
 القرآن وكفى

 1 

 الوصف 

 

هذا الكتاب صادرته مصر وليبيا فى التسعينيات ويعرض للمنهج القرآني  

فى االعتماد على القرآن الكريم وحده كمصدر للتشريه و أسانيد ذلي  و 

 دواعيه و تجلياته فى حياة المسلمين 
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  مدخل
 

 

كنييف فييى حييرب دييروق دييد ال قيير المييد ت  1990ينيات ,فييى معلييت التسييع

والخصيي ا التقليييديين مىصيي مى هييم فقييو الصيي فيل والسييني ن السييل ي ن 

واألزهري ن وجمييت مسسسياتهم الدينييل والعلمييل والتعليمييل والدع ييل فيى 

مصر وىارجهام باالديافل اليى ىصيم ودييت ر ييل القلي  و هي  أجهي ة ال كيم 

 التييى تتييابت ان اسييى وتييتلمى الفتراسييى القمعيييل فييى مصيير الم روسييل 

كنف ي وال أزال ي دد تدين الجميت انا شه بالقرآن   من العبيعى أن يغلق ا كي  

أب اب الرزق فى وجهى وأن ي يل ا حياتى اليى رعي  مسيتمر ومسيتقر كنيف 

أداريه ىجال من ن سى   ولكن الم كر المسالم اذا دى  السيجن ي وىص صيا 

لبضيت اسيابيت فانهيا ال تخيره منيه أبيدا, يلي  ي مي  السج ن المصريل ي ولي  

السجن فى داىله مهما طال به العمر , ويلي  يت سي  ليه ىص صيا أذا كيان 

مثلى ال يمل  شيئا من حعاا اليدنيا وال يعيرم مياذا ي ي  بصيغاره اذا أرجعي ه 

الى غياه  السج ن   ب  انه يعرم ماذا ينتلره من رفاق السجن ومعلمهيم 
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له فى الدين يرون جهادهم فى االجهاز عليه ل ليل العثي ر متعرف ن وىص ا 

عليه كما أفتى ال قيه ي المعتدل ي شيي  االىي ان المسيلمين ي سييد سيابل ي 

فى كتابه األشهر ي فقه السنل ي عن حكم ال نديل   وانا عندهم زنديل عرييل 

  وىص مى من المتعرفين وال ك ميين الم سيدين المسيتبدين ي ميت ال يرب 

 رة بيينهم اال انهيم ات قي ا عليى شيىد واحيد هي  اديعهادى ومالحقتيى  الدائ

وكانف فكرة ادىالى السجن للمرة الثالثل بأى ذريعل مقب لل ت قل املهم فى 

التخلص منى اليى األبيد حييي سيضييت دميى بيين  بائي  المسياجين   ولهيذا 

السب  كانف العادة السيئل ألمن الدوليل هيى اسيتدعائى كي  حيين الرهيابى 

ترويعيييى ىص صيييا ميييت احتميييال وارد اذا  يييرر ديييابو أمييين الدوليييل أن يميييد و

استضافتى ليلل فى سج نهم غير الرسيميل التيى ي شيرون فيهيا دي اياهم 

حشرا ويعذب نهم وفل روتين ي مى عادى وأغلي  الضي ايا متعرفي ن يت  ي ن 

لالنتقاا والجهاد ووج دى معهم ي قل رغبل الجميت فى اليتخلص منيى  و يد 

ولكين   تعيالى سيلم  1988ه السج ن المالكى ي مين فقو سينل جربف هذ

 فلييييييييييييييييم يتعيييييييييييييييييرم علييييييييييييييييى أحيييييييييييييييييد و تهيييييييييييييييييا 

هذا ال قر المد ت المغلف بارهياب الدوليل وارهياب المتعيرفين ليم ي  يف أبيدا 

انتاجى العلمى وال اصرارى على استمرار الجهاد السلمى الصالح المسلمين 

بعيد  صيل ليم ي ين بعيد  1991 باالسالا  والدلي  ه  صدور هيذا الكتياب سينل

الكشف عن ت صيالتها  وأغل  الت صيالت مت غييرى اليذين ت لي ا طبيت الكتياب 

ونشره  وبعض هذه الت صيالت كتبها الص  ى المصرى الهامى المليجى فى 

 األهييييييراا العربييييييى و ييييييد كييييييان و تهييييييا  ريبييييييا ميييييين األحييييييدا  

ىي المركيي  مييا أعرفييه أن أحييد المسييلمين المسييتنيرين فييى المانيييا كتيي  اليي

العييالمى لدراسييات وأب ييا  الكتيياب األىضيير ي فييى ليبيييا يقتييرح عليييهم نشيير 

مسل اتى ويعرفهم بمعياركى ميت السينيين ومقياالتى األسيب عيل فيى جرييدة 

األحرار   و تها كان القذافى يرفت ل اد انكار السينل وكيان ىصي مى فيى مصير 
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م اذا كان هذا صي ي ا يسل  ن مسبقا روايات عن عال ات بيننا   ولم ي كر أحده

فلماذا أعيانى ال قير فيى مصير ولمياذا ال أشيد الرحيال اليى احيدى الجامعيات 

 الليبيييييل أنعييييم فيهييييا بمييييا كييييان ييييينعم بييييه بعييييض زمالئييييى وتالمييييذتى  

ال يعرف ن أن الم كر ال ر يست ي  أن يك ن أجيرا لدى أى حياكم مسيتبد    يد 

ره اذا كيان ذلي  تلجأ سلعل مستبدة لنشير كتياب ليى مضيعرة أو تشيجت نشي

ي قل مصل ل و تيل لها وال يستعيت أذنابها من ال قهاد االجتهاد فيى تألي يه   

حد  هذا فى بعض كتبى التى تثبف التنيا ض بيين االسيالا والتعيرم   ميثال 

احت لف السلعل المصريل بكتابى يحد الردةي الذى كتبتيه فيى أعقياب أغتييال 

أدليل  ععييل أن عق بيل  تي  المرتيد صديقى الدكت ر فره ف دة م والذى يسكد ب

تنا ض االسالا  فتم نشره مرات عديدة ألن االتهياا بيالردة وجهتيه الجماعيات 

االرهابيل الى رم ز السلعل المصريل والحقتهم بم ياوالت االغتييال م ليذا كيان 

أفتي ا أن  2002هج ا شي خ األزهر على هذا الكتاب معتيدال   بي  أنهيم سينل 

 ن يسييييييييييييييتتاب فقييييييييييييييو  المرتييييييييييييييد ال يقتيييييييييييييي  ولكيييييييييييييي

ن س ال ال مت ال كم القذافى فى ليبيا الذى رأى أن بعض كتبى  د تشد أزر 

العقيد المه وق بالثقافل وال كر واالعالا   وفى ك  األح ال فان هذا التال يى 

االستثنائى م كي ا علييه مقيدما بيأن يكي ن جمليل اعترادييل اسيتثنائيل فيى 

ل األسيتبداد واألسيتعباد التيى ال تيرى العال ل بين عقليتين متنا ضيتين   عقليي

فى الكات  المثقف اال را صا فى م اكبها, وعقلييل الم كير ال ير اليذى يسيم  

بن سه عن حعاا الدنيا وم اكبها ألنه يقيرأ التياري  ويتعقليه وييرى كييف يخليد 

القلم المناد  وينتصر دائما على سيف العغيان , ال يمكن للعقليتين أن يت قيا 

 ليييييييييييييي  الجملييييييييييييييل ا عتراديييييييييييييييل حتييييييييييييييى ا نيييييييييييييياد ت

اتص  بى مسئ ل ليبى كبيير وات قنيا عليى أ ليف لهيم كتياب ي القيرآن وك يى 

مصدرا للتشريتي  وفى اسب عين بالضبو انتهييف مين تألي يه واععيتيه لهيم   

يقيي ل الصيي  ى الهييامى المليجييى الييذى تييابت الم ديي ه معييى ب كييم صييالته 
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وأعجبه ووافل على نشيره عليى  بالقيادة الليبيل و تها ان القذافى  رأ الكتاب

اساق تغيير العن ان الى ي لماذا القيرآن   ي وتغييير اسيم المسليف ليكي ن ي د  

عبد   الخلي لي  ووافقف طالما لن يغيروا شييئا فيى صيل  ميا كتبيف  وكيان 

مقررا طبت الكتاب فى القاهرة لي زه فى مصر أوال  وف عف احيدى الم جبيات 

ين  رأت ص  ل من الكتياب فابلغيف مباحيي أمين وكانف تعم  فى المعبعل ح

الدولل  فت  ل ا على جميت نس  الكتاب وارسيل ا نسيخل منيه اليى األزهير  

الشريف جدا { فقرر مصادرته فى ال ال اذ أدرك ا كميا  يي  ليى بعيدها أننيى 

المسلف ال قيقى للكتاب  وفعال حملف عربل نق  ك  نس  الكتاب لتلقييه اليى 

يين على ال دود  تم نشرنس  الكتياب فيى ليبييا ولكين  اميف اولى األمر الليب

عليه حملل السنيين الليبييين أيضا  ف افل القذافى على مصادرته ألن م دل 

أو ه جل انكار السنل بهتف لديه واصبح مشغ ال بلعبل اىرى  وانشغ  الجميت 

 عييييييييين بقييييييييييل مسيييييييييت قاتى المالييييييييييل ليييييييييديهم و دييييييييياعف   

سينل مين المصيادرة يقيدا  14ع ي ى القارْى بعد  وهاه الكتاب ا ن بين يدي 

ل  حجل ناصعل ال يبقى معهيا عيذر بالجهي   بعيد  يرادة هيذا الكتياب ستتضيح 

ال قائل وسي ول الجه  ويبقى اتخاذ القرار عن عمد وعين عليم   اميا بيالتبر  

من البخارى وغيره نصرة هلل تعالى ورس له الكريممواما بنصرة البخارى وأئميل 

ى ظلمهييم هلل تعييالى ورسيي له الكييريم  كيي  منييا حيير فيمييا يعتقييد ال ييديي فيي

وسيك ن مسئ ال اماا   تعالى ي ا القيامل عميا اىتياره لن سيه م وسييلقى 

الج اد بالخل د فى الجنل أو الخل د فى الج يم  انها  ضيل ىعييرة ومسيئ ليل 

 أىعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير  

 وكييييييييييييييييييييييي  عييييييييييييييييييييييياا وانيييييييييييييييييييييييتم بخيييييييييييييييييييييييير  

 2005أحمد صب ى منص ر    يناير
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 مقدمة
 

ليس المقصد من هذا الكتاب اتهاا القارئم ب  ال  ار معه إيمانيا  مين المسليف 

بأن ال عرة اإلسالميل ليدى كي  مسيلم عا ي  تنيبض فيى  لبيه بيال ل   وإذا 

حد  وتراكمف على هذه ال عرة م رو ات تخالف ال ل فإن آيات القرآن الع ي  

ائها األول الييذى كانييف عليييه فييى ك يليل بتنقيييل هييذه ال عييرة لتعيي د إلييى صيي 

 عصييييييييييييييييييييييييييرالنب ة الييييييييييييييييييييييييييذهبى اإلسييييييييييييييييييييييييييالمى 

ولذل  فالمسلف يدع  القارئ ليتص ح معه كتاب   ويتدبر آياته الكريميل طلبيا  

 للهداييييييييييييييييييييل ليييييييييييييييييييه ولجمييييييييييييييييييييت المسيييييييييييييييييييلمين  

ومنهج المسلف ه  أن يده ال قائل القرآنيل تت د  من ىيالل الم دي ه اليذى 

  أن يختار عن انيا  ينعيل بميدل ل ال قيقيل يعرض له  وك  ما ي عله المسلف ه

القرآنيل التى يتضمنها الكتاب  م يستعين با يات يسيد بعضها بعضا    وبعد هيذا 

فالمسلف ي ت ى فى  لبه بال   لك  المسلمين الذين يجمعهيم حي  القيرآنم 

وه  يدع    تعالى أن يهديه ويهدى ك  أى ة اإلسالا إليى ميا ي بيه تعيالى 

 ويردييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياه  

 و  تعيييييييييييييييييييييييييييالى هييييييييييييييييييييييييييي  المسيييييييييييييييييييييييييييتعان  

 1991القاهرة 
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 الفصل األول

 

 القيييييييييرآن الكيييييييييريم هييييييييي  الكتييييييييياب ال حييييييييييد للمسيييييييييلم  -1

 

 القييييييييييييرآن الكييييييييييييريم مييييييييييييا فييييييييييييرط فييييييييييييى شييييييييييييىد  -2

 

 

 

يستسه  بعضينا أن ييسمن بكتي  أىيرى تكتسي  لدييه  داسيل ويضيعها إليى 

أنه ال يضيره أن جان  القرآن الع ي   وبعضنا يعتقد أنه يك يه أن يسمن بالقرآن و

يسمن بكت  أىرى مت القرآن كتبها األئمل ونسب ها للنبيى علييه السيالا   ولي  

تدبرنا كالا   الع ي  فى القرآن الكريم لتأكيدنا أن القيرآن هي  الكتياب ال حييد 

الذى ينبغى أن يتمس  به المسلم دون غيرهم ولتأكدنا أن القرآن الكريم لييس 

لم فالقرآن الكريم ميا فيرط فيى شيىد وني ل تبيانيا  م تاجا  لهذه الكت  البشري

 لكيي  شييىد وجييادت بييه ت صيييالت كيي  شييىد ي تيياه للتبيييين والت صييي   

 

فالقرآن ه  الذكر وه  ال كمل وه  الصراط المستقيم وه  ال ل الذى ال ري  

فيه والقرآن فى النهايل ه  المصدر ال حيد لإلسالا   هذا ما ينبغى أن يكي ن   

 نسيييييييتعرض آييييييييات   فيييييييى هيييييييذا الم دييييييي ه  تعيييييييال ا بنيييييييا 
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 ( القيييييييييرآن الكيييييييييريم هييييييييي  الكتييييييييياب ال حييييييييييد للمسيييييييييلم1)

 

 ال إليييييييييه إال   وال كتييييييييياب للمسيييييييييلم إال القيييييييييرآن كتييييييييياب     -

 

ميالهم مين دونيه مين وليى وال يشير  فيى  يق ل   تعالى فى ذاته العلييل 

اتيه ولين تجيد مين حكمه أحدا  وات  ما أوحى إلي  من كتاب رب  ال مبيدل لكلم

 (27 26  )الكهييييييييييييييييييييييييييف {دونيييييييييييييييييييييييييه ملت يييييييييييييييييييييييييدا

 

 فييييياهلل وحيييييده هييييي  الييييي لى اليييييذى ال يشييييير  فيييييى حكميييييه أحيييييدا 

 

والقرآن ه  وحده الكتاب الذى أوحى للنبى وال مبدل لكلماته ولين يجيد النبيى 

 غيييييييييييييييييير القيييييييييييييييييرآن كتابيييييييييييييييييا  يلجيييييييييييييييييأ إلييييييييييييييييييه  

 

 أحيدا  ولين    إنى لين يجيرنيى مين   والنبى ال يلجأ إال هلل تعالى ربا  وإلها  

 ( 22)الجييييييييييييييين  {أجييييييييييييييد ميييييييييييييين دونييييييييييييييه ملت ييييييييييييييدا

 

وات  ما أوحى إلي  من كتياب  والنبى أيضا  ليس لديه إال القرآن ملت دا  وملجأ 

هيذا بالنسيبل للنبيى علييه  {رب  ال مبدل لكلماته ولين تجيد مين دونيه ملت يدا

 السيييييييييييييييييييييالا   فكييييييييييييييييييييييف بنيييييييييييييييييييييا ن ييييييييييييييييييييين  

 

 

 

 قرآن كتابيييييا  الميييييسمن يكت يييييى بييييياهلل تعيييييالى ربيييييا  ويكت يييييى بيييييال -
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; {ألييس   بكيام عبيده  عن اكت اد الميسمن بياهلل تعيالى ربيا  يقي ل تعيالى 

 ( 36)ال ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير 

 

هي  مين ىيالل غيير    فاهلل تعالى هي  وحيده الخيالل وهي  وحيده اليرازق 

 ( 3)فييييييييييييييياطر  {ييييييييييييييييرز كم مييييييييييييييين السيييييييييييييييماد واألرض 

 

ا  وهي  رب كي     أغيير   أبغيى ربي لذا البد للمسمن أن يكت ى به تعالى ربا  

  {شيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييىد 

 

 (164)األنعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياا 

 

والمسمن طالما يكت ى باهلل تعالى ربا  فه  أيضا  يكت ى بكتاب   فى الهداييل 

 {أوليم يك هيم أنيا أن لنيا عليي  الكتياب يتليى علييهم  والتشريت يق ل تعيالى 

 ( 51)العنكبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ت 

 

ى االكت ياد ويالحى أن ا يات الكريمل التى ت يض عليى االكت ياد بياهلل ربيا  وعلي

بالقرآن كتابا  جادت كلهيا بأسيل ب االسيت هاا اإلنكيارى   أى اإلنكيار عليى مين 

 يتخييذون أولييياد وأربابييا  مييت   والييذين يتخييذون كتبييا  أىييرى مييت كتيياب   

 

أولم يك هيم  وأودح رب الع ة أن فى االكت اد بالقرآن رحمل وذكرى للمسمنين 

  {إن فى ذل  لرحمل وذكرى لقي ا يسمني ن أنا أن لنا علي  الكتاب يتلى عليهم

 

فميين رحمييل   بنييا أن فييرض علينييا كتابييا  واحييدا  ميسييرا  للييذكر ومصيي نا  عيين 

الت ريف وجعله واد ا  مبينا م له بدايل وله نهايلم وليم يتركنيا إليى كتي  أىيرى 
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كتبهيا بشيير مثلنيا يجيي ز علييهم الخعييأ والنسييان والهيي ى والعصييانم  ييم هييم 

 ا ضييييييييي نم وال أول لكتيييييييييبهم وال نهاييييييييييل لهيييييييييا  مختل ييييييييي ن متن

 

 

 

 القرآن ه  ال ل الذى ال ريي  فييهم وميا عيداه ظين وال ينبغيى اتبياه اللين   -

 

 ( 2)البقيرة  {ذل  الكتاب ال ري  فييه هيدى للمتقيين يق ل تعالى عن القرآن 

 

فالقرآن ال مجال فيه للري  أو الش م وحقائل القيرآن معلقيلم وميا عيداه مين 

رم أص ابها بأن ال ل فيها نسيبى أى ي تمي  الصيدق والكيذب   وميا كت  يعت

 ي تميييييييي  الصييييييييدق والكييييييييذب يييييييييدى  فييييييييى دائييييييييرة الليييييييين  

 

ودين   ال ل ال يق ا إال على ال ل اليقينى الذى ال ري  فيه حتيى ال تكي ن 

للبشر حجل على   ي ا القيامل  لذا دمن   ح يى كتابيه مين كي  عبيي أو 

 ( 9)ال جيييير  {لنييييا الييييذكر وإنييييا لييييه ل ييييافل نإنييييا ن يييين ن  ت ريييييف 

 

وإنه لكتاب ع ي   ال يأتيه الباط  من بين يدييه  ويق ل تعالى عن كتابه ال كيم 

 ( 42  41)فصييييييلف  {وال ميييييين ىل ييييييه تن ييييييي  ميييييين حكيييييييم حميييييييد

 

 أمييييا أديييييان البشيييير ال دييييعيل فالمجييييال واسييييت فيهييييا للليييين والرييييي   

 

ريي  فييه واإلعيراض عين المعتقيدات  لذا يأمرنا ج  وعال باتباه ال يل اليذى ال

وميا يتبيت  التى تق ا على اللنم يق ل تعالى فى االعتقاد القائم على اللن 
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; {الذين يدع ن من دون   شركاد إن يتبعي ن إال اللين وإن هيم إال يخرصي ن

 ( 66)ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نس 

 

سيق ل الذين أشيرك ا لي  شياد  ويق ل تعالى فى التشريت القائم على اللن 

شركنا وال آبا نا وال حرمنا من شىد كذل  كذب الذين من  بلهم حتيى   ما أ

ذا  ا بأسنا    ه  عندكم من علم فتخرج ه لنيا  إن تتبعي ن إليى اللين وإن 

 ( 148)األنعيييييييييييييييييييييييياا  {أنييييييييييييييييييييييييتم إال تخرصيييييييييييييييييييييييي ن

 

وما يتبيت أكثيرهم إال ظنيا  إن  ويق ل تعالى يقارن بين اتباه ال ل واتباه اللن 

ويتكرر ن س المعنى فيى سي رة  ( 36)ي نس  {شيئا اللن ال يغنى من ال ل

  {إن يتبع ن إال اللن وما ته ى األن س ولقد جادهم من ربهيم الهيدى النجم 

 ; {إن يتبعييييي ن إال اللييييين وإن اللييييين ال يغنيييييى مييييين ال يييييل شييييييئا 

 

 م   ( 28م 23)الينجم  {وإن اللن ال يغنى من ال يل شييئا وصدق   العليم 

 

البيل العلمى من البشر ينبيذون ال يل ويتبعي ن اللينم ولكن المشكلل أن الغ

وإن تعت أكثر من فيى األرض يضيل   عين  يق ل تعالى يخاط  النبى الكريم 

 ( 116)األنعييياا  {سيييبي    إن يتبعييي ن إال اللييين وإن هيييم إال يخرصييي ن

 

ومشكلتنا ن ن المسلمين أن علماد ال ديي يسكدون أن األغلبيل العلميى مين 

نسيي بل للرسيي ل )صييلى   عليييه وسييلم( هييى أحاديييي آحيياد األحاديييي الم

ويسكدون أنها ت يد اللن وال ت يد اليقين  ومت ذل  يأمرنا بعضيهم باتبياه اللين 

 مت أن اللن ال يغنيى مين ال يل شييئا   هيدانا   إليى العرييل المسيتقيم  
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قيرآن ويل ف النلر أن   تعالى وصف ذاته العليل بأنه ال لم ووصيف إني ال ال

 بأنييييييه أن لييييييه بييييييال لم ووصييييييف القييييييرآن ن سييييييه بأنييييييه ال ييييييل   

 

فذل    ربكيم ال يل فمياذا  عن وصف   تعالى بال ل يق ل ال ل تعالى 

ذل  بأن   ه  ال ل وإن ما يدع ن من  ( 32)ي نس  {بعد ال ل إال الضالل 

 ( 30)لقمييييييييييييييييييييييييييييان  {دونييييييييييييييييييييييييييييه الباطيييييييييييييييييييييييييييي 

 

)اإلسيراد  { ل أن لناه وبال ل ني لوبال وعن إن ال القرآن بال ل يق ل تعالى 

105 ) 

 

والذى أوحينا إلي  مين الكتياب هي   وعن وصف القرآن بأنه ال ل يق ل تعالى 

 ( 62)آل عميييران  {إن هيييذا لهييي  القصيييص ال يييل (  31)فييياطر  {ال يييل

 

ب  إن   تعيالى يصيف ال يل القرآنيى بأنيه ال يل اليقينيى المعليلم يقي ل 

)ال ا يل  {وإنيه ل يل اليقيين ( 95)ال ا عيل  {إن هذا له  حل اليقين تعالى 

51 ) 

 

 وجيييييييييييييييييييييييييييييادت الصييييييييييييييييييييييييييييييغل بالتأكييييييييييييييييييييييييييييييد  

 

فإذا كان    د أكرمنا بال ل اليقينى فكيف نأىذ معه أ اوي  ظنيل   مت أنه ال 

 مجيييييييييييييييال فيييييييييييييييى اليييييييييييييييدين ال يييييييييييييييل لللييييييييييييييين  
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 القييييييرآن هيييييي  ال ييييييديي ال حيييييييد الييييييذى ينبغييييييى اإليمييييييان بييييييه -

 

 

 

ديي وت يدى المشيركين أن ييأت ا ب يديي مثليه وصف   تعالى القرآن بأنه ح

أا يق لي ن تق ليه بي  ال يسمني ن  فلييأت ا ب يديي مثليه إن كيان ا  فقال تعالى 

 ( 34  33)العييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ر  {صييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياد ين

 

  ني ل أحسيين ال يديي كتابييا  مثييانى  ووصيف القييرآن بأنيه أحسيين ال ييديي 

ذكير    تقشعر منه جل د الذين يخش ن ربهم  م تلين جل دهم و ل بهم إليى

 ( 23)ال ميييييييير  {ذليييييييي  هييييييييدى   يهييييييييدى بييييييييه ميييييييين يشيييييييياد

 

 فيييإذا أكرمنيييا   تعيييالى بأحسييين ال يييديي فكييييف نتركيييه إليييى غييييره   

 

وميين  وأوديح رب العي ة أن الصييدق كليه فييى حيديي   تعيالى فييى القيرآن 

 ( 87)النسييييييييييييييييياد  {أصيييييييييييييييييدق مييييييييييييييييين   حيييييييييييييييييديثا

 

ى وميين يكييذب بهييذا فيذرن وت عيد   تعييالى ميين يكيذب ب ديثييه فييى القييرآن 

 ( 44)القلييييييم  {ال ييييييديي سنسييييييتدرجهم ميييييين حيييييييي ال يعلميييييي ن

 

وأكد رب الع ة أن اإليمان ال يك ن إال ب ديثيه تعيالى فيى القيرآن الكيريم فقيال 

 ( 50)المرسيالت  {فبيأى حيديي بعيده يسمني ن  فى آىير سي رة المرسيالت 

 

وات أوليم ينليروا فيى ملكي ت السيما وتكرر ن س المعنى فيى   ليه تعيالى 
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واألرض وما ىلل   من شىد وأن عسى أن يكي ن  يد ا تيرب أجلهيم فبيأى 

 (185)األعرام { حييييييييييييييييييييييديي بعييييييييييييييييييييييده يسمنييييييييييييييييييييييي ن

 

 وهييييييى دعيييييي ة لنييييييا لنت كيييييير  بيييييي  أن يييييييأتى األجيييييي  الم تيييييي ا  

 

ب  إن   تعالى يجع  من اإليميان ب يديي القيرآن وحيده مقترنيا  باإليميان بيه 

القيرآن وحيده فكيذل  ال إيميان إال بياهلل تعالى وحدهم فكما ال إيمان إال ب يديي 

وحده إلها   وكما أن المسمن يكت ى باهلل وحيده إلهيا  فهي  أيضيا  يكت يى ب يديي 

تلي  آييات    القرآن وحده حيديثا    وجيادت تلي  المعيانى فيى   ليه تعيالى 

نتل ها علي  بال ل فبأى حديي بعد   وآياته يسمني ن  ويي  لكي  أفيا  أ ييم  

ت   تتلى عليه  م يصر مستكبرا  كأن ليم يسيمعها كيأن فيى أذنييه يسمت آيا

 ( 8  6)الجا يييييييييييييل  {و ييييييييييييرا فبشييييييييييييره بعييييييييييييذاب أليييييييييييييم

 

وذل  الذى يعرض عن آيات   شأنه أنه يتمس  بأحاديي أىيرى غيير القيرآن 

ومين النياق مين يشيترى لهي   يقي ل تعيالى  {لهي  ال يديي سماها القيرآن 

ر علم ويتخذها ه وا أولئ  لهم عيذاب مهيين  ال ديي ليض  عن سبي    بغي

وإذا تتليى علييه آياتنيا وليى مسيتكبرا  كيأن ليم يسيمعها كيأن فيى أذنييه و يرا 

 ( 7  6)لقمييييييييييييييييييان  {فبشييييييييييييييييييره بعييييييييييييييييييذاب أليييييييييييييييييييم

 

فإنه تعالى يقرر حقيقل تنعبل عليى كي   {ومن الناق وحين يق ل رب الع ة 

 مجتمييييييييت بشييييييييرى فيييييييييه نيييييييياق فييييييييى أى زمييييييييان ومكييييييييان  
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 لمكت ب الذى ن ل على الرس ل هي  سي ر وآييات فيى القيرآن فقيوال حى ا -

 

 

 

وإن كنيتم فيى ريي   ت دى   تعالى المشركين أن يأت ا بس رة مث  القرآن 

 ( 23)البقييييرة  {ممييييا ن لنييييا علييييى عبييييدنا فييييأت ا بسيييي رة ميييين مثلييييه

 

والشياهد هنيا أن  ( 38)ي نس  {أا يق ل ن افتراه     فأت ا بعشر س ر مثله 

له   تعالى على رس له الكريم ه  س رم وليسف هنا  س ر إال فى الذى ن 

القيرآن  إذن فيالقرآن هيي  الي حى ال حيييد المكتي ب اليذى نيي ل عليى الرسيي ل 

 )صيييييييييييييييييييييييييييييلى   علييييييييييييييييييييييييييييييه وسيييييييييييييييييييييييييييييلم( 

 

 

 

البشر معالب ن ي ا القيامل بما ن ل على الرس  من آيات ال حى   فيال حى  -

 آييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات

 

ر الجين واإلنيس أليم ييأتكم رسي  مينكم ييا معشي ي ا القيامل سيق ل تعالى 

فالرسي  ( 130)األنعياا  {يقص ن عليكم آيياتى وينيذرونكم لقياد يي مكم هيذا 

 كييييييييييان ا يقصيييييييييي ن آيييييييييييات   التييييييييييى أن لهييييييييييا عليييييييييييهم  

 

وسيل الذين ك روا إلى جهنم زميرا حتيى إذا  ويق ل تعالى فى أص اب النار 

س  منكم يتل ن عليكم آيات جادوها فت ف أب ابها و ال لهم ى نتها ألم يأتكم ر

أى كان الرس  يتلي ن آييات    ومين أعيرض عنهيا دىي   ( 71)ال مر  {ربكم  
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 ال رب لم حشرتنى أعمى و د كنيف بصييرا   يال  النار وحشره ربه أعمى   

كذل  أتت  آياتنا فنسيتها وكذل  الي ا تنسى  وكذل  نجي ى مين أسيرم وليم 

 (   127  125)طيييييييييييييييييه  {ييييييييييييييييييسمن ب ييييييييييييييييييات ربيييييييييييييييييه  

 

إذن ن ن معالب ن باإليمان با يات التى ن لف على النبىم وليسف هنا  آييات 

 مييين الييي حى ىييياره القيييرآن الكيييريم   إذن هييي  القيييرآن الكيييريم وك يييى   

 

 

 

 ال مثييييييييييي  للقييييييييييرآن كمييييييييييا أنييييييييييه ال مثييييييييييي  هلل تعييييييييييالى -

 

 {ليييس كمثلييه شييىد وهيي  السييميت البصييير يقيي ل تعييالى عيين ذاتييه العليييل 

 ي  لييئن اجتمعيف اإلنييس   ل تعييالى عين كتابييه ال كييم ويقي ( 11)الشي رى 

   إذن ال (88)اإلسيراد  {والجن على أن يأت ا بمث  هيذا القيرآن ال ييأت ن بمثليه

 مثيييييييييييييييي  للقيييييييييييييييرآن كميييييييييييييييا أنيييييييييييييييه ال مثيييييييييييييييي  هلل  

 

 ي   وكما أن   تعالى أحد فى ذاته وص اته وال يشبهه أحيد مين المخل  ات

 (4 1)اإلىالص{م ي لد  ولم يكن له ك  ا  أحده    أحد    الصمد  لم يلد ول

فإنه لييس فيى اسيتعاعل المخل  يات أن تيأتى بسي رة واحيدة مثي  السي رة 

)يي نس  {فيأت ا بسي رة مثليه  ( 23)البقيرة  {فأت ا بس رة من مثليه القرآنيل 

38 ) 

 

ليس هنا  مثي  للقرآنم وليس هنا  مثي  ألى س رة من س ر القيرآن   وميت 

فيإين ذلي  المثيي  إذا  {ومثليه معيه ن   أوحى للنبيى القيرآن ذل  يق ل ن أ
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 كيييييييييييييييان   تعيييييييييييييييالى  يييييييييييييييد ن يييييييييييييييى وجييييييييييييييي ده 

 

 ( القييييييييييييرآن الكييييييييييييريم مييييييييييييا فييييييييييييرط فييييييييييييى شييييييييييييىد2)

 

 بيييييان القييييرآن فييييى داىيييي  القييييرآنم القييييرآن كتيييياب مبييييين فييييى ذاتييييه -

 

إن الذين يكتم ن ما أن لنا من البينات والهيدى مين بعيد ميا بينياه  يق ل تعالى 

الكتاب أولئ  يلعنهم   ويلعنهم الالعن ن  إال الذين تاب ا وأصيل  ا  للناق فى

 ( 159)البقييييرة  {وبينيييي ا فأولئيييي  أتيييي ب عليييييهم وأنييييا التيييي اب الييييرحيم

 

كتاب   ه  الكتاب المبين بذاتهم وآياته م صي فل بالبينيات أى التيى ال ت تياه 

فيها  والذى جعي  الكتياب فى تبيينها إال لمجرد القرادة والتالوة والت كر والتدبر 

 {بعد ما بيناه للنياق فيى الكتياب مبينا  وجع  آياته بينات ه  رب الع ة القائ  

 ( 22)القمير  {ولقيد يسيرنا القيرآن لليذكر فهي  مين ميدكر والقائ  عن كتابيه 

(  97)ميريم  {فإنما يسرناه بلسيان  لتبشير بيه المتقيين وتنيذر بيه   ميا  ليدا 

 ( 58)اليييييييدىان  {لهيييييييم يتيييييييذكرونفإنميييييييا يسيييييييرناه بلسيييييييان  لع 

 

وكي  المعليي ب منيا أن نتليي ا القييرآن وإذا تل نياه نعقييف آياتيه البينييات بن سييها 

والتى ال ت تاه منا إال لمجرد النعل وعدا الكتمان  لذا فيإن   تعيالى يجعي  

ه  عكس التبيين ليذا فيإن   تعيالى يهيدد مين يكيتم  -كتمان ا يات -الكتمان

إن الذين يكتم ن ميا أن لنيا مين البينيات  كتابه ت التى بينها فى آيات   البينا

 {والهيييدى مييين بعيييد ميييا بينييياه للنييياق فيييى الكتييياب أولئييي  يلعييينهم    

 

وإذ أىذ   ميثاق اليذين أوتي ا الكتياب لتبيننيه  ويق ل تعالى عن أه  الكتاب 
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اب بأنيه فشرح تعالى تبيين البشر للكتي ( 187)آل عمران  {للناق وال تكتم نه

عدا كتمانهم أى تالوته و رادتهم ومتى تل نا الكتاب المبين نعقف آياته البينيات 

 لمييييييييييييييييييييييييييييييييين يرييييييييييييييييييييييييييييييييييد تيييييييييييييييييييييييييييييييييدبرها  

 

وا يات التى تت د  عن بيان القرآن ووص ه بالكتاب المبين والبينيات أكثير مين 

أن تستقصى ومت ذل  فإن منا من يعتقد أن كتاب   غامض مبهم ي تاه إلى 

وال يأت ن  بمث  إال جئنيا   مت أن   تعالى يق ل عن كتابه  من ي سره   هذا

  فأحسن ت سير للقرآن ه  فيى داىي  (33)ال ر ان  {بال ل وأحسن ت سيرا

 القيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرآن 

 

وابيين كثييير يعتييرم فييى بدايييل ت سيييره أن أحسيين الت سييير أن ي سيير القييرآن 

 بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالقرآن  

 

 

 

 م صيال  لكي  شيىد القرآن ما فرط فى شىد وني ل تبيانيا  لكي  شيىد وجياد -

 

 ( 38)األنعيييياا  {مييييا فرطنييييا فييييى الكتيييياب ميييين شييييىد يقيييي ل تعييييالى 

 

 ( 89)الن ييي   {ون لنيييا عليييي  الكتييياب تبيانيييا  لكييي  شيييىد ويقييي ل تعيييالى 

 

ما كان حديثا  ي ترى ولكن تصديل الذى بين يديه وت صيي  كي   ويق ل تعالى 

 (111)ي سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف  {شىد
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 بأنه فرط وجاد غامضا  ي تاه لما يبينه والمسمن بالقرآن ال يبادر باتهاا كتاب  

 وجييييييييييييييياد مجميييييييييييييييال  ي تييييييييييييييياه لمييييييييييييييين ي صيييييييييييييييله  

 

والمسمن بالقرآن يسمن بأن   تعالى صادق فيميا يخبير بيه مين أن القيرآن ميا 

 فيييرط فيييى شيييىد وأنيييه نييي ل تبيانيييا  لكييي  شيييىد وت صييييال  لكييي  شيييىد 

 

رآن علييه أن وحتى ال تتالع  به أه اد الس د لتق ل له وأين كذا وكذا فيى القي

 يييييييييييت هم منعييييييييييل القييييييييييرآن  بيييييييييي  أن يبييييييييييادر باالتهيييييييييياا  

 

والت يريو هي  إغ يال الشيىد  {ما فرطنا فى الكتاب مين شيىد يق ل تعالى 

الضرورى الهاا وتركهم ون ن مثال  ال ن اجه مشكلل فى عدد ركعات الصيالة وال 

لي   -فى كي يتهيا  و  تعيالى ي وهي  األعليم بالماديى وال ادير والمسيتقب 

عرفنا أننا سن اجه مشاك  فيى م دي ه الصيالة ألوديح لنيا عيددها وكي يتهيا 

وم ا يتها بالت ديد   ولكنه تعالى أن ل القرآن ي دح ميا ن تياه إلييه فعيال  فيى 

  الذى أني ل الكتياب  ال ادر وفى المستقب  وأن ل القرآن بال ل والمي ان 

ة أو ت يّد لسنا فيى حاجيل   فال مجال فيه ل ياد(17)الش رى  {بال ل والمي ان

إليهم ول  ن ل القرآن ي كيى لنيا ت صيي  الصيالة ون ين نعرفهيا ونمارسيها منيذ 

الصييغر لكييان فييى ذليي  شييىد ميين الهيي لم وال مجييال للهيي ل فييى كتيياب   

 {والسماد ذات الرجت  واألرض ذات الصده  إنه لقي ل فصي   وميا هي  بياله ل 

 ( 14  11)العيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييارق 

 

 فييييييييى شييييييييىد ن تيييييييياه إليييييييييه لييييييييذا فييييييييالقرآن مييييييييا فييييييييرط 

 

والتبيان ه  الت دييح لميا  {ون لنا علي  الكتاب تبيانا  لك  شىد ويق ل تعالى 
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يستل ا البيان والت ديح   والشىد ال ادح بذاته ال ي تاه لميا يبينيه وي دي ه 

 وإال كيييييييان فضييييييي ال  فيييييييى الكيييييييالا و ر يييييييرة ال حاجيييييييل إليهيييييييا  

 

جيال فييه للغي  والت ييد ليذا كيان و  سب انه وتعالى أني ل كتابيه م كميا  ال م

البيان فيه لما يتعل  البيانم وكي  شيىد يسيتل ا البييان والت دييح جياد فيى 

القرآن بيانه وت دي ه  وما ليس م تاجا  لبيان فال مجال فيه للت صيي  والبييان 

 فييييى كتيييياب فاصّييييلف آياتييييه  ييييم أحكمييييف ميييين لييييدن حكيييييم ىبييييير 

 

ون لنيا  لرحميل والبشيرى للمسيلمين لذا يرتبو يالبيان فى القرآني بالهيدى وا

فبيييان  {علييي  الكتيياب تبيانييا  لكيي  شييىد وهييدى ورحمييل وبشييرى للمسييلمين

للباحي عن الهدى وسو ركامات من الغم ض وال ييرةم وبييان  {هدى القرآن 

بيه حيين يبييين ليه ميا ى يى ويصيي  بيه إليى شياط  األمييان  {رحميل القيرآن 

 ى والرحميييييل  بعيييييد الهيييييد {البشيييييرى والرحميييييل اإللهييييييل وهنيييييا  

 

ولقيد جئنياهم  وأيضا  ترتبو )ت صيالت القرآن( بالهدى والرحملم يقي ل تعيالى 

 ( 52)األعييرام  {بكتيياب فصييلناه علييى علييم هييدى ورحمييل لقيي ا يسمنيي ن

فالت صيالت القرآنيل التى شملف ك  شىد جادت هيدى وحميل ألولئي  اليذين 

 ت تياه إليى ت صيي  ي تاج ن إلى هذه الت صيالت  وإذا كانف األم ر واد ل ال

 وإيضييياح فمييين العبيييي ت دييييح ميييا هييي  واديييحم وتعيييالى   عييين العبيييي 

 

والبشر  د تت  ل الت صيالت فى كالمهم إلى لغ  و ر رة فيما ال حاجل إليه وال 

طائ  من ورائهم وهذا ما تن هف عنه ت صيالت الكتاب الع ي  التيى جيادت فيميا 

لقيرآن الكيريم بيالعلم الم كيم وفيى ي تاه إلى ت صي م لذا ارتبعف ت صيالت ا

)هي د  {كتاب أحكمف آياته  م فصلف مين ليدن حكييم ىبيير ذل  يق ل تعالى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 القرآن وكفى

 20 

1 ) 

 

ويق ل تعالى عن العلم اإللهى الذى ي كيم الت صييالت القرآنييل لتكي ن هيدى 

ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على عليم هيدى ورحميل لقي ا  ورحمل للمسمنين 

  {يسمنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ن

 

د الم ققيين الميسمنين بتمياا القيرآن والمكت يين بيه هيم فقيو ولذا فإن العلما

كيذل  ن صي  ا ييات  الذين ي هم ن ت صيالت القرآن  وفى ذل  يقي ل تعيالى 

)يي نس  {كذل  ن صي  ا ييات لقي ا يت كيرون  (  32)األعرام  {لق ا يعلم ن

كتياب  ويقي ل تعيالى  ( 28)اليروا  {كذل  ن ص  ا يات لق ا يعلمي ن (   24

 ( 3)فصيييييييلف  {آياتيييييييه  رآنيييييييا  عربييييييييا  لقييييييي ا يعلمييييييي ن فصيييييييلف

 

والذين ال يعلم ن هيم اليذين يسيع ن فيى آييات   معياج ين مكيذبين ببييان 

القرآن وت صيله لك  شىدميق ل ن   أين عدد الركعات فى القرآن   أين كي يل 

الصالة   كيف ن ج   وبعضهم يتسادل ساىرا   أين أياا األسب ه فى القرآن    

والذين سع  فى آياتنا معاج ين أولئ  لهم عيذاب مين رجي    تعالى يق ل و 

فيى الماديى  فيأين ال ادير   يقي ل  {اليذين سيع   ال عين  (5)سبأ  {أليم

)سبأ  {والذين يسع ن فى آياتنا معاج ين أولئ  فى العذاب م ضرون تعالى 

38  ) 

 

 معيياج ين و  تعييالى نسييأل أال نكيي ن ميين الييذين يسييع ن فييى آيييات   
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 القيييرآن هييي  اليييذكر اليييذى نييي ل عليييى النبيييى )صيييلى   علييييه وسيييلم( -

 

 

 

وما أرسلنا من  بل  إال رجاال  ن حى إليهم فاسأل ا أه  الذكر إن  يق ل تعالى 

كنتم ال تعلم ن  بالبينات وال بر وأن لنا إلي  اليذكر لتبيين للنياق ميا ني ل إلييهم 

 ( 44  43)الن ييييييييييييييييييييييي   {ولعلهيييييييييييييييييييييييم يت كيييييييييييييييييييييييرون

 

وأن لنييا إلييي  الييذكر لتبييين للنيياق مييا نيي ل  يسييىد النيياق فهييم   لييه تعييالى 

والسب  أنهم يقعع ن هذا الج د من ا يل عميا  بليه ويتخذونيه دلييال   {إليهم  

على وج د مصدر آىر مت القرآنم وعندهم أن هنا  ذكيرا  ني ل للنبيى يبيين بيه 

علينيا أن نتييدبر  القيرآن اليذى ني ل للنياق  وحتيى ن هيم ا ييل ال هيم الصي يح

وميا أرسيلنا مين  بلي  إال  السياق القرآنىم فاهلل يق ل عن األنبياد السابقين 

أى  {رجاال  ن حى إليهم فاسأل ا أه  الذكر إن كنتم ال تعلمي ن بالبينيات وال بير

 -أن   تعالى أرس  األنبياد السابقين أله  الكتاب وأن ل معهم البينات وال بر

أى القيرآن  {وأن لنيا إليي  اليذكر الخعياب للنبيى فيقي ل  م ي جيه  -أى الكت 

أى لت دح أله  الكتاب ما سبل إن اله إليهم من  {لتبين للناق ما ن ل إليهم 

 البينييييييييييييييييييييات وال بيييييييييييييييييييير لعلهييييييييييييييييييييم يت كييييييييييييييييييييرون 

 

ال تيدل هنيا  {لتبيين للنياق ميا ني ل إلييهم إن كلمل )الناق( فى   له تعالى 

أهي  الكتياب اليذين ن ليف فييهم  على عم ا البشر وإنما ت يد حس  السيياق

 الكتيي  السييماويل السييابقل فيياىتل  ا فيهييا وحرفيي ا فيهييا بعييض مييا جيياد بهييا 

 

واستعمال كلمل )الناق( لتدل على طائ يل معينيل أشيار إليهيا السيياق ي ورد 
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الذين  ال لهم الناق إن الناق  د جمع ا لكم  فى القرآن كثيرا  كق له تعالى 

ي سيف أيهيا  وكق ليه تعيالى  (  173)آل عميران  {فاىش هم في ادهم إيمانيا

الصديل أفتنا فى سبت بقرات سمان يأكلهن سبت عجام وسبت سنبالت ىضر 

فكلميل  ( 46)ي سيف  {وأىر يابسات لعلى أرجيت إليى النياق لعلهيم يعلمي ن

الناق هنا ال تعنيى عمي ا البشير وإنميا تعنيى طائ يل معينيل ورد ذكرهيا فيى 

   عييييييييين الم دييييييييي ه السيييييييييياق القرآنيييييييييى اليييييييييذى يت يييييييييد

 

فيإن  {وأن لنا إلي  اليذكر لتبيين للنياق ميا ني ل إلييهم وبالنسبل لق له تعالى 

المقصيي د بكلمييل النيياق هيي  أهيي  الكتيياب طالمييا تت ييد  ا يييل عيين األنبييياد 

السابقين وما أن ل   عليهم من البينات وال بر وأه  الذكر الذين ليديهم عليم 

 بالكتييييييييييييييييييييييييييي  السيييييييييييييييييييييييييييماويل السييييييييييييييييييييييييييييابقل 

 

وأن لنا إلي  الذكر لتبين للناق  ا يل عن سب  من أسباب ن ول القرآن وتق ل 

ف ظي يل القيرآن ألهي  الكتياب هيى تبييين ال يل فيى الكتيي   {ميا ني ل إلييهم

السماويل السابقل بعدما ل قها من ت ريف وتغيير وإى اد وكتميانم وفيى ذلي  

ما كنتم تخ  ن يا أه  الكتاب  د جادكم رس لنا يبين لكم كثيرا  م يق ل تعالى 

 ( 15)المائيدة  {من الكتاب ويع   عن كثير  د جادكم من   ن ر وكتياب مبيين

إن هذا القيرآن  ويق ل تعالى عن دور القرآن فى ت ديح ال ل لبنى إسرائي  

ويقي ل  ( 76)النمي   {يقص على بنى إسرائي  أكثير اليذى هيم فييه يختل ي ن

حى إليهم فاسأل ا أهي  اليذكر إن كنيتم وما أرسلنا من  بل  إال رجاال  ن  أيضا  

ال تعلم ن بالبينات وال بر وأن لنا إلي  الذكر لتبين للنياق ميا ني ل إلييهم ولعليم 

 ( 44  43)الن ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   {يت كيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرون

 

وا يل السابقل فى س رة الن   فسرتها آيل الحقل فى ن يس السي رة  يقي ل 
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عان أعميالهم فهي  تاهلل لقد أرسلنا إلى أمم من  بل  ف ين لهم الشيي تعالى 

ولييهم اليي ا ولهييم عيذاب ألييم  ومييا أن لنيا عليي  الكتيياب إال لتبيين لهيم الييذى 

وك  ذل  يسكد أن القيرآن هي  اليذكر اليذى ني ل (  64  63)الن    {اىتل  ا فيه

على النبى ليبين أله  الكتاب ما ن ل لهم من  ب  واىتل  ا فيه   وذل  يعنيى 

تاب واحد وذكر واحد و رآن واحد ال مثي  له وال أيضا  أن الذى ن ل على النبى ك

 شيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييىد معيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه 

 

)ي سيف  {إن هي  إال ذكير للعيالمين و د جاد وصف القرآن بالذكر كثييرا م منهيا 

وهذا ذكير  (  9)ال جر  {إنا ن ن ن لنا الذكر وإنا له ل افل ن  (م87( )ص 104

فيى القيرآن وحيده ويق ل تعالى يسكد أن ذكير    ( 50)األنبياد  {مبار  أن لناه

وإذا  رأت القرآن جعلنا بين  وبيين اليذين ال يسمني ن بيا ىرة حجابيا  مسيت را   

وجعلنا على  لي بهم أكنيل أن ي قهي ه وفيى آذانهيم و يرا وإذ ذكيرت ربي  فيى 

 ( 46  45)اإلسيييييراد  {القيييييرآن وحيييييده ولييييي ا عليييييى أدبيييييارهم ن ييييي را

 

ىالل ما ورد فى القيرآن  فالمشرك ن كان ا ين رون من النبى ألنه يذكر ربه من

وإذا ذكرت رب  فى القرآن وحده ول ا على أدبارهم  الكريم فقو  فقال تعالى 

التى ترجت هلل تعالى والقيرآن معيا    {وحده   والشاهد ه    له تعالى {ن  را

ليعي د الضيمير فييه عليى    {وحيده ومن اإلعجياز البالغيى أن تيأتى كلميل 

 {وحيده سكد لنا أن المسلم ه  من يكت يى بياهلل وكتابه بضمير الم رد وذل  ي

;   أما المشر  في لي  ليه {وحده أو من يكت ى باهلل وكتابه  {وحده وبالقرآن 

وإذا ذكرت ربي  فيى القيرآن وحيده ولي ا  دائما  أن تتعدد لديه المصادر وا لهل 

 وهييييييييذا مييييييييا ت ديييييييي ه ا يييييييييل   {علييييييييى أدبييييييييارهم ن يييييييي را

 

 لهداييييييييييييييل     نسيييييييييييييأل   تعيييييييييييييالى لنيييييييييييييا جميعيييييييييييييا  ا
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 القييييييييرآن كاميييييييي  تيييييييياا ال ي تيييييييياه لشييييييييىد آىيييييييير معيييييييييه -

 

وتميف كلميل ربي  صيد ا  وعيدال ال مبيدل لكلماتيه وهي  السيميت  يق ل تعالى 

 إذن تمف كلميل   لنيا بيالقرآن وال مبيدل لكلميل     ( 115)األنعاا  {العليم

 

لكيم  الي ا أكملف لكم ديينكم وأتمميف علييكم نعمتيى وردييف تعالى ويق ل 

إذن تمف نعمل   علينا باإلسالا الذى ارتضياه لنيا  ( 3)المائدة  {اإلسالا دينا

 دينيييييييييييييييا  وذلييييييييييييييي  باكتميييييييييييييييال وحيييييييييييييييى القيييييييييييييييرآن 

 

ول  أنما فيى األرض مين شيجرة أ يالا والب ير يميده مين بعيده  ويق ل تعالى 

 ( 27)لقميييييييييان  {سيييييييييبعل أب ييييييييير ميييييييييا ن يييييييييدت كلميييييييييات    

 

ا  لكلميات ربيى لن يد الب ير  بي  أن تن يد    ل  كان الب ر ميداد ويق ل تعالى 

 ( 109)الكهيييييييف  {كلميييييييات ربيييييييى ولييييييي  جئنيييييييا بمثليييييييه ميييييييددا  

 

ليس هنا  حد أ صى لكلمات   التى ال تن د  والقرآن كتاب مثانى يتكرر فيه 

المعنى مرة ومراتم وفيه ت صي  وت دييح وتبييين عليى حكميل وعليم  وتيأتى 

ده فى القرآن وذل  حتى تك ن أ  ال تسكد معنى سبل إيرا {   أحيانا  كلمل 

 الرسييي ل مييين داىييي  القيييرآن وليسيييف مييين عنيييده أو مييين ىييياره القيييرآن 

 

ول  أراد   أن تك ن كلماتيه لنيا بيال نهاييل ل عي  وحينئيذ لين تك يهيا األشيجار 
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أ الما  وال الب ار مدادا   ولكن شادت رحمل   بنا أن أن ل لنيا كتابيا  واحيدا  تاميا  

  مبينيييييييييييا  وأمرنيييييييييييا باالكت ييييييييييياد بيييييييييييه كيييييييييييامال  م صيييييييييييال  

 

أوليم يك هيم أنيا أن لنيا عليي  الكتياب يتليى  ولذل  كان االكت اد بالقرآن رحمل 

وكان   تعالى شهيدا  على  {عليهم إن فى ذل  لرحمل وذكرى لق ا يسمن ن

   ك ى باهلل بينى وبينكم شهيدا  يعلم ما فيى  أن كتابه يك ى فيق ل تعالى 

 {ض والذين آمن ا بالباط  وك يروا بياهلل أولئي  هيم الخاسيرونالسماوات واألر

 ( 51  50)العنكبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ت 

 

 

 

 القيرآن هي  صييراط   المسيتقيم ومييا عيداه ىيروه عيين الصيراط المسييتقيم -

 

والصييراط  {اهييدنا الصييراط المسييتقيم فيى ال ات ييل نييدع    تعييالى فنقيي ل 

وهذا صيراط ربي   كريم المستقيم ه  القرآن الكريمم يق ل تعالى عن كتابه ال

 ( 126)األنعيييييياا  {مسييييييتقيما  ييييييد فصييييييلنا ا يييييييات لقيييييي ا يييييييذكرون

 

وأن هييذا  ويقيي ل تعييالى يييأمر باتبيياه القييرآن الصييراط المسييتقيم دون غيييره 

صراطى مسيتقيما  فياتبع ه وال تتبعي ا السيب  فت يرق بكيم عين سيبيله ذلكيم 

باتبياه القيرآن فياهلل تعيالى أوصيى  ( 153)األنعياا  {وصاكم بيه لعلكيم تتقي ن

صراطه المستقيم ونهى عن اتباه غيره مين السيب  حتيى ال يقيت المسيلم ن 

فى الت يرق واالبتعياد عين سيبي     وحيد  ميا حيذر منيه رب العي ة فاىتيار 

المسلم ن أحاديي نسب ها للنبى عليه السالا واىتل  ا فى أسانيدهام و ياا 

وال  انيدم و  ليه تعيالى )علم ال ديي( عليى تنقييح تلي  الرواييات وتلي  األسي
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أى ال تتبع ا العيرقم فالسيبي  هي  العرييلم ومين العجيي  أن  {تتبع ا السب 

علماد ال ديي يقيم ن تلي  األسيانيد وتلي  الرواييات عليى سالسي  ويطيرقي 

فيق ليي ن أن ال ييديي ميين يالسلسييللي ال النيييلم وأن تليي  الروايييل جييادت ميين 

المستقيم ونبذوه و عي ا فيى اتبياه  يطريل فالني أى أنهم حين تنكب ا الصراط

 {وال تتبع ا السيب  فت يرق بكيم عين سيبيله السب  وتناس ا   ل   تعالى 

وتليي  السالسيي  والعييرق التييى  يياا عليهييا علييم ال ييديي أو عتييه فييى ت ييرق 

 واىييييييتالم ال ينتهييييييىم وصييييييدق مييييييا نبييييييأ بييييييه كييييييالا   الع ييييييي  

 

إن  ى   علييه وسيلم( و  تعيالى حيذرنا مين الت يرق و يال لرسي لنا )صيل

أى  ( 159)األنعياا  {الذين فر  ا دينهم وكان ا شييعا  لسيف مينهم فيى شيىد

 أمييييييييييييييييره بييييييييييييييييالتبر  مميييييييييييييييين فر يييييييييييييييي ا دييييييييييييييييينهم 

 

والنبى ي ا القيامل سيعلن برادته مين أولئي  اليذين تركي ا كتياب   وهجيروه 

ى جريا  وراد مصادر أىرى ومعتقدات ما أن ل   بهيا مين سيلعانم يقي ل تعيال

و ال الرس ل يا رب إن   مى اتخذوا هذا القرآن مهج را  وكذل  جعلنيا لكي   

 ( 31  30)ال ر ييان  {نبييى عييدوا  ميين المجييرمين وك ييى بربيي  هاديييا  ونصيييرا

 

   والقيييييييييييييرآن هييييييييييييي  الصيييييييييييييراط المسيييييييييييييتقيم وحيييييييييييييده

 

ويست ي  هندسيا  أن يك ن هنيا  أكثير مين كتياب واحيد ي صيف بأنيه الصيراط 

سل يق ل أن الخو المستقيم ه  أ صير ميا ي صي  بيين المستقيم  وعلم الهند

نقعتين وال يمكن ان يتعدد اكثر من ىو مستقيم واحد بين نقعتيين   إذن البيد 

أن يك ن ىعا  واحدا  ذل  الذى ي صف بأنه الخيو أو العرييل المسيتقيم وعليه 

فالصراط المستقيم او الخو المستقيم فى ديين   تعيالى ال يتعيدد  وطالميا 
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 الكتييييياب ال كييييييم الكامييييي  التييييياا فلييييييس معيييييه كتييييياب آىييييير هييييي  

 

ومت أننا ندع    فى صالتنا بأن يهيدينا الصيراط المسيتقيم فإننيا فيى العيادة 

نك ن غافلين عن معنى الصراط المسيتقيمم وذلي  بسيب  إبلييس اليذى حيدد 

مهمته فى إبعادنا عن الصيراط المسيتقيم وت  يليه إليى طيرق وسيب  شيتى 

 ( 16)األعيييرام  {تنى أل عيييدن لهيييم صيييراط  المسيييتقيم يييال فبميييا أغييي ي 

 

 اللهييييييييييييييييييم اهييييييييييييييييييدنا الصييييييييييييييييييراط المسييييييييييييييييييتقيم     

 

 

 

 القيييييييييييييييييييييييييييييييرآن هييييييييييييييييييييييييييييييي  ال كميييييييييييييييييييييييييييييييل -

 

ه  الذى بعي فى األميين رس ال  منهم يتل  عليهم آياته وي كيهم  يق ل تعالى 

 ( 2)الجمعييييييييييييييييل  {ويعلمهييييييييييييييييم الكتيييييييييييييييياب وال كمييييييييييييييييل

 

ىر وحجيتهم أن الععيف والشائت بين الناق أن الكتاب شىد وال كمل شىد آ

 بال او يقتضى المغيايرة إذن فالكتياب شيىد آىير يغياير ويختليف عين ال كميل 

 

وال ا ت أن الععف بيال او فيى القيرآن  يد يكي ن للتبييين والت دييح والت ضيي  

ولقد آتينا م سى وهارون ال ر ان ودياد  وليس للمغايرة  ودليلنا   له تعالى 

فال ر يان والضيياد واليذكر كلهيا أوصيام ت ديح  ( 48)األنبيياد  {وذكرا  للمتقيين

وت ص  وتبين معنى الت راة  وفى م ديت آىير يقي ل تعيالى عين التي راة فيى 

)الصيافات  {وآتيناهميا الكتياب المسيتبين حديثه تعالى عن م سيى وهيارون 
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  فييالت راة أو الكتيياب المسييتبين هييى ن سييها ال ر ييان والضييياد والييذكر  (117

  ديح والت صي  لمعنى الشىد ال احد وليس المغيايرة والععف هنا معناه الت

 

 {وإذ علمتي  الكتياب وال كميل والتي راة واإلنجيي  و  تعالى يق ل لعيسيى 

 ( 110)المائيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة 

 

)آل  {ويعلميه الكتياب وال كميل والتي راة واإلنجيي  ويق ل تعالى عن عيسيى 

 ( 48عميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييران 

 

عنيى ذلي  أن   تعيالى علّيم فالكتاب وال كمل أوصام للت راة واإلنجي م وال ي

عيسى أربعل أشياد من صلل مختل لم واليدلي  هي    ليه تعيالى عين عيسيى 

فال كميل  ( 63)ال ىيرم  {ولما جاد عيسى بالبينات  ال  د جئتكم بال كميل 

هنا تعنى اإلنجي  الذى جاد به عيسى  وا يل هنا تلخص ميا جياد فيى ا يتيين 

تي راة واإلنجيي   إذن فال كميل هيى كتياب السابقتين عن الكتاب وال كميل وال

   

 

وبالنسبل لخاتم النبيين فقد جادت فى القرآن أوامر عديدة متتاليل فيى سي رة 

وال  إليى   ليه تعيالى  {ال تجع  مت   إلها  آىير   اإلسراد تبدأ بق له تعالى 

 ذلي  وفى النهايل هذه األوامر القرآنيل يقي ل تعيالى  {تمش فى األرض مرحا  

إذن فال كمل هى آييات  ( 39  22)اإلسراد  {مما أوحى إلي  رب  من ال كمل  

القرآنم والقرآن ه  ال كمل فه  كالا الع ي  ال كيم اليذى جعليه كتابيا  م كميا  

 ( 1)هييي د  {كتييياب أحكميييف آياتيييه  يييم فصيييلف مييين ليييدن حكييييم ىبيييير 

 

شأن كلمات إن ال كمل من أوصام القرآن ومن مرادفات الكتاب الع ي م شأنها 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 القرآن وكفى

 29 

 أىيييييييييييييييييييييرى مثييييييييييييييييييييي  ال ر يييييييييييييييييييييان والنييييييييييييييييييييي ر 

 

واذكيروا نعميل    ودليلنا األىير على أن ال كميل هيى القيرآن   ليه تعيالى 

فلي   ( 231)البقيرة  {عليكم وما أن ل عليكم مين الكتياب وال كميل يعلكيم بيه

كانف ال كمل شيئا  آىر غير القرآن لقال يوما أن ل عليكم من الكتاب وال كميل 

فهميا  {يعلكيم بيه يم ولكن ألن ال كمل هيى القيرآن فقيد  يال   يعلكم بهما

 شىد واحد لذا عاد الضمير عليهما بصيغل الم رد  

 

 

 

 الفصل الثانى

 

 
 ( ال يييييييييييييييييييرق بيييييييييييييييييييين الرسييييييييييييييييييي ل والنبيييييييييييييييييييى1)

يخع  الناق فيى فهيم األمير بعاعيل الرسي ل واتبياه الرسي لم وذلي  ألنهيم 

  ل  يخعئييي ن فيييى فهيييم ال يييارق بيييين ميييدل ل النبيييى وميييدل ل الرسييي

يالنبىي ه  شخص م مد بن عبد   فيى حياتيه وشيئ نه الخاصيل وعال اتيه 

 اإلنسييييييييييييانيل بميييييييييييين ح لييييييييييييهم وتصييييييييييييرفاته البشييييييييييييريل  

ومن تصرفاته البشريل ما كان مست جبا  عتاب   تعالىم لذا كان العتاب يأتى 

﴿يا أيها النبى لم ت را ما أح    لي   تبتغيى له ب ص ه النبىم كق له تعالى 

﴿ميا   ويق ل تعالى فى م دي ه أسيرى بيدر  (1دات أزواج     ﴾ )الت ريم مر

كان لنبى أن يك ن له أسرى حتى يثخن فى األرض تريدون عيرض اليدنيا و  

﴿وما كان لنبى أن يغ  ومن يغل  يأتى بما   ويق ل له (67يريد ا ىرة﴾ )األن ال 

 اربيه  يال ليه ربيه   وحين استغ ر ليبعض أ(161غ  ي ا القيامل﴾ )آل عمران 

تعالى ﴿ما كان للنبى والذين آمني ا أن يسيتغ روا للمشيركين ولي  كيان ا أوليى 

وعن غ وة ذات  ( 113 ربى من بعد ما تبين لهم أنهم أص اب الج يم﴾ )الت بل 
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﴿لقيد تيياب   علييى النبيى والمهيياجرين واألنصييار الييذين العسيرة  ييال تعييالى 

اد ي يي   لي ب فرييل مينهم  ﴾ )الت بيل اتبع ه فى ساعل العسرة من بعد ميا كي

117  ) 

و ال تعالى يأمره بالتق ى واتباه ال حى والت ك  على   وينهياه عين طاعيل 

المشركين ﴿يا أيها النبيى اتيل   وال تعيت الكيافرين والمنيافقين إن   كيان 

عليما  حكيما   واتبت ميا يي حى إليي  مين ربي  إن   كيان بميا تعملي ن ىبييرا  

 كيييي  ذليييي  جيييياد ب صيييي ه النبييييى  ( 3  1ت كيييي  علييييى    ﴾ )األحيييي اب و

وكان ال ديي القرآنى عن عال ل م مد عليه السالا بأزواجه أمهات الميسمنين 

﴿يا أيها النبى    ألزواج  إن كنتن تردن ال ياة اليدنيا يأتى أيضا  ب ص ه النبى 

﴿وإذ أسير  ( 28وزينتها فتعالين أميتعكن وأسيرحكن سيراحا  جمييال﴾ )األحي اب 

وكيان القيرآن يخاطي  أمهيات  ( 3النبى إلى بعض أزواجيه حيديثا   ﴾ )الت يريم 

﴿ييا نسياد النبيى لسيتن كأحيد مين المسمنينم فال يق ل يا نساد الرس ل وإنميا 

النساد   يا نسياد النبيى مين ييأت مينكن ب احشيل مبينيل يضياعف لهيا العيذاب 

 ( 30م 32دييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع ين﴾ )األحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي اب 

﴿يا أيهيا النبيى ال ته بالناق ح له يأتى أيضا  ب ص ه النبى وكان ال ديي عن ع

 (59   ألزواج  وبنات  ونساد المسمنين يدنين عليهن من جالبيبهن﴾ )األح اب 

( ﴿ييا أيهيا 6﴿النبى أولى بالمسمنين من أن سهم وأزواجيه أمهياتهم﴾ )األحي اب 

 ( ﴿ويسيتأذن53الذين آمن ا ال تدىل ا بي ت النبيى إال أن ييسذن لكيم﴾ )األحي اب 

وهكيذا فيالنبى هي   ( 13فريل منهم النبى يق ل ن إن بي تنا عي رة﴾ )األحي اب 

شخص م ميد البشيرى فيى سيل كياته وعال اتيه الخاصيل والعاميلم ليذا كيان 

 مييييييييييييييأم را  بصيييييييييييييي ته النبييييييييييييييى باتبيييييييييييييياه اليييييييييييييي حى 

﴿مين أما حين ينعل النبى بالقرآن فه  الرس ل الذى تكي ن طاعتيه طاعيل هلل 

قد أطياه    م    وميا أرسيلنا مين رسي ل إال ليعياه بيإذن  ﴾ يعت الرس ل ف

والنبى م مد بص ته البشريل أول من يعيت ال حى القرآنيى  (64م 80)النساد 
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وأول من يعبقه عليى ن سيه   وهكيذا ف يى ال  يف اليذى كيان فييه )النبيى( 

مأم را  باتباه الي حى جيادت األوامير بعاعيل )الرسي ل( أى طاعيل النبيى حيين 

ولم  ( 54﴿   أطيع ا   وأطيع ا الرس ل  ﴾ )الن ر ينعل بالرسالل أى القرآن 

يييأت معلقييا  فييى القييرآن يأطيعيي ا   وأطيعيي ا النبييىي ألن العاعييل ليسييف 

لشخص النبيى وإنميا للرسيالل أى للرسي ل  أى لكيالا   تعيالى اليذى ني ل 

ليم ييأت معلقيا على النبى والذى يك ن فيه شخص النبى أول من يعيت  كما 

 فييييييى القييييييرآن عتيييييياب لييييييه عليييييييه السييييييالا ب صيييييي ه الرسيييييي ل 

ولكلمل النبى معنى م دد هي  ذلي  الرجي  اليذى اىتياره   مين بيين البشير 

لينبئه بال حى ليك ن رس ال   أما كلمل الرس ل فلهيا فيى القيرآن معيان كثييرة 

 هييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى 

سي ل   ﴿ما كان م مد أبا أحد من رجيالكم ولكين رالرس ل بمعنى النبى  • 

 ( 40وىيييييييييييييييييييييييييياتم النبيييييييييييييييييييييييييييين﴾ )األحيييييييييييييييييييييييييي اب 

جبري  ﴿إنيه لقي ل رسي ل كيريم  ذى  ي ة عنيد ذى العير  الرس ل بمعنى • 

مكين  معاه  م أمين  وما صاحبكم بمجن ن  ولقد رآه باألفل المبين﴾ )التكي ير 

19  23 ) 

﴿أا ي سب ن أنا ال نسيمت الرس ل بمعنى المالئكل  مالئكل تسجي  األعمال • 

مالئكيل المي ت  ( 80نج اهم  بلى ورسلنا ليديهم يكتبي ن﴾ )ال ىيرم سرهم و

﴿حتييى إذا جييادت رسييلنا يت فيي نهم  ييال ا أييين مييا كنييتم تييدع ن ميين دون  ﴾ 

 ( 37)األعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرام 

الرس ل بمعنى ذل  الذى ي م  رسالل من شخص إلى شخص آىرم كق ل • 

  ائتي نى ﴿و ال المليي سف لرس ل المل  يارجت إلى رب ي فى   له تعالى  

 ( 50بييييه فلمييييا جيييياده الرسيييي ل  ييييال ارجييييت إلييييى ربيييي   ﴾ )ي سييييف 

الرس ل بمعنى القرآن أو الرساللم وبهذا المعنى تتداى  معنى الرسالل مت • 

النبى الذى ينعلل بال حى وينعبل ذلي  عليى كي  األوامير التيى ت يي عليى 
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عليى  طاعل   ورسي له   فكلهيا تيدل عليى طاعيل كيالا   اليذى أن ليه  

 رسييي له وكيييان الرسييي ل أول مييين نعيييل بيييه وأول مييين ين يييذه ويعيعيييه 

والرس ل بمعنى القرآن يعنى أن رس ل    ائم بيننيا حتيى ا ن وهي  كتياب 

﴿وكييف   الذى ح ليه   إليى يي ا القياميلم ن هيم هيذا مين   ليه تعيالى 

فقيد تك رون وأنتم تتلى علييكم آييات   وفييكم رسي له  ومين يعتصيم بياهلل 

أى أنيه طالميا يتليى كتياب    (101هدى إليى صيراط مسيتقيم﴾ )آل عميران 

فالرسيي ل  ييائم بيننييا وميين يعتصييم بيياهلل وكتابييه فقييد هييداه   إلييى الصييراط 

المستقيم   ينعبل ذل  على ك  زميان ومكيان طالميا ظي  القيرآن م   ظيا م 

 وسييييييل  م   ظيييييا وحجيييييل عليييييى الخليييييل اليييييى  يييييياا السييييياعل  

ل فى بعض ا يات القرآنيل تعنيى القيرآن ب دي ح شيديد كق ليه وكلمل الرس 

﴿ومن يخره من بيته مهاجرا  إلى   ورس له  م يدركه الم ت فقد و ت تعالى 

 ( 100أجييييييييييييييييييييييييييره علييييييييييييييييييييييييييى  ﴾ )النسيييييييييييييييييييييييييياد 

فا يييل تقييرر حكمييا  عامييا  مسييتمرا  إلييى  ييياا السيياعل بعييد وفيياة م مييد عليييه 

 ائمييل  -أى القييرآن -ي  رسيي لهالسييالا  فييالهجرة فييى سييبي    وفييى سييب

 ومسيييييتمرة بعيييييد وفييييياة النبيييييى م ميييييد وبقييييياد القيييييرآن أو الرسيييييالل 

وأحيانا  تعنى كلمل يالرس لي القرآن فقو وبالت دييد دون معنيى آىير  كق ليه 

﴿لتسمن ا باهلل ورس له وتع روه وت  روه وتسب  ه بكرة وأصييال﴾ )ال يتح تعالى 

9) 

  فقيو وال تيدل معلقيا  عليى معنيى فكلمل يورس لهي هنا تيدل عليى كيالا 

الرسي ل م ميد  واليدلي  أن الضيمير فييى كلميل يورسي لهي جياد م يردا  فقييال 

والضيمير الم يرد يعنيى أن    ﴿وتع روه وتقروه وتسب  ه بكرة وأصيال﴾تعالى 

ورس له أو كالمه ليسيا ا نيين وإنميا واحيد فليم يقي  يوتع روهميا وت  روهميا 

ي  والتسبيح ال يكي ن إال هلل سيب انه وتعيالى وحيده   وتسب  هما بكرة وأصيال

﴿ ي  وال فارق بين   وتعالى وكالمهم فاهلل تعالى أحد فى ذاته وفى صي اته 
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 هيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي    أحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد﴾ 

﴿ي ل ي ن بياهلل لكيم ليردي كم و  ورسي له أحيل أن يردي ه﴾ ويق ل تعيالى 

 (62)الت بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل 

قيال تعيالى يأحيل أن ول  كان الرس ل فى ا يل يعنى شخص النبيى م ميد ل

يرد هماي ولكن الرس ل هنا يعنى فقو كالا   لذا جاد التعبير بالم رد الذى 

 يييييييييييييييييييييدل علييييييييييييييييييييى   تعييييييييييييييييييييالى وكالمييييييييييييييييييييه 

إذن فالنبى ه  شخص م مد فى حياته الخاصيل والعاميلم أميا الرسي ل فهي  

﴿يا أيها الرس ل بل  ميا أني ل إليي  النبى حين ينعل القرآن وحين يبل  ال حى 

 (67بيييييييييييييييييييييييييييييي ﴾ )المائييييييييييييييييييييييييييييييدة ميييييييييييييييييييييييييييييين ر

وفى ال  ف اليذى ييأمر   فييه النبيى باتبياه الي حى فيإن   تعيالى يأمرنيا 

بعاعيل   والرسي لم أى الرسيالل  وليم ييأت معلقيا  يميا  -جميعا  وفينا النبى

 (99﴿ميا عليى الرسي ل إال اليبالغ﴾ )المائيدة على النبى إال البالغيم وإنميا جياد 

ا أن معنييى يالنبييىي مييرتبو ببشييريل الرسيي ل فييالبالغ مييرتبو بالرسييالل كميي

 وظروفييييييييييييييييييييييييييييه وعصييييييييييييييييييييييييييييره وعال اتييييييييييييييييييييييييييييه 

 

 

 بييييييييييييييييين كييييييييييييييييالا الرسيييييييييييييييي ل وكييييييييييييييييالا النبييييييييييييييييى

عرفنا أن مدل ل )النبى( ه  شخص م مد عليه السالا فيى حياتيه وعال اتيه 

الخاصيل والعاميل وسيل كياته البشيريل  أمييا الرسي ل فهي  النبيى م ميد حييين 

 ينعييييييييييييييل بالرسييييييييييييييالل وحييييييييييييييين يبليييييييييييييي  اليييييييييييييي حى  

د )النبيى( ليه كيالا ميت زوجاتيه وأصي ابهم وليه تصيرفات باعتبياره  ائيدا  وم م

ومعلما  ورئيسا  لدولل  وم مد )الرسي ل( ليه كيالا باعتبياره رسي ال  ني ل علييه 

وحى   ليبلغه للناق   فما ه  ال ارق بين هذا وذل     نبدأ بم مد الرس ل 

 وأ  الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه  
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 أ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ال الرسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ل 

لشييديدة مين المشيركين للقيرآن وم ياولتهم مييت يل يف النلير تلي  الكراهييل ا

النبى أن يغير فى كالا القرآن أو أن يبدلهم وكان النبى يرد على معليبهم هيذا 

تعيالى ﴿وإذا تتليى بإعالن ى فه من عيذاب   العلييمم ا يرأ فيى ذلي    ليه 

عليهم آياتنا بينات  ال الذين ال يرج ن لقادنا ائف بقرآن غير هذا أو بدله    ميا 

ك ن لى أن أبدله من تلقاد ن سيى إن أتبيت إال ميا يي حى إليّى إنيى أىيام إن ي

عصيف ربى عذاب ي ا عليم     ل  شياد   ميا تل تيه علييكم وال أدراكيم بيه 

كان ا يريدون منيه ( 16  15فقد لبثف فيكم عمرا من  بله أفال تعقل ن﴾ )ي نس 

ولكنه رفض ى فا  من  أن يت د  فى الدين من ىاره القرآن على أنه دين  م

 عييييييييييييييييييييييييييييييييذاب ييييييييييييييييييييييييييييييييي ا عليييييييييييييييييييييييييييييييييم  

ولييم ييييأق المشييرك نم أحكميي ا ال صييار والخييداه حيي ل النبييى يداهن نييه 

ربيه ﴿فيال تعيت المكيذبين  ويعمع ن فى أن يصل ا معه إلى ح  وسو ف يذره 

ولكنهم استمروا فى سعيهم وكيادوا أن  (9  8ودوا ل  تدهن فيدهن ن﴾ )القلم 

  للي حى كانيف أسيره مين كييدهمم وتعبيير يس روا على النبى ولكن عصمل 

﴿وإن كيادوا القرآن فى وصف ميا حيد  أ ي ى مميا يمكين   ليهم يقي ل تعيالى 

لي تن ن  عن الذى أوحينا إلي  لت ترى علينا غيره وإذا  التخذو  ىليال  ولي ال أن 

 بتنيا  لقيد كيدت تيركن إلييهم شيييئا   لييال  إذا  ألذ نيا  ديعف ال يياة ودييعف 

 (75  73ال تجييييييد ليييييي  علينييييييا نصيييييييرا﴾ )اإلسيييييييراد الممييييييات  ييييييم 

ونرج  من القارئ أن ييتمعن فيى تيدبر هيذه ا ييات ليصي  إليى أى حيد حياول 

المشرك ن مت النبيى أن ييتكلم فيى اليدين ىياره القيرآن عليى أنيه كيالا  م 

وفشل ا ألن ح ى   تعالى ال حى القرآنى ف ق إمكانيات البشير وفي ق كييد 

رآن شهادة للنبى تبرئه وتثبيف أنيه ليم يت يد  فيى ديين المشركين   وفى الق

  إال بالقرآن كالا  م وأنيه ليم يتقي ل عليى   شييئا م وهيى   ليه تعيالى 

﴿تن ي  من رب العالمين  ول  تق ّل علينا بعض األ اوي   ألىذنا منه باليمين   م 
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فلي   (47  43لقععنا منه ال تين  فميا مينكم مين أحيد عنيه حياج ين﴾ )ال ا يل 

تق ّل النبى على   شيئا  لم يقله رب الع ة لعا بيه   تعيالى عقابيا  شيديدا  

منيه ﴿فميا يشهده الناق فى عصر النبى وال يستعيع ن دفعه وحمايل النبيى 

وحييي أن هيذه العق بيل الهائليل ليم ت يد  فهيى  منكم من أحد عنه حاج ين﴾

 ولم يتقي ّل عليى   شييئا   شهادة للنبى بأنه بل  الرسالل كاملل فى عصره 

إن الدين ه  هللم فاهلل تعالى ه  الذى ين له وحييا م وعليى النياق أن يخضيع ا 

لهذا ال حى مهما تعارض مت أه ائهمم والرس ل ه  الذى يتلقى هيذا الي حى 

ويبلغه ب ذافيره وال يمل  أن ي يد أو يينقص منيه شييئا   و  تعيالى  يال عين 

ليبيرئ سياحل  ﴿ولي  تقي ّل علينيا بعيض األ اويي   ﴾سيالا ىاتم النبيين عليه ال

النبى من الت د  فى دين   من كالمه البشرىم وفى ن س ال  ف أميره أن 

 يقييي ل كيييذا وكيييذا   وهيييذا سييير تكيييرار كلميييل ي ييي ي فيييى القيييرآن الكيييريم 

ميرةم وهيى  332من أهم الكلمات القرآنيل و د وردت فى القيرآن  ي  يوكلمل 

 اال  م ددة أمر   تعيالى رسي له أن يق لهيا للنياقم وتميي  تعنى أن هنا  أ 

على ن   يختليف بيه القيرآن عين التي راة  ي  يالقرآن الكريم بكثرة ورود كلمل 

 واإلنجيييييييييييييييييييييي  الليييييييييييييييييييييذين بيييييييييييييييييييييين أييييييييييييييييييييييدينا 

و د بشرت الت راة التى بين أيدينا بخاتم النبيين الذى يأتى من بنى إسماعي  

من إى ت  مثليى ليه تسيمع ن   أ ييم لهيم  ييقيم الرب إاله  نبيا  من وسع 

نبيا  من وسو أى تهم مثل  واجع  كالمى فى فمه فييكلمهم بكي  ميا أوصييه 

 ي 18م 18/5بيييييييييييييييييييييييييييه  سييييييييييييييييييييييييييي ر التثنييييييييييييييييييييييييييييل 

والشاهد هنا أن الكت  السماويل السابقل نبأت بخاتم النبيين الذى ين ل علييه 

أو بتعبيير ال حى يق ل ليه  ي  كيذا  ويصيبح هيذا جي دا  مين الي حى المكتي بم 

  يواجعييي  كالميييى فيييى فميييه فييييكلمهم بكييي  ميييا أوصييييه بيييهي التييي راة 

وباسييتقراد الم ادييت القرآنيييل التييى جييادت فيهييا كلمييل ي يي ي نضييت المالحلييل 

 السييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييريعل ا تيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل 
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 كان فى ال  ار ميت شيتى األنمياط البشيريل والدينييل  ي  يأكثر ورود كلمل • 

ألرض فيانلروا كييف كيان ﴿ ي   سييروا فيى اهنا  ح ار ميت المشيركين مثي  

 (42عا بيييييييييييييييل اليييييييييييييييذين مييييييييييييييين  بييييييييييييييي ﴾ )اليييييييييييييييروا 

﴿    يا أه  الكتاب تعال ا إليى كلميل سي اد بيننيا وهنا  ح ار مت أه  الكتاب 

 (64وبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينكم﴾ )آل عمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييران 

﴿وأ سم ا باهلل جهد أيميانهم ليئن أميرتهم ليخيرجن وهنا  ح ار مت المنافقين 

 (53 يييييييييييي   ال تقسييييييييييييم ا طاعييييييييييييل معروفييييييييييييل﴾ )النيييييييييييي ر 

 (151﴿    تعال ا أت  ما حرا ربكم عليكم  ﴾ )األنعاا   ح ار مت المسمنين وهنا

﴿    يا أيها النياق إنيى رسي ل   إلييكم جميعيا ﴾ وهنا  ح ار مت ك  البشر 

 (158)األعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرام 

﴿  ويسيأل ن  مياذا وهنا  ي  ي فى اإلجابل عن أسيئلل الميسمنين للرسي ل • 

 (219ين قيييييييييييييييييي ن   يييييييييييييييييي   الع يييييييييييييييييي ﴾ )البقييييييييييييييييييرة 

﴿ ي  هي    أحيد﴾ ﴿ ي  فى تشريت الدعاد والعقائد والعبيادات  ي  ينا  وه• 

أع ذ برب ال لل﴾ ﴿   إننى هدانى ربى إليى صيراط مسيتقيم دينيا   يميا  مليل 

 (161إبييييييييييييييييييييييييييراهيم حني ييييييييييييييييييييييييييا ﴾ )األنعيييييييييييييييييييييييييياا 

﴿    أغيير   أتخيذ ولييا   فياطر فى ا يل ال احدة  ي  يوهنا  تكرار لكلمل • 

ييم  يي  إنييى أمييرت أن أكيي ن أول ميين السييماوات واألرض وهيي   ياعِعييم وال ياعع 

 (14أسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلم  ﴾ )األنعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياا 

 ي ي يلتسكد معنى  رآنيا  ورد فى آيات أىرى لم تأت فيها كلميل  ي  يوتأتى • 

﴿يا أيها الناق اتقي ا ربكيم واىشي ا ي ميا  ال يجي ى واليد عين فاهلل تعالى يق ل 

حيل فيال تغيرنكم ال يياة  ولده وال م ل د ه  جياز عين واليده شييئا إن وعيد  

الدنيا وال يغرنكم باهلل الغرور  إن   عنده علم الساعل وين ل الغيي ويعلم ميا 

فى األرحاا وما تدرى ن س ماذا تكس  غدا  وما تدرى ن يس بيأرض تمي ت إن 

 (34  33  علييييييييييييييييييييييييييم ىبيييييييييييييييييييييييييير﴾ )لقميييييييييييييييييييييييييان 
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سيأل ن  ﴿يومضم ن ا يتين السابقتين تكرار فى آيتين جادت فيهما كلميل  ي  

عن الساعل أيان مرساها  ي   إنميا علمهيا عنيد ربيى ال يجليهيا ل  تهيا إال هي  

 قلف فى السماوات واألرض ال تأتيكم إال بغتل يسأل ن  كأن  ح ى عنها  ي   

إنما علمها عند   ولكن أكثر الناق ال يعلم ن      ال أمل  لن سيى ن عيا  وال 

غيي  السيتكثرت مين الخيير وميا مسينى درا  إال ما شاد   ولي  كنيف أعليم ال

 (188  187السيييي د إن أنييييا إال نييييذير وبشييييير لقيييي ا يسمنيييي ن﴾ )األعييييرام 

نتأكيد أن القيرآن كيان يتيابت النبيى  ي  يوبالت  ف مت ك  آيل وردت فيها كلمل 

بإجابات مست يضل ومتكررة عن ك  شىد ي تاجه ب يي لم يكن لديه مجال أو 

ين   من عنده ىص صا  وأن   تعالى منيت متست أو تصريح ألن يتكلم فى د

أن يت د  النبى فى الدين من عنده أو أن يتق ل شيئا  ينسبه هللم وهذا يعنيى 

أن أ ي ال الرسيي ل وأحاديثيه هييى فييى داىي  القييرآن ميين ىيالل آيييات القييرآن 

وفيهييا كيي  مييا ي تاجييه النبييى  ي يي يىص صييا  مييا كييان فيهييا األميير اإللهييى 

 والمسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلم ن 

﴿وأنيذر بيه اليذين يخياف ن أن ي شيروا إليى ربهيم﴾ رس ل ينذر بيالقرآن وكان ال

 (51)األنعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياا 

( 70﴿وذكير بيه أن تبسي  ن يس بميا كسيبف﴾ )األنعياا وكان ييذكرهم بيالقرآن 

﴿فإنميا يسيرناه وكان يبشرهم بالقرآن  (45﴿فذكر بالقرآن من يخام وعيد﴾ )ق 

وكيان يجاهيدهم  (97 بلسان  لتبشر بيه المتقيين وتنيذر بيه   ميا  ليدا﴾ )ميريم

 (52﴿فيييال تعيييت الكيييافرين وجاهييدهم بيييه جهيييادا  كبييييرا﴾ )ال ر يييان بييالقرآن 

كان عليه السالا يىلقه القرآني وحقيل به حينئذ أن يك ن على ىليل علييم 

لال فى الم ه ا القرآنى هي  اليدين    (4﴿وإن  لعلى ىلل عليم﴾ )القلم  والخا

 وهييييييييييييييي  هنيييييييييييييييا  أعليييييييييييييييم مييييييييييييييين ديييييييييييييييين    

الرسييالل كانييف للنبييى أ يي ال وتصييرفات فييى حييدود بشييريته  وىيياره نعيياق

وتعامالته الخاصل والعامل ومسئ لياته وعال اته   فه  هيذه األ ي ال واألفعيال 
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 تعتبييييييييييييييييييييييير جييييييييييييييييييييييي دا  مييييييييييييييييييييييين اليييييييييييييييييييييييدين 

أ  ال النبى  م مد عليه السالا فى حياتيه ىياره الي حى كيان حاكميا  و ائيدا  

سكنم وكان مثال  أعلى فى ذل  عسكريا  وزوجا  وصديقا  ألص ابه وجارا  فى الم

كلهم وكان فصيح اللسيان و يد نجيح فيى إبيالغ اليدع ة وتكي ين األميل وإ اميل 

الدوللم و د واجه فيى حياتيه مشياك  سياسييل وشخصييل و يد تغلي  عليهيا 

ونجح فيى النهاييل بمهارتيه ولبا تيه وكياسيتهم وبيالعبت انعكيس علييه أحيانيا  

ين بهم وأ  اله وأفعاليه ىياره الي حى دعف اإلنسان فى داىله أو من الم يع

 القرآنيييييييييييييييييييييى كانيييييييييييييييييييييف تعكيييييييييييييييييييييس ذلييييييييييييييييييييي   

والقرآن ذكر أ  اال  للنبى وامتدحه فى بعضها وعاتبه فى بعضها ا ىر ونععى 

 أمثليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل 

* فى غ وة بدر ىيره المسيلم ن بعيدد  ليي  لي اجهي ا  افليل ف  جئي ا بقيدا 

ا م والقيرآن جيش دخم ي   هم عددا  وعدةم وكره المسلمين دى ل ال رب ى ف

﴿كما أىرجي  ربي  مين بيتي  بيال ل وإن فريقيا  مين يص ر ذل  الم  ف فيق ل 

المسمنين لكاره ن  يجادل ن  فى ال ل بعد ما تبين كأنما يسا  ن إلى الم ت 

 (6  5وهيييييييييييييييييييييييييييم ينليييييييييييييييييييييييييييرون﴾ )األن يييييييييييييييييييييييييييال 

وفى هذا الم  ف انبرى القائد نبى   يشيجت أصي ابهم وسيج    ليه هيذا 

﴿إذ تقي ل للميسمنين الته فى هذا الشأن فيى معيرض الميدح يالق لي وذكر مق

 (124ألن يك يكم أن يمدكم ربكم بثال ل آالم من المالئكل من لين﴾ )آل عميران 

 ال لهم النبى فى ذل  الم  ف  ألن يك يكم أن يمدكم ربكيم بثال يل آالم مين 

عيرض المالئكل  إذن هذا حديي للنبى القائد فى معركل بدر ذكره القرآن فى م

 المييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدح 

* وفى غ وات ذات العسرة تثا   المنافق ن عن الخروه بينما جاد بعض فقراد 

المسيلمين يرييدون الخيروه ولكين لييس معهيم راحليل وال مئ نيل فاعتيذر لهييم 

﴿لييس عليى النبى  ائال  يال أجد ما أحملكم عليهي ون ل القيرآن ييروى ال اد يل 
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جدون ما ين ق ن حره إذا نصي  ا الضع اد وال على المردى وال على الذين ال ي

هلل ورس له ما على الم سنين من سبي  و  غ  ر رحيم  وال على الذين إذا 

ما أت   لت ملهم  لف  ال أجد ما أحملكم عليهم ت ل ا وأعينهم ت يض من الدمت 

 (92  91ح نييييييييييييا  أال يجييييييييييييدوا مييييييييييييا ين قيييييييييييي ن﴾ )الت بييييييييييييل 

ملكم عليهي فهذا حديي ميرتبو  ال لهم النبى فى ذل  الم  ف  يال أجد ما أح

 بلروفييييه المكانيييييل وال مانيييييل شييييأن مييييا سييييبل فييييى غيييي وة بييييدر 

* وفييى  ضيييل زواه زيييد وتعليقييه زوجتييه التييى أصييب ف زوجييل للنبييى عليييه 

﴿وإذ تق ل للذى أنعم   عليه وأنعمف عليه أمس  علي  السالا يق ل تعالى 

ى النياق و  أحيل زوج  واتل  م وتخ ى فى ن س  ما   مبديه وتخش

 (37أن تخشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياه﴾ )األحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي اب 

أمر   تعالى النبى أن يجع  زيدا  يعلل زوجته  يم يت وجهيا النبيى فيميا بعيد 

لكى يقضى النبى عمليا  على عادة الجاهليل فى اعتبيار زوجيل االبين بيالتبنى 

وطليقته مث  زوجل االبن ال قيقىم وحتى ال يك ن عليى الميسمنين حيره فيى 

 ييييييييييييييييييائهم إذا  ضييييييييييييييييي ا مييييييييييييييييينهن وطيييييييييييييييييرا أزواه أدع

وكان ينبغى على النبيى أن ييقي لي ل ييد يطليل زوجتي ي ولكنيه ت يره و يال 

العكس تماما  فن ل القرآن يسني  النبيى وي كيى القي ل اليذى  اليه واسيت ل 

ربه ﴿وإذ تق ل لليذى أنعيم   علييه وأنعميف علييه أمسي  بسببه التأني  من 

يي للنبى ه  ﴿أمس  عليي  زوجي  واتيل إذن هنا حد علي  زوج  واتل    ﴾

 ﴾  اله النبى ل يد بن حار ل م وذلي  ال يديي أيضيا  ميرتبو بلروفيه ال مانييل 

والمكانيلم ولكنه حين  اله النبى ليم ي ال يه الت فييل فييه   والميراد أنيه كيان 

للنبى فى ت ركاته وعال اته المتعددة أ  ال وأحاديييم وهيذه األحادييي كانيف 

روفها ال مانيل والمكانيل التى  يلف فيها والتيى يسيت ي  أن تتكيرر مرتبعل بل

فى أى عصر الحل بن س األحدا  واألشيخاص والليرومم ألنيه تياري  مضيى 

 وانتهيييى بانتهييياد أبعاليييه ومييي تهم وليييم يبيييل منيييه إال العبيييرة والعليييل 
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وسيرة النبى فيها الكثير من األحيدا  واأل ي ال المنسي بل للنبيى فيى ال تيرة 

يل وفى ال ترة المدنيلم وهيى تياري  يجي ز علييه الصيدق والكيذب ولييس المك

داىال  فى دين   تعيالى بيأى حيال  أميا ميا أورده القيرآن مين  صيص يخيص 

النبى م مد فه  القصص ال يل اليذى ال يأتييه الباطي  مين بيين يدييه وال مين 

 ىل ييييه  واإليمييييان بهييييذا القصييييص يييييدى  فييييى إطييييار اإليمييييان بييييالقرآن 

ال )النبى( ىاره ال حى القرآنى والتيى أوردهيا القيرآن هيى  صيص إن أ  • 

 للعبييييرة نييييسمن بهييييا دييييمن إيماننييييا بكيييي  حييييرم نيييي ل فييييى القييييرآن 

وأ  ال )النبى( ىاره ال حى القرآنى والتيى كتبهيا اليرواة فيى السييرة بعيد • 

وفاة النبى هى تاري  فيه ال ل والباط  والص يح وال ائف وليسيف جي دا  مين 

 إلطيييييييييييييييييييييييييييييييالق اليييييييييييييييييييييييييييييييدين عليييييييييييييييييييييييييييييييى ا

أما أ  ال )الرس ل( فهى الرسالل أو القرآن أو دين   م و د أبلغه الرس ل • 

دون زيادة وال نقصانم وفيه الك ايل وفيه الت صي  وفيه البييانم وكيان )النبيى( 

أول الناق طاعل لهذا ال حى وعمال  بما جاد فيه  وهذه هى العلمل االنسانيل 

 ه السييييييييييالا ال قيقيييييييييييل لم مييييييييييد النبييييييييييى البشيييييييييير علييييييييييي

 

 ميييييييييييييييييييييا عليييييييييييييييييييييى الرسييييييييييييييييييييي ل إال اليييييييييييييييييييييبالغ 

هذه الجملل القرآنيل أصب ف مثال  يقيال عليى اللسيانم هيذا ميت أننيا  لييال  ميا 

نت كيير فيهييا فيمييا يخييص ديننييا  فالنسييل القرآنييى هنييا يييأتى بأسييل ب القصيير 

ف سي  ﴿ميا عليى وال صير اليذى ي صير مهميل الرسي ل فيى إبيالغ الرسيالل 

( 20( ﴿وإن ت ل ا فإنما علي  البالغ﴾ )آل عميران 99دة الرس ل إال البالغ﴾ )المائ

( ﴿إن عليي  92﴿فإن ت ليتم فاعلم ا أنما على رس لنا البالغ المبيين﴾ )المائيدة 

 (48إال اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبالغ﴾ )الشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي رى 

وتبلي  الرسيالل معنياه ت صييلها كميا هيى دون زييادة أو نقيص ويسكيد ذلي  أن 

لبالغي يسكد أكثر مين ميرة أن أسل ب القصر وال صر فى يما على الرس ل إال ا
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 مسييييئ ليل الرسيييي ل هييييى تبليييييي  الرسييييالل ب ييييذافيرها كمييييا هيييييى  

والبالغ أو ت صيي  القيرآن للنياق يغنيى أن يعيرم النياق ميا فيى القيرآن مين 

﴿يا أيها النبى إنيا أرسيلنا  شياهدا  ومبشيرا  ونيذيرا  تبشير وإنذار وهدايل ون ر 

وأوصييام الشيياهد  (46  45)األحيي اب وداعيييا  إلييى   بإذنييه وسييراجا  منيييرا﴾ 

والمبشر والنذير والداعى كلها تنيدره ت يف م هي ا التبليي   والرسي ل إذا بلي  

 الرسييييييييييييييالل أصييييييييييييييبح شيييييييييييييياهدا  علييييييييييييييى   مييييييييييييييه 

يوشهد علىي عكس يشهد ليي فإذا يشهدت عليى فيالني أى كنيف ىصيما  ليه 

 أمييييا إذا يشييييهدت ل ييييالني فقييييد صييييرت مييييدافعا  عنييييه شيييي يعا  لييييه 

نى يجعي  مين الرسي ل يي ا القياميل يشياهدا  عليىي   ميه أى والنسل القرآ

﴿إنيا أرسيلنا ىصما  لمن عصى منهم وا يرأ فيى ذلي  ا ييات الكريميات ا تييل  

( ﴿فكيف إذا جئنا من ك  أمل بشهيد 15عليكم رس ال  شاهدا  عليكم﴾ )الم م  

( ﴿ويي ا نبعيي فيى كي  أميل شيهيدا  41وجئنا ب  على هسالد شهيدا﴾ )النساد 

ليهم من أن سهم وجئنا ب  شهيدا  على هسالد ون لنا علي  الكتاب تبيانا  لكي  ع

 (89شيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييىد﴾ )الن ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

﴿و يال و د جادت شهادة الرس ل على   ميه يي ا القياميل فيى   ليه تعيالى 

فمسئ ليته ( 30الرس ل يا رب إن   مى اتخذوا هذا القرآن مهج را﴾ )ال ر ان 

رآن وتمسييك ا بكتيي  أىييرى معييه أن يبليي  النيياق القييرآن وحييين هجييروا القيي

 اسيييييييييت ق ا أن يتبييييييييييرأ ميييييييييينهم الرسيييييييييي ل ييييييييييي ا القيامييييييييييل

 

ومن معالم هجرهم للقرآن اتهامهم له بأنه ليس مبينا ي تاه الى كيالا البشير 

لشرحه وت دي ه موأنه فرط فى التبيين وما جياد تبيانيا لكي  شيىد مسيت ل 

ص مل تسكيد أن للتبيين  من هنا ستك ن شهادة الرس ل ي ا القيامل شهادة ى

   ويي ا نبعيي فيى كي  أميل شيهيدا  علييهم مين القرآن ن ل تبيانا لكي  شيىد

أن سهم وجئنا ب  شهيدا  على هسالد ون لنيا عليي  الكتياب تبيانيا  لكي  شيىد﴾ 
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 (89)الن يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

 

وبعض آيات التبلي  كانف تقصير مهميل التبليي  واإلنيذار عليى الرسي ل وتجعي  

﴿فإنميا عليي  اليبالغ وعلينيا ال سياب﴾ ل مهمل ال ساب عليى   يي ا القيامي

( ﴿فييإن أعرديي ا فمييا أرسييلنا  عليييهم ح يلييا  إن علييي  إال الييبالغ﴾ 40)الرعييد 

( ﴿فيذكر إنميا أنيف ميذكر  لسيف علييهم بمسييعر  إال مين تي لى 48)الش رى 

وك يير  فيعذبييه   العييذاب األكبيير  إن إلينييا إيييابهم   ييم إن علينييا حسييابهم﴾ 

 (26  21)الغاشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل 

د أدى رسيي ل   مهمتييه والقييرآن معنييا نقيير هم ولكيين ال نتييدبرهم وأكثرنييا و يي

 يهجيييييييييييره   نرجييييييييييي  مييييييييييين   تعيييييييييييالى لنيييييييييييا الهداييييييييييييل 

 

 الرسييييييييييييييي ل كيييييييييييييييان ي كيييييييييييييييم بيييييييييييييييالقرآن وحيييييييييييييييده 

كان النبى حاكما  مسئ ال  عن دوللم وكيان  ائيدا  لةميلم وكيان ا ي تكمي ن إلييه 

 ل الذى ينعيل ب كيم فى أم رهم و ضاياهمم وكان ي كم بينهم بص ته الرس

   كميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا هييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

والقاعدة القرآنيل أن ال كم هلل فى أمي ر الني اه واالىيتالم وينبغيى عليى كي  

 فريييييييييييييييييييييييييييييل أن يردييييييييييييييييييييييييييييى ب كييييييييييييييييييييييييييييم   

﴿وكذل  أوحينا إلي   رآنا  عربيا  لتنذر أا القيرى ومين ح لهيا وتنيذر يق ل تعالى 

قي ل تعيالى ي ا الجمت ال ري  فيه فريل فى الجنل وفريل فيى السيعير﴾  يم ي

﴿وما اىتل تم فيه من شىد ف كمه إلى   ذلكم   ربى عليه ت كلف وإلييه 

 (10م 7أنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ﴾ )الشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي رى 

﴿أفغير   أبتغى حكما   وه  الذى أني ل إلييكم الكتياب م صيال﴾ ويق ل تعالى 

 (114)األنعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياا 

فال كم إلى   فى كتابه الذى ن ل م صيال م واليذى كيان ينعيل بهيذا الكتياب 
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يبلغه للناق كان رس ل   عليه السالام ليذا تقي ل آييل أىيرى ت صي  فيى و

 (59﴿فييإن تنييازعتم فييى شييىد فييردوه إلييى   والرسيي ل﴾ )النسيياد القيي ل 

وحتى ال يق ل  ائ  أن الرسي ل م ميد علييه السيالا  يد ميات وتير  لنيا غيير 

ن فيى القرآن كالما  ن تكم إلييه فيإن القيرآن الكيريم أوديح لنيا أن الرسي ل كيا

حكمه ينعل بالقرآن وحده   وبعد م ت النبى وغيابيه عنيا فيإن القيرآن ال يي ال 

بيننا لمن أراد الهدى واالحتكاا إليهم وهذا ما ن همه من م  ف المنيافقين مين 

الرس ل عليه السالام المنافق ن كان ا ي تكم ن للرسي ل إذا كيان ال يل فيى 

حكم الرس ل مت أنهم ييدع ن  جانبهمم أما إذا لم يكن ال ل معهم أعرد ا عن

أنهم مسلم ن ينبغى أن يدين ا بيال الد هلل ورسي له  وي صي  القيرآن مي   هم 

﴿ويق ل ن آمنا باهلل وبالرس ل وأطعنيا  يم يتي لى فرييل مينهم مين هذا فيق ل 

بعد ذل  وما أولئي  بيالمسمنين  وإذا دعي ا إليى   ورسي له ليي كم بيينهم إذا 

 (49  47كن لهم ال ل ييأت ا إلييه ميذعنين﴾ )الني ر فريل منهم معرد ن  وإن ي

﴿وإذا  ييي  لهييم تعييال ا إلييى مييا أنيي ل   وإلييى الرسيي ل رأيييف ويقيي ل تعييالى 

 (61المنيييييييييييافقين يصيييييييييييدون عنييييييييييي  صيييييييييييدودا﴾ )النسييييييييييياد 

و د كان ا يصدون ألن الرس ل ي كم بيينهم بميا أني ل   فقيوم فق ليه تعيالى 

ال ت يد وجي د مصيدر آىير   وإلى الرس ل﴾﴿وإذا  ي  لهم تعال ا إلى ما أن ل  

مت ما أن ل  م ألن الرس ل ه  الذى ينعل بما أن ل   وه  الذى ي كم بميا 

 أنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ل   

﴿وإذا دعي ا إليى   ورسي له ليي كم بيينهم إذا ويسكد ذلي  آييات سي رة الني ر 

 فريل منهم معردي ن﴾ ﴿إنميا كيان  ي ل الميسمنين إذا دعي ا إليى   ورسي له

فل  كان الرس ل شيئا   (51م 48لي كم بينهم أن يق ل ا سمعنا وأطعنا  ﴾ )الن ر 

آىر من صال  عن كالا   لجاد ال ع  مثنى ولقيال تعيالى يوإذا دعي ا إليى   

ورسي له لي كمييا بييينهمي ولقييال يإنمييا كييان  يي ل المييسمنين إذا دعيي ا إلييى   

 ورسييييييييييييييييييييييييييييي له لي كميييييييييييييييييييييييييييييا بيييييييييييييييييييييييييييييينهم  ي
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ال كم وحده وألن الرس ل ه  الذى ينعيل بكيالا   وحيده ولكن ألن   ه  

جاد ال ع  م ردا  يع د الضمير فيه على واحد ال إله إال ه  فقال تعالى يلي كم 

﴿و ال   ال تتخذوا إلهين ا نين إنما هي  إليه واحيد بينهمي  وصدق   العليم 

ا  أفغيير   فإياى فارهب ن  وليه ميا فيى السيماوات واألرض وليه اليدين واصيب

 (52  51تتقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ن﴾ )الن يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

وباعتبيار النبيى بشيرا  فقيد اسيتعاه بعيض  -غير الرسي ل كميا عرفنيا -والنبى

المنافقين أن يخدعه   حد  ذل  حين سرق أحيدهم درعيا  وشياه بيين النياق 

أمره وأحس أه  اللص بالعار مما ارتكبه ابنهم فت مروا باللي  عليى أن يضيع ا 

ف شيخص يهيي دى بيرئ وفيى الصييباح جيادوا للنبييى اليدره المسيروق فييى بيي

يبرئ ن ساحل ابنهم الملل ا   وانخده النبى وصد هم ودافت عن ابنهمم وبذل  

أصبح اللص بريئا م وأصبح البرىد لصا    وهى  صل تتكرر فى ك  زمان ومكيانم 

م ج هييا أن ينجيي  المجييرا صيياح  الن يي ذ وأن يييدى  البييرىد السييجن ظلمييا   

ذكر القصل وح لها من حاد ل تاريخيل م ددة بال ميان والمكيان  والقرآن الكريم

واألشخاص إلى  ضيل إنسانيل عامل تتكرر فى ك  عصر   وفى البداييل عاتي  

  تعالى النبى ووجه نلره إلى أن ي كم بالكتاب وحذره من أن يك ن مدافعا  

أرا    وال  الخائنين ﴿إنا أن لنا إلي  الكتاب بال ل ليت كم بيين النياق بمياعن 

أى أن ل الكتياب ال يل ليي كم بيين النياق بميا أراه    تكن للخائنين ىصيما﴾

فى ذل  الكتابم فاالحتكياا للكتياب  وألنيه نسيى فقيد جياد األمير باالسيتغ ار 

 م جاده النهى عن الدفاه عين أولئي   ﴿واستغ ر   إن   كان غ  را  رحيما﴾

﴿وال تجييادل عيين الييذين جييرا واتهيياا البييرىد الخ نييل الييذين تيي مروا لتبرئييل الم

يختان ن أن سهم إن   ال ي   من كان ى انا  أ يما  يستخ  ن من النياق وال 

يستخ  ن من   وه  معهم إذ يبيت ن ما ال يرديى مين القي ل وكيان   بميا 

 يعملييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ن م يعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا﴾ 

يجيادل   ﴿ها أنتم هسالد جادلتم عنهم فى ال ياة الدنيا فمن  م يق ل تعالى 
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يعنيى هي  يسيتعيت أحيد أن  عنهم ي ا القيامل  أا من يكي ن علييهم وكييال ﴾

يدافت عنهم ي ا القيامل أو أن يش ت فيهم   م جادت ا يات التاليل تضت   اعد 

ال رديل ﴿ومن يعم  س دا  أو يللم ن سه  م يسيتغ ر   يجيد   المسئ ليل 

كسيبه عليى ن سيه وكيان   عليميا  غ  را  رحيما  ومين يكسي  إ ميا  فإنميا ي

حكيما  ومن يكس  ىعيئل أو إ ما   يم ييرا بيه بريئيا  فقيد احتمي  بهتانيا  وإ ميا  

أى ك  إنسان مسئ ل عن سييئاتهم وإذا اسيتغ ر غ ير   ليه وإال فهي   مبينا﴾

﴿ميا مساىذ بما كسبف يداه ولين يجيادل عنيه أحيد أو يشي ت فييه يي ا القياميل 

 (18وال شيييييييي يت يعييييييييياه﴾ )غيييييييييافر لللييييييييالمين مييييييييين حمييييييييييم 

﴿ول ال فض    عليي  ورحمتيه لهميف طائ يل مينهم أن  م يق ل تعالى للنبى 

يضل   وما يضل ن إال أن سهم وما يضرون  من شىد وأن ل   علي  الكتياب 

  105وال كمل وعلم  ما لم تكن تعلم وكان فض    علي  عليميا﴾ )النسياد 

كين ني ل الي حى ف ضي هم وأعياد األمي ر إليى أى حاول ا ىداه النبى ول (113

نصابها العادلم وعلى هذا كانف أ ضيل الرس ل تسيير وفيل القيرآن ألنيه كيان 

 ي كيييييييم بيييييييالقرآن وينعيييييييل بيييييييالقرآن وال شيييييييىد غيييييييير القيييييييرآن 

 

 أطيعيييييييييييييييييييييييييي ا   وأطيعييييييييييييييييييييييييييي ا الرسييييييييييييييييييييييييييي ل 

ويقي ل  (132﴿وأطيع ا   والرس ل لعلكم ترحم ن﴾ )آل عميران يق ل تعالى 

الذين آمن ا أطيع ا   وأطيع ا الرسي ل وأوليى األمير مينكم﴾ )النسياد  ﴿يا أيها

فه  العاعل فى الدين ل احيد أو ال نيين أو لثال يل  المعياه واحيد هي    ( 59

فييى أوامييره التييى ينعييل بهييا الرسيي ل أو ميين يقيي ا بيياألمر بعييد ميي ت النبييى  

فيى معصييل والقاعدة الشرعيل الميأى ذة مين القيرآن أنيه ال طاعيل لمخلي ق 

فيى إطيار طاعيل   فقيوم  -وه  فيى حياتيه -الخالل  و د كانف طاعل النبى

﴿يا أيها النبى إذا جاد  المسمنات يبايعن  على أن ال ن هم هذا من   له تعالى 

يشركن باهلل شيئا  وال يسير ن وال يي نين وال يقيتلن أوالدهين وال ييأتين ببهتيان 
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ين  فى معروم فبيايعهن واسيتغ ر لهين ي ترينه بين أيديهن وأرجلهن وال يعص

 (12 ﴾ )الممت نييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل 

والشاهد فى ا يل الكريمل ه    له تعالى يييا أيهيا النبيىي فلي   يال يييا أيهيا 

الرس لي لكانف طاعته معلقل ألنها طاعل للرسيالل أى كيالا    ولكنيه ألنيه 

 تعالى ىاطبيه ب صي ه النبيى فقيد جعي  طاعتيه مقييدة بيالمعروم فقيال يوال

 يعصييييييييييييييييييييييييييييييين  فييييييييييييييييييييييييييييييى معييييييييييييييييييييييييييييييرومي 

فالعاعل للرسي ل هيى طاعيل هلل صياح  الي حىم والنبيى أول النياق طاعيل 

للرسييالل م وكييذل  أوليي  األميير ينبغييى أن يك نيي ا أولييى النيياق بعاعييل   واال 

 الطاعيييييييييل لهيييييييييم فيييييييييى معصييييييييييل الخيييييييييالل جييييييييي  وعيييييييييال  

 ل ﴿وما أرسلنا من رس ل إال ليعاه بإذن  ﴾    ﴿من يعت الرسيويق ل تعالى 

ولذل  فإن ك  نبى كان يأتى لق ميه برسيالل  (80م 64فقد أطاه  ﴾ )النساد 

كان يخياطبهم ب صيف الرسي ل ويعلي  مينهم أن يعيعي ه عليى أسياق هيذه 

م 126م 108﴿إنى لكم رسي ل أميين  فياتق ا   وأطيعي ن﴾ )الشيعراد الرسالل 

 وليييييييييم يقييييييييي  لهيييييييييم يإنيييييييييى لكيييييييييم نبيييييييييى أميييييييييين  ي  (163

لى اإلحسان بال الدين إال أنه أوج  أن تك ن العاعيل هلل ومت أن القرآن حي ع

﴿ووصينا اإلنسان ب الدييه حسينا وإن جاهيدا  إذا حاول ال الدان إدالل األوالد 

 (8لتشيييير  بييييى مييييا ليييييس ليييي  بييييه علييييم فييييال تععهمييييا﴾ )العنكبيييي ت 

إن طاعل الرس ل هى طاعل القرآن اليذى أن ليه   عليى الرسي لم وال يي ال 

 رآن بيننييييييييييييييييييييييييييييييا الرسييييييييييييييييييييييييييييي ل أو القيييييييييييييييييييييييييييييي

 

 واتبعيييييييييييييييي ا النيييييييييييييييي ر الييييييييييييييييذى أنيييييييييييييييي ل معييييييييييييييييه 

اإليمان ليس بشخص م مد عليه السالا وإنما اإليميان بميا ني ل عليى م ميد 

﴿والذين آمن ا وعمل ا الصال ات وآمني ا بميا ني ل عليى م ميد وهي  ال يل مين 

 (2ربهييييييييييييييم ك يييييييييييييير عيييييييييييييينهم سيييييييييييييييئاتهم﴾ )م مييييييييييييييد 
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ر الذى أن ل معيه أى ون ن ال نتبت م مدا  عليه السالا كشخص وإنما نتبت الن 

﴿فالذين آمن ا به وع روه ونصروه واتبع ا الن ر القرآن فهذا ما جاد فى كالا   

 (157الييييييذى أنيييييي ل معييييييه أولئيييييي  هييييييم الم ل يييييي ن﴾ )األعييييييرام 

كييان النسييل اللغيي ى يقتضييى أن يقييال يفالييذين آمنيي ا بييه وعيي روه ونصييروه 

 ى اإللهييى واتبعيي ه  ي ولكيين االتبيياه ليييس للشييخص ا دمييى وإنمييا لليي ح

وم مد عليه السالا ه  أول الناق تمسكا  بال حى واتباعا  للهدىم وبهذا أميره 

( ﴿واتبيت ميا يي حى 106﴿اتبت ما أوحى إلي  من رب ﴾ )األنعياا به تعالى فقال 

( ﴿واتبيت ميا ييي حى إليي  مين ربيي  إن   كيان بمييا 109إليي  واصيبر﴾ )ييي نس 

( ﴿ م جعلنا  18فاتبت  رآنه﴾ )القيامل  ( ﴿فإذا  رأناه2تعمل ن ىبيرا﴾ )األح اب 

 (18عليييييييييى شيييييييييريعل مييييييييين األمييييييييير فاتبعهيييييييييا﴾ )الجا ييييييييييل 

 (5﴿إن أتبيت إال ميا يي حى إليّى﴾ )األنعياا وأمره ربه أن يعلن أنيه يتبيت الي حى 

 (203﴿ ييييي  إنميييييا أتبيييييت ميييييا يييييي حى إليييييّى مييييين ربيييييى﴾ )األعيييييرام 

الي حى  يقي ل وإذا كان النبى متبعا  للي حى فين ن أوليى النياق بعيده باتبياه 

﴿كتاب أن ل إلي  فال يكن فى صيدر  حيره منيه تعالى يخاطبنا ويخاط  النبى 

لتنذر به وذكرى للمسمنين  ابتع ا ما أن ل إليكم مين ربكيم وال تتبعي ا مين دونيه 

 (3  2أوليييييييييييييياد  لييييييييييييييال  ميييييييييييييا تيييييييييييييذكرون﴾ )األعيييييييييييييرام 

النبيى وهذه ا يات الكريمل هى بدايل س رة األعرام وفيهيا ينهيى   تعيالى 

عن الت ره من تبلي  القرآن وأن ينذر به  وه  تعليم لنا ن ن الميسمنين وذكيرى 

﴿كتاب أن ل إلي  فال يكن فى صدر  حره منه لتنذر به وذكيرى للميسمنين﴾   يم 

 ﴿اتبعي ا ميا أني ل جادت لنا ن ن المسمنين أوامير م يددة باالتبياه للقيرآن فقيو 

 ﴿وال تتبع ا مين دونيه غير القرآن  ونهى وادح م دد عن اتباه إليكم من ربكم﴾

 فالقضيييل واديي ل ال تقبيي  الجييدلم وهييى اتبيياه القييرآن دون غيييره  أولييياد﴾

ويأتى السسال التقليدى  إذن فأين االتباه للنبى  والج اب ال حيد  إنيه االتبياه 

 للقييرآن الييذى يتبعييه النبييىم أو هيي  اتبيياه الرسيي ل أى الرسييالل أى القييرآن 
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فيه إعجاز ى ىم فاتخاذ مصادر  ﴿وال تتبع ا من دونه أولياد﴾ و  له تعالى ينهانا

أىرى من القرآن واالن ياز لمن كتبها وأل ها معناه ودعهم فى م دت المقارنل 

باهلل تعالى وكتابه فى ن س المست ى أو أ ي   لييال م وذلي  و ي ه فيى اتخياذ 

 ا  أولييييياد مييييت  م مييييت أن المييييسمن يكت ييييى بيييياهلل وليييييا  وبييييالقرآن كتابيييي

يضت حقيقل إنسيانيل  تعالى ﴿وال تتبع ا من دونه أولياد  ليال  ما تذكرون﴾و  له 

والضيالالت ﴿وإن تعيت أكثير مين فيى  ابتل وهيى أن أكثير البشير تتبيت األهي اد 

األرض يضييل   عيين سييبي    إن يتبعيي ن إال الليين وإن هييم إال يخرصيي ن﴾ 

 (116)األنعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياا 

اللن واله ى ينبغى أال تكي ن حجيل عليى  ولكن هذه الكثرة العدديل التى تتبت

   ﴿ ي  ال يسيت ى الخبييي والعيي  ولي  أعجبي  كثيرة الخبييي﴾ ال ل القرآنى

 (100)المائييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة 

﴿إال اليذين آمني ا وعملي ا ومين عيادات البشير السييئل أنهيم  لييال  ميا يتيذكرون 

 (24الصييييييييييييييييييال ات و ليييييييييييييييييييال  مييييييييييييييييييا هييييييييييييييييييم﴾ )ص 

 

 ( هييييييييييييي  للنبيييييييييييييى أن يجتهيييييييييييييد فيييييييييييييى التشيييييييييييييريت 2)

 لنبييييييى أن يجتهييييييد فييييييى التشييييييريت أو أن يعلييييييم الغييييييي  ليييييييس ل

المسمن بالقرآن عليه أن يسمن بأن األنبياد هيم أصيلح البشير لت مي  مسيئ ليل 

 (124﴿  أعليم حييي يجعي  رسيالته﴾ )األنعياا الرسالل وإال لما اىتارهم   

﴿ميا عليى على أن مسيئ ليل الرسيالل تن صير فيى النهاييل فيى التبليي  فقيو 

 (99 اليييييييييييييييييييييييييبالغ﴾ )المائيييييييييييييييييييييييييدة الرسييييييييييييييييييييييييي ل إال

ومن ا تصار مهمل النبى على التبلي  للرسالل كما هيى دون زييادة أو نقصيان 

يمكن أن نسيتنتج أن تيدبر الكتياب واالجتهياد فيى فهيم معانييه هي  مسيئ ليل 

الناق بعد أن أوص  لهيم النبيى الرسياللم وهيذا االسيتنتاه العقليى  يد أ بتيه 

كتاب أن لناه إلي  مبار  لييدبروا آياتيه وليتيذكر ﴿القرآن  بلنام فاهلل تعالى يق ل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 القرآن وكفى

 49 

فالنسل اللغ ى فى ا يل كان يقتضى أن يقيال للنبيى   (29أول  األلباب﴾ )ص 

كتاب أن لناه إلي  مبار  لتتدبر آياتهم ولكن التدبر فى الكتياب مسيئ ليل النياق 

 كمييييييييييييييييييا أن التبلييييييييييييييييييي  مسييييييييييييييييييئ ليل الرسيييييييييييييييييي ل 

تدبر فى الكتابم فيق ل تعالى بتعبير ويسكد القرآن على مسئ ليتنا ن ن فى ال

﴿أفال يتدبرون القرآن  ول  كان من عند غير   ل جدوا فيه االست هاا اإلنكارى 

( ﴿أفييال يتييدبرون القييرآن  أا علييى  ليي ب أ  الهييا﴾ 82اىتالفييا  كثيييرا﴾ )النسيياد 

 (24)م مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد 

لهيم وي ا القيامل سيك ن ندمهم شيديدا  ألنهيم ليم يتيدبروا القيرآنم فسييقال 

 (68﴿أفليييييييييييييييييم ييييييييييييييييييدبروا القييييييييييييييييي ل﴾ )المسمنييييييييييييييييي ن 

ووصف   تعالى القرآن بأنه بصائر للناقم أى دع ة لهم ألن يتبصروه وأودح 

لهم أنه ال شأن للنبى بهم بعد أن أدى مهمته فى التبلي م ن هم هذا من   ليه 

﴿ د جادكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلن سه ومن عمى فعليها وما أنا تعالى 

 (104  يييييييييييييييييييييييييييى﴾ )األنعيييييييييييييييييييييييييياا عليييييييييييييييييييييييييييكم ب

﴿   إنما أتبت ما ي حى إلّى من ربى هذا بصائر مين ربكيم ويق ل تعالى للنبى 

وهدى ورحمل لق ا يسمني ن  وإذا  يرئ القيرآن فاسيتمع ا ليه وأنصيت ا لعلكيم 

فالبد من اإلنصات للقرآن حتيى نتبصيره ونتيدبر  (204  203ترحم ن﴾ )األعرام 

 آياتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه 

عليه السالا بعقليته كان أصيلح النياق لالجتهيادم  والذى ال ش  فيه أن النبى

وكان منتلرا  أن يبادر باإلجابيل عليى مين يسيأله ويسيت تيه فيى أمي ر اليدينم 

ولكن ال ا ت القرآنى يسكد أن النبى كان إذا سئ  فى شىد كيان ينتلير ني ول 

 كيذا   ﴿ ي ﴾كيذا  ﴿يسيأل ن  عين﴾ال حى ليأتى باإلجابيلم ويني ل   ليه تعيالى 

مين كلميات   فيى القيرآن    ي {مت كلمل  ﴿يست ت ن ﴾و ﴿يسأل ن ﴾وكلمتا 

الكريمم ومنها نتأكد أن النبى كان معل با  منه فقو أن يبل  الرسالل كميا هيىم 

لقد كان ا يست ت ن النبى ولكن النبى كان ينتلر ن ول الي حىم وتني ل ال تي ى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 القرآن وكفى

 50 

ليم يقي   (127اد ﴿ويست ت ن  فى النساد      ي تيكم﴾ ﴿النسيمن رب الع ة 

وفيى الم ارييي  ﴿ ي    ي تييكم﴾له ويست ت ن     إنى أفتييكم  وإنميا  يال 

است ت ا النبى فى الكاللل فانتلر ال تي ى مين   تعيالى فني ل   ليه تعيالى 

 ليم يقي  أنيا أفتييكم  (176﴿يست ت ن       ي تيكم فى الكالليل  ﴾ )النسياد 

 آن نتعييرم علييى ال قييائل ا تيييل وميين مراجعييل كلمييل ييسييأل ن ي فييى القيير

* كان ا يسأل ن النبى عن أشياد جديدة فى التشريتم وكان النبى ينتلر معهم 

ال كم التشريعى الجديد الذى ين ل به القرآنم مثال ذل  سسالهم عين األن يال 

 (1﴿يسيييييييأل ن  عييييييين األن يييييييال  ييييييي      ﴾ )األن يييييييال أو الغنيييييييائم 

يدة فى أم ر ت د  عنهيا القيرآن مين * وكان ا يسأل ن النبى عن إيضاحات جد

 بي م وكيان بإمكيان النبيى أن يجيي  عنهيا باالسيتنتاه والقيياقم ولكنيه عليييه 

﴿   إنما حرا ربى ال ي احش السالا لم ي ع م فقد ن ل   له تعالى فى مكل 

فياإل م كيان  (33ما ظهر منها وما بعن واإل يم والبغيى بغيير ال يل﴾ )األعيرام 

النبى فى المدينل عن حكم الخمر ومعل ا أنهيا مين  م رما  فى مكلم  م سئ 

ا  اام ولم يجتهد النبى فى الت ديح والقياق واالستنتاهم وه  بال شي  أ يدر 

﴿يسيأل ن  عين الناق عليهم ولكنه انتلر حتى جيادت اإلجابيل مين   تعيالى 

الخمر والميسر    فيها إ يم كبيير ومنيافت للنياق وإ مهميا أكبير مين ن عهميا﴾ 

وطالما أن فى الخمر إ ما  كبيرا  فإن ت ريمها  د ني ل إجمياال  فيى ( 219قرة )الب

 مكيييييييييييييل  يييييييييييييم جييييييييييييياد ت صييييييييييييييال  فيييييييييييييى المدينيييييييييييييل 

* ب  كان ا يسأل ن النبى عن أم ر تكرر حديي القرآن عنهام وميت ذلي  فيالنبى 

كان ال يتل  عليهم اإلجابل من ا ييات التيى ن ليف مين  بي  م وإنميا كيان ينتلير 

ن ل بإجابات تسكد ما سبل بيانهم فقد ن ليف آييات مكييل ت يض ن ول ال حى في

( ﴿أرأيف الذى يكذب 9﴿فأما اليتيم فال تقهر﴾ )الض ى على رعايل اليتيمم ومنها 

( ﴿كيال بيي  ال تكرميي ن اليتيييم﴾ 2  1باليدين فييذل  الييذى ييده اليتيييم﴾ )الميياع ن 

( ﴿وال 15ليد ( ﴿أو إطعياا فيى يي ا ذى مسيبغل يتيميا  ذا مقربيل﴾ )الب17)ال جر 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 القرآن وكفى

 51 

م 152تقربيي ا مييال اليتيييم إال بييالتى هييى أحسيين حتييى يبليي  أشييده﴾ )األنعيياا 

 (34اإلسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراد 

﴿ويععمي ن الععياا  م ن لف آيات فى المدينيل تسكيد عليى رعاييل اليتييم منهيا 

( ﴿وآتيى الميال عليى حبيه ذوى 8على حبه مسكينا  ويتيما  وأسيرا﴾ )اإلنسيان 

 (177بقييييييييييييييرة القربييييييييييييييى واليتييييييييييييييامى والمسيييييييييييييياكين  ﴾ )ال

ومت ذل  سأل ا النبيى عين اليتيامىم وانتلير النبيى اإلجابيل وليم يقيرأ علييهم 

ا يات الكثيرة عين رعاييل اليتييم وحق  يهم وني ل   ليه تعيالى يجيي  السيسال 

﴿ويسأل ن  عن اليتامى    إصالح لهم ىير وإن تخالع هم فإى انكم﴾ )البقيرة 

ييل اليتييم  وسيئ  النبيى ميرة وهذه اإلجابل تسكد ما سبل بيانه مين رعا (220

أىرى عن يتامى النساد ون ل ال حى يسكد ما سبل بيانه من وجي ب رعيايتهن 

﴿ويست ت ن  فى النساد      ي تيكم فيهن وميا يتليى علييكم ورعايل اليتيم 

فى الكتياب مين يتيامى النسياد الالتيى ال تستي نهن ميا كتي  لهين وترغبي ن أن 

ان وأن تقدم ا لليتيامى بالقسيو﴾ )النسياد تنك  هن والمستضع ين من ال لد

واإلجابل هنا تشير إلى ما ن ل فيى الكتياب وكيان ا يتل نيه ويقرأونيه مين  (127

 رعايييييييييييييل اليتييييييييييييامى والمستضييييييييييييع ين ميييييييييييين ال لييييييييييييدان 

* وأكثر من ذل  فهنا  حقيقل  رآنيل مسكدة وكررها القرآنم وهى أن النبيى ال 

 ميا سيي د  ليه أو للنياق  وا يرأ يعلم الغي  وال يعلم م عد  ياا السياعل وال

تعيالى ﴿ ي  ال أ ي ل لكيم عنيدى ىي ائن   وال أعليم الغيي ﴾ فى ذلي    ليه 

( ﴿ ي  إن أدرى أ ريي  ميا ت عيدون أا يجعي  ليه ربيى أميدا  عيالم 50)األنعاا 

( ﴿ 27  25الغي  فال يلهر على غيبه أحدا  إال من ارتضى من رس ل  ﴾ )الجن 

ى سيي اد وإن أدرى أ رييي  أا بعيييد مييا ت عييدون﴾ فييإن ت ليي ا فقيي  آذنييتكم عليي

﴿   ما كنف بدعا  مين الرسي  وه  هنا  أودح من   له تعالى  (109)األنبياد 

 (9وميييييييييا أدرى ميييييييييا ي عييييييييي  بيييييييييى وال بكيييييييييم  ﴾ )األحقيييييييييام 

﴿إن   ومت ذل  فهنا  آيات أىرى كثيرة تسكد أن علم الساعل عند   وحيده 
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لم ميا فيى األرحياا وميا تيدرى ن يس مياذا عنده علم الساعل وين ل الغيي ويع

( ﴿إليييه ييرد علييم 34تكسي  غيدا  ومييا تيدرى ن ييس بيأى أرض تميي ت﴾ )لقميان 

( ﴿وتبيار  اليذى ليه ملي  السيماوات واألرض وميا بينهميا 47الساعل﴾ )فصلف 

 (85وعنييييييييده علييييييييم السيييييييياعل وإليييييييييه ترجعيييييييي ن﴾ )ال ىييييييييرم 

ل هلل وحيده وكانيف كلها آييات تسكيد أن النبيى ال يعليم الغيي  وأن عليم السياع

تك ى آيل واحدة ولكنهم سأل ا النبى مرة ومرات عين السياعلم وميت ذلي  ليم 

يبييادر باإلجابييل بييأن يقييرأ عليييهم ا يييات السييابقلم وإنمييا انتليير اليي حىم وكييان 

ال حى ين ل دائما  بن س اإلجابل وهى أن علم الساعل هلل وحده وأن النبيى ال 

 يعليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم الغيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

ل فلم يبادر باإلجابيل وهي  بيال شي  يعليم أن القيرآن ال سأل ا النبى عن الساع

يمكن أن يأتى بإجابل تنيا ض ميا سيبلم وأن اإلجابيل سيتك ن ن يس المعنيى 

﴿يسيأل ن  الذى تكرر وتأكد من  ب م   انتلر النبى اإلجابل وني ل   ليه تعيالى 

 عن الساعل أيان مرساها    إنما علمها عند ربى ال يجليها ل  تها إال ه   قلف

فى السماوات واألرض ال تأتيكم إال بغتل يسأل ن  كأني  ح يى عنهيا  ي  إنميا 

علمها عند   ولكن أكثر الناق ال يعلم ن     ال أمل  لن سيى ن عيا  وال ديرا  

إال ما شاد   ول  كنف أعلم الغي  الستكثرت من الخيير وميا مسينى السي د﴾ 

 ك ايييييييل وهييييييذا ت ديييييييح فيييييييه أكثيييييير ميييييين ال (188  187)األعييييييرام 

ولكنهم سأل ه أيضا  عن الساعل ونرى النبى عليه السالا أيضا  ينتلير اإلجابيل 

﴿يسأل ن  عن السياعل أييان مرسياها  فييم أنيف مين فن ل   له تعالى يجي  

 (45  42ذكراها   إلى رب  منتهاها  إنميا أنيف منيذر مين يخشياها﴾ )النازعيات 

وجاد  ﴿فيم أنف من ذكراها﴾رى وا يات األىيرة ملئف بأسل ب االست هاا اإلنكا

ويقصير  ﴿إليى ربي  منتهاهيا﴾أسل ب القصر يقصر علم الساعل على رب الع ة 

 ﴾ ﴿إنميييييا أنيييييف منيييييذر مييييين يخشييييياهاوظي يييييل النبيييييى عليييييى اإلنيييييذار 

كان ذل  فى مكل  م فى المدينيل سيأل ا النبيى عين السياعلم وانتلير النبيى 
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 ي  إنميا علمهيا عنيد ﴿يسأل ن  عين السياعل أيضا ن س الج اب من رب الع ة 

 (63ربيييييى وميييييا ييييييدري  لعييييي  السييييياعل تكييييي ن  ريبيييييا﴾ )األحييييي اب 

كييان بإمكييان النبييى أن يجييي م ولديييه الك ايييل ميين ا ييياتم ولكنييه كييان ينتليير 

اإلجابييلم وينيي ل اليي حى باإلجابييل المعروفييل سييل ا م  ييم يسييأل ن النبييى ن ييس 

جابيل  يم يسيأله السسال وينتلر النبى إلى أن تأتى اإلجابيل   وتيأتى ن يس اإل

آىرون ن س السسالم وأيضا  ينتلر اإلجابل التى يعرفها إلى أن يني ل الي حى   

 وهكييييذا   وليييي  كييييان ميييين حقييييه االجتهيييياد ألجيييياب منييييذ السييييسال األول 

فميت كي   -وتعالى   عن العبي -على أن هذه التأكيدات القرآنيل لم تأت عبثا  

بى ال يعليم الغيي  وال يعليم شييئا  التأكيدات التى كانف تكرر وتكرروتسكد أن الن

مت ذل  فإن الناق أسيندوا للنبيى بعيد م تيه  -عن الساعل وم عدها وأحدا ها

عشرات األحادييي عين عالميات السياعل وأحيدا ها والشي اعات وأحي ال أهي  

الجنل وأه  النار  وهيذه األحادييي التيى ميةت الكتي  )الصي اح( تسكيد اعجياز 

ا كرر القرآن تل  التأكيدات سل ا ومسبقا ليرد عليها القرآن ألننا ن هم ا ن لماذ

سل ا ومسبقا  هذه األحاديي الضالل تضعنا فى م  ف اىتبار أماا   تعيالى 

فإما أن نصدق القرآن ونكذبهام وإما أن نصد ها ونكيذب   و رآنيه   وال مجيال 

  للت سييو   ونسييأل   السييالمل والهدايييل   ونعيي د إلييى  ضيييل التشييريت  

* فقد كان ا يسأل ن النبى عن أشياد ال نش  ل لل فى أنه عليه السالا كيان 

يعرم اإلجابل عنها من ىاره القرآنم ومت ذلي  فليم يبيادر النبيى باإلجابيل مين 

عنيده أو مين معل ماتيه وإنميا انتلير الي حى القرآنيى  فقيد سيأل ا النبيى عين 

ا ييفم وهيذا ميا كيان ومعروم أن األهلل هى لمعرفل الم  -جمت هالل -األهلل

مشه را  العلم به فى الج يرة العربيل حيي اعتاد العرب فى شه رهم العربيل 

على االعتماد على الت  يف القمرىم وبه كان ا يسدون فريضل ال ج  ب  القرآن 

وفى عصر النبى عليه السالا  وهكذا فعنيدما سيأل ا النبيى عين األهليل كيان 

﴿يسيأل ن  عين انتلر حتى ن ل   له تعيالى ممكنا  أن يجيبهم من عنده ولكنه 
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وسييأل ا النبييى عيين  ( 189األهلييل  يي  هييى م ا يييف للنيياق وال ييج﴾ )البقييرة 

مباشرة النساد فيى الم ييضم ون ين نعتقيد أن النبيى بذو يه الرفييت وحسيه 

كان يعلم أن الم يض أذى وأنه ينبغى اجتناب النسياد  -عليه السالا -المرهف

صرح النبى برأيه وانتلر ال حى حتى ني ل   ليه فى الم يضم ومت ذل  فلم ي

﴿ويسأل ن  عن الم يض    ه  أذى فاعت ل ا النساد فى الم ييض وال تعالى 

 (222تقربييييييييييييييييي هن حتيييييييييييييييييى يعهيييييييييييييييييرن﴾ )البقيييييييييييييييييرة 

* وحد  أن جادت امرأة تسأل النبى عن حكم اللهار بعد أن ظاهر منها زوجها 

ه علييهم وليم تكين ليدى أى أ سم باجتنلبها جنسيا أو ب رمتها مثي  ت يريم أمي

النبى إجابيل فيانتلر كعادتيه الي حىم ولكين الميرأة ليم تنتلير وأىيذت تجيادل 

ولما لم تجد لدى النبيى شييئا   -وهذا منتلر ممن كانف فى مث  حالتها -النبى

رفعف يديها للسماد تشك  هلل تعالى حالهام ون ل القيرآن ي ديح ذلي  الم  يف 

ل التيى تجادلي  فيى زوجهيا وتشيتكى ﴿ د سمت     وي تى فى الم د ه 

 (1إلييييى   و  يسييييمت ت اوركمييييا إن   سييييميت بصييييير﴾ )المجادلييييل 

إن صاح  الشره ه  رب الع ة تعالىم أما الرس ل فه  الذى يبل  ذل  ال حى 

كما ه    ول  كان للنبى حل الشرح واالجتهادم ألصيبح لليدين مصيدرانم وكيان 

الثانى ب  ى   شأنه شأن المصدر األولم  البد حينئذ أن ي لى ذل  المصدر

ولكن ذل  لم ي د  ألنه ومنذ البدايل فإن التبلي  ه  مسئ ليل الرس لم وليس 

 االجتهييييييييييييييييييييييييييييياد مييييييييييييييييييييييييييييين مسيييييييييييييييييييييييييييييئ لياته  

ونضيف إلى ذل  أنه طالما كان ال حى ين ل والشره لما يكتم  بعد فليم يكين 

 وتم اليدين  رآنيا  هنا  مجال لالجتهاد فى التشريتم وحين اكتم  ال حى ن وال  

 انتهيييييى دور النبيييييى وميييييات بعيييييد أن أدى األمانيييييل وبلّييييي  الرسيييييالل 

ول  كان النبى يجتهد ويت د  فى الدين برأيه وأنشأ مصدرا  آىر مت القرآن من 

ل  حد  هيذا ميا كيان ليدى الصي ابل والتيابعين واألئميل مجيال  -ىالل اجتهاده

  ولكين اليذى حيد  أن الصي ابل لالجتهاد بعد اجتهاد النبى أو ت سييره للقيرآن
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والتابعين واألئمل  د اجتهدوا فى الت سير واإلفتاد والتشريتم  م جاد الالحق ن 

فأسييندوا بعييض االجتهيياد الييذى  ييال ه للنبييى ليجعليي ا لييه  دسيييل وليضييمن ا 

انتشييارهم ولييم ي عنيي ا إلييى أن ذليي  ينييا ض القييرآن  وبييذل  نشييأ مييا يعييرم 

 اب     بالمصيييييييييييييادر األىيييييييييييييرى إليييييييييييييى جانييييييييييييي  كتييييييييييييي

 اجتهيييييييياد النبييييييييى فييييييييى التعبيييييييييل وليييييييييس فييييييييى التشييييييييريت

 ليييييييييييم يكييييييييييين للنبيييييييييييى أن يجتهيييييييييييد فيييييييييييى التشيييييييييييريت  

ولكين كييان علييه أن يجتهييد فيى طاعييل   وتعبييل أوامييره وتن ييذ شييريعتهم 

وحتييى فييى ذليي  أمييره   أن يشيياور المييسمنين فييى األميير ولكن هيي  يصييلح 

  ان الم هي ا أن اجتهياده  اجتهاده ف  التعبيل لمن جاد بعيده مين الميسمنين

فى التعبييل للنصي ص الشيرعيل يخضيت المكاناتيه البشيريل وظيروم ال ميان 

والمكان ومن ح له من البشر م وهيى مختل يل بالتأكييد عين ظروفنيا وبالنيالى 

 فليس اجتهاده التعبيقى فى عصيره ولعصيره مل ميا لنيا وكي  مين جياد بعيده  

ععتم مين  ي ة ومين ربياط الخيي  ي ي وأعيدوا لهيم ميا اسيتمثال يق ل تعيالى   

كان اجتهاد النبى فى التسليح واالستعداد العسكرى طبقيا ليييل ي 60األن ال 

الكريمل م ك ما بلروم عصره م فه  نتمس  بذل  فى عصرنا   أا نجتهد بما 

 يناسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  عصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرنا   

 أجتهادنيييييا فييييييى فهيييييم القييييييرآن فريضييييييل دينييييييل اسييييييمها التييييييدبر   

لهداييل وبمينهج علميى وبيدون هي ى مسيبل أفل نيا م اذا تدبرنا القرآن طلبيا ل

وهذا ينس  لنا وليس لدين   تعالى   أما إذا اجتهدنا فى الدين فأىعأنا فى 

االجتهاد فالخعأ يل ل بنيا ن ين وال شيأن لليدين بنيا   وكلنيا بشير يجي ز علينيا 

  الخعأم لذا كان البد لدين   أن يك ن بمع ل ومنجاة من أىعاد البشير وليلي

ساميا ف ق اله ى البشرى و د ديمن   تعيالى ح ليه اليى  يياا السياعل 

 ليك ن حجل على اجتهادهم الخياطىد و افتيرائهم عليى   تعيالى ورسي له  

وألنه م   ظ بقدرة   تعالى فلم يستعيع ا الني  مين ل ليه ونصيه فكيذب ا 
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ي  يى   على   تعالى ورس له فيى الت اسيير واألحادييي  وتخيي  لي  ليم 

تعالى  رآنه من أه ائهم   اذن كانف ر ابل الشي خ  د حذفف من القيرآن كي  

ا يات التى تن ى عصمل النبى وش اعته وعلمه بالغي  وا يات األىرى التيى 

تسكد على القيم االسالميل العليا من ال رييل المعلقيل فيى العقييدة وال كير و 

ى الديمقراطييل المباشيرة م ال ل المعلل فى العدل وفرديل الشي رى بمعني

وك  تل  ال قائل القرآنيل المنسيل الغائبل والتى اجتهدنا فيى ت ديي ها فثيار 

علينا الشي خ وال ي ال ن مت أن كي  أدلتنيا مين القيرآن   لي  اسيتعاع ا ألعلني ا 

ك رهم به   لم يبل فيى اسيتعاعتهم اال اديعهادى وسيبى وشيتمى لييداروا 

ن ل   تعالى ّ ذل  القرآن الذى أن له   تعالى ع رة جهلهم وكراهيتهم لما أ

لنا دينا نقيا  صافيا  م   ظيا  بقدرتيه جي  وعيال حتيى تيتم علينيا حجيل   يي ا 

 القيامييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل 

 

 حيييييييييييدود اجتهييييييييييياد النييييييييييياق فيييييييييييى تشيييييييييييريت القيييييييييييرآن 

كلمييل االجتهيياد بمعناهييا االصييعالحى ميين مبتكييرات العصيير العباسييى ون يين 

ليى األلسينلم واالصيعالح القرآنيى المما ي  مضعرون الستعمالها لشي عها ع

ه  يالتدبري ومعناه أن يل  القارئ للقرآن ىلف ا يل يتتبعها فى القرآن حتيى 

يست ع  المرادم ألن القرآن مثانى وفييه التشيابه وتكيرار المعنيى وت صييلهام 

وآياته ت سر بعضها بعضا  وال ينا ض بعضها بعضا م لذا فيإن األمير بتيدبر القيرآن 

﴿أفال يتدبرون القرآن  ول  كيان مين عنيد ر إلى هذه ال قيقل فيق ل تعالى يشي

 (82غيييييييييير   ل جيييييييييدوا فييييييييييه اىتالفيييييييييا  كثييييييييييرا﴾ )النسييييييييياد 

والتدبر عمليل عقليل فكريل يق ا بها القارئ للقرآن متشجعا  ب ياته التيى ت يي 

 علييييييييييى الت كيييييييييير والتعقيييييييييي  والنليييييييييير والعلييييييييييم والت قييييييييييه 

لمشتقات القريبيل مين كلميل ياالجتهيادي مثي  على أن القرآن استعم  بعض ا

والجهد هنيا يعنيى ( 79﴿والذين ال يجدون إال جهدهم فيسخرون منهم﴾ )الت بل 
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﴿وأ سييم ا بيياهلل جهييد اإلمكانييات الماليييل والماديييلم و رييي  منييه   لييه تعييالى 

و يد يكي ن الجهيد مجهي دا  عضيليا  أميا التيدبر فهي  ت كيير  (53أيمانهم﴾ )الني ر 

ب فم وذل  يجع  مين أسيل ب القيرآن أر يى وأدق مين اىتيراه  عقلى علمى

 العصر العباسى   ياالجتهادي ي الذى ال ي ال مسيعرا  على ت كيرنيا حتيى ا ن 

والسسال ا ن  ما هى حدود االجتهاد فى شره    ومتى يك ن مباحا  ومتيى 

ين ميا ﴿أا لهم شركاد شرع ا لهيم مين اليديك ن م ل را   إن   تعالى يق ل 

ومت نبرة الهج ا والتخ يف فى ا يل من ذلي   (21لم يأذن به   ﴾ )الش رى 

التشريت الذى لم يأذن به   فإن فى ا يل تصري ا  ب ج د تشريت يردى عنيه 

  ألنه جاد فى ال دود التى يأذن بها    ومن أسف فيإنهم ليم يعرفي ا تلي  

  ا حيي ينبغى االجتهادم ولقيد  يال ا ال دود فاجتهدوا فى الم ل ر وربما ت  

أنه يال اجتهاد مت وج د نصي مت ان النص القرآنى ي تاه ي كأى نص تشريعى 

ي الى اجتهاد فى تعبيقه عليى ال ا يت  أنهيم أدياف ا نص صيا  منسي بل للنبيى 

وجعل هييا ي مييت أىييرى ي مصييادر أىييرى لالسييالا مييت القييرآن   وأصييب ف تليي  

وج د له معها بما جعلي ا لهيا مين  دسييل ميت أنهيا  النص ص م انت لالجتهاد ال

 تخيييييييييييييييالف القيييييييييييييييرآن  ونضيييييييييييييييرب ليييييييييييييييذل  ميييييييييييييييثال  

﴿وال فالم رمات فى ال واه جادت فى نص  رآنى جامت مانت فى   ليه تعيالى 

تنك  ا ما نكح آبا كم من النساد إال ما  د سلف إنه كان فاحشيل ومقتيا  وسياد 

وعماتكم وىاالتكم وبنيات األخ  سبيال  حرمف عليكم أمهاتكم وبناتكم وأى اتكم

وبنييات األىييف وأمهيياتكم الالتييى أردييعنكم وأىيي اتكم ميين الرديياعل وأمهييات 

نسائكم وربائبكم الالتى فى حج ركم من نسائكم الالتى دىلتم بهن فيإن ليم 

تك ن ا دىلتم بهين فيال جنياح علييكم وحالئي  أبنيائكم اليذين مين أصيالبكم وأن 

سلف إن   كان غ  را  رحيما  والم صينات مين تجمع ا بين األىتين إال ما  د 

النساد إال ما ملكف أيمانكم كتاب   عليكم   وأح  لكم ما رواد ذلكم أن تبتغ ا 

 (24  22بيييييييييأم الكم م صييييييييينين غيييييييييير مسييييييييياف ين﴾ )النسييييييييياد 
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فالم رمييات هنييا بييالنص القرآنييى كييا تى ياألاي يالبنييفي األىييفي يالعمييلي 

ألىفي ياألا من الردياعلي ياألىيف مين الردياعلي يالخاللي يبنف األخي يبنف ا

يأا ال وجلي يبنف ال وجل التيى دىي  بهيا زوجهياي يزوجيل االبين مين الصيل ي 

يأىف ال وجل فى وج د ال وجل على ذميل زوجهيا وفيى عصيمتهي  يم يالميرأة 

المت وجل ب وه آىر إال إذا فس  عقد زواجها بمل  اليميني فهنا ىميس عشيرة 

 لييييييي واه عنيييييييدما نضييييييييف يزوجيييييييل األبي اميييييييرأة م رميييييييل فيييييييى ا

و د حرص القرآن الكريم عليى ت دييح الت صييالت واالسيتثنادات والم تيرزات 

لتتضح الص رة كامللم فأجازعلى سبي  االسيتثناد أني اه الي واه الباطي  اليذى 

كان م ج دا   ب  ن ول ا يل وأ ره بص ل مس تل ولكين حيرا أن ينشيأ بعيد تلي  

أىيرىم ف يى ت يريم زواه أرمليل األب أو طليقيل األب  ال االت الم ج دة حاالت

وفى ت ريم الجميت بيين  ﴿وال تنك  ا ما نكح آبا كم إال ما  د سلف﴾ ال تعالى 

وميت  ﴿وأن تجمع ا بين األىتين إال ما  د سيلف﴾األىتين فى ال واه  ال تعالى 

ليذى أنها كانف حاالت فرديل معدودة و ف ني ول القيرآن إال أن القيرآن الكيريم ا

فص  ك  شىد ت صيال  والذى ن ل تبيانا  لك  شىد أفسح لها مجياال  للت دييح 

 طالميييييييييييييييييييييا يسيييييييييييييييييييييتدعى األمييييييييييييييييييييير ذلييييييييييييييييييييي  

﴿وربائبكم الالتى فى وأودح القرآن بأفصح بيان معنى البنف الربيبل بالت صي  

حج ركم من نسائكم الالتى دىلتم بهن فإن لم تك ني ا دىليتم بهين فيال جنياح 

 علييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييكم﴾ 

أى  ﴿وحالئي  أبنيائكم اليذين مين أصيالبكم﴾وجل االبن الم رمل وأودح معنى ز

البد أن يك ن االبن من صل  أبيه وليس ابنا  بيالتبنى وليذل  أمير   تعيالى أن 

زوجتيه زيني  بنيف ج يش ليت وجهيا  -اليذى تبنياه النبيى -يعلل زيد بن حار ل

 النبييييييييييييييييييييييييييييييييييى فيمييييييييييييييييييييييييييييييييييا بعييييييييييييييييييييييييييييييييييد 

 ال فى عصمل زوجها إال إذا وأودح حرمل ال واه من المرأة المت وجل التى ال ت

فقدت حريتها وأصب ف ممل كل وحينئذ ين س  عقد زواجها وبعد انتهياد عيدتها 
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 ﴿والم صييينات مييين النسييياد إال ميييا ملكيييف أيميييانكم﴾ يمكييين لهيييا الييي واه 

﴿كتياب وبعد أن حصر القرآن الم رمات وفصّ  الق ل فيهن ت صيال   يال تعيالى 

 ة مكتي ب وم يروض علييكمم فهنيا حكيم أى أن ت ريم هسالد النس   عليكم﴾

﴾ أى أنه مين ﴿وأح  لكم ما وراد ذلكمجامت م ص  بالت ريمم وبعده  ال تعالى 

بعد الم رمات المنص ص عليهن فى ا يات الثال  فك  النسياد أميامكم حيالل 

 لليييييييييي واه الشييييييييييرعى ولسيييييييييين م رمييييييييييات بييييييييييأى حييييييييييال 

ريعى جيامت ميانتم ومعناه أن القرآن الكريم أحاط النساد الم رمات بسي ر تشي

 وميييييييا بعيييييييد ذلييييييي  السييييييي ر فكييييييي  النسييييييياد حيييييييالل للييييييي واه 

وبمعنى أدق فال يج ز هنا أن نجتهد اال فى تعبيل هذا النص كما ه  ىص صا 

وه  نيص تشيريعى جيامت ميانت ال يجي ز االديافل ليه او ال يذم منيه حتيى ال 

نعتدى عليى تشيريت  م ولكين ال قهياد أعملي ا القيياق ف رمي ا الجميت بيين 

لمرأة وعمتها وىالتها  ياسا على حرميل الجميت بيين الميرأة وأىتهيام وحرمي ا ا

الخالل والعمل من الردياه  ياسيا  عليى ت يريم األا مين الردياه واألىيف مين 

الرداهم  م صاغ ا فى ذل  أحاديي هى أشبه بمتي ن ال قيه وأحكياا ال قهياد 

الرجي  بيين  ال يجميتي و يال ا يي را من الرداه ميا ي يرا مين النسي فقال ا ي

 الميييييييييييييييييييرأة وعمتهيييييييييييييييييييا والميييييييييييييييييييرأة وىالتهييييييييييييييييييياي 

 وهنيييييييييييييييا يقيييييييييييييييت التنيييييييييييييييا ص ميييييييييييييييت كتييييييييييييييياب    

فيإذا أراد رجي  أن يتي وه عميل زوجتيه أجياز ليه القيرآن ذلي  ألن عميل ال وجييل 

ليسف من الم رمات فى نيص القيرآن وألنهيا تيدى  فيى ال يالل مين النسياد 

تي  ال قيه تجعي  ولكين ك ﴿وأح  لكم ميا وراد ذلكيم﴾لل واه دمن   له تعالى 

 ذلييييييييييييييييييييي  ال يييييييييييييييييييييالل القرآنيييييييييييييييييييييى حراميييييييييييييييييييييا  

وإذا أراد رجيي  أن يتيي وه ىالتييه ميين الرديياه أحلهييا لييه القييرآن وحرمهييا عليييه 

ال قه     وذل  يعنى ب د ح أنهم ي رم ن ما أح    وينسب ن ذل  للرسي ل 

 م والرسييييييييييي ل علييييييييييييه السيييييييييييالا بيييييييييييرىد مييييييييييين ذلييييييييييي   
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يهن بالت ديييد والتعريييف إن النسيياد كلهيين حييالل لليي واه ماعييدا المنصيي ص عليي

الييد يل ولكيينهم لييم يكت يي ا بييذل  الت ديييد الجييامت المييانت فأديياف ا م رمييات 

عرض ال ائو  و ال ا لنا  ﴿وأح  لكم ما وراد ذلكم﴾أىريات ودرب ا بق له تعالى 

واىترع ا نص صا  أكسب ها  دسيل مت أنهيا تعيارض  يال اجتهاد مت وج د نصي

 ا  كتيييييييييييييييييياب   ومنع نييييييييييييييييييا ميييييييييييييييييين منا شييييييييييييييييييته

وذليي  مجييرد مثيي  لالجتهيياد الم ليي ر الييذى و ييت فيييه السييابق ن وأكسييب ه 

 دسيلم وهنا  أمثلل أىرى لذل  االجتهياد فيى الم لي ر اليذى يعتيدى عليى 

النص ص القرآنيل الجامعل المانعلم ولكن اإلسهاب فى ذل  يخره عن م د ه 

 هيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذا الكتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياب 

ى المنياطل المبياح فيهيا كان ينبغى أن يت جه اهتماا ال قهاد إلى االجتهاد في

االجتهاد  فمن المالحى أن آيات التشريت القرآنى م دودة وم يددة فهيى أ ي  

مين القيرآن الكيريمم وميت ذلي  فقيد  1/30من مائتى آيل أى ما يعادل حي الى 

اكت ى رب الع ة بهذه ا يات  وبهيا اكتمي  اليدين وتميف نعميل اإلسيالا بتمياا 

أتممف عليكم نعمتى وردييف لكيم اإلسيالا ﴿الي ا أكملف لكم دينكم والقرآن 

وليس ممكنا  بعد هذه ا يل أن يقال أن كتي  ال قيه وال يديي  (3دينا﴾ )المائدة 

تكم  نقصا  فى القيرآنم فتعيالى   الع يي  ال كييم أن يني ل لنيا كتابيا  نا صيا  

ي تاه للبشر فى استكماله  وآيات التشريت القرآنيى عليى  لتهيا وم يدوديتها 

أن تشريت القرآن تر  هامشا  لل ركيل اإلنسيانيل فيى االجتهياد والتعي ر تعنى 

وفل المتغيرات ولكن ينبغى أن يك ن ذل  فى اإلطار العاا لتشيريعات القيرآن 

التى تهدم إل رار العدل والمساواة والقسو والتيسير وح ى ال ق ق والدماد  

ة كالم رميات إن التشريت القرآنى جاد بنص ص جامعل مانعل فى أمي ر م يدد

فى ال واه وال راا فى الععاا وجاد بأنصبل م ددة فى الميرا م ومعل ب منا 

أن نجتهد فى تعبيل هذه النص ص التعبيل األمث م ال أن نجتهد فى االعتيداد 

 عليهييييييييييييييييييا وتغييرهييييييييييييييييييا باإلدييييييييييييييييييافل والتشيييييييييييييييييي يه 
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 م جاد التشيريت القرآنيى ي يتكم للعيرم أو المعيروم فيى التعبييل ألحكاميه 

يل و ألن تصاغ من العرم والمعروم   انين اسيالميل فيى اطيار القييم الت صيل

االسالميل االنسانيل العليا المتعارم عليهيا فيى كي  زميان ومكيان مين العيدل 

 وال ريل والسالا واالحسيان والتسيهي  والتخ ييف والرحميل والرفيل والع ي   

فى المجتميت بالعرم وبالمعروم يمكن مثال تعبيل تل  القيم االسالميل العليا 

ي وفل العرم السليم وم ادمته للعصر الذى يعيشه الناق ي فى كي  ميا تركيه 

القرآن للتقنين البشرى م وهذا يدى  فيه ك  شىد من   انين االسيكان اليى 

المرور واالستيراد والتصدير والهجرة    ال    ال    وكي   يان ن يشيرى روعييف 

ذن بيه   تعيالى  كميا يمكين فيه تل  القيم الساميل فهي  تشيريت اسيالمى أ

أيضا تعبيل الت صيالت الثشريعيل القرآنيل ن سها حسي  العيرم أو المعيروم 

المتعارم عليه فى ك  عصرم وذل  لكى يتييح القيرآن الكيريم المجيال للتعي ر 

االجتماعى واإلنسانى وتل  تشريعات القرآن ف ق ال مان وف ق المكانم وميا 

  ال يصيييييييلح لعصيييييييرنا كيييييييان يصيييييييلح للعصييييييير العباسيييييييى ميييييييثال  

﴿وال الدات يردعن أوالدهن ح لين كاملين لمين أراد أن ييتم ومثال  يق ل تعالى 

فليم  (233الرداعل وعلى الم ل د ليه رز هين وكسي تهن بيالمعروم﴾ )البقيرة 

ي دد القرآن مبلغيا  مين الميال باليدرهم واليدينار وإنميا  يال يرز هيني ليشيم  

تكم للمعروم أى القيميل االنسيانيل العلييا الجان  النقدى والجان  العينى واح

فى القسو والعدل وتعبييل ذلي  بيالعرم السيائد مين النقيد والعمليل وسيائر 

احيي ال المعيشييل ومييدى المناسيي  ل ييال المردييعل وال الييدة وودييعها وودييت 

المجتمتم وينبغى هنا أن يق ا النياق ب ديت القي انين التيى تناسي  عصيرها 

اليييه القييرآن الكييريم فييى تليي  الت صيييالت  فييى اطييار ذليي  العييرم الييذى اشييار

 التشيييييريعيل  وهنيييييا يكييييي ن االجتهييييياد فيييييى ىدميييييل الييييينص القرآنيييييى 

ويالحى أن االحتكاا للعرم والمعروم يتكرر كثيرا  فى حديي القرآن عن الي واه 

واألح ال الشخصيل باعتبارها أ دا يعرمي تعارم عليه بن  آدا وال ي ال ال واه 
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يباركها دين  م وحين ن ل القرآن كيان رسي ل    ه  الصيغل الشرعيل التى

  اإلسيالا ليم م مد  د ت وه زواجا  شرعيا  وفيل عيرم الجاهلييلم فيالعرب  بي

يك ن ا م رومين كليل من التشريعات الصال لم ولذل  فيإن القيرآن الكيريم ليم 

ي دح لنا مثال  كي يل عقد ال واهم ولكن ن لف آيات كثيرة تص ح بعيض األىعياد 

الشييائعل فييى اليي واه وعال ييات اليي وجين والشييقاق بينهمييا وعييدة المعلقييل 

 وحق  هييييييييييييييام واحييييييييييييييتكم فييييييييييييييى ذليييييييييييييي  للعييييييييييييييرم 

م ادت االحتكاا للعرم والمعروم فى تشريت القرآن يخره عين  والت صي  فى

م د عنا وم عدها كتاب ىياص عين فلسي ل التشيريت القرآنيى  ولكين يل يف 

النلر عنايل القرآن بالش رى وأمير النبيى بهيا وهي  اليذى يني ل علييه الي حىم 

وجعلها من سمات المجتمت المسلمم وبها يمكن للمجتمت صياغل  ي انين فيى 

عييرم والمعييروم سيي اد فييى تعبيييل الت صيييالت التشييريعات القرآنيييل اطييار ال

وتن يلها على ال ا ت المعا  وفل المتعارم على أنه األكثير عيدال ويسيرا م او 

فى استخالص   انين جديدة فيما ين ت الناق فيم تركه القرآن للبشيرللتقنين 

ميل العلييا وما أذن   تعالى لهم فى تشريعه فى اطار ود ابو القيم االسيال

 المشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييار اليهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  

لقد  امف حياة النبى عليه السالا على أساق تبلي  القرآن كميا هي  وجاهيد 

حتييى بلّيي  الرسييالل وحييين اكتملييف الرسييالل مييات النبييى وتيير  لنييا الرسييالل 

أوالقرآن أو الرس ل المقرود بيننا   وفى حياة النبى كان ا يسأل نه ويسيت ت نه 

وبعض هذه األسئلل كان يمكنه اإلجابل عنها ولكين فينتلر اإلجابل من ال حىم 

الدين دين  م و  وحده هي  صياح  ال يل فيى التشيريت ولييس للنبيى أن 

ي تى وما كان ي ع   ولكنيه علييه السيالا كيان يجتهيد فيى تعبييل النصي ص 

 القرآنييييل وكيييان يستشيييير لكيييى يصييي  للصييييغل المثليييى فيييى التعبييييل  

لنبى مجاالت حددها القرآن للتعبيل ال رفى بيال وهنا  بالنسبل لنا ن ن بعد ا

أدنييى تغيييير أو تبييدي  مثيي  الم رمييات فييى اليي واه وعييدا ت ييريم ال ييالل فييى 
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 الععييييييييييييياام واألنصيييييييييييييبل الم يييييييييييييددة فيييييييييييييى المييييييييييييييرا  

 م هنا  مجاالت أباح فيهيا القيرآن لالحتكياا للعيرم منهيا ميا يخيص السيلعل 

وىشييته مين   مثي   االجتماعيل ومنها ميا ين يذه المسيلم فيى دي د تقي اه

 ال صيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل والصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد ل  

 م هنا  المش رة فى غير وج د النصم والنص ص القرآنيل التشريعيل م ددة 

وم دودة مما يععى فرصل كبرى للتع ر االجتماعى لت قيل العدالل والقسو 

والتيسيرم وذل  يععى تشريت القرآن إمكانيل االستمرار فى ك  مكان وزميانم 

رة فيى كي يييل تعبييل الينص أو فييى تقنيين العييرمم وأى وهنيا  أيضيا  المشيي 

تشييريت يصيي  إليييه المجتمييت بالمشيي رة مسييتلهما  روح القييرآن بهييدم ت قيييل 

 العدالييل والمسيياواة ومنييت الللييم فهيي  تشييريت إسييالمى أذن   تعييالى بييه 

فالهدم من إرسال الرس  وإن ال الكتاب كان إ امل الناق للقسو وفيى ذلي  

أرسلنا رسلنا بالبينات وأن لنا معهيم الكتياب والميي ان ليقي ا ﴿لقد يق ل تعالى 

 (25وصيييييييييدق   العلييييييييييم )ال دييييييييييد  النييييييييياق بالقسيييييييييو  ﴾

 

ييييييينّل الرسييييييي ل هيييييييى القيييييييرآن فقيييييييو))))  ((((سا

نّل هى الشيره وهيى العريقيل والمنهياه  وبهيذين المعنييين جيادت كلميل  السا

ميت البشير  السنل فى القيرآن منسي بل هلل ولشيرعه ولعريقتيه فيى التعامي 

 مشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييركين وميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسمنين  

كانف سنل أو طريقل المشركين هى االستكبار عن ال يل والمكير بيالمسمنينم 

﴿استكبارا  فيى وكانف طريقل   معهم أو سنته أن ي يل مكرهم السي  بهم 

األرض ومكر السي  وال ي يل المكر السي  إال بأهليه فهي  ينليرون إال سينل 

 (43بيديال  ولين تجيد لسينل   ت ي يال﴾ )فياطر األولين  فلين تجيد لسينل   ت

كان المشرك ن يرغم ن المسمنين على الهجرة لذا كانف طريقيل   إهالكهيم 
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﴿وإن كييادوا ليسييت  ون  ميين األرض ليخرجيي   منهييا وإذا  ال أو تعييذيبهمم يقيي ل 

يلبث ن ىالف  إال  ليال  سنل من  د أرسلنا  بل  من رسيلنا ولين تجيد لسينتنا 

 (77  76﴾ )اإلسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراد ت يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يال

وكانف سنل   أو طريقته أن يه ا المشركين أماا الميسمنين إذا صيد  ا فيى 

﴿ول   اتلكم الذين ك روا ل ل ا األدبار  م ال يجدون وليا  وال نصيرا  سينل إيمانهم 

 (23  22  التييى  ييد ىلييف ميين  بيي  وليين تجييد لسيينل   تبييديال﴾ )ال ييتح 

نل على النبى والمسلمين وهددهم   بيأن يجيرى وت مر المنافق ن فى المدي

﴿لئن لم ينتيه المنيافق ن واليذين فيى عليهم سنته فى التعام  مت المشركين 

 ل بهم مرض والمرج  ن فى المدينيل لنغريني  بهيم  يم ال يجاوروني  فيهيا إال 

 ليال  ملع نين أينما  ق  ا أىذوا و تل ا تقتيال  سينل   فيى اليذين ىلي ا مين 

 (62  60وليييييييين تجييييييييد لسيييييييينل   تبييييييييديال﴾ )األحيييييييي اب   بيييييييي 

هذه هى السنل بمعنى العريقل والمنهاه وهى تنس  هلل وطريقته فيى اليرد 

 عليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى المشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييركين 

وتأتى السنل أيضا  بمعنى الشيره  وبهيذا االسيتعمال نت يد  ن ين فيى لغتنيا 

مل ميا  العاديل فنق ل يسّن  ان نا ي أى شّره  ان نا   وحين يسن القيان ن يكي ن 

﴿ميا كيان للناق والبد من طاعته  ون س المعنى للسنل جاد فى ا يل الكريمل 

على النبى من حره فيما فرض   له سنل   فى الذين ىل ا من  ب  وكان 

مرادفل لكلمتى  ﴿سنل  ﴾ف ى ا يل تجد  (38أمر    درا  مقدورا﴾ )األح اب 

  يدرا  مقيدورا  إذن سينل   بمعنيى اليذى جعليه   يأمير  يويفرض  ي 

 الشيييييييره هيييييييى ال يييييييرض واألمييييييير اإللهيييييييى واجييييييي  التن ييييييييذ 

وهذا يذكرنا بمعنى السنل ا ىير وهي  المنهياه والعريقيل وكيان تعبيير القيرآن 

 عنهيييييييييييييا أنيييييييييييييه ال تبيييييييييييييدي  وال ت  يييييييييييييي  لسييييييييييييينل   

والنبى كان عليه أن ين ذ سينل   أى شيره   وأواميره حتيى لي  كيان فيهيا 

﴿ما كان على النبى من حره فيما فيرض   ليه سينل   رهم و د ن لف آيل ح
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فى م د ه زيد بين حار يل  فى الذين ىل ا من  ب  وكان أمر    درا  مقدورا﴾

وزواجه وطال ه من زوجتهم فقد ت ره النبى مين تن ييذ سينل   أو شيره   

م وأن النبيى هي  أول فن لف هذه ا يلم ونست يد منها أن السنل هى شيره  

من ين ذ هيذه السينلم ون ين بالتيالى نقتيدى بيالنبى فيى طاعيل سينل   أو 

شرعه وأوامرهم وينبغى على المسمن أن يعلم أنه ال فارق بين السنل وال رض 

ألنهما شره   ال اج  التن يذم فالصالة وال كاة وال ج للمستعيت كلها سينن 

   وفرائضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه  

عليى ميا ت ار نياه مين  -أطلق ا يالسينل العملييلي وهيى الصيالةوعلماد الترا  

كي يل للصالة عن النبى و ال ا ب ج بهيا وديرورة االلتي اا بهيا و ب تهيا بيالقعت 

واليقين  وهذا ص اب فى الرأى   إال أنهم أىعأوا حين نسب ا للرس ل أحادييي 

قيو فيى   ليل و ال ا بأنهيا السينل الق لييلم فالسينل الق لييل للرسي ل هيى ف

القيرآن وحيديي القيرآن وميا تكيرر فيييه مين كلميل ي ي ي   وأىعيأوا أيضيا  حييين 

نا ض ا أن سيهم وجعلي ا فار يا  بيين السينل وال يرضم فجعلي ا ال يرض واجي  

التن يذ مث  الصل ات الخميس وجعلي ا السينل هيى ميا ي ييد مين ن افي  عليى 

بينهميا فيى  الصل ات الم رودلم و د تبين لنا أن السنل هى ال رض وال فيارق

 حييييديي القييييرآن وال فييييى لغتنييييا العاديييييل حييييين نقيييي ل يسييييّن  ان نييييا ي 

وبعييد هييذا الت ديييح سيسييتمر التسييا ل  أليسييف للرسيي ل سيينل  ويسييتدر  

السائ  حين يتذكر عني ان الب يي يسينل الرسي ل هيى القيرآن فقيوي في ي ر 

 السييييييييسال يأليسييييييييف للرسيييييييي ل سيييييييينل ىيييييييياره القييييييييرآن  ي 

﴿لقد كان لكم فيى رسي ل   أسي ة حسينل الى واإلجابل فى القرآن يق ل تع

فليم يقي     (21لمن كان يرج ا   والي ا ا ىر وذكر   كثيرا { )األحي اب 

 تعالى  ي د كان لكن فى رس ل   سنل حسنلي وإنما  ال يأسي ة حسينلي 

فالسنل هلل ألنها شره   وأوامير    أميا اال تيداد والتأسيى فبالرسي ل فيى 

 يقييييييييييييييييه العلمييييييييييييييييى لسيييييييييييييييينل   وشيييييييييييييييييره   تعب
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على أنه من الم يد أن نست يد فهما  لييل الكريمل والسياق الذى جيادت فييهم 

فقد ن لف ا يل فى التعليل على غ وة األح اب وفى س رة األح ابم و د كان 

أهيي  المدينييل عنييد حصييار األحيي اب لهييم فييريقين  المنييافق ن وأشييياعهم و ييد 

منافق ن والذين فى  ل بهم مرض ميا وعيدنا   ورسي له ﴿وإذ يق ل التخاذل ا 

﴿ولمييا رأى  ييم المسمنيي ن الييذين تماسييك ا و بتيي ا  (12إال غييرورا﴾ )األحيي اب 

المسمن ن األح اب  ال ا هذا ميا وعيدنا   ورسي له وصيدق   ورسي له وميا 

وكيان رسي ل   علييه السيالا هي   (22زادهم إال إيمانا  وتسيليما﴾ )األحي اب 

لقيد كيان القدوة لهم فى الشجاعل والثبات لذا يق ل تعالى عين م   يه هيذا ﴿

﴾ وكان هنا  من المسمنين من تأسى بالنبى لكم فى رس ل   أس ة حسنل

مين الميسمنين رجيال فى هذه الشجاعل وفاق أ رانيه فقيال عينهم رب العي ة ﴿

ميا بيدل ا صد  ا ما عاهدوا   عليه فمنهم من  ضى ن به ومنهم من ينتلر و

 (23﴾ )األحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي اب تبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييديال

إذن فالتأسى بالرسي ل فيى هيذه ا ييل كيان فيى سيياق  صيل وفيى م  يف 

م ييدد  ويسكييد ذليي  أن   تعييالى أميير الرسيي ل م مييدا  والمييسمنين بالتأسييى 

 د كانف لكم أسي ة حسينل فيى بإبراهيم والذين معه حين تبردوا من   مهم ﴿

نيا بيرداد مينكم ومميا تعبيدون مين دون إبراهيم والذين معيه إذ  يال ا لقي مهم إ

 ﴾   ﴿لقد كان لكم فيهم أس ة حسينل لمين كيان يرجي ا   واليي ا ا ىير  ﴾ 

﴿إذ فقال تعالى ي دد الم  ف الذى ينبغى التأسى بهيم فييه  (6م 4)الممت نل 

 ﴾ ولييييييييم يجعيييييييي  التأسييييييييى بهييييييييم معلقييييييييا    ييييييييال ا لقيييييييي مهم

 ن اال تداد والتأسى على إطال يه إال إن اال تداد والتأسى يعنى االتباهم وال يك

بكتاب    و  تعالى كما أمرنا بالتأسى برس ل   م مد فى م  ف معين 

أولئي  اليذين فإنه أمر النبى ن سيه باال تيداد بهيدى األنبيياد السيابقين فقيال ﴿

( فليم يقي  تعيالى يفيبهم ا تيدهي وإنميا 90﴾ )األنعاا هدى   فبهداهم ا تده

 ﴾ اهم ا تييييييييييييييييييييييييييييييدهفبهييييييييييييييييييييييييييييييد ييييييييييييييييييييييييييييييال ﴿
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ولم يأمر   ىاتم النبيين باال تيداد واالتبياه إلبيراهيم وإنميا أميره باتبياه يمليل 

﴾  يم أوحينيا إليي  أن اتبيت مليل إبيراهيم حني ياإبراهيمي والملل هى ديين   ﴿

 (123)الن يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

إن اال تداد والتأسى إنما يك ن بشيره   وسينل رسي لهم وهكيذا كيان ي عي  

د هم القدوة الذين نقتدى بهم فى م ا ف حكى عنها رب العي ة النبى   واألنبيا

 وهييييييييييي  وحيييييييييييده األعليييييييييييم بهيييييييييييم وبأسيييييييييييرار حيييييييييييياتهم 

 إن سييييييييييييينل الرسييييييييييييي ل هيييييييييييييى القيييييييييييييرآن شيييييييييييييره    

 و  تعيييالى نسيييأل أن نعييييش عليييى سييينل الرسييي ل وأن نمييي ت عليهيييا  

 

 ومييييا آتيييياكم الرسيييي ل فخييييذوه ومييييا نهيييياكم عنييييه فييييانته ا واتقيييي ا  

فهييم هييذه ا يييل ليليي ى معناهييا  -عيين عمييد -ق أن يسييىدي ليي ا لييبعض النييا

ويقععها عين السيياق ليسيتدل بهيا عليى مشيروعيل المصيادر األىيرى التيى 

وميا أداف ها للقرآن الكيريم  وحتيى ن هيم الميدل ل ال قيقيى لق ليه تعيالى ﴿

﴾ ينبغيى أن نقيرأ ا ييل مين أولهيا ونراهيا تت يد  عين آتاكم الرسي ل فخيذوه  

ما أفياد   د إلى بيف المال بال حرب وال  تالم يق ل تعالى ﴿أو ما ي ى -ال ىد

علييى رسيي له ميين أهيي  القييرى و وللرسيي ل ولييذى القربييى واليتييامى 

والمسيياكين وابيين السييبي  كييى ال يكيي ن دولييل بييين األغنييياد ميينكم ومييا آتيياكم 

د الرس ل فخذوه وما نهاكم عنه فانته ا واتق ا   إن   شديد العقاب  لل قرا

 ﴾ المهاجرين الذين أىرج ا من ديارهم وأم الهم يبتغ ن فضال  من   ورد انا 

 (8  7)ال شيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير 

فا يل تت د  عن ال ىد وت زيعه على ال قراد والم تاجين دون األغنياد وتق ل 

للمسمنين  وما آتاكم الرس ل من هذا ال ىد فخذوه وما نهاكم عنه من التعليت 

ا عنهم  يم تبيين ا ييل التالييل اسيت قاق ال قيراد إلى ما ليس من حقكم فانته 

 المهيييييياجرين لهييييييذا ال ييييييىد بعييييييد أن تركيييييي ا أميييييي الهم وديييييييارهم 
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و د كانف عادة سيئل للمنافقين فى المدينل أن يربعي ا ردياهم عين اإلسيالا 

بمدى است ادتهم الماليل منيه ميت أنهيم أغنيياد نهيى   النبيى عين اإلعجياب 

( ومت هذا الغنى كان ا ي احم ن ال قراد فى 85م 55 الت بلبأم الهم وأوالدهم )

ومنهم مين يلمي   فيى الصيد ات ال ص ل على الصد ات و ال تعالى عنهم ﴿

فإن أعع ا منها رد ا وإن لم يعع ا منها إذا هم يسخع ن  ول  أنهم ردي ا ميا 

آتاهم   ورس له و ال ا حسبنا   سيستينا   من فضله ورسي له إنيا إليى 

راغبيي ن  إنمييا الصييد ات لل قييراد والمسيياكين والعيياملين عليهييا والمسل ييل   

 (60  58  ﴾ إليييييييييييييى آىييييييييييييير ا ييييييييييييييل )الت بيييييييييييييل  لييييييييييييي بهم

وما آتاكم وهذه ا يات من س رة الت بل ت دح المعنى المقص د لق له تعالى ﴿

ول  أنهم رد ا ميا ﴾ فشأن المسمن أن يردى بما آتاه الرس ل ﴿الرس ل فخذوه

   ﴾ سيي له و ييال ا حسييبنا   سيييستينا   ميين فضييله ورسيي لهآتيياهم   ور

 وشييأن المنيييافل أن يعمييت فيميييا لييييس حقييا  ليييه وأال ينتهييى عييين طمعيييه 

ميا أفياد   عليى و د أبان رب العي ة مسيت قى ال يىد فيى سي رة ال شير ﴿

رس له من أهي  القيرى و وللرسي ل وليذى القربيى واليتيامى والمسياكين 

يك ن دولل بين األغنياد مينكم وميا آتياكم الرسي ل فخيذوه  وابن السبي  كى ال

 ﴾ ومييييييييييييييييييييييا نهيييييييييييييييييييييياكم عنييييييييييييييييييييييه فييييييييييييييييييييييانته ا

إنما الصد ات لل قيراد وأودح بالت ديد مست قى الصد ات فى س رة الت بل ﴿

( وفيى الم ديعين كيان ال يديي عميا يستييه الرسي ل 60  ﴾ )ا يل والمساكين

عنه ولنتذكر هنا أنه علييه  للمسمنين وعليهم أىذه والردا به واالنتهاد عما نهى

السالا كان ي كم بالقرآن بين الناق م وهذا يدى  فيه ت زييت ال يىد والغنيائم 

 والصييييييييد ات طبقييييييييا لمييييييييا جيييييييياد فييييييييى الكتيييييييياب ال كيييييييييم 

و د يقال فى الرد علينيا أن القاعيدة األصي ليل تقعيت بيأن ىصي ص السيب  ال 

إن   ليه تعيالى يمنت عم ا االستشهاد  فإذا كانف ا يل تت د  عين ال يىد في

﴾ عامل فى وج ب األىذ وما آتاكم الرس ل فخذوه وما نهاكم عنه فانته افيها ﴿
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 بميييييا آتانيييييا بيييييه الرسييييي ل وب جييييي ب االنتهييييياد عميييييا نهانيييييا عنيييييه  

ومن السه  الرد عليى هيذا االحتجياه بميا تعنييه كلميل الرسي ل فيى القيرآن 

هي   -بل بيانيهكميا سي -وب ج ب طاعته ألنه فى أ  اله يقرأ القرآنم والرسي ل

نبى   حين ينعيل بيالقرآن أو هي  القيرآن بعيد مي ت النبيى  إذن فقيد جادنيا 

إنا أن لنيا عليي  الكتياب الرس ل بالقرآن وعلينا التمس  بهم و  تعالى يق ل ﴿

( فهذا الكتاب ه  الذى ن ل على الرس ل لنيام وهي  41  ﴾ )ال مر للناق بال ل

 والتمسييييييي  بيييييييه ميييييييا آتانيييييييا بيييييييه الرسييييييي ل وعلينيييييييا أىيييييييذه 

﴾ فه  كتابل غير القرآن وم ي  وما نهاكم عنه فانته اوأما ما نهانا عنه الرس ل ﴿

 كييييييييييي  مكتييييييييييي ب فيييييييييييى اليييييييييييدين ىييييييييييياره كتييييييييييياب   

روى أحمد ومسلم واليدارمى والترميذى والنسيائى عين أبيى سيعيد الخيدرى 

يال تكتب ا عنى شيئا  س ى القرآن فمين كتي  عنيى غيير القيرآن   ل الرس ل 

عين أبيى سيعيد الخيدرى أنهيم  -وه  شي  البخارى -وأىره الدارمى فليم هي

ياستأذن ا النبى فى أن يكتب ا عنه شيئا  فلم يأذن لهمي  ورواييل الترميذى عين 

أبى سعيد الخدرى تق ل  أستأذنا النبى )صلى   عليه وسلم( فيى الكتابيل 

 فليييييييييييييييييييييييييييييييييييم ييييييييييييييييييييييييييييييييييييأذن لنيييييييييييييييييييييييييييييييييييا 

دىي  عليى  -ب الي حىأحد مشاهير كتيا -وروى مسلم وأحمد أن زيد بن  ابف

أن رسي ل   معاويل فسأله عن حديي وأمر إنسانا  أن يكتبه فقيال ليه زييد  ي

 ي أمرنيييييييا أال نكتييييييي  شييييييييئا  مييييييين حديثيييييييهم فم ييييييياه معاوييييييييل

ي وما اكتب ا ألبى شاهو د وردت أحاديي ت يد اإلذن بكتابل بعض ال ديي مث  ي

لم ققيين مين ورد أن البن عميرو بعيض كتابيات وأدعييل فيى ال يدييم ولكين ا

علماد ال ديي رج  ا األحاديي التى نهف عين كتابيل ال يديي ىص صيا  وأنيه ال 

يعق  أن ينهى النبى عن شىد  م يأمر بما ينا ضهم  م ي وهذا هم األهم ي فإن 

 النبى عندما مات لم يكين ميت الصي ابل مين كتياب ميدون غيير القيرآن الكيريم 

ييي التيى تنهيى عين كتابيل غيير وبعضهم حاول الت فيل والم ادمل بيين األحاد
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القرآن وبين ال ديي الذى ي يد كتابل بعضهم بق له بأن المراد حتيى ال تلتيبس 

 األحاديييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالقرآن 

وهذه حجل ال تستقيم مت إعجاز القيرآن اليذى يعلي  عليى كيالا البشير واليذى 

ت دى به   العرب فعج وا عن اإلتيان بس رة من مثلهم وذل  القرآن المعجي  

 ب كييييف يخشيييى أحيييد علييييه مييين أن يخيييتلو بيييه شيييىد آىييير   للعييير

 إن الثابييييييف أن رسيييييي ل   لييييييم يتيييييير  بعييييييده سيييييي ى القييييييرآن 

والبخارى يعترم فى أحاديثه بأن النبى ما تر  غير القيرآن كتابيا  ميدونا   ييروى 

ابن رفيت  يدىلف أنا وشداد بن معقي  عليى ابين عبياق فقيال ليه شيداد بين 

 ال ما تر  إال ما بيين اليدفتين  أى القيرآن فيى معق   أتر  النبى من شىد  

ودىلنا على م مد بن ال ن يل فسألناه فقال  ميا تير  إال ميا المص في   ال ي

   ط  دار الشييييييييييييع ( 6/234ي )البخييييييييييييارى بييييييييييييين الييييييييييييدفتين

ويسكد أن النبى نهى عن كتابل غير القيرآن أن الخل ياد الراشيدين بعيده سياروا 

 اديييييييي وعيييييين روايتهييييييا  علييييييى طريقييييييه فنهيييييي ا عيييييين كتابييييييل األح

إنكم ت د  ن عن رسي ل فأب  بكر الصديل جمت الناق بعد وفاة النبى فقال  ي

  أحاديي تختل  ن فيها والناق بعدكم أشد اىتالفا  فيال ت يد  ا عين رسي ل 

  شيئا م فمن سألكم فق ل ا  بيننا وبينكم كتاب   فاست ل ا حالله وحرمي ا 

هبى فييى تييذكرة ال  يياظ  ويييروى ابيين عبييد البيير ي وهييذا مييا يرويييه الييذحرامييه

إنى كنيف أرييد أن أكتي  السينن وإنيى ذكيرت والبيهقى أن عمر ال اروق  ال ي

  ما  كان ا  بلكم كتب ا كتبا  فأكب ا عليها وترك ا كتاب    وإنى و  ال أشي ب 

وروى ي ال ألبس كتاب   بشيىد أبيدا    ورواياته البيهقى يكتاب   بشىد أبدا  

ما مات عمر بن الخعاب حتى بعي إليى أصي اب رسي ل   ابن عساكر  ال ي

فجمعهم من ا فاق   فقال  ما هذه األحادييي التيى أفشييتم عين رسي ل   

فى ا فاق    أ يم ا عندى ال و  ال ت ار  نى ما عشيف   فميا فيار  ه حتيى 

 ي ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات
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حيبس أبيا مسيع د وأبيا وروى الذهبى فى تذكرة ال  اظ أن عمر بن الخعياب 

يم وكان  د أكثرتم ال ديي عن رس ل  الدرداد وأبا مسع د األنصارى فقال  ي

 حبسيييييييييييهم فيييييييييييى المدينيييييييييييل  يييييييييييم أطلقهيييييييييييم عثميييييييييييان 

لتتركن ال ديي عن رسي ل   أو وروى ابن عساكر أن عمر  ال ألبى هريرة  ي

عين و يال لكعي  األحبيار  لتتيركن ال يديي  -أرض بالده -ألل قن  بأرض دوق

ي وكذل  فع  معهما عثمان بن أو ألل قن  بأرض القردة -أى أبى هريرة -األول

 ع يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان 

وأكثر أب  هريرة من ال ديي بعد وفاة عمر إذ أصيبح ال يخشيى أحيدا  وكيان أبي  

 -إنى أحد كم بأحاديي ل  حيد ف بهيا زمين عمير لضيربنى باليدرةهريرة يق ل ي

ميا كنيا رييرة كيان يقي ل  يوييروى ال هيرى أن أبيا ه -وفى ورايل لشيج رأسيى

أفكنيف م  م يق ل أب  هريرة  نستعيت أن نق ل  ال رس ل   حتى  بض عمر

 -العصيا -م د كم بهذه األحاديي وعمر حى  أما و  إذن أليقنف أن المخ قيل

 ي ستباشر ظهرى فإن عمر كان يق ل  ياشتغل ا بالقرآن فيإن القيرآن كيالا  

ل  طال عمر )عمر( حتى مات أبي  لل على ذل  يو ال رشيد ردا فى المنار يع

 ي هريييييييييرة لمييييييييا وصييييييييلف إلينييييييييا تليييييييي  األحاديييييييييي الكثيييييييييرة

ونكت ى بهذا إل بات أن النبى أتانا بالقرآن ونهانا عين غييرهم وأن كبيار الصي ابل 

سيياروا علييى نهجييه فييى التمسيي  بييالقرآن وحييدهم وأن تييدوين تليي  األحاديييي 

للنبى ومخال ل ألميره حسي  ميا ييروون المنس بل للنبى كان وال ي ال معصيل 

هم فيى كتيبهم م وأن ذلي  التيدوين المخيالف لشيره   تعيالى ووصييل نبييه 

 الكييريم لييم يبييدأ إال فييى القييرن الثاليييم بعييد وفيياة النبييى بقييرنين ميين ال مييان 

 

وهنا نتسادل   إذا كانف تل  األحاديي ج دا  من اإلسالا كما ييّدع ن و يد نهيى 

أليس ذل  اتهاما  للنبى بالتقصيير فيى تبليي  رسيالته  وهي   النبى عن كتابتها

يعق  أن تك ن الرسالل اإلسالميل نا صل وتل  هكذا إلى أن يأتى الناق فيى 
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 عصيييييييييير ال ييييييييييتن ليكمليييييييييي ا هييييييييييذا اليييييييييينقص الم عيييييييييي ا 

إن الذى نعتقده أن النبى عليه السالا  د بل  الرسيالل بأكملهيا وهيى القيرآن 

األحاديييي فهييى تمثيي  وا ييت المسييلمين  ونهييى عيين كتابييل غيييرهم أمييا تليي 

وعقائييدهم   وتمثيي  فييى النهايييل تليي  ال جيي ة الهائلييل بييين اإلسييالا وبييين 

 المسلمين  

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 

 
 كييييييييييييييييييييييف نشيييييييييييييييييييييأ المصيييييييييييييييييييييدر الثيييييييييييييييييييييانى 

العييادة أن   سييب انه وتعييالى ينيي ل علييى كيي  نبييى كتابييا  واحييدا  كييامال  تامييا  

فت اإلنسييان إلييى التالعيي  بييدين   م صييال م ولكيين مييا يلبييي الشيييعان أن يييد

بالت ريف والت ييف فى الكتاب األصلى  م ييدفعهم إليى إنشياد مصيادر أىيرى 

تكتس   دسيلم وبعبيعل ال ال البد أن يك ن أولئ  فى صف العيداد للنيب.س  

﴿وكذل  جعلنا لك  نبى عدوا  شياطين اإلنس والجين يي حى و  تعالى يق ل 

 ل غيرورا ولي  شياد ربي  ميا فعلي ه فيذرهم وميا بعضهم إلى بعض زىرم القي

ي ترون  ولتصغى إليه أفئدة الذين ال يسمن ن با ىرة وليرد ه وليقترف ا ما هم 

مقترف ن  أفغير   أبتغى حكما  وه  الذى أن ل إليكم الكتاب م صال﴾ )األنعاا 

112  114) 

 وبيييييييييدأ منافق المدينيييييييييل الكييييييييييد لإلسيييييييييالا بهيييييييييذا العرييييييييييل 

فق ن يدىل ن على النبيى يقيدم ن ليه فيروض العاعيل والي الد  يم * كان المنا

تعالى ﴿ويق ل ن طاعيل فيإذا يخرج ن من عنده يت مرون عليهم وفى ذل  يق ل 

برزوا من عند  بيّف طائ ل منهم غير الذى تق ل و  يكت  ما يبيت ن فيأعرض 
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 (81عييييييييييييييييينهم وت كييييييييييييييييي  عليييييييييييييييييى  ﴾ )النسييييييييييييييييياد 

أنهيم كيان ا  طائ ل مينهم غيير اليذى تقي ل﴾ ﴿بيّفون هم من   له تعالى عنهم 

ي ي  ن أ ي اال  عليى النبيى ليم يقلهيام أو بتعبيير علمياد ال يديي كيان ا يضيع ن 

أحاديي م تراة ينسب ها للنبى  أى أن الكيذب عليى الرسي ل بيدأه المنيافق ن 

 فييييييييييييييييييييييى حييييييييييييييييييييييياة النبييييييييييييييييييييييى ن سييييييييييييييييييييييه 

ن من كذب عليى فليتبي أ مقعيده ميوعلماد ال ديي يت ق ن على ص ل حديي ي

من كذب على متعمدا  فليتب أ مقعيده ي وبعضهم يضيف إليه كلمل متعمدا  يالنار

ي وهم يجعل ن هيذا ال يديي مين المتي اترم وعيدد ال يديي المتي اتر ال من النار

يص  إلى بضعل أحاديي عند أكثير المت يائلينم والمهيم أنهيم بيإ رارهم بصي ل 

ى حيياة النبيى ن سيه وإال هذا ال ديي إنما يثبت ن أن الكذب على النبى بدأ في

 مييييييا  ييييييال النبييييييى هييييييذا ال ييييييديي ي ييييييذر ميييييين الكييييييذب عليييييييه 

  ﴾ إن أولئيي  ويق ليي ن طاعييل فييإذا بييرزوا ميين عنييد ون هيم ميين   لييه تعييالى ﴿

المنافقين كان ا معروفين للنبىم وال ا ت أن المنيافقين فيى عهيد النبيى كيان ا 

 صيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين ين 

أم الهم وال أوالدهييم وأال صينف كيان معروفييا  للنبيى وأميره   بييأال يعجي  بي• 

( وكان منهم 85  84الت بل يصلى على أحد منهم مات أبدا  وال يقم على  بره )

 ميييييييييييييييين زيّييييييييييييييييف ال ييييييييييييييييديي علييييييييييييييييى النبييييييييييييييييى  

وصنف آىر كان أشد ىص مل وأكثر ىع رةم و د ت عيد   هيذا الصينف بيأن • 

يعذبه مرتين فى الدنيا وفيى ا ىيرة ليه عيذاب علييم   هيذا الصينف الشيديد 

﴿وممن حي لكم مين األعيراب خع رة لم يكن يعرفه النبى  يق ل تعالى فيهم ال

منييافق ن وميين أهيي  المدينييل مييردوا علييى الن يياق ال تعلمهييم ن يين نعلمهييم 

 (101سيييينعذبهم مييييرتين  ييييم يييييردون إلييييى عييييذاب عليييييم﴾ )الت بييييل 

﴿ي ل  ن باهلل ما  ال ا ولقد  يال ا كلميل عن المنافقين المعروفين يق ل تعالى 

ويجع  لهم عذابا  واحدا  فى اليدنيا إن ليم يت بي ا  وك روا بعد إسالمهم  ﴾ الك ر
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فإن يت ب ا ي  ىيرا  لهم وإن يت ل ا يعذبهم   عذابا  أليما  فى اليدنيا وا ىيرة﴾ ﴿

 (74)الت بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل 

﴿ومين أما الصنف ا ىر الذى ال يعلمه النبى فقد ت عده   بأن يعذبهم ميرتين 

ى الن اق ال تعلمهم ن ن نعلمهيم سينعذبهم ميرتين  يم أه  المدينل مردوا عل

 ييييييييييييييييييييييردون إليييييييييييييييييييييى عيييييييييييييييييييييذاب علييييييييييييييييييييييم﴾ 

ون هم من المقارنل بين ال ريقين أن   تعالى أشار إلى احتمال ت بل الصينف 

  ﴾ أميا الصينف ا ىير ﴿فإن يت بي ا يي  ىييرا  لهيماألول المعروم من المنافقين 

ادرا  فيى غييه وك يره إليى الذى ال يعلمه النبى فقد حكم   بأنيه سييل  سي

نهايل حياتهم لذا حكم   تعالى حكما  معلقا  بأن يعذبهم مرتين فى اليدنيا  يم 

 يم ينتلرهم العذاب العلييم فيى ا ىيرة  وحتيى بعيد أن  يال تعيالى عينهم ﴿

﴾ ذكر صن ا  آىر من أه  المدينيل ىلعي ا عميال  صيال ا  يردون إلى عذاب عليم

وآىرون اعترف ا بذن بهم ىلعي ا ال  ب له لت بتهم ﴿وآىر سيئا  وأشار إلى احتم

﴾ )الت بيل عمال  صال ا  وآىر سيئا  عسى   أن يت ب عليهم إن   غ  ر رحيم

102) 

 ييم فيمييا بعييد ذكيير صيين ا  آىيير ميين أهيي  المدينييل وأشييار إلييى احتمييال تيي بتهم 

 (106﴾ )الت بييل وآىييرون مرجيي ن ألميير   إمييا يعييذبهم وإمييا يتيي ب عليييهم﴿

إذن فالصنف ال حيد من الص ابل من أه  المدينل اليذين حكيم   بيأن يللي ا 

سادرين فى الك ر بال ت بل هم أولئ  الذين مردوا على الن اق والذين لم يكين 

للنبى علم بهم  وهذا الصنف عا  على هذا يكيد لإلسيالا طيليل حياتيه أ نياد 

 حيييييييييييياة النبيييييييييييى وبعيييييييييييد م تيييييييييييه علييييييييييييه السييييييييييييالا  

افق ن اليذين يعرفي ن النبيى  يد كيذب ا علييه وزي ي ا أ  اليه فيى وإذا كان المن

حياته فكييف بمين يقي ل عينهم رب العي ة أنهيم أدمني ا الن ياق وعاشي ا علييه 

وممن ح لكم من األعراب منافق ن ومن أه  المدينيل ميردوا عليى الن ياق ال ﴿

 ﴾ تعلمهييم ن يين نعلمهييم سيينعذبهم مييرتين  ييم يييردون إلييى عييذاب عليييم
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ئ  من بين الص ابل وفل تعريف علماد ال ديي بأن الصي ابى هي  و د كان أول

ميين صيي   النبييى أو لقيييه فييى حياتييه   ومعنييى ذليي  أنييه كييان ميين بييين رواة 

األحاديي منافق ن ظاهرون معروف ن للنبيى ال يت رعي ن عين الكييد لإلسيالام 

ال تعلمهيم وكان منهم من أدمن الن اق آمنا  من أن يعليم أحيد ب قيقيل ن ا يه ﴿

﴾  ومن يدرى ربما كان منهم بعيض المشياهيرمن الصي ابل  عليم  ن نعلمهمن

 ذليييييييييييييييي  عنييييييييييييييييد   وحييييييييييييييييده جيييييييييييييييي  وعييييييييييييييييال  

وإن كان مست يال  أن نضت أيدينا على أسمائهم ال قيقيل وشخصياتهم بعد أن 

حج    تعالى العلم بهم عن النبى الكيريم   فإنيه مين الممكين لنيا أن نعثير 

حقيدهم عليى النبيى العلييم  وتن  ليف تلي  على رواياتهم التيى حمليف كي  

الروايات حتى وجدت طريقها للتدوين فيما عرم بكت  الص اح   والذين جمع ا 

ال ديي و ام ا بتنقيته وودت أسانيد له أصدوا  رارا  بأن الص ابل كلهيم عيدول 

ف ق مست ى الشبهاتم  م لم ينلروا فى متن ال ديي ومنع  ه وهي  يت يل 

ون ن وإن كنا نعتبر القيرآن هي  المصيدر ال حييد لسينل النبيى  مت القرآن أا ال 

وشريعل الرحمن ودين   األعلى فإننا نضت تلي  الرواييات ال ديثييل م ديعها 

الص يح وهى أنها تاري  بشرى للنبى وللمسلمين وصدى لثقافتهم وأفكارهم 

واييات س اد ات قف أا لم تت ل ميت القيرآن  ويعي  علينيا أن تتنيا ر بيين تلي  الر

سم ا تش ه سيرة النبى العليم الذى نشر دعي ة وأ ياا أميل وأسيس دوليل 

وأ ر فى تاري  العالمم عليه الصالة والسيالا   ون ين عليى م عيد ميت يصي يح 

البخارىي فى  رادة سريعل لنتعيرم منهيا عليى ىعي رة ميا أسيم ه بالمصيدر 

 الثييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييانى  

 

 البخيييارى سييييرة النبيييى علييييه السيييالا بيييين حقيييائل القيييرآن ورواييييات 

ن ن ال ن افل على المق لل الشهيرة بأن البخارى أصح كتاب بعيد القيرآن  فلي  

كان البخارى ص ي ا  فى ك  سيعر فييه فيال يصيح أبيدأ أن نضيعه فيى م ديت 
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 مقارنيييييييييييييييييييييييييييييل بكتييييييييييييييييييييييييييييياب   الع يييييييييييييييييييييييييييييي  

والبخارى فى نهايل األمير مين أبنياد آدا اليذين يجي ز علييهم الخعيأ والنسييان 

وأولئي  اليذين ي ملي ن فيى  لي بهم  دسييل للبخيارى وال   ه فى العصيان  

تعصمه من ال   ه فى الخعأ إنما يرفع ن البخيارى إليى مكانيل األل هييل مين 

 حييييييييييييييييي ال ييييييييييييييييدرون أومييييييييييييييين حييييييييييييييييي ييييييييييييييييدرون 

ومن وا ت نلرتنا للبخارى كأحيد علمياد التيرا  فإننيا ال نقصيد معلقيا  أن نعقيد 

ذلي م وإنميا نقصيد مين هيذا  مقارنل بينه وبين القيرآن الكيريمم نعي ذ بياهلل مين

المب ي رصد تل  ال ج ة بين سيرة النبى فى القيرآن وبيين سييرته المتنيا رة 

 بيييييييييييييييييييييييييييييييين سيييييييييييييييييييييييييييييييع ر البخيييييييييييييييييييييييييييييييارى 

ونتر  ال كم للقارئ ون ن على  قل من أن والد القيارئ المسيلم العا ي  إنميا 

ه  هلل تعالى ولرس له الكيريم والكتياب الع يي  اليذى أني ل السييرة ال قيقييل 

كريم  رآنا  نتعبد بتالوته ونتقرب إلى   بقرادتهم وحقيل بنا حينئيذ أن للنبى ال

نسمن بتل  الص رة الساميل التى رسمها القرآن للنبى عليه السالا وأن نك ير 

ونرفض فى ذات ال  ف أحاديي البخيارى وكي  ميا يخيالف القيرآن الكيريم مين 

 قيم    كييييالا البشيييير وكتابيييياتهم   هييييدانا   تعييييالى للصييييراط المسييييت

 

 كيييييييييييييييييف كييييييييييييييييان النبييييييييييييييييى يقضييييييييييييييييى ي مييييييييييييييييه 

ل  يا ع ي ى القارئ أن تتخي  اإلجابل عليى هيذا السيسال وسيتجدها معابقيل 

لما جاد فى القرآن الكريم  فمنذ أن ن ل ال حى على النبى وه   يد وده حيياة 

الراحل وبدأ عصر التع  واإلجهاد والجهادم ويك ى أن أوائ  ما ني ل مين القيرآن 

﴾ أى أن يا أيها الم م    يم الليي  إال  لييال﴾ و﴿ها المد ر   م فأنذريا أييق ل له ﴿

و ف النبى منذ أن ن ل علييه الي حى كيان بيين تبليي  الرسيالل والمعانياة فيى 

سبيلها  م  ياا اللي    وليس هنا  بعد ذل  متست للراحل التى هى حل لك  

دت أعبيا هم إذ إنسانم وانتق  النبى للمدينل و د جاوز الخمسين من عمره في ا
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أصبح مسئ ال  عن إ امل دولل وتك ين أمل ورعايل مجتمتم  م ه  ي اجه مكائيد 

المنافقين فى الداى  والصراه مت المشركين باللسان والسينانم  يم هي  بعيد 

ذليي  يأتيييه اليي حى ويقيي ا علييى تبليغييه وتأسيييس المجتمييت المييدنى علييى 

السن ات العشر التيى  أساسه   ونجح النبى عليه السالا فى ذل  كله  وفى

 ضاها فى المدينل إلى أن مات انتصر على ك  أعدائيه اليذين بيدأوه بيالهج ا 

مودى  الناق فى دين   أف اجا   ومت هذا فإنه فى حياته علييه السيالا ليم 

ينقعت عن  ياا اللي  ومعه أص ابه المخلصيين اليذين كيان ا ال رسيان بالنهيار 

 ى   عييييييينهم أجمعيييييييين  العابيييييييدين هلل تعيييييييالى بالليييييييي م ردييييييي

هذا ما ال نش  ل لل يا ع ي ى القارئ فى أن  تت ل معنا فيه  ب  وك  عا ي  

من أى ملل ودين ال يمل  إال أن يسلم بأن الذى أ اا دولل من ال شيىد ونشير 

دع ة ونهضف به أمل ال يمكن إال أن يكي ن  يد وهي  و تيه كليه هلل وليدين   

كلميل   هيى العلييا وكلميل اليذين ك يروا  وعم  ك  د يقل فى حياته لتك ن

 هييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى السيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي لى  

 ونييده اجتهادنييا العقلييى جانبييا  ونب ييي عيين اإلجابييل فييى كتيياب   الع ييي  

ييا أيهيا الم مي   يم الليي  إال  لييال  فى بدايل ال حى ن ل   له تعالى للنبيى ﴿

ي    ال  نص ه أو انقص منه  ليال  أو زد عليه ورت  القرآن ترتيال  إنا سنلقى عل

 (5  1 قيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييال﴾ )الم ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

وأطاه النبى عليه السالا ون ذ أوامر   فى مكل واستمر على تن ييذها فيى 

 المدينيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل 

وكان معه أص ابه يق م ن اللي  فى صالة وتهجد وتالوة للقرآنم ولكين ال ديت 

فى المدينل اىتلف عنه فى مكل  أصبح النبى فى المدينل مسيئ ال  عين دوليل 

يدة بكي  ميا تسيتل مه الدوليل ال لييدة مين اسيتعداد وجهياد فيى اإلسالا الجد

الداى  والخارهم وأصبح أص ابه معه مشغ لين بالجهاد والسيعى فيى سيبي  

الييرزق وت طيييد أركييان الدولييل ال ليييدة التييى يتييربص بهييا األعييداد فييى الييداى  
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والخاره  وأصبح  ياا اللي  بن س ما تع دوه فى مكل مرهقا  لهم يع  هم عين 

 ن األداد فييييييييييييييييييييييييييييييى النهييييييييييييييييييييييييييييييار حسييييييييييييييييييييييييييييي

لذا ن لف فى المدينل ا يل األىيرة من س رة يالم م ي بالتخ يفم حييي يقي ل 

إن رب  يعلم أن  تق ا أدنى من  لثيى الليي  رب الع ة ج  وعال للنبى الكريم ﴿

ونصيي ه و لثييه وطائ ييل ميين الييذين معيي  و  يقييدر اللييي  والنهييار علييم أن ليين 

تيسر من القرآن علم أن سيك ن منكم مرديى ت ص ه فتاب عليكم فا رأوا ما 

وآىرون يضرب ن فى األرض يبتغ ن من فض    وآىرون يقاتل ن فيى سيبي  

 ﴾   فا رأوا ما تيسر منه وأ يم ا الصالة وآت ا ال كاة وأ رد ا    ردا  حسينا

وأعتقد أن من أعلم ما ن ل مدحا  للنبى والميسمنين معيه هي  فيى هيذه ا ييل 

  الكريميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل

إن ربي  يعليم أني  فقد جاد فى بدايل ا يل ت كيل   للنبى بيأعلم ميا يكي ن ﴿

﴾ وه  هنا  أعلم شهادة من   وه  تعالى يشهد بصيغل العليم تق ا أدنى

اإللهى بأن النبى طبل أوامر ربه فأ اا اللي  إلى الثلثينم  م تأتى شيهادة   

ل يربي إلى كام الخعاب يرب ي ﴾  م تضام كلمإن رب للنبى بالتأكيد اللغ ى ﴿

ليك ن ذل  التأكيد من رب الع ة ىعابا  مباشرا  من   تعالى للرسي ل الكيريم 

إن ربي  يعليم أني  فى معرض التكريم   م يستمر ىعاب   المباشر للنبيى ﴿

  ﴾ تقييييييييييييييي ا   وطائ يييييييييييييييل مييييييييييييييين اليييييييييييييييذين معييييييييييييييي  

  مت النبىم وألن  م تثبف ا يل الكريمل أن طائ ل من المسمنين كانف تق ا اللي

  تعالى يعلم الع د الجديد عليهم فى المدينل وألنه يعلم أن بعضهم سيقت 

مريضا  لذا أن ل التخ يف عليهم بأن يقردوا ميا تيسير مين القيرآن ميت اسيتمرار 

 األواميير لهييم بالم افلييل علييى الصييالة الم رودييل وإيتيياد ال كيياة والصييد ات  

جهاد وتبلي  الدع ة ورعايل الدوليل ويقضيى إذن كان النبى يقضى النهار فى ال

ليله فى  ياا اللي  للعبادةم وكيان معيه أصي ابه  هيذا ميا يثبتيه اليرحمن فيى 

القرآن  وهذا ما ينبغى اإليمان به وتصديقه إذا كنيا ن ي    ورسي له ونيسمن 
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 بكتابيييييه ونيييييدفت عييييين النبيييييى األذى وميييييا يشييييي ه سييييييرته العليميييييل 

لسيسال يكييف كيان يقضيى ي ميهي فيى أحادييي وإذا ب ثنا عن إجابيل لين س ا

 البخيييييييييييييارى وجيييييييييييييدنا إجابيييييييييييييل مختل يييييييييييييل وعجيبيييييييييييييل  

إن النبيى كيان يعي م عليى نسيائه فيى ليليل نقرأ فى البخارى حديي أنيس ي

 واحييييييييييييييييييييييدة ولييييييييييييييييييييييه تسييييييييييييييييييييييت نسيييييييييييييييييييييي ةي 

كيان النبيى ييدور عليى نسيائه فيى وفى حديي آىر ألنس أكثر ت صيال  يق ل ي

ي   يال اليراوى   ليف إحيدى عشيرةالساعل ال احيدة مين الليي  والنهيار وهين 

  ي )البخارى الج د كنا نت د  أنه أععى   ة  ال ينأو كان يعيقه   ال  ألنس  

وهى التى نعتمد عليها  -  طبعل دار الشع 76م والج د األول ص4السابت  ص

 فييييييييييييييييييييييييييييييييى هييييييييييييييييييييييييييييييييذا المب ييييييييييييييييييييييييييييييييي( 

إذ  وطبقا  لهذه الروايل العجيبل نرى إجابل مختل ل عما ورد فى كتاب   الع ي 

ويتعجي   -أى يجيامعهن -ن هم منها أن النبى كيان يعي م عليى نسيائه كلهين

الراوى ويسأل أنس ه  كان فى طا ل النبى ذل  فتك ن اإلجابل أعج  وهى 

أن الص ابل كان ا يتابع ن النبى ويت د  ن أن   أععاه   ة  ال يين رجيال  فيى 

وكان اهتماا أص ابه الجماه   إذن كان اهتماا النبى فى الع ام ح ل نسائه 

فى متابعل هذا النشاط وفى الت اىر بهم وال تعرم بيالعبت مين أيين لهيم ذلي  

 -المقييياق الجنسييى الييذك رى الييذى جعليي ا بييه مقييدرة النبييى الجنسيييل 

 فى الجماه تبل    ة  ال ين رجال   نع ذ باهلل تعالى من هذا االفتراد  -الم ع مل

أىرى ينسبها لعائشل تقي ل  يأنيا طّيبيف  م تأتى فى أحاديي البخارى روايات 

رس ل    م طام فى نسائه  م أصيبح م رميا ي ورواييل أىيرى يكنيف أطيّي  

رس ل   فيع م على نسائه  م يصبح م رما  ينضح طيبا ي )البخيارى  الجي د 

 ( 73األول ص 

وا ن   هيي  نصييدق حييديي القييرآن عيين النبييى و يامييه اللييي  مييت أصيي ابه 

جهاد أا نصدق تلي  الرواييات البشيريل  نتير  لي  ذلي  ع يي ى وانشغالهم بال
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 القييييييييييييييييييارئ  وال حيييييييييييييييييي ل وال  يييييييييييييييييي ة إال بيييييييييييييييييياهلل    

 

 هيييييييي  كييييييييان النبييييييييى يباشيييييييير نسيييييييياده فييييييييى الم يييييييييض 

واإلجابل التى ننتلرها من  ع ي ى القارئ هى أعي ذ بياهلل   ون ين معي  فيى 

 آىر للم دي ه  هذا  ونعتذر عن إيراد العن ان بهذا الشك    ولكن ال نجد عن انا  

والييذى نييسمن بييه جميعييا  أن النبييى كييان صيي  ة ىلييل   وميين أر هييم ذو ييا  

وأسماهم ىلقا   ومن كان على هذا المست ى ال ننتلر منه هذام ىص صيا  وأن 

﴿ويسأل ن  عن الم يض    ه  أذى فياعت ل ا النسياد فيى   تعالى  ال له 

 هن مين حييي أميركم   الم يض وال تقرب هن حتى يعهرن فإذا تعهرن فأت

 (222إن   ي يييييييي  التيييييييي ابين وي يييييييي  المتعهييييييييرين﴾ )البقييييييييرة 

لم يق  رب الع ة يفاعت ل هني فقو وإنما  يال أيضيا  ﴿وال تقربي هن﴾ أى زييادة 

فييى التأكيييد والت ييذير  ون يين نييسمن بييأن النبييى طبييل هييذا السيينلم فالسيينل 

  التي ابين وي ي  ي يال قيقيل للنبى هى فيى تعبييل القيرآنم و  تعيالى ﴿

 ﴾ ونبيييييى   مييييين أئميييييل المتعهيييييرين فيييييى كييييي  عصييييير  المتعهيييييرين

هذا ما نسمن بيه جميعيا  ع يي ى القيارئم ولكني  حيين تقيرأ بياب ال ييض فيى 

 البخارى ت اجأ بروايات غريبل ت ف عن ان غري  هي  يبياب مباشيرة ال يائضي 

النيا جني  كنف أغتس  أنا والنبى من إنياد واحيد كمنها حديي ينس  لعائشل ي

وكان يأمرنى فأتّ ر فيباشرنى وأنا حائضم وكان يخره رأسه إلى وه  معتكيف 

ي وروايل أىرى عن عائشيل كانيف إحيدانا إذا كانيف حائضيا  فأغسله وأنا حائض

فأراد الرس ل أن يباشرها أمرها أن تت ر فى ف ر حيضتها  م يباشيرهام  اليف  

كيان رسي ل نها حيديي ميم نيل يوأيكم يمل  إربه كما كان النبى يم  إربهي وم

 ي  إذا أراد أن يباشييير اميييرأة مييين نسيييائه أمرهيييا فيييات رت وهيييى حيييائض

فالبخارى هنا يسند تل  الروايات ألمهات المسمنين لييجعلهن شيه دا  عليى أن 

النبى كان يباشرهن وهن حائضاتم ويضت البخارى على لسان عائشل إشارة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 القرآن وكفى

 81 

يي عم أن عائشيل  اليف يوأيكيم إلى ىص صيل النبى فيى مقدرتيه الجنسييل ف

 يمليييييييييي  إربييييييييييه كمييييييييييا كييييييييييان النبييييييييييى يمليييييييييي  إربييييييييييهي  

وفى روايل أىرى يجع  البخارى من النبى مالزما  للنساد ال ي ترق عنهن حتى 

بينما أنيا ميت النبيى مضيعجعل فى الم يضم فيروى حديثا  ينسبه ألا سلمل ي

نعم   فى ىميلل إذ حضف فانسللف فأىذت  ياب حيضتى  ال  أن سف   لف 

 ي فيييييييييييييدعانى فاديييييييييييييعجعف معيييييييييييييه فيييييييييييييى الخميليييييييييييييل

وهكذا أصبح ال عم  أماا النبى وال مسئ ليات ملقاة على عاتقه إال أن يجلس 

فى الخميلل مت زوجاته حتى فى الم يض   نع ذ باهلل مين هيذا االفتيراد   بي  

كيان النبيى يتكيىد فيى هنا  أكثر من ذل م يدعى البخارى أن عائشل  اليف ي

ي   هكذا   دا ف ك  األماكن وليم تعيد هنيا   م يقرأ القرآن حجرى وأنا حائض

مساجد وال  ياا للي  مت طائ ل من الذين آمن ا   حتيى يلجيأ النبيى إليى ذلي  

 ( 79فييى زعييم البخييارى )راجييت بيياب ال يييض فييى البخييارى  الجيي د األول ص 

 

 لييييييييين نضيييييييييت عنييييييييياوين أىيييييييييرى فيييييييييى هيييييييييذا الم دييييييييي ه

ر فيى تشي يه سييرة النبيى علييه  م تدى  أحاديي البخارى فى منععف ىعي

السالا تجعلنا نت ره من أن نضت لها عناوينم وهيذا المنععيف الخعيير يتنياول 

عال ل م ع مل للنبى عليه السالا بالنساد من غير زوجاته  وكم كنا ن د إغ ال 

هذا المنععف لي ال حرصينا عليى تن ييه نبيى اإلسيالا مين هيذا االفتيراد اليذى 

 ر البخارى  واليذى يقيف دلييال  هيائال  عليى تلي  يسرى سريان السم بين سع

ال ج ة بين القرآن والبخارى باعتباره أهم كت  المصدر الثيانى لمين يعتقيد أن 

 هنييييييييييييييييا  مصييييييييييييييييادر أىييييييييييييييييرى مييييييييييييييييت القييييييييييييييييرآن 

ونبدأ بأحاديي زعم فيها أن النبى كان يخل  بالنساد األجنبيات  ونقرأ حيديي  -1

ال بهيا فقيال  و  إنكين ألحي  جادت امرأة من األنصار إليى النبيى فخيأنس  ي

ي والروايل تريد للقيارئ أن يتخيي  ميا حيد  فيى تلي  الخلي ة التيى الناق إلى
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انتهف بكلمات ال   تل    ولكن القارئ الذكى البيد أن يتسيادل إذا كانيف تلي  

وهي  اليراوى ميا  يال  -فكييف عيرم أنيس -فرديا   -الخل ة الم ع مل  د حد ف

 النبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى فيهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  

ل التى جاد فيها ذل  ال ديي يروى البخارى حديثا  آىر ينهى وفى ن س الص  

ال يخل ّن رج  بيامرأة إال ميت ذى فيه النبى عن الخل ة بالنسادم يق ل ال ديي ي

ي وذل  التنا ض المقص د فى الص  ل ال احيدة فيى يصي يح البخيارىي م را

لرجيال يدفت القارئ لالعتقاد بأن النبى كان ينهى عن الشىد وي عله   يقي ل ل

 يال يخل ن رج  بامرأةي  م يخل  بامرأة يق ل لها يو  إنكن ألح  النساد إلىي 

نعيي ذ بيياهلل    )راجييت   هيي  نصييدق أن النبييى عليييه السييالا كييان ي عيي  ذليي 

 ( 48البخيييييييييييييييييييييييييارى  الجييييييييييييييييييييييييي د السيييييييييييييييييييييييييابت ص 

 م يسند البخارى روايل أىرى ألنس تجع  النبى يخل  بأا سليم األنصاريلم  -2

أى ينياا  -إن أا سليم كانيف تبسيو للنبيى نععيا  فيقيي  عنيدهال يتق ل الرواي

على ذل  النعيتم فيإذا نياا النبيى أىيذت مين عر يه وشيعره  -القيل لل عندها

 ( 78ي )البخيارى الجي د الثيامن ص فجعلته فيى  يارورة  يم جمعتيه فيى سي 

ويريدنا البخارى أن نصدق أن بي ت النبى التى كانف مقصدا  للضيي م كانيف ال 

 يه وأنه كان يتر  نساده بعيد العي ام علييهن لييذه  للقيل ليل عنيد اميرأة تك

أىرىم وأ ناد ن مه كانف تقي ا تلي  الميرأة بجميت عر يه وشيعره   وكييف كيان 

 ي د  ذل    يرييدنا البخيارى أن نتخيي  اإلجابيل   ونعي ذ بياهلل مين هيذا اإلفي  

القائي  يكيان   م يسكد البخيارى عليى هيذا الي عم الباطي  ب يديي أا حيراا -3

رس ل   يدى  على أا حيراا بنيف مل يان فتععميهم وكانيف أا حيراا ت يف 

عبادة بن أبى الصامف فدى  عليها رس ل   فأطعمته وجعلف ت ليى رأسيه 

فناا رس ل    م استيقى وه  يض   فقالف  وما يض ك  يا رسي ل       

ل علييى هييذه المييرأة إلي ي فييالنبى علييى هييذه الروايييل الم ع ميل تعيي د الييدى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 القرآن وكفى

 83 

المت وجل وليس فى مضم ن الروايل وج د للي وهم أى تشيير الرواييل إليى أنيه 

كان يدى  عليها فى غيبل زوجها ويص ر البخارى كيف زالف الكل ل واالحتشاا 

بين النبيى وتلي  الميرأة الم ع ميلم إذ كيان ينياا بيين ييديها وت ليى ليه رأسيه 

أق النبيى بينميا ت ليهيا ليه تلي  الميرأة وبالعبت البد أن يتخي  القارئ م دت ر

فى هذه الروايل الخياليلم  م بعد األك  والن ا يستيقى النبيى مين ن ميه وهي  

يض   ويدور حديي ط ي  بينه وبين تل  المرأة نعرم منيه أن زوجهيا ليم يكين 

 م جييييييييييييييييييي دا  وإال شيييييييييييييييييييار  فيييييييييييييييييييى ال يييييييييييييييييييديي 

صيي دة لتجعيي  وصيييغل الروايييل تضييمنف الكثييير ميين اإلي ييادات واإلشييارات المق

كان رس ل   ييدى  عليى القارئ يتشك  فى أىالق النبى  فتق ل الروايل ي

  ي والحى اىتيار ل ى الدى ل على المرأة ولم يق  كان يي ور واليدى ل أا حراا

علييى المييرأة لييه مييدل ل جنسييى ال يخ ييى م واالي يياد هنييا م ظييف جيييدا بهييذا 

وكانيف أا حيراا ت يف عبيادة األسل ب المقص دة داللته   م يق ل عن المرأة ي

ي فهنا تنبيه على أنهيا مت وجيل ولكين لييس ل وجهيا ذكير فيى بن أبى الصامف

الروايل لي هم القيارئ أنيه كيان ييدى  عليى تلي  الميرأة المت وجيل فيى غيبيل 

زوجهام وهى عبارة م ش رة فى السياق عمدا حيي ال عال يل لهيا بت صييالت 

ه ان النبيى كيان ييدى  عليى اميرأة الروايل   اال أن حشيرها هكيذا مقصي د مني

مت وجل فى غيبل زوجها ويتصرم معها وتتعام  معه كتعام  ال وجين  وحتيى 

يتأكد القارىد ان ذل  حراا وليس حالال يجع  البخارى اسم المرأة يأا حيرااي 

 -ليتبادر إلى ذهن القارئ أن ما ي عله النبى حراا وليس حالال    م يضت الراوى

ال  ينسبها للنبى عليه السالا ال يمكن أن تصدر من أى إنسان أفعا -بك  و احل

على مست ى مت سيو مين األىيالق ال مييدة فكييف باليذى كيان عليى ىليل 

عليم   عليه الصالة والسالام في ترى الراوى كيف كانيف تلي  الميرأة تععميه 

وت لى له رأسه ويناا عندها  م يسيتقيى دياحكا  ويت اد يان   نعي ذ بياهلل مين 

 تييييييييييييييييييييييييييييراد علييييييييييييييييييييييييييييى رسيييييييييييييييييييييييييييي ل    االف
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و د كرر البخارى هذه الروايل الم ع مل بص ر متعددة وأسالي  شتى ليستقر 

 51م 39م 21م 19معناهيا فيى عقيي  القيارئ )راجيت البخييارى  الجي د الرابييت ص 

 ( 44والجيييييييييييييي د التاسييييييييييييييت ص  78والجيييييييييييييي د الثييييييييييييييامن ص 

   وال تقتنييييييييييييييييييت روايييييييييييييييييييات البخييييييييييييييييييارى بييييييييييييييييييذل  -4

ىرجنيا ميت النبيى )صيلى   علييه وسيلم(  ل يإذ يروى عن بعضهم حديثا  يق

يقال له الشي ط م حتيى انتهينيا  -أى بستان أو حديقل -حتى انعلقنا إلى حائو

تيى 
ا
إلى حائعين فجلسنا بينهميا فقيال النبيى  اجلسي ا هاهنيا م ودىي  و يد أ

بالج نيل فأن لف فى بيف نخ  فى بيف أميمل بنف النعمان بن شراحي  ومعها 

  هبى لها م فلما دى  عليها النبى )صلى   عليه وسلم(  الدايتها حادنل 

ن س  لى   الف  وه  ته  الملكل ن سها للس  لم فيأه ى بييده 

)راجت البخارى الج د السابت ص  عليها لتسكف فقالف  أع ذ باهلل من   

53 ) 

وبالتمعن فى هذه الروايل ال ائ ل نشيهد رغبيل م م ميل مين البخيارى التهياا 

أنه حاول اغتصاب اميرأة أجنبييل جيىد ليه بهيام وانهيا رفضيته وشيتمته النبى ب

باحتقار   فالراوى يجع  النبى يذه  عامدا  إلى المكان المت ل عليه وينتليره 

 يد أحضيروها ليهم  -واسيمها الج نييل -أص ابه فيى الخيارهم والميرأة الضي يل

تلي   ون هم من القصل أنها مخع فل ج  بهيا رغيم أن هيا  وييدى  النبيى فيى

الروايل الم ع مل على تل  المرأة و د جه تها حادنتها أو وصي تها لذل  اللقاد 

المرتق م والمرأة فى تل  الروايل الم ع مل لم تكن ت   للنبى لذا يعل  منها 

وهي  أن ته  ن سها له بدون مقاب م وترفض المرأة ذل  بإبياد وشيمم  ائليل ي

 -بي عم البخيارى  –فيى وجهيه  ي أى تس  النبيى ته  الملكل ن سه للس  ل

وبدال من أن يغض  لهذه االهانل يصر على أن ينال منها جنسييا ويقتيرب منهيا 

شييعانا  تسيتعيذ  -فى تل  الرواييل الباطليل -بيده فتتع ذ باهلل منه م أى تجعله

This file was downloaded from QuranicThought.com



 القرآن وكفى

 85 

باهلل منه   ولكن ذل  البناد الدرامى لتل  القصل ال هميل البخاريل ينهيار فجيأة 

ئ ال اعى   إذا كان الراوى للقصل  يد سيج  عليى ن سيه أنيه أماا عق  القار

انتلر النبى فى الخاره فكيف تمكن من إيراد ال صف الت صيلى وال  ار اليذى 

 حييييييييييييييييد  فييييييييييييييييى ىليييييييييييييييي ة بييييييييييييييييين الجييييييييييييييييدران  

 

وال تت ره أحاديي البخارى عن نسبل األل اظ النابيل والتعبييرات المكشي فل  -5

تكتمي  صي رة الشيخص المهي وق الخارجل للنبى عليه السالام وذلي  حتيى 

بالجنس والنساد التى أحاط بها شخصيل النبى عليه السالا وسيرته فى ليله 

 ونهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياره 

فهنا  حديي نسبه البخارى للنبى جعي  النبيى يقيص  صيل إسيرائيليل يقي ل 

وكان فيى بنيى إسيرائي  رجي   يقيال ليه جيريج كيان يصيلى جادتيه أميه فيها ي

قالييف  اللهييم التمتييه حتييى تريييه وجيي ه فييدعتها فقييال  أجيبهييا أو أصييلى ف

 ( 201ي )البخيييييييييييييارى  الجييييييييييييي د الرابيييييييييييييت ص الم مسيييييييييييييات

إن الرجيي  الم تييرا ال يسييتعيت أن يييتل ى بهييذه الكلمييل )الم مسييات( فكيييف 

برس ل   عليه الصالة والسالا   وتل  القصل ال تستند إليى منعيل دراميى 

ل هى أن يضع ا كلميل فى عالم التأليف  واعتقد أن الهدم من صياغتها الركيك

 نابييييييييييييل عليييييييييييى لسيييييييييييان الرسييييييييييي ل بيييييييييييأى شيييييييييييك   

فييمن يلعي  ومثله حديي آىر م ع ا يرويه البخارى ويعلن شيكّه فييه يقي ل ي

  ي ومنعل ذل  ال ديي الكياذب يععيى بالصبى إن أدىله فيه فال يت وجن أمه

انعباعا  أنه صي  فى العصر العباسى عصر المج ن والشيذوذم وليم يكين ذلي  

معروفا  فى الج يرة العربيل حتى نهايل الدوليل األم ييل و يد  يال أحيد  الشذوذ

(  1األم يين أنه ل ال القرآن ذكر أفعال   ا ل ط ما صدق أن ذل  يمكن حدو ه)

 ( 14والبخارى أورد ذل  ال ديي وشك  فيه )البخارى  الج د السابت ص 
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 وإذن لميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياذا رواه 

أحادييي البخيارى التيى ينسيبها  وت  ح اإلي ادات الجنسيل المثييرة مين بعيض

ي  )البخيارى ال يجلد أحدكم امرأته جلد العبد  م يجامعها آىر اليي اللنبى مث  ي

 ( وميا اليذى نسيت يده مين هيذه النصيي ل الغيير الغالييل 42الج د السيابت ص 

إذا جلس بين شعبها األربت  م وحديي آىر عن متى يج  الغس  من الجماه ي

( وه  حيديي ينبغيى منيت 77البخارى  الج د األول ي )جهدها فقد وج  الغس 

 الشييييييييييييييييييييييييييييييييباب ميييييييييييييييييييييييييييييييين  رادتييييييييييييييييييييييييييييييييه 

ويجع  البخارى هذه الن عيل من األحادييي الجنسييل تيدور حي ل أا الميسمنين 

ي فض  عائشل عليى النسياد ك ضي  الثرييد عليى سيائر الععيااعائشل مث  ي

شيل (  م ذل  ال  ار الم عي ا بيين النبيى وعائ200)البخارى  الج د الرابت ص 

كي  منهيا ووجيدت شيجرا  وهى تق ل له ي
ا
أرأيف ل  ن لف واديا  وفيه شجر و د أ

لم يسك  منهام فى أيها كنف ترتت بعير    ال  فى الذى لم يرتيت منهيا  تعنيى 

 ( 6ي )البخيييارى  الجييي د السيييابت ص أن رسييي ل   ليييم يتييي وه بكيييرا  غيرهيييا

خيارى ال نجير  عليى وأس أ ما فى هذه األحاديي المكش فل ه  ل ى أورده الب

كتابته ونتر  للقارئ فهمه والب ي عنه بن سهم يق ل يلما أتى ماع  بن مالي  

      لعل   بلف أو غم ت أو نلرت   اال الالنبى )صلى   عليه وسلم(  ال له

ي )البخيارى الجي د الثيامن ص اليكنىم  ال فعند ذل  أمر برجميه( 2()     )  ال

207 ) 

ما أن ل   بها من سلعان  وشاد وادع ا هذا التشيريت وعق بل الرجم تشريت 

أن ينسب ا للنبى تل  الكلمل البذيئيل فيى ت قيقيه الم عي ا ميت مرتكي  ال نيا 

ي وأنه  الها ليه صيري ل بيال كناييل      ماع  بن مال   فادع ا أن النبى  ال له ي

 ياليكنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييىي 

سي ل الكيريم اليذى ه  نتص ر  ائد أمل يتل ى بهذا الل يى النيابى  فكييف بالر
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﴾    نع ذ باهلل مين الكيذب عليى وإن  لعلى ىلل عليم ال فيه ربنا ج  وعال ﴿

 رسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ل     

ويص  افتيرا هم عليى الرسي ل علييه السيالا إليى حيد أنهيم ينسيب ن ليه  -6

أيميا رجي  تشريعا  بإباحل ال نا وت ريم ال واه  فالبخيارى ينسي  للنبيى   ليه ي

ي نهميا  ييال  لييال فييإن أحبيا أن يت ايييدا أو يتتاراكيياواميرأة ت افقييا فعشيرة مييا بي

( ومعناه ال ادح أن أى رج  أعجبته امرأة ونال 16)البخارى  الج د السابت ص 

ه  إعجابها فله أن يعاشيرها  يال  لييال  يم لهميا ال رييل فيى أن يعييال فتيرة 

 المعاشييييييييرة أو أن يتركهيييييييييا بعيييييييييد تلييييييييي  التجربيييييييييل ال ميييييييييراد 

ى الدع ة لل نا فى ذل  ال ديي الكياذبم فقيال يرجي  واىتيار األل اظ وادح ف

وامييرأةي ويت افقيياي ويعشييرة مييا بينهميياي وي ييال  ليييالي يأحبييا أن يت ايييداي 

 ييتتاراكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياي 

ونأسف ألننا أوردنا ك  أل اظ ال ديي تقريبا    ومعذرة إذا نسينا أول وأهم كلمل 

ال نيا لكي  رجي   فيه وهى يأيّماي التى تجع  من ال ديي تشريعا  عاميا  يسي غ

 واميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرأة 

 م هنا  حديي آىر ي تيرى فييه البخيارى أن النبيى حيرّا الي واه الشيرعىم إذ 

إن بنى هشاا بن المغييرة اسيتأذن ا يروى أن النبى ىع  على المنبر فقال ي

فى أن ينك  ا ابنتهم على بن أبيى طالي  فيال آذن  يم ال آذن  يم ال آذنم إال أن 

بنتيى ويينكح ابنيتهم  فإنميا هيى بضيعل منيى يريد ابن أبيى طالي  أن يعليل ا

( 61م ص 47ي  )البخيارى الجي د السيابت ص يريبنى ما أرابها ويسذينى ما آذاهيا

و د يق ل  ائ  أن من حل النبيى أن يغضي  إذا أراد عليى بين أبيى طالي  أن 

يت وه على فاطمل بنف النبىم ولكن ال ديي الذى رواه البخيارى يجعي  النبيى 

بص ته رسي ال  وجعليه يعلين ذلي  عليى منبير المسيجد أمياا ي را ذل  ال واه 

المسلمينم وبيذل  أكسيبه صي ل التشيريت   تشيريت ي يرا الي واه ال يالل  وال 

 نعتقييييييييييييييييييييد أن نبييييييييييييييييييييى   ي عيييييييييييييييييييي  ذليييييييييييييييييييي   
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 م نرى أحاديي أىرى تهت  حرمل بيف النبى وتتسل  إلى أدق ىص صياته  -7

 الن عيييييل مييييت نسييييائه أمهييييات المييييسمنين  ونقييييرأ أحاديييييي ميييين هييييذه 

 

كنف أغتس  أنا والنبى من إناد واحيد مين  يدح يقيال حديي منس ب لعائشل ي

أن النبى وميم نل كانا يغتسالن من ي وحديي منس ب البن عباق يله الم رق

وديعف للنبيى مياد للغسي  فغسي  ي وحديي آىر تق ل فيه ميم نل يإناد واحد

 ييم مسييح يييده  يدييه مييرتين أو  ال ييل  ييم أفييرغ علييى شيماله فغسيي  مييذاكيره

   إل ي وحديي يأن النبى اغتس  من الجنابل فغس  فرجه بييده  يم  ي باألرض

ولم يكن الغس  بالشىد المعقد أو الجديد الذى لم يعرفه الناق من  ب م بي  

إن ك  إنسان يعرم كيف يغس  جسده  ولكنه ال رص من هذه الروايات على 

صيل ميت نسيائهم  يم نجيد حيديثا  أن تص ر لنا النبى عاريا فى هذه ال االت الخا

يدىليف أنيا وأىي  عائشيل عليى عجيبا  ي تيرى فييه البخيارى أن أحيدهم  يال  

عائشل فسألها أى ها عن غس  النبى فدعف بإناد ن  ا  مين صياه فاغتسيلف 

( 71  69ي )البخيارى  الجي د األول ص وأفادف على رأسها وبيننا وبينها حجاب

ذلي   -فيى زعمهيم -لها تقدا عائشلأصبح الغس  مشكلل المشاك م ومن أج

البيان العملى فتغتسي  أمياا النياقم وميا يغنيى ال جياب الم عي ا فيى تلي  

القصل المبكيل الضاحكل  ولكنه ال رص على تعريل النبيى وأمهيات الميسمنين 

 أمييييييييياا عق لنيييييييييا   نعييييييييي ذ بييييييييياهلل مييييييييين هيييييييييذا اإلفييييييييي   

نسييل تهتي  وحتى صالة النبى فيى بيتيه ليم يتركهيا البخيارى دون إي يادات ج

حرمل البيف الكريم   وتدور الروايات كالعادة ح ل عائشل فينسيب ن لهيا   لهيا 

يكنف أناا بين يدى رس ل   ورجالى فى  بلته فإذا سجد غم نيى فقبضيف 

رجلى فإذا  اا بسعتهماي وفى روايل يأن رس ل   كيان يصيلى وهيى بينيه 

ائشل معترديل بينيه وبيين وبين القبللي وحديي عروة يأن النبى كان يصلى وع
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 ( 102القبلييل علييى ال ييرا  الييذى ينامييان عليييهي )البخييارى  الجيي د األول ص 

 

ه  يردى أحدنا أن يهت  الناق ىص صيياته فيى بيتيه وميت زوجتيه بمثي  ميا 

فع  البخارى ببيف النبى عليه السالا  وإذا  يال ا إن هيذا للتشيريت وللتعلييم 

ات ال ادي ل التيى تهتي  حرميل أعليم فأى تشريت وأى تعليم فى هذه الروايي

 بييييييف   يييييم لمييييياذا اإلصيييييرار عليييييى أا الميييييسمنين عائشيييييل باليييييذات  

 

 االفتييييييراد علييييييى عائشييييييل فييييييى حييييييديي اإلفيييييي  

إذا ذكرت حديي اإلف  انصيرم ذهين السيامت إليى اتهياا عائشيل بال نيا وني ل 

برادتها من السماد تأسيسا  على ما جاد فى س رة الن ر من آيات تت يد  عين 

ه ياإلف ي  وإذا حاول باحي أن يت هم ا ييات وأن ينيا ش رواييات التيرا  م د 

عن م د ه حديي اإلف  تناولته االتهامات كما لي  أن أسيع رة تخليف عائشيل 

 عيين ركييي  النبيييى واتهامهييا أصيييب ف مييين المعليي ا مييين اليييدين بالضيييرورة 

م الجيي د 148وملخييص األسييع رة التييى ذكرهييا البخييارى )الجيي د الخييامس ص 

( أن النبى كان إذا أراد س ر ا يره بيين نسيائه فيأيهن ىيره 127ق ص الساد

 سييييييييييييييييهمها ىييييييييييييييييره بهييييييييييييييييا الرسيييييييييييييييي ل معييييييييييييييييه 

وفى غي وة بنيى المصيعلل كانيف القرعيل مين نصيي  عائشيلم وأ نياد رجي ه 

الجيييش افتقييدت عائشييل  رطهييا فن لييف تب ييي عنييه وانعلييل الجيييش وهييم 

ل فناميف يلن نها داى  الهي ده   ورجعيف عائشيل ف جيدت الجييش  يد انعلي

مكانها إلى أن جاد ص  ان بن المعع  السلمى ف لمها على جمله وأتيى بهيا 

إلى المدينلم فاتهمها المنافق ن به وغض  منهيا الرسي ل إليى أن ن ليف فيهيا 

(  ومت ذل  فال يي ال حيديي اإلفي  26  11الن ر آيات س رة الن ر تعلن برادتها )

 لها أساطير وروايياتم ووجيد وصمل تعارد عائشل وتنسج الخياالت المريضل ح
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فيه بعض المستشر ين مجاال  للععن فيى شيرم عائشيل وفيى اتهياا النبيى 

بأنه اىتلل ا يات ليبرئهام وهذه إحدى أفضال البخارى والمصيدر الثيانى علينيا 

 وعلييييييييييييييييييييييييييييييى ديننييييييييييييييييييييييييييييييا ال نيييييييييييييييييييييييييييييييف    

إن حقيقل األمر أن عائشل يأا المسمنين وأمنا ن ين إذا كنيا ميسمنيني ال عال يل 

 معلقييييييا  ب ييييييديي اإلفيييييي  المييييييذك ر فييييييى سيييييي رة النيييييي ر  لهييييييا

أن النبى كيان إذا ىيره لغي وة وأساق هذا االفتراد على عائشل يبدأ بأكذوبل ي

ي والقيرآن الكيريم ين يى أن النبيى كيان أ ره بين نسيائه واصيع   إحيداهن  

يصع   معه نساده فى غ واتهم فاهلل تعالى يق ل للنبى عنه ىروجيه لغي وة 

( والبييف 5﴿كما أىرج  رب  مين بيتي  بيال ل  ﴾ )األن يال  -غ واتأولى ال -بدر

﴿وإذ غيدوت مين يعنى ال وجلم وفى ت ديح أكثر يق ل تعالى عن ن س الغ وة 

أى ىيره النبيى عين  (121أهل  تب ىد المسمنين مقاعد للقتال   ﴾ )آل عميران 

 لكيييى يصيييّف الميييسمنين للقتيييال  -أهليييهم واألهييي  هيييم ال وجيييل وال وجيييات

 م يكيييين معييييه واحييييدة ميييين نسييييائه منييييذ أول غيييي وة غ اهييييا  إذن ليييي

وفى غ وة األح اب فى العاا الخامس من الهجرةم ن لف س رة األح اب وفيها 

األميير بال جيياب لنسيياد النبييى واألميير حاسييم لهيين بييأن يمكييثن فييى البيييف وال 

﴿و رن فى بي تكن وال تبرجن تبره الجاهليل األولى وأ من الصيالة يخرجن منه 

ل كياة وأطعين   ورسي له إنميا يرييد   لييذه  عينكم اليرجس أهي  وآتين ا

فكييف ييأمرهن   بالبقياد فيى البييف  (33البيف ويعهركم تعهيرا﴾ )األحي اب 

 وييييأتى النبيييى فيصيييع بهن فيييى غييي وة بنيييى المصيييعلل فيميييا بعيييد  

لقد كان تر  النساد فى المدينل بعيدا  عن الغ وات عادة إسالميل حرص عليها 

ى والمسييلم ن ب يييي لييم يكيين يتخلييف عيين الغيي و إال النسيياد واألط ييال النبيي

 والشييييييييييييييييييييييييييييييي خ غييييييييييييييييييييييييييييييير القييييييييييييييييييييييييييييييادرين 

وحين تخلف المنافق ن عن الخروه مت النبى فى احدى معاركه الدفاعيل ني ل 

القرآن يعيّرهم ويسخر مينهم بيأنهم ردي ا بيأن يتخل ي ا ميت النسياد والصيبيان 
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فهيي  ميين المعقيي ل أن  (93م 87﴿رديي ا بييأن يك نيي ا مييت الخ الييف  ﴾ )الت بييل 

يصع   النبى زوجاتيه معيه عرديل لخعير ال يرب بينميا تبقيى بقييل النسياد 

 آمنيييييييييييييييييييييييييييييييات فيييييييييييييييييييييييييييييييى المدينيييييييييييييييييييييييييييييييل  

﴿إن اليذين جيادوا باإلفي  عصيبل مينكم ال ولكن عين مياذا تت يد  سي رة الني ر 

 ﴾ ت سييييييييييب ه شيييييييييير لكييييييييييم بيييييييييي  هيييييييييي  ىييييييييييير لكييييييييييم   

بتشيريعات اجتماعييل  إن س رة الن ر من أوائ  ما ن ل فى المدينل م لذا جيادت

جديدة لصيانل المجتمت اإلسالمى الجديد فى أوائي  اسيتقراره بالمدينيلم ولنيا 

أن نتصيي ر المدينييل فييى أول العهييد بهييا حييين جادهييا المهيياجرون والمهيياجرات 

ليعيش ا بين األوق والخ ره وفيهم األنصار المسمني ن وفييهم ديعام اإليميان 

رون والمهياجرات بيين أنصيارى ييس رهم والمنافق ن وحي لهم اليهي د   والمهياج

علييى ن سييه وليي  كييان بييه ىصاصييل وبييين منييافل يسييتثق  وجيي دهم وينتليير 

ال رصل ليصعاد فى الماد العكر وسو ذل  الخليو البشرى الذى تكيدق ألول 

مرة فى مكان واحيد  وال ريي  أن المهياجرين كيان ا فيى حاجيل للعي ن بعيد أن 

المدينيل ال يملكي ن شييئا  إال اإليميان وحي  ترك ا أم الهم وديارهم وجادوا إلى 

اإلسييالا  وال رييي  أن بعييض المهيياجرات كييان حييالهن أشييد بسسييا  فقييد تييركن 

أزواجهن المشركين فرارا  بدينهنم وال ريي  أيضيا  أنهين كين يتلقيين مسياعدات 

من بعض مسمنى األنصار الذين يس رون على أن سهم ول  كان بهيم ىصاصيل   

ن وجدوا فرصتهم فى تش يه ذلي  العمي  النبيي  بإشياعل وال ري  أن المنافقي

 صص كاذبل عن عال ات آ مل بين أولئ  المسمنين والمسمنات مين المهياجرات 

 واألنصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييار  

إن هذا التص ر ل هم آييات سي رة الني ر عين م دي ه اإلفي  يسيتند إليى فهيم 

حقيقييى لللييروم التاريخيييل ال ا عيييل للسيين ات األولييى السييتقرار المجتمييت 

مسلم فى المدينل حيي تم الت ىى بيين المهياجرين واألنصيار ون ليف سي رة ال

الن ر بتشريعات اجتماعيل تنلم السيل كيات داىي  هيذا المجتميتم وكيان ذلي  
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 ب  غ وة بنى المصعلل بعدة سن ات م فليس ما جاد فى هذه الس رة أدنيى 

عال ييل بتليي  األسييع رة التييى حاكهييا البخييارى وكتيي  ال ييديي عيين عائشييل 

 مسيييييييييييرتها الم ع مييييييييييل مييييييييييت النبييييييييييى فييييييييييى الجيييييييييييش و

ويسكد ذل  أن آيات سي رة الني ر تت يد  عين اتهياا جماعيل مين أهي  المدينيل 

لجماعل من المسمنين األبريادم تت د  عن جماعل ظالمل اتهمف جماعل بريئيلم 

تت د  عن مجم عيل وال تت يد  عين دي يل واحيدة وإنميا عين مجم عيل مين 

 رال تت د  عن أا المسمنين عائشلم ولي  كيان لهيا الض ايا البريئات   س رة الن

عال ل ب ديي اإلف  لني ل ذلي  فيى القيرآن صيراحلم فقيد عهيدنا القيرآن أكثير 

اهتماما  بك  ما يخص بيف النبى وأمهيات الميسمنين   فقيد ت يد  عين أمهيات 

الميسمنين وبيييف النبييى فيى سيي رة األحيي اب وفيى سيي رة الت ييريم وىيياطبهن 

ىعرا  من ذل  االتهاا الم عي ا لعائشيل   ولكين القيرآن  مباشرة فى أم ر أ  

فى س رة الن ر ال يشير معلقا  إلى عائشل أو أى واحدة من نساد النبى وإنما 

يت د  عن عم ا المسمنين فى حاد  إف  اهت ت ليه المدينيل فيى أول العهيد 

ة بها و د تكدق فيها المهاجرون واألنصار ألول ميرة   ولنراجيت معيا  آييات سي ر

 النييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ر  

تبييدأ السيي رة بتقرييير عق بييل ال نييا )وهييى الجلييد ال الييرجم(م  ييم عق بييل رمييى 

الم صنات  م  ضيل التالعن بين ال وه وزوجتهم  م تدى  الس رة على حيديي 

ي أن عق بات ال نا و ذم الم صنات له عال يل 1اإلف  بتقرير ن هم منه شيئين  

يي أن 2ف فى المدينيل و تهيا   مباشرة بال ديي التالى عن االشاعات التى راج

حديي االف  ليس ىاصا باحدى نساد النبى وانما هي  أمراشيتر  فييه جماعيل 

من المسمنين اتهم ا جماعل اىرى مين الميسمنين ا ميا وعيدوانا   وهيذا اليجي ز 

فى اىال يات المجتمت المسلم اليذى يني ل علييه الي حى القرآنيى  فيى ذلي  

إن الذين جادوا باإلفي  جميعا فى المدينل  ﴿يق ل   تعالى يخاط  المسمنين 

﴾ فالخعاب هنا عاا للمسمنين عصبل منكم ال ت سب ه شرا لكم ب  ه  ىير لكم
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جميعا م فليس ذل  ال ديي اإلف  شرا  للمسمنين ب  ه  ىيير لهيم ألنيه بسيببه 

أن ل   فى السي رة التشيريعات التيى تينلم ال يياة االجتماعييل للمسيلمين 

 ر المجييييييييييييال للتقيييييييييييي الت واإلشيييييييييييياعات حتييييييييييييى ال يتكيييييييييييير

ل ال إذ سيمعتم ه ظين  م تق ل ا يل التاليل تت د  عن عم ا المسمنين أيضا  ﴿

﴾ إذن هيى تهميل المسمن ن والمسمنات بأن سيهم ىييرا  و يال ا هيذا إفي  مبيين

عامل تمس مجتمت المسيلمين جميعيا  وكيان ينبغيى علييهم أن يرفضي ها وأن 

ا يييات علييى ن ييس اليي تيرة تخاطيي  جميي ه يلنيي ا بأن سييهم ىيييرا م وتمضييى 

المسلمين ألن الملل مين جماعل والذين ظلم هم جماعل أىرى م و د تيداول 

لي ال جيادوا علييه المسلم ن أ ي ال الللميل بيدون تيرو  أو تيدبرم تقي ل ا ييات ﴿

بأربعل شهداد فإذا لم يأت ا بالشهداد فأولئ  عند   هم الكاذب ن  ول ال فضي  

ورحمته فى الدنيا وا ىرة لمسكم فى ما أفضتم فيه عذاب عليم    عليكم 

إذ تلق نه بألسنتكم وتق ل ن بأف اهكم ما ليس لكم بيه عليم وت سيب نه هينيا  

وهيي  عنييد   عليييم  وليي ال إذ سييمعتم ه  لييتم مييا يكيي ن لنييا أن نييتكلم بهييذا 

ميسمنين  سب ان  هذا إف  عليم  يعلكم   أن تعي دوا لمثليه أبيدا  إن كنيتم 

 ويبيييييييييييييين   لكيييييييييييييم ا ييييييييييييييات و  علييييييييييييييم حكييييييييييييييم﴾ 

إن اليذين وألن الملل مين مجم عل والللمل أيضا  مجم عل تق ل ا يل التاليل ﴿

ي ب ن أن تشيت ال احشل فى الذين آمن ا لهم عذاب ألييم فيى اليدنيا وا ىيرة 

م عيات ﴾ فالمنافق ن أرادوا بت زيعهم التهم على مجو  يعلم وأنتم ال تعلم ن

المسمنين أن تشيت ال احشل فى الذين آمني ام و يد وصي هم   تعيالى بيأنهم 

( وت عدهم بالعذاب األليم فيى 67يأمرون بالمنكر وينه ن عن المعروم )الت بل 

 اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدنيا وا ىيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرة 

وينهيياهم رب العيي ة عيين اتبيياه ىعيي ات الشيييعانم  ييم تلت ييف ا يييل لييبعض 

وال يأت  أولي  افل أن تل كهم األلسنل ﴿الم سنين الذين ت    ا عن الصد ل مخ

ال ضي  مينكم والسيعل أن يستي ا أوليى القربيى والمسياكين والمهياجرين فييى 
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 سيييييييييييييييييييييييييبي    وليع ييييييييييييييييييييييييي ا وليصييييييييييييييييييييييييي   ا  ﴾ 

وألن الملل مين جماعل من المسلمات الع ي ات فإن   ت عد الللمل بعذاب 

الدنيا وا ىيرة  إن الذين يرم ن الم صنات الغافالت المسمنات لعن ا فىشديد ﴿

 ﴾ ولهيييييييييييييييييييييييييييييييم عيييييييييييييييييييييييييييييييذاب علييييييييييييييييييييييييييييييييم

ي فهى الم دت ال حيد فى القرآن الذى الم صنات الغافالتونت  ف مت كلمل ي

أتف فيه ص ل الغ لل بمعنى السذاجل وطيبل النيلم وما عداه فإن ص ل الغ لل 

تل ل بالذى يعرض عن ال ل ويله  عنه  ووصف الم صنات البريئيات بالغ ليل 

صرفن بالسجيل وال عرة النقيل فى التعام  مت النياقم دلي  على أنهن كن يت

ول  كان مجتمت المدينيل ىالييا  مين المنيافقين واليذين فيى  لي بهم ميرض ميا 

ل قييف بهيين الشييبهات واالتهامييات  و  تعييالى دافييت عيين هييسالد الم صيينات 

الخبيثيات الغافالت المسمنات ولعن من اتهمهن فى شرفهن    م يق ل تعيالى ﴿

والخبيثيي ن للخبيثييات والعيبييات للعيبييين والعيبيي ن للعيبييات أولئيي  للخبيثييين 

﴾ إذن جادت البرادة من ال  ي ه فيى مبردون مما يق ل ن لهم مغ رة ورزق كريم

اإل م الخبيي ألولئ  العيبات وأولئي  العيبي ن وألنهيم جماعيل  يال عينهم ربنيا 

 ﴾ أولئيييي  مبييييردون ممييييا يق ليييي ن لهييييم مغ ييييرة ورزق كييييريمتعييييالى ﴿

ف ا يات التاليل تت د  عن تشريت االستئذان حتى ال يتكرر دىي ل بعيض  م أت

الناق بال إذن كما كان مأل فا  فى الج يرة العربيلم وحتى ال يك ن هنا  مجيال 

للشبهات واأل اوي م  م ت الف التشريعات االجتماعيل فى ال ى والنكاح   وذل  

ال ت سب ه شرا لكم ف  ﴿ه  الخير الذى  الف عنه ا يل األولى فى م د ه اإل

 ﴾ بييييييييييييييييييييييييي  هييييييييييييييييييييييييي  ىيييييييييييييييييييييييييير لكيييييييييييييييييييييييييم

 ويبقييييييييى السييييييييسال  مييييييييا عال ييييييييل عائشييييييييل بييييييييذل  كلييييييييه  

   لقد جرت أا المسمنين عائشل عليى ن سيها نقميل الكثييرين بسيب  ال شىد

دورها فى ال تنل الكبرى وم  عل الجمي   ليذا تخصصيف ط ائيف مين الشييعل 

راة التيى تهتي  حرميل الهج ا عليها واتهامها فى شرفهام وك  األحاديي الم ت
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رس ل   كان النصي  األكبر فيها لعائشيل   ومين يق لي ن أنهيم أهي  السينل 

يدافع ن عن تل  األحاديي ويعتبرون نقيدها وتبرئيل الرسي ل وأهي  بيتيه منهيا 

إنكارا  للسنل     ويك ينا أن الجميت ال ي ال ن حتى ا ن يربع ن عائشل ب يديي 

 ميييييا يسيييييمى بالمصيييييدر الثيييييانى   اإلفييييي  مييييينهم تصيييييديقا  لم ترييييييات

 

 هييي  كيييان ليييدى النبيييى متسيييت ليكييي ن كميييا وصييي ته تلييي  األحادييييي 

 

لقد جعلف تل  األحادييي مين  ي ة النبيى الجنسييل  ضييل نضيعر لمنا شيتها 

لتبرئل ساحل النبى منها  لقد ت وه النبى وه  شاب مين ىديجيل وهيى تكبيره 

هم  يم تعيددت زيجاتيه فى العمر وظ  مخلصا  لها فى حياتيه طيليل فتيرة شيباب

وه  بعد الخمسين لغير سب  الشه ة   وماذا يبقى لإلنسيان بعيد الخمسيين 

ىص صييا  إذا كييان ي ميي  هم مييا  ومسييئ ليات ينيي د ب ملهييا عشييرات الرجييال 

األشيداد  ولنتيذكر كييف كيان ي اجيه أعيداده مين مشيركين ومنيافقين م وكييف 

م كيف كان مسئ ال  فيى تن عف هذه الم اجهل بين مسامرات وغ وات وحصارم  

هذا السن عن إ امل دولل وتأسيس أمل ونشر دع ة وتكي ين مدرسيل وإعيداد 

 ادة   وذل  جميعه أ امه رج  واحد فى العشير سين ات األىييرة مين حياتيهم 

تل  العشر سن ات التى مةتها كت  األحاديي برواييات تصي ره شخصيا  آىير ال 

 اهتمييييييييييييياا ليييييييييييييه إال بالجمييييييييييييياه وصييييييييييييي بل النسييييييييييييياد 

قد كان النبى تكياد ن سيه تيذه  ح نيا  عليى عنياد   ميه ومكيرهمم وي مي  ل

الييدع ة فييى  لبييه  بيي  ج ارحييه وينشييغ  بهييا وبإدارتهييا مييت تبليغييه الرسييالل 

وتك ينه الدولل وإعداده للمدرسيل التيى تربيف عليى هدييهم فهي  يتبقيى فييه 

ارت متست بعد ذل  كله ألن يك ن كما تص ره لنيا كتي  التيرا   يك ينيا ميا أشي

إليه س رة األح اب فى الخعاب المباشر لنساد النبى من رب الع ةم فقد أردن 

التمتت ب الل الدنيا شأن ك  النسياد فيى المدينيلم وكانيف النتيجيل أن   أمير 
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﴿ييا أيهييا النبيى  يي  النبيى أن يخييرهن بييين ت مي  البقياد معييه أو أن يعلقهين 

فتعالين أمتعكن وأسرحكن سيراحا  ألزواج  إن كنتن تردن ال ياة الدنيا وزينتها 

جمييال  وإن كنيتن تيردن   ورسي له والييدار ا ىيرة فيإن   أعيد للم سيينات 

 (29  28مييييييييييييييييينكن أجيييييييييييييييييرا  عليميييييييييييييييييا﴾ )األحييييييييييييييييي اب 

 

 القييرآن ي ييرص علييى حرمييل بيييف النبييى التييى هتكتهييا أحاديييي البخييارى 

 

و عال يل مهما بلغف دنادة اإلنسان فإنه يرفض أن يقيت م النياق أسيرار بيتيه أ

والده الجنسيل ب الدته   والعادة لدينا ن ن أه  العروبل واإلسالا أن نسيتنكف 

من كشف أسماد النساد من العائللم ولكننا فى ن س ال  ف ال نرى ت رجا  من 

اإليمان بأحاديي البخارى التى تععن فيى بييف النبيى ونسيائه وتهتي  حرمتيه 

 لنييا   ومعييذرة للتعبييير  وحييرمتهن وتجييردهم ميين مالبسييهم عييراة أميياا عق 

 علييى المسييلم الييذى يقييرأ هييذا الكتيياب أن يختييار بييين شيييئين ال  الييي لهمييا  

ي اما أن ينتصر للنبى م مد الذى ظلمه البخارى بتل  األكاذي  الم تراة م و د 1

فع  البخارى ذل  عمدا وعن علم ودرايل بما ي ع    وهذا وادح لك  ذى عق  

التأليف  واالنتصيارللنبى علييه السيالا يعنيى شييئا نا د وفهم ل رفل الكتابل و

م ددا ه  أن يرفت المسلم ص ته ي ان ليم يسيتعت الكتابيل ي معلنيا للنياق أن 

البخارى عدو هلل تعالى ورس له لينبه المسلمين اليى هيذه ال قيقيل ولييدلهم 

 عليها ويدع هم الى  رادة البخارى وطعنه المستمر والمستتر لخياتم النبييين  

واما ان ي الى البخارى فى ظلمه للنبى م أو أن يسكف على ظلم البخيارى  ي 2

للنبييى رهبييل وى فييا وتقديسييا للبخييارى واسييمه م وهيي  بييذل  يثبييف لن سييه 

وا ىرين أنه يعبد البخارى ويقدسه ويبار  أو يسكف على طعنيه فيى رسي ل 

   علييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه السيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالا  

ت البخيارى الليالم م وكي  ك  منا حر فى اىتياره مت حل النبى المللي ا أو مي
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منا مسئ ل اماا   تعالى عن م   ه واىتياره   ان االيمان ليس كلميل تقيال 

أو مجرد شعار يرفت أو تعريف يكت  فى البعا ل الشخصيل وشيهادة المييالد م 

ولكنه م  ف عملى ع  ى يتخذه ك  انسان دفاعا عميا ييسمن بيه ومين ييسمن 

ان حقيقل ايمانه ووا ت ت جهه العقيدى به  وفى هذا الم  ف يكتشف ك  انس

 وبذل  فهذا الكات  ه  كتاب كاشف لك  مسلم عن ىبايا ن سه اذ يضعه فى 

 م اجهيييييييييل صيييييييييري ل ميييييييييت اليييييييييذات  بييييييييي  أن ي ييييييييي ت األوان 

المسمن حل االيمان باهلل تعالى ورس له ي دد م   يه مين ا ن مهتيديا بق ليه 

ن ميين أن سييهمم وأزواجييه ي النبييى أولييى بييالمسمنيتعييالى عيين ىيياتم النبيييين 

فيياذا كييان المييسمن يغضيي  اذا انتهيي  بعييض النيياق  ي6امهيياتهم   ي األحيي اب 

ىص صيييات امييه وابيييه واسييرارهما الجنسيييل والشخصيييل او  يياا ب ضيي هما 

بقصص مل قل على المة فان ال اج  عليه كمسمن ان يغضي  لنبيى االسيالا 

اذيي  امياا العيالم كليه الملل ا عليه السالا الذى فض ه البخيارى بتلي  األك

  رنييييييييييييا ميييييييييييين ال مييييييييييييان  12ومنييييييييييييذ اكثيييييييييييير ميييييييييييين 

أما عدو   تعالى ورسي له المي الى للبخيارى المقيدق ليه فلين يجير  عليى 

انتقاد البخارى ألنه فى عقيدتيه االه اليخعيىد وفي ق مسيت ى األنبيياد اليذين 

كييان ا يخعئيي ن وينيي ل اليي حى يليي مهم ويييسنبهم  وألنييه ال يجيير  علييى انتقيياد 

خارى وال يستعيت فى ن س ال  ف اعالن نصرة النبيى المللي ا فيى هيذه الب

القضيل فال   ال حيد للخروه من هيذا الميأزق هي  الهجي ا عليى مسليف هيذا 

الكتاب وص  اللعنات عليه وكي  االتهاميات فيى حقيه ليشيغ  النياق بقضييل 

 أىرى ينج  بهيا هي  و البخيارى الهيه  ولكين هي  سيينج  مين عقياب ا ىيرة  

ا أردنييا أن نعييرم مييدى الجييرا الييذى نرتكبييه فييى حييل نبينييا عليييه السييالا وإذ

بالسك ت عين البخيارى وأمثاليه علينيا أن نقيرأ فيى القيرآن الكيريم كييف كيان 

 حييرص   تعييالى عليمييا  علييى حمايييل سييمعل هييذا البيييف النبيي ى الكييريم 

كان بعض الناق يستسه  الدى ل عليى بييف النبيى بيدون إذن وكيان النبيى 
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﴿ييا أيهيا اليذين ه ويست ى من طرد أولئ  المتع لين فني ل   ليه تعيالى يت ر

آمن ا ال تدىل ا بي ت النبى إال أن يسذن لكم إلى طعاا غير ناظرين إنياه م ولكين 

إذا دعيتم فادىل ا م فإذا طعمتم فانتشروا م وال مستأنسين ل يديي م إن ذلكيم 

 ل م وإذا سيألتم هن كان يسذى النبى فيست ى منكم و  ال يست ى من ال

متعا  فاسأل هن من وراد حجاب ذلكم أطهر لقل بكم و ل بهن موما كان لكيم أن 

تسذوا رس ل   وال أن تنك  ا أزواجه مين بعيده أبيدا  م إن ذلكيم كيان عنيد   

  ان البيف المادى للنبى  د اند ر ولكن التشريت الخاص  (53عليما﴾ )األح اب 

ال ي ال  ائما  فبيف الرج  العادى ه  نسا ه واهله  أما بالبيف المعن ى للنبى 

بالنسبل للنبى م مد بالذات فالمصيعلح القرآنيى ي أهي  البييف ي مقصي د بيه 

 ي و رن فى بي تكن وال تبرجن نساد النبى ت ديدا م وا رأ فى ذل    له تعالى 

ه انميا تبره الجاهليل األولىم وأ من الصالة وداتيين ال كياة وأطعين   ورسي ل

 ي 33ي يي األحي اب  يريد   ليذه  عنكم الرجس أه  البيف ويعهركم تعهييرا

وهكذا فان التشريت ال ي ال  ائميا فيى حرميل البييف النبي ى بعيد مي ت النبيى 

ونسائهم ىص صا وهن امهاتنا فى االسالا م وهين الالتيى يرييد   تعيالى أن 

رى وميين يعبدونييه يييذه  عيينهن الييرجس ويعهييرهن تعهيييرا  فكيييف بالبخييا

ويقدسيي نه وهييم طيلييل القييرون الماديييل ي يياول ن انتهييا  حرمييل هييذا البيييف 

 العليييييييييييييييييم العيييييييييييييييياهر برجسييييييييييييييييهم و ييييييييييييييييذارتهم    

 معنييييييييى الصييييييييالة علييييييييى النبييييييييى ومعنييييييييى ايييييييييذاد النبييييييييى

 

يا أيها الذين آمن ا ال تدىل ا بي ت النبى إال أن يسذن لكم إليى بعد   له تعالى ي

ن إذا دعيتم فادىل ا م فيإذا طعميتم فانتشيروا م وال طعاا غير ناظرين إناه م ولك

مستأنسييين ل ييديي م إن ذلكييم كييان يييسذى النبييى فيسييت ى ميينكم و  ال 

يست ى من ال ل م وإذا سيألتم هن متعيا  فاسيأل هن مين وراد حجياب ذلكيم 

أطهر لقل بكم و ل بهن موما كان لكم أن تسذوا رس ل   وال أن تنك  ا أزواجه 
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ي جيادت ا ييل التالييل فيى الت يذير دا  م إن ذلكم كان عند   عليمامن بعده أب

ان تبيدوا ميا فيى ان سيكم أو تخ ي ه من   تعالى الذى يعلم السر وأى يى ي

 ي بعيدها جيادت االييل التالييل فيى اسيتثناد مين فان   كان بك  شىد عليميا

 مييين سييي رة األحييي اب    55ييييدى  عليييى نسييياد النبيييى مييين أ ييياربهني آييييل

والم ه ا من السياق ان الذى ال يعيت هيذه األوامير والني اهى يكي ن ي لييس 

فقو عاصيا هلل تعالى ورس له ي ولكين أكثير مين ذلي  يكي ن ممين ييسذون   

وميا تعالى ورس له , وجاد التلميح بذل  فى   له تعالى فى ا يل السابقل  ي 

وحييل امهييات ي أمييا الييذى ي  ييى حييل النبييى  كييان لكييم أن تييسذوا رسيي ل  

المسمنين فه  الذي ي ت ى بالصلل العيبل بالنبى مهما تباعد ال من بينيه وبيين 

 النبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى 

المهم أن اتهاا من ال يعيت األوامر والني اهى السيابقل جياد تلمي يا فيى ا ييل 

ان   ومالئكتيه يصيل ن  ’ السابقل  م جاد تصري ا وت صيال فى ا يات التالييل 

آمن ا صل ا عليه وسلم ا تسليما  ان الذين ييسذون    على النبىم يأيها الذين

ورس له لعينهم   فيى اليدنيا واالىيرة م وأعيد   لهيم عيذابا مهينيا  واليذين 

  ي يسذون المسمنين والمسمنات بغير ما اكتسب ا فقد احتملي ا بهتانيا وا ميا مبينيا

 ي 58  56األحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي اب 

النبيى بيدون إذن فقيو بي   اولئ  الذين فيى  لي بهم ميرض ليم يقت مي ا بييف

ا ت ميي ا عليييه بييأ المهم ورواييياتهم المسييم مل حجييرة ن مييه يسذونييه فييى 

ىص صياته وأدق أسراره مت زوجاتيه يسيجل نها كميا ي لي  لهيم ليععني ا فيى 

شخصه الكريم   هذا مت أن المسمن ي يافى عليى صيلته بيالنبى بتمسيكه بميا 

تل  التهم التى تسللف إليى كان النبى يتمس  به وه  القرآن وبأن يدفت عنه 

يقيي ل دائمييا  اللهييم صييلى علييى النبييى وهيي   -دون أن يييدرى -الييدين   وبعضيينا

يتمس  فى ن س ال  ف باألحاديي التى تععن فيى سييرة النبيى       هيدانا 

   إلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى ال ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل  
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 السيييييييييييييياحر الم عيييييييييييييي ا الييييييييييييييذى سيييييييييييييي ر النبييييييييييييييى 

ل يس ر رسي ل ت ف )باب الس ر( يروى البخارى هذا ال ديي منس با  لعائش

  رج  من بنى زريل يقال له لبيد بن األعصيم حتيى كيان رسي ل   يخيي  

إليه أنه ي ع  الشىد وما فعله حتى إذا كان ذات ي ا أو ذات ليلل وهي  عنيدى 

لكنه دعا ودعا  م  ال  يا عائشل أشعرت أن   أفتيانى فيميا اسيت تيته فييهم 

ىيير عنييد رجلييى فقييال أحييدهما أتييانى رجييالن فقعييد أحييدهما عنييد رأسييى وا 

لصاحبه  ما وجت الرج  فقال  معب ب  ال  من طبّيه   يال  لبييد بين األعصيم 

 ال  فى أى شىد   ال فى مشو ومشاطه وجاف طلت نخلل ذكرم فقال وأين 

ه   ال فى بئر ذروان  فأتاها رس ل   فى ناق من أص ابه فجاد فقيال  ييا 

كأن ر وق نخلها ردوق الشياطينم  ليف ييا عائشل كأن مادها نا عل ال ناد أو 

رس ل   أفال استخرجته   ال   د عافانى   فكرهف أن أ  ر عليى النياق 

 فييييييييييييييييييه شيييييييييييييييييرا  فيييييييييييييييييأمر بهيييييييييييييييييا فيييييييييييييييييدفنفي 

وفى روايل أىرى يضت فيها البخارى بعض )البهيارات( الجنسييل فيقي ل يكيان 

س يان  وهذا  رس ل   سا ر حتى كان يرى أنه يأتى النساد وال يأتيهنم  ال

أشد ما يك ن من الس ر إذا كان كيذا فقيال ييا عائشيل أعلميف أن   أفتيانى 

فيما است تيته فيه  أتانى رجالن فقعد أحدهما عنيد رأسيى  ي وتمضيى رواييل 

ال ديي إلى أن تق ل عائشل يأفال تنشرتي فقال أما و  فقد شي انى وأكيره 

ارات الجنسيل فى هذه الروايل هى أن أ ير على أحد من الناق شرا    ي واإلش

  له يحتى كان يرى أنه يأتى النساد وال ييأتيهني ويهيذا أشيد مين يكي ن مين 

م 178  176الس ري  م   ل عائشل يأفال تنشرتي )البخارى  الج د السابت ص 

 ( 103الجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي د الثييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييامن ص 

واتهاا الرس ل بالس ر أو بأن بعضهم س ره فيه تشكي  فى الرسالل وطعن 

لدين  و ب  هذه الروايات التى جاد بها المصدر الثانى فإن مشركى مكيل فى ا
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﴿و يال ا ميال هيذا الرسي ل يأكي  الععيياا اتهمي ا النبيى م ميدا  بأنيه مسي  ر 

ويمشى فى األس اق ل ال أن ل إليه مل  فيك ن معه نذيرا  أو يلقيى إلييه كني  

﴾ ال  مسيي  راأو تكيي ن لييه جنييل يأكيي  منهييا و ييال اللييالم ن إن تتبعيي ن إال رجيي

 ( 8  7)ال ر ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان 

انلر كيف درب ا لي  األمثيال فضيل ا ويعلل رب الع ة على ذل  االتهاا بق له ﴿

 ( 9﴾ )ال ر يييييييييييييييييان فيييييييييييييييييال يسيييييييييييييييييتعيع ن سيييييييييييييييييبيال

ن ين وكرر القرآن ن س ال كايل فيى سي رة اإلسيراد فيقي ل عين المشيركين ﴿

 ن إن أعلم بما يستمع ن به إذ يستمع ن إلي  وإذ هم نج ى إذ يقي ل الليالم

( ويعليل رب العي ة عليى ذلي  االتهياا 47﴾ )اإلسيراد تتبع ن إال رجال  مسي  را

انلير كييف ديرب ا لي  األمثيال فضيل ا فيال يسيتعيع ن فيق ل ن س المقاليل ﴿

 ( 48﴾ )اإلسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراد سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبيال

انلر كيف درب ا ل  األمثال فضل ا فيال يسيتعيع ن وألمر ما تكرر   له تعالى ﴿

اا المشركين للنبى بأنيه كيان مسي  را   وأعتقيد ﴾ فى التعليل على اتهسبيال

أن هذا التكرار كان مقص دا  للرد على اتهاا آىر للرس ل بالسي ر بعيد وفاتيهم 

 وجيييييييياد هييييييييذا االتهيييييييياا فييييييييى روايييييييييات المصييييييييدر الثييييييييانى 

يا أيها الرسي ل بلي  إن   ح ى رس له ليبل  الرسالل كما هى  يق ل تعالى ﴿

﴾ ع  فما بلغف رسالته و  يعصم  من الناقما أن ل إلي  من رب  وإن لم ت 

 ( 67)المائيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة 

فكيف يك ن   تعالى حافلا  له من الناق ويستعيت ذل  اليهي دى الم عي ا 

 أن يسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ره 

 

 اليهييييييي دى الم عييييييي ا الييييييييذى رهييييييين النبييييييييى عنيييييييده درعييييييييه 

حديي البخارى يق ل يت فى رسي ل   ودرعيه مره نيل عنيد يهي دى بثال يين 

م 19م الجي د السيادق ص 50  49ي )البخارى الج د الرابت ص صاعا  من شعير  
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(  هي  يمكين أن نصيدق أن رسي ل   يضيعر ألن 177م 107الج د الثاليي ص 

يرهن دروعه عند يه دى فى مقاب  أن ي ص  على  ال ين صاعا  من شيعير    

 م هي  يمكين أن نصيدق أن يمي ت النبيى وهي  ميدين ليذل  اليهي دى ودرعيه 

وأيين كبيار الصي ابل مين المهياجرين واألنصيار ومينهم األغنيياد  مره نل عنيده 

 والمياسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير   

ومن السه  الرد على هذه الروايل من ىالل البخارى ن سه الذى ذكير اإلييراد 

السن ى الثابف الذى كان ي ص  عليه النبى من ديعل فد  )البخيارى  الجي د 

 ( 96الرابيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت ص 

اليهي د بعيد أن طيردهم النبيى مين كما ييذكر البخيارى أن أمي ال بنيى النضيير 

المدينل كانف فيئا  ىاصا  بالنبى يين ل منها على أهله ن قل سينتهم  يم يجعي  

مييا بقييى منهييا فييى السييالح والكييراه عييدة فييى سييبي   ي )البخييارى  الجيي د 

 ( 184السيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييادق ص 

إذن على هذا كيف يت فى النبى وه  مدين ليه دى بثال يين صياعا  مين شيعير 

 ه عنييييييييييييييييييييييده  و ييييييييييييييييييييييد رهيييييييييييييييييييييين درعيييييييييييييييييييييي

ييا والقرآن الكريم يثبف أن بيف النبى كان م ت حا  للضي م يأكل ن ويت يد  ن ﴿

أيها الذين آمن ا ال تدىل ا بي ت النبى إال أن يسذن لكم إليى طعياا غيير نياظرين 

 ( 53 ﴾ )األحييي اب إنييياه ولكييين إذا دعييييتم فيييادىل ا فيييإذا طعميييتم فانتشيييروا 

خيارى عين رهين دره النبيى عنيد ذلي  وتاري  المسلمين ين ى أيضيا  رواييل الب

اليه دى   فالنبى عليه السالا  د أجال ك  اليه د عن المدينلم أجال يهي د بنيى 

 ينقاه  م يه د بنى النضير  م يه د بنى  ريللم و د ت يد  القيرآن عين جيالد 

( وظلف المدينل ىاليل مينهم 26آىر  بائ  اليه د فى س رة األح اب )األح اب 

نبى  إذن فأين ذلي  اليهي دى الم عي ا اليذى ظي  وافير الثيراد إلى أن ت فى ال

 إليييييييييى أن ميييييييييات النبيييييييييى و يييييييييد رهييييييييين درعيييييييييه عنيييييييييده  

 البخيييييييييارى ينسييييييييي  للنبييييييييييى تشيييييييييريت اليييييييييرجم لل انييييييييييى 
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ت ييف عنيي ان يبيياب رجييم الم صييني أتييى البخييارى بأحاديييي الييرجم لل انييى 

 الم صيييييينم وهييييييى ال تخليييييي ا ميييييين بعييييييض التنييييييا ض والتشييييييكي  

رجيال  ممين أسيلم أتيى رسي ل   )صيلى   علييه فيروى حيديي جيابر يأن 

وسلم( ف د ه أنه  د زنى فشهد على ن سه أربيت شيهادات فيأمر بيه رسي ل 

جم وكان  د أحصيني وحيديي أبيى هرييرة عين    )صلى   عليه وسلم( فرا

رج  آىر أ ر للنبى بال نا وه  فى المسجد يفقال له النبى  أب  جن ن   يال  

صنف   ال  نعيمم فقيال النبيى  اذهبي ا بيه فيارجم ه   ويقي ل الم  ال  فه  أح

 الييييييييراوى فكنييييييييف فيييييييييمن رجمييييييييه فرجمنيييييييياه بالمصييييييييلى  ي 

 م يأتى البخارى ب ديي أنس عن رج  آىر مجه ل  ال للنبى يييا رسي ل   

إنى أصبف حدا  فأ مه علّىم  ال ولم يسأله عنه  ال وحضرت الصيالة فصيلى 

ة  اا إليه الرجي  فقيال  ييا رسي ل   إنيى مت النبى فلما  ضى النبى الصال

أصبف حدا  فأهم فّى كتاب     ال  أليس  د صيليف معنيا   يال  نعيمم  يال  

 فييييييييييييإن    ييييييييييييد غ يييييييييييير ليييييييييييي  ذنبيييييييييييي  أو حييييييييييييّد ي 

ووادح ذل  التنا ض بين أحاديي فيها تشيريت اليرجم ييأمر بيه النبيى وحيديي 

ال انى  د صلى ميت النبيى آىر يتغادى فيه النبى عن ت  يت تل  العق بل ألن 

 و يييييييييييييييييييييييييييييييييد غ ييييييييييييييييييييييييييييييييير   ليييييييييييييييييييييييييييييييييه 

 م هنا  تشكي  آىر فى عق بل الرجم فى حديي يرويه البخارى يق ل يحد نا 

ىالد عن الشيبانى سألف عبد   بن أبى أوفى  ه  رجم رس ل   )صيلى 

  عليه وسلم(   ال  نعمم  لف   ب  س رة الن ر أا بعد   ال  ال أدرىي و د 

ال نا فى س رة الن ر وهى الجليد ال اليرجم كميا سييأتى ت صييله  ن لف عق بل

فيما بعدم ولكن روايل ال ديي تشير بعيرم مين الشي  إليى أن عق بيل اليرجم 

ني ول سي رة الني ر التيى شيرعف العق بيل ال قيقييل  -وربميا بعيد -م د ل  ب 

لجريمل ال نا وهى الجليد   يم ييأتى البخيارى ب يديي ط يي  ينسيبه لعمير بين 

اب فيه التأكيد على أن الرجم هي  عق بيل ال انيى الم صينم ويقي ل فييه الخع
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يلقد ىشيف أن يع ل بالناق زمان حتى يق ل  ائ   ال نجد الرجم فيى كتياب 

  فيضل ا بتر  فريضل أن لها    ي وذل  ال ديي الع ي  المنس ب لعمر بن 

رجم لل انيى الخعاب يتضح فيه أنه صب  بلهجل م م مل للدفاه عن عق بيل الي

دد أولئ  الذين كان ا ينكرونهم مما يعنى أن اىتيراه عق بيل اليرجم وتشيريعها 

ونسبتها للنبى ليم تكين بالشيىد الهيين فيى عصير البخيارى وإنميا اسيتل مف 

الكثيير ميين الييدفاه والهجيي ا ال  ييائى وعكسييف ذليي  كلييه الروايييات المختل ييل 

 ( 211  204)راجييييييييييييييت البخييييييييييييييارى الجيييييييييييييي د الثييييييييييييييامن ص 

هي  وعاصره األديي   256ابن برزويه والمشه ر اسمه بالبخارى سنل  و د مات

هيي  و يد أليف الجياحى كتابيه ياليبخالدي  255المشه ر الجاحى المت فى سينل 

الذى ذكر فيه ن ادر البخالد وطرفا  من ال ياة االجتماعيل فى العصر العباسيىم 

د يولقيد وت د  فيه على سجيته وكان مما ذكره عن بعض أص ابه من اليبخال

ىبّرنى ىباز لبعض أص ابنا أنه جلده على إنضياه الخبي  وأنيه  يال ليه  أنضيج 

ىب ى اليذى ي ديت بيين ييدى واجعي  ىبي  مين يأكي  معيى عليى مقيدار بيين 

المقدارينم وأميا ىبي  العييال والضييف فيال تقربنيه مين النيار إال بقيدر ميا يصيير 

أعجي ه ذلي  جليده حيد العجين رغي ا  وبقدر ما يتماس   فكل ه العي يص فلميا 

(  أى أن عق بل ال انى كانف الجلد ولم تكين اليرجمم وأن العبيد 3ال انى ال ري)

ال انى كان ياجلد ىمسيين جليدة وأن ال ير ال انيى كانيف عق بتيه مائيل جليدة  

وهذا ما كان معروفا  ومأل فا  فى عصر التدوين حيي عيا  الجياحى والبخيارى 

 ضل فى م د ه الرجم كانف تعكس اىتالفيا  ون هم من هذا أن الروايات المتنا

فقيها  فى ا رادم وكان ك  فريل يع ز م   ه بأحادييي ينسيبها للرسي ل علييه 

السالا   وإذا رجعنا إليى القيرآن الكيريم وجيدنا أن الجليد هيى عق بيل ال انيى 

 وال انييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل 

ن وس رة الن ر التى ن ل فيها تشريت الجلد لل ناة بدأت ب يل تستل ف النلر لمي

كان له  ل  أو ألقى السمت وه  شهيدم يق ل تعيالى فيى بداييل سي رة الني ر 
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﴾ ف يى بداييل س رة أن لناها وفردناها وأن لنا فيها آيات بينات لعلكيم تيذكرون﴿

سيي رة أن لناهييا السيي رة تنبيييه وتييذكير لنييا بأحكيياا تاليييل غايييل فييى األهميييل ﴿

م بعيد هيذا التنبييه عيالى ﴾  يوفردناها وأن لنا فيها آيات بينات لعلكيم تيذكرون

﴾ و  ال انيل وال انى فاجلدوا ك  واحد منهميا مائيل جليدةالنبرة يق ل تعالى ﴿

تعالى وه  األعلم وحده بالغي  أن ل هذا الت ذير والتنبيه ألنه تعالى يعلم أنيه 

سيأتى زمان بعد ن ول القرآن يصاغ فيه تشريت بعق بل ال نا لم يرد فيى كتياب 

  ال رائض وا يات البينات ال ادي اتم ألن اليذين ييدافع ن عين   ويخالف تل

سي رة أن لناهيا وفرديناها وأن لنيا ذل  التشريت ال ائف ليم يتيذكروا كيالا   ﴿

فيها آيات بينات لعلكم تذكرون ال انيل وال انى فاجليدوا كي  واحيد منهميا مائيل 

   ﴾ جليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة

جادت باألحكياا الت صييليل  -هاالتى  لما يهتم أحد بالتدبر في -وت صيالت القرآن

 لعق بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل ال نييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا 

فال انى وال انيل إذا تم دبعهما فيى حاليل تليبس وبشيهادة أربيت شيه د أو • 

باإل رار يصح معه وص هما بال انى وال انيل فعق بتهما هيى الجليد مائيل جليدة 

ال انييل وال انيى فاجليدوا كي  واحيد عق بل علنيل أماا طائ ل مين الميسمنين ﴿ 

ئل جلدة وال تأىيذكم بهميا رأفيل فيى ديين   إن كنيتم تسمني ن بياهلل منهما ما

 ﴾ والييييييي ا ا ىيييييير وليشييييييهد عييييييذابهما طائ ييييييل ميييييين الميييييييسمنين

ومن الصع  إ بات حالل التلبس فى جريمل ال نام ومن السه  أن يشاه عن • 

امرأة ما أنها سيئل السمعل والسل  م وتتكا ر الش اهد على ذلي  دون إ بيات 

سم وحينئذ البد من عقاب مناس  بعد اإلشهاد عليها بأربعيل شيه د حالل التلب

والالتييى يييأتين ال احشييل ميين بأنهييا سيييئل السييمعل والسييل   يقيي ل تعييالى ﴿

نسائكم فاستشهدوا عليهن بأربعل منكم فإن شهدوا فامسك هن فى البيي ت 

فالعقاب هنا ليس  (15حتى يت فاهن الم ت أو يجع    لهن سبيال﴾ )النساد 

الجلد وإنما ه  إجراد و ائى يمنت تل  المرأة عن الناق ومنت الناق عنها إليى 
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 أن تتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ب أو تميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ت 

و د تك ن ال انيل جاريل يجبرها مالكها عليى البغيادم وحينئيذ ال عق بيل عليهيا • 

وال تكره ا فتيياتكم عليى البغياد إن أردن ت صينا  لتبتغي ا عيرض ال يياة اليدنيا ﴿

 (33بعيييد إكيييراههن غ ييي ر رحييييم﴾ )النييي ر  ومييين يكيييرههن فيييإن   مييين

وإذا ت وجف الجاريل أى ت صنف بال واه من ال   ه فى مث  هيذه الم ا يفم • 

لكنها و عف فى ال نا باىتيارهيا فعق بتهيا ىمسي ن جليدة أى نصيف ميا عليى 

﴿فإذا أحصن فإن أتين ب احشل فعليهن نصيف الم صنات الع ي ات من ال رائر 

ول  كان هنا  رجم عليى ال انييل  (25ذاب﴾ )النساد ما على الم صنات من الع

 ال يييييييرة الم صييييييينل فكييييييييف نعبيييييييل هنيييييييا نصيييييييف اليييييييرجم  

و د تك ن ال انيل زوجل معلقل ال ت ال فى فتيرة العيدة وفيى عصيمل زوجهيا • 

ومن حقها البقاد فى بيتيه ولكين ت قيد هيذا ال يل ب   عهيا فيى ال نيا ويكي ن 

يكيي ن إ بييات الجريمييل حقيقيييا   لليي وه أن يعردهييا ميين بيتييه ولكيين يشييترط أن

﴾ وذلي  حتيى ال يكي ن ﴿إال أن ييأتين ب احشيل مبيّنيلبالشه د أو بتعبير القيرآن 

 هنيييا  مجيييال للييي وه المعليييل أن ي تيييرى عليييى زوجتيييه معلقتيييه كيييذبا  

ال تخرج هن من بي تهن وال يخيرجن إال يق ل تعالى عن تل  ال وجل المعلقل ﴿

(   والعيرد هنيا عق بييل 1 ﴾ )العيالق أن ييأتين ب احشيل مبينيل وتلي  حيدود 

 تضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييام للجلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد  

وتأبى ت صيالت القرآن إال أن تضت عق بل ال نيا ل اليل مسيتبعدة واسيتثنائيل • 

للغايلم وهى فيما يخص نساد النبى أمهات المسمنين إذا و عيف إحيداهن فيى 

هذه الجريمل فيكي ن العقياب بالنسيبل لهيا ميائتى جليدةم أى ديعف ميا عليى 

ييا ال رةم وإذا أحسنف كان   ابها دعف   اب الم سناتم يق ل تعالى ﴿المرأة 

لهيا العيذاب ديع ين وكيان  يضياعفنساد النبى من يأت منكن ب احشل مبينل 

ذل  على   يسيرا  ومن يقنف منكن هلل ورس له وتعم  صال ا  نستهيا أجرهيا 

كين جعي  فه  إذا كان العذاب هي  اليرجم فكييف يم (31  30مرتين﴾ )األح اب 
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 اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرجم مضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياع ا    

 ومن اإلعجاز فى آيات   الم كمل أن ي صف عقاب ال ناة بالجلد بأنه عيذاب  

ال انييل فعن حالل ال نا وديبو ال نياة فيى حاليل تليبس أو إ يرار يقي ل تعيالى ﴿

  ﴾  م تصف ا يل عق بل الجلد بأنها وال انى فاجلدوا ك  واحد منهما مائل جلدة

 ﴾ د عييييييذابهما طائ ييييييل ميييييين المييييييسمنينوليشييييييهعييييييذاب فيقيييييي ل ﴿

فإذا أحصّين فيإن وفى حالل الجاريل التى تضبو زانيل بعد زواجها يق ل تعالى ﴿

﴾ فالعيذاب هي  ميا عليى الم صينات مين العيذاب نصيفأتين ب احشل فعلييهن 

ييا الجلد للجاريل المت وجل وال رة أيضا م وفى حالل نساد النبيى يقي ل تعيالى ﴿

﴾ ف صيف ب احشل مبينل يضاعف لها العذاب دع ين نساد النبى من يأت منكن

 الجليييييييييييييييييد هنيييييييييييييييييا أيضيييييييييييييييييا  بأنيييييييييييييييييه عيييييييييييييييييذاب  

وفى بدايل س رة الن ر بعد أن ت د  ربنا ج  وعال عن عق بيل ال انييل وال انيى 

وأنها الجلد مائل جلدة ووص ه بأنيه عيذاب   ت يد  فيميا بعيد عين حاليل الي وه 

ون ادعادهم وأني ل   الذى يضبو زوجته وهى ت نى ولم يكن معه شه د يسكد

تعالى تشريت المالعنلم وذل  بأن يشهد ال وه بن سه أربت شهادات بياهلل بيأن 

زوجته زانيلم وأنه صادق فى هذا االتهاام  م يشهد الشهادة الخامسل ويجع  

والذين يرم ن أزواجهيم وليم يكين لهيم شيهداد إال لعنل   عليه إن كان كاذبا  ﴿

بت شهادات باهلل إنه لمن الصاد ين  والخامسل أن أن سهم فشهادة أحدهم أر

﴾ ويمكين لل وجيل المتهميل أن تيدفت عين لعنل   علييه إن كيان مين الكياذبين

ن سها عق بل الجلد بأن تشهد أربت شهادات باهلل بأن زوجها كياذب  يم تشيهد 

الشهادة الخامسل بأن غض    عليها إن كان زوجها صياد ا  فيى اتهاميه لهيا 

عنها العذاب أن تشهد أربت شهادات باهلل أنه لمن الكاذبين  والخامسيل  ويدر ﴿

 (9  6أن غضييييييي    عليهيييييييا إن كيييييييان مييييييين الصييييييياد ين﴾ )النييييييي ر 

والشاهد فى ا يات أن   تعالى وصف عق بل ال نا للمت وجل بأنه عذاب وأنه 

لجليد يمكن لل وجل التى يتهمها زوجها على المة بال نا بيأن تيدرأ عنهيا عيذاب ا
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   ﴾وييدر  عنهيا العيذاب أن تشيهدبشهادات أىرى تن ى التهمل فقيال تعيالى ﴿

إذن وصف   عق بل الجلد بأنها عذاب وجعي  هيذا ال صيف ييأتى فيى حياالت 

مختل ل تضم الم صن والم صنل بالنص   ومعناه أن الجليد هي  العق بيل لكي  

تعيالى أورد هيذا ال ناة م صنين أو غيير م صينين  ووجيه اإلعجياز هنيا أن   

ال صف ألنه تعالى يعليم أن هنيا  مين سييأتى بتشيريت ميا أني ل   بيه مين 

سلعان يقت  به الن س التى حرا   بغير ال لم ب  ويقتلها أبشت  تلل وهي  

 القتييييييي  رجميييييييا     وميييييييا أبشيييييييت االفتيييييييراد عليييييييى   ورسييييييي له  

ا   إال بيال ل ﴿وال تقتلي ا الين س التيى حيرأال ينبغى أن نتذكر   ليه تعيالى 

( ﴿وال تقتلي ا الين س التيى حيرا 151ذلكم وصاكم به لعلكم تعقل ن﴾ )األنعياا 

( ﴿واليذين ال ييدع ن ميت   إلهيا  آىير وال يقتلي ن 33  إال بال ل  ﴾ )اإلسراد 

 ( 68اليييييييييين س التييييييييييى حييييييييييرا   إال بييييييييييال ل  ﴾ )ال ر ييييييييييان 

كين نصيدر بيذل  تشيريعا  ولكننا ال نكت ى بقتي  الين س ال كييل بغيير ن يسم ول

يجع  ذل  الجرا سارى الم ع لم  م ال نكت ى بذل  ب  ننسيبه هلل ورسي له   

ول  أن تتخي  ع ي ى القيارئ كيم مين األن يس ال كييل ل ليف أن اسيها ت يف 

أك اا من ال جارة تنهمر عليها من ك  جان  وتلقى مصرعها بالم ت البعيىدم 

ن المسيلمين ي سيب ن أنهيم ي سين ن وأولئ  الذين يق م ن بتن يذ اإلعداا م

 صييييينعا  وأنهيييييم ين يييييذون أوامييييير   ويرجمييييي ن ال انيييييى الم صييييين    

 وكيييييييييييييييم يضييييييييييييييي   منيييييييييييييييا إبلييييييييييييييييس اللعيييييييييييييييين  

﴿أفمن زين له س د عمله فيرآه حسينا  فيإن   يضي  مين يشياد ويهيدى مين 

 (8يشاد فال تذه  ن س  عليهم حسيرات إن   علييم بميا يصينع ن﴾ )فياطر 

 

 للنبيييييييييييى األكاذيييييييييييي  والمتنا ضيييييييييييات البخيييييييييييارى ينسييييييييييي  

رأينا طرفا  من التشريعات الكاذبل التى نسيبها البخيارى للنبيى علييه السيالا  

وه  تشريت الرجم م و د ت   نا معه ألنه أىعرها وألنه ال ي ال م ي  تعبييل و 
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 يجيييييييييييييد بيييييييييييييين المسيييييييييييييلمين أنصيييييييييييييارا  حتيييييييييييييى ا ن  

 رى للنبى عليه السالا  ونت  ف ا ن  ليال  مت أكاذي  ومتنا ضات نسبها البخا

وعم ما  فك  األحاديي التى رواها البخارى وغيره وفيها ينسب ن للنبى أ اوي  

كلها أحاديي تنيا ض  -عن عالمات الساعل وأحدا ها والش اعل وأح ال القيامل

القرآن صراحل فالقرآن يسكد فى أكثر من م دت بيأن النبيى ال يعليم الغيي  وال 

م عيدها وت صييالتها و يد عردينا ليذل  فيميا سيبلم يعلم شيئا  عن الساعل و

﴿   ميا وأتينا با يات الكثيرة فى هذا الم دتم ويك ينا منها   له تعالى للنبى 

كنف بدعا  مين الرسي  وميا أدرى ميا ي عي  بيى وال بكيم إن أتبيت إال ميا يي حى 

وإذا كان النبى ال يعليم مياذا سيي د  ليه أو لغييره فكييف  (9إلّى  ﴾ )األحقام 

 ننتليير منييه أن يت ييد  عيين أحيي ال القيامييل وشيي اعته أو عييدا شيي اعته   

﴿   ال أ ي ل لكيم عنيدى  م أال يك ينا   له تعالى فى عدا علم النبى بالغي  

( ﴿   ال أمل  لن سى ن عا  وال درا  إال 50ى ائن   وال أعلم الغي   ﴾ )األنعاا 

ر وما مسنى السي د إن أنيا ما شاد   ول  كنف أعلم الغي  السكثرت من الخي

 (188إال نيييييييييييذير وبشيييييييييييير لقييييييييييي ا يسمنييييييييييي ن﴾ )األعيييييييييييرام 

على أن البخارى  د نس  أحاديي عن م عد  ياا الساعلم وهى مت مخال تها 

لصريح القرآن الذى ين ى عن النبى علم الغي  فإن هذه األحادييي المنسي بل 

   كييف ذلي   للنبى أراد بهيا البخيارى أن يجعي  القيارئ ييتهم النبيى بالكيذب 

ا رأ فى أحاديي البخارى هيذه األ اويي  عين م عيد  يياا السياعلي صيلى بنيا 

النبى العشاد فى آىر حياته فلما سلّم  ياا فقيال  أرأييتكم ليليتكم هيذه فيإن 

رأق مائل سنل منهيا ال يبقيى ممين هي  عليى ظهير األرض أحيدي وفيى رواييل 

 سيلي فالبخيارى أىرى يال يبقى على ظهر األرض بعيد مائيل سينل ن يس من 

يسند للنبى   له بأن القيامل ستق ا بعد مائل عاام وحين كت  البخيارى تلي  

األحاديي كان  د مضى على م ت النبى أكثر من مائتى عياام أى أن البخيارى 

 كتيييييي  هييييييذه األحاديييييييي ليييييييدفت القييييييارئ إلييييييى تكييييييذي  النبييييييى 
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عيراب ويكرر البخارى ن س المعنى فى ص رة أىرىم يق ل يكان رجيال مين األ

ج اةي يسأل ن النبى عن الساعل يفكان ينلر إلى أصغرهم فيق ل  إن يعيش 

 هييييييييذا يدركييييييييه الهييييييييرا حتييييييييى تقيييييييي ا عليييييييييكم سيييييييياعتكمي 

وفى حديي آىر أكثر صراحل يروى البخارى أن رجال  سأل الرس ل متيى تقي ا 

ير هيذا ّىِ
ا
فلين  -أى إن عيا  -الساعل ي   فمر غالا للمغييرة فقيال النبيى  إن أ

را حتى تق ا الساعل   ي وعلى ذل  فالبد أن الساعل  د حد ف فى يدركه اله

حياة ذلي  الغيالا دون أن نيدرى   أو ربميا يكي ن ذلي  الغيالا حييا  حتيى ا ن    

  الجي د الثيامن ص 133  الجي د الثيامن ص 39)راجت البخيارى الجي د األول ص 

48 ) 

حاديي وأن النبيى والقارئ إذا ت مس للبخارى وجعله صاد ا  فى نقله لتل  األ

 د  ال ذل  فعال  فمعناه أنه يتهم النبى بالكذب   واألسلم لنا أن نرجيت للقيرآن 

تعالى ﴿يسأل ن  عن السياعل أييان مرسياها  ي  إنميا علمهيا عنيد وإلى   له 

فيالنبى ليم يت يد  معلقيا  عين ( 187ربى ال يجليها ل  تها إال ه   ﴾ )األعيرام 

   ﴿ ي  ال يعليم مين فيى السيماوات واألرض  الغي  ألنيه ال يعليم الغيي  إال 

 (65الغيييييييي  إال   ومييييييييا يشييييييييعرون أييييييييان يبعثيييييييي ن﴾ )النميييييييي  

و د يضت البخارى حديثا  يعرم أن التجربل العمليل  د  بف كذبل مث  حديي من 

تصبح ك  ي ا سبت تمرات لم يضره سيم وال سي ري )البخيارى  الجي د السيابت 

 (104ص 

قيائل التيياري  الثابتيل فييى القيرآن تنا ضييه مثيي  و يد يضييت حيديي يعييرم أن ح

ال ديي المشه ر يأععيف ىمسا  لم يععهن أحيد مين  بليىم نصيرت بالرعي  

   ي إذن كيييف ن سيير ه يمييل النبييى فييى غيي وة أحييد وحصييار مسيييرة شييهر

المشركين له فى المدينل حيي يصف رب الع ة حال المسيلمين فيى المدينيل 

ال ناجر وتلن ن باهلل اللن نيا  هنالي  ابتليى ﴿وإذ زاغف األبصار وبلغف القل ب 

فيإذا كيان النبيى  يد نصيره  (11  10المسمن ن وزل ل ا زل اال  شديداي )األحي اب 
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  بالرع  مسيرة شهر فكيف حاصره المشيرك ن فيى المدينيل فيى م  عيل 

 األحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي اب  

و د يأتى البخارى بأحاديي متنا ضيل فيميا بينهيا فيى الم دي ه ال احيدم وهي  

بها للنبى ليدفت القارئ للتشكي  فييهم وي يرص البخيارى عليى أن يجعي  ينس

تليي  األحاديييي المتنا ضييل فييى أميي ر التشييريت   واألمثلييل كثيييرة نكت ييى بييذكر 

 بعضييييييييييييييييييييييييييييييييها علييييييييييييييييييييييييييييييييى عجيييييييييييييييييييييييييييييييي   

فالبخارى ينس  للنبى أنه نهى أص ابه عين االىتصياد يحيديي ابين مسيع د  

 أن نستخصى  فنهانا عن كنا نغ و مت النبى ليس لنا نساد فقلنا يا رس ل  

ذل ي  وفى الص  ل التاليل مباشرة حديي أبى هريرة وفييه سيماح النبيى ليه 

 لف يا رس ل   إنى رج  شاب وأنا أىيام عليى ن سيى العنيف باالىتصاد ي

وال أجد ما أت وه به النساد    فقال النبى  يا أبا هريرة جفَّ القليم بميا أنيف الق 

 ( 5م ص 4)البخييييارى  الجيييي د السييييابت ص  فيييياىتص علييييى ذليييي  أو ذر  ي

يإذا شييرب كليي  فييى إنيياد أحييدكم وفييى صيي  ل واحييدة حييديثان متنا ضييان 

كانف الكيالب تبي ل وتقبي  وتيدبر فيى ي وبعده مباشرة حديي يفليغسله سبعا  

ي )البخيارى  المسجد فى زمان رس ل   فلم يك ن ا يرشي ن شييئا  مين ذلي 

 ( 53الجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي د األول ص 

ة يق ل البخارى يكان النبى يت ديأ عنيد كي  صيالةي وبعيدها وفى ص  ل واحد

مباشرة حديي ينا ضه يإن النبى صلى المغرب ولم يت ديأي )البخيارى  الجي د 

 ( 62األول ص 

وتأتى أحاديي كثيرة ت ض على سرعل التبكير بالذهاب لصالة الجمعيلم وتمية 

ا  يقي ل يإذا هذه األحاديي ص  ات من البخارى  م يتبعها حديي ينقضها جميعي

 يمف الصالة فال تأت ها تسع ن وأت ها تمش ن عليكم السيكينل فميا أدركيتم 
ا
أ

( ورواييات 9م 8م 4م 3فصل ا وميا فياتكم فيأتم اي   )البخيارى  الجي د الثيانى ص 

متنا ضل فى صالة الكسي م تمية صي  ات و يد يخيره منهيا القيارئ بتصيميم 
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( وأحادييي 50  42الثيانى ص  على أال يصلى الكسي م أبيدا  )البخيارى  الجي د

ت ذر من المرور بين يدى المصلى وتأمر المصلى أن يخره مين صيالته ليقاتي  

ذل  المسلم الذى مر أمامه ألنه شيعان يإذا صلى أحدكم إلى شىد يسيتره 

فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله إنما هي  شييعاني يلي  

ماذا عليه لكان أن يقف أربعين ىير له من أن يمر يعلم المار بين يدى المصلى 

 بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين يديييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييهي 

وفى ن س الصي  ل أحادييي تبييح ذلي  منسي بل لعائشيل يلقيد رأييف النبيى 

يصلى وإنى لبينه وبين القبلل وأنيا مضيعجعل عليى السيريري يكنيف أنياا بيين 

يدى رس ل   ورجالى فى  بلته فإذا سجد غم نى فقبضف رجلى فإذا  ياا 

ي  م حديي ابن عباق يأ بلف راكبا  عليى حميار أتيان وأنيا ي مئيذ  يد بسعتهما

ناه ت االحتالا ورس ل   يصلى بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدى بعض 

الصيف وأرسيلف األتييان ترتيت فيدىلف فييى الصيف فليم ينكيير ذلي  عليّى أحييدي 

وأحاديي أىرى تجع  ال مير والخرام والنسياد تمير أمياا النبيى وهي  يصيلىم 

م ص 29م الجي د األول ص 129  128أيهما نصدق  )البخارى  الجي د األول ص ف

126 ) 

 و د ييأتى البخيارى بيأب اب كامليل ينيا ض بعضيها بعضيا  ويتلي  بعضيها بعضيا   

فهنا  باب عن انه يباب الخي  معقي د فيى ن اصييها الخيير إليى يي ا القياميلي 

آىر عن انه يبياب ميا ذكير  وت ته أحاديي كثيرة تسكد هذا المعنىم  م يتل ه باب

فى شسا ال رقي وت ته أحادييي مثي  يإنميا الشيسا فيى  ال يل فيى ال يرق 

(  بيي   ييد يييأتى البخييارى 33  30والمييرأة والييداري )البخييارى  الجيي د الرابييت ص 

بالتنا ض فى حديي واحدم مثي  يال عيدوى وال طييرة والشيسا فيى  يال  فيى 

( فكييف ينهيى عين 174السيابت ص  الميرأة واليدار والدابيلي  )البخيارى  الجي د

العيرة أى التعير والتشا ا  م يأمر بالتشا ا المستمر من ر يل الميرأة واليدار 

ينّل فلين نيدى  بيتيا  ولين ننلير إليى زوجيل أو ذات  والدابل  وإذا طبقنا هذه السا
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 م يييييييييييرا ولييييييييييين نيييييييييييرى حي انيييييييييييا  ييييييييييييدب عليييييييييييى األرض 

فييى م ديي ه الصييالة علييى أن أفلييت األحاديييي المتنا ضييل جيياد بهييا البخييارى 

 ليشييييييييييييييييييييييييييييك  المسييييييييييييييييييييييييييييلمين فيهييييييييييييييييييييييييييييا  

فهنا  أحاديي تأمر المرأة بأن تصلى وهى حائض وأحاديي أىيرى تنهيى عين 

 ( 86م 85م 84م 81ذليييييييييييييييي  )البخييييييييييييييييارى  الجيييييييييييييييي د األول ص 

وأحاديييي تييأمر بالصييالة بعييد الصييبح وبعييد العصيير وأحاديييي تنهييى عيين ذليي  

 ( 145  143)البخييييييييييييييييييييييييييييييييارى  الجيييييييييييييييييييييييييييييييي د األول ص 

أن النبى كان يصلى اللهير ركعتيين والعصير ركعتيين فيى غيير  وأحاديي تثبف

الس ر وفى غير الخ م منها  يىره علينيا رسي ل   بالهياجرة فيأتى ب دي د 

فجع  الناق يأىذون منه فض  ود ئه فيتمسي  ن بيه فصيلى النبيى اللهير 

ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عن ةي يأن النبيى صيلى بهيم البع ياد وبيين 

 ة اللهيير ركعتييين والعصيير ركعتييين يميير بييين يديييه المييرأة وال ميياري يديييه عنيي

 ( 126م ص 57)البخييييييييييييييييييييييييييييييارى  الجيييييييييييييييييييييييييييييي د األول ص 

وأحاديي أىرى تق ل أن النبى كان يصلى الصبح أربيت ركعيات يأن رسي ل   

رأى رجال  و د أ يمف الصالة يصيلى ركعتيين فلميا انصيرم رسي ل   ال  بيه 

صبح أربعيا  الصيبح أربعيا ي )البخيارى  الجي د األول الناق و ال له رس ل    ال

 ( 160  159ص 

ومت هذا يجعل ن البخارى وكت  االحاديي مصدرا للمعرفيل بالصيالة وكي يتهيام 

 ولييم يتسييادل احييدهم كيييف كييان المسييلم ن يصييل ن  بيي  م لييد البخييارى  

 ونكت يييييييييييييييى بهيييييييييييييييذا فقيييييييييييييييد تعبنيييييييييييييييا   وأتعبنيييييييييييييييا  

 

 الهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي امش 

  344 ليد بين عبيد الملي   تياري  الخل ياد للسيي طى ( القائ  ه  الخلي ل ال1)

 ت قييييييييييييييييل م ميييييييييييييييد أبييييييييييييييي  ال ضييييييييييييييي  إبيييييييييييييييراهيم 
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 ( تركنييييا ال ييييراغ ولييييم نكتيييي  الل ييييى القبيييييح حيييييادا  ميييين القييييارئ 2)

 م ت قيل طه ال اجرىم دار المعارم بمصر 56  55( الجاحى  البخالد  3)

 الخاتمة
لناق أن يقيمي ا إليى   تعالى ين ل مصدرا  واحدا  لدينه ولكن ال يلبي ا -1

جانبه مصادر أىيرى ميت الت يييف فيى كيالا  م ولكين   تعيالى أتيم 

حجتييه علينييا بييإن ال القييرآن م   ظييا  بعنايييل   ميين ال يييف والت ريييف 

وجعله مهيمنا  على ما سبقه من كت  وأن له مبينا  م صال  تاما  ال ي تياه 

أولئ  الذين يتهمي ن إلى مصدر آىر معهم وتل  آيات الكتاب حجل على 

 القيييييييييرآن بييييييييييالنقص والغمييييييييي ض واالحتييييييييييياه للبشيييييييييير 

وأص اب المصدر الثانى ينسب ن األحاديي للنبى ميت اعتيرافهم بيأن  -2

النبى نهى عن كتابل هيذه األحاديييم وميت اعتيرافهم أيضيا  بيأن العصير 

الذهبى لإلسالا لم يشهد كتابل تل  األحادييي التيى ليم تايدوّن إال فيى 

راب العقيدى والت رق اليدينى والت ي ب السياسيى  وهيم عص ر االدع

حييين ينسييب ن تليي  األحاديييي للنبييى يجعل نهييا درجييات فييى الصيي ل 

والصدقم فمنها المت اتر الذى ي يد عندهم اليقين وعدد أحاديثه يتيراوح 

ما بين ص ر إلى أ   مين عشيرة أحادييي عنيد أكثير المت يائلينم ومنهيا 

تلي  األحاديييم  يم يقسيم ن أحادييي ا حاد وه  القسيم األعليم مين 

ا حاد إلى درجات مختل ل بين الص ل وال ييفم وبيين الصيدق والكيذبم 

وه  تقسيم مض  م ذلي  ألني  حيين تنسي   ي ال  ميا لقائليه فياألمر ال 

ي تم  إال واحدا  من ا نينم أما أن يكي ن الشيخص  يد  يال ذلي  القي ل 

٪م وإميا أن يكي ن 100 فعال  فالق ل صادق فى نسبته إلى  ائله بدرجيل

٪م وال 100الشخص لم يق  ذل  الق لم وحينئذ تك ن نسبته إليه كاذبل 

اعملى ييا فاطميل فيإنى ال أغنيى ت سو بين اال نينم ومثال  فإن حديي ﴿

﴾ إما أن يك ن النبى  د  اليه فعيال  ونعيل بيه وحينئيذ عن  من   شيئا  
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ى وحينئذ تك ن نسيبته ٪م وإما لم يتل ى به النب100فه  من   ل النبى 

٪ وال مجال لل سيعيل  ولكين أيين لنيا أن نت قيل مين 100للنبى كاذبل 

ذل  و د دار ذل  ال ديي على األلسنل أكثر من  رنين من ال ميان إليى 

أن تمف كتابتهم والذى كتبه لم يشيهد النبيى وليم يشيهد األجييال التيى 

 أتيييييييييييييييييييييف بعيييييييييييييييييييييد النبيييييييييييييييييييييى أيضيييييييييييييييييييييا   

درجات األحاديي من الصدق والكذب ونع د إلى تقسيماتهم المض كل ل

٪ 50٪ وا ىير بنسيبل 70فنراهم يق ل ن أن ذل  ال ديي صادق بنسبل 

٪ أى دعيف   وه  تقسيم يضي   منيه ال ي ين  فإميا 13وا ىر بنسبل 

٪ وإميا ليم يقليه 100أن يك ن الرس ل  د  ال ذل  ال ديي فه  صيادق 

 ٪ 100الرسيييييييييييييييييييييي ل فال ييييييييييييييييييييييديي كيييييييييييييييييييييياذب 

ل  إعجازا  لنا على أنه كالا   ه  القرآنم وه  والذى  اله الرس ل وي

ال ديي الذى ينبغى اإليمان به وحده واالحتكاا إليه وحدهم فالذى أني ل 

هذا الكتاب ه  الذى سي اسبنا على أساسه يي ا القياميلم أميا اليذين 

كتب ا لنا مسل ات المصدر الثانى فهم بشر مثلنا سيق  ن معنا ص ا  أماا 

 العلييييييييييييم يييييييييييي ا القياميييييييييييل    فيييييييييييى الم  يييييييييييف

وى فا  من ذل  الي ا فإننا ندع  القارئ المسلم ألن يخل  بن سه ليت كر 

فيما أوردنا فيى هيذا الكتياب داعييا    تعيالى بيإىالص أن يهدييه إليى 

الصراط المستقيم تاركيا  ىل يه كي  هي ى  يديم   إن أعمارنيا م يدودةم 

متييى سينشيي  فينييا واألييياا تسييير بنييا والميي ت يتييربص بنييا وال نييدرى 

أظ ارهم والبيد أن ي سيم كي  منيا رأييه فيى هيذه القضييل حتيى يكي ن 

مستعدا  للقاد   ي ا القياملم يك ى أن ينلير فيى ملكي ت السيماوات 

واألرض وما ىلل   فى األرض من إبداهم أيمكن للخالل ج  وعيال أن 

ليكملييه  ينيي ل علينييا كتابييا  نا صييا  غامضييا  ميي ج ا  م تاجييا  لكييالا البشيير

 وي دييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ه وي صّيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييله   
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﴿أولم ينلروا فى ملك ت السيماوات واألرض وميا ىليل   مين شيىد 

وأن عسييى أن يكيي ن  ييد ا تييرب أجلهييم فبييأى حييديي بعييده يسمنيي ن ﴾ 

 (185)األعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرام 

 

 وصدق   العليم

 

 ﴿فبييييييييييييييأى حييييييييييييييديي بعييييييييييييييده يسمنيييييييييييييي ن ﴾

 

 والسسال ال ي ال معروحا    
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