  ذكرتُ 

أخيـف ميزانـه أم : عند امليزان حتى يعلم: أما يف ثالثة مواطن فال يذكر أحد أحداً «
وا كِتَابِيـهْ  ﴿: الكتاب حني يقاليثقل? وعند  ؤُ رَ مُ اقْ اؤُ ﴾; حتـى يعلـم أيـن يقـع هَ

إذا وضـع بـني : راطـكتابه, أيف يمينه أم يف شامله? أم من وراء ظهره? وعنـد الصـ
ـأْنٌ  ﴿: , فهذا ال يتعارض مع قولـه)١(»ظهري جهنم ذٍ شَ ئـِ مَ وْ مْ يَ ـنْهُ ئٍ مِّ ـرِ ـلِّ امْ لِكُ

نِيهِ  غْ هول ال يستغرق يوم القيامة, بل هو متعلق بـبعض , فهذا الذ)٣٧: عبس( ﴾يُ
 .هعمله وتقوا مواقفه, وهو لكل بحسب

وهكذا فام يذكر من اختالف األحوال الخـتالف املواقـف, ولطـول ذلـك 
ذٍ  ﴿أو  ﴿يـوم﴾عن كل واحد منها بكلمة  القرآن اليوم وعظم شأنه عربَّ  ئـِ مَ وْ ﴾, يَ

 .الطويل من غري أن تعني استغراق الفعل لكل ذلك اليوم
ةُ : ويدل لذلك قول اهللا تعاىل اخَّ تِ الصَّ اءَ ا جَ إِذَ يهِ  ﴿ فَ نْ أَخِ ءُ مِ رُّ املَْرْ فِ مَ يَ وْ يَ

  ِبِيه أَ هِ وَ أُمِّ نِيهِ  وَ بَ بَتِهِ وَ احِ صَ نِيـهِ  وَ غْ ـأْنٌ يُ ئِذٍ شَ مَ وْ مْ يَ نْهُ ئٍ مِ رِ لِّ امْ ـوهٌ  لِكُ جُ وُ
ةٌ  رَ فِ سْ ئِذٍ مُ مَ وْ سْ  يَ ةٌ مُ كَ احِ ةٌ ضَ َ ةٌ  تَبْرشِ َ ربَ ا غَ يْهَ لَ ئِذٍ عَ مَ وْ وهٌ يَ جُ وُ ةٌ  وَ َ ـرتَ ـا قَ هَ قُ هَ رْ تَ

 ﴾ُة ـرَ جَ ةُ الْفَ ـرَ فَ مُ الْكَ فـذكرت اآليـات يف نفـس  ,)٤٢−٣٣: عـبس( أُولَئِكَ هُ
, )اخلوف والكآبة(وحالني للكافرين ) اخلوف ثم الفرح(السياق حالني للمؤمنني 

فاإلشارة إىل حدوثها يف يـوم القيامـة ال يعنـي وكل هذه األحوال يف يوم القيامة, 
                                                 

 ., واللفظ أليب داود)٢٤١٧٥(, وأمحد ح )٤٧٥٥(أخرجه أبو داود ح  (١)
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مْ  ﴿: , فقولهذلك اليوم الطويللكل  واستغراقهدوام احلال الواحد  نْهُ ئٍ مِّ رِ لِّ امْ لِكُ
نِيهِ  غْ أْنٌ يُ ئِذٍ شَ مَ وْ ال يستوعب كل يوم القيامـة; لوجـود أوقـات , )٣٧: عبس( ﴾ يَ

يف  ملسو هيلع هللا ىلصته من النار, كام قـال يأمن فيها املرء عىل نفسه, حني يعلم صالح مآله ونجا
مما يعني أن يف غريها  ,»أما يف ثالثة مواطن فال يذكر أحد أحداً «: احلديث السالف

 .من املواطن يتذكر املرء أحبابه وخالنه, ألمنه فيها من العذاب
أَنَّـى لَـهُ  ﴿: وكذلك قوله ـانُ وَ نسَ ِ رُ اإلْ كَّ تَـذَ ذٍ يَ ئـِ مَ وْ ـنَّمَ يَ هَ ذٍ بِجَ ئـِ مَ وْ ـيءَ يَ جِ  وَ

  رَ كْ يَايتِ  الذِّ تُ حلَِ مْ دَّ ا لَيْتَنِي قَ ولُ يَ قُ , ومـن املعلـوم أن )٢٤−٢٣: الفجـر( ﴾يَ
 .جزء منهيكون يف جميء النار وتذكر اإلنسان ال يستغرق كل يوم القيامة, بل 

‹Ú^¤]<Ù^Óý]<V[íÚ^éÏÖ]<Ýçè<Œ^ßÖ]<Ùð^Šjè<Øâ<

بَـلَ ﴿ : يتسـاءلون خيرب القرآن عن أهل النار أهنـم يـوم القيامـة: واــقال أَقْ وَ
اءلُونَ  تَسَ ىلَ بَعْضٍ يَ مْ عَ هُ ) املؤمنـون(, بينام خيرب يف سـورة )٢٧: الصافات( ﴾بَعْضُ

ـاءلُونَ  ﴿: أهنم ال يتساءلون تَسَ الَ يَ ئِذٍ وَ مَ وْ مْ يَ يْنَهُ ابَ بَ الَ أَنسَ ورِ فَ خَ يفِ الصُّ فِ ا نُ إِذَ ﴾ فَ
ريح الذي يمنـع ـالتناقض الصمن  −بحسب زعمهم  −, وهذا )١٠١: املؤمنون(

 .نسبة القرآن إىل اهللا العليم
 :ذكر العلامء وجهني صحيحني وابـاجلويف 
السابق, ويتلخص يف أهنم عنـد النفخـة  وهو ما ذكرناه يف اإلشكال :األول

ـورِ  ﴿املطلع لوقيام األشهاد واضطراب اخلالئق ال يتساءلون هلو خَ يفِ الصُّ فِ ا نُ إِذَ فَ
ابَ  الَ أَنسَ اءلُونَ  فَ تَسَ الَ يَ ئِذٍ وَ مَ وْ مْ يَ يْنَهُ فهذا الوقت عصيب, , )١٠١: املؤمنون(﴾ بَ

ـن يفِ  ﴿ وخوفوهو وقت فزع  مَ اتِ وَ وَ ـامَ ـن يفِ السَّ عَ مَ ـزِ فَ ورِ فَ خُ يفِ الصُّ نفَ مَ يُ وْ يَ وَ
اء اهللا ن شَ ضِ إِالَّ مَ َرْ ينَ  ألْ رِ اخِ هُ دَ وْ لٌّ أَتَ كُ : تعـاىلمثلـه يف قولـه  ,)٨٧: النمل( ﴾وَ
ظِيمٌ ﴿ ءٌ عَ ْ ةِ يشَ اعَ لَةَ السَّ لْزَ مْ إِنَّ زَ بَّكُ وا رَ قُ ا النَّاسُ اتَّ َ ا أَهيُّ ـلُّ  يَ لُ كُ هَ َا تَـذْ هنَ وْ رَ مَ تَ وْ يَ

ـم  ـا هُ مَ  وَ ارَ ـكَ  النَّـاسَ سُ تَرَ ا وَ هَ لَ ْ ْلٍ محَ اتِ محَ لُّ ذَ عُ كُ تَضَ عَتْ وَ ضَ امَّ أَرْ ةٍ عَ عَ ضِ رْ مُ
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ذَ بِسُ  لَكِنَّ عَ  وَ ارَ يدٌ  ابَ اهللاكَ دِ يفيق العباد من هول املطلع , ثم )٢−١: احلج( ﴾شَ
 .بعد ذلك التالوم والتساؤلفيكون 

أن القــرآن نــزل بلســان العــرب, موافقــاً ملــا عهــدوه يف أســاليبهم  :الثــاين
وطرائقهم يف البيان, والعرب تعترب الفعل الذي ال فائدة منه كالعدم, وألجل هذا 

ونَ  ﴿ :سمى القرآن املنافقني عُ جِ رْ مْ الَ يَ هُ يٌ فَ مْ مٌ عُ مٌّ بُكْ , وهـم )١٨: البقرة( ﴾صُ
ـامَ  ﴿يف احلقيقة يسمعون وينطقون ويبرصون  ةً فَ ئِدَ أَفْ اراً وَ أَبْصَ عاً وَ مْ مْ سَ نَا هلَُ لْ عَ جَ وَ

انُ  ءٍ إِذْ كَ ْ ن يشَ ُم مِّ هتُ ئِدَ الَ أَفْ مْ وَ هُ ارُ الَ أَبْصَ مْ وَ هُ عُ مْ مْ سَ نْهُ نَى عَ ْ أَغْ ـاتِ وا جيَ ونَ بِآيَ ـدُ حَ
ئُون  اهللا زِ تَهْ سْ انُوا بِهِ يَ ا كَ ِم مَّ اقَ هبِ حَ , لكنهم صـم عـن سـامع )٢٩: األحقاف(﴾ وَ

ـمْ  ﴿احلق, وعمي عن رؤيته , وبكم عن النطق به  هلَُ ـا وَ َ ـونَ هبِ هُ قَ فْ لُـوبٌ الَّ يَ مْ قُ هلَُ
ونَ  عُ مَ انٌ الَّ يَسْ مْ آذَ هلَُ ا وَ َ ونَ هبِ ُ بْرصِ ٌ الَّ يُ نيُ ـلُّ أَعْ ـمْ أَضَ ـلْ هُ ـامِ بَ عَ األَنْ لَــئِكَ كَ ـا أُوْ َ هبِ

افِلُونَ  مُ الْغَ لَـئِكَ هُ إن النظر مـع عـدم : وبمثل هذا نقول, )١٧٩: األعراف( ﴾أُوْ
, النظر اإلفادة منه هو كعدم   وأعمـى , وإن كـان يـر مـا يـراه ذ صـاحبهفحكامً

 .عيننيال
دِ اهللاينَ يَ إِنَّ الَّذِ  ﴿: تعاىل قال اهللاوملثل هذا  هْ ونَ بِعَ ُ رتَ يالً  شْ لـِ نـاً قَ مَ ِـمْ ثَ هنِ امَ أَيْ وَ

مْ يفِ اآلخِ  الَقَ هلَُ لَـئِكَ الَ خَ مُ اهللاأُوْ هُ مُ لِّ كَ الَ يُ ةِ وَ الَ  رَ ـةِ وَ يَامَ مَ الْقِ ـوْ مْ يَ نظُـرُ إِلَـيْهِ الَ يَ وَ
ابٌ أَلِيمٌ  ذَ مْ عَ هلَُ مْ وَ يهِ كِّ زَ اهللا  ظـرن, فليس املقصود منـه نفـي )٧٧: آل عمران( ﴾يُ

, فاهللا ال يغيب عنه أحد, وليس املقصود أنـه تبـارك وتعـاىل لـن يكلمهـم , إليهم
فكالمه هلم ثابت يف عرشات اآليات التي حتكي عن توبيخ اهللا للمرشكني وتقريعه 

, وال هلـم بام فيه رمحةال يكلمهم لكن املقصود أنه ال يكلمهم كالماً ينفعهم, , هلم
, فلـام مل يكـن هلـا فائـدة نجيهم من عذاهبم وخـوفهموت ينظر إليهم نظرة تفيدهم

 .كانت بمنزلة العدم
ْيـى  ﴿: ومثله قول اهللا تعاىل عن الكافر الَ حيَ ا وَ وتُ فِيهَ مُ نَّمَ الَ يَ هَ إِنَّ لَهُ جَ ﴾ فَ
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 حي فيهـا −عىل احلقيقة  −, أي ال حييى فيها حياة طيبة هانئة, وإال فهو )٧٤: طه(
 .أبداً  ال يموت

: أساء يف صـالتهعىل احلقيقة; غري أنه ملن صىل  ملسو هيلع هللا ىلصك قول النبي ومثله كذل
; فإنك مل تصـلِ « فصـالته يف حكـم العـدم لعـدم إقامتـه ركوعهـا  ,»ارجع فصلِ

 .)١( وسجودها
خَ ﴿ : ومثله قوله تعاىل وهو يصف حال الناس يف كربات يوم القيامة فِ ا نُ إِذَ فَ

مَ  يفِ  وْ مْ يَ يْـنَهُ ابَ بَ الَ أَنسَ ورِ فَ ـاءلُونَ الصُّ تَسَ الَ يَ ذٍ وَ , فلـيس )١٠١: املؤمنـون(﴾ ئـِ
فال يكون االبن ابناً ألبيـه, فـإن القـرآن أثبـت  ,معناه أهنم تنقطع األنساب بينهم

يـهِ النسب بني الناس يف يوم القيامة ونفى االنتفاع به  ـنْ أَخِ ءُ مِ ـرُّ املَْـرْ فِ مَ يَ وْ  ﴿ يَ
بِيهِ  أَ هِ وَ أُمِّ ِ  وَ ن بَ بَتِهِ وَ احِ صَ نِيـهِ﴾ يهِ وَ غْ ـأْنٌ يُ ذٍ شَ ئـِ مَ وْ مْ يَ ـنْهُ ئٍ مِ رِ لِّ امْ : عـبس( لِكُ

الَ ﴿ : قال اهللا يومئذ فلام كان النسب ال ينفع ,)٣٧−٣٤ ئِذٍ وَ مَ وْ مْ يَ يْنَهُ ابَ بَ الَ أَنسَ فَ
اءلُونَ  تَسَ , أي ال ينفعهم النسـب حينـذاك , كـام ال يـنفعهم )١٠١: املؤمنون(﴾ يَ
 .)٢(التساؤل

لتساؤل بينهم من غري منفعة واقع, وقد ذكره القـرآن يف غـري آيـة وإال فإن ا
لُونَ  اءَ تَسَ ىلَ بَعْضٍ يَ مْ عَ هُ بَلَ بَعْضُ أَقْ ـنيِ  ﴿وَ ـنِ الْيَمِ نَـا عَ أْتُونَ نْتُمْ تَ مْ كُ الُوا إِنَّكُ  قَ

نِنيَ  مِ ؤْ ونُوا مُ ْ تَكُ لْ ملَ الُوا بَ لْطَانٍ  قَ نْ سُ مْ مِ يْكُ لَ انَ لَنَا عَ ا كَ مَ نيَ وَ ـاغِ ا طَ مً وْ نْتُمْ قَ لْ كُ بَ
  َون ائِقُ ا لَذَ نَا إِنَّ بِّ لُ رَ وْ يْنَا قَ لَ قَّ عَ ينَ  فَحَ اوِ نَّا غَ ا كُ مْ إِنَّ نَاكُ يْ وَ أَغْ ذٍ يفِ  فَ ئـِ مَ وْ ُمْ يَ إِهنَّ فَ

ونَ ﴾ كُ ِ رتَ شْ ابِ مُ ذَ , لكنه تساؤل التالوم الذي ال فائـدة )٣٣−٢٧: الصافات( الْعَ
مْ ﴿ : وعدمه بالنسبة هلم سواء, لذا قال اهللا فيه وال نفع, فوجوده يْـنَهُ ابَ بَ الَ أَنسَ فَ
اءلُونَ  تَسَ الَ يَ ئِذٍ وَ مَ وْ  .﴾يَ

                                                 
 ).٣٩٧(, ومسلم ح )٧٥١(أخرجه البخاري ح  (١)
 ).٢٠١(نكت االنتصار لنقل القرآن, الباقالين, ص  (٢)
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املراد بنفي األنساب انقطاع فوائدها وآثارهـا التـي كانـت ": قال الشنقيطي
مرتتبة عليها يف الدنيا; من العواطف والنفع والصالت والتفاخر باآلبـاء, ال نفـي 

 .)١( "حقيقتها
Œ^ŠÖ]<Ù^Óý]<V[Ù`Šè<÷<Ý_<hçÞ„Ö]<àÂ<]<Ù`Šè<Øâ<

تناقض القرآن يف مسألة السـؤال عـن ذنـوب املجـرمني , فنفـاه يف : واــقال
ونَ  ﴿: قوله مُ رِ ِمُ املُْجْ نُوهبِ ن ذُ أَلُ عَ سْ الَ يُ ئِذٍ الَّ ﴿ : , وقوله) ٧٨: القصص( ﴾وَ مَ يَوْ فَ

انٌّ  الَ جَ نبِهِ إِنسٌ وَ ن ذَ أَلُ عَ سْ أنـه فذكر يف مواضع أخر  هأثبتو, )٣٩: الرمحن( ﴾يُ
لِنيَ  ﴿: يسأهلم سَ أَلَنَّ املُْرْ لَنَسْ مْ وَ لَ إِلَيْهِ سِ ينَ أُرْ أَلَنَّ الَّذِ نَسْ لَ فهـذه ) ٦: األعراف( ﴾فَ

مْ ﴿ : اآلية تدل عىل سؤال اجلميع يوم القيامة, ومثلها قوله تعاىل ـأَلَنَّهُ بِّـكَ لَنَسْ رَ وَ فَ
 َ َعِنيْ لُونَ   أَمجْ مَ عْ انُوا يَ امَّ كَ  ).٩٣−٩٢: احلجر( ﴾عَ

السؤال عىل أنواع, فبعضه لالستفسار والتعلم, وبعضه : نقول وابـاجلويف 
والتوبيخ, وبني هذا وهذا بون شاسع, فـاألول منتـف يف حـق اهللا تعـاىل  للتقريع

, بـل يعاقـب واستخبار عالم الغيوب , فهو لن يسأل أحداً عن ذنبه سؤال تعرف
مُ اهللا﴿   تعاىل العبد بام عرف من ذنوبه ومعاصيهاهللا ـثُهُ بْعَ مَ يَ وْ امَ  يَ م بـِ يُنَبِّـئُهُ ِيعـاً فَ مجَ

صَ  لُوا أَحْ مِ اهللا اهُ اهللاعَ وهُ وَ نَسُ يدٌ  وَ هِ ءٍ شَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ كام صنع مـع  ,)٦: املجادلة( ﴾ عَ
ْ يَ  ﴿قارون واجلبابرة من قبلهم; حني فجأهم ببأسـه وإهالكـه  ملَ ـمْ أَنَّ اهللاأَوَ لَ ـدْ  عْ قَ

ِمُ  نُـوهبِ ـن ذُ ـأَلُ عَ سْ الَ يُ عاً وَ ْ ثَرُ مجَ أَكْ ةً وَ وَّ نْهُ قُ دُّ مِ وَ أَشَ نْ هُ ونِ مَ رُ نَ القُ بْلِهِ مِ لَكَ مِن قَ أَهْ
ونَ  مُ رِ فرس مـنهم عـن ـفاهللا ال يسـأل املجـرمني وال يستـ, )٧٨: القصص(﴾ املُْجْ

 .ذنوهبم حني يريد عقوبتهم
وال تسـأل ال تسأل املجرمني حني تنزل بالعذاب فإهنا ئكة وكذلك فإن املال

ـانٌّ  ﴿ ألهنا تعرفهم بسيامهمعنهم,  الَ جَ نبِهِ إِنـسٌ وَ ن ذَ أَلُ عَ سْ ئِذٍ الَّ يُ مَ يَوْ أَيِّ  فَ بـِ فَ
                                                 

 ).١٦٨(يات الكتاب, الشنقيطي, ص دفع إهيام االضطراب عن آ (١)
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انِ  بَ ذِّ امَ تُكَ بِّكُ ء رَ ـدَ  آالَ َقْ األْ ايصِ وَ النَّوَ ـذُ بـِ خَ يُؤْ مْ فَ هُ ـيامَ ـونَ بِسِ مُ رِ فُ املُْجْ رَ عْ  ﴾امِ يُ
 ).٤١−٣٩: الرمحن(

ـونَ  ﴿: قولـه ": قال الربيع بن أنـس مُ رِ ِمُ املُْجْ نُـوهبِ ـن ذُ ـأَلُ عَ سْ الَ يُ ال : ﴾وَ
عطوهـا يف كتـب فلـم هاتوا فبينوها لنـا , ولكـن أُ : يسألون عن إحصائها, يقول 

 .)١("يشكوا الظلم يومئذ, ولكن شكوا اإلحصاء
تمييز املؤمن عن الكافر , أي إن سؤال التعرف لال يُسألون ": وقال احلليمي

مـا كـان ذنبـك , ومـا كنـت : املالئكة ال حتتاج أن تسأل أحداً يوم القيامة, فتقول
, لكـن إتصنع يف الدنيا حتى يتبني له ب خباره عن نفسـه أنـه كـان مؤمنـاً أو كـافراً

ركني يكونـون سـود ـاملؤمنني يكونون نارضي الوجوه مرشوحي الصدور, واملش
مكروبني , فهـم إذا كلفـوا سـوق املجـرمني إىل النـار, ومتييـزهم يف  الوجوه زرقاً 

 .)٢( "املوقف عن املؤمنني كفتهم مناظرهم عن تعرف ذنوهبم
اهللا  هيسألآخر من السؤال, وأما سؤال احلساب والتوبيخ والتقريع فهذا نوع 

شـهود تبارك وتعاىل املجرمني, بل ويسأل األنبياء ليقرع املجرمني ويقيم علـيهم ال
لِنيَ  ﴿ سَ أَلَنَّ املُْرْ لَنَسْ مْ وَ لَ إِلَيْهِ سِ ينَ أُرْ أَلَنَّ الَّذِ نَسْ لَ   .)٦: األعراف( ﴾فَ

وقد ذكر القـرآن يف مواضـع عديـدة صـوراً مـن هـذه األسـئلة التقريعيـة 
مْ  ﴿: , كام يف قولهللمجرمني عىل سبيل التوبيخاهللا التي سيسأهلا  التوبيخية وهُ قِفُ وَ

ُم مَّ  ئُولُونَ إِهنَّ ونَ   سْ ُ نَارصَ مْ الَ تَ ا لَكُ رٌ  ﴿: وكقولـه ,)٢٥: الصافات( ﴾مَ ـحْ أَفَسِ
بْصِ  ا أَمْ أَنتُمْ الَ تُ ذَ ونَ ـهَ  ﴿أمل يـأتكم رسـلٌ مـنكم﴾: , وكقولـه)١٥: الطـور( ﴾رُ

 ., فهذا كله مثبت معلوم)٨: امللك( ﴾﴿أمل يأتكم نذيرٌ : , وكقوله)١٣٠: األنعام(
<

                                                 
 ).٩/٣٠١٢(أخرجه ابن أيب حاتم يف تفسريه   (١)

 ).٢/٥٠(شعب اإليامن, البيهقي ) ٢(
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تناقض القرآن يف حديثه عن طول يوم القيامة, فذكر يف موضع أنـه : قالــوا
هُ  ﴿ألف سنة  ارُ ـدَ قْ ـانَ مِ مٍ كَ ـوْ جُ إِلَيْـهِ يفِ يَ رُ عْ مَّ يَ ضِ ثُ َرْ ءِ إِىلَ األْ امَ نَ السَّ رَ مِ َمْ رُ األْ بِّ دَ يُ

ونَ ﴾ دُّ عُ َّا تَ نَةٍ ممِّ جُ  ﴿ر يف آخر أنه مخسون ألف سنة , وذك)٥: السجدة( أَلْفَ سَ رُ عْ تَ
نَةٍ ﴾ نيَ أَلْفَ سَ ْسِ هُ مخَ ارُ دَ قْ انَ مِ مٍ كَ وْ وحُ إِلَيْهِ يفِ يَ الرُّ ةُ وَ ئِكَ  ).٤: املعارج( املَْالَ

إن القــارئ لآليتــني يــدرك أن التبــاين بيــنهام مــرده اخــتالف : واجلـــواب
د نصت عليه اآليـات موضوعهام, فاخلمسون ألف سنة هي مقدار يوم القيامة, فق

عِيداً  ﴿بعدها  هُ بَ نَ وْ رَ ُمْ يَ يباً  إِهنَّ رِ اهُ قَ رَ نَ لِ ﴾ وَ املُْهْ ء كَ امَ ونُ السَّ مَ تَكُ وْ : املعـارج( يَ
هذا الطول ليوم القيامة , وهو حيكي عن عذاب تـارك ملسو هيلع هللا ىلص , وقد أكد النبي )٨−٧

ى ـ; حتى يقضـكلام بردت أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة«: الزكاة
 .)١( »إما إىل اجلنة, وإما إىل النار: فري سبيله, بني العباد

وأما األلف سنة فال عالقة هلا بيوم القيامة, وإنام وردت يف سـياق احلـديث 
, وهو منطوق اآليـة ورصحيهـا, ألن )٢(عن مدة نزول األمر من اهللا ثم عروجه إليه

نَ السَّ  ﴿: اهللا يقول رَ مِ َمْ رُ األْ بِّ دَ هُ يُ ارُ ـدَ قْ ـانَ مِ مٍ كَ ـوْ جُ إِلَيْـهِ يفِ يَ رُ عْ مَّ يَ ضِ ثُ َرْ ءِ إِىلَ األْ امَ
ونَ ﴾ دُّ عُ َّا تَ نَةٍ ممِّ  ).٥: السجدة( أَلْفَ سَ

والذي نفيس بيده إن ارتفاعها كام بني السـامء «: ملسو هيلع هللا ىلصومصداقه يف قول النبي 
رُ مر فنزول األ ,»واألرض, وإن ما بني السامء واألرض ملسرية مخس مائة سنة بِّ دَ ﴿يُ

ضِ ﴾ َرْ ءِ إِىلَ األْ امَ نَ السَّ رَ مِ َمْ جُ يف مخسامئة عـام , ومثلهـا يف صـعوده  األْ ـرُ عْ ـمَّ يَ ﴿ثُ
 .فهذه األلف سنة إِلَيْهِ﴾,

املعنى ينفذ اهللا ما قضاه من السامء إىل األرض , ثم يعـرج ": قال ابن عباس 
ريَ  ر ـفيه السري املعروف مـن البشـإليه خرب ذلك يف يوم من أيام الدنيا مقداره لو سِ

                                                 
 ).٩٨٧(أخرجه مسلم ح  (١)
 ).١٦٤(نكت االنتصار لنقل القرآن, الباقالين, ص  (٢)
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ألف سنة ألن ما بني السامء واألرض مخسامئة عام , فاأللف ما بني نزول األمر إىل 
 .)١( "األرض وعروجه إىل السامء

احلـديث يف مسـألة  :بقي لنا أن هنمس يف آذان أصحاب هذه الشبهة, فنقول
وسنني أرضية ; الزمن نسبي, فحني نتحدث عن أعامر البرش فإنا نتحدث عن أيام 

ألن البرش يعيشون عىل األرض, ولكن لو فرضنا أن خملوقاً يعيش عىل القمر فـإن 
حساب سني عمره يكون بالسنني القمرية ال األرضية, فيختلـف عمـره القمـري 

 .عن األريض باختالف السنني القمرية عن األرضية
 وهكذا يكون احلال حني نبتعـد أكثـر, فنتحـدث عـن عـروج املالئكـة يف 

الساموات أو نزوهلم فيها, فأيامهم ليست أياماً أرضية, وال قمريـة, وال شمسـية, 
واأللف منها باعتبار قد يعدل األلفـني أو العشــرة باعتبـارات أخـر , فيكـون 

 .اإلخبار عن هذا كله صحيحاً رغم اختالف األرقام
àÚ^nÖ]<Ù^Óý]<V[]<l^Û×Ò<Ù‚fji<Øâ<

ألة تبديل كالم اهللا, فحني يكون املقصود فيـه اختلف القرآن يف مس: قالــوا
التوراة واإلنجيل فإن املسلمني يقولون بوقوع التبديل والتحريف حمتجـني بقـول 

قُ  ﴿: القرآن ـمَّ يَ هيِمْ ثُ ـدِ تُبُونَ الْكِتَـابَ بِأَيْ كْ ينَ يَ ذِ لٌ لِّلَّ يْ وَ نـدِ اهللافَ ـنْ عِ ا مِ ــذَ  ولُـونَ هَ
لِيالً  ناً قَ مَ واْ بِهِ ثَ ُ رتَ ـبُونَ ﴾لِيَشْ سِ كْ َّا يَ مْ ممِّ لٌ هلَُّ يْ وَ هيِمْ وَ دِ تَبَتْ أَيْ َّا كَ م ممِّ لٌ هلَُّ يْ وَ : البقـرة(  فَ

تِ  ﴿, يف حني أن آيات أخر تذكر أن كلامت اهللا ال تتبـدل )٧٩ امَ لـِ يلَ لِكَ بْـدِ الَ تَ
تِ اهللا﴾ ﴿: , وكذا قوله)٦٤: يونس( اهللا﴾ لِامَ لَ لِكَ بَدِّ الَ مُ وكـذا  ,)٣٤: األنعام( وَ
يمُ ﴾: قوله لـِ يعُ الْعَ ـمِ ـوَ السَّ هُ تِهِ وَ لِامَ لِ لِكَ بَدِّ ; إذ ال يقـو )١١٥: األنعـام( ﴿الَّ مُ

هِ ﴾ ﴿البرش عىل ذلك  تـِ لِامَ لَ لِكَ بَـدِّ بِّـكَ الَ مُ ـن كِتَـابِ رَ ـيَ إِلَيْـكَ مِ ـا أُوحِ لُ مَ اتْ  وَ
 ).٢٧: الكهف(

                                                 
 .)٣/١٢٩(التسهيل لعلوم التنزيل, ابن جزيء  (١)
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جها مـن مسـاقها, أن اللبس إنام وقع الجتزاء النصوص وإخرا: واجلـواب
وحتويرها وحتريف معناها لتدل عىل غري ما حتدثت عنه, فإن القرآن ذكـر حتريـف 

, وليس هذا موضع بسطه  .أهل الكتاب لكتاب اهللا, وتالعبهم به زيادة ونقصاً
 :ويف مقابله ذكر القرآن نوعني من كلامت اهللا ال تتبدل

الكتـاب; إال أن  القرآن, وهو وإن كان من جنس ما نزل عـىل أهـل :األول 
لَ  ﴿اهللا خصه باحلفظ دون سائر كتبه  بَـدِّ بِّكَ الَ مُ يَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَ ا أُوحِ لُ مَ اتْ وَ

تِهِ ﴾ لِامَ ـيَ إِلَيْـكَ ﴾, فالكالم الذي ال يبدل هو )٢٧: الكهف( لِكَ ـا أُوحِ , أي ﴿ مَ
يزٌ : القرآن الذي قال اهللا عنه زِ هُ لَكِتَابٌ عَ إِنَّ الَ الَ يَ  ﴿ وَ ـهِ وَ يْ دَ ِ يَ نْ بَنيْ أْتِيهِ الْبَاطِلُ مِ

﴾ ِيدٍ كِيمٍ محَ نْ حَ يلٌ مِ نْزِ هِ تَ فِ لْ نْ خَ  .)١( )٤٢−٤١: فصلت( مِ
ينَ  ﴿: وأما قول اهللا تعاىل الَّـذِ ـالً وَ صَّ فَ مُ الْكِتَـابَ مُ لَ إِلَـيْكُ ـزَ ي أَنَ ـوَ الَّـذِ هُ وَ

لٌ  نَزَّ هُ مُ نَّ ونَ أَ لَمُ عْ مُ الْكِتَابَ يَ يْنَاهُ ينَ  آتَ ِ رتَ نَ املُْمْ نَّ مِ ونَ الَ تَكُ قِّ فَ بِّكَ بِاحلَْ ن رَّ َّتْ  مِّ متَ وَ
يمُ ﴾ لـِ يعُ الْعَ ـمِ ـوَ السَّ هُ هِ وَ تـِ لِامَ لِ لِكَ بَـدِّ الً الَّ مُ ـدْ عَ قاً وَ دْ بِّكَ صِ تُ رَ لِمَ : األنعـام( كَ

تِهِ ﴾, فقد اختلف العلامء يف املراد بـ )١١٥−١١٤ لِامَ لِ لِكَ بَدِّ : ال بعضـهمفق ﴿الَّ مُ
املقصود نواميسه الكونية, والسياق حمتمـل للمعنيـني, : هو القرآن, وقال بعضهم

 .وكال األمرين ال يبدله أحد , وال يقدر عىل تبديله

                                                 
ونسـبته ذلـك إىل  ,اب معتقد املسلمني بسالمة القرآن مـن التحريـفكثرياً ما يستنكر أهل الكت (١)

, فكيـف قـدر من التبديل والضياعأما كان اهللا قادراً عىل حفظ هذه الكتب : كتبهم, فيتساءلون 
 !?ر عىل حتريفهاـالبش

اهللا عىل كل يشء قدير, ولو تعلقت مشيئته بحفظ كتبه حلفظها; وملا استطاع حتريفهـا إنـس  واحلق أن
وال جان, وأيضاً لو أراد عز وجل حفظ أنبيائه من القتل واالضـطهاد; لفعـل, لكنـه مل يشـأ ذلـك, 

 .فتعرض هلم السفهاء بالقتل والتنكيل
قتل األنبياء, فكام أقدر اهللا عتاة بني إرسائيل عـىل قتـل مسألة تلف عن ختحتريف كتب اهللا ال  ومسألة

 .ري ضعف منه تبارك وتعاىل, فهو فعال ملا يريدأنبيائه; فإنه أقدرهم عىل حتريف كتبه, من غ
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وكملـت : يقول تعاىل ذكره": وقد مجع بني املعنيني أبو جعفر الطربي بقوله 
لِ لِكَ .. يعني القرآن  ﴾,كَ بِّ رَ  ةُ مَ لِ ﴿كَ  بَدِّ تِهِ ﴾,﴿ الَّ مُ ال مغري ملـا أخـرب يف : يقول لِامَ

كتبه أنه كائن من وقوعه يف حينه وأجله الذي أخرب اهللا أنه واقع فيه , وذلك نظـري 
ونَ  ﴿: قوله جل ثناؤه يدُ رِ مَ اهللا يُ الَ لُوا كَ بَدِّ ـن  أَن يُ ـالَ اهللاُ مِ مْ قَ لِكُ ـذَ ا كَ ونَ تَّبِعُ قُل لَّن تَ

﴾ بْلُ م تبديلَ كالم اهللا, مسألتَهم نبيَّ اهللا أن يرتكهم , فكانت إرادهتُ )١٥: الفتح( قَ
 .)١( "حيرضون احلرب معه

موعود اهللا وقضاؤه, فاهللا ال خيلف امليعـاد, وال يقـو أحـد عـىل  :ي ـالثان
ـن  ﴿: تبارك وتعاىل, وذلك قوله تعاىل وموعوده تغيري قضائه لٌ مِّ سُ بَتْ رُ ذِّ دْ كُ لَقَ وَ

ىلَ مَ  واْ عَ ُ ربَ بْلِكَ فَصَ ا وَ قَ نَ ُ مْ نَرصْ اهُ تَّى أَتَ واْ حَ أُوذُ واْ وَ بُ ذِّ تِ اهللاا كُ لِامَ لَ لِكَ بَدِّ لَقـدْ  الَ مُ وَ
ـلِنيَ جَ  سَ بَإِ املُْرْ , فـام ال يتبـدل هـو موعـود اهللا ألنبيائـه )٣٤: األنعـام( ﴾اءكَ مِن نَّ

واْ يَ  ﴿بالنرص, ومثله يف موعود اهللا للمؤمنني باجلنة  انُ كَ نُواْ وَ ينَ آمَ ـونَ الَّذِ ـمُ   تَّقُ هلَُ
ةِ  رَ يفِ اآلخِ يَا وَ نْ ياةِ الدُّ  يفِ احلَْ َ تِ اهللالْبُرشْ لِامَ يلَ لِكَ بْدِ يمُ  الَ تَ ظـِ زُ الْعَ وْ وَ الْفَ لِكَ هُ  ﴾ذَ

, فاحلديث يف اآليات املانعة من تبديل كالم اهللا يتعلق بالقرآن )٦٤−٦٣: يونس (
قـدس الـذي توعـد اهللا حمرفيـه أو بموعود اهللا لعباده, وال يتحدث عن الكتاب امل

قُ  ﴿: بالويل والثبور ومبدليه مَّ يَ هيِمْ ثُ دِ تُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْ كْ ينَ يَ ذِ لٌ لِّلَّ يْ وَ ا فَ ــذَ ولُـونَ هَ
ندِ اهللا نْ عِ ـ مِ يْ وَ هيِمْ وَ ـدِ تَبَـتْ أَيْ ا كَ ـَّ ـم ممِّ ـلٌ هلَُّ يْ وَ يالً فَ لـِ نـاً قَ مَ واْ بِهِ ثَ ُ رتَ الِيَشْ ـَّ ـمْ ممِّ  لٌ هلَُّ

بُونَ  سِ كْ  ). ٧٩: البقرة( ﴾يَ
Ä‰^jÖ]<Ù^Óý]<VŁÂ<ÄÚ<áa†ÏÖ]<íeæ†Âäi^Û×Ò<˜Ãe<íÛr<

ـلِ ﴿بِ تناقض القرآن يف قوله بأنـه نـزل : قالــوا ـ انٍ سَ ٍ رَ عَ ٍ بـِمُ  يبِ : الشـعراء( ﴾نيْ
إبـراهيم , (, يف حني أنا نجـد فيـه كلـامت أعجميـة كأسـامء بعـض األعـالم )١٩٥

ريانية ـألشياء مستعارة من لغات أخـر كالسـ, أو أسامء بعض ا)إسامعيل, إسحاق
                                                 

 ).١٢/٦٢(جامع البيان, الطربي ) ١(
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سـكينة  − القرآن(والعربية والنبطية, وأوصلوها إىل ما يقرب من أربعني كلمة, منها 
 ).سجيل −زنجبيل  −السبت  −إستربق −مشكاة −احلور −رسادق −زكاة −

نزل القرآن بلسان عريب مبني, لذا ال يوجد يف سطر من سـطوره : واجلـواب
ري عربية , وال يوجد مجلة واحدة مركبة بام خيالف أسـاليب العـرب مجلة واحدة غ

 .وطرائقها يف البيان
إن وجود كلامت فرنسية متفرقة يف كتاب مكتوب باإلنجليزيـة, لـن جتعـل 
, ولن تشكك يف إنجليزية الكتـاب وال الكاتـب, وبخاصـة حـني  الكتاب فرنسياً

قل كام هي من لغة إىل أخر تكون هذه الكلامت أسامء ألعاجم, فهذه الكلامت تن
 .من غري ترمجة معانيها

عربيـة يف جـذورها  −التـي اسـتعجموها −ثم إن كثرياً من هـذه الكلـامت 
واشتقاقاهتا, وجهل البعض هبا لقلة استخدامها أو غريه ال يعني أعجميتها, ومن 

ليسـت مـن الكلمـة العربيـة ) قرآن(, فكلمة )حور −سكينة  − قرآن(ذلك كلمة 
ا(كرا, وال من الرسيانية  )ָקָרא( , وهـذا )قـرأ(اجلـذر العـريب  , بـل هـي مـن)قرُ

التشابه يف جذور كلامت اللغـات السـامية كبـري ومعـروف عنـد علـامء اللغـات, 
وصوره أكثر من أن حتىص يف اللغـات السـامية, وبسـببه أخطـأ الـبعض يف نسـبة 

 ١(بعض الكلامت العربية األصيلة إىل لغات أخر(. 
, فإنا نقول بأهنا مشتقة عربية عىل وزن )قرآن(لذلك مثالً بكلمة  ولو رضبنا

                                                 
, وقد بني الدكتور اجلمـل أمثلـة )كتاب إلكرتوين(القرآن ولغة الرسيان, أمحد حممد عيل اجلمل,  (١)

اض ريانية عـىل البيــ, فتدور معانيها يف العربية والعربيـة والسـ)احلور(هلذا املتشابه, ومنه لفظة 
والصفاء, لكنها كلمة عربية أصيلة استخدمها العرب, ووردت يف أشعارهم , ومن ذلـك قـول 

 :عمرو بن قُميئة
وضَ ـنيُ حَ ـا عَ ـهلَ                         ـعَ النَبتِ أَرطى    ةٍ     ــوراءَ يف رَ تَقرو مَ  واالـطِـ وَ

 :وقول خليفة بن بشري
الحٌ طرفُها ساجي حتى أضاءَ رسِ                          ورُ العيونِ مِ لٌ        حُ جَ  اجٌ دونه حَ
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 −رمحـن (, ومثل هذا االشـتقاق كثـري يف لغـة العـرب )قرأ , قرآن(من ) فعالن(
 ).غضبان −حريان  –حيوان  –رضوان  –فرقان 

, وهو خيتلف يف معناه عن املصـدر )قرأ(مصدر آخر من الفعل ) قرآن(وكلمة 
رمحن عـن رحـيم, وفرقـان عـن فـرق, ورضـوان عـن رضـا, ( , كام يفرتق)قراءة(

فالقراءة يفيد معنى زائداً , ) فعالن(, فاملصدر )وحيوان عن حياة, وحريان عن حائر
تدل ) احلياة(صورة للقراءة , أما القرآن فهو حقيقة القراءة, وكذلك  ييف أي كتاب ه

اة احلقيقية, لـذلك قـال تدل عىل احلي) احليوان(عىل أي صورة من صور احلياة, بينام 
ـونَ ﴾ : اهللا عن اآلخرة لَمُ عْ ـانُوا يَ انُ لَوْ كَ يَوَ يَ احلَْ ِ ةَ هلَ رَ خِ ارَ اآلْ إِنَّ الدَّ : العنكبـوت(﴿ وَ

 .)١(, وكذلك الفرق بني الرىض والرضوان, وبني الفرق والفرقان)٦٤
 ,لكن العرب أيضاً استخدمت كلامت وفدت إىل العربية من لغـات أخـر

البهـا تتعلـق بمسـميات وافـدة عـىل العـرب, فاسـتوردها العـرب يف وهي يف غ
, )ســندس , إســتربق , زنجبيــل(رحالهتــم إىل الشــام وفــارس مــع أســامئها كـــ 

فأصبحت عربية بالتعريب واستخدام العرب هلا, ويشـبه هـذا اسـتخدامنا اليـوم 
التلفزيـون, (لبعض الكلامت املتعلقة بمصنوعات وفدت إلينـا مـن الغـرب, كــ 

 ).لفيديو , الراديوا
واستعامل العرب ثم القرآن ألمثال هذه الكلامت لن يقلل من عروبـة القـرآن, 
فعروبة أساليبه وفصاحة كلامته مل ينكرمها حتى عـرب اجلاهليـة, وهـم مـن هـم يف 

 .الفصاحة واجلزالة, وكذلك يف احلرص عىل الوقوف عىل زلل يف القرآن أو خطأ
***

                                                 
أمحد اجلمل, جملة كليـة اللغـات والرتمجـة, .اللغتني العربية والرسيانية, د صيغ النسب يف: انظر (١) 

, نقـالً عـن كتـاب القـرآن ولغـة ) ٢٤٤ـ  ٢٤٢(م, ص ٢٠٠١لسـنة  ٣٢جامعة األزهر, العدد 
 .ل الرسيان, أمحد حممد عيل اجلم
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 قة بزعمهمألفاظ قرآنية غري الئ
) النكاح(القرآن يستخدم كلامت ال تليق وختدش احلياء, مثل كلمة : واــقال

) الغـائط(, وأمـا )اجلامع(, ومفهوم كلمة النكاح عندهم )الفرج(أو ) الغائط(أو 
الـذي اعتـربوه ) الفـرج(فرأوه اسامً رصحياً ملا خيرج يف اخلالء, وكذلك احلـال يف 

 .ل اجلامعلفظاً رصحياً يف الداللة عىل حم
 لعل من نافلة القول أن نقرر أن الباحث يف كتب أهـل األديـان: وابـواجل

 لن جيـد كتابـاً مثـل القـرآن يف عنايتـه بـاآلداب وانتقائـه ألجـود الكلـامتاليوم 
 .تعاىل عن كل نقيصة ومثلبة ,, ألنه كتاب الرب احلكيم العليمواأللفاظ
 خيلو عن التطرق إليها كتاب التبول والتربز عمليات حيوية الواجلامع  لكن

مـا يتعلـق هبـذه  تعظمة القـرآن عرضـ بيد أناملناشط اإلنسانية , توجيه يتناول 
االسـتعارة والكنايـة  ذكرها بطريـق, فـال مثيـل لـه املعاين يف قالـب أديب رصـني

 .املستقبح عن اللفظ الرصيحوترفعاً استعالءً 
مسـة عـن اجلـامع, كـام يف قولـه ومن ذلك أنه تبارك وتعاىل عرب باملامسة واملال

بْـلِ أَن  ﴿: تعاىل ـن قَ بَـةٍ مِّ قَ يرُ رَ رِ تَحْ الُوا فَ عُودُونَ ملَِا قَ مْ ثُمَّ يَ ائِهِ ونَ مِن نِّسَ رُ ينَ يُظَاهِ الَّذِ وَ
اهللا ظُونَ بِهِ وَ مْ تُوعَ لِكُ ا ذَ سَّ تَامَ بِريٌ  يَ لُونَ خَ مَ نِ  بِامَ تَعْ يْ رَ هْ يَامُ شَ ِدْ فَصِ ْ جيَ ن ملَّ ِ  فَمَ تَتَـابِعَنيْ مُ

ا ﴾ سَّ تَامَ بْلِ أَن يَ بْـلِ أَن  ﴿: , ومثله قوله)٤−٣ :املجادلة( مِن قَ ـن قَ نَّ مِ ـوهُ تُمُ لَّقْ إِن طَ وَ
نَّ ﴾ وهُ َسُّ اء ﴾: , وقوله)٢٣٧: البقرة( متَ تُمُ النِّسَ سْ  ).٤٣: النساء( ﴿ أَوْ الَمَ

كالرفـث ويف مواضع أخر استعاضت اآليات عن ذكر اجلامع بألفاظ عامـة 
ـيَامِ  ﴿: واإلفضاء واملبارشة واالعتزال, ومن ذلك قوله عز وجل ةَ الصِّ مْ لَيْلَ لَّ لَكُ أُحِ

﴾ مْ آئِكُ فَثُ إِىلَ نِسَ , ولكـن اهللا ": قال ابن عباس, )١٨٧: البقرة( الرَّ الرفـث, اجلـامعُ
 :اللغا من الكالم, وأنشد": الرفث كام قال أبو عبيدة هو, وأصل )١( "كريم يَكني

                                                 
 ).٣/٤٨٧(جامع البيان, الطربي  (١)
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 )١("عن اللغا ورفث التكلم             ورب أرساب حجيج كظم             
ـدْ ﴿ : ففي قوله تعاىل ,باإلفضاء امعوأما التكنية عن اجل قَ ـهُ وَ ونَ ذُ أْخُ يْفَ تَ كَ وَ
مْ إِىلَ بَعْضٍ  كُ ى اهللا تعـاىل عنـه ويف آيـة أخـر كنـَّ, )٢١: النسـاء(﴾ أَفْىضَ بَعْضُ
نّ  ﴿قاء البرشتني باملبارشة; ملا فيه من الت وهُ ُ اآلنَ بَارشِ   .)١٨٧: البقرة( ﴾فَ

كـام , فهي يف لغة العـرب بمعنـى االخـتالط والتضـام )النكاح(وأما لفظة 
 .عقـد النكـاحللداللـة عـىل  :أوهلـام :بمعنيني جمازيني) النكاح(تستعمل العرب 

 .هو اجلامع :والثاين
تِ تناك ": قال الفيومي  نكـح من أو ,بعض إىل بعضها انضم إذا األشجار حَ

ـاحُ (  فيكـون هـذا وعـىل ,بثراهـا اختلط إذا األرض املطر  العقـد يف جمـازاً )  النِّكَ
 وال ,فـيهام ال ,حقيقة بأنه القول يستقيم فال ,غريه من مأخوذ ألنه ,مجيعاً  والوطء

ـحَ (  نحـو بقرينة إال العقد يفهم ال أنه ويؤيده ,أحدمها يف  وال فـالن بنـي يف)  نَكَ
حَ (  نحو بقرينة إال الوطء يفهم   . )٢("املجاز عالمات من وذلك ,زوجته)  نَكَ

األول املجـازي أراد املعنـى  )النكـاح( وحني استخدم القرآن هذه اللفظـة
, وهذا يتبني ملن تأمل اآليات القرآنية, كمثل قوله )اجلامع(, ومل يرد ) عقد النكاح(

مْ وَ  ﴿: تعاىل نكُ ى مِ امَ َيَ وا األْ أَنكِحُ مْ وَ بَادِكُ نْ عِ نيَ مِ احلِِ : , فاملعنى)٣٢: النور( ﴾الصَّ
نَّ  ﴿: زوجوهم, ومثله يف قوله وهُ تُمُ قْ لَّ مَّ طَ نَاتِ ثُ مِ تُمُ املُْؤْ حْ ا نَكَ نُوا إِذَ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ يَ

تِّ  مَ َا فَ وهنَ تَـدُّ عْ ةٍ تَ ـدَّ ـنْ عِ نَّ مِ ـيْهِ لَ ـمْ عَ امَ لَكُ نَّ فَ وهُ َسُّ بْلِ أَن متَ نَّ وَ مِن قَ ـوهُ نَّ عُ ـوهُ حُ ِّ رسَ
ِيالً  احاً مجَ َ , فاآلية رصحية يف طالق الزوجة بعد العقد عليها )٤٩: األحزاب( ﴾رسَ

تُمُ  ﴿: فقولهوقبل الدخول فيها ,  حْ  .أي عقدتم ﴾نَكَ
تنكح املرأة ألربع; ملاهلا وحلسبها ومجاهلا ولـدينها, فـاظفر «: ملسو هيلع هللا ىلصومثله قوله 

                                                 
 ).٢/٤٠٧(اجلامع ألحكام القرآن, القرطبي  (١)
 ).٢/٦٢٤( املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري (٢)
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 . ة ويطلب الزواج منها هلذه األمورأطب املرأي خت )١(»بذات الدين تربت يداك
فـي فاحلـرث أما ي, فــوكذلك كنّى القرآن عن حمل اجلامع باحلرث والتغش

ـئْتُمْ  ﴿: تعاىل قوله مْ أَنَّـى شِ ثَكُ ـرْ واْ حَ أْتُ مْ فَ ثٌ لَّكُ رْ مْ حَ كُ آؤُ ,  )٢٢٣: البقـرة( ﴾نِسَ
ْ  ﴿: والتغيش يف قوله لَتْ محَ َ ا محَ اهَ امَّ تَغَشَّ لَ يفاً فَ فِ   .)١٨٩: األعراف( ﴾الً خَ
: ى القرآن عـن مقـدمات اجلـامع بـاملراودة, كـام يف قولـه تعـاىلوكذلك كنَّ 

ا ﴿ يْتِهَ وَ يفِ بَ هُ الَّتِي هُ تْ دَ اوَ رَ فهـو كنايـة عـام تطلـب املـرأة مـن , )٢٣: يوسف( ﴾وَ
 . الرجل وما يطلبه الرجل من املرأة

الَّتِي  ﴿: يف قوله, )الفرج(ع بـ وبمثل هذا األدب كنى القرآن عن حمل اجلام وَ
ا  هَ جَ رْ نَتْ فَ صَ , وهو لفظ كنايـة, ولـيس بلفـظ رصيـح, كـام )٩١: األنبياء( ﴾أَحْ

فرج القميص,  أصالً  بهاجلهلة من أعاجم العربية, فالفرج عند العرب يراد  توهم
وجٍ  ﴿: أي شقه, ومنه قوله تعاىل رُ ا مِن فُ ا هلََ ن موضع عوالتعبري به , )٢٦ :ق( ﴾مَ

 .ألطف الكنايات وأحسنهاالعفة من 
فرج بالسكون, والفرجة الشق بني الشيئني, والفرج ما بني الرجلني ": قال اجلرجاين

 .)٢("وقال بعضهم أصله الشق, وكني به عن السوأة, وكثر حتى صار كالرصيح.. 
 ,عن التبول والتغوط مل يرصح هبـام, بـل ذكـر الزمهـامالقرآن وحني حتدث 

ـولٌ  ﴿: فقال عن املسيح وأمه ,طعام والرشابوهو ال سُ مَ إِالَّ رَ يَ ـرْ نُ مَ يحُ ابْ ا املَْسِ مَّ
ـمُ  ُ هلَُ بَـنيِّ يْـفَ نُ ـامَ انظُـرْ كَ الَنِ الطَّعَ أْكُ ا يَ انَ ةٌ كَ يقَ دِّ هُ صِ أُمُّ لُ وَ سُ بْلِهِ الرُّ لَتْ مِن قَ دْ خَ قَ

ونَ  كُ فَ ؤْ مَّ انظُرْ أَنَّى يُ اتِ ثُ  .)٧٥: املائدة( ﴾ اآليَ
مـن أخـر صـورة هي و ,فهي أيضاً من ألفاظ الكناية )الغائط(وأما لفظة 

صور األدب القرآين, ألن الغائط يف لغة العرب ليس اسامً للعذرة التي ختـرج مـن 
                                                 

 ).١٤٦٦(, ومسلم ح )٥٠٩٠(أخرجه البخاري ح  (١)
 ).٥٥٣(التعريفات , اجلرجاين, ص  (٢)
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هو املكان املنخفض من األرض, وملا كانوا يقضون حوائجهم فيهـا;  بلاإلنسان, 
 .اهسماللترصيح ب فقد استعملوه للداللة عىل العذرة, لكراهية العرب

 :قال عمرو بن معدي كرب الزبيدي
 قليل األنس ليس به كتيع         فكم من غائط من دون سلمى       

 .ومراده كثرة الوديان التي تفصله عن سلمى
فإننا نذكر املرددين هلذه الشبهة بـبعض  ;ويف مقابل هذا األدب القرآين اجلمِّ 

يف سفر حزقيـال حـني ) اخلرء(فقد ورد ذكر : مما تستقبح ذكره الطباع ما يف كتبهم
عىل اخلرء الذي خيرج  ,وتأكل كعكاً من الشعري": زعموا أن اهللا قال لنبيه حزقيال
 ).٤/١٢حزقيال ( "من اإلنسان ختبزه أمام عيوهنم

يف مواضع ال حتىصـ لكثرهتـا, بـل ورد رصحية يف كتبهم ووردت املضاجعة 
ر يف ـوزنتـا بمصـ": قول التـوراةسية, ومنه عن العالقة اجلن فاضحةذكر تفاصيل 
ام . صبامها زنتا حزقيـال ( "وهناك تزغزغت ترائب عـذرهتام, هناك دغدغت ثدهيّ

, وأمثـال )١/١٥نشـيد ( "حبيبي يل, بني ثديي يبيـت": يف قوهلا ومثله, )٢٣/٣
 .هذا كثري, يطول املقام بتتبعه

, ألنـه كتـاب اهللا وهكذا فـإن أدب العبـارة القرآنيـة ال يبـار وال جيـار
إنام كان لعـدم فهـم من اهتام القرآن بذكر القبيح; وكالمه, وما وقع فيه اآلخرون 

هذه األلفاظ , فقد فاهتم أهنـا ألفـاظ كنايـة تسـتخدمها العـرب لتـوري هبـا عـن 
; ظنها اجلـاهلون كناية الرصيح املستقبح , فلام غلب استعامهلا عىل ما أطلقت عليه

  .ظ الفحش والقباحة ومما ال يليقبلغة العرب من ألفا
*** 
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 املرأة يف القرآن 
ريعاته التـي ـالقرآن يمتهن املرأة , وحيط من منزلتها بالعديد من تش :قالــوا

ـالُ : قدمت الرجل عىل املرأة, فـالقرآن جعـل القوامـة يف األرسة للرجـل جَ ﴿الرِّ
هُ  لَ اهللاُّ بَعْضَ اء بِامَ فَضَّ ىلَ النِّسَ ونَ عَ امُ وَّ ﴾ قَ ىلَ بَعْضٍ , وأرص عـىل )٣٤: النسـاء(مْ عَ

نَّ  :تقديم الرجل عليها بقوله ـيْهِ لَ ـالِ عَ جَ لِلرِّ وفِ وَ رُ نَّ بِاملَْعْ يْهِ لَ ي عَ ثْلُ الَّذِ نَّ مِ هلَُ ﴿وَ
 ﴾ ةٌ جَ رَ  ).٢٢٨: البقرة(دَ

إن املتفوه بمثل هذا جاهل بالتكريم الذي خـص اهللا بـه النسـاء : واجلـواب
 .ملسو هيلع هللا ىلص يف رشيعته وسنة نبيه

ولعل من املناسب قبل اخلوض يف تفاصيله أن نلقي نظرة عىل وضع املرأة عند 
األديان التي سبقت اإلسالم, ففي سفر اجلامعة, وهـو مـن األسـفار املقدسـة عنـد 

املـرأة التـي هـي شـباك , وقلبهـا : فوجدت أمرَّ من املوت ": اليهود والنصار نقرأ
رجـالً ... أما اخلاطئ فيؤخذ هبـا . ينجو منهاأرشاك, ويداها قيود, الصالح قدام اهللا 

 ). ٧/٢٦: اجلامعة( "واحداً بني ألف وجدت, أما امرأة فبني كل أولئك مل أجد
ويف سفر الالويني حديث مسهب يف غاية القسوة عىل املرأة حال حيضتها;  

حتى أن جمرد مسها ينجس املاس إىل املساء, كام ينجس كـل مـن مـس فراشـها أو 
 ).١٥انظر الالويني ( متاعها شيئاً من 

و إذا باع رجل ابنته أمةً ال ختـرج "وأما سفر اخلروج فيجيز لألب بيع ابنته  
, وطبق هذا احلكـم بـوعز يف عهـد القضـاة; ) ٢١/٧اخلروج ( "كام خيرج العبيد

حني اشرت مجيع أمالك ألياملك وحملون, ومن ضمن ما اشرتاه راعـوث املؤابيـة 
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 .)١( )٤راعوث انظر (امرأة حملون 
ويف املسيحية كانت املرأة عىل موعد مع إساءة أكرب, فقد محـل بـولس املـرأة 

لتتعلم املرأة بسكوت يف كل خضـوع, ": خطيئة آدم , وألجل ذلك يأمرها فيقول
ولكن لست آذن للمرأة أن تعلّم, وال تتسلط عىل الرجل, بل تكـون يف سـكوت, 

, فسبب )١٤−٢/١١) ١(تيموثاوس( "ألن املرأة أغويت , فحصلت يف التعدي 
 .يف إغواء الشيطان) حواء(هذه اإلهانة وقوعها 

ويف سفر حكمة يشوع بن سرياخ يؤكد عـىل دور املـرأة يف خـروج اجلـنس 
ابـن ( "من املرأة نشـأت اخلطيئـة, وبسـببها نمـوت أمجعـون": البرشي من اجلنة

 ).٢٥/٢٤سرياخ 
يف احليـاة املسـيحية, عـربّ عنـه األب وقد ترك هذا االهتام للمرأة أثراً بالغـاً 

إهنا مدخل الشيطان إىل نفـس ": ترتليان يف القرن امليالدي الثالث بقوله عن املرأة
 .") الرجل(اإلنسان, ناقضة لنواميس اهللا, مشوهة لصورة اهللا 

: ويقول أيضاً خماطباً النساء بعـد حديثـه عـن دور حـواء يف اخلطيئـة األوىل
أنـتن املـدخل الـذي يلجـه ... !احدة منكن هي حـواء ?ألستن تعلمن أن كل و"

 . "لقد دمرتن الرجل صورةَ اهللا ..الشيطان
إهنا رش ال بد منه, وآفـة مرغـوب فيهـا , ": ويقول األب سوستام عن املرأة

 ."وخطر عىل األرسة و البيت, وحمبوبة فتاكة, ومصيبة مطلية مموهة
, فعقـد ) املرأة ( الكائن ويف الغرب عقدت مؤمترات غريبة لبحث أمر هذا 

م للنظر هل للمرأة روح أم ال? وقرر املـؤمتر ٥٨٦مؤمتر يف مدينة ماكون الفرنسية 
                                                 

م أبـاح للرجـل أن يبيـع امرأتـه بسـت ١٨٠٥وتبعاً لذلك فإن القانون اإلنجليـزي حتـى عـام  (١)
بنسات, يف حني أن قانون الثورة الفرنسية اعترب املرأة قارصاً كالصبي واملجنون , واستمر العمل 

 .م١٩٣٨به حتى عام 
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لـو عـن الـروح الناجيـة, , أن املرأة إنسان ولكنها خملوقة خلدمة الرجل, وأهنـا خِ
 .)١(واستمرت هذه النظرة السلبية إىل املرأة حتى عهد قريب

من االضطهاد حدث يف ظل سيطرة الكنيسة لكن أبشع ما تعرضت له املرأة 
ر; حيـث انعكسـت الصـورة ـر والسـابع عشــعىل أوربا يف القرن السادس عشـ

السوداوية التي تنظر هبا الكنيسة إىل املرأة بظهـور فكـرة اجتاحـت أوربـا, وهـي 
وجود نساء متشيطنات , أي تلبسهن روح شيطانية, فهـن يعـادين اهللا , ويعـادين 

لقـد كـان تعقـب ":  "إنجيـل املـرأة"كارن ارمسرتنج يف كتاهبـا املجتمع , تقول 
املتشيطنات بدعة مسيحية, وكان ينظر إليها عـىل أهنـا واحـدة مـن أخطـر أنـواع 

ومن الصعب اآلن معرفة عدد النساء الالئي قـتلن خـالل اجلنـون  …اهلرطقات
قـب الذي استمر مائتي عام, وإن كان بعض العلامء يؤكد أنه مات يف موجـات تع

يبدو أن  …م١٩١٤املتشيطنات بقدر ما مات يف مجيع احلروب األوربية حتى عام 
 .)٢("األعداد كانت كبرية بدرجة مفزعة

أما إذا عدنا إىل حال املرأة عند عرب اجلاهلية; فإنا سنجد أن حاهلـا مل يكـن 
ر يف بعـض قبـائلهم وأد البنـات ـأفضل بكثري مما عند األمم األخر , فقـد انتشـ

حال املـرأة  −بكلامت جامعة  −هن من املرياث, ويصور لنا عمر بن اخلطاب ومنع
; : (عند العرب قبل اإلسالم, فيقول واهللا إن كنا يف اجلاهلية مـا نعـد للنسـاء أمـراً

 . )٣( )حتى أنزل اهللا فيهن ما أنزل, وقسم هلن ما قسم

                                                 
تعدد نساء األنبياء , ومكانة املرأة يف اليهودية واملسيحية واإلسالم , أمحد عبـد الوهـاب , : انظر (١)

 ).٢٧٧(رص تاريخ الكنيسة, ملر, ص , وخمت) ٣٣٩−٣٣٠(ص 
تعدد نساء األنبياء , ومكانة املرأة يف اليهودية واملسيحية واإلسالم , أمحد عبـد الوهـاب , : انظر) ٢(

 ).٢٤٧−٢٣٣(ص 
 ).٤٩١٣(أخرجه البخاري ح  (٣)
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ر العبادية, لقد قرر اإلسالم تساوي الذكر باألنثى يف إنسانيتهام وكافة األمو
ــة والنفســية  ــنهام يف يشء إال حــال التعــارض مــع الطبيعــة التكويني ــز بي ومل يمي

 .والوظيفية للذكر أو األنثى
إنـام النسـاء شـقائق «: بقولهملسو هيلع هللا ىلص فأما تساوهيام يف اإلنسانية, فقد قرره النبي 

ا النَّ  ﴿ري ـكيف ال يتساويان ومها معاً أصل اجلنس البش ,)١( »الرجال َ ا أَهيُّ ـا يَ اسُ إِنَّ
أُنثَى ﴾ رٍ وَ كَ ن ذَ نَاكُم مِّ قْ لَ , ويشملهام مجيعاً تكريم اهللا للجـنس )١٣: احلجرات( خَ

ـنَ الطَّيِّبَـاتِ البرشي  م مِّ نَـاهُ قْ زَ رَ ـرِ وَ الْبَحْ ِّ وَ مْ يفِ الْربَ نَاهُ لْ َ محَ مَ وَ نِي آدَ نَا بَ مْ رَّ دْ كَ لَقَ ﴿وَ
قْ  لَ َّنْ خَ ثِريٍ ممِّ ىلَ كَ مْ عَ نَاهُ لْ فَضَّ يالً ﴾ وَ ضِ فْ  ).٧٠: اإلرساء(نَا تَ

ويقرر القرآن أهلية املرأة لإليامن والتكليـف والعبـادة, ومـن ثـم املحاسـبة 
يِّبَـةً  ﴿واجلزاء  يَـاةً طَ يِيَنَّـهُ حَ نُحْ لَ نٌ فَ مِ ـؤْ ـوَ مُ هُ ـرٍ أَوْ أُنثَـى وَ كَ ـن ذَ اً مِّ احلِ لَ صَ مِ نْ عَ مَ

ـ ا كَ نِ مَ سَ م بِأَحْ هُ رَ مْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ لُـونَ ﴾ وَ مَ عْ واْ يَ , فهـي كالرجـل )٩٧: النحـل(انُ
ـمْ  ﴿رعية ـسواء بسواء, وهذا التساوي يرسي يف املسؤولية الش ُ هبُّ مْ رَ ابَ هلَُ تَجَ اسْ فَ

ن بَعْضٍ ﴾ م مِّ كُ رٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُ كَ ن ذَ م مِّ نكُ لٍ مِّ امِ لَ عَ مَ يعُ عَ : آل عمـران( أَينِّ الَ أُضِ
 الرجــال والنســاء يف ثــواب وعقــاب أفعــال , حيــث إن اهللا يســاوي بــني)١٩٥

نَـاتِ  ﴿اإلنسان, بال متييز جلنس أو لون  مِ املُْؤْ نِنيَ وَ مِ املُْـؤْ تِ وَ ـلِامَ املُْسْ نيَ وَ لِمِ إِنَّ املُْسْ
ـعِنيَ  اشِ اخلَْ اتِ وَ ـابِرَ الصَّ ينَ وَ ابِرِ الصَّ اتِ وَ ادِقَ الصَّ ادِقِنيَ وَ الصَّ انِتَاتِ وَ الْقَ انِتِنيَ وَ الْقَ وَ

مْ وَ  هُ وجَ رُ افِظِنيَ فُ احلَْ تِ وَ ائِامَ الصَّ نيَ وَ ائِمِ الصَّ اتِ وَ قَ دِّ املُْتَصَ قِنيَ وَ دِّ املُْتَصَ اتِ وَ عَ اشِ اخلَْ
احلَْ  ينَ اهللاوَ اكِرِ الذَّ ثِرياً  افِظَاتِ وَ دَّ اهللا كَ اتِ أَعَ اكِرَ الذَّ يامً ﴾  وَ ظـِ ـراً عَ أَجْ ةً وَ ـرَ فِ غْ م مَّ هلَُ

 ). ٣٥: األحزاب(

                                                 
, وحسـنه األلبـاين يف )١١٣(, والرتمـذي ح )٢٣٦(, وأبـو داود ح )٢٥٦٦٣(أخرجه أمحد ح  (١)

 ).٢٣٤(يب داود ح صحيح أ



٢٦٥ 

 
 
 
 
 
 
 

<<<°×ŞfÛ{Ö]<ïæ^Â<àÂ<
 

باجلنـة مـن ملسو هيلع هللا ىلص م من تفضيل الذكر عىل األنثـى, ويعـد النبـي ويربأ اإلسال
من كانت له أنثى فلم يئـدها ومل هينهـا ومل يـؤثر «: أكرمها ومل يفضل الذكور عليها

  .)١( »ولده عليها; أدخله اهللا اجلنة
يويص بحق املرأة وحيذر الرجل من االغرتار بقوتـه وظلمهـا,  ملسو هيلع هللا ىلصوما زال 

: حـق الضـعيفني) أي أشـدد(اللهم إين أحرج «: هافيشهد اهللا عىل تأكيده عىل حق
 .ة فمثل هذا يتناقض مع القول بظلم اإلسالم للمرأ, )٢( »اليتيم واملرأة

ولسوف نعرض تفصيالً ألهم ما يثار حول املـرأة يف اإلسـالم ومـا زعمـه 
 .املبطلون من انتقاص اإلسالم كرامتها وأنه ظلمها

                                                 
 ).١٩٥٨(, وأمحد ح )٥١٤٦(أخرجه أبو داود ح  (١)
 ).٩٣٧٤(, وأمحد ح )٣٦٧٨(أخرجه ابن ماجه ح  (٢)
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ğ÷æ_<V<íqæˆÖ]<Ü×¾æ<íÚ]çÏÖ] 
: القرآن ظلم املرأة حني جعل القوامة يف املجتمع للرجل دون املـرأة :واـقال

ـنْ  ﴿ ـواْ مِ قُ امَ أَنفَ بـِ ـىلَ بَعْـضٍ وَ مْ عَ ـهُ لَ اهللاُّ بَعْضَ اء بِامَ فَضَّ ىلَ النِّسَ ونَ عَ امُ وَّ الُ قَ جَ الرِّ
مْ  اهلِِ وَ  ).٣٤: النساء(﴾ أَمْ

 امــل مـع املــرأةإن نظــرة رسيعـة إىل املــنهج اإلسـالمي يف التع :وابـواجلـ
يـويص بحسـن  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ستكشف عن القدر العظيم للمرأة يف اإلسالم, فام زال

 ,فحمـد اهللا ملسو هيلع هللا ىلصفي حجة الوداع وأمام مجوع الصحابة وقف النبي , فعرشة النساء
, فإنام هن عوان عندكم «: وقال ,وأثنى عليه أي مثل [أال واستوصوا بالنساء خرياً

, فأمـا أال إن لكم ..  ]األسريات عندكم , ولنسائكم عليكم حقـاً عىل نسائكم حقاً
م مـن تكرهـون, وال يـأذنَّ يف بيـوتكم ملـن  كُ حقكم عىل نسائكم فال يوطئن فرشَ

  .)١( »تكرهون, أال وحقهنَّ عليكم أن حتسنوا إليهن يف كِسوهتن وطعامهن
الصرب عىل ما يصدر منهن مـن أذ وللنساء بحسن العرشة  ملسو هيلع هللا ىلصأمر النبي و

واستوصـوا «: ملسو هيلع هللا ىلصتها تأخذ حقها بلساهنا, فقد قال لَّ بِ املرأة بحسب جِ اللسان, فإن 
لَع أعاله, فإن ذهبت  لَع, وإن أعوج يشء يف الضِ , فإهنن خلقن من ضِ بالنساء خرياً

  .)٢( »تقيمه كرسته, وإن تركته مل يزل أعوج, فاستوصوا بالنساء خرياً 
ية حتتـاج إىل قائـد وملا كانت األرسة كسائر املؤسسات املجتمعية واالقتصاد

ـونَ  ﴿ رأةامل دونللرجل  يف األرسةالقوامة  يقودها; فإن القرآن جعل امُ وَّ الُ قَ جَ الرِّ
مْ  اهلِِ ـوَ ـنْ أَمْ ـواْ مِ قُ امَ أَنفَ بـِ ىلَ بَعْضٍ وَ مْ عَ هُ لَ اهللاُّ بَعْضَ اء بِامَ فَضَّ ىلَ النِّسَ : النسـاء( ﴾عَ

رسة, وهو الرجل, إذ أي جمتمع وىل يف األولية األؤساآلية حتدد صاحب املف, )٣٤
يمتاز بـه بام يقود من حتت واليته ول ؤم مسال خيلو من قيِّ  − م كربأصغر  −إنساين 

                                                 
 ).١٨٥١(, وابن ماجه ح )١١٦٣(أخرجه الرتمذي ح  (١)
 ).١٤٦٨(, ومسلم ح )٣٣٣١(أخرجه البخاري ح  (٢)
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أو خـربة وأقدميـة يف  سـهمكـرب يف األأحصة  هو امتالكأ هككرب سن ,ن اآلخرينع
أو قائد هلـذه  ول أولؤالبد من وجود مدير أو مس −عىل كل حال  −, لكن العمل

 .املؤسسة
وىل أن تكـون املسـئولية األإمـا  :حـد خيـارينأمـام أ حالتنا هذه نحـن ويف
 .أن تكون للرجل وأ ,للمرأة

 سـاواةاملب ويصــرخ الذي ما فتـئ ينـادي −إن نظرة بسيطة تتفحص عاملنا 
يف خمتلـف  لتكشف لنا عن حقيقة متيـز الرجـل عنهـا − ةأاملروالرجل  العمياء بني

إىل  كـم نسـبة الـوزيرات :القارئ الكريم لأك أس, لذلبلدان الداعني إىل املساواة
وكـم نسـبة امللـوك  ?بـني اجلنسـني نـادي باملسـاواةيف دول العامل الذي يالوزراء 
الدولـة والربملـان وقـادة  نسـاءوكـم نسـبة  ?يف تلك الـبالد من النساء والرؤساء

 !إىل الرجال يف هذه الدول? حزاباأل
عـىل املـرأة  −يف كـل هـذا  −لرجـل ال ريب أننا مجيعاً متفقون عـىل تقـدم ا

 .?يدعون املساواةعند من  فكيف وقع هذابفارق كبري , و
املرأة مناصـب  توليةعىل األرقام العاملية يف أسكندنافية حققت الدول اإلإن 

 , ملاذا?% ٣٠ـقيادية, لكنها مل تتجاوز نسبة ال
ىلَ  ﴿ :القرآن جييبنا ونَ عَ امُ وَّ الُ قَ جَ اء بِامَ الرِّ لَ اهللا النِّسَ ىلَ بَعْضٍ   فَضَّ مْ عَ هُ بَعْضَ

مْ  اهلِِ ـوَ ـنْ أَمْ ـواْ مِ قُ بِامَ أَنفَ  ,نعـم لقـد خلـق اهللا الرجـال لغايـة, )٣٤: النسـاء( ﴾ وَ
 ولية القيـادةؤما يعينهم عليها , ومن ذلك مسواإلمكانات لكات عطاهم من املَ أو

رة مصـانة, وجة دُ ول عن رعاية البيت ونفقته, فالزؤألنه مس يف األرسة واملجتمع,
أن تكدح وتشقى بالعمل لتضمن مكانـاً هلـا يف وال مطلوباً منها ليس واجباً عليها 

وال هـو متناسـب مـع أنوثتهـا وطبيعتهـا  ,بيت الزوجية, فهذا ليس من واجباهتا
تناسـب مهمتهـا السـامية يف إدارة بيتهـا فطرهـا اهللا عليهـا لاحلانية العاطفية التي 
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وكلكـم مسـؤول  ,كلكم راعٍ « والرعاية ئهم حقهم من احلنووتربية أبنائها وإعطا
وهو مسؤول عن رعيته, واملرأة راعيـة يف بيـت  ,والرجل راعٍ يف أهله..  عن رعيته
 . )١(»وهي مسؤولة عن رعيتها ,زوجها

اً كانت أو زوجة, أختاً كانت أو ابنـة واملرأة يـد املعطـي « مكفولة النفقة, أمّ
واجب ف ,)٢(»ثم أدناك أدناك ,وأختك وأخاك ,أمك وأباك :وابدأ بمن تعول ,العليا

, ولو كانت ذات مال عىل و, الرجل اإلنفاق عىل األرسة عموماً  الزوجة خصوصاً
 . )٣(»وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف« :بذلك ملسو هيلع هللا ىلصووظيفة, فقد أمر النبي 

 والعالقة الزوجية مجلة متبادلة من احلقوق والواجبـات, وهـي قائمـة عـىل
ةٌ  ﴿مبدأ األخذ والعطاء  جَ رَ نَّ دَ يْهِ لَ الِ عَ جَ لِلرِّ وفِ وَ رُ نَّ بِاملَْعْ يْهِ لَ ي عَ ثْلُ الَّذِ نَّ مِ هلَُ  ﴾وَ

ليست لقعود جنس النساء عـن جـنس  )القوامة( , وهذه الدرجة )٢٢٨: البقرة(
الرجال, بل تفضيل متناسب مع ما أودعه اهللا يف الرجل مـن اسـتعدادات فطريـة 

 . ه وتتناسب مع إنفاقه عىل األرسةتالئم مهمت

أكمـل  ملسو هيلع هللا ىلصتفرده بالقرار, فها هو  ية واألرسة ال تعنأقوامة الرجل عىل املرو
, فحسـب األرسةبـمـة, ال م سلمة يف مسألة تتعلق باألأيستشري الرجال وسيدهم 

إىل ليعودوا رؤوسهم وحيلوا من عمرهتم; أن حيلقوا يوم احلديبية مر أصحابه أ فقد
دخل عىل أم سلمة, فذكر هلا مـا , فحدأمل يقم منهم كرهوا ذلك وف ,نورةامل ملدينةا

يا نبي اهللا أحتب ذلك? اخرج ثم ال تكلم أحداً : (فقالت أم سلمة, لقي من الناس
نَكَ  دْ فلم يكلـم أحـداً  ,وتدعو حالِقَك فيحلِقَك, فخرج ,منهم كلمة حتى تنحر بُ

نَـه, ودعـا حالِقـه دْ فحلَقـه, فلـام رأوا ذلـك قـاموا  منهم حتى فعل ذلك, نحـر بُ
                                                 

 ).١٨٢٩(, ومسلم ح )٨٩٣(أخرجه البخاري ح  (١)
 ).٧٠٦٥(, وأمحد ح )٢٥٣٢(ائي ح أخرجه النس (٢)
 ).١٢١٨(أخرجه مسلم ح  (٣)
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هم يقتل بعضاً غامً   .)١( )فنحروا, وجعل بعضهم حيلِق بعضاً حتى كاد بعضُ
مـن القـيم عـىل : األبطولـة, فنسـأهلمهذه بقي أن هنمس يف آذان أصحاب 

الرجل ليس من " :األرسة يف كتابكم الرجال أم النساء? وما رأيكم يف قول بولس
أجل  من ل, وألن الرجل مل خيلق من أجل املرأة, بل املرأةاملرأة, بل املرأة من الرج

, وهذا النص وأمثاله يفيـد قوامـة الرجـل, )٩−١١/٨) ١(كورنثوس ( "الرجل
ويفيد أيضاً ما ال نقبله, ونراه إزراء باملرأة التي مل ختلق للرجل, فهي ليست كسائر 

وعـامرة األرض  ما سخره اهللا لنا من متاع, بـل هـي كالرجـل خملوقـة لعبـادة اهللا
 .بمنهجه تبارك وتعاىل

                                                 
 ).٢٧٣٤(أخرجه البخاري ح  (١)
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ونَ  ﴿: القرآن ظلم املرأة حني أجاز لزوجها أن يضـرهبا :قالــوا افُ َ الالَّيتِ ختَ وَ
ـواْ  بْغُ ـالَ تَ مْ فَ ـنَكُ عْ إِنْ أَطَ نَّ فَ بُوهُ ِ ارضْ عِ وَ اجِ نَّ يفِ املَْضَ وهُ رُ جُ اهْ نَّ وَ عِظُوهُ نَّ فَ هُ وزَ نُشُ

بِيالً إِنَّ اهللالَ عَ  نَّ سَ بِرياً ﴾ يْهِ لِيّاً كَ انَ عَ  ).٣٤: النساء( كَ
سبق لنا التعرف عىل منهج القرآن يف التعامل مع املرأة, ورأينا ما  :واجلـواب

فيه من التكريم واإلجالل الذي عزَّ أن نجد مثيله يف كتـب اآلخـرين, فهـذا هـو 
خـريكم خـريكم «اً هلذا األصـل كان نموذجملسو هيلع هللا ىلص األصل يف معاملة املرأة , والنبي 

ملسو هيلع هللا ىلص ما رضب رسول اهللا ( :, وصفته أم املؤمنني عائشة)١(»ألهله, وأنا خريكم ألهيل
; إال أن جياهد يف سبيل اهللا, ومـا نيـل منـه يشء  شيئاً قط بيده, وال امرأة وال خادماً

 . )٢()قط فينتقم من صاحبه إال أن ينتهك يشء من حمارم اهللا فينتقم هللا عز وجل
هكذا, فاألصل تكريم املرأة, لكن للقاعدة شواذ, فاإلنسان مكـرم, لكـن و

حفـظ حياتـه, أمـا القاتـل فيقتـل,  −يف اإلنسان −هيان, واألصل اللص واملجرم
واألصل يف املرأة تكريمها, لكن الناشز املستخفة برباط الزوجية تُرضب وتـؤدب 

 .إذا مل تنفع معها وسائل اإلصالح , ولو قَتلت تُقتل
د أذن القرآن الكريم للزوج بتأديب زوجه, بل أوجب عليـه ذلـك, فلـو وق

; فـإن الـزوج ينـدب إىل  كانت زوجة الواحد منا ال تصـيل مـثالً أو امـرأة ناشـزاً
وعظها, ثم هجرها إن أرصت عىل النشوز وتدمري احلياة األرسية, فإن مل ترعـوي 

 .فإن اهللا أذن له برضهبا رضباً خفيفاً غري مربح
ليس أصالً يف معاملة املرأة, بل هو خاص بالزوجة  −كام سبق  −تأديبوهذا ال

الناشز سيئةِ اخللق والدين, وهو نوع من الرمحـة هبـا والوقايـة هلـا مـن حسـاب اهللا 
                                                 

 ).٣٧٩٥(أخرجه الرتمذي ح (١) 
 ).٢٣٢٨(أخرجه مسلم ح  (٢)
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افِظَـاتٌ  ﴿: وعقابه, قال تعاىل انِتَاتٌ حَ اتُ قَ احلَِ الصَّ ـظَ اهللا فَ فِ امَ حَ يْـبِ بـِ الـالَّيتِ  لِّلْغَ وَ
وزَ  افُونَ نُشُ َ ـالَ ختَ مْ فَ ـنَكُ ـإِنْ أَطَعْ نَّ فَ بُـوهُ ِ ارضْ عِ وَ اجِ نَّ يفِ املَْضَ وهُ رُ جُ اهْ نَّ وَ نَّ فَعِظُوهُ هُ

واْ عَ  بْغُ بِيالً إِنَّ اهللاتَ نَّ سَ يْهِ بِرياً ﴾ لَ لِيّاً كَ انَ عَ رب آخـر وسـائل ـ, فالضـ)٣٤: النساء( كَ
 .صالحاإلصالح, ويكون بعد الوعظ واهلجر واستفراغ اجلهد يف التقويم واإل

وحني نتحدث عن الرضب تدور يف خميلة البعض النامذج السيئة التـي يـئن 
العامل يف رشقه وغربه منها , فقد أصبح العنف مع النساء والقسـوة معهـن مرضـاً 
عاملياً مزرياً باإلنسان اليوم, وهو بالطبع مما حيرمه القرآن الذي ال يـأذن بالرضـب 

رب غـري املـربح, وقـد مثلـوا هلـا برضـهبا ـضاملربح, فاجلائز يف رضب الناشز ; ال
منبهـاً ملسو هيلع هللا ىلص بالسواك, وهو عود صغري لو رضب به طفل ملا تأذ, وقد قـال النبـي 

فاتقوا اهللا يف النساء, فإنكم أخذمتوهن بأمـان اهللا, «: عىل قدر الرضب املسموح به
واســتحللتم فــروجهن بكلمــة اهللا, ولكــم علــيهن أن ال يــوطئن فرشــكم أحــداً 

فإن فعلن ذلك فـارضبوهن رضبـاً غـري مـربح, وهلـن علـيكم رزقهـن  تكرهونه,
  .)١( »وكسوهتن باملعروف

أما الرضب املربح الذي يرتك أثراً عىل اجلسد فهو حرام, وبخاصة إذا كـان 
: من رضب احليوان عىل وجهه, فام بالنا بالزوجـة ملسو هيلع هللا ىلص عىل الوجه, فقد لعن النبي 

 .)٢( »ة يف وجهها أو رضهبا يف وجههاأما بلغكم أين قد لعنت من وسم البهيم«
: سمعه يؤكد عىل حقوقها ويقـولملسو هيلع هللا ىلص وملا دخل معاوية القشرييُ عىل النبي 

ر « , وأطعمْ إذا أُطعمت, واكسُ إذا اكتسيت, وال هتجُ ال ترضبِ الوجه, وال تقبِّحْ
 .)٣( »إال يف البيت, كيف وقد أفىض بعضكم إىل بعض; إال بام حل عليهن

                                                 
 ).١٢١٨(أخرجه مسلم ح (١) 
 ).٢٥٦٤(أخرجه أبو داود ح  (٢)
 ).١٩٥٤١(أخرجه أمحد ح  (٣)
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عـىل املنـرب ملسو هيلع هللا ىلص ألولئك الذين يضـربون زوجاهتم وقف ملسو هيلع هللا ىلص  وذماً من النبي
يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد, فلعله يضـاجعها «: يويص بالنساء, فيقول

  .)١( »من آخر يومه
يـا رسـول اهللا, إن يل : رجل يشكو زوجته, فقالملسو هيلع هللا ىلص وذات مرة جاء إىل النبي 

يا رسـول اهللا, إهنـا : فقال. »طلقها«: ملسو هيلع هللا ىلصامرأة فذكر من طول لساهنا وإيذائها? فقال 
رها, فإن يك فيها خري فستفعل, وال ترضب «: ذات صحبة وولد? قال فأمسكها وأْمُ
 . عن رضهبا رغم سوء معاملتها وخلقهاملسو هيلع هللا ىلص , فنهاه )٢( »ظعينتك رضبَك أَمتَك

وخشية من وقوع بعض األزواج يف الظلم والتعدي والتعسف يف التأديـب 
لكن بعض الزوجات أسـأن إىل أزواجهـن, إذ ال , »ال ترضبوا إماء اهللا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال 

ذئِـرنَ النسـاءُ عـىل : فقالملسو هيلع هللا ىلص يصلح حاهلن إال التأديب, فجاء عمر إىل رسول اهللا 
يف رضهبن, فأطاف بـآل رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص , فرخص )أي نفرن واجرتأن(أزواجهن 

لقد طاف بآل حممد نساء كثري «: ملسو هيلع هللا ىلصنساء كثري يشكون أزواجهن, فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
 . )٣( »أزواجهن, ليس أولئك بخياركم يشكون

لكل حر رشيف أن يتقي اهللا تعـاىل يف زوجـه, ملسو هيلع هللا ىلص وهكذا نر وصاة النبي 
الـذي مـا ملسو هيلع هللا ىلص وأن يعف لسانه ويكف يده باألذ عنها, كام كان يفعل رسول اهللا 

رضب زوجاً وال قبحها, وأما أولئك املسيئون الذين يرضبون زوجاهتم فحسبهم 
م ليسوا من خيـار املـؤمنني, فخـريهم خـريهم ألهلـه, عليهم أهنملسو هيلع هللا ىلص حكم النبي 
 .خرينا ألهلهملسو هيلع هللا ىلص ورسول اهللا 

نَّ  ﴿لقد أوجب القرآن العرشة باملعروف حال احلـب والكراهيـة  وهُ ُ ـارشِ  َعَ
                                                 

 ).٢٨٥٥(م ح , ونحوه يف مسل)٤٩٤٢(أخرجه البخاري ح (١) 
 ).١٥٩٤٩(, وأمحد ح )١٤٢(أخرجه أبو داود ح  (٢)
 ).١٩٨٥(, وابن ماجه ح )٢١٤٦(أخرجه أبو داود ح  (٣)
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رَ  ى أَن تَكْ عَسَ نَّ فَ وهُ تُمُ هْ رِ إِن كَ وفِ فَ رُ ـلَ اهللابِاملَْعْ ْعَ جيَ يْئاً وَ واْ شَ رياً ﴾  هُ ثـِ اً كَ ـريْ فِيـهِ خَ
, فإن وقع طالق ثم انتهت عـدهتا; فإمـا أن يمسـكها بمعـروف أو )١٩: ساءالن(

ـانٍ ﴾  يسـرحها بإحسان سَ يحٌ بِإِحْ ــرِ وفٍ أَوْ تَسْ ـرُ عْ ـاكٌ بِمَ سَ إِمْ ـانِ فَ تَ رَّ ﴿ الطَّالَقُ مَ
 ).٢٢٩: البقرة(

وهذه العرشة باملعروف للزوجة تصبح ميزاناً للخريية عنـد اهللا يسـتبق فيـه 
خريكم خريكم ألهله, وأنا خـريكم «: ملسو هيلع هللا ىلصة اهللا ورضاه, فقد قال املسلمون إىل حمب

هم بأهله«: , ويف رواية)١(»ألهيل   .)٢(»إن أكمل املؤمنني إيامناً أحسنُهم خلقاً وألطفُ

                                                 
 ).٣٧٩٥(أخرجه الرتمذي ح (١) 
 ).٢٣٦٨٤(, وأمحد ح )٢٦١٢(أخرجه الرتمذي ح (٢) 
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ğ̂nÖ^m<Vl^qæˆÖ]<‚Ãi 
القرآن ظلم املرأة حـني أبـاح للرجـل أن يتـزوج عليهـا, ويف هـذا  :قالــوا

 .إرضار بمصلحتها
التعرف عىل حكم اإلسالم يف املسـألة نقـرر أن اإلسـالم مل  قبل :واجلـواب

يكن أول من رشع هذه الرشعة التي رشعتها األمـم وامللـل قبـل اإلسـالم, فقـد 
تعـدد الزوجـات وتعـدد : عرفت األمم مجيعاً التعدد, لكنها تـرددت بـني نوعيـه

اء بـاملرأة اخلليالت, فقد أجاز اإلسالم األول منهام, وحرم الثاين ملـا فيـه مـن إزر
وظلم فادح هلا , فهو جيردها من مجيع احلقوق الزوجية, فالعشيق ال يلتزم للخليلة 
بام يلتزم به الزوج لزوجاته من نفقة وسكن ورعاية للزوجات وألبنائهن من غـري 

 .تفريق بينهم
والرساالت الساموية قبل اإلسـالم أباحـت تعـدد الزوجـات, ويكفـي يف 

هد القديم الذي يؤمن به اليهـود والنصـار يقـر بـأن إثبات ذلك أن نذكر أن الع
, وأمـا يعقـوب )سارة وهاجر وقطـورة(إبراهيم كان متزوجاً من ثالث زوجات 

انظـر (, )زلفـة وبلهـة(, واألَمتـني )ليئـة وراحيـل(فكان متزوجاً مـن األختـني 
, ويذكر الكتاب املقدس أن داود كان لـه سـبع زوجـات, وأن ابنـه )٢٩التكوين 
كانـت لـه سـبع مائـة مـن النسـاء السـيدات, وثـالث مائـة مـن ": النبي سليامن

, فالتعدد مرشوع يف رشائع التوراة ومن غري )١١/٣) ١(سفر امللوك ( "الرساري
 .ضوابط وال رشوط

وأما املسيحية فهي حترم تعدد الزوجات رغم أنه مل يرد عن املسيح ما يبطـل 
جئت لنقض الناموس أو األنبياء, بـل ما ": هذه الرشيعة التوراتية, فاملسيح يقول

 .)٥/١٧متى (  "ألكمل
بل إن العهد اجلديد يشـري إىل مشــروعية التعـدد, حيـث يقـول بـولس يف 
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فيجب أن يكون األسقف بال لوم بعلَ امرأة واحـدة  "): ٣/١٢) ١(تيموثاوس (
, ويفهـم منـه منـع تعـدد الزوجـات  "ليكن الشاممسة كل بعل امرأة واحـدة... 

 ., وجوازه لغريهللشامس
و قد بقيت قضية تعدد الزوجات صيحة تنادي هبا فرق مسيحية شتى مثـل 

يف أملانيا يف أواسط القرن السادس عرش للميالد ,  "األنانا بابتيست"الال ممعدانيني 
من يريد أن يكون مسيحياً حقيقياً فعليه أن : يقول) م١٥٣١(وكان القس فونستري 
 .يتزوج عدة زوجات

ادت فرقة املورمون يف مطلع القرن التاسع عرش, ومل يتخلوا عنه إال وبمثله ن
 .بضغط السلطات املدنية يف أواخر القرن التاسع عرش

وقد بلغت الدعوة إىل إباحة تعـدد الزوجـات مبلغـاً عظـيامً عنـد مفكـري 
الغرب وعلامئهم; وبخاصة بعد أن عانت أوروبا من نقص شديد يف عدد الرجال 

مليـون رجـل, وكـذلك  ٤٨العامليتني التي قتـل فـيهام أكثـر مـن نتيجة للحربني 
  .)١(النتشار الفواحش والزنا وزيادة عدد اللقطاء

ولو عدنا للحديث عن عرب اجلاهلية لرأينا أن التعـدد شـائع عنـدهم مـن 
غري ضوابط, فكان لبعضهم عرش زوجات, فقد أسلم غيالن بن سـلمة الثقفـي, 

وأما عمـرية األسـدي , )٢( »اخرت منهن أربعاً « :ملسو هيلع هللا ىلصبي الن له وحتته عرش نسوة, فقال
اخرت مـنهن « :فقالملسو هيلع هللا ىلص للنبي  ذلك فذكرت, أسلمت وعندي ثامين نسوة : فيقول
  .)٣( »أربعاً 

                                                 
والتبشري , )٢٤١−٢٤٠(حوار رصيح بني عبد اهللا وعبد املسيح, عبد الودود شلبي , ص : انظر) ١(

 ).٢٠٤(واالسترشاق, حممد عزت الطهطاوي , ص 
 ).٤٥٩٥(, وأمحد ح )١٩٥٣(, وابن ماجه ح )١٢٨(أخرجه الرتمذي ح  (٢)
 ) .٢٢٤١(أخرجه أبو داود ح  (٣)
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وهكذا فالتعدد موجود قبل اإلسالم, ومن غـري ضـوابط, وذلـك لواقعيـة 
 هذه الرشعة, وحاجة بعض األزواج إىل الـزواج بغـري زوجتـه ملرضـها أو لعـدم

قــدرهتا عــىل اإلنجــاب أو توقفهــا, أو لغــري ذلــك مــن األســباب, ولــوال تعــدد 
 .الزوجات ملا تزوجت الكثري من العوانس واملطلقات وذوات األمراض

لقد كان اإلسالم واقعياً حني أقر رشيعة التعدد, فتزوج الزوج بأخر أوىل من 
لـق البـاب أمـام تعـدد طالق األوىل, وأوىل من العالقة املحرمة, فالتعدد املرشوع يغ

 . العشيقات غري املرشوع الذي جيتاح املجتمعات اإلنسانية التي ترفض التعدد
مـن % ٧٥م أن ١٩٨٠جاء يف إحصائية عن اخليانة الزوجية منشورة يف مايو 

األزواج يف أوروبا خيونون زوجاهتم, وأفادت إحصائية أخـر أن مليـون امـرأة 
ــ ــا خ ــاء بأمريك ــن يف البغ ــاً عمل ــن تقريب ــرتة م , )م١٩٩٠م إىل ١٩٨٠(الل الف

 .واإلحصائيات األحدث أسوأ وأفظع, فام هو السبب يف كل هذا البالء?
ولنسمع إىل املصلح الشهري مارتن لـوثر مؤسـس فرقـة الربتسـتانت وهـو 

من أجل .. إن نبضة اجلنس قوية لدرجة أنه ال يقدر عىل العفة إال القليل ": جييب
بل إن الزواج بـامرأتني قـد يسـمح ... فة من الراهب ذلك الرجل املتزوج أكثر ع

, كعالج القرتاف اإلثم, كبديل عن االتصال اجلنيس غري املرشوع  .)١("به أيضاً
إن البرشية ال غناء هلا عن تعدد الزوجـات إذا شـاءت أن حتيـا حيـاة العفـة 

إىل والطهر, وهذا ما ستقودنا إليه دراسة بسيطة لإلحصاءات العامليـة التـي تشـري 
زيادة مطردة لنسبة النساء, فإذا كان عدد اإلناث يف الواليات املتحـدة األمريكيـة 
يزيد عىل عدد الذكور بأربعة ماليني امرأة, فإن املجتمع األمريكي خمري بني القبول 

 .بأربعة ماليني بغي أو بأربعة ماليني أرسة رشعية تتعدد فيها الزوجات
                                                 

تعدد نساء األنبياء, ومكانة املرأة يف اليهودية واملسيحية واإلسالم, أمحـد عبـد الوهـاب , : انظر (١)
 ).١٨٥,  ١٦٥−١٥٦(ص 
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وجات صورة من حكمة اهللا احلكيم , إذ وهكذا فإن إباحة القرآن لتعدد الز
واقع األرض ال يصلح إال بمثل هذا الترشيع, فعدد نساء البرش اليـوم يربـو عـىل 
رجاهلا بأربعامئة مليون امرأة, مما جيعل تعدد الزوجات رضورة ملحة لكل جمتمـع 

لورافيشـيا  "لـذلك تقـول الكاتبـة اإليطاليـة خيشى الفسـاد وحيـذر االنحـالل, 
ــة عـىل أن تعــدد ": "فاغلريي قَ لَ طْ م الـدليل حتـى اآلن بـأي طريقــة مُ قُ إنه مل يَ

م  ويف استطاعتنا .. الزوجـات هو بالضـرورة رشّ اجتامعي وعقبـة يف طريق التّقـدّ
أيضا أن نُصـرّ عىل أنـه يف بعض مراحـل التّطـور االجتامعي عندما تنشـأ أحـوال 

ضخم إىل حــدّ اسـتثنائي يف احلــرب خاصة بعينها , كأن يُقتل عـدد من الذكور 
 .)١("مثالً ; يُصبح تعـدد الزوجات رضورة اجتامعية

لكن واقعية اإلسالم يف إباحة التعدد مل ختلَّ بمثاليته يف الترشيع, فقد حـدده 
بأربع زوجات فقط; حتى يقدر الرجل عىل الوفاء بحقوقهن, كام سـيَّج اإلسـالم 

ب والضـوابط, التـي تلـزم املنصـف بتربئـة هذه الرشعة وزاهنا بجملة مـن اآلدا
القرآن من مسؤولية املامرسات اخلاطئة التـي يقـع هبـا بعـض املعـددين الـذين مل 
يتأدبوا بآدابه, ومل يفقهوا أن تعدد الزوجات ليس شهوة عابرة, بل هـو مزيـد مـن 
املســئوليات التــي جيــب عــىل الــزوج القيــام هبــا والوفــاء بكــل متطلباهتــا املاليــة 

 .تامعية واإلنسانيةواالج
ومن آداب اإلسالم يف هذا اخلصوص أنه كتب عىل الزوج العدل بني نسائه 

م  ﴿: أو االمتناع عن التعدد ا طَابَ لَكُ واْ مَ انكِحُ ى فَ طُواْ يفِ الْيَتَامَ قْسِ تُمْ أَالَّ تُ فْ إِنْ خِ وَ
تُمْ أَالَّ تَ  فْ إِنْ خِ اعَ فَ بَ رُ ثُالَثَ وَ ثْنَى وَ اء مَ نَ النِّسَ ﴾مِّ مْ نُكُ امَ تْ أَيْ لَكَ ا مَ ةً أَوْ مَ دَ احِ وَ لُواْ فَ دِ  عْ

 ., والعدل يشمل السكن والنفقة وغريها من مستحقات الزوجية) ٣: النساء(
من صورة كثرياً ما نراهـا عنـد املعـددين, وهـي امليـل إىل ملسو هيلع هللا ىلص وحذر النبي 

                                                 
 ).٤٢٦(قالوا عن اإلسالم, عامد الدين خليل , ص  (١)
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إحد الزوجتني , فهذا النوع مـن الظلـم توعـد اهللا فاعلـه بعقوبـة خاصـة يـوم 
من كان لـه امرأتان يميل مع إحدامها عـىل األخـر; جـاء يـوم القيامـة «: القيامة

 . )١( »وأحد شقيه ساقط
ولو عدنا إىل قول القـائلني أن تعـدد الزوجـات فيـه ظلـم للزوجـة األوىل 

فإن التعدد فيه مصلحة للزوجة األخـر وإكـرام هلـا, : وإهانة لكرامتها, فجوابه
 فكيف تفوت هذه املصلحة?

إن الزوجة الثانية ستغدو رشيكـة األوىل بمباركـة أرسهتـا مـن الرجـال  ثم
والنساء الذين رأوا أن تزوجها من متزوج بغريها خري هلا من أن تكون بـال زوج, 

صيانة هلا , ويؤهلها لتكون زوجة فاضلة بدالً من أن تكون خليلة أو عشيقة  وهو
 .رعبال حقوق وال كرامة, ثم ال تلبث أن تصري إىل الشا

أن إباحة تعدد الزوجات هـو  "برناردشو"ولذلك ير الكاتب اإليرلندي 
إن أوروبا لو أخذت هبذا النظـام لـوفرت عـىل ": العالج ملشاكل الغرب , فيقول

 ."شعوهبا كثرياً من أسباب االنحالل والسقوط اخللقي والتفكك العائيل
د الزوجـات يف إذا نظرنا إىل تعد":  "هك فارلني"ويقول املسترشق الشهري 

−اإلسالم من الناحية االجتامعية أو األخالقيـة أو املذهبيـة, فهـو ال يعـد خمالفـاً 
ألرقى أسلوب من أساليب احلضارة واملدنية, بل هو عالج  −بحال من األحوال 

عميل ملشاكل النساء البائسات والبغاء, واختاذ املحظيـات, ونمـو عـدد العـوانس 
 .)٢( "أوروبا وأمريكااملطرد يف املدنية الغربية ب

                                                 
 ).٨٣٦٢(, وأمحد ح )١٩٦٩(أخرجه ابن ماجه ح  (١)
 ).١٤٩(جعفر عبد السالم , ص . اإلسالم وحقوق املرأة , بإرشاف د (٢)
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ğ̂Ãe]…<Vp]¹]æ<ì_†¹]<ÑçÏu 
القرآن يغبن املرأة حني جيعل هلا من املرياث نصف ما للرجـل, ويف  :قالــوا

 !!.. ذلك انتقاص من أهلية املرأة, ومعاملتها عىل أهنا نصف إنسان
سبق بيـان صـور التسـاوي بـني اجلنسـني يف اإلنسـانية, ورأينـا  :واجلواب

 املنزلة عند اهللا وجزائه وعقابه, واستقر لدينا أن التفاضل بينهام إنام هو تساوهيام يف
 .)١(»إنام النساء شقائق الرجال«: ملسو هيلع هللا ىلص لدواع مادية بحتة, فاألصل يف املسألة قوله

وقبل أن نقف عىل سـبب اخـتالف الـذكور عـن اإلنـاث يف املواريـث أود 
املرأة من املـرياث كليـة حـال  تذكري الطاعنني عىل القرآن بأن كتبهم املقدسة حترم

أيـام رجـل مـات ولـيس لـه ابـن; ... فكلم الرب موسى قائالً "وجود أشقاء هلا 
الـذي  –, و يفهـم مـن السـياق التـورايت ) ٢٧/٨العدد ( "تنقلون ملكه إىل ابنته

 وانظـر يشـوع (أن وجود االبن يمنع توريث االبنـة  −يؤمن به اليهود والنصار
٣−١٧/١.( 

اإلسالم كان عرب اجلاهلية حيرمون املرأة مـن املـرياث, يقـول وحني جاء  
; حتى أنزل اهللا فـيهن مـا أنـزل, : (عمر واهللا إن كنا يف اجلاهلية ما نعد للنساء أمراً

فألغى اإلسالم رشعـة اجلاهليـة, وأحـل بـدالً عنـه نظـام , )٢( )وقسم هلن ما قسم
 :اإلرث اإلسالمي املبني وفق قواعد ثالثة

عاة درجة القرابة بني امليت والوارث , فكلام اقرتبت الصلة بامليت مرا :أوالً 
زاد النصيب يف املرياث, وكلام ضعفت الصلة قلَّ النصيب يف املرياث, دونام اعتبار 
جلنس الوارثني, فابنة املتوىف تأخذ أكثر من والد املتوىف أو جـده أو أخيـه , وهـي 

 .تنال نصف الرتكة لو ورثت مع األب واألم
                                                 

 ).٢٥٦٦٣(, وأمحد ح )٢٣٦(, وأبو داود ح )١١٣(أخرجه الرتمذي ح  (١)
 ).٤٩١٣(أخرجه البخاري ح  (٢)
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مراعاة موقع اجليل الوارث من التتابع الزمنـي لألجيـال, فاألجيـال  :انيـاً ث
الناشئة تقدم عىل األجيال الكبرية, ألهنا تسـتقبل األعبـاء والنفقـات مـن دراسـة 
وزواج وإنفاق عىل األبناء, بعكس الكبار الذين غالبـاً مـا ختـف نفقـاهتم, ومـرة 

أي أكثـر مـن أم ) النصـف(تـرث  أخر ال أثر للذكورة واألنوثة, فبنـت املتـوىف
 .املتوىف وأبيه, وحتى لو كان األب هو مصدر الثروة التي لالبن 

ـنم  :ثالثاً  مراعاة العبء املـايل الـذي سـيتحمله الـوارث, وفـق قاعـدة الغُ
رم, فكلام كانت األعباء عليه أكثر فإنه يرث أكثر, وبسبب هذا يتفاوت الـذكر  بالغُ

ة عىل الذكر أكثر, فالذكر مكلف بإعالة األنثـى; زوجـة واألنثى, ألن األعباء املالي
, فهي ترث من أبيها, ويرعاها أخوها وزوجها وابنها  .)١(كانت أم أختاً أم بنتاً

ولو شئنا أن نرضب مثالً بأخ وأخت ورثا عن أبيهام, فلو ورث الـذكر عـن 
, فاألخ مطلوب منه أن ينفـق عـىل عائلتـه ك ٥٠ألف واألنثى  ١٠٠أبيه  سـاء ألفاً

, بينام أخته مكفولة النفقـة يف بيـت زوجهـا, وإذا كـان األخ يـدفع  وغذاء وسكناً
, عـالوة عـىل النفقـات األخـر التـي خيـتص هبـا  , فإن األخت تأخذ مهراً مهراً
الرجال دون النساء, كتحمل دفع دية قتل اخلطـأ مـع العصـبة واألقـارب, فهـذا 

 .ما ورثوأمثاله واجب عىل األخ دون أخته الوارثة لنصف 
وهكذا, حني جعل اهللا للذكر مثل حظ أنثيني مـن املـرياث مل يقـض بـذلك 
هلوان النسـاء أو ظلمهـن, بـل قسـم املـال ووزعـه تقسـيامً ماديـاً بحتـاً يتناسـب 

 .واملسئوليات املنوطة بكل منهام يف املجتمع واألرسة
 :)٢(ثم إن احلاالت التي ترث فيها املرأة نصف الرجل ال تعدو ثالث حاالت

                                                 
 ].كتاب إلكرتوين[املفصل يف الرد عىل شبهات أعداء اإلسالم ,  :رانظ (١)
ندوات علمية حول الرشيعة اإلسالمية وحقوق اإلنسان يف اإلسالم , رابطة العـامل اإلسـالمي,  (٢)

 ).١٤١−١٤٠(ص 
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مُ  ﴿ :أوالد املتوىف , فالذكور يرثون ضعف اإلناث, لقوله تعـاىل) أ ـيكُ يُوصِ
﴾ ِ ظِّ األُنثَيَنيْ ثْلُ حَ رِ مِ كَ مْ لِلذَّ الَدِكُ  ).١١: النساء( اهللاُ يفِ أَوْ

التوارث بني الزوجني , حيث يرث الزوج من زوجته ضعف مـا ترثـه ) ب
ا تَ  ﴿: هي منه, لقوله تعاىل فُ مَ مْ نِصْ لَكُ انَ وَ إِن كَ لَدٌ فَ نَّ وَ ن هلَُّ ْ يَكُ مْ إِن ملَّ كُ اجُ وَ كَ أَزْ رَ

ا  ـَّ ـعُ ممِ بُ ـنَّ الرُّ هلَُ ـنٍ وَ يْ ـا أَوْ دَ َ ـنيَ هبِ يَّةٍ يُوصِ صِ دِ وَ عْ نَ مِن بَ كْ رَ َّا تَ عُ ممِ بُ مُ الرُّ لَكُ لَدٌ فَ نَّ وَ هلَُ
لَدٌ  مْ وَ انَ لَكُ إِن كَ لَدٌ فَ مْ وَ ن لَّكُ ْ يَكُ تُمْ إِن ملَّ كْ رَ ـيَّةٍ  تَ صِ ـدِ وَ عْ ن بَ تُم مِّ كْ رَ َّا تَ نُ ممِ نَّ الثُّمُ هُ لَ فَ

نٍ ﴾ يْ ا أَوْ دَ َ ونَ هبِ  ).١٢: النساء( تُوصُ
إذا مل يكـن البـنهام وارث, ) أم املتـوىف(يأخذ أبو املتوىف ضعف زوجتـه ) ج

 .فيأخذ األب الثلثني وزوجته الثلث
ر يف حاالت, كام يف ويف مقابل هذه احلاالت الثالث فإن األنثى ترث مثل الذك

ـدٍ  ﴿مسألة الكاللة  احِ ـلِّ وَ لِكُ تٌ فَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْ أَةٌ وَ رَ ثُ كَالَلَةً أَو امْ لٌ يُورَ جُ انَ رَ إِن كَ وَ
اء يفِ الثُّلُثِ ﴾  كَ َ مْ رشُ هُ لِكَ فَ ثَرَ مِن ذَ اْ أَكْ انُوَ إِن كَ سُ فَ دُ امَ السُّ نْهُ  ).١٢: النساء(مِّ

, قـال الزهـريكام قد قىض عمر بالتساوي ب وال ": ني األخوة ألم ذكوراً وإناثاً
, وهلذه اآليـة التـي قـال اهللا ملسو هيلع هللا ىلصأر عمر قىض بذلك حتى علم ذلك من رسول اهللا 

اء يفِ الثُّلُثِ ﴾ : تعاىل كَ َ مْ رشُ هُ لِكَ فَ ثَرَ مِن ذَ اْ أَكْ انُوَ إِن كَ  . )١(")١٢: النساء(﴿ فَ
ام مـن ولـدمها; إذا كـان لـه ومرة أخر ساو القرآن بني الوالدين يف إرثه

لَدٌ ﴾  ﴿ولد  انَ لَهُ وَ كَ إِن كَ رَ َّا تَ سُ ممِ دُ امَ السُّ نْهُ دٍ مِّ احِ لِّ وَ هِ لِكُ يْ وَ ألَبَ  ).١٢: النساء(وَ
وهناك أحوال كثرية ترث األنثى فيها أكثر من الرجل, فتقدم االبنة مثالً عىل 

 .األب واألخ والعم واخلال, بل قد ترث هي, وال يرثون
, وهـو  وهكذا فالتفاوت يف قسم املرياث بني الذكور واإلناث لـيس مطـرداً
متعلق بمنظومة اإلسالم االجتامعية ومقتضياهتا يف توزيع املسؤوليات والنفقات, 

                                                 
 ).٣/٨٨٨(أخرجه ابن أيب حاتم يف تفسريه  (١)
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 .ووفق هذه االلتزامات يتوزع اإلرث بني الذكور واإلناث
رشق غوستاف لوبـون, حيـث ـونختم الرد عىل هذه األُبطولة بشهادة املست

واإلسالم قد رفع حال املرأة االجتامعـي وشـأهنا رفعـاً عظـيامً بـدالً مـن ": قولي
خفضها, خالفاً للمزاعم املكررة عىل غري هد, والقرآن قـد مـنح املـرأة حقوقـاً 

 ."إرثية أحسن مما يف أكثر قوانيننا األوربية
وتعــد مبــادئ املــرياث التــي نــص عليهــا القــرآن بالغــة العــدل ": ويقــول
ويظهر من مقابلتي بينهـا وبـني احلقـوق الفرنسـية واإلنجليزيـة أن . .واإلنصاف

يعـارشوهنن  الالئي يُزعم أن املسـلمني ال −الرشيعة اإلسالمية منحت الزوجات 
 .)١("حقوقاً يف املرياث ال نجد مثلها يف قوانيننا −باملعروف 

                                                 
 ).٤٠١, ٣٨٩(حضارة العرب , غوستاف لوبون, ص  (١)
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ğ̂ŠÚ^}<Vì_†¹]<ì^ã<

ـــقال ــه جعــل القــرآن شــهادة املــرأة بنصــف شــهادة :واـ : الرجــل يف قول
ن ﴿ ـَّ ـانِ ممِ أَتَ رَ امْ ـلٌ وَ جُ رَ ِ فَ لَـنيْ جُ ـا رَ ونَ كُ ْ يَ ـإِن ملَّ مْ فَ الِكُ جَ نِ من رِّ يْ يدَ هِ واْ شَ دُ هِ تَشْ اسْ وَ

  رَ ا األُخْ َ امهُ دَ رَ إِحْ كِّ تُذَ ا فَ َ امهُ دَ لَّ إْحْ اء أَن تَضِ دَ هَ نَ الشُّ نَ مِ وْ ضَ  ,)٢٨٢: البقرة(﴾ تَرْ
 .للمرأة, واستهانة هبافزعموا أن يف ذلك انتقاصاً 

 األمر الوارد يف اآلية ليس موجهاً إىل القايض واحلاكم, كام يظن :وابـواجل
ن حلفظه ; يْ الكثريون, إنام هو لصاحب املال الذي يداين آخر, فأمره اهللا بكتابة الدَ 

فإن عجز عن ذلك, فليستشهد عليه شهيدين مـن الرجـال, أو رجـالً وامـرأتني, 
الذي ال تضـبطه النسـاء , ن املرأة الواحدة ملثل هذا األمربنسياحتى ال يضيع حقه 

 .عادة
 صــاحب الــدين مــناهللا قــد عللــت اآليــة الســبب الــذي ألجلــه طلــب و

ا  ﴿ واحد أو رجل االستيثاق ملاله بشهادة امرأتني َ امهُ دَ رَ إِحْ كِّ تُذَ ا فَ َ امهُ دَ لَّ إْحْ أَن تَضِ
  رَ فحسب, ألن املسائل املاليـة ممـا ال  أي خوف نسياهنا, )٢٨٢: البقرة(﴾ األُخْ

مادية بحتـة, ها ينشأ من أسباب ؤوضالهلا وخط. تضبطه النساء وال تعنى به عادة
 هكل دقائقـغري حافظة لجيعلها قد أمهها قلة خربة املرأة بموضوع التعاقد, مما لعل 

 .ومالبساته
لكن هذا ال يعنـي أن شـهادة املـرأة يف املحـاكم والقضـاء بنصـف شـهادة 

البينـة عـىل «: ملسو هيلع هللا ىلصرس له مـن األدلـة, عمـالً بقولـه ـالرجل, فالقايض يقيض بام يتي
وقد يقيض القايض بشهادة رجـل واحـد أو  ,)١( », واليمني عىل املدعى عليهياملدع

إن البينة يف ": بقولهابن القيم , أو بأقل من ذلك, كام يوضحه بشهادة امرأة واحدة
ي تارة تكـون أربعـة شـهود, وتـارة ثالثـة, الرشع اسم ملا يبني احلق ويظهره, وه

                                                 
 ).١٣٤١(رجه الرتمذي ح أخ (١)
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بالنص يف بينة املفلس, وتارة شاهدين, وشاهد واحـد, وامـرأة واحـدة, وتكـون 
, أي عليـه أن يظهـر  »يالبينة عىل املدع«: ملسو هيلع هللا ىلصفقوله ..  ]امتناعاً عن اليمني[نُكوالً 

كم له  .)١("ما يبني صحة دعواه, فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حُ
فظاهر القرآن يدل عىل أن الشـاهد : فإن قيل": رد هذه الشبهةوهو يويقول 

القـرآن ال يـدل عـىل ذلـك, فـإن هـذا أمـر : واملرأتني بدل عن الشـاهدين, قيـل
 ألصحاب احلقوق بام حيفظـون بـه حقـوقهم, فهـو سـبحانه أرشـدهم إىل أقـو

ذكر مـا وهـو سـبحانه مل يـ.. الطرق, فإن مل يقدروا عىل أقواها انتقلوا إىل ما دوهنا
فظ به احلق, وطرق احلكم أوسع من الطرق  حيكم به احلاكم, وإنام أرشدنا إىل ما حيُ

فظ هبا احلقوق  .)٢("التي حتُ
واملرأة العدل كالرجـل ": مبيناً علة التمييز بني شهادة الرجل واملرأةويقول 

ها, يف الصدق واألمانة والديانة إال أهنا ملا خيف عليها السهو والنسيان قويت بمثل
وذلك قد جيعلها أقو من الرجل الواحد أو مثله, وال ريب أن الظن املستفاد من 
شهادة مثل أم الدرداء وأم عطية أقو من الظن املستفاد من رجـل واحـد دوهنـام 

 .)٣("ودون أمثاهلام
ومما يشهد لصحة هذا الفهم أن جممل الشهادات تتساو فيها شهادة الذكر 

لعان بـني األزواج تتسـاو شـهادة الرجـل وزوجتـه, واألنثى , ففي شهادات ال
فشهاداهتا األربع يف اللعان تعدل شهادات زوجها األربع, وذلـك مقـرر يف قولـه 

هِ  ﴿: تعاىل دِ ةُ أَحَ ادَ هَ مْ فَشَ هُ سُ فُ اءُ إِالَّ أَنْ دَ هَ مْ شُ نْ هلَُ كُ ْ يَ ملَ مْ وَ هُ اجَ وَ ونَ أَزْ مُ رْ ينَ يَ الَّذِ مْ وَ
اتٍ بِ  ادَ هَ عُ شَ بَ ادِقِنيَ  اهللاأَرْ ِنَ الصَّ هُ ملَ اخلَْ  إِنَّ نَـةَ اهللاوَ ـةُ أَنَّ لَعْ سَ ـنَ  امِ ـانَ مِ يْـهِ إِنْ كَ لَ عَ

                                                 
 ).٣٤(الطرق احلكمية, ابن القيم, ص  (١)
 ).٢١٩(الطرق احلكمية, ابن القيم , ص  (٢)
 ).٢١٩(املصدر السابق, ص  (٣)
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اذِبِنيَ  هَ  الْكَ ابَ أَنْ تَشْ ذَ ا الْعَ نْهَ أُ عَ رَ دْ يَ اتٍ بِاهللاوَ ادَ هَ عَ شَ بَ ـاذِبِنيَ  دَ أَرْ نَ الْكَ ـِ هُ ملَ  إِنَّ
ا بَ اهللاوَ ضَ ةَ أَنَّ غَ سَ امِ ا خلَْ يْهَ لَ ادِقِنيَ  عَ نَ الصَّ انَ مِ  ).٩−٦: النور(﴾ إِنْ كَ

ولن يفوتنا التنبيه إىل أمر مهم, وهو تساوي شـهادة املـرأة بالرجـل يف أهـم 
الشهادات التي ال مدخل فيها للعاطفة الغالبة عىل املرأة أو قلـة اخلـربة, أي حـني 

قبـل روايـة يكون االعتامد عىل جمرد الذكاء واحلفظ, وذلك يف األمـور الدينيـة, فت
, ومثله يف سائر العلوم  .املرأة للحديث كالرجل متاماً

وقد جعل الشارع شهادة املرأة معتربة يف بعض املسائل التي قد ال يقبل فيها 
شهادة الرجال, كاألمور النسائية التـي ال يطلـع عليهـا الرجـال عـادة, كإثبـات 

قَ : الوالدة وحيضة املطلقة وطهرها يف قوله املُْطَلَّ ـةَ ﴿ وَ نَّ ثَالَثَ ـهِ سِ ـنَ بِأَنفُ بَّصْ َ رتَ اتُ يَ
نَّ  ِلُّ هلَُ الَ حيَ ءٍ وَ وَ رُ قَ اهللاقُ لَ ا خَ نَ مَ تُمْ كْ هِ  أَن يَ امِ حَ اهللايفِ أَرْ نَّ بـِ مِ ـؤْ ـنَّ يُ مِ  نَّ إِن كُ الْيَـوْ وَ

رِ ﴾  ).٢٢٨: البقرة( اآلخِ
قبل شهادة امرأة واحدة يف الرضاع, ففي حديث ملسو هيلع هللا ىلص ويف الصحيح أن النبي 

: بن احلارث أنه تزوج أم حييى بنت أيب إهاب, فجاءت أمـة سـوداء, فقالـت عقبة
 .)١(, ففرق بينهامملسو هيلع هللا ىلص فذكر ذلك للنبي . قد أرضعتكام

بنصف شهادة الرجل يف مسائل  ة املرأةجعل شهادالذي إن الترشيع القرآين 
 هـو إجحافاً بحقها أو استهانة بمقامها وإنسـانيتها, وإنـام يصنعه ن وأمثاهلا مليْ الدَ 

مراعاة لقدراهتا ومواهبها, وإال فـإن أهليتهـا كأهليـة الرجـل متامـاً يف كثـري مـن 
 ...املعامالت كالبيع والشفعة واإلجارة والوكالة والرشكة والوقف والعتق

                                                 
 ).٢٦٥٩(أخرجه البخاري ح  (١)
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ğ̂‰^‰<VÑø<ì_†¹] 
القرآن ظلم املرأة حني أذن بالطالق بني الـزوجني, واملفـروض أن  :واــقال

عىل التأبيد, وقالوا بأنه ظلم املرأة حـني جعـل الطـالق بيـد تكون احلياة الزوجية 
 .الرجل, دون املرأة

 أن الطالق رشعة موجودة عند كل األمم بال استثناء, ومـا مـن :وابـواجل
اخلالفات إهناء منه يف  مفر أمة وال رشعة إال وأباحت الطالق وجلأت إليه كحل ال

يبيح كذلك الطالق, والعهد اجلديد زواج, فالعهد القديم يبيح املستعصية بني األ
أد إىل مفسـدة لكن هـذا التحـريم , حرمه فيام عدا ذلكإن الطالق بعلة الزنا, و

بدون زواج, حيث يعـيش  كان سبباً يف انتشار الزنا والعالقات املحرمةعظمى, ف
ا, وال يمنعهام عـن الـزواج إال خشـية سنني طويلة قبل أن يتزوج الرجل مع املرأة

من ديمومة  ويتأكداإال بعد أن ينجبا عدداً من األبناء,  نفال يتزوجاراق, وقوع الف
 .زواجهام واستغنائهام عن االنفصال

إن الطالق رضورة اجتامعية معروفة يف الرشائع قبل اإلسالم, وهي مقـررة 
اليوم يف كافة القوانني املدنية, فكيف يطالب املرء بإمساك زوجة ال يطيقها , وقـد 

 ."ن أعظم الباليا مصاحبة من ال يوافقك وال يفارقكإن م": قيل
ويقرر اإلسالم أن األصل يف احلياة الزوجية الديمومة التي حترسـها املـودة 

مْ  ﴿والرمحة التي جيعلها اهللا بني الزوجني  ـكُ سِ ـنْ أَنفُ ـم مِّ ـقَ لَكُ لَ هِ أَنْ خَ اتـِ ـنْ آيَ مِ وَ
ــ يْ ــلَ بَ عَ جَ ــا وَ نُوا إِلَيْهَ ــكُ اجــاً لِّتَسْ وَ مٍ أَزْ ــوْ ــاتٍ لِّقَ يَ لِــكَ آلَ ــةً إِنَّ يفِ ذَ َ محْ رَ ةً وَ دَّ ــوَ م مَّ نَكُ

 ﴾ ونَ رُ كَّ تَفَ فقد رغب القرآن يف ديمومة النكاح, وحـثَّ الـزوج يف , )٢١: الروم(يَ
نَّ  ﴿اإلبقاء عىل العالقة الزوجية حتى حـال الكراهيـة بـني الـزوجني  وهُ ُ ـارشِ عَ وَ

نَّ فَ  وهُ تُمُ هْ رِ إِن كَ وفِ فَ رُ هُ بِاملَْعْ رَ ى أَن تَكْ ـلَ اهللاعَسَ ْعَ جيَ يْئاً وَ رياً ﴾ واْ شَ ثـِ اً كَ ـريْ  فِيـهِ خَ
 ).١٩: النساء(
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الزوج بحسن تبعل املرأة, وجعل ذلك ميزانـاً خلرييتـه ملسو هيلع هللا ىلص كام أوىص النبي 
كم ألهـيل«: بني املؤمنني كم ألهله, وأنا خريُ كم خريُ وأوصـاه باملحافظـة  ,)١( »خريُ

ال يفرك «: زوجته ما يكره, فليأنس بغريه مما حيبعىل رباط الزوجية وإن وجد يف 
 .)٢( »مؤمن مؤمنة, إن كره منها خلقاً ريض منها آخر

أبغـض احلـالل «: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص وكره اإلسالم الطالق ففي املروي عن النبي 
, ورغم ضعف إسناده فمعناه صحيح, وهو أمـر ال خيفـى )٣( »إىل اهللا تعاىل الطالق

علـت التفريـق بـني الـزوجني بعـض كيـد السـحرة عىل من تـدبر اآليـة التـي ج
ـهِ  ﴿ :والشياطني جِ وْ زَ ءِ وَ َ املَْرْ ونَ بِهِ بَنيْ قُ رِّ فَ ا يُ امَ مَ نْهُ ونَ مِ لَّمُ يَتَعَ , )١٠٢: البقـرة(﴾ فَ

 .فال يليق باملسلم أن يوافق مراده مراد الشياطني بال حاجة ماسة لذلك
أوجـب اإلسـالم حسـن وحلامية األرسة من الوصول إىل الفراق بـالطالق 

ـإِن  ﴿حتـى يف حـال الكراهيـة رة بني الـزوجني ـالعش وفِ فَ رُ املَْعْ نَّ بـِ وهُ ُ ـارشِ عَ وَ
رَ  ى أَن تَكْ عَسَ نَّ فَ وهُ تُمُ هْ رِ لَ اهللاكَ ْعَ جيَ يْئاً وَ واْ شَ رياً ﴾ هُ ثـِ اً كَ ـريْ , )١٩: النسـاء( فِيهِ خَ

ـاكٌ  الطَّـالَقُ  ﴿وخريَّ الزوج بعد طلقتـني بـني املعـروف واإلحسـان  سَ إِمْ ـانِ فَ تَ رَّ مَ
انٍ ﴾ سَ يحٌ بِإِحْ ِ وفٍ أَوْ تَرسْ رُ عْ  ).٢٢٩: البقرة( بِمَ

ورشع القرآن للزوجني إصالح ما يفسد بينهام من عالقة, وحـثهام عـىل وأد 
إِنِ الشقاق والنفور بكل طريق يؤدي إىل الصلح  وزاً ا ﴿وَ ا نُشُ لِهَ عْ ـافَتْ مِن بَ ةٌ خَ أَ رَ مْ

الَ  اضاً فَ رَ ـلْحاً  أَوْ إِعْ امَ صُ يْـنَهُ ا بَ لِحَ امَ أَن يُصْ يْهِ لَ نَاْحَ عَ ـلْحُ اوَ جُ ﴾  لصُّ ٌ ـريْ : النسـاء(خَ
فإذا مل يستطع الزوجان أن يصلحا مـا بيـنهام بنفسـيهام ومل حيققـا الوفـاق  ,)١٢٨

بوسائلهام اخلاصة; فإن اهللا يأمرمها بعرض األمر عـىل جملـس عـائيل يتكـون مـن 
                                                 

 ).١٩٧٧(, وابن ماجه ح )٣٨٩٥(أخرجه الرتمذي ح  (١)
 ).١٤٦٩(أخرجه مسلم ح  (٢)
 ., ويف إسناده ضعف)٢٠١٨(, وابن ماجه ح )٢١٧٨(أخرجه أبو داود ح  (٣)
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خر من أهلها, ليبحثـا أسـباب الشـقاق, ويسـعيا حكمني, أحدمها من أهله, واآل
ثُواْ : إلحالل الصفاء والوئام حمل النفور واخلصام عَ ـابْ امَ فَ يْـنِهِ اقَ بَ ـقَ تُمْ شِ فْ إِنْ خِ ﴿وَ

قِ  فّ وَ الحاً يُ ا إِصْ يدَ رِ ا إِن يُ لِهَ نْ أَهْ امً مّ كَ حَ لِهِ وَ نْ أَهْ امً مّ كَ ﴾ اهللا حَ امَ يْنَهُ  ).٣٥: النساء( بَ
احلياة بني الزوجني فإن اإلسـالم أذن للـزوج بطـالق املـرأة فإن استحالت 

مرتني من غري أن خيرجها من بيتها قبل انتهاء عدهتا, وأن يكون طالقه هلا يف طهـر 
رة الزوجية, ـفهذا الرشط يمنع الطالق حال احليض وامتناع العش, مل جيامعها فيه 

ـوهو رشط ال يتحقق يف احلياة الزوجية إال مـع النُ  الشـديدة املانعـة لديمومـة رة فْ
 .احلياة األرسية

تَـاعٌ  ﴿ويضع القرآن للمطلقة حقاً عىل زوجها, وهو املتعـة  ـاتِ مَ قَ طَلَّ لِلْمُ وَ
ىلَ املُْتَّقِنيَ ﴾ اً عَ قّ وفِ حَ رُ , وهو مبلغ من املال جيرب فيه خاطرها )٢٤١: البقرة( بِاملَْعْ

نَّ  ﴿: ومل حيدد القرآن مقداره, بل قال وهُ تِّعُ مَ هُ  وَ رُ ـدْ ِ قَ ـرتِ ىلَ املُْقْ عَ هُ وَ رُ دَ عِ قَ ىلَ املُْوسِ عَ
نِنيَ ﴾ سِ ىلَ املُْحْ اً عَ قّ وفِ حَ رُ تَاعاً بِاملَْعْ  ).٢٦٣: البقرة( مَ

الطالق بيـد الرجـل حلكـم ال  –كام الرشائع السابقة  –وقد وضع اإلسالم 
 :ختفى

جل بعقليته الغالبة عاطفية املرأة تؤدي إىل ترسعها يف األمور, بينام الر: أوالً  
 .أقدر عىل حتمل مثل هذا القرار والرتوي يف اختاذه

الطالق حيمل الزوج تبعات مالية كخسارة ما دفعه من مهر مقدم, وما : ثانياً 
يلزمه من مهر مؤجل ونفقة العدة وأجرة الرضاعة واحلضانة إن كان لـه طفـل أو 

ىل التأين وعـدم العجلـة يف أطفال من زوجته املطلقة, وهذا كله مما حيمل الزوج ع
تطليق زوجته, وربام تزول أسباب طالقها يف حالة تأنيه وعدم عجلته, إضـافة إىل 

 . أن اخلسائر املالية ستلحق به بسبب قراره, ال بسبب قرار يتخذه غريه
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ة حقوقها املالية حني الطالق, فال جييز للزوج أن يأخذ أوحيفظ اإلسالم للمر
يْـتُمْ ; ولو كان كثرياً شيئاً مما أعطاها إياه آتَ جٍ وَ وْ ـانَ زَ كَ جٍ مَّ وْ الَ زَ ـتِبْدَ تُّمُ اسْ دْ إِنْ أَرَ ﴿وَ

بِينًا امً مُّ إِثْ تَانًا وَ ْ هُ هبُ ونَ ذُ أْخُ يْئًا أَتَ نْهُ شَ وا مِ ذُ أْخُ ا فَالَ تَ نَّ قِنْطَارً اهُ دَ ـدْ  إِحْ قَ هُ وَ ونَ ذُ أْخُ يْفَ تَ كَ وَ
أَخَ  مْ إِىلَ بَعْضٍ وَ كُ لِيظًا﴾أَفْىضَ بَعْضُ ا غَ يثَاقً م مِّ نْكُ نَ مِ  ).٢٠: النساء( ذْ

وإذا كان القرآن يعطي الزوج قرار الطالق فإنه جييز للمـرأة أن تطلـب مـن 
القايض أن يطلقها من زوجها بعد أن تبدي األسباب املوجبـة لـذلك , كـام جييـز 
فقهاء اإلسالم هلا أن تشرتط يف عقدها حقهـا يف طـالق نفسـها إن شـاءت, فـإذا 

 الزوج هبذا الرشط وانعقد العقد هبذا الرشط; صار هلا حق تطليـق نفسـها; ريض
 .بإرادهتا

كام يعطيها القرآن فرصة معادلة للطالق للتخلص من رباط الزوجية, وهي 
امَ  ﴿اخللع الذي تردُّ فيه بعضاً مما دفعه الزوج, وحتصل عىل طالقها  يْهِ لَ نَاحَ عَ الَ جُ فَ

تْ بِهِ ﴾ تَدَ , فهذا حيفظ للزوج حقه املايل, وحيفظ هلا حقها يف )٢٢٩: البقرة( فِيامَ افْ
 .فسخ النكاح الذي تر أهنا تترضر به

ترغـب يف طـالق زوجهـا ملسو هيلع هللا ىلص لذا ملا جاءت امرأة ثابت بن قيس إىل النبـي  
إين ال أعتب عليه يف خلق وال يف ديـن, ولكنـي أكـره الكفـر يف اإلسـالم, : قالت

نعـم, فقـال : قالت] كان مهراً أعطاها إياه[ »يقته?أتردين عليه حد«: ملسو هيلع هللا ىلصفقال هلا 
 .)١(»اقبل احلديقة, وطلقها تطليقة«: لثابتملسو هيلع هللا ىلص 

ويف كل ما سبق ما يربئ ساحة رشيعة القرآن من غبن النسـاء الـذي أحلقـه 
 .الزاعمون به, ويؤكد واقعية هذه الرشيعة ومثاليتها يف آن واحد

***
                                                 

 ).٥٢٧٢(أخرجه البخاري ح  (١)
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 الكريم يف القرآنواالسرتقاق الرق 
ع القرآن الرق واستعباد البرش للبرش, وأجاز هذه الرشعة رغـم : الــواق رشَّ

 .ما يكتنفها من ظلم لإلنسان وامتهان له وحجر عىل حريته
أن الـرق قـديم يف املجتمعـات اإلنسـانية, وتقـره مجيـع نؤكد  اجلوابويف 

ن التـي يـؤم −الرشائع السابقة عىل اإلسالم, ففي أسفار العهد القـديم واجلديـد 
أوامر رصحية تبيح االسرتقاق وتأمر به, ومن ذلـك  − بقدسيتها اليهود والنصار

وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب  ": ما جاء يف سفر الالويني
الذين حولكم, منهم تقتنون عبيداً وإماء, وأيضاً مـن أبنـاء املسـتوطنني النـازلني 

عنـدكم الـذين يلـدوهنم يف أرضـكم  عندكم منهم تقتنون, ومن عشائرهم الذين
ــرياث ملــك,  ــدكم م ــائكم مــن بع ــاً لكــم, وتســتملكوهنم ألبن ــون ملك فيكون

 ).٤٦−٢٥/٤٤الالويني ( "تستعبدوهنم إىل الدهر
 −وحتـى منتصـف القـرن املـيالدي العشــرين  −وطوال تاريخ اإلنسانية  

عجز عـن سـداد امتأل العامل بالعبيد, الذين كانوا يستعبدون ألتفه األسـباب, كـال
 .دين أو خسارة مال يف قامر

ويف بعض املجتمعات كان عدد العبيد أكثر من عدد األحـرار, ففـي حـني  
ألف رقيق, وحـني  ٤٠٠ألفاً من األحرار; فإنه كان فيها  ٢٠كان عدد سكان أثينا 

م تم حترير ما يربـو عـىل ١٨٢٣قررت بريطانيا يف العرص احلديث إلغاء الرق عام 
, ولعل القارئ يكتفـي هبـاتني الصـورتني ليـدرك حجـم )١(رقيقها ألف من ٨٠٠

 .االسرتقاق يف التاريخ اإلنساين قبل اإلسالم وبعده
إن احلديث عن الرقيـق يـذكر العـامل دائـامً بواقـع مريـر مـيلء باالضـطهاد 

                                                 
 ).٤١(أرس احلرب يف التاريخ , عبد الكريم فرحان, ص  (١)
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والظلم, لكن اإلسالم غري مسؤول عن هذا الواقع, ألنه بـريء منـه, فلـم يقتـل 
 حلبات املصارعة الرومانية حتى يتسـىل السـادة بمـوهتم بـني املسلمون العبيد يف

أنياب الوحوش, وال منعوهم من دخول كنائس السادة البيض, فحال العبيد عند 
 .املسلمني كام سنر تفصيله خيتلف عن الواقع اإلنساين القائم قبل وبعد اإلسالم

ادقاً إن الـذي أراه صـ": ونسوق قبل هذا التفصيل شهادة غوستاف لوبون
خري منه عند غريهم, وأن حال األرقاء يف ] أي املسلمني[هو أن الرق عند العرب 

, )١("الرشق أفضل من حال اخلـدم يف أوربـا, وأهنـم يكونـون جـزءاً مـن األرسة
فهيهات بني من يعترب العبد جزءاً من األرسة وبني من يستمتع برؤيته بـني أنيـاب 

 .األسود
لسنة لن جيد فيهام نصاً واحـداً حيـث عـىل إن الباحث يف نصوص القرآن وا

االسرتقاق أو يأمر به, بل عىل العكس من ذلـك جـاءت آيـات كثـرية يف القـرآن 
الكريم تأمر وحتث عىل إعتاق الرقـاب, وجتعلـه مـن فاضـل العبـادات, وتقرنـه 

مْ قِبَلَ ا باإليامن باهللا وصالح األعامل ﴿ كُ وهَ جُ لُّواْ وُ وَ َّ أَن تُ بِ لَّيْسَ الْربِ رِ املَْغْ قِ وَ ِ ملَْرشْ
نْ آمَ  َّ مَ لَـكِنَّ الْربِ ـىلَ  نَ بِاهللاوَ آتَى املَْـالَ عَ النَّبِيِّنيَ وَ الْكِتَابِ وَ ةِ وَ املَْآلئِكَ رِ وَ مِ اآلخِ الْيَوْ وَ

ـابِ  قَ يفِ الرِّ ـآئِلِنيَ وَ السَّ ـبِيلِ وَ ـنَ السَّ ابْ ـاكِنيَ وَ املَْسَ ى وَ الْيَتَـامَ بَـى وَ رْ ي الْقُ بِّهِ ذَوِ ﴾  حُ
ــيْئاً  ﴿: , وكــذلك قولــه تعــاىل)١٧٧: البقــرة( ــهِ شَ واْ بِ كُ الَ تُشـــْرِ واْ اهللاَ وَ ــدُ بُ اعْ وَ

ـارِ  اجلَْ بَـى وَ رْ ـارِ ذِي الْقُ اجلَْ ـاكِنيِ وَ املَْسَ ى وَ الْيَتَامَ بَى وَ رْ ي الْقُ بِذِ اناً وَ سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ وَ
بِيلِ  نِ السَّ ابْ نبِ وَ بِ بِاجلَ احِ الصَّ نُبِ وَ انَ  اجلُْ ن كَ ِبُّ مَ مْ إِنَّ اهللاَ الَ حيُ نُكُ امَ تْ أَيْ لَكَ ا مَ مَ وَ

وراً  ْتَاالً فَخُ بَةَ  :, وقوله)٣٦: النساء(﴾ خمُ قَ مَ الْعَ تَحَ الَ اقْ بَةُ  ﴿ فَ قَ ا الْعَ اكَ مَ رَ ا أَدْ مَ وَ
 ﴾ ٍبَة قَ  ).١٣−١١: البلد( فَكُّ رَ

ن جعـل عتـاق ومن رمحة اإلسالم بالعبيد وحرصه عـىل فكـاكهم أن القـرآ
                                                 

 ).٢٨٩(حضارة العرب, غوستاف لوبون , ص ) ١(
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اتُ الرقيق مرصفاً من مصـارف الزكـاة املفروضـة عـىل املسـلمني  قَ ـدَ ـامَ الصَّ ﴿ إِنَّ
الْ  ـابِ وَ قَ يفِ الرِّ مْ وَ ُ لُـوهبُ ـةِ قُ لَّفَ املُْؤَ ا وَ يْهَ لَ لِنيَ عَ امِ الْعَ اكِنيِ وَ املَْسَ اء وَ رَ قَ فُ يفِ لِلْ نيَ وَ مِ ـارِ غَ

بِيلِ اهللا بِيلِ  سَ نِ السَّ ابْ نَ  وَ ةً مِّ يضَ رِ اهللا اهللا فَ يمٌ ﴾  وَ كـِ لِيمٌ حَ  :, فقولـه)٦٠: التوبـة(عَ
ابِ ﴾  قَ يفِ الرِّ  .أي يف إعتاقهم﴿وَ

ق مـن النـار عىل العتاق حني جعله سبباً يف فكـاكملسو هيلع هللا ىلص كام حث النبي  : املعتـِ
من أعتق رقبة; أعتق اهللا بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار; حتى فرجه «

 .)١(»بفرجه
جتفيف منابع الرق جعـل فكـاك الرقـاب وسـيلة يف  وحلرص اإلسالم عىل

نـاً  ﴿التطهري والتكفري عن خطايا معينة, كقتل اخلطأ  مِ ؤْ تُـلَ مُ قْ نٍ أَن يَ مِ انَ ملُِؤْ ا كَ مَ وَ
نَةٍ ﴾ مِ ؤْ بَةٍ مُّ قَ يرُ رَ رِ تَحْ طَئاً فَ ناً خَ مِ ؤْ تَلَ مُ ن قَ مَ طَئاً وَ , واحلنـث يف )٩٢: النسـاء( إِالَّ خَ

ؤَ  ﴿اليمني  مُ اهللاالَ يُ كُ ذُ نَ  اخِ ـامَ مُ األَيْ ـدتُّ قَّ امَ عَ كُم بـِ ـذُ اخِ ؤَ لَـكِن يُ مْ وَ نِكُ امَ وِ يفِ أَيْ غْ بِاللَّ
يرُ  رِ ْ مْ أَوْ حتَ ُ هتُ وَ مْ أَوْ كِسْ لِيكُ ونَ أَهْ ا تُطْعِمُ طِ مَ سَ نْ أَوْ اكِنيَ مِ سَ ةِ مَ َ رشَ امُ عَ عَ هُ إِطْ تُ ارَ فَّ كَ فَ

بَةٍ ﴾ قَ ونَ  ﴿ , وظهار الزوجة)٨٩: املائدة( رَ ودُ عُ مَّ يَ مْ ثُ ائِهِ ونَ مِن نِّسَ رُ ظَاهِ ينَ يُ الَّذِ وَ
ا ذَ  سَّ تَامَ بْلِ أَن يَ ن قَ بَةٍ مِّ قَ يرُ رَ رِ تَحْ الُوا فَ اهللاملَِا قَ ظُونَ بِهِ وَ مْ تُوعَ ريٌ ﴾ لِكُ بـِ لُونَ خَ مَ عْ  بِامَ تَ

 ).٣: املجادلة(
االسـرتقاق واإلسالم حني أبقى عىل الرق, فإنه جفف ينابيعه بمنع وسائل 

املتعددة, وقرصها عىل وسيلة واحدة , وهي األرس يف احلرب, واعترب مـا سـواها 
ثالثة أنا خصمهم «: يوم القيامة القائلملسو هيلع هللا ىلص من الظلم املتوعد عليه بخصومة النبي 

رجـل أعطـى يب ثـم غـدر, : القيامـة يوم القيامة, ومن كنت خصمه خصمتُه يوم
, فاستوىفورجل باع حراً فأكل ثمنه, ورجل استأج  .)٢(» منه ومل يوفه أجره ر أجرياً

                                                 
 ).١٥٠٩(أخرجه مسلم ح  (١)
 ).٢٢٢٧(أخرجه البخاري ح  (٢)
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ومسألة جواز االسرتقاق باحلرب ليست أمراً الزماً بالرضورة; إذ مل يأمر هبا 
القرآن الكريم, لكنها حالة أذن اإلسالم فيها لإلمام أن يسرتق أو يعفـو أو يأخـذ 

الفداء, وهذا اخليار يتيح لإلمام املسلم أن يواجه معاملة األمـم األخـر  ألرس
 .املسلمني بمثله, فاألمم التي تسرتق املسلمني يف حروهبا يسرتق املسلمون أرساها

ركني وعـدم ـكان أحـرص النـاس عـىل فكـاك أرس املشـملسو هيلع هللا ىلص لكن النبي 
أعتـق (: كثرية , منهـا قـول ابـن عبـاسملسو هيلع هللا ىلص اسرتقاقهم, وشواهد ذلك يف سريته 

 .)١()يوم الطائف من خرج من رقيق املرشكنيملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 
لقد أبقى اإلسالم عىل الرق; ألن إلغاءه املفاجئ إرضار بالسادة والعبيد عىل 
السواء, فأما العبيد فسيخرسون موارد رزقهم وكفالة مواليهم هلم , وهذا يـذكرنا 
بثورة العبيد عىل الرئيس األمريكـي إبراهـام لنكـون حـني أصـدر أمـره بتحريـر 

غذاء والسكن, فـاملجتمع مل يكـن مـؤهالً العبيد, فثاروا عليه ملا فقدوا الرعاية وال
 .ملثل هذا التغري االجتامعي الكبري

مال قد ال  −يومذاك − وأما السادة فتحرير العبيد يفقدهم أمواهلم, إذ العبيد
أعتق سـتة (الذي يملك السيد غريه, كام يف حديث عمران بن حصني عن الرجل 

; ملا فيه  )٢(فالم فعلهملسو هيلع هللا ىلص النبي  ; فبلغ ذلك)أعبد عند موته; ومل يكن له مال غريهم
 . من إرضار بورثته

وقد تنبأ اإلسالم بنهاية الرق حني جعل لعتـق الرقيـق بـديالً يف العقوبـات 
نَـةً  ﴿: التي رشع فيها العتاق, كام يف قوله مِ ؤْ بَـةٍ مُّ قَ يـرُ رَ رِ ْ حتَ هِ وَ لـِ ةٌ إِىلَ أَهْ مَ لَّ سَ ةٌ مُّ يَ دِ فَ

هْ  يَامُ شَ ِدْ فَصِ ْ جيَ ن ملَّ مَ نَ افَ ةً مِّ بَ وْ ِ تَ تَتَابِعَنيْ نِ مُ يْ انَ اهللا هللارَ كَ يامً ﴾  وَ كـِ لِيامً حَ : النسـاء(عَ
ـونَ  ﴿: , ومثله يف قوله)٩٢ ـا تُطْعِمُ ـطِ مَ سَ ـنْ أَوْ ـاكِنيَ مِ سَ ةِ مَ َ رشَ امُ عَ عَ هُ إِطْ تُ ارَ فَّ كَ فَ

                                                 
 ).٣٤٠٥(أخرجه أمحد ح  (١)
 ).١٦٦٨(ح مسلم أخرجه  (٢)
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ِدْ  ْ جيَ ن ملَّ مَ بَةٍ فَ قَ يرُ رَ رِ ْ مْ أَوْ حتَ ُ هتُ وَ مْ أَوْ كِسْ لِيكُ ـامٍ ﴾ أَهْ ـةِ أَيَّ يَامُ ثَالَثَ , )٨٩: املائـدة(فَصِ
فقد تنبأ القرآن بنهاية االسرتقاق والرقيق بفضل رشائعه التي ال نجد هلا مثيالً عند 

األمم األخر. 
ة إذا ولدت لسيدها عتقت بعده, وأن أوالدها منه ومن هذه ا لرشائع أن األمَ

اء بني العباس كانوا مجيعـاً أحرار كأبيهم, ولعل من الطريف أن نذكر هنا أن خلف
 .)١(من أبناء اإلماء إال أبا العباس السفاح واملهدي واألمني

ال يكاد املسلمون ينظرون إىل الرق بعني االحتقار, ": يقول غوستاف لوبون
مـن اإلمـاء, وال  −وهم زعامء اإلسـالم املحرتمـون−ن فأمهات سالطني آل عثام

 .)٢("يرون يف ذلك ما حيط من قدرهم
بقى اإلسالم الرق فإنه ضمن للرقيق ما ال جتده يف حضارة أخر أو ني أوح

ربه , وأن ـدين آخر, ومن ذلك أن أمر السيد بمساواة رقيقه بنفسه يف مطعمه ومش
 , ـنامً رم قبل أن يكون غُ يؤمن له حاجاته الرضورية, فامتالكه للرقيق مسؤولية وغُ

بعض مظاهر هذه املأثرة احلضارية  وإذا شئنا أن ندلل عىل هذه املسألة فلنقف عىل
 .الفريدة عند املسلمني
لـة,  ويد أبا ذر الغفاري س رأ املعرور بن لة, وعـىل غالمـه حُ وعليه حُ
, فشـكاين إىل النبـي : فسأله عن ذلك, فقال : ملسو هيلع هللا ىلص فقـال يل , ملسو هيلع هللا ىلص إين ساببت رجالً

خـوه إن إخوانكم خولكم, جعلهم اهللا حتت أيديكم, فمـن كـان أ.. أعريته بأمه «
حتت يده فليطعمه مما يأكل, وليلبسه ممـا يلـبس, وال تكلفـوهم مـا يغلـبهم, فـإن 

للمملـوك طعامـه «: ملسو هيلع هللا ىلصويف حديث آخر قال , )٣(»كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم
                                                 

 ).٢٤(, ص تاريخ اخللفاء, السيوطي : انظر (١)
 ).٣٧٦(حضارة العرب, غوستاف لوبون, ص  (٢)
 ).١٦٦١(, ومسلم ح )٢٥٤٥(أخرجه البخاري ح  (٣)
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 .)١(»وكسوته, وال يكلف من العمل إال ما يطيق
يف معاملة رقيقه زيد بن ثابت جعلت زيداً خيتـار البقـاء ملسو هيلع هللا ىلص إن عظمة النبي 

بتبنيـه, ملسو هيلع هللا ىلص عىل املضـي حراً مع والديه; فكافأه النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  العبودية عند النبي عىل
فكان يسمى زيد بن حممد إىل أن ألغى القرآن الكريم التبني, فصـار ينسـب ألبيـه 

 .)٢(حارثة
عنـد  −ق الرقيق عن كثـري ممـا يتلـبس الـرن اإلسالم صان إ: للقول ونعود

بد إنسان له من احلقـوق عـىل سـيده مـا من الظلم واملهانة, فالع −األمم األخر
 .يسأل عنه اهللا يوم القيامة
من قتل عبده قتلناه, ومن جدعـه جـدعناه, «وال تعذيبه  فالعبد ال جيوز قتله
كام ال جيوز اهتامـه والطعـن يف حقوقـه الذاتيـة كسـائر , )٣(»ومن أخصاه أخصيناه

لد يـوم القيا«األحرار  مـة إال أن يكـون كـام من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جُ
 .)٤(»قال

كاف لضامن عتاقه من سيده عند مـن  −ولو لطمة واحدة  −ب الرقيق ورض
خياف اهللا ويرجو ثوابه, فقد أعتق ابن عمر مملوكاً له, ثم أخذ من األرض عوداً أو 

إال أين ] أي العـود[من األجر ما يسو هذا ] أي إعتاقي للعبد[ما فيه : شيئاً فقال
 .)٥(»يقول من لطم مملوكه أو رضبه; فكفارته أن يعتقه«: ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا

 طلـع يف قصة أيب مسعود البـدري حـنيملسو هيلع هللا ىلص وهذا املعنى النبيل أكده النبي  

                                                 
 ).١٦٦٢(أخرجه مسلم ح  (١)
 ).٣/١٧(زاد املعاد , ابن القيم : انظر (٢)
 ).١٤١٤(, والرتمذي ح )٤٧٣٦(أخرجه النسائي ح  (٣)
 ).١٦٦٠(, ومسلم ح )٦٨٥٨(ه البخاري ح أخرج (٤)
 ).١٦٥٧(أخرجه مسلم ح  (٥)



٢٩٧ 

 
 
 
 
 
 
 

<<<°×ŞfÛ{Ö]<ïæ^Â<àÂ<
 

اعلم أبـا مسـعود, هللاُ أقـدر « :عليه رسول اهللا , وهو يرضب غالمه بالسوط فقال
 :ملسو هيلع هللا ىلصفقـال . يا رسول اهللا, هو حـر لوجـه اهللا: فقال أبو مسعود» عليك منك عليه

 .)١(»أما لو مل تفعل للفحتك النار, أو ملستك النار«
رأيتنا سبعة إخوة; ما لنا خادم لقد  : (وحيكي مثل هذا سويد بن مقرن املزين

 .)٢()أن نعتقهاملسو هيلع هللا ىلص إال واحدة, فلطمها أحدنا, فأمرنا النبي 
مـن الءمكـم مـن «: نـهعن تعذيب العبيد وتكليفهم ما ال يطيقوملسو هيلع هللا ىلص وهنى 
طعموه مما تـأكلون, واكسـوه ممـا تلبسـون, ومـن مل يالئمكـم مـنهم مملوكيكم فأ

 .)٣(»فبيعوه, وال تعذبوا خلق اهللا
عاملة الرقيق حتى حال إساءهتم, فقد قعـد بـني بحسن مملسو هيلع هللا ىلص وأوىص النبي 

ــه  ــونَني : رجــل, فقــالملسو هيلع هللا ىلص يدي كــذبونَني وخيون ــا رســول اهللا, إن يل مملــوكني يَ ي
م, فكيف أ هم وأرضهبُ حيسب ما خـانوك «: ملسو هيلع هللا ىلصنا منهم? فقال ويعصونَني; وأشتمُ

بوك, وعقابُك إياهم, فإن كان عقابُك إياهم بقدر ذنوهبم كان كفافاً  ذّ وعصوك وكَ
ال لك وال عليك, وإن كان عقابك إياهم دون ذنوهبم كان فضـالً لـك, وإن كـان 

 .»عقابُك إياهم فوق ذنوهبم اقتص هلم منك الفضل
ن حالـه مـع مملوكيـه, فقـال علم مفتنحى الرجل, فجعل يبكي وهيتف ملا ي 

ـالَ  أما تقرأ كتاب اهللا ﴿«: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  ـةِ فَ يَامَ مِ الْقِ ـطَ لِيَـوْ ينَ الْقِسْ ازِ عُ املَْـوَ نَضَ وَ
ـبِنيَ ﴾  اسِ ـى بِنَـا حَ فَ كَ ـا وَ َ يْنَـا هبِ لٍ أَتَ دَ ـرْ نْ خَ بَّةٍ مِّ الَ حَ ثْقَ انَ مِ إِن كَ يْئاً وَ سٌ شَ فْ مُ نَ تُظْلَ

 .») ٤٧: األنبياء(
واهللا يــا رســول اهللا, مــا أجــد يل وهلــؤالء شــيئاً خــرياً مــن : لفقــال الرجــ 

                                                 
 ).١٦٥٩(أخرجه مسلم ح  (١)
 ).١٦٥٨(أخرجه مسلم ح  (٢)

 ).٢٠٩٧٢(, وأمحد ح )٥١٦١(أخرجه أبو داود ح  (٣) 
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م  . )١(مفارقتهم, أشهدكم أهنم أحرار كلهُ
وتوعد الذين يسيئون معاملة الرقيق باحلرمان من اجلنة, ملسو هيلع هللا ىلص كام حذر النبي 

ـب وال خـائن «: وهي أغىل مطلوب ومرغوب, فقال ال يدخل اجلنة بخيل وال خِ
أول من يقرع باب اجلنة اململوكون إذا أحسنوا فيام بيـنهم وبـني وال سيئ امللكة, و

 . )٢(»اهللا عز وجل, وفيام بينهم وبني مواليهم
من يفرق شـمل األرسة ملسو هيلع هللا ىلص رهم هتدد وإلنسانية الرقيق وحرصاً عىل مشاع

ق اهللا بينـه وبـني أحبتـه يـوم «: اململوكة بقوله مـن فـرق بـني والـدة وولـدها فـرَّ
 .)٣(»القيامة

يويص بالعبيد لضعفهم, ومل ينس الوصاة هبم حتى وهـو ملسو هيلع هللا ىلص ل النبي وما زا
: , يقـول أنـس بـن مالـكملسو هيلع هللا ىلصعىل فراش املوت, يف اللحظات األخرية من حياتـه 

الصـالة, ومـا ملكـت «: ره املـوتـحـني حضـملسو هيلع هللا ىلص كانت عامة وصية رسول اهللا 
 . )٤(يغرغر هبا صدره, وما يكاد يفيض هبا لسانهملسو هيلع هللا ىلص حتى جعل رسول اهللا  »أيامنكم

ولئن كانت األديان األخر تغلظ للعبد يف عقوبته عىل الذنب ما ال تغلظـه 
عىل السيد ; فإن اإلسالم خيفف عقوبة العبد وجيعلها دون عقوبـة احلـر ; مراعـاة 
حلاله وضعفه الذي قد يوقعه باملعصية, ومن ذلك ختفيف عقوبة الزنا إىل النصف 

إِنْ  من عقوبة احلر ﴿ نَّ فَ صِ ا أُحْ إِذَ ـنَاتِ  فَ صَ ىلَ املُْحْ ا عَ فُ مَ نَّ نِصْ يْهِ لَ عَ ةٍ فَ شَ احِ َ بِفَ أَتَنيْ
ابِ  ذَ نَ الْعَ  ).٢٥: النساء(﴾ مِ

ويف حديث ابن عباس أن عبداً من رقيق اخلمس رسق من اخلمـس, فرفـع 

                                                 
 ).٣١٦٥(, والرتمذي ح )٢٥٨٦٥(أخرجه أمحد ح  (١) 
 .)٣٦٩١(ابن ماجه ح , و)١٩٤٦(, ونحوه عند الرتمذي ح )١٤(أخرجه أمحد ح  (٢)

 ).١٥٦٦(والرتمذي ح ) ٢٢٩٨٨(أخرجه أمحد ح ) ٣(
 ., واللفظ له)١١٧٥٩(, وأمحد ح )٢٦٩٧(أخرجه ابن ماجه ح  (٤) 
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 .)١(»مال اهللا عز وجل رسق بعضه بعضاً «: فلم يقطعه, وقالملسو هيلع هللا ىلص ذلك إىل النبي 
ة إىل رقيقه, وقرص يف إطعامهم; رسقوا ناقـة وحني أساء حاطب بن أيب بلتع

أراك جتـيعهم, : (رجل من مزينة, فرفع األمر إىل عمر, فعفا عنهم, وقال حلاطـب
رماً يشق عليك , فأمره أن يدفع للمزين ضعف ثمن الناقة التـي )واهللا ألغرمنّك غُ

 .)٢(رسقها رقيقه, وعفا عنهم , ومل يطبق عليهم حد الرسقة
ارة اإلسالمية قدمت نموذجاً فريداً يف معاملة العبيد, فكـان وأخرياً فإن احلض

موىل أيب حذيفة , واألمراء كسلامن الفـاريس أمـري املـدائن,  منهم العلامء, كـسامل 
وزيد بن حارثة قائد جيش املسلمني يف مؤتة, وبالل خازن بيت املال الذي يقول عنه 

نا, وأعتق: (اخلليفة عمر بن اخلطاب نا أبو بكر سيدُ  .أي بالالً  )٣()سيدَ
ولعل القارئ يأذن يل يف خامتة هذا الفصل باستطراد طريـف حيكـي منزلـة 

هري عىل اخلليفة يف أمة اإلسالم , فقد دخل الزُّ احلضاري الكبري العبيد وعطاءهم 
 .من مكة: من أين قدمت يا زهري? قلت: امللك بن مروان فقال األموي عبد

فمـن : قـال. عطاء بن أيب ربـاح: ها? فقلتفمن خلفت هبا يسود أهل: قال 
بالديانة والرواية : فبم سادهم? قلت: قال. من املوايل: العرب أم من املوايل? قلت

 . نعم: قلت. إن أهل الديانة والرواية ينبغي أن يسودوا الناس: قال
فمن العـرب : قال. طاووس بن كيسان: فمن يسود أهل اليمن? قلت: قال

: قال. بام سادهم به عطاء: فبم سادهم? قلت: من املوايل قال: أم من املوايل? قلت
 .من كان كذلك ينبغي أن يسود الناس

فمن العرب أم : قال. يزيد بن أيب حبيب: فمن يسود أهل مرص? قلت: قال 
                                                 

 ).٢٥٩٠(أخرجه ابن ماجه ح  (١)
 ).١٤٦٨(أخرجه مالك يف املوطأ ح  (٢)
 ).٣٧٥٤(أخرجه البخاري ح  (٣)
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 .فقال كام قال يف األولني معه. من املوايل: من املوايل? قلت
فمن العـرب : قال. قيمكحول الدمش: فمن يسود أهل الشام? قلت: قال 

 .فقال كام قال. من املوايل, عبد نويب أعتقته امرأة من هذيل: أم من املوايل? قلت
فمـن : قـال. ميمـون بـن مهـران: فمن يسود أهل اجلزيرة? قلـت: ثم قال

 .كام قال: من املوايل فقال: العرب أم من املوايل? قلت
فمـن : حم قـالالضحاك بن مـزا: فمن يسود أهل خراسان? قلت: ثم قال 

 .كام قال: من املوايل فقال: العرب أم من املوايل? قلت
مـن : قـال. احلسن بن أيب احلسـن: فمن يسود أهل البرصة? قلت: ثم قال 

 .من املوايل: العرب أم من املوايل? قلت
من العـرب أم : قال. إبراهيم النخعي: فمن يسود أهل الكوفة? قلت: قال 

 .من العرب: من املوايل? قلت
ويلك يا زهري فرجت عني, فواهللا لتسودن املوايل عىل العـرب حتـى : قال 

 .خيطب هلا عىل املنابر, وإن العرب حتتها
يا أمري املؤمنني, إنام هو أمر اهللا ودينه, فمن حفظه ساد, ومن ضـيعه : قلت 
 .)١(سقط

وهكذا يتبني لكل باحث عن احلق متيـز اإلسـالم وسـموه يف التعامـل مـع 
صه عىل جتفيف منابعه, وتبني براءة اإلسالم والقرآن مما تعهده األمـم الرقيق وحر

 .من ظلم وطغيان وإرضار بحقوق العبيد
*** 

                                                 
 ).٤٠/٣٤٩(تاريخ دمشق, ابن عساكر  (١)
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 خامتة
 :وهكذا وبعد هذه اجلولة يتبني للقارئ املنصف مجلة أمور

أن القرآن كالم اهللا تعاىل املحفوظ بحفظ اهللا واملنقول إلينا بتواتر احلفاظ جـيالً * 
 .بعد جيل

أن اهلجوم عىل القرآن هيدف إىل تشكيك املسلم بقرآنه وإبعاده عن هديه وتأثريه  *
 .الذي جعل من املسلم مشعل هداية ونرباس حق ودليل إيامن وقوة ال تقهر

هلذا القرآن أنه كتاب اهللا الذي  −بضعفها − األباطيل املثارة عن القرآن تشهدأن * 
 .د النقائص فيهأعجز الطاعنني مع حرصهم عىل الكيد وتصي

أن هذه األباطيل تكشـف عـن جهـل فاضـح لقائليهـا بلغـة العـرب ومعـاين * 
النصــوص القرآنيــة, ولعلهــا تكشــف أيضــاً عــن تــدليس وتلبــيس وجمانبــة 

 .للموضوعية العلمية
أن الطاعنني يف القرآن لو أنصـفوا لعلمـوا بـراءة القـرآن مـن أبـاطيلهم , ولـو * 

ابتة واضحة من جنس ما ادعوه تطفح برزايا ث أعادوا النظر يف كتبهم لوجدوها
أن يعتذروا للقرآن بام اعتـذروا فيـه  عىل القرآن الكريم, وكان األوىل هبم زوراً 

 . لكتبهم
أن األباطيل املطعون هبا عن القرآن قديمة ما فتئ املسترشقون يرددوهنا بجهـل * 

 .ترشاقيةأو خبث, وأن اهلجمة اجلديدة ما هي إال صد هلذه اهلجمة االس
أن جهل املسلمني بلغة العرب اليوم , وجهلهم بعلوم القـرآن وتفسـريه سـبب * 

رئيس لتحول هذه األباطيل إىل شبهات تشتبه عىل عوام املسـلمني, فالواجـب 
عىل املسلم أن يتحصن من هذه الشبهات بمعرفـة دينـه واإلملـام بعلومـه إذا مل 

 .يقدر عىل التمكن منها
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بب يف دفع الشبهة , وأن مرض القلب وضعف اإليامن سـبب أن قوة اإليامن س* 
القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنـى يشء ": يف استحكامها, وقد قال ابن القيم

من الشبهة أو الشهوة, حيـث ال يقـو عـىل دفعهـام إذا وردا عليـه, والقلـب 
الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلك, وهو يدفعه بقوتـه وصـحته, وباجلملـة 

للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وضعفت قوتـه وترامـى إىل  فإذا حصل
 .)١("التلف; ما مل يتدارك ذلك بأن حيصل له ما يقو قوته ويزيل مرضه

أن الواجب عىل املسلم إذا مل ينل من العلم ما حيصنه مـن الشـبهات أن يفـارق * 
ف جمالسها وأن ال يصغي إىل قائليها, فاالستامع إليهم مع قلة البضـاعة وضـع

اليقني سبب يف استحكام الشبهة واضـطراب اجلنـان هلـا, والوقـوع يف بـراثن 
 .الشيطان وموارد اهلالك

 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد, وعىل آله وصحبه وسلم
***

                                                 
 ).١/١٨(ثة اللهفان إغا) ١(
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 املصادر واملراجعأهم 
 الكتب: أوالً 
حممـد : , حتقيـق)هـ٩١١ت ( يف علوم القرآن, جالل الدين السيوطياإلتقان  •

 .هـ١٤٠٨اهيم, املكتبة العرصية, صيدا, أبو الفضل إبر
ت (اإلقناع يف القـراءات السـبع, أبـو جعفـر أمحـد ابـن البـاذش األنصـاري   •

, مطــابع جامعــة أم القــر,  ١عبــد املجيــد قطــامش, ط: , حتقيــق)هـــ٥٤٠
 .هـ١٤٠٣

, ١جعفر عبد السالم, ط. اإلسالم وحقوق املرأة, جمموعة باحثني, بإرشاف د  •
 .هـ١٤٢٥سالمية, رابطة اجلامعات اإل

أدلة اليقني يف الرد عىل مطاعن املبرشين وامللحدين , حممد شوقي عبد الرمحن   •
 .هـ  ١٤٠٦, دار اإلرشاد ,  ١اجلزيري , ط

حممـد أبـو : , حتقيـق ) هــ٣١١ت (تاريخ األمم وامللوك , ابن جرير الطربي   •
 ., دار املعارف , مرص  ٢الفضل إبراهيم , ط

فهـيم حممـد : , حتقيق)هـ٢٦٢ت(نورة, عمر بن شبه النمريي امل تاريخ املدينة  •
 ].  بدون معلومات نرش[شلتوت, 

السـيد : حتقيق )هـ٢٧٠,ت ( ابن قتيبةاهللا  حممد بن عبدتأويل مشكل القرآن,   •
 .هـ١٣٩٣, دار الرتاث , القاهرة, ٢صقر, ط

أسـعد الطيـب, : , حتقيـق)هــ٣٢٧ت (تفسري القرآن العظيم, ابن أيب حـاتم   •
 .هـ١٤١٧, مكة املكرمة, ١مكتبة نزار مصطفى الباز, ط

, دار املعرفــة , بــريوت , ) هـــ٧٧٤ت (تفســري القــرآن العظــيم , ابــن كثــري  •
 .هـ ١٤٠٠
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أمحد : , حتقيق  )هـ٣١١ت ( جامع البيان يف تفسري القرآن , ابن جرير الطربي  •
 .هـ ١٤٢٠, مؤسسة الرسالة,  ١حممد شاكر, ط

, )هــ٢٧٥ت( الرتمـذي عيسـى, حممد بن )لرتمذيسنن ا(اجلامع الصحيح   •
 .أمحد شاكر, املكتبة الفيصلية, مكة املكرمة: حتقيق

,  )هــ٦٧١ت ( القرطبـيحممد بن أمحـد اجلامع ألحكام القرآن , أبو عبد اهللا   •
 . م  ١٩٨٥ −هـ  ١٤٠٥دار إحياء الرتاث العريب بريوت , لبنان, 

عرص النبوي إىل العرص احلديث, حممـد مجع القران, يف مراحله التارخيية من ال  •
 .رشعي أبو زيد, كتاب إلكرتوين

عادل زعيرت, مطبعة عيسى البـايب : حضارة العرب, غوستاف لوبون, تعريب  •
 .احللبي

, دار احلـديث, دراسات ألسلوب القرآن الكريم, حممد عبـد اخلـالق عضـيمة •
 .القاهرة

, ١الشـنقيطي, ط دفع إهيام االضـطراب عـن آيـات الكتـاب, حممـد األمـني  •
 .هـ١٤٢٠مؤسسة التاريخ العريب, 

, ١رد افرتاءات املبرشين عىل آيات القـرآن الكـريم, حممـد مجعـة عبـد اهللا, ط  •
 .هـ١٤٠٥

 زاد املســري يف علــم التفســري, مجــال الــدين عبــد الــرمحن بــن عــيل اجلــوزي  •
 ., املكتب اإلسالمي للطباعة والنرش)هـ٥٩٧ت(
حممـد : حتقيـق وتـرقيم ) هـ٢٧٥ت(د القزويني سنن ابن ماجه , حممد بن يزي  •

 . , دار إحياء الكتب العربية  ١فؤاد عبد الباقي , ط
, دار )هـــ٢٧٥ت( السجســتاين ســليامن األشــعث ســنن أيب داود , أبــو داود  •

 . هـ ١٣٩١احلديث , 
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: , حتقيق )هـ٣٠٣ت ( سنن النسائي, أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي  •
 .هـ١٤٠٦, مكتب املطبوعات اإلسالمية , حلب, ٢غدة, طعبد الفتاح أبو 

حممود محدي زقـزوق , . مواجهة شبهات املشككني, د حقائق حول القرآن يف  •
 .ط املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية, القاهرة

 ,١, ط)هـ٦٧٦ت ( رشح النووي عىل صحيح مسلم, حييى بن رشف النووي  •
 .هـ١٤٢٤عامل الكتب, الرياض, 

, )هــ٥٤٤ت( عريف حقوق املصطفى, أبو الفضل عياض اليحصبيالشفا بت  •
  .هـ١٤٠٩دار الفكر الطباعة والنرش والتوزيع, بريوت, 

عالء الدين بـن : ترتيب ) هـ٣٥٤ت (صحيح ابن حبان , أبو حاتم البستي ,   •
شعيب األرنؤوط , وحسني أسد , مؤسسة الرسالة , بريوت , : بلبان , حتقيق 

 . هـ ١٤٠٤
حممـد مصـطفى : , حتقيـق ) هـ٣١١ت(حممد بن خزيمة , ن خزيمةصحيح اب  •

 . األعظمي , املكتب اإلسالمي
حممـد : , تـرقيم)هــ٢٥٦ت ( صحيح البخاري, حممد بن إسامعيل البخـاري  •

فؤاد عبد الباقي, يف حتقيقه لكتاب فتح الباري برشح صحيح البخـاري, ابـن 
 .هـ١٤٠٧ , القاهرة, دار الريان للرتاث,٢حجر العسقالين, ط

حممد فؤاد : , ترقيم ) هـ٢٦١ت (صحيح مسلم , مسلم بن احلجاج القشريي   •
 .هـ ١٣٧٥, دار إحياء الرتاث العريب , بريوت ,  ١الباقي , ط

ر اهلجـري, ـالطعن يف القرآن الكريم والرد عىل الطاعنني يف القرن الرابع عشـ  •
جامعة  −لية العلوم رسالة دكتوراه مقدمة إىل ك(عبد املحسن بن زبن املطريي 

 ).القاهرة
 ., دار الفكر هـ٨٥٥ت ( عمدة القاري, بدر الدين العيني  •
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 فتح الباري برشح صـحيح البخـاري, أمحـد بـن عـيل بـن حجـر العسـقالين  •
, دار الريان للرتاث, القاهرة, ٢, ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي, ط)هـ٨٥٢ت(

 .هـ١٤٠٧
, مكتبة اخلانجي, ١,ط)٤٢٩ت (ثعالبي فقه اللغة ورس العربية, أبو منصور ال  •

 .هـ١٤١٨القاهرة, 
قالوا عن اإلسالم, عامد الدين خليل, طبع الندوة العاملية للشباب اإلسالمي,   •

 .هـ١٤١٢
القرآن الكريم يف مواقع اإلنرتنت العربية دراسة حتليلية نقديـة, عبـد الـرحيم   •

 ., كتاب إلكرتوين)رسالة دكتوراه(الرشيف 
 .يم والكتاب املقدس , أهيام كلمة اهللا ?أمحد ديداتالقرآن الكر  •
, املكتـب اإلسـالمي , بـريوت,  ٣القرآن واملبرشون , حممد عزت دروزة , ط  •

 .هـ ١٣٩٩
 . , دار صادر , بريوت ١, ط) هـ٧١١ت (لسان العرب , ابن منظور   •
, جملـس دائـرة املعـارف ) هــ٨٥٢ت (لسان امليزان , ابن حجـر العسـقالين   •

 . ية , حيدر أباد النظام
 .ملاذا أسلم صديقي , إبراهيم خليل أمحد , مكتبة الرتاث اإلسالمي , القاهرة   •
, )هـ٨٠٧ت ( جممع الزوائد ومنبع الفوائد, نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي  •

 .هـ ١٤١٢دار الفكر, بريوت , 
, , دار اجليـل٢املدخل لدراسـة القـرآن الكـريم, حممـد حممـد أبـو شـهبة, ط  •

 .هـ١٤١٢بريوت, 
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 اهللا احلـاكم النيسـابوري اهللا حممد بن عبد املستدرك عىل الصحيحني, أبو عبد  •
, دار الكتـب العلميـة , ١مصطفى عبد القادر عطا, ط: , حتقيق )هـ٤٠٥ت (

 .هـ١٤١١بريوت, 
, دار إحيـاء الـرتاث )هــ٢٤١ت ( املسند, أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل الشيباين  •

 .م١٩٩١العريب, 
حمب الدين : , حتقيق)هـ٣١٠ت ( املصاحف, أبو بكر بن أيب داود السجستاين  •

 .هـ١٤٢٣, دار البشائر اإلسالمية, ٢عبد السبحان واعظ, ط
حبيب : , حتقيق )هـ٢١١ت ( املصنف, أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين  •

 .هـ١٤٠٣, املكتب اإلسالمي , بريوت, ٢الرمحن األعظمي, ط
 رباينـــوب الطـد بن أيــــن أمحــم سليامن بــو القاسـري, أبـكبم الـــاملعج  •

, مكتبـة العلـوم ٢املجيـد السـلفي, ط محدي بن عبد: ق ـ, حتقي)هـ٣٦٠ت (
 .هـ١٤٠٤واحلكم , املوصل, 

عـيل بـن نـايف الشـحود, : املفصل يف الرد عىل شبهات أعداء اإلسالم , مجع  •
شـبهات املنشـورة عـىل شـبكة كتاب الكرتوين جيمـع ردود املسـلمني عـىل ال

 .اإلنرتنت
, )هـ٨٣٣ت (النرش يف القراءات العرش, أبو اخلري حممد بن حممد ابن اجلزري   •

 . دار الكتب العلمية, بريوت
حممـد : , حتقيـق)٤٠٣ت (نكت االنتصار لنقل القـرآن , أبـو بكـر البـاقالين   •

 .زغلول سالم, منشأة املعارف, اإلسكندرية
 إللكرتونيةاملواقع ا: ثانيًا 

  .)www.ebnmaryam.com(اإلسالمية شبكة ابن مريم  •

 ).www.trutheye.com(شبكة احلقيقة اإلسالمية  •
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 فهرس املوضوعات
 الصفحة                              املوضــــــــوع

 ٥      ......................................................... ....................... ........................................مقدمة 
 ١١  ............. .................. ............منهج املبطلني يف إثارة األباطيل عن القرآن 

   ٢٣   .................... ............. ..................................... ............  القرآن كتاب اهللا احملفوظ
  ٣١ ..................................... ..................................... للقرآن الكريم اجلمع الكتابي

 ٣٢ .................................... .................... ............ بكريف عهد أيب القرآن الكريم مجع           
   ٣٣ ............................................................ل نقل يشء من القرآن بطريق اآلحاد?ه         

 ٣٦  ................................................................................للقرآن الكريماجلمع العثامين          

 ٣٩ .......... ................ ............ ............. ؟ملسو هيلع هللا ىلصهل القرآن الكريم من إنشاء حممد 
 ٤٢ ............ ......................... ............ ............ ............  داللة آيات العتاب: أوالً 
 ٤٤ ............ ... ...... ............ ............ ............أحداث تشهد بوحي القرآن: ثانياً 
 ٤٧ ............... .................. ............ ......................... ............ الكتاب املعجز: اً لثثا

 ٥٧ ............ ............ ............ ............................ ............  اإلخبار بالغيوب: رابعاً 
 ٦١ ......................... ................. ............................ املصادر املزعومة للقرآن الكريم

<ğ÷æ_V ?٦٥ ...................................  هل القرآن منقول من الكتاب املقدس 
 ٦٧ ...................................حقائق اإليامن بني القرآن والكتاب املقدس  . أ

 ٧٠ ............................... ................واألمم السابقة بني  قصص األنبياء .ب
 القرآن والكتاب املقدس            

 ٧٢.........................األحكام الترشيعية بني القرآن والكتاب املقدس  .ج
éÞ^mğ̂<V٧٤ ..................................... حريا?القرآن من بَ ملسو هيلع هللا ىلصهل تعلم النبي 
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nÖ^mğ̂<V?٧٧ .............................هل القرآن منحول من شعر امرئ القيس 
e]…ğ̂Ã<V ?٨٠ ...............هل القرآن منحول من شعر أمية ابن أيب الصلت 

 ٨٥  ......................... ......................... ................. ............ الناسخ واملنسوخ يف القرآن

 ٩٩ ............... .................... هل تغري النص القرآني يف عصر الصحابة الكرام؟
 ٩٩    ....... ....... ...... ........... ............... ....... ...... اختالف مصاحف الصحابة: أوالً         
 ١٠١............ ....رآن الكريميف قراءة بعض آيات الق الصدر األول اختالف: ياً ـثان   

 ١٠٦.....................املعوذتني من مصحفه?  هل أسقط ابن مسعود: ثالثاً         
 ١١٢.........................الفاحتة من مصحفه? هل أسقط ابن مسعود : رابعاً        

 ١١٥.............................................. األباطيل املتعلقة بذات اهللا وصفاته وأفعاله
 ١١٥............ .................... ............ نسبة صفات النقص إىل اهللا تعاىل :   أوالً 
 ١٢٢..................................................................... هل يضل اهللا عباده?: اً ــثاني
 ١٢٦............ ............ ........................ ............  ?هل يأمر اهللا بالفحشاء: اً ــثالث
 ١٢٧............................................................................هل يتحرس اهللا ?: اً ـعـراب

 ١٢٨....... ............... ................. ................... هل الكرب صفة حممودة?: خامساً 
 ١٢٩ ...... ................... هل اهللا ال يعلم األشياء إال بعد حدوثها?: سادساً 
 ١٣٢  ............ عدد قوم يونس عليه السالم? هل شك القرآن يف: سابعاً 

 ١٣٧............................. األباطيل املتعلقة مبا يف القرآن عن أنبياء اهللا تعاىل
 ١٤٠  ............ ............................... .................... هل وقع آدم يف الرشك?:  أوالً 
 ١٤٥.......................... ............ ............ هل شك إبراهيم عليه السالم?: ياً ـثان
 ١٤٨................................هل شك يونس عليه السالم يف قدرة اهللا?: اً ـثالث

 ١٤٩ ................................................... ............  همُّ يوسف عليه السالم: رابعاً 
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 ١٥٣ .............................................................ملسو هيلع هللا ىلصاألباطيل املتعلقة بشخص النبي 
 ١٥٣ ........................... .......................................................... قصة الغرانيق: أوالً 
 ١٦٢ ............ ........................................................ ............. ملسو هيلع هللا ىلصسحر النبي : ثانياً 
 ١٦٥  .................................................. مصاب بالرصع?ملسو هيلع هللا ىلص هل النبي : ثالثاً 

 ١٧١ .......... .......... ............... ............ ............ ............ .......................... القرآن واملسيحية
 ١٧١.......................... ................. ............ ............ القرآن وألوهية املسيح: أوالً 
 ١٧٧ ............................... ......................... آن النصار?هل امتدح القر: ثانياً 
 ١٨٠ ......................................... ............ ............ ............ من أتباع املسيح?: ثالثاً 

 ١٨٢  . ............ ....................... ............ ............ ......... سؤال أهل الكتاب: رابعاً 
 ١٨٥...................التوثيق املزعوم لكتب أهل الكتاب يف القرآن : خامساً 
 ١٩٢ ....................... هل الذكر املحفوظ هو كتب أهل الكتب?: سادساً 

 ١٩٥ ................................ .. .... ............ .............ن الكريملقرآطاء املزعومة يف ااألخ
 ١٩٥ .......................... ............ .............................................. العني احلمئة: أوالً 
 ١٩٩ ...................... ............ ...................................... مريم أخت هارون: ثانياً 
 ٢٠٠ ....................... ............ ............ ............ وب يف الصدور?هل القل: ثالثاً 

 ٢٠٣ ............ ........................... ............. النجوم التي ترجم الشياطني: رابعاً 
 ٢٠٤..................................هل القرآن يشجع عىل فعل املعايص?: خامساً 
 ٢٠٦ ............ .................. ............ .................................... اجلنة واخلمر: ساً ساد

 ٢٠٩ ................................. ............ الكريم لقرآنيف ااألخطاء اللغوية املزعومة 
 ٢٠٩ ....................................... األخطاء النحوية املزعومة يف القرآن: أوالً 
 ٢٢٣  .............................................................األخطاء البيانية املزعومة:ثانياً 
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 ٢٣٣ ...................................... ...................التناقضات املزعومة يف القرآن الكريم 

 ٢٥٧.......................................... ............................مهم ألفاظ قرآنية غري الئقة بزع

 ٢٦١ .......................................... ............ ............ ............ ............ ............  املرأة يف القرآن
 ٢٦٦ ............ ............. ............ ............... ............ ....القوامة وظلم الزوجة: أوالً 
 ٢٧٠..... ....................................... ............ ............ .. األمر برضب الزوجة: ثانياً 
  ٢٧٤................................ ............ ............ ............ ............  تعدد الزوجات: ثالثاً 

 ٢٧٩... ................................ ............ ............ ......... حقوق املرأة واملرياث: رابعاً 
 ٢٨٣  ............ ............ .......... ...................... ............ ............ شهادة املرأة: خامساً 
 ٢٨٦ .. ............ ....................... ................. ............ ............ .... طالق املرأة: سادساً 

 ٢٩١  ............ .............................................. .....................يف القرآن واالسرتقاق الرق 

 ٣٠١ ... ............ ............ ............ ............ .............................. ............ ............ ............ ..خامتة 

 ٣٠٣ ............ ............ .......................... ............ ............ ............ ............ املصادر واملراجع 

 ٣٠٩......................... ........... ....... ............ ............... ............ ...........فهرس املوضوعات 
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 )ةفرنسيالو ةعربيبال(هل العهد القديم كلمة اهللا?  •
 هل العهد اجلديد كلمة اهللا?  •
 )ةنجليزياإلو ةعربيبال(اهللا جل جالله, واحد أم ثالثة?  •
 )ةنجليزيإلاو ةعربيبال(هل افتدانا املسيح عىل الصليب?  •
 )ةفرنسيالو ةنجليزياإلو ةعربيبال(? هل برش الكتاب املقدس بمحمد  •
ف عىل اإلسالم  •  )ةفرنسيالو ةنجليزياإلو ةعربيبال(تعرّ
 التكفري وضوابطه  •
 )مرشوعيته وآدابه(احلوار مع أتباع األديان  •
 دالئل النبوة  •
 التعايش مع غري املسلمني يف املجتمع املسلم  •
 بطلنيكريم عن دعاو املتنزيه القرآن ال •
 )ملسو هيلع هللا ىلصصفحات من هدي األسوة احلسنة (الدين املعاملة  •
 )مع قسيس ةمناظر: (سلسلة كتيبات بعنوان •
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