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 ن١ًُ اجمل١ًٍ

اجلديد، وهق  شٕهقص مًٚرصة»يًٕمدٟم٤م أن ٟمزّف إمم ىمرائٜم٤م اًمٙمرام، ُمنموع جمّٚم٦م 

 اعمجّٚم٦م، اًمذي ؾمٞمٙمقن يمت٤مسم٤ًم يمؾ قم٤مم ذم احلّد إدٟمك إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. إصدار يمت٤مب

إن يمت٤مب اعمجّٚم٦م ؾمقف جيٛمع ذم ـمّٞم٤مشمف مجٚم٦م اعمقوققم٤مت اًمتل شمٚمت٘مل ذم حمقٍر واطمد، 

 حيتقي قمغم وضمٝم٤مت ٟمٔمر ُمتٕمّددة ذم هذا اعمحقر، ًمٞمٙمقن اعمِمٝمد واوح٤ًم أُم٤مم اًم٘م٤مرئ.

شًِِٜ ٕهقص »حم٤مور  صم٤مُمـ شيٚهرة افَرإٜٓٔافقحل واف»وىمد رأيٜم٤م أن ٟم٠مظمذ حمقر: 

، يمقٟمف ُمـ اعمح٤مور اهل٤مُم٦م، واًمتل ٓىم٧م رواضم٤ًم وشمرطمٞم٤ًٌم سمٕمد ٟمنم دراؾم٤مشمف ذم شمًٚرصة

جمّٚم٦م ٟمّمقص ُمٕم٤مسة، وهق يتْمّٛمـ قمّم٤مرة ٟمٔمري٤مت اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ هوش 

واًمٕم٤مصٗم٦م اًمٜم٘مدي٦م اًمتل ؾمّجٚم٧م قمٚمٞمف ذم ٟمٔمريتف طمقل فم٤مهرة اًمقطمل سملم اًمٌنمي٦م 

 واإلهلّٞم٦م، إمم ضم٤مٟم٥م ُمقوققم٤مت ه٤مُّم٦م شمتّمؾ سم٤مًمٜمزول اًم٘مرآين.

وٟمِمٙمر ُمريمز اًمث٘مٚملم قمغم ضمٝمقده اعمتقاصٚم٦م ذم شمٜمٔمٞمؿ اعمجٚم٦م ويمت٤مهب٤م، ًمٞمخرضم٤م سمحّٚم٦م 

اًمٙمريٛم٦م ذم شم٘مقيؿ  هيمام ٟمِمٙمر ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد قم٤ٌمس دهٞمٜمل قمغم ضمٝمقد مجٞمٚم٦م زاهٞم٦م.

 .ًمٙمت٤مب وشمقزيٕمفدمِّمٛمف قمٜم٤مء ـم٤ٌمقم٦م ااًمٜمّص، وٟمِمٙمر دار اًمٜمنم قمغم 

 ٟم٠ًمل اهلل ؾمٌح٤مٟمف أن يقوم٘مٜم٤م عمراوٞمف، وجيٜمٌّٜم٤م ُمٕم٤مصٞمف، إٟمف ٟمٕمؿ اعمقمم، وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم.

 

 





 

 
 
 

 

 

 

 

 املكد١َ

 ايدزع ايكسآْٞ ٚجتاذبات املٓاٖر

   قسا٠٤ يف عًّٛ ايكسإٓ عٓد د. ْؿس ساَد أبٛ شٜد
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 َدخٌ

هـ( وُمـ سمٕمده 497صمٛم٦م طم٤مضم٦م سم٤مًمٖم٦م اًمٞمقم ًمتج٤موز اًمًٞم٤مج اًمذي ووٕمف اًمزريمٌم )

هـ( قمغم صٕمٞمد قمٚمقم اًم٘مرآن، سمٛمٕمٜمك ضورة اًمًٕمل اًمٕمٚمٛمل اجل٤مّد 999اًمًٞمقـمل )

وإصٞمؾ ًم٘مراءة قمٚمقم اًم٘مرآن ىمراءة شمقايم٥م آظمر ُمٜمجزات اًمٕمٚمقم ذات اًمّمٚم٦م سم٤مًمٌح٨م 

ُمٞم٦م اًمؽماصمٞم٦م ؾمٞمام قمٚمٛمل اًمٗم٘مف وأصقًمف، أو ظم٤مرج اًم٘مرآين، ؾمقاء داظمؾ اًمدائرة اإلؾمال

 هذه اًمدائرة ُمـ إًمًٜمٞم٤مت وقمٚمقم اًمٚمٖم٦م وومٚمًٗمتٝم٤م احلديث٦م.

وٟمٕمٜمل هبذا اًمٓمرح، ٓ دم٤مهؾ اًمؽماث أو اًم٘مٓمٞمٕم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ُمٕمف، وإٟمام ىمراءشمف ًمتج٤موزه، 

ٛمد وُمـ صمؿ اؾمتٙمامًمف ذم ؾمٚمًٚم٦م ُمؽماسمٓم٦م ذات ـم٤مسمع شمٓمّقري، وإذا يم٤من اعمٗمٙمر اًمِمٝمٞمد حم

هـ( ىمد ٟمٕمك قمٚمؿ اًمتٗمًػم قمٜمدُم٤م اقمتؼمه ىمد شمقىّمػ قمٜمد اًم٘مرٟملم 9711سم٤مىمر اًمّمدر )

، وهق ذم ٟمٕمٞمف هذا ىمد ٓ يٙمقن ُمّمٞم٤ًٌم سم٤مًمدىم٦م قمٜمدُم٤م اخل٤مُمس واًم٤ًمدس اهلجريلم

                                                 
( راضمع حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر، اعمدرؾم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م، ٟمنم اعم١ممتر اًمٕم٤معمل ًمٚمِمٝمٞمد اًمّمدر، إيران، اًمٓمٌٕم٦م 9)

 .44هـ، ص9749إومم، 
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ٟمٕمرف ُمدى اًمتٓمّقر اعمذهؾ اًمذي ؿمٝمده قمٚمؿ اًمتٗمًػم ذم اًم٘مرن إظمػم، وم٢مٟمف يٛمٙمـ شمٓمٌٞمؼ 

إظمرى قمدا اًمتٗمًػم، وُمـ صمؿ ومٚمٞمس ُمـ شمٗمًػم واوح  اًمٜمٕمل قمٞمٜمف قمغم قمٚمقم اًم٘مرآن

ًمٚمجٛمقد ـ طمتك اًمٞمقم ـ قمغم ُم٤م أشمك سمف اًمزريمٌم واًمًٞمقـمل ؾمقى طم٤مًم٦م آشم٤ٌمع ٓ آسمداع 

اًمتل ُمٜمل هب٤م همػم ُمٞمدان ُمٕمرذم، ُمع اًمت٘مدير اًمٙم٤مُمؾ ًمٚمجٝمقد اًمتل سمذًم٧م ذم اًم٘مرن اًمراسمع 

 قمنم اهلجري قمغم صٕمٞمد قمٚمقم اًم٘مرآن أيْم٤ًم.

إٟمت٤مج ىمراءة ضمديدة، فمٝمرت حم٤موٓت اًم٤ٌمطم٨م اعمٍمي اًمديمتقر ٟمٍم وذم ؾمٞم٤مق 

، شُمٗمٝمقم اًمٜمص، دراؾم٦م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن»م( ؾمٞمام ذم يمت٤مسمف 9971طم٤مُمد أسمق زيد )ُمتقًمد: 

ًمت٘مديؿ ىمراءة يراه٤م ص٤مطمٌٝم٤م ـ قمغم إىمؾ ـ ضمديدة ًمٕمٚمقم اًم٘مرآن، ُمٝمام يم٤من ُمقىمػ 

اإلشمٞم٤من سمجديد، وم٢من ضمديده٤م أن  ُمٕم٤مروٞمٝم٤م، وإذا مل شمٙمـ حم٤موًم٦م أسمق زيد ُمقوّم٘م٦م ذم

ص٤مطمٌٝم٤م اٟمٓمٚمؼ ومٞمٝم٤م ُمـ ه٤مضمس آسمداع، وهل ظمٓمقة حمٛمقدة اًمٞمقم رهمؿ إظمٓم٤مء 

ومتح »اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٗمؽمو٦م اًمتل شمٙمتٜمػ اًمٜمت٤مج ٟمٗمًف، إهن٤م ظمٓمقة ي٘مّٞمٛمٝم٤م طمًـ طمٜمٗمل سم٠مهن٤م 

 ضمديد ذم اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، اًم٘مرآٟمٞم٦م وإدسمٞم٦م واًمٚمٖمقي٦م، )يتج٤موز( شمٙمرار اًم٘مدُم٤مء

اًمذي ٓ يْمٞمػ ضمديدًا، أو شم٘مٚمٞمد اعمحدصملم ًمٕمٚمؿ اًمٚم٤ًمٟمٞم٤مت احلدي٨م، وُم٤م أيمثره ًمدى 

 .شإظمقشمٜم٤م اعمٖم٤مرسم٦م شمرمج٦ًم وشم٠مًمٞمٗم٤مً 

سمدورٟم٤م، ؾمقف ٟمح٤مول ذم هذه اًمقري٘م٤مت دراؾم٦م ٟمٔمري٦م أسمق زيد سمّمقرة جمٛمٚم٦م ًمٚم٘مرآن 

 وقمٚمقُمف، ُمًجٚملم شمٕمٚمٞم٘م٤مت ظم٤مـمٗم٦م وُمقضمزة.

 

 ٞبني اخلطاب ايدٜين ٚاملٓٗر ايعًُ

حي٤مول اًمديمتقر ٟمٍم طم٤مُمد أسمق زيد ذم ُم٘مّدُم٦م ُمنموقمف ًمٗمٝمؿ قمٚمقم اًم٘مرآن ومٝماًم 

                                                 
م، 9991ىم٤ٌمء ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، اًم٘م٤مهرة، طمقار إضمٞم٤مل، اًمديمتقر طمًـ طمٜمٗمل، دار  (9)

 .794ص
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ضمديدًا، شم٘مديؿ دمرسمتف سمقصٗمٝم٤م مم٤مه٤مًة ًمٚمٛمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل همػم اعم١مدًم٩م، وهق سمذًمؽ يْمع 

صمٜم٤مئٞم٦م مت٤ميز اخلٓم٤مب اًمديٜمل قمـ اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل، هذه اإلُم٤مزة جيده٤م أسمق زيد ذم 

 يٜمل ويتٗمّٚم٧م ُمٜمٝم٤م اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل.آيديقًمقضمٞم٦م اًمتل حتٙمؿ اخلٓم٤مب اًمد

شمقضمٞمف »ان حم٤موًم٦م أسمق زيد حم٤موًم٦م ًم٘مراءة اًمٜمص ىمراءة قمٚمٛمٞم٦م حم٤ميدة، دون مم٤مرؾم٦م 

م(، يرى ذم 9911، وهق ُمـ هٜم٤م وشم٠مصمرًا سمٛمدرؾم٦م أؾمت٤مذه أُملم اخلقزم )شأيديقًمقضمل

شمًٝمٞمٚمف أو اًمدراؾم٦م آدسمٞم٦م ًمٚمٜمص يمٗمٞمالً حي٘مؼ وقمٞم٤ًم قمٚمٛمٞم٤ًم، يتج٤موز جمرد مجع اًمؽماث أو 

، وُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ ُيدظمؾ أسمق زيد جم٤مل اًمت٤مرخيٞم٦م وضمدل اًمٜمص واًمقاىمع أؾم٤مؾملم إطمٞم٤مئف

ًمتِمٙمٞمؾ وقمل قمٚمٛمل، ومٞمٌٜمل ىمراءة اًمٜمص ـمٌ٘م٤ًم ًٔمٞم٤مت اًمٕم٘مؾ اًمت٤مرخيل ٓ اًمٕم٘مؾ اًمٖمٞمٌل 

 .إؾمٓمقري

طمًلم يًتٚمٝمؿ ذم ُمقاىمٗمف ـمف »واٟمًٞم٤مىم٤ًم ُمع صمٜم٤مئل اًمٕمٚمامين اًمديٜمل، حي٤مول أسمق زيد أن 

ورسمام يت٘مّٛمص دوره، وهلذا ومٝمق يٕمتؼم أن اعمٕمريم٦م اًمٗمٙمري٦م اًمدائرة أن سملم اإلؾمالُمٞملم 

وظمّمقُمٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمامٟمٞملم، هل اؾمتٛمرار ًمٚمٛمٕمريم٦م اًمتل أصم٤مره٤م ـمف طمًلم ذم اًمثالصمٞمٜم٤مت 

 .شُمـ )هذا( اًم٘مرن )اًمٕمنميـ( طمقل يمت٤مسمف: ذم اًمِمٕمر اجل٤مهكم

ؿ آضمتامقمل واًمًٞم٤مد اعمٕم٤مس، وُمـ صمؿ وهبذا، يْمع أسمق زيد ٟمٗمًف داظمؾ اًمت٘مًٞم

                                                 
ُمٗمٝمقم اًمٜمص، دراؾم٦م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، اًمديمتقر ٟمٍم طم٤مُمد أسمق زيد، اعمريمز اًمث٘م٤مذم اًمٕمريب، سمػموت  (9)

 .91م، ص4111واًمدار اًمٌٞمْم٤مء، اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم، 

 .99اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (4)

، 9991سمػموت واًمدار اًمٌٞمْم٤مء، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  ٟم٘مد اًمٜمص، قمكم طمرب، اعمريمز اًمث٘م٤مذم اًمٕمريب، (1)

، وٓطمظ اًمت٠مويؾ، احل٘مٞم٘م٦م، اًمٜمص، طمقار أضمراه ُمع أسمق زيد اًمٙم٤مشم٥م اإليراين ُمرشم٣م 411ص 

سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م،  ((يمٞم٤من))يمريٛمل ٟمٞم٤م )ُمؽمضمؿ يمت٤مب ُمٗمٝمقم اًمٜمص امم اًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م( ٟمنم ذم جمٚم٦م 

 .9م، ص4111، 17اًمٕمدد 

شمداد، اإلؾمالم سملم روضمٞمف هم٤مرودي وٟمٍم طم٤مُمد أسمق زيد، قمكم طمرب، اعمريمز آؾمتالب وآر (7)

 .97م، ص9994اًمث٘م٤مذم اًمٕمريب، سمػموت واًمدار اًمٌٞمْم٤مء، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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ٓ ي٘مػ قمغم احلٞم٤مد مم٤م جيري، ذًمؽ أٟمف ٓ »يّمٌح قمرو٦ًم ٓيديقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمؿ ٟمٗمًف، إٟمف 

 .شيٗمّمؾ سملم ُمٝم٤مُمف إيم٤مديٛمٞم٦م وسملم مهقُمف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م

أُم٤م قمغم ظمط اًمدراؾم٦م إدسمٞم٦م، وم٢من ُمقىمػ أسمق زيد هذا يِمٌف إمم طمد سمٕمٞمد ـ وطم٥ًم 

ُمقىمػ أدوٟمٞمس اًمذي يتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمص اًم٘مرآين سمقصٗمف أيْم٤ًم ٟمّم٤ًم »قمكم طمرب ـ رأي 

قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مسمف  شظم٤مرج يمؾ سمٕمد ديٜمل»ًمٖمقي٤ًم، ُي٘مرأ يمام ُي٘مرأ اًمٜمص آديب، أي 

ذم  (ودائاًم طم٥ًم قمكم طمرب)يمذًمؽ ي٘مؽمب أسمق زيد  شاًمٜمص اًم٘مرآين وآوم٤مق اًمٙمت٤مسم٦م»

ي يٕمتؼم أن اخلٓم٤مب اًم٘مرآين، ؿم٠مٟمف ؿم٠من أي ـمري٘م٦م شمٕم٤مُمٚمف ُمع اًم٘مرآن، ُمـ أريمقن اًمذ

ظمٓم٤مب ديٜمل، هق ٟمت٤مج ُمٕمرذم خيْمع ًمٚمنموط اًمٜم٘مدي٦م اًمتل ختْمع هل٤م اًمٜمت٤مضم٤مت اعمٕمرومٞم٦م 

 .شإظمرى، أي ظمٓم٤مسم٤مت اًمٌنم...

يمٚمٛم٦م قمٛمقُمٞم٦م  شاًم٘مرآن ٟمص ًمٖمقي»وصمٛم٦م اٟمت٘م٤مد خلٓمقة أسمق زيد هذه، ذًمؽ أن يمٚمٛم٦م 

شمٕمٌػم ٟمص ٟمٌقي، ٟم٤مئٞم٤ًم سمف قمـ اًمديـ ذم  ُمٚمت٦ًٌم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٌٕمض، وهلذا يٗمْمؾ طمرب

، هذا ُمـ ضمٝم٦م، وُمـ شٟمٌل وصمٜمل»اًمقىم٧م ذاشمف سم٤مؾمتحْم٤مر شمٕمٌػم أدوٟمٞمس قمـ ٟمٗمًف 

ضمٝم٦م أظمرى ٓ ُمٕمٜمك حلٍم أسمق زيد ُمٜمٝم٩م ومٝمؿ اًم٘مرآن سم٤معمٜمٝم٩م اًمٚمٖمقي، وم٤مًم٘مرآن يدرس 

ٜمٝم٩م ـمٌؼ همػم واطمد ُمـ اعمٜم٤مه٩م، مت٤مُم٤ًم يمام ومٕمؾ أريمقن، سم٤مؾمتخداُمف ـ امم ضم٤مٟم٥م اعم

 .اًمٚمٖمقي ـ اعمٜم٤مه٩م اًمًٞمٛمٞم٤مئٞم٦م، وإريمٞمقًمقضمٞم٦م، واًمًًٞمقًمقضمٞم٦م وُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مد اًمت٤مرخيل

وسم٤معمٜمٝم٩م اًمٚمٖمقي، وحم٤موًم٦م ايمتِم٤مف اعمدًمقل قمؼمه، ووع أسمق زيد ٟمٗمًف أيْم٤ًم ذم ُم٠مزق 

يمام يراه اًمٌٕمض، ومتحّقل امم أًمًٜمّل يمالؾمٞمٙمل يتٌع اعمٜمٝم٩م اًمقاىمٕمل سمدل أًمًٜمل طمدي٨م 

                                                 
 .91اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (9)

 .91اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (4)

 .411ـ  414ٟم٘مد اًمٜمص، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ،  (1)

 .719ر إضمٞم٤مل، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ص، وٓطمظ أيْم٤ًم: طمقا419ـ  411اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (7)
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 . وىم٤مئٕمٞم٤مت اًمٜمصي٘مٍم ُمت٤مسمٕم٤مشمف قمغم

اخلٓم٤مب اًمديٜمل واعمٜمٝم٩م »سمقوٕمف قمٜمقان  شُمٗمٝمقم اًمٜمص»وُم٤م ومٕمٚمف أسمق زيد ذم متٝمٞمد 

اًمؽماث سملم »سمقوٕمف قمٜمقان  شاًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦م»، قم٤مد ويمّرره ذم متٝمٞمد شاًمٕمٚمٛمل

 .شاًمتقضمٞمف إيديقًمقضمل واًم٘مراءة اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ًمتٗمٙمٞمؽ اًمديـ قمـ  شراءة اًمٕمٚمٛمٞم٦ماًم٘م»وذم هذا اًمٌح٨م، ؾمٕمك أسمق زيد اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ 

اًمؽماث، شمٗمٙمٞمٙم٤ًم يٚمٖمل شمٓم٤مسم٘مٝمام حم٤موًٓ إىمّم٤مء سمٕمَض اًمًٜم٦ّم اًمٜمٌقي٦م، وشمقضمٞمف ٟم٘مده خلٓمقة 

 .هـ( ذم اًمًٜم٦ّم ٟمٗمًٝم٤م، ُمًتٝمدوم٤ًم شمزيٞمػ إوٗم٤مء اًم٘مداؾم٦م قمغم اًمؽماث417اًمِم٤مومٕمل )

ٓمٝمٓم٤موي وخيّّمص أسمق زيد متٝمٞمده هذا ًمٜم٘مد ص٤مرم ًمٚمٜمٝمْم٦م اإلؾمالُمٞم٦م احلديث٦م ُمـ اًم

م( ذم أظمذه 9911امم ُم٤م سمٕمد اهلزيٛم٦م / اًمٜمٙم٦ًم، ومٞمٌدي شم٤مرًة شمٜم٤مىمْم٤مت حمٛمد قمٌده )

سمٛمٌدأ آظمتٞم٤مر آٟم٤ًمين واًمٕمدل اعمٕمتززم ُمـ ضمٝم٦م واٟمت٘م٤مئف اًمتقطمٞمد إؿمٕمري ُمـ ضمٝم٦م 

، وأظمرى شمٜم٤مىمْم٤مت ـمف طمًلم أظمرى، ُمتذسمذسم٤ًم سمٕمض اًمٌمء ذم ُم٠ًمًم٦م ظمٚمؼ اًم٘مرآن

اًم٘مرآن ذم ىمّمص إٟمٌٞم٤مء واقمت٤ٌمره ُمرضمٕم٤ًم ًمٚمحٞم٤مة  م( سملم إٟمٙم٤مر ُمرضمٕمٞم٦م9941)

اجل٤مهٚمٞم٦م، رهمؿ اًمت٘مّدم اًمذي أطمرزه ـمف طمًلم قمغم صٕمٞمد حتقيٚمف اًمٖمرب امم أداة ُمٜمٝمجٞم٦م 

، وىمد م( ذم شمراضمٕم٤مشمف و...9991، وصم٤مًمث٦م ُمع زيمل ٟمجٞم٥م حمٛمقد )ًمتحٚمٞمؾ اًمؽماث

                                                 
 .494ـ  491اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (9)

، واٟمٔمر ٕسمق زيد أيْم٤ًم: اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦م، إرادة اعمٕمروم٦م وإرادة 49ُمٗمٝمقم اًمٜمص، ص  (4)

اهلٞمٛمٜم٦م، ٟمٍم طم٤مُمد أسمق زيد، اعمريمز اًمث٘م٤مذم اًمٕمريب، سمػموت واًمدار اًمٌٞمْم٤مء، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م، 

 .91م، ص4111

 .41ـ  91ًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦م ص اًمٜمص وا (1)

 .19ـ  41اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (7)

 .11ـ  14اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (1)

، وٕسمق زيد دراؾم٦م ُمًت٘مّٚم٦م طمقل زيمل ٟمجٞم٥م حمٛمقد حت٧م قمٜمقان 74ـ  19اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (1)

، ذم يمت٤مسمف اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾ، اعمريمز اًمث٘م٤مذم اًمٕمريب، سمػموت واًمدار شزيمل ٟمجٞم٥م حمٛمقد رُمز اًمتٜمقير»
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ًمٜمٝمْم٦م وومٙمر اًمٜمٝمْم٦م إن ظمٓم٤مب ا»ظمٚمص أسمق زيد ذم ٟم٘مده خلٓم٤مب اًمٜمٝمْم٦م امم اًم٘مقل: 

ص٤مر شمراصم٤ًم خيْمع ًمٚمٗمٝمؿ واًمتٗمًػم واًمتحٚمٞمؾ، ٓ إلقم٤مدة إٟمت٤مضمف وشمًقي٘مف قمغم ـمري٘م٦م 

 .شآٟمٗمت٤مح آىمتّم٤مدي...

ان ُمِمٙمٚم٦م ظمٓم٤مب اًمٜمٝمْم٦م قمٜمد أسمق زيد شمؽماوح سملم اًمتٚمٗمٞم٘مٞم٦م وُمرضمٕمٞم٦م اًمٜم٤مومع وسملم 

، وهذه اًمتٚمٗمٞم٘مٞم٦م ٤مً اعمٜمٝم٩م اًمدوم٤مقمل اًمذي ومروف قمٚمٞمٝم٤م اًمتٞم٤مران اًمًٚمٗمل وآؾمتنماىمل ُمٕم

، وهبذا دمٕمؾ احل٘مٞم٘م٦م هل اًمٜم٤مومع ذم ٟمقع ُمـ اًمؼماهمامشمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م، ومٞمام اًمٜم٤مومع هق احل٘مٞم٘م٦م

 اُمت٤مز اًمٕمٚمؿ قمـ آيديقًمقضمٞم٤م، وؾم٘مط ظمٓم٤مب اًمٜمٝمْم٦م ذم ُمقطمٚم٦م اًمتقضمٞمف

آيديقًمقضمل، وذم شمٜم٤مىمْم٤مت اًمّم٤مًمح واًمٜم٤مومع طمتك ذم أرىمك أؿمٙم٤مًمف ُمع زيمل ٟمجٞم٥م 

 .ٗمل، وذم آظمره٤م ُمع حمّٛمد ؿمحرورحمٛمقد وطمًـ طمٜم

 ويف شٔٚق تًَِْٔٚ ظذ مزدوج )افًِّل ـ افديْل( ـ ادْٟٓ افٌقي، ًٕجؾ وؿٍٚت:

إن اًمثٜم٤مئٞم٦م )اًمٜم٘مٞمْملم( اًمتل يْمٕمٝم٤م أسمق زيد، أي اًمديٜمل / اًمٕمٚمٛمل واصٗم٤ًم  إوػ:

ذا إّول سم٠مّٟمف خيْمع ًمٚمتقضمٞمف آيديقًمقضمل، يٛمٙمـ اًمتقىمػ قمٜمده٤م ىمٚمٞماًل، ذًمؽ أن ه

اًمثٜم٤مئل اعمًتقرد ذم طمّد ذاشمف، ٓ يٌدو قمٚمٛمٞم٤ًم دائاًم، صمّٛم٦م إؾم٘م٤مـم٤مت ايديقًمقضمٞم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م 

اًمتٞم٤مر اًمديٜمل قمغم اًمٜمص، ٓ سمؾ صمٛم٦م شمالقم٥م سمف وشمٓمقيع ًمف، إهن٤م ُمِمٙمٚم٦م ىمديٛم٦م ضمديدة، 

يٌدو ُمـ اًمّمٕم٥م أن ٟمؼّمء أطمدًا ُمٜمٝم٤م إٓ ُمـ قمّمؿ اهلل، ًمٙمـ إؿمٙم٤مًمٞم٦م هذا اًمثٜم٤مئل شمٙمٛمـ 

 ذم:

يٗمؽمض اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل، همػم ُم١مدًم٩م، وهذا أُمٌر صم٧ٌم ـ رسمام ـ ًمٚمجٛمٞمع زيٗمف، إٟمف  ـ أٟمف9

                                                                                                                            
 .11ـ  14م، ص 4111ْم٤مء، اًمٓمٌٕم٦م إومم، اًمٌٞم

 .11اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦م، ص (9)

 .17و 71اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (4)

 .17ـ  11اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (1)

 .14اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (7)
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وهؿ شم٘مٚمٞمدي ذم دائرة احلداصم٦م، وم٘مد أىمّر أسمق زيد ٟمٗمًف سم٠من اًمقصقل امم اًمدراؾم٦م 

، إن ظمٚمٗمٞم٤مت اًم٘م٤مرئ طم٤مضة دائاًم ؾمقاًء يم٤من ديٜمٞم٤ًم أو اعمقوققمٞم٦م ًمٚمٜمص وهٌؿ ًمٞمس إٓ

ك اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٙمٚمٛم٦م(، وُمـ صمؿ ومال شمّمّح هذه اعم٘م٤مسمٚم٦م قمٜمدُم٤م يٙمقن طمداصمٞم٤ًم أو قمٚمامٟمٞم٤ًم )سم٤معمٕمٜم

 يمام شم٘مّدم. شاًمتقضمٞمف آيديقًمقضمل»اؾم٤مؾمٝم٤م ُم٤م يًٛمٞمف أسمق زيد ٟمٗمًف 

ـ جي٥م حتٚمٞمؾ هذه اعم٘مقًم٦م اًمِم٤مئٕم٦م اًمتل شمّمُػ يمؾ ُم٤م هق ديٜمل سم٠مٟمف ايديقًمقضمل سمام 4

اًم٘مرون اًمقؾمٓمك حتٛمٚمف اًمٙمٚمٛم٦م إظمػمة ُمـ ُمٕمٜمك ؾمٚمٌل هل٤م اًمٞمقم شمْمؿ إمم صػ واطمد 

واًمتٞم٤مرات اعم٤مريمًٞم٦م و...، إن اًمديٜمٞملم قمٜمدُم٤م يٓمّققمقن اًمٜمص يّدقمقن سم٠من هذا اًمتٓمقيع 

ٟم٤مرء قمـ ُمٕمٓمٞم٤مت ديٜمٞم٦م ىمٌٚمٞم٦م ُم١ميّمدة، واًمتل هل سمدوره٤م ٟم٤مؿمئ٦م قمـ ُمٕمٓمٞم٤مت ؾمٌ٘متٝم٤م 

طمتك شمّمؾ اعمٕمٓمٞم٤مت امم ىمْم٤مي٤م اًمٕم٘مؾ اعمٗم٤مرق ًمٚمٜمص قمٜمد أطمًـ ادم٤مه٤مهتؿ، وهؿ سمذًمؽ 

 ت قمٚمٛمٞم٦م ُمؽمايمٛم٦م، هم٤مي٦م إُمر أن سمٕمْمٝم٤م يٜمتٛمل إمم اعمْمٛمقن اًمديٜمل.يدظمٚمقن ُمٕمٓمٞم٤م

وُم٤م داُم٧م ُمٕمٓمٞم٤مهتؿ ىم٤مئٛم٦م قمغم ُمٕمٓمٞم٤مت شمّمؾ ذم هن٤ميتٝم٤م امم اًمٕم٘مؾ، وم٢من هذا خيّقهلؿ 

 إدظم٤مهل٤م سمقصٗمٝم٤م قمٜمٍمًا ذم اًمتحٙمٞمؿ.

وسمٜم٤مًء قمٚمٞمف، وم٤معمِمٙمٚم٦م ًمٞم٧ًم ذم شمٓمقيع اًمٜمص ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمتٞم٤مر اًمديٜمل ـمٌ٘م٤ًم خلٚمٗمٞم٤مت، 

هذا ُم٤م ومٕمٚمتف أيْم٤ًم شمٞم٤مرات قمٚمامٟمٞم٦م، وشمقّرـم٧م ومٞمف أيْم٤ًم اًمٜمٝمْم٦م احلديث٦م ُمٜمذ وم٢من 

م( 9971م( وطمتك قمٍمٟم٤م اًمراهـ، وشمٗمًػم اًمٓمٜمٓم٤موي )9141اًمٓمٝمٓم٤موي )

 ششاًمٜمص»هـ( ؿم٤مهدان سم٤مرزان قمغم ذًمؽ، إٟمام اعمِمٙمٚم٦م ذم 9111وآؾمٙمٜمدراين )

ؾ، وُمـ ًمف إوًمقي٦م، وُمـ واقمت٤ٌمره ُمرضمٕم٤ًم ُمٕمرومٞم٤ًم، وُمـ صمؿ ذم حتديد قمالىمتف ُمع اًمٕم٘م

ًمٞمس ًمف ذًمؽ... إهن٤م ُمِمٙمٚم٦م اًمتٜم٤مىمض اًم٘مديؿ سملم احل٘مٞم٘م٦م واًمٓمري٘م٦م واًمنميٕم٦م اًمتل ؾمٕمك 

 هـ( حلّٚمٝم٤م.9111هـ( وُمـ سمٕمده صدر اعمت٠مهللم اًمِمػمازي )191اسمـ رؿمد )

                                                 
إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مراءة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾ، ٟمٍم طم٤مُمد اسمق زيد، اعمريمز اًمث٘م٤مذم اًمٕمريب، سمػموت واًمدار  (9)

 .441ـ  444م، ص4119دؾم٦م، اًمٌٞمْم٤مء، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًم
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قمٜمدُم٤م يقمم اًمٕم٘مؾ ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم ُمٓمٚم٘م٤ًم ومٝمذا يقطمل ٓدم٤مه اًمٕم٘مالٟمٞم٦م سم٠من حتريؽ اعمٕمروم٦م 

ًمٚمٜمص هق قمٛمٚمٞم٦م أدجل٦م ُمزيٗم٦م، ٕٟمٜم٤م ؾمٚمٗم٤ًم مل ٟم٘مّر سم٤مًمٜمص ُمرضمٕم٤ًم ُمٕمرومٞم٤ًم، أُم٤م  واًمٕمٚمؿ ـمٌ٘م٤مً 

ًمق اومؽموٜم٤مه ُمرضمٕم٤ًم ُمٕمرومٞم٤ًم واٟمٓمٚم٘مٜم٤م ُمٕمف ُمـ اًمٌداي٦م اًمتل هل ظمٚمٗمٞم٤مشمٜم٤م اًمتل مل خيٚمص 

ُمٜمٝم٤م أطمد، وم٢من ٟمت٤مئجٜم٤م ؾمتٙمقن قمٚمٛمٞم٦م مت٤مُم٤ًم وومؼ آؾمس واعمٜم٤مه٩م آيًٌتٛمٞم٦م اًمتل 

 اٟمت٘مٞمٜم٤مه٤م.

٤مر اًمديٜمل، ىمد شمالقم٥م سم٤مًمٜمص حلٗمظ اًمقاىمع اًم٘م٤مئؿ وشمؼميره، يمقٟمف يٌ٘مل وإذا يم٤من اًمتٞم

قمغم اًمتِمٙمٞمٚم٦م آضمتامقمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل حت٤مومظ ـمٌ٘مٞم٤ًم قمغم ُمٜم٤مومع إوًمٞم٤مء قمغم اًمديـ 

وأدقمٞم٤مء اًمقص٤مي٦م، وم٢من اًمتٞم٤مر اًمٕمٚمامين اًمٗم٤مىمد ًمًٚمٓم٦م ٟم٤مومذة ذم احلٞم٤مة اًمٕمرسمٞم٦م وآؾمالُمٞم٦م 

قمٚمٜمف شمٞم٤مر اًمٜمٝمْم٦م وُمـ سمٕمده، هق أظمر ؾمٕمك ًمتٓمقيع ؾمٞمام سمٕمد ومِمؾ اعمث٘مػ اًمذي أ

اًمٜمص ـ وًمق ُمـ اخل٤مرج أطمٞم٤مٟم٤ًم ـ أو ؾمٕمك ًمٜمًٗمف حت٘مٞم٘م٤ًم عمّم٤مًمح أظمرى، إذا أردٟم٤م أن 

 ٟمٙمقن أوومٞم٤مء ًمتحٚمٞمٚمٜم٤م اًمًًٞمقًمقضمل و...

وُمـ صمؿ، وم٢مـمالق قمٜمقان إدجل٦م قمغم اًمتٞم٤مر اًمديٜمل وشمـٜمـزيف همػمه قمـ ذًمؽ ُمٖم٤مًمٓم٦م، 

دال قمٜمقان آؿمٙم٤مًمٞم٦م اعمقضمقدة ومٕماًل، وٟمح٧م ُمّمٓمٚمح٤مت سمديٚم٦م شمٗمل جيدر ًمتٗم٤مدهي٤م اؾمتٌ

سمح٘مٞم٘م٦م اعمِمٙمٚم٦م اًمتل ٟم٘مّر هب٤م، وشمٕمؼّم قمٜمٝم٤م أطمًـ شمٕمٌػم، أو إظمذ سمٕمٜمٍم ُمرضمٕمٞم٦م اًمٜمص 

 وقمدم ُمرضمٕمٞمتف وم٤مصاًل سملم ُم٤م هق قمٚمٛمل وُم٤م ًمٞمس سمٕمٚمٛمل.

داًمٞمٚمٝم٤م اًمٞمقم ؾمٞمام إن حم٤موًم٦م أسمق زيد ذم أيمثر يمتٌف إؾم٘م٤مط إصقًمٞم٦م يمٚمٛم٦ًم هل٤م ُم افثٕٜٚٔ:

ذم ُمٍم واًمٕم٤ممل اًمٕمريب، قمغم اًمتٞم٤مر اًمديٜمل شمٌدو جمحٗم٦م امم طمّد ُم٤م، إن هذه اعمح٤موًم٦م شمًٕمك 

ٓؿمتامل ـمٞمػ وؾمٞمع ُمـ اًمتٞم٤مرات اًمديٜمٞم٦م اًمتل ىمد شمتٜم٤مىمض ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م حت٧م قمٜمقان واطمد 

اًمِمٞمٕمل ىمد ٓ جيٛمٕمٝم٤م، وُمـ صمؿ ومٗمل اًمتٞم٤مرات اًمديٜمٞم٦م اعمٕم٤مسة أضمٜمح٦ًم ـ ؾمقاء ذم اًمقؾمط 

 أو اًمًٜمل ـ سمريئ٦م ُمـ يمثػم ُمـ اًمتٝمؿ اًمتل يقضمٝمٝم٤م أسمق زيد عم٤م يًٛمٞمف اًمتٞم٤مَر إصقزم.

وٓ شمٕمٜمٞمٜم٤م شمؼمئ٦م أضمٜمح٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م، ومٝمذا ُم٤م ٓ ؿم٠من ًمٜم٤م سمف، إٟمام شمؼمئ٦م ادم٤مه٤مت ومٙمري٦م 

داظمؾ اًمتٞم٤مر اًمديٜمل آؾمالُمل اعمٕم٤مس ًمٕمؾ أسمق زيد اؾمتخدم ُمٕمٝم٤م ُمٜمٓمؼ اعمامصمٚم٦م ُمٕمّٛماًم 
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٤مّص٦م دون أن ٟمدظمؾ ذم أؾمامء وُمًّٛمٞم٤مت، رهمؿ إىمرارٟم٤م سم٠من سمٞمٜمٝم٤م مجٞمٕم٤ًم دم٤مرب ظم

 ُمِمؽميم٤مت ٓ شمتٕم٤ممم قمـ اًمٜم٘مد.

وهذا ُمٕمٜم٤مه، أن أسمق زيد ُمٓم٤مًم٥م سمٌمء ُمـ اًمتٛمٞمٞمز اًمذي ي٘متْمٞمف اإلٟمّم٤مف، وقمدم 

ؾمقق أـمراف ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م شمٜم٤مىمض، ُم٤ًمىم٤ًم واطمدًا حت٧م ؿمٕم٤مر محؾ ذم سمٓمٜمف ُمدًمقًٓ شمِم٤مؤُمٞم٤ًم 

 اًمٞمقم.

ٟمِمػم ذم ُمٜم٤مىمِم٦م أسمق زيد ذم ىمراءشمف ًمٚمٖمزازم يمام ؾمٞم٠ميت، أٟمف يم٤من يريد ٟم٘مد واىمٕمف  ثٜ:افثٚف

ُمـ ظمالًمف، إٓ أن ُمالطمٔمتٜم٤م اًمٕم٤مُّم٦م قمغم أسمق زيد ـ يمٙم٤مشم٥م ٓ يمِمخص يم٤مٟم٧م ًمف طم٘مقىمف 

اًمتل يًتحؼ اعمقاؾم٤مة قمٚمٞمٝم٤م ـ أٟمف ظمٚمط اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل آيم٤مديٛمل هبٛمقم اًمقاىمع أزيد ُمـ 

أومرط أطمٞم٤مٟم٤ًم، وقمٜمدُم٤م وضّمف إًمٞمف حم٤موره آيراين ُمرشم٣م يمريٛمل ٟمٞم٤م احلّد اًمالزم، سمؾ ًم٘مد 

ؾم١مآً قمـ ؾم٥ٌم إدظم٤مًمف سمٕمض إطمداث اعمٍمي٦م ذم ه٤مُمش ُمٗمٝمقم اًمٜمص، شمٗمّٚم٧م أسمق 

، ويٌدو أن حم٤موره ىمد ىمٜمع زيد سم٠من اهل٤مُمش يم٤من ذم ُم٘مّدُم٦م اًمٙمت٤مب ٓ ذم اعمْمٛمقن قمٞمٜمف

ـّ ذم هبذا اجلقاب، فم٤مٟم٤ًم ان اعمِمٙمٚم٦م شمٙمٛمـ ذم اًم دظمقل ذم ضمزئٞم٤مت يقُمٞم٦م، ومٞمام شمًتٙم

احل٘مٞم٘م٦م ذم ًمٖم٦م ذات ـم٤مسمع شمٕمٛمٞمٛمل، سمٞمد أهن٤م حتٙمل قمـ ُمِم٤ميمؾ يقُمٞم٦م، وهذه هل اؿمٙم٤مًمٞم٦م 

ظمٓم٤مب أسمق زيد ًمٞمس ًمقطمده، سمؾ إن احلريم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م )سم٤معمٕمٜمك اًمقاؾمع ًمٚمٙمٚمٛم٦م( سم٤مشم٧م 

وضمّر  شمٚمٝم٩م هبذه اًمٚمٖم٦م، إُمر اًمذي أىمّدر أن اخلّمؿ هق اًمذي ومرض قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ،

 رُمقزه٤م امم اًمً٘مقط ذم ًمٖم٦ٍم همػم ُمتٕم٤مًمٞم٦م.

ٓ ٟمريد ومّمؾ اعمث٘مػ قمـ مهقم اًمٕمٍم أو شمٚمٌٞمس إُمر، وإٟمام ؾمٕمٌل قمٜمقاُٟمف حم٤موًم٦ٌم ىمدر 

اإلُمٙم٤من ًمتح٘مٞمؼ دراؾم٤مت قمٚمٛمٞم٦م أيم٤مديٛمٞم٦م شمتٕم٤مزم ـ يمام يٗمٝمؿ أسمق زيد قمٜمقان اعمٜمٝم٩م 

 .اًمٕمٚمٛمل ـ قمـ اخلٚمٗمٞم٤مت وقمٛمٚمٞم٤مت اخلٚمط اعمتٕمّٛمد ضمٝمد اعمُٙمٜم٦م

صمٛم٦م دقمقة ٟمقضّمٝمٝم٤م ـ ي٘مّمده٤م أسمق زيد سم٤مًمت٠ميمٞمد ـ وهل أٟمٜم٤م اًمٞمقم ـ طمتك ًمق  افرابًٜ:

                                                 
 .99جمٚم٦م يمٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ص (9)
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اىمتٜمٕمٜم٤م سم٠مًمقهٞم٦م اًمٜمص اًم٘مرآين ـ حمت٤مضمقن ًم٘مراءة هذا اًمٜمص دٟمٞمقي٤ًم، أي جي٥م اًم٘مٞم٤مم سم٘مراءة 

 ٓ شم٠مظمذ أًمقهٞم٦م اعمّمدر سمٕملم آقمت٤ٌمر.

س قم٘مٚمٞم٦م ديٜمٞم٦م، شم٤ًمهؿ واًم٥ًٌم اًمذي حيدو إمم ذًمؽ، هق أن اًم٘مراءة اعمٜمٓمٚم٘م٦م ُمـ أؾم

أؾمًٝم٤م وظمٚمٗمٞم٤مهت٤م ذم طمؾ إؿمٙم٤مًمٞم٤مت وشمٜم٤مىمْم٤مت سم٤مدي٦م ذم اًمٜمص ُمٚم٘مٞم٦ًم قمغم اًم٘مٚمقب 

ؾمٙمٞمٜم٦م واؾمت٘مرارًا، وإذا يم٤مٟم٧م هذه اًمًٙمٞمٜم٦م ُمَ٘مّرًا هب٤م، سمٞمد أهن٤م ٓ دمٞم٥م قم٘مالٟمٞم٤ًم قمـ 

، وُمـ صمؿ شمٖمدو أقمجز قمـ أن شم٘مّدم شظم٤مرج اًمديـ»اإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت اعمقضمقدة ُمـ زاوي٦م 

ُمٜمٓم٘مٞم٦م شمًٝمؿ ذم إىمٜم٤مع ُمـ ٓ ي٠مظمذ سم٤معم٤ٌمدئ اًمديٜمٞم٦م، وهذا ُمٕمٜم٤مه أن احل٤مضم٦م  ُمٜمٔمقُم٦م

 ُمتٕمّددة:

ّٜٔ ّٜٔ أيديقفقج شمٜمٌع ُمـ ضورة قمرض اًمديـ سمٚمٖم٦م ذات ـم٤مسمع  ،أ ـ دئْٜ داخِ

قمقعمل، أي ىم٤مدرة قمغم ظمٓم٤مب طمتك ذاك اًمذي ٓ يٕمل إصقل اًمديٜمٞم٦م اًمداظمٚمٞم٦م، وهل 

 ٤ًم اًمتٖم٤ميض قمٜمٝم٤م.طم٤مضّم٦م ُم٤مؾّم٦م اًمٞمقم مل يٕمد ممٙمٜم

إذ إن اًم٘مراءة اعمح٤ميدة ًمٚمٜمص، شمًٛمح سمٛمالطمٔم٦م ُم٤ًمطم٤مت ُمٖمّٞم٦ٌم  ب ـ ظِّٜٔ مًرؾٜٔ،

ذم اًم٘مراءة اًمديٜمٞم٦م سمٗمٕمؾ ؾمٚمٓم٤من آصقل اعم٘مّررة داظمٚمٞم٤ًم، وهذه اعم٤ًمطم٤مت اعمٖمّٞم٦ٌم أو اًمٌ٘مع 

 اًمٖم٤مئٛم٦م إذا ُم٤م شمرايمٛم٧م ومًقف شم١مّدي امم ٟمقع ُمـ ارشم٤ٌمك وومقى ُمٕمرومٞم٦م.

ًمدراؾم٦ٍم ٓ ديٜمٞم٦م )هبذا اعمٕمٜمك( ًمٚمٜمص اًم٘مرآين سمٖمٞم٦م يمِمػ ُم٤ًمطم٤مشمف إذن صمٛم٦م طم٤مضم٦م 

 يم٤موّم٦م ٓجي٤مد ُمٙمّقن ُمتٙم٤مُمؾ اًمّمقرة قمٜمف.

                                                 
ٟم٘مّمد سم٤مًمٕم٘مالٟمٞم٦م هٜم٤م آٟمتٔم٤مم اعمٜمٓم٘مل اعمٛمٙمـ شمٗمًػمه قم٘مٚمٞم٤ًم، ٓ صّح٦م اًمٗمٙمرة أو وم٤ًمده٤م  (9)

وظمراومّٞمتٝم٤م، راضمع سمّمدد شمٕمريٗم٤مت اًمٕم٘مالٟمٞم٦م واُمتٞم٤مزه٤م قمـ اًمّمقاسمٞم٦م: جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج، سمػموت، اًمٕمدد 

ل اًمديـ واًمٕم٘مالٟمٞم٦م ُمع اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك ُمٚمٙمٞم٤من واًمِمٞمخ قمكم م، طمقار طمق4114، ظمريػ 44

 .991ـ  911اًمٕم٤مسمدي واًمديمتقر حمٛمد ًمٖمٜمٝم٤موزن، ظمّمقص٤ًم ص

ٟم٘مّمد ذم شمٕم٤مسمػمٟم٤م سم٤مٕيديقًمقضمل ُم٤م يم٤مٟمٜم٧م ٟمتٞمجتف ُمٕمتٛمدًة قمغم ُمٕمٓمٞم٤مت ديٜمٞم٦م )ُمـ داظمؾ(، دون  (4)

 قمتامد قمغم ُم٘مّدُم٦م داظمٚمٞم٦م.ؾمٚم٥م ؾمٛم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م قمٜمٝم٤م، وسمٖمػمه ُم٤م يم٤مٟم٧م اًمٜمت٤مئ٩م ٟم٤مضمزة ومٞمف دون ا
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ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م، صمّٛم٦م طم٤مضم٦م ـ ٓ رظمّم٦م ـ ًم٘مراءٍة ديٜمٞم٦ٍم داظمٚمٞم٦ٍم ًمٚمٜمص، ٓن ُم٤ًمطم٤مت 

أظمرى ُمٜمف ٓ شمٌدو إٓ إذا ُمأل اإليامن ىمٚم٥م ىم٤مرئف، وهذا أُمٌر ُمٚمٛمقس ذم ىمراءة اًمٜمّمقص 

ٕدسمٞم٦م اًمتل حتت٤مج ًمتٗمًػمه٤م امم شمٗم٤مقمؾ همػم قم٤مدي، يٚمٕم٥م ذم ُمثؾ اًمٜمص اًم٘مرآين آيامُن ا

 دورًا سم٤مًمٖم٤ًم ومٞمف.

وهذا ُم٤م ي٘مقدٟم٤م إمم صمٜم٤مئل ىمراءِة ًمٚمٜمص اًمديٜمل، رسمام يٙمقن أىمدر ُمـ همػمه قمغم إزاًم٦م 

ـ إؾمت٤مر احل٤مضم٦ٌم ًمٚمٜمص ودٓٓشمف، واخلٓمقة اًمتل ىم٤مم هب٤م أسمق زيد وإن مل يٙمـ ُمـ اعمٛمٙم

 طم٤ًمهب٤م قمغم اًم٘مراءة اخل٤مرضمٞم٦م سمٞمد أهن٤م حتٛمؾ ـم٤مسمع هذه اًم٘مراءة وٟمقاهت٤م.

أطم٤مول ذم هذه اعمالطمٔم٦م شم٠ميٞمد أسمق زيد ذم رأيف طمقل ضورة ىمراءة ظمٓم٤مب  اخلٚمًٜ:

اًمٜمٝمْم٦م ٓ متّثٚمف وإقم٤مدة اظمت٤ٌمره، واؾمتدراج هذه اعم٘مقًم٦م إمم اعمدار اًمِمٞمٕمل اًمذي مل 

ه ذم دراؾم٦م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، اًمٚمٝمؿ إٓ ًمٚمٜم٘مد أو يالطمٔمف هم٤مًم٤ًٌم ٓ أسمق زيد وٓ همػم

 اًمت٘مريع ُمع إؾمػ، وهذه إؿمٙم٤مًمٞم٦م أظمرى ٓ ٟمتحدث ومٕماًل قمٜمٝم٤م.

م( وحمٛمد طمًلم اًمٜم٤مئٞمٜمل 9914إن ظمٓم٤مب اًمٜمٝمْم٦م اًمِمٞمٕمل ُمٜمذ حمًـ إُملم )

هـ( 9111هـ( واًمِمٝمرؾمت٤مين )9111هـ( واعمٔمّٗمر )9171هـ( واخل٤مًميص )9111)

م( وُمٖمٜمٞم٦م 9944م( وذيٕمتل )9949ُمٓمٝمري )هـ( و9711وطمتك اًمّمدر )

م( و... مل يٕمد ىم٤مدرًا سمح٤مًمتف اًمتل هق قمٚمٞمٝم٤م قمغم طمّؾ 9911م( واًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل )9949)

اإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت اعمٕم٤مسة يم٤موّم٦م، وُمـ صمؿ ٓ ُمٕمٜمك ًمؽموي٩م صم٘م٤موم٦م سمٕمثف سمٕمث٤ًم ضمًامٟمٞم٤ًم وروطم٤مٟمٞم٤ًم 

صم٤مسمت٦م، وُمـ اخلٓم٠م ُمٕم٤ًم، صّمٛم٦م ذم يمؾ ومٙمر قمٜم٤مس ُمتحريم٦م شمزول سمٛمرور إي٤مم وأظمرى 

٨ٌّم سم٤مًمٕمٜم٤مس اعمتحّريم٦م ذم فمروف شم٤ٌميٜم٧م ومٞمٝم٤م شمٚمؽ اًمٕمٜم٤مس، وُمـ صمؿ يم٤من ُمـ  اًمتِم

اًمالزم شمِمٙمٞمؾ وقمل ضمديد خم٤مًمػ ًمذاك اًمققمل اًمذي شمِمّٙمؾ ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ، يًتٛمّد 

ُمٜمف وٓ يٙمقن صدى ًمف، وهذا ُمٕمٜم٤مه ضورة أن يٙمقن هٜم٤مك ىمراءات ٟم٤مىمدة قمٚمٛمٞم٦م ًمٜمت٤مج 

ِمٞمٕمل، ٓ ىمراءات شمٌجٞمٚمٞم٦م شمًتٝمدف قمغم اًمدوام اؾمتخدام ُمٜمٓمؼ ظمٓم٤مب اًمٜمٝمْم٦م اًم

 شمٕمتٞمٛمل.



 الوحي والظاهرة القرآنية ......................................................... 44

وٓ يٕمٜمل ذًمؽ شمٖمٞمٞم٥م هذا اخلٓم٤مب، يمام حي٤مول شمٞم٤مر أن يٗمٕمؾ ذًمؽ، ومٝمذا سمؽٌم ًمٕمٛمٚمٞم٦م 

اًمتٓمقر اًمداظمكم اًمتل جي٥م قمدم سمؽمه٤م، وُمـ صمؿ ىمراءة هذا اخلٓم٤مب وايمتِم٤مف ؾمٚمٌٞم٤مشمف 

ؼ اًمتقاصؾ اًمٓمٌٞمٕمل اًمذي يًتٓمٞمع احلّد ُمـ وإجي٤مسمٞم٤مشمف هق اًم٘م٤مدر أيمثر ُمـ همػمه قمغم حت٘مٞم

 ظمٚمؼ ومجقات ومٙمري٦م واضمتامقمٞم٦م أيْم٤ًم.

واًم١ًمال اًمذي ـمرطمف أسمق زيد وهمػمه قمغم ظمٓم٤مب اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمريب هق قمٞمٜمف يٛمٙمـ 

؟ شمقضمٞمٝمف امم ظمٓم٤مب اًمٜمٝمْم٦م اًمِمٞمٕمل، عم٤مذا ومِمؾ هذا اخلٓم٤مب ووىمػ دوٟمام طمراك

هت٤م وسم٘مّقة ًمتتًٚمؿ ُم٘م٤مًمٞمد إُمقر؟ عم٤مذا وعم٤مذا شمًتٕمٞمد ادم٤مه٤مت ُم٤م ىمٌؾ ظمٓم٤مب اًمٜمٝمْم٦م طمٞم٤م

م( سم٢مظمراج هذا 9919اًمٕمقدة ًمٕمزًم٦م اإلؾمالم سمٕمد قم٘مقد ُمْمٜمٞم٦م ُمأله٤م اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل )

 اإلؾمالم ُمـ اًم٘مٛم٘مؿ؟! وعم٤مذا اًمٜمٙمقص إمم أظم٤ٌمري٦م ُمٗمرـم٦م سمٕمد ىمرن ُمـ اًمٕم٘مالٟمٞم٦م؟ ...

يمد ُمـ أن أؾمئٚم٦م جي٥م دراؾمتٝم٤م سمروح قمٚمٛمٞم٦م رصٞمٜم٦م وسمٕم٘مؾ ُمًتققم٥م ًمٚمتٓمّقرات، ًمٜمت٠م

اإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًمتل قمّمٗم٧م سمخٓم٤مب اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمريب أو اًمًٜمّل قمّمٗم٧م أيْم٤ًم سمخٓم٤مب 

اًمٜمٝمْم٦م اًمِمٞمٕمل ُمع ومقارق سم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م، دون أن ٟمامصمؾ سملم فمقاهر شمٌدو اعمامصمٚم٦م ومٞمٝم٤م 

 ُمًتٕمّمٞم٦م.

 

 أْطٛيٛدٝا ايٓـ َٚديٛالت٘

ؾم٤مس ظمّمقص٤ًم ًمت٠ميمٞمد أ شُمٗمٝمقم اًمٜمص»يًٕمك اًمديمتقر أسمق زيد ذم دراؾم٤مشمف قمٛمقُم٤ًم و 

ضمديد ذم ىمراءة اًمٜمص وآًمٞم٤مهت٤م، وأّول أريم٤من اًم٘مراءة اجلديدة ًمٚمٜمص اًم٘مرآين ـ أو ُم٤م يًّٛمٞمف 

                                                 
جي٥م أن ٟمِمػم إمم أن ومِمؾ اخلٓم٤مب ٓ يٕمٜمل أّٟمف مل حيّ٘مؼ أي هدف ذم اًمزُم٤من واعمٙم٤من، وإٟمام ذم قمدم  (9)

ىمدرشمف ـ قمغم اًمّمٕمٞمد اًمٕم٤مم ًمألُمقر ـ قمغم اًمدظمقل ذم ُمرطمٚم٦م ضمديدة ُمت٘مّدُم٦م وإهؿ اؾمتٙمامهل٤م ٟمحق 

٤مب اًمٜمٝمْم٦م طمّ٘مؼ أهداوم٤ًم يمٌػمة وقمٛمٞم٘م٦م، وُمـ ُمزيد ُمـ اًمتٓمقير اًمذي يٜم٤مؾم٥م اعمرطمٚم٦م، وإٓ وم٢من ظمٓم

اًمٔمٚمؿ ٟمٕمتف سم٤مًمٗمِمؾ اًمٙم٤مُمؾ، يم٤من أسمرزه٤م إظمراج اإلؾمالم سم٘مّقة ُمـ اًم٘مٛمؿ ُمع اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل رمحف 

 اهلل.
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ـ هق حتٚمٞمؾ اًمٜمص ٟمٗمًف، ذم ظمٓمقة شمٌٕمدٟم٤م ومٞمف قمـ ُم٘مّمقد  أريمقن اخلٓم٤مب اًم٘مرآين

اعم١مًّمػ وهمروف ُمـ وراء اًمٙمالم، إهن٤م قمٛمٚمٞم٦م حتٚمٞمؾ ًمقىم٤مئٕمٞم٦م اًمٜمص ويمٞمٜمقٟمتف اعمًت٘مّٚم٦م، 

، سمؾ ومتٞمٞمزه ًمذاشمف قمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمّمقص اعمتِمّٙمٚم٦م ذم اًمث٘م٤موم٦م، وهذه اخلٓمقة ًمٞمدرس مت٤ميزه

اًمتل شمٌدو ذم اًمٗمّمؾ إّول ُمـ ُمٗمٝمقم اًمٜمص )ُمٗمٝمقم اًمقطمل(، وًمدى حتٚمٞمؾ أسمق زيد 

ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مين، سمِمٙمؾ أيمؼم ُمـ  شاحلروف اعم٘مّٓمٕم٦م ذم أوائؾ اًمًقر»

 ؾمٞم٤مق إًمًٜمٞم٤مت احلديث٦م اًمتل أقمٚمٜم٧م ُمقت سم٘مٞم٦م إسمقاب واًمٗمّمقل، شمْمع أسمق زيد ذم

اعم١مًّمػ، وأقمرو٧م دون رضمٕم٦م ُمًتٜمٙمٗم٦ًم قمـ ُم٘مّمقده، وُمـ صمؿ قمـ ووع آًمٞم٤مت متٜمٝم٩م 

اًمقصقل امم هذا اعم٘مّمقد اًمٜمٝم٤مئل اًمذي أـمٚمؼ قمٚمٞمف قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل 

 .شاعمراد اجلّدي»ُمّمٓمٚمح 

ٗمّن، هل اًمتل متٜمح اًمٜمص إن قمٛمٚمٞم٦م حتٚمٞمؾ اًمٜمص ذاشمف، سمٕمٞمدًا قمـ اعم١مًّمػ وطمتك اعم

، وأي٦م حم٤موًم٦م ًمٚمٕمقدة ًمٚمقراء )وومؼ اًمزُمـ يمٞمٜمقٟمتف ودمٜم٥ّم هدره٤م يمام ي٘مقل قمكم طمرب

اهلرُمٜمٞمقـمٞم٘مل( شمّم٥م ـ ُمـ وضمٝم٦م اًمٜمٔمر هذه ـ ذم قمٛمٚمٞم٦م إهدار ًمٙمٞمٜمقٟم٦م اًمٜمص ؾمقاء 

اؾمتخدُمٜم٤م اعمٜمٝم٩م اًم٘مديؿ وآًمٞم٤مشمف ذم ىمراءة اًمٜمص أو أظمذٟم٤م سمٛمٜمٝم٩م أسمق زيد ٟمٗمًف اًمذي 

٤مول رسمط اًمٜمص دائاًم سم٤مًمقاىمع، وهلذا شمذه٥م وضمٝم٦م اًمٜمٔمر هذه امم ٟمٗمل اًمٜم٘مد حي

آيديقًمقضمل آٟمٓمقًمقضمل ًمٚمٜمص، ٟٓمف يًتٝمدف حتديد اعم٘مقل، ومٞمام اعمٓمٚمقب ٟم٘مد 

قمٚمٛمل يٙمِمػ اعمًتقر واعمجٝمقل ذم اًمٜمص، وهق سم٤مب أّول ُمـ ومتحف أريمقن وهمػمه 

                                                 
يٗمّْمؾ اًمديمتقر حمٛمد أريمقن ٕؾم٤ٌمب شمٕمقد ـ ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمره ـ إمم وم٤مرق سملم اًمٕم٘مؾ اًمٙمت٤ميب  (9)

ب اًم٘مرآين سمدًٓ قمـ اًمٜمص اًم٘مرآين، وهق ُمقوقع ه٤مم واًمٕم٘مؾ اًمِمٗم٤مهل، اؾمتخدام ُمّمٓمٚمح اخلٓم٤م

٤مؾم٦م أيْم٤ًم طمّتك قمغم صٕمٞمد ايمتِم٤مف اعمراد ُمـ اًمٜمص، ٓطمظ قمغم ؾمٌٞمؾ  ًّ ضمدًا وذا ٟمت٤مئ٩م قمٚمٛمّٞم٦م طم

اعمث٤مل ُم٤م ذيمره ذم: اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ٟم٘مد واضمتٝم٤مد، شمرمج٦م وشمٕمٚمٞمؼ ه٤مؿمؿ ص٤مًمح، دار اًم٤ًمىمل، 

 .44م، ص9991سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، 

 .491ـ  491٘مد اًمٜمص، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، صٟم (4)
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 .أيْم٤مً 

كم طمرب ذم محٚمتف اًمٜم٤مىمدة ٕسمق زيد سمقصٗمف وًمًٜم٤م ٟمامرس إٓ شمقصٞمٗم٤ًم، وٓ ٟمقاومؼ قم

، ُمٕمتؼمًا إّي٤مه شم٘مدُمٞم٤ًم حم٤موًمتف سم٠مهن٤م ظمٓم٤مب يٜم٤مهض إصقًمٞم٦م وًمٙمٜمف ي٘مػ قمغم أروٝم٤م

، ُمٗمْماًل شمًٛمٞم٦م أظمرى عمٗمٝمقم قمٚمامٟمٞم٤ًم ذم ُمٚمٗمقفم٤مشمف ًمٙمٜمف أصقزم ُمـ طمٞم٨م سمٜمٞم٦م شمٗمٙمػمه

قان، وىمد اٟمٓمٚمؼ طمرب يمام ومٕمؾ هق ذم يمت٤مسمف اًمذي حيٛمؾ هذا اًمٕمٜم شٟم٘مد اًمٜمص»اًمٜمص هل 

، ُمّمٜمٗم٤ًم اي٤مه ذم قمداد حتٚمٞماًل ٟم٘مدي٤ًم ًمٚم٘مرآن وقمٚمقُمف شُمٗمٝمقم اًمٜمص»ذم ذًمؽ ُمـ اقمت٤ٌمره 

، وهق إن قم٤مسمف قمغم ذًمؽ وم٘مد أىمّر ؾمٚمًٚم٦م ٟم٘مد اًمٗمٙمر اًمديٜمل قمٛمقُم٤ًم واًمٜمٌقي ظمّمقص٤مً 

٦م اخلٓم٤مب اًمديٜمل رؤي»ذم يمت٤مسمف اًمالطمؼ  شُمٗمٝمقم اًمٜمص»ًمف سم٠مٟمف طمّ٘مؼ ُم٤م حتٗمظ ُمٜمف ذم 

 .شٟم٘مدي٦م

سمٛمح٤موًم٦م شمٖمٞمػم داظمكم يمام يٍمح هق  شُمٗمٝمقم اًمٜمص»ُمـ اًمقاوح أن أسمق زيد ي٘مقم ذم 

، أو ومٚمٜم٘مؾ إٟم٘مالب أسمٞمض، وهذا اعمٜمٝم٩م قمٛمقُم٤ًم مل يٕمد يرى سمف ومريؼ ُمـ ٟمٗمًف أيْم٤مً 

اًمتٞم٤مر اعمقؾمقم اًمٞمقم سم٤مًمٕمٚمامين، اهنؿ يريدون دمٜم٥ّم اًمٜمص ٟمٗمًف واًمٜم٠مي سم٤مًمذات قمٜمف، 

ضمٕمٞم٦م سمديٚم٦م يم٤مئٜم٦م ُم٤م يم٤مٟم٧م، وهق ُم٤م مل ي٘مؿ سمف أسمق زيد ذم حتٚمٞمٚمف ًمٕمٚمقم اًم٘مرآن، حت٘مٞم٘م٤ًم عمر

طمٞم٨م طميشمف جمٛمؾ اًمٜمّمقص اًمؽماصمٞم٦م ُمـ اًمٖمزازم واًم٤ٌمىمالين واًمزريمٌم واًمًٞمقـمل 

واًم٘م٤ميض قمٌداجل٤ٌمر واسمـ ظمٚمدون واجلرضم٤مين واسمـ قمريب و... ومل يِمّذ قمـ حم٤موًمتف 

                                                 
 .411ـ  419اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (9)

 .411ـ  999اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (4)

 .491اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (1)

 .94، واٟمٔمر ايْم٤ًم آؾمتالب وآرشمداد، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ص411اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (7)

 .419ٟم٘مد اًمٜمص، ص (1)

 اعمّمدر ٟمٗمًف. (1)

 .91و  4يمٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ،  (4)
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 ُمثؾ ُمٗمٝمقم اًمقطمل ودراؾمتف ًمف. اًمداظمٚمٞم٦م هذه ؾمقى سمٕمض إسمح٤مث اًم٘مٚمٞمٚم٦م

وإذا يم٤مٟم٧م ُمٙمرُم٦م قمكم طمرب ـ وأدوٟمٞمس ـ اٟمف سيح ذم أومٙم٤مره ؿمّٗم٤مف ومٞمام ي٘مقل، 

وم٢من اًمٙمثػميـ ُمـ اًمذيـ يقاوم٘مقٟمف اًمرأي، ويٕمٛمٚمقن ووم٘م٤ًم ًمذًمؽ، حي٤موًمقن حت٘مٞمؼ اًمٖم٤مي٦م 

 ٟمٗمًٝم٤م قمـ ـمريؼ إومراغ داظمكم، وهل ُمٗم٤مرىم٦م شمًتحؼ اًمت٠مُّمؾ.

ؾ أسمق زيد ُمٜمٓم٘م٦م احلروف اعم٘مٓمٕم٦م ُمًتٕمرو٤ًم اًمٜمٔمري٤مت وقمغم أي٦م طم٤مل، قمٜمدُم٤م يدظم

اعم٘مقًم٦م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمتٗمًػم اًمٕمددي اًمذي يرسمٓمٝم٤م سمت٤مريخ آؾمالم، ُمرورًا سم٤مًمتٗمًػم اًمرُمزي 

اًمذي جيٕمؾ ُمٜمٝم٤م إؿم٤مرات ًمألؾمامء واًمّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م.. وصقًٓ إمم شمّمٜمٞمٗمٝم٤م أؾمامء ًمٚمًقر 

روف وُم٤م يٗمٝمٛمف ُمـ مج٤مع اًمتٗمًػمات اًمقاردة ومٞمٝم٤م و.. وم٢من ُم٤م يٕمٜمٞمف ذم حتٚمٞمؾ هذه احل

شمٗمًػمًا( ًمٞمس ؾمقى إسار اًمٜمص ذم سم٘مٕم٦م اًمٖمٛمقض هذه قمغم إُم٤مزة  91اًمٙمثػمة هل٤م )

ٟمٗمًف، وُمـ صمؿ ىمدرشمف قمغم اًمتٗم٤مقمؾ ُمع اًمث٘م٤موم٦م زُمٙم٤مٟمٞم٤ًم، وهذا ُم٤م يدظمؾ أسمق زيد ذم قمٛمٚمٞم٦م 

وومؼ ٟمٔمؿ  حتٚمٞمؾ ـ يمام أذٟم٤م ـ شمتج٤موز ُمدًمقل احلروف اعم٘مّٓمٕم٦م واعم٘مّمقد اإلهلل ُمٜمٝم٤م

 اًمدٓٓت، ًمتّم٥م ذم قمٛمٚمٞم٦م درس اًمٜمص قمٞمٜمف وُمٙم٤مٟمتف سملم اًمٜمّمقص.

وشمٌدو قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمٙمٞمؽ اعمْمٜمٞم٦م اًمتل يامرؾمٝم٤م أسمق زيد عمٗمٝمقم اًمقطمل، ايمثر شمدًمٞماًل قمغم 

ُم٤م ٟم٘مقل، ومٕمٜمدُم٤م حي٤مول أسمق زيد شمٗمًػم وضمقد اًمقطمل ذم اًمث٘م٤موم٦م ًمػمسمط سملم هذا اعمقوقع 

ذم اًمٜمٝم٤مي٦م، ٓ يٕمٜمٞمف قمدا حتٚمٞمؾ ُمٗمٝمقم اًمٜمص ٟمٗمًف، إن  شُمٜمتج٤ًم صم٘م٤مومٞم٤مً »واقمت٤ٌمر اًم٘مرآن 

اًمٜمٔمري٦م اًمتل شم٘مقل سم٠مّن اًمٜمص يتقًمد ُمـ اًمقاىمع صمؿ ي٘مقم ذم طمريم٦م راضمٕم٦م سم٢مقم٤مدة صقغ 

 اًمقاىمع ًمػميّمٌف شمريمٞم٤ًٌم ضمديدًا، ًمٞم٧ًم ؾمقى حم٤موًم٦م ًمتحٚمٞمؾ اًمٜمص ذاشمف.

ٚمقاىمع ذم طمريمتف إقم٤مدة إٟمت٤مج اًمٜمص ًم شاًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦م»وحيّٚمؾ أسمق زيد ذم 

سمٕمٛمٚمٞم٦م إقم٤مدة سمٜم٤مء دًٓم٦م اًمٕمالىم٤مت اًمٚمٖمقي٦م ذم ٟمٔم٤مم اًمٚمٖم٦م إؾم٤مد، طمٞم٨م يتؿ »اًمراضمٕم٦م، 

حتقيؾ شمٚمؽ اًمٕمالىم٤مت ذم ٟمًؼ اًمٕمالُم٤مت اًمٚمٖمقي٦م امم ٟمًؼ اًمٕمالُم٤مت اًمًٛمٞمقًمقضمٞم٦م )أو 

اًمًٞمٛمٞمقـمٞم٘مٞم٦م(، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى شم٘مقم اًمٚمٖم٦م اًمديٜمٞم٦م ُمـ ظمالل قمٛمٚمٞم٦م اًمتحقيؾ شمٚمؽ ـ 

ـ سم٤مٓؾمتٞمالء قمغم اًمٚمٖم٦م آؾم٤مؾمٞم٦م  Semiosisٞمٝم٤م ُمّمٓمٚمح اًمًٛمٓم٘م٦م ويٓمٚمؼ قمٚم
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اًمذي شمٜمّٔمٛمف  شاًمٕم٤ممل»وآؾمتحقاذ قمٚمٞمٝم٤م، وآؾمتٞمالء قمغم اًمٚمٖم٦م يٕمٜمل آؾمتٞمالء قمغم 

قمـ  شاإلٟم٤ًمن»اًمٚمٖم٦م ُمـ ظمالل ٟمٔم٤مُمٝم٤م اًمٕمالُم٤ميت، وهذا يٗميض سمدوره إمم آؾمتٞمالء قمغم 

 .شـمريؼ اُمتالك وقمٞمف سمآًمٞم٤مت اًمتحقيؾ...

وهبذا ٟمٗمٝمؿ اخلٓمقة اعمت٘مّدُم٦م اًمتل ظمٓم٤مه٤م أسمق زيد ذم دراؾم٦م اًمٜمص اًم٘مرآين ُمـ زاوي٦م 

 طمديث٦م هذه اعمّرة ُمت٤مسمٕم٤ًم ذم ذًمؽ أٟمامط اًمٗمٝمؿ اهلرُمٜمٞمقـمٞم٘مل احلدي٨م.

واذا يم٤مٟم٧م قمٚمقم اًم٘مرآن، وقمٚمؿ اًمٙمالم اإلؾمالُمل واًمٗمٚمًٗم٦م أيْم٤ًم، ىمد درؾم٧م اًمٜمص 

٤مت ُمتٜمّققم٦م اُمتدت ُمـ حتٚمٞمؾ طم٘مٞم٘م٦م اًمقطمل هبذه اًمٓمري٘م٦م ذم صمٜم٤مئٞم٤مت قمديدة ووٛمـ اضم٤مسم

وأٟمقاقمف )ٟمٔمري٦م اخلٞم٤مل قمٜمد اًمٗم٤مرايب( طمتك آقمج٤مز وأؿمٙم٤مًمف، وسمذًمؽ ٟمٙمقن ىمد ؾمجٚمٜم٤م 

ُمالطمٔم٦م ٟم٤مىمدة قمغم اًم٘مٓمٞمٕم٦م اًمتل رسمام حي٤مول اًمٌٕمض إطمداصمٝم٤م، سم٤مومؽماض أن دراؾم٦م اًمٜمص 

اجلٝمقد اًمتل سمذًم٧م  سمقىم٤مئٕمٞمتف أُمٌر همػم ُمًٌقق ذم إًمًٜمٞم٦م احلديث٦م، ومٞمام يتؿ دم٤مهؾ يمّؾ 

ؾم٤مسم٘م٤ًم ُمـ ضم٤مٟم٥م ومرىم٤مء ذم اًمٗمٙمر واًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م... وم٢من ُم٤م يٛمٞمز أسمق زيد اقمتامده ـ يمام 

يقطمل ـ اخلروج قمـ ُم٤م يًٛمٞمف أريمقن اًمًٞم٤مج اًمدوهمامئل اعمٖمٚمؼ، وقمـ آيديقًمقضمٞم٤مت 

 ق ٟمٗمًفاعمً٘مٓم٦م، إذ إن ُمٜمٝم٩م أسمق زيد ىم٤مئؿ ـ ُمت٠مصمرًا سم٠مومٙم٤مر شمقؿمٞمٝمٞمٙمق ايزوشمًق يمام أىمّر ه

ـ قمغم ومّمؾ اًمٜمص قمـ أرسم٤مب آٟمقاع )طم٥ًم اًمتٕمٌػم اإلذاىمل( اًمتل شمدقمل أن ًمٚمٜمص 

وضمقدًا ىمدياًم أقمالئٞم٤ًم ُمٜمِم٠مًة قمالىم٦م وـمٞمدة سمٞمٜمف وسملم اًمّمٗم٤مت واًمذات إزًمٞم٦م يمام هق 

احل٤مل ذم اًمٗمٙمر إؿمٕمري، إن ٟمٗمل آقمت٘م٤مد سم٘مدم اًم٘مرآن وإظمذ سمحدوصمف يم٤من هق اعمٗمت٤مح 

طمّ٘مؼ ٓسمق زيد مت٤ميزه قمـ اعمح٤موٓت اًم٤ًمسم٘م٦م ذم جم٤مل اًمٙمالم وقمٚمقم اًم٘مرآن  آيمؼم اًمذي

 .إذا أردٟم٤م أن ٟم٠مظمذ حم٤موًمتف وٛمـ ُمٜم٤مظمٝم٤م سمقصٗمف ُمٜم٤مظم٤ًم أؿمٕمري٤مً 

                                                 
، واٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ اًمٗمٙمرة وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م ذم اًمٗمّمؾ 4ٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦م، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، صاًم (9)

 .411ـ  491اخل٤مُمس ُمـ اًمٙمت٤مب ٟمٗمًف، ص

 .94و  1يمٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ص  (4)

 .41ـ  14و 17ـ  11، واًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦م، ص47ـ  19ُمٗمٝمقم اًمٜمص، ص  (1)
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وًمٙمٜمٜم٤م ـ وسمٕمٞمدًا قمـ اجلدل اًمٙمالُمل إؿمٕمري اعمٕمتـززم ذم ظمٚمؼ اًم٘مرآن، وُم٤م ضمّره ُمـ 

ؤل قمـ ُمدى طم٤مضم٦م أسمق زيد ٓؾمتٙمامل حمٜم٦م قمغم آؾمالم واعمًٚمٛملم ـ ٟمح٤مول إصم٤مرة شم٤ًم

 ُمنموقمف امم شمٜمحٞم٦م ُم٘مقًم٦م ىمدم اًم٘مرآن سم٤مًمٙم٤مُمؾ.

واًم١ًمال هق: أمل يٙمـ سم٢مُمٙم٤من أسمق زيد رسمط اًمٜمص سم٤مًمقاىمع دون اعم٤ًمس سم٘مدم اًم٘مرآن؟ 

وهؾ صحٞمح أن ٟمٔمري٦م ىمدم اًم٘مرآن همػم ىم٤مدرة ذم قمٛمٚمٞم٦م شمٓمقير داظمكم قمغم ووع اًمٜمص 

ل شمتحٛمؾ ومٕماًل يمؾ ختّٚمٗم٤مت ىمراءة اًمٜمص اًمديٜمل ذم ُمقوع اعمقايم٦ٌم ًمٚمقاىمع؟ وهؾ هل اًمت

اإلؾمالم؟ أم أن ختّٚمٗم٤مت ىمراءة اًمٜمص يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ًمدى ومرق )همػم اعمٕمتزًم٦م( ٓ شمٜمثٜمل 

 شمٜم٤مهض ٟمٔمري٦م ىمدم اًم٘مرآن؟ وُمـ صمؿ وم٤معمٓمٚمقب ُمالطم٘م٦م اعمِمٙمٚم٦م ذم ُمٙم٤من آظمر.

صٗمف يمٞم٤مٟم٤ًم ًمٕمّؾ اجلقاب يٙمٛمـ ذم اًمتٗمرىم٦م ُم٤م سملم اًم٘مرآن )ووم٘م٤ًم ًمٜمٔمري٦م ىمدُمف( سمق

اٟمٓمقًمقضمٞم٤ًم أزًمٞم٤ًم، وُم٤م سمٞمٜمف سمقصٗمف ُمٔم٤مهر شمؽماءى ًمٜم٤م، إن ضمٕمؾ وضمقد اًم٘مرآن أزًمٞم٤ًم ٓ 

يٕمٜمل قمزًمف قمـ اًمقاىمع اًمذي ٟمـزل ومٞمف، ٓن ُمٕمٜمك ىمدم اًم٘مرآن ان اًمٙمالم آهلل صٗم٦م 

ذاشمٞم٦م ومٝمل ىمديٛم٦م، واذا يم٤من اًمٜمص أزًمٞم٤ًم ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه شمٕم٤مًمٞمف قمـ اًمقىم٤مئع اًمتل طمدصم٧م زُمـ 

، إٓ أن هذا اجل٤مٟم٥م هق اجل٤مٟم٥م اًمذي يرسمط قمالىم٦م اهلل سم٤مًمٜمص، ذم طملم أٟمٜم٤م ‘اًمرؾمقل

ٟمريد حتديد اجل٤مٟم٥م اًمذي يرسمٓمٜم٤م ٟمحـ سم٤مًمٜمص، وهق ضم٤مٟم٥م يتحّرك ُمع أطمداصمٜم٤م ووىم٤مئٕمٜم٤م 

 وًمق يم٤من ُمٙمتقسم٤ًم ىمٌؾ ذًمؽ ًمٙمٜمف ٟم٤مفمٌر إًمٞمٜم٤م.

اًمٙمالم ذم وًمت٘مري٥م اًمٗمٙمرة ٟم٠مظمذ ُمث٤مل قمٚمؿ اهلل سم٤مجلزئٞم٤مت سمٕمٞمدًا قمـ ضمدل اًمٗمٚمًٗم٦م و

هذا اعمث٤مل، وم٢من اًمٕمٚمؿ صٗم٦م ذات، ًمٙمـ هذا ٓ يٕمٜمل ان هٜم٤مك ىمٓمٞمٕم٦م يم٤مُمٚم٦م سمٞمٜمف وسملم 

اًمقاىمع اخل٤مرضمل اعمتحّقل، ٓن هذا اًمقاىمع هق ُمتٕمّٚمؼ اًمٕمٚمؿ، وم٢مذا ومّمٚمٜم٤مه قمـ اًمقاىمع 

ومٝمذا حتقيؾ ًمف إمم ضمٝمؾ، وهٙمذا ُمث٤مل آظمتٞم٤مر آٟم٤ًمين وومؼ ُم٘مقًم٦م سمٕمض اًمٕمٚمامء، إن 

٤مء أن ي٘مقم آٟم٤ًمن سم٤مًمّمالة قمـ اظمتٞم٤مر، وم٢مذا صدر اًمٗمٕمؾ ٓ قمـ اظمتٞم٤مر اهلل اراد وؿم

ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه ختّٚمػ اًمقاىمع قمـ إرادة اهلل، وهذا ُم٤م جيٕمؾ اإلرادشملم آهلٞم٦م وآٟم٤ًمٟمٞم٦م ذم 

 قمالىم٦م ـمقًمٞم٦م وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ضمدل ُمًتديؿ.
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اًمٗمٕمؾ قمـ إن اًمٜمص اًم٘مرآين اًم٘مديؿ ٟم٤مفمر إمم واىمع آٍت، مت٤مُم٤ًم يمٜمٔمر آرادة ًمقىمقع 

اظمتٞم٤مر، ومٙمام ٓ يقضم٥م ذًمؽ ؾمٚم٥م آظمتٞم٤مر قمـ آٟم٤ًمن، يمذًمؽ ٓ ي١مدي امم ؾمٚم٥م 

اًم٘مرآن قمـ اًمقاىمع، إن قمالىم٦م اًمٜمص سم٤مهلل قمالىم٦م شمتٕم٤ممم قمـ اًمزُم٤من واعمٙم٤من هلذا ومٝمق ىمديؿ، 

 ًمٙمـ اًمٕمالىم٦م طمٞمٜمام شمرشمٌط سم٤مًمقاىمع شمٕم٤مد إًمٞمٝم٤م ؾمٛم٦م احلريمٞم٦م، يمٕمالىم٦م اًمٗمٕمؾ آهلل سم٤مًم٘مدرة.

اًمدوم٤مع قمـ ٟمٔمري٦م ىمدم اًم٘مرآن، وإٟمام ٟمًتٝمدف اًمت٠ميمٞمد قمغم أن ُمنموع أسمق زيد  ٓ ٟمٌٖمل

مل يٙمـ سمح٤مضم٦م ًمٜمًػ هذه اًمٜمٔمري٦م، سمؾ ًمتٓمقيره٤م داظمٚمٞم٤ًم، سمؾ يم٤من سم٢مُمٙم٤مٟمف ختٓمٞمٝم٤م دون 

ضمٕمٚمٝم٤م آؾم٤مس اًمذي شم٘مقم قمغم هدُمف يمؾ حم٤موًمتف، ًمٙمـ أسمق زيد ايمتٗمك سمت٘مزيؿ يمؾ 

، دون أن حي٤مول ات ـم٤مسمع أؾمٓمقرياًمٗمروٞم٤مت إظمرى همػم ومروٞمتف سمقصٗمٝم٤م ذ

 اًمتٗمتٞمش قمـ ُمٜمٗمذ يتج٤مهؾ اًمٜمٔمري٦م اعمذيمقرة.

إن ؿم٤مهدٟم٤م قمغم اُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتٗمٙمٞمؽ هذه هق شمٕم٤مـمل قمٚمامء اًم٘مرآن، وم٘مد ٟم٘مؾ أسمق زيد 

ٟمٗمًف قمٜمٝمؿ ـ وقمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ـ ُم٤م ي١ميد ُم٘مقًمتف ذم شم٤مرخيٞم٦م اًمٜمص ورسمٓمف سم٤مًمقاىمع، وُمـ صمؿ 

ٜمًقخ وأؾم٤ٌمب اًمٜمزول واعمٙمل واعمدين.. ومٝمؿ اًمٜمص وم٘مد اؾمتٓم٤مقمقا ذم ُمثؾ اًمٜم٤مؾمخ واعم

سمقصٗمف طمريم٦م شمٗم٤مقمٚمٞم٦م ُمع اًمقاىمع، دون أن متّس حم٤موًمتٝمؿ هذه ـ ٓ أىمؾ وومؼ شمّمّقرهؿ ـ 

 أؾمًٝمؿ اًمٙمالُمٞم٦م.

 

١ّٝ ايٓـ / ددٍ ايٓـ ٚايٛاقع  تازخي

وهبذا اعمدظمؾ اًمذي ىمٓمع أسمق زيد سمف طمٌؾ آشمّم٤مل ُمع إقمغم دون ان يٜمٙمر أًمقهٞم٦م 

وع ٟمٗمًف وجمٛمؾ دراؾم٤مشمف حت٧م ُمٔمٚم٦م ضمدًمٞم٦م اًمٜمص واًمقاىمع ًمتخّٞمؿ قمغم اعمّمدر، و

حم٤موًمتف فمالل اعمدرؾم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م، وهذا اًمرسمط اًمذي ىم٤مم سمف أسمق زيد سملم قمٚمقم اًم٘مرآن 

واًمت٤مريخ يم٤من ه٤مُّم٤ًم وُٓمٕم٤ًم ذم حم٤موًمتف، ومٌٕمد أن ٟمّحك ـ وومؼ شمّمّقراشمف ـ ُم٘مقًم٦م أزًمٞم٦م 

                                                 
 .1يمٞم٤من، ص (9)
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ف ًمٙمل يٕمٞمد اٟمت٤مج اًمٕمالىم٦م ُمع اًمٜمص اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ اًمٜمص ضم٤مٟم٤ًٌم، أوحك اعمج٤مل ُمٗمتقطم٤ًم ًم

اًمقاىمع، ومٌدل اًمٌدء ذم طمريم٦م ُمـ اًمٜمص إمم اًمقاىمع قمٙمس أسمق زيد اعمًػم ُمـ اًمقاىمع امم 

اًمٜمص، واذا ُم٤م اؾمتثٜمٞمٜم٤م ُم٤ٌمطم٨م ىمٚمٞمٚم٦م ذم دراؾم٦م أسمق زيد ًمٕمٚمقم اًم٘مرآن ـ يمام شم٘مدم ـ وم٢مٟمٜم٤م 

ذم إٟمِم٤مء هذه اًمٕمالىم٦م اجلدًمٞم٦م سملم  ٟمجد اخلط اًمٕم٤مم اًمذي ؾم٤مر قمٚمٞمف، سمؾ واؾمتٝمدومف، يم٤مُمٜم٤مً 

 اًمٜمص واًمقاىمع.

 ًم٘مد اؾمتٕمرض أسمق زيد هذه اًمٕمالىم٦م قمغم صٕمٞمديـ:

1،ًٚ ًٚ ثَٚؾٔ وُمـ صمؿ رسمط  ـ ظذ صًٔد افْص ًٍٕف حْٔام ربىف بٚفقاؿع فٌٔدو مْتج

اًمقاىمع سمف ًمٞمٙمٛمؾ طمٚم٘م٦م اجلدًمٞم٦م اًمتل ـمرطمٝم٤م طمٞمٜمام ذه٥م إمم شم٠مصمػم اًمٜمص اعمتاميز يم٤مًم٘مرآن 

 ع ُمِمٙماًل اًمث٘م٤موم٦م شمِمٙمٞماًل ضمديدًا.ذم اًمقاىم

وىمد يم٤مٟم٧م هذه اعمح٤موًم٦م أهؿ اعمح٤موٓت، سمؾ وأؾم٤مؾم٤ًم ًمٚمّمٕمٞمد اًمث٤مين أيت احلدي٨م 

قمٜمف، أي أن أسمق زيد ؾمٕمك ذم هذه اعمح٤موًم٦م هٜم٤م ًمٌٜم٤مء اًمٜمص ُمـ زاوي٦م اٟمٓمقًمقضمٞم٦م وضمقدي٦م 

ًٌتٛمٞم٤ًم يمٛم٘مّدُم٦م ٓؾمتٙمامل أو وم٘مؾ ًمٚمنموع ذم دراؾم٦م قمٚمقم اًم٘مرآن سمقصٗمٝم٤م ُمٜمٝمج٤ًم اي

دراؾم٦ًم شمتٜم٤مؾمؼ واٟمٓمقًمقضمٞم٤م اًمٜمص ٟمٗمًف، ومٕمٜمدُم٤م يٙمقن اًمٜمص ذم وىم٤مئٕمٞمتف ُمٗم٤مرىم٤ًم سمٛمٕمٜمك 

ُمـ اعمٕم٤مين ًمٚمذات اًمّم٤مدرة قمٜمف ذم قمٞمٜمٝم٤م وصٗم٤مهت٤م وأؾمامئٝم٤م، وُمـ صمؿ ـ يمام يراه أسمق زيد ـ 

 يمٞم٤مٟم٤ًم ذم اًمزُم٤من واعمٙم٤من ٓ ُمتٕم٤مًمٞم٤ًم قمٜمف، وم٢من هذا يٕمٜمل سمٜم٤مء آروٞم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمت٤مرخيٞم٦م

اًمٜمص أٟمٓمقًمقضمٞم٤ًم، سمقصٗمٝم٤م ُم٘مدُم٦م ًمت٤مرخيٞمتف ُمٕمرومٞم٤ًم، أي ًمٌٜم٤مء ىمراءشمف وآًمٞم٤مت هذه اًم٘مراءة 

قمغم أؾم٤مس شم٤مرخيل يمام ومٕمٚمف أسمق زيد ومٞمام سمٕمد ؾمٞمام ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمـزول واعمٙمل واعمدين 

واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ، وهق ُم٤م ضمّٝمز ًمف اعمج٤مل ًمتًجٞمؾ ٟم٘مده اًم٘مقي قمغم اًمٖمزازم ذم دراؾمتف 

 .شُمٗمٝمقم اًمٜمص»آظمػمة ُمـ 

أي ووع آًمٞم٤مت اًم٘مراءة ذم ؾمٞم٤مق  ـ ظذ صًٔد ؾٓؿ افْص وؿراءة مدفقٓتف،2

شم٤مرخيل، وذم إـم٤مر ضمدل، هذا اجلدل يٛمٙمـ شمّمٜمٞمٗمف امم صٜمٗملم يمام ٟمٗمٝمٛمف ُمـ أسمق زيد 

 ٟمٗمًف:
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ُمًتٌٕمديـ اعم١مًّمػ واًمقاىمع اعمحٞمط سم٤مًمٜمص ٟمٗمًف،  إول: جدل افْص مع افَٚرئ،

ؾم٤مت اهلرُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٦م واًمًٞمٛمقـمٞم٘مٞم٦م إظمػمة، سمؾ هق ـ يمام وهق ضمدل ريّمزت قمٚمٞمف اًمدرا

، ًمٙمٜمف ي٘مقل أسمق زيد ٟمٗمًف ـ ٟم٘مٓم٦م اًمٌداي٦م واًم٘مْمٞم٦م اعمٚمّح٦م قمٜمد ومالؾمٗم٦م اهلرُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م

شمريمٞمز يراه أسمق زيد ُم٤ٌمًمٖم٤ًم ومٞمف قمغم طم٤ًمب يمٞمٜمقٟم٦م اًمٜمص، وىمد اهتؿ سمف يمثػمًا ذم دراؾمتٞمف 

تـزًم٦م وقمٜمد اعمتّمّقوم٦م ذم أرىمك أؿمٙم٤مهلؿ ُمع اًمِمٝمػمشملم طمقل اًمتٗمًػم واًمت٠مويؾ قمٜمد اعمٕم

 .حمٞمك اًمديـ سمـ قمريب

إن اًمٜمص يمٞم٤من ص٤مُم٧م، يمام حيٚمق ًمٚمدراؾملم آيراٟمٞملم اعمٕم٤مسيـ شمقفمٞمػ هذا 

اعمّمٓمٚمح يمثػمًا، واًمنميٕم٦م ُمـ صمؿ ص٤مُمت٦م ٓ شمٜمٓمؼ، وهذا يٕمٜمل أن ومٝمؿ اًمٜمص قمٛمٚمٞم٦م ٓ 

ُم٤ًم يم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م ٓ حتٙمل قمـ ٟمٗمًٝم٤م شمٌدأ ُمـ اًمٜمص ٟمٗمًف، وإٟمام ُمـ دارؾمف وُمـ ي٘مرؤه، مت٤م

 وٓ شمٜمٓمؼ قمـ ذاهت٤م، وإٟمام دارؾمٝم٤م هق اًمذي يٜمٓمؼ.

ان اًمٗمروٞم٤مت اًم٘مٌٚمٞم٦م واًمٌٜمك اعمٕمرومٞم٦م اًمتحتٞم٦م اًمتل ختتـزن ذم ذهـ اًم٘م٤مرئ، يمام أن 

اًمقوع آضمتامقمل واًمًٞم٤مد ًمف هق أظمر يٙمّقن ُمع سم٘مٞم٦م اًمٕمٜم٤مس اًمٜمّٔم٤مرات اًمتل 

ٜمل أن اًمٜمص ؾمٞمٖمدو شم٤مسمٕم٤ًم ًمّٚمقن اًمذي ايمتًٌتف ُمـ ىمٌؾ يْمٕمٝم٤م ًمٙمل يٓم٤مًمع اًمٜمص، مم٤م يٕم

 اًمٜمّٔم٤مرة قمٞمٜمٝم٤م.

إن اظمتالف ُمٜم٤مه٩م اعمٗمنيـ ذم اًمٕمٍم احلدي٨م ومٞمام يتّمؾ سمتٗمًػم اًم٘مرآن ُم٤م شمزال »

، حمقر دم٤مهؾ اعمٗمّن ًمت٠ميمٞمد اًمٜمص، وحمقر اًمت٠ميمٞمد قمغم ششمدور طمقل هذيـ اعمحقريـ

ٞم٦م ُمٌٚمٖم٤ًم ضمٕمؾ ُمٝمٛم٦م اًم٘م٤مرئ ومٝمؿ اعم١مًّمػ قمالىم٦م اعمٗمّن سم٤مًمٜمص، اًمذي سمٚمغ ُمع اًمروُم٤مٟمً

                                                 
 .91يؾ، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، صإؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مراءة وآًمٞم٤مت اًمت٠مو (9)

أٟمٔمر، ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾ، دراؾم٦م ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن قمٜمد حمٞمك اًمديـ سمـ قمريب، ٟمٍم طم٤مُمد أسمق زيد،  (4)

م، واٟمٔمر ًمف ايْم٤ًم، آدم٤مه 9991اعمريمز اًمث٘م٤مذم اًمٕمريب، سمػموت واًمدار اًمٌٞمْم٤مء، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م، 

عمٕمتزًم٦م، اعمريمز اًمث٘م٤مذم اًمٕمريب، سمػموت اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػم، دراؾم٦م ذم ىمْمٞم٦م اعمج٤مز ذم اًم٘مرآن قمٜمد ا

 م.9991واًمدار اًمٌٞمْم٤مء، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م، 
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 . سمقصٗمف ُم٘مّدُم٦م ًمٗمٝمؿ اًمٜمص ٟمٗمًف يمام ي٘مقل اسمق زيد

واٟمٓمالىم٤ًم ُمـ هذه اًمٗمٙمرة، شمٖمدو ٟمٔمرشمٜم٤م ًمٚمؽماث يمّٚمف حمٙمقُم٦م ًمٜمٔمرشمٜم٤م حل٤مضٟم٤م، ويتٌّدد 

اًمقهؿ اًمت٘مٚمٞمدي اًمذي يريد اًمٗمّمؾ سملم اعمقىمػ احل٤مزم ًمٚم٤ٌمطم٨م ورؤيتف ًمٚمؽماث، وُمـ صمؿ 

اًمدراؾم٦م »ُمتٜم٤مىمْم٤ًم احلدي٨م سمٕمد ذًمؽ ـ يمام يراه أسمق زيد ـ قمـ رء اؾمٛمف  يٌدو أُمراً 

 .ًمٚماميض، وهذا يٕمٜمل اٟمف ٓ شمقضمد صمٛم٦م ىمراءة سمريئ٦م يمام ي٘مقل ًمقي آًمتقؾمػم شاعمقوققمٞم٦م

ورهمؿ أن أسمق زيد ي٘مّر هبذه احل٘مٞم٘م٦م اًمتل ُم٤م شمـزال شمتحٗمظ قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اًمتٞم٤مرات 

اًمٜمًٌٞم٦م ووم٤ًمد احل٘مٞم٘م٦م، آ أن دراؾمتف ًمٕمٚمقم اًم٘مرآن اًمتل اًمديٜمٞم٦م، سمدقمقى إومْم٤مئٝم٤م امم 

مل شمٕمتٜمل يمثػمًا هبذا اًمٜمقع ُمـ اجلدل، ضمدل اًمٜمص / اًم٘م٤مرئ،  شُمٗمٝمقم اًمٜمص»اظمتـزهن٤م 

 سمؾ ريّمز أسمق زيد ٟمٔمره هذه اعمّرة قمغم اًمٜمقع أظمر ُمـ اجلدل وهق:

صمل اخلٓمػم وهق ضمدل يٙمّقن امم ضم٤مٟم٥م ص٤مطمٌف اًمثال افثٚين: جدل افْص / افقاؿع،

 اًمٜمص / اًمقاىمع / اعم١مًمػ.

أيّمد أسمق زيد ُمرارًا أن اًمٜمص سمٛمٗم٤مرىمتف قم٤ممل إزل واًم٘مدم، مل يّمٌح قمدُمٞم٤ًم، وإٟمام أٟمِم٠م 

قمالىم٦م سمديٚم٦م ُمع اًمقاىمع، وىمد طم٤مول أسمق زيد اؾمتدراج سمٕمض قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٙمل شم١ميده ذم 

 ُمّدقم٤مه.

قم اًم٘مرآن، ـم٤مسمع واوح وذم احل٘مٞم٘م٦م، وم٤مًمٓم٤مسمع اًمٕم٤مم اًمذي يٓمٌع دراؾم٦م أسمق زيد ًمٕمٚم

اًمتحّٗمظ، ويٌدو هذا اًمتحٗمظ ضمٚمٞم٤ًم ذم حم٤موًم٦م أسمق زيد ضمٕمؾ ظمٓمقشمف شمٌدو ويم٠مهن٤م اؾمتٙمامل 

جلٝمقد اًم٤ًمسم٘ملم، إُمر اًمذي حيت٤مضمف ؿمديدًا ًمٙم٥ًم اخلٓمقِة اًمنمقمٞم٦َم اًمٕم٤مُم٦َم ذم اعمجتٛمع، 

                                                 
، واٟمٔمر طمقل شمٓمّقر اًمدرس 91ـ  91إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مراءة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾ، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ص (9)

اهلرُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م وُمٕمْمٚم٦م شمٗمًػم »اهلرُمٜمٞمقـمٞم٘مل، اًمٗمّمؾ إول ُمـ اًمٙمت٤مب اعمذيمقر حت٧م قمٜمقان 

ٞم٨م درس أسمق زيد هذا اًمتٓمقر اسمتداًء ُمـ ٟمٔمري٦م اعمح٤ميم٤مة قمٜمد اومالـمقن.. ، طم79ـ  91، صشاًمٜمص

 ُمرورًا سمِماليرُم٤مظمر وديٚمت٤مي وه٤ميدهمر.. وصقًٓ امم هم٤مداُمر وسمقل ريٙمقر و...

 .449ـ  444اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (4)
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ذا وُمـ صمؿ هتدئ٦م أظمريـ قمؼم إؿمٕم٤مرهؿ سم٠من اًمؽماث يتحدث ٟمٗمًف قمـ هذه إُمقر، وهل

ـ ًمٜمّمقص  اًمٜم٘مؾ اعم٤ٌمًمغ ومٞمف أطمٞم٤مٟم٤ًم ـ يمام يّمٗمف طمًـ طمٜمٗمل شُمٗمٝمقم اًمٜمص»وضمدٟم٤م ذم 

اًم٘مدُم٤مء واًمؽميمٞمز قمغم اظمتالومٝمؿ، سمقصػ ذًمؽ حم٤موًم٦م ٓيمتِم٤مف آُمتداد اًمت٤مرخيل 

عم٘مقًمتف، سمؾ ًم٘مد اقمؽمف أسمق زيد ٟمٗمًف ٓطم٘م٤ًم سمتحٗمٔمف هذا اًمذي أًم٘م٤مه ضم٤مٟم٤ًٌم ومٞمام سمٕمد ذم 

ف، ويم٤من يريد ُمٜمف اًمت٠ميمٞمد قمغم أن ُم٤م أشمك سمف مل يٙمـ أُمرًا ُمـ قمٜمدّي٤مشمف، سمؾ سم٘مٞم٦م يمتٌف ودراؾم٤مشم

 .ُمًتٛمدًا أيْم٤ًم ُمـ اعمقروث ٟمٗمًف

 

١ّٝ ايٓـ  عًّٛ ايكسإٓ ٚتازخي

 وقمغم أي٦م طم٤مل، وضمد أسمق زيد ذم سمٕمض اًمٕمٚمقم اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمٌتٖم٤مه، ويم٤من أمهٝم٤م:

ل واددين:1 ُّ اعمدين ذم اًمٜمص شمٗمرىم٦م سملم ان اًمتٗمرىم٦م سملم اعمٙمل و»يرى أسمق زيد  ـ اد

ُمرطمٚمتلم ه٤مُمتلم ؾم٤ممهت٤م ذم شمِمٙمٞمؾ اًمٜمص ؾمقاء قمغم ُمًتقى اعمْمٛمقن أم قمغم ُمًتقى 

اًمؽميمٞم٥م واًمٌٜم٤مء، وًمٞمس ًمذًمؽ ُمـ دًٓم٦م ؾمقى أن اًمٜمص صمٛمرة ًمٚمتٗم٤مقمؾ ُمع اًمقاىمع احلّل 

 .شاًمت٤مرخيل

ص وضمدًمـف هبذه اًمٙمٚمامت يٗمتتح أسمق زيد دراؾمتف ًمٚمٛمٙمل واعمدين، ُم١ميّمدًا شم٤مرخيٞم٦م اًمٜم

ُمع اًمقاىمع، وىمد وضمد ذم اًمٗم٘مٝم٤مء قمٞمٜم٦ًم ضمٞمدة ًمت٠ميمٞمد ٟمـزقمتف، طمٞم٨م رآهؿ ُمٝمتّٛملم سم٤معمٙمل 

واعمدين ـ يمام وسم٠مؾم٤ٌمب اًمٜمـزول ـ ًمٙمل حيّٚمقا ُمِم٤ميمؾ دًٓمٞم٦م ُمـ ٟمقع اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ 

واًمٕم٤مم واخل٤مص واعمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد، سمٞمد أٟمف يتحٗمظ قمغم آقمتامد قمغم اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل ذم 

 .اعمقوقع، ذًمؽ اٟمف يقضم٥م اوٓمراسم٤مت ُمٗمٝمقُمٞم٦م ظم٤مص٦م دراؾم٦م هذا

                                                 
 .741طمقار إضمٞم٤مل، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ص (9)

 .91و 4يمٞم٤من، ص (4)

 .14ُمٗمٝمقم اًمٜمص: ص (1)

 .41صاعمّمدر ٟمٗمًف،  (7)
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وذم إـم٤مر حتٚمٞمٚمف ًمٚمامئز اعمٗمؽمض سملم اعمٙمل اعمدين، يذه٥م أسمق زيد ذم ُمٜمٝمج٦م ووع 

ُمٕمٞم٤مر ًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتّمٜمٞمػ امم شمٙمقيـ ُمزدوج يرسمط ومٞمف سملم اًمٜمص ذاشمف، وسملم اًمقاىمع، 

يم٦م اًمقاىمع قمٜمٍمًا وم٤مًمٜمص ُمـ طمٞم٨م سمٜم٤مئف وُمْمٛمقٟمف، ي٘مػ امم ضم٤مٟم٥م طمريمتف اعمتّمٚم٦م سمحر

أؾم٤مؾمٞم٤ًم إلجي٤مد شمّمٜمٞمػ حيّدد اعمٙمل ُمـ اعمدين، دون أن يرى ذم هذا اعمٕمٞم٤مر أؾم٤مؾم٤ًم طمّدي٤ًم 

اًمٕمٜمٍم اًمٗم٤مصؾ سملم اًمٜمققملم  شاهلجرة»يِمٌف اًمٗمرز اًمري٤ميض ًمألُمقر، وهق ُمـ هٜم٤م جيد ذم 

 ٚمقاىمع.ُمـ طمٞم٨م ُمٙمٞم٦م ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م وُمدٟمٞم٦م ُم٤م سمٕمده٤م، سمقصٗمٝم٤م ـ أي اهلجرة ـ قم٤مُماًل حمّقًٓ ًم

وًمٕمؾ أسمق زيد مل ي٠مت سمجديد قمغم صٕمٞمد ووع ُمٞمزان ًمٚمتٗمرىم٦م سملم اعمٙمل واعمدين، 

وم٤مخلّم٤مئص اًمٌٜم٤مئٞم٦م واعمْمٛمقٟمٞم٦م ًمٚمٜمص يم٤مٟم٧م ُمٚمحقفم٦م ًمٚمٕمٚمامء ىمٌؾ ذًمؽ، وهلذا حتّدصمقا 

قمـ ـمقل اًمًقرة وىمٍمه٤م، وقمـ ُمراقم٤مة اًمٗم٤مصٚم٦م، وقمـ ظمٓم٤مب ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس وظمٓم٤مب 

ًمنميٕم٦م وإمج٤مهل٤م.. يمام أن ظمّم٤مئص ُمراقم٤مة اًمقاىمع يم٤مٟم٧م ي٤م أهي٤م اعم١مُمٜمقن، وقمـ شمٗمّمٞمؾ ا

ُمقضمقدة ذم وقمل اًمٕمٚمامء اعمِمتٖمٚملم سم٤مًم٘مرآٟمٞم٤مت، وم٘مد وضمدوا ذم ضمدال اًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد 

قمالُم٦ًم عمدٟمٞم٦م اًمًقرة اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ اطمتٙم٤مك اًمدقمقة هبؿ سمٕمد اهلجرة، ومٞمام يم٤مٟم٧م آي٤مت 

عمٙمٞم٦ّم اًمًقرة اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ اطمتٙم٤مك  آٟمذار واًمتٜمديد واًمٜمٙمػم قمغم قم٤ٌمدة آصٜم٤مم.. ُمٔمٝمراً 

 .مم٤مصمؾ ُمع وصمٜمٞمل ىمريش، امم همػمه٤م ُمـ اًمٕمالىم٤مت

 وًمٕمؾ ُم٤م ُمّٞمز أسمق زيد او ضمٕمؾ ومٙمرشمف إيمثر إو٤مءًة، حم٤موًمتف شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم قمٜم٤مس:

أ ـ ظمٚمع ًم٤ٌمس اًمت٤مرخيٞم٦م، وضمدل اًمٜمص واًمقاىمع قمغم اًمٜمص ٟمٗمًف سمام حتٛمٚمف هذه 

قم، حم٤موًٓ سمذًمؽ شمقفمٞمػ اعمٙمل واعمدين ًمّم٤مًمح ُمنموقمف اعمٗمردات ُمـ ُمداًمٞمؾ هل٤م اًمٞم

اًمِم٤مُمؾ اهل٤مدف إلقم٤مدة اٟمت٤مج اًم٘مرآٟمٞم٤مت قمغم أؾم٤مس واىمٕمل شم٤مرخيل، ووىم٤مئٕمل سمٜم٤مئل 

 ايْم٤ًم.

                                                 
آشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل، حت٘مٞمؼ حمّٛمد أسمق اًمٗمْمؾ اسمراهٞمؿ، اعمٙمت٦ٌم  (9)

 .79ـ  74، ص9م، ج9911اًمٕمٍمي٦م، ًمٌٜم٤من، 
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ب ـ شمريمٞمزه قمغم رومض ُمٕمٞم٤مر دىمٞمؼ، سمقصػ اطمداث آضمتامع واًمت٤مريخ أطمداصم٤ًم 

ٞمؼ ًممي٤مت واًمًقر ُمتحريم٦م رُمٚمٞم٦م اًمٓم٤مسمع، وُمـ صمؿ ومٛمح٤موٓت اًمٕمٚمامء ووع شمّمٜمٞمػ دىم

 شمّمٌح قمديٛم٦م اًمٗم٤مئدة قمٜمدُم٤م يراد اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سمقصٗمٝم٤م أرىم٤مُم٤ًم وُمٕم٤مدٓت.

ًمٙمـ رسمط أسمق زيد اعمٙمل واعمدين وومؼ ُم٤م شم٘مدم، يْمٕمف أُم٤مم اضمتٝم٤مد ذم اًم٘مرآٟمٞم٤مت يٌٕمده 

قمـ جمّرد قمٛمٚمٞم٤مت اًمؽمضمٞمح ُم٤م سملم اًمرواي٤مت اًمتل ُم٤مرؾمٝم٤م اًم٘مدُم٤مء، وهق اضمتٝم٤مد يْمع 

رومع احلٔمر قمـ حتٚمٞمؾ آظمر ًمٚمٛمٙمل واعمدين، يْمٕمف ذم ظم٤مٟم٦م ضمدل اًم٘م٤مرئ ُمٕمٞم٤مرًا ضمديدًا ي

 واًمٜمص.

وُمـ هٜم٤م يٜمٙمر أسمق زيد اعمٜمٝم٩م اًمتٚمٗمٞم٘مل اًمذي اؾمتخدُمف اًم٘مدُم٤مء ًمٚمجٛمع سملم اًمرواي٤مت 

سم٤مدقم٤مء ٟمـزول آي٦م واطمدة ُمرشملم، إطمداه٤م ذم ُمٙم٦م وإظمرى ذم اعمديٜم٦م، إن هذا اعمٜمٝم٩م يم٤من 

ًمرواي٤مت سمخٚمؼ ُم٘مقًم٦م دمٛمٕمٝم٤م مجٞمٕم٤ًم دون أن يٙمقن هٜم٤مك جمّرد حم٤موًم٦م ومرار ُمـ شمْم٤مرب ا

ُمـ دًمٞمؾ صم٤مًم٨م يٗمؽمض فم٤مهرة اجلٛمع ٟمٗمًٝم٤م، وُمـ صمؿ ومام ي٘مقًمف أسمق زيد ٟم٘مٓم٦م ضمديرة 

سمٗمتح ٟم٘م٤مش طمقهل٤م، دون ؾمّد اًم٤ٌمب سم٤مًمٙمٚمٞم٦م قمغم اطمتامل شمٙمّرر اًمٜمـزول يمام ومٕمٚمف هق ٟمٗمًف، 

ٚمٞمٝم٤م قمٚمؿ اصقل اًمٗم٘مف اًمِمٞمٕمل ان قمٛمٚمٞم٦م ٟم٘مدٟم٤م ًمٔمقاهر اجلٛمع اًمٕمِمقائٞم٦م واًمتل يٓمٚمؼ قم

، شمٜمٓمٚمؼ ُمـ شم٠ميٞمد أسمق زيد ذم حتٚمٞمٚمف اًمًٞمٙمقًمقضمل عمقاىمػ شاجلٛمع اًمتؼّمقمل»قم٤ٌمرة 

اًمٕمٚمامء اًمذيـ ارشم١موا هذا اًمٜمقع ُمـ اجلٛمع، إن شم٘مديس اًمًٜمد، واًمقىمقف قمٜمد اًمرواة هق 

اًمذي ومٕمؾ ذًمؽ؛ وضمٕمؾ أي حم٤موًم٦م حت٤مومظ قمغم ٟمص ـ أي ٟمص ُمقروث ـ ظمٓمقة 

ام وٕمٗم٧م اًمِمقاهد قمٚمٞمٝم٤م، إن اومؽماض اُمٙم٤مٟمٞم٦م شمٙمرر اًمٜمـزول ٓ يؼمر هذا ُمِمٙمقرة ُمٝم

اًمتٗمًػم، اًمذي ٓ شمِمٝمد ًمف اعمًتٜمدات اًمت٤مرخيٞم٦م طمٞم٨م مل يتحّدث اًمّمح٤مسم٦م ومٞمام هق صم٤مسم٧م 

قمٜمٝمؿ واًم٘مدُم٤مء أٟمٗمًٝمؿ قمـ فم٤مهرة يمٝمذه إٓ ذم طم٤مٓت ُمٕمدودة ضمدًا، وُمـ صمؿ يٙمقن 

                                                 
اٟمٔمر ومقائد إصقل، شم٘مرير درس اعمػمزا حمٛمد طمًلم اًمٜم٤مئٞمٜمل، سم٘مٚمؿ اًمِمٞمخ حمٛمد قمكم اًمٙم٤مفمٛمل،  (9)

، 19، ص1هـ ، ج9719عمدرؾملم، إيران، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م ا

 .417ـ  419، ص4واٟمٔمر أصقل اًمٗم٘مف، ًمٚمِمٞمخ حمٛمد رو٤م اعمٔمٗمر، ج
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ـم٤مر اطمتامل ٓ دًمٞماًل قمغم شمٙمّرر اًمٜمـزول، إُمر اجلٛمع ذم ٟمتٞمجتف حم٤موًم٦م طمّؾ ُمِمٙمٚم٦م ذم إ

اًمذي إذا ٓطمٔمٜم٤م ظمٚمٗمٞم٤مشمف ؾمٜمجده يٜمًح٥م قمغم اًمٕمديد ُمـ آًمٞم٤مت آضمتٝم٤مد ٟمٗمًٝم٤م ذم 

 اًمٗم٘مف واًمت٤مريخ.

ٓ ٟمريد جمّرد حتٚمٞمؾ اعمقىمػ يمام ومٕمٚمف أسمق زيد ُمـ زاوي٦م ٟمٗمًٞم٦م أو... ُمٙمتٗملم سمٛمجّرد 

٘مٞم٤ًم، همػم أن اًم٘مٜمقع سمٛمجرد اؾمتٌٕم٤مد شمٙمرر اؾمتٌٕم٤مد شمٙمّرر اًمٜمزول، وإن يم٤من حتٚمٞماًل ُمٜمٓم

اًمٜمزول ٓ يٜمًجؿ ُمع ٟمٔمري٦م أسمق زيد، ٕٟمف ُم٤م دام اًمٜمص قمغم قمالىم٦م سم٤مًمقاىمع، وُم٤م دام 

ىم٤مئاًم، وم٢من شمٙمرار آي٦ٍم ٟمزوًٓ أُمٌر ُمٜمٓم٘مل وقم٘مالين، ُم٤م دام ٟمزول أي٦م  ﴾فْثٌٝ بف ؾٗادك﴿

ضمتامقمل وٟمٗمز أيْم٤ًم، وذم ٓ هيدف دائاًم ًمت٘مديؿ ُمٕمٓمك ظمؼمي ضمديد، سمؾ عمامرؾم٦م دور ا

 هذا اٟمًج٤مم شم٤مم ُمع رسمط اًمٜمص سم٤مًمقاىمع.

إٟمام ٟمريد إطمداث صمٖمرة ذم اعمقوقع قمغم صٕمٞمد اجلقاٟم٥م اًمدًٓمٞم٦م واًمِمقاهد اًمت٤مرخيٞم٦م، 

اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ اًمتٗمرىم٦م سملم جمرد اطمتامل شمٙمرر اًمٜمزول ًمرومع شمٜم٤مىمض ُمًتقطمك سملم روايتلم، 

ٜمزول، إن إُمر قمغم ٟمٗمس اعمٜمقال ذم آًمٞم٤مت ويمقن اًمروايتلم ومٕماًل شمدٓن قمغم شمٙمرار اًم

آضمتٝم٤مد اًمٗم٘مٝمل، وإن ىمّدم إصقًمٞمقن شمؼميراهتؿ اخل٤مص٦م اًمتل ٓ ٟمٜم٤مىمش ومٞمٝم٤م ومٕماًل، إن 

جملء اعمخّّمص اعمٜمٗمّمؾ يدومع اًمٕمٚمامء ًمألظمذ سمٜمتٞمج٦م ضمديدة ٓ يدل قمٚمٞمٝم٤م ٓ اًمٕم٤مم وٓ 

ٓ شمٙمرم وم٤ًمق »ٚمٜم٤م: ، صمؿ سمٕمد قمنمة أقمقام ىمشأيمرم اًمٕمٚمامء»اعمخّّمص، وم٢مذا ىمٚمٜم٤م: 

٤مق ُمٜمٝمؿ»، وم٢من مجٚم٦م شاًمٕمٚمامء ًّ ؾمتٙمقن ُمٕمٓمك ضمديدًا ٓ يٗمٝمٛمف أطمد  شأيمرم اًمٕمٚمامء إّٓ اًمٗم

ٓ ُمـ اًمٕم٤مم وٓ اخل٤مص، أي هذه اجلٛمٚم٦م همػم ُمقضمقدة ذم أي ٟمص، وُمـ صمؿ ومتؼمير 

وضمقده٤م حيت٤مج امم دًمٞمؾ يم٘مقاقمد اجلٛمع اًمٕمرذم إصقًمٞم٦م، ٓ وم٘مط امم صمٌقت يمال اًمٜمّّملم 

 طمدة اًمٕم٤مم واخل٤مص، وهذا ُم٤م جيٕمٚمٜم٤م ذم ُمقوققمٜم٤م اًم٘مرآين سمح٤مضم٦م إمم دًمٞمؾ ظم٤مرج قمغم

يمال اًمٜمّملم اًمداًملم قمغم اًمٜمزول يٗمّن ومٙمرة اًمتٙمّرر اًمتل مل ينم إًمٞمٝم٤م اًمٜمّم٤من ُمٕم٤ًم ذم 

 ظمٓمقة همػم ُمٗمٝمقُم٦م ذم ديٛمقُمتٝم٤م.

أهؿ اًمٕمٚمقم اًمداًم٦م »يرى أسمق زيد أن قمٚمؿ أؾم٤ٌمب اًمٜمـزول  ـ أشٌٚب افْـزول:2
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، وإُمر يمذًمؽ، إن اًمٜمص اًم٘مرآين شاًمٙم٤مؿمٗم٦م قمـ قمالىم٦م اًمٜمص سم٤مًمقاىمع وضمدًمـف ُمٕمفو

يت٤مسمع قمؼم ُمٜمٔمقُم٦م أؾم٤ٌمب اًمٜمـزول طمريم٦م اًمقاىمع ويًتجٞم٥م هل٤م، وًمٞم٧ًم سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م 

ىمٓمٞمٕم٦م أو ظمّم٤مم، واذا يم٤من شمثٌٞم٧م ىمٚم٥م اًمٜمٌل ؾم٤ًٌٌم ًمٜمـزول اًم٘مرآن ٟمجقُم٤ًم، وم٢من ضمٕمؾ 

، س ذم ذًمؽ هق اعمٕمٓمك اعمٜمٓم٘مل ًمٔم٤مهرة اًمتٜمجٞمؿاؾمتج٤مسم٦م أطمقال اعمٙمٚمٗملم هل آؾم٤م

وقمٜمدُم٤م يدظمؾ أسمق زيد ُمدار اجلدل اًمٙمالُمل ذم ان اهلل قم٤ممل سم٤مًمقىم٤مئع مجٞمٕمٝم٤م ىمٌؾ وىمققمٝم٤م، 

ومٚمامذا يٙمقن اًمتٜمجٞمؿ ُمراقم٤مة حلريم٦م اًمقىم٤مئع وآؾم٤ٌمب؟ وم٢من ُمٗمّره طمٞمٜمئٍذ هق اًمٗمٕمؾ 

امم ٟمٓم٤مق صٗم٦م اًمٗمٕمؾ )اًمٙمالم( آهلل، إٟمف يريد اخلروج ُمـ ٟمٓم٤مق صٗم٦م اًمذات )اًمٕمٚمؿ( 

مم٤م خيٚمع قمغم اًمٜمص )اًم٘مرآن( ذم اعمحّّمٚم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ؾمٛم٦م زُمٙم٤مٟمٞم٦م شم٤مرخيٞم٦م، إن قمٚمامء اًم٘مرآن 

اٟمتٌٝمقا سم٤ميمرًا ٕمهٞم٦م اًمتٜمجٞمؿ اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ طم٤مضم٤مهتؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، طمٞم٨م وضمدوا ومٞمف ُمٕمٞمٜم٤ًم قمغم 

ـم٤مسمٕم٤ًم يمٚمٞم٤ًم ىمقاقمدي٤ًم  ُمٕمروم٦م اًمٜم٤مؾمخ ُمـ اعمٜمًقخ و... ًمٙمـ اقمٓم٤مء هذه اعمح٤موًم٦م اخلجقًم٦م

أُمر مل يتح٘مؼ ُمع آؾمػ يمام ي٘مقل اسمق زيد، وُمـ صمؿ يم٤من ؾمٌٌف قمٜمده ؾمٞمٓمرة آدم٤مه٤مت 

 .اًمرضمٕمٞم٦م قمغم جمٛمؾ اًمؽماث

وإذا رسمط أسمق زيد اًمٜمص سم٠مؾم٤ٌمب اًمٜمـزول، وم٢مٟمف مل يٕمجزه قمـ اُمتالك ىمدرة اًمتٕمٛمٞمؿ، 

 .اجلزئٞم٦ماٟمٓمالىم٤ًم ُمـ ىمٜم٤مقمتف أن اًمٚمٖم٦م ىم٤مدرة قمغم دم٤موز اًمقىم٤مئع 

ان هذا اعمزدوج اًمذي ي٘مدُمف أسمق زيد يٌدو ومٞمف ُمتحٗمٔم٤ًم ىمٞم٤مؾم٤ًم سم٤مًمتٞم٤مرات إظمرى ذم 

اًمٗمٙمر آؾمالُمل اعمٕم٤مس، ومٕمٜمدُم٤م ي٘مّدم سمره٤مٟم٤ًم ًمٖمقي٤ًم ُمـ اظمتّم٤مصف قمغم قمٛمٚمٞم٦م اًمتٕمٛمٞمؿ، 

ومٝمق حي٤مومظ قمغم ؿمٛمقًمٞم٦م اًمٜمص وٓ ُيْٗمرط ذم إظمذ سمت٤مرخيٞمتف يمام ومٕمؾ ومريؼ ُمٕم٤مس، ًمٙمٜمف 

                                                 
 .94ُمٗمٝمقم اًمٜمص، ص (9)

 .99اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (4)

 .911ـ  99اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (1)

 .911ـ  914اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (7)
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، طمتك ٓ يٌدو اًمٜمص خيِمك إهدار ظمّمقصٞم٦م اًم٥ًٌم ًمّم٤مًمح قمٛمقُمٞم٦م اًمٜمص يم٤من

همٞمٌٞم٤ًم قمغم ىمٓمٞمٕم٦م ُمع اًمقاىمع يم٤مُمٚم٦م، وهلذا ريّمز قمغم أؾم٤ٌمب اًمٜمـزول سمقصٗمٝم٤م ؿمقاهد ًمٗمٝمؿ 

اًمٜمص ذاشمف سمٖمٞم٦م حتديد درضم٦م اًمتٕمٛمٞمؿ، ٓن ؾم٥ٌم اًمٜمـزول حيّدد اعمٜم٤مخ اًمذي ضم٤مء اًمٜمص 

ومٝمؿ اًمٜمص سمٛمٕمزل قمٜمف ُم٤م دام يِمٙمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ذم ؾمٞم٤مىمف، وُمـ صمؿ مل يٕمد سم٤مُٓمٙم٤من 

اًمًٞم٤مق اعم٘م٤مُمل واحل٤مزم وهمػم »ًمٚمٛم١مًمػ قمٜمٍمًا ًمٗمٝمؿ يمالُمف، مم٤م يًّٛمٞمف آصقًمٞمقن 

 .شاًمٚمٗمٔمل

وإذا ُم٤م ٟمجح أسمق زيد ذم حتٚمٞمٚمف سمٜم٤مء اًمٚمٖم٦م وٟمٔم٤مُمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م ىمدرهت٤م قمغم اًمتٕمٛمٞمؿ اًمذي 

مت٤مُم٤ًم، ذًمؽ أهن٤م ُمِمٙمٚم٦م  يتج٤موز ظمّمقصٞم٦م اًم٥ًٌم، وم٢من هذا اًمتحٚمٞمؾ ٓ حيّؾ اعمِمٙمٚم٦م

 أيمثر شمٕم٘مٞمدًا مم٤م ٟمتّمّقر طمتك ًمق يم٤مٟم٧م اًمٚمٖم٦م جمّٝمزة سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م سمٓم٤مىم٦م اًمتٕمٛمٞمؿ.

إن ُمِمٙمٚمتٜم٤م ًمٞم٧ًم وم٘مط ذم اًمٚمٖم٦م ٟمٗمًٝم٤م، وذم إُمٙم٤مٟمٞم٦م أن يريد اعم١مًمػ ُمدًمقًٓ قم٤مُم٤ًم 

يتخّٓمك اًم٥ًٌم، سمؾ ذم قمالىمتٜم٤م ٟمحـ سم٤مًمٜمص ُمـ طمٞم٨م يمقٟمف ُمرشمٌٓم٤ًم سم٤مًمقاىمع، وم٢مذا ومّمٚمٜم٤م 

قمـ اًمقاىمع ص٤مر إُمر ؾمٝماًل، ويم٤مٟم٧م قمالىمتٜم٤م طمٞمٜمئٍذ ُمع اًمٜمص ومح٥ًم، وهٜم٤مك  اًمٜمص

يٛمٙمـ حتديد يمؾ قمٜم٤مس اًمدًٓم٦م ُم٤م دام اًمٜمص سملم أيديٜم٤م، أُم٤م قمٜمدُم٤م ٟمرسمط اًمٜمص سم٤مًمقاىمع 

ومٝمذا يٕمٜمل أن دٓٓت اًمٜمص مل شمٕمد وم٘مط ُم٤م يؽماءى ًمٜم٤م، وإٟمام اصٌحٜم٤م ُمْمٓمريـ ـ يم٘مّراء 

ًمٗمٝمؿ دٓٓت اًمٜمص، ًمٙمـ اًمقاىمع همػم ُمٜمٙمِمػ ًمٜم٤م سمتامم  ـ ًمدرس اًمقاىمع اعمحٞمط ُم٘مّدُم٦م

زواي٤مه وُمـ صمؿ وم٘مدرشمٜم٤م قمغم ومٝمؿ اًمٜمص شمٖمدو حمدودة، إن رواي٤مت أؾم٤ٌمب اًمٜمزول ًمٞم٧ًم 

طم٤ًمُم٤ًم يٗمّمؾ إُمقر يمّٚمٝم٤م وي٧ٌّم ومٞمٝم٤م، طمتك ًمق ىمٚمٜم٤م سم٠مهن٤م ص٤مدرة وواصٚم٦م إًمٞمٜم٤م قمغم اًم٧ٌّم 

قمغم جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٜم٤مس ـمٌٞمٕمتٝم٤م أهن٤م  واًمٞم٘ملم، ٕن اًمٜم٘مقٓت اًمت٤مرخيٞم٦م قم٤مدًة ٓ حتتقي

ُمرشمٙمزة ُمًتٙمٜم٦ّم ذم اًمٕم٘مؾ اجلٛمٕمل واًمققمل آضمتامقمل اًمٕم٤مم مم٤م جيٕمؾ اًمٜم٤مىمؾ ُمًتٖمٜمٞم٤ًم قمـ 

ٟم٘مٚمٝم٤م ُم٤م داُم٧م طم٤مضة ًمدى إـمراف يم٤موم٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتح٤مور، وقمٜمدُم٤م حتّمؾ 

                                                 
 .417اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (9)
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وشمثػم اًمتحّقٓت آضمتامقمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م شمٔمٝمر هذه اعمٕم٤ممل اعمريمقزة ذم اًمذهـ اًمٕم٤مم، 

شم٤ًمؤٓت قمـ ُمدى دظم٤مًمتٝم٤م ذم اًمٜمص ٟمٗمًف ؾمٞمام قمغم اًمّمٕمٞمد اًمتنميٕمل، وهٜم٤م ُمـ 

اًمٕمًػم شم٘مديؿ ؿمقاهد شمرومع اطمتامل دظم٤مًمتٝم٤م، إُمر اًمذي جيٕمؾ اًمٜمص قم٤مضمزًا ـ وومؼ 

ومٝمٛمٜم٤م ًمف ـ قمغم اًمتٕمٛمٞمؿ اعم١ميّمد، وإن يم٤من ىم٤مدرًا سمٌٜم٤مئف اًمٚمٖمقي قمغم ضمٕمٚمٜم٤م ٟمحّس سم٠مٟمٜم٤م ُم٤م 

 قمٚمٞمف ـ خم٤مـمٌلم سمف.ٟمزال ـ رهمؿ ُميض اًمزُمـ 

إن اًمٜمص ىم٤مدر قمغم اًمتٕمٛمٞمؿ ورسمام أراد اعم١مًمػ ذًمؽ، ًمٙمـ ايمتِم٤مومٜم٤م دًٓم٦م اًمتٕمٛمٞمؿ ُمـ 

اًمٜمص ذاشمف ظمٞم٤مٟم٦م ًمرسمٓمف سم٤مًمقاىمع، وُم٤م داُم٧م طمٞمثٞم٤مت اًمقاىمع اًمتل متثؾ ىمرائـ ُمتّمٚم٦م 

سم٤مًمٜمص حتدد دٓٓشمف همػم واوح٦م ًمٜم٤م ُمع وومرة آطمتامٓت ؾمٞمام اعمٕم٤مسة، وم٢من اًمٜمتٞمج٦م 

 ٤مئٞم٦م ُمـ اًمٜمص ٓ شمٌدو ُمٞمًقرة.اًمٜمٝم

وإذا اردٟم٤م اؾمتخدام ًمٖم٦م أصقًمٞم٦م ىمٚمٜم٤م سم٠من اطمتامل اًم٘مريٜم٦م اعمتّمٚم٦م ـ وهل هٜم٤م ُمـ ٟمقع 

اعمتّمؾ اًمٚمٌل اعمرشمٙمز ذم اًمذهـ اًمٕم٤مم وًمق قمغم ٟمحق اًمٙمٛمقن واعمٗمروض وضمقده ذم 

ره اًمقاىمع ـ يٛمٜمع قمـ اٟمٕم٘م٤مد دًٓم٦م ذم اًمٜمص شمتخٓم٤مه وًمق مل يٙمـ صم٤مسمت٤ًم مم٤م هيدم فمٝمق

سم٤مًمٙم٤مُمؾ، وهق أُمٌر واومؼ قمٚمٞمف مج٤مقم٦م ُمـ آصقًمٞملم، وإن مل يتٕمّروقا ُٕمثٚم٦م ُمٕم٤مسة ًمف 

 اًمٞمقم.

ويٌدو أن أطمد طمٚمقل هذه اعمِمٙمٚم٦م يٙمٛمـ ذم اًمٜمص ٟمٗمًف، وومؼ رؤي٦م أيديقًمقضمٞم٦م ُمـ 

اًمداظمؾ، ذًمؽ أن اًمٜمص ي٘مقل قمـ ٟمٗمًف سم٠مٟمف سمٞم٤من وٟمقر و.. ضم٤مقماًل سمٞم٤مٟمٞمتف ممتّدة اُمتداد 

٤من، وهذا يٕمٜمل ان اًم٘مرائـ اعمختٗمٞم٦م جي٥م أن شمٙمقن ذات ـم٤مسمع ممتّد يمذًمؽ اًمزُم٤من واعمٙم

طمتك يّمح آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م سمحٞم٨م يٌ٘مك اًمٜمص سمٞم٤مٟم٤ًم وُمٌٞمٜم٤ًم، وهذا ُمٕمٜم٤مه أن ظمّم٤مئص 

اًمقاىمع جي٥م ـ وٟم٘مقل ان هذا اًمقضمقب ايديقًمقضمل ـ أن يٙمتٜمٗمٝم٤م اًمٜمص سم٢مؿم٤مراشمف وروقم٦م 

وهذه اًمٗمٙمرِة ـ إذا صّح٧م ـ ىمد شمٜمًػ يمؾ  سمٞم٤مٟمف، ًمتٙمقن ُمٕمٞمٜم٤ًم قمغم ومٝمٛمف قمغم اًمدوام،

اًمتٗم٤مؾمػم اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم حتٚمٞمالت ٟمٔمري٦م سمحت٦م مل يٙمتٜمٗمٝم٤م اًمٜمص ومل يٛمٙمٜمف آقمتامد ومٞمٝم٤م قمغم 

 اًم٤ًمُمع سمقصٗمٝم٤م ُمتحّريم٦م ذم اًمٕم٘مقل، ٓ سمدهيٞم٦م راؾمخ٦م.
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وهم٤ميتٜم٤م ُمـ يمّؾ ذًمؽ، اإلؿم٤مرة اًمٕم٤مسمرة إمم أن جمّرد ىمدرة اًمٚمٖم٦م ذم طمد ذاهت٤م قمغم 

ٓ يّمٚمح طماًل عمِمٙمٚم٦م أصم٤مر اًمٜم٤ممج٦م قمـ رسمط اًمٜمص سم٤مًمقاىمع، واٟمام اعمٗمروض اًمتٕمٛمٞمؿ 

 اؾمتٙمامل احلؾ سمّمقرة أومْمؾ.

هٜم٤م هق ُم٤م شمٙمِمٗمف يمٚمامشمف ذم  شُمٗمٝمقم اًمٜمص»ويٌدو أن همرض أسمق زيد ومٞمام أشمك سمف ذم 

، إن ـمرطمف ُم٠ًمًم٦م شاًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦م»ُمـ يمت٤مسمف  شاًمت٤مرخيٞم٦م: اعمٗمٝمقم اعمٚمتٌس»

ًم٘مرآن دومٕم٧م أو ُمـ اعمتقىمع أن شمدومع اًمٓمرف أظمر ًمٚمحدي٨م قمـ هدم ُمٌدأ شم٤مرخيٞم٦م ا

، وهق ظمٚمط يراه أسمق زيد شاحلٗمري٤مت»وُمـ صمؿ إطم٤مًم٦م اًمٜمص اًم٘مرآين إمم  شقمٛمقم اًمدًٓم٦م»

ضمٝماًل يٛمزج سملم أٟمامط خمتٚمٗم٦م ُمـ اًمدًٓم٦م، ويرى أن اًمٜمّمقص اعمٛمت٤مزة ىم٤مدرة قمغم 

 .صؾ ومٕمالً اًمتقاصؾ دًٓمٞم٤ًم ُمع أضمٞم٤مل قمديدة يمام هق طم٤م

وًمذًمؽ أيمد أسمق زيد ـ ذم درؾمف ظمّمقصٞم٦م اًم٥ًٌم ـ قمغم قمٛمقُمٞم٦م اًمدًٓم٦م، حم٤موًٓ ذم 

ُمقوع آظمر حتٚمٞمؾ اًمٌٜم٤مءات اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م ًمٚمتّمّقرات اًمٜم٘مٞمْم٦م ذم إـم٤مر ىمراءشمف 

 .اًمٕم٤ممل اًمًقيني اعمٕمروف شاًمٗمريد دي ؾمقؾمػم»عمٕمٓمٞم٤مت 

ب اًمٜمـزول ذم قمٛمٚمٞم٦م طمٗمر وشمٜم٘مٞم٥م وإذا ُم٤م ؾمّٚمٓم٧م ُمٕم٤مول اهلدم قمغم رواي٤مت اؾم٤ٌم

ٟم٘مدي٦م، وم٢من أسمق زيد ٓ يِمٕمر سم٤مًم٘مٚمؼ، ٓن ُم٤م يٕمٜمٞمف ًمٞمس ُمٗمردًة ُم٤م حي٤مول اؾمتٜمٓم٤مق اًمٜمص 

ومٞمٝم٤م، وإٟمام ُمٜمٝمج٤ًم، أي هق يريد ُمٌدأ ضمدل اًمٜمص / اًمقاىمع، ُمٝمام يم٤مٟم٧م اًمٕم٘م٤ٌمت اعمٞمداٟمٞم٦م 

وة قمغم أن أسمق زيد يمٌػمة أُم٤مم حت٘مٞمؼ هذا اعمٜمٝم٩م قمغم اًمّمٕمٞمد آؾمتٙمِم٤مذم اعمٞمداين، قمال

اؾمتخدم هذه اعمّرة ايْم٤ًم اعمٜمٝم٩م آضمتٝم٤مدي ذم حتديد أؾم٤ٌمب اًمٜمـزول حم٤موًٓ ختٓمل 

قم٘م٤ٌمت اعمٜمٝم٩م اًمت٤مرخيل اعمدرد ذم ُمالطم٘م٦م رواي٤مت اًمٜمـزول واًمتقّرط ـ ُمـ صمؿ ـ ذم 

 .شمٚمٗمٞم٘م٤مت شمِمٌف ُم٤م طمّمؾ ذم اعمٙمل واعمدين

                                                 
 .41صاًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦م،  (9)

 .11ـ  49اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (4)

 .991ـ  911صُمٗمٝمقم اًمٜمص،  (1)
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ًمٜمًخ سمقصٗمٝم٤م أيمؼم دًمٞمؾ قمغم ضمدًمٞم٦م يّمٜمّػ أسمق زيد فم٤مهرة ا ـ افْٚشخ وادًْقخ: 3

، ذًمؽ إن اطمدى زواي٤م هذه اًمٔم٤مهرة شمتٛمثؾ ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمٕمالىم٦م سملم اًمقطمل واًمقاىمع

اًمتدّرج ذم سمٞم٤من آطمٙم٤مم وشمٓمٌٞمؼ قمٛمٚمٞم٦م اًمتٖمٞمػم، وهق اُمٌر يرسمط ؿمئٜم٤م أم أسمٞمٜم٤م سملم اًمٜمص 

 ، وسمتحديد وفمٞمٗم٦م اًمٜمًخ شمتْمح هذه اًمٕمالىم٦م اعمتٞمٜم٦م. واًمقاىمع

ق اؾمتٕمراوف ـ قمغم همرار ُم٤م ومٕمؾ ذم اعمٙمل واعمدين وأؾم٤ٌمب اًمٜمـزول ـ ُمٕمٞم٤مر وذم ؾمٞم٤م

حتديد اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ، ٓ يرومض أسمق زيد احل٤مضم٦م اًمِمديدة امم اعمٕمروم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اًمدىمٞم٘م٦م 

، ًمٙمٜمّف يٕمٞمد هٜم٤م ٟمٗمس اجلدل اًمذي دظمٚمف ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتحديد سم٠مؾم٤ٌمب اًمٜمـزول وشمرشمٞمٌف

 . اًمرواي٤مت، واؾمتخدام ُمٜمٓمؼ شمؼميرّي هل٤مُمـ ىمٌؾ، ويٜم٤مىمش اجلٛمقد قمغم

ًمٙمـ اًمٌمء اعمٚمٗم٧م قمٜمد أسمق زيد إساره قمغم وضمقد ّه وراء إسم٘م٤مء أي٦م اعمٜمًقظم٦م 

ىمرآٟم٤ًم ُمتٚمّقًا سملم اعمًٚمٛملم، وهق ـ ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمره ـ ومتح ذم جم٤مل إقم٤مدة شمٗمٕمٞمؾ أي٦م 

اىمع ُمـ أيمثر ُمـ اعمٜمًقظم٦م قمٜمدُم٤م شمٕمقد فمروومٝم٤م ُمّرة أظمرى، وذم هذا رسمط ًمٚمٜمص سم٤مًمق

 .ضمٝم٦م، وهق ُم٤م يْمع اًمٜم٤مؾمخ ذم دائرة اعمٜم٠ًم قمغم اًمدوام

ًمٙمـ هذا اًمتحٚمٞمؾ يْمٕمٜم٤م أُم٤مم شمٗمًػم ضمديد يٖمػم ُمٗمٝمقم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ رأؾم٤ًم، 

وهق شمٖمٞمػم ٓ ٟمًتٜمٙمره ومٕماًل، وإٟمام ٟمح٤مول شمٚمّٛمس ُمٕم٤معمف، إن شمٗمًػم سم٘م٤مء اعمٜمًقخ قمغم أٟمف 

مم إاًمٔمروف اعمِم٤مهب٦م يٕمٜمل أن اًمٜمص اعمٜمًقخ مل يٛم٧م  إقم٤مدة شمٗمٕمٞمؾ ًمدوره قمغم شم٘مدير قمقد

، وُمـ صمؿ ومٝمق سم٤مٍق، يمّؾ ُم٤م ذم إُمر أن إسمد يمام شمقطمٞمف يمٚمامت قمٚمامء اًم٘مرآن وإصقل

                                                 
 .497صاعمّمدر ٟمٗمًف،  (9)

 .441صاعمّمدر ٟمٗمًف،  (4)

 .949صاعمّمدر ٟمٗمًف،  (1)

 .944ـ  941صاعمّمدر ٟمٗمًف،  (7)

 .941ـ  944صاعمّمدر ٟمٗمًف،  (1)

، 1ـمل، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، جأٟمٔمر قمغم صٕمٞمد اًم٘مرآٟمٞم٤مت: آشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، ضمالل اًمديـ اًمًٞمق (1)
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ُمقوققمف وفمرومف اًمذي جيٕمٚمف طمٙماًم ومٕمٚمٞم٤ًم ىم٤مئاًم قمٛمٚمٞم٤ًم ىمد دمّٛمد، وهذا يٕمٜمل ان قمقدة 

شمْمع اًمتنميٕم٤مت يمّٚمٝم٤م شم٘مري٤ًٌم ـ إن مل  فمرومف شمٕمٞمده امم طم٤مًم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م هذه، وهذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م

ٟم٘مؾ حت٘مٞم٘م٤ًم ـ حت٧م ؾمٚمٓم٤من صمٜم٤مئل اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ، وُمـ صمؿ، ومال شمٕمٜمل طم٤مٓت اًمٜمًخ 

اعمذيمقرة شم٤مرخيٞم٤ًم صٞمٖم٦م هن٤مئٞم٦م، وإٟمام جمّرد ُمث٤مل حت٘مؼ ذم شمٚمؽ اًمٔمروف، يمام أن هذا ُم٤م 

ٕن اعمٗمٝمقم  ‘٠من اًمٜمًخ فم٤مهرة خمتّم٦م سمزُمـ اًمٜمٌليٚمٖمل مت٤مُم٤ًم اًمٗمٙمرة اًمتل شم٘مقل سم

اًمذي ىمّدُمٜم٤مه ًمٚمٜمًخ ٟمقع ُمٗمٝمقم ُمتحّرك، يٛمٙمـ شمٓمٌٞم٘مف ذم يمؾ زُم٤من، ومٚمق ومروٜم٤م أن 

أطمدًا ُمـ اعمًٚمٛملم مل يٙمـ ُمًتٓمٞمٕم٤ًم ًمٚمح٩م وأن هذا اًمقوع اؾمتٛمر ًمٕمدة ؾمٜمقات ومٝمذا 

يٕمٜمل أن طمٙمؿ وضمقب احل٩م ىمد دمّٛمد، واًمٗم٤مئدة ُمـ آسم٘م٤مء قمغم آي٦م وضمقسمف ذم اًم٘مرآن 

قمقدة هذا اًمقضمقب امم احلٞم٤مة واًمتحريؽ قمٜمدُم٤م شمٕمقد طم٤مًم٦م  ًمٞمس ؾمقى ُم١مّذ قمغم

 آؾمتٓم٤مقم٦م وًمق إمم ُمًٚمؿ واطمد ُمثاًل.

إن ومٙمرة اًمٜمًخ وومؼ هذا اًمتّمّقر شمِمٌف إن مل شمٓم٤مسمؼ، ُم٤م يٕمؼم قمٜمف قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف 

سم٠من ومٕمٚمٞم٦م احلٙمؿ شمتٌع حتّ٘مؼ ُمقوققمف ذم اخل٤مرج، وأن إطمٙم٤مم ذم طم٤مل حتّقل دائؿ، شمٌٕم٤ًم 

ققم٤مت اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م، وهق ُم٤م يًتٜمٙمر قمٚمؿ آصقل قمٛمقُم٤ًم شمًٛمٞمتف ٟمًخ٤ًم، ًمتحقل اعمقو

ٕن اًمٜمًخ ـ وومؼ اًمتّمّقر اعم٠مًمقف ـ اًمٖم٤مء طمٙمؿ ذم قم٤ممل اًمتنميع رأؾم٤ًم سمحٞم٨م مل ي١مت سمف 

ٓ ًمٖمرض آين زال واٟمتٝمك، وإذا مل حيدد اًمٜمص ٟمٗمًف هذا اًمزُمـ سمداي٦م إُمر، وم٢مٟمام ذًمؽ إ

ٜمًقخ ٓطم٘م٤ًم ـم٤مسمع اهلٞم٦ٌم واًمديٛمقُم٦م سمٖمٞم٦م احلد ُمـ شم٘م٤مقمس ًمٙمل يٛمٜمح ـ ُمثاًل ـ احلٙمؿ اعم

                                                                                                                            
 74، ص4، وهٜم٤مك ومّرق سملم اعمٜمًقخ واعمٜم٠ًم، مت٤مُم٤ًم يمام ومٕمٚمف ُمـ ىمٌؾ اًمزريمٌم ذم اًمؼمه٤من، ج19ص

، وأيْم٤ًم اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم، اإلُم٤مم اًمٗمخر اًمرازي، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ـمٝمران، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 71ـ 

اًمًٞمد اعمرشم٣م قمٚمؿ اهلدى،  ، وقمغم صٕمٞمد أصقل اًمٗم٘مف: اًمذريٕم٦م إمم أصقل اًمنميٕم٦م،444، ص1ج

، واًمٕمّدة ذم 797، ص9م، ج9917حت٘مٞمؼ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ يمرضمل، ٟمنم ضم٤مُمٕم٦م ـمٝمران، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

أصقل اًمٗم٘مف، اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ احلًـ اًمٓمقد، حت٘مٞمؼ حمٛمد رو٤م إٟمّم٤مري اًم٘مّٛمل، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 .711، ص4هـ، ج9794
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، وُمـ صمؿ ومال ُمٕمٜمك ًمٚمحدي٨م قمـ إقم٤مدة إطمٞم٤مء اًمٜمص اعمٜمًقخ اعمٙمٚمٗملم قمـ آشمٞم٤من سمف

 شمٌٕم٤ًم ًمٚمتّمّقر اعم٠مًمقف، ُم٤م دام اًمٜمص آٟمٞم٤ًم ذم شمنميٕمف خمتّم٤ًم سم٤مًمزُم٤من آّول.

ؾمخ واعمٜمًقخ، ومٌٕمد أن ظمْمع ويًتتٌع هذه اعم٘مقًم٦م، شمٕمديؾ ذم ُمٜمٝم٩م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜم٤م

اًمتٕم٤مُمؾ امم ٟمٔم٤مم اًمدٓٓت ص٤مر ُمـ اعمٗمؽمض ظمْمققمف ًمٜمٔم٤مم آظمر، وهق ٟمٔم٤مم يرسمط 

اًمٜمص سم٤معمقوقع اعمٗمؽمض حتّ٘مؼ فمروومف يم٤مُمٚم٦م ًمٙمل ي٠مظمذ اًمٜمص درضم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م واًمتٜمجٞمز، 

وهذا ُمٕمٜم٤مه أن ٟمًخ دًمٞمؾ ًمدًمٞمؾ ًمٞمس أُمرًا يرشمٌط سم٤مًمدًٓم٦م ومح٥ًم، وإٟمام سمٕمالىم٦م يمؾ 

ٛمقوققمف وحت٘مؼ ىمٞمقد احلٙمؿ اًمتل شمقضم٥م شمٗمٕمٞمؾ احلٙمؿ ووصقًمف درضم٦م اًمتٜمجٞمز، دًمٞمؾ سم

 وهذا حتّقل أؾم٤مد آظمر شمًتتٌٕمف ُم٘مقًم٦م أسمق زيد.

وإذا يم٤من اًمٜمًخ سمٛمٕمٜم٤مه اعم٠مًمقف حي٘مؼ ٓسمق زيد ُمٓمٚمقسمف، وم٢مّن اًمٜمًخ سم٤معمٕمٜمك اجلديد 

 يمٗمٞمؾ سم٢مقم٤مدة إٟمت٤مج يمؾ اًمتنميٕم٤مت شمٌٕم٤ًم ًمٜمٔم٤مم اًمٜمص / اًمقاىمع.

اًمتٗمًػم اجلديد ًمٚمٜمًخ ـ وهق شمٗمًػم طمّؼ ذم ٟمٗمًف، وإن مل دمِر اعمقاوم٘م٦م  ًمٙمـ ُمِمٙمٚم٦م

قمغم شمًٛمٞمتف ٟمًخ٤ًم ـ هل ُمِمٙمٚم٦م حتديد اًمٔمرف واعمقوقع اًمذي رسمٓم٧م ومٕمٚمٞم٦م اًمٜمص سمف، 

وم٢مذا أظمذٟم٤م سم٤معمٜمٝم٩م اًمت٤مرخيل ذم آضمتٝم٤مد اًمٗم٘مٝمل واًمذي يٛمٞمؾ ًمرسمط اًمٜمّمقص سم٤مًمٔمرف 

ُمٜمًقظم٦م أن، أُم٤م ًمق أظمذٟم٤م سم٤معمٜمٝم٩م اعمدرد  اًمت٤مرخيل، وم٘مد شمٌدو شمنميٕم٤مت يمثػمة ضمداً 

 ًمٙم٤من إُمر خمتٚمٗم٤ًم، وسملم اعمٜمٝمجلم شمّمّقرات وآراء ٟمٕمرض قمـ سمحثٝم٤م ومٕماًل.

 

ٍّٛ ايٛظٝؿٞ   ايٓـ ٚايتش

ًمدراؾم٦م ُم٤م  شُمٗمٝمقم اًمٜمّص »يٗمرد اًمديمتقر ٟمٍم طم٤مُمد أسمق زيد اًمٗمّمؾ إظمػم ُمـ يمت٤مسمف 

ٞمٕمٝم٤م قمغم دمرسم٦م ايب طم٤مُمد اًمٖمزازم يراه اًمتحّقل اًمقفمٞمٗمل ذم اًمٜمص، ُمريمزًا ضمٝمقده مج

                                                 
ر، دروس ذم قمٚمؿ إصقل، دار اًمٙمت٤مب اًمٚمٌٜم٤مين وُمٙمت٦ٌم اٟمٔمر ـ يم٠مٟمٛمقذج ـ اًمًٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمد (9)

 .171، ص9هـ ، ج9711اعمدرؾم٦م، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 
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 هـ( سمقصٗمف ٟم٘مٓم٦م اًمتحّقل اعمذيمقر.111)

ـ يمام اقمتٛمده أسمق زيد ـ حتّقًٓ  شضمقاهر اًم٘مرآن»ًم٘مد أطمدث آُم٤مم اًمٖمزازم ذم يمت٤مسمف 

يمٌػمًا ذم ومٝمؿ وفم٤مئػ اًمٜمص وـمٌٞمٕمتف، ومٌٕمد أن يم٤من قمٛمٚمٞم٦م ٟمـزول ُمـ قمٜمد اهلل إمم 

ريم٦م صٕمقدي٦م ؾمٕمٞم٤ًم امم اهلل، وأدى ذًمؽ سمِمٙمؾ آٟم٤ًمن هتدف اإلومّم٤مح، حتّقًم٧م امم طم

شمٚم٘م٤مئل امم اٟمٍماف آٟم٤ًمن ًمٌٜم٤مء طمٞم٤مشمف إظمروي٦م سمقصٗمٝم٤م اعمٜم٘مٚم٥م اًمذي ؾمٞم١مول اًمٞمف، 

ُمٕمرو٤ًم قمـ سمٜم٤مء احلٞم٤مة اًمدٟمٞمقي٦م واقم٤مدة شمِمٙمٞمؾ اًمقاىمع هبدف صٜمع احلٞم٤مة وإؿم٤ٌمع 

 .احل٤مضم٤مت مجٞمٕمٝم٤م

ٜمص هق ىم٤مئٚمف، وُأقمرض قمـ أدى اًمتحّقل اعمذيمقر امم ان يّمٌح اهلدف ُمـ اًم

 اعمخ٤مـَم٥م اًمذي هق آٟم٤ًمن ٟمٗمًف، وحتّقًم٧م احلريم٦م شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم حمدصم٦م اٟمحراوم٤ًم يمٌػمًا.

هـ( سم٘مرن ُمـ اًمزُمـ، هٜم٤مك 111يم٤من ذًمؽ ُمع آُم٤مم اًمٖمزازم ىمٌؾ اسمـ قمريب )

، وشمٜمٓمٚمؼ شمّمقرات اًمٖمزازم ـ ومٞمام يراه أسمق اظمتٚمٓم٧م اعمدرؾم٦م آؿمٕمري٦م سم٤معمٜمحك اًمّمقذم

ـ صمٜم٤مئل اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وهق صمٜم٤مئل أطمدث اًمٖمزازم سمٞمٜمف ىمٓمٞمٕم٦م، وُمـ اًمدٟمٞم٤م زيد ـ ُم

وأظمرة ضم٤مءت ُم٘مقًم٦م اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ قمٜمد اًمٖمزازم ًمتٕمٞمد شمّمٜمٞمػ قمٚمقم اًم٘مرآن ُمـ 

 ضمديد.

ٛمٝم٤م امم  ًّ يْمع اًمٖمزازم شم٘مًٞمٛمف ًمٕمٚمقم اًم٘مرآن وومؼ ٟمٔم٤مم صمٜم٤مئل اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ، ومٞم٘م

 قمٚمقم اًمٚم٤ٌمب وقمٚمقم اًم٘منم واًمّمدف.

ذم قمٚمقم اًم٘منم واًمّمدف، هٜم٤مك قمٚمؿ خم٤مرج احلروف، يٚمٞمف صٕمقدًا قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م، ومٕمٚمؿ 

 اًمٜمحق، ومٕمٚمؿ اًم٘مراءات، ومٕمٚمؿ اًمتٗمًػم اًمٔم٤مهر.

 أُم٤م قمٚمقم اًمٚم٤ٌمب ومٝمل إظمرى ذات ـمٌ٘متلم ؾمٗمغم وقمٚمٞم٤م:

                                                 
 .471صُمٗمٝمقم اًمٜمص،  (9)

 .471صاعمّمدر ٟمٗمًف،  (4)
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 ـ أُم٤م اًمًٗمغم وم٘مّمص اًم٘مرآن قمـ آٟمٌٞم٤مء واًمٙمٗم٤مر، وقمٚمؿ اًمٙمالم، وقمٚمؿ اًمٗم٘مف.9

ل ُمٕمروم٦م اهلل، وُمٕمروم٦م ـمريؼ اًمًٚمقك اًمٞمف، وُمٕمروم٦م احل٤مل قمٜمد ـ وأُم٤م اًمٕمٚمٞم٤م ومٝم4

 اًمقصقل )اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب(.

وحتتؾ ُمٕمروم٦م اهلل اعمرشم٦ٌم اًمٕمٚمٞم٤م، شمٌدأ ُمـ ُمٕمروم٦م آومٕم٤مل آهلٞم٦م ذم قم٤معمل اًمٖمٞم٥م 

 واًمِمٝم٤مدة، ومتّر سمٛمٕمروم٦م اًمّمٗم٤مت، ًمتّمؾ إمم أرىمك ُمٕمروم٦م أٓ وهل ُمٕمروم٦م اًمذات.

ٚمقم اًمٗم٘مف واًمتٗمًػم واًمٙمالم قمٚمقُم٤ًم دوٟمٞم٦م، ومٞمام يم٤مٟم٧م وقمؼم هذه اًمٓمري٘م٦م، أصٌح٧م قم

ُمٕمروم٦م اهلل، أي شمٚمؽ اعمٕمروم٦م اًمتل يٌٚمٖمٝم٤م اًمّمقذم واًمٕم٤مرف، هل إؾم٤مس اًمذي ٓ شمرىمك 

 اًمٞمف ُمٕمروم٦م أظمرى.

واذا ُم٤م وٛمٛمٜم٤م ـ يمام ومٕمؾ أسمق زيد ـ ُمٌدأ اًمتقطمٞمد سملم اًم٘مرآن واًمّمٗم٤مت آهلٞم٦م ًمٖمدا 

، وقمؼم ذًمؽ يتؿ هار واًمٕمٚمقم اًمتل ٓ طمٍم هل٤ماًمٜمص اًم٘مرآين سمدوره سمحرًا ُمـ آ

اٟمت٤مج اعمٜمٝم٩م اًمرُمزي وُم٤ًمًمؽ اًمت٠مويؾ اًم٤ٌمـمٜمل، قمؼم ُمزدوج أؿمٕمري صقذم يمام 

 .ٓطمٔمٜم٤م

وهبذه اعمٜمٔمقُم٦م، يٖمدو ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل شمقًّمد اًمثٜم٤مئل اًمذي همّٓمك طمريم٦م اًمٗمٙمر آؾمالُمل 

ّمقومٞم٦م، واظمذه اًمٕمٚمامء، يمام قمٛمقُم٤ًم، أي صمٜم٤مئل اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م اًمذي راج ذم آوؾم٤مط اًم

ٌّ٘مف اًمِمٞمٕم٦م قمغم أٟمٗمًٝمؿ وهمػمهؿ )وًمق مل يٙمـ شمٓمٌٞم٘م٤ًم طمرومّٞم٤ًم( قمغم أؾم٤مس أهنؿ اخل٤مّص٦م  ـم

٤مؾم٦م قمٜمد اًمٖمزازم ذم ُمقوقع اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م هق  ًّ وأهؾ اًمًٜم٦ّم هؿ اًمٕم٤مُّم٦م، واًمٜم٘مٓم٦م احل

ٓ سمد ُمـ اقمت٤ٌمره اًمٕم٤مُم٦م ظمدُم٦م ًمٚمخ٤مص٦م، ومٝمؿ ـ أي اخل٤مص٦م ـ ُمتٗمرهمقن هلل، هلذا يم٤من 

، ويٕمتؼم أسمق زيد هذا آظمريـ يٙمّدون ويٙمدطمقن، ًمٞمتًٜمّك ًمٚمخ٤مص٦م ؾمٚمقك ـمريؼ اهلل

                                                 
 .411ـ  417صاعمّمدر ٟمٗمًف،  (9)

 .414ـ  411صاعمّمدر ٟمٗمًف،  (4)

 .414ـ  411و 414ـ  419صاعمّمدر ٟمٗمًف،  (1)
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 .اًمت٘مًٞمؿ ىمٚم٤ًٌم ًمٚمت٘مًٞمؿ آضمتامقمل اًمقاىمع ذم اعمجتٛمع

ويذه٥م اًمٖمزازم ُمذه٤ًٌم أسمٕمد ُمـ اسمـ قمريب، طمٞمٜمام يْمع اخلالص ذم صمٜم٤مئل اًمٕم٤مُم٦م 

ٓقمت٘م٤مدات آؿمٕمري٦م، ومٞمام واخل٤مص٦م، قمٜمدُم٤م يٙمقن ظمالص اًمٕم٤مُم٦م سم٤مٓظمذ سمٛمجٛمؾ ا

يٜمحٍم اخل٤مص٦م سم٤معمتّمّقوم٦م واًمٕمروم٤مء، وذم هذا ُم٤م ومٞمف ُمـ شمّمّقر هن٤مي٦م ؾمقداوي٦م ًممظمر 

يم٤مًمِمٞمٕم٦م واخلقارج واعمٕمتزًم٦م واًمٗمالؾمٗم٦م، وهق ادم٤مه سم٤مًمغ اخلٓمقرة ي١مؾّمس ًمف اًمٖمزازم 

آظمر قمـ ، و٤مُم٤ًم إّي٤مه إمم صمٜم٤مئٞم٤مشمف إظمرى ًمٞمٖمدو ُمّمٓمٚمح اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م شمٕمٌػمًا هٜم٤م

 اعمتّمقوم٦م واًمٌٚمف.

ورهمؿ أن اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمام سمٕمد وذم قمٍمٟم٤م احل٤مض اؾمتخدُمقا هؿ أيْم٤ًم ُمٜمٓمؼ اخل٤مص٦م 

واًمٕم٤مُم٦م، إٓ أن اًمٖمزازم مل يٜمٔمر امم قمٚمؿ اًمٗم٘مف ـ يمام ي٘مقل أسمق زيد ـ إٓ سمقصٗمف قمٚماًم دٟمٞمقي٤ًم 

ٗم٘مف ٟمٗمًف وشمٌّدل ًمف ذم اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م شمٕمّٚمؼ سم٤مٔظمرة، وهذا ُم٤م أدى امم حتّقل وفمٞمٗمل ذم اًم

ذم ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ُمـ إىم٤مُم٦م جمتٛمع امم حت٘مٞمؼ اخلالص اًمٗمردي، وهق ُم٤م دومع اًمٖمزازم 

 .ًمتًجٞمؾ ٟم٘مده قمغم شمقؾّمع هذا اًمٕمٚمؿ

وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜم٤م، هيّٛمٜم٤م ضمدًا حتديد ُمقىمػ اًمٖمزازم ُمـ اًمتٗمًػم واًمت٠مويؾ، وم٘مد اقمتؼم 

ُمرًا ُمرهقٟم٤ًم سم٤مًمًٚمقك اًمّمقذم، اًمٖمزازم اًمت٠مويؾ واًمقصقل امم اعمداًمٞمؾ احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمٜمص أ

وهق ُمـ هٜم٤م يرى اًمٜمص رُمقزًا وإؿم٤مرات حتت٤مج امم ُمـ يٗمنه٤م قمغم ـمري٘م٦م شمٕمٌػم اًمرؤي٤م، 

ُمًتخدُم٤ًم ُمٜمٓم٘م٤ًم ضمديدًا ذم حتقيؾ ٟمٔم٤مم احل٘مٞم٘م٦م واعمج٤مز، سم٤مدقم٤مء ان اًمٚمٗمظ يٓمٚمؼ طم٘مٞم٘م٦م 

٤مئٕم٦م، وهق حتقل قمغم ُمٕمٜم٤مه اًمٖمٞمٌل وجم٤مزًا قمغم إُمر احلز قمغم ظمالف اًمٜمٔمؿ اًمٚمٖمقي٦م اًمِم

                                                 
 .414صٗمًف، اعمّمدر ٟم (9)

 . 411ـ  414اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (4)

اخلٓم٤مب »، واٟمٔمر دراؾم٦م أسمق زيد طمقل ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ذم يمت٤مسمف 411ـ  417صاعمّمدر ٟمٗمًف،  (1)

. طمٞم٨م ىمّدم ومٞمف 411ـ  419، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس ُمـ اًم٘مًؿ اًمث٤مين، صشواًمت٠مويؾ

 ي٦م ـ اًمٕمدل، سمدًٓ ُمـ اخلامد اعمِمٝمقر.ـمرطم٤ًم ضمديدًا ًمٜمٔمري٦م اعم٘م٤مصد يرسمٓمٝم٤م سمثالصمل اًمٕم٘مؾ ـ احلرّ 
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 .يمٌػم ُمـ اًمٖمزازم ٓ يًتٝم٤من سمف، أوحك اًمٜمص يمٚمف ُمٕمف ىم٤مسماًل ًمٚمت٠مويؾ

ورهمؿ ٟم٘مد أسمق زيد ًمٚمٖمزازم سمٞمد أٟمف يرى ذم اًمتحّقل اًمقفمٞمٗمل ٟمت٤مضم٤ًم ًمًٞمٓمرة اًمٕمًٙمر 

، وهق سمذًمؽ حي٤مول رسمط اعمِمٙمٚم٦م ُمـ اًمًالضم٘م٦م واًمؽمك واًمديٚمؿ صمؿ اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م

اعمج٤مل عمثؾ قمكم طمرب ًمقوٕمف ذم ُمّم٤مف أُمث٤مل اجل٤مسمري ذم  سمٕم٤مُمؾ ظم٤مرضمل، وم٤مؾمح٤مً 

شمٗمًػمه ُمِمٙمٚم٦م اًمٕم٘مؾ اًمٕمريب شمٗمًػمًا ظم٤مرضمٞم٤ًم ضم٤مء ُمـ اهلرُمًٞم٦م واًمٖمٜمقصّٞم٦م واعم٤مٟمقي٦م... 

 .دون أن يٌح٨م قمـ أهار اعمِمٙمٚم٦م ُمـ اًمداظمؾ

وذم ؾمٞم٤مق شمٕمٚمٞم٘مٜم٤م قمغم دراؾم٦م أسمق زيد ًمٚمٖمزازم ُمـ زاوي٦م اًمتحقيؾ اًمقفمٞمٗمل ًمٚمٜمص 

الطمٔم٤مت، ُم١ميديـ ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ اًمدور اًمًٚمٌل اًمذي ُم٤مرؾمتف اًمّمقومٞم٦م قمغم ٟمًجؾ ُم

 اًمّمٕمٞمد اإلؾمالُمل اًمٕم٤مم:

ي٠مظمذ أسمق زيد قمغم اًمٖمزازم ـ ذم شم٘مًٞمٛمف اًمٕمٚمقم ـ اؾمتخٗم٤مومف سمٛمثؾ  ادالحيٜ إوػ:

، شُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م حتقياًل شم٤مُم٤ًم ُمـ اىم٤مُم٦م اعمجتٛمع امم اخلالص اًمٗمردي»اًمٗم٘مف، سمتحقيٚمف 

ًمٖم٤مي٦م هل اًمّمالح إظمروي، وقمٜمدُم٤م يتٕمّرض ًمٜم٘مد اًمٖمزازم ًماليمث٤مر واًمتقؾمع ذم ومٞمام ا

قمٚمؿ اًمٗم٘مف ٟم٘مدًا ٓ يًتثٜمل اًمٖمزازم ُمٜمف ٟمٗمًف، يالطمظ قمٚمٞمف ان هذا اعمقىمػ ُمٜمٌثؼ ُمـ 

 .شمّمّقر اًمٖمزازم ًمٖم٤مي٦م اًمٕمٚمؿ، وطمٍمه٤م ذم اعمج٤مل اًمٗمردي ًمتح٘مٞمؼ اخلالص

قىمٗمف احل٘مٞم٘مل ُمـ قمٚمؿ اًمٗم٘مف وُمـ صمؿ وًمٙمل ٟم٘مّٞمؿ ُم٘مقًم٦م اًمٖمزازم جي٥م أن ٟمٕمرف ُم

 ُمٕمروم٦م اًمٜمزقم٦م اًمٗمردي٦م اًمتل طمٙمٛم٧م شمٗمٙمػمه ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م صم٤مٟمٞم٦م.

أُّم٤م قمغم صٕمٞمد اؾمتٝمت٤مر اًمٖمزازم سم٤مًمٗم٘مف وأُمث٤مًمف ُمـ اًمٕمٚمقم ومٜمالطمظ، أن أسمق زيد يٜمٓمٚمؼ 

                                                 
 .419ـ  411و  441ـ  419ُمٗمٝمقم اًمٜمص، ص (9)

 .91ـ  94اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (4)

 .497ـ  491ٟم٘مد اًمٜمص، ص (1)

 .417ُمٗمٝمقم اًمٜمص، ص (7)

 .411اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (1)
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هٜم٤م ُمـ أؾمس أٟمًٞم٦م ذم حتٚمٞمؾ اًمٕمٚمقم، ويمام اٟمٓمٚمؼ اًمٖمزازم ُمـ أؾم٤مس روطمل أظمروي 

ف، ومٕمؾ أسمق زيد اًمٗمٕمؾ ٟمٗمًف ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ أٟمز دٟمٞمقي )ٓ سم٤معمٕمٜمك اًمًٚمٌل ُمرشم٤ًٌم اًمٕمٚمقم ووم٘م

ًمٚمٙمٚمٛم٦م(، ويمام ٓ يرى أسمق زيد سم٠من شمقصػ حم٤موًمتف اؾمتخٗم٤موم٤ًم سم٤مُٓمقر اًمروطمٞم٦م أو 

 اًمٕم٘م٤مئدي٦م أو... يمذًمؽ ٓ يٕمٜمل شم٘مًٞمؿ اًمٖمزازم اٟمف اؾمتخّػ سم٤مًمٗم٘مف.

عمٗمٝمقم اًم٘مرآين ًمدور اًمٗم٘مف ان قمٚمؿ اًمٗم٘مف قمٚمؿ ىم٤مٟمقين يٜمٔمؿ طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن، وذم ؾمٞم٤مق ا

صمٛم٦م شمراسمط سملم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، إن ومّمؾ اًمدور اًمٕم٤مم ًمٚمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م قمـ هدف اخلٚمؼ 

وقمـ اًمٜمٔم٤مم آٟمٓمقًمقضمل آؾمالُمل حم٤موًم٦م ًمتِمٓمػم اًمٕمٚمقم آؾمالُمٞم٦م وومؼ اؾم٤مس ُمـ 

 اخل٤مرج ٓ ُمـ اًمداظمؾ، إن اًمدٟمٞم٤م ذم اعمٗمٝمقم آؾمالُمل ُمزرقم٦م، وٓ ٟمدري ُم٤مذا ٟمٗمٕمؾ ذم

ايمثر ُمـ أًمػ آي٦م شمتحدث قمـ أظمرة، وذم اًمٕمديد ُمـ أي٤مت اًمذاُّم٦م ًمٚمدٟمٞم٤م؟ هؾ 

ـّ ـ سمّمقرة شمقطمل سم٠مص٤مًم٦م اًمدٟمٞم٤م واقمت٤ٌمري٦م أظمرة  ٟمًتٜمٓمؼ هذه اًمٜمّمقص ـ وٓ ٟمٔم

طم٥ًم اًمتٕمٌػم اًمٗمٚمًٗمل؟ ان اص٤مًم٦م أظمرة ُمٌدأ يٗمؽمض سم٠مسمق زيد ُمثاًل ًمٙمل يٜمٙمره شم٘مديؿ 

شمّمّقره ُمدقّماًم سم٠مدًّمتف، وهذا ُم٤م مل يٗمٕمٚمف، واٟمام قمٛمد  دراؾم٦م ؿم٤مُمٚم٦م شمٕمٓمٞمٜم٤م اٟمٓم٤ٌمقم٤ًم قمـ

 ًمقاىمع شم٤مرخيل ؾمٚمٌل ًمٕم٧ٌم اًمّمقومٞم٦م دورًا ومٞمف، ًمٞمحّٛمؾ شم٘مًٞمؿ اًمٖمزازم شمٌٕم٤مشمف.

وُم٤م داُم٧م أظمرة هل آؾم٤مس، ومٛمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يتٕم٤مـمك اًمٖمزازم ُمع اًمدٟمٞم٤م وطمريم٦م 

اًمٗم٘مف قمٚماًم دٟمٞمقي٤ًم هبذا اعمٕمٜمك، إٟمف  شمٜمٔمٞمٛمٝم٤م شمٕم٤مـمٞم٤ًم آًمّٞم٤ًم أداشمٞم٤ًم اؾمتٓمراىمٞم٤ًم، وهذا ُم٤م جيٕمؾ قمٚمؿ

قمٚمؿ يريد شمٜمٔمٞمؿ اًمدٟمٞم٤م ًمٙمل شمٜمتٔمؿ أُمقر أظمرة ٓ ًمٙمل شمٜمتٔمؿ أُمقر اًمدٟمٞم٤م ومح٥ًم، ًمٙمٜمف 

 ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م يرى أن اٟمتٔم٤مم أُمقر أظمرة ٓ يتّؿ إٓ سمٜمٔمؿ أُمقر اًمدٟمٞم٤م.

شم٤ًمؤل إن ٟم٘مد اًمٖمزازم يم٤من ٓ سمد ان يٜمٓمٚمؼ ُمـ داظمؾ اعمٜم٤مخ آؾمالُمل، قمؼم اصم٤مرة 

 يًتٗمٝمؿ قمـ ُمدى إُمٙم٤مٟمٞم٦م اجلٛمع سملم شم٘مًٞمؿ اًمٖمزازم وقمدم اًمتقّرط ذم اإلومراط اًمّمقذم؟

واذا شمؼمهـ ان هذا إُمر همػم ُمٞمًقر، صّح اًم٘مقل سم٠من دقمقة اًمٖمزازم ُمـ اًمزاوي٦م 

اًمٕمٛمٚمٞم٦م دقمقة ًمتٗمٙمٞمؽ اعمجتٛمع واًمٕمقدة امم اًمٕمزًم٦م اًمّمقومٞم٦م اعمتٛمثٚم٦م ذم اخلالص اًمٗمردي، 

جلٛمع اعمذيمقر ومٚمـ شمٙمقن اُم٤مُمٜم٤م ُمـ ُمِمٙمٚم٦م ذم اًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٦م دُم٩م شمرسمط اُم٤م اذا اؾمتٓمٕمٜم٤م ا
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 اًمدٟمٞم٤م سم٤مٔظمرة ُمع طمٗمظ أص٤مًم٦م أظمرة.

هؾ ىم٤مل اًمٖمزازم ان يمقن اًمٗم٘مف واًمتٗمًػم ُمـ قمٚمقم اًم٘منم او اًمٚم٤ٌمب سم٤مًمٓمٌ٘م٦م اًمًٗمغم 

 ُمٕمٜم٤مه أٟمف أسمٓمؾ ُمٗمٕمقل هذه اًمٕمٚمقم أو دقم٤م امم ـمرطمٝم٤م، رهمؿ شمٍمحيف سم٠من احل٤مضم٦م شمٕمؿ هلذا

 اًمٕمٚمؿ )اًمٗم٘مف( ًمتٕمٚم٘مف سمٕمالج اًمدٟمٞم٤م أوًٓ صمؿ سمٕمالج أظمرة؟

إن قمٛمٚمٞم٦م شم٘مًٞمؿ اًمٕمٚمقم ٓ شمٕمٜمل آؾمتٝم٤مٟم٦م سمٌٕمْمٝم٤م واٟمام ووع ُمٗم٤موٚم٦م، واذا دقم٤م 

اًمٖمزازم ًمتج٤موز اًمنميٕم٦م سمحث٤ًم قمـ احل٘مٞم٘م٦م قمغم أؾمس اًمٓمري٘م٦م ومٛمـ طم٘مٜم٤م ُمٓم٤مًمٌتف، ًمٙمـ 

ان يمؾ اًمٕمٚمقم إظمرى شم٘مع ذم ؾمٚمًٚم٦م  ووٕمف ُمٕمروم٦م اهلل سمذاشمف ذم أقمغم اهلرم ُمع اومؽماوف

ٓ ُمٗمر ُمٜمٝم٤م أُمٌر ٓ وػم ومٞمف، سمٕمٞمدًا قمـ اًمٜم٘م٤مش إوزم ُمع اًمّمقومٞم٦م واًمٕمروم٤مء طمقل 

 شمّمّقراهتؿ عمٕمروم٦م اهلل وًم٘م٤مئف.

وإذا رضمٕمٜم٤م إمم يمٚمامت اًمٖمزازم ٟمٗمًف ذم اًمتؼمير اًمذي ووٕمف ًمذاشمف سمجٕمٚمف اًمٗم٘مف ُمـ 

تٝمقيـ ُمـ هذا اًمٕمٚمؿ وأُمث٤مًمف، ي٘مقل ـ وهق ذم قمٚمقم اًمدٟمٞم٤م، ًمرأيٜم٤م أٟمف ٓ ي٘مّمد سمذًمؽ اًم

وًمٞمس »صدد حتديد اعم٘مّمقد ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمذي ضمٕمؾ ذم احلدي٨م ومريْم٦م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ـ : 

اعمراد هبذا اًمٕمٚمؿ )اعمذيمقر ذم اًمرواي٦م( إٓ قمٚمؿ اعمٕم٤مُمٚم٦م )ٓ قمٚمؿ اعمٙم٤مؿمٗم٦م( واعمٕم٤مُمٚم٦م اًمتل 

، وسمٕمد شمٕمروف شومٕمؾ، وشمرك...يمّٚمػ اًمٕمٌد اًمٕم٤مىمؾ اًم٤ٌمًمغ اًمٕمٛمؾ هب٤م صمالصم٦م: اقمت٘م٤مد، و

وم٢من ىمٚم٧م: مل »ًمٚمٕمٚمقم اًمقاضم٦ٌم قمغم ٟمحق اًمٙمٗم٤مي٦م يم٤مًمٓم٥م واحل٤ًمب واًمٗم٘مف و... ىم٤مل: 

أحل٘م٧م اًمٗم٘مف سمٕمٚمؿ اًمدٟمٞم٤م؟ وم٤مقمٚمؿ أن اهلل قمز وضمؾ... وظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م زادًا ًمٚمٛمٕم٤مد ًمٞمتٜم٤مول 

ء، ُمٜمٝم٤م ُم٤م يّمٚمح ًمٚمتزود، ومٚمق شمٜم٤موًمقه٤م سم٤مًمٕمدل ٟٓم٘مٓمٕم٧م اخلّمقُم٦م وشمٕمّٓمؾ اًمٗم٘مٝم٤م

٧م احل٤مضم٦م امم ؾمٚمٓم٤من  ًّ وًمٙمٜمٝمؿ شمٜم٤موًمقه٤م سم٤مًمِمٝمقات ومتقًّمدت ُمٜمٝم٤م اخلّمقُم٤مت، ومٛم

                                                 
 م، 9911، إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ، أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم (9)

، وىمد أظمذ اًمٖمزازم هذا اًمٙمالم ُمـ أسمق ـم٤مًم٥م اعمّٙمل يمام أؿم٤مر امم ذًمؽ اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ 41، ص9ج 

إحت٤مف اًم٤ًمدة اعمت٘ملم سمنمح إطمٞم٤مء قمٚمقم »حمٛمد احلًٞمٜمل اًمزسمٞمدي اعمٕمروف سمٛمرشم٣م ذم يمت٤مسمف: 

 .911، ص9، دار اًمٗمٙمر، ج شاًمديـ
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يًقؾمٝمؿ، واطمت٤مج اًمًٚمٓم٤من إمم ىم٤مٟمقن يًقؾمٝمؿ سمف، وم٤مًمٗم٘مٞمف هق اًمٕم٤ممل سم٘م٤مٟمقن اًمًٞم٤مؾم٦م 

وـمريؼ اًمتقؾمط سملم اخلٚمؼ إذا شمٜم٤مزقمقا سمحٙمؿ ؿمٝمقاهتؿ، ومٙم٤من اًمٗم٘مٞمف ُمٕمّٚمؿ اًمًٚمٓم٤من 

ٓمٝمؿ ًمٞمٜمتٔمؿ سم٤مؾمت٘م٤مُمتٝمؿ أُمقرهؿ ذم اًمدٟمٞم٤م، وُمرؿمده إمم ـمرق ؾمٞم٤مؾم٦م اخلٚمؼ ووٌ

وًمٕمٛمري إٟمف )أي اًمٗم٘مف( ُمتٕمّٚمؼ أيْم٤ًم سم٤مًمديـ، وًمٙمـ ٓ سمٜمٗمًف سمؾ سمقاؾمٓم٦م اًمدٟمٞم٤م، وم٢من 

 .شاًمدٟمٞم٤م ُمزرقم٦م أظمرة وٓ يتؿ اًمديـ إٓ سم٤مًمدٟمٞم٤م...

وًمٞمس هذا هق ُمقىمػ اًمٖمزازم وطمده، سمؾ ًم٘مد ّسح اًمٕمديد ُمـ اًمٕمروم٤مء، أّن ُمٜمٝمجٝمؿ 

قم٤مي٦م اًمنميٕم٦م وقمدم آؾمتخٗم٤مف هب٤م، وم٘مد ّسح اسمـ قمريب سمت٤مسمٕمٞم٦ّم اًمقزم ًمٚمٜمٌل ىم٤مئؿ قمغم ر

ذم إُمقر اًمراضمٕم٦م إمم فمقاهر إقمامل، رهمؿ اقمت٘م٤مده سم٠مرومٕمٞم٦م ُم٘م٤مم اًمقٓي٦م قمـ ُم٘م٤مم 

يمّؾ ُمـ ىم٤مل ُمـ أهؾ اًمٙمِمػ أٟمف ُم٠مُمقر سم٠مُمر »اًمٜمٌقة، سمؾ ًم٘مد ّسح ٟمٗمًف ذم ومتقطم٤مشمف سم٠من 

ًمػ ُٕمر ذقمل حمٛمدي شمٙمٚمٞمٗمل وم٘مد اًمتٌس قمٚمٞمف إهلل ذم طمريم٤مشمف وؾمٙمٜم٤مشمف خم٤م

، وهذا ٟمص واوح، ي١ميّمد أن مج٤مقم٦م اًمٕمروم٤مء مل يداومٕمقا قمـ دم٤موز اًمنميٕم٦م، شإُمر...

سمؾ اقمتؼموا ٓ اًمنموع هب٤م سمؾ اعمداوُم٦م قمٚمٞمٝم٤م ذـم٤ًم ٓزُم٤ًم ًمًالُم٦م ُمًػمهتؿ اًمروطمٞم٦م 

ىم٤مل أسمق زيد ـ ذم ىمٍمهؿ  ورطمٚمتٝمؿ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، وإذا يم٤من ًمٜم٤م ُمـ ُمالطمٔم٦م قمٚمٞمٝمؿ ومٝمق ـ يمام

اًمنميٕم٦م سم٤مُٕمقر اًمٗمردي٦م دون ُمالطمٔم٦م اًمٌٕمد آضمتامقمل، وهق أُمٌر مل يٙمـ ُم٘مّمقرًا 

قمٚمٞمٝمؿ، وإٟمام يم٤من سمالًء أص٤مب يمّؾ اًمٗمرىم٤مء وآدم٤مه٤مت، سمٛمـ ومٞمٝمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء أٟمٗمًٝمؿ، 

وُمـ صمؿ شمٕمّددت أؾم٤ٌمسمف وشمٜمّققم٧م دواومٕمف سمام ٓ يًٛمح سمتقطمٞمد اًم٥ًٌم وطمٍمه سمجٝم٦م أو 

، أي ٓ ُمٕمٜمك حلٍمه سمجامقم٦م اًمٕمروم٤مء وٓ سم٤مًمٖمزازم ًمقطمده، وم٤مًمِمٞمٕم٦م ُمثاًل يم٤مٟم٧م سمِمخص

هلؿ فمروومٝمؿ اًمتل ومرو٧م شمٜمحٞمٝمؿ قمـ احلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م مم٤م شمرك ذًمؽ أصمرًا ذم طم٤مًم٦م 

اًمٗمردي٦م وآٟمٙمامش اًمتل همّٓم٧م وم٘مٝمٝمؿ يمٚمف شم٘مري٤ًٌم ذم سمٕمض احل٘م٤ٌمت اًمزُمٜمٞم٦م، و... هذا 

                                                 
 .49ـ  41، ص 9اعمّمدر ٟمٗمًف، ج  (9)

 .949، ص9ًمديـ سمـ قمريب، اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م، دار ص٤مدر )اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مديٛم٦م(، سمػموت، جحمٞمك ا (4)
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اًمت٘مًٞمؿ اًمذي ووٕمف اًمٖمزازم يمام أذٟم٤م، واًمذي ٟمحـ سمّمدد  ومْماًل قمـ أّن ذًمؽ ٓ يٌٓمؾ

احلدي٨م طمقًمف ٓ طمقل يمؾ اعمٜمٔمقُم٦م اًمٗمٙمري٦م ًمٚمٖمزازم أو اًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م... ومٚمٞمالطمظ ذًمؽ 

 ضمّٞمدًا.

قمالوًة قمغم ذًمؽ، ٟمٕمرف مجٞمٕم٤ًم سم٠مّن اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء ؾمٕمقا ذم ُم١مًّمٗم٤مهتؿ ًمٚم٘مقل سم٠من 

و ُمـ أذومٝم٤م سمح٥ًم شمٕم٤مسمػمهؿ، وم٤معمتٙمّٚمٛمقن اًمٕمٚمؿ اًمذي اظمتّّمقا ومٞمف هق أذف اًمٕمٚمقم أ

، أُم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ، ومٞمام ضمٕمٚمف اًمٗمالؾمٗم٦م اًمٗمٚمًٗم٦مضمٕمٚمقا قمٚمؿ اًمٙمالم أذف اًمٕمٚمقم

، ، وهٙمذا ضمٕمؾ إصقًمٞمقن قمٚمؿ إصقلوم٠مّسوا أيْم٤ًم قمغم أن اًمٗم٘مف هق أذومٝم٤م

طم٘م٤ٌمت ، ًم٘مد يم٤مٟم٧م هذه ٟمزقم٦م ؿم٤مُمٚم٦م سم٘مٞم٧م طمتك وضمٕمؾ اعمٗمّنون اًمتٗمًػم يمذًمؽ

ؿ اًمٕمٚمقم ضم٤مقماًل ُمٕمروم٦م اًمذات اإلهلٞم٦م أرىم٤مه٤م، ومٝمق ىمد  ًّ ُمت٠مظمرة، وإذا يم٤من اًمٖمزازم ىمد ىم

                                                 
يٗمٝمؿ ُمـ اًمٕمالُم٦م احلكم ذم ُم٘مّدُمتف قمغم يمت٤مسمف يمِمػ اعمراد ذم ذح دمريد آقمت٘م٤مد، شمّمحٞمح  (9)

وشم٘مديؿ وشمٕمٚمٞمؼ: طمًـ طمًـ زاده آُمكم، ُم١مؾّم٦ًم اًمٜمنم اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم، إيران، اًمٓمٌٕم٦م 

 .99هـ، ص9791 اًم٤ًمدؾم٦م،

يٗمٝمؿ ُمـ شمًٛمٞمتٝمؿ هل٤م سم٠مهن٤م اًمٕمٚمؿ إقمغم، راضمع ـ يم٠مٟمٛمقذج ـ سمداي٦م احلٙمٛم٦م، حمٛمد طمًلم  (4)

 .4هـ، ص9791اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، ٟمنم مج٤مقم٦م اعمدّرؾملم، إيران، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م قمنمة، 

ائع يم٠مٟمٛمقذج، راضمع اًمٗم٘مٞمف اعمح٘مؼ حمٛمد سمـ قمكم اعمقؾمقي اًمٕم٤مُمكم، ُمدارك إطمٙم٤مم ذم ذح ذ (1)

اإلؾمالم، ٟمنم وحت٘مٞمؼ ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم إلطمٞم٤مء اًمؽماث، إيران، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 .1، ص9هـ، ج9791

أصقل اًمنظمز، أيب سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمٝمؾ اًمنظمز، حت٘مٞمؼ أسمق اًمقوم٤مء إومٖم٤مين، دار  (7)

 .1، ص9هـ، ج 9797اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمّل اًمرواي٦م واًمدراي٦م ُمـ قمٚمؿ اًمتٗمًػم، حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمقيم٤مين،  ومتح (1)

. وهتّٛمٜم٤م اإلؿم٤مرة إمم أن اًمٜمامذج اًمتل أشمٞمٜم٤م هب٤م رسمام يم٤من سمٕمْمٝم٤م ُمت٠مظمرًا 94ـ  99، ص9قم٤ممل اًمٙمت٥م، ج

ٜمٞم٧م ظمّمقص٤ًم قمـ زُمـ اًمٖمزازم، إٓ أٟمف ُمع ذًمؽ، وم٢من هذه اًمٗمٙمرة ُمؽمىّم٦ٌم ذم اًمث٘م٤موم٦م آٟمذاك، قم

اجل٤مٟم٥م اًمٜمرضمز ُمـ اًمث٘م٤موم٦م اًمذي يم٤من ؾم٤مئدًا أيْم٤ًم ويٕمٓمل إحي٤مء سم٤من متٞمٞمز قمٚمؿ قمغم قمٚمؿ أُمًر ُمرشمّ٘م٥م 

 وُمٕم٘مقل، مم٤م جيٕمؾ شمٌٜمّل اًمٖمزازم هل٤م أُمرًا همػم همري٥م.
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 ُم٤مرس شمٓمٌٞم٘م٤ًم ًمٔم٤مهرة قم٤مُم٦م، ومل يٌتٙمر ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٕمدم.

وطمّمٞمٚم٦م اًمٙمالم، إن جمرد شم٘مًٞمؿ اًمٖمزازم اًمٕمٚمقم شم٘مًٞماًم يم٤مًمذي أؾمٚمٗمٜم٤مه ٓ يٜمٌئ قمـ 

ؽمك ذم سمٕمْمٝم٤م ُمع اًمتٞم٤مر اًمّمقذم قمٛمقُم٤ًم ُمِمٙمٚم٦م، ٟمٕمؿ ذم ومٙمر اًمٖمزازم ُمِم٤ميمؾ أظمرى يِم

 ؾمٜم٠ميت قمغم ذيمر سمٕمْمٝم٤م ٓطم٘م٤ًم.

إّن ٟم٘مد اًمٖمزازم ًمٌٕمض اًمٕمٚمقم يم٤مًمٙمالم واًمٗم٘مف و... جي٥م ومٝمٛمف ذم  ادالحيٜ افثٕٜٚٔ:

ؾمٞم٤مىمف اًمت٤مرخيل، وٓ يّمح شمٗمًػمه سمٕمٞمدًا قمـ هذا اًمًٞم٤مق، ًم٘مد أىمّر أسمق زيد سمٛمالطمٔمتف 

و.. سم٠من اًمٖمزازم يم٤من رّدة ومٕمؾ قمغم اًمقاىمع  شْماللاعمٜم٘مذ ُمـ اًم»و  شاطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ»

ؿ اعمًٚمٛملم واهمرىمٝمؿ ذم ضمدل ٓ  ًّ اًم٘م٤مئؿ، ًم٘مد سمٚمٖم٧م اعمج٤مدٓت اًمٙمالُمٞم٦م ُمٌٚمٖم٤ًم ُمٗمرـم٤ًم ىم

ٟمتٞمج٦م ُمـ ورائف، يمام سمٚمغ شمٓمّقر اًمٗم٘مف طمدًا دومع اًمٗم٘مٝم٤مء امم ُمالطم٘م٦م ُم٤ًمئؾ ه٤مُمِمٞم٦م 

٦م إذا يم٤مٟم٧م ضمٜمّٞم٦م؟ أو هؾ أو٤مقمقا هب٤م أقمامرهؿ ُمـ ىمٌٞمؾ هؾ جيقز اًمزواج ُمـ اخل٤مُمً

حي٥ًم اجلـ ُمـ أومراد ٟمّم٤مب صالة اجلٛمٕم٦م؟ إُمر اًمذي أصم٤مر ؾمخري٦م اعمًتنمىملم ومٞمام 

، أُم٤م قمٚمامء اًمٚمٖم٦م واًمتجقيد و.. وم٘مد أومرـمقا ذم ُمالطم٘م٦م حتٚمٞمالت وشمِمّددات ٓ سمٕمد

حمّمؾ ُمـ ورائٝم٤م وٓ وم٤مئدة قمٛمٚمٞم٦م شمرضمك ُمٜمٝم٤م، ؿمٌف صٗم٦م اًمتقّرم اًمتل ٟمٕم٧م اًمٕمالُم٦م 

ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف هب٤م، وذم ظمْمؿ هذا يمٚمف، ؿم٤مهد اًمٖمزازم  حمٛمد

اًمٗم٤ًمد اًمٓمٌ٘مل وآظمالىمل ذم اًمٕمٚمامء وهمػمهؿ، يمام يٌدو ذًمؽ يمّٚمف ضمٚمٞم٤ًم ُمـ يمت٤مسمف إطمٞم٤مء 

 قمٚمقم اًمديـ ومٚمٞمالطمظ ٟم٘مده قمغم اجلدل واعمٜم٤مفمرة وقمغم اًمٙمالم و...

ريد شمٗمًػم ُمقىمػ ُمـ هذا اًمٜمقع، إن وٓ ٟمريد شمٜمـزيف اًمٖمزازم ومال ؿم٠من ًمٜم٤م سمف، واٟمام ٟم

اًم٘مٞم٤مم سمثقرة روطمٞم٦م ذم جمتٛمع ٟمْم٧ٌم ومٞمف اًم٘مٞمؿ وضمّٗم٧م ومٞمف وم٤مئدة اًمٕمٚمقم ًمٞمس أُمرًا ؾمٚمٌٞم٤ًم، 

                                                 
أضمٜم٤مس ضمقًمدشمًٞمٝمر، اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م ذم اإلؾمالم، شمرمج٦م حمٛمد يقؾمػ ُمقؾمك وقمٌداًمٕمزيز  (9)

ـ  11م، ص9971ٌداًم٘م٤مدر، دار اًمرائد اًمٕمريب، سمػموت، ُمّمّقر قمـ ٟمًخ٦م قمٌداحلؼ وقمكم طمًـ قم

11. 
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وٓ يٛمٙمـ أن ٟمٗمٝمٛمف قمغم ُم٘م٤ميٞمس زُم٤مٟمٜم٤م، واذا يم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م اًمتل ظمرج هب٤م اًمٖمزازم ىم٤مسمٚم٦م 

ٓمقة ؾمٚمٌٞم٦م وارشمدادي٦م ًمٚمٜم٘مد ـ وهل يمذًمؽ سم٤مًمت٠ميمٞمد ـ وم٢من هذا ٓ يٗمن ظمٓمقشمف سمقصٗمٝم٤م ظم

اردم٤مقمٞم٦م، وًمق أن اًمٕمٚمامء اًمذيـ أشمقا سمٕمد اًمٖمزازم وفّمٗمقا ُمٗم٤مهٞمٛمف ذم ؾمٞم٤مق ُمٜم٤مؾم٥م 

وقمٍمهؿ ًمرسمام اظمتٚمػ إُمر، إن هذا هق ُم٤م شم٘متْمٞمف اًم٘مراءة اًمت٤مرخيٞم٦م ًمٚمٗمٙمر واًمتل 

 شمْمٕمف ذم ؾمٞم٤مىمف اًمت٤مرخيل اخل٤مص.

ازم رء آظمر، إّن ُم٤م وظمالص٦م اًم٘مقل، ان حم٤ميمٛم٦م اًمٜمتٞمج٦م رء، وشمٗمًػم ُمقىمػ اًمٖمز

جي٥م ُمالطمٔمتف ذم ُمقىمػ اًمٖمزازم هق ىمٞم٤مؾمف قمغم اعمٜم٤مخ اعمٕم٤مس اًمذي يم٤من سمح٤مضم٦م ذم فمؾ 

شمٗمّٙمؽ اًمدوًم٦م إمم زظمؿ روطمل ه٤مئؾ يٕمٞمد اٟمت٤مج اًم٘مٞمؿ، وهذا ُم٤م أراده اًمٖمزازم ٟمٗمًف ذم 

 ذاشمف وجمتٛمٕمف.

قمٛمٚمٞم٦م درس  شُمٗمٝمقم اًمٜمص»مل حي٤ميمؿ اسمق زيد، وهق يامرس ذم يمت٤مسمف  ادالحيٜ افثٚفثٜ:

ىمرآين، دمرسم٦م آُم٤مم اًمٖمزازم ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ ىمرآين، وإٟمام ُمـ شمّمّقر ُمًٌؼ محٚمتف إًمٞمف 

اًمٍماقم٤مت آصقًمٞم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م، يمام شمًّٛمك هذه اًمثٜم٤مئٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب، وذم ُمٍم 

 سم٤مًمتحديد.

يم٤من أسمق زيد حيٛمؾ هّؿ إقم٤مدة سمٜم٤مء جمتٛمٕمٜم٤م اعمٛمّزق، ويم٤مٟم٧م مهقُمف هل مهقم اعمقاـمـ 

ٚمؿ واًمٕمريب، إهن٤م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م واحلري٦م واًمتٕمددي٦م وآظمتالف و...، وهذا طمّ٘مف اًمذي اعمً

ٓ يًٚم٥م ُمٜمف، يمام وُمـ طمّؼ أسمق زيد ُم٘م٤مرقم٦م اًمتخٚمػ آضمتامقمل واًمديٜمل، وهق ختّٚمػ 

 ؾمٌٌف اجلٛمقد قمغم اعمقروث ُمع ظمٚمع ًم٤ٌمس اًمت٤مرخيٞم٦م قمٜمف.

ُمٕم٤مسة، ويم٠من أسمق زيد أراد  ًمٙمـ هذا اًمقاىمع، ٓ يؼمر ىمراءة دمرسم٦م اعمقروث ُمـ أقملم

شمّمٗمٞم٦م طم٤ًمب ُمع اخلٓم٤مب آؾمالُمل اعمٕم٤مس قمؼم ُمٜم٤مىمِم٦م اًمٖمزازم، اٟمف يريد شمقضمٞمف 

ؾمٝم٤مُمف امم اعمقروث اعم٘مّدس ًمٞمٜمٝم٤مر، مم٤م يٗم٘مد اًمتٞم٤مر اًمديٜمل اعمٕم٤مس ُمؼمرات وضمقده وومؼ 

 شًمديـاطمٞم٤مء قمٚمقم ا»و شضمقاهر اًم٘مرآن»شمريمٞمٌتف اخل٤مّص٦م، إن ٟم٘مد آصقًمٞم٦م اعمٕم٤مسة ذم 

ظمٓم٠م ُمٜمٝمجل ضم٤مّد، وهق ُم٤م أوىمع أسمق زيد ذم دم٤مهؾ اعمٜم٤مخ اًمت٤مرخيل احل٤ميمؿ قمغم حمٞمط 
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اًمٖمزازم، يمام أن حم٤ميمٛم٦م دمرسم٦م اًمٖمزازم ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ ُمٕم٤مس ٓ يؼمر دم٤مهؾ دمرسمتف وومؼ ومٝمؿ 

ضمديد ًمٚم٘مرآن، وسم٤مًمت٤مزم ومٛمـ طمؼ ىم٤مرئ أسمق زيد ان ي٠ًمًمف قمـ شمٗمًػمه ًمٚمٜمص اًم٘مرآين ذم 

ًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ؾمٞمام سمقصٗمف سم٤مطمث٤ًم ىمرآٟمٞم٤ًم، وهذا ُم٤م يّمحح ُمٓم٤مًمٌتف سمذًمؽ رأيف قمـ صمٜم٤مئل ا

سم٤مقمت٤ٌمر دمرسمتف حم٤موًم٦م ُمـ اًمداظمؾ ٓ ٟم٘مد ُمـ اخل٤مرج يمام أراده ُمٜمف قمكم طمرب، وُمـ صمؿ 

وم٠مي ُمؼمر هلذا اًمتج٤مهؾ ُم٤م دام اًمٜمص ؿمديد احلرص قمغم ُمٗمٝمقم أظمرة يمام يالطمظ 

 سمقوقح؟

ًمقضمٞم٦م ًمٚمخٓم٤مب اًمديٜمل، ًمٞمس ُمؼمرًا ـ عمـ حي٤مول إن اًمدراؾم٦م اًمًٞمٙمقًمقضمٞم٦م واًمًًٞمق

آٟمٓمالق ُمـ اًمداظمؾ ـ ًمت٘مديؿ شم٘مٞمٞمؿ هن٤مئل، سمؾ ٓ حيؼ ًمف شم٘مديؿ هذا اًمت٘مٞمٞمؿ ُم٤م دام 

 اًمٜمص ُم٤م يزال حم٤مومٔم٤ًم قمغم ُمريمز ُمـ ُمرايمز اًمّمدارة.

يم٠من أسمق زيد اومؽمض أن اًمٕمٛمؼ آؾمؽماشمٞمجل ًمٚمخٓم٤مب اًمديٜمل  ادالحيٜ افرابًٜ:

سم٠ميب طم٤مُمد اًمٖمزازم هلذا ؾمّٚمط اًمْمقء قمٚمٞمف، ومٞمام إُمر ًمٞمس يمذًمؽ، سمٛمٕمٜمك اعمٕم٤مس يٜمتٝمل 

ان آدم٤مه اًمّمقذم واًمٕمروم٤مين ُمثؾ ـمٞمٗم٤ًم وؾمٞمٕم٤ًم اؿمتٛمؾ شمٞم٤مرات قمدة سملم ُمتٓمّروم٦م وُمٕمتدًم٦م، 

، وُمـ اخلٓم٠م حم٤ميمٛم٦م يمؾ شمٞم٤مرات اًمتّمّقف قمغم اؾم٤مس ُمدرؾم٦م اًمٖمزازم يمام ي٘مقل طمٜمٗمل

ٓدم٤مه٤مت اًمٗمٙمري٦م ـ شمٓمّقرًا ُمٚمحقفم٤ًم، سمؾ ًم٘مد وم٘مد وم٘مد شمٓمّقر اًمتّمّقف ـ يمٖمػمه ُمـ ا

ًمتٌدو يمٚمٛم٦م ـ اًمتّمّقف ـ ذم  شاًمٕمروم٤من»شمًٛمٞمتف هذه ذم اًمٗمٙمر اًمِمٞمٕمل ًمتحؾ حمٚمٝم٤م يمٚمٛم٦م 

هذا اًمٗمٙمر ذات ُمدًمقل ؾمٚمٌل، وىمد سمٚمغ اًمٕمروم٤من اًمِمٞمٕمل ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـ ُمٌٚمٖم٤ًم يمٌػمًا، 

٠ممل ُمٜمٝم٤م اسمق زيد، إن اًمٕمروم٤من اًمِمٞمٕمل ذم وشمٓمّقر شمٓمّقرًا ُمذهاًل، وطمّؾ ايمثر ُمـ اؿمٙم٤مًمٞم٦م يت

                                                 
أن  94ـ  91، سمؾ يرى اًمديمتقر طمٜمٗمل ذم اعمّمدر ٟمٗمًف، ص791طمقار إضمٞم٤مل، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ،  (9)

اعمًتّمٗمك ذم قمٚمؿ »اًمٖمزازم ٟمٗمًف ٓ يٛمٙمـ ومٝمٛمف ُمـ ظمالل اإلطمٞم٤مء واعمٜم٘مذ واجلقاهر، وم٘مد يم٤من 

ف اًمٖمزازم، وًمـف ومٞمف ُمقاىمػ ٓ شمٌٕمد يمثػمًا قمـ ُمٗمٝمقم اًمٜمص ذم قمٚمقم آظمر ُم٤م يمتٌ شأصقل اًمٗم٘مف

اًم٘مرآن، وىمد يم٤من ًمٚمٛمًتّمٗمك أسمٚمغ إصمر ذم اسمـ رؿمد اًمٗم٘مٞمف، وُمـ صمؿ ومجقاهر اًم٘مرآن إٟمام هق سمح٨م 

 ذم قمٚمقم اًم٘مرآن قمغم إصقل اًمّمقومٞم٦م وم٘مط.
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اًم٘مرن اًمٕمنميـ ظمّرج اًمًٞمد حمٛمد طمًلم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل وآُم٤مم اخلٛمٞمٜمل واًمِمٝمٞمد ُمرشم٣م 

م( وحمّٛمد اىم٤ٌمل 9194ُمٓمٝمري، يمام ظمّرج اًمٕمروم٤من أُمث٤مل اًمًٞمد مج٤مل اًمديـ آومٖم٤مين )

ـ وأظمرويتف، م( ممـ ؿمّٙمٚمقا سمٛمجٛمققمٝمؿ ُمٕم٤ممل اجلٛمع سملم دٟمٞمقي٦م اًمدي9911اًمالهقري )

ان دم٤مهؾ هذا اًمتٓمّقر اعمذهؾ ذم اًمٕمروم٤من آؾمالُمل هق اًمذي سمّرر ٓسمق زيد شمًجٞمؾ 

ُمالطمٔم٤مشمف قمغم شمٞم٤مر اًمتّمّقف، إن ىمدرة اًمدُم٩م اعمقضمقدة قمٜمد أُمث٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل 

سملم آدم٤مه اًمٕمروم٤مين اخل٤مًمص وطمريمٞم٦م احلٞم٤مة وآٟمٖمامس ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ذم قمٛمٚمٞم٦م ٟم٘مد 

ٙمر اًمديٜمل يم٤من يٛمٙمٜمٝم٤م أن شمِمٙمؾ ُمٗمت٤مطم٤ًم عمثؾ أسمق زيد ًمتًجٞمؾ ُمالطمٔمتف قمغم حتريري ًمٚمٗم

، دون ان يٌخس شمٞم٤مرًا يمٌػمًا ذم آؾمالم طم٘مف سم٤مظمتـزاًمف ذم اخلٓم٤مب اًمديٜمل اعمٕم٤مس

ادم٤مه واطمد سمؾ وؿمخص واطمد، وإذا يم٤مٟم٧م اًمتٞم٤مرات إصقًمٞم٦م شمًت٘مل ُمٕم٤ممل ـمري٘مٝم٤م ُمـ 

زيد أصح٤مب اخلٓم٤مب اًمرضمٕمل ًمٞمًقا مجٞمٕم٤ًم قمغم هذا  أُمث٤مل اًمٖمزازم، وم٢من ُمـ يًٛمٞمٝمؿ أسمق

 اًمٓمريؼ، يمام أذٟم٤م إمم ذًمؽ ومٞمام ؾمٌؼ.

صمٛم٦م إؿمٙم٤مًمٞم٦م ذم شمٗمًػم اًمٖمزازم ـ وقمٛمقم اعمتّمقوم٦م واًمٕمروم٤مء ـ  ادالحيٜ اخلٚمًٜ:

ًمٚمٜمص اًم٘مرآين، يرسمط اعمتّمقوم٦م سملم سم٤مـمـ اًم٘مرآن وسم٤مـمـ اًمقضمقد ومٞمٕمت٘مدون سم٠من اًمذي 

سم٤مًمٙمِمػ واًمِمٝمقد يرى هٜم٤مك سم٤مـمـ اًم٘مرآن وضمقهره، وُمـ  يٌٚمغ سم٤مـمـ اًمقضمقد وطم٘مٞم٘متف

صمّؿ ي١مؾّمس اعمتّمقوم٦م قمالىم٦م ضمديدة ُمع اًمٜمص متت٤مز قمـ قمالىم٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء واعمٗمنيـ 

 اعمٕمرووملم.

يٌدو أّن هٜم٤مك جم٤مًٓ ًمت٠ميٞمد ٟم٘مد أسمق زيد قمغم ىمْمٞم٦م اًمتٗمًػم واًمت٠مويؾ قمٜمد اًمٖمزازم، إن 

و همػم ُمٜمْمٌٓم٦م ذم أسمًط إؿمٙم٤مًمٞم٤مهت٤م هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم ُمٜمٝمج٦م اًمت٠مويؾ واًمتٗمًػم شمٌد

اًمٕم٘مالٟمٞم٦م، ذًمؽ أن ُمٕمٞم٤مرًا ًمتحديد اعمدًمقل )وٓ ٟمتحدث قمـ ُمٕم٤ميػم هن٤مئٞم٦م( أُمٌر ٓ يتًٜمك 

                                                 
م، 4114، 11ٛم٦م، اًمٕمدد اٟمٔمر طمقل اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ودوره اًمتٜمقيري اًمتحريري، جمٚم٦م اًمٙمٚم (9)

، طمٞمدر شقمٚمؿ اًمٙمالم قمٜمد اًمًٞمد حمٛمد طمًلم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، ىمراءة ذم ضمدل اًمٕم٘مؾ واًمٜمص»ُم٘م٤مل: 

 .47ـ  71طم٥ّم اهلل، ص
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احلّمقل قمٚمٞمف ذم فمؾ هذه اًمؽميمٞم٦ٌم اًمّمقومٞم٦م، اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ قمدم شم٘مديٛمٝمؿ ؿمقاهد قمغم 

أٟمف قمٛمٚمٞم٦م يمالُمٝمؿ، ومٙمؾ إٟم٤ًمن سم٢مُمٙم٤مٟمف أن يًٜمد إمم اًمٜمص اًم٘مرآين أّي ُمدًمقل سمحج٦م 

يمِمػ، وأن ي٘مّرع ظمّمقُمف سم٠مهنؿ أهؾ اًمٔم٤مهر سمحّج٦م اهنؿ مل ي٘متٜمٕمقا ُمٕمف سمام ي٘مقل، دون 

أن شمٙمقن هٜم٤مك ُمقاد دمري حم٤ميمٛم٦م اعمٕمٓمٞم٤مت ووم٘مٝم٤م، وهذه اعمِمٙمٚم٦م شمْمع قمٛمٚمٞم٦م شمٗمًػم 

اًم٘مرآن سمرُّمتٝم٤م حت٧م ؾمٚمٓم٤من ؿمخّم٤مٟمٞم٤مت، إذ يِمٞمع شمٗمًػم ٓ ًمٌمء إٓ ًمٙمقن ص٤مطمٌف ذا 

 هذه ُمِمٙمٚم٦م طم٘مٞم٘مّٞم٦م.شم٠مصمػم ذم اًم٘مٚمقب، و

وىمد طم٤مول اعمتّمقوم٦م واًمٕمروم٤مء ومٞمام سمٕمد شمٗم٤مدي ُمِمٙمٚم٦م ُمـ هذا اًمٜمقع، قمـ ـمريؼ 

إرؾم٤مل إؿم٤مرات ىمرآٟمٞم٦م، وًمٙمـ ذًمؽ أّدى إمم إًمٖم٤مء اًمٌٕمد اًمٌالهمل ذم اًمٜمص اًم٘مرآين ٟمٗمًف 

ؽ سمٔم٤مهر اًمٜمص اًمذي يالُمس إومٙم٤مر اعمتٌٜم٤ّمة ؾمٚمٗم٤ًم، وم٢مذا ىم٤مل شمٕم٤ممم ـ وهذا  ًّ ًمّم٤مًمح اًمتٛم

ُِْزونَ ﴿ُمث٤مل ىمد ٓ ٟم٘مػ قمٜمده ـ  جمرد ُْ ُْتْؿ َت ـُ وم٢من هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٗمًػم  ﴾َؾُذوُؿقْا َمٚ 

ؽ سم٢مـمالق  ًّ ؿ إقمامل، أو اًمتٛم ًّ ُؿ إ﴿حي٤مول أن يًتٜمت٩م ُمـ هذا اًمٜمص ٟمٔمري٦م دم ُُ ُّٔ
اَم َوفِ َّٕ ِ 

ـَ آَمُْقاْ   و...إلصم٤ٌمت اًمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م ًمٚمرؾمقل وإوًمٞم٤مء  ﴾اهللُ َوَرُشقُفُف َوافَِّذي

وٓ ٟم٘مقل إن هذه اعمِمٙمٚم٦م طمٍم سم٤مًمتٞم٤مر اًمّمقذم أو سم٤مًمٖمزازم، ًمٙمـ شمٓمٌٞمؼ هذا اًمتٞم٤مر 

هلذه اًمٓمري٘م٦م يم٤من ُمٚمحقفم٤ًم، وٟمحـ ٟمٙمتٗمل هبذه اإلؿم٤مرة ًمت٠ميمٞمد ـمرح أسمق زيد، واًمدقمقة 

إمم شم٘مٞمٞمؿ قمٚمٛمل رصلم هلذا اًمٜمٛمط ُمـ اًمتٕم٤مـمل ُمع اًمٜمص اًم٘مرآين واًمٜمٌقي قمٛمقُم٤ًم، ٓ 

 ًمٕمروم٤من سم٤معمٕمٜمك اًمذي حيتٛمٚمف اًمٕمروم٤من ٟمٗمًف ُمـ اًمٕم٘مالٟمٞم٦م.أىمؾ قمـ ـمريؼ قم٘مٚمٜم٦م ا

إن ُمِمٙمٚم٦م اًمتٗمًػم أو اًمت٠مويؾ اًمٕمروم٤مين أو اًمّمقذم ًمٚمٜمص اًم٘مرآين أّٟمف همػم ُمٜمْمٌط 

سم٘مقاقمد يٛمٙمـ اًمتح٤ميمؿ إًمٞمٝم٤م، وهلذا ومٝمل شمِمّٙمؾ ُمرضمٕم٤ًم ذاشمٞم٤ًم ًمٚمٕم٤مرف ٟمٗمًف دون أن 

دون أن يٕمٜمٞمٜم٤م ومٕماًل هؾ هذا  شمرىمك جم٤مل شم٘مٞمٞمٛمٝم٤م وومؼ ُمٞمزان يِم٤مرك إظمر ومٞمف اًمٕم٤مرف،

اًمتٗمًػم صحٞمح قمغم ُمًتقى اًمقاىمع أو ٓ، أُّم٤م ىمقل اًمٕمروم٤مء ـ وُمٜمٝمؿ اًمٖمزازم ـ سم٠من ـمّل 

ُمٜم٤مزل اًمًػم واًمًٚمقك هق اعم٘مّدُم٦م ًمٗمٝمؿ هذا اعمٕمٓمك اًم٘مرآين اًم٤ٌمـمٜمل، ومٝمذا اًمٙمالم إذا 

أذٟم٤م إًمٞمف،  أردٟم٤م أن ٟمْمٕمف ذم إـم٤مر حم٤ميمٛم٦م ٓ يرضمع إمم حمّّمؾ قمغم اًمّمٕمٞمد قمٞمٜمف اًمذي

 هذه اًمّمٗمح٤مت. آظمر ذم اًمٜمتٞمج٦م اًمٕمروم٤مين ٟمٗمًٝم٤م سمام خيرج قمـ دائرةسمٜمٞمقي هذا سمٕمٞمدًا قمـ ضمدل 
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، هذا ُم٤م ي٘مقًمف اإلصالطمل اإليراين اعمٕمروف قمٌد اًمٙمريؿ شظم٤مًمؼ اًم٘مرآن حمٛمد»

اًمذي ؾمٞمتؿ ـمٌع شمرمجتف ذم اًمٕم٤مم اعم٘مٌؾ. وسمذًمؽ  شسمًط دمرسمف ديٜمل»هوش ذم يمت٤مسمف 

يٙمقن هوش ىمد شم٘مدم قمغم اًمٙمثػم ُمـ دقم٤مة اإلصالح اعمتٓمروملم ُمـ اعمًٚمٛملم. وىمد سملّم 

 ذه أراء.هوش ذم ُم٘م٤مسمٚمتف ُمع صحٞمٗم٦م )زُمزم( ظمالص٦م هل

يٕمد قمٌد اًمٙمريؿ هوش رائد شمٞم٤مر اإلصالح ذم إيران. وىمد يم٤من ذم سمداي٦م أُمره ُمـ 

قمدة ُمٜم٤مص٥م طمٙمقُمٞم٦م،  أٟمّم٤مر اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل، وىمد ؿمٖمؾ ذم سم٤ميمقرة ىمٞم٤مم اجلٛمٝمقري٦م

ؿمٕمر  (سمٕمد ومؽمةٍ )وُمـ سمٞمٜمٝم٤م: ُمًتِم٤مر اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل ذم إصالح اًمث٘م٤موم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ. وًمٙمـ 

 خغم قمـ هذه اعمٜم٤مص٥م. هوش سم٤مإلطم٤ٌمط، ومت

وُمٜمذ سمداي٦م اًمٕم٘مد اًمت٤مؾمع ُمـ اًم٘مرن اعمٞمالدي اعمٜمٍمم يم٤من هوش واطمدًا ُمـ اعمث٘مٗملم 

اجلٛمٝمقريلم اًمذيـ سمحثقا ذم )اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م(، وًمٙمٜمف اسمتٕمد شمدرجيٞم٤ًم وسمِمٙمؾ 

                                                 
ُمٗمٙمر إيراين ُمٕمروف، وأؿمٝمر ُمٜمٔمري اإلصالح اًمديٜمل ذم إيران. ـمرح ـ وُم٤م يزال ـ ؾمٚمًٚم٦م ُمـ  (9)

 اإلُم٤مُم٦م واًمقطمل. اًمٜمٔمري٤مت اًمتل أصم٤مرت ضمدًٓ واؾمٕم٤ًم، يم٤من آظمره٤م طمقل
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 يم٤مُمؾ قمـ ٟمٔمري٦م احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمرُّمتٝم٤م.

اعمٕم٤مرف اًمٌنمي٦م واؾمتٜم٤ٌمـم٤مهت٤م اًمديٜمٞم٦م إن دقمقى هوش سمًٞمٓم٦م، ومٝمل شم٘مقل: إن مجٞمع 

شم٤مرخيٞم٦م، وهل قمرو٦م ًمٚمخٓم٠م، وهق سمذًمؽ حيدث وهٜم٤ًم ذم احلٙمقُم٦م اًمديٜمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م ذم 

إيران، ومٌٕمد اطمتامل شمٕمرض مجٞمع آؾمتٜم٤ٌمـم٤مت اًمٌنمي٦م وومٝمؿ اًمديـ ًمٚمخٓم٠م ٓ حيّؼ ّٕي 

 طم٤مًمٞم٤ًم ذم إيران.ؿمخص أن يدقمل إىم٤مُم٦م اًمنميٕم٦م سم٤مؾمؿ اهلل، طمتك اعم١مؾم٦ًم اًمديٜمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م 

: أن ٟمٔمريتف سمِم٠من إُمٙم٤من شمٓمرق شسمًط دمرسمف ٟمٌقي»وىمد أووح هوش ذم يمت٤مسمف 

اخلٓم٠م إمم اعمٕمروم٦م اًمديٜمٞم٦م شمّمدق إمم طمدًّ ذم طمؼ اًم٘مرآن أيْم٤ًم، وسمذًمؽ يّمٜمػ هوش ذم 

قمداد قمٚمامء آظمريـ، ُمثؾ: ٟمٍم طم٤مُمد أسمق زيد، وحمٛمد أريمقن، ُمـ اإلصالطمٞملم 

وًمٙمٜمف ىمد شمٗمقق قمغم  مم اًمدظمقل إمم اًم٘مرآن ُمـ زاوي٦م شم٤مرخيٞم٦م.اًمراديٙم٤مًمٞملم اًمذيـ دقمقا إ

مجٞمع أىمراٟمف اًمراديٙم٤مًمٞملم ذم يمت٤مسمف هذا، طمٞم٨م يدقمل أن اًم٘مرآن ًمٞمس ٟمت٤مضم٤ًم ًمٚمٔمروف 

اًمت٤مرخيٞم٦م اخل٤مص٦م، واًمتل شمٙمّقن ذم صٚمٌٝم٤م ومح٥ًم، وإٟمام هق يمذًمؽ ُمٜمٌثؼ ُمـ ذهـ اًمٜمٌل 

٘مقل هوش: وهذا ًمٞمس سمدقم٤ًم ُمـ ، ُمع يمؾ ُم٤م حيٞمط سمف ُمـ اًم٘مٞمقد اًمٌنمي٦م، وي‘حمٛمد

 اًمٙمالم، طمٞم٨م أؿم٤مر إًمٞمف اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء ذم اًم٘مرون اهلجري٦م اًمقؾمٞمٓم٦م.

 )ُم٤ميٙمؾ هقسمٜمغ(

 

ّٛز  ايٛسٞ يف عامل َتط

  ر ـٔػ يُّـ افْير إػ يشء مثؾ افقحل ـحََٜٔ ذات مًْك يف ظك متىقِّ

 يدظق إػ افتحرر مـ افقهؿ واخلراؾٜ؟

  اًمتجرسم٦م اًمتل خيقوٝم٤م اًمِمٕمراء واًمٕمروم٤مء، وإن يم٤من اًمٜمٌل إن اًمقطمل )إهل٤مم(، وهق

ر يٛمٙمٜمٜم٤م ومٝمؿ اًمقطمل ُمـ ظمالل  خيقوٝم٤م سمدرضم٦م أرومع وأؾمٛمك. ذم اًمٕمٍم اعمتٓمقِّ

آؾمتٕم٤مرة اًمِمٕمري٦م، يمام ىم٤مل أطمد اًمٗمالؾمٗم٦م اعمًٚمٛملم: اًمقطمل أؾمٛمك درضم٤مت اًمِمٕمر. إن 

٤مقمر يتّمقر أن ُمّمدرًا اًمِمٕمر أداة ُمٕمرومٞم٦م ختتٚمػ ذم وفمٞمٗمتٝم٤م قمـ اًمٕمٚمؿ واًمٗمٚمًٗم٦م، وم٤مًمِم
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ظم٤مرضمٞم٤ًم يٚمٝمٛمف، وإن اًمِم٤مقمري٦م اؾمتٕمداد وىمرحي٦م ُمثؾ اًمقطمل مت٤مُم٤ًم، ومٞمٛمٙمـ ًمٚمِم٤مقمر أن 

 يٗمتح آوم٤مىم٤ًم ضمديدة أُم٤مم اًمٜم٤مس، وأن يرهيؿ اًمٕم٤ممل ُمـ زاوي٦م أظمرى.

 

 ايٓيب ٚايٛسٞ بني ايؿعٌ ٚاالْؿعاٍ

  يُقن إٕؽ تذهٛ إػ رضورة اظتٌٚر افَرآن ٕتٚج ظكه، ؾٓؾ يتوّـ ذفؽ أن

 فٌِْل دور ؾًٚل وحٚشؿ يف إبداع هذا افْص؟

  ـمٌ٘م٤ًم ًمٚمرواي٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م مل يٙمـ اًمٜمٌل ؾمقى وؾمٞمٚم٦م، طمٞم٨م ي١مدي إمم اًمٜم٤مس ُم٤م ي٠مشمٞمف

سمف ضمؼميؾ، وًمٙمٜمٜمل أرى أن اًمٜمٌل يم٤من ًمف دور حمقرّي ذم ظمٚمؼ اًم٘مرآن. وإن آؾمتٕم٤مرة 

ًمِم٤مقمر مت٤مُم٤ًم ـ أن ىمقة اًمِمٕمري٦م شم٤ًمقمد قمغم شمقوٞمح هذه احل٘مٞم٘م٦م. وم٤مًمٜمٌل حيّس ـ ُمثؾ ا

ظم٤مرضمٞم٦م شمًتحقذ قمٚمٞمف، وًمٙمٜمف ذم اًمقاىمع وذم مجٞمع إطمقال ي٘مقم سمٙمؾ رء. وذم احل٘مٞم٘م٦م 

يمقن هذا اإلهل٤مم ٟم٤مسمٕم٤ًم ُمـ اًمداظمؾ أو ُمـ اخل٤مرج ٓ ُمقوققمٞم٦م ًمف هٜم٤م؛ إذ ٓ مت٤ميز سملم 

 ُمًتقي٤مت اًمقطمل قمغم اًمّمٕمٞمد اًمداظمكم أو اخل٤مرضمل. إن هذا اإلهل٤مم يٜمٌثؼ ُمـ )ٟمٗمس(

اًمٜمٌل، و)ٟمٗمس( يمؾ ؿمخص إهلٞم٦م، إٓ أن اًمٜمٌل خيتٚمػ قمـ ؾم٤مئر إؿمخ٤مص؛ ذًمؽ اٟمف 

أدرك إهلٞم٦م هذه اًمٜمٗمس، وخيرج ُم٤م سم٤مًم٘مقة إمم ُم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ، وىمد احتدت ٟمٗمًف ُمع اهلل. 

وأرضمق قمدم إؾم٤مءة ومٝمؿ يمالُمل هذا، وم٢من هذا آحت٤مد اعمٕمٜمقي ُمع اهلل ٓ يٕمٜمل صػمورة 

دوٌد سمحدود اًمٜمٌل وحمتقاه اًمٌنمي، وًمٞمس سمام هلل ُمـ ؾمٕم٦م اًمٜمٌل إهل٤ًم، ومٝمذا آحت٤مد حم

ُمٓمٚم٘م٦م ذم إسمٕم٤مد، وىمد سملم ضمالل اًمديـ ُمقًمقي اًمِم٤مقمر اًمٕم٤مرف هذا اعمٕمٜمك اعمقهؿ 

ًمٚمتٜم٤مىمض سم٠مسمٞم٤مت ؿمٕمري٦م ُمٗم٤مده٤م: )إن احت٤مد اًمٜمٌل ُمع اهلل ُمثؾ ص٥ّم ُمٞم٤مه اعمحٞمط ذم 

ؾ قمٚمٞمف ُمـ اهلل هق اًمدورق(، إٓ أن اًمٜمٌل ظم٤مًمؼ ًمٚمقطمل سمِمٙمؾ آظمر، وم٤مًمذي حيّم

ُمْمٛمقن اًمقطمل، وًمٙمـ هذا اًمقطمل ٓ يٛمٙمـ سمٞم٤مٟمف ًمٚمٜم٤مس سمذًمؽ اعمْمٛمقن؛ ٕٟمف يٗمقق 

ُمًتقى ومٝمٛمٝمؿ، سمؾ هق ومقق ُمًتقى اًمٙمٚمامت، ومٝمذا اًمقطمل وم٤مىمد ًمٚمّمقرة، وقمغم اًمٜمٌل 

أن يّمقهمف ذم إـم٤مر صقري؛ ًمٞمجٕمٚمف ذم ُمتٜم٤مول ومٝمؿ اجلٛمٞمع، ومٞم٘مقم يمام يٗمٕمؾ اًمِم٤مقمر 
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سم٠مدواشمف اًمٚمٖمقي٦م وأؾمٚمقسمف اخل٤مص، وُم٤م يتقومر ًمف ُمـ قمٚمؿ وصم٘م٤موم٦م، يمام سمّمٞم٤مهم٦م هذا اإلهل٤مم 

أن ًمِمخّمٞمتف دورًا ُمٝماًم ذم صٞم٤مهم٦م هذا اًمٜمص، ويمذًمؽ ؾمػمشمف وطمٞم٤مشمف، سمام ذم ذًمؽ: 

واًمده، وواًمدشمف، وُمرطمٚم٦م ص٤ٌمه، وطمتك طم٤مٓشمف اًمروطمٞم٦م، وًمق ىمرأشمؿ اًم٘مرآن شمِمٕمرون أن 

سمٞمٜمام يٙمقن ذم أطمٞم٤من أظمرى ُمٗمٕماًم سم٤معمٚمؾ، اًمٜمٌل أطمٞم٤مٟم٤ًم يٙمقن ذم ىمٛم٦م اجلذل واًمٗمّم٤مطم٦م، 

ودمده قم٤مدي٤ًم ذم يمالُمف، ومجٞمع ذًمؽ ىمد شمرك شم٠مصمػمه قمغم اًمٜمّص اًم٘مرآين، وهذه هل اًمٜم٤مطمٞم٦م 

 اًمٌنمي٦م اًمت٤مُّم٦م ُمـ اًمقطمل.

 

 عؿ١ُ ايٛسٞ ٚتعازض ايعًِ ٚايدٜٔ

 إذًا فَِرآن جٌْٜ إًٕٕٜٚٔ وبؼيٜ، ممٚ يًْل إمُٚن وؿقع اخلىٖ ؾٔف؟   

 اًمٜمٔمر اًمت٘مٚمٞمدي٦م ٓ جم٤مل ًمتٓمرق اخلٓم٠م ذم اًمقطمل. وأُم٤م ذم اًمٕمٍم احل٤مض  ُمـ ضمٝم٦م

يـ يذهٌقن إمم اىمتّم٤مر قمّمٛم٦م اًمقطمل قمغم اعم٤ًمئؾ اًمديٜمٞم٦م  ومٝمٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اعمٗمنِّ

اًمٌحت٦م، ُمثؾ: صٗم٤مت اهلل، واحلٞم٤مة سمٕمد اعمقت، وأؾمس اًمٕم٤ٌمدة، وأُم٤م ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛم٤ًمئؾ 

ٛمٙمـ ًمٚمخٓم٠م أن يتٓمرق إمم اًمقطمل ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ه١مٓء هذا اًمٕم٤ممل واعمجتٛمع اإلٟم٤ًمين ومٞم

اعمٗمنيـ، ومٚمٞمس ُمـ اًميوري أن يٙمقن ُم٤م ذيمره اًم٘مرآن ُمـ اًمقىم٤مئع اًمت٤مرخيٞم٦م وؾم٤مئر 

إدي٤من واعمقوققم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م صحٞمح٤ًم، ودًمٞمؾ ه١مٓء اعمٗمنيـ أن هذا اًمٜمقع ُمـ 

ُمٜمًجاًم ُمع اعمًتقى  إظمٓم٤مء ذم اًم٘مرآن ٓ ي١مصمر ؾمٚم٤ًٌم قمغم ٟمٌقة اًمٜمٌل؛ ٕٟمف إٟمام ٟمزل

اًمٗمٙمري اًم٤ًمئد ذم اعمجتٛمع آٟمذاك، وُمقاوم٘م٤ًم ًمٚمٖمتف. أُم٤م أٟم٤م وم٠مذه٥م إمم رأي آظمر، طمٞم٨م ٓ 

أشمّمقر أن اًمٜمٌل ىمد شمٙمٚمؿ سمٚمٖم٦م ىمقُمف وهق يتٛمتع سمٕمٚمقم وُمٕم٤مرف خمتٚمٗم٦م، وإٟمام يم٤من اًمٜمٌل 

ٛمف ُم١مُمٜم٤ًم سمام ي٘مقل طم٘مٞم٘م٦م، ومٙم٤مٟم٧م شمٚمؽ هل ًمٖمتف، ويم٤من اًمٗمٙمر ومٙمره، وٓ أشمّمقر أن قمٚم

سمِم٠من إرض واًمٙمقن وشمٙمقيـ اإلٟم٤ًمن أيمثر ُمـ اعمٕم٤مسيـ ًمف، وم٤من اًمٕمٚمؿ اًمذي 

وصٚم٧م إًمٞمف اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م طم٤مًمٞم٤ًم مل يٙمـ ًمٚمٜمٌل قمٚمؿ سمف، وهذا ٓ ي١مصمر قمغم اًمٜمٌّقة ؾمٚم٤ًٌم؛ ٕٟمف إٟمام 

ظم٤ًم.  يم٤من ٟمٌٞم٤ًم، ومل يٙمـ قم٤معم٤ًم أو ُم١مرِّ
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 اجلرٚز ايتازخي١ٝ يٓعس١ٜ ايبعد ايبػسٟ يف ايكسإٓ

 ن ـثرًا إػ افٍالشٍٜ وافًرؾٚء يف افَرون افقشٔىٜ، مثؾ: مقفقي، ؾام هق تنرو

   مدى جذور ٕيريتُؿ حقل افَرآن يف افساث اإلشالمل؟

  إن ضمذور اًمٙمثػم ُمـ أومٙم٤مري شمٕمقد إمم اًم٘مرون اإلؾمالُمٞم٦م اًمقؾمٞمٓم٦م. وإن اًم٘مقل

ذم اإلؾمالم سم٠من اًمٜمٌقة قم٤مُم٦م، ويٛمٙمـ اًمٕمثقر قمٚمٞمٝم٤م سملم خمتٚمػ أصٜم٤مف اًمٌنم، ُمقضمقد 

اًمِمٞمٕمل، وقمٜمد اًمٕمروم٤مء؛ وم٤مًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ـ وهق اعمتٙمٚمؿ اًمِمٞمٕمل اًمٙمٌػم ـ ٓ يٕمتؼم إئٛم٦م 

أٟمٌٞم٤مء، وًمٙمٜمف يٛمٜمحٝمؿ مجٞمع ظمّم٤مئص إٟمٌٞم٤مء، ويمذًمؽ يذه٥م اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمروم٤مء إمم أن 

دمرسمتٝمؿ ُمـ ٟمقع دم٤مرب إٟمٌٞم٤مء. يمام ضم٤مء آقمت٘م٤مد سمٌنمي٦م اًم٘مرآن وأٟمف ذم ُمٕمرض اخلٓم٠م 

قة شمٚمقحي٤ًم ذم يمٚمامت اعمٕمتزًم٦م، طمٞم٨م ذهٌقا إمم اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن. ومل يٕمٛمد اًمٕمٚمامء سم٤مًم٘م

ٚمقا اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م  ن، وومْمَّ ذم اًمٕمّمقر اًمقؾمٞمٓم٦م إمم سمٞم٤من هذه أراء سمِمٙمؾ واوح وُمدوَّ

ذم أذه٤من قم٤مُم٦م  ٦موٛمـ ـمٞم٤مت يمٚمامهتؿ وأىمقاهلؿ اعمتٗمرىم٦م؛ رهم٦ًٌم ُمٜمٝمؿ ذم قمدم إصم٤مرة اًمٌٚمٌٚم

 يٙمـ ذم وؾمٕمٝمؿ هْمؿ هذه إومٙم٤مر واؾمتٞمٕم٤مهب٤م. ُمـ سم٤مب اعمث٤مل: ٟمجد اًمٜم٤مس، اًمذيـ مل

ُمقًمقي ي٘مقل: )اًم٘مرآن ُمرآة ذهـ اًمٜمٌل(، وُمٕمٜمك ذًمؽ أن ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل وطم٤مٓشمف 

اعمتٖمػمة، وأوىم٤مشمف اًمًٕمٞمدة واًمٕمّمٞم٦ٌم، ُمٜمٕمٙم٦ًم ذم اًم٘مرآن. أُم٤م اسمـ ُمقًمقي وم٘مد ذه٥م إمم 

اًمزوضم٤مت إٟمام أضمٞمز ذم اًم٘مرآن ٕن  أيمثر ُمـ ذًمؽ طمٞم٨م ىم٤مل ذم واطمد ُمـ يمتٌف: إن شمٕمدد

 اًمٜمٌل يم٤من حي٥ّم اًمٜم٤ًمء، وهلذا اًم٥ًٌم أسم٤مح ٕشم٤ٌمقمف اًمزواج ُمـ أرسمع ٟم٤ًمء!

 

 ايتداعٝات املعاؾس٠ يٓعس١ٜ ايُبعد ايبػسٟ

 هؾ جئز فُؿ آِتٚه افنًٔل ٕؼ أؾُٚرـؿ بنٖن بؼيٜ افَرآن؟ 

 ٓقمتزال اًمٕم٘مكم أُم٤مم اعمٕمروف ذم آدم٤مه اًمًٜمل ُمـ اإلؾمالم اٟمدطم٤مر ُمذه٥م ا

إؿم٤مقمرة اًم٘م٤مئٚملم سم٘مدم اًم٘مرآن وقمدم ظمٚم٘مف، وأُم٤م آقمتزال اًمِمٞمٕمل وم٘مد واصؾ طمٞم٤مشمف 

ٟمققم٤ًم ُم٤م، وىمد أوضمد أروٞم٦م ظمّم٦ٌم ًمٜمٛمق شمراث ومٚمًٗمل همٜمل. إن آقمت٘م٤مد سمخٚمؼ اًم٘مرآن 
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 سملم اعمتٙمٚمٛملم اًمِمٞمٕم٦م يم٤من اقمت٘م٤مدًا راؾمخ٤ًم ٓ ُمٜم٤مزع ًمف. يمام أٟمٜم٤م ٟمجد طم٤مًمٞم٤ًم اىمؽماب اًمٙمثػم

اإلصالطمٞملم اًمًٜم٦م ُمـ اعمقىمػ اًمِمٞمٕمل ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمخٚمؼ اًم٘مرآن، إٓ أن قمٚمامء  ـُم

اًمديـ ذم إيران ُمؽمددون ذم آؾمتٗم٤مدة ُمـ اعمّم٤مدر اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ذم اًمؽماث اًمِمٞمٕمل ًمٗمتح 

آوم٤مق ضمديدة ًمٗمٝمؿ ديٜمٜم٤م، وم٘مد أىم٤مُمقا ؾمٚمٓمتٝمؿ قمغم أؾمس ُمـ اًمٗمٝمؿ اعمح٤مومظ ًمٚمديـ، 

تح سم٤مب اًمٌح٨م طمقل ُم٤ًمئؾ، ُمـ ىمٌٞمؾ: ُم٤مهٞم٦م اًمٜمٌقة، وقمٚمٞمف وم٢مهنؿ خيِمقن أن ي١مّدي وم

 إمم وم٘مداهنؿ ًمٙمؾ اُمتٞم٤مزاهتؿ.

  مٚ هل تداظٔٚت ٕيريتُؿ ظذ ادًِّغ ادًٚرصيـ يف تًٚضٔٓؿ مع افَرآن بقصٍف

ًٚ؟ ًٚ ومرصدًا أخالؿٔ  ـتٚب

  ،إن اقمت٤ٌمر اًم٘مرآن سمنمي٤ًم يًّٝمؾ قمٛمٚمٞم٦م اًمتٛمٞمٞمز سملم ضمقاٟمٌف اًمذاشمٞم٦م واًمٕمروٞم٦م

٤ًمئؾ اًمديٜمٞم٦م ىمد شمٙمقٟم٧م قمغم ٟمحق شم٤مرخيل وصم٘م٤مذم، ومل يٕمد هل٤م ُمقوققمٞم٦م ذم ومٌٕمض اعم

اًمٕمٍم اًمراهـ، وهذا إُمر يّمدق قمغم اًمٕم٘مقسم٤مت اجلًدي٦م اعمذيمقرة ذم اًم٘مرآن، ومٚمق يم٤من 

اًمٜمٌل يٕمٞمش ذم سمٞمئ٦م أظمرى عم٤م ؿمٖمٚم٧م هذه اًمٕم٘مقسم٤مت طمّٞمزًا ُمـ رؾم٤مًمتف اًمديٜمٞم٦م. وقمغم 

 شمرمج٦م اًم٘مرآن ووم٘م٤ًم عم٘متْمٞم٤مت اًمزُمـ، طمٞم٨م سم٤مُٓمٙم٤من اعمًٚمٛملم اعمٕم٤مسيـ أن يٕمٛمٚمقا قمغم

اًمٕمثقر قمغم ُمثٍؾ آظمر حيٛمؾ ٟمٗمس اًمروح واعمٕمٜمك، وهذا ؿمٌٞمٌف سمؽممج٦م إُمث٤مل ُمـ ًمٖم٦م إمم 

أظمرى، طمٞم٨م ٓ شمتؿ شمرمجتٝم٤م طمرومٞم٤ًم، وإٟمام يٌحثقن قمـ ُمثؾ آظمر حيٛمؾ ٟمٗمس اًمروح 

، وم٢مذا أردٟم٤م شاًمتٛمر إمم هجريمٜم٤مىمؾ »واعمٕمٜمك واعمْمٛمقن، ومٛمثاًل: هٜم٤مك ُمثؾ قمريب ي٘مقل: 

. إن اإلدراك شيمح٤مُمؾ اًمٗمحؿ احلجري إمم ٟمٞمقيم٤مؾمؾ»شمرمجتف إمم اًمٚمٖم٦م آٟمجٚمٞمزي٦م ٟم٘مقل: 

اًمت٤مرخيل واًمٌنمي ًمٚم٘مرآن جيٞمز ًمٜم٤م ذًمؽ. وأُم٤م إذا أسرٟم٤م قمغم اقمت٤ٌمر اًم٘مرآن يمالُم٤ًم همػم 

ٟمٜم٤م ؾمٜم٘مع ذم ُمِمٙمٚم٦م خمٚمقق، وأٟمف يمالم اهلل اخل٤مًمد، واًمذي يتٕملّم قمٚمٞمٜم٤م شمٓمٌٞم٘مف سمحرومٞمتف، وم٢م

 قمقيّم٦م ٓ يٛمٙمـ طمّٚمٝم٤م.

 

 



 

 

 

 

 

 ب١ٝٓ ايٛسٞ ٚسكٝك١ ايكسإٓ

 ٚايػٝذ دعؿس ايطبشاْٞ ٖاّ بني د. ضسٚؽ سٛاز
 

 

 َدخٌ 

ذم  أصم٤مر اًمرأي اًمذي أسمداه اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ هوش طمقل اًمقطمل ُم١مظمرًا وّج٦م

إوؾم٤مط اًمديٜمّٞم٦م، ودقم٤م سمٕمض اعم١مُمٜملم اًمٖمٞم٤مرى إمم اًمتٗمٙمػم واخلِمٞم٦م ُمـ أن ي١مدي ذًمؽ 

سم٤معمّمٓمٚمح اًمت٘مٚمٞمدي ذم قمٚمؿ اًمٙمالم، وىمد شمّمدى قمدد ىمٚمٞمؾ ُمـ قمٚمامء  إمم إٟمٙم٤مر اًمقطمل

احلقزة اًمٕمٚمٛمّٞم٦م إمم اإلضم٤مسم٦م قمٜمف، سمٞمٜمام ايمتٗمك اًمٙمثػم سم٤مًمتٝمقيؾ وإصم٤مرة اًمْمجٞم٩م وذرف 

قاـمػ، ُمرحي٤ًم ٟمٗمًف ُمـ قمٜم٤مء اًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ، إُمر اًمذي ؿمّجع اًمدُمقع وهتٞمٞم٩م اًمٕم

ؿمخّم٤ًم قمديؿ اخلؼمة، وٓ حيًـ همػم صٜمٕم٦م إٟمت٤مج إومالم، أن يتًٜمؿ صٝمقة اًمٗم٘م٤مه٦م 

                                                 
ُمٗمٙمر إيراين ُمٕمروف، وأؿمٝمر ُمٜمٔمري اإلصالح اًمديٜمل ذم إيران. ـمرح ـ وُم٤م يزال ـ ؾمٚمًٚم٦م ُمـ  (9)

 اًمٜمٔمري٤مت اًمتل أصم٤مرت ضمدًٓ واؾمٕم٤ًم، يم٤من آظمره٤م طمقل اإلُم٤مُم٦م واًمقطمل.

 ُمـ أسمرز قمٚمامء اًمٙمالم اعمٕم٤مسيـ ذم إيران، وص٤مطم٥م ُم١مًمٗم٤مت يمثػمة ضمدًا.أطمد ُمراضمع اًمت٘مٚمٞمد، و (4)
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 ًمٞمّمدر ومت٤موى اًمتٙمٗمػم.

واًمذي ٟم٘مدُمف هٜم٤م وٟمْمٕمف سملم أيدي اعمٗمٙمريـ واًمٕمٚمامء، هق احلقار اًمذي ومتح طمقل 

ُمـ أؾمٚمقب اًمتٙمٗمػم اًمذي هق ؾمالح اجلٝم٤مل  سمدًٓ  ـهذا اعمقوقع، وٟمٜمتٝم٩م ومٞمف 

 ُمٜمٝم٩م اًمتح٘مٞمؼ، اًمذي هق ديدن اًمٕمٚمامء واعمح٘م٘ملم. ـ واًمٕم٤مضمزيـ

إّن اًمذي أظمرج هذِه اعم٠ًمًم٦م ُمـ طمٞم٤مض اًمْمجٞم٩م، وؾم٤مىمٝم٤م ٟمحق أودي٦م اًمٕمٚمؿ، إضم٤مسم٦م 

إؾمت٤مذ اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين، وهق ُمـ ُمِم٤مهػم أؾم٤مشمذة احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ىمؿ اعم٘مدؾم٦م، 

ر قمغم هن٩م اًمٕمٚمامء وإئٛم٦م^ وؾمٕمك إمم إضم٤مسم٦م اًمديمتقر هوش ُمـ ظمالل طمٞم٨م ؾم٤م

اًمٓمرق اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واًمذي يم٤من ُمٚمٗمت٤ًم ًمالٟمت٤ٌمه إضم٤مسم٦م اًمديمتقر هوش اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمـ إضم٤مسم٦م 

إؾمت٤مذ ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين، وًمق أُمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟمحذف سمٕمض اًمتٕم٤مسمػم ٕصٌح احلقار ُمـ يمال 

 اًمٓمروملم قمٚمٛمٞم٤ًم ُمئ٦م سم٤معمئ٦م. 

 ٝمٜم٤مك ذم هذا احلقار سمٕمض إُمقر اعمٝمٛم٦م عمـ يت٤مسمع هذا احلقار:وُمٝمام يم٤من وم

ـ ًم٘مد ؿمٖمٚم٧م فم٤مهرة اًمقطمل أذه٤من اعمح٘م٘ملم وقمٚمامء اإلؾمالم وهمػمهؿ ُمٜمذ اًم٘مدم، 9

وفمٝمرت ٟمٔمري٤مت ُمتْم٤مدة طمتك سملم قمٚمامء اعمًٚمٛملم واعمتٙمٚمٛملم أٟمٗمًٝمؿ، وٓ يتًع 

اًمٙمريؿ هوش(، ومال سمد ُمـ اعمج٤مل ًمذيمره٤م هٜم٤م )وىمد ورد ؿمٓمر ُمٜمف ذم رّد اًمديمتقر قمٌد 

، وطمتك أىمقال قمٚمامء ُمـ ىمٌٞمؾ اًمرازي، طمقل اًمٜمٌقة مل ٦ماًم٘مقل: إن إقم٤مدة أراء اعمت٘مدُم

 يٜمت٩م قمٜمٝم٤م ؾمقى اإلضم٤مسم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

ـ ٓ ؿمؽ ذم أن اًمديمتقر هوش ُمٕمروف ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل يمِمخّمٞم٦م ديٜمٞم٦م 4

طمتك أن آراء ضمديدة  جمّددة، وىمد شمٕمرو٧م آراؤه ًمٚمٜم٘مد واًمتٛمحٞمص يمثػمًا، وىمد ىمدم

طمقل اًمديـ واعمٕمروم٦م، ظم٤مص٦م ذم ُم٠ًمًم٦م )اًم٘مٌض واًمًٌط(، وىمد يم٤من ًمٓمرح هذِه أراء 

سمريم٤مت يمثػمة قمغم احلقزويلم وذوي اًمٖمػمة اًمديٜمٞم٦م، وسمٗمْمؾ هذه اًمٌحقث ُم٤مل اًمٓمالب 

إمم شمٕمٚمؿ اًمٙمالم واًمٗمٚمًٗم٦م، وـمٌٕم٧م يمت٥م قمديدة ذم ٟم٘مد ومتحٞمص شمٚمؽ إومٙم٤مر. ورسمام 

ُمقر اًمتل أومْم٧م إمم شمٓمقر قمٚمؿ اًمٙمالم احلدي٨م ذم طمقزة ىمؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م إصم٤مرة يم٤من ُمـ إ
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 اًمِمٌٝم٤مت اًمتل أدت إمم ٟمٔمري٦م اًم٘مٌض واًمًٌط.

يٕمّد اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين ُمـ اًمٕمٚمامء اًم٘مالئؾ اًمذيـ درؾمقا أو طم٘م٘مقا ذم قمٚمؿ  ـ1

ل إصقل واًمٗم٘مف، وشم٤مسمٕمقا شمٗمًػم اًمٌحقث اًمٙمالُمٞم٦م، وإدراضمٝم٤م يمٛمٜمٝم٩م شمدريز وحت٘مٞم٘م

قمغم يد أؾم٤مشمذة ُمـ ىمٌٞمؾ ُمّمٓمٗمك ُمٚمٙمٞم٤من، وأؾم٤مشمذة ُُمٌدقملم آظمريـ ذم ُمريمز اإلُم٤مم 

اًمّم٤مدق اًمتح٘مٞم٘مل، اًمذي شمؿ شم٠مؾمٞمًف سمجٝمقد ُمٜمف، وأًمػ أو أذف قمغم يمت٥م يمالُمٞم٦م 

 يمثػمة، وىمد ُأىمّر سمٕمْمٝم٤م يمٛمٜمٝم٩م دراد ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

يمتقر هوش، وىمد وىمد يم٤مٟم٧م هٜم٤مك طمقارات قمٚمٛمٞم٦م يمثػمة سملم اًمِمٞمخ اًمًٌح٤مين واًمد

ظمرج يمؾ واطمٍد ُمـ هذيـ اًمٕمٚمٛملم سمٜمت٤مئ٩م ىمٞمّٛم٦م ُمـ هذِه اعمٜم٤مىمِم٤مت، قمغم أُمؾ أن يًتٛمر 

هذا احلقار طمقل ُم٠ًمًم٦م اًمقطمل، واًمتل شمٕمّد ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمٙمالُمٞم٦م اًمرئٞم٦ًم، سمؾ يم٤مٟم٧م هل 

ؾم٥ٌم ٟمِمقء قمٚمؿ اًمٙمالم طمٞم٨م آظمتالف ذم ُم٠ًمًم٦م اًمقطمل )يمالم اهلل( هؾ هق طمدي٨م 

ؽ ذم أّن هذِه اًمِمٌٝم٤مت واحلقارات ًمق ضمقهب٧م ذم اعم٤ميض سم٤مًمتٝمقيؾ أو ىمديؿ؟ ٓ ؿم

واًمْمجٞم٩م وؾمٞم٤مط اًمتٙمٗمػم وظمٜم٘م٧م ذم ُمٝمده٤م عم٤م ؿمٝمدٟم٤م ذم قمٍمٟم٤م يمؾ هذا اًمؽماث 

اًمث٘م٤مذم. إن أُمٜمٞم٦م يمؾ حم٘مؼ أن يٕمّؿ قمٚمؿ وطمٚمؿ أُمث٤مل إؾمت٤مذ اًمًٌح٤مين ذم احلقزات 

ـمرح اًمٌحقث واعم٤ًمئؾ اجلديدة. اًمٕمٚمٛمٞم٦م وحم٤مومؾ اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م، وٓ يًقد اًمذقمر ُمـ 

وًمق أن اًمِمٝمٞمد اعمٓمٝمري يم٤من ىمد أوضمس ظمٞمٗم٦م قمٜمد دظمقًمف ذم اجل٤مُمٕم٦م ُمـ اًمِمٌٝم٤مت 

اعم٤مريمًٞم٦م واًمقضمقدي٦م وظمٚمع رداء احلٚمؿ قمـ ىمقام قمٚمٛمف عم٤م سمٚمغ ُم٤م سمٚمغ ُمـ اعمدارج 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وًمق أهمٚمؼ اإلٟم٤ًمن سم٤مب ذهٜمف دون أومٙم٤مر أظمريـ، وظمٚمع قمغم يمؾ ُم٤م ورصمف ُمـ 

ر اعمت٘مدُملم رداء اًمتٕمّم٥م، وؾمٚمؽ ذم شمديٜمف ُمًٚمؽ اخلقارج وإؿم٤مقمرة، وم٢مٟمف أومٙم٤م

، طمٞم٨م يم٤من ؿمٕم٤مره اًمدقمقة إمم اًمتٕم٘مؾ ‘ؾمٞمًٚمؽ ـمري٘م٤ًم خم٤مًمٗم٤ًم ًمتٕم٤مًمٞمؿ اًم٘مرآن واًمٜمٌل

 ذم مجٞمع اعمقاـمـ.

ـ إن اًمذيـ ٓ يًٕمٝمؿ حتّٛمؾ ـمرح هذِه اًمٌحقث، ًمق يم٤من ًمدهيؿ اًم٘مدرة قمغم اًمتح٘مٞمؼ 7

ت٥م إئٛم٦م^ ذم آطمتج٤مج، ًمقضمدوا أن إئٛم٦م^ مل يًتخدُمقا واًمتتٌع، وراضمٕمقا يم
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 ـاًمتل يزقمؿ اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ شمٗمٌم وم٤ًمده٤م ذم يمؾ ُمٙم٤من  ـسم٢مزاء اًمِمٌٝم٤مت 

ؾمقى ؾمالح اًمٕمٚمؿ وذظمػمة احلٚمؿ، اسمتداًء ُمـ ؿمٌٝم٤مت اًمتجًٞمؿ إمم ؾمٝمق إٟمٌٞم٤مء 

٥م، مم٤م يم٤من يٓمرح ، وإٟمٙم٤مر اعمٝمدوي٦م وقمّمٛم٦م إئٛم٦م، وقمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمٖمٞمؿوأظمٓم٤مئٝم

اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٌثقصم٦م ذم شمْم٤مقمٞمػ اًمٙمت٥م عم٤م سمٚمٖم٧م اعمٕم٤مرف  سمحيهتؿ^، وًمقٓ إضم٤مسم٤مهتؿ

اإلؾمالُمٞم٦م واًمِمٞمٕمٞم٦م هذا اعمًتقى ُمـ اًم٘مّقة واًمرص٤مٟم٦م. وُمـ إُمقر اًمتل شمثػم احلنة 

قمٜمد يمؾ ُمٗمٙمر قمدم فمٝمقر أُمث٤مل اًمديمتقر هوش سملم احلقزويلم واجل٤مُمٕملم، وًمق مل 

قر سم٤معم٤ًمئؾ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٙم٤من ُمـ اعمحتٛمؾ أن يٜمحق شمٗمٙمػم أُمث٤مل اًمديمتقر ي٘مؽمن هذا احلْم

 هوش ُمٜمحًك آظمر، ويمذًمؽ إُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أوًمئؽ اًمذيـ يقاضمٝمقٟمف قمٚمٛمٞم٤ًم.

اضسمقا سمٕمض »وُم٤م أروع احلدي٨م اًمقارد قمـ إئٛم٦م إـمٝم٤مر^، طمٞم٨م ىم٤مًمقا: 

 .شاًمرأي قمغم سمٕمض طمتك يتقًمد ُمٜمف اًمّمقاب

شمٌدو همري٦ٌم ًمدى اًمٌٕمض إذا ضمقهب٧م سم٤مًمِمج٥م واإلٟمٙم٤مر،  إن ـمرح اعم٤ًمئؾ اًمتل

واقمتؼمت خمتقُم٦م، دون ُمٕم٤مجلتٝم٤م سم٠مؾمٚمقب قمٚمٛمل، ومًقف ٓ يٜمت٩م قمٜمٝم٤م إٓ ُمزيٌد ُمـ 

اًمِمٌٝم٤مت همػم اعمج٤مب قمٜمٝم٤م، ًم٘مد ـمرح اًمًٞمد جمتٝمد اًمِمًٌؽمي سمحث٤ًم طمقل اًم٘مراءة اًمٜمٌقي٦م 

ػم ُمـ إضمقسم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، أو قمـ اًمٕم٤ممل وم٠مدى ذًمؽ إمم إهمالق جمٚم٦م اعمدرؾم٦م، وم٤مظمتٗمك اًمٙمث

اعم٤ًمئؾ إظمرى اًمتل يم٤من ُمـ اعمٛمٙمـ ـمرطمٝم٤م إمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ اًمٌح٨م، وذًمؽ ٕن 

إهمالق جمٚم٦م سم٥ًٌم ٟمنمه٤م عم٘م٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م شم٘متؾ ـمٛمقح اعمح٘مؼ، ومٌامذا يٗمٙمر أوًمئؽ اًمذيـ 

يتّمقرون أٟمٗمًٝمؿ ىمد أدوا ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمقفمٞمٗم٦م اًمنمقمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م سم٢مهمالىمٝمؿ جمٚم٦م، 

 ـ اًمّمدور، ذم طملم أهنؿ ٓ يٛمٜمٕمقن ؾمقى شم٘مدم اًمٕمٚمقم واٟمتٕم٤مؿمٝم٤م. وُمٜمٕمٝم٤م ُم

ُمـ اعمِم٤ميمؾ اًمتل يٕم٤مين ُمٜمٝم٤م سمٕمض اًمٕمٚمامء اًمٙم٤ٌمر؛ سم٥ًٌم يمثرة ُمِم٤مهمٚمٝمؿ،  ـ 1

آيمتٗم٤مء سم٤مًمت٘م٤مرير اًمتل شمٜمنمه٤م وؾم٤مئؾ اإلقمالم قمـ احلقارات اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وًمألؾمػ 

٤م احل٤مض ـم٤مسمٕم٤ًم طمزسمٞم٤ًم اًمِمديد قمٚمٞمٜم٤م اًم٘مقل: إن آدم٤مه٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م أظمذت ذم قمٍمٟم

وؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم، ومٞمتؿ اًمؽموي٩م عم٘م٤مًم٦م أو رأي قمٚمٛمل سم٢مقمٓم٤مئف قمٜمقاٟم٤ًم ضم٤مرطم٤ًم أو ُمثػمًا. وسمٓمٌٞمٕم٦م 
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احل٤مل ٓ يٛمٙمـ احلٙمؿ قمغم ُم٘م٤مًم٦م أو رأي قمٚمٛمل دون ىمراءشمف سم٠ممجٕمف سمدىم٦م ومتحٞمص. ومٗمل 

اًمتل هذا اًمٕمٍم؛ وسم٥ًٌم شمٓمقر اًمٕمٚمقم وؿمٛمقخ اًمٕم٘مؾ اًمٜم٤مىمد، وم٘مد اًمٙمثػم ُمـ إُمقر ـ 

يم٤مٟم٧م ُم٘مٌقًم٦م ذم اًم٤ًمسمؼ ـ سمداهتٝم٤م، وظمْمٕم٧م عمجٝمر اًمٜم٘مد واًمتحٚمٞمؾ، ومٕمغم قمٚمامء احلقزة 

أن يت٘مٌٚمقا قمٜم٤مء اًمٌح٨م، وإفمٝم٤مر هذِه اعم٤ًمئؾ قمغم اًمٕمٚمـ، وقمغم اًمٓمالب واعمٌدقملم إن 

يقاضمٝمقا هذِه اعمِم٤ميمؾ، وٓ يٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمجٞمز ـمرح ُم٠ًمًم٦م قمٚمٛمٞم٦م وؿمجٌٝم٤م ُمـ ظمالل 

ت ومقر آٟمتٝم٤مء ُمـ صالة اجلٛمٕم٦م، أو ذم إُم٤ميمـ إظمرى، وطمتك محؾ قمدد ُمـ اًمٞم٤مومٓم٤م

ُمـ ظمالل إسمقاق واخلٓم٥م؛ وم٢من ُمثؾ هذِه اًمًٚمقيمٞم٤مت ُمرومقو٦م ُمـ ىمٌؾ أئٛم٦م اًمديـ، 

 وٓ يًتًٞمٖمٝم٤م اًمٕم٤ممل اعمٕم٤مس.

 

 ْـ املٓاظس٠ املهتٛب١ بني ايػٝذ ايطبشاْٞ ٚايدنتٛز ضسٚؽ 

 تٜٓٛ٘ 

ًمٚمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ هوش طمقل اًم٘مرآن سمٕمد ٟمنم اًمٌحقث واًمٜمٔمري٤مت إظمػمة 

قمؼم وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمٙمتقسم٦م واإلًمٙمؽموٟمٞم٦م سم٤مدر قمدد ُمـ  ‘اًمٙمريؿ واًمٜمٌل إيمرم

اعمٗمٙمريـ ذم احلقزة واجل٤مُمٕم٦م إمم شم٘مٞمٞمؿ هذِه اًمٌحقث وإظمْم٤مقمٝم٤م ًمٚمٜم٘مد واًمتٛمحٞمص، 

تقر ويم٤من أطمد هذِه إضمقسم٦م ُم٘م٤مًٓ سم٘مٚمؿ اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين، وسمٕمد ذًمؽ سمٕم٨م اًمديم

هوش رؾم٤مًم٦م ضمقاسمٞم٦م قمغم ُم٘م٤مل اًمِمٞمخ اًمًٌح٤مين، ومرّد إظمػم قمغم هذِه اًمرؾم٤مًم٦م صم٤مٟمٞم٦م، 

 وىمد شمؿ ٟمنم هذِه اًمرؾم٤مئؾ اًمثالث ذم اًمّمحػ.

 

 ايسد األٍٚ يًػٝذ دعؿس ايطبشاْٞ 

  متٗٝد

ًم٘مد سمٚمٖم٧م قمداوة اًمٖمرب ًمإلؾمالم ذروهت٤م، سمٕمد أن محؾ اإلقمالم اهلقًمٜمدي ًمقاءه٤م  

إمم اإلقمالم اًمداٟمٛمريمل، ومٞمٌٚمٖمٜم٤م أن اًمٌٚمد إظمػم ىمد هنض سم٠مقم٤ٌمء  سم٤مُٕمس ًمٞمدومٕمف اًمٞمقم
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ُمٜم٤مهْم٦م اإلؾمالم ُمـ ظمالل اًمٗمـ اًمتِمٙمٞمكم، ويًٕمك إمم شمِمقيف صقرة اًمٜمٌل واًم٘مرآن 

أُم٤مم اًمرأي اًمٕم٤مم ُمـ ظمالل اًمرؾمقم اًمٙم٤مريٙم٤مشمقري٦م وقمرض إومالم، ذم ُمثؾ هذِه 

ىمد ُٟمنم قمغم أطمد ُمقاىمع  اًمٔمروف وإوو٤مع ىمرأت طمقارًا ًمٚمًٞمد قمٌد اًمٙمريؿ هوش

 اإلٟمؽمٟم٧م.

وٓ أؾمتٓمٞمع اًم٘مقل ُمـ دون دًمٞمؾ ىم٤مـمع أن ُم٤م ىمرأشمف ذم هذا احلقار يٛمثؾ رأي اًمديمتقر 

هوش، إٓ أٟمٜمل أؾمتٓمٞمع أن أقمتؼم ؾمٙمقشمف وصٛمتف إزاء هذا اًمت٘مرير ذٟم٤ًٌم ٓ يٖمتٗمر. ومٗمل 

ش اًمٔمروف اًمتل ؿمٛمر ومٞمٝم٤م ُمالطمدة اًمٖمرب قمـ ؾمقاقمدهؿ عمح٤مرسم٦م اإلؾمالم وهتٛمٞم

اعمًٚمٛملم يّمدح ؿمخص قم٤مش ذم إوؾم٤مط اإلؾمالُمٞم٦م، وشمرقمرع سملم اًمٕمٚمامء واعمٗمٙمريـ، 

اًم٘مرآن اعمقضمقد سملم أيديٜم٤م هق  نوًمٓم٤معم٤م يم٤من يمالُمف زيٜم٦م اإلقمالم اإليراين، سمٙمالم ُمٗم٤مده أ

 ُمـ صٜمع اًمٜمٌل، وىمد شمٗمتؼ قمٜمف ذهٜمف! وإّن اًمٜمٌل يم٤من ًمف اًمدور اعمحقري ذم إجي٤مد اًم٘مرآن!

ًم٦م ُمٗمتقطم٦م ًمٚمًٞمد هوش ٟمقه٧م ومٞمٝم٤م إمم ؿمٓمح٤مشمف ذم ُم٠ًمًم٦م ًم٘مد أرؾمٚم٧م رؾم٤م

اإلُم٤مُم٦م واخلالوم٦م، وـم٤مًمٌتف ُمرة أظمرى سم٤مًمٕمقدة إمم أطمْم٤من إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وظم٤مص٦م 

اًمٕمٚمامء واحلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وًمٞمٕمٚمؿ أن هذا اًمٜمقع ُمـ اًمْمقو٤مء واًمْمجٞم٩م هيع 

ٛمحؾ وٓ يٌ٘مك ُمٜمٝم٤م اًمزوال، ومٝمق يمزسمد إُمقاج اًمتل شمتٙمن قمغم رُم٤مل اًمًقاطمؾ، صمؿ شمْم

أصمر، وٓ يٌ٘مك همػم احلؼ واحل٘مٞم٘م٦م، ويمٜم٧م أشمّمقر أن شمٚمؽ اًمرؾم٤مًم٦م إسمقي٦م ؾمت١مصمر ومٞمف ـ إذ 

أقمرب اًمذيـ ىمرأوه٤م قمـ إقمج٤مهبؿ هب٤م ـ إٓ أن طمقاره إظمػم ىمد زاد ُمـ طمزين وأؾمٗمل، 

وأظمذت أومٙمر ذم ُمدى ؾمٕم٦م هّقة آٟمحراف ًمدى هذا اًمِمخص، ويمقهن٤م آظمذة ذم 

سمٕمد يقم، وـمٗم٘م٧م أشم٤ًمءل قمـ ؾم٥ٌم ذًمؽ، ُمع أٟمف رسمٞم٥م احلقزة واجل٤مُمٕم٦م.  آشم٤ًمع يقُم٤مً 

وسمرهمؿ ص٤ٌمطم٦م وضمٝمف وقمذوسم٦م سمٞم٤مٟمف، وىمد يم٤من ُمدرؾم٤ًم ًمٜمٝم٩م اًمٌالهم٦م ُمدة ـمقيٚم٦م، ويم٤من 

يٗمن ظمٓم٦ٌم مه٤مم سم٠مؾمٚمقب ُم١مصمِّر وأظم٤مذ، ومام اًمذي أص٤مسمف ي٤م شمرى طمتك يٌتٕمد قمـ هذِه 

 اعمجٛمققم٦م يمؾ هذا اًمٌٕمد؟!

هذِه اعم٘مدُم٦م، وأسم٘مل قمغم سمقاسم٦م إُمؾ ذم صالطمف ُمٗمتقطم٦م قمغم إٓ أٟمٜمل ؾم٠مدم٤موز 
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ُمٍماقمٞمٝم٤م، ُمـ ظمالل يمت٤مسم٦م هذِه اًمرؾم٤مًم٦م، وٟم٘مد أومٙم٤مره، قمًك أن ي٘مرأه٤م، ويٕمقد إمم 

  أطمْم٤من اإلؾمالم.

   

  َرٖب ايػو أٚ ايطؿطط١، آؾات ٚرلاطسات

اًمِمؽ ذم فمٝمر ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس ىمٌؾ اعمٞمالد ذم اًمٞمقٟم٤من اًم٘مديٛم٦م مج٤مقم٦م شم٘مقل سمٛمذه٥م 

يمؾ رء، طمتك ذم وضمقدهؿ، وأظمذوا يِمٞمٕمقن أومٙم٤مرهؿ وقم٘م٤مئدهؿ اًمٖمري٦ٌم، وىمد ؾمٞمٓمر 

اًمٗمٙمر اًمًٗمًٓم٤مئل قمغم اًمذهٜمٞم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ردطم٤ًم ُمـ اًمزُمـ، طمتك شمؿ اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف سمٕمد 

ذًمؽ ُمـ ىمٌؾ احلٙمامء واًمٕمٚمامء اًمٙم٤ٌمر، يمً٘مراط وأومالـمقن وأرؾمٓمق، طمٞم٨م أفمٝمروا 

ٞمٝم٤م أدًمتٝمؿ، ومتٙمٜمقا ُمـ اًم٘مْم٤مء قمغم وسم٤مء اًمًٗمًٓم٦م، اعمٖم٤مًمٓم٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م شمٜمٓمقي قمٚم

اعمٜمٓمؼ ُمـ شمٜمٔمٞمؿ اًمٗمٙمر قمغم إؾمس اًمقاىمٕمٞم٦م،  ومتٙمـ أرؾمٓمق ُمـ ظمالل شمدويـ قمٚمؿ

وسمرهمؿ ذًمؽ مل يٛمض وىم٧م ـمقيؾ طمتك فمٝمر ُمذه٥م آظمر سم٤مؾمؿ )اًمالأدري٦م( قمغم يد 

ٓ أن م(، وحتقل ُمذه٥م إٟمٙم٤مر اًمقاىمع إمم ُمذه٥م اًمِمؽ اعمٓمٚمؼ، إ111 ـ 441)سمػمهقن، 

 هذا اعمذه٥م مل يٙمت٥م ًمف اًمٌ٘م٤مء ـمقياًل، وهقم٤من ُم٤م دومـ ذم ُم٘م٤مسمر اًمت٤مريخ .

إن ًمٗمالؾمٗم٦م اإلؾمالم، يم٤مًمِمٞمخ اًمرئٞمس، وُمـ سمٕمده صدر اعمت٠مهللم، يمالُم٤ًم مجٞماًل ذم هذا 

 .شٟمٔمري٦م اعمٕمروم٦م ذم اًمٗمٚمًٗم٦م اإلؾمالُمٞم٦م»اًمِم٠من، يٛمٙمـ ًمٚمراهمٌلم ُمراضمٕمتف ذم يمت٤مسمٜم٤م 

آٟمٌٕم٤مصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م اًمتل طمدصم٧م ُم١مظمرًا، ُمتخذة هٞمئ٦م  وىمد فمٝمر ُمذه٥م اًمتِمٙمٞمؽ ذم

سمدًٓ ُمـ رومع سمٜم٤مء اًمٗمٚمًٗم٦م اًمرصلم  ـقمٚمٛمٞم٦م، وىمد دمٚم٧م مهؿ جمٛمققم٦م ُمـ ومالؾمٗم٦م اًمٖمرب 

ذم شم٘مقيض هذا اًمٌٜم٤مء صم٤مٟمٞم٦م، ويم٤من يمّؾ ُم٤م أسمدقمقه هق احلدي٨م سمِمؽ وشمرديد، ويمام ىم٤مل  ـ

طمٓمٛمقا سح اًمٗمٚمًٗم٦م اًمرومٞمع  اًمًٞمد ومروهمل: مل يٌٚمغ إسمداع اًمٗمالؾمٗم٦م اإلٟمجٚمٞمز إٓ أن

 اًمذي يم٤من ىم٤مئاًم، دون أن يْمٞمٗمقا ؿمٞمئ٤ًم ضمديدًا.

ٓ ضمدال ذم يمقن اًمِمؽ ُمٕمؼمًا إمم اًمٞم٘ملم، ومام مل يِمؽ اإلٟم٤ًمن ٓ يّمؾ إمم اًمٞم٘ملم، إٓ 

أن اًمِمؽ إٟمام يٙمقن ُمرهمقسم٤ًم ومٞمف إذا يم٤من ىمٜمٓمرة ُمقصٚم٦م إمم اًمٞم٘ملم، وأن يٙمقن ممرًا ٓ 
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د يٌدو أن اًمِمؽ قمٜمد هذِه اجلامقم٦م ىمد أوحك ُم٘مرًا، ومل ُم٘مّرًا، وًمٙمـ ًمألؾمػ اًمِمدي

 يٜمٔمروا إًمٞمف يمٛمٛمّر.

وأوم٦م إظمرى اًمٜم٤مدم٦م قمـ هذا اًمٜمٝم٩م اًمتِمٙمٞمٙمل شمٙمٛمـ ذم ـمرح اًمٜمٔمري٤مت دون 

      إىم٤مُم٦م أدٟمك دًمٞمؾ أو سمره٤من قمٚمٞمٝم٤م، ويمٚمام ىمٞمؾ هلؿ: ُم٤م هق دًمٞمٚمٙمؿ قمغم ذًمؽ؟ ي٘مقًمقن:

(I think) إمم ُمثؾ هذا اًمتٗمٙمػم؟ وإذا  ناًمٜم٤م هق: عم٤مذا شمٚمج٠مو، أي: )أٟم٤م أومٙمر(، وًمٙمـ ؾم١م

 ىمٞمؾ هلؿ: ه٤مشمقا سمره٤مٟمٙمؿ يٖمدو اًم١ًمال حمٔمقرًا!!

ي٘مقل اًمِمٞمخ اًمرئٞمس: يمٚمام ىمٌؾ ؿمخص يمالم آظمر ُمـ دون دًمٞمؾ يٙمقن ُمٜمًٚمخ٤ًم قمـ 

اًمٗمٓمرة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وًمٙمـ ًمألؾمػ اًمِمديد يٌدو أن هذا اًمداء )اًمتٜمٔمػم ُمـ دون دًمٞمؾ( ـ 

حلامؾمٞم٦م ـ آظمذ ذم آشم٤ًمع شمدرجيٞم٤ًم، ذم طملم أن ُمٜمٓمؼ اًم٘مرآن ي٘مقل: وُمـ ظمالل اخلٓم٥م ا

ؿْ ﴿ ُُ َٕ  .﴾ُؿْؾ َهُٚتقْا ُبْرَهٚ

ًم٤ًمسمؼ )سمح٨م اإلُم٤مُم٦م واخلالوم٦م( ضمٗم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم  ًم٘مد أسمدى اًمًٞمد هوش ذم سمحثف ا

ًمألئٛم٦م^، إٓ أٟمف مت٤مدى ذم سمحثف هذا سمِمٙمؾ أيمثر، طمٞم٨م شمٓم٤مول قمغم طمريؿ اًمقطمل 

اهلل أن ي٘مػ قمٜمد هذا احلد، وٓ يتامدى أيمثر ومٞمٕمرض ؾمٕم٤مدشمف واًم٘مرآن، وأٟم٤م أؾم٠مل 

 إظمروي٦م )وهق يريده٤م ىمٓمٕم٤ًم( إمم اخلٓمر.

 

  خالؾ١ ْعس١ٜ ايُبعد ايبػسٟ يف ايٛسٞ ٚايكسإٓ

احل٘مٞم٘م٦م أٟمف وىمع ذم سمٞم٤من ٟمٔمريتف ذم آظمتالف واًمتٜم٤مىمض، ومل يتٛمٙمـ ُمـ عمٚمٛم٦م أـمراومٝم٤م 

قل اعمثؾ، ظمٌط قمِمقاء، طمتك إذا شمؿ وطمٍمه٤م ذم ٟم٘مٓم٦م واطمدة، وىمد ظمٌط، يمام ي٘م

 آقمؽماض قمغم ٟم٘مٓم٦ٍم أُمٙمٜمف اعمحٞمص قمٜمٝم٤م، وهٜم٤م ٟمٜم٘مؾ يمالُمف ذم قمدة ٟم٘م٤مط: 

  

 جتسب١ نتذسب١ ايػعسا٤!  ـ1  

ي٘مقل اًمديمتقر هوش: إن اًمقطمل إهل٤مم، وهق ٟمٗمس اًمتجرسم٦م اًمتل يتٚم٘م٤مه٤م اًمِمٕمراء 
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ٟمٗمٝمؿ اًمقطمل ذم قمٍمٟم٤م واًمٕمروم٤مء، وإن يم٤من اًمٜمٌل حيّمؾ قمٚمٞمٝم٤م سمٛمًتقى أقمغم، وإٟمٜم٤م 

اعمتٓمقر ُمـ ظمالل آؾمتٗم٤مدة ُمـ آؾمتٕم٤مرات اًمِمٕمري٦م، وىمد ذيمر أطمد ومالؾمٗم٦م اعمًٚمٛملم 

 أن اًمقطمل أقمغم درضم٤مت اًمِمٕمر.

 

  ٚقؿ١ حت١ًًٝٝ ْكد١ٜ

إن هذِه اًمٜمٔمري٦م ًمٞم٧ًم ٟمٔمري٦م ضمديدة، ومٝمل ٟمٗمس ُم٤م يم٤من ي٘مقًمف اعمنميمقن ذم ُمٙم٦م 

قًمقن: يمام خيٚمؼ اُمرؤ اًم٘مٞمس اعمٕم٤مين سمِم٠من شمٗمًػمهؿ ًمٔم٤مهرة اًم٘مرآن، طمٞم٨م يم٤مٟمقا ي٘م

وإًمٗم٤مظ ذم وقء اإلهل٤مم يمذًمؽ يّمٜمع حمٛمد، طمٞم٨م يّمقغ إًمٗم٤مظ واعمٕم٤مين، وُمـ 

اعم١ميمد أن ُمرادهؿ ُمـ اًمِمٕمر ًمٞمس هق اًمِمٕمر اعمٜمٔمقم، سمؾ هق ُم٤م يتقصؾ إًمٞمف اإلٟم٤ًمن 

ويتخٞمٚمف قمـ ـمريؼ اًمتٗمٙمػم، ؾمقاء أيم٤من ذم ىم٤مًم٥م اًمٜمٔمؿ أو ذم ىم٤مًم٥م اًمٜمثر، واًم٘مرآن 

تَِْٚ فَِنِٚظٍر ﴿اًمٙمريؿ يٜم٘مؾ هذِه اًمٜمٔمري٦م قمٜمٝمؿ ويٜمت٘مده٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  قا آِِلَ ـُ قُفقَن َأئَِّْٚ َفَتِٚر َُ َوَي

ُْْقنٍ  َٛ ادَُْقنِ ﴿، وىم٤مل أيْم٤ًم: (11اًمّم٤موم٤مت: ) ﴾َّمَّ بَُّص بِِف َرْي َسَ َّٕ قُفقَن َصِٚظٌر  َُ  ﴾َأْم َي

  .(1اًمٓمقر: )

٦م شمٜمتٝمل سم٠ممجٕمٝم٤م إمم هم٤مي٦م واطمدة، وهل أن وأطمٞم٤مٟم٤ًم يٗمنون اًم٘مرآن سم٠مطمد ـمرق صمالصم

اًم٘مرآن ُمـ سمٜم٤مت أومٙم٤مر اًمٜمٌل، ومٞم٘مقًمقن طمٞمٜم٤ًم: إهن٤م أطمالم وُمٜم٤مُم٤مت، وشم٤مرة: إٟمف ُمت٘مّقل 

  قمغم اهلل، وشم٤مرة أظمرى: إٟمف ؿم٤مقمر ص٤مغ شمّمقراشمف ذم ىم٤مًم٥م اًم٘مرآن، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

اُه َبْؾ ُهَق َصٚظِ ﴿ ُٚث َأْحاَلٍم َبِؾ اْؾَسَ ٌَ  .(1إٟمٌٞم٤مء: ) ﴾رٌ َبْؾ َؿُٚفقْا َأْو

ِمُْقنَ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ٟم٘مد هذِه إىمقال:  ْٗ ْقِل َصِٚظٍر َؿِِٔاَلً َمٚ ُت ََ احل٤مىم٦م: ) ﴾َوَمٚ ُهَق بِ

ٌِغٌ ﴿، وذم آي٦م أظمرى: (79 ٌر َوُؿْرآٌن مُّ ـْ َّٓ ِذ ٌِل َفُف إِْن ُهَق إِ
ٌَ َر َوَمٚ َيْ ًْ َُْٚه افنِّ ّْ َِّ  ﴾َوَمٚ َظ

 .(19يقٟمس: )

عمنميمقن اًمٜمٌل ذم قمداد اًمِمٕمراء، وإن اًمٜمٔمري٦م اًمتل ٟمٜم٤مىمِمٝم٤م هٜم٤م إذًا وم٘مد صٜمػ ا

ىمد قمؼم قمٜمٝم٤م سمٙمٚمامت أؾمٛمك، إٓ  ًمٞم٧ًم ؾمقى صدًى عم٤م يم٤من يردده اعمنميمقن، وإن يم٤من
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 أن ُمٜمِم٠م اًم٘مقًملم واطمد.

وًمق أٟمف ىم٤مل: إن اًمِمٕمراء يم٤مٟمقا يًتٚمٝمٛمقن أومٙم٤مرهؿ ُمـ أٟمٗمًٝمؿ، ذم طملم أن اًمٜمٌل 

، ًمٙم٤من محؾ اعمتٕم٤مـمٗملم ذم يمالُمف ُمـ سم٤مب قمٓمػ اعمت٤ٌميٜملم، يًتٚمٝمٛمٝم٤م ُمـ اعم٘م٤مم اًمرسمقيب

 وىمد صم٧ٌم ذم حمٚمف أّن قمٓمػ اعم٤ٌميـ قمغم اعم٤ٌميـ خُمؾٌّ وىمٌٞمح.

وإذا أقمروٜم٤م قمـ ذًمؽ ٟمت٤ًمءل قمـ دًمٞمؾ هذِه اًمٜمٔمري٦م؟ هؾ هٜم٤مك ؿم٤مهد قمٚمٞمٝم٤م؟ 

ًمألؾمػ وم٢من هذا احلقار سم٠ممجٕمف قم٤ٌمرة قمـ ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اًمتّمقرات واعمٗم٤مهٞمؿ همػم 

ُم٦م سمدًمٞمؾ يثٌتٝم٤م، ومٚمق يم٤من اًم٘مرآن ذم طم٘مٞم٘متف جمرد ظمٞم٤مل ؿمٕمري، وإن يم٤من قمغم اعمدقمق

ُمًتقى أقمغم، ومام ُمٕمٜمك حتديف وًمق سم٤مإلشمٞم٤من سمًقرة واطمدة ُمثٚمف؟ وم٠مي ؿم٤مقمر حتدى 

 أظمريـ ـمقال طمٞم٤مشمف اًمِمٕمري٦م وأقمجزهؿ أن ي٠مشمقا سمٛمثؾ ىمّم٤مئده إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟

إن اًمتٗمًػم اًمذي شم٘مدُمف قمـ اًم٘مرآن  وهٜم٤م يٛمٙمـ اًم٘مقل أيْم٤ًم ًمّم٤مطم٥م هذِه اًمٜمٔمري٦م:

ٓ يٕمدو ذم واىمٕمف أن يٙمقن ٟمقع دمرسم٦م ؿمٕمري٦م ًمٞمس إٓ، أي إن ٟمٗمًٙمؿ ىمد شمٗمت٘م٧م قمـ 

هذِه اًمٜمٔمري٦م، وأًم٘متٝم٤م قمغم صٗمح٦م اًمذهـ، وأضمرهت٤م ذم ُمداد اًم٘مٚمؿ وأـمراف اًمٚم٤ًمن، دون 

 أن يٙمقن هٜم٤مك واىمع وراءه٤م.

 يم٤من يمالُمؽ ُمـ هذا اًمًٜمخ أيْم٤ًم. ومٚمق يم٤من اًمِمٕمر وُم٤م ؿم٤مهبف وم٤مىمدًا ًم٘مٞمٛم٦م اخلٚمقد 

 

 ؾسق١ٝ خًل ايٓيب يًكسإٓ ٚإبداع٘ ي٘!  ـ2  

وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: إن آؾمتٕم٤مرة اًمِمٕمري٦م شم٤ًمقمد قمغم شمقوٞمح هذِه اعم٠ًمًم٦م، وم٤مًمٜمٌل 

يًتقزم قمٚمٞمف ٟمٗمس إطم٤ًمس اًمِم٤مقمر، وإن هٜم٤مك ىمقة ظم٤مرضمٞم٦م شمًٞمٓمر قمٚمٞمف، وًمٙمـ ذم 

ٛمثؾ يمؾ رء، ومٝمق اخل٤مًمؼ واعمٌدع، وٓ احل٘مٞم٘م٦م وم٢من ؿمخص اًمٜمٌل ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م ي

ُمقوققمٞم٦م ًمٚمحدي٨م ذم يمقن هذا اإلهل٤مم ُمـ اًمداظمؾ واخل٤مرج؛ إذ ٓ شمٗم٤موت وٓ مت٤ميز 

 قمغم ُمًتقى اًمقطمل سملم اًمداظمؾ واخل٤مرج.
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 اخلًط بني ايتذسب١ ايػعس١ٜ ٚايتذسب١ ايٓب١ٜٛ، اّتباع ضبٌٝ املطتػسقني!! 

٦م يرى أن اًم٘مرآن دمؾٍّ عم٤م يٙمٛمـ ذم إن هذا اًمٙمالم يٕمٜمل أن ص٤مطم٥م هذِه اًمٜمٔمري

، وهق ُم٤م يّمٓمٚمح قمٚمٞمف سم٤مًمقطمل اًمٜمٗمز، وإن أول ُمـ ومن ‘ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل إيمرم

اًمقطمل سمِم٠من إٟمٌٞم٤مء ُمـ ظمالل دمٚمٞم٤مت اًمِمخّمٞم٦م اًم٤ٌمـمٜم٦م هؿ اًم٘م٤ًموؾم٦م واعمًتنمىمقن 

، وأيمثر ُمـ أصم٤مر اًمٖم٤ٌمر طمقل هذِه اعم٠ًمًم٦م ُمًتنمق يدقمك ٦مذم سمٕمث٤مهتؿ اًمتٌِمػمي

ٝم٤مم(، طمٞم٨م ؾمٕمك ُمـ ظمالل حم٤موٓشمف اًمّمٌٞم٤مٟمٞم٦م إمم اًمتٕمريػ سمٛمّم٤مدر اًم٘مرآن، )درُمٜمٖم

وأن ُمٜمٝم٤م دمٚمٞم٤مت اًمِمخّمٞم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، وىمد سملّم ٟمٔمريتف قمغم اًمٜمحق أيت: ًم٘مد أدرك حمٛمد 

ظمقاء اًمنمك، وًمٙمل يٌٚمغ  ـأو سمٕم٤ٌمرة أظمرى قمٍمي٦م: ؿمخّمٞمتف اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م  ـسمٕم٘مٚمف اًم٤ٌمـمـ 

هلل، وأظمذ يٜمٗمرد ذم هم٤مر طمراء ُمتّٕمٌدًا طمتك سمٚمغ سمف اإليامن ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة ضمّرد ٟمٗمًف ًمٕم٤ٌمدة ا

أقمغم درضم٤مشمف، واشمًٕم٧م آوم٤مىمف اًمٗمٙمري٦م، وشمْم٤مقمٗم٧م سمّمػمشمف، طمتك همدا ضمديرًا سمتحٛمؾ 

أقم٤ٌمء اًمٜمٌقة وهداي٦م اًمٜم٤مس، ومٙم٤من دائؿ اًمتٗمٙمػم طمتك أي٘مـ أٟمف ذًمؽ اًمٜمٌل اًمذي اظمت٤مره 

يم٠مٟمف وطمل ُمـ اًمًامء يٜمزل قمٚمٞمف وأن اهلل هلداي٦م اًمٜم٤مس، وىمد يم٤من هذا اًمققمل يؽماءى ًمف و

 . ذًمؽ اخلٓم٤مب يٌٕمثف اهلل إًمٞمف قمـ ـمريؼ ضمؼمائٞمؾ

إن اًمذي يٛمٞمز إطم٤ًمس اًمِمٕمراء قمـ إطم٤ًمس إٟمٌٞم٤مء^، هق ذًمؽ إُمر اًمذي مل 

يٕمؽمف اًمديمتقر هوش سمٛمقوققمٞمتف، وم٢من ُمّمدر إهل٤مم اًمِمٕمراء يٜمٌع ُمـ داظمٚمٝمؿ، ذم 

 ٝمؿ ُمـ اخل٤مرج.طملم أن ُمّمدر إهل٤مم إٟمٌٞم٤مء يٜمزل قمٚمٞم

وإن اًمذيـ ٓ يٛمتٚمٙمقن سم٤مقم٤ًم ذم اعم٤ًمئؾ اًمٗمٚمًٗمٞم٦م واًمٕمروم٤مٟمٞم٦م ٓ يًتٓمٞمٕمقن اًمتٗمريؼ سملم 

؛ ‘هذيـ اًمٜمققملم ُمـ اإلهل٤مم واإلطم٤ًمس، وًمذًمؽ يم٤من اعمنميمقن ذم قمٍم رؾمقل اهلل

سم٥ًٌم قمدم ىمدرهتؿ قمغم اًمتٛمٞمٞمز سملم هذيـ اًمٜمققملم ُمـ اإلطم٤ًمس، يت٤ًمءًمقن قمـ يمٞمٗمٞم٦م 

ؿمخص ُمـ ظم٤مرضمف وي١مُمر هبداي٦م اًمٜم٤مس؟ وىمد قمٙمس اًم٘مرآن شمٗمٙمػمهؿ  إُمٙم٤من أن يٚمٝمؿ

                                                 
 .11اًمقطمل اعمحٛمدي:  (9)
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ِ ﴿هذا قمغم اًمٜمحق أيت:  َس َوَبؼِّ ْؿ َأْن َإِٔذِر افَّْٚ ُٓ ْْ َْْٔٚ إَِػ َرُجٍؾ مِّ ًٚ َأْن َأْوَح ِس َظَجٌ َٚن فَِِّْٚ ـَ َأ

ٚؾُِرونَ  َُ ِْؿ َؿَٚل اف ْؿ َؿَدَم ِصْدٍق ِظَْد َرِّبِّ ـَ آَمُْقْا َأنَّ َِلُ ٌِغٌ  افَِّذي ِٚحٌر مُّ ًَ  .(4يقٟمس: ) ﴾إِنَّ َهَذا َف

ًم٘مد يم٤مٟم٧م ًمٚمٛمٜم٤موئلم ذم ُمقاضمٝم٦م اًمقطمل اعمحٛمدي قمؼم اًمت٤مريخ شمقضمٞمٝم٤مت 

وشمّمقرات، إٓ أن ُم٤مهٞم٦م هذِه اًمتقضمٞمٝم٤مت واًمتٗمًػمات اًم٤ٌمـمٚم٦م واطمدة ذم مجٞمع 

اًمتل يم٤من يٓمٚم٘مٝم٤م أسمق  ػاًمٕمّمقر، وم٤مًمذي ٟمِمٝمده طم٤مًمٞم٤ًم هق ٟمٗمس اًمتٝمؿ واًمِمت٤مئؿ واًمًٗم٤مؾم

 ضمٝمؾ وأسمق ؾمٗمٞم٤من، وًمٙمـ سم٠مؾمٚمقب قمٍمي سمٕمد إًم٤ٌمؾمٝم٤م صمقب اًمتح٘مٞمؼ اًمٕمٚمٛمل.

 

  ْعس١ٜ ايؿٝاغ١ ايٓب١ٜٛ يًُؿاِٖٝ اإلهل١ٝ، أش١َ ؾساؽ األدٍي١ ـ3

ذه٥م ص٤مطم٥م هذِه اًمٜمٔمري٦م ذم اًمٕم٤ٌمرات اعمت٘مدُم٦م قمـ ـمريؼ اإلمج٤مل واًمتٗمّمٞمؾ إمم أن 

ٟمف ىم٤مل ذم هذا احلقار ٟمٗمًف هق ظم٤مًمؼ اًم٘مرآن، إٓ أ ‘اًم٘مرآن ُمـ صٜمع اًمٜمٌل، وأن اًمٜمٌل

اهلل شمٕم٤ممم  ذم ُمقوع آظمر: يمام أن اًمٜمٌل ظم٤مًمؼ ًمٚمقطمل سمٜمحق آظمر، أي إن اًمذي يتٚم٘م٤مه ُمـ

هق ُمْمٛمقن اًمقطمل، إٓ أٟمف ُمـ همػم اعمٛمٙمـ ٟم٘مؾ هذا اعمْمٛمقن إمم اًمٜم٤مس؛ ًمٙمقٟمف ومقق 

ُمًتقى ومٝمٛمٝمؿ، سمؾ هق ومقق اًمٙمٚمامت، وم٤مًمقطمل ٓ صقرة ًمف، وُم١ًموًمٞم٦م اًمٜمٌل أن يٕمٛمؾ 

  شمّمقير هذا اعمْمٛمقن ًمٞمْمٕمف ذم ُمتٜم٤مول مجٞمع اًمٜم٤مس.قمغم

ومٝمق يٕمتؼم أن اعمٗم٤مهٞمؿ واعمٕم٤مين ص٤مدرة ُمـ قمٜمد اهلل، إٓ أن اًمِمٙمؾ واًمّمقرة وإًمٗم٤مظ 

واًمٙمٚمامت ُمـ صٜمع اًمٜمٌل، وسمذًمؽ يٜمٙمر ؿمٓمرًا ُمـ إقمج٤مز اًم٘مرآن اعمتٛمثؾ ذم مج٤مًمٞمف 

 إًمٗم٤مظ وُمت٤مٟم٦م اًمتٕمٌػم.

سملم اهلل واًمٜمٌل، ويم٠مّن اًم٘مرآن ذيم٦م اؾمتثامري٦م،  وقمٚمٞمف يٙمقن اًم٘مرآن قمٛماًل ُمِمؽميم٤مً 

 يٙمقن ومٞمٝم٤م اًمتٛمقيؾ قمغم اهلل، واًمتًقيؼ قمغم اًمٜمٌل إيمرم ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ.

وهٜم٤م ٟمت٤ًمءل: أًمٞم٧ًم هذِه اًمٜمٔمري٦م أدٟمك ُمـ اًمٜمٔمري٦م إومم؟ ومٗمل شمٚمؽ اًمٜمٔمري٦م يم٤من 

٤م شمقضمد ُمِم٤مريم٦م ٓ يمؾ رء يٜم٥ًم إمم رؾمقل اهلل، ؾمقى راسمٓم٦م وٕمٞمٗم٦م ُمع اهلل، وًمٙمـ هٜم

 صقرة هل٤م ُمـ ىمٌؾ اهلل، وصٞم٤مهم٦م وشمّمقير ُمـ ىمٌؾ اًمٜمٌل!
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ويمذًمؽ يٜمٌٖمل أن ٟم٠ًمل: ُم٤م هق دًمٞمٚمٙمؿ قمغم هذِه اعمِم٤مريم٦م؟ وم٤مهلل اًم٘م٤مدر قمغم إٟمزال 

 اعمٗم٤مهٞمؿ هؾ يٕمجز قمـ شمّمقيره٤م وصٞم٤مهم٦م ىمقاًمٌٝم٤م اًمٚمٗمٔمٞم٦م؟

اًمٜمٌل ُمرارًا أن  ُمْم٤موم٤ًم إمم ذًمؽ وم٢من اًم٘مرآن يِمٝمد قمغم ظمالف هذِه اًمٜمٔمري٦م، طمٞم٨م أُمر

 ، أي إن اعمٗم٤مهٞمؿ واًمّمقر يمالمه٤م ُمـ قمٜمد اهلل.﴾ُؿْؾ ُهَق اهللُ َأَحٌد ﴿ي٘مقل: 

 

ؾسق١ٝ ايجأثري ايتازخيٞ يف بٓا٤ ايكسإٓ، إغهاي١ٝ ايتٓاقض َع ايٓـ  ـ4

  ايكسآْٞ!!

يذه٥م ص٤مطم٥م هذِه اًمٜمٔمري٦م طمٞمٜم٤ًم إمم أن اًمٜمٌل ىمد أسمدع اًم٘مرآن سمِمٙمؾ ُمًت٘مؾ، 

ؾ رء، ويم٤من ًمف دور حمقري؛ وشم٤مرة ي٘مقل: يم٤من هٜم٤مك ٟمقع ُمـ شمقمم يم ‘وي٘مقل: إٟمف

اعمِم٤مريم٦م سملم اهلل واًمٜمٌل؛ وحي٤مول اًم٘مقل شم٤مرة أظمرى: إن اًمٔمروف اًمتل طمٙمٛم٧م طمٞم٤مة 

اًمٜمٌل أٟمتج٧م هذِه اعمٗم٤مهٞمؿ وإومٙم٤مر واعمٕم٤مين، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: يرى أن اًمزُم٤من هق اًمذي 

ٞم٤مشمف وطمٞم٤مة أسمٞمف وأُمف، وومؽمة ـمٗمقًمتف ًم٘مد يم٤من ًمت٤مريخ طم»أسمدع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، طمٞم٨م ىم٤مل: 

وص٤ٌمه، وطمتك طم٤مٓشمف اًمروطمٞم٦م، دور ذم إسمداع اًم٘مرآن، وم٢مذا شمٚمقشمؿ اًم٘مرآن شمِمٕمرون أن 

يم٤من ذم سمٕمض إطمٞم٤من ومرطم٤ًم ـمروسم٤ًم وذم هم٤مي٦م اًمٗمّم٤مطم٦م، ذم طملم دمدوٟمف ذم  ‘اًمٜمٌل

ٙمس أطمٞم٤من أظمرى ُمٗمٕمؿ سم٤مًمْمجر، ويٚمج٠م إمم سمٞم٤من ُمراده سمٙمٚمامت قم٤مدي٦م ضمدًا، مم٤م يٕم

 .شضم٤مٟم٥م اًمقطمل اًمٌنمي

وهٜم٤م ٟم٘مقل: إٟمف حي٤مول ُمـ ظمالل هذا اًمٙمالم شمٕمريػ اًم٘مرآن قمغم أٟمف يمت٤مب سمنمي ُمئ٦م 

ؿم٠مٟمف ؿم٠من ؾم٤مئر اعم١مًمٗملم اًمذيـ يت٠مصمرون ذم يمت٤مسم٤مهتؿ سم٤مًمٔمروف اًمتل  ‘سم٤معمئ٦م، وأن اًمٜمٌل

شمًقد طمٞم٤مهتؿ، وإذا يم٤من ذًمؽ صحٞمح٤ًم ومٚمامذا ي١ميمد اهلل شمٕم٤ممم قمغم ٟمٗمل ذًمؽ، وٓ يرى 

ـِ اَِلَقى ﴿شم٠مصمػمًا ًمٖمػم قم٤مُمؾ اًمقطمل ذم صٜمع اًم٘مرآن، طمٞم٨م ىم٤مل:  َّٓ  *َوَمٚ َيْىُِؼ َظ إِْن ُهَق إِ

َقى *َوْحٌل ُيقَحك  َُ ُف َصِديُد اف َّ َِّ  .(1ـ1اًمٜمجؿ ) ﴾َظ

 إّن احلدي٨م قمـ سمنمي٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يتٜم٤مىمض وُمئ٤مت أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م:
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ـْ ِظِْد َؽْرِ ﴿ـ  9 َٚن ِم ـَ ثِراً  َوَفْق  ـَ  ًٚ  .(14اًمٜم٤ًمء: ) ﴾اهللِ َفَقَجُدوْا ؾِِٔف اْختاَِلؾ

ُِاَمِت إَِػ افُّْقرِ  ﴿ـ  4 ـَ افيُّ َس ِم َْٔؽ فُِتْخِرَج افَّْٚ  .(9إسمراهٞمؿ: ) ﴾ـَِتٌٚب َإَٔزْفَُْٚه إَِف

ُِقنَ ﴿ـ  1 َِ
ًْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ًٚ فَّ ّٔ ًٚ َظَربِ ٚ َإَٔزْفَُْٚه ُؿْرإٓ َّٕ  .(4يقؾمػ: ) ﴾إِ

ٌََٚركٌ َوهَ ﴿ـ  7  .(94إٟمٕم٤مم: ) ﴾َذا ـَِتٌٚب َإَٔزْفَُْٚه ُم

ومٌٕمد هذا اًمٌٞم٤من اًمٍميح يمٞمػ ٟمٕمده يمت٤مسم٤ًم سمنمي٤ًم، وأٟمف ُمـ صٜمع اإلٟم٤ًمن، هذا ومل   

   وأُم٤مٟمتف. ‘يِمؽ أطمد ذم صدق اًمٜمٌل

ِمُْقنَ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ْٗ ْقٍم ُي ََ ٌَِ٘ ُمقَشك َوؾِْرَظْقَن بِٚحَلؼِّ فِ َّٕ ََِْٔؽ ِمـ  ُِقا َظ ْت  .(1اًم٘مّمص: ) ﴾َٕ

شمٍمح هذِه أي٦م سم٠من شمالوة أي٤مت إٟمام هل ُمـ ىمٌؾ اهلل، وأن يمال ُمـ اًم٘م٤مًم٥م 

 واعمحتقى ُمٜمف شمٕم٤ممم.

إمم هٜم٤م ىمٛمٜم٤م سمٌٞم٤من أصؾ ٟمٔمريتف، اًمتل أوم٤مده٤م سم٠مرسمع صقر خمتٚمٗم٦م، دون أن يدقمٛمٝم٤م 

سمدًمٞمؾ، وٟمٗمس هذا اًمتٜم٤مىمض ظمػم ؿم٤مهد قمغم ظمقاء هذِه اًمٜمٔمري٦م، وقمدم ىمٞم٤مُمٝم٤م قمغم أّي 

 أؾم٤مس.

 

 بني عؿ١ُ ايٛسٞ ٚعًِ األْبٝا٤ 

وًمديف أيْم٤ًم إمم ضم٤مٟم٥م هذِه اًمٜمٔمري٦م ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اًمِمٓمح٤مت واًمٙمالم همػم اًمالئؼ، ٟمِمػم 

 إًمٞمٝم٤م سمِمٙمؾ قم٤مسمر:

ي٘مقل اًمديمتقر هوش: يذه٥م أيمثر اعمٗمنيـ اعمٕم٤مسيـ إمم قمّمٛم٦م اًم٘مرآن  ـ9

ٞم٤مة سمٕمد اعمقت، وأؾمس واًمقطمل قمـ اخلٓم٠م ذم اعم٤ًمئؾ اًمديٜمٞم٦م اًمٌحت٦م، يمّمٗم٤مت اهلل، واحل

اًمٕم٤ٌمدات، ويذقمٜمقن سم٢مُمٙم٤من ظمٓم٠م اًمقطمل ذم اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م هبذا اًمٕم٤ممل واعمجتٛمع 

اإلٟم٤ًمين، وأن ُم٤م ي٘مقًمف اًم٘مرآن طمقل اًمقىم٤مئع اًمت٤مرخيٞم٦م وؾم٤مئر إدي٤من وؾم٤مئر 

اعمقوققم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م إروٞم٦م ًمٞمس ُمـ اًميوري أن يٙمقن صحٞمح٤ًم. ويًتدل أيمثر 

؛ ٕن ‘هذا اًمٜمقع ُمـ إظمٓم٤مء ذم اًم٘مرآن ٓ يّي سمٜمٌّقة اًمٜمٌله١مٓء اعمٗمنيـ سم٠من 
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اًمٜمٌل إٟمام يتحدث سم٤معمًتقى اًمٕمٚمٛمل اًمذي شمقصؾ ًمف اًمٜم٤مس ذم قمٍمه، يمام أٟمف يتحدث 

   سمٚم٤ًمن ىمقُمف.

وهٜم٤م ٟم٘مقل: إٟمف يًتٕمٛمؾ يمٚمٛم٦م )أيمثر(، ويتٝمؿ هب٤م اعمٗمنيـ اعمًٚمٛملم، وم٠مّي ُمٗمن 

يتٕمٚمؼ سمٛم٤ًمئؾ احلٞم٤مة ـمقال هذِه اًم٘مرون  ُمًٚمؿ ذه٥م إمم إُمٙم٤من ظمٓم٠م اًم٘مرآن ذم ُم٤م

إرسمٕم٦م قمنم؟ ٓ يٜم٥ًم هذِه اًمٗمري٦م إمم اًم٘مرآن همػم اعمًتنمىملم وأذٟم٤مهبؿ، ُمـ ىمٌٞمؾ: 

 رئٞمس اًمٗمرىم٦م اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م، واعمت٠مصمريـ هبؿ، يمٌٕمض اًمٙمت٤مب اعمٍميلم.

ٚمؼ ُمْم٤موم٤ًم إمم أٟمٜم٤م ٟم٠ًمل قمـ ُمٕمٜمك اًمتٗمريؼ ذم ُمقارد اخلٓم٠م، ومٞم٘م٤مل سم٠من اًمٜمٌل ذم ُم٤م يتٕم

سمام وراء اًمٓمٌٞمٕم٦م ٓ ي٘مقل همػم احلؼ، وٓ يرى ؾمقى اًمقاىمع، وأُم٤م ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معم٤ًمئؾ 

اًمٕمٞمٜمٞم٦م واعمٚمٛمقؾم٦م ومٞمٛمٙمـ أن جي٤مٟم٥م اًمّمقاب واحل٘مٞم٘م٦م؟ وًمق حتّدث ُمٗمن واطمد طمقل 

 آي٦ٍم ًمف ومٞمٝم٤م رأي ؿم٤مذ ٓ يٙمقن يمالُمف دًمٞماًل ؾم٤مري اعمٗمٕمقل وىم٤مقمدة يمٚمٞم٦م.

ـْ ﴿قمٔمؿ اًمٗمْم٤مئؾ اإلهلٞم٦م، وي٘مقل: يٕمّد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمٚمؿ اًمٜمٌل أ ـ ُُ ْ َت َْ ـَؽ َمـٚ  َّ َِّ َوَظ

َْٔؽ َظئِامً  َِ َٚن َؾْوُؾ اهللِ َظ ـَ ُؿ َو َِ ًْ ، ومٙمٞمـػ يٙمـقن اًمٕمٚمـؿ اًمـذي قمـّده (991اًمٜم٤ًمء:)  ﴾َت

 اًم٘مرآن قمٔمٞماًم ىم٤مسماًل ًمٚمخٓم٠م ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ أىم٤ًمم اًمقطمل؟

يٗمقق قمٚمؿ  ‘ر أن قمٚمٛمفىم٤مئاًل: ٓ أشمّمق ‘صمؿ يتامدى أيمثر ومٞمّمػ قمٚمؿ اًمٜمٌل ـ 4

اعمٕم٤مسيـ ًمف ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مٕرض واًمٙمقن واجلٞمٜم٤مت اًمقراصمٞم٦م، ومل يٙمـ ًمديف اًمٕمٚمؿ 

 اًمذي ٟمٛمتٚمٙمف طم٤مًمٞم٤ًم، وٓ يي هذا سمٜمٌقشمف، ٕٟمف إٟمام يم٤من ٟمٌّٞم٤ًم، ومل يٙمـ قم٤معم٤ًم أو ُم١مرظم٤ًم.

سمِم٠مهن٤م  وهٜم٤م ٟمت٤ًمءل: ُم٤م هق دًمٞمٚمٙمؿ قمغم أٟمف مل يٙمـ قمغم قمٚمؿ هبذِه إُمقر، وأن قمٚمٛمف

 مل يتج٤موز قمٚمؿ اجل٤مهٚمٞملم؟

ٓ ٟمريد اًمٌح٨م هٜم٤م طمقل اإلقمج٤مز اًمٕمٚمٛمل ذم اًم٘مرآن؛ ٕٟمٜم٤م حتدصمٜم٤م قمـ ذًمؽ  

ُمـ ـمريؼ اًمقطمل،  ‘سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم يمت٤مسمٜم٤م )طمدود اإلقمج٤مز(، وم٘مد يمِمػ اًمٜمٌل إيمرم

ذم اًمّمحٞمٗم٦م × ذم هن٩م اًمٌالهم٦م، واإلُم٤مم اًمًج٤مد× وظمٚمٗم٤مؤه اعمٕمّمقُمقن^ يمٕمكم

٤مب قمـ ؾمٚمًٚم٦م ُمـ احل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل مل يٙمـ سم٢مُمٙم٤من اًمٜم٤مس ذم ذًمؽ اًمًج٤مدي٦م، اًمٜم٘م
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اًمٕمٍم وُم٤م سمٕمده طمتك شمّمقره٤م، ومٛمـ قمدم اإلٟمّم٤مف أن ٟمٜمٙمر مجٞمع شمٚمؽ احل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

إٟمام يم٤من ٟمٌّٞم٤ًم ومل يٙمـ قم٤معم٤ًم، ويم٤من رؾمقًٓ ومل  ‘اًمقاردة ذم شمٚمؽ اًمٙمت٥م، صمؿ ٟمٕمتذر سم٠مٟمف

  يٙمـ ُمٓمٚمٕم٤ًم قمغم إهار!

 

 املعتصي١ بايكٍٛ ببػس١ٜ ايكسإٓ اتٗاّ 

وىمد طم٤مول ص٤مطم٥م هذِه اًمٜمٔمري٦م اًم٘م٤مئٚم٦م سم٠من اًم٘مرآن ُمـ صٜمع اًمٜمٌل أن يٕمثر ًمٜمٗمًف  

قمغم ذيؽ حيٛمؾ قمٜمف وزر هذِه اًمٗمري٦م، ومٚمؿ جيد همػم اعمٕمتزًم٦م، وم٘م٤مل: إن آقمت٘م٤مد سم٠من 

 اًم٘مرآن ٟمت٤مج سمنمي، ويٛمٙمـ قمٚمٞمف اخلٓم٠م سم٤مًم٘مّقة ىمد ضم٤مء اًمتٚمقيح سمف ذم قم٘م٤مئدهؿ.

وٟم٘مقل: إن اعمٕمتزًم٦م رهمؿ اٟم٘مراوٝمؿ، وقمدم سم٘م٤مء ؿمخّمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م سم٤مرزة ُمٜمٝمؿ، إٓ أن  

يمتٌٝمؿ سمٛمتٜم٤مول اجلٛمٞمع، وطم٤مؿم٤م هذِه اًمٗمرىم٦م أن شم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن سمٛمٕمٜمك يمقٟمف ُمـ صٜمع 

 .‘اًمٜمٌل

وًم٘مد شمؿ ـمرح هذه اعم٠ًمًم٦م أول ُمرة ذم اًم٘مرن اهلجري اًمث٤مين ُمـ ىمٌؾ اًمٜمّم٤مرى ذم 

صم٤مروا ُم٠ًمًم٦م يمقن اًم٘مرآن طمديث٤ًم أو ىمدياًم، ومذه٧ٌم مج٤مقم٦م إمم اًمٌالط اًمٕم٤ٌمد، طمٞم٨م أ

ىمدُمف، سمٞمٜمام ذه٧ٌم مج٤مقم٦م أظمرى إمم طمدوصمف، وم٘م٤مل اعمحّدصمقن سم٘مدم اًم٘مرآن، وىم٤مل اعمٕمتزًم٦م 

سمحدوصمف؛ إذ ٓ ىمديؿ سم٤مًمذات ؾمقى اهلل، ومجٞمع ُم٤م ؾمقاه طم٤مدث، وُمٜمٝم٤م اًم٘مرآن؛ ٕٟمف ومٕمؾ 

ذا ىم٤مًمقا سمٙمقٟمف خمٚمقىم٤ًم ومٌٛمٕمٜمك أٟمف خمٚمقق هلل، ٓ اهلل، وومٕمٚمف ٓ خيرج ُمـ دائرة احلدوث، وإ

أٟمف خمتٚمؼ، وأٟمف ُمـ صٜمع سمٜم٤مت أومٙم٤مر اًمٜمٌل، وًمذًمؽ أّست رواي٤مشمٜم٤م قمغم قمدم وصػ 

اًم٘مرآن سم٤مًم٘مدم أو احلدوث؛ عم٤م ذم اًم٘مدم ُمـ ؿم٤مئ٦ٌم اًمنمك، وعم٤م ذم وصٗمف سمٙمقٟمف خمٚمقىم٤ًم ُمـ 

صٜمع اًمٜمٌل، وًمذًمؽ يم٤من  حمذور إؾم٤مءة آؾمتٗم٤مدة واًمذه٤مب إمم اظمتالىمف، وأٟمف ُمـ

َذا يِف ﴿يًتخدُمقن هذا اًمتٕمٌػم وي٘مقًمقن:  ‘اعمنميمقن ذم قمٍم رؾمقل اهلل َْٚ ِِّبَ ًْ
ِّ َمٚ َش

َّٓ اْختاَِلٌق  ِٜ أِخَرِة إِْن َهَذا إِ َِّ  .(4ص: ) ﴾ادِ
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 بني بػس١ٜ ايكسإٓ ٚإهلٝت٘  َٛيٟٛ ٚايعسؾا٤

ًم٘مرآن ُمرآة ذهـ اًمٜمٌل، وًمٙمل ٓ يٌ٘مك وطمٞمدًا أيْم٤ًم جل٠م إمم ُمقًمقي وىم٤مل: إن ا 

واًمدارج ذم صٛمٞمؿ يمالم ُمقًمقي أن ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل وشمٖمػّم أطمقاهل٤م وأوىم٤مشمف اًمًٕمٞمدة 

 واًمٕمّمٞم٦ٌم ُمٜمٕمٙم٦ًم سم٠ممجٕمٝم٤م ذم اًم٘مرآن.

وٟم٘مقل: ُمـ اًمًٝمؾ أن شمٜم٥ًم ؿمٞمئ٤ًم إمم ؿمخص، وًمٙمـ ُمـ اًمّمٕم٥م إصم٤ٌمت ذًمؽ، ومٗمل 

إسمٞم٤مت اًمِمٕمري٦م أي سمٞم٧م ورد ُم٤م اؾمتٗم٤مده اًمديمتقر هوش؟ واحل٤مل أن عمقًمقي ُمئ٤مت 

ُم٤م إن ٟمزل »اًمتل شمتحدث سمٍماطم٦م قمـ ظمالف ُم٤م ي٘مقًمف هوش، وُمٜمٝم٤م ُم٤م ُمْمٛمقٟمف: 

اًم٘مرآن طمتك وصٗمف اًمٙم٤مومرون سم٠مٟمف ُمـ إؾم٤مـمػم، ذم طملم أٟمف يم٤من ضم٤مري٤ًم قمغم ًم٤ًمن اًمٜمٌل، 

 .شوًمٙمـ ُمـ ىم٤مل: إٟمف ًمٞمس ُمـ احلؼ ومٝمق يم٤مومر

 

 حتدٜد ٚظٝؿ١ املطًُني  

اعمًٚمٛملم وحيدد هلؿ وفمٞمٗمتٝمؿ، وي٘مقل: إن واضم٥م  وذم ظمت٤مم يمالُمف يتقضمف إمم  

 اعمًٚمٛملم طم٤مًمٞم٤ًم أن يؽممجقا ضمقهر اًم٘مرآن سمام يتٜم٤مؾم٥م واظمتالف اًمزُم٤من.

وؾم١ماًمٜم٤م: سمٕمد أن ذهٌتؿ إمم يمقن هذا اًمٙمت٤مب سمنمي٤ًم وىم٤مسماًل ًمٚمخٓم٠م، ومام هل اًميورة 

تٕمريػ إمم شمرمجتف وشمٗمًػمه؟ وُم٤م هل ضورة اًمتًؽم قمغم هذِه إظمٓم٤مء؟ يمام إٟمٙمؿ سم

اًم٘مرآن سمقصٗمف يمت٤مسم٤ًم سمنمي٤ًم حيتٛمؾ ذم طم٘مف اخلٓم٠م ىمد اٟمًٚمختؿ قمـ اعمجتٛمع اإلؾمالُمل، 

وقمٚمٞمف ٓ ٟمرى طم٤مضم٦م ًمٜمّم٤مئحٙمؿ، وم٤مًمذي جيقز ًمف أن يٜمّمح هق اًمداظمؾ ذم رسم٘م٦م 

 اعمجٛمققم٦م، وأُم٤م اخل٤مرج قمٜمٝم٤م ومال يّمٚمح ًم٘مٞم٤مدهت٤م وٟمّمحٝم٤م ووقمٔمٝم٤م. 

رؾم٤مًم٦م واحلزن وإمل يٕمتٍمين سمِمدة، وذم اخلت٤مم أيمرر اًم٘مقل سم٠مٟمٜمل ىمد يمت٧ٌم هذِه اًم

وًمٙمـ ُمع ذًمؽ آُمؾ أن ٓ يٙمقن هذا احلقار ىمد ضمرى ُمع اًمديمتقر هوش، وأن ٓ 

يٙمقن ُم٤م ورد ومٞمف ىمد صدر قمٜمف طم٘مٞم٘م٦م، أو ٟمتٛمٜمك ذم إىمؾ أن يٙمقن اعمؽمضمؿ أو اعمؽممجقن 

ٞم٤مه إمم ىمد اظمٓم٠موا ذم شمرمجتٝمؿ، وذم هذِه اًمّمقرة قمٚمٞمف أن ي٘مقم سمرومع اًمِمٌٝم٤مت ًمتٕمقد اعم
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جم٤مرهي٤م، وأـمٚم٥م ُمـ ص٤مطم٥م اًمٜمٔمري٦م ُمراضمٕم٦م يمت٤مسمٜم٤م )ٟم٘مد سمٞم٧ًم وؾمف ؾم٤مل( طمقل 

اًمقطمل اًمٜمٌقي واًمِمٌٝم٤مت اًمتل أصم٤مره٤م اعمًتنمىمقن وأذٟم٤مهبؿ طمقًمف، وم٘مد أصمٌتٜم٤م ومٞمف 

سمقوقح أن مجٞمع هذِه اًمِمٌٝم٤مت اعمٜمٛم٘م٦م شمٕمٌػم آظمر قمـ اًمِمٌٝم٤مت اًمتل أصم٤مره٤م اعمجتٛمع 

ٚمقب خمتٚمػ، واًمٗم٤مرق سمٞمٜمٝمام أن اًمٕمريب اجل٤مهكم ذم قمٍم اجل٤مهكم، وم٤معمحتقى واطمد وإؾم

اًمرؾم٤مًم٦م ًم٤ًٌمـمتف يم٤من يٓمٚمؼ اًمِمٌٝم٦م قم٤مري٦م سحي٦م، ذم طملم أن اعمتجدديـ يٛمٜمحقهن٤م 

 صٌٖم٦م قمٚمٛمٞم٦م، وي٘مّدُمقن اًمناب سمقصٗمف ُم٤مًء!

 ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين

 م(4111هـ ش ) 1/94/9111

 

 ايبػس ٚايبػري: دٛاب د. ضسٚؽ ع٢ً زضاي١ ايػٝذ ايطبشاْٞ 

سمٕمد اًمتحّٞم٦م واًمًالم، ًم٘مد ىمرأت رؾم٤مًمتٙمؿ إسمقي٦م اعمقىمرة، ومقضمدهت٤م ُمِمتٛمٚم٦م قمغم 

اعمققمٔم٦م احلًٜم٦م، واعمج٤مدًم٦م سم٤مًمتل هل أطمًـ، وًم٧ًم أؿمؽ ذم أن واضمٌٙمؿ اًمديٜمل 

وهمػمشمٙمؿ اإليامٟمٞم٦م هل اًمتل دومٕمتٙمؿ إمم يمت٤مسمتٝم٤م، وٓ أضمٞمز ًمٜمٗمز أن أىمقل ـ يمام ىمٚمتؿ ـ أّن 

شمقفمٞمٗمٙمؿ ًمتح٘مٞمؼ ُمآرهب٤م، إذ ًمٞمس هٜم٤مك ُم٤م يدقمق إمم ذًمؽ،  هٜم٤مك أي٤مدي ظمٗمّٞم٦م شمٕمٛمؾ قمغم

وٓ أُمتٚمؽ دًمٞماًل قمٚمٞمف، وٓ أضمد اًمتٗمّقه سمٛمثؾ هذِه اًمٙمٚمامت ٓئ٘م٤ًم سم٤مًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل 

واعمٜمّمػ، وىمد ؾمٌ٘مٙمؿ أرسمٕم٦م ُمـ ومْمالء احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وم٠مؾمٝمٛمقا ذم ُمٜم٤مىمِم٦م هذا 

اًمتٙمٗمػم، وىمد قمج٧ٌم ُمـ اًمٌح٨م سم٠مؾمٚمقب قمٚمٛمل وحتٚمٞمكم واؾمتدٓزم سمٕمٞمد قمـ اًمتٝمقيؾ و

ىمقًمٙمؿ: يٛمٙمٜمٜمل اقمت٤ٌمر ؾمٙمقشمف دم٤مه هذا اًمت٘مرير ذٟم٤ًٌم ٓ يٖمتٗمر، ومٝمؾ أي٘مٜمتؿ سم٠مٟمٜمل آصمرت 

اًمًٙمقت ومل أشمٙمٚمؿ ذم هذا اعمقرد؟ أمل شم٘مرأوا احلقار اًمذي أضمريتف ُمع ضمريدة 

( طمقل هذا اعمقوقع؟ أم أن اًمذٟم٥م يٕمقد إمم أوًمئؽ اًمقؿم٤مة اًمذيـ يٕمٛمٚمقن ـٚرگزاران)

ٓمٞمع احل٘م٤مئؼ، ومٞمٜم٘مٚمقن ُمٜمٝم٤م ُم٤م يروىمٝمؿ، وُيٕمروقن قمام ٓ يروىمٝمؿ؟ وهٜم٤م ؾم٠مٟم٘مؾ قمغم شم٘م

ذًمؽ احلقار سمٕمٞمٜمف، صمؿ ؾم٠مشمٕمرض سم٤مًمتٗمّمٞمؾ إمم ؿمٓمر مم٤م ذيمر إمج٤مًٓ، وؾمتجدون ومٞمف 
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إضم٤مسم٤مت سحي٦م ويم٤مومٞم٦م قمـ اًمٙمثػم مم٤م ذيمرمتقه، وذيمره آظمرون همػميمؿ، ُمـ آٟمت٘م٤مدات، 

ـمٚمٕمتؿ قمٚمٞمف ًمٙمٗمٞمتؿ ُمِم٘م٦م اًمرد، وؿمٛمٚمتٜم٤م رأومتٙمؿ، وإين ًمٕمغم صم٘م٦م ُمـ أٟمٙمؿ ًمق ؾمٌؼ أن ا

 ويم٤من ًمٜم٘مديمؿ ُمٜمحًك آظمر.

 

  نالّ ذلُد إعذاش ذلُد، ْـ سٛاز ؾشٝؿ١ نازنصازإ َع د. ضسٚؽ

  ذـرت بًض افهحػ وادقاؿع ظذ صٌُٜ اإلٕسِٕٝ أّن افدـتقر هوش إُٔر

 هذا صحٔح؟  ، ؾٓؾ‘ٕزول افَرآن مـ ؿٌؾ اهلل، ورأى إٔف ـالم بؼي صدع بف حمّد

  ،رسمام أرادوا سمذًمؽ جمرد اعمزاح، أو يم٤مٟم٧م وراء ذًمؽ دواومع ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وؿمخّمٞم٦م

أؾم٠مل اهلل أن يٙمقٟمقا ىمد همٗمٚمقا قمـ طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمٜمك اًمذي أردشمف، وإٓ وم٢من اًمذي يدرك 

اًمقٓي٦م اإلهلٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م، وُمٕمٜمك ىمرب إوًمٞم٤مء ُمـ اهلل، ويٕمٚمؿ دمرسمتٝمؿ آحت٤مدي٦م سمف، ٓ 

اإلٟمٙم٤مر، إن أوًمٞم٤مء اهلل ىمد سمٚمٖمقا ُمـ اًم٘مرب ُمـ اهلل أن ومٜمقا ومٞمف، وأوحك يتٗمقه سمٛمثؾ هذا 

يمالُمٝمؿ قملم يمالم اهلل، وأصٌح أُمرهؿ وهنٞمٝمؿ وطمٌٝمؿ وسمٖمْمٝمؿ قملم أُمر اهلل وهنٞمف 

ٌَْحَٚن َرِّبِّ َهْؾ ﴿ وطمٌف وسمٖمْمف، ًم٘مد يم٤من اًمٜمٌل إيمرم سمنمًا، وىمد أىمر ٟمٗمًف سمٌنميتف ُؿْؾ ُش

ُش  َّٓ َبَؼًا رَّ ُٝ إِ ْ ً ـُ َٓ ، وًمٙمـ ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف وم٢مّن هذا اًمٌنم ىمد اصٓمٌغ سمّمٌٖم٦م إهلٞم٦م، ﴾ق

، ومٙم٤مٟم٧م مجٞمع أىمقاًمف ×طمتك ارشمٗمٕم٧م اًمقؾم٤مئط سمٞمٜمف وسملم اهلل شمٕم٤ممم، سمام ومٞمٝم٤م ضمؼمائٞمؾ

 ، دون أن يٙمقن هٜم٤مك اظمتالف سمٞمٜمٝمام.شيمالُمف اإلٟم٤ًمين واًمقطمل اًمرسم٤مين»ضم٤مُمٕم٦م سملم 

روم٤مٟمٞم٦م أن شمٜمحؾ قم٘مدة اإلؿمٙم٤مل، ويٜمجكم أرضمق ُمـ ظمالل اًمت٠مُمؾ ذم هذِه اًمقىمٗم٦م اًمٕم

 ّه اًمٙمالم.

 

 أٜٔ أؾبح دٚز دربا٥ٌٝ يف ايٛسٞ؟! 

 يف إٕزال افقحل؟× ؿد يَٚل: ظذ هذا إشٚس مٚ هق دور جزائٔؾ 

 سمؾ إن ‘مل يٙمـ أىمرب إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ حمٛمد× يرى اًمٕمروم٤مء أن ضمؼمائٞمؾ ،
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اعمٕمراج قمـ ُمقاصٚم٦م اعمِمقار ُمع ضمؼمائٞمؾ شم٤مسمع ًمٚمٜمٌل، وىمد قمجز ضمؼمائٞمؾ ذم ًمٞمٚم٦م 

وظمٌم ُمـ اطمؽماق ضمٜم٤مطمف إن واصؾ اًمٕمروج؟ وإمم هذا اعمٕمٜمك أؿم٤مر اإلُم٤مم  ‘اًمٜمٌل

، ومٝمؾ يٕمٜمل هذا أن اهلل مل شيم٤من هق اًمذي ُيٜمزل ضمؼمائٞمؾ ‘إن اًمٜمٌل»اخلٛمٞمٜمل سم٘مقًمف: 

 يٜمزل ضمؼمائٞمؾ؟!

مت٤مُم٤ًم،  ‘سمٛمٜمزًم٦م ىمقًمٜم٤م: اًم٘مرآن ُمٕمجزة حمٛمد ‘إن ىمقًمٜم٤م: اًم٘مرآن يمالم حمٛمد  

سمٛم٘مدار واطمد، واًمت٠ميمٞمد قمغم أطمدمه٤م ٓ يٕمٜمل  ‘ومٙمالمه٤م يٜمت٥ًم إمم اهلل وإمم اًمٜمٌل

إٟمٙم٤مر أظمر، ومٙمؾ ُم٤م حيدث ذم اًمٕم٤ممل إٟمام هق سمٕمٚمؿ اهلل وإذٟمف وإرادشمف، وهذا مم٤م ٓ يرشم٤مب 

د، ومٙمٚمٜم٤م يٕمٚمؿ أّن اًمتٗم٤مطم٦م صمٛمرة ؿمجرة اًمتٗم٤مح، ومٝمؾ يتٕملم قمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘مقل: إّن  ومٞمف ُمقطمِّ

ديـ؟ ٓ يٚمٞمؼ سمٜم٤م أن ٟمٚمٌس هذِه إؿمٕمري٦م اًمت ٗم٤مح صمٛمرة ؿمجرة اهلل طمتك ٟمٖمدو ُمقطمِّ

اًم٘مديٛم٦م ُمًقطم٤ًم شم٘مديًٞم٤ًم ُمٕم٤مسًا، سمؾ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٙمٚمؿ ووم٘م٤ًم ًمٚم٘مقاقمد، وأن ٟمدرك ُمٕم٤مين 

اًمٙمالم اًمدىمٞمؼ، واًمذي يٜمٓمقي قمغم إهار، قمغم ٟمحق طمًـ، وم٤مًم٘مرآن صمٛمرة اًمِمجرة 

َٚ﴿سم٢مذن اهلل:  اًمتل أصمٛمرت ‘اًمٓمٞم٦ٌم ًمِمخّمٞم٦م حمٛمد ؾَّ ِحٍغ بِِْ٘ذِن َرِّبِّ ـُ  ٚ َٓ َِ ـُ ِِت ُأ ْٗ ، ﴾ُت

 وهذا هق قملم ٟمزول اًمقطمل واًمتٍّمف اإلهلل.

أُم٤م همػم اعمٜمّمٗملم ومٚم٧ًم أشم٘مـ اًمٚمٖم٦م اًمتل  ـوهٜم٤م أشم٘مدم سمٜمّمٞمحتلم ًمٚمٛمٜمّمٗملم 

سم٠من يتجٜمٌقا ؾمقء اًمٔمـ سم٠موًمٞم٤مء اهلل، وأن ٓ حيًٌقهنؿ سمٕمٞمديـ قمـ اهلل، وأن  ـيتٙمٚمٛمقهن٤م 

٤ٌّمء اهلل قمـ ُمًٜمد اًم٘مرب اإلهلل )شمؿ ٟمّص احلقار(.ٓ   يٜمزًمقا أطم

إٟم٤ًمن ُمـ مجٞمع ضمٝم٤مشمف( أُمر ُمٕم٘مقل وُمؼمهـ،  ‘إذًا ومٙمقن اًم٘مرآن حمٛمدّي٤ًم )وحمٛمد

شمدقمٛمف اًمٙمثرة اًمٙم٤مصمرة ُمـ اًمٕمروم٤مء واعمٗمٙمريـ اعمًٚمٛملم، وحيٛمؾ ُمـ اًمٕمٛمؼ ُم٤م يٗمقق قمٛمؼ 

 ضمؼمائٞمٚمٞم٦م اًم٘مرآن وىمقًمف شمٕم٤ممم سيح ذم: ضمؼمائٞمٚمٞم٦م اًم٘مرآن، سمٛمئ٤مت اعمرات ـ وهذا ٓ يٜم٤مذم

ِريؿٍ ﴿ ـَ ْقُل َرُشقٍل  ََ ُف َف َّٕ ـ، وذًمؽ ٕٟمف يمام ىم٤مل اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل، وهق اًمذي ي٘مقًمف مجٞمع  ﴾إِ

اًمٕمروم٤مء اعمًٚمٛملم: إن اًمٜمٌل إيمرم هق اًمذي يم٤من يٜمزل ضمؼمائٞمؾ، وذم هذِه اًمٜم٦ًٌم إمم اهلل 

 ٦ٌم إمم اعم٤ميض واعمًت٘مٌؾ، واًمٗمقق واًمتح٧م.يتحد اًمداظمؾ واخل٤مرج، يمام هق احل٤مل سم٤مًمٜمً
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وامم هذا يرضمع ىمقزم سمٕمدم آظمتالف سملم اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ ذم فم٤مهرة اًمقطمل، وم٤مهلل 

اًمذي يٕمرف اعمقطمدون اًمّم٤مدىمقن طم٤مض ذم وضمقد اًمٜمٌل وظم٤مرضمف سمٜمٗمس اًمٜم٦ًٌم، وٓ 

ومٚمٞمس اهلل  ومرق سملم أن ٟم٘مقل سم٠مّن اهلل أو ضمؼمائٞمؾ حيي اًمقطمل ُمـ اخل٤مرج أو ذم اًمداظمؾ،

سمٕمٞمدًا قمـ اًمٜمٌل، وٓ اًمٜمٌل سمٕمٞمدًا قمـ اهلل. وًم٧ًم أدري ؾم٥ٌم اًمٖمٗمٚم٦م قمـ ىمرب احلؼ ُمـ 

اًمٕمٌد، واٟمديم٤مك اعمٛمٙمـ ذم اًمقاضم٥م، وؾمٞم٤مدة ومٙمرة اًمًٚمٓم٤من واًمًٗمػم واًمرقمٞم٦م سمدًٓ ُمـ 

 ذًمؽ، وهق ُم٤م دمغم ذم إيْم٤مطم٤مت اًمِمٞمخ اًمًٌح٤مين! 

 

 َالبطات ٚقع ايٛسٞ يف ايطٝام ايػعسٟ 

ي هق آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٔم٤مهرة اًمِمٕمر اعمٚمٛمقؾم٦م )واإلسمداع اًمٗمٜمل سمِمٙمؾ قم٤مم( ًمدرك ُمراد  

فم٤مهرة اًمقطمل اًمٖمري٦ٌم، واًمتٕمرف قمٚمٞمٝم٤م سمِمٙمؾ أومْمؾ، وذًمؽ ذم ُم٘م٤مم اًمتّمقير وم٘مط. 

وىمد ؾمٌؼ أن ذه٥م اًمٖمزازم إمم أسمٕمد ُمـ ذًمؽ، طمٞم٨م ىم٤مل: ًمٙمل ٟمدرك فم٤مهرة اًمقطمل 

ُٔقُحقَن إَِػ ﴿شمٕم٤ممم:  يٛمٙمٜمٜم٤م آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٔم٤مهرة اًمقؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م، ىم٤مل َٔٚضَِغ َف َوإِنَّ افنَّ

ؿْ  ِٓ َٔآئِ
 .﴾َأْوفِ

يٜمٌٖمل آًمتٗم٤مت إمم أن اًمِمٕمر ـ سمح٥ًم اعمٗمٝمقم اعمٕم٤مس ـ اًمذي يٕمد سمٛمٜمزًم٦م اًمٗمـ 

اخلالق اعمت٤ًمُمل خيتٚمػ يمثػمًا قمـ اًمِمٕمر سم٤معمٗمٝمقم اًمذي يم٤من خيتٚم٩م ذم ذهٜمٞم٦م أُمث٤مل أيب 

ري٥م ُمٕمٜمك اًمقطمل ٓ ي٘مٚمؾ ُمـ ؿم٠من اًم٘مرآن ضمٝمؾ وأيب ؾمٗمٞم٤من، وإّن شمقفمٞمػ اًمٗمـ ًمت٘م

ؿمٞمئ٤ًم، وٓ يزيد ُمـ ؿم٠من أيب هل٥م ظمردًم٦م، يمام أن اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل يٕمتؼم اًمقطمل ؿمٕمقرًا 

 ظمٗمٞم٤ًم، وأُم٤م أٟم٤م وم٠مرى اًمتٕمٌػم سم٤مًمٗمـ اخلٗمل أٟم٥ًم.

 

 ملاذا اضتشكاز َٛيٟٛ؟! 

ُمـ دواقمل هوري أن أضمديمؿ ُمتٗم٘ملم ُمٕمل ذم أن آؾمتِمٝم٤مد سم٠مؿمٕم٤مر ُمقًمقي 

ؾمتِمٝم٤مد سمتج٤مرب وطمٙمؿ قم٤مرف ًمف سم٤مع ـمقيؾ وراؾمخ ذم اًمٕمروم٤من اإلؾمالُمل، وأن ا
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آؾمتِمٝم٤مد سمِمٕمره ٓ يٕمٜمل آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمِمٕمر سمام هق ؿمٕمر، هذا ُمع أن اعمقًمقي ذم ديقاٟمف 

اعمثٜمقي ٟم٤مفمؿ، وًمٞمس ؿم٤مقمرًا، ورضم٤مئل ُمـ اًمِمٞمخ اًمًٌح٤مين أن ي٘مرأ هذا اًمًٗمر اًمنميػ 

 اعمِمٝمقرة قمٜمف، ومٞمٙمقن اٟمت٘م٤مئٞم٤ًم ذم أطمٙم٤مُمف. سمدىم٦م، وأن ٓ يٙمتٗمل سمٌٕمض اًمٙمٚمامت

 

 ايٓيب يف ايٛسٞ بني ايبػس١ٜ ٚاإلهل١ٝ... بني ثكاؾ١ ايٛؾٌ ْٚٗر ايكطع 

ًم٧ًم أدري عم٤مذا همٗمؾ اًمِمٞمخ اًمًٌح٤مين قمـ يمّؾ ُم٤م سطم٧م سمف سمِم٠من إهلٞم٦م ٟمٗمس 

 ، وومن اًمٌنمي٦م سمٛمٕمٜمك اًمٜمٓمؼ قمـ اهلقى؟ ومٌامذا ٟمًٛمل هذِه اًمٖمٗمٚم٦م؟‘اًمٜمٌل

، وهق اًمٗم٤مقمؾ واًم٘م٤مسمؾ ًمٚمقطمل، سمنٌم ُم١ميد وُمٓمٝمر، ويمّؾ إٟم٤مء ‘ٛمدإن اًمٜمٌل حم

سم٤مًمذي ومٞمف يٜمْمح، وٓ شمثٛمر اًمِمجرة اًمٓمٞم٦ٌم إٓ صمٛمرًا ـمّٞم٤ًٌم، وإذا دم٤موزٟم٤م اًمٜمٌل وم٢من همػم 

اعمٕمّمقُملم ُمـ اًمٜم٤مس، ُمـ أُمث٤مًمٙمؿ، وأُمث٤مل اًمًٞمد اًمؼموضمردي، واسمـ ؾمٞمٜم٤م، وؾمٕمدي، 

، ومل يٙمـ ُم٤م صدر ‘ُمثؾ اًمٜمٌل وٟم٤مس ظمنو، ويم٤مٟم٧م، وديٙم٤مرت، وسمقسمر، يم٤مٟمقا

قمٜمٝمؿ ُمـ اإلٟمج٤مزات واإلسمداقم٤مت ىمد صدر سمٗمٕمؾ إهقاء؟ ومحتك ًمق ومروٜم٤م أن وطمل 

يم٤من سمنمّي٤ًم سم٤مًمٙم٤مُمؾ ومال يٕمٜمل ذًمؽ سم٤مًميورة أن يٙمقن ص٤مدرًا قمـ اهلقى؛  ‘اًمٜمٌل

وذًمؽ ٕن هذا اًمقطمل سمرهمؿ يمقٟمف سمنمي٤ًم ومٝمق إهلّل ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف، أي أٟمف أُمر ُمـ أُمقر 

وراء اًمٓمٌٞمٕم٦م، ىمّدر ًمف أن يت٘مّدر سم٠مىمدار اًمٓمٌٞمٕم٦م، وهق أُمر ُمتٕم٤مزم ىمّدر ًمف اًمتٜمزل، وهق ُم٤م 

ٟمٗمٌس ىمّدر ًمف أن خيرج ُمـ ُمزُم٤مر، وهق إهلل ىمدر ًمف أن يٜمٌثؼ ُمـ ًم٤ًمن سمنم، وهق ص٤مدر 

 قمـ إٟم٤ًمن ُمٗمٕمؿ سمقضمقد اهلل.

٦م اًمٌٕمد أؾم٠مل اًمِمٞمخ اًمًٌح٤مين أن يٛمٜمحٜمل احلؼ ذم أن أصػ ُمٞمت٤مومٞمزي٘مٞمتف سمٛمت٤مومٞمزي٘مٞمّ 

واًمٗمرق، وأن أصػ ُمٞمت٤مومٞمزي٘مٞمتل سمٛمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٦م اًم٘مرب واًمقص٤مل؛ وم٢مّن اًمتّمقر اًمذي 

سمٛمث٤مسم٦م اخلٓمٞم٥م واًمالىمٓم٦م )أو ُمًجؾ اًمّمقت(،  ‘حيٛمٚمف قمـ اهلل شمٕم٤ممم وحمٛمد

وم٤مخلٓمٞم٥م يتٙمٚمؿ، واًمالىمٓم٦م شمٕمٛمؾ قمغم ٟم٘مؾ صقشمف، أي إن اًمٜمٌل ُمثؾ اًمالىمٓم٦م، ًمٞمس 

؟! ويم٠مٟمف يتّمقر ‘٘مرآن قمغم ىمٚم٥م حمٛمدؾمقى أداة وقمّدة، وأيـ ذًمؽ ُمـ ٟمزول اًم
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، وًمٞمس قمغم ىمٚمٌف، وأُم٤م اًمتّمقير اًمذي أمحٚمف قمـ شمٚمؽ ‘ٟمزول اًم٘مرآن قمغم ًم٤ًمن حمٛمد

، ومٝمق راسمٓم٦م اًمٜمٗمس واجلًد، أو سمٕم٤ٌمرة شأىمرب ُمـ طمٌؾ اًمقريد»اًمراسمٓم٦م، اًمتل هل 

 أووح: راسمٓم٦م اعمزارع واًمِمجرة، وم٤معمزارع يدومـ اًمٌذرة ذم رطمؿ اًمثرى، واًمِمجرة شمٕمٓمل

اًمثٛمرة، وهذِه اًمثٛمرة ُمديٜم٦م ذم يمؾ ُم٤م شمِمتٛمؾ قمٚمٞمف ُمـ اًمٚمقن واًمٜمٙمٝم٦م واًمٓمٕمؿ واًمِمٙمؾ 

واًمٗمٞمت٤مُمٞمٜم٤مت إمم اًمِمجرة اًمتل أصمٛمرهت٤م، واًمِمجرة ُمديٜم٦م سمدوره٤م إمم اًمؽمسم٦م اًمّم٤محل٦م 

واًمٜمقر واًمٖمذاء واهلقاء اًمذي حتّمؾ قمٚمٞمف، وهذا يمٚمف إٟمام يٙمقن سم٢مذن اهلل، وٓ يِمؽ 

وضمقد اًمِمجرة هق قملم إرادة اهلل وإذٟمف، وًمٞمس ذًمؽ ُمـ ىمٌٞمؾ  اعمقطمدون ذم ذًمؽ، سمؾ إن

إُمقر آقمت٤ٌمري٦م سملم اًمٜم٤مس ُمـ إصدار أطمدهؿ أُمرًا وىمٞم٤مم أظمر سمتٜمٗمٞمذه، وأٟم٤م أقمج٥م 

 ُمـ اقمت٤ٌمريمؿ اًمٜمٔم٤مم اإلهلل سمٛمٜمزًم٦م إٟمٔمٛم٦م اإلداري٦م واًمتٜمٗمٞمذي٦م اًم٤ًمئدة سمٞمٜمٜم٤م ٟمحـ اًمٌنم.

ٝم٤م ذات ـمٌٞمٕم٦م إهلٞم٦م إٓ أن يمؾ ُم٤م ذم اًمٓمٌٞمٕم٦م وسمٕم٤ٌمرة أووح: رهمؿ يمقن إؿمٞم٤مء سم٠ممجٕم

ـمٌٞمٕمل، ويمؾ ُم٤م ذم اًمٌنم سمنمي، ويمؾ ُم٤م ذم اًمت٤مريخ شم٤مرخيل، وًمذًمؽ وم٢من ًمٚمٜمٌل ذم 

ُم٠ًمًم٦م اًمقطمل دورًا ُمقوققمٞم٤ًم، وًمٞمس ـمري٘مٞم٤ًم، وهق سمنم ٟمزل قمٚمٞمف اًم٘مرآن وصدر قمٜمف، 

ٌنمي٦م( طم٤مض ذم وىمد ورد يمال هذيـ اًمتٕمٌػميـ ذم اًم٘مرآن، ومٙمؾ ُمـ ىمٞمد )اًمٜمزول( و )اًم

أقمٛمؼ ُمٕم٤مين اًمقطمل، وُمـ دون أظمذ ه٤مشملم اًمّمٗمتلم سمٕملم آقمت٤ٌمر ًمـ يٙمقن سم٤مإلُمٙم٤من 

شم٘مديؿ شمٗمًػم ُمٜمٓم٘مل ًمٚمقطمل وسمٕم٤ٌمرة أووح: ٓ ٟم٘مقل: إن اهلل ٓ يثٛمر، وإٟمام ٟم٘مقل: قمغم 

اهلل ًمٙمل يثٛمر أن خيٚمؼ ؿمجرة، ًمت٘مقم شمٚمؽ اًمِمجرة سم٤مإلصمامر، وٓ ٟم٘مقل: إن اهلل ٓ يتٙمٚمؿ، 

ام ٟم٘مقل: إذا أراد اهلل اًمتٙمٚمؿ ومٕمٚمٞمف أن يّمدع سم٤مًمٙمالم ُمـ ظمالل ٟمٌٞمف، ويٕمّد يمالم اًمٜمٌل وإٟم

 قمٜمده٤م يمالم اهلل.

ـمٌ٘م٤ًم ًمتّمقير اًمِمٞمخ اًمًٌح٤مين يتٛمٙمـ اخلٓمٞم٥م ُمـ ىمقل يمؾ رء قمؼم اًمالىمٓم٦م، اسمتداء 

ُمـ اًمِمٕمر إمم اًمٗمٚمًٗم٦م واًمري٤موٞم٤مت، وُمـ اًمٕمرسمٞم٦م إمم اإلٟمجٚمٞمزي٦م واًمّمٞمٜمٞم٦م، وأُم٤م ـمٌ٘م٤ًم 

ًمتّمقيري وم٢من يمؾ صمٛمرة ٓ شمٜمت٩م ُمـ يمؾ ؿمجرة، ومِمجرة اًمتٗم٤مح ٓ شمثٛمر ؾمقى اًمتٗم٤مح، 

  وإٟمف عمـ إؿمٕمري٦م اًمٌحت٦م أن ٟم٘مقل سمّمدور يمؾ صمٛمرة ُمـ يمؾ ؿمجرة.
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وطمتك ذم شمّمقير اخلٓمٞم٥م واًمالىمٓم٦م وم٢مٟمٜم٤م ٟمجد ًمالىمٓم٦م دورًا شمْمٓمٚمع سمف، ومتٗمرض 

 حمدوديتٝم٤م قمغم صقت اخلٓمٞم٥م وشمتحٙمؿ سمف.

همػم اعمّمقر ُمـ اهلل، واًمّمقرة ُمـ حمٛمد، واًمٜمٗمخ ُمـ اهلل، وهٙمذا يٙمقن اعمٕمٜمك 

واعمزُم٤مر ُمـ حمٛمد، واعم٤مء ُمـ اهلل، واًمققم٤مء ُمـ حمٛمد، وم٤مهلل هق اًمذي ص٥م سمحر وضمقده ذم 

 حمٛمدي٤ًم، ومٛمحٛمد ‘وقم٤مء ؿمخّمٞم٦م سم٤مؾمؿ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل
ٍ
، يٖمدو سمذًمؽ يمؾ رء

ؾ اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل شم٘مٓمـ اخلٞم٤مم قمريب ومٙم٤من اًم٘مرآن قمرسمٞم٤ًم، وىمد قم٤مش ذم احلج٤مز وسملم اًم٘م٤ٌمئ

ومٜمجد اجلٜم٦م شمتّمػ أطمٞم٤مٟم٤ًم هبذا اًمٓم٤مسمع اًمٕمريب، طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمرمحـ: 

َٔٚمِ ﴿ َُْهقَراٌت يِف اخِل ، وشمٙمت٥ًم سمالهم٦م اًم٘مرآن شمٌٕم٤ًم ٕطمقال اًمرؾمقل أومقًٓ ﴾ُحقٌر مَّ

 وصٕمقدًا، وقمغم هذا اعمٕمٜمك حتٛمؾ شمٌٕمٞم٦م اًمقطمل وضمؼمائٞمؾ ًمٚمٜمٌل، وُمدقمك أيب ٟمٍم

اًمٗم٤مرايب واخلقاضم٦م ٟمّمػم اًمديـ اًمٓمقد ُمـ شمدظمؾ ىمقة اًمٜمٌل اًمتخٞمٚمٞم٦م وشم٠مصمػمه٤م قمغم 

 . شيزّود سم٤مًمتّمقير ُم٤م يٗمت٘مر إمم اًمّمقرة»اًمقطمل، وقمغم طمّد شمٕمٌػم ُمقًمقي: 

اًمٌنمي٦م اًمت٤مرخيٞم٦م ذم مجٞمع ُمقاوع اًم٘مرآن، وإّن هذه  ‘شمتجغم ؿمخّمٞم٦م حمٛمد

هل يمامل اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل أٟمٕمؿ هب٤م قمغم  اًمِمخّمّٞم٦م اًمتل ىم٤مم اهلل قمغم شمرسمٞمتٝم٤م وإقمداده٤م

اعمًٚمٛملم، وُمـ هٜم٤م وم٢من ُم٤م ي٘مقًمف هذا اًمقزم اعم١ميد واًمٗم٤مين ذم ذات اهلل هق يمالم اهلل، وهؾ 

ًمٙمالم اهلل ُمـ ـمريؼ آظمر همػم هذا اًمٓمريؼ؟! إذا يم٤من ًمديٙمؿ ـمري٘م٦م أظمرى حلؾ ُمٕمْمٚم٦م 

سمؾ طمتك اًمٗمالؾمٗم٦م  يمالم اهلل ومٜمرضمق إوم٤مدشمٜم٤م هب٤م. وًمٞمس يدقمٛمٜم٤م ه٤مهٜم٤م اًمٕمروم٤مُء ومح٥ًم،

يِمؽميمقن ُمٕمٜم٤م ذم ُمقاضمٝم٦م اًمِمٞمخ اًمًٌح٤مين، أمل ي٘مؾ احلٙمامء، وذم ُم٘مدُمتٝمؿ صدر اًمديـ 

اًمِمػمازي: يمؾ طم٤مدث ُمًٌقق سم٤معم٤مدة واعمدة؟ ويمذًمؽ طم٤مدصم٦م اًمقطمل اعمحٛمدي إٟمام 

طمدصم٧م ذم فمروف ُم٤مدي٦م وشم٤مرخيٞم٦م ظم٤مص٦م، وىمد يم٤من ًمتٚمؽ اًمٔمروف ُمدظمٚمٞم٦م شم٤مُم٦م ذم 

هٜم٤م ُمـ آًمتٗم٤مت  ر اًمٕمٚم٦م اًمّمقري٦م واعم٤مدي٦م ًمٚمقطمل. وٓ سمدشمٙمقيـ اًمقطمل، وًمٕم٧ٌم دو

إمم أن اعم٠ًمًم٦م شمٗمقق اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك، وم٤معم٠ًمًم٦م هل ُم٠ًمًم٦م اًمّمقرة وقمدُمٝم٤م، واًمٚمٗمظ أطمد 

 أٟمقاع اًمّمقر.
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هل حمدوديتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمقضمقدي٦م واًمت٤مرخيٞم٦م وُم٤م  ‘سمف حمٛمدٌ  واخلالص٦م أّن ُم٤م ي٠ميت

هٜم٤م ٟم٠ًمل اًمِمٞمخ اًمًٌح٤مين: عم٤مذا ٟمزل اًم٘مرآن سم٤مًمٚمٖم٦م إمم ذًمؽ مم٤م ٓ ُمٗمر عمخٚمقق ُمٜمٝم٤م. و

اًمٕمرسمٞم٦م؟ ٓ ؿمؽ أٟمف ؾمٞمجٞم٥م سم٠من اهلل أراد ذًمؽ حلٙمٛم٦م، وأٟم٤م ٓ أٟمٗمل ذًمؽ، وًمٙمٜمٜمل 

 أىمقل: إن قمرسمٞم٦م رؾمقل اإلؾمالم هل ُم٤م أراده اهلل، وىمس قمغم ذًمؽ ؾم٤مئر إُمقر إظمرى.

  

 تٛقٝح سٍٛ تطسم اخلطأ إىل ايكسإٓ ٚعًِ ايٓيب 

ـ اخلٓم٠م هٜم٤م ُم٤م يٕمّد ظمٓم٠م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمٜم٤مس، أي قمدم آٟمًج٤مم ُمع اعمراد ُم

ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٕمٚمقم اًمٌنمي٦م، ومٚمؿ يرد ذم اًم٘مرآن أن اهلل أهلؿ ٟمٌٞمف قمٚمؿ مجٞمع اًمٕمٚمقم، ومل يّدع 

اًمٜمٌل ذًمؽ، ومل يتقىمع أطمد ُمثؾ هذا اًمٌمء وأراد ًمٚمٜمٌل أن يٕمٚمؿ يمؾ رء اسمتداًء ُمـ 

 ًمري٤موٞم٤مت واعمقؾمٞم٘مك واًمٗمٚمؽ.اإلهلٞم٤مت واًمروطم٤مٟمٞم٤مت إمم اًمٓم٥م وا

َِؿُ ﴿وظمالوم٤ًم عم٤م يذه٥م إًمٞمف اًمِمٞمخ اًمًٌح٤مين وم٢من ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًْ ـْ َت ُُ ْ َت َْ َؽ َمٚ  َّ َِّ  ﴾َوَظ

، ُمْم٤موم٤ًم شاعمٝمٛمٚم٦م ذم ىمقة اجلزئٞم٦م»ٓ يٕمٜمل أٟمف قمٚمؿ مجٞمع اًمٕمٚمقم، سمؾ هق يمام ي٘مقل اعمٜم٤مـم٘م٦م: 

ِْامً ﴿إمم أن اًمٜمٌل ي٘مقل:  بِّ ِزْديِن ِظ  .﴾َوُؿؾ رَّ

وىمد ىم٤مل اسمـ ظمٚمدون ذم ُم٘مدُمتف سمٍماطم٦م: إن أىمقال اًمٜمٌل ذم اًمٓم٥م هل ٟمٗمس أىمقال 

وآراء إقمراب ُمـ ؾمٙم٤من اًمٌقادي، سمؾ يم٤من يرضمع إمم اًمٓمٌٞم٥م إذا ًمزم إُمر. وىم٤مل اسمـ 

اًمذي يٕمتؼم اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل& ومتقطم٤مشمف اعمٙمٞم٦م سمٛمٜمزًم٦م طمدي٘م٦م همٜم٤مء ذم طم٘مؾ  ـقمريب 

 ـص اًمزقمٞمؿ اًمرود ُمٞمخ٤مئٞمؾ همقرسم٤مشمِمقف سم٘مراءشمف اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م واًمٕمروم٤من، وأو

ذم سم٤مب أن اًمٙم٤مُمؾ ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت ٓ يٕمّد أومْمؾ ُمـ اًمٜم٤مىمص، ذم اًمٗمّص اًمِمٞمثل ُمـ 

ومّمقص احلٙمؿ: إن اًمٜمٌل ُمٜمع أهؾ سم٤مدي٦م ُمـ شمٚم٘مٞمح اًمٜمخٞمؾ وشم٠مسمػمه٤م، ومٚمام ظمرضم٧م 

ديٜمٙمؿ )وىمد ؿمٞمّم٤ًم شمٜمٌف إمم ظمٓم٠مه وىم٤مل: أٟمتؿ أقمرف سم٠مُمقر دٟمٞم٤ميمؿ وأٟم٤م أقمرف ُمٜمٙمؿ سم

 ؾمٛمٕم٧م هذِه اًمرواي٦م ُمـ اًمِمٝمٞمد اعمٓمٝمري ىمٌؾ ىمراءهت٤م ذم ومّمقص احلٙمؿ(.

 رأيف ذم سم٤مب أؾم٤مرى سمدر.  قمغمرواي٦م أظمرى ُمٗم٤مده٤م أن اًمٜمٌل ومْمؾ رأي قمٛمر وٟم٘مؾ أيْم٤ًم 
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 قمغم اعمالئٙم٦م، وأٟمف أوضمس ُمٜمٝمؿ ظمٞمٗم٦م. × وىمد سح اًم٘مرآن سمٕمدم شمٕمّرف إسمراهٞمؿ

يًتٓمٞمع شمٕمٌػم اًمرؤي٤م، وًمذًمؽ رام اًمتْمحٞم٦م  وىم٤مل اسمـ قمريب: إن إسمراهٞمؿ مل يٙمـ

 قمـ ـمريؼ اخلٓم٠م ذم شمٗمًػمه رؤي٤مه. × سم٢مؾمامقمٞمؾ

وقمٚمٞمف إذا ذه٥م ؿمخص إمم أن قمٚمؿ اًمٜمٌل ذم اًمري٤موٞم٤مت اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، وًمٞمس اًمٕمٚمؿ 

اًمديٜمل واًمرؤي٦م اعمٚمٙمقشمٞم٦م واًمٕمٚمؿ سم٤مٕهار اًمرسمقسمٞم٦م، ُم٤ًمٍو ًمٕمٚمؿ ىمقُمف واعمٕم٤مسيـ ًمف ٓ 

 ىمؾ ٓ يٙمقن ذم ىمقًمف هذا خم٤مًمٗم٦م ًميورة ُمـ ضوري٤مت اًمديـ.يٙمقن خمٓمئ٤ًم، أو ذم إ

 

 إغهاي١ٝ اْطذاّ ظٛاٖس ايكسإٓ َع ايعًِ ايبػسٟ، َدخٌ يًتازخي١ٝ 

أُم٤م ىمْمٞم٦م قمدم اٟمًج٤مم فمقاهر اًم٘مرآن ُمع اًمٕمٚمقم اًمٌنمي٦م، وم٠مىمقل: أمل ي٘مؾ سمذًمؽ يمؾ 

٦م؟ ومٚمٞمس اًمت٠مويؾ ُمـ قمٛمد إمم شم٠مويؾ فمقاهر اًم٘مرآن سمٕمد أن وضمده٤م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٕمٚمقم اًمٌنمي

ذم واىمٕمف همػم اًمٚمجقء إمم قمٚمؿ سمنمي ورومع اًمٞمد قمـ قمٚمؿ سمنمي آظمر. وىمد سح 

أؾمت٤مذيمؿ اًمٕمالُم٦م حمٛمد طمًلم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم شمٗمًػم اعمٞمزان سمٙمؾ ُم٤م أويت ُمـ ساطم٦م 

اًمِمٞم٤مـملم ًمٚمًٛمع، وهروهبؿ ُمـ اًمِمٝم٥م اًمًاموي٦م )ُمـ أي٦م  ققمٚمٛمٞم٦م، ذم شمٗمًػم اؾمؽما

ة ُمـ ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت(، أن مجٞمع شمٗم٤مؾمػم اًمٙمت٥م اًمتٗمًػمي٦م إومم إمم أي٦م اًمٕم٤مذ

اعمت٘مدُم٦م، واعمٕمتٛمدة قمغم اهلٞمئ٦م اًم٘مديٛم٦م، وفمقاهر أي٤مت واًمرواي٤مت، سم٤مـمٚم٦م، وىمد صم٧ٌم 

سمٓمالهن٤م ذم قمٍمٟم٤م ي٘مَٞمٜم٤ًم، وًمذًمؽ ٓ سمد ُمـ اًمٌح٨م قمـ ُمٕمٜمك ضمديد ًمتٚمؽ أي٤مت، صمؿ 

 ـاًمتل هل قمٚمؿ سمنمي آظمر  ـ٤مٟمٞم٦م قمٛمد ُمـ ظمالل آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمٗمٚمًٗم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٞمقٟم

إمم شم٠مويالت سمٕمٞمدة همػم ُم٘مٜمٕم٦م، وىمد سح هق ذم هذا اًمتٗمًػم سمتِمٙمٞمٙمف وقمدم ىمٓمٕمف هبذِه 

، وىم٤مل: رسمام يم٤من شواهلل اًمٕم٤ممل»، شحيتٛمؾ»اًمت٠مويالت، ُمـ ظمالل اؾمتٕمامل أًمٗم٤مظ ُمـ ىمٌٞمؾ 

ٚمٙمقت اًمذي شمًٙمٜمف هذا ُمـ ىمٌٞمؾ إُمث٤مل اًمتل ييهب٤م اهلل، وأن اعمراد ُمـ اًمًامء قم٤ممل اعم

اعمالئٙم٦م، واعمراد ُمـ اًمِمٝم٥م ٟمقر اعمٚمٙمقت اًمذي يدومع اًمِمٞم٤مـملم، أو اعمراد أن اًمِمٞم٤مـملم 

هي٤ممجقن احل٘م٤مئؼ ًمٞمٌٓمٚمقه٤م، ومتّمدهؿ اعمالئٙم٦م سمِمٝم٥م احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمدطمْمقا سم٤مـمٚمٝمؿ..، 
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ويم٠من اًمًٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ٟمز أّن هذِه اًمِمٝم٥م إٟمام شمٜمٓمٚمؼ ُمـ ؾمامء هذِه اًمدٟمٞم٤م ٟمحق 

َهٚبَِٔح ﴿وًمٞم٧ًم ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعمٚمٙمقت، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  اًمِمٞم٤مـملم، َّ َٔٚ بِ ْٕ اَمء افدُّ ًَّ َّْٚ اف ْد َزيَّ ََ َوَف

َٔٚضِغِ  ًٚ فِِّنَّ ََْٚهٚ ُرُجقم ِْ ًَ  .﴾َوَج

وهٙمذا شمٔمٝمر ُمٜمٕمٓمٗم٤مت اًم٘مٌض واًمًٌط ذم اًمتٗمًػم، طمٞم٨م يً٘مط اعمٕمٜمك اًمذي يم٤من 

يم٤مٟم٧م ُمٜمًجٛم٦م ُمع اًمٕمٚمؿ  سمدهيٞم٤ًم قمٜمد إىمدُملم قمـ سمداهتف، وخيْمع فم٤مهر أي٤مت، اًمتل

اًم٘مديؿ، ومل يِمٙمؽ ومٞمٝم٤م اًم٤ًمسم٘مقن، ًمٚمت٠مويؾ يمل شمٜمًجؿ ُمع قمٚمؿ سمنمي آظمر. وٓ يمالم 

ذم هذا اًم٘مٌض واًمًٌط، وٓ ًمقم قمغم اعمٗمن ومٞمف، ومٝمذِه هل ـمٌٞمٕم٦م وُمّمػم يمّؾ اًمتٗم٤مؾمػم. 

إٟمام اًمٙمالم ذم أٟمٜم٤م ىمٌؾ اًمت٠مويؾ ٟمذقمـ ُمٜمٓم٘مٞم٤ًم سمٕمدم آٟمًج٤مم، وٟمًٕمك سمٕمد ذًمؽ، إمم 

اًمٌح٨م قمـ طمٞمٚم٦م ًمرومع هذِه اعمِمٙمٚم٦م، سمؾ يذه٥م اًمًٞمد اًمٓم٤مًم٘م٤مين إمم أيمثر ُمـ ذًمؽ، 

َْٔىُٚن ﴿، ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: شدر سمرشمقي أز ىمرآن»وي٘مقل ذم شمٗمًػمه  ٌَُّىُف افنَّ افَِّذي َيَتَخ

ـَ ادَسِّ  ٥ٌَّم قمـ ُمس اجلـ واًمِمٞمٓم٤من  ﴾ِم ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة ساطم٦م: إن اقمت٤ٌمر اجلٜمقن ُمً

ت اًمٕمرب ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، وىمد ضم٤مراهؿ اًم٘مرآن ذم ُمٕمت٘مدهؿ هذا، وهذا رأي ُمـ ُمٕمت٘مدا

ذه٥م إًمٞمف ؿمٓمر ُمـ اعمٗمنيـ اًمٕمرب اعمٕم٤مسيـ، وإٟمف مل ي٘مؿ سم٠مي٦م حم٤موًم٦م أو جمٝمقد ذم 

شم٠مويؾ هذِه أي٦م، ويٕمؽمف سم٤مخلٓم٠م، وًمٙمٜمف يرى ُمّمٚمح٦م ذم شمٕمٛمد اًم٘مرآن ٓرشمٙم٤مب هذا 

  هق سمدقم٦م.اخلٓم٠م، سمٞمد أن هذا اًمٙمالم ٓ هق سمديع وٓ

وىمد سّملم ضم٤مر اهلل اًمزخمنمي اعمٕمتززم هذا اًمرأي ذم شمٗمًػم اًمٙمِم٤مف، ىمٌؾ صمامٟمٞم٦م ىمرون 

ؾمٌؼ ومٞمٝم٤م اًمًٞمد اًمٓم٤مًم٘م٤مين، طمٞم٨م ىم٤مل سمٍماطم٦م: إن هذِه ُمـ اعمٕمت٘مدات اًم٤ٌمـمٚم٦م اًمتل يم٤من 

ـّ يقضم٥م اًمٍمع، وىمد ٟمزل اًم٘مرآن ـمٌ٘م٤ًم عم٤م  ي١مُمـ هب٤م قمرب اجل٤مهٚمٞم٦م ُمـ أن ُمّس اجل

 يٕمت٘مدوٟمف. 

 .شإن هذا هق ُمذه٥م مجٞمع اعمٕمتزًم٦م»وىم٤مل أًمقد ذم شمٗمًػمه روح اعمٕم٤مين: 

واعمٚمٗم٧م ًمالٟمت٤ٌمه ويًتدقمل اًمت٠مُمؾ أّن اًمتٗمًػم واًمٙمالم اإلؾمالُمل اًمًٞم٤مل اسمتكم ذم 

اًمٕمٍم اًمراهـ سم٤مجلٛمقد، طمتك أظمذ اًمٌٕمض يًتٖمرب آراء اًمٕمٚمامء اعمًٚمٛملم ويٜمًٌٝم٤م إمم 
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دقمق إمم اًمت٠مُمؾ أيمثر أٟمف مل يٙمٗمر أطمد ُمـ اعمت٘مدُملم اعمًتنمىملم، واًمذي يٚمٗم٧م آٟمت٤ٌمه وي

قمٚمامء اعمٕمتزًم٦م، وهم٤مي٦م ُم٤م ٟمًٌف إًمٞمٝمؿ يم٤ٌمر إؿم٤مقمرة أن ىم٤مًمقا: إن اًمذي يٜمٙمر ُمّس اجلـ هق 

 جمٜمقن ممًقس ُمـ ىمٌؾ اجلـ.

وأووح ُمـ ذًمؽ ىمْمٞم٦م اًمًاموات اًمًٌع، طمٞم٨م أمجع ىمدُم٤مء اعمٗمنيـ قمغم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م 

 يٙمـ هٜم٤مك طمٞمٜمٝم٤م ُم٤م يٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ ذًمؽ، طمٞم٨م شمدل يمؾ قمغم ٟمٔمري٤مت هٞمئ٦م سمٓمٚمٞمٛمقس، ومل

اًمٔمقاهر قمغم صّح٦م ذًمؽ اًمتٓمٌٞمؼ، ومل يٜمجِؾ إُمر إٓ ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم واًم٘مرن 

اًمٕمنميـ، طمٞم٨م ٟمزع اعمٗمنون اجلدد ُمـ اًمٕمرب وهمػمهؿ إمم اًمٌح٨م قمـ شمٗمًػٍم آظمر 

سمدوره٤م ًممي٤مت ذم وقء اعمٕمٚمقُم٤مت اجلديدة، ًمٞم٘مدُمقا ُمٕم٤مين ضمديدة أظمرى هل 

 ُمِمٙمقيم٦م أيْم٤ًم.

ٓ ُمٗمّر ُمـ اإلذقم٤من سمٕمدم اٟمًج٤مم اًمٔمقاهر اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمع اًمٕمٚمؿ، واًمذي يٙمقن ؿمديدًا   

أطمٞم٤مٟم٤ًم، وهٜم٤م شمتجغم ـمرق وأؾم٤مًمٞم٥م ُمتٜمققم٦م ًمدومع هذا اإلؿمٙم٤مل واًمتخٚمص ُمٜمف؛ وم٢مُم٤م أن 

ٚمٞمف ٟمٚمج٠م إمم اًمت٠مويالت اًمٌٕمٞمدة، يمام هق ُمٜمٝم٩م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل؛ أو ٟمحٛمٚمٝم٤م قمغم اعمامؿم٤مة عم٤م قم

ًمٖم٦م اًمٕمرب وصم٘م٤مومتٝم٤م، يمام هق ُمٜمٝم٩م اعمٕمتزًم٦م واًمٓم٤مًم٘م٤مين؛ أو ٟمٕمتؼم ًمٖم٦م اًمديـ واًمٕمٚمؿ ًمٖمت٤من 

خمتٚمٗمت٤من، وٟمٕمتؼم ًمٖم٦م اًمديـ ًمٖم٦م شمّمقيري٦م واؾمتٕم٤مري٦م، يمام هق ُمٜمٝم٩م اعمتٙمٚمٛملم اًمٜمّم٤مرى؛ 

أو ٟمذه٥م ـ يمٌٕمض اعمٕم٤مسيـ ـ إمم قمدم اطمتامل ُمٕمٓمٞم٤مت اًمقطمل ًمٚمّمدق واًمٙمذب؛ أو 

 عمٕمٜمك ُمـ اهلل واًمٚمٗمظ ُمـ اًمٜمٌل، يمام هق ُمٜمٝم٩م وزم اهلل اًمدهٚمقي.ٟمذه٥م إمم يمقن ا

أي٤ًم يم٤من اجلقاب وم٢مٟمٜمل أرى هذا اًمٜمقع ُمـ أي٤مت ُمـ ضمٜمس إقمراض، اًمتل ذيمرهُت٤م 

ُمٗمّماًل ذم يمت٤مب سمًط اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م، واًمتل ٓ شم١مصمر ذم رؾم٤مًم٦م اًمٜمٌل وٟمداء اًمديـ، 

ٞمؾ إمم أؾمٚمقب اعمٕمتزًم٦م ًمٚمخالص ُمـ وًمذًمؽ أدم٤موزه٤م سم٤مًمتل هل أطمًـ، وذم إىمؾ أُم

 حم٤موٓت اعمتٙمٚمٗملم. 

وأُم٤م شم٤مرخيٞم٦م اًم٘مرآن ومٛمٕمٜم٤مه٤م واوح، وىمد ذيمرشمف ذم يمت٤مب )سمًط اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م( 

ُمٜمٝم٤م: اإلضم٤مسم٦م قمـ أؾمئٚم٦م قمقام اًمٕمٍم، واًمتٕمرض ًمِم١مون اًمٜمٌل إهي٦م واًمتل يم٤من 
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 سم٤مإلُمٙم٤من قمدم طمدوصمٝم٤م، وسم٤مًمت٤مزم قمدم شمٓمرق اًم٘مرآن ًمذيمره٤م.

أشمّمقر أن سم٢مُمٙم٤مٟمٙمؿ ُمـ ظمالل اإلسار ذم اًمٕمٍم احل٤مض قمغم يمقن اًمًاموات ٓ 

ؾمٌٕم٤ًم، أو يمقن اًمٍمع واجلٜمقن ُم٤ًًٌٌم قمـ ُمّس اجلـ، أو أن اًمِمٝم٥م اًمًاموي٦م شمًتٝمدف 

اعمتٓمٗمٚملم ُمـ اًمِمٞم٤مـملم يمل ٓ يًتٛمٕمقا إمم إهار اعمالئٙم٦م، أن شمًتٛمٞمٚمقا ؿمخّم٤ًم ٟمحق 

غم اًمدي٤مٟم٦م اًمٌقذي٦م ُمثاًل؛ وم٢مّن روقم٦م اًمقطمل اإلؾمالم، أو شمثٌتقا أومْمٚمٞم٦م اإلؾمالم قم

اعمحٛمدي ٓ شمٙمٛمـ ذم شمٚمؽ اعمتِم٤مهب٤مت ذم ؾمقرة ُمثؾ احلديد؛ عمجرد شمًٛمٞمتٝم٤م سم٤محلديد، 

ُمع أن ٟمًٞمجٝم٤م ُمـ احلرير، أو قمغم طمّد ىمقل اًمٖمزازم )ضمقهرة اًم٘مرآن(، طمٞم٨م ص٤مغ اهلل 

ّمالسم٦م ورمح٦م، يٙمٗمل اًم٘مٞم٤مُم٦م واإليامن واًمٜمٗم٤مق واجلٝم٤مد واخلِمقع واًمزهد وُم٤م إمم ذًمؽ سم

ِر ﴿ومٞمٝم٤م دقمقة واطمدة، ي٘مقل ومٞمٝم٤م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ـْ ْؿ فِِذ ُِقُِّبُ َنَع ُؿ ـَ آَمُْقا َأن ََتْ ِذي َِّ ِْٖن فِ ْ َي َْ َأ

 ًمتٓمرب إرواح، وشميضء ُم٤ًمرج اإليامن ذم ُمٙم٤مُمـ اًم٘مٚمقب. ﴾اهللِ

ف وإُمٙم٤من إن اًم٘مرآن اًمذي ذهٌتؿ إمم سمنميت»وأُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٤م ذيمرمتقه ُمـ ىمقًمٙمؿ: 

اخلٓم٠م قمٚمٞمف ُم٤م احل٤مضم٦م إمم شمرمجتف وشمٗمًػمه سمٚمٖم٦م اًمٕمٍم. . . ، وإٟمٙمؿ سمذه٤مسمٙمؿ إمم إُمٙم٤من 

ظمٓم٠م اًم٘مرآن ويمقٟمف سمنمي٤ًم شمٙمقٟمقن ىمد ظمرضمتؿ قمـ رسم٘م٦م اعمجتٛمع اإلؾمالُمل، ومال ٟمجد 

طم٤مضم٦م إمم ٟمّم٤مئحٙمؿ؛ ٕن اًمذي يًتٓمٞمع إؾمداء اًمٜمّمح هق ُمـ يم٤من واطمدًا وٛمـ أومراد 

 .شهذِه اجلامقم٦م...

 وم٘مد أووح٧م اعمراد ُمـ ىمٌقل اخلٓم٠م ويمقٟمف سمنمي٤ًم.

 

 نًُات أخري٠ َع ايػٝذ ايطبشاْٞ 

 وهٜم٤م أشم٘مدم إًمٞمٙمؿ سمام يكم: 

ًٚ ﴿أىمقل ًمٙمؿ ُم٤م ىم٤مًمف اهلل شمٕم٤ممم:  أوًٓ: ِمْ ْٗ َٝ ُم ًْ اَلَم َف ًَّ ُؿ اف ُُ ْٔ ََك إَِف ـْ اف قُفقْا دَِ َُ َٓ َت  .﴾َو

:ًٚ  ٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل واًمٓم٤مًم٘م٤مين واًمزخمنمي.إٟمٜمل مل أىمؾ ؿمٞمئ٤ًم همػم ُم٤م ىم٤مًمف اًمٕمالُم ثٕٚٔ

:ًٚ قمٚمٞمٙمؿ سمت٘مديؿ ُمٕم٤ميػم ُمت٘مٜم٦م وُمتٞمٜم٦م حلؾ هذِه اعمِمٙمٚم٦م سمٖمٞم٦م اخلروج ُمـ ُم٠مزق  ثٚفث
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شمٕم٤مرض اًمٕمٚمؿ واًم٘مرآن، وىمد حتدصم٧م قمـ اًمتجرسم٦م احلْم٤مري٦م، ومل أذيمر ؿمٞمئ٤ًم قمـ اًمٚمٖم٦م 

يمت٤مب )سمًط  اًمٕمٍمي٦م قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اًمذي ضم٤مء ذم ُم٘م٤مل )اًمذايت واًمٕمريض ذم إدي٤من( ذم

  اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م(.

:ًٚ ٌقا اًمٓمريؼ سمت٠مُمؾ وحت٘مٞمؼ  رابً ومقا اًمذيـ شمٜمٙمَّ ٓ شمدقمقا اعمح٘م٘ملم إمم اًمت٘مٚمٞمد، وٓ ختقِّ

ُمـ ؾمقء اًمٕم٤مىم٦ٌم وزوال اًمًٕم٤مدة، وم٢مٟمام هل ذم اًمتح٘مٞمؼ اًمّم٤مدق، طمتك ًمق أدت سمزقمٛمٙمؿ 

 إمم ٟمت٤مئ٩م ظم٤مـمئ٦م، وًمٞم٧ًم هل ذم اًمت٘مٚمٞمد إقمٛمك.

ؿمؽ ذم إظمالصٙمؿ ذم اًمٜمّمح وأىمدر طمرصٙمؿ، ٓ أروم شمرك وأٟم٤م، وإن يمٜم٧م ٓ أ

اًمتح٘مٞمؼ واًمتٕمٛمؼ، وؾم٠مواصؾ اًمتٛمًؽ سمحٌؾ اًمٕم٘مؾ واًمتٗمٙمػم اعمتلم، وم٢من ؿمذى قمٓمر 

طمتك ٓ أضمد  هذا اعمًؽ يِمّدين إمم هذا اًمتٛمًؽ، وي٘مٞمدين إمم هذِه اًم٤ٌمىم٦م ُمـ اًمري٤مطملم

 ذم ٟمٗمز اًم٘مدرة قمغم ُم٤ٌمرطمتٝم٤م.

ُمٌدقم٤ًم، ُمٜمحتف دمرسمتف اًمروطم٤مٟمٞم٦م ؾمٕم٦م ذم اًمّمدر،  أرى حمٛمدًا رؾمقل اهلل قم٤مؿم٘م٤مً  

وسمّمػمة ذم اًم٘مٚم٥م، طمتك اُمتألت روطمف سمقضمقد اهلل، وطمتك أوحك يمؾ ُم٤م يراه أو ي٘مقًمف 

إهلٞم٤ًم، ويرى اإلٟم٤ًمن واًمٕم٤ممل ـ ؾمقاء سمًٌع ؾمامواٍت يم٤من أم سمًٌٕملم، وؾمقاء أيم٤مٟم٧م 

ئرًا إًمٞمف، وهق ؾمٕمٞمد هبذا اًمٕمٜم٤مس أرسمٕم٦م أم ُمئ٦م وأرسمٕم٦م ـ خمٚمقىم٤ًم هلل، ُمتٕمٚم٘م٤ًم سمف، وص٤م

آيمتِم٤مف اًمٜمٌقي، ويًٕمك إمم إذاك أظمريـ ذم هذِه اًمًٕم٤مدة، وجيتذهبؿ إًمٞمف، ويٖمٓمل 

 ، ويٖمًؾ أدراهنؿ سمٌحر ـمٝمره.ؿقمغم ؾمٞمئ٤مهت

إٟمٜمل أقمِمؼ هذا اًمٌنم اًمٌِمػم، وإذا يمٜم٧م أؾمتْمقع ؿمذى قمٓمر اًمٙمالم اإلهلل ُمـ 

  هذِه اًمؽمسم٦م ومألضمؾ جم٤مورهت٤م ًمتٚمؽ اًمرحي٤مٟم٦م.

تٗمل هبذا اعم٘مدار ظمِمٞم٦م اإلـم٤مًم٦م، وأشمرك سم٤مب هذِه اعمٜم٤مفمرة ُمٗمتقطم٤ًم، وأوٞمػ: إٟمٜمل ايم

طم٤مًمٞم٤ًم ُمٜمٝمٛمؽ سم٤مًمتدريس ذم إطمدى اجل٤مُمٕم٤مت إُمريٙمٞم٦م، وأىمقم هٜم٤م سمام طمرُم٧م ُمـ 

اًم٘مٞم٤مم سمف ذم إيران، سمؼميم٦م ؾمٕم٦م صدر اعم١ًموًملم ومٞمٝم٤م، وأرهم٥م قمٜمد اًمٕمقدة إمم إيران أن 

ُمٜم٤مخ آُمـ وه٤مدئ ـ إمم اعمِم٤مريم٦م ذم طمقار ُم٤ٌمذ ذم هذا قمٜمد اإلُمٙم٤من وشمقومػم  ـأدقمقيمؿ 



 91 ............................ حماولة فهم جدةد لظاهرة الوحي ،و:: بررةة القرآ الفصل األ

اًمِم٠من؛ سمٖمٞم٦م إطم٘م٤مق احلؼ ودطمض اًم٤ٌمـمؾ، وسمام أٟمٜمل أرى أن اًمٖم٤مي٦م اًم٘مّمقى ُمـ اًمتديـ، 

واهلدف ُمـ يمّؾ هذِه اًمدىم٦م اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م واًمٙمالُمٞم٦م، هل سمٜم٤مء جمتٛمع ظماّلق وُمتخٚمؼ وقم٤مدل، 

ؿ سم٤مًمقىمقف سمقضمف آٟمحراوم٤مت وم٢من ُم١ًموًمٞمتل اًمقضمداٟمٞم٦م شمدقمقين إمم ُمٓم٤مًم٦ٌم ؾمامطمتٙم

اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م، وأن ٓ شم٘مروا قمغم ضمٗم٤مء أو فمٚمؿ يتٕمرض ًمف ُمٔمٚمقم، وأن شمتٛمًٙمقا 

سمٕمٝمد اهلل اًمذي ىمٓمٕمف قمغم اًمٕمٚمامء، وأن ٓ شمريمٜمقا ًمٚمٔم٤معملم، وأن شمٙمقٟمقا ذم ذًمؽ أؾمقة 

 ًممظمريـ، واهلل اعمًتٕم٤من.

 قمٌد اًمٙمريؿ هوش

 م(4111هـ ش )9111واؿمٜمٓمـ / اؾمٗمٜمد/ 

 

دٛاب ايػٝذ دعؿس ايطبشاْٞ ع٢ً زّد ايدنتٛز ضسٚؽ: سسِٜ ايٛسٞ ٚسس١َ 

 ايٓيب 

 ؾمامطم٦م اًمٕم٤ممل واًمديمتقر اعمحؽمم اًمًٞمد هوش، سمٕمد اًمتحٞم٦م واًمًالم.

وصٚمتٜمل رؾم٤مًمتٙمؿ واعم٘م٤مسمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل ٟمنمت ذم سمٕمض اًمّمحػ، وًمٚمحٞمٚمقًم٦م دون 

ىم٦م، ومقضمدت ُمـ اًميوري اًمقىمقع ذم اخلٓم٠م ذم احلٙمؿ قمٛمدت إمم ىمراءهت٤م ُمرشملم سمد

 اًمتذيمػم سمًٚمًٚم٦م ُمـ إُمقر، قمغم أُمؾ أن شمدىم٘مقا وشمتدسمروا ومٞمٝم٤م.

ٓؿمؽ ذم أٟمٙمؿ قمٜمد قمقدشمٙمؿ إمم إيران ُمـ ًمٜمدن ذم ُمًتٝمؾ اًمثقرة اإلؾمالُمٞم٦م ىمد 

اًمذي سمٞمٜمتؿ ومٞمف احلريم٦م  ـ شهن٤مد ٟم٤م آرام»شمريمتؿ آصم٤مرًا ُم٤ٌمريم٦م وسمٜم٤مءة، وىمد طمٔمل يمت٤مسمٙمؿ 

، طمٞم٨م شداٟمش وأرزش»سم٘مٞمٛم٦م قم٤مًمٞم٦م. ويمذًمؽ يمت٤مسمٙمؿ أظمر  ـاجلقهري٦م سم٠مروع أؾمٚمقب 

سملم قمِم٤مق اعم٤ًمئؾ اًمٗمٚمًٗمٞم٦م واًمٙمالُمٞم٦م، يمام يم٤من ًمتدريًٙمؿ هن٩م اًمٌالهم٦م أصمٌر  ٦مأصم٤مر قم٤مصٗم

اجي٤ميبٌّ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م إظمالىمٞم٦م، ويمٜمتؿ قمغم اًمدوام شمٗمتحقن ٕٟمٗمًٙمؿ ُمٙم٤مٟم٦م ذم ىمٚمقب 

ٙمؿ، ٓ أّسح سم٤مؾمٛمف، أٟمٙمؿ طمٞمٜمام اًمراهمٌلم ُمـ اًمِم٤ٌمب وقمٚمامء اًمديـ. وىمد ذيمر صديؼ ًم

يمٜمتؿ شمدرؾمقن ذم إقمدادي٦م اًمٕمٚمقي ىمد اختذشمؿ دومؽمًا ًمتدويـ اعمالطمٔم٤مت اًمٞمقُمٞم٦م، وإن 
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شمٕمٛمٚمقا قمغم شمٙمٗمػمه  لصدر قمٜمٙمؿ شمريم٤ًم عم٤م هق أومم ؾم٤مرقمتؿ إمم شمدويٜمف ذم ذًمؽ اًمدومؽم يم

 واعمراىم٦ٌم.ٓطم٘م٤ًم، وهٙمذا يمٜمتؿ شمٕمٛمٚمقن سمقصٞم٦م قمٚمامء إظمالق ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معمِم٤مرـم٦م 

وقمٚمٞمف ٓسمد ُمـ اًمٌح٨م قمـ ؾم٥ٌم حتقل ذًمؽ اًم٘مرب وشمٚمؽ اعمٜمزًم٦م سمٕمد ُمدة،  

واٟمحداره٤م ذم ىمقس اًمٜمزول. إن إىم٤ٌمل مجقع اًمِم٤ٌمب يقُم٤ًم ٟمحقيمؿ وشمٗمرق إصدىم٤مء 

 وإطم٦ٌم قمٜمٙمؿ ذم يقم آظمر فم٤مهرشم٤من ٓ يٛمٙمـ طمدوصمٝمام دون ؾم٥ٌم أو قمٚم٦م.

 

 ٢َ؟! ملاذا ٚقعت ايكطٝع١ بني ضسٚؽ ٚأؾدقا٥٘ ايكدا

إن أصدىم٤مءيمؿ إٟمام سمدأوا سم٤مٓسمتٕم٤مد قمٜمٙمؿ ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم طملم صدقمتؿ سمٛم٠ًمًم٦م اًم٘مٌض  ـ9

واًمًٌط ذم اًمنميٕم٦م، وـمٌٕمتؿ ذم ذًمؽ يمت٤مسم٤ًم يِمتٛمؾ قمغم ُمئ٤مت اًمّمٗمح٤مت، ُمع أٟمٜمل ؾمٌؼ 

وأن ىمٚم٧م ًمٙمؿ سم٠من هذِه اًمٜمٔمري٦م شمتٜم٤مرم ُمع اخل٤ممتٞم٦م ذم اًمٜمٌقة؛ وذًمؽ أن اًمنميٕم٦م إذا يم٤مٟم٧م 

م ُمتٖمػمة مل يًت٘مر طمجر ومقق طمجر، وعم٤م سم٘مٞم٧م ذم اإلؾمالم طم٘مٞم٘م٦م ي٘مٞمٜمٞم٦م، صم٤مسمت٦م وإومٝم٤م

وأوح٧م مجٞمع ُمٕمٓمٞم٤مت اًم٘مرآن واًمًٜم٦م واًمٕم٘مؾ ذم ُمٝم٥م اًمريح، وقمرو٦م ًمٚمتٖمػمات قمؼم 

ل ذم ُمٜمزل اًمًٞمد وم٤موؾ اعمٞمٌدي، وسمحْمقر  إزُمٜم٦م، وىمد ذيمرت ذًمؽ ذم اضمتامع ُمٓمقَّ

 ٜمٔمر ذم هذِه اعم٠ًمًم٦م.صدي٘مٙمؿ اًمٕمزيز اًمًٞمد رخ صٗم٧م، وؾم٠مًمتٙمؿ إقم٤مدة اًم

إّن قمرض ُم٠ًمًم٦م اًمًٌؾ اعمًت٘مٞمٛم٦م، ذم ىم٤ٌمل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي ٓ يرى ؾمقى  ـ4

ٌَُؾ ﴿ساط واطمد، طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًُّ قْا اف ًُ َٓ َتتٌَِّ قُه َو ًُ ٌِ ٔاًم َؾٚتَّ َِ َت ًْ اضِل ُم َوَأنَّ َهَذا رِصَ

ْؿ َظـ َشٌِِِٔفِ  ُُ َق بِ رَّ ٍَ وره٤م قمغم شمقؾمٞمع اهلّقة، وأسمٕمدت ، قمٛمٚم٧م سمد(911إٟمٕم٤مم: ) ﴾َؾَت

 مجٝمقريمؿ قمٜمٙمؿ.

وشمٕمروتؿ ذم يقٍم ُم٤م إمم ُم٠ًمًم٦م احلًـ واًم٘مٌح اًمٕم٘مٚمٞملم واختذشمؿ ُمقىمٗم٤ًم أؿمٕمري٤ًم،  ـ 1

طمٞم٨م ىمٚمتؿ: جي٥م ومٝمؿ احلًـ واًم٘مٌح ُمـ ظمالل اًمنمع دون اًمٕم٘مؾ، ويٙمٗمٞمٜم٤م ذم ذًمؽ ُم٤م 

ده٤م ًمتحًلم اًمٕم٘مؾ أىمر اًم٘مرآن أو اًمًٜم٦م اعمتقاشمرة طمًٜمف أو ىمٌحف، وٓ طم٤مضم٦م ًمٜم٤م سمٕم

 وشم٘مٌٞمحف.
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وىمد أًم٘مٞم٧ُم ذم ُم١ممتر اًمٗمٚمًٗم٦م واحلٙمٛم٦م صمالث حم٤مضات طمقل احلًـ واًم٘مٌح 

اًمٕم٘مٚمٞملم، وىمٚم٧م: إٟمٜم٤م ًمق أٟمٙمرٟم٤م احلًـ واًم٘مٌح اًمٕم٘مٚمٞملم سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ ومٚمـ يٙمقن سم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م 

إصم٤ٌمت احلًـ واًم٘مٌح اًمنمقمٞملم، ٕن إطمدى آطمتامٓت هل أن يٙمقن ُم٤م ورد ذم اًم٘مرآن 

ًمٚمقاىمع، وٓ يٛمٙمـ دومع هذا آطمتامل ُمـ اًم٘مرآن ٟمٗمًف ًمٚمزوم حمذور اًمدور خم٤مًمػ 

واعمّم٤مدرة، وُمـ هٜم٤م ٓسمد ُمـ اًمٚمجقء إمم احلًـ واًم٘مٌح اًمٕم٘مٚمٞملم، ومٜم٘مقل: إن صدور 

اًمٙمذب ُمـ اهلل اًم٘م٤مدر احلٙمٞمؿ ىمٌٞمح قم٘ماًل، وقمٚمٞمف ومٙمؾ ُم٤م ىم٤مًمف صحٞمح، وأذيمر طمٞمٜمٝم٤م 

   أٟمٙمؿ أذقمٜمتؿ سمذًمؽ.

، وُمرضمٕمٞم٦م إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم^ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وذهٌتؿ إمم أن وـمرطم٧م اخل٤ممتٞم٦م ـ7

ُمرضمٕمٞمتٝمؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م شمٜم٤مذم أصؾ اخل٤ممتٞم٦م، وىمد أرؾمٚم٧م ٟم٘مدًا إًمٞمٙمؿ ذم هذا اًمِم٠من، وطمتك 

 أن مل أطمّمؾ قمغم رّد ُمٜمٙمؿ، وهذا يم٤من ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٗمرىم٦م أيْم٤ًم. 

ومزدشمؿ  وه٤م أٟمتؿ ىمد ـمرطمتؿ ُم١مظمرًا ُم٠ًمًم٦م شمٗمًػم اًمقطمل قمغم اًمٜمحق اًمذي ؾمٞم٠ميت، ـ1

 ذم اًمٓمٜمٌقر ٟمٖمٛم٦م، يمام ي٘مقل اعمثؾ. 

إن ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٗمرىم٦م وآسمتٕم٤مد قمٜمٙمؿ هق ـمرطمٙمؿ ًمألومٙم٤مر ذات اًمقضمٝملم،  ـ1

واًمتل يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م اعمقاومؼ واعمخ٤مًمػ أُمقرًا خمتٚمٗم٦م، وًمق ومروٜم٤م صح٦م سمٕمض اًمٜمٔمري٤مت 

ْٔ ﴿اًمتل صدقمتؿ هب٤م، وهل همػم صحٞمح٦م قمٜمدٟم٤م، ومٝمل ُمّمداق ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  َب َب ؿ َؾُيِ ُٓ َْ

َذاُب  ًَ ٌَِِِف اف
ُٜ َوَطِٚهُرُه ِمـ ؿِ ْْحَ قٍر فَُّف َبٌٚب َبٚضُُِْف ؾِِٔف افرَّ ًُ  . (91احلديد:) ﴾بِ

وٟمحـ ٟمٕمٞمش ذم قمٍم شمٙم٤مًم٧ٌم ومٞمف مجٞمع قمقاُمؾ اًمْمالل واؾمتٝمدوم٧م إيامن اًمِم٤ٌمب 

ُمـ ظمالل إىمامر اًمّمٜم٤مقمٞم٦م وإومالم واإلذاقم٤مت وإومٙم٤مر اعمختٚمٗم٦م، وم٤معمتقىمع ُمٜمٙمؿ ذم 

هذِه اًمٔمروف ـ وأٟمتؿ اعمتخرضمقن ُمـ إقمدادي٦م اًمٕمٚمقي واًمتٚمٛمٞمذ اًم٤ٌمرز اًمذي درس  ُمثؾ

قمغم يد اًمِمٝمٞمد اعمٓمٝمري ـ اضمتٜم٤مب ـمرح إومٙم٤مر ذات اًمقضمٝملم، اًمتل شمزقمزع اًمٕم٘م٤مئد، 

وإذا يمٜمتؿ ٓ شمزاًمقن حتتٗمٔمقن سمذًمؽ اًمدومؽم اًمذي يمٜمتؿ حتٛمٚمقٟمف ذم أي٤مم اًمِم٤ٌمب وم٤ميمتٌقا 

 ِمف. شمرك إوًمقي٤مت هذِه ذم ه٤مُم



 الوحي والظاهرة القرآنية ......................................................... 91

وم٤معمراد هق أن اًم٘مرآن يمت٤مب اهلل اًمذي  ‘ومٛمثاًل: إذا يمٜم٤م ٟم٘مقل: إن اًم٘مرآن يمت٤مب حمٛمد

، سمٞمد أٟمٙمؿ شم٘مقًمقن هذا اًمٙمالم، صمؿ شمردومقٟمف سمام خي٤مًمػ اعمراد اعمت٘مدم، ‘ُأٟمزل قمغم حمٛمد

يم٤من ًمف دور حمقري ذم إسمداع اًم٘مرآن، أو إن طم٤مٓت اًمٜمٌل ُمـ  ‘طمٞم٨م شم٘مقل: إن اًمٜمٌل

ريم٧م آصم٤مره٤م ذم يمت٤مسمف، أو إن سمٕمض آي٤مت اًم٘مرآن شمٗمت٘مر إمم اًمٗمّم٤مطم٦م اًمنور واحلزن شم

 واًمٌالهم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م، ويٕمقد ذًمؽ إمم طم٤مٓت اًمِمجرة اًمتل ضُمٜمٞم٧م صمامره٤م!!

ومٝمؾ ي٤ًمقمد هذا اًمٙمالم ُمٝمام ىمٛمٜم٤م سمتقضمٞمٝمف وشمؼميره قمغم شمٕمزيز إيامن اًمِم٤ٌمب؛ أو أٟمف 

 يزقمزقمف؟

ُمـ دون دقمٛمٝم٤م سمدًمٞمؾ، وشمتقىمٕمقن وسمرهمؿ ذًمؽ شمذيمرون هذِه اعم٤ًمئؾ قمغم قمقاهٜمٝم٤م، و

 ُمـ أصدىم٤مئٙمؿ ٟمٗمس اًمؽمطمٞم٥م وآٟمٌٝم٤مر اًم٤ًمسمؼ.

 رّد هوش، اؾمتٕمراض وُمالطمٔم٤مت 

ًمٜمتج٤موز هذِه اًمتٜمقهي٤مت اعمخٚمّم٦م، وٟمرضمع إمم اعمٓم٤مًم٥م اًمتل أصمرمتقه٤م ذم احلقار اًمث٤مين، 

 واًمٜم٤مفمرة إمم ٟم٘مدٟم٤م، ًمٜمٜم٤مىمش أهؿ ُم٤م ورد ومٞمٝم٤م:

 

 ـ سكٝك١ ايٛسٞ ٚايدٚز ايٓبٟٛ 1

 سمٞمٜم٧م طم٘مٞم٘م٦م اعمقطمل ذم هذا احلقار ذم قمدد ُمـ اجلٛمؾ ٟمذيمر سمٕمْمٝم٤م:

ِٓٚ ﴿، اًمتل أصمٛمرت سم٢مذن رهب٤م ‘إن اًم٘مرآن صمٛمرة اًمِمجرة اًمٓمٞم٦ٌم عمحٛمد ـأ  ـُ ُتِِٗت ُأ

ٚ  ، وهذا هق قملم ٟمزول اًمقطمل واًمتٍمف اإلهلل.﴾ـؾَّ حٍغ بْ٘ذِن َرِّبِّ

 ُم١ميد وُمٓمٝمر، وًمذًمؽ وىمٚمتؿ ذم ُمقوع آظمر: إن حمٛمد، اًمٗم٤مقمؾ واًم٘م٤مسمؾ ًمٚمقطمل، سمنم

 وم٢من اإلٟم٤مء يٜمْمح سمام ومٞمف، وٓ شمثٛمر ؿمجرشمف اًمٓمٞم٦ٌم ؾمقى صمٛمرة ـمٞم٦ٌم.

وىمٚمتؿ ذم ُمقوع صم٤مًم٨م: وهذا ُمٕمٜمك يمقن اًمقطمل وضمؼمائٞمؾ شم٤مسمع ًمِمخّمٞم٦م اًمٜمٌل، 

 ‘وأن ىمقة ظمٞم٤مل اًمٜمٌل شمتدظمؾ ذم ُم٤ًمر اًمقطمل..، وأن اًمِمخّمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م عمحٛمد

 شمتجغم ذم مجٞمع ُمقاـمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
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ويمذًمؽ ىمٚمتؿ ذم ُمقوع آظمر: إّن ًمٜمٌل اإلؾمالم ُمقوققمٞم٦م ذم ُم٤ًمر اًمقطمل، وٓ 

ي١مظمذ قمغم ٟمحق اًمٓمري٘مٞم٦م، وهق سمنم ٟمزل قمٚمٞمف اًم٘مرآن، وضمرى قمغم ًم٤ًمٟمف، وىمد ورد يمال 

اًمتٕمٌػميـ ذم اًم٘مرآن. ويمال ىمٞمدي )اًمٜمزول( و)اًمٌنمي٦م( ُمتٜمزًم٦م ذم أقمٛمؼ ـمٌ٘م٤مشمف، وُمـ 

ٝمٛمتلم ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟم٘مدم ًمٚمقطمل شمٗمًػمًا ي٘مٌٚمف دون آًمتٗم٤مت إمم ه٤مشملم اًمّمٗمتلم اعم

 اًمٕم٘مؾ.

 

 ٚقؿ١ ْكد١ّٜ 

ٟمٙمتٗمل هبذا اعم٘مدار ُمـ يمٚمامشمٙمؿ، وُمـ صمّؿ ٟمذقمـ ًمتحٙمٞمؿ اًمقطمل اعمحٛمدي )اًم٘مرآن( 

 ًمٞم٘ميض سمّمح٦م هذا اًمتٗمًػم اعم٘مقل قم٘ماًل!!!

ُمف إن اًم٘مرآن يرومض هذِه اًمٜمٔمري٦م سمِمدة، ومٝمق مل يَر ُمقوققمٞم٦م ًمٚمٜمٌل أسمدًا، ومل يٕمتؼم يمال

صمٛمرة ًمِمجرة اًمٜمٌّقة، سمؾ إن اًمقطمل اًم٘مرآين ي٘مقل: إن يمؾ ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن هق ُمـ زٓل 

ًٚ ﴿اًمقطمل، مل شم١مصمر ومٞمف أومٙم٤مر اًمٜمٌل اًمٌنمي٦م:  ّٔ ًٚ َظَربِ َْْٔٚ إَِفَْٔؽ ُؿْرإٓ َذفَِؽ َأْوَح ـَ  ﴾َو

ًٚ ﴿، (4اًمِمقرى:) ّٔ ًٚ َظَربِ ٚ َإَٔزْفَُْٚه ُؿْرإٓ َّٕ ؿ َوُأوِحَل إَِلَّ ﴿، (4يقؾمػ:) ﴾إِ ـُ ْرآُن ُِٕٕذَر َُ  َهَذا اف

َِغَ  ُٔفُ ﴿، (99آل قمٛمران:) ﴾بِِف َوَمـ َب َْٔؽ َوْح َٙ إَِف َْ ٌِْؾ َأن ُي ْرآِن ِمـ َؿ َُ َجْؾ بِٚف ًْ َٓ َت  ﴾َو

ِّبِّ ﴿، (997ـمف:) اَم َأتٌَُِّع َمٚ يِقَحك إَِلَّ ِمـ رَّ َّٕ َٓ ُؿْؾ إِ  .(411إقمراف:) ﴾َو

اإلهلل ُمّمقن ُمـ يمؾ ؿم٤مئ٦ٌم شمِمقسمف، طمتك ًمق  ومٝم٤م هق اًم٘مرآن ي١ميمد قمغم أن اًمقطمل

، ذم طملم أٟمٙمؿ شمٍمون ‘يم٤مٟم٧م ُمـ ىمٌٞمؾ اًمروطمٞم٤مت اًمٓم٤مهرة واعمتٕم٤مًمٞم٦م ًمٚمٜمٌل إيمرم

ثِراً ﴿قمغم قمٙمس ذًمؽ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ  ًٚ ـْ ِظِْد َؽْرِ اهللِ َفَقَجُدوْا ؾِِٔف اْختاَِلؾ َٚن ِم ـَ  ﴾َوَفْق 

 .(14اًمٜم٤ًمء:)

ـْ ِظِْد ؽَ ﴿دىم٘مقا ذم قم٤ٌمرة  ، ومٚمق يم٤من اًم٘مرآن صمٛمرة ؿمجرة ـمٞم٦ٌم وم٢من اًمثٛمرة ﴾ْرِ اهللِِم

ؾمتت٠مصمر سم٤مًمِمجرة ٓ حم٤مًم٦م، وقمٜمده٤م ؾمتخرج ُمـ طم٤مًم٦م اًمّمٗم٤مء، ويٛمتزج اًمقطمل اإلهلل 

 سمّمٌٖم٦م سمنمي٦م.
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رسمام ىمرأشمؿ طمقار اًمٙم٤مرديٜم٤مل )ضم٤من يقس شمقوم٤من(، اعم١ًمول قمـ طمقار اعمًٚمٛملم ذم 

ىم٤مُم٦م طمقار ُمع اعمًٚمٛملم؛ ٕهنؿ ي١مُمٜمقن اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من، طمٞم٨م ىم٤مل: ٓ أضمد ٟمٗمز ُمًتٕمدًا إل

سم٠مصؾ ٓ ٟم١مُمـ سمف، ومٝمؿ ي٘مقًمقن: إن اًمقطمل اإلهلل ٟمزل ص٤مومٞم٤ًم ُمـ اعم٘م٤مم اًمرسمقيب قمغم 

 ىمٚم٥م رؾمقل اهلل، صمؿ ضمرى قمغم ًم٤ًمٟمف ُمـ دون حتريػ. 

وإّن ٟمٔمريتٙمؿ اًمتل شمٕمتؼم اًمقطمل اإلهلل صمٛمرة اًمِمجرة اًمٓمٞم٦ٌم ًمقضمقد اًمٜمٌل، وإن يم٤من 

ة هق اهلل، شم١مدي سم٤مًمقطمل ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إمم وم٘مدان طم٤مًمتف اًمّم٤مومٞم٦م، واخت٤مذه اًمزراع هلذِه اًمِمجر

 صٌٖم٦م سمنمي٦م.

أٓ يٕمتؼم يمالُمٙمؿ هذا ؿمٌٞمٝم٤ًم سمٙمالم ذًمؽ اًمٙم٤مرديٜم٤مل؟؛ طمٞم٨م ىمٚمتؿ: إن أسمًط شمّمقر 

ًمذًمؽ هق اعمزارع واًمِمجرة، وم٤معمزارع يْمع اًمٌذرة ذم اًمؽمسم٦م، واًمِمجرة شمٕمٓمل اًمثٛمرة، 

يمؾ ُم٤م حتتقيف ُمـ اًمٚمقن واًمٕمٓمر واًمِمٙمؾ إمم اًمٗمٞمت٤مُمٞمٜم٤مت  وإن اًمثٛمرة ُمديٜم٦م ًمٚمِمجرة ذم

 وإُمالح، واًمِمجرة سمدوره٤م شمتٖمذى ُمـ شمرسم٦م ظم٤مص٦م وٟمقر وهمذاء وهقاء ظم٤مص. 

وإذا يم٤من اًمقطمل اإلهلل صمٛمرة اًمِمجرة اًمٓمٞم٦ٌم ًمٚمقضمقد اعمحٛمدي، ويم٤من ًمِمخّمٞمتف 

طمل ذم ىمقًمف طم٤مًم٦م اًمٗم٤مقمؾ واًم٘م٤مسمؾ، ومام ُمٕمٜمك اًمت٠ميمٞمد قمغم قمدم آؾمتٕمج٤مل ذم طمٗمظ اًمق

َجَؾ بِِف ﴿شمٕم٤ممم:  ًْ ََٕؽ فَِت ٚ ًَ
ْك بِِف فِ رِّ ُف  *َٓ ُُتَ َٕ ُف َوُؿْرآ ًَ َْْٔٚ ََجْ َِ ُف  *إِنَّ َظ َٕ ٌِْع ُؿْرآ ُٚه َؾٚتَّ َٕ  *َؾَِ٘ذا َؿَرْأ

َٕفُ  َٚٔ َْْٔٚ َب َِ  .(99 ـ91اًم٘مٞم٤مُم٦م ) ﴾ُثؿَّ إِنَّ َظ

اًمٜمٝمل قمـ اًمٕمجٚم٦م ذم وم٢مذا يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مين ُمـ اهلل واًمٙمٚمامت ُمـ اًمٜمٌل ومام ُمٕمٜمك هذا 

اًم٘مراءة، وإُمر سم٤مشم٤ٌمع ضمؼمائٞمؾ ذم اًمتالوة؟ إن إُمٕم٤من اًمٜمٔمر ذم هذِه أي٤مت يث٧ٌم أن 

اًمذي يراه احلٙمامء اإلهلٞمقن ٟمققم٤ًم ُمـ  ـسمام يِمتٛمؾ قمٚمٞمف ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ وإًمٗم٤مظ  ـاًمقطمل 

ٙمـ اًمتٜمزل ُمـ اًمٖمٞم٥م إمم اًمِمٝمقد ىمد ٟمزل قمغم ىمٚم٥م رؾمقل اهلل، وضمرى قمغم ًم٤ًمٟمف، ومل ي

 ّٕي ؿمخص شم٠مصمػم ذم وم٤مقمٚمٞم٦م اًم٘مرآن.

 وقمٚمٞمف هؾ يّمح اًم٘مقل سم٠من اًمٜمٌل يم٤من ًمف دور وم٤مقمكم ذم اًمقطمل، وأن ًمف ُمقوققمٞم٦م؟!

إن هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜمٔمري٤مت، وإن شمّؿ إسمداؤه سمٜمٞم٦م ص٤مدىم٦م، ي٘مدم ذريٕم٦م ًمٚمذيـ يٜمت٘مّمقن 
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إمم ُمـ ؿم٠من اًمقطمل، ًمٞمْمٗمقا قمٚمٞمف سم٤مًمتدري٩م صٌٖم٦م سمنمي٦م، وُمـ صمّؿ يٓمرطمقن آراءهؿ 

  ضم٤مٟم٥م اًمقطمل اإلهلل، وآٟمت٘م٤مص ُمـ ُمٜمزًمتف.

إٟمٙمؿ شمٕمتؼمون اًمتج٤مرب اًمديٜمٞم٦م ًمٚمٕمروم٤مء ُمتٛمٛم٦م وُمٙمٛمٚم٦م ًمتج٤مرب إٟمٌٞم٤مء اًمديٜمٞم٦م، 

وسمذًمؽ شمرومٕمقن احلقاضمز سملم اًمقطمل اًمٜمٌقي ووطمل اًمٕمروم٤مء، وذيمرشمؿ ذم يمت٤مب )اًمتجرسم٦م 

حتدث ًمٖمػم إٟمٌٞم٤مء، وم٢من هذِه  اًمديٜمٞم٦م( أّٟمف عم٤م يم٤من اًمقطمل دمرسم٦م ديٜمٞم٦م، واًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م ىمد

اًمتج٤مرب إظمرى ؾمتٕمٛمؾ قمغم إهمٜم٤مء اًمديـ، وقمغم ُمّر اًمٕمّمقر ؾمٞمتًع اًمديـ، وي٠مظمذ 

سم٤مًمتٛمدد، وقمٚمٞمف شمٙمقن اًمتج٤مرب اًمديٜمٞم٦م ًمٚمٕمروم٤مء ُمتٛمٛم٦م ًمٚمتج٤مرب اًمديٜمٞم٦م ًمألٟمٌٞم٤مء، 

ويٖمدو ديـ اهلل أيمثر ٟمْمج٤ًم، وحيّمؾ هذا اًمٙمامل ذم اعمٕمروم٦م اًمديٜمٞم٦م، سمؾ ذم اًمديـ 

 .اًمنميٕم٦م ٟمٗمًٝم٤مو

وقمٚمٞمف وم٢من اًمديـ اإلؾمالُمل سم٠مصقًمف وومروقمف ىمد شمٙم٤مُمؾ قمؼم أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤ًم ٟمتٞمج٦م 

ُٓمتزاج اًمتج٤مرب اًمٜمٌقي٦م ودم٤مرب اًمٕمروم٤مء، أومٝمؾ يّمّح هذا اًمٙمالم؟! وُمع يمؾ 

اطمؽماُمٜم٤م ًمٚمٕمروم٤من واًمٕمروم٤مء وم٢مٟمٜم٤م ٟمٕمتؼم ؿمٓمح٤مت سمٕمْمٝمؿ قمغم ـمرف اًمٜم٘مٞمض ُمـ اًمتقطمٞمد 

احلٛمد هلل ظمٚمؼ »اًمٕمروم٤مء ُمـ يرى قم٤ممل اإلُمٙم٤من قملم اهلل؛ إذ ي٘مقل: اًم٘مرآين، ومٝمٜم٤مك ُمـ 

، أو طمٞم٨م يٕمتؼم ُمقًمقي اًمقاضم٥م واعمٛمٙمـ ؿمٞمئ٤ًم واطمدًا ىمٌؾ اًمًٌط، شإؿمٞم٤مء وهق قمٞمٜمٝم٤م

 صمؿ طمّمؾ آٟمٗمّم٤مل سمٕمد ذًمؽ.

قمغم طمّد  ـٓ أرهم٥م ذم اخلقض ذم هذِه اعمقارد، وإٓ وم٢من اًمتْم٤مد سملم اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م 

 دمرسم٦م اًمٕمروم٤مء ذم سمٕمض إطمٞم٤من أيمؼم ُمـ أن شمًٕمٝم٤م هذِه اًمرؾم٤مًم٦م.و ـشمٕمٌػميمؿ 

 

  ـ بػس١ٜ ايٓيّب 2

، إُمر اًمذي يثػم ‘قمغم سمنمي٦م اًمٜمٌل ـطمتك ذم قمٜمقاٟمف  ـًم٘مد أيمد هذا احلقار 

                                                 
 41اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م:  (9)
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ٚ َبَؼٌ ﴿سمنمًا؟! وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ‘دهِمتٜم٤م، ومٝمؾ هٜم٤مك ُمـ يٜمٙمر يمقن اًمٜمٌل َٕ اَم َأ َّٕ ُؿْؾ إِ

ْؿ ُيقَحك  ُُ ُِ ْث  .(991اًمٙمٝمػ: ) ﴾إَِلَّ مِّ

 إٟمف يقطمك إًمٞمف. ـ 4إٟمف سمنم يم٤ًمئر اًمٌنم؛  ـ 9: ‘ومٝمذِه أي٦م شمث٧ٌم ٟم٤مطمٞمتلم ًمٚمٜمٌل

واًمٜم٤مطمٞم٦م إومم يِمؽمك ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل ُمع همػمه ُمـ أومراد اإلٟم٤ًمن، ويٛمٙمـ دراؾم٦م هذِه 

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ظمالل إؾمس اعم٤مدي٦م.

اًمذي ٓ خيْمع ًمٚمت٘مدير أو واًمٜم٤مطمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هل ُمقوقع اًمقطمل واجل٤مٟم٥م اًمٖمٞمٌل، و

اًمدراؾم٦م سمقاؾمٓم٦م إدوات اعم٤مدي٦م، ومٝمق ُمـ ُم٘مقًم٦م اًمٖمٞم٥م اًمتل ٓ يتًٜمك ًمإلٟم٤ًمن 

ِٛ ﴿إدرايمٝم٤م، وقمٚمٞمف اإليامن هب٤م يمام هل، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ْٔ ٌَ ِمُْقَن بِٚف ْٗ ـَ ُي  .(1اًمٌ٘مرة:) ﴾افَِّذي

٦ٌم إمم اهلل يٓمرح اًم٘مرآن ُم٤ًمئؾ قمغم أهن٤م ُمـ اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة، وهل وإن يم٤مٟم٧م سم٤مًمٜمً  

ٓ خترج قمـ اًمِمٝمقد واًمِمٝم٤مدة، وًمٙمٜمٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜم٤م وًمٚمٛمحدودي٤مت اعمٗمروو٦م قمٚمٞمٜم٤م 

شمٜم٘مًؿ إمم ؿمٝمقد وهمٞم٦ٌم، ومٝمٜم٤مك ُمـ احل٘م٤مئؼ ُم٤م يٜمدرج حت٧م اًمٖمٞم٥م، وٓ يٛمٙمـ ًمٕمٚمٛمٜم٤م أن 

يدريمف أو يٜم٤مًمف، ُمـ ىمٌٞمؾ: قم٤ممل اًمؼمزخ، واًم٘مٞم٤مُم٦م، واًمٜمٌقة واًمقطمل، مم٤م جي٥م ُمٕمرومتف ُمـ 

 ت وأصم٤مر، دون اًمٗمّمؾ واجلٜمس أو سمٞم٤من اًمٙمٜمف.ظمالل اًمّمٗم٤م

 

 اخلطٝب ٚايالقط١  ـ3

ًم٘مد ؿمٌٝمتؿ اقمت٘م٤مد اعمًٚمٛملم سم٤مًمقطمل، اًمذي يروٟمف ص٤مومٞم٤ًم همػم ُمِمقب سمروطمٞم٤مت  

اًمٌنم، سم٤مخلٓمٞم٥م واًمالىمٓم٦م، طمٞم٨م ىمٚمتؿ: إن اًمّمقرة اًمتل حتٛمٚمقهن٤م قمـ حمٛمد شمِمٌف 

ىمٓم٦م شمٜم٘مؾ يمالُمف، أي أن اخلٓمٞم٥م واًمالىمٓم٦م أو ُمًجٚم٦م اًمّمقت، وم٤مخلٓمٞم٥م يتٙمٚمؿ واًمال

 اًمٜمٌل يم٤مًمالىمٓم٦م، ومٝمق حمض أداة. 

ومٜم٘مقل: طم٤مؿم٤م أن ٟمٕمتؼم اعم٘م٤مم اًمرسمقيب واًمرؾم٤مزم سمٛمٜمزًم٦م اخلٓمٞم٥م واًمالىمٓم٦م، سمؾ ٟمٕمت٘مد 

رؾمقل، وإن سملم هذِه اًمرؾم٤مًم٦م واًمالىمٓم٦م سمقن ؿم٤مؾمع  ‘أن اهلل شمٕم٤ممم ُمْرؾِمٌؾ، وأن اًمٜمٌل

ًمرؾمقل يٜمٌٖمل أن يٓمقي ُمدارج ٓ يٛمٙمـ ُمٕمف شمِمٌٞمف أطمدمه٤م سم٤مٔظمر، طمٞم٨م إن هذا ا
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يمامًمٞم٦م وُمٕمٜمقي٦م وروطمٞم٦م حئمك ُمٕمٝم٤م، ُمْم٤موم٤ًم إمم ؿمٕمقره اعم٤مدي، سم٠مذن سمرزظمٞم٦م متٙمٜمف ُمـ 

ؾمامع صقت ضمؼمائٞمؾ، وقملم سمرزظمٞم٦م يًتٓمٞمع ُمـ ظمالهل٤م اًمٜمٔمر إمم صقرة اعمٚمؽ، وأن 

٥م دون يٌٚمغ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمروطمٞم٦م ُمرشم٦ٌم يِمٝمد ُمٕمٝم٤م ـ رهمؿ ارشم٤ٌمـمف سمٕم٤ممل اعم٤مدة ـ قم٤ممل اًمٖمٞم

ظمقف أو وضمؾ، ويتٚم٘مك اًمقطمل يم٤مُماًل دون أن يْمٞمػ قمٚمٞمف ُم٘مدار ظمردًم٦م، ويٌٚمٖمف إمم 

 أصح٤مسمف، ومٝمؾ هذا اعمٜمّم٥م اًمرومٞمع واحل٤ًمس ُمِم٤مسمف عمٝمٛم٦م اًمالىمٓم٦م؟!

 

 ايتًكٞ ايٓبٟٛ ٚاْتعاز ايٛسٞ 

أٟمف يم٤من  ‘ُمـ إدًم٦م اًمقاوح٦م قمغم أن ُم٠ًمًم٦م اًمقطمل مل شمٙمـ صمٛمرة وضمقد اًمٜمٌل

ؾمتٝمزأ اًمٞمٝمقد سم٤معمًٚمٛملم وؾمخروا ُمٜمٝمؿ سم٥ًٌم شمقضمٝمٝمؿ إمم سمٞم٧م يؽمىم٥م اًمقطمل، وىمد ا

اعم٘مدس، وهل ىمٌٚم٦م اًمٞمٝمقد ذم صالهتؿ، وُمع ذًمؽ ُمٙم٨م اًمٜمٌل ُمدة يٜمتٔمر أُمر اًمًامء ذم 

َؿْد ﴿ذًمؽ، وأظمذ ًمٗمؽمة ـمقيٚم٦م يرُمؼ إومؼ إقمغم، وي٘مٚم٥م ـمرومف ذم اًمًامء، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ُْ َِ اَمء َؾ ًَّ َؽ يِف اف ِٓ َٛ َوْج ُِّ ََ ِجِد احَلَراِم ََٕرى َت ًْ َؽ َصْىَر ادَ َٓ ًٜ َتْرَوَٚهٚ َؾَقلِّ َوْج َِ ٌْ
َََّْٔؽ ؿِ َقفِّ

ْؿ َصْىَرهُ  ُُ ُْتْؿ َؾَقفُّقْا ُوُجِقَه ـُ ُٞ َمٚ  ْٔ  .(977اًمٌ٘مرة: ) ﴾َوَح

وىمد ٟم٘مٚمتؿ قمـ أطمد اًمٕمروم٤مء اًمٙم٤ٌمر أن اًمٜمٌل يم٤من ُيٜمزل ضمؼمائٞمؾ، وٟمحـ ىمد درؾمٜم٤م قمغم 

أرسمع قمنمة ؾمٜم٦م، وقمٛمٚمٜم٤م قمغم ٟمنم وـمٌع أومٙم٤مره اًمٕمٚمٛمٞم٦م، يد هذا اًمٕم٤مرف اًمٙمٌػم أيمثر ُمـ 

ومل أؾمٛمع سم٠مٟمف ىم٤مل ُمثؾ هذا اًمٙمالم، وقمغم ومرض ىمقًمف ومالسمد أن يٙمقن ذم ؾمٞم٤مق يقوح 

ُمراده، وإٓ وم٢من هذا اًمٕم٤مرف اًم٤ًمًمؽ، اًمذي أطمدث هذه اًمثقرة اًمٕمٔمٛمك ذم اًمٕم٤ممل 

عمالئٙم٦م وأُمر ٟمزوهل٤م: اإلؾمالُمل، ٓ يتحدث سمٙمالم خم٤مًمػ ًمٚم٘مرآن، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ا

َْٖمِر َربَِّؽ ﴿ َّٓ بِ ُل إِ َتَْزَّ َٕ  .(17ُمريؿ:) ﴾َوَمٚ 

ورسمام يم٤من ُمراد هذا اًمٕم٤مرف اًمٙمٌػم أن ضمؼمائٞمؾ^ يم٤من يٜمزل ويتنمف سم٤محلْمقر سملم 

 يدي اًمٜمٌل اؾمتج٤مسم٦م ًمدقم٤مئف.

وذم اًمٕم٤مم اهلجري اًمث٤مُمـ طمّمؾ ًم٘م٤مء سملم ُمنميمل ىمريش وهيقد ظمٞمؼم، وعم٤م يم٤من 
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ٚمؿ سم٤مًمنمائع اًم٤ًمسم٘م٦م وم٘مد ؾم٠مهلؿ اعمنميمقن قمـ صدق اًمٜمٌل حمٛمد ذم دقمقشمف، اًمٞمٝمقد قمغم قم

وم٘م٤مل اًمٞمٝمقد: اؾم٠مًمقه قمـ صمالصم٦م أُمقر، وم٢من أضم٤مب قمٜمٝم٤م ومٝمق ٟمٌل، ويم٤مٟم٧م إؾمئٚم٦م اًمثالصم٦م 

قمـ ذًمؽ  ‘شمتٕمٚمؼ سم٠مُمر أصح٤مب اًمٙمٝمػ وذي اًم٘مرٟملم واًمروح، ومٚمام ؾمئؾ اًمٜمٌل

ئؼ، ومل يٕمٛمد ُمـ ومقره إمم ىمٓمػ صمٛمرة اؾمتٛمٝمٚمٝمؿ، وأظمذ يٜمتٔمر اًمقطمل ًمٞمٓمٚمٕمف قمغم احل٘م٤م

ََٕؽ ﴿ُمـ ؿمجرة وضمقده، وىمد ٟمزل اًمقطمل اإلهلل ذم هذا اًمِم٠من قمغم اًمٜمحق أيت:  َُٖفق ًْ َوَي

راً  ـْ ُْْف ِذ ؿ مِّ ُُ ْٔ َِ ُِق َظ َْٖت َْٕغِ ُؿْؾ َش ْر ََ  .(11اًمٙمٝمػ: ) ﴾َظـ ِذي اف

وِح ُؿِؾ اف﴿وىم٤مل سمِم٠من اًم١ًمال اًمث٤مًم٨م:  ـِ افرُّ ََٕؽ َظ َُٖفق ًْ ـْ َأْمِر َرِّبِّ َوَمٚ ُأوتُِٔتؿ َوَي وُح ِم رُّ

َّٓ َؿِِٔاَلً  ِؿ إِ ِْ ًِ ـ اف  .(11اإلهاء: ) ﴾مِّ

أرى أن هذِه أي٤مت اًمتل شمِمٝمد سم٠ممجٕمٝم٤م قمغم صح٦م ٟمٔمري٦م قمٛمقم اعمٗمنيـ يم٤مومٞم٦م 

 إلصم٤ٌمت ُمرادٟم٤م، وًمذًمؽ ٟمٜمت٘مؾ إمم ُمقوقع آظمر.

 

 ٌٖ ذلُد ْيب ٚيٝظ بعامل؟!  ـ4

ٟمٌٞم٤ًم، وًمٞمس  ‘ـ ـ شمٍمحي٤ًم وشمٚمقحي٤ًم ـ إمم يمقن اًمرؾمقلذم يمال احلقاري ًم٘مد ذهٌتؿ

 قم٤معم٤ًم.

وـمٌٕم٤ًم وم٢من هذا ُمـ ٟمقع اًمٙمالم اًمذي حيٛمؾ وضمٝملم أيْم٤ًم، ومٕم٤ٌمرة )ٟمٌل( شمٗمٞمد رومع  

اعم٘م٤مم واعمٜمزًم٦م، وقم٤ٌمرة )ًمٞمس قم٤معم٤ًم( شمٜمٗمل إطم٤مـمتف سم٤مًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ويم٠مٟمٙمؿ ٓ شمرون ذم 

غم ٟمٗمل اًمٕمٚمؿ قمٜمف إذا يم٤من سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ اًمذي ذًمؽ ُمٜم٘مّم٦م!! وهٜم٤م ٟم٘مقل: يتٗمؼ اجلٛمٞمع قم

 ، وٓ يٙمقن وًمٞمد ومٙمره.نحيّمؾ قمٚمٞمف اًمٜم٤مس آقمتٞم٤مديق

يٓم٤مًمٕمٜم٤م اًم٘مرآن سم٠من اهلل ىمد قمّٚمؿ آدم إؾمامء يمٚمٝم٤م، وٓؿمؽ ذم أن هذِه إؾمامء ٓ  

َؿ آَدَم ﴿شمٕمٜمل إًمٗم٤مظ واًمٕم٤ٌمرات، وإٟمام اعمراد ُمٜمٝم٤م طم٘م٤مئؼ إؿمٞم٤مء، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َِّ َوَظ

ُْتْؿ َصِٚدؿِغَ ا ـُ ء إِن  َٓ ُٗ َٚل َإٌِٔئُقيِن بَِْٖشاَمء َه ََ ِٜ َؾ َُ ْؿ َظَذ اداََلئِ ُٓ ٚ ُثؿَّ َظَرَو َٓ َِّ ـُ  ﴾َْٕشاَمَء 

ؿْ ﴿. وإذا دىم٘متؿ ذم اًمْمامئر اًمقاردة ذم (19اًمٌ٘مرة: ) ُٓ ء﴿و ﴾َظَرَو َٓ ُٗ َْٖشاَمء َه  ﴾بِ
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ُمـ ظمالهل٤م إمم طم٘م٤مئؼ ًمقضمدشمؿ أهن٤م حتٙمل قمـ أهار شمّؿ قمروٝم٤م قمغم آدم، ومتقصّؾ 

إؿمٞم٤مء وأهار اخلٚمؼ، وقمٚمٞمف هؾ يّمح أن ٟم٘مقل: إن ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء وأذف اًمرؾمؾ 

 وأومْمٚمٝمؿ مل يٙمـ يٕمٚمؿ أسمًط اًمٕمٚمقم وطمتك ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ؿم٤مئٕم٤ًم ذم قمٍمه؟

 ‘صمؿ ٟم٘مٚمتؿ طمديث٤ًم ُمـ )ومّص اًمٌمء( ُمـ ومّمقص احلٙمؿ هبذا اعمْمٛمقن: إن اًمٜمٌل

أٟمتؿ أقمٚمؿ »ٚمام ظمرج صمٛمره٤م ؿمٞمّم٤ًم أدرك ظمٓم٠مه، وم٘م٤مل: ُمٜمع إقمراب ُمـ شم٠مسمػم اًمٜمخؾ، وم

 .شسم٠مُمقر دٟمٞم٤ميمؿ، وأٟم٤م أقمٚمؿ ُمٜمٙمؿ سمديٜمٙمؿ

وىمد ورد هذا احلدي٨م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ، وىمد ىم٤مم اعمح٘م٘مقن سمٜم٘مده، وىمد ٟم٤مىمِمتف ذم 

يمت٤مب )احلدي٨م اًمٜمٌقي سملم اًمرواي٦م واًمدراي٦م(، ويم٠مٟمٙمؿ مل شمٓمٚمٕمقا قمٚمٞمف، ومٝمؾ يٜمًجؿ 

مل يٙمـ ٟمٌٞم٤ًم،  ‘؟ ومٚمق ومروٜم٤م ضمدًٓ أن حمٛمد‘ة اًمٜمٌلُمْمٛمقن هذا احلدي٨م ُمع ؾمػم

وٓ قم٤معم٤ًم، وًمٙمـ هؾ يٕم٘مؾ ًمِمخص قم٤مش ذم ؿم٦ٌم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، وقمامد ُم٤مئدة اًمٜم٤مس 

ومٞمٝم٤م هق اًمتٛمر وصمامر اًمٜمخٞمؾ، وىمد ضمرت قم٤مدة اًمزّراع قمغم شم٠مسمػم اًمٜمخؾ، طمتك يم٤مٟم٧م وٓ 

أسمًط اًمٕمرب يٕمرومف، إن  سمام يم٤من ‘شمزال ُمـ اًمٌدهيٞم٤مت قمٜمدهؿ، ومٝمؾ يٕم٘مؾ ضمٝمؾ اًمٜمٌل

 هذا ؿمٌٞمف سمام ًمق ٟمًٌٜم٤م إمم ؾمٙم٤من إؾمٙمٞمٛمق اجلٝمؾ سمٛمٕمٜمك اًمثٚم٩م.

، وٓ ؿمؽ ذم أن يمالُمف هذا ُمٓمٚمؼ، شؾمٚمقين ىمٌؾ أن شمٗم٘مدوين×: »ىم٤مل اإلُم٤مم قمكم

وٓ خيتص سمٕم٤ممل اًمٖمٞم٥م، ومٝمؾ يٕم٘مؾ أن يٙمقن قمٚمؿ أُمػم اعم١مُمٜملم أوؾمع وأيمثر ُمـ قمٚمؿ 

، ُم٤م شأٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م»: ‘ٞمتف، طمتك ىم٤ملأؾمت٤مذه وُمـ ىم٤مم قمغم إقمداده وشمرسم

 ًمٙمؿ يمٞمػ حتٙمٛمقن؟

 

   ـ إغهاي١ٝ ايؿعٌ بني ايعًِ ايػٝيب يًٓيب ٚاملعسؾ١ ايد١ْٜٛٝ ايػٗٛد١ٜ 5

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٕمقامل اًمٖمٞمٌٞم٦م، إذا مل يٙمـ  ‘إن يمالُمٙمؿ طمقل اًمتٙم٤مُمؾ اًمروطمل ًمٚمٜمٌل

يٌٚمغ ُمرطمٚم٦م ٓ يداٟمٞمف ومٞمٝم٤م طمتك ضمؼمائٞمؾ ُم٤ٌمًمٖم٤ًم ومٞمف، ومٝمق ذم طمّد إصم٤ٌمت اًمٙمامل، وم٤مًمٜمٌل 

ٟمٗمًف، ويٌٚمغ ُمـ اًم٘مرب ُم٘مدارًا ٓ يٛمٙمـ شمّمقره، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ عمثؾ هذا اًمٜمٌل أن 
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يتٙم٤مُمؾ ذم أُمقر اًمٖمٞم٥م قمغم هذا اًمٜمحق، إٓ أٟمف قمٜمدُم٤م يتٕمٚمؼ إُمر سمٕم٤ممل اًمِمٝمقد وأدٟمك 

إمم ُمًتقى  اعمًتقي٤مت ذم اًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واًمٗمٚمٙمٞم٦م إذا هق جيٝمٚمٝم٤م، وٓ يرىمك طمتك

 اجل٤مهكم ذم قمٚمٛمٝم٤م.

إن هذا اًمتٙم٤مُمؾ ذو اًمٌٕمد اًمقاطمد ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٓمٗمؾ اًمذي يتٙم٤مُمؾ ىمٚمٌف دون قم٘مٚمف 

وؾم٤مئر أقمْم٤مئف إظمرى، ومٚمق صّح أن اًمٜمٌل يم٤من سمٛمًتقى اجل٤مهكم ذم قمٚمٛمف ومامذا يٕمٜمل 

 ُمْمٛمقن أي٤مت أشمٞم٦م؟ وهؾ يم٤من اًمٕمرب ذم اجل٤مهٚمٞم٦م يدريمقن ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م؟

ؾِّ ﴿ـ  1 ـُ ُرونَ َوِمـ  َـّ ْؿ َتَذ ُُ َِّ ًَ َْٚ َزْوَجْغِ َف َْ َِ ٍء َخ ومٝمؾ يم٤من اجل٤مهكم يٕمٚمؿ سم٘م٤مٟمقن  .﴾يَشْ

 اًمزوضمٞم٦م اًمذي حيٙمؿ قم٤ممل اًمٓمٌٞمٕم٦م ومجٞمع ذرات اًمٙمقن؟

ٍء ﴿ـ  2 ؾَّ يَشْ ـُ ـَ  ََ َحِٚب ُصَْْع اهللِ افَِّذي َأْت ًَّ ٚ َجِٚمَدًة َوِهَل ََتُرُّ َمرَّ اف َٓ ٌُ ًَ ٌََٚل َُتْ َوَتَرى اجِل

 َّٕ ُِقنَ إِ ًَ ٍْ  .﴾ُف َخٌٌِر باَِم َت

وهذه أي٦م شمتحدث قمـ طمريم٦م اجل٤ٌمل ذم هذِه اًمدٟمٞم٤م، وًمٞمس ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؛ سمدًمٞمؾ 

، ومم٤م ٓؿمؽ ومٞمف أن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وقم٤ممل أظمرة ًمٞمس قم٤ممل صٜمع، ﴾ُصَْْع اهللِ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

تؿ طمقل هذِه وهق اًمٞمقم اًمذي شمتحٓمؿ ومٞمف اجل٤ٌمل، وشمٙمقن يم٤مًمٕمٝمـ اعمٜمٗمقش، ورسمام حتدصم

 أي٦م ذم يمت٤مسمٙمؿ )هن٤مد ٟم٤م آرام(.

ِٚدُرونَ ﴿ـ  3 ََ ٚ َف َّٕ ِٚرِب إِ ٌَ ُؿ بَِربِّ ادََنِٚرِق َوادَ ًِ ، ومٝمؾ يم٤من اجل٤مهكم يٕمٚمؿ سمتٕمدد ﴾َؾاَل ُأْؿ

 اعمِم٤مرق واعمٖم٤مرب؟!

ُِاَمٍت َثاَل ﴿ـ  4 ٍِْؼ يِف ُط ِد َخ ًْ ًٚ ِمـ َب َِْ ْؿ َخ ُُ ٚتِ َٓ ْؿ يِف ُبىُقِن ُأمَّ ُُ َُ ُِ ومٝمؾ يم٤من ، ﴾ٍث ََيْ

 اًمٕمريب ذم اًمٕمٍم اجل٤مهكم ُمدريم٤ًم هلذا اًمٜمقع ُمـ اخلٚمؼ؟

إن هذِه اًمرؾم٤مًم٦م شمْمٞمؼ قمـ ذيمر اإلقمج٤مز اًمٕمٚمٛمل ًمٚم٘مرآن، وأشمّمقر أن ُمٕمٚمقُم٤مشمؽ 

اًم٤ًمسم٘م٦م واومٞم٦م ويم٤مومٞم٦م ذم هذا اعمقوقع، وُمع ذًمؽ أٟمّمحٙمؿ ـ ذم إىمؾ ـ سمٛمٓم٤مًمٕم٦م يمت٤مب 

زرگ٤من، ًمتدريمقا يمٞمػ شمقصؾ إمم إصم٤ٌمت عم١مًمٗمف اًمًٞمد ُمٝمدي سم٤م شسم٤مد وسم٤مران ذم اًم٘مرآن»

 اإلقمج٤مز اًمٕمٚمٛمل ًمٚم٘مرآن ُمـ ظمالل ه٤مشملم اًمٔم٤مهرشملم.
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   قاعد٠: َا َٔ سادخ إال ٖٚٛ َطبٛم مباد٠ َٚد٠ ـ6

إن يمؾ طم٤مدث »أؿم٤مر إخ اًمٕمزيز ذم شمٚمؽ اعم٘م٤مسمٚم٦م إمم اًم٘م٤مقمدة اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًم٘م٤مئٚم٦م: 

تثٜمك ُمـ هذه اًم٘م٤مقمدة، ، وسمام أن اًمقطمل طم٤مدث ومٝمق همػم ُمًشُمًٌقق سم٤معم٤مدة واعمدة

وًمذًمؽ ٓ يٛمٙمـ قمد اًمقطمل جمردًا قمـ اعم٤مدة واعمدة، وهذا اًمٙمالم سمٕمٞمد ُمـ ُم١مًمػ يمت٤مب 

)هن٤مد ٟم٤م آرام(؛ ٓن هذه اًم٘م٤مقمدة سمِمٝم٤مدة اًمؼمه٤من واًمدًمٞمؾ ويمٚمامت احلٙمامء ُمـ اعمًٚمٛملم، 

رسمط ُمثؾ: صدر اعمت٠مهللم، واعمح٘مؼ اًمًٌزواري، وهمػممه٤م، شمتٕمٚمؼ سم٤محل٤مدث اعم٤مدي، وٓ 

هل٤م سم٤معمجردات، ظم٤مص٦م ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ُمـ ُم٘مقًم٦م اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م، سمؾ وُم٤م يم٤من أؾمٛمك ُمـ 

 هذه إُمقر، يم٤مًمقطمل اإلهلل.

 

   َعك١ً تعازض ايكسإٓ ٚايعًّٛ ايبػس١ٜـ 7

ُم٠ًمًم٦م قمدم  شاًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م»إُمر أظمر اًمذي ذيمرشمف ذم اعم٘م٤مسمٚم٦م، وسمحثتف ذم يمت٤مب 

 ٕمٚمؿ اًمٌنمي.آٟمًج٤مم سملم فمقاهر اًم٘مرآن واًم

وىمد اؾمتحًٜم٧م اًمتٕمٌػم سمٔمقاهر اًم٘مرآن، وًمٞمس اًم٘مرآن ٟمٗمًف، ويم٤من إطمًـ ًمق 

 قمؼمشمؿ سمٕمدم آٟمًج٤مم سملم ومٝمٛمٜم٤م اًمٌنمي ًمٚم٘مرآن واًمٕمٚمؿ اًمٌنمي.

أؾم٤مؾم٤ًم ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن هٜم٤مك أدٟمك قمدم اٟمًج٤مم سملم اًمٕمٚمؿ واًمقطمل اًمذي ٓ 

 واطمد ُمـ أُمريـ: يتٓمرق إًمٞمف اخلٓم٠م، وم٢من سمدا هٜم٤مك شمٕم٤مرٌض ومٛمرّده إمم

ـ إن اًمٕمٚمقم اًمٌنمي٦م قمٚمقم شمٙم٤مُمٚمٞم٦م وُمتٖمػمة، وإهن٤م مل شمٙمـ أسمدًا صم٤مسمت٦م وصحٞمح٦م ُمئ٦م  9

سم٤معمئ٦م، وقمٚمٞمف وم٢من ُم٤م ٟمٕمده اًمٞمقم قمٚماًم ىمد يتٙم٤مُمؾ همدًا ويتٖمػم، ويٜمٝم٤مر هذا اًمتٕم٤مرض 

 اًمٔم٤مهري.

ؿ اًمتٕم٤مرض، ومٛمثاًل:  ـ 4 شمؿ إن ومٝمٛمٜم٤م ًمٚمقطمل ومٝمؿ ُمٜم٘مقص، وإن هذا ي١مدي إمم شمقهُّ

ذم ومؽمة ُم٤م ـمرح ٟمٔمري٦م دارون ذم )أصؾ إٟمقاع(، إُمر اًمذي أرسمؽ ذم طمٞمٜمف اًمٌٕمض، 

؛ ٕن هذه اًمٜمٔمري٦م شمرضمع ضمذر مجٞمع اًمٙم٤مئٜم٤مت ×وشمّمقر أهن٤م شمتٕم٤مرض وظمٚمؼ آدم
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احلٞم٦م إمم يم٤مئـ ُأطم٤مدي اخلٚمٞم٦م، طمٞم٨م شمٙم٤مُمؾ هذا اًمٙم٤مئـ وشمٓمّقر إمم أٟمقاع، وًمٙمـ مل يٛمض 

ًمٜمٔمري٦م، ًمتحؾ حمٚمٝم٤م ٟمٔمري٦م )اًمداروٟمٞم٦م احلديث٦م(، صمؿ ـمقيؾ وىم٧م طمتك صم٧ٌم سمٓمالن هذه ا

حتقًم٧م هذه إمم ٟمٔمري٦م صم٤مًمث٦م هل ٟمٔمري٦م )اًمٓمٗمرة(، ويمٚمٝم٤م مل شمٕمُد ـمقر اًمٜمٔمري٦م، طمٞم٨م مل 

 شمث٧ٌم قمٚمٛمٞم٤ًم!

وأن ٟمٕمقد إمم شمٚمؽ اعمقارد اًمتل وضمدشمؿ ومٞمٝم٤م قمدم اٟمًج٤مم ُمع اًمٕمٚمقم احلديث٦م، ورسمام 

 هٜم٤مك ىمٌٚمٙمؿ ُمـ ذه٥م إمم ذًمؽ أيْم٤ًم: 

 

   ـ َطأي١ ايطُاٚات ايطبع أ

ٌَْع َشاَمَواٍت ﴿شمٙمٚمؿ اعمٗمنون قمـ اًمًاموات اًمًٌع، طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ، وًمٙمـ ﴾َش

يٜمٌٖمل آًمتٗم٤مت إمم أن اًم٘مرآن وإن حتدث قمـ اًمًاموات اًمًٌع إٓ أن اًمذي يٛمٙمـ ًمٜم٤م 

رؤيتف هل ؾمامء اًمدٟمٞم٤م وم٘مط، وقمٚمٞمف وم٢من اًمًاموات اًم٧ًم اًم٤ٌمىمٞم٦م ظم٤مرضم٦م قمـ ٟمٓم٤مق رؤي٦م 

َٔٚ﴿ٟم٤ًمن اعمٕم٤مس، ىم٤مل شمٕم٤ممم: اإل ْٕ اَمء افدُّ ًَّ َّْٚ اف ْد َزيَّ ََ وًمرسمام شمٓمقر اًمٕمٚمؿ اًمٌنمي ذم  ،﴾َوَف

يقم ُم٤م ًمتٜمٙمِمػ ًمٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م هذه اًمًاموات، ُمع اًمٕمٚمؿ أّن هذه اًمًاموات ذم متدد ُمًتٛمر 

ًُقنَ ﴿وُمتقاصؾ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٚ دَُقِش َّٕ َْٖيٍد َوإِ ََْْٔٚهٚ بِ اَمء َبَْ ًَّ   .﴾َواف

قمٚمٞمف وم٢من قمدم شمقصؾ اًمٕمٚمؿ احلدي٨م إمم ُمٕمروم٦م اًمًاموات إظمرى ٓ يّمٚمح دًمٞماًل و

 قمغم ٟمٗمٞمٝم٤م.

 

 ب ـ املّظ ايػٝطاْٞ 

إن ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل يٌدو ومٞمٝم٤م فم٤مهر اًم٘مرآن همػم ُمٜمًجؿ ُمع اًمٕمٚمؿ احلدي٨م هق أن 

 إن آي٦م اهلل اًمٓم٤مًم٘م٤مين»اًم٘مرآن يٕمٚمؾ اجلٜمقن سمٛمّس اًمِمٞمٓم٤من، وىمد ذيمرشمؿ ذم هذا اًمِم٠من: 

، ذم ُمٕمرض شمٗمًػمه هلذه شسمرشمقي أز ىمرآن»يذه٥م إمم أيمثر ُمـ ذًمؽ، ومٞم٘مقل ذم يمت٤مسمف 

ـَ ادَسِّ ﴿أي٦م  ْٔىَُٚن ِم ٌَّىُُف افنَّ إن اقمت٤ٌمر اجلٜمقن سم٥ًٌم ُمس اجلـ واًمِمٞمٓم٤من  :﴾افَِّذي َيَتَخ
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ُمـ ُمٕمت٘مدات قمرب اجل٤مهٚمٞم٦م، وىمد حتدث اًم٘مرآن سمٚمٖمتٝمؿ، وهذا ُم٤م ذه٥م إًمٞمف سمٕمض ُمـ 

 ٕم٤مسيـ ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب.اعمٗمنيـ اعم

 : إن اًمٓم٤مًم٘م٤مين ذيمر ذم شمٗمًػم هذه أي٦م صمالصم٦م اطمتامٓت: أوًٓ وضمقاسمف: 

 ـ ُمس اجلٜمقن واًمتٕمرض ًمٚمٍمع وُم٤م يٜمِم٠م قمٜمف ُمـ آظمتالٓت اًمٜمٗمًٞم٦م. 9

 ـ شمًٚمؾ ُمٞمٙمروب إمم ُمريمز اجلٝم٤مز اًمٕمّمٌل. 4

 ـ اًمقؾم٤موس وإوه٤مم وإُم٤مين. 1

ًم٘م٤مين أٟمف يٛمٞمؾ إمم آطمتامل اًمث٤مًم٨م، سمِمٝم٤مدة واًمذي يٌدو ُمـ فم٤مهر يمالم اًمٓم٤م

سمام أن أيمؾ »اًمٕم٤ٌمرات اًمتل ذيمره٤م ىمٌؾ اًمتٕمرض هلذا آطمتامل، وإًمٞمؽ هذه اًمٕم٤ٌمرات: 

اًمرسم٤م اٟمحراف قمـ اعمًػمة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وم٤من اعمرايب يّم٤مب سم٤مًمتخٌط اًمٗمٙمري 

...، وئمؾ ذم وآوٓمراب اًمٜمٗمز...، وشمرؾمخ قمٜمده ٟمزقم٦م احل٘مد واًمِمؽ ذم أظمريـ

مجٞمع إطمقال ىمٚم٘م٤ًم ُمْمٓمرسم٤ًم همػم ُمًت٘مر، وشمٔمٝمر هذه اًمٜمزقم٦م قمغم ؾمٚمقيمف ويمالُمف 

 .شوطمريم٤مت ضمًٛمف وىمًامت وضمٝمف وٟمٔمرات قمٞمٜمٞمف...

فم٤مهر هذه اًمٕم٤ٌمرات يدل قمغم أٟمف اظمت٤مر هذا آطمتامل، وقمٚمٞمف ٓ يّمح اًم٘مقل سم٠من 

 ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مجلٜمقن. اًمٓم٤مًم٘م٤مين ىمد ومّن اجلٜمقن سمام يتٜم٤مؾم٥م ورأي اًمٕمرب اجل٤مهٚمٞملم

 ًٚ : ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م شمدظمؾ اًمِمٞمٓم٤من واجلـ ذم ُمرض اًمٍمع وآوٓمراسم٤مت اًمٕمّمٌٞم٦م ثٕٚٔ

واًمٜمٗمًٞم٦م إٓ أن هذا ٓ يتٜم٤مرم وٟمًٌتٝم٤م إمم إؾم٤ٌمب اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م؛ وذًمؽ ٕن شم٠مصمػم إؾم٤ٌمب 

همػم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ذم احلقادث اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م إٟمام ي٘مع ذم ـمقهل٤م، وًمٞمس ذم قمروٝم٤م، يمام هق احل٤مل 

 ًمٜم٦ًٌم إمم شم٠مصمػم اإلرادة اإلهلٞم٦م ذم فمٝمقر احلقادث اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، وهق أُمر ٓ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مره.سم٤م

إن ؾمامطمتٙمؿ ىمد درؾمتؿ قمغم يد اًمِمٝمٞمد ُمٓمٝمري، وُمـ اعمٕمٚمقم قمٜمديمؿ أن اًمٕمٚمؿ 

اًمٌنمي، أي اًمٕمٚمؿ اعمًتٜمد إمم اعمختؼم واًمتجرسم٦م، طم٘مٞمؼ سم٤مإلصم٤ٌمت دون اًمٜمٗمل، ومٞمحؼ 

ئل دظمٞمؾ أو ُم١مصمر ذم اجلٜمقن، وًمٙمـ ٓ حيؼ ًمف ٟمٗمل ًمٚمٕمٚمؿ أن ي٘مقل: إن اًم٥ًٌم اًمٙمذا

شمدظمؾ إؾم٤ٌمب إظمرى، وًمٞمس ُمـ اًمٌٕمٞمد أن شمٙمقن إؾم٤ٌمب اًمٖمٞمٌٞم٦م دظمٞمٚم٦م ذم سمٕمض 
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إن أي٦م، وان مل شمدل قمغم أن يمؾ ضمٜمقن هق »طم٤مٓت اجلٜمقن، ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل: 

سمٛمّس اًمِمٞمٓم٤من... اجلٜمقن ُم٤م هق  ُمـ ُمّس اًمِمٞمٓم٤من، ًمٙمٜمٝم٤م ٓ ختٚمق ُمـ إؿمٕم٤مر سم٠من ُمـ

 .شوم٤معمتٌ٘مل ُمـ إؿمٕم٤مر أي٦م أن ًمٚمجـ ؿم٠مٟم٤ًم ذم سمٕمض اعمٛمًقؾملم إن مل يٙمـ ذم يمٚمٝمؿ

وإذا دم٤موزٟم٤م يمؾ هذا اًمٙمالم ٟم٘مقل: إن أي٦م سمٛمجٛمٚمٝم٤م همػم واوح٦م اًمدًٓم٦م طمتك ي٘م٤مل 

سمٕمدم اٟمًج٤مُمٝم٤م ُمع اًمٕمٚمؿ، أو اًم٘مقل سم٠من اًمقطمل اإلهلل ىمد حتدث ـمٌ٘م٤ًم ًمث٘م٤موم٦م اًمٜم٤مس ذم 

 ًمٕمّمقر.شمٚمؽ ا
 

 ؾهس٠ زدِ ايػٝاطني بايػٗب  ـ ز

إن أؾمت٤مذيمؿ اًمًٞمد حمٛمد طمًلم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم شمٗمًػم اعمٞمزان ىم٤مل »ىمٚمتؿ ذم يمالُمٙمؿ: 

سمٍماطم٦م شم٤مُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اؾمؽماق اًمًٛمع ُمـ ىمٌؾ اًمِمٞم٤مـملم، وىمذومٝمؿ سم٤مًمِمٝم٥م: إّن 

ًم٘مديٛم٦م وفمقاهر اًمتٗمًػمات اًمتل ىمدُمٝم٤م مجٞمع اعمٗمنيـ اًم٘مدُم٤مء؛ اؾمتٜم٤مدًا إمم قمٚمؿ اهلٞمئ٦م ا

 . شأي٤مت واًمرواي٤مت، سم٤مـمٚم٦م، وىمد يث٧ٌم اًمٞمقم سمٓمالهن٤م قمغم ٟمحق ي٘مٞمٜمل

قمج٤ًٌم! وم٠مّي إؿمٙم٤مل ذم يمالم اًمٕمالُم٦م هذا؟ ومٝمق مل يزد قمغم اًم٘مقل سمٕمدم صقاسمٞم٦م ومٝمؿ 

 اعمٗمنيـ ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ هبذا أي٦م؛ إذ ٓ يٛمٙمـ اًمتٕمقيؾ قمغم اًمٗمٝمؿ اًمٌنمي سم٤معمٓمٚمؼ.

ن اًمٕمٚمؿ حيؼ ًمف اإلصم٤ٌمت دون اًمٜمٗمل، ظمّمقص٤ًم وأن ُم٠ًمًم٦م ىمذف ُمْم٤موم٤ًم إمم أٟمٜم٤م ىمٚمٜم٤م: إ

قَن إَِػ ادإٍَل إَْظَذ ﴿اًمِمٞم٤مـملم سم٤مًمِمٝم٥م ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمٖمٞمٌٞم٦م  ًُ َّّ ًَّ ، وهذا اعمأل إقمغم ﴾َٓ َي

جمرد قمـ اعم٤مدة، ومٞمج٥م أن شمٙمقن اًمِمٝم٥م اعمرصقدة عمـ يًتٛمع هل٤م ُمتٜم٤مؾم٤ًٌم وؿم٠مهن٤م، 

رسمام يم٤من اعمراد ُمـ اًمًامء »ًمتٗم٤مت إمم هذه اًمٙمٚمامت: وًمذًمؽ ىم٤مل اًمٕمالُم٦م ُمـ ظمالل آ

 .شهق قم٤ممل اعمٚمٙمقت اًمذي شمًٙمٜمف اعمالئٙم٦مش اعمأل إقمغم»سم٘مريٜم٦م 
 

  ٚأخريًا، ْؿا٥ح أب١ٜٛ

وًمدي اًمٕمزيز ًم٘مد ذيمرت ذم رؾم٤مًمتؽ ُم٤م يٜمٞمػ قمغم أرسمٕملم سمٞمت٤ًم ُمـ أؿمٕم٤مر ُمقًمقي  ـ 9

                                                 
 .791: 4اعمٞمزان  (9)
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ؿمٕم٤مر، وًمٙمـ أمل يٙمـ ُمـ وهمػمه، وىمد ؾمٕمٞم٧م إمم شمٓمٌٞمؼ ُم٘م٤مصدك ُمـ ظمالل هذه إ

إضمدر سمٛمـ خترج ُمـ إقمدادي٦م اًمٕمٚمقي، وشمتٚمٛمذ قمغم يد ُمٓمٝمري، أن يرضمع سمِم٠من حت٘مٞم٘مف 

 ذم طم٘مٞم٘م٦م اًمقطمل إمم اًم٘مرآن ٟمٗمًف، وأن يًتٜمٓمؼ أي٤مت ًمٚمقصقل إمم طمّؾ هذه اعمٕمْمٚم٦م؟

ذيمرت ذم رؾم٤مًمتل: أّن هٜم٤مك أي٤مدي حت٤مول شمقفمٞمٗمٙمؿ ًمٖم٤مي٤مهت٤م وُمآرهب٤م، وُمرادي  ـ 4

يمالُمٙمؿ يٓمرح ذم وىم٧م ؿمّٛمر اًمٖمرب ومٞمف قمـ ؾم٤مقمديف ًمٚمتِمٝمػم سم٤مًمٜمٌل إيمرم  هق أن

وؿمتٛمف، وإن ُم٘م٤مسمٚمتٙمؿ إومم واًمث٤مٟمٞم٦م ىمد شمزاُمٜم٧م ُمع ٟمنم اًمرؾمقم اًمٙم٤مريٙم٤مشمقري٦م ذم 

اًمداٟمامرك، واًمتل شمًخر ُمـ ٟمٌل اإلؾمالم، ويًٕمك أطمد اعمٛمثٚملم ذم اًمؼمعم٤من اهلقًمٜمدي إمم 

 أٟمٔم٤مر اعمِم٤مهديـ. قمرض ومٞمٚمؿ ئمٝمر اًم٘مرآن ىمٌٞمح٤ًم ذم

أرهم٥م قمٜمد قمقديت إمم إيران أن ٟمٕم٘مد طمقارًا ُم٤ٌمذًا ُمع »ضم٤مء ذم اعم٘م٤مسمٚم٦م ىمقًمؽ:  ـ 1

، وىمد ومرطم٧م هلذا اعم٘مؽمح يمثػمًا، شاًمِمٞمخ اًمًٌح٤مين ذم أضمقاء آُمٜم٦م وه٤مدئ٦م إذا أُمٙمـ ذًمؽ

ي١ميد ذًمؽ اًمٌح٨م اًمذي يم٤من ًمٜم٤م ذم ُمٜمزل اًمًٞمد وم٤موؾ ُمٞمٌدي، واًمذي يمٜم٧م أٟم٤م اًمداقمل 

سمٓمٚم٥م ُمٜمل، وًمٙمٜمٜمل أدمٜم٥م × يمام يم٤مٟم٧م دقمقشمٙمؿ ًمتٗم٘مد ُم١مؾم٦ًم اإلُم٤مم اًمّم٤مدقًمف، 

اعمٜم٤مفمرة إذا يم٤من اهلدف ُمٜمٝم٤م إفمٝم٤مر ٟمٗمز، وآُمؾ أن ٟم٘مٞمؿ سمحث٤ًم قمٚمٛمٞم٤ًم ذم اعمٜم٤مخ اًمذي 

 شمٗمْمٚمقٟمف أٟمتؿ ًمٚمقصقل إمم احل٘م٤مئؼ.

أرى ُمـ واضمٌل وُم٤م يٛمٚمٞمف وٛمػمي أن أـمٚم٥م ُمـ »ذيمرشمؿ ذم ظم٤ممت٦م رؾم٤مًمتٙمؿ:  ـ 7

أن ٓ يًٙم٧م أُم٤مم آٟمحراوم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م، وأن ٓ  (اًمًٌح٤مين) ًمِمٞمخؾمامطم٦م ا

ي٘مّر ًمف ىمرار إذا شمٕمرض ُمٔمٚمقم ًمٔمٚمؿ فم٤ممل، وأن يٌ٘مك وومٞم٤ًم ًمٚمٕمٝمد اًمذي ىمٓمٕمف اهلل قمغم 

 .شاًمٕمٚمامء، وأن يٙمقن ذم ذًمؽ أؾمقة ًممظمريـ

ة؟! ًم٘مد أًمٞمس ذم هذه اًمٙمٚمامت اٟمتٝم٤مك حلرُمتل، ومٛمتك يمٜم٧م ُمٕم٤مودًا ًمٚمٔم٤معملم واجلٗم٤م

دم٤موزت اًمثامٟملم ُمـ قمٛمري، وُمٜمذ أسمٍمت ٟمٗمز يمٜم٧م ىمريـ اًم٘مٚمؿ واًمٙمت٤مب واًمتدريس 

ًمـ شم٘مّدس أُم٦م مل ي١مظمذ ومٞمٝم٤م »: ‘واًمتٌٚمٞمغ، ويمٜم٧م دائؿ اًمتذيمػم سمحدي٨م اًمٜمٌل

 .شًمٚمٛمٔمٚمقم طم٘مف ُمـ اًمٔم٤ممل همػم ُمتٕمتع
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وًمٙمـ قمٚمٞمٙمؿ أن شمدريمقا أن اًمٔمٚمؿ اًمذي يتٕمرض ًمف رؾمقل اهلل واعمًٚمٛملم فمٚمؿ مل 

ِمٝمد ًمف اًمت٤مريخ ُمثٞماًل، ومٛمـ ضمٝم٦م شمٕمٛمد اًمدول اًمٖم٤مص٦ٌم واًمٔم٤معم٦م إمم ُمٝم٤ممج٦م اًمرؾمقل ي

إيمرم وشمٕم٤مًمٞمٛمف اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م هتْمؿ طم٘مقق أشم٤ٌمقمف وشمّم٤مدر طم٘مقىمٝمؿ 

 سمِمٙمؾ ؾم٤مومر.

ومتٕم٤مَل ٟمتٕم٤مهد قمغم اًمقىمقف إمم ضم٤مٟم٥م اعمٔمٚمقم ذم هذه اعمقاضمٝم٦م، وأن ٟم٘م٤مرع اًمٔمٚمؿ 

 قم، وأن ٟمداومع قمـ اعمٔمٚمقُملم سمٙمؾ ومخر واقمتزاز. ًمٜمٜمتزع ُمٜمف طم٘مقق اعمٔمٚم

 

 ايببػا٤ ٚايٓش١ً: اجلٛاب ايجاْٞ يًدنتٛز ضسٚؽ يف زّدٙ ع٢ً ايػٝذ ايطبشاْٞ 

 ؾمامطم٦م إؾمت٤مذ اعمحؽمم آي٦م اهلل ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين.

سمٕمد اًمتحٞم٦م واًمًالم، وم٘مد وصٚمتٜمل رؾم٤مًمتٙمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م، وىمد يمٜم٧م ىمٌٚمٝم٤م أيمؼم طمًـ 

رؾم٤مئٚمٙمؿ، وىمد زادت رؾم٤مًمتٙمؿ إظمػمة ُمـ إيم٤ٌمري وإضمالزم  فمٜمٙمؿ اًمذي اطمتقشمف مجٞمع

 ًمٙمؿ.

ًم٘مد سمدأشمؿ احلدي٨م ُمـ )اًم٘مقس اًمٜمزوزم( قمـ أومٙم٤مري وأطمقازم ذم اًمٕم٘مديـ 

إظمػميـ، أي ُمـ طملم ٟمنمي ًمٙمت٤مب )ىمٌض وسمًط شمئقريؽ ذيٕم٧م( ومام سمٕمد. وأٟم٤م 

ضمٝمؾ ؾمٕمٞمد سم٠من أرايمؿ ُمٝمتٛملم سم٠موو٤مقمل، راصديـ أي٤مم ؾُمٕمدي وٟمحز، وًمٙمٜمٜمل أ

ُمقىمع اعمرصد. يٌدو أن اًمِم٤مىمقل وآؾمٓمرٓب سمٞمديمؿ، وهبام شم٘مٞمًقن ارشمٗم٤مع اًمِمٛمس، 

ـْ ًمق قم٤مد إُمر إزّم ًم٘م٧ًم إومٙم٤مر  وحتٙمٛمقن سمّمٕمقد وأومقل اًمٙمقايم٥م. ًمٞمس ُمٝماًم، وًمٙم

 سمٛمٕمٞم٤مر احلّج٦م وُمٞمزان احل٘مٞم٘م٦م، وُمٜمح٧م اعمخ٤مـم٥م طمٔم٤ًم ُمـ آظمتٞم٤مر وطم٘م٤ًم ذم آضمتٝم٤مد. 

ت ذم ـمٝمران وىمؿ اطمتججتؿ ومٞمٝم٤م قمكّم طمقل سمٕمض اعم٤ًمئؾ، ٟمّقهتؿ سم٤مضمتامقم٤مت قم٘مد

واقمتؼمشمؿ قمدم اىمتٜم٤مقمل سمحججٙمؿ دًمٞماًل قمغم هٌقـمل. وًم٧ًم أدري عم٤مذا ٓ شمْمٕمقن 

ه٤مُمِم٤ًم وٞم٘م٤ًم ٓطمتامل أن يٙمقن اًمْمٕمػ ذم طمجتٙمؿ، وًمٞمس ذم ُمٕمت٘مدي وصدىمل؟ إٟمٜمل 

اًمٙمذب  أشمذيّمر شمٚمؽ آضمتامقم٤مت ضمٞمدًا، طمٞم٨م حتدصمتؿ قمـ طمًـ اًمّمدق قم٘ماًل وىمٌح
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قم٘ماًل، وىمٚم٧م ًمٙمؿ طمٞمٜمٝم٤م: إن اعمٕمتزًم٦م يرون أن اًم٘مٌٞمح قم٘ماًل هق اًمٙمذب إذا يم٤من و٤مرًا، 

وٓ يرون ىمٌح ُمٓمٚمؼ اًمٙمذب طمتك وإن مل يٙمـ و٤مرًا، وىمد أىمررشمؿ ذًمؽ ذم طمٞمٜمٝم٤م، 

وقمٜمده٤م ىمٚم٧م ًمٙمؿ: إذًا ٓ ُم٤مٟمع قمٜمديمؿ ُمـ أن يٙمذب اهلل قمغم قم٤ٌمده يمذسم٦م شمٕمقد سم٤مًمٜمٗمع 

ـّ ٟمًٌتف وئٞمٚم٦م ضمدًا، هؾ قمٚمٞمٝمؿ )ؾمقاء ذم اًم٘مرآ ن أو همػمه(، وم٘مٚمتؿ: إن ذًمؽ حمتٛمؾ، وًمٙم

 شمذيمرون ذًمؽ؟

يم٤من ذًمؽ اضمتٝم٤مدًا ُمٜمٙمؿ ذم سم٤مب اطمتامل صدور اًمٙمذب قمـ اهلل، وأٟم٤م ٓ أًمقُمٙمؿ قمغم 

اضمتٝم٤مديمؿ هذا، وٓ أـمٚم٥م ُمٜمٙمؿ اًمتقسم٦م، وًمٙمٜمٜمل أقمج٥م ُمٜمٙمؿ طملم شمٕمزًمقن ؿمخّم٤ًم 

اًمتح٘مٞمؼ قمغم اًمت٘مٚمٞمد، وٓ خيِمك ىمًقة أًمًٜم٦م ىم٣م قمٛمرًا ذم آضمتٝم٤مد ُمتقاوٕم٤ًم، ُم١مصمرًا 

إرصمقذويمًٞم٦م، ويٜمٔمر إمم اًمقطمل ُمـ ظمالل ٟم٘مد اًمٕم٘مؾ، اًمذي هق ه٦ٌم ُمـ اهلل، وهق قمغم 

 صم٘م٦م ُمـ أن اًمنميٕم٦م ُمـ اعمٜمٕم٦م سمحٞم٨م ٓ شمٜمٝم٤مر سمآراء أُمث٤مزم.

وإٟمٙمؿ إذ رصدشمؿ ىمقس ٟمزول قم٘مٞمديت طمٌذا ًمق رصدشمؿ أيْم٤ًم ىمقس صٕمقد اًم٘مًقة 

ودمٜمٌتؿ ؿمٌٝم٦م اًمتقاـم١م ُمع اجلٗم٤مة، ومل شمًٝمٛمقا سمًٙمقشمٙمؿ سمزي٤مدة ؿمحذ  ُمـ سم٤مب اًمرأوم٦م،

ض هل٤م  وص٘مؾ ؾمٞمقف اًم٘م٤ًمة، وأظمذشمؿ سمٜمٔمر آقمت٤ٌمر اعمٔم٤ممل اًمتل شمٕمرو٧م هل٤م، سمؾ وشمٕمرَّ

مجٞمع محٚم٦م إىمالم، وؿمجٌتؿ هذه اعمٔم٤ممل. ه٥م أن ُم٠ًمًمتل هّٞمٜم٦م، ومام هق ذٟم٥م ذًمؽ اعمرضمع 

ل وٓ يزول، ومام هل ضمريرشمف اًمتل اؾمتحؼ ُمـ اًمٗمّذ، وومريد قمٍمه، اًمذي شمزول اجل٤ٌم

أضمٚمٝم٤م شمٚمؽ اًمّمقاقمؼ ُمـ اًمٕمذاب، وعم٤مذا أظمٗمٞمتؿ وؾم٤مئر اعمراضمع رؤوؾمٙمؿ ذم اًمؽماب 

ومل شمٌدوا أّي اقمؽماض؟! إن اًمٔمٚمؿ اًمذي حلؼ هبذا اًمٗم٘مٞمف ُمـ احلّم٤مر واحلٌس وإمل، 

ؾمتالطم٘مٜم٤م إمم يقم وٓ زال يٕم٤مين ُمٜمف، مل يٙمـ ًمٚمًاموات أن شمتحٛمٚمف. إن شمٌٕم٦م هذا اًمٔمٚمؿ 

 اًم٘مٞم٤مُم٦م، وهٜم٤مك ُمثٚمف اًمٙمثػمون.

ُمتك وأيـ يِمٝمد ه١مٓء اًمٜم٤مس طم٤ًمؾمٞم٦م اًمٔمٚمؿ؟ ويمٞمػ ي١مُمٜمقن ويث٘مقن ذم أن 

اعمجتٛمع اإلؾمالُمل هق اعمجتٛمع اًمذي ي١مظمذ ومٞمف ًمٚمٛمٔمٚمقم طم٘مف همػم ُمتٕمتع، يمام أذشمؿ 

وُماليم٤ًم ُمًتِمٝمديـ سمٕم٤ٌمرة هن٩م اًمٌالهم٦م، وُمٜمذ ؾمٜمقات وأٟم٤م أشمٕمٚمٛمٝم٤م وأضمٕمٚمٝم٤م ُمٕمٞم٤مرًا 
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  إلصدار إطمٙم٤مم.

 

 ملاذا ٜكعـ إميإ ايػباب بايدٜٔ؟ َٔ املطؤٍٚ احلكٝكٞ؟ 

ذيمرشمؿ ُمِمٗم٘ملم أن اًمِمٌٝم٤مت اًمتل أصمػمه٤م شمْمٕمػ إيامن اًمِم٤ٌمب! أٓ شمٗمٙمرون أن 

ؾمٚمقك سمٕمض قمٚمامء اًمّديـ ممَـّ ي١مصمرون اًمراطم٦م، وأىمقاهلؿ اًمتل حت٤مرب اًمٗمٙمر، أيمثر شم٘مّمػمًا 

شمٕمٚمٛمقن أيَّ رء ي٘ميض قمغم اإليامن؟ إٟمف ٟمنم اخلراوم٦م وُم١ًموًمٞم٦م ذم هذا اخلّمقص؟ أ

سم٤مؾمؿ اًمديـ، واًمٔمٚمؿ سم٤مؾمؿ اهلل، واًمًٙمقت أُم٤مم اًمٔمٚمؿ، طمٞم٨م شمِمٝمدون طم٤مًمٞم٤ًم أن ٟم٘مد 

اًم٘مٞم٤مدة ذم إيران ي٤ًموق آٟمتح٤مر، إٟمٙمؿ شمؽميمقن شمالسمٞم٥م هذه اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل شم٘مّقض 

سمحج٦م إوٕم٤مذم إليامن  اإليامن، وشم٘ميض قمغم اًمٕمدل، وشمٙمنون مجٞمع اجلرار قمغم رأد؛

اًمِم٤ٌمب. إن ذب اخلٛمقر واًمٕمرسمدة، يمام ي٘مقل طم٤مومظ اًمِمػمازي، ًمٞم٧ًم سم٠مظمٓمر ُمـ 

اخت٤مذ اًم٘مرآن ُمّمٞمدة ًمٚمتٛمقيف قمغم اًمٜم٤مس. وهؾ يٌدي قمٚمامؤٟم٤م دم٤مه هذا اًمتٛمقيف ٟمٗمس 

احل٤ًمؾمٞم٦م اًمتل يٌدوهن٤م دم٤مه اًمتٗمًػم؟ ُمتك ؿم٤مهد ؿم٤ٌمسمٜم٤م وأيـ ؾمٛمٕمقا يمالُم٤ًم طمًٜم٤ًم، أو 

ؾم٦ٌم، ُمـ قمٚمامء اًمدوًم٦م شم٤ًمقمد قمغم شمٕمزيز إيامهنؿ؟ وُم٤مذا ؿم٤مهدوا ُمـ اعم١مؾم٦ًم ؾمٚمقيمٞم٦م ُمٜم٤م

اًمديٜمٞم٦م اًمروطمٞم٦م همػم ضمًامٟمٞمتٝم٤م يمل شمًٛمق أرواطمٝمؿ؟ هؾ هٜم٤مك ُمـ ُم١مذِّ ًمٚم٘مقل أو 

اعمجٚمس اًمٜمٞم٤ميب، وظمتؿ طم٤مؿمٞم٦م ىم٤مئٛم٦م  اًمًٚمقك احلًـ همػم سمٕم٨م ذوي إُمزضم٦م اًم٤ٌمردة إمم

ًمزُم٤من، واًمؽموي٩م ًمٚمخراوم٤مت ُمـ قمغم اعمٜم٤مسمر اًمٗم٤مئزيـ ذم آٟمتخ٤مسم٤مت سمختؿ ص٤مطم٥م ا

واإلذاقم٦م واًمتٚمٗمزة، وآٟم٘مْم٤مض قمغم اعمخ٤مًمٗملم، وإصم٤مرة اًمدمه٤مء قمغم اًمٕمٜمػ، وظمٜمؼ 

ريـ، وسمٜم٤مء ُمدرؾم٦م اعمٕمّمقُمٞم٦م واؾمتٝمالك ؾمٝمؿ اإلُم٤مم  إومٙم٤مر اجلديدة، واؾمتت٤مسم٦م اعمٗمٙمِّ

وهتؽ طمرُم٦م ُمرضمع اعمٕمّمقم ومٞمٝم٤م، وإصم٤مرة اًمٗمتـ ُمـ طملم ٔظمر قمغم يد ه١مٓء اًمٕمٚمامء، 

أو ؿمخص حمؽمم، واإلؾم٤مءة إمم اًمٕمروم٤مء وشم٘مقيض سمٞمقهتؿ قمٚمٞمٝمؿ، وحتًلم اإلره٤مب 

واًمؽموي٩م ًمف ذم صالة اجلٛمٕم٦م؟ إن ُم١مؾمًتٜم٤م اًمديٜمٞم٦م ٓ شمدرك دوره٤م اًمّزء ذم إوٕم٤مف 

إيامن اًمِم٤ٌمب، وشميب يٛمٞمٜم٤ًم وؿمامًٓ ذم اًمٌح٨م قمـ اجل٤مين واعم٘مٍم! وًمٙمل ٟمٙمقن 
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ٜمل ىمٚم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء اًمزاهديـ اًمٕمٗمٞمٗملم ُمـ هذه اجلامقم٦م، وًمق ُمٜمّمٗملم قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمًتث

مل يٙمـ همريض ُمـ هذه إومٙم٤مر اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمٙمالُمٞم٦م ؾمقى إىم٤مُم٦م اًمٕمدل وٟمنم اًمٗمْمٞمٚم٦م عم٤م 

 أـمٚم٧م اًمٙمالم ذم اٟمحراوم٤مت قمٚمامء اًمديـ. 

قمٜمدُم٤م يؼمز هم٤مومؾ ذم ىم٤مومٚم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء سم٘مؿ، ويٚم٘مل درؾم٤ًم ذم اًم٘متؾ واإلره٤مب، سم٤مًمتزاُمـ 

ُمع قمرض ومٞمٚمؿ )اًمٗمتٜم٦م( ذم إصم٤ٌمت قمٜمػ اعمًٚمٛملم وإره٤مب اإلؾمالم، ويٙمٜمل ذًمؽ اًمٗم٘مٞمف 

سمام هق أسمٚمغ ُمـ اًمتٍميح، ىم٤مئاًل سم٠من قمغم اعمًٚمٛملم ُمٕمروم٦م ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ ومٕمٚمف دم٤مه هوش! 

عم٤مذا ٓ يٜمتٗمض سمقضمٝمف أىمراٟمف، ًمٞم٘مقًمقا ًمف: إذا يم٤من هذا إومت٤مء ومٚمامذا حتدد ُمّمداىمف؟ وإذا 

طم٘مؽ ذم إصدار إطمٙم٤مم ُمع وضمقد اًمقزم اًمٗم٘مٞمف؟ وعم٤مذا ٓ ي٠مظمذون يم٤من طمٙماًم ومام هق 

سمخٜم٤مىمف؛ سم٥ًٌم أظمذه سمخٜم٤مق اإلؾمالم؛ وسم٥ًٌم شمِمقيف ؾمٛمٕم٦م اعمًٚمٛملم؛ وُمٜمٕمف ُمـ 

 اًمتح٘مٞمؼ؛ واحل٨ّم قمغم اًمٕمٜمػ ذم ىم٤ٌمل إدًم٦م واحلج٩م؟

زة؟ هؾ يِم٤مهدون اٟمٕمدام اًمث٘م٤موم٦م، سمؾ شمدُمػم  ومامذا شمتقىمٕمقن ُمـ هذه اعمِم٤مهد اعم٘مزِّ

ث٘م٤موم٦م قمٞم٤مٟم٤ًم، ومٞم٘مقى إيامهنؿ؟ أم خيجٚمقن ُمـ يمقهنؿ ُمًٚمٛملم؟ ٓ شمٜمًقا أن اًم٘مرون اًم

إرسمٕم٦م إظمػمة ؿمٝمدت اًمٙمثػم ُمـ ُم١مًمَّٗم٤مت اعمٚمحديـ واًمٙمٗمرة واعم٤مديلم اًمتل شمٌٓمؾ 

اًمتٕم٤مًمٞمؿ اعمًٞمحٞم٦م وشمًخر ُمٜمٝم٤م، إٓ أن اًمذي ىمّمؿ فمٝمر اًمٙمٜمٞم٦ًم مل شمٙمـ هذه اعم١مًمَّٗم٤مت، 

ٙمرادًم٦م ٕؿمخ٤مص ُمثؾ هم٤مًمٞمٚمق، سمرهمؿ أهنؿ مل ي٘متٚمقه، سمؾ اىمتٍم وإٟمام ُمقاضمٝم٦م وحم٤مرسم٦م اًم

أُمرهؿ قمغم طمًٌف واطمتج٤مزه ذم سمٞمتف، وٓ زاًم٧م اًمٙمٜمٞم٦ًم حتٛمّر ظمجاًل ُمـ ظمزهي٤م، وٓ 

يزال ضمٌٞمٜمٝم٤م يرؿمح قمرىم٤ًم سم٥ًٌم اؾمتحٞم٤مئٝم٤م، وٓ أُمؾ هل٤م ذم يقم ُمنمق شمٜمٕمؿ ومٞمف سمجٗم٤مف 

 ذًمؽ اًمٕمرق سمحرارة ؿمٛمًف!

اًمٕمروم٤مء دون اًمٗم٘مٝم٤مء، وًمذًمؽ ًم٧ًم أظمِمك هذه ًم٘مد طمّمٚم٧م قمغم إيامين ُمـ 

 اًمٗمرىمٕم٤مت قمغم ٟمٗمز وإيامين.

وأُم٤م أٟمتؿ اًمٗم٘مٝم٤مء ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمِم٤ٌمب اًمذيـ ي٠مظمذون ديٜمٝمؿ ُمٜمٙمؿ، صمؿ ُم٤م إن يٗمتحقا 

قمٞمقهنؿ طمتك يًتِمٕمروا رائح٦م اًمدم واًمٕمٜمػ ُمـ أومقاه أؾم٤مشمذهتؿ، ومٞمٝمتز إيامهنؿ يمٖمّمـ 
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 رىمٞمؼ أُم٤مم اًمٕمقاصػ.

رم اًمِمػمازي، اًمذي ٓ يتقرع ىمٚمٛمف قمـ إًمٗم٤مظ اًم٘مٌٞمح٦م، وُمع أو ٟمذيمر آي٦م اهلل ُمٙم٤م

ذًمؽ يٓمٚم٥م ُمٜمل اًمتقسم٦م، دون أن يدرك أن اًمتقسم٦م إٟمام شمٙمقن ُمـ اعمٕمّمٞم٦م دون اعمٕمروم٦م، ومام 

اًمتل شمٜمنم اًمٔمٚمٛم٦م، وشمٕمتؼم اعمٕم٤مرف ُمـ مجٚم٦م اعمٕم٤ميص، وُم٤م أؾمقأ  شأٟمقار اًمٗم٘م٤مه٦م»فمٜمؽ سمـ 

ؿ إومٙم٤مر سمختؿ احلالل واحلرام، ويٓم٤مًم٥م درس هذا اًمٗم٘مٞمف اًمذي حيّرم اًمٗمٙمر، وخيت

 اعمح٘م٘ملم سم٤مًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر!

وإذا همْمْمٜم٤م اًمٓمرف قمـ ؾمٙمقشمٙمؿ ي٤م ؾمامطم٦م اًمًٌح٤مين قمـ ه١مٓء اًمٗم٘مٝم٤مء ومام قم٤ًمٟم٤م 

 ٟمّمٜمع طملم ٟمرايمؿ وأٟمتؿ شمٕمٛمٚمقن قمغم شمٙمريؿ اًمت٤مومٝملم؟!

شمًخر وىمٚمتؿ ذم هٗمقة شم٤مرخيٞم٦م: إن يمالُمل ىمد اىمؽمن سمٜمنم صحٞمٗم٦م داٟمامريمٞم٦م ًمرؾمقم 

ىمد ؾمٌؼ أن ذيمرشمف × ُمـ اًمٜمٌل، ومٕمكّم اًم٘مقل: إن سمحثل طمقل يمالم اًم٤ٌمري ويمالم حمٛمد

، واعم٘م٤مسمٚم٦م ُمع اًمّمحٗمل اهلقًمٜمدي يم٤مٟم٧م شسمًط دمرسمف ٟمٌقي»ىمٌؾ قمنم ؾمٜمقات ذم يمت٤مب 

ىمٌؾ ؾمٜم٦م شم٘مري٤ًٌم، وىمٌؾ إهمالق جمٚم٦م )اعمدرؾم٦م(، وقمٚمٞمف يٙمقن إول ىمد طمدث ىمٌؾ صمامين 

اعمٜم٤موئ ًمٚمحري٦م، واًمث٤مين سمٕمد ذًمؽ سمًٜمتلم. وذم شمٚمؽ  ؾمٜمقات ُمـ رؾمؿ اًمٙم٤مريٙم٤مشمقر

، وىمد وّٛمٜمتف شٓ يٛمٙمـ اًمتالقم٥م سم٤مؾمؿ حمٛمد»اًمؼمه٦م يمت٧ٌم ؿمٕمرًا ذم اعمٜم٤مؾم٦ٌم قمٜمقٟمتف سمـ 

 اًمٕم٤ٌمرات أشمٞم٦م:

إن هذا آؾمؿ هق ذف اعمًٚمٛملم وصمروهتؿ اعم٘مدؾم٦م، وهق ًمقاء ومخر وؿمٕمر ومٙمر »

وإـمٝم٤مر ذم اًمٜمِم٠مشملم. إن اؾمؿ أمحد هق  اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، وُمث٤مل جلٛمٞمع أرواح اًمٙمرام

 . شاؾمؿ جلٛمٞمع إٟمٌٞم٤مء

وىمٌؾ قم٤مم وٟمّمػ يم٤من زم سمح٨م شمٗمّمٞمكم ذم ٟم٘مد يمالم اًم٤ٌمسم٤م سمٞمٜمٞمدويمتقس اًم٤ًمدس 

سمام أن اعمًٚمٛملم يٕمتؼمون اًم٘مرآن قملم يمالم اهلل ًمذًمؽ ٓ ي٘مقُمقن »قمنم طمٞم٨م ىم٤مل: 

ة قمغم ُمقىمٕمل آًمٙمؽموين. . وإن مجٞمع هذه اًمٌحقث واًمٙمت٤مسم٤مت ُمقضمقدشسمتٗمًػمه وشم٠مويٚمف

 وُمع ذًمؽ أّي ُمقىمع يٌ٘مك ًمِمٌٝم٦م اًمتقاـم١م ُمع اعمٕم٤مٟمديـ واًمٓم٤مقمٜملم سم٢مؾمالُمٜم٤م؟!
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ومال شمٚمؽ اًمّمحٞمٗم٦م اًمتل شمت٤مضمر سم٤مًمقٓي٦م، واًمتل ًمٞمس هل٤م ُمـ هّؿ ؾمقى حتريػ احل٘م٤مئؼ 

وشمًقيؼ اًمٕمٜمػ، وشمتٝمٛمٜمل قمٚمٜم٤ًم؛ سم٥ًٌم أومٙم٤مري؛ سم٤مًمٕمامًم٦م ًمٚمٛمقؾم٤مد واًمز آي أي، دون 

٤مقمؽماض ُمٜمٙمؿ، وٓ أوًمئؽ اًمذيـ يٓم٤مًمٌقٟمٜمل سم٤مًمتقسم٦م، وحيروقن اعمًٚمٛملم أن شمقاضمف سم

قمكّم سم٤مًمٕمٛمؾ سمتٙمٚمٞمٗمٝمؿ، ٓ أطمد ُمٜمٝمؿ خيدم اعمٕمروم٦م واًمٕمداًم٦م واخلػم واحل٘مٞم٘م٦م، وٓ حيٚمقن 

وسمدًٓ  قم٘مد اعمِم٤ميمؾ سمٙمٚمامهتؿ، سمؾ يثٌتقن ُمـ ظمالهل٤م أهنؿ هم٤مومٚمقن قمٜمٝم٤م وٓ قمٚمؿ هلؿ هب٤م.

واًمٕم٘مٚمٞم٦م يٚمج٠مون إمم أؾمٚمح٦م ىمديٛم٦م صدئ٦م، ُمـ ىمٌٞمؾ:  ٘مٞم٦مُمـ اخلقض ذم اًمٌحقث اًمتح٘مٞم

ريـ سمذًمؽ  ديـ، واًمتٝمديد سم٤مًمٕم٘مقسم٤مت اًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي٦م، ُمٙمرِّ اًمٙم٧ٌم، وإؾمٙم٤مت اعمجدِّ

أظمٓم٤مء إؾمالف سمٕمدم اقمت٤ٌمرهؿ سم٤مًمتج٤مرب اًمت٤مرخيٞم٦م ًمألدي٤من وإىمقام اًم٤ًمسم٘ملم، 

 ٜمك زواهل٤م. يم٤مًمذي يٖمٛمض قمٞمٜمٞمف يمل ٓ يرى اًمِمٛمس، وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف يتٛم

ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ اًمًٌح٤مين، أود إقمالُمٙمؿ سم٠من إظمراج اإلهلٞم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ مجقده٤م، 

واًمٕمقدة هب٤م إمم ُم٤م ىمٌؾ اعمٜم٤مخ إرصمقذويمز، وآؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمٕمٚمقم وإسمح٤مث اجلديدة، 

هق ذط سم٘م٤مء اإلؾمالم ذم اًمٕم٤ممل اعمٕم٤مس. وٓ يٙمقن ذًمؽ إٓ ُمـ ظمالل اًمتح٘مٞمؼ احلر 

ذا ٓ يتٜم٤مؾم٥م واإلره٤مب واًمتٙمٗمػم، وإذا أرادت احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م أن واًمقاؾمع، وه

شمقايم٥م هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م أو شم٘مقده٤م ومٕمٚمٞمٝم٤م أن حتت٤مط ذم ؾمٚمقيمٞم٤مهت٤م وظمٓم٤مسم٤مهت٤م، وإذا مل شمًتٓمع 

 زرع اًمزهقر ومال شمٜمثر إؿمقاك. 

وأٟم٤م ؾمٕمٞمد ٓهتامم اعمراضمع واعمِم٤ميخ اًمٕمٔم٤مم هبذا اًمٌح٨م، وقمغم رأؾمٝمؿ اًمِمٞمخ 

ًمذي هق سمحؼ ومخر اعمرضمٕمٞم٦م واعم١مؾم٦ًم اًمديٜمٞم٦م، وأقمتؼم هذا آهتامم دًمٞماًل اعمٜمتٔمري، ا

ـّ اًمذي يًقؤين وحيٌط اجلٛمٝمقر هل ًمٖم٦م اًمٕمٜمػ  قمغم أمهٞم٦م احلقزة وظمٓمقرة اعم٠ًمًم٦م، وًمٙم

 واًمتٙمٗمػم، اًمتل يٜمٌٖمل ووع طمدًّ هل٤م.

 

  ٚقؿ١ َع ايٍٓكاد

:ًٚ هل ٟمٔمري٦م ي٘مٌٚمٝم٤م اًمٕم٘مؾ، اًمٜمٔمري٦م اًمتل يراد هل٤م طمؾ ُمِمٙمالت )يمالم اًم٤ٌمري(، و ثٕٚٔ
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ويٛمٙمـ آؾمتدٓل قمٚمٞمٝم٤م واًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م، وشمٕملّم ؾمٝمؿ ؿمخّمٞم٦م حمٛمد اًمٜم٤مؾمقشمٞم٦م واًمٌنمي٦م 

ـ واًمتل أيمد قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرآن سمِمدة وهمٗمؾ قمٜمٝم٤م اًمٜم٤مىمدون ـ ذم ُم٠ًمًم٦م اًمقطمل سمال زي٤مدة أو 

ؼم ٟم٘مّم٤من، واًمتل يدقمٛمٝم٤م مجٝمقر يمٌػم ُمـ اًمٕمروم٤مء واًمٗمالؾمٗم٦م اعمًٚمٛملم ًم٧ًم أدري ملَ شمٕمت

 ُمثؾ هذه اًمٜمٔمري٦م ـ قمٛمدًا أو همٗمٚم٦م ـ ٟمٗمٞم٤ًم ًمٙمالم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم، وحم٤مرسم٦م ًمٚم٘مرآن؟!

إن ُمٕمرومتل سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ـ سمحٛمد اهلل ـ إذا مل شمٙمـ أيمثر ُمـ ُمٕمرومتل سم٤معمثٜمقي ومٝمل 

ًمٞم٧ًم سم٠مىمؾ ُمٜمف، وإن مجٞمع أي٤مت اًمتل اؾمتِمٝمد هب٤م ؾمامطم٦م آي٦م اهلل اًمًٌح٤مين، وهمػمه ُمـ 

، ُمثؾ: اًم٤ًمدة قمٌد اًمٕمكم سم٤مزرگ٤من، وطمًٞمٜمل ـم٤ٌمـم٤ٌمئل، وأي٤مزي، اًمٜم٤مىمديـ اعمحؽمُملم

وآظمريـ، أطمٗمٔمٝم٤م ضمٞمدًا، وٓ شمقضمد قمٜمدي أّي٦م ُمِمٙمٚم٦م ذم طمٚمٝم٤م وومٝمٛمٝم٤م، وم٠مّي حمذور سملم 

أن يٙمقن اًم٘مرآن ٟم٤مزًٓ قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل، وان ضمؼمائٞمؾ هق اًمذي أٟمزًمف، وأٟمف يمالم اهلل، وأٟمف 

ر ذم ٟمزوًمف، مم٤م يْمٓمر  ، وأٟمف يم٤من﴾ُؿؾ﴿ُمٗمٕمؿ سم٠مًمٗم٤مظ ويمٚمامت  حيدث ًمٚمقطمل أن يت٠مظمَّ

اًمٜمٌل إمم آٟمتٔم٤مر، وأن اًمٜمٌل ىمد هُنَل قمـ اًمتٕمّجؾ ذم اًم٘مرآن ُمـ ىمٌؾ أن ي٘م٣م إًمٞمف وطمٞمف، 

وأن اًمٜمٌل مل يٙمـ ًمف احلؼ ذم شمٖمٞمػمه، وأن يمالم اهلل ىمد وصؾ إمم اًمٜم٤مس قمغم ٟمحق ُم٤م يم٤من 

ٙمقن اًم٘مرآن سمٛمجٛمققمف ٟمت٤مج يمِمػ يريده، وأن اًم٘مرآن ُمٕمجزة، وأُمث٤مل ذًمؽ، وسملم أن ي

ودمرسم٦م إلٟم٤ًمن اؾمتثٜم٤مئل ُمٌٕمقث ُمـ ىمٌؾ اهلل وُم١ميَّد ُمٜمف، وأن يمالُمف ىمد ُأُميض ُمـ ىمٌؾ 

 اهلل، وأن يمِمٗمف يم٤من ٟمتٞمج٦م حلٔم٤مت ومّذة وٟم٤مدرة ُمـ اًمتج٤مرب اًمروطم٤مٟمٞم٦م اعمتٕم٤مًمٞم٦م؟

 

 اجلُع بني اإلهل١ٝ ٚايطبٝع١ٝ 

قت واعمٓمر، وم٘مد ذيمر ذم اًم٘مرآن ًم٧ًم أدري ُم٤م هق شمٗمًػم اًمٜم٤مىمديـ ًمٔم٤مهرة ُمثؾ اعم

َس ِحَغ َمْقِِتَٚ﴿ُمرارًا أن اهلل هق اًمذي يتقمم ىمٌض إرواح سمٜمٗمًف:  ٍُ  ﴾اهللُ َيَتَقَّفَّ إَٕ

َُِؽ ادَْقِت افَِّذي ﴿(، أو أن اًمذي يتقمم ذًمؽ هق ُمٚمؽ اعمقت: 74)اًمزُمر:  ؿ مَّ ـُ ٚ ُؿْؾ َيَتَقؾَّ

ْؿ ُترْ  ُُ ْؿ ُثؿَّ إَِػ َربِّ ُُ َؾ بِ ِـّ ًُقنَ ُو (، أو أن اًمذي يتقمم ىمٌض أرواح اًمٜم٤مس 9)اًمًجدة:  ﴾َج

َْٚ﴿قمدد يمٌػم ُمـ اعمالئٙم٦م  ُِ ْتُف ُرُش (، أَومل يرد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أن 19)إٟمٕم٤مم:  ﴾َتَقؾَّ
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؟ وُمع ذًمؽ ٓ شمقضمد شواهل٤مسمٓملم ُمع ىمٓمر اعمٓمر إذا ٟمزل»ُمٚمٙم٤ًم يٜمزل ُمع يمؾ ىمٓمرة ُمٓمر: 

واعم٤مدي، وسملم ىمٌض اهلل ًمألرواح وىمٌْمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ هٜم٤مك ُمٜم٤موم٤مة سملم ُمقت اًمٜم٤مس اًمٓمٌٞمٕمل 

ٚجًٚ ﴿ُمٚمؽ اعمقت. أَوًمٞمس اهلل هق اًمذي ُيٜمزل اعمٓمر  اِت َمٚء َثجَّ ًِْكَ ـَ ادُ )اًمٜم٠ٌم:  ﴾َوَإَٔزْفَْٚ ِم

ومٝمؾ اًمتٗمًػم اًمٓمٌٞمٕمل واعم٤مدي ًمٔم٤مهرة ٟمزول اعمٓمر شمًٚم٥م اهلل ىمدرشمف ودمّرده قمٜمٝم٤م؟  (؟97

أ اعم٤ٌمدئ، واٟمف ذم ـمقل اًمٕمٚمؾ اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، وان مجٞمع إؿمٞم٤مء أًمًٜم٤م ٟم٘مقل ذم ذًمؽ: إن اهلل ُمٌد

شم٘مع سم٢مذٟمف وشمدسمػمه؟ وم٢مذا يم٤من يمذًمؽ عم٤مذا يٙمقن اًمٌٞم٤من اًمٓمٌٞمٕمل واعم٤مدي ًمٚمقطمل ويمالم اهلل 

وإسمراز دور اًمٜمٌل ومٞمف ىم٤مـمٕم٤ًم ًمٜمًٌتف إمم اهلل، وؾم٤مًم٤ًٌم ًمدور اهلل ومٞمف؟ وعم٤مذا ُيًتثٜمك اًمقطمل 

 ويتّؿ إؾمٜم٤مده إمم ُم٤م وراء اًمٓمٌٞمٕم٦م رأؾم٤ًم؟! ُمـ ىم٤مقمدة اًمٕمٚمؾ واعمٕمٚمقٓت، 

أومٙمر أطمٞم٤مٟم٤ًم وأىمقل ًمٜمٗمز: يٌدو أٟمٜم٤م قمدٟم٤م إمم اًمزُمـ اًمًحٞمؼ اًمذي يم٤من ومٞمف سمٕمض 

اعمتديٜملم يٕمتؼمون أن ٟم٦ًٌم اعمٓمر إمم دور اًمِمٛمس واًمٌح٤مر واًمري٤مح ُمٜم٤مومٞم٤ًم ًمٚمٛمِمٞمئ٦م اإلهلٞم٦م، 

ٗمس اعمٜمٓمؼ ٟمٜم٥ًم ٟمزول واسمؾ ومٙم٤مٟمقا يٜمًٌقن ٟمزول اعمٓمر إمم اهلل ُم٤ٌمذة، وه٤م ٟمحـ سمٜم

اًمقطمل إمم اهلل ُم٤ٌمذة، دون رسمٓمف سمٕمٚمٚمف اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م )ٟمٗمس اًمٜمٌل، وجمتٛمع قمٍمه، وقمٚمٛمف، 

وًمٖمتف، وُم٤م إمم ذًمؽ(، ُمًتٜمديـ ذم ذًمؽ إمم آي٤مت يمريٛم٦م شمٙمرر ذيمره٤م ذم اًم٘مرآن، ُمـ 

ٚ َإَٔزْفَْٚهُ ﴿ىمٌٞمؾ:  َّٕ ذم اًم٘مرآن سمِم٠من ، وٓ ٟمتدسمر ذم أن هذا اإلٟمزال واإلرؾم٤مل ىمد اؾمتٕمٛمؾ ﴾إِ

اعمٓمر واًمري٤مح أيْم٤ًم. وهذا ُم٤م يٛمٙمـ اؾمتٞمٕم٤مسمف ذم قم٤ممل ُمٗمٕمؿ سم٤مًٕمقهٞم٦م، وشمرى اهلل ومٞمف 

 حمٞمٓم٤ًم سمٙمؾ رء، وهذا هق قملم اًمٙمِمػ اعمحّٛمدي.

واًمٕمجٞم٥م أهنؿ ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٙمالم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم يٕمتؼمون اًمٜمزول جم٤مزي٤ًم، وًمٞمس 

ٙم٤من أقمغم إمم ُمٙم٤من أؾمٗمؾ، يمام هق احل٤مل ُم طم٘مٞم٘مٞم٤ًم، سمٛمٕمٜمك أن اعمراد ًمٞمس هق اًمٜمزول ُمـ

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمٓمر، وإٟمام يٕمٜمل اًمٜمزول ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م أرومع إمم ُمٙم٤مٟم٦م أدٟمك، أي ُمـ قم٤ممل 

اعمٚمٙمقت إمم قم٤ممل اعمٚمؽ، وًمٙمٜمٝمؿ يٌ٘مقن اًمٙمالم قمغم طم٘مٞم٘متف، وحيٛمٚمقٟمف قمغم إًمٗم٤مظ اًمتل 

ٗمك! ومٚمامذا ٟم٘مػ ذم شمّمدر ُمـ أومقاه اًمٌنم، وذم هذا ُمـ اإلهب٤مم وقمدم اًمقوقح ُم٤م ٓ خي

ُمٜمتّمػ اًمٓمريؼ؟ وعم٤مذا ٓ ٟمذه٥م إمم جم٤مزي٦م اًمٙمالم، وجم٤مزي٦م ٟمزوًمف ُمرة واطمدة، ًمػمشمٗمع 
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 اإلؿمٙم٤مل، أو ٟمذه٥م إمم يمقن يمؾ ُمٜمٝمام طم٘مٞم٘مل طمتك ٓ ٟمْمٞمع ذم هذه اعمت٤مه٤مت. 

َّٕٚ ﴿يٜمٌٖمل سمٜم٤م أن ٟمؽمطّمؿ قمغم روح اإلُم٤مم اًمٗمخر اًمرازي، طمٞم٨م ىم٤مل: ضم٤مء ذم اًم٘مرآن  إِ

ـُ  ْح ٚؾُِيقنَ َٕ ٚ َفُف حَلَ َّٕ َر َوإِ ـْ ْفَْٚ افذِّ وهذا ًمٞمس ومٞمف ُمٕمٜمك همري٥م يْمٓمّرٟم٤م إمم اًمٌح٨م قمٜمف  ،﴾َٕزَّ

ذم ُم٤م وراء اًمٓمٌٞمٕم٦م، ومام دام اعمًٚمٛمقن ىمد اهتٛمقا سمجٛمع اًم٘مرآن، وصمٌتف ذم اعمّمحػ يم٤من 

 ذًمؽ هق قملم احلٗمظ اإلهلل، وقمغم هذا ىمٞم٤مس إُمقر إظمرى. 

:ًٚ اًم٘مرآن ٟمت٤مج اًمٙمِمػ اًمٜمٌقي عمحٛمد سمـ قمٌد اهلل| ٓ إن ُم٤م ٟم٘مقًمف ُمـ أن  ثٚفث

يٕمٜمل قمدم صدق هذا اًمٙمِمػ، طمتك يٙمقن ُمـ طمؼ اًمٜمٌل شمٖمٞمػمه، أو أن شمٜمزل قمٚمٞمف 

 أي٤مت ُمتك ؿم٤مء ذًمؽ.

وٓ ي٘متٍم هذا قمغم اًمٜمٌقة، سمؾ يّمح طمتك سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم آيمتِم٤موم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ـ ايمتِم٤مف إؾمح٤مق ٟمٞمقشمـ ومال واًمٗمٚمًٗمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م أيْم٤ًم، وم٢مذا يم٤من ىم٤مٟمقن اجل٤مذسمٞم٦م ُم

يٕمٜمل ذًمؽ أن ٓ ي٘مقم هذا اًمرضمؾ سمجٝمقده اًمٕمٚمٛمٞم٦م ودم٤مرسمف، أو أن حيّؼ ًمف ىمقل يمؾ ُم٤م 

يريد سم٥ًٌم ايمتِم٤مومف هذا، أو أن يّمقغ شمٚمؽ اًمٜمٔمري٦م ووم٘م٤ًم ًمذوىمف، وهٙمذا ٟم٘مقل سم٤مًمٜم٦ًٌم 

 ًمٜمٔمري٦م أص٤مًم٦م اًمقضمقد اًمٗمٚمًٗمٞم٦م، ومال يًع صدر اًمديـ اًمِمػمازي أن يتج٤موز اًمؼمه٤من،

وأن يْمع اًمتٕم٤مريػ، وي١مؾمس اًم٘مقاقمد، ًمتٜم٤مؾم٥م رهم٤ٌمشمف وأهقائف، ومٝمق شم٤مسمع ًمٚمدًمٞمؾ، 

وًمٞمس اًمٕمٙمس، وإن يم٤من اؾمتدًٓمف وُمٕمرومتف قمغم ىمدر ـم٤مىمتف، وٓ يٛمٙمـ ٕي ؿمخص أن 

حيّٛمؾ ٟمٗمًف ومقق ـم٤مىمتٝم٤م: )احلٙمٛم٦م هل اًمٕمٚمؿ... سم٘مدر اًمٓم٤مىم٦م اًمٌنمي٦م(. وإذا دم٤موزٟم٤م 

٘م٦م طمتك سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمِمٕمر، وم٤مًمِم٤مقمر ٓ يٛمٙمٜمف ىمقل اًمٕمٚمؿ واًمٗمٚمًٗم٦م ٟمجد صدق هذه احل٘مٞم

اًمِمٕمر ُمتك سمدا ًمف ذًمؽ، سمؾ إُمر قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ مت٤مُم٤ًم، ومٝمق حمٙمقم ًمقطمل اًمِمٕمر، 

   وًمٞمس اًمِمٕمر ـمقع أُمره.

وىمد طمدث عمقًمقي سمٕمد أن أشمؿ اًمٙمت٤مب إول ُمـ اعمثٜمقي أن شمٕمن قمٚمٞمف ىمقل اًمِمٕمر 

ك قم٤مدت ًمف ىمرحيتف اًمِمٕمري٦م، ووم٤مو٧م احلٙمٛم٦م واؾمتٛمرت هذه احل٤مًم٦م قم٤مُملم يم٤مُمٚملم، طمت

 ُمـ سملم ضمقاٟمحف.
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اًمقاردة ذم اًم٘مرآن طم٘مٞم٘م٦م واوح٦م، وم٢من هذا إؾمٚمقب يٕمتؼم ُمـ  ﴾ُؿْؾ ﴿وًمٙمٚمامت 

ومٜمقن اًمٙمالم، طمٞم٨م ي٘مقم ومٞمف اعمتٙمٚمؿ سمتقضمٞمف اخلٓم٤مب ًمٜمٗمًف ذم طملم أن ُمراده ُمـ 

  ومظ اًمِمػمازي.اخلٓم٤مب همػمه، وهٜم٤مك أُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ ذم أؿمٕم٤مر ُمقًمقي اًمروُمل وطم٤م

َّٚ َإَٔزْفَْٚ ﴿وًم٧ًم أدري يمٞمػ يٕم٤مًم٩م آي٦م اهلل اًمًٌح٤مين ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َٝ يِف َصؽٍّ ممِّ ْ ـُ َؾِ٘ن 

َرُؤوَن افَُِتَٚب ِمـ َؿٌَِِْؽ  َْ ـَ َي َِٖل افَِّذي َْٔؽ َؾْٚش ومٝمؾ يم٤من اًمٜمٌل يِمؽ ذم  (،97)يقٟمس:  ﴾إَِف

و أهن٤م حتٛمؾ اًمٙمالم قمغم ٟمٌقشمف؟ إن إرصمقذويمًٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شمرومض هذا اًمتٗمٙمػم، أ

ٝم٤ًم إمم همػم اًمٜمٌل، ويتْمح ذًمؽ ُمـ  شم٠مويالت، ُمثؾ: أن يٙمقن اًمٙمالم ذم واىمٕمف ُمتقضمَّ

َٕٚ﴿ظمالل آي٤مت أظمرى، ُمـ ىمٌٞمؾ:  ٌِْد ْفَْٚ َظَذ َظ َٕزَّ  َّٚ ٍٛ ممِّ ُْتْؿ يِف َرْي ـُ أضمؾ، يٛمٙمـ . ﴾َوإِن 

 سمٞم٤من اعمراد سم٠مٟمقاع يمثػمة ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمٙمالم.

، شسمًط دمرسمف ٟمٌقي»ري ذم اًم٘مرآن، واًمذي ذطمتف ذم يمت٤مب إن إؾمٚمقب احلقا

يٙمِمػ اًمٜم٘م٤مب قمـ هذه اًمٗمٜمقن اًمٌالهمٞم٦م سمقوقح، ويٙمِمػ قمـ ذهٜمٞم٦م اًمٜمٌل وٟمٗمًٞمتف 

ََٕؽ ﴿دم٤مه اًمٜم٤مس وطمقادث اعمجتٛمع، ؾمقاء ذم اعمقوع اًمذي ي٘مقل ومٞمف  أو ذم  ﴾يًٖفق

ن واإلٟم٤ًمن واًمٓمٌٞمٕم٦م همػمه، ويم٠من اًم٘مرآن طمقار ُمتقاصؾ وُمتٕمدد اجلقاٟم٥م سملم اهلل واًمٙمق

يٕمٞمش ذم وؾمٓمف، وومٞمف إضم٤مسم٤مت قمـ شم٤ًمؤٓت  ‘واًمت٤مريخ اًمذي يم٤من اًمٜمٌل حمٛمد

وحتدي٤مت ذًمؽ اًمٕمٍم، وإن شمٚمؽ اًمت٤ًمؤٓت واًمتحدي٤مت هل اًمتل يم٤مٟم٧م دمٕمؾ روطمف 

ُمتٕمٓمِم٦م وُمتٚمٝمٗم٦م ًمٙمِمػ احل٘م٤مئؼ ًمٞمحّمؾ قمغم إضم٤مسم٤مت ُمـ ُمٚمؽ اًمقطمل، وٟم٘مٚمٝم٤م إمم 

َؽ ﴿ٚمٝمػ ٟمِم٤مهده ذم ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ، وهذا اًمت٤ماًمٜم٤مس سمٚمٖم٦م يٗمٝمٛمقهن ِٓ َٛ َوْج ُِّ ََ ََٕرى َت َؿْد 

اَمء ًَّ يمؾ ُم٤م ذم إُمر أن حتٗمز وٛمػم حمٛمد، وشمالـمؿ سمحر وضمقده،  .(977)اًمٌ٘مرة:  ﴾يِف اف

   هق اًمذي أّدى إمم ايمتِم٤مف اًمقطمل.

َٛ ﴿ويم٤مٟم٧م هذه اعمتٓمٚم٤ٌمت يم٤مُمٜم٦م أطمٞم٤مٟم٤ًم وفم٤مهرة ذم أطمٞم٤من أظمرى:  ُِّ ََ ََٕرى َت َؿْد 

اَمءوَ  ًَّ َؽ يِف اف ِٓ يمؾ ُم٤م ذم إُمر أن اًمٗمقران واجلٞمِم٤من احل٤مصؾ ذم  ،(977)اًمٌ٘مرة: ﴾ْج

 وٛمػم حمٛمد هق اًمذي أدى إمم اًمٙمِمػ واًمقطمل.
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سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل يم٤من عمحٛمد ؿمخّمٞم٦م اؾمتثٜم٤مئٞم٦م، طملٌّ ٟم٧ٌم زهرًة ذم وؾمط اًمّمحراء، 

طمؿ شمٚمؽ ويم٤من أُمٞم٤ًم وم٤مق ذم قمٚمٛمف مجٞمع إُمؿ، وإن فمٝمقر يمت٤مب ُمثؾ اًم٘مرآن ُمـ ر

اجل٤مهٚمٞم٦م اًمٔمٚمامء يٕمد ذم )ًمٖم٦م اًمديـ( ُمٕمجزة، وهذا ُم٤م ضمٕمؾ ُمـ اًمٜمٌل ويمت٤مسمف إٟم٤ًمٟم٤ًم 

ويمت٤مسم٤ًم ومريدًا ٓ يْم٤مرع، وم٤مًمذي يم٤من ُمٕمجزة هق ؿمخص حمٛمد، أُم٤م اًم٘مرآن وم٘مد ايمت٥ًم 

إقمج٤مزه ُمـ إقمج٤مز حمٛمد، ورسمام ًمق ضم٤مء هبذا اًمٙمت٤مب ؿمخص آظمر، ُمثؾ: أومالـمقن، عم٤م 

ُّٕمل ومٚمؿ حيتٛمؾ ُمٜمف صدور ُمثؾ هذا إُمر اخل٤مرق ًمٚمٕم٤مدة، يم٤من ُمٕمجزة، أُم٤م حمٛمد ا

ْثِِفِ ﴿وًمٞمس قمٌث٤ًم أن ىمٞمؾ ذم شمٗمًػم ىمقًمف:  ـ مِّ قَرٍة مِّ ًُ ُْٖتقْا بِ ، أي سمًقرة ُمـ ُمثؾ حمٛمد ﴾َؾ

وًمٞمس قمٌث٤ًم أن ذه٥م يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء ُمـ اعمٕمتزًم٦م واًمِمٞمٕم٦م إمم إُمٙم٤من اإلشمٞم٤من سمٛمثؾ اًم٘مرآن 

 ه٥م اًمٍموم٦م(.وًمٙمـ اهلل حيقل دون ذًمؽ )ُمذ

ًم٘مد يم٤مٟم٧م هذه اًمِمخّمٞم٦م اًمٌديٕم٦م، سمام هل٤م ُمـ ىمٚم٥م ي٘مظ، وقملم واقمٞم٦م، وذهـ ُمتقىمد، 

ُمـ صٜمع اهلل، وأُم٤م ؾم٤مئر إُمقر إظمرى ومٝمل ُمـ صٜمع هذه اًمِمخّمٞم٦م، وشم٤مسمٕم٦م ًمٙمِمٗمف 

يمت٤مب وضمقده يم٤من  وإسمداقمف، ًم٘مد يم٤من حمٛمد يمت٤مسم٤ًم ؾمٓمره اهلل، وطمٞمٜمام يم٤من حمٛمد ي٘مرأ

ٟم٤ًم، وُمـ هٜم٤م يم٤من اًم٘مرآن يمالم اهلل، طمٞم٨م ظمٚمؼ اهلل حمٛمدًا، وظمٚمؼ يؽمضمؿ هذا اًمقضمقد ىمرآ

حمٛمد اًم٘مرآن، ومٙم٤من اًم٘مرآن يمت٤مب اهلل، يمام ظمٚمؼ اهلل اًمٜمحؾ، وم٠مٟمت٩م اًمٜمحؾ اًمٕمًؾ، ومٙم٤من 

 اًمٕمًؾ ٟمت٤مج ذًمؽ اًمقطمل.

اًم  َؿ اهللُ ﴿أضمؾ، إٟمٜم٤م إذا ىمٍمٟم٤م اًمٜمٔمر قمغم فم٤مهر أي٤مت واًمرواي٤مت ٟمجد اهلل ُمتٙمٚمِّ َِّ ـَ َو

ِِٔامً ُمقَش  ُْ ؾٍ ﴿يمام أٟمف يٛمٌم قمغم ىمدُملم:  ،﴾ك َت َّ ـْ َظ ُِقا ِم ِّ ويمذًمؽ  ،﴾َوَؿِدْمَْٚ إَِػ َمٚ َظ

ؿْ ﴿يٕمؽميف اًمٖمْم٥م  ُٓ َْٚ ِمْْ ّْ ََ ٚ إَت َٕ ق ٍُ َِامَّ آَش ْرِش ﴿وجيٚمس قمغم اًمٕمرش  ،﴾َؾ ًَ ـُ َظَذ اف ْْحَ افرَّ

ؽمددي ذم ُم٤م شمرددت يم»ويٕمرض ًمف اًمؽمدد، طمٞم٨م ضم٤مء ذم احلدي٨م اًم٘مدد: ، ﴾اْشَتَقى

 ....شىمٌض روح قمٌدي اعم١مُمـ

                                                 
 راضمع: شمٗمًػم اًمّم٤مذم، واعمٞمزان، وُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م.  (9)
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وًمٙمٜمٜم٤م إذا ٟمٔمرٟم٤م إمم اعمٕمٜمك مل يِرْد أّي واطمد ُمـ هذه اعمح٤مذير، وم٤مًمذي يتٙمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م هق 

حمٛمد| اًمذي يٙمقن يمالُمف؛ ًمٗمرط ىمرسمف وأٟمًف، قملم يمالم اهلل، وان إؾمٜم٤مد يمالُمف إمم 

 ٘م٦م.اهلل يم٢مؾمٜم٤مد ؾم٤مئر إومٕم٤مل اًمٌنمي٦م إًمٞمف قمغم ؾمٌٞمؾ اعمج٤مز دون احل٘مٞم

إن اًمقطمل اًمذي يٜمٔمر ومٞمف إمم اًمٜمٌل سمقصٗمف جمرد ٟم٤مىمؾ وُمتٚمؼٍّ سمح٧م، وجيٕمؾ اًمٕمٚم٘م٦م 

اًم٘م٤مئٛم٦م سمٞمٜمف وسملم اهلل ُمـ ىمٌٞمؾ قمالىم٦م اخلٓمٞم٥م سمٛمٙمؼمِّ اًمّمقت، واهلٌقط سمدور ىمٚم٥م اًمٜمٌل 

د قمغم اًمدوام سملم اهلل  ووٛمػمه إمم ُمًتقى اًمّمٗمر، ويٕمتؼم ضمؼميؾ جمرد ؾم٤مقمل سمريد يؽمدَّ

ٌُٕمد سمدًٓ ُمـ قمالىم٦م اًم٘مرب، وجيٕمؾ ُمـ واًمٜمٌل، وي٘مٞمؿ سم لم اًم٤ٌمقم٨م واعمٌٕمقث قمالىم٦م اًم

ر اهلل ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم واًمٜم٤مس رقم٤مي٤م ًمذًمؽ اًمًٚمٓم٤من، ويرى يمالم  اًمرؾمقل ُم٘مٚمِّدًا جلؼمائٞمؾ، ويّمقِّ

اهلل ُمـ ىمٌٞمؾ يمالم اًمٜم٤مس، وي٘مّر اًمتِمٌٞمف سمدًٓ ُمـ اًمتٜمزيف، ٟم٘مقل: إن هذه اًمٜمٔمرة ٓ شمٜمًجؿ 

عمذيمقر آٟمٗم٤ًم. وأُم٤م اعم٘م٤مل اًمتقوٞمحل اًمذي ؾم٘متف ومٝمق ُمث٤مل اًمٜمحؾ سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل ُمع اًمرأي ا

اًم٘مرآين، اًمذي يٕمتؼم ُم٤م ي٘مقم سمف ُمـ قمٛمؾ قملم ُم٤م يقطمك إًمٞمف؛ ومتٖمدو طمٞم٤مشمف ُمٗمٕمٛم٦م سم٤مًمِمٝمد 

َّ ﴿واًمٕمًؾ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َجِر َومِم ـَ افنَّ ًٚ َوِم ُٔقت ٌَِٚل ُب ـَ اجِل ِِذي ِم ٚ َوَأْوَحك َربَُّؽ إَِػ افَّْْحِؾ َأِن اَتَّ

ِرُصقَن  ًْ اٌب  *َي ٌَُؾ َربِِّؽ ُذُفاَلً ََيُْرُج ِمـ ُبُىقِِنَٚ ََشَ ُُِِل ُش َراِت َؾْٚش َّ ؾِّ افثَّ ـُ ِع ِمـ  ـُ ُثؿَّ 

ُرونَ  َُّ ٍَ ْقٍم َيَت ََ ًٜ فِّ ِس إِنَّ يِف َذفَِؽ َٔي ٚء فَِِّْٚ ٍَ ُف ؾِِٔف ِص ُٕ َْتٌِِػ افَقا  . (19ـ11)اًمٜمحؾ:  ﴾ُّمُّ

ٚمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م ذم إٟمت٤مج اًمٕمًؾ، وًمٞمس جمرد ٟم٤مىمؾ ًمٚمٕمًؾ، واوح أن ًمٚمٜمحؾ دورًا وُمدظم

سمٛمٕمٜمك أن ي٠مظمذه ُمـ ُمّمدره ًمٞمقصٚمف إمم هم٤ميتف، يمام يٗمٕمؾ ؾمٕم٤مة اًمؼميد، وُمع ذًمؽ ومٝمق 

ذاب إهلل ومٞمف ؿمٗم٤مء ًمٚمٕم٤معملم. أومال شمٙمٗمل هذه أي٤مت ًمٞمتدسمر اعمٗمٙمرون واًمٕمٚمامء أن 

 ٖم٤مء؟!اًم٘مرآن ُمـ ىمٌٞمؾ ٟمت٤مج اًمٜمحٚم٦م، وًمٞمس ُمـ ىمٌٞمؾ ُم٤م يردده اًمٌٌ

وىمد ؿمٌّف اسمـ قمريب ذم اًمٗمّص اًمِمٞمثل ُمـ ومّمقص احلٙمؿ ُم٤م حيّمؾ قمٚمٞمف أهؾ 

 اًمٙمِمػ ُمـ يمِمقوم٤مت سم٘مقًمف: )ومٛمـ ؿمجرة ٟمٗمًف ضمٜمك صمٛمرة همرؾمف(. 

أضمؾ، إن ذم اًمٜمحؾ أي٦م عمـ شمدسّمر وٟمٔمر، وًمق أن ؾمامطم٦م آي٦م اهلل اًمًٌح٤مين ٟمٔمر إمم 

أومْمؾ ًمٚمقطمل اعمٜمًقب إمم اًمٜمحؾ واًمٜمخؾ، سمدًٓ ُمـ اًمٌٌٖم٤مء، حلّمؾ قمغم صقرة أروع و
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  ، وم٠ميـ اًمٌٌٖم٤مء اعم٘مٚمِّد ُمـ اًمٜمحؾ اعمٜمت٩م واعمقًمِّد؟!‘حمٛمد

 

  ايٛسٞ ٍٚق٠ٛ اخلٝاٍ ايٓبٟٛ

 :ًٚ ر أن اًمٜمٌل يم٤من يًٛمع يمالم اهلل ُمـ ضمؼمائٞمؾ قمغم ٟمحق ُم٤م ٟمًٛمٕمف رابً طمذاِر أن شمتّمقَّ

ُم٦م ًمٚمٜمٌل. ٟمحـ ُمـ يمالم اًمٜمٌل، أو شمتّمقر أن اًمٜمٌل يم٤من ُم٘مٚمِّدًا جلؼميؾ يمت٘مٚمٞمد إ

هٞمٝم٤مت، وم٠ميـ هذا ُمـ ذاك؟ ومٝمذان ٟمققم٤من ُمت٤ٌميٜم٤من، ومل يٙمـ اًمت٘مٚمٞمد يقُم٤ًم ُم٤م قمٚماًم أصٞماًل 

 .أو ؾمامقم٤ًم طم٘مٞم٘مٞم٤مً 

ومٛمحقر اًمٙمالم ذم ُمٚمؽ اًمقطمل وٟمقع ارشم٤ٌمـمف سم٤مًمٜمٌل. وإذا دم٤موزٟم٤م احلِمقي٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م 

ضم٦م ٟمّمػم اًمديـ ومٚمٞمس هٜم٤مك ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م اعمًٚمٛملم، اسمتداًء ُمـ اسمـ ؾمٞمٜم٤م إمم اخلقا

اًمٓمقد، وصدر اعمت٠مهللم، ُمـ ىم٤مل سم٢مُمٙم٤من اًمقطمل قمغم اًمٜمٌل دون شمدظمؾ ُمـ ىمقة اخلٞم٤مل، 

ومٝمق طم٤مض وُمتّمقر أيْم٤ًم ذم خمٞمٚم٦م اًمٜمٌل، أي طمتك ذم هذه  ؾوإذا يم٤من هٜم٤مك ضمؼمائٞم

اًمٜم٤مطمٞم٦م شمٚمٕم٥م اعمخٞمٚم٦م دوره٤م ذم اؾمت٘م٤ٌمل ضمؼمائٞمؾ، وشمٕمٓمٞمف صقرشمف وصٗمتف، وإذا يم٤من ًمف 

إقمداد اًمٜمٌل ًمٞمّمؾ سمٜمٗمًف إمم اًمٕمٚمؿ إصٞمؾ، ٓ أن يٙمقن اًمٜمٌل شمٚمٛمٞمذًا ُمـ دور ومٝمق 

يتٕمٚمؿ ُمـ ضمؼمائٞمؾ، ًمٞمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ومٞمام سمٕمد ُم٤م شمٕمٚمَّٛمف ُمٜمف. هذا هق اًمٗمٝمؿ اًمٗمٚمًٗمل ًمٚمقطمل، 

وهق سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل خيتٚمػ قمـ اًمٗمٝمؿ اًمٕم٤مُمل اظمتالوم٤ًم يمٌػمًا، يم٤مظمتالف اعمٜمْمدة سملم رؤي٦م 

اًمٜم٤مس، طمٞم٨م ي٘مقل اًمٗمٞمزي٤مئل اإلٟمجٚمٞمزي )اؾمت٤مٟمكم قمٚمامء اًمٗمٞمزي٤مء ورؤي٦م قم٤مُم٦م 

إن اعمٜمْمدة ذم قملم اًمٕم٤مُم٦م قم٤ٌمرة قمـ رء صٚم٥م وُمّمٛم٧م ٓ دمد ومٞمٝم٤م أي »أديٜمٖمتقن(: 

دمقيػ، إٓ أن هذه اعمٜمْمدة ٟمٗمًٝم٤م ذم قملم اًمٗمٞمزي٤مئل ُمٚمٞمئ٦م سم٤مًمتجقيٗم٤مت طمٞم٨م يراه٤م 

ٙمـ احلدي٨م قمـ قم٤ٌمرة قمـ ذرات إًمٙمؽموٟمٞم٦م، وهل ذرات ًمٞمس هل٤م طمّد ُمٕملّم، وًمٙمـ يٛم

اطمتامل زي٤مدهت٤م أو ٟم٘مّم٤مهن٤م هٜم٤م وهٜم٤مك، وقمٜمدُم٤م ٟمٕمٛمؾ اعمٜمِم٤مر ومٞمٝم٤م شمتٛمحقر هذه اًمذرات 

                                                 
 ، ُمـ اًمًٗمر اًمث٤مًم٨م. 4، اعمقىمػ 9: 4صدر اعمت٠مهللم، إؾمٗم٤مر إرسمٕم٦م  (9)
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 . وهذه هل طم٘مٞم٘م٦م اعمالئٙم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م.شومٞمام سمٞمٜمٝم٤م...

ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت: إن جلؼمائٞمؾ ؾمتٛمئ٦م أًمػ ضمٜم٤مح، وإن اًمٜمٌل ؿم٤مهده ذم 

ْثَْك َوُثاَلَث َوُرَبٚعَ ﴿شمٕم٤ممم:  اعمٕمراج قمغم هذه اًمّمقرة. وىم٤مل ٍٜ مَّ وىمد ذه٥م  .﴾ُأوِل َأْجَِْح

قم٤مُم٦م اعمٗمنيـ وُم٘مٚمِّدهيؿ إمم شمٗمًػم إضمٜمح٦م سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمٔم٤مهري، ُمتّمقريـ أن اعمالئٙم٦م 

ذوات أضمٜمح٦م شمٓمػم سملم اًمًامء وإرض. وىمد ذه٥م اًمٗمخر اًمرازي، اعمٗمنِّ واعمتٙمٚمِّؿ ذم 

ُمؾ سم٤مطمتٞم٤مط واطمؽماس ذم شمٗمًػم هذه أي٦م، وم٘م٤مل: رسمام اًم٘مرن اًم٤ًمدس اهلجري، إمم اًمتٕم٤م

يم٤من اعمراد ُمـ إضمٜمح٦م خمتٚمػ ىمقى وٟمِم٤مـم٤مت اعمالئٙم٦م، ُمـ ىمٌٞمؾ: اإلرزاق، وىمٌض 

إرواح، وُم٤م إمم ذًمؽ. وطمٞمٜمام ٟمّمؾ إمم ص٤مطم٥م اعمٞمزان ذم اًمٕمٍم احل٤مض ٟمجده يٓمرح 

شمٗمًػمي: إن هذا اًمرأي سم٘مقة وضمرأة أيمثر، وم٘م٤مل ُمـ ظمالل اًمتٕمرض ًمٌح٨م ًمٖمقي 

اعمالئٙم٦م ًمٞم٧ًم أضم٤ًمُم٤ًم ًمٞمٙمقن هل٤م أضمٜمح٦م، وإٟمام اعمراد ُمـ إضمٜمح٦م هل اًمٖم٤مي٤مت 

وإهمراض اعمؽمشم٦ٌم قمغم هذه إضمٜمح٦م، أي إدوار واعمٝم٤مم اًمتل شمْمٓمٚمع هب٤م، صمؿ أو٤مف: 

أضمؾ يم٤من يؽماءى ًمٚمٜمٌل أن ًمٚمٛمالئٙم٦م أضمٜمح٦م، إٓ أن هذه ًمٞم٧ًم هل اًمّمقرة اًمقاىمٕمٞم٦م 

، واًمٜم٤مر اًمتل أسمٍمه٤م ÷احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمٚمؽ اًمذي شمراءى عمريؿًمٚمٛمالئٙم٦م، يمام هق 

 ×.ُمقؾمك

أي إن اًم٘مرآن ي٘مقل ساطم٦م: إن ًمٚمٛمالئٙم٦م أضمٜمح٦م ُمثٜمك وصمالث ورسم٤مع، إٓ أن 

اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل يرى اؾمتح٤مًم٦م ذًمؽ، ومٝمل أضمٜمح٦م ذم شمّمقر اًمٜمٌل، وًمٞم٧ًم يمذًمؽ ذم 

ئل وم٘مط؛ وم٤مٟمف ذم ذًمؽ يًػم قمغم طم٘مٞم٘م٦م إُمر. وـمٌٕم٤ًم ًمٞمس هذا هق ُمذه٥م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌم

ظمٓمك إؾمس اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمتل ؿم٤مده٤م ومالؾمٗم٦م ُمثؾ: اًمٗم٤مرايب، واخلقاضم٦م ٟمّمػم اًمديـ 

 اًمٓمقد، وهمػممه٤م، واًمتل ٓ شم١مدي إمم همػم هذا اًمرأي. 

ذم هذا اًمتٗمًػم ٟمزول اعمالك وإسمالغ اًمقطمل وأُمث٤مل ذًمؽ طمقادث شم٘مع ذم ص٘مع ٟمٗمس 

ويم٠من ـم٤مئرًا ًمف ؾمتٛمئ٦م ضمٜم٤مح ىمد ٟمزل قمغم اًمٜمٌل، وشمٙمٚمؿ  اًمٜمٌل، صمؿ يتؿ سمٞم٤مهن٤م سمٚمٖم٦م ديٜمٞم٦م،

 ُمٕمف سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م. 
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وسمٌٞم٤من آظمر: إن اًمتٗمًػم إووح عمٕمٜمك إضمٜمح٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ص٤مطم٥م اعمٞمزان أن 

اًمٜمٌل ي٘مقل: إٟمٜمل أراهؿ سمجٜم٤مطملم وصمالصم٦م أضمٜمح٦م وأرسمٕم٦م، وقمٚمٞمف ٓ ومرق سملم هذا اًم٘مقل 

يم٤من ُيٜمزل ضمؼمائٞمؾ، وأن ضمؼمائٞمؾ هق وقمل اًمٜمٌل  ‘وسملم ُم٤م ي٘مقًمف اًمٕمروم٤مء ُمـ أن اًمٜمٌل

 وإدرايمف.

احل٘مٞم٘م٦م هل أٟمف جي٥م اشّم٤ٌمع اًمٗمالؾمٗم٦م واًمٕمروم٤مء ذم أن ُم٤م ي٘مقم سمف اًمٜمٌل هق شمّمقر 

احل٘م٤مئؼ اعمّجردة، وهذا ُم٤م ٓ يٛمٙمـ ًمٖمػم إٟمٌٞم٤مء أن ي٘مقم سمف، وي٠ميت اًمٕمروم٤مء واًمِمٕمراء ذم 

 اًمدرضم٦م اًمت٤مًمٞم٦م ًمألٟمٌٞم٤مء.

اًمٜمٌل ًمألضمٜمح٦م واًمٓمٞمقر ذم ظمٞم٤مًم٦م اعمٌدع، سمؾ يتٕمداه إمم شمّمقير  وٓ ي٘متٍم شمّمقير

اًمٚمقح واًم٘مٚمؿ واًمٕمرش واًمٙمرد، ويمذًمؽ اًمٜم٤مر واحلقر واًمٍماط واعمٞمزان وُم٤م إمم 

ذًمؽ، وىمد اؾمتٕم٤مر اًمٜمٌل هذه اًمّمقر ُمـ اًمٌٞمئ٦م اًمتل يٕمٞمش ومٞمٝم٤م واعم٠مًمقوم٦م ًمف، ومال ٟمجد أّي٦م 

 ه اًمّمقر. صقرة همري٦ٌم قمـ اًم٤ٌمدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ سملم هذ

أُم٤م اًمٚمٖم٦م وإًمٗم٤مظ واًمٙمٚمامت ومال يمالم ذم أهن٤م ىمقاًم٥م سمنمي٦م، وىمد اؾمتققم٧ٌم اًمقطمل 

 ذم ُمتٜمٝم٤م، ويمٚمٝم٤م شمٜمٌثؼ ُمـ خمزون قم٘مؾ اًمٜمٌل، وشمًتققم٥م اعمٕم٤مين اعمجردة.

وإن صٕمقسم٦م ُم٤م ي٘مقم سمف اًمٜمٌل شمٙمٛمـ ذم أن اًمّمقر اًمتل يرؾمٛمٝم٤م شمٗمرض طمج٤مسم٤ًم قمغم 

دات، مم٤م ي١مدي سم٤معم٤مديلم  دات، وإؾمقأ اعمجرَّ إمم اًمتٕمٚمؼ هبذه اًمّمقر، واًمٖمٗمٚم٦م قمـ اعمجرَّ

رون ُمـ يٙمرس رؤيتف قمغم اًمقاىمع اًمتجريدي.   ُمـ ذًمؽ أهنؿ أظمذوا يٙمٗمِّ

 اًمقطمل وُمِمٙمٚم٦م اًمزُمٙم٤مٟمٞم٦م، طمّم٤مر اًمت٤مريخ وصمقب اعمٜم٤مخ اعمحٞمط 

يم٤من ٟمٌل اإلؾمالم يامرس ُمٝم٤مم اًمٜمٌقة وهق حم٤مس ُمـ ضمٝمتلم؛ إومم: اًمّمقر اًمتل 

قوم٤مشمف اعمجردة، وشم٘مٞمد اًمالُمٙم٤من ذم اًمٌٕمد اعمٙم٤مين؛ واًمث٤مٟمٞم٦م: احلّم٤مر اًمٕمرذم، حتد ُمـ يمِم

طمٞم٨م يٕمٓمل ًمٕمدًمف وؾمٞم٤مؾمتف صٗم٦م حمٚمٞم٦م وقمٍمي٦م، ويٚمًٌٝم٤م صمٞم٤مب اًم٘مقاٟملم اًم٘مٌٚمٞم٦م 

 اًمْمٞم٘م٦م، وهل اًمتل ُيدقمك اًمنّماح إمم شمرمجتٝم٤م ومٚمًٗمٞم٤ًم وقمروم٤مٟمٞم٤ًم وصم٘م٤مومٞم٤ًم.

٦م، ويٛميض ُم٤م قمٚمٞمف اًمٕمرب ُمـ إقمراف، ُم٤م إن يتٙمٚمؿ اهلل )أو اًمٜمٌل( سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم
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يٙمقن ىمد ومرض قمغم ٟمٗمًف سمٕمض اعمحدودي٤مت ُمًٌ٘م٤ًم. ومل ي٘مؿ أي دًمٞمؾ قمغم أن اًمٚمٖم٦م 

دة ذم ص٘مٕمٝم٤م، وم٢من اعمقاوٞمع وان يم٤مٟم٧م  اًمٕمرسمٞم٦م هل أومْمؾ اًمٚمٖم٤مت ذم اطمتقاء اعمٕم٤مين اعمجرَّ

هٞمؿ شمْمع ُمـ اًمٜمٌل إٓ أن اًمتّمقرات واعمٗم٤مهٞمؿ ًمٖمقي٦م، وإن هذه اًمتّمقرات واعمٗم٤م

اًم٘مٞمقد قمغم اًمتّمدي٘م٤مت، وهٙمذا إقمراف واًمت٘م٤مًمٞمد اًم٤ًمئدة ذم قمٍم اًمٜمٌل، واًمتل مل 

شمٙمـ أومْمؾ إقمراف واًمت٘م٤مًمٞمد اعمقضمقدة واعمٛمٙمٜم٦م، وًمٙمـ اًمِم٤مرع أُم٣م أيمثره٤م وص٤مدق 

 قمٚمٞمٝم٤م، وم٤مختذت صٗم٦م إطمٙم٤مم اإلهلٞم٦م.

رآة اعمٜمٌث٘م٦م قمـ صم٘م٤موم٦م إن اًمقطمل اًمذي ٟمزل قمغم اًمٜمٌل ىمد ٟمزل سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، واًمٕمرسمٞم٦م هل اعم

اًم٘مقُمٞم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م )وًمٞم٧ًم هٜم٤مك ًمٖم٦م ٟم٤مزًم٦م ُمـ اًمًامء دون همػمه٤م ـ ويتٖمٜمِمت٤ميـ(، وهذه 

اًمث٘م٤موم٦م هل اًمتل شمٖمدو ُم٤مدة ًمتّمقير اًمقطمل. أَوًمٞمس اًمٜمحؾ اًمذي يتٖمذى قمغم إزه٤مر 

دة ُمـ واًمٜم٤ٌمشم٤مت اعمحٞمٓم٦م سمف، وحيقهل٤م إمم قمًؾ أومْمؾ ُمث٤مل عم٤م ي٘مقم سمف إٟمٌٞم٤مء ذم آؾمتٗم٤م

اعمقاد اعمقضمقدة سملم أيدهيؿ، وُم٤م يقومره اًمزُم٤من واعمٙم٤من اًمذي يٕمٞمِمقن ومٞمف، ويقفمٗمقٟمف ذم 

 دمرسم٦م وطمٞمٝمؿ، ويّمٜمٕمقن سمذًمؽ اعمٕمجزات اًمتل ٓ شم٘مٍم قمـ حتقيؾ اًمؽماب إمم ذه٥م. 

جي٥م قمدم آسمتٕم٤مد يمثػمًا، ومال سمد ُمـ ىمراءة ُمٗمٝمقم )اًمٜمزول( و) اًمٌنمي٦م( سمٕمٛمؼ ًمٗمٝمؿ 

 ٤ٌمر يمؾ ُم٤م ومٞمف سمنمي٤ًم، وهذا هق قملم ُم٤م ي٘مقًمف اًم٘مرآن. ُمٕمٜمك اًمقطمل، واقمت

ِق يِف ﴿ىم٤مئٚملم:  ‘يت٤ًمءل اعمٕم٤مسون ًمٚمٜمٌل ّْ َٚم َوَي ًَ ُؾ افىَّ ـُ ْٖ ُشقِل َي َمِٚل َهَذا افرَّ

ومٙم٤مٟمقا يتّمقرون أن اًمٜمٌل جي٥م أن يٙمقن ُمٚمٙم٤ًم ٓ ي٠ميمؾ وٓ يتزوج.  ،﴾إَْشَقاِق 

٦م، طمٞم٨م ي٘مقًمقن: ُم٤م هلذا اًمرؾمقل يتٜم٤مول واعمٕم٤مسون أيْم٤ًم يردِّدون شم٤ًمؤٓت ُمِم٤مهب

صم٘م٤موم٦م قمٍمه، ويٛمٌم ذم أؾمقاق اًمت٤مريخ وأزىمتف؟ يمال اعمٜمٓم٘ملم واطمد، ومٙمالمه٤م يريد ُمـ 

ؾ قمـ سمنميتف اعمح٤مـم٦م سم٤مًمزُم٤من واعمٙم٤من واًمٚمٖم٦م واًمث٘م٤موم٦م، وٓ يٙمقن ذًمؽ  اًمٜمٌل أن يتٜمّمَّ

 إّٓ سمتحّقًمف إمم ُمٚمؽ.

 يٕمؼّم قمٜمف ذم اًمٚمٖم٦م اًمديٜمٞم٦م سم٠مٟمف )وزم اهلل( ، إٓ أن أضمؾ، يم٤من اًمٜمٌل إٟم٤ًمٟم٤ًم اؾمتثٜم٤مئٞم٤ًم، ويمام

وٓيتف ٓ شمٜمٗمل سمنميتف، وم٢من وقم٤مء اًمٌنمي٦م ُمـ اًمًٕم٦م سمحٞم٨م حيتقي اًمقٓي٦م واًمٜمٌّقة. وإن 
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ؿَمْٝمد يمالم اًمٜمٌل يِمٝمد سم٠مٟمف ٟمحٚم٦م ذم اًمٕم٤ممل اًم٘مدد، وًمٞمس سمٌٖم٤مًء ومقق ؾمدرة اعمٜمتٝمك. 

سمف أو ي٘مقًمف يم٤من اهلل يّم٤مدق قمغم صحتف  ويم٤مٟم٧م اظمتٞم٤مراشمف واؾمٕم٦م أيْم٤ًم، ومٙمؾ ُم٤م يٗمٙمر

ًمقٓ أن أؿمؼ قمغم أُمتل »؟ َأمَل ي٘مؾ: ويٛمْمٞمف، أمل ي٘مؿ سمزي٤مدة قمدد اًمريمٕم٤مت ذم اًمّمالة

ًمق ىمٚم٧م طمّجقا ذم يمؾ قم٤مم ًمقضم٥م احل٩م ذم »؟ َأمَل ي٘مؾ: شٕوضم٧ٌم اًمًقاك ًمٙمؾ صالة

ًف ُم٘مٌقًٓ قمٜمد اهلل، ؟ ومل شمٙمـ هذه أطمٙم٤مم ُم١مىمت٦م، أي إٟمف رهمؿ سمنميتف يرى ٟمٗمشيمؾ قم٤مم

 وذم سمنميتف يتخذ اإلجي٤مب واًمتحريؿ صٌٖم٦م إهلٞم٦م. 

إن هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜمٔمر إمم اإلؾمالم وإطمٙم٤مم واًم٘مرآن ي٤ًمقمد قمغم ومٝمؿ فم٤مهرة 

اًمقطمل، وخيٗمػ ُمـ وـم٠مة اًمت٠مويالت اعمتٙمٚمٗم٦م، ويٗمتح اًم٘مرآن أُم٤مم أقمٞمٜمٜم٤م سمقصٗمف ٟمّّم٤ًم 

 ٦م إمم ضمٖمراومٞم٦م أروٞم٦م. شم٤مرخيٞم٤ًم وسمنمي٤ًم، وحيقل ضمٖمراومٞمتف اًمًاموي

وُمـ هٜم٤م ومًقف ٓ ٟمًتٖمرب أن يٙمقن اًمت٘مقيؿ اًم٘مرآين شم٘مقياًم ىمٛمري٤ًم، وأن يقضم٥م قمغم 

مجٞمع اعمًٚمٛملم صٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من، أو أن يرؿمد اًمٜم٤مس إمم قمٔمٞمؿ صٜمع اهلل ُمـ ظمالل 

اًمٜمٔمر ذم ظمٚمؼ اإلسمؾ، أو أن حيّدث مجٞمع إدي٤من قمـ إيالف ىمريش، أو أن يٚمٕمـ 

ـ سملم مجٞمع إقمداء، أو جُيٚمس طمقر اجلٜم٤من ذم اخلٞم٤مم اًمٕمرسمٞم٦م، أو ظمّمقص أيب هل٥م ُم

ـّ  يتحدث قمـ وأد اًمٌٜم٤مت، أو اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم إيامن اجلـ، أو اإلظم٤ٌمر قمـ أزواج اًمٜمٌل وأومٕم٤مهل

اًمّمٌٞم٤مٟمٞم٦م، أو سمٞم٤من قم٘م٤مئد إقمراب سمِم٠من سمٜم٤مت اهلل، مم٤م هق ُمّمٌقغ سم٠ممجٕمف سمٚمقن قمريب 

٦م احلج٤مز، وإٟمٜم٤م إذا اسمتٕمدٟم٤م قمـ ؿمٌف اجلزيرة وىمقُمل وؿمخيص هق ؿمديد اًمّمٚم٦م سم٤ٌمدي

 اًمٕمرسمٞم٦م ىمٚمٞماًل ًمـ ٟمٕمثر قمغم ؿمخص يٓمرب هلذه اًمّمقر اًمٖمري٦ٌم قمـ صم٘م٤مومتف وأقمراومف. 

ويمذًمؽ ٓ ٟمًتٖمرب إذا وضمدٟم٤م اًم٘مرآن جيٞم٥م قمـ أؾمئٚم٦م ٓ هل سم٤معمٝمٛم٦م، وٓ هل 

 شمًتٝمقي همػم اًمٕمرب آٟمذاك، يم٤مًم١ًمال قمـ إهّٚم٦م، وقمـ ذي اًم٘مرٟملم، وقمـ ؾمٜمقات

                                                 
  ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ؛ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ًمٚمحراًمٕم٤مُمكم. (9)

  ؾمٜمـ اًمؽمُمذي. (4)

 . صحٞمح ُمًٚمؿ (1)
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اًمٞم٠مس قمٜمد اًمٜم٤ًمء، واًم٘مت٤مل ذم إؿمٝمر احلرم، مم٤م يٕمقد إمم اًم٤ًمسم٘م٦م اًمذهٜمٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦م 

 ًمًٙم٤من اجلزيرة، أو إمم أؾمٚمقب وٟمٛمط طمٞم٤مهتؿ.

وهٙمذا إُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمًاموات اًمًٌع، أو ظمروج اًمٜمٓمٗم٦م ُمـ سملم اًمّمٚم٥م 

ز اإلدراك واًمؽمائ٥م، أو رضمؿ اًمِمٞم٤مـملم اعمتٓمٗمٚملم سم٤مًمِمٝم٥م، أو يمقن اًم٘مٚم٥م هق ُمريم

 )دون اعمخ(، مم٤م يٕمقد إمم ىمّمقر ذم اًمٕمٚمقم اًمٌنمي٦م آٟمذاك.

 ،﴾َوإَِػ اهللِ ُتْرَجُع إُُمقرُ ﴿وم٠ميـ هذه أي٤مت ُمـ آي٤مت أظمرى، ُمـ ىمٌٞمؾ: ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

اَمَواِت َوإَْرضِ ﴿و ًَّ ُٕقُر اف ـُ ﴿، و﴾اهللُ  ٌَٚضِ ُل َوأِخُر َوافيَِّٚهُر َواف اَم َؾَْٖيَْ ﴿، و﴾ُهَق إَوَّ

، مم٤م يٙمِمػ قمـ أوج اعمٕمراج اًمروطمل ًمٚمٜمٌل، وىمقة ايمتِم٤مومف حلج٥م ﴾ُتَقفُّقْا َؾَثؿَّ َوْجُف اهللِ

 اًمٖمٞم٥م، وإٓ ومٙمٞمػ ٟمٗمن يمؾ هذه اًمٜمقع ُمـ اًم٘مٌض واًمًٌط واًمّمٕمقد؟

أًمٞمَس ُمـ إصح اًمٌح٨م قمـ هذا اًم٘مٌض واًمًٌط ذم وضمقد اًمٜمٌّل ٟمٗمًف، وهق اًمذي 

ؾمت٤مذًا ُمٕم٤مجل٤ًم ـ طمٞم٨م قمد اًم٘مرآن اًمِمٗم٤مء واًمتٕمٚمٞمؿ دظمؾ اعمدرؾم٦م آضمتامقمٞم٦م سمقصٗمف أ

رؾم٤مًمتلم أؾم٤مؾمٞمتلم ذم ُمٝمٛم٦م اًمٜمٌل ـ إلًم٘م٤مء سمٕمض اًمدروس ـ وهل احلٙمؿ وصمامر اًمٜمٌقة 

اًمتل ُمألت ضمقاٟمحف طمتك وم٤مو٧م ـ وم٠مطم٥ّم أن يِم٤مرك هب٤م أظمريـ، طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

﴿ َٜ َّ ُْ ُؿ افَُِتَٚب َواحِل ُٓ ُّ ِِّ ًَ ِْٔف َمٚ ﴿طم٦م أوضم٤مقمٝمؿ ، وطمؾ ُمِم٤ميمؾ اًمٜم٤مس وإزا﴾َوُي َِ َظِزيٌز َظ

، إٟمف يٜمٔمر إمم ُم٤م طمقًمف؛ ومٞمجد ٟمٗمًف يتٞماًم ُمـ دون ُم٠موى، وإذا سمف ُمٗمٕماًم سم٤مهلداي٦م، ﴾َظِْتُّؿْ 

ْ ﴿وىمد شمزوج ُمـ ؾمٞمدة ذات ين وصمراء، ومػمضمع يمؾ ذًمؽ إمم اهلل وٟمٕمٛمتف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َْ َأ

َد  *جَيِْدَك َيتِٔاًم َؾآَوى  َٓ ً َؾ َّٓ َْٖؽَْك *ى َوَوَجَدَك َوٚ ، ويٕمد اًمِمٙمر واضم٤ًٌم ﴾َوَوَجَدَك َظٚئاَِلً َؾ

دم٤مه يمؾ هذه اًمٜمٕمؿ، ويٕمٚمؿ ـمالسمف دروس اًمِمٙمر واًمٓم٤مقم٦م واًمٌٕمد قمـ اًمتٙمؼم وإٟم٤م 

واجل٤مهٚمٞم٦م، وحيذرهؿ ُمـ اًمٕمّمٞم٤من واًمتٛمرد وآٟمحراف قمـ اعمٜمٕمؿ، ومتحدث وج٦م ُمـ 

قضمٝمف، وهٜم٤مك ذم خيتؼمه اًمٗمّمؾ، وشم٤ٌمدر مج٤مقم٦م إمم اإلٟمٙم٤مر، وهٜم٤مك ُمـ يِمٝمر اًمًالح سم

سم٠مؾمئٚم٦م شم٤مومٝم٦م، وهٜم٤مك ُمـ ي١مُمـ سمف ويًٚمؿ ًمف، يمؾ هذا ُمٜمٕمٙمس سم٤مًمدروس اًمِمٗمٝمٞم٦م اًمتل 

أًم٘م٤مه٤م، واخّتذت ومٞمام سمٕمد ؿمٙمؾ اعمّمحػ، ومٞمقًمد اًم٘مرآن ذم صٚم٥م هذه اًمتجرسم٦م احلٞم٦م، 
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ويتحقل اعمٕمٚمؿ اًمِم٤مذم ًمدى ُمقايمٌتف هلذه اًمتجرسم٦م احلٞمقي٦م أيمثر ظمؼمة، وشمٖمدو دروؾمف 

راًء، وٓ ؿمؽ ذم أن طمٞم٤مشمف ًمق اُمتدت ٕيمثر ًمٙم٤مٟم٧م دمرسمتف أيمثر همٜم٤مًء وؾمٕم٦ًم، أيمثر صم

وسمٕمٙمس ذًمؽ ًمق ايمتٗمك واىمتٜمع سمٕمزًمتف ذم اًمٖم٤مر عم٤م قمرومٜم٤م قمٜمف ؾمقى ايمتِم٤موم٤مت ُمتٕم٤مًمٞم٦م 

 سمًٞمٓم٦م. 

وقمٚمٞمف ُمـ اًمّمٕم٥م اًم٘مٌقل سم٠من مجٞمع هذه اجلزئٞم٤مت وإطمقال وإؾمئٚم٦م ىمد يم٤مٟم٧م ذم 

ٜمذ إزل، وأن اهلل ىمد وفمػ ضمؼمائٞمؾ إلٟمزال يمؾ آي٦م ذم ىم٤ٌمهل٤م آي٤مت ُمٙمتقسم٦م وُمٕمٞمٜم٦م ُم

وىم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م، وهق قملم ُم٤م يّمقره قم٤مُم٦م اًمٕمٚمامء اًم٤ًمسم٘ملم، سم٤مؾمتثٜم٤مء اًمٗمالؾمٗم٦م اًمذيـ 

يم٤من هلؿ شمّمقر ومٚمًٗمل قمـ اًمقطمل، وىمد ذيمروا ظمٗمؼ ضمؼمائٞمؾ سمجٜم٤مطمف ساطم٦م، وشمردده 

 اًمنيع سملم اًمًامء وإرض.

أن يمؾ طم٤مدصم٦م حتدث ذم إرض شم١مدي إمم دمدٍد ذم إرادة يمام أن ُمـ اخلٓم٠م أن شمتّمقر 

، ومٝمذا ُم٤م ٓ يٜمًجؿ ‘اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم؛ ًمٞمٜمزل ومٞمٝم٤م آي٦م، وي٠مُمر ضمؼمائٞمؾ سمحٛمٚمٝم٤م إمم اًمٜمٌل

طمتك ُمع ُم٤م سمٕمد اًمٓمٌٞمٕم٦م ًمدى اًمٗمالؾمٗم٦م اعمًٚمٛملم، يمام ؾمٜمذيمر ذًمؽ؛ وم٤من ُمثؾ هذا 

٤ًم، ًمٞم١مدي يمؾ صح٤ميب دوره اًمتّمقر حيقل مجٞمع طمٞم٤مة اًمٜمٌل إمم ىمّم٦م ؾمٞمٜمامئٞم٦م ُمٕمّدة ؾمٚمٗم

سمِمٙمؾ يتٓم٤مسمؼ وأي٦م اعمقضمقدة واعمٕمدة ىمٌؾ إٟمزاهل٤م قمغم اًمٜمٌل، وًمٞمس ًمٚمٜمٌل ُمـ دور 

ؾمقى اًمتجقال قمغم ظمِم٦ٌم اعمنح طم٤مُماًل ُمٙمؼم صقشمف ًمٞمٙمرر أًمٗم٤مفم٤ًم ي٘مرأه٤م قمٚمٞمف 

 ضمؼمائٞمؾ، ومٝمؾ يٛمٙمـ اًمتٜمزل سم٤مًمٜمٌل إمم أيمثر ُمـ هذا اعمًتقى؟!

ن ٟم٘مقل: إن ًمِمخّمٞم٦م اًمٜمٌل اًمدور اًمٙم٤مُمؾ واًمت٤مم، سم٠من أًمٞمس ُمـ اعمٜمٓم٘مل واًمٓمٌٞمٕمل أ

ع؟ أي إن ُم٤م ىم٤مم سمف اهلل  يٙمقن هق اًمٙم٤مؿمػ، وهق اعمٕمٚمؿ، وهق اًمٜم٤مـمؼ واًم٤ًمُمع واعمنمِّ

شمٕم٤ممم هق إرؾم٤مل )اعمٕمٚمِّؿ(، وشمرك إُمقر إظمرى ظم٤موٕم٦م عمدار دم٤مرسمف وردود ومٕمٚمف، وىمد 

ٜم٤ًم سمحٞم٨م يم٤من يٕمل ضمٞم دًا ُم٤م قمٚمٞمف ومٕمٚمف وىمقًمف، وُمع ذًمؽ يم٤من يم٤من هذا اعمٕمٚمؿ ُمٕمّدًا وحمّمَّ

سمنمًا، يٜمًح٥م قمٚمٞمف مجٞمع ُم٤م يٜمًح٥م قمغم اًمٌنم، وم٠مطمٞم٤مٟم٤ًم يرشمٗمع رصٞمده اًمتٕمٚمٞمٛمل، 

وأطمٞم٤مٟم٤ًم يٌتغم سمٓمالب ُمِم٤مهمٌلم، وأطمٞم٤مٟم٤ًم يٜمٓمٚمؼ ؿمقىم٤ًم ومح٤مؾم٤ًم، وأطمٞم٤مٟم٤ًم يّم٤مب سم٤معمٚمؾ 
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يمؾ رء؛ واًمْمجر، وشم٤مرًة يًٛمق ذم يمالُمف، وهيٌط شم٤مرة أظمرى. ويم٤مًمٜمحؾ يتٖمّذى ُمـ 

ُمـ اًمٙمِمقف اعمٕمٜمقي٦م اًم٤ًمُمٞم٦م؛ واًمت٤ًمؤٓت؛ وردود إومٕم٤مل اعمِم٤ميم٦ًم واًمٕمدواٟمٞم٦م؛ 

ويمذًمؽ ُم٤م خيتزٟمف ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت، وـمٌٕم٤ًم ُمآل إُمقر يٜمتٝمل سم٠ممجٕمف إمم اعم٤ٌمدئ اًمٕم٤مًمٞم٦م، 

وُمٜمٝم٤م إمم ُمٌدأ اعم٤ٌمدئ وهم٤مي٦م اًمٖم٤مي٤مت، طمٞم٨م ٓ شمً٘مط ُمـ ورىم٦م إٓ سم٢مذٟمف وقمٚمٛمف شمٕم٤ممم، 

 حؾ ُمـ اًمٕمًؾ إٓ سمقطمٞمف. وٓ يٜمت٩م اًمٜم

وـمٌٕم٤ًم إن اًم٘مرآن هق ٟمت٤مج طم٤مٓت اًمٜمٌل اخل٤مص٦م، وًمٙمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم سمحٞم٨م شمٙمقن أدٟمك 

ُمـ ؾم٤مئر أطم٤مدي٨م اًمٜمٌل، ومٝمؾ ؾمقرة )اعمًد( ذم دًٓمتٝم٤م وقم٤ٌمراهت٤م وسمالهمتٝم٤م أومْمؾ ُمـ 

 ؾم٤مئر يمٚمامت اًمٜمٌل همػم اًم٘مرآٟمٞم٦م؟

اًمذي هق أوومؼ سمتجرسم٦م إن هذان ٟمٛمقذضم٤من ُمـ اًمقطمل: اًمٜمٛمقذج اًمذي أىمّدُمف أٟم٤م، و

اًمٜمٌل احلٞمقي٦م، وُم٤م سمٕمد اًمٓمٌٞمٕم٦م، اًمتل ي٘مقل هب٤م طمٙمامء اعمًٚمٛملم، وشم٠مويؾ اًمٕمروم٤مء؛ 

ُمقٟمف أٟمتؿ، واًمذي يرّوج إؾم٤مـمػم، ويقاومؼ رؤي٦م أهؾ احلدي٨م.  واًمٜمٛمقذج اًمذي شم٘مدِّ

أٟمتؿ شم٘مقًمقن سم٠من اهلل ي٘مقم سمٙمؾ رء ُمـ ظمالل ضمؼميؾ، أُم٤م أٟم٤م وم٠مىمقل سم٠مٟمف شمٕم٤ممم ي٘مقم 

 رء ُمـ ظمالل اًمٜمٌل، وأن ضمؼمائٞمؾ ُم٤م هق إٓ ضمزء ُمـ اًمٜمٌل.  سمٙمؾ

 

  قاعد٠: نٌ سادخ َطبٛم مباد٠ َٚد٠، ٚقؿ١ ٚتٛقٝح

:ًٚ يمؾ طم٤مدث ُمًٌقق سمامدة »شم٘مدم ُمٜمل آؾمتدٓل سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًم٘م٤مئٚم٦م:  خٚمً

وذه٧ٌم إمم أن اًمقطمل أيْم٤ًم يم٤من ُمًٌقىم٤ًم سم٤مًمنموط اعم٤مدي٦م. وُمـ هٜم٤م اقمتؼمت  شوُمدة

دة ًمٜمزول اًمقطمل، وهذا ُم٤م اؾمتدقمك اًم نموط اًمذهٜمٞم٦م واجلًدي٦م ًمٚمٜمٌل ُمٕمّدة وممٝمَّ

اقمؽماض آي٦م اهلل اًمًٌح٤مين، إٓ أٟمٜمل ٓ أرى اقمؽماوف واردًا، وم٘مد سح صدر اعمت٠مهللم 

اًمِمػمازي، ذم اعمرطمٚم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس قمنم، ُمـ اجلزء اًمث٤مًم٨م، ُمـ 

دة ٓ شم٘متٍم ذم شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م قمغم إُمقر اعم٤مدي٦م، يمام ، سم٠من هذه اًم٘م٤مقم11إؾمٗم٤مر إرسمٕم٦م، ص

شمّمّقرشمؿ، سمؾ هل ضم٤مري٦م ذم اًمّمقر اجلًٛمٞم٦م واًمٜمٗمقس اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وٓ خيرج ُمٜمٝم٤م إٓ 

اعمٗم٤مرىم٤مت اعمحْم٦م، وإن أؾمت٤مذيمؿ اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ىم٤مل ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم هذا اعمقوع 
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اًمذيـ يذهٌقن إمم دمرد ُمـ إؾمٗم٤مر: إن هذه اًم٘م٤مقمدة ضم٤مري٦م طمتك قمغم ىمقل اعمِم٤مئلم 

اًمٜمٗمقس، ومٞمٙمقن ضمري٤مٟمف ـمٌ٘م٤ًم ًمرأي صدر اعمت٠مهللم، طمٞم٨م يرى أن اًمٜمٗمقس ضمًامٟمٞم٦م 

 احلدوث، روطم٤مٟمٞم٦م اًمٌ٘م٤مء، أووح.

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: إن يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معم٤مدة، ؾمقاء أيم٤من صقرة أم روطم٤ًم أم وطمٞم٤ًم، ومٝمق 

ْمقره٤م. وـمٌٕم٤ًم ًمٞمس ظم٤موع هلذه اًم٘م٤مقمدة، وإن إروٞم٦م اعم٤مدي٦م ذط ذم طمّمقهل٤م وطم

 ًمٚمامدة قمٚم٦م وم٤مقمٚم٦م يمام شم٘مرر ذم اًمٗمٚمًٗم٦م إومم.

وهٜم٤م ٟمْمٞمػ: إن دمدد اإلرادة سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم حم٤مل؛ إذ عم٤م يم٤من اهلل شمٕم٤ممم ٓ 

ي٘مع ُمٕمرو٤ًم ًمٚمحقادث، وٓ يٓمرأ قمٚمٞمف اًمتٖمٞمػم، ومال يٛمٙمٜمف أن يٖمػم إرادشمف ُمـ وىم٧م 

 واًمٜمٌل، وٟمزوًمف سمآي٦م قمٜمد يمؾ طم٤مدصم٦م، ٓ يٜمًجؿ ٔظمر، وقمٚمٞمف وم٤من شمردد ضمؼمائٞمؾ سملم اهلل

ُمٓمٚم٘م٤ًم ُمع ُمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٦م اًمٗمالؾمٗم٦م واعمتٙمٚمٛملم اعمًٚمٛملم، وٓ يٛمٙمـ شمقضمٞمٝمف أو شمٕم٘مٚمف. ٟمٕمؿ، 

ىمد يٜم٤مؾم٥م شمّمقرًا قم٤مُمٞم٤ًم يرى اهلل ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم، وضمؼمائٞمؾ جمٜمح٤ًم، وهٞمئ٦م سمٓمٚمٞمٛمٞم٦م، وهق 

يـ ًمٚم٘مرآن ممَـّ  يٜمتٛمل إمم ُمرطمٚم٦م ُم٤م ىمٌؾ اًمتٓمقر. اًمتّمقير اًمذي ذه٥م إًمٞمف قمٛمقم اعمٗمنِّ

وٟمْمٞمػ أيْم٤ًم: إن إىمقال اإلهلٞم٦م ـ ـمٌ٘م٤ًم ًمٚمحٙمٛم٦م واًمٗمٚمًٗم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ـ همػم 

ُمًٌقىم٦م أو ُمٕمٚمٚم٦م سم٤مٕهمراض، وىمد صم٧ٌم ذم حمٚمف أٟمف يًتحٞمؾ قمغم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم أن ي٘مقم 

ًمف،  سمٕمٛمؾ ًمٚمقصقل إمم هم٤مي٦م وهدف، ومٝمق ًمٞمس وم٤مقماًل سم٤مًم٘مّمد، وم٢من دمدد اإلرادة سم٤مًمٜم٦ًٌم

وإٟمزال آي٦م ضمديدة ًمٚمقصقل إمم هم٤مي٦م، أو إيْم٤مح ُم٠ًمًم٦م، أو إجي٤مب أُمٍر، أو حتريٛمف، ُمـ 

أؿمّد اعمح٤مٓت قمٚمٞمف شمٕم٤ممم؛ وم٢مٟمف، وإن يم٤من يمؾ رء يتؿ سم٢مذٟمف وقمٚمٛمف وإرادشمف شمٕم٤ممم، إٓ 

 اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م. أن هذه اإلرادة ًمٞم٧ًم يم٤مإلرادة

س اًمٜمٌل اًم٘مقي٦م واعم١ميَّدة وإن طمّؾ مجٞمع هذه اعمٕمْمالت يٙمٛمـ ذم اًمذه٤مب إمم أن ٟمٗم

هل اًمٗم٤مقمٚم٦م ًمتٚمؽ اإلرادة، وص٤مطم٦ٌم إهمراض واًمٖم٤مي٤مت، وظم٤مًم٘م٦م أي٤مت، وواوٕم٦م 

إطمٙم٤مم، وهل اًمٜمٗمس اًمتل اؾمتح٘م٧م؛ ًمٗمرط ىمقهت٤م، أن شمّمٌح ظمٚمٞمٗم٦م هلل قمغم إرض، 

 وأن شمٖمدو يده يد اهلل، وىمقًمف ىمقل اهلل، وأن يٙمقن اًم٘مرآن ُمٕمجزة ًمف.
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قد، واًمٜم٦ًٌم اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م واعمٕمٞم٦م اًم٘مٞمقُمٞم٦م هلل دم٤مه مجٞمع اعمٛمٙمٜم٤مت، إن اًمٜمٔم٤مم اًمقاطمد ًمٚمقضم

وىمٞم٤مم اًمٕمٚمٞم٦م ذم يم٤موم٦م أٟمح٤مء اًمقضمقد، ٓ شمٌ٘مل أّي ُمقوع ًمٚمرواسمط آقمت٤ٌمري٦م واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م 

اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًمًٚمٓم٤من واًمًٗم٤مرة، وم٢من اهلل ٓ يدير أُمر اًمٕم٤ممل يمام يٗمٕمؾ اعمٚمؽ ذم ممٚمٙمتف، 

جًد )ذم اًمٜمامذج اًمت٘مٚمٞمدي٦م ًمٚمٓمٌٞمٕمٞم٤مت(؛ وم٤من اجلًد يٕمٛمؾ وإٟمام إدارشمف يم٢مدارة اًمٜمٗمس ًمٚم

يماميمٞمٜم٦م أوشمقُم٤مشمٞمٙمٞم٦م، وًمٙمٜمف ظم٤موع إلرادة اًمٜمٗمس وؾمٚمٓمتٝم٤م، وًمٞمس إُمر سم٠من اًمدورة 

اًمدُمقي٦م ٓ شم٘مقم سمقفمٞمٗمتٝم٤م إٓ سم٢مرادة ُمـ اًمٜمٗمس. وإن ُم٤م ىم٤مًمف صدر اعمت٠مهللم ذم هذا اًمِم٠من 

قيرًا صحٞمح٤ًم قمـ ٟمقع اًمراسمٓم٦م سملم اهلل جمرد متثٞمؾ وشمقوٞمح يث٧ٌم إٟمٜم٤م ُم٤م مل ٟمٙمّقن شمّم

واًمٕم٤ممل ومٚمـ يتْمح ُمٕمٜمك اًمٜمٌقة واًمقطمل، وؾمٜمٌ٘مك ذم طمّم٤مر إؾم٤مـمػم اًمتل شمٜمح٧م ًمٙمؾ 

راسمٓم٦م قمٚمٞم٦م أو وم٤مقمٚمٞم٦م صقرة طمًٞم٦م، ومتأل إضمقاء سمْمجٞم٩م اًمٙم٤مئٜم٤مت اخلٞم٤مًمٞم٦م اًمتل شمؽمدد 

 سملم اًمًامء وإرض.

 

  تعازض ايعًِ ٚايدٜٔ عًُا٤ املطًُني ٚإعاد٠ تهساز جتسب١ ايهٓٝط١ يف

:ًٚ ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٢مؿم٤مراشمٙمؿ ذم ظمّمقص شمٕم٤مرض فمقاهر اًم٘مرآن ُمع اًمٕمٚمؿ ؾمقف  شٚدش

ٓ أـمٞمؾ اًمٙمالم، وأيمتٗمل سم٢مسمداء دهِمتل ُمـ أن قمٚمامء اعمًٚمٛملم واًمِمٞمٕم٦م يم٠مهنؿ مل يتٕمٔمقا 

ُمـ دم٤مرب اًمٙمٜمٞم٦ًم، ومٝم٤م هؿ يٙمررون ٟمٗمس أىمقاهل٤م، ويٕمٞمدون ؾمٞم٤مؾمتٝم٤م دم٤مه أُمث٤مل: 

٤مًمٞمٚمق، وٓ زاًمقا يٕمتؼمون ومٝمٛمٝمؿ ًمٚمديـ هق اًمٌديع، وهق اًمذي يٜمجع ذم طمؾ يمقسمرٟمٞمؼ وهم

مجٞمع اعمِم٤ميمؾ، وٓ يٗمٙمرون ىمٚمٞماًل ذم أن اًمٌٜم٤مة إوائؾ ىمد شمريمقا هذا اًمٜمٝم٩م ُمٜمذ أُمٍد سمٕمٞمد، 

وجل٠موا إمم أٟمقاع اًم٘مٌض واًمًٌط وآٟمٕمٓم٤موم٤مت اًمٙمٌػمة واًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم ومٝمٛمٝمؿ ًمٚمّمحػ 

ؾم٦م. وىمد ُمٙمثقا ردطم٤ًم ُمـ اًمزُمـ يٛمٜمّقن اًمٜمٗمس سم٤مًمتقومٞمؼ سملم اًمٕمٚمؿ احل٘مٞم٘مل  واًمٙمت٥م اعم٘مدَّ

واًمقطمل احل٘مٞم٘مل، وأظمذوا يًخرون ُمـ اًمٕمٚمؿ ًمٗمؽمٍة، وحتدصمقا سمره٦ًم قمـ قمدم ومٝمؿ اعمراد 

اجلدي ًمٚمٛمتٙمٚمؿ، وقمٛمدوا ذم أطمٞم٤مٍن أظمرى إمم شم٠مويالت سمٕمٞمدة، وًمٙمٜمٝمؿ رهمؿ ذيم٤مئٝمؿ 

، وصّححقا ُم٤ًمرهؿ وأؾّمًقا وقمٌ٘مريتٝمؿ أظمٗم٘مقا ذم هن٤مي٦م أُمرهؿ، وأذقمٜمقا سمٗمِمٚمٝمؿ
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ًمٓمرٍح ضمديد إلداريمٝمؿ وشمّمقرهؿ قمـ اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم واًمقطمل واًمٕمٚمؿ ُمـ إؾم٤مس، 

وأظمرضمقا أٟمٗمًٝمؿ ُمـ زوسمٕم٦م هذا اإلقمّم٤مر اهل٤مدر. إن طمجؿ اعم١مًمٗم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م 

سم٤مًمتٕم٤مرض سملم اًمٕمٚمؿ واًمديـ ىمد سمٚمغ ُمـ اًمٙمثرة درضم٦ًم ٓ يًتٝم٤من هب٤م، وُمع ذًمؽ ٓ يزال 

 دودًا ضمدًا.ٟمّمٞمٌٜم٤م ُمٜمٝم٤م حم

 وأّي 
ٍ
إذا مل يتْمح اعمراد اجلدي ًمٚمٛمتٙمٚمؿ طمتك سمٕمد ُميض أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤ًم ومألّي رء

زُمـ ظمٚمؼ هذا اعمراد اجلدي؟! إذا يم٤من يتٕملم قمٚمٞمٜم٤م آٟمتٔم٤مر ـمقياًل ًمٞم٘مقم اًمٕمٚمؿ اًمتجريٌل 

سم٤مًمٙمِمػ قمـ اعمراد اجلدي ُمـ اًمًاموات اًمًٌع ومٚمامذا يمؾ هذا اًمٕمداء واجلٗم٤مء سمحؼ 

هق اًمٕمٚمؿ اًمذي ٟمًتٛمد ُمٜمف سمره٤من اًمٜمٔمؿ إلصم٤ٌمت وضمقد اهلل شمٕم٤ممم، واًمٕمٚمؿ اًمذي اًمٕمٚمؿ؟ و

يًتٜمد إًمٞمف اًمًٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم شم٠مويؾ ُمٕمٜمك رضمؿ اًمِمٞم٤مـملم سم٤مًمِمٝم٥م ويٗمتل قمغم ظمالف 

إمج٤مع اعمٗمنيـ؟ وإذا يم٤من اًمٕمثقر قمغم اعمراد اجلدي ًمٚمٛمتٙمٚمؿ يًتٖمرق يمؾ هذا اًمقىم٧م 

اعم٤ًمئؾ اًمث٤مٟمقي٦م، ُمثؾ: اًمًاموات اًمًٌع، مم٤م ٓ رسمط  اًمٓمقيؾ وهذه اًمٕم٘م٤ٌمت ذم ُمثؾ هذه

ًمف سمًٕم٤مدة اعم١مُمٜملم وؿم٘م٤مئٝمؿ، ومٙمٞمػ يٙمقن إُمر ذم ُم٤م هق أهؿ، يمام ذم اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م 

سم٤معمٌدأ واعمٕم٤مد؟ أٓ ي١مدي هذا اًمٜمقع ُمـ ومٝمؿ اًم٘مرآن واًمتٕم٤مـمل ُمٕمف إمم ظمروق ٓ شم٘مٌؾ 

 اًمرشمؼ؟

ظمالل اقمت٤ٌمر هذه اعم٤ًمئؾ اًم٘مرآٟمٞم٦م ُم٤ًميرة ذم  أٓ يٛمدٟم٤م هن٩م اعمٕمتزًم٦م سمٓمريؼ أومْمؾ ُمـ

طم٘مٞم٘متٝم٤م ًمٚمٛمٕمت٘مدات اًم٤ًمئدة سملم اًمٕمرب، ومٜمتخٚمص ُمـ اًمت٠مويالت اًمٌٕمٞمدة وهمػم 

اًمّمحٞمح٦م؟ وٟمخٚمص اًم٘مرآن وٟمٜمٗمض قمٜمف هم٤ٌمر هذه اإلهب٤مُم٤مت؟ ؾمقاٌء أيم٤مٟم٧م هذه 

 أي٤مت جمرد جم٤مراة ًمٚمٕمرب أم ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ ٟم٘مص ُمٕمٚمقُم٤مت اًمٜمٌل.

د ُمثؾ هذه إظمٓم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًم٘مرآن ًمـ يٛمٙمـ سمٕمده٤م ىمٚمتؿ: ًمق اطمتٛمؾ وضمق

 آقمتامد قمغم اًم٘مرآن، ويٖمدو يمؾ اًم٘مرآن حمتٛمؾ اخلٓم٠م! 

وهذا يمالم قمجٞم٥م؛ وم٤من هٜم٤مك ذم اًم٘مرآن حمٙماًم وُمتِم٤مهب٤ًم، وٟم٤مؾمخ٤ًم وُمٜمًقظم٤ًم، وُمع 

 ذًمؽ مل شمٜمٗمّمؿ قمرى آقمتامد واًمث٘م٦م سم٤مًم٘مرآن. 
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ال يٕمرف ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م حمٙمٛم٦م أو ُمتِم٤مهب٦م، أضمؾ، ؾمتٌ٘مك هٜم٤مك آي٤مت جمٝمقًم٦م اعمٕمٜمك، وم

ـِ ﴿ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ي َراَه يِف افدِّ ـْ يـ إمم 471)اًمٌ٘مرة:  ﴾َٓ إِ (، وم٘مد ذه٥م سمٕمض اعمٗمنِّ

ٟمًخٝم٤م سمآي٦م اًم٘مت٤مل، وصحٞمٌح أٟمٜم٤م إذا ىمٚمٜم٤م سم٤مًمٜمًخ ؾمتٖمدو سمٕمض ُمقاـمـ اًم٘مرآن قمديٛم٦م 

ًم٘مرآن؟ وهؾ أظمّؾ اجلدوى، وًمٙمـ هؾ سف اطمتامل اًمٜمًخ أوم٣م إمم قمدم ضمدوائٞم٦م ا

سم٤مًمتٗمًػم وومٝمؿ اًمٙمت٤مب واًمتٕم٤مـمل ُمٕمف؟ هذا ُم٤م يم٤من ي٘مقًمف اًمٔم٤مهريقن أيْم٤ًم، طمٞم٨م يم٤مٟمقا 

حيذرون ُمـ اًم٘مقل سمقضمقد آؾمتٕم٤مرة واعمج٤مز ذم اًم٘مرآن، ىم٤مئٚملم: إن ذًمؽ ي١مدي إمم قمجز 

 اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم قمـ اؾمتٕمامل احل٘مٞم٘م٦م، وؾمٞمختؾ آقمتامد قمغم اًم٘مرآن، وىمد خيتٚمط قمٚمٞمٜم٤م إُمر

أطمٞم٤مٟم٤ًم، ومال ٟمٕمرف ُم٤م إذا يم٤من آؾمتٕمامل ذم سمٕمض اعمقاـمـ طم٘مٞم٘مٞم٤ًم أم جم٤مزي٤ًم. إٓ أن شم٤مريخ 

 اًم٘مرآن أصم٧ٌم سمٓمالن هذا اًمقهؿ، وإن أسم٘مك قمغم سمٕمض اعمقارد اعمتِم٤مهب٦م.

ًمٞمس اًمٙمالم ومٞمام إذا يم٤من اًمًٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ىمد أظمٓم٠م ذم  ؾمامطم٦م آي٦م اهلل اًمًٌح٤مين،

يم٤من ُمّمٞم٤ًٌم، وإٟمام اًمٙمالم ذم اعمٜمٝم٩م، وأٟمف اؾمتٗم٤مد ذم هذا  شمٗمًػم )اًمِمٝم٥م واًمِمٞم٤مـملم( أو

اًمتٗمًػم ُمـ اًمٕمٚمؿ احلدي٨م، واعمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٤م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م، وم٠مسمٓمؾ ومٝمؿ مجٞمع ُمـ ؾمٌ٘مف 

يـ، وم٢مذا يم٤من اًمٕمٚمؿ سمٛمثؾ هذه اًم٘مقة، ويم٤من طمًٜم٤ًم، ومٝمق طمًـ ذم مجٞمع اعمقاـمـ،  ُمـ اعمٗمنِّ

ٟمحـ قمٚمٞمف. واعمٝمؿ هق ومتح سم٤مب احلقار سملم اًمقطمل  طمتك قمٜمدُم٤م ي١مدي إمم ٟمت٤مئ٩م خت٤مًمػ ُم٤م

 ـٞمتق أظمر.ًمڤواًمٕم٘مؾ، ٓ إظمْم٤مع أطمدمه٤م 

رسمام يم٤من طمدي٨م شم٠مسمػم اًمٜمخؾ وٕمٞمٗم٤ًم أو ُمقوققم٤ًم، وهذا همػم ُمٝمؿ، ومٝمٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ 

هذه إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م ذم يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦م، إٟمام اعمٝمؿ هق أن اعمًٚمٛملم ويم٤ٌمر 

ِمقا هذه اًمرواي٤مت ًم٘مرون ـمقيٚم٦م، وآُمٜمقا هب٤م، ومل جيدوه٤م ُمٜم٤مومٞم٦م اًمٕمٚمؿ واًمٕمروم٤من ىمد قم٤مي

ًمإليامن واًمٜمٌقة، وم٘مد ذه٥م ؿمخص سمحجؿ اسمـ قمريب ـ وهٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ أُمث٤مًمف ـ إمم 

آقمت٘م٤مد سمجٝمؾ اًمٜمٌل إيمرم طمتك سمٕمٚمقم قمٍمه، ُمـ اًمٓم٥م واًمٗمٚمؽ واًمٜم٤ٌمت، ومْمالً 

٧ًم ومٞمام سمٕمد، وُمع ذًمؽ مل يٕمتؼم ًا قمغم وٕمػ إيامهنؿ،  قمـ اًمٕمٚمقم اًمتل شم٠مؾمَّ ذًمؽ ُم١مذِّ

 وٓ ُمقضم٤ًٌم ًمقهـ اًمٜمٌقة.
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اًل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ذم  َأمَل ي١مُمـ اًمٙمثػم ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم سم٠من ىمّم٦م اًمٖمراٟمٞمؼ يم٤مٟم٧م شمدظمُّ

اًمقطمل اًمٜمٌقي، وُمـ سمٞمٜمٝمؿ اًمٖمزازم، واسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وُمقًمقي؟ أَومل يذه٥م سمٕمض قمٚمامء 

أراء، وًمٙمـ ٓ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مر أن اًمِمٞمٕم٦م إمم حتريػ اًم٘مرآن؟ ىمد ٓ شمرون صح٦م هذه 

اًمٙمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم، سمؾ ويم٤ٌمر قمٚمامئٝمؿ، يم٤مٟمقا ي١مُمٜمقن هب٤م، دون اقمت٤ٌمره٤م ُمٜم٤مومٞم٦م ًمإلؾمالم 

واًمقطمل اًمٜمٌقي، يمام سم٘مقا قمغم متًٙمٝمؿ وإيامهنؿ سم٢مؾمالُمٝمؿ وىمرآهنؿ، وإُمر اعمٝمؿ أظمر 

 سم٘مّم٦م اًمٖمراٟمٞمؼ. أٟمف مل ي٤ٌمدر أي ومرّد إمم شمٙمٗمػم ُمـ ي٘مقل سمتحريػ اًم٘مرآن، أو ي١مُمـ

 

  ن١ًُ اخلتاّ

ع اًمٓمٞمػ اًمٚمقين؛ إذ ٓ يٜمحٍم اإلؾمالم  يٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمتٕمرف اإلؾمالم سمام ومٞمف ُمـ شمٜمقُّ

سمام يدرس ذم احلقزات اًمِمٞمٕمٞم٦م ذم إيران، أو اعمدارس اًمقه٤مسمٞم٦م ذم ؿمٌف اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، 

اعمًٞمحٞم٦م  سمؾ اإلؾمالم هق مجٞمع اإلدرايم٤مت واًمتٗم٤مؾمػم اعم٘مّدُم٦م قمـ اإلؾمالم، وهٙمذا

 واًمٞمٝمقدي٦م واعم٤مريمًٞم٦م.

صمقن واًمٗم٘مٝم٤مء عم٤م وصٚم٧م اًمدي٤مٟم٦م  ًمق اىمتٍمٟم٤م ذم ومٝمؿ اإلؾمالم قمغم ُم٤م ي٘مقًمف اعمحدِّ

اإلؾمالُمٞم٦م إمم ُم٤م وصٚم٧م إًمٞمف ُمـ احلْم٤مرة اعمرُمقىم٦م، ومٚمق أّن إرصمقذويمًٞم٦م ٟمجح٧م ذم 

ٙمقن اًمرائدة ومؽمة ُم٤م سم٤مًمقىمقف أُم٤مم اٟمًٞم٤مسمٞم٦م اًمٙمالم واًمتٗمًػم ومٕمغم احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م أن شم

ذم إزاطم٦م اًمٕم٘م٤ٌمت ُمـ أُم٤مُمٝم٤م، وأن شمٕمٛمؾ قمغم اًمؽمطمٞم٥م سمتٜمّقع أراء اًمٙمالُمٞم٦م، دون 

وصٗمٝم٤م سم٤مًمٙمٗمر واإليامن ودون أن شمّم٤مب سمٕم٘مدة آؾمتٖمٜم٤مء واجلٛمقد. إن اًمٓمريؼ اًمقطمٞمد 

ٓؾمتٛمرار اًمديـ وسم٘م٤مئف إٟمام يٙمقن قمؼم ومتح إسمقاب ٓؾمتٜمِم٤مق هقاء ضمديد وٟمٔمٞمػ، 

٤من يتٛمتع سمف اإلؾمالم ُمـ شمٜمّقع ذم اًمث٘م٤موم٦م، وشم٤ًمسمؼ اعمًٚمٛملم إمم أظمذ واًمٕمقدة إمم ُم٤م يم

 احلٙمٛم٦م ُمـ اهلٜمد واًمّملم وإيران واًمٞمقٟم٤من.

وًمٞمٌ٘مقا ذم إىمؾ قمغم مجٞمع اًمًٜمـ واًمٓمرق واعمِم٤مرب اعمتٜمققم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م، 

ًمتل وٓ يتٛمٜمقا طمٞم٤مة واطمد وُمقت مجٞمع ُمـ ؾمقاه، وم٘مد شمٕم٤ميش ذم شم٤مريخ هذه اًمدي٤مٟم٦م، ا
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ؿمٙمٚم٧م ومًٞمٗم٤ًمء سمجٛمٞمع إًمقان، اسمتداًء ُمـ أهؾ اًمت٠مويؾ واًم٤ٌمـمٜمٞملم وإظمقان اًمّمٗم٤م 

ٛم٦م  ًّ واعمتّمقوم٦م واًمٗمالؾمٗم٦م إمم أهؾ احلدي٨م واًمٔم٤مهريلم واحلِمقي٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م واعمج

وهمػمهؿ، ويم٤من اًمٙمؾ ُمًٚمٛملم، وىمد أؾمٝمؿ اجلٛمٞمع سمتحريؽ ديٜم٤مُمٞمٙمٞم٦م هذه احلْم٤مرة. 

هذه إًمقان قمغم ؾم٤مئر إًمقان إظمرى سم٤مًم٘مٝمر واًمٖمٚم٦ٌم وإذا طمدث ذم يقم أن شمٖمٚم٥َّم أطمد 

ؾمٞمٙمقن ذًمؽ اًمٞمقم هق يقم اطمتْم٤مر هذه اًمدي٤مٟم٦م. ًمٞمس ُمـ اًمٕمٌ٘مري٦م همٚمؼ إسمقاب 

 واًمٜمقاومذ، وم٢من أُمٙمٜمٙمؿ أن شمٗمتحقا سم٤مسم٤ًم ضمديدًا وم٤مومٕمٚمقا.

مل يٌَؼ أُم٤مم اعمًٚمؿ اعمٕم٤مس ُمـ ظمٞم٤مر ؾمقى احلقار ُمع اًمّمديؼ واًمٕمدو، وًمٙمـ ُمع 

ُمٜمٝمام دون همػمه؛ وذًمؽ هبدف حتريؽ اجلٛمقد واًمذسمقل اًمذي أص٤مب اإلهلٞم٤مت اًمٕم٤ممِل 

اإلؾمالُمٞم٦م، واًمٕمقدة هب٤م إمم ُم٤م ىمٌؾ اًمٕمٍم إرصمقذويمز، واحلقار سمح٤مضم٦م إمم حتٛمؾ 

وؾمٕم٦م صدر، واؾمتٕمداد، وشمقاوع، وإىمرار سم٤محل٤مضم٦م، ورهم٦ٌم ذم اًمتٕمٚمؿ، وضمرأة ذم 

دوم٘م٤ًم ُم٘مدؾم٤ًم، ٓ ُمٜمٓم٘م٦م خمٓمقرة وحمٔمقرة اًمتٗمٙمػم، وٟمٌذ ًمٚمت٘مٚمٞمد، واطمؽمام اًمٗمٙمر سمقصٗمف شم

أو جمٚم٤ًًم ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م، إن اًمذيـ يٓم٤مًمٌقن اًم٤ٌمطمثلم سم٤مًمتقسم٦م إٟمام ي٠مشمقن سمٌدقم٦م ؾمٞمئ٦م، حيًٌقن 

ومٞمٝم٤م ـم٤مئر اًمٗمٙمر ذم ىمٗمص اًمٗم٘مف، وخيٞمٗمقن فم٤ٌمء اًمتٗمٙمػم ُمـ ذئ٥م اًمتٙمٗمػم، ويِمقسمقن 

٘ملم، وجُيِٚمّ  ُمقهن٤م قمغم اًمتح٘مٞمؼ سم٤مًمتٗمًٞمؼ، ويرومٕمقن اعم٘مٚمِّديـ قمغم اعمح٘مِّ قن اًمٌٌٖم٤موات وي٘مدِّ

 اًمٜمحؾ، وحيقًمقن اًمديـ إمم طمٚم٦ٌم ًمٚمٕمٜمػ واخلّمقُم٦م، ويٌٞمٕمقن اخلؾ سمدًٓ ُمـ اًمٕمًؾ. 

وهؾ إذا ؾم٘مٞمٜم٤م ؿمجرة اًمٗم٘م٤مه٦م سمامء اًمٙمالم أؾمـ ؾمتٜمٛمق صحٞمح٦م ًمتّمدر إطمٙم٤مم 

واًمٗمت٤موى اًمًٚمٞمٛم٦م؟ وهؾ ؾمٞمتٛمٙمـ اًمٙمالم اعمّم٤مب سمآوم٦م اجلٛمقد اًمٗم٘مٝمل ُمـ يم٥ًم ضمقًم٦م 

إن اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسيـ ىمد شمقرـمقا ذم ُمٖم٤مًمٓم٤مت ُمٝمٚمٙم٦م، ومٌدًٓ ُمـ اقمتامدهؿ قمغم  ضمديدة؟

اعمتٙمٚمٛملم ويمالُمٝمؿ ذم قمٛمٚمٞم٦م دمديد وم٘مٝمٝمؿ شمراهؿ هي٤ممجقن اعمتٙمٚمٛملم، وسمدًٓ ُمـ اإلىمرار 

سمح٤مضمتٝمؿ إمم اعمتٙمٚمٛملم دمدهؿ يٍمون قمغم اطمتٞم٤مج اعمتٙمٚمٛملم إًمٞمٝمؿ، وُم٤م ذًمؽ إٓ 

ًٝمؿ واؾمتْمٕم٤مومٝمؿ ًمٚمٙمالم، وُم٤م دام اًمتقازن سم٥ًٌم همرورهؿ واؾمتًامهنؿ ٕٟمٗم

 واًمتقاوع ُمٗم٘مقدًا ومال شمرضمق طماًل ًمٕم٘مد وُمٕمْمالت هذا اًمديـ اعمًتحٙمٛم٦م! 



 الوحي والظاهرة القرآنية ....................................................... 911

  ن١ًُ أخري٠ يًػٝذ دعؿس ايطبشاْٞ َع ضسٚؽ

رصح افنٔخ جًٍر افًٌحٚين بٖن هوش ٓ يراظل أدب احلقار افًِّل، ويَقم ب٘هٕٜٚ 

وافوقوٚء، وفُل ٓ ئًد ظٌد افُريؿ  افنخهٔٚت افًِّٜٔ مـ خالل إثٚرة افوجٟٔ

ؾ آمتْٚع ظـ اإلجٚبٜ ادٌَٚشة،  هوش مـ خالل رشٚئِف ادتُررة أشِقبف ادٖفقف ؾوَّ

 وؿٚل:

 

  عدّ َساعا٠ ضسٚؽ ألدب احلٛاز ايعًُٞ

ُمٜمذ إصدار ُم٘م٤مسمٚمتف اإلذاقمٞم٦م إومم ذم هقًمٜمدا وضمدت ُمـ اًمقاضم٥م قمكّم أن أووح ًمف 

حلٛمد هلل يم٤من اجلقاب ُمٗمٞمدًا وٟم٤مومٕم٤ًم. ويم٤من أدب احلقار ومٞمٝم٤م هق وًمٚم٘مراء طم٘مٞم٘م٦م إُمر، وا

اًم٤ًمئد، وىمد أضم٤مب اًمًٞمد هوش قمـ رؾم٤مًمتل إومم، وم٠مضم٧ٌم قمٜمٝم٤م؛ اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ 

اعم١ًموًمٞم٦م اعمٚم٘م٤مة قمغم قم٤مشم٘مٜم٤م، ويم٤من ضمقاسمٜم٤م اًمث٤مين أوؾمع وأيمثر ؿمٛمقًمٞم٦م، وىمد ضم٤مء سمٜمت٤مئ٩م 

ٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ أؾم٤مشمذة احلقزة ويم٤ٌمره٤م؛ عم٤م إجي٤مسمٞم٦م أيْم٤ًم يم٤مإلضم٤مسم٦م إومم، وىمد أصمٜمك قمٚمٞم

 حتتقيف ُمـ اإلشم٘م٤من واعمج٤مدًم٦م سم٤مًمتل هل أطمًـ.

إٓ أن رؾم٤مًمتف اًمث٤مًمث٦م ىمد ظمٞم٧ٌّم فمٜمل، رهمؿ أن وم٤محتتٝم٤م يم٤مٟم٧م شمٌنم سمخػم؛ وذًمؽ 

 ًمألؾم٤ٌمب اًمتل ؾم٠مؿمػم إمم سمٕمْمٝم٤م:

ـ إن ُمقوقع اًمٌح٨م يدور طمقل ٟمٔمري٦م اًمقطمل، وجي٥م أن ي٘متٍم اًمٌح٨م قمغم هذه 9

ٝم٦م، وًمٙمٜمف ًمألؾمػ اًمِمديد خيٚمط سمٞمٜمٝم٤م وسملم ؾمٚمًٚم٦م ُمـ آٟمت٘م٤مدات وآقمؽماو٤مت اجل

اًمٗمردي٦م وآضمتامقمٞم٦م، وخيرج ُمـ حمقر اًمٌح٨م، وذم احل٘مٞم٘م٦م خي٤مًمػ سمذًمؽ أدب احلقار 

 اًمٕمٚمٛمل.

ـ إن اًمٜمٔمري٦م اًمتل يٓمرطمٝم٤م يمٚمام أُمٕمـ ذم شمقوٞمحٝم٤م واضمف إؿمٙم٤مٓت أيمثر شمٕم٘مٞمدًا. 4

ًمٙمالُمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اًمثالصم٦م اعمٕمرووم٦م سملم اعمح٘م٘ملم، سمقاًمتل وهق ذم ذًمؽ ؿمٌٞمف سم٤معمقاوٞمع ا

 ي٘مقًمقن قمٜمٝم٤م: إن اًم٘م٤مئؾ هب٤م يمٚمام أُمٕمـ ذم شمقوٞمحٝم٤م زادت شمٕم٘مٞمداهت٤م، وهل:
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 ٟمٔمري٦م )اًمٓمٗمرة(، ًمٚمٜمّٔم٤مم. ـ9

 ٟمٔمري٦م )احل٤مل(، ًمٚمٌٝمِمٛمل )ُمـ أٟمّم٤مر أيب هِم٤مم(. ـ4

 ٟمٔمري٦م )اًمٙم٥ًم(، ًمألؿمٕمري. ـ1

 ُمتٝمٙماًم:وىمد ىم٤مل اًمِم٤مقمر اًمٕمريب ذم ذًمؽ 

يم٤من قمغم هذا اعمٜمٔمِّر سمٕمد أن أدرك أن مجٞمع اعمح٘م٘ملم طمقل اًم٘مرآن ذم إيران اإلؾمالُمٞم٦م 

ضم٦م، وم٢من اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا ُمـ اقمتؼموا ٟمٔمريتف ُمردودة أن ٓ يٍّم قمٚمٞمٝم٤م إمم هذه اًمدر

سملم، وًمٙمٜمف ُمع ذًمؽ ٓ يزال ُمٍمًا قمغم ٟمٔمريتف، سمؾ وٓ يؽمي٨م ىمٚمٞماًل  أصدىم٤مئف اعم٘مرَّ

 ًمٞمٕمٓمل ٟمٗمًف ومًح٦م ًمٚمتٗمٙمػم ذم هذه آٟمت٘م٤مدات!

ومتجده ُمـ ضمٝم٦م ي٘مقل: إٟمٜمل ُم١مُمـ سمجٛمٞمع ُم٤م ورد ذم اًم٘مرآن ُمـ آي٤مت، سمام ذم ذًمؽ 

ََّك﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َِ ََّٕؽ َفُت ْرآَن ِمـ فَُّدْن َحٍُِٔؿ َظِِٔؿٍ  َوإِ َُ  (.1)اًمٜمٛمؾ: ﴾اف

وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ي٘مقل: إن إًمٗم٤مظ وووع اعمٕم٤مين ذم ىمقاًمٌٝم٤م هق جمٝمقد ي٘مقم سمف 

اًمٜمٌل، هذا ذم طملم أن يمٚمامت اًم٘مرآن ٓ شمٓمٚمؼ قمغم اعمٕم٤مين وم٘مط، وإٟمام شمِمٛمؾ ذم إـمالىمٝم٤م 

 ا اعمْمٛمقن.إًمٗم٤مظ أيْم٤ًم، ويمذًمؽ ؾم٤مئر أي٤مت إظمرى اًمقاردة ذم هذ

إن رؾم٤مئٚمف، وظم٤مص٦م رؾم٤مًمتف إظمػمة، يم٤مٟم٧م ُمِمحقٟم٦م سم٤مًمٕم٘مد واًمّمخ٥م، طمتك  ـ 1

سمٚمغ سمف إُمر إمم اًمتج٤موز قمغم اًمِمخّمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل أومٜم٧م قمٛمره٤م ذم ظمدُم٦م اإلؾمالم 

 واًم٘مرآن.

إن ؿمخّم٤ًم ُمثؾ اًمِمٞمخ ٟم٤مس ُمٙم٤مرم اًمِمػمازي وم٘مٞمف سم٤مرز وسم٤مطم٨م ىمرآين قمٛمٞمؼ حئمك 

ت اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وهق ُمـ اًمِمخّمٞم٤مت اًم٤ٌمرزة ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، ويٕمّد سم٤مطمؽمام يم٤موم٦م احلقزا

ُم١مًمَّٗمف )إُمثؾ( ذم اًمٚمٖمتلم اًمٗم٤مرؾمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م ُمّمدرًا جلٛمٞمع اعمح٘م٘ملم واعم١مًمِّٗملم، إن ُمثؾ 

 هذه اًمِمخّمٞم٦م ٓ يتؿ صٜمٕمٝم٤م اقمت٤ٌمـم٤ًم، ومٞمًتًٝمؾ هتٙمٝم٤م واًمتج٤موز قمٚمٞمٝم٤م.
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ع قمـ اإلضم٤مسم٦م قمـ رؾم٤مًمتف إظمػمة إن هذا إُمر وأُمقر أظمرى أدت يب إمم آُمتٜم٤م

سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ، ظمِمٞم٦م شمٙمرار دم٤موزاشمف اًم٤ًمسم٘م٦م، وًمٙمـ ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف هٜم٤مك ُمـ أضم٤مب 

، وؾمتٙمقن ذم ُمتٜم٤مول اًمراهمٌلم ىمري٤ًٌم إن ×قمٜمٝم٤م ُمـ اعمٜمتًٌلم إمم ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

 ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

  



 

 

 

 

 

 املجكَّـ املتؿٝك٘
 

 

 َكّد١َ

هٜم٤مك ُمـ ادقمك أن اهلل ىمد حتدث إًمٞمف، وأُمره سم٢مسمالغ رؾم٤مًمتف إمم اًمٜم٤مس، وادقمك أن 

 )يمالم اهلل( ىمد أٟمزل إًمٞمف قمؼم وؾمٞمط، ومٝمؾ يٛمٙمـ إصم٤ٌمت هذه اًمدقمقى؟

ىمد ي٘م٤مل: إٟمف ٓ يٛمٙمـ إصم٤ٌمت هذه اًمدقمقى سم٠مّي دًمٞمؾ أو سمره٤من، ي٘مقل اًمٗمالؾمٗم٦م 

ًمإلصم٤ٌمت؛ ًمٕمدم إُمٙم٤من إىم٤مُم٦م اًمؼمه٤من قمغم أُمر اعمًٚمٛمقن: إن اًمٜمٌقة اخل٤مص٦م همػم ىم٤مسمٚم٦م 

ظم٤مص، ومٚمؿ ُيِ٘مْؿ اعمتديٜمقن قمغم ُمّر اًمت٤مريخ دًمٞماًل واطمدًا قمغم أن اهلل ىمد حتدث إمم ؿمخص 

سمٕمٞمٜمف، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: ٓ يٛمٙمـ ٕي ؿمخص ؾمقى ُمـ قم٤ميش اًمتجرسم٦م أن يّدقمل أن اهلل 

ؽ اًمقاىمٕم٦م. وإن ىمد حتدث إًمٞمف؛ إذ ٓ يٛمٙمـ ًمٖمػم ذًمؽ اًمِمخص أن خيؼم سمحدوث شمٚم

آؾمتٜم٤مد إمم ٟمٗمس ذًمؽ اًمِمخص؛ ًمتؼمير ادقم٤مئف ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمتٙمٚمٞمؿ اهلل ًمف، همػم وضمٞمف. 

 وإن ضمٕمؾ هذا آدقم٤مء ُمٕم٘مقًٓ سمح٤مضم٦م إمم إصم٤ٌمت قمدة ُم٘مدُم٤مت، وهل:

                                                 
 ُمـ اًمٜمِمٓم٤مء اًمّمحٗمٞملم وُمث٘مٗمل اًمتٞم٤مر اإلصالطمل. (9)
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 إصم٤ٌمت وضمقد اهلل. ـأ 

ٌد ؿمٌٞمٌف سم٤مإلٟم٤ًمن؛ ًمٙمل يٕم٘مؾ صدور اًمٙمالم قمٜمف، وإٓ  ب ـ إصم٤ٌمت أن اهلل ُمقضمقٌد حمدَّ

 يم٤من اًمتٙمٚمؿ ُمٕمف سمال ُمٕمٜمك. 

 ج ـ إصم٤ٌمت أن آرشم٤ٌمط سملم اهلل واًمٌنم هق ارشم٤ٌمط طمقاري سملم اعمتٙمٚمؿ واعمخ٤مـم٥م. 

إذا مل يٙمـ إصم٤ٌمت هذه اعم٘مدُم٤مت ُمًتحٞماًل ومٝمق صٕم٥م ًمٚمٖم٤مي٦م؛ وم٢من اعم١مُمٜملم مل ي٘مدُمقا 

قمٞم٤مت، سمحٞم٨م يّمدق هب٤م مجٞمع اًمٕم٘مالء. يم٤من ) سمرشمراٟمد دًمٞماًل ُمٕمتؼمًا قمغم إصم٤ٌمت هذه اعمدَّ

راؾمؾ( و)سمقسمر( ومٞمٚمًقوملم وضمقديلم، قم٤مؿم٤م ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ، ويم٤مٟم٤م ُمٚمحديـ؛ ويٕمد 

)يم٤مٟم٧م( أطمد أيمؼم قم٘مالء اًمٕم٤ممل، ورهمؿ أٟمف يم٤من ي١مُمـ سمقضمقد اهلل ُمـ ـمريؼ إظمالق إٓ 

أٟمف أؾم٘مط مجٞمع اًمؼماهلم اعم٘م٤مُم٦م قمغم إصم٤ٌمت اًمّم٤مٟمع ُمـ آقمت٤ٌمر. يمام أن اًمت٤مريخ اًمٌنمي 

دًم٦م اعم١مُمٜملم واعمٚمحديـ، ومل يتٛمٙمـ أي واطمد ُمٜمٝمام ُمـ إىمٜم٤مع أظمر سمام ًمديف يث٧ٌم شمٙم٤موم١م أ

ُمـ إدًم٦م. وُمع اومؽماض إصم٤ٌمت وضمقد اهلل سم٤مًمؼماهلم اعمٕمتؼمة وم٢من اعم١مُمٜملم مل ي٘مدُمقا 

شمّمقيرًا واطمدًا قمـ ُم٤مهٞم٦م اهلل؛ ومٙمثػم ُمـ اعم١مُمٜملم يٜمًٌقن إمم اهلل أوص٤موم٤ًم وأومٕم٤مًٓ 

ٜملم ُمـ ذه٥م إمم أن اهلل شمٕم٤ممم رٌء آظمر ٓ يٛمٙمـ وصٗمف إٟم٤ًمٟمٞم٦م؛ وهٜم٤مك ُمـ اعم١مُم

(ineffable :وإن شمِمٌٞمٝمف سم٤مًمٜم٤مس ُمرومقض، ىم٤مل شمٕم٤ممم ،)﴿ ْْثِِِف يَش ِّ ـَ َْٔس  )اًمِمقرى:  ﴾ءَف

. ويرى )ُپؾ شيمامل شمقطمٞمده ٟمٗمل اًمّمٗم٤مت قمٜمف»(، وىم٤مل اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: 99

ًمّمٗم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وأٟمف ُمـ همػم اعمٛمٙمـ شم٤مًمٞمش( أن اهلل ُمقضمقد ُمتٕم٤مٍل، وأٟمف ومقق مجٞمع ا

وصٗمف سم٠مدواشمٜم٤م اًمٚمٖمقي٦م، ويذه٥م إمم أٟمٜم٤م إذا حتدصمٜم٤م قمـ اهلل سمٜمحق ُم٤م ٟمتٙمٚمؿ سمف قمـ ؾم٤مئر 

(. وأن سمٕمض اًمٕم٤ٌمرات، anthropomorphismاعمخٚمقىم٤مت وم٢مٟمٜم٤م ؾمٜم٘مع ذم حمذور اًمتِمٌٞمف )

زي٦م، وأن مجٞمع ، يمٚمامت رُمشأن اهلل راع زم»، وشحتدث هيقا إمم إٟمٌٞم٤مء»ُمـ ىمٌٞمؾ: 

 (.symbolicإوص٤مف واًمٜم٥ًم وإومٕم٤مل اًمتل شمٜم٥ًم إمم اهلل هل أُمقر رُمزي٦م )

                                                 
 .9( هن٩م اًمٌالهم٦م، اخلٓم٦ٌم 9)
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وًمق أُمٙمـ إصم٤ٌمت اهلل يمقضمقد حمدد ؿمٌٞمف سم٤مإلٟم٤ًمن يٌ٘مك ُمـ اعمًتحٞمؾ إصم٤ٌمت شمٙمٚمؿ اهلل 

قمك سمرؤي٦م  ُمع )ؿمخص سمٕمٞمٜمف( ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م. وُمـ هٜم٤م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٜمٔمر إمم أصؾ اعمدَّ

 أدّق.

٤مرى أن اهلل ىمد حتقل إمم إٟم٤ًمن ُمـ ظمالل طمٚمقًمف ذم قمٞمًك اعمًٞمح، )أصؾ يدقمل اًمٜمّم

(، ويم٤مٟمقا يٕمت٘مدون ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف أن قمٞمًك إًمف يم٤مُمؾ. The Incarnationاًمتجًٞمؿ: 

ويذه٥م اعمتٙمٚمٛمقن ُمـ اًمٜمّم٤مرى إمم ُمٕم٘مقًمٞم٦م ُمٗمٝمقم اًمتجًٞمؿ، وٓ ري٥م أهنؿ يّمدىمقن 

يمالم اعمًٞمح هق يمالم اهلل، يمام ىم٤مل سمٛمٕم٘مقًمٞم٦م آقمت٘م٤مد سم٠مًمقهٞم٦م قمٞمًك، وقمٚمٞمف يٙمقن 

ِِٔامً ﴿شمٕم٤ممم:  ُْ َؿ اهللُ ُمقَشك َت َِّ ـَ ُٕقِدي ِمـ ﴿(، وىم٤مل شمٕم٤ممم: 917)اًمٜم٤ًمء:  ﴾َو َِامَّ َأَتَٚهٚ  َؾ

 ِ ٚدَ ًَ َٕٚ اهللُ َربُّ اف َجَرِة َأن َيٚ ُمقَشك إيِنِّ َأ ـَ افنَّ ِٜ ِم ـَ ٌََٚر ِٜ ادُ
ًَ َْ ٌُ ـِ يِف اف َّ  ﴾غَ َصٚضِِئ افَقاِدي إَْي

(. وـمٌ٘م٤ًم ًمٚم٘مرآن وم٘مد شمؿ احلدي٨م سملم اهلل واًمٜمٌل حمٛمد قمؼم وؾمٞمط، طمٞم٨م 11)اًم٘مّمص: 

 ومٛمـ هق ضمؼمائٞمؾ؟، وُم٤م هل صٗم٤مشمف؟ ؛يم٤من ضمؼمائٞمؾ يٜم٘مؾ يمالم اهلل إمم اًمٜمٌل

ـمٌ٘م٤ًم ًمٚمرواي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م وم٘مد طمّمؾ أول ًم٘م٤مء سملم اًمٜمٌل وضمؼمائٞمؾ ذم هم٤مر طمراء، سمٕمد 

اًمتٕمٌد واًمتٝمجد ومٞمف. وىمد فمٝمر ًمف ضمؼمائٞمؾ ذم هٞمئ٦م ُمٝمٞم٦ٌم، آٟم٘مٓم٤مع اًمٓمقيؾ إمم اهلل و

، وسمدأ سم٢مٟمزال يمالم اهلل قمٚمٞمف. وىمد ﴾اْؿَرأ﴿وقمرض قمٚمٞمف يمت٤مسم٤ًم ذم طمريرة، وىم٤مل ًمف: 

شمٕمرو٧م ؾمقرة اًمٜمجؿ إمم سمٞم٤من ًم٘م٤مء اًمٜمٌل ُمع ضمؼمائٞمؾ، طمٞم٨م ؿم٤مهده قمٜمدُم٤م يم٤من واىمٗم٤ًم 

اًمٜمٛمق ذم صحراء اجلزيرة  قمٜمد ؾمدرة اعمٜمتٝمك، وهل اًمِمجرة اًمقطمٞمدة اًمتل أُمٙمٜمٝم٤م

اًمٕمرسمٞم٦م، ومحٞمٜمام يم٤من اًمٜمٌل ذم هم٤مر طمراء يم٤مٟم٧م أؿمج٤مر اًمًدر ىم٤ٌمًمف، وـمٌ٘م٤ًم ًمٚمرواي٦م 

اًم٘مرآٟمٞم٦م وم٢من اًمٜمٌل ؿم٤مهد ضمؼمائٞمؾ واىمٗم٤ًم قمٜمد آظمر ؿمجرة. وـمٌ٘م٤ًم ًمٌٕمض اًمرواي٤مت يم٤من 

ًٜ أُ ﴿ضمؼمائٞمؾ يتٛمثؾ قمغم هٞمئ٦م ؿم٤مب مجٞمؾ يِمٌف دطمٞم٦م اًمٙمٚمٌل:  ْزَف َٕ ْد َرآُه  ََ ِظَْد  *ْخَرى َوَف

ك َٓ (. وىمد ذه٥م اعمٗمنون إمم اقمت٤ٌمر ضمؼمائٞمؾ ُمقضمقدًا 97 ـ 91)اًمٜمجؿ:  ﴾ِشْدَرِة ادَُْْت

                                                 
 .914؛ اًمٜمحؾ: 94( اًمٌ٘مرة: 9)
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همػم ُم٤مدي، وًمذًمؽ قمٛمدوا إمم شم٠مويؾ أي٦م، ىم٤مئٚملم: إن ضمؼمائٞمؾ ُمـ اًمٕم٘مقل اعمجردة، 

إن اعمٜمتٝمك شمٕمٜمل ُمٜمتٝمك »وإن ؾمدرة اعمٜمتٝمك ُمـ اًمٕمقامل اًمٕمٚمقي٦م، ىم٤مل اًمٕمالُم٦م: 

. وضم٤مء ذم ؾمقرة ُمريؿ أن ضمؼمائٞمؾ ىمد متثؾ عمريؿ قمغم هٞمئ٦م إٟم٤ًمن، ىم٤مل شاًمًاموات

ًٚ ﴿شمٕم٤ممم:  ٚ َبَؼًا َشِقّي ثََّؾ َِلَ َّ ٚ ُروَحَْٚ َؾَت َٓ ْٔ َْٚ إَِف ِْ َْٖرَش ـمٌ٘م٤ًم ًمٚمرواي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م  .(94)ُمريؿ:  ﴾َؾ

وم٢من ضمؼمائٞمؾ ُمقضمقد يٛمٙمـ رؤيتف قمغم ؿمٙمؾ إٟم٤ًمن، وإٟمف يتحّدث إمم أومراد 

 هق أن ضمؼمائٞمؾ ىمد أسمٚمٖمف يمالم اهلل. ‘إذًا يمؾ ُم٤م يدقمٞمف اًمٜمٌلسمخّمقصٝمؿ، 

 

 عك١ًٓ املعتكدات ايد١ٜٝٓ

إن ُمنموع قم٘مٚمٜم٦م اعمٕمت٘مدات اًمديٜمٞم٦م همػم ىم٤مدر قمغم إصم٤ٌمت اًمتٕم٤مًمٞمؿ واعمٗم٤مهٞمؿ  ـ9

اًمديٜمٞم٦م. وإن أىمَم ُم٤م ي٘مقم سمف اًمٗمالؾمٗم٦م واعمتٙمٚمٛمقن هق قم٘مٚمٜم٦م اعمٕمت٘مدات. وسمٕم٤ٌمرة 

ؿ اًمديٜمٞم٦م صقرة ُمـ اؾمتٜمت٤مج أومْمؾ اًمنموح واًمتقوٞمح٤مت أظمرى: إن قم٘مٚمٜم٦م اًمتٕم٤مًمٞم

(Inference to best explanation وهٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اعمٕمٓمٞم٤مت اًمتل حتت٤مج إمم ،)

شمقوٞمح، وىمد شمّؿ شم٘مديؿ ٟمامذج يمثػمة ذم شمٌلم هذه اعمٕمٓمٞم٤مت، ويمؾ ٟمٛمقذج حيتقي قمغم 

شمرضمٞمحف قمٚمٞمٝم٤م. وُمـ أومْمؾ أٟمقاع اًمٌٞم٤من يٙمقن هق اعمت٘مدم قمغم اًمٜمامذج إظمرى، ويتؿ 

سم٤مب اعمث٤مل: إن يمؾ ٟمٛمقذج قمـ اهلل جي٥م أن يٌلم مجٚم٦م ُمـ اعم٤ًمئؾ، ُمـ ىمٌٞمؾ: وضمقد 

اًمنمور ذم اًمٕم٤ممل، وُم٠ًمًم٦م اجلؼم وآظمتٞم٤مر، وهمٞم٦ٌم اهلل قمـ اًمٕم٤ممل، وُم٤م إمم ذًمؽ. وقمٚمٞمف 

يتٕملم قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمرى أي هذيـ اًمٜمٛمقذضملم جيٞم٥م قمـ هذه اعم٤ًمئؾ سمِمٙمؾ أومْمؾ، هؾ هق 

ج اًمذي ي٘مّدم اهلل يمقضمقد حمدد ؿمٌٞمف سم٤مإلٟم٤ًمن، أو اًمٜمٛمقذج اًمذي يٛمٜمع حتديد اهلل اًمٜمٛمقذ

سمحدٍّ أو وصٗمف سمقصٍػ؟ يمام أن هٜم٤مك قمدة ٟمامذج ُمتٜم٤موم٦ًم ًمٕم٘مٚمٜم٦م اًمقطمل، وجي٥م أظمذ 

 ىمدرهت٤م قمغم اًمٌٞم٤من سمٜمٔمر آقمت٤ٌمر.

                                                 
 .79: 99( اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن 9)
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 َٓٗر تأٌٜٚ ايٓؿٛف ايد١ٜٝٓ

اًمٜمّمقص اعم٘مدؾم٦م إذا يم٤مٟم٧م يٕمٛمد ُمٗمنو اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م إمم شم٠مويؾ  ـ4

 ُمٕم٤مرو٦م ًمٚمٕم٘مؾ )اًمٕمٚمؿ واًمٗمٚمًٗم٦م وٟمحقمه٤م(، وُمـ ذًمؽ:

قَضَتٚنِ ﴿ ًُ ٌْ َؿَٚل َيٚ ﴿(؛ 91)اًمٗمتح:  ﴾َيُد اهللِ َؾْقَق َأْيِدهيِؿْ ﴿(، 17)اعم٤مئدة:  ﴾َيَداُه َم

ََٔديَّ  ُٝ بِ َْ َِ ُجَد دَِٚ َخ ًْ َؽ َأن َت ًَ َٜ اهللِ وَ ﴿(؛ 41)ص:  ﴾إِْبُِِٔس َمٚ َمَْ ٌَ ٌْ ـَ ِص ـُ ِم ًَ ـْ َأْح َم

 ًٜ ٌَ ٌْ َـّ اهللَ َرَمك﴿(؛ 911)اًمٌ٘مرة:  ﴾اهللِ ِص
(، ويٕمٛمد اًمٗمالؾمٗم٦م إمم 94)إٟمٗم٤مل:  ﴾َوَفُِ

شم٠مويؾ مجٞمع هذه اعمقارد؛ ًمتٕم٤مروٝم٤م ُمع اًمٕم٘مؾ اًمٗمٚمًٗمل اًمذي يٜمٙمر أن يٙمقن اهلل وضمقدًا 

َٕقْ ﴿ُم٤مدي٤ًم، وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ: ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٌٜ َوٓ  ُْٖخُذُه ِشَْ يِف ﴿(؛ 411)اًمٌ٘مرة:  ﴾مٌ ٓ َت

ك ٓـَِتٍٚب  ًَ ْؿ ﴿(؛ 14)ـمف:  ﴾َيِوؾُّ َرِّبِّ َوٓ َيْ ُٓ ًَ ٍُ ِمَِْغ َإٔ ْٗ ـَ ادُ ى ِم إِنَّ اهللَ اْصَسَ

 َٜ ُؿ اجَلَّْ َٖنَّ َِلُ ؿ بِ ًْٚ ﴿(؛ 999)اًمتقسم٦م:  ﴾َوَأْمَقاَِلُ ًَ ًٚ َح ِرُض اهللَ َؿْرو َْ  ﴾َمـ َذا افَِّذي ُي

 (.99)احلديد: 

ؾمٗم٦م اعمًٚمٛمقن إمم أن اهلل سف اًمقضمقد، اًمذي ٓ يتٓمرق إًمٞمف أي ويذه٥م اًمٗمال

إُمٙم٤من أو اومت٘م٤مر، احلريم٦م واخلروج ُمـ اًم٘مقة إمم اًمٗمٕمؾ، واحلريم٦م ذم مجٞمع اًمٙم٤مئٜم٤مت 

ممٙمٜم٦م، وًمٙمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم ومٕمٚمٞم٦م ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت، أُم٤م اهلل ومٝمق ومٕمٚمٞم٦م حمْم٦م، وًمذًمؽ ٓ يٕمؽميف 

ون ذوو اعمٞم قل اًمٗمٚمًٗمٞم٦م سمت٠مويؾ أي٤مت اًمتل شمث٧ٌم ذم فم٤مهره٤م شمٖمػّم. وُمـ هٜم٤م أظمذ اعمٗمنِّ

(، 14)إطمزاب:  شؽوٛ اهلل وإتَٚمف»اًمتٖمػّم هلل؛ سمٖمٞم٦م رومع اًمتٕم٤مرض، ُمـ ىمٌٞمؾ: 

، 17)آل قمٛمران:  شمُر اهلل»(؛ 91)اًمٌ٘مرة:  شظداوة اهلل»واًمٙمثػم ُمـ أي٤مت إظمرى: 

 شفِْٚس والل اهللإ»(؛ 919)آل قمٛمران:  شرظٛ اهلل»(؛ 49، ويقٟمس: 99وإقمراف: 

 (.91)اعم٤مئدة:  شإتَٚم اهلل»(؛ و971)اًمٜم٤ًمء: 

ـُ ﴿اًمتل شمث٧ٌم اجلًٛمٞم٦م هلل، ُمـ ىمٌٞمؾ: ىمقًمف شمٕم٤ممم: يمام يتؿ شم٠مويؾ يمؾ أي٤مت  ْْحَ افرَّ

ْرِش اْشَتَقى ًَ ًَْرِش﴾﴿(، وىمقًمف: 1﴾ )ـمف: َظَذ اف ـْ َحْقِل اف َغ ِم َٜ َحٚؾِّ َُ  َوَتَرى اَدالئِ
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 (.41)اًمزُمر: 

اًمٕمرش يمام هق اعم٘م٤مم اًمذي يتؿ ُمـ »ًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم هذا اخلّمقص: ىم٤مل ا

ظمالًمف شمدسمػم أُمر اًمٕم٤ممل، وىمد أطم٤مط سمجٛمٞمع اًمٙم٤مئٜم٤مت، يمذًمؽ ومٝمق ُم٘م٤مم اًمٕمٚمؿ، وقمٚمٞمف ومٝمق 

حمٗمقظ ىمٌؾ وضمقد هذا اًمٕم٤ممل، وأصمٜم٤مء وضمقده، وؾمٞمٌ٘مك إمم ُم٤م سمٕمد رضمقع اعمخٚمقىم٤مت إمم 

 .شسم٤مرئٝم٤م

َٚن َظْرُصُف َظَذ َوهُ ﴿وضم٤مء ذم اًم٘مرآن:  ـَ ٍٚم َو  َأيَّ
ِٜ
اَمَواِت َوإَْرَض يِف ِشتَّ ًَّ َِؼ اف َق افَِّذي َخ

 (.4)هقد:  ﴾ادَٚء

ويمقن اًمٕمرش يقُمئٍذ قمغم اعم٤مء يمٜم٤مي٦م قمـ أن ُمٚمٙمف شمٕم٤ممم يم٤من »ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل: 

 . شُمًت٘مّرًا يقُمئذ قمغم هذا اعم٤مء، اًمذي هق ُم٤مدة احلٞم٤مة، ومٕمرش اعمٚمؽ ُمٔمٝمر ُمٚمٙمف

صحٞمح أن أيمثر اعمٗمنيـ ذهٌقا إمم يمقن اهلل ُمتِمخّم٤ًم يم٢مٟم٤ًمن ذو ؾمٚمٓم٦م، وًمٙمٜمٝمؿ 

ذهٌقا ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف إمم يمقٟمف همػم ُم٤مدي، وًمذًمؽ اوٓمروا إمم شم٠مويؾ اًمٙمثػم ُمـ آي٤مت 

اًم٘مرآن. ومٛمثاًل: وصػ اًم٘مرآن اًم٘مٚم٥م سمقصٗمف أداة اًمتدسّمر واعمٕمروم٦م، وهذا ُم٤م شمٌٜم٤مه وأيَّده 

٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل واًمديمتقر هبِمتل، وظمالوم٤ًم ًمٚمٛمت٘مدُملم وم٢من اًمٕمٚمؿ احلدي٨م وداومع قمٜمف اًمٕمالُم

ُؿ َمٚ يِف ﴿يرومض هذا اعمٕمٜمك، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َِ ًْ َٞ َوَي ْٔ ٌَ ُل اف ِٜ َوُيَْزِّ َٚظ ًَّ ُؿ اف ِْ إِنَّ اهللَ ِظَْدُه ِظ

(، طمٞم٨م يرى اهلل اظمتّم٤مص هذه اًمٕمٚمقم سمف دون همػمه، وهق ُم٤م 17)ًم٘مامن:  ﴾إَْرَحٚمِ 

اًمٓمؼمي ذم ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من، واًمٓمقد ذم اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، واًمٗمخر  ذه٥م إًمٞمف

اًمرازي ذم ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م، واًمٓمؼمد ذم جمٛمع اًمٌٞم٤من، وداومع اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل قمـ هذا 

اعمٕمٜمك ذم اعمٞمزان، ذم طملم أن قمٚمؿ إٟمقاء واًمٓم٥م أظمذ يٕمٚمؿ هذه إُمقر، ومل شمٕمد ُمـ 

 ظمّمقصٞم٤مت اهلل. 

                                                 
 .441ـ  447: 91( اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن 9)

 .991: 1( اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن 4)
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تل يتٕم٤مرض ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿ واًمديـ ؾمقُق اعمالئٙم٦م ًمٚمًح٥م، يمام ذم ىمقًمف وُمـ اعمقارد اًم

اِجَراِت َزْجراً ﴿شمٕم٤ممم:  (، يمام ضم٤مء ذم قمدد ُمـ اًمرواي٤مت اقمت٤ٌمر 4)اًمّم٤موم٤مت:  ﴾َؾٚفزَّ

، شإن اًمرقمد َُمَٚمؽ يًقق اًمًح٤مب»اًمرقمد ُمٚمٙم٤ًم يًقق اًمًح٤مب، ومٗمل سمٕمض اًمرواي٤مت: 

حف ا أىمٌٚم٧م »ًمٜم٤ًمئل، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل: وم٘مد أظمرج أمحد سمـ طمٜمٌؾ واًمؽمُمذي، وصحَّ

ؾ  ‘هيقد إمم اًمٜمٌل وم٘م٤مًمقا: أظمؼمٟم٤م قمـ اًمرقمد ُم٤م هق؟ وم٘م٤مل: ُمٚمؽ ُمـ ُمالئٙم٦م اهلل ُمقيمَّ

سم٤مًمًح٤مب، سمٞمده خمراق ُمـ ٟم٤مر يزضمر سمف اًمًح٤مب، يًقىمف طمٞم٨م أُمره اهلل، ىم٤مًمقا: ومام هذا 

. وأظمرج اسمـ ُمردويف قمـ قمٛمرو سمـ سمج٤مد شاًمّمقت اًمذي ٟمًٛمع؟ ىم٤مل: صقشمف

اًمرقمد ُمٚمؽ يزضمر اًمًح٤مب، واًمؼمق ـمرف ُمٚمؽ »: ‘ؿمٕمري، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهللإ

إن »ىم٤مل:  ‘. وأظمرج اسمـ ُمردويف قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل أن رؾمقل اهللشي٘م٤مل ًمف: روومٞمؾ

ؾ سم٤مًمًح٤مب يٚمّؿ اًم٘م٤موٞم٦م، ويٚمحؿ اًمراسمٞم٦م، ذم يده خمراق، وم٢مذا رومع سمرىم٧م، وإذا  ُمٚمٙم٤ًم ُمقيمَّ

 وٓ ُمٜمدوطم٦م ذم مجٞمع هذه اعمقارد ُمـ اًمت٠مويؾ.. شزضمر رقمدت، وإذا ضب صٕم٘م٧م

 

 ؟نٝـ ميهٔ ؾِٗ نالّ اهلل تعاىل

 يمٞمػ يٛمٙمـ ومٝمؿ يمالم اهلل؟  ـ1

 هٜم٤مك قمدة ٟمامذج ُمت٤ٌميٜم٦م ًمٌٞم٤من فم٤مهرة اًمقطمل:

اًمٜمٛمقذج اًمت٘مٚمٞمدي اًمذي يٕمتؼم اًم٘مرآن سمجٛمٞمع أًمٗم٤مفمف يمالم اهلل اًمذي ُأٟمزل قمغم  ـأ 

 سم٢مسمالهمف إمم اًمٜم٤مس. اًمٜمٌل سمقاؾمٓم٦م ضمؼمائٞمؾ، وأن اًمٜمٌل ىم٤مم

اًمٜمٛمقذج اًم٘م٤مئؾ سم٠من حمتقى اًم٘مرآن ىمد ُأهلؿ إمم اًمٜمٌل ُمـ ظمالل ضمؼمائٞمؾ، إٓ أن  ـب 

 مجٞمع أًمٗم٤مفمف هل أًمٗم٤مظ اًمٜمٌل، وهق ُمذه٥م )ٟمٍم طم٤مُمد أسمق زيد(.

اًمٜمٛمقذج اًم٘م٤مئؾ سم٠من مجٞمع اًم٘مرآن هق يمالم اًمٜمٌل، وًمٙمـ سمام أن ؿمخّمٞمتف ؿمخّمٞم٦م  ـج 

                                                 
 .417: 7رآن( اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘م9)
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 هلل، وهق ُمذه٥م )هوش(.إهلٞم٦م وم٢من يمالُمف هق يمالم ا

اًمٜمٛمقذج اًم٘م٤مئؾ سم٠مّن اًم٘مرآن ٟمت٤مج اًمٜمٔمرة اًمتقطمٞمدي٦م ًمٚمٜمٌل إمم اًمٕم٤ممل واإلٟم٤ًمن، وُمـ  ـد 

 هٜم٤م وم٢من اًم٘مرآن سم٠ممجٕمف هق يمالم اًمٜمٌل، وهق ُمذه٥م )حمٛمد جمتٝمد ؿمًٌؽمي(.

اًمٜمٛمقذج اًم٘م٤مئؾ سم٠من اًم٘مرآن طمّمٞمٚم٦م إدراك وومٝمؿ اًمٜمٌل ًمٚمقضمقد، وهق ُمذه٥م  ـهـ 

 ن(.)ُمّمٓمٗمك ُمٚمٙمٞم٤م

وأرى أٟمف سم٤مإلُمٙم٤من إيْم٤مح اًمٜمٛمقذج اًمذي ي٘مدُمف هوش ُمـ ظمالل آؾمتٗم٤مدة ُمـ 

ُمـ  ـووم٘م٤ًم هلذا اعمٌٜمك  ـٟمٔمري٦م )ومريتقف ؿمقن( طمقل أسمٕم٤مد اإلٟم٤ًمن إرسمٕم٦م، وم٢من اًمٜمٌل 

ٌُٕمد إول )اجلًد اًمذي هق ذو ضمٜم٦ٌم ؾمٓمحٞم٦م وفم٤مهري٦م(،  ظمالل رؤيتف اًم٤ٌمـمٜم٦م يتج٤موز اًم

وم٤مقمٚم٦م  ، soul، وهق أداة اًمققمل(، واًمٌٕمد اًمث٤مًم٨م )اًمٜمٗمسmindواًمٌٕمد اًمث٤مين )اًمذهـ 

ٌُٕمد اًمراسمع ُمـ وضمقده، اعمتٛمثؾ ذم اًمروح ) ( وؾم٤مطم٦م قمدم spiritاًمققمل(، ًمٞمدظمؾ اًم

اًمتٗمّرد، وذم هذا اًمٌٕمد حيٓمؿ اإلٟم٤ًمن ىمٞمقد اًمٗمردي٦م، ويتَّحد ُمع اهلل؛ ٕن اًمروح وم٤مىمدة 

اًمذي ٓ حيّده طمّد، وهذا هق ُم٤م  ًمٚمتِمخص واًمتٗمّرد، وإن اًمروح شمتحد وشمتٕملم ُمع اهلل

، وإن اًمتٙمٚمؿ ُمع اًمٌٕمد اًمراسمع ُمـ اًمقضمقد هق شأٟم٤م احلؼ»أؿم٤مر إًمٞمف ُمٜمّمقر احلالج سم٘مقًمف: 

طمديث٤ًم ٟمٗمًٞم٤ًم، ويٛمٙمـ شمٕمزيز  ــمٌ٘م٤ًم هلذا اًمٗمٝمؿ  ـاًمتٙمٚمؿ ُمع اهلل، وقمٜمده٤م يٙمقن اًمقطمل 

قمج٧ٌم مل »، وشُمـ قمرف ٟمٗمًف قمرف رسمف»هذا اًمٜمٛمقذج سمٌٕمض إطم٤مدي٨م، ُمـ ىمٌٞمؾ: 

 !شجيٝمؾ ٟمٗمًف يمٞمػ يٕمرف رسمف

يدرك روح اًم٘مدس ُمـ ظمالل ُمراشم٥م  ) اعمقًمقي)إٟمف »إن يمالم هوش هق ُم٤م ٟمدقمٞمف: 

وضمقد ُمئ٤مت اًمٌقاـمـ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ويٕمرومٝم٤م ًممظمريـ، ويرى اإلٟم٤ًمن يمٌحر قمٛمٞمؼ ذي 

ـمٌ٘م٤مت قمديدة، وإن يمؾ واطمدة ُمـ هذه اًمٓمٌ٘م٤مت هتٛمس ذم اًمٓمٌ٘م٤مت إظمرى، ويٕمد 

س روح اًم٘مدس، سمؾ ويٕمد طمتك حم٤مورة أظمريـ ذم اعمٜم٤مم طمقارًا ذاشمٞم٤ًم ذًمؽ قملم مه

ًمٚمٜمٗمس ُمع اًمٜمٗمس، وسمذًمؽ يٗمتح ٟم٤مومذة أُم٤مم ومٝمؿ آًمٞم٦م اًمقطمل واإلهل٤مم؛ إذ حيدث شمالـمؿ 

قمٔمٞمؿ ذم ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل قمٜمد شمٚم٘مل اًمقطمل، وشمٌدأ اًمٜمٗمس اًم٤ًمُمٞم٦م ًمٚمٜمٌل سم٤محلدي٨م إمم 
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 وإذاومف؛ إذ ٓ خيٚمق ُمٜمف ُمٙم٤من، وهق سمٙمؾ ٟمٗمًف اًمدٟمٞم٤م، وـمٌٕم٤ًم إٟمام يٙمقن ذًمؽ سم٢مذن اهلل

 حمٞمط
ٍ
 .شرء

ويذه٥م هوش إمم أن ُمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٦م اًمٌٕمد واًمٗمراق هل ُمًتٜمد اًمٜمٔمري٦م اًم٘م٤مئٚم٦م سم٠من 

اًم٘مرآن هق يمالم اهلل، ذم طملم أن ُمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٦م اًم٘مرب واًمقص٤مل هل ُمًتٜمد اًمٜمٔمري٦م اًم٘م٤مئٚم٦م 

 يتجًد اهلل إٟم٤ًمٟم٤ًم ُمٜمٗمّماًل قمـ اًمٕم٤ممل، سم٠من اًم٘مرآن هق يمالم حمٛمد. وذم اعمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٦م إومم

ًا ًمٚمّمقت؛ أُم٤م ذم اعمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وم٢من اهلل ومقق اًمتجًد،  ظمٓمٞم٤ًٌم ُمتخذًا ُمـ اًمٜمٌل ُمٙمؼمِّ

وهق قملم اًمٕم٤ممل واًمٜمٌل، وًمٞمس ًمتٙمٚمؿ اهلل ُمـ ُمٕمٜمًك همػم وضمقده ذم وقم٤مء حمٛمد سمـ قمٌد 

 حمٛمدي٤ًم. وهذه اًمٙمٚمامت شمذيمر سم ،‘اهلل
ٍ
ٜمٔمري٦م وطمدة اًمقضمقد، اًمتل ومٞمٖمدو يمؾ رء

صدع هب٤م اًمٕمروم٤مء اعمًٚمٛمقن. يمام أن سمره٤من اًمّمدي٘ملم اًمذي ضم٤مء سمف صدر اعمت٠مهللم يث٧ٌم 

 قمدم شمِمخص اهلل، وأٟمف ٓ وضمقد ًمًقاه.

إذا ىمٚم٧ُم: إن سم٤مـمـ اًمٜمٌل وفم٤مهره واطمد ذم فم٤مهرة اًمقطمل وم٢مٟمام أقمٜمل »ىم٤مل هوش: 

سم٤مـمـ اًمٜمٌل سمٜمٗمس درضم٦م طمْمقره  طم٤مض وُمقضمقد ذم أن اهلل قمٜمد اعمقطمديـ احل٘مٞم٘مٞملم

ووضمقده ظم٤مرج اًمٜمٌل، وقمٚمٞمف أي ومرق سملم أن ي٘م٤مل سم٠من اًمقطمل يٜمزل قمٚمٞمف ُمـ ظم٤مرضمف أو 

أٟمف يٜمٌثؼ ُمـ داظمٚمف؟ ومٝمؾ اهلل ظم٤مرج وضمقد اًمٜمٌل؟ وهؾ اًمٜمٌل ُمٜمٗمّمٌؾ قمـ اهلل؟ ًم٧ًم 

أدري ُم٤م ؾم٥ٌم اًمٖمٗمٚم٦م قمـ ىمرب احلؼ ُمـ اًمٕمٌد، واٟمديم٤مك اعمٛمٙمـ ذم اًمقاضم٥م، ًمٞمحؾ 

 .شصقرة ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمألصؾ قمـ اًمًٚمٓم٤من واًمًٗم٤مرة واًمرقمٞم٦م؟ حمٚمف

 

 ؟ٌٖ ْعس١ٜ ضسٚؽ نؿس ٚازتداد

هؾ هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٙمالم، اًمذي هق إقم٤مدة صٞم٤مهم٦م ٕىمقال وأومٙم٤مر اًمٕمروم٤مء  ـ7

واًمٗمالؾمٗم٦م اعمًٚمٛملم، واًمذي ي٘م٤مسمؾ ُمٕمروم٦م اهلل قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء واعمتٙمٚمٛملم، ُمٜم٤مهض ًمٚمديـ 

 وارشمداد قمٜمف؟ 

يخ اإلؾمالُمل شمٜم٤مومس يمٞم٤مٟم٤من قمٛمالىم٤من: أطمدمه٤م: يمٞم٤من اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم اُمتداد اًمت٤مر
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واعمتٙمٚمٛملم؛ وأظمر: يمٞم٤من اًمٕمروم٤مء واًمٗمالؾمٗم٦م، طمٞم٨م ذه٥م اًمٙمٞم٤من إول إمم شمرسمع اهلل 

ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم قمغم قمرش اًمٕم٤ممل؛ سمٞمٜمام ذه٥م اًمٙمٞم٤من اًمث٤مين إمم اًم٘مقل سم٠من اهلل هق قملم اًمٕم٤ممل ومجٞمع 

٦م قمالىم٦م ؿمخّمٞم٦م ُمع اهلل؛ أُم٤م ذم اًمرؤي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومال اًمقضمقد، وذم اًمرؤي٦م إومم يٛمٙمـ إىم٤مُم

يقضمد أي متّٞمز سملم اهلل واإلٟم٤ًمن، ويرى ومٞمٝم٤م اًمٗمرد قمدم إُمٙم٤مٟمٞم٦م اٟمٗمّم٤مًمف قمـ اًمقاطمد 

 إطمد. 

وًمق ومروٜم٤م أن اًمتٙمٗمػم ؾمالح ُم١مصمر ذم قم٤معمٜم٤م اعمٕم٤مس حلٗمظ اًمديـ، وًمٙمٜمف ُمـ 

٦م ُمٕمؼّمة قم٤ًمه٤م شمٜمٗمع اعمًتٜمػم صالطمٞم٤مت اًمٗم٘مٞمف دون اعمًتٜمػم، وهٜم٤م ؾم٠مٟم٘مؾ ىمّم٦م شم٤مرخيٞم

اًمذي يتٚمٗمع سمرداء اًمٗم٘م٤مه٦م: ذم قمٝمد احلريم٦م اًمدؾمتقري٦م، وإصمر أومٕم٤مل وؾمٚمقيمٞم٦م )شم٘مل 

زاده(، هرع اًمٙمثػم إمم ُمرضمٕملم ًمٚمت٘مٚمٞمد، ومه٤م: اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اعم٤مزٟمدراين؛ واًمِمٞمخ حمٛمد 

ه، وم٠ميمد يم٤مفمؿ اخلراؾم٤مين، ويمتٌقا هلام رؾم٤مئؾ ذم ذًمؽ، ُمٓم٤مًمٌلم سم٢مصدار احلٙمؿ سمتٙمٗمػم

هذان اعمرضمٕم٤من قمغم خم٤مًمٗمتٝمام ًمًٚمقيمٞم٦م اًمًٞمد طمًـ شم٘مل زاده، وإؾمالُمٞم٦م اًمدوًم٦م وىمقاٟملم 

اًمنميٕم٦م اعم٘مّدؾم٦م، وًمذا يمت٤ٌم سميورة إًمٖم٤مء قمْمقيتف ذم اعمجٚمس اًمقـمٜمل اعم٘مدس، وقمزًمف 

ىم٤مٟمقٟم٤ًم وذقم٤ًم، وُمْم٤موم٤ًم إمم ذًمؽ ـم٤مًم٤ٌم سمٜمٗمٞمف ُمـ إيران ومقرًا، وإن أدٟمك هت٤مون ذم ذًمؽ 

حم٤مرسم٦م ًمّم٤مطم٥م اًمنميٕم٦م. وسمٕمد ُم٘متؾ اًمًٞمد قمٌد اهلل اًمٌٝمٌٝم٤مين، واهت٤مم شم٘مل زاده طمرام و

سم٘متٚمف، قمٛمد اًمٌٕمض إمم ٟمنم وشمقزيع طمٙمؿ اعمرضمٕملم اعمذيمقريـ قمغم أٟمف ص٤مدر سمداقمل 

شمٙمٗمػمه، مم٤م زاد ذم شمٗم٤مىمؿ إزُم٦م، إُمر اًمذي دقم٤م احل٤مج حمٛمد قمكم سم٤مداجمل واحل٤مج اعمػمزا 

تٗمت٤مء اعمرضمٕملم اعمذيمقريـ طمقل طم٘مٞم٘م٦م احلٙمؿ اًمذي أصدراه أسم٤م احلًـ اٟمٙمجل إمم اؾم

ـ أي شمٙمٗمػم ًمف،  سمحؼ شم٘مل زاده، وهؾ ي٘ميض سمٙمٗمره؟ وم٠مضم٤مسم٤م سم٠من طمٙمٛمٝمام ٓ يتْمٛمَّ

ح اخلراؾم٤مين سم٠من ٟم٦ًٌم اًمتٙمٗمػم ٓ أصؾ هل٤م، وإٟمام احلٙمؿ ي٘متٍم قمغم قمدم ضمقاز  وسَّ

اًمقـمٜمل اعمقىمَّر،  اًمتدظمؾ ذم ُم٤ًمئؾ اًمدوًم٦م، وقمدم صالطمٞمتف ًمٚمتٛمثٞمؾ ذم اعمجٚمس

إن احلٙمؿ مل ي٘مِض سمتٙمٗمػمه، وإٟمام ي٘متٍم قمغم »وضورة ٟمٗمٞمف ٓ أيمثر، ويمت٥م اعم٤مزٟمدراين: 

وم٤ًمد ؾمٚمقيمف اًمًٞم٤مد، وُمٜم٤موم٤مشمف إلؾمالُمٞم٦م اًمدوًم٦م، وهق ُم٤م صم٧ٌم ًمٜم٤م سم٤مٕدًم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م، وإٟمف 
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 .شٞم٦مهق اًمذي أىم٤مم اعم١ممتر اًمني اعمٜمٕم٘مد ذم ـمٝمران، أو إٟمف يم٤من أطمد دقم٤مئٛمف إؾم٤مؾم

وذم قمٝمد احلريم٦م اًمدؾمتقري٦م يم٤من سمٕمض اًمٕمٚمامٟمٞملم واعمٚمحديـ يذهٌقن إمم ضورة 

احلد ُمـ ٟمٗمقذ اعم١مؾم٦ًم اًمديٜمٞم٦م ذم إوؾم٤مط اًمِمٕمٌٞم٦م؛ ًمٚمقصقل إمم ُمآرهبؿ. وسمٕمد إصدار 

اعمػمزا اًمِمػمازي طمٙمٛمف اًمِمٝمػم سمتحريؿ اًمتٜم٤ٌمك، واًمٜمج٤مح اًمٙمٌػم اًمذي طم٘م٘مف ذم هذا 

ظم٤من اًمٙمرُم٤مين واعمػمزا ُمٚمٙمؿ ظم٤من رؾم٤مًم٦م إمم اًمِمػمازي، ـم٤مًم٤ٌمه اعمج٤مل، يمت٥م اعمػمزا آهم٤م 

ومٞمٝم٤م سمٕمدم آيمتٗم٤مء سم٤مإلٟمج٤مز اًمذي طم٘مؼ ذم إًمٖم٤مء ُمٕم٤مهدة اًمتٜم٤ٌمك، وأن يٛميض سم٤مُٕمر 

طمتك هن٤ميتف، واًم٘مْم٤مء قمغم ؾمٚمٓم٦م ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه، طمٞم٨م ـم٤مًم٤ٌمه سمتٙمٗمػم ضمٝم٤مز اًمٔمٚمؿ 

إن إطمٞم٤مء اًمديـ وطمٙمقُم٦م »ٚمٌٝمام: وُمٕم٤موٟم٦م اًمٔمٚمؿ وإـم٤مقم٦م اًمٔم٤ممل، وىم٤مٓ ذم شمقضمٞمف ُمٓم

ػ اعمٚمحد أن يتخذ ُمـ أداة اًمتٙمٗمػم شاإلؾمالم رهـ سمٗمتقى رسم٤مٟمٞم٦م ، وسمذًمؽ أراد اعمث٘مَّ

ذريٕم٦م ًمٜمْم٤مًمف ود آؾمتٌداد. وىمد ذيمر ُمٚمٙمؿ ظم٤من ذم سمٞم٤من أول ٟمِم٤مـمف ذم ظمدُم٦م اًمِم٤مقمر 

ي٦م ؾمقى واًم٤ًمئح اإلٟمگٚمٞمزى )ويٚمٗمرد سمالٟم٧م( أٟمف مل يٙمـ ًمف ُمـ هدف ذم إصالطم٤مشمف اعم٤مد

إًم٤ٌمؾمٝم٤م صمقسم٤ًم ُمذهٌٞم٤ًم وديٜمٞم٤ًم؛ ًمٞم٘مٜمع اًمٜم٤مس. رسمام أُمٙمـ اًمدوم٤مع قمـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمتٙمٗمػم 

يم٠مداة عمقاضمٝم٦م آؾمتٌداد، وًمٙمـ ٓ يٛمٙمـ سمح٤مل ُمـ إطمقال شمؼمير شمقفمٞمػ اًمتٙمٗمػم ود 

 احلري٦م اًمٗمٙمري٦م وطمري٦م اًمققمل.

ًتٞمٜمل واًمًٌٕمٞمٜمل اعمٞمالدي يمام يم٤من جلالل آل أمحد اعمتٜمّقر اًمِمٝمػم واعم١مصمِّر ذم اًمٕم٘مد اًم

ر دم٤مه اعم١مؾم٦ًم اًمديٜمٞم٦م واًمنميٕم٦م، وم٘مد يم٤من آل أمحد  ُمقىمػ ُمِم٤مسمف عمقىمػ ُمٚمٙمؿ اعمت٠مظمِّ

ريـ سمِمّدة، ويرى  سمح٤مضم٦م إمم اعم١مؾم٦ًم اًمديٜمٞم٦م ذم ُم٘م٤مرقمتف ًمٜمٔم٤مم اًمِم٤مه، ومٙم٤من يٜمت٘مد اعمتٜمقِّ

صمٛمٞمٜم٤ًم عمٙم٤مومح٦م  ذم اعم١مؾم٦ًم اًمديٜمٞم٦م إُمؾ اًمقطمٞمد ذم ُمقاضمٝم٦م آهمؽماب، ويرى ومٞمٝم٤م يمٜمزاً 

إن مجٞمع طمٙم٤مم اًمٕمٍم هم٤مصٌقن ذم ُمٕمت٘مد اًمِمٞمٕم٦م، ». ويم٤من ي٘مقل: اًمٔم٤معملم واًمٗم٤مؾم٘ملم

وًمذًمؽ ٓ يرى اًمِمٞمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿ ُمٚمزُملم سم٢مـم٤مقم٦م احلٙمقُم٦م. إن اعم١مؾم٦ًم اًمديٜمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م 

                                                 
 .14ـ19: زدگل( ضمالل آل أمحد، همرب 9)
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. ويم٤من يرظمص ششمرى ُمـ صالطمٞم٤مهت٤م اًمذاشمٞم٦م أن شمتدظمؾ ذم اًمًٞم٤مؾم٦م وؿم١مون احلٙمقُم٦م

 ُمـ 
ٍ
أضمؾ اًمٜمْم٤مل اًمًٞم٤مد، ورسمام أومتك سم٤مًمتٙمٗمػم إذا اىمت٣م إُمر، طمٞم٨م ي٘مقل: يمؾ رء

يم٤من شمٞم٤مر اًمٕمروم٤من واًمتّمقف ـمقال ومؽمة اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ذم إيران وطمتك أوائؾ اًمٕمٝمد »

 .شاًمّمٗمقي يتٛمثؾ ذم شمٞم٤مر آرشمداد واًمتٜمقير..

ي٦م مل يٗم٧ِم ورهمؿ اهت٤مم شم٘مل زاده سم٤مهمتٞم٤مل جمتٝمد هق أطمد أهؿ ىم٤مدة احلريم٦م اًمدؾمتقر

ُمراضمع اًمت٘مٚمٞمد سمٙمٗمره. إن اعمرضمع طمٞمٜمام يّمدر طمٙماًم سمتٙمٗمػم ؿمخص يٙمقن ىمد قمٛمؾ سمام 

متٚمٞمف ُم١ًموًمٞمتف، وًمٙمـ هؾ اعمتٜمّقر وم٘مٞمٌف طمتك يًٛمح ًمٜمٗمًف سم٢مصدار أطمٙم٤مم سم٤مًمردة 

 واًمتٙمٗمػم؟! 

إن هوش ُمًٚمؿ يتٙمٚمؿ وومؼ ُمٌٜمك اًمٕمروم٤مء واًمٗمالؾمٗم٦م اعمًٚمٛملم، وهق ُمٌٜمك اسمـ 

عمقًمقي وصدر اعمت٠مهللم وهمػمهؿ، وًمٞمس سم٢مُمٙم٤من اًمٗم٘مٝم٤مء شمٙمٗمػمهؿ، قمريب واحلالج وا

ر سمٛمثؾ هذه إطمٙم٤مم ود  ومْماًل قمـ اعمتٜمّقريـ، ومٝمؾ طمّمؾ ذم شم٤مريخ إيران أن طمٙمؿ ُمتٜمقِّ

ر آظمر؟!  ُمتٜمقِّ

 

 ٚقؿ١ َع األضتاذ بٗا٤ ايدٜٔ خّسَػاٖٞ 

سُمٕمٞمد اٟمتِم٤مر طمقار قمٌد اًمٙمريؿ هوش طمقل )يمالم حمٛمد( يمت٥م هب٤مء اًمديـ 

، وىمد اهتؿ ومٞمف هوش سم٢مٟمٙم٤مر شرّد قمغم أقمداء اًم٘مرآن»رُمِم٤مهل ُم٘م٤مًٓ حت٧م قمٜمقان: ظم

ٟمٌّقة اًمٜمٌل »؛ وشيمقن اًم٘مرآن وطمٞم٤مً »ضورشملم ُمـ ضوري٤مت اًمديـ اإلؾمالُمل، ومه٤م: 

، سمؾ ذه٥م ظمرُمِم٤مهل إمم اهت٤مم هوش سمٕمدم اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مرآن، واًمردة، وقمدم شإيمرم

ديـ اجل٤مهٚملم سم٤مًم٘مرآن، إن ه»اإليامن، وقمدم اًمٕمٚمؿ، طمٞم٨م ىم٤مل:  ذه اًمزُمرة ُمـ اعمجدِّ

                                                 
 .449( ضمالل آل أمحد، در ظمدُم٧م وظمٞم٤مٟم٧م روؿمٜمٗمٙمران: 9)
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واخل٤مرىملم ًمإلمج٤مع، يثػمون سمٕمض إُمقر طمتك ًمق يم٤مٟم٧م قمغم طم٤ًمب ارشمدادهؿ، 

وي٘مدُمقن سمٕمض اًمت٠مويالت اًمتل ٓ شم٤ًمقمد قمغم طمؾ اعمِم٤ميمؾ، وإٟمام شمٕمٛمؾ قمغم 

دون شمٗمت٘مرون إمم اًمٕمٚمؿ يم٤مومت٘م٤مريمؿ إمم اإليامن، أي ا إليامن ُمٗم٤مىمٛمتٝم٤م...، إٟمٙمؿ أهي٤م اعمجدِّ

أن ». يمام أقمٚمـ جمٞمد جمٞمدي ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ذم يمالم ًمف شـمٌ٘م٤ًم ًمألورصمقذويمًٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

اعمٗمٙمريـ اًمذيـ يٓمٚمٌقن اًمدٟمٞم٤م َيْدقمقن اًمٜمٌل ؿم٤مقمرًا وضم٤مهاًل، ويمام صٜمٕم٧م اجل٤مهٚمٞم٦م 

ّٛمقن اًم٘مرآن  ًَ  . شأؾم٤مـمػم إوًملم»إومم ُي

ٜمّقرًا، يمام أؿمٙمق مجٞمع اًمذيـ وأٟم٤م هٜم٤م أقمٚمـ قمـ اؾمتٞم٤مئل مم٤م ىم٤مًمف ُمـ ُيًٛمل ٟمٗمًف ُمت

ؾمٙمٜمقا أُم٤مم يمؾ هذا اجلٗم٤مء، ومٚمق أٟمٜم٤م مل ٟمًٙم٧م طمٞمٜمام ؿمٙمؽ ه١مٓء اعمتٜمّقرون ذم قمّمٛم٦م 

اًمٜمٌل، وقمٚمؿ إئٛم٦م سم٤مًمٖمٞم٥م، وأٟمٙمروه٤م، أو طملم ؿمٙمٙمقا سم٤مًمٌدهيٞم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م، ُمـ 

 ، أو ُمـ ىمٌٞمؾ: ُم٤م ىم٤مم سمف ص٤مطم٥م هذا اًم٘مٚمؿ÷ىمٌٞمؾ: همدير ظمؿ، وؿمٝم٤مدة اًمًٞمدة اًمزهراء

اظمتالىم٤ًم ُمـ همالة اًمِمٞمٕم٦م، ٟمٕمؿ ًمق أٟمٜم٤م مل  شزي٤مرة اجل٤مُمٕم٦م اًمٙمٌػمة»اعمٜمحرف، طمٞم٨م اقمتؼم 

ٟمًٙم٧م إزاء هذا يمٚمف عم٤م وصؾ إُمر إمم اجلرأة قمغم اًمٜمٌل واًم٘مرآن، طمٞم٨م يٕمّد اًمٜمٌل ومردًا 

قم٤مُمٞم٤ًم يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف ُم٤م يٜمٓمٌؼ قمغم ؾم٤مئر اجل٤مهٚملم، ويٕمتؼم اًم٘مرآن يمالم اهلل ٟمت٤مضم٤ًم سمنمي٤ًم، أٓ 

ومٚمٞمٕمٚمؿ ُمـ يّدقمل ُمٕمروم٦م سم٤معمقًمقي، وي٘مدُمف قمغم اعمٕمّمقُملم^، أٟمف يم٤مومر ووم٘م٤ًم حلٙمؿ 

 اعمقًمقي.

إن احلٙمؿ سم٤مًمرّدة واًمتٙمٗمػم ُمـ ُم١ًموًمٞم٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء، إٓ أٟمٜم٤م ٟمِمٝمد طم٤مًمٞم٤ًم ظمٓمر أن شمٖمدو 

ريـ، وأن يٌٍم اًمٜمقر ُمتٜمّقر ُمتٗمٞم٘مف. إن ًمديٜم٤م  هذه اًمٔم٤مهرة اخلٓمػمة ُمـ ُم١ًموًمٞم٤مت اعمتٜمقِّ

ة ُمـ وم٘مٝم٤مء اًمتٙمٗمػم، وًمٙمٜمٜم٤م ٟمِمٙمق ُمـ ؿمّح٦م اعمتٜمّقريـ قمغم اعمًتقى اًمٕم٤مم، يمل يمٛمٞم٦م يمٌػم

حيدصمقا ُمـ ظمالل آرائٝمؿ اجلديدة اًمريمقد اًمٕمٚمٛمل اًمراهـ. وإن يمٜم٤م ذم ىمٚمؼ قمغم اًمديـ 

ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتذيمر أن ص٤مطم٥م هذا اًمديـ ىمد شمٙمٗمؾ سمحٗمٔمف. وإن يمٜم٤م ٟمخِمك ُمـ ـمرح هذه 

أدقمق اجلٛمٞمع إمم اإلٟمّم٤مف، وأشم٤ًمءل: أي٦م ؾمٚمقيمٞم٦م اًمٙمٚمامت قمغم ُمًتقى اًمتدّيـ وم٢مٟمٜمل 

هل اًمتل شم١مّدي إمم شمٜمٗمػم اًمٜم٤مس ُمـ اًمتديـ؟ هؾ هل أىمقال ُمٌدقملم، ُمـ أُمث٤مل: اًمديمتقر 
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هوش، وحمٛمد جمتٝمد ؿمًٌؽمي، وُمّمٓمٗمك ُمٚمٙمٞم٤من، ممـ ي٘مدم ىمراءة أظمالىمٞم٦م وُمٕمٜمقي٦م 

 وم٤مؿمٞم٦م قمـ اًمديـ؟!وقمروم٤مٟمٞم٦م قمـ اًمديـ، أو أىمقال وأقمامل أوًمئؽ اًمذيـ ي٘مدُمقن ىمراءة 

اقمٚمؿ أن اًمِمٗم٘م٦م قمغم »أظمتؿ اعم٘م٤مل سمٙمالم قمٛمٞمؼ عمحٞمل اًمديـ سمـ قمريب، طمٞم٨م ي٘مقل: 

قم٤ٌمد اهلل أطمّؼ سم٤مًمرقم٤مي٦م ُمـ اًمٖمػمة قمغم اهلل، أراد داود سمٜمٞم٤من سمٞم٧م اعم٘مدس؛ ومٌٜم٤مه ُمرارًا، 

ي ُمـ ومٙمٚمام ومرغ ُمٜمف هتّدم، ومِمٙم٤م إمم اهلل، وم٠موطمك اهلل إًمٞمف: إن سمٞمتل هذا ٓ ي٘مقم قمغم يد

ؾمٗمؽ اًمدُم٤مء، وم٘م٤مل داود: ي٤م رّب، أمل يٙمـ ذًمؽ ذم ؾمٌٞمٚمؽ؟ وم٘م٤مل: سمغم، وًمٙمٜمٝمؿ أًمٞمًقا 

قم٤ٌمدي؟. واًمٖمرض ُمـ هذه احلٙم٤مي٦م ُمراقم٤مة هذه اًمٜمِم٠مة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وإن إىم٤مُمتٝم٤م أومم ُمـ 

 .شهدُمٝم٤م

  

                                                 
، ومص احلٙمٛم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ذم اًمٙمٚمامت اًمٞمقٟمًٞم٦م: 91( حمٞمل اًمديـ سمـ قمريب، ومّمقص احلٙمؿ، اًمٗمص 9)

914. 



 

 
 
 

 

 

 

 ْٞؿؿٌ ايجااي

 قسا٤ات ْكد١ٜ يف ْعس١ٜ

 د. ضسٚؽ سٍٛ ايٛسٞ 

  





 

 

 

 

 سٞ، دزاض١ ؾًطؿ١ٝ ٚد١ٜٝٓ ايكسإٓ ٚايٛ
 ْكد ْعس١ٜ ضسٚؽ

 

 

  متٗٝد

ٚدََِغ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًَ ُف فََتِْزيُؾ َربِّ اف َّٕ وُح إَِمُغ  *َوإِ َزَل بِِف افرُّ ـَ  *َٕ قَن ِم ُُ ٌَِؽ فِتَ ِْ َظَذ َؿ

ـَ  ٌِغٍ * ادُِْذِري ٍٚن َظَرِِّبٍّ مُّ ًَ
  .(991ـ994اًمِمٕمراء: ) ﴾بِِِ

مل أيمـ أقمتزم اخلقض ذم هذا اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل؛ وذًمؽ ّٕن اإلضم٤مسم٦م قمـ اًمِمٌٝم٤مت 

شمٜمدرج ذم وضمقهب٤م حت٧م قمٜمقان اًمقاضم٤ٌمت اًمٙمٗم٤مئّٞم٦م، وىمد ىم٤مم سم٠مقم٤ٌمء اإلضم٤مسم٦م اًمٙمثػم ُمـ 

اًمٗمْمالء، وًمٙمـ سمٕمد أن وضّمٝم٧م إزّم هذه إؾمئٚم٦م ُمـ ىمٌؾ أؿمخ٤مص ُمـ اًمداظمؾ 

 رة ذيمر سمٕمض اإلضم٤مسم٤مت سم٤مظمتّم٤مر.واخل٤مرج وضمدُت ضو

 

  سكٝك١ ايٛسٞ غسح ٚتؿهٝو

إّن اعمراد اجلّدي ًمًامطم٦م اًمديمتقر هوش ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛمقوقع اًمٌح٨م وإن يم٤من 

                                                 
ٞمد ذم إيران، ويٕمّد ُمـ أسمرز وم٘مٝم٤مء احلريم٦م اإلصالطمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م، ًمف ُم٤ًممه٤مت ذم أطمد ُمراضمع اًمت٘مٚم (9)

 اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل.
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ُمٌٝماًم، وًمٙمـ ٟم٘مقل سمِمٙمٍؾ قم٤مم: إّن يمّؾ سمٞم٤من طمقل اًمقطمل ـ اًمذي يٕمّد إؾم٤مس جلٛمٞمع 

ذًمؽ اعمٗمٝمقم همػم ُم٘مّمقد ًمٚمٛمتٙمٚمؿ  إدي٤من اإلهلّٞم٦م ـ إذا أّدى إمم ُمٗمٝمقٍم ظم٤مـمئ ـ ُمٝمام يم٤من

ـ ىمد يًٝمؿ ذم إوالل اًم٤ًمُمع واعمتٚم٘مل، وم٢مُم٤م أن ي١مُمـ سمٛمْمٛمقٟمف ويٕمت٘مده، أو يتٝمؿ 

سم٤مًمٙمٗمر واًمٗمًؼ وأُمث٤مهلام، ويمال إُمريـ ُمذُمقم؛ وًمذًمؽ أذيمر سمٕمض احل٘م٤مئؼ سمِم٠من 

 اًمقطمل، رسمام يم٤مٟم٧م هل اعمرادة ُمـ يمالم اًمديمتقر هوش، أو أؾمًٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م. 

ق ٔي٤مت اًم٘مرآن وإطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م ذم هذا اعمج٤مل، أرى ُمـ اًمالزم وىمٌؾ اًمتٓمرّ 

 اًمتذيمػم سمٛم٠ًمًمتلم ُم١مصمرشملم ذم سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اًمقطمل وذح ُمٕمٜم٤مه:

 

  ـ املساسٌ ايجالخ يٓعاّ ايٛدٛد 1

ـمٌ٘م٤ًم عم٤م هق ُمٌلّم ذم احلٙمٛم٦م واًمٗمٚمًٗم٦م اإلهلّٞم٦م، وشمِمٝمد ًمف إدًم٦م اًمٜم٘مٚمّٞم٦م، وشم١مّيده 

 ، وم٢مّن ًمٚمقضمقد صمالث ُمراطمؾ:إدرايم٤مشمٜم٤م وُمٕمٚمقُم٤مشمٜم٤م

ـ ُمرطمٚم٦م اعمقضمقدات اعمحًقؾم٦م واًمٓمٌٞمٕمٞم٦ّم، اًمتل شمتٙمقن ُمـ اعم٤مّدة وختْمع 9

ٕطمٙم٤مُمٝم٤م، ُمثؾ: إضم٤ًمم اًمتل هل٤م ضمرم وُم٤مّدة وأطمٙم٤مم، ُمـ ىمٌٞمؾ: اًمرائح٦م واًمٚمقن 

واحلجؿ، ويٛمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟمدريمٝم٤م سمحقاؾمٜم٤م اخلٛم٦ًم اًمٔم٤مهرّي٦م، وهل مجٞمع إؿمٞم٤مء وإُمقر 

 سمٜم٤م، وٟمتٛمٙمـ ُمـ عمًٝم٤م وؿمّٛمٝم٤م وُم٤م إمم ذًمؽ.اعمحٞمٓم٦م 

ـ ُمرطمٚم٦م اعمقضمقدات اعمث٤مًمّٞم٦م واخلٞم٤مًمّٞم٦م، اًمتل وإن يم٤مٟم٧م وم٤مىمدة ًمٚمقضمقد اعم٤مدي، إٓ أن 4

هل٤م أطمٙم٤مُم٤ًم ؿمٌٞمٝم٦م سم٠مطمٙم٤مم اعم٤مدة، وشمدرك سم٤محلّس اًم٤ٌمـمٜمل، ُمـ ىمٌٞمؾ: ىمّقة احلّس اعمِمؽمك 

٦م اًمٖم٤مئ٦ٌم قمٜم٤م، وًمٙمـ ٟمحٛمؾ قمٜمٝم٤م واخلٞم٤مل واعمخّٞمٚم٦م؛ يم٤مًمّمقر اًمذهٜمّٞم٦م ًمألؿمٞم٤مء اجلزئٞمّ 

صقرة ذم خمٞمٚمتٜم٤م، وٟمدريمٝم٤م سمّمقرة احلّس اعمِمؽمك، يمّمقرة ؿمخص زيد اًمذي رأيٜم٤مه 

أُمس، أو رائح٦م أو ـمٕمؿ اًمقضم٦ٌم اًمتل شمٜم٤موًمٜم٤مه٤م ىمٌؾ يقم، أو ُم٤م ٟمراه ذم قم٤ممل اًمرؤي٤م مم٤ّم ًمف 

 )سمح٥ًم اعمّمٓمٚمح( دمّرد سمرزظمل. 

 إدرايمف يٕمّد سم٠ممجٕمف ُمـ إُمقر اجلزئٞم٦ّم.ومام هق ُمقضمقد ذم ه٤مشملم اعمرطمٚمتلم ويٛمٙمـ 
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ـ ُمرطمٚم٦م اعمقضمقدات اًمٕم٘مٚمّٞم٦م، واًمتل هل ُمـ إُمقر اًمٙمٚمّٞم٦م واعمحٞمٓم٦م واعمجّردة ُمـ  1

اعم٤مّدة وأطمٙم٤مُمٝم٤م، وٓ شمدرك إٓ سم٘مّقة سم٤مـمٜمٞم٦ّم أىمقى ُمـ ؾم٤مئر اًم٘مقى اإلدرايمٞم٦م إظمرى، 

ُم٤م إمم ذًمؽ مم٤م يًٛمك وشمٕمرف سم٠مؾمامء، ُمثؾ: اًمٕم٘مؾ واًم٘مٚم٥م واًمروح واًمّمدر واًمٗم١ماد، و

 سمذًمؽ سمٚمح٤مفم٤مت واقمت٤ٌمرات خمتٚمٗم٦م.

إّن اعمقضمقدات ذم هذه اعمراطمؾ اًمثالث يمام شمؽمشم٥م قمغم سمٕمْمٝم٤م، ويٙمقن ًمذاهت٤م شمرشم٥م 

طم٘مٞم٘مل وظم٤مرضمل؛ وم٢مّن إلدرايمٝم٤م ـ اًمذي ًمف احت٤مد ُمٕمٝم٤م سمٜمحٍق ُمـ إٟمح٤مء ـ شمرشم٤ًٌم قمغم 

 سمٕمْمٝم٤م أيْم٤ًم، ويقضمد سمٞمٜمٝم٤م شم٘مّدم وشم٠مظمر ذايت.

 

١ّٝـ جتّس 2   د ايعًّٛ ٚاملعازف اإلْطاْ

عم٤م يم٤مٟم٧م اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف ـ ظم٤مّص٦م ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ُمرشمٌٓم٤ًم سمٛمٕمروم٦م اعمٌدأ واعمٕم٤مد واعم٤ٌمدئ 

اًمٕم٤مًمٞم٦م ًمٜمٔم٤مم اًمٙمقن وُمٜم٤مزل اًمًٚمقك اعمٕمٜمقي ـ أُمقرًا جمّردة قمـ اعم٤مّدة ومال يٛمٙمـ ًمإلٟم٤ًمن 

آشمّم٤مل سمٛمراطمؾ ُم٤م سمٕمد احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م إٓ ُمـ ـمريؼ دم٤موز قم٤ممل اعم٤مّدة واًمٓمٌٞمٕم٦م، و

اًمٓمٌٞمٕم٦م، وإّن هذا آشمّم٤مل هق ذم واىمٕمف ٟمقع ُمـ دمّرد اًمٜمٗمس قمـ اعم٤مّدة، وهق سمٜمٗمًف 

 ُمٗمٝمقم ُمِمٙمؽ سمح٥ًم فمٝمقره ؿمّدة ووٕمٗم٤ًم. 

وسمِمٙمٍؾ قم٤مم وم٢مّن هذا آشمّم٤مل وُم٤م يتٕم٘مٌف ُمـ اإلدرايم٤مت إٟمام يٛمٙمـ ُمـ ظمالل 

 ـمري٘ملم أؾم٤مؾمٞملم:

 

١ّٝ ٚايعًّٛ ا 3 ١ّٝـ ايعًّٛ االنتطاب   يهػؿ

 سم٤مظمتٞم٤مره وإرادشمف وشمٗمٙمػمه، ُمـ ظمالل حتّمٞمؾ 
ٍ
أ ـ يتقّصؾ اإلٟم٤ًمن أطمٞم٤مٟم٤ًم إمم رء

أضمزائف اًمذاشمّٞم٦م أو قمقاروف أوقمٚمتف أو دًمٞمٚمف، وهل ـمري٘م٦م أيمثر اًمٜم٤مس ذم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ 

واإلدراك، وـمٌٕم٤ًم إّن اإلٟم٤ًمن ذم ُمثؾ هذه احل٤مًم٦م، وإْن يم٤من يٗمٙمر سم٢مرادشمف واظمتٞم٤مره، 

ف قمغم إضمزاء واًمٕمقارض واعم٘مّدُم٤مت، وي٘مقم ُمـ ظمالهل٤م سم٤مًمتٕمريػ أو ويٕمثر ذم ذهٜم
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شم٠مًمٞمػ اًم٘مٞم٤مؾم٤مت، إٓ أّن اًمٗمٙمر ًمٞمس هق اًمٕمٚم٦م اإلجي٤مدّي٦م اًمت٤مُّم٦م ًمٚمقصقل إمم اعمٓمٚمقب 

اًمٕمٚمٛمل، سمؾ هق جمّرد قمٚم٦م إقمدادّي٦م ًمٚمقصقل إمم اعمٓمٚمقب، همػم أّن اًمٔمٝمقر اًم٘مٝمري ًمٚمٕمٚمؿ 

ّٞم٦م اعمجّردة قمـ اعم٤مّدة سم٤مًمٙم٤مُمؾ؛ ومٝمل شمًتٜمد إمم احلّؼ شمٕم٤ممم واإلدراك يٕمقد إمم اعم٤ٌمدئ اًمٖمٞمٌ

وقم٤ممل اًم٘مدس اعمٜمزه قمـ اعم٤مّدة، وهق ُم٤م ّسح سمف احلٙمٞمؿ اًمًٌزواري& ذم ُمٜمٔمقُمتف 

 ىم٤مئاًل:

  

اًم٥ًٌم اعمقًمد، يمام أٟمف وُم٘مت٣م اًمتح٘مٞمؼ أن ٓ يٙمقن شمٗمٙمػمٟم٤م ًمٚمقصقل إمم اًمٜمت٤مئ٩م هق 

ًمٞمس اًمٕمٚم٦م اإلجي٤مدّي٦م اًمت٤مُّم٦م يمام ذه٥م اعمٕمتزًم٦م، وٓ هق قمديؿ اًمت٠مصمػم أصاًل ًمٚمقصقل إمم 

اًمٜمت٤مئ٩م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، وإٟمام ي١مّدي إمم ذًمؽ سمحٙمؿ اًمٕم٤مدة واًمتٕم٤مىم٥م آشمٗم٤مىمل ًمألُمقر، يمام 

إُمريـ  ذه٥م إؿم٤مقمرة، سمؾ إّن شم٠مصمػم اًمتٗمٙمػم ذم طمّمقل اًمٕمٚمؿ طم٤مًم٦م سمرزظمّٞم٦م سملم هذيـ

 ٟمٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ اًمت٠مصمػم اإلقمدادي.

ب ـ وأطمٞم٤مٟم٤ًم ٓ يتقّصؾ اإلٟم٤ًمن إمم اًمٌمء قمـ ـمريؼ اًمتٗمٙمػم وحتّمٞمؾ أضمزائف 

وقمقاروف أو قمٚمتف أو دًمٞمٚمف، وإٟمام حيّمؾ ًمإلٟم٤ًمن اًمٕمٚمؿ سمف ُمـ دون إرادشمف واظمتٞم٤مره، 

أو دًمٞمٚمف شمٚم٘م٤مئّٞم٤ًم،  يمٛمـ يٛمٚمؽ ىمّقة طمدس أو إطم٤ًمؾم٤ًم إدرايمّٞم٤ًم ىمقّي٤ًم؛ ومتتْمح ًمف قمٚم٦م اًمٌمء

وُمـ دون إُمٕم٤من اًمٜمٔمر، وهذا اًمٓمريؼ ًمتحّمٞمؾ اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف اًمتل شمٕمّد ُمـ اعمقاه٥م 

واًمٜمٕمؿ اإلهلّٞم٦م اًمتل يٜمٕمؿ اهلل هب٤م قمغم ُمـ يًتح٘مٝم٤م شمًّٛمك إصٓمالطم٤ًم سم٤مًمٙمِمػ سمٛمٕمٜم٤مه 

إقمؿ، اًمذي يِمٛمؾ اًمقطمل واإلهل٤مم أيْم٤ًم، وـمٌٕم٤ًم هٜم٤مك أؾمامء ظم٤مّص٦م خمتٚمٗم٦م سمٚمح٤مظ 

 راشم٥م اعمختٚمٗم٦م هلذا اًمٓمريؼ.اعم

  

  ـ املبدأ ايػٝيب إلؾاق١ ايعًّٛ 4

ذم يمال ـمري٘مل حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ واًمٙمِمػ يٙمقن اعمٗمٞمض احل٘مٞم٘مل ًمٚمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف ُمٌدأ 

همٞمٌل وهمػم سمنمي، وذم اًمقاىمع وم٢مّن اًمٕمٚمقم شم٠ميت ُمـ اخل٤مرج إمم اًمداظمؾ، ويمام ىم٤مل صدر 



 919 ........................... الفصل الثاني: قراءة نقدةة يف نظرةة د. سروش حو: الوحي

٤مو٦م اًمٕمٚمقم قمغم ٟمٗمقؾمٝمؿ سمقضمقٍه ُمتٗم٤موشم٦م ومتٙمٚمٞمؿ اهلل قم٤ٌمده قم٤ٌمرة قمـ إوم»اعمت٠مهللم&: 

 .شيم٤مًمقطمل واإلهل٤مم واًمتٕمٚمٞمؿ سمقاؾمٓم٦م اًمرؾمؾ واعمٕمٚمٛملم

ٓسمد ُمـ آًمتٗم٤مت إمم وضمقد اًمٙمثػم ُمـ احل٘م٤مئؼ اًمدىمٞم٘م٦م هٜم٤م، ومحٞمٜمام ي٘م٤مل: ذم يمال 

اًمٓمري٘ملم يتّؿ شمرؿمح اًمٕمٚمقم ُمـ اخل٤مرج إمم اًمداظمؾ، ٓ يٕمٜمل ذًمؽ احت٤مد اًمقاه٥م ًمٚمٕمٚمؿ 

ف، واحت٤مد اًمٗم٤مقمؾ واًم٘م٤مسمؾ ذم رشم٦ٌٍم واطمدة؛ وم٢مٟمف وإن يم٤من حيّمؾ هٜم٤مك احت٤مد واعمقهقب ًم

سملم اًمٗم٤مقمؾ واًم٘م٤مسمؾ سمٜمحق ُمـ إٟمح٤مء ذم هذا اعمج٤مل، وًمٙمٜمف هق آحت٤مد اعمّمٓمٚمح قمٚمٞمف 

سم٤محت٤مد احل٘مٞم٘م٦م واًمرىمٞم٘م٦م، واعمٓمٚمؼ واعم٘مّٞمد، واعمحٞمط واعمح٤مط، واًمٜمّص واحل٤مؿمٞم٦م، وحيٛمؾ 

سمٛمالك هذه اًمقطمدة، وإّن محٚمٝمام قمغم سمٕمْمٝمام ٓ يٙمقن سم٤محلٛمؾ  هذان قمغم سمٕمْمٝمام أطمٞم٤مٟم٤مً 

اًمِم٤مئع، وقمغم أؾم٤مس احت٤مد أُمريـ ُمتٙم٤مومئلم ذم اًمرشم٦ٌم، وإٓ يم٤من ٓزم ذًمؽ أن يتحد 

وم٤مقمؾ اًمٕمٚمؿ وواهٌف، واًمقاضمد ًمف ُمع اًم٘م٤مسمؾ وأظمذ اًمذي هق وم٤مىمد ًمٚمٕمٚمؿ سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل، 

 ٦ٌٍم واطمدٍة ُمًتٚمزُم٤ًم ٓضمتامع اًمٜم٘مٞمْملم.وسمذًمؽ يٙمقن هذا آحت٤مد سمٞمٜمٝمام وووٕمٝمام ذم رشم

 

١ّٝ ٚايهػؿ١ٝ 5   ـ ايتؿاٚت اجلٖٛسٟ بني طسٜل ايعًّٛ ايهطب

 وقمغم يمّؾ طم٤مل وم٤مًمٗمرق إؾم٤مد اًم٘م٤مئؿ سملم هذيـ اًمٓمري٘ملم إمم اًمٕمٚمؿ هق:

ـ يتدّرج أؾمٚمقب اًمتٗمٙمػم ذم اعمراطمؾ واعمراشم٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ُمـ إؾمٗمؾ إمم إقمغم، أي 9

ًمٚمؽمشمٞم٥م اعمِم٤مر إًمٞمف ذم اعم٠ًمًم٦م إومم، يقاضمف اعمحًقؾم٤مت ذم اعمرشم٦ٌم  أّن اإلٟم٤ًمن، ووم٘م٤مً 

، وسمٕمد ذًمؽ يدريمف قم٘مٚمّٞم٤ًم، ويّمؾ ُمـ  ، صمّؿ ظمٞم٤مزمٌّ إومم، صمّؿ حيّمؾ ًمف هب٤م إدراٌك طمزٌّ

اعمحًقس اجلزئل إمم اعمٕم٘مقل اًمٙمكم، وًمٙمـ ذم اًمٓمري٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م يٙمقن إُمر ُمٕمٙمقؾم٤ًم؛ 

ف اعمٕمٜمك اًمٖمٞمٌل اعمقضمقد ذم قم٤ممل اًمٕم٘مؾ ُمٜمذ اًمٌداي٦م، طمٞم٨م يدرك اإلٟم٤ًمن سم٘مٚمٌف وقم٘مٚم

ويدرك اعمراشم٥م اًمٕمٚمٞم٤م سم٤مًمٙمِمػ اعمٕمٜمقي، وذم اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م يتجغم ًمف ذًمؽ اعمٕمٜمك ذم 

                                                 
 اًمِمقاهد اًمرسمقسمّٞم٦م، اعمِمٝمد اخل٤مُمس، اًمِم٤مهد إول، اإلذاق اًم٤ًمدس. (9)
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ُمرشم٦ٌم اخلٞم٤مل سم٤مًمٙمِمػ اًمّمقري، وسمّمقرة ختّٞمٚمٞم٦م ُمتٜم٤مؾم٦ٌم ًمذًمؽ اعمٕمٜمك، ويدريمٝم٤م ذم 

ذم قم٤ممل اًمرؤي٤م، وُمـ صمّؿ شمدرك ىم٤مًم٥م ؿمٙمكم أو أًمٗم٤مظ وقم٤ٌمرات صقشمّٞم٦م ُمِم٤مهب٦م عم٤م ُيرى 

 وشمتح٘مؼ سمّمقرة حمًقؾم٦م.

ـ يًٌح اعمٗمٙمر أصمٜم٤مء قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمٙمػم ذم قم٤ٌمب أومٙم٤مره سمحث٤ًم قمـ احل٘مٞم٘م٦م، وُمـ هٜم٤م وم٢مٟمف  4

يًٜمد اعمٕمٚمقُم٤مت واعمٕم٤مرف اًمٗمٙمرّي٦م إمم ٟمٗمًف، ومٞم٘مقل: أٟم٤م أومٙمر وُمـ ظمالل شمٗمٙمػمي أصؾ 

هذا إؾمٚمقب؛ ّٕن اًمٗمٙمر واعمٗم٤مهٞمؿ إمم هذه اًمٜمتٞمج٦م، وـمٌٕم٤ًم يٛمٙمـ شمٓمّرق اخلٓم٠م إمم 

اًمذهٜمٞم٦ّم همػم احل٘مٞم٘م٦م اعمٌحقث قمٜمٝم٤م، وقمٚمٞمف وم٘مد شمقاومؼ اعمٗم٤مهٞمؿ شمٚمؽ احل٘م٤مئؼ وىمد 

خت٤مًمٗمٝم٤م، وًمٙمـ ذم ـمري٘م٦م اًمٙمِمػ ٓ يٙمقن هٜم٤مك طمج٤مب سملم اعمٙم٤مؿمػ وسملم احل٘مٞم٘م٦م 

اعمٜمٙمِمٗم٦م، وسمح٥ًم اعمّمٓمٚمح وم٢مٟمف يدرك قملم احل٘م٤مئؼ سم٤مًمٕمٚمؿ احلْمقري، وإذا يم٤من 

ِمػ يمِمٗم٤ًم طم٘مٞم٘مّٞم٤ًم، وًمٞمس ختّٞمٚمٞم٤ًم وفمٜم٤ًم، ومال يٛمٙمـ شمٓمّرق اخلٓم٠م إًمٞمف؛ إذ ذم قمٛمٚمّٞم٦م اًمٙم

اًمٙمِمػ شمتجغم ًمٚمٛمٙم٤مؿمػ قملم احل٘مٞم٘م٦م اخل٤مرضمّٞم٦م وحتي قمٜمده، وًمٞمس صقرهت٤م اًمذهٜمٞم٦ّم، 

 وٓ ُمٕمٜمك ًمٚمخٓم٠م ذم احل٘مٞم٘م٦م اخل٤مرضمّٞم٦م.

ٕمك اعمٗمٙمر ـ ذم ـمري٘م٦م اًمتٗمٙمػم هٜم٤مك ُمنح إلقمامل اإلرادة وآظمتٞم٤مر، طمٞم٨م يً 1

سم٢مرادشمف ًمٚمحّمقل قمغم اًمٕمٚم٦م أو اًمدًمٞمؾ، ومػمشم٥م ُمٕمٚمقُم٤مشمف ويٜمٔمٛمٝم٤م ًمٚمقصقل إمم اعمجٝمقل 

اًمذي يٌتٖمل ايمتِم٤مومف، وًمٙمـ ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٓمري٘م٦م اًمٙمِمػ ٓ ُمنح وٓ دور ًمالظمتٞم٤مر 

واإلرادة، طمٞم٨م شمٚم٘مك اًمٕمٚمقم إمم اعمٙم٤مؿمػ سمِمٙمؾ ىمٝمري، دون أن يٙمقن ًمف إرادة طمٞم٤مهل٤م، 

ُم٤م دمغم ًمف إمم أُمٍر همٞمٌل، يتٛمثؾ ذم احلّؼ شمٕم٤ممم أو أُمٍر ظمٗمّل آظمر. وًمق وًمذًمؽ ومٝمق يًٜمد 

ومتح سم٤مب اًمتٗمٙمػم واإلرادة وآظمتٞم٤مر ذم ـمري٘م٦م اًمٙمِمػ، ويم٤مٟم٧م مجٞمع اعمراطمؾ، طمتك 

ُمرطمٚم٦م اخلٞم٤مل واعمث٤مل وشمّمقير اعمٕمٜمك اًمٕم٘مكم وىمقًمٌتٝم٤م ذم أًمٗم٤مٍظ وقم٤ٌمراٍت ُمث٤مًمّٞم٦م وظمٞم٤مًمٞم٦ّم 

ػم اعمٙم٤مؿمػ واعمقطمك إًمٞمف واعمٚمَٝمؿ، ًمٙم٤من إؾمٜم٤مده سمذًمؽ خمّمقص٦م، ختْمع ٓظمتٞم٤مر وشمٗمٙم

اًم٘م٤مًم٥م اعمخّمقص إمم اهلل، أو أّي ُمٌدأ همٞمٌل آظمر شمٜم٤مىمْم٤ًم واوح٤ًم؛ وذًمؽ أّن ىمقام 

ـمريؼ اًمٙمِمػ واًمِمٝمقد سمٜمقع ُمـ همٞم٤مب اًمذات واًمٗمٜم٤مء، وشمٜمزل احل٘مٞم٘م٦م اعمٙمِمقوم٦م ُمـ 
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ُم٤م ذم اًم٘مقًم٦ٌم واًمتّمقير دون آؾمتٜم٤مد إمم اًمتٗمٙمػم، ومتٝمٌط ُمـ إقمغم إمم إؾمٗمؾ، وأ

اإلرادي وآظمتٞم٤مري ومٝمٜم٤مك ُمنح ًمٚمتٗمٙمػم وإُمٕم٤من اًمٜمٔمر، وُمـ اًمٌدهيّل أٟمف يمٚمام ومتح 

اًم٤ٌمب أُم٤مم اًمتٗمٙمػم واًمتدسّمر، اٟمحن دور اًمٙمِمػ واًمِمٝمقد واًمقطمل واإلهل٤مم، ويم٤من 

ٌّدًا أُم٤مم اًمقىمقع ذم اخلٓم٠م، وقم٤مد إُمر إمم اعمٗمٙمر ٟمٗمًف وأؾمٜمد إًمٞمف، وىم٤مل  اًمٓمريؼ ُمٕم

إذا يم٤من احلّؼ هق اعمٙمٚمؿ قمٌده ذم ّهه سم٤مرشمٗم٤مع »سمٕمض أهؾ اعمٕمروم٦م ذم هذا اعمج٤مل: 

اًمقؾم٤مئط يم٤من اًمٗمٝمؿ يًتّمح٥م يمالُمف ومٞمٙمقن قملم اًمٙمالم ُمٜمف، قملم اًمٗمٝمؿ ُمٜمؽ ٓ 

 .شيت٠مظمر، وم٢من شم٠مظمر ومٚمٞمس هق يمالم اهلل

ظمالص٦م اًم٘مقل: إّن سملم اًمتٗمٙمػم واًمٙمِمػ ذم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمقم اظمتالف قمٛمٞمؼ، ومام 

حيّمؾ ُمـ ظمالل اًمتٗمٙمػم، وإن يم٤من ي٘مقد إمم ٟمقٍع ُمـ رومع احلج٥م قمـ وضمف احل٘مٞم٘م٦م، إٓ 

أٟمف ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف يًدل قمٚمٞمٝم٤م طمج٤ًٌم أظمرى، ومال شمدرك احل٘مٞم٘م٦م إٓ ُمـ ـمرٍف، أُم٤م 

اًمٙمِمػ ومٞمحّمؾ ُمـ ـمريؼ ص٘مؾ اًمروح ورومع احلج٥م اعم٤مدّي٦م قمـ سمّمػمة اًم٘مٚم٥م ، طمتك 

دون اظمتٞم٤مر اعمٙم٤مؿمػ، وشمٜمٓمٌع ُمـ ظمالل اًمٕمٚمؿ شمتجغم احل٘مٞم٘م٦م ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًٝم٤م وُمـ 

احلْمقري قمغم صٗمح٦م اًمٜمٗمس سمٕمد أن شمٜمزل ُمـ ؾمامء اًمٜمٗمس، ًمتٛمأل وضمقد اإلٟم٤ًمن 

ف وظمٞم٤مًمف. ًّ  اجلدير هب٤م مت٤مُم٤ًم ُمـ ىمّٛم٦م قم٘مٚمف إمم أمخص طم

 

  ـ ايػعاع ايالَتٓاٖٞ يكدز٠ املٛسٞ 6 

 سم٤مًمٙمِمػ اعمٕمٜمقي، ومتٞمط ظمالص٦م اًم٘مقل: إّن اًم٘مّقة اًمتل شمٜمزل احل٘مٞم٘م٦م واعمٕمٜمك اًمٕم٘مكم

، هل اًمتل شمٜمزهل٤م سم٤مًمٙمِمػ اًمّمقري ‘اًمٚمث٤مم سمِم٠مهن٤م قمـ ُمرشم٦ٌم قم٘مؾ اًمٜمٌل إيمرم

وشمٓمٌٕمٝم٤م قمغم صٗمح٦م قم٤ممل اخلٞم٤مل واعمث٤مل واحلس، وٓ يٕمٜمل هذا أن شمٚمؽ اًم٘مّقة طم٤مضة ذم 

هق اًمذي يٕمٓمٞمٝم٤م ُمْمٛمقن اًمقطمل وؿمٙمٚمف، وأٟمف  ‘أدٟمك ُمراشم٥م اًمقضمقد، وأّن اًمٜمٌل

ٓ يًع اًمٜم٤مس ومٝمؿ وإدراك ذًمؽ اعمٕمٜمك اًمٕم٘مكم اًم٤ًمُمل، ومٝمؾ يٕمجز ُمٌدأ ُمـ دون ذًمؽ 

                                                 
 .911اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمّٞم٦م، اًم٤ٌمب  (9)
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اًمٖمٞم٥م ـ اًمذي يرؾمؾ اًمقطمل، ويٙمِمػ ًمٚمٜمٌل اعمٕمٜمك واعمْمٛمقن سم٤مًمٙمِمػ اعمٕمٜمقي ـ قمـ 

شمٜمزيؾ ذًمؽ اعمٕمٜمك وإدظم٤مًمف ذم وقم٤مء ظمٞم٤مل اًمٜمٌل سم٤مًمٙمِمػ اًمّمقري، وضمٕمٚمف ىم٤مسماًل ًمٗمٝمؿ 

 ُمًتقى اًمقطمل ـ أيمثر ُمـ ىمدرة ُمٌدأ اجلٛمٞمع؟ وهؾ ىمدرة اًمٜمٌل ذم هذا اعمج٤مل ـ وقمغم

اًمقطمل اًمٖمٞمٌل؟ وهؾ جيٝمؾ ذًمؽ اعمٌدأ قمٚمؿ اًمٜمٌل وصم٘م٤موم٦م اًمٜم٤مس اًمذيـ ٟمزل اًمقطمل 

 ًمتٙم٤مُمٚمٝمؿ، ظم٤مّص٦م ُمع اومؽماض أّن اًمٜمٌل يم٤من ىمٌؾ ذًمؽ أُمّٞم٤ًم مل ي٘مرأ ومل يٙمت٥م؟

 

١ّٝ ايٓيب 7   ع٢ً دربا٥ٌٝ يف قٛع ايؿعٛد ‘ـ أؾكً

، ُمـ طمٞم٨م اًمرىمل ‘يتٜم٤مرم ُمع يمقن اًمٜمٌل إيمرم وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن هذا إُمر ٓ  

، ×واًمتٙم٤مُمؾ اًمذي سمٚمٖمف ذم ىمقس اًمّمٕمقد، ىمد ٟم٤مل ُم٘م٤مُم٤ًم أؾمٛمك ُمـ ُم٘م٤مم ضمؼمائٞمؾ

؛ وذًمؽ ًمتٛمتع اًمٜمٌل واعمٙم٤مؿمػ ُمـ شًمق دٟمقت أٟمٛمٚم٦م ٓطمؽمىم٧م»طمتك ىم٤مل ضمؼمائٞمؾ: 

ٖمٞمٌٞم٦ّم طمٞم٨م شمٜمّقع احل٤مٓت اًمتل شمٓمرأ قمٚمٞمف سمٛم٘م٤مم اًم٘مٌض واًمًٌط، إذن ومتٚمؽ اًم٘مّقة اًم

اعمحٞمٓم٦م سمٜمٔم٤مم اخلٚمؼ يٛمٙمٜمٝم٤م شمٜمزيؾ ذًمؽ اعمٕمٜمك اًمٕم٘مكم سمٛمٝم٤مرة، وضمٕمٚمٝم٤م سمٛمًتقى ومٝمؿ 

اجلٛمٞمع، وأن يٙمقن ذًمؽ اًمٜمّص، واعمرشم٦ٌم اعمٜمزًم٦م اًمتل شمٙمقن ذم ُمتٜم٤مول أيدي اًمٜم٤مس، 

ُمٜمّّم٦م ٟٓمٓمالق اًمت٠مويؾ وسمٚمقغ سم٤مـمـ ذًمؽ اعمتـ وُمْمٛمقٟمف اًمٕمٛمٞمؼ، ومٞمٓمقى ىمقس 

هق سمٛمٜمزًم٦م إوًمٞم٤مء واًمّم٤محللم ممـ يٙمقن قمغم  صٕمقد اًمقطمل ُمـ ظمالل ذًمؽ عمـ

 ُمًتقى اًمت٠مويؾ واضمتٞم٤مز فم٤مهر اًمٜمّص إمم سم٤مـمٜمف.

 

  ـ ايٛسٞ بني دٚزٟ: ايؿاعٌ ٚايكابٌ 8

ومٛمـ »وسمِمٙمؾ قم٤مم وم٢مّن اعمٙم٤مؿمػ وإن يم٤من جيٜمل صمامر ُم٤م يزرقمف، ويمام ىم٤مل سمٕمض: 

وقمدم حمدودّي٦م  ، وًمٙمـ سم٤مًمٜمٔمر إمم إـمالق احلّؼ شمٕم٤مممشؿمجرة ٟمٗمًف ضمٜمك صمٛمرة همرؾمف

وضمقده، ويمقن ٟمٗمس اعمٙم٤مؿمػ حمدودًا وُم٘مٞمّدًا وُمتٜم٤مهٞم٤ًم؛ وم٤معمحقرّي٦م واًمدور إؾم٤مس 

                                                 
 ل.ومّمقص احلٙمؿ، ومّص اًمِمٞمث (9)
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ٌّؾ احل٘مٞم٘م٦م إٟمام هق دور  اًمذي يٙمقن ًمٙمّؾ ُمٙم٤مؿمػ وؿم٤مهد وص٤مطم٥م وطمل وإهل٤مم ذم شم٘م

اًم٘م٤مسمؾ، وًمٞمس دور اًمٗم٤مقمؾ واعم١مصمر، أو يمال اًمدوريـ ذم رشم٦ٌم واطمدة، طمتك يٚمزم ُمٜمف، إذا 

يم٤من  ‘سمنمًا، أن يٙمقن اًمٙمت٤مب اًمذي أٟمزل قمٚمٞمف سمنمّي٤ًم أيْم٤ًم، وأٟمف ‘ٜمٌلاقمتؼمٟم٤م اًم

ُم١مصمرًا ذم شمّمقيره وإوٗم٤مء صٌٖمتف قمٚمٞمف، أو آٟمٗمٕم٤مل سمح٤مٓشمف اًمٜمٗمًّٞم٦م ُمـ اًمٗمرح واحلزن؛ 

ومٞمٜمٕمٙمس ذًمؽ قمغم صٞم٤مهم٦م ُمٕمٜم٤مه، سمؾ قمغم اًمٕمٙمس، وم٢مّن ذًمؽ اعمٕمٜمك واًمّمقرة احل٤مصٚم٦م 

اًمقطمل واإلهل٤مم هق اًمذي جيٕمٚمف ومرطم٤ًم أو  ذم قم٤ممل اًمٕم٘مؾ وظمٞم٤مل اعمٙم٤مؿمػ وص٤مطم٥م

طمزيٜم٤ًم سمٜمحٍق ُمٜم٤مؾم٥م ًمٚمّمقرة واعمٕمٜمك، وأؾم٤مؾم٤ًم وم٢مّن احل٤مٓت اًمٜمٗمًّٞم٦م اًمتل شمِمٖمؾ اًمٜمٗمس 

 أو احلزن سمًٌٌف ـ ُمـ اًمّمٗم٤مت اإلو٤مومّٞم٦م ذات اًمٓمروملم؛ 
ٍ
وشمّمٞمٌٝم٤م سم٤مًمٖمٗمٚم٦م، يم٤مًمٗمرح ًمٌمء

شمتٜم٤مؾم٥م وطم٤مًم٦م اًمٙمِمػ، ومالسمّد أن يٙمقن هٜم٤مك رٌء ًمتٗمرح اًمٜمٗمس أو حتزن سمًٌٌف ـ ٓ 

ظم٤مّص٦م إذا يم٤من شم٤مُّم٤ًم وٟمٌقّي٤ًم، ًمتٚمٕم٥م شمٚمؽ احل٤مًم٦م دورًا ذم اًمت٠مصمػم قمغم شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م اعمٙمت٦ًٌم، 

وإن يم٤من ُمـ اعمٛمٙمـ أن يٙمقن ُمقوقع شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م اعمٜمٙمِمٗم٦م ؿم٤مهماًل ًمٚمذهـ ىمٌؾ 

 قمروض طم٤مًم٦م اًمقطمل وآٟمٙمِم٤مف، أو فمٝمقر اًمٗمرح واحلزن سمًٌٌٝم٤م.

يمّؾ طم٤مدٍث ُمًٌقق »رًا طم٤مدصم٤ًم ٓ يًّقغ ـ اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ ىم٤مقمدة وجمّرد يمقن اًمقطمل أُم

ـ اًم٘مقل سميورة أن يٙمقن اًمقطمل ُمًٌقىم٤ًم سم٤معم٤مدة واعمّدة، وأن يت٠مصمر اًمقطمل  شسم٤معم٤مّدة واعمّدة

سم٥ًٌم ُم٤م حيٞمط سم٤معمقطمك إًمٞمف ُمـ اًمٔمروف اعم٤مدّي٦م؛ وذًمؽ ّٕن اعمقطمل هق اهلل اًم٘مديؿ 

 حت٘م٘مف اخل٤مرضمل قمغم اعمقطمك إًمٞمف أيْم٤ًم، وأٟمف إززم، واًمقطمل، وإن يم٤من ُمتقىمٗم٤ًم ذم

ُمًٌقق ذم ٟمٔم٤مم اًمقضمقد سم٤معم٤مّدة واعمّدة، أي سمقضمقد آسم٤مئف وأضمداده اًمٓم٤مهريـ، إٓ أّن 

اًمقطمل سمام هق فم٤مهرة إهلّٞم٦م جمردة يٚم٘مك ُمـ إقمغم إمم إؾمٗمؾ، وٓ يٙمقن ُمّمٌقهم٤ًم 

 سمّمٌٖم٦ٍم ُم٤مدّي٦م أسمدًا.

 

  ـ جتّسد ايٛسٞ ٚغسٚط٘ املاد١ّٜ 9

ٜمزل اًمقطمل سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل ُمٜمًجاًم ُمع اًمقاىمع احلْم٤مري ًمٚمٛمجتٛمع، وُمقاوم٘م٤ًم ًمٚمٖم٦م ي
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اًمتل يتخ٤مـم٥م هب٤م أومراده، ومٞمٙمقن شم٤مسمٕم٤ًم هل٤م، إٓ أّن هذه اًمتٌٕمّٞم٦م شمٌٕمٞم٦ّم ؿمٙمٚمٞم٦ّم وفم٤مهرّي٦م، 

وًمٞم٧ًم ضمقهرّي٦م، قمغم اًمٜمحق اًمذي أؿمػم إًمٞمف، ورسمام يم٤من هذا هق اعمراد ُمـ اًمتٌٕمٞم٦ّم 

ًمتٌٕمّٞم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ شمٌٕمّٞم٦م اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛمٕمٚمقم؛ وم٤مًمٕمٚمؿ سم٤مًمٌمء يمام هق ُمٓم٤مسمؼ اعمذيمقرة، وإّن هذه ا

ًمف، إٓ أّن ظمّم٤مئص اعمٕمٚمقم ـ ُمـ ىمٌٞمؾ اجلقهر واًمٕمرض واًمث٤مسم٧م واعمتٖمػّم ـ ٓ شم١مّدي إمم 

أن يتحّقل اًمٕمٚمؿ إمم ضمقهر أو قمرض أو صم٤مسم٧م أو ُمتٖمػّم؛ وقمٚمٞمف وم٢من اًمث٘م٤موم٦م واًمٚمٖم٦م، وإن 

إٓ أهن٤م ٓ شم٘مّٞمد حمتقاه سمٜمٓم٤مىمٝم٤م اًمْمّٞمؼ، وإٓ عم٤م يم٤من  يم٤مٟم٧م شم١مـمر اًمقطمل سم٠مـمر ؿمٙمٚمٞم٦م،

سم٢مُمٙم٤من اًمقطمل أن يًٝمؿ ذم شمقؾمٞمع أومؼ شمٚمؽ اًمث٘م٤موم٦م ورىمّٞمٝم٤م اًمٕمٚمٛمل، وعم٤م طمدث أّي 

شمٙم٤مُمٍؾ ذم إُمؿ اًمتل سمٕم٨م ومٞمٝم٤م إٟمٌٞم٤مء^، وىمد يم٤مٟم٧م ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م شمرؾمػ ذم أسمِمع 

ًمٕمٚمٛمل واًمث٘م٤مذم اًمذي هق أهمالل اجلٝمؾ، واحل٤مل أّن اهلدف ُمـ اًمقطمل هق آرشم٘م٤مء ا

 سمٛمٜمزًم٦م اًمٕم٘مؾ اًمٗم٤مقمؾ ًمٚمٛمجتٛمع، وهذا ُم٤م يِمٝمد ًمف اًمقاىمع وشمدقمٛمف اًمتج٤مرب. 

قمالوة قمغم ذًمؽ وم٢مّن إُمر إذا يم٤من قمغم هذه اًمِم٤ميمٚم٦م ومٙمٞمػ يم٤من يٛمٙمـ اًمت٠مويؾ اًمذي 

هق قمٙمس اًمتٜمزيؾ، ومٝمق اٟمت٘م٤مل ُمـ فم٤مهر اًمقطمل وُمتٜمف إمم سم٤مـمٜمف وقمٛمؼ ُمٕمٜم٤مه؟ إن دىم٦م 

اإلٟمزال( و)اًمتٜمزيؾ( و)اًمٜمزول( وُمِمت٘م٤مهت٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُمتـ اًمقطمل شمٙمٛمـ ذم اًمتٕمٌػم سمـ )

 قمدم اًمت٠مـمر ذم هذا اإلـم٤مر اًمْمّٞمؼ، وُمـ دون أن يٓمرأ قمٚمٞمف أّي شمٖمٞمػم.

ىمد شمرقمرع ذم ومْم٤مء اًمقطمل واًمٕمٚمقم اًمٖمٞمٌّٞم٦م،  ‘إذًا وم٤مخلالص٦م أّن اًمٜمٌل إيمرم

اًل وُمٜمتج٤ًم ًمف، ويمام شم٘مّدم وم٢مّن ٓزم ويم٤من ىم٤مسماًل ًمٚمقطمل وُمت٠مصمرًا وُمٜمٗمٕماًل سمف، وًمٞمس وم٤مقم

اًم٘مقل سم٤محت٤مد اًمٗم٤مقمؾ واًم٘م٤مسمؾ واقمت٤ٌمرمه٤م ؿمٞمئ٤ًم واطمدًا ذم اًمرشم٦ٌم حمذور قم٘مكم، وهق اًم٘مقل 

سم٤مضمتامع اًمٜم٘مٞمْملم، وًمٞمس هٜم٤مك حمذور أظمالىمل، يم٤مشم٤ٌمع اًمقطمل ًمٚمٝمقى؛ ًمٞمتّؿ رومٕمف سمٛمثؾ 

 اًم٘مقل سم٤مًمٕمّمٛم٦م وٟمحقه٤م.

 

  خالؾًا يًعًِ احلؿٛيٞ ـ عدّ قبٍٛ ايعًِ احلكٛزٟ يًدطأ 10 

ٓ ومرق ذم هذا إُمر سملم اعم٤ًمئؾ اًمديٜمّٞم٦م اًمٌحت٦م، ُمثؾ: صٗم٤مت اهلل، واحلٞم٤مة سمٕمد 
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اعمقت، وسملم ُم٤ًمئؾ هذا اًمٕم٤ممل واعمجتٛمع اإلٟم٤ًمين؛ إذ ذم اًمٙمِمػ واًمقطمل هٜم٤مك ٟمقع ُمـ 

ٙم٤من، اضمتٞم٤مز أومؼ قم٤ممل اعم٤مدة واهلٞمٛمٜم٦م قمٚمٞمف، واإلذاف سم٤مًمٕمٚمؿ احلْمقري قمغم اًمزُم٤من واعم

وٓ حيتٛمؾ اخلٓم٠م ذم اًمٕمٚمؿ احلْمقري؛ ّٕن هذا آطمتامل ُمنموط سمحّمقل اصمٜمٞمٜمٞم٦ّم ٓ 

شمقضمد إٓ ذم اًمٕمٚمؿ احلّمقزم واعمٗمٝمقُمل: إطمدامه٤م: اًمّمقرة واعمٗمٝمقم اًمذهٜمل؛ واًمث٤مٟمٞم٦م: 

طم٘مٞم٘م٦م وواىمٕمّٞم٦م حتٙمل قمٜمٝم٤م شمٚمؽ اًمّمقرة وذًمؽ اعمٗمٝمقم، وم٢من شمٓم٤مسمؼ احل٤ميمل واعمحٙمل 

اعمٗمٝمقم ص٤مدىم٤ًم وطم٘م٤ًم، وإٓ يم٤من يم٤مذسم٤ًم وسم٤مـماًل، وُمثؾ هذه  يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمّمقرة وذًمؽ

إصمٜمٞمٜمّٞم٦م ٓ وضمقد هل٤م ذم اًمٕمٚمؿ احلْمقري، وم٤مٟمٙمِم٤مف إُمر دائر سملم اًمٜمٗمل واإلصم٤ٌمت، أي 

أن اًمٙمِمػ إُم٤م ُمقضمقد أو همػم ُمقضمقد، وم٢من وضمد مل يتٓمرق إًمٞمف اخلٓم٠م وآؿمت٤ٌمه، وإن 

ٞمح٦م يراد ُمٜمف قمدم وضمقد آٟمٙمِم٤مف آٟمٙمِم٤موم٤مت اًمتل ي٘م٤مل: إهن٤م سم٤مـمٚم٦م وهمػم صح

أؾم٤مؾم٤ًم، وأٟمف يم٤من جمّرد إدقم٤مء أو شمقّهؿ أو ختّٞمؾ ًمالٟمٙمِم٤مف، أو أٟمف يم٤من يمِمٗم٤ًم ٟم٤مىمّم٤ًم وهمػم 

يٓم٤مسمؼ اًمقاىمع سمذًمؽ اعم٘مدار قمغم ٟمحٍق  ُمٙمتٛمؾ، وإٓ وم٢مّن آٟمٙمِم٤مف ـ سم٠مي ُم٘مداٍر حت٘مؼ ـ

٧م ٟمٌّقشمف ذم ُم٤م خيؼم قمٜمف ُمـ شمٚم٘م٤مئل، وٓ يٕم٘مؾ اخلٓم٠م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمقطمل اًمٜم٤مزل قمغم ُمـ صمٌت

إُمقر آضمتامقمّٞم٦م وإروٞم٦ّم؛ إذ ًمق أُمٙمـ اخلٓم٠م قمغم ُم٤م يٙمِمػ قمـ اًمٜمٌّقة مم٤ّم ُيٕمّد ُمٕمٞم٤مرًا 

ًمّمّح٦م وسمٓمالن ؾم٤مئر آٟمٙمِم٤موم٤مت ومٙمٞمػ يٛمٙمـ آقمتامد قمٚمٞمف واًمقصمقق سمف، ويمٞمػ 

ػم ىم٤مسمؾ يٙمقن يمِمٗمف قمـ اعم٤ًمئؾ اًمديٜمّٞم٦م اًمٌحت٦م، ُمثؾ: صٗم٤مت اهلل، وهل أقمٛمؼ وأدق، هم

ًمٚمخٓم٠م، وٓ يٙمقن يمذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم آٟمٙمِم٤موم٤مت اًمدٟمٞمقّي٦م؟ وم٠ميـ ُمٙمٛمـ اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام، 

 طمتك شمٙمقن ٕطمدمه٤م وامٟم٦م وقمّمٛم٦م ُمـ اخلٓم٠م دون أظمر؟!

 

  ـ عدّ إَهإ اخلطأ يف دلاٍ ايٛسٞ ٚايسضاي١ 11

أضمؾ، ًمق حتّدث اًمٜمٌل قمـ أُمر ٓ صٚم٦م ًمف سم٤مًمٖمٞم٥م، ويم٤من ظم٤مرضم٤ًم قمـ رىمٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م 

واهلداي٦م، ومٝمٜم٤مك ُمـ ذه٥م إمم اطمتامل شمٓمّرق اخلٓم٠م إًمٞمف، وهذا ُم٤م ىمّمده سمٕمض اًمٕمٚمامء 

واًمٕمروم٤مء اًمذيـ أضم٤مزوا اخلٓم٠م قمغم إٟمٌٞم٤مء واعمٕمّمقُملم^ ذم إُمقر اًمدٟمٞمقّي٦م، إٓ أّن 
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هذا خيرج قمـ يمقٟمف وطمٞم٤ًم أو إهل٤مُم٤ًم، ويٙمقن أضمٜمٌّٞم٤ًم قمـ سمحثٜم٤م؛ وم٤مًمٜمٌّل واعمٕمّمقم إذا 

 ُمـ 
ٍ
ـمريؼ اًمٖمٞم٥م واًمقطمل ومٝمق قمٚمٌؿ أؾمٛمك ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٌنمّي٦م، وٓ طمّمؾ قمغم رء

ي٘مٌؾ اخلٓم٠م، واعمراد سم٤مخلٓم٠م هق اخلٓم٠م اًمقاىمٕمل، سمٛمٕمٜمك قمدم ُمٓم٤مسم٘م٦م اعمراد اجلّدي ًمٚمقاىمع، 

ٓ ُم٤م يٕمّده اًمٌنم ظمٓم٠ًم، وهق ُم٤م يّمٓمٚمح قمٚمٞمف طم٤مًمّٞم٤ًم سمـ )شمٕم٤مرض اًمٕمٚمؿ واًمديـ(، واًمذي 

٨م ذم ـمقل هذه اعم٤ٌمطم٨م. وٟمحـ ٟمٕمت٘مد أّن اًمذي حيت٤مج سمدوره إمم ُم٤ًمطم٦ٍم أظمرى ُمـ اًمٌح

٤مُمٞم٦م،  ًّ يٛمٙمٜمف آشمّم٤مل سمام وراء اًمٓمٌٞمٕم٦م، واحلّمقل قمغم اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف اًمديٜمٞم٦ّم اًم

يٛمٙمٜمف احلّمقل قمغم اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف اًمدٟمٞمقّي٦م ُمـ ٟمٗمس اعمّمدر سمٓمريؼ إوًمقّي٦م؛ وذًمؽ 

إّن اًمٜمٌل واعمٕمّمقم إٟمام  ًمٕمدم وضمقد طمّد سملم هذيـ اًمٜمققملم ُمـ اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف ًمٞم٘م٤مل:

يتقّصؾ إمم اًمٜمقع إول دون اًمث٤مين، وإن يم٤من ُمٜمّم٥م اًمٜمٌّقة واًمرؾم٤مًم٦م يًتدقمل أن يقضّمف 

اًمٜمٌل| اًمٜم٤مس سمرؤي٦م ُمٚمٙمقشمّٞم٦م ٟمحق اًمٖمٞم٥م، وحيررهؿ ُمـ رسم٘م٦م اًمتٕمٚم٘م٤مت اعم٤مدّي٦م 

س واًمدٟمٞمقّي٦م، ومال يٜمّم٥ّم مّهف قمغم سمٞم٤من ؿم١مون هذا اًمٕم٤ممل وإقمامره، ظمّمقص٤ًم وأّن اًمٜم٤م

سمٚمح٤مظ شمقضمٝمٝمؿ إمم أُمقر دٟمٞم٤مهؿ وشمٕمٚم٘مٝمؿ سم٤معم٤مدي٤مت، وُمٞمٚمٝمؿ إمم شمٚمٌٞم٦م طم٤مضم٤مهتؿ 

 ورهم٤ٌمهتؿ اعم٤مدي٦م، هيتٛمقن هب٤م، ُمـ دون طم٤مضم٦م إمم شمقضمٞمٍف ُمـ اًمٜمٌّل ذم هذه اًمِم١مون.

 

  ـ اختالف اخلطأ ايٛاقعٞ عٔ اخلطأ يف ايؿِٗ 12

ذم اًمقطمل، طمتك  سم٤مًٓمتٗم٤مت إمم ُم٤م ىمٞمؾ وم٢مٟمٜم٤م ٟمذه٥م إمم اؾمتح٤مًم٦م اخلٓم٠م اًمقاىمٕمل

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمقارد اعمحدودة اعمرشمٌٓم٦م سمِم٠من هذا اًمٕم٤ممل، وأُم٤م ذًمؽ اجلزء اًمذي يٕمّد ظمٓم٠م 

ٌّ٘مٝم٤م سمٕمض اعمٗمنيـ اًم٤ًمسم٘ملم  ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمٌنم، ُمثؾ: )اًمًاموات اًمًٌع(، اًمتل ـم

قمغم اًمٜمٔمرّي٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم هٞمئ٦م )سمٓمٚمٞمٛمقس(، ومٝمل ذم احل٘مٞم٘م٦م ظمٓم٠م ذم اًمٗمٝمؿ، وشمٗمًػم 

ئ هل٤م ذم ُم٘م٤مم اًمٙمِمػ قمـ اعمراد اجلّدي ًمٚمٛمتٙمٚمؿ طمدث سمٕمد قمٍم اًمٜمزول، وًمٞمس ظم٤مـم

ظمٓم٠م واىمٕم٤ًم ذم اًمقطمل؛ ًمٞم٘م٤مل: إّن إطمدى اًمٓمرق اعمتٜمّققم٦م ًمدومع هذا اإلؿمٙم٤مل واًمتخٚمص 

، إمم همػم ذًمؽ ُمـ احلٚمقل ‘اعمٕمٜمك ُمـ اهلل، واًمٚمٗمظ ُمـ اًمٜمٌلُمٜمف هق اًم٘مقل سم٠مّن 
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 ل سمخٓم٠م اًمقطمل.إظمرى اًمتل ٓ شم٘مّؾ وم٤ًمدًا قمـ اًم٘مق

 

 ؟ قُإ تطابل احلكٝك١ ٚايؿٛز٠ َاٖٛ ـ 13

ىمد ي٘م٤مل: صحٞمٌح أّن اًمٙمِمػ واًمِمٝمقد قمٚمؿ طمْمقري سم٤محل٘مٞم٘م٦م، وٓ يٛمٙمـ ومٞمف 

اخلٓم٠م، وًمٙمـ ًم٥ّم اًمٙمالم أٟمف ُم٤م هل اًمْمامٟم٦م ًمٙمقن اًمٕمٚمؿ احلّمقزم، واًمّمقرة واعمٕمٜمك 

ٚمؿ احلْمقري؟ اًمذهٜمل، اًمذي يٜمٓمٌع ذم ذهـ اعمٙم٤مؿمػ سمٕمد طم٤مًم٦م اًمقطمل، يٓم٤مسمؼ اًمٕم

وسمٕم٤ٌمرٍة أظمرى: ُم٤م اًمذي يْمٛمـ صح٦م حتّقل اًمٕمٚمؿ احلْمقري إمم قمٚمؿ طمّمقزم 

وُمٓم٤مسم٘متٝم٤م ًمٌٕمْمٝم٤م، واًمت٘م٤مط اًمذهـ ًمٚمّمقرة اًمّمحٞمح٦م قمـ احل٘مٞم٘م٦م اعمِمٝمقدة واًمٕمّمٛم٦م 

 ذم سمٞم٤من ُمٕمٚمقُم٤مشمف؟ 

 

  قُإ ايتطابل يف َكاّ ايجبٛت أٚ اإلثبات؟ ٌٖ

اعمراد ُمـ هذِه اًمْمامٟم٦م؟ هؾ اعمراد ُمٜمٝم٤م ٟم٘مقل ذم اإلضم٤مسم٦م قمـ هذا اًمت٤ًمؤل: ُم٤م هق  

اًمْمامن سمٚمح٤مظ قم٤ممل اًمثٌقت واًمقاىمع وٟمٗمس إُمر؟ أي أن اًم١ًمال ذم احل٘مٞم٘م٦م هق قمـ 

اًمٕمٚم٦م واًم٥ًٌم ذم قمّمٛمتف قمـ اخلٓم٠م، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٕمٚم٦م وذًمؽ اًم٥ًٌم ُمٕمٚمقُم٤ًم ًمٜم٤م 

ًمٕمٚمؿ، وسم٤مًمٜمٔمر إمم أو ظم٤مومٞم٤ًم قمٚمٞمٜم٤م؛ أو أن اعمراد ُمـ شمٚمؽ اًمْمامٟم٦م سمٚمح٤مظ قم٤ممل اإلصم٤ٌمت وا

اًمٕمٚمؿ سمٕمدم ظمٓم٠م اعمٙم٤مؿمػ واعمقطمك إًمٞمف ذم طمٙم٤ميتف ًمٚمح٘مٞم٘م٦م اعمٜمٙمِمٗم٦م؟ أي أن اًم١ًمال 

قمـ ُم٤مهٞم٦م ذًمؽ إُمر اًمذي ٟمدرك سمقاؾمٓمتف قمدم اؿمت٤ٌمه وظمٓم٠م ذًمؽ اًمِمخص ذم ُم٤م أظمؼم 

 سمف وطمٙم٤مه؟ وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: هؾ اًم١ًمال قمـ قمٚم٦م ذًمؽ اًمْمامن أو قمـ دًمٞمٚمف؟ 

اًمٌح٨م قمـ قمٚم٦م اًمْمامن سمح٥ًم قم٤ممل اًمثٌقت واًمقاىمع، ومجقاسمف إن يم٤من اعمراد ُمٜمف هق 

يمام شم٘مدُم٧م إًمٞمف اإلؿم٤مرة ؾم٤مسم٘م٤ًم هق أن اعمٌدأ اًمٖمٞمٌل، اًمذي يزيح احلج٥م ُمـ ظمالل يمِمٗمف 

اعمٕمٜمقي واًمّمقري قمـ احل٘مٞم٘م٦م، هق اًمذي يٚم٘مل ُمٗمٝمقُم٤ًم وصقرة ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمتٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م 

إًمٞمف، ويٌ٘مٞمف قمٜمده، ىم٤مل شمٕم٤ممم  قمغم ذهـ اعمٌدأ اًم٘م٤مسمؾ، وهق اًمِمخص اعمٙم٤مؿمػ واعمقطمك



 الوحي والظاهرة القرآنية ....................................................... 941

ك﴿ ًَ ِرُؤَك َؾاَل َتْ َْ ، وذم احل٘مٞم٘م٦م إن ذًمؽ اعمٗمٝمقم واًمّمقرة اًمذهٜمٞم٦م هل (1إقمغم:) ﴾َشُْ

احل٘مٞم٘م٦م اعمٜمٙمِمٗم٦م ُمـ ىمٌؾ اعمٌدأ اًمٖمٞمٌل، واًمتل وٕمٗم٧م سم٥ًٌم ارشمٗم٤مع طم٤مًم٦م اًمٙمِمػ 

٤مرضمل واًمِمٝمقد، ورضمقع اعمٙم٤مؿمػ إمم طم٤مًمتف آقمتٞم٤مدي٦م، ووم٘مدت أصمره٤م اًمٖمٞمٌل واخل

اعمتح٘مؼ طم٤مًم٦م اًمٙمِمػ، وحتقًم٧م إمم قمٚمؿ طمّمقزم وصقرة ذهٜمٞم٦م وُمٗمٝمقم، وهذا أُمر 

وضمداين يدريمف اعمٙم٤مؿمػ شمٚم٘م٤مئّٞم٤ًم، يم٤مُٕمقر اًمتل ٟمراه٤م ذم اعمٜم٤مم؛ ومٜمِمٕمر سمًٕم٤مدة أو طمزن، 

وشمٌ٘مك ذم أذه٤مٟمٜم٤م ذم اًمٞم٘مٔم٦م قمٜمٝم٤م صقرة همػم ذات أصمر، وًمٙمٜمٝم٤م قملم شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م اعمٜمٙمِمٗم٦م 

٤مًمٕمٚمؿ احلْمقري، أو إؿمٞم٤مء اًمتل ٟمِم٤مهده٤م سم٠مقمٞمٜمٜم٤م، صمؿ ٟمدريمٝم٤م سمٕمد إهمامض ًمٜم٤م ذم اعمٜم٤مم سم

أقمٞمٜمٜم٤م ُمـ ظمالل شمّمقره٤م واؾمتحْم٤مر صقره٤م ُمـ خمزوٟم٤مت ذهٜمٜم٤م وظمٞم٤مًمٜم٤م، وم٤مًمذي يتّؿ 

إدرايمف ذم احل٤مًمتلم أُمٌر واطمد سمح٥ًم احل٘مٞم٘م٦م، ؾمقى أّن إّول سم٥ًٌم احلْمقر يٙمقن 

 ٤ًم وقمديؿ اًمت٠مصمػم سم٥ًٌم همٞمٌتف. قمٞمٜمّٞم٤ًم وذا أصمر، ذم طملم يٙمقن أظمر ذهٜمٞمّ 

وقمٚمٞمف وم٢مّن احل٘مٞم٘م٦م اعمٙمت٦ًٌم سم٤مًمٙمِمػ واًمّمقرة اًمذهٜمٞم٦ّم اعمتحدة ُمٕمٝم٤م شمٙمقن قمٜمد ُم٘م٤مم 

اًمٜمٌّقة اًمِم٤مُمخ واًمٕم٘مؾ اًمٙمكم حمٗمقفم٦م ُمـ أن شمٓم٤مهل٤م يد اًمقهؿ واخلٞم٤مل، وشمٙمقن ُمٓم٤مسم٘م٦م 

 ًمٚمقاىمع. 

واًمقضمقد  وًمٚمتقوٞمح أيمثر طمقل هذه اعم٠ًمًم٦م يٜمٌٖمل اًمرضمقع إمم ُم٤ٌمطم٨م اًمٕمٚمؿ

 اًمذهٜمل ذم يمت٥م اًمٗمٚمًٗم٦م.

وإن يم٤من اعمراد ُمـ ذًمؽ اًم١ًمال اًمٌح٨م قمـ اًمدًمٞمؾ وؾمٌٞمؾ اًمٕمٚمؿ سمٕمدم ظمٓم٠م 

ذم احلٙم٤مي٦م قمـ احل٘مٞم٘م٦م اًمتل يدقمل أٟمف طمّمؾ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٕمٚمؿ احلْمقري ومجقاسمف:  اعمٙم٤مؿمػ

اعمٌحقث قمٜمف ذم اعم٘م٤مم وم٤مًمدًمٞمؾ اًمذي أصم٧ٌم × واعمٕمّمقم ‘أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٜمٌل

اًمدًمٞمؾ اًمذي يث٧ٌم قمدم ظمٓمئف ذم احلٙم٤مي٦م قمـ احل٘مٞم٘م٦م اعمٜمٙمِمٗم٦م ًمف، وصدىمف  قمّمٛمتف هق

   ذم اإلظم٤ٌمر قمٜمٝم٤م.

  

  ـ سكٝك١ ايٛسٞ يف ايكسإٓ ايهسِٜ 14

سمٕمد أن ىمدُمٜم٤م حتٚمٞماًل جمٛمالً قمـ ُمٕمٜمك اًمقطمل وطم٘مٞم٘متف ٟمِمػم إمم سمٕمض أي٤مت 
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 أؾمٚمقب اًم٘مرآن واًمرواي٤مت ذات اًمّمٚم٦م هبذا اعمقوقع، ومٜم٘مقل: إن يمؾ ُمـ يتدسمر سمدىم٦م ذم

اًمٙمريؿ يدرك أٟمف سم٠مًمٗم٤مفمف وشمٕم٤مسمػمه وطمل ويمالم اهلل اًمٜم٤مزل ُمـ ٟم٤مطمٞمتف، وأن اًمٜمٌل 

 هق اعمتٚم٘مل ًمٚمقطمل واعم٠مُمقر سم٢مسمالهمف.  ‘إيمرم

ًمٞمس ًمف ذم اًمٌلم ُمـ دور  ‘وٟمٔمرًا إمم قمّمٛمتف وأُم٤مٟمتف اًمتل شمّؿ أصم٤ٌمهت٤م ذم حمٚمف وم٢مّٟمف

، وإًمٞمؽ ‘ن أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن ُمـ صٜمٕمفؾمقى اًمقؾم٤مـم٦م ذم إسمالغ يمالم اهلل، ٓ أن شمٙمق

 سمٕمض آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:

 

  ـ عدّ إطالم ايكسإٓ ع٢ً ؾسف َعاْٝ٘ 1ـ  14

ٚدََِغ ﴿ـ ي٘مقل شمٕم٤ممم:  9 ًَ ُف َفَتِْزيُؾ َربِّ اف َّٕ وُح إَِمُغ  *َوإِ َزَل بِِف افرُّ قَن  *َٕ ُُ ٌَِؽ فَِت ِْ َظَذ َؿ

ـَ  ـَ ادُِْذِري ٍٚن َظَرِِّبٍّ مُّ  *ِم ًَ
، واعمراد سم٤مًمْمٛمػم ذم ىمقًمف: إٟمف (991ـ994اًمِمٕمراء: ) ﴾ٌِغٍ بِِِ

ٚنٍ ﴿وسمف هق اًم٘مرآن، وىمقًمف:  ًَ
، واًم٘مرآن اؾمٌؿ ًمألًمٗم٤مظ اخل٤مص٦م ﴾ََٕزَل ﴿ُمتٕمٚمؼ سمـ  ﴾بِِِ

اًمتل شمتْمّٛمـ اعمٕم٤مين اعمخّمقص٦م، وٓ ي٘متٍم اًم٘مرآن قمغم ظمّمقص اعمٕم٤مين. ومم٤م ي١مّيد 

بَِّؽ بِٚحَلؼِّ ﴿ذًمؽ وي١ميمده، وٟمزل قمغم وزاٟمف، ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ُدِس ِمـ رَّ َُ َفُف ُروُح اف َٕزَّ  ﴾ُؿْؾ 

ُِقنَ ﴿، وىمقًمف شمٕم٤ممم: (914اًمٜمحؾ:) َِ
ًْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ًٚ فَّ ّٔ ًٚ َظَربِ ٚ َإَٔزْفَُْٚه ُؿْرإٓ َّٕ ، (4يقؾمػ:) ﴾إِ

ًٚ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ّٔ اًم َظَربِ ُْ َذفَِؽ َإَٔزْفَُْٚه ُح ـَ َذفَِؽ ﴿، وىمقًمف شمٕم٤ممم: (14اًمرقمد:) ﴾َو ـَ َو

ـَ افَقِظٔدِ َإٔزَ  ْؾَْٚ ؾِِٔف ِم ًٚ َورَصَّ ّٔ ًٚ َظَربِ َْْٔٚ ﴿، وىمقًمف شمٕم٤ممم:  (991ـمف:) ﴾ْفَُْٚه ُؿْرإٓ َذفَِؽ َأْوَح ـَ َو

 ًٚ ّٔ ًٚ َظَربِ َْٔؽ ُؿْرإٓ ُِقنَ ﴿، وىمقًمف شمٕم٤ممم: (4اًمِمقرى:) ﴾إَِف َِ
ًْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ًٚ فَّ ّٔ ًٚ َظَربِ َُِْْٚه ُؿْرإٓ ًَ ٚ َج َّٕ  ﴾إِ

ْؿ ﴿: ، وىمقًمف شمٕم٤ممم(1اًمزظمرف:) ُٓ َِّ ًَ ؾِّ َمَثٍؾ فَّ ـُ ْرآِن ِمـ  َُ ِس يِف َهَذا اف ْبَْٚ فَِِّْٚ ْد رَضَ ََ َوَف

ُروَن  َـّ َُقنَ  *َيَتَذ ْؿ َيتَّ ُٓ َِّ ًَ ًٚ َؽْرَ ِذي ِظَقٍج فَّ ّٔ ًٚ َظَربِ  .(41 ـ 44اًمزُمر:) ﴾ُؿرإٓ

غم وشمدّل هذه أي٤مت أّن اًم٘مرآن سم٘م٤مًمٌف وأًمٗم٤مفمف اًمٕمرسمّٞم٦م إٟمام هق وطمٌل ُمـ اهلل ٟمزل قم

 .‘اًمٜمٌّل إيمرم

فُ ﴿ـ ي٘مقل شمٕم٤ممم:  4 َٕ ٌِْع ُؿْرآ ُٚه َؾٚتَّ َٕ  . (91اًم٘مٞم٤مُم٦م:) ﴾َؾَِ٘ذا َؿَرْأ
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ٌِعْ ﴿إّن اعمخ٤مـم٥م ذم هذه أي٦م سم٘مقًمف  ، وهل شمدّل سمقوقح ‘هق رؾمقل اهلل ﴾َؾٚتَّ

، واًم٘مراءة ُمـ ؿم١مون إًمٗم٤مظ ‘قمغم أّن اًمقطمل واًم٘مرآن ىمد ىمرئ قمغم اًمٜمٌل إيمرم

 دون اعمٕم٤مين.

 

  ـ عدّ إطالم ايتال٠ٚ ع٢ً ؾسف َعاْٞ ايكسإٓ 2ـ  14

َْٔؽ بِٚحَلؼِّ ﴿ـ ي٘مقل شمٕم٤ممم:  1 َِ ُِقَهٚ َظ ْت َٕ َِْؽ آَيُٚت اهللِ  ؛ اجل٤مصمٞم٦م: 911آل قمٛمران: ) ﴾تِ

1)  

واًمتالوة هل اًم٘مراءة اعمتت٤مًمٞم٦م واعمتٕم٤مىم٦ٌم، وىمد أُمر هب٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ، وىمد وردت ُمـ قم٤ممل 

إمم ومْم٤مء ظمٞم٤مًمف وقم٤ممل ُمث٤مًمف، ومتٚمٞم٧م هٜم٤مك  ‘ٚمٜمٌلاًمٕم٘مؾ واًمٕم٘مؾ اًمًٌٞمط واإلمج٤مزم ًم

ْٝ ِمـ ﴿سم٤مًمتٗمّمٞمؾ، وىمري٥م ُمـ هذا اعمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َِ ٍٜ َؿْد َخ
ََْٚك يِف ُأمَّ ِْ َذفَِؽ َأْرَش ـَ

َْٔؽ  َْْٔٚ إَِف ُؿ افَِّذَي َأْوَح ِٓ ْٔ َِ ُِقا َظ ٚ ُأَمٌؿ فَِّتْت َٓ
ٌِِْ  .﴾َؿ

ـِ اَِلَقى ﴿ـ ي٘مقل شمٕم٤ممم:  7 َّٓ َوْحٌل ُيقَحك  *َوَمٚ َيْىُِؼ َظ ُف َصِديُد * إِْن ُهَق إِ َّ َِّ َظ

َقى َُ  . (1ـ1اًمٜمجؿ: ) ﴾اف

قمـ اهلل شمٕم٤ممم ذم ىم٤مًم٥م  ‘وهذه أي٤مت سحي٦م ذم أّن ُم٤م يؼمزه اًمٜمٌل إيمرم 

إًمٗم٤مظ واًمٕم٤ٌمرات ًمٞمس ؾمقى اًمقطمل اًمذي أًم٘مَل إًمٞمف، وىمد قمٚمٛمف إي٤مه ضمؼمائٞمؾ، ومل 

 ٤مًمٌف اًمٚمٗمٔمل.أي دور ذم ص٥ّم اًمقطمل سم٘م ‘يٙمـ ًمٚمٜمٌل

 

  ‘ـ ْطب١ إْصاٍ ايكسإٓ إىل اهلل دٕٚ ايٓيب 3ـ  14

َِغَ ﴿ـ ي٘مقل شمٕم٤ممم:  1 ؿ بِِف َوَمـ َب ـُ ْرآُن ُِٕٕذَر َُ  .(99إٟمٕم٤مم:) ﴾َوُأوِحَل إَِلَّ َهَذا اف

 ‘ويدّل اؾمؿ اإلؿم٤مرة قمغم أّن هذا اًم٘مرآن، اًمذي سمٚمغ اًمٜم٤مس، مل يٙمـ إلرادة اًمٜمٌل

 تف وشمّمقيره.واظمتٞم٤مره أي دظمؾ ذم صٞم٤مهم

بَِّؽ ﴿ـ ي٘مقل شمٕم٤ممم:  1 ْغ َمٚ ُإِٔزَل إَِفَْٔؽ ِمـ رَّ ِِّ ُشقُل َب َٚ افرَّ  .(14اعم٤مئدة:) ﴾َيٚ َأهيُّ



 941 ........................... الفصل الثاني: قراءة نقدةة يف نظرةة د. سروش حو: الوحي

هق اًمذي جي٥م  ‘شمدّل هذه أي٦م قمغم أّن اًمذي ٟمزل ُمـ ىمٌؾ اهلل قمغم اًمٜمٌّل إيمرم

وهٌط سمٛمًتقاه ًمٞمٜم٤مؾم٥م ومٝمؿ  ‘أن يٌٚمٖمف إمم اًمٜم٤مس، ٓ ذًمؽ اًمذي ص٤مهمف اًمٜمٌل

   ٤مس.اًمٜم

ََك﴿ـ ي٘مقل شمٕم٤ممم:  4 ْرآَن فَِتْن َُ َْٔؽ اف َِ  (4ـمف:) ﴾َمٚ َإَٔزْفَْٚ َظ

ٍٞ ﴿ـ ي٘مقل شمٕم٤ممم:  1 ُْ ِس َظَذ ُم َرَأُه َظَذ افَّْٚ َْ َُْٚه فَِت ًٚ َؾَرْؿ  (911اإلهاء: ) ﴾َوُؿْرإٓ

َِغَ ﴿ـ ي٘مقل شمٕم٤ممم:  9 َ بِِف ادُتَّ ٌَؼِّ َِٕٚؽ فُِت ًَ
ُٚه بِِِ َٕ ْ اَم َينَّ َّٕ   (94ُمريؿ: ) ﴾َؾِ٘

ََِؼ ﴿ـ ي٘مقل شمٕم٤ممم:  91  (9اًمٕمٚمؼ:) ﴾اْؿَرْأ بِْٚشِؿ َربَِّؽ افَِّذي َخ

ك﴿ـ ي٘مقل شمٕم٤ممم:  99 ًَ ِرُؤَك َؾاَل َتْ َْ   (1إقمغم:) ﴾َشُْ

ٔاَلً ﴿ـ ي٘مقل شمٕم٤ممم:  94 َِ ً َث َٓ َْٔؽ َؿْق َِ َِل َظ ِْ َّٕٚ َشُْ  (1اعمزُمؾ: ) ﴾إِ

ُِقنَ  * َوافَُِتِٚب ادٌُِغِ  *حؿ ﴿ـ ي٘مقل شمٕم٤ممم:  91 َِ
ًْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ًٚ فَّ ّٔ ًٚ َظَربِ َُْٚه ُؿْرإٓ ِْ ًَ ٚ َج َّٕ  ﴾إِ

 (1ـ9اًمزظمرف: )

وسمِمٙمؾ قم٤مم وم٢مّن أي٤مت اًمتل ضم٤مءت  هذه سمٕمض أي٤مت اًمتل وردت ذم هذا اًمًٞم٤مق،

سمٚمٗمظ )ٟمزل( شمدل قمغم أن إٟمزال اًم٘مرآن ًمٞمٙمقن سمٛمًتقى ومٝمؿ اًمٜم٤مس مل يٙمـ ُمـ ىمٌؾ 

طمدود اظمتٞم٤مراشمف، وىمد شمٙمٗمٚم٧م سمف ضمٝم٦م همٞمٌّٞم٦م، ، وإٟمام هق أُمر ظم٤مرج قمـ ‘اًمٜمٌل

 ‘وًمذًمؽ ٓ يٛمٙمـ اًمٕمثقر قمغم آي٦ٍم واطمدٍة شمٜم٥ًم إٟمزال اًم٘مرآن ًمٚمٜم٤مس إمم اًمٜمٌل

 أوقمرومتف يمٗم٤مقمؾ ًمٚمقطمل وُمّمدٍر ًمف. 

وًمق ومروٜم٤م ضمدًٓ أّن أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن يم٤مٟم٧م ُمـ صٜمع اًمٜمٌل وصٞم٤مهمتف، وُمع ذًمؽ ىمرأه٤م 

 ًمٕمٞم٤مذ ـ سم٤مهلل يم٤مذسم٤ًم؛ طمٞم٨م ٟم٥ًم ومٕمٚمف إمم اهلل شمٕم٤ممم.ًمٚمٜم٤مس قمغم أهن٤م ُمـ ىمٌؾ اهلل، يٙمقن ـ وا

 

ٌْ( ع٢ً املدَّع٢ 4ـ  14   ـ دالي١ اآلٜات املؿّدز٠ بًؿغ )ُق

سم٢مظم٤ٌمر اًمٜم٤مس سمام  ‘، طمٞم٨م شم٠مُمر اًمٜمٌل﴾ُؿؾ﴿وهٙمذا هل أي٤مت اعمّمّدرة سم٠مُمر 

 ذم صٞم٤مهم٦م ىمقاًمٌٝم٤م اًمٚمٗمٔمّٞم٦م؛ إذ ًمٞمس ‘ُيذيمر سمٕمده٤م، وم٢مهن٤م شمدّل قمغم قمدم شمدظمؾ اًمٜمٌل
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 اًمٕم٤ٌمرة صمّؿ ي٠مُمر ٟمٗمًف سم٘مقهل٤م.  ‘ُمـ اعمٜمٓم٘مل أن يّمقغ اًمٜمٌل

هق اًمذي ص٤مغ أًمٗم٤مظ اًمقطمل، ًمٙمل جيٕمٚمٝم٤م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٗمٝمؿ اًمٜم٤مس،  ‘وًمق يم٤من اًمٜمٌل

سمٕمض اًمًقر واًمتل مل يرد طمتك أن شمٗمًػم  ومام ُمٕمٜمك احلروف اعم٘مٓمٕم٦م اًمتل شمٗمتتح هب٤م

ًم٘مقل سم٠مّن هذه احلروف ُمـ أهار ىم٤مـمع سمِم٠مهن٤م؟ وم٢مذا ىمٚمٜم٤م سم٠من ًمألًمٗم٤مظ ُمٌدأ همٞمٌل أُمٙمـ ا

 اهلل، وأهن٤م رُمقز سمٞمٜمف وسملم ٟمٌّٞمف، وذم همػم هذه اًمّمقرة شمٌ٘مك هذه احلروف ُمٌٝمٛم٦م.

 

١ّٓ ايػسٜؿ١ 15   ـ سكٝك١ ايٛسٞ يف ايط

 وأُم٤م اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم هذا اعمقوقع ومٝمل يم٤مٔيت:

م، أٟمف ، ذم اجلقاب قمـ اًمٗمرق سملم اًمرؾمقل واًمٜمٌل واإلُم٤م×ـ قمـ اإلُم٤مم اًمرو٤م9

إّن اًمرؾمقل اًمذي يٜمزل قمٚمٞمف ضمؼمائٞمؾ، ومػماه ويًٛمع يمالُمف ويٜمزل قمٚمٞمف اًمقطمل، »ىم٤مل: 

واًمٜمٌل رسمام ؾمٛمع اًمٙمالم، ورسمام رأى ×: ورسمام رأى ذم ُمٜم٤مُمف، ٟمحق؛ رؤي٤م إسمراهٞمؿ

 . شاًمِمخص ومل يًٛمع؛ واإلُم٤مم هق اًمذي يًٛمع اًمٙمالم وٓ يرى اًمِمخص

  واًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م ُمـ اعمّمدر ٟمٗمًف.وىمري٥م ُمـ هذا اعمْمٛمقن اًمرواي٦م إومم

: يمٞمػ ي٠مشمٞمؽ اًمقطمل؟ وم٘م٤مل: ‘ـ وروي أٟمف ؾم٠مل احل٤مرث سمـ هِم٤مم رؾمقَل اهلل4

أطمٞم٤مٟم٤ًم ُمثؾ صٚمّمٚم٦م اجلرس، وهق أؿمّد قمكّم، ومٞمٗمّمؿ قمٜمل وىمد وقمٞم٧م قمٜمف ُم٤م ىم٤مل؛ »

 .شوأطمٞم٤مٟم٤ًم يتٛمثؾ زّم اعمٚمؽ رضماًل ومٞمٙمٚمٛمٜمل، وم٠مقمل ُم٤م ي٘مقل

ٓ يتدظمؾ ذم صٞم٤مهم٦م  ‘ٟمٔم٤مئره٤م أّن اًمٜمٌل إيمرمويتْمح ُمـ هذه اًمرواي٤مت و

اًم٘مقاًم٥م اًمٚمٗمٔمّٞم٦م ًمٚمقطمل، سمؾ إن إًمٗم٤مظ يم٤معمٕم٤مين شمّمؾ إًمٞمف قمـ ـمريؼ ُمٌدأ همٞمٌّل، وأن 

اًم٘مقل سم٠مّن اًمٜمٌّل وم٤مقمؾ ًمٚمقطمل يًتٚمزم، ُمْم٤موم٤ًم إمم ُم٤م شم٘مدم ُمـ حمذور اضمتامع اًمٜم٘مٞمْملم، 

                                                 
 .٤4مب اًمٗمرق سملم اًمرؾمقل واًمٜمٌل واعمحّدث، احلدي٨م ، يمت٤مب احلّج٦م، سم941: 9أصقل اًمٙم٤مذم  (9)

؛ صحٞمح ُمًٚمؿ، ىمري٥م ُمـ هذا اعمٕمٜمك، سم٤مب قمرق اًمٜمٌل ذم 4صحٞمح اًمٌخ٤مري، سمدء اًمقطمل، ح (4)

 .14، احلدي٨م9191: 7اًمؼمد وطملم ي٠مشمٞمف اًمقطمل 
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َٚن ﴿وإن يم٤من ىمد سمٚمغ ُم٘م٤مم حمذور اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ ؿم٠من وىمداؾم٦م اًمقطمل، وذًمؽ أّن اًمٜمٌل  َُ َؾ

َٕك ، إٓ أٟمف مل يٌٚمغ اعم٘م٤مم اعمٓمٚمؼ ًمٚمحّؼ شمٕم٤ممم، ومل يّمؾ إمم ُمرشم٦ٌم ﴾َؿَٚب َؿْقَشْغِ َأْو َأْد

وضمقده اًمالُمتٜم٤مهل، وًمـ يٜم٤مهل٤م أسمدًا، وـمٌٕم٤ًم ٓ شمٙمقن ًمٚمقطمل اعمًتٜمد إًمٞمف شمٚمؽ اًم٘مداؾم٦م 

شمٕم٤ممم، وُمـ هٜم٤م يم٤من أصح٤مب اًمٜمٌّل  واًمٜمزاه٦م وقمٚمق اعمرشم٦ٌم اًمث٤مسمت٦م ًمٚمقطمل اعمًتٜمد إمم اهلل

، وم٢من ىم٤مل هلؿ: سمؾ شهؾ ُم٤م شم٘مقًمف هق قمـ اهلل أو ُمـ قمٜمدك؟»ي٠ًمًمقٟمف أطمٞم٤مٟم٤ًم:  ‘إيمرم

هق ُمـ قمٜمد اهلل وأٟمف وطمٌل يم٤مٟمقا يذقمٜمقن ًمف ـم٤مئٕملم، وإٓ وضمدوا ذم إُمر ؾمٕم٦م 

 ٕٟمٗمًٝمؿ، وأذيمقا اًمٜمٌل ذم آرائٝمؿ.

  





 

 

 

 

 

 ايٛسٞ، َؿَٗٛ٘ ٚسدٚدٙ

 رحنساؾات ضسٚؽَٓاقػ١ ال
 

 

  ْعس١ٜ ضسٚؽ َٚعازق١ ايٓؿٛف ايد١ٜٝٓ

إن هذا اًمٜمقع ُمـ أراء ٓ يٜمًجؿ ـ ىمٓمٕم٤ًم ـ ُمع اًمٜمّمقص اإلؾمالُمٞم٦م، وظم٤مص٦م 

، وشمِمٙمٞمٙم٤ًم ‘اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٜمٝم٤م، سمؾ وُيٕمد ضمرأة يمٌػمة قمغم اًم٘مرآن واًمٜمٌل إيمرم

ؾمقاء قمٚمؿ سمذًمؽ ص٤مطم٥م هذا اًمرأي أو مل يٕمٚمؿ، وهٜم٤م أًمٗم٧م اٟمت٤ٌمه  سم٤مًم٘مرآن وىمدؾمٞمتف،

 اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ إمم إُمقر اًميوري٦م أشمٞم٦م:

 إن ُمّمدر هذا اًمتٗمٙمػم اعمٜمحرف أُمران: ـ 9

اًمٖمقص ذم إومٙم٤مر اًمّمقومٞم٦م اعمٗمرـم٦م، واًمت٠مصمر سمٛم٘م٤مًم٦م اًمّمقومٞملم ذم ُم٠ًمًم٦م  أوًٓ:

 ‘ت٘مدُم٦م، طمٞم٨م ئمٝمرون وضمقد اًمٜمٌل)احلٚمقل وآحت٤مد(، يمام يٚمقح ُمـ اًمٕم٤ٌمرات اعم

 ُمٗمٕماًم سمذات اهلل، وأُمث٤مل ذًمؽ.

                                                 
 .أطمد ُمراضمع اًمت٘مٚمٞمد ذم إيران، ُمٗمّن سم٤مرز وُمٕمروف، ًمديف يمت٤مسم٤مت وُم٤ًممه٤مت صم٘م٤مومٞم٦م ُمتٜمّققم٦م (9)
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اًمٕمجز قمـ شمٗمًػم سمٕمض آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، يم٤مٔي٤مت اًمتل شمتحدث قمـ  افثٚين:

اًمًاموات اًمًٌع، ورضمقم اًمِمٞم٤مـملم، وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، وشمّمّقر قمدم اٟمًج٤مُمٝم٤م ُمع اًمٕمٚمقم 

 احلديث٦م. 

ضمدار ًم٘مٍم ُمٝمٞم٥م ُمٜمحروم٦م، وذًمؽ  وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٗمٙمػم ؿمٌٞمف سمٛمـ يرى زاوي٦م

 سم٥ًٌم طمقل ذم قمٞمٜمٞمف، ومٞمٕمٛمد إمم ُمٕم٤مجل٦م ذًمؽ سمت٘مقيض اًم٘مٍم ُمـ أؾمًف ودقم٤مئٛمف!

شمٙمذي٥م  ـواًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  ـإن اًم٘مقل سمٕمدم يمقن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمالم اهلل ُم٤ٌمذة  ـ4

 ، وذًمؽ:‘ًمٚمٜمٌل إيمرم

بِّ ا﴿أوًٓ: هٜم٤مك قمنم آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن شم٘مقل:  ـ رَّ ٚدَِغَ َتِْزيٌؾ مِّ ًَ ، (11اًمقاىمٕم٦م: ) ﴾ف

ِزيِز احَلُِٔؿِ ﴿و ًَ ـَ اهللِ اف  ، إمم همػممه٤م ُمـ أي٤مت.(9اًمزُمر:) ﴾َتِْزيُؾ افَُِتِٚب ِم

ومٙمٞمػ يٜمًٌف إمم اهلل ساطم٦م، أٓ يٕمّد  ‘وإذا يم٤من اًم٘مرآن ُمٜمٌث٘م٤ًم ُمـ ذات اًمٜمٌل

 ؟!‘ذًمؽ شمٙمذي٤ًٌم ًمرؾمقل اهلل

ٚدَِغَ ﴿تٕمٌػم سمـ وهؾ جمرد يمقن اًمٜمٌل خمٚمقىم٤ًم هلل يًّقغ ًمف اًم ًَ بِّ اف ـ رَّ ؟ وإذا ﴾َتِْزيٌؾ مِّ

يم٤من إُمر يمذًمؽ وم٠مي ُم٤مٟمع يٛمٜمٕمٜم٤م ُمـ ٟم٦ًٌم مجٞمع أؿمٕم٤مر اسمـ اًمٗم٤مرض واخلقاضم٦م طم٤مومظ 

اًمِمػمازي وؾمٕمدي واعمقًمقي إمم اهلل شمٕم٤ممم، طمٞم٨م إن اهلل ظمٚم٘مٝمؿ أيْم٤ًم! وهؾ يًتحٞمؾ 

 قمغم اهلل أن يٜمزل اًمقطمل قمغم ٟمٌٞمف ُم٤ٌمذة؟

ْدرِ ﴿اًمٕمنمات ُمـ أي٤مت اًمتل شمٍّمح ىم٤مئٚم٦م: وصم٤مٟمٞم٤ًم: هٜم٤مك  ََ ِٜ اف َِ ْٔ ٚ َإَٔزْفَُْٚه يِف َف َّٕ ، أو ﴾إِ

ُِاَمِت إَِػ افُّْقرِ ﴿ ـَ افيُّ َس ِم َْٔؽ فُِتْخِرَج افَّْٚ َٚ ﴿، أو ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴾ـَِتٌٚب َإَٔزْفَُْٚه إَِف َيٚ َأهيُّ

بَِّؽ َوإِ  ْغ َمٚ ُإِٔزَل إَِفَْٔؽ ِمـ رَّ ِِّ ُشقُل َب َٝ ِرَشَٚفَتفُ افرَّ ٌْ َِّ ْؾ َؾاَم َب ًَ ٍْ ْ َت َّْ    .﴾ن 

ومٝمؾ شمٜمًجؿ هذه أي٤مت ُمع يمقن اًم٘مرآن ُمٜمٌث٘م٤ًم قمـ اًمٜمٌل، وهؾ يٕم٘مؾ أن يّمدر 

 اًمٜمٌل إواُمر ًمٜمٗمًف أو هيدد ٟمٗمًف؟

 ‘ُمقوع ُمـ اًم٘مرآن إصدار إُمر إمم اًمٜمٌل ٦موصم٤مًمث٤ًم: ورد ذم أيمثر ُمـ صمالصمامئ

ٞمف اخلٓم٤مب وإواُمر إمم ٟمٗمًف سمٛمثؾ هذا اًمتٕمٌػم؟! ، ومٝمؾ يّمح ًمٚمٜمٌل شمقضم﴾ُؿؾ﴿سمٕم٤ٌمرة: 
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إن أدٟمك شم٠مُّمؾ ذم آي٤مت اًم٘مرآن ٓ يٌ٘مل جم٤مًٓ ًمٚمِمؽ ذم يمقن اًم٘مرآن هق يمالم اهلل اًمذي 

أٟمزًمف قمغم رؾمقًمف، ٓ أٟمف ُمـ سمٜم٤مت أومٙم٤مر اًمٜمٌل، يمام أن اًمٜمٌل ًمٞمس جمرد ٓىمٍط صقيت، سمؾ 

 مجٞمع أومراد اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م. هق ؿمخّمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م اؾمتح٘م٧م أن حتٛمؾ اًمقطمل اإلهلل إمم

حت٧م وٖمقط  ‘وراسمٕم٤ًم: يمثػمًا ُم٤م يم٤من حيدث أن يت٠مظمر اًمقطمل؛ ومٞم٘مع اًمٜمٌل

َؿْد ﴿إقمداء، يمام ذم طم٤مدث شمٖمٞمػم اًم٘مٌٚم٦م ُمـ سمٞم٧م اعم٘مدس إمم اًمٙمٕم٦ٌم، طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

اَمء ًَّ َؽ يِف اف ِٓ َٛ َوْج ُِّ ََ  اٟمتٔم٤مرًا ًمٚمقطمل، وه٤م هق اًمقطمل يٜمزل ذم اًمقىم٧م اًمذي ﴾ََٕرى َت

ًٜ َتْرَوَٚهٚ﴿شم٘مرره اًمًامء  َِ ٌْ
َََّْٔؽ ؿِ َُْقفِّ َِ ومٝمؾ يم٤من اًمٜمٌل ذم هذا اعمقىمػ يٜمتٔمر أن يقطمل  ،﴾َؾ

 ًمٜمٗمًف؟ إن هذا اًمرأي أىمرب إمم اعمزطم٦م ُمٜمف إمم احل٘مٞم٘م٦م!

سمدقمقة اعمخ٤مًمٗملم إمم اعم٤ٌمهٚم٦م إذا مل  ‘وظم٤مُم٤ًًم: ٟمجد أن اهلل شمٕم٤ممم ي٠مُمر اًمٜمٌل

ْؾ ﴿: يٜمّم٤مقمقا إمم احلؼ، وذًمؽ ذم ىمقًمف َُ ِؿ َؾ ِْ ًِ ـَ اف ِد َمٚ َجٚءَك ِم ًْ َؽ ؾِِٔف ِمـ َب ـْ َحآجَّ َّ َؾ

ؾ فَّ  ًَ ْؾ َؾَْْج ِٓ ٌَْت َٕ ْؿ ُثؿَّ  ُُ ًَ ٍُ َْٚ وَإٔ ًَ ٍُ ْؿ َوَإٔ ـُ ٚء ًَ
ٚ َوِٕ َٕ ٚء ًَ

ِ ْؿ َوٕ ـُ ٚ َوَأْبَْٚء َٕ ْدُع َأْبَْٚء َٕ َٚفْقْا  ًَ ُٜ اهللِ َت َْ ًْ

ِٚذبِغَ  َُ ٚم٦م. وأسح ُمـ ذًمؽ أن مج٤مقم٦م اىمؽمطم٧م قمغم ، ومٝمؾ ي٠مُمر اًمٜمٌل ٟمٗمًف سم٤معم٤ٌمه﴾َظَذ اف

َفُف ِمـ ﴿اًمٜمٌل أن يٖمػّم اًم٘مرآن وٓ يٜمت٘مد أصٜم٤مُمٝم٤م، ومٜمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم:  قُن ِل َأْن ُأَبدِّ ُُ ُؿْؾ َمٚ َي

ُٝ َرِّبِّ َظَذاَب َيْقٍم َظئِؿٍ  ْٔ َّٓ َمٚ ُيقَحك إَِلَّ إيِنِّ َأَخُٚف إِْن َظَه ٌُِع إِ ِِس إِْن َأتَّ ٍْ َٕ ٚء  ََ ِْ   .﴾تِ

وقمٚمٞمف ومٜمحـ أُم٤مم ظمٞم٤مريـ ٓ صم٤مًم٨م هلام، وم٢مُم٤م أن ٟم١مُمـ سمٛمْمٛمقن هذه أي٤مت اًمقاوح 

واًمٕمٞم٤مذ  ـواًمٍميح ذم ٟم٦ًٌم اًم٘مرآن إمم اهلل ُم٤ٌمذة، أو أن ٟم٘مػ ذم صػ ُمنميمل ُمٙم٦م 

ًٚ ﴿طمٞم٨م ىم٤مًمقا:  ـسم٤مهلل  ِذب ـَ ى َظَذ اهللِ  ! وطم٤مؿم٤م ٟمٌٞمٜم٤م أن يٗمؽمي قمغم اهلل وهق إُملم ﴾اْؾَسَ

  اعم١ممتـ.

إن اًمتٕمٌػم اًم٘مٌٞمح سمٙمقن ومّم٤مطم٦م اًم٘مرآن شمت٠مصمر سمح٤مٓت اًمٜمٌل اعمتٖمػمة، ومحٞمٜمام يٙمقن  ـ 1

اًمٜمٌل ذم أرىمك ُمًتقي٤مشمف اًمروطمٞم٦م شمتًؿ آي٤مت اًم٘مرآن سم٠مقمغم درضم٤مت اًمٗمّم٤مطم٦م، وسمٕمٙمس 

ذًمؽ إذا شمدٟمك اعمًتقى اًمروطمل هيٌط ُمًتقى اًمٗمّم٤مطم٦م، يْمع اًمٙمثػم ُمـ قمالُم٤مت 

ًمف إمم ُمًتقى اًم٘مّم٤مئد، اًمتل شمت٘مٚم٥م سملم اًم٘مقة آؾمتٗمٝم٤مم قمغم ىمدؾمٞم٦م اًم٘مرآن، ويٜمز
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واًمْمٕمػ؛ شمٌٕم٤ًم عمزاج اًمِم٤مقمر، ومحٞمٜمام يٙمقن ُمزاضمف رائ٘م٤ًم يٜمِمد أومْمؾ إؿمٕم٤مر، 

 وسمٕمٙمًٝم٤م إذا يم٤من ُمزاضمف قمغم همػم ُم٤م يرام ومٞمٙمقن ؿمٕمره وٕمٞمٗم٤ًم أو ريمٞمٙم٤ًم! 

تٕمٚم٘م٦م وأىمٌح ُمـ ذًمؽ ُم٤م ي٘م٤مل ُمـ شم٠مصمر اًم٘مرآن سم٤محلٞم٤مة اًمٕمرسمٞم٦م ذم سمٞم٤من إُمقر اعم ـ 7

َٔٚمِ ﴿سم٤معمٕم٤مد وٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦م، ممثاًل ًمذًمؽ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ُهقَراٌت يِف اخِل َْ طمٞم٨م ٓ  ،﴾ُحقٌر مَّ

 سم٥ًٌم شم٠مصمره سمٓمري٘م٦م احلٞم٤مة اًم٘مٌٚمٞم٦م واًمٕمِم٤مئري٦م! ‘واىمٕمٞم٦م هل٤م إٓ ذم خمٞمٚم٦م اًمٜمٌل

ذم طملم أن هذه اًمتِمٌٞمٝم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م إٟمام هل ًمت٘مري٥م إذه٤من، وًمٞمس ُمـ اًميورة أن 

٤مم اجلٜم٦م هل سمٕمٞمٜمٝم٤م ظمٞم٤مم ؾمٙم٤من اًمٌقادي، وًم٧ًم أدري أّي٦م ىمٞمٛم٦م وأّي اقمت٤ٌمر شمٙمقن ظمٞم

يٌ٘مك ًمٚم٘مرآن ُمـ ظمالل هذا اًمٙمالم، وعم٤مذا يًٛمح ه١مٓء ٕٟمٗمًٝمؿ سم٠من جيروا قمغم 

 أًمًٜمتٝمؿ يمؾ ُم٤م حيٚمق هلؿ دون اًمتدسمر ذم ٟمت٤مئ٩م ُم٤م ي٘مقًمقن؟! 

٘مرآن اًمٙمريؿ واًمٜمٌل وإىمٌح ُمـ يمؾ ذًمؽ ويدقمق إمم آؾمتٞم٤مء ٟم٦ًٌم اخلٓم٠م إمم اًم ـ 1

ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمٚمقم همػم اًمديٜمٞم٦م، طمٞم٨م ي٘م٤مل: سمام أن قمٚمؿ اًمٜمٌل ذم اعم٤ًمئؾ  ‘إيمرم

اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م مل يٙمـ ًمٞمتج٤موز قمٚمؿ ُمٕم٤مسيف، ومٕمٚمٞمف يٛمٙمـ أن شمتّمػ اًمٕمٚمقم اًمتل حتّدث 

 قمٜمٝم٤م اًم٘مرآن سم٤مخلٓم٠م سمٕمد أن يث٧ٌم شمٓمقر اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م ظمالومٝم٤م. 

سم٤مهلل ـ اخلٓم٠م، وًمق ذم آي٦م واطمدة ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومٝمؾ يٛمٙمـ إذا اطمتٛمٚمٜم٤م ـ واًمٕمٞم٤مذ 

ًمِمخص أن يثؼ سم٤ًمئر أي٤مت إظمرى، وقمٚمٞمف يمٞمػ يًٛمح ُمـ يدقمل اإلؾمالم ًمٜمٗمًف 

 أن يتجرأ قمغم اًم٘مرآن سمٛمثؾ هذه اًمٜم٦ًٌم، دون شمدسّمر ذم آصم٤مره٤م اعمِم١موُم٦م؟

تك ىمٌؾ ُمـ إظمٓم٤مء طم ^وإئٛم٦م ‘ي١ميمد يم٤ٌمر قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م قمغم قمّمٛم٦م اًمٜمٌل

اًمٜمٌّقة واإلُم٤مُم٦م، يمل ٓ شمزول صم٘م٦م اًمٜم٤مس سم٤مطمتامل صدور اخلٓم٠م قمٜمٝمؿ، وقمٚمٞمف يٛمٙمٜمؽ 

 ختٞمؾ ُمدى آظمتالف سملم هذيـ اعمٜمٝمجلم.

سمؾ إُمر قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ، وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمجد اًم٘مرآن ُمتخٚمٗم٤ًم قمـ اًمٕمٚمقم، وإٟمام ٟمجده 

ٌَٚضُِؾ ِمـ ﴿ مم:ذم اًمٙمثػم ُمـ أي٤مت ُمت٘مّدُم٤ًم قمغم قمٚمقم قمٍمه، وم٠موًٓ: ىم٤مل شمٕم٤م ْٖتِِٔف اف َٓ َي

ـْ َحٍُِٔؿ َْحِٔدٍ  ِف َتِْزيٌؾ مِّ ٍِ ِْ ـْ َخ َٓ ِم  .﴾َبْغِ َيَدْيِف َو
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وصم٤مٟمٞم٤ًم: ُمـ اجلدير آًمتٗم٤مت إمم أٟمف طملم ٟمزول اًم٘مرآن يم٤مٟم٧م هٞمئ٦م سمٓمٚمٞمٛمقس هل 

اًم٤ًمئدة ذم إوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م آٟمذاك، واًمتل شم٘مقل: إن )اًمِمٛمس( و)اًم٘مٛمر( صم٤مسمت٤من ذم يمٌد 

ُمـ ؾمقرة )يس( أن اًمِمٛمس واًم٘مٛمر  71ًمًامء، ذم طملم أصم٧ٌم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ووم٘م٤ًم ًممي٦م ا

ٌَُحقنَ ﴿جيري٤من ذم اًمًامء، وًمٞم٤ًم سمث٤مسمتلم:  ًْ ٍَِؽ َي ؾٌّ يِف َؾ ـُ ومل شمث٧ٌم هذه احل٘مٞم٘م٦م إٓ  ﴾َو

 سمٕمد ُميض أًمػ ؾمٜم٦م. 

ريم٦م، ذم ُمْم٤موم٤ًم إمم أن هٞمئ٦م سمٓمٚمٞمٛمقس شمرى إرض ُمريمز اًمٕم٤ممل، وأهن٤م صم٤مسمت٦م وهمػم ُمتح

طملم أن اًم٘مرآن يرى هل٤م طمريم٦م هيٕم٦م وص٤مُمت٦م ؿمٌٞمٝم٦م سمحريم٦م اًمًح٥م، طمٞم٨م ي٘مقل: 

ُف َخ ﴿ َّٕ ٍء إِ ؾَّ يَشْ ـُ ـَ  ََ َحِٚب ُصَْْع اهللِ افَِّذي َأْت ًَّ ٚ َجِٚمَدًة َوِهَل ََتُرُّ َمرَّ اف َٓ ٌُ ًَ ٌََٚل َُتْ ٌٌِر َوَتَرى اجِل

ُِقنَ  ًَ ٍْ شمتحدث قمـ أُمقر ؾمت٘مع ىمٌٞمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  واًمذيـ يتّمقرون أن هذه أي٦م .﴾باَِم َت

  خمٓمئقن مت٤مُم٤ًم؛ ٕن أي٦م شمتحدث قمـ ٟمٔمؿ وإشم٘م٤من اًمٙمقن، دون اوٓمراسمف وزقمزقمتف.

إن طمريم٦م إرض مل شمث٧ٌم إٓ سمٕمد أًمػ ؾمٜم٦م ُمـ ٟمزول اًم٘مرآن، وقمٚمٞمف يمٞمػ جيٞمز 

اًمٌٕمض ًمٜمٗمًف، سمٛمجرد شمّمقر قمدم اٟمًج٤مم سمٕمض أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمع ُم٤م شمقصؾ إًمٞمف 

احلدي٨م ـ ذم طملم أن إُمر ًمٞمس يمذًمؽ، يمام أصمٌت٤مه ذم اًمتٗمًػم ـ ومٞم٘مقل سمٙمؾ وىم٤مطم٦م  اًمٕمٚمؿ

ٓ حتَم قمج٤مئٌف، »وصٚمػ سمخٓم٠م اًم٘مرآن واًمٜمٌل وهق اًم٘مرآن اًمذي يّمٗمف اًمٜمٌل سم٘مقًمف: 

ومٞمف رسمٞمع »ذم هن٩م اًمٌالهم٦م سم٘مقًمف: × ، ووصٗمف اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملمشفوٓ شمٌغم همرائٌ

 ! شاًم٘مٚم٥م ويٜم٤مسمٞمع اًمٕمٚمؿ

ٟمِمٝمد طم٤مًمٞم٤ًم هجٛم٦م ذؾم٦م ُمـ اًمٕم٤ممل اًمٖمريب ُمقضّمٝم٦م ود اًم٘مرآن واًمٜمٌل  إٟمٜم٤م

، قمامده٤م اًمتِمٝمػم وآومؽماء واًمِمت٤مئؿ، ومام هق اًم٥ًٌم اًمذي يدقمق سمٕمض ‘إيمرم

اعمٜمتًٌلم إمم اإلؾمالم ًمتٙمرار أىمقال أقمداء اإلؾمالم هبدف اًمتِمٙمٞمؽ سم٘مداؾم٦م اًمٜمٌل 

 واًم٘مرآن؟! 

ف، وأن جيّد ذم اًمتٕمقيض قمـ زًمتف، وٟم٠ًمل وقمغم يمؾ طم٤مل جي٥م قمٚمٞمف اًمتقسم٦م ُمـ ُم٘م٤مًم

 اهلل اهلداي٦م وطمًـ اًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمجٛمٞمع.





 

 

 

 

 

 ايٛسٞ، ايعاٖس٠ ٚاملؿّٗٛ

 ْكد َكٛالت د. ضسٚؽ
 

 

 متٗٝد

ًم٘مد قمٛمؾ احلقار طمقل ُمقوقع اًمقطمل اًمٜمٌقي ذم أوٟم٦م إظمػمة قمغم إصمراء اًمٌح٨م 

ٙمالُمل، وُمٜمح اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م روٟم٘م٤ًم وصٌٖم٦م ضمديدة. وهذا ُم٤م شم١ميمده اًمٌحقث اًم

اًمتل أصمػمت ىمٌؾ وسمٕمد ـمرح اًمديمتقر هوش ًمٜمٔمريتف. ومٛمٜمذ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م ومام سمٕمد، طمٞم٨م 

أظمذ اعمٕمتزًم٦م وسمٕمض آدم٤مه٤مت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م سمٜمنم ومٙمرة سمنمي٦م أًمٗم٤مظ اًمقطمل، رسمام مل شمتج٤موز 

ًمرأي ورده وإصم٤ٌمشمف سمْمٕم٦م صٗمح٤مت. ذم طملم سمٚمغ قمدد ُم٤م اًمٙمٚمامت اًمتل ىمٞمٚم٧م ذم هذا ا

ىمٞمؾ ذم ٟم٘مد ٟمٔمري٦م هوش أيمثر ُمـ صمالصمامئ٦م صٗمح٦م ُمـ اًم٘مٓمع اًمٙمٌػم. واعمٝمؿ أن هذه 

                                                 
أؾمت٤مذ ذم احلقزة واجل٤مُمٕم٦م، وأطمد أسمرز اًم٤ٌمطمثلم اًم٘مرآٟمٞملم، ًمديف أيمثر ُمـ صمالصملم يمت٤مسم٤ًم ذم  (9)

اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وهمػمه٤م، يم٤مٟم٧م ًمف ُم٤ًممه٤مت ضم٤مّدة ذم ُمقوققم٤مت ىمرآٟمٞم٦م إؿمٙم٤مًمٞم٦م، ُمـ رُمقز 

 اًمٗمٙمر اًمتجديدي ذم إيران.
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اًمٌحقث اؿمتٛمٚم٧م قمغم خمتٚمػ أراء، مم٤م وومَّر ُمٜم٤مظم٤ًم ُمٜم٤مؾم٤ًٌم وُم٤ًمطم٦م واؾمٕم٦م ًمٚمٌح٨م 

ؿ اًمٙمالم ُمـ ريمقده، وإصمراء هذه إومٙم٤مر إؾم٤مؾمٞم٦م واحل٤ًمؾم٦م، مم٤م يٌنم سم٤مٟمٌٕم٤مث قمٚم

 وإي٘م٤مفمف ُمـ ؾم٤ٌمت أقم٘م٥م ُمرطمٚم٦م يم٤مٟم٧م شمٕمرف سم٤مًمٕمٍم اًمذهٌل ًمٕمٚمؿ اًمٙمالم.

وإٟمف عمام يدقمق إمم اًمتٗم٤مؤل واًمٌٝمج٦م أن ٟمرى هذا اًمٙمّؿ اهل٤مئؾ ُمـ اًمٜمِم٤مط اًمِم٤مُمؾ ذم 

احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ىمؿ، واهمتٜم٤مم اًمٗمرص٦م ًمإلضم٤مسم٦م قمـ هذه اًمِمٌٝم٤مت واإلؿمٙم٤مٓت. 

ه ذم جمٛمققمف، وهذا احلقار، قمغم أٟمف قمٚمٛملٌّ وُمٜمٓم٘ملٌّ وُمٕم٘مقٌل، ويٛمٙمـ شم٘مٞمٞمؿ هذا آدم٤م

واقمت٤ٌمره سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم اًمٌحقث اًم٤ًمسم٘م٦م أيمٛمؾ وأيمثر اؾمتٞمٕم٤مسم٤ًم، وإن يمٜم٤م ٟم٠مُمؾ أن شمتّمػ 

اًمردود سم٤مًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحت٦م، واجلدال سم٤مًمتل هل أطمًـ، وحتٛمؾ اًمرأي أظمر، سمٕمٞمدًا قمـ 

 غم روٟمؼ اًمديـ واًمٕمٚمؿ.ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتٙمٗمػم واًمتٗمًٞمؼ؛ وم٢مٟمف أضمدى ًمٚمحٗم٤مظ قم

ًم٘مد سملّم اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٛمًٚمٛملم ىمٌؾ ُم٤م ي٘مرب ُمـ مخ٦ًم قمنم ىمرٟم٤ًم يمٞمٗمٞم٦م اًمدقمقة إمم 

ِٜ ﴿اًمديـ، واهلداي٦م إمم اهلل سمِمٙمؾ واوح ضمدًا، طمٞم٨م ىم٤مل:  َّ ُْ اْدُع إِِػ َشٌِِٔؾ َربَِّؽ بِٚحِل

ـُ  ًَ ؿ بِٚفَّتِل ِهَل َأْح ِٜ َوَجِٚدِْلُ
َْ ًَ ِٜ احَل (. وٓ ؿمؽ ذم أّن هذه 941ًمٜمحؾ: )ا ﴾َوادَْقِظَي

اًمٓمري٘م٦م هل اًمقطمٞمدة اًمتل يٛمٙمـ ُمـ ظمالهل٤م اًمتٕمرف قمغم أراء وإومٙم٤مر اعمختٚمٗم٦م، 

ٌَِٚد * ا﴿واعم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمٝم٤م، واظمتٞم٤مر إطمًـ ُمٜمٝم٤م:  ْ ِظ ٌَؼِّ ًُقَن َؾ ْقَل َؾَٔتٌَِّ ََ ًُقَن اف
ِّ َت ًْ ـَ َي فَِّذي

ـَ َهَداُهُؿ ا َُْف ُأْوَفئَِؽ افَِّذي ًَ ٌَِٚب هللُ َوُأْوَفئَِؽ ُهْؿ ُأْوُفقا إَأْح . يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ُمـ ضمٝم٦م ﴾ف

ـْ ﴿أظمرى:  َُقُفقْا دَِ ًٚ أَوٓ َت ِمْ ْٗ َٝ ُم ًْ الَم َف ًَّ ُؿ اف ُُ ْٔ ََك إَِف (. أي ٓ حيؼ 97)اًمٜم٤ًمء:  ﴾ف

 ًمٙمؿ شمٙمٗمػم اًمرضمؾ اقمت٤ٌمـم٤ًم.

ث٤مٟمٞم٦م سمٕمد هذا اعمدظمؾ ٟمذه٥م إمم اًمٌح٨م ذم ُم٤م ذيمره اًمديمتقر هوش ذم رؾم٤مًمتف اًم

اًمتل أرؾمٚمٝم٤م إمم اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين. وهل ذم رأيل شمًتدقمل اًمت٠مُمؾ واعمٜم٤مىمِم٦م. إّن ُم٤م 

ٟمًٕمك إًمٞمف ُمـ هذه اًمٙمٚمامت هق ُمقاصٚم٦م احلقار طمقل طم٘مٞم٘م٦م اًمقطمل اًمٜمٌقي وأصدائف ذم 

 اعمٜمٝم٩م اعم٘م٤مرن؛ سمٖمٞم٦م إيْم٤مح احل٘مٞم٘م٦م، وشمقومػم ُمٜم٤مخ ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٦م سملم إومٙم٤مر واًمرؤى.

٨م سم٤مدر اًمديمتقر هوش إمم ُمقاصٚم٦م هذه اًمٌحقث قمغم هذه وُمٜمذ اًمٌداي٦م، طمٞم
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، يم٤مٟم٧م هٜم٤مك شاًم٘مٌض واًمًٌط ذم اًمنميٕم٦م، وسمًط اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م»اًمِم٤ميمٚم٦م ذم يمت٤مسمف 

ُم٠ًمًمت٤من سم٤مرزشم٤من قمغم ٟمحق واوح، طمٞم٨م يم٤من يًٕمك ـ ُمـ ضمٝم٦م ـ إمم شمٗمًػم ًمٚمنميٕم٦م 

ـ ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ـ طمؾ يٛمٙمٜمف أن يتٜم٤مؾم٥م وطم٤مضم٦م اًمتدّيـ ذم اعمرطمٚم٦م اعمٕم٤مسة؛ وحي٤مول 

 ُمِمٙمٚم٦م اًمتٕم٤مرض سملم اًمٕمٚمؿ واًمديـ سمٓمري٘متف اخل٤مص٦م.

وإّن آظمتالف سملم ُمٜمٝمجف وُمٜمٝم٩م همػمه ُمـ اعمٗمٙمريـ، ُمـ أُمث٤مل: حمٛمد أريمقن، 

وٟمٍم طم٤مُمد أسمق زيد، وطمًـ طمٜمٗمل، ذم هذا اعمج٤مل يٙمٛمـ ذم أّن ه١مٓء مل يقفمٗمقا 

ُمثؾ: اسمـ قمريب، وصدر اًمديـ اعم٤ٌمطم٨م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م واًمٕمروم٤مٟمٞم٦م ًمٜمحؾ اٟمتحٚمٝم٤م أؿمخ٤مص، 

اًمِمػمازي، وأن حت٤مًمٞمٚمٝمؿ وشمٗمًػماهتؿ اؾمتٜمدت سمِمٙمٍؾ يمٌػم إمم ُم٤ٌمطم٨م اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٚم٤ًمٟمٞم٦م 

واهلرُمقٟمقـمٞم٘م٤م ذم اعمرطمٚم٦م اعمٕم٤مسة. وًمذًمؽ ٟمجده يًٕمك إمم شم٘مديؿ وصػ ومٚمًٗمل 

٦م وقمروم٤مين قمـ اًمقطمل، ُمْم٤موم٤ًم إمم شمٚمؽ اعم٤ٌمطم٨م اعمًتٜمدة إمم اعم٤ٌمطم٨م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م واًمٕمروم٤مٟمٞم

حتديد رىمٕم٦م قمالىم٦م اإلٟم٤ًمن  ذم احلٙمٛم٦م اعمتٕم٤مًمٞم٦م، سم٠مؾمٚمقب حتٚمٞمكم وشمقصٞمٗمل ٟم٤مفمر إمم

 سمخ٤مًم٘مف.

وقمغم أّي٦م طم٤مل وم٢من اٟمٓمالىمتٜم٤م ذم ٟمٔمري٦م اًمقطمل اًمٜمٌقي ٓ شمٙمٛمـ ذم شم٘مديؿ وصػ 

ومٚمًٗمل وقمروم٤مين قمـ اًمقطمل، وقم٘مٚمٜم٦م ُم٤ًمره، سمؾ إٟمف يٙمٛمـ ذم اؾمتٜمت٤مج احلٚمقل ُمـ 

ع ذم هذه اًمدقمقى ؾمٜمخقض اًمٌح٨م ذم ُم٘مقًمتلم، وإن اًمٜمٔمري٤مت. وًمتقوٞمح حمؾ اًمٜمزا

 يمٜم٤م ؾمٜمتٜم٤مول ذم شمْم٤مقمٞمػ اًمٌح٨م سمٕمض اعم٤ًمئؾ اجل٤مٟمٌٞم٦م اًمتل صدرت قمٜمف:

إّن اًمقطمل اًمٜمٌقي قم٤ٌمرة قمـ إدراك وومٝمؿ هيٌط ُمـ إقمغم قمغم إؾمٗمؾ،  أوًٓ:

 وسم٠مؾم٤ٌمب وقمٚمؾ همػم ُم٤مدي٦م، وُمٜمت٘م٤مة وهمػم ُمتقىمٕم٦م. وإّن هذا اًمٜمٛمط ُمـ اًمتٗمٙمػم ٓ يًػم

ذم ومٚمؽ ٟمٗمل اًمٕم٘مؾ، وًمٙمٜمف ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ٓ يرى ُمالزُم٦م سملم اًمٕم٘مؾ وإُمٙم٤من اعمٕمجزة؛ 

اًمٙمثػم ُمـ إُمقر اًمروطمٞم٦م واعمٕمٜمقي٦م  وذًمؽ ّٕن اإلٟم٤ًمن يّم٤مدف ذم طمٞم٤مشمف قمغم اًمدوام

همػم اعمتقىمٕم٦م، واعمًتٕمّمٞم٦م قمغم اًمٗمٝمؿ، واخل٤مرىم٦م ًمٚمٕم٤مدة، ويٛمٙمـ ذم وقئٝم٤م شمٗمًػم اًمٙمثػم 

ل طمدصم٧م ًمٚمًٞمد يم٤مفمؿ اًمٙمرسمالئل، اًمذي أوم٤مق ُمـ ٟمقُمف ذات يقٍم ُمـ اًمٔمقاهر، يم٤مًمت
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ومقضمد ٟمٗمًف طم٤مومٔم٤ًم ًمٚم٘مرآن، وهمدا سم٢مُمٙم٤مٟمف أن ي٘مرأ اًم٘مرآن، رهمؿ أٟمف مل يٙمـ ًمف قمٝمد 

 سم٤مًم٘مراءة أو اًمٙمت٤مسم٦م.

:ًٚ إن اًمقطمل اًمٜمٌقي ذم اشمّم٤مًمف وارشم٤ٌمـمف سم٤معمأل إقمغم وإدراك اًمٕمٚمقم ٓ يرى ومرىم٤ًم  ثٕٚٔ

ًمؽ اًمٕم٤ممل وهذا اًمٕم٤ممل؛ وذًمؽ ّٕن ُم٤ًمئؾ ُمـ ىمٌٞمؾ: صٗم٤مت اهلل، سملم اًمٕمٚمقم وُمٕم٤مرف ذ

واحلٞم٤مة سمٕمد اعمقت، وقم٤ممل اًمٖمٞم٥م، وُم٤ًمئؾ هذا اًمٕم٤ممل، واعمجتٛمع اإلٟم٤ًمين، ٓ ختتٚمػ ُمـ 

طمٞم٨م إظم٤ٌمر اًمقطمل هب٤م. وم٤مًمٜمٌل مل يٙمـ قمغم قمٚمؿ هب٤م ىمٌؾ هذا، وإٟمام طمّمؾ ًمف قمٚمؿ هب٤م ُمـ 

ّن إدرايمف ًمٚمٛمٕم٤مرف اًمٖمٞمٌٞم٦م مل يٙمـ سمت٠مصمػم ُمـ ظمالل إظم٤ٌمر اًمقطمل واشمّم٤مًمف سمف. ويمام أ

إُمقر اخل٤مرضمٞم٦م وم٢مّن إدرايمف ًمٚمح٘م٤مئؼ، وطم٤مضم٦م اعمخ٤مـمٌلم وإضمٞم٤مل أشمٞم٦م، مل شمٙمـ ُمـ 

إُمقر اخل٤مرضمٞم٦م، وإٟمام هل ُمـ إُمقر اًمتل ٟمزًم٧م قمٚمٞمف ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم ذم ىم٤مًم٥م أًمٗم٤مظ 

 اؾمتٖمٚمؼ ومٝمٛمٝم٤م قمغم اًمٜم٤مس.

(، حت٧م 99/4/9114رؾم٤مًمتف إظمػمة سمت٤مريخ )وطمٞم٨م إّن اًمديمتقر هوش، ذم 

، قمٛمد إمم ٟم٘مد أراء اعمِمٝمقرة. وىمد ّسح سم٠من اًمقطمل اًمٜمٌقي شاًمٌٌٖم٤مء واًمٜمحٚم٦م»قمٜمقان: 

أُم٤م اعمث٤مل اًمذي أضسمف أٟم٤م ومٝمق ُم٤م يذيمره اًم٘مرآن ُمـ »هق يم٤مًمقطمل إمم اًمٜمحؾ، طمٞم٨م ىم٤مل: 

اًمٌٞمقيمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م ًمٚمٜمحؾ هل قملم اًمٜمحؾ. ومٌٜم٤مًء قمغم شمٕم٤مًمٞمؿ اًم٘مرآن إن اًمؽميمٞم٦ٌم اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م و

 .شاًمقطمل اًمذي يقطمك إًمٞمف، ويٛمأل ظمٚمٞمتف سم٤محلالوة واًمٕمًؾ

 

 سكٝك١ ايٛسٞ

أُم٤م اًمٓمرح اًمذي أراه ًمٚمقطمل اًمٜمٌقي، واًمذي ؾم٠مقمروف ذم اًمٌحقث اًم٘م٤مدُم٦م، ومٝمق أن 

طم٘مٞم٘م٦م اًمقطمل أسمٕمد ُمـ ُم٘مقًم٦م وطمل اًمٜمحؾ وسمٌٖم٤مء ؾمدرة اعمٜمتٝمك. وـمٌٕم٤ًم ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م إٟمٙم٤مر 

وشمٗمًػم طم٘مٞم٘م٦م اًمقطمل. وإٟمام أىمَم ُم٤م يٛمٙمـ ىمقًمف هق إؿم٤مرات شم٘مريٌٞم٦م  صٕمقسم٦م إدراك

ًمٚمح٘مٞم٘م٦م اًمٜمٌقي٦م، وًمٞمس اًمقطمل ٟمٗمًف. ُمـ هٜم٤م ٓ ُمٜمدوطم٦م ًمٜم٤م ذم سمٞم٤من اًمقصػ ؾمقى 

اإلؿم٤مرة إمم آصم٤مر اًمقطمل، وًمقازُمف، وقمقاروف، وأوص٤مومف، وسمٕمض ظمّم٤مئّمف اًمًٚمٌٞم٦م 
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 اعمٕمرووم٦م.

ة اًمنيٕم٦م واخلٗمٞم٦م، واًمتل ٓ يٛمٙمـ ىمٞمؾ ذم شمٕمريػ اًمقطمل: إٟمف قم٤ٌمرة قمـ اإلؿم٤مر

ًمإلٟم٤ًمن أن يدريمٝم٤م أو يِم٤مهده٤م. إٓ أن إهؿ هق أٟمف يتٛمتع سمخّم٤مئص ختتٚمػ قمـ 

اًمقطمل ذم اًمتج٤مرب اًمٌنمي٦م. ًم٘مد اؾمتٕمٛمؾ اًمقطمل ذم اًم٘مرآن ؾمٌٕم٤ًم وصمامٟملم ُمّرة، وهق ذم 

 أيمثره٤م ُمًتٕمٛمؾ ذم ُمٕمٜم٤مه اعمٚمٙمقيت واًمًاموي.

ل يٕمٜمل إًم٘م٤مء اًمٙمالم إمم إٟمٌٞم٤مء سمِمٙمؾ ظم٤مص، وأُم٤م ذم اعمّمٓمٚمح اًم٘مرآين وم٤مًمقطم

وىمٜمقات حمددة. وإّن هذا اإلًم٘م٤مء ُمٝمام يم٤من ظمٗمٞم٤ًم وهيٕم٤ًم وقمغم رؾمٚمف، ومٝمق يٛمت٤مز قمـ 

ؾم٤مئر اًمرواسمط اًمٙمالُمٞم٦م، ُمثؾ: اًمٙمِمػ، واًمِمٝمقد، واًمؽمسم٦م اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م. ومٗمل اًمقىم٧م اًمذي 

. يٙمقن اًمقطمل اًمٜمٌقي اؾمتٕمالئٞم٤ًم وُمٕمٜمقي٤ًم وم٢من اًمقطمل اًمٜمحكم اؾم تٜمزازمٌّ وطمٞمقاينٌّ همريزيٌّ

وقمٚمٞمف ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمث٤مًٓ ُمٜم٤مؾم٤ًٌم ًمًٜمخ اًمقطمل اإلهلل؛ إذ صحٞمٌح أٟمف ذم اًمقطمل 

اًمٜمحكم، طمٞم٨م يتحقل رطمٞمؼ اًمٜم٤ٌمت إمم قمًؾ ذم ُم٤ًمر ُم٤مدي همػم قم٤مىمؾ، يت٠مصمر ذًمؽ 

اًمٜمحؾ ذم هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م سم٤مًمٗمْم٤مء اخل٤مرضمل، وأن ـمٕمؿ ؿمٝمده ي١مظمذ ُمـ ـمٕمؿ إزه٤مر 

ذم اًمٓمٌٞمٕم٦م وقم٤ممل اعم٤مدة، وأن اهلل شمٕم٤ممم يٕمؼّم قمـ هذا اًمٜمِم٤مط اًمٖمريزي واعم٤مدي  اعمقضمقدة

سم٤مًمقطمل، إٓ أّن اًمقطمل اًمٜمٌقي وطمل ذم إـم٤مر اًمًػم واًمًٚمقك، وذم فمروف همػم ـمٌٞمٕمٞم٦م 

وهمػم ُم٤مدي٦م. وم٤مًمقطمل اًمٜمٌقي إٟمام هق ٟمحؾ اًمٕم٤ممل اًم٘مدد، وًمٞمس ٟمحؾ اًمٓمٌٞمٕم٦م. وهق 

 إٟمٌٞم٤مء سمِمٙمؾ خمتٚمػ قمـ اإلؿم٤مرات اًمٖمريزي٦م إدراك سم٤مـمٜمل وومٝمؿ ظم٤مص يٚم٘مك قمغم

واًمٓمٌٞمٕمٞم٦م. وهق ؿمٕمقر ظم٤مص وإدراك ًمٚمقاىمع يتجغم ُمـ ُمرشم٦ٌم قمٚمٞم٤م قمغم سمٕمض 

اًمّم٤محللم، ُمـ اًمذيـ شمتًع أومئدهتؿ ًمتحٛمؾ شمٚمؽ اًمٙمٚمامت، وشمتٜمزل قمٚمٞمٝمؿ. وإذا يم٤من 

 ٟمت٤مج اًمٜمحؾ اًم٘مدد هيٌط ُمـ اًمٕم٤ممل إقمغم وم٠ميُّ وػم يّمٞم٥م اًمٜمت٤مج اًمٜم٤مؾمقيت؟!

إّن ُمـ أهؿ ظمّم٤مئص اًمقطمل اًمٜمٌقي هق إدراك اعمقطمك إًمٞمف صح٦م وأطم٘مٞم٦م ُم٤م أوطمل 

إًمٞمف، وصٞم٤مٟمتف ُمـ اخلٓم٠م، سمٛمٕمٜمك أّن سم٢مُمٙم٤مٟمف أن يتٕمرف قمغم ُم٤مهٞمتف، وأّن ُمّمدره رمح٤مين، 

وًمٞمس ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٤ًم، وأّن ُم٤م يتٚم٘م٤مه واوح همػم ُمٌٝمؿ، وٓ يتٓمرق إًمٞمف اخلٓم٠م، وٓ ي٠مشمٞمف اًم٤ٌمـمؾ 
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َٛ ؾِٔفِ ﴿تّم٤مر ـ يمام قمؼم قمٜمف شمٕم٤ممم: ، وأٟمف ـ سم٤مظمأسمداً   .﴾ٓ َرْي

وقمٚمٞمف يِرُد قمغم ىمقل اًم٘م٤مئؾ: أًمٞمس ٟمحؾ اًمٕمًؾ، اًمذي يتٖمذى قمغم إزه٤مر واًمٜم٤ٌمشم٤مت 

اعمحٞمٓم٦م سمف، صمّؿ حيّقهل٤م إمم اًمِمٝمد واًمٕمًؾ، أسمٚمغ شمّمقير عم٤م قمٚمٞمف واىمع إٟمٌٞم٤مء، اًمذيـ 

اًمذي يٕمٞمِمقن ومٞمف، ويًتخدُمقٟمف ذم  يقفمٗمقن اعمقاد اًمتل شمتقومر ًمدهيؿ ذم اًمزُم٤من واعمٙم٤من

دمرسمتٝمؿ اعمٕمٜمقي٦م، ذم حتقيؾ اًمؽماب إمم ذه٥م؟!: إّن هذا اًمتِمٌٞمف ضمٞمد ًمت٘مري٥م اًمٗمٝمؿ ُمـ 

سمٕمض وضمقه اًمقطمل، إٓ أٟمف ًمٞمس أسمٚمغ شمّمقير قمـ اًمقطمل اًمٜمٌقي اًمٜم٤مزل قمغم إٟمٌٞم٤مء؛ 

اًمذي قمٚمٞمف وعم٤م شم٘مّدم ُمـ أّن اًمقطمل اًمٜمٌقي ًمٞمس ُمـ ضمٜمس اًمقطمل اًمٓمٌٞمٕمل واحلٞمقاين، 

 واىمع اًمٜمحؾ.

يمام أّن اًمقطمل اًمٜمٌقي ًمٞمس ُمـ ؾمٜمخ ُم٤م قمٚمٞمف يمالم اًمٌٌٖم٤مء، اًمذي ي٘مٚمِّد ُم٤م يٚم٘مك قمغم 

ؾمٛمٕمف ُمـ اًمٙمٚمامت، دون أن يٕمل ُم٤مذا شمٕمٜمل شمٚمؽ اًمٙمٚمامت، ومال يٙمقن إٓ واؾمٓم٦م ذم ٟم٘مؾ 

ؼ اًمٙمٚمامت. ومٗمل ُمث٤مل اًمٌٌٖم٤مء يتؿ شمٕمٚمٞمؿ هذا احلٞمقان ُمـ ىمٌؾ أظمريـ، وأُم٤م ذم ُم٤م يتٕمٚم

سم٤مًمقطمل اًمٜمٌقي وم٢مٟمف يٕمقد إمم اًمٕم٤ممل وإومؼ إقمغم، واًمذي يٙمقن اًمٜمٌل ُمٜمف ىم٤مب ىمقؾملم 

أو أدٟمك، ومٞمحّمؾ قمغم اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف سمٛمثؾ هذه أًمٞم٦م، ومٝمق يٕمٞمش اًمقطمل سمجٛمٞمع 

 شمٗم٤مصٞمٚمف، ومال يٙمقن جمّرد ُمًت٘مٌؾ ًمألًمٗم٤مظ، دون أن يٕمل ُمداًمٞمٚمٝم٤م وُمراُمٞمٝم٤م.

ًمٞمس ُمـ ؾمٜمخ اإلهل٤مُم٤مت اًمتل شمٓمرأ قمغم  وُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٢مّن اًمقطمل اًمٜمٌقي

إذه٤من، أو اًمتج٤مرب اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م واًمٕمروم٤مٟمٞم٦م ذات اًم٘مٜمقات اعمٕمرووم٦م ُمـ اًمًػم واًمًٚمقك، 

اًمتل حتّمؾ ًمٌٕمض إومراد أطمٞم٤مٟم٤ًم، واًمتل يذيمره٤م اًم٘مرآن ذم ُمرشم٦ٌم قم٤مدي٦م، واًمتل أصمٌتٝم٤م 

أّم ُمقؾمك ذم احلٗم٤مظ  ، وذًمؽ ّٕن ُم٤م أًم٘م٤مه اهلل قمغم÷اًم٘مرآن ّٕم ُمقؾمك وُمريؿ اًمٕمذراء

                                                 
واًمٜمقر، وأٟمف ٓ ي٠مشمٞمف اًم٤ٌمـمؾ، وُم٤م هق ( وهذا ُم٤م شم١ميمده شمٕمٌػمات ىمرآٟمٞم٦م يمثػمة، ُمـ ىمٌٞمؾ: اعمٌلم 9)

 سم٤مهلزل.

 يمام ورد هذا اًمتٕمٌػم ذم اًمٙمثػم ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، ُمٜمٝم٤م: ُم٤م ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة، ويقٟمس، واًمًجدة. (4)
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ِْٔف ؾَ ﴿قمٚمٞمف، طمٞم٨م ىم٤مل:  َِ ِٝ َظ ٍْ ِٔف َؾَِ٘ذا ِخ ًِ َْْٔٚ إَِػ ُأمِّ ُمقَشك َأْن َأْرِو َٔؿِّ َوٓ َٖوَأْوَح ِٔف يِف اف َِ ف

ـَ ادُْرَشِِغَ  ُِقُه ِم ِْٔؽ َوَجِٚظ وُه إِفَ َّٕٚ َرادُّ َزيِن إِ ٚيِف َوٓ َُتْ (، أو شمٙمٚمٞمؿ 1)اًم٘مّمص:  ﴾ََتَ

ُٔح ﴿ُمريؿ:  اعمالئٙم٦م ًمٚمًٞمدة ًِ ُف ادَ ُّ ُْْف اْش ٍٜ مِّ َّ
ِِ َُ ِك بِ ُ ٌَؼِّ ُٜ َيٚ َمْرَيُؿ إِنَّ اهللَ ُي َُ ِٝ ادَمئِ إِْذ َؿَٚف

ـُ َمْرَيؿَ  ك اْب ًَ (، ًمٞمس ُمـ ؾمٜمخ اًمقطمل إمم إٟمٌٞم٤مء. وـمٌٕم٤ًم ُمـ 71)آل قمٛمران:  ﴾ِظٔ

ـم٤مر اعمٛمٙمـ أن حيّمؾ مجٞمع ذًمؽ ُمـ ـمريؼ آًمٞم٦م هيٕم٦م، وُمـ دون ىم٤مًم٥م ًمٗمٔمل، وذم إ

ُمـ اإلهل٤مم اعمٕمرذم واإلطم٤مـم٦م سم٤معمقوقع، ومٞمحّمؾ اًمٜم٤مس قمغم اًمٙمثػم ُمـ اًمتج٤مرب ُمـ 

 ـمريؼ إدرايم٤مهتؿ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م.

وقمٚمٞمف وم٢مّن ُمثؾ هذا اًمقطمل اًمٜمٌقي ًمٞمس همريزي٤ًم، يمام أٟمف ًمٞمس ظم٤مرضم٤ًم قمـ آظمتٞم٤مر 

واًمققمل. ومل يتّؿ طمّمقًمف قمؼم ىمٜمقات قم٤مدي٦م أو أؾم٤ٌمب ُم٤مدي٦م، وإن يم٤من سم٤مإلُمٙم٤من ومٝمؿ 

هذه إؾم٤ٌمب واًمٕمٚمؾ، ويٛمٙمـ شمٗمًػمه٤م قمغم ٟمحق أومْمؾ ذم اعمًت٘مٌؾ. وهل ظم٤مرىم٦م وهمػم 

ُمتقىمٕم٦م، ُمـ ىمٌٞمؾ: ُمٕم٤مضمز إٟمٌٞم٤مء، اًمتل شمتؿ قمؼم أؾم٤ٌمب اٟمت٘م٤مئٞم٦م وهمػم ُمتقىمٕم٦م، وشمتؿ قمؼم 

ىمٜمقات مل يٕمٝمده٤م اًمٜم٤مس. وم٤ٌمًمٜم٦ًٌم إمم ُمٕمجزة ُمقؾمك مل شمٙمـ هٜم٤مك أؾم٤ٌمب ُم٤مدي٦م وـمٌٞمٕمٞم٦م 

قيؾ اًمٕمّم٤م إمم أومٕمك، أو ي٘مقم اعمِمٚمقل قمغم ىمدُمٞمف ذم ُمٕمجزة قمٞمًك، ُمٕمٝمقدة يتّؿ ومٞمٝم٤م حت

أو سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُمٕمجزة ص٤مًمح طمٞم٨م شمقومر اًمٜم٤مىم٦م ًمٌٜم٤ًم عمديٜم٦م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م، ومٙمؾ هذه إُمقر مل 

 شمتؿ قمؼم اًم٘مٜمقات اعم٠مًمقوم٦م. 

وقمٚمٞمف وم٢من اظمتٞم٤مر اهلل ًمٜمٌل يتٙمٚمؿ ُمـ ـمري٘مف إمم مجٞمع قم٤ٌمده ًمٞمس ُمـ ىمٌٞمؾ اًمقطمل 

اًمٜمحؾ، ومٚمٞمس يمؾ إٟم٤ًمن يٛمٙمٜمف أن حئمك هبذه اعمٙم٤مٟم٦م ُمٝمام سمذل ذم اًمًػم  اًمٖمريزي إمم

إيِنِّ ﴿واًمًٚمقك، وم٢من اصٓمٗم٤مء إٟمٌٞم٤مء ًمف آًمٞمتف اخل٤مص٦م اًمتل ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ اهلل، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

الِمل َُ ِس بِِرَشِِٚٓت َوبِ ُْٔتَؽ َظَذ افَّْٚ ٍَ ُؿِؾ ﴿(. وىم٤مل أيْم٤ًم: 977)إقمراف:  ﴾اْصَى

ُد هللِ ّْ كاحَل ٍَ ـَ اْصَى ٌَِٚدِه افَِّذي ٍِل ﴿(. وىم٤مل أيْم٤ًم: 19)اًمٜمٛمؾ:  ﴾ َوَشالٌم َظَذ ِظ اهللُ َيْهَى

سِ  ـَ افَّْٚ ِٜ ُرُشاًل َوِم َُ ـَ ادَالئِ  (.441)احل٩م:  ﴾ِم

إن ًمٚمٜمٌل أصمٜم٤مء شمٚم٘مل اًمقطمل وقمٞم٤ًم ؿمٛمقًمٞم٤ًم، ومال يًتقزم قمٚمٞمف اًمِمؽ أسمدًا، وٓ ي٘مع ذم 
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قُن ِل ﴿ يمالم اهلل ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ٟمٗمًف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: آؿمت٤ٌمه، وٓ يٛمٙمٜمف أن يْمٞمػ إمم ُُ ُؿْؾ َمٚ َي

ٌُِع إِّٓ  ِِس إِْن َأتَّ ٍْ َٕ ٚء  ََ ِْ َفُف ِمـ تِ  ص(. إّن ُمـ أهؿ ظمّم٤مئ91)يقٟمس:  ﴾َمٚ ُيقَحك إَِلَّ  َأْن ُأَبدِّ

اًمقطمل قمٚمؿ اعمقطمك إًمٞمف سم٠مطم٘مٞم٦م وصّح٦م ُم٤م يقطمك إًمٞمف، ومٝمق ًمٞمس ُمـ ىمٌٞمؾ اإلهل٤مُم٤مت 

 ٞمٝم٤م اعمٚمٝمؿ ذم اخلٓم٠م.اًمتل ىمد ي٘مع وم

إّن ـمريؼ اًمقطمل ًمٞمس ـمري٘م٤ًم ومٙمري٤ًم ايمت٤ًمسمٞم٤ًم، ًمٞمتؿ طمّمقًمف ُمـ ظمالل اعمدريم٤مت 

اخل٤مرضمٞم٦م، وُمـ ـمريؼ اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٕمٚمؿ. ويٛمٙمٜمف أن يدرك ضمٞمدًا أٟمف ًمٞمس ُمـ ىمٌٞمؾ 

اخلقاـمر اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م. يمام أٟمف ٓ يٛم٧ّم إمم اعمٕمٚمقُم٤مت واعمٕمت٘مدات اًم٤ًمئدة اعمحٞمٓم٦م سمف سمّمٚم٦م؛ 

ّٕن اًمٙمثػم ُمـ إُمقر مل يٙمـ قمغم قمٚمؿ هب٤م ىمٌؾ اًمقطمل. وىمد ّسح اًم٘مرآن هبذه وذًمؽ 

(، 79(، و)هقد: 77احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمٙمثػم ُمـ أي٤مت واًمًقر، ُمٜمٝم٤م: )آل قمٛمران: 

(؛ وُمـ ذًمؽ ىمقًمف 71(، و)اًمٕمٜمٙمٌقت: 71و 71و 77(، و)اًم٘مّمص: 914و)يقؾمػ: 

َْْٔٚ إَِفَْٔؽ ُروًحٚ ﴿شمٕم٤ممم:  َذفَِؽ َأْوَح ـَ َٝ َتْدِري َمٚ افَُِتُٚب َوٓ اإِلياَمنُ َو ْ ـُ ٚ َمٚ  َٕ ـْ َأْمِر  ﴾مِّ

 (. وأطمٞم٤مٟم٤ًم خت٤مًمػ أي٤مت ُمٕمٚمقُم٤مت اًمٕمٍم وقم٤مداشمف وصم٘م٤موم٤مشمف.14)اًمِمقرى: 

وقمٚمٞمف وم٢مّن ُم٤م ىم٤مًمف هق أّن هذه اًمٜمٔمري٦م شمًٕمك إمم ومتح آوم٤مق وطمؾ عمٕمْمالت )يمالم 

اًمًٝمؿ اًمٜم٤مؾمقيت واًمٌنمي  اًم٤ٌمري( قمـ ـمري٘م٦م ُم٘مٌقًم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م، وشمٌلم

، واًمتل أيمد قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرآن يمثػمًا، وأهمٗمٚم٧م ُمـ ىمٌؾ اًمٜم٤مىمديـ، ذم ‘ًمِمخّمٞم٦م حمٛمد

ُم٤ًمر اًمقطمل ٓ أيمثر وٓ أىمؾ. وىمد قمززه٤م اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمروم٤مء واًمٗمالؾمٗم٦م اعمًٚمٛملم. 

وإٟمٜمل ٕقمج٥م يمٞمػ يتّمّقر هذا اًمٙمالم ؾمٝمقًا أو قمٛمدًا قمغم أٟمف ٟمٗمل ًمٙمالم اًم٤ٌمري 

 شمٕم٤ممم؟!

ُمـ اعمحتٛمؾ أن شمٙمقن هذه اًمٜمٔمري٦م سمّمدد طمؾ اًمٕم٘مد، إٓ أّن ٟم٘مد هذه اًمٜمٔمري٦م ذم  ؿ،ٟمٕم

اقمت٘م٤مدي ٓ يٙمٛمـ ذم أهن٤م شمًٕمك إمم ومٝمؿ يمالم اهلل، أو أهن٤م شمقفمػ أؾمٚمقسم٤ًم ُم٘مٌقًٓ ُمـ 

اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ًمٙمالم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم، سمؾ ذم أهن٤م شم١مدي إمم ختٓمئ٦م هذه اإلدرايم٤مت، وشم٘مٓمٞمع 

ٗمٝمقُمٞم٦م ُمٜمٝم٤م )اًمٗمقارق سملم اعمٕم٤مرف اإلهلٞم٦م وإطمٙم٤مم آضمتامقمٞم٦م(، أوص٤مل اجلٝم٤مت اعم
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 وخم٤مًمٗم٦م اًمٙمثرة اًمٙم٤مصمرة ُمـ اًمٕمروم٤مء واًمٗمالؾمٗم٦م اعمًٚمٛملم.

، واًمذي يتحدد سمتٜمٌٞمف ‘إّن حتديد اعم٘مدار اًمٜم٤مؾمقيت واًمٌنمي ًمِمخّمٞم٦م حمٛمد

اًمٜمٌل.  وشمذيمػم اًمٜمٌل سمام يم٤من قمٚمٞمف ىمٌؾ اًمقطمل، إٟمام هل ًمٚمتذيمػم سمٛمقىمع اًمقطمل وصٞم٤مٟم٦م

وهق سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم دًمٞمٌؾ قمغم أٟمف يتٛمتع هبقي٦م ُمًت٘مٚم٦م قمـ ُم٤م يتٚم٘م٤مه، وأّن اًمقطمل ىمد أصمَّر ومٞمف، 

وًمٙمٜمف مل يٙمـ ُمت٠مصمرًا سم٠مُمقر ظم٤مرضمٞم٦م. ومحٞم٨م يتٙمٚمؿ اًمٜمٌل قمغم ًم٤ًمن اًمقطمل يٙمقن دمٚمٞم٤ًم 

ًمٚمحؼ ويمالم اًمٗمٞمض إىمدس، وؾم٤مُمٕم٤ًم ًمألؾمامء واًمّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م. وذم هذا اًمتجكم 

ٚمؿ هق اًمذات اعم٘مدؾم٦م ًمٚمحؼ واًمقاطمد إطمد. وإن اًمِمخّمٞم٦م اًمٜم٤مؾمقشمٞم٦م ًمٚمٜمٌل يٙمقن اعمتٙم

ر سمث٘م٤موم٦م اًمٕمٍم، أو أّن يمالُمف  ًمٞم٧ًم سمٛمٕمٜمك أهن٤م يم٤مٟم٧م شم١مدي إمم وىمققمف ذم اخلٓم٠م، واًمت٠مصمُّ

ىم٤مسمؾ ًمٚمخٓم٠م، أو أّن أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن يم٤مٟم٧م ُمـ اٟمت٘م٤مء اًمٜمٌل، أو أٟمف قمٛمد إمم قمٍمٟم٦م 

 اعمٕمٚمقُم٤مت اًمقاردة ومٞمف؛ وذًمؽ:

إّن طم٘مٞم٘م٦م اًمقطمل اًمٜمٌقي شمٕمٜمل اًمٙمِمػ اعمحٛمدي اعمٛمت٤مز، وأٟمف يم٤من ذم ـمري٘م٦م  وًٓ:أ

اًمٙمِمػ ٟمقع ُمـ اًمتٜمٙمر ًمٚمذات، وومٜم٤مء ذم ذات اهلل، واًمتٜمٙمر ًمٚمتٕمٚم٘م٤مت اخل٤مرضمٞم٦م، وهق 

يًٜمد إدرايمف إمم ُمّمدر همٞمٌل هق احلؼ شمٕم٤ممم، وأّن هذه احل٘مٞم٘م٦م اعمٙمتِمٗم٦م مل شمًتٜمد إمم 

ـ ًمف أي اظمتٞم٤مر ومٞمٝم٤م، وىمد شمٜمزًم٧م وأٟمزًم٧م قمٚمٞمف ُمـ إقمغم إمم إقمامل جمٝمقد قم٘مكم، ومل يٙم

 إؾمٗمؾ.

 :ًٚ يٙمقن ُمٗمٝمقُم٤ًم سمٛمجّرد إًم٘م٤مئف؛ ٕن ُم٤م يٚم٘مك وُم٤م  ‘إّن يمّؾ ُم٤م يٚم٘مك قمغم اًمٜمٌلثٕٚٔ

يٗمٝمؿ قم٤ٌمرة قمـ رء واطمد وطم٘مٞم٘م٦م واطمدة. وُمـ هٜم٤م ىم٤مل أهؾ اعمٕمروم٦م: إّن شمٙمٚمؿ احلؼ 

ًمتجكم صمٛمرة شمٕمٚمؼ اًم٘مدرة واإلرادة سم٢مجي٤مد وإفمٝم٤مر ُم٤م شمٕم٤ممم قم٤ٌمرة قمـ دمكم احلؼ، وإّن هذا ا

 .هق يم٤مُمـ ذم اًمٖمٞم٥م

:ًٚ ًمق أّن اهلل أراد أن يٗمٝمؿ اًمٜم٤مس سم٠من هذا اًمٙمت٤مب ؾماموي، وأن أًمٗم٤مفمف وطمل إهلل،  ثٚفث

                                                 
 .14ـ  11اإلُم٤مم روح اهلل اخلٛمٞمٜمل، ذح دقم٤مء اًمًحر:  (9)
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ومل يت٠مصمر سم٤مُٕمقر اخل٤مرضمٞم٦م، وأّن اًمقطمل اًمٜمٌقي ًمٞمس إدرايم٤ًم دٟمٞمقي٤ًم، سمؾ هق إدراك 

ف أي دور ذم اظمتٞم٤مر أًمٗم٤مفمف وأطمٙم٤مُمف، ومٙمٞمػ يم٤من يٜمٌٖمل أن قمٚمقي، وأّن اًمٜمٌل مل يٙمـ ًم

شمٙمقن اًمّمٞمٖم٦م اًمتل يٌلم هب٤م هذه احل٘م٤مئؼ؟! وهؾ هٜم٤مك شمٕمٌػم أسمٚمغ ُمـ اًمٙمٚمامت اًمتل 

 ّسح ُمـ ظمالهل٤م هبذه احل٘مٞم٘م٦م؟ 

 

 ايكسإٓ ٚظاٖس٠ ايٛسٞ

أمل يقفمػ اهلل شمٕم٤ممم ًمٌٞم٤من هذه احل٘مٞم٘م٦م، ورومع هذا اًمتقهؿ، يمالًّ ُمـ آي٤مت ؾمقرة 

ًمٜمجؿ، واًمٗمرىم٤من، واًمِمٕمراء، واًم٘مٞم٤مُم٦م. وىمد شمّؿ اًمت٠ميمٞمد ومٞمٝم٤م قمغم حمقر ٟمزول اًم٘مرآن قمغم ا

ىمٚم٥م اًمٜمٌل، وأّن ضمؼمئٞمؾ هق اًمذي أٟمزهل٤م، وأهن٤م يمالم اهلل، وأهن٤م شمٜمزل ُمـ إقمغم إمم 

إؾمٗمؾ؟ وإّن اًمِم٤مهد قمغم ذًمؽ اؾمتٕمامل أًمٗم٤مظ ُمـ ىمٌٞمؾ: )ىُمْؾ( ٟم٘ماًل قمـ اهلل شمٕم٤ممم. وإّن 

ك﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم ًَ ِرُؤَك َؾال َتْ َْ ؿم٤مهد آظمر قمغم أن اًمٜمٌل يم٤من ذم ُمًتٝمؾ اًمقطمل  ﴾َشُْ

 ُمـ ذًمؽ، 
ٍ
خيِمك أن شمٗمقشمف سمٕمض آي٤مت اًم٘مرآن، وأن اهلل هٜم٤م يْمٛمـ ًمف قمدم طمدوث رء

ويْمٛمـ ًمف صٞم٤مٟم٦م اًم٘مرآن ُمـ أن يٜمًك، وشم٠ميمٞمد قمغم طمٗمظ اًم٘مرآن، وشمثٌٞم٧م ًمٚمقطمل 

 .اإلهلل

ك﴿ل ىمقًمف شمٕم٤ممم: َأَوٓ يٙمقن ذًمؽ ؿم٤مهدًا قمغم ٟمزو ًَ ِرُؤَك َؾال َتْ َْ أوًٓ، ًمٞمٜمزل  ﴾َشُْ

َِغَ ﴿سمٕمده٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
َ بِِف ادُتَّ ٌَؼِّ َِٕٚؽ فُِت ًَ

ُٚه بِِِ َٕ ْ اَم َينَّ َّٕ ٓ ﴿وُمـ صمّؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،﴾َؾِ٘

َجَؾ بِفِ  ًْ ََٕؽ فَِت ٚ ًَ
ْك بِِف فِ رِّ َٙ ﴿و ،﴾ُُتَ َْ ٌِْؾ َأن ُي ْرآِن ِمـ َؿ َُ َجْؾ بِٚف ًْ ُُٔف َوُؿؾ َوٓ َت َْٔؽ َوْح  إِفَ

ِْامً  بِّ ِزْديِن ِظ ؟ ويمّؾ هذه أي٤مت شم٠ميمٞمد قمغم أن اًمقطمل يم٤من قمغم ؿمٙمؾ أًمٗم٤مظ ويمٚمامت ﴾رَّ

َُْٚه ﴿قمرسمٞم٦م. وهٙمذا يتّؿ ظمتؿ اًم٘مرآن ذم ُمٜمتٝم٤مه سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ِْ اَدَك َوَرتَّ َٗ َٝ بِِف ُؾ َذفَِؽ فَُِْثٌِّ ـَ

  (.14)اًمٗمرىم٤من:  ﴾َتْرتِٔالً 

                                                 
 .414ـ  414اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن:  (9)
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أّن هذه أي٤مت ؿمقاهد قمغم أّن هذه اًمٙمٚمامت دمٚمٞم٤مت ًمٚمحؼ، وٟمزوهل٤م ُمـ  وٟمٙمرر صم٤مٟمٞم٤مً 

اجلٝم٦م اًمٕمٚمٞم٤م قمغم اجلٝم٦م اًمًٗمغم، وأٟمف ٓ ُم٤ًمر ُم٤مدّي٤ًم هل٤م، وأن هٜم٤مك ومرىم٤ًم سملم اًمقطمل اًم٘مرآين 

َْٔؽ افَُِتَٚب بِٚحَلؼِّ ﴿وُم٤م ىم٤مًمف اًمٜمٌل ذم سمٞم٤من وشمٗمًػم، ويًٛمك سم٤مًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م:  ٚ َإَٔزْفَْٚ إِفَ َّٕ  إِ

ِس باَِم َأَراَك اهللُ َؿ َبْغَ افَّْٚ ُُ  (.911)اًمٜم٤ًمء:  ﴾فَِتْح

ويمذًمؽ ُمـ اًمِمقاهد اًمتل شمث٧ٌم ؾماموي٦م يمٚمامت اًم٘مرآن سم٠ممجٕمٝم٤م أٟمف يم٤من حيدث شم٠مظمػٌم 

ذم ٟمزول أي٤مت أطمٞم٤مٟم٤ًم، ويٌ٘مك اًمٜمٌل يٜمتٔمر ٟمزوًمف ويؽمىمٌف، ويم٤من اًمٜمٌل ُيٜمٝمك قمـ اًمتٕمجؾ 

طمٞمف، يمام مل ُيْٕمَط احلؼ ذم شمٖمٞمػم آي٤مت اًم٘مرآن أو شمٌديٚمٝم٤م، سم٘مراءة اًم٘مرآن ىمٌؾ أن ُي٘م٣م إًمٞمف و

مم٤م ُيث٧ٌم أّن اًمقطمل اًمٜمٌقي مل يٙمـ ُمـ ؾمٜمخ اًمقطمل اًمٖمريزي اعم٤مدي واحلٞمقاين، ومل يٙمـ 

رًا سم٤مُٕمقر إروٞم٦م واًمٌنمي٦م، وأٟمف يم٤من ظم٤مرىم٤ًم ًمٚمٕم٤مدة وهمػم ُمتقىمع، وُمٕمّمقُم٤ًم قمـ  ُمت٠مصمِّ

 اخلٓم٠م.

هل إلصم٤ٌمت ُمٚمٙمقشمٞم٦م اًمقطمل اًمٜمٌقي، وأٟمف وطمل ؾماموي إّن مجٞمع هذه اًمت٠ميمٞمدات إٟمام 

وإهلل، وأْن ٓ شم٠مصمػم ًمٚمج٤مٟم٥م اًمٜم٤مؾمقيت واًمٜمٌقي ذم طم٘مٞم٘متف وُمرشمٌتف وضمقهره قمغم مجٞمع 

 إصٕمدة.

ُم٤م اًمْمػم ذم أن ٟم٘مقل سم٠مّن اًم٘مرآن ٟم٤مزٌل قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل، وأن  وأمٚ مٚ ؿٔؾ مـ إٔف:

اًمقىم٧م ٟمٗمًف صمٛمرة يمِمٍػ، ودمرسم٦م إٟم٤ًمن  اجل٤مئل سمف هق ضمؼمئٞمؾ، وأٟمف يمالم اهلل، وأٟمف ذم

ُمرؾمؾ وُم١ميد واؾمتثٜم٤مئل، وأّن يمالُمف ُم١ميد ُمـ ىمٌؾ اهلل، وأن يمِمٗمف صمٛمرة حلٔم٤مت ُمـ 

 اًمتجرسم٦م اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م اًم٤ًمُمٞم٦م اخل٤مًمّم٦م؟

إّن قمدم اٟمًج٤مم وشمٜم٤مهمؿ هذا اًمٙمالم ًمٞمس ُمـ طمٞم٨م إٟمف صمٛمرة يمِمٍػ ظم٤مص، ؾجقابف: 

ًمقضمقد اًمتٕم٤مرض سملم صدره وذيٚمف؛ طمٞم٨م  ودمرسم٦م إٟم٤ًمٍن ُمٌٕمقٍث وُم١ميد واؾمتثٜم٤مئل، سمؾ

إٟمف إذا يم٤من اجل٤مئل سمف هق ضمؼمئٞمؾ، وهق يمالم اهلل، قمٜمد ذًمؽ شمٙمقن ًمف هقي٦م ُمًت٘مٚم٦م قمـ 

اًمٜمٌل، وأٟمف ًمٞمس سم٤مظمتٞم٤مره، ومال يٕمٚمؿ ُمتك يٜمزل؟ وُم٤م اًمذي ؾمٞمتّؿ إٟمزاًمف؟ وقمٚمٞمف ًمـ يٙمقن 

 ٦م دمرسم٦م ظم٤مًمّم٦م.هٜم٤مك ُمٕمٜمك ًمٚمحدي٨م قمـ شمٓمّرق اخلٓم٠م إمم هذا اًمقطمل، واقمت٤ٌمره طمّمٞمٚم
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وطمٞم٨م إّن هذه اًمٜمٔمري٦م سمّمدد طمٍم رؾم٤مًم٦م هذا اًمٙمالم وشمْمٞمٞمؼ ٟمٓم٤مىمف، وإقمٓم٤مء 

أطمٙم٤مم ذيٕم٦م اًم٘مرآن صٗم٦م شم٤مرخيٞم٦م وشمراصمٞم٦م،، ومٕمٜمده٤م ؾمقف ٓ يٜمًجؿ ُمع يمالم اًم٤ٌمري 

ُمـ ضمٝم٦م ٟمزوًمف هلداي٦م اًمٕم٤معملم. وإّن هذا اًمٙمالم ضمٞمد سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٗمٝمؿ اًمقطمل اًمٜمحكم، دون 

 اًمقطمل اًمٜمٌقي.

ًم٧ًم أدري ُم٤مذا ي٘مقل اًمٜم٤مىمدون ذم سم٤مب فم٤مهرة اعمقت  قل افدـتقر هوش:يَ

َس ﴿واعمٓمر؟ وم٘مد شمٙمرر ذم اًم٘مرآن ُمرارًا أّن اهلل هق اًمذي يتقرم إٟمٗمس:  ٍُ اهللُ َيَتَقَّفَّ إَٕ

ٚ َٓ ْٝ يِف َمَِْٚم ُ ْ ََت َْ ٚ َوافَّتِل  أو أن ُمٚمؽ اعمقت هق اًمذي يتقمم  (،74)اًمزُمر:  ﴾ِحَغ َمْقِِتَ

ؿْ ﴿ه اًمٕمٛمٚمٞم٦م: هذ ُُ َؾ بِ ِـّ َُِؽ ادَْقِت افَِّذي ُو ؿ مَّ ـُ ٚ أو أن ذًمؽ  (،99)اًمًجدة:  ﴾ُؿْؾ َيَتَقؾَّ

َُِْٚ﴿ُمـ ومٕمؾ اعمالئٙم٦م:  ْتُف ُرُش (، وُمع ذًمؽ ًمٞمس هٜم٤مك ُمـ شمٜم٤مٍف سملم 19)إٟمٕم٤مم:  ﴾َتَقؾَّ

ٞمس اًمتحٚمٞمؾ اًمٓمٌٞمٕمل واعم٤مدي ًمٚمٛمقت واؾمتٞمٗم٤مء إرواح ُمـ ىمٌؾ اهلل وُمٚمؽ اعمقت. أومٚم

ٚجًٚ ﴿اهلل هق اًمذي يٜمزل اعمٓمر:  اِت َمٚء َثجَّ ِكَ ًْ ـَ ادُ وىمد ورد ذم  ( ـ97)اًمٜم٠ٌم:  ﴾َوَإَٔزْفَْٚ ِم

واهل٤مسمٓملم ُمع ىمٓمر اعمٓمر إذا »سمٕمض اًمرواي٤مت أّن اهلل يقيمؾ ُمٚمٙم٤ًم سمٙمّؾ ىمٓمرة ُمـ اعمٓمر: 

اهلل ـ؟ ومٝمؾ ي١مدي شمٗمًػم فم٤مهرة ٟمزول اعمٓمر قمغم إؾم٤مس اًمٓمٌٞمٕمل إمم ضمٕمؾ يد  شٟمزل

ُمٖمٚمقًم٦م؟! وهؾ خيرضمف ذًمؽ ُمـ رىمٕم٦م اًمٓمٌٞمٕم٦م، وجيٕمؾ إؾمٜم٤مد ٟمزول اعمٓمر إمم اهلل وم٤مىمدًا 

 ًمٚمٛمٕمٜمك؟!

ـمٌٕم٤ًم ًمٞمس هٜم٤مك أي شمٜم٤مٍف سملم اًمتحٚمٞمؾ اًمٓمٌٞمٕمل واعم٤مدي ًمٚمٛمقت، سمٛمٕمٜمك اؾمتٞمٗم٤مء 

إٟمٗمس ُمـ ىمٌؾ اهلل وُمٚمؽ اعمقت، وسملم شمٗمًػم اًمٗمالؾمٗم٦م اعمًٚمٛملم هلذه اًمٔم٤مهرة. وًمٙمـ 

ٓؾمتٗمٝم٤مم اًم٘م٤مئؾ: هؾ مجٞمع أٟمقاع احلٞم٤مة واعمقت اًمتل ٟم٧ًٌم ذم اًم٘مرآن إمم اهلل اًمٙمالم ذم ا

حتٛمؾ شمٗمًػمًا واطمدًا عم٤ًمر احلٞم٤مة واعمقت؟ وهؾ مجٞمع ٟمزوٓت اًم٘مرآن ُمـ ؾمٜمخ واطمد؟ 

وهؾ أقمٓمٞم٧م احلٞم٤مة ًمٕمٞمًك سمـ ُمريؿ يمام أقمٓمٞم٧م جلٛمٞمع اًمٜم٤مس، أو أّن طمٞم٤مشمف خمتٚمٗم٦م، وهل٤م 

                                                 
 وشمٗمًػم اًمّم٤مذم.اًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدي٦م؛  (9)
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يم٤من ُمـ ـمريؼ إرؾم٤مل اًمروح، يمام أّن اًمقطمل ُمـ ـمريؼ  قمٚمؾ وأؾم٤ٌمب أظمرى، وأّن ذًمؽ

ٚ َبَؼًا َشِقّيًٚ ﴿إرؾم٤مل اًمروح أيْم٤ًم:  ثََّؾ َِلَ َّ ٚ ُروَحَْٚ َؾَت َٓ َْٚ إَِفْٔ ِْ َْٖرَش  (. 94)ُمريؿ:  ﴾َؾ

اعم٠ًمًم٦م إظمرى هل أٟمٙمؿ ُمـ ظمالل هذا اًمتحٚمٞمؾ ٓ يٛمٙمٜمٙمؿ اًمقصقل إمم ـمٌٞمٕمٞم٦م 

ل اًمٜمٌقي خيتٚمػ قمـ ٟمزول اعمٓمر، واؾمتٞمٗم٤مء اًمقطمل اًمٜمٌقي وُم٤مديتف. وإن ُم٤ًمر اًمقطم

اًمروح، واًمقطمل اًمٜمحكم. وإن أىمَم ُم٤م يٛمٙمٜمٙمؿ إصم٤ٌمشمف هق أن ًمٚمقطمل أؾم٤ٌمسم٤ًم وقمٚماًل 

َيٚ َبِْل آَدَم َؿْد َإَٔزْفَْٚ ﴿ظمٗمٞم٦م، أو أّن أًمٞم٦م اًمتل ٟمزل هب٤م اعمٓمر أو اًمثٞم٤مب، طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ْؿ َورِ  ُُ ًٚ ُيَقاِري َشْقآتِ ٌَٚش
ْؿ فِ ُُ ْٔ َِ َقَى َذفَِؽ َخْرٌ َظ َْ ٌَُٚس افتَّ

ًٚ َوفِ (، 41)إقمراف:  ﴾ين

َٕزَل ﴿خيتٚمػ قمـ ٟمزول اًمروح وٟمزول اًمًٙمٞمٜم٦م اإلهلٞم٦م قمغم اعم١مُمٜملم، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُثؿَّ َأ

ْ َتَرْوَهٚ َّْ ِمَِْغ َوَإَٔزَل ُجُْقدًا  ْٗ ول (. ومٝمؾ ٟمز41)اًمتقسم٦م:  ﴾اهللُ َشََُِْٔتُف َظَذ َرُشقفِِف َوَظَذ اُد

ْدِر ﴿اًم٘مرآن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ََ ِٜ اف َِ ْٔ ٚ َإَٔزْفَُْٚه يِف َف َّٕ ْدِر  *إِ ََ ُٜ اف َِ ْٔ ْدِر  *َوَمٚ َأْدَراَك َمٚ َف ََ ُٜ اف َِ ْٔ َف

رٍ  ْٓ ـْ افِػ َص ( ُم٤ًموٌق ًمٜمزول اعمٓمر؟ وهؾ ٟمزول اًم٘مرآن ي٤ًموي 1ـ  9)اًم٘مدر:  ﴾َخْرٌ مِّ

أن جلٛمٞمع هذه اًمٜمزوٓت شمٗمًػم ٟمزول اًمقطمل همػم اًمٜمٌقي ذم مجٞمع اعمًتقي٤مت؟ وهؾ 

 واطمد أو أن هٜم٤مك شمٗمًػمات وُمراشم٥م خمتٚمٗم٦م، سمؾ وُمت٤ٌميٜم٦م؟

إّن آظمتالف اًم٘م٤مئؿ سملم ٟمزول اعمٓمر وٟمزول اًمقطمل هق أّن ٟمزول اعمٓمر واًمثٞم٤مب 

، وأّن هل٤م أؾم٤ٌمسم٤ًم وقمٚمالً شأسمك اهلل أن جيري إُمقر إٓ سم٠مؾم٤ٌمهب٤م»واحلديد ي٘مقم قمغم ىم٤مقمدة 

ُم٤م ٟمزول اًمقطمل وم٢مّن أؾم٤ٌمسمف، وإن يم٤مٟم٧م يتّؿ هل٤م اًمتح٘مؼ سمِمٙمؾ ظمٗمل ُم٤مدي٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م؛ وأ

وجمٝمقل، وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمًتٛمد ُمـ إُمقر اًمٕم٤مدي٦م واًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واًمًٗمٚمٞم٦م، سمؾ إّن ًمًػمه٤م سمٕمدًا 

اؾمتٕمالئٞم٤ًم، يمام هق احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمٕمجزات اًمتل هل ُمـ ظمقارق اًمٕم٤مدة، إٓ أهن٤م ٓ 

 ختٚمق ُمـ ؾم٥ٌم يدقمق إمم حت٘م٘مٝم٤م.

أشمّمّقر أطمٞم٤مٟم٤ًم أٟمٜم٤م قمدٟم٤م إمم اًمٕمّمقر اًمتل يم٤من ومٞمٝم٤م سمٕمض اعمتديٜملم  َقل هوش:ي

يذهٌقن إمم أّن آقمت٘م٤مد سمدور اًمٌح٤مر واًمِمٛمس واًمري٤مح ذم ٟمزول اعمٓمر ٓ يٜمًجؿ ُمع 

اًم٘مقل سمٛمِمٞمئ٦م اهلل، ويم٤مٟمقا يٜمًٌقن ٟمزول اعمٓمر إمم اهلل ُم٤ٌمذة. وهٜم٤م ٟمًتخدم ٟمٗمس 
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سمٜمزول اًمقطمل، طمٞم٨م إٟمٜم٤م ٓ ٟمٗمّمٚمف قمـ اًمٕمٚمؾ اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، ُمـ اًم٘مْمٞم٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ 

ٟمٗمس اًمٜمٌل، واعمجتٛمع، واًمٕمٍم اًمذي قم٤مش ومٞمف، واًمٕمٚمؿ واًمٚمٖم٦م اًمتل شمٕمٚمٛمٝم٤م، وُم٤م إمم 

ذًمؽ. إٓ أن اًمٌٕمض يًػم قمغم ذات اًمٜمٝم٩م اًمذي ؾم٤مر قمٚمٞمف أوًمئؽ اعمتديٜمقن، وم٤مقمتؼموا 

وشمٙمرارًا إمم يمالم اهلل، طمٞم٨م ي٘مقل:  أن هذا آقمت٘م٤مد يتٜم٤مرم ودور اهلل، ويًتٜمدون ُمراراً 

ٚ َإَٔزْفَْٚهُ ﴿ َّٕ ذم طملم أن هذا اًمتٕمٌػم وهذا اإلٟمزال ىمد اؾمتخدم ذم اًم٘مرآن ذم ُم٤م ، ﴾...إِ

 يتٕمٚمؼ سم٤مًمري٤مح واعمٓمر، وهذا هق قملم اًمٙمِمػ اعمحٛمدي.

ويمام ذيمرٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم وم٢مّن ٟمزول اًمقطمل همػم ُمٜمٗمّمؾ قمـ اًمٕمٚمؾ اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، ُمـ ٟمٗمس اًمٜمٌل، 

، واًمٕمٍم، واًمٕمٚمقم اًم٤ًمئدة، واًمٚمٖم٦م، وؾم٤مئر احل٤مضم٤مت إظمرى، إٓ أٟمف ًمٞمس واعمجتٛمع

ُمـ ىمٌٞمؾ: ٟمزول اعمٓمر. وم٤مًمٕمٚمؾ اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م شمٕمقد إمم اعمٕمدات. وم٢مّن سملم ٟمزول اعمٓمر وٟمزول 

اًمقطمل ٟمٗمس اًمٗمقارق اعمقضمقدة سملم اًمٗمٕمؾ وآٟمٗمٕم٤مل احل٤مصؾ ذم قم٤ممل اًمٓمٌٞمٕم٦م، 

شمٕم٤ممم؛ اؾمتج٤مسم٦م ًمدقم٤مء، أو إلصم٤ٌمت يمراُم٦م، أو حت٘مؼ  واخلقارق ًمٚمٕم٤مدة، اًمتل ي٘مقم هب٤م اهلل

ُمٕمجزة. ويمال إُمريـ يتح٘م٘م٤من سم٢مرادة اهلل وُمِمٞمئتف، وًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م أؾم٤ٌمسمف وقمٚمٚمف، وًمٙمـ 

أيـ شمٚمؽ اًمٕمٚمؾ ُمـ هذه اًمٕمٚمؾ. وم٤معمٕمجزة يتؿ اٟمت٘م٤مؤه٤م ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم ًمتالئؿ اًمٕمٍم، 

ٖمل أن شمٜمحٍم ذم رؾم٤مًمتٝم٤م قمغم ذًمؽ وًمٙمٜمٝم٤م ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف همػم ُمت٠مصمرة سمف، وإٓ يم٤من يٜمٌ

اًمٕمٍم، ومال يٌ٘مك صقت اًمزُم٤من يردِّده٤م قمغم ُمدى اًمدهقر. وه٤م هق اًم٘مرآن ٓ يزال إمم 

 يقم اًمٜم٤مس هذا ويم٠مّٟمف ٟمزل قمٚمٞمٜم٤م وسملم أفمٝمرٟم٤م.

إّن اًمٜمٌقة »ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم سمٞم٤من هذه اًمٔم٤مهرة اًمتل يتٛمتع هب٤م اًمقطمل: 

٤مهب٤م ظم٤مرضم٦م قمـ اًمٜمٓم٤مق اًمٓمٌٞمٕمل، واحلٞم٤مة اعم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م. فم٤مهرة همػم قم٤مدي٦م، وإّن أؾمٌ

إّن اًمِمٕمقر سم٤مًمقطمل، وسمٚمقغ ُمرشم٦ٌم اًمٜمٌقة، ًمٞمس أُمرًا ايمت٤ًمسمٞم٤ًم حيّمؾ سمت٠مصمػم اًمٔمروف 

 .شاخل٤مرضمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م

                                                 
 .479ـ  471حمٛمد طمًلم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، سمررد ه٤مي إؾمالُمل:  (9)
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إٟمف عمام يدقمق إمم اًمدهِم٦م أن حُيٛمؾ يمالم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم )اًمٜمزول( قمغم  يَقل هوش:

ٜمك أن اعمراد ًمٞمس هق اًمٜمزول ُمـ ُمٙم٤من أقمغم إمم ُمٙم٤من أؾمٗمؾ )يمام هق اعمٕمٜمك اعمج٤مزي، سمٛمٕم

احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ٟمزول اعمٓمر ُمـ إقمغم إمم إؾمٗمؾ قمغم ٟمحق احل٘مٞم٘م٦م(، وإٟمام يٕمٜمل 

اًمٜمزول ُمـ ُمٙم٤مٟم٦ٍم قمٚمٞم٤م إمم ُمٙم٤مٟم٦م ؾُمٗمغم )أي ُمـ اعمٚمٙمقت إمم اعمُٚمؽ، وُمـ احل٘مٞم٘م٦م إمم 

ٛمؾ قمغم اعمج٤مز، وإٟمام حيٛمؾ قمغم احل٘مٞم٘م٦م، وهل هذه اًمرىمٞم٘م٦م(، وأُم٤م اًمٙمالم ٟمٗمًف ومال حُي 

 إًمٗم٤مظ اًمٌنمي٦م.

ٌّط واوٓمراب! ومٚمامذا اًمٚمجقء إمم ُمًؽ اًمٕمّم٤م ُمـ اًمقؾمط؟! وم٢مُم٤م أن  ومٞم٤م ًمف ُمـ خت

حُيٛمؾ يمؾٌّ ُمـ اًمٜمزول واًمٙمالم قمغم اعمج٤مز، ومتحّؾ اعمٕمْمٚم٦م؛ أو حيٛمال ُمٕم٤ًم قمغم احل٘مٞم٘م٦م، 

 طمّد ًمف، وٓ أُمد ًمٜمٝم٤ميتف. ًمتقاصٚمقا ُمًػمة اًمِم٘م٤مء واًمْمالل اًمذي ٓ

إٟمٜم٤م إذا ىمٚمٜم٤م سم٠مّن اًمٙمالم اًمذي هق صٗم٦م ومٕمؾ اهلل ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٜمزول قمغم ٟمحق اعمج٤مز 

ومٜم٘مقل سم٠مٟمف ًمٞمس ُمـ ىمٌٞمؾ ٟمزول وشمٙمٚمؿ اإلٟم٤ًمن، سمحٞم٨م إذا أراد أن يٙمٚمؿ اًمٌنم ومٕمٚمٞمف ـ 

، وم٢مٟمف ُمع ؿم٤مء أو أسمك ـ أن ي٘مٓمع ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمؾ اعمؽمشم٦ٌم قمغم هذه إًمٗم٤مظ؛ سمٖمٞم٦م اًمتٗمٝمٞمؿ

ذًمؽ ًمـ ٟمّمؾ إمم طمؾ اًمٕم٘مد اعمٕمٝمقد ُمٜمٙمؿ سمٞم٤مهن٤م؛ وذًمؽ ّٕن هذا يتقىمػ قمغم شمٕمريٗمٜم٤م 

عم٤مهٞم٦م اًمقطمل. وم٢مّن اًمقطمل مل يٙمـ ـمري٘م٤ًم سمنمي٤ًم ايمت٤ًمسمٞم٤ًم، ًمٞمحّمؾ قمغم يمامٓشمف ُمـ اًمٕم٤ممل 

اخل٤مرضمل. يمام وأٟمف ٓ يتقىمػ أيْم٤ًم قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت اًم٤ًمئدة ذم قمٍم اًمٜمٌل، سمؾ إٟمف ُيٚم٘مك 

إقمغم إمم إؾمٗمؾ. وُمـ أسمٕم٤مد ذًمؽ أٟمف يٜمت٘مؾ ُمـ اعمٚمٙمقت إمم اعمٚمؽ، أو ُمـ احل٘مٞم٘م٦م  ُمـ

إمم اًمرىمٞم٘م٦م، إٓ أّن سُمٕمده أظمر هق دمكم احلؼ. وقمٚمٞمف وم٢مّن اًمذه٤مب إمم اعمج٤مزي٦م إٟمام هق 

ًمٚمتٗمريؼ سملم طم٘مٞم٘م٦م اًمٙمالم اإلهلل واًمٙمالم اًمٌنمي، وًمٞمس شم٘مًٞمؿ اًمٙمالم اإلهلل إمم 

 ؾ اخلٓم٠م؛ وُم٤م ٓ ي٘مٌؾ اخلٓم٠م.ىمًٛملم: ُم٤م ي٘مٌ

َّ يِف ﴿وإّن قمدم يمقٟمف ًمٖمقًا وقمٌث٤ًم، طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُؿ افنِّ َِ ًْ ُؿْؾ َإَٔزَفُف افَِّذي َي

اَمَواِت َوإَْرضِ  ًَّ يٕمٜمل أّن ُم٤م ي٘مقًمف يٙمقن قمـ قمٚمؿ. يمام أٟمف ذم اًمقىم٧م  (.1)اًمٗمرىم٤من:  ﴾اف

ًٜ ﴿قمروٝم٤م، طمٞم٨م إٟمف ٟمٗمًف ًمٞمس ُمٜمٗمّماًل قمـ طم٤مضم٦م اعمخ٤مـمٌلم ذم ـمقل اًمرؾم٤مًم٦م و َرْْحَ
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ٚدَِغَ  ًَ ِْ . وقمٚمٞمف ٓ يٕمٜمل ذًمؽ أن ي٘مقل ُم٤م خي٤مًمػ اًمٕمٚمؿ اإلهلل، أو أن ي٘مقل أُمقرًا ﴾فِّ

 خم٤مًمٗم٦ًم ًمٚم٘مقاٟملم اًمتل أفمٝمره٤م.

إذًا ُم٤م ىمٞمؾ ُمـ أٟمٜم٤م إذا دم٤موزٟم٤م اًمٜمٌقة وم٢مّن هذا يّمدق أيْم٤ًم، طمتك ذم ُم٘م٤مم احلٙمؿ سمحّؼ 

ي٤موٞم٦م. وم٢من يم٤مٟم٧م اجل٤مذسمٞم٦م يمِمٗم٤ًم سمنمي٤ًم ىم٤مم سمف اًمٕم٤ممل آيمتِم٤موم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗمٚمًٗمٞم٦م واًمر

اًمِمٝمػم )إؾمح٤مق ٟمٞمقشمـ( ومٚمٞمس ٓزم ذًمؽ أٟمف مل يٌذل جمٝمقدًا، وأن يٌ٘مك ُمٜمتٔمرًا حت٘مؼ 

آيمتِم٤مف قمغم ٟمحق شمٚم٘م٤مئل، أو أن يّمقغ شمٚمؽ اًمٜمٔمري٦م ووم٘م٤ًم عمِمٞمئتف، أو أن ي٘مقل حت٧م 

 ٤مس.ذريٕم٦م اًمٙمِمػ يمؾ ُم٤م يروق ًمف، وي٘مقم سمتٛمريره قمغم اًمٜم

وإّن اًمٙمالم ٓ يدور طمقل اًمرهم٦ٌم ذم اًمٙمِمػ اًمٜمٌقي؛ ّٕن اًمٙمالم طمقل اطمتامل اخلٓم٠م 

ٌَٚضُِؾ ِمـ ﴿واًمٚمٖمقي٦م ذم إرادة اعمٕمٜمك، واًم٘مقل قمغم ظمالف احل٘مٞم٘م٦م، وم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ْٖتِِٔف اف ٓ َي

يِمٛمؾ يمّؾ سم٤مـمؾ، ؾمقاء أيم٤من ذًمؽ اًم٤ٌمـمؾ ٟم٤مدم٤ًم قمـ رهم٦ٌم، أو يم٤من ظمالوم٤ًم  ﴾َبْغِ َيَدْيفِ 

ًمٚمقاىمع، وؾمقاء أيم٤من ذم إُمقر اًمٖمٞمٌٞم٦م أو ذم إُمقر آضمتامقمٞم٦م اًمتل طمّمٚمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ 

ـمريؼ اًمقطمل، وأًم٘مٞم٧م قمٚمٞمف سمقاؾمٓم٦م اًم٘مرآن؛ ٕهن٤م شمٙمقن طمٞمٜمئٍذ ىمد ٟمزًم٧م ُمـ ًمدن 

ُف َفَُِتٌٚب َظِزيٌز ﴿طمٙمٞمؿ محٞمد:  َّٕ فِ  *َوإِ ٍِ ِْ ـْ َخ ٌَٚضُِؾ ِمـ َبْغِ َيَدْيِف َوٓ ِم ْٖتِِٔف اف ـْ  ٓ َي َتِْزيٌؾ مِّ

 (.74ـ  79)ومّمٚم٧م:  ﴾َحٍُِٔؿ َْحِٔدٍ 

وقمٚمٞمف يرد قمغم ُم٤م ىمٞمؾ ُمـ أّن يمٚمامت )ىُمْؾ( اًمقاردة ذم اًم٘مرآن هل ُمـ ومٜمقن اًمٙمالم، 

طمٞم٨م خي٤مـم٥م اعمتٙمٚمؿ ٟمٗمًف أطمٞم٤مٟم٤ًم، ذم طملم أٟمف خي٤مـم٥م ذم اًمقاىمع أؿمخ٤مص٤ًم آظمريـ: يمٞمػ 

ٓهت٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وشمٖمٞمػم يتؿ شم٠مويؾ هذا اًمٙمؿ اهل٤مئؾ ُمـ أًمٗم٤مظ )ىُمْؾ(، واؾمتٕمام

اخلٓم٤مب ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم إمم آًمتٗم٤مت، قمغم أٟمف ٟمقع ُمـ اًمتٗمٜمـ اًمٙمالُمل، وم٢من هذا اًمٙمالم يٚمزم 

ومٝمؾ مجٞمع هذه  ُمٜمف أن ٟم٘مقم سمت٠مويؾ مجٞمع أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن. وم٢مذا يم٤من يٛمٙمـ ُمثؾ هذا اًمتٗمٜمـ

                                                 
( أًمػ ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع يمت٤مب شمٗمًػمي سم٤مؾمؿ )سمالسمؾ اًم٘مالىمؾ(، ذم أرسمٕم٦م جمٚمدات، وهق ُمـ شم٠مًمٞمػ 9)

أيب اعمٙم٤مرم ىمقام اًمديـ احلًٜمل، مم٤م ي١ميمد ؾمٕم٦م أسمٕم٤مد ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ )ىمؾ( اًمقاردة ذم اًم٘مرآن، إُمر 
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َْْٔٚ ﴿اًمتحذيرات ُمـ سم٤مب اًمتٗمٜمـ أيْم٤ًم؟! وُم٤مذا ٟم٘مقل سمِم٠من ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َذفَِؽ َأْوَح ـَ َو

َٝ َتْدِري َمٚ افَُِتُٚب َوٓ اإِلياَمنُ  ْ ـُ ٚ َمٚ  َٕ ـْ َأْمِر ًٚ مِّ َْٔؽ ُروح (؟ ومٝمؾ يم٤من 14)اًمِمقرى:  ﴾إَِف

هذا اًمٙمالم ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٗمٜمـ؟! أو أن يٜم٘مؾ اًم٘مقل، وذًمؽ قمٜمدُم٤م يريد ٟمٗمل ُمٓم٤مًم٦ٌم 

ـَ َوَؿُٚفقْا َفـ ﴿اعمنميملم سم٠من ي٠ميت هلؿ سم٤معمٕمجزات، ومٞم٘مقل:  ُجَر َفَْٚ ِم ٍْ ـَ َفَؽ َحتَّك َت ِم ْٗ ُّٕ

 ًٚ ٌُقظ ِجرًا * إَْرِض َيْ ٍْ ٚ َت َر إَِْنََٚر ِخالَِلَ جِّ ٍَ ٍٛ َؾُت َِّٕخٍٔؾ َوِظَْ ـ  ٌٜ مِّ قَن َفَؽ َجَّْ ُُ َأْو * َأْو َت

ِٜ َؿٌِ  َُ ِِتَ بِٚهللِ َوادَمئِ
ْٖ ًٍٚ َأْو َت ًَ

َْْٔٚ ـِ َِ َٝ َظ ّْ اَم َزَظ ـَ اَمء  ًَّ َط اف َِ
ًْ ـ  *ٔاًل ُت ٌٝ مِّ ْٔ قَن َفَؽ َب ُُ َأْو َي

ٌَْحٚنَ  َرُؤُه ُؿْؾ ُش َْ َّٕ  ًٚ َْْٔٚ ـَِتٚب َِ َل َظ َِّٔؽ َحتَّك ُتَْزِّ
ـَ فُِرؿِ ِم ْٗ ُّٕ اَمء َوَفـ  ًَّ  َرِّبِّ ُزْخُرٍف َأْو َتْرَؿك يِف اف

ُٝ إِّٓ  ْ ـُ ُشقًٓ  َهْؾ   ذم اًمٙمٚمامت أو قمٜمدُم٤م شمّم٥ّم هذه (؛91ـ  91)اإلهاء:  ﴾َبَؼًا رَّ

ٌٜ ﴿ىم٤مًم٥م ُمـ اعمدح:  َْ ًَ ْؿ يِف َرُشقِل اهللِ ُأْشَقٌة َح ُُ َٚن َف ـَ ْد  ََ (؛ أو ذم 49)إطمزاب:  ﴾فَ

ُه َوإِذًا ﴿ُم٘م٤مم اًمتقسمٞمخ:  َْْٔٚ َؽْرَ َِ َي َظ َسِ ٍْ َْٔؽ فِت َْْٔٚ إَِف ـِ افَِّذي َأْوَح َؽ َظ َٕ تُِْق ٍْ َٔ ُٚدوْا َف ـَ َوإِن 

ُذوَك َخِِٔاًل  َ ٌَّ  *َٓتَّ ًٚ َؿِِٔاًل َوَفْقٓ َأن َث ْٔئ ْؿ َص ِٓ ـُ إَِفْٔ ـَ ْد ـِدتَّ َتْر ََ إِذًا ََٕذْؿََْٚك  *ْتََْٚك َف

َِٕهراً   َْْٚٔ َِ ًَْػ اداََمِت ُثؿَّ ٓ َِتُِد َفَؽ َظ َِٔٚة َوِو َػ احَل ًْ (؛ أو ذم 41ـ  47)اإلهاء:  ﴾ِو

يح أو ُم٘م٤مم اإلظم٤ٌمر، وأٟمؽ مل شمٙمـ شمٕمٚمؿ ومل شمٙمـ ُمقضمقدًا...، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ قمّد هذا اعمد

 اًمتحذير أو اإلظم٤ٌمر ُمـ سم٤مب اًمتٗمٜمـ ذم اًمٙمالم؟!

وهؾ إوص٤مف اًمقاردة قمـ اًمٜمٌل، ُمـ ىمٌٞمؾ: ذح اًمّمدر، ذم أي٦م إومم ُمـ 

ؾمقرة آٟمنماح، وطمٜم٤مٟمف وؿمٗم٘متف قمغم ىمقُمف، ذم أي٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ ؾمقرة اًمِمٕمراء، وظمٚم٘مف 

، ‘اًمٜمٌل إيمرم اًمٕمٔمٞمؿ، ذم أي٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ ؾمقرة اًم٘مٚمؿ، إمم همػمه٤م ُمـ صٗم٤مت

يم٤مٟم٧م ُمـ صٞم٤مهم٦م اًمٜمٌل ٟمٗمًف، وىمد دقم٤مه اًمتٗمٜمـ إمم هذا اًمٜمٛمط ُمـ يمٞمؾ اعمديح ًمٜمٗمًف؟! 

يمال..، إّن هذا إٟمام هق يمالم اهلل اًمذي يٛمٜمح ٟمٌٞمف ُمـ اًمثٜم٤مء ُم٤م يًتح٘مف، وأُم٤م ُمدح 

ْؿ ُهَق َأظْ ﴿اًمِمخص ًمٜمٗمًف ومٖمػم ٓئؼ سمح٤مل، وذم ذًمؽ ي٘مقل شمٕم٤ممم:  ُُ ًَ ٍُ قا َإٔ ُـّ َُِؿ َؾال ُتَز

                                                                                                                            
 ؾمتدقمك شم٠مًمٞمٗم٤ًم ُمًت٘ماًل سمٛمثؾ هذا احلجؿ.اًمذي ا



 الوحي والظاهرة القرآنية ....................................................... 411

ََك ـِ اتَّ َّ  (.14)اًمٜمجؿ:  ﴾بِ

هؾ يم٤مٟم٧م يمّؾ هذه إؾم٤مًمٞم٥م ُمداقم٦ٌم طمٚمقة ُمع اعمخ٤مـمٌلم؟! وقمٜمده٤م ُم٤م هل اًمٖم٤مي٦م 

ُمـ وراء يمّؾ هذه اًمدقم٤مسم٤مت واًمتٗمٜمـ اًمذي يٛمٞمزه ُمـ ؾم٤مئر اًمٙمٚمامت؟ وُم٤م هل اًميورة 

عمتٙمٚمَّػ اًمتل دقم٧م اًمٜمٌل إمم اؾمتٕمامل هذا إؾمٚمقب سمقصٗمف ٟمٌٞم٤ًم؟ أًمٞمس هذا ُمـ اًمت٠مويؾ ا

 اًمذي ٓ ضورة إًمٞمف، واًمذي طمذرت أظمريـ ُمـ اًمقىمقع ومٞمف؟!

إّن اعمٞمزة احلقاري٦م ذم اًم٘مرآن شمٙمِمػ اًمٜم٘م٤مب قمـ هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٗمٜمقن  يَقل هوش:

اًمٌالهمٞم٦م سمقوقح، وشمث٧ٌم قمالىم٦م اًمٜمٌل ىمٚم٤ًٌم وىم٤مًم٤ًٌم ُمع اًمٜم٤مس ووىم٤مئع اعمجتٛمع اًمذي 

ََٕؽ ﴿ قم٤مسه، ؾمقاء ذم ذًمؽ اًمٕم٤ٌمرات اعمًٌقىم٦م سمـ َُٖفق ًْ ، أو شمٚمؽ اًمتل ٓ شمًتٕمٛمؾ ﴾َي

ومٞمٝم٤م هذه اعمٗمردة. ويم٠مّن اًم٘مرآن قم٤ٌمرة قمـ طمقار ُمتقاصؾ وؿم٤مُمؾ يدور سملم اهلل واًمٕم٤ممل 

يٕمٞمش ومٞمف، وإضم٤مسم٦م قمـ شم٤ًمؤٓت  ‘اًمٌنمي واًمٓمٌٞمٕمل واًمت٤مرخيل اًمذي يم٤من حمٛمد

حٗمزًا وحتدي٤مت اًمٕمٍم. وإّن ٟمٗمس هذه اًمت٤ًمؤٓت واًمتحّدي٤مت اًمتل ضمٕمٚم٧م اًمٜمٌل ُمت

وٟمِمٞمٓم٤ًم، وُمٚمتٝم٤ًٌم سمٜم٤مر اعمٕمروم٦م، اًمتل سمٚمٖم٧م سمف إمم ُمًتقى اًمٙمِمػ واحلّمقل قمغم 

إضمقسم٦م ُمـ )ُمٚمؽ اًمقطمل(، وشمرمج٦م اعمٕم٤مين اًمتل ىمدُمٝم٤م إًمٞمف اًمقطمل سمٚمٖم٦م ُمٗمٝمقُم٦م 

 ًمٚمٜم٤مس.

ُم٤م اًمذي يريد هوش أن يثٌتف ُمـ وراء هذا اًمتٗمٜمـ اًمٌالهمل، ُمـ هذا اًمٍماع اًمذهٜمل 

اٟمٕمٙمس قمغم اًم٘مرآن(؟ إن يم٤من إضم٤مسم٦م قمـ شم٤ًمؤٓت اًمٕمٍم  واًمٜمٗمز ًمٚمٜمٌل، )واًمذي

ومٝمذا ُم٤م ٓ يٜمٙمره أطمد؛ وأُم٤م إذا يم٤من اعمراد ُمـ ذًمؽ أن شمٚمؽ إًمٗم٤مظ إٟمام هل أًمٗم٤مظ اًمٜمٌل 

ومٚمٞمس يمؾ اًم٘مرآن قم٤ٌمرة قمـ هذه اًمتحدي٤مت. سمؾ إن سمٕمض شمٚمؽ اًمتحدي٤مت مل يٙمـ هل٤م أي 

ـمٞم٤مهت٤م سمحرًا ُمـ اعمٕم٤مين واعمٗم٤مهٞمؿ، رسمط سمٕمٍم اًمٜمزول، وإٟمام هل إؿم٤مرة ُم٘متْم٦ٌم حتٛمؾ ذم 

وُمـ ظمالهل٤م يتْمح ُم٤م يم٤من يريد اهلل إيّم٤مًمف، طمٞم٨م مل شمٙمـ اإلضم٤مسم٤مت ُمتٜم٤مؾم٦ٌم وُمدريم٤مت 

اًمٜم٤مس ذم قمٍم اًمٜمزول، أو أهن٤م مل شمٙمـ قمغم ذًمؽ اعمًتقى ُمـ اجلدي٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم هلؿ، وىمد 

 أراد اهلل ُمـ ورائٝم٤م أن حيتٗمظ سمٓمراوة اًم٘مرآن إمم إضمٞم٤مل اًم٘م٤مدُم٦م.

ُمـ سم٤مب اعمث٤مل: اعمقاوٞمع اًمقاردة ذم أي٤مت إظمػمة ُمـ ؾمقرة احلنم، وسمداي٦م و
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ؾمقرة احلديد، واإلظمالص.. ومام هق اًمتحدي اًمذي ضمٕمؾ هذه أي٤مت شمتّمػ هبذه 

 اًمقشمػمة ُمـ اًمٕمٛمؼ واًمّدىم٦م؟ وُمع ذًمؽ مل يدرك اعمٕم٤مسون قمٛمؼ هذه اًمٙمٚمامت. 

إّن سمٕمض اعمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  وذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٌٕمد اًمٕمٚمٛمل اًمتجريٌل جي٥م اًم٘مقل:

اًمقاردة ذم اًم٘مرآن مل يٙمـ مم٤م شمّؿ اًمتقصؾ إًمٞمف ذم شمٚمؽ احل٘م٦ٌم اًمزُمٜمٞم٦م، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

اَمء َوِهَل ُدَخٚنٌ ﴿ ًَّ اًمتل ٓ يٛمٙمـ شمٗمًػمه٤م ذم ؾمٞم٤مق شمٚمؽ  ،﴾ُثؿَّ اْشَتَقى إَِػ اف

ر أو اًمٖم٤مز. وإّن اًمت٤ًمؤٓت، وٓ شمٜم٤مؾم٥م شمٚمؽ اعمٕمٚمقُم٤مت؛ وم٤مًمدظم٤من شمٕمٌػم قمـ وضمقد اًمٜم٤م

هوش ٟمٗمًف ىم٤مل ذم ُمقوع ُمـ يمت٤مسم٤مشمف: إن ؾمٙم٤من اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م مل جيّرسمقا حتدي٤ًم 

قمٛمٞم٘م٤ًم، وٓ شم٤ًمؤًٓ ُمٝماًم، ومل يٌٚمٖمقا ُمرطمٚم٦م اإلضم٤مسم٦م قمـ شم٤ًمؤل ذي سم٤مل، ومل يٌٚمٖمقا ي٘ملم 

وؿمج٤مقم٦م حمٛمد اًمٜمٔمري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م. وقمٚمٞمف ٓ يٛمٙمـ رسمط ُمثؾ هذه اًمت٤ًمؤٓت 

ًمٔمرف اًمت٤مرخيل اًمذي شمٕم٤مُمؾ ومٞمف اهلل ُمع أهؾ ذًمؽ اًمٕمٍم، سمؾ طمتك واإلضم٤مسم٤مت سم٤م

 إوص٤مف اًمت٤مرخيٞم٦م ٓ يٛمٙمـ حتديده٤م سمذًمؽ اًمٕمٍم.

:ًٚ جيٞم٥م قمـ أؾمئٚم٦م  نإذا وضمدٟم٤م اًم٘مرآ وسمٕمد ذًمؽ ًمـ ٟمٜمدهش وؿد ـتٛ هوش أيو

ًمٞم٧ًم قمغم أمهٞم٦م قم٤مًمٞم٦م، وٓ شمًتٝمقي همػم اًمٕمرب اًمذيـ قم٤ميِمقا قمٍم اًمٜمص، ُمثؾ: 

ٕهّٚم٦م، وقمـ ذي اًم٘مرٟملم، وقمـ ؾمـ اًمٞم٠مس قمٜمد اعمرأة، وقمـ اًم٘مت٤مل ذم اًم١ًمال قمـ ا

إؿمٝمر احلرم، مم٤م يٕمقد إُم٤م إمم اًم٤ًمسم٘م٦م اًمذهٜمٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦م ًمًٙم٤من ؿمٌف اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م؛ 

أو ٟمٛمط طمٞم٤مهتؿ. مم٤م يث٧ٌم سم٠ممجٕمف أّن ضمزءًا مم٤م شمّؿ سمٞم٤مٟمف يم٤من ٟم٤مفمرًا إمم فمروف اعمخ٤مـمٌلم، 

وشمٚمٌٞم٦م حل٤مضم٤مهتؿ. وًمٙمـ ذم اًمًٞم٤مق اًمٕم٤مم واعمحقر إؾم٤مس  واإلضم٤مسم٦م قمـ شم٤ًمؤٓهتؿ،

وم٢مّن اإلضم٤مسم٤مت يم٤مٟم٧م ُمقضمٝم٦م ًمرومع اعمِم٤ميمؾ اعمٕمٜمقي٦م ًمإلٟم٤ًمن قمغم ـمقل اًمت٤مريخ، وهق ُم٤م 

يم٤من يدظمؾ ذم رىمٕم٦م اهتامُم٤مت إٟمٌٞم٤مء، طمٞم٨م ٟمًتِمٕمر وٟمرى ذم ـمٞم٤مهت٤م اإلؿم٤مرات 

  .اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمِمٙمؾ همػم ُم٤ٌمذ

                                                 
ْرِ ُمـ سم٤مب اعمث٤مل: إذا ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ؾمقرة اًمرقمد: ﴿ (9) ٌَ اَمَواِت بِ ًَّ اهللُ افَِّذي َرَؾَع اف

ٍد َتَرْوَِنَٚ َّ ، واًمتل سمح٨م ومٞمٝم٤م اًمٗمخر اًمرازي سمٕمد ُميض ؾمت٦م ىمرون ُمـ ٟمزوهل٤م سمحث٤ًم ومٚمٙمٞم٤ًم، ًمٌٞم٤من ُم٤م ﴾َظ
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جزة هق ؿمخّمٞمتف، وأُم٤م اًمٙمت٤مب وم٘مد ايمت٥ًم صٗمتف إّن ُم٤م يم٤من ُمٕم يَقل هوش:

 اإلقمج٤مزي٦م شمٌٕم٤ًم إلقمج٤مزي٦م اًمٜمٌل ٟمٗمًف.

 نإّن ُم٤م هق واوح هق قمدم وضمقد ُمثٞمؾ هلذا اًمٙمت٤مب، وُمـ ظمالل إقمج٤مز اًم٘مرآ

ٟمتقصؾ إمم إقمج٤مز اًمٜمٌل. إّن ُم٤م هق ُمقضمقد طم٤مًمٞم٤ًم هق طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن اًمتل صٜمٕم٧م طمْم٤مرة 

ػمًا ُمـ ُماليلم اًمٜم٤مس. وإّن ُم٤م ٟمٕمرومف قمـ اًمٜمٌل إٟمام قمٔمٛمك، وىمد ضمّرت وراءه٤م مجٝمقرًا يمٌ

هق وصٗمف اًمقارد ذم هذا اًمٙمت٤مب، واًمت٠مصمػم اًمذي شمريمف قمغم اًمٕم٤معملم. وإن هذا اًمٙمت٤مب 

يدًمٜم٤م قمغم اًمدرضم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمتل يم٤من يتٛمتع هب٤م اًمٜمٌل. وـمٌٕم٤ًم وم٢من اًم٘مرآن يٕمتؼم 

ًم٘مرآن، ومام هق آظمتالف سملم قمٞمًك ؿمخّمٞم٦م قمٞمًك ُمٕمجزة، وأٟمف ًمٞمس هٜم٤مك ُم٤م يْم٤مرع ا

ـُ َمْرَيَؿ ﴿، طمٞم٨م يرى اًم٘مرآن أن قمٞمًك إٟمام هق ىمقل احلؼ: ‘وحمٛمد ك اْب ًَ َذفَِؽ ِظٔ

ًٜ ﴿(. وآي٦م احلؼ: 17)ُمريؿ:  ﴾َؿْقَل احَلؼِّ  ُف آَي ـَ َمْرَيَؿ َوُأمَّ َْٚ اْب ِْ ًَ  .(11)اعم١مُمٜمقن:  ﴾َوَج

ْٝ آَيُٚتُف ُثؿَّ ﴿صٗمف آي٦م احلؼ: وأُم٤م ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٌل وم٢مٟمف يٕمرف يمت٤مسمف سمق َّ
ـَِتٌٚب ُأْحُِ

                                                                                                                            
دٍ ُمـ ىمقًمف ﴿ هق اعمراد َّ ْرِ َظ ٌَ ﴾، وُم٤م ُمٕمٜمك أن حتٛمؾ اًمًاموات سمٖمػم قمٛمد؟ ومالسمد أن ٓ يٙمقن ذًمؽ بِ

(. ُم٤مذا يم٤من يٗمٝمؿ ُمـ ؾم٘مقط اًمًامء قمغم 414ـ  419: 91ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًٝم٤م، )ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م 

إرض ذم قمٍم اًمٜمص؟ وُم٤مذا ٟمٗمٝمؿ ُمٜمف طم٤مًمٞم٤ًم؟ ىمد يٜمحٍم ومٝمٛمٝمؿ سم٠من اهلل حيٗمظ اًمًامء سمام ومٞمٝم٤م ُمـ 

رام قمغم ٟمحق ُمٞمت٤مومٞمزي٘مل، وىمد يم٤من هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٗمٝمؿ سمًٞمٓم٤ًم وؾم٤مذضم٤ًم وؾمٓمحٞم٤ًم )اًمٜمٞمِم٤مسمقري أضم

(. واًمٜمقع أظمر ُمـ احلٗمظ هق وضمقد ىمّقة اجل٤مذسمٞم٦م ًمٚمًٞمٓمرة قمغم اًمًٞم٤مرات، وهق ومٝمؿ 99: 1

ٍد َتَرْوَِنَٚشمٗمّمٞمكم ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ َّ ْرِ َظ ٌَ سمًٞمط، سمام  ﴾، وىمد أوم٤مده اهلل شمٕم٤ممم قمغم ٟمحق إمج٤مزمبِ

يتٜم٤مؾم٥م واًمٗمٝمؿ اًم٤ًمئد واعمدريم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمِم٤مئٕم٦م ذم ذًمؽ اًمٕمٍم، أُم٤م اعمٗمن اًمٕمٚمٛمل ومٞمٕمٛمؾ قمغم 

 شمقوٞمحٝم٤م وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م سمِمٙمؾ ُمٖم٤مير عم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمٗمٝمؿ ذم قمٍم اًمٜمص.

ومٞمتؿ  ×سمذيمر اًمٙمت٤مب، وأُم٤م ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٌل قمٞمًك ×( يتحّدث اًم٘مرآن سمِم٠من ُمقؾمك9)

ْد مم٤م يث٧ٌم أن ؿمخّمّٞم٦م قمٞمًك دًمٞمؾ قمغم اًمٜمٌّقة واعمحقري٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿احلدي٨م قمـ اًمٌٞمٜم٤مت،  ََ َوَف

ُٚه  َٕ ْد َِِّْٔٚت َوَأيَّ ٌَ ـَ َمْرَيَؿ اف ك اْب ًَ َْْٔٚ ِظٔ ُشِؾ َوآَت ِدِه بِٚفرُّ ًْ َْْٔٚ ِمـ َب ٍَّ َْْٔٚ ُمقَشك افَُِتَٚب َوَؿ َُُدسِ آَت  ﴾بُِروِح اف

 (.14)اًمٌ٘مرة: 
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ْٝ ِمـ فَُّدْن َحٍُِٔؿ َخٌِرٍ  َِ َودََّٚ َجَٚءُهْؿ ـِتٌَٚب ﴿(. وأٟمف ٟمزل ُمـ قمٜمد اهلل: 9)هقد:  ﴾ُؾهِّ

ؿْ  ُٓ ًَ ٌق دَِّٚ َم ـْ ِظِْد اهلِل ُمَهدِّ (. ومٝمؾ يم٤من ذيمر هذه اًمٗمقارق سملم وصػ 19)اًمٌ٘مرة:  ﴾مِّ

أو أٟمف أُمر ُم٘مّمقد وحيٙمل قمـ طم٘مٞم٘م٦م هذا آظمتالف؟ يٌدو أن قمٞمًك وحمٛمد صدوم٦م، 

ًمتحٚمٞمؾ هوش ضمذورًا ذم رؤي٦م اًمقطمل اًمٕمٞمًقي، وًمٞمس اًمقطمل اعمحٛمدي، اًمذي 

يًتٜمد إمم اًمِمخص دون اًمٙمالم، وم٢مّن اًمقطمل اًم٘مرآين طم٘مٞم٘م٦م يمالُمٞم٦م، وصمٛمرة اًمقطمل 

 اًمٜمٌقي ًمٙمالم اهلل، وهٜم٤مك سملم هذيـ اًمقصٗملم سمقن ؿم٤مؾمع.

رسمام ًمق يم٤من ُم١مًمِّػ هذا اًمٙمت٤مب ؿمخّم٤ًم ُمثؾ أومالـمقن مل  قر هوش:يَقل افدـت

 يذه٥م أطمد إمم إقمج٤مزه، وأُم٤م ُمـ ُمثؾ حمٛمد ومٚمؿ يٙمـ هذا اخلرق ًمٚمٕم٤مدة حمتٛماًل.

يٌدو أن هذا آطمتامل ُمـ اًمديمتقر هوش همػم صحٞمح؛ وم٢مّن ُمثؾ هذا اًمٙمت٤مب اًمذي 

٘مٌؾ اعمًتقر سمحج٥م اًمٖمٞم٥م، يتحّدث قمـ قم٤ممل اًمٖمٞم٥م، وخيؼم قمـ اعم٤ميض اًمًحٞمؼ، واعمًت

إٟمام يٌ٘مك ُمٕمجزة طمتك إذا يم٤من اجل٤مئل سمف أومالـمقن؛ ّٕن طمّمٞمٚم٦م هذا اًمٙمت٤مب ـ قمغم طمّد 

شمٕمٌػم اًمديمتقر هوش ٟمٗمًف ـ إٟمام هق صمٛمرة دمرسم٦م ٟمٌقي٦م. وم٘مد ضم٤مء ذم هذا اًمٙمت٤مب ُمـ 

، اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف اًمدىمٞم٘م٦م واًمٕمٛمٞم٘م٦م ُم٤م شُمٕمّد ـ سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل ـ ُمٕمجزة

ُْٖتقَن ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ْرآِن ٓ َي َُ ْثِؾ َهَذا اف ِّ ُْٖتقْا بِ ُـّ َظَذ َأن َي ِٝ اإِلُٕس َواجِل
ًَ َّ ـِ اْجَت ُؿؾ فَّئِ

راً  ِٓ ًٍْض َط ٌَ
ْؿ فِ ُٓ ُو ًْ َٚن َب ـَ ْثِِِف َوَفْق  ِّ (. وىمد وصػ ذم رواي٤مت أهؾ 11)اإلهاء:  ﴾بِ

قمـ ؾم٥ٌم × ٤مم اًمّم٤مدق. وىمد ؾمئؾ اإلُمشسمحر قمٛمٞمؼ ٓ ُيدرك ىمٕمره»اًمٌٞم٧م^ سم٠مٟمف: 

واخلٓم٥م أيمثر ُمـ ُمّرة، ذم طملم ٓ يّمدق ذًمؽ قمغم اًم٘مرآن، ُمٚمؾ اإلٟم٤ًمن قمٜمد ىمراءة اًمِمٕمر 

طمٞم٨م حيتٗمظ سمٓمراوشمف وطمالوشمف وُمت٤مٟمتف وىمقشمف، سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ يمقٟمف ٟم٤مزًٓ قمغم اًمٜمٌل 

ومٙمّؾ ـم٤مئٗم٦م شمتٚم٘م٤مه همْم٤ًم ضمديدًا، وإّن يمّؾ اُمرئ ذم ٟمٗمًف ُمتك »×: ، وم٘م٤مل‘إيمرم

 .ش، وًمٞمس هذا يمٚمف ذم اًمِمٕمر واخلٓم٥مٙمر ومٞمف شمٚم٘مك ُمٜمف ذم يمّؾ ُمّرة قمٚمقُم٤ًم همّْم٦مأقم٤مده ووم

                                                 
 .11: 9ٞمز اسمـ قمٓمّٞم٦م، اعمحرر اًمقضم (9)
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ويمذًمؽ إوص٤مف اًمتل ذيمرت هلذا اًمٙمت٤مب ذم اًم٘مرآن، واًمتل ذيمره٤م اًمٜمٌل وأهؾ 

سمٞمتف أيْم٤ًم طمقل هذا اًمٙمت٤مب، سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمذي أشمك سمف، وىمد شمّؿ اًمتحّدي هبذا 

 ذه اًمِمخّمٞم٦م إٟمام يم٤مٟم٧م ُم٘مروٟم٦م سم٤مًمقطمل.اًمٙمت٤مب، وإّن يمّؾ إوص٤مف اًمتل ذيمرت هل

َوإِن ﴿مل يٙمـ ُمـ اًمٕم٨ٌم أن ي٘م٤مل سمِم٠من ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم:  يَقل افدـتقر هوش:

ٚ ؾَ  َٕ ٌِْد ْفَْٚ َظَذ َظ زَّ َٕ  َّٚ ٍٛ ممِّ ُْتْؿ يِف َرْي ْثِِفِ ْٚ ـُ ـ مِّ قَرةٍ مِّ ًُ (. أي أن شم٠مشمقا 41)اًمٌ٘مرة:  ﴾ُتقْا بِ

يٙمـ ُمـ اًمّمدف أن يذه٥م يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء ُمـ  . وملسمًقرٍة ُمـ ُمثؾ ؿمخص يمٛمحٛمد

اعمٕمتزًم٦م واًمِمٞمٕم٦م إمم اًم٘مقل سم٢مُمٙم٤من اعمجلء سمٛمثؾ هذا اًم٘مرآن، وًمٙمـ اهلل يٍمف ُمـ 

 .حي٤مول ذًمؽ، وهق اعمٕمروف سمٛمٌدأ اًمٍموم٦م

وذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٜمٔمري٦م اًمٍموم٦م هٜم٤مك قمّدة شمٗمًػمات. وإن اعمٜم٘مقل قمـ اًمٜمٔم٤مم واًمًٞمد 

إظمرى، أن اعمراد ُمـ اًمٍموم٦م هق أّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  اعمرشم٣م، ذم )اعمقّوح( ويمتٌف

ـْ حي٤مول اعمٕم٤مرو٦م قمغم قمٚمقم شم٤ًمقمده ذم أن ي٠ميت سمٛمثؾ اًم٘مرآن،  حيقل دون طمّمقل َُم

وًمٞمس أهنؿ يًتٓمٞمٕمقن ذًمؽ سم٤مًمٗمٕمؾ، وًمٙمـ اهلل يٍمومٝمؿ قمـ ذًمؽ، أو حيقل سمٞمٜمٝمؿ وسملم 

 ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمتٗمًػمات ومٕمؾ ذًمؽ. وهذا هق أومْمؾ ُم٤م ىمٞمؾ ذم شمٗمًػم اًمٍموم٦م. وأُم٤م ذم

إظمرى ًمٜمٔمري٦م اًمٍموم٦م وم٢مهن٤م شمٕمرو٧م ًمردود وإؿمٙم٤مٓت، سمحٞم٨م ٓ يٌ٘مك ُمٕمف جم٤مل 

 .ًمٚمتٛمًؽ هبذه اًمٜمٔمري٦م واًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م

                                                 
 اًمّم٤مذم، واعمٞمزان، وُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م. :ؾمػم٤م( شمٗم9)

. وىمد 194ـ  199: 1، ٟم٘ماًل قمـ اًمٓمراز 919ـ  911: 7( راضمع: يمت٤مب اًمتٛمٝمٞمد ذم قمٚمقم اًم٘مرآن 4)

، ذم ُمٕمرض احلدي٨م قمـ إقمج٤مز اًمٜمٔمؿ واًمٗمّم٤مطم٦م ذم شاعمقوح»ذيمر اًمًٞمد اعمرشم٣م ذم يمت٤مب 

ًمٖمػم اًمٍمف عمـ ضمٕمؾ ومّم٤مطم٦م اًم٘مرآن ُمتٗم٤موشم٦م ًم٤ًمئر يمالم إٟمام يًقغ اّدقم٤مء ظمرق اًمٕم٤مدة »اًم٘مرآن: 

اًمٕمرب، طمتك أّن أطمدًا ُمٜمٝمؿ ٓ يتٛمٙمـ ُمـ ُم٤ًمواهت٤م أو ُم٘م٤مرسمتٝم٤م، ُمـ طمٞم٨م مل خيّّمقا سم٤مًمٕمٚمقم اًمتل 

 (.11)اعمقوح:  شحتت٤مج اعمٕم٤مرو٦م إًمٞمٝم٤م، أو ىم٤مل ذم اًمٜمٔمؿ ُمثؾ ذًمؽ، وهذا ىمد ُم٣م

دم متٙمـ اإلٟم٤ًمن ُمـ ظمّم٤مئص اًم٘مرآن، وومّنت قمغم أهن٤م ( إذا مل يتّؿ شمٗمًػم هذه اًمٜمٔمري٦م سمٛمٕمٜمك قم1)
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ٟمٕمؿ، إذا ٟمٔمرٟم٤م إمم فم٤مهر أي٤مت واًمرواي٤مت وم٢مٟمٜم٤م ؾمٜمجد أّن اهلل يتٙمٚمؿ يَقل هوش: 

ِِٔامً ﴿أيْم٤ًم:  ُْ َؿ اهللُ ُمقَشك َت َِّ ـَ ُِقا﴿يٛمٌم:  وأٟمف ،﴾َو ِّ )اًمٗمرىم٤من:  ﴾َوَؿِدْمَْٚ إَِػ َمٚ َظ

ؿْ ﴿(، ويًتقزم قمٚمٞمف اًمٖمْم٥م: 41 ُٓ َْٚ ِمْْ ّْ ََ ٚ إَت َٕ ق ٍُ َِامَّ آَش وجيٚمس  (.11)اًمزظمرف:  ﴾َؾ

ْرِش اْشَتَقى﴿ُمثؾ اعمٚمؽ واًمًٚمٓم٤من قمغم اًمٙمرد:  ًَ ـُ َظَذ اف ْْحَ (. ويًتقزم 1)ـمف:  ﴾افرَّ

ُم٤م شمرددت يمؽمددي ذم ىمٌض روح قمٌدي »٨م: قمٚمٞمف اًمؽمدد وقمدم احلزم، ومٗمل احلدي

..، وًمٙمٜمٜم٤م إذا ٟمٔمرٟم٤م إمم اعمٕمٜمك وم٢مٟمف ًمـ يّمدق قمغم اهلل رء ُمـ ذًمؽ. وم٢مّن اًمذي شاعم١مُمـ

، اًمذي يٙمقن يمالُُمف؛ ُمـ ومرط ىمرسمف وأٟمًف، قملَم يمالم اهلل، ‘يتٙمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م هق حمٛمد

ى إًمٞمف، ومٝمق قمغم ٟمحق وإّن إؾمٜم٤مد اًمٙمالم إمم اهلل ُمـ ىمٌٞمؾ إؾمٜم٤مد إوص٤مف اًمٌنمي٦م إظمر

 اعمج٤مز دون احل٘مٞم٘م٦م، واًمتِمٌٞمف دون اًمتٜمزيف.

إّن شمٙمٚمؿ اهلل ُمع قم٤ٌمده إٟمام يٙمقن ُمـ ظمالل اًمقؾم٤مئط. وُمـ ضمٝم٦م  أوًٓ: واجلقاب:

أظمرى إذا يم٤من اًمقاىمع ىم٤مئاًم قمغم شمٙمٚمؿ ُمقؾمك ُمع ٟمٗمًف ومٞمٙمقن هق اعمتٙمٚمؿ ٟمٞم٤مسم٦م قمـ اهلل، 

ٕم٨ٌم إىمح٤مم اًمِمجرة ذم اًمٌلم، طمٞم٨م ىم٤مل واعمخ٤مـم٥م أص٤مًم٦م قمـ ٟمٗمًف، إذًا يٙمقن ُمـ اًم

َجَرِة َأن َيٚ ﴿شمٕم٤ممم:  ـَ افنَّ ِٜ ِم ـَ ٌََٚر ِٜ ادُ
ًَ َْ ٌُ ـِ يِف اف َّ ُٕقِدي ِمـ َصٚضِِئ افَقاِدي إَْي امَّ َأَتَٚهٚ  َِ َؾ

ٚدَِغَ  ًَ ٚ اهللُ َربُّ اف َٕ (. وعم٤مذا شمتٜمّقع ـمرق شمٙمٚمٞمؿ اهلل ٕٟمٌٞم٤مئف 11)اًم٘مّمص:  ﴾ُمقَشك إيِنِّ َأ

                                                                                                                            
 سمٛمٕمٜمك قمجز اإلٟم٤ًمن قمـ ذًمؽ، شمرشم٥م قمغم ذًمؽ ُم٤م يكم: 

ـ ٓ يقضمد ذم ذات اًم٘مرآن ُم٤م يدّل قمغم ٟمٌّقة اًمٜمٌل، وٓ حيتقي هذا اًمٙمت٤مب اُمتٞم٤مزًا قمغم ؾم٤مئر اًمٙمت٥م 9

قمجز أظمريـ ٓ  إظمرى، وًمـ يٛمٙمـ احلدي٨م سمٕمد ذًمؽ قمـ وضمقد إقمج٤مز ذم ذات اًم٘مرآن؛ ٕنّ 

 يٕمقد إمم ظمّمقصٞم٦م ذم اًم٘مرآن، وإٟمام ًمٚمٍموم٦م، سم٥ًٌم قم٤مُمؾ ظم٤مرضمل وأضمٜمٌل قمـ اًم٘مرآن.

ـ إّن اًمالزم ُمـ اًم٘مقل سم٤مًمٍموم٦م إصم٤ٌمت اجلؼم وؾمٚم٥م آظمتٞم٤مر قمـ اإلٟم٤ًمن، طمٞم٨م ي٘م٤مل ًمف ُمـ ضمٝم٦م: 4

 يٛمٙمٜمؽ أن شم٠ميت سمٛمثؾ اًم٘مرآن، وحي٤مل دوٟمف ودون ومٕمؾ ذًمؽ ُمـ ضمٝم٦م أظمرى.

م ُمـ اًم٘مقل سم٤مًمٍموم٦م هق شمٕمجٞمز اإلٟم٤ًمن، وآؾمتٗم٤مدة ُمـ ىمّقة ىم٤مهرة يٕمجز اإلٟم٤ًمن قمـ ـ إن اًمالز1

اإلشمٞم٤من سمٛمثٚمٝم٤م، وهذا وإن يم٤من يتٜم٤مؾم٥م وُمٕمجزات ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء، إٓ أهن٤م ٓ متت٤مز قمٜمٝم٤م سمٌمء، ومال 

 شمٙمقن ذم اعم٤ًمر اًمتٙم٤مُمكم ًمإلٟم٤ًمن وإرؾم٤مل اًمرؾمؾ، واٟمتخ٤مب اًمدًمٞمؾ واًمِم٤مهد قمغم اًمٜمٌّقة.
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 يٙمـ قمغم احل٘مٞم٘م٦م؛ ومت٤مرة يٙمٚمٛمٝمؿ ُم٤ٌمذة ُمـ وراء طمج٤مب، وأطمٞم٤مٟم٤ًم سمتقؾمط اعمٚمؽ، إذا مل

أيّمّح شمٗمًػم ذًمؽ قمغم أٟمف ُمـ سم٤مب اًمتٗمٜمـ واًمتٜمّقع ذم أؾم٤مًمٞم٥م اًمٙمالم؟ اًمّمحٞمح أٟمف 

خيؼم قمـ ومقارق طم٘مٞم٘مٞم٦م ذم ُمراشم٥م إٟمٌٞم٤مء ودرضم٤مهتؿ. صحٞمٌح أّن اًمٙمالم اًمٜم٤مؾمقيت 

م اًمٜمٌل ىمد يٙمقن ىمرآٟم٤ًم أطمٞم٤مٟم٤ًم، وىمد يٙمقن طمديث٤ًم ذيٗم٤ًم ذم يٙمقن سم٠مًمٗم٤مظ ُم٤مدي٦م، إٓ أّن يمال

أطمٞم٤من أظمرى؛ وىمد يٙمقن طمديث٤ًم ىمدؾمٞم٤ًم، ومٚمٞمس هق قمغم وشمػمة واطمدة طمتك يٜم٥ًم سم٠ممجٕمف 

إمم ؿمخص واطمد. وأُم٤م ُم٤م ىمٞمؾ ُمـ أّن يمالَُمف؛ ُمـ ومرط ىمرسمف وأٟمًف، قملُم يمالم اهلل ومال 

 يّمّح شم٠موياًل وشمٗمًػمًا ًمدرضم٤مت وأسمٕم٤مد اًمقطمل.

:ًٚ إن إؾمٜم٤مد سمٕمض إومٕم٤مل إمم اهلل شمٕم٤ممم، ُمـ ىمٌٞمؾ: اًمرزق، يمام ذم أي٦م اًمت٤مؾمٕم٦م  ثٕٚٔ

قمنمة ُمـ ؾمقرة اًمِمقرى، وأي٦م اًمراسمٕم٦م واًمًتلم ُمـ ؾمقرة اًمٜمٛمؾ؛ واهلداي٦م، يمام ذم 

أيتلم اًمث٤مًمث٦م قمنمة واًمث٤مٟمٞم٦م واًمًٌٕملم سمٕمد اعمئتلم ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة؛ واًمْمالًم٦م، يمام ذم 

ُمـ ؾمقرة وم٤مـمر؛ واًمرُمل، واًم٘مت٤مل، يمام ذم أي٦م اًم٤ًمسمٕم٦م قمنمة ُمـ ؾمقرة أي٦م اًمث٤مُمٜم٦م 

إٟمٗم٤مل، وٟم٦ًٌم سمٕمض إوص٤مف اًمٌنمي٦م ًمف قمزوضمؾ، إٟمام هل جم٤مزي٦م وـمقًمٞم٦م، وًمٌٞم٤من أن 

ًمٞمس ًمإلٟم٤ًمن إرادة ُمٓمٚم٘م٦م. وُمع ذًمؽ وم٢من اًم٘مقل سم٤مظمتالومف قمـ اًمتٙمٚمؿ، وُمٖم٤ميرشمف 

قمت٤ٌمر جم٤مزي٦م اًمتٙمٚمؿ وإًم٘م٤مء اًمٕمّم٤م، ٓ ًمٚمقطمل اًمٜمٌقي، وإرؾم٤مل اًمرؾمؾ، واعمٕمجزات، وا

 يدل قمغم إُمٙم٤من اخلٓم٠م واًمت٠مصمر سمث٘م٤موم٦م اًمٕمٍم.

 

 بني ايٓكٌ ٚايؿعٌ ‘دٚز ايٓيب

إْن اًمٜمٛمقذج اًمذي ُيرؾمؿ ًمٚمقطمل جيٕمؾ ُمـ اًمٜمٌل جمّرد ٟم٤مىمؾ حمض،  ؿٚل د. هوش:

اًمٜمٌل وي٘مٞمؿ سملم اًمٜمٌل واًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ٟم٦ًٌم اخلٓمٞم٥م وُمٙمؼمِّ اًمّمقت. ويتٜمزًمقن سمدور وم١ماد 

 ووٛمػمه إمم درضم٦م اًمّمٗمر. 

ٌّؾ اًمقطمل، سمؾ  ٟم٘مقل: ٓ ؿمّؽ ذم أّن ًمْمٛمػم اًمٜمٌل وىمٚمٌف دورًا ه٤مُم٤ًم ذم اؾمتٞمٕم٤مب وشم٘م

إّن اًمٜمٌل ىم٤مسمؾ وـم٤مًم٥م. وُم٤م مل يٙمـ ُمًتٕمدًا ًمـ يٜمزل وطمل. وإّن ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم 
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قل اخلٛمٞمٜمل&، ُمـ أن اًمٜمٌل يم٤من ُيٜمزل ضمؼمئٞمؾ، إٟمام هق ٟم٤مفمر إمم ُم٘م٤مم اًمٓمٚم٥م قمٜمد رؾم

إٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمتؼم اعم٘م٤مم اًمرسمقيب واعم٘م٤مم اًمٜمٌقي سمٛمٜمزًم٦م اخلٓمٞم٥م وُمٙمؼّم »اهلل. وُمـ هٜم٤م ىمٞمؾ: 

اًمّمقت، سمؾ ٟمٕمت٘مد سم٠من اهلل شمٕم٤ممم ُمرؾِمٌؾ، وأّن اًمٜمٌل ُمرؾَمٌؾ وطم٤مُمٌؾ ًمٚمٜمداء. إٓ أّن سملم 

محؾ اًمٜمداء هذا وسملم ُمٙمؼّم اًمّمقت سَمْقٌن ؿم٤مؾمٌع، سمحٞم٨م ٓ يّمّح اًمتِمٌٞمف سمٞمٜمٝمام؛ وذًمؽ 

هذا اعمرؾَمؾ جي٥م ـ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمروطمٞم٦م واًمٙمامل اعمٕمٜمقي ـ أن يتقومر قمغم درضم٤مت أّن 

وُمراشم٥م قم٤مًمٞم٦م، طمتك يٙمت٥ًم ؾمٛمٕم٤ًم سمرزظمٞم٤ًم، قمالوًة قمغم ؾمٛمٕمف اًمٓمٌٞمٕمل، ًمٙمل يٙمقن 

أهاًل ًمًامع ٟمداء اًمقطمل واعمٚمؽ، وأن شمٙمقن ًمف قملٌم سمرزظمٞم٦م، طمتك يتٛمٙمـ ُمـ رؤي٦م 

روطمٞم٦م أن يِمٝمد قم٤ممل اًمٖمٞم٥م، رهمؿ ُمٙمقصمف ذم قم٤ممل اعمٚمؽ، وأن يٌٚمغ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعم٘مدرة اًم

د، وأن يٕمٛمؾ قمغم شمٌٚمٞمغ اًمقطمل إمم أشم٤ٌمقمف دون  اعم٤مدة، دون أن يًتقزم قمٚمٞمف ظمقف أو شمردُّ

 .شأن يٖمػّم ذم ُمْمٛمقٟمف ُم٘مدار أٟمٛمٚم٦م، ومٝمؾ يْمٓمٚمع ُمٙمؼّم اًمّمقت سمٛمثؾ هذه اعمٝمّٛم٦م؟

رًا سمث٘م٤موم٦م اًمٕمٍم . وُمـ هٜم٤م يم٤من هٜم٤مك اظمتالف وقمٚمٞمف وم٢مٟمٜم٤م ٟمٜمٙمر أن يٙمقن اًمقطمل ُمت٠مصمِّ

ؿ سمٕمض اًمٕمٚمامء  ًَّ ضمذريٌّ سملم اًم٘مرآن واحلدي٨م اًمٜمٌقي اًمنميػ. وُمـ هٜم٤م وم٘مد ىم

اعمٕم٤مسيـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م إمم ومرائض )أطمٙم٤مم اًم٘مرآن(، وؾمٜمـ )إطمٙم٤مم اًمٜمٌقي٦م 

ر سمث٘م٤موم٦م اًمٕمٍم  اًمقاردة ذم اًمًٜم٦م اًمنميٗم٦م(. وـمٌٕم٤ًم ًمٞم٧ًم هٜم٤مك ُمالزُم٦م سملم قمدم اًمت٠مصمُّ

ٌُّف سمٛمٙمؼمِّ اًمّمقت. إن ًمٚمقطمل اًمٜمٌقي طم٘مٞم٘م٦م واؾمٕم٦م وشمراشمٌٞم٦م قمـ طم٘م٤مئؼ اًمٕم٤ممل واًمت ِم

ط ُمـ ىمقة همٞمٌٞم٦م وظم٤مرىم٦م ًمٚمٕم٤مدة، سمحٞم٨م يرى إؿمٞم٤مء قمغم  إقمغم، شمٚم٘مك قمغم ىمٚمٌف سمتقؾمُّ

 ش.ريب أرين إؿمٞم٤مء يمام هل»طم٘مٞم٘متٝم٤م: 

ل وإّن شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م وذًمؽ اعمٕمٜمك اًمٕم٘مكم يٜمزل ُمـ ـمريؼ ذًمؽ اًمٗمٞمض، وُمـ ظمال

، وئمٝمره٤م قمغم صٗمحتف. وإّن شمٚمؽ ‘اًمٙمِمػ اعمٕمٜمقي، قمغم ُمرشم٦ٌم قم٘مؾ اًمٜمٌل إيمرم

اًم٘مقة شمٜمزهل٤م سم٤مًمٙمِمػ اًمّمقري، وشمٕمٛمؾ قمغم شمّمقيره٤م وشمٜمزيٚمٝم٤م إمم قم٤ممل اخلٞم٤مل واعمث٤مل 

                                                 
 ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين، اإلضم٤مسم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمقطمل اًمٜمٌقي، جمٛمع اعمدرؾملم واعمح٘م٘ملم. (9)
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واًمِمٕمقر، ٓ أّن شمٚمؽ اًم٘مقة طم٤مضة ذم اعمراشم٥م اًمًٗمغم ُمـ اًمقضمقد، ًمٞمتامؿمك ُمٕمٝم٤م ومْم٤مء 

ًمف ُمْمٛمقن اًمقطمل، دون شمّمقيره، ًمٞمٕمٛمؾ اًمٜمٌل قمغم ، وقمٜمده٤م يؽمك ‘قم٘مؾ اًمٜمٌل

 شمّمقيره سمِمٙمؾ يٗمٝمٛمف اعمٕم٤مسون ُمـ ىمقُمف وضمٞمٚمف.

سمٛمٕمٜم٤مه  ‘ومٝمؾ يم٤من ذًمؽ اعمٌدأ اًمٖمٞمٌل اًمذي يٜمزل اًمقطمل، ويٙمِمٗمف ًمٚمٜمٌل إيمرم

وُمْمٛمقٟمف وحمتقاه، قم٤مضمزًا قمـ إٟمزاًمف سمِمٙمؾ صحٞمح ويم٤مُمؾ، وـمٌٕمف وشمّمقيره ذم ىم٤مًمٌف 

ل سمِمٙمؾ يٗمٝمٛمف اعمٕم٤مسون ًمف، وُمٓم٤مسم٘م٤ًم وصحٞمح٤ًم قمٜمد اًمٚمٗمٔمل قمغم صٗمح٦م ذهـ اًمٜمٌ

 إضمٞم٤مل اًم٘م٤مدُم٦م واعم٘مٌٚم٦م، وأن يٙمقن ـ سم٤مظمتّم٤مر ـ ُمٗمٝمقُم٤ًم ًمٚمجٛمٞمع؟

وًمٗمٝمؿ هذا اعمٕمٜمك يٛمٙمٜمٜمل اًمتٛمثٞمؾ سم٤محل٤مؾمقب، اًمذي هق رء ُم٤مدي، يٜمٔمؿ قمغم 

دة ُمـ  أؾم٤مس ُمـ رىمؿ اًمّمٗمر واًمقاطمد ُمـ ىمٌؾ أٟمٔمٛم٦م )اًمقيٜمدوز(، وٛمـ ؿمٌٙم٦م ُمٕم٘مَّ

قُم٤مت، ُمـ ظمالل سمرٟم٤مُم٩م آظمر، ُمـ ىمٌٞمؾ: )وورد( ُمثاًل، ويتؿ حتقيٚمٝم٤م إمم طمروف اعمٕمٚم

وًمٖم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم، يم٤مًمٕمرسمٞم٦م واًمالشمٞمٜمٞم٦م، وهمػممه٤م. وم٤محل٤مؾمقب ٓ يٕمٛمؾ ُمـ همػم سمرجم٦م أو ظمّط 

د ًمف اًمّم٤مٟمع واعمؼمُم٩م احلروف، إٓ أن ُم٤ًمر ذًمؽ يتّؿ قمؼم اًمّمٗمر  ُمٕملّم، وإٟمام حيدِّ

رٟم٦م(، ومتتحّقل إمم طمروف قمرسمٞم٦م، أو وم٤مرؾمٞم٦م، أو ٓشمٞمٜمٞم٦م، واًمقاطمد )سمقاؾمٓم٦م إدوات اعم

 ووراء ذًمؽ إرادة وإيٕم٤مز ُمـ إص٤مسمع، وشمدسمػم ظم٤مًمؼ. 

هٜم٤مك وؾم٤مئط وقمٚمؾ ـمٌٞمٕمٞم٦م، إٓ أن شمدسمػم احلروف ُمٜمت٥ًم إًمٞمف أيْم٤ًم. إّن هذا اعمث٤مل 

٤مر إٟمام هق ًمتِمٌٞمف اعمٕم٘مقل سم٤معمحًقس، وٓ ٟمريد ُمـ ورائف إصم٤ٌمت اعمثٚمٞم٦م. ومٝمق ًمٗمٝمؿ ُمً

 اًمقطمل، أُم٤م طم٘مٞم٘م٦م اًمقطمل ومٌمٌء آظمر.

ـّ إمم  وأُم٤م ُم٤م ذيمره ُمـ أن صدر اعمت٠مهللم ىم٤مل سمِم٠من اًمقطمل: طمذاِر أن يذه٥م سمؽ اًمٔم

أّن اًمٜمٌل يم٤من يًتٛمع إمم اًمقطمل ويمالم اهلل ُمـ ضمؼمئٞمؾ، يمام شمًٛمع أٟم٧م يمالم اًمٜمٌل أو 

دة ًمٚمٜمٌل. هٞمٝم٤مت، وم٠ميـ يم٤من جمّرد ُم٘مٚمٍِّد جلؼمئٞمؾ، يمام أّن إُّم٦م ُم٘مٚمِّ  ‘شمتّمّقر أن اًمٜمٌل

هذا ُمـ ذاك؟ ومٝمام ٟمققم٤من ُمت٤ٌميٜم٤من. وإّن اًمت٘مٚمٞمد ٓ يٙمقن أسمدًا ُمـ اًمٕمٚمؿ إصٞمؾ واًمًامع 

 احل٘مٞم٘مل.
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ٓ ؿمّؽ ذم أن ؾمامع يمالم اهلل ًمٞمس يمًامع يمالم اإلٟم٤ًمن. إٓ أّن هذه اًمٕم٤ٌمرة، اًمتل 

ل اًمٜمٌقي خيتٚمػ قمـ ىم٤مهل٤م صدر اعمت٠مهللم، هل ذم ؾمٞم٤مق شمثٌٞم٧م اًمٜمٔمري٦م اًم٘م٤مئٚم٦م سم٠مّن اًمقطم

وطمل اًمٜمحؾ اظمتالف اًمًامء قمـ إرض. ٓ ؿمّؽ ذم أّن ُم٤م ومٝمٛمف اعمٕم٤مسون ًمٚمٜمٌل ُمـ 

ذًمؽ اًمقطمل مل يٙمـ إٓ ضمزءًا ُمـ احل٘مٞم٘م٦م، اًمتل يم٤مٟم٧م شمتجغم قمغم ُمراطمؾ، شمٌٕم٤ًم ًمت٘مدم 

اًمتج٤مرب اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واٟمٙمِم٤مف احل٘م٤مئؼ اًمتل يم٤مٟم٧م هم٤مئ٦ٌم قمـ إضمٞم٤مل اًم٤ًمسم٘م٦م. وقمغم طمّد 

يمّؾ ُمـ يم٤من طمّٔمف ذم اًمٕمٚمقم أوومر يم٤من ٟمّمٞمٌف ُمـ قمٚمؿ اًم٘مرآن »ًمراهم٥م اإلصٗمٝم٤مين: شمٕمٌػم ا

. وسمٜم٤مء قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة ىم٤مل اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل، ذم سمٞم٤من أمهٞم٦م هتذي٥م اًمٜمٗمس وشم٠مصمػم شأيمثر

يمّؾ ُمـ يم٤من شمٜمزهف وشم٘مّدؾمف أيمثر يم٤من دمكم اًم٘مرآن ًمف »ذًمؽ قمغم ومٝمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: 

 . شأوومر أيمثر، وطمٔمف ُمـ احل٘م٤مئؼ

إّن ٟم٘مديمؿ هذا ضمٞمد سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمتٗمًػم اًمت٘مٚمٞمدي ًمٚمقطمل، إٓ أٟمف ٓ يٜمٗمع ذم ٟم٘مض 

اًمٙمالم اإلهلل، وإصم٤ٌمت قمدم ىمداؾم٦م مجٞمع يمٚمامت اًم٘مرآن، وُم٤م شمٌع ذًمؽ ُمـ 

 آؾمتٜمت٤مضم٤مت.

 

 دٚز اخلٝاٍ يف ظاٖس٠ ايٛسٞ

ذي أىم٤مُمف ُمع إّن يمّؾ اًمٙمالم يدور طمقل ُمٚمؽ اًمقطمل، وٟمقع آرشم٤ٌمط اًم ؿٚل هوش:

رؾمقل اهلل. وم٢مذا دم٤موزٟم٤م احلِمقي٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م مل يذه٥م أّي واطمٍد ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م ـ اسمتداًء ُمـ 

اًمٗم٤مرايب إمم اسمـ ؾمٞمٜم٤م واخلقاضم٦م ٟمّمػم اًمديـ اًمٓمقد، وصدر اعمت٠مهللم اًمِمػمازي ـ إمم 

إُمٙم٤من ٟمزول اًمقطمل قمغم اًمٜمٌل، دون شمقؾمط ىمّقة اخلٞم٤مل. وإذا يم٤من هٜم٤مك ضمؼمئٞمؾ ومالسمد 

د وحيي ذم ىمّقة اخلٞم٤مل اًمتل يتٛمتع هب٤م اًمٜمٌل، أي طمتك قمغم هذا اًمٗمرض أٟم ًّ ف يم٤من يتج

                                                 
 .41ُم٘مدُم٦م ضم٤مُمع اًمتٗم٤مؾمػم:  (9)

ٗم٤مت اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل  ؛19ذح دقم٤مء اًمًحر:  (4) : 9ويمذًمؽ شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ٟم٘ماًل قمـ ُم١مًمَّ

994. 
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يٚمٕم٥م اخلٞم٤مل دورًا ذم ومتح اًمٓمريؼ جلؼمئٞمؾ، ومتٜمحف صقرة وصٗم٦م، وإذا يم٤من ي٘مقم سمٕمٛمؾ 

ومٝمق ٓ يتج٤موز )إقمداد( اًمٜمٌل ًمٚمقصقل إمم )اًمٕمٚمؿ إصٞمؾ(، ٓ أن يٙمقن اًمٜمٌل جمّرد 

 روس، ًمٞمٜم٘مٚمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ إمم اًمٜم٤مس.شمٚمٛمٞمذ يتٚم٘مك قمغم يده اًمد

إّن ظمالىمٞم٦م ىمّقة اخلٞم٤مل، وإقمداد اًمذهـ واًمْمٛمػم اًمٜمٌقي، ٓ يٕمٜمل أّن اًمقطمل اًمٜمٌقي 

قم٤ٌمرة قمـ هقي٦م ظمٞم٤مًمٞم٦م ُمِمقسم٦م سم٤معم٤مدة، سمؾ إّن ًمٚمخٞم٤مل دور اًمققم٤مء ًمتٚم٘مل اًمٕمٚمقم ُمـ 

ٓ أّن  اخل٤مرج، وآصٓم٤ٌمغ سمّمٞمٖمتٝم٤م. وإّن هذه اًمّمٌٖم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم عمًتقى إدراك اًمٜم٤مس،

هذا اعمًتقى ىمد أصمَّر ذم اًمقطمل، وومرض قمٚمٞمف ىمٞمقدًا. وُمـ هٜم٤م ٟمجد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ي٘مقل: 

ؿْ ﴿ َ َِلُ ٌَغِّ ُٔ
ِٚن َؿْقِمِف فِ ًَ

ُشقٍل إِٓ بِِِ َْٚ ِمـ رَّ ِْ (. وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: إّن 7﴾ )إسمراهٞمؿ: َوَمٚ َأْرَش

ذم.  ًمٚمٜمٌل حمقري٦م ودورًا ىم٤مسماًل، وًمٞمس ًمف دوٌر وم٤مقمكم أو شمٍمُّ

عم٤م يم٤من اهلل شمٕم٤ممم ُمٓمٚمؼ وهمػم حمدود، »ي٘مقل اًمِمٞمخ ُمٜمتٔمري ذم حتٚمٞمؾ هذه اًمٜم٘مٓم٦م: 

وعم٤م يم٤من وضمقده شمٕم٤ممم همػم ُمتٜم٤مٍه، ويم٤من اعمتٚم٘مل وؿمخص اعمٙم٤مؿمػ حمدودًا وُمتٜم٤مهٞم٤ًم، وم٢مّن 

حمقري٦م ودور يمّؾ ُمٙم٤مؿمػ وُمِم٤مهد وص٤مطم٥م وطمل وإهل٤مم، ذم شمٚم٘مل احل٘مٞم٘م٦م، إٟمام هق 

رًا، أو أن ٟم٘مّر ًمف إُمريـ ُمٕم٤ًم، ًمٞمٚمزم ُمـ دور ىم٤مسمكم وُمًت٘مٌؾ، وًمٞمس د ورًا وم٤مقمٚمٞم٤ًم وُم١مصمِّ

إٟم٤ًمٟم٤ًم يم٤مُماًل، واقمت٤ٌمر يمت٤مسمف اإلهلل سمنمي٤ًم، وأٟمف يم٤من ُم١مصمِّرًا  ‘ذًمؽ ـ ُمثاًل ـ اقمت٤ٌمر اًمٜمٌل

ذم شمّمقيره وصٞم٤مهم٦م ُمٕمٜم٤مه ذم إـم٤مٍر ًمٗمٔمل، أو أن شم١مصمِّر ومٞمف طم٤مٓشمف واٟمٗمٕم٤مٓشمف اًمٜمٗمًٞم٦م ُمـ 

إُمر قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ مت٤مُم٤ًم، وم٢مّن ذًمؽ اعمٕمٜمك واًمّمقرة  اًمنور واًمٖمْم٥م. سمؾ إن

اًمتل حيّمؾ قمٚمٞمٝم٤م اعمٙم٤مؿمػ وص٤مطم٥م اًمقطمل واإلهل٤مم ذم قم٤ممل اًمٕم٘مؾ واخلٞم٤مل هل اًمتل 

ختٚمؼ طم٤مًم٦م اًمٗمرح واًمنور، أو آؾمتٞم٤مء واًمٖمْم٥م، قمٜمد اعمٙم٤مؿمػ واعمقطمك إًمٞمف، وم٢من 

٤مًمٞم٦م، واًمتل شمٙمقن ردود ومٕمٍؾ اًمنور واًمٗمرح، وآؾمتٞم٤مء واًمٖمْم٥م، ُمـ احل٤مٓت آٟمٗمٕم

قمغم أومٕم٤مل. ومٝمل ًمذًمؽ ُمـ اًمّمٗم٤مت ذات اإلو٤موم٦م، واًمتل حتت٤مج إمم ـمروملم. ومالسمّد أن 

يٙمقن هٜم٤مك رء ُمزقم٩م، ومٞمقرصمٜم٤م اًمٖمْم٥م، أو ُمٗمرح، ومٞمؽمك ومٞمٜم٤م اٟمٓم٤ٌمقم٤ًم طمًٜم٤ًم. وذم ُم٤م 
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يتٕمٚمؼ سمح٤مًم٦م اًمقطمل، طمٞم٨م اًمٗمٜم٤مء واًمٙمِمػ اًمت٤مم، سمؾ هق اًمٙمِمػ اًمٜمٌقي إشمؿ، ٓ 

آٟمٗمٕم٤مل ذم صٞم٤مهم٦م احل٘مٞم٘م٦م اًمتل يتّؿ احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م، طمتك  قن هٜم٤مك إُمٙم٤من ًمتدظمؾيٙم

وإن يم٤مٟم٧م شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م اعمٜمٙمِمٗم٦م ىمد ؿمٖمٚم٧م سم٤مل اًمٜمٌل وذهٜمف ىمٌؾ اٟمٙمِم٤مومٝم٤م ًمف سم٤مًمٙمِمػ 

 .شاًمت٤مم، أو يم٤من طمزيٜم٤ًم أو ومرطم٤ًم ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م

ٚمقطمل ويمالم اًمديمتقر وقمٚمٞمف هٜم٤مك اظمتالف طم٤مدٌّ سملم شمٗمًػم وومٝمؿ ه١مٓء اًمٕمروم٤مء ًم

هوش، وم٢مّن ه١مٓء ٓ ي٘مقًمقن ذم حتٚمٞمٚمٝمؿ ًمٔم٤مهرة اًمقطمل: إن سمٕمض هذه اًمٙمِمقوم٤مت 

ىمد يتٓمرق إًمٞمٝم٤م اخلٓم٠م، أو أهن٤م ختْمع ًمت٠مصمػم اًمث٘م٤موم٦م اعمٕم٤مسة، أو أن يٙمقن هٜم٤مك اظمتالف 

ًمٞمس هٜم٤مك أّي ومرق ذم اعم٤ًمئؾ اًمديٜمٞم٦م اًمٍموم٦م، ُمـ »سملم أضمزاء اًمقطمل، سمؾ ي٘مقًمقن: 

صٗم٤مت اهلل، واحلٞم٤مة سمٕمد اعمقت، وُم٤م ي٘مع ذم هذا اًمٕم٤ممل واعمجتٛمع اإلٟم٤ًمين ُمـ ىمٌٞمؾ: 

اعم٤ًمئؾ؛ وذًمؽ ّٕن قم٤ممل اًمٙمِمػ واًمقطمل ٟمقع ُمـ اًمٕمٌقر ُمـ أومؼ قم٤ممل اعم٤مدة واًمًٞمٓمرة 

قمٚمٞمف ُمـ إقمغم إمم إؾمٗمؾ، سم٤مًمٕمٚمؿ احلْمقري اًمذي ٓ شمًؽمه احلج٥م، ويتؿ ومٞمف 

ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمٚمؿ احلْمقري ٓ جم٤مل ٓطمتامل اخلٓم٠م اإلذاف قمغم اًمزُم٤من واعمٙم٤من. وذم 

 .شوقمدم اإلص٤مسم٦م

 

 ايٓيّب بني سؿاز ايؿٛز ٚسؿاز ايعسف

 إول:ٟمٌل اإلؾمالم يم٤من يامرس اًمٜمٌّقة ذم إـم٤مٍر ُمـ طمّم٤مريـ:  إنّ  يَقل هوش:

طمّم٤مر اًمّمقر؛ إذ يم٤من حيّد اعمٙمِمقوم٤مت همػم اعمّمّقرة أو اعمحّمقرة، ويْمع اًمالُمٙم٤من ذم 

طمّم٤مر اًمٕمرف، اًمذي يم٤من يْمٗمل قمغم قمداًمتف وؾمٞم٤مؾمتف صٌٖم٦م  وافثٚين:ين. فمرٍف ُمٙم٤م

 اعمحٚمٞم٦م واًمٕمٍمي٦م، ويٚمًٌٝم٤م صمقب اًم٘مقاٟملم اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمْمٞمؼ.

                                                 
 .9ذم آؾمتٗمت٤مءات:  طمًلم ُمٜمتٔمري، أضمقسم٦م قمـ شم٤ًمؤٓت سمِم٠من ٟمٔمري٦م اًم٘مرآن واًمقطمل، يمتٞم٥م (9)

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (4)
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وؾم١ماًمٜم٤م: أيـ يٙمٛمـ هذا احلّم٤مر؟ هؾ هق ذم شمقفمٞمػ اًمٚمٖم٦م واًمث٘م٤موم٦م، اًمتل شمريد 

ٟمٌّل يْمٓمر إمم  ضمٕمؾ ُم٤م شمروم سمٞم٤مٟمف ىم٤مسماًل ًمٚمٗمٝمؿ واًمت٠مصمػم؟ ومٝمذا ًمٞمس هق حمؾ اًمٜمزاع. ومٙمّؾ 

صٞم٤مهم٦م ُمراده ذم ىم٤مًم٥م ُمـ اًمٙمٚمامت اًم٤ًمئدة سملم اًمٜم٤مس. ومحٞم٨م إّن إًمٗم٤مظ أدوات 

ُع أي إٟم٤ًمن أن يًتٖمٜمل قمٜمٝم٤م ذم ُم٘م٤مم اًمتٗمٝمٞمؿ واًمتٗم٤مهؿ. وُمـ هٜم٤م ٟمجد  ًَ ًمٚمتٗم٤مهؿ ٓ َي

حٝم٤م، أو يتج٤موز قمٜمٝم٤م  ده٤م، أو يّمحِّ اًم٘مرآن أطمٞم٤مٟم٤ًم يًتخدم ٟمٗمس يمٚمامت خم٤مـمٌٞمف، ومٞم١ميمِّ

 أو يرومْمٝم٤م سم٤معمّرة. ؾم٤ميمت٤ًم،

وذم هذا اًمًٞم٤مق ٟمجد أن أؾم٤ٌمب اًمٜمزول هل ُمـ احل٘م٤مئؼ اًمتل ٓ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مره٤م؛ ّٕن 

ظمٚمقد اًم٘مرآن ٓ يٕمٜمل أن ُمٗم٤مهٞمؿ اًمقطمل أضمٜمٌٞم٦م قمـ طم٘م٤مئؼ اًمٕمٍم، وأّن هذا اًمٙمت٤مب 

اًمًاموي ىمد شمٕمّرض إمم سمٞم٤من أُمقر جمّردة قمـ ذهٜمٞم٦م وشمٗمٙمػم اعمجتٛمع اًمذي ظم٤مـمٌف. ومٛمـ 

آي٦ٍم حتدصم٧م قمـ ُم٤ًمئؾ ُمتٜمّققم٦م مل يتٜم٤مول ُم٤ًمئؾ ذًمؽ اًمٕمٍم،  1411ؾمقرة و 997سملم 

ٝمٝم٤م أهؾ ذًمؽ اًمٕمٍم ًمٚمٜمٌل إيمرم  ، إٓ ٟمزٌر ىمٚمٞمؾ ُمٜمٝم٤م.‘وإؾمئٚم٦م اًمتل وضمَّ

وقمٚمٞمف صحٞمٌح أّن اخلّمقصٞم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمزُم٤مٟمٞم٦م ًمذًمؽ اًمٕمٍم ىمد دمٚم٧َّم ذم هذه 

ًٚ: ًمٞم٧ًم ُم٘مٞمِّدة. أوًٓ:اعمقارد اًم٘مٚمٞمٚم٦م، إٓ أهن٤م  إّن اًم٘مًؿ إهؿ وإيمؼم ُمـ آي٤مت  وثٕٚٔ

اًم٘مرآن حيتقي قمغم اعم٤ًمئؾ اًمٕم٤مُم٦م، اًمتل شمتحّدث قمـ اعم٤ًمئؾ آقمت٘م٤مدي٦م، وإطمٙم٤مم 

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م، وإومٙم٤مر، وإؾم٤مًمٞم٥م، واًمًػم واًمًٚمقك، وإظمالق اًمٗمردي٦م وآضمتامقمٞم٦م.

اًمذي صّقر  وأُم٤م ُم٤م ذيمره قمـ واىمٕمٞم٦م اًمقطمل ووىمققمف ذم طمّم٤مر ُمـ اًم٘م٤مًم٥م اًمٕمرذم،

قمداًمتف وؾمٞم٤مؾمتف، وُمٜمحٝم٤م صٗم٦م قمٍمي٦م وحمٚمٞم٦م، وأًمًٌٝم٤م صمقسم٤ًم وٞم٘م٤ًم، ىمقاُُمف اًم٘مقاٟملم 

ف إمم هذا اًمٙمالم سمِم٠من اًم٘مرآن )دون  اًم٘مٌٚمٞم٦م، ومٌٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمٜم٘مد اًمذي يقضمَّ

. وقمغم ومرض صح٦م شمٗمًػم مجٞمع احلدي٨م(، جي٥م محؾ ذًمؽ قمغم إظمٓم٤مء اًمتٗمًػمي٦م

                                                 
ُمـ ؾمقرة  17( هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اًمٜمامذج قمغم هذه إظمٓم٤مء اًمتٗمًػمي٦م: وُمـ ذًمؽ شمٗمًػم أي٦م 9)

ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م، سمِم٠من يمٚمٛم٦م )ص٤مهمر(، وقمنمات اعمقارد إظمرى، اًمتل أؿم٤مر  49اًمٜم٤ًمء، وأي٦م 
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أن يٖمدو وؾمٞمٚم٦م  اًمّمقرة ـ ويمام أّن سم٢مُمٙم٤من اًمِمٛمقل اعمٕمٜمقي هذه اعمقارد وم٢مٟمف ذم هذه

شمٗمًػمي٦م قمٍمي٦م ُمٜمٝمجٞم٦م ـ سم٢مُمٙم٤من يمِمػ اعمالك وضمقهر احلٙمؿ أن يٙمقن واطمدًا، ُمـ 

ـمرق اخلروج ُمـ اعمحدودة اًمت٤مرخيٞم٦م واجلٖمراومٞم٦م، واًمتل ذيمرت شمٗمّمٞمالهت٤م وشمقوٞمح٤مهت٤م 

 .ذم ُمقوٍع آظمر

و اًمٜمٌل( سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ويٛميض ذًمؽ اًمٕمرف ُم٤م إن يتٙمٚمؿ اهلل )أ ؿٚل د. هوش:

اًمٕمريب، يٙمقن ىمد ىمٌؾ ُمًٌ٘م٤ًم اًمٙمثػم ُمـ اًم٘مٞمقد. وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: إّن إًمٗم٤مظ وإْن 

يم٤مٟم٧م ُمـ اًمٜمٌل، إٓ أّن اًمتّمّقرات واعمٗم٤مهٞمؿ هل٤م ُمّمدر آظمر. وإّن هذه اًمتّمّقرات 

اًمٕمرف وأداب  واعمٗم٤مهٞمؿ شمٗمرض ىمٞمقده٤م قمغم شمّمدي٘م٤مشمف. وهٙمذا إُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم

اًم٤ًمئدة ذم قمٍم اًمٜمٌل، اًمتل مل شمٙمـ ُمـ أومْمؾ أداب اعمقضمقدة أو اعمتّمّقرة واعمٛمٙمٜم٦م 

أسمدًا، وًمٙمـ أيمثره٤م ُأىِمّر ُمـ ىمٌؾ اًمِم٤مرع، وايمت٧ًٌم صٗم٦م إطمٙم٤مم اإلهلٞم٦م. إّن ًمٖم٦م وطمل 

                                                                                                                            
ون اعمٕم٤مسون، واًمتل ذيمرت سمٕمْمٝم٤م ذم  ش.اًم٘مرآن واًمتٗمًػم اًمٕمٍمي»يمت٤ميب  إًمٞمٝم٤م اعمٗمنِّ

َع َظَذ إَْرِض إِٓ بِِْ٘ذِِٕف إِنَّ اهللَ بِٚفَِّْٚس َفَرُؤوٌف ﴿( ُمـ سم٤مب اعمث٤مل ىمقًمف شمٕم٤ممم: 9) ََ اَمء َأن َت ًَّ ُؽ اف ًِ
ّْ َوُي

ِحٔؿٌ  ويمٞمػ يٗمٝمٛمٝم٤م اًمٜم٤مس ذم اًمٕمٍم  ؟. يمٞمػ يم٤من اعمخ٤مـمٌقن ذم قمٍم اًمٜمص يٗمٝمٛمقن هذه أي٦م﴾رَّ

يٗمٝمؿ ُمـ ذًمؽ أن اهلل ُيٛمًؽ اًمًامء سمام ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٙمقايم٥م واًمٜمجقم وإضمرام  احل٤مض؟ ىمد

اًمًاموي٦م، وهذا هق اًمٗمٝمؿ اًم٤ًمذج واًمًٌٞمط؛ واًمٗمٝمؿ أظمر ُمـ اإلُم٤ًمك سم٤مًمًامء يٙمٛمـ ذم ومٝمؿ 

ىم٤مٟمقن اجل٤مذسمٞم٦م، وىمد شمّؿ سمٞم٤مٟمف سمٚمٖم٦م ُمٗمٝمقُم٦م ًمٕمٍم اًمٜمص. وسمذًمؽ يٌٞمح اعمٗمنِّ اعمٕم٤مس ًمٜمٗمًف أن 

ه سمتٗم  ّمٞمؾ وشمقوٞمح أيمثر شمٕم٘مٞمدًا مم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمٗمٝمؿ ذم قمٍم اًمٜمص.يٗمنِّ

وم٢مّن ُمٗمردة اإلُم٤ًمك ذم رأي اعمٗمنيـ اًمٕمٚمٛمٞملم يٛمٙمـ أن شمِمتٛمؾ قمغم ُمٕمٜمك اجل٤مذسمٞم٦م أيْم٤ًم، وإن مل يٙمـ 

ذيري ُمٕمٜمك در پذًمؽ ُمٗمٝمقُم٤ًم ًمٚمٜم٤مس ذم قمٍم اًمٜمص، ويٛمٙمـ اًمرضمقع ذم ذًمؽ إمم ُم٘م٤مًم٦م )ؿمٛمقل 

 ٘مٞمف رسم٤مين )جمٛمقع اعم٘م٤مٓت ذم إطمٞم٤مء ذيمرى آي٦م اهلل ُمػمزا قمكم ومٚمًٗمل(:عمحٛمد قمكم أي٤مزي، وم ،ىمرآن(

 .119 ـ 119

إمم اًمٓمرق اًمتل يٛمٙمـ ُمـ ظمالهل٤م ش ُماليم٤مت أطمٙم٤مم وروش اؾمتٙمِم٤مف آن»( وىمد أذت ذم يمت٤ميب 4)

اًمقصقل إمم اًمت٤مريخ ُمـ ظمالل اًمّمٌٖم٦م اًمٕم٤مُم٦م، دون اًمت٠مصمر سمث٘م٤موم٦م اًمٕمٍم، أو آًمتزام سمٛمثؾ هذه 

 إُمقر.
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 اًمٜمٌل قمرسمٞم٦م. واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمرآة ًمث٘م٤موم٦م اًمِمٕمقب اًمٕمرسمٞم٦م.

قيره، سم٠مّن مجٞمع ُم٤م يم٤من حيدث ذم قمٍم اًمٜمٌل يم٤من اًمٜمٌل ي٘مدُمف مل يٙمـ إُمر يمام شمّؿ شمّم

ذم اًم٘مرآن سمقصٗمف طمالًّ اضمتامقمٞم٤ًم وقم٤مدًٓ. ومٝمٜم٤مك ُمٜمف ُم٤م ورد ذم احلدي٨م، ومل يِرْد ذم 

اًم٘مرآن. وٓ ؿمّؽ أّن وروده ذم احلدي٨م وقمدم وروده ذم اًم٘مرآن مل يٙمـ اقمت٤ٌمـمٞم٤ًم. ويٛمٙمـ 

وطمل اًم٘مرآن إٟمام يم٤مٟم٧م ًمٖم٤مي٦م. وُمـ هٜم٤م يرى اًم٘مرآن  اًم٘مقل سمٙمؾ صم٘م٦م: إّن هذه آٟمت٘م٤مئٞم٦م ذم

أطمٞم٤مٟم٤ًم قمدم ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذيمر شمٚمؽ احلقادث ًمٌٞم٤من شمٚمؽ اعم٘م٤مصد، وخيت٤مر ذيمر طمقادث أظمرى 

أٟم٥ًم ًمٌٞم٤من اعم٘م٤مصد اًم٘مرآٟمٞم٦م. وهذا هق احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إطمٙم٤مم أيْم٤ًم. ومٛمثاًل: شمّؿ سمٞم٤من 

آرشمداد. وشمّؿ احلدي٨م قمـ طمٙمؿ اًمزٟم٤م، واًمنىم٦م، وًمٙمٜمف ؾمٙم٧م قمـ طمٙمؿ اًمرضمؿ، و

م شمقوٞمح٤ًم سمِم٠من ظمّمقصٞم٤مت دي٦م اعمرأة واًمرضمؾ، وشمرك سمٞم٤مهن٤م  ُم٤ًمئؾ اًمدي٦م، وًمٙمٜمف مل ي٘مدِّ

ًمًٜم٦ّم اًمٜمٌل، وأطمٙم٤مُمف احلٙمقُمٞم٦م. وشم٤مرًة شمذيمر ُمع سمٞم٤من قمٚمتٝم٤م، وإّن هذه اًمتٕمٚمٞمالت شمْمع 

 .اًمٜم٘م٤مط ومقق احلروف، وشم٤ًمقمد اًمٗم٘مٞمف اًمٌّمػم واعمدرك خلّمقصٞم٤مت اًمٚمٖم٦م

م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمٚمقًٓ قمٛمٚمٞم٦م ذم جم٤مل اعم٤ًمئؾ آضمتامقمٞم٦م، وسم ٕم٤ٌمرة أظمرى: ىمدَّ

وشمقصٞمػ طمقادث اًمٕمٍم. وهق يّمقغ احلقادث ـ ذم اًمٖم٤مًم٥م ـ سمِمٙمؾ إمج٤مزم، يٛمٙمـ 

دمريده٤م. واعمٚمٗم٧م أٟمٜم٤م ٟمجد أن ُم٤م شمّؿ اٟمت٘م٤مؤه ذم اًم٘مرآن ُمـ سملم مجٞمع ُم٤م وىمع ُمـ احلقادث 

ٞمؿ ُم٤م يّمٚمح درؾم٤ًم ًمٕمٍمٟم٤م اًمراهـ، يمام هق احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٙمثػمة ٓ يزال حيٛمؾ ُمـ اعمٗم٤مه

ًمٚمتٌٜمّل، واًمٔمٝم٤مر، ذم ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م، ًمت٘مدم رؾم٤مئؾ ذم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واًمٕمداًم٦م ذم ىم٤مًم٥م ُمـ 

ْقِل َوُزوراً ﴿اًمٕم٤ٌمرات اعم٘متْم٦ٌم، ُمثؾ: ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ََ ـَ اف رًا مِّ َُ َُقُفقَن ُمْ َٔ ُْؿ َف  ﴾إِِنَّ

َِْؽ ُحُدوُد اهللِ﴿(، وىمقًمف شمٕم٤ممم: 4)اعمج٤مدًم٦م:  ِمُْقا بِٚهللِ َوَرُشقفِِف َوتِ ْٗ )اعمج٤مدًم٦م:  ﴾َذفَِؽ فُِت

ٟمجد ـ ُمثاًل ـ ذم  واًمتل هل أيمثر شم٠مصمػمًا ُمـ ذيمر احلقادث واًمقىم٤مئع ٟمٗمًٝم٤م. وُمـ هٜم٤م (،7

اًم٘مرآن اًمتذيمػم سم٤معم١مُمٜملم، واًمٙم٤مومريـ، واعمٜم٤موم٘ملم، واًمٞمٝمقد، واًمٜمّم٤مرى، سمٙمثرة، دون ذيمر 

                                                 
 .914راضمع: حمٛمد قمكم أي٤مزي، وم٘مف پژوهل ىمرآن، درآُمدي سمر ُم٤ٌمين ٟمٔمري آي٤مت إطمٙم٤مم:  (9)
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ٞم٤مت، وإٟم ام يٙمتٗمل سمذيمر إوص٤مف؛ ًمٞمٛمٙمـ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم ُمّم٤مدي٘مٝم٤م ذم يمّؾ زُم٤من اعمًٛمَّ

إٟمف مل جيٕمٚمف ًمزُم٤من دون »، طمٞم٨م ي٘مقل: ×وُمٙم٤من. ورسمام يِمػم إمم هذا اإلُم٤مُم اًمرو٤م

 .شزُم٤من،... ومٝمق ذم يمّؾ زُم٤مٍن ضمديد

 

 ايٛسٞ بني َؿّٗٛ ايٓصٍٚ َٚكٛي١ ايبػس١ٜ

ُمـ أظمذ ُمٗمٝمقُمل )اًمٜمزول( يٜمٌٖمل قمدم آسمتٕم٤مد يمثػمًا. ٓسمد  يَقل هوش:

و)اًمٌنمي٦م( سمٜمٔمر آقمت٤ٌمر ذم ومٝمؿ ُمٕمٜمك اًمقطمل، واقمت٤ٌمر يمّؾ ُم٤م ومٞمف )سمنمي٤ًم(. وهذا هق 

 قملم شمٕم٤مًمٞمؿ اًم٘مرآن وإرؿم٤مداشمف.

إذا يم٤من ُمـ اعم٘مرر أن يٙمقن اًمقطمل سمنمي٤ًم سم٠ممجٕمف مل شمٙمـ هٜم٤مك ُمـ طم٤مضم٦م إمم إو٤موم٦م 

اًم٘مٞمقد شمث٧ٌم أّن ٟمزوًمف مل يٙمـ ُمـ  مجٞمع اًم٘مٞمقد قمغم جمٛمقع يمٚمامت ٟمزول اًمقطمل. إّن هذه

ؾمٜمخ ٟمزول اعمٓمر واًمٚم٤ٌمس واحلديد واعم٤مء، وٓ وطمٞمف ُمـ ؾمٜمخ اًمقطمل اًمٓمٌٞمٕمل 

 واًمٖمريزي واعم٤مدي. وهذه إُمقر هل اًمتل شمًتٗم٤مد ُمـ أي٤مت اًمت٤مًمٞم٦م:

ـ مل شمٙمـ هٜم٤مك ضورة إمم اًمت٠ميمٞمد قمغم أّن شمٕمٚمٞمٛمف ىمد يم٤من قمغم يد ُمٚمؽ ؿمديد 9

ٍة ﴿ؼ إقمغم: اًم٘مقى، وأٟمف ذم إوم ََُقى * ُذو ِمرَّ ُف َصِديُد اف َّ َِّ إِْن ُهَق إِٓ َوْحٌل ُيقَحك * َظ

 (.4ـ  7)اًمٜمجؿ:  ﴾َؾْٚشَتَقى * َوُهَق بُُِٕٚؾِؼ إَْظَذ 

َفُف ﴿ـ اًمت٠ميمٞمد اخل٤مص ُمـ ظمالل اًم٘مقل سم٠مٟمف ٟمزل سم٠مُمر اهلل قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل: 4 زَّ َٕ ُف  َّٕ َؾِ٘

ٌَِؽ بِِْ٘ذِن اهللِ ِْ  (.94)اًمٌ٘مرة:  ﴾َظَذ َؿ

ـ إّن وطمل اهلل يٜم٤مًمف وزم اهلل دون همػمه. وإّن وٓي٦م اهلل هل اًم٘مٞمد واًمنمط ًمٚمٜمزول 1

غَ ﴿وشمقزم اًمّم٤محللم:  ٚحِلِ َل افَُِتَٚب َوُهَق َيَتَقػَّ افهَّ زَّ َٕ َِّٔل اهللُ افَِّذي 
)إقمراف:  ﴾إِنَّ َوفِ

991.) 

                                                 
 .14: 4قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م  (9)



 الوحي والظاهرة القرآنية ....................................................... 491

ْؿ ﴿ل إًمٞمف: ـ إٟمف سمنٌم، وًمٙمـ أّي سمنم؟! إذ يتٛمٞمز ُمٜمٝمؿ سم٤مًمقطم7 ُُ ُِ ْث ٚ َبَؼٌ مِّ َٕ اَم َأ َّٕ ُؿْؾ إِ

 (.991)اًمٙمٝمػ:  ﴾ُيقَحك إَِلَّ 

ِٞ ـَِتٚبًٚ ﴿ـ حيٍم وي٘مٍم يمٚمٛم٦م اهلل قمغم ٟمزول اًمٙمت٤مب: 1 ـَ احَلِدي ًَ َل َأْح زَّ َٕ  ﴾اهللُ 

 (.41)اًمزُمر: 

، وـمف: 44(، ويتٚمق اًم٘مرآن سمتحريؽ اًمٚم٤ًمن )اًمٙمٝمػ: 91ـ أو سم٘مٞمد اًمًٛمع )ـمف: 1

(، أو اًمِمٞم٤مـملم 94وطمٞمف ًمٞمس ُمـ ىمٌٞمؾ اًمقطمل إمم اًمًامء )ومّّمٚم٧م:  (. وإنّ 997

 (.949)إٟمٕم٤مم: 

إّن هذه اًم٘مٞمقد، وىمٞمقٌد همػُمه٤م، شمث٧ٌم أّن اًمقطمل ًمٞمس ُمـ ؾمٜمخ اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف 

اعم٤مدي٦م واًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، يمام طم٤مول شمّمقيره ُمـ يمقٟمف سمنمي٤ًم مت٤مُم٤ًم، وإٓ يم٤من ُم٤ٌمطم٤ًم ًمٚمجٛمٞمع، 

إًمٞمف، وشمٙمقن ـمري٘م٦م طمّمقًمف ُمٕمٚمقُم٦م ًمٚمجٛمٞمع، ذم طملم أّن  ويت٤ًموى اجلٛمٞمع ذم اًمقصقل

 إُمر سمخالف ذًمؽ.

أضمؾ، ًم٘مد يم٤من اًمٜمٌل إٟم٤ًمٟم٤ًم اؾمتثٜم٤مئٞم٤ًم، ويم٤من ذم اًمٚمٖم٦م اًمديٜمٞم٦م وًمٞم٤ًم ُمـ أوًمٞم٤مء اهلل، إٓ أّن 

يمقٟمف وًمٞم٤ًم ٓ يٚمٖمل يمقٟمف إٟم٤ًمٟم٤ًم؛ وم٢من فمرومٞم٦م اإلٟم٤ًمن ُمـ اًمًٕم٦م سمحٞم٨م يٛمٙمٜمٝم٤م أن دمٛمع 

ي٦م. وإن رطمٞمؼ يمالُمف يِمٝمد سم٠مٟمف ٟمحٚم٦م ذم اًمٕم٤ممل اًم٘مدد، وًمٞمس سمٌٖم٤مء سملم اًمٜمٌّقة واًمقٓ

ر ومٞمف أو ي٘مقًمف  ؾمدرة اعمٜمتٝمك. ويم٤مٟم٧م طمدود صالطمّٞم٤مشمف واؾمٕم٦م أيْم٤ًم. ومٙمّؾ ُم٤م يم٤من يٗمٙمِّ

 حمٙمقٌم قمٚمٞمف سم٤مًمّمّح٦م ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم.

ٟم٤ًم. إّن اإلٟم٤ًمن حيّمؾ قمغم ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ُمـ إرض. يمام حيّمؾ قمٚمٞمف ُمـ اًمًامء أطمٞم٤م

ٌع، إٓ أّن وٓي٦م  ًِ
واعمٝمؿ هٜم٤م أن ٟمٕمرف ؾمٜمخ اًمقطمل اًمٜمٌقي. صحٞمح أّن وقم٤مء اًمٌنمي٦م ُمتَّ

اهلل شمٖمػّم ُم٤مهٞم٦م آرشم٤ٌمط وآًمٞمتف. وم٢مهن٤م وإْن يم٤مٟم٧م ٓ شمٜمٗمل اًمٌنمي٦م، إٓ أهن٤م حتدد ؾمٜمخ 

اًمٜمتٞمج٦م، وشمٌلم ـمقًٓ وقمرو٤ًم ىمدؾمٞم٤ًم همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمخٓم٠م. إن هذا اًمٜمقع ُمـ اًمرؤي٦م واًمٗمٝمؿ 

ؾمالم وأطمٙم٤مم اًم٘مرآن ُيَٞمنِّ قمٚمٞمٜم٤م ومٝمؿ )اًمٔم٤مهرة اًم٘مرآٟمٞم٦م(، ويدومع اًمتٙمٚمٗم٤مت إل

واًمت٠مويالت همػم اًمًٚمٞمٛم٦م، ويٗمتح اًم٘مرآن أُم٤مُمٜم٤م سمقصٗمف ٟمّم٤ًم سمنمي٤ًم ـ شم٤مرخيٞم٤ًم، ويٌلمِّ 
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 صٕمقد وٟمزول ضمٖمراومٞم٦م اًمًامء، شمٌٕم٤ًم ًمّمٕمقد وٟمزول ضمٖمراومٞم٦م إرض.

ٟمٕمرف اًمت٠مصمػم اًمذي يؽميمف هذا اًمت٠ميمٞمد إّن طمدود هذا اًمٙمالم همػم واوح٦م. وم٤معمٝمؿ أن 

قمغم اًمٜمّص اًمٌنمي واًمت٤مرخيل ذم ومٝمؿ اًمنميٕم٦م واؾمتٜم٤ٌمط احلٙمؿ. ًمق ىمٞمؾ: إّن اًمٚمٖم٦م 

اًمديٜمٞم٦م ىمد شمْمّٛمٜم٧م آرشم٤ٌمط سم٤معمجتٛمع، أي إّن هذه اعمٗم٤مهٞمؿ اضمتامقمٞم٦م وشم٤مرخيٞم٦م، وحتٛمؾ 

ف قمغم اًمنموط واًمٔم روف اًمتل ايمتٜمٗم٧م ذم واىمٕمٝم٤م آصم٤مرًا سمنمي٦م. وقمٚمٞمف ٓسمد ُمـ اًمتٕمرُّ

شمٚمؽ إطمٙم٤مم، وأدت إمم صٞم٤مهمتٝم٤م وسمٚمقرهت٤م. ومٛمثاًل: إّن إطمٙم٤مم ىمد سُمّٞمٜم٧م ذم فمرف 

وًمٖم٦م ظم٤مص٦م، ودًٓم٦م ُمٕمّٞمٜم٦م، وإّن فمروف ُمٙم٦م ختتٚمػ قمـ فمروف اعمديٜم٦م، أو إّن هٜم٤مك 

آي٤مت أطمٙم٤مم ٓ يٛمٙمـ ومٝمٛمٝم٤م إٓ سمٕمد اًمتٕمرف قمغم أؾم٤ٌمب ٟمزوهل٤م. وقمٚمٞمف ٓسمد أن ٟم٠مظمذ 

هذه احل٘م٤مئؼ ذم شمنميع إطمٙم٤مم سمٜمٔمر آقمت٤ٌمر. وقمٜمده٤م يٙمقن ُمـ اعم٘مٌقل أن ًمقازم  مجٞمع

شمقضمد ًمٜم٤م ُمٜم٤مظم٤ًم آظمر. وأُم٤م إذا يم٤من اعمراد ُمـ اًمت٤مرخيٞم٦م أّن هذه اًمٜمّمقص همػم ُم٘مٌقًم٦م ذم 

جم٤مل إطمٙم٤مم آضمتامقمٞم٦م ومٝمق ُم٤م ٓ يًٕمٜم٤م اًم٘مٌقل سمف؛ وأهّن٤م قم٤مضمزة قمـ ُمقاصٚم٦م اًمؽماسمط 

ظ، وأٟمف ًمٞمس هل٤م أّي ُمقىمع، وإْن يم٤من قمغم ٟمحق اًمدًٓم٦م اهل٤مدف ذم ىم٤مًم٥م إًمٗم٤م

ذم اًمٕمّمقر إظمرى، ومٝمق جمّرد ادقم٤مء، ٓ يٜمًجؿ ُمع أصؾ ؿمٛمقًمٞم٦م اًم٘مرآن.  اًمتجريدي٦م

وم٤مًم٘مرآن حيٛمؾ رؾم٤مًم٦م قم٤مُم٦م، وٟمداء اضمتامقمٞم٤ًم ظم٤مًمدًا، جلٛمٞمع اًمٕمّمقر وإضمٞم٤مل. وقمٜمدُم٤م 

ْدِل َواإِلْح ﴿ي٘مقل:  ًَ ُْٖمُر بِٚف ٚنِ إِنَّ اهللَ َي اِمَغ ﴿، و﴾ًَ ُٕقْا َؿقَّ ق ـُ ـَ آَمُْقْا  ٚ افَِّذي َ َيٚ َأهيُّ

طِ  ًْ
َِ ؿْ ﴿، و﴾بِٚف ُُ َْٖصُِِحقا َبْغَ َأَخَقْي ُْقَن إِْخَقٌة َؾ ِم ْٗ اَم ادُ َّٕ ـِ َؿد ﴿، و﴾إِ ي َراَه يِف افدِّ ـْ ٓ إِ

ٌَلِّ  ـَ اف ْصُد ِم َ افرُّ ٌَغَّ ـْ أَ ﴿، و﴾تَّ ٚ َأَؾٚء اهللُ َظَذ َرُشقفِِف ِم ُشقِل َوفِِذي مَّ ِف َوفِِرَّ َِّ َرى َؾِِ َُ ْهِؾ اف

ؿْ  ُُ َِٔٚء ِمْ
ًٜ َبْغَ إَْؽِْ قَن ُدوفَ ُُ ْل ٓ َي ـَ ٌِِٔؾ  ًَّ ـِ اف ٚـِِغ َواْب ًَ ََٔتَٚمك َوادَ ْرَبك َواف َُ ، وُمئ٤مت ﴾اف

                                                 
د ُمـ احلج٥م اًمزُم٤مٟمٞم٦م واعمٙم٤مٟمٞم٦م. وسمٕم٤ٌمرة  (9) إّن اعمراد ُمـ اًمدًٓم٦م اًمتجريدي٦م دًٓم٦م اًمٜمص اعمجرَّ

قمغم ُمٗمنِّ اًم٘مرآن واحلدي٨م  أظمرى: جمرد ُمـ مجٞمع ظمّمقصٞم٤مت اًمٕمٍم وذائٓمف. وهق ُم٤م جي٥م

واًمٗم٘مٞمف اعمدىمؼ أن ي٘مقم سمف، وأن يًتخرج هذه اخلّمقصٞم٤مت ُمـ رطمؿ اًمٜمص، ًمٞمتٛمٙمـ ُمـ ظمالل 

 ذًمؽ قمغم ديٛمقُم٦م اًمنميٕم٦م، ُمـ ظمالل يمِمٗمف عماليم٤مت إطمٙم٤مم.
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أي٤مت إظمرى، اًمٜم٤مفمرة إمم إواُمر اًمٕم٤مُم٦م، اًمتل هتدف إمم ؾمٕم٤مدة اإلٟم٤ًمن وهدايتف ذم 

 يمؾ اًمٕمّمقر.

وقمٚمٞمف إذا ىمٞمؾ: إّن اًم٘مرآن ُم١مّرخ ومٝمذا يٕمٜمل أٟمف ٓسمد ُمـ اًمتٕمّرف قمغم فمرف دًٓمتف؛ 

وإذا ىمٞمؾ: إٟمف جلٛمٞمع اًمٕمّمقر وإضمٞم٤مل ومٝمذا ٓ يٕمٜمل أّن هذا يتّؿ دون اٟمٕمٙم٤مس ًمٚمٕمٚمؾ 

واًمٕمقاُمؾ، وُمـ دون اًمتٗم٤مت إمم ُمتٓمٚم٤ٌمت قمٍم اًمرؾم٤مًم٦م، وأٟمف مل شم٠مِت ذم هذا اًم٘مرآن آي٦م 

 ٤مدصم٦م ظم٤مص٦م، وأٟمف يٜمٌٖمل شمّمّقر قمٛمقُمٞم٦م وؿمٛمقًمٞم٦م مجٞمع أي٤مت.ٟم٤مفمرة إمم طمٙمؿ أو طم

 

 املعاٖس ايص١َٝٓ يف ايكسإٓ ايهسِٜ

وقمٜمده٤م ًمـ ٟمتٕمج٥م إذا وضمدٟم٤م شم٘مقيؿ اًم٘مرآن )شم٘مقياًم ىمٛمري٤ًم(، وأٟمف  ؿٚل هوش:

يقضم٥م اًمّمٞم٤مم قمغم مجٞمع اًمٜم٤مس ذم ؿمٝمر رُمْم٤من، أو أن شمتّؿ اًمدقمقة ُمـ ىمٌؾ اهلل جلٛمٞمع 

ر ذم ظمٚم٘م٦م اجلٛمؾ، أو أن حيّدصمٝمؿ قمـ إيالف ىمريش، أو أن خيّص أسم٤م هل٥م اًمٌنم إمم اًمتدسمُّ 

 سم٤مًمٚمٕمـ ُمـ سملم مجٞمع اًمٜم٤مس.

أّي إؿمٙم٤مل ذم أن يتّؿ ووع إطمٙم٤مم قمغم أؾم٤مس ُمـ اًمت٘مقيؿ اًم٘مٛمري، ومٞمٙمقن اًمّمٞم٤مم 

ذم ؿمٝمر ٟمزول اًم٘مرآن، اًمذي ومٞمف اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل هل ظمػم ُمـ أًمػ ؿمٝمر؛ أو ٟمتحدث قمـ 

ٕمروف ذم اًم٤ٌمدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وقمـ قمٔمٞمؿ ظمٚمؼ اًمًاموات قمجٞم٥م ظمٚم٘م٦م اجلٛمؾ، اعم

واعمجّرات؟ إن اًمٗم٤مرق سملم اًمتقصٞمػ اًمث٘م٤مذم وإطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اعمقضمقدة ذم اًم٘مرآن 

يٙمٛمـ ذم أّن اعمجٛمققم٦م إومم شمٜمِم٠م ُمـ اًمٚمٖم٦م واًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وُمع ذًمؽ وم٢مهن٤م همػم 

٦م واطمدة ُمـ سملم قمنمات حمدودة قمغم اًمِمٕمقب اًمٕمرسمٞم٦م، وإّٓ ومٚمَِؿ يتّؿ اٟمتخ٤مب ومئ

 إوص٤مف اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ؟

ِٚن َؿْقِمفِ ﴿قمٜمدُم٤م ي٘مقل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:  ًَ
ُشقٍل إِٓ بِِِ َْٚ ِمـ رَّ ِْ ومٝمذا يٕمٜمل أّن  ﴾َوَمٚ َأْرَش

يمّؾ ٟمٌل ُمْمٓمر إمم سمٞم٤من ُمراده ىم٤مًم٥م ُمـ اًمٙمٚمامت واعمٗم٤مهٞمؿ اًم٤ًمئدة ذم اعمجتٛمع اًمذي 

وؾمٞمٚم٦م إليّم٤مل اعمٕم٤مين ومٚمٞمس هٜم٤مك إٟم٤ًمن يًتٓمٞمع إيّم٤مل  سمٕم٨م ومٞمف. وعم٤م يم٤مٟم٧م اًمٙمٚمامت
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ُمراده دون أن يًتٕملم قمغم ذًمؽ سم٤مًٕمٗم٤مظ اعمتداوًم٦م ذم قمٍمه. وًمذًمؽ ٟمجد اًم٘مرآن يٜم٘مؾ 

حٝم٤م طمٞمٜم٤ًم آظمر، أو  ده٤م طمٞمٜم٤ًم، ويّمحِّ أطمٞم٤مٟم٤ًم قملم اًمٙمٚمامت اعمًتٕمٛمٚم٦م قمٜمد خم٤مـمٌٞمف، ومٞم١ميمِّ

 يًٙم٧م قمٜمٝم٤م، أو يرّده٤م سم٤معمٓمٚمؼ.

وم٢مّن درك احل٘م٤مئؼ اًمت٤مرخيٞم٦م ًمٕمٍم اًمٜمزول ٓ يٜمحٍم ذم هذا إُمر؛ وُمـ ضمٝم٦م أظمرى 

وم٢مّن اًم٘مرآن ٟمزل ذم رىمٕم٦م ضمٖمراومٞم٦م ظم٤مص٦م، ُمٞمَّزشمف ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م. ويم٤مٟم٧م هٜم٤مك ىمقُمٞم٤مت 

وأدي٤من خمتٚمٗم٦م. ويم٤من اًمٜم٤مس ذم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م يتحدصمقن سمٚمٖم٤مت خمتٚمٗم٦م، اسمتداًء ُمـ أقمراب 

ومدوا قمغم هذه اعمٜمٓم٘م٦م ُمـ سم٘م٤مع أظمرى، ويم٤مٟمقا اًمٌدو إمم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، اًمذي و

يٕمٞمِمقن شم٘م٤مًمٞمدهؿ اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦م، وأقمراومٝمؿ وآداهبؿ اخل٤مص٦م، ويم٤مٟم٧م هلؿ ًمٖم٤مهتؿ 

وُمٗمرداهتؿ اخل٤مص٦م، اًمتل يٕمؼّمون هب٤م قمـ ُمراداهتؿ ذم خمتٚمػ اعمج٤مٓت: اًمديٜمٞم٦م، 

 واًمٖمٞمٌٞم٦م، وآىمتّم٤مدي٦م.

غ، ومل يتٙمٚمؿ سم٠مًمٗم٤مظ دون آًمتٗم٤مت إمم ُمراُمٞمٝم٤م وُمـ اًمٌدهيل أّن اًم٘مرآن مل يٜمزل ذم ومرا

ذم اًمتٗمٝمٞمؿ واًمتٗم٤مهؿ. وىمد يم٤مٟم٧م ُمٙم٦م ُمٚمت٘مك اًم٤ًمئحلم واًمتج٤مر، وخمتٚمػ اًم٘م٤ٌمئؾ، قمغم 

اظمتالف قم٘م٤مئده٤م وصم٘م٤موم٤مهت٤م. وُمـ هٜم٤م ٟمجد اًمٙمثػم ُمـ اعمٗمردات اًمدظمٞمٚم٦م ذم اًم٘مرآن 

أو اًمٚمٝمج٤مت اعمحٚمٞم٦م ذم اًمٙمريؿ، ؾمقاء ُمـ اًمٗم٤مرؾمٞم٦م، واحلٌِمٞم٦م، واًمروُمٞم٦م، واًمني٤مٟمٞم٦م، 

ُمٜمٓم٘م٦م احلج٤مز حمؾ ٟمزول اًم٘مرآن. وهذا أُمٌر ـمٌٞمٕمل؛ ّٕٟمف ظمٓم٤مب عمثؾ هذه اجلامقم٤مت ُمـ 

 اًمٜم٤مس.

واًمٜمٛمقذج أظمر ًمٚمح٘م٤مئؼ اًمتل ٓ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مره٤م ٟمجده ذم اًمت٤ًمؤٓت واحلقادث 

اًمتل اىمتْم٧م صدور سمٕمض إطمٙم٤مم، وأي٤مت اًمتل ٟمزًم٧م حلؾ ُمِمٙمٚم٦م قمٍمي٦م. وٓ 

ظمٚمقد اًم٘مرآن ًمٞمس سمٛمٕمٜمك أّن اًم٘مرآن يم٤من ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم قمـ طم٘م٤مئؼ قمٍمه، وأّن هذا  ؿمؽ ذم أنّ 

اًمٙمت٤مب اًمًاموي ىمد سملّم اعم٤ًمئؾ سمٛمٕمزل قمـ ذهٜمٞم٦م وشمٗمٙمػم أسمٜم٤مء اعمجتٛمع اًمذي ظم٤مـمٌف. 

ـ ذائط اًمٕمٍم ُمـ اًمت٠مصمػم قمغم هذا اًمتٚمّ٘مل اخل٤مص. إّن  إٓ أّن يمّؾ اًمٙمالم ذم طمّد متٙمُّ

ًمقطمل ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م حمذور ذم ُم٘م٤مم آشم٤ٌمع واًمٕمٛمؾ واهلدف اقمت٤ٌمر وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٜمٌل ذم ا
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ٌّد سمف؛  ُمـ اًمقطمل؛ ٕهن٤م ٓ شمٜم٘مص شمٚمؽ اًم٘مداؾم٦م وقمٚمق ُمرشم٦ٌم اًمقطمل، وٓ شم٘مٚمؾ ُمـ اًمتٕم

وذًمؽ ّٕن اًمٜمٌل ُمٝمام وصؾ ُمـ اًم٘مرب، طمتك همدا ىم٤مب ىمقؾملم أو أدٟمك، مل يتقصؾ إمم 

ًمالُمتٜم٤مهل، وًمـ يٌٚمٖمٝم٤م أسمدًا. وإّن ُم٘م٤مم إـمالق احلّؼ شمٕم٤ممم، ومل يٌٚمغ ُمرشم٦ٌم اًمقضمقد ا

اًمقطمل اعمًتٜمد إًمٞمف، ووم٘م٤ًم ًمتٚمؽ اًم٘مداؾم٦م واًمٜمزاه٦م وقمٚمق اًمرشم٦ٌم، ًمـ شمٙمقن ًمف ىمداؾم٦م 

 .اًمقطمل اعمًتٜمد إمم احلؼ اعمٓمٚمؼ واًمالُمتٜم٤مهل، وهق اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

 

 ٚقؿات ْكد١ٜ أخري٠ َع ضسٚؽ

ٞمٖمدو ُمّمحٗم٤ًم ومٞمام سمٕمد. إّن هذا سم٠ممجٕمف درٌس ؿمٗم٤مهّل ًمف، واًمذي ؾم ؿٚل هوش:

ويٕمٓمل اعمقٟمقًمقج ُمٙم٤مٟمف ًمٚمحقار. ويتقًمد اًم٘مرآن ذم صٚم٥م هذه اًمتجرسم٦م احلٞم٤مشمٞم٦م احلٞم٦م 

واعمٚمٞمئ٦م سم٤مًمّمٕمقد واًمٜمزول. وإن اعمٕمٚمؿ اعمٕم٤مًم٩م يت٘مدم ظمٓمقة ظمٓمقة ُمقايم٤ًٌم هذه اًمتجرسم٦م 

ر دروؾمف ، وشمتقومشٟمٌّقة»احلٞم٤مشمٞم٦م. ويٖمدو ذم هذه اعمدرؾم٦م آضمتامقمٞم٦م أيمثر شمٕمٚمٞماًم وأؿمّد 

 أيمثر. إّن شمٓمّقر اًمٜمٌل ذم اًمتٕمٚمٞمؿ واًمٜمٌّقة ٟمحق إطمًـ، وهق اًمذي ضم٤مء 
ٍ
قمغم شمٜمّقع وصمراء

ذم سمٕمض يمٚمامت اًمٕمروم٤مء اعمٕم٤مسيـ، هق أّن طم٘مٞم٘م٦م اًمتٙمٚمؿ ٓ شمت٘مّقم سمخروج اًمٙمالم ُمـ 

خم٤مرج اًمٗمؿ. وإذا ومٝمؿ ذًمؽ ذم احلقارات اًمٕم٤مدي٦م وم٢مٟمام هق ٟمتٞمج٦م ًمألٟمس واًمٕم٤مدة اًمتل 

اًمٜم٤مس. أُم٤م طم٘مٞم٘م٦م اًمتٙمٚمؿ ومٝمل إفمٝم٤مر ُمٙمٜمقٟم٤مت اخلقاـمر، وإسمراز ُم٤م ذم  ضمرت سملم

اًمْمٛمػم، دون أن يٙمقن هٜم٤مك دظمؾ ٕداة اًمٙمالم ذم ُمٕمٜمك اًمتٙمٚمؿ. ًمذًمؽ وم٢مّن اًمٙمالم ُمـ 

أوص٤مف اًمقضمقد اًمٙمامًمٞم٦م. ويمٚمام ادمف اًمقضمقد ٟمحق اًمٙمامل واًم٘مّقة يم٤من فمٝمقره وإفمٝم٤مره 

 .ش، ومٞمٙمقن )ٟمقر إٟمقار، وٟمقرًا قمغم ٟمقر(أؿمّد وأىمقى، طمتك يّمؾ إمم إومؼ إقمغم

رة أيمؼم  وقمٚمٞمف ُمـ اعمٛمٙمـ أن شمٖمدو دروس اًمٜمٌل ذم إُمقر اجلزئٞم٦م واًمتذيمػمات اعمٙمرَّ

                                                 
 .9طمًلم ُمٜمتٔمري، أضمقسم٦م قمـ شم٤ًمؤٓت سمِم٠من ٟمٔمري٦م اًم٘مرآن واًمقطمل، يمراس اؾمتٗمت٤مءات:  (9)

 .191ٛمٞمٜمل، ذح إرسمٕمقن طمديث٤ًم: روح اهلل اخل (4)
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سمٗمٕمؾ اًمتٙمرار ُمـ مخًلم ُمّرة إمم ؾمتلم ُمّرة. وهذا × طمجاًم. يمام شمّمؾ ىمّم٦م ُمقؾمك

ذم ُمٙم٦م اعمٙمّرُم٦م، وأن اًمثٚم٨م ؛ ٕٟمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أّن صمٚمثل اًم٘مرآن ىمد ٟمزل سمدوره يدقمق إمم اًمت٠مُّمؾ

اعمتٌ٘مل ىمد ٟمزل ذم اًمًٜمقات إومم ُمـ احل٘م٦ٌم اعمدٟمٞم٦م، وأُم٤م اًمًٜمقات إظمػمة ُمـ طمٞم٤مة 

وم٢مهن٤م مل شمِمٝمد ؾمقى ٟمزول ٟمزر ىمٚمٞمؾ ُمـ أي٤مت واًمًقر اًم٘مّمػمة ذم إطمٙم٤مم،  ‘اًمٜمٌل

 وإظمالق، وشمٕمزيز إؾمس اًم٤ًمسم٘م٦م، وًمٞمس أصقل اًمٕم٘م٤مئد، وذم اًمًٜم٦م إظمػمة ٟمزل

 اًم٘مرآن قمٚمٞمف ُمّرشملم.

وقمٚمٞمف ومٝمذا ٓ يٕمٜمل أن شمٜمّقع اخلٓم٤مب ي١مدي إمم شمٖمٞمػم اًمرؾم٤مًم٦م واًمتٕم٤مًمٞمؿ آضمتامقمٞم٦م 

وإظمالىمٞم٦م، وازدي٤مد طمجؿ ُمٚمػ إطمٙم٤مم. سم٤مؾمتٛمرار اًمٌٕمث٦م ٟمٕمٚمؿ أّن ىمًاًم يمٌػمًا ُمـ 

آي٤مت اًمًقر اعمدٟمٞم٦م ىمد شمٙمرر سمِمٙمؾ وصٞمغ خمتٚمٗم٦م، وشمّؿ شم٠ميمٞمد أو شمٗمّمٞمؾ اخلٓم٤مسم٤مت 

٘مّدُم٦م، وًمٚمتذيمػم سمح٤مدصم٦م واًمتٛمّٕمـ ومٞمٝم٤م. إّن أؾم٤مس اخلٓم٤مسم٤مت يتٕمٚمؼ سمٜمزول اًمًٜمقات اعمت

اعمٙمٞم٦م، وؾمٜمقات اًمٜمزول إومم ُمـ احل٘م٦ٌم اعمدٟمٞم٦م، إٓ أّن إهؿ ُمـ مجٞمع ذًمؽ هق أن 

ـمقل اًمٜمزول ىمد أدى إمم شمٙمرار اخلٓم٤مسم٤مت واًم٘مّمص. وىمد يم٤من هذا اًمتٙمرار واًمتٗمّمٞمؾ 

ـْ طمقًمف ُمـ اعمًٚمٛملم. ويمام أن اًمتٙمرار ُمٗمٞمد ذم اًمذيمر  سمداقمل شمثٌٞم٧م اًمٜمٌل وشمٚم٘مٞمٜمف، وَُم

واًمتالوة وم٢من شمٙمرار اعمٕم٤مرف واًم٘مّمص ُمٗمٞمد وٟم٤مومع؛ ًمٖم٤مي٦م اًمتٚم٘ملم. وًمذًمؽ وم٢مّن ـمقل 

طمٞم٤مة اًمٜمٌل مل ي١مصمِّر ذم زي٤مدة اخلٓم٤مب، أو ي١مصمِّر ومٞمف. وإذا يم٤من اًم٘مرآن يٙمّرر ذم يمؾ قم٤مم ًمٚمٜمٌل 

ر ُمرشملم. وهذا ُم٤م يث٧ٌم اًمتٗم٤موت ذم ٟمققملم  ُمرة واطمدة وم٘مد ٟمزل ذم اًمًٜم٦م إظمػمة وشمٙمرَّ

 ُمـ اًمٗمٝمؿ واًمتحٚمٞمؾ حل٘مٞم٘م٦م اًمقطمل.

وهٜم٤م يّمٕم٥م اًم٘مقل سمٜمزول آي٤مت هلذه اًمقىم٤مئع واحلقادث، وأهن٤م يم٤مٟم٧م  ؿٚل هوش:

ُمٙمتقسم٦م ُمٜمذ إزل، وأّن اهلل ىمد وفمَّػ ضمؼمئٞمؾ سم٠من خيت٤مر ُمـ رصٞمد أي٤مت أيمثره٤م 

  اًمٜمٌل، ًمٞم٘مرأه٤م سمدوره قمغم أُمتف.ُمالءُم٦م ُمع إطمداث، ًمٞمٜمزل هب٤م قمغم

                                                 
 .417اٟمٔمر: اخلٓمٞم٥م، دراؾم٤مت ذم إقمج٤مز اًم٘مرآن:  (9)
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إّن ٟمزول اًمقطمل ُمـ صٗم٤مت اهلل اًمٗمٕمٚمٞم٦م، وًمٞمس ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمذاشمٞم٦م، ُمـ ىمٌٞمؾ: 

اعمٕمجزات اًمتل شمتح٘مؼ ومج٠مة، ودون شمرىم٥ُّم ُمًٌؼ. وٓ يٛمٙمـ ُم٘م٤مرٟمتٝم٤م سم٤مُٕمقر اًمٕم٤مدي٦م، 

راف: (، وٟمزول اًمٚم٤ٌمس )إقم94اًمتل ىمد شمٙمقن ؾم٤ًٌٌم ؾم٤مئدًا، ُمثؾ: ٟمزول اعمٓمر )اًمرقمد: 

(. وُمـ هٜم٤م وم٢مّن اًمقطمل ًمٞمس ىمدياًم أو أزًمٞم٤ًم، وٓ خيٚمؼ 41(، واحلديد )احلديد: 41

ُمِمٙمٚم٦م ًمتّمقير طمدوث اًمٙمت٤مب اًمًاموي. وقمٚمٞمف ٓ ومرق ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م، وم٤مجلٛمٞمع 

ُمٜمًقب إمم اهلل، وُمـ دمٚمٞم٤مشمف. ويٛمٙمـ اًمتٛمثٞمؾ ًمٕمالىم٦م اعمخٚمقىم٤مت سم٤مًمرّب سمٛمث٤مل اًمٜمٗمس 

ره ُمًت٘مالًّ قمـ اًمٜمٗمس وًمق ًمٚمحٔم٦م واطمدة. واًمتٗم٤مهت٤م؛ ّٕن اًمتٗم٤مت ا ًمٜمٗمس ٓ يٛمٙمـ شمّمقُّ

إّن ومٕمؾ اهلل اًمذي ُيٕمؼّم قمٜمف سم٤مًمتجكم، واخلٚمؼ، وُم٤م إمم ذًمؽ ُمـ اًمٕمٜم٤مويـ، ًمٞمس حمٙمقُم٤ًم 

سمحٙمؿ اًم٘مقاٟملم اًم٤ًمسم٘م٦م؛ ٕٟمف همػم حمٙمقم ّٕي طمٙمؿ، سمؾ إّن يمّؾ رء يٜمِم٠م قمٜمف، إٓ أّن 

، وإٟمٔمٛم٦م اًمتل ُيٕمؼّم قمٜمٝم٤م سم٠مٟمٔمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٦م اًمٕم٘مؾ يٛمٙمٜمف أن يٜمتزع ومٕمؾ اهلل احلٙمٞمؿ

واعمٕمٚمقًمٞم٦م ُمـ احل٘م٤مئؼ واًمقاىمٕمٞم٤مت. ويمام أّن قم٤ممل اًمٖمٞم٥م هلل، وهق ُمٓمقي سمٞمٛمٞمٜمف، وم٢مّن قم٤ممل 

اًمِمٝم٤مدة ظم٤موع ًمٞمد طمٙمٛمتف أيْم٤ًم. ويمام أّن اعمٕمجزات ُمـ صٗم٤مت ومٕمؾ اهلل ومٙمذًمؽ 

إمم إومٝم٤مم، أن ٟمًتٕملم اًمقطمل ُمٜمًقب إمم اهلل، وهق ومٕمٚمف. وهٜم٤م يٛمٙمـ؛ ًمت٘مري٥م اعمٕمٜمك 

سم٤مًمتٛمثٞمؾ سم٤محل٤مؾمقب، ومٕمٜمدُم٤م يٜم٘مؾ ؿمخص ُمٕمٚمقُم٤مت ُمـ ُمقىمع ذم اًمّمٗمح٦م اًمْمقئٞم٦م وم٢مٟمف 

ذم احل٘مٞم٘م٦م يٜم٘مؾ ذم ضمزء ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م جمٛمققم٦م ُمـ اًمرُمقز، اًمتل يِم٤مر إًمٞمٝم٤م سم٤مًمّمٗمر 

واًمقاطمد، إمم ُم٤م يًٛمك سمـ )اهل٤مرد ديًؽ(، إٓ أن اًمذي ئمٝمر قمغم اًمِم٤مؿم٦م هق احلروف 

ت، ذم طملم مل حيّمؾ ومٞمام وراء ذًمؽ ؾمقى شمٗم٤مقمالت اًمّمٗمر واًمقاطمد، ذم ٟمٔم٤مم واًمٙمٚمام

 ُمٜمٝمجل ُيٖمّذى سمف احل٤مؾمقب.

أًمٞمس ُمـ إيمثر ُم٘مٌقًمٞم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م شمّمّقر أن ؿمخّمٞم٦م  يَقل د. هوش:

اًمٜمٌل اًم٘مقي٦م يم٤مٟم٧م شم٘مقم سمٙمّؾ رء، ومٙم٤من هق اًمٙم٤مؿمػ، وهق اعمٕمٚمؿ، وهق اعمتٙمٚمِّؿ 

ع واًمِم٤مرع؟ أي إّن اهلل مل يٌٕم٨م ؾمقى )اعمٕمٚمِّؿ(، وأُم٤م ؾم٤مئر إُمقر واًم٤ًمُمع، وهق اًمقاو

ومٙم٤مٟم٧م شمدور ُمدار هذا اعمٕمٚمِّؿ، ودم٤مرسمف، وردود أومٕم٤مًمف. وم٢مّن هذا اعمٕمٚمؿ يم٤من ُمٕمّدًا سمحٞم٨م 
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يٕمٚمؿ ضمٞمدًا ُم٤م قمٚمٞمف أن يٗمٕمٚمف وُم٤م قمٚمٞمف أن ي٘مقًمف، وهق ُمع ذًمؽ سمنم سمٙمؾ ُم٤م حيٛمٚمف 

همذائف اًمٕمٚمٛمل ُمـ هٜم٤م وهٜم٤مك، يمام يّمٜمع اًمٜمحؾ اإلٟم٤ًمن ُمـ أطمقال، ويم٤من حيّمؾ قمغم 

ذم حتّمٞمؾ ـمٕم٤مُمف ُمـ هذه اًمزهرة أو شمٚمؽ، ومٙم٤من اًمٜمٌل حيّمؾ قمغم اعمٕمٚمقُم٦م ُمـ ظمالل 

يمِمٗمف اعمتٕم٤مزم واًمروطمل، وُمـ اًمت٤ًمؤٓت وردود إومٕم٤مل اخلٌٞمث٦م، اًمتل يم٤من يامرؾمٝم٤م 

 اًمٜمٝم٤مي٦م إمم اخلّمقم، وُمـ ُمٕمٚمقُم٤مشمف اًمِمخّمٞم٦م. وـمٌٕم٤ًم وم٢مّن ـمرف هذا احلٌؾ يٜمتٝمل ذم

اعم٤ٌمدئ اًمٕم٤مًمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م إمم ُمٌدأ اعم٤ٌمدئ، وهم٤مي٦م اًمٖم٤مي٤مت، اًمذي ٓ شمً٘مط ُمـ ورىم٦م إٓ 

 سم٢مذٟمف، وٓ يٜمت٩م ٟمحؾ وطمل اًمٕمًؾ ُمـ دون إذٟمف. 

إٟمٜم٤م ٟمرى اًمٙمٚمامت واحلريم٤مت اًمّم٤مدرة قمـ اًمٜمٌل، وًمٙمـ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٗمّن اًمٗمٕمؾ 

ٕمّمقم إذا طمّمؾ قمغم ُمٕمٚمقُم٦م ُمـ اًمٙمالُمل هلل ُمـ ظمالل ٟمًٌتف إمم اًمٜمٌل. وم٤مًمٜمٌل واعم

ـمريؼ اًمٖمٞم٥م واًمقطمل ومٝمل ًمٞم٧ًم ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٕمٚمقم اًمٙمًٌٞم٦م، طمتك شمٜم٥ًم إًمٞمف. ومٝمق وإْن 

يم٧م يده، ودار ًم٤ًمٟمف، إٓ أٟمٜم٤م ٓ ٟمًٛمع ؾمقى صقشمف، يمام طمّمؾ ذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم  حترَّ

(، وهق رء آظمر همػم 11وؾمامع اًمّمقت ُمـ اًمِمجرة )اًم٘مّمص: × دمرسم٦م ُمقؾمك

ٕم٤مدي٦م، وخمتٚمػ قمٜمٝم٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اجلقهر، وإٓ مل ُيًؿَّ ىمرآٟم٤ًم )وًمٞمس طمديث٤ًم يمٚمامت اًمٜمٌل اًم

ىمدؾمٞم٤ًم، أو طمديث٤ًم ٟمٌقي٤ًم(. ومٝمذه اًمٙمٚمامت قمٚمقم شمٗمقق اًمٕمٚمقم اًمٌنمي٦م، وٓ يٛمٙمـ أن 

يتٓمرق إًمٞمٝم٤م اخلٓم٠م، وهل ٟم٤مزًم٦م ُمـ إقمغم إمم إؾمٗمؾ. واعمراد ُمـ اخلٓم٠م هق اخلٓم٠م 

اجلّدي ًمٚمقاىمع، وًمٞمس اًمذي يٕمّد ظمٓم٠م ذم رؤي٦م اًمٌنم. اًمقاىمٕمل، أي قمدم ُمٓم٤مسم٘م٦م اعمراد 

وذم هذه اًمّمقرة ٓ يٙمقن اًمٜمٌل ص٤مٟمٕم٤ًم ًمٙمّؾ رء، وإٟمام دمري يمؾ إُمقر ووم٘م٤ًم إلرادة 

اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم وُمِمٞمئتف. ويمام شم٘مدم ًمٞمس ًمٚمٜمٌل ُم٘مدار ذّرة ُمـ آظمتٞم٤مر ذم ىم٤ٌمل إرادة اهلل، 

ـَ ٓ َوإِ وُم٤م قمٚمٞمف إٓ ُمت٤مسمٕم٦م اًمقطمل. ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ ٍَِّْٔٚت َؿَٚل افَِّذي ْؿ آَيُٚتَْٚ َب ِٓ ْٔ َِ َذا ُتْتَذ َظ

ِِس إِ  ٍْ َٕ ٚء  ََ ِْ َفُف ِمـ تِ قُن ِل َأْن ُأَبدِّ ُُ ْفُف ُؿْؾ َمٚ َي ْرآٍن َؽْرِ َهَذا َأْو َبدِّ َُ ِٝ بِ ٚ اْئ َٕ ٚء ََ ْن َيْرُجقَن فِ

ُٝ رَ  ْٔ ٌُِع إِٓ َمٚ ُيقَحك إَِلَّ إيِنِّ َأَخُٚف إِْن َظَه  .(91)يقٟمس: ﴾ ِّبِّ َظَذاَب َيْقٍم َظئِؿٍ َأتَّ

هذان ٟمٛمقذضم٤من ًمٚمقطمل: اًمٜمٛمقذج اًمذي أىمدُمف، وهق اعمٜمًجؿ ُمع  ؿٚل هوش:
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دمرسم٦م اًمٜمٌل احلٞم٦م، وُم٤م سمٕمد اًمٓمٌٞمٕم٦م ًمدى احلٙمامء اعمًٚمٛملم، وشم٠مويؾ اًمٕمروم٤مء؛ واًمٜمٛمقذج 

٦م أهؾ اًمذي يٓمرطمف أظمر، وهق يٕمقد ذم واىمٕمف إمم قم٤ممل إؾم٤مـمػم، ويتٜم٤مؾم٥م ورؤي

احلدي٨م. أٟمتؿ شم٘مقًمقن: إن اهلل ي٘مقم سمٙمؾ إقمامل سمتقؾّمط ُمـ ضمؼمئٞمؾ. وأٟم٤م أىمقل: إٟمف 

ؾ ضمؼمئٞمؾ ضمزءًا ُمٜمف.  ي٘مقم سمٙمؾ إقمامل سمتقؾمط ُمـ اًمٜمٌل، وهق اًمٜمٌل اًمذي يِمٙمِّ

صحٞمٌح أّن هذيـ ٟمٛمقذضم٤من ُمـ اًمقطمل، إٓ أن طمٙمامء اعمًٚمٛملم مل ي٘مقًمقا سم٤مًمٗمّمؾ 

قًمقا سمٛمثؾ هذا آؾمتٜمت٤مج، ومل يذهٌقا إمم أن اًمقطمل ُمت٠مصمِّر سملم ٟمققملم ُمـ اًمقطمل، ومل ي٘م

سمث٘م٤موم٦م اًمٕمٍم، وُمٕمٚمقُم٤مشمف اًمِمخّمٞم٦م، وأٟمف ىمد يتٓمّرق اخلٓم٠م عم٤م يٕمروف أو ي٘مقًمف. وىمد 

يم٤من ضمؼمئٞمؾ ُمًت٘مالًّ قمٜمف، ومل يٙمـ ضمزءًا ُمٜمف، ومٙم٤من ضمؼمئٞمؾ واؾمٓم٦م اًمٗمٞمض إًمٞمف، ويم٤من 

ْدرِ : ﴿اًمٜمٌل ىم٤مسماًل ًمذًمؽ اًمٗمٞمض وـم٤مًم٤ًٌم. ىم٤مل شمٕم٤ممم ََ ِٜ اف َِ ٚ َإَٔزْفَُْٚه يِف َفْٔ َّٕ وىم٤مل أيْم٤ًم:  ﴾،إِ

ؾِّ َأْمرٍ ﴿ ـُ ـ  ِؿ مِّ ٚ بِِْ٘ذِن َرِّبِّ َٓ وُح ؾِٔ ُٜ َوافرُّ َُ ُل ادَالئِ  ﴾.َتَْزَّ

يمّؾ طم٤مدث ُمًٌقق سمامّدة »اؾمتٗمدت ُمـ اًم٘م٤مقمدة اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًم٘م٤مئٚم٦م:  ؿٚل هوش:

ٌقق وُم٘م٤مرن ًمٚمنمائط اعم٤مدي٦م. ، وذه٧ٌم إمم ؿمٛمقل هذه اًم٘م٤مقمدة ًمٚمقطمل. ومٝمق ُمًشوُمّدة

وُمـ هٜم٤م اقمتؼمت اًمنموط اًمذهٜمٞم٦م واجلًدي٦م ًمٚمٜمٌل ُمٕمّدة ًمٜمزول اًمقطمل، وًمٞمس إُمر 

أّن هذه اًم٘م٤مقمدة ٓ دمري إٓ ذم اًمّمقر اجلًٛمٞم٦م واحل٤مدصم٤مت اعم٤مدي٦م ـ يمام شمّمّقرشمؿ ـ، سمؾ 

ؾمقى هل ضم٤مري٦م وص٤مدىم٦م ذم اًمّمقر اجلًٛمٞم٦م، وذم اًمٜمٗمقس اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وٓ خترج قمٜمٝم٤م 

 اعمٗم٤مرىم٤مت اعمحْم٦م.

ًمٜم٤م شمٓمٌٞمؼ  ؾم٠ميمتٗمل هٜم٤م سمرّد اًمِمٞمخ ُمٜمتٔمري، وهق إّن جمّرد يمقن اًمقطمل طم٤مدصم٤ًم ٓ خيقِّ

هذه اًم٘م٤مقمدة قمٚمٞمف، واًم٘مقل سم٠مّن اًمقطمل يم٤ًمئر اًمٕمٚمقم اًمتحّمٞمٚمٞم٦م جي٥م أن يٙمقن ُمًٌقىم٤ًم 

ـْ يتٚم٘مك اًمقطمل؛ وذًمؽ  سم٤معم٤مدة واعمدة، وسمذًمؽ يت٠مصمر اًمقطمل سم٤مًمٔمروف اعم٤مدي٦م اعمحٞمٓم٦م سمَٛم

ّٕن اعمقطمل هق اهلل اًم٘مديؿ وإززم. ورهمؿ شمقىمػ ذًمؽ، ُمْم٤موم٤ًم إمم اعمقطمل، وم٢مٟمف يتقىمػ 

أيْم٤ًم قمغم اعمقطمك إًمٞمف، وهق ُمًٌقق ذم وضمقده سم٤معم٤مدة واعمدة، ُمـ وضمقد أسم٤مء وإضمداد 

اًمٓم٤مهريـ، إّٓ أّن اًمقطمل أُمر إهلل وجمّرد، وهق يٚم٘مك ُمـ اًمًامء إمم إرض، وٓ يت٠مصمر 
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دي٤مت أسمدًا. إّن اًمقطمل يٜمزل شمٌٕم٤ًم ًمث٘م٤موم٦م وًمٖم٦م اعمٌٕمقث إًمٞمٝمؿ، إٓ أّن هذه اًمتٌٕمٞم٦م شمٌٕمٞم٦م سم٤معم٤م

ؿمٙمٚمٞم٦م، وًمٞم٧ًم ضمقهري٦م، يمام مت٧ّم اإلؿم٤مرة إًمٞمف. ورسمام يم٤من هذا هق اعمراد ُمـ اًمتٌٕمٞم٦م. 

وإّن هذه اًمتٌٕمٞم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ شمٌٕمٞم٦م اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛمٕمٚمقم، وم٢من اًمٕمٚمؿ سمٙمّؾ رء وإْن يم٤من ُمٓم٤مسم٘م٤ًم ًمف، 

أّن ظمّم٤مئص اعمٕمٚمقم ـ ُمـ ىمٌٞمؾ اجلقهر واًمٕمرض، أو صم٤ٌمت اعمٕمٚمقم وشمٖمػّمه ـ ٓ شم١مدي إٓ 

 إمم طمّمقل إُمر ٟمٗمًف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٕمٚمؿ سمف.

ذيمر اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم هذا اعمقوع ُمـ إؾمٗم٤مر أّن  يَقل هوش:

قن إمم يمقهن٤م هذه اًم٘م٤مقمدة ضم٤مري٦م قمغم اًمٜمٗمقس، طمتك قمغم رأي اعمِّم٤مئلم، اًمذيـ يذهٌ

جمّردة ُمٜمذ اًمٌداي٦م. وإٓ وم٢مّن هذه اعم٠ًمًم٦م أووح قمغم رأي صدر اعمت٠مهللم، اًمذي يذه٥م إمم 

 يمقن اًمٜمٗمقس ضمًامٟمٞم٦م احلدوث، وروطم٤مٟمٞم٦م اًمٌ٘م٤مء.

يمّؾ طم٤مدث ُمًٌقق ىمٌؾ طمدوصمف سم٤معم٤مدة »أؿمػم إمم هذه اًم٘م٤مقمدة اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًم٘م٤مئٚم٦م:  أوًٓ:

ٓ يًتثٜمك ُمـ هذه اًم٘م٤مقمدة. ومال يٛمٙمـ شمٜمزيف وطمٞم٨م يم٤من اًمقطمل طم٤مدصم٤ًم ومٝمق ش. واعمدة

اًمقطمل اإلهلل قمـ ه٤مشملم اعم٠ًمًمتلم. إّن هذا اًمٙمالم؛ سمِمٝم٤مدة اًمؼمه٤من، واًمدًمٞمؾ، ويمٚمامت 

احلٙمامء ُمـ اعمًٚمٛملم، ُمـ أُمث٤مل: صدر اعمت٠مهللم، واعمح٘مؼ اًمًٌزواري، وهمػممه٤م، ُمرشمٌط 

د، وظم٤مص٦م ُم٤م يم٤من ُمـ ُم٘مقًم٦م اًم ٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م، وُم٤م هق أؾمٛمك سم٤محل٤مدث اعم٤مدي، دون اعمجرَّ

ؾ إمم ٟمتٞمج٦م  ُمٜمٝمام، وهق اًمقطمل اإلهلل. ومٙمٞمػ شمّؿ شمٓمٌٞمؼ هذه اًم٘م٤مقمدة قمغم اعمجّرد، وشمقصَّ

ُمٜمًجٛم٦م ُمع ُم٤م سمٞم٧َّم اًمقصقل إًمٞمف ُمًٌ٘م٤ًم؟! ويمٜمتٞمج٦م ًمذًمؽ ىم٤مل سمٕمدم اٟمًج٤مم فمقاهر 

 اًم٘مرآن ُمع ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٕمٚمقم اًمٌنمي٦م!

:ًٚ اًمٗمٞمض روح جمّردة. وذم هذه اعمرشم٦ٌم ٓ  إّن روح اًمٜمٌل قمٜمد آشمّم٤مل سمٛمٌدأ ثٕٚٔ

يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف طمٙمؿ اًمٜمٗمقس اًمٕم٤مدي٦م، يمل شمٙمقن أطمٙم٤مم اًمٜمٗمقس ىمٌؾ ٟمٛمقه٤م ويمامهل٤م 

وسمٚمقهمٝم٤م ودمّرده٤م ُمًٌقىم٦م سم٤معم٤مدة. ومٕمٜمد آشمّم٤مل سمٛمٌدأ اًمقطمل يٙمقن ًمف طمٙمؿ اعمٗم٤مرىم٤مت 

 اعمحْم٦م. واحلريم٦م ذم ىمقس اًمّمٕمقد شمٌدأ ُمـ إؾمٗمؾ ُمتَّجٝم٦م إمم إقمغم.

ُم٤م يتٕمٚمؼ سمتٕم٤مرض فمقاهر اًم٘مرآن ُمع اًمٕمٚمؿ وم٘مد أسمدى اًمدهِم٦م واًمتٕمج٥م ُمـ  وذم
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ؾم٥ٌم قمدم اشّمٕم٤مظ قمٚمامء اًمديـ اعمًٚمٛملم، ُمـ اًمًٜم٦ّم واًمِمٞمٕم٦م، ُمـ دم٤مرب اًمٙمٜمٞم٦ًم، 

 ومٜمجده٤م شمٙمرر ٟمٗمس أظمٓم٤مئٝم٤م اًمتل ارشمٙمٌتٝم٤م سمحّؼ يمقسمرٟمٞمؼ، وهم٤مًمٞمٚمق.

ٓرشم٤ٌمط سمام وراء ويٜمٌٖمل أن ٟم٘مقل ًمف: ٟمحـ ٟمٕمت٘مد أّن اًمذي يًتٓمٞمع آشمّم٤مل وا

اًمٓمٌٞمٕم٦م، واحلّمقل قمغم اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف اًمديٜمٞم٦م اًم٤ًمُمٞم٦م، يٛمٙمٜمف أيْم٤ًم اًمقصقل إمم 

اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛم٤ًمئؾ هذا اًمٕم٤ممل ُمـ اعمّمدر ذاشمف، سمِمٙمؾ ضمٞمِّد وصحٞمح، 

وإشم٘م٤من ٓ يتٓمرق إًمٞمف اخلٓم٠م؛ وذًمؽ ًمٕمدم وضمقد ومّمؾ سملم ه٤مشملم اًمٗمئتلم ُمـ اًمٕمٚمقم 

اًمتل يِمٙمؾ ُم٤م وراء اًمٓمٌٞمٕم٦م ُمّمدرًا هل٤م. ومُٞم٘م٤مل ـ ُمثاًل ـ: إن اًمٜمٌل واعمٕمّمقم واعمٕم٤مرف، 

يٛمٙمٜمف اًمتقّصؾ إمم اًمٗمئ٦م إومم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معم٤ًمئؾ اًمديٜمٞم٦م وم٘مط، سمؾ هق سمٚمح٤مظ اًمٙمِمػ 

اعمٕمٜمقي يٗمقق اًمٙمِمػ اًمّمقري، وإّن يمِمػ اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف اًمديٜمٞم٦م عمرشم٦ٌم قم٘مؾ اًمٜمٌل 

ُمـ ُمرشم٦ٌم اخلٞم٤مل إمم اًمٙمِمػ اًمّمقري، ويٙمقن يمِمػ  يمِمػ ُمٕمٜمقي، وسمٕمد ذًمؽ شمتٜمزل

 اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف اعمتٕمٚم٘م٦م سمجزئٞم٤مت أُمقر هذا اًمٕم٤ممل اعم٤مدي يمِمٗم٤ًم صقري٤ًم.

وُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٢مٟمف وهمػمه يٕمٛمدون ذم سم٤مب اًمٙمالم اإلهلل، وٟمزول اًم٘مرآن، وأؾمامء 

ل اعمٓمر، سم٤مُٕمقر اهلل وصٗم٤مشمف، إمم اًمت٠مويؾ. سمؾ إٟمف ي٘مقم سمت٠مويؾ مجٞمع إومٕم٤مل، ُمثؾ: ٟمزو

اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م. وقمٚمٞمف عم٤مذا ٟمجد ُمٜمف يمّؾ هذا اإلسار قمغم ختٓمئ٦م ومٝمٛمٝمؿ ذم اعمقاـمـ إظمرى، 

سمٞمٜمام يٕمٛمد ذم ظمّمقص ُم٤ًمئؾ اًمٕمٚمؿ اًمتجريٌل إمم اًمتثٌٞم٧م، واًم٘مقل سم٤مًمتٕم٤مرض سملم 

اًم٘مرآن واًمٕمٚمؿ، وي٤ٌمدر إمم رومع هذا اًمتٕم٤مرض ُمـ ظمالل اًم٘مقل سمث٘م٤موم٦م اًمٕمٍم. إن يم٤من 

ذم ظمّمقص اعم٤ًمئؾ آقمت٘م٤مدي٦م أُمرًا ـمٌٞمٕمٞم٤ًم، وٓ ُمٜم٤مص ُمٜمف، وم٢من هذا اًمت٠مويؾ اًمت٠مويؾ 

 ـمٌٞمٕمل وٓ ُمٜم٤مص ُمٜمف ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمتٕم٤مرض اًمٕمٚمقم أيْم٤ًم.

قمل وىمقع اًم٘مرآن ذم أظمٓم٤مء ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٌٞم٤من اًمقىم٤مئع  صمّؿ هؾ هٜم٤مك ُمـ ُمٕمٜمك ذم أن ٟمدَّ

ًمٙمٜمف ُمٕمّمقم ُمـ اخلٓم٠م ذم اًمت٤مرخيٞم٦م، وشمقوٞمح اعمذاه٥م اًمٌنمي٦م وإُمقر إروٞم٦م، و

مجٞمع ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مُٕمقر اًمًاموي٦م واعمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٦م؟ ومٙمٞمػ يٛمٙمـ اًمٗمّمؾ سملم هذيـ اًمٕم٤معملم 

ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م؟ وإذا ىمٞمؾ: إّن إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٗمٚمًٗمٞم٦م شم١ميِّد يمالم اًم٘مرآن ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ 
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ُمقر سم٤مًمدًمٞمؾ سمٛم٤ٌمطم٨م ُم٤م وراء اًمٓمٌٞمٕم٦م ومٕمٜمده٤م ٟم٘مقل: هؾ متّٙمـ اًمٕم٘مؾ ُمـ ٟمٗمل ؾم٤مئر إ

 واًمؼمه٤من؟

إذا مل يتْمح اعمراد اجلّدي ًمٚمٛمتٙمٚمِّؿ، طمتك سمٕمد ُميض أًمػ وأرسمٕمامئ٦م  ؿٚل هوش:

ـْ وأيـ يٙمقن هذا اعمراد اجلدي؟ وإذا شمٕملّم قمٚمٞمٜم٤م اٟمتٔم٤مر اًمٕمٚمؿ اًمتجريٌل،  ؾمٜم٦م، ومٚمَِٛم

ح ًمٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م اعمراد ُمـ اًمًاموات اًمًٌع، ومٚمامذا ٟمٙمٞمؾ يمؾ هذه اًمٚمٕمٜم٤مت هلذا اًمٕمٚم  ؿ؟ًمٞمقوِّ

إّن اًمٙمثػم ُمـ أي٤مت اعمتٕمٚمِّ٘م٦م سم٤مًمنميٕم٦م وإظمالق، مم٤ّم يٜمٔمر إمم اًمٕمٛمؾ، واوح٦م ذم 

زُمـ اًمٜمٌل وزُم٤مٟمٜم٤م قمغم اًمًقاء. وأُم٤م ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمدائرة اًمٕم٘م٤مئد، وومٝمؿ أؾمس ُمٕمروم٦م 

اًمقضمقد، وم٘مد اشمْمح٧م قمغم ٟمحق إمج٤مزم، ُمـ ىمٌٞمؾ: وضمقد اًم٘مٞم٤مُم٦م، واجلٜم٦م، واًمٜم٤مر، وُم٤م 

، مم٤ّم خيتٚمػ اعمٗمنون ذم سمٞم٤من شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م وضمزئٞم٤مهت٤م. وإّن اًمٗمٝمؿ يم٤من ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ

اإلمج٤مزم ًمٚمٛمراد اجلّدي ٓ يّي سم٘مّقة ذًمؽ اعمراد؛ ٕن اًمقصقل إمم اعمٕمٜمك اًمدىمٞمؼ 

ًمٚمٛمقوقع ٓ يتقىمػ قمغم اًمٚمٗمظ، سمؾ قمغم ومٝمٛمف اًمٕمٞمٜمل واخل٤مرضمل. وُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٢من 

ذم اعمحٙمامت ُمـ أي٤مت، سمؾ أطمٞم٤مٟم٤ًم يٙمقن  ُمتٕمٚمؼ اًمٙمالم ذم اعمراد اجلدي ٓ يٜمحٍم دائامً 

 اعمراد اجلدي ذم اعمتِم٤مهب٤مت أيْم٤ًم، وإّن ومٝمٛمف اإلمج٤مزم هق اًمذي ئمٝمره قمغم هٞمئ٦م ُمتِم٤مهب٦م.

هذا ُمْم٤موم٤ًم إمم أّن صٜمٕم٦م اإلهي٤مم شمٕمّد ُمـ اعمحًٜم٤مت اًمٌديٕمٞم٦م ذم قمٚمؿ اًمٌالهم٦م، وهق ُم٤م 

ه اًمّمقرة أٓ يٙمقن هٜم٤مك ُمراٌد ضمّديٌّ وفمَّٗمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اًمٙمثػم ُمـ اعمقارد. وذم هذ

وراء هذه اإلهي٤مُم٤مت؟ أّي إؿمٙم٤مل ذم أن ٟمخقض ذم هذه اإلهي٤مُم٤مت، وٟمًٕمك إمم يمِمٗمٝم٤م، 

يمام هق احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمتِم٤مهب٤مت؟ ومٞم٘مقم ُمٕمٜمك اًمًاموات اًمًٌع قمغم اًمٗمٝمؿ اإلهي٤مُمل، 

هٞمئ٦م سمٓمٚمٞمٛمقس، ومتختٚمػ أراء طمقًمف، ومٙم٤من اعمخ٤مـمٌقن ذم قمٍم اًمٜمّص يٓمٌ٘مقهن٤م قمغم 

ويم٤مٟم٧م هذه هل اًمٕم٘مٞمدة اًمٖم٤مًم٦ٌم، وًمٙمٜمٝم٤م ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ص٤محل٦م ٕن حتٛمؾ قمغم ُمٕمٜمك 

آظمر يٛمٙمـ أن يٗمٝمؿ ذم اًمٕمّمقر اًمالطم٘م٦م، وًمٞمس ُمـ اعمٗمروض أن ٟمت٘مٞمد سم٤مًمٗمٝمؿ اًم٤ًمئد ذم 

اًمٕمّمقر اعمت٘مّدُم٦م، وٟمٍّم قمٚمٞمف. ومالسمد ُمـ إظمذ سمٜمٔمر آقمت٤ٌمر آطمتامٓت اًمتٗمًػمي٦م 

 اًمٙمالم أيْم٤ًم. إظمرى ذم
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ٓ ٟمٜمًك أيْم٤ًم أّن اًم٘مرآن مل يٙمـ ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من هذه اًمٕمٚمقم، وإن ُم٤ًمطم٦م اًمٌٕمث٦م ودائرة 

اهلداي٦م ذم اًم٘مرآن مل شمِّمْؾ إمم هذه إُمقر. واًمٌمء اًمقطمٞمد اًمذي يٌ٘مك هق اؾمتٜم٤ٌمط 

ُم٤ًمئؾ ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٌٞم٤من هذه اًمٕمٚمقم ُمـ ـمّٞم٤مت هذه اًمٙمٚمامت. وىمٝمرًا وم٢من هذه اًمٌحقث 

ختتص سمٕمٍم اًمّمح٤مسم٦م، سمؾ هل سمحقث ه٤مُمِمٞم٦م يتّؿ ـمرطمٝم٤م سمٕمد شمٓمقر اًمٕمٚمقم ٓ 

اإلؾمالُمٞم٦م، واشم٤ًمع رىمٕم٦م اًمٕمٚمقم، ومٞمًتٜمٌط اًمٗمٝمؿ اًمٕمٚمٛمل واًمٗمٚمًٗمل واًمٕمروم٤مين ُمـ هذه 

أي٤مت. وىمد اؾمتٜمٌط ُمٜمٝم٤م أوًمئؽ شمٗمًػمات شمتٜم٤مؾم٥م وهٞمئ٦م سمٓمٚمٞمٛمقس، وـم٥ّم 

)اًمٓمٌ٘م٦م اًمٔم٤مهري٦م( اعمتٕمٚمِّ٘م٦م ضم٤مًمٞمٜمقس، وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝمام. وُمـ هٜم٤م وم٢من اإلرادة اجلدي٦م 

سم٤مًمّمح٤مسم٦م هل اًمٗمٝمؿ اًمٕم٤مم اًمذي ٓ يٜم٤مذم اًمٗمٝمؿ اعمٕم٤مس، سمؾ هق ومٝمؿ سمديٌؾ وشمٗمّمٞمكمٌّ 

 وشمّمحٞمحل ًمٚمٛمراطمؾ اعمت٠مظمرة.

وأٟم٧م ٟمٗمًؽ شمذقمـ سم٠مّن هذه أي٤مت ىمد ٟمزًم٧م ذم قمٍم مل يٙمـ ومٞمف اًمٕمرب يقاضمٝمقن 

ؿ هؿٌّ ذم اًمتقصؾ إمم إضمقسم٦م حتّدي٤مت يمٌػمة، ومل شمٙمـ ًمدهيؿ أؾمئٚم٦م قمٛمٞم٘م٦م، ومل يٙمـ هل

اًمِم٤مومٞم٦م. وذم هذه اًمّمقرة ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن ي٘مقم ومٝمٛمٝمؿ قمغم اعمٕم٤مين اإلمج٤مًمٞم٦م ًمٚمٛمٕم٤مين 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وأن ي٘متٍم يمالم اهلل قمغم ُم٤م يتٜم٤مؾم٥م واعمٕم٤مين اًمٕمٚمٛمٞم٦م ووم٘م٤ًم ًمتّمّقرهؿ، يمام هق 

ه ومٞمٝم٤م قمـ إمم إؾمح٤مق اًمٙمٜمدي، اًمتل يٜمٝم٤م× احل٤مل ذم رؾم٤مًم٦م اإلُم٤مم احلًـ اًمٕمًٙمري

ره ُمـ اًمتٜم٤مىمض ذم اًم٘مرآن، ُمذيمرًا إّي٤مه، ىم٤مئاًل: أٓ حتتٛمؾ وضمقد  ٟم٘مد اًم٘مرآن، وُم٤م شمّمقَّ

 .شمٗمًػم آظمر هلذا اًمقطمل ٓ يًت٘مٞمؿ ُمٕمف اًمتٕم٤مرض؟

وإُمر أظمر: إٟمؽ شمدرك آظمتالف سملم اًم٘مرآن واإلٟمجٞمؾ واًمتقراة، ومٝمؾ يٛمٙمـ 

ٜمف، ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعمت٤مٟم٦م، واًمرص٤مٟم٦م، واًم٘مّقة، اعم٘م٤مرٟم٦م سملم اًم٘مرآن واًمٕمٝمديـ، وظم٤مص٦م اًم٘مديؿ ُم

واؾمت٘م٤مُم٦م اًمٙمالم، وسمٞم٤من اعمٕم٤مرف، واًمّدىم٦م ذم اًمتٕمٌػم، وآٟمًج٤مم ذم اًم٘مقل، وهق ُم٤م ُيٕمؼّم 

ىم٤ًم وُمٝمٞمٛمٜم٤ًم )اعم٤مئدة:   (.71اًم٘مرآن سمف قمـ ٟمٗمًف سمٙمقٟمف ُمّمدِّ

                                                 
 .711: 7؛ ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م 199: 1سمح٤مر إٟمقار  (9)
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؟ وقمٚمٞمف ُم٤م هق ؾم٥ٌم إظمٗم٤مىمٝمؿ ذم قمدم اًمتقومٞمؼ سملم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس واًمٕمٚمقم احلديث٦م

هؾ يم٤من هٜم٤مك جمّرد ُمِمٙمٚم٦م ذم اعمتـ أم يم٤مٟم٧م هٜم٤مك أؾم٤ٌمٌب أظمرى، ُمثؾ: اجلٛمقد قمغم 

اًمٜمص، وطمٍم اًمتٗمًػم سم٤مًمٙمٜمٞم٦ًم، وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ؟ إّن طمجؿ إدسمٞم٤مت واعمٙمتقسم٤مت 

 سمِم٠من اجلٛمع سملم اًمٕمٚمؿ واًمقطمل واًمتحٚمٞمالت اًمٗمٚمًٗمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م اجلديدة ومقق أن حيَم. 

اًمٜم٤ٌمت وشم٠مسمػم اًمٜمخؾ ومرسمام يم٤من قمغم طمّد شمٕمٌػميمؿ وأُم٤م ُم٤م ىمٚمتٛمقه ُمـ طمدي٨م شمٚم٘مٞمح 

طمديث٤ًم وٕمٞمٗم٤ًم أو ُمقوققم٤ًم، ومٝمٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًٜمٞم٦م 

واًمِمٞمٕمٞم٦م، وًمٞمٙمـ هذا احلدي٨م واطمدًا ُمٜمٝم٤م، إٓ أّن اًمٙمالم ًمٞمس ذم هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م، إٟمام 

هذا اًمٜمقع ُمـ إطم٤مدي٨م  اًمٙمالم ذم أن اعمًٚمٛملم، ويم٤ٌمر اًمٕمٚمؿ واًمٕمروم٤من، ىمد قم٤ميِمقا

 ىمروٟم٤ًم ـمقيٚم٦م، وآُمٜمقا هب٤م، ومل يٕمتؼموه٤م ُمٜم٤مومٞم٦ًم ًمإليامن واًمٜمٌّقة ُمٓمٚم٘م٤ًم.

شم٤مريخ اًمتٗمٙمػم، وُم٤م ىم٤مًمف ُمـ ُمٕم٤ميِم٦م أيم٤مسمر اًمٕمٚمامء واًمٕمروم٤مء  أحدمهٚ:هٜم٤مك سمحث٤من: 

إّن هٜم٤مك ُمـ اؾمتٜمد إمم هذه إطم٤مدي٨م، وضمٕمؾ وأخر: هلذه إطم٤مدي٨م ىمروٟم٤ًم ـمقيٚم٦م؛ 

ٞم٘م٦م ٟمٔمري٦م قمغم ضمٝمؾ اًمٜمٌل. ومٗمل اًمّمقرة إومم ي٘مع اًمٌح٨م سمٚمح٤مظ ُمٕمرذم ُمٜمٝم٤م وصم

وشم٤مرخيل؛ وذم اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م ي٘مع اًمٙمالم ذم احلجٞم٦م واًمدًٓم٦م. أُم٤م حمؾ سمحثٙمؿ ومٝمق 

إصم٤ٌمت اعمدقمك ُمـ ظمالل هذه اًمرواي٦م، اًمتل شمث٧ٌم أّن اًمٜمٌل مل يٙمـ قمغم قمٚمؿ سم٤مًمٕمٚمقم 

 قُمف.اًم٤ًمئدة، طمتك ذم قمٍمه، واعمٕمرووم٦م قمٜمد ىم

وسمٖمّض اًمٜمٔمر قمـ قمدم طمجٞم٦م أظم٤ٌمر أطم٤مد ذم ُمثؾ هذه إُمقر، وم٢مّن هذا اخلؼم 

سم٤مًمذات ًمٞمس ًمف ؾمٜمد وُمًتٜمد صحٞمح، وٓ يٛمٙمـ ًمِمخص أن يث٧ٌم ضمٝمؾ اًمٜمٌل سم٤مًمٕمٚمقم 

 اًمتجرسمٞم٦م ُمـ ظمالل هذه اًمرواي٦م.

وإُمر أظمر: إّن ُم٤م هق حمّؾ سمحثٙمؿ وٟم٘م٤مؿمٙمؿ ي٘مع ذم آي٤مت اًم٘مرآن واًمقطمل اًمٜمٌقي، 

ٞمس ذم اًمرواي٤مت وُمقاوم٘متٝم٤م ًمٚمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م، وٓ سف قمٚمؿ اًمٜمٌل اًمِمخيص وًم

ح اًم٘مرآن سمٕمدم قمٚمٛمف ىمٌؾ اًمٜمزول سم٤مًمٙمثػم ُمـ  )سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمقطمل(، طمٞم٨م يٍمِّ

(. وإذا يم٤من اًم٘مرآن ـ 14؛ اًمِمقرى: 911؛ إقمراف: 79إُمقر، يمام ذم ؾمقر )هقد: 
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رون ـمٌ٘م٤ًم ًمٌٕمض اًمتٗم٤مؾمػم ـ ىمد ذيمر آي٤مت خم٤مًمٗم٦م ًم ٚمٕمٚمؿ ومٞمٕمقد ؾم٥ٌم ذًمؽ إمم أٟمٙمؿ شمّمقِّ

قمدم قمٚمؿ اًمٜمٌل سمٛمثؾ هذه اعمٕمٚمقُم٤مت. وُمـ هٜم٤م وم٢من اؾمتٜم٤مديمؿ حمؾ ٟم٘م٤مش. ومال يٜمٌٖمل 

 حتٛمٞمؾ اًمٜمٌل أظمٓم٤مء اعمٗمنيـ، سمؾ جي٥م اًم٘مقل سم٠مٟمٜم٤م مل ٟمٗمٝمؿ مت٤مم اعمٕمٜمك ُمـ اًمٙمالم.

إن هذا احلدي٨م ُمقضمقد ذم صحٞمح ُمًٚمؿ. وىمد أؿمٙمؾ قمٚمٞمف »اعم٠ًمًم٦م إظمرى: 

٘مقن ؾمٜمدًا ودًٓم٦م. يمام أّن ُمْمٛمقٟمف ٓ يتٓم٤مسمؼ ُمع ؾمػمة اًمٜمٌل. ومٚمق ومروٜم٤م أٟمفا مل  ‘عمح٘مِّ

يٙمـ ٟمٌٞم٤ًم، وٓ قم٤معم٤ًم، وًمٙمٜمف قمغم يمّؾ طم٤مل ىمد شمرقمرع ذم سم٘مٕم٦م أروٞم٦م يم٤من اًمتٛمر ُمٕمرووم٤ًم 

قمٜمد ؾمٙم٤مهن٤م، ويم٤مٟم٧م اًمٜمخٞمؾ شمِمٙمؾ أيمثر أؿمج٤مره٤م، ومٝمؾ يٕم٘مؾ أن جيٝمؾ اًمٜمٌل ذم ايمتامل 

 ش.ًمٕمرب يٕمٞمِمقهن٤م، ويٕمٚمٛمقن شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤مؾمٜمف ؾمٜم٦ًّم يم٤من ا

ًم٘مد أـمٚمٜم٤م اًمٙمالم. وـمٌٕم٤ًم هٜم٤مك أُمقر أظمرى، وًمٙمـ اًمقىم٧م ٓ يتًَُّع ًمٚمخقض ومٞمٝم٤م. 

وؾمٜمتحدث ذم ومرص٦م ٓطم٘م٦م طمقل شم٤مرخيٞم٦م ويمِمػ ُماليم٤مت إطمٙم٤مم، ويمٞمػ يٛمٙمـ 

 آؾمتٜم٤ٌمط ُمـ هذا اًمٙمت٤مب، رهمؿ يمقٟمف ٟمزل سمٚم٤ًمن قمريب.

  



 

 

 

 

 

 ْاٌز يف بٝدز ايٓب٠ٛ

 ْعس١ٜ ايٛسٞ ٚايتذسب١ ايٓب١ّْٜٛكد 
 

 

 ايسٚا١ٜ احلكاز١ٜ عٔ ايٛسٞ 

ختتٚمػ رؤي٦م هوش قمـ اًمقطمل قمـ رؤى اعمٗمٙمريـ اعمًٚمٛملم اظمتالوم٤ًم ضمذري٤ًم. وم٘مد 

قمرف اًمقطمل ـمقال شم٤مريخ اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل سمقصٗمف ارشم٤ٌمـم٤ًم سم٤مهلل واؾمت٘م٤ٌمل اًمقطمل ُمٜمف، 

ن اًمٜمٌل جمرد واؾمٓم٦م شمًت٘مٌؾ اًمقطمل وإطمٙم٤مم اإلهلٞم٦م وشمٌٚمِّٖمٝم٤م إمم اًمٜم٤مس، وذم هذا أي إ

 آرشم٤ٌمط ًمٞمس ًمٚمٜمٌل ُمـ دور ؾمقى آٟمٗمٕم٤مل واًمت٠مصمر اعمحض.

وىمد يم٤من اًمٜمٌل يًت٘مٌؾ اًمٜمداء اإلهلل ذم ىم٤مًم٥م اًمٙمالم اإلهلل، وي٘مقم سم٢مسمالهمف إمم  

 أدائف وسمٞم٤مٟمف. أظمريـ، وًمٞمس ًمف أي دور ذم صٞم٤مهم٦م ُمْمٛمقٟمف، وـمري٘م٦م

سمٞمٜمام يذه٥م هوش إمم أن اًمٜمٌل مل يٙمـ جمرد ُمًت٘مٌؾ ًمٚمقطمل، ًمٞمٙمقن ُمت٠مصمرًا  

                                                 
ٗم٤مت قمدة طمقل ٟم٘مد رضم٤مل  (9) قمْمق اهلٞمئ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م جل٤مُمٕم٦م اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، ىمًؿ اًمٗمٚمًٗم٦م، ًمف ُم١مًمَّ

 اإلصالح ذم إيران.
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وُمٜمٗمٕماًل وم٘مط، وإٟمام يم٤من ًمف دور اعمٜمت٩م ذم اًمقطمل، وذه٥م إمم أن اًمٜمٌل هق اًمذي أًمَّػ 

. وهٜم٤م ٟم٠ًمل: شًم٘مد يم٤من ًمٚمٜمٌل دور حمقري ذم شم٠مًمٞمػ اًم٘مرآن»اًم٘مرآن، وىمد ّسح ىم٤مئاًل: 

ل هق اًمذي أًمَّػ اًم٘مرآن ومٝمؾ يتدظمؾ أيْم٤ًم ذم إجي٤مد اًمقطمل؟ وإٟمام ٟمٓمرح هذا إذا يم٤من اًمٜمٌ

اًم١ًمال ٓطمتامل أن ٓ يٙمقن ًمٚمٜمٌل دور ذم اًمقطمل، سمٛمٕمٜمك أٟمف يًتٚمؿ ُمْمٛمقن اًمقطمل 

 ُمـ اهلل، صمؿ ي٠ميت دوره اعمًت٘مؾ ذم شمقصٞمػ ذًمؽ اًمقطمل وصٞم٤مهمتف.

قن سمٙمٚمامت خيت٤مره٤م وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: إن ُمْمٛمقن اًمقطمل ُمـ اهلل، وأُم٤م صٞم٤مهمتف ومتٙم 

 . ‘اًمٜمٌل

إٓ أن شمٗمًػم هوش ًمٚمقطمل ٓ يٜمًجؿ ُمع هذه اًمدقمقى، طمٞم٨م يذه٥م إمم أن 

اًمقطمل ٟمقع ُمـ اإلهل٤مم أو اًمتجرسم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمتل ٟمجٝمؾ ُمّمدره٤م، أي ًمٞمس ُمٝماًم ذم 

 إؾم٤مس أن يٙمقن ُمّمدره٤م ُمـ ذات اًمٜمٌل أو ظم٤مرج ذاشمف ويمٞم٤مٟمف.

إلطم٤ًمس واًمِمٕمقر اًمذي يٕمؽمي اًمِم٤مقمر إن اًمٜمٌل يٕمؽميف ُمثؾ ا»ي٘مقل هوش:  

مت٤مُم٤ًم، ُمـ أن هٜم٤مك ىمقة ظم٤مرضمٞم٦م هتٞمٛمـ قمٚمٞمف...، وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف وم٢من اًمٜمٌل هق يمؾ 

رء، ومٝمق اًمذي يٌدع اًم٘مرآن ويّمقهمف، وٓ أمهٞم٦م ًمٚمٌح٨م ذم أن هذا اإلهل٤مم هؾ هق ُمـ 

 .ش٤مرجاًمداظمؾ أو اخل٤مرج؛ إذ ٓ ومرق ذم ُمًتقى اًمقطمل سملم أن يٙمقن ُمـ اًمداظمؾ أو اخل

سمٞمٜمام يرى اًمتٗمًػم اًمت٘مٚمٞمدي ًمٚمقطمل أمهٞم٦م يمٌػمة ًمٚمتٗم٤موت سملم يمقن ُمّمدر اًمقطمل  

دًا، سمؾ إن اًمٜمٌل يٕمٚمؿ ُمّمدره  داظمٚمٞم٤ًم أو ظم٤مرضمٞم٤ًم، وٓ يذه٥م وم٘مط إمم يمقٟمف ظم٤مرضمٞم٤ًم وحمدَّ

 ضمٞمدًا، وأٟمف ُمـ قمٜمد اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

ظمتالف اًمٜمٌل ذم يرى هوش أن إهل٤مُم٤مت اًمٜمٌل شمّمدر ُمـ ٟمٗمًف اًمنميٗم٦م، وأن ا 

ًٚ:يٕمٚمؿ أن ٟمٗمًف إهلٞم٦م؛  :ذًمؽ قمـ ؾم٤مئر اًمٜم٤مس يٙمٛمـ ذم أٟمف أوًٓ  إٟمف خيرج هذا  وثٕٚٔ

ويم٠من أظمريـ ٓ يٕمٚمٛمقن سم٢مهلٞم٦م أٟمٗمًٝمؿ، وٓ  اإلهل٤مم إمم ُمرطمٚم٦م اًمتح٘مٞمؼ واًمٗمٕمٚمٞم٦م.

 يقصٚمقهن٤م إمم ُمرطمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م.

سمًط »ىمد ضم٤مء ذم يمت٤مسمف واًمقاىمع أن هوش مل يٛمّٞمز سملم اًمقطمل واًمتجرسم٦م اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م. و
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إن اًمٜمٌل يٛمٙمٜمف احلّمقل قمغم ُمدارك »ذم شمٗمًػم وسمٞم٤من دم٤مرب اًمٜمٌل:  شدمرسمف ٟمٌقي

 وُمٕم٤مرف ظم٤مص٦م ُمـ ىمٜمقات اؾمتثٜم٤مئٞم٦م سمٕمٞمدة قمـ ُمتٜم٤مول أظمريـ.

إن اًمٗم٤مرق اًمقطمٞمد سملم دم٤مرب اًمٜمٌل ودم٤مرب اًمٕمروم٤مء يٙمٛمـ ذم ؿمٕمقر اًمٜمٌل؛ سم٥ًٌم  

 . شطمّمؾ قمغم ُمٝمٛم٦م ضمديدةطمٚمقل وطمّمقل هذه اًمتجرسم٦م، سم٠مٟمف ىمد 

إّن اًمٜمٌل »ويذه٥م هوش إمم أن اًمٜمٌل هق اًمٗم٤مقمؾ واعمقضمد ًمتج٤مرسمف اًمديٜمٞم٦م، ومٞم٘مقل:  

الت ؾمقى ؿمخّمٞمتف يم٤من هق اعمحؾ واعمقضمد واًم٘م٤مسمؾ واًمٗم٤مقمؾ  اًمذي ٓ يٛمٚمؽ ُمـ اعم١مهِّ

ًمٚمتج٤مرب اًمديٜمٞم٦م واًمقطمل، وإن اًمًٌط اًمذي يم٤من حيدث ذم ؿمخّمٞمتف يم٤من ي١مدي إمم 

 .ش٦م و)اًمٕمٙمس(، وًمذًمؽ وم٘مد يم٤من اًمقطمل شم٤مسمٕم٤ًم ًمف، ومل يٙمـ هق شم٤مسمٕم٤ًم ًمٚمقطملسمًط اًمتجرسم

سمٞمٜمام يرى اًمٗمٝمؿ اًمت٘مٚمٞمدي ًمٚمقطمل أن اًمٜمٌل جمرد وقم٤مء ًمت٘مٌؾ اًمقطمل، وًمٞمس وم٤مقماًل أو 

 . ‘ُمقضمدًا ًمف؛ إذ إن وم٤مقمؾ اًمقطمل هق اهلل، وًمٞمس ؿمخص اًمٜمٌل

ٓ يٌ٘مك ُمٕمٜمك ًم٘مقًمف: قمٜمدُم٤م يذه٥م هوش إمم اقمت٤ٌمر اًمٜمٌل وم٤مقمالً وُمقضمدًا ًمٚمقطمل 

 .شإن ُم٤م يتٚم٘م٤مه ُمـ اهلل هق ُمْمٛمقن اًمقطمل»

وىمد حتّدث هوش ذم هذا احلقار قمـ احت٤مد ٟمٗمس اًمٜمٌل سم٤مهلل، أي طمّمؾ اًمٜمٌل قمغم  

 .شًم٘مد شمقطّمدت ٟمٗمًف ُمع اهلل»احت٤مد ُمٕمٜمقي ُمع اهلل شمٕم٤ممم: 

ٜمٌل دور وًمق ؾمٚمَّٛمٜم٤م ضمدًٓ سم٠من ٟمٗمس اًمٜمٌل ىمد شمقطّمدت ُمع اهلل ومٚمـ يٛمٙمـ أن ٟمٕمّد ًمٚم 

اخل٤مًمؼ ًمٚمقطمل، ومٚمق ٟمزًم٧م آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن ذم هذه احل٤مًم٦م ٓ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من اًمٜمٌل هق 

 اًمذي أوضمده٤م.

ويذه٥م هوش إمم اًم٘مقل سم٠من اًمٜمٌل يتٚم٘مك ُمْمٛمقن اًمقطمل، صمؿ يٌٚمِّٖمف إمم اًمٜم٤مس  

سمٙمٚمامت يتقمم صٞم٤مهمتٝم٤م سمٜمٗمًف. وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: إن آي٤مت اًم٘مرآن ًمٞم٧ًم هل قملم يمٚمامت 

ام أي٤مت طملم ٟمزوهل٤م قم٤ٌمرة قمـ ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اعمْم٤مُملم اعمجّردة ُمـ اًمّمقرة، واًمتل اهلل، وإٟم

 يٕمٛمؾ اًمٜمٌل قمغم شمّمقيره٤م يمام يّمٜمع أّي ؿم٤مقمر.

إن اًمٜمٌل هق اًمذي ي٘مقم سمٜم٘مؾ هذا اإلهل٤مم سم٤مًمٚمٖم٦م »وقمغم طمّد ىمقل اًمديمتقر هوش:  



 الوحي والظاهرة القرآنية ....................................................... 417

 .شاًمتل يٕمرومٝم٤م، وإؾمٚمقب اًمذي يت٘مٜمف، واًمتّمقير واعمٕمروم٦م اًمتل يٛمتٚمٙمٝم٤م

وهٜم٤م ٟمٓمرح هذا اًم١ًمال: هؾ يٛمٙمـ اًمتٗمريؼ سملم اعمْمٛمقن وصقرشمف ذم اًمٜمّص  

اًمديٜمل؟ أٓ يقضمد أي شم٠مصمػم ًمتّمقير اعمْمٛمقن ذم ُمٕمٜم٤مه؟ أٓ حيّمؾ ًمٚمٛمْمٛمقن اًمقاطمد 

 ُمٕم٤مٍن خمتٚمٗم٦م ذم صقره اعمختٚمٗم٦م؟

ًمق يم٤من اًمٌٜم٤مء قمغم أن ي٘مقم اًمٜمٌل سمٜم٘مؾ اًمقطمل سم٤مًمٚمٖم٦م وإؾمٚمقب واعمٕمروم٦م اعمت٤مطم٦م ًمف  

ٝمؾ ؾمٞمتؿ ٟم٘مؾ ُمْمٛمقن اًمقطمل يمام هق ذم طم٘مٞم٘متف وواىمٕمف؟ وُم٤م هل اًمٗمروٞم٦م اًمتل يًتٜمد وم

إًمٞمٝم٤م هوش ذم قمٚمؿ اًمٚمٖم٤مت واعمٕم٤مين ًمٚمتٗمقه سمٛمثؾ هذا اًمٙمالم؟ وهؾ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مر دور 

إًمٗم٤مظ وإؾم٤مًمٞم٥م واًمتّمقيرات وشم٠مصمػمه٤م ذم اعمٕمٜمك؟! وم٠مطمٞم٤مٟم٤ًم ٟمجد شمٖمٞمػمًا ذم اعمٕمٜمك 

ٛم٦م، ومام فمٜمؽ سمام ًمق أسمٞمح ًمِمخص أن يّمقغ اًمٙمٚمامت سمٚمٖمتف سمٛمجرد شم٘مديؿ أو شم٠مظمػم يمٚم

 وأؾمٚمقسمف وشمّمقيره.

وُمـ هٜم٤م يتؿ اًمت٠ميمٞمد قمغم اًمدىم٦م ذم اٟمت٘م٤مء اًمٙمٚمامت ذم اًمٜمّمقص اعمٝمٛم٦م )ُمثؾ:  

 اًمٜمّمقص احل٘مقىمٞم٦م واًمدؾم٤مشمػم(؛ ًمٚمحٞمٚمقًم٦م دون اًمقىمقع ذم ؾمقء اًمٗمٝمؿ وآًمت٤ٌمس. 

ف اظمتٞم٤مر إًمٗم٤مظ ذم سمٞم٤من اعمٕم٤مين وم٢من وسمام أن ارشم٤ٌمط اًمٚمٗمظ سم٤معمْمٛمقن سمٜمحق ي١مصمر ومٞم 

رؾم٤مًم٦م اًمقطمل ودوره احل٤ًمس يٗمرض أن يتقمم اهلل سمٜمٗمًف اٟمت٘م٤مء اًمٙمٚمامت اًمتل شمٕمؼم قمـ 

 ُمراده.

ـّ هوش يرى أن ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل ىمد شمدظمٚم٧م ذم صٞم٤مهم٦م اًمٜمّص اًم٘مرآين، وم٘م٤مًم٧م:   وًمٙم

ًمده، وأُمف، وأي٤مم ًم٘مد ًمٕم٧ٌم ؿمخّمٞمتف دورًا ُمٝماًم ذم صٞم٤مهم٦م هذا اًمٜمّص. إن ًمًػمشمف، ووا»

ص٤ٌمه، وطمتك طم٤مٓشمف اًمروطمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م، دورًا ذم اًم٘مرآن. قمٜمدُم٤م شم٘مرأ اًم٘مرآن شمِمٕمر أن 

اًمٜمٌل يٌدو ؾمٕمٞمدًا أطمٞم٤مٟم٤ًم، وذم هم٤مي٦م اًمٗمّم٤مطم٦م، ذم طملم دمده ممالًّ وقم٤مدي٤ًم سمِمدة ذم سمٞم٤مٟمف 

ذم  أطمٞم٤مٟم٤ًم أظمرى، وم٘مد شمرك شم٠مصمػمه ذم ذًمؽ يمٚمف قمغم اًم٘مرآن، مم٤م يث٧ٌم اجل٤مٟم٥م اًمٌنمي

 .شاًمقطمل سمقوقح

إذا يم٤من اًمٜمٌل هق اًمٗم٤مقمؾ واعمقضمد ًمٚمقطمل وم٢من ًمتجرسمتف أيْم٤ًم دورًا ذم أصؾ ُمْمٛمقن  
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اًمقطمل، وًمٞمس ذم جمرد صٞم٤مهم٦م ُمْم٤مُملم دمرسمتف. سمؾ إذا أردٟم٤م أن ٟم٠مظمذ سمٜمٔمر آقمت٤ٌمر دور 

ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل ذم أصؾ ُمْمٛمقن دم٤مرسمف ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م ـ ـمٌ٘م٤ًم ًمرأي هوش ـ إٟمٙم٤مر ودم٤مهؾ 

 ذم إقمٓم٤مء اعمٕمٜمك ًمٚمتج٤مرب اًمٜمٌقي٦م. شمدظمٚمٝم٤م 

  

 إَهإ اخلطأ يف ايٛسٞ ٚايكسإٓ 

إن اًمالزم ُمـ يمالم هوش ذم اًمقطمل هق إُمٙم٤من شمٓمرق اخلٓم٠م إًمٞمف؛ إذ ًمق يم٤مٟم٧م  

ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل وطم٤مٓشمف وقمٚمٛمف دظمٞماًل ذم سمٞم٤من اًمقطمل ومام هل اًمْمامٟم٦م اًمتل متٜمع ُمـ قمدم 

اًمقطمل إذا يم٤من يٜمزل قمغم اًمٜمٌل سمٛمٕم٤مٟمٞمف اًمقىمقع ذم اخلٓم٠م؟! إٟمام يٛمٙمـ وامن قمدم ظمٓم٠م 

 وأًمٗم٤مفمف، دون أن يٙمقن هٜم٤مك أدٟمك شمٍمف أو شمدظمؾ ُمـ اًمٜمٌل أصمٜم٤مء قمٛمٚمٞم٦م اًمتٌٚمٞمغ.

وًمٙمل يًتٕمرض هوش إُمٙم٤من شمٓمرق اخلٓم٠م إمم اًمقطمل واًم٘مرآن أؿم٤مر إمم أن سمٕمض  

ٛمقن آي٤مت اًم٘مرآن إمم ىمًٛملم:  ًّ يتٕمٚمؼ سمّمٗم٤مت اهلل،  إول:اعمٗمنيـ اعمٕم٤مسيـ ي٘م

 يتٕمٚمؼ سم٤مًمٙمقن واإلٟم٤ًمن واًمقىم٤مئع اًمت٤مرخيٞم٦م. وافثٚين:احلٞم٤مة سمٕمد اعمقت، واًمٕم٤ٌمدات، و

أُم٤م اًم٘مًؿ إول ومال ي٘مع ومٞمف اخلٓم٠م. واًم٘مًؿ اًمث٤مين، اًمذي خيؼم ومٞمف اًمٜمٌل قمـ اًمٙمقن  

واإلٟم٤ًمن واًمقىم٤مئع اًمت٤مرخيٞم٦م، وم٘مد ي٘مع ومٞمف اخلٓم٠م. وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: إن سمٕمض اعمٗمنيـ 

 ىمد حتدث ذم هذه إُمقر سمٚمٖم٦م قمٍمه. يذه٥م إمم أن اًمٜمٌل 

إٓ أن هوش ذه٥م إمم أسمٕمد ُمـ ذًمؽ، وىم٤مل: إن اًمٜمٌل مل يتحدث سمٚمٖم٦م قمٍمه، وإٟمام 

 حتدث سمام يٛمتٚمٙمف ُمـ قمٚمؿ حمدود. 

إن زم رأي٤ًم آظمر، وم٠مٟم٤م ٓ أشمّمقر أن اًمٜمٌل ىمد حتدث سمٚمٖم٦م »وىمد ىم٤مل ذم سمٞم٤من رأيف ُم٤م يكم:  

٢مٟمف يم٤من ي١مُمـ سمام يم٤من ي٘مقًمف طم٘مٞم٘م٦م، ومٙم٤مٟم٧م هذه قمٍمه سمٕمد أن يم٤مٟم٧م ًمف ُمٕمروم٦م أظمرى؛ وم

هل ًمٖمتف وقمٚمٛمف، وٓ أشمّمقر أن قمٚمٛمف يم٤من يٗمقق قمٚمؿ قمٍمه طمقل إرض واًمٙمقن 

واإلٟم٤ًمن، ومٚمؿ يٙمـ يتٛمتع سم٤مًمٕمٚمؿ اًمذي ٟمٛمتٚمٙمف ذم اًمقىم٧م احل٤مض، وهذا ٓ يٜم٘مص ُمـ 

 .شٟمٌّقشمف؛ ٕٟمف يم٤من ٟمٌّٞم٤ًم، ومل يٙمـ ُم١مرظم٤مً 



 الوحي والظاهرة القرآنية ....................................................... 411

قىمقع اخلٓم٠م ذم اًمقطمل واًم٘مرآن. إن اًم٘مقل سم٠من قمٚمؿ اًمٜمٌل وٓزم هذا اًمٙمالم اًم٘مٌقل سم 

قم٤ٌمرة أظمرى قمـ قمٚمؿ قمٍمه، وىمد أصم٧ٌم اًمٕمٚمؿ اعمٕم٤مس ظمٓم٠م شمٚمؽ اًمٕمٚمقم، يٕمٜمل أن 

 اًمٜمٌل ىمد أظمٓم٠م.

إذا مل يٙمـ قمٚمؿ اًمٜمٌل طمقل إرض واًمٙمقن واإلٟم٤ًمن أيمثر ُمـ قمٚمؿ ؾم٤مئر اًمٜم٤مس ذم  

٤مؾم٤مشمف وطم٤مٓشمف اًمروطمٞم٦م اخل٤مص٦م، قمٍمه وم٢مٟمف ؾمقف ٓ خيتٚمػ قمـ أظمريـ إٓ ذم إطمً

وذم اًمقاىمع ًمٞمس هٜم٤مك يمثػم ومرٍق سملم اًمٜمٌل واًمٕمروم٤مء ذوي اًمتٗمٙمػم اعمحدود ذم قمٍمه، 

ومٙمٞمػ يٛمٙمـ آدقم٤مء ُمـ ضمٝم٦م سم٠من اًمٜمٌل يم٤من وم٤مٟمٞم٤ًم ذم ذات اهلل، طمتك قم٤مد يمالُمف قملم 

قمك ُمـ ضمٝم٦م أظمرى أن سمٕمض آي٤مت اًم٘مرآن يم٤مٟم٧م ُمتٜم٤مؾم٦ٌم وقمٚمقم ا ًمٜمٌل يمالم اهلل، وُيدَّ

 ٟمٗمًف. يمٞمػ ًمنوش أن حيؾ هذا اًمتٜم٤مىمض ذم أىمقاًمف؟

إذا مل يتٛمٞمَّز اًمٜمٌل قمـ همػمه ذم اًمٕمٚمؿ واإلدراك، ويم٤من قمٚمٛمف ُمًتٛمدًا ُمـ دم٤مرسمف  

اًمِمخّمٞم٦م، ومٚمٞمس هٜم٤مك ومرق سملم إٟمٌٞم٤مء وؾم٤مئر أومراد اًمٜم٤مس إٓ ذم اخلّمقصٞم٤مت 

داي٦م يمالُمف ًمت٠مصمػم إظمالىمٞم٦م واحل٤مٓت اًمروطمٞم٦م واًمٕمروم٤مٟمٞم٦م. ًم٘مد شمٕمرض هوش ذم سم

ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل وطم٤مٓشمف وقمٚمٛمف ذم دمرسمتف، صمّؿ شمٓمّرق هٜم٤م إمم أن قمٚمٛمف يم٤من سمٛمًتقى أسمٜم٤مء 

 ضمٞمٚمف وقمٍمه، وهذا يٕمٜمل أٟمف ي١مُمـ سم٢مُمٙم٤من وىمقع اخلٓم٠م ذم جم٤مل اًمقطمل واًم٘مرآن.

وىمد ُمّٞمز اًمٌح٨م سملم ُمْمٛمقن اًمقطمل وصٞم٤مهمتف، وٟم٥ًم اخلٓم٠م إمم صٞم٤مهمتف، اًمتل هل 

اًمٜمٌل؛ وأُم٤م إذا ٟمًٌٜم٤م اخلٓم٠م إمم ُمْمٛمقن اًمقطمل، وٟمًٌٜم٤م اعمْمٛمقن إمم اهلل، قمٛمٚمٞم٦م ي٘مقم هب٤م 

يم٤من هذا اخلٓم٠م ُمٜمًقسم٤ًم إمم اهلل ُم٤ٌمذة؛ وأُم٤م إذا ٟمًٌٜم٤م اعمْمٛمقن إمم اًمٜمٌل ـ وهذا أٟم٥ًم 

سم٠مىمقال هوش ـ يم٤من اخلٓم٠م ُمتقضّمٝم٤ًم إمم رؾمقل اهلل. وُمٝمام يم٤من آومؽماض وم٢من اخلٓم٠م 

حم٤مًم٦م، أّي إن ؿمٓمرًا ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، وهق اعمتٕمٚمِّؼ سم٤مًمٕمٚمقم ؾمٞم٘مع ذم اًمٜمّص اًم٘مرآين ٓ 

 اًمتجريٌٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦م، ظم٤مـمئ.

ُمف هوش ذم اًمقطمل وأصؾ اًمٜمٌقة   أٓ يِمٙمؽ هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٗمًػم اًمذي ي٘مدِّ

ورؾم٤مًم٦م اًمٜمٌل؟! أٓ ي١مدي شمٓمّرق اخلٓم٠م إمم اًمٜمّص اًم٘مرآين إمم اًمِمؽ ذم اهلدف ُمـ رؾم٤مًم٦م 
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 ٛم٦م واهلداي٦م اإلهلٞم٦م؟!اًمٜمٌل وأصؾ احلٙم

وُم٤م ي٘مقًمف هوش، ُمـ أن شمٓمرق اخلٓم٠م إمم إُمقر اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦م ذم اًم٘مرآن ٓ  

ُيٜم٘مص أصؾ اًمٜمٌقة، ٓ يٛمٙمـ اًم٘مٌقل سمف؛ إذ ٓ يٛمٙمـ آًمتزام سمت٘مًٞمؿ اًم٘مرآن إمم ىمًٛملم: 

ىمًؿ صحٞمح؛ وىمًؿ ظم٤مـمئ، سمؾ إذا يم٤من يمالم اًمٜمٌل هق قملم يمالم اهلل ومٙمٞمػ يٛمٙمـ 

زام سمتٓمرق اخلٓم٠م إمم يمالم اهلل؟! وهؾ هذا اًمتٗمٙمٞمؽ واًمتٛمٞمٞمز ُمقضمقد ذم اًمٜمص آًمت

اًم٘مرآين أو أٟمٜم٤م ىمد شمقصٚمٜم٤م إًمٞمف ُمـ ظمالل ومٝمٛمٜم٤م وىمراءشمٜم٤م هلذا اًمٜمّص؟ وإذا أُمٙمـ شمٓمرق 

اخلٓم٠م إمم سمٕمض أضمزاء اًم٘مرآن ومٚمامذا ٓ يتٓمرق إمم أضمزائف إظُمرى؟ وُم٤م هق اًمدًمٞمؾ قمغم 

جم٤مل احلٞم٤مة سمٕمد اعمقت إذا يم٤من اًمٌٜم٤مء قمغم وضمقد اخلٓمـ٠م ذم جم٤مل  صح٦م اعمٓم٤مًم٥م اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم

ُمٕمروم٦م اًمٙمقن وقم٤ممل اًمٓمٌٞمٕم٦م؟ وهؾ يٙمٗمل جمرد قمدم ومٝمٛمٜم٤م ًمٌٕمض أي٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م 

سم٤مًمٙمقن واإلٟم٤ًمن ُمـ ظمالل اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م اعمٕم٤مسة دًمٞماًل قمغم اقمت٤ٌمر اًم٘مرآن ٟمّّم٤ًم 

 ىم٤مسماًل ًمٚمخٓم٠م؟

ُمقر اعمت٘مدُم٦م هق اقمت٤ٌمر اًم٘مرآن يمت٤مسم٤ًم سمنمي٤ًم، ىمد أًمٗمف اًمٜمٌل إن أطمد اًمٜمت٤مئ٩م اعمٜمٓم٘مٞم٦م ًمأل

 سمٜمٗمًف، وسمام أٟمف حمدود اعمٕم٤مرف وم٘مد شمٓمرق اخلٓم٠م إمم سمٕمض أضمزاء يمت٤مسمف. 

وسمٖمّض اًمٜمٔمر قمـ اًمٌحقث اًمتل شمٓمرح ُمـ ظم٤مرج اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م ٟمتَّجف إمم اًم٘مرآن  

 اًمٙمريؿ؛ ٕضمؾ ٟم٘مد يمالم هوش ُمـ زاوي٦م اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م.

 

 أ ايٛسٞ، َكازب١ ْكد١ٜ َٔ داخٌ ايكسإٓ َٓػ

يرى اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أن اهلل هق ُمٜمِم٠م اًمقطمل. وهذا ُم٤م شمٍمح سمف اًمٙمثػم ُمـ أي٤مت  

َْٔؽ ُؿْرإًٓٚ َظَربِ ﴿اًم٘مرآٟمٞم٦م، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  َْْٔٚ إَِف َذفَِؽ أوَح ـَ َذفَِؽ ﴿و (؛4)اًمِمقرى:  ﴾ًٚ ّٔ َو ـَ َو

ٚ َٕ ـْ َأْمِر ًٚ مِّ َْٔؽ ُروح َْْٔٚ إَِف ٌِْدِه َمٚ أوَحك﴿(؛ و14)اًمِمقرى:  ﴾أوَح َْٖوَحك إَِػ َظ  ﴾َؾ

وُح إَِمغُ ﴿(؛ و91)اًمٜمجؿ:  َزَل بِِف افرُّ ْرآَن ِمـ ﴿و (؛991)اًمِمٕمراء:  ﴾َٕ َُ ََّك اف َِ َؽ َفُت َّٕ إِ

(، ومٗمل مجٞمع هذه أي٤مت ٟمجد أن اهلل هق اًمٗم٤مقمؾ واعمقضمد 1)اًمٜمٛمؾ:  ﴾ ٍفَُّدْن َحٍُِٔؿ َظِِٔؿ
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ٌل ىمد ذيمر سمقصٗمف حماًل ًمٜمزول اًمقطمل، هذا ُمْم٤موم٤ًم إمم أن آي٤مت ًمٚمقطمل، وأن ىمٚم٥م اًمٜم

اًم٘مرآن شم١ميمد قمغم اًمدوام أن يمالم اًمٜمٌل هق قملم يمالم اهلل، أي إن يمالُمف هق اًمقطمل 

ـِ اَِلَقى ﴿سمٕمٞمٜمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  (، 7ـ  1)اًمٜمجؿ:  ﴾َوْحٌل ُيقَحك إِْن ُهَق إِّٓ  *َوَمٚ َيْىُِؼ َظ

ذم هذه أي٦م يٕمقد إمم اًمٜمٓمؼ، أي إن ٟمٓمؼ اًمٜمٌل هق قملم  وإن وٛمػم اًمرومع اعمٜمٗمّمؾ )هق(

يمالم اهلل، وإن ٟمٓم٘مف هق اًمقطمل، ٓ أن ُم٤م يقطمٞمف اهلل إًمٞمف يٕمٛمؾ هق قمغم صٞم٤مهمتف ذم ىم٤مًم٥م 

 ٟمٓم٘مف ويمالُمف.

واًمقاىمع أّن ُم٤م يم٤من جيري قمغم ًم٤ًمن رؾمقل اهلل هق يمالم اهلل، سمؾ يٍمح اهلل سم٠مٟمف ىمد 

ُِقنَ ﴿أٟمزل اًم٘مرآن قمرسمٞم٤ًم، طمٞم٨م ىم٤مل:  َِ
ًْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ًٚ فَّ ّٔ ًٚ َظَربِ ٚ َإَٔزفَُْْٚه ُؿْرإٓ َّٕ   (.4)يقؾمػ:  ﴾إِ

إذًا يث٧ٌم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أن ُمْمٛمقن اًمقطمل وإـم٤مره ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم. يمام ي١ميمد  

اًم٘مرآن قمغم ُأُمٞم٦ّم اًمٜمٌل؛ ًمٞمث٧ٌم أن ًمٞمس ًمِمخّمٞمتف أي دظمؾ أو دور ذم اًمقطمل واًم٘مرآن، 

 ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ أن يٕمٛمؾ قمغم صٞم٤مهم٦م اًمقطمل؟! ومٛمـ أيـ يت٠مشمك ًمِمخص أُمّل مل
ٍ
 حيَظ سمٌمء

ؿْ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُٓ ْْ َِّٔغ َرُشقًٓ مِّ َٞ يِف إُمِّ ًَ  (.4)اجلٛمٕم٦م:  ﴾ُهَق افَِّذي َب

ومل يٙمـ اهلدف ُمـ وراء ـمرح أُّمٞم٦م اًمٜمٌل ذم اًم٘مرآن إٓ إصم٤ٌمت شمٌٕمٞم٦م اًمٜمٌل اعمحْم٦م  

 ًمٚمقطمل، ظمالوم٤ًم عم٤م يدقمٞمف هوش.

  

 ايكسإٓعؿ١ُ ايٛسٞ ٚ 

ظمالوم٤ًم ًمٚمرواي٦م اًمٕمٍمي٦م قمـ اًمقطمل، واًمتل شمذه٥م إمم إُمٙم٤من وىمقع اخلٓم٠م ومٞمف،  

 شمذه٥م اًمرؤي٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م إمم قمّمٛم٦م اًمقطمل ُمـ اخلٓم٠م ذم ُمراطمؾ صمالث:

 

 ـ ايعؿ١ُ يف تًكٞ ايٛس1ٞ

ٓ يٛمٙمـ ًمٚمٜمٌل أن خيٓمئ ذم شمٚم٘مل اًمقطمل أسمدًا؛ ٕٟمف إٟمام يتٚم٘م٤مه ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، اًمذي هق  

طمل، وًمذًمؽ ٓ جم٤مل ًمتدظمؾ اًمٜمٌل ذم ُمْمٛمقن اًمقطمل أو صٞم٤مهمتف. إن اًمٜمٌل ُمّمدر اًمق
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ٓ يتٚم٘مك اًمقطمل ُمـ اهلل وم٘مط، وإٟمام يٕمرف ُمّمدره؛ وم٢من اًمقطمل ًمٞمس يم٤مإلهل٤مم اًمذي ٓ 

 ُيٕمرف ُمّمدره.

ح أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م سم٠من اًمٜمٌل ىمد سمٚمغ ُم٘م٤مم اًم٘مرب اإلهلل، وأٟمف شمٚم٘مك اًم٘مرآن ذم   وشمٍمِّ

َؽ ﴿ ذًمؽ اعم٘م٤مم: َّٕ ْرآَن ِمـ فَُّدْن َحٍُِٔؿ َظِِٔؿٍ  إِ َُ ََّك اف َِ   (.1)اًمٜمٛمؾ:  ﴾َفُت

إن اًمقطمل قم٤ٌمرة قمـ قمٚمؿ طمْمقري وؿمٝمقدي، وسمام أن هذا اًمٕمٚمؿ إٟمام حيّمؾ ُمـ  

ظمالل احلْمقر ذم اعم٘م٤مم اًمٚمدين واًم٘مرب اإلهلل ًمذًمؽ ٓ يٛمٙمـ أن يتٓمرق إًمٞمف اخلٓم٠م، 

َُ ﴿ويمٞمػ يٛمٙمـ عمـ سمٚمغ هذا اعم٘م٤مم، اًمذي دٟم٤م ومٞمف  َٕكَؾ )اًمٜمجؿ:  ﴾َٚن َؿَٚب َؿْقَشْغِ أو َأْد

أن جيٝمؾ ُمّمدر اًمقطمل، أو يتٓمرق اخلٓم٠م إمم اًمقطمل اًمذي يتٚم٘م٤مه. وإن شمٕمٌػم ، (9 ـ 1

اًم٘مرآن ي١ميمد قمغم أن اًمٜمٌل يم٤من ىم٤مسماًل ًمٚمقطمل، وُمتٚم٘مٞم٤ًم ًمف، وًمٞمس وم٤مقماًل ًمف، وٓ يًتٕمٛمؾ 

ْمح اعم٤ًموم٦م سملم وم٤مقمؾ اًمقطمل أًمٗم٤مفم٤ًم ُمـ ىمٌٞمؾ اًمقطمدة وآحت٤مد ذم ُم٘م٤مم ٟمزول اًمقطمل؛ ًمتت

 وُمـ يتٚم٘م٤مه.

 

 ايعؿ١ُ يف سؿغ ايٛسٞ ـ2 

ذم هذه اعمرشم٦ٌم حيٗمظ اًمٜمٌل يمؾ ُم٤م يتٚم٘م٤مه ُمـ اًمقطمل، وٓ يٕمؽميف أّي ٟمقع ُمـ أٟمقاع  

ك﴿اًمًٝمق واًمٜمًٞم٤من، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًَ ِرُؤَك َؾال َتْ َْ   (.1)إقمغم:  ﴾َشُْ

 

 ايعؿ١ُ يف تبًٝؼ ايٛسٞ ـ3 

ُمـ اخلٓم٠م طمتك ذم ُم٘م٤مم شمٌٚمٞمغ اًمقطمل؛ ٕن شمالوة أي٤مت يمام أن اًمٜمٌل ُمٕمّمقم  

اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمـ أهؿ وفم٤مئػ اًمرؾم٤مًم٦م ذم هذه اعمرطمٚم٦م، طمٞم٨م إن اهلل أُمره سمتالوة آي٤مشمف ًمٚمٜم٤مس، 

َغ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ِّ ِِ ًْ ـَ ادُ قَن ِم ـُ ْرآنَ  *َوُأِمْرُت َأْن َأ َُ َق اف ُِ  (.94ـ  99)اًمٜمٛمؾ:  ﴾َوَأْن َأْت

ٟمٞم٦م وم٘مد طمٗمظ اهلل اًمٜمٌل سم٤معمالئٙم٦م؛ ًمٞمتٚم٘مك اًمقطمل قمغم ٟمحق اًمٙمامل وـمٌ٘م٤ًم ًممي٤مت اًم٘مرآ 

واًمتامم، ويٌٚمٖمف ًمٚمٜم٤مس يمذًمؽ. واحل٘مٞم٘م٦م أن صٞم٤مٟم٦م اًمقطمل ُمـ اخلٓم٠م ُمرشمٌٓم٦م سمتٌٚمٞمغ 
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ِف َرَصدًا ﴿اًمرؾم٤مًم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٍِ ِْ ـْ َخ ُُِؽ ِمـ َبْغِ َيَدْيِف َوِم ًْ ُف َي َّٕ ٌُقا  *َؾِ٘ َِ َؿ َأن َؿْد َأْب َِ ًْ َٔ
فِ

ٍء َظَدداً رِ  ؾَّ يَشْ ـُ ِْؿ َوَأَحَٚط باَِم َفَدهْيِْؿ َوَأْحَل    (.41ـ  44)اجلـ:  ﴾َشِٚٓت َرِّبِّ

إن اًمرؤي٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م شمذه٥م إمم أن أدٟمك شمٓمرق ًمٚمخٓم٠م ذم اًمقطمل ي١مدي إمم شمٓمرق  

اًمِمؽ ذم أصؾ رؾم٤مًم٦م إٟمٌٞم٤مء وهدايتٝمؿ اإلهلٞم٦م، وحيدث ُمـ ذًمؽ ٟم٘مٌض ًمٚمٖمرض ُمـ 

٤مُمـ وراء سمٕمث٦م إٟمٌٞم٤مء، وُمـ هٜم٤م ٟمجد اًم٘مرآن يتحدث سم٤مؾمتٛمرار قمـ اًمٖم٤مي٦م واهلدف اًمٙم

ٚؾُِيقنَ ﴿صٞم٤مٟم٦م اًمقطمل وطمٗمظ اًم٘مرآن، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٚ َفُف حَلَ َّٕ َر َوإِ ـْ ْفَْٚ افذِّ َٕزَّ ـُ  ْح َٕ  ٚ َّٕ  ﴾إِ

 (.9)احلجر: 

إن طمٗمظ أص٤مًم٦م اًمٜمّص اًمديٜمل واًمرؾم٤مًم٦م اإلهلٞم٦م، يم٤مًم٘مرآن، اًمذي هق ُمٕمجزة أسمدي٦م  

ـ إمهٞم٦م سمحٞم٨م شمقمم اهلل سمٜمٗمًف ُمّٝمٛم٦م احلٗم٤مظ قمٚمٞمف، ومٚمؿ يتٓمرق أدٟمك ظمٓم٠م أو وظم٤ممت٦م، ُم

ًَؾ فَُّف ﴿قِمَقج إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ْ جَيْ َْ ٌِْدِه افَُِتَٚب َو ُد هللِ افَِّذي َإَٔزَل َظَذ َظ ّْ احَل

ُٓ ﴿و: (9)اًمٙمٝمػ:  ﴾ًٚ ِظَقَج  َِّ ًَ ًٚ َؽْرَ ِذي ِظَقٍج فَّ ّٔ ًٚ َظَربِ َُقنَ ُؿرإٓ   (.41 )اًمزُمر: ﴾ْؿ َيتَّ

يمام ي١ميمد اًم٘مرآن قمغم أن هذا اًم٘مرآن ٓ ُم٤ًمطم٦م ومٞمف ًمٚمٛمزاح، ومام اًمٔمـ سم٠من يٙمقن ومٞمف  

ْقٌل َؾْهٌؾ ﴿ظمٓم٠م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ََ ُف َف َّٕ   (.97ـ  91)اًمٓم٤مرق:  ﴾َوَمٚ ُهَق بَِِٚلْزلِ *  إِ

يٕمٜمل احلّد ويمٞمػ يٛمٙمـ ًمٚمخٓم٠م أن يتٓمرق إمم اًم٘مرآن وهق اعمًٛمك سم٤مًمٗمرىم٤من، اًمذي  

َل ﴿اًمٗم٤مصؾ سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ؟! ومٙمٞمػ يتٓمرق إًمٞمف اًم٤ٌمـمؾ؟! ىم٤مل شمٕم٤ممم:  زَّ َٕ ٌََٚرَك افَِّذي  َت

ِذيراً  َٕ ٚدََِغ  ًَ ِْ قَن فِ ُُ َٔ
ٌِْدِه فِ ْرَؿَٚن َظَذ َظ ٍُ  .(9)اًمٗمرىم٤من:  ﴾اف

ٌِ ﴿ويمٞمػ يٛمٙمـ ًمٚمٙمت٤مب اًمذي هق يمت٤مب ٟمقر وهداي٦م:   ُٕقرًا مُّ ْؿ  ُُ ْٔ ًٚ َوَإَٔزْفَْٚ إَِف ْٔ﴾ 

ََْٚك إِّٓ ﴿واًمذي يٕمّد هداي٦م وسمِم٤مرة وإٟمذارًا جلٛمٞمع اًمٜم٤مس:  ،(947)اًمٜم٤ًمء:  ِْ  َوَمٚ َأْرَش

ِس َبِنراً  ًٜ فَِِّّْٚ ٚؾَّ ِذيراً  ـَ َٕ (، واًمذي أظمرج اًمٜم٤مس ُمـ اًمٔمٚمٛم٦م إمم اًمٜمقر: 41)ؾم٠ٌم:  ﴾َو

اَمِت إَِػ ﴿ ُِ ـَ افيُّ َس ِم وهق ذم ، (9)إسمراهٞمؿ:  ﴾ افُّْقرِ ـَِتٌٚب َإَٔزْفَُْٚه إَِفَْٔؽ فُِتْخِرَج افَّْٚ

 ظم٤مًمدة وظم٤ممت٦م، يمٞمػ يٛمٙمـ أن حيتقي قمغم إظمٓم٤مء؟!  اًمقىم٧م ٟمٗمًف ُمٕمجزة

إن اًمٌحقث اًمتل شمٕمرض هل٤م اًم٘مرآن واعمتٕمٚمِّ٘م٦م سم٤معم٤ًمئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦م، طمؼ  
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سم٠ممجٕمٝم٤م، ظمالوم٤ًم عم٤م يدقمٞمف هوش. وًمٞمس هٜم٤مك أّي ظمٓم٠م ذم اًم٘مّمص اًم٘مرآين وشم٘مرير 

اًمت٤مرخيٞم٦م، وىمد سح اًم٘مرآن ذم ٟم٘مٚمف حل٤مدصم٦م ىم٤مسمٞمؾ وه٤مسمٞمؾ سم٠مهن٤م طمؼ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: احلقادث 

َٖ اْبَْْل آَدَم بِٚحَلؼِّ ﴿ ٌَ َٕ ْؿ  ِٓ ْٔ َِ  (. 44)اعم٤مئدة:  ﴾َواْتُؾ َظ

إن اًمٜمٌل ٓ يتحدث ذم سم٤مب اعم٤ًمئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦م اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ ُمٕم٤مرومف أو قمٚمقم  

بِٚحَلؼِّ َإَٔزفَُْْٚه َوبِٚحَلؼِّ ﴿صح٦م آي٤مشمف، ويمقهن٤م طمؼ:  قمٍمه، وىمد أيمد اًم٘مرآن سم٤مؾمتٛمرار قمغم

َزَل  َْٔؽ بِٚحَلؼِّ ﴿و: (911)اإلهاء:  ﴾َٕ َِ ُِقَهٚ َظ ْت َٕ َِْؽ آَيُٚت اهللِ   (.911)آل قمٛمران:  ﴾تِ

وإذا يم٤من اًمٌٜم٤مء ي٘مقم قمغم اًمتٜمزل سمٛمًتقى اًمقطمل إمم طمّد اإلهل٤مم واًمتجرسم٦م اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م،  

سمًٞمٓم٦م وهّٞمٜم٦م، دون أن َيٙمقن هٜم٤مك ومٝمؿ صحٞمح ًمٕمالىم٦م اًمٜمٌل واقمتؼمت اًمرؾم٤مًم٦م ُمٝمٛم٦م 

ُمع اهلل، واقمتؼم اًم٘مرآن ٟمت٤مضم٤ًم سمنمي٤ًم سمٛمًتقى ُم٤م شمقصٚم٧م إًمٞمف اعمٕمروم٦م اًمٌنمي٦م ذم قمٝمد 

اًمٜمٌل إيمرم، وم٠مّي جم٤مل يٌ٘مك ًمٚمٌح٨م قمـ قمدم إُمٙم٤من اخلٓم٠م ذم اًمقطمل واًم٘مرآن 

 اًمٙمريؿ؟!

  

ّٟ اضتدالٍ  ّٟ بسٖإ؟! أ  ؟!أ

ش ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعمٕمرومٞم٦م شمٗمت٘مر إمم اًمدًمٞمؾ؛ إذ ُم٤م هق اًمدًمٞمؾ اًمذي ي٘مٞمٛمف إن رؤي٦م هو 

م ٟمٔمري٦م سمديٚم٦م؟  هوش قمغم إصم٤ٌمت ُمدقم٤مه؟ هؾ ي٘مقم أوًٓ سمٜم٘مد اًمرؤي٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م، صمؿ ي٘مدِّ

وُم٤م هل ٟم٘م٤مط اًمْمٕمػ اًمتل يراه٤م هوش ذم اًمرؤي٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م؟ وإذا مل يٙمـ يٜمت٘مده٤م ومام 

 ٤ٌمت ٟمٔمريتف؟هل إدًم٦م اًمتل ي٘مٞمٛمٝم٤م قمغم إصم

ًم٘مد أىم٤مم اعمتٙمٚمٛمقن واًمٗمالؾمٗم٦م أدًم٦م قمغم اًمرؤي٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م؛ إلصم٤ٌمت ىمدؾمٞم٦م اًمقطمل،  

 وقمدم شمدظمؾ اًمٜمٌل ومٞمف، وقمدم شمٓمرق اخلٓم٠م إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

وي٘مقم آؾمتدٓل ذم اًمرؤي٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م قمغم أن احلٙمٛم٦م اإلهلٞم٦م وضورة هداي٦م اًمٜم٤مس  

ٞمّمؾ ؾم٤معم٤ًم إمم اًمٜم٤مس، يمل ٓ حيّمؾ ذم اًمٌلم شم٘ميض سمٕمدم شمٓمرق اخلٓم٠م إمم اًمقطمل؛ ًم

ٟم٘مٌض ًمٚمٖمرض ذم أصؾ اًمٖم٤مي٦م ُمـ سمٕمث٦م إٟمٌٞم٤مء، ومام هق اًمدًمٞمؾ اًمذي شم٘مقم قمٚمٞمف اًمٜمٔمري٦م 



 الوحي والظاهرة القرآنية ....................................................... 474

 اجلديدة اًمتل شمذه٥م إمم اقمت٤ٌمر اًمقطمل أُمرًا ٟمٗمًٞم٤ًم؟

دائاًم ُم٤م يتٜمزل هوش سم٤مًمقطمل إمم ُمًتقى اقمت٤ٌمره دمرسم٦م ديٜمٞم٦م أو قمروم٤مٟمٞم٦م، وىمد ذيمر  

 دقم٤مءات ذم يمت٤مب )سمًط اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م(: قمّدة ا

 ـ اًمقطمل قم٤ٌمرة قمـ اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م.9

 ـ اًمقطمل شم٤مسمع ًمِمخّمٞم٦م اًمٜمٌل. 4

 ـ إن اًمقطمل أو اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمًٌط.1

 ـ إن اًمديـ قم٤ٌمرة قمـ دمرسم٦م روطمٞم٦م واضمتامقمٞم٦م خيقوٝم٤م اًمٜمٌل سمٜمٗمًف.7

رسم٦م اًمديٜمٞم٦م: ومام هق شمٕمريٗمف وأهؿ ؾم١مال يقاضمف هوش يتٛمحقر طمقل ُمراده ُمـ اًمتج 

 هل٤م؟ وهؾ هٜم٤مك اظمتالف سملم اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م واًمتج٤مرب اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م أو ٓ؟

يٕمٛمد اًمديمتقر هوش إمم اإلؿم٤مرة إمم ُمّم٤مديؼ اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م سمدًٓ ُمـ شمٕمريٗمٝم٤م،  

يمرؤي٦م اعمالئٙم٦م، واٟمٙمِم٤مف طمج٥م اًمٖمٞم٥م، أو ُمِم٤مهدة اًمرؤى اًمّم٤مدىم٦م، يمام طمّمؾ ًمٚمٜمٌل 

يٕمتؼم هوش اًمرؤي٤م اًمّم٤مدىم٦م ُمـ أدٟمك ُمراشم٥م اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م، ويٕمتؼم ، و× إسمراهٞمؿ

 إذواق واعمٙم٤مؿمٗم٤مت اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م ُمـ أقمغم هذه اعمراشم٥م.

يٛمٙمـ ًمٚمٜمٌل احلّمقل قمغم »وذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمخّم٤مئص اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م يٙمتٗمل سم٤مًم٘مقل:  

 . شاعمٕم٤مرف ُمـ ظمالل ىمٜمقات ظم٤مص٦م، ًمٞمس سمقؾمع همػمه اًمقصقل إًمٞمٝم٤م

ٌػم ُمـ هوش سمِم٠من اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م ٓ يٛمٙمٜمف أن يٙمقن يم٤مومٞم٤ًم ًمٌٞم٤من وضمف وهذا اًمتٕم 

آظمتالف سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمتج٤مرب اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م، ظمّمقص٤ًم وأن هوش ي١ميمد قمغم إُمٙم٤من 

 شمقصؾ اًمٕمروم٤مء إمم ٟمٗمس ُم٤م يتقصؾ إًمٞمف إٟمٌٞم٤مء ُمـ اًمتج٤مرب اًمديٜمٞم٦م.

٤مئر اًمتج٤مرب اًمديٜمٞم٦م إن اًمٗم٤مرق اًمقطمٞمد اًمذي يراه هوش ذم دمرسم٦م إٟمٌٞم٤مء قمـ ؾم 

إظمرى يٙمٛمـ ذم أن إٟمٌٞم٤مء يًتِمٕمرون أصمٜم٤مء دمرسمتٝمؿ سم٠مهنؿ ُم٠مُمقرون سم٤مًم٘مٞم٤مم سمٛمٝمٛم٦م 

إن اظمتالف إٟمٌٞم٤مء قمـ همػمهؿ ُمـ أرسم٤مب اًمتجرسم٦م يٙمٛمـ ذم أهنؿ ٓ »وُم١ًموًمٞم٦م إهلٞم٦م: 

يٌ٘مقن ذم طمدود اًمتجرسم٦م اًمِمخّمٞم٦م، ؾمٕمداء سمام حيّمٚمقن قمٚمٞمف ُمـ وضمٍد ذم سم٤مـمٜمٝمؿ، وإٟمام 
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تِمٕمرون ُمـ ظمالل طمٚمقل وطمّمقل هذه اًمتجرسم٦م سمٛمٝمٛم٦م ضمديدة، ومٞمتحقًمقن إمم يً

 .شؿمخّمٞم٤مت أظمرى، شمٌٜمل قمقامل ضمديدة، وشمٕمٛمؾ قمغم سمٜم٤مء أضمٞم٤مٍل ضمديدة

إن اًمِمٕمقر سم٤معمٝمٛم٦م اعمٜم٤مـم٦م سم٤مًمٜمٌل ٓ يٕمد وم٤مرىم٤ًم دىمٞم٘م٤ًم ًمٌٞم٤من اظمتالف اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م  

٦م ُمـ اًمتج٤مرب اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م، قمـ ؾم٤مئر اًمتج٤مرب إظمرى، ومٚمرسمام حيّمؾ ًمٚمٕم٤مرف ؾمٚمًٚم

 ويًتِمٕمر ُمـ ظمالهل٤م ـ ذم طمدود ىمدرشمف ـ سم٠مٟمف ُم١ًموٌل قمـ هداي٦م اًمٜم٤مس.

واًمقاىمع أن هوش يٕمتؼم ُم٤مهٞم٦م اًمقطمل أو اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م واًمتج٤مرب اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م ؿمٞمئ٤ًم 

واطمدًا، ذم طملم أن هٜم٤مك إُمٙم٤مٟم٤ًم ًمتٓمرق اخلٓم٠م إمم اإلهل٤مُم٤مت واًمتج٤مرب اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م، سمٞمٜمام ٓ 

 ًمٚمخٓم٠م أن يتٓمرق إمم اًمقطمل. يٛمٙمـ

وًمرسمام شمٙمقن ٟمٗمس اًمٕم٤مرف هل ُمّمدر اًمتجرسم٦م اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م، همػم أن ُمّمدر اًمقطمل ٓ  

 يٛمٙمـ أن يٙمقن ؿمٞمئ٤ًم آظمر همػم اهلل شمٕم٤ممم. 

يمام أن آصم٤مر وشمٌٕم٤مت اًمتج٤مرب اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م حمدودة وُمتٜم٤مؾم٦ٌم ُمع اًمٕمٚمقم آيمت٤ًمسمٞم٦م ًمدى 

ؾمٕم٦م، ومٝمؾ يٛمٙمـ اعم٘م٤مرٟم٦م ُمثاًل سملم اًمٕم٤مرف، وأُم٤م ُمٕمٓمٞم٤مت اًمقطمل ومذات أسمٕم٤مد وا

ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٜمٌل إيمرم وُمٕمٓمٞم٤مت ؾم٤مئر اًمٕمروم٤مء؟! وإذا يم٤مٟم٧م ُم٤مهٞم٦م اًمقطمل ُم٤ًموىم٦م 

قمٞم٤مهتؿ سم٤مضمؽماح اعمٕمجزات، ومل  ًمٚمتجرسم٦م اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م ومٚمامذا اطمت٤مج إٟمٌٞم٤مء إمم إصم٤ٌمت ُمدَّ

أن اًمٕمروم٤مء حيت٩م إًمٞمٝم٤م اًمٕمروم٤مء؟ وُم٤م هل اًميورة إلسارهؿ قمغم هداي٦م اًمٜم٤مس، ذم طملم 

ـ طمتك ًمق أسمدوا حتٛم٤ًًم هلداي٦م اًمٜم٤مس ـ مل يٙمقٟمقا ًمٞمتقؾمٚمقا سم٤معمٕمجزة؟ ومام هل هذه 

يمؾ ُم٤م سمقؾمٕمٝمؿ، سمؾ ويتحّدون إلصم٤ٌمت أطم٘مٞمتٝمؿ،  ءاعم١ًموًمٞم٦م اًمتل يم٤من يٌذل ومٞمٝم٤م إٟمٌٞم٤م

وٓ ُيٖمَٚمٌقن ذم هذه اًمتحدي٤مت؟ أومال يدل ذًمؽ قمغم آظمتالف اعم٤مهقي سملم ُم٤مهٞم٦م 

 ًمٕمروم٤مء؟اًمقطمل ودم٤مرب ا

آدقم٤مء أظمر اًمذي أسمداه هوش هق شمٌٕمٞم٦م اًمقطمل ًمِمخّمٞم٦م اًمٜمٌل، طمٞم٨م ىم٤مل:  

، وـمٌٕم٤ًم يم٤مٟم٧م ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل شمتٙم٤مُمؾ شًم٘مد يم٤من اًمقطمل شم٤مسمٕم٤ًم ًمف، ومل يٙمـ شم٤مسمٕم٤ًم ًمٚمقطمل»

 شمدرجيٞم٤ًم سمٕمد ٟمزول أي٤مت واًمتج٤مرب اًمٜمٌقي٦م.
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قمٞم٦م ًمٚمٜمٌل، إذ وُمـ هٜم٤م يرى هوش اًمديـ قم٤ٌمرة قمـ اًمتج٤مرب اًمروطمٞم٦م وآضمتام 

. وُمراد هوش شإن اًمديـ هق دمرسم٦م روطمٞم٦م واضمتامقمٞم٦م ًمٚمٜمٌل، وًمذًمؽ ومٝمق شم٤مسمع ًمف»ىم٤مل: 

 ُمـ اًمتج٤مرب آضمتامقمٞم٦م ًمٚمٜمٌل دم٤مرسمف اًمتل حيّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ سمٞمئتف وقمٍمه.

ًمق ـم٤مل اًمٕمٛمر سمرؾمقل اهلل، وواضمف طمقادث أيمثر، ًمٙم٤مٟم٧م ردود »وزقمؿ هوش أٟمف  

 .شأن اًم٘مرآن ؾمٞمٖمدو أيمؼم طمجاًم مم٤م هق قمٚمٞمف أن ومٕمٚمف أيمؼم وأيمثر، وهذا يٕمٜمل

واحل٘مٞم٘م٦م أن هوش ُمـ ظمالل شمٌٜمٞمف ًمٗمٙمرة )سمًط اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م( يم٤من يًٕمك إمم 

إصم٤ٌمت سمًط اًمديـ، ومٛمـ وضمٝم٦م ٟمٔمره ٓ ي١مدي شمٙم٤مُمؾ ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل إمم شمٙم٤مُمؾ اًمديـ 

 أيمؼم طمجاًم.ومح٥ًم، سمؾ ًمق ُمّد اهلل ذم قمٛمره حلّمؾ قمغم دم٤مرب أيمثر، وٕصٌح اًم٘مرآن 

وإذا يم٤من اًمٌٜم٤مء قمغم طمٍم اًمقطمل سم٤مًمتج٤مرب اًمٜمٌقي٦م اًمِمخّمٞم٦م، واقمت٤ٌمر اًمديـ ٟم٤مؿمئ٤ًم  

قمـ اًمتج٤مرب اًمٜمٗمًٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م اًمتل خيقوٝم٤م اًمٜمٌل ومال يٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمتقىمع اًمٕمثقر 

 قمغم ديـ يم٤مُمؾ ُمـ طمٞم٤مة اًمٜمٌل اعمحدودة.

هلل ىمد أيمٛمؾ ديٜمف ـمقال طمٞم٤مة إن اًمرؤي٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م ًمٚمقطمل وطمده٤م هل اًمتل شمث٧ٌم أن ا 

 اًمٜمٌل، وأٟمف ٓ دظمؾ ًمِمخّمٞم٦م اًمٜمٌل ودم٤مرسمف ذم ذًمؽ أسمدًا. 

 إن اًمتٜمزل سمٛمًتقى اًمقطمل إمم اًمتج٤مرب اًمديٜمٞم٦م هل٤م شمٌٕم٤مت يٚمتزم هب٤م هوش.

ُمْم٤موم٤ًم إمم ُم٤م شم٘مدم وم٢من هوش يٚمتزم أيْم٤ًم سم٤مًمالزم اعمٜمٓم٘مل ُمـ رؤيتف ًمٚمقطمل، ُمـ أن 

إن اًمٕمروم٤مء اًمذيـ »رطمٞمؾ اًمٜمٌل، ويمام ي٘مقل هوش: هذه اًمتج٤مرب شمقاصٚم٧م طمتك سمٕمد 

، ويًػمون حت٧م فمٚمف، وي٘مت٤مشمقن قمغم ُم٤مئدة ـمري٘متف، ‘يتٓمٗمٚمقن قمغم ُمذاق اًمٜمٌل

. إٓ أن هذه اًمتج٤مرب اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م ًمٞم٧ًم ُمٗمٞمدة ومح٥ًم، شيزيدون ُمـ صمراء دمرسمتٜم٤م اًمديٜمٞم٦م

ٓ يٜمٌٖمل ًمٜم٤م سمؾ شمٙمٛمـ أمهٞمتٝم٤م ذم أهن٤م شمٙمٛمؾ اًمديـ، وُمـ هٜم٤م يذه٥م هوش إمم أٟمف 

إّن ًمٚمتجرسم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م »آىمتٜم٤مع سم٤مًمقطمل أو اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م، واًم٘مقل سمٙمٗم٤مي٦م اًمقطمل: 

واًمٕمروم٤مٟمٞم٦م عمقًمقي واًمٖمزازم واًمِمًٌؽمي وطمٞمدر أُمكم وهمػمهؿ ُمـ اًمٕمروم٤مء، ًمٙمؾ واطمد 

 شطمًٌٜم٤م يمت٤مب اهلل»ُمٜمٝمؿ رٌء ي٘مقًمف ويْمٞمٗمف إمم اًمتج٤مرب اًم٤ًمسم٘م٦م، وإذا مل يٙمـ ؿمٕم٤مر 
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 . ششطمًٌٜم٤م ُمٕمراج اًمٜمٌل ودمرسمتٜم٤م اًمٜمٌقي٦م»ومٙمذًمؽ ٓ يّمح ؿمٕم٤مر صحٞمح٤ًم 

وهذه اًمٕم٤ٌمرة ُمـ هوش دًمٞمؾ آظمر قمغم أٟمف ٓ يذه٥م إمم طمٍم دور اًمٜمٌل سمّمٞم٤مهم٦م  

 ُمْمٛمقن اًمقطمل، سمؾ يرى أن ًمٚمٜمٌل شمدظماًل طمتك ذم أصؾ ُمْمٛمقن اًمقطمل وُم٤مهٞمتف.

  

 ضسٚؽ ٚحتسٜـ نالّ املعتصي١

ذي اطمتدم سملم إؿم٤مقمرة واعمٕمتزًم٦م سمِم٠من ُم٠ًمًم٦م ذه٥م هوش إمم اقمت٤ٌمر اخلالف اًم 

طمدوث اًم٘مرآن وىمدُمف دًمٞمالً قمغم ذه٤مب ه٤مشملم اًمٗمرىمتلم إمم اقمت٤ٌمر اًم٘مرآن ٟمت٤مضم٤ًم سمنمي٤ًم، 

 وىم٤مسماًل ًمٚمخٓم٠م.

إن آقمت٘م٤مد سمٙمقن اًم٘مرآن ٟمت٤مضم٤ًم سمنمي٤ًم، وحيتٛمؾ اخلٓم٠م سم٤مًم٘مقة، ىمد »ىم٤مل هوش:  

 .شهٌقا إمم اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآنأؿمػم إًمٞمف شمٚمقحي٤ًم ذم قم٘م٤مئد اعمٕمتزًم٦م طملم ذ

ذم طملم أن أصؾ ٟمزاع إؿم٤مقمرة واعمٕمتزًم٦م يم٤من ي٘مقم قمغم اقمت٤ٌمر إؿم٤مقمرة اًم٘مرآن  

يمالُم٤ًم ٟمٗمًٞم٤ًم ىم٤مئاًم سمذات اهلل، ومٞمٙمقن ىمدياًم وأزًمٞم٤ًم، سمٞمٜمام يذه٥م اعمٕمتزًم٦م إمم اقمت٤ٌمر اًمٙمالم 

 اإلهلل ُمـ صٗم٤مشمف اًمٗمٕمٚمٞم٦م، ومٞمٙمقن قمٜمدهؿ ُمـ إُمقر احل٤مدصم٦م.

ٕمتزًم٦م يرون يمالم اهلل ُمثؾ يمالم اإلٟم٤ًمن، يّمدر قمٜمف قمغم ؿمٙمؾ أًمٗم٤مظ وأصقات، وم٤معم 

أي إن اهلل يقضمد أًمٗم٤مفم٤ًم ذات ُمٕمٜمك ظمالل اًمٜمٓمؼ سمف، وإن اًمٜمٌل يًٛمع هذه إًمٗم٤مظ 

سم٠مذٟمٞمف، وإن شمٚمؽ إًمٗم٤مظ وإصقات اعمًٛمققم٦م هل يمالم اهلل؛ سمٞمٜمام يذه٥م إؿم٤مقمرة إمم 

صقات وإًمٗم٤مظ ًمٞمٙمقن طم٤مدصم٤ًم، وإٟمام هق صٗم٦م أن أصؾ يمالم اهلل ًمٞمس ُمـ ضمٜمس إ

 .شاًمٙمالم اًمٜمٗمز»ىمديٛم٦م، وهذه هل ٟمٔمريتٝمؿ اعمٕمرووم٦م سمـ 

إن اظمتالف آؿم٤مقمرة واعمٕمتزًم٦م مل ي٘مؿ قمغم جمرد طمدوث وىمدم إًمٗم٤مظ وإصقات،  

وًمذًمؽ يٛمٙمـ اجلٛمع سمٞمٜمٝمام ـمٌ٘م٤ًم ًمزقمؿ اًمٖمزازم، طمٞم٨م ي٘مقل: إن اًمٙمالم اًمٜمٗمز اًمذي هق 

ٓ يٜم٤مذم إجي٤مده سم٤مٕصقات وإًمٗم٤مظ، ومحٞمٜمام يتٙمٚمؿ اهلل ُمع إٟمٌٞم٤مء يقضمد أُمر ىمديؿ 

أصقاشم٤ًم وأًمٗم٤مفم٤ًم ذات ُمٕمٜمك، وإن هذه إًمٗم٤مظ وإصقات احل٤مدصم٦م شمٌلم اًمٙمالم اًمٜمٗمز 
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 اإلهلل اًم٘مديؿ.

وسمٕمد اًمتٕمّرف قمغم أصؾ اخلالف سملم إؿم٤مقمرة واعمٕمتزًم٦م يمٞمػ يٛمٙمـ اؾمتٜمت٤مج ىم٤مسمٚمٞم٦م  

ٟمٔمري٦م اعمٕمتزًم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم ظمٚمؼ اًم٘مرآن؟ وُم٤م ُمٕمٜمك وضمقد اخلٓم٠م اًم٘مرآن ًمٚمخٓم٠م ُمـ 

سم٤مًم٘مقة؟! وم٢من اًم٘مرآن ُمقضمقد سم٠ميديٜم٤م؛ وم٢مُم٤م أن يٙمقن اخلٓم٠م ىمد شمٓمرق إًمٞمف؛ أو مل يتٓمرق، 

وًمٞمس هٜم٤مك جم٤مٌل ًمٚمٌح٨م قمـ وضمقد اخلٓم٠م سم٤مًم٘مقة. وهؾ يٛمٙمـ أن ٟمٜم٥ًم آراءٟم٤م 

ًمٜمحٚم٦م أو ذًمؽ اًمِمخص ىم٤مم وٟمٔمري٤مشمٜم٤م ٕي٦م ٟمحٚم٦م أو ؿمخص، وذًمؽ سمحّج٦م أّن شمٚمؽ ا

 سم٢مؿم٤مرة شمٚمقحيٞم٦م إمم ذًمؽ اًمرأي سمزقمٛمٜم٤م. 

 

 قؿٛز يف ؾِٗ نالّ دالٍ ايدٜٔ ايسَٚٞ

اؾمتٜمد هوش إلصم٤ٌمت ُمدقم٤مه ذم شم٠مصمػم ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل ذم اًم٘مرآن، ويمقٟمف سمنمي٤ًم،  

إن اًمٕمٚمامء ذم اًم٘مرون اًمقؾمٓمك مل يٙمقٟمقا »وىم٤مسماًل ًمٚمخٓم٠م، إمم أؿمٕم٤مر اعمقًمقي، طمٞم٨م ىم٤مل: 

هذه أراء سم٠مؾمٚمقب سيح وُمدّون، سمؾ يم٤مٟمقا ذم اًمٖم٤مًم٥م يٗمْمٚمقن سمٞم٤مهن٤م ذم ـمٞم٤مت  يٌٞمٜمقا

يمٚمامهتؿ أو سم٠مؾمٚمقب ُمٌٓمـ؛ إذ مل يٙمقٟمقا يرهمٌقن ذم إطمداث شمِمقيش ذم أذه٤من ُمـ ٓ 

يٛمٙمٜمف هْمؿ هذه إومٙم٤مر، ومٛمثاًل: قمٜمدُم٤م ي٘مقل: إن اًم٘مرآن ُمرآة ذهـ اًمٜمٌل، وم٤معمقضمقد ذم 

ًمٜمٌل وطم٤مٓشمف وُمزاضمف اعمت٘مٚم٥م يٜمٕمٙمس قمغم اًم٘مرآن ًم٥ّم هذا اًمٙمالم هق أن ؿمخّمٞم٦م ا

 .شأيْم٤مً 

 ويٙمٗمل أن ٟمِمػم سم٤مظمتّم٤مر إمم ُم٠ًمًم٦م اًمقطمل ذم )اعمثٜمقي(؛ إلسمٓم٤مل ُمزاقمؿ هوش.  

وم٘مد حتدث اعمقًمقي يمثػمًا قمـ اًمقطمل، وٓ يٛمٙمـ أن ٟمحّمؾ ُمـ يمٚمامشمف قمغم شم٠ميٞمد عم٤م 

وش، وم٢من اعمقًمقي ي٘مقًمف هوش، سمؾ إن سمٕمض يمٚمامشمف سحي٦م ذم خم٤مًمٗمتٝم٤م ٕومٙم٤مر ه

يرى اًمقطمل ظم٤مرضم٤ًم قمـ طمدود احلقاس، سمؾ وطمتك اًمٕم٘مقل اًمٌنمي٦م اًم٘م٤مسة، أي إٟمف 

 يرى اًمقطمل ُم٤مهٞم٦م ؿمٕمقري٦م ظمٗمٞم٦م ومقق ُمتٜم٤مول إومٝم٤مم.

 سمؾ يذه٥م اعمقًمقي إمم اقمت٤ٌمر أرواح إٟمٌٞم٤مء ُمـ ؾمٜمخ ُمٖم٤مير ٕرواح ؾم٤مئر اًمٜم٤مس. 
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ور ومٞمف ؾمقى اؾمت٘م٤ٌمًمف وشمٚم٘مٞمف، ويرى أن ُمٜمِم٠م اًمقطمل ُمـ اهلل، وًمٞمس ًمٚمٜمٌل ُمـ د 

 طمٞم٨م يٜمزل اًمقطمل ُمـ اًمًامء واًمذات اإلهلٞم٦م.

ويرى أن يمالم اًمٜمٌل هق يمالم اهلل، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: إن اهلل هق اًمذي يٜمٓمؼ ُمـ ظمالل  

 أىمقال اًمٜمٌل.

ويذه٥م اعمقًمقي إمم شمٙمٗمػم ُمـ يدقمل يمقن اًم٘مرآن يمالم اًمٜمٌل، وٓ يذه٥م إمم يمقٟمف  

 يمالم اهلل.

ه سمقٓي٦م إٟمٌٞم٤مء اإلهلٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م، وىمرهبؿ ُمـ اهلل، وطمديثف قمـ )احت٤مدهؿ ورهمؿ اقمت٘م٤مد 

اًمٜمقري( ُمع اهلل، وًمٞمس جمرد )آحت٤مد احلٚمقزم(، إٓ أٟمف ُمع ذًمؽ يرى أن اًمقطمل ُمـ اهلل 

 شمٕم٤ممم.

وذم سمحثف طمقل قمالىم٦م اإلٟم٤ًمن سم٤مهلل وذطمف حلدي٨م ىمرب اًمٗمرائض وىمرب اًمٜمقاومؾ،  

أي يمام أن اًم٘مٚمؿ ي٘مع حت٧م اظمتٞم٤مر ُمـ يٙمت٥م سمف ومٙمذًمؽ ُمثَّؾ سم٤مًم٘مٚمؿ وص٤مطم٥م اًم٘مٚمؿ، 

اإلٟم٤ًمن خيْمع ًمتٍمف اهلل شمٕم٤ممم، وم٢مذا اقمتؼمٟم٤م اًمٜمٌل ذم ُم٘م٤مم ٟمزول اًمقطمل حت٧م شمٍمف 

اهلل ومٞمٙمقن يمالُمف قملم يمالم اهلل، ومال يٌ٘مك ًمِمخص اًمٜمٌل ُمـ دور ذم ٟمزول أي٤مت 

ل اإلهلل وطمل اًم٘مٚم٥م وم٢مٟمام اإلهلٞم٦م. وىم٤مل ُمقًمقي: ًمق أن اًمٕمروم٤مء ذهٌقا إمم اقمت٤ٌمر اًمقطم

 هق سم٥ًٌم ىمٍم ومٝمؿ اًمٕم٤مُم٦م، وصٞم٤مٟم٦م ُمـ شمٕمروٝمؿ ًمف. 

وىمد حتدث اعمقًمقي ساطم٦م قمـ قمّمٛم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واُمتٜم٤مع شمٓمرق اخلٓم٠م  

 واًمتحريػ إًمٞمف.

وذه٥م إمم أن دراؾم٦م اًم٘مرآن وىمراءشمف شمٕمرف اإلٟم٤ًمن سمِمخّمٞم٦م إٟمٌٞم٤مء وأطمقاهلؿ؛ 

 ؿ اعمٕمٜمقي٦م واًمروطمٞم٦م. وذًمؽ ٕن اًم٘مرآن يّمػ وي٘مرر أطمقاهل

 ـ ؟شأيُّ ُمّمدر ومٚمًٗمل يًتٜمد إًمٞمف هو 

وسمٕمد اؾمتدٓل هوش سمٙمالم اعمٕمتزًم٦م طمقل طمدوث اًم٘مرآن؛ ٟمتٞمج٦م ًمٗمٝمٛمف اخل٤مـمئ،  

 قمٛمد إمم ٟم٘مد قمٚمامء اًمديـ اعمٕم٤مسيـ. 
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: قمغم أن ومٝمؿ ه١مٓء اًمٕمٚمامء ًمٚمقطمل اًمٜمٌقي ومٝمؿ شم٘مٚمٞمدي؛ أوًٓ وي٘مقم ٟم٘مد هوش  

:ًٚ شمالطمٔمقن طم٤مًمٞم٤ًم اىمؽماب وضمٝم٦م »ٗمٝمؿ ٟم٤مؿمئ قمـ طمٗمظ اًم٘مدرة، وم٘م٤مل: إن هذا اًم وثٕٚٔ

ٟمٔمر اإلصالطمٞملم اًمًٜم٦م ُمـ ُمقىمػ اًمِمٞمٕم٦م، طمٞم٨م أظمذوا يٛمٞمٚمقن إمم آقمت٘م٤مد سمخٚمؼ 

اًم٘مرآن، إٓ أن قمٚمامء اًمديـ ذم إيران ُمؽمددون ذم آؾمتٗم٤مدة ُمـ اعمّم٤مدر اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م 

قا ؾمٚمٓمتٝمؿ قمغم ومٝمٍؿ حم٤مومٍظ ًمٚمديـ، وهؿ ًمٗمتح آوم٤مق ضمديدة إمم ومٝمٛمٜم٤م ًمٚمديـ، طمٞم٨م أىم٤مُم

ذم ظمِمٞم٦م ُمـ أن ومتح سم٤مب اًمٌح٨م طمقل ُم٤ًمئؾ ُمـ ىمٌٞمؾ: ُم٤مهٞم٦م اًمٜمٌقة ىمد يٗم٘مدهؿ مجٞمع 

 .شاُمتٞم٤مزاهتؿ

يٜم٥ًم هوش سمٕمض اعمٓم٤مًم٥م أطمٞم٤مٟم٤ًم إمم أؿمخ٤مص ُمٌٝمٛملم، دون أن يِمػم إمم  

ح ُمـ هؿ  ُمّمدره٤م، أو أن يًتدل قمغم صحتٝم٤م، وُمٜمٝم٤م اجلٛمٚم٦م اعمت٘مدُم٦م؛ إذ مل يقوِّ

اعمؽمدِّدون ذم آؾمتٗم٤مدة ُمـ اعمّم٤مدر اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ًمٗمتح آوم٤مق ضمديدة ًمٗمٝمؿ اًمديـ، ومام 

هق اعمراد ُمـ اعمّم٤مدر اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م؟ وم٢من يم٤من اعمراد ُمٜمف ُم١مًمٗم٤مت اًمٗمالؾمٗم٦م اًمِمٞمٕم٦م 

وم٢من آرائٝمؿ مجٞمٕم٤ًم خم٤مًمٗم٦م عم٤م يذه٥م إًمٞمف هوش، وم٠مّي ومٞمٚمًقف ؿمٞمٕمل، وأي ُمّمدر 

٦م، ي١مُمـ سم٢مُمٙم٤من ظمٓم٠م اًمقطمل؟ وأهيؿ ذه٥م إمم أن اًم٘مرآن ُمـ صٜمع اًمٜمٌل؟ ومٚمًٗمل ًمٚمِمٞمٕم

ـْ ُمٜمٝمؿ ادقمك يمقن اًمقطمل  وأّي ُمٜمٝمؿ ُمٜمع أن شمٙمقن هٜم٤مك قمالىم٦م سملم اهلل واًمقطمل؟ وَُم

ـْ ُمٜمٝمؿ ادقمك اًمٗمّمؾ سملم ُمْم٤مُملم اًمقطمل وأًمٗم٤مفمف،  جمرد إهل٤مُم٤مت جمٝمقًم٦م اعمّمدر؟ وَُم

اًمٌٝم٤م اًمٚمٗمٔمٞم٦م؟ وأّي ومٞمٚمًقف ؿمٞمٕمل وأن اًمٜمٌل هق اًمذي صقر ُمْم٤مُملم اًمقطمل ذم ىمق

زقمؿ أن ًمِمخّمٞم٦م اًمٜمٌل وقمٚمٛمف ـ اًمذي مل يٙمـ أيمثر ُمـ قمٚمقم ُمٕم٤مسيف ـ دورًا ذم إٟمت٤مج 

اًم٘مرآن؟ وذم أّي ُمّمدر ومٚمًٗمل ؿمٞمٕمل شمّؿ شم٘مًٞمؿ آي٤مت اًم٘مرآن إمم ُم٤م ي٘مٌؾ اخلٓم٠م وُم٤م ٓ 

 ي٘مٌؾ اخلٓم٠م؟

، وصقًٓ إمم اًمٕمالُم٦م ًم٘مد حتدث اًمٗمالؾمٗم٦م اعمًٚمٛمقن، ُمـ اًمٗم٤مرايب إمم اعمال صدرا 

اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل وهمػمه، قمـ ضورة سمٕمث٦م إٟمٌٞم٤مء، ويمٞمػ يتٚم٘مك إٟمٌٞم٤مُء اًمقطمل، وذهٌقا 

مجٞمٕم٤ًم إمم أن ُمٜمِم٠م اًمقطمل هق اهلل، وأن اًم٘مرآن ٓ يتٓمرق إًمٞمف اخلٓم٠م إـمالىم٤ًم. ومٝمؾ يٜمٌٖمل 
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شمّمٜمٞمػ يمؾ ُمـ خي٤مًمػ رؤي٦م هوش قمغم أٟمف حم٤مومظ، أو أٟمف يًٕمك إمم احلٗم٤مظ قمغم 

 ف وُمٙم٤مٟمتف؟! ؾمٚمٓمت

 

َّني تبعات ْعس١ٜ ضسٚؽ ع٢ً اال  عتكاد ٚاإلميإ ايدٜٓ

ًم٘مد اؾمتٝمدف هوش ُمـ وراء سمح٨م )اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م( إصم٤ٌمت يمقن اًم٘مرآن سمنمي٤ًم.  

وهق يرى أن ذًمؽ ي١مّدي إمم شم٘مًٞمؿ اًم٘مرآن إمم اًمذايت واًمٕمريض، وقمٜمده٤م ؾمٜم٠مظمذ 

 ُمـ اًم
ٍ
ديـ وشمٓمٗمٞمٗمف هق اعمنموع سم٤مًمذاشمٞم٤مت، وٟمدع اًمٕمروٞم٤مت. إذًا إن طمذف ضمزء

 إؾم٤مس ًمنوش.

إن ذم اقمت٤ٌمر سمنمي٦م اًم٘مرآن شمًٝمٞمؾ ًمٚمتٛمٞمٞمز »ىم٤مل هوش ذم اعم٘م٤مسمٚم٦م اًمتل ُأضمري٧م ُمٕمف:  

ٟم٧م سمٗمٕمؾ اًمت٤مريخ واًمث٘م٤موم٦م، ومل  سملم ضمقاٟمٌف اًمذاشمٞم٦م واًمٕمروٞم٦م؛ ومٌٕمض ضمقاٟم٥م اًمديـ شمٙمقَّ

٤محلدود واًمتٕمزيرات شمُٕمْد هل٤م ُمقوققمٞم٦م ذم اًمقىم٧م احل٤مض. وهذا يّمّح ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم

اعمحددة ذم اًم٘مرآن، ومٚمق أن اًمٜمٌل يم٤من يٕمٞمش ذم أضمقاء صم٘م٤مومٞم٦م ُأظمرى عم٤م أدرج هذا اًمٜمقع 

 .شُمـ اًمٕم٘مقسم٤مت ذم رؾم٤مًمتف اًمديٜمٞم٦م

ًمًٜم٤م ذم هذه اعم٘م٤مًم٦م ذم صدد سمٞم٤من ٟمٔمري٦م هوش ذم سم٤مب اًمذايت واًمٕمريض ذم اًمديـ،  

ذم أن شمٌٕم٤مت ٟمٔمري٦م هوش ذم واإلؿمٙم٤مٓت اًمقاردة قمٚمٞمٝم٤م، وإٟمام يؽميمز اًمٌح٨م هٜم٤م 

ُم٠ًمًم٦م اًمقطمل واًمٜمٌّقة شمذه٥م إمم أسمٕمد مم٤م يم٤من يتّمقره؛ وم٢من هذه اًمٜمٔمري٦م شمٕمرض أصؾ 

اًمديـ ًمٚمتِمٙمٞمؽ. إن اًمتٜمزل سم٤مًمقطمل إمم ُمًتقى اًمتج٤مرب اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م، وٟمٗمل اًمٕمّمٛم٦م قمـ 

اًمقطمل، واًم٘مقل سم٢مُمٙم٤من شمٓمرق اخلٓم٠م إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، يٕمٜمل إًمٖم٤مء اإلؾمالم، وٟمٗمل 

 ٟمف ديٜم٤ًم إهلٞم٤ًم. يمق

إن اًمالزم ُمـ شمٓمرق اخلٓم٠م إمم اًم٘مرآن هق شمٓمرق اخلٓم٠م إمم أصؾ اًمديـ، وإن شمٓمرق  

اخلٓم٠م إمم اًمديـ يٕمٜمل ٟمٗمل احلٙمٛم٦م واهلداي٦م اإلهلٞم٦م، وٓزم ذًمؽ اقمت٤ٌمر اإلؾمالم سمٛمٜمزًم٦م 

 اًمٌقذي٦م، وًمٞمس ديٜم٤ًم ؾماموي٤ًم.
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٦م ذم يمت٤مٍب قُمِرف وذم ذًمؽ يٙمقن اًمٜمٌل جمرد قم٤مرف، ىمد أًمػ أومٙم٤مره اًمٕمروم٤مٟمٞم 

 سم٤مًم٘مرآن، ومل يٚمتٗم٧م إمم اًمتٜم٤مىمْم٤مت اعمقضمقدة ومٞمف.

وإذا يم٤من اًمٜمٌل يتدظمؾ ؿمخّمٞم٤ًم ذم أصؾ ُمْمٛمقن اًمقطمل، أو ذم إىمؾ ذم شمّمقيره،  

ومام هق اًمذي يٛمٞمز اًم٘مرآن ُمـ ؾم٤مئر يمٚمامت اًمٜمٌل ذم إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م اعم٠مصمقرة قمٜمف؟ ومٚمق 

٦م، دون همػمه ُمـ أطم٤مدي٨م اًمٜمٌل، ىمٚمٜم٤م: ُم٤م هق ىمٞمؾ: إن اًم٘مرآن يٕمقد إمم اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي

اًمدًمٞمؾ قمغم هذا اًمتٗمٙمٞمؽ؟ وُم٤م هق اعمٕمٞم٤مر اًمذي يٛمٙمٜمف اًمتٗمٙمٞمؽ سملم خمتٚمػ طم٤مٓت 

 اًمٜمٌل؛ ومٞمٕمد سمٕمْمٝم٤م دمرسم٦م قمروم٤مٟمٞم٦م؛ وأظمر ُمـ إُمقر اعمتٕم٤مروم٦م؟!

إن شمٗمًػم هوش ًمٚمقطمل، واقمت٤ٌمره سمٕمض أضمزاء اًم٘مرآن ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمخٓم٠م، شم١مدي إمم  

عمتديٜملم طمتك سم٤مٕضمزاء اًمتل ٓ يتٓمرق إًمٞمٝم٤م اخلٓم٠م، وهل إضمزاء اعمرشمٌٓم٦م قمدم صم٘م٦م ا

سمّمٗم٤مت اهلل واًمٕم٤ٌمدات واًمٞمقم أظمر، اًمتل ذه٥م هوش إمم قمدم إُمٙم٤من شمٓمرق اخلٓم٠م 

 إًمٞمٝم٤م.

يمام أن ٟمٔمري٦م هوش شمّم٥ّم ذم اقمت٤ٌمر اإلؾمالم جمرد ديـ روطمل وُمٕمٜمقي قمغم  

ُمـ اًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمٕم٤ٌمدي٦م إلقمداد اإلٟم٤ًمن ُمًتقى اًمٙمقٟمٗمقؿمٞمقؾمٞم٦م، ذم شمْمٛمٜمٝم٤م جمٛمققم٦م 

 وشمرسمٞمتف قمغم ُمًتقى دظمٞمٚمتف.

  

 ثػسات ْٚٛاقـ  

سمٕمد اٟمتِم٤مر احلقار سملم هوش وُمٞمِم٤مل هقسمٜمغ، ؾمٕمك هوش ذم طمقار ُمع صحٞمٗم٦م  

هـ ش إمم إزاطم٦م اًمٜم٘م٤مط اعمٌٝمٛم٦م ذم ذًمؽ احلقار،  41/99/9111)يم٤مرگزاران( سمت٤مريخ 

ر يمقن اًم٘مرآن ُمـ قمٜمد اهلل، وأٟمف يمالم سمنمّي طمتك ٓ يتّمقر أطمد أٟمف يذه٥م إمم إٟمٙم٤م

عمحٛمد، وهٜم٤م ؾمٜمذيمر قمدة أُمقر طمقل شمقوٞمح٤مشمف هذه، وُمدى رومٕمف عمقاـمـ اإلهب٤مم ودومع 

 اإلؿمٙم٤مٓت قمـ ٟمٔمري٦م اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م.

ـ إن هوش مل يٜمٙمر أصؾ احلقار، وإٟمام ايمتٗمك سمٛمجرد ٟمٗمل ادقم٤مء يمقن اًم٘مرآن 9 
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إومم سمف أن يٜم٘مؾ اًمٕم٤ٌمرات اعمحّروم٦م، ُمع ذيمر صقرهت٤م  اًمٙمريؿ يمالُم٤ًم سمنمي٤ًم عمحٛمد، ويم٤من

يم٤من ًمٚمٜمٌل »اًمّمحٞمح٦م، وظم٤مص٦م أصؾ شمٗمًػمه اًمذي شمرضمؿ إمم )إٟمت٤مج( ذم قم٤ٌمرة ُمثؾ: 

 .شدور حمقري ذم إٟمت٤مج اًم٘مرآن

ـ سم٤مًٓمتٗم٤مت إمم يمت٤مب )اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م( وم٢من احلقار اعمت٘مدم هق سمًط وشمقوٞمح 4 

وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف وم٢من هٜم٤مك ذم هذا احلقار اجلديد، اًمذي  عمقاـمـ اإلهب٤مم ذم ذًمؽ اًمٙمت٤مب،

 ؾمٕمك هوش ُمـ ظمالًمف رومع ؾمقء اًمٗمٝمؿ، قمّدة ٟم٘م٤مط ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمت٠مُمؾ.

أن يمؾ ُم٤م يم٤من ي٘مقًمف هق يمالُمف »إن اشمّم٤مف اًمٜمٌل سم٤مًمّمٌٖم٦م اإلهلٞم٦م ٓ يٕمٜمل  ـ1 

 . إن سمٚمقغشاًمٌنمي ووطمل اهلل ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف، وأهنام مل يٙمقٟم٤م ًمٞمٜمٗمّمال قمـ سمٕمْمٝمام

اإلٟم٤ًمن ُمرشم٦ٌم ٓ يتٙمٚمؿ ُمٕمٝم٤م قمغم ظمالف إرادة اهلل، أو يمقن يمٚمامشمف ُمروٞم٦م هلل، همػم أن 

يٙمقن يمالم اإلٟم٤ًمن يمالُم٤ًم هلل؛ ومٝمٜم٤مك ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يٌٚمغ درضم٦م ذم اًمٙمامل، سمحٞم٨م يٖمدو 

ؾمٛمٕمف ـ ـمٌ٘م٤ًم حلدي٨م ىمرب اًمٗمرائض وىمرب اًمٜمقاومؾ ـ ؾمٛمٕم٤ًم إهلٞم٤ًم، وسمٍمه سمٍمًا إهلٞم٤ًم، 

ل سم٤مًميورة أهنؿ يقطمك إًمٞمٝمؿ، أو أن ُم٤م ي٘مقًمقٟمف وطمٌل إهلٌل، وًمذًمؽ وًمٙمـ هذا ٓ يٕمٜم

ٟم٘مقل: ًمٞمس يمؾ ُم٤م ي٘مقًمف اًمٜمٌل ُمـ وطمل اهلل، وًمق أٟمٜم٤م صدىمٜم٤م شمٚمؽ اًمٙمٚمامت وم٢مٟمام ذًمؽ 

سم٥ًٌم قمّمٛم٦م اًمٜمٌل اًمالزُم٦م ُمـ رؾم٤مًمتف، واًمقطمل اًمٜم٤مزل قمٚمٞمف اًمذي يقضم٥م ًمف اًمٕمّمٛم٦م؛ 

 ٓ يٛمٙمـ اقمت٤ٌمر هذه احلجٞم٦م ًمٙمٚمامت أّي ًمتٙمقن مجٞمع أىمقاًمف طمج٦م قمغم أظمريـ، ذم طملم

 واطمٍد ُمـ اًمٕمروم٤مء.

ًم٘مد ومٝمؿ هوش ُمـ إطمج٤مم ضمؼمائٞمؾ قمـ ُمقاصٚم٦م اًمت٘مدم ُمع اًمٜمٌل إيمرم ذم  ـ7 

اعمٕمراج ضورة أن يٙمقن ضمؼمائٞمؾ شم٤مسمٕم٤ًم ًمٚمٜمٌل، ذم طملم أن طمدي٨م اعمٕمراج إٟمام هق ذم سمٞم٤من 

ائٞمؾ، وهذه اعم٠ًمًم٦م ٓ رسمط هل٤م ُمراشم٥م اًمٙمامل، وأن ُمرشم٦ٌم اًمٜمٌل أومْمؾ ُمـ ُمرشم٦ٌم ضمؼم

سم٤مًمقطمل طمتك يًتٜمت٩م ُمٜمٝم٤م شمٌٕمٞم٦م ضمؼمائٞمؾ ًمٚمٜمٌل ذم إٟمزال اًمقطمل؛ وم٢من ضمؼمائٞمؾ ذم قمٛمٚمٞم٦م 

اًمقطمل جمرد واؾمٓم٦م ذم اإليّم٤مل، وًمذًمؽ وم٢من اًمٜمٌل ٓ يٙمقن شم٤مسمٕم٤ًم جلؼمائٞمؾ، وإٟمام هق 

طمل ُم٤م هق ُم٤ٌمذ، شم٤مسمع عم٤م حيٛمٚمف إًمٞمف ضمؼمائٞمؾ ُمـ قمٜمد اهلل. ُمْم٤موم٤ًم إمم أن هٜم٤مك ُمـ اًمق
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وًمٞمس جلؼمائٞمؾ ومٞمف ُمـ دور طمتك وًمق سمٛم٘مدار اًمقؾم٤مـم٦م، وهق إُمر اًمٖم٤مًم٥م ذم ٟمزول 

اًمقطمل قمغم رؾمقل اهلل، طمٞم٨م يم٤من يٜمزل قمغم ىمٚمٌف ُمـ قمٜمد اهلل ُم٤ٌمذة، ويٙمقن ومٞمف اًمٜمٌل 

 شم٤مسمٕم٤ًم ًمٚمقطمل، وًمٞمس اًمٕمٙمس.

وىمد أيٜمٕم٧م ، ‘إن اًم٘مرآن هق صمٛمرة اًمِمجرة اًمٓمٞم٦ٌّم ًمقضمقد حمٛمد»ـ ىم٤مل هوش: 1 

. وأصؾ اًمٜمزاع ًمٞمس ذم شمٌٕمٞم٦م اًمقطمل ًمِمخّمٞم٦م رؾمقل اهلل، وإن يم٤من ٟمزول شسم٢مذن اهلل

اًمقطمل يتقىمػ قمغم سمٚمقغ ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل ُمراشم٥م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٙمامل؛ ًمٞمٖمدو ضمديرًا سمتحّٛمؾ 

اًمقطمل، إٓ أن هذا رٌء آظمر همػم شمٌٕمٞم٦م اًمقطمل ًمِمخّمٞم٦م اًمٜمٌل. وطمتك اًمٕمروم٤مء اًمذيـ 

اًمٜمٌل ذم احلؼ، واًمقٓي٦م اإلهلٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م، مل يّدقمقا شمٌٕمٞم٦م اًمقطمل حتدصمقا قمـ ُم٘م٤مم ومٜم٤مء 

حمؾ ًمٜمزول اًمقطمل، ٓ أٟمف يتدظمؾ ذم أصؾ  لًمٚمٜمٌل، وم٤معم٠ًمًم٦م ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م أن ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌ

اًمقطمل. ذم طملم ٓ يذه٥م هوش إمم يمقن اًمٜمٌل وقم٤مًء ًمٚمقطمل، وإٟمام يراه هق اًمقطمل 

 ف.سمذاشمف، وظمّمقص٤ًم ذم شمّمقير يمالم اهلل وصٞم٤مهمت

ـ إن اًمقٓي٦م اإلهلٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م، وىمرب إوًمٞم٤مء ُمـ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، ودمرسمتٝمؿ 1 

آحت٤مدي٦م ُمع اهلل، رٌء آظمر همػم اًمقطمل. وىمد ىم٤مل هوش ذم رومع اإلهب٤مم قمـ يمٚمامشمف: 

إن أوًمٞم٤مء اهلل ُمـ اًم٘مرب ُمـ اهلل واًمٗمٜم٤مء ومٞمف طمتك أن يمالُمٝمؿ هق قملم يمالم اهلل، وأن »

، ومٝمؾ يٛمٙمـ هبذا شؿ وسمٖمْمٝمؿ قملم أُمر اهلل وهنٞمف وطمٌف وسمٖمْمفأُمرهؿ وهنٞمٝمؿ وطمٌٝم

اًمتحٚمٞمؾ اًمٕمروم٤مين اًمذي يٌديف هوش أن ٟمٕمتؼم يمٚمامت اًمٕمروم٤مء واًمٙم٤مُمٚملم ُمـ اًمٜم٤مس 

وطمٞم٤ًم؟ وُم٤م ُمٕمٜمك آحت٤مد واًمٗمٜم٤مء هٜم٤م؟ أٓ يٕمٜمل ُمراد اًمٕمروم٤مء ُمـ اًمٗمٜم٤مء ذم اهلل أن اًمٜمٌل 

 طمّمؾ قمغم صٌٖم٦م إهلٞم٦م؟!

ل ُم٘م٤مم اًمقٓي٦م اإلهلٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م رٌء آظمر ٓ يٕمٜمل شمدظمٚمف ذم إن اًم٘مقل سمٌٚمقغ اًمٜمٌ

اًمقطمل سم٤مًٓمتٗم٤مت إمم قمٚمقُمف اًمٌنمي٦م أصمٜم٤مء قمٛمٚمٞم٦م ٟمزول اًمقطمل، وٓ يٜمٌٖمل اخلٚمط سملم 

هذيـ إُمريـ. ومل ي٘مع أّي قم٤مرف ذم ُمثؾ هذا اخلٚمط، وًمذًمؽ مل يُ٘مْؾ أطمٌد أن أي٤مت 

٤مٟم٧م ُمٜمًجٛم٦م ُمع ُم٤م وصٚم٧م إًمٞمف اًمٕمٚمقم ذم اعمتٕمٚم٘م٦م سمخٚمؼ اإلٟم٤ًمن واحل٘م٤مئؼ اًمت٤مرخيٞم٦م يم
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 .‘قمٍم اًمٜمٌل

ـ يًتٜمد هوش ويٕمقل قمغم أسمٞم٤مت ؿمٕمري٦م ويمٚمامت أدسمٞم٦م ًمٚمٛمقًمقي يدقمق ومٞمٝم٤م أن 4 

ٓ شمٙمقن هٜم٤مك سمٞمٜمف وسملم اهلل ُمـ واؾمٓم٦م، ومٝمؾ شمًتٚمزم هذه اًمدقمقة اًمتل ضم٤مؿم٧م هب٤م ىمرحي٦م 

٦م اًمٜمٌل وقمٚمٛمف دظمؾ ؿم٤مقمر أن يٙمقن اًمقطمل دمرسم٦م ؿمخّمٞم٦م ًمٚمٜمٌل إيمرم، أو أن ًمِمخّمٞم

 ذم أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م؟!

وظمالص٦م اًم٘مقل: إن اإلؿمٙم٤مٓت ذم ٟمٔمري٦م هوش سمِم٠من اًمقطمل وشمٌٕم٤مهت٤م ُمـ اًمٙمثرة 

 سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ رومٕمٝم٤م سمٛمجرد آقمت٘م٤مد سمقٓي٦م اًمٜمٌل اإلهلٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م.

  





 

 

 

 

 

٠ّٛ ٚايٛسٞ  ايتباضات ؾِٗ ايٓب

 َػانٌ االعتُاد ع٢ً ايعكٌ ايػعسٟ ٚايؿٛيف
 

 

١ّٝ  !!إغهاي١ٝ قسا٠٤ ايكسإٓ بعكٌ ايكسٕٚ ايٛضط٢ اإلضالَ

أىم٤مم اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ هوش ُم١مظمرًا طمقارًا ُمع ُم٤ميٙمؾ هقسمٜمغ ُمراؾمؾ إذاقم٦م  

هقًمٜمدا، طمٚمؾ ومٞمف اًمقطمل اإلؾمالُمل، ومذه٥م ومٞمف إمم اقمت٤ٌمر اًمقطمل اًمٜمٌقي سمٛمٜمزًم٦م دمرسم٦م 

قمغم أٟمف )ظم٤مًمؼ اًمقطمل(، وقمّرف أي٤مت  ‘اًمٕمروم٤مء، وقمّرف اًمٜمٌل إيمرماًمِمٕمراء و

يمام يرى اًمٕمروم٤مء ذم هم٤مًمٌٞمتٝمؿ أن »اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمنميٗم٦م قمغم أهن٤م )ُمرآة ذهـ اًمٜمٌل(، ىم٤مل: 

اًم٘مرآن »، سمؾ وذه٥م إمم أسمٕمد ُمـ ذًمؽ، طمٞم٨م ىم٤مل: شدم٤مرهبؿ ُمـ ٟمقع دم٤مرب إٟمٌٞم٤مء

 .شًم٘مّقةٟمت٤مج سمنمي، وقمٚمٞمف ومٝمق ذم ُمٕمرض اخلٓم٠م سم٤م

إن اًمديمتقر هوش ُمٕمروف ذم أوؾم٤مـمٜم٤م، وظم٤مص٦م ذم اًمقؾمط اًمث٘م٤مذم، ويمٚمٜم٤م قمغم  

                                                 
ذم قمٚمقم اًم٘مرآن واحلدي٨م، وأطمد وضمقه ٟم٘مد احلدي٨م ذم إيران، ًمف ُمّمٜمّٗم٤مت سم٤مطم٨م ُمتخّّمص  (9)

 قمديدة.
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قمٚمؿ سمتٓمقراشمف اًمٗمٙمري٦م واعمذهٌٞم٦م ذم اًمًٜمقات إظمػمة، يتٛمتع اًمديمتقر هوش سمٌٞم٤من 

ضمذاب وىمٚمؿ أٟمٞمؼ، وًمديف ُمٜمٓمؼ حتٚمٞمكم ُمثػم ًمٚمتٗمٙمػم، ويتقومر قمغم ذايمرة ىمّقي٦م وذهـ 

ًٚ:زام إدب ذم ٟم٘مد يمالُمف، اًمت أوًٓ:وىّم٤مد. وقمٚمٞمف جي٥م  ٓ سمد ُمـ ُمقاضمٝمتف سمٛمٜمٓمؼ  وثٕٚٔ

 رصلم، دون إصم٤مرة اًمْمجٞم٩م واًمٕمّمٌٞم٦م.

شمٙمٛمـ ذم حم٤موًمتف ىمراءة  ‘إن ُمِمٙمٚم٦م اًمديمتقر هوش ذم سم٤مب ٟمٌّقة اًمٜمٌل إيمرم 

ُمـ ظمالل إومٙم٤مر اًمتل ؾم٤مدت اًمٕمّمقر اًمقؾمٞمٓم٦م  ‘اًمقطمل اًمٜم٤مزل قمغم اًمٜمٌل

 اقمؽمف هق سمٜمٗمًف، طمٞم٨م ىم٤مل ذم طمقاره إظمػم: ًمإلؾمالم، وظم٤مص٦م قمٍم اعمقًمقي، يمام

ذم طملم أن  ،شإن اًمٙمثػم ُمـ آرائل شمٕمقد ذم ضمذوره٤م إمم اًمٕمّمقر اًمقؾمٞمٓم٦م ُمـ اإلؾمالم»

اًمٕمقدة إمم اًم٘مرن إول، أي ٓ سمد ُمـ اًمتدسّمر ذم ـمٌٞمٕم٦م  ‘إضمدر ذم اًمتٕمّرف قمغم اًمٜمٌل

ظمالومف هق اًمٕمٍم اًمذي ُم٤م يم٤من جيري ذم صدر اإلؾمالم؛ وم٢من قمٍم اعمقًمقي وأؾمالومف وأ

ٌَّٕم٧م هب٤م  شمٖمٚمٖمٚم٧م ومٞمف اًمث٘م٤موم٦م اًمالإؾمالُمٞم٦م ُمـ إومالـمقٟمٞم٦م اجلديدة واًمرؤى اًمّمقومٞم٦م، ومتِم

ٌَّٕم٧م هب٤م ذهٜمٞم٦م ُمـ ؾمٌ٘مف، ُمثؾ: ؿمٛمس  ذهٜمٞم٦م ضمالل اًمديـ حمٛمد اعمقًمقي، يمام شمِم

اًمتؼميزي، واسمـ قمريب، وصدر اًمديـ اًم٘مقٟمقي، وأُمث٤مهلؿ. وقمٚمٞمف ٓ يٛمٙمـ هلذا اًمٕمٍم أن 

ن أداة ص٤محل٦م عمٕمروم٦م اإلؾمالم إصٞمؾ، وُمٕمروم٦م اًمٜمٌل ُمٕمروم٦م صحٞمح٦م. وًمق أُمٙمٜمٜم٤م يٙمق

ُمٕمروم٦م اإلؾمالم ذم وقء ؾمػمة وآراء اًمّمقومٞملم ذم شمٚمؽ اًمؼمه٦م ومٞمٛمٙمـ ُمـ ظمالل 

اًمتٛمًؽ سمٌْمٕم٦م أسمٞم٤مت ُمـ ُمتِم٤مهب٤مت ىمّم٤مئد اعمقًمقي احلٙمؿ قمٚمٞمف سم٠مٟمف حيٛمؾ أومٙم٤مر 

٤من ًمٚمٜمٌل )دور حمقري ذم إٟمت٤مج اًم٘مرآن(، ؿمٌٞمٝم٦م سم٠مومٙم٤مر هوش ذم اًمقطمل اًم٘مرآين، وأٟمف يم

ُمع أن اعمقًمقي ٟمٗمًف ىمد سملم رأيف اًمٍميح ذم ُم٘م٤مٓت )ومٞمف ُم٤م ومٞمف(، ويمذًمؽ وٛمـ 

أؿمٕم٤مره اًمقاوح٦م ذم )اعمثٜمقي(، وهق خم٤مًمػ مت٤مُم٤ًم ًمرأي هوش، طمٞم٨م ضم٤مء ذم سمٕمض 

همػم اهلل إن اًم٘مرآن، وإن ضمرى قمغم ًم٤ًمن حمٛمد، إٓ أن اًمذي يٜمًٌف إمم »أؿمٕم٤مره ُم٤م ُمٕمٜم٤مه: 

شم٘م٤مم ذم سمٕمض »، صمؿ سملم ُمراده ُمـ ذًمؽ ُمـ ظمالل اًمتٛمثٞمؾ اًمت٤مزم، طمٞم٨م ىم٤مل: شومٝمق يم٤مومر

اعمٜم٤مزل ومً٘مٞم٦م يتقؾمٓمٝم٤م متث٤مل يتدومؼ اعم٤مء ُمـ ومٛمف، ومجٞمع اًمٕم٘مالء يدريمقن أن ُمّمدر 



 414 ........................... الفصل الثاني: قراءة نقدةة يف نظرةة د. سروش حو: الوحي

، ومٝمؾ يتقىمع ُمـ ص٤مطم٥م هذا اًمٌٞم٤من، واًمذي ومّن ىمقًمف شذًمؽ اعم٤مء ذم ُمقوع آظمر

ـِ اَِلَقى  َوَمٚ َيْىُِؼ ﴿شمٕم٤ممم:  (، أن يذه٥م 7ـ  1)اًمٜمجؿ:  ﴾َوْحٌل ُيقَحك إِْن ُهَق إِّٓ  *َظ

يم٤من ظم٤مًم٘م٤ًم ًمٚمقطمل، يمام ٟمالطمظ ذًمؽ ُمـ ظمالل طمقاره! ًم٘مد  ‘إمم أن اًمٜمٌل إيمرم

، وقمٛمدت إمم ٟم٘مده أشمٞم٧م ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م اًم٘مّمػمة قمغم ُمٕمٔمؿ طمقار اًمديمتقر هوش

هلل أن جيٕمؾ ذم ٟم٘مدٟم٤م هذا ظمدُم٦م ًمث٘م٤مومتٜم٤م ُمٜمّمٗم٤ًم، وأرضمق أن ٓ يًقؤه ذًمؽ، وأؾم٠مل ا

 اًمديٜمٞم٦م. واهلل اعمقومؼ ًمٚمّمقاب وإًمٞمف اعمآب.

 

 ؟ـ ايٛسٞ ٚايػعس، تٛاؾٌ أّ تكاطع1

يمٞمػ »ذم ُمًتٝمؾ احلقار ؾم٠مل ُمراؾمؾ إذاقم٦م هقًمٜمدا إمم اًمديمتقر هوش ىم٤مئاًل:  

رر يٛمٙمـ اًمٜمٔمر إمم رء ُمثؾ اًمقطمل يمح٘مٞم٘م٦م ذات ُمٕمٜمك ذم قمٍم ُمتٓمقر يدقمق إمم اًمتح

 .شُمـ اًمقهؿ واخلراوم٦م؟

إن اًمقطمل إهل٤مم، »ويم٤من ضمقاب اًمديمتقر هوش قمـ هذا اًم١ًمال قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:  

وهق اًمتجرسم٦م اًمتل خيقوٝم٤م اًمِمٕمراء واًمٕمروم٤مء، وإن يم٤من اًمٜمٌل خيقوٝم٤م سمدرضم٦م أرومع 

وأؾمٛمك. ذم اًمٕمٍم اعمتٓمقر يٛمٙمٜمٜم٤م ومٝمؿ اًمقطمل ُمـ ظمالل آؾمتٕم٤مرة اًمِمٕمري٦م، يمام ىم٤مل 

ؾمٗم٦م اعمًٚمٛملم: اًمقطمل أؾمٛمك درضم٤مت اًمِمٕمر. إن اًمِمٕمر أداة ُمٕمرومٞم٦م ختتٚمػ أطمد اًمٗمال

ذم وفمٞمٗمتٝم٤م قمـ اًمٕمٚمؿ واًمٗمٚمًٗم٦م، وم٤مًمِم٤مقمر يتّمقر أن ُمّمدرًا ظم٤مرضمٞم٤ًم يٚمٝمٛمف، وإن 

اًمِم٤مقمري٦م اؾمتٕمداد وىمرحي٦م ُمثؾ اًمقطمل مت٤مُم٤ًم، ومٞمٛمٙمـ ًمٚمِم٤مقمر أن يٗمتح آوم٤مىم٤ًم ضمديدة أُم٤مم 

 .شاًمٜم٤مس، وأن يرهيؿ اًمٕم٤ممل ُمـ زاوي٦م أظمرى

إن ىمٞم٤مس اًمقطمل قمغم اًمِمٕمر هق ىمٞم٤مس ُمع اًمٗم٤مرق؛ وذًمؽ ٕن ًمٚمِمٕمر ُمٜمٓمٚم٘م٤ًم داظمٚمٞم٤ًم  

                                                 
 .14( يمت٤مب )ومٞمف ُم٤م ومٞمف(، ُمـ شم٘مريرات ضمالل اًمديـ حمٛمد اًمٌٚمخل )ُم١مًمػ اعمثٜمقي(: 9)

 ًمالـمٛمئٜم٤من أيمثر.اإلٟمگٚمٞمزى ( طمّمٚمٜم٤م قمغم اًمٜمّص اًمٗم٤مرد ُمـ احلقار، وىمد ىم٤مسمٚمٜم٤مه سم٤مًمٜمص 4)
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وًمٞمد ىمرحي٦م »يٜمٌثؼ ُمـ ذوق اًمِم٤مقمر اًمِمخيص، وقمغم طمّد شمٕمٌػم اًمديمتقر هوش ٟمٗمًف: 

، وأُم٤م وطمل إٟمٌٞم٤مء ـ ذم اًمٕمرف اًمديٜمل، وقمٜمد مجٞمع أرسم٤مب اعمذاه٥م ـ ومٞمٜمٓمٚمؼ شسمنمي٦م

ًمذوق واًم٘مرحي٦م اًمٌنمي٦م. ُمـ هٜم٤م وم٢من اًمِم٤مقمر يٌٞمح ًمٜمٗمًف ُمـ ُمّم٤مدر ظم٤مرضمٞم٦م سمٕمٞمدة قمـ ا

أن يتٍمف ذم ؿمٕمره، ومٞمٖمػّمه وومؼ رهمٌتف، همػم أن ُمِم٤مقمر اًمٜمٌل ظم٤موٕم٦م ًمٚمقطمل، ومال 

يٛمٙمٜمف أن جيٞمز أو يًٛمح ًمٜمٗمًف سم٠مدٟمك شمٍّمف أو شمٖمٞمػم ذم اًمقطمل. وىمد يم٤من هٜم٤مك ُمـ 

الُمف، ومٙم٤من اجلقاب اعمخ٤مًمٗملم ُمـ يِمؽمط قمغم اًمٜمٌل شمٌديؾ سمٕمض أي٤مت يمٛم٘مدُم٦م إلؾم

ٌُِع إِّٓ ﴿ئمٝمر ذم اًم٘مرآن، طمٞم٨م ي٘مقل:  ِِس إِْن َأتَّ ٍْ َٕ ٚء  ََ ِْ َفُف ِمـ تِ قُن ِل َأْن ُأَبدِّ ُُ َمٚ  ُؿْؾ َمٚ َي

ُٝ َرِّبِّ َظَذاَب َيْقٍم َظئِؿٍ  ْٔ  . (91)يقٟمس:  ﴾ُيقَحك إَِلَّ إيِنِّ َأَخُٚف إِْن َظَه

 يم٤مٟم٧م اًمّمقر اخلٞم٤مًمٞم٦م ذم اًمِمٕمر أىمقى يمام يًتٛمد اًمِمٕمر ىمقشمف ُمـ )اخلٞم٤مل(، ويمٚمام 

يم٤من اًمِمٕمر أىمرب إمم إص٤مًم٦م؛ وسمٕمٙمس ذًمؽ ًمق أٟمٜم٤م ضمردٟم٤م اًمِمٕمر ُمـ اخلٞم٤مل وم٢من اًمِمٕمر 

ؾمٞمٜمحدر ٟمحق اهل٤موي٦م، ويٜمتٝمل إمم اًمً٘مقط، وًمـ يٕمدو يمقٟمف يمالُم٤ًم ُمقزوٟم٤ًم إذا يم٤من 

سمٞم٤من حل٘م٤مئؼ اًمٕم٤ممل،  حم٤مومٔم٤ًم قمغم وزٟمف، ذم طملم أن اًمقطمل ٓ يٜمِم٠م ُمـ ىمّقة اخلٞم٤مل، وإٟمام هق

واًم٘مرآن اًمٙمريؿ يتحدث قمـ ُمٕمروم٦م اهلل، وٟمٗمل اًمنمك، وقمـ ٟمٔم٤مم اًمًامء وإرض 

واًمٙم٤مئٜم٤مت، واًمٜمٕمؿ اإلهلٞم٦م، وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، واحلٞم٤مة أظمرة، وىمّمص إٟمٌٞم٤مء، 

 وإُمؿ اًم٤ًمًمٗم٦م، وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ، وهق مم٤م ٓ حيت٤مج ذم سمٞم٤مٟمف إمم اخلٞم٤مل.

إن أقمذب اًمِمٕمر »٤مًمٖم٦م( شمٚمٕم٥م دورًا يمٌػمًا ذم اًمِمٕمر، طمتك ىمٞمؾ: ُمْم٤موم٤ًم إمم أن )اعمٌ 

 ، يمام ٟمجد ذًمؽ ذم هذا اًمٌٞم٧م ًمًٕمدي اًمِمػمازي طمٞم٨م ي٘مقل:شأيمذسمف

  

أُم٤م وطمل إٟمٌٞم٤مء ووطمل اًم٘مرآن ومٝمق أضمٜمٌل قمـ هذه اعم٤ٌمًمٖم٤مت، اًمتل هل ٟمقع ُمـ  

 ال يتٓمرق اًمقطمل إٓ حل٘م٤مئؼ اًمٕم٤ممل وإُمقر اًمقاىمٕمٞم٦م.اًمٙمذب، وم

وأؾم٤مؾم٤ًم ٓ يٛمٙمـ اًمتٕم٤مـمل ُمع اًمِمٕمر سمجدي٦م، وُمـ هٜم٤م وم٘مد ذه٥م قمٚمامء اإلؾمالم إمم  

قمدم طمّد اًمِم٤مقمر إذا أىمر قمغم ٟمٗمًف ذم أسمٞم٤مشمف اًمِمٕمري٦م، ومم٤م يروى ذم ذًمؽ ىمّّم٦م اًمٗمرزدق 
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ٟم٘متف ًمٚمٙمقاقم٥م احل٤ًمن، وم٘م٤مل ًمف ُمع ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اعمٚمؽ، طمٞم٨م ذيمر ذم سمٕمض أسمٞم٤مشمف ُمٕم٤م

ُْؿ ﴿ؾمٚمٞمامن: ىمد وضم٥م قمٚمٞمؽ احلد، وم٠مضم٤مسم٦م اًمٗمرزدق: ًم٘مد درأ اهلل قمٜمل احلّد سم٘مقًمف:  َوَأِنَّ

ُِقنَ  ًَ ٍْ َُقُفقَن َمٚ ٓ َي ذم طملم أن اًمقطمل سمٕمٙمس اًمِمٕمر سمٕمٞمد قمـ اهلزل، وذم ذًمؽ ىم٤مل : ﴾َي

ْقٌل َؾْهٌؾ ﴿شمٕم٤ممم:  ََ ُف َف َّٕ  (.97ـ  91)اًمٓم٤مرق:  ﴾َوَمٚ ُهَق بَِِٚلْزلِ  *إِ

إن اًمِمٕمر ُمثؾ اًمقطمل، ومٝمق اؾمتٕمداد »وإذا دم٤موزٟم٤م ذًمؽ وم٢من ىمقل اًمديمتقر هوش:  

َر َوَمٚ ﴿إٟمام هق اضمتٝم٤مد ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٜمص، طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم:  شوىمرحي٦م ًْ َُْٚه افنِّ ّْ َِّ َوَمٚ َظ

ٌِل َفُف إِْن ُهَق إِّٓ 
ٌَ ٌِغٌ  َيْ ٌر َوُؿْرآٌن مُّ ـْ اًمٜمٌل هذه احل٘مٞم٘م٦م ُمرارًا  (، يمام أيمد19)يس:  ﴾ِذ

، يمام أن ؿمٕمراء اًمٕمرب ُمـ اًمٕم٤مروملم سمّمٜم٤مقم٦م اًمِمٕمر واعمٕم٤مسيـ شُم٤م أٟم٤م سمِم٤مقمر»سم٘مقًمف: 

طمٞمٜمام يم٤مٟمقا يًتٛمٕمقن إمم اًم٘مرآن يم٤مٟمقا يذقمٜمقن سمٕمدم يمقٟمف ؿمٕمرًا، وم٘مد ضم٤مء ذم  ‘ًمٚمٜمٌل

هل٤م،  ؾمػمة اسمـ هِم٤مم أن اًمٜمٌل ىمرأ قمغم قمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م سمٕمض آي٤مت ؾمقرة ومّمٚم٧م، وم٤مهتز

وذه٥م إمم ىمريش ي٘مقل: إين ىمد ؾمٛمٕم٧م ىمقًٓ واهلل ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمثٚمف ىمط، واهلل ُم٤م هق 

 !سم٤مًمِمٕمر، وٓ سم٤مًمًحر، وٓ سم٤مًمٙمٝم٤مٟم٦م

أرسمٕملم ؾمٜم٦م ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م سملم ىمقُمف ذم ُمٙم٦م، وذم سمٞمئ٦م  ‘هذا وىمد قم٤مش اًمٜمٌل إيمرم 

ٌل يتٛمتع سم٘مرحي٦م متّجد اًمِمٕمراء، وشمٕمٚمِّؼ روائع ىمّم٤مئدهؿ قمغم ضمدار اًمٙمٕم٦ٌم، ومٚمق يم٤من اًمٜم

ؿمٕمري٦م ٕدمم سمدًمقه ذم هذا اعمج٤مل اًمذي شمٙمثر ومٞمف اعمٖمري٤مت، وٕصٌح واطمدًا ُمـ اًمِمٕمراء 

ظمقن سمٞمت٤ًم واطمدًا قمـ اًمٜمٌل ٟمٔمٛمف ذم  ‘اًم٤ٌمرزيـ، وًمٙمـ مل يٜم٘مؾ ًمٜم٤م رواة إؿمٕم٤مر واعم١مرِّ

سمؾ مل اجل٤مهٚمٞم٦م، ُمع أن اًمدواقمل إمم ٟم٘مؾ هذا اًمِمٕمر يم٤مٟم٧م يمثػمة، وًمٙمـ مل يٜم٘مؾ قمٜمف ذًمؽ، 

شمٜم٘مؾ قمٜمف ظمٓم٦ٌم أو يمٚمٛم٦م ىمّمػمة ذم احلٙمٛم٦م وأُمر اًمديـ واًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م، وهذا ُم٤م أؿم٤مر 

                                                 
واهلل ُم٤م أٟم٤م سمِم٤مقمر، »قمغم هذا اًمٜمحق:  44: 41 شضم٤مُمع اًمٌٞم٤من»٤مرة ذم شمٗمًػمه ( ٟم٘مؾ اًمٓمؼمي هذه اًمٕم9ٌ)

 .شوٓ يٜمٌٖمل زم

 هـ.9141، ـمٌٕم٦م ُمٍم، 497: 9( اسمـ هِم٤مم، اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م 4)
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ْؿ ﴿إًمٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، طمٞم٨م يٕمّد سمحؼ ُمـ أقمالم اًمٜمٌّقة:  ُُ ْٔ َِ ْقُتُف َظ َِ ُؿؾ فَّْق َصٚء اهللُ َمٚ َت

ٌِِِْف أَ  ـ َؿ رًا مِّ ُّ ْؿ ُظ ُُ ُٝ ؾِٔ ْد َفٌِثْ ََ ؿ بِِف َؾ ـُ ُِقنَ َوٓ َأْدَرا َِ
ًْ  .(91)يقٟمس:  ﴾َؾال َت

وًمًٜم٤م ٟمدري ُم٤م هق ضمقاب اًمديمتقر هوش، رهمؿ ُم٤م يتٛمتع سمف ُمـ قمٚمؿ وومراؾم٦م،  

 وعم٤مذا يًٚمؽ ـمري٘م٤ًم خم٤مًمٗم٤ًم؟!

 

ٌٕ عٔ اخلطأ ،ـ ايٛسٞ ٚاملهاغؿ١ ايعسؾا2١ْٝ  ؟ٌٖ ايهػـ َؿٛ

ُمـ ظمالل أضمقسم٦م اًمديمتقر هوش قمـ اًم١ًمال إول ٓطمٔمٜم٤م إو٤مومتف )اًمٕمروم٤مء( إمم 

يذه٥م اًمٕمروم٤مء ذم هم٤مًمٌٞمتٝمؿ إمم أّن دمرسمتٝمؿ ُمـ ٟمقع دم٤مرب »ٟم٥م اًمِمٕمراء، وم٘م٤مل: ضم٤م

؛ وًمذًمؽ ٟمجد ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م اًمتٕمري٩م إمم هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م، ًمٜمرى ُم٤م هل اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شإٟمٌٞم٤مء

 يٛمٙمٜمٜم٤م اًمقصقل إًمٞمٝم٤م ُمـ ظمالل اًمٌح٨م.

حتّمؾ أن ٟمدرك أن اعمٙم٤مؿمٗم٦م اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م طم٤مًم٦م روطمٞم٦م سم٤مـمٜمٞم٦م  ـسم٤مظمتّم٤مر  ـقمٚمٞمٜم٤م  

ًمٚم٤ًمًمؽ سمٕمد ري٤مو٤مت ُمتقاصٚم٦م وُمًتٛمرة، وذم هذا اعم٘م٤مم يًٕمك اًم٤ًمًمؽ إمم خم٤مًمٗم٦م 

)رهم٤ٌمشمف اًمٜمٗمًٞم٦م(، واًمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ، أي إٟمف يًٚمؽ ـمريؼ )جم٤مهدة اًمٜمٗمس(، 

وسمٕمد ؾمٚمقك هذا اًمٓمريؼ يٌدأ اًم٤ًمًمؽ سمـ )اعمراىم٦ٌم(، وجيرد ذهٜمف ُمـ مجٞمع اًمتٕمٚمُّ٘م٤مت، يمل 

ٌٞم٦م( أو اًمقضمقد اًم٤ٌمـمٜمل سمٜمحق )قملم اًمٞم٘ملم(، وهق ُم٤م يًٛمك سمـ يِم٤مهد )اخلقاـمر اًم٘مٚم

وًمٞم٧ًم  ـ)ُم٘م٤مم اًمِمٝمقد(. ويذه٥م اًمٕمروم٤مء إمم أن هذا اًمٓمريؼ هق اًمٓمريؼ اًمقطمٞمد 

اًمذي ي١مدي إمم إزاطم٦م احلج٥م قمـ وضمف احل٘مٞم٘م٦م  ـاًمٓمرق اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمت٠مُمالت اًمٗمٚمًٗمٞم٦م 

اًمٙمِمػ ـمقر وراء ـمقر »اًمٜم٤مصع، واًمٙمِمػ قمـ أهار اًمقضمقد، طمٞم٨م ي٘مقل اًمٕمروم٤مء: 

. وُمـ هٜم٤م وم٢مهنؿ يزرون سم٤مًم٘مقى اًمٕم٘مٚمٞم٦م وإدًم٦م اًمؼمه٤مٟمٞم٦م، وهذا ُم٤م ٟمِم٤مهده ذم شاًمٕم٘مؾ

رؾم٤مًم٦م اسمـ قمريب اًمٕم٤مرف اًمِمٝمػم اًمتل سمٕم٨م هب٤م إمم اعمتٙمٚمؿ واعمٗمن إؿمٕمري ومخر اًمديـ 

وُمـ اعمح٤مل قمغم اًمقاىمػ سمٛمرشم٦ٌم اًمٕم٘مؾ واًمٗمٙمر أن يًٙمـ أو »اًمرازي، طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمٝم٤م: 

ًؽميح، وٓ ؾمٞمام ذم ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم، ومام ًمؽ ي٤م أظمل شمٌ٘مك ذم هذه اًمقرـم٦م، وٓ شمدظمؾ ي
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 . شـمريؼ اًمري٤مو٤مت واعمٙم٤مؿمٗم٤مت واعمج٤مهدات واخلٚمقات؟!

وهٜم٤م يرد ؾم١مال ه٤مم: ه٥م أٟمٜم٤م ختٚمٞمٜم٤م قمـ اًمٕم٘مؾ؛ خم٤موم٦م اًمقىمقع ذم اخلٓم٠م، واقمتؼمٟم٤م ًمٖم٦م  

ٙمـ أٓ يٛمٙمـ اطمتامل اخلٓم٠م ذم آؾمتدٓل ظمِمٌٞم٦م، وؾمٚمٙمٜم٤م ـمريؼ اعمٙم٤مؿمٗم٤مت، وًم

اعمٙم٤مؿمٗم٤مت أيْم٤ًم؟ ًم٘مد أىمّر اًمٕمروم٤مء أٟمٗمًٝمؿ سم٠من هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ إظمٓم٤مء اًمتل شم٘مع ذم 

اعمٙم٤مؿمٗم٤مت. وُمـ ضمٝم٦م أظمرى، سمام أن اعمٙم٤مؿمٗم٦م أُمر ظم٤مص وؿمخيص وم٢من يمّؾ ؿمخص 

يتّمقر أن ُمِم٤مهدشمف صحٞمح٦م، وُمِم٤مهدة همػمه ظم٤مـمئ٦م، وسمذًمؽ حيتدم اخلالف، وشمتٗم٤مىمؿ 

وهذا ُم٤م ذيمره اعم١مرخ وقم٤ممل آضمتامع اًمِمٝمػم قمٌد اًمرمحـ سمـ ظمٚمدون ذم يمت٤مسمف اعمِمٙمٚم٦م، 

إن ىمقُم٤ًم ُمـ اعمتّمّقوم٦م »)ؿمٗم٤مء اًم٤ًمئؾ ًمتٝمذي٥م اعم٤ًمئؾ(، طمٞم٨م ىم٤مل ذم هذا اًمِم٠من: 

اعمت٠مظمريـ قمٜمقا سمٕمٚمقم اعمٙم٤مؿمٗم٦م، وقمٙمٗمقا قمغم اًمٙمالم ومٞمٝم٤م، وصػّموه٤م ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٕمٚمقم 

ظم٤مص٤ًم، ورشمٌقا اعمقضمقدات قمغم ُم٤م اٟمٙمِمػ هلؿ  وآصٓمالطم٤مت، وؾمٚمٙمقا ومٞمٝم٤م شمٕمٚمٞمامً 

شمرشمٞم٤ًٌم ظم٤مّص٤ًم، يّدقمقن ومٞمٝم٤م اًمقضمدان واعمِم٤مهدة، ورسمام زقمؿ سمٕمْمٝمؿ ذم ذًمؽ همػم ُم٤م 

زقمٛمف أظمرون؛ ومتٕمّددت اعمذاه٥م، واظمتٚمٗم٧م اًمٜمحؾ وإهقاء، وشم٤ٌميٜم٧م اًمٓمرق 

 .شواعم٤ًمًمؽ

سمؾ هٜم٤مك ٟمزاقم٤مت طم٤مّدة وقمٚمٞمف وم٢من ـمريؼ اًمٕمروم٤مء؛ ًمتٜم٤مىمض أومٙم٤مرهؿ، قمرو٦م ًمٚمخٓم٠م،  

ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ طمقل أصقل اإلهلٞم٤مت، ومٝم٤م هق قمالء اًمدوًم٦م اًمًٛمٜم٤مين )أطمد قمروم٤مء اًم٘مرن 

اًم٤ًمسمع واًمث٤مُمـ( هي٤مضمؿ اسمـ قمريب سمِمدة طمقل )وطمدة اًمقضمقد(، ويتٝمٛمف سم٤مهلذي٤من، 

يمٜم٧ُم ذم سمٕمض »ويمت٥م ًمٕمٌد اًمرزاق اًمٙم٤مؿم٤مين، اًمذي يم٤من ُمٜم٤مسًا ٓسمـ قمريب، ىم٤مئاًل: 

ٞمدة أيمت٥م ه٤مُمِم٤ًم قمغم يمت٤مب )اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م(، طمتك سمٚمٖم٧م اًمتًٌٞمح إوىم٤مت اًمًٕم

، ومٙمت٧ٌم: إن اهلل ٓ يًتحٞمل ُمـ احلؼ. شؾمٌح٤من ُمـ أفمٝمر إؿمٞم٤مء، وهق قمٞمٜمٝم٤م»اًم٘م٤مئؾ: 

                                                 
 ، وهمػمه ُمـ اعمّم٤مدر.117( ضم٤مء ٟمّص هذه اًمرؾم٤مًم٦م ذم يمِمٙمقل اًمٌٝم٤مئل: 9)

 م.9914، ـمٌٕم٦م إؾمٓمٜمٌقل، 14( ؿمٗم٤مء اًم٤ًمئؾ ًمتٝمذي٥م اعم٤ًمئؾ: 4)
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أهي٤م اًمِمٞمخ، ًمق ؾمٛمٕم٧م ُمـ أطمد ي٘مقل: ومْمٚم٦م اًمِمٞمخ قملم وضمقد اًمِمٞمخ ٓ شم٤ًمحمف قمٚمٞمف، 

 .شهلل هذا اهلذي٤من؟!سمؾ شمٖمْم٥م ُمٜمف، ومٙمٞمػ يًقغ ًمٕم٤مىمؾ أن يٜم٥ًم إمم ا

وىمد ظم٤مًمػ سمٕمض اًمٕمروم٤مء ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ قمريب ذم )اًمٗمّص اعمقؾمقي( ُمـ يمت٤مسمف  

ر، طمٞم٨م ىم٤مل:  وم٘مٌْمف إًمٞمف ـم٤مهرًا »)ومّمقص احلٙمؿ(؛ إذ وصػ ومرقمقن سم٤مًمٓم٤مهر واعمٓمٝمَّ

راً  ؛ وُم٤م ىم٤مًمف ذم )اًمٗمّص اًمِمٕمٞمٌل( ُمـ أن ىمٚم٥م اًمٕم٤مرف أوؾمع ُمـ رمح٦م اهلل، شُمٓمٝمَّ

، إُمر اًمذي أصم٤مر ٟمقر شاًمٕم٤مرف سم٤مهلل ُمـ رمح٦م اهلل، وهق أوؾمع ُمٜمٝم٤مىمٚم٥م »طمٞم٨م ىم٤مل: 

ىمف.  اًمديـ قمٌد اًمرمحـ إؾمٗمرائٞمٜمل اًمٕم٤مرف اًمِمٝمػم، ومٕمٛمد إمم يمت٤مب اًمٗمّمقص ومٛمزَّ

وهٙمذا اًمدوم٤مع واعمديح واًمثٜم٤مء اًمذي ىم٤مم سمف سمٕمض اًمٕمروم٤مء إلسمٚمٞمس، ُمثؾ: ؾمٝمؾ اًمتًؽمي، 

احلاّلج، وىمد ظم٤مًمػ اجلٜمٞمد اًمٌٖمدادي احلالّج وأسمق احلًلم اًمٜمقري، واحلًلم سمـ ُمٜمّمقر 

سمِمدة، وه١مٓء مجٞمٕم٤ًم ممـ يدقمل اًمٙمِمػ واًمِمٝمقد، إُمر اًمذي يدل قمغم أن ُمٙم٤مؿمٗم٤مت 

اًمٕمروم٤مء ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمخٓم٠م واًمتٜم٤مىمض، وٓ يٛمٙمـ آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م، وٓ يٜمٌٖمل ىمٞم٤مس اًمقطمل 

 اإلهلل قمٚمٞمٝم٤م، واقمت٤ٌمر اًمٙمِمػ اًمّمقذم واًمقطمل اإلهلل ُمـ ضمذور واطمدة.

ويْم٤مف إمم ذًمؽ شمٍميُح اًمٕمروم٤مء أٟمٗمًٝمؿ سم٠من أهؾ اًمِمٝمقد واًمٙمِمػ إذا ظمرضمقا ُمـ 

)اخلٚمقة(، وأىمٌٚمقا قمغم إُمقر اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م، وقم٤مذوا اًمٜم٤مس، وم٢من آصم٤مر اخلٚمقة 

ؾمتزول قمٜمٝمؿ سم٤مًمتدري٩م، وشمتقىمػ ُمٙم٤مؿمٗم٤مهتؿ؛ ذم طملم أن اًمقطمل اًم٘مرآين اُمتد ًمثالث 

ذه اعمدة ُمِمٖمقًٓ سم٢مدارة أُمقر اخلٚمؼ، وُم٘م٤مرقم٦م وقمنميـ ؾمٜم٦م، ويم٤من اًمٜمٌل ـمقال ه

وسملم  ‘اعمخ٤مًمٗملم، واًم٘مٞم٤مم سمِم١مون أهشمف. وقمٚمٞمف ومٝمٜم٤مك سمقن ؿم٤مؾمع سملم طم٤مٓت اًمٜمٌّل 

اًمّمقومٞملم اًمذيـ ي١مصمرون اًمٕمزًم٦م. وقمٚمٞمف ٓ يٜمٌٖمل ىمٞم٤مس اًمقطمل اإلهلل قمغم اعمٙم٤مؿمٗم٦م 

                                                 
ًمٕمالء اًمدوًم٦م اًمًٛمٜم٤مين:  ،شاًمٕمروة ٕهؾ اخلٚمقة واجلٚمقة»( ًمٚمقىمقف قمغم ٟمّص اًمرؾم٤مًم٦م راضمع: يمت٤مب 9)

 ، ُمـ ُم٘مدُم٦م اعمّمحح.74

 .719( ومّمقص احلٙمؿ )ذح اًم٘مٞمٍمي(: 4)

 .441( اعمّمدر اعمت٘مدم: 1)
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 اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م.

نمي٦م، يذه٥م ومٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن إمم وّه آظمتالف سمٞمٜمٝمام يٙمٛمـ ذم أن اعمٙم٤مؿمٗم٦م دمرسم٦م سم 

اإلٟم٤ًمن حمؾ »اهلل ًمٞمٙمتِمػ احل٘م٤مئؼ اإلهلٞم٦م، واإلٟم٤ًمن سمٓمٌٞمٕمتف قمرو٦م ًمٚمخٓم٠م، وىمد ىمٞمؾ: 

؛ أُم٤م ذم اًمقطمل اإلهلل وم٢من اهلل هق اًمذي ي٠ميت إمم اإلٟم٤ًمن، ويٗمتح قمٚمٞمف شاًمًٝمق واًمٜمًٞم٤من

 سم٤مب ُمٕمرومتف.

يٕمرض قمغم يمت٤مب اهلل، ُمـ هٜم٤م وم٘مد ىم٤مل أرسم٤مب اعمٕمروم٦م: ٓ اقمت٤ٌمر ًمٚمٙمِمػ ُم٤م مل  

يمؾ أُمٍر ٓح ًمؽ وقؤه سمٛمٜمٝم٤مج »ًمٞمث٧ٌم صحتف. ىم٤مل اًمٕم٤مرف اًمِمٝمػم احل٤مرث اعمح٤مؾمٌل: 

 .شاحلؼ وم٤مقمروف قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

وُم٤م ذًمؽ إٓ ًمٕمّمٛم٦م اًمقطمل، واٟمٓمالىمف ُمـ ُمّمدر ومقق اًمتجرسم٦م اًمٌنمي٦م، وهذا ُم٤م  

 ؾمٜمتحدث قمٜمف ذم اًمّمٗمح٤مت اًمت٤مًمٞم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. 

 

 ؾٝ٘ ‘ايٛسٞ ٚدٚز ايٓيب األنسّـ 3

إٟمؽ شمذه٥م إمم ضورة اقمت٤ٌمر اًم٘مرآن ٟمت٤مج »صمؿ ؾم٠مًمف اًمّمحٗمل اهلقًمٜمدي وم٘م٤مل:  

 .شقمٍمه، ومٝمؾ يتْمٛمـ ذًمؽ أن يٙمقن ًمٚمٜمٌل دور ومٕم٤مل وطم٤مؾمؿ ذم إسمداع هذا اًمٜمص؟

ـمٌ٘م٤ًم ًمٚمرواي٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م مل يٙمـ اًمٜمٌل ؾمقى وؾمٞمٚم٦م، »وم٘م٤مل اًمديمتقر هوش ذم ضمقاسمف:  

إمم اًمٜم٤مس ُم٤م ي٠مشمٞمف سمف ضمؼميؾ، وًمٙمٜمٜمل أرى أن اًمٜمٌل يم٤من ًمف دور حمقري ذم طمٞم٨م ي١مدي 

 .شظمٚمؼ اًم٘مرآن

وقمٚمٞمف ٟمدرك أن اًمّمحٗمل ُمٜمذ اًمٌداي٦م يم٤من يٕمرف أن اًمديمتقر هوش يذه٥م إمم  

اقمت٤ٌمر اًم٘مرآن ٟمت٤مج إي٤مم اخل٤مًمٞم٦م، وُمـ هٜم٤م وم٘مد أىم٤مم ؾم١ماًمف طمقل دور اًمٜمٌل ذم إٟمت٤مج 

وش ذم ذات آدم٤مه، وأيمد شمدظمؾ اًمٜمٌل ذم فم٤مهرة اًمقطمل، وىمد ؾم٤مر اًمديمتقر ه

                                                 
 .4، ط14( راضمع: رؾم٤مًم٦م اعمًؽمؿمديـ، ٕيب قمٌد اهلل احل٤مرث اعمح٤مؾمٌل: 9)
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وضمقب شم٘مٞمٞمؿ زُم٤مٟمٞم٦م اًم٘مرآن ُمـ وضمف  إوػ:اًمقطمل، وُمـ هٜم٤م وم٢مٟمٜم٤م ٟمقاضمف ُم٠ًمًمتلم: 

دور اًمٜمٌل ذم ُم٠ًمًم٦م اًمقطمل، صمؿ ٟمٕمٛمؾ قمغم ٟم٘مده ذم هذا  وافثٕٜٚٔ:ٟمٔمر اًمديمتقر هوش. 

 اًمًٞم٤مق.

ن يدرك أن هوش يذه٥م ًمنوش سم٢مُمٕم٤م شسمًط اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م»يمؾ ُمـ ي٘مرأ يمت٤مب  

إمم اقمت٤ٌمر اًم٘مرآن ٟمت٤مج إزُمٜم٦م اخل٤مًمٞم٦م، وم٢مٟمف يِمػم ذم هذا اًمٙمت٤مب إمم وىم٤مئع وأطمداث 

يم٤من »اًمٕمٍم اًمٜمٌقي اًمتل فمٝمرت ذم اًم٘مرآن، وم٘مد ضم٤مء ذم ُمقاـمـ ُمـ هذا اًمٙمت٤مب ىمقًمف: 

هٜم٤مك ُمـ يدظمؾ قمغم اًمٜمٌل ويٓمرح قمٚمٞمف ؾم١مآً، أو يقضمف ؿمخص هتٛم٦م إلطمدى ٟم٤ًمئف، 

٤مًم٨م قمغم إصم٤مرة اًمٗمتـ، أو ي٘مقم اًمٞمٝمقد سم٠مقمامل قمدائٞم٦م، وي٘مقم اًمٜمّم٤مرى سمٜمِم٤مط ويٕمٛمؾ صم

آظمر، ويتٝمؿ اًمٜمٌل سم٤مجلٜمقن، وشمث٤مر إىم٤مويؾ ذم زواج اًمٜمٌل ُمـ زيٜم٥م اسمٜم٦م ضمحش سمٕمد 

ـمالىمٝم٤م ُمـ زيد، وُم٤م إمم ذًمؽ، ومٜمجد ذًمؽ ُمٜمٕمٙم٤ًًم ذم اًم٘مرآن وأىمقال اًمٜمٌل، وًمق ـم٤مل 

إو٤مومٞم٦م، ًمٙم٤مٟم٧م هٜم٤مك آي٤مت أظمرى سم٢مزائٝم٤م، وهذا  اًمٕمٛمر سم٤مًمٜمٌل أيمثر، وواضمف أطمداصم٤مً 

 .شيٕمٜمل أن طمجؿ اًم٘مرآن ؾمٞمٖمدو أيمؼم مم٤م هق قمٚمٞمف أن

وىمد شمؿ إهمٗم٤مل ُم٠ًمًم٦م دىمٞم٘م٦م، ومٙمٚمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أٟمف ىمد وىمٕم٧م أطمداث يمثػمة ذم قمٍم اًمٜمٌل  

،همػم شمٚمؽ اًمتل ذيمره٤م هوش، ومل يتٕمرض اًم٘مرآن إمم ذيمره٤م سم٠ممجٕمٝم٤م؛ ‘إيمرم

يتقظمك أهداوم٤ًم وُم٘م٤مصد ظم٤مص٦م مل شمًتققمٌٝم٤م شمٚمؽ إطمداث، وذًمؽ ٕن اًم٘مرآن 

وظمّّمص أطمداصم٤ًم أظمرى سم٤مًمذيمر؛ ًمٙمقهن٤م ضمنًا ًمٌٚمقغ شمٚمؽ اعم٘م٤مصد وإهداف اًم٘مرآٟمٞم٦م. 

ُمْم٤موم٤ًم إمم أن اًم٘مرآن ذم ذيمره ًمتٚمؽ احلقادث مل يرصده٤م يمٙمت٤مب شم٤مرخيل، ومٚمؿ يذيمر 

ة اًمزُمٜمٞم٦م ًمقىمققمٝم٤م. وسمٕم٤ٌمرة شمٗم٤مصٞمؾ اًمقىم٤مئع، وأؾمامء إقمالم واًم٘م٤ٌمئؾ، وحتديد اًمٗمؽم

أظمرى: إّن اًم٘مرآن جيرد إطمداث ويٕمٓمٞمٝم٤م ـم٤مسمٕم٤ًم قم٤مُم٤ًم؛ ًمتّمٌح ضم٤مهزة حلٛمؾ اعم٤ًمئؾ 

اًمتقطمٞمدي٦م، ُمـ هٜم٤م ٟمجد اًم٘مرآن ىمد حتدث يمثػمًا قمـ اعم١مُمٜملم واًمٙم٤مومريـ واعمٜم٤موم٘ملم 

                                                 
 .41سمًط اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م: ( راضمع: 9)
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واًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، دون أن يذيمر أؾمامء أؿمخ٤مص سمٕمٞمٜمٝمؿ، وم٤ميمتٗمك سمذيمر صٗم٤مهتؿ؛ 

ـ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم أُمث٤مهلؿ وأؿم٤ٌمهٝمؿ ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من. وهق طمٞم٨م يذيمر )أسم٤م هل٥م( ًمُٞمٛمٙم

سمِمخّمف وم٢مٟمام يٗمٕمؾ ذًمؽ ًمٌٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م ُمٗم٤مده٤م أن اًمديـ اإلؾمالُمل ٓ يٜمٓمٚمؼ ذم شمٕم٤مُمالشمف 

ُمـ ُمٜمٓمٚم٘م٤مت قمّمٌٞم٦م ىمٌٚمٞم٦م، وهل احل٤مًم٦م اًم٤ًمئدة ذم اًمٕمرف اًمٕمريب آٟمذاك، وم٤معمزء ي١مظمذ 

وىمري٤ًٌم ُمٜمف، وم٤مًمت٘مرب إمم اهلل إٟمام يٙمقن سم٤مًمٕمٛمؾ واًمت٘مقى،  سم٢مؾم٤مءشمف وًمق يم٤من قماًم ًمٚمٜمٌل

وًمٞمس سم٤مًم٘مراسم٦م واًمٕمِمػمة، وًمذا يم٤من ُمّمػم أيب هل٥م ُمثؾ ُمّمػم اسمـ ٟمقح. وذم اعم٘م٤مسمؾ مل 

ٟمجد أي ذيمر ٕيب ؾمٗمٞم٤من، رهمؿ ىمٞم٤مدشمف أهمٚم٥م احلروب اًمتل ظم٤موٝم٤م اعمنميمقن ود 

يذيمر اًم٘مرآن اؾمؿ قم٤مئِم٦م زوج اإلؾمالم، وهٙمذا إُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أيب ضمٝمؾ، وهٙمذا مل 

ـَ ﴿اًمٜمٌل، وهٜم٤م ٟمت٤ًمءل: عم٤مذا أقمٓمك طم٤مدصم٦م اإلومؽ صٌٖم٦م قم٤مُم٦م، طمٞم٨م ىم٤مل:  إِنَّ افَِّذي

ِمَِْٚت  ْٗ ٚؾاِلِت اُد ٌَ صمؿ يٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م إمم سمٞم٤من طمّد  (،41)اًمٓمقر:  ﴾َيْرُمقَن ادُْحَهَِْٚت اف

ذا يٜم٥ًم اًم٘مرآن اًمزٟم٤م، ووضمقب آؾمتئذان، واًمتٕمٗمػ ًمٙمؾ ُمـ اًمٜم٤ًمء واًمرضم٤مل؟ وعم٤م

ْل ٓ ﴿: زواج اًمٜمٌل ُمـ زوضم٦م زيد سمٕمد شمٓمٚمٞم٘مف إي٤مه٤م إمم قمٛمقم اعمًٚمٛملم، طمٞم٨م ىم٤مل َُ فِ

ؿْ  ِٓ َٔٚئِ ِمَِْغ َحَرٌج يِف َأْزَواِج َأْدِظ ْٗ قَن َظَذ اُد ُُ إمم همػم ذًمؽ ُمـ : (؟14)إطمزاب:  ﴾َي

٤مـم٥م آؾمتٗمٝم٤مُم٤مت اًمتل شمث٧ٌم قمدم ظمْمقع اًم٘مرآن حلدود اًمزُم٤من واعمٙم٤من، وٓ خي

 إِْن ُهَق إِّٓ ﴿ظمّمقص اعمٕم٤مسيـ ًمٚمٜمٌل، سمؾ إٟمف حيٛمؾ ٟمداء ورؾم٤مًم٦م ؿمٛمقًمٞم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٚدَِغَ  ًَ ِْ ٌر فِّ ـْ ْؿ َوُأوِحَل إَِلَّ َهَذا ﴿ وىم٤مل أيْم٤ًم: (،14)ص:  ﴾ِذ ُُ َْْٔ ِْْٔل َوَب ٌٔد بِ ِٓ ُؿِؾ اهللُ َص

َِغَ  ؿ بِِف َوَمـ َب ـُ ْرآُن ُِٕٕذَر َُ   (.99)إٟمٕم٤مم:  ﴾اف

ذًا ًمٞمس اًم٘مرآن وًمٞمد إطمداث اعم٤موٞم٦م، سمؾ هق طم٤ميمؿ قمٚمٞمٝم٤م. وُمْم٤موم٤ًم إمم ذًمؽ إ 

قمٜمدُم٤م يٌٚمغ اًمديـ ُمرطمٚم٦م اًمٙمامل وإسمالغ رؾم٤مًمتف ٓ شمْمٞمػ إطمداث اجلديدة إًمٞمف ؿمٞمئ٤ًم؛ 

وذًمؽ ٕن اًم٘مرآن مل ي٠مظمذ شمٚمؽ إطمداث قمغم ٟمحق اعمقوققمٞم٦م، سمؾ أظمذه٤م قمغم ٟمحق 

ص » ؿم٠من ٟمزول أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م: اًمٓمري٘مٞم٦م، يمام ىم٤مل قمٚمامء اإلؾمالم ذم إن اعمقرد ٓ خيّمِّ

 ، وم٤مًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ واًمقارد، ٓ سمخّمقص اًم٥ًٌم واعمقارد.شاًمقارد
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ُمـ هٜم٤م قمٚمٞمٜم٤م ُمٜم٤مىمِم٦م يمالم اًمديمتقر هوش اًمذي شمّمّقر ومٞمف أن ًمٚمٜمٌل دورًا حمقري٤ًم ذم  

شم٤ًمقمد قمغم إن آؾمتٕم٤مرة اًمِمٕمري٦م »إٟمت٤مج اًم٘مرآن، طمٞم٨م ىم٤مل ذم شمقوٞمح هذا اًمرأي: 

شمقوٞمح هذه احل٘مٞم٘م٦م، وم٤مًمٜمٌل حيّس ُمثؾ اًمِم٤مقمر مت٤مُم٤ًم أن ىمقة ظم٤مرضمٞم٦م شمًتحقذ قمٚمٞمف، 

وًمٙمٜمف ذم اًمقاىمع وذم مجٞمع إطمقال ي٘مقم سمٙمؾ رء. وذم احل٘مٞم٘م٦م يمقن هذا اإلهل٤مم ٟم٤مسمٕم٤ًم 

ُمـ اًمداظمؾ أو ُمـ اخل٤مرج ٓ ُمقوققمٞم٦م ًمف هٜم٤م؛ إذ ٓ مت٤ميز سملم ُمًتقي٤مت اًمقطمل قمغم 

كم أو اخل٤مرضمل. إن هذا اإلهل٤مم يٜمٌثؼ ُمـ )ٟمٗمس( اًمٜمٌل، و)ٟمٗمس( يمؾ اًمّمٕمٞمد اًمداظم

ؿمخص إهلٞم٦م، إٓ أن اًمٜمٌل خيتٚمػ قمـ ؾم٤مئر إؿمخ٤مص، ذًمؽ أٟمف أدرك إهلٞم٦م هذه 

اًمٜمٗمس، وخيرج ُم٤م سم٤مًم٘مقة إمم ُم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ، وىمد احتدت ٟمٗمًف ُمع اهلل. وأرضمق قمدم إؾم٤مءة 

ٓ يٕمٜمل صػمورة اًمٜمٌل إهل٤ًم، ومٝمذا  ومٝمؿ يمالُمل هذا؛ وم٢من هذا آحت٤مد اعمٕمٜمقي ُمع اهلل

آحت٤مد احت٤مد حمدود سمحدود اًمٜمٌل وحمتقاه اًمٌنمي، وًمٞمس سمام هلل ُمـ ؾمٕم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ذم 

إسمٕم٤مد، وىمد سملم ضمالل اًمديـ اعمقًمقي اًمِم٤مقمر اًمٕم٤مرف هذا اعمٕمٜمك اعمقهؿ ًمٚمتٜم٤مىمض 

 .شًمدورقإن احت٤مد اًمٜمٌل ُمع اهلل ُمثؾ ص٥ّم ُمٞم٤مه اعمحٞمط ذم ا»سم٠مسمٞم٤مت ؿمٕمري٦م ُمٗم٤مده٤م: 

شم٘مدم أن ىمٚمٜم٤م: إن ىمٞم٤مس اًمقطمل قمغم اًمِمٕمر سمٕمٞمد قمـ أوًٓ: ويالطمظ قمغم هذا اًمٙمالم 

اًمّمقاب؛ إذ ًمق يم٤من اًمِم٤مقمر ُمثؾ اًمٜمٌل حيّس هبٞمٛمٜم٦م ىمّقة ظم٤مرضمٞم٦م قمٚمٞمف شم٘مٝمره، يمام يدقمل 

 اًمديمتقر هوش، عم٤م أسم٤مح ًمٜمٗمًف اًمتدظمؾ واًمتٍّمف ذم ؿمٕمره.

تٔمر اًمقطمل عمدة ـمقيٚم٦م، وًمٞمس يم٤مًمِم٤مقمر اًمذي هذا ُمْم٤موم٤ًم إمم أن اًمٜمٌل يم٤من أطمٞم٤مٟم٤ًم يٜم 

ي٘مقل اًمِمٕمر ُمتك ُم٤م ـُمٚم٥م ُمٜمف ذًمؽ، طمٞم٨م جيٚمس سمره٦م ُمٓمرىم٤ًم ُمٗمٙمرًا، صمؿ يٜمٔمؿ يمالُم٤ًم 

 ُمًّجٕم٤ًم وُمقزوٟم٤ًم.

إن هذا اًم٘مٞم٤مس همػم اعمًتدل ٓ يتٜم٤مؾم٥م وؿم٠من ُمٗمٙمر ُمثؾ قمٌد اًمٙمريؿ هوش.  

ة؟! وم٘مد طمدصمتٜم٤م يمت٥م وًم٧ًم أدري يمٞمػ وىمع ذم هذا اًمتخٌّط، وم٠ميـ اًمِمٕمر ُمـ اًمٜمٌقّ 

ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م يم٤من ُمٌٖمْم٤ًم سمٕمٜم٤مي٦م ُمـ اهلل ًمِمٞمئلم: أطمدمه٤م:  ‘اًمًػمة أن اًمٜمٌل إيمرم

عم٤م ٟمِم٠مت سُمٖمِّْم٧م إزّم »ىمقًمف:  ‘قم٤ٌمدة إصٜم٤مم؛ وأظمر: ىمقل اًمِمٕمر، وم٘مد روي قمٜمف
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. ويم٤من هذا سمرقم٤مي٦م ُمـ اهلل؛ يمل ٓ خيقض اًمٜمٌل ذم أودي٦م شإوصم٤من؛ وسُمٖمِّض إزّم اًمِمٕمر

اًمِمٕمر، ومال يدقمل أطمٌد سمٕمد ٟمزول اًمقطمل سم٠من ؿم٤مقمر إُمس ىمد حتّقل إمم ٟمٌل، ووفمَّػ 

ـم٤مىمتف اًمِمٕمري٦م يم٠مداة ًمؽمؾمٞمخ دقمقى اًمٜمٌّقة، سمؾ طمتك سمٕمد اًمٌٕمث٦م طمٞمٜمام يم٤من اًمٜمٌل يًتِمٝمد 

سمٌٞم٧م ُمـ اًمِمٕمر يم٤من ي٘مرأه همػم ُمقزون، يمام طمّمؾ ذًمؽ ذم ذيمره ًمٌٞم٧م ـمروم٦م سمـ اًمٕمٌد 

 اًم٘م٤مئؾ: 

 

ح٤ًم إي٤مه،  ،شوي٠مشمٞمؽ ُمـ مل شمزود سم٤مٕظم٤ٌمر»وم٘مرأه اًمٜمٌل:  وم٤مقمؽمض قمٚمٞمف أسمق سمٙمر ُمّمحِّ

 . شًم٧ًُم سمِم٤مقمٍر، وٓ يٜمٌٖمل زم»وم٘م٤مل اًمٜمٌّل: 

وقمٚمٞمف أًمٞمس ُمـ اجلٗم٤مء ذم طمّؼ اًمٜمٌل إيمرم اقمت٤ٌمر اًمقطمل اًم٘مدد اًمٜم٤مزل قمٚمٞمف  

ْقِل َصِٚظٍر ﴿ـ ٟمٗمس اجلذور واعمّم٤مدر اًمِمٕمري٦م، ذم طملم ي٘مقل شمٕم٤ممم: ُمٜمٓمٚم٘م٤ًم ُم ََ َوَمٚ ُهَق بِ

ِمُْقنَ  ْٗ  . (79)احل٤مىم٦م:  ﴾َؿِِٔاًل َمٚ ُت

 :ًٚ إن هذه اًمتٜمٔمػمات اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم أن اًمٜمٌل هق اخل٤مًمؼ واعمقضمد ًمٚمقطمل، وأن  وثٕٚٔ

ع اهلل، ًمٞم٧ًم ُمٜمٕمدُم٦م اًمقطمل قم٤ٌمرة قمـ إهل٤مُم٤مت ُمٜمٌث٘م٦م ُمـ ٟمٗمًف، أو احت٤مد ٟمٗمس اًمٜمٌل ُم

اًمدًمٞمؾ ومح٥ًم، سمؾ وخم٤مًمٗم٦م ٕىمقال اًمٜمٌل إيمرم ٟمٗمًف. وإن اًمذي يٜمٔمر إمم اًم٘مرآن 

ٌُِع ﴿سمتجّرد جيد قمنمات أي٤مت اعمخ٤مًمٗم٦م هلذه آدقم٤مءات، ُمـ ىمٌٞمؾ: ىمقًمف شمٕم٤ممم:  إِْن َأتَّ

ـِ اَِلَقى﴿ وىمقًمف شمٕم٤ممم: ؛﴾َمٚ ُيقَحك إَِلَّ  إِّٓ  َوَمٚ َظَذ ﴿ شمٕم٤ممم: وىمقًمف: ﴾َوَمٚ َيْىُِؼ َظ

ُشقِل إِّٓ  ٌَالغُ  افرَّ ْؿ ُيقَحك إَِلَّ ﴿ وىمقًمف شمٕم٤ممم: ؛﴾اف ُُ ُِ ْث ٚ َبَؼٌ مِّ َٕ اَم َأ َّٕ ؛ وهمػم ذًمؽ ُمـ ﴾ُؿْؾ إِ

أي٤مت، وم٢مذا ىمٌؾ اًمديمتقر هوش سمٔمقاهر هذه أي٤مت ومٌٝم٤م وٟمٕمٛم٧م، وإذا أراد ؾمٚمقك 

قًمقي، ُمـ أن قمٚمٞمف هق أن ي١مّول ـمريؼ اًمت٠مويؾ دم٤مه هذه اعمحٙمامت ومٜم٘مقل ًمف ُم٤م ىم٤مًمف اعم

                                                 
 ، ـمٌٕم٦م ُمٍم.411: 9( راضمع: اًمًػمة احلٚمٌٞم٦م 9)

 .149: 1( راضمع: شمٗمًػم اسمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل 4)
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 ٟمٗمًف، ٓ أن ي١مّول اًمذيمر احلٙمٞمؿ.

 

٠ّٛ بعٕٝٛ ؾٛؾ١ٝ   ؾطاد قسا٠٤ ايٓب

إن ُمِمٙمٚم٦م اًمديمتقر هوش وأُمث٤مًمف هل ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم ُم٘مدُم٦م هذه اًمرؾم٤مًم٦م، ُمـ أن  

^، وىمد  ه١مٓء اًمٗمْمالء حي٤موًمقن ىمراءة اًمٜمٌّقة سمٕمدؾم٤مت اًمّمقومٞم٦م، ٓ سمٛمٜمٔم٤مر أٟمٌٞم٤مء اهلل

إمم اًمقطمدة ذم اًمقضمقد، وإهنؿ ُمـ ظمالل شم٠مُمالهتؿ  ـوٓ يزاًمقن  ـومٞمقن ذه٥م اًمّمق

يتقصٚمقن إمم إهل٤مُم٤مت ظمٓمػمة، وُمـ هٜم٤م وم٢مهنؿ يٕمتؼمون يمالم ُمِم٤مخيٝمؿ يمالُم٤ًم إهلٞم٤ًم. ىم٤مل 

ؾمٛمٕم٧م ه٤مشمٗم٤ًم همٞمٌٞم٤ًم »ٟمجؿ اًمديـ اًمٙمؼمي ذم )رؾم٤مًم٦م اهل٤مئؿ اخل٤مئػ ُمـ ًمقُم٦م اًمالئؿ(: 

 . شواؾمط طمراٌم قمٚمٞمف ؾمٛمٕمٝم٤م سمقؾم٤مئط ي٘مقل زم: وُمـ يًٛمع إظم٤ٌمر ُمـ همػم

يرددون  ـُمثؾ احلاّلج  ـوم٤مًمّمقومٞمقن هؿ اًمذيـ حتدصمقا قمـ آحت٤مد ُمع اهلل، ويم٤مٟمقا  

 . شأٟم٤م احلؼ»ُم٘م٤مًم٦م 

^ ومٞمختٚمػ قمـ ُمٜمٓمؼ ه١مٓء إدقمٞم٤مء سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ، ومٚمؿ  أُم٤م ُمٜمٓمؼ إٟمٌٞم٤مء 

ٌّتل إٓ اهلل» يتج٤موز إٟمٌٞم٤مء يمقهنؿ قم٤ٌمد اهلل اعمرؾمٚملم ُمـ ىمٌٚمف، ومل ي٘مقًمقا:  . شًمٞمس ذم ضم

وُمـ مجٚم٦م إدًم٦م قمغم اظمتالف )اًمقطمل اًمٜمٌقي( قمـ إُمقر اًمٜمٗمًٞم٦م واًمتج٤مرب  

اًمٌنمي٦م إظم٤ٌمُر إٟمٌٞم٤مء سم٤مًمٖمٞم٥م، وهل ختتٚمػ ذم ٟمققمٝم٤م قمـ ُمٖمٞم٤ٌَّمت اًمٕمروم٤مء، ومٛمثاًل: ه٤م 

هق اعمقًمقي، اًمذي يّمٗمف اًمديمتقر هوش سمـ )قمٜم٘م٤مء ضمٌؾ اعمٕمروم٦م(، و)ؾمٚمٓم٤من اًمٕمزة(، 

، اًمذي يم٤من يٕمٞمش ذم قمٍم اًمدوًم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م، ىمد شمٜم٠ٌم خلالوم٦م )ُمث٤مل اًمِمٛمس(و

رهمؿ »اًمٕم٤ٌمؾمٞملم سم٤مًمٌ٘م٤مء واًمدوام إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، طمٞم٨م ىم٤مل ذم اًمدومؽم إول ُمـ اعمثٜمقي: 

ىمد اؿمؽمك ذم ُمٕمريم٦م سمدر؛ ًمدطمر اًمٜمٌل واًم٘مْم٤مء قمغم اًمديـ،  ‘أن اًمٕم٤ٌمس قمؿ اًمٜمٌل

                                                 
، عم١مًمٗمف اًمًٞمد شذح ضم٤مُمع ُمثٜمقي ُمٕمٜمقي»( هذه إًم٘م٤مب ؾم٤مىمٝم٤م اًمديمتقر هوش ذم شم٘مرئمف قمغم 9)

 يمريؿ زُم٤مين.
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داقماًم ًمإلؾمالم، وأن يتقمم أسمٜم٤مؤه أُمر اخلالوم٦م إمم يقم وًمٙمـ يم٤من اًمت٘مدير قمغم أن يٖمدو 

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م

وىمد أدرك اعمقًمقي ظمٓم٠م هذه اعمٙم٤مؿمٗم٦م ذم طمٞم٤مشمف، طمٞم٨م ؿمٝمد اهنٞم٤مر ظمالوم٦م  

)اعمًتٕمّمؿ اًمٕم٤ٌمد(، واٟم٘مراض اخلالوم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م قمغم يد اعمٖمقل؛ إذ يم٤من زوال اًمدوًم٦م 

 هـ.144ؾمٜم٦م هـ، ويم٤مٟم٧م ووم٤مة اعمقًمقي ذم 111اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م ذم ؾمٜم٦م 

صمؿ سم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م ُم٘م٤مرٟم٦م إظمٗم٤مق شمٙمٝمـ اعمقًمقي سمحدي٨م اًمٜمٌل اًمٖمٞمٌل اًمذي ذيمره اًمٌخ٤مري  

ذم صحٞمحف سمِم٠من هجقم إشمراك اعمٖمقل قمغم اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م حت٧م قمٜمقان )سم٤مب ىمت٤مل 

ؾمٜم٦م ُمـ وىمققمف، وٓ خيٗمك أن اًمٌخ٤مري يم٤من يٕمٞمش ذم اًم٘مرن  111اًمؽمك( ىمٌؾ طمقازم 

 .ؾمٜم٦م ُمـ هجقم اعمٖمقل 711ر هذا احلدي٨م ىمٌؾ اهلجري اًمث٤مًم٨م، وىمد ذيم

وىمد أىمّر اًمّمقومٞمقن صدق هذه اًمٜمٌقءة، وم٘مد ضم٤مء ذم يمت٤مب )ُمرص٤مد اًمٕم٤ٌمد(، ًمٜمجؿ  

اؾمتقمم »اًمديـ اًمرازي، اًمّمقذم اًمِمٝمػم ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع، وىمد قم٤مس هجقم اعمٖمقل: 

٦م وىمتالً هـ، وأطمدث ومتٜم194ضمٞمش اًمٙمٗم٤مر اعمخذول قمغم سمٕمض اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م ؾمٜم٦م 

ووم٤ًمدًا وأهًا ودُم٤مرًا وطمرىم٤ًم مل يًٌؼ ًمف ُمثٞمؾ ذم سمالد اإلؾمالم واًمٙمٗمر، ومل يذيمر 

ٓ شم٘مقم »، طمٞم٨م أظمؼم قمـ ومتـ آظمر اًمزُم٤من: × اًمت٤مريخ، إٓ ُم٤م يم٤من ُمـ اخلقاضم٦م

اًم٤ًمقم٦م طمتك شم٘م٤مشمٚمقا اًمؽمك، وهؿ ىمقم صٖم٤مر إقملم، محر اًمقضمقه، ذًمػ إٟمقف، يم٠من 

ويٙمثر اهلرج، ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل، وُم٤م اهلرج؟ ىم٤مل: اًم٘متؾ،  وضمقهٝمؿ اعمج٤من اعمٓمرىم٦م،

ٌؾ ُم٤م يزيد قمغم ؾمتامئ٦م ؾمٜم٦م سمٜمقر اًمٜمٌّقة، وهؾ يٛمٙمـ ىم×  . هذا ُم٤م رآه اخلقاضم٦مشاًم٘متؾ

شمّمّقر أيمثر ُمـ هذا اًم٘متؾ؟ طمٞم٨م اُمتد ُمـ طمدود شمريمًت٤من إمم طمدود اًمِم٤مم واًمروم، 

ىمراسم٦م ؾمٌٕمامئ٦م أًمػ  ـوهل ُمً٘مط رأد  ـطمتك أطميص ُمـ اًم٘متؾ ذم اًمري وطمده٤م 

                                                 
 .941( اٟمٔمر: اًمدومؽم إول ُمـ اعمثٜمقي: 9)

 ، ـمٌع ُمٍم.194: 7اًمٌخ٤مري ( صحٞمح 4)
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 .شىمتٞمؾ

 ـقمغم قمٙمس اإلهل٤مم اًمٜمٗمز  ـأضمؾ، هذا دًمٞمؾ ُمـ )اًمقطمل اإلهلل( واًم٘مدد اًمذي  

ٓ يتٓمرق إًمٞمف اخلٓم٠م. وقمٚمٞمف وم٢من ُم٤م يدقمٞمف اًمديمتقر هوش ُمـ أن مجٞمع اًمٜمٗمقس 

اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م إهلٞم٦م، وأن اظمتالف إٟمٌٞم٤مء قمـ همػمهؿ يٙمٛمـ ذم إدرايمٝمؿ إهلٞم٦م أٟمٗمًٝمؿ، ٓ 

 اًمٜمٌقءات اًمّم٤مدىم٦م اًمتل شمّمدر قمـ إٟمٌٞم٤مء؛ إذ إن إدراك أن أٟمٗمًٜم٤م إهلٞم٦م ٓ ي١مدي يٗمّن 

إمم سمٚمقهمٜم٤م ُمرطمٚم٦م اًمٜمٌقءات اًمّم٤مدىم٦م واًمٕمّمٛم٦م ذم اًمقطمل، وأن حئمك يمالُمٜم٤م سم٤محلجٞم٦م، 

يمام هق احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم يمالم إٟمٌٞم٤مء، يمام أدرك ذًمؽ اعمقًمقي، وًمٙمٜمف أظمٓم٠م ذم اًمٙمِمػ 

ًة ُْٕوِل إَْبَهٚرِ ﴿ٞملم قمـ ُمآل دوًم٦م اًمٕم٤ٌمؾم ْزَ
ًِ  .﴾إِنَّ يِف َذفَِؽ َف

 

 ـ تؿٓٝد ايكسإٓ يًٛسٞ املعٟٓٛ  4

ىم٤مل اًمديمتقر هوش ذم اإلضم٤مسم٦م قمـ اًم١ًمال اًمث٤مين اًمذي ـمرطمف قمٚمٞمف اًمّمحٗمل  

إٓ أن اًمٜمٌل ظم٤مًمؼ ًمٚمقطمل سمِمٙمؾ آظمر، وم٤مًمذي حيّمؾ قمٚمٞمف ُمـ اهلل هق »اهلقًمٜمدي: 

ٓ يٛمٙمـ سمٞم٤مٟمف ًمٚمٜم٤مس سمذًمؽ اعمْمٛمقن؛ ٕٟمف يٗمقق  ُمْمٛمقن اًمقطمل، وًمٙمـ هذا اًمقطمل

ُمًتقى ومٝمٛمٝمؿ، سمؾ هق ومقق ُمًتقى اًمٙمٚمامت، ومٝمذا اًمقطمل وم٤مىمد ًمٚمّمقرة، وقمغم اًمٜمٌل 

أن يّمقهمف ذم إـم٤مر صقري؛ ًمٞمجٕمٚمف ذم ُمتٜم٤مول ومٝمؿ اجلٛمٞمع، ومٞم٘مقم ـ يمام يٗمٕمؾ اًمِم٤مقمر ـ 

 .شًمف ُمـ قمٚمؿ وصم٘م٤موم٦مسمّمٞم٤مهم٦م هذا اإلهل٤مم سم٠مدواشمف اًمٚمٖمقي٦م وأؾمٚمقسمف اخل٤مص، وُم٤م يتقومر 

وهذا اًمٙمالم ُمـ اًمديمتقر هوش ضمديٌر سم٤مًمرد، طمٞم٨م خي٤مًمػ دقمقى اًمٜمٌل، يمام  

خي٤مًمػ ُمْمٛمقن اًمقطمل، ومٝمق شمٗمًػم ًمٚمقطمل سمام ٓ يرى ص٤مطمٌف، وم٘مد أيمد اًم٘مرآن قمغم 

وُح إَِمُغ ﴿ٟمزول اًمقطمل سمٚم٤ًمن قمريب ومّمٞمح، وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َزَل بِِف افرُّ َظَذ  *َٕ

ٌَِؽ  ِْ ـَ  َؿ ـَ ادُِْذِري قَن ِم ُُ ٌِغٍ  *فَِت ٍٚن َظَرِِّبٍّ مُّ ًَ
َهَذا ﴿(؛ و991ـ  991)اًمِمٕمراء:  ﴾بِِِ

                                                 
 ، ـمٌع ـمٝمران.119( ُمرص٤مد اًمٕم٤ٌمد: 9)
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 ًٚ ّٔ ًٚ َظَربِ ٕٚ ًَ ٌق فِّ َهدِّ ًٚ ﴿(؛ و94)إطم٘م٤مف:  ﴾ـَِتٌٚب مُّ ّٔ ًٚ َظَربِ ٚ َإَٔزْفَُْٚه ُؿْرإٓ َّٕ )يقؾمػ:  ﴾إِ

ن اًم٘مرآن إٟمام ٟمزل قمغم (؛ وواوٌح أن اًمٕمرسمٞم٦م إٟمام هل صٗم٦م ًمٚمٗمظ دون اعمٕمٜمك، وسمذًمؽ وم٢م4

اًمٜمٌل ذم ىم٤مًم٥م أًمٗم٤مظ قمرسمٞم٦م، وىمد قمؼم قمـ اًم٘مرآن سمٙمقٟمف )يمالم اهلل(، و)يمٚمامت اهلل(، 

َوإِْن ﴿وهذا ٓ ي٘متٍم قمغم اعمٕم٤مين، وإٟمام يِمٛمؾ إًمٗم٤مظ أيْم٤ًم، وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

الَم  ـَ َع  َّ ًْ َِٖجْرُه َحتَّك َي ـَِغ اْشَتَجَٚرَك َؾ ـَ ادُْؼِ َواْتُؾ َمٚ ﴿(؛ و1)اًمتقسم٦م:  ﴾اهللَِأَحٌد مِّ

ِاَِمتِفِ  َُ َل فِ ٌَدِّ َْٔؽ ِمـ ـَِتِٚب َربَِّؽ ٓ ُم  (.44)اًمٙمٝمػ:  ﴾أوِحَل إَِف

يم٤مٟم٧م  ،﴾اؿرأ﴿سمؾ إن اًمٜمٌّقة ُمٜمذ سمدايتٝم٤م ذم هم٤مر طمراء، طمٞم٨م ٟمزل اًمقطمل سمٚمٗمظ  

ٗم٤مظ، ُم٘مروٟم٦ًم سم٤مًٕمٗم٤مظ؛ ٕن اًم٘مراءة ذات صٚم٦م وصمٞم٘م٦م سم٤مًمٙمٚمامت، وهمػم جمّردة قمـ إًم

اْؿَرْأ بِْٚشِؿ َربَِّؽ افَِّذي ﴿وظم٤مص٦م إذا يم٤مٟم٧م اًم٘مراءة اعمذيمقرة سم٤مؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم، طمٞم٨م ىم٤مل: 

َؼ  َِ  . ﴾َخ

ومجٞمع هذه اًم٘مرائـ اًمقاوح٦م شمث٧ٌم أن اًمٜمٔمري٦م اًمتل شمٗمّمؾ سملم )اًمقطمل( و)إًمٗم٤مظ( 

ـ أن ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٓ ٟمّمٞم٥م هل٤م ُمـ اًمّمح٦م؛ أُم٤م ُم٤م ىم٤مًمف اًمديمتقر هوش ُم

اًمٜمٌل ىمد ص٤مغ اًم٘مرآن سم٠مؾمٚمقسمف اخل٤مص ومٝمق إٟمام صدر قمـ همٗمٚم٦ٍم قمجٞم٦ٌم؛ وم٢من أؾمٚمقب 

، ومل يًٛمع أطمد سمٛمثٞمؾ ًمف، ومل ‘اًم٘مرآن اًمٌديع مل يٙمـ ُمًٌقىم٤ًم ىمٌؾ سمٕمث٦م رؾمقل اهلل

قنَ ﴿يٙمـ ًمٚمٜمٌل قمٝمٌد سمف،  ُّ ُُ َْٔػ َُتْ ـَ ْؿ  ُُ  ؟!﴾َمٚ َف

ّمٞمتف دورًا ُمٝماًم ذم صٞم٤مهم٦م يمام أن ًمِمخ»وىم٤مل اًمديمتقر هوش ذم ذيؾ هذا اًمٌح٨م:  

هذا اًمٜمص، ويمذًمؽ ؾمػمشمف وطمٞم٤مشمف، سمام ذم ذًمؽ واًمده وواًمدشمف وُمراطمؾ ص٤ٌمه، وطمتك 

 .شطم٤مٓشمف اًمروطمٞم٦م

هذا ُمع أٟمف مل يرد ذم اًم٘مرآن ذيمر ًمقاًمد اًمٜمٌل، وٓ أوص٤مف أُمف، وٓ أي٤مم ـمٗمقًمتف،  

طمٞم٦م سمٕمد اًمٌٕمث٦م؛ وطمتك طم٤مٓشمف اًمروطمٞم٦م. أضمؾ، ذيمر اًم٘مرآن ُمقاوع ُمـ أطمقال اًمٜمٌل اًمرو

ٌٜ ﴿ًمتٙمقن أؾمقة ًممظمريـ، طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َْ ًَ ْؿ يِف َرُشقِل اهللِ ُأْشَقٌة َح ُُ َٚن َف ـَ ْد  ََ  ﴾َف

(، سمؾ وىمد سح اًم٘مرآن ُمرارًا سم٠من اًمٜمٌل ىمد طم٤مز سمٕمد اًمٌٕمث٦م قمٚمقُم٤ًم مل يٙمـ 49)إطمزاب: 
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َْٔؽ ﴿يٕمرومٝم٤م ىمٌؾ اًمٜمٌّقة، وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َِ َؽ  َوَإَٔزَل اهللُ َظ َّ َِّ َٜ َوَظ َّ ُْ افَُِتَٚب َواحِل

َْٔؽ َظئِامً  َِ َٚن َؾْوُؾ اهللِ َظ ـَ ُؿ َو َِ ًْ ـْ َت ُُ ْ َت َْ   (.991)اًمٜم٤ًمء:  ﴾َمٚ 

وقمٚمٞمف مل يٙمـ ًمِمخّمٞم٦م اًمٜمٌل أي دور ذم شمٙمقيـ اًم٘مرآن، سمؾ إُمر قمغم اًمٕمٙمس ُمـ  

 .‘ذًمؽ مت٤مُم٤ًم، وم٘مد يم٤من ًمٚم٘مرآن يمؾ اًمت٠مصمػم ذم شمٙمقيـ ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل

وًمق ىمرأشمؿ اًم٘مرآن شمِمٕمرون أن اًمٜمٌل أطمٞم٤مٟم٤ًم يٙمقن ذم »اًمديمتقر هوش أيْم٤ًم:  وىم٤مل 

ىمٛم٦م اجلذل واًمٗمّم٤مطم٦م، سمٞمٜمام يٙمقن ذم أطمٞم٤من أظمرى ُمٗمٕماًم سم٤معمٚمؾ، ودمده قم٤مدي٤ًم ذم يمالُمف، 

ومجٞمع ذًمؽ ىمد شمرك شم٠مصمػمه قمغم اًمٜمّص اًم٘مرآين، وهذه هل اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٌنمي٦م اًمت٤مُم٦م ُمـ 

 .شاًمقطمل

قمـ سمٗمّم٤مطم٦م اًم٘مرآن وسمالهمتف اًمٕمدّو ىمٌؾ اًمّمديؼ، وىمد حتدى هذا ذم طملم ىمد أذ 

اًم٘مرآن مجٞمع اعمخ٤مًمٗملم سم٠من ي٠مشمقا سمٙمت٤مب أو ؾمقرة ُمثٚمف، وىمد ُم٣م قمغم هذا اًمتحدي أيمثر 

ُمـ أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤ًم، مم٤م أصم٧ٌم اؾمتح٤مًم٦م شم٘مٚمٞمد إؾمٚمقب اًم٘مرآين. وًمٙمـ يٜمٌٖمل اإلؿم٤مرة 

ٞم٤مٟم٤ًم قمـ ظمٚمؼ اًمٕم٤ممل أو اإلٟم٤ًمن؛ هٜم٤م إمم أن )ًمٙمؾ ُم٘م٤مم ُم٘م٤مل(؛ وم٤مًم٘مرآن يتحدث أطم

وأطمٞم٤مٟم٤ًم يتحدث قمـ إظمالق واحلٙمٛم٦م؛ وأطمٞم٤مٟم٤ًم جيٞم٥م خم٤مًمٗمٞمف؛ وأطمٞم٤مٟم٤ًم يتٓمّرق إمم 

إطمٙم٤مم واًمنمائع اًمديٜمٞم٦م؛ ويتحدث أطمٞم٤مٟم٤ًم قمـ اجلٜم٦م وٟمٕمٞمٛمٝم٤م أو اًمٜم٤مر وضمحٞمٛمٝم٤م، وُمـ 

ذا ًمٞمس اًمٓمٌٞمٕمل أن أؾمٚمقب اًمٙمالم جي٥م أن خيتٚمػ ذم يمؾ واطمد ُمـ هذه اعمقارد، وه

 وٕمٗم٤ًم ذم اًم٘مرآن، أو شم٠مصمػمًا حل٤مٓت اًمٜمٌل قمٚمٞمف، سم٘مدر ُم٤م هق دًمٞمؾ سمالهمتف وومّم٤مطمتف. 

 

٠ّٛ ٚايتؿطريات اخلاط١٦  5   ـ ايٓب

وهذه هل اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٌنمي٦م اًمت٤مُم٦م »وىمد ظمتؿ اًمديمتقر هوش ضمقاسمف اًمث٤مين سمٕم٤ٌمرة:  

ٙمالم ُمـ داقمٞم٦م ، ويٌدو أن اًمّمحٗمل اهلقًمٜمدي مل يتقىمع صدور ُمثؾ هذا اًمشُمـ اًمقطمل

ٕمف أيمثر، ومت٘مدم ذم ؾم١ماًمف اًمت٤مزم ظمٓمقة إمم إُم٤مم، طمٞم٨م ىم٤مل:  ُمًٚمؿ، إُمر اًمذي ؿمجَّ

 .شإذًا ًمٚم٘مرآن ضمٜم٦ٌم إٟم٤ًمٟمٞم٦م وسمنمي٦م، مم٤م يٕمٜمل إُمٙم٤من وىمقع اخلٓم٠م ومٞمف؟»
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ُمـ ضمٝم٦م اًمٜمٔمر اًمت٘مٚمٞمدي٦م ٓ جم٤مل ًمتٓمرق اخلٓم٠م ذم »وم٠مضم٤مسمف اًمديمتقر هوش ىم٤مئاًل:  

احل٤مض ومٝمٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اعمٗمنيـ يذهٌقن إمم اىمتّم٤مر قمّمٛم٦م اًمقطمل؛ وأُم٤م ذم اًمٕمٍم 

اًمقطمل قمغم اعم٤ًمئؾ اًمديٜمٞم٦م اًمٌحت٦م، ُمثؾ: صٗم٤مت اهلل، واحلٞم٤مة سمٕمد اعمقت، وأؾمس 

اًمٕم٤ٌمدة، وأُم٤م ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛم٤ًمئؾ هذا اًمٕم٤ممل واعمجتٛمع اإلٟم٤ًمين ومٞمٛمٙمـ ًمٚمخٓم٠م أن يتٓمرق 

ـ اًميوري أن يٙمقن ُم٤م ذيمره إمم اًمقطمل ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ه١مٓء اعمٗمنيـ، ومٚمٞمس ُم

اًم٘مرآن ُمـ اًمقىم٤مئع اًمت٤مرخيٞم٦م وؾم٤مئر إدي٤من واعمقوققم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م صحٞمح٤ًم، ودًمٞمؾ 

ه١مٓء اعمٗمنيـ أن هذا اًمٜمقع ُمـ إظمٓم٤مء ذم اًم٘مرآن ٓ ي١مصمر ؾمٚم٤ًٌم قمغم ٟمٌقة اًمٜمٌل؛ ٕٟمف 

 .شٖمتف...إٟمام ٟمزل ُمٜمًجاًم ُمع اعمًتقى اًمٗمٙمري اًم٤ًمئد ذم اعمجتٛمع آٟمذاك، وُمقاوم٘م٤ًم ًمٚم

إن ُم٤م طمٙم٤مه اًمديمتقر هوش قمـ اعمٗمنيـ اعمٕم٤مسيـ ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمقطمل يٜمتٝمل ذم  

طم٘مٞم٘متف إمم إٟمٙم٤مر اًمقطمل واًمٜمٌّقة، ٓ إمم شمٗمًػمه٤م؛ إذ ًمق أُمٙمـ اخلٓم٠م قمغم إٟمٌٞم٤مء ذم ُم٤م 

يتٕمٚمؼ هبذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ومٙمٞمػ يٛمٙمٜمٜم٤م اًمقصمقق سمٕمدم وىمققمٝمؿ ذم اخلٓم٠م دم٤مه طمٞم٤مة أظمرى 

مت٤مُم٤ًم؟ أٓ شم٘مقض هذه اًمرؤي٦م اًمٜمٌّقة ُمـ إؾم٤مس؟! أيٕم٘مؾ أن ٟمدقمل أن اًم٘مرآن جمٝمقًم٦م 

ىمد أظمٓم٠م ذم سمٞم٤من اًمقىم٤مئع اًمت٤مرخيٞم٦م واعمذاه٥م اًمٌنمي٦م واًمِم١مون إروٞم٦م، وًمٙمٜمف أص٤مب 

ذم يم٤موم٦م إُمقر اعمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٦م واًمٖمٞمٌٞم٦م؟ وُمتك متٙمـ اعمٗمنون اعمٕم٤مسون ُمـ اًمقصقل إمم 

 أُمٙمٜمٝمؿ آؾمتدٓل قمغم هذا آدقم٤مء اعمتٜم٤مىمض؟  هذا اًمّن اًمٙمٌػم؟! ويمٞمػ

ًمق ىمٞمؾ: إن إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٗمٚمًٗمٞم٦م شم١ميد اًم٘مرآن ذم إُمقر اًمٖمٞمٌٞم٦م ومٕمٜمده٤م ٓ سمد ُمـ 

اًم٘مقل: إذًا احلج٦م هق اًمٕم٘مؾ واًمٗمٚمًٗم٦م، وٓ طم٤مضم٦م سمٕمد ذًمؽ إمم اًمٜمٌّقة واًمقطمل، وظم٤مص٦م 

ًم٘مرآن هبذا اًمتٗمًػم اًمِمٜمٞمع؟! وأُم٤م إذا يم٤من اًمقطمل ُمٗمٕماًم سم٤مخلٓم٠م، ومٝمؾ يٛمٙمـ اًمدوم٤مع قمـ ا

اًمدوم٤مع سم٤مًم٘مقل: إن إٟمٌٞم٤مء يم٤مٟمقا يتحدصمقن سمٛمًتقى ُمٕمٚمقُم٤مت اًمٜم٤مس ذم قمٍمهؿ، وىمد 

ضم٤مروهؿ ذم ضمٝمٚمٝمؿ وأوه٤مُمٝمؿ وظمراوم٤مهتؿ، ومٝمق قمذر أىمٌح ُمـ ذٟم٥م؛ إذ ًمق يم٤مٟم٧م اًمٜمٌّقة 

٤مد اًمٜم٤مس شمتٛمتع سم٤محل٘مٞم٘م٦م، ويم٤من يمالم اًمٜمٌل رؾم٤مًم٦م اهلل، إذًا وم٘مد سُمٕم٨م إٟمٌٞم٤مء إلرؿم

وهدايتٝمؿ وإظمراضمٝمؿ ُمـ اجلٝمؾ واًمٔمالم، وًمٞمس ًمٚمتٖمٓمٞم٦م قمغم اٟمحراوم٤مهتؿ وضمٝمٚمٝمؿ. 
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وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م أن اًمٜم٤مس أطمٞم٤مٟم٤ًم ٓ يتٛمٙمٜمقن ُمـ إدراك احل٘م٤مئؼ ومٕمغم إٟمٌٞم٤مء ذم ُمثؾ هذه 

 احل٤مٓت اًمٜم٤مدرة أن يٚمزُمقا ضم٤مٟم٥م اًمّمٛم٧م؛ وم٢مٟمف ظمػٌم ُمـ اعمّم٤مدىم٦م قمغم أوه٤مم اًمٜم٤مس.

أُم٤م أٟم٤م وم٠مذه٥م »هوش ًمٚمرأي اعمت٘مدم أيمّد رأيف قمغم اًمٜمحق أيت:  وسمٕمد سمٞم٤من اًمديمتقر 

إمم رأي آظمر، طمٞم٨م ٓ أشمّمقر أن اًمٜمٌل ىمد شمٙمٚمؿ سمٚمٖم٦م ىمقُمف ُمع أٟمف يتٛمتع سمٕمٚمقم وُمٕم٤مرف 

خمتٚمٗم٦م، وإٟمام يم٤من اًمٜمٌل ُم١مُمٜم٤ًم سمام ي٘مقل طم٘مٞم٘م٦م، ومٙم٤مٟم٧م شمٚمؽ هل ًمٖمتف، ويم٤من اًمٗمٙمر ومٙمره، 

ٙمقن وشمٙمقيـ اإلٟم٤ًمن أيمثر ُمـ اعمٕم٤مسيـ ًمف؛ وٓ أشمّمقر أن قمٚمٛمف سمِم٠من إرض واًم

وم٢من اًمٕمٚمقم اًمتل سمٚمٖمتٝم٤م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م طم٤مًمٞم٤ًم مل يٙمـ ًمٚمٜمٌل قمٚمؿ هب٤م، وهذا ٓ ي١مصمر قمغم اًمٜمٌّقة 

ظم٤مً   .شؾمٚم٤ًٌم؛ ٕٟمف إٟمام يم٤من ٟمٌٞم٤ًم، ومل يٙمـ قم٤معم٤ًم أو ُم١مرِّ

: وإذا أىمٛمٜم٤م ُم٘م٤مرٟم٦م سملم هذا اًمرأي ًمٚمديمتقر هوش ورأيف أظمر اًمذي ي٘مقل ومٞمف 

ومًقف ٟمّمؾ إمم هذه اًمٜمتٞمج٦م اًمٖمري٦ٌم، وهل أن اًمٜمٌل رهمؿ احت٤مده  شاحّتدت ٟمٗمًف ُمع اهلل»

سمٜمٗمس  ـواًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  ـُمع اهلل ٓ يتٛمتع سمٕمٚمؿ أيمثر ُمـ قمٚمؿ ُمٕم٤مسيف، وإٟمف ُمع ذًمؽ يٕمت٘مد 

إوه٤مم اًمتل يم٤من يتقمهٝم٤م قمرب اجل٤مهٚمٞم٦م. إذًا أّي يمامل ضمٜم٤مه اًمٜمٌل ُمـ احت٤مده ُمع اهلل؟ 

َِّىُِٔػ اخَلٌِرُ ﴿ ضم٤مهؾ سمٛمخٚمقىم٤مشمف؟ ىم٤مل شمٕم٤ممم: وهؾ اهلل َؼ َوُهَق اف َِ ـْ َخ ُؿ َم َِ ًْ  ﴾َأٓ َي

  (.97)اعمٚمؽ: 

أشمّمقر أن اًمديمتقر هوش ىمد أطمّؾ اًمٜمٌل إيمرم حمؾ واطمد ُمـ أوًمئؽ اًمّمقومٞملم، 

اًمذيـ يدقمقن إًمقهٞم٦م، وُمع ذًمؽ ٓ يٌٍمون ُم٤م هق أسمٕمد ُمـ أٟمقومٝمؿ. وىمد شم٘مدم أن 

 اًمٙمٌػم سملم إٟمٌٞم٤مء واًمٕمروم٤مء أو اًمّمقومٞم٦م. ذيمرٟم٤م اًمٗم٤مرق

يمام هق  وهٜم٤م ٓسمد ُمـ اًمتذيمػم سم٠من هدف إٟمٌٞم٤مء مل يٙمـ ذم يمِمػ أهار اًمٓمٌٞمٕم٦م، 

احل٤مل ذم اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م، وًمٙمٜمٝمؿ ُمع ذًمؽ مل ي٠مشمقا سمام يتٕم٤مرض واًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م 

اقمٛم٦م وُم١ميدة ًمٚمٕمٚمقم إًمٞمٝم٤م اًمٕمٚمقم اعمذيمقرة، سمؾ ىمد ٟمجد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إؿم٤مرات د

اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، إُمر اًمذي أصم٤مر دهِم٦م اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ ُمـ اعمٜمّمٗملم، وُمـ سمٞمٜمٝمؿ اًمديمتقر 

ًم٘مد »)ضمراًمدد ضمقريٜمجر( أؾمت٤مذ قمٚمؿ إضمٜم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م ضمقرج شم٤مون، طمٞم٨م ىم٤مل: 
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اطمتقت آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن ذطم٤ًم يم٤مُماًل ًمتٙمقيـ اإلٟم٤ًمن ُمٜمذ اُمتزاج اخلالي٤م اجلٜمًٞم٦م 

ٟمٕم٘م٤مد اًمٜمٓمٗم٦م، ذم طملم مل يٙمـ هٜم٤مك ُمثؾ هذا اًمتٌقي٥م واًمتّمٜمٞمػ واًمث٧ٌم سمٌٕمْمٝم٤م إمم ا

اًمدىمٞمؼ عمراطمؾ شمٙمقيـ اًمٜمٓمٗم٦م واجلٜملم اإلٟم٤ًمين، ومل يٙمتِػ اًم٘مرآن سمٌٞم٤من اًمتٙمقيـ 

اخل٤مرضمل ًمإلٟم٤ًمن، سمؾ ذح طمتك ُمراطمؾ اًمتحقل اًمداظمكم ذم اجلٜملم ُمٜمذ ظمٚم٘مف إمم 

 .شًمٕمٚمقم احلديث٦مٟمٛمّقه، وهل ُمٜمٓم٘مٞم٦م مت٤مُم٤ًم وُمتٗم٘م٦م ُمع ُمٕمٓمٞم٤مت ا

وىم٤مل اًمديمتقر )ُم٤مرؿم٤مل ضمقٟمس(، إؾمت٤مذ اًمٌٞمقًمقضمل ذم ضم٤مُمٕم٦م )ضمٞمٗمرس(:  

سمقصٗمل قم٤معم٤ًم وم٢مين أشمٕم٤مُمؾ ُمع إُمقر اًمتل أراه٤م وأؿم٤مهده٤م ؿمخّمٞم٤ًم، وهٙمذا أمتٙمـ ُمـ »

ومٝمؿ قمٚمؿ إضمٜم٦م واًم٤ٌميقًمقضمٞم٤م، وأؾمتٓمٞمع أن أدرك اًمٙمٚمامت اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمؽممج٦م، وًمق 

ؽمة اًمزُمٜمٞم٦م اًمتل ٟمزل ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن، ُمع إظمذ سمٜمٔمر آقمت٤ٌمر ُم٤م ووٕم٧م ٟمٗمز ذم شمٚمؽ اًمٗم

طمّمٚم٧م قمٚمٞمف ُمـ اًمٕمٚمقم اعمٕم٤مسة، أضمد ٟمٗمز قم٤مضمزًا قمـ سمٞم٤من هذه احل٘م٤مئؼ قمغم اًمٜمحق 

اًمذي سمٞمَّٜمف اًم٘مرآن، وٓ أُمتٚمؽ أي دًمٞمؾ عمخ٤مًمٗم٦م طم٘مٞم٘م٦م أن حمٛمد ٓ سمد وأن يٙمقن ىمد 

د هٜم٤مك ُم٤م يٕم٤مرض اًمتدظمؾ اإلهلل طمّمؾ قمغم ُمٕمٚمقُم٤مشمف ُمـ ُمّمدر ُمٕملم، وًمذًمؽ ٓ أضم

 .شذم هذا اعمج٤مل

إمم ُمًتقى سمْمٕم٦م  ‘وقمٚمٞمف ومٛمـ اًمًذاضم٦م اًمتٜمزل سمٛمًتقى ُمٕم٤مرف اًمٜمٌل إيمرم 

صقومٞملم، وطمرُم٤من اعمجتٛمع ُمـ هذه اًمتٕم٤مًمٞمؿ اًم٤ًمُمٞم٦م، ُمـ ظمالل زرع اًم٘مٜمقط واًمتٗمّقه 

 سمٛمثؾ هذه اًمٙمٚمامت.

 

 ـ اخلطأ يف ؾِٗ ايط١ٓ 6 

شمِمػمون يمثػمًا إمم »ي ؾم١ماًمف اًمراسمع قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم: صمؿ أًم٘مك اًمّمحٗمل اهلقًمٜمد 

اًمٗمالؾمٗم٦م واًمٕمروم٤مء ذم اًم٘مرون اًمقؾمٞمٓم٦م، ُمثؾ: اعمقًمقي، ومام هق ُمدى ضمذور ٟمٔمريتٙمؿ 

 .شطمقل اًم٘مرآن ذم اًمؽماث اإلؾمالُمل؟

إن ضمذور اًمٙمثػم ُمـ أومٙم٤مري شمٕمقد إمم اًم٘مرون »وم٠مضم٤مسمف اًمديمتقر هوش ىم٤مئاًل:  
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٘مقل سم٠من اًمٜمٌقة قم٤مُم٦م، ويٛمٙمـ اًمٕمثقر قمٚمٞمٝم٤م سملم خمتٚمػ اإلؾمالُمٞم٦م اًمقؾمٞمٓم٦م. وإن اًم

أصٜم٤مف اًمٌنم، ُمقضمقد ذم اإلؾمالم اًمِمٞمٕمل، وقمٜمد اًمٕمروم٤مء؛ وم٤مًمِمٞمخ اعمٗمٞمد، وهق اعمتٙمٚمؿ 

اًمِمٞمٕمل اًمٙمٌػم، ٓ يٕمتؼم إئٛم٦م أٟمٌٞم٤مء، وًمٙمٜمف يٛمٜمحٝمؿ مجٞمع ظمّم٤مئص إٟمٌٞم٤مء، ويمذًمؽ 

رب إٟمٌٞم٤مء. يمام ضم٤مء آقمت٘م٤مد يذه٥م اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمروم٤مء إمم أن دمرسمتٝمؿ ُمـ ٟمقع دم٤م

سمٌنمي٦م اًم٘مرآن وأٟمف ذم ُمٕمرض اخلٓم٠م سم٤مًم٘مقة شمٚمقحي٤ًم ذم يمٚمامت اعمٕمتزًم٦م، طمٞم٨م ذهٌقا إمم 

 .شاًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن

وًمألؾمػ اًمِمديد حي٤مول اًمديمتقر هوش أن يّمّقر أن هٜم٤مك قمغم اًمدوام ُمـ يٗمٙمر 

ط اًم٘مت٤مد، يمام ي٘مقل اعمثؾ. ُمثٚمف، وأن اًم٘مرآن ُمـ ُصٜمْع اإلٟم٤ًمن، وهق رأي دون إصم٤ٌمشمف ظمر

ومٙمٞمػ يٛمٙمـ ًمٚمِمٞمخ اعمٗمٞمد أن جيٞمز ًمٜمٗمًف أن يٜم٥ًم مجٞمع ظمّمقصٞم٤مت اًمٜمٌّقة إمم 

قمٙمس ذًمؽ،  ‘^، واحل٤مل أن سيح يمالم اإلُم٤مم قمكم ذم شم٠مسملم رؾمقل اهلل إئٛم٦م

سم٠ميب أٟم٧م وأُمل، ًم٘مد اٟم٘مٓمع سمٛمقشمؽ ُم٤م مل يٜم٘مٓمع سمٛمقت همػمك ُمـ اًمٜمٌّقة »طمٞم٨م ي٘مقل: 

 .شاًمًامء وإٟم٤ٌمء وأظم٤ٌمر

: شأوائؾ اعم٘م٤مٓت ذم اعمذاه٥م واعمخت٤مرات»ىم٤مل اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ذم أطمد أهؿ يمتٌف، وهق  

يقطمك إًمٞمف وم٘مد أظمٓم٠م ويمٗمر، وطمّمقل اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ  ‘ُمـ يزقمؿ أن أطمدًا سمٕمد ٟمٌٞمٜم٤م»

 .ش‘ُمـ ديـ اًمٜمٌل

وأُم٤م ظمٓم٠م اًمديمتقر هوش ذم ُم٠ًمًم٦م )ظمٚمؼ اًم٘مرآن( ومٝمق قمجٞم٥م ضمّدًا؛ وم٘مد أومٜمك  

ـ قمٛمره ذم دراؾم٦م قمٚمؿ اًمٙمالم واًمٗمٚمًٗم٦م اًمنمىمٞم٦م، وقمٚمٞمف ٓ سمد أن يٕمٚمؿ أن ٓ ؿمٓمرًا ُم

 ُمالزُم٦م سملم اًم٘مقل سمحدوث أو ىمدم يمالم اهلل واًم٘مقل سمٌنمي٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. 

وم٘مد ذه٥م اعمٕمتزًم٦م إمم أن اًمٜمداء اإلهلل اًمذي ٟمزل سمف ُمٚمؽ اًمقطمل قمغم ىمٚم٥م  

يمقر يم٤من ُمـ ىمٌٞمؾ ىمّم٤مئد اًمِمٕمراء، يم٤من طم٤مدصم٤ًم، ومل يّدع أطمد سم٠من اًمقطمل اعمذ ‘اًمٜمٌل

                                                 
 .949( هن٩م اًمٌالهم٦م، اخلٓم٦ٌم 9)
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ومٝمق ىمرحي٦م اًمٜمٌل وذوىمف اخل٤مص. ومٝمذه آصم٤مر اجل٤مطمظ، واًمٜمّٔم٤مم، واًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر، 

واإلؾمٙم٤مذم، واًمزخمنمي، واسمـ أيب احلديد، وهمػمهؿ ُمـ يم٤ٌمر قمٚمامء اعمٕمتزًم٦م، وٓ أطمد 

 ُمٜمٝمؿ شمِمّدق سمٛمثؾ هذا اًمٙمالم اًمقاهل، سمؾ ومل ي٘مؽمب ُمٜمف سم٤مإلؿم٤مرة.

حي٤مول اًمديمتقر هوش؛ إلصم٤ٌمت ٟمٔمريتف اًمْمٕمٞمٗم٦م، اًمتٛمًؽ سمذريٕم٦م أوٕمػ وعم٤مذا  

 وأوهك؟! أجيقز ذًمؽ عمح٘مؼ حمؽمم، ُمثؾ: قمٌد اًمٙمريؿ هوش؟! 

ومل يٕمٛمد اًمٕمٚمامء ذم اًمٕمّمقر اًمقؾمٞمٓم٦م »وذيمر اًمديمتقر هوش ذم ذيؾ هذا اًمٌح٨م: 

يمٚمامهتؿ  إمم سمٞم٤من هذه أراء سمِمٙمؾ واوح وُمدّون، وومْمٚمقا اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م وٛمـ ـمٞم٤مت

ذم أذه٤من قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس، اًمذيـ مل يٙمـ  ٦موأىمقاهلؿ اعمتٗمرىم٦م؛ رهم٦ٌم ُمٜمٝمؿ ذم قمدم إصم٤مرة اًمٌٚمٌٚم

اًم٘مرآن »ذم وؾمٕمٝمؿ هْمؿ هذه إومٙم٤مر واؾمتٞمٕم٤مهب٤م. ُمـ سم٤مب اعمث٤مل: ٟمجد اعمقًمقي ي٘مقل: 

، وُمٕمٜمك ذًمؽ أن ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل، وطم٤مٓشمف اعمتٖمػمة، وأوىم٤مشمف اًمًٕمٞمدة شُمرآة ذهـ اًمٜمٌل

 . ش، ُمٜمٕمٙم٦ًم ذم اًم٘مرآنواًمٕمّمٞم٦ٌم

واحلّؼ أن هذا اعمٕمٜمك اًمذي يٜمًٌف هوش إمم اعمقًمقي ٓ يتٜم٤مرم واًمقطمل اإلهلل، وم٘مد  

َٚن ﴿ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌذة ُمـ أوص٤مف اًمٜمٌل وأطمقاًمف ذم يمت٤مسمف اًمًاموي، طمٞم٨م ىم٤مل:  ـَ ْد  ََ َف

 ٌٜ َْ ًَ ْؿ يِف َرُشقِل اهللِ ُأْشَقٌة َح ُُ ٚ ﴿ى، ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: يمام ضم٤مء شم٠مٟمٞمٌف ذم آي٤مت أظمر. ﴾َف ٍَ َظ

ؿْ  َٝ َِلُ َ َأِذٕ
ِْ ًم٘مد أّدسمٜمل »ذم ذًمؽ:  ‘. وىمد أّدسمف اهلل شمٕم٤ممم، طمتك ىم٤مل اًمٜمٌل﴾اهللُ َظَْؽ 

. وىمد صم٧ٌم صدق اًمٜمٌل وأُم٤مٟمتف وأطم٘مٞمتف ُمـ ظمالل أي٤مت شريّب وم٠مطمًـ شم٠مديـٌل

 اعمذيمقرة.

  





 

 

 

 

 

 تٗاؾت ْعس١ٜ ْب١ّٜٛ ايكسإٓ

 َطايعات ْكد١ٜ داّد٠
 

 

إن ُم٤م أورده اًمًٞمد هوش ذم هذا احلقار ىمد ؾمٌؼ أن ذيمره ذم يمت٤مب )سمًط اًمتجرسم٦م  

اًمٜمٌقي٦م(، وإن ؾم٥ٌم اظمتٞم٤مرٟم٤م هذا احلقار وشمٜم٤موًمف سم٤مًمٌح٨م واًمٜم٘مد هق ُم٤م يتٛمتع سمف ُمـ 

٤مُم٦م اًمتل ساطم٦م وووقح. ويمام يٕمٚمؿ اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ وم٢من أؾمٚمقسمٜم٤م ي٘مقم قمغم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمت

شمٜم٠مى سمٜمٗمًٝم٤م قمـ مجٞمع أٟمقاع اجلدل اًمًٞم٤مد وآضمتامقمل، وقمٚمٞمف ٓ يٛمٙمـ شمقىمع همػم 

اًمٜمت٤مئ٩م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ هذه اعم٘م٤مٓت، وإن ًمٚمتٙمٗمػم واًمٚمٕمـ ُمٜم٤مظم٤مت أظمرى ٟمؽميمٝم٤م 

 ٕصح٤مهب٤م. 

ورقم٤مي٦م ًمالظمتّم٤مر وم٢مٟمٜم٤م ٟمٙمتٗمل ذم ُم٘م٤مم اًمٜم٘مد سمٌٕمض اإلؿم٤مرات، شم٤مريملم اًمتٗمّمٞمؾ إمم 

ومٝمٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ ُمقاوع اًمٜم٘مد ذم آراء اًمًٞمد هوش، وًمق أردٟم٤م  ُمقوع آظمر، وإٓ

ٟم٘مده٤م سم٠ممجٕمٝم٤م ًمٓم٤مل سمٜم٤م اعم٘م٤مم، واطمتجٜم٤م إمم جمٚمدات، وٟمحـ ٟمذيمر قمددًا ُمـ إؿمٙم٤مٓت 

                                                 
 رئٞمس ُمريمز أسمح٤مث اإلذاقم٦م واًمتٚمٗمزيقن ذم إيران. (9)
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 هذه اًمٜمٔمري٦م وٛمـ اإلؿم٤مرة إمم اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م ُمٜمٝم٤م:

 

 ايعُل ايتازخيٞ يٓعس١ٜ ضسٚؽ

ري٦م ىمد ـمرطم٧م ىمٌؾ هوش ُمـ ىمٌؾ ىمٌؾ يمؾ رء جي٥م اًمتٜمقيف إمم أن هذه اًمٜمٔم ـ9

م(، وًمف 9191ـ  9194سمٕمض اعمتجدديـ، وقمغم رأؾمٝمؿ اًمًػم ؾمٞمد أمحد ظم٤من اهلٜمدي )

أن اًمٜمٌقة ُمٚمٙم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م ظم٤مص٦م، يم٤ًمئر اًم٘مقى »شمٗمًػم همػم ُمٙمتٛمؾ ًمٚم٘مرآن، وم٘مد ذه٥م إمم: 

صمامر  اًمٌنمي٦م اًمتل شمتٗمتؼ قمٜمد شمقومر فمروومٝم٤م وُمٜم٤مظم٤مهت٤م وسمٞمئتٝم٤م، يمام هق احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم

أن اًمٜمٌل حيّمؾ قمغم اًمقطمل ُمـ اهلل ُم٤ٌمذة، وُم٤م ضمؼميؾ ذم »، يمام أٟمف يرى شإؿمج٤مر....

أن »، يمام يرى شواىمٕمف إٓ صقرة جم٤مزي٦م ويمٜم٤مئٞم٦م قمـ اًم٘مقة أو اعمٚمٙم٦م اًمتل يتٛمتع هب٤م اًمٜمٌل

اًمقطمل ًمٞمس ؿمٞمئ٤ًم يٜمزل قمغم اًمٜمٌل ُمـ اخل٤مرج، سمؾ هق قم٤ٌمرة قمـ ٟمِم٤مط اًمٕم٘مؾ اإلهلل ذم 

 .شًمٕم٘مؾ اًم٘مدد اًمٌنمياًمٜمٗمس وا

م(، إؾمت٤مذ ذم ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة، واًم٤ٌمطم٨م 9919ـ  9917صمؿ ضم٤مء سمٕمده أُملم اخلقزم )

اعمٍمي ذم اًمِم٠من اًم٘مرآين، وم٠مىم٤مم سم٤مًمتٕم٤مون ُمع سمٕمض أٟمّم٤مره ُمذه٤ًٌم شمٗمًػمي٤ًم يٕمتٛمد ًمٖم٦م 

اًم٘مرآن، ورهمؿ أن آصم٤مره وآراءه ـ ُمع طمداصمتٝم٤م ـ مل خترج قمـ إرصمقذويمًٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

ُمثؾ:  )ُمذه٥م آقمت٘م٤مد اًمرؾمٛمل(، إٓ أن ٟم٘مده إديب واًمٍميح ىمد شمٗمرع ُمٜمف شمالُمٞمذ

 ٟمٍم طم٤مُمد أسمق زيد.

د وسم٤مطم٨م ىمرآين ُمٍمي، 9971وًمد ٟمٍم طم٤مُمد أسمق زيد ذم قم٤مم  ر وجمدِّ ، وهق ُمٗمٙمِّ

وىمد ذه٥م ذم أسمح٤مصمف اًم٘مرآٟمٞم٦م إمم ُم٤م هق أسمٕمد ُمـ اًمٜم٘مد إديب، طمٞم٨م دظمؾ ُمٕمؽمك اًمٜم٘مد 

تامقمل واًمٜمٗمز واًمت٠مويكم سمِمٙمؾ ضمريء، وىمد أصم٤مرت سمٕمض آرائف طمقل اًمٗمٚمًٗمل وآضم

م، ضمدًٓ يمٌػمًا ذم ُمٍم، ومحٙمؿ قمٚمٞمف 9991م إمم قم٤مم 9991اًم٘مرآن، اسمتداًء ُمـ قم٤مم 

                                                 
 .9117، ـمٝمران، 11( هب٤مء اًمديـ ظمرُمِم٤مهل، شمٗمًػم وشمٗم٤مؾمػم ضمديد: 9)
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ٌر سمزُم٤من دإزهر إصمر ذًمؽ سم٤مٓرشمدا . طمٞم٨م ذه٥م إمم أن اًم٘مرآن ٟمصٌّ شم٤مرخيلٌّ صم٘م٤مذمٌّ ُمت٠مصمِّ

 .ؾمٜم٦م وُمٙم٤من ٟمزوًمف اًمتدرجيل ـمقال صمالث وقمنميـ

يمام أن أراء اعمتجددة إظمرى ٔظمريـ، ُمثؾ: حمٛمد أريمقن، وطمًـ طمٜمٗمل، ًمٞم٧ًم  

ؾمقى اؾمتٜم٤ًمظم٤ًم ًمٙمٚمامت اًمًػم ؾمٞمد أمحد ظم٤من اهلٜمدي، وٟمٍم طم٤مُمد أسمق زيد، اعمخ٤مًمٗم٦م 

 ًمإلمج٤مع.

إن شمتٌع ضمذور ٟمٔمري٦م اًمًٞمد هوش يّمؾ سمٜم٤م إمم ٟمقع ُمـ اًمرؤي٦م اعمًٞمحٞم٦م  ـ4

ن اًمقطمل ُمـ ؾمٜمخ اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م، وهل اًمرؤي٦م ًمٚمقطمل، طمٞم٨م يذه٥م إمم يمق

اًمؼموشمًت٤مٟمتٞم٦م ذم إهلٞم٤مهت٤م احلديث٦م، وم٢من اًمقطمل ذم هذه اًمرؤي٦م يًتٜمد إمم اًمِمخص دون 

يمالم »اًمٙمٚمٛم٦م، أُم٤م اًمقطمل ذم اإلؾمالم ومٝمق طم٘مٞم٘م٦م يمالُمٞم٦م، وُم٤م يٜمت٩م قمـ اًمقطمل ُيْدقمك 

ؿمخص اعمًٞمح سمقصٗمف وطمٞم٤ًم  ؛ وأُم٤م ذم اعمًٞمحٞم٦م، وظم٤مص٦م اًمؼموشمًت٤مٟمتٞم٦م، ومٞمًتٜمد إممشاهلل

 إهلٞم٤ًم، وسملم ه٤مشملم اًمرؤيتلم سمقن ؿم٤مؾمع.

ـ شمؽميمز ٟمٔمري٦م اًمًٞمد هوش ذم سمٕمض ٟمقاطمٞمٝم٤م قمغم سمٞم٤من اعم٘م٤مم اًمِم٤مُمخ اًمذي يتٛمتع 1

، وم٢مٟمٜم٤م إذا صقرٟم٤م اًمٜمٌل سمِمٙمؾ ٓ يٙمقن ًمف ُمٕمف أّي دور ذم ٟمزول ‘سمف اًمٜمٌل إيمرم

ٞمع أومٕم٤مل اهلل شمّمدر قمـ طمٙمٛم٦م ، وسمام أن مج‘اًمقطمل ٟمٙمقن ىمد ضمٝمٚمٜم٤م ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل

ًمٚمٜمٌقة، سمؾ وظمتؿ اًمٜمٌقة، إٟمام يم٤من ًمالؾمتٕمداد اًمٙم٤مُمؾ  ‘وم٢من اظمتٞم٤مره ؿمخص حمٛمد

اًمذي يم٤من يتّمػ سمف. وىمد أؿم٤مرت اًمرواي٤مت إمم ذًمؽ ُمـ ظمالل اًمت٠ميمٞمد قمغم شمرقمرقمف 

سمٕملم اهلل، وظمٚم٘متف اًمٜمقري٦م، وـمٞمٜمتف اًمٓم٤مهرة، سم٤مإلو٤موم٦م إمم قمنمات اخلّم٤مئص إظمرى؛ 

ايمت٤ًميب؛ واًمٌٕمض أظمر ه٦ٌم ُمـ اهلل. واخلّم٤مئص اعمقهقسم٦م ٓ يٛمٜمحٝم٤م اهلل  وسمٕمْمٝم٤م

ًمِمخص قمغم ٟمحق اقمت٤ٌمـمل، وإٟمام شمتؿ قمؼم آًمٞم٦م آؾمتح٘م٤مق وإهٚمٞم٦م واًمٙمٗم٤مءة. وقمٚمٞمف 

                                                 
، سم٤مظمتّم٤مر ىمٚمٞمؾ، شرآن ؾمتٞمزانپ٤مؾمخٝم٤ميل سمف ىم»( قمـ ُمذيمرة هب٤مء اًمديـ ظمرُمِم٤مهل، حت٧م قمٜمقان: 9)

 http://www.farsnews.com/newstext.php?nnواعمقضمقدة قمغم ُمقىمع: 



 الوحي والظاهرة القرآنية ....................................................... 414

جي٥م أن ٟمدرك أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٜمٌل؛ يمل جُيتٌك ويّمٌح أهاًل ًمت٘مٌؾ اًمقطمل اإلهلل، أن يتقومر 

 ًمًٌٞمؾ ًمتح٘مٞمؼ فم٤مهرة اًمقطمل اخلٓمػمة. قمغم اؾمتٕمدادات روطمٞم٦م ظم٤مص٦م متٝمد ا

قم٤مٍر قمـ  شأن اًمٜمٌل يم٤من ذم اًمرؤي٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م جمرد أداة ووؾمٞمٚم٦م»إّن ُم٤م ي٘م٤مل ُمـ  ـ7 

اًمّمح٦م مت٤مُم٤ًم، ومٚمؿ يٙمـ اًمٜمٌل ذم هذه اًمرؤي٦م جمرد ؾم٤مقمل سمريد، وإٟمام يم٤من ذم ؿمخّمف 

دة متٌم قمغم إرض، وُمـ هٜم٤م يم٤من ًمٜم٤م ومٞمف أؾمقة طمًٜم٦م، يمام يم ًَّ ٤من دمًٞمدًا رؾم٤مًم٦م جم

ًمٚم٘مرآن اًمذي أٟمزًمف اهلل قمٚمٞمف. واٟمٓمالىم٤ًم ُمـ ذًمؽ وم٘مد وصٗم٧م سمٕمض اًمرواي٤مت اًمٜمٌل 

، ُمْم٤موم٤ًم إمم أن شيم٤من ظُمُٚم٘مف اًم٘مرآن: »‘ذم صٗم٦م اًمٜمٌل×  سم٤مًم٘مرآن، ىم٤مل اإلُم٤مم قمكم

ٟمٗمس اًمٜمٌل اًمنميٗم٦م ًمق مل شمٙمـ ُمت٤ًمُمٞم٦م عم٤م يم٤مٟم٧م أهاًل ًمٜمزول اًم٘مرآن، وهذا هق ُمٗم٤مد 

، وًمٞم٧ًم هذه جمرد ُمٜمزًم٦م شمنميٗمٞم٦م، شإٟمام يٕمرف اًم٘مرآن ُمـ ظمقـم٥م سمف»اًمٕم٤ٌمرة اًم٘م٤مئٚم٦م: 

وإٟمام هل طم٘مٞم٘م٦م وضمقدي٦م، ومام مل يتٛمٙمـ اإلٟم٤ًمن ُمـ سمٚمقهمٝم٤م ٓ يٙمقن أهاًل ًمٜمزول احل٘م٤مئؼ 

 اًم٘مرآٟمٞم٦م.

 

ـّ ايدٜين ْؿط٘تٓا  يف ايٓعس١ٜ َع ايٓ

ٛمق دوطم٦م ـ إن دور اًمٜمٌل اخلاّلق ذم اًمقطمل واًم٘مرآن يٙمٛمـ ذم إقمداد إروٞم٦م؛ ًمتٜم1

اًم٘مرآن ذم وضمقده، وهذا اعمٕمٜمك ًمٌٞم٤من دور اًمٜمٌل ذم اًمقطمل ٓ حمذور ومٞمف، وأُم٤م ُم٤م ي٘م٤مل 

ومٝمق يمالم ٓ أؾم٤مس ًمف  شأن اًمٜمٌل هق يمؾ رء ذم اًمقطمل، ومٝمق اخل٤مًمؼ، وهق اعمٜمت٩م»ُمـ 

ُمـ اًمّمح٦م؛ ًمٕمدم وضمقد دًمٞمؾ قمٚمٞمف؛ وًمٙمقٟمف ٓ يٜمًجؿ ُمع اًم٘مرآن واًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، وإذا 

ذًمؽ سمٚمٖم٦م ومٚمًٗمٞم٦م ٟم٘مقل: إن اًمٜمٌل هق قمٚم٦م اًم٘مرآن اعم٤مدي٦م، وًمٙمٜمف ٓ يٛمٙمـ  أردٟم٤م شمقوٞمح

أن يٙمقن قمٚمتف اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م، ومٝمٜم٤مك ُمئ٤مت أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمداًم٦م قمغم أن اهلل شمٕم٤ممم هق ظم٤مًمؼ 

اًم٘مرآن، أو أٟمف هق اًمذي أٟمزًمف قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل، وإن ساطم٦م هذه أي٤مت ٓ شُمٌْ٘مل أّي 

 شم٠مويؾ، وُمـ هذه أي٤مت: 

ُِقنَ ﴿ ـ9 َِ
ًْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ًٚ فَّ ّٔ ًٚ َظَربِ ٚ َإَٔزْفَُْٚه ُؿْرإٓ َّٕ  (.4)يقؾمػ:  ﴾إِ
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ًٚ ﴿ ـ4 َذفَِؽ َإَٔزْفَُْٚه ُؿْرإٓ ـَ ًٚ  َو ّٔ ْؿ  َظَربِ َُقَن أو ُُيِْدُث َِلُ ْؿ َيتَّ ُٓ َِّ ًَ ـَ افَقِظِٔد َف ْؾَْٚ ؾِِٔف ِم َورَصَّ

راً  ـْ  (.991)ـمف:  ﴾ِذ

ـِ ا﴿ـ 1 ْْحَ ـَ افرَّ ِحِٔؿ َتِْزيٌؾ مِّ قنَ  *فرَّ ُّ َِ ًْ ْقٍم َي ََ ًٚ َظَربًِّٔٚ فِّ ْٝ آَيُٚتُف ُؿْرإٓ َِ  ﴾ـَِتٌٚب ُؾهِّ

 (.1ـ  4)ومّمٚم٧م: 

ِزيِز احَلُِٔؿِ ﴿ـ 7 ًَ ـَ اهللِ اف ٌُِد ﴿، و﴾َتِْزيُؾ افَُِتِٚب ِم َْٔؽ افَُِتَٚب بِٚحَلؼِّ َؾْٚظ ٚ َإَٔزْفَْٚ إَِف َّٕ إِ

ـَ  ي ًٚ فَُّف افدِّ  (.4ـ  9)اًمزُمر:  ﴾اهللَ ُُّمِِْه

َخ ﴿ـ 1 ِْ ـ فِّ ُُ ِس باَِم َأَراَك اهللُ َوٓ َت َؿ َبْغَ افَّْٚ ُُ ٚ َإَٔزْفَْٚ إَِفَْٔؽ افَُِتَٚب بِٚحَلؼِّ فَِتْح َّٕ ئَِِْغ ٚإِ

 (.911)اًمٜم٤ًمء:  ﴾َخِهٔامً 

ٚ َوُتْذِ ﴿ـ 1 ـْ َحْقَِلَ َرى َوَم َُ ًٚ فُِّتِْذَر ُأمَّ اف ّٔ ًٚ َظَربِ َْْٔٚ إَِفَْٔؽ ُؿْرإٓ َذفَِؽ أوَح ـَ ِع َو ّْ َر َيْقَم اجَل

ًِرِ 
ًَّ ِٜ َوَؾِريٌؼ يِف اف َٛ ؾِِٔف َؾِريٌؼ يِف اجَلَّْ  (.4)اًمِمقرى:  ﴾ٓ َرْي

ُِقَن ﴿ـ 4 َِ
ًْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ًٚ فَّ ّٔ ًٚ َظَربِ َُْٚه ُؿْرإٓ ِْ ًَ ٚ َج َّٕ ِعٌّ َحُِٔؿٌ  *إِ ًَ ُف يِف ُأمِّ افَُِتِٚب َفَدْيَْٚ فَ َّٕ  ﴾َوإِ

 (.7ـ  1)اًمزظمرف: 

ُف ﴿ـ  1 َّٕ ِريٍؿ إِ ـَ ْقُل َرُشقٍل  ََ ِمُْقَن  *فَ ْٗ ْقِل َصِٚظٍر َؿِِٔاًل َمٚ ُت ََ ْقِل  *َوَمٚ ُهَق بِ ََ َوٓ بِ

ُروَن  َـّ ـٍ َؿِِٔاًل َمٚ َتَذ ِٚه ٚدََِغ  *ـَ ًَ بِّ اف ـ رَّ ًَْض إََؿِٚويِؾ  *َتِْزيٌؾ مِّ َْْٔٚ َب َِ َل َظ قَّ ََ  *َوَفْق َت

ِغ  ِّ
َٔ ٚ ِمُْْف بِٚف َٕ َْٚ ِمُْْف افَقتَِغ ُثؿَّ فَ  *ََٕخْذ ًْ َى ـَ  *ََ ـْ َأَحٍد َظُْْف َحِٚجِزي ؿ مِّ ُُ  ﴾َؾاَم ِمْ

 (.74 ـ 71 )احل٤مىم٦م:

َٝ َتْدِري َمٚ افَُِتُٚب َوٓ اإِلياَمُن ﴿ـ 9 ْ ـُ ٚ َمٚ  َٕ ـْ َأْمِر ًٚ مِّ َْْٔٚ إَِفَْٔؽ ُروح َذفَِؽ أوَح ـَ َو

ـْ  َنٚء ِم َّٕ ـْ  ِْدي بِِف َم ُٕقرًا ِنَّ َُْٚه  ِْ ًَ ٔؿٍ  َوَفُِـ َج َِ َت ًْ اٍط مُّ ِدي إَِػ رِصَ ْٓ ََّٕؽ َفَت ٚ َوإِ َٕ ٌَٚدِ  ﴾ِظ

 (.14)اًمِمقرى: 

ٚدََِغ ﴿ ـ91 ًَ ُف َفَتِْزيُؾ َربِّ اف َّٕ وُح إَِمُغ  *َوإِ َزَل بِِف افرُّ ـَ  *َٕ قَن ِم ُُ ٌَِؽ فَِت ِْ َظَذ َؿ

ـَ  ٌِغٍ  *ادُِْذِري ٍٚن َظَرِِّبٍّ مُّ ًَ
 (.991ـ  994)اًمِمٕمراء:  ﴾بِِِ

ووقح هذه أي٤مت يٖمٜمٞمٜم٤م قمـ إو٤موم٦م أي شمقوٞمح آظمر، إٓ أن اًمًٞمد هوش ىمد إن  
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طمؾ ُم٠ًمًم٦م اًمقطمل سم٘مقًمف: إن اًمٜمٌل ىمد شمّمقر أن ُمٚمٙم٤ًم ي٠ميت إًمٞمف. وذم هذا احلقار أيمد قمغم 

ٓ ُمقوققمٞم٦م ًمٚمٌح٨م طمقل ُم٤م إذا يم٤من اإلهل٤مم ي٠ميت ُمـ اخل٤مرج »هذه اعم٠ًمًم٦م، طمٞم٨م ىم٤مل: 

، وًمٙمٜمف مل ي٘مّدم دًمٞمالً شذم اًمقطمل سملم اًمداظمؾ واخل٤مرج أو يٜمٌثؼ ُمـ اًمداظمؾ؛ إذ ٓ ومرق

قمغم قمدم شمٗم٤موت اخل٤مرج واًمداظمؾ ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمح٘مٞم٘م٦م اًمقطمل، ومٝمذه دقمقى يمٌػمة مل ُي٘مؿ 

قمٚمٞمٝم٤م أّي دًمٞمؾ قم٘مكم أو ذقمل. وـمٌٕم٤ًم ٓ إؿمٙم٤مل ذم اقمت٤ٌمر اًمقطمل ُم٠ًمًم٦م شمتح٘مؼ داظمؾ 

اؾمتٌٕم٤مد دور اهلل واعمالئٙم٦م، ومٝمٜم٤مك  ٟمٗمس اًمٜمٌل، وًمٞم٧ًم ظم٤مرضم٦م قمٜمف، إٓ أن هذا ٓ يٕمٜمل

اعمئ٤مت ُمـ اًمِمقاهد اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمروائٞم٦م اًمتل شم١ميمد دور اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم واعمالئٙم٦م، يمام أن 

 هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ أي٤مت اًمتل شمٜم٥ًم طمتك قمرسمٞم٦م إًمٗم٤مظ اًم٘مرآٟمٞم٦م إمم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

هذا اًمقطمل جمرد »ن ُمع وضمقد هذه أي٤مت اعمت٘مدُم٦م ٓ يٌ٘مك هٜم٤مك جم٤مل ًمٚم٘مقل سم٠م ـ1

ُمـ اًمّمقرة، وأن قمغم اًمٜمٌل ُم١ًموًمٞم٦م شمّمقير هذا اعمْمٛمقن؛ ًمٞمجٕمٚمف ذم ُمتٜم٤مول ومٝمؿ 

ٌْ٘مل أدٟمك ؿمؽ ذم سمٓمالن ُمدقمٞم٤مت شاجلٛمٞمع ، وإن ساطم٦م هذه أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ٓ ُي

اًمديمتقر هوش، طمٞم٨م ٟم٧ًٌم هذه أي٤مت اًمتّمقير اًمٙمالُمل ًمٚم٘مرآن إمم اهلل أيْم٤ًم؛ إذ 

ُِقنَ ﴿ٔي٦م اًم٘م٤مئٚم٦م: يمٞمػ يٛمٙمـ شم٠مويؾ ا َِ
ًْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ًٚ فَّ ّٔ ًٚ َظَربِ َُْٚه ُؿْرإٓ ِْ ًَ ٚ َج َّٕ  .﴾إِ

 

 اإلعذاش ٚتداعٞ ْعس١ٜ ْب١ّٜٛ ايكسإٓ ايهسِٜ

إن اإلقمج٤مز اًمٚمٗمٔمل ًمٚم٘مرآن، اًمذي مل يتٛمٙمـ أطمٌد ُمـ اإلشمٞم٤من سمٛمثٚمف ـمقال  ـ4

ذم سم٤مب إقمج٤مز  اًمت٤مريخ، وهق ُمذيمقر ذم يمت٥م اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن واًمٙمت٥م اعمًت٘مٚم٦م

اًم٘مرآن، دًمٞمؾ آظمر يدُمغ آدقم٤مء اًم٘م٤مئؾ سمٗم٤مقمٚمٞم٦م اإلٟم٤ًمن ذم ُم٠ًمًم٦م اًمقطمل. يمام أن حتّدي 

اًم٘مرآن يث٧ٌم هذه احل٘مٞم٘م٦م سمِمٙمؾ سيح، وهل أن اًم٘مرآن إٟمام هق ُمـ قمٜمد اهلل، وًمٞمس 

ًمإلٟم٤ًمن أّي دور وم٤مقمكم ذم ظمٚم٘مف، وًمٙمـ يمام شم٘مدم أن ىمٚمٜم٤م يٛمٙمـ أن يٙمقن ًمإلٟم٤ًمن دور 

 هذا اعمج٤مل. ًم٘مد حتدى اًم٘مرآن ذم اًمٙمثػم ُمـ اعمقاـمـ أن ي١مشمك سمٛمثٚمف، وذًمؽ ُمـ ىم٤مسمكم ذم

ْرآِن ٓ ﴿ىمٌٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َُ ْثِؾ َهَذا اف ِّ ُْٖتقْا بِ ُـّ َظَذ َأن َي ِٝ اإِلُٕس َواجِل
ًَ َّ ـِ اْجَت ُؿؾ فَّئِ
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راً  ِٓ ًٍْض َط ٌَ
ْؿ فِ ُٓ ُو ًْ َٚن َب ـَ ْثِِِف َوَفْق  ِّ ُْٖتقَن بِ (، صمؿ شمٜم٤مزل وايمتٗمك 99)اإلهاء:  ﴾َي

ْثِِِف ﴿سم٤مإلشمٞم٤من سمٕمنم ؾمقر ُمثؾ اًم٘مرآن، وم٘م٤مل:  ْؼِ ُشَقٍر مِّ ًَ ُْٖتقْا بِ اُه ُؿْؾ َؾ َُقُفقَن اْؾَسَ َأْم َي

َيٍٚت  َسَ ٍْ َوإِن ﴿(، صمؿ شمٜمزل ُمرة أظمرى وايمتٗمك سم٤مإلشمٞم٤من سمًقرة واطمدة وم٘مط: 94)هقد:  ﴾ُم

 ٌْ ْفَْٚ َظَذ َظ زَّ َٕ  َّٚ ٍٛ ممِّ ُْتْؿ يِف َرْي ـ ُدوِن اهللِ إِْن ـُ ؿ مِّ ـُ َداَء َٓ ْثِِِف َواْدُظقْا ُص ـ مِّ قَرٍة مِّ ًُ ٚ َؾُْٖتقْا بِ َٕ ِد

ُْْتْؿ َصِٚدؿَِغ  ُس َواحِلَجَٚرُة  *ـُ َر افَّتِل َوُؿقُدَهٚ افَّْٚ قْا افَّْٚ َُ ُِقْا َؾٚتَّ ًَ ٍْ ُِقْا َوَفـ َت ًَ ٍْ ْ َت َّْ َؾِ٘ن 

ـَ  ٚؾِِري َُ ِْ ْت فِ   (.47ـ  41)اًمٌ٘مرة:  ﴾ُأِظدَّ

وقمٚمٞمف وم٢من يمّؾ قم٤مىمؾ، وإن مل يٙمـ قمغم ُمٕمروم٦م سمٕمٚمؿ اًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌالهم٦م، سمؾ طمتك ًمق مل  

يٙمـ قم٤مروم٤ًم سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، يدرك أٟمف ًمق مل يٙمـ اًم٘مرآن يمالم اهلل وومقق ُم٘مدرة اًمٌنم 

ًمٙم٤مٟمقا ىمد ضم٤مؤوا سمٛمثٚمف ُمع حم٤موٓهتؿ اًمٙمثػمة، ومحٞم٨م مل يتٛمٙمٜمقا ُمـ اإلشمٞم٤من سمٛمثٚمف يث٧ٌم 

أُم٤م اًمٕم٤ممل سم٤مًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌالهم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ومٞمدرك أٟمف ًمٞمس هٜم٤مك يمالم ـ ُمٝمام يم٤من أٟمف ُمٕمجزة؛ 

سمٚمٞمٖم٤ًم وومّمٞمح٤ًم ـ ًمٗمٓم٤مطمؾ ؿمٕمراء اًمٕمرب وظمٓم٤ٌمئٝمؿ، سمؾ طمتك أطم٤مدي٨م اًمٜمٌل ذم ُمقاقمٔمف 

وظمٓمٌف وىمّم٤مر يمٚمامشمف، ويمذًمؽ ظمٓم٥م هن٩م اًمٌالهم٦م، ويمٚمامت ؾم٤مئر إئٛم٦م إـمٝم٤مر^، 

ووٕمٜم٤م مجٚم٦م واطمدة ُمـ اًم٘مرآن سملم ُمئ٤مت اجلٛمؾ  ٓ يٛمٙمٜمٝم٤م أن دم٤مري اًم٘مرآن، وإٟمٜم٤م ًمق

 .إظمرى وم٢مهن٤م ؾمتٌدو سمدرًا سملم اًمٜمجقم

ـ يمام أٟمف مل يٗمٝمؿ ّه أن يٕمٞمش إٟم٤ًمن أرسمٕملم ؾمٜم٦م دون أن يٜمٓمؼ سمٛمثؾ هذه اًمٙمٚمامت، 1

وإذا سمف ومج٠مة يتٗمتَّؼ قمـ ُمثؾ هذه اًم٘مرحي٦م، وي٠ميت سمآٓف أي٤مت، ويٛميض أيمثر ُمـ أًمػ 

أطمٌد ُمـ اإلشمٞم٤من سمٛمثٚمٝم٤م، ودون أن شمٗم٘مد روٟم٘مٝم٤م، وشمٌ٘مك قمغم اًمدوام  ؾمٜم٦م دون أن يتٛمٙمـ

ريـ ذم مجٞمع اًمٕمّمقر، ومٚمق يم٤من هذا إٟمام حيّمؾ ُمـ ىمٌؾ اًمٜمٌل  ُمٚمٝمٛم٦م ًمٙم٤ٌمر اًمٕمٚمامء واعمٗمٙمِّ

ٟمٗمًف ًمٙم٤من ٓ سمد ُمـ أن يٙمقن ًمٚم٘مرآن ُمًػمة شمدرجيٞم٦م، وأن يٙمقن اًمٜمٌل ىمد ٟمٓمؼ سمف ىمٌؾ 

                                                 
، ـمٝمران، 77ـ  71: 9، ًمٚمًٞمد قمٌد احلًلم ـمّٞم٥م شأـمٞم٥م اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن»( اٟمٔمر: شمٗمًػم 9)

 ش.9141اٟمتِم٤مرات إؾمالم، 
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 ٜمٌل شمزيد إُمر شمٕم٘مٞمدًا وإقمج٤مزًا.ؾمٜمقات اًمٌٕمث٦م أيْم٤ًم. وإن أُّمٞم٦م اًم

 

 ايتُاٜص ايبٟٓٝٛ يًٓـ ايكسآْٞ ٚايٓبٟٛ

، ‘ـ ومقر سمدء دقمقة اًمٜمٌل ٓطمظ هق وُأهشُمف واعمحٞمٓمقن سمف هذا اًمتٛمٞمُّز ذم يمالُمف9

أو  ،﴾تَقل﴿، و﴾ُؿؾ﴿وهق ُم٤م ـمٌع اًمٙمٚمامت اًم٘مرآٟمٞم٦م طمتك آظمر طمٞم٤مة اًمٜمٌل، ُمثؾ: 

متٞمز اًمٜمًٞم٩م اًمٌٞم٤مين حل٘م٤مئؼ اًمقطمل واٟمٗمّم٤مًمف  شم٘مرير يمٚمامت اًمٖم٤مئٌلم، إُمر اًمذي يٕمٙمس

يّمقغ ذًمؽ اإلهل٤مم سم٤مًمٚمٖم٦م  ‘، وٓ يّمح ُم٤م ىمٞمؾ ُمـ أٟمف‘وُمٖم٤ميرشمف ًمٙمٚمامت اًمٜمٌل

اًمتل يٕمرومٝم٤م، وإؾمٚمقب اًمذي يت٘مٜمف، واًمّمقر اًمتل يتٛمٙمـ ُمٜمٝم٤م. يمام يم٤من هذا إُمر 

: طمٞمٜمام واوح٤ًم ٕقمدائف، ومٙم٤مٟمقا يدريمقن أن اًم٘مرآن ُمًت٘مؾ قمـ ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل، ومٛمثالً 

يم٤مٟم٧م شُمتغم آي٤مت اًم٘مرآن يم٤من اًمٙمٗم٤مر يٓم٤مًمٌقن سم٤مإلشمٞم٤من سم٘مرآن همػمه، ويم٤من اًمٜمٌل يرّد قمٚمٞمٝمؿ 

 ُمـ قمٜمده، وٓ ي٠ميت إٓ سمام يقطمك إًمٞمف: 
ٍ
ْؿ ﴿سم٠مٟمف ٓ يتٛمٙمـ ُمـ اإلشمٞم٤من سمٌمء ِٓ ْٔ َِ َوإَِذا ُتْتَذ َظ

 ِٝ ٚ اْئ َٕ ٚء ََ ـَ ٓ َيْرُجقَن فِ ٍَِّْٔٚت َؿَٚل افَِّذي قُن ِل َأْن  آَيُٚتَْٚ َب ُُ ْفُف ُؿْؾ َمٚ َي ْرآٍن َؽْرِ َهَذا أو َبدِّ َُ بِ

ٌُِع إِّٓ  ِِس إِْن َأتَّ ٍْ َٕ ٚء  ََ ِْ َفُف ِمـ تِ ُٝ َرِّبِّ َظَذاَب َيْقٍم  ُأَبدِّ ْٔ َمٚ ُيقَحك إَِلَّ إيِنِّ َأَخُٚف إِْن َظَه

 اًمِمؽ سمؾ ؾمٕمك اًمٙمٗم٤مر إمم اًمتٍمف ذم اًمقطمل وإي٘م٤مع اًمٜمٌل ذم ،(91)يقٟمس:  ﴾َظئِؿٍ 

ومٞمٛمزج يمٚمامشمف سم٤مًم٘مرآن، وًمٙمـ اهلل ىمد وٛمـ قمّمٛم٦م ٟمٌٞمف ومح٤مل دون حت٘مٞمؼ اًمٙمٗم٤مر ًمذًمؽ، 

ُه َوإِذًا ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َْْٔٚ َؽْرَ َِ َي َظ َسِ ٍْ َْٔؽ فِت َْْٔٚ إَِف ـِ افَِّذي أوَح َؽ َظ َٕ تُِْق ٍْ ُٚدوْا َفَٔ ـَ َوإِن 

ُذوَك َخِِٔالً  َ   (.41)اإلهاء:  ﴾َٓتَّ

 

 ال ايعهظ خكٛع ايٓيب يًٛسٞ، 

مل يٙمـ اًمقطمل ظم٤موٕم٤ًم إلرادة اًمٜمٌل، سمؾ إُمر قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ مت٤مُم٤ًم،  ـ91

وم٤مًمٜمٌل هق اخل٤موع إلرادة اًمقطمل؛ ومت٤مرة ي٠مشمٞمف اًمقطمل دون أن يتقىمٕمف؛ وأطمٞم٤مٟم٤ًم يٜمتٔمر 

ومال ي٠ميت، ومٞمٛمتد اٟمتٔم٤مره ويٓمقل طمتك شمٌٚمغ  اًمقطمل ًمإلضم٤مسم٦م قمـ شم٤ًمؤل أو طمؾ ُمِمٙمٚم٦م،
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، ومٙم٤من ذم ُمثؾ ‘ام طمّمؾ ذم طمدي٨م اإلومؽ واهت٤مم زوضم٦م اًمٜمٌلاًم٘مٚمقب احلٜم٤مضمر، أو يم

؛ وأطمٞم٤مٟم٤ًم يٜمزل اًمقطمل سمخالف شأٟمتٔمر وطمل ريب، وٓ قمٚمؿ زم سمذًمؽ»هذه اعمقارد ي٘مقل: 

 .ُم٤م ىم٤مًمف اًمٜمٌل، يمام طمّمؾ ذم ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م وىمّّم٦م اًمٔمٝم٤مر

 ذم إن ًمِمخّمٞم٦م اًمٜمٌل دورًا ُمٝماّمً »وقمٚمٞمف ٓ يٌ٘مك ُمقوع عم٤م ىم٤مًمف اًمًٞمد هوش:  

صٞم٤مهم٦م اًمٜمّص اًم٘مرآين...، إذا ىمرأشمؿ اًم٘مرآن شمِمٕمرون أن اًمٜمٌل يٙمقن ضمذًٓ أطمٞم٤مٟم٤ًم وذم 

هم٤مي٦م اًمٗمّم٤مطم٦م، سمٞمٜمام دمدوٟمف وجرًا وقم٤مدي٤ًم ذم سمٞم٤مٟمف ذم أطمٞم٤من أظمرى، مم٤م يٕمٙمس اًمٜم٤مطمٞم٦م 

، سمؾ إن اًمقطمل ُمًت٘مؾ قمـ ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل، وٓ يت٠مصمر سمح٤مٓت اًمٜمٌل شاًمٌنمي٦م ذم اًمقطمل

 اشمف اًمٜمٗمًٞم٦م ُمـ اًمٓمرب واًمْمجر.اًمروطمٞم٦م وشمٖمػم

 

 ْكد غٛاٖد ضسٚؽ 

ـ ذيمر اًمًٞمد هوش أرسمٕم٦م ؿمقاهد قمغم دقمقاه اًم٘م٤مئٚم٦م سمتٌٕمٞم٦م اًمقطمل ًمِمخّمٞم٦م 99

 اًمٜمٌل، وهل:

ـ ـمقل ُمدة ٟمزول اًمقطمل، طمٞم٨م يم٤من ذم أول إُمر ىمٚمٞماًل، ويم٤مٟم٧م أي٤مت اعمٙمٞم٦م 9

ٙمرار دمرسم٦م اًمقطمل رومٕم٧م أيمثر ىمٍمًا، وىمد اؾمتٜمد ذم ذًمؽ إمم ُم٘م٤مًم٦م اسمـ ظمٚمدون ذم أن شم

ؾ اًمٜمٌل.  ُمـ رصٞمد حتٛمُّ

ـ إن حمتقى اًمقطمل، وظم٤مص٦م ذم جم٤مل اًمنميٕم٦م، يم٤من ُمت٠مصمرًا سمًٚمقك اًمٜمٌل، وىمد 4

إّن يمؾ »اؾمتٜمد اًمًٞمد هوش إمم يمالم اًمًٚمٓم٤من وًمد )اسمـ اعمقًمقي(، طمٞم٨م يم٤من ي٘مقل: 

٤ًٌّم ًمٚمٜمً ٤مء واًمٜمٔم٤موم٦م وم٘مد أيمد ذيٕم٦م هل ُمرآة قم٤ميم٦ًم ٕظمالق اًمٜمٌل، ومٛمثاًل عم٤م يم٤من اًمٜمٌل حم

 .شاًمديـ اًمذي ضم٤مء سمف قمغم هذيـ إُمريـ

 ـ ىمد شمٙمّقن اًمقطمل ُمقايم٤ًٌم عمًػمة اًمٜمٌل، وُمتٜم٤مؾم٤ًٌم ُمٕمٝم٤م، واؾمتج٤مسم٦م هل٤م.1

                                                 
              ، قمغم ُمقىمع:41/99/11( قمـ طمقار اًمًٞمد أي٤مزي ُمع ويم٤مًم٦م أٟم٤ٌمء وم٤مرس، سمت٤مريخ 9)

http://ww.farsnews.com/newstext.php?nn 
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 . ـ ىمد شم٠مصمر اًمقطمل سم٤معمًتقى اعمٕمرذم واعمٕمٞمٌم ًمٕمٍم اًمٜمٌل 7

٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝم٤م إٓ أّن أي٤ًم ُمـ هذه اًمِمقاهد ٓ يِمٙمؾ دًمٞماًل قمغم ُمّدقم٤مه، وهٙمذا إُمر سم 

جمتٛمٕم٦م. يمام أّن هذه اًمِمقاهد ُمٜمًجٛم٦م ُمع اًمرؤي٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م، ومٗمل اًمرؤي٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م، اًمتل 

أظمذت فمرومٞم٦م اعمخ٤مـم٥م سم٤مًمقطمل سمٜمٔمر آقمت٤ٌمر، شمٙمقن هذه اًمِمقاهد ـمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م، 

 وهلذا ٟمجد قم٤معم٤ًم شم٘مٚمٞمدي٤ًم، ُمثؾ: اسمـ ظمٚمدون، يذه٥م إمم هذا اًمرأي. 

ٌل ًمٚمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٓ شمِمٙمؾ دًمٞماًل قمغم شمٌٕمٞم٦م اًمقطمل يمام أن ُمِم٤مهب٦م ؿمخّمٞم٦م اًمٜم

ًمِمخص اًمٜمٌل، سمؾ ىمد يٙمقن اًمٕمٙمس هق اًمّمحٞمح، أي سمام أن اًم٘مرآن واإلؾمالم ىمد أيمد 

قمغم هذه اعم٤ًمئؾ وم٘مد اٟمًجؿ اًمٜمٌل ذم ؿمخّمٞمتف ُمع شمٕم٤مًمٞمٛمٝم٤م، وهذا ُم٤م شم١ميمده ؾمػمة 

دة، ومٚمق يم٤من اعمٞمؾ اًمٜمٌل، وم٘مد يم٤من اًمٜمٌل طمتك اخلٛمًلم ُمـ قمٛمره يٕمٞمش ُمع زوضم٦م واطم

إمم شمٕمدد اًمزوضم٤مت صٗم٦م ُمت٠مصٚم٦م ذم اًمٜمٌل ٓظمت٤مر ًمٜمٗمًف هذا اًمتٕمدد ذم ُم٘متٌؾ قمٛمره 

وصدر ؿم٤ٌمسمف، وإن أدٟمك دراؾم٦م ًمٚمت٤مريخ شمث٧ٌم أن شمٕمدد اًمزوضم٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٜمٌل، سمٕمد 

شم٘مدُمف ذم اًمًـ وسمٕمد ووم٤مة اًمًٞمدة ظمدجي٦م اًمٙمؼمى، يم٤من ًمدواومع ؾمٞم٤مؾمٞم٦م واضمتامقمٞم٦م، 

 داف اإلؾمالم، وقمٚمٞمف ٓ يٙمقن رأي )اًمًٚمٓم٤من وًمد( صحٞمح٤ًم. وًمتح٘مٞمؼ أه

وأُم٤م شمدّرج اًمقطمل وُمقايمٌتف ٕطمداث قمٍم اًمٜمٌل ومٝمل ـ ىمٌؾ أن شمٙمقن دًمٞماًل قمغم ُم٤م 

يدقمٞمف اًمًٞمد هوش ـ شمِمّٙمؾ دًمٞماًل قمغم طمٙمٛم٦م اهلل ذم إٟمزال اًمقطمل سمام يتٜم٤مؾم٥م 

طمداث سمٜمحق يٜمًجؿ ُمع ُم٤م واحلقادث اًمقاىمٕم٦م، وًمٞمس ُمـ اعمح٤مل قمغم اهلل أن يرشم٥ِّم إ

 حيت٤مضمف اًمٜم٤مس ُمـ ٟمزول أي٤مت. 

وأُم٤م ُمًتقى اعمٕمٚمقُم٤مت واعمٕم٤مش ذم قمٍم اًمٜمٌل وم٢مٟمام يِمٙمؾ رىمٕم٦م ًمٚمٖم٦م اًمقطمل دون 

احلّد ُمـ ُمْمٛمقٟمف، وقمٚمٞمف ٓ يّمح اًم٘مقل سم٠من حمتقى اًمقطمل يم٤من ذم طمدود اعمًتقى 

                                                 
( هذا ُم٤م ذيمره اًمًٞمد هوش ذم هذا احلقار سم٤مظمتّم٤مر، وىمد ذيمره ُمٗمّماًل ذم يمت٤مسمف )سمًط اًمتجرسم٦م 9)

 .9141، ـمٝمران، اٟمتِم٤مرات ساط، 44ـ  99اًمٜمٌقي٦م(: 
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ظم٤ممتٞم٦م اًمقطمل  اعمٕمرذم ًمٕمٍم اًمٜمٌل، ومٝمذا ُم٤م ٓ يٜمًجؿ ُمع دقم٤موى اًمٜمٌل، وٓ ُمع

واًمٜمٌّقة، ُمع سم٘م٤مء احل٤مضم٦م إمم اًمديـ وظمٚمقد اًمنميٕم٦م. ٟمٕمؿ، ًمق ىمدُم٧م شمٗمًػمات أظمرى 

قمـ اًمديـ شم١مدي إمم إٟمٙم٤مر أصؾ احل٤مضم٦م إمم اًمقطمل واًمنميٕم٦م ذم اًمٕمّمقر اًمت٤مًمٞم٦م ًمٕمٍم 

ـّ هذه اًم٘مراءة اًمديٜمٞم٦م ؾمت١مدي ـ قمغم طمد ىمقل  اًمٜمٌل ومٕمٜمده٤م ؾمٞمزول قمدم آٟمًج٤مم، وًمٙم

 & ـ إمم ٟمًػ اًمديـ. ٝمرياًمِمٝمٞمد اعمٓم

ـ وهٜم٤م شمرد هذه اًمت٤ًمؤٓت: هؾ يٛمٙمـ هلل شمٕم٤ممم أن يٕم٘مد ارشم٤ٌمـم٤ًم يمالُمٞم٤ًم ُمع 94

 ؟ طاًمٌنم؟ وهؾ يريد ذًمؽ أو ٓ؟ وم٢من يم٤من يتٛمٙمـ ويريد ذًمؽ ومام هق ؿمٙمؾ هذا آرشم٤ٌم

وذم ُم٘م٤مم اإلضم٤مسم٦م قمـ هذه اًمت٤ًمؤٓت ٓ سمّد ُمـ أظمذ اعمخ٤مـم٥م سمٜمٔمر آقمت٤ٌمر؛ وم٢من 

ـمٌٜم٤م يم٤مومرًا سمقضمقد وىمدرة وإرادة اهلل ومال سمّد أوًٓ ُمـ إصم٤ٌمت هذه اعم٤ًمئؾ ًمف؛ وإذا يم٤من خم٤م

يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم هب٤م ومٞمٙمٗمل أن ٟمٚمٗم٧م اٟمت٤ٌمهف إمم ىمدرة اهلل اعمٓمٚم٘م٦م؛ ًمٞمدرك أن ىمدرة اهلل حمٞمٓم٦م 

سمٙمّؾ ُم٤م هق ظم٤مرج قمـ طمدود اعمح٤مٓت اًمٕم٘مٚمٞم٦م، وقمٚمٞمف ًمٞمس هٜم٤مك ُم٤م يٛمٜمع ُمـ ىمٞم٤مم 

 اهلل وقم٤ٌمده، وإذا يم٤من اًمٕمٌد سمح٤مضم٦م إمم اؾمتٕمداد إلىم٤مُم٦م هذا اًمتقاصؾ اًمٙمالُمل سملم

آرشم٤ٌمط وم٢من اهلل سمٜمٗمًف ىم٤مدر قمغم حت٘مٞمؼ هذا آؾمتٕمداد. يمام أن اًمٕمٌد اعم١مُمـ يٕمٚمؿ أن اهلل 

يريد هداي٦م اإلٟم٤ًمن، وىمد سمٕم٨م إٟمٌٞم٤مء ذم هذا اإلـم٤مر، وًمٙمـ يٛمٙمـ شمّمقر أؿمٙم٤مل 

وىمد سملم اهلل صمالصم٦م أؿمٙم٤مل هلذا آرشم٤ٌمط، طمٞم٨م خمتٚمٗم٦م ًمتح٘مٞمؼ هذا اًمتقاصؾ وآرشم٤ٌمط، 

ُف اهللُ إِّٓ ﴿ىم٤مل:  َّ ِِّ َُ ٌََؼٍ َأن ُي
َٚن فِ ـَ ًٚ أو ِمـ َوَراء ِحَجٍٚب أو ُيْرِشَؾ َرُشقًٓ  َوَمٚ  َوْحٔ

ُف َظِعٌّ َحُِٔؿٌ  َّٕ ُٔقِحَل بِِْ٘ذِِٕف َمٚ َيَنٚء إِ وم٤مًمٜمقع إول ظمٗمل قمـ أٟمٔم٤مر  :(19)اًمِمقرى:  ﴾َؾ

يم٠من حيدث اهلل اًمٙمالم ذم ٟمٗمس اًمٜمٌل، أو خيٚمؼ أصقاشم٤ًم ُم٤مدي٦م يقصٚمٝم٤م إمم أظمريـ، 

ُم٤ًمُمع اًمٜمٌل دون أن يًٛمٕمٝم٤م أظمرون، يم٠من ييب قمغم أؾمامقمٝمؿ، أو أن يتؿ 

آؾمتٗم٤مدة ُمـ ُمقضم٦م ظم٤مص٦م ٓ يتٛمٙمـ ؾمقى اًمٜمٌل ُمـ ؾمامقمٝم٤م؛ واًمٜمقع اًمث٤مين: ُمـ وراء 

٤ًم ذم اًمِمجرة اعمِمتٕمٚم٦م، ، طمٞم٨م أوضمد اهلل صقشم× طمج٤مب، يمام طمّمؾ ًمٚمٜمٌل ُمقؾمك

ومًٛمٕمف دون أن يرى ؿمخّم٤ًم، وٟٓمٕمدام اًمرؤي٦م هٜم٤م قمؼمَّ اهلل قمـ هذا اًمٜمقع ُمـ آرشم٤ٌمط 
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؛ واًمٜمقع اًمث٤مًم٨م: إرؾم٤مل اًمرؾمقل واعمٚمؽ، وهق اًمذي ﴾ِمـ َوَراء ِحَجٍٚب ﴿سم٘مقًمف: 

طمّمؾ ًمٚمٙمثػم ُمـ إٟمٌٞم٤مء. ويٛمٙمـ شمّمقر أؿمٙم٤مل أظمرى، إٓ أن ؾمٜم٦م اهلل ىم٤مُم٧م قمغم هذه 

 ؿمٙم٤مل وإٟمقاع اًمثالصم٦م. إ

وأُم٤م ٟمٔمري٦م هوش وم٢مهن٤م شمّمقر اهلل ويم٠مٟمف قم٤مضمز قمـ إىم٤مُم٦م ُمثؾ هذا اًمتقاصؾ؛ إذ إن 

يمؾ اًمٓمرق اعمتّمقرة يٗمنه٤م اًمًٞمد هوش قمغم أهن٤م شمقمه٤مت ُمـ ىمٌؾ اًمٜمٌل، طمٞم٨م 

 يتّمقر ومٞمٝم٤م يم٠من ُمٚمٙم٤ًم يٙمٚمٛمف، أو أٟمف يًتٚمؿ يمٚمامت ُمـ ُمّمدر همٞمٌل.

 

 ؾ١ احملٝط ايصَينْكد ايٛؾٌ بني ايكسإٓ ٚثكا

ـ يذه٥م اًمًٞمد هوش إمم شم٠مصمر اًم٘مرآن سمث٘م٤موم٦م اًمٕمٍم اًمذي ٟمزل ومٞمف، إٓ أٟمٜم٤م ٓ 91

ٟمرى وضمقدًا عمثؾ هذا اًمت٠مصمر. صحٞمح أن اًم٘مرآن ىمد وفمػ إًمٗم٤مظ اًمٕمرسمٞم٦م، واؾمتخدم 

إُمث٤مل واًمتِمٌٞمٝم٤مت وآؾمتٕم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م، ُمراقمٞم٤ًم سمذًمؽ ومٝمؿ اعمخ٤مـم٥م، إٓ أن هذا ٓ 

آن ُمت٠مصمرًا سم٤مًمث٘م٤موم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م؛ طمٞم٨م إن اهلل ىمد وفمػ هذه إدوات ًمٚمتقاصؾ ُمع جيٕمؾ اًم٘مر

ُشقٍل إِّٓ ﴿اعمخ٤مـم٥م سمام يتٜم٤مؾم٥م وُمًتقى ومٝمٛمف وإدرايمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َْٚ ِمـ رَّ ِْ  َوَمٚ َأْرَش

ؿْ  َ َِلُ ٌَغِّ ُٔ
ِٚن َؿْقِمِف فِ ًَ

(. وُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٘مد اهتؿ اًم٘مرآن سمٛمٕم٤مجل٦م 7)إسمراهٞمؿ:  ﴾بِِِ

ف وُمِم٤ميمؾ قمٍم اًمٌٕمث٦م، وسمذًمؽ مل يٙمـ سمٕمٞمدًا وُمٜمٗمّماًل قمـ زُم٤مٟمف. وهبذا اعم٘مدار اًمٔمرو

يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من اًم٘مرآن شم٤مرخيل، وًمٙمٜمف ذم ُمٕمٜمًك أوؾمع ومقق اًمت٤مريخ، ومٛمٕمٜمك آؾمت٘مالل 

قمـ اًمًٞم٤مق اًمت٤مرخيل ًمٕمٍم اًمٜمزول ٓ يٕمٜمل اٟمٗمّم٤مل اًم٘مرآن قمـ قمٍمه، سمؾ هق سمٛمٕمٜمك 

امء وقم٤ممل اًمٖمٞم٥م، وًمٞمس ص٤مدرًا ُمـ ؿمخص سمخّمقصف أن اًم٘مرآن ىمد ٟمزل وطمٞم٤ًم ُمـ اًمً

يتٛمتع سمٛمٕمٚمقُم٤مت أو ٟمٌقغ ظم٤مص؛ أو أٟمف ىم٤مل ذًمؽ سمقصٗمف ُمّمٚمح٤ًم؛ أو أٟمف ص٤مدٌر قمـ 

أومٙم٤مر جمٛمققم٦ٍم ظم٤مص٦م؛ أو أٟمف ُمٜمٌثٌؼ قمـ طمريم٦م اضمتامقمٞم٦م وفمروف شم٤مرخيٞم٦م وضمٖمراومٞم٦م 

ُمٜمٌثؼ قمـ وايم٧ٌم قمٍم اًمٜمزول، وهق أُمر ُمٜمٓم٘مل، إٓ أٟمف ٓ يٕمٜمل أن اًمقطمل اًم٘مرآين 

هذه إومٙم٤مر، وأٟمف وًمٞمد هذه اًمٔمروف، وم٤مًمٜمٌل ٓ يٕمٚمؿ سمٕمض اًمقىم٤مئع اًمت٤مرخيٞم٦م، وُمع 
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ذًمؽ ضم٤مء اًم٘مرآن سمٛمٕمٚمقُم٤مت شم٤مرخيٞم٦م وىمّمص وشمٕم٤مًمٞمؿ مل يٙمـ ًمٚمٜم٤مس ذم قمٍم اًمٌٕمث٦م 

قمٚمؿ هب٤م، أو يم٤مٟم٧م ُمٕمٚمقُم٦م سمِمٙمؾ ظم٤مـمئ ومٕمٛمد اًم٘مرآن إمم شمّمحٞمحٝم٤م، سمؾ ىمد سح 

َؽ ﴿اًم٘مرآن سمذًمؽ، طمٞم٨م ىم٤مل:  ِْ َٝ َوٓ  تِ ٚ َإٔ َٓ ُّ َِ ًْ َٝ َت ْ ـُ َْٔؽ َمٚ  ٚ إَِف َٓ ُٕقِحٔ  ِٛ ْٔ ٌَ ٌَٚء اف ـْ َإٔ ِم

َِغَ 
تَّ ُّ ِْ َٜ فِ ٌَ

ٚؿِ ًَ ٌِْؾ َهَذا َؾْٚصِزْ إِنَّ اف  (.79)هقد:  ﴾َؿْقُمَؽ ِمـ َؿ

ضم٤مء ومٞمٝم٤م:  شقمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م»وىمد ٟم٘مؾ اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز رواي٦م ذم هذا اعمج٤مل قمـ  

هق »ن؛ ومٕمّٔمؿ احلّج٦م ومٞمف، وأي٦م اعمٕمجزة ذم ٟمٔمٛمف، وم٘م٤مل: يقُم٤ًم اًم٘مرآ×  ذيمر اًمرو٤م

طمٌؾ اهلل اعمتلم، وقمروشمف اًمقصم٘مك، وـمري٘متف اعمثغم، اعم١مدي إمم اجلٜم٦م، واعمٜمجل ُمـ اًمٜم٤مر، ٓ 

؛ ٕٟمف مل جيٕمؾ ًمزُم٤من دون زُم٤من، سمؾ ضمٕمؾ دًمٞمؾ ٦مخيٚمؼ ُمـ إزُمٜم٦م، وٓ يٖم٨ّم قمغم إًمًٜم

ٞمف اًم٤ٌمـمؾ ُمـ سملم يديف وٓ ُمـ ظمٚمٗمف، شمٜمزيؾ ُمـ اًمؼمه٤من، وطمج٦م قمغم يمؾ إٟم٤ًمن، ٓ ي٠مشم

. واًمٜم٘مٓم٦م اعمٝمٛم٦م ذم هذه اًمرواي٦م وصػ اًم٘مرآن سمٕمدم يمقٟمف خمٚمقىم٤ًم ًمٚمزُم٤من، شطمٙمٞمؿ محٞمد

 ومٝمق همػم ُمت٠مصمر سم٤مًمزُم٤من، ومل شمّمٜمٕمف أًمًٜم٦م اًمٜم٤مس.

 

 َبدأ عؿ١ُ ايكسإٓ، أدٍي١ ٚغٛاٖد 

٤مت اعمروي٦م قمـ اًمٜمٌل ـ يمام يٗمٝمؿ أيْم٤ًم ُمـ هذه اًمرواي٦م، وهمػمه٤م ُمـ اًمرواي97

^، أن اًم٘مرآن ُمٕمّمقم ُمـ اخلٓم٠م، وهذا ُم٤م أيمدت  وؾم٤مئر إئٛم٦م إـمٝم٤مر ‘إيمرم

 قمٞمف أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م، وُمٜمٝم٤م:

ك﴿ ـ9 ًَ ِرُؤَك َؾال َتْ َْ  (. 1)إقمغم:  ﴾َشُْ

ٚؾُِيقنَ ﴿ ـ4 ٚ َفُف حَلَ َّٕ َر َوإِ ـْ ْفَْٚ افذِّ زَّ َٕ ـُ  ْح َٕ  ٚ َّٕ  (. 9)احلجر:  ﴾إِ

ُف َفَُِتٌٚب َظِزيٌز َوإِ ﴿ـ 1 ـْ َحٍُِٔؿ  *َّٕ ِف َتِْزيٌؾ مِّ ٍِ ِْ ـْ َخ ٌَٚضُِؾ ِمـ َبْغِ َيَدْيِف َوٓ ِم ْٖتِِٔف اف ٓ َي

 (. 74ـ  79)ومّمٚم٧م:  ﴾َْحِٔدٍ 
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ِِٔؿُ ﴿ـ 7 ًَ ُٔع اف ِّ
ًَّ ِاَِمتِِف َوُهَق اف َُ ِل فِ ٌَدِّ ًٚ َوَظْدًٓ ٓ ُم ُٜ َربَِّؽ ِصْدؿ َّ

ِِ ـَ  ْٝ َّ  ﴾َوََت

 (. 991)إٟمٕم٤مم: 

ِاَِمتِِف َوَفـ َِتَِد ِمـ ُدوِِٕف ﴿ـ  1 َُ َل فِ ٌَدِّ َْٔؽ ِمـ ـَِتِٚب َربَِّؽ ٓ ُم َواْتُؾ َمٚ أوِحَل إَِف

َتَحداً  ِْ  (. 44)اًمٙمٝمػ:  ﴾ُم

 ـ ُمْم٤موم٤ًم إمم ُم٤م شم٘مدم شمرد قمغم ٟمٔمري٦م هوش اإلؿمٙم٤مٓت أشمٞم٦م: 91

ئر اعمقاـمـ ـ إذا أُمٙمـ وىمقع اخلٓم٠م ذم سمٕمض ُمقاـمـ اًمقطمل اٟمٕمدُم٧م اًمث٘م٦م سم٤ًم9

 إظمرى ُمٜمف، وهذا ٓ يٜمًجؿ ُمع احلٙمٛم٦م ُمـ صٞم٤مٟم٦م اًمقطمل.

إٟمام هق ظمٓم٠م ذم اعمْمٛمقن  ـوإن اىمتٍم قمغم ُم٤م يتٕمٚمؼ هبذا اًمٕم٤ممل  ــ إن اخلٓم٠م 4

واعمحتقى، وهذا ُم٤م ٓ يٜمًجؿ ُمع رأي هوش ٟمٗمًف ذم يمقن اعمْمٛمقن ُمـ اهلل 

 واًمتّمقير ُمـ اًمٜمٌل. 

سملم ُم٤ًمئؾ هذا اًمٕم٤ممل وُم٤ًمئؾ اًمٕم٤ممل أظمر، وٓ يٌدو ـ إٟمف مل ي٘مدم أي ُمٕمٞم٤مر ًمٚمتٛمٞمٞمز 1

أن سم٢مُمٙم٤مٟمف ذًمؽ، طمٞم٨م أظمٗم٘م٧م اًمٙمثػم ُمـ اعمح٤موٓت ـمقال اًمًٜمقات اعمٜمٍمُم٦م ذم 

 اًمٕمثقر قمغم ُمثؾ هذا اعمٕمٞم٤مر؛ سمٖمٞم٦م اًمقصقل إمم صٞم٤مهم٦م قمٚمامٟمٞم٦م ًمٚمديـ اإلؾمالُمل.

ع عم٤مهٞم٦م ـ إن دًمٞمؾ هذا اإلظمٗم٤مق ٓ يٕمقد إمم ؿمخص اًمًٞمد هوش، وإٟمام يرضم7

اعمقوقع؛ إذ طمتك ًمق أُمٙمـ اًمتٗمٙمٞمؽ سملم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة وم٢من اًمتٗمٙمٞمؽ سملم ُم٤ًمئؾ هذيـ 

ٕن اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ممتزضمت٤من سمٌٕمْمٝمام، طمتك ذه٥م يم٤ٌمر  :اًمٕم٤معملم ُمًتحٞمٚم٦م؛ وذًمؽ أوًٓ 

قمٚمامء اًمديـ واًمٗمٚمًٗم٦م إمم اؾمتح٤مًم٦م اًمتٗمٙمٞمؽ سمٞمٜمٝمام، وىم٤مًمقا: إن أظمرة هل سم٤مـمـ هذه 

ًٚ:ٞم٧ًم ؿمٞمئ٤ًم آظمر؛ اًمدٟمٞم٤م، وًم ٓ يٛمٙمـ ومّمؾ ُم٤ًمئؾ اًمدٟمٞم٤م قمـ ُم٤ًمئؾ أظمرة؛ ٕن  ثٕٚٔ

 اًمدٟمٞم٤م ـمريؼ إمم أظمرة، وإن اًمدٟمٞم٤م ُمزرقم٦م أظمرة، وم٤مٔظمرة إٟمام شمٌٜمك قمؼم اًمدٟمٞم٤م.

ـ وأُم٤م ُم٤م يٜمًٌف هوش إمم قمٚمامء اًم٘مرون اًمقؾمٞمٓم٦م، ُمثؾ: اعمقًمقي، ومٝمق سم٤مـمؾ 91

قمـ سمٜمزول اًم٘مرآن سمٛمْمٛمقٟمف وأًمٗم٤مفمف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، أيْم٤ًم، وم٤معمقًمقي ـ يم٤ًمئر اًمٕمٚمامء ـ يذ

ومٝمق ُمٗمٙمر شم٘مٚمٞمدي، وٓ يٛمٙمـ ٟم٦ًٌم ٟمٔمري٦م أُمث٤مل هوش إًمٞمف، ويٙمٗمل اًمرضمقع إمم يمت٤مسمف 
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 )اعمثٜمقي( ًمٚمٕمثقر قمغم قمنمات إسمٞم٤مت اًمتل شم١ميمد هذه احل٘مٞم٘م٦م.

ـ اعم٠ًمًم٦م إظمػمة شمٙمٛمـ ذم أؾمٚمقب اًمًٞمد هوش ذم اًمٌح٨م، طمٞم٨م أهمٗمؾ ذم 94 

ٞمع اًمِمقاهد اًم٘مرآٟمٞم٦م وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م سمِم٠من طم٘مٞم٘م٦م اًمقطمل. وهذا إؾمٚمقب سمحثف مج

ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن صحٞمح٤ًم وقمٚمٛمٞم٤ًم ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مُٕمقر اخل٤مرضم٦م قمـ ُمتٜم٤مول اًمٕم٘مؾ 

اًمٌنمي، وذًمؽ سم٤مقمؽماف مجٞمع أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٕمروم٤من. ٟمٕمؿ، هق يتٛمٙمـ ُمـ ظمالل هذا 

ٓمٚمؼ ُمـ إـم٤مر ديٜمل طمتك أؾمتٜمد إمم اًمِمقاهد إؾمٚمقب أن ي٘مقل عمخ٤مًمٗمٞمف: إن سمحثل ٓ يٜم

اًمديٜمٞم٦م، إٓ أن ٟمتٞمج٦م هذا إؾمٚمقب ًمـ يٙمقن هل٤م أي٦م قمٚم٘م٦م سم٤مإلؾمالم، وظم٤مص٦م أن اًم٘مرآن 

سم٠مهه قمغم ـمرف اًمٜم٘مٞمض ُمـ ٟمٔمري٦م هوش، ومٞمدور إُمر سملم اإليامن سمٜمٔمري٦م هوش 

 وإٟمٙم٤مر يمالم اهلل واًمٜمٌل وسملم ىمٌقل اًم٘مرآن ورومض ٟمٔمري٦م هوش.

إمم أن اًمالزم ُمـ هذه اًمٜمٔمري٦م ضمٝمؾ اًمٜمٌل ٟمٗمًف سمح٘مٞم٘م٦م اًمقطمل، ظمالوم٤ًم  ُمْم٤موم٤مً  

ًمنوش اًمذي شمقصؾ ُمـ ظمالل هذه اًمٜمٔمري٦م إمم طم٘مٞم٘م٦م اًمقطمل، وقمٚمٞمف ـ ـمٌ٘م٤ًم هلذه 

اًمٜمٔمري٦م ـ إُم٤م أن يٙمقن اًمٜمٌل يم٤مذسم٤ًم )واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل(، وهذا ُم٤م ٓ يٚمتزم سمف اًمًٞمد هوش 

ّمقره ًمٜمزول اًمقطمل قمٚمٞمف، وىمد أظمٓم٠م ذم شمٗمًػم ٟمٗمًف، أو أن يٙمقن اًمٜمٌل خمٓمئ٤ًم ذم شم

ُم٤مهٞم٦م اًمقطمل، ًمٞم٠ميت ؿمخص ُمثؾ هوش ُمـ همامر اًم٘مرون ومٞم٘مقل، رمج٤ًم سم٤مًمٖمٞم٥م: إن 

 اًمقطمل اًمٜم٤مزل قمغم اًمٜمٌل إٟمام هق ُمـ ؾمٜمخ اًمِمٕمر!

  





 

 

 

 

 

 بطط ايتذسب١ ايٓب١ٜٛ أّ ْؿٝٗا؟

 ْكد ْعسٜات ًَتبط١
 

 

 ِ اخلاط٧ يًُكٛالت ايٓكد١ٜ ضسٚؽ ٚايؿٗ

أصم٤مرت يمٚمامت اًمديمتقر هوش طمقل حمتقى اًمقطمل ذم طمقاره ُمع اًمّمحٗمل  

اهلقًمٜمدي )ُم٤ميٙمؾ هقسمٜمغ( ردود ومٕمؾ اٟمت٘م٤مدي٦م ؿمديدة، وٟمحـ هٜم٤م ٟمًتٕمرض سمٕمض 

هق ٟمٗمس اًمتجرسم٦م »..، وشاًمقطمل إهل٤مم»وم٘مرات ذًمؽ احلقار، طمٞم٨م ىم٤مل اًمديمتقر هوش: 

شمذه٥م »..، شًمِمٕمراء واًمٕمروم٤مء، إٓ أن اًمٜمٌل خيقوٝم٤م ذم ُمًتقى أقمغماًمتل يامرؾمٝم٤م ا

اًمرؤي٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م إمم اقمت٤ٌمر اًمٜمٌل جمرد وؾمٞمٚم٦م وأداة، طمٞم٨م يٜمزل إًمٞمف اًمٜمداء سمقاؾمٓم٦م 

، شضمؼميؾ، ومٞمٜم٘مٚمف سمدوره إمم اًمٜم٤مس، إٓ أٟمٜمل أرى ًمٚمٜمٌل دورًا حمقري٤ًم ذم إسمداع اًم٘مرآن

حيّمؾ ًمٚمِم٤مقمر، ُمـ ؾمٞمٓمرة ىمقة ظم٤مرضمٞم٦م قمغم وم٤مًمٜمٌل حيّمؾ ًمف ٟمٗمس اإلطم٤ًمس اًمذي »

ُمِم٤مقمره، وًمٙمٜمف ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ي٘مقم سمٙمؾ ُم٤م يتقومر ًمديف ُمـ إدوات سمت٠مًمٞمػ اًم٘مرآن، 

                                                 
 يم٦م ٟم٘مد اًمتٞم٤مرات اًمٗمٙمري٦م اجلديدة ذم إيران.ُمـ اًمِمخّمٞم٤مت اًم٤ٌمرزة ذم طمر (9)
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إن هذا اإلهل٤مم يٜمٌثؼ ُمـ ٟمٗمس اًمٜمٌل، وٟمٗمس يمؾ ؿمخص »، شومٝمق اخل٤مًمؼ، وهق اعمٜمت٩م

ـ ٟم٘مؾ إهلٞم٦م، وإن ُم٤م حيّمؾ قمٚمٞمف ُمـ اهلل ًمٞمس ؾمقى ُمْمٛمقن اًمقطمل، وًمٙمٜمف ٓ يتٛمٙمـ ُم

ذًمؽ اعمْمٛمقن إمم اًمٜم٤مس؛ ًمٙمقٟمف ومقق ُمًتقى ومٝمٛمٝمؿ، سمؾ هق وراء إًمٗم٤مظ واًمٙمٚمامت، 

وًمذًمؽ شمتجغم ُمٝمٛم٦م اًمٜمٌل ذم إقمٓم٤مء صقرة هلذا اًمقطمل؛ ًمٞمجٕمٚمف ذم ُمتٜم٤مول ومٝمؿ اًمٜم٤مس، 

يمام يٗمٕمؾ اًمِم٤مقمر ـ سمّمٞم٤مهم٦م هذا اًمقطمل واإلهل٤مم سم٤مًمٚمٖم٦م اًمتل يٕمرومٝم٤م،  ـوذًمؽ سم٠من ي٘مقم 

ًمق ىمرأشمؿ »، ش، وسم٤مًمّمقر واًمٕمٚمقم اًمتل طمّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ سمٞمئتفوسم٤مٕؾمٚمقب اخل٤مص ًمف

اًم٘مرآن ؾمتدريمقن اظمتالوم٤ًم ذم طم٤مٓت اًمٜمٌل، طمٞم٨م ٟمجده ضمذًٓ وـمروسم٤ًم أطمٞم٤مٟم٤ًم، وذم هم٤مي٦م 

آٟمٓمالق واًمٗمّم٤مطم٦م، ذم طملم يٙمقن ذم أطمٞم٤من أظمرى وجرًا سمِمدة؛ ومٞم٠ميت سمٙمالم 

ػمه قمٚمٞمف، إُمر اًمذي اقمتٞم٤مدي، طمٞم٨م اٟمٕمٙمس ُمزاج اًمٜمٌل قمغم ٟمص اًم٘مرآن وشمرك شم٠مصم

 .شيٕمٙمس اجلٝم٦م اًمٌنمي٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ذم اًمقطمل

يٙمٗمل ُم٤م شم٘مدم ًمٞمٗمٝمؿ يمؾ ذي ؿمٕمقر أن اًمديمتقر هوش يذه٥م إمم قمدم اقمت٤ٌمر  

. وسمام أن هذه اًمٜمٔمري٦م ظم٤مرضم٦م قمـ ‘اًمٜمص اًم٘مرآين يمالُم٤ًم هلل شمٕم٤ممم، وإٟمام هق يمالم حمٛمد

د أصم٤مرت ردودًا ذم أوؾم٤مط اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٙم٤مُمؾ، وٓ مت٧م إًمٞمٝم٤م سمّمٚم٦م، وم٘م

اعمٗمٙمريـ، وُمـ صمؿ قمٛمد اًمديمتقر هوش وٛمـ طمقاره ُمع صحٞمٗم٦م )يم٤مرگزاران(، 

ش، ويمذًمؽ ذم ضمقاسمف اًمذي أرؾمٚمف إمم اًمِمٞمخ اًمًٌح٤مين، إمم 41/99/9111سمت٤مريخ 

 شمقوٞمح وسمٞم٤من ٟمٔمريتف. 

وًمٙمٜمٜم٤م ىمٌؾ ُمٜم٤مىمِم٦م ٟمٔمريتف ٟمرى ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م ُمالطمٔم٦م ردود ومٕمٚمف دم٤مه آٟمت٘م٤مدات  

 يًمتل شمٕمرض هل٤م، ويمام شم٘مدم وم٢من اًمديمتقر هوش، ذم طمقاره ُمع اًمّمحٗمل اهلقًمٜمدا

سمِم٠من اًم٘مرآن، سيح ذم يمقن اًم٘مرآن يمالم اًمٜمٌل ٟمٗمًف، وًمٞمس يمالم اهلل. وهذا ُم٤م ومٝمٛمف 

يمالم حمٛمد: طمقار ُمع اًمديمتقر »طمتك اًمّمحٗمل اهلقًمٜمدي؛ إذ أؿم٤مر ًمٕمٜمقان اعم٘م٤مسمٚم٦م سمـ

ىم٤مئاًل: ورد  شيم٤مرگزاران»ًمف ُمراؾمؾ صحٞمٗم٦م ، وُمع ذًمؽ طملم ؾم٠مشهوش سمِم٠من اًم٘مرآن

ُم١مظمرًا ذم سمٕمض اًمّمحػ وُمقاىمع اإلٟمؽمٟم٧م إٟمٙم٤مريمؿ ًمٙمقن اًم٘مرآن ٟم٤مزًٓ ُمـ قمٜمد اهلل، 
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يم٤مٟم٧م هلؿ  ـواًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  ـرسمام أرادوا اعمزاح، أو رسمام »ومٝمؾ هذه اًمٜم٦ًٌم صحٞمح٦م؟ ىم٤مل: 

إومم قمغم  . وـمٌٕم٤ًم وم٢من هذه اإلضم٤مسم٦م شمٌٕم٨م ًمٚمقهٚم٦مشدواومع ؾمٞم٤مؾمٞم٦م أو ؿمخّمٞم٦م

آرشمٞم٤مح؛ عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ إزاطم٦م ًمإلهب٤مُم٤مت واًمِمٌٝم٤مت، صمؿ يٌدأ اإلضم٤مسم٦م سمِمٙمؾ ي١مدي إمم 

سم٠مٟمف أظمٓم٠م ذم ومٝمؿ ُم٤م ُٟم٥ًم إًمٞمف، أو  ـسم٥ًٌم طمًـ فمٜمف  ـشمِمٙمٞمؽ اًم٤ًمُمع سمٞم٘مٞمٜمف، وي٘متٜمع 

يم٤من هٜم٤مك ىمّمقر ذم ٟم٘مؾ اًمّمحٗمل اهلقًمٜمدي ًمٚمٛمقوقع، إٓ أن هذا آرشمٞم٤مح هقم٤من ُم٤م 

اءة قمدة أؾمٓمر أظمرى ُمـ إضم٤مسمتف، طمٞم٨م يدرك أن ضمقهر اإلضم٤مسم٦م ي١مدي إمم يتٌدد سمٕمد ىمر

ٟمٗمس ُم٤م اقمتذر ُمٜمف. واعمٚمٗم٧م ًمالٟمت٤ٌمه أٟمف يٚمج٠م إمم ذات إؾمٚمقب ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ 

احلقار، أي قمٜمدُم٤م سم٤مدر إمم اإلضم٤مسم٦م قمـ رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ اًمًٌح٤مين، طمٞم٨م ىم٤مل ذم ُمًتٝمؾ 

٤مه هذا اًمت٘مرير ذٟم٤ًٌم ٓ يٖمتٗمر، ومٝمؾ أي٘مٜمتؿ سم٠مٟمٜمل ىمٚمتؿ: يٛمٙمٜمٜمل اقمت٤ٌمر ؾمٙمقشمف دم»ضمقاسمف: 

آصمرت اًمًٙمقت ومل أشمٙمٚمؿ ذم هذا اعمقرد؟ أمل شم٘مرأوا احلقار اًمذي أضمريتف ُمع ضمريدة 

)يم٤مرگزاران( طمقل هذا اعمقوقع؟ أم أن اًمذٟم٥م يٕمقد إمم أوًمئؽ اًمقؿم٤مة اًمذيـ يٕمٛمٚمقن 

 ٓ يروىمٝمؿ؟ وهٜم٤م ؾم٠مٟم٘مؾ قمغم شم٘مٓمٞمع احل٘م٤مئؼ، ومٞمٜم٘مٚمقن ُمٜمٝم٤م ُم٤م يروىمٝمؿ، وُيٕمروقن قماّم 

ذًمؽ احلقار سمٕمٞمٜمف، صمؿ ؾم٠مشمٕمرض سم٤مًمتٗمّمٞمؾ إمم ؿمٓمر مم٤م ذيمر إمج٤مًٓ، وؾمتجدون ُمٜمف 

إضم٤مسم٤مت سحي٦م ويم٤مومٞم٦م قمـ اًمٙمثػم مم٤م ذيمرمتقه وذيمره آظمرون همػميمؿ ُمـ آٟمت٘م٤مدات، 

وإين ًمٕمغم صم٘م٦م ُمـ أٟمٙمؿ ًمق ؾمٌؼ أن اـمٚمٕمتؿ قمٚمٞمف ًمٙمٗمٞمتؿ ُمِم٘م٦م اًمرد، وؿمٛمٚمتٜم٤م رأومتٙمؿ، 

 . شًمٜم٘مديمؿ ُمٜمحًك آظمرويم٤من 

وًمٙمٜمف سمٕمد ذًمؽ ٓ يذيمر إٓ أُمقرًا شم١ميمد ُم٤م ىم٤مًمف ذم طمقاره ُمع اًمّمحٗمل اهلقًمٜمدي،  

 وسمِمٙمؾ أيمثر شمٗمّمٞماًل وووقطم٤ًم.

وٓ ري٥م ذم أن اًمديمتقر هوش يدرك أيمثر ُمـ همػمه أن ُم٤م يٗمٝمٛمف اًم٘م٤مرئ ُمـ احلقار  

راء هذا احلقار، وم٤مًم١ًمال اًمذي أضمراه ُمٕمف اًمّمحٗمل اهلقًمٜمدي هق مت٤مُم٤ًم ُم٤م رُمك إًمٞمف ُمـ و

هق: عم٤مذا يًتٝمؾ اقمتذاره سمام يقطمل أن اًم٘م٤مرئ ىمد أظمٓم٠م اًمٗمٝمؿ؟ واجلقاب: إن أؾمٚمقب 

اًمديمتقر هوش ي٘مقم ىمٌؾ يمؾ رء قمغم اهت٤مم اعمخ٤مـم٥م ـ شمٚمقحي٤ًم وشمٚمٛمٞمح٤ًم ـ سمٕمدم ومٝمؿ 
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 آرائف وٟمٔمري٤مشمف. 

حم٤مضشمف ذم  وإليْم٤مح هذه احل٘مٞم٘م٦م ٓ سم٠مس سم٢مًم٘م٤مء ٟمٔمرة إمم ُم٤م طمدث ىمٌؾ ُمدة، إصمر

ضم٤مُمٕم٦م اًمًقرسمقن طمقل )اًمٕمالىم٦م سملم اإلؾمالم واًمديٛم٘مراـمٞم٦م(، وسمٕمد ذًمؽ شمؿ ٟمنم ٟمص 

هذه اعمح٤مضة ُمٙمتقسم٤ًم قمغم أٟمف ُمـ إقمداد سمٕمض اجل٤مُمٕمٞملم، صمؿ سم٤مدر اًمًٞمد اًمديمتقر حمٛمد 

ؾمٕمٞمد هبٛمـ پقر سم٤مإلضم٤مسم٦م قمـ اعمقاوٞمع اًمقاردة ذم هذه اعمح٤مضة ـمٌ٘م٤ًم ًمذًمؽ اًمٜمّص 

أمل يٙمـ ُمـ »ذًمؽ اومتتح اًمديمتقر هوش ٟم٘مده ًمٚمديمتقر هبٛمـ پقر ىم٤مئاًل: اعمٜمِمقر، وسمٕمد 

إضمدر سمٙمؿ ىمٌؾ اًمٜم٘مد أن شمًٛمٕمقا حم٤مضيت اًمتل أًم٘مٞمتٝم٤م ذم ضم٤مُمٕم٦م اًمًقرسمقن سم٤ٌمريس، 

واًمتل اؾمتٖمرىم٧م شمًٕملم دىمٞم٘م٦م، وقمدم آيمتٗم٤مء سمتٚمؽ اخلالص٦م اًمٜم٤مىمّم٦م اًمتل أقمده٤م 

، صمؿ أظمذ سمتقوٞمح شوأىمؾ اطمتامًٓ ًمٚمخٓم٠م؟اجل٤مُمٕمٞمقن، ًمٞمٖمدو ٟم٘مديمؿ أيمثر ٟمٗمٕم٤ًم وىمقة، 

 آرائف.

وُمـ اًمقاوح أن أومْمؾ اًمٓمرق اًمتل يٛمٙمـ ًمٚمديمتقر هبٛمـ پقر اًمقصقل ُمـ ظمالهل٤م  

إمم اًمٜمص اًمٙم٤مُمؾ عمح٤مضة اًمديمتقر هوش هق ُمقىمٕمف اخل٤مص قمغم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م، 

وهذا ُم٤م ىم٤مم سمف اًمديمتقر هبٛمـ پقر، وًمٙمٜمف مل جيد هٜم٤مك ؾمقى اًمٜمص اًمذي أقمّده 

اجل٤مُمٕمٞمقن، مم٤م يث٧ٌم أن اًمديمتقر هوش ُمٕمؽمف سمّمح٦م إومٙم٤مر اًمقاردة ومٞمف، وي٘مّر 

 سمٜمًٌتٝم٤م إًمٞمف، وإٓ ومٝمؾ يٕمٜمل إدراضمٝم٤م قمغم ُمقىمٕمف اًمِمخيص همػم ذًمؽ؟!

وًمٙمـ إهؿ ُمـ ذًمؽ أٟمف طمٞمٜمام أظمذ سمتقوٞمح ُمراده، وسمٞم٤من ُم٤م أؿمٙمؾ ومٝمٛمف قمغم  

دت ذم شمٚمؽ اخلالص٦م اًمٜم٤مىمّم٦م اًمتل اًمديمتقر هبٛمـ پقر، مل يذيمر إٓ شمٚمؽ اعمٓم٤مًم٥م اًمتل ور

أقمّده٤م اجل٤مُمٕمٞمقن، مم٤م يث٧ٌم أن اًمٜمص اًمذي أقمده اجل٤مُمٕمٞمقن مل يٙمـ ٟم٤مىمّم٤ًم، سمؾ يم٤من أُمٞمٜم٤ًم 

 ودىمٞم٘م٤ًم.

واًمذي يًتٕمرض مجٞمع أضمقسمتف ذم ُمقاضمٝم٦م ُمٜمت٘مديف ـمقال اًمٕم٘مديـ اعمٜمٍمُملم ُيدرك  

مل يتقصٚمقا إمم يمٜمف ُمراده؛ أٟمف ذم هم٤مًمٌٞم٦م هذه إضمقسم٦م يًتٝمؾ يمالُمف سمام يقطمل أن اًمٜم٤مىمديـ 

إُم٤م سم٥ًٌم قمدم ىمراءة اًمٜمّص سمدىم٦م؛ أو سم٥ًٌم وح٤مًم٦م ُمٕمٚمقُم٤مشمف؛ أو ٕؾم٤ٌمب ُأظمرى، صمؿ 
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يدظمؾ اًمديمتقر هوش ذم شمقوٞمح آرائف، وًمٙمٜمف ٓ ي٠ميت سمٌمء ضمديد همػم ُم٤م أدريمف 

ٟم٤مىمدوه ويمتٌقا اٟمت٘م٤مداهتؿ قمغم أؾم٤مؾمف، صمؿ ي٠مُمؾ هذه اعمّرة أن يٙمقن اًمٜم٤مىمدون ىمد ٟمجحقا ذم 

 ومٝمؿ يمالُمف!

وًمذًمؽ ٟمٚمٗم٧م اٟمت٤ٌمه اًمذيـ يت٤مسمٕمقن أومٙم٤مر اًمديمتقر هوش إمم هذه اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م  

ٚم٧م ومٞمف، وحتقًم٧م إمم ـمٌٞمٕم٦م وؾمجّٞم٦م.  اًمتل يٜمتٝمجٝم٤م، وم٢مهن٤م؛ ًمٙمثرة ُم٤م يًتٕمٛمٚمٝم٤م، ىمد شم٠مصَّ

 

 !!ْعس١ٜ ضسٚؽ ٚنالّ َػسنٞ قسٜؼ

وش ود سمٕمد هذه اعم٘مدُم٦م، وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمتٝمؿ اًمتل يٙمٞمٚمٝم٤م اًمديمتقر ه 

ُمٜمت٘مديف، وم٢من ًم٥ّم وقمّم٤مرة يمالُمف ذم هذا اًمٌح٨م هق أن اًمٙمت٤مب اعمقضمقد سملم أيديٜم٤م 

وٟمٕمرومف سم٤مؾمؿ اًم٘مرآن ُم٤م هق إٓ جمٛمققم٦م ُمـ إًمٗم٤مظ واًمٕم٤ٌمرات اًمتل صدرت قمـ 

، وًمٞم٧ًم ٟم٤مزًم٦م ُمـ قمٜمد اهلل سمتقؾمط ضمؼميؾ إُملم قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل. وسمٕم٤ٌمرة ‘اًمٜمٌل

، وإن اًم٘مرآن ًمٞمس يمت٤مسم٤ًم شاهلل، وإٟمام هق يمالم حمٛمد إن اًم٘مرآن ًمٞمس يمالم»أيمثر ساطم٦م: 

 ؾماموي٤ًم، وإٟمام هق يمت٤مب أريض. 

وًمٞمس هذا اًمٙمالم ضمديدًا، سمؾ هق ىمديؿ ىمدم اًمرؾم٤مًم٦م ٟمٗمًٝم٤م، ومٛمٜمذ أن ٟمزل اًمقطمل  

قمغم رؾمقل اهلل، وسمدأ سمتالوة اًم٘مرآن، وإسمالهمف ًمٚمٜم٤مس، واضمٝمف اًمٙمٗم٤مر واعمٕم٤مدون سم٢مٟمٙم٤مر 

، ُمٕمتؼميـ أهن٤م أؿمٕم٤مٌر ص٤مدرة قمـ جمٜمقن؛ ‘خص اًمٜمٌل حمٛمديمالم اهلل، وٟمًٌتف إمم ؿم

ًمٞمحرومٝمؿ ويٍمومٝمؿ قمام يم٤من يٕمٌد آسم٤مؤهؿ وأضمدادهؿ إىمدُمقن. ومل ي٘متٍم إُمر قمغم 

 ُم١مُمـ يمٗم٤مر ىمريش، ومٛمٜمذ أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤ًم وإمم اًمٞمقم شمٜم٘مًؿ اعمجتٛمٕم٤مت اًمٌنمي٦م إمم

وُمٜمٙمر ًمٙمقن اًم٘مرآن يمت٤مسم٤ًم ؾماموي٤ًم، وإٓ ُٔمـ مجٞمع اًمٜم٤مس سمٜمٌّقة حمٛمد. وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: 

إن اًمذي يٛمٞمز اعمًٚمٛملم ـ ُمٜمذ قمٍم اًمّمح٤مسم٦م إمم يقُمٜم٤م هذا ـ قمـ همػم اعمًٚمٛملم هق أن 

، ذم طملم يذه٥م ‘اعمًٚمٛملم يٕمتؼمون اًم٘مرآن يمالم اهلل اًمذي ضمرى قمغم ًم٤ًمن حمٛمد

ًم٘مرآن يمت٤مسم٤ًم ص٤مدرًا قمـ ٟمٗمس حمٛمد. وذم احل٘مٞم٘م٦م ٓ يٛمٙمـ اًمٕمثقر قمغم همػمهؿ إمم اقمت٤ٌمر ا
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ُمـ يٜمٙمر أصؾ وضمقد يمت٤مب سم٤مؾمؿ اًم٘مرآن، يمام ٓ يِمؽ أطمد ذم أٟمف ضمرى قمغم ًم٤ًمن اًمٜمٌل 

، يٙمٛمـ ذم أن أسم٤م × ، إٟمام آظمتالف سملم اعمٜمٙمر واعم١مُمـ، وسملم أيب هل٥م وقمكم‘حمٛمد

ٔي٤مت، وٟمًٌٝم٤م إمم اهلل، ًمٞم٧ًم ؾمقى يمٚمامشمف، هل٥م يم٤من يذه٥م إمم أن ُم٤م ضم٤مء سمف حمٛمد ُمـ ا

سم٠من مجٞمع ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمٌل ُمـ اًم٘مرآن إٟمام ٟمزل قمٚمٞمف ُمـ قمٜمد اهلل × ذم طملم آُمـ قمكم

 شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم. 

وًمق أٟمٜم٤م دم٤موزٟم٤م أسم٤م هل٥م وأُمث٤مًمف ممـ يم٤من يٜمٓمٚمؼ ذم آرائف ُمـ ظمٚمٗمٞم٦م قمدائٞم٦م طم٤مىمدة 

ٛمد ؿمخّم٤ًم زاهدًا قم٤مسمدًا شم٘مٞم٤ًم وواضمدًا ًمقضمدٟم٤م قمغم ـمقل اًمت٤مريخ ُمـ يم٤من يرى ذم اًمٜمٌل حم

ًمٚمٙمثػم ُمـ اعمٚمٙم٤مت واًمًج٤مي٤م إظمالىمٞم٦م، وًمٙمـ هؾ يٙمٗمل هذا آقمت٘م٤مد ذم اقمت٤ٌمر 

اًمِمخص ُمًٚماًم؟ يمال، ومال ه١مٓء اعمٕمت٘مدون سمٜمزاه٦م حمٛمد قمغم اعمًتقى إظمالىمل 

قمقن ذًمؽ ٕٟمٗمًٝمؿ، وٓ اعمًٚمٛمقن يٕمتؼموهنؿ ُمـ اعمًٚمٛملم، وُم٤م ذًمؽ إٓ ٕهن ؿ ٓ يدَّ

 يٕمؽمومقن ًمٚم٘مرآن سمٙمقٟمف يمالم هلل.

وسمذًمؽ يتْمح أن احلد اًمٗم٤مصؾ سملم اإلؾمالم وقمدُمف هق آقمت٘م٤مد سمٙمقن اًم٘مرآن يمالم  

اهلل أو يمالم حمٛمد؛ وًمذًمؽ وم٢من اًمٙمالم اًمذي ي٘مقًمف اًمديمتقر هوش يٕمد ُمـ اعم٤ًمئؾ 

ر،  اقمتؼمٟم٤م إؾم٤مؾمٞم٦م واعمحقري٦م ذم اًمديـ اإلؾمالُمل، سمحٞم٨م ًمق أٟمٜم٤م؛ ٕي ؾم٥ٌم أو ُمؼمِّ

ض اعم٤مئز سملم اإلؾمالم وقمدُمف، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: إّن ذًمؽ  اًم٘مرآن يمالم حمٛمد وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقِّ

ؾمٞم١مدي إمم اهنٞم٤مر اًمٌٜم٤مء اإلؾمالُمل، وحتقًمف ُمـ ديـ إمم ُمذه٥م أظمالىمل سمنمي، يمام هق 

 طم٤مل اًمٙمثػم ُمـ اعم٤ًمًمؽ إظمرى. 

ؼ اًمقطمل ومٝمؾ يٕمل اًمديمتقر هوش شمٌٕم٤مت أىمقاًمف وآرائف واحلٙمؿ اًمذي أصدره سمح 

 واًم٘مرآن؟ 

ُمـ ظمالل شمتٌع اعم٤ميض اًمٗمٙمري ًمٚمديمتقر هوش ٟم٘مٓمع سم٠مٟمف ُمدرك مت٤مُم٤ًم ًمتٌٕم٤مت 

أىمقاًمف، وهذا ُم٤م ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمف ٓطم٘م٤ًم، أُم٤م هٜم٤م ومٕمٚمٞمٜم٤م ىمٌؾ يمؾ رء ُمٜم٤مىمِم٦م حمتقى آرائف 

 طمقل اًمقطمل واًم٘مرآن.
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يمل يث٧ٌم اًمديمتقر هوش أن اًمقطمل ُمٜمٌثؼ ُمـ وضمقد اًمٜمٌل حمٛمد، وأٟمف ًمٞمس ؾمقى  

اًمتقطمٞمد سم٤معمٕمٜمك إقمؿ،  وافثٕٜٚٔ:اًمٕمروم٤من؛ إوػ: يمالُمف، يدظمؾ ُمـ ظمالل سمقاسمتلم: 

 وظم٤مص٦م اًمتقطمٞمد إومٕم٤مزم.

ىمد سمٚمٖم٧م ُمـ  ‘أُم٤م طمّمٞمٚم٦م يمالُمف ذم اًمٌٕمد اًمٕمروم٤مين ومٝمل أن ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل حمٛمد 

اعمراطمؾ واعمراشم٥م واًمٙمامٓت اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م درضم٦م اؾمتحؼ ُمٕمٝم٤م اًمٗمٜم٤مء وآحت٤مد ذم ذات اهلل 

وأرضمق قمدم إؾم٤مءة ومٝمؿ يمالُمل هذا، وم٢من »، وًمٙمل ٓ ُي٤ًمء ومٝمٛمف ىم٤مل: ٤ٌمرك وشمٕم٤مممشم

هذا آحت٤مد اعمٕمٜمقي ُمع اهلل ٓ يٕمٜمل صػمورة اًمٜمٌل إهل٤ًم، ومٝمذا آحت٤مد احت٤مد حمدود سمحدود 

أن »، وسمذًمؽ يًتٜمت٩م شاًمٜمٌل وحمتقاه اًمٌنمي، وًمٞمس سمام هلل ُمـ ؾمٕم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ذم إسمٕم٤مد

اًم٘مرب إمم اهلل واًمٗمٜم٤مء ومٞمف ذم درضم٦م يٖمدو ُمٕمٝم٤م يمالُمٝمؿ قملم يمالم اهلل، أوًمٞم٤مء اهلل ُمـ 

ٌّف وسمٖمْمف ، وىم٤مل أيْم٤ًم: شوأُمرهؿ وهنٞمٝمؿ وطمٌٝمؿ وسمٖمْمٝمؿ قملم أُمر اهلل وهنٞمف وطم

وُمع ذًمؽ وم٢من هذا اًمٌنم ىمد اصٓمٌغ سمّمٌٖم٦م اهلل، وحتغم سم٠موص٤مومف، طمتك ارشمٗمٕم٧م »

يمؾ ُم٤م ي٘مقًمف يمالُم٤ًم ًمف، وذم اًمقىم٧م اًمقؾم٤مئط ـ طمتك ضمؼميؾ ـ سمٞمٜمف وسملم اهلل، وأوحك 

ٟمٗمًف ومٝمق وطمل، وهق يمالم اهلل، وسمذًمؽ يرومض اًمديمتقر هوش اًمرواي٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمتل 

أُم٤م أٟم٤م »، صمؿ ي٘مقل: شاًمٜمٌل جمرد وؾمٞمٚم٦م، شمٜم٘مؾ اًمٜمداء اًمذي يّمٚمٝم٤م ُمـ ظمالل ضمؼميؾ»شمرى 

ؿمخص اًمٜمٌل هق  وم٢من»، وذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمقطمل شوم٠مرى ًمٚمٜمٌل دورًا حمقري٤ًم ذم إسمداع اًم٘مرآن

 .شيمؾ رء، ومٝمق اعمٌدع، وهق اعمٜمت٩م

وذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمامهٞم٦م اًمقطمل ُمـ ـمريؼ اًمتقطمٞمد إومٕم٤مزم وم٢من ًم٥م يمالُمف أٟمف ٓ يرشم٤مب  

، ويمام أن شأن يمؾ ُم٤م حيدث ذم اًمٕم٤ممل إٟمام ي٘مع سمٕمٚمؿ اهلل وإذٟمف وإرادشمف»أي ُمقطّمد ذم 

                                                 
 ( طمقاره ُمع هقسمٜمغ.9)

 ( صحٞمٗم٦م يم٤مريمزاران.4)

 ( طمقاره ُمع هقسمٜمغ.1)

 ( صحٞمٗم٦م يم٤مريمزاران.7)
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سم٢مذن اهلل وإرادشمف، يٛمٙمـ اًم٘مقل  اًمتٗم٤مح ٓ يثٛمر إٓ قمغم ؿمجرة اًمتٗم٤مح، ويٙمقن ذًمؽ

 ، وٓ يٙمقن ذًمؽ إٓ سم٢مذن اهلل وإرادشمف. ‘أيْم٤ًم: إن اًمقطمل يٜمٌثؼ ُمـ ٟمٗمس اًمٜمٌل حمٛمد

وًمدى ُمٜم٤مىمِم٦م هذه اًمٜمٔمري٤مت ٟمذقمـ هب٤م ًمٚمقهٚم٦م إومم، صمؿ ٟمقاصؾ اًمٌح٨م ًمٜمرى هؾ  

ذم  ؾمٞمث٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م أو ٓ؟! ٓ خيٗمك أٟمف ًمٞمس هٜم٤مك ُمـ جي٤مري اًمديمتقر هوش

ومـ اإلهب٤مم وإًم٘م٤مء اًمٙمالم اًمذي حيتٛمؾ قمدة أوضمف، سمحٞم٨م إٟمف ي٘مقل اًمٌمء وٓ ي٘مقًمف، يمام 

أٟمف أصمٜم٤مء يمالُمف ويمت٤مسم٤مشمف يزرع ًمٜمٗمًف قمدة خم٤مرج، ومٕمغم اًمذيـ يت٤مسمٕمقن آراءه، ويًٕمقن إمم 

ُمٕمروم٦م احل٘مٞم٘م٦م، أن يدىم٘مقا ذم اعم٠ًمًم٦م؛ يمل ٓ يٜمٝمزُمقا أُم٤مم شمٕمدد اعمح٤مُمؾ اًمتل يِمحـ هب٤م 

 ف.يمالُم

 

 اإلٜٗاّ ٚاإلبٗاّ يف نالّ ضسٚؽ سٍٛ خطأ ايكسإٓ

واعم٠ًمًم٦م اًمتل ٟمريد اًمتٕمرض هل٤م هٜم٤م هل )إُمٙم٤من شمٓمرق اخلٓم٠م إمم اًم٘مرآن(، وهق ُم٤م  

إذن ذم اًم٘مرآن ضمٜم٦ٌم سمنمي٦م، مم٤م »يٚمقح ُمـ يمالُمف، طمٞم٨م ؾم٠مًمف اًمّمحٗمل اهلقًمٜمدي ىم٤مئاًل: 

ي٘مدم ضمقاسم٤ًم سحي٤ًم . وىمد يم٤من سم٢مُمٙم٤من هوش أن شيٕمٜمل إُمٙم٤من اخلٓم٠م ذم اًم٘مرآن

وواوح٤ًم قمـ هذا اًم١ًمال، إٓ أٟمف سمدًٓ ُمـ إسمداء ٟمٔمريتف قمٛمد إمم إًم٘م٤مء اًمٙمرة ذم ُمٚمٕم٥م 

يـ، طمٞم٨م ىم٤مل:  ذم اًمرؤي٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م ٓ يٛمٙمـ ًمٚمخٓم٠م أن يتٓمرق إمم اًم٘مرآن، وأُم٤م »اعمٗمنِّ

يـ ممـ يذه٥م إمم قمّمٛم٦م اًم٘مرآن ذم اعم٤ًمئؾ اًمدي ٜمٞم٦م اًمٌحت٦م طم٤مًمٞم٤ًم ومٝمٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اعمٗمنِّ

وم٘مط، ُمـ ىمٌٞمؾ: صٗم٤مت اهلل، واحلٞم٤مة سمٕمد اعمقت، وأؾمس اًمٕم٤ٌمدة، ظمالوم٤ًم ًمٚمٛم٤ًمئؾ 

ٓ أقمت٘مد أن اًمٜمٌل يم٤من »، صمؿ خيتؿ يمالُمف سم٤مًم٘مقل: شاعمتٕمٚم٘م٦م هبذا اًمٕم٤ممل واعمجتٛمع اإلٟم٤ًمين

يتحدث سمٚمٖم٦م قمٍمه ذم طملم يم٤من ًمف قمٚمؿ وُمٕمروم٦م أظمرى، سمؾ إٟمف يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم سمام ي٘مقًمف 

ر أن قمٚمٛمف يم٤من أيمثر ُمـ طم٘م٤ًم، وم٘مد يم ٤مٟم٧م شمٚمؽ هل ًمٖمتف، ويم٤من ذًمؽ هق قمٚمٛمف، وٓ أشمّمقَّ

قمٚمؿ أهؾ قمٍمه طمقل إرض واًمٙمقن واجلٞمٜم٤مت اًمقراصمٞم٦م، ومٚمؿ يٙمـ يٕمرف اًمٕمٚمقم اًمتل 
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ظم٤مً  رًا أو ُم١مرِّ  . شٟمٕمرومٝم٤م ٟمحـ طم٤مًمٞم٤ًم، وهذا ٓ يّي سمرؾم٤مًمتف؛ ٕٟمف يم٤من ٟمٌٞم٤ًم، ومل يٙمـ ُمٗمٙمِّ

ـ ـ دون أن يٍمح سم٢مُمٙم٤من شمٓمرق اخلٓم٠م إمم اًم٘مرآن ـ وسمذًمؽ يٙمقن هوش ىمد متٙم 

ُمـ ص٥ّم ُمٕمت٘مده ذم ىم٤مًم٥م قم٤ٌمرات ومجؾ حتتٛمؾ قمدة وضمقه، وإًم٘م٤مئٝم٤م ذم ذهـ 

اعمخ٤مـم٥م. ويٙمٛمـ اًمده٤مء ذم هذا إؾمٚمقب أٟمف ؾمقف يٛمّٙمٜمف ُمـ اخلروج ُمـ ظمالل 

 اًمٗمجقات اًمتل شمريمٝم٤م ذم يمالُمف!

 اًم٘مرآن وقمٚمؿ اًمٜمٌل( يًػم وذم ضمقاسمف ًمٚمِمٞمخ اًمًٌح٤مين طمقل )شمٓمرق اخلٓم٠م إمم 

اعمراد ُمـ اخلٓم٠م هل شمٚمؽ إُمقر »اًمديمتقر هوش قمغم ذات اًمٜمٝم٩م، ومٞم٘مقل ذم اًمٌداي٦م: 

اًمتل شمٕمد ظمٓم٠م ُمـ وضمٝم٦م اًمٜمٔمر اًمٌنمي٦م، أي قمدم آٟمًج٤مم ُمع اعمٕمٓمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمدى 

، صمؿ ىمدم سمٕمض اًمتقوٞمح٤مت ذم ذيؾ قمٜمقان )شمٓمرق اخلٓم٠م إمم اًم٘مرآن وقمٚمؿ شاًمٌنم

وًمٙمـ مل يتْمح ُمـ ظمالل ذًمؽ ُم٤م إذا يم٤من هٜم٤مك ظمٓم٠م ذم اًمٜمص اًم٘مرآين سمِمٙمؾ  اًمٜمٌل(،

طم٘مٞم٘مل أم ٓ، وإن يم٤من ىمد أعمح إًمٞمف! وذم اخلت٤مم، وحت٧م قمٜمقان )قمدم اٟمًج٤مم فمقاهر 

اًم٘مرآن ُمع اًمٕمٚمقم اًمٌنمي٦م(، يًتٕمرض اًمديمتقر هوش آراء خمتٚمػ اًمِمخّمٞم٤مت، صمؿ 

ٟمًج٤مم ـ اًمِمديد أطمٞم٤مٟم٤ًم ـ سملم اًمٔمقاهر ٓ ُمٗمر ًمٜم٤م ُمـ آقمؽماف سمقضمقد قمدم آ»ي٘مقل: 

، وهق يٕمد أي٤مت اعمِمٛمقًم٦م عمثؾ هذا احلٙمؿ ُمـ )ضمٜمس اًمٕمروٞم٤مت(، شاًم٘مرآٟمٞم٦م واًمٕمٚمؿ

اًمتل ٓ شمدظمؾ وٛمـ ٟمٓم٤مق )رؾم٤مًم٦م اًمٜمٌل وٟمداء اًمديـ إصٞمؾ(، صمؿ يٕمٚمـ سمٛمٜمتٝمك اًمٜمٌؾ 

 . شيٛمٙمـ همّض اًمٓمرف قمٜمٝم٤م ودم٤موزه٤م»ىم٤مئاًل: 

 ذم هذا اعمج٤مل سمام يكم: وقمٚمٞمف يٛمٙمـ شمٚمخٞمص يمالُمف  

ُم٤م دام ًمٚمٜمٌل دور حمقري ذم صٞم٤مهم٦م اًمقطمل، وسمام أن اًمٜمٌل سمنم شمًٞمٓمر قمٚمٞمف اًمٕمقاـمػ 

وإطم٤مؾمٞمس واًمٔمروف اعمٙم٤مٟمٞم٦م واًمزُم٤مٟمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م، وسمام أن قمٚمٛمف ٓ يتج٤موز ُمًتقى 

قمٚمقم قمٍمه، ًمذًمؽ ٓ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مر شم٠مصمػم قمقاـمػ اًمٜمٌل وأطم٤مؾمٞمًف، ويمذًمؽ ُمًتقاه 

                                                 
 ( طمقاره ُمع هقسمٜمغ.9)
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غم اًم٘مرآن، وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ يٛمٙمـ اًمٕمثقر قمغم سمٕمض أي٤مت اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمقاىمع، اًمٕمٚمٛمل، قم

 وًمٙمـ يٜمٌٖمل اًمت٤ًمُمح سمِم٠مهن٤م ودم٤موزه٤م وقمدم اًمؽميمٞمز قمٚمٞمٝم٤م واًمقىمقف قمٜمده٤م. 

 

 ْكد ضسٚؽ يف تٛظٝـ ايعسؾإ يف بػس١ٜ ايكسإٓ ٚخط٦٘

قمٜمٝم٤م وذم ُم٤م يكم ٟمذيمر مجٚم٦م ُمـ إؾمئٚم٦م اًمتل يتٕملّم قمغم اًمديمتقر هوش اإلضم٤مسم٦م  

 سمٍماطم٦م وووقح:

ـ إذا يم٤من اًمٜمٌل طم٤مئزًا قمغم ُم٤م ذيمره اًمديمتقر هوش ُمـ اعمراشم٥م اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م 9 

، وإن يمؾ ُم٤م ي٘مقًمف هق شيمالم اهلل»، طمتك أصٌح يمالُمف شوم٤مٟمٞم٤ًم ذم ذات اهلل»اًمتل ضمٕمٚمتف 

، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ هلذا اًمٙمالم أن يٙمقن قمرو٦م شيمالُمف اإلٟم٤ًمين ويمالم اهلل واًمقطمل»

اخلٓم٠م وخم٤مًمٗم٦م اًمٕمٚمؿ وأُمث٤مل ذًمؽ؟ وم٢مٟمٜم٤م إذا آُمٜم٤م سم٠من يمالم اًمٜمٌل هق قملم يمالم ًمٚمًٝمق و

اهلل مل يٕمد هٜم٤مك إُمٙم٤من ًمقرود اخلٓم٠م ومٞمف؛ وإذا ىمٚمٜم٤م سم٢مُمٙم٤من شمٓمرق اخلٓم٠م إمم يمالم اًمٜمٌل مل 

يٙمـ هٜم٤مك ُمـ ُمٕمٜمًك ٓقمت٤ٌمره يمالُم٤ًم هلل، ومٝمٜم٤مك شمٜم٤مؾم٥م قمٙمز سملم اإليامن سم٠مطمدمه٤م 

يامن هبام ي١مدي إمم اجلٛمع سملم اًمٜم٘مٞمْملم، وهق حم٤مل قمٜمد اًمٕم٘مالء وإٟمٙم٤مر أظمر، وإن اإل

 واعمٜم٤مـم٘م٦م، إٓ إذا يم٤من ًمٚمديمتقر هوش رأي آظمر ذم هذا اعمج٤مل.

وُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٢من أي٤مت اعمِمتٛمٚم٦م قمغم اعم٤ًمئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م أو اًمت٤مرخيٞم٦م أو  

ل واًمٔمروف آضمتامقمٞم٦م ىمد شمٙمقن ـ ـمٌ٘م٤ًم ًمٜمٔمري٦م هوش ـ قمرو٦م ًمٚمخٓم٠م أو عمِم٤مقمر اًمٜمٌ

اعمٙم٤مٟمٞم٦م واًمزُم٤مٟمٞم٦م اعمحٞمٓم٦م سم٤مًمٜمٌل، وأُم٤م أي٤مت اعمرشمٌٓم٦م سم٤معم٤ًمئؾ اًمديٜمٞم٦م اًمٌحت٦م، ُمثؾ: 

صٗم٤مت اهلل، واحلٞم٤مة سمٕمد اعمقت، وأؾمس اًمٕم٤ٌمدة، ومٚمٞم٧ًم يمذًمؽ، وهذا اًمٙمالم يٗمٝمؿ ُمٜمف 

أن سمٕمض يمالم اًمٜمٌل هق قملم يمالم اهلل، دون سمٕمْمف أظمر، وسمذًمؽ يتٌدل طمٙمٛمف اًم٤ًمسمؼ 

سم٠من يمالم اًمٜمٌل سمِمٙمؾ قم٤مم هق قملم يمالم اهلل، ويتحقل إمم أن سمٕمض يمالم اًمٜمٌل اًم٘م٤ميض 

 هق قملم يمالم اهلل.

ـ إذا آُمٜم٤م سم٢مُمٙم٤من شمٓمرق اخلٓم٠م إمم سمٕمض أضمزاء يمالم اًمٜمٌل أو اًمقطمل أو أي٤مت 4
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اًم٘مرآٟمٞم٦م ومٙمٞمػ يٛمٙمٜمٜم٤م اًمقصمقق سمّمح٦م اجلزء أظمر؟ ومٌٕمد أن ذه٥م اًمديمتقر هوش ذم 

شمٗمًػمه ًمٌٕمض أي٤مت إمم اقمت٤ٌمره٤م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمقاىمع يمٞمػ يٛمٙمٜمف إـم٤مر حتٚمٞمٚمف ًمٚمقطمل و

اًمقصمقق سمّمح٦م أي٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سمٕم٤ممل ُم٤م سمٕمد اعمقت؟ ومٝمؾ ؿم٤مهد شمٚمؽ اًمٕمقامل ووضمد 

أي٤مت اًمتل شمتحدث قمٜمٝم٤م ُمٜمٓمٌ٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م مت٤مُم٤ًم؟ وهٙمذا إُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٕم٤ٌمدات 

أن قم٤معم٤ًم ذم اًمٗمٞمزي٤مء ىم٤مل: إن  وصٗم٤مت اهلل. وهٜم٤م ٟمذيمر ُمث٤مًٓ ًمتقوٞمح ذًمؽ ومٜم٘مقل: ًمق

سمٕمض أراء اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م ًمٚمٕم٤ممل اًمٗمالين ظم٤مـمئ٦م، وأُم٤م اًمٌٕمض أظمر ُمٜمٝم٤م ومٝمق صحٞمح مت٤مُم٤ًم، 

وـم٤مًمٌٜم٤مه سم٤مًمدًمٞمؾ قمغم صمالصم٦م ومٚمٞمس أُم٤مُمف إٓ أن ي٘مقل: سمام أٟمٜمل قم٤ممل ذم اًمٗمٞمزي٤مء ُمثٚمف وم٘مد 

ومث٧ٌم قمٜمدي صح٦م  ًمٚمتجرسم٦م ووم٘م٤ًم عمٕمٓمٞم٤مت قمٚمؿ اًمٗمٞمزي٤مء، ٤مدرؾم٧م آراءه، وأظمْمٕمتٝم

سمٕمْمٝم٤م، وظمٓم٠م سمٕمْمٝم٤م أظمر، وشمٙمقن هذه اإلضم٤مسم٦م ُمٕم٘مقًم٦م وُمٜمٓم٘مٞم٦م، وًمق أضم٤مب سمٖمػمه٤م 

ًمٙم٤من ضمقاسمف شمٕمًٗمٞم٤ًم ويمالُم٤ًم اقمت٤ٌمـمٞم٤ًم وهمػم ُم٘مٌقل سم٤معمرة. وهٙمذا إُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم 

اًمديمتقر هوش، وم٢مٟمف إذا أراد إصم٤ٌمت صح٦م سمٕمض آي٤مت اًم٘مرآن اعمتٕمٚم٘م٦م سمّمٗم٤مت اهلل 

ًمٕم٤ممل أظمر وأُمث٤مل ذًمؽ ومٚمٞمس أُم٤مُمف إٓ أن ي٘مقل: سمام أٟمٜمل سمٛمًتقى اًمٜمٌل واحلٞم٤مة ذم ا

حمٛمد ذم ُمٕمروم٦م قم٤ممل اعمٚمٙمقت واًمٗمٜم٤مء ذم ذات اهلل، وىمد ُمررت سمٕم٤ممل أظمرة، ًمذًمؽ ُأذقمـ 

سم٠من ُم٤م ىم٤مًمف حمٛمد ذم هذا اخلّمقص ُمٓم٤مسمٌؼ عم٤م رأيتف، ظمالوم٤ًم ًممي٤مت إظمرى اًمتل 

 دي٨م!وضمدهت٤م ُمٖم٤ميرة عمٕمٓمٞم٤مت اًمٕمٚمؿ احل

إن ُم٤م ؾمٞمّدقمٞمف اًمديمتقر هوش ذم اعمًت٘مٌؾ ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل، وًمٙمٜمف ُم٤م دام إمم اًمٞمقم  

ِع أٟمف سمٛمًتقى اًمٜمٌل ومٞمجدر سمف أن يقوح أٟمف ىمد شمقصؾ إمم وضمقد اخلٓم٠م ذم سمٕمض  مل يدَّ

ل أي٤مت اعمٖم٤ميرة ًمٚمٕمٚمؿ، ووم٘م٤ًم عمتٌٜمّٞم٤مشمف اعمٕمرومٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م، وقمٚمٞمف أيْم٤ًم أن يٌلّم أدواشمف اًمت

ٜمتف ُمـ إصم٤ٌمت صح٦م أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م إظمرى.  ُمٙمَّ

واحل٘مٞم٘م٦م هل أن اًمديمتقر هوش ُمـ ظمالل ىمقًمف سم٢مُمٙم٤من شمٓمرق اخلٓم٠م إمم سمٕمض  

ـ ُمـ طمٞم٨م يدري أو ٓ يدري ـ قمرو٦م ًمٚمتِمٙمٞمؽ، ويمام  آي٤مت اًم٘مرآن ىمد ضمٕمؾ اًم٘مرآن

شمٓمرق آي٦م  ٟمٕمٚمؿ وم٘مد ؾمٕمك أقمداء اإلؾمالم واًم٘مرآن ُمـ ظمالل ُأؾمٓمقرة اًمٖمراٟمٞمؼ إمم إصم٤ٌمت
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واطمدة وم٘مط إمم ىمٚم٥م اًمٜمٌل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من، ورهمؿ أن إقمداء ىمد أظمٗم٘مقا ذم ؾمٕمٞمٝمؿ هذا 

إٓ أهنؿ يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن طمجؿ اًمٗمتٜم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمثػمه٤م هذه اعمح٤موًم٦م ًمق يمت٥م هل٤م اًمٜمج٤مح، 

ومٚمق صم٧ٌم أن اًمِمٞمٓم٤من ىمد متٙمـ ُمـ إىمح٤مم آي٦م ُمـ قمٜمده وٛمـ آي٤مت اهلل شمٕم٤ممم وم٢من ذًمؽ 

اؾمٕم٤ًم أُم٤مم إُمٙم٤مٟمٞم٦م ٟمج٤مح اًمِمٞمٓم٤من ذم إىمح٤مم آي٦م صم٤مٟمٞم٦م وصم٤مًمث٦م، أو طمتك ؾمٞمٗمتح اًم٤ٌمب و

ؾمقرة يم٤مُمٚم٦م، سمؾ وعم٤مذا ٓ يٙمقن يمّؾ اًم٘مرآن ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٤ًم، وًمذًمؽ ٓ سمد ذم ُمثؾ هذه إسمح٤مث 

ُمـ اًمتدىمٞمؼ ذم اًمتٌٕم٤مت اعمٜمٓم٘مٞم٦م ًمٚمحٙمؿ اًمذي ٟمٓمٚم٘مف، وجي٥م قمدم ىمٍم اًمٜمٔمر قمغم 

ىمٚمٜم٤م سم٢مُمٙم٤من ظمٓم٠م آي٦م واطمدة أو ُمٖم٤ميرهت٤م ًمٚمٕمٚمؿ، اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٙمٛمٞم٦م ُمـ اعم٠ًمًم٦م، وم٢مٟمٜم٤م ًمق 

 وأٟمٙمرٟم٤م ىم٤مقمدة قمّمٛم٦م اًمٜمٌل، وم٢مٟمٜم٤م ؾمٜمٗمتح اًم٤ٌمب أُم٤مم اًمتِمٙمٞمؽ ذم اًم٘مرآن يمٚمف!

 

 ؟!نٝـ أدزى ضسٚؽ سكٝك١ ايٛسٞ ايٓاشٍ

ـ ًم٘مد حتدث اًمديمتقر هوش، سمٕمد اقمت٤ٌمره اًمٜمٌل هق اعمقضمد ًمٚمقطمل، قمـ آًمٞم٦م هذا 1

ًمٜمٌل ظم٤مًمؼ ًمٚمقطمل سمِمٙمؾ آظمر، وم٤مًمذي حيّمؾ قمٚمٞمف ُمـ إٓ أن ا»اًمقطمل ويمٞمٗمٞمتف، وم٘م٤مل: 

اهلل هق ُمْمٛمقن اًمقطمل، وًمٙمـ هذا اًمقطمل ٓ يٛمٙمـ سمٞم٤مٟمف ًمٚمٜم٤مس سمذًمؽ اعمْمٛمقن؛ ٕٟمف 

يٗمقق ُمًتقى ومٝمٛمٝمؿ، سمؾ هق ومقق ُمًتقى اًمٙمٚمامت، ومٝمذا اًمقطمل وم٤مىمد ًمٚمّمقرة، وقمغم 

يمام يٗمٕمؾ اًمٜمٌل أن يّمقهمف ذم إـم٤مر صقري؛ ًمٞمجٕمٚمف ذم ُمتٜم٤مول ومٝمؿ اجلٛمٞمع، ومٞم٘مقم 

 .شاًمِم٤مقمر سمّمٞم٤مهم٦م هذا اإلهل٤مم سم٠مدواشمف اًمٚمٖمقي٦م وأؾمٚمقسمف اخل٤مص

وأول ُم٤م يت٤ٌمدر إمم إذه٤من هق: يمٞمػ شم٠مشمك ًمٚمديمتقر هوش أن يٙمِمػ قمـ يمٞمٗمٞم٦م  

وآًمٞم٦م ٟمزول اًمقطمل؟ وسمٕم٤ٌمرة أووح: يمٞمػ شمقصؾ إمم أن ُم٤م ٟمزل ُمـ اهلل مل يٙمـ هق قملم 

؟ ومٝمؾ سح ًمف اًمٜمٌل ؿمخّمٞم٤ًم هبذه أًمٞم٦م اًم٘مرآن ويمٚمامشمف، وإٟمام هق )ُمْمٛمقن اًمقطمل(

ُمثاًل؟ أو أٟمف أدرك ذًمؽ ُمـ ظمالل ُمٙم٤مؿمٗم٦م ودمرسم٦م مم٤مصمٚم٦م؟ وُمٝمام يم٤من وم٢مٟمف جيدر سم٤مًمديمتقر 

                                                 
 ( طمقاره ُمع هقسمٜمغ.9)
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هوش أن يٌلّم ًمٜم٤م يمٞمػ شمقصؾ إمم هذه احل٘م٤مئؼ اًمٖمٞمٌٞم٦م واعم٤ًمئؾ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمتل مل يٙمـ 

ام ي٘مقًمف ويدقمٞمف دون ًمٖمػم اًمٜمٌل أن يدريمٝم٤م، طمتك ٓ يْمٓمر اعمخ٤مـم٥م إمم اإليامن سم

 ُمٓم٤مًمٌتف سمدًمٞمؾ! 

ومقق  ‘وُمـ ضمٝم٦م أظمرى يمٞمػ قمرف اًمديمتقر هوش أن )اعمْمٛمقن( اًمذي شمٚم٘م٤مه 

ُمًتقى ومٝمؿ اًمٜم٤مس، سمؾ ومقق ُمًتقى اًمٙمٚمامت؟ ومٝمؾ اـمٚمع قمغم يمٞمٗمٞم٦م وحمتقى ذًمؽ 

اعمْمٛمقن؟ ومٚمق ادقمك ؿمخص ُمثاًل سم٠من ذًمؽ )اعمْمٛمقن( يم٤من ذم هم٤مي٦م اًم٤ًٌمـم٦م واًمًٝمقًم٦م 

ٛمٞمع، إٓ أن اًمٜمٌل ىمد طمقًمف إمم ٟمص أيمثر شمٙمٚمٗم٤ًم وشمٕم٘مٞمدًا، ومام هق ضمقاب وُمٗمٝمقُم٤ًم ًمٚمج

اًمديمتقر هوش قمـ هذه اًمدقمقى؟؛ ٕٟمف إن ؾم٠مل ذًمؽ اعمدقمل: ُمـ أيـ قمروم٧م ذًمؽ 

 اعمْمٛمقن؟ ؾمٞم٘مقل ًمف: ُمـ طمٞم٨م قمرومتف أٟم٧م!

هق اعمْمٛمقن  ‘وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م أن اًمديمتقر هوش يٕمٚمؿ أن ُم٤م ٟمزل قمغم اًمٜمٌل حمٛمد 

ًمقطمل ظم٤مٍل ُمـ أي٦م صقرة، وًمٞمس هق قملم اًمٙمٚمامت اًم٘مرآٟمٞم٦م، وأن ذًمؽ وم٘مط، وأن ذًمؽ ا

اعمْمٛمقن ومقق ومٝمؿ اًمٜم٤مس، وأٟمف ُمـ ظمالل اعمٙم٤مؿمٗم٦م شمقصؾ إمم ُم٤م يم٤من جيقل ذم ٟمٗمس 

اًمٜمٌل، طمٞم٨م سم٤مدر إمم صٞم٤مهم٦م ذًمؽ اعمْمٛمقن ووم٘م٤ًم عمٕمٚمقُم٤مشمف اًمِمخّمٞم٦م ذم إـم٤مر اًمٙمٚمامت 

وٞمح ُمْمٛمقن )ؾمقرة يقؾمػ( اًم٘مرآٟمٞم٦م، ومٝمؾ يٛمٙمٜمف شمٜمقير إذه٤من ُمـ ظمالل شمق

 واًمقطمل اخل٤مزم ُمـ اًمّمقرة اًمتل ٟمزل هب٤م؟

ُم٤م دام يذه٥م إمم أن اًمٜمٌل حيّمؾ ُمـ اهلل قمغم وطمل  ـيمام يتٕملم قمغم اًمديمتقر هوش  

ر، ومٞم٘مقم سمّمٞم٤مهمتف وٟمٔمٛمف  أن جيٞم٥م قمغم اًم١ًمال اًمت٤مزم، وهق يمٞمػ ٟمجح اًمٜمٌل  ـهمػم ُمّمقَّ

وم٠مص٤مب اًمقاىمع، سمٞمٜمام أظمٗمؼ ذم آي٤مت ذم حتقيؾ ذًمؽ اعمْمٛمقن اًمٕم٤مم ذم سمٕمض أي٤مت 

أظمرى( ومقىمع ذم اخلٓم٠م وظم٤مًمػ احل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م؛ سم٥ًٌم شم٠مصمره سمٛمختٚمػ اًمٔمروف 

وإؾم٤ٌمب؟! ومٝمؾ يم٤من اعمْمٛمقن ومٞمٝم٤م ُمٕم٘مدًا ًمٚمٖم٤مي٦م سمحٞم٨م مل يتٛمٙمـ طمتك اًمٜمٌل ُمـ 

 ـوهق يٕمٚمؿ ُمًتقى ومٝمؿ اًمٜمٌل  ـومٝمٛمف؟ وهٜم٤م يرد ؾم١مال آظمر: أمل يٙمـ سم٢مُمٙم٤من اهلل شمٕم٤ممم 

يٜمزل قمٚمٞمف ذًمؽ اعمْمٛمقن سمِمٙمؾ يتٜم٤مؾم٥م وُمًتقى ُمدريم٤مت اًمٜمٌل، يمل ٓ ئمٝمر ذم  أن
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 ُم٤م سمٕمد ُمـ يّمقغ ًمف ذًمؽ اعمْمٛمقن؟!

أو رسمام ُمـ إومْمؾ حلؾ هذه اعمِمٙمٚم٦م أن ٟمتّمقر أن ذًمؽ اًم٘مًؿ ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م  

اًمتل يزقمؿ اًمديمتقر هوش ظمٚمقه٤م ُمـ يمؾ ٟم٘مص أو ظمٓم٠م ي٘مقم قمغم اعمْمٛمقن اًمٕم٤مم 

ىمٌؾ اهلل، وأُم٤م ذًمؽ اًم٘مًؿ اًمذي أص٤مسمف اخلٚمؾ وم٘مد أًمٗمف اًمٜمٌل ُمـ قمٜمده، دون  اًمٜم٤مزل ُمـ

 أن يتٚم٘مك أّي ُمْمٛمقن ُمـ ىمٌؾ اهلل، وًمذًمؽ شم٠مصمَّر سمح٤مٓشمف اًمٜمٗمًٞم٦م وفمروومف اًمٌٞمئٞم٦م!

وإهؿ ُمـ ذًمؽ أّن قمغم اًمديمتقر هوش أن يٌلّم هذه اًمٜم٘مٓم٦م، وهل أٟمف سمٕمد أن يم٤من  

ختٚمػ إؾم٤ٌمب ذم قمٛمٚمٞم٦م شمّمقير وصٞم٤مهم٦م ذًمؽ ذًمؽ اعمْمٛمقن اًمٕم٤مم قمرو٦م ًمٚمت٠مصمر سمٛم

اعمْمٛمقن ومٚمامذا مل يتقلَّ اهلل شمٕم٤ممم؛ ًمٚمحٞمٚمقًم٦م دون اًمقىمقع ذم هذه اعمِم٤ميمؾ، إٟمزال اًم٘مرآن 

قمغم ٟمحق ُم٤م هق قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمٚمامت اًمتل يم٤من يريده٤م ُمـ ذًمؽ اعمْمٛمقن، دون شمرك هذه 

سمٞم٦م ومخّقل ٟمٌٞمف اًم٘مٞم٤مم ؟ هؾ يم٤من اهلل ضم٤مهاًل سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمر‘اعم١ًموًمٞم٦م قمغم قم٤مشمؼ اًمٜمٌل

هبذه اعمٝمٛم٦م؛ يمل ٓ ي٘مع ذم إظمٓم٤مء اًمٌالهمٞم٦م اعمحتٛمٚم٦م؟ وهؾ يم٤من يٕمجز قمـ طمٗمظ آي٤مشمف 

ًمق ٟمزًم٧م ُمـ ىمٌٚمف قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمٚمامت؟ ومٕمغم يمؾ طم٤مل يتٕملم قمغم اًمديمتقر 

 هوش أن ي٠ميت سم٠مدًم٦م قم٘مٚمٞم٦م وُمٜمٓم٘مٞم٦م قمغم شمٚمؽ إومٙم٤مر.

 

 !!١ايػعس ْٚعس١ٜ بطط ايتذسب١ ايٓبّٜٛ

واحل٘مٞم٘م٦م أن اًمديمتقر هوش؛ عم٤م يم٤من قم٤مضمزًا قمـ رومع ُمًتقى ومٝمٛمف وإدرايمف ًمُٙمٜمْف  

اًمقطمل، يمام ٓ يًع همػمه أن يٗمٕمؾ ذًمؽ أيْم٤ًم، ومٝمق ُمْمٓمر إمم اًمتِم٨ٌم هبذه اًمتٛمثٞمالت 

ُمرادي هق »واًمتِمٌٞمٝم٤مت، اًمتل ُيٜمِْزل اًمٜمٌل ُمـ ظمالهل٤م إمم ُمًتقى اًمِمٕمراء، طمٞم٨م ي٘مقل: 

ِمٕمر اعمٚمٛمقؾم٦م واإلسمداع اًمٗمٜمل سمِمٙمؾ قم٤مم؛ ًمدرك فم٤مهرة اًمقطمل آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٔم٤مهرة اًم

. وهذا سم٤مًمتحديد ُم٤م هنك قمٜمف اًم٘مرآن سمِمدة، شاًمٖمري٦ٌم واًمتٕمرف قمٚمٞمٝم٤م سمِمٙمؾ أومْمؾ

                                                 
 ( ضمقاسمف ًمٚمِمٞمخ اًمًٌح٤مين.9)
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وأيمد قمغم إٟمٙم٤مره ساطم٦م، ومٜمٗمك أن شمٙمقن هٜم٤مك راسمٓم٦م أو قمٚم٘م٦م سملم اًمقطمل واًمِمٕمر، 

ت اًم٘مرآن، وم٢مٟمف إلصم٤ٌمت ويٛمٙمـ ومٝمؿ إسار اًمديمتقر هوش ذم ذه٤مسمف إمم ظمالف شم٠ميمٞمدا

ٟمٔمريتف ذم )سمًط اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م( ُمْمٓمر إمم قم٘مد ُم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمٜمٌقة واًمِمٕمر، ومام هل 

 أؾم٤مًمٞمٌف ًمٚمقصقل إمم هذه اًمٖم٤مي٦م؟ 

يًٕمك اًمديمتقر هوش ذم سمداي٦م إُمر إمم اًمتٚمقيح سم٠من ُمراده ُمـ اًمتٛمثٞمؾ سم٤مًمِمٕمر هق  

طمٞم٨م ٟمًتٕملم سم٤مًمٙمثػم ُمـ إُمثٚم٦م جمرد شم٘مري٥م اعم٠ًمًم٦م إمم اًمذهـ، يمام ٟمّمٜمع يمثػمًا، 

ًمتقوٞمح سمٕمض إُمقر، دون أن شمٙمقن شمٚمؽ آؾمتٕم٤مرة وذًمؽ اًمتٛمثٞمؾ هق قملم ُمقوقع 

سمحثٜم٤م. وهٙمذا يٗمتح اًمديمتقر هوش اًمٓمريؼ أُم٤مُمف، إٓ أٟمٜم٤م سمٕمد اًمتدىمٞمؼ ذم مجٞمع ُمقاـمـ 

لم اًمِمٕمر يمالُمف ٟمدرك أٟمف سمٕمد شمٚمؽ اخلٓمقة إومم يًٕمك ضم٤مدًا إمم إصم٤ٌمت اًمٕمٚم٘م٦م واًمٕمٞمٜمٞم٦م سم

، شوم٤مًمٜمٌل حيّس ُمثؾ اًمِم٤مقمر مت٤مُم٤ًم أن ىمقة ظم٤مرضمٞم٦م شمًتحقذ قمٚمٞمف»واًمقطمل، ومٞم٘مقل: 

ومٞم٘مقم يمام يٗمٕمؾ اًمِم٤مقمر سمّمٞم٤مهم٦م هذا اإلهل٤مم سم٠مدواشمف اًمٚمٖمقي٦م وأؾمٚمقسمف اخل٤مص، وُم٤م »

إن اًمقطمل إهل٤مم، وهق يم٤مًمتجرسم٦م اًمتل خيقوٝم٤م اًمِمٕمراء »، شيتقومر ًمف ُمـ قمٚمؿ وصم٘م٤موم٦م

. وًمق أٟمٜم٤م دىم٘مٜم٤م ذم هذه شُمثؾ اًمقطمل، ومٝمق اؾمتٕمداد وىمرحي٦مإن اًمِمٕمر »، شواًمٕمروم٤مء

اًمٙمٚمامت ًمقضمدٟم٤م أن اًمديمتقر هوش ٓ يريد شم٘مري٥م فم٤مهرة اًمقطمل إمم اًمذهـ ُمـ 

ظمالل شمِمٌٞمٝمٝم٤م سم٤مًمِمٕمر، وإٟمام ي٘مقل: إن اًمٜمٌقة ٟمقع ُمـ اًمِمٕمر، وًمٙمٜمف يؽمىمك ويٌلّم سمٕمض 

ـ ظمالل أصؾ يمالُمف وٟمٔمريتف اًمٗمقراق سملم اًمقطمل واًمِمٕمر ُمـ طمٞم٨م اًمرشم٦ٌم، إٓ أٟمف ُم

ي١ميمد قمغم أهنام طم٘مٞم٘م٦م واطمدة، وم٤مًمقطمل ؿمٕمر، سمؾ إٟمف حيتؾ اًمّمدارة اًمِمٕمري٦م، واًمِمٕمر 

 وطمل، وًمٙمٜمف ذم أدٟمك ُمًتقي٤مت اًمقطمل، ومٝمام طم٘مٞم٘م٦م واطمدة، وًمٙمٜمٝم٤م شمِمٙمٞمٙمٞم٦م. 

ي٘مقل اًمديمتقر هوش ُمـ ظمالل سمٞم٤من هذه اعم٠ًمًم٦م: إن ُمراده يمِمػ اًمرُمقز  

٤مل اًمقطمل واًمٜمٌّقة، إٓ أن ُم٤م ي٘مقم سمف ذم احل٘مٞم٘م٦م إٟمام هق شمًٌٞمط وشمقوٞمح ه اًمٙمالم ذم جم

                                                 
 ( طمقاره ُمع هقسمٜمغ.9)
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اعم٠ًمًم٦م، وم٢مٟمف ي٘مقل: إن اًمرؤي٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمتل ي٘مقم ومٞمٝم٤م ضمؼميؾ إُملم سمٛمٝمٛم٦م اًمقؾم٤مـم٦م ذم 

؛ ًمٞم٘مقم سمٜم٘مٚمف يمام هق إمم اًمٜم٤مس، ويمؾ هذه ‘شمٚم٘مل اًمٜمداء ُمـ اهلل وحتقيٚمف إمم حمٛمد

٤مت، ذم طملم أن إُمر مل يٙمـ هبذا اًمتٕم٘مٞمد، وم٤مًمقطمل إُمقر ُمِمحقٟم٦م سم٤مٕهار واعمٖمّٞمٌ

ُمٜمٌثؼ ُمـ ٟمٗمس اًمٜمٌل، يمام يٜمٌثؼ اًمِمٕمر ُمـ ٟمٗمًٞم٦م اًمِم٤مقمر، وشمٜمٌثؼ اًم٘مّم٦م ُمـ ٟمٗمس 

اًمٙم٤مشم٥م. وقمٚمٞمف ـمٌ٘م٤ًم ًمٜمٔمري٦م هوش ٓ يقضمد ذم اًمٌلم أي ّه ًمٜمٙمقن سمح٤مضم٦م إمم 

د شمّؿ شمْمخٞمٛمٝم٤م اًمقصقل إًمٞمف وايمتِم٤مف يمٜمٝمف، وإٟمام هق قمٛمٚمٞم٦م ُم٠مًمقوم٦م جلٛمٞمع اًمٜم٤مس، وىم

وإوٗم٤مء طم٤مًم٦م ُمـ اًمني٦م قمٚمٞمٝم٤م، ومٙمام أن اعمقًمقي وطم٤مومظ اًمِمػمازي وهمػممه٤م ُمـ 

اًمِمٕمراء واًمٙمت٤مب وإدسم٤مء خيٓمر اعمْمٛمقن ذم أذه٤مهنؿ أوًٓ )أو يٚمٝمٛمقن(، وُمـ صمؿ 

يٕمٛمدون إمم هذا اعمْمٛمقن اًمٕم٤مم ويٕمٛمٚمقن قمغم صٞم٤مهمتف وشمّمقيره سمام يتقومر ًمدهيؿ ُمـ 

٤مٕؾمٚمقب اًمذي يٕمرومقٟمف واًمٕمٚمؿ اًمذي قمٜمدهؿ، ومٝمٙمذا إُمر اؾمتٕمداد وذوق وىمرحي٦م سم

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٜمٌل، وم٢مٟمف يٜم٩ًم قمغم ذات اعمٜمقال، وهذا يمّؾ ُم٤م ذم إُمر! وـمٌٕم٤ًم ٓسمد ُمـ 

اًمتدىمٞمؼ ذم هذا اعمج٤مل، وقمدم آٟمخداع سم٠مًمٗم٤مفمف اعمٕمًقًم٦م اًمتل يًتخدُمٝم٤م ذم اًمثٜم٤مء قمغم 

أن اًمٜمٌل ىمد سمٚمغ ُمـ اعمراشم٥م اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م  ، وسمٞم٤من ُمراشمٌف ودرضم٤مشمف، ومال ؿمؽ ذم‘اًمٜمٌل

درضم٦م مل يٌٚمٖمٝم٤م طمتك اعمالئٙم٦م، إٓ أن اًمديمتقر هوش ي٘مقل هذا اًمٙمالم احلؼ ويريد سمف 

 سم٤مـماًل، ومال سمد ُمـ دمريد يمالُمف ُمـ زظم٤مرومف، واإلسم٘م٤مء قمغم ضمقهر ُمقوققمف وأصٚمف. 

ىمٞم٤مم اًمٜمٌل إٟمف ُمـ ظمالل ٟمٗمل ٟمزول اًمٜمداء اإلهلل سمقاؾمٓم٦م ضمؼميؾ قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل، و 

سم٢مسمالهمف إمم اًمٜم٤مس، ي١مؾمس ًم٘م٤مقمدة ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٜمٌّقة؛ ًمٞمٗمتح ُمـ ظمالهل٤م ٟم٤مومذة ًمٜمٔمريتف ذم 

 )سمًط اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م( جلٛمٞمع أسمٜم٤مء اًمٌنم.

وذم هذا اًمًٞم٤مق يًٕمك ذم اًمٌداي٦م إمم شمٕمريػ )اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م(، ويمٚمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أن  

ًمٙمت٤مسم٦م وهمػمه٤م ُمـ احل٤مٓت اًمروطمٞم٦م اًمتجرسم٦م ٓ شمٕمٜمل إيمؾ واًمٜمقم واًم٘مت٤مل واًمٙمالم وا

اعمتٜمققم٦م؛ يم٤مًمٖمْم٥م واحلزن واعمح٦ٌم وُم٤م إمم ذًمؽ؛ ٕن هذه إُمقر يِمؽمك مجٞمع اًمٜم٤مس 

ذم دمرسمتٝم٤م. وإن هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتج٤مرب هل اًمتل حتدد إسمٕم٤مد اًمٌنمي٦م ذم وضمقد اًمٜمٌل، 
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ـ. إذًا ُم٤م ُمٕمٜمك وهق ُم٤م يًتٜمد إًمٞمف اًمٜمٌل ٟمٗمًف ذم اًمت٠ميمٞمد قمغم يمقٟمف سمنمًا ُمثؾ أظمري

)اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م(؟ ٓ يٛمٙمـ هلذه اًمتجرسم٦م إٓ أن شمٕمٜمل ؿمٞمئ٤ًم ظم٤مص٤ًم ضمدًا، سمحٞم٨م إن اًمٜمٌل 

طملم يتقصٚمقن إمم هذه اًمتجرسم٦م يّمٌحقن ُمـ  ‘إسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك وحمٛمد

إمم هذه اًمتجرسم٦م ٓ يٛمٙمـ قمّدهؿ ُمـ إٟمٌٞم٤مء  ا)إٟمٌٞم٤مء(، وأُم٤م همػمهؿ ومام داُمقا مل يّمٚمق

ٟم٧م ُمراشمٌٝمؿ اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٕمروم٤مٟمٞم٦م. وإن هذه اًمتجرسم٦م اخل٤مص٦م ًمٞم٧ًم ؾمقى ٟمزول ُمٝمام يم٤م

ْؿ ُيقَحك إَِلَّ ﴿اًمقطمل قمغم ذًمؽ اًمِمخص، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُُ ُِ ْث ٚ َبَؼٌ مِّ َٕ اَم َأ َّٕ )اًمٙمٝمػ:  ﴾ُؿْؾ إِ

991 .) 

إٓ أن اًمذي ُيٗمٝمؿ ُمـ يمالم اًمديمتقر هوش هق أن اًمٜم٤مس يم٤مٟمقا إمم اًمٞمقم يتّمقرون  

ارشم٤ٌمط ظم٤مص ُمكمء سم٤مٕهار، ي٘مقم ومٞمف ُمٚمؽ يدقمك ضمؼميؾ ـ وهق ُمقضمقد أن اًمقطمل 

، ويرى هوش ‘سم٤مًمٗمٕمؾ ـ سمٜم٘مؾ يمٚمامت وقم٤ٌمرات حمددة ُمـ اهلل شمٕم٤ممم إمم اًمٜمٌل حمٛمد

أن هذا ُم٤م يم٤من يتّمقره اًمٜمٌل ٟمٗمًف، طمٞم٨م ضم٤مء ذم سمداي٦م ُم٘م٤مل )سمًط اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م(: 

دمرسم٦م اًمقطمل اًمٜمٌقي، وذهٌقا إمم أن اًمٜمٌل اؾمتٜمد يم٤ٌمر قمٚمامئٜم٤م إمم اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م و»

ؿمخص حيّمؾ قمغم اًمٕمٚمقم ُمـ ىمٜمقات ظم٤مص٦م ًمٞم٧ًم ذم ُمتٜم٤مول همػمه، إذًا وم٤معم٘مّقم 

ًمِمخّمٞم٦م وٟمٌّقة إٟمٌٞم٤مء، ورصٞمدهؿ اًمقطمٞمد، ًمٞمس ؾمقى اًمقطمل، أو ُم٤م يّمٓمٚمح قمٚمٞمف 

ف وي٘مذف ، وذم هذه اًمتجرسم٦م يرى اًمٜمٌل ويم٠مّن ؿمخّم٤ًم ي٠ميت إًمٞمشاًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م»طم٤مًمٞم٤ًم سمـ 

ذم روقمف ٟمداًء، وي٠مُمره سم٢مسمالهمف إمم اًمٜم٤مس، وحيّمؾ ًمذًمؽ اًمٜمٌل وصمقق وي٘ملم سمذًمؽ، 

ٚمف ًمٚم٘مٞم٤مم سم٤معمٝمٛم٦م اعمٚم٘م٤مة قمغم قم٤مشم٘مف ًمقطمده، ُمٝمام يم٤مٟم٧م  ويٛمتٚمؽ ُمـ اًمِمج٤مقم٦م ُم٤م ي١مهِّ

، شيم٠منّ ». ُمـ ظمالل هذه اًمٕم٤ٌمرات، وظم٤مص٦م ًمٗمظ شاًمٔمروف واًمّمٕم٤مب وُمٝمام يم٤من اًمثٛمـ

اًمديمتقر هوش ىمقًمف: إٟمف ذم اًمقاىمع مل ي٠مِت إمم اًمٜمٌل ؿمخص  ٟمدرك سمقوقح أن ُم٤م يريد

طمٞم٨م »ضمؼميؾ، ومل يٜم٘مؾ إًمٞمف يمالُم٤ًم ُمـ قم٤ممل اعمٚمٙمقت، سمؾ إن هذا ُم٤م يم٤من يتّمقره اًمٜمٌل، 

 .شيرى ويم٠من ؿمخّم٤ًم ي٠ميت إًمٞمف وي٘مذف ذم روقمف ٟمداًء...

٦م اًمٜمٌّقي٦م( إذا مل يٙمـ هٜم٤مك ُمـ ي٠ميت إمم اًمٜمٌل ًمٞم٘مذف ذم روقمف ٟمداًء ومام هل )اًمتجرسم 
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إذن؟ طم٤مصؾ يمالم اًمديمتقر هوش ذم هذا اًمِم٠من هق أن هذه اًمتجرسم٦م ًمٞم٧ًم ؾمقى 

اٟمٌٕم٤مصم٦م قمروم٤مٟمٞم٦م ي٘مقم اًمٜمٌل إصمره٤م سمٌٞم٤من يمٚمامت وأُمقر، وهل اًمتل ٟمٕمرومٝم٤م يمآي٤مت ًمٚم٘مرآن، 

وسمذًمؽ ؾمٞمتحقل اًمقطمل ذم ٟمٔمري٦م اًمديمتقر هوش ُمـ يمقٟمف طم٘مٞم٘م٦م ظم٤مرضمٞم٦م إمم 

ًمق أٟمٜمل ىمٚم٧م سمٕمدم »الم اًمديمتقر هوش ىمقًمف: إره٤مص٤مت داظمٚمٞم٦م، طمٞم٨م ضم٤مء ذم يم

يرون  اظمتالف اًمداظمؾ واخل٤مرج ُمـ وضمقد اًمٜمٌل، ومذًمؽ ٕن اعمقطمديـ احل٘مٞم٘مٞملم

طمْمقر اهلل ذم وضمقد اًمٜمٌل وظم٤مرضمف سمٜمٗمس اًمٜم٦ًٌم، ومٚمٞمس هٜم٤مك ُمـ ومرق سملم ٟمزول 

ؾ اًمقطمل قمغم اًمٜمٌل ُمـ ظم٤مرضمف أو اٟمٌٕم٤مصمف ُمـ داظمٚمف، ومٝمؾ اهلل ظم٤مرج وضمقد اًمٜمٌل؟! وه

 .ش اًمٜمٌل سمٕمٞمد قمـ اهلل؟!

وإذا آُمٜم٤م سمٜمٔمري٦م اًمديمتقر هوش وم٢من يمؾ إٟم٤ًمٍن يٛمٙمٜمف أن خيقض دمرسم٦م قمروم٤مٟمٞم٦م،  

ٍر ذم اًمّمٜم٤مقم٦م إدسمٞم٦م،  ويٛمٙمٜمف شمدويـ هذه اًمتجرسم٦م سمام يٛمتٚمٙمف ُمـ ىمرحي٦ٍم ؿمٕمري٦م أو شمٌحُّ

 وقمٚمٞمف يٛمٙمـ جلٛمٞمع اًمٜم٤مس ظمقض هذه )اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م(.

 

  ؟!أّ ْؿٞ ايتذسب١ ايٓب١ٜٛ بطط ايتذسب١ ايٓب١ٜٛ

وقمٚمٞمف ٟمّمؾ سمذًمؽ إمم ٟمتٞمج٦م ُم٤م ؾماّمه اًمديمتقر هوش ذم ٟمٔمريتف )سمًط اًمتجرسم٦م  

اًمٜمٌقي٦م(، وم٢مهن٤م ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م ًمٞم٧ًم ؾمقى )ٟمٗمل اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م( وإٟمٙم٤مره٤م، ومٕمٜمدُم٤م يٖمػم 

اًمديمتقر هوش ُمٗمٝمقم اًمقطمل ُمـ ارشم٤ٌمط ظم٤مرضمل سملم اًمًامء وإرض، يمام هل اًمرؤي٦م 

ٚمٞمدي٦م، اًمتل يتقؾمط ومٞمٝم٤م ُمٚمؽ ُم٘مرب، ُمثؾ: ضمؼميؾ، وحيقهل٤م إمم اٟمٌٕم٤مصم٦م قمروم٤مٟمٞم٦م اًمت٘م

ٟمٗمًٞم٦م ًمٚمٜمٌل، ومٕمٜمده٤م ٓ شمٕمقد اعم٠ًمًم٦م ؿمٞمئ٤ًم ظم٤مص٤ًم ٟمدقمقه )اًمٜمٌقة(؛ ًمٜمتحدث سمٕمد ذًمؽ 

قمـ )اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقّي٦م(، ويٗمتح اًمٓمريؼ أُم٤مم )اًمٜمٌّقة اًمٕم٤مُم٦م(، اًمتل ؾمٞمتٛمٙمـ اًمديمتقر 

ة ًمٜمٗمًف، وي٘مدم ديقان ؿمٕمره ًمٚمٜم٤مس سمقصٗمف وطمٞم٤ًم، دون هوش سمٕمده٤م ُمـ ادقم٤مء اًمٜمٌقّ 

                                                 
 ( ضمقاسمف ًمٚمِمٞمخ اًمًٌح٤مين.9)
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أن ٟمتٛمٙمـ ُمـ اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف، ووم٘م٤ًم هلذه اًمٜمٔمري٦م! وذًمؽ طمٞمٜمام يدقمل أٟمف ىمد سمٚمغ ُمرشم٦ٌم 

قم٤مًمٞم٦م ذم اًمٕمروم٤من، وىمد ومٜمل ُمٕمٝم٤م ذم ذات اهلل، واحتد ُمٕمف، طمتك أهلٛمف اهلل ُمْم٤مُملم قم٤مُم٦م، 

ع اًمٌنم ادقم٤مء ذًمؽ، دون أن يٙمقن يٛمٙمـ رؤيتٝم٤م ذم أؿمٕم٤مره وُم٘م٤مٓشمف! سمؾ يٛمٙمـ جلٛمٞم

هٜم٤مك أي٦م إُمٙم٤مٟمٞم٦م ًمإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمٝمؿ، ووم٘م٤ًم ًمتحٚمٞمؾ اًمديمتقر هوش، وسمذًمؽ يٛمٙمـ أن 

يٙمقن ًمديٜم٤م طم٤مًمٞم٤ًم ُمـ إٟمٌٞم٤مء سمٕمدد ؾمٙم٤من اًمٙمرة إروٞم٦م، ي١مُمـ يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ سم٠مٟمف 

سمٜمٌقشمف  ٟمٌل، ووم٘م٤ًم ًمٜمٔمري٦م هوش، وٓ سم٠مس إن يمٗمر سمف أظمرون ُم٤م دام هق ُمقىمٜم٤ًم وقم٤معم٤مً 

سم٤مًمٕمٚمؿ احلْمقري، وإذا يمٜم٧م ٟمٌٞم٤ًم يٜمٌٕم٨م اًمقطمل ُمـ داظمكم ومام هل طم٤مضمتل إمم اشّم٤ٌمع 

وطمل ُمقؾمك وقمٞمًك وحمٛمد اًمداظمكم أيْم٤ًم، ومٙمؾ واطمد يتٌع وطمٞمف، ومٙمام أهنؿ ىمد 

 ظم٤موقا دمرسمتٝمؿ اًمٜمٌقي٦م، وم٘مد ظمْمتٝم٤م ُمثٚمٝمؿ ؾمقاء سمًقاء!

ٟمٌٞم٤مء سمٕمدد أومراد اًمٌنمي٦م وإذا يم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م )سمًط اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م( أن ٟمحّمؾ قمغم أ 

ومٛمٕمٜمك ذًمؽ هق قمدم وضمقد ٟمٌّل أصاًل، وإن اًمذيـ اّدقمقا اًمٜمٌقة ـ ـمٌ٘م٤ًم ًمٚمرؤي٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م ـ 

ُم٤م هؿ إٓ يمٖمػمهؿ ُمـ اًمٌنم، هم٤مي٦م ُم٤م هٜم٤مًمؽ أهنؿ أيمثر روطم٤مٟمٞم٦م وؿم٤مقمري٦م! وًمذًمؽ وم٢من 

اًمتجرسم٦م اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل اًمٙم٤مُمـ وراء ٟمٔمري٦م )سمًط اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م( ًمٞمس ؾمقى )ٟمٗمل 

 اًمٜمٌقي٦م(، وٟمًػ اًمٜمٌّقة ُمـ أؾم٤مؾمٝم٤م.

هذه هل اًمٖم٤مي٦م واهلدف اًمذي يم٤من اًمديمتقر هوش ُمٜمذ ؾمٜمقات يتٕم٘مٌف، وه٤م هق  

هـ ش، يمت٥م ُم٘م٤مًٓ ضم٤مء  9147أن يتٕم٘مٌٝم٤م سمِمٙمؾ أيمثر ووقطم٤ًم وساطم٦م، ومٗمل قم٤مم 

اًمتج٤مرب أًمٞم٧ًم اًمٓمرق إمم اهلل سمٕمدد أٟمٗمس اخلالئؼ، وقمٚمٞمف مل ي٠مِت اًمديـ ًمٞمقطّمد »ومٞمف: 

اإليامٟمٞم٦م ًمدى اًمٜم٤مس؛ ًمٕمدم إُمٙم٤من ذًمؽ أؾم٤مؾم٤ًم، ومٚمديٜم٤م دم٤مرب ديٜمٞم٦م سمٕمدد أسمٜم٤مء اًمٌنم؛ إذ 

ًمٙمؾ ؿمخص شمّمّقر قمـ اهلل، وسمٕم٤ٌمرة أيمثر قمروم٤مٟمٞم٦م: إن اهلل يتجغم ًمٙمؾ ؿمخص سمٜمحق ُمـ 

. وُمٜمذ ذًمؽ احللم أدرك اًمذيـ شإٟمح٤مء، ومٙمؾ هذه اًمتجٚمٞم٤مت حمؽمُم٦م، وىمد أىمّره٤م اًمديـ

ذه اًمٙمٚمامت أهن٤م شمٕمقد ذم ضمذوره٤م إمم ٟمٗمل اًمٜمٌّقة، وم٢مذا يم٤من يمؾ شمّمقر قمـ اهلل، دىم٘مقا ذم ه

ويمؾ دمرسم٦م ديٜمٞم٦م حمؽمُم٦م وُم٘مٌقًم٦م، ومٝمؾ شمٌ٘مك هٜم٤مك ُمـ طم٤مضم٦م إمم سمٕم٨م اًمرؾمؾ؟ وأّي طمّؼ 
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إطمراق قمجؾ اًم٤ًمُمري سمٕمد أن دمغم اهلل ومٞمف ًمٚم٤ًمُمري وأشم٤ٌمقمف؟ وهؾ ×  ظمّقل ُمقؾمك

اًمٕمزى ُمـ أهل٦م اًمتل طمٔمٞم٧م سمٛمٙم٤مٟم٦م ُم٘مدؾم٦م ذم هٜم٤مك ُمـ ُمؼمر ًمتحٓمٞمؿ اًمالت وهٌؾ و

اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م اًمتل ظم٤موتٝم٤م ىمريش، طمٞم٨م اقمتؼموه٤م ُمـ اًمٓمرق اًمٙمثػمة اعمقصٚم٦م إمم اهلل 

ذم دمرسمتف اًمديٜمٞم٦م إمم سمٕمض  ‘شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم؟ وطمتك ُمع اومؽماض وصقل اًمٜمٌل حمٛمد

 اًمٜمت٤مئ٩م ومٝمؾ ضم٤مء اًمديـ ًمٞمقطّمد سملم اًمتج٤مرب اًمديٜمٞم٦م ًمدى اًمٌنم؟!

صمؿ ذه٥م اًمديمتقر هوش إمم أسمٕمد ُمـ ذًمؽ، ومٌٕمد أن ىم٤مم ذم ُم٘م٤مل )سمًط اًمتجرسم٦م  

ْد َرآُه بُُِٕٚؾِؼ ﴿: اًمٜمٌقي٦م( سمٜمٗمل هذه اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمقاوح٦م واًمٍمحي٦م، طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم ََ َوَف

(، وهٙمذا أي٤مت إومم إمم اًمث٤مُمٜم٦م قمنم ُمـ ؾمقرة اًمٜمجؿ، أو٤مف 41)اًمتٙمقير:  ﴾ادٌُِغِ 

، وه٤م هق يٕمّقم ُم٠ًمًم٦م اًمقطمل اًمٜمٌقة، وهيٌط شٌل ويم٠من ؿمخّم٤ًم ي٘مؽمب ُمٜمفيرى اًمٜم»ىم٤مئاًل: 

هب٤م إمم ُمًتقى اإلهل٤مم اًمِمٕمري، أي ٟمٗمس دمرسم٦م اًمديمتقر هوش اًمِمخّمٞم٦م وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م 

 قمغم اًمقطمل واًمٜمٌّقة، طمٞم٨م شمٔمٝمر اعمراطمؾ اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ًمٜمٔمريتف ذم ٟمٗمل أصؾ اًمٜمٌقة.

وه٤م هق اًمديمتقر هوش يّمٗمف  يم٤من ُمنميمق ىمريش يدقمقن اًمٜمٌل )ؿم٤مقمرًا جمٜمقٟم٤ًم(، 

سمذات اًمتٝمٛم٦م، وًمٙمـ سم٠مؾمٚمقٍب ُمٌٓمَّـ، سم٤مًمثٜم٤مء اعمٝمذب اًمذي يّمؾ سمف إمم رشم٦ٌم )ُمٚمؽ 

اًمِمٕمراء(، وًمٙمٜمٜم٤م إذا دم٤موزٟم٤م اإلـم٤مر شمٌ٘مك اًمٜمتٞمج٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م واطمدة، وهل ٟمٗمل اًمٜمٌقة ذم 

ٍِ ﴿احل٤مًمتلم، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َْٖؾقَ ئُ ُيِريُدوَن َأن ُيْى ُٕقَر اهللِ بِ َْٖبك اهللُ إِّٓ قْا  ْؿ َوَي ِٓ َأن ُيتِؿَّ  اِه

ٚؾُِرونَ  َُ ِرَه اف ـَ  (.14)اًمتقسم٦م:  ﴾ُٕقَرُه َوَفْق 

  



 

 

 

 

 

 غطشٝات ضسٚؽ

 ٌٖ نؿس ضسٚؽ أّ أخطأ؟
 

 

ٌَِٚد ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ْ ِظ ٌَؼِّ َٔتٌَِّ  *َؾ ْقَل َؾ ََ قَن اف ًُ
ِّ َت ًْ ـَ َي ـَ َهَداُهُؿ افَِّذي َُْف ُأْوَفئَِؽ افَِّذي ًَ ًُقَن َأْح

ٌَِٚب   . (91 ـ94اًمزُمر: ) ﴾اهللُ َوُأْوَفئَِؽ ُهْؿ ُأْوُفقا آف

إن ُمـ اًمّمٕم٤مب اعمًتٕمّمٞم٦م ذم جم٤مل اًمديـ واًمٕمروم٤من، وطمتك اًمٗمٚمًٗم٦م، سمؾ واًمٕمٚمؿ 

أطمٞم٤مٟم٤ًم، هق اًمٌٕمد قمـ اًمٗمٝمؿ اًمٕمرذم، وآظمتالف ذم جم٤مل اًمتخ٤مـم٥م سملم اعمتٙمٚمؿ 

ًم٤ًمُمع، إُمر اًمذي يٕمرىمؾ اًمقصقل إمم ومٝمؿ احل٘مٞم٘م٦م، ويٕمٓمل ذريٕم٦م سمٞمد اعمٜم٤موم٘ملم وا

واًمذيـ ذم ىمٚمقهبؿ ُمرض، ويقومر هلؿ ومرص٦م ذم آٟم٘مْم٤مض قمغم ظمّمقُمٝمؿ وهذا 

سم٤مًمتحديد هق ُم٤م اسمتكم سمف ؾم٘مراط واحلالج واًمًٝمرودي وهم٤مًمٞمٚمق وآظمرون. وإن ؿمٓمرًا 

تٙمٚمؿ، واًمٗمٞمٚمًقف واعمتٙمٚمؿ، واًمٕم٤مرف يمٌػمًا ُمـ اًمٜمزاقم٤مت اعمحتدُم٦م سملم اعمحّدث واعم

واًمٗمٞمٚمًقف، واًمٗم٘مٞمف اًمٕم٤مرف واًمٗمٞمٚمًقف، وإصقزم واإلظم٤ٌمري، قمؼم شم٤مرخيٜم٤م 

                                                 
 اعمذهٌٞم٦م اًمٜم٘مدي٦م، وخمتّص سمٕمٚمقم اًم٘مرآن واًمٕم٘مٞمدة. سم٤مطم٨م ذم اًمدراؾم٤مت (9)
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وصم٘م٤مومتٜم٤م، وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ شمٙمٗمػم واهت٤مم سم٤مإلحل٤مد وحم٤موٓت اًم٘مْم٤مء قمغم اخلّمقم، يتؿ 

وردود قمؼم آؾمتٗم٤مدة ُمـ هذه اًمذرائع. وان احلقار اًمذي أسمداه اًمديمتقر هوش ُم١مظمرًا 

 اًمٗمٕمؾ اعمختٚمٗم٦م اًمتل أقم٘م٧ٌم هذا احلقار ؿم٤مهٌد قمغم ذًمؽ.

ىمٚمام ٟمجد ًمف ُمثٞماًل ذم هذا اًمقىم٧م، وذم  ‘إن حتّٛمس هوش وهٞم٤مُمف سم٤مًمٜمٌل إيمرم

جمتٛمع يدقمل مجٞمع أومراده وصاًل سمف، وُمـ اعمدهش أن يتٝمؿ هوش سم٢مٟمٙم٤مر اًمقطمل 

ة واًمتل شمتٓمٚم٥م سمحث٤ًم وٟم٘م٤مؿم٤ًم واًمٜمٌّقة وخم٤مًمٗم٦م اًم٘مرآن سم٥ًٌم ؿمٓمحٞم٤مشمف سمِم٠من اًمقطمل واًمٜمٌقّ 

 ـمقياًل.

 

 إؾػا٤ احلكٝك١ خط١٦ٝ املطتٓرئٜ!!

إن اًمذٟم٥م اًمذي اىمؽمومف هوش هق إومِم٤مؤه إهار قمٜمد ُمـ ٓ حيٗمٔمٝم٤م. وٓ سمد ُمـ 

اًمتذيمػم سم٠من هذه اعمٕمْمٚم٦م مل يًٚمؿ ُمٜمٝم٤م طمتك اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل، اًمذي ٓ يداٟمٞمف أطمد ذم 

ؼم اإلُم٤مم ىمٌؾ اًمثقرة يم٤مومرًا وٟمج٤ًًم، ويٕمٛمد إمم ُم٘م٤مُمف وشم٠مصمػمه آضمتامقمل، ومحٞمٜمام يٕمت

شمٓمٝمػم اإلٟم٤مء اًمذي ينمب ُمٜمف وًمده، سم٥ًٌم شمٕمروف ًمٌحقث همػم ُمتداوًم٦م ذم احلقزة، 

ُمثؾ: اًمٕمروم٤من واًمٗمٚمًٗم٦م، سمؾ طمتك وهق ذم هرم اًمًٚمٓم٦م، سمقصٗمف ىم٤مئدًا ًمٚمثقرة، يٛمٜمع ُمـ 

ٛمٝمقري٦م اإلؾمالُمٞم٦م؛ ىمٌؾ اعمتِمدديـ ذم احلقزة ُمـ ُمقاصٚم٦م شمٗمًػمه ًمٚم٘مرآن ذم إذاقم٦م اجل

ًمتٕم٤مروف ُمع اًمٜمٝم٩م واًمرؤي٦م اًمرؾمٛمٞم٦م ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ومال همراسم٦م ُمـ أن يقاضمف هوش 

هذا اهلجقم اًمقاؾمع ُمـ ىمٌؾ اًم٘مري٥م واًمٌٕمٞمد، ويتٕمّرض ًمِمتك اًمتٝمؿ. وىمد قمٚمؼ اإلُم٤مم 

إن »اخلٛمٞمٜمل ذم اإلضم٤مسم٦م قمـ آقمؽماو٤مت اًمتل وضّمٝم٧م إمم شمٗمًػمه ذم احلٚم٘م٦م إظمػمة: 

تالوم٤مت اًمتل حتدث أطمٞم٤مٟم٤ًم سملم اًمٕمٚمامء يٕمقد ؾمٌٌٝم٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم إمم قمدم إدراك سمٕمْمٝمؿ آظم

ًمٖم٦م اًمٌٕمض أظمر، إذ ًمٙمؾ ومئ٦ٍم ًمٖمتٝم٤م اخل٤مص٦م هب٤م...، يتٚمخص ضمقايب ذم قمدم رومض 

اجلٛمٞمع.... ، ومال يذهٌـ سمٙمؿ اًمٔمـ إمم أن يمؾ ُمـ شمٗمقه سمجٛمٚم٦م قمروم٤مٟمٞم٦م هق يم٤مومر 

ٟمف أأٟمٗمًٜم٤م ُمـ سمٕمض وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر...، وًمق  سم٤مًميورة....، إن ُمـ اإلضمح٤مف أن ٟمحرم
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صدر قمٜم٤م ُمثؾ هذه اًمٕم٤ٌمرات ـ قمغم ؾمٌٞمؾ آطمتامل ـ ٓ شم٘مقًمقا: ه٤م ىمد قمدَت عمثؾ هذه 

      .شاًمٙمٚمامت ُمـ ضمديد؛ إذ ٓ سمد ُمـ إقم٤مدهت٤م

يم٤من اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل & يٜمّمح سميورة ومتح هذا اًم٤ٌمب، إٓ أن اًمْمٖمقط يم٤مٟم٧م ُمـ 

 ٓمر ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إمم قمدم ُمقاصٚم٦م شمٗمًػمه.اًم٘مّقة واًمِمّدة سمحٞم٨م او

هذه احل٘مٞم٘م٦م اعم٠مؾم٤موي٦م ُم٤مصمٚم٦م ذم جمتٛمٕمٜم٤م اًمديٜمل، وٓ سمد أن ي٠ميت يقم ًمتٖمٞمػمه٤م؛ إذ يمٞمػ 

يرومع اعمجتٛمع اًمديٜمل ؿمٕم٤مر صمقرة اًمؼمجمٞم٤مت، وٓ يٓمٞمؼ ؾمامع اًمٙمٚمامت اعمخ٤مًمٗم٦م. وعم٤مذا ٓ 

احلٚمقل عمثؾ هذه اًمُٕم٘مد  ي٤ٌمدر اعمخٚمّمقن ُمـ اخلؼماء ذم اعمٕم٤مرف اًمديٜمٞم٦م إمم سمٞم٤من

واعمِم٤ميمؾ، طمتك يتٛمٙمـ اعمٗمٙمرون ُمـ سمٞم٤من آرائٝمؿ سمحري٦م يم٤مُمٚم٦م، سمٕمٞمدًا قمـ دوائر 

 اخلقف، ًمٜمِمٝمد اٟمتٕم٤مش وازده٤مر اًمٕمٚمؿ واحلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م ذم جمتٛمٕمٜم٤م؟

 

 تعّدد دٚاؾع املعازقني يًدنتٛز ضسٚؽ

ع اعمٕم٤مرولم ًمٚمتٗمٙمػم وـمٌٕم٤ًم ٓ سمد ُمـ أظمذ هذه احل٘مٞم٘م٦م سمٜمٔمر آقمت٤ٌمر، وهل أن دواوم

احلّر ٓ شمٜمٓمٚمؼ سم٠ممجٕمٝم٤م ُمـ اًمِمٕمقر اًمديٜمل واًمٌح٨م قمـ احل٘مٞم٘م٦م، يمام ٟمالطمظ ذًمؽ ذم 

اًمتٞم٤مرات اعمٜم٤مهْم٦م ًمرؤي٦م اًمديمتقر هوش، طمٞم٨م مل شمٙمـ ردود إومٕم٤مل قمغم وشمػمة 

واطمدة، وىمد رؾمؿ اعمخ٤مًمٗمقن أهداوم٤ًم وهم٤مي٤مت خمتٚمٗم٦م ذم إسمداء ُمقاىمٗمٝمؿ دم٤مهف؛ ومٝمٜم٤مك 

ًمديـ طم٘مٞم٘م٦م، وًمٙمٜمٝمؿ يتٌٜمقن اعمٗمٝمقم اًمت٘مٚمٞمدي واًمرؾمٛمل، ومال يٓمٞم٘مقن همٞم٤مرى قمغم ا

أىمقاًمف، وردوا قمٚمٞمف سمتٙمرار إضمقسم٦م اعمٕمٝمقدة؛ وهٜم٤مك ُمـ يِمٙمقن ُمـ قم٘مدة اًمٓمٛمقح، 

وسمرهمؿ أن أيمثرهؿ ٓ يٗمٝمؿ ُم٤م يٕمٜمٞمف اًمديمتقر هوش، اٟمتٝمجقا إؾمؽماشمٞمجٞم٦م ضب 

ٜمل، فمٜم٤ًم ُمٜمٝمؿ أن ذًمؽ يقومر اجلذور وإؾمس اًمتل شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م ٟمٔمري٦م اإلصالح اًمدي

قمٚمٞمٝمؿ ضب اًمٓمٌ٘م٤مت اًمقؾمٓمك واخل٤مرضمٞم٦م هلذا اًمتٞم٤مر، ومٕمٛمدوا إمم ـمرح هذا اًمٌح٨م 

                                                 
 ، اٟمتِم٤مرات ـم٤ٌمـم٤ٌمئل، ىمؿ، يب شم٤م.947ـ991ـ911اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل، شمٗمًػم ؾمقرة احلٛمد:  (9)
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اًمٕمٚمٛمل ذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم وإصم٤مرة اًمدمه٤مء سمٖمٞم٦م اًمقصقل إمم أهداومٝمؿ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م؛ أُم٤م 

اعمجٛمققم٦م اًمث٤مًمث٦م ومٝمؿ اًمذيـ يّمٓم٤مدون ذم اعمٞم٤مه اًمٕمٙمرة، وسمرهمؿ اومت٘م٤مرهؿ إمم اًمٗمٝمؿ 

ّمحٞمح عم٤م ي٘مقًمف هوش، سمؾ ٓ يرون ضورة ًمٗمٝمؿ ُمراده، وضمدوا ذم هذه إضمقاء اًم

اًم٘م٤ممت٦م ومرص٦م هلؿ ًمٚمتٔم٤مهر سم٤محلامس واًمٖمػمة اًمديٜمٞم٦م ذم ُمٝم٤ممج٦م ؿمخص أقمزل، قمًك أن 

 يٜم٤مًمقا طمٔمقة وؿمٞمئ٤ًم ُمـ طمٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م.

وُمٝمام يم٤من وم٢من اًمتٝمؿ وؿمحـ إضمقاء وشمقشمػمه٤م ٓ ي١مدي إٓ إمم شمِمقيف احل٘مٞم٘م٦م، 

حتك ًمق ٟمجح٧م هذه اًمًٞم٤مؾم٦م ذم إؾمٙم٤مت هوش ؾمتٔمٝمر ذم زُم٤من وُمٙم٤من آظمر قمغم وم

ًم٤ًمن ؿمخص آظمر، وشمٜمٙم٠م اجلراح ُمّرة أظمرى، ورسمام ؾمٞمٙمقن ذًمؽ قمغم يد ُمـ ٓ حيٛمؾ 

 أدٟمك همػمة قمغم اًمديـ. 

ُم٤م أىمّؾ اًمذيـ يٜمِمدون احل٘مٞم٘م٦م، ومقوٕمقا يمٚمامت هوش ذم رىمٕم٦م اإلُمٙم٤من، وؾمٕمقا 

 ٤مره٤م ومرص٦م ًمٙمِمػ احل٘مٞم٘م٦م، أو إسمٓم٤مل ٟمٔمري٦م ُمٕمرومٞم٦م. إمم حتٚمٞمٚمٝم٤م قمٚمٛمٞم٤ًم، واقمتٌ

وذم هذا اإلـم٤مر ٟمٕمٛمد ذم ُم٤م ي٠ميت إمم شمٌقي٥م ادقم٤مءات هوش اًمتل صدع هب٤م ُم١مظمرًا، 

ُمع ذيمر إدًم٦م اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م ذم هذا اعمج٤مل، واًمٗمروٞم٤مت، وٟم٘مد وُمٜم٤مىمِم٦م آرائف، قمًك أن 

طمٞم٨م ×  سمـ أيب ـم٤مًم٥مٟمّمؾ سمذًمؽ إمم احل٘مٞم٘م٦م، يمام أؿم٤مر إمم ذًمؽ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم

 . شاضسمقا سمٕمض اًمرأي سمٌٕمض يتقًمد ُمٜمف اًمّمقاب»ىم٤مل: 

 يٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ اًمٙمٚمامت اًمتل صدرت ُم١مظمرًا قمـ هوش إمم أرسمٕم٦م ُمدقمٞم٤مت:

 ـ اًمقطمل هق اإلهل٤مم.9

 ـ شمِمٌٞمف اإلسمداع اًمٜمٌقي سم٤مإلسمداع اًمِمٕمري. 4

 ـ شمدظمؾ اًمٜمٌل ذم أُمر اًمقطمل.1

 ـ إُمٙم٤من اخلٓم٠م ذم جم٤مل اًمقطمل.7

                                                 
 .774همرر احلٙمؿ:  (9)



 199 ........................... الفصل الثاني: قراءة نقدةة يف نظرةة د. سروش حو: الوحي

 ؾِٗ املطًُٕٛ سكٝك١ ايٛسٞ؟ نٝـ

سمام أن حمقر مجٞمع اًمٌحقث اعمٓمروطم٦م ُمـ ىمٌؾ هوش وخم٤مًمٗمتف شمٕمقد إمم )طم٘مٞم٘م٦م 

 اًمقطمل( ومٚمـ يٖمدوا سم٤مإلُمٙم٤من احلٙمؿ سمحٞم٤مدي٦م ُم٤م مل يتؿ شمقوٞمح هذه اعم٠ًمًم٦م. 

وىمد ـمرطم٧م أىمقال خمتٚمٗم٦م ذم خمتٚمػ اًمث٘م٤موم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م طمقل سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اًمقطمل. 

مم دراؾم٦م هذا اعمّمٓمٚمح ذم اعمج٤مل إديب واًم٘مرآين واًمٙمالُمل وًمذًمؽ ؾمٜمٕمٛمد هٜم٤م إ

 واًمٗمٚمًٗمل اًمٕمروم٤مين. 

يم٤من )اًمقطمل(، يٓمٚمؼ ذم اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م قمغم اإلؾمالم قمغم ٟمقع ُمـ آرشم٤ٌمط    

اخلٗمل واًمنيع سملم ؿمخّملم، أطمدمه٤م ُم١مصمر؛ وأظمر ُمت٠مصمر، ويٛمٙمـ هلذا آرشم٤ٌمط أن 

 سم٦م أو اإلؿم٤مرة.يتؿ قمؼم اعمِم٤مومٝم٦م أو اًمٙمت٤م

إن أهؿ ُم٤م حيدد ُمٕم٤ممل اًمقطمل اًم٘مرآين هق ُم٤مهٞم٦م آرشم٤ٌمط اًمرؾم٤مزم، وىمد قمؼم اًم٘مرآن 

سم٤مًمقطمل قمـ آرشم٤ٌمط اخلٗمل اًم٘م٤مئؿ سملم اهلل واإلٟم٤ًمن، وسملم اهلل واعمخٚمقىم٤مت، وسملم 

، وسملم اإلٟم٤ًمن ، وسملم اًمِمٞمٓم٤من واإلٟم٤ًمناعمالئٙم٦م واًمٌنم، وسملم اًمِمٞم٤مـملم ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ

 .اإلٟم٤ًمنو

وإن أهؿ اؾمتٕمامل ًمٚمقطمل ذم اًم٘مرآن هق اًمٜمداء اخلٗمل اخل٤مص سملم اخل٤مًمؼ وخمٚمقىم٤مشمف، 

، ، واًمٜمحؾ، وإرض، واًمًامواتوُمـ هٜم٤م أـمٚمؼ قمغم ارشم٤ٌمط اهلل سم٤معمالئٙم٦م

                                                 
 (.994)إٟمٕم٤مم:  ﴾يقحل بًوٓؿ إػ بًٍض زخرَف افَقل ؽروراَ ﴿ (9)

 (.949م: ﴾ )إٟمٕم٤مإن افنٔٚضغ فٔقحقن إػ أوفٔٚئٓؿ﴿ (4)

(1) ﴿ ًٚ ّٔ  (.99)ُمريؿ:  ﴾ؾٖوحك إفٔٓؿ أن شٌحقا بُرة وظن

 (.94)إٟمٗم٤مل:  ﴾إذ يقحل ربؽ إػ ادالئُٜ﴿ (7)

 (.94)ومّمٚم٧م:  ﴾وأوحك يف ـّؾ شامٍء أمرهٚ﴿ (1)

 (.1)اًمزًمزًم٦م:  ﴾بّٖن ربؽ أوحك ِلٚ﴿ (1)

 (.11)اًمٜمحؾ:  ﴾وأوحك رّبؽ إػ افْحؾ﴿ (4)
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 ، أٟمف وطمٌل.، وإٟمٌٞم٤مءوسمٕمض قم٤ٌمده اعمخٚمّملم واًمّم٤محللم

ٛملم وم٤مًمقطمل خيتص سم٤مًمٜمٌل، وقمد اًمقطمل إمم همػمه أُم٤م ذم ُمّمٓمٚمح اعمتٙمٚمٛملم ُمـ اعمًٚم

سم٥ًٌم آظمتالف اعم٤مهقي ًمٚمٛمتٚم٘ملم خمتٚمٗم٤ًم. وم٤معمتٙمٚمٛمقن إٟمام يرون آرشم٤ٌمط سملم اهلل وقم٤ٌمد 

، واؾمتٕمٛمٚمقا ًمٖمػم ذًمؽ قمٜم٤مويـ شوطمٞم٤مً »خمٚمّملم ًمف حلٛمؾ أقم٤ٌمء اًمرؾم٤مًم٦م واًمٜمٌّقة 

 ، وارشم٤ٌمـمف سم٤مجلامدات شٞمٗملاًمقطمل اًمقفم»أظمرى، وم٤مرشم٤ٌمط اهلل سم٤معمالئٙم٦م قمؼّم قمٜمف سمـ 

 ، وارشم٤ٌمـمف سم٠موًمٞم٤مئف شاًمقطمل اًمٖمريزي»، وارشم٤ٌمـمف سم٤محلٞمقاٟم٤مت سمـ شاًمقطمل اًمتٙمقيٜمل»سمـ 

 . شاإلًم٘م٤مء اخلٗمل»، وارشم٤ٌمط اًمٜم٤مس ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، واًمِمٞمٓم٤ميـ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، سمـ شاإلهل٤مم»سمـ 

ّد اًمقطمل ؿمٕمقرًا وذم اًمرؤي٦م اًمٙمالُمٞم٦م ُٕمث٤مل: اسمـ ظمٚمدون، أو اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، قمُ 

 ، ٓ يٛمٙمـ ًمٖمػم إٟمٌٞم٤مء اًمقصقل إمم يمٜمٝمف. ظمٗمٞم٤ًم وجمٝمقًٓ 

وذم ُمّمٓمٚمح اًمٗمالؾمٗم٦م ُيٕمّد اًمقطمل ٟمقع اؾمتٕمداد سمنمي، حيّمؾ قمٚمٞمف اًمٗمرد 

سم٤مًمتدري٩م، ُمـ ظمالل سمٚمقغ اًمٜمٗمس ُمرطمٚم٦م اًمتجّرد اًمٙم٤مُمٚم٦م، سمٕمٞمدًا قمـ آٟمٖمامس ذم 

 . ٚمقم قمغم ٟمحق إمج٤مزماًمِمٝمقات اجلًدي٦م، وقمٜمده٤م ؾمتٜمٙمِمػ ًمف مجٞمع اًمٕم

يرى اًمٗم٤مرايب واسمـ ؾمٞمٜم٤م واعمال صدرا وهمػمهؿ ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م أن اًمٕم٘مؾ اًمٗمٕم٤مل ًمٚمٕم٤ممل 

اًمروطم٤مين هق اًمذي يٛمّد يده ٟمحق اًمٌنمي٦م ًمرومٕمٝمؿ إمم اًمٕم٤ممل إقمغم، وسمذًمؽ وم٘مد ضمٕمٚمقا 

                                                 
ُٝ إػ احلقاريغ﴿ (9)  (.4)اًم٘مّمص:  ﴾وأوحْٔٚ إػ أّم مقشك﴿(. 999)اعم٤مئدة:  ﴾وإذ أوحٔ

 (. 41)إٟمٌٞم٤مء:  ﴾وجًِْٚهؿ أئّٜ هيدون بٖمرٕٚ وأوحْٔٚ إفٔٓؿ ؾًؾ اخلرات﴿ (4)

؛ وحمٛمد 9141، اٟمتِم٤مرات ؿمٗمؼ، 441ـ  491ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين، اإلهلٞم٤مت واعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م:  (1)

 .9114يري٧م طمقزة قمٚمٛمٞم٦م ىمؿ، ، ُمريمز ُمد44شم٘مل ُمّم٤ٌمح يزدي، راهٜمام ؿمٜم٤مد: 

، 911ـ  99اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد، شمّمحٞمح آقمت٘م٤مد سمّمقاب آٟمت٘م٤مد أو ذح قم٘م٤مئد اًمّمدوق:  (7)

 ُمٜمِمقرات اًمريض، ىمؿ.

 .9147، دومؽم اٟمتِم٤مرات اؾمالُمل، 971اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، اًمِمٞمٕم٦م ذم آؾمالم:  (1)

 ، ُم١مؾم٦ًم ٟمنم اؾمالُمل.419اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، هن٤مي٦م احلٙمٛم٦م:  (1)
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 . ُمـ اًمٕم٘مؾ اًمٗمٕم٤مل واًمروح إُملم وروح اًم٘مدس وقم٤ممل اعمٚمٙمقت ؿمٞمئ٤ًم واطمداً 

د يتقاصؾ ُمع اًمٕم٘مؾ اًمٗمٕم٤مل، وحيّمؾ ُمٜمف وي رى اًمٗمالؾمٗم٦م أن اإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ اعمتجرِّ

قمغم احل٘م٤مئؼ، وأٟمف هبذا اًمقطمل أو اإلهل٤مم يٌٚمغ ُمرشم٦ٌم اًمٜمٌّقة واإلُم٤مُم٦م أو اًمرئ٤مؾم٦م؛ ًمٞمٙمقن 

د اًمٗمٕم٤مل واعمخٚمقق همػم اعمتٙم٤مُمؾ  . واؾمٓم٦م سملم اًمٕم٘مؾ اعمجرَّ

ٕمروم٤مء ـ سمٜمحٍق خمتٚمػ قمٜمف ذم ُمّمٓمٚمح وىمد شمّؿ شم٘مرير ُمٗمٝمقم اًمقطمل ذم ُمّمٓمٚمح اًم

اًمٗمالؾمٗم٦م واعمتٙمٚمٛملم، طمٞم٨م إن اًمٕمروم٤مء ـ واٟمٓمالىم٤ًم ُمـ رؤيتٝمؿ طمقل آشمّم٤مل وآحت٤مد 

ذم اًمٕم٤ممل ـ ٓ حيٛمٚمقن اًمتٗمٙمٞمؽ اًمٔم٤مهري سملم اهلل واإلٟم٤ًمن، ويرون اًمٙمقن طم٘مٞم٘م٦م 

 ُمتٙم٤مُمٚم٦م وُمرشمٌٓم٦م سمٌٕمْمٝم٤م.

ويًتدًمقن ًمذًمؽ سم٤مٓحت٤مد ويرون أن اًمقطمل هق اشمّم٤مل واحت٤مد، وًمٞمس اٟمت٘م٤مل، 

ُل َوأِخرُ ﴿اًمِمٝمقدي سمٞمٜمٝمؿ وسملم اهلل، وآي٤مت، ُمـ ىمٌٞمؾ:  ِهُر ﴿، و﴾ُهَق إَوَّ َوافيَّٚ

ـُ  ٌَٚضِ  ﴾َواف
ٍ
ُمٜمٗمٙم٤ًم وُمٜمٗمّماًل  ـسمام ذم ذًمؽ اًمقطمل  ـ . وهؿ هبذا اًمِمٝمقد ٓ يرون أي رء

 ؿمٕم٤مقم٤ًم ُمـ ٟمقر احلؼ، وٓ يٛمٙمـ أن يٜمٗمّمؾ 
ٍ
 .قمٜمفقمـ اهلل، سمؾ يٕمتؼمون يمؾ رء

يمام يرى اًمٕمروم٤مء قمدم اؾمتثٜم٤مء اإلٟم٤ًمن ُمـ هذه اًم٘م٤مقمدة آرشم٤ٌمـمٞم٦م وآحت٤مدي٦م، وم٘مد 

ُْتؿْ ﴿ىم٤مل اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل، سمِم٠من ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـُ ـَ َمٚ  ْؿ َأْي ُُ ًَ صم٧ٌم »، (7احلديد: ) ﴾َوُهَق َم

ه٤م، ، ومال سمد أن يٙمقن اعمراد ُمـ أي٦م ُم٤م هق أقمٛمؼ ُمـ فم٤مهرأن اهلل ٓ خيٚمق ُمٜمف ُمٙم٤من

ٌِفِ ﴿وان اهلل ُمقضمقد سملم اإلٟم٤ًمن وىمٚمٌف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ِْ قْا َأنَّ اهللَ َُيُقُل َبْغَ ادَْرِء َوَؿ ُّ َِ  ﴾َواْظ

                                                 
، ؾم٤مزُم٤من چ٤مب 911:4حمٛمد اًمٗم٤مرايب؛ اًمًٞمد ضمٕمٗمر ؾمج٤مدي، ؾمٞم٤مؾم٦م اعمديٜم٦م اًمٗم٤موٚم٦م  أسمق ٟمٍم (9)

 .9149واٟمتِم٤مرات، 

أسمق ٟمٍم حمٛمد اًمٗم٤مرايب؛ اًمًٞمد ضمٕمٗمر ؾمج٤مدي، آراء أهؾ اعمديٜم٦م اًمٗم٤موٚم٦م، ُمٙمت٦ٌم ـمٝمقري،  (4)

9119. 

 .14شمٗمًػم ؾمقرة احلٛمد:  (1)

 .991شمٗمًػم ؾمقرة احلٛمد:  (7)
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 .(47إٟمٗم٤مل: )

وقمٚمٞمف وم٤مًمقطمل قمٜمد اًمٕم٤مرف هق طم٤مًم٦م اؾمتِمٕم٤مر وضمقد اهلل ذم اًم٘مٚم٥م، واًمذي حيٙمل 

هق ُمٜمِم٠م هذه قمـ ٟمقع احت٤مد سملم ٟمٗمس اإلٟم٤ًمن اًمٜمقراٟمٞم٦م واًمقضمقد إؾمٛمك اًمذي 

 اًمٜمقراٟمٞم٦م.

إن اًمقطمل ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمٕمروم٤مء همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمتقوٞمح واًمتٌٞملم، طمًّٞم٤ًم أو قم٘مٚمٞم٤ًم، 

وقمٚمٞمف وم٢من اظمتالف اعمتٙمٚمؿ واًمٗمٞمٚمًقف واًمٕم٤مرف يٙمٛمـ ذم أن اعمتٙمٚمؿ واًمٗمٞمٚمًقف ـ 

ُمـ ظمالل اقمت٤ٌمرهؿ اًمقطمل أُمرًا ظمٗمٞم٤ًم ـ ي٘مٗمقن قمٜمد هذا احلد، ذم طملم يقاصؾ اًمٕم٤مرف 

ويرى إُمٙم٤من سمٞم٤من اًمقطمل سمِمٙمؾ أووح ٓ يتقصؾ إًمٞمف اعمتٙمٚمؿ واًمٗمٞمٚمًقف؛ ُمِمقاره، 

ٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م. ًّ  سم٥ًٌم ظمِمٌٞم٦م اؾمتدٓٓهتؿ، وأدًمتٝمؿ احل

واختذ إىم٤ٌمل اًمالهقري؛ سمت٠مصمػم ُمـ اًمٗمٙمر اًمٕمروم٤مين، ُمقىمٗم٤ًم قمروم٤مٟمٞم٤ًم ذم شمٗمًػم اًمقطمل، 

ُمـ  إن أؾمٚمقب اؾمتٕمامل يمٚمٛم٦م اًمقطمل ذم اًم٘مرآن يث٧ٌم أن اًمقطمل»طمٞم٨م ىم٤مل: 

ظمّمقصٞم٤مت احلٞم٤مة، إٓ أهن٤م ظمّمقصٞم٦م ختتٚمػ سمح٥ًم اعمراطمؾ اعمختٚمٗم٦م ًمتٙم٤مُمؾ احلٞم٤مة، 

وم٤مًمٜمٌت٦م اًمتل شمٜمٛمق ذم شمرسمتٝم٤م سمحري٦م، واحلٞمقان اًمذي يتٙم٤مُمؾ سمٖمٞم٦م آٟمًج٤مم ذم حمٞمط 

طمٞم٤مشمف، واإلٟم٤ًمن اًمذي يتقصؾ إمم إدراك ضمديد قمـ قمٛمؼ احلٞم٤مة، يمّٚمٝم٤م متثؾ طم٤مٓت 

 . شخمتٚمٗم٦م ًمٚمقطمل

طمٔمٜم٤م وم٢من هٜم٤مك آراء خمتٚمٗم٦م طمقل طم٘مٞم٘م٦م اًمقطمل، وٓ يٛمٙمـ احلٙمؿ قمغم صح٦م ويمام ٓ

أو سمٓمالن سمٕمْمٝم٤م دون اًم٘مٞم٤مم سمدراؾم٦م وٟم٘مد ُم٤ٌمين هذه أراء، وقمٚمٞمف إذا أردٟم٤م أن ٟمحٙمؿ 

قمٚمٞمٜم٤م ىمٌؾ يمؾ رء أن ٟمتٕمّرف قمغم اعم٤ٌمين قمغم آراء اًمديمتقر هوش سمِم٠من اًمقطمل 

 واومؽماو٤مشمف ُمـ ظمالل ٟم٘مد ُم٤ٌمٟمٞمف. مم ٟم٘مد ٟمٔمري٤مشمفواًمٗمروٞم٤مت اًمتل يتٌٜم٤مه٤م، وُمـ صمؿ ٟمٕمٛمد إ

                                                 
، يمت٤مب سم٤مي٤م، يب 971ـ977ي؛ أمحد آرام، إطمٞم٤مء اًمٗمٙمر اًمديٜمل ذم اإلؾمالم: حمٛمد إىم٤ٌمل اًمالهقر (9)

 .شم٤م
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 َكاز١ْ بني ايٛسٞ ٚاإلهلاّ   

ًم٘مد أراد اًمديمتقر هوش ُمـ ظمالل اقمت٤ٌمره اًمقطمل إهل٤مُم٤ًم إمم رومع اًمٗمقارق سملم اًمٜمٌل 

وهمػمه ُمـ أومراد اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اعمت٤ًمُملم، وإظمراج اًمقطمل ُمـ يمقٟمف أُمرًا سمٕمٞمد اعمٜم٤مل، ومام هق 

  ض؟ُمدى صّح٦م هذا آومؽما

يقطمل إمم أم  ًم٘مد اؾمتٕمٛمؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمقطمل ًمألٟمٌٞم٤مء وًمٖمػمهؿ، وم٤مهلل شمٕم٤ممم

، ومل يٙمـ هذا آرشم٤ٌمط طمًٞم٤ًم، وإٟمام ÷وئمٝمره قمغم اًمًٞمدة ُمريؿ اًمٕمذراء× ُمقؾمك

هق ىمٚمٌل، وىمد اؾمتٕمٛمٚم٧م ٟمٗمس هذه اًمٕم٤ٌمرات سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إٟمٌٞم٤مء أظمريـ، ُمثؾ: 

ًم٘مرآن اًمقضمقد اًمٕمٞمٜمل ًمٚمقطمل إًم٘م٤مًء ُمـ ىمٌؾ اهلل ، واقمتؼم ا‘إسمراهٞمؿ، وُمقؾمك، وٟمٌٞمٜم٤م

ْرآَن ِمـ فَُّدْن َحٍُِٔؿ َظِِٔؿٍ ﴿شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، طمٞم٨م ىم٤مل:  َُ ََّك اف َِ ََّٕؽ َفُت . وأن (1اًمٜمٛمؾ: ) ﴾َوإِ

قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل،  ُمٝمٌط اًمقطمل هق ىمٚم٥م اًمٜمٌل، وأن هذا اإلٟمزال ي٘مقم سمف اًمروح إُملم

و﴿طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َزَل بِِف افرُّ ٌَِِْؽ  *ُح إَِمُغ َٕ ، وأن (997ـ991اًمِمٕمراء: ) ﴾َظَذ َؿ

ك﴿اًمٜمٌل ي٘مقم سمحٗمظ ُم٤م يٜمزل قمغم ىمٚمٌف وٓ يٜم٤ًمه  ًَ ِرُؤَك َؾاَل َتْ َْ ، وأن (1إقمغم: ) ﴾َشُْ

اُد َمٚ ﴿: ‘اًمٜمٌل يّمّدق سمام يٜمزل قمٚمٞمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ اًمٜمٌل إيمرم َٗ ٍُ َذَب اف ـَ َمٚ 

  .(99اًمٜمجؿ: ) ﴾َرَأى

وىم٤مل: يمٞمػ ي٠مشمٞمؽ اًمقطمل؟  ‘واي٦م: إن احل٤مرث سمـ هِم٤مم ؾم٠مل اًمٜمٌلر وذم

أطمٞم٤مٟم٤ًم ي٠مشمٞمٜمل ُمثؾ صٚمّمٚم٦م اجلرس، وهق أؿمّده قمكم، ومٞمٗمّمؿ قمٜمل وىمد »: ‘وم٘م٤مل

 .شوقمٞم٧م ُم٤م ىم٤مل، وأطمٞم٤مٟم٤ًم يتٛمثؾ زم اعمٚمؽ ومٞمٙمٚمٛمٜمل وم٠مقمل ُم٤م ي٘مقًمف

ُمـ وم٢من صّح٧م هذه اًمرواي٦م ومٝمٜم٤مك ٟمققم٤من ُمـ ٟمزول اًمقطمل قمغم اًمٜمٌل: أطمدمه٤م 

 ضمٜمس اًمٙمالم؛ وأظمر صقت حيّؾ اًمٜمٌل رُمقزه ومٞمدرك ُمٕمٜم٤مه.

ويٌدو ُمـ فم٤مهر رواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م أن اعمرشمٌٓملم سم٤مهلل صمالصم٦م، وهؿ: اًمرؾمقل؛ واًمٜمٌل؛ 

                                                 
 ، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، يب شم٤م.91:9شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون،  (9)



 الوحي والظاهرة القرآنية ....................................................... 147

واعمحدث، وًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ُمرشم٦ٌم ُمـ ُمراشم٥م آرشم٤ٌمط سمٕم٤ممل اًمٖمٞم٥م؛ وم٤مًمرؾمقل هق 

اًمقطمل، ورسمام رأى ذم  اًمذي يٜمزل قمٚمٞمف ضمؼمائٞمؾ، ومػماه ويًٛمع يمالُمف، ويٜمزل قمٚمٞمف

وٟمحق ُم٤م يم٤من يرى × ُمٜم٤مُمف؛ وأُم٤م اًمٜمٌل ومٝمق اًمذي يرى ذم ُمٜم٤مُمِف، ٟمحق: رؤي٤م إسمراهٞمؿ

ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمٌّقة ىمٌؾ اًمقطمل واًمٌٕمث٦م؛ وأُم٤م اعمحّدث ومٝمق اًمذي حيّدث  ‘رؾمقل اهلل

. حمدصم٤مً × . وذم رواي٦م قمّد ؾمٚمٞمامنومٞمًٛمع وٓ يرى، وىمد يم٤من إئٛم٦م^ حمدصملم

اًم٘مرآن سمرؤي٦م ُمريؿ اًمٕمذراء ًمِمخص اعمٚمؽ، وشمٙمٚمٛم٧م ُمٕمف، رهمؿ أهن٤م مل شمٙمـ وىمد سح 

 ٟمٌٞم٤ًم وٓ رؾمقًٓ وٓ إُم٤مُم٤ًم. 

إذًا وم٤مًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م ٓ شم٠مسمك أن شمٙمقن هٜم٤مك ُمراشم٥م ًمالرشم٤ٌمط سم٤مًمٖمٞم٥م، وإُمٙم٤من 

 ذًمؽ ًمٖمػم إٟمٌٞم٤مء أيْم٤ًم.

ُم٤ٌمذ؛ وهمػم وىمد ومّن اعمتٙمٚمٛمقن هذه أي٤مت سم٠من وطمل اهلل ًمألٟمٌٞم٤مء قمغم ٟمحقيـ: 

ُم٤ٌمذ. وذم اعم٤ٌمذ يٚم٘مل اهلل اًمقطمل قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل ويٗمٝمٛمف حمتقاه ُمـ دون واؾمٓم٦م، 

وأُم٤م اًمقطمل همػم اعم٤ٌمذ، اًمذي يتؿ قمؼم اًمقاؾمٓم٦م، ومٝمق قمغم ٟمحقيـ أيْم٤ًم؛ ومت٤مرًة َيٙمقن 

 ُمثؾ اًمٜم٤مر، يقصؾ اًمٙمالم واًمٜمداء إمم 
ٍ
ُمـ ىمٌٞمؾ اًمرؤي٤م اًمّم٤مدىم٦م وأطمٞم٤مٟم٤ًم يتٛمثؾ ذم رء

، أو اًمّمقت اًمذي ؾمٛمٕمف ×ًمٚمتْمحٞم٦م سم٢مؾمامقمٞمؾ× يم٤مًمرؤي٤م اًمتل رآه٤م إسمراهٞمؿ اًمٜمٌل،

ُمـ ىمٚم٥م اًمٜم٤مر؛ وأطمٞم٤مٟم٤ًم يّمؾ اًمقطمل إمم اًمٜمٌل سمقاؾمٓم٦م اًمرؾمؾ × اًمٜمٌل ُمقؾمك

اْؿَرْأ بِْٚشِؿ َربَِّؽ افَِّذي ﴿طمٞم٨م ظم٤مـم٥م اًمٜمٌل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: × واعمالئٙم٦م، ُمثؾ: ضمؼمائٞمؾ

ََِؼ  َِ  *َخ ـْ َظ َٚن ِم ًَ ََِؼ اإِلٕ  . (4ـ9اًمٕمٚمؼ: ) ﴾ٍؼ َخ

وىمد ذيمر اعمتٙمٚمٛمقن ذم سمٞم٤من يمٞمٗمٞم٦م اًمقطمل اٟمف ٓ يِم٤مهبف رء ُمـ يمالم اًمٌنم، وأٟمف 

 رُمزّي، وًمٙمٜمٝمؿ مل ي٘مدُمقا إضم٤مسم٦م ؿم٤مومٞم٦م، وشمريمقا اعمقوقع ُمًٙمقشم٤ًم قمٜمف.

                                                 
 .944:9اًمٙمٚمٞمٜمل، أصقل اًمٙم٤مذم  (9)

 .9171، ضم٤مُمٕم٦م ُمِمٝمد، 77، ح99اًمٓمقد، رضم٤مل اًمٙمٌم  (4)
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أُم٤م اًمٗمالؾمٗم٦م ومال ُم٤مٟمع قمٜمدهؿ ُمـ شم٘مري٥م اًمقطمل، وشمِمٌٞمٝمف سم٤مًمٙمٗم٤مءات اًمٌنمي٦م، سمؾ 

شمٗمًػم ُمٕم٘مقل ًمٔم٤مهرة اًمقطمل، وايمتِم٤مف ٟم٘م٤مط آؿمؽماك،  يًٕمقن ضم٤مهديـ إمم شم٘مديؿ

سمٞمٜمف وسملم اعمٕم٤مرف إظمرى، وُمـ هٜم٤م اقمتؼموا اًمقطمل ىمري٤ًٌم ُمـ اإلهل٤مم أو اًمتج٤مرب 

اًمٜمٗمًٞم٦م واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م واعمدريم٤مت اًمذهٜمٞم٦م ًمألومراد آقمتٞم٤مديلم، ويٕمت٘مد اًمٗم٤مرايب واسمـ ؾمٞمٜم٤م 

ذي حيّمؾ قمٚمٞمف سمٗمٕمؾ شمٙم٤مُمؾ ىمقاه وهمػممه٤م أن اًمٜمٌقة ٟمقع ُمـ آؾمتٕمداد اإلٟم٤ًمين اًم

اإلدرايمٞم٦م واًمتحريٙمٞم٦م، ومحٞمٜمام شمٌٚمغ اًمٜمٗمس اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٜم٤مـم٘م٦م إمم هم٤ميتٝم٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م 

اإلطم٤ًمس واًمتخٞمؾ واًمتٕم٘مؾ، شمتّمؾ ُمع قم٘مٚمٝم٤م آيمت٤ًميب اعمتٙم٤مُمؾ سم٤مًمٕم٘مؾ اًمٗمٕم٤مل، ومٞمٌدأ 

ذم ظمٞم٤مًمف، سمٗمٝمؿ اعمٕم٘مقل سم٘مٚمٌف، صمؿ يٕمٛمؾ ظمٞم٤مًمف اًم٘مقي قمغم اضمتذاب اًمتٕم٘مؾ ومٞمجًد اعمٚمؽ 

وذم اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م يٕمٛمؾ إطم٤ًمؾمف اًم٘مقي إمم حتقيؾ اخلٞم٤مل إمم طمّس، ومٞمًٛمع اًمٜمٌل صقشمف، 

وذم اقمت٘م٤مدهؿ أن هذه اًمٜمتٞمج٦م ُمٖم٤ميرة ًمٙمالم اعمخٚمقق اًمذي شمتٚم٘م٤مه إذن أوًٓ، صمؿ يٜمت٘مؾ 

إمم اعمخٞمٚم٦م، صمؿ يٜم٤مًمف اًمٕم٘مؾ، ومٛمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمٗمالؾمٗم٦م شمًتحّؼ اًمٜمٗمس اًمٜم٤مـم٘م٦م إذا سمٚمٖم٧م 

 .اًمٙمامل اًمٕم٘مكم واًمًٛمق إظمالىمل ظمالوم٦م اهلل قمغم إرض

ويرسمط اسمـ ظمٚمدون ُم٤مهٞم٦م اًمٜمٌّقة سمرؤيتف ًمإلٟم٤ًمن ذم ُمقىمػ ُم١ميد ًمٚمٗمالؾمٗم٦م، ومٞمذه٥م 

ومقضم٥م ُمـ ذًمؽ أن يٙمقن »إمم قمدم اٟمٗمٙم٤مك ُمدريم٤مت اًمٜمٌل قمـ سمنميتف، طمٞم٨م ىم٤مل: 

ٕمؾ ُمـ ضمٜمس اعمالئٙم٦م ًمٚمٜمٗمس اؾمتٕمداد ًمالٟمًالخ ُمـ اًمٌنمي٦م إمم اعماليمٞم٦م، ًمٞمّمػم سم٤مًمٗم

وىمت٤ًم ُمـ إوىم٤مت ذم عمح٦م ُمـ اًمٚمٛمح٤مت، ًمٞمٕمقد سمٕمد ذًمؽ إمم اعمدارك اًمٌنمي٦م حلٙمٛم٦م 

اًمتٌٚمٞمغ، وهذا هق ُمٕمٜمك اًمقطمل واخلٓم٤مب وحم٤مورة اعمالئٙم٦م. واعمٕم٤مرف اًمتل حيّمؾ قمٚمٞمٝم٤م 

اًمٜمٌل ذم هذه احل٤مًم٦م ُمـ ضمٜمس اًمرؤي٦م اًمتل ٓ يتٓمرق إًمٞمٝم٤م اخلٓم٠م واًمقهؿ، وان ُمٕمٚمقُم٤مشمف 

ومٞمٝم٤م ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمح٘مٞم٘م٦م اًمذاشمٞم٦م؛ ٟٓمٙمِم٤مف طمج٥م اًمٖمٞم٥م قمٜمٝمؿ، وسمٕمد ُمٗم٤مرىم٦م هذه احل٤مًم٦م 

واًمٕمقدة إمم قم٤ممل اًمٌنمي٦م، يٙمقن ىمد طمّمؾ هلؿ اًمِمٝمقد، وٓ يٜمٗمّمؾ هذا آٟمٙمِم٤مف 

                                                 
 اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمع.، 171ـ114اسمـ ؾمٞمٜم٤م، اًمِمٗم٤مء ُمـ اإلهلٞم٤مت:  (9)
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 .شقمٜمٝمؿ

يرى اًمٕمروم٤مء ًمٚمقطمل ُمثٞماًل ذم يمالم اًمٌنم، إذ يرى اًمٕمروم٤مء طم٘مٞم٘م٦م  وظمالوم٤ًم ًمٚمٛمتٙمٚمٛملم

طمدة، وهل آشمّم٤مل سمام وراء احلج٥م ويمٜمف اًمقضمقد وؿمٝمقد قم٤ممل اًمقطمل واعمٙم٤مؿمٗم٦م وا

. وذيمر اًم٘مٞمٍمي، ذم ُم٘مدُمتف قمغم ومّمقص احلٙمؿ، عمحٞمل اًمديـ سمـ قمريب: احل٘مٞم٘م٦م

سم٢مُمٙم٤من يمؾ ومرد أن يٖمدو وًمٞم٤ًم، يمام أن اًمٜمٌل إٟمام يٙمقن وًمٞم٤ًم صمؿ يٌٕم٨م سم٤مًمٜمٌّقة واًمرؾم٤مًم٦م، ش

ٝمقم قم٤مم، وأن اًمقطمل ُمٜمدرٌج حت٧م هذا وذه٥م ـ شمٌٕم٤ًم ٓسمـ قمريب ـ إمم أن اإلهل٤مم ُمٗم

اعمٗمٝمقم، وم٘م٤مل: )اًمقطمل( ُمـ ظمقاص )اًمٜمٌّقة(، و)اإلهل٤مم( ُمـ ظمقاص )اًمقٓي٦م(. إن 

 .سم٤مـمـ اًمٜمٌقة وٓي٦م شمِمٛمؾ مجٞمع اعم١مُمٜملم اًمّم٤محللم، اًمذيـ ٓ خيِمقن أطمدًا إٓ اهلل

ـ دمرسم٦م إٟمٌٞم٤مء، يذه٥م ه١مٓء إمم أن اًمتجرسم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، أو اعمٙم٤مؿمٗم٦م اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م، ىمري٦ٌم ُم

سمؾ شمٗمقىمٝم٤م. ويرى اسمـ قمريب اًمقٓي٦م أو ُمٕمروم٦م اهلل أؾم٤مؾم٤ًم جلٛمٞمع اعمراشم٥م اعمٕمٜمقي٦م، وأن 

مجٞمع اًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء أوًمٞم٤مء، وذم رأيف أن اًمّمٗم٦م اخل٤مص٦م ًمٙمّؾ وزم هل )اعمٕمروم٦م(، 

واعمٕمروم٦م قمٚمؿ سم٤مـمٜمل يٚم٘مك ذم اًم٘مٚم٥م سمٓمري٘م٦م ظم٤مص٦م، وأن هذا اًمٕمٚمؿ اًم٤ٌمـمٜمل خيتٚمػ قمـ 

قطمل ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعمحتقى؛ وذًمؽ ٓرشم٤ٌمط اًمقطمل سم٤معم٤ًمئؾ اًمتنميٕمٞم٦م، وحمدود سمزُم٤من اًم

وُمٙم٤من ظم٤مصلم، وىمد شمٜم٘مٓمع اًمٜمٌّقة واًمرؾم٤مًم٦م، أُم٤م ؾمٚمًٚم٦م اًمقٓي٦م ومال شمٜم٘مٓمع أسمدًا. ويرى 

اسمـ قمريب أيْم٤ًم أن اًمقطمل أو اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل حيّمؾ قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ ُمٚمؽ اًمقطمل، ذم 

ّمؾ قمٚمٞمف اًمقزم ُمـ اعمٕملم اًمٗمٞم٤مض ًمٚمٗمٞمض اعمٕمٜمقي، اعمتٛمثؾ طملم أن اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٤ٌمـمـ إٟمام حي

ذم روح حمٛمد، أو )احل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م(، وم٤معمٌدأ إؾم٤مس ذم اًمقطمل ًمألٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء هق 

، سمؾ هل قم٘مؾ إهلل ‘)احل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م( اًمتل ٓ رسمط هل٤م سم٤مخلٚم٘م٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ًمٚمٜمٌل

                                                 
 .ومرهٜمگل، حمٛمد سمرويـ يمٜم٤مسم٤مدي، ذيم٧م اٟمتِم٤مرات قمٚمٛمل 149ـ141ُم٘مدُم٦م اسمـ ظمٚمدون:  (9)

 .9111، سمقؾمت٤من يمت٤مب، ىمؿ، 149و 141اًمًٞمد ضمالل اًمديـ آؿمتٞم٤مين، ذح ُم٘مدُم٦م اًم٘مٞمٍمي:  (4)

 .119: 1اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ  (1)
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  .×ُمقضمقد ىمٌؾ وضمقد آدم

ي أن ًمٙمؾٍّ ُمـ اًمقطمل واإلهل٤مم ُمراشم٥م، وأن هٜم٤مك أرسمٕم٦م وقمٚمٞمف ئمٝمر ُمـ اًم٘مٞمٍم

 ومروق أؾم٤مؾمٞم٦م سملم اًمقطمل واإلهل٤مم، وهل:

اإلهل٤مم يٜمت٘مؾ ُمـ دون واؾمٓم٦م، ذم طملم أن اًمقطمل يٗمٞمض قمغم اًمٜمٗمس اًمٜمٌقي٦م قمـ  ـ9

 ـمريؼ ؿمٝمقد اعمالئٙم٦م.

 ـ اإلهل٤مم جمّرد يمِمػ ُمٕمٜمقي، ذم طملم أن اًمقطمل ُمٙم٤مؿمٗم٤مت شمتْمٛمـ اًمٙمِمػ اعمٕمٜمقي.4

 اإلهل٤مم ُمـ ظمّم٤مئص أهؾ اًمقٓي٦م، أُم٤م اًمقطمل ومٛمـ ظمّم٤مئص اًمٜمٌّقة.  ـ1

 .اإلهل٤مم ًمٞمس ذـم٤ًم ذم اًمتٌٚمٞمغ، ذم طملم أن اًمقطمل ذط ومٞمف ـ7

وأُم٤م قمٜمد إىم٤ٌمل اًمالهقري ومال ومرق ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٙمٞمٗمٞم٦م سملم اًمتجرسم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م    

٦م ُمـ اًمِمٕمقر ذات سمٕمد ، ويرى أن اًمتجرسم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م أو اًمديٜمٞم٦م طم٤مًمواًمتجرسم٦م اًمٜمٌّقي٦م

. ويذيمر ًمٚمتجرسم٦م ُمٕمرذم، وٓ يٛمٙمـ اٟمت٘م٤مل حمتقاه٤م إمم أظمريـ إٓ قمغم ٟمحق طمٙمٛمل

 اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م واًمٜمٌقي٦م )اًمتجرسم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م( مخس ظمّم٤مئص ُمِمؽميم٦م:

 اًمتجرسم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اعم٤ٌمذة واًمٕمٞمٜمٞم٦م يم٤معمٕم٤مرف احلًّٞم٦م. ـ 9

أة، 4 وٓ ومرق ومٞمٝم٤م سملم اًمِمخص واًمٌمء ذم  ـ إن اًمتجرسم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م، وًمٞم٧ًم جمزَّ

 اًمذهـ واخل٤مرج.

ـ إن اًمتجرسم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م هل سمٞم٤من حلٔم٦م يتحد ومٞمٝم٤م طم٤مُمؾ اًمتجرسم٦م ُمع آظمر، ويرشمٌط سمف  1

ارشم٤ٌمـم٤ًم وصمٞم٘م٤ًم، وهذا أظمر وضمقد ُمتٕم٤مزم وحمٞمط سمٙمؾ رء، وإن آشمّم٤مل هبذا أظمر 

                                                 
، ٟمٍم اهلل طمٙمٛم٧م، اٟمتِم٤مرات ؛ أسمق اًمٕمالء اًمٕمٗمٞمٗمل41ـ47: 9اسمـ قمريب، ذح ومّمقص احلٙمؿ  (9)

 ش.9111إهل٤مم، 

 .199ـ  191ذح ُم٘مدُم٦م اًم٘مٞمٍمي:  (4)

 .971إطمٞم٤مء اًمٗمٙمر اًمديٜمل ذم اإلؾمالم:  (1)

 .17إطمٞم٤مء اًمٗمٙمر اًمديٜمل ذم اإلؾمالم:  (7)
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 شمؽمشم٥م قمٚمٞمف ردود ومٕمؾ شمٙمٛمـ ذم شمٚمٌٞم٦م ٟمدائف.

قى اًمتجرسم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمنمح واًمتٗمًػم ٕٟمف أىمرب إمم اًمِمٕمقر ُمٜمف إن حمت ـ 7

إمم اعمٕمروم٦م، ومال يٛمٙمـ إدراك ذًمؽ اًمِمٕمقر قم٘ماًل طمتك ًمق شمّؿ شمقوٞمحف سم٤مًمٙمٚمامت. إن 

 اًمِمٕمقر واًمٗمٙمر أٟمح٤مٌء صمٜم٤مئٞم٦م صم٤مسمت٦م وُمتٖمػمة ًمٕم٤مُمؾ واطمد ُيِمٙمؾ اًمتجرسم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م. 

ال، وًمٙمٜمٝم٤م شمؽمك آصم٤مره٤م سم٘مّقة وقمٛمؼ، وإن اًمٜمٌقي ـ إن احل٤مًم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م هيٕم٦م اًمزو 1

ُمٜمٝم٤م ُمٗمٕمؿ سمٛمٕم٤مٍن ًمٚمٌنمي٦م ٓ يٛمٙمـ إطمّم٤مؤه٤م، وإن اًمذي يٛمٞمز اًمتجرسم٦م اًمرمح٤مٟمٞم٦م ُمـ 

 .اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م هق اًمثامر دون اجلذور

وىمد ذه٥م إىم٤ٌمل اًمالهقري ذم سمٞم٤من آظمتالف سملم اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م واًمِمٝمقد اًمٕمروم٤مين 

ُمـ اعمٞمؾ إمم اًمٕمقدة وسمًط اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م، طمٞم٨م ىم٤مل: يٛمٙمـ  إمم ُم٤م ذيمره اسمـ ظمٚمدون

شمٕمريػ اًمٜمٌقة قمغم أهن٤م إدراك سم٤مـمٜمل شمٜمزع ومٞمٝم٤م )اًمتجرسم٦م آحت٤مدي٦م( إمم آُمتالء، واًمٌح٨م 

قمـ ومرص ًمتٗمًػم ُمٗمردات احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م ُمـ ضمديد، أو ُمٜمحٝم٤م ؿمٙماًل ضمديدًا، يٕمثر 

رخيٞم٦م، وىم٤مل: إن ًمٚم٘مٚم٥م اذاىم٦م سم٤مـمٜمٞم٦م، وإن ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل قمغم ذاشمف، وئمٝمر ذم ُمرطمٚم٦م شم٤م

ُمدريم٤مشمف ـ يم٤ًمئر اًمتج٤مرب اًمقاىمٕمٞم٦م إظمرى ـ ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمت٠مويؾ واًمتٗمًػم واًمٜم٘مد، وإن 

 . يم٤من أول ٟم٤مىمد ًمٚمتجرسمٞم٤مت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ‘اًمٜمٌل إيمرم

وسمذًمؽ ٟمدرك أن اقمت٤ٌمر اًمقطمل إهل٤مُم٤ًم ُمـ ىمٌؾ هوش وإن مل يتٗمؼ ُمع ُمّمٓمٚمح٤مت 

 ُمٜمًجؿ ُمع اعمقاىمػ اًمديٜمٞم٦م إظمرى. اعمتٙمٚمٛملم، وًمٙمٜمف 

 

  َا املا٥ص بني ايٛسٞ ٚايػعس ٚ...؟

يذه٥م اًمديمتقر هوش إمم اقمت٤ٌمر اإلهل٤مم ذا ُمراشم٥م يمثػمة، شمِمٛمؾ وؾم٤موس 

                                                 
 .11ـ  47إطمٞم٤مء اًمٗمٙمر اًمديٜمل ذم اإلؾمالم:  (9)

احلدي٨م اًمث٤مين، سم٤مب طم٘مٞم٘م٦م اإليامن ؛ راضمع: أصقل اًمٙم٤مذم، 977إطمٞم٤مء اًمٗمٙمر اًمديٜمل ذم اإلؾمالم:  (4)

 واًمٞم٘ملم، ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمح٤مرصم٦م وُمِم٤مهداشمف.
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اًمِمٞمٓم٤من، ودم٤مرب اًمٗمٜم٤مٟملم واًمِمٕمراء واًمٕمروم٤مء، وإن دمرسم٦م إٟمٌٞم٤مء شم٘مع ذم ذروة اإلهل٤مم 

ظمٗمٞم٤ًم(، وإٟمام هق )ومـ ظمٗمل(. مم٤ّم أصم٤مر وأقمغم ُمراشمٌف. ويرى أن اًمقطمل ًمٞمس )ؿمٕمقرًا 

 اؾمتٞم٤مء سمٕمض، ودقم٤مه إمم اًم٘مقل سم٠مّن اًمًٞمد هوش يٕمتؼم اًمٜمٌل ؿم٤مقمرًا، واًم٘مرآن ؿمٕمرًا. 

سمٕمد سمٕمث٦م اًمٜمٌل إيمرم وفمٝمقر اًمدقمقة وضمد اعمنميمقن اًم٘مرآن خم٤مًمٗم٤ًم عمٕمت٘مداهتؿ 

ا اًم٘مرآن إمم اًمٕم٤مُم٦م، وُمتٕم٤مرو٤ًم ُمع ُمّم٤محلٝمؿ، وُمـ هٜم٤م اهتٛمقا اًمٜمٌل سم٤مجلٜمقن، وٟمًٌق

. وىمد ذيمر اسمـ هِم٤مم ذم ؾمػمشمف أن اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة، وهق ممـ شمثٜمك ًمف اًمِمٕمر واًمٙمٝم٤مٟم٦م

اًمقؾم٤مدة ذم أؾم٤مًمٞم٥م اًمٌٞم٤من اًمٕمريب، أٟمٙمر أن يٙمقن اًم٘مرآن ؿمٌٞمٝم٤ًم سم٠مىمقال اًمٙمٝم٤من أو 

اًمِمٕمراء؛ ًمٕمدم شمٜم٤مهمٛمف ُمع أيٍّ ُمـ إوزان اًمِمٕمري٦م، وُمع ذًمؽ وم٢من طمالوشمف وومّم٤مطمتف، 

 .ل ُمـ ظمّم٤مئص اًمِمٕمر، دمتذب اجلٛمٞمعاًمتل ه

وىمد ٟمٗمك اًم٘مرآن أن يٙمقن ُمْمٛمقن اًمقطمل ُمـ ؿمٕمر اًمِمٕمراء أو ؾمجع اًمٙمٝم٤من أو 

ِمُْقنَ ﴿أىمقال جمٜمقن، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ْٗ ْقِل َصِٚظٍر َؿِِٔاَلً َمٚ ُت ََ ، وًمٙمٜمف (79احل٤مىم٦م: ) ﴾َوَمٚ ُهَق بِ

 ٦م واًمٗمـ. ؾمٙم٧م قمـ وضمقد ُمِم٤مهب٦م سملم يمٞمٗمٞم٦م ُمْمٛمقن اًمقطمل ًمٚمِمٕمر واًمٙمٝم٤مٟم

وىمد ؾمٕمك اعمتٙمٚمٛمقن طمٗم٤مفم٤ًم قمغم ىمداؾم٦م اًمقطمل إمم متٞمٞمز ؾم٤مطم٦م اًم٘مرآن قمـ ؾم٤مئر 

اًمٔمقاهر اًمٌنمي٦م إظمرى، يمل ٓ ي٘مٕمقا ذم اخلٓم٠م اًمذي وىمع ومٞمف أقمداء اًمٜمٌل ومٜمزل اًم٘مرآن 

سمذُمٝمؿ، وًمذًمؽ وم٘مد أطمجٛمقا قمـ ُم٘م٤مرٟم٦م اًمقطمل سم٤ًمئر إُمقر اًم٘مري٦ٌم ُمٜمف، ويمِمػ 

          أوضمف اًمتِم٤مسمف سمٞمٜمٝمام.

وذيمر اسمـ ظمٚمدون أن هذه اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م وهذا آؾمتٕمداد إذا يم٤من ُمتقومرًا قمٜمد سمٕمض إومراد 

سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ وضم٥م أن يٙمقن هذا آؾمتٕمداد ُمقضمقدًا قمٜمد همػم إٟمٌٞم٤مء أيْم٤ًم، وًمٙمـ 

                                                 
 .11؛ واًمّم٤موم٤مت: 14و 1إٟمٌٞم٤مء:  (9)

، سمٜمٞم٤مد اٟمتِم٤مرات داٟمِمگ٤مه ـمٝمران، رومٞمع اًمديـ إؾمح٤مق اهلٛمداين، 474:9ؾمػمة اسمـ هِم٤مم  (4)

 .9119إيران،  ومرهٜمگ
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سمدرضم٦م أىمؾ ورشم٦ٌم أدٟمك. وىمد ذه٥م إمم أن اًمٙمٝم٤مٟم٦م شمِمٖمؾ واطمدة ُمـ هذه اعمراشم٥م 

... وٓ ي٘مقى شُمـ اإلدراك اًمٜمٌقي قمٜمد اًمٙمٝم٤من، طمٞم٨م ىم٤مل: ، وأن هٜم٤مك ؿمٞمئ٤ًم اًمدٟمٞم٤م

اًمٙم٤مهـ قمغم اًمٙمامل ذم إدراك اعمٕم٘مقٓت، ٕن وطمٞمف ُمـ وطمل اًمِمٞمٓم٤من، وأرومع أطمقال 

هذا اًمّمٜمػ أن يًتٕملم سم٤مًمٙمالم اًمذي ومٞمف اًمًجع واعمقازٟم٦م، ًمٞمِمتٖمؾ سمف قمـ احلقاس 

قمـ شمٚمؽ احلريم٦م، وي٘مقى سمٕمض اًمٌمء قمغم ذًمؽ آشمّم٤مل اًمٜم٤مىمص، ومٞمٝمجس ذم ىمٚمٌف 

واًمذي ُيِمّٞمٕمٝم٤م ُمـ ذًمؽ إضمٜمٌل، ُم٤م ي٘مذومف قمغم ًم٤ًمٟمف، ومرسمام صدق وواومؼ احلّؼ، ورسمام 

 .شيمذب

يمام يذه٥م اسمـ ظمٚمدون إمم اقمت٤ٌمر اًمرؤي٤م ىمري٦ٌم ُمـ اًمقطمل؛ إذ يٕمتؼم اًمرؤي٤م طم٤مًم٦م 

هل٤م شمٕمؽمي اًمٜمٗمس اًمٜم٤مـم٘م٦م قمٜمد دمرده٤م قمـ اعمقارد اجلًامٟمٞم٦م واعمدارك اًمٌدٟمٞم٦م، وىمد ي٘مع 

ذًمؽ عمح٦م سم٥ًٌم اًمٜمقم، ومت٘متٌس هب٤م قمٚمؿ ُم٤م شمتِمقف إًمٞمف ُمـ إُمقر اعمًت٘مٌٚمٞم٦م، وم٢من يم٤من 

ذًمؽ آىمت٤ٌمس وٕمٞمٗم٤ًم وهمػم ضمكم وم٢مٟمف حيت٤مج إمم شمٕمٌػم، وىم٤مل: أُم٤م اًمذي ًمألٟمٌٞم٤مء ومٝمق 

اؾمتٕمداد سم٤مٟٓمًالخ ُمـ اًمٌنمي٦م إمم اعماليمٞم٦م اعمحْم٦م، اًمتل هل أقمغم اًمروطم٤مٟمٞم٤مت، وهق 

غم اعمدارك اًمٌدٟمٞم٦م، وي٘مع ومٞمٝم٤م ُم٤م ي٘مع ُمـ اإلدراك، ؿمٌٞمٝم٤ًم سمح٤مل اًمٜمقم ؿمٌٝم٤ًم قمٜمدُم٤م ُيٕمّرج قم

سمّٞمٜم٤ًم، وٕضمؾ هذا اًمِمٌف قمؼم اًمِم٤مرع قمـ اًمرؤي٤م سم٠مهن٤م ضمزٌء ُمـ ؾمت٦ٍم وأرسمٕملم ضمزءًا ُمـ 

 .شاًمٜمٌقة

ذه٥م اًمديمتقر هوش ذم اعم٘م٤مسمٚم٦م اًمتل أضمراه٤م ُمٕمف ُمراؾمؾ اإلذاقم٦م اهلقًمٜمدي٦م إمم 

ُم٤ًم، أو ؿمٌٞمٝم٤ًم سم٤مًمتج٤مرب اًمتل خيقوٝم٤م اًمٗمٜم٤مٟمقن واًمِمٕمراء واًمٕمروم٤مء، اقمت٤ٌمر اًمقطمل إهل٤م

 وىمد أو٤مف أن اًمٜمٌل خيقض هذه اًمتجرسم٦م قمغم ُمًتقى أيمؼم وُمرشم٦ٌم أقمغم. 

                                                 
 .914:9ُم٘مدُم٦م اسمـ ظمٚمدون  (9)

 .911:9ُم٘مدُم٦م اسمـ ظمٚمدون  (4)

 .994ـ  999: 9ُم٘مدُم٦م اسمـ ظمٚمدون  (1)
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وىمد يم٤من يمالُمف سمحٞم٨م يٗمتح آوم٤مىم٤ًم واؾمٕم٦م أُم٤مم اعمقاوم٘ملم واعمخ٤مًمٗملم، إلُمٙم٤من شمٗمًػم 

رون إمم يمٚمامشمف سمًقء فمـ وري٦ٌم إمم ُمراشم٥م خمتٚمٗم٦م؛ وم٤مًمذيـ يٜمٔم شقمغم ُمًتقى أيمؼم»قم٤ٌمرة 

ومٝمٛمقا ُمـ يمالُمف أٟمف ٓ يٗمرق سملم اًمقطمل واًمِمٕمر، واهتٛمقه سم٤مًمٙمٗمر وإٟمٙم٤مر اًم٘مرآن. وىمد 

ؾم٠مًمف ُمراؾمؾ صحٞمٗم٦م )يم٤مرگزاران( اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ هذه اًمرؤي٦م ىم٤مئاًل: حيٙمك أٟمٙمؿ شمٜمٙمرون 

ح؟! رؾمٛمٞم٤ًم ٟمزول اًم٘مرآن ُمـ قمٜمد اهلل، وشمروٟمف يمالُم٤ًم سمنمي٤ًم عمحٛمد، ومٝمؾ هذا صحٞم

يٛمزطمقن ذم ذًمؽ، أو أهنؿ يْمٛمرون ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ هم٤مي٤مت  وم٠مضم٤مسمف ىم٤مئاًل: رسمام يم٤مٟمقا

ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وؿمخّمٞم٦م، وٟم٠ًمل اهلل أن يٙمقٟمقا أؾم٤مؤوا ومٝمؿ ُمرادي، وإٓ وم٢من اًمٕم٤مرف 

سم٤مًمقٓي٦م اإلهلٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م وىمرب أوًمٞم٤مء اهلل ُمٜمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وظَمؼم دمرسمتٝمؿ آحت٤مدي٦م، ٓ 

 ثؾ هذه اًمٍماطم٦م. يًٕمف اإلٟمٙم٤مر سمٛم

يمام أووح اًمديمتقر هوش ُمراده ذم ضمقاسمف قمـ رد اًمِمٞمخ اًمًٌح٤مين، وم٘مّدم هبذه 

يتٚمخص يمالُمل ذم أن سم٤مإلُمٙم٤من إدراك »اإلضم٤مسم٦م ىمراءة ضمديدة قمـ فم٤مهرة اًمقطمل، وم٘م٤مل: 

فم٤مهرة اًمقطمل اعمٌٝمٛم٦م ُمـ ظمالل آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٔم٤مهرة اًمِمٕمر )أو سم٤مإلسمداع اًمٗمٜمل سمِمٙمؾ 

ووقطم٤ًم، وذًمؽ قمغم ُمًتقى اًمتّّمقر وم٘مط. أمل يذيمر اًمٖمزازم أن قم٤مم(؛ ًمٙمقهن٤م أيمثر 

سم٤مإلُمٙم٤من إدراك فم٤مهرة اًمقطمل قمـ ـمريؼ آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٔم٤مهرة اًمقؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م؟ 

ؿْ ﴿وذًمؽ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ِٓ َٔآئِ
ُٔقُحقَن إَِػ َأْوفِ َٔٚضَِغ َف  ش.﴾َوإِنَّ افنَّ

ٞمح اعمٕمٜمك وشم٘مريٌف إمم ٓ إؿمٙم٤مل ذم شمِمٌٞمف اًمقطمل سم٤مًمِمٕمر واًمٙمٝم٤مٟم٦م واًمرؤي٤م ًمتقو

إذه٤من، إذا يم٤من وضمف اًمِمٌف يٙمٛمـ ذم اًمٙمالم اعمقزون، وآؾمتٗم٤مدة ُمـ صٜم٤مقم٦م إدب 

ذم اعمِمٌف واعمِمٌف سمف، أو سمٞم٤من طم٤مًم٦م اًمِمٌف سملم اًمقطمل واًمرؤي٤م ذم طمدوث آشمّم٤مل سمٕم٤ممل 

همػم ُم٤مدي، إٓ أن ُم٤م هيدف إًمٞمف اًمديمتقر هوش يذه٥م إمم أسمٕمد ُمـ ذًمؽ، وم٢من اقمت٤ٌمر 

يمقن وضمف اًمِمٌف سمنمي٤ًم ٓ يٛمٙمـ ىمٌقًمف سمًٝمقًم٦م، وًم٘مد ذيمر اًمديمتقر هوش ذم إيْم٤مح 

إن اًمِمٕمر سمقصٗمف إسمداقم٤ًم ومٜمٞم٤ًم ؾم٤مُمٞم٤ًم خيتٚمػ اظمتالوم٤ًم يمٌػمًا قمام يم٤من جيقل ذم أذه٤من »يمالُمف: 

أُمث٤مل أيب ضمٝمؾ وأيب هل٥م، وإن آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمٔمقاهر إدسمٞم٦م ًمت٘مري٥م ُمٕمٜمك اًمقطمل 
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ن، وٓ يرومع ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م أيب هل٥م! وىمد ذه٥م اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل إمم ٓي٘مٚمؾ ُمـ ؿم٠من اًم٘مرآ

اقمت٤ٌمر اًمقطمل )ؿمٕمقرًا ظمٗمّٞم٤ًم(، وأرى أن اًمتٕمٌػم سمـ )اًمٗمـ اخلٗمل( أٟم٥ًم. وهذا هق 

ُمٙمٛمـ اعمِمٙمٚم٦م، وم٤من اًمِمٕمر إسمداع ي٘مقم سمف اًمِم٤مقمر، ومٝمؾ ي٘مقم اًمٜمٌل سمٕمٛمؾ ذم شمٙمقيـ 

 . اًمقطمل؟ هذا ُم٤م يرد قمٚمٞمف اًمديمتقر هوش سم٤مإلجي٤مب

 ويٌدو أن ُمِم٤مهب٦م اًمِمٕمر واًمقطمل قمٜمد اًمديمتقر هوش، شمٙمٛمـ ذم صمالصم٦م أُمقر:

 ـ اعمْمٛمقن اعمجرد قمـ اًم٘م٤مًم٥م اإلهل٤مُمل. 9

 ـ ىمقًم٦ٌم اًمٙمالم سم٤مٓؾمتٗم٤مدة ُمـ اإلسمداع اًمٌنمي.  4

 ـ اًمًجع واًمقزن واؾمتٕمامل اًمّمٜم٤مقم٦م إدسمٞم٦م ذم اًم٘مرآن.  1

ٕوٓن اًمٚمذان اومؽمض اًمديمتقر وإن اًمٗمّمؾ سملم اعمْمٛمقن واًم٘م٤مًم٥م، ومه٤م إصالن ا

 هوش أهنام يًتدقمٞم٤من ُمٜم٤مىمِم٦م ضمديدة ذم رىمٕم٦م اًمتٗمٙمػم اًمديٜمل.

  

 بني ايؿعٌ ٚاالْؿعاٍ دٚز ايٓيب يف ايٛسٞ

يدور اًم١ًمال اعمٝمؿ طمقل سمٜمٞم٦م يمالم اهلل، ويمٞمٗمٞم٦م )ٟمزوًمف(، وهؾ يتدظمؾ اًمٜمٌل ذم 

دود، وقمٚمٞمف ُم٤م هل أًمٞم٦م صٞم٤مهمتف؟ ٟمٕمٚمؿ أن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًمٞمس ًمف شمٕملّم وٓ طمّد حم

اًمتل يٜمزل هب٤م يمالُمف ووطمٞمف إمم اًمٌنم؟ ومٝمؾ هٜم٤مك واؾمٓم٦م أو وؾم٤مئط ذم اًمٌلم أو أن ذًمؽ 

يتّؿ ُمـ دون واؾمٓم٦م؟ وإن يم٤من هٜم٤مك واؾمٓم٦م ومٛمـ اًمذي يّمقغ هذا اعمْمٛمقن ذم ىم٤مًم٥م 

 ؟ ومٝمؾ يتدظمؾ ؿمخص اًمٜمٌل ذم هذه‘اًمٚمٖم٦م واًمث٘م٤موم٦م واًمٔمروف اًمتل يٕمٞمِمٝم٤م اًمٜمٌل

 و ًمٞمس ًمف ُمـ دور ؾمقى آٟمٗمٕم٤مل؟اًمّمٞم٤مهم٦م، أ

 ًمٞمس هٜم٤مك ُمـ يِمّؽ ذم أن ُمٜمِم٠م اًم٘مرآن ُمـ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

وهٜم٤مك آي٤مت يمثػمة ذم اًم٘مرآن شمٍمح سمّمدور اًم٘مرآن قمـ اهلل وأٟمف يمالُمف، ُمـ ىمٌٞمؾ: 

ْرآَن ِمـ فَُّدْن َحٍُِٔؿ َظِِٔؿٍ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َُ ََّك اف َِ ََّٕؽ َفُت  . (1اًمٜمٛمؾ: ) ﴾َوإِ

ُف اهللُ ﴿ٕمٚمؼ سمقضمقد اًمقاؾمٓم٦م وقمدُمٝم٤م ي٘مقل اًم٘مرآن: وذم ُم٤م يت َّ ِِّ َُ ٌََؼٍ َأن ُي
َٚن فِ ـَ َوَمٚ 
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ُف َظِعٌّ َحُِٔؿٌ  َّٕ ُٔقِحَل بِِْ٘ذِِٕف َمٚ َيَنٚء إِ ً َؾ َٓ ًٚ َأْو ِمـ َوَراء ِحَجٍٚب َأْو ُيْرِشَؾ َرُشق َّٓ َوْحٔ  ﴾إِ

 . (19اًمِمقرى: )

يمت٤ًم؛ إذ مل شمتْمح يمٞمٗمٞم٦م احلج٥م ذم ُم٤م وذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٕمدم اًمقاؾمٓم٦م ٟمجد اًم٘مرآن ؾم٤م

اًمٜم٤مَر يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م × يتٕمٚمؼ سمدوره٤م ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمقطمل، ومٛمثاًل: طمٞمٜمام يِمٝمد اًمٜمٌل ُمقؾمك

طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م، ومٝمؾ هذه اًمٜم٤مر ُم٤مدي٦م وحمًقؾم٦م ًمٚمجٛمٞمع، أو أن اًمذي يٗمٝمٛمف ُمقؾمك جمرد 

 صقت ُمٗمٝمقم أو ُمٕمٜمًك وُمْمٛمقٟم٤ًم ُمـ ىمٚم٥م اًمٜم٤مر؟ 

ًمرؾمقل، اًمذي هق ضمؼمائٞمؾ، أىمَم ُم٤م ىمٞمؾ هق أن وذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمقطمل سمقاؾمٓم٦م ا

ُمقوع هٌقـمف هق ىمٚم٥م اًمٜمٌل، وأن هذا اًمٜمزول ىمد شمّؿ قمؼم روح أُمٞمٜم٦ٍم قمغم ىمٚم٥م 

وُح إَِمُغ ﴿، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ‘اًمٜمٌل َزَل بِِف افرُّ ـَ  *َٕ ـَ ادُِْذِري قَن ِم ُُ ٌَِؽ فَِت ِْ  ﴾َظَذ َؿ

ٚمٛمالك سم٘مٚمٌف، وًمًٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أّي ومل شمتْمح يمٞمٗمٞم٦م رؤي٦م اًمٜمٌل ًم ،(997ـ991اًمِمٕمراء: )

 يتؿ إًم٘م٤مؤه قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل إيمرم، وًمٙمـ ُم٤م ٟمٕمٚمٛمف هق أن مجٞمع هذه اًمقؾم٤مئط 
ٍ
رء

ُم١ممترة سم٠مُمر اهلل، وٓ يٜمزل قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل إٓ ُم٤م يريد اهلل ٟمزوًمف، وٓ حيدث أدٟمك دظمؾ 

يٚم٘مٞمف اهلل  أو شمٍمف ظمالوم٤ًم إلرادة اهلل، واًم١ًمال اًمذي يٓمرح هٜم٤م هق: ُم٤م هق اًمٌمء اًمذي

أو ضمؼمائٞمؾ قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل سم٤مًمتحديد؟ واإلضم٤مسم٦م قمـ هذا اًم١ًمال ٓ خترج قمـ واطمدٍة 

 ُمـ اًمّمقر أشمٞم٦م:

ٌّف ذم ىم٤مًم٥م ًمٖم٦م اًم٘مقم، وُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ  ـ 9 شمٙمقيـ ُمْمٛمقن اًمٜمداء ُمـ ىمٌؾ اهلل، وص

 اًمث٘م٤موم٦م واعمٕمت٘مدات وإهداف، وإرؾم٤مًمف إمم اًمٜمٌل.

ل هق جمرد اعمْمٛمقن واًمٚم٥م وضمقهر اعمٕمٜمك، صمؿ ي٘مقم إن ُم٤م يٚم٘مك قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌ ـ 4

 اًمٜمٌل سمّمٞم٤مهمتف ذم ىم٤مًمٌف اًمٚمٗمٔمل.

ًٚ ﴿سمٕم٤ٌمرة أظمرى: طمٞمٜمام ي٘مقل شمٕم٤ممم:  ّٔ ًٚ َظَربِ ٚ َإَٔزْفَُْٚه ُؿْرإٓ َّٕ هؾ دور اًمّمٞم٤مهم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  ﴾إِ

ي٘مقم سمف اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ُم٤ٌمذة، أو ضمؼمائٞمؾ، أو ؿمخص اًمٜمٌل؟ وًم٥ّم اًم١ًمال: هؾ 

ٜمٌل سمقصٗمف سمنمًا أن يْمٓمٚمع سمدور إؾم٤ٌمب اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واعم٤مدي٦م ًمٚمقطمل؟ وهؾ يٛمٙمـ ًمٚم
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دمرسم٦م اًمٜمداء ذم ُمًتقى ومٝمؿ اًمٜمٌل هل ٟمٗمًٝم٤م ذم ُمًتقى ومٝمؿ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس؟ أو أن ُم٤م يتؿ 

ـْ ظم٤مـمٌف اهلل، وإن اًمٜمٌل ذم ذًمؽ ؿمٌٞمف سم٤مًمقزم واًمٕم٤مرف  إٟمزاًمف إٟمام يٙمقن ذم ُمًتقى ومٝمؿ َُم

ق يتالءم وومٝمؿ خم٤مـمٌٞمف، ويٜم٤مؾم٥م ُمًتقى قم٘مقهلؿ اًمٌنمي٦م، اًمذي حيقل ُم٤م يٜمزل قمٚمٞمف سمٜمح

 ذم ىم٤مًم٥م اًمٚمٖم٦م واًمث٘م٤موم٦م واعمذاق؟

وإذا يم٤من اجلقاب سم٤مًمٜمٗمل أو اإلصم٤ٌمت، يرد شم٤ًمؤل آظمر ُمٗم٤مده: إن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم 

ؿْ ﴿ي٘مقل:  َ َِلُ ٌَغِّ ُٔ
ِٚن َؿْقِمِف فِ ًَ

َّٓ بِِِ ُشقٍل إِ َْٚ ِمـ رَّ ِْ . وم٢من يم٤من اًمٜمٌل (7إسمراهٞمؿ:) ﴾َوَمٚ َأْرَش

يٜم٘مؾ اًم٘مرآن ومٝمؾ ي٠مشمٞمف شمٗمًػمه وسمٞم٤مٟمف ُمـ ظم٤مرج ذاشمف أو اٟمف هق اًمذي ي٘مقم سمٌٞم٤مٟمف 

 وشمٗمًػمه؟

وىمٚمام شمٕمرض اًمٕمٚمامء ـ أقمؿ ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م واعمتٙمٚمٛملم واعمٗمنيـ واًمٕمروم٤مء ـ إمم هذه 

اجلزئٞم٤مت، وأؿمٌٕمقه٤م سم٤مًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ؛ إذ يذه٥م اعمتٙمٚمٛمقن إمم أن اًم٘مرآن قمغم هٞمئتف 

اعمقضمقدة طم٤مًمٞم٤ًم ىمد ٟمزل ُمـ قمٜمد اهلل قمغم رؾمقًمف دون أي شمٖمٞمػم أو شمٍمف ذم ؿمٙمٚمف 

 وحمتقاه، وأن اًمٜمٌل ىم٤مم سمدوره سمٜم٘مٚمف إمم اًمٜم٤مس دون شمدظمؾ أو شمٍمف. 

واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ فم٤مهر أي٤مت اًمتل شمدل قمغم أن اًم٘مرآن ٟمزل قمغم هذه اهلٞمئ٦م، إٓ 

ٗم٤مظ وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، وأهمٚم٘مقا سم٤مب اًمٌح٨م أهنؿ مل ينمطمقا يمٞمٗمٞم٦م شم٘مٌؾ اًم٘مٚم٥م ًمٚمّمقت وإًم

سم٤مقمت٤ٌمر أن اًمقطمل أُمرًا ظمٗمٞم٤ًم؛ يمام أن اعمتٙمٚمٛملم حيجٛمقن قمـ سمٞم٤من وشمقوٞمح دور اًمٜمٌل، 

 ووضمقده ُمـ قمدُمف، ذم ُم٠ًمًم٦م اًمقطمل. 

وُمٝمام يم٤من وم٘مد صم٧ٌم قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم أن اًمٜمٌل ًمٞمس ًمف أدٟمك شمدظمؾ ذم اًمقطمل؛ ٕن أي 

قمّمٛمتف، ويم٤من شمدظمٚمف ضمزئٞم٤ًم ـ ؾمٞم١مصمر ذم ُمـ ىِمٌٚمف ـ طمتك ًمق يم٤من ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ  شمدظمؾ

 جمٛمقع اًمقطمل واًم٘مرآن، وًمـ يٛمٙمـ ووع طمّد هلذا اًمتدظمؾ.

وىمد أؿم٤مر اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل ُمـ زاوي٦م قمروم٤مٟمٞم٦م، وُم٤مل سمٜمحٍق ُمـ إٟمح٤مء، إمم شمدظمؾ 

اًمٜمٌل وشمٍمومف ذم ٟمزول اًمقطمل، وم٘مد ىم٤مل وٛمـ شمٗمًػمه ًمًقرة احلٛمد قمغم ٟمحق قم٤مسمر: 

٥م أن شمٜمزل إمم اعمرشم٦ٌم اًمدٟمٞم٤م واًمٜم٤مزًم٦م، وطمتك إذا دظمٚم٧م ذم ىمٚم٥م إن اًم٘مرآن طم٘مٞم٘م٦م ... جي»
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رؾمقل اهلل شمٙمقن ىمد شمٜمزًم٧م ُمرة أظمرى طمتك أُمٙمـ هل٤م دظمقل ىمٚم٥م اًمٜمٌل، وٓ سمد هل٤م أن 

، ومل يدظمؾ ؾمامطمتف ذم ششمٜمزل ُمـ ذًمؽ اعمقوع ًمتٙمقن قمغم ُمًتقى ومٝمؿ أظمريـ

ل سمقضمقد شمٜمزًملم، وذًمؽ قمغم يمٞمٗمٞم٦م وُم٘مدار دور اًمتٜمزل ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٜمٌل، وًمٙمٜمف ىم٤م

ُمًتقيلم ًمٚم٘مرآن، ودًمٞمٚمف قمغم ذًمؽ اظمتالف ُمًتقى اًمٗمٝمؿ سملم اًمٜمٌل وؾم٤مئر أومراد 

 اًمٜم٤مس.

وىمد ذه٥م اًمديمتقر هوش إمم ُم٤م يِمٌف يمالم اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل، طمٞم٨م إٟمف ي٘مقل: إن 

وفمٞمٗم٦م اًمٜمٌل شمٙمٛمـ ذم إقمٓم٤مء اعمْمٛمقن صقرة يم٤من يٗمت٘مده٤م، ًمٞمتٛمٙمـ ُمـ ووٕمٝم٤م ذم 

ٛمٞمع؛ إذ ٓ يٛمٙمـ شم٘مديؿ هذا اعمْمٛمقن قمغم اهلٞمئ٦م اًمتل ٟمزًم٧م ُمـ قمٜمد اهلل، ُمتٜم٤مول اجل

وذًمؽ ٕهن٤م ومقق ُمًتقى ومٝمٛمٝمؿ، سمؾ هل ومقق ُمًتقى اًمٙمٚمامت. ويرى أن ًمٚمٜمٌل دورًا 

حمقري٤ًم ذم إقم٤مدة صٞم٤مهم٦م يمالم اهلل، وسمذًمؽ يتْمح أن اًمديمتقر هوش يذه٥م إمم أن دور 

٥م سمنمي، وهذا ُم٤م حيت٤مج اًمديمتقر هوش اًمٜمٌل يٙمٛمـ ذم صٞم٤مهم٦م اًمقطمل وووٕمف ذم ىم٤مًم

 ذم إصم٤ٌمشمف إمم دًمٞمؾ. 

يٌدو أن اًمديمتقر هوش ذم قمرض أدًمتف يًػم قمغم هن٩م اًمٕمروم٤مء، ذم أن سمٚمقغ اإلٟم٤ًمن 

 اًمٙم٤مُمؾ قمٜمد سمٚمقهمف ُمرشم٦ٌم اًمٗمٜم٤مء، وطمٞمٜمٝم٤م شمزول قمٜمف اًمّمٌٖم٦م اًمٌنمي٦م، ويتخذ صٌٖمتف

دة شمتخذ يمٚمامت اهلل اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم اإلهلٞم٦م سم٠مُمر ُم٘مدس وُمٓمٚمؼ سمٜمحق ُمـ إٟمح٤مء، وقمٜمد اًمٕمق

ُم٤ًمُمٕمف، واًمتل شمٚم٘م٤مه٤م قمغم ٟمحق همػم سمنمي، ىم٤مًم٤ًٌم سمنمي٤ًم، ًمٞمتٛمٙمـ ُمـ ٟم٘مٚمٝم٤م إمم أوًمئؽ 

 اًمذي ٓ يًٕمٝمؿ ظمقض دمرسمتف. 

ىم٤مل اًمديمتقر هوش: إن هذا اإلهل٤مم َيٜمٌع ُمـ )ٟمٗمس( اًمٜمٌل، وإن )ٟمٗمس( يمؾ 

ٞم٦م ذم أٟمف أدرك إهلٞم٦م هذه اًمٜمٗمس، ؿمخص إهلٞم٦م، إٓ أن اًمٜمٌل يٛمت٤مز ُمـ ؾم٤مئر أومراد اإلٟم٤ًمٟم

واٟمت٘مؾ ُمـ اًم٘مقة إمم ُمرطمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م، واحتدت ٟمٗمًف سمذات اهلل، وإن أوًمٞم٤مء اهلل ُمـ اًم٘مرب 

                                                 
 .91شمٗمًػم ؾمقرة احلٛمد:  (9)
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ُمٜمف واًمٗمٜم٤مء ومٞمف طمتك همدا يمالُمٝمؿ قملم يمالم اهلل، وأُمرهؿ وهنٞمٝمؿ وطمٌٝمؿ وسُمٖمْمٝمؿ قملم 

ٌّف وسمٖمْمف، ًم٘مد يم٤من اًمٜمٌل إيمرم سمنمًا، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م  أُمر اهلل وهنٞمف وطم

ً ﴿: ‘قمٜمف َٓ ُشق َّٓ َبَؼًا رَّ ُٝ إِ ْ ـُ ٌَْحَٚن َرِّبِّ َهْؾ  ، إٓ أن هذا (91اإلهاء:) ﴾ُؿْؾ ُش

اًمٌنم ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ىمد اختذ صٌٖم٦م إهلٞم٦م، وإن اًمقؾم٤مئط ـ سمام ومٞمٝم٤م )ضمؼمائٞمؾ( ـ ىمد ظمٚم٧م 

ل ذم وىم٧م ويمالم اًمقطمل اإلهل سمٞمٜمف وسملم اهلل طمتك همدا يمؾ ُم٤م ي٘مقًمف هق يمالُمف اإلٟم٤ًمين

 واطمد، ومل يٕمد سم٤مإلُمٙم٤من اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام.

، ذم واٍد، ي٘مع يمالم اهلل أو اًمقطمل، أو اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م ذم ُمّمٓمٚمح اًمديمتقر هوش

واًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م ًمٚمٜمٌل واًم٘م٤مًم٥م اًمٚمٗمٔمل ًمٚمٙمالم ذم واٍد آظمر. وىمد رأى اًمديمتقر 

٤مطم٦م اإلهلٞم٦م واًمٌنمي٦م؛ اًمً هوش، شمٌٕم٤ًم عمقًمقي واًمٗمالؾمٗم٦م، وضمقد اظمتالف ُم٤مهقي سملم

 إذ ٓ وضمقد ذم اًم٤ًمطم٦م اًم٘مدؾمٞم٦م ًمٚمٙمؿ واًمزُم٤من واعمٙم٤من.

وىمد قمٛمد اًمديمتقر هوش إمم شمّمٜمٞمػ حمدد ًمألدوار سملم )إُمر اًم٘مدد(، و)إُمر 

همػم اًم٘مدد(، اًمذي هق ُمـ ظمّم٤مئص اًمٌنمي٦م، واًمّمٜمػ إول ُمـ صٜمع اهلل، 

، وشمٙمقن ‘وهق رؾمقل اهلل واًمّمٜمػ اًمث٤مين ُمـ صٜمع اًمقؾمٞمط سملم اًمًامء وإرض،

 طمّمٞمٚم٦م اًمّمٜمٕملم، اًمتل هل اًمقطمل واًم٘مرآن، إٟمج٤مزًا إهلٞم٤ًم وسمنمي٤ًم ذم آن واطمد. 

أرى حمٛمدًا رؾمقل اهلل قم٤مؿم٘م٤ًم، ُمٌدقم٤ًم، ممٚمقءًا صدره سم٤مًمتجرسم٦م »ىم٤مل اًمديمتقر هوش: 

 اًمروطمٞم٦م، ٟم٤مومذ اًمٌّمػمة، ُمٗمٕمٛم٦م روطمف سمقضمقد اهلل، ومٖمدا يمؾ ُم٤م يراه وي٘مقًمف إهلٞم٤ًم، ويرى

اإلٟم٤ًمن واًمٙمقن طم٤مًٓ ومٞمف وص٤مئرًا إًمٞمف، صمؿ يٕمقد إمم اًمٜم٤مس ُمٌتٝمج٤ًم هبذا اًمٙمِمػ اًمٜمٌقي 

ًمٞمِم٤مريمٝمؿ دمرسمتف، وجيتذب إرواح اًمٔم٤مُمئ٦م إًمٞمف، ويْمع قمٜمٝمؿ إسهؿ وإهمالل اًمتل 

 يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝمؿ.

إن شمّمقري ًمتٚمؽ اًمراسمٓم٦م، اًمتل هل )أىمرب ُمـ طمٌؾ اًمقريد(، يٙمٛمـ ذم ُمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٦م 

                                                 
 .ُم١مؾم٦ًم ومرهٜمگل هوش، 1: 1قمٌد اًمٙمريؿ هوش، سمًط دمرسمف ٟمٌقى  (9)
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٤مل، قمغم ٟمحق اًمٜمٗمس واجلًد، وسمٌٞم٤من أووح ُمثؾ اًمٗمالح واًمِمجرة، إذ اًم٘مرب واًمقص

ي٘مقم اًمٗمالح سمزرع اًمٌذرة، وشم٘مقم اًمِمجرة سم٢مومراز اًمثٛمرة، وٓ خترج يمؾ صمٛمرة ُمـ يمؾ 

ؿمجرة، ومِمجرة اًمتٗم٤مح ٓ شمثٛمر همػم اًمتٗم٤مح، وان هذه اًمثٛمرة ُمديٜم٦م ذم يمؾ ُم٤م حتتقي قمٚمٞمف، 

ح، إمم اًمِمجرة اًمتل أظمرضمتٝم٤م، واًمتل ُمـ قمٓمره٤م، وؿمٙمٚمٝم٤م، واًمٗمٞمت٤مُمٞمٜم٤مت، وإُمال

زرقم٧م ذم أرٍض خمّمقص٦م، واؾمت٘م٧م ُمـ ٟمقر وهمذاء وهقاء ظم٤مص، وـمٌٕم٤ًم ٓ خيرج 

دون ذم ذًمؽ، سمؾ إن وضمقد اًمِمجرة هق  زرقمٝم٤م وٓ صمٛمره٤م إٓ سم٢مذن رهّب٤م، وٓ يِمّؽ اعمقطمِّ

 .شقملم أُمر اهلل وإذٟمف

ٞمف اعمتٙمٚمٛمقن ُمـ اًمدًمٞمؾ أظمر اًمذي يتٛمًؽ سمف اًمديمتقر هوش هق ُم٤م ذه٥م إًم

اًمِمٞمٕم٦م واعمٕمتزًم٦م، واعمًتٜمػمون اجلدد ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، وم٘م٤مل: أمل ي٘مؾ احلٙمامء، وذم 

ُم٘مدُمتٝمؿ صدر اًمديـ اًمِمػمازي: إن يمؾ طم٤مدث ُمًٌقق سم٤معم٤مدة واعمّدة )وإن يمؾ طم٤مدث 

إٟمام يقضمد ذم فمروف ُم٤مدي٦م وزُم٤مٟمٞم٦م ظم٤مص٦م(؟ ومٙمذًمؽ طم٤مدث اًمقطمل اعمحٛمدي ىم٤مسمؾ 

وشم٤مرخيٞم٦م ظم٤مص٦م وإن ًمتٚمؽ اًمٔمروف ُمدظمٚمٞمف يم٤مُمٚم٦م ذم  ًمٚمحدوث ذم فمروف ُم٤مدي٦م

صٞم٤مهم٦م اًمقطمل، وشمٚمٕم٥م دور اًمٕمٚم٦م اًمّمقري٦م واعم٤مدي٦م ًمٚمقطمل. وٓ سمد ُمـ آًمتٗم٤مت إمم أن 

اعم٠ًمًم٦م شمٗمقق اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك، وشمِمٛمؾ اًمّمقرة وقمدُمٝم٤م، وإن اًمٚمٗمظ أطمد أٟمقاع اًمّمقر، 

٦م واًمقضمقدي٦م هل اعمحدودي٤مت )اًمٕمٚمٛمٞم ‘ظمالص٦م اًم٘مقل: إن ُم٤م ي٠ميت سمف حمٛمد

 واًمت٤مرخيٞم٦م وُم٤م إمم ذًمؽ( مم٤م ٓ يٛمٙمـ اًمتٜمّّمؾ قمٜمف ًمٙمؾ خمٚمقق. 

إن دًمٞمؾ هوش اًمٗمٚمًٗمل واًمٙمالُمل ذم هذا اعمقوقع همػم شم٤مم؛ إذ ٓ شمٜم٤مذم سملم ظمٚمؼ 

اًم٘مرآن وُم٤م يراه اعمخ٤مًمٗمقن، ٕن احلدوث ُمٗمٝمقم ُمِمٙمؽ، يٛمٙمـ أن يٙمقن ُم١ميدًا ًمرأيف 

صقرة، وختقيؾ اًمٜمٌل ُمٝمٛم٦م شمّمقيره، يمام يٛمٙمـ  ُمـ أن اعمراد هق ظمٚمؼ اًم٘مرآن قمغم همػم

 أن يٙمقن ظمٚم٘م٤ًم ًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك اًمذي ٓ يٙمقن ًمٚمٜمٌل ُمـ دور ومٞمف ؾمقى اًمقؾم٤مـم٦م.

وقمغم يمؾ طم٤مل وم٢من ٟمٔمري٦م اًمديمتقر هوش ذم هذا اعمقوقع شم٘ميض سمتحقيؾ دور 

٤ًمن اًمٜمٌل ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمقطمل ُمـ آٟمٗمٕم٤مل اًمت٤مم إمم اًمت٠مصمػم واًمٗمٕم٤مًمٞم٦م اًمالئ٘م٦م سم٤مإلٟم
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 اًمٙم٤مُمؾ، وشمًتٕمرض ىم٤مسمٚمٞم٦م اإلٟم٤ًمن اًمٕمٛمٞم٘م٦م، وسمذًمؽ حيؾ سمٕمض رُمقز اًمقطمل وأهاره. 

وأهؿ إؿمٙم٤مل يرد قمغم هذه اًمٜمٔمري٦م يٙمٛمـ ذم أهن٤م حتٛمؾ اعمحدودي٤مت اًمٌنمي٦م قمغم 

 اًمقطمل، ودمّرده ُمـ ىمداؾمتف، وهذا ًمٞمس سم٤مُٕمر اهللّم أواًم٘مٚمٞمؾ. 

    

 إَهإ تطّسم اخلطأ إىل ايٓيب

وش سمذه٤مسمف إمم سمنمي٦م سمٕمض ٟمت٤مئ٩م اًمقطمل ىمد ومتح سم٤مب إُمٙم٤من ـمرو إن اًمديمتقر ه

اخلٓم٠م ذم ُمْمٛمقن اًمقطمل واًم٘مرآن، وهق ُم٤م ؾمٕمك اعمًٚمٛمقن قمغم اًمدوام إمم ٟمٗمٞمف وٓ 

يزاًمقن، وهق ُم٤م أيمد قمٚمٞمف اًم٘مرآن ذم اًمٙمثػم ُمـ آي٤مشمف، مم٤م ي٘مقم قمغم ٟمٗمل يمؾ أٟمقاع اخلٚمؾ 

ٌِ ﴿ذم اًمقطمل، وقمٚمٞمف اشم٤ٌمقمف سمِمٙمؾ ُمٓمٚمؼ:  َْٔؽ َواتَّ ، (919يقٟمس:) ﴾ْع َمٚ ُيقَحك إَِف

وقمٜمدُم٤م مل شمٜمزل آي٦م قمغم رؾمقل اهلل يم٤من اعمنميمقن ي٘مقًمقن ًمٚمٜمٌل: ُم٤م ؾم٥ٌم اُمتٜم٤مقمؽ قمـ 

اإلشمٞم٤من سمجديد ُمـ أي٤مت، اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ شمّمقرهؿ أن اًمٜمٌل هق اًمذي خيتٚم٘مٝم٤م، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم 

َٓ اْج ﴿ذم ذًمؽ:  ٍٜ َؿُٚفقْا َفْق ِِْٖتِؿ بِآَي ْ َت َْ ِّبِّ َوإَِذا  ٌُِع َمٚ يِقَحك إَِلَّ ِمـ رَّ َّٕاَم َأتَّ ٚ ُؿْؾ إِ َٓ َْٔت  ﴾َتٌَ

، واٟمٓمالىم٤ًم ُمـ هذا اًمتّمّقر يم٤من هٜم٤مك ُمـ يٓم٤مًم٥م رؾمقل اهلل سمتٖمٞمػم (411إقمراف:)

فَُف ِمـ ﴿سمٕمض أي٤مت ًمٞمٜمًجؿ يمالم اهلل ُمع رهم٤ٌمهتؿ، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:  قُن ِل َأْن ُأَبدِّ ُُ ُؿْؾ َمٚ َي

ِِس إِ  ٍْ َٕ ٚء  ََ ِْ َّٓ َمٚ ُيقَحك إَِلَّ تِ ٌُِع إِ وهم٤مي٦م ُم٤م ىم٤مم سمف اهلل قمز وضمؾ ُمـ  .(91يقٟمس:) ﴾ْن َأتَّ

ْؿ َوَمٚ َؽَقى ﴿شم٠ميٞمد ًمٜمٌٞمف ذم ُمقاضمٝم٦م اهت٤مُم٤مت ظمّمقُمف أن ىم٤مل:  ُُ ٌُ َوَمٚ  *َمٚ َوؾَّ َصِٚح

ـِ اَِلَقى  َّٓ َوْحٌل ُيقَحك *َيْىُِؼ َظ قٟمف ُمـ ، وىم٤مل ذم دومع ؿمٌٝم٦م يم(7ـ4اًمٜمجؿ:) ﴾إِْن ُهَق إِ

ثِراً ﴿ قمٜمد همػم اهلل: ـَ  ًٚ ـْ ِظِْد َؽْرِ اهللِ َفَقَجُدوْا ؾِِٔف اْختاَِلؾ َٚن ِم ـَ   .(9هقد:) ﴾َوفَْق 

وقمغم يمؾ طم٤مل إذا متٙمٜم٤م سمِمّؼ اًمٜمٗمس ُمـ شمٗمًػم هذا اًمٜمقع ُمـ أي٤مت، وىمٚمٜم٤م: إن ُمراد 

ٚمٜم٤م: إن اهلل ُمـ اًمقطمل ذم مجٞمع هذه اعمقارد هق ُمْمٛمقن اًمقطمل اعمجرد قمـ اًمّمقرة، وىم

صٞم٤مهم٦م اًمٜمٌل ًمٚمقطمل إٟمام شمٙمقن سم٢مذاف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وإذٟمف وان اهلل يٛمٝمد اًمًٌٞمؾ ذم 

ُرونَ ﴿، طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم: ‘ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل َـّ ْؿ َيَتَذ ُٓ َِّ ًَ َِٕٚؽ َف ًَ
َُٕٚه بِِِ ْ اَم َينَّ َّٕ  ﴾َؾِ٘
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ـِ ا﴿، وىمد أُم٣م اهلل ُم٤م ىم٤مم سمف رؾمقًمف سم٘مقًمف: (11اًمدظم٤من: ) إذا  ،﴾َِلَقىَوَمٚ َيْىُِؼ َظ

أُمٙمـ ًمٜم٤م ذًمؽ سمّمٕمقسم٦م ومٙمٞمػ يٛمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟمٗمن ىم٤مًم٥م اًمقطمل اًمٌنمي اعمحدود؟ 

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: إذا ظمقًمٜم٤م اًمٜمٌل سمقصٗمف سمنمًا أن يّمقغ اًمقطمل ومٙمٞمػ يٛمٙمٜمٜم٤م دمٜمٞم٥م 

 اًمقطمل حمذور اعمحدودي٦م اًمٌنمي٦م، ويمٞمػ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٛمأل اجلّرة سمامء اًمٌحر؟

ت٤مئ٩م اعمؽمشم٦ٌم قمغم يمالُمف، وهق ُمٚمتزم هب٤م، وىم٤مل إن اًمديمتقر هوش يدرك ضمٞمدًا اًمٜم

ساطم٦م: إن ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل وُم٤م يٕمؽمهي٤م ُمـ شمٖمػم ذم أطمقاهل٤م وأوىم٤مهت٤م ُمٜمٕمٙم٦ًم سم٠ممجٕمٝم٤م 

قمغم اًم٘مرآن، وان اًمٜمٌل ي٘مقم سمٜم٘مؾ هذا اإلهل٤مم سم٤مًمٚمٖم٦م اًمتل يت٘مٜمٝم٤م وإؾمٚمقب اًمذي يٕمرومف 

 واًمّمقرة واًمٕمٚمؿ اًمذي طمّمؾ قمٚمٞمف ُمـ قمٍمه وحمٞمٓمف.

سمنمي٦م اًمقطمل ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر هوش، واًمتل شمٗمتح اًم٤ٌمب أُم٤مم شمٓمّرق اخلٓم٠م  هذه هل

إمم اًمقطمل، وهٜم٤م يٙمٛمـ أظمٓمر ُم٤م ذم هذه اًمٜمٔمري٦م، وي٘مقل: إن اًمرؤي٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م متٜمع وىمقع 

اًمقطمل ذم اخلٓم٠م، أُم٤م طم٤مًمٞم٤ًم ومٞمتجف اًمٙمثػم ُمـ اعمٗمنيـ إمم قمّمٛم٦م اًمقطمل ذم اعم٤ًمئؾ 

اهلل واحلٞم٤مة سمٕمد اعمقت، وأؾمس اًمٕم٤ٌمدة وم٘مط،  اًمديٜمٞم٦م اًمٍموم٦م، ُمـ ىمٌٞمؾ: أوص٤مف،

ويٛمٞمٚمقن إمم إُمٙم٤من ظمٓم٠م اًمقطمل ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛم٤ًمئؾ اًمٙمقن واعمجتٛمع اإلٟم٤ًمين، وًمٞمس 

ُمـ اًميوري أن يٙمقن ُم٤م يذيمره اًم٘مرآن قمـ اًمقىم٤مئع اًمت٤مرخيٞم٦م وؾم٤مئر إدي٤من وؾم٤مئر 

أن وىمقع هذا اعمقوققم٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م إروٞم٦م صحٞمح٤ًم، ويًتٜمد ه١مٓء اعمٗمنون إمم 

اًمٜمقع ُمـ إظمٓم٤مء ذم اًمقطمل واًم٘مرآن ٓ ي١مصمر ذم ٟمٌّقة اًمٜمٌل؛ ٕٟمف إٟمام يتٙمٚمؿ قمغم ُمًتقى 

 ومٝمؿ اًمٜم٤مس ذم قمٍمه، وخي٤مـمٌٝمؿ سمٚمٖم٦م قمٍمه. 

وٟمحـ ٟم٘مقل ًمٚمًٞمد هوش: إن ًمٜم٤م رأي٤ًم آظمر؛ إذ ٟم٘مقل: ٓ ٟمتّمقر أن اًمٜمٌل ىمد حتدث 

 آظمر.)سمٚمٖم٦م قمٍمه( سمٕمد أن يم٤مٟم٧م قمٚمقُمف ُمًت٘م٤مة ُمـ ُمّمدر 

ُم١مُمٜم٤ًم سمام ي٘مقل، وىمد يم٤مٟم٧م شمٚمؽ ًمٖمتف وومٙمره،  ‘ىم٤مل اًمديمتقر هوش: يم٤من اًمٜمٌل

وٓ أشمّمقر أن قمٚمٛمف سمِم٠من إرض واًمٙمقن واإلٟم٤ًمن يٗمقق أسمٜم٤مء ضمٞمٚمف وقمٍمه، يمام أٟمف 

مل يٙمـ ًمديف اًمٕمٚمؿ اعمٕم٤مس، وهذا ٓ ي١مصمر ذم ٟمٌقشمف؛ ٕٟمف إٟمام يم٤من ٟمٌٞم٤ًم، ومل يٙمـ ُمٝمٜمدؾم٤ًم أو 
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  ُم١مرظم٤ًم.

دًمٞمؾ اًمذي يٕمتٛمده اًمًٞمد هوش هق أٟمف مل يرد ذم اًم٘مرآن أن اهلل قمٚمّؿ ٟمٌٞمف يم٤موم٦م إن اًم

ًمٜمٗمًف، وًمٞمس هٜم٤مك ُمـ يتقىمع ُمـ اًمٜمٌل اإلضم٤مسم٦م قمـ  ‘اًمٕمٚمقم، ومل يّدع ذًمؽ اًمٜمٌل

مجٞمع اعم٤ًمئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اسمتداًء ُمـ اإلهلٞم٤مت واًمروطم٤مٟمٞم٤مت إمم اًمٓم٥م واًمري٤موٞم٤مت 

، وذم ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ﴿هلل شمٕم٤ممم ي٠مُمر ٟمٌٞمف سم٠من ي٘مقل: واعمقؾمٞم٘مك واًمٗمٚمؽ، ُمْم٤موم٤ًم إمم أن ا

قم٘مٞمدة اًمديمتقر هوش إن ضم٤مذسمٞم٦م اًمقطمل اعمحٛمدي ًمٞم٧ًم ذم شمٚمؽ اعمتِم٤مهب٤مت، وإٟمام 

هل ذم ؾمقرة ُمثؾ احلديد، اًمتل شمًٛمك سم٤محلديد، واحل٤مل أن ٟمًٞمجٝم٤م ُمـ )احلرير(، وىمد 

اإليامن واإلٟمٗم٤مق وصٗمٝم٤م اًمٖمزازم سمـ )طمٚمٞم٦م اًم٘مرآن(. ويمذًمؽ ذم اهلل ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م و

واجلٝم٤مد واخلِمقع وُم٤م إمم ذًمؽ، مم٤م ىمرن سملم اًمّمالسم٦م واعمح٦ٌم، وشمٙمٗمل ُمٜمف صٞمح٦م، ُمثؾ: 

ِر اهللِ﴿ ـْ ْؿ فِِذ ُِقُِّبُ َنَع ُؿ ـَ آَمُْقا َأن ََتْ ِذي َِّ ِْٖن فِ ْ َي َْ ، ًمتحريؽ إرواح وشم٠مضمٞم٩م ؿمٕمٚم٦م ﴾َأ

 اإليامن ذم اًمّمدور. 

 

 أٜٔ َسض٢ ضؿ١ٓٝ ضسٚؽ؟! 

هوش يٕمتزم ُمـ ظمالل هذه إومٙم٤مر إمم اضمتث٤مب ضمذور اإلؾمالم،  يتّمقر سمٕمٌض أن

وإضام اًمٜم٤مر ذم سمٞمدر إيامن اًمِم٤ٌمب؛ وهٜم٤مك ُمـ ىم٤مل سم٠مٟمف هٜم٤مك ُمـ يٕمٛمؾ قمغم حتريٙمف ُمـ 

ىمٌؾ أقمداء اإلؾمالم سمال ؿمٕمقر ُمٜمف؛ وهٜم٤مك ُمـ يراه ُمٜمزًم٘م٤مَ ً ذم ُمٜمحدر طم٤مّد سمٕمٞمدًا قمـ 

ٚمؿ قمغم اًمّمح٦م، واًمٕمٛمؾ قمغم إجي٤مد حمٛمؾ عم٤م اإلؾمالم، هذا واًم٘مرآن يدقمقٟم٤م إمم محؾ اعمً

ِمًْٚ ﴿ي٘مقًمف سم٘مدر اإلُمٙم٤من، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ْٗ َٝ ُم ًْ اَلَم َف ًَّ ُؿ اف ُُ ْٔ ك إَِف ََ ـْ اف قُفقْا دَِ َُ َٓ َت  ﴾َو

، ظمّمقص٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ؿمخص ُمثؾ اًمديمتقر هوش، اًمذي ٓ ختٗمك (97اًمٜم٤ًمء:)

 . إٟمج٤مزاشمف ذم ظمدُم٦م اًمٗمٙمر اًمديٜمل ذم شم٤مرخيٜم٤م اعمٕم٤مس

ويٌدو ًمٜم٤م أن اًمًٞمد هوش ىمد ؾمٚمؽ هذا اًمٓمريؼ سمٜمقاي٤م ظمػّمة ورؤي٦م إصالطمٞم٦م؛ 

سمقصٗمف ُمتٜمّقرًا ديٜمٞم٤ًم، ًمٖمرض طمؾ ُمٕمْمٚم٦م اًمتٕم٤مرض سملم اإلؾمالم اًمت٘مٚمٞمدي واًمٗمٙمر 
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اعمٕم٤مس، طمتك وإن يم٤من ذًمؽ قمغم طم٤ًمب سمٕمض إذواق واعمِم٤مرب اًمتل ٓ يروىمٝم٤م ُمثؾ 

ٕمٜمقي٦م واًمٖمٞمٌٞم٦م واًمٕم٤ٌمدي٦م، اًمتل متثؾ ضمقهر اًمديـ هذا اًمتقضمف، ومٝمق يٗمّمؾ سملم اجلقاٟم٥م اعم

وذاشمف، وسملم اجلقاٟم٥م آضمتامقمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م، اًمتل هل سمٛمث٤مسم٦م اًم٘مِمقر وإقمراض ذم 

اًمديـ، طمتك ٓ ي١مصمر يمالُمف ؾمٚم٤ًٌم ذم أُمقر اًمديـ اًمٕم٤ٌمدي٦م واًمٖمٞمٌٞم٦م، وشمٌ٘مك هذه اعم٤ًمطم٦م 

ذم طمّؾ اًمتٕم٤مرض اًم٘م٤مئؿ سملم  سمٛمٜم٠مى ُمـ اخلٓم٠م، ويٙمقن ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ٟم٤مضمح٤ًم وُمقوم٘م٤مً 

 اًمٕمٚمؿ واًمديـ، واًمديـ واحلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م، واًمديـ وطم٘مقق اإلٟم٤ًمن. 

إن اظمتالف اًمديمتقر هوش قمـ ؾم٤مئر اعمختّملم ذم جم٤مل إُمقر آضمتامقمٞم٦م أهنؿ 

يٗمْمٚمقن اًمًٙمقت وقمدم اخلقض ذم اعمقوقع، أو يًٕمقن إمم طمؾ اعمِم٤ميمؾ اًمٕمديدة ذم 

سم٤مٕطمٙم٤مم اًمث٤مٟمقي٦م وُمّمٚمح٦م اًمٜمٔم٤مم، ورهمؿ اقمت٘م٤مدهؿ سم٠من طمالل  اًمرؤي٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م ًمٚمديـ

اهلل طمالل إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وطمراُمف طمرام إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، دون أن يتحدد سمزُم٤من أو 

ٌّ٘مقا ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ؾمقى إطمٙم٤مم  ُمٙم٤من، إٓ أهنؿ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م مل يٓم

وُمٙم٤من ظم٤مصلم، وـمٌ٘مقه٤م قمغم ٟمٓم٤مق اًمث٤مٟمقي٦م واحلٙمقُمٞم٦م اعم١مىمت٦م، اًمتل شمرشمٌط سمزُم٤من 

واؾمع ُمـ أُمقر احلٞم٤مة، ومٞمج٥م أن ي٘م٤مل هلؿ ُمثاًل: إذا يم٤من طمٙمؿ اهلل ذم اًم٘مرآن أسمدي٤ًم وهمػم 

ُم٘مّٞمد سمزُم٤من وُمٙم٤من ومٞمج٥م ىمٓمع يد اًم٤ًمرق، ومٚمامذا قمٓمٚمتؿ هذا احلٙمؿ؟ هؾ طمٙمٛمٙمؿ 

زُمـ هذا قمدم ىمٓمع اًم٤ًمرق ذم اًمٔمروف اًمراهٜم٦م ُم١مىم٧ٌم؟ وم٢مذا يم٤من يمذًمؽ ومٕمٚمٞمٙمؿ حتديد 

اٟمتٝم٤مء هذا احلٙمؿ. أمل يٙمـ ُم٤م ّسح سمف اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل ذم أواظمر طمٞم٤مشمف، ُمـ أٟمف ٓ يٛمٙمـ 

إدارة اعمجتٛمع سم٤مٓضمتٝم٤مد اعمّمٓمٚمح، إؿم٤مرة إمم وضمقب اًمتٗمٙمػم اجل٤مد ذم هذا اًمِم٠من؟ 

أًمٞمس ُمـ إضمدى أن ٟمٗمٙمر سمحؾ ضمذري سمدًٓ ُمـ آؾمتدراك قمغم أطمٙم٤مم اهلل سمت٠مسمٞمد 

ٖمدو أـمقل قمٛمرًا ُمـ أطمٙم٤مُمف إسمدي٦م، وأن ٟم٘مدر ُمـ ؾمٚمٙمقا هذا إطمٙم٤مم اًمث٤مٟمقي٦م، ًمت

اًمٓمريؼ اًمِم٤مئؽ سمدًٓ ُمـ أن ٟمٕمٛمؾ قمغم ختٓمئتٝمؿ وشمِمقيف ؾمٛمٕمتٝمؿ؟ إن احلّؾ اًمذي يراه 

هوش هق اًم٘مقل سم٤من هذا اًمٜمقع ُمـ إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مُٕمقر آضمتامقمٞم٦م وطم٘مقق 
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خم٤مًمٗم٦م هلل وضمرأة قمغم رؾمقًمف،  اإلٟم٤ًمن ًمٞم٧ًم أطمٙم٤مُم٤ًم دائٛم٦م، سمنمط أن ٓ يٙمقن ذم ذًمؽ

إّٟمف ي٘مقل ساطم٦م، ودون أن يٙمقن ذم يمالُمف ضمرأة قمغم حمٌقسمف، أو أن يتٝمٛمف ـ يمام ومٕمؾ 

رهمؿ قمٚمٛمف سمٌٓمالن هذه إُمقر إٓ أٟمف مت٤مدى ذم ذًمؽ ُمٖمتٜماًم  ‘اًمٌٕمض ـ سم٤مًمتٛمقيف، وأٟمف

ل سمٜم٤مًء قمغم قمٚمٛمف ىمد ص٤مغ اًمقطمل اإلهل ‘ضمٝمؾ اًمٜم٤مس، وإٟمام ي٘مقل: إن رؾمقل اهلل

وذح ًمٚمٜم٤مس أطمٙم٤مم اهلل آضمتامقمٞم٦م، وقمٚمٞمف حيتٛمؾ أن ٓ يٙمقن ذًمؽ احلٙمؿ أو اعمقوقع 

 ُمٜمٓمٌ٘م٤ًم قمغم قمٍمٟم٤م احل٤مض.

وُمع ذًمؽ ٓ ختٚمق رؤي٦م اًمديمتقر هوش ُمـ اإلؿمٙم٤مل؛ وم٢مٟمف يٕمت٘مد ذم هذه اًمٜمٔمري٦م أن 

ػم ُمـ هٜم٤مك اظمتالوم٤ًم سملم ًم١مًم١م اًمقطمل وصدومف، وذاشمّٞمف وقمروّٞمف، وقمٚمٞمف أن جيٞم٥م قمـ اًمٙمث

 إؾمئٚم٦م، وُمٜمٝم٤م:

اًم١ًمال إول: ُم٤م هق اعمٕمٞم٤مر اًمذي ي٤ًمقمدٟم٤م قمغم اًمتٗمٙمٞمؽ سملم ًم١مًم١م اًمديـ وصدومف؟ 

إذ هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ أراء اعمٓمروطم٦م ذم هذا اعمج٤مل، وم٘مد ذيمر اسمـ ظمٚمدون واًمٗمٞمض 

 اًمٙم٤مؿم٤مين وإىم٤ٌمل اًمالهقري آراء خمتٚمٗم٦م ذم هذا اًمِم٠من.

قصمٞمؼ واعمتِمٕم٥م ذم ُم٤ًمئؾ اًمقطمل اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًم١ًمال اًمث٤مين: ُمع وضمقد اًمتداظمؾ اًم

وآضمتامقمٞم٦م سم٤مُٕمقر اًمتل يراه٤م اًمًٞمد هوش أؾم٤مؾمٞم٦م وضمقهري٦م ذم اًمقطمل، ُمثؾ: اهلل، 

ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، واإليامن، واإلٟمٗم٤مق، واجلٝم٤مد، واخلِمقع، واًمزهد، واًمٕم٤ٌمدة، ومام هق اعمٕمٞم٤مر 

٠م وإُمقر اًمتل ٓ شم٘مٌؾ اًمذي ي٤ًمقمدٟم٤م قمغم اًمتٗمٙمٞمؽ سملم إُمقر اًمتل يٛمٙمـ ومٞمٝم٤م اخلٓم

 اخلٓم٠م ذم اًمقطمل؟

 ُمـ يمالم اهلل 
ٍ
واًم١ًمال اًمث٤مًم٨م: إذا يم٤من اجل٤مٟم٥م اًمٌنمي واًم٘م٤مسمؾ ًمٚمخٓم٠م ي١مصمر ذم ضمزء

ومام هل اًمْمامٟم٦م ذم أن شم٘متٍم هذه إظمٓم٤مء قمغم اًمًاموات اًمًٌع، ورضمؿ اًمِمٞم٤مـملم، وُم٤م 

قن ظمٓم٠م اًمتّمقير إمم ذًمؽ ُمـ إُمقر اًمتل شمروهن٤م ُمـ قمروٞم٤مت اًمديـ؟ وعم٤مذا ٓ شمٜمًٌ

إمم أضمزاء اًمقطمل إظمرى، يم٤مًمذاشمٞم٤مت؟ ومام هق اًمٗمرق سملم شمّمقير اًمقطمل ُمـ ىمٌؾ 
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اإلٟم٤ًمن ذم إُمقر اًمٕمٛمٚمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م وشمّمقيره ذم أُمقر اًمقطمل اجلقهري٦م؟ ومٝمؾ خيٚمع 

 اًمٜمٌل ذم هذا اعمج٤مل رداء سمنميتف ويرشمديف ذم اعمج٤مل أظمر؟

قمغم اًمديمتقر هوش إذا أراد إمت٤مم ٟمٔمريتف  وقمغم يمؾ طم٤مل هذه أؾمئٚم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م يتٕملم

 وإظمراضمٝم٤م ذم صٞمٖمتٝم٤م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م أن جيٞم٥م قمٜمٝم٤م.

  





 

 

 

 

 

 

 ضسٚؽ مل ٜعد َؿًشًا دًٜٓٝا
 

 

 َدخٌ 

مل أقمثر ذم يمالم اًمديمتقر هوش قمغم ضمديد، وإن يم٤من ومحقى اًمٙمالم خمتٚمٗم٤ًم إمم طمدٍّ 

طمٞم٨م سمدا أيمثر ووقطم٤ًم وساطم٦م، وًمٙمـ ًمٞمس هٜم٤مك رٌء ضمديد، طمٞم٨م ؾمٌ٘مف إمم  ُم٤م،

ذًمؽ سمٕمض اعمث٘مٗملم، ُمـ أُمث٤مل: ٟمٍم طم٤مُمد أسمق زيد، وحمٛمد أريمقن، وىمد شم٠مصمر هوش 

 سم٠مُمث٤مل ه١مٓء اًمٕمٚمامء. 

، شسمًط دمرسم٦م ٟمٌقي»وىمد ؾمٌؼ ًمٚمديمتقر هوش أن ذيمر هذه إُمقر ذم يمت٤مب 

 وًمذًمؽ ٓ ٟمرى ؿمٞمئ٤ًم ضمديدًا.

ن ُم٤م يدقمٞمف هوش ُمـ أن ًمٙمالُمف ضمذورًا ذم اًم٘مرون اًمقؾمٞمٓم٦م ُمـ اًمت٤مريخ إ

                                                 
سم٤مطم٨م ذم ومٚمًٗم٦م اًمديـ واًمٙمالم اجلديد، رئٞمس ىمًؿ ٟمٔمري٦م اعمٕمروم٦م ذم ُم١مؾم٦ًم اًمث٘م٤موم٦م واًمٗمٙمر  (9)

 ي٤مت قمٌداًمٙمريؿ هوش.اإلؾمالُمل، يم٤مٟم٧م ًمف ُم٤ًممه٤مت قمديدة ذم ٟم٘مد ٟمٔمر
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اإلؾمالُمل، ُم٤م هق إٓ ىمراءة ظم٤مـمئ٦م ًمٚمت٤مريخ، طمٞم٨م مل ئمٝمر ـ وًمق قم٤ممل واطمد ُمـ قمٚمامء 

اًمٗمري٘ملم ـ ـمقال اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ُمـ ىم٤مل سم٠من ُم٤مهٞم٦م اًم٘مرآن ًمٞم٧ًم إهلٞم٦م، وإٟمام يم٤من 

زًم٦م، اًمذيـ هؿ أسح ُمـ إؿم٤مقمرة ذم هذا آظمتالف طمقل أُمقر أظمرى، وطمتك اعمٕمت

اعمج٤مل، يم٤مٟمقا يذهٌقن إمم ٟمزول اًم٘مرآن ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم، وقمٚمٞمف وم٘مد يم٤من هٜم٤مك إمج٤مع 

   إؾمالُمل قمؼم اًمت٤مريخ قمغم أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق يمالم اهلل.

وىمد يم٤من آظمتالف ذم يمٚمامت اًم٘مرآن، هؾ هل يمٚمامت اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سمٕمٞمٜمٝم٤م، أو 

، ويم٤مٟم٧م هذه أراء اًمثالصم٦م ×، أو هل يمٚمامت ضمؼمائٞمؾ‘ت شمٗمّقه هب٤م اًمٜمٌلهل يمٚمام

هل اعمٓمروطم٦م، إٓ أن اجلٛمٞمع يتٗمؼ قمغم أن ُمْمٛمقن اًم٘مرآن ُمـ اهلل، واظمتٚمٗمقا ذم ـمري٘م٦م 

 أداء هذا اعمْمٛمقن ذم إـم٤مره اًمٚمٗمٔمل. 

وىمد ذه٥م مجٞمع اًمٕمٚمامء اعمًٚمٛملم ـمقال اًمت٤مريخ إمم يمقن اًم٘مرآن ُمٕمجزة، وهذا ًمٞمس 

أضمٜمٌٞم٤ًم قمـ اعمْم٤مُملم اًم٘مرآٟمٞم٦م، وًمذًمؽ سمذًمقا دىم٦م قم٤مًمٞم٦م ذم حت٤مًمٞمٚمٝمؿ اًم٘مرآٟمٞم٦م، ومٚمق يم٤من 

اًم٘مرآن يمالم اًمٜمٌل مل شمٙمـ هٜم٤مك طم٤مضم٦م إمم اًمٜمٔمر ًمٚم٘مرآن سمٛمثؾ هذه اًمرؤي٦م، واقمت٤ٌمره 

 ُمٕمجزة، وم٤مًم٘مرآن إٟمام يٙمقن ُمٕمجزة سمقصٗمف يمالم اهلل.

 

 اجلرٚز ٚاخلًؿٝات املطٝش١ٝ ألؾهاز ضسٚؽ

هوش ضمذورًا ُمًٞمحٞم٦م، وهذا رٌء ٓ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مره، إذ خيتٚمػ ذم  إن ٕومٙم٤مر

أومٙم٤مره طمتك قمـ أومٙم٤مر ٟمٍم طم٤مُمد أسمق زيد وأريمقن، طمٞم٨م يذه٥م اًمديمتقر هوش إمم 

اًم٘مقل سم٠من ُم٤مهٞم٦م اًمقطمل دمرسم٦م ديٜمٞم٦م، وشمٕمقد ضمذور هذه اًمٕم٘مٞمدة إمم أدي٤من ُمثؾ اعمًٞمحٞم٦م، 

 ضمدًا ذم قمٛمٚمٞم٦م آرشم٤ٌمط سم٤مهلل شمٕم٤ممم.دون اإلؾمالم، اًمذي يقزم )اًمٙمٚمٛم٦م( أمهٞم٦م يمٌػمة 

 

 خطأ املطتٓرئٜ يف عدّ ايتُٝٝص بني ايػٗٛد ٚايتذسب١ ايد١ٜٝٓ

هٜم٤مك ظمٓم٠م يمٌػم يرشمٙمٌف اعمًتٜمػمون، وم٢مهنؿ طمٞم٨م وضمدوا اًمٕمروم٤مء ىمد ذهٌقا إمم اقمت٤ٌمر 
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اًمقطمل ٟمققم٤ًم ُمـ اًمِمٝمقد، ذهٌقا إمم يمقن اًمِمٝمقد ٟمققم٤ًم ُمـ اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م ذم طملم أن 

سم٦م اًمديٜمٞم٦م ُمّمٓمٚمح ُمًتحدث، وإٟمام شمٔمٝمر أمهٞم٦م اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م ومٞمام ًمق ظمّػ سمريؼ اًمتجر

 آرشم٤ٌمط اًمٙمالُمل ووٕمػ اعمٗمٝمقم اًمديٜمل. 

وقمٚمٞمف وم٘مد طمّمؾ ظمٚمط سملم رأي اًمٕمروم٤مء وُمقىمػ اعمًتٜمػميـ، طمٞم٨م ذهٌقا إمم   

 اقمت٤ٌمر اًمِمٝمقد دمرسم٦م ديٜمٞم٦م. 

ٝم٤م أن سم٢مُمٙم٤من اًمٕم٤مرف سمٚمقغ ُم٘م٤مم ُمْم٤موم٤ًم إمم أّن اًمٙمثػم ُمـ يمٚمامت اًمٕمروم٤مء يٚمقح ُمٜم

اًمٜمٌّقة، مم٤م أدى إمم طمدوث ظمٚمط ًمدى اعمًتٜمػميـ، ومتّمقروا أن سم٢مُمٙم٤من يمؾ ؿمخص أن 

يٌٚمغ ُم٘م٤مم اًمٜمٌل، ويٜمزل قمٚمٞمف اًمقطمل، ذم طملم أن اًمقطمل ُمٗمٝمقم ُمٜمحٍم قمغم إرادة اهلل، 

وًمٞمس هق داظمؾ ذم جم٤مل اظمتٞم٤مرات اإلٟم٤ًمن، وًمٞمس سمقؾمع اًمٕم٤مرف ُمٝمام سمذل ُمـ ضمٝمد 

 ن يٌٚمغ ُمرطمٚم٦م يٜمزل قمٚمٞمف اًمقطمل ومٞمٝم٤م.أ

قمٜمدُم٤م ٟم٘م٤مرن يمٚمامت اًمديمتقر هوش سم٠مىمقال ٟمٍم طم٤مُمد أسمق زيد ٟمجد أىمقال ٟمٍم 

طم٤مُمد أىمرب إمم اًمًٜم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ يمٚمامت هوش وذًمؽ عم٤م ًمٙمٚمامت هوش ُمـ 

ُم٤مهٞم٦م ُمًٞمحٞم٦م، طمٞم٨م شمٙمقٟم٧م ذم اعمٜم٤مخ اًمؼموشمًت٤مٟمتل، وهل سمٕمٞمدة يمؾ اًمٌٕمد قمـ اًمث٘م٤موم٦م 

 ُمٞم٦م.اإلؾمال

 

 ابتعاد املطتٓرئٜ عٔ ايبشٛخ ايكسآ١ْٝ

اإلؿمٙم٤مل أظمر اًمذي ي١مظمذ قمغم اعمًتٜمػميـ ذم إيران سمٕمد اًمثقرة هق اسمتٕم٤مدهؿ قمـ 

ُمٜم٤مخ اًمٌحقث اًم٘مرآٟمٞم٦م، ومٙمؾ ُمـ ي٘مرأ ُم١مًمٗم٤مت اًمديمتقر هوش يدرك سمقوقح همٞم٤مب 

ٝمٜمدس اًمٌحقث اًم٘مرآٟمٞم٦م، ذم طملم أن ُم١مًمٗم٤مت اعمًتٜمػميـ ىمٌؾ اًمثقرة، ُمـ ىمٌٞمؾ: اعم

 سم٤مزرضم٤من، زاظمرة سم٤مًمتح٘مٞم٘م٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م. 

إن يمؾ ومٙمرة حتت٤مج ذم سم٘م٤مئٝم٤م إمم آرشم٤ٌمط سم٤مًم٘مرآن سمٜمحٍق ُمـ إٟمح٤مء؛ وذًمؽ ّٕن 

اًم٘مرآن حمقر جلٛمٞمع إومٙم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م قمؼم اًمت٤مريخ، وًمٙمـ طمٞمٜمام ٟمدىمؼ ذم أومٙم٤مر 
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ٟمٞم٦م، اعمًتٜمػميـ، ُمـ أُمث٤مل: اًمديمتقر هوش، ٟمجده٤م ظم٤مرضم٦م قمـ اعم٤ٌمطم٨م اًم٘مرآ

وأوح٧م اًمٌحقث ـ قمغم طمّد شمٕمٌػمه ـ ظم٤مرج اإلـم٤مر اًمديٜمل، وًمٞم٧ًم هل٤م أدٟمك قمالىم٦م 

 سم٤مًمٌحقث اًم٘مرآٟمٞم٦م، سمؾ ورسمام شمٍمح سمٛمٕم٤مروتٝم٤م ًمٚم٘مرآن. 

وُمـ هٜم٤م يم٤من اًمديمتقر هوش سمح٤مضم٦م إمم وصمٞم٘م٦م وؾمٜمد جيٕمٚمف ذم همٜمًك قمـ اًمرضمقع   

؛ ومٚمـ يّمٚمح ؾمٜمدًا ًمٚمتٕمقيؾ إمم اًم٘مرآن، ومٍّمح سمٌنمّي٦م اًم٘مرآن، وإذا يم٤من اًم٘مرآن سمنمي٤مً 

قمٚمٞمف، وقمٚمٞمف شمٕمد يمٚمامت اًمديمتقر هوش إضمراءًا وىم٤مئٞم٤ًم عم٤م ىمد يِرد قمٚمٞمف ذم اعمًت٘مٌؾ، 

وأرى أٟمف سمذًمؽ ىمد ظمرج ُمـ اإلـم٤مر اًمٕم٤مم ًمٚمتٗمٙمػم اإلؾمالُمل، ومل يٕمد سم٤مإلُمٙم٤من قمّده 

 ُمّمٚمح٤ًم ًمٚمتٗمٙمػم اإلؾمالُمل. 

 

  َا ٖٞ ايتذسب١ ايد١ٜٝٓ؟

أن اًمٜمٌل يالىمل اهلل، ومٞمخرج ُمـ هذا اًمٚم٘م٤مء سمٛمٕمٚمقُم٦م ضمديدة شمٕمٜمل اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م 

ومٞمٕمٛمؾ قمغم شم٘مريره٤م، وإن هذا اًمت٘مرير سمنمي، وإن اًمقطمل ـ اًمذي هق شمٚمؽ اًمتجرسم٦م ـ 

ًمٞمس ًمف ؿمٙمؾ يمالُمل، وإن اًمٜمٌل هق اًمذي يّمقهمف ذم ىم٤مًمٌف اًمٚمٗمٔمل، هذه هل دقمقى 

ر اًمديمتقر هوش اًمديمتقر هوش. وىمد ذه٥م إؿم٤مقمرة، وًمٞمس اعمٕمتزًم٦م )طمٞم٨م يتّمق

ًمدهيؿ سمحقث ُمِم٤مهب٦م ٔرائف(،إمم أٟمف ٓ يٛمٙمـ هلل أن ئمٝمر ذم ىم٤مًم٥م  ظمٓم٠م أن اعمٕمتزًم٦م

ًمٗمٔمل؛ وًمذًمؽ يرؾمؾ اعمْمٛمقن إمم اًمٜمٌل ًمٞم٘مقم سمدوره سمتحقيٚمف إمم أًمٗم٤مظ، وإن هذا 

 اًم٘م٤مًم٥م اًمٚمٗمٔمل ٓ خيتٚمػ قمـ اعمْمٛمقن اإلهلل.

شمنمح هذه اعمْم٤مُملم، وإٟمام هل  ذم طملم أن اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م هلذا اإلـم٤مر اًمٚمٗمٔمل ٓ

 جمرد شم٘مرير ًمٗمٔمل. 

حمدودي٤مت أظمرى قمغم اًم٘مرآن، يمذهٜمٞم٦م اًمٜمٌل، ُمْم٤موم٤ًم إمم أن اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م شمٗمرض 

، وًمٞمس هل٤م أي وضمقد ذم وؿمخّمٞمتف، وصم٘م٤موم٦م قمٍمه، وُم٤م إمم ذًمؽ مم٤م ـمرح ذم اًمٗمؽمة اعمٕم٤مسة

 ٠مصمػم صم٘م٤موم٦م اًمٕمٍم قمغم اًم٘مرآن.يمالم إؿم٤مقمرة؛ وذًمؽ عمخ٤مًمٗم٦م إؿم٤مقمرة ًمٚمرأي اًم٘م٤مئؾ سمت
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 زأٟ ايػٝع١ يف َا ٜتعًل بايٛسٞ

ًٚ َأْو ِمـ َوَراء ﴿ىم٤مل اًمٖمزازم ذم شمٗمًػمه ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  َّٓ َوْحٔ ُف اهللُ إِ َّ ِِّ َُ ٌََؼٍ َأن ُي
َٚن فِ ـَ َوَمٚ 

ُف َظِعٌّ َحُِٔؿٌ  َّٕ ُٔقِحَل بِِْ٘ذِِٕف َمٚ َيَنٚء إِ ً َؾ َٓ : هٜم٤مك (19اًمِمقرى: ) ﴾ِحَجٍٚب َأْو ُيْرِشَؾ َرُشق

صمالث ـمرق إلرؾم٤مل اًمقطمل إمم اًمٜمٌل؛ إول: طم٤مًم٦م ظمٗمٞم٦م همػم ُمٕمرووم٦م يتّمؾ هب٤م اهلل ُمع 

اًمٜمٌل ُم٤ٌمذة ومٞمقطمل إًمٞمف؛ اًمث٤مين: أن يٙمٚمٛمف اهلل ُمـ وراء طمج٤مب، يمام يمٚمؿ اًمٜمٌل 

، اًمث٤مًم٨م: أن يرؾمؾ رؾمقًٓ إمم اًمٜمٌل، وهذا اًمرؾمقل هق ضمؼمائٞمؾ، اًمذي ×ُمقؾمك

 ٤مل اًمقطمل ُمـ اهلل إمم اًمٜمٌل.يتقؾمط ذم إيّم

ويذه٥م اًمِمٞمٕم٦م إمم أن اًمقطمل ارشم٤ٌمط ًمٗمٔمل، وأن أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن هل قملم يمٚمامت اهلل، 

 وًمٞمس ومٞمٝم٤م رء ُمـ رؾمقل اهلل، وهذا ُم٤م شمثٌتف آي٤مت اًم٘مرآن ٟمٗمًٝم٤م. 

وخيتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م ذم رأهيؿ قمـ اعمٕمتزًم٦م ذم أن اعمٕمتزًم٦م يذهٌقن إمم أن اهلل حيدث 

ذم طملم ٓ يذه٥م اًمِمٞمٕم٦م إمم هذه اعمحدودي٤مت، وي٘مقًمقن سم٠من اهلل  إصقات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م،

شمٕم٤ممم يٛمٙمٜمف إطمداث آرشم٤ٌمط ذم ٟمٗمس اًمٜمٌل، ويٙمقن هذا آرشم٤ٌمط ًمٗمٔمٞم٤ًم، وًمذًمؽ 

يذه٥م اًمِمٞمٕم٦م إمم اظمتالف اًمقطمل اًم٘مرآين قمـ إٟمح٤مء إظمرى ُمـ اًمقطمل؛ وم٢من اهلل 

ذم طملم أٟمزل اًمقطمل قمغم اًمٜمٌل ُمثاًل أٟمزل اًمٙمت٤مب قمغم اًمٜمٌل ُمقؾمك قمغم ؿمٙمؾ أًمقاح، 

ذم ىم٤مًم٥م ًمٗمٔمل، ومل ي٘متٍم ذم ذًمؽ قمغم ُمْمٛمقن اًمقطمل، سمؾ ويم٤من ُيتغم قمغم  ‘حمٛمد

 ُم٤ًمُمع اًمٜمٌل.

 

 اختالف املعسؾ١ ايد١ٜٝٓ عٔ قسا٠٤ ايدٜٔ

إن اعمٕمروم٦م اًمديٜمٞم٦م اًمتل يٕمروٝم٤م اًمديمتقر هوش ًمٞم٧ًم ُمٕمروم٦م ديٜمٞم٦م، سمؾ هل ىمراءة 

٦م هل٤م ضمذور ذم اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م، وحت٤مول شم٘مٞمٞمٛمٝم٤م ُمـ ديٜمٞم٦م؛ وذًمؽ ٕن اعمٕمروم٦م اًمديٜمٞم

اًمداظمؾ، أُم٤م اًم٘مراءة اًمديٜمٞم٦م ومٝمل ٟمقع ىمراءة ٓ رسمط هل٤م سم٤مًمديـ، وشمدرس اًمٔم٤مهرة اًمديٜمٞم٦م 

 ُمـ اخل٤مرج، وي٘مقم ومٞمٝم٤م ىم٤مرئ اًمديـ سم٢مسمداء آرائف ـمٌ٘م٤ًم ًمٔمٜمقٟمف. 
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 ٖذسإ ايدزاضات ايكسآ١ْٝ يف احلٛشات ٚاجلاَعات!! 

ث اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمٙم٤مٟمتٝم٤م، ؾمقاء ذم احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م أو سملم اعمًتٜمػميـ، ًم٘مد وم٘مدت اًمٌحق  

إمم طمدٍّ ُم٤م، ومٚم٘مد يمٜم٤م ٟمِمٝمد ذم اًم٤ًمسمؼ دورؾم٤ًم شمٗمًػمي٦م ُمتٜمّققم٦م، ذم طملم يٜمدر أن ٟمجد ُمـ 

 هيتؿ سم٤مًمٌحقث اًم٘مرآٟمٞم٦م طم٤مًمٞم٤ًم. 

وأقمت٘مد أٟمف سمٕمد فمٝمقر إؾم٤مًمٞم٥م اجلديدة ؾمتِمٝمد اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمتٗمًػمي٦م حتّقًٓ ذم هذا 

ج٤مل، وًمٙمـ سمنمط اًمتٗم٤مت اًمٕمٚمامء إمم هذه اًمٌحقث، وطمّمقل اًمرؤي٦م اجل٤مدة دم٤مه اعم

 اًم٘مرآن.

وذم هذا اعمْمامر يٌدو اعمًتنمىمقن أيمثر ٟمِم٤مـم٤ًم ُمـ احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وىمد قمٛمدوا إمم 

شمٗمًػمًا  ششمٗمًػم اعمٞمزان»ٟمنم يمت٥م أيمثر ذم جم٤مل اًم٘مرآن، وًمألؾمػ اًمِمديد مل ٟمٚمحظ سَمْٕمد 

 اًمِمٞمٕمٞم٦م، يٛمٙمٜمف ومتح ُمٜم٤مخ ضمديد.  ضمديدًا ذم احلقزات

وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل ذم فمؾ هذه اًمٖمرسم٦م اًمتل يِمٝمده٤م اًم٘مرآن أن ئمٝمر ُمًتٜمػمون سمٕمٞمدون 

 يمؾ اًمٌٕمد قمـ اًم٘مرآن ًمٞمٛمألوا هذا اًمٗمراغ، وهذا هق اًمّن ذم ومِمٚمٝمؿ.

  



 

 

 

 

 

 

 اهل٣ٛ أٚ اهلد٣

 َطايع١ ْكد١ٜ يف ْعسٜات ضسٚؽ سٍٛ ايكسإٓ
 

 

 متٗٝد

ُر إِّٓ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:   َـّ َْٚ َوَمٚ َيذَّ ـْ ِظِْد َربِّ ؾٌّ مِّ ـُ َُقُفقَن آَمَّْٚ بِِف  ِؿ َي ِْ ًِ اِشُخقَن يِف اف َوافرَّ

ٌَِٚب أوُفقْا إ  (.4)آل قمٛمران:  ﴾ف

ؾمامطم٦م إؾمت٤مذ اًمٙمريؿ اًمديمتقر هوش، ىمرأت احلقار اًمذي يم٤من ًمٙمؿ ُمع اإلذاقم٦م  

، وأيمؼمت اؾمت٘مالًمٙمؿ وؿمج٤مقمتٙمؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم شيمالم حمٛمد»٤معمٞم٦م ذم هقًمٜمدا سمٕمٜمقان اًمٕم

سمٞم٤من ُم٤م شمروٟمف ص٤مئ٤ًٌم، وٓ ؿمؽ ذم أن ٟمٔمري٤مشمٙمؿ، طمتك ذم اعمقارد اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٕم٘م٤مئد اًمٕم٤مُم٦م، 

وسمام أهن٤م حترك اًمريمقد اًمٕمٚمٛمل، وشمثػم اإليامن اًمٙم٤مُمـ، جي٥م أن حتٔمك سم٤مًمؽمطمٞم٥م، وأن 

ٜمزول ذم طمٚم٦ٌم اًمتْم٤مرب سم٤مٔراء، وشم٤ٌمدل إومٙم٤مر، واًمدقمقة إمم شمدقمق اعمٗمٙمريـ إمم اًم

                                                 
ػ إيراين سم٤مرز. (9)  يم٤مشم٥م وُمث٘مَّ
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احلٙمٛم٦م واجلدال سم٤مًمتل هل أطمًـ؛ ًمٚمقصقل إمم احل٘مٞم٘م٦م، وومتح اعمٜم٤مخ اًمث٘م٤مذم اعمٖمٚمؼ، 

 وإدظم٤مل اًمٜمقر إمم جمتٛمٕمٜم٤م. 

وإن ىمٚمٛمل اًمذي اؾمتٗم٤مد ُمـ أومٙم٤مريمؿ، ويمت٥م أطمٞم٤مٟم٤ًم سمٕمض أٟمقاع اًمٜم٘مد، وىمدم سمٕمض  

اعمرة ُمـ ظمالل ـمرح أؾمئٚم٦م ٟم٤مؿمئ٦م قمـ شمٕم٤مرض اؾمتٜم٤ٌمـم٤ميت ُمـ اًمٜمٔمري٤مت، حي٤مول هذه 

يمت٤مب اهلل ُمع ٟمٔمري٤مشمٙمؿ إظمػمة، قمًك أن شمثٛمر هذه اًمٌْم٤مقم٦م اعمزضم٤مة، وأن شمٖمدو سمٕمقن 

 اهلل ظمٓمقة ُمت٘مدُم٦م ذم آىمؽماب ُمـ ُمٕمروم٦م يمالم اًمقطمل.

 

 َٚٔ املداَطـب ب٘؟ ؟َٔ ٖٛ قا٥ٌ ايكسإٓ 

ج اًمٌحقث اًمٙمالُمٞم٦م واجلدل اًمٚمٗمٔمل، يٛمٙمـ اًمٕمثقر قمغم ضمقاب هذا اًم١ًمال ظم٤مر 

وذًمؽ ُمـ ظمالل شمالوة اًم٘مرآن ذم ظمتٛم٦م واطمدة، وم٤مًم٘مرآن سيح ذم أن اًمٜمٌل مل يٙمـ 

مل يُ٘مؾ طمتك آي٦م واطمدة ُمـ اًم٘مرآن  ‘ُمتٙمٚماًم سم٤مٔي٤مت طمتك وًمق عمرة واطمدة، سمؾ إٟمف

ُشقل﴿اًمٙمريؿ، وـمٌٕم٤ًم هٜم٤مك ُمقارد ُمـ ىمٌٞمؾ:  َُقل﴿، و﴾َؿَٚل افرَّ مم ذًمؽ ُمـ ، وُم٤م إ﴾إْذ َي

 ، إٓ أن ُمـ ي٤ٌمذ اًمٙمالم هق اهلل.‘ٟم٘مؾ يمالُمف

ىمٌؾ ؾمٜمقات أقمٓمٞم٧م ٟمًخ٦م ُمؽممج٦م ُمـ اًم٘مرآن إمم ُمٕمٚمؿ أُمريٙمل رهم٥م اًمتٕمرف قمغم  

م، ويم٤من أول ؾم١مال 4119حمتقي٤مت اًم٘مرآن سمٕمد أطمداث احل٤مدي قمنم ُمـ ؾمٌتٛمؼم قم٤مم 

 ؟ سم٤مدرين سمف سمٕمد ًم٘م٤مئٜم٤م هق: ُمـ هق ىم٤مئؾ اًم٘مرآن؟ وُمـ هق اعمخ٤مـم٥م سمف

وم٘مد شمٕمقد ذم ىمراءشمف ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس أن جيد احلقاريلم هؿ اعمتٙمٚمٛمقن ُم٤ٌمذة، أو  

، وإذا سمف قمٜمد ىمراءة اًم٘مرآن جيد ٟمٗمًف أُم٤مم شمٜمّقع ‘طمٙم٤مي٦ًم قمـ اًمٜمٌل ُمقؾمك وقمٞمًك

وشمٖمٞمػم ُمًتٛمر ُمـ ُمقوع اعمتٙمٚمؿ إمم ُمقوع اعمخ٤مـم٥م، ويمذًمؽ اًمتٖمٞمػم اعمًتٛمر ذم 

 ض واعمًت٘مٌؾ!! اًمْمامئر وإزُمٜم٦م ُمـ اعم٤ميض واحل٤م

وىمد أضمٌتف آٟمذاك سمجقاب خمتٍم، وًمٙمـ ؾم١ماًمف سم٘مل يؽمدد ذم ذهٜمل طمتك هذا اًمٞمقم،  

 طمٞم٨م شمقصٚم٧م إمم اإلضم٤مسم٦م قمٜمف سمؼميم٦م احلقار اًمذي ُأضمري ُمٕمٙمؿ.
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 قا٥ٌ ايكسإٓ

إن ىم٤مئؾ اًم٘مرآن ـمٌٕم٤ًم هق اهلل، واًمذي يٌلم يمالُمف سمْمامئر اعمتٙمٚمؿ اعمٗمرد )أٟم٤م(، أو 

، أو اًمٖم٤مئ٥م، وسم٠مزُمٜمتف اعمختٚمٗم٦م، وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف يٙمقن اعمتٙمٚمؿ اعمتٙمٚمؿ اجلٛمع )ٟمحـ(

أطمٞم٤مٟم٤ًم اعمالئٙم٦م، وشم٤مرة إٟمٌٞم٤مء، وأظمرى ٟمجد أٟمٗمًٜم٤م ٟمحـ ُمـ يتقمم اًمٙمالم، يمام ذم ؾمقرة 

َْٚ﴿احلٛمد، أو ذم ـمٞم٤مت أي٤مت اًمتل شُمًَتَٝمّؾ سم٘مقل:  ، وأطمٞم٤مٟم٤ًم إسمٚمٞمس، وإقمج٥م ُمـ ﴾َربَّ

هق إرض واًمًامء واجلٚمقد، يمام ذم ؾمقرة ومّمٚم٧م: ذًمؽ أن ٟمجد اعمتٙمٚمؿ أطمٞم٤مٟم٤ًم 

 ، وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ.49 ـ 99

وأُم٤م اعمخ٤مـم٥م وم٢مٟمٜم٤م ٟمجد اًمتٜمقع ومٞمف أيمثر ُمـ اًمتٜمقع ذم ضم٤مٟم٥م اعمتٙمٚمؿ سمٙمثػم، وهذا 

آؾمتٞمٕم٤مب واًمِمٛمقل ٓ ٟمِم٤مهده ذم أي يمت٤مب آظمر. وإن هذا اًمتٖمٞمػم اعمًتٛمر ذم اًمزُم٤من، 

اًمْمامئر )سمجٛمٞمع طم٤مٓشمف اًمًت٦م(، واظمتالف ُمـ اعم٤ميض واعمًت٘مٌؾ واحل٤مض، وذم 

اعمخ٤مـمٌلم، دًمٞمؾ قمغم أٟمف إهلل، وأٟمف ظم٤مرج دائرة اًمزُم٤من واعمٙم٤من، مم٤م ُيٕمِجز أظمريـ قمـ 

 اإلشمٞم٤من سمٛمثٚمف. 

 

 أْٛاع املداَطـبني 

 ‘إن اعمخ٤مـم٥م ذم اًم٘مرآن، وظمّمقص٤ًم ذم اًمًٜمقات إومم، هق ؿمخص اًمٜمٌل

 وأهؾ سمٞمتف.

اعم١مُمٜمقن، طمٞم٨م يتٙمٚمؿ اهلل ُمٕمٝمؿ ُمـ ظمالل اًمٜمٌل، وذم  وأطمٞم٤مٟم٤ًم يٙمقن اعمخ٤مـم٥م هؿ

 هذه احل٤مًم٦م يٕمتؼم اجل٤مئل سم٤مًم٘مرآن هم٤مئ٤ًٌم.

وأطمٞم٤مٟم٤ًم خي٤مـم٥م اهلل اعمٕم٤مس ًمٚمٜمٌل )أقمؿ ُمـ اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر واعمٜم٤مومؼ( ُم٤ٌمذة، يمام ذم 

 آي٤مت يمثػمة.

ن، وذم اًمٙمثػم ُمـ اعمقارد ٟمجد أن أهؾ اًمٙمت٤مب وسمٜمل إهائٞمؾ هؿ اعمخ٤مـمٌقن سم٤مًم٘مرآ

ويم٠من هذا اًمٙمت٤مب إٟمام ٟمزل هلدايتٝمؿ، وأٟمف ٟمزل ُمّمدىم٤ًم وُم١ميدًا وُم٘مقي٤ًم ًمٚمتقراة 
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 واإلٟمجٞمؾ.

وأطمٞم٤مٟم٤ًم خي٤مـم٥م اهلل مجٝمقر اًمٜم٤مس، سمٖمّض اًمٜمٔمر قمـ قمرىمٝمؿ أو ديٜمٝمؿ، ُمـ ىمٌٞمؾ ىمقًمف 

س﴿شمٕم٤ممم:  َٚ افَّْٚ ٚن﴿، و﴾َيٚ أهيُّ ًَ ْٕ َٚ اإل ام ، وهل آي٤مت يمثػمة، يم﴾َيٚ َبِْل آَدم﴿، و﴾َيٚ أهيُّ

ٚدَغ﴿وصػ اًم٘مرآن ٟمٗمًف سم٠مٟمف  ًَ ِذيرًا فٌَِؼ﴿، و﴾ـٚؾَّٜ فَِْٚس﴿، و﴾هدًى فِ َٕ﴾ ،

ٚدَِغ﴿و ًَ ًٜ فِ  .﴾َرْْحَ

وأطمٞم٤مٟم٤ًم يٙمقن اعمخ٤مـم٥م هؿ اعمالئٙم٦م، وأطمٞم٤مٟم٤ًم إسمٚمٞمس، وإرض، واًمًامء، ومجٞمع 

 اًمٙم٤مئٜم٤مت. 

 وم٤ًم ذم احلقار. وذم هذه اعمقارد اعمت٘مدُم٦م، أقمؿ ُمـ اعمتٙمٚمؿ أو اعمخ٤مـم٥م، ٟمجد اهلل ـمر 

واعمدهش أٟمٜم٤م ٓ ٟمجد اهلل ذم سمٕمض أي٤مت ُمتٙمٚماًم وٓ خم٤مـم٤ًٌم، وإٟمام يٙمقن احلقار سملم  

أهؾ اجلٜم٦م، أو سمٞمٜمٝمؿ وسملم أهؾ اًمٜم٤مر، وسملم أهؾ اًمٜم٤مر أٟمٗمًٝمؿ، أو سمٞمٜمٝمؿ وسملم أهؾ اجلٜم٦م، 

ؾ اًمٜم٤مر، أو سملم اعمالئٙم٦م وأهؾ اجلٜم٦م، أو سملم اعمالئٙم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر، وطمقار إسمٚمٞمس ُمع أه

وسم٤مًمٕمٙمس، ُمع أن اًم٘مٞم٤مُم٦م مل شم٘مع سمٕمد، وٓ يٛمٙمـ ًمٖمػم اهلل ظم٤مًمؼ اًمزُم٤من واعمٙم٤من أن يٙمقن 

ٟم٤مىماًل هلذه إطمقال وإىمقال، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ ًمٚمٜمٌل اعمحدود سم٤مًمزُم٤من واعمٙم٤من أن يٙمقن 

 هق ىم٤مئؾ هذا اًمٙمالم.

ل سمقصٗمف ُمتٙمٚماًم ويمام ذيمرٟم٤م وم٢مٟمف مل ٟمٕمثر وًمق قمغم آي٦م واطمدة ذم اًم٘مرآن ئمٝمر ومٞمٝم٤م اًمٜمٌ 

ُمع اًمٜم٤مس وًمٞمس ٟم٤مىماًل قمـ اهلل، ذم طملم أن أؿمٕم٤مر اعمقًمقي وطم٤مومظ هل يمالُمٝمؿ اعم٤ٌمذ، 

 إٓ ذم ُم٤م ٟمدر. 

 

 ذلاٚز آٜات ايكسإٓ ايهسِٜ

 متحقرت آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم مخ٦ًم ُمقاوٞمع، وهل:

 ـ اعم٤ميض )شم٤مريخ إٟمٌٞم٤مء وإُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م(.9

 ـ احل٤مض )قمٍم اًمٜمٌل(.4
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 ًت٘مٌؾ )أطمقال اًم٘مٞم٤مُم٦م(.ـ اعم1

 ـ اًمٓمٌٞمٕم٦م )آي٤مت اهلل ذم أوم٤مق وإٟمٗمس(.7

 ـ اًمنميٕم٦م )إصقل واًم٘مقاٟملم اًمتل حتٙمؿ احلٞم٤مة اًمٓمٞم٦ٌم(.1

 ويمؾ ؾمقرة هل شمريمٞم٥م ُمـ هذا آٟمًج٤مم. 

ومل يٙمـ ًمٜمٌل اإلؾمالم إُمل، إٓ ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معمقوقع اًمث٤مين إمم طمدٍّ ُم٤م، أّي٦م ُمٕمروم٦م  

 ًمٞمٙمقن هق اعمتٙمٚمؿ واًم٘م٤مئؾ ومٞمٝم٤م.هبذه اعمقاوٞمع؛ 

َٝ َتْدِري َمٚ افَُِتُٚب َوٓ اإِلياَمنُ ﴿وي١ميمد اًم٘مرآن هذه احل٘مٞم٘م٦م سم٘مقًمف:   ْ ـُ  ﴾َمٚ 

َِْٔؽ ﴿(؛ و14)اًمِمقرى:  ِّ
َٔ ىُُّف بِ ٌِِِْف ِمـ ـَِتٍٚب َوٓ ََتُ ُِق ِمـ َؿ َٝ َتْت ْ ـُ )اًمٕمٜمٙمٌقت:  ﴾َوَمٚ 

رد سمٞم٤من هذه احل٘مٞم٘م٦م ذم صمالث قمنمة آي٦م، (. وإٟمف إٟمام يم٤من شم٤مسمٕم٤ًم ًمٚمقطمل وم٘مط، وىمد و71

ِّبِّ ﴿ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٌُِع َمٚ يِقَحك إَِلَّ ِمـ رَّ اَم َأتَّ َّٕ  (.411)إقمراف:  ﴾ُؿْؾ إِ

 

 ايكسإٓإَال٤  

أيمثر ُمـ  ﴾ُؿْؾ ﴿يمٞمػ يٙمقن اًم٘مرآن يمالم اًمٜمٌل، واحل٤مل أٟمف أصدر إُمر ًمف سمٚمٗمظ  

 ُمرة؟! 111

أن، وسمٕمد أن أسمٚمغ اًمٜمٌل مجٞمع »غم اًمٜم٤مىمؾ ـ أٟمف ىم٤مل: واًمٕمٝمدة قم ـويٜم٘مؾ قمـ اًم٘مذاذم  

 !!شاًمقاردة ذم اًم٘مرآن ﴾ُؿْؾ ﴿هذه إواُمر، ومٛمـ إومْمؾ أن ٟمحذف مجٞمع يمٚمامت 

واًمٕمجٞم٥م أيْم٤ًم أن اًم٘مرآن يٜم٘مؾ أىمقال أظمريـ، وضمٚمُّٝمؿ ُمـ اعمخ٤مًمٗملم، أيمثر ُمـ  

قفُ ﴿، و﴾َؿٚفقا﴿و ،﴾َؿٚل﴿ُمرة أيْم٤ًم، سم٠مًمٗم٤مظ ُمـ ىمٌٞمؾ:  111 َُ و...؛ ًمٞمٕمٚمٛمٜم٤م  ﴾قنَي

إُم٤مٟم٦م ذم ٟم٘مؾ يمٚمامت أظمريـ، وإصم٤ٌمت طمري٦م اًمتٕمٌػم؛ ومٞمٜم٘مؾ يمٚمامت أقمداء اهلل ورؾمقًمف 

 سمٕمٞمٜمٝم٤م؛ يمل ٓ يٙمقن احلٙمؿ ُمـ ـمرف واطمد!!

 وسمٕمد ذًمؽ هؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل: إن اًمٜمٌل ؿمخّمٞم٤ًم سم٤مدر إمم ذًمؽ ظمالوم٤ًم ًمتٕم٤مًمٞمٛمف؟
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 أضًٛب ايكسإٓ 

إمم اًمتٕمج٥م، وشمْمٓمر اعمٗمنيـ إمم شم٠مويٚمٝم٤م قمغم هٜم٤مك آي٤مت ذم اًم٘مرآن شمدقمق اًم٘م٤مرئ  

ظمالف فم٤مهره٤م، وم٢من أؾمٚمقب هذه أي٤مت ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مٕٟمٌٞم٤مء قمٛمقُم٤ًم واًمٜمٌل إيمرم 

 ظمّمقص٤ًم أؾمٚمقب شمذيمػم وشمرسمٞم٦م وشمٜمٌٞمف، سمؾ وطمتك هتديد، أيمثر ُمٜمٝم٤م ذم اًمتٛمجٞمد واعمدح!

ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مْم٤مء  وم٘مد أُمر اًمٜمٌل إيمرم سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر ذم ُم٤م ٓ ي٘مؾ قمـ أرسمع ُمرات 

سملم اًمٜم٤مس، واًمّمؼم قمغم إقمداء، واًمتقطمٞمد، واًم٘مٞم٤مُم٦م. وُمٝمام طم٤موًمٜم٤م شم٠مويؾ وشمٖمٞمػم 

 اعمٕمٜمك اعمٕمٝمقد ُمـ )آؾمتٖمٗم٤مر( ومال يٛمٙمـ إٟمٙم٤مر أصٚمف.

ْزِم ﴿وُأٟمذر اًمٜمٌل سم٠من يٙمقن صٌقرًا شمًع قمنمة ُمرة، ُمٜمٝم٤م:   ًَ اَم َصَزَ أوُفقا اف ـَ َؾْٚصِزْ 

ُشِؾ وَ  ـَ افرُّ ٍَٚر َبالٌغ ِم ـ ِنَّ ًٜ مِّ ٌَُثقا إِّٓ َشَٚظ ِْ ْ َي َْ ُْؿ َيْقَم َيَرْوَن َمٚ ُيقَظُدوَن  َِٖنَّ ـَ ْؿ  ًِْجؾ ِلَُّ َت ًْ ٓ َت

َُقنَ  ِٚش ٍَ ْقُم اف ََ َُِؽ إِّٓ اف ْؾ هُيْ َٓ َُقُفقَن ﴿(؛ وىمقًمف شمٕم٤ممم: 11)إطم٘م٤مف:  ﴾َؾ اْصِزْ َظَذ َمٚ َي

ٚ َداُووَد َذا إَ  َٕ ٌَْد ْر َظ ـُ ُف أواٌب َواْذ َّٕ ِؿ َربَِّؽ ﴿(؛ وىمقًمف شمٕم٤ممم: 94)ص:  ﴾ْيِد إِ ُْ َؾْٚصِزْ حِلُ

ُيقمٌ  ُْ ََٕٚدى َوُهَق َم ِٛ احُلقِت إِْذ  َهِٚح ـَ ـ  ُُ  (. 71)اًم٘مٚمؿ:  ﴾َوٓ َت

٦ٌّم إـم٤مقم٦م اًمٙم٤مومريـ  ﴾ٓ ُتىِعْ ﴿يمام أٟمذر اهلل ٟمٌّٞمف سم٘مقًمف:  رًا إي٤مه ُمـ ُمٖم شمًع ُمرات، حمذِّ

 ٤مًملم وُمـ يم٤من قمغم ؿم٤ميمٚمتٝمؿ. واعمٜم٤موم٘ملم واًمٖم٤مومٚملم واًمْم

ٚ ﴿وشمٌدأ ؾمقرة إطمزاب، اًمتل يتٕمٚمؼ ضمزٌء ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٜمٌل وأهؾ سمٞمتف، سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  َ َيٚ َأهيُّ

ِؼ اهللَ  .﴾افٌَِّْلُّ اتَّ

وهٜم٤مك ؾمقرة ؾمٛمّٞم٧م سمًقرة اًمتحريؿ؛ عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمت٠مٟمٞم٥م ًمرؾمقل اهلل، سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ُم ﴿ رِّ َ ُُتَ
ِْ ٚ افٌَِّْلُّ  َ ، ذم إؿم٤مرة إمم أن اًمٜمٌل مل يٙمـ خمت٤مرًا ذم مجٞمع ﴾َمٚ َأَحؾَّ اهللُ َفَؽ َيٚ َأهيُّ

 شمٍموم٤مشمف اخل٤مص٦م، ومام اًمٔمـ سم٠مصؾ اًمٙمت٤مب واًمقطمل.

وٓ ي٘متٍم إُمر قمغم اًمت٠مٟمٞم٥م اعمت٘مدم سملم احلٌٞم٥م وحمٌقسمف، ومٝمٜم٤مك ؾمقرة أظمرى، وهل 

ي٤م »ٞمح٤مشمف )قمٌس(، شمٜمت٘مد اًمٜمٌل قمغم شمٍمٍف سمدر ُمٜمف دم٤مه ؿمخص أقمٛمك أزقم٩م جمٚمًف سمّم
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، وىمد يم٤من اًمٜمٌل ذم جمٚمس هداي٦م ُمٝمّؿ؛ وم٘مٓم٥َّم طم٤مضمٌٞمف واؾمت٤مء ُمٜمف، وظمٚمد هذا شحمٛمد

 اًمٜم٘مد قمؼم اًمت٤مريخ.

 

 ازات ايتازخي١ٝ يف ايكسإٓعدّ بطالٕ اإلغ 

ؾمامطم٦م اًمديمتقر، سمام أٟمٙمؿ أذشمؿ إمم رؤي٦م اًمًٞمد اًمٓم٤مًم٘م٤مين ذم شم٠ميٞمد ٟمٔمريتٙمؿ ومٝم٤م ٟمحـ  

إن »ؾمقرة )قمٌس( سمِم٠من رؾمقل اهلل، طمٞم٨م ي٘مقل:  ٟمٕمرض أُم٤مُمٙمؿ ٟمص يمالُمف ذم شمٗمًػم

ؿمخص اًمٜمٌل يم٤من ذم دقمقشمف ورؾم٤مًمتف ظم٤موٕم٤ًم ًمٚمقطمل، اًمذي يم٤من يراىم٥م أدق شمٗم٤مصٞمؾ 

أومٙم٤مره وشمٍموم٤مشمف، وهذا دًمٞمؾ ىم٤مـمع قمغم أّن وطمل إٟمٌٞم٤مء مل يٙمـ ُمـ ٟمقع اًمٙمِمقف 

قمٚمامء واإلهل٤مُم٤مت اًمٕم٤مدي٦م، ويمذًمؽ وم٢مٟمف ًمٞمس ُمـ ُمٌدأ اًمالؿمٕمقر، اًمذي يٕمّقل قمٚمٞمف 

اًمٜمٗمس اعمحدصمقن ذم شمٗمًػم يمّؾ فم٤مهرة ٟمٗمًٞم٦م، واًمذي يٕمدوٟمف ُمٗمت٤مطم٤ًم حلّؾ أهار اًمقطمل، 

إن ُمٌدأ اًمقطمل ذم قمٛمٚمٞم٦م إسمالغ اًمرؾم٤مًم٦م اإلهلٞم٦م وشم٘مّدُمٝم٤م يم٤من يراىم٥م اًمٜمٌل اعم١ًمول 

اعم٤ٌمذ قمـ اًمرؾم٤مًم٦م، سمحٞم٨م يرصد أومٙم٤مره وأـمقاره وطمريم٤مشمف، وطمتك ٟمٔمراشمف وشمٕمٌػمات 

إن ُم٤م ي٘مقًمف اًم٘مرآن طمقل اًمقىم٤مئع اًمت٤مرخيٞم٦م وؾم٤مئر »ؿ شم٘مقًمقن: . ذم طملم إٟمٙمشوضمٝمف

، يمام شإدي٤من واعمقوققم٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم إرض ًمٞمس ُمـ اًميوري أن يٙمقن صحٞمح٤مً 

إذا شمٚمقشمؿ اًم٘مرآن شمِمٕمرون أن اًمٜمٌل ضمذٌل أطمٞم٤مٟم٤ًم، ومٞم٘مٓمر ًم٤ًمٟمف »ىمٚمتؿ ذم ُمقوع آظمر: 

 . شضمّداً  ومّم٤مطم٦م، وذم أطمٞم٤مٍن أظمرى َوِجٌر، ويتٙمٚمؿ سمٚمٖم٦م قم٤مدي٦م

َذفَِؽ ﴿أُم٤م ُم٤م ي٘مقًمف اهلل سمِم٠من اًمقىم٤مئع اًمت٤مرخيٞم٦م وؾم٤مئر إدي٤من ذم اًم٘مرآن ومٝمق سيٌح: 

ُٕقِحِٔف إَِفَٔؽ   ِٛ ْٔ ٌَ ٌَٚء اف ـْ َإٔ ، وًمٞمس أؾم٤مـمػم يتٜم٤مىمٚمٝم٤م اًمٜم٤مس ُمـ حمٗمقفم٤مهتؿ قمؼم ﴾ِم

ُٕقِحِٔف إَِفَْٔؽ َومَ ﴿. وىمقًمف شمٕم٤ممم: اًمت٤مريخ  ِٛ ْٔ ٌَ ٌَٚء اف ـْ َإٔ ًُقْا َذفَِؽ ِم َٝ َفَدهْيِْؿ إِْذ َأَْجَ ْ ـُ  ٚ

                                                 
َٝ َوٓ ﴿: 79( اٟمٔمر: ؾمقرة هقد، أي٦م 9) ٚ َإٔ َٓ ُّ َِ ًْ َٝ َت ْ ـُ َْٔؽ َمٚ  ٚ إَِف َٓ ُٕقِحٔ  ِٛ ْٔ ٌَ ٌَٚء اف ـْ َإٔ َؽ ِم ِْ تِ

ٌِْؾ َهَذا  .﴾َؿْقُمَؽ ِمـ َؿ
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ُرونَ  ُُ ّْ ُٕقِحِٔف ﴿(؛ وىمقًمف شمٕم٤ممم: 914)يقؾمػ:  ﴾َأْمَرُهْؿ َوُهْؿ َي  ِٛ ْٔ ٌَ ٌَٚء اف ـْ َإٔ َذفَِؽ ِم

َٝ فََدهْيِْؿ إِْذ  ْ ـُ ُؾ َمْرَيَؿ َوَمٚ  ٍُ ُْ ْؿ َي ُ ْؿ َأهيُّ ُٓ َُقن َأْؿالَم ِْ َٝ َفَدهْيِْؿ إِْذ ُي ْ ـُ إَِفَٔؽ َوَمٚ 

 ُّ َتِه ٚ ﴿(؛ وىمقًمف شمٕم٤ممم: 77 )آل قمٛمران: ﴾قنَ ََيْ َٓ َْٔؽ ِمْْ َِ ُف َظ َُهُّ َٕ َرى  َُ ٌَٚء اف ـْ َإٔ َذفَِؽ ِم

 (.911 )هقد: ﴾َؿآئٌِؿ َوَحِهٌٔد 

وسمِمٙمؾ قم٤مم وم٢من اًم٘مرآن يٕمتؼم مجٞمع ىمّمص إٟمٌٞم٤مء ُمـ يمالم اهلل، وأٟمف هق اًمذي  

 وُأؾمٓمقري٦م. ، وًمٞم٧ًم أُمقرًا رُمزي٦مشاًم٘مّمص احلؼ»ذيمره٤م ًمٚمٜمٌل ُم٤ٌمذة، ودقم٤مه٤م سمـ 

وىمد ؿمٛمؾ اهلل ٟمٌٞمف سمٕمٗمقه؛ سم٥ًٌم إذٟمف ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ذم اًمتخٚمػ قمـ احلرب، طمٞم٨م يم٤مٟمقا  

يًت٠مذٟمقٟمف سمٛمختٚمػ إقمذار واحلج٩م؛ ومٞم٠مذن هلؿ سمحًـ ٟمٞم٦م وـمقي٦م، وذًمؽ ذم ىمقًمف 

ؿْ ﴿شمٕم٤ممم:  َٝ َِلُ َ َأِذٕ ِْ ٚ اهللُ َظَْؽ  ٍَ  (.71)اًمتقسم٦م:  ﴾َظ

قضمد ًمٚمقطمل ومٙمٞمػ يٛمٙمٜمٜم٤م شمٗمًػم هذه إدًم٦م ؾمامطم٦م اًمديمتقر، إذا يم٤من اًمٜمٌل هق اعم 

وَن ﴿اًمقاوح٦م، واًمتٝمديدات اًمِمديدة واًمٙمثػمة، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٌِْكُ ُؿ باَِم ُت ًِ  *َؾال ُأْؿ

وَن  ٌِْكُ ِريٍؿ  *َوَمٚ ٓ ُت ـَ ْقُل َرُشقٍل  ََ ُف َف َّٕ ُْقنَ  *إِ ِم ْٗ ْقِل َصِٚظٍر َؿِِٔاًل َمٚ ُت ََ َوٓ  * َوَمٚ ُهَق بِ

ََقْ  ُروَن بِ َـّ ـٍ َؿِِٔاًل َمٚ َتَذ ِٚه ـَ ٚدََِغ  *ِل  ًَ بِّ اف ـ رَّ ًَْض  *َتِْزيٌؾ مِّ َْْٔٚ َب َِ َل َظ قَّ ََ َوَفْق َت

ِغ  *إََؿِٚويِؾ  ِّ
ٚ ِمُْْف بِٚفَٔ َٕ َْٚ ِمُْْف افَقتَِغ  *ََٕخْذ ًْ َى ََ ـْ َأَحٍد َظُْْف  *ُثؿَّ َف ؿ مِّ ُُ َؾاَم ِمْ

ـَ  ـِ افَِّذي ﴿ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (؛74 ـ 11)احل٤مىم٦م:  ﴾َحِٚجِزي ََٕؽ َظ تُِْق ٍْ َٔ ُٚدوْا َف ـَ َوإِن 

ُذوَك َخِِٔاًل  َ ُه َوإِذًا َٓتَّ َْْٔٚ َؽْرَ َِ َي َظ َسِ ٍْ َْٔؽ فِت َْْٔٚ إَِف ـُ  *أوَح ـَ ْد ـِدتَّ َتْر ََ ٌَّْتََْٚك َف َوَفْقٓ َأن َث

ْٔئًٚ َؿِِٔالً  ْؿ َص ِٓ ْٔ ًَْػ احَلَٔ ٕإِذًا  *إَِف َْْٔٚ َذْؿََْٚك ِو َِ ًَْػ اداََمِت ُثؿَّ ٓ َِتُِد فََؽ َظ ِٚة َوِو

 (.41ـ  41)اإلهاء:  ﴾َِٕهراً 

 

٠ّٛ ٚايػعس   ايٓب

ذيمرشمؿ ُمـ ظمالل آؾمتٗم٤مدة ُمـ آؾمتٕم٤مرة اًمِمٕمري٦م ًمٌٞم٤من ُم٠ًمًم٦م اًمقطمل أن اًمقطمل  

)إهل٤مم(، وهق ٟمٗمس اًمتجرسم٦م اًمتل خيقوٝم٤م اًمِمٕمراء واًمٕمروم٤مء وأن اًمقطمل أقمغم درضم٤مت 



 119 ........................... الفصل الثاني: قراءة نقدةة يف نظرةة د. سروش حو: الوحي

وأن اًمِمٕمر أداة ُمٕمرومٞم٦م، وم٤مًمِم٤مقمر يًتِمٕمر ُمّمدرًا ظم٤مرضمٞم٤ًم يٚمٝمٛمف اًمِمٕمر، اًمِمٕمر، 

 ويٛمٙمـ ًمٚمِم٤مقمر أن يٗمتح آوم٤مىم٤ًم ضمديدًة ًمٚمٜم٤مس.

وأٟم٤م ٓ أٟمٙمر دور اًمِمٕمر اإلجي٤ميب، ويمذًمؽ إدب وأٟمقاع اًمٗمٜمقن، ذم شمٚمٓمٞمػ اًمروح  

ٚمػ ذم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وشمٕمزيز أهداومٝم٤م وهم٤مي٤مهت٤م. ويمذًمؽ أقمٚمؿ أن وفمٞمٗم٦م اًمِمٕمر اًمراهٜم٦م ختت

ـْ سمام أٟمٜمل أضمد اًمتٕمرف قمغم اًمقطمل  سمٕمض أٟمح٤مئٝم٤م قمام يم٤من قمٚمٞمف ذم اًمٕمٍم اجل٤مهكم. وًمٙم

ُمـ ظمالل آؾمتٕم٤مرات اًمِمٕمري٦م ُمتٕم٤مرو٤ًم ُمع ُم٤م ي١ميمد قمٚمٞمف اًم٘مرآن ذم اًمتٗمٙمٞمؽ سملم 

هذيـ اعم٠ًمًمتلم أظمِمك أن ي١مدي ُمثؾ هذا اًمتٛمثٞمؾ واًمتِمٌٞمف وآؾمتٕم٤مرات إمم اًمتدين 

 قيرات اًمذهٜمٞم٦م قمٜمد اًمٌنم. سم٤مًمقطمل إمم ُمًتقى اًمتّم

وأٟمتؿ شمٕمٚمٛمقن أن ٟم٦ًٌم اًمِمٕمر إمم اًمٜمٌل يم٤مٟم٧م هل اًمتٝمٛم٦م اًمتل وضمٝمٝم٤م اعمنميمقن إمم  

ٌِل َفُف إِْن ُهَق إِّٓ ﴿، وىمد سح اًم٘مرآن ىم٤مئاًل: ‘اًمٜمٌل إيمرم
ٌَ َر َوَمٚ َيْ ًْ َُْٚه افنِّ ّْ َِّ َوَمٚ َظ

ٌٌِغ  ٌر َوُؿْرآٌن مُّ ـْ َٚن َح  *ِذ ـَ ُِْٔذَر َمـ 
ـَ فِ ٚؾِِري َُ ْقُل َظَذ اف ََ ًٚ َوَُيِؼَّ اف  (.41 ـ 19)يس:  ﴾ّٔ

ًم٘مد اقمتؼمشمؿ اًمِمٕمر إمم ضم٤مٟم٥م اًمٕمٚمؿ واًمٗمٚمًٗم٦م أداة ُمٕمرومٞم٦م، وأٟمف يٚمٝمؿ إمم اًمِم٤مقمر ُمـ  

ُمّمدر ظم٤مرضمل، إٓ أن اًم٘مرآن يرى أن هذا اعمّمدر ًمٞمس ؾمقى أوه٤مم وشمّمّقرات 

َرا﴿وختٞمالت سمٕمٞمدة قمـ اًمقاىمع، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًَ ُٚووَن َوافنُّ ٌَ ُؿ اف ُٓ ًُ ـُؾِّ  *ء َيتٌَِّ ُْؿ يِف  ْ َتَر َأِنَّ َْ َأ

قنَ  ُّ ُِقَن  * َواٍد هَئِ ًَ ٍْ َُقُفقَن َمٚ ٓ َي ُْؿ َي ِٚت  *َوَأِنَّ ٚحِلَ ُِقا افهَّ ِّ ـَ آَمُْقا َوَظ  ﴾إِّٓ افَِّذي

 (. 447)اًمِمٕمراء: 

ى، وإذا فمٝمر ؿمٕمراء، ُمثؾ: ؾمٕمدي، وطم٤مومظ، واعمقًمقي، وأُمث٤مهلؿ ذم سم٘م٤مع أظمر 

وصدرت قمٜمٝمؿ يمٚمامت شمرسمقي٦م ُمٕمؼّمة، أو اؾمتٚمٝمٛمقا ُمـ ُمّم٤مدر إهلٞم٦م، ومتًٙمقا )سمحٌؾ 

اهلل(، أو )سمحٌؾ ُمـ اًمٜم٤مس(، وداومٕمقا قمٜمٝمؿ سمقضمف اًمٔمٚمؿ، وم٢من شم٤مرخيٜم٤م طم٤مومؾ سم٤مًمِمٕمراء 

 اًمذيـ وفمَّٗمقا ؿمٕمرهؿ ذم ُمدح اًمًالـملم، وًمٕمؼ ُمقائدهؿ، واًمتًؽم قمغم ُمٔم٤معمٝمؿ.

 

 آي١ٝ ايٛسٞ ايعاّ 

 سمٞم٤مٟمٙمؿ عم٠ًمًم٦م اًمقطمل رؤيتلم قمـ اًمقطمل، مه٤م:ذيمرشمؿ ذم  
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ـ اًمرؤي٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م، اًمتل شمرى اًم٘مرآن سم٠ممجٕمف يمالم اهلل، اًمذي ٓ يتٓمرق إًمٞمف اخلٓم٠م، 9

 وشمٕمتؼم اًمٜمٌل سمٛمٜمزًم٦م ُمًجؾ اًمّمقت، اًمذي يٙمرر ُم٤م هيٌط قمٚمٞمف ُمـ اإلهل٤مُم٤مت.

ديـ، اًمذيـ يرون اًم٘مرآن يمالم اًمٜمٌل، وأٟمف ذم ُم٤م يتٕم ـ4 ٚمؼ سمٛم٤ًمئؾ اًمٕم٤ممل رؤي٦م اعمجدِّ

 واعمجتٛمع اإلٟم٤ًمين ىم٤مسمؾ ًمٚمٜم٘مد واًمتخٓمئ٦م.

ر أومٕم٤مًمف سمْمامئر ُمـ ىمٌٞمؾ:   ، شأٟم٤م»، وشإين»وُمـ اًمقاوح أن اهلل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن ُيّمدِّ

، وهمػم ذًمؽ. واًمٕمجٞم٥م أٟمف شمٕم٤ممم شٟمحـ»و ،شإّٟم٤م»وُم٤م إمم ذًمؽ؛ وأطمٞم٤مٟم٤ًم سمْمامئر ُمـ ىمٌٞمؾ: 

ُمرة، إٓ ذم ُمقرد واطمد، ُمـ ىمٌٞمؾ: يذيمر اًمقطمل سمْمٛمػم )ٟمحـ( صمالث وصمالصملم 

 .شوطمٞمٜم٤م»، وشٟمقطمٞمٝم٤م»، وشٟمقطمٞمف»، وشٟمقطمل»، وشأوطمٞمٜم٤م»

ومام هق اًمٗمرق سملم وٛمػمي اعمتٙمٚمؿ اعمٗمرد واجلٛمع ذم ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٦م اًمقطمل؟ وعم٤مذا ىمرن  

 ؟شٟمحـ»؟ ومٛمـ هؿ اعمرادون سمٚمٗمظ شٟمحـ»اًمقطمل سمـ 

: طمٞمٜمام ي٘مقل ُمدير ُمدرؾم٦م: رسمام أُمٙمٜمٜم٤م اًمت٘مّرب ُمـ اعم٠ًمًم٦م ُمـ ظمالل ذيمر ُمث٤مل سمًٞمط 

ٓ يٗمٝمؿ اًم٤ًمُمع ُمـ ذًمؽ أن هذا اعمدير ىم٤مم ؿمخّمٞم٤ًم  شًم٘مد ىمٌٚمٜم٤م هذا اًمٕم٤مم ُمئ٦م ـم٤مًم٥م»

سم٘مٌقهلؿ، سمؾ إن اًمذي ىم٤مم سمذًمؽ يم٤مدر اإلدارة ذم اعمدرؾم٦م، ُمـ اعمدراء واعمدرؾملم 

واًمٕم٤مُمٚملم ومٞمٝم٤م، حت٧م إذاف وختٓمٞمط اعمدير ُمـ ضمٝم٦م، وضمٝمقد وُم٤ًمقمل اعم٘مٌقًملم ُمـ 

 أظمرى. ضمٝم٦م 

ويمذًمؽ احل٤مل ذم ُمدرؾم٦م اًمقضمقد يٕمتؼم إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء اًمّم٤محلقن ـمالسم٤ًم ُمتٗمقىملم،  

ٟمجحقا ذم دظمقل ُمدرؾم٦م اًمًٕم٤مدة ورو٤م اًمرب، ُمع وم٤مرق أن دور اعمدير ذم ُمدارس 

اًمدٟمٞم٤م حمدود وُمٕملّم، وهق ؾم٥ٌم إمم ضم٤مٟم٥م ؾم٤مئر إؾم٤ٌمب، ذم طملم أن دور )رّب 

 ع وُمقضمد ًمٌ٘مٞم٦م إؾم٤ٌمب. اًمٕم٤معملم( دور ُمٓمٚمؼ وؿم٤مُمؾ وُمٌد

وإٟمٙمؿ سم٢مدظم٤مل إطم٤مؾمٞمس واحل٤مٓت اًمٜمٗمًٞم٦م ًمٚمٜمٌل، وطمتك شم٠مصمػم هوره أو طمزٟمف،  

ذم ٟمّص اًم٘مرآن، ىمد ىمًٛمتؿ هذا اًمٙمت٤مب ذم احل٘مٞم٘م٦م إمم ىمًٛملم: إهلل، ُمتٕمٚمِّؼ سمٛمٕمروم٦م اهلل، 

وأظمرة، وإظمالق؛ وشم٤مرخيل واضمتامقمل، يٛمٙمـ إسمٓم٤مًمف ووىمقع اخلٓم٠م ومٞمف، واقمتؼمشمؿ 
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 اًمٜمٌل شمٚمٛمٞمذًا ُمتٗمّقىم٤ًم، يٕمٛمؾ قمغم ٟم٘مؾ سمٕمض ٟمٔمري٤مت ُمدير ُمدرؾم٦م اًمقضمقد.

ذم آًمٞم٦م اًمقطمل ئمٝمر دور اخل٤مًمؼ )ُمِمٞمئ٦م هدايتف احلٙمٞمٛم٦م  شٟمحـ»وسمام أن اًمْمٛمػم  

ورمحتف( ذم حتريؽ اًم٘مقى، وأؾم٤ٌمب اًمقطمل )ضمؼمائٞمؾ إُملم(، وؿمخص اًمرؾمقل، 

ل، وهق سمقصٗمف أُمٞمٜم٤ًم قمغم ، وصمٛمرة وٟمتٞمج٦م هلذا اعمحّمقشٟمحـ»ضمزءًا ُمـ اًمْمٛمػم 

اًمرؾم٤مًم٦م، وُم٠مُمقرًا سم٢مسمالهمٝم٤م إمم اًمٜم٤مس، ٓ يٛمٙمٜمف أن يٙمقن طم٤مُماًل جلزء ُمـ شمٚمؽ اًمرؾم٤مًم٦م، 

وأُم٤م اجلزء أظمر ومٞمًٛمح ًمٜمٗمًف سم٤مًمتٍمف ومٞمٝم٤م، سم٠من يّمقهمٝم٤م سمٚمٖمتف وأؾمٚمقسمف واًمٕمٚمقم 

 اًمتل شمٕمٚمٛمٝم٤م ُمـ سمٞمئتف.

ِم٤مسمف ًم٤ًمئر اًمٓمالب ذم ًمق أن اًمٓم٤مًم٥م اعمتٗمّقق ذم ُمدرؾم٦م اًمقضمقد يم٤من ًمف دور ُم 

ُمدارس اًمدٟمٞم٤م ذم هن٤مي٦م اًمدراؾم٦م ُٕمٙمٜمف أن يِمؼ ًمٜمٗمًف اًمٓمريؼ اًمذي حيٚمق ًمف، إٓ أن 

اًمٜمٌل سمقصٗمف طم٤مُمؾ أُم٤مٟم٦م اًمٜمٌّقة وهداي٦م أظمريـ وم٢من اعمٜمٓمؼ حيٙمؿ سم٤مؾمتح٤مًم٦م أن شمٙمقن 

شمٕم٤مًمٞمٛمف ُمزجي٤ًم ُمـ اجلٝم٤مت اًمٌنمي٦م وطم٤مٓت اًمنور واحلزن ُمـ ضمٝم٦م واجلٝم٤مت اإلهلٞم٦م 

 ـ ضمٝم٦م أظمرى.ُم

 

 اإلهلٞ )أْا( ذلُد يف خد١َ )ايٛسٞ(

هؾ اًمديـ واًمٙمت٤مب اًمًاموي ٟمت٤مج ُم٤م شمٗمت٘م٧م قمٜمف اًمذهٜمٞم٦م اعمٌدقم٦م ًمٚمٜمٌل، وىمد شمٙمّقٟم٧م  

سمٕمد اًمٌح٨م واًمتج٤مرب اًمٓمقيٚم٦م وإومٙم٤مر واجلٝمقد ذم طمّؾ اعمٕمْمالت آضمتامقمٞم٦م؛ سمت٠مصمػم 

 ُمـ اإلهل٤مُم٤مت اإلهلٞم٦م قمغم ٟمحق شمدرجيل؟

حقر واهلدف هق ؿمخص اًمٜمٌل، وأٟمف هق اعمٌدع ًمٚمقطمل واعمقضِمد و هؾ اعمٜمِم٠م واعم

 ًمٚم٘مرآن؟

إن هذه اًمرؤي٦م شمتٜم٤مىمض سمٍماطم٦م ُمع سمٕمض آي٤مت اًم٘مرآن، اًمتل شمرى أن آًمٞم٦م ٟمزول  

اًمقطمل ُمًت٘مٚم٦م سم٤مًمٙم٤مُمؾ قمـ اًمتجرسم٦م واجلٝمقد، وطمتك إرادة اًمٜمٌل، وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

َجَؾ بِفِ ﴿ ًْ َؽ فَِت َٕ ٚ ًَ
ْك بِِف فِ رِّ ُف  * ٓ ُُتَ َٕ ُف َوُؿْرآ ًَ َْْٔٚ ََجْ َِ ُف  *إِنَّ َظ َٕ ٌِْع ُؿْرآ ُٚه َؾٚتَّ َٕ ُثؿَّ إِنَّ  *َؾَِ٘ذا َؿَرْأ
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فُ  َٕ َٚٔ َْْٔٚ َب َِ   (.99 ـ 91)اًم٘مٞم٤مُم٦م:  ﴾َظ

& ذم شمٗمًػم اعمٞمزان هذه أي٤مت مجٚم٦م ُمٕمؽمو٦م هتدف  وىمد اقمتؼم اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل

م قمغم اًمقطمل ىمٌؾ سمٚمقغ هن٤ميتف، يمام يٗمٕمؾ إمم قمٛمٚمٞم٦م شمرسمقي٦م شمدقمق اًمٜمٌل إمم قمدم اًمت٘مدّ 

اعمٕمٚمؿ طمٞم٨م يٜمّمح اًمتٚمٛمٞمذ سمٕمدم اعم٤ٌمدرة إمم اًم١ًمال أصمٜم٤مء إًم٘م٤مء اًمدرس، وهذا اًمتٛمثٞمؾ 

ُمـ اًمٕمالُم٦م، وإن يم٤من يث٧ٌم اؾمت٘مالًمٞم٦م اًمقطمل قمـ ذهـ اًمٜمٌل وطم٤مومٔمتف وطمقاؾمف، وطمتك 

 ًمٖمتف، وًمٙمٜمف ُمع ذًمؽ يٌ٘مك ىمٞم٤مؾم٤ًم عم٤م هق إهلل قمغم ُم٤م هق سمنمي.

يٛمٙمٜمٜم٤م اًمٕمثقر قمغم اًمٗمٝمؿ إدق وإيمثر ومٜمٞم٦م وقمٚمٛمٞم٦م هلذه أي٤مت ذم حتٚمٞمؾ ُم٤مًمؽ و 

اًمٔم٤مهرة »سمـ ٟمٌل، اًمٙم٤مشم٥م واعمجدد واعمٗمٙمر واعمٜم٤موؾ اجلزائري اًمٙمٌػم ذم يمت٤مسمف 

، طمٞم٨م سملّم اًمتٜم٤مىمْم٤مت سملم وطمل اًم٘مرآن و)أٟم٤م( حمٛمد أو يمٗم٤مءاشمف اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وسملم شاًم٘مرآٟمٞم٦م

ًم٘مد يم٤من اًمٜمٌل ذم »اًمقطمل، وإًمٞمؽ ٟمّص ُم٤م ىم٤مًمف ُم٤مًمؽ سمـ ٟمٌل: احل٤مًم٦م اًمتل شمٕمّده ًمت٘مٌؾ 

ُمًتٝمؾ دقمقشمف جُيٝمد ذايمرشمف وهق يٕم٤مين طم٤مًم٦م اًمتٚم٘مل، ًمٙمل يث٧ٌم أي٤مت يمام ٟمزًم٧م، 

وشمٚمؽ طم٤مًم٦م همريزي٦م شمٚم٘م٤مئٞم٦م حتدث ّٕي إٟم٤ًمن يٜمّم٧م ٔظمر، وهق يريد أن حيٗمظ يمالُمف، 

ًمٚمذايمرة همريزي أؾم٤مد، ومٝمق هلذا ومٝمق يٙمرره ذم ٟمٗمًف، وم٤مًمتٙمرار ذم احل٘مٞم٘م٦م قمٛمؾ شمدريٌل 

يّمدر ـمٌٞمٕمٞم٤ًم قمـ اًمذات ٟمٗمًٝم٤م، أي٤ًم يم٤مٟم٧م درضم٦م وقمٞمٝم٤م، وم٤مٔي٦م اعمذيمقرة شم٠ميت سمام يْم٤مد 

هذا اًمًٚمقك اًمٓمٌٞمٕمل، إذ يٓمٚمؼ اًمٜمٌل إلرادشمف اًمٕمٜم٤من إمم ُمدى ُمٕملم، طمتك حيٗمظ سم٤مًمتٙمرار 

ّم٤مدرة طمريتف ذم ُم٤م شمٗمّجر ذم جم٤مل قم٘مٚمف، وم٠مصم٤مره ضمرؾمف وأي٘مٔمف، وأي٦م هتدف إذن إمم ُم

اؾمتخدام ذايمرشمف، وسمذًمؽ ٓ شمتج٤مهؾ أي٦م طمري٦م اظمتٞم٤مر اًمٜمٌل وإرادشمف أن يدّرب ذايمرشمف 

ومح٥ًم، سمؾ شمتج٤مهؾ أيْم٤ًم اًم٘م٤مٟمقن اًمٜمٗمز ًمقفمٞمٗم٦م اًمتذيمر ٟمٗمًٝم٤م، وهٙمذا ٟمالطمظ 

ُمٜم٤مىمْم٦م ُمزدوضم٦م سملم اًمٔم٤مهرة اًم٘مرآٟمٞم٦م وسملم اًمذات اعمحٛمدي٦م، وهذه اعمٜم٤مىمْم٦م اعمزدوضم٦م 

، وًم٘م٤مٟمقن وفمٞمٗم٦م اًمتذيمر، شمث٧ٌم سمقضمف ظم٤مص شمٗمّرد فم٤مهرة ذات جم٤مل ُمٓمٚمؼ إلرادة اًمٜمٌل

ُمًت٘مؾ قمـ اًمٕمقاُمؾ اًمٜمٗمًٞم٦م واًمزُمٜمٞم٦م، وهبذا شم١ميمد ظم٤مصّٞمتّل اًمًٛمق واإلـمالق ًمٚمٔم٤مهرة 
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. إن هذه اًمٔم٤مهرة ؿمٌٞمٝم٦م سمٙمت٤مسم٦م ٟمّص قمٚمٛمل ُمـ ىمٌؾ ؿمخص أُمل سمٕمد شاًم٘مرآٟمٞم٦م

ء اًمٜمقم ويًٚمؽ ـمري٘مف قمؼم اعمٛمرات إظمْم٤مقمف ًمٚمتٜمقيؿ اعمٖمٜم٤مـمٞمز، أو اًمذي يًػم أصمٜم٤م

اعمتٕمرضم٦م دون أن يّمٓمدم سم٤مجلدران، ويم٠من أقمْم٤مءه شمًػم سمتقضمٞمف ضمٝم٤مز ؾمٞمٓمرة وحتٙمؿ 

ُمـ سمٕمد. ومٝمؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل: إن اًمٜمٌل ذم أظمذ اًمقطمل وٟم٘مٚمف يم٤من ؿمٌٞمٝم٤ًم سمجٝم٤مز اًمتًجٞمؾ 

 واإلرؾم٤مل؟ 

ٙمر ٟمًٌٞم٦م ُمٝمام اقمتؼمٟم٤م صٗم٤مء ذهـ اًمٜمٌل وظمٚمقصف وىمقة طم٤مومٔمتف ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٜم 

فمرومٞم٦م إدرايمف وومٝمٛمف اإلٟم٤ًمين وشم٠مصمػم اخلٚمٗمٞم٤مت اًمتجريٌٞم٦م واًمؽمسمقي٦م ذم ُم٤م يٗمٝمٛمف. وذم 

هذه اًمّمقرة يٙمقن اًمقطمل سمٛمٜمزًم٦م اعم٤مء اًمرىمراق اًمذي يتخذ صٌٖم٦م وؿمٙمؾ اًمققم٤مء اًمذي 

حيتقيف، ويم٠من يمالم اًمٜمٌل يٕمتؼم ومٝماًم ًمٙمالم اهلل وإدرايم٤ًم ٟمًٌٞم٤ًم ُمع آًمتٗم٤مت إمم أُمّٞمتف، 

 قملم اًمٙمالم اإلهلل وُم٤م أٟمزل هلداي٦م اًمٌنم طمتك آظمر ُمراطمؾ اًمرؾم٤مًم٦م. وًمٞمس

 

 ايتأْٞ ٚعدّ ايتطّسعَطايب١ ايكسإٓ ايٓيّب ب

َٙ إَِفَْٔؽ َوْحُُٔف ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:   َْ ٌِْؾ َأن ُي ْرآِن ِمـ َؿ َُ َجْؾ بِٚف ًْ َٚػ اهللُ ادَُِِؽ احَلؼُّ َوٓ َت ًَ َؾَت

ِْامً  بِّ ِزْديِن ِظ  (.97)ـمف:  ﴾َوُؿؾ رَّ

ُمـ ؾمقرة اًم٘مٞم٤مُم٦م، طمٞم٨م شمدقمق اًمرؾمقل إمم قمدم  991وهذه أي٦م طم٤مهل٤م طم٤مل أي٦م  

 اًمتنع ذم ىمراءة ُم٤م ُيٚمٝمؿ إًمٞمف ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء وطمٞمف، وحتثف قمغم ـمٚم٥م اًمزي٤مدة ذم اًمٕمٚمؿ.

وم٢مذا اقمتؼمٟم٤م حمتقى اًمقطمل ٟمت٤مج أومٙم٤مر اًمٜمٌل ودم٤مرسمف، وضمٝمقده اًمًٞم٤مؾمٞم٦م  

 ٕمٜمك عمثؾ هذه أي٤مت؟وآضمتامقمٞم٦م، ومٝمؾ يٙمقن هٜم٤مك ُمـ ُم

وأيُّ ُمٜمٓمؼ ي٘مٌؾ ومرض اًم٘مٞمقد قمغم اًمذهـ اخلالق واعمتقىمد واعمتحٗمز وي٠مُمره سمٕمدم  

اًمتنع؟! وذم هذه اًمّمقرة يمٞمػ يٛمٙمٜمٜم٤م شمٗمًػم احل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمثػمة اًمتل مل يٙمـ 

                                                 
 .441 ـ 444سمـ ٟمٌل، اًمٔم٤مهرة اًم٘مرآٟمٞم٦م: ( ُم٤مًمؽ 9)
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 ًمدى اعمٕم٤مسيـ ًمٚمٜمٌل أي قمٚمؿ هب٤م؟ 

قى ُم٤م سمٚمٖمتف اًمٕمٚمقم ذم إذا أظمذٟم٤م ُمًت»: شُمقريس سمقيم٤مي»ي٘مقل اًمٓمٌٞم٥م اًمٗمرٟمز  

قمٍم حمٛمد سمٜمٔمر آقمت٤ٌمر مل يٕمد سم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م أن ٟمّمدق سم٠من اًم٘مرآن ٟمت٤مج سمنمي؛ وذًمؽ عم٤م 

حيتقيف هذا اًمٙمت٤مب ُمـ احل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٙمثػم ُمـ ُمْم٤مُمٞمٜمف، وقمٚمٞمف ُمـ اعمٕم٘مقل ضمدًا 

( قمدم آيمتٗم٤مء سم٤مقمت٤ٌمر اًم٘مرآن وطمٞم٤ًم ومح٥ًم، سمؾ وجي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمْمع )اًمقطمل اًم٘مرآين

ذم ُمرشم٦ٌم ممت٤مزة ضمدًا؛ عم٤م يتٛمتع سمف ُمـ أص٤مًم٦م ُمْمٛمقٟم٦م ذم إصم٤ٌمت احل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل مل 

ي١مُمـ هب٤م اًمٕمٚمؿ احلدي٨م إٓ ُمـ ظمالل اًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ سمٕمد أن يم٤من يٕمده٤م حتّدي٤ًم 

 .شًمٚمٗمروٞم٤مت اًمٌنمي٦م

 

 آيٝات احملاؾع١ ع٢ً ايٛسٞ  

ُر َظَذ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ِٓ ِٛ َؾال ُيْي ْٔ ٌَ ُ اف
ِْ ٌِِْٔف َأَحدًا  َظٚ ُف  *َؽ َّٕ ُشقٍل َؾِ٘ َٙ ِمـ رَّ ـِ اْرَت إِّٓ َم

ِف َرَصدًا  ٍِ ِْ ـْ َخ ُُِؽ ِمـ َبْغِ َيَدْيِف َوِم ًْ ِْؿ َوَأَحَٚط باَِم  *َي ٌُقا ِرَشِٚٓت َرِّبِّ َِ َؿ َأن َؿْد َأْب َِ ًْ فَِٔ

ٍء َظَدداً  ؾَّ يَشْ ـُ  (. 41ـ  41)اجلـ:  ﴾َفَدهْيِْؿ َوَأْحَل 

 هذه أي٤مت ُم٤م يكم: وٟمًتٜمت٩م ُمـ

ـ إن اهلل جيٕمؾ رصدًا، ُمـ ىمّقة أو ُمٚمؽ، قمغم ُمـ يتٚم٘مك اًمقطمل ُمـ اًمرؾمؾ؛ ًمٞمتؿ 9

إسمالغ ُم٤م يٜمزل قمٚمٞمٝمؿ وطمٞم٤ًم إمم اًمٜم٤مس دون ٟم٘مص أو زي٤مدة أو شمدظمؾ ُمـ ىمٌؾ ذهـ 

 اًمرؾمقل وومٙمره.

إن هذا اًمرصد ٓ ي٘متٍم قمغم طمٗمظ ُم٤ًمر اًمقطمل إمم طملم سمٚمقهمف إمم اًمٜم٤مس، سمؾ  ـ4

 ه إمم ُمٌدأ صدوره، وإمم ُمـ يتٚم٘مك اًمقطمل، يٕمٜمل ضمؼمائٞمؾ.يتٕمدا

ـ إن اًمٔمرومٞم٦م اًمذهٜمٞم٦م عمـ يت٘مٌؾ اًمقطمل، وُم٘مدار ُمٕمٚمقُم٤مشمف ودمرسمتف ذم احلٞم٤مة، 1 

ُمٕمٚمقُم٦م عمـ يٜمزل اًمقطمل، وهق حمٞمط سم٠مومٙم٤مره، وًمذًمؽ يٛمٙمٜمف أن حيقل دون ٟمٗمقذ هذه 

 حمتقى اًمقطمل.اًمٜمٔمري٤مت اًمِمخّمٞم٦م واًمٗمٝمؿ اخل٤مص هلؿ، ويٛمٜمع ُمـ شمدظمٚمٝمؿ ذم 
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إّن قمدد إؿمٞم٤مء، أي اًمٜمٔم٤مم اعم٘مداري ًمٙمؾ رء، وُمٜمف اًمقطمل وُم٤ٌمطم٨م اهلداي٦م،  ـ7

ُمٕمٚمقم قمٜمد اهلل، وهل ُم٘مّدرة قمٜمده؛ وقمٚمٞمف ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمقطمل شم٤مسمٕم٤ًم ٓؾمتٜم٤ٌمـم٤مت 

وأذواق ُمًت٘مٚم٦م وهمػم ُمتقىمٕم٦م، وظم٤مرج اًمٜمٔمؿ اًمت٘مديري ًمٚمٗمرد اعمتٚم٘مل. ىم٤مل اًمٕمالُم٦م 

يدّل قمغم أن اًمقطمل اإلهلل حمٗمقظ ُمـ »ذيؾ هذه أي٤مت ذم شمٗمًػم اعمٞمزان: اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم 

ًمدن صدوره ُمـ ُمّمدر اًمقطمل إمم سمٚمقهمف اًمٜم٤مس، ُمّمقن ذم ـمريؼ ٟمزوًمف إمم أن يّمؾ 

إمم ُمـ ىمّمد ٟمزوًمف قمٚمٞمف...؛ وذًمؽ ًمٞمٕمٚمؿ أن ىمد أسمٚمٖمقا رؾم٤مٓت رهبؿ دون شمٖمٞمػم أو 

طمتك يٜمتٝمل إمم اًمٜم٤مس ومٞمٙمٗمل ومٞمف ىمقًمف: شمٌديؾ...، وأُم٤م ُمّمقٟمٞمتف ذم ُمًػمه ُمـ اًمرؾمقل 

فِ ﴿ ٍِ ِْ ـْ َخ  . ش، قمغم ُم٤م شم٘مدم ُمـ ُمٕمٜم٤مه﴾ِمـ َبْغِ َيَدْيِف َوِم

 

 قُإ احلؿغ األبدٟ جتاٙ ايعٛاٌَ املكاّد٠ 

ُمـ ؾمقرة اجلـ، اًمتل شمٌلّم آًمٞم٦م احلٗم٤مظ قمغم اًمقطمل ُمـ  41 ـ 41ُمْم٤موم٤ًم إمم أي٤مت  

ُم٦م اًمقطمل ُمـ شمدظمؾ إؾم٤ٌمب ـمريؼ اًمرصد، هٜم٤مك آي٤مت أظمرى ذم وامن ؾمال

 اخل٤مرضمٞم٦م، وٟمِمػم ذم ُم٤م يكم إمم أمهٝم٤م:

ٚؾُِيقنَ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـ9 ٚ َفُف حَلَ َّٕ َر َوإِ ـْ فَْْٚ افذِّ زَّ َٕ ـُ  ْح َٕ  ٚ َّٕ  (.9)احلجر:  ﴾إِ

ذم هذه أي٦م اًم٘مّمػمة يتؿ سمٞم٤من احلٗم٤مظ قمغم اًمقطمل ُمـ قمدة ـمرق أدسمٞم٦م، وم٢من مجٞمع  

 ذه أي٦م شمث٧ٌم ُمدى أمهٞم٦م ُمقوقع احلٗم٤مظ قمغم اًمقطمل.أدوات اًمت٠ميمٞمد اعمًتٕمٛمٚم٦م ذم ه

ذم هذه أي٦م هق اهلل واعمالئٙم٦م، أي مجٞمع  شٟمحـ»و شإٟم٤م»وم٤معمراد ُمـ اًمْمٛمػميـ  

اًمٕمقاُمؾ وإؾم٤ٌمب واًم٘مقى اعم١مصمرة ذم شمدسمػم قم٤ممل اًمقضمقد، اعمِم٤مريم٦م ذم احلٗم٤مظ قمغم 

 )اًمذيمر(، وهق اًم٘مرآن، دم٤مه حم٤موٓت إسمٓم٤مًمف وحتريٗمف.

د سم٤محلٗمظ هق احلٗمظ اعمٓمٚمؼ واًمدائؿ ُمٜمذ ٟمزول اًمقطمل إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، ؾمقاء واعمرا 

قمغم ُمًتقى اًمققم٤مء اًمذي شم٘مٌؾ اًمقطمل واطمتقاه، وهق ىمٚم٥م اًمٜمٌل، أو اًم٘م٤مًم٥م اًمزُم٤مين 

سمٕمد إسمالغ أي٤مت وشمالوهت٤م قمغم اًمٜم٤مس إمم آظمر اًمزُم٤من، وهذا ُم٤م شمقوحف أي٦م اًمت٤مًمٞم٦م 
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 سمِمٙمؾ أومْمؾ.

ُف َفُِتٌَٚب َظِزيٌز َوإِ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـ4 ِف  *َّٕ ٍِ ِْ ـْ َخ ٌَٚضُِؾ ِمـ َبْغِ َيَدْيِف َوٓ ِم ْٖتِِٔف اف ٓ َي

ـْ َحٍُِٔؿ َْحِٔدٍ  ُمـ سملم »: شاعمٞمزان»وىمد ورد ذم قم٤ٌمرة . (74 ـ 79)ومّمٚم٧م:  ﴾َتِْزيٌؾ مِّ

يديف وٓ ُمـ ظمٚمٗمف، أي زُم٤من اًمٜمزول وُم٤م سمٕمده إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، أي إٟمف ذم مجٞمع إطمقال 

 شمٜم٤مىمض ذم سمٞم٤مٟم٤مشمف، وٓ يمذب ذم أظم٤ٌمره، وٓ سمٓمالن يتٓمرق إمم ُمٕم٤مرومف وطمٙمٛمف ٓ

وذائٕمف، وٓ يٕم٤مرض وٓ يٖمػّم سم٢مدظم٤مل ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٞمف، أو سمتحريػ آي٦م ُمـ وضمف إمم 

، وأُم٤م ُم٤مهٞم٦م آًمٞم٦م هذه اعمح٤مومٔم٦م ومٝمل جمٝمقًم٦م ًمٜم٤م، ويٙمٗمٞمٜم٤م أن ٟمٕمٚمؿ هذا اعم٘مدار، وهق شوضمف

َبْؾ ُهَق ﴿: ٞم٘م٦م ؾم٤مُمٞم٦م حمٗمقفم٦م ذم )اًمٚمقح اعمحٗمقظ(، ىم٤مل شمٕم٤مممأن هلذا اًم٘مرآن ُمٕمٜمك وطم٘م

ٌٔد  ِ قظٍ  *ُؿْرآٌن َّمَّ ٍُ ْ  (.44 ـ 49)اًمؼموج:  ﴾يِف َفْقٍح حمَّ

إن طمقادث همػم ُمتقىمٕم٦م، ُمـ ىمٌٞمؾ: إومؽ قم٤مئِم٦م، وطمرب إطمزاب، وىمْمٞم٦م أيب  

ًمتل يم٤من هل٥م، وأؾم٤مًمٞم٥م اعمٜم٤موم٘ملم، وأُمث٤مل ذًمؽ مم٤م يٜمٔمر إًمٞمف يمحقادث همػم ُمتقىمٕم٦م، وا

هل٤م شم٠مصمػم ودور ذم شمٙمقيـ اًم٘مرآن، يمٚمٝم٤م حم٤مُمؾ وُمّم٤مديؼ إلسمالغ اًمرؾم٤مًم٦م، وًمق مل شم٘مع هذه 

 احلقادث ًمتؿ ٟم٘مٚمٝم٤م ذم ىم٤مًم٥م أطمداث ُأظمرى. 

إٟمٜم٤م ًمق ذهٌٜم٤م إمم اقمت٤ٌمر اًمنمائع اإلهلٞم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمٛمتٖمػمات اًمتدرجيٞم٦م واًمِمخّمٞم٦م  

ىمض ذم شمٗمًػم ُم٤م يًتٕمروف اًم٘مرآن ودم٤مرب اًمرؾمؾ اًمت٤مرخيٞم٦م ُمئ٦م سم٤معمئ٦م ومًقف ٟم٘مع ذم شمٜم٤م

 ُمـ سمٞم٤من طمٞم٤مهتؿ.

 

 ك١ تجبت ايٓعِ ايؿعًٞ يف ايكسإٓايعًّٛ ايدقٝ 

هؾ شمرشمٞم٥م اًمًقر اًمذي ٟمراه ذم اًم٘مرآن اًمذي سملم أيديٜم٤م يم٤من سم٠مُمر اهلل وسم٢مذاف  

ظم٤مص ُمـ اًمٜمٌل، وأن هلذا اًمؽمشمٞم٥م ىمداؾم٦م ظم٤مص٦م وهمٞمٌٞم٦م، أو أن وراءه شمدظمؾ واضمتٝم٤مد 

 ُمـ اًمّمح٤مسم٦م؟

يمٜم٤م ذم اًم٤ًمسمؼ ٟمقاضمف ُمِمٙمٚم٦م ذم إصم٤ٌمت طم٘مٞم٘م٦م وطمل اًم٘مرآن سمجٛمٞمع أضمزائف ُمـ  إذا 
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ظمالل اًمٗمٚمًٗم٦م واًمٙمالم واًمٕمروم٤من وإدب وم٘مد شمذًمٚم٧م هذه اًمٕم٘م٦ٌم ذم اًمٕمٍم احل٤مض 

قمـ ـمريؼ اًمٕمٚمقم اًمدىمٞم٘م٦م، وظم٤مص٦م ُمـ ظمالل اًمري٤موٞم٤مت واإلطمّم٤مء، وآؾمتٕم٤مٟم٦م 

اًمقصقل إمم ٟمت٤مئ٩م ختتٚمػ اظمتالوم٤ًم  سم٤محل٤مؾم٥م أزم وإدوات اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، طمٞم٨م يٛمٙمـ

ُمٚمحقفم٤ًم قمـ ٟمت٤مئ٩م أسمح٤مث اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري؛ إذ ٓ يقضمد ذم هذه اًمٓمري٘م٦م شمدظمؾ ًمألذواق، 

 وإن إقمداد وإرىم٤مم اًم٘مٓمٕمٞم٦م شمْمٓمر اعمٜمّمٗملم إمم اإلذقم٤من واًمتًٚمٞمؿ.

ًم٘مد أدت رؤي٦م اعمح٘مؼ اعمٍمي )رؿم٤مد ظمٚمٞمٗم٦م( ذم يمِمػ اعمٗمت٤مح اًمري٤ميض ًمٚم٘مرآن إمم  

طم٘م٤مئؼ همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمإلٟمٙم٤مر، وإن يم٤من ىمد أظمذ ذم ُم٤م سمٕمد يٖمرق ذم آدقم٤مءات  ايمتِم٤مف

اًم٤ٌمـمٚم٦م، وإن سمٕمض اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصؾ إًمٞمٝم٤م ُمِمٙمقك ومٞمٝم٤م، وم٘مد أصم٧ٌم، ُمـ ظمالل 

، وهق قمدد اًمًقر اعمٌدوءة سم٤مٕطمرف 49و 99طم٤مصؾ اًميب اعمِمؽمك سملم اًمٕمدد 

٠ًمًم٦م؛ واعم٤ًمئؾ اًمري٤موٞم٦م اًمٙمثػمة اعم٘مٓمَّٕم٦م؛ وُمئ٤مت اًمِمقاهد اإلطمّم٤مئٞم٦م إلصم٤ٌمت هذه اعم

؛ وُم٤م إمم ذًمؽ 7و 9و 4اًمتل ىم٤مم هب٤م هق وشمالُمٞمذه، وُمٜمٝم٤م: اًمٕمالُم٦م اعمدهِم٦م سملم إقمداد: 

 ذم اًم٘مرآن، أصم٧ٌم قمدم إُمٙم٤من شمٖمٞمػم ُمٙم٤من أي٦م يمٚمٛم٦م ذم اًم٘مرآن. 

وىمد واصؾ اًمديمتقر اًمًٞمد حمٛمد وم٤مـمٛمل، أؾمت٤مذ اًمٗمٞمزي٤مء ذم ضم٤مُمٕم٦م ـمٝمران، هذه  

أي٦م »حت٧م قمٜمقان  9144 إيران طمتك سمٚمغ هب٤م اًمٜمٝم٤مي٦م، وشمؿ ـمٌٕمٝم٤م ذم قم٤مم اًمتح٘مٞم٘م٤مت ذم

 ، ووّٛمٜمف قمنمات اجلداول وُمئ٤مت اًمرواسمط اًمري٤موٞم٦م اعمذهٚم٦م. شاًمٙمؼمى

إمم  شاإلقمج٤مز اًمٕمددي ًمٚم٘مرآن»وأؿم٤مر اًمٙم٤مشم٥م اعمٍمي )قمٌد اًمرزاق ٟمقومؾ( ذم يمت٤مسمف  

٤معم٤ًمواة سملم إوداد: اًمدٟمٞم٤م راسمٓم٦م، أو اعم٤ًمواة اًمٕمددي٦م ذم اًم٘مرآن، يم 911ىمراسم٦م 

وأظمرة، اًمّمؼم واًمِمٙمر، اعمرأة واًمرضمؾ، اًمِمٞمٓم٤من واعمٚمؽ، وُم٤م إمم ذًمؽ. ويمذًمؽ 

ُمرة، وهق جمٛمقع أي٤مم اًمًٜم٦م، وشمٙمرار يمٚمٛم٦م  111شمٙمرار يمٚمٛم٦م )يقم( طمٞم٨م ورد ذيمره٤م 

)ؿمٝمر( إصمٜم٤م قمنمة ُمرة، وهق جمٛمقع أؿمٝمر اًمًٜم٦م، وُم٤م إمم ذًمؽ مم٤م يث٧ٌم هذه احل٘مٞم٘م٦م 

 طم٦ٌم.اًمال

، اًمذي هق حم٤موًم٦م ًمٚمٙمِمػ قمـ شمرشمٞم٥م ٟمزول شؾمػم حتقل ىمرآن»يمام شمقصؾ يمت٤مب  
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آي٤مت ؾمقر اًم٘مرآن سم٠مؾمٚمقب آظمر، دون اومؽماو٤مت ؾم٤مسم٘م٦م أو حتٛمٞمؾ ًمٚمٜمٔمري٤مت أو اعمٞمقل 

آقمت٘م٤مدي٦م، إمم ٟمت٤مئ٩م شمث٧ٌم أٟمف يم٤من ًمٕمدد اًمٙمٚمامت وأي٤مت اًمٜم٤مزًم٦م قمغم وقم٤مء ذهـ اًمٜمٌل 

اًمرؾم٤مًم٦م ـ ؾمقاء ذم اعمّدة اًمتل مل يٙمـ ومٞمٝم٤م ُمع اًمٜمٌل ؾمقى  ـمقال صمالصم٦م وقمنميـ ؾمٜم٦م ُمّدة

اإلُم٤مم قمكم وظمدجي٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمني٦م، أو قمٜمد اجلٝمر سم٤مًمدقمقة، طمٞم٨م قمّؿ اإلؾمالم ؿمٌف 

اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ويم٤من ذم يمؾ ؿمٝمر ُمٜمٝم٤م طمرب أو طم٤مدصم٦م اضمتامقمٞم٦م أو ُمٜم٤مؾم٦ٌم ـ ذم مجٞمع 

٤م يث٧ٌم اؾمت٘مالل اًمقطمل قمـ اًمتجرسم٦م إطمقال وشمػمة شمّم٤مقمدي٦م واطمدة، و)يمٞمؾ( صم٤مسم٧م، مم

 اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م ًمٚمٜمٌل! 

قمزيزي ؾمامطم٦م اًمديمتقر هوش، أؾمتٛمٞمحؽ قمذرًا قمغم إـم٤مًم٦م اًمٙمالم، وأدقمق ًمٙمؿ 

سم٤مًمّمح٦م واًمًٕم٤مدة، واًمًٌؼ إمم ٟمٞمؾ اعمٖمٗمرة واًمرمح٦م اإلهلٞم٦م، وأظمتؿ يمالُمل سم٤مٔي٦م اًمتل 

قفُ ﴿سمدأت هب٤م:  َُ ِؿ َي ِْ ًِ اِشُخقَن يِف اف ُر إِّٓ أوُفقْا َوافرَّ َـّ َْٚ َوَمٚ َيذَّ ـْ ِظِْد َربِّ ؾٌّ مِّ ـُ قَن آَمَّْٚ بِِف 

ٌَِٚب إ َٝ  * ف ََّٕؽ َإٔ ًٜ إِ ْٛ فََْٚ ِمـ فَُّدَٕؽ َرْْحَ َد إِْذ َهَدْيَتَْٚ َوَه ًْ ُِقَبَْٚ َب َْٚ ٓ ُتِزْغ ُؿ َربَّ

ُٚب   (.4)آل قمٛمران:  ﴾افَقهَّ

  



 

 

 

 

 

 ايكسإٓ نالّ اهلل

 خط٠ٛ د. ضسٚؽٚقؿ١ ْكد١ٜ َع 
 

 

 ؟! ٌٖ ٜؿّح اختصاٍ ْعس١ٜ خطري٠ يف سٛاز ؾشؿٞ َٛدص

قمرض اعمٗمٙمر اًم٘مدير اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ هوش رأيف طمقل ُم٘مقًم٦م اًمقطمل واٟمت٤ًمهب٤م 

إن إمم اًمٜمٌل إيمرم، إُمر اًمذي ظمٚمؼ ُمٜم٤مظم٤ًم ًمٌح٨م هذه اعم٠ًمًم٦م اعمٝمٛم٦م ُمـ ضمديد. و

آٟمت٘م٤مدات اًمتل يُمت٧ٌم وؾمتٙمت٥م قمغم يمالُمف ٓؿمؽ ذم قمدم ظمٚمقه٤م ُمـ سمٕمض اًمٕم٤ٌمرات 

َبُد ﴿همػم اًمالئ٘م٦م واًمٜم٤مؿمزة، إٓ أن هذا اًمٜمِم٤مز هقم٤من ُم٤م يزول، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٚ افزَّ َٖمَّ َؾ

ٚءً  ٍَ ُٛ ُج َْٔذَه ُٞ يِف إَْرضِ  َؾ ُُ ّْ َٔ َس َؾ ُع افَّْٚ ٍَ ٚ َمٚ َيْ )قمدو  وهل قم٤ٌمرات ُمـ ىمٌٞمؾ:، ﴾َوَأمَّ

اًم٘مرآن(، و)اخلروج قمـ رسم٘م٦م اإلؾمالم واعمًٚمٛملم(، وُم٤م هذه اًمٕم٤ٌمرات إٓ سمٛمٜمزًم٦م 

ؾمٞمقف جمردة أُمًؽ هب٤م طم٤مُمٚمقه٤م ُمـ ؿمٗم٤مره٤م، واهن٤مًمقا سم٘مٌْم٤مهت٤م ضسم٤ًم قمغم هوش، 

                                                 
ورئٞمس ُمريمز طمقار ووزير اًمث٘م٤موم٦م اًم٤ًمسمؼ ذم طمٙمقُم٦م اًمًٞمد ظم٤ممتل، ، أطمد وضمقه اًمث٘م٤موم٦م (9)

 .، وُمـ أسمرز وضمقه احلريم٦م اإلصالطمٞم٦ماحلْم٤مرات ذم إيران
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 ومٚمؿ شُمْدِم إٓ أيمّػ طم٤مُمٚمٞمٝم٤م!...وًمٙمـ هؾ ُم٤م ي٘مقًمف هوش ُم٘مٜمع وصحٞمح؟

سم٠من ـمرح ُمقوقع سمٛمثؾ هذه إمهٞم٦م  ىمٌؾ اخلقض ذم أصؾ يمالُمف جيدر سمٜم٤م اًم٘مقل 

ع قمـ إفمٝم٤مره٤م ذم  واحل٤ًمؾمٞم٦م ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ىمّمػمة ُمع صحٗمل ًمف هم٤مي٤مت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م مل يتقرَّ

ُم٘مدُمتف شمًتدقمل سم٤مًميورة ُمثؾ هذه آٟمت٘م٤مدات وأراء. إن ُم٤ًمئؾ ُمـ هذا اًمٜمقع جي٥م 

ة سمحثٝم٤م ويمت٤مسمتٝم٤م سمٕمد شمٗمٙمػم وروّي٦م واؾمتِم٤مرة ذوي آظمتّم٤مص ُمـ أهؾ اًمٗمـ، وىمراء

اًمٜمّص ُمرارًا، وُمراضمٕم٦م ُمٗمرداشمف شمٙمرارًا، يمام طمّمؾ ىمٌؾ ؾمٜمقات سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمت٤مب )هن٤مد ٟم٤م 

آرام ضمٝم٤من(، طمٞم٨م اـمٚمع قمٚمٞمف اًمِمٞمخ طم٤مئري يزدي واًمِمٞمخ اعمٓمٝمري ىمٌؾ ٟمنمه. وىمد 

سح اًمديمتقر هوش سم٠من هذا اًمٙمت٤مب ُمديـ ذم ٟمج٤مطمف هلذيـ اًمٕمٚمٛملم. وهذا اإلىمرار 

، ويِمجع إومراد قمغم ىمراءشمف سمث٘م٦م يم٤مُمٚم٦م. وأرى أن واًمتٍميح يرومع ُمـ ىمٞمٛم٦م اًمٙمت٤مب

اًمدور اعمحقري ًمٚمٜمٌل ذم »، وش‘يمالم حمٛمد»احلدي٨م طمقل اًم٘مرآن اعمجٞمد حت٧م قمٜمقان 

، حئمك سم٠ممهٞم٦م شقمدم ُمّمقٟمٞم٦م اًم٘مًؿ اًمت٤مرخيل واًمٓمٌٞمٕمل ُمـ اًم٘مرآن»، وشظمٚمؼ اًم٘مرآن

دًا قمـ اًمْمقو٤مء وطم٤ًمؾمٞم٦م أيمؼم ُمـ أمهٞم٦م وطم٤ًمؾمٞم٦م ٟمٔمري٦م )هن٤مد ٟم٤م آرام ضمٝم٤من(. وسمٕمٞم

اًمتل شمث٤مر قم٤مدة سمٕمد ـمرح رأي ضمديد قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمِمٙمر هوش اًمذي أصم٤مر إذه٤من وٟمِّمٓمٝم٤م 

ُمـ ظمالل ـمرح هذه اعم٠ًمًم٦م؛ إذ ًمق مل يٕمٛمد اًمديمتقر هوش إمم إصم٤مرة هذا اعمقوقع عم٤م 

ؿمٝمدٟم٤م هذه احلريم٦م اًمٜم٘مدي٦م ذم سمالدٟم٤م، وعم٤م سمرز اًمٜم٤مىمدون ًمٞمدًمقا سمٌْم٤مقمتٝمؿ. أُم٤م أٟم٤م 

ًمٜمٔمري٦م هوش سم٤مًمٜم٘مد ُمـ زاوي٦م ُأظمرى، ومال أقمتؼمه ُمٕم٤مدي٤ًم ًمٚم٘مرآن، وٓ ظم٤مرضم٤ًم وم٠مشمٕمرض 

قمـ رسم٘م٦م اإلؾمالم واعمًٚمٛملم، وم٢من اًمذيـ يٕمرومقن هوش ٓ يٛمٙمٜمٝمؿ طمرُم٤من أٟمٗمًٝمؿ 

ُمـ سمريؼ ُمٕمٜمقيتف وؿمٖمٗمف سم٤مإلؾمالم واًم٘مرآن. وم٘مٌؾ طمقازم أرسمٕملم ؾمٜم٦م يمٜم٧م ي٤مومٕم٤ًم، وىمد 

ارة احل٤مج )إسمراهٞمؿ طمًلم ظم٤مين( حلْمقر دقم٤مء ذه٧ٌم طمٞمٜمٝم٤م ذم اًمّم٤ٌمح اًم٤ٌميمر إمم د

اًمٜمدسم٦م، وىمد حتقل ُمٜمزًمف طم٤مًمٞم٤ًم إمم ُمدرؾم٦م ٟمٛمقذضمٞم٦م، وىمد حتدث هوش سمٕمد اًمدقم٤مء قمـ 

َٜ  ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َٕ ٚ َظَرْوَْٚ إََمٚ َّٕ وردد سمٞمت٤ًم حل٤مومظ اًمِمػمازي اًمذي ي٘مقل ومٞمف:  ،﴾...إِ

اًمٕمٛمٞمؼ اًمذي شمريمف قمكمَّ ذًمؽ )قمجزت اًمًامء قمـ محؾ إُم٤مٟم٦م(، وٓ زًم٧م أؿمٕمر إصمر 
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احلدي٨م...، وسمٕمد قم٘مد ُمـ اًمزُمـ طمّمٚم٧م قمغم ٟمًخ٦م ُمـ يمت٤مب )هن٤مد ٟم٤م آرام ضمٝم٤من(، 

، أي ىمٌؾ صمالصملم ؾمٜم٦م 9111ويمٜم٧م طمٞمٜمٝم٤م ـم٤مًم٤ًٌم ذم ضم٤مُمٕم٦م ؿمػمازي، وذًمؽ ذم قم٤مم 

سم٤مًمتحديد، وىمد شمرك قمكّم ٟمٗمس إصمر وآٟمٓم٤ٌمع.... وقمٜمدُم٤م رأي٧م هوش شمقىمٕم٧م أن 

ىمرآٟمٞم٤ًم ص٤مومٞم٤ًم سمٕمد اٟم٘مْم٤مء إرسمٕملم، طمٞم٨م حيٚمق اًمنماب سمٕمد شمٕمتٞم٘مف أرسمٕملم  أشمٜم٤مول ذاسم٤مً 

 يقُم٤ًم.

رًا، وإْن يم٤من   وًمٙمـ ظم٤مب فمٜمل وم٘مد وضمدت هذا اًمٙمالم وهذا اًمنماب يمدرًا وُمٙمدَّ

هوش ىمد سم٤مدر ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م إمم شمقوٞمح يمالُمف وشمؼميره، وؾمٛمٕم٧م أٟمف يٜمقي يمت٤مسم٦م 

مل أؾمتٓمع يمٌح ٟمٗمز ُمـ يمت٤مسم٦م رأيل وٟم٘مدي سمقصٗمل  ُم٘م٤مل شمٗمّمٞمكم هبذا اًمّمدد، وًمٙمٜمٜمل

حم٤ًٌم ًمف، ىمد أيمقن خمٓمئ٤ًم ذم ومٝمٛمل، وًمٙمٜمٜمل؛ عم٤م يِمدين ويرسمٓمٜمل سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ، أضمد 

 ٟمٗمز ُمْمٓمرًا إمم إسمداء رأيل.

وًم٧ًم أؿمؽ ذم أن هوش ٓ يرى أومٙم٤مره ومقق اًمٜم٘مد، وأهن٤م ُمّمقٟم٦م ُمـ اخلٓم٠م. إن  

٤ًمسمع ـ اجلزء اًمث٤مين ُمـ اًمًٗمر اًمث٤مًم٨م ـ ُمـ يمت٤مب إؾمٗم٤مر ًمّمدر اعمت٠مهللم ذم سمداي٦م اجلزء اًم

سمحث٤ًم ُمٗمّّماًل سمِم٠من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. وُمـ اًمٕمجٞم٥م أّٟمف مل يتٓمرق أيٌّ ُمـ اًمٜم٤مىمديـ ٔراء 

هوش ذم احلقزة واجل٤مُمٕم٦م إمم ُم٤م يمتٌف صدر اعمت٠مهللم. إن صدر اعمت٠مهللم ذيمر ُم٠ًمًم٦م ذم 

٥م قم٤مىمؾ ومّمٞمح قم٤مرف سمٕمٚمؿ اًمٚمٖم٦م واًمٜمحق رّب أدي»هم٤مي٦م اًم٘مّقة واًمرص٤مٟم٦م، طمٞم٨م ىم٤مل: 

واًمٌالهم٦م، ُمتٙمٚمؿ ىم٤مدر قمغم ومـ اعمٜم٤مفمرة ُمع اخلّم٤مم واإلًمزام ذم قمٚمؿ اًمٙمالم، مل يًٛمع 

 . شطمروم٤ًم ُمـ طمروف اًم٘مرآن، وٓ ومٝمؿ يمٚمٛم٦م واطمدة ُمـ يمت٤مب اهلل اًمٜم٤مزل قمغم قمٌده

حؿ ومٚمامذا ٟمجد ُمثؾ هذا اًمٕم٤ممل إدي٥م اًمٕم٤مرف سمٕمٚمؿ اًمٚمٖم٦م، واعمتٙمٚمؿ اًمذي يٗم 

ظمّمقُمف، مل يًٛمع ُمـ اًم٘مرآن طمروم٤ًم، ومل يٗمٝمؿ ُمٜمف يمٚمٛم٦م؟ عم٤مذا اطمت٘مر صدر اعمت٠مهللم ُمثؾ 

هذا اًمٕم٤ممل اعمٗمؽمض، واقمتؼم اًم٘مرآن قمٔمٞماًم ٓ يٌٚمغ ؿم٠موه؟ يمٞمػ يم٤من صدر اعمت٠مهللم يٜمٔمر 

وذم يمّؾ طمرٍف ُمـ طمروومف أًمُػ »إمم يمالم اهلل؟ سم٠مي٦م قملم يم٤من يٜمٔمر إمم اًم٘مرآن طمٞم٨م ىم٤مل: 
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 .شة وهمٜم٩م ودٓل وضمٚم٥م ًمٚمٕمِم٤مق اعمِمت٤مىملم إمم روح اًمقص٤ملرُمز وإؿم٤مر

هٞمٝم٤مت، ٟمحـ وأُمث٤مًمٜم٤م ٓ ٟمِم٤مهد ُمـ اًم٘مرآن إٓ ؾمقادًا؛ ًمٙمقٟمٜم٤م ذم قم٤ممل اًمٔمٚمٛم٦م »

 .شواًمًقاد وُم٤م طمدث ومٞمف ُمـ ُمّد هذا اعمداد

 

  ٌٖ ايٛسٞ إهلاّ؟!

دل هذا )اًمقطمل إهل٤مم(، هذه هل قم٤ٌمرة هوش اًمتل أصم٤مرت طمٗمٞمٔم٦م اًمٜم٤مىمديـ، هؾ ي 

اًمتٕمٌػم قمغم وضمقد شمِم٤مسمف ذم اعمٕمٜمك سملم ُمٗمردة )اًمقطمل( و)اإلهل٤مم(؟ وسمٕمد هذه اًمٕم٤ٌمرة 

اًم٘مّمػمة وإؾم٤مؾمٞم٦م ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ذه٥م هوش إمم أن اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م ؿمٌٞمٝم٦م 

سم٤مًمتجرسم٦م اًمِمٕمري٦م، وان يم٤مٟم٧م سمدرضم٦م أؾمٛمك وأرىمك، وىمد روى قمـ ومٞمٚمًقف ُمًٚمؿ مل 

ف ىمقًمف:  ٛمِّ ًَ . وقمٚمٞمف يٛمٙمٜمٜم٤م شمٚمخٞمص يمالم هوش ش درضم٤مت اًمِمٕمرإن اًمقطمل أقمغم»ُي

 سم٤مًم٘مقل: إن اًمقطمل إهل٤مم، وإن اًمٜمٌّل ؿم٤مقمر، وإن آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ؿمٕمر.

وإلصم٤ٌمت ذًمؽ مل ي٘مدم أي سمره٤من، سمؾ ومل ُينِمْ إمم اؾمؿ ذًمؽ اًمٗمٞمٚمًقف اعمًٚمؿ  

ًمٞمالً ًمٜمتٛمٙمـ ُمـ اًمٌح٨م قمـ أصؾ اًمٙمالم، ًمٜمجد ُم٤م إذا يم٤من ذًمؽ اًمٗمٞمٚمًقف ىمد أىم٤مم د

قم٤مه!  قمغم ُمدَّ

وُمـ ضمٝم٦م أظمرى مل يتؿ سمٞم٤من ُمٕمٜمك )اإلهل٤مم( و)اًمقطمل( و)اًمِم٤مقمري٦م( سمِمٙمؾ 

صحٞمح؛ ًمٞمٙمقن أُم٤مُمٜم٤م أومؼ واوح. واًم١ًمال اعمٝمؿ اًمذي يٓمرح ٟمٗمًف هق: ًمق ومروٜم٤م أن 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمالم رؾمقل اهلل! ومٝمؾ هٜم٤مك إؿم٤مرة أو دًمٞمؾ قمٚمٞمف؟ ومٛمتك ىم٤مل اًمٜمٌل: إن 

٦م اإلهل٤مم ؿمٕمري٦م؟ وأؾم٤مؾم٤ًم هؾ يٛمٙمـ آؾمتٜم٤مد إمم اًم٘مرآن ذم ُمثؾ يمالُمف ؿمٕمر، وإن طمّمٞمٚم

هذا اًمٌح٨م وآؾمتِمٝم٤مد سمف؟ وهذا اًم١ًمال ي٘مقدٟم٤م إمم ؾم١مال آظمر: ُمـ هق اعمخ٤مـم٥م هبذا 

                                                 
 .91، اًمٗمّمؾ 77: 4( صدر اعمت٠مهللم، احلٙمٛم٦م اعمتٕم٤مًمٞم٦م 9)

 .9، اًمٗمّمؾ 11( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: 4)
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اًمٙمالم؟ وُم٤م هل ُم٤ٌمين وأؾم٤مًمٞم٥م اًمٙمالم؟ إمم ُمـ وضّمف هوش يمالُمف ذم هذا اًمٚم٘م٤مء؟ 

ٚمٖم٦م اإلٟمگٚمٞمزي٦م ذم إـم٤مر اعمٗم٤مهٞمؿ هؾ أراد هوش أن يٗمن اًم٘مرآن وُمٗمٝمقم اًمقطمل سم٤مًم

اًمتل يٛمٙمـ اؾمتٞمٕم٤مهب٤م ًمٚمٜم٤مـم٘ملم سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمگٚمٞمزي٦م؟ وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: إٟمام يٌدو ًمٜم٤م يمالُمف 

ُمٙمدرًا؛ ٕٟمف أراد ًمف أن يٙمقن ُمٗمٝمقُم٤ًم ًممظمريـ اًمذيـ حيٛمٚمقن صم٘م٤موم٦م ختتٚمػ قمـ صم٘م٤مومتٜم٤م، 

ٙم٤من ووع اًم٘مٞمقد قمٚمٞمف، وًمٙمـ ُمٞمزة قم٤معمٜم٤م اعمٕم٤مس هل أن اًمٙمالم إذا اٟمتنم مل يٕمد سم٤مإلُم

طمٞم٨م يٖمدو ُمثؾ ـم٤مئر حيٚمؼ ومقق ؾمامء مجٞمع اًمًٓمقح، ويّمؾ إُمر طمتك سم٤مًمٗمٜم٤من 

اًمًٞمٜمامئل اًمِمٝمػم أن جيرد ؾمٞمػ اًمتٙمٗمػم ُمـ همٛمد اًمٗمـ اعمتخّمص ومٞمف، وقمٜمده٤م ؾمٞمجد 

 اعمتٙمٚمؿ ٟمٗمًف ُمْمٓمرًا إمم شمؼمير يمالُمف شم٤ٌمقم٤ًم.

 ويف مٚ يع ًٕتًرض إمقر افتٚفٜٔ:

قمـ اإلهل٤مم، وُمرادي ُمـ اًمقطمل شمٚمؽ اًمٔم٤مهرة اًمتل ٟمِم٠م قمٜمٝم٤م إن اًمقطمل خيتٚمػ 

اًم٘مرآن. إن ُمٜمِم٠م اًمقطمل ظم٤مرضمل، ذم طملم أن ُمٜمِم٠م اإلهل٤مم داظمكم وسم٤مـمٜمل. وم٤مإلهل٤مم ٟمت٤مج 

صمقرة ذم ٟمٗمس اًمِم٤مقمر، وم٤مًمِم٤مقمر هق اًمذي يٜمت٘مل اعمٗمردة، أُم٤م ذم اًمقطمل ومال دظمؾ ًمٚمٜمٌل ذم 

ٗمًف اًمّم٤مومٞم٦م ًمت٘مٌؾ يمالم اهلل، ويمام ي٘مقل اظمتٞم٤مر ُمْم٤مُملم اًمٙمٚمامت، وإٟمام شمًتٕمد ُمرآة ٟم

اقمٚمؿ أن اهلل أٟمزل هذا »، طمٞم٨م ىم٤مل: شيٖمدو ىمٚم٥م اًمٜمٌل ُمٜمزًٓ ًمٙمالم اهلل»اسمـ قمريب: 

اًم٘مرآن طمرووم٤ًم، وضمٕمٚمف يمٚمامت، وآي٤مت، وؾمقرًا، وٟمقرًا، وهدًى، ووٞم٤مًء، وؿمٗم٤مًء، 

٤ًم، وُمٗمّماًل، وًمٙمؾ اؾمٍؿ ورمح٦ًم، وذيمرًا، قمرسمٞم٤ًم، وُمٌٞمٜم٤ًم، وطم٘م٤ًم، ويمت٤مسم٤ًم، وحمٙماًم، وُمتِم٤مهب

وٟمٕم٧ٍم ُمـ هذه إؾمامء ُمٕمٜمًك ًمٞمس ًممظمر، ويمٚمف يمالم اهلل، وعم٤م يم٤من ضم٤مُمٕم٤ًم هلذه احل٘م٤مئؼ 

 .شوأُمث٤مهل٤م اؾمتحؼ اؾمؿ اًم٘مرآن

إذا أردٟم٤م أن ٟمتحدث قمـ اًم٘مرآن سم٠مؾمٚمقب قمروم٤مين ومٛمـ هق إضمدر ذم ذًمؽ ُمـ اسمـ  

                                                 
ٜمـزل اًم٘مرآن ُمـ احلية ، ذم ُمٕمروم٦م ُم141، اًم٤ٌمب: 4119( اسمـ قمريب، اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م: 9)

 اعمحٛمدي٦م، اًمقراق.
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سمـ قمريب: إن اًم٘مرآن ىمد أوطمَل إمم قمريب وصدر اعمت٠مهللم واًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل؟ ي٘مقل ا

اًمٜمٌل هبذه احلروف واعمٗمردات واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م. وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: إن اًمٜمٌل وقم٤مء ًمٚم٘مرآن، 

وًمٞمس ُمٜمتج٤ًم ًمف. وذم اإلهل٤مم يٙمقن اًمِمٕمر ٟمت٤مضم٤ًم ًمٚمِم٤مقمر، ُمٝمام يم٤مٟم٧م درضم٦م هذا اإلهل٤مم 

ُم٤مُمل ظمقاٟم٤ًمري قم٤مًمٞم٦م، يمام هق إُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕؿمٕم٤مر طم٤مومظ أو اعمقًمقي. يم٤من اًمًٞمد إ

، يمٜم٧م شأٟم٤م أىمّدر وأضمّؾ ديقان اعمقًمقي؛ عم٤م حيتقيف ُمـ ىمّمص إسم٤مطمٞم٦م ذم فم٤مهره٤م»ي٘مقل: 

أىمرأ هذه اًم٘مّمص سمٛمذاق اًمٗمْمقل اًمّمٌٞم٤مين، ويمٜم٧م أطمٞم٤مٟم٤ًم أمحّر ظمجاًل خم٤موم٦م أن يٛمًؽ 

يب ؿمخص ُمتٚم٤ًًٌم سم٘مراءة شمٚمؽ اًمّمٗمح٦م اعمتْمٛمٜم٦م ًمتٚمؽ اًم٘مّمص.... ؾم٠مًمتف: سم٥ًٌم 

اجل٤مري٦م؟ وم٘م٤مل: إٟمف إٟمام ذيمر هذه اًم٘مّمص ذم أؿمٕم٤مره هبذا ىمّمص ُمـ ىمٌٞمؾ ضمح٤م و

إؾمٚمقب اعمٙمِمقف يمل ٓ يِمؽ أطمد ذم أن هذا اًمٙمت٤مب ىمد يمتٌف إٟم٤ًمن ُمثؾ اعمقًمقي 

قمغم ُم٤م يتٛمتع سمف ُمـ اًمٙمامل، ومٚمقٓ هذه اًم٘مّمص رسمام زاًم٧م احلدود سملم اًمقطمل واإلهل٤مم، 

 ا اًمٜمحق اعمٙمِمقف.وم٘مد ؾمحؼ اعمقًمقي قمغم يمراُمتف، وأٟمِمد هذه اًم٘مّمص قمغم هذ

 وٟمٙمتٗمل هبذا اًم٘مدر ُمـ اًمتٕمٚمٞمؼ، وٟمؽمك اًمتٗمّمٞمؾ إمم ُمقوٕمف.

  



 

 

 

 

 

 

 إعؿاز يف ٚد٘ ضسٚؽ

٠ّٛ  دزاض١ ْكد١ٜ يف ْعسٜات٘ سٍٛ ايكسإٓ ٚايٓب
 

 

 َكد١َ 

د ذروشمف ُمـ ظمالل يِمٝمد اًمٕمٍم اًمراهـ شمّمٕمٞمدًا ود اإلؾمالم، وىمد سمٚمغ هذا اًمتّمٕمٞم

ٟمنم قمنمات اًمٙمت٥م واعم٘م٤مٓت، وإٟمت٤مج إومالم اعمٝمٞمٜم٦م، واًمٙم٤مريٙم٤مشمقرات اًمقىمح٦م، 

واًم٘متؾ اًمذريع ذم اًمٙمثػم ُمـ اًمٌٚمدان اإلؾمالُمٞم٦م، يم٤مًمٕمراق وأومٖم٤مٟمًت٤من وًمٌٜم٤من وومٚمًٓملم. 

وُم٤م هذه اعمٗمردات إٓ ضمزء ُمـ ُم١ماُمرة ُمدروؾم٦م يدسّمره٤م أقمداء اإلؾمالم. وذم فمؾ هذه 

تل يٌذل ومٞمٝم٤م أقمداء اإلؾمالم يمؾ ضمٝمقدهؿ ذم اًم٘مْم٤مء قمغم اإلؾمالم ٟمجد اًمٔمروف اًم

سمٕمض اًمٙمت٤مب ممـ يم٤من ذم يقم حمًقسم٤ًم قمغم اإلؾمالم يزيد ذم ـمٜمٌقر اًمٕمدو ٟمٖمٛم٦م، وي٘مقم 

سمام يٕمقد سم٤مًمير قمغم اإلؾمالم، ُمـ ظمالل آرائف اخل٤مـمئ٦م واًمْمٕمٞمٗم٦م وهمػم اعمًتدًم٦م. وُمـ 

                                                 
 سم٤مطم٨م ذم ومٚمًٗم٦م اًمديـ وقمٚمؿ اًمٙمالم اجلديد. (9)
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ؿ اًمٕمريب ُمـ إذاقم٦م هقًمٜمدا ُمع اًمًٞمد قمٌد هذه اعمح٤موٓت احلقار اًمذي أضمراه اًم٘مً

اًمٙمريؿ هوش، وٟم٘مٚم٧م شمرمجتف إذاقم٦م )زُم٤مٟم٦م( اًمٗم٤مرؾمٞم٦م، يمام ٟم٘مؾ ٟمّص احلقار قمغم قمدة 

 ُمقاىمع إًمٙمؽموٟمٞم٦م ُم٤ٌمذة.

يذه٥م اًمٙمثػم ُمـ اعمح٘م٘ملم إمم قمدم اؾمتح٘م٤مق آراء هوش اًمرّد؛ ٕهن٤م جمرد أصداء  

أىمقاهلؿ، وأؿمٌٕم٧م رّدًا وٟم٘مدًا ُمـ ىمٌؾ اًمٕمٚمامء،  عم٤م ىم٤مًمف اًمٙمثػم ُمـ اعمًتنمىملم أو ُمـ رّددوا

 ومٚمٞمس قمغم ُمـ يريد ُمٕمروم٦م اًمرد قمغم هوش ؾمقى ُمراضمٕم٦م شمٚمؽ اًمردود.

وًمٙمـ يٌدو أن إقم٤مدة هذه إُمقر ىمد شم١مدي إمم طمدوث ؿمٌٝم٤مت ًمدى سمٕمض إومراد  

ارد اًمذيـ ٓ يتٛمتٕمقن سمٕمٛمؼ ذم اعمٕم٤مرف اًم٘مرآٟمٞم٦م، وقمٚمٞمف جي٥م قمغم اًمٕمٚمامء ذم ُمثؾ هذه اعمق

إذا رأيتؿ أهؾ »، طمٞم٨م ي٘مقل: ‘أن يتّمدوا ًمإلضم٤مسم٦م قمٜمٝم٤م، قمٛماًل سم٠مُمر اًمٜمٌل إيمرم

اًمري٥م واًمٌدع ُمـ سمٕمدي وم٠مفمٝمروا اًمؼماءة ُمٜمٝمؿ، وأيمثروا ُمـ ؾمٌٝمؿ، واًم٘مقل ومٞمٝمؿ 

واًمقىمٞمٕم٦م، وسم٤مهتقهؿ؛ ًمئال يٓمٛمٕمقا ذم اًمٗم٤ًمد ذم اإلؾمالم، وحيذرهؿ اًمٜم٤مس، وٓ 

سمذًمؽ احلًٜم٤مت، ويرومع ًمٙمؿ سمف اًمدرضم٤مت ذم يتٕمٚمٛمقن ُمـ سمدقمٝمؿ، يٙمت٥م اهلل ًمٙمؿ 

 .شأظمرة

ويم٠من اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ هوش ىمد ٟمز رؾم٤مًمتف آؾمتٜمٙم٤مري٦م، طمٞم٨م ىم٤مُم٧م سمٕمض  

اًمّمحػ اًمٖمرسمٞم٦م سمتقضمٞمف رؾمقم يم٤مريٙم٤مشمقري٦م اؾمتٝمزائٞم٦م شمًتٝمدف ؿمخص اًمرؾمقل 

 إن قمغم شمٚمؽ اًمّمحػ همػم اعم١ًموًم٦م )ذم يمّؾ »، وىمد ضم٤مء ذم شمٚمؽ اًمرؾم٤مًم٦م: ‘اًمٙمريؿ

ُمـ اًمًقيد واًمٜمروي٩م واًمداٟمامرك وإؾم٤ٌمٟمٞم٤م( أن شمًتحل، وشمٕمتذر ُمـ اًم٘مٚمقب اًمداُمٞم٦م 

 . شواًمٕمٞمقن اًمداُمٕم٦م وإرواح اجلرحي٦م؛ سم٥ًٌم ومٕمٚمتٝم٤م اًم٘مٌٞمح٦م

وقمٚمٞمف وم٢مٟمٜم٤م هٜم٤م ٟمقضمف ُمْم٤مُملم رؾم٤مًمتف آؾمتٜمٙم٤مري٦م هذه إًمٞمف، وٟم٠ًمًمف: أٓ يٕمد  

                                                 
 . 717: 79؛ اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين، ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم 141: 4( اًمٙمٚمٞمٜمل، اًمٙم٤مذم 9)

 ، اعمٜمِمقرة قمغم ُمقىمٕمف.9117/ هبٛمـ / 91( رؾم٤مًم٦م هوش آؾمتٜمٙم٤مري٦م، سمت٤مريخ 4)
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اًمٜمٌل إيمرم ؿم٤مقمرًا، إؾم٤مءة؟! أٓ آٟمًٞم٤مق وراء اًمٙمٗمرة ذم قمٍم اجل٤مهٚمٞم٦م، وشمًٛمٞم٦م 

ي١مدي ذًمؽ إمم ضمرح ُمِم٤مقمر اعمًٚمٛملم، ويْمٓمر سمٕمْمٝمؿ إمم اًم٘مقل: إذا يم٤من اًمٜمٌل ذم 

اجل٤مهٚمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م ىمد شمٕمرض ُمـ ىمٌؾ اعمج٤مٟملم إمم اًم٘مذف سم٤محلج٤مرة ويمن رسم٤مقمٞمتف وؿمّؼ 

ر إُمر ضمٌٝمتف اًمنميٗم٦م، وإذا يم٤من اعمأل ُمـ ىمريش ىمد ىمذومقه سم٠مٟمف ؿم٤مقمر وجمٜمقن، وم٘مد شمٙمر

ذم اجل٤مهٚمٞم٦م احلديث٦م أيْم٤ًم؛ طمٞم٨م أظمذ اجل٤مهٚمقن يقضمٝمقن ًمف اإله٤مٟم٤مت قمؼم رؾمقم 

اًمٙم٤مريٙم٤مشمقر، ويّتٝمٛمف اًمٕمٚمامء ُمـ ـمالب اًمدٟمٞم٤م سم٠مٟمف ؿم٤مقمر وجمٜمقن، ويمام ذم اجل٤مهٚمٞم٦م 

 اًم٘مديٛم٦م يٕمتؼمون اًم٘مرآن )أؾم٤مـمػم إوًملم(. 

ٟمدقمق اًمًٞمد  ـ ُمثؾ إؾمت٤مذ اًمًٌح٤مين وؾم٤مئر اعمخٚمّملم ـوقمغم يمؾ طم٤مل وم٢مٟمٜم٤م  

هوش؛ سم٤مطمؽمام وٟمّٞم٦م طمًٜم٦م، واٟمٓمالىم٤ًم ُمـ اًمِمٕمقر سم٤معم١ًموًمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م، إمم اًمٕمقدة إمم 

 أطمْم٤من اإلؾمالم.

واعم٠ًمًم٦م إظمػمة اًمتل أرى ضورة اًمتذيمػم هب٤م ىمٌؾ اًمدظمقل ذم اإلضم٤مسم٤مت اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م  

ع اعم٤مء هل أن اًمًٞمد هوش، وإن سمدا ذم ضمقاسمف قمـ رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ اًمًٌح٤مين حي٤مول مج

اعمراق، إٓ أن شمؼميراشمف مل شم١مدِّ إمم طمؾ اعمِمٙمٚم٦م، سمؾ وم٤مىمٛمتٝم٤م وزادت ُمـ شمٕم٘مٞمداهت٤م، طمٞم٨م 

يم٤مٟم٧م ذم رأي اعمح٘م٘ملم اعمدىم٘ملم يمّرًا قمغم ُم٤م ومّر ُمٜمف، ويمام أٟمف وصػ ٟمٔمري٤مت أظمريـ 

، جي٥م شمذيمػمه سم٠من سم٤معمثٚم٨م ذي إوالع اًمثامٟمٞم٦م، أو احلديد اًمٓمٞمٜمل، أو اخلّؾ اعمٕمدين

ٔمريتف هل أيْم٤ًم ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ، طمٞم٨م ٓ يٛمٙمـ اجلٛمع سملم اإلؾمالم ووصػ اًمٜمٌل ٟم

سمٜمٗمس اًمّمٗم٤مت اًمتل يم٤من اًمٙمٗم٤مر ذم صدر اإلؾمالم يّمٗمقٟمف هب٤م، وهذا ُم٤م ؾمٜمٌحثف 

 سم٤مًمتٗمّمٞمؾ. 

 

 اجلرٚز ايتازخي١ٝ يًبشح

يٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ آراء هوش إمم قمدة أىم٤ًمم؛ ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م هق شمٙمرار عم٤م يم٤من ي٘مقًمف  

                                                 
 هـ ش.9111ًمٙمريؿ هوش، ( رؾم٤مًم٦م طمقل اعمث٘مػ اًمديٜمل قمٌد ا9)
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قمٍم ٟمزول اًم٘مرآن، وأقمٞمد اضمؽماره قمغم أًمًٜم٦م اعمًتنمىملم، وىمد ؾمٕمك  اعمنميمقن ذم

اًمديمتقر هوش إمم إوٗم٤مء ُمًح٦م سمالهمٞم٦م قمٚمٞمف، إٓ أن اًمٓمٌ٘م٦م اًمٌالهمٞم٦م يم٤مٟم٧م سم٤مهتف ضمدًا 

سمحٞم٨م مل شمًتٓمع اًمتٖمٓمٞم٦م قمغم اًمّمدأ اًمٙم٤مُمـ ظمٚمٗمٝم٤م، إُمر اًمذي دقم٤م هوش ذم ضمقاسمف 

ًٗمًٓم٦م، طمٞم٨م ىم٤مل: إن اًمِمٕمر اًمذي أقمٜمٞمف قمـ رؾم٤مًم٦م إؾمت٤مذ اًمًٌح٤مين إمم اًمٚمجقء ًمٚم

ٓسمد ُمـ آًمتٗم٤مت إمم أن اًمِمٕمر ذم ُمٗمٝمقُمف »خيتٚمػ قمـ اًمِمٕمر اًمذي قمٜم٤مه اعمنميمقن: 

اعمٕم٤مس؛ سمقصٗمف إسمداقم٤ًم ومٜمٞم٤ًم قم٤مًمٞم٤ًم، خيتٚمػ قمـ اًمِمٕمر اًمذي يراه أُمث٤مل أيب ضمٝمؾ وأيب 

 ش.هل٥م

ل، طمٞم٨م جيقز ًمٙمؾ وواوح أن هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتؼميرات ٓ ُيٌ٘مل أي حمؾ ًمالؾمتدٓ 

ؿمخص اًمتٗمّقه سمٙمؾ رء، سمؾ وجيقز ًمف يمٞمؾ اًمِمت٤مئؿ، صمؿ يٕمتذر سم٠مّن ُمراده ُمـ اًمِمتٞمٛم٦م 

ُمٗمٝمقُمٝم٤م اًمٕمٍمي، صمّؿ يّمٜمػ ٟمٗمًف ذم زُمرة أوًمٞم٤مء اهلل، ويٜمّمح اًمذيـ يِمٙمٚمقن قمغم 

أُم٤م اًمٖمرولم ومٚم٧ًم أدري ُم٤مذا أىمقل هلؿ  ـووصٞمتل ًمٚمٛمٜمّمٗملم »يمالُمف اًمًخٞمػ ىم٤مئاًل: 

قي، طمٞم٨م ىم٤مل: إي٤ميمؿ وؾمقء اًمٔمـ سم٠موًمٞم٤مء اهلل، وٓ شمٗمّمٚمقا سمٞمٜمٝمؿ وسملم هل وصٞم٦م ُمقًم ـ

 ش.احلؼ، وٓ شمٜمزًمقهؿ ُمـ ُمٜمزًم٦م اًم٘مرب واًمقٓي٦م

، وىمد يم٤من ‘وقمغم أي٦م طم٤مل وم٢من شم٤مريخ هذه اًمِمٌٝم٦م يٕمقد إمم قمٍم اًمٜمٌل إيمرم 

هٜم٤مك قمغم اًمدوام ُمـ ئمٝمر سملم اعمًٚمٛملم ويٚمج٠م إمم شم٠مويالت همري٦ٌم خم٤مًمٗم٦م ًمٚمًػمة 

اعمٜمٓمؼ واًمٕم٘مؾ واًمديـ، وًمٙمـ هذه اًمِمٌٝم٤مت مل شَمْٚمَؼ أي اهتامم ُمـ اعمح٘م٘ملم، ومٛمثاًل: و

هـ( ذم شمٗمًػم )شم٠مويالت أهؾ اًمًٜم٦م( قمـ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ىمقهلؿ: إن اهلل ىمد 141يٜم٘مؾ اعم٤مشمريدي )

أٟمزل اًم٘مرآن قمغم خمٞمٚم٦م اًمٜمٌل، ومل يٙمـ ذم ىم٤مًم٥م ًمٗمٔمل، وم٘م٤مم اًمٜمٌل سمّمٞم٤مهمتف ذم أًمٗم٤مظ 

 قمرسمٞم٦م ُمٌٞمٜم٦م.

سمٜم٤مًء قمغم اًمتح٘مٞمؼ اًمذي ىم٤مم سمف اعمح٘مؼ اعمٕم٤مس اًمًٞمد ظمرُمِم٤مهل ي٘مع اًمًػم ؾمٞمد و 

أن »م( قمغم رأس ىم٤مئٛم٦م اعمجدديـ، طمٞم٨م ذه٥م إمم 9191 ـ 9194أمحد ظم٤من اهلٜمدي )

اًمٜمٌقة ُمٚمٙم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م ظم٤مص٦م، يم٤ًمئر اًم٘مقى اًمٌنمي٦م اًمتل شمتٗمتؼ إذا شمقومرت ذوـمٝم٤م 
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ثامر وإزه٤مر..، وىمد ذه٥م إمم أن ىمّقة اًمٜمٌّقة وُم٘متْمٞم٤مهت٤م، يمام هق احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًم

، إٓ أن ؾمٞمد شُمقضمقدة ذم مجٞمع أومراد اًمٌنم دون اؾمتثٜم٤مء، وًمٙمٜمٝم٤م ختتٚمػ ؿمّدة ووٕمٗم٤ًم...

وأُم٤م ُم٤م ىم٤مًمف سمٕمٌض ُمـ أن ُم٤م ٟمزل قمغم اًمٜمٌل »أمحد ظم٤من هذا ٟمٗمًف ىم٤مل ذم ُم٘مدُم٦م شمٗمًػمه: 

ي ص٤مهمٝم٤م ذم إـم٤مر أًمٗم٤مظ قمرسمٞم٦م هق سف ُمٕم٤مين اًم٘مرآن، وأُم٤م أًمٗم٤مفمف وم٢من اًمٜمٌل هق اًمذ

وذيمر ظمرُمِم٤مهل أن اًمًٞمد مج٤مل اًمديـ إؾمدآسم٤مدي ش. هل ًمٖمتف، ومٝمذا ُم٤م أظم٤مًمٗمف سمِمدة

إن اًمٗم٤مرق سملم ؾمٞمد أمحد ظم٤من »يمت٥م رّدًا قمغم شمٗمًػم وآراء ؾمٞمد أمحد ظم٤من ضم٤مء ومٞمف: 

ٌقة واًمزٟم٤مدىم٦م اعمت٘مدُملم أهنؿ يم٤مٟمقا قمٚمامء وهق رضمؾ ضم٤مهؾ، واًمٖمري٥م أٟمف شمٜمزل سمٛم٘م٤مم اًمٜم

إذا يم٤من اإلحل٤مد ي١مدي إمم »، صمؿ ىم٤مل خم٤مـم٤ًٌم أمحد ظم٤من: شاإلهلٞم٦م إمم ُمًتقى اعمّمٚمحلم

 ش.شم٘مّدم إُمؿ ًمٙم٤من قمرب اجل٤مهٚمٞم٦م ذم ـمٚمٞمٕم٦م إُمؿ اعمتحية

م(، إؾمت٤مذ ذم ضم٤مُمٕم٦م 9919 ـ 9917وُمـ أوًمئؽ إؿمخ٤مص أُملم اخلقزم ) 

شمٗمًػمي٤ًم ًمٖمقي٤ًم ًمٚم٘مرآن، وىمد  اًم٘م٤مهرة، واًمذي أؾمس سم٤مًمتٕم٤مون ُمع قمدد ُمـ ُم١ميِّديف ُمذه٤ٌمً 

ر واعمجدد واًم٤ٌمطم٨م 9971خترج قمغم يده أومراد ُمثؾ: ٟمٍم طم٤مُمد أسمق زيد ) م(، اعمٗمٙمِّ

اًم٘مرآين اعمٍمي، وىمد ختٓمك ٟمٍم طم٤مُمد طمدود اًمٜم٘مد إديب ًمٚم٘مرآن إمم ٟم٘مده ومٚمًٗمٞم٤ًم 

 واضمتامقمٞم٤ًم وٟمٗمًٞم٤ًم، واختذ ًمذًمؽ ُمٜمٝمج٤ًم شم٠مويٚمٞم٤ًم ضمًقرًا، وىمد أدت سمٕمض آرائف همػم

ًمٚمٛمٞمالد إمم إصم٤مرة ضمدل واؾمع ذم إوؾم٤مط  9991وطمتك قم٤مم  9991اعمًٌقىم٦م ُمٜمذ اًمٕم٤مم 

اعمٍمي٦م، أصدر إزهر سمٛمقضمٌف طمٙمؿ آرشمداد سمحّ٘مف، وىمد يم٤من ًمف أٟمداد وأٟمّم٤مر ذم 

ديـ وآصالطمٞملم ذم إيران، ُمـ أُمث٤مل: حمٛمد  اًمٗمٙمر ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل سملم اعمجدِّ

ومل شمٙمـ ٟمٔمري٤مهتؿ إٓ اؾمتٜم٤ًمظم٤ًم ٕىمقال سمٕمض  أريمقن، وطمًـ طمٜمٗمل، وهمػممه٤م،

 اعمًتنمىملم، وأىمقال اًمًػم أمحد ظم٤من اهلٜمدي، وٟمٍم طم٤مُمد أسمق زيد.

وإٟمام ٟم٘مٚمٜم٤م هذه اًمٜمٌذة اًمت٤مرخيٞم٦م ٕن هوش ىمد ادقمك أٟمف مل يٜمٗمرد هبذه اًمٜمٔمري٤مت،  

 وإٟمام يم٤من هٜم٤مك ُمـ ؾمٌ٘مف إًمٞمٝم٤م، وأٟمف إٟمام يٙمرر أىمقاهلؿ. 

 يٙمـ هٜم٤مك ُمـ اعمًٚمٛملم اعمٕمت٘مديـ ُمٜمذ صدر اإلؾمالم إمم يقُمٜم٤م هذا ويمام رأيٜم٤م وم٢مٟمف مل 



 الوحي والظاهرة القرآنية ....................................................... 111

ُمـ يقاومؼ هوش ذم ٟمٔمريتف، وإذا حتدث هب٤م سمٕمض اعمٖمٛمقريـ ُمـ هٜم٤م وهٜم٤مك ومال يٛمٙمـ 

 قمّده ُمـ اًمٕمٚمامء اعمًٚمٛملم اًمذيـ ُيًتِمٝمد سمآرائٝمؿ.

٤مئد يمام أن جمرد ىمدم اًمٜمٔمري٦م ًمٞمس دًمٞماًل قمغم صحتٝم٤م، وم٘مد فمٝمرت اًمٙمثػم ُمـ اًمٕم٘م 

ٛم٦م، وُمع ذًمؽ مل يٙمـ  ًّ اعمٜمحروم٦م واًمٖمري٦ٌم، ُمثؾ: اعمرضمئ٦م، واحلِمقي٦م، واجلؼمي٦م، واعمج

ىمدُمٝم٤م دًمٞماًل قمغم صحتٝم٤م، سمؾ يم٤مٟم٧م ؾم٤ًٌٌم ًمٚمخروج قمـ رسم٘م٦م اإلؾمالم، ذم طملم يم٤من 

 أصح٤مهب٤م ىمٌؾ اجلٝمر هب٤م ُمـ اعمًٚمٛملم.

 

 ايتذسب١ ايد١ٜٝٓ

ديٜمٞم٦م، وًمذًمؽ ٟمرى ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م أيّمد اًمديمتقر هوش ذم هذه اعم٘م٤مًم٦م قمغم اًمتجرسم٦م اًم 

 ىمٌؾ اخلقض ذم اًمرد قمغم اعم٘م٤مًم٦م أن ٟمٗمٝمؿ ُمٕمٜمك اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م.

 

  ؟ـ َا ٖٞ ايتذسب١ ايد1١ٜٝٓ

، واعمراد (religious experienceاًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م شمرمج٦ٌم طمرومٞم٦م ًمٚمٕم٤ٌمرة اإلٟمگٚمٞمزي٦م )

  .اًمدىمٞمؼ ُمٜمٝم٤م هق اًمِمٕمقر واإلطم٤ًمس اًمديٜمل، أو اًمٚمحٔم٦م اًمديٜمٞم٦م

واًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م ُمّمٓمٚمح ؾم٤مد اعمجتٛمع اًمٖمريب احلدي٨م ذم اًم٘مرون اًمثالصم٦م إظمػمة، 

وطمٔمل سم٤مهتامم اعمختّملم سم٤مًمِم١مون اًمديٜمٞم٦م، وسمذًمؽ ايمت٥ًم اًمديـ ُمٕمٜمك أوؾمع مم٤م يم٤من 

قمٚمٞمف ذم اًم٤ًمسمؼ، طمٞم٨م أظمذ يِمٛمؾ أدٟمك اعمٔم٤مهر، ومجٞمع أٟمقاع اًمِمٕمقر واعمِم٤مهدة 

ُمـ إٟمح٤مء سم٤مًمٕم٤ممل اًمٖمٞمٌل وُم٤م وراء اًمٓمٌٞمٕم٦م، وهبذا اًمِمخّمٞم٦م اًمتل شمرسمط اإلٟم٤ًمن سمٜمحق 

اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم وم٢من اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م شمِمٛمؾ طمتك اًمٙمِمقوم٤مت اًمتل شمتجغم ًمٌٕمض اعم١مُمٜملم 

                                                 
( إن ُمّمٓمٚمح اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م سمٛمٕمٜم٤مه اعمٕم٤مس يٕمقد ذم ضمذوره إمم ُم١مًمٗم٤مت )وًمٞمؿ ضمٞمٛمز(، ذم طملم 9)

(، ومل يًتٕمٛمؾ ُمّمٓمٚمح اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م إٓ ٟم٤مدرًا. momentيٛمٞمؾ )ؿماليرُم٤مظمر( إمم اًمٚمحٔم٦م )

 .914راضمع: ضمًت٤مره٤مئل در يمالم ضمديد: 
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 أطمٞم٤مٟم٤ًم.

وأُم٤م اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م سم٤معمٕمٜمك اخل٤مص ومتٓمٚمؼ قمغم اًمتجرسم٦م اًمتل يٌدو ومٞمٝم٤م ًمٚمِمخص  

 ويم٠مّن اهلل ىمد دمغم ًمإلٟم٤ًمن سمٜمحٍق ُم٤م.

 أووح: إن اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م شمٓمٚمؼ قمغم صمالصم٦م أُمقر:وسمٕم٤ٌمرة  

ٟمقع ُمـ اعمٕمروم٦م همػم آؾمتٜمت٤مضمٞم٦م، وُمـ دون واؾمٓم٦م، ؿمٌٞمٝم٦م سم٤معمٕمروم٦م احلًٞم٦م  إول: 

 the(، أو إُمر اعمٓمٚمؼ )the trancendentقمـ اهلل، أو إُمر اعمٗم٤مرق واعمتٕم٤مزم )

absolute( أو اخل٤مرق ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م ،)numinousٕمروم٦م هق ٟمقع ُمـ اًمٕمٚمؿ (. وهذا اًمٜمقع ُمـ اعم

 احلْمقري واًمِمٝمقدي.

اًمٔمقاهر اعمٕمٜمقي٦م اًمتل حتّمؾ سمٗمٕمؾ اًمٌح٨م ذم اًمذات، ويرى اعم١مُمٜمقن أهن٤م  افثٚين: 

 ُمٕمٚمقًم٦م ًمٚمٛمٕمروم٦م واًمدواومع اًمذاشمٞم٦م واًمٗمٓمري٦م ًمإلٟم٤ًمن قمـ اهلل شمٕم٤ممم.

اعمِم٤مهدة اعم٤ٌمذة ًمٚمحقادث اخل٤مرىم٦م، يم٤معمٕمجزات واًمٙمِمقوم٤مت واًمٙمراُم٤مت  افثٚفٞ: 

 ٤مصٚم٦م ٕوًمٞم٤مء اهلل، واؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء.احل

ًمقضمقد اعمِم٤مهدة واعمٕمروم٦م اعم٤ٌمذة. ش اًمتجرسم٦م»وإٟمام شمًٛمك هذه اعمٔم٤مهر اًمثالصم٦م سمـ  

هم٤مي٦م ُم٤م هٜم٤مك أن هذه اعمٕمروم٦م ىمد شمتٕمٚمؼ سم٤مهلل، وهل اًمٜمقع إول؛ وىمد شمتٕمٚمؼ سم٤مُٕمقر 

ذم سمٕمض احلقادث،  اًمٜمٗمًٞم٦م واًمروطمٞم٦م، وهل اًمٜمقع اًمث٤مين، وىمد شمتٕمٚمؼ سمتدظمؾ همػم ُم٤ٌمذ

وهل اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م؛ وأُم٤م ؾم٥ٌم شمًٛمٞمتٝم٤م سم٤مًمديٜمٞم٦م ومٚمالدقم٤مء اعم١ميد ًمٌٕمض اعم٤ًمئؾ اًمقاردة 

 .ذم اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م

وذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٠مؾم٤ٌمب وُمٜم٤مؿمئ فمٝمقر هذا اًمٜمقع ُمـ إومٙم٤مر يٜمٌٖمل اًم٘مقل: سمٕمد  

ر اإلهلٞم٤مت إظمٗم٤مق اعمذه٥م اًمٕم٘مكم اعمٗمرط، ويمذًمؽ اإلهلٞم٤مت اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م، وإٟمٙم٤م

                                                 
؛ اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م، ًمٕمكم ؿمػمواين؛ وٟم٘مد 911ره٤مئل در يمالم ضمديد: ( ًمالـمالع أيمثر راضمع: ضمًت٤م9)

 ، اىمؽماح درسم٤مره دمرسم٦م ديٜمل.47، 41، 1، 7وٟمٔمر، اًمٕمدد: 
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واًمقطمل ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، أظمذ اعمتٙمٚمٛمقن ُمـ اًمٜمّم٤مرى يٌحثقن قمـ ـمريؼ آظمر ًمٚمحٗم٤مظ 

قمغم اعمٕمٜمقي٤مت، وىم٤مدهؿ اًمت٘م٤مء هذه احل٘مٞم٘م٦م ُمع سمٚمقغ اًمٜمزقم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ذروهت٤م إمم هذا 

آدم٤مه ُمـ اًمٌح٨م قمـ ؾمٌؾ اًمٜمج٤مة واحل٘م٤مئؼ ذم ذات اإلٟم٤ًمن، إُمر اًمذي أدّى إمم 

 .ٜمٞم٦مفمٝمقر اًمتجرسم٦م اًمدي

 

 يتذسب١ ايد١ٜٝٓ ـ أٚد٘ ايػب٘ ٚاالختالف بني ايٛسٞ ٚا2

هٜم٤مك ُمـ يٍّم قمغم اقمت٤ٌمر اًمقطمل اإلهلل ٟمققم٤ًم ُمـ اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م، إٓ أن هذا يٛمٝمد  

، ومٛمثاًل: ـمٌ٘م٤ًم عم٤م يٕمت٘مده اًمًٞمد هوش ذم سمًط اًمتجرسم٦م اًمًٌٞمؾ ًمٚمٙمثػم ُمـ اعمٖم٤مًمٓم٤مت

ذًمؽ وم٢من اًمقطمل يّمؾ إمم ُمرطمٚم٦م اًمتٙم٤مُمؾ سمٗمٕمؾ اًمٜمٌقي٦م يٕمد اًمقطمل دمرسم٦م ديٜمٞم٦م، وسم

اًمتٙمرار؛ ٕن هذه هل ـمٌٞمٕم٦م اًمتجرسم٦م، وسمذًمؽ شمقصؾ هوش إمم ٟمتٞمج٦م ُمٗم٤مده٤م أن اًمٜمٌل 

سمٛمرور اًمزُمـ وشمٙمرار اًمقطمل أوحك أيمثر سمّمػمة وإدرايم٤ًم ًمٚمرؾم٤مًم٦م واعم١ًموًمٞم٦م اعمٜم٤مـم٦م 

 .ًمتجرسم٦مسمف، يمام حيّمؾ ذًمؽ ًمٚمٕم٤ممل ذم جم٤مل اظمتّم٤مصف وقمٛمٚمف سمٗمٕمؾ اًمتٙمرار وا

واعمٖم٤مًمٓم٦م اعمقضمقدة هٜم٤م هل ُمـ ٟمقع اعمٖم٤مًمٓم٦م ذم آؿمؽماك اًمٚمٗمٔمل اًمتل ٓ خيٗمك  

سمٓمالهن٤م قمغم يمؾ ذي ُمًٙم٦م؛ ّٕن اًمتجرسم٦م ذم ُمّمٓمٚمح اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م ختتٚمػ قمـ 

اًمتجرسم٦م سمٛمٕمٜمك آظمت٤ٌمر ذم جم٤مل اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م، واًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام أؿمٌف سم٤مٓؿمؽماك 

( اًمالشمٞمٜمٞم٦م، pericuim(، وإن يم٤مٟم٧م ُم٠مظمقذة ُمـ يمٚمٛم٦م )experienceاًمٚمٗمٔمل. ان يمٚمٛم٦م )

واًمتل شمٕمٜمل اًمتجرسم٦م وآظمتٞم٤مر، إٓ أهن٤م اؾمتٕمٛمٚم٧م ذم اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م اعمت٠مظمرة ذم ُمٕم٤من 

                                                 
؛ اًمٙمالم اجلديد، ًمٕمٌد احلًلم ظمنو 911( ًمالـمالع أيمثر راضمع: ضمًت٤مره٤مئل در يمالم ضمديد: 9)

 .491پٜم٤مه: 

ؾم٦م إدي٤من اإلهلٞم٦م ُمـ زاوي٦م ُم٤مدي٦م، حت٧م ( يمام طمّمؾ ذًمؽ ًمـ )ٟمٞمٜمٞم٤من ؾمامرت(، طمٞم٨م أظمذ سمدرا4)

 قمٜمقان )اًمتجرسم٦م اعمذهٌٞم٦م قمٜمد اًمٌنم(.

 ، اٟمتِم٤مرات ساط.91 ـ 91( راضمع: سمًط اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م، ًمٕمٌد اًمٙمريؿ هوش: 1)
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 religiousأظمرى، ُمثؾ: اإلطم٤ًمس واحل٤مًم٦م، سمؾ وطمتك اإلدراك، وإن اعمراد ُمـ )

experience ،وٕن اًمديمتقر مل يٚمتٗم٧م إمم هذا ( ذم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمديٜمٞم٦م هق اعمٕم٤مين إظمػمة

آظمتالف وم٘مد وىمع ذم آؿمت٤ٌمه، أو ُمٖم٤مًمٓم٦م أظمرى، طمٞم٨م يٕمت٘مد سم٠من اًمقطمل عم٤م يم٤من 

دمرسم٦م ديٜمٞم٦م، وأن اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م حتدث ًم٤ًمئر اًمٜم٤مس، ًمذًمؽ وم٢من دم٤مرب أظمريـ 

اًمديٜمٞم٦م شمزيد اًمديـ صمراًء، وُمع ُمرور اًمزُمـ حيدث سمًط وشمقؾمٕم٦م ذم اًمديـ، وسمٕم٤ٌمرة 

ٕم٦م ًمتج٤مرب إٟمٌٞم٤مء اًمديٜمٞم٦م، أظمر ٛم٦م وُمقؾمِّ ٚم٦م وُمتٛمِّ ى: إن دمرسم٦م اًمٕمروم٤مء اًمديٜمٞم٦م ُمٙمٛمِّ

وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ وم٢من ديـ اهلل ؾمٞمٌٚمغ ُمرطمٚم٦م اًمٜمْم٩م واًمٙمامل سم٤مًمتدري٩م، وإن هذا اًمٜمْم٩م 

 . واًمًٌط وآشم٤ًمع ٓ يٙمقن ذم اعمٕمروم٦م اًمديٜمٞم٦م، سمؾ ذم ٟمٗمس اًمديـ واًمنميٕم٦م

ـْ طمتك ًمق أـمٚم٘مٜم٤م اًمتجرسم٦م  اًمديٜمٞم٦م قمغم اًمقطمل اإلهلل ُم٤ًمحم٦ًم يٌ٘مك هٜم٤مك سمقن  وًمٙم

ؿم٤مؾمع سملم اًمقطمل اًمٜم٤مزل قمغم إٟمٌٞم٤مء ودم٤مرب اًمٕمروم٤مء؛ وُمـ هٜم٤م يم٤من ُمقىمػ قمروم٤مء 

طمقن سم٠من اًمنميٕم٦م اإلهلٞم٦م ٓ  اعمًٚمٛملم اًمٙم٤ٌمر قمغم اًمٜم٘مٞمض ُمـ هذه أراء، طمٞم٨م يٍمِّ

إٟمٌٞم٤مء ذم أظمذ اًمنميٕم٦م سمِمٙمؾ شمٜمزل إٓ قمغم إٟمٌٞم٤مء، وإن قمغم اًمٕمروم٤مء وإوًمٞم٤مء اشّم٤ٌمع 

 .يم٤مُمؾ

 وُمـ ٟم٘م٤مط آظمتالف سملم اًمقطمل واًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م ُم٤م يكم: 

َذفَِؽ ﴿إن ُمـ أهؿ ظمّم٤مئص اًمقطمل صحتف وقمّمٛمتف ُمـ اخلٓم٠م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـأ  

َٛ ؾِٔفِ  ؛ ٕن اًمري٥م واًمِمؽ إٟمام يٙمقن ذم اعمقارد اًمتل يٛمتزج ومٞمٝم٤م احلؼ ﴾افَُِتُٚب ٓ َرْي

هذا ُم٤م يٛمٙمـ شمّمقره ذم طمؼ اًمٙمِمقوم٤مت اًمتل حتّمؾ ًمٚمٕمروم٤مء، وم٘مد يؽماءى سم٤مًم٤ٌمـمؾ، و

 .ًمٚمٕم٤مرف صقرًا ظمٞم٤مًمٞم٦م وحيًٌٝم٤م واىمٕمٞم٦م

                                                 
 .1، و41ـ  41( راضمع اعمّمدر اعمت٘مدم: 9)

 ، ًمٕمكم ؿمػمواين.شضورة إشم٤ٌمع اًمنميٕم٦م ذم اًمًٚمقك اًمٕمروم٤مين»، 41( راضمع: يمت٤مب ُم٤م، اًمٕمدد: 4)

 .917( ضمًت٤مره٤مئل در يمالم ضمديد: 1)
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 إن اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م حتٛمؾ ذم ـمٞم٤مهت٤م رؾم٤مًم٦م يتٕملّم قمغم اًمٜمٌل إيّم٤مهل٤م إمم اًمٜم٤مس. ـب  

ن إن اًمٕم٤مرف ذم دمرسمتف اًمديٜمٞم٦م إٟمام يتحدث قمـ دمرسمتف اخل٤مص٦م، اًمتل ىمد شمٙمق ـج  

ٟم٤مىمّم٦م أو ظم٤مـمئ٦م أو ُمت٠مصمرة سمث٘م٤موم٦م اًمٕمٍم أو ذهٜمٞم٦م اًمٕم٤مرف ٟمٗمًف؛ أُم٤م اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م أو 

 )اًمقطمل اإلهلل( ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م رء ُمـ ذًمؽ، طمٞم٨م وٛمـ اهلل صحتٝم٤م ُمـ يمؾ ٟم٤مطمٞم٦م.

  

 احلٛاز األخري يًدنتٛز ضسٚؽ 

اٌر شم٘مدم أن اًمديمتقر هوش ذيمر ُمثؾ هذا اًمٙمالم ؾم٤مسم٘م٤ًم، وأن ُم٤م ىم٤مًمف ُم١مظمرًا اضمؽم 

إن اًمقطمل هق اًمتجرسم٦م »ًمٕمدة ٟم٘م٤مط يٛمٙمـ شمٚمخٞمّمٝم٤م ذم ؾمٓمر واطمد قمغم اًمٜمحق أيت: 

اًمِمٕمري٦م اًمتل حيّس هب٤م اًمِمٕمراء، وٓ شمٗم٤موت ضمقهري سمٞمٜمٝمام. وإن اًمٜمٌل هق اخل٤مًمؼ 

ًمٚم٘مرآن، وم٢من اعمحتقى، وإن يم٤من ُمـ اهلل، إٓ أن إًمٗم٤مظ إٟمام هل ُمـ إسمداع اًمٜمٌل، وإن 

 ش.٠م، وهق ٓ يتج٤موز ُمًتقى ُمٕمٚمقُم٤مت أهؾ قمٍمهقمٚمؿ رؾمقل اهلل قمرو٦م ًمٚمخٓم

 

 اعتباز زضٍٛ اهلل غاعسًا 

إن اًمقطمل )إهل٤مم(، وهق اًمتجرسم٦م اًمتل خيقوٝم٤م اًمِمٕمراء واًمٕمروم٤مء، »ىم٤مل هوش:  

وإن يم٤من اًمٜمٌل خيقوٝم٤م سمدرضم٦م أرومع وأؾمٛمك. ذم اًمٕمٍم اعمتٓمقر يٛمٙمٜمٜم٤م ومٝمؿ اًمقطمل ُمـ 

ؾمٗم٦م اعمًٚمٛملم: اًمقطمل أؾمٛمك درضم٤مت ظمالل آؾمتٕم٤مرة اًمِمٕمري٦م، يمام ىم٤مل أطمد اًمٗمال

اًمِمٕمر. إن اًمِمٕمر أداة ُمٕمرومٞم٦م ختتٚمػ ذم وفمٞمٗمتٝم٤م قمـ اًمٕمٚمؿ واًمٗمٚمًٗم٦م، وم٤مًمِم٤مقمر يتّمقر 

أن ُمّمدرًا ظم٤مرضمٞم٤ًم يٚمٝمٛمف، وإن اًمِم٤مقمري٦م اؾمتٕمداد وىمرحي٦م، ُمثؾ اًمقطمل مت٤مُم٤ًم، ومٞمٛمٙمـ 

 .شرىًمٚمِم٤مقمر أن يٗمتح آوم٤مىم٤ًم ضمديدة أُم٤مم اًمٜم٤مس، وأن يرهيؿ اًمٕم٤ممل ُمـ زاوي٦م أظم

يمٚمٜم٤م يٕمٚمؿ أن ؾمٞم٤مؾم٦م اًمديمتقر هوش ذم اجلدل شمتٛمثؾ ذم إًم٘م٤مء يمٚمامت ذات طمّديـ،  

                                                 
 ( طمقار ُمع اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ هوش طمقل اًم٘مرآن، ٟم٘ماًل قمـ إذاقم٦م )زُم٤مٟم٦م(.9)
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ًمٞمتٛمٙمـ ُمـ اًمتٝمرب إذا واضمف إؿمٙم٤مًٓ، وي٘مقل: إن ُم٤م ومٝمٛمتٛمقه ًمٞمس ُمرادًا زم. وهذا ُم٤م 

م، إٓ أٟمٜم٤م ًمق ىمرأٟم٤مه ُمرارًا وسمدىم٦م ؾمٞمتْمح سمام ٓ يؽمك جم٤مًٓ ًمٚمِمؽ  ىم٤مم سمف ذم اًمٙمالم اعمت٘مدِّ

ًمديمتقر هوش يذه٥م ساطم٦م إمم اقمت٤ٌمر اًمقطمل ٟمٗمس دمرسم٦م اًمِمٕمراء واًمٕمروم٤مء، سم٠من ا

ُمع وم٤مرق سمًٞمط، وهق أن اًمٜمٌل يامرس هذه اًمتجرسم٦م قمغم ُمًتقى أقمغم. واًمٕمجٞم٥م أن 

ر اهت٤مُم٤مت  اًمديمتقر، سمٕمد أن أدرك أٟمف ىمد ضمرح ُمِم٤مقمر اعمًٚمٛملم، وأهنؿ أدريمقا أٟمف يٙمرِّ

ق ٕيب هل٥م وأيب ضمٝمؾ، ىم٤مل ذم ضمقاسمف ًمألؾمت٤مذ اًمٙمٗم٤مر ذم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م، وحتقل إمم سمق

وأُم٤م ىمّّم٦م اًمِمٕمر وم٢من ُمرادي هق آؾمتٕم٤مٟم٦م »اًمًٌح٤مين: إن ُمرادي ًمٞمس هق ُم٤م ومٝمٛمتٛمقه: 

سمٔم٤مهرة اًمِمٕمر اعمٚمٛمقؾم٦م )واإلسمداع اًمٗمٜمل سمِمٙمؾ قم٤مم( ًمدرك فم٤مهرة اًمقطمل اًمٖمري٦ٌم، 

ذه٥م اًمٖمزازم واًمتٕمرف قمٚمٞمٝم٤م سمِمٙمؾ أومْمؾ، وذًمؽ ذم ُم٘م٤مم اًمتّمقير وم٘مط. وىمد ؾمٌؼ أن 

إمم أسمٕمد ُمـ ذًمؽ، طمٞم٨م ىم٤مل: ًمٙمل ٟمدرك فم٤مهرة اًمقطمل يٛمٙمٜمٜم٤م آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٔم٤مهرة 

َٔ ﴿اًمقؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُٔقُحقَن إَِػ أوفِ َٔٚضَِغ َف ؿْ ٚإِنَّ افنَّ ِٓ  .﴾ئِ

يٜمٌٖمل آًمتٗم٤مت إمم أن اًمِمٕمر سمح٥ًم اعمٗمٝمقم اعمٕم٤مس، اًمذي يٕمد سمٛمٜمزًم٦م اًمٗمـ  

تٚمػ يمثػمًا قمـ اًمِمٕمر سم٤معمٗمٝمقم اًمذي يم٤من خيتٚم٩م ذم ذهٜمٞم٦م أُمث٤مل أيب اخلالق اعمت٤ًمُمل خي

ضمٝمؾ وأيب ؾمٗمٞم٤من. وإن شمقفمٞمػ اًمٗمـ ًمت٘مري٥م ُمٕمٜمك اًمقطمل ٓ ي٘مٚمؾ ُمـ ؿم٠من اًم٘مرآن 

ؿمٞمئ٤ًم، وٓ يزيد ُمـ ؿم٠من أيب هل٥م ظمردًم٦م. يمام أن اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل يٕمتؼم اًمقطمل ؿمٕمقرًا 

 .ٗمل أٟم٥ًمظمٗمٞم٤ًم، وأُم٤م أٟم٤م وم٠مرى اًمتٕمٌػم سم٤مًمٗمـ اخل

 وهٜم٤م ٟم٠ًمل اًمًٞمد هوش: 

 هؾ اًمقطمل واإلهل٤مم واًمتج٤مرب اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م واًمتج٤مرب اًمِمٕمري٦م ذات ُمٕمٜمًك واطمد؟ ـ9

ـ أٓ يٕمد هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٙمالم ضمرأة ذم اؾمتخدام اعمٖم٤مًمٓم٤مت؛ ًمٞمتٛمٙمـ اًمديمتقر ُمـ 4

دم٤موز طمدود اًمؼمه٤من واخلٓم٤مسم٦م واًمِمٕمر واجلدل واًمتِمٌٞمف وقمدم رقم٤مي٦م احلدود 

                                                 
 ( ضمقاب قمٌد اًمٙمريؿ هوش ًمٚمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين.9)
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 تٕم٤مريػ؛ ًمٞم٘مقم ُمثؾ اًمًٗمًٓم٤مئٞملم سم٤مخلٚمط سملم اعمٗم٤مهٞمؿ؟واًم

٥م اًم٘مرآن إمم اًمِمٕمر أو دم٤مرب اًمٙمٝمٜم٦م واًمره٤ٌمن ذم زُمـ اًمٜمٌل ُمـ ىمٌؾ 1 ًَ ـ أمل ُيٜم

 اًمِمٕمراء واًمٙمٝمٜم٦م واًمره٤ٌمن، وُأضمٞم٥م قمـ اهت٤مُم٤مهتؿ وُأومِحٛمقا؟ 

ذ إن أسم٤م هل٥م وأسم٤م ضمٝمؾ واعمٕمتزًم٦م وهمػمهؿ ُمـ إومراد اًمذيـ يتحدث قمٜمٝمؿ إؾمت٤م

ومف، همػم ُمقضمقديـ طم٤مًمٞم٤ًم؛ ًمٞمِمٙمٚمقا قمغم اهت٤مُمف  هوش أطمٞم٤مٟم٤ًم، ويٗمن يمالُمٝمؿ أو حُيرِّ

إي٤مهؿ، وًمٙمـ أٓ يقضمد ُمـ إطمرار واًمٕم٘مالء ُمـ ي٘مرأ هذه اًمٜمّمقص ًمٞم٠ًمًمقا اًمديمتقر: 

ُم٤م هق دًمٞمٚمؽ قمغم اظمتالف ُمٗمٝمقم اًمِمٕمر اًمراهـ قمام يم٤من جيقل ذم ذهـ أُمث٤مل أيب ضمٝمؾ 

وش ومرص٦م ُمراضمٕم٦م اًمت٤مريخ عم٤م شمٗمّقه هبذا اًمٙمالم، طمٞم٨م ىم٤مل وأيب هل٥م؟ وًمق ؾمٜمح٧م ًمن

إٟمام ؾمٛمل ؿمٕمرًا، ٕن اًمِم٤مقمر يٗمٓمـ ًمف »قمٚمامء اًمٚمٖم٦م ذم سمٞم٤من وضمف شمًٛمٞم٦م اًمِمٕمر واًمِمٕمراء: 

. وًمًٜم٤م هٜم٤م سمّمدد ٟمٗمل أن يٙمقن ذم اًمِمٕمر وزن شسمام ٓ يٗمٓمـ ًمف همػمه ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف

ٚمؼ اًمذي اؾمتٜمد إًمٞمف هوش ذم وىم٤مومٞم٦م، وإٟمام ٟمحـ سمّمدد إيْم٤مح سمٓمالن اًمٜمٗمل اعمٓم

أن ٟمٔمري٦م هوش ُم٤م هل إٓ شمٙمرار  ـيمام أؿم٤مر اًمِمٞمخ اًمًٌح٤مين  ـيمالُمف، وٟمث٧ٌم 

ٓهت٤مُم٤مت ُمنميمل ُمٙم٦م، طمٞم٨م يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: إن اًم٘مرآن يقطمك عمحٛمد يمام شمقطمك ُٓمرئ 

اًم٘مٞمس ىمّم٤مئده. وُمـ اعمٕمٚمقم أن ُمرادهؿ ُمـ اًمِمٕمر ًمٞمس هق اًمٙمالم اعمٜمٔمقم واعم٘مّٗمك، 

 .عمراد ُمـ ذًمؽ هق اًمتّمقرات واخلٞم٤مل، ؾمقاٌء ص٥ّم ذم ىم٤مًم٥م ؿمٕمري أو ٟمثريوإٟمام ا

ـ إن وصػ اًم٘مرآن سم٤مًمِمٕمر ٓ يٕمّد يمالُم٤ًم ضمديدًا، ومٝمل هتٛم٦م شمٕمقد ذم ضمذوره٤م إمم 7

قمٍم اًمٜمزول، هذا ذم طملم أن ُم٤مهٞم٦م اًمِمٕمر، اًمتل هل ٟمقع ُمـ اًمِمٕمقر واًمٕمٌ٘مري٦م اًمتل 

اظمتالوم٤ًم ضمذري٤ًم قمـ اًمقطمل، اًمذي هق ؿمٕمقر  شمًتٛمد ُم٘مقُم٤مهت٤م ُمـ ظمٞم٤مل اًمِم٤مقمر، ختتٚمػ

 ظمٗمل يتٚم٘مك ومٞمف اإلٟم٤ًمن قمٚمقُم٤ًم ىمدؾمٞم٦م وًمدٟمٞم٦م ُمـ ظم٤مرج وضمقده.

                                                 
 .411: 9( يمت٤مب اًمٕملم 9)

 ( اًمِمٞمخ اًمًٌح٤مين، اعمّمدر اعمت٘مدم.4)
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ْقِل َصِٚظرٍ ﴿ًم٘مد أٟمٙمر اًم٘مرآن هذه اًمتٝمٛم٦م سمِمدة، طمٞم٨م ىم٤مل:  ـ1 ََ  ﴾َوَمٚ ُهَق بِ

اُه َبْؾ ُهَق َصٚظِ ﴿(، وىم٤مل: 79 )احل٤مىم٦م: ُٚث َأْحالٍم َبِؾ اْؾَسَ ٌَ اَم َبْؾ َؿُٚفقْا َأْو ـَ  ٍٜ َْٖٔتَِْٚ بِآَي ِْ ٌر َؾ

ُفقنَ  ُْْقنٍ ﴿(، وىم٤مل: 1)إٟمٌٞم٤مء:  ﴾ُأْرِشَؾ إَوَّ تَِْٚ فَِنِٚظٍر َّمَّ قا آِِلَ ـُ َّْٚ َفَتِٚر
َُقُفقَن َأئِ  ﴾َوَي

َٛ ادَُْقنِ ﴿(، وىم٤مل: 11)اًمّم٤موم٤مت:  بَُّص بِِف َرْي َسَ َّٕ َُقُفقَن َصِٚظٌر   (.11)اًمٓمقر:  ﴾َأْم َي

ْقُل ﴿ اًمقىم٧م ٟمٗمًف هذه اًمتٝمٛم٦م سمجٛمٞمع أؿمٙم٤مهل٤م، طمٞم٨م ىم٤مل: وىمد رّد اًم٘مرآن ذم  ََ ُف َف َّٕ إِ

ِريٍؿ  ـَ ِمُْقَن  *َرُشقٍل  ْٗ ْقِل َصِٚظٍر َؿِِٔاًل َمٚ ُت ََ ـٍ َؿِِٔاًل َمٚ  *َوَمٚ ُهَق بِ ِٚه ـَ ْقِل  ََ َوٓ بِ

ُرونَ  َـّ  (.74ـ  71)احل٤مىم٦م:  ﴾َتَذ

َُْٚه ﴿طمٞم٨م ي٘مقل: سمؾ ٟمجد اًم٘مرآن يتٕمدى إمم أيمثر ُمـ ٟمٗمل هذه اًمتٝمٛم٦م،   ّْ َِّ َوَمٚ َظ

ٌِغٌ  ٌر َوُؿْرآٌن مُّ ـْ ٌِل َفُف إِْن ُهَق إِّٓ ِذ
ٌَ َر َوَمٚ َيْ ًْ  (.19)يس:  ﴾افنِّ

ظمالص٦م اًم٘مقل: إن حمتقى ٟمٔمري٦م هوش ٓ خيتٚمػ قمـ اًمذيـ صٜمٗمقا اًمٜمٌل ذم قمداد و

إمم  ؛ وم٢من مجٞمع اعمًتقي٤مت شمٕمقدشذم ُمًتقى أرومع»اًمِمٕمراء، وإن أو٤مف إًمٞمٝم٤م قم٤ٌمرة: 

 أصؾ واطمد.

ٓ سمد ًمٙمؾ ؿمخص أن يث٧ٌم دقمقاه سمدًمٞمؾ قم٘مكم أو ٟم٘مكم أو قمٚمٛمل ووضمداين، ٓ أن  ـ1

يٙمّقن جمرد شمّمّقر أو شمقّهؿ، وإن ٟمٔمري٦م هوش ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ، طمٞم٨م ٓ شم٘مقم قمغم أي 

 ؾمٜمد أو دقم٤مُم٦م قمٚمٛمٞم٦م طمّمٞمٜم٦م.

ٞم٤مء، وإن ُم٤م ـ إذا يم٤من اًمقطمل ُمثؾ اًمِمٕمر يم٤من يٜمٌٖمل أن يٙمقن مجٞمع اًمِمٕمراء ُمـ إٟم4ٌ

ىم٤مم سمف اعمدقمل ُمـ إو٤موم٦م اًمٕمروم٤مء إمم هذه اعمجٛمققم٦م ٓ حيؾ اعمِمٙمٚم٦م، وإٟمام يٗم٤مىمٛمٝم٤م، وُمـ 

ذا اًمذي يٛمٙمٜمف أن يدقمل ٟمٌّقة مجٞمع اًمِمٕمراء، واحل٤مل أن سمٕمض إؿمٕم٤مر حتتقي أُمقرًا همػم 

ب ُمٕم٘مقًم٦م، سمؾ وسم٤مـمٚم٦م أيْم٤ًم، سمؾ إن اًمِمٕمر يمٚمام اسمتٕمد قمـ احل٘مٞم٘م٦م يم٤من أدقمك ًمٚمت٠مصمػم وأىمر

ُٚوونَ ﴿إمم اجلامل واًم٘مقة، وًمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٌَ ُؿ اف ُٓ ًُ َراء َيتٌَِّ ًَ  (.447)اًمِمٕمراء:  ﴾َوافنُّ

ـ إذا يم٤من ُمٜمِم٠م اًمقطمل قم٤ٌمرة قمـ إهل٤مُم٤مت ومٜمٞم٦م ومٚمامذا شمؿ طمٍمه ُمـ سملم أٟمقاع  1

اًمٗمٜمقن سم٤مًمِمٕمر وم٘مط؟ إذ ًمق يم٤من اًمقطمل جمّرد قمٛمٍؾ ومٜمّل ًمقضم٥م أن شمٙمقن اًمٚمقطم٦م اًمٗمٜمٞم٦م 



 الوحي والظاهرة القرآنية ....................................................... 111

٤م اًمرؾم٤مم، واعم٘مٓمققم٦م اعمقؾمٞم٘مٞم٦م اًمتل ي١مًمٗمٝم٤م اعمقؾمٞم٘م٤مر، واًمرواي٦م اًمتل دمقد هب٤م اًمتل يٌدقمٝم

 ىمرحي٦م اًم٘م٤مّص، ُمـ ُم٘مقًم٦م اًمقطمل أيْم٤ًم، وسم٤مظمتّم٤مر جي٥م قمّد مجٞمع اًمٗمٜم٤مٟملم ُمـ إٟمٌٞم٤مء!!

شمٙمٚمؿ اًمديمتقر هوش ضم٤مقماًل ُمـ اًمقطمل واإلهل٤مم أُمريـ ُمؽمادوملم، ذم طملم أهنام  ـ 9

ُتٕمٛمؾ ذم اًم٘مرآن ذم أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك، واعمراد ُمٜمف ذم هذا اًمٌح٨م خمتٚمٗم٤من، سمؾ إن اًمقطمل اؾم

 هق اًمقطمل اًمرؾم٤مزم. 

ُمـ اًمٖمري٥م أن يًتِمٝمد اًمديمتقر هوش ًمٗمٝمؿ فم٤مهرة اًمقطمل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ـ91

﴿ َٔ ُٔقُحقَن إَِػ أوفِ َٔٚضَِغ َف ؿْ ٚإِنَّ افنَّ ِٓ (، وهل ُمٖم٤مًمٓم٦م ُمٗمْمقطم٦م 949)إٟمٕم٤مم:  ﴾ئِ

هق اًمقطمل اًمرؾم٤مزم، وًمٞمس يمؾ ٟمداء سم٤مـمٜمل،  ـيمام شم٘مدم  ـثٜم٤م وُمٙمِمقوم٦م؛ ٕن اعمراد ذم سمح

ويم٠من اًمديمتقر هوش دم٤مهؾ شمٕمدد اعمٕم٤مين اًمٚمٖمقي٦م عمٗمردة اًمقطمل، وُمٜمٝم٤م: اإلؿم٤مرة، 

واًمٙمت٤مسم٦م، واًمرؾم٤مًم٦م، واخلٓم٤مب، واًمٙمالم اخلٗمل، واإلقمالم اًمنيع اخلٗمل، واًمنقم٦م، 

أصؾ »اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين:  واًمٕمجٚم٦م، ويمؾ ُم٤م أًم٘مٞمتف إمم همػمك ومٗمٝمٛمف ومٝمق وطمل. ىم٤مل

اًمقطمل اإلؿم٤مرة اًمنيٕم٦م، وًمتْمّٛمـ اًمنقم٦م ىمٞمؾ: أُمر وطمٌل )أي هيع(، وذًمؽ يٙمقن 

سم٤مًمٙمالم قمغم ؾمٌٞمؾ اًمرُمز واًمتٕمريض، وىمد يٙمقن سمّمقت جمّرد قمـ اًمؽميمٞم٥م، وسم٢مؿم٤مرة 

 ش.سمٌٕمض اجلقارح، وسم٤مًمٙمت٤مسم٦م

َْْٔٚ إَِػ ُأمِّ ُمقَشك﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ي أهلٛمٜم٤مه٤م، ذم طملم يٜمٌٖمل ـ (، أ4)اًم٘مّمص:  ﴾َوَأْوَح

َٔ ﴿ـمٌ٘م٤ًم ٓؾمتِمٝم٤مد اًمديمتقر هوش سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ُٔقُحقَن إَِػ أوفِ َٔٚضَِغ َف ؿْ ٚإِنَّ افنَّ ِٓ ـ  ﴾ئِ

 أن شمٙمقن أّم ُمقؾمك ٟمٌٞم٦م؛ سم٘مٞم٤مس إوًمقي٦م.

 

 دٚز ايٓيب يف خًل ايكسإٓ 

٨م اًم٘مًؿ أظمر ُمـ يمالم اًمديمتقر هوش يتٕمٚمؼ سمدور اًمٜمٌل ذم ظمٚمؼ اًم٘مرآن، طمٞم 

إٟمؽ شمذه٥م إمم ضورة اقمت٤ٌمر اًم٘مرآن ٟمت٤مج قمٍمه، ومٝمؾ »ؾم٠مًمف اًمّمحٗمل اهلقًمٜمدي: 

 ش.يتْمٛمـ ذًمؽ أن يٙمقن ًمٚمٜمٌل دور ومٕم٤مل وطم٤مؾمؿ ذم إسمداع هذا اًمٜمص؟
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ـمٌ٘م٤ًم ًمٚمرواي٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م مل يٙمـ اًمٜمٌل ؾمقى وؾمٞمٚم٦م، »ومٙم٤من ضمقاب هوش يم٤مًمت٤مزم:  

أن اًمٜمٌل يم٤من ًمف دور حمقري ذم طمٞم٨م ي١مدي إمم اًمٜم٤مس ُم٤م ي٠مشمٞمف سمف ضمؼميؾ، وًمٙمٜمٜمل أرى 

ظمٚمؼ اًم٘مرآن. وإن آؾمتٕم٤مرة اًمِمٕمري٦م شم٤ًمقمد قمغم شمقوٞمح هذه احل٘مٞم٘م٦م. وم٤مًمٜمٌل حيّس 

ُمثؾ اًمِم٤مقمر مت٤مُم٤ًم أن ىمقة ظم٤مرضمٞم٦م شمًتحقذ قمٚمٞمف، وًمٙمٜمف ذم اًمقاىمع وذم مجٞمع إطمقال 

 ي٘مقم سمٙمؾ رء. وذم احل٘مٞم٘م٦م يمقن هذا اإلهل٤مم ٟم٤مسمٕم٤ًم ُمـ اًمداظمؾ أو ُمـ اخل٤مرج ٓ

ُمقوققمٞم٦م ًمف هٜم٤م؛ إذ ٓ مت٤ميز سملم ُمًتقي٤مت اًمقطمل قمغم اًمّمٕمٞمد اًمداظمكم أو اخل٤مرضمل. 

إن هذا اإلهل٤مم يٜمٌثؼ ُمـ )ٟمٗمس( اًمٜمٌل، و)ٟمٗمس( يمؾ ؿمخص إهلٞم٦م، إٓ أن اًمٜمٌل خيتٚمػ 

قمـ ؾم٤مئر إؿمخ٤مص؛ ذًمؽ أٟمف أدرك إهلٞم٦م هذه اًمٜمٗمس، وخيرج ُم٤م سم٤مًم٘مقة إمم ُم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ، 

وأرضمق قمدم إؾم٤مءة ومٝمؿ يمالُمل هذا، وم٢من هذا آحت٤مد اعمٕمٜمقي  وىمد احتدت ٟمٗمًف ُمع اهلل.

ُمع اهلل ٓ يٕمٜمل صػمورة اًمٜمٌل إهل٤ًم، ومٝمذا آحت٤مد احت٤مد حمدود سمحدود اًمٜمٌل وحمتقاه 

اًمٌنمي، وًمٞمس سمام هلل ُمـ ؾمٕم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ذم إسمٕم٤مد، وىمد سملم ضمالل اًمديـ اعمقًمقي اًمِم٤مقمر 

إن احت٤مد اًمٜمٌل ُمع اهلل ُمثؾ »ؿمٕمري٦م ُمٗم٤مده٤م:  اًمٕم٤مرف هذا اعمٕمٜمك اعمقهؿ ًمٚمتٜم٤مىمض سم٠مسمٞم٤مت

، إٓ أن اًمٜمٌل ظم٤مًمؼ ًمٚمقطمل سمِمٙمؾ آظمر، وم٤مًمذي حيّمؾ شص٥ّم ُمٞم٤مه اعمحٞمط ذم اًمدورق

قمٚمٞمف ُمـ اهلل هق ُمْمٛمقن اًمقطمل، وًمٙمـ هذا اًمقطمل ٓ يٛمٙمـ سمٞم٤مٟمف ًمٚمٜم٤مس سمذًمؽ 

د اعمْمٛمقن؛ ٕٟمف يٗمقق ُمًتقى ومٝمٛمٝمؿ، سمؾ هق ومقق ُمًتقى اًمٙمٚمامت، ومٝمذا اًمقطمل وم٤مىم

ًمٚمّمقرة، وقمغم اًمٜمٌل أن يّمقهمف ذم إـم٤مر صقري؛ ًمٞمجٕمٚمف ذم ُمتٜم٤مول ومٝمؿ اجلٛمٞمع، ومٞم٘مقم 

يمام يٗمٕمؾ اًمِم٤مقمر سمّمٞم٤مهم٦م هذا اإلهل٤مم سم٠مدواشمف اًمٚمٖمقي٦م وأؾمٚمقسمف اخل٤مص، وُم٤م يتقومر ًمف ُمـ 

قمٚمؿ وصم٘م٤موم٦م، يمام أن ًمِمخّمٞمتف دورًا ُمٝماًم ذم صٞم٤مهم٦م هذا اًمٜمص، ويمذًمؽ ؾمػمشمف وطمٞم٤مشمف، 

وواًمدشمف، وُمراطمؾ ص٤ٌمه، وطمتك طم٤مٓشمف اًمروطمٞم٦م، وًمق ىمرأشمؿ اًم٘مرآن  سمام ذم ذًمؽ واًمده،

شمِمٕمرون أن اًمٜمٌل أطمٞم٤مٟم٤ًم يٙمقن ذم ىمٛم٦م اجلذل واًمٗمّم٤مطم٦م، سمٞمٜمام يٙمقن ذم أطمٞم٤من أظمرى 

ُمٗمٕماًم سم٤معمٚمؾ، ودمده قم٤مدي٤ًم ذم يمالُمف، ومجٞمع ذًمؽ ىمد شمرك شم٠مصمػمه قمغم اًمٜمّص اًم٘مرآين، وهذه 



 الوحي والظاهرة القرآنية ....................................................... 191

 .شطملهل اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٌنمي٦م اًمت٤مُم٦م ُمـ اًمق

وهذه ًمٞم٧ًم هل اعمّرة إومم اًمتل يّمدر ومٞمٝم٤م قمـ هوش ُمثؾ هذا اًمٙمالم، وم٘مد  

إن اًمٜمّمقص اًمتل فمٝمرت ذم إدي٤من، وظم٤مّص٦م ذم »شم٘مّدم ُمٜمف أن ىم٤مل ذم ُم٘م٤مًم٦م ًمف: 

اًمّمقرة إؾمٓمقري٦م اًمتل أؾم٘مٓم٧م قمغم احل٘مٞم٘م٦م؛  إول:اإلؾمالم، شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم: 

الت واًمتنميٕم٤مت اًمتل فمٝمر اهلل ومٞمٝم٤م آُمرًا وٟم٤مهٞم٤ًم، سمؾ إن يتٕمٚمؼ سم٤محلٞم٤مة واعمٕم٤مُم وافثٚين:

وىم٤مل ذم ُم٘م٤مًم٦م )اإلؾمالم واًمقطمل ش. أُمر واًمٜم٤مهل هق اًمٜمٌل، وإن اهلل ي٘مّر شمنميٕم٤مشمف

رؤيتل هل أن اًمٜمٌل هق اًمذي ي٤ٌمذ شمنميع إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وم٤مًمٜمٌل هق »واًمٜمٌّقة(: 

، وإن اهلل يّم٤مدق شمنميٕمف وشم٘مٜمٞمٜمف..  ش.اعم٘مٜمِـّ

هق يًتٜمت٩م ُمـ هذه اًمٜمٔمري٦م ُم٤م يكم: )إن مجٞمع إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم اإلؾمالم ُمرطمٚمٞم٦م و

وُم١مىمت٦م، وإهن٤م ُمتٕمٚم٘م٦م سمٛمجتٛمع اًمٜمٌل وقمٍمه واعمجتٛمٕم٤مت اعمِم٤مهب٦م عمجتٛمع قمٍم اًمٜمٌل، 

 إٓ إذا صم٧ٌم اخلالف(.

 وشمرد قمغم هذا اًمٙمالم إؿمٙم٤مٓت يمثػمة ٟمِمػم إمم سمٕمْمٝم٤م: 

ؾمٓمر، وم٘مد ذه٥م اًمديمتقر ومٞمٝم٤م إمم احت٤مد ٟمٗمس اًمتٜم٤مىمض اًمذي شمْمٛمٜمتف هذه إ ـ9

اًمٜمٌل ُمع اهلل، وقمٚمٞمف ٓ يٛمٙمـ شمّمقر اخلٓم٠م واجلٝمؾ قمغم ُمثؾ هذا اًمِمخص، وُمع ذًمؽ 

يٍمح هوش سمٕمد قمدة أؾمٓمر سم٢مُمٙم٤من شمٓمرق اخلٓم٠م إًمٞمف، وىم٤مل سم٠من ُمًتقى ُمٕمرومتف ٓ 

، إٓ إذا يم٤من اًمديمتقر  هوش جيٞمز شمتج٤موز اعمٕمروم٦م اًمٜم٤مىمّم٦م ذم قمٍمه. وهذا شمٜم٤مىمض سملّمٌ

 اخلٓم٠م قمغم اهلل، وُم٤م ذًمؽ قمٚمٞمف سمٌٕمٞمد.

ًمق ىمرأشمؿ اًم٘مرآن شمِمٕمرون أن اًمٜمٌل أطمٞم٤مٟم٤ًم يٙمقن ذم ىمٛم٦م اجلذل »إن ىمقل هوش:  ـ4

واًمٗمّم٤مطم٦م، سمٞمٜمام يٙمقن ذم أطمٞم٤من أظمرى ُمٗمٕماًم سم٤معمٚمؾ، ودمده قم٤مدي٤ًم ذم يمالُمف، ومجٞمع ذًمؽ 

، وإٟمف شنمي٦م اًمت٤مُم٦م ُمـ اًمقطملىمد شمرك شم٠مصمػمه قمغم اًمٜمّص اًم٘مرآين، وهذه هل اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٌ

                                                 
 ًم٘مرآن، ٟم٘ماًل قمـ إذاقم٦م زُم٤مٟم٦م.( طمقار ُمع اًمديمتقر هوش طمقل ا9)

http://radiozamaaneh.com/2008/01/post_236.html 
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يٛمٙمـ ًمٚمقطمل أن خيٓمئ، يٕمقد ذم ضمذوره إمم صدر اإلؾمالم واهت٤مُم٤مت ىمريش ًمٚمٜمٌل، 

ساطم٦م، وم٘مد روى اإلُم٤مم أمحد وأسمق داود قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو  ‘وىمد أٟمٙمره٤م اًمٜمٌل

؛ أريد طمٗمٔمف، ‘سمـ اًمٕم٤مص أٟمف ىم٤مل: يمٜم٧م أيمت٥م يمؾ رء ؾمٛمٕمتف ُمـ رؾمقل اهلل

، ورؾمقل اهلل سمنم ‘ًمقا: شمٙمت٥م يمؾ رء ؾمٛمٕمتف ُمـ رؾمقل اهللومٜمٝمتٜمل ىمريش، وىم٤م

، ‘يتٙمٚمؿ ذم اًمرو٤م واًمٖمْم٥م؛ وم٠مُمًٙم٧م قمـ اًمٙمت٤مسم٦م، طمتك ذيمرت ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل

 ش.ايمت٥م ومقاًمذي ٟمٗمز سمٞمده ُم٤م خيرج ُمٜمل إٓ طمؼٌّ »وم٠موُم٠م سم٢مصٌٕمف إمم ومٞمف، وىم٤مل: 

هت٤م شمدل قمغم أن سمجٛمٞمع ُمِمت٘م٤مش اىمرأ»إن مجٞمع أي٤مت اًمتل اؾمتٕمٛمٚم٧م ومٞمٝم٤م ُمٗمردة  ـ 1

اْؿَرْأ بِْٚشِؿ َربَِّؽ ﴿ وفمٞمٗم٦م اًمٜمٌل هل ىمراءة ُم٤م ٟمزل قمٚمٞمف سمقاؾمٓم٦م ضمؼمئٞمؾ، ُمثؾ: ىمقًمف شمٕم٤ممم:

َؼ  َِ ٍؼ  *افَِّذي َخ َِ ـْ َظ َٚن ِم ًَ َؼ اإِلٕ َِ َرمُ  *َخ ـْ ، طمٞم٨م سمدأت اًمٜمٌّقة يمام ﴾اْؿَرْأ َوَربَُّؽ إَ

وًمٞمس حمتقى اًمٙمالم؛ وىمقًمف  واًم٘مراءة هل قملم اًمٙمالم اًمذي يٜمِم٠م، ،﴾اؿرأ﴿ٟمرى سمٚمٗمظ 

َجَؾ بِِف ﴿شمٕم٤ممم:  ًْ َؽ فِتَ َٕ ٚ ًَ
ْك بِِف فِ رِّ ُف  *ٓ ُُتَ َٕ ُف َوُؿْرآ ًَ َْْٔٚ ََجْ َِ ُف  *إِنَّ َظ َٕ ٌِْع ُؿْرآ ُٚه َؾٚتَّ َٕ  *َؾَِ٘ذا َؿَرْأ

فُ  َٕ َْْٔٚ َبَٔٚ َِ  (.99ـ  91)اًم٘مٞم٤مُم٦م:  ﴾ُثؿَّ إِنَّ َظ

غم أن ضمؼمئٞمؾ يم٤من ي٘مرأ أي٤مت قمغم وهذه أي٦م شمدل سمام ٓ يٌ٘مك ُمٕمف أدٟمك ؿمؽ قم 

 .‘اًمٜمٌل

وُمـ هٜم٤م يتٕملّم قمغم اًمديمتقر هوش أن يدرك أن اًم٘مراءة إٟمام شمٙمقن إذا يم٤من هٜم٤مك 

 ُم٘مروء ُي٘مرأ يمام هق، دون زي٤مدة أو ٟم٘مّم٤من، ٓ أن يؽممجف سم٠مي٦م ًمٖم٦م خيت٤مره٤م.

ءة وىمد اؾمتٕمٛمٚم٧م يمٚمٛم٦م )اًم٘مراءة( ذم ؾم٤مئر آي٤مت اًمٙمت٤مب، طمٞم٨م أُمر اًمٜم٤مس سم٘مرا 

قملم أن هذا هق  وه يمام حيٚمق هلؿ، ُمدَّ اًم٘مرآن، ومٝمؾ حيؼ هلؿ سمدًٓ ُمـ ىمراءة اًم٘مرآن أن يٗمنِّ

اًم٘مرآن؟ ىمد ٓ جيد اًمديمتقر هوش طمرضم٤ًم ذم اإلضم٤مسم٦م قمـ ذًمؽ سم٤مإلجي٤مب، وًمٙمٜمف سمذًمؽ 

 ؾمٞمخرج قمـ إـم٤ٌمق إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمجٛمٞمع ُمِم٤مرهب٤م.

                                                 
 .1، وإقمغم: 94، واًم٘مٞم٤مُم٦م: 999، واًمِمٕمراء: 911( راضمع أيْم٤ًم: اإلهاء: 9)
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ن اًم٘مرآن ًمٞمس ُمـ شم٠مًمٞمػ اًمٜمٌل؛ إن ُمٗمردة )شمتٚمق( اعمًتٕمٛمٚم٦م ذم اًم٘مرآن شمث٧ٌم أ ـ7

، وذم اًم٘مرآن شمٕمٜمل اًم٘مراءة اعمّمحقسم٦م وذًمؽ أّن )شمال( ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م شمٕمٜمل آشم٤ٌمع

َْٔؽ ِمـ ـَِتِٚب َربَِّؽ ﴿. إذًا طمٞمٜمام ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٌّٞمف: سم٤مٓشم٤ٌمع  ﴾َواْتُؾ َمٚ أوِحَل إَِف

يٙمقن هٜم٤مك يمٚمامت ىمد ٟمزًم٧م قمغم  ( ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمتّمقر ؿمٞمئ٤ًم آظمر همػم أن44)اًمٙمٝمػ: 

، وأّن قمٚمٞمف أن يتٌٕمٝم٤م، وًمٞمس قمٚمٞمف أن يتٚمقه٤م ويتٌٕمٝم٤م ومح٥ًم، سمؾ ٓ ‘رؾمقل اهلل

ٍَِّْٔٚت ﴿جيقز ًمف أن يٌّدهل٤م أو يٖمػّمه٤م، يمام ضم٤مء ذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ْؿ آَيُٚتَْٚ َب ِٓ ْٔ َِ َوإَِذا ُتْتَذ َظ

ِٝ بِ  ٚ اْئ َٕ ٚء ََ ـَ ٓ َيْرُجقَن فِ ٚء َؿَٚل افَِّذي ََ ِْ َفُف ِمـ تِ قُن ِل َأْن ُأَبدِّ ُُ ْفُف ُؿْؾ َمٚ َي ْرآٍن َؽْرِ َهَذا أو َبدِّ َُ

ُٝ َرِّبِّ َظَذاَب َيْقٍم َظئِؿٍ  ْٔ ٌُِع إِّٓ َمٚ ُيقَحك إَِلَّ إيِنِّ َأَخُٚف إِْن َظَه ِِس إِْن َأتَّ ٍْ )يقٟمس:  ﴾َٕ

ـِ اْهتَ ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم: (،91 َّ ْرآَن َؾ َُ َق اف ُِ اَم َوَأْن َأْت َّٕ ْؾ إِ َُ ِف َوَمـ َوؾَّ َؾ ًِ ٍْ اَم هَيَْتِدي فَِْ َّٕ َدى َؾِ٘

ـَ  ـَ ادُِْذِري ٚ ِم َٕ وواوٌح أن اًم٘مرآن إٟمام يتغم سمٚمٗمٔمف. وهٙمذا طمٞمٜمام ي٘مقل  (،94)اًمٜمٛمؾ:  ﴾َأ

َِْؽ آَيُٚت افَُِتِٚب ادٌُِِغ ﴿شمٕم٤ممم:  َْٔؽ  *تِ َِ ُِق َظ ْت وم٢من اعمٕمٜمك هٜم٤م شمالوة أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن  ﴾...َٕ

، وًمٞمس سمٞم٤من حمتقى ٓ صقرة ًمف. ومل يذه٥م ًمٖمقيٌّ واطمٌد إمم أن ُمـ ُمٕم٤مين اًمتالوة أيْم٤مً 

 اعمحتقى اًمذي ٓ صقرة ًمف. وهٙمذا إُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ؾم٤مئر أي٤مت إظمرى.

هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ أي٤مت اًمتل شمتحدث قمـ ٟمزول اًم٘مرآن سمٚم٤ًمن قمريب، وواوٌح أّٟمف  ـ1

اعمجرد قمـ اًمّمقرة ـ يمام يدقمل هوش ـ عم٤م صّح ًمق يم٤من اًمٜم٤مزل قمغم اًمٜمٌل هق اعمحتقى 

ْؿ ﴿ُمٜمف شمٕم٤ممم اًمت٠ميمٞمد قمغم ٟمزوًمف سمٚمٖم٦م قمرسمٞم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُُ َِّ ًَ ًٚ فَّ ّٔ ًٚ َظَربِ ٚ َإَٔزْفَُْٚه ُؿْرإٓ َّٕ إِ

ُِقنَ  َِ
ًْ ًْ ﴿(؛ وىم٤مل 4)يقؾمػ:  ﴾َت َٝ َأْهَقاءُهؿ َب ًْ ٌَ ـِ اتَّ ًٚ َوفَئِ ّٔ اًم َظَربِ ُْ َذفَِؽ َإَٔزْفَُْٚه ُح ـَ َد َو

ـَ اهللِ ِمـ َوِلٍّ َوٓ َواٍق  ِؿ َمٚ َفَؽ ِم ِْ ًِ ـَ اف َُِؿ ﴿(؛ وىم٤مل: 14)اًمرقمد:  ﴾َمٚ َجٚءَك ِم ًْ َٕ ْد  ََ َوفَ

ٌٚن َظَرِِّبٌّ  ًَ
لٌّ َوَهَذا فِ

ِّ ِْٔف َأْظَج ِِْحُدوَن إِفَ ُٚن افَِّذي ُي ًَ ُف َبَؼٌ فِّ ُّ ِِّ ًَ اَم ُي َّٕ َُقُفقَن إِ ُْؿ َي ٌِغٌ َأِنَّ  ﴾مُّ

                                                 
 .917: 1( يمت٤مب اًمٕملم 9)

 .41( ُمٗمردات اًم٘مرآن، اًمراهم٥م اإلصٗمٝم٤مين: 4)
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ْؿ ﴿(؛ وىم٤مل: 911 )اًمٜمحؾ: ُٓ َِّ ًَ ـَ افَقِظِٔد َف ْؾَْٚ ؾِِٔف ِم ًٚ َظَربًِّٔٚ َورَصَّ َذفَِؽ َإَٔزْفَُْٚه ُؿْرإٓ ـَ َو

راً  ـْ ْؿ ِذ َُقَن أو ُُيِْدُث َِلُ (، ومٚمق يم٤من اًمٜم٤مزل قمغم اًمٜمٌل هق اعمحتقى اًمٗم٤مىمد 991)ـمف:  ﴾َيتَّ

 .ي٤متًمٚمّمقرة ومام هق ٟمقع هذه آؾمتدٓٓت اًم٘مرآٟمٞم٦م؟! إمم همػم ذًمؽ ُمـ أ

وًمق يم٤من ادقم٤مء اًمديمتقر هوش صحٞمح٤ًم عم٤م يم٤من هٜم٤مك ُمـ داع ًمٚمت٠ميمٞمد قمغم ٟمزوًمف  

رون ٟمزوًمف سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م أو اًمؽميمٞم٦م، ومٞمٙمقن هٜم٤مك  سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، إٓ إذا يم٤من اًمٜم٤مس يتّمقَّ

 ُمؼمر سمزقمٛمٙمؿ ًمت٠ميمٞمد اهلل قمغم ٟمزوًمف سم٤مًمٕمرسمٞم٦م دون همػمه٤م؟!

ُمِمت٘م٤مهت٤م. أًمٞمس ُمـ إومْمؾ طمذف هذه وش ىمؾ»حتتقي سمٕمض أي٤مت قمغم ُمٗمردة  ـ1

إًمٗم٤مظ اًمتل شمتج٤موز اًمثالصمامئ٦م ُمٗمردة طمتك ٓ ٟم٘مع ذم ُمِمٙمٚم٦م قمقيّم٦م ٓ يٛمٙمـ اخلروج 

 ُمٜمٝم٤م؟!

ـِ  وًمق يم٤من اًمذي يٜمزل قمغم رؾمقل اهلل هق اًمقطمل اعمجرد قمـ اًمّمقرة ومٚمامذا مل يًتٖم

، وأردٟم٤م ُمٜمف
ٍ
ضمقاسمف، ومٝمؾ جيٞمٌٜم٤م  اًمٜمٌل قمـ هذه اعمٗمردات؟! إٟمٜم٤م ًمق ؾم٠مًمٜم٤م ؿمخّم٤ًم قمـ رء

دًا قمـ ًمٗمظ  ؟! وإٟمؽ إذ أظمذت شىمؾ»سم٘مقل: ىمؾ يمذا ويمذا، أو أٟمف يٕمٓمٞمٜم٤م اجلقاب جمرَّ

حمتقى ٟمٔمريتؽ ُمـ سمٕمض اعمًتنمىملم، وقمٛمٚم٧م قمغم صٞم٤مهمتٝم٤م سم٠مؾمٚمقسمؽ، هؾ دمٞم٥م قمـ 

 ، أو أٟمؽ دمٞمٌٜم٤م إضم٤مسم٦م ُم٤ٌمذة؟!شىمؾ»أؾمئٚمتٜم٤م سمٛمٗمردة 

سمٕملم ُمـ قمٛمره اًمنميػ، وـمقال اعمدة مل ُيٌٕم٨م إٓ سمٕمد إر ‘إن اًمٜمٌل إيمرم ـ4

ُؿؾ ﴿اًمتل ؾمٌ٘م٧م اًمٌٕمث٦م وسمٕمده٤م مل يّمدر ُمٜمف يمالم ًمف أؾمٚمقب اًم٘مرآن، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ُِ َِ
ًْ ٌِِِْف َأَؾال َت ـ َؿ رًا مِّ ُّ ْؿ ُظ ُُ ُٝ ؾِٔ ْد َفٌِثْ ََ ؿ بِِف َؾ ـُ ْؿ َوٓ َأْدَرا ُُ ْٔ َِ ْقُتُف َظ َِ ، ﴾قنَ فَّْق َصٚء اهللُ َمٚ َت

هق اًمذي يّمقغ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م سم٠مؾمٚمقسمف ومٚمامذ اظمتٚمػ أؾمٚمقسمف هذا قمـ  وم٢مذا يم٤من اًمٜمٌل

إطم٤مدي٨م اًمتل صدرت قمٜمف، سمؾ وطمتك إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م اًمتل رواه٤م ظم٤مرج ٟمٓم٤مق 

اًم٘مرآن؟ وهذا ُم٤م ي١ميمد أن اًم٘مرآن، سمجٛمٞمع ُمٗمرداشمف، ىمد ٟمزل قمٚمٞمف وطمٞم٤ًم، ومل يٙمـ ًمٚمٜمٌل 

                                                 
 .94، وإطم٘م٤مف: 1اًمزظمرف: ، و4، واًمِمقرى:1، وومّمٚم٧م: 991( ُمثؾ: اًمِمٕمراء: 9)
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 أدٟمك شمدظمؾ ذم صٞم٤مهمتٝم٤م. 

ًممي٤مت، واإلقمج٤مز اعمٕمٜمقي اًمذي أؿم٤مر اًمٙمثػم ُمـ قم٤ٌمىمرة  إن اًمٜمٔمؿ اًمدىمٞمؼ ـ 1

إدب إمم سمٕمض أٟمح٤مئف سمٚمٖم٦م قمٚمٛمٞم٦م، خلػم دًمٞمؾ قمغم ؾماموي٦م آي٤مت اًم٘مرآن. ويٙمٗمل 

، عم١مًمٗمف اًمديمتقر ُمٝمدي سم٤مزرگ٤من، شٟمٔمؿ اًم٘مرآن»ًمٚمقىمقف قمغم ذًمؽ اًمرضمقع إمم يمت٤مب 

اًمّمٞم٤مهم٦م، وًمٞمس ؿمخص إلدراك أن اهلل وطمده هق اًم٘م٤مدر قمغم صٞم٤مهم٦م اًم٘مرآن سمٛمثؾ هذه 

ومف اهلل سم٠مٟمف  ْٔفِ ﴿ُأُّمل، قمرَّ وٓ ٟمريد هبذا اًمٙمالم اهلٌقط سمٛمًتقى اًمٜمٌل ، ﴾َبَؼٌ ُيقَحك إَِف

 إيمرم، وإٟمام ٟمح٤مول رومع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم ُمٙم٤مٟمتف اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م دون اًمٚمجقء إمم اًمًٗمًٓم٦م.

يص واًمداين، إن اظمتالف إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م قمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م يم٤من ُمٕمرووم٤ًم ًمٚم٘م٤م ـ9

سمؾ يم٤من ُمٗمٝمقُم٤ًم طمتك ًمٚمٙم٤مومريـ أٟمٗمًٝمؿ، ومٛمٜمذ اًمقهٚم٦م إومم اًمتل ٟمزل ومٞمٝم٤م اًمقطمل قمغم 

اًمٜمٌل، ورضمع سمف إمم أهٚمف، أدريمقا أن يمالم اًمقطمل ٓ يِمٌف ؿمٞمئ٤ًم مم٤م ؾمٛمٕمقه ُمـ اًمٜمٌل ُمـ 

، وًمذًمؽ يم٤مٟم٧م يمٚمامت اًمقطمل ختتٚمػ قمٜمدهؿ قمـ اًمٙمالم اًمذي ي٘مقًمف اًمٜمٌل ىمٌؾ

 اسمتداًء.

أدرك اعمنميمقن واًمٙمٗم٤مر أن آي٤مت اًم٘مرآن ُمًت٘مٚم٦م قمـ ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل، ومٛمثاًل:  وىمد 

طمٞمٜمام يم٤من اًمٜمٌل يتٚمق آي٤مت اًم٘مرآن يم٤مٟمقا يٓم٤مًمٌقٟمف سم٤مًمرضمقع إمم ُمّمدره اًمًاموي ًمإلشمٞم٤من 

سمٖمػمه٤م، ٓ ٕهنؿ مل ي١مُمٜمقا هب٤م، سمؾ ٕهن٤م يم٤مٟم٧م شمتٕم٤مرض ُمع أهقائٝمؿ، وشميب 

ِٝ َوإَِذا ُتْتَذ ﴿ُمّم٤محلٝمؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٚ اْئ َٕ ٚء ََ ـَ ٓ َيْرُجقَن فِ ٍَِّْٔٚت َؿَٚل افَِّذي ْؿ آَيُٚتَْٚ َب ِٓ ْٔ َِ  َظ

ٌُِع إِّٓ َمٚ ُيقَح  ِِس إِْن َأتَّ ٍْ َٕ ٚء  ََ ِْ َفُف ِمـ تِ قُن ِل َأْن ُأَبدِّ ُُ ْفُف ُؿْؾ َمٚ َي ْرآٍن َؽْرِ َهَذا أو َبدِّ َُ ك إَِلَّ بِ

ُٝ َرِّبِّ َظَذا ْٔ (، سمؾ ومتٜمك اًمٙمٗم٤مر أن 91)يقٟمس:  ﴾َب َيْقٍم َظئِؿٍ إيِنِّ َأَخُٚف إِْن َظَه

يتٍمومقا ذم اًمقطمل اًمذي يم٤من ُمًت٘ماًل قمـ ؿمخّمٞمتف، وأن يقىمٕمقا اًمٜمٌل ذم اخلٓم٠م، وأن 

                                                 
: 4، وشمٗمًػم اعمٞمزان، ًمٚمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل 914: × ( راضمع: اًمتٗمًػم اعمٜمًقب ًمإلُم٤مم اًمٕمًٙمري9)

141. 
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ؾ سمْمامن ؾمالُم٦م اًم٘مرآن  خيٚمط سملم أىمقاًمف وأىمقال اًمقطمل، هم٤مومٚملم قمـ أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد شمٙمٗمَّ

َٕ ﴿اًمٙمريؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  تُِْق ٍْ َٔ ُٚدوْا َف ـَ ُه َوإِن  َْْٔٚ َؽْرَ َِ َي َظ َسِ ٍْ َْٔؽ فِت َْْٔٚ إَِف ـِ افَِّذي أوَح َؽ َظ

ُذوَك َخِِٔالً َٓوإِذًا  َ  (.41)اإلهاء:  ﴾َتَّ

إن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٓ ي١ميمد قمغم ٟمزول أي٤مت ومح٥ًم، وإٟمام يٍمح أيْم٤ًم سمٜمزول  ـ91

 سمِمٙمؾ آي٤مت أو ‘ؾمقر سمٙم٤مُمٚمٝم٤م، وهذا أسح دًمٞمؾ قمغم أن اًم٘مرآن ٟمزل قمغم اًمٜمٌل

ْؿ ﴿ؾمقر. وىمد أؿم٤مر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم هذه اعم٠ًمًم٦م سم٘مقًمف:  ِٓ ْٔ َِ َل َظ َُقَن َأن ُتَْزَّ َذُر ادَُْٚؾِ َُيْ

ُِقِِّبِؿ ْؿ باَِم يِف ُؿ ُٓ (. وواوٌح أن ُمٕمٜمك ٟمزول اًمًقرة هق ٟمزول 17)اًمتقسم٦م:  ﴾ُشقَرٌة ُتٌَُِّْئ

اعمحتقى  سمْمع آي٤مت، وًمٞمس جمرد حمتقى ُمـ دون صقرة؛ ًمٞم٘مقم اًمٜمٌل سم٢مقمٓم٤مء هذا

 اًمّمقرة اًمتل يِم٤مؤه٤م.

ُْتْؿ ﴿حتّدى اًم٘مرآن سم٤مإلشمٞم٤من سمًقرٍة، يمام ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة، طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـ99 ـُ َوإِن 

ـ ُدوِن اهللِ إِنْ  ؿ مِّ ـُ َداَء َٓ ْثِِِف َواْدُظقْا ُص ـ مِّ قَرٍة مِّ ًُ ٚ َؾُْٖتقْا بِ َٕ ٌِْد ْفَْٚ َظَذ َظ زَّ َٕ  َّٚ ٍٛ ممِّ ُْْتْؿ يِف َرْي ـُ  

اُه ُؿْؾ ؾَ ﴿(؛ وىم٤مل شمٕم٤ممم: 41)اًمٌ٘مرة:  ﴾غَ َصِٚدؿِ  َُقُفقَن اْؾَسَ ْثِِِف َواْدُظقْا ْٚ َأْم َي قَرٍة مِّ ًُ ُتقْا بِ

ُْتْؿ َصِٚدؿِغَ  ـُ ـ ُدوِن اهللِ إِن  ُتؿ مِّ ًْ ـِ اْشَتَى َُقُفقَن ﴿(؛ وىم٤مل شمٕم٤ممم: 11)يقٟمس:  ﴾َم َأْم َي

اُه ُؿْؾ ؾَ  ْثِِفِ ْٚ اْؾَسَ ْؼِ ُشَقٍر مِّ ًَ ُْتْؿ  ُتقْا بِ ـُ ـ ُدوِن اهللِ إِن  تُؿ مِّ ًْ ـِ اْشَتَى َيٍٚت َواْدُظقْا َم َسَ ٍْ ُم

(، وم٢من يم٤من اًمٜم٤مزل قمغم اًمٜمٌل هق اعمحتقى اعمجرد قمـ اًمّمقرة وم٠مي٦م 91)هقد:  ﴾َصِٚدؿِغَ 

قمالىم٦م سملم يمالم اًمٜمٌل إيمرم اًمذي مجع قمغم ؿمٙمؾ ؾمقرة ُمع يمقن اعمحتقى وطمٞم٤ًم. 

اًمديمتقر هوش ُمـ أن اًمٜم٤مزل قمغم اًمٜمٌل مل يٙمـ إّٓ وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: ًمق صّح ُم٤م ادقم٤مه 

اعمحتقى اعمجّرد قمـ اًمّمقرة ومًٞمٗم٘مد اًمتحدي ُمٕمٜم٤مه وُمٗمٝمقُمف احل٘مٞم٘مل، وهذا ُمـ ىمٌٞمؾ 

أن يتحدث ظمٓمٞم٥م قمـ إظمّقة، صمؿ ي٠ميت ؿم٤مقمر، ُمثؾ: طم٤مومظ إسمراهٞمؿ، أو اجلقاهري، 

ؽ اخلٓمٞم٥م ويّمقغ حمتقى ُمققمٔم٦م اخلٓمٞم٥م ذم ىم٤مًم٥م ىمّمٞمدة ؿمٕمري٦م، وقمٜمده٤م ي٘مقم ذًم

 سمتحّدي اًمٜم٤مس سم٠من ي٠مشمقا سمٛمثؾ شمٚمؽ اًم٘مّمٞمدة، أومال ُيَٕمدُّ ذًمؽ همري٤ًٌم؟!

ـ مل يٙمـ اًمقطمل ظم٤موٕم٤ًم إلرادة اًمٜمٌل ذم يمٞمٗمٞمتف أو زُم٤مٟمف أو شمقىمُّٗمف؛ ومٙم٤من اًمقطمل 94
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ي٠مشمٞمف أطمٞم٤مٟم٤ًم دون أن يتقىمٕمف؛ وأطمٞم٤مٟم٤ًم يٙمقن سم٠مُمّس احل٤مضم٦م إمم اًمقطمل سمٖمٞم٦م اإلضم٤مسم٦م قمـ 

س قمٜمف اًمقطمل، وٓ ي٠مشمٞمف، ومٞمٓمقل قمٚمٞمف اٟم٘مٓم٤مع اًمقطمل، ويٌدأ شم٤ًمؤل أو ُمِمٙمٚم٦م ومٞمحٌ

أقمداؤه سم٤مإلرضم٤مف، ىم٤مئٚملم: إن رب حمٛمد ىمد ٟمًٞمف، وذم هذا اًمِم٠من ٟمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

َحك﴿ ِْٔؾ إَِذا َشَجك  * َوافوُّ َِّ َظَؽ َربَُّؽ َوَمٚ َؿَذ  *َواف ـَ  *َمٚ َودَّ َوَفمِخَرُة َخْرٌ فََّؽ ِم

قْ  *إُوَػ  ًَ َى َوفَ ًْىَِٔؽ َربَُّؽ َؾَسْ ، ومٚمق يم٤من اعمحتقى ُمـ اهلل، واًمٙمٚمامت ُمـ ﴾َف ُي

اًمٜمٌل، أومٚمؿ يٙمـ سم٢مُمٙم٤مٟمف شمالوة ذًمؽ اعمحتقى قمغم اًمٜم٤مس ُمتك ُم٤م ؿم٤مء، ومال شمث٤مر هذه 

اًمِمٌٝم٤مت؟ وٓ يٙمقن هٜم٤مك ُمـ طم٤مضم٦م إمم أن يٜمزل اهلل حمتقى ضمديدًا، وجيٞم٥م قمـ هذه 

 اًمِمٌٝم٤مت؟!

ؿ اًمٜمٌل ذم قمروف، واًمٜمٛمقذج أظمر ًمذًمؽ   ٟمِم٤مهده ذم واىمٕم٦م اإلومؽ، طمٞم٨م اهتُّ

 . وم٤مٟمتٔمر اًمقطمل، ومل ي٠مشمِف إٓ سمٕمد ُمدة ـمقيٚم٦م

وذم سمٕمض اعمقارد أصدر اًمٜمٌل طمٙماًم ذقمٞم٤ًم اسمتداًء، ومٜمزًم٧م أي٤مت قمغم ظمالف طمٙمؿ  

اًمٜمٌل، يمام طمّمؾ ـ قمغم اعمِمٝمقر ـ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أي٤مت إومم ُمـ ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م ذم ىمْمٞم٦م 

 ٔمٝم٤مر.اًم

صمؿ أو٤مف اًمديمتقر سمٕمد شمِمٌٞمٝمف اًمٜمٌل سمِم٤مقمر يتّمّقر أن ىمّقة ظم٤مرضمٞم٦م شمًٞمٓمر  ـ91

ذم احل٘مٞم٘م٦م يمقن هذا اإلهل٤مم ٟم٤مسمٕم٤ًم ُمـ اًمداظمؾ أو ُمـ »قمٚمٞمف، وأن هٜم٤مك أُمقرًا شمٚمٝمؿ إًمٞمف: 

اخل٤مرج ٓ ُمقوققمٞم٦م ًمف هٜم٤م؛ إذ ٓ مت٤ميز سملم ُمًتقي٤مت اًمقطمل قمغم اًمّمٕمٞمد اًمداظمكم أو 

 .شاخل٤مرضمل

مل يٚمتٗم٧م إمم أن اًمذي يٛمٞمز إطم٤ًمس اًمِمٕمراء قمـ وطمل إٟمٌٞم٤مء هق ذًمؽ إُمر ويم٠مٟمف  

                                                 
 .417: 91( جمٛمع اًمٌٞم٤من 9)

: 4؛ اًمتٗمًػم إصٗمك 741: 1؛ شمٗمًػم اًمّم٤مذم991: 4؛ ضمقاُمع اجل٤مُمع 411: 9( جمٛمع اًمٌٞم٤من 4)

؛ شمٗمًػم 419: 1؛ شمٗمًػم أسمـ يمثػم 941: 19ع اًمٌٞم٤من ؛ ضم٤مُم911: 91، شمٗمًػم اعمٞمزان 111

 .149اجلالًملم: 
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اًمذي مل ُيقًمِف اًمديمتقر هوش ُمقوققمٞم٦م، طمٞم٨م يدرك اًمِمٕمراء أن ُمّمدر إهل٤مُمٝمؿ 

دون قمغم  طمقن وي١ميمِّ داظمكم، ذم طملم أن ُمّمدر إهل٤مم إٟمٌٞم٤مء ظم٤مرضمل. وإن إٟمٌٞم٤مء يٍمِّ

َمٚ َوؾَّ * َوافَّْْجِؿ إَِذا َهَقى ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  أن ُم٤م ي٘مقًمقٟمف هق وطمل إهلل ُمئ٦م سم٤معمئ٦م،

ْؿ َوَمٚ َؽَقى ُُ ٌُ ـِ اَِلَقى  * َصِٚح ُف َصِديُد  *إِْن ُهَق إِّٓ َوْحٌل ُيقَحك  *َوَمٚ َيْىُِؼ َظ َّ َِّ َظ

ََُقى  (. 1ـ  9)اًمٜمجؿ:  ﴾اف

 ٤مم. واًمٜم٘مٓم٦م اًم٤ٌمرزة اًمتل متٞمز إٟمٌٞم٤مء ُمـ اًمِمٕمراء شمٙمٛمـ ذم هذيـ اًمٜمققملم ُمـ اإلهل 

وإن اًمذيـ ي٘مٍم سم٤مقمٝمؿ قمـ اعم٤ًمئؾ اًمٗمٚمًٗمٞم٦م واًمٕمروم٤مٟمٞم٦م ٓ يٛمٙمٜمٝمؿ اًمتٛمٞمٞمز سملم  

هذيـ اًمٜمققملم ُمـ اإلهل٤مم واًمِمٕمقر؛ وًمذًمؽ يم٤من اعمنميمقن ذم قمٍم اًمٜمٌّقة يًتٖمرسمقن أن 

ًٚ َأْن ﴿ ُيْٚمَٝمؿ ؿمخص ُمـ ظم٤مرضمف، وي١مُمر هبداي٦م اًمٜم٤مس، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ِس َظَجٌ َٚن فَِِّْٚ ـَ َأ

َْْٔٚ إِ  ِْؿ َؿَٚل أوَح ْؿ َؿَدَم ِصْدٍق ِظَْد َرِّبِّ ـَ آَمُْقْا َأنَّ َِلُ ِ افَِّذي َس َوَبؼِّ ْؿ َأْن َإِٔذِر افَّْٚ ُٓ ْْ َػ َرُجٍؾ مِّ

ٌِغٌ  ِٚحٌر مُّ ًَ ٚؾُِروَن إِنَّ َهَذا َف َُ   (.4)يقٟمس:  ﴾اف

ـ ذه٥م سمٕمض اعمح٘م٘ملم إمم أن اقمت٤ٌمر اًمديمتقر هوش اإلهل٤مم يٜمٌع ُمـ ٟمٗمس 97

ٟمٗمس يمؾ ؿمخص إهلٞم٦م، يِمٌف اًمٕم٘م٤مئد اًمٌقذي٦م، أو اًمٌقذي٦م اجلديدة، إمم طمدًّ  اًمٜمٌل، وأن

 . يمٌػم

اًمٜمٌل حيّس ُمثؾ اًمِم٤مقمر مت٤مُم٤ًم أن »وأظمػمًا وم٢من ُم٤م ىم٤مًمف اًمديمتقر هوش ُمـ أّن  ـ91

ًمٞمس  شىمقة ظم٤مرضمٞم٦م شمًتحقذ قمٚمٞمف، وًمٙمٜمف ذم اًمقاىمع وذم مجٞمع إطمقال ي٘مقم سمٙمؾ رء

إًمٞمف سمٕمض اعمًتنمىملم ممَـّ أٟمٙمر ؾماموي٦م اًمقطمل ساطم٦م، سم٤مًمٌمء اجلديد؛ وم٘مد ؾمٌ٘مف 

طمٞم٨م ىم٤مل: عم٤م أدرك اًمٜمٌل ظمراوم٦م ُم٤م قمٚمٞمف ىمقُمف ُمـ اعمنميملم أظمذ خيتكم ُمع ٟمٗمًف يمثػمًا، 

ؿ ُمٜمف ر وشمقهُّ  .طمتك أي٘مـ أٟمف ُمرؾمؾ ُمـ ىمٌؾ اهلل هلداي٦م اًمٜم٤مس، ويم٤من هذا جمّرد شمّمقُّ

                                                 
 ( محٞمد رو٤م ُمٔم٤مهري ؾمٞمػ.9)

 ( طمقار ُمع اًمديمتقر هوش طمقل اًم٘مرآن، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.4)
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 ‘ايعؿ١ُ ٚعًِ زضٍٛ اهلل 

يـ يذهٌقن إمم »آظمر ُمـ يمالُمف: ىم٤مل هوش ذم ُمقوع   هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اعمٗمنِّ

اىمتّم٤مر قمّمٛم٦م اًمقطمل قمغم اعم٤ًمئؾ اًمديٜمٞم٦م اًمٌحت٦م، ُمثؾ: صٗم٤مت اهلل، واحلٞم٤مة سمٕمد اعمقت، 

وأؾمس اًمٕم٤ٌمدة، وأُم٤م ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛم٤ًمئؾ هذا اًمٕم٤ممل واعمجتٛمع اإلٟم٤ًمين ومٞمٛمٙمـ ًمٚمخٓم٠م 

يـ، ومٚمٞمس ُمـ اًميوري أن يٙمقن ُم٤م أن يتٓمرق إمم اًمقطمل ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ه١مٓء اعمٗمنِّ 

ذيمره اًم٘مرآن ُمـ اًمقىم٤مئع اًمت٤مرخيٞم٦م وؾم٤مئر إدي٤من واعمقوققم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م صحٞمح٤ًم، ودًمٞمؾ 

ه١مٓء اعمٗمنيـ أن هذا اًمٜمقع ُمـ إظمٓم٤مء ذم اًم٘مرآن ٓ ي١مصمر ؾمٚم٤ًٌم قمغم ٟمٌقة اًمٜمٌل؛ ٕٟمف 

وُمقاوم٘م٤ًم ًمٚمٖمتف. أُم٤م أٟم٤م إٟمام ٟمزل ُمٜمًجاًم ُمع اعمًتقى اًمٗمٙمري اًم٤ًمئد ذم اعمجتٛمع آٟمذاك، 

وم٠مذه٥م إمم رأي آظمر، طمٞم٨م ٓ أشمّمقر أن اًمٜمٌل ىمد شمٙمٚمؿ سمٚمٖم٦م ىمقُمف ُمع أٟمف يتٛمتع سمٕمٚمقم 

وُمٕم٤مرف خمتٚمٗم٦م، وإٟمام يم٤من اًمٜمٌل ُم١مُمٜم٤ًم سمام ي٘مقل طم٘مٞم٘م٦م، ومٙم٤مٟم٧م شمٚمؽ هل ًمٖمتف، ويم٤من 

اًمٗمٙمر ومٙمره، وٓ أشمّمقر أن قمٚمٛمف سمِم٠من إرض واًمٙمقن وشمٙمقيـ اإلٟم٤ًمن أيمثر ُمـ 

سيـ ًمف؛ وم٢من اًمٕمٚمؿ اًمذي وصٚم٧م إًمٞمف اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م طم٤مًمٞم٤ًم مل يٙمـ ًمٚمٜمٌل قمٚمؿ سمف، وهذا اعمٕم٤م

 .شٓ ي١مصمر قمغم اًمٜمٌّقة ؾمٚم٤ًٌم؛ ٕٟمف إٟمام يم٤من ٟمٌٞم٤ًم، ومل يٙمـ قم٤معم٤ًم أو ُم١مرظم٤مً 

 وهٜم٤م قمدة إؿمٙم٤مٓت قمغم هذا اًمٙمالم ُمـ اًمديمتقر هوش: 

قن إمم وضمقد اخلٓم٠م ذم ـ إن ُم٤م ذيمره ُمـ وضمقد اًمٙمثػم ُمـ اعمٗمنيـ اًمذيـ يذه9ٌ

اًمقطمل يمذسم٦م يمٌػمة؛ وم٢من سملم أيديٜم٤م ُمئ٤مت اعمقؾمققم٤مت اًمتٗمًػمي٦م ُمـ يمال اًمٗمري٘ملم، ىمدياًم 

 وطمديث٤ًم، وًمٞمس ومٞمٝم٤م أّي أصمر عم٤م ادقم٤مه اًمديمتقر هوش.

ـ إن اًمديمتقر هوش مل ي٘مؿ أي دًمٞمؾ قمغم دقمقاه اًمتل ىم٤مل ومٞمٝم٤م: إن قمٚمؿ اًمٜمٌل مل 4

 ه، واًمتل يم٤مٟم٧م ؾم٤مئدة سملم قمرب اجل٤مهٚمٞم٦م.يٙمـ ًمٞمزيد قمغم ُمًتقى قمٚمقم قمٍم

ـ مل يٕمؽمف أطمد سم٤مًمٙمٗمرة، ُمـ أُمث٤مل: يمنوي، اعم٘مٚمِّد ًمٚمٛمًتنمىملم وأذٟم٤مهبؿ، 1

                                                 
 ( طمقار ُمع اًمديمتقر هوش طمقل اًم٘مرآن، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.9)
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ٗملم ُمـ اعمٍميلم، اًمذيـ قمزومقا قمغم ٟمٗمس اًمٜمٖمٛم٦م  وُمثؾ: زقمٞمؿ اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م، وسمٕمض اعمث٘مَّ

رًا، ومل يٕمتؼموهؿ ُمـ اعمٗمنِّ   يـ. اًمتل أظمذ اًمديمتقر هوش يٕمزف قمٚمٞمٝم٤م ُم١مظمَّ

ـ إن ُم٤م ىم٤مًمف اًمديمتقر هوش ًمٞمس هق يمالُمف، وإٟمام هق اؾمتٜم٤ًمخ عم٤م ؾمٌ٘مف إًمٞمف 7

ُمـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ، ُمتَّٝماًم اًم٘مرآن سم٢مٟمٙم٤مر  11يمنوي، سمٕمد حتٚمٞمٚمف اخل٤مـمئ قمـ أي٦م 

سمامذا يٛمٙمٜمٜم٤م شمٗمًػم ذًمؽ؟! جي٥م قمغم ه١مٓء إُم٤م إٟمٙم٤مر أن »يمروي٦م إرض، طمٞم٨م ىم٤مل: 

ر شمٙمقن هذه أي٦م وأُمث٤مهل٤م ُمـ ا ًم٘مرآن؛ أو جي٥م قمٚمٞمٝمؿ إٟمٙم٤مر يمروي٦م إرض، واًمتٜمٙمُّ

جلٛمٞمع إدًم٦م اًمٌدهيٞم٦م ذم إصم٤ٌمت يمروي٦م إرض؛ أو أن يذهٌقا إمم شمٕمّٛمد اًمٜمٌل ًمٚمٙمذب. 

وُم٤م ٟمٕمرومف ٟمحـ أٟمف ٓ يّمّح رٌء ُمـ ذًمؽ، ومٝمذه أي٦م ىمرآٟمٞم٦م، يمام أن إرض يمروي٦م، 

س اإلؾمالم مل يٙمذب. وسمذًمؽ ٟمتقصؾ إمم طم٘مٞم٘م٦م ُمٗم٤مده٤م أن اًمٜمٌل ىمد حتدث  وإن ُم١مؾمِّ

ؾ إًمٞمف اًمٕمٚمؿ ذم قمٍمه  . شسمحدود ُمٕمٚمقُم٤مشمف، طمٞم٨م يم٤من يٕمٚمؿ ُمـ إُمقر ُم٤م شمقصَّ

يٌدو أن اًمذي أوىمع اًمديمتقر هوش هق اًمذي أوىمع اًمٙمنوي وُمـ ًمّػ ًمّٗمف،  

ومحٞم٨م قمجزوا قمـ اًمتقصؾ إمم شمٗمًػم دىمٞمؼ وصحٞمح ًمٌٕمض آي٤مت اًم٘مرآن مل يًٛمح هلؿ 

ٕمجزهؿ، واًمٚمجقء إمم أظمذ اًمٕمٚمؿ ُمـ أهٚمف، ومامًمقا إمم اًمتٗمًػم همرورهؿ أن يٕمؽمومقا سم

 سم٤مًمرأي، طمتك أّدى هبؿ ذًمؽ إمم إٟمٙم٤مر ؾماموي٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

ُم٤م ُمٕمٜمك هذه آٟمت٘م٤مئٞم٦م ذم اًم٘مقل سم٢مُمٙم٤من اخلٓم٠م قمغم اًمٜمٌل، طمٞم٨م يٗمرق سملم ُم٤م خيؼم  ـ1

اعم٤ًمئؾ اعمٚمٛمقؾم٦م وم٘مد  سمف اًمٜمٌل قمام وراء اًمٓمٌٞمٕم٦م واًمٖمٞم٥م، ومٞمٙمقن ُمّمٞم٤ًٌم ًمٚمقاىمع؛ وأُم٤م ذم

 جي٤مٟم٥م احل٘مٞم٘م٦م واًمقاىمع؟

ًم٘مد وصػ اًم٘مرآن قمٚمؿ اًمٜمٌل سم٠مٟمف أومْمؾ اًمٜمٕمؿ اإلهلٞم٦م قمٚمٞمف، طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـ1

َْٔؽ ﴿ َِ َٚن َؾْوُؾ اهللِ َظ ـَ ُؿ َو َِ ًْ ـْ َت ُُ ْ َت َْ َؽ َمٚ  َّ َِّ َٜ َوَظ َّ ُْ َْٔؽ افَُِتَٚب َواحِل َِ َوَإَٔزَل اهللُ َظ

 (.991)اًمٜم٤ًمء:  ﴾َظئِامً 

                                                 
(9)www.hasrav//info...  
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هٜم٤مك قمنمات اعمقارد اًمداًم٦م قمغم اإلقمج٤مز اًمٕمٚمٛمل ذم اًم٘مرآن، واًمتل أذقمـ هب٤م  ـ4

طمتك اعمٜمّمٗمقن ُمـ اعمًتنمىملم، طمٞم٨م سطمقا سم٠من ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مرآن يٗمقق اًمٕمٚمؿ اًمذي 

يم٤من ُمٕمرووم٤ًم ذم قمٍم اًمٜمٌّقة، شم٘مقل اعمًتنمىم٦م آيٓم٤مًمٞم٦م )ًمقرا ومٞمِم٤م وم٤مهمٚمػمي(، إؾمت٤مذة 

٤مب اعمًٚمٛملم اًمًاموي ٟمٛمقذج ًمإلقمج٤مز...؛ إذ يمٞمػ يٙمقن إن يمت»ذم ضم٤مُمٕم٦م ٟم٤مسمؾ: 

، وهق رضمؾ أُّمل، وُمع ذًمؽ ٟمجد ومٞمف ُمـ اًمٙمٜمقز واًمذظم٤مئر اًمٕمٚمٛمٞم٦م ‘ُم١مًمٗمف هق حمٛمد

. هذا وىمد أًمٗم٧م اًمٙمثػم شاًمتل شمٗمقق ُمًتقى أذيمك اًمرضم٤مل واًمٗمالؾمٗم٦م واًم٤ًمؾم٦م واعم٘مٜمٜملم

، ًمٚمِمٞمخ شدود اإلقمج٤مزطم»ُمـ اًمٙمت٥م ذم اإلقمج٤مز اًمٕمٚمٛمل ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، وُمـ سمٞمٜمٝم٤م: 

 ، ًمٚمديمتقر رو٤مئل أصٗمٝم٤مين. شاإلقمج٤مز اًمٕمٚمٛمل ذم اًم٘مرآن»اًمًٌح٤مين؛ و

إن اًمقطمل مل يٙمِمػ قمـ احل٘م٤مئؼ اعمجٝمقًم٦م ُمـ ـمريؼ اًم٘مرآن ومح٥ًم، سمؾ ىمد  ـ 1 

وأسمٜم٤مءه ×  فمٝمر ذًمؽ طمتك ذم أظم٤ٌمر اًمٜمٌل وذم أطم٤مديثف وُم٤م قمٚمَّٛمف اإلُم٤مم قمكم

ًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدي٦م. إن ُمـ همػم اًمٕمدل اًمتٜمٙمر هلذه اعمٕمّمقُملم، ومٔمٝمر ذم هن٩م اًمٌالهم٦م وا

احل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمقاردة ذم هذه اًمٙمت٥م، وآقمتذار قمـ ذًمؽ سم٠من حمٛمدًا إٟمام يم٤من ٟمٌٞم٤ًم، ومل 

 . يٙمـ قم٤معم٤مً 

وًمق شمدسمر اًمديمتقر هوش ذم اًم٘مرآن ًمقىمػ قمغم هذه اًمٌدهي٦م اًمتل أيمده٤م اًم٘مرآن سمٕمد  

ـّ قم ٚمٞمٝمؿ سمٕمٚمؿ يمثػم، وُمٜمٝم٤م ُم٤م ىم٤مًمف شمٕم٤ممم سمِم٠من ٟمٌّٞمف ذيمر إٟمٌٞم٤مء، وأٟمف شمٕم٤ممم ىمد ُم

قنَ ﴿×:  يٕم٘مقب ُّ َِ ًْ ِس ٓ َي َثَر افَّْٚ ـْ َـّ َأ
َُْٚه َوَفُِ ّْ َِّ ٍؿ دَِّٚ َظ ِْ ُف َفُذو ِظ َّٕ )يقؾمػ:  ﴾َوإِ

َّٕ ﴿×:  (؛ وقمـ اخلي11 َُْٚه ِمـ فَُّد ّْ َِّ ٚ َوَظ َٕ ـْ ِظِْد ًٜ ِم َُْْٔٚه َرْْحَ ٚ آَت َٕ ٌَِٚد ـْ ِظ ٌْدًا مِّ ِْامً َظ  ﴾ٚ ِظ

ـ ﴿×:  (؛ وقمـ اًمٜمٌل داود11)اًمٙمٝمػ:  ؿ مِّ ُُ ْؿ فُِتْحِهَْ ُُ ٌُقٍس فَّ َٜ َف ًَ َُْٚه َصْْ ّْ َِّ َوَظ

ْؾ َإُٔتْؿ َصٚـُِرونَ  َٓ ْؿ َؾ ُُ ِْٖش  (.11)إٟمٌٞم٤مء:  ﴾َب

إذ  إن يمقن اًمٜمٌل قم٤معم٤ًم سمٛمًتقى قمٚمقم قمٍمه ي٘متيض أن يٙمقن ٟمٌٞم٤ًم ًمٕمٍمه وم٘مط؛ ـ9 

                                                 
 ( اًمًٌح٤مين، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.9)
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ٟمٌٞم٤ًم جلٛمٞمع اًمٜم٤مس ذم مجٞمع اًمٕمّمقر، ويمٞمػ يٙمقن ه٤مدي٤ًم  يمٞمػ يٙمقن ًمف طمٞمٜمٝم٤م أن يٙمقن

 عمـ هق أقمٚمؿ ُمٜمف، وًمق ذم أي٤مت اًمتٙمقيٜمٞم٦م؟!

طمقن سمذًمؽ ظمقوم٤ًم، ومٞمتٙمٚمٛمقن   يٌدو أن اًم٤ًمدة يريدون إٟمٙم٤مر اًمٜمٌّقة، وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يٍمِّ

سمٙمالم ٓ شمٙمقن ٟمتٞمجتف إٓ إٟمٙم٤مر اًمٜمٌقة. وه١مٓء إُم٤م جيٝمٚمقن اًمت٤مريخ واًمرواي٤مت 

رة سملم اًمٗمري٘ملم(، أو أهنؿ يتٙمٚمٛمقن هبذا اًمٙمالم رهمؿ قمٚمٛمٝمؿ سمٌٓمالٟمف؛ ـمٚم٤ًٌم )اعمتقاشم

ٚ ﴿ًمٚمِمٝمرة وطم٥ّم اًمٔمٝمقر، ومٞمٙمقٟمقن سمذًمؽ ُمّمداىم٤ًم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  َٓ َْْت ََ ْٔ ٚ َواْشَت َوَجَحُدوا ِِّبَ

ـَ  ِدي ًِ ٍْ ُٜ ادُ ٌَ
َٚن َظٚؿِ ـَ َْٔػ  ـَ ّقًا َؾُٕٚيْر  ُِ اًم َوُظ ِْ ْؿ ُط ُٓ ًُ ٍُ  (.97)اًمٜمٛمؾ:  ﴾َإٔ

  

 ايراتٞ ٚايعسقٞ يف ايدٜٔ 

إن اقمت٤ٌمر اًم٘مرآن سمنمي٤ًم يًّٝمؾ »ىم٤مل اًمديمتقر هوش ذم ُمقوٍع آظمر ُمـ طمقاره:  

قمٛمٚمٞم٦م اًمتٛمٞمٞمز سملم ضمقاٟمٌف اًمذاشمٞم٦م واًمٕمروٞم٦م، ومٌٕمض اعم٤ًمئؾ اًمديٜمٞم٦م ىمد شمٙمقٟم٧م قمغم ٟمحق 

شم٤مرخيل وصم٘م٤مذم، ومل يٕمد هل٤م ُمقوققمٞم٦م ذم اًمٕمٍم اًمراهـ، وهذا إُمر يّمدق قمغم 

ت اجلًدي٦م اعمذيمقرة ذم اًم٘مرآن، ومٚمق يم٤من اًمٜمٌل يٕمٞمش ذم سمٞمئ٦م أظمرى عم٤م ؿمٖمٚم٧م اًمٕم٘مقسم٤م

هذه اًمٕم٘مقسم٤مت طمّٞمزًا ُمـ رؾم٤مًمتف اًمديٜمٞم٦م، وقمغم اعمًٚمٛملم اعمٕم٤مسيـ أن يٕمٛمٚمقا قمغم شمرمج٦م 

اًم٘مرآن ووم٘م٤ًم عم٘متْمٞم٤مت اًمزُمـ؛ طمٞم٨م سم٤مإلُمٙم٤من اًمٕمثقر قمغم ُمثٍؾ آظمر حيٛمؾ ٟمٗمس اًمروح 

٦م إُمث٤مل ُمـ ًمٖم٦م إمم أظمرى، طمٞم٨م ٓ شمتؿ شمرمجتٝم٤م طمرومٞم٤ًم، وإٟمام واعمٕمٜمك، وهذا ؿمٌٞمٌف سمؽممج

 .ششمٌحثقن قمـ ُمثؾ آظمر حيٛمؾ ٟمٗمس اًمروح واعمٕمٜمك واعمْمٛمقن

وىمد اطمتقى هذا اًمٙمالم قمغم ُمٖم٤مًمٓم٤مت وإؿمٙم٤مٓت يمثػمة، إن ًم٥ّم يمالم هوش 

سمًط اًمتجرسم٦م »يٕمقد إمم سمح٨م اًمذايت واًمٕمريض ذم اًمديـ اًمذي حتدث قمٜمف ذم يمت٤مب 

، وىمد حتدث ذم ُم٘م٤مًم٦م )اًمذايت واًمٕمريض ذم إدي٤من( ُمـ هذا اًمٙمت٤مب ذم مخ٦ًم شٌقي٦ماًمٜم

                                                 
 اًمديمتقر هوش طمقل اًم٘مرآن، ٟم٘ماًل قمـ إذاقم٦م زُم٤مٟم٦م( طمقار ُمع 9)
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ُم٘م٤مُم٤مت؛ شمٕمرض ذم اعم٘م٤مم إول إمم سمح٨م ُم٤مهٞم٦م اًمذايت واًمٕمريض؛ وذم اعم٘م٤مم اًمث٤مين 

حتدث قمـ اًمتٗم٤موت سملم ضمقهر اًمديـ وأصداومف ُمع سمٞم٤من اًم٘منم واًمٚم٥م أو اًمنميٕم٦م 

اًمث٤مًم٨م قمـ اًمٕمروٞم٤مت ذم اعمثٜمقي؛ وذم اعم٘م٤مم اًمراسمع  واًمٓمري٘م٦م واحل٘مٞم٘م٦م؛ وحتدث ذم اعم٘م٤مم

ؾمٕمك إمم اًمت٠مؾمٞمس ًمٚمٛمقازيـ اًمتل يتؿ هب٤م اًمتٗمريؼ سملم اًمذايت واًمٕمريض ذم اًمديـ؛ وأُم٤م ذم 

اعم٘م٤مم اخل٤مُمس وم٘مد قمدد اًمذاشمٞم٤مت واًمٕمروٞم٤مت ذم اإلؾمالم،ومٛمـ قمروٞم٤مت اًمديـ قمرسمٞم٦م 

اعمًتٕمٛمٚم٦م ذم اًم٘مرآن، إًمٗم٤مظ  ًمٖم٦م اإلؾمالم، وصم٘م٤موم٦م اًم٘مرآن، وإًمٗم٤مظ همػم اًمٕمرسمٞم٦م

اعمًتٕمٛمٚم٦م ذم اًم٘مرآن واعم٠مظمقذة ُمـ أدوات احلقار اعمتداوًم٦م سملم اًمتج٤مر واًم٘مقاومؾ اًمٕمرسمٞم٦م 

آٟمذاك، واًمتّمدي٘م٤مت واًمٜمٔمري٤مت اًمقاردة ذم اًمديـ، وإؾمئٚم٦م وإضمقسم٦م اًمقاردة ذم 

ن اإلٟم٤ًمن قمٌدًا اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، واحلقادث اًمت٤مرخيٞم٦م اًمقاردة ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م؛ وأُم٤م يمق

هلل، وأن اًمًٕم٤مدة إظمروي٦م هل أهؿ هدف حلٞم٤مة اإلٟم٤ًمن وأظمالق اًمديـ، وطمٗمظ اًمديـ 

 . واًمٕم٘مؾ واًمٜمًؾ واعم٤مل واًمروح، ومٝمل ُمـ ذاشمٞم٤مت اًمديـ

 وهْٚك ظدة إصُٚٓت ظذ هذا افُالم: 

يض، إن اًمديمتقر ىمد ىمدم ذم اعم٘م٤مم إول شمٕمريٗم٤ًم ٟم٤مىمّم٤ًم وظم٤مـمئ٤ًم قمـ اًمذايت واًمٕمر ـ9

وىمد أّدى سمف هذا اًمتٕمريػ اًمٜم٤مىمص إمم ؾم٤مئر اعمٖم٤مًمٓم٤مت إظمرى، ومٌدًٓ ُمـ أن ي٘مدم 

شمٕمريٗم٤ًم دىمٞم٘م٤ًم وُمٜمٓم٘مٞم٤ًم ًمٚمٕمريض ىمدم شمٕمريٗم٤ًم ٓ يِمتٛمؾ إٓ قمغم اًمٕمرض اعمٗم٤مرق دون 

اًمٕمرض اًمالزم، وسمذًمؽ ي٘مٞمؿ اًمديمتقر أدًمتف قمغم أؾم٤مٍس ُمتداٍع، يم٤مًمذي ي٘مٞمؿ سمٜمٞم٤مٟمف قمغم 

 ضمرٍف ه٤مٍر.

٠مصمر يم٤مشم٥م هذا اعم٘م٤مل سمِمخّمٞمتلم: إطمدامه٤م هٜمدي٦م؛ وإظمرى أوروسمٞم٦م. ومٗمل ًم٘مد شم ـ4

شم٘مًٞمؿ اًمديـ إمم ذايت وقمريض، أو اجلقهر واًمّمدف، شم٠مصمر سمـ )هٞمگؾ(، ذم طملم أن 

هٞمگؾ إٟمام جل٠م إمم هذا اًمت٘مًٞمؿ حلّؾ ُمٕمْمالت اعمًٞمحٞم٦م، وإن ىمٞم٤مس اإلؾمالم سم٤معمًٞمحٞم٦م 

                                                 
 .4( راضمع: ىمٌض اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م أم سمًٓمٝم٤م، ًمٕمٌد احلًلم طمزد پٜم٤مه، جمٚم٦م اًمّم٤ٌمح، اًمٕمدد: 9)
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اإلؾمالم سمـ )ؿم٤مه وزم اهلل اًمدهٚمقي(، أطمد  سم٤مـمؾ؛ يمام شم٠مصمر ذم سمٞم٤من ُمّم٤مديؼ اًمٕمريض ذم

 ُمِم٤ميخ اًمّمقومٞم٦م ذم اهلٜمد.

 وأُم٤م إؿمٙم٤مٓت اعم٘م٤مم اخل٤مُمس ومٙمثػمة ضمدًا، وُمٜمٝم٤م: ـ1

إن اعمقارد اًمتل قمّده٤م ُمـ اًمذايت واًمٕمريض ًمٞم٧ًم ؾمقى ادقم٤مءات مل يدقمٛمٝم٤م  ـأ 

 سمدًمٞمؾ، وىمد شم٠مصمر ومٞمٝم٤م سمِم٤مه وزم اهلل اًمدهٚمقي.

اًمٕمريض ذم اإلؾمالم وم٢من اًمٕمرسمٞم٦م ذم اإلؾمالم، ب ـ وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م وضمقد اًمذايت و

واؾمتٕمامل إًمٗم٤مظ اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘مرآن، ُمـ اًمذاشمٞم٤مت اًمتل ىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م اإلقمج٤مز اًم٘مرآين، وٓ 

يٛمٙمـ قمّده٤م ُمـ اًمٕمروٞم٤مت، وًمق أٟمٜم٤م طمذومٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ صم٘م٤موم٦م اًم٘مرآن واًمرواي٤مت وم٢من 

، وًمـ يٌ٘مك هٜم٤مك ُمـ ذايت ذم اعمْم٤مُملم واعمٗم٤مهٞمؿ سمدوره٤م ؾمتتٖمػم وشمٜم٘مٚم٥م رأؾم٤ًم قمغم قم٘م٥م

 اًمديـ.

واًمٕمجٞم٥م أن اًمديمتقر ذم سمٞم٤من اًمذايت ذم سم٤مب اًمٕم٘م٤مئد يٜمٔمر إمم اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمًٚمٌٞم٦م،  ـج 

ومٞمٕمد )اإلٟم٤ًمن ًمٞمس إهل٤ًم( ُمـ اًمذاشمٞم٤مت، وٓ يتٕمرض إمم ُم٠ًمًم٦م وضمقد اهلل، وأٟمف واطمد 

اًمروح، وطمٙمٞمؿ وه٤مد وُم٤م إمم ذًمؽ، ويٙمتٗمل سمحٗمظ اًمديـ واًمٕم٘مؾ واًمٜمًؾ واعم٤مل و

 ! ويٕمده٤م ُمـ اًمذاشمٞم٤مت ذم اًمديـ، وًمٙمٜمف ٓ يقوح أي ديـ

وهٜم٤م حيؼ ًمٜم٤م أن ٟمت٤ًمءل: ًمق أٟمٜم٤م طمذومٜم٤م اًمتقطمٞمد وؾم٤مئر اًمّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م وأسمح٤مث 

اعمٕم٤مد واًمٜمٌقة ومجٞمع ومروع اًمديـ وإظمالق واًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت ومام اًمذي ؾمٞمٌ٘مك ًمٜم٤م 

 ُمـ اًمديـ؟!

  

 ؟دٜٔ ايسََٚٞا ٖٞ سكٝك١ ْعس١ٜ دالٍ اي 

ذيمر اًمديمتقر هوش ذم هذا احلقار أن اعمقًمقي يرى إُمٙم٤من اخلٓم٠م قمغم اًم٘مرآن، طمٞم٨م  

                                                 
 ( راضمع: ىمٌض اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م أو سمًٓمٝم٤م، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.9)
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، وُمٕمٜمك ذًمؽ أن شاًم٘مرآن ُمرآة ذهـ اًمٜمٌل»ُمـ سم٤مب اعمث٤مل ٟمجد اعمقًمقي ي٘مقل: »ىم٤مل: 

ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل وطم٤مٓشمف اعمتٖمػمة، وأوىم٤مشمف اًمًٕمٞمدة واًمٕمّمٞم٦ٌم، ُمٜمٕمٙم٦ًم ذم اًم٘مرآن؛ أُم٤م اسمـ 

ذه٥م إمم أيمثر ُمـ ذًمؽ، طمٞم٨م ىم٤مل ذم واطمد ُمـ يمتٌف: إن شمٕمدد اًمزوضم٤مت  اعمقًمقي وم٘مد

إٟمام أضمٞمز ذم اًم٘مرآن ٕن اًمٜمٌل يم٤من حي٥ّم اًمٜم٤ًمء، وهلذا اًم٥ًٌم أسم٤مح ٕشم٤ٌمقمف اًمزواج ُمـ 

 .شأرسمع ٟم٤ًمء!

وهذا اًمٙمالم سمٕمٞمد قمـ احل٘مٞم٘م٦م ضمّدًا، إُمر اًمذي أصم٤مر اؾمتٖمراب اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء.  

وم٢من أطمد اعمٕم٤مسيـ ُمـ اًم٤ٌمطمثلم ذم اًمِم١مون اًم٘مرآٟمٞم٦م، واعم٤ًممهلم ذم وُمـ سم٤مب اعمث٤مل: 

، ىم٤مل، ُمًتٜمدًا إمم قمدة ىمّم٤مئد ُمـ أؿمٕم٤مر اعمقًمقي: شاًم٘مرآن واعمثٜمقي»شمدويـ يمت٤مب 

وأُم٤م ُمقٟٓم٤م ضمالل اًمديـ اًمٕم٤مرف اًمٙمٌػم واعمٗمٙمر اًمٕمٔمٞمؿ ومٝمق ُمـ أؿمد اًمِمٕمراء واًمٕمروم٤مء »

٘م٤مدًا سم٤مًم٘مرآن...، ومام هذا اًمٌٝمت٤من اًمذي يٜم٥ًم إمم هذا واعمٗمٙمريـ اإليراٟمٞملم اعمًٚمٛملم اقمت

 .شاًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمالق ذم اًمٕمروم٤من اإلؾمالُمل؟

إن إًمّم٤مق اًمتٝمؿ ؾمٝمؾ، وًمٙمـ إصم٤ٌمهت٤م »وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمًٌح٤مين ذم هذا اخلّمقص:  

صٕم٥م وقمًػم، ومٗمل أي سمٞم٧م ُمـ أؿمٕم٤مر اعمقًمقي ذيمر ُم٤م يقهؿ اًمٜمتٞمج٦م اًمتل شمقصؾ إًمٞمٝم٤م 

لم هٜم٤مك ُمئ٤مت إسمٞم٤مت اًمِمٕمري٦م اعمقضمقدة ذم ديقان اعمقًمقي اًمديمتقر هوش؟ هذا ذم طم

 .، صمؿ ؾم٤مق قمدة أُمثٚم٦م قمغم ذًمؽشاًمتل شمث٧ٌم قمٙمس هذا آؾمتٜمت٤مج

  

 ايسبط اخلاط٧ بني بػس١ٜ ايكسإٓ ٚسدٚث٘ 

ُمـ اًمٌحقث اًمتل شمٓمرق إًمٞمٝم٤م اًمديمتقر هوش سمح٨م ىمدم اًم٘مرآن وطمدوصمف، طمٞم٨م  

ن آقمت٘م٤مد سمٙمقن اًم٘مرآن ٟمت٤مج سمنمي، وهق إ»أراد رسمط هذا اًمٌح٨م سمٛمدقم٤مه، وم٘م٤مل: 

                                                 
 قمٌد اًمٙمريؿ هوش طمقل اًم٘مرآن، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. ( طمقار ُمع اًمديمتقر9)

 ( اًم٘مرآن واعمثٜمقي، شمدويـ: ؾمٞم٤مُمؽ خمت٤مري وهب٤مء اًمديـ ظمرُمِم٤مهل.4)

 ( ُم٘م٤مل اًمًٌح٤مين ذم اًمرد قمغم هوش، سمٕمٜمقان )إومٙم٤مر اجل٤مهٚمٞم٦م ذم إـم٤مر إدب اعمٕم٤مس(.1)
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 .شُمٕمّرض ًمٚمخٓم٠م سم٤مًم٘مّقة، وهذا ُم٤م ٟمجده ذم قم٘م٤مئد اعمٕمتزًم٦م شمٚمقحي٤مً 

وهذا اًمرسمط قمجٞم٥م ًمٚمٖم٤مي٦م، طمتك ىم٤مل إؾمت٤مذ رو٤م حمٛمدي: إن آقمت٘م٤مد سمخٚمؼ  

اًم٘مرآن وقمدم ىمدُمف، واًمٜمزاع اًمذي اطمتدم ذم هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمث٤مين سملم اًمٕمدًمٞم٦م )اًمِمٞمٕم٦م 

٦م( واجلؼمي٦م )إؿم٤مقمرة(، ٓ رسمط ًمف سمام ىم٤مًمف هوش ُمـ يمقن اًم٘مرآن خمٚمقىم٤ًم ًمٚمٜمٌل واعمٕمتزًم

، وم٘مد ذه٥م إؿم٤مقمرة إمم اًم٘مقل سم٠من اًم٘مرآن قمٚمؿ اهلل، وأن قمٚمؿ اهلل هق أطمد ‘حمٛمد

اًم٘مدُم٤مء اًمثامٟمٞم٦م، وًمذًمؽ ىم٤مًمقا سم٘مدم اًم٘مرآن، ذم طملم أن اًمٕمدًمٞم٦م ي١مُمٜمقن سم٠من اًم٘مرآن يمالم 

ػم ىمديؿ، وأن اهلل ىمد ظمٚم٘مف يمام ظمٚمؼ ؾم٤مئر اعمخٚمقىم٤مت احل٤مدصم٦م اهلل، إٓ أٟمف طم٤مدث وهم

 إظمرى، وىمد اظمتٚمٓم٧م إُمقر قمغم اًمديمتقر هوش، أو أٟمف شمٕمٛمد اعمٖم٤مًمٓم٦م. 

وأظمػمًا ٟمختؿ هذا اًمٌح٨م سمٙمالم اًمٗم٘مٞمف واعمتٙمٚمؿ اًم٤ٌمرز اًمِمٞمخ اًمًٌح٤مين، ذم رده قمغم  

ٟم٘مراوٝمؿ وقمدم سم٘م٤مء إن اعمٕمتزًم٦م، رهمؿ ا»هذا اعمقوع ُمـ يمالم اًمديمتقر هوش: 

ؿمخّمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م سم٤مرزة ُمٜمٝمؿ، إٓ أن يمتٌٝمؿ سمٛمتٜم٤مول اجلٛمٞمع، وطم٤مؿم٤م هذه اًمٗمرىم٦م أن شم٘مقل 

 .‘سمخٚمؼ اًم٘مرآن، سمٛمٕمٜمك يمقٟمف ُمـ صٜمع اًمٜمٌل

إٟمام شمؿ ـمرطمٝم٤م ٕول ُمرة ذم اًم٘مرن اهلجري  ـُمقرد اًمٌح٨م  ـوأؾم٤مؾم٤ًم وم٢من هذه اعم٠ًمًم٦م  

ٞم٨م أصم٤مروا ُم٠ًمًم٦م يمقن اًم٘مرآن طمديث٤ًم أو اًمث٤مين ُمـ ىمٌؾ اًمٜمّم٤مرى ذم اًمٌالط اًمٕم٤ٌمد، طم

ىمدياًم؟ ومذه٧ٌم مج٤مقم٦م إمم ىمدُمف؛ سمٞمٜمام ذه٧ٌم مج٤مقم٦م أظمرى إمم طمدوصمف؛ وم٘م٤مل اعمحّدصمقن 

سم٘مدم اًم٘مرآن؛ وىم٤مل اعمٕمتزًم٦م سمحدوصمف؛ إذ ٓ ىمديؿ سم٤مًمذات ؾمقى اهلل، ومجٞمع ُم٤م ؾمقاه 

ث، وإذا ىم٤مًمقا طم٤مدث، وُمٜمٝم٤م: اًم٘مرآن؛ ٕٟمف ومٕمؾ اهلل، وومٕمٚمف ٓ خيرج ُمـ دائرة احلدو

سمٙمقٟمف خمٚمقىم٤ًم ومٌٛمٕمٜمك أٟمف خمٚمقق هلل، ٓ أٟمف خمتٚمؼ، وأٟمف ُمـ صٜمع سمٜم٤مت أومٙم٤مر اًمٜمٌل، 

وًمذًمؽ أّست رواي٤مشمٜم٤م قمغم قمدم وصػ اًم٘مرآن سم٤مًم٘مدم أو احلدوث؛ عم٤م ذم اًم٘مدم ُمـ 

ؿم٤مئ٦ٌم اًمنمك؛ وعم٤م ذم وصٗمف سمٙمقٟمف خمٚمقىم٤ًم ُمـ حمذور إؾم٤مءة آؾمتٗم٤مدة واًمذه٤مب إمم 

 ‘ف ُمـ صٜمع اًمٜمٌل، وًمذًمؽ يم٤من اعمنميمقن ذم قمٍم رؾمقل اهللاظمتالىمف وأٟم

ِٜ أِخَرِة إِْن َهَذا إِّٓ اْختاِلٌق ﴿يًتخدُمقن هذا اًمتٕمٌػم، وي٘مقًمقن:  َِّ َذا يِف ادِ َْٚ ِِّبَ ًْ
ِّ  ﴾َمٚ َش

 (.4)ص: 





 

 

 

 

 

 

 ايتٗاٟٚ ٚايطكٛط

ّٛزات املػًٛط١ عٔ ايٛسٞ  أش١َ ايتؿ
 

 

 !!ٖرٙ ْتا٥ر عدّ تٗرٜب ايٓؿظ

، وىمد ؾمٛمٕمتف ُمـ ًم٤ًمن اًمِمٝمٞمد ُمرشم٣م ‘ًمـ أٟمًك طمدي٨م اًمٜمٌل إيمرم 

ؽ»وهق ي٘مقل:  ،& اعمٓمٝمري ًِّ  .شىمّمؿ فمٝمري رضمالن: قم٤ممل ُمتٝمتؽ؛ وضم٤مهؾ ُمتٜم

وُم٤م أروع ُم٤م ىم٤مًمف قمٚمامء إظمالق، ُمـ أن اًمٕمٚمؿ إذا مل ي٘مؽمن سمتٝمذي٥م اًمٜمٗمس أوم٣م إمم  

ه٤م يرى اًمٕم٤ممل ٟمٗمًف ُمٕمّمقُم٤ًم ُمـ اخلٓم٠م، وسمذًمؽ يًٛمح ًمٜمٗمًف أن ي٠ميت سمام اًمٕمج٥م، وقمٜمد

ِؿ إِّٓ َؿِِٔالً ﴿يتٜم٤مىمض ُمع اًمديـ، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ِْ ًِ ـ اف   (.11)اإلهاء:  ﴾َوَمٚ أوتُِٔتؿ مِّ

وىمد شم١مدي هذه اًمٔمٚمٛم٦م سم٤مًمٕم٤ممل إمم ٟم٦ًٌم رأيف اخل٤مـمئ إمم اًمديـ، مم٤م يٕمتؼم سمٕمٞمد  

 ، ومْماًل قمـ قم٤ممل ُمتٛمّرس.اًمّمدور قمـ ـم٤مًم٥م ُمٌتدئ

                                                 
 سم٤مطم٨م ذم جم٤مل اًمٗمٙمر اًمديٜمل اعمٕم٤مس. (9)
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إن اًمقطمل )إهل٤مم(، وهق اًمتجرسم٦م اًمتل »ىم٤مل اًمديمتقر هوش ذم ُمقوع ُمـ طمقاره:  

خيقوٝم٤م اًمِمٕمراء واًمٕمروم٤مء، وإن يم٤من اًمٜمٌل خيقوٝم٤م سمدرضم٦م أرومع وأؾمٛمك. ذم اًمٕمٍم 

اعمتٓمقر يٛمٙمٜمٜم٤م ومٝمؿ اًمقطمل ُمـ ظمالل آؾمتٕم٤مرة اًمِمٕمري٦م، يمام ىم٤مل أطمد اًمٗمالؾمٗم٦م 

ل أؾمٛمك درضم٤مت اًمِمٕمر. إن اًمِمٕمر أداة ُمٕمرومٞم٦م ختتٚمػ ذم وفمٞمٗمتٝم٤م قمـ اعمًٚمٛملم: اًمقطم

اًمٕمٚمؿ واًمٗمٚمًٗم٦م، وم٤مًمِم٤مقمر يتّمقر أن ُمّمدرًا ظم٤مرضمٞم٤ًم يٚمٝمٛمف، وإن اًمِم٤مقمري٦م اؾمتٕمداد 

وىمرحي٦م، ُمثؾ اًمقطمل مت٤مُم٤ًم، ومٞمٛمٙمـ ًمٚمِم٤مقمر أن يٗمتح آوم٤مىم٤ًم ضمديدة أُم٤مم اًمٜم٤مس، وأن يرهيؿ 

 اًمٕم٤ممل ُمـ زاوي٦م أظمرى...

اًمت٘مٚمٞمدي٦م مل يٙمـ اًمٜمٌل ؾمقى وؾمٞمٚم٦م، طمٞم٨م ي١مدي إمم اًمٜم٤مس ُم٤م ي٠مشمٞمف سمف  ـمٌ٘م٤ًم ًمٚمرواي٦م

ضمؼميؾ، وًمٙمٜمٜمل أرى أن اًمٜمٌل يم٤من ًمف دور حمقري ذم ظمٚمؼ اًم٘مرآن. وإن آؾمتٕم٤مرة 

أن ىمقة  ـُمثؾ اًمِم٤مقمر مت٤مُم٤ًم  ـاًمِمٕمري٦م شم٤ًمقمد قمغم شمقوٞمح هذه احل٘مٞم٘م٦م، وم٤مًمٜمٌل حيّس 

مجٞمع إطمقال ي٘مقم سمٙمؾ رء...، إٓ أن  ظم٤مرضمٞم٦م شمًتحقذ قمٚمٞمف، وًمٙمٜمف ذم اًمقاىمع وذم

اًمٜمٌل ظم٤مًمؼ ًمٚمقطمل سمِمٙمؾ آظمر، وم٤مًمذي حيّمؾ قمٚمٞمف ُمـ اهلل هق ُمْمٛمقن اًمقطمل، وًمٙمـ 

هذا اًمقطمل ٓ يٛمٙمـ سمٞم٤مٟمف ًمٚمٜم٤مس سمذًمؽ اعمْمٛمقن؛ ٕٟمف يٗمقق ُمًتقى ومٝمٛمٝمؿ، سمؾ هق 

ومقق ُمًتقى اًمٙمٚمامت، ومٝمذا اًمقطمل وم٤مىمد ًمٚمّمقرة، وقمغم اًمٜمٌل أن يّمقهمف ذم إـم٤مر 

ري؛ ًمٞمجٕمٚمف ذم ُمتٜم٤مول ومٝمؿ اجلٛمٞمع، ومٞم٘مقم يمام يٗمٕمؾ اًمِم٤مقمر سمّمٞم٤مهم٦م هذا اإلهل٤مم صق

سم٠مدواشمف اًمٚمٖمقي٦م وأؾمٚمقسمف اخل٤مص، وُم٤م يتقومر ًمف ُمـ قمٚمؿ وصم٘م٤موم٦م. يمام أن ًمِمخّمٞمتف دورًا 

ُمٝماًم ذم صٞم٤مهم٦م هذا اًمٜمص، ويمذًمؽ ؾمػمشمف وطمٞم٤مشمف، سمام ذم ذًمؽ واًمده، وواًمدشمف، 

ٞم٦م، وًمق ىمرأشمؿ اًم٘مرآن شمِمٕمرون أن اًمٜمٌل أطمٞم٤مٟم٤ًم وُمراطمؾ ص٤ٌمه، وطمتك طم٤مٓشمف اًمروطم

يٙمقن ذم ىمٛم٦م اجلذل واًمٗمّم٤مطم٦م، سمٞمٜمام يٙمقن ذم أطمٞم٤من أظمرى ُمٗمٕماًم سم٤معمٚمؾ، ودمده قم٤مدي٤ًم 

ذم يمالُمف، ومجٞمع ذًمؽ ىمد شمرك شم٠مصمػمه قمغم اًمٜمّص اًم٘مرآين، وهذه هل اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٌنمي٦م 

 .شاًمت٤مُم٦م ُمـ اًمقطمل
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١ّٓ  تٓاقض َكٛي١ ضسٚؽ  َع ايهتاب ٚايط

وذم ُمٕمرض ُمٜم٤مىمِم٦م هذه اًمٙمٚمامت جي٥م اًم٘مقل: إٟمف ُم٤م ُمـ ؿمؽ ذم أن اًمٜمٌل حمٛمد  

طمٌٞمٌل، »: ‘اعمّمٓمٗمك هق رؾمقل اهلل، طمٞم٨م ضم٤مء ذم طمدي٨م ىمدد سمٕمد أن ظمٚمؼ اًمٜمٌل

ي٤م »، وأسح ُمـ ذًمؽ احلدي٨م اًم٘مدد أظمر، واًمذي ي٘مقل: شأٟم٧م اعمريد، وأٟم٧م اعمراد

 .شحمٛمد، ًمقٓك ُم٤م ظمٚم٘م٧م إومالك

، ‘ًمتذيمػم سم٠من اًمٗم٤مرق سملم اًمٜمٌل حمٛمد وؾم٤مئر اخلٚمؼ يٙمٛمـ ذم اصٓمٗم٤مئفويٜمٌٖمل ا 

ْؿ إَِفٌف ﴿: ‘طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم قمغم ًم٤ًمٟمف ُُ اَم إَِِلُ َّٕ ْؿ ُيقَحك إَِلَّ َأ ُُ ُِ ثْ ٚ َبَؼٌ مِّ َٕ اَم َأ َّٕ ُؿْؾ إِ

ـُ إِّٓ َبَؼٌ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  :(991)اًمٙمٝمػ:  ﴾َواِحٌد  ْح َّٕ ْؿ إِن  ُٓ ُِ ْؿ ُرُش ْٝ َِلُ ْؿ  َؿَٚف ُُ ُِ ْث مِّ

َىٍٚن إِّٓ بِِْ٘ذِن اهللِ ِْ ًُ ؿ بِ ُُ َٔ
ْٖتِ َّٕ َٚن َفَْٚ َأن  ـَ ٌَِٚدِه َوَمٚ  ـْ ِظ ُـّ َظَذ َمـ َيَنٚء ِم ُّ َـّ اهللَ َي

 ﴾َوَفُِ

 .(99)إسمراهٞمؿ: 

ىمد اضمت٤ٌمه اهلل سم٤مًمرؾم٤مًم٦م واًمقطمل  ‘و يًتٗم٤مد ُمـ هذه أي٤مت أن اًمٜمٌل حمٛمد

وأقمغم درضم٦م ُمـ أُملم اًمقطمل ضمؼميؾ، وًمذًمؽ  اإلهلل. وٓ ؿمؽ ذم أٟمف أؾمٛمك ُم٘م٤مُم٤مً 

ٚ ﴿ختٚمَّػ قمٜمف ذم أصمٜم٤مء اعمٕمراج، ًمٞمقاصؾ اًمٜمٌل ُمًػمشمف ُمٜمٗمردًا، وذم ذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َٕ ُثؿَّ َد

َٕك  *َؾَتَدػَّ  َٚن َؿَٚب َؿْقَشْغِ أو َأْد َُ ٌِْدِه َمٚ أوَحك  *َؾ َْٖوَحك إَِػ َظ اُد َمٚ  *َؾ َٗ ٍُ َذَب اف ـَ َمٚ 

 . (99 ـ 4 )اًمٜمجؿ: ﴾َرَأى

وهٙمذا يقاصؾ اًم٘مرآن سمٞم٤من ارشم٘م٤مء اًمٜمٌل ُمراطمؾ اًم٘مرب ُمـ اهلل، ومل يٙمـ هذا اًم٘مرب  

ٌِْدهِ ﴿إٓ ًمٕمٌقدي٦م اًمٜمٌل، طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم:  َْٖوَحك إَِػ َظ ُم٤م »، ورهمؿ ذًمؽ ي٘مقل اًمٜمٌل: ﴾َؾ

 ... شقمرومٜم٤مك طمّؼ ُمٕمرومتؽ، وُم٤م قمٌدٟم٤مك طمّؼ قم٤ٌمدشمؽ

ـِ اَِلَقى﴿اًمٜم٤مزل، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  هذا وإن يمالم اًمٜمٌل هق اًمقطمل اإلهلل  * َوَمٚ َيْىُِؼ َظ

ََُقى *إِْن ُهَق إِّٓ َوْحٌل ُيقَحك  ُف َصِديُد اف َّ َِّ (؛ يمام أٟمف ًمٞمس ؿمٕمرًا، وم٘مد 1ـ  1اًمٜمجؿ: ) ﴾َظ

ٌِغٌ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٌر َوُؿْرآٌن مُّ ـْ ٌِل فَُف إِْن ُهَق إِّٓ ِذ
َر َوَمٚ َيٌَْ ًْ َُْٚه افنِّ ّْ َِّ  (.19ٟمس: )يق ﴾َوَمٚ َظ
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وٓ ٟمِمؽ ذم أن اًمديمتقر هوش ىمد أُمٕمـ اًمٜمٔمر ُمرارًا ذم مجٞمع هذه أي٤مت وشمدسّمر 

ومٞمٝم٤م، ومرسمام يم٤مٟم٧م آراؤه اعمخ٤مًمٗم٦م هل٤م واعمتٕم٤مرو٦م ُمٕمٝم٤م ٟم٤مدم٦م قمـ اًمٕمج٥م واًمٖمرور اًمذي 

يّمٞم٥م اًمٕمٚمامء، طمٞم٨م يريمٜمقن اًم٘مرآن واًمًٜم٦م واًمٕم٘مؾ واإلمج٤مع ويرمجقن سم٤مًمٔمـ، وىمد 

َ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ِـّ إِْثؿٌ َيٚ َأهيُّ ًَْض افيَّ ِـّ إِنَّ َب ـَ افيَّ ثِرًا مِّ ـَ ٌُقا 
ـَ آَمُْقا اْجَتِْ )احلجرات:  ﴾ٚ افَِّذي

ـْ ﴿(؛ وُم٤م أروع ىمقًمف شمٕم٤ممم: 94 ُرُج ِم ًٜ ََتْ َّ
ِِ ـَ ْت  ُزَ ـَ ْؿ  ِٓ ٍِْؿ َوٓ َٔبٚئِ ـْ ِظ ؿ بِِف ِم ٚ َِلُ مَّ

ِذبًٚ  ـَ َُقُفقَن إِّٓ  ْؿ إِن َي ِٓ  (.1)اًمٙمٝمػ:  ﴾َأْؾَقاِه

وسمام أٟمف يتٛمتع سمٌٞم٤من ىمقي وم٢مٟمف يّمقغ فمٜمقٟمف ذم إـم٤مر سمٞم٤مين مجٞمؾ، يٛمٝمد ًمف ؾمٌٞمؾ اًمت٠مصمػم 

َّٕٚ إ﴿قمغم خم٤مـمٌٞمف، وًمٙمـ رهمؿ ذًمؽ قمٚمٞمف أن يتدسّمر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َر َوإِ ـْ ْفَْٚ افذِّ زَّ َٕ ـُ  ْح َٕ  ٚ َّٕ ِ 

ٚؾُِيقنَ   (.9)احلجرات:  ﴾َفُف حَلَ

  



 

 

 

 

 

 

 سٚؽأض١ً٦ َٛد١َّٗ يعبد ايهسِٜ ض
 

 

هٜم٤مك قمدة شم٤ًمؤٓت طمقل احلقارات إظمػمة سمِم٠من اًم٘مرآن، واًمتل ُمٝمدت إمم  

هؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق »شمٜمٔمػمات متّس قم٘م٤مئد ُمتجذرة وُمّمػمي٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مًم١ًمال اًم٘م٤مئؾ: 

يـ ُمـ صحٞمٗم٦م يم٤مرگزاران ذم ؟ وم٘مد ىمرأٟم٤م ذم قمدد×يمالم اهلل اًمذي ٟمزل سمف ضمؼمئٞمؾ

هـ ش ٟمٔمري٦ًم ًمٚمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ هوش، وُمٗم٤مده٤م أن 9111ؿمٝمر إؾمٗمٜمد ُمـ قم٤مم 

٦ٌّم سم٢مذن اهلل اًمذي ٓ شمً٘مط ُمـ ورىم٦م إٓ  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق صمٛمرة اًمِمجرة اعمحٛمدي٦م اًمٓمٞم

 سم٢مذٟمف وقمٚمٛمف. 

 وٓ أريد اخلقض ذم شمٗم٤مصٞمؾ ه٤مشملم اًمرؤيتلم، سمؾ أريد اًمتٕمرض إمم شم٤ًمؤٓت

 شمقوح اًمٗمقارق سمٞمٜمٝمام وٛمٜمٞم٤ًم.

 هؾ أظمٓم٠مُت ذم شمٚمخٞمص ومروٞم٦م اًمديمتقر هوش؟ ـ9

                                                 
 ذم جم٤مل دراؾم٦م شم٤مريخ اًمثقرة اإلؾمالُمٞم٦م ذم إيران.أطمد اًم٤ٌمطمثلم اًمٜم٤مؿمٓملم  (9)
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 إن يمٜم٧م أظمٓم٠مت وم٠مرضمق شمقضمٞمٝمل إمم ُمٙمٛمـ اخلٓم٠م.

ر ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم دور إريم٤من إرسمٕم٦م ذم ٟمٔم٤مم 4 ـ ُم٤مذا يٕمٜمل اًمت٠ميمٞمد اعمٙمرَّ

هؾ يٜمًجؿ اًمقضمقد )ومحٚم٦م اًمٕمرش اإلهلل( ذم )ٟمزول( و)شمٜمزيؾ( هذا اًمٙمت٤مب وآي٤مشمف؟ و

هذا اًمتٕمٌػم ُمع اًم٘مقل سم٠من اًمًاموات اًمًٌع اًمتل حتدث قمٜمٝم٤م اًم٘مرآن ُمرارًا ًمٞم٧ًم ؾمقى 

 ومروٞم٦م سمٓمٚمٞمٛمقس اًمتل أيمؾ اًمدهر قمٚمٞمٝم٤م وذب؟!

ـ أًمٞمس اًمت٠ميمٞمد قمغم شم٘مًٞمؿ اًمًاموات وإرض ذم اًم٘مرآن يث٧ٌم قمدم اٟمًج٤مُمف ُمع 1

َؼ إَ ﴿هٞمئ٦م سمٓمٚمٞمٛمقس؟ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َِ ـْ َخ َّ َذ َتِْزيالً ممِّ ًُ اَمَواِت اف ًَّ ـُ َظَذ *  ْرَض َواف ْْحَ افرَّ

ْرِش اْشَتَقى ًَ  . ﴾اف

د طمدي٨م اًم٘مرآن قمـ )اًمٕمرش( سمٕمد اًمًاموات اًمٕمغم إروٞم٦م  إمم  ـذم إىمؾ  ـأٓ ُيٛمٝمِّ

رؤي٦م شمٗمقق اًمرؤي٦م اًم٤ًمئدة؟ أٓ ٟمِم٤مهد ُمٗمٝمقُم٤ًم ُمثؾ )اًمٕمرش( و)اًمٙمرد( ذم اًم٘مرآن 

اَمَواِت َوإَْرَض ﴿إـم٤مٍر وٞمؼ: سمقوقح، سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ طمّدمه٤م ذم  ًَّ ُُّٔف اف ْرِش ـُ  .﴾َوِشَع 

ؾمقى ُمٕمٚمقُم٤مشمف اخل٤مص٦م  ـووم٘م٤ًم ًمٜمٔمريتٙمؿ  ـ ‘إذا مل يٙمـ ًمدى اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ ـ7

واًمٙمِمػ واًمِمٝمقد اًمٌنميلم ومام هق اعمًقغ واعمؼمر اًمذي ضمٕمٚمف يذه٥م إمم قمّمٛم٦م يمت٤مسمف 

ُف َفَُِتٌٚب َظِزي... ﴿ُمـ اخلٓم٠م؟ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َّٕ ـْ  *ٌز َوإِ ٌَٚضُِؾ ِمـ َبْغِ َيَدْيِف َوٓ ِم ْٖتِِٔف اف ٓ َي

ـْ َحٍُِٔؿ َْحِٔدٍ  ِف َتِْزيٌؾ مِّ ٍِ ِْ  .﴾َخ

 شم٘مقًمقن سم٠من هذا اًم٘مرآن ي٠مشمٞمف اًم٤ٌمـمؾ. ـظمالوم٤ًم ًمٍميح هذه أي٦م  ـذم طملم أٟمٙمؿ  

قمـ ىمٌح آقمتامد قمغم اًمٔمـ، وطم٨ّم  ‘أمل يتحدث اًم٘مرآن اًمذي ضم٤مء سمف اًمٜمٌل ـ 1 

ٌِْؿ ﴿غم اًمتٛمًؽ سم٤مًمٕمٚمؿ ذم يمؾ حتريم٤مشمٜم٤م؟ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ُمرارًا قم َْٔس َفَؽ بِِف ِظ ُػ َمٚ فَ َْ َوٓ َت

وًٓ  ُٗ ًْ َٚن َظُْْف َم ـَ ؾُّ أوفئَِؽ  ـُ اَد  َٗ ٍُ ٌََكَ َواف َع َواف ّْ ًَّ  . ﴾إِنَّ اف

وم٢مذا يم٤من إُمر يمذًمؽ يمٞمػ ختغم اًمٜمٌل ٟمٗمًف قمـ هذه اًم٘م٤مقمدة، واشمٌع ٟمٔمري٦م مل يٙمـ ًمف  

 قمٚمؿ هب٤م؟

أّي ُمٜمٓمؼ اؾمتٜمد إًمٞمف اًمٜمٌل ذم ىمقًمف سم٠من ُمٞمزة هذا اًمٙمت٤مب قمـ همػمه شمٙمٛمـ ذم ظمٚمّقه ـ 1
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َِغَ ﴿ُمـ مجٞمع أٟمقاع اًمِمؽ واًمري٥م؟ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
تَّ ُّ ِْ َٛ ؾِِٔف ُهًدى فِّ  .﴾َذفَِؽ افَُِتُٚب ٓ َرْي

ذم طملم أن ٟمٔمري٦م هوش شمث٧ٌم أن اًم٘مرآن ُمِمحقن سم٤مًمري٥م، وم٠مّي يمت٤مب يٛمٙمـ  

؟ أٓ يّمح ذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمت٤مب ومقق ُمًتقى اًمٌنم؟ أٓ ﴾َٛ ؾِٔفِ ٓ َريْ ﴿وصٗمف سم٠مٟمف 

شمدل ُمٗمردة )ذًمؽ(، واإلؿم٤مرة ًمٚمٌٕمٞمد، قمغم ُمًتقي٤مت أظمرى هلذا اًمٙمت٤مب ٓ زًمٜم٤م 

ٟمجٝمٚمٝم٤م؟ أٓ جيدر سمٜم٤م، سمدًٓ ُمـ اهت٤مم اًمٜمٌل سم٤مًمٙمذب، أن ٟمتٝمؿ أٟمٗمًٜم٤م سمٕمدم اًمتٕمٛمؼ ذم 

سمدًٓ ُمـ شم٠مويؾ »قًمقي ُمرارًا سم٘مقًمف: اعمًتقي٤مت اًمًاموي٦م هلذا اًمٙمت٤مب؟ أمل يٜمّمحٜم٤م اعم

 ؟ شاًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ٟمحق ظم٤مـمئ جيدر سمٜم٤م شم٠مويؾ أٟمٗمًٜم٤م

ًَئِؿَ ﴿ُم٤م هق ُمٗمٝمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـ 4 ْرآَن اف َُ ـَ ادََثٚيِن َواف ًًٌْٚ مِّ ْد آَتََْْٔٚك َش ََ أٓ ؟ ﴾َوَف

٤م اًمٙمثػم يٛمٙمـ سف ُمثؾ هذه أي٤مت إمم ُمًتقي٤مت هذا اًمٙمت٤مب، واًمتل وردت ذم سمٞم٤مهن

فم٤مهره أٟمٞمؼ، »ُمـ اًمرواي٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سمٌٓمقن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ُمـ ىمٌٞمؾ: ىمقل اإلُم٤مم: 

 ؟شوسم٤مـمٜمف قمٛمٞمؼ

ويمٞمػ وصؾ سمٜم٤م إُمر إمم هذه اًمًٓمحٞم٦م، سمحٞم٨م ٓ ٟمجد شمٗمًػمًا ًمٚمًاموات اًمقاردة 

 ذم أدسمٞم٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ؾمقى هذه اًم٘منمة اخل٤مرضمٞم٦م؟ وُم٤م هق دور اًمٕم٘مؾ واًمتدسمر؟ 

 حمدودًا ذم ؿمخّمٞم٦م حمٛمد سمـ قمٌد اهللإذا  ـ 1
ٍ
، وأن اًم٘مرآن هق ‘رأيٜم٤م يمؾ رء

صمٛمرة شمٚمؽ اًمِمجرة اًمٓمٞم٦ٌم، ُمع اإلسار قمغم ٟمٗمل إسمٕم٤مد اإلهلٞم٦م، وم٠مي ومرق يٙمقن سملم 

اًمٜمٌل وهمػمه ُمـ إوًمٞم٤مء اًمذي صدرت قمٜمٝمؿ يمٚمامت هل هم٤مي٦م ذم اًمٕمروم٤من اإلهلل، ُمـ 

رم إظمالق، اًمتل هل سم٠ممجٕمٝم٤م صمامر ىمٌٞمؾ: هن٩م اًمٌالهم٦م، ودقم٤مء قمروم٦م، ودقم٤مء ُمٙم٤م

 صدرت قمـ أؿمج٤مر ـمّٞم٦ٌم؟ 

ـ ًمق همْمْمٜم٤م اًمٓمرف قمـ اًمٗم٤مرق إؾم٤مد سملم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمٜمّمقص 9

اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م، اًمتل يٕمؼّم قمٜمٝم٤م سم٤مًم٘مرآن اًمّم٤مقمد، واٟمت٘مٚمٜم٤م إمم هذا اًم١ًمال: ُم٤م هق اًمٗمرق سملم 

سملم يمؾ ُم٤م يّمدر ُمـ صمامر قمـ  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م؟ وُم٤م هق اعمٕمٞم٤مر ذم اًمتٗمريؼ

شمٚمؽ اًمِمجرة اًمٓمٞم٦ٌم، ُمع أٟمف ًمٞمس هٜم٤مك ُمـ جم٤مل ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٦م سملم احلدي٨م اًمٜمٌقي واًم٘مرآن 
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اًمٙمريؿ، ٓ ذم اعمًتقى إديب وٓ ذم اعمحتقى، وهؾ هٜم٤مك ُمـ ؾم٥ٌم ُمٕم٘مقل يدقمق اًمٜمٌل 

دي٤ًٌم أو إمم اًمتخكم قمـ أؾمٚمقسمف اًم٘مرآين رهمؿ متٙمٜمف ُمٜمف ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من؟ وهؾ ٟمٕمرف أ

ٗم٤مشمف؟ وهؾ  ومٞمٚمًقوم٤ًم أو قم٤مروم٤ًم أو ص٤مطم٥م أؾمٚمقٍب يتخغم قمـ أؾمٚمقسمف اخل٤مص ذم ُم١مًمَّ

 شمِمٕمر ؾمامطمتؽ هبذه آزدواضمٞم٦م ذم ٟمٗمًؽ.

أي ُمٜمٓمؼ جيٞمز ًمٜمٌل ُمـ أٟمٌٞم٤مء اهلل أن ي٘مقل: ظُمتَِٛم٧ْم يب اًمٜمٌّقة؟ ُمع أٟمف يٕمؽمف سم٠مٟمف  ـ91

خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمٕمٚمؿ وإظمالق؟ أقمتذر ُمـ  سمنم، ومٚمق ىمٚمٜم٤م سمٕمدم إهلٞم٦م اًم٘مرآن أٓ يٕمد هذه آدقم٤مء

ؾم٤مطم٦م اًمٜمٌّقة قمـ مت٤مدي اًم٘مٚمؿ ذم ـمرح ُمثؾ هذه اًمت٤ًمؤٓت اوٓمرارًا، وإؾم٤مءة إدب 

 إيمراه٤ًم.

أٓ شمدل اًمرواي٤مت اعمتقاشمرة ُمـ ىمٌؾ اًمٗمري٘ملم سم٘مٓمٕمٞم٦م اًمقطمل قمغم طم٘مٞم٘م٦م أن  ـ99

آي٤مشمف ُمتك ؿم٤مء  اًم٘مرآن ُمـ واٍد آظمر، ومل يٙمـ سم٢مُمٙم٤من حمٛمد سمـ قمٌد اهلل أن ي٠ميت سمٌٕمض

 ذًمؽ.

وذم هذا اعمج٤مل أيمتٗمل سم٤مإلؿم٤مرة إمم اًمٗم٤مرق سملم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمرواي٤مت اعمتقاشمرة وُم٤م  

قمٛمد إمم آؾمتٜم٤مد إًمٞمف ُمرارًا ُمـ طمدي٨م )شم٠مسمػم اًمٜمخؾ( اعمختٚمؼ، واًمذي يتٝمؿ سمف اًمٜمٌل 

ؿ أن اًم٘مرآن زورًا وهبت٤مٟم٤ًم، طمٞم٨م يٜم٥ًم إمم اًمٜمٌل أٟمف شمٗمّقه ذات يقم سم٠مُمر ٓ قمٚمؿ ًمف سمف، رهم

ِْؿٌ ﴿ي٘مقل:  َْٔس فََؽ بِِف ِظ ُػ َمٚ َف َْ ، إُمر اًمذي شمرك شم٠مصمػمات ؾمٚمٌٞم٦م قمغم طمٞم٤مة أهؾ ﴾َوٓ َت

اعمديٜم٦م اىمتّم٤مدي٤ًم، أيّمّح اًمٚمجقء ذم اؾمتحداث اًمٜمٔمري٤مت واًمٗمروٞم٤مت إمم ُمثؾ هذه 

 ؟!شضم٤مُمع اًمِمٓمحٞم٤مت»آٟمت٘م٤مئٞم٦م، اًمتل يٛمٙمـ أن ٟمجٛمٕمٝم٤م ذم ُمّمٜمَّػ يٛمٙمـ شمًٛمٞمتف سمـ 

، وقمؼمَّ قمـ اٟم٘مٓم٤مع اًمقطمل سم٠مٟمف ‘ًمرطمٞمؾ اًمٜمٌل×  ًم٘مد شم٠مّوه اإلُم٤مم قمكم ـ94

وم٤مضمٕم٦م ٓ شم٘م٤مس هب٤م وم٤مضمٕم٦م أظمرى، وهذا ُم٤م ٓ يٜمًجؿ ُمع ٟمٔمري٦م شمٍّم قمغم ٟمٗمل ؾماموي٦م 

 اًم٘مرآن.

هٜم٤مك رواي٤مت شمقاشمرت ذم يمت٥م اًمٗمري٘ملم طمقل قمرض اًم٘مرآن قمغم رؾمقل اهلل  ـ91 

قم ذم يمؾ رُمْم٤من سمٕمرض اًم٘مرآن قمغم ُمرة واطمدة ذم يمؾ ؾمٜم٦م، طمٞم٨م يم٤من ضمؼمئٞمؾ ي٘م
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اًمٜمٌل، وظم٤مّص٦م ذم اًمًٜم٦م إظمػمة ُمـ طمٞم٤مة اًمٜمٌل، طمٞم٨م شمٙمرر اًمٕمرض ومٞمٝم٤م ُمرشملم، وم٘مد 

يم٤من اًمٜمٌل ذم يمؾ رُمْم٤من يٕمتٙمػ ذم اعمًجد قمنمة أي٤مم، وأُم٤م ذم قم٤مُمف إظمػم وم٘مد 

شمْم٤مقمٗم٧م ُمدة آقمتٙم٤مف، وىمد سملم اًمٜمٌل أّن ؾم٥ٌم ذًمؽ هق قمرض اًمٙمت٤مب قمٚمٞمف ُمرشملم، 

، وسمذًمؽ وم٘مد شم٠ميمد اًمٜمٌل ُمـ دٟمق أضمٚمف. إّن هذه اًمرواي٤مت × ًمؽ سم٠مُمر ُمـ ضمؼمئٞمؾوذ

 ُمـ اًمٙمثرة سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ اًمتِمٙمٞمؽ ذم صحتٝم٤م.

يمٞمػ يٛمٙمـ ذم وقء ٟمٔمري٦م هوش شمٗمًػم أي٤مت اًمتل حتذر اًمٜمٌل ُمـ اًمتٗمّرد  ـ 97

ٕم٤ممم: واًمتّنع، وشم٠مُمره سم٤مٟمتٔم٤مر اًمقطمل طمتك يٙمتٛمؾ ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف، ُمـ ىمٌٞمؾ: ىمقًمف شم

َجَؾ بِِف ﴿ ًْ َؽ فَِت َٕ ٚ ًَ
ْك بِِف فِ رِّ ُف * ٓ ُُتَ َٕ ُف َوُؿْرآ ًَ َْْٔٚ ََجْ َِ ُف  *إِنَّ َظ َٕ ٌِْع ُؿْرآ ُٚه َؾٚتَّ َٕ ُثؿَّ إِنَّ  *َؾَِ٘ذا َؿَرْأ

فُ  َٕ َٚٔ َْْٔٚ َب َِ ُٔفُ ﴿؛ وىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴾َظ َْٔؽ َوْح َٙ إَِف َْ ٌِْؾ َأن ُي ْرآِن ِمـ َؿ َُ َجْؾ بِٚف ًْ  .﴾َوٓ َت

طم٦م اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ هوش، قمٜمدُم٤م ؾُمئٚمتؿ ذات يقم: هؾ إن اًمديمتقر ؾمام 

رسمام »هوش يٜمٙمر ٟمزول اًم٘مرآن ُمـ قمٜمد اهلل، وي٘مقل سم٠مٟمف يمالم حمٛمد؟ أضمٌتؿ ىم٤مئٚملم: 

. وصٚم٧ُم إمم ذروة شيم٤من ىم٤مئؾ ذًمؽ أراد اعمزاح، أو أن ًمف هم٤مي٤مت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م أو ؿمخّمٞم٦م

أشمقىمع أٟمف ؾمٞمٌدد آظمر اًمِمٙمقك ذم هذا اًمٗمرح، وؾم٤مرقم٧ُم إمم ىمراءة احلقار اًمذي يمٜم٧م 

اعمج٤مل، وًمٙمٜمٜمل ومقضمئ٧م سم٠من هذا احلقار يّم٥ّم ذم هذا اإلٟمٙم٤مر أيمثر ُمـ ذي ىمٌؾ، 

وم٠مقمدت ىمراءشمف ُمرارًا وشمٙمرارًا قمّٚمٜمل أطمّمؾ قمغم سم٤مرىم٦م أُمؾ، وًمٙمـ دون ضمدوى. 

واؾمتٕمٜم٧م سمٌٕمض إصدىم٤مء اًمذيـ شمقىمَّٕم٧م أن يٙمقن قمٜمدهؿ احلؾ إذا يم٤من ؾم٥ٌم اعمِمٙمٚم٦م 

ح زم اًمتٜم٤مىمض سملم إٟمٙم٤مرك اًمٍميح يٕمقد  إمم هم٤ٌمئل، وًمٙمٜمٜمل مل أضمد ومٞمٝمؿ ُمـ يقوِّ

 ًمًاموي٦م اًم٘مرآن وٟمٗمٞمؽ اًم٘م٤مـمع ٕن شمٙمقن ممَـّ يذه٥م إمم إٟمٙم٤مر اًم٘مرآن.

عم٤مذا »ؾمامطم٦م اًمديمتقر هوش، إٟمؽ إذ دمّرد ىمٚمٛمؽ ُمـ همٛمده، وشم٘مقل هم٤مو٤ًٌم:  

، شمٍّم ذم اًمقىم٧م شر آقمت٤ٌمريٍّمون قمغم اهت٤مُمل، وٓ ي٠مظمذون إٟمٙم٤مري هلذه اًمتٝمٛم٦م سمٜمٔم

ح ذم طمقارك ُمع ُم٤ميٙمؾ هقسمٜمغ، ىم٤مئاًل:  أُم٤م أٟم٤م وم٠مذه٥م إمم رأي آظمر، طمٞم٨م »ٟمٗمًف، وشمٍمِّ

ٓ أشمّمقر أن اًمٜمٌل ىمد شمٙمٚمؿ سمٚمٖم٦م ىمقُمف ُمع اٟمف يتٛمتع سمٕمٚمقم وُمٕم٤مرف خمتٚمٗم٦م، وإٟمام يم٤من 
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شمّمقر أن اًمٜمٌل ُم١مُمٜم٤ًم سمام ي٘مقل طم٘مٞم٘م٦م، ومٙم٤مٟم٧م شمٚمؽ هل ًمٖمتف، ويم٤من اًمٗمٙمر ومٙمره، وٓ أ

قمٚمٛمف سمِم٠من إرض واًمٙمقن وشمٙمقيـ اإلٟم٤ًمن أيمثر ُمـ قمٚمؿ اعمٕم٤مسيـ ًمف؛ وم٢من اًمٕمٚمؿ 

اًمذي وصٚم٧م إًمٞمف اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م طم٤مًمٞم٤ًم مل يٙمـ ًمٚمٜمٌل قمٚمؿ سمف، وهذا ٓ ي١مصمر قمغم اًمٜمٌّقة ؾمٚم٤ًٌم؛ 

 .شٕٟمف إٟمام يم٤من ٟمٌٞم٤ًم، ومل يٙمـ قم٤معم٤ًم أو ُم١مرظم٤مً 

ٙمـ ذم قمٚمٛمف أومْمؾ ممـ قم٤مسه ُمـ أسمٜم٤مء إن اًمٜمٌل مل ي»أظمل اًمٕمزيز، أٓ يٕمّد ىمقًمؽ: 

شمِمٙمٞمٙم٤ًم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ؟ وهؾ هذا هق رأيؽ ذم ضمؼمئٞمؾ واطمد محٚم٦م اًمٕمرش  شاجل٤مهٚمٞم٦م

 إرسمٕم٦م أيْم٤ًم؟

إٟمام شم٘مدُم٧ُم هبذه اًمت٤ًمؤٓت راضمٞم٤ًم احلّمقل قمغم إضم٤مسم٤مت شمزيح اًمِمٙمقك اًمتل شم٘مّض  

دًا ىمقًمف شمٕم٤ممم َْٚ﴿: ُمْمجٕمل، وأدقمق ذم اخلت٤مم ُمردِّ ُِقبَِْٚ ؽِ ... َربَّ ْؾ يِف ُؿ ًَ ـَ  الا َوٓ َِتْ ِذي َِّ فِّ

 .﴾آَمُْقا

  



 

 

 

 

 

 

 ْعس١ٜ بػس١ٜ ايٛسٞ ٚايكسإٓ

 ؾهس٠ بٛذ١ٜ َسؾٛق١
 

 

 ضسٚؽ َٚؿازق١ ايطسٚسات ٚاملطت٣ٛ ايعًُٞ

ٗمٝمقُم٦م سمِمٙمؾ ضمٞمد، ويٌدو ُمٜمذ ؾمٜمقات واًمديمتقر هوش يردد أُمقرًا ُمٌٝمٛم٦م وهمػم ُم

 أن إومٙم٤مر اًمتل يٓمرطمٝم٤م سمِم٠من اإلؾمالم ضمديدة، ومل يًٌ٘مف إًمٞمٝم٤م همػمه.

إن ُم٤م يثػم دهِمتل هق أن اعمًتقى اًمٕمٚمٛمل ًمنوش أيمؼم ُمـ أن يتقّرط ذم ؾمقء ومٝمؿ 

طمقل هذه اعم٤ًمئؾ، يم٤مًمٌح٨م ذم ظمٚمؼ اًم٘مرآن، واًمذي سمحثف اعمًٚمٛمقن ُمٜمذ اًم٘مدم، إٓ أن 

ئ٤ًم آظمر، طمٞم٨م يم٤من اًمٙمالم يدور طمقل اًم٘مرآن، وهؾ هق خمٚمقق أؾم٤مس اعمقوقع يم٤من ؿمٞم

هلل أو هق أززم؟ ورواي٤مشمٜم٤م اعمروي٦م قمـ أئٛمتٜم٤م^ شم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ُمـ ىمٌؾ اهلل، وأُم٤م 

يمقٟمف ُمـ صٜمع اًمٜمٌل ومٝمق سمدهيل اًمٌٓمالن، وىمد أىمٞمٛم٧م ًمذًمؽ أدًم٦م واوح٦م ذم قمٚمؿ 

                                                 
 وأٟمديِمف إؾمالُمل( ًمٚمدراؾم٤مت وإسمح٤مث. ومرهٜمگسم٤مطم٨م ذم ُم١مؾم٦ًم ) (9)
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 اًمٙمالم، وًم٧ًم سمقارد اًمتٕمرض هل٤م هٜم٤م.

م سمِمٙمؾ ُمٜمٓم٘مل أُمٙمـ اًمت٤ًمؤل قمـ اٟمٕمٙم٤مؾم٤مشمف اعمٜمٓم٘مٞم٦م، وأُم٤م إذا إذا شمؿ سمٞم٤من اًمٙمال

أـمٚمؼ اًمٙمالم قمغم قمقاهٜمف، وُمـ دون أن يّم٥ّم ذم إـم٤مر قمٚمٛمل، ومٚمـ يٛمٙمـ اًمتٙمٝمـ 

سم٤مٟمٕمٙم٤مؾم٤مشمف إٓ ُمـ ىمٌؾ اعمتٙمٚمؿ ٟمٗمًف، وأُم٤م ًمق شم٤مسمع ؿمخص هذه إىمقال ُمٜمٓم٘مٞم٤ًم وم٢من 

ج ُمـ اإلؾمالم، سمؾ وُمـ يمؾ إُمر يٜمتٝمل سمف إمم إٟمٙم٤مر طمجٞم٦م اًمقطمل واًمٜمٌقة، واخلرو

ديـ. وٟمحـ ٟم٘مٓمع سم٠مٟمف ٓ يريد اًمقصقل إمم هذه اًمٜمت٤مئ٩م، وقمغم ُمًتقى ُمٕمرومتل وم٘مد يم٤من 

 ؿمخّم٤ًم ُمتديٜم٤ًم. 

 

  بعض ايعكا٥د ايباط١ً ْتٝذ١ ُبعد ْؿطٞ

حيدث أطمٞم٤مٟم٤ًم ـ يمٜمتٞمج٦م ًمٌٕمض اعمِم٤ميمؾ واًمٙمقارث ـ أن خيتؾ آشمزان اًمذهٜمل. وىمد 

اجل٤مُمٕم٤مت وإؾم٤مشمذة اًمٙم٤ٌمر، ُمـ ذًمؽ أن أطمد إؾم٤مشمذة ؿمٝمدٟم٤م ًمذًمؽ أُمثٚم٦م سملم ـمالب 

اعمحؽمُملم واعمتديٜملم، واًمذي يم٤من قمغم درضم٦م قمٚمٛمٞم٦م ومريدة، وم٘مد اسمٜمف ذم طم٤مدصم٦م ؾمػم، ومٌ٘مل 

ًمٗمؽمة ـمقيٚم٦م ذم ساع ٟمٗمز، أدى سمف إمم اًمتِمٙمٞمؽ ذم قمدل اهلل ورمحتف اًمقاؾمٕم٦م، ومٚمؿ 

ٞم٦م ٟمٗمًٞم٦م وقم٤مـمٗمٞم٦م، وسمٕمد ُميض شمٙمـ آراؤه ُمٜمٓم٘مٞم٦م، وًمٙمٜمٝم٤م شمٕمقد ذم ضمذوره٤م إمم ظمٚمٗم

ومؽمة ـ وسم٥ًٌم ُم٤م يتٛمتع سمف ُمـ إيامن ىمٚمٌل وشمقاوع ذم ُمراضمٕم٦م قمٚمامء اًمديـ ـ ختّٚمص ُمـ 

 ؿمٙمقيمف، وقم٤مد أيمثر أيامٟم٤ًم ُمـ ذي ىمٌؾ، طمتك أضمد ذم ٟمٗمز رهم٦ٌم ذم آىمتداء سمّمالشمف.

  

  تأثس ضسٚؽ بايبٛذ١ٜ

قمـ اًمديـ واعمٕمٜمقي٤مت سمٕمد أن ذاىم٧م اعمجتٛمٕم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م ويالت اإلحل٤مد واًمٌٕمد 

يمثرت اًمتٞم٤مرات اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م اعمٜمٌث٘م٦م قمـ اًمٌقذي٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمدي٤مٟم٤مت اًم٘مديٛم٦م إظمرى، 

وسمدأ اًمٖمرسمٞمقن سم٤مًمٕمقدة إمم أطمْم٤من اًمديـ، وىمد أسمدى اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ ُمٞماًل ٟمحق اًم٘مراءة 

اجلديدة قمـ اًمٌقذي٦م، طمٞم٨م ٓ وضمقد ومٞمٝم٤م ًمالقمت٘م٤مد سم٤مهلل واًمقطمل واًمٜمٌقة، ويتٚمخص 
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ر ذم اإلٟم٤ًمن، وأن سم٢مُمٙم٤من يمّؾ ؿمخص أن يٙمقن )سمقذا(، وأن سمٚمقغ ىمٛم٦م اعمٕمٜمقي٦م إُم

واًمروطمٞم٦م يٕمقد إمم دمرسم٦م إٟم٤ًمٟمٞم٦م حمْم٦م، وأن اإلٟم٤ًمن إٟمام يّمؾ إمم اًمٜمقر واًمققمل 

 اعمٕمٜمقي ُمـ ىمٌؾ ٟمٗمًف، وًمٞمس ُمـ ىمٌؾ طم٘مٞم٘م٦م أىمقى وأومْمؾ وراء ؿمخّمٞمتف اًم٤ٌمـمٜم٦م. 

تٝم٤م ُمـ أن شمٗمتح ًمٜمٗمًٝم٤م ُمٜمٗمذًا إمم احلْم٤مرة إن اخلّمٞمّم٦م اًم٤ٌمرزة ًمٚمٌقذي٦م، واًمتل ُمٙمٜم

اًمٖمرسمٞم٦م، هل حمقري٦م اإلٟم٤ًمن، ويٌدو أن هٜم٤مك ذم إيران ُمـ أظمذ يٌدي ُمٞماًل ٟمحق هذه 

آدم٤مه، وذم هذا آدم٤مه يٜمٌثؼ اًمٕمروم٤من ُمـ ٟمٗمس اإلٟم٤ًمن، ومٝمق يمؾ رء، وًمٞمس اهلل اًمذي 

 هق إول وأظمر واًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ.

إن هذا اإلهل٤مم يٜمٌثؼ ُمـ ٟمٗمس اًمٜمٌل، وإن »ُمف اًم٘م٤مئؾ: ًم٧ًم أدري ُم٤م هق ُمٜمِم٠م يمال

، وًمٙمـ هٜم٤مك شمِم٤مسمف يمٌػم سمٞمٜمف وسملم إومٙم٤مر اًمٌقذي٦م شٟمٗمس يمؾ ومرٍد هل ٟمٗمس إهلٞم٦م

واًمٌقذي٦م احلديث٦م. إن اإلؾمالم يرى ًمإلٟم٤ًمن روطم٤ًم إهلٞم٦م متٙمٜمف ـ ُمـ ظمالل اإليامن 

هلل إمم أصٚمف. وذم هذه اًمٕمقدة واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ـ ُمـ إقم٤مدة هذه اًمٜمٗمح٦م اإلهلٞم٦م واًمٜمقر اإل

يٖمدو اإلٟم٤ًمن ُمرآة ٕٟمقار احلؼ، وي١مُمـ سمٕمدُمٞمتف، ويرى يمّؾ اًمقضمقد هلل، ويرى ٟمٗمًف 

 ُمـ اهلل، سمام ذم 
ٍ
ُمٖمٛمقرًا سمٕمٚمٛمف وٟمقره ورمحتف وىمدرشمف اًمالُمتٜم٤مهٞم٦م، ويدرك أن يمؾ رء

 ذًمؽ وضمقد اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف، وي٘مّر سمٕمٌقديتف اعمٓمٚم٘م٦م هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

ٕمروم٤من اإلؾمالُمل أن دم٤موز اًمٜمٗمس واًمقصقل وآشمّم٤مل سم٤محل٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمٞم٤م هق يرى اًم

ـْ يتحّرر ُمـ أه هقاه ي٘مؽمب ُمـ أصؾ اًمقضمقد  اعمّمدر ًمٚمٕمٚمقم اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م، وأن يمؾ َُم

واًمٙمامل سمٛم٘مدار درضم٦م حترره، وشمزداد إدرايم٤مشمف اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م. وإن اًمٕمروم٤مء يًٛمقن هذه 

سم٤مًمٜمٌقة، وم٤مًمٜمٌّقة ُمـ اإلٟم٤ٌمء وسمٚمقغ طم٘مٞم٘م٦م  اعمدريم٤مت، اًمتل هل ٟمقع ُمـ اٟمٙمِم٤مف اًمٖمٞم٥م،

خيتٚمػ قمـ  ‘اخلؼم، وأدرك اًمٕمروم٤مء أن آٟمٙمِم٤مف اًمت٤مم اًمذي طمّمؾ قمٚمٞمف اًمٜمٌل حمٛمد

آٟمٙمِم٤مف احل٤مصؾ ًم٤ًمئر اًمٕمروم٤مء واًم٤ًمًمٙملم، وُمـ هٜم٤م ومّرىمقا سملم اًمٜمٌقة اًمتنميٕمٞم٦م، 

هق اًمٙمِمػ  ، واًم٤ًمًمٙملم، وُمٕمٞم٤مر آٟمٙمِم٤مف اإلٟم٤ٌمئل‘اًمتل خيتّص هب٤م رؾمقل اهلل

يمؾ اؾمتٜمت٤مج سم٤مـمٜمل خم٤مًمػ ًمٚمنميٕم٦م اعمحٛمدي٦م هق اؾمتٜمت٤مج »اعمحٛمدي، وُمـ هٜم٤م ىم٤مًمقا: 
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 .شؿمٞمٓم٤مين وسم٤مـمؾ

 

  ؾكدإ دع٣ٛ بػس١ٜ ايكسإٓ يالَتداد ايتازخيٞ يف املٛزٚخ اإلضالَٞ

وقمٚمٞمف ٓ يًتٜمد اًمٙمالم اعمت٘مّدم إمم أي ُمًتٜمد ذم اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل اًمٗمٙمري، يمام اٟمف 

قمٚمٛمٞم٤ًم ُمٜمٓم٘مٞم٤ًم ُمًتدًٓ يٕمتّد سمف، ُمْم٤موم٤ًم إمم اٟمف ٓ يٕمّد يمِمٗم٤ًم وؿمٝمقدًا ووم٘م٤ًم  ًمٞمس إسمداقم٤مً 

ًمٚمٛمٞمثقًمقضمٞم٤م اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م؛ وذًمؽ ٕن أسمًط ـم٤مًم٥م يٕمٚمؿ أن اهلل ىمد طمٗمظ يمت٤مسم٦م ُمـ أن شمٓم٤مًمف 

َل ﴿، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ‘يد اإلٟم٤ًمن، وًمق يم٤من ذًمؽ اإلٟم٤ًمن سمحجؿ اًمٜمٌل إيمرم قَّ ََ َوَفْق َت

ًَْض ا َْْٔٚ َب َِ ِغ  *ََٕؿِٚويِؾ َظ ِّ
َٔ ٚ ِمُْْف بِٚف َٕ ََخْذ َْٚ ِمُْْف افَقتَِغ  *َٕ ًْ َى ََ ـْ َأَحٍد  *ُثؿَّ َف ؿ مِّ ُُ َؾاَم ِمْ

ـَ   .﴾َظُْْف َحِٚجِزي

قمغم أهؾ زُم٤مٟمف ٟم٘مقل: ذم اًمٕمروم٤من  ‘وذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمتٗمقق اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٜمٌل إيمرم

٤مُم٦م، يتجرد اإلٟم٤ًمن ومٞمف ُمـ مجٞمع اًمذي يٌٚمغ آشمّم٤مل ومٞمف سم٤مهلل طمّد اًمٜمٌّقة، سمؾ وطمتك اإلُم

إهقاء اًمٜمٗمًٞم٦م، ويتحقل إمم يمتٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ اإلهلل اًمالُمتٜم٤مهل، وُم٤م قمٚمقم قمٍمٟم٤م قمـ 

اًمٙمقن إٓ سمٛم٘مدار ورىم٦م ذم حمٞمط اًمٕمٚمؿ اإلهلل. إن ضمزءًا يمٌػمًا ُمـ قمٚمقم قمٍمٟم٤م ٓ شمٕمدو 

ىمع ىمد ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف يمقهن٤م ٟمٔمري٤مت ؾمٞمث٧ٌم اعمًت٘مٌؾ سمٓمالهن٤م، وإن اعم٘مدار اعمٜمٙمِمػ ُمـ اًمقا

ذم اًمٕمٚمؿ اإلهلل، وضمرى قمغم أًمًٜم٦م اعمٕمّمقُملم^، طمٞم٨م إن قمٚمٛمٝمؿ ُمـ قمٚمؿ اهلل، 

وٟمقرهؿ ُمـ ٟمقر اهلل. إن يمالم رؾمقل اهلل وطمل، وإن يمالم اعمٕمّمقُملم ـ سمتٌع اًمٜمٌل ـ يٜمٌع 

ُمـ اًمقطمل اإلهلل، وٓ ي٘مقًمقن ؿمٞمئ٤ًم ُمـ قمٜمد أٟمٗمًٝمؿ؛ ّٕن يمؾ ُم٤م ًمٚمٕمٌد إٟمام هق ُمـ اهلل 

 وإًمٞمف.

 

 ساد١ اإلْطإ إىل ايٛسٞ ٚايٓب٠ٛ 

رهمؿ متتع اإلٟم٤ًمن سمروح إهلٞم٦م، وًمذًمؽ شمدقمقه ومٓمرشمف إمم آٟمحٞم٤مز هلل، ٟمجد أن اهلل  

ظمٚم٘مف خمت٤مرًا، وضمٕمؾ ُمـ اًمٜمٗمس اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمٕمؽميم٤ًم يتٜم٤مزقمف اعمالئٙم٦م اًمتل شمدقمقه إمم اخلػم 
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ـّ اهلل واًمِمٞمٓم٤من اًمذي يدقمقه إمم اًمنم، وىمد شمٖمٚم٥م اًمٜمٌل سمرمح٦م اهلل قمغم  اًمِمٞمٓم٤من، وىمد ُم

ُِاَمِت إَِػ ﴿هبذه اًمٜمٕمٛم٦م قمغم اًمٕم٤معملم، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ افيُّ َس ِم َْٔؽ فُِتْخِرَج افَّْٚ ـَِتٌٚب َإَٔزْفَُْٚه إَِف

، وإن آرشم٤ٌمط سم٤مًمقطمل واًمٜمٌّقة ي١مدي إمم همٚم٦ٌم اًمٕم٘مؾ وُمالك اخلػم قمغم ؿمٞمٓم٤من ﴾افُّْقرِ 

 اًمٜمٗمس.

ُمـ ظمالل اًمٚمجقء إمم إدراك ُمٕم٤مٟمٞمف اًمتل سمٞمٜمٝم٤م إن طمٌؾ اًم٘مرآن اًمذي يتؿ اًمتٛمًؽ سمف 

ح اًمٓمريؼ إمم اهلل ومح٥ًم، وإٟمام يًػم سمف ذم ذًمؽ اًمٓمريؼ ىمدُم٤ًم  أهؾ اًمٌٞم٧م^ ٓ يقوِّ

طمتك سمٚمقغ اًمٖم٤مي٦م، وإن اًمذيـ يٜمتٍمون ذم هذا اعمٕمؽمك اًمداظمكم، ويٖمدو وضمقدهؿ ُمٗمٕماًم 

الم اهلل اًمذي هق سمٜمقر اهلل وقمٚمٛمف، ؾمٞمتدومؼ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ وضمقدهؿ، ويتجغم يم

ُمٕمِمقىمٝمؿ ذم ُمرآة ىمٚمقهبؿ، وإن اًمذيـ ؿم٤مهدوا ص٤مطم٥م هذا اًمٙمالم سمٕملم ي٘مٞمٜمٝمؿ 

يدريمقن أيمثر ُمـ همػمهؿ أن هذا إٟمام هق يمالم اهلل، ويٌدأون سم٤مٟٓمتٝم٤مل ُمـ ُمٕملم ُمٕم٤مٟمٞمف 

اإلهلٞم٦م اًمالُمتٜم٤مهٞم٦م، ويِم٤مهدون ومٞمف يمؾ حلٔم٦م إـمالًم٦م ضمديدة عمحٌقهبؿ إززم، وُمـ هٜم٤م 

 .شًم٘مد دمغم اهلل ذم يمالُمف»×: قمكم ىم٤مل اإلُم٤مم

  





 

 

 

 

 

 

 َعادص األْبٝا٤ يٝطت ذٚقًا غعسًٜا!!
 

 

شمٕمقدٟم٤م ذم اًم٤ًمسمؼ أن ٟمِمٝمد شمقضمٞمف اهت٤مُم٤مت ًمٚمٜمٌل إيمرم ُمـ ىمٌؾ اًمٕم٤ممل اًمٖمريب، 

٦م، وًمٙمٜمٜم٤م ومقضمئٜم٤م ذم اعمتٛمثؾ ذم أورسم٤م واًمقٓي٤مت اعمتحدة، ُمـ ظمالل أىمالُمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم

أوٟم٦م إظمػمة سمٛم٘م٤مل يمتٌف ؿمخص إيراين، أي إٟمف يٜمتٛمل إمم ُمريمز اًمتِمٞمع واًمثقرة، يمتٌف، 

وهق ُم٘مٞمؿ ذم أُمريٙم٤م، وٟم٤مل ومٞمف ُمـ اًم٘مرآن واإلؾمالم، وىمد قمٛمد أقمداء اإلؾمالم إمم 

 شمٖمٓمٞمتف وٟمنمه قمغم ٟمٓم٤مق واؾمع.

رسم٦م ؿمٕمري٦م، وان اًمٜمٌّقة ًمٞم٧ًم وىمد ضم٤مء ذم هذا اعم٘م٤مل: إن اًم٘مرآن ٓ يٕمدو أن يٙمقن دم

ؾمقى ىمرحي٦م ؿمٕمري٦م، وىمد ص٥ّم ٟمٌل اإلؾمالم هذه اًم٘مرحي٦م ذم ىم٤مًم٥م ؿمٕمري سم٤مؾمؿ اًم٘مرآن، 

 .‘وإن اًم٘مرآن صمٛمرة أومٙم٤مر ضم٤مًم٧م ذم خمٞمٚم٦م اًمٜمٌل إيمرم

إن اًمٔمقاهر اًمدٟمٞمقي٦م شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم: إُمقر اًمٖمٞمٌٞم٦م واخل٤مرىم٦م ًمٚمٕم٤مدة؛ وإؾم٤ٌمب 

                                                 
 أطمد ُمراضمع اًمت٘مٚمٞمد ذم إيران، ًمف دراؾم٤مت وم٘مٝمٞم٦م وومٙمري٦م قمديدة. (9)
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يًتٜمد إًمٞمف إٟمٌٞم٤مء ـ يمام ٟمرى ُمـ ظمالل ُمٕم٤مضمزهؿ ـ هل  واًمٕمٚمؾ اعمتٕم٤مروم٦م، وإن ُم٤م

 إؾم٤ٌمب اإلهلٞم٦م اًمٖمٞمٌٞم٦م، وهل أضمٜمٌٞم٦م قمـ اًمذوق اًمِمٕمري. 

ـ أن اًمِمٕمراء يرشمٙمٌقن سمٕمض إظمٓم٤مء ذم أىمقاهلؿ ويمٚمامهتؿ، ذم طملم ٓ  إن إُمر اعمتٞم٘مَّ

 ٦م. وضمقد ًمألظمٓم٤مء ذم اًمٜمٌّقة، وٓ يٛمٙمـ اًمتٜمزل هب٤م إمم ُمًتقى اًمتج٤مرب اًمِمٕمري

إّن ُم٤م ىم٤مم سمف هذا اًمرضمؾ يٗمقق اإلؾم٤مءة اًمتل ىم٤مم هب٤م ؾمٚمامن رؿمدي، طمٞم٨م إن إظمػم مل 

يتج٤موز ذم إؾم٤مءشمف ؾم٥ّم اًمٜمٌل، ذم طملم أن هذا اًمرضمؾ ىمد اؾمتٝمدف أؾمس اًم٘مرآن 

واًمٜمٌّقة، طمٞم٨م ىم٤مل سمقضمقد اًمٙمثػم ُمـ إظمٓم٤مء ذم اعم٤ًمئؾ اًمتل ذيمره٤م اًمٜمٌل ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ 

 إلٟم٤ًمين.هبذه اًمدٟمٞم٤م واعمجتٛمع ا

إٟمام شمٜم٤مؾم٥م  ‘وىمد ادقمك هذا اًمرضمؾ أن اًم٘مقاٟملم اجلزائٞم٦م اًمتل ؾمٜمّٝم٤م رؾمقل اهلل

اًمٕمٍم اًمذي قم٤مش ومٞمف، وٓ شمٜمًجؿ ُمع قمٍمٟم٤م، وُمـ هٜم٤م أىمقل سم٠من هذا آدم٤مه واًمتٞم٤مر 

 اًمٗمٙمري أظمٓمر ُمـ اعمح٤موًم٦م اًمتل ىم٤مم هب٤م ؾمٚمامن رؿمدي. 

إومٙم٤مر ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ أن ىم٤مئٚمٝم٤م اعم٠ًمًم٦م إظمرى: إن اإلقمالم اًمٖمريب يًّقق هلذه   

ؿمخص إيراين، ىمد شمرقمرع ذم أطمْم٤من سمٚمد يم٤من ُمٝمدًا ًمٚمثقرة واًمتِمٞمع، وهذا ُم٤م ؾمٞمجٕمٚمٜم٤م 

 قمرو٦م ًمٕمالُم٦م آؾمتٗمٝم٤مم طمتك ُمـ ىمٌؾ اًمٕم٤ممل اًمًٜمل.

إن اًمذي حي٤مول اضمتث٤مث ضمذور اًم٘مرآن واًمٜمٌّقة قمغم هذا اًمٜمحق إٟمام هق أؾمقأ ُمـ ؾمٚمامن 

سم٤مب اًمًٝمق وضم٧ٌم ٟمّمٞمحتف وهدايتف؛ وإن يم٤من قم٤مُمدًا  رؿمدي؛ وم٢مْن يم٤من ُم٤م صدر قمٜمف ُمـ

 ومٚمٜم٤م ُمٕمف ؿم٠من آظمر.

  



 

 

 

 

 

 

 بػس١ٜ ايكسإٓ، ت١ُٗ مل ٜػٗدٖا ايتازٜذ!!
 

 

 شم٘مع اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م اعمقضمقدة سملم أيديٜم٤م قمغم ىمًٛملم خمتٚمٗملم:

ؾ )اًمٙمت٤مب اعم٘مدس سمٕمٝمديف اًمٕمتٞمؼ أُم٤م اًم٘مًؿ إول ومٞمِمتٛمؾ قمغم اًمتقراة وإٟم٤مضمٞم

واجلديد(، وًمٞم٧ًم ُمـ إٟمِم٤مء إٟمٌٞم٤مء، وإٟمام هل شم٘مريرات شم٤مرخيٞم٦م يمتٌٝم٤م أظمرون طمقل 

طمٞم٤مة إٟمٌٞم٤مء وؾمػمهؿ وأىمقاهلؿ. وإن أشم٤ٌمع هذه اًمٙمت٥م ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ٓ 

٢مٟمجٞمؾ يٕمتؼمون هذه اًمٙمت٥م وطمٞم٤ًم إهلٞم٤ًم، وإٟمام هل شم٘مريرات ًمٜمِم٤مط إٟمٌٞم٤مء وسمٕمثتٝمؿ، وم

يقطمٜم٤م يمتٌف يقطمٜم٤م، ورؾم٤مئؾ سمقًمس، اًمتل هل ضمزء ُمـ اإلٟمجٞمؾ اعم٘مدس، يمتٌٝم٤م اًمرؾمقل 

سمقًمس، وقمٚمٞمف ٓ أطمد ُمـ أشم٤ٌمع هذه إدي٤من يٕمتؼم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس يمالُم٤ًم ٟمٌقي٤ًم، وإٟمام هق 

 ، ُمثؾ: ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، وهمػمه٤م.‘سمٛمٜمزًم٦م يمت٥م اًمًػمة اًمتل يمت٧ٌم طمقل اًمٜمٌل إيمرم

                                                 
أؾمت٤مذ ضم٤مُمٕمل، وقمْمق اهلٞمئ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م ـمٝمران، ورئٞمس ىمًؿ اًمٗمٚمًٗم٦م ذم ُمٕمٝمد اًمث٘م٤موم٦م  (9)

 واًمٗمٙمر اإلؾمالُمل.



 الوحي والظاهرة القرآنية ....................................................... 741

ثؾ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واًم٘مرآن ًمٞمس يمالم اًمٜمٌل، وٓ هق قمٛمٚمٞم٦م واًم٘مًؿ أظمر يتٛم

شم٠مرخيٞم٦م يمتٌٝم٤م أظمرون يمٌٞم٤من ًمًػمة ٟمٌل اإلؾمالم، وإٟمام هق ٟمص إهلل أٟمزًمف ضمؼمائٞمؾ 

 ، ومل يٜمِمئ اًمٜمٌل أّي٤ًم ُمـ آي٤مشمف، وهذا ُم٤م أيده اًم٘مرآن ُمرارًا.‘ٟمجقُم٤ًم قمغم اًمٜمٌل إيمرم

ُمـ إدي٤من واعمذاه٥م اعمقضمقدة، وإّن اًم٘مرآن  هذا ومل يًٌؼ أن اّدقمك هذا إُمر أّي 

وطمده هق اًمٜمص اإلهلل اعمقضمقد، ىمد ّسح اًم٘مرآن سمقضمقد يمت٥م ؾماموي٦م ؾم٤مسم٘م٦م، إٓ أن 

 أشم٤ٌمع شمٚمؽ اًمدي٤مٟم٤مت ىمد قمٛمدوا إمم حتريٗمٝم٤م وإسمداهل٤م سمٙمت٤مسم٤مت ظمٓمتٝم٤م أيدهيؿ.

أطمد طمتك  إن أؾمٚمقب اًم٘مرآن ٓ يِمٌف إؿمٕم٤مر اًمٕمرسمٞم٦م سم٠مّي وضمف ُمـ اًمقضمقه، ومل يدع

أن أّن اًم٘مرآن ٟمقع ُمـ اًمِمٕمر، وطمتك ًمق أظمذٟم٤م اًمِمٕمر سمٛمٕمٜم٤مه اعمٜمٓم٘مل ومٛمع ذًمؽ ٟمجد 

 اًم٘مرآن يٕمرف ٟمٗمًف سمقصٗمف )سمره٤مٟم٤ًم( ، وًمٞمس ؿمٕمرًا، أو قمٛماًل ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ.

وًمق أظمذٟم٤م اًمِمٕمر سمٛمٕمٜم٤مه اجل٤مهكم، واقمتؼمٟم٤مه ُمـ ىمٌٞمؾ )ؾمجع اًمٙمٝم٤من(، وم٢مٟمف، وإن 

٤ٌمر اًمًقر اعمٙمٞم٦م ُمـ هذا اًمٜمقع ُمـ إؿمٕم٤مر، إٓ أن اًم٘مرآن قمٛمد أقمداء اإلؾمالم إمم اقمت

 رومض هذه اًمتٝمٛم٦م ذم اًمٙمثػم ُمـ أي٤مت. 

، ‘وقمٚمٞمف رسمام أُمٙمـ إٟمٙم٤مر اًم٘مرآن سم٤معمّرة، وًمٙمـ ٓ يٛمٙمـ اقمت٤ٌمره ُمـ إٟمِم٤مء اًمٜمٌل

أو اًمذه٤مب إمم أٟمف دمرسم٦م ؿمٕمري٦م، سمٞمٜمام ٟمجد أن ضمزءًا ُمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس هق ُمـ ٟمقع 

 ا ُم٤م يٕمؽمف سمف اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى أٟمٗمًٝمؿ.اًمِمٕمر، وهذ

ومل يّدع أطمد طمتك أن أن اًم٘مرآن ُمـ صٜمع اًمٜمٌل، وإن ُم٤م ذه٧ٌم إًمٞمف اعمٕمتزًم٦م ُمـ 

، وم٤معمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرة ُمتٗم٘مقن قمغم ‘)ظمٚمؼ اًم٘مرآن( ٓ يٕمٜمل أٟمف ُمـ إٟمِم٤مء اًمٜمٌل حمٛمد

   أن اًم٘مرآن يمالم اهلل، همػم أهنؿ خيتٚمٗمقن ذم طمدوصمف وىمدُمف.

ي٘مقًمقن: سمام أن اًم٘مرآن يمالم اهلل، ومٝمق صٗم٦م ًمف، ومال سمد أن يٙمقن ىمدياًم ُمثٚمُف؛  وم٤مٕؿم٤مقمرة

أُم٤م اعمٕمتزًم٦م وم٢مهنؿ ـ رهمؿ إيامهنؿ سم٠من اًم٘مرآن يمالم اهلل ـ ووم٘م٤ًم عم٘متْمٞم٤مت اًمزُم٤من واعمٙم٤من 

يرون أٟمف خمٚمقق وطم٤مدث، ومٝمق يم٤ًمئر اًمقضمقدات سم٤مًمرهمؿ ُمـ يمقٟمف يمالم اهلل، ومٝمق 

 طم٤مدث، وًمٞمس سم٘مديؿ.
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جل ذم احلٞم٤مة ي٘مقم قمغم قمدم اًمتدظمؾ ذم اعم٤ًمئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م إذا اختذت ُمٜمحًك إن ُمٜمٝم

ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم وطمزسمٞم٤ًم؛ وٓ أرى ُمـ اًمّمالح أن يٖمدو اًمٕمٚمؿ واًمتح٘مٞمؼ ؾمالطم٤ًم سمٞمد اجلٝمٚم٦م، 

 إلصم٤مرة اًمْمجٞم٩م واًمْمقو٤مء.

  





 

 

 

 

 

 

 يٛال ضهٛت ايعًُا٤ 

 ملا مّت ايتطاٍٚ ع٢ً ايٓيب ٚايكسإٓ
 

 

أؿمٙمر اهلل أن ؿمٜمػ أؾمامقمٜم٤م سمـ )شمرٟمٞمٛم٦م اًمٕمّم٤مومػم( وؾمط وجٞم٩م ُمـ إصقات  

اًمٜمِم٤مز. ٓ أحتدث قمـ اًمقاىمع اإلجي٤ميب هلذا اًمٗمٞمٚمؿ ذم هذا اعمدة اًم٘مّمػمة قمغم خمتٚمػ 

اًمٗمئ٤مت وأٟمقاع اعمخ٤مـمٌلم، وًمٙمٜمٜمل أىمقل ٕوًمئؽ اًمذيـ رأوا ذم هذا اًمٗمٞمٚمؿ ُمقوققم٤ًم 

ٓ أرى طمرضم٤ًم ذم اًمتٍميح سم٠من هذا اًمٗمٞمٚمؿ يم٤ًمئر »وأٟمف ٓ حيٛمؾ رؾم٤مًم٦م ضمديدة:  ُمٙمررًا،

إومالم اًمتل أظمرضمتٝم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم، ُمـ ىمٌٞمؾ: )أوٓد اًمًامء(، و)صٌٖم٦م اهلل(، و)اعمٓمر 

 واًمّمٗمّم٤مف(، يدور طمقل حمقر اًمٗمٓمرة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٓم٤مهرة.

                                                 
( اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل أًم٘م٤مه٤م اعمخرج اًمًٞمٜمامئل جمٞمد جمٞمدي ذم )ُمٝمرضم٤من ومجر ًمألومالم(، سمٕمد اؾمتالم ضم٤مئزة 9)

 قمغم إظمراضمف ومٞمٚمؿ )شمرٟمٞمٛم٦م اًمٕمّم٤مومػم(.

 خمرج إيراين ُمٕمروف. (4)
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ٜم٤مس إمم ذئ٤مب يم٤مهة، دون اًمرضمقع إمم اعمٕمٜمقي٤مت ذم يم٤موم٦م أٟمح٤مء إرض ؾمٞمتحّقل اًم 

سمؾ إن اًمذئ٤مب اًمٙم٤مهة ؾمتخجؾ ُمـ صٜمٞمٕمٝمؿ ووطمِمٞمتٝمؿ. ذم اًمٔمروف اًمراهٜم٦م اًمتل 

ٟمِمٝمد ومٞمٝم٤م اسمتٕم٤مدًا قمـ اهلل، ويِمٝمد اًمت٤مريخ أن يمؾ قمٛمؾ ؾمٞمٖمدو ُم٤ٌمطم٤ًم، ذم ُمثؾ هذه 

اًمٔمروف أضمد أن قمغم إطمرار أن ي٘مٚم٘مقا، وُمـ سمٞمٜمٝمؿ اًمٗمٜم٤مٟمقن إطمرار، دون ظمقف ُمـ 

ؽمار واًمتٙمرار، ومٚمق يم٤من اًمتٙمرار ُمذُمقُم٤ًم ًمتقضمف هذا آقمؽماض أوًٓ إمم اهت٤مُمٝمؿ سم٤مٓضم

إٟمٌٞم٤مء أٟمٗمًٝمؿ، طمٞم٨م يمرروا قمغم ُمّر اًم٘مرون واًمٕمّمقر يمالُم٤ًم ُمٙمررًا حيٛمؾ ٟمٗمس 

 اًمرؾم٤مًم٦م ذات اعمحتقى اًمقاطمد، واًمذي يتٚمخص ذم اًمرضمقع إمم اعمٕمٜمقي٤مت.

ت٘م٤ٌمل خمتٚمػ اعمِم٤مهديـ قمٜمدُم٤م ُيٕمرض )شمرٟمٞمٛم٦م اًمٕمّم٤مومػم( ذم سمرًملم، وحئمك سم٤مؾم 

وأٟمقاع اًمٜم٤مىمديـ، ويتٗم٤مقمٚمقن ويتحٛمًقن ًمف سمِمدة، يزداد ي٘مٞمٜمل سم٠من إظمالق 

واعمٕمٜمقي٤مت هل ُم٤م ٟمٗمت٘مر إًمٞمف ذم قمٍمٟم٤م، وهذه اعم٠ًمًم٦م ٓ ختص ضمٖمراومٞم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م أو سمٚمدًا 

 سمٕمٞمٜمف.

ـ ُأىمّر سم٠مٟمٜمل ُمديـ ذم هذا اًمٜمج٤مح وآؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٌػم إمم اًمديـ اإلؾمالُمل، وه٤م ٟمح 

، وم٠مٟم٤م أؿمٕمر سم٠مين ُمديـ إمم اًمرؾمقل، طمٞم٨م ‘قمغم أقمت٤مب ذيمرى ووم٤مة اًمٜمٌل إيمرم

. شإٟمام سمٕمث٧م ٕمتؿ ُمٙم٤مرم إظمالق»وسمٕمد ُميض ىمرون ٓ زًم٧م أؾمٛمع ٟمداءه وهق ي٘مقل: 

أٟم٤م ُمديـ ًمرؾمقل اًمرمح٦م اًمذي أىم٤مم ديٜمف قمغم أؾمس ودقم٤مئؿ اًمٗمٓمرة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٓم٤مهرة، 

طمتك إذا يم٤من أسمقاه يم٤مومريـ أو ُمنميملم، وأٟم٤م ُمديـ  شةيمؾ ُمقًمقد يقًمد قمغم اًمٗمٓمر»وم٘م٤مل: 

 إمم اًمٜمٌل اًمذي قم٤مش ُمٔمٚمقُم٤ًم ذم قمٍمه، وٓ يزال ُمٔمٚمقُم٤ًم ذم قمٍمٟم٤م.

وم٢مذا يم٤من اًمٜمٌل ذم اجل٤مهٚمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م يتٕمرض ُمـ ىمٌؾ اعمج٤مٟملم إمم اًم٘مذف سم٤محلج٤مرة،  

سم٠مٟمف ؿم٤مقمر ويمن رسم٤مقمٞمتف، وؿمّؼ ضمٌٝمتف اًمنميٗم٦م، وإذا يم٤من اعمأل ُمـ ىمريش ىمد ىمذومقه 

ٝمقن ًمف  وجمٜمقن، وم٘مد شمٙمرر إُمر ذم اجل٤مهٚمٞم٦م احلديث٦م أيْم٤ًم؛ طمٞم٨م أظمذ اجل٤مهٚمقن يقضمِّ

اإله٤مٟم٤مت قمؼم رؾمقم اًمٙم٤مريٙم٤مشمقر، ويتٝمٛمف اًمٕمٚمامء ُمـ ـمالب اًمدٟمٞم٤م سم٠مٟمف ؿم٤مقمر وجمٜمقن، 

 ويمام ذم اجل٤مهٚمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م يٕمتؼمون اًم٘مرآن أؾم٤مـمػم إوًملم. 
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 اًمداٟمامرك؛ اقمؽماو٤ًم قمغم هتؽ طمرُم٦م ٟمٌل قمٜمدُم٤م ىم٤مـمٕم٧م )ُمٝمرضم٤من إومالم( ذم 

اًمرمح٦م، رأى اًمٙمثػم ذم هذه اعم٘م٤مـمٕم٦م دواومع ؾمٞم٤مؾمٞم٦م، طمٞم٨م سمٚمغ إُمر هبذا اًمٕم٤ممل أن 

يٜم٘مٚم٥م اعمٕمروف ُمٜمٙمرًا واعمٜمٙمر ُمٕمرووم٤ًم، ويمؾ ُم٤م مل َيُرْق ُٕمزضمتٜم٤م ٟمًٌٜم٤مه إمم دائرة 

 ُمزقمقُم٦م.

اًمدقم٦م، وشمرك ُم٘مدؾم٤مشمف قمرو٦م ومٚمق داومع ؿمخص قمـ ُمٕمت٘مداشمف دقَمْقه شم٤مسمٕم٤ًم؛ وإذا آصمر  

وه ُمتحررًا. وهٜم٤م أىمقل وأقمٚمـ سم٠مين مل أختذ شمٚمؽ اخلٓمقة ُمـ ُمقوع  ًمٚمٝمتؽ واإلؾم٤مءة؛ قمدُّ

اًمدوم٤مع قمـ دوًم٦م أو طمٙمؿ؛ وم٠مٟم٤م همري٥م قمـ اًمًٞم٤مؾم٦م، وسمٕمٞمد قمٜمٝم٤م سم٤معمّرة، سمؾ اخّتذشُمف يمٗمرٍد 

ي ^، وُمـ هٜم٤م أقمٚمـ قمـ قمٛمٞمؼ اؾمتٜمٙم٤مر ُمًٚمؿ، وومٜم٤من يٜمتٛمل إمم ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م

عم٤م ىم٤مًمف ُمـ يّمٓمٚمح قمغم ٟمٗمًف ُمًتٜمػمًا، وأؿمٙمق إمم اهلل يمؾ اًمذيـ ؾمٙمتقا أُم٤مم هذا اجلٗم٤مء 

 اًمٙمٌػم. 

شمث٤مر يمؾ هذه اًمْمّج٦م إذا ىم٤مم سمٕمض صٖم٤مر اعمج٤مٟملم سمرؾمؿ ًمق مل ٟمٙمـ ُمًٞمًَّلم ومٚمامذا  

ُمـ إضم٤مٟم٥م، ذم طملم ٓ يٓمرف ًمٜم٤م ضمٗمـ إذا ىم٤مم واطمد ممـ  ‘اًمٙم٤مريٙم٤مشمقر، ُمًٞمئلم ًمٜمٌٞمٜم٤م

 ويمت٤مسمف اًمٕمٔمٞمؿ، إٓ صقشملم ظم٤مومتلم ُمـ هٜم٤م أو هٜم٤مك!اًمتٝمؿ إمم ٟمٌٞمٜم٤م  إًمٞمٜم٤م سمٙمٞمؾ أؾمقأ يٜمتٛمل

ًمق أٟمٜم٤م مل ٟمًٙم٧م طمٞمٜمام أٟمٙمر ه١مٓء اعمًتٜمػمون ذم يقم ُم٤م قمّمٛم٦م إئٛم٦م وقمٚمٛمٝمؿ  

سم٤مًمٖمٞم٥م، وؿمّٙمٙمقا ذم اًمثقاسم٧م اًمت٤مرخيٞم٦م، ُمثؾ: همدير ظمؿ، واؾمتِمٝم٤مد ؾمٞمدشمٜم٤م وم٤مـمٛم٦م 

ٚمؿ اعمٜمحرف واصٗم٤ًم اًمزي٤مرة اجل٤مُمٕم٦م اًمٙمٌػمة سم٠مهن٤م ُمـ ، ويمت٥م ص٤مطم٥م هذا اًم٘م÷اًمزهراء

صٜمع همالة اًمِمٞمٕم٦م، عم٤م وصؾ إُمر إمم اإلؾم٤مءة إمم اًمٜمٌل واًم٘مرآن، واقمت٤ٌمر اًمٜمٌل ؿمخّم٤ًم 

 قم٤مُمٞم٤ًم طم٤مًمف طم٤مل ؾم٤مئر اًمٜم٤مس ذم اًمٕمٍم اجل٤مهكم، واقمت٤ٌمر اًم٘مرآن ٟمت٤مضم٤ًم سمنمي٤ًم... 

، أٟمف يم٤مومر سمحٙمؿ × ّمقُملمًمٞمٕمٚمؿ اًمذي يدقمل ُمٕمروم٦م اعمقًمقي وي٘مدُمف قمغم اعمٕم

اعمقًمقي ٟمٗمًف، طمٞم٨م ي٘مقل ُم٤م ُمٕمٜم٤مه: إن اًم٘مرآن، وإن يم٤من ىمد ضمرى قمغم ًم٤ًمن اًمٜمٌل، 

وًمٙمٜمف ىمقل اهلل، ويٙمٗمر ُمـ يٜمٙمر ذًمؽ، إن اًم٘مرآن هق ٟمٖمٛم٦م اهلل اًمتل صدطم٧م هب٤م إوشم٤مر 

 اًمّمقشمٞم٦م عمحٛمد سمـ قمٌد اهلل.





 

 

 

 

 

 

 

 جايحؿؿٌ اياي

 ١ٜاحلدخ ٚاهلٛ ،ايعاٖس٠ ايكسآ١ْٝ
  





 

 

 

 

 

 ؟‘نالّ اهلل أٚ نالّ ايٓيب ايكسإٓ ايهسِٜ:

 يف ايٓصٍٚ ايكسآْٞ ايًؿعٞ ايٓعس١ٜ ايعسؾا١ْٝ
 

:

 

  متٗٝد

إن ُم٠ًمًم٦م يمٞمٗمٞم٦م ٟمزول اًم٘مرآن هل ُمـ اعم٤ٌمطم٨م اًمتٗمًػمي٦م واًمٙمالُمٞم٦م اًمتل اهتؿ هب٤م 

اًمِ٘مَدم، واًمٞمقم؛ وسم٥ًٌم شمٓمٌٞمؼ سمٕمض اعم٤ٌمطم٨م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٕم٤مسة، قمٚمامء اعمًٚمٛملم ُمٜمذ 

قمٚمٞمٝم٤م، أٟمٙمر سمٕمض اعمٗمٙمريـ اًمٜمزول اًمًاموي ًمٚم٘مرآن، وذه٥م إمم ٟمٔمػم اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م

 اًم٘مقل: إٟمف ٟمتٞمج٦م دمرسم٦م ٟمٌقي٦م ظم٤مص٦م.

وذم سمحثٜم٤م ؾمٞمتؿ اًمتٕمرض ًمٚمٜمٔمري٤مت اًم٘مديٛم٦م واعمٕم٤مسة ذم اعمقوقع، وؾمٞمٙمقن 

 اًمٌح٨م طمقل:

 اًمٜمزول اًمٚمٗمٔمل ًمٚم٘مرآن )اًم٘مرآن هق يمالم اهلل(.ـ 9

                                                 
 إيران. أؾمت٤مذ ذم ُمريمز اًمدراؾم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وُمـ أسمرز اعمٝمتٛملم سمٕمٚمؿ اًمٙمالم اعمدرّد ذم (9)

 .شطم٘مٞم٘م٦م اًمديـ واًمٜمٌقة»وسمٕمض إسمح٤مث إظمرى يمـ  (4)



 الوحي والظاهرة القرآنية ....................................................... 711

 ـ اًمٜمزول اعمٕمٜمقي ًمٚم٘مرآن )اًم٘مرآن هق يمالم اًمٜمٌل(.4

 ـ إٟمٙم٤مر اًمٜمزول )اًم٘مرآن وًمٞمد اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م(.1

 ـ ٟمزول طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن اعمجردة )اًمتٗمًػم اًمٕمروم٤مين(.7

عمتٙمٚمٛملم وهل اًمٜمٔمري٦م اعمٕمرووم٦م سملم ا ـوٓ سم٠مس سم٤مإلؿم٤مرة إمم أن اًمٜمٔمري٦م إومم 

واعمٗمنيـ ـ سم٘مدر ُم٤م شمٜمًجؿ ُمع فمقاهر أي٤مت وم٢مهن٤م شمٌتٕمد قمـ أصقل وُم٤ٌمين اًمٗمٚمًٗم٦م 

واًمٕمروم٤من، واًمٜمٔمري٦م اًمراسمٕم٦م هل ظمالص٦م عم٤م ىم٤مم سمف اًمٕمروم٤مء وُمدرؾم٦م احلٙمٛم٦م اعمتٕم٤مًمٞم٦م اًمتل 

 مجٕم٧م سملم أي٤مت واعم٤ٌمين اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٗمٚمًٗمٞم٦م.

اًمذي ٓ زال اًمٌنم يًتٛمدون ُمٜمف إن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق اًمٙمت٤مب اًمًاموي اًمقطمٞمد 

اًمٗمٞمض واهلداي٦م، وىمد ٟمزل قمغم اًمٜمٌل إيمرم ذم ُمّدة اؾمتققم٧ٌم يم٤مُمؾ ومؽمة ٟمٌقشمف، وقمؼم 

ٌَف اظمتّص  دم٤مرب وطمٞم٤مٟمٞم٦م سمِمخص اًمٜمٌل وم٢من  خمتٚمٗم٦م، وسمام أن ٟمزول اًم٘مرآن وخم٤مـَم

ًمٙمِمػ قمـ ُمٕمروم٦م طم٘مٞم٘متف أُمر صٕم٥م ضمدًا، سمؾ رسمام يٙمقن ُمًتحٞماًل، إٓ أٟمف يٛمٙمـ ًمٜم٤م ا

 سمٕمض وضمقهف سمٛمٕمقٟم٦م أي٤مت واًمرواي٤مت وسمٕمض إصقل اًمٗمٚمًٗمٞم٦م واًمٕمروم٤مٟمٞم٦م.

 

  (ايكسإٓ نالّ اهلل)ايٓعس١ٜ األٚىل: ايٓصٍٚ ايًؿعٞ يًكسإٓ ايهسِٜ 

اعمِمٝمقر أن قملم أي٤مت وإًمٗم٤مظ اًم٘مرآٟمٞم٦م ىمد شمٚم٘م٤مه٤م ضمؼمائٞمؾ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، وىمد ىم٤مم 

قد وشمٚمٌس اًمٜمٌل سمّمقرة ُمٚمؽ؛ ٟمتٞمج٦م ًمتٙم٤مُمٚمف ؛ إُم٤م سمّمٕم‘سمٜم٘مٚمٝم٤م وإًم٘م٤مئٝم٤م امم اًمٜمٌل

 وارشم٘م٤مئف اًمروطمل؛ وإُم٤م سم٠من يتٛمثؾ اعمٚمؽ سمّمقرة اًمٌنم، وُمـ صمّؿ ي٠مظمذ اًمٜمٌل اًمقطمل ُمٜمف.

اٟمخٚمع ُمـ صقرة  ‘ي٘مقل اًمزريمٌم: واًمتٜمزيؾ ًمف ـمري٘م٤من: أطمدمه٤م: أّن رؾمقل اهلل

ٟمخٚمع امم اًمٌنمي٦م اًمٌنمي٦م امم صقرة اعمالئٙم٦م، وأظمذه ُمـ ضمؼمائٞمؾ؛ واًمث٤مين: أن اعمٚمؽ ا

                                                 
 اعمراد سم٤مًمتجرسم٦م هٜم٤م اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي وم٘مط، أي حمٓم٤مت وطمٞم٤مٟمٞم٦م خمتٚمٗم٦م )اعمؽمضمؿ(. (9)

 ( أي اعمخ٤مـم٥م أو ًٓ وسم٤مًمذات )اعمؽمضمؿ(.4)
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 .طمّتك ي٠مظمذ اًمرؾمقل ُمٜمف

وي٘مقل اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل:...وم٢من أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن ٟم٤مزًم٦م ُمـ قمٜمده شمٕم٤ممم، يمام أن ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م 

 .ٟم٤مزًم٦م ُمـ قمٜمده، قمغم ُم٤م هق فم٤مهر ىمقًمف شمٕم٤ممم

 .ويمذا ىم٤مل همػممه٤م

 

 األدٍي١ ٚايرباٖني 

 ـ ْطب١ ايٛسٞ إىل اهلل1

٦م ـ وذم يمثػم ُمـ اعمقارد ـ آي٤مت اًم٘مرآن إمم ٟمٗمًف، سم٠مٟمف هق إن اهلل شمٕم٤ممم يٜم٥ًم وسمٍماطم

 اًمذي أوطم٤مه٤م، وأن اًم٘مرآن ًمٞمس إٓ هذا اًمذي أوطم٤مه، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ِزيُز احَلُِٔؿُ ﴿ ًَ ٌَِِْؽ اهللُ اف ـَ ِمـ َؿ َْٔؽ َوإَِػ افَِّذي َذفَِؽ ُيقِحل إَِف  (.1)اًمِمقرى:  ﴾ـَ

ـْ ﴿ َْٔؽ ُروًحٚ مِّ َْْٔٚ إَِف َذفَِؽ َأْوَح ـَ َٝ َتْدِري َمٚ افَُِتُٚب َوٓ اإِلياَمنُ  َو ْ ـُ ٚ َمٚ  َٕ  ﴾َأْمِر

 (.14)اًمِمقرى: 

ٚؾِِِغَ ﴿ ٌَ ـَ اف
ِ ٌِِِْف دَ َٝ ِمـ َؿ ْ ـُ ْرآَن َوإِن  َُ َْٔؽ َهَذا اف َْْٔٚ إَِف  (.1)يقؾمػ:  ﴾َأْوَح

َِغَ ﴿ ؿ بِِف َوَمـ َب ـُ ْرآُن ُِٕٕذَر َُ  (.99)إٟمٕم٤مم:  ﴾َوُأوِحَل إَِلَّ َهَذا اف

ِّبِّ  ُؿْؾ ﴿ ٌُِع َمٚ يِقَحك إَِلَّ ِمـ رَّ اَم َأتَّ َّٕ ؛ 1؛ ومّمٚم٧م: 991؛ اًمٙمٝمػ: 411)إقمراف:  ﴾إِ

 (.4؛ اًمِمقرى: 91؛ اًمٜمجؿ: 77آل قمٛمران: 

 

 ـ ْطب١ إْصاٍ ايكسإٓ إيٝ٘ تعاىل 2

إن أي٤مت اًمداًم٦م قمغم وطمٞم٤مٟمّٞم٦م اًم٘مرآن، وأٟمف وطمل ُمـ اهلل، هل سمٜمٗمًٝم٤م شمِمػم إمم أن 

                                                 
 .199: 91زان ، وهٜم٤م شمٕمٚمٞم٘م٦م ًمٓمٞمٗم٦م ًمٚمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم اعمٞم491: 9اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن  (9)

يرى إهب٤مم وحم٤مًم٦م اٟمخالع  199: 91، واًمٜمٙمت٦م اعمٚمٗمت٦م ذم اعم٘م٤مم أن اًمٕمالُم٦م ذم 194: 91اعمٞمزان  (4)

 صقرة اًمٌنم أو اعمٚمؽ، وًمٙمـ ئمٝمر أن ُمراد ُمـ ىم٤مل سمذًمؽ هق اًمتٛمثؾ.

 .91: 9؛ وُمّم٤ٌمح اًمٞمزدي، ُمٕمروم٦م اًم٘مرآن 41ضمقاي آُمكم، اعمٌدأ واعمٕم٤مد:  (1)



 الوحي والظاهرة القرآنية ....................................................... 711

ٌٚمف شمٕم٤ممم، واطمتامل أن يٙمقن اعمراد ُمـ اًمقطمل اإلهلل ذاك اإلهل٤مم ٟمزول اًم٘مرآن هق ُمـ ىم

اًمٜمزول، »اًم٘مٚمٌل واًمقطمل اًمٜمٗم٤ًمين وٕمٞمٌػ، شمدومٕمف أي٤مت اًمتل اؾمتٕمٛمٚم٧م ُمّمٓمٚمح 

، مم٤م يدل قمغم أن اإليّم٤مل إٟمام يم٤من ُمـ ظم٤مرج شاًمقطمل»سمدل يمٚمٛم٦م ش اًمتٜمزيؾ، اإلٟمزال

ؾ اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ أيْم٤ًم، ، وٓ خيتص هذا سمقطمل اًم٘مرآن، وإٟمام يِمٛم‘ٟمٗمس اًمٜمٌل

 ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ًٚ دَِّٚ َبْغَ َيَدْيِف َوَإَٔزَل افتَّْقَراَة َواإِلِٕجَٔؾ ﴿ ؿ َْٔؽ افَُِتَٚب بِٚحَلؼِّ ُمَهدِّ َِ َل َظ زَّ )آل  ﴾َٕ

 (.1قمٛمران: 

ؿُ ﴿ َِ ًْ ـْ َت ُُ ْ َت َْ َؽ َمٚ  َّ َِّ َٜ َوَظ َّ ُْ َْٔؽ افَُِتَٚب َواحِل َِ  (.911 )اًمٜم٤ًمء: ﴾َوَإَٔزَل اهللُ َظ

ءٍ ﴿ ؾِّ يَشْ ُُ ٚ فِّ ًٕ ٌَْٚٔ
َْٔؽ افَُِتَٚب تِ َِ ْفَْٚ َظ زَّ َٕ  (.19)اًمٜمحؾ:  ﴾َو

ٚدَِغَ ﴿ ًَ بِّ اف ـ رَّ  (.77)احل٤مىم٦م:  ﴾َتِْزيٌؾ مِّ

ٚؾُِيقنَ ﴿ ٚ َفُف حَلَ َّٕ َر َوإِ ـْ ْفَْٚ افذِّ زَّ َٕ ـُ  ْح َٕ  ٚ َّٕ  (.9)احلجر:  ﴾إِ

ْفَْٚ َظَذ ﴿ َٕزَّ  َّٚ ٍٛ ممِّ ُْتْؿ يِف َرْي ـُ ْثِِفِ َوإِن  ـ مِّ قَرةٍ مِّ ًُ ُْٖتقْا بِ ٚ َؾ َٕ ٌِْد ؛ 41)اًمٌ٘مرة:  ﴾ َظ

 (.74؛ اًمٕمٜمٙمٌقت: 1اًمزظمرف: 

وأي٦م إظمػمة هل أي٦م اعمٕمرووم٦م سمآي٦م اًمتحدي، اًمتل شمٓمٚم٥م ُمـ اًمٜم٤مس أن يِمحذوا 

مهٛمٝمؿ عمح٤موًم٦م اإلشمٞم٤من وًمق سمٛمثؾ ؾمقرة واطمدة ُمـ اًم٘مرآن، وٟمٗمس هذا اًمتحدي وقمدم 

 قمغم أن اًم٘مرآن ُمـ اهلل.  ُمٕم٤مرو٦م اًمٌنم ًمف دًمٞمؾ

  

  ـ ْطب١ تال٠ٚ ايكسإٓ إيٝ٘ ضبشا3ْ٘

إن اؾمتٕمامل ُمٗمردة اًمتالوة ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًم٘مراءة وإسمالغ اعمخ٤مـم٥م هق اؾمتٕمامل ؿم٤مئع 

وُمتداول، وىمد اؾمتٕمٛمؾ اهلُل شمٕم٤ممم هذه اعمٗمردَة ذم أيمثر ُمـ ُمقوع ًمٚمدًٓم٦م قمغم أّن اًمقطمل 

 اًمقطمل اًمٜمٗمز، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ُمٕمٜمًك وًمٗمٔم٤ًم هق ُمٜمف شمٕم٤ممم، ومال يتقهؿ

ِر احَلُِٔؿِ ﴿ ـْ ـَ أَيِٚت َوافذِّ َْٔؽ ِم َِ ُِقُه َظ ْت َٕ  (.11)آل قمٛمران:  ﴾َذفَِؽ 



 719 .......................................... احلدث واهلوةة ،الفصل الثالث: الظاهرة القرآنية

َْٔؽ بِٚحَلؼِّ ﴿ َِ ُِقَهٚ َظ ْت َٕ َِْؽ آَيُٚت اهللِ   (.414)اًمٌ٘مرة:  ﴾تِ

هذه أي٤مت، وسم٤مإلو٤موم٦م إمم دًٓمتٝم٤م قمغم ؾماموي٦م اًم٘مرآن، شمدل قمغم أن ٟمزوًمف ٟمزول 

 ن اًمتالوة إٟمام هل ُمـ اهلل واعمالئٙم٦م.ًمٗمٔمل، وأ

 :‘وهٜم٤مك آي٤مت شمدل قمغم أن اًمتالوة هل ُمـ اًمٜمٌل 

ؿ بِفِ ﴿ ـُ ْؿ َوٓ َأْدَرا ُُ ْٔ َِ ْقُتُف َظ َِ  (.91)يقٟمس:  ﴾ُؿؾ فَّْق َصٚء اهللُ َمٚ َت

ؿْ ﴿ ُُ ْٔ َِ ْؿ َظ ُُ َم َربُّ َٚفْقْا َأْتُؾ َمٚ َحرَّ ًَ  (.919)إٟمٕم٤مم:  ﴾ُؿْؾ َت

َؽ ﴿ َٕ َُٖفق ًْ راً َوَي ـْ ُْْف ذِ ؿ مِّ ُُ ْٔ َِ ُِق َظ َْٖت َْٕغِ ُؿْؾ َش ْر ََ  (.11)اًمٙمٝمػ:  ﴾َظـ ِذي اف

فِ ﴿ ًِ ٍْ اَم هَيْتَِدي فَِْ َّٕ ـِ اْهَتَدى َؾِ٘ َّ ْرآَن َؾ َُ َق اف ُِ  (.94)اًمٜمٛمؾ:  ﴾َوَأْن َأْت

واًمدًٓم٦م هٜم٤م أووح؛ إذ إن اًمٜمٌل يم٤من أُّمٞم٤ًم، ومال يٛمٙمٜمف أن يٙمت٥م أي٦م ٟمًخ٦م ًمٞم٘مرأ ُمٜمٝم٤م، 

 أن اًمٜمٌل يم٤من ي٘مرأ ُمـ اًمٜمًخ٦م اًمتل ضم٤مءه هب٤م اًمقطمل.مم٤م يٕمٜمل 

 

  ـ ٚؾـ ايكسإٓ بأْ٘ قٍٛ اهلل 4

هٜم٤مك آي٤مت شمّمػ اًم٘مرآن سم٠مٟمف ىمقل ويمالم اهلل، وهل ٟمٗمًٝم٤م شمٜم٥ًم أًمٗم٤مظ اًمقطمل إمم 

 اهلل:

ِريؿٍ ﴿ ـَ ْقُل َرُشقٍل  ََ ُف فَ َّٕ  (.71)احل٤مىم٦م:  ﴾إِ

ْقٌل َؾْهٌؾ ﴿ ََ ُف فَ َّٕ  (. 91)اًمٓم٤مرق:  ﴾إِ

 

  ب١ قسا٠٤ ايكسإٓ إىل اهللـ ْط 5

 : ‘وهٜم٤مك آي٤مت ُأظَمر شمدل قمغم أن ىمراءة اًم٘مرآن هل ُمٜمف شمٕم٤ممم إمم اًمٜمٌل إيمرم

ك﴿ ًَ ِرُؤَك َؾال َتْ َْ  (.1)إقمغم:  ﴾َشُْ

فُ ﴿ َٕ ٌِْع ُؿْرآ ُٚه َؾٚتَّ َٕ  (.91)اًم٘مٞم٤مُم٦م:  ﴾َؾَِ٘ذا َؿَرْأ

ٟمًٞم٤مٟمف، واًمث٤مٟمٞم٦م شم٠مُمر وأي٦م إومم ختؼم أن اهلل ؾمُٞم٘مرئ اًم٘مرآن ًمٚمٜمٌل، وشمٜمٝم٤مه قمـ 
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 سمٛمت٤مسمٕم٦م اًم٘مراءة ًمف، مم٤م يث٧ٌم اًمٜمزول اًمٚمٗمٔمل ًمٚم٘مرآن. ‘اًمٜمٌل

 

  قسا٠ٌ٤ يف األدي١ اخلُط١ املتكد١َ

ؾمٞمتٌلم ًمٜم٤م قمٜمد اًمتٕمرض ًمٚمٜمٔمري٦م اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م اًم٘م٤مئٚم٦م سمٜمزول طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن اعمجردة أن 

ُمٜمٝم٤م، إذ إهن٤م ُمٜمحٍمة اعمراد ُمـ اًمقطمل، اًمتالوة، اًم٘مقل، اًم٘مراءة، ًمٞمس هق اعمٕمٜمك اًمٔم٤مهر 

ذم إُمقر اعم٤مدي٦م، سمؾ اعم٘مّمقد هق اإلقمٓم٤مء وإٟمزال اًمقضمقد اعمجرد ًمٚم٘مرآن إمم اًمٜمٌل، ٟمزل 

أوًٓ إمم اًمّم٤مدر إول، أي احل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م، وُمٜمف إمم اعمراشم٥م اًمقضمقدي٦م اًمدٟمٞم٤م إمم أن 

طم٘مٞم٘م٦م إمم اهلل،  يّمؾ إمم اًمٕمٜمٍم اعم٤مدي ًمٚمٜمٗمس اًمٜمٌقي٦م. وُمـ هٜم٤م يٛمٙمـ ًمٜم٤م إؾمٜم٤مد اًمٜمزول

 وٓ يتٜم٤مرم هذا ُمع ىمقل اًمٕمروم٤مء سمدظم٤مًم٦م احل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م ذم ٟمزول اًم٘مرآن.

 

 ـ ْطب١ ايكسإٓ إىل املًو6

 إمم اعمٚمؽ: ش ٟمزول اًم٘مرآن»هٜم٤مك سمٕمض أي٤مت ذم اًم٘مرآن شمٜم٥ًم 

وُح إَِمُغ ﴿ َزَل بِِف افرُّ ـَ  *َٕ ـَ ادُِْذِري قَن ِم ُُ ٌَِؽ فِتَ ِْ  (.991: )اًمِمٕمراء ﴾َظَذ َؿ

بَِّؽ بِٚحَلؼِّ ﴿ ُدِس ِمـ رَّ َُ َفُف ُروُح اف زَّ َٕ  (.914)اًمٜمحؾ:  ﴾ُؿْؾ 

ٌَِؽ ﴿ ِْ َفُف َظَذ َؿ زَّ َٕ ُف  َّٕ يَؾ َؾِ٘ ْزِ ِ ا جلِّ َٚن َظُدوا ـَ  (.94)اًمٌ٘مرة:  ﴾ُؿْؾ َمـ 

ذم اًمقطمل شم٤مرة سم٤مؾمؿ اًمروح إُملم، وروح اًم٘مدس، ش واؾمٓم٦م»ويتْمح ُمٜمٝم٤م وضمقد 

 *َوْحٌل ُيقَحك  إِْن ُهَق إِّٓ ﴿وسمٕمْمٝم٤م ُمٚمٌؽ ؿمديُد اًم٘مقى:  ،وأظمرى سم٤مؾمؿ ضمؼمائٞمؾ

ََُقى ُف َصِديُد اف َّ َِّ ُذو ﴿، وأي٤مت اًمتل شمٚمتٝم٤م ختؼم قمـ رؤي٦م اعمٚمؽ: (1ـ  7)اًمٜمجؿ:  ﴾َظ

ٍة َؾْٚشَتَقى  ٚ َؾَتَدػَّ  *َوُهَق بُُِٕٚؾِؼ إَْظَذ  *ِمرَّ َٕ َٚن َؿَٚب َؿْقَشْغِ َأْو أَ  *ُثؿَّ َد َُ َٕك َؾ  *ْد

                                                 
اًمقؾم٤مئط هذه هل واطمدة سم٤محل٘مٞم٘م٦م أو ُمتٕمددة؟ وهؾ هل ـمقًمٞم٦م أو قمروٞم٦م؟ ًمٞمس وحت٘مٞمؼ أن هذه  (9)

 هٜم٤م ُمٙم٤من سمحثف.

 ( ويرى اعمٗمنون أٟمف ضمؼمائٞمؾ.4)
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ٌِْدِه َمٚ َأْوَحك  َْٖوَحك إَِػ َظ اُد َمٚ َرَأى * َؾ َٗ ٍُ َذَب اف ـَ ُف َظَذ َمٚ َيَرى  *َمٚ  َٕ ْد َرآُه  *َأَؾتاَُمُرو ََ َوَف

ًٜ ُأْخَرى  ْزَف ك *َٕ َٓ  (.97ـ  1)اًمٜمجؿ:  ﴾ِظَْد ِشْدَرِة ادَُْْت

ف احل٘مٞم٘مٞم٦م. وذم ويرى اعمٗمنون أن هذا اعمٚمؽ هق ضمؼمائٞمؾ، وىمد رآه اًمٜمٌل قمغم صقرشم

اعمجردة سمقاؾمٓم٦م اعمٚمؽ ش طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن»ُم٘م٤مم اًمتحٚمٞمؾ هلذه اًمٜم٘مٓم٦م جي٥م اًم٘مقل: إن ٟمزول 

أُمر ُمٜمًجؿ مت٤مم آٟمًج٤مم ُمع اعم٤ٌمين اًمٗمٚمًٗمٞم٦م  ‘قمغم اًمٕمٜمٍم اعم٤مدي ًمٚمٜمٌل إيمرم

احل٘مٞم٘م٦م »واًمٕمروم٤مٟمٞم٦م؛ إذ ىمد سمرهـ ومٞمٝمام أن أول وضمقد ممٙمـ صدر ُمـ اًمذات اإلهلٞم٦م هق 

، واعمقضمقدات إظمرى إٟمام ايمت٧ًٌم اًمقضمقد ُمٜمٝم٤م وسمقاؾمٓمتٝم٤م، وم٤معمالئٙم٦م شدي٦ماعمحٛم

احل٘مٞم٘م٦م »سم٠ممجٕمٝمؿ ُم٤م هؿ إٓ ُمٕم٤مًمٞمؾ ودمٚمٞم٤مت هلذه احل٘مٞم٘م٦م، واًم٘مقل: إن ضمؼمائٞمؾ يتٚم٘مل 

دة ٓ  ‘ويٜم٘مٚمٝم٤م إمم اجلًد اعم٤مدي ًمٚمٜمٌل حمٛمدش احل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م»ًمٚم٘مرآن ُمـ ش اعمجرَّ

٤مل اًمٜمٗمس اًمٜمٌقي٦م ُم٤ٌمذة سمٕم٤ممل اًمٖمٞم٥م، وأظمذ اًم٘مرآن ُم٤ٌمذة يتٜم٤مرم ُمع اًم٘مقل سم٢مُمٙم٤من اشمّم

 ُمٜمٝم٤م، وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من ًمذًمؽ.

 

 ـ ايترنري بتازٜذ األَِ ايطابك7١

يٕمتؼم اًم٘مرآن أن اإلطم٤مـم٦م سمت٤مريخ وضمزئٞم٤مت إٟمٌٞم٤مء وإُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م وطمل يقطمٞمف اهلل 

َه ﴿إمم ٟمٌٞمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ََ ـَ اف ًَ َْٔؽ َأْح َِ َُصُّ َظ َٕ ـُ  ْح ْرآَن َٕ َُ َْٔؽ َهَذا اف َْْٔٚ إَِف ِص باَِم َأْوَح

ٚؾِِِغَ  ٌَ ـَ اف
ِ ٌِِِْف دَ َٝ ِمـ َؿ ْ ـُ  (.1)يقؾمػ:  ﴾َوإِن 

وشمِمػم أي٦م سمقوقح إمم أن قمٚمؿ اًمٜمٌل سمت٤مريخ إٟمٌٞم٤مء وإُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م هق ُمـ اهلل 

سمقاؾمٓم٦م اًمقطمل، وشمرد زقمؿ ُمـ ىم٤مل: إن اًمٜمٌل يٕمٚمؿ ذًمؽ سمقاؾمٓم٦م إُمقر اًمٕم٤مدي٦م، 

 ٤مًمٕم٦م اًمت٤مريخ، واًمًامع ُمـ اعم١مرظملم وقمٚمامء إدي٤من، وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ.....يمٛمٓم

َوُرُشالً َؿْد ﴿:  ومْماًل قمـ أن هٜم٤مك ُمـ إٟمٌٞم٤مء ُمـ مل ي٘مّمّمٝمؿ اهلل قمغم اًمٜمٌل

َْٔؽ  َِ ْؿ َظ ُٓ ُهْه َْ َٕ  ْ َّْ ٌُْؾ َوُرُشاًل  َْٔؽ ِمـ َؿ َِ  (.917)اًمٜم٤ًمء:  ﴾َؿَهْهَُْٚهْؿ َظ

 

 طابـ ظاٖس٠ احلّد٠ يف اخل 8 

ىمد يًتدل سم٤مًمٚمٝمج٦م احل٤مدة ذم سمٕمض أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م قمغم قمدم دظم٤مًم٦م اًمٜمٌل ذم اًم٘مرآن،  
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ًَْض إََؿِٚويِؾ ﴿وأٟمف وطمل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َْْٔٚ َب َِ َل َظ قَّ ََ ٚ ِمُْْف * َوَفْق َت َٕ ََٕخْذ

غِ  ِّ
َٔ ـِ ﴿(؛ و71ـ  77)احل٤مىم٦م:  ﴾بِٚف َؽ َظ َٕ تُِْق ٍْ َٔ ُٚدوْا َف ـَ َي َوإِن  َسِ ٍْ َْٔؽ فِت َْْٔٚ إَِف افَِّذي َأْوَح

هُ  َْْٔٚ َؽْرَ َِ ًَْػ اداََمِت ...  َظ َِٔٚة َوِو َػ احَل ًْ  (.41ـ  41)اإلهاء:  ﴾إِذًا ََٕذْؿََْٚك ِو

ٓ يٜمًجؿ وهذا اخلٓم٤مب، سمؾ هق دًمٞمؾ قمغم وضمقد ُُمقٍح  ‘ومٜم٦ًٌم اًم٘مرآن إمم اًمٜمٌل

رضمٕمٜم٤م امم اًم٘مرآن ٟمجد أن أي٤مت يرومع أي وٕمػ أو شم٤ًمهؾ ذم أداء اًمقطمل، وإذا 

ٚ افٌَِّْل﴿آي٦م، وسمـ 111شم٘م٤مرب  ﴾ُؿْؾ ﴿اعمتّمدرة سمـ َ ُشقل﴿آي٦م، وسمـ 41 ﴾َيٚ أهيُّ َٚ افرَّ  ﴾َيٚ أهيُّ

 آي٤مت، وم٢مذا يم٤من اًم٘مرآن يمالم اًمٜمٌل ومال ُمٕمٜمك ٓؾمتٕمامل أدوات اًمٜمداء هذه. 1

 

 ـ ظاٖس٠ اْكطاع ايٛسٞ ٚارحنباض9٘

ي٤مت اًمٌٕمث٦م ًمٗمؽمة داُم٧م صمالث ؾمٜمقات، قمروم٧م ذم سمدا ‘اٟم٘مٓمع اًمقطمل قمـ اًمٜمٌل

سمدورة اًمٗمؽمة، وذم يمثػٍم ُمـ إطمٞم٤من يم٤من اًمقطمل يٜمزل ُمت٠مظمرًا رهمؿ إسار اعمنميملم قمغم 

 أن شمٜمزل وًمق آي٦م واطمدة، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ٌُِع َمٚ يِقَحك إَِلَّ ﴿ اَم َأتَّ َّٕ ٚ ُؿْؾ إِ َٓ َْٔت ٌَ ٍٜ َؿُٚفقْا َفْقٓ اْجَت ِِْٖتِؿ بِآَي ْ َت َْ ِّبِّ َوإَِذا  )إقمراف:  ﴾ ِمـ رَّ

411.) 

، ومخ٤مـمٌف اهلل شمٕم٤ممم ‘وؾمقرة اًمْمحك ىمد ٟمزًم٧م سمٕمد اٟم٘مٓم٤مٍع ًمٚمقطمل أصم٤مر ىمٚمؼ اًمٜمٌل

َظَؽ َربَُّؽ َوَمٚ َؿَذ ﴿ومٞمٝم٤م  َى ﴿وـمٛم٠مٟمف سمـ  ﴾َمٚ َودَّ ًْىَِٔؽ َربَُّؽ َؾَسْ ْقَف ُي ًَ وشمِمػم  ،﴾َوَف

 يقُم٤ًم، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ واحل٤مل سمٕمض اًمرواي٤مت إمم ومؽمة شمؽماوح سملم اصمٜمل قمنم إمم أرسمٕملم

هذه شمقضمٞمف اًم٘مقل سم٠من اًمقطمل أُمٌر اظمتٞم٤مري ًمٚمٜمٌل، وىمد أظمؼم ضمؼمائٞمؾ اًمٜمٌل ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ُل إِّٓ ﴿ َتَْزَّ َٕ ًٚ  َوَمٚ  ّٔ
ًِ َٕ َؽ  َٚن َربُّ ـَ َْٚ َوَمٚ َبْغَ َذفَِؽ َوَمٚ  ٍَ ِْ َؽ َفُف َمٚ َبْغَ َأْيِديَْٚ َوَمٚ َخ َْٖمِر َربِّ  ﴾بِ

                                                 
هق احل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م، وم٤محل٘مٞم٘م٦م  ﴾ؿؾ﴿( ذم ُم٘م٤مم حتٚمٞمؾ هذا اًمدًمٞمؾ جي٥م اًم٘مقل: إن اعمخ٤مـم٥ِم سمـ 9)

ده شم٤مرة أظمرى، ًمتٕمٚمٞمٛمف ‘ اعمحٛمدي٦م؛ سم٢مذاومٝم٤م قمغم اًمٕمٜمٍم اعم٤مدي ًمٚمٜمٌل وشمرسمٞمتف، خت٤مـمٌف شم٤مرًة وهتدِّ

 وؾمٞم٠مشمك شمقوٞمح ذًمؽ.



 771 .......................................... احلدث واهلوةة ،الفصل الثالث: الظاهرة القرآنية

 .ٗمٞمد أي٦م أن ٟمزول اًمقطمل اٟمام هق سم٠مُمره شمٕم٤ممم وم٘مط(، وشم17)ُمريؿ: 

 

 بإهل١ٝ ايكسإٓ ‘ـ تؿسٜح ايٓيب10

ٌُِع إِّٓ ﴿ ِِس إِْن َأتَّ ٍْ َٕ ٚء  ََ ِْ َفُف ِمـ تِ قُن ِل َأْن ُأَبدِّ ُُ  (.91)يقٟمس:  ﴾َمٚ ُيقَحك إَِلَّ  ُؿْؾ َمٚ َي

ا إِّٓ ﴿ ٚ َوٓ رَضا ًً ٍْ َٕ ِِس  ٍْ َثْرُت َمٚ َص  ُؿؾ ٓ َأْمُِِؽ فَِْ ُْ َٛ ْٓشَت ْٔ ٌَ ُؿ اف َِ ُٝ َأْظ ْ ـُ ٚء اهللُ َوَفْق 

ْٚ إِّٓ  َٕ قُء إِْن َأ ًُّ َِْل اف ًَّ ـَ اخَلْرِ َوَمٚ َم ِذيٌر َوَبِنرٌ  ِم  (.991)إقمراف:  ﴾َٕ

﴿ ًٚ ْٔئ ـَ اهللِ َص قَن ِل ِم ُُ ْيتُُف َؾال ََتِِْ ُؾ ِِّب َوَٓ  ...ُؿْؾ إِِن اْؾَسَ ًَ ٍْ ُُ  َوَمٚ َأْدِري َمٚ ُي ٌُِع بِ ْؿ إِْن َأتَّ

ٚ إِّٓ  إِّٓ  َٕ ٌِغٌ  َمٚ ُيقَحك إَِلَّ َوَمٚ َأ  (9ـ 1)إطم٘م٤مف:  ﴾َِٕذيٌر مُّ

وٓ يٜم٤مذم أن  ،‘وىمد ي٘م٤مل: إن هذا اًمذي ذيمر ُمرشمٌط سم٤مًمٕم٤ممل اعم٤مدي ًمٚمٜمٌل إيمرم

 اًم٘مرآن ىمد ٟمزل سمقاؾمٓم٦م احل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م. 

اًمذي شمقاضمٝمف هذه اًمٜمٔمري٦م هق  إن اعمِمٙمؾ إؾم٤مد أوًٓ:وذم ُم٘م٤مم اجلقاب ٟم٘مقل: 

ىم٤مقمدة اًمقاطمد، ومال يٜمًجؿ اًم٘مقل سمٜم٦ًٌم اًم٘مرآن إمم اهلل ُمع قمدم إظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر 

، اًمٚمٝمؿ إٓ أن ٟمٙمقن يم٠ميمثر اعمتٙمٚمٛملم، ومٜمٜمٙمر هذه شاًمٜمٌل»اًمدور اًمقاؾمٓمل ًمٚمّم٤مدر إول 

 اًم٘م٤مقمدة ُمـ رأس.

:ًٚ ٕصقات اعمتٕم٤مروم٦م ومٚمامذا ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م ضمدًٓ أن اًم٘مرآن ىمد ٟمزل سم٤مًٕمٗم٤مظ وا وثٕٚٔ

دون همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م؟ أًمٞمس هذا سمٜمٗمًف دًمٞماًل قمغم أن اًمقطمل  ‘اظمتص اًمًامع سمف 

 .مل يٙمـ هبذه إًمٗم٤مظ اعمتٕم٤مروم٦م

                                                 
وم٢مذا يم٤من اًمقطمل دمرسم٦م ، 471: 91يراضمع ذم ذًمؽ اًمتٗم٤مؾمػم اعمختٚمٗم٦م، ذيؾ أي٦م؛ وسمح٤مر إٟمقار  (9)

واحل٤مٓت اعمٕمٜمقي٦م ًمٌدن اًمٜمٌل شمٕمؽمهي٤م اًمتٖمػمات واًمتحقٓت ومٞمٛمٙمـ شم٠مظمػم  ٟمٌقي٦م ومال ُمٕمٜمك هلذا يمٚمف،

 يمذًمؽ. اًمقطمل واحل٤مل

يم٤من يًٛمع اًمقطمل يم٤مًمٜمٌل، وًمٙمـ هذا ٓ خيدش سم٠مصؾ  ×ًم٘مد ورد قمٜمدٟم٤م أن أُمػم اعم١مُمٜملم (4)

 اعمٓمٚم٥م اًمذي يريد أن ي٘مقًمف اعم١مًمػ )اعمؽمضمؿ(.
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:ًٚ هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ إؾمئٚم٦م اًمتل شمٓمرح طمقل يمٞمٗمٞم٦م ٟمزول اًم٘مرآن، وُمٜمٝم٤م: أيـ شمؿ  وثٚفث

٤ٌمذة، أو أٟمف ُأهلٛمف إهل٤مُم٤ًم، أو أٟمف ظمٚمؼ اًمٚمٗمظ اًم٘مرآين؟ وهؾ أٟمف ُأٟمزل قمغم ضمؼمائٞمؾ ُم

دة إمم أُمر ُم٤مدي  ًم٧م طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن اعمجرَّ اؾمتٗم٤موف ُمـ اًمٚمقح اعمحٗمقظ؟ ويمٞمػ حتقَّ

 واقمت٤ٌمري؟

:ًٚ يتٜم٤مرم ُمع اًمٗم٘مر  إّن اًم٘مقل سم٠مصؾ اًمٕمٚمٞم٦م ذم قم٤ممل اإلُمٙم٤من، واًمت٠مصمػم واًمت٠مصمر، ٓ ورابً

ٟمزول ىمراءة وشمالوة اًم٘مرآن إًمٞمف شمٕم٤ممم اًمذايت ًمٚمٙمقن؛ وذًمؽ قمؼم اًمتٗمًػم اًمٓمقزم هل٤م، ومٜم٦ًٌم 

ٓ شمٜمٗمل قمٚماًل أظمرى، ومٙمام ٟمٜم٥ًم طمريم٦م اًمٖمٞمقم إمم اهلل ٟمٜمًٌٝم٤م يمذًمؽ إمم اًمٕمٚمؾ اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، 

احلٔثٜٔ  يم٤مًمريح واهلقاء، وٓ ُمٜم٤موم٤مة ذم اعم٘م٤مم. وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: إن ٟمزول اًم٘مرآن ًمف طمٞمثٞمت٤من:

واحلٔثٜٔ  ل طمٞمثٞم٦م اًمٜم٦ًٌم إًمٞمف؛ٟمِم٠مشمف احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمٖمٞمٌٞم٦م ُمـ ذات احلؼ، وهذه ه إوػ:

اٟمت٘م٤مل شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٖمٞمٌٞم٦م واعمث٤مًمٞم٦م ُمـ احل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م إمم ٟمٗمس  افثٕٜٚٔ:

، وحتقل ذاك اًمقضمقد اًمٕم٘مكم واًمٖمٞمٌل واعمث٤مزم إمم وضمقد ُم٤مدي ًمٗمٔمل ‘اًمٜمٌل

 ، ًمذًمؽ أُمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟمًٛمل اًم٘مرآن يمالَم اًمٜمٌل سمال إؿمٙم٤مل ذم اعم٘م٤مم. ‘سمقاؾمٓمتف

ًٚ:وخ إن ًمٖم٦م اًم٘مرآن ًمٖم٦م قمرسمٞم٦م ظم٤مص٦م، يٙمثر ومٞمٝم٤م اًمٙمٜم٤مي٦م واعمج٤مز، وعم٤م مل يٙمـ  ٚمً

عمخ٤مـمٌٞمف وىمتٝم٤م أن يدريمقا طم٘م٤مئ٘مف اًمٖمٞمٌٞم٦م واعمجردة؛ سم٤مقمت٤ٌمر أهنؿ يم٤مٟمقا أهؾ ضم٤مهٚمٞم٦م، ومل 

يٛمٙمـ ًمف أيْم٤ًم أن يِمػم إمم اًمٜمٙم٤مت وإهار اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م اعمتْمٛمٜم٦م ومٞمف، ـمرطم٧م ُم٠ًمًم٦ُم 

 عمٗمٝمقم اًمٕمرذم اعمتداول، وهق اًمٜمزول اًمٚمٗمٔمل.ٟمزول اًم٘مرآن طم٥ًم ا

د إمم أُمر ًمٗمٔمل ُم٤مدي وم٘مد طم٤مول سمٕمض اًمٕمٚمامء  وأُم٤م يمٞمٗمٞم٦م حتقل إُمر اًمٕم٘مكم اعمجرَّ

ًم٧م أوًٓ إمم اًمٜمٌل حمٛمد  ‘اعمٕم٤مسيـ طمّٚمف سم٤مًم٘مقل: إن طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن اعمجردة ىمد شمٜمزَّ

جغم اًمٙمالم اإلهلل،وئمٝمر قمؼم اًم٘مٜمقات اإلدرايمٞم٦م ًمف )اًم٘مقى اإلدرايمٞم٦م(، اًمتل ُمٜمٝم٤م يت

هل اًمراسمط سملم قم٤ممل اًمتٙمقيـ وقم٤ممل  ‘إن ٟمٗمس اًمٜمٌل حمٛمد»سم٘م٤مًم٥م أًمٗم٤مظ، ىم٤مل: 

آقمت٤ٌمر، وم٤مًمروح اًمٓم٤مهرة ًمٚمٜمٌل؛ وسم٤مًمتخٚمص ُمـ اًمتٕمٚم٘م٤مت آقمت٤ٌمري٦م، شمتٕم٤ممم إمم أن 

شمّمٌح ىمقاه٤م اإلدرايمٞم٦م )اًمًٛمع واًمٌٍم واًمٜمٓمؼ و....( ؾمٛمع وسمٍم وٟمٓمؼ اهلل، قمٜمده٤م 
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ٚمؽ احل٘م٤مئؼ اًمتٙمقيٜمٞم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م، وشمتجغم اعم٤ًمئؾ آقمت٤ٌمري٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م، وشمتحقل اعمٕم٤مين شمتٜمزل شم

 .شإمم ىمقاًم٥م ًمٗمٔمٞم٦م

ويِمٙمؾ ىمٌقل هذا اًم٘مقل؛ إذ مل يتْمح ًمٜم٤م هؾ أن ضمؼمائٞمؾ قمٜمدُم٤م ىم٤مم سمٜم٘مؾ اًمقطمل إمم 

أو أٟمف ٟم٘مٚمف  ـيمام ئمٝمر ذًمؽ ُمٜمف  ـ ‘ اًمٜمٌل ٟم٘مٚمف سمِمٙمؾ قم٘مكم إمم جم٤مريف اإلدرايمٞم٦م

ٙمؾ ًمٗمٔمل؟ وم٢من يم٤من إول ومٝمذا خم٤مًمػ ًممي٤مت واًمرواي٤مت؛ وإن يم٤من اًمث٤مين ومٚمؿ سمِم

 شمتْمح سمٕمد يمٞمٗمٞم٦م شمٌدل اًم٘مرآن اعمجرد إمم أًمٗم٤مظ.

واًمِمٞمخ أطمد اًم٘م٤مئٚملم سم٘م٤مقمدة اًمقاطمد، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ ُمٕمٝم٤م ٟم٦ًٌم اًمٜمزول اًمٚمٗمٔمل إمم 

در إول اهلل ُم٤ٌمذة، ومٚمق وُمرض واؾمٓم٦م ذم اعم٘م٤مم ومال حمٞمص قمـ اٟمتٝم٤مئٝم٤م إمم اًمّم٤م

 )احل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م(، مم٤م يٕمٜمل شم٠ميٞمد ٟمٔمري٦م أن اًم٘مرآن يمالم ٟمٌقي.

ومْماًل قمـ أٟمف مل يتْمح ُمدى دظم٤مًم٦م )اًمٜمٗمس اًمٜمٌقي٦م( ذم اعم٘م٤مم، ومٝمؾ هل ذيٙم٦م ذم 

 ذًمؽ اًمتٜمزل أو ٓ؟

إن فم٤مهَر صٕمقد اًمٜمٗمس اًمٜمٌقي٦م إمم قم٤ممل اًمٕم٘مؾ وإًمقهٞم٦م، واشمّم٤مف ومٕمؾ وطمريم٤مت 

إلهلل، ُمٓم٤مسمَ٘م٦ُم شمٚمؽ إومٕم٤مل وإىمقال ُمع اعم٘م٤مم اإلهلل ورو٤مه اًمٜمٌل سم٤مًم٘مقل واًمٗمٕمؾ ا

شمٕم٤ممم، وهبذا اًمتٓم٤مسمؼ واًمًٜمخٞم٦م يّمدق قمٜمقان اعمٔمٝمري٦م، ًمٙمـ هذا ٓ يٕمٜمل ؾمٚم٥م ومٕمؾ 

 اإلٟم٤ًمن قمـ ٟمٗمًف، واًم٘مقل: إٟمف قملم ومٕمٚمف وىمقًمف شمٕم٤ممم.

وئمٝمر ُمـ سمٕمض قم٤ٌمئر صدر اعمت٠مهللم أن يمالم اًمٕم٤مرف سمٕمد أن يّمحق ويٕمقد إمم 

ٓ يزال اًمٕمٌد يت٘مرب إزّم »، واحلدي٨م اًم٘مدد: طم٤مًمف اًمٕم٤مدي هق يمالم رب اًمٕم٤معملم

                                                 
 ، سمتٚمخٞمص وشمٍّمف.41ضمقادي آُمكم، پػماُمقن وطمل ورهؼمى:  (9)

ٙمرم سمٙمراُم٦م وم٢مذا رضمع إمم اًمّمحق سمٕمد اعمحق... ٟمٗمذ طمٙمٛمف وأُمره، واؾمتجٞم٥م دقمقشمف، وشم (4)

. واًمِم٤مهد قمغم اعمدقمك اعمت٘مدم شمٗمًػم اًمقطمل، 44: 4اًمتٙمقيـ، وشمٙمٚمؿ سمٙمالم رب اًمٕم٤معملم. إؾمٗم٤مر 

أن  44(، ويٍمح ذم صٗمح٦م 41وٟمزول اعمٚمؽ، واًمٙمالم اإلهلل سمقاؾمٓم٦م اًم٘مقة اخلٞم٤مًمٞم٦م ًمٚمٜمٌل )ص

ىم٤مسمؾ  ومٝمق همػم‘ ُمّمدر يمالم اًمقطمل هق اًمروح إقمٔمؿ، وسمام أٟمف ٟم٤مؿمئ ُمـ داظمؾ ٟمٗمس اًمٜمٌل
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 ي١ميِّد ذًمؽ أيْم٤ًم.ش سم٤مًمٜمقاومؾ طمتك أطمٌف، وم٢مذا أطمٌٌتف يمٜم٧م ًمف ؾمٛمٕم٤ًم وسمٍمًا ويدًا وُم١ميداً 

 

  (ايهالّ ايٓبٟٛ)ايٓعس١ٜ ايجا١ْٝ: ايٓصٍٚ املعٓا٥ٞ يًكسإٓ 

اًم٘م٤مئٚم٦م سم٤مًمٜمزول اعمٕمٜمقي ًمٚم٘مرآن، أي إن اهلل شمٕم٤ممم  اًمٜمٔمري٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم اعم٘م٤مم هل اًمٜمٔمري٦م

ٟم٘مؾ اعمٕمٜمك إمم اعمٚمؽ ضمؼمائٞمؾ اًمذي ٟم٘مٚمف قمٞمٜم٤ًم إمم اًمٜمٌل، وُمـ صمّؿ ىم٤مم اًمٜمٌل سمّمٞم٤مهمتف 

 وىمقًمٌتف هبذه اجلٛمؾ وإًمٗم٤مظ.

وذم ُم٘م٤مم شم٘مرير هذه اًمٜمٔمري٦م هذه يٜم٘مؾ اًمًٛمرىمٜمدي أن ضمؼمائٞمؾ ٟمزل قمغم اًمٜمٌل 

، ُمًتدًٓ سمآي٦م شمٚمؽ اعمٕم٤مين، وقمؼّم قمٜمٝم٤م سمٚمٖم٦م اًمٕمرب قمٚمؿ ‘سم٤معمٕم٤مين ظم٤مص٦م، وأٟمف

وُح إَِمُغ ﴿ َزَل بِِف افرُّ ٌَِؽ * َٕ ِْ  (.997ـ  991)اًمِمٕمراء:  ﴾َظَذ َؿ

وُٟم٘مؾ أّن اًم٘مرآن قمرض، واًمٕمرض ٓ يٜم٥ًم إًمٞمف شمٕم٤ممم، وإٟمام إمم اعمٕمروض قمٚمٞمف، 

 . ومٚمٞمس هق سم٤مًمٙمالم اإلهلل، وإٟمام هق يمالم اًمٜمٌل

َٔٚنَ ﴿اًمديـ أن اًمٜمٌل ُمؽمضمؿ ٓ ٟم٤مىمؾ ًمٚم٘مرآن، ومٗمل آي٦م  ويرى حمٞمل ٌَ ُف اف َّ َِّ ي٘مقل:  ﴾َظ

ومٞمٜمزل قمٚمٞمف اًم٘مرآن ًمٞمؽمضمؿ ُمٜمف سمام قمٚمٛمف احلؼ ُمـ اًمٌٞم٤من، اًمذي مل ي٘مٌٚمف إٓ هذا اإلٟم٤ًمن، »

وفمٝمر ذم ىمٚمٌف قمغم صقرة مل ئمٝمر سمام ذم ًم٤ًمٟمف؛ وم٢من اهلل ضمٕمؾ ًمٙمؾ ُمقـمـ طمٙماًم ٓ يٙمقن 

ه ذا ًمٖمػمه، وفمٝمر ذم ا ٛمف وم٠مظمذه اًمّٚم٤ًمن، ومّمػمَّ ًّ ده اخلٞم٤مل، وىم ًّ ًم٘مٚم٥م أطمدّي اًمٕملم ومج

طمرف وصقت وىمّٞمد سمف ؾمٛمع أذان، وأسم٤من أٟمف ُمؽمضمؿ قمـ اهلل...، وم٤مًمٙمالم هلل سمال ؿمؽ، 

 .واًمؽممج٦م ًمٚمٛمتٙمٚمؿ سمف يم٤من ُم٤م يم٤من

 و يرى أيْم٤ًم أن اًمٜمٌل قم٤ممل سم٤ٌمـمـ اًم٘مرآن ىمٌؾ ٟمزوًمف، راومْم٤ًم أن يٙمقن ىمد شمٚم٘مك اًمقطمل

                                                                                                                            
 ٕن يِمٕمر أظمرون سمف.

 .499: 9اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن  (9)

 .991: 1اعمّمدر ٟمٗمًف  (4)

 .911: 1اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م  (1)
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 ؾمامقم٤ًم ُمـ ضمؼمائٞمؾ.

 

 حتًٌٝ ٚتكِٝٝ ،ْعس١ٜ ايهالّ ايٓبٟٛ

 وذم ُم٘م٤مم اًمتحٚمٞمؾ ٟم٘مقل:

ُم٤م اعم٘مّمقد ُمـ اًمٜمزول اعمٕمٜمقي ًمٚم٘مرآن؟ وم٢من يم٤من هق اًمقضمقد اًمٖمٞمٌل اًمٕم٘مكم أو  أوًٓ: 

اعمث٤مزم حل٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن ومٝمذا يرضمع إمم ٟمٔمري٦م اًمٕمروم٤مء؛ وإذا يم٤من اعم٘مّمقد أن اًمٚمٗمظ هق ٟمقُع 

طمٞمٜمئٍذ شم٘مرير أصؾ اٟمت٘م٤مل إُمر آقمت٤ٌمري إمم اًمٜمٗمس اًمٜمٌقي٦م سمقاؾمٓم٦م اقمت٤ٌمر ومٞمِمٙمؾ 

اعمٚمؽ، اًمٚمٝمؿ إّٓ أن يراد سمف اإلهل٤مم، يم٠من ٟم٘مقل: إن اهلل ىمد أهلؿ اًمٜمٌل طم٘مٞم٘م٦م وُمٕمٜمك 

 ش.ٓ إًمف إٓ اهلل»اًمتقطمٞمد، وُمـ صمؿ ىم٤مم اًمٜمٌل سمّمٞم٤مهمتٝم٤م سم٘م٤مًم٥م 

ومال ُيٕم٠ٌم سم٘مقل ُمـ ىم٤مل: إن اًمذي » همػم أن هذه اًمٜمٔمري٦م مل حتَظ سمٕمٜم٤مي٦م اًمٕمٚمامء اًمٙم٤ٌمر،

ٟمزل سمف اًمروح إُملم إٟمام هق ُمٕم٤مين اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، صمؿ يم٤من اًمٜمٌل يٕمؼم قمٜمٝم٤م سمام يٓم٤مسم٘مٝم٤م 

 .شوحيٙمٞمٝم٤م ُمـ إًمٗم٤مظ سمٚم٤ًمن قمريب...

 

  (ايكسإٓ ْتٝذ١ جتسب١ د١ٜٝٓ)ايٓعس١ٜ ايجايج١: إْهاز ايٓصٍٚ 

قٟمف ٟمقع طم٤مًم٦م ٟمٗمًٞم٦م ويمِمػ اًمقطمل سمام ٓ يٕمدو يمش اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م»شمٗمن 

ؾ ُمـ ظمالًمف اعمٙم٤مؿمػ سمٕمْم٤ًم ُمـ دمٚمٞم٤مت اهلل شمٕم٤ممم، ومٞمٕمتؼمه٤م أُمقرًا ؿمٝمقدي ، حيّمِّ

ىمدؾمٞم٦ًم، وُمتٜم٤ًم ديٜمٞم٤ًم، يٌٚمٖمٝم٤م وخيؼم قمٜمٝم٤م، مم٤م يٕمٜمل أن ًمٞمس هٜم٤مك أي٦م ُمٗمردة ُمـ ىمٌؾ اهلل، 

 وأّن ُم٤م هق وطمٌل وىمرآن ًمٞم٤ًم إٓ شمٗمًػم اًمٜمٌل ًمتجرسمتف اًمديٜمٞم٦م.

شمدرجيل  ـيمام هق ُمٕمروف  ـاًم٘مرآن »ذا شم٠مصمر اًمتجرسم٦م سمٔمروومٝم٤م وحمٞمٓمٝم٤م، ومـوًمقازم ه

                                                 
 .194: 91اعمٞمزان  (9)

 يمِمػ وؿمٝمقد ًمٚمٛم٘م٤مم إًمقهل. (4)
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اًمٜمزول، وشمدرجيل احلّمقل، مم٤م ؾمٛمح سم٢مجي٤مد شمٙمقٍن شم٤مرخيلٍّ اٟمٕمٙمس قمٚمٞمف، سمحٞم٨م إٟمف ًمق 

ىمّدر ًمٚمٜمٌل أن يٕمٞمش أيمثر ُٕمٙمـ ًمٚم٘مرآن أن يٙمقن أيمثر مم٤م هق قمٚمٞمف اًمٞمقم...، وم٤مًمٜمٌل مل 

 .شِمٝم٤م اًمٜمٌل ذم طمٞم٤مشمف متتد سم٤مُمتداده٤مخيؼم ُمـ يمت٤مب، وإٟمام دم٤مرب قم٤مي

وُم٤م يم٤من ي٘مقًمف اًمٜمٌل ُمـ أٟمف يًٛمع صقشم٤ًم، أو يرى صقرة ُمٚمؽ، ُم٤م هق إٓ ظمٞم٤مل 

 .وختٞمؾ وؾمامع أصقاٍت ًمٞمس إٓ

ًم٦م، ختتٚمػ طم٤مًمف  إن اًمتجرسم٦م شمٜمًح٥م قمغم ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل، ومٞمّمٌح ذا ؿمخّمٞم٦م ُمتٌدِّ

٤م، واإلؿمٙم٤مل قمغم هذا يتقضمف إمم أصؾ ىمٌؾ وسمٕمد اًمتجرسم٦م، ومٞمخؼم قمـ اًمقاىمٕمٞم٤مت يمام يراه

 اًمقطمل، وُمٜمف إمم يمؾ اعمٕم٤مرف اعمٌتٜمٞم٦م قمٚمٞمف.

 

 (ايعسؾا١ْٝ ايٓعس١ٜ)ايٓعس١ٜ ايسابع١: ْصٍٚ احلكٝك١ اجملسد٠ يًكسإٓ 

  ـ تٓصٍ ٚدٛد ايكسإٓ ايبطٝط َٔ احلكس٠ ايع١ًُٝ إىل احلكٝك١ احملُد1١ٜ

دي٦م ًمٚم٤ٌمري شمٕم٤ممم، اعمٕمؼم قمٜمف سمٛم٘م٤مم يٕمت٘مد اًمٕمروم٤مء أن ُمٌدأ اًمقضمقدات هل اًمذات إطم

إطمدي٦م، صمّؿ ُم٘م٤مم اًمقاطمدي٦م اإلهلل، وهق ُم٘م٤مم دمكم اًمّمٗم٤مت وإؾمامء اإلهلٞم٦م، أي ُم٘م٤مم 

 اخلٚمؼ واإلجي٤مد.

دة.  وقم٤ممل اعم٤مدة همػم ظم٤مرج قمـ هذه مم٤م يٕمٜمل أٟمف يم٤من ًمف وضمقد ذم  شمٚمؽ اًمٕمقامل اعمجرَّ

اعمخزوٟم٦م ذم اًمذات إطمدي٦م ويمذًمؽ يم٤من اًم٘مرآن؛ اذ شمٙمِمٗم٧م طم٘مٞم٘متف اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

                                                 
 .49 ـ 41سمًط دمرسم٦م ٟمٌقي:  (9)

 طمل.واعم٘مّمقد سمًامع اًمّمقت أن اًمٜمٌل يًٛمع، وًمٙمـ هذا ٓ يٕمٜمل أٟمف و (4)

قر اعمٓم٤مًم٥م اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م ٓ ي٘متٍم ذم اًمقىمقف قمغم ًمزوم ن ؾَمؼم وهمَ أمم٤م جي٥م اًمت٠ميمٞمد قمٚمٞمف ىمٌؾ اًمٌدء ( 1)

سم٤مًمٕمجز  يٕمؽمف اعم١مًمػو ،يْم٤مً أن يّمحٌٝم٤م ُمٕمروم٦م ؿمٝمقدي٦م أٟمام ٓ سمد ُمـ إو ،اعمٕمروم٦م اًمٜمٔمري٦م هب٤م وم٘مط

  هذه اعمٓم٤مًم٥م،يمثر ذمأن يٙمقن اًمٌح٨م ظمٓمقة ًمٚمتٕمٛمؼ أ ذم ُمؾ٤مٕوم ،واًمْمٕمػ ذم يمال اعم٘م٤مُملم

ؿمت٤مء ؾمٜم٦م  ،ىم٤ًٌمت، شطم٘مٞم٘م٦م اًمقطمل دمرسم٦م ديٜمٞم٦م أو قمروم٤مٟمٞم٦م»مم ُم٘م٤مل إيْم٤مح يرضمع زي٤مدة اإلًمو

 هـ ش.9119
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ًمٚمح٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م؛ ٟمتٞمج٦م ُمقاضمٝم٦م اًمروح اًم٘مدؾمٞم٦م ًمٚمٜمٌل ُمع احلية اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ومٙم٤من 

اًمٜمٌلُّ أول خم٤مـَم٥م سم٤مًم٘مرآن؛ ٕن اًمٙمالم قم٤ٌمرة قمـ اٟمت٘م٤مل اعمٕمٜمك واعم٘مّمقد ُمـ اعُمخ٤مـم٥ِم 

. ويٕمؼم قمـ امم اعمخ٤مـَم٥م، وهق ُم٤م يٕمؼمَّ قمٜمف سم٤مًمٙمالم اًمذايت ًمٚمحؼ ُمع احل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م

 ش.اًمٜمٌقة اًمتٕمريٗمٞم٦م»هذه اعمرطمٚم٦م سمـ

ومال يتٚمخص اًمقطمل وم٘مط سمام هق اعمٕمروف ُمـ اًمقطمل، وأٟمف سم٤مًمٚمٗمظ ُمـ ىمٌٚمف شمٕم٤ممم، سمؾ 

إن أول ٟمزول ًمٚم٘مرآن قمغم اًمٜمٌل يرضمع إمم شمٚمؽ اعمقاضمٝم٦م اًمتل مت٧م سملم احل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م 

رآن اًم٤ًمسمؼ سمتٕم٤مسمػم خمتٚمٗم٦م، واحلية اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وسمٕمض أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م شمٚمٗم٧م ًمقضمقد اًم٘م

، وأُمث٤مل ذًمؽ، شًمديٜم٤م»، وشأم اًمٙمت٤مب»، وشاًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن»، وشاًمٚمقح اعمحٗمقظ»أُمث٤مل: 

 ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ِعٌّ َحُِٔؿٌ ﴿ ًَ ُف يِف ُأمِّ افَُِتِٚب َفَدْيَْٚ َف َّٕ  (.7)اًمزظمرف:  ﴾َوإِ

﴿ ْٝ َِ ْٝ آَيُٚتُف ُثؿَّ ُؾهِّ َّ
 (.٦11م: ؛ اًمقاىمٕم9)هقد:  ﴾اَفر ـَِتٌٚب ُأْحُِ

ٌٔد ﴿ ِ قظٍ  *َبْؾ ُهَق ُؿْرآٌن َّمَّ ٍُ ْ  (.44 ـ 49)اًمؼموج:  ﴾يِف َفْقٍح حمَّ

ِريٌؿ ﴿ ـَ ْرآٌن  َُ ُف فَ َّٕ ُْقنٍ  *إِ ُْ  (.41 ـ 44)اًمقاىمٕم٦م:  ﴾يِف ـَِتٍٚب مَّ

إن اًم٘مرآن ٟمزل »يمام أن سمٕمض اًمرواي٤مت شمِمػم امم شمٜمزٓت اًم٘مرآن اعمختٚمٗم٦م،ُمـ ىمٌٞمؾ 

 .شقمغم ؾمٌٕم٦م أطمرف

 

 ايؿٝض ك١ احملُد١ٜ ٚاضط١ـ احلك2ٝ

ًم٘مد صم٧ٌم ذم احلٙمٛم٦م اعمتٕم٤مًمٞم٦م واًمٕمروم٤من أن أول خمٚمقق وص٤مدر قمـ احلؼ شمٕم٤ممم 

هقاحل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م، وسمٜم٤مء قمغم ىم٤مقمدة اًمقاطمد هل اًمقاؾمٓم٦م ذم اًمٗمٞمض، وقمؼمه٤م ايمت٧ًم 

                                                 
وم٤محل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م أو ل خم٤مـم٥م وؾم٤مُمع ًمٚمٙمالم اإلهلل )اًمٙمالم اًمذايت واًمٕم٘مكم(، واهلل هق أو ل  (9)

 ُمتٙمٚمؿ.

 .141ُم٤مم اخلٛمٞمٜمل، آداب اًمّمالة: ، وٕضمؾ اًمتقوٞمح أيمثر: اإل11: 19سمح٤مر إٟمقار  (4)
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اؾمتٛمد وضمقده  ـسمام ومٞمف اعم٤مدي واعمجرد  ـاعمقضمقدات صمقب اًمقضمقد، ومٙمؾ هذا اًمقضمقد 

 ٦م اعمحٛمدي٦م.ُمـ احل٘مٞم٘م

 

 َكٛي١ تٓصٍ ايٛدٛدات  ـ3

شم٘مدم ُمٕمٜم٤م أن أول وضمقد إُمٙم٤مين شمؿ إجي٤مده هق احل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م، وُمٜمٝم٤م شمٜمزًم٧م 

دة ـ اًمقضمقدات قمؼم قم٤ممل اًمٕم٘مقل اًمدٟمٞم٤م إمم أن اٟمتٝم٧م إمم اًمٕم٘مؾ اًمٗمٕم٤مل  آظمر اًمٕم٘مقل اعمجرَّ

 ،وُمـ صمّؿ قم٤ممل اعم٤مدة.ـ

د، واؾمٛمف ويذه٥م اإلذاىمٞمقن إمم أن هٜم٤مك قم٤معم٤ًم يٗمّم ؾ سملم قم٤ممل اعم٤مدة واًمٕم٤ممل اعمجرَّ

قم٤ممل اعمث٤مل أو قم٤ممل اًمؼمزخ، ومٙمّؾ هذه اعمقضمقدات هل٤م وضمقد سمرزظمل ىمٌؾ هذا اًمٕم٤ممل 

 ش.وضمقد جمرد سمِمٙمؾ ُم٤مدي»

وٕضمؾ أن يتٚمٌس اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٚم٤ٌمس اعم٤مدة جي٥م قمٚمٞمف أن يتحٛمؾ قمدة شمٜمزٓت، 

 قم٤ممل اًمٕم٘مقل، صمؿ قم٤ممل اعمث٤مل، إمم أن يٜمتٝمل إمم ُمـ قم٤ممل إطمدي٦م إمم قم٤ممل اًمقاطمدي٦م، وُمٜمف إمم

إن اًم٘مرآن ٟمزل قمغم ؾمٌٕم٦م »سم٤مإلؿم٤مرة إمم طمدي٨م  ـقم٤ممل اعم٤مدة، ويٕمتؼم اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل 

طمية  ـ1طمية إقمٞم٤من.  ـ4احلية اًمٕمٚمٛمٞم٦م.  ـ9أن اًمتٜمزٓت هل:  ـ شأطمرف

 ـ4ِمؽمك. طمية احلس اعم ـ1طمية اعمث٤مل.  ـ1طمية إًمقاح.  ـ7إىمالم. 

 .اًمِمٝم٤مدات اعمٓمٚم٘م٦م

 

 ـ دربا٥ٌٝ ٚدٛد َٔ احلكٝك١ احملُد١ٜ 4

يتْمح ُمـ اعمٓم٤مًم٥م اًم٤ًمسم٘م٦م أن اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم، وُمٜمٝمؿ ضمؼمائٞمؾ، شمٙمت٥ًم اًمٗمٞمض 

قمؼم احل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م، ومجؼمائٞمؾ؛ سمٛم٘م٤مُمف اًمتجّردي اًمذي ًمف يٛمٙمـ أن يٕمرف اعمٕم٤مرف 

                                                 
 .11: 19سمح٤مر إٟمقار  (9)

 .141آداب اًمّمالة:  (4)
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عمخزون ذم احل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م، ويٜم٘مٚمٝم٤م قمؼم اًمٕم٘مٚمٞم٦م، اًمتل ُمـ مجٚمتٝم٤م ُمٕم٤مرف اًم٘مرآن ا

اًمٕمقامل اًمٕم٘مٚمٞم٦م، ومٝمق ذم يمؾ آٍن ظم٤موع ًمتٍمف وشمًخػم احل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م، وهذا هق 

 ُمٕمٜمك ُمٕمٚمقًمٞمتف هل٤م.

 

 َع دربا٥ٌٝ ٚاحلكٝك١ احملُد١ٜ ‘ـ ازتباط ايعٓؿس املادٟ يًٓيب 5

ٕقمٞم٤من اًمث٤مسمت٦م، ًم٘مد سمرهـ ذم اًمٗمٚمًٗم٦م واًمٕمروم٤من أن يمؾ إٟم٤ًمن ًمف قملم وضمقدّي٦م ذم ا

أيْم٤ًم يمذًمؽ سمٛم٘م٤مم  ‘وقمغم إصمره يٙمقن قمٜمٍمه اعم٤مدي ذم هذا اًمٕم٤ممل، واًمٜمٌل إيمرم

ٟمٌقشمف، سمؾ سمٛم٘م٤مم ظم٤ممتٞمتف، وىمد اظمتّمف اهلل ًمتّمٌح قمٜمده ىم٤مسمٚمٞم٦م اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م، وقمٜمده٤م 

، وىمد حيٍم دور ضمؼمائٞمؾ ذم أٟمف شاًمٕم٘مؾ اًمٕم٤مذ»يٛمٙمـ ًمف أن يرشمٌط سم٤مًمٕم٘مؾ اًمٗمٕم٤مل 

، ويمٚمام شمٕم٤مًم٧م اًمٜمٗمس اعمحٛمدي٦م يمٚمام زاد ارشم٤ٌمـمٝم٤م سمجؼمائٞمؾ، إمم أن أيمثر واؾمٓم٦م ٓ

ـَ ُمـ آرشم٤ٌمط اعم٤ٌمذ ُمع احل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م سمال واؾمٓم٦م.   متّٙم

 

 (ايهالّ اخلٝايٞ أٚ ايعكًٞ اجملسد)ـ نٝؿ١ٝ تًكٞ ايٛسٞ َٔ دربا٥ٌٝ 6

 اعمجرديـ، أي اًمٕم٘مؾ إمم هٜم٤م مت٧م اإلؿم٤مرة إمم أصؾ ارشم٤ٌمط اًمٜمٗمس اًمٜمٌقي٦م ُمع اعم٘م٤مُملم

؛ واحل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م، وٓ يمالم هٜم٤م ذم أن اًم٘مرآن اًمذي ُأومٞمَض قمٚمٞمٝم٤م شضمؼمائٞمؾ»اًمٗمٕم٤مل 

ُمـ احل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م هق ىمرآن قم٘مكم وجمرد، واٟمام اعمٜم٤مىمِم٦م هل ذم ُم٤م أظمذه اًمٜمٌل ُمـ 

زيٚمف إمم ضمؼمائٞمؾ، ومٝمؾ هق ُم٤مدي أيْم٤ًم، أي أًمٗم٤مفم٤ًم ويمالُم٤ًم، أو أن اًمٜمٗمس اًمٜمٌقي٦م ىم٤مُم٧م سمتٜم

 قم٤ممل اعم٤مدة سمٕمد أن شمٚم٘متف ىمرآٟم٤ًم سمًٞمٓم٤ًم قم٘مٚمٞم٤ًم؟

 إن اؾمت٘مراء يمالم اًمٕمروم٤مء يٛمّٙمٜمٜم٤م ُمـ ـمرح اًمٓمري٘ملم اًمت٤مًمٞملم:

تخٞمٚم٦م اًمّمقرة اخلٞم٤مًمٞم٦م، سمٛمٕمٜمك أن ضمؼمائٞمؾ وٟمداءه مه٤م ضمزء ُمـ اًم٘مقة اعم إول:

                                                 
 .949اًمًٞمد ضمالل اًمديـ إؿمتٞم٤مين، ذح اًمرؾم٤مًم٦م اًم٘مٞمٍمي،اعمٜمدرج ذم رؾم٤مئؾ اًم٘مٞمٍمي:  (9)
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سمقاؾمٓم٦م ًمٚمٜمٌل، واعم٘مّمقد ُمـ اًمّمقرة اخلٞم٤مًمٞم٦م هل شمٚمؽ اًمّمقرة اًمقاىمٕمٞم٦م اًمتل ظمٚم٘م٧م 

 .اًم٘مقة اًمٕم٤مىمٚم٦م وخمٞمٚم٦م اًمٜمٗمس اًمٜمٌقي٦م

دان قم٘مٚمٞم٤من، وردا قمغم افثٚين:  اًمّمقرة اًمٕم٘مٚمٞم٦م، سمٛمٕمٜمك أن ضمؼمائٞمؾ ووطمٞمف أُمران جمرَّ

ىمٚم٥م اًمٜمٌل سمّمقرة جمردة قم٘مٚمٞم٦م، وُمِم٤مهدة صقرة ضمؼمائٞمؾ وؾمامع صقشمف ُمـ اًمٜمٌل إٟمام 

عم٤مدي ًمٚمقطمل أوًٓ صمؿ هل سم٤مًم٘مٚم٥م واًمِمٝمقد اًمٕم٘مالين وم٘مط، ٓ أن اًمٜمٌل يًٛمع اًمّمقت ا

 ي٘مقم سم٢مسمالهمف قمٞمٜم٤ًم إمم اًمٜم٤مس.

و اًمًامع واعمِم٤مهدة اعم٤مدي٦م ممٙمٜم٦م ذم اًمتٗمًػم إول، إٓ أٟمف ُمٕمٚمقٌل ًمٚمٜمٗمس اًمٜمٌقي٦م؛ 

هلام اًمٜمٌل إمم قم٤ممل اعم٤مدة،  سمخالف اًمتٗمًػم اًمث٤مين؛ وم٢من اًمقطمل وؾمامقمف أُمران قم٘مٚمٞم٤من يٜمزِّ

ق اًمقضمقد اعم٤مدي ًمٚمٜمٗمس اًم٘مدؾمٞم٦م وذم يمال اًمتٗمًػميـ يٙمقن اًم٘م٤مسمؾ واًمٗم٤مقمؾ ه

 .‘ًمٚمٜمٌل

 

 َٛاقـ ايعسؾا٤ ٚنًُاتِٗ

 وهٜم٤م ٟمذيمر ٟمٛمقذضم٤ًم ُمـ يمالم سمٕمض اًمٕمروم٤مء:

 

 ـ ذلٝٞ ايدٜٔ بٔ عسب1ٞ

يمالم اهلل سمقاؾمٓم٦م ضمؼمائٞمؾ وؾمامقمف ُمٜمف  ‘ىم٤مل:... وإي٤مك أن شمٔمـ أن شمٚم٘مل اًمٜمٌل

 .يم٤من ُم٘مٚمِّدًا جلؼمائٞمؾ ‘، أو شم٘مقل أن اًمٜمٌل‘يم٤مؾمتامقمؽ ُمـ اًمٜمٌل

ح أن اًم٘مرآن اًمذي  وُمع أٟمف ي٘مٌؾ إـمقار واًمتٜمزٓت اعمختٚمٗم٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ يٍمِّ

ٟمزل قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل هق همػمه اًمذي فمٝمر قمغم ًم٤ًمٟمف، وم٢من ىمقة اخلٞم٤مل ًمٚمٜمٌل هل اًمتل 

فمٝمر ذم ىمٚمٌف قمغم صقرة مل ئمٝمر هب٤م ذم ًم٤ًمٟمف، »أقمٓم٧م ًمٚم٘مرآن صقرة طمرومٞم٦م وصقشمٞم٦م، 

                                                 
 .41: 4؛ إؾمٗم٤مر 911: 11اعمّمدر ٟمٗمًف  (9)

 .177: 1 تاًمٗمتقطم٤م (4)



 711 .......................................... احلدث واهلوةة ،الفصل الثالث: الظاهرة القرآنية

ـٍ طمٙمامً  ده وم٢من اهلل ضمٕمؾ ًمٙمؾ ُمقـم ًَّ  ٓ يٙمقن ًمٖمػمه، وفمٝمر ذم اًم٘مٚم٥م أطمِدّي اًمٕملم، ومج

ٛمف، وم٠مظمذه اًمٚم٤ًمن ومّمػّمه ذا طمرف وصقت ًّ  .شاخلٞم٤مل، وىم

إن هق إٓ ذيمٌر عم٤م ؿم٤مهده طملم ضمذسمٜم٤مه، »وسمام أن اًمٜمٌل يم٤من قمغم قمٚمؿ ؾم٤مسمؼ سم٤مًم٘مرآن: 

ومٝمق ذيمٌر ًمف  وهمٞمٌّٜم٤مه قمٜمف، وأطميٟم٤م سمف قمٜمدٟم٤م، صمؿ أٟمزًمٜم٤م قمٚمٞمف ُمذيّمرًا يذيّمره سمام ؿم٤مهد،

ًمذًمؽ وىمرآٌن، أي مجع أؿمٞم٤مء يم٤من ؿم٤مهده٤م قمٜمدٟم٤م، ُمٌلٌم فم٤مهٌر ًمف؛ ًمٕمٚمٛمف سم٠مصؾ ُم٤م ؿم٤مهده 

 .شوقم٤ميٜمف ذم ذًمؽ اًمت٘مري٥م

 

 (ٖـ805)ـ عبد ايهسِٜ اجلًٝٞ 2

وهق أيْم٤ًم ممـ يرى أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق ُمٔمٝمر اًمّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م اًمٜم٤مزًم٦م قمغم احل٘مٞم٘م٦م 

رآن قم٤ٌمرة قمـ اًمذات اًمتل يْمٛمحؾ ومٞمٝم٤م مجٞمع اًمّمٗم٤مت اقمٚمؿ أن اًم٘م»اعمحٛمدي٦م، ي٘مقل: 

ًمٞمٙمقن ُمِمٝمده إطمدي٦م  ،‘، أٟمزهل٤م احلؼ شمٕم٤ممم قمغم ٟمٌٞمف حمٛمد٦ماعمجغم اعمًامة سم٤مٕطمدي

 .ُمـ إيمقان

 

 (ٖـ 1050)ـ ؾدز املتأهلني ايػرياشٟ 3

ًم٘مد أفمٝمر اًمٗمٞمٚمًقف صدر اعمت٠مهللم قمٜم٤مي٦م ظم٤مص٦م سم٤مًمٕمروم٤مء، أُمث٤مل: حمٞمل اًمديـ سمـ 

، وُم٤ٌمٟمٞمٝمؿ، وهق ُمـ اًم٘م٤مئٚملم سم٤مٕـمقار اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م ًمٚم٘مرآن، ويرى أن اًمقطمل قمريب

وٟمزول اًم٘مرآن ٟمتٞمج٦م حتقل واشمّم٤مل اًمٜمٗمس اًمٜمٌّقي٦م سم٤مجلقهر اًم٘مدد )اًمٕم٘مؾ اًمٗمّٕم٤مل(، 

ؿ ومتثؾ ًمف صقت اعمٚمؽ وصقرشمف سم٠مُمر حمًقس  ًّ واًم٘مقة اًمٕم٤مىمٚم٦م واخلٞم٤مًمٞم٦م ًمٚمٜمٌل دم

يتٕمدى شم٠مصمػمه٤م إمم »وصقشمف هق يمالم اهلل، ي٘مقل:  ُم٤مدي، وص٤مطم٥م اًمّمقرة هق اعمٚمؽ،

                                                 
 .911اعمّمدر ٟمٗمًف:  (9)

 .711: 7 اًمٗمتقطم٤مت (4)

 .991اإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ:  (1)
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ٛمع واًمٌٍم؛ ًمٙمقهن٤م أذف احلقاس اًمٔم٤مهرة، ومػمى سمٌٍمه ؿمخّم٤ًم  ًّ ىمقاه٤م...، ؾمّٞمام اًم

حمًقؾم٤ًم ذم هم٤مي٦م احلًـ واًمّم٤ٌمطم٦م، ويًٛمع يمالُم٤ًم ُمٜمٔمقُم٤ًم ذم هم٤مي٦م اجلقدة واًمٗمّم٤مطم٦م، 

 .شواًمٙمالم هق اهلل شمٕم٤ممموم٤مًمِمخص هق اعمٚمؽ اًمٜم٤مزل سم٢مذن اهلل، احل٤مُمُؾ ًمٚمقطمل اإلهلل، 

ُمـ اًمروح إقمٔمؿ،  ‘وي١ميمد أن ؾمامع اًمقطمل أوًٓ يم٤من أُمرًا قم٘مٚمٞم٤ًم اؾمتٛمع ًمف اًمٜمٌل

يًٛمع يمالُم٤ًم سمٕمدُم٤م يم٤من وطمٞم٤ًم ُمٕم٘مقًٓ، ويًٛمع سمًٛمٕمف اًمٕم٘مكم يمالم رب اًمٕم٤معملم »ي٘مقل: 

 .شُمـ اًمروح إقمٔمؿ

ًم٘مقل سم٠من ًمٚم٘مرآن أـمقارًا صمؿ ي١مول أي٤مت اًمتل شمِمػم إمم اًمٜمزول اًمٚمٗمٔمل ًمٚم٘مرآن سم٤م

 .قم٘مٚمٞم٦ًم، وُمث٤مًمٞم٦ًم، وًمٗمٔمٞم٦ًم، ويمتٌٞم٦م، ختتٚمػ طم٥ًم اظمتالف اًمٕمقامل

 

 (ٖـ1410)ـ اإلَاّ زٚح اهلل اخلُٝين  4

يرى اإلُم٤مم أن اًمقضمقد إول ًمٚم٘مرآن هق ذاك اًمقضمقد اًمًٌٞمط ذم اًمذات اإلهلٞم٦م 

، وأول ُمـ شمٕمٚمؿ ُمـ ، وسمٕمده٤م ذم ُم٘م٤مم اًمقاطمدي٦م واحلية اًمٕمٚمٛمٞم٦موُم٘م٤مم إطمدي٦م

هذه احل٘مٞم٘م٦م اًمًٌٞمٓم٦م احل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م؛ ٕهن٤م هل اًمّم٤مدر إول، ويمالُمٞم٦م اًم٘مرآن هٜم٤م 

 شمٕمٜمل اًمتٙمٚمؿ اًمذايت.

طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن اإلهلل ىمٌؾ اًمتٜمزل إمم اعمٜم٤مزل اخلٚم٘مٞم٦م واًمتٓمقر سم٠مـمقار اًمٗمٕمٚمٞم٦م »ي٘مقل: 

.، وهذه احل٘مٞم٘م٦م ٓ هل ُمـ اًمِم١مون اًمذاشمٞم٦م واحل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمحية اًمقاطمدي٦م..

                                                 
 .41: 4إؾمٗم٤مر  (9)

 .44: 4إؾمٗم٤مر  (4)

 .11اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ:  (1)

 ( ًمٕمٚمف ئمٝمر ُمـ قم٤ٌمرة اإلُم٤مم أٟمف ذم ُم٘م٤مم اًمقاطمدي٦م ٓ إطمدي٦م.7)

هذه اًمتٕم٤مسمػم ًمإلؿم٤مرة إمم ُم٘م٤مُم٤مت ؿم١مون اًمذات اإلهلٞم٦م، وم٤مٕطمدي٦م هل ُم٘م٤مم اًمذات، واًمقاطمدي٦م  (1)

 اخلٚمؼ.هل ُم٘م٤مم 
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 .حتّمؾ ٕطمد أصاًل ُمٝمام يم٤من إٓ سم٤معمٙم٤مؿمٗم٦م اًمت٤مُم٦م اإلهلٞم٦م ًمٚمذات اعم٤ٌمريم٦م ًمٚمٜمٌل اخل٤مشمؿ

وذم ُم٘م٤مم آظمر يرى أن أدٟمك شمٜمّزٓت اًم٘مرآن هق ىمٌقًمف اًمتٕمٞمٜم٤مت واًمٌٜم٤مء اًمٚمٗمٔمل ذم قم٤ممل 

ر وم٢من ًمٚم٘مرآن ُمٜم٤مزل وُمراطمؾ، وفمقاهر وسمقاـمـ، أدٟم٤مه٤م ُم٤م يٙمقن ذم ىمِمق»اعم٤مدة، 

 .شإًمٗم٤مظ وىمٌقل اًمتٕمٞمٜم٤مت

ىمد شم٘مدُم٧م ، وشإن اًم٘مرآن ٟمزل قمغم ؾمٌٕم٦م أطمرف»ويٌلم أن ُمراشم٥م اًم٘مرآن ؾمٌٕم٦م؛ إذ 

إطمدي٦م  ـ، وقمٚمٞمف وم٤محل٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م هل٤م وضمقد إهلل ذم اعم٘م٤مُملم اإلهلٞملم اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م

٦م، صمؿ يتٜمّزل أوًٓ، وسمٕمده٤م شمتٜمزل إمم اًمقضمقد اعمٜمًٌط واحل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي ـواًمقاطمدي٦م 

اًمقضمقد اعمجرد واجلٛمٕمل ًمٚم٘مرآن سمقاؾمٓم٦م احل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م سمٕمدة شمٜمزٓت، إمم أن يّمٌح 

ويٍمح اإلُم٤مم أن احل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م يم٤مٟم٧م قمغم قمٚمٍؿ سمجٛمٞمع هذه اًمتٜمزٓت  ذم ىم٤مًم٥م أًمٗم٤مظ،

 ُمـ ُم٘م٤مم اًمتجردي٦م اعمحٛمدي٦م إمم اًم٘مٚم٥م اًمنميػ ًمٚمحية اًمٜمٌقي٦م ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م.

اًم٘مرآن ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر هق اًمٜمٌل إيمرم، واًمٜم٤مزل هل اًمتجٚمٞم٤مت اعمتٕمددة  إن ُُمٜمِزَل 

 .ًمٚمح٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م

 

 َاّ اخلُٝيننٝؿ١ٝ ْصٍٚ ايكسإٓ َٔ ٚد١ٗ ْعس اإل

ًم٘مد شم٘مدم ُمٕمٜم٤م أن اًمٙمالم يمؾ اًمٙمالم هق ذم يمٞمٗمٞم٦م ٟمزول اًم٘مرآن سمقاؾمٓم٦م ضمؼمائٞمؾ إمم 

ًمٗم٤مظ اًم٘مرآن سمٕمٞمٜمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم ، ومٝمؾ أن ضمؼمائٞمؾ أٟمزل أ‘اًمٜمٗمس اًمدٟمٞمقي٦م ًمٚمٜمٌل

قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل أو أٟمف ىمد أٟمزل احل٘مٞم٘م٦م اعمجردة، وىم٤مم اًمٜمٌل سمتٜمزيٚمٝم٤م إمم ُمرشم٦ٌم اًم٘مقاًم٥م 

                                                 
 .919آداب اًمّمالة:  (9)

 .11ذح دقم٤مء اًمًحر:  (4)

، يٕمؼم قمـ هذه اعمراطمؾ سمـ: ُم٘م٤مم إطمدي٦م اًمٖمٞمٌٞم٦م، 497اإلُم٤مم، ذم شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف قمغم ُمّم٤ٌمح إٟمس:  (1)

طمية اًمقاطمدي٦م، ُم٘م٤مم اعمِمٞم٦م واًمٗمٞمض اعمٜمًٌط، قم٤ممل اًمٕم٘مؾ، اًمٜمٗمقس اًمٙمٚمٞم٦م، قم٤ممل اعمث٤مل اعمٓمٚمؼ، قم٤ممل 

 اًمٓمٌٞمٕم٦م.

 .11ّمدر ٟمٗمًف: اعم (7)
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 اًمٚمٗمٔمٞم٦م؟

، إٓ أن سمٕمض إن آؾمت٘مراء ذم آصم٤مر اإلُم٤مم ٓ يقصٚمٜم٤م إمم ٟمتٞمج٦م واوح٦م وؿمٗم٤موم٦م

 إلُم٤مم ـ شمِمػم إمم اًمرأي اًمث٤مين.اًمٕم٤ٌمئر ـ اًمتل إذا وٛمٛمٜم٤مه٤م إمم اعم٤ٌمين اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م ًم

؛ وذًمؽ ٕن اًم٘مْمٞم٦م ‘إن طم٘مٞم٘م٦م إٟمزال اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٓ يٕمرومٝم٤م إٓ اًمٜمٌل إيمرم

، ُمِم٤مهدة ‘ًمٞم٧ًم إدرايم٤ًم قم٘مٚمٞم٤ًم، وٓ سمره٤مٟم٤ًم ومٚمًٗمٞم٤ًم، وإٟمام ُمِم٤مهدة ويمِمػ اظمُتّص سمف

 .‘همٞمٌٞم٦م، ًمٞم٧ًم سم٤مًمٕملم وٓ سم٤مًمٕم٘مؾ، سمؾ سم٤مًم٘مٚم٥م اًمذي هق ىمٚم٥م اًمٕم٤ممل، إّٟمف ىمٚمٌف

وسمٕمد أن يذيمر اإلُم٤مم أن اًمقطمل هق ُمِم٤مهدة وشمٜمزل ًمٚمقضمقد اعمجرد ًمٚم٘مرآن، يٚمٗم٧م 

إمم أن اًمٜمٌل ٓ يٛمٙمٜمف إقمالم اًمٜم٤مس هبذا اًمٜمزول اًمٖمٞمٌل إٓ سمقاؾمٓم٦م اًم٘مقاًم٥م اًمٚمٗمٔمٞم٦م، 

 .شيمٞمػ يٛمٙمٜمؽ أن شُمٗمٝمؿ اًمِمٛمس ُم٤م هق اًمٜمقر؟»

اًم٘مرآن هٌّ ُم٘مٜمّع، وي١ميمد ذم ُمقوع آظمر أن اًمقطمل ىمد ٟمزل قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل، ي٘مقل: 

جي٥م أن يٜمزل ويتدٟمك إمم ىمٚم٥م اًمٜمٌل، وسمٕمده٤م إمم ُمرشم٦ٌم يٛمٙمـ ًممظمريـ أن يٗمٝمٛمقا 

 .ُمٕمٝم٤م

ومٚمق ىمٚمٜم٤م: إن ضمؼمائٞمؾ ىمد أٟمزل قملم أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل ومال ُمٕمٜمك ًمٚم٘مقل 

ٓ يٛمٙمٜمف أن يٌلّم  ‘، وٟمٗمس أّن اًمرؾمقلشطمتك يٗمٝمٛمف اًمٜم٤ّمس»سم٤مًمتٜمزل اًمث٤مين ُمـ اًمٜمٌل 

ُمِم٤مهداشمف إٓ سم٤مًٕمٗم٤مظ هق دًمٞمٌؾ قمغم أن اًمٜمٌل مل يٙمـ يًٛمع قملم أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن؛ إذ شمالوة 

أي٤مت اًمٜم٤مزًم٦م قمغم اًمٜم٤مس ٓ حيت٤مج إمم ُمٕمقٟم٦م. ويْم٤مف إًمٞمف أن شمِمٌٞمف اإلُم٤مم إُمر اًمٜم٤مزل 

                                                 
اإلُم٤مم يذيمر طمقل اًمٜمـزول اًمٙمِمٗمل ًمٚم٘مرآن ذم اًمٜمـزول اًمدومٕمل: اًم٘مرآن ٟمزل مجٚم٦م ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر  (9)

ؾمٜم٦م ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر. )شمٗمًػم ؾمقرة 41سمٓمري٘م٦م اًمٙمِمػ اعمٓمٚمؼ اًمٙمكم، وأيْم٤ًم ٟمزل ُمٜمجاًم ذم ُمدة 

 (.149احلٛمد: 

 .91آداب اًمّمالة:  (4)

 اعمّمدر ٟمٗمًف. (1)

 .اعمّمدر ٟمٗمًف (7)
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 .سم٤مًمٜمقر هلق ىمريٜم٦م أظمرى قمغم ذًمؽ

 

 ـ ايطٝد دالٍ ايدٜٔ األغتٝاْٞ 5

اًمٗمٚمًٗم٦م واًمٕمروم٤من ُمـ  لواًمذي يٕمتؼم أطمد أسمرز ؿم٤مرطم يذه٥م اعمح٘مؼ إؿمتٞم٤مين،

أن طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن واًمٗمرىم٤من اًمٜم٤مزًم٦م قمغم ىمٚم٥م ص٤مطم٥م اًمنميٕم٦م »اعمٕم٤مسيـ، إمم 

، هل اًمٙمالم اًمذايت ًمٚمحؼ وقملم ذاشمف اعم٘مدؾم٦م؛ ـىمٌؾ ٟمزوهل٤م  ـاعمحٛمدي٦م، اعمًامة سم٤مًمٙمالم 

 .شي٤مت اًمقضمقدي٦موذًمؽ ًمٕمٚمؿ احلؼ سم٤مًمٜمٔم٤مم إشمؿ وسمجٛمٞمع اًمٙمٚمامت واحلروف وأ

وذم ُم٘م٤مم اإلؿم٤مرة إمم ُمّمدر اًم٘مرآن وواؾمٓم٦م اًمٜمزول يرى أن اًم٘مرآن اعمِمتٛمؾ قمغم 

اًمٕمٚمقم واعم٘م٤مُم٤مت اخل٤مص٦م سمخ٤مشمؿ اًمرؾمؾ ٟمزل ُمـ اعم٘م٤مم اًم٤ٌمـمـ ًمف إمم سم٤مـمـ ظم٤مشمؿ 

واؾمٓم٦ًم ذم ٟمزول اًم٘مرآن إمم  ـأي طم٘مٞم٘م٦م ظم٤مشمؿ إوًمٞم٤مء  ـإوًمٞم٤مء، اًمذي يم٤مٟم٧م طم٘مٞم٘متف 

 .الهمف إمم اًمقضمقد اعم٤مدي خل٤مشمؿ اًمرؾمؾاعمٚمؽ؛ إلسم

 

 َدٜات االختالف بني ايتؿطري ايعسؾاْٞ ٚايتذسب١ ايد١ٜٝٓ 

وٓ يٜمٌٖمل اخلٚمط ذم اعم٘م٤مم سملم اًمتٗمًػم اًمٕمروم٤مين ًمٜمزول اًم٘مرآن واًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م؛ 

 وذًمؽ ٕن اًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م ٓ شمٕمت٘مد سم٤مًمقضمقد اًم٘مٌكم اًمٕم٘مكم، وٓ سم٤مًمقضمقد اعمث٤مزم ًمٚم٘مرآن،

سمؾ شمٜم٥ًم أًمٗم٤مفمف إمم اًمٜمٌل حمٛمد، سمٞمٜمام اًمتٗمًػم اًمٕمروم٤مين يٕمت٘مد سم٤مًمقضمقد اًم٘مٌكم ًمٚم٘مرآن، 

وأن طم٘مٞم٘متف اًمٕم٘مٚمٞم٦م هل ؿم٠من وـمقر ُمـ أـمقار احل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م، وىمد ٟم٘مٚمٝم٤م ضمؼمائٞمؾ إمم 

اًمٜمٗمس اًمدٟمٞمقي٦م ًمٚمٜمٌل إيمرم، اًمذي أقمٓمك اًم٘مرآن شمٜمزًٓ ُم٤مدي٤ًم ذم ىم٤مًم٥م احلروف 

 وإًمٗم٤مظ.

                                                 
 شمٕمٚمٞم٘م٦م ٟم٤مؾمٗم٦م. (9)

 .914ُم٘مدُم٦م ُمّم٤ٌمح اهلداي٦م ًمإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل:  (4)

 .949رؾم٤مئؾ اًم٘مٞمٍمي:  (1)
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اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م شمٕمتؼم قم٤ممل اعم٤مدة يمٚمف ُمٜمِم٠ًم وُمت٠مصمرًا ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن، ومجٛمٞمع  واًمقضمٝم٦م

يم٤من ومل يزل هل٤م وضمقد مجٕمل وسمًٞمط ذم قم٤ممل اًمٕم٘مؾ  احل٘م٤مئؼ وإُمقر اجلزئٞم٦م اًمدٟمٞمقي٦م

واعمٚمٙمقت، وُم٤م ٟمزول اًم٘مرآن ُمٜمّجاًم، وطم٥ًم شمرشمٞم٥م ُمقارد اًمٜمزول، إٓ ُمـ ىمٌٞمؾ 

 ٓ أن اعمقرد هق اًم٥ًٌم اعمقضم٥م ًمٜمزول أي٦م. اًمؽمشمٞم٥م واًمتٓم٤مسمؼ ُمع ُم٤م هق ؾم٤مسمؼ،

 

 ايكسإٓ ايًؿعٞ ْتاز ايكسإٓ ايعكًٞ ال ايتازٜذ

مم٤م ذيمر يتْمح وٕمػ آدقم٤مء اًم٘م٤مئؾ: إن اًم٘مرآن ٟمت٤مج صم٘م٤موم٦م ظم٤مص٦م ي٘متْمٞمٝم٤م اعمحٞمط 

ٍن شم٤مرخيلٍّ  ؛ ٕن مجٞمع اًمقضمقدات اًمًٌٞمٓم٦م ومجٞمع احلقادث اًمذي هق ومٞمف، وإٟمف ٟمت٤مج شمٙمقُّ

٘مؼ، وذم اًم٘مرآن اًمٕم٘مكم يم٤من واوح٤ًم أن ٟمٌل اإلؾمالم ؾمقف ئمٝمر ذم ؿمٌف يم٤من هل٤م حت

اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، وؾمقف حتدث طمقادث ظمالل ومؽمة سمٕمثتف، وذيمر اًم٘مرآن اًمزيتقن واًمتلم 

و... ًمٞمس ُمـ سم٤مب شم٠مصمره سمٛمحٞمٓمف، وإٟمام سم٥ًٌم وضمقب اًمتٓم٤مسمؼ سملم اًم٘مرآن اًمٚمٗمٔمل 

 واًم٘مرآن اًمٕم٘مكم.

  

                                                 
يٜمٙمر اًمِمٞمخ اًمًٌح٤مين اٟمت٘م٤مش اجلزئٞم٤مت وآي٤مت إُمر واًمٜمٝمل ذم قم٤ممل اعمث٤مل واًمٕم٘مقل. )ُمدظمؾ  (9)

 .41: 4ُم٤ًمئؾ ضمديد يمالم )وم٤مرد( 

ٙمـ أن يٙمقن هل٤م وضمقد ظم٤مرج اًمت٤مريخ )جمٚم٦م ىم٤مل ٟمٍم طم٤مُمد أسمق زيد: إن اًم٘مرآن فم٤مهرة ٓ يٛم (4)

ًمٙمريؿ هوش، سمًط دمرسم٦م ٟمٌقي: ؛ وأيْم٤ًم قمٌد ا117؛ وُمٕمٜمك اعمتـ ذم اًمْمٛمٞمٛم٦م: 17يمٞم٤من، اًمٕمدد 

 .91؛ وساـمٝم٤مى ُمًت٘مٞمؿ: 49ـ  41



 

 

 

 

 

 ايكسإٓ ايهسِٜ أيؿاظْعس١ٜ ٚسٝا١ْٝ 

 أدٍي١ ٚبساٖني
 

 

 َدخٌ

أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ سملم إُمقر اعمٝمّٛم٦م اًمتل شمٜم٤موهل٤م اعمٗمنون واعمختّّمقن ذم  إنّ 

جم٤مل اًمٕمٚمقم اًم٘مرآٟمّٞم٦م ُمٜمذ اًم٘مدم سم٤مًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ، وٓ يزال اًمٌح٨م ىم٤مئاًم طمقهل٤م إمم 

ُمـ ىمٌؾ  ‘ًم٘مرآٟمٞم٦م ىمد أٟمزًم٧م قمغم اًمٜمٌّل إيمرمواًم١ًمال هق: هؾ إًمٗم٤مظ ا يقُمٜم٤م هذا.

اهلل شمٕم٤ممم، يمام هق احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم حمتقاه٤م وُمْمٛمقهن٤م؟ أو أن اًمذي ٟمزل قمغم 

وطمٞم٤ًم ًمٞمس ؾمقى اعمحتقى اًم٘مرآين، أُم٤م اًم٘م٤مًم٥م اًمٚمٗمٔمل وم٢مٟمام ص٤مهمف ؿمخُص  ‘اًمرؾمقل

 ؟×أو ضمؼمائٞمؾ ‘رؾمقل اهلل

اعم٠ًمًم٦م، وٟم٘مده٤م وسمحثٝم٤م، ٟمذيمر أوًٓ وىمٌؾ اًمدظمقل ذم سمٞم٤من اًمرؤى اعمٓمروطم٦م ذم هذه 

آومؽماو٤مت اعمحتٛمٚم٦م ومٞمٝم٤م، وُمـ صمّؿ ٟمٕمٛمد إمم سمحثٝم٤م وحتٚمٞمٚمٝم٤م. ويٌدو أن سم٤مإلُمٙم٤من 

                                                 
 ذم ـمٝمران. ÷أؾمت٤مذ ضم٤مُمٕمل، وقمْمق اهلٞمئ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م اًمزهراء (9)
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 شمّمّقر مخ٦ًم ومروض طمقل هذه اعم٠ًمًم٦م، وذًمؽ قمغم اًمٜمحق أيت:

جمرد اعمٕم٤مين وُمٕم٤مرف اًم٘مرآن اًمًاموي٦م، وىمد ىم٤مم  ‘إّن ُم٤م ٟمزل قمغم اًمٜمٌّل إيمرم ـ9

ٌّٝم٤م ذم ىمقاًمٌٝم٤م اًمٚمٗمٔمّٞم٦م، ورشمٌٝم٤م ذم ؾمٞم٤مق سمّمٞم٤م ‘اًمٜمٌل هم٦م شمٚمؽ اعمٕم٤مين واعمٕم٤مرف، وص

 .اًمٙمٚمامت واجلٛمؾ، وىم٤مم سمٜم٘مٚمٝم٤م إمم اًمٜم٤مس

٤مُمٞم٦م ٟمزًم٧م ُمـ قمٜمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، إٓ أّن 4 ًّ ـ إّن ُمٕم٤مين اًم٘مرآن وُمٕم٤مرومِف اًم

رؾمقل أًمٗم٤مفمٝم٤م ويمٚمامهت٤م، وُمـ صمّؿ أٟمزهل٤م قمغم ىمٚم٥م ىم٤مم سمّمٞم٤مهم٦م × ضمؼمائٞمؾ إُملم

 .‘اهلل

ًمٞمس ؾمقى إًمٗم٤مظ واًمٙمٚمامت واجلٛمؾ، وىمد  ‘ـ إّن ُم٤م ٟمزل قمغم رؾمقل اهلل1

٤مُمٞم٦م ‘شمقّصؾ اًمٜمٌل إيمرم ًّ  .ُمـ ظمالهل٤م إمم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وُمٕم٤مرومٝم٤م اًم

، وُم٤م إؾمٜم٤مد اًم٘مرآن ‘ُمـ ىمٌؾ رؾمقل اهلل هل ُمٕم٤مً إّن إًمٗم٤مظ واعمٕم٤مين اًم٘مرآٟمّٞم٦م  ـ7

ًمٞمٙمقن ُمٜمٌٕم٤ًم ًمّمدور ُمثؾ هذه إًمٗم٤مظ  ‘ًمٜمٌّل إيمرمإمم اهلل شمٕم٤ممم إٓ ٕٟمف ىمد أقمّد ا

 .واعمٕم٤مين

ـ إن اًم٘مرآن سمٛمجٛمققمف ُمـ إًمٗم٤مظ واًمٙمٚمامت واجلٛمؾ واعمٕم٤مين واعمٕم٤مرف اًم٤ًمُمٞم٦م 1

سم٠ممجٕمٝم٤م ُمـ اهلل قمزوضمؾ، وٟم٘مٚمٝم٤م إمم  ‘هق ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم، وىمد شمٚم٘م٤مه٤م رؾمقل اهلل

 . شمٚمؽ اعمٕم٤مين وإًمٗم٤مظاًمٜم٤مس سمتامُمٝم٤م، دون أن يٙمقن ًمف أدٟمك شمدظمٍؾ ذم

                                                 
ومؽماض سمقصٗمف واطمدًا ُمـ طمٞم٨م ذيمر هذا آ ،194: 91آن اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مراًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل،  (9)

 ومؽماو٤مت اعمٓمروطم٦م ذم هذا اًمٌح٨م.آ

 ومؽماض، ومل يذه٥م إًمٞمف.، طمٞم٨م ذيمر هذا ا499ٓ: 9اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن اًمزريمٌم،  (4)

 ومؽماض.يمتٗمك سمٛمجّرد ذيمر هذا آا، طمٞم٨م 91: 9 كىمرآن ؿمٜم٤مؾمحمٛمد شم٘مل ُمّم٤ٌمح اًمٞمزدي،  (1)

ومؽماو٤مت يم٠مطمد آ &اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل طمٞم٨م ذيمره، 194 :91 ذم شمٗمًػم اًم٘مرآناعمٞمزان  (7)

 ومؽماض اخل٤مُمس.مم آإاعمتّمّقرة، وأُم٤م هق ومٞمذه٥م 

 .اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر (1)



 719 .......................................... احلدث واهلوةة ،الفصل الثالث: الظاهرة القرآنية

 ايٓعسٜات اإلضال١َٝ يف أيؿاظ ايكسإٓ ايهسِٜ 

ُمـ ظمالل سمح٨م أراء ذم سم٤مب أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن يتْمح أّن سمٕمض آومؽماو٤مت اخلٛم٦ًم 

اعمت٘مدُم٦م مل ي٘مؾ سمف أطمٌد ُمـ اًمٕمٚمامء ذم جم٤مل اًمتٗمًػم واًمٕمٚمقم اًم٘مرآٟمٞم٦م، وُمـ سملم شمٚمؽ 

سم٤مٓهتامم واًم٘مٌقل، وىمد ذيمر اًمزريمٌم ذم هذا  اإلومؽماو٤مت هٜم٤مك صمالصم٦م وم٘مط شمؿ شمٚم٘مٞمٝم٤م

 اًم٤ٌمب أراء اًمثالصم٦م أشمٞم٦م اعمٜمٓمٌ٘م٦م قمغم شمٚمؽ آومؽماو٤مت:

إّن ُمٕم٤مين اًم٘مرآن وُمٕم٤مرومف ىمد ٟمزًم٧م سم٘م٤مًمٌٝم٤م اًمٚمٗمٔمل، وهذه اجلٛمؾ ُمـ  افرأي إول:

ُمـ دوٍر ؾمقى اًمقؾم٤مـم٦م ذم إسمالغ  ‘قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم، ومل يٙمـ جلؼمائٞمؾ واًمٜمٌل إيمرم

 اًمّرؾم٤مًم٦م اًمًاموّي٦م إمم اًمٜم٤مس، وهذا هق آومؽماض اخل٤مُمس. هذه

إّن ُم٤م صدر قمـ اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس ؾمقى اعمٕم٤مين واعمٕم٤مرف اًم٘مرآٟمّٞم٦م، وىمد  افرأي افثٚين:

ٌّٝم٤م ذم ىم٤مًم٥م إًمٗم٤مظ  ‘ٟمزًم٧م هذه اعمٕم٤مين سمقاؾمٓم٦م ضمؼمئٞمؾ قمغم اًمٜمٌل إيمرم اًمذي ص

 ومؽماض إول.واجلٛمؾ، وىم٤مم سمٕمروٝم٤م قمغم اعم١مُمٜملم، وهذا هق آ

، وم٘م٤مم سمّمٞم٤مهمتٝم٤م ×شمّؿ إًم٘م٤مء اعمٕم٤مين واعمٕم٤مرف اًم٘مرآٟمّٞم٦م قمغم ضمؼمائٞمؾ افرأي افثٚفٞ:

 ، وهذا هق آومؽماض اًمث٤مين.‘ذم ىمقاًمٌٝم٤م اًمٚمٗمٔمّٞم٦م، وقمروٝم٤م قمغم اًمٜمٌل إيمرم

وإّن اًمزريمٌم ـ وإْن مل يًّؿ ىم٤مئاًل ٕيٍّ ُمـ أراء اًمثالصم٦م اعمت٘مّدُم٦م، وًمٙمـ يٌدو ُمـ 

الُمف اًمذي ذيمرُه ىمٌؾ اًمتٕمّرض هلذه إىمقال أّن أسمٜم٤مء اًمٕم٤مُّم٦م ُمٓمٌ٘مقن قمغم اًمرأي ظمالل يم

واقمٚمؿ أٟمف اشمٗمؼ أهؾ اًمًٜم٦م قمغم أّن يمالم اهلل ُمٜمّزٌل، واظمتٚمٗمقا ذم »إول، طمٞم٨م ىم٤مل: 

ُمٕمٜمك اإلٟمزال، وم٘مٞمؾ: ُمٕمٜم٤مه إفمٝم٤مر اًم٘مرآن، وىمٞمؾ: إّن اهللَ أومٝمَؿ يمالُمُف ضمؼمائٞمؾ وهق ذم 

ُمـ اعمٙم٤من وقمٚمٛمف ىمراءشمف، صمّؿ ضمؼمائٞمؾ أّداُه ذم إرض، وهق هيٌُط ذم  اًمًامء، وهق قم٤ملٍ 

 .شاعمٙم٤من

                                                 
 .499: 9 اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن (9)

 .اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر (4)
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يمام ايمتٗمك اًمًٞمقـمل سمٜم٘مؾ أراء اًمثالصم٦م اعمت٘مّدُم٦م، واظمت٤مر اًمرأي إّول ُمٜمٝم٤م، وأىم٤مم 

 .قمٚمٞمف إدًم٦م

يمام يتْمح ُمـ يمالم اًمزرىم٤مين اًمدىمٞمؼ واًمٌديع ذم هذا اًم٤ٌمب أن هذه أراء اًمثالصم٦م هل 

عمٓمروطم٦م سملم اًمٕمٚمامء، وأُم٤م آومؽماو٤من اًمث٤مًم٨م واًمراسمع ومٚمؿ ي٘مؾ هبام أطمد، أو مل حئمٞم٤م ا

 .سمت٠ميٞمد ُيذيمُر ُمـ ىمٌؾ أطمٍد ُمـ اًمٕمٚمامء

ويٌدو ُمـ يمالم اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل& أّن هٜم٤مك ُمـ ي٘مقل سم٤مإلومؽماض اًمراسمع، وهق 

اخلٛم٦ًم يمقن إًمٗم٤مظ واعمٕم٤مين ُمـ صٜمع ؿمخص اًمٜمٌل إيمرم، ُمـ آومؽماو٤مت 

ـّ اًمٕمالُم٦م قمّده ؾمخٞمٗم٤ًم، ومل يًّؿ ىم٤مئٚمف، ىم٤مل:  وأؾمخػ ُمٜمف ىمقل ُمـ ىم٤مل: »اعمت٘مدُم٦م، وًمٙم

، أًم٘متف ُمرشم٦ٌم ُمـ ٟمٗمًف اًمنميٗم٦م شمًّٛمك ‘إّن اًم٘مرآن سمٚمٗمٔمف وُمٕمٜم٤مه ُمـ ُمٜمِمآت اًمٜمٌل

 .شاًمروح إُملم، إمم ُمرشم٦ٌٍم ُمٜمٝم٤م شمًّٛمك اًم٘مٚم٥م

قع أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن مل حيظ سم٤مهتامم وُمـ سملم هذه آومؽماو٤مت وأراء اعمذيمقرة ذم ُمقو

قمٛمقم اعمًٚمٛملم واًمٕمٚمامء واعمٗمٙمريـ ذم احلقزات اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ؾمقى رأيلم، طمٞم٨م طمٔمٞم٤م ُمٜمذ 

اًمٌداي٦م وطمتك أن سم٤مًمًٝمؿ إيمؼم ُمـ اًمٌحقث واًمتح٘مٞم٘م٤مت، وًمرقم٤مي٦م آظمتّم٤مر 

 .ؾمٜمٙمتٗمل سم٤مًمتٕمّرض إمم هذيـ اًمرأيلم، شم٤مريملم شمٗمّمٞمؾ اًم٘مقل ومٞمٝمام إمم اعمّم٤مدر إظمرى

 

 يؿاظ ٚاملعاْٞ، األدٍي١ ٚايػٛاٖدْعس١ٜ مسا١ٜٚ األ ـ1

يم٤من اًمرأي اًم٤ًمئد سملم اعمًٚمٛملم ُمٜمذ أن قمرومقا اًمقطمل اًمًاموي إمم يقُمٜم٤م هذا ىم٤مئاًم 

٤مُمٞم٦م واعمْم٤مُملم اإلهلٞم٦م  ًّ قمغم أؾم٤مس أّن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمجٛمٞمع ُم٤م ومٞمف ُمـ اعمٕم٤مرف اًم

، اًمذي ‘ٝمقدة ىمد ٟمزل قمغم رؾمقل اهللاعمًٌقيم٦م ذم ىمقاًمٌف اًمٚمٗمٔمٞم٦م ومجٚمف وشمرايمٞمٌف اعمٕم

                                                 
 .19ـ11: 9اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن اًمًٞمقـمل،  (9)

 .74ـ79: 9ًمٕمروم٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ُمٜم٤مهؾ ااًمزرىم٤مين،  (4)

 .194:91اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن  (1)
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ىم٤مم سمدوره يمقؾمٞمٍط سملم ظم٤مًمؼ اًمٙمقن واًمٌنم سم٤مؾمتالم هذه اًمّرؾم٤مًم٦م اإلهلّٞم٦م، وإسمالهمٝم٤م إمم 

اًمٜم٤مس دون أدٟمك زي٤مدٍة أو ٟم٘مٞمّم٦م. ويتٛمتع هذا اًمرأي سمحّم٤مٟم٦ٍم سمره٤مٟمٞم٦م، وشم٠ميٞمداٍت ىمرآٟمٞم٦م، 

إلمج٤مع يمثػٌم ُمـ طمتك شمٚم٘م٤مه اعمًٚمٛمقن سمقصٗمف ُمـ ضوري٤مت اًمديـ، واّدقمك قمٚمٞمف ا

حلٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ أّي  ‘. إن اًمًٕمل احلثٞم٨م اًمذي سمذًمف رؾمقل اهللاعمٗمٙمريـ

حتريػ وشمٖمٞمػم، وشمقفمٞمػ قمدد ُمـ اعم١مُمٜملم ًمٙمت٤مسم٦م آي٤مت اًم٘مرآن وشمثٌٞمتٝم٤م سمدىم٦م، وشمٕمٚمٞمؿ 

أي٤مت ًمٚمح٤مضيـ ُمـ اعمًٚمٛملم ومقر ٟمزوهل٤م، وإرؾم٤مل مج٤مقم٤مت شمٌٚمٞمٖمٞم٦م ًمٖمرض شمٕمٚمٞمؿ 

اعمًٚمٛملم ذم اعمٜم٤مـمؼ اًمٌٕمٞمدة واًمٜم٤مئٞم٦م، وشم٠ميمٞمده قمغم طمٗمظ اًم٘مرآن وىمراءشمف اًم٘مرآن ًم٤ًمئر 

سمِمٙمؾ ُمتقاصؾ، ًمدًمٞمٌؾ قمغم أّن أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومجٚمف وشمرايمٞمٌف، يمٛمٕم٤مرومف وُمٕم٤مٟمٞمف 

٤مُمٞم٦م، ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ ُمٕملم اًمٕمٚمقم اإلهلّٞم٦م اًمتل ٓ شمٜمْم٥م. ًّ  اًم

ًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم وىمد ىم٤مُم٧م ؾمػمة اعمًٚمٛملم وؾمٚمقيمٝمؿ اًمٕمٛمكم ذم اًمتٕم٤مـمل ُمع ا

إصم٤ٌمت هذه احل٘مٞم٘م٦م، ومٙمام ؾمٕمك اعمًٚمٛمقن إمم ومٝمؿ ُمٕم٤مرف اًم٘مرآن وُمٗم٤مهٞمٛمف اًمًاموي٦م، 

وشمّمّدوا ًمٜمِمقء أّي إٟمحراٍف ذم هذا اعمج٤مل، ؾمٕمقا سمٜمٗمس اًمقشمػمة واًمٜم٦ًٌم إمم شمٕمٚمؿ أًمٗم٤مظ 

ه اًم٘مرآن وأؾم٤مًمٞمٌف اًمؽميمٞمٌّٞم٦م، وسمٜمٞم٦م ُمتٜمف اًمٔم٤مهرّي٦م، واًمقصقل إمم أؾمٚمقسمف اًمٌديع ووضمق

اًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌالهم٦م، وإي٘م٤مقمف اعمقزون أيْم٤ًم. وىمد يم٤مٟم٧م اجلٝمقد اًمقاؾمٕم٦م اًمتل سمذهل٤م قمٚمامء 

 قمغم 
ٍ
اعمًٚمٛملم سمِم٠من اًمٌٜمٞم٦م اًمٔم٤مهرّي٦م وإؾمٚمقب اًمٙمالُمل ذم اًم٘مرآن ي٘مقم ىمٌؾ يمّؾ رء

إيامهنؿ واقمت٘م٤مدهؿ سمًاموّي٦م أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. وإّن اًمٌحقث اًمٙمثػمة طمقل فمقاهر 

وإُمٙم٤من ومٝمٛمف وشمٗمًػمه، وشمرمجتف إمم ؾم٤مئر اًمٚمٖم٤مت، ومجٕمف وشمدويٜمف  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ،

ويمت٤مسمتف، وشمقاشمره قمؼم اًمٕمّمقر وقمدم حتريٗمف، ٟم٤مؿمئ٦م سمٜمحٍق ُمـ إٟمح٤مء قمـ آقمت٘م٤مد 

سمًاموّي٦م هذا اًمٙمت٤مب ؿمٙماًل وُمْمٛمقٟم٤ًم. إن آقمت٘م٤مد سمًاموّي٦م أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن وسمٜمٞمتف 

 سمحٞم٨م يم٤من اًم٘مرآن قمٜمدهؿ قمغم اًمدوام اًمٔم٤مهري٦م ُمـ اًمٕمٛمؼ واًمرؾمقخ ذم وضمدان اعم١مُمٜملم

                                                 
اًمتٛمٝمٞمد ذم ُمٕمروم٧م، ؛ 491:9 ؛ اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن77:9ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن  (9)

 .11:9 ُمٗم٤مشمٞمح إهار وُمّم٤مسمٞمح إسمراراًمِمٝمرؾمت٤مين، ؛ 499:9 قمٚمقم اًم٘مرآن
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ٟمّّم٤ًم ُم٘مّدؾم٤ًم حئمك سم٤مطمؽماُمٝمؿ اخل٤مص، وأومردوا ًمف ُمقوٕم٤ًم خمّمقص٤ًم يرومٕمف قمغم مجٞمع 

 اًمٜمّمقص اًمٌنمّي٦م.

وىمد أىمٞمٛم٧م أدًم٦م يمثػمة قمغم ؾماموّي٦م أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن وسمٜمٞمتف اًمٔم٤مهرّي٦م، وذم ُم٤م ي٠ميت ٟمِمػم 

 إمم سمٕمْمٝم٤م:

ـُ اًم٘مرآُن ساطم٦م أٟمف يمالم اهلل9 ، وإٟمام شمّمح ٟم٦ًٌم اًمٙمالم إمم ىم٤مئٚمف،  شمٕم٤مممـ يٕمٚم

وشمٙمقن ُمٜمٓم٘مّٞم٦م وُمٕم٘مقًم٦م، إذا يم٤من ًمذًمؽ اًم٘م٤مئؾ دوٌر أؾم٤مٌس ذم اظمتٞم٤مر وشمٜمٔمٞمؿ اًمٙمالم 

. وأُم٤م إذا ىم٤مَم سمتٚم٘ملم سمٕمض اعمٗم٤مهٞمؿ ًمِمخص، صمّؿ ىم٤مم ذًمؽ وصٞم٤مهم٦م مجٚمف وشمرايمٞمٌف

ره٤م سمٜمٗمًف، ومٕمٜمده٤م اًمِمخُص سمّم٥مِّ شمٚمؽ اعمٗم٤مهٞمؿ ذم ىمقاًم٥م ًمٗمٔمّٞم٦ٍم قمٛمد إمم اظمتٞم٤م

ؾمٞمٜم٥ًم اًمٙمالم إمم هذا اًمِمخص، وًمـ شمٙمقن ٟمًٌتٝم٤م إمم اعمٚم٘مـ ُمٜمٓم٘مّٞم٦م وُمتٕم٤مروم٦م 

ٓ ؿمؽ ذم أّن اجلزء إقمٔمؿ ُمـ إقمج٤مز اًم٘مرآن يٕمقد إمم سمٜمٞمتف اًمٔم٤مهرّي٦م وأؾمٚمقسمف  ـ4

ذم ومٜمقن اًمٌديع واعمٜمٗمرد ذم سم٤مسمف. إن سمالهم٦م اًم٘مرآن وومّم٤مطمتف اًمٗمريدة، واًمتل أـمٌؼ اًمٕمٚمامُء 

اًمٙمالم اًمٕمريب قمغم يمقهن٤م ُمـ اًمقضمقه اإلقمج٤مزّي٦م ًمٚم٘مرآن، ٟم٤مفمرة إمم شمريمٞمٌتف اًمٔم٤مهرّي٦م. 

وإّن رؾم٤مًم٦م اًم٘مرآن ذم اًمتحّدي، واًمتل شمدقمق اجلٛمٞمع إمم اإلشمٞم٤من سمٛمثؾ اًم٘مرآن، إٟمام شمرُمل 

إمم اإلشمٞم٤من سمٛمثؾ ىم٤مًمٌف اًمٚمٗمٔمل، طمٞم٨م شم٘مقل: إذا يمٜمتؿ ذم ؿمّؽ ُمـ ؾماموّي٦م هذه إًمٗم٤مظ 

٤مُمٞم٦ّم وم٤مشمقا سم٠مًمٗم٤مظ وىمقاًم٥م أظمرى ُمِم٤مهب٦م هلذه واًم ًّ ٘مقاًم٥م اعمتْمّٛمٜم٦م ًمٚمٛمٕم٤مرف اًم٘مرآٟمّٞم٦م اًم

إًمٗم٤مظ، ُمـ سم٤مب اعمٕم٤مرو٦م وإلصم٤ٌمت دقمقايمؿ. إن هذا اًمتحّدي، وقمجز اعمنميملم قمـ 

اإلشمٞم٤من سمٛمثٚمف، ًمدًمٞمؾ قمغم أّن اًمٌٜمٞم٦م اًمٔم٤مهري٦م ًمٚم٘مرآن وأؾمٚمقسمف اًمٌٞم٤مين هق ُمـ قمٜمد اهلل 

                                                 
وإْن أحٌد مـ ادؼـغ اشتجٚرَك ؾٖجرُه حتك يًَّع ﴿اًمتقسم٦م: ُمـ ؾمقرة  1ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم أي٦م  (9)

ُمـ ؾمقرة  91ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة، وأي٦م  41، وهٙمذا ورد اًمتٕمٌػم سمٙمالم اهلل ذم أي٦م ﴾ـالم اهلل

 اًمٗمتح.

 .491:9اًمتٛمٝمٞمد ذم قمٚمقم اًم٘مرآن  (4)

 .77:9؛ ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر (1)
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هٜم٤مك دظمؾ ًمٙمالم أّي ؿمخٍص آظمر، طمتك اًمٜمٌّل، ذم صٞم٤مهمتف. ىم٤مل ومل يٙمـ  ،شمٕم٤ممم

إّن اإلقمج٤مز ُمٜمقٌط سم٠مًمٗم٤مظ اًم٘مرآن، ومٚمق ُأسمٞمَح أداؤه سم٤معمٕمٜمك »اًمزرىم٤مين ذم سمٞم٤من هذا اًمدًمٞمؾ: 

 . شًمذه٥َم إقمج٤مزه، ويم٤مَن ُمٔمٜم٦م ًمٚمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ

ٟمّّمف اًمٕمريب،  ـ هٜم٤مك آي٤مت يمثػمة شمدلُّ سمقوقح قمغم ؾماموّي٦م أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن وشمريمٞم٦ٌم 1

 وُمٜمٝم٤م:

ُِقَن ﴿ َِ
ًْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ًٚ فَّ ّٔ ًٚ َظَربِ َُْٚه ُؿْرإٓ ِْ ًَ ٚ َج َّٕ ِعٌّ َحُِٔؿٌ  *إِ ًَ ُف يِف ُأمِّ افَُِتِٚب َفَدْيَْٚ َف َّٕ  ﴾َوإِ

 . (7ـ1اًمزظمرف: )

ُِقنَ ﴿ َِ
ًْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ًٚ فَّ ّٔ ًٚ َظَربِ َُْٚه ُؿْرإٓ ِْ ًَ ٚ َج َّٕ  .(94يقؾمػ: ) ﴾إِ

ٌِِْفِ ﴿ ـَ  َوِمـ َؿ ُِْٔذَر افَِّذي ًٚ َظَربًِّٔٚ فِّ ٕٚ ًَ ٌق فِّ َهدِّ ًٜ َوَهَذا ـَِتٌٚب مُّ ًٚ َوَرْْحَ ـَِتُٚب ُمقَشك إَِمٚم

ِْغَ  ًِ ْح ُّ ِْ ى فِ قا َوُبْؼَ ُّ َِ  .(94إطم٘م٤مف: ) ﴾َط

طمٞم٨ُم شمٜم٥ًم هذه أي٤مت شمريمٞم٦ٌم اًم٘مرآن وأًمٗم٤مفمف اًمٕمرسمّٞم٦م إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

٤ًمن( و )اًمٕمرسمٞم٦م( ٓ رسمط هلام سم٤معمْمٛمقن أسمدًا؛ إذ مه٤م ُمـ ساطم٦م، وُمـ اًمقاوح أن )اًمٚم

 أوص٤مف إًمٗم٤مظ واًمٌٜمٞم٦م اًمٔم٤مهري٦م ًمٚمٜمص. 

ذم صٞم٤مهم٦م  ‘وهٜم٤مك آي٤مت أظمرى شمدّل سمقوقح قمغم قمدم شمدظمؾ اًمٜمٌل إيمرم

 أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن، وشمٌٕمّٞمتف اعمحْم٦م ًمٚمقطمل اإلهلل ذم ذًمؽ، وُمٜمٝم٤م:

ٚ ا﴿ َٕ ٚء ََ َٓ َيْرُجقَن فِ ـَ  َفُف ِمـ َؿَٚل افَِّذي قُن ِل َأْن ُأَبدِّ ُُ ْفُف ُؿْؾ َمٚ َي ْرآٍن َؽْرِ َهَذا َأْو َبدِّ َُ ِٝ بِ ْئ

َّٓ َمٚ ُيقَحك إَِلَّ  ٌُِع إِ ِِس إِْن َأتَّ ٍْ َٕ ٚء  ََ ِْ  .(91يقٟمس: ) ﴾تِ

ـِ اَِلَقى ﴿ َّٓ َوْحٌل ُيقَحك *َوَمٚ َيْىُِؼ َظ  .(7ـ1اًمٜمجؿ: ) ﴾إِْن ُهَق إِ

َتَحداً َواْتُؾ َمٚ ُأوِحَل إِفَ ﴿ ِْ ِاَِمتِِف َوَفـ َِتَِد ِمـ ُدوِِٕف ُم َُ َل فِ ٌَدِّ َٓ ُم  ﴾َْٔؽ ِمـ ـَِتِٚب َربَِّؽ 

                                                 
، وىمد قم٘مد اعم١مًمػ ذم اجلزء 499ـ491:9؛ اًمتٛمٝمٞمد ذم قمٚمقم اًم٘مرآن 91:9ىمرآن ؿمٜم٤مد،  (9)

 اخل٤مُمس ُمـ هذا اًمٙمت٤مب سمحث٤ًم شمٗمّمٞمٚمّٞم٤ًم طمقل إؾمٚمقب اًمٌٞم٤مين ًمٚم٘مرآن.

 .77:9ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن  (4)
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 .(44اًمٙمٝمػ: )

وُمْم٤موم٤ًم إمم أي٤مت اعمت٘مّدُم٦م، وم٢مّن أي٤مت اًمتل شمٍّمُح سم٘مراءة اًم٘مرآن وشمالوشمف وإًم٘م٤مئف 

 ُمٜمٝم٤م:شمدلُّ أيْم٤ًم قمغم ُمقوقع سمحثٜم٤م، وإًمٞمؽ سمٕمض إُمثٚم٦ِم  ‘قمغم اًمٜمٌّل إيمرم

﴿ ِْ اَدَك َوَرتَّ َٗ َٝ بِِف ُؾ َذفَِؽ فَُِْثٌِّ ـَ ًٜ َواِحَدًة  َِ ْرآُن َُجْ َُ ِْٔف اف َِ َل َظ ُٕزِّ  َٓ ُروا َفْق ٍَ ـَ ـَ  َُْٚه َوَؿَٚل افَِّذي

 .(14اًمٗمرىم٤من: ) ﴾َتْرتِٔاَلً 

ُف ﴿ َٕ ُف َوُؿْرآ ًَ َْْٔٚ ََجْ َِ َٕفُ  *إِنَّ َظ ٌِْع ُؿْرآ ُٚه َؾٚتَّ َٕ  .(91ـ٦94م: اًم٘مٞم٤مُم) ﴾َؾَِ٘ذا َؿَرْأ

ٔاَلً ﴿ َِ ً َث َٓ َْٔؽ َؿْق َِ َِل َظ ِْ َّٕٚ َشُْ  . (1اعمزُمؾ: ) ﴾إِ

وُمـ اًمقاوٌح ضمّدًا أّن )اًمؽمشمٞمؾ( و)اًم٘مراءة( و)إًم٘م٤مء اًم٘مقل( شمٕمقد سم٠ممجٕمٝم٤م إمم إًمٗم٤مظ 

واًمٕم٤ٌمرات، وٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن هل٤م أي٦م ٟم٦ًٌٍم ُمع حمتقى اًمٙمالم وُمْمٛمقٟمف، وُمـ ظمالل 

ت اعمت٘مّدُم٦م، ويمثػٍم ُمـ أي٤مت اًمتل شمٌلم يمٞمٗمٞم٦م ٟمزول اًمقطمل اًمتٛمّٕمـ واًمتدىمٞمؼ ذم أي٤م

، ٓ يٌ٘مك أيُّ جم٤مٍل ًمٚمؽمديد ذم أّن أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن وشمريمٞمٌتف اًمٔم٤مهرّي٦م ‘قمغم اًمٜمٌل إيمرم

وأؾمٚمقسمف اًمٌٞم٤مين يمٛمْمٛمقٟمف وحمتقاه اًم٤ًمُمل وُمٕم٤مرومف اًم٤ًمـمٕم٦م، ىمد ٟمزل ُمـ قمٜمد اهلل 

مل يٙمـ  ‘ور ضمؼمائٞمؾ واًمٜمٌل إيمرمؾمٌح٤مٟمف قمغم ؾمٗمػم اًمقطمل واًمّرؾم٤مًم٦م، وأّن د

 ؾمقى اًمقؾم٤مـم٦م ذم شمٚم٘مل هذا اًمقطمل، وإسمالهمف إمم اًمٜم٤مس.

ـ إن آظمتالف اًمقاوح سملم شمريمٞم٦ٌم اًمٜمص اًم٘مرآين اًمٔم٤مهري واًمٙمٚمامت وإطم٤مدي٨م 7

، واًمذي مل وًمـ خيٗمك قمـ أّي قم٤ممل ُمتٕمّٛمٍؼ ذم ومٜمقن اًمٙمالم، ‘اعمٜم٘مقًم٦م قمـ اًمٜمٌل إيمرم

ي٦م أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ويمٚمامشمف. وإن اًمٕمرب اًمذيـ قم٤مسوا اًمٜمٌل ًمدًمٞمٌؾ آظمر قمغم ؾمامو

، وقم٤مؿمقا ُمٕمف ًمًٜمقات قمديدة، وشمٕمرومقا قمغم أؾمٚمقسمف اًمٌٞم٤مين سمِمٙمٍؾ يم٤مُمٍؾ، ‘إيمرم

وضمدوا أٟمٗمًٝمؿ ًمدى ؾمامع أومم آي٤مت اًمقطمل ومج٠مة أُم٤مم حمٞمٍط ُمـ اعمْم٤مُملم حمٛمقٍل ذم 

ُم٤مم أؾمٚمقٍب أؾمٛمك ُمـ مجٞمع إؾم٤مًمٞم٥م ىمقاًم٥م وأًمٗم٤مظ ٓ ىمٌَؾ هلؿ هب٤م، ووضمدوا أٟمٗمًٝمؿ أ

اًمتل صدَع هب٤م اإلٟم٤ًمن، وم٠مذقمٜمقا ضمٝم٤مرًا سمًامويتٝم٤م، وُمٜمٝمؿ ُمـ أقمٚمـ قمـ إؾمالُمف ومقر 

ؾمامقمٝم٤م، وىمّدَم ٟمٗمًُف رظمٞمّم٦م ذم ؾمٌٞمٚمف، وُمٜمٝمؿ ُمـ ؾمٚمؽ ـ رهمؿ اقمؽماومف اًمٍميح سمح٘مٞم٘م٦م 
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 .إُمر ـ ـمريؼ اًمٕمٜم٤مد واًمٕمداوة، ومٙم٤من ضمزاؤه اخلٚمقد ذم اًمٔمٚمامت إسمدّي٦م

أؾمٚمقب اًم٘مرآن »وىمد ىم٤مل اًمزرىم٤مين طمٞم٨م أدرك ىمّقة هذا اًمدًمٞمؾ، حت٧م قمٜمقان 

 :شوأؾمٚمقب احلدي٨م اًمٜمٌقي

وًم٘مد يم٤من اًمٕمرُب يٕمرومقن ٟمٌّل اإلؾمالم، ويٕمرومقن ُم٘مدرشمف اًمٙمالُمٞم٦م ُمـ ىمٌؾ أن »

يقطمك إًمٞمف، ومٚمؿ خيٓمر سم٤ٌمل ُمٜمّمٍػ ُمٜمٝمؿ أن ي٘مقل: إّن هذا اًم٘مرآن يمالم حمٛمد؛ وذًمؽ عم٤م 

 .ش‘ٗم٤مرىم٤مت اًمقاوح٦م سملم ًمٖم٦م اًم٘مرآن وًمٖم٦م اًمرؾمقليرى ُمـ اعم

وآي٤مت اًمقطمل، ويٛمٙمـ ذم  ‘يمام أيّمد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمتاميز سملم يمالم اًمٜمٌل إيمرم

 ُمـ ؾمقرة يقٟمس.91هذا اًمِم٠من اًمرضمقع إمم أي٦م 

إن ُمٕم٤مرف اًم٘مرآن وطم٘م٤مئ٘مف وحمتقاه ُمـ اًمٕمٔمٛم٦م واًمٕمٛمؼ واًمًٕم٦م سمحٞم٨م شمٗمقُق  ـ 1

ٚمٝم٤م، ويًتحٞمؾ قمٚمٞمف اإلطم٤مـم٦م سمجٛمٞمع شمٚمؽ اعمٕم٤مرف اًمًاموي٦م سمِمٙمؾ ـم٤مىم٦م اإلٟم٤ًمن قمغم مح

 يم٤مُمؾ، ويٕمجز قمـ ووٕمٝم٤م ذم ىمقاًم٥م ًمٗمٔمٞم٦م. وىمد ّسح اًم٘مرآن سمٕمٔمٛم٦م اًمقطمل، طمٞم٨ُم 

ٔاَلً ﴿ىم٤مل:  َِ ً َث َٓ َْٔؽ َؿْق َِ َِل َظ ِْ َّٕٚ َشُْ ، وُمـ ضمٝم٦ٍم أظمرى يٕمّرُف اًمٜمٌّل إيمرم (1اعمزُمؾ:) ﴾إِ

ْؿ ﴿، وًمٙمـ يقطمك إًمٞمف ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم: قمغم أٟمف إٟم٤ًمٌن يم٤ًمئر اًمٌنم ُُ ُِ ْث ٚ َبَؼٌ مِّ َٕ اَم َأ َّٕ ُؿْؾ إِ

َٓ ُيْؼِ  ًٚ َو اَلً َصٚحِل َّ ْؾ َظ َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ ٚء َربِّ ََ َٚن َيْرُجق فِ ـَ ـ  َّ ْؿ إَِفٌف َواِحٌد َؾ ُُ اَم إَِِلُ َّٕ ْك ُيقَحك إَِلَّ َأ

ِف َأَحداً  ٌََٚدِة َربِّ
ًِ  .(991اًمٙمٝمػ: ) ﴾بِ

ٜمٌل إيمرم اًمذي هق إٟم٤ًمٌن يم٤ًمئر اًمٌنم إٟمام يٛمٙمٜمف ـ ُمـ ظمالل اٟمنماح إّن اًم

ـ أن حيٛمؾ وطمل اًمًامء سمام ًمف ُمـ  رشمف ُمـ مجٞمع اخل٤ٌمئ٨م وإرضم٤مس٤م، وـمٝمصدره

اًمٕمٔمٛم٦م واًمٕمٛمؼ، ويٌٚمٖمف إمم اًمٜم٤مس دون زي٤مدٍة أو ٟم٘مٞمّم٦م. وإن إًم٤ٌمس احل٘م٤مئؼ اًمًاموي٦م 

                                                 
 .49ـ 41:7اًمتٛمٝمٞمد ذم قمٚمقم اًم٘مرآن  (9)

 .411:4ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن  (4)

 .9: ٟمنماحآ (1)

 .11إطمزاب:  (7)
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ًمالُمتٜم٤مهل ًم٤ٌمس إًمٗم٤مظ واًمٙمٚمامت، يمام هق ظم٤مرٌج اًمٕمٔمٞمٛم٦م واعمحتقى اًمرسم٤مين اًمٕمٛمٞمؼ وا

 أيْم٤ًم. ‘، يمذًمؽ هق ظم٤مرٌج قمـ ىمدرة ؿمخص اًمٜمٌل إيمرمقمـ ىمدرة اإلٟمس واجلـ

وىمد متًؽ ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل هبذا اًمدًمٞمؾ إلصم٤ٌمت ؾماموّي٦م أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، 

ي٘مدُر أطمٌد أن ي٠ميَت سمدًمُف وإّن حت٧َم يمّؾ طمرٍف ُمٜمف ُمٕم٤ميَن ٓ حُي٤مط هب٤م يمثرة ومال »طمٞم٨ُم ىم٤مل: 

 .شسمام يِمتٛمُؾ قمٚمٞمف

إذًا ٟمًتٜمت٩ُم ُمـ إدًم٦م اعمت٘مّدُم٦م سمقوقٍح أن أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن ويمٚمامشمف وسمٜمٞمتف اًمٔم٤مهرّي٦م هل 

٤مـمٕم٦م، وطمٌل إهللٌّ ُأٟمزل قمغم اًمرؾمقل  ًّ ٤مُمٞم٦م وُمٕم٤مرومف اًم ًّ يمٛمحتقاه وُمْم٤مُمٞمٜمف اًم

 اًمٜم٤مس دون زي٤مدة إمم ‘، وأسمٚمٖمف اًمٜمٌل×سمقاؾمٓم٦م أُملم اًمقطمل ضمؼمائٞمؾ ‘إيمرم

أو ٟم٘مٞمّم٦م، وأن ُم٤م قُمّرَف ًمٚمٜم٤مس قمغم أٟمف اًم٘مرآن ُمٜمذ قمٍم ٟمزوًمف واًمٕمّمقر اًمتل شمٚمتف إمم 

٤مـمع، هق وطمٌل إهللٌّ  ًّ يقُمٜم٤م هذا، وشمٜمّٕمٛم٧م اعمجتٛمٕم٤مت اًمٌنمّي٦م قمغم اًمدوام سمحْمقره اًم

سمجٛمٞمع يمٚمامشمف وطمروومف، وىمد ظمقـم٥م سمف مجٞمُع اًمٜم٤مس ذم يم٤موم٦م إقمّم٤مر وإُمّم٤مر قمغم 

 ًّ  .قاءاًم

 

 ١ َؿاِٖٝ ايكسإٓ، ٚبػس١ّٜ أيؿاظْ٘عس١ٜ مساّٜٚ ـ2

ُمـ ىمٌؾ اهلل قمزوضمؾ ًمٞمس  ‘يذه٥م اًمرأي اًمث٤مين إمم أّن ُم٤م ُأوطمَل إمم اًمٜمٌل إيمرم

ؾمقى اعمٕم٤مرف واعمْم٤مُملم اًم٘مرآٟمّٞم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م، واًمتل ًمقٓ اًمقطمل مل يٙمـ سم٢مُمٙم٤من اًمٌنم 

 ‘اًمٚمٗمٔمّٞم٦م ىمد شمّؿ ُمـ ىمٌؾ رؾمقل اهلل ُمٕمرومتٝم٤م، إٓ أّن إًم٤ٌمس شمٚمؽ اعمْم٤مُملم سم٤مًم٘مقاًم٥م 

                                                 
 .1اإلهاء:  (9)

 .19:9اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن  (4)

٤مُمٞم٦م ذم ىم٤مًم٥م إًمٗم٤مظ  &إّن ًمّمدر اعمت٠مهللم (1) ًّ يمالُم٤ًم مجٞماًل سمِم٠من طمٙمٛم٦م ٟمزول اعمٕم٤مرف اإلهلّٞم٦م اًم

، ـمٝمران، ُم١مؾم٦ًم اًمتح٘مٞم٘م٤مت واًمدراؾم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م، 99و 91: واحلروف، راضمع: ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م

 ش.9111ومم، قم٤مم اًمٓمٌٕم٦م إ
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 ؿمخّمّٞم٤ًم.

وذم طمدود قمٚمٛمل وم٢من ضمذور هذا اًمرأي شمٕمقد إمم اًم٘مرن اهلجري اًمث٤مًم٨م؛ إذ صدع سمف 

اعمتٙمٚمؿ اعمٕمروف، طمٞم٨م يم٤من ذم ُم٘مدُم٦م اعمٜمٔمريـ عمذه٥م إؿم٤مقمرة، ويرى  اسمـ يمالب

ق، وُمْم٤موم٤ًم إمم ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٙمالم اهلل أٟمف ُمـ صٗم٤مت اًمذات، وىمديؿ سم٘مدُمف وهمػم خمٚمق

هذا اًمرأي، اًمذي شمٚم٘متف إؿم٤مقمرة سم٤مًم٘مٌقل، ًمف رأٌي آظمر طمقل اًم٘مرآن وؾم٤مئر اًمٙمت٥م 

اموّي٦م إظمرى، وهق أّن يمالم اهلل اًم٘مديؿ مل يتّؿ شمدويٜمف ذم ُمّمحػ ويمت٤مٍب ُمدّون،  ًّ اًم

أن اًمرؾمؿ واًمتٕمٌػم اًمٕمريب أو اًمٕمؼمي ًمٙمالم اهلل ُمٖم٤مير ًمٕملم يمالم اهلل، »ودًمٞمٚمف قمغم ذًمؽ 

، وًمذًمؽ ومٝمق يذه٥ُم إمم شإن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ رؾمٌؿ وشمٕمٌػٌمقمريّب ًمٙمالم اهلل وًمٞمس قمٞمٜمفو

طمدوِث فم٤مهرة شمٕمٌػمي٦م حتٛمؾ ؾمامت اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أصمٜم٤مء ٟمزول اًمقطمل اًم٘مرآين قمغم ُم٤ًمُمع 

 .‘اًمٜمٌّل إيمرم

٤م يمام أٟمف يرى أن حمدودّي٦م اًمٙمالم اًمٕمريب أّدت إمم حمدودّي٦م يمالم اهلل أصمٜم٤مء ٟمزوًمف، مم

ـمٌٕمف سمّمٌٖم٦م سمنمّي٦م، وُمـ هٜم٤م ٓ يٛمٙمـ آقمت٘م٤مد سم٠من اًم٘مرآن هق يمالم اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

 .وشمٕم٤ممم

                                                 
أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ يمالب اًم٘مٓم٤من اًمٌٍمي، اعمتٙمٚمؿ اعمٕمروف، وىمد قم٤مش ذم اًم٘مرن  (9)

اهلجري اًمث٤مًم٨م، ويم٤من ُمـ اًمذيـ دّوٟمقا ُمٕمت٘مدات اًمًٚمػ ذم قمٚمؿ اًمٙمالم، صمؿ ؾم٤مر قمغم هنجف رضم٤مٌل 

سمـ يمالب ُمـ ايم٤من  ُمـ ىمٌٞمؾ أيب احلًـ إؿمٕمري وم٠مؾمس )اعمذه٥م إؿمٕمري ذم قمٚمؿ اًمٙمالم(، وىمد

ريخ ٤مومل يْمٌط شم ،قمتزال، ويمت٥م ذم ٟم٘مض آرائٝمؿ سمٕمض اعمّمٜمٗم٤متاعمٕم٤مرولم اعمؼمزيـ عمذه٥م آ

سمـ اهـ ق. وىمد يم٤من ٔراء وُمٕمت٘مدات 471ووم٤مشمف سمدىم٦م، وًمٙمٜمٝمؿ ذيمروا أن ووم٤مشمف ىمد طمدصم٧م سمٕمد قم٤مم 

تٙمٚمٛملم آراءه وىمد سمح٨م ُمـ شماله ُمـ اعم ،يمالب اًمٙمالُمٞم٦م أصمر يمٌػم ذم شمٙمقيـ اًمٙمالم اإلؾمالُمل

سمجّدي٦م ويم٤من ومٞمٝمؿ ُمـ شمٌٜم٤مه٤م وُمـ قم٤مروٝم٤م، وقمرف أشم٤ٌمقمف سم٤مًمٙمالسمٞم٦م، دائرة اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م 

 هـ ش، سم٢مذاف اًمًٞمد يم٤مفمؿ اًمٌجٜمقردي.9141، ـمٝمران، اًمٓمٌٕم٦م إومم، قم٤مم 7اًمٙمؼمى، ج

 هـ ش.9141ـمرح ٟمق،  ،، ـمٝمران941 :هرُمقٟمتٞمؽ يمت٤مب وؾمٜم٧محمٛمد ُمٝمدي اًمِمًٌؽمي،  (4)

 .اًم٤ًمسمؼ عمّمدرا (1)
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إن هذه اًمرؤي٦م اخل٤مّص٦م سم٤مسمـ يمالب طمقل أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن وقم٤ٌمراشمف، وإن واضمٝم٧م 

٤ٌّمر، وأيب احلًـ إؿمٕمري  هجقُم٤ًم قمٜمٞمٗم٤ًم ُمـ ىمٌؾ يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء، ُمـ ىمٌٞمؾ: اًم٘م٤ميض قمٌد اجل

٤مدس، وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمزال إمم يقُمٜم٤م هذا  ذم اًم٘مرن اًمراسمع ًّ واخل٤مُمس، واسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًم٘مرن اًم

طم٤مضة سملم اًمٕمٚمامء ذم جم٤مل اًمٕمٚمقم وشمٗمًػم اًم٘مرآن سمقصٗمٝم٤م رؤي٦م ٟم٤مدرة. وإن ذيمر هذا 

اًمرأي إمم ضم٤مٟم٥م اًمرأي إّول، وهق اًمرأي اًم٤ًمئد واًمذي قمٚمٞمف إـم٤ٌمق اعمًٚمٛملم ذم 

اعمّم٤مدر، ُمثؾ: اًمؼمه٤من ًمٚمزريمٌم، واإلشم٘م٤من  اًم٘مرون اإلؾمالُمّٞم٦م إومم، ذم أُّمٝم٤مت

ًمٚمًٞمقـمل، وُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ًمٚمزرىم٤مين، وٟم٘مٚمٝم٤م قمـ اًمٕمٚمامء اًم٤ًمسم٘ملم، دًمٞمؾ قمغم طمْمقر 

هذه اًمرؤي٦م اعمتقاصؾ ذم جم٤مل اًمٗمٙمر اًمديٜمل، وظمْمققمٝم٤م ًمٚمٌح٨م واًمدراؾم٦م اعمتقاصٚم٦م، 

هذا اًمرأي ىمد طمٔمل ذم وإن مل شمًّؿ هذه اعمّم٤مدر اعمت٘مّدُم٦م ىم٤مئاًل هبذه اًمرؤي٦م. ويٌدو أن 

اًم٘مرن إظمػم سم٤مهتامٍم وإىم٤ٌمٍل أيمؼم، إذ يًٕمك سمٕمض اًمٙمت٤مب اعمجدديـ، ُمـ ظمالل 

 آٟمحٞم٤مز هلذه اًمرؤي٦م، إمم شمٕمزيزه٤م واًمؽموي٩م هل٤م.

، واًمًّٞمد ، وؾمػم ؾمٞمد أمحد ظم٤من اهلٜمديوهٜم٤مك ُمـ اًمٕمٚمامء، يمِم٤مه وزّم اهلل دهٚمقي

واطمٍد ُمٜمٝمؿ دوٌر ذم هنْم٦م اإلصالح اًمديٜمل ذم ؿمٌف ، واًمذي يم٤من ًمٙمّؾ أُمػم قمكم اهلٜمدي

هق اعمٕم٤مين واعمٕم٤مرف اًم٘مرآٟمّٞم٦م  ‘اًم٘م٤مّرة اهلٜمدّي٦م، ُمـ ذه٥م إمم أّن ُم٤م ٟمزل قمغم رؾمقل اهلل

 .‘وم٘مط، وأن اًم٘مقاًم٥م اًمٚمٗمٔمٞم٦م واًمٌٜمٞم٦م اًمٔم٤مهري٦م ًمٚم٘مرآن ُمـ صٞم٤مهم٦م اًمٜمٌل إيمرم

اًمٙم٤مشم٥م اعمٍمي ويمذًمؽ يٛمٙمـ اًمقصقل إمم هذه اًمرؤي٦م ُمـ ظمالل سمٕمض يمت٤مسم٤مت 

. يمام ي٘مّر سمٕمض اًمٙمت٤مب اًمذيـ يذهٌقن إمم اعم٤ًمواة سملم اًمديمتقر ٟمٍم طم٤مُمد أسمق زيد

                                                 
 .11: هب٤مء اًمديـ اخلّرُمِم٤مهل، اًمتٗمًػم واًمتٗم٤مؾمػم اجلديدة (9)

 .اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر (4)

 .971: قمكم أصٖمر احلٚمٌل، شم٤مريخ اًمثقرات اًمديٜمّٞم٦م اعمٕم٤مسة (1)

اعمريمز اًمث٘م٤مذم  ،سمػموت ،99 ـ91: ٟمٍم طم٤مُمد أسمق زيد، ُمٗمٝمقم اًمٜمص، دراؾم٦م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن (7)

 م.٦ً4111م، قم٤مماًمٕمريب، اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم



 749 .......................................... احلدث واهلوةة ،الفصل الثالث: الظاهرة القرآنية

اًمقطمل واًمتجرسم٦م اًمٗمردّي٦م ًمِمخص اًمرؾمقل هبذه اًمرؤي٦م، ؾمقاٌء أؿمٕمروا سمذًمؽ أم مل 

 يِمٕمروا.

 

 ْعس١ٜ بػس١ٜ األيؿاظ ايكسآ١ْٝ، دزاض١ ْٚكد 

ُمٜمٓم٘ملٍّ قمغم إصم٤ٌمت ُمدقم٤مهؿ، وايمتٗمقا سمٓمرح  إّن أٟمّم٤مر هذه اًمرؤي٦م مل ي٘مّدُمقا أي دًمٞمؾٍ 

دقمقاهؿ وم٘مط، ورسمام أُمٙمـ اًمٕمثقر قمغم اعمًتٜمد إؾم٤مس هلذه اًمّدقمقى ذم سمٕمض آي٤مت 

، وإّن ‘اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، طمٞم٨م ّسطم٧م سمٕمض أي٤مت سمٜمزول اًمقطمل قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل 

، ٟمزول اًمقطمل قمغم اًم٘مٚم٥م سمٜمحٍق ـمٌٞمٕمل ٓ يٗمت٘مر إمم اؾمتٕمامل إًمٗم٤مظ واًمٕم٤ٌمرات

 وشمٚمؽ أي٤مت هل:

وُح إَِمُغ ﴿ ـ9 َزَل بِِف افرُّ ـَ  *َٕ ـَ ادُِْذِري قَن ِم ُُ ٌَِؽ فَِت ِْ  .(997ـ991اًمِمٕمراء: ) ﴾َظَذ َؿ

ٌَِؽ بِِْ٘ذِن اهللِ ﴿ ـ4 ِْ َفُف َظَذ َؿ َٕزَّ ُف  َّٕ يَؾ َؾِ٘ ْزِ ِ َٚن َظُدّوًا جلِّ ـَ  .(91اًمٌ٘مرة: ) ﴾ُؿْؾ َمـ 

حماًل ًمٜمزول  ‘يٙمقن اًم٘مٚم٥م اعم٤ٌمرك ًمرؾمقل اهلل  وسم٤مٓؾمتٜم٤مد إمم ه٤مشملم أيتلم

اًمقطمل، وإن إدظم٤مل أُمٍر ذم اًم٘مٚم٥م ٓ حيت٤مج إمم اؾمتخدام اًم٘مقاًم٥م اًمٚمٗمٔمٞم٦م واًمتٕمٌػمّي٦م؛ 

وم٢مّن اؾمتٕمامل إًمٗم٤مظ إٟمام يّم٤مر إًمٞمف إليّم٤مل اعمٓم٤مًم٥م إمم إذن، اًمتل شمٕمّد ُمـ احلقاس 

 اًمٔم٤مهرّي٦م ًمإلٟم٤ًمن.

ُم٦م ذم إصم٤ٌمت اًمرأي إول يمٗمٞمٚم٦م سم٢مسمٓم٤مل اًمرأي اًمث٤مين ويٌدو أن إدًم٦م اخلٛم٦ًم اعمت٘مدّ 

 أيْم٤ًم.

وُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٢من آؾمتدٓل سم٤مٔيتلم اعمت٘مّدُمتلم إلصم٤ٌمت اًمرأي اًمث٤مين ُمردود؛ 

 وذًمؽ:

إن إدًم٦م اًمتل شم٘مّدُم٧م إلصم٤ٌمت اًمرأي إّول حتّدصم٧م سمٍماطم٦ٍم قمـ ؾماموّي٦م  أّوًٓ:

                                                 
، كٟمتِم٤مرات إؾمالُمادومؽم  ،، ىمؿ71: اًمًٞمد أسمق اًمٗمْمؾ ُمػم حمٛمد اًمزرٟمدي، شم٤مريخ وقمٚمقم اًم٘مرآن (9)

 هـ ش.9119اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 
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ن، و)اًمتالوة(، و)إًم٘م٤مء اًم٘مقل(، مم٤م يٕمتؼم سم٠ممجٕمف إًمٗم٤مظ اًم٘مرآٟمّٞم٦م، واًمٌٜمٞم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م ًمٚم٘مرآ

اعمحْم٦م ًمٚمقطمل اإلهلل  ‘ُمـ ظمّم٤مئص اًمٌٜم٤مء اًمٔم٤مهري ًمٚمٛمتـ، وشمٌٕمّٞم٦م اًمٜمٌل إيمرم

وقمدم شمدظمٚمف ذم شمٌديٚمف أو شمٖمٞمػمه. وذم سمٕمض أي٤مت ُٟم٧ًٌْم قمرسمّٞم٦م اًم٘مرآن إمم اهلل 

ل قمغم اًم٘مٚم٥م سمِمٙمٍؾ وقمٚمٞمف ٓسمّد ُمـ شمٗمًػم أي٤مت اًمتل شمث٧ٌم ٟمزول اًمقطم .ُم٤ٌمذة

 يٜمًجؿ ويتٜم٤مهمؿ ُمع اًمٙمّؿ اهل٤مئؾ ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمّٞم٦م اًمتل شمث٧ٌم ؾماموّي٦م إًمٗم٤مظ اًم٘مرآٟمٞم٦م.

:ًٚ إّن ؾماموّي٦م اًم٘مرآن وقم٤ٌمراشمف، واًمٌٜمٞم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، ًمٞمس ومٞمٝم٤م أّي٦م ُمٜم٤موم٤مة  ثٕٚٔ

مجٞمع اًمٕمٚمامء ؛ وذًمؽ ّٕن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ و‘ًمٜمزول اًم٘مرآن قمغم ىمٚم٥م اًمرؾمقل إيمرم

ٞم٦ّم، وم٢مّن  ًّ اًمذيـ يذهٌقن إمم ؾماموّي٦م إًمٗم٤مظ ٓ يرون ٟمزول اًمقطمل ُم٠ًمًم٦م ُم٤مّدي٦م أو طم

ٟمزول اعمٕم٤مرف واعمٗم٤مهٞمؿ اًمًاموي٦م اًمرومٞمٕم٦م ذم ىم٤مًم٥م إًمٗم٤مظ واًمٕم٤ٌمرات واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، 

 وإن أيّمده٤م اًم٘مرآن، واقمت٘مد هب٤م اعم١مُمٜمقن ىم٤مـم٦ٌم ُمـ طملم ٟمزول اًمقطمل إمم يقُمٜم٤م هذا، إٓ

ٞم٦م ُمتٕم٤مروم٦م، يم٤مًمٗمؿ واًمٚم٤ًمن ُمـ  ًّ أّن هذا ٓ يًتٚمزم أن يٙمقن اًمقطمل ىمد حت٘مؼ سم٠مدواٍت طم

 ىمٌؾ اعمتٙمٚمؿ، وإذن ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًم٤ًمُمع، ومٙمام أّن اًمقطمل ُمـ ُم٘مقًم٦م اًمٕمٚمؿ احلْمقري

ومٙمذًمؽ ىمقاًمٌف وشمريمٞم٤ٌمشمف اًمٔم٤مهرّي٦م يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمـ ُم٘مقًم٦م اًمٕمٚمؿ احلْمقري أيْم٤ًم. 

اًمقطمل ُمـ ُم٘مقًم٦م اًمٕمٚمؿ احلْمقري ذم طملم أّن ىمقاًمٌف واًمٌٜمٞم٦م وٓ يٛمٙمـ ادقم٤مُء أّن 

اًمٔم٤مهرّي٦م ًمتح٘م٘مف ُمـ ٟمقع إدوات اًمتل يتّؿ شمقفمٞمٗمٝم٤م ذم اًمٕمٚمؿ احلّمقزم. وقمٚمٞمف يمام 

شمٕمرض اعمٗم٤مهٞمؿ واعمٕم٤مرف اًمًاموّي٦م اًمرومٞمٕم٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م حت٘مؼ اًمقطمل ُمـ سمحر اًمٕمٚمقم 

ق احلْمقري، ومتتًع قمغم أصمره أوم٤مق اإلهلّٞم٦م اًمالُمتٜم٤مهل قمغم وضمقد اًمٜمٌّل إيمرم سم٤مًمٜمح

، ومٞمتّمؾ سمٌحر اًمٕمٚمقم اإلهلّٞم٦م، شمٜمٕمٙمس ذم اًمقىم٧م ذاشمف ‘اًمقضمقدّي٦م اعم٤ٌمريم٦م ًمٚمرؾمقل

اًم٘مقاًم٥م واًمٕم٤ٌمرات واًمٌٜمك اًمٔم٤مهرّي٦م سمام يتٜم٤مؾم٥م وشمٚمؽ اعمٗم٤مهٞمؿ واعمٕم٤مرف اًمٕمٛمٞم٘م٦م، 

                                                 
 ُمـ ؾمقرة يقؾمػ. 1ُمـ ؾمقرة اًمزظمرف، وأي٦م  7و1أيتلم ُمـ ىمٌٞمؾ  (9)

احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م ُمريمز إدارة  ،، ىمؿ44 ـ 41ك: حمٛمد شم٘مل ُمّم٤ٌمح اًمٞمزدي، راهٜمام ؿمٜم٤مؾم (4)

 هـ ش.9114إومم، 
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هل  ‘ميمٛمرآٍة قمغم صٗمح٦م وضمقده، وإّن هذه اًم٘مقاًم٥م اعمٓمٌققم٦م ذم وضمقد اًمٜمٌّل إيمر

 اًمتل متٙمٜمف ُمـ قمرض اًمقطمل قمغم اًمٕم٤معملم دون أدٟمك شمٖمٞمػم ُمـ زي٤مدة أو ٟم٘مٞمّم٦م.

وقمغم هذا إؾم٤مس ٓ يٙمقن هٜم٤مك شمٕم٤مرٌض أو شمٜم٤مٍف سملم أي٤مت اًمتل شمٕمّرُف ىمٚم٥م 

سمقصٗمف حماًل ًمٜمزول اًمقطمل وأي٤مت اًمتل شمث٧ٌم ؾماموّي٦م إًمٗم٤مظ  ‘اًمٜمٌل إيمرم

 ٟمّٞم٦م شمٙمّٛمُؾ وشمتّٛمُؿ سمٕمْمٝم٤م.اًم٘مرآٟمّٞم٦م، سمؾ إّن مجٞمع أي٤مت اًم٘مرآ

وىمد أيّمد اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل& قمغم اإلضم٤مسم٦م اعمت٘مّدُم٦م وٛمـ رّد اًمرأي اًم٘م٤مئؿ قمغم 

ُمـ  997و 991، وذًمؽ قمٜمد شمٗمًػم أيتلم ‘ٟم٦ًٌم إًمٗم٤مظ اًم٘مرآٟمّٞم٦م إمم اًمرؾمقل

، طمٞم٨ُم يرى ‘ؾمقرة اًمِمٕمراء، واًمٚمت٤من شمٍّمطم٤من سمٜمزول اًمقطمل قمغم ىمٚم٥م رؾمقل اهلل

 أي٦م اعمذيمقرة قم٤ٌمرة قمـ اًمٜمٗمس اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م اًمِم٤مقمرة واعمدريم٦م واعمٜمػمة، ويرى أّن اًم٘مٚم٥م ذم

أّن ٟمزول اًمقطمل قمغم اًم٘مٚم٥م ذم أي٦م اعمذيمقرة ٟم٤مفمٌر إمم يمٞمٗمّٞم٦م شمٚم٘مل اًمقطمل واؾمتالُمف ُمـ 

، ويٍّمُح سم٠مّن شمٚم٘مل اًمقطمل يم٤مَن يتّؿ ُمـ ىمٌؾ ٟمٗمًف اًمنميٗم٦م دون شمدظمٍؾ ‘ىمٌؾ اًمٜمٌل

يرى َُمٚمؽ اًمقطمل ويًٛمع يمالُمف دون أن  ‘٘مد يم٤من اًمٜمٌلُمـ طمقاؾّمف اًمٔم٤مهرّي٦م، وم

امع اًمًٛمَع واًمٜمٔمَر وطمقاؾّمف اًمٔم٤مهرّي٦م ًّ  .يًتخدم ذم هذه اًمرؤي٦م واًم

:ًٚ ذم  ‘سمٕمد أن ذيمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمزول اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ىمٚم٥م اًمرؾمقل ثٚفث

ٍٚن َظَرِِّبٍّ ﴿ُمـ ؾمقرة اًمِمٕمراء أردف ذًمؽ ىم٤مئاًل:  997و 991أيتلم  ًَ
ٌِغٍ  بِِِ ،إُمر ﴾مُّ

إًمٗم٤مظ اًم٘مرآٟمٞم٦م وسمٜمٞمتف  طمٞم٤مٟمٞم٦ماًمذي ي١ميّمُد قمدم ُمٜم٤موم٤مة ٟمزول اًمقطمل قمغم اًم٘مٚم٥م ًمق

 اًمٔم٤مهرّي٦م.

حماًل ًمٜمزول اًمقطمل  ‘وقمٚمٞمف ٓ يٛمٙمـ ًممي٤مت اًمتل شمرى ىمٚم٥م اًمرؾمقل إيمرم

اإلهلل أن شمٙمقن ُمًتٜمدًا ُم٘مٌقًٓ ًمٚمرأي اًمث٤مين، وُمـ هٜم٤م يٙمقُن هذا اًمرأي جمّرد دقمقى ٓ 

 .دقم٤مُم٦ٍم قمٚمٛمّٞم٦م أو سمره٤مٍن رصلم ٦م٘مقم قمغم أيّ شم

                                                 
 .194:91اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن  (9)

، 44ـ49ؾماموّي٦م إًمٗم٤مظ اًم٘مرآٟمّٞم٦م راضمع: ومّمٚمٜم٤مُمف پژوهِمٝم٤مى ىمرآٟمك، اًمٕمدد  ـمالع أيمثر طمقلًمال (4)

 .71ـ  11: ؛ ويمذًمؽ شم٤مريخ وقمٚمقم اًم٘مرآنُم٘م٤مًم٦م هبذا اًمٕمٜمقان عمقؾمك احلًٞمٜمل





 

 

 

 

 

 

 ايٛسٞ ايكسآْٞ، ْكد ْعسٜات ايٓصٍٚ ايدؾعٞ 
 

 
 

 متٗٝد

ىمٚم٧م ًمٚمّم٤مدق ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد: أظمؼمين قمـ ىمقل اهلل: ؿمٝمر »ىم٤مل أطمد اًمرواة اًمًٜم٦ّم: 

يمٞمػ أٟمزل اًم٘مرآن ذم ؿمٝمر رُمْم٤من، وإٟمام أٟمزل اًم٘مرآن ذم  رُمْم٤من اًمذي أٟمزل ومٞمف اًم٘مرآن،

ُمّدة قمنميـ ؾمٜم٦م؟ وم٘م٤مل: أٟمزل اًم٘مرآن مجٚم٦ًم واطمدة ذم ؿمٝمر رُمْم٤من إمم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر صمؿ 

 .شأٟمزل ُمـ اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ذم ُمّدة قمنميـ ؾمٜم٦م

ًم٘مل هذا احلدي٨م همػم اعمٕمتؼم شمرطمٞم٤ًٌم واؾمٕم٤ًم وىمٌقًٓ طمًٜم٤ًم ُمـ ضم٤مٟم٥م قمدد يمٌػم ُمـ 

ء اًمًٜم٦ّم وسمٕمض قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م، واقمت٘مدوا ـ ـمٌ٘م٤ًم هلذه اًمرواي٤مت ـ أن ًمٚم٘مرآن ٟمزوًملم: قمٚمام

                                                 
اًمذي أصم٤مر وج٦ًم  اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمدّٛملم سمٕمٚمقم اًم٘مرآن واحلدي٨م، ص٤مطم٥م يمت٤مب ُمـ اًمٕمٚمامء اعمٝمت (9)

، ×يمٌػمة ىمٌؾ اٟمتّم٤مر اًمثقرة، وذه٥م ومٞمف إمم قمدم قمٚمؿ إئٛم٦م^، وُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم احلًلم

 .سمِمٝم٤مدهتؿ ىمٌؾ حت٘م٘مٝم٤م، أصدر ُم١مظمرًا يمت٤مسم٤ًم ٟم٘مد ومٞمف سمٕمض رواي٤مت جمٛمع اًمٌٞم٤من..

 .141: 4؛ وأصقل اًمٙم٤مذم٨1م ، احلدي91( اًمّمدوق، إُم٤مزم، اعمجٚمس 4)
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، سمؾ ٟمزل ذم ‘أطمدمه٤م دومٕمّل ذم ؿمٝمر رُمْم٤من مل يٜمزل قمغم إرض، أو يقطمك إمم اًمٜمٌل

اًمًامء قمغم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر، واًمٜمزول أظمر ٟمزوٌل شمدرجيل ذم إرض، قمغم ىمٚم٥م رؾمقل 

؛ ُمـ ‘إول. وىمد يم٤من ُمدّوٟم٤ًم ُمـ ىمٌؾ رؾمقل اهللذم ؿمٝمر رضم٥م أو رسمٞمع  ‘اهلل

 ،شاًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر»هٜم٤م دظمؾ اًمث٘م٤موم٦َم آؾمالُمٞم٦م ُمٗمٝمقٌم ُمٌٝمؿ همػم واوح اعمٕم٤ممل، هق ُمٗمٝمقم 

وسمٕم٤ٌمرة أدق دظمؾ صم٘م٤موم٦م اعمًٚمٛملم، وحلّد أن ٓ ٟمتّمّقر هؾ ًمٚمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر اًمذي ذه٥م 

ظم٤مرضمل، أم أٟمف ُمـ صٜمع ظمٞم٤مل سمٕمض إًمٞمف رواة اًمًٜم٦ّم ـ ؾمٞم٠ميت ذطمف ومٞمام سمٕمد ـ واىمع 

اًمقارد ذم ش اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر»اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم؟ طمٞم٨م ـمٌ٘مقه ـ ومٞمام سمٕمد ـ قمغم ُمٗمٝمقم 

سمّمقرة ُمٗمّمٚمٞم٦م، وٟمتٙمّٚمؿ ـ وٛمـ ش اعمٕمٛمقر اًمٌٞم٧م»ٓمقر. وؾمقف ٟمتٜم٤مول ُمٕمٜمك ؾمقرة اًم

 اإلؿم٤مرة إمم ذًمؽ ـ قمـ اًمٜمزول اًمدومٕمل واًمتدرجيل ًمٚم٘مرآن.

ّمقرة خمتٍمة ًمٚمٛمٕمٜمك اًمّمحٞمح ًمٚمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر اًمقارد ذم وٟمِمػم ذم سمداي٦م اًمٌح٨م سم

 ؾمقرة اًمٓمقر.

 

 ايهعب١ ٖٞ ايبٝت املعُٛز 

سمٕمّدة أؿمٞم٤مء، ُمٜمٝم٤م: اًم٘مًؿ سم٤مًمٓمقر، ش اًمٓمقر»أىمًؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ؾمقرة 

: واًمٙمٕم٦ٌم، وىمد شمٙمّرر هذا اًم٘مًؿ ذم ؾمقرة اًمتلم أيْم٤ًم، ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٓمقر

 ُىقٍر َوـِتَ  *َوافىُّقِر ًْ ُْنقٍر  *ٍٚب مَّ قِر  *يِف َرقٍّ مَّ ُّ ًْ ِٝ ادَ
ْٔ ِػ ادَْرُؾقِع  *َوافٌَ َْ ًَّ  *َواف

ُجقِر  ًْ ٌَْحِر ادَ ىم٤مل ش اًمتلم»، وذم ؾمقرة (4ـ 9اًمٓمقر: ) ...إِنَّ َظَذاَب َربَِّؽ َفَقاؿِعٌ  *َواف

ْيُتقِن شمٕم٤ممم:  َِ  *َوُضقِر ِشَِْٔغ  *َوافتِِّغ َوافزَّ ٌَ َٚن يِف  *ِد إَِمِغ َوَهَذا اف ًَ َْٚ اإِلٕ َْ َِ ْد َخ ََ َف

ِقيؿٍ  َْ ـِ َت ًَ  .(7ـ 9اًمتلم: ) ...َأْح

                                                 
( مل يٌّٞمٜمقا ُم٤م هل اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م سملم اًمٜمـزوًملم؟ ومٝمؾ يم٤مٟم٧م ؾمٜمقات قمّدة، أم ىمروٟم٤ًم أم مل يٙمـ هٜم٤مك 9)

 ومؽمة زُمٜمٞم٦م أؾم٤مؾم٤ًم؟
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واًم٘مًؿ هبذه إؿمٞم٤مء ـ ضمٌؾ اًمٓمقر وُمّٙم٦م واًمٙمٕم٦ٌم ـ إٟمام يرضمع ًم٘مداؾمتٝم٤م قمٜمد اهلل 

قمغم اًمٙمٕم٦ٌم، ومألهن٤م شمٕمُٛمر سمزواره٤م، ىم٤مل ش اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر»ؾمٌح٤مٟمف، أُم٤م ؾم٥ٌم إـمالق اؾمؿ 

اَم ﴿شمٕم٤ممم:  َّٕ َْٔقِم أِخرِ إِ ـَ بِٚهللِ َواف ـْ آَم ِٚجَد اهللِ َم ًَ ُر َم ُّ ًْ ، يمام ؾمّٛمٞم٧م ُمٙم٦م (91سمراءة: )  َي

ًٚ ؛ ٕهن٤م حمّؾ إُمـ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: شاًمٌٚمد إُملم»ـسم َٚن آِمْ ـَ ُف  َِ  .(94آل قمٛمران: ) َمـ َدَخ

؛ ذًمؽ أن هل٤م طمرُم٦ًم شاًمٌٞم٧م احلرام»وهٜم٤مك شمًٛمٞم٦م أظمرى ًمٚمٙمٕم٦ٌم ذم اًم٘مرآن وهل: 

سِ ظم٤مص٦م قمٜمد اهلل، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًٚ فَِِّّْٚ َٔٚم
َٝ احَلَراَم ؿِ ْٔ ٌَ َٜ اف ٌَ ًْ َُ َؾ اهللُ اف ًَ اعم٤مئدة: ) َج

94). 

ُؾقا ، يمام ورد ذًمؽ ذم سمٕمض أي٤مت: شاًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ»وؾمّٛمٞم٧م أيْم٤ًم سمـ  َٔىَّقَّ َوْف

تِِٔؼ  ًَ ِٝ اف
ْٔ ٌَ اًمٌٞم٧م »، شاًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر»، وهذه إؾمامء مجٞمٕمٝم٤م، أي: (49احل٩م: ) بِٚف

شمدّل قمغم ُمٕمٜمك واطمد وهق اًمٙمٕم٦ٌم. وًمق شم٠مُّمٚمٜم٤م أي٤مت ش اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ»، وشاحلرام

ذم ؾمقرة اًمٓمقر اًمٙمٕم٦ٌم ش اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر»اعمذيمقرة وشمٜم٤مؾم٥م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ٓشمْمح أن اعمراد ُمـ 

ًمٚمٌٞم٧م »قمٞمٜمٝم٤م؛ ًمٙمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم مل ي٘مٜمٕمقا هبذا اعمٕمٜمك، وطم٤موًمقا أن جيدوا 

ظمر أيمثر ىمداؾم٦ًم ُمـ اًمٙمٕم٦ٌم ٟمٗمًٝم٤م؛ ومّمّقسمقا أٟمٔم٤مرهؿ شمٚم٘م٤مء اًمًامء سمدًٓ ُمٕمٜمك آش اعمٕمٛمقر

ُمـ إرض، سم٤مطمثلم قمـ هذا اعمٕمٜمك ذم اًمٕم٤ممل اًمُٕمٚمقي، ُمًتٗمٞمديـ ُمـ ىمّقة اخلٞم٤مل، 

 ومذيمروا أؿمٞم٤مء قمجٞم٦ٌم همري٦ٌم، وومٞمام يكم هد عم٤م ذيمروه:

 

  َع٢ٓ ايبٝت املعُٛز عٓد ايؿشاب١ ٚايتابعني

وأٟمف اًمٙمٕم٦ٌم ٟمٗمًٝم٤م؛ ٕهن٤م  اًمٓمقرذم ؾمقرة  اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر أذٟم٤م إمم اعم٘مّمقد ُمـ

حلرُمتٝم٤م قمٜمد اهلل، وسم٤مقمت٤ٌمر ىمدُمٝم٤م ؾمٛمٞم٧م  سم٤مًمٌٞم٧م احلرامُمٕمٛمقرة سمزواره٤م، يمام ؾمّٛمٞم٧م 

، هذا هق اعمٕمٜمك اعمًتٗم٤مد ُمـ اًم٘مرآن؛ ًمٙمـ اًمّمح٤مسم٦م ـ يمام ىمٚمٜم٤م ـ طمّٚم٘مقا سم٤مًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ

ٙمقا سم٤محلٙم٤مي٤مت همػم سمٕمٞمدًا ذم قم٤ممل اخلٞم٤مل، حت٧م شم٠مصمػم اًم٘مّمص اعمث ًّ ػمة اًمٓمريٗم٦م، ومت

، وٟمذيمر هٜم٤م قمّدة ٟمامذج ُمـ هذه اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقراًمقاىمٕمٞم٦م، وم٠مفمٝمروا شمٗمٜمٜم٤ًم قمجٞم٤ًٌم ذم شمٗمًػم 



 الوحي والظاهرة القرآنية ....................................................... 741

 إىمقال:

ىم٤مل يقُم٤ًم ٕصح٤مسمف: هؾ شمدرون ُم٤م  ‘أن رؾمقل اهللذيمر ًمٜم٤م و»: ـ ىم٤مل ىمت٤مدة 9

ذم اًمًامء سمحٞم٤مل اًمٙمٕم٦ٌم، ًمق  ٟمف ُمًجدٌ ٢ماهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ ىم٤مل: وماًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر؟ ىم٤مًمقا: 

يقم ومٞمف ؾمٌٕمقن أًمػ ُمٚمؽ، إذا ظمرضمقا ُمٜمف مل يٕمقدوا آظمر ُم٤م  ظمّر ظمّر قمٚمٞمٝم٤م، يّمكم يمّؾ 

 .شقمٚمٞمٝمؿ

إّن هذه اًمٙمٕم٦ٌم سمحٞم٤مل اًمٌٞم٧م »أيْم٤ًم أٟمف ىم٤مل:  ‘ـ وٟم٧ًٌم قم٤مئِم٦م إمم رؾمقل اهلل 4

يقم  إمم ًمٞمفإٓ يٕمقدون  ،ًمػ ُمٚمؽأاعمٕمٛمقر ذم اًمًامء، يدظمؾ ذًمؽ اعمٕمٛمقر ؾمٌٕمقن 

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م، ًمق وىمع طمجر ًمقىمع قمغم فمٝمر اًمٙمٕم٦ٌم

 ؾمٞمام ُمع إظمذ ،شاعمٕمٛمقر ٧ماًمٙمٕم٦ٌم سمحٞم٤مل اًمٌٞم»ومل يقوح ىمت٤مدة وٓ قم٤مئِم٦م ُمٕمٜمك: 

قمٚمؿ وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن ٓ يٙمقن ًمٕم٤مئِم٦م وٓ ىمت٤مدة  ،رضآقمت٤ٌمر احلريم٦م اًمدائٛم٦م ًمأل ٕملمسم

 رض.سمحريم٦م إ

أن ش ًمق وىمع طمجر ًمقىمع قمغم فمٝمر اًمٙمٕم٦ٌم»ـ: يمام مل يقوح٤م أيْم٤ًم هؾ أن ُم٘مّمقدهؿ ُم

اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ُمٌٜمّل ُمـ احلجر واإلؾمٛمٜم٧م وُمقاد اًمٌٜم٤مء إظمرى، يمام هق احل٤مل ذم 

 اًمٙمٕم٦ٌم؟!

اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر أٟمزل ُمـ اجلٜم٦م ومٙم٤من ـ ىم٤مل اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ، اعمٗمّن اعمٕمروف:  1

٦م، يدظمٚمف يمّؾ يقم ؾمٌٕمقن يٕمٛمر سمٛمّٙم٦م ومٚمام يم٤من اًمٖمرق رومٕمف اهلل، ومٝمق ذم اًمًامء اًم٤ًمدؾم

 .شأًمػ ُمٚمؽ ُمـ ىمٌٞمٚم٦م إسمٚمٞمس، صمؿ ٓ يرضمع إًمٞمف أطمد يقُم٤ًم واطمدًا أسمدًا...

                                                 
ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م اعمٗمّن اعمٕمروف، وًمد سمّمػمًا، وروى قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، وروى قمٜمف إوزاقمل،  (9)

ؾمٜم٦م.  11هـ ذم واؾمط، قمـ قمٛمٍر يٜم٤مهز 994مل يًٛمع ُمٜمٝمؿ، شمقذم ؾمٜم٦م  ىمٞمؾ: إٟمف روى ومٞمام رواه قمّٛمـ

 .ومام سمٕمد 119: 1هتذي٥م اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر: 

 .991: 1اًمًٞمقـمل، اًمدر اعمٜمثقر  (4)

 اعمّمدر ٟمٗمًف. (1)

 .994اعمّمدر ٟمٗمًف:  (7)
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ن اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر يم٤من ذم إ»ىم٤مل:  ـ وٟمٔمػم هذا اًم٘مقل ُم٤م ورد قمـ رسمٞمع سمـ أٟمس 7

، ومٚمام يم٤من زُم٤من ٟمقح أُمرهؿ أن حيّجقا وم٠مسمقا قمٚمٞمف رض ُمقوع اًمٙمٕم٦ٌم ذم زُم٤من آدمإ

 ـمٖمك اعم٤مء ُرومَِع، ومجٕمؾ ذم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م، ومٞمٕمٛمره يمؾ يقم ؾمٌٕمقن أًمػ وقمّمقه، ومٚمام

ُمٚمؽ، صمؿ ٓ يرضمٕمقن إًمٞمف طمتك يٜمٗمخ ذم اًمّّمقر، ىم٤مل : ومٌّقأ اهلل إلسمراهٞمؿ ُمٙم٤من اًمٌٞم٧م 

ًٚ  طمٞم٨م يم٤من، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ْٔئ ْك ِِّب َص َّٓ ُتْؼِ ِٝ َأن 
ْٔ ٌَ َٚن اف َُ ٚ إِلْبَراِهَٔؿ َم َٕ ْأ  .﴾...َوإِْذ َبقَّ

ومل يقوح اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ ُم٤م هق اعم٘مّمقد سمٜمزول اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر؟ وهؾ اعمراد ُمـ 

اجلٜم٦م هٜم٤م اجلٜم٦م اعمققمقدة أو ضمٜم٦ٌم أظمرى؟ وهؾ يم٤من سمٜم٤مء اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ُمـ هذه اعمقاد 

إروٞم٦م يم٤محلجر واإلؾمٛمٜم٧م أو ُمـ ُمقاد أظمرى؟ ومل يٌلّم اًمْمح٤مك أيْم٤ًم عم٤مذا يًٛمح 

ًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر دون همػمهؿ؟ صمؿ إن ىمقل اًمْمح٤مك ٓ يتٓم٤مسمؼ ًم٘مٌٞمٚم٦م إسمٚمٞمس سم٤مًمدظمقل إمم ا

ُمع رواي٦م أٟمس ذم ُمٙم٤من اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر، طمٞم٨م ذه٥م إول إمم أن ُمٙم٤مٟمف اًمًامء 

 اًم٤ًمدؾم٦م، ومٞمام ذه٥م اًمث٤مين إمم أن اًمًامء إومم هل ُمٙم٤من اًمٌٞم٧م.

 ،عمٕمٛمقرا :٤مل ًمف٘مذم اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م سمٞم٧م ي»ـ ٟم٥ًم أسمق هريرة إمم رؾمقل اهلل أٟمف ىم٤مل:  1

اًمراسمٕم٦م هنر ي٘م٤مل ًمف: احلٞمقان، يدظمٚمف ضمؼمائٞمؾ يمؾ يقم سمحٞم٤مل اًمٙمٕم٦ٌم، وذم اًمًامء 

ومٞمٜمٖمٛمس ومٞمف اٟمٖمامؾم٦م، صمؿ خيرج ومٞمٜمتٗمض اٟمتٗم٤مو٦م خيّر قمٜمف ؾمٌٕمقن أًمػ ىمٓمرة، خيٚمؼ اهلل 

ُمـ يمؾ ىمٓمرة ُمٚمٙم٤ًم، ي١مُمرون أن ي٠مشمقا اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ومٞمّمّٚمقن ومٞمف، ومٞمٗمٕمٚمقن صمؿ خيرضمقن 

ٌّحقن  ومال يٕمقدون إًمٞمف أسمدًا، ويقمم قمٚمٞمٝمؿ أطمدهؿ ي١مُمر أن ي٘مػ هبؿ ُمـ اًمًامء ُمقىمٗم٤ًم يً

 .شاهلل ومٞمف إمم أن شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م

ومل يٌلّم أسمق هريرة ذم هذه اًمرواي٦م هؾ أن ضمؼمائٞمؾ ُمقضمقد ضمًامين يٜمٖمٛمس ذم اعم٤مء 

                                                 
هـ، ذم ظمالوم٦م اعمٜمّمقر 971أو  919روى رسمٞمع سمـ أٟمس قمـ احلًـ اًمٌٍمي، وشمقذم ؾمٜم٦م  (9)

 .411: 1ل، اٟمٔمر: هتذي٥م اًمتٝمذي٥م اًمدواٟمٞم٘م

 .19: 94شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  (4)

 .419: 7شمٗمًػم اسمـ يمثػم  (1)
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يِمٌف اعم٤مء اعمقضمقد ذم إرض؟ وهق اًمذي  شاحلٞمقان»ٟم٤مومْم٤ًم ضمٜم٤مطمٞمف؟ وهؾ أن هنر 

 ن ُمـ اهلٞمدروضملم وإويمًجلم، أو هق ُمـ ٟمقع آظمر؟يتٙمقّ 

صمؿ قمرج »... أٟمف ىم٤مل ذم ؾمٗمر اعمٕمراج:  ‘ـ ٟم٥ًم أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ إمم رؾمقل اهلل 1

سمٜم٤م إمم اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م.... ومٗمتح ًمٜم٤م، وم٢مذا أٟم٤م سم٢مسمراهٞمؿ ُمًٜمدًا فمٝمره إمم اًمٌٞم٧م 

 .شاعمٕمٛمقر..

ر ُمّمٜمقٌع ُمـ ُمقاد أروٞم٦م طمتك هٜم٤م هؾ أن اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمق ومل يٌلّم أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

قمغم طم٤مئط اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر اعم٤مدي  ×؟ ويمٞمػ يتّٙمكء إسمراهٞمؿ×يتٙمئ قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ

 وهق ذم قم٤ممل اًمؼمزخ، ومل شمٙمـ روطمف ذم ضمًده؟!

 ذًمؽ اًمّياح»أٟمف ؾمئؾ قمـ اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر، ىم٤مل:  ×ـ وُٟم٥ًم إمم اإلُم٤مم قمكم 4

م ؾمٌٕمقن أًمػ ُمٚمؽ، صمؿ ٓ يٕمقدون ومقق ؾمٌع ؾماموات حت٧م اًمٕمرش، يدظمٚمف يمّؾ يقسمٞم٧م 

 .شإًمٞمف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م..

ـ 4ـ اًمًامء إومم. 9اعمٕمٛمقر ـ إمج٤مًٓ ـ إمم ؾمت٦م:  وشمٜم٘مًؿ إظم٤ٌمر ذم ُمٙم٤من اًمٌٞم٧م

ـ ومقق اًمًامء 1ـ اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م. 1ـ اًمًامء اًم٤ًمدؾم٦م. 7اًمراسمٕم٦م.  ـ اًمًامء1اًمًامء اًمث٤مًمث٦م. 

ٜم٤م سمٕمض إىمقال اًمٓمريٗم٦م ًمٚمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ذم . وُم٤م ذيمر هاًم٤ًمسمٕم٦م وحت٧م اًمٕمرش

 ُمٕمٜمك اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر.

                                                 
 .911: 7اًمًٞمقـمل، اًمدر اعمٜمثقر  (9)

هـ 91أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ إٟمّم٤مري ظم٤مدم رؾمقل اهلل وأطمد اًمّمح٤مسم٦م، شمقذم ذم اًمٌٍمة طمقازم اًمٕم٤مم  (4)

ًمدًا وسمٜمتلم ُمـ صٚمٌف. روى قمـ رؾمقل اهلل، قمـ قمٛمر يٜم٤مهز اعم٤مئ٦م ؾمٜم٦م شم٘مري٤ًٌم. ىمٞمؾ: إن ًمف صمامٟملم و

 ومجٍع يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وروى قمٜمف احلًـ اًمٌٍمي.

 .94: 44اٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي . ضيح ضاحضم٤مء ذم شمٗمًػم اًمٓمؼمي سمدًٓ ُمـ يمٚمٛم٦م  (1)

 .994: 1اًمدر اعمٜمثقر  (7)

 .11: 94شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  (1)
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 حتًٌٝ ٚاضتٓتاز

يٛمٙمـ ـ سمجٛمع ُم٤م ورد ُمـ أىمقال اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ـ اخلروج 

 سم٤مًمتّمّقرات اًمت٤مًمٞم٦م:

 ـ اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ُمًجد ٟمزل ُمـ اجلٜم٦م إمم إرض.9

 ٙمٕم٦ٌم ُمـ أضمؾ اًمٕم٤ٌمدة.ـ قمٜمد ٟمزول اًمٌٞم٧م ُمـ اجلٜم٦م ٟمّم٥م ذم ُمٙم٤من اًم4

اًمٜم٤مس ًمزي٤مرة اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر وم٤مُمتٜمٕمقا، ومرومع إمم اًمًامء ًمٞمٙمقن حمّؾ  ×ـ دقم٤م ٟمقح1

 قم٤ٌمدة اعمالئٙم٦م.

ـ ذم يمّؾ يقم يّمكم ذم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ؾمٌٕمقن أًمػ ُمٚمؽ، صمؿ ٓ يرضمٕمقن إًمٞمف إمم يقم 7

 اًم٘مٞم٤مُم٦م.

 ـ اعمالئٙم٦م اًمتل شمّمكم ذم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ُمـ ىمٌٞمٚم٦م إسمٚمٞمس.1

أًمػ ُمٚمؽ ـ ُمـ ىمٓمرات اعم٤مء اعمٜمٗمّمٚم٦م ُمـ أضمٜمح٦م  41ظمٚمؼ اهلل اعمالئٙم٦م ـ  ـ1

 ضمؼمائٞمؾ.

 ـ خُيٚمؼ ذم يمؾ يقم ضمديد ؾمٌٕمقن أًمػ ُمٚمؽ؛ ًمٚمّمالة ذم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر.4

ـ يّمكم اعمالئٙم٦م ذم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ُمرًة واطمدة وم٘مط، صمؿ ي٘مٗمقن ذم ُمٙم٤مٍن ُم٤م ُمـ 1

ٌّحقن اهلل إمم ي  قم اًم٘مٞم٤مُم٦م.اًمًامء حت٧م وٓي٦م أطمدهؿ، يً

 ذم اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م قمغم طم٤مئط اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر. ـ يتٙم١م إسمراهٞمؿ 9

ـ حي٤مذي اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ـ وهق ذم اًمًامء ـ اًمٙمٕم٦ٌم اًمنميٗم٦م، وهق حمّؾ اطمؽمام 91

 اعمالئٙم٦م، يمام اًمٙمٕم٦ٌم حمّؾ اطمؽمام اًمٜم٤مس.

٤ًمدؾم٦م، أو ـ ُمٙم٤من اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ذم اًمًامء إومم، أو اًمث٤مًمث٦م، أو اًمراسمٕم٦م، أو اًم99

 اًم٤ًمسمٕم٦م، أو ومقق اًمًامء حت٧م اًمٕمرش.
 

 أؾك١ًٝ ايبٝت املعُٛز ع٢ً ايهعب١!

 اؾمتدّل اًم٘م٤مئٚمقن سم٠من اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ذم اًمًامء قمغم أومْمٚمٞمّتف قمغم اًمٙمٕم٦ٌم سمثالصم٦م أدًّم٦م:
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 أّن حمٚمف ذم اًمًامء، وهل أومْمؾ ُمـ إرض. افدفٔؾ إول:

عمالئٙم٦م وزّوار اًمٙمٕم٦ٌم ُمـ اًمٌنم، وُمـ أن قماّمره واعمّمّٚملم ومٞمف ُمـ ا افدفٔؾ افثٚين:

 اعمٕمٚمقم أن اعمالئٙم٦م ُمقضمقدات قمٚمقي٦م ُمٕمّمقُم٦م مل شمٚمّقث سم٤معمٕم٤ميص يم٤مإلٟم٤ًمن.

إن قمدد زّوار اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر واعمّمّٚملم ومٞمف أيمؼم سمٙمثػم ُمـ زّوار  افدفٔؾ افثٚفٞ:

إمم  اًمٙمٕم٦ٌم؛ إذ ذم يمّؾ يقم يّمكم ؾمٌٕمقن أًمػ ُمٚمؽ ومٞمف، ٓ شمّمؾ اًمٜمقسم٦م إًمٞمٝمؿ ُمرًة أظمرى

يقُم٤ًم، يّمٌح  111يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وقمٜمد ضب هذا اًمٕمدد سم٤مٕي٤مم اًم٘مٛمري٦م ًمٚمًٜم٦م وهل 

طم٤مصؾ اًميب أرسمٕم٦م وقمنمون ُمٚمٞمقن وصمامٟمامئ٦م ومخًقن أًمٗم٤ًم، وهذا اًمٕمدد اًمٙمٌػم إٟمام 

هق ًمًٜم٦م واطمدة وم٘مط، وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن ُمٕمٜمك قمامرة اًمٙمٕم٦ٌم واًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر أن يٙمقن 

ٚم٦م ذم اًمذه٤مب واإلي٤مب، ويمّٚمام زاد قمدد اًمزّوار ارشمٗمٕم٧م ًمٚمٛمّمّٚملم واًمزوار طمريم٦م ُمتقاص

درضم٦م اًمٕمامرة، وٓ خيٗمك أن زّوار اًمٙمٕم٦ٌم أىمّؾ سمٙمثػم ُمـ زوار اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر، يمام ورد ذم 

 اًمرواي٤مت.

 وهلذه إؾم٤ٌمب جمتٛمٕم٦ًم يم٤من اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر أومْمؾ ُمـ اًمٙمٕم٦ٌم؛ وًمذًمؽ ٓ سمد 

  حمّؾ  ،سم٤مًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر اًمًاموي ٕم٤مممُمـ شمٗمًػمه وهق اًمذي أىمًؿ سمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشم

اعمٚمّقصملم سم٠مٟمقاع اًمذٟمقب ُمٙم٤من قم٤ٌمدة اًمٌنم  إروٞم٦م،قم٤ٌمدة اعمالئٙم٦م، ٓ اًمٙمٕم٦ٌم 

 واعمٕم٤ميص.

 

 َكٛي١ َجري٠!

ىمّّم٦ًم ـمريٗم٦م طمقل قمدد اعمالئٙم٦م اًمذيـ يّمّٚمقن ذم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر يمّؾ  ذيمر أسمق هريرة

                                                 
إٓ صمالث ؾمٜمقات وم٘مط، وُمع ذًمؽ يم٤من أيمثر اًمرواة طمديث٤ًم أسمق هريرة اًمدود مل يدرك طمٞم٤مة اًمٜمٌل  (9)

ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم. ويم٤من واًمٞم٤ًم ًمٕمٛمر قمغم اًمٌحريـ ذم  111قمـ رؾمقل اهلل، روى قمٜمف أيمثر ُمـ 

، وهٜم٤مك يمت٥م 191: 1، أٟمٔمر: ُاؾمد اًمٖم٤مسم٦م 41هـ ذم ؾمـ 11أو  14سمٕمض إوىم٤مت، شمقذم ؾمٜم٦م 

ًمٕمٌد احلًلم  أسمق هريرة٤ٌمر أطم٤مديثف، ُمٜمٝم٤م يمت٤مب ُمًت٘مٚم٦م دّوٟم٧م ذم يمذب أيب هريرة وقمدم اقمت
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أًمػ ُمٚمؽ، واًم٘مّم٦م هل اٟمٖمامس يقم، وأن هذا اًمٕمدد ٓ يٙمقن أىمّؾ ُمـ ؾمٌٕملم 

ذم هنر احلٞمقان ذم اًمًامء اًمراسمٕم٦م، صمؿ ظمروضمف ُمٜمف وٟمٗمض أضمٜمحتف، ومتخرج  ×ائٞمؾضمؼم

ُمٜمٝم٤م ؾمٌٕمقن ىمٓمرة ٓ أيمثر وٓ أىمؾ ُمـ ذًمؽ، صمؿ خُيٚمؼ ُمـ يمّؾ ىمٓمرة ُمٚمؽ، ويّمكّم ه١مٓء 

رى، اعمالئٙم٦م ذم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر عمّرة واطمدة وم٘مط، صمؿ خيرضمقن وٓ يرضمٕمقن إًمٞمف ُمرًة أظم

 وهٙمذا يٙمّرر ضمؼمائٞمؾ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٞمقُمٞم٦م إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م.

وسمذًمؽ ٓ حُيتٛمؾ ٟم٘مّم٤من قمدد اعمالئٙم٦م اعمّمّٚملم ذم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر يمّؾ يقم، وٓ يقضمد 

 ُم٤م يثػم اًم٘مٚمؼ طمقل هذه اعم٠ًمًم٦م.

 

 ١أقٛاٍ طسٜؿ

اًمٌٞم٧م اشمْمح مم٤م ؾمٌؼ يمٞمػ ذه٥م اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن ُمذاه٥م همري٦ٌم ذم شمٗمًػم 

، وم٠مدمم يمؾ واطمد سمدًمقه، وىم٤مل ـمٌ٘م٤ًم ًمرأيف واضمتٝم٤مده، وسمٕم٤ٌمره أدق: ـمٌ٘م٤ًم ًمألهقاء راعمٕمٛمق

اًمٜمٗمًٞم٦م، يم٤معم٤ًمئؾ اًمتل وردت ذم اٟمٖمامس ضمؼمائٞمؾ واًمٕمرش وُم٤م دون اًمٕمرش، وٟمزول 

اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ُمـ اجلٜم٦م إمم إرض، صمؿ صٕمقده إمم اًمًامء، واشمٙم٤مء إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ قمغم 

ًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م، ويمالم ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ، يمّٚمف خمؽمع، واًمٕمجٞم٥م طم٤مئط اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ذم ا

 قمدم وضمقد ٟم٘مد ًمف ُمـ أطمد.

ومٕمٜمدُم٤م يٙمقن أسمق هريرة وأشم٤ٌمقمف ذم اًمٗمٙمر حمّؾ اطمؽمام اعمجتٛمع وحت٧م مح٤مي٦م سمٜمل أُمٞم٦م، 

ٌّؾ أظمرون ُمثؾ هذه  وشمًقد أىمقاهلؿ ذم اعمجتٛمع اإلؾمالُمل.. ومٛمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يت٘م

 ٓمّريـ.أراء، أو ي٘مٌٚمقهن٤م ُمْم

وهٙمذا اٟمت٘مٚم٧م هذه أراء وإىمقال ُمـ قمٍم اًمّمح٤مسم٦م إمم قمٍم اًمت٤مسمٕملم آراًء 

صحٞمح٦م، ًمتّمؾ ـ قمؼم ذًمؽ ـ إمم إضمٞم٤مل إظمرى، وهٙمذا اٟمتنمت سمّمقرة شمدرجيٞم٦م ذم 

                                                                                                                            
 ذف اًمديـ، طمٞم٨م يمِمػ اًمٜم٘م٤مب قمـ اًمقضمف احل٘مٞم٘مل ًمف، ضمزاه اهلل ظمػمًا.
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جم٤مل اًمتٗمًػم ؾمقاء يم٤من ذًمؽ قمـ ـمريؼ اًمٜم٘مؾ اًمِمٗمقي، أو قمـ ـمريؼ اًمٜم٘مؾ ُمـ اًمٙمت٥م، 

ٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، سمحٞم٨م فمٜمّقه٤م أراء اًمّمحٞمح٦م صمؿ قمّٛم٧م اًمقؾمط اًمٕمٚمٛمل ذم اعمجت

 دون همػمه٤م.

وهبذا هٞمٛمٜم٧م هذه أراء إمم درضم٦م مل يٛمتٚمؽ اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ـ اعمٗمنِّ اعمٕمروف ذم 

اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري ـ اجلرأة قمغم ٟم٘مد أىمقال اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ذم 

ذم هذه اعم٤ًمئؾ، ُمٙمتٗمٞم٤ًم سمام وصٚمف  ُم٠ًمًم٦م اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر، ُمع يمقٟمف ُمـ أصح٤مب اًمرأي

طمتك ٓ ، قمٜمٝمؿ ذم هذا اعمْمامر، وإذا ُم٤م شمرّدد ذم صّح٦م سمٕمض هذه أراء يٙمتٗمل سمٜم٘مٚمٝم٤م

 إمميب هريرة اعمٜمًقب أطمدي٨م  ومٞمام إذا دمرأ وردّ  ‘يتٝمؿ سم٤مًمٓمٕمـ سمحدي٨م رؾمقل اهلل

 ، وحتّٛمؾ قمقاىم٥م هذه اعم٠ًمًم٦م ًمٞمس سم٤مُٕمر اهللّم.‘اًمٜمٌل

ش آدم وُمقؾمك اطمت٩ّم »طمدي٨م:  ‘ّدصملم أٟمف ٟم٥ًم إمم رؾمقل اهللُٟم٘مؾ قمـ سمٕمض اعمح

ذم طمْمقر ه٤مرون اًمرؿمٞمد وقمٜمده رضمؾ ُمـ وضمقه ىمريش، وم٘م٤مل اًم٘مرر: وم٠ميـ ًم٘مٞمف؟ 

، ىم٤مل ‘ومٖمْم٥م اًمرؿمٞمد، وىم٤مل: اًمٜمٓمع واًمًٞمػ، زٟمديؼ يٓمٕمـ ذم طمدي٨م اًمٜمٌل

 .ـاًمراوي: ومام زًم٧م أؾمّٙمٜمف، وأىمقل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم يم٤مٟم٧م ُمٜمف سم٤مدرة، طمتك ؾمٙم

ُمـ هٜم٤م، ٟمالطمظ ُم٘مدار ؾمٞمٓمرة أومٙم٤مر أيب هريرة وأىمراٟمف ذم اعمجتٛمع اإلؾمالُمل قمـ 

، إمم درضم٦م مل متٜمع ه٤مرون اًمرؿمٞمد ُمـ ‘ـمريؼ إطم٤مدي٨م اعمٜمًقسم٦م إمم رؾمقل اهلل

إصدار أُمٍر سم٘متؾ أطمد يم٤ٌمر اًمِمخّمٞم٤مت آضمتامقمٞم٦م اًمٙمٌػمة سم٥ًٌم ؾم١ماًمف اعمٜمٓم٘مل: أيـ 

 اًمت٘مك ُمقؾمك سمآدم؟

 

  ١ٜمسا١ٜٚ ايبٝت املعُٛز إىل احملٝط ايػٝعٞاْتكاٍ ْعس

يم٤مٟم٧م أومٙم٤مر أيب هريرة طم٤ميمٛم٦ًم قمغم اعمجتٛمع اإلؾمالُمل إمم طمّد يمٌػم قمغم ؿمٙمؾ 

                                                 
 .411اًمًٞمقـمل، شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء:  (9)
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، إمم درضم٦م أن ُمٗمّنًا يمٌػمًا ُمثؾ اًمٓمؼمد قمٜمدُم٤م أراد ‘أطم٤مدي٨م ُمٜمًقسم٦م إمم اًمرؾمقل

ف يمت٥م أهؾ مل يًتٓمع اًمتخّٚمص ُمـ شم٠مصمػم هذه إومٙم٤مر قمٜمد ُمراضمٕمتش اًمٓمقر»شمٗمًػم ؾمقرة 

؛ شاًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر»اًمًٜم٦ّم؛ وًمذًمؽ وىمع حت٧م شم٠مصمػم رواي٤مت اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ذم ُمٕمٜمك 

وم٘مد ومّنه سم٤مًمٌٞم٧م اًمًاموي اًمذي ذيمره اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن، سمؾ ذه٥م أيمثر ُمـ ذًمؽ 

، دون أن قمٜمدُم٤م ٟم٘مؾ طمدي٨م أيب هريرة ذم اٟمٖمامس ضمؼمائٞمؾ ذم هنر احلٞمقان يمّؾ يقم

و شمٕمٚمٞم٘م٤ًم، إُمر اًمذي يثػم اًمدهِم٦م وإؾمػ ُمٕم٤ًم، وًمق أظمذٟم٤م سمٜمٔمر يقضّمف إًمٞمف ٟم٘مدًا أ

آقمت٤ٌمر ُمدى هٞمٛمٜم٦م شمٚمؽ إومٙم٤مر قمغم اعمحٞمط اًمتٗمًػمي ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ًمزال قمٜم٤م ُمثؾ 

 هذا آؾمتٖمراب.

 

 ْكد ْعس١ٜ مسا١ٜٚ ايبٝت املعُٛز

همػم  ُمـ ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜم٦ّمش اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر»مجٞمع ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ رواي٤مت ذم شمٗمًػم 

 ُمٕمتؼم، ٓ يٛمٙمـ آقمت٘م٤مد سمٛمْمٛمقٟمف، وإن ُٟم٥ًم سمٕمْمف إمم رؾمقل اهلل، أو اإلُم٤مم قمكم 

أيْم٤ًم، وطمٞم٨م ٓ ؾمٜمد صحٞمح ًمف ومال يٙمقن طمّج٦ًم، وآطمتٞم٤مط ي٘متيض قمّده ُمـ اًمرواي٤مت 

اًمقارد  اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقراعمِمٙمقيم٦م، وـمٌ٘م٤ًم ًمذًمؽ ُمـ همػم اًمّمحٞمح اقمت٘م٤مد اعمًٚمؿ سمًاموي٦م 

ف يّمكّم ومٞمف ؾمٌٕمقن أًمػ ُمٚمؽ يقُمٞم٤ًم، ُمـ اًمٞمقم إول خلٚم٘مف، وأن ، وأٟماًمٓمقرذم ؾمقرة 

ه١مٓء اعمالئٙم٦م ُمـ ىمٌٞمٚم٦م إسمٚمٞمس، وهل خمٚمقىم٦م ُمـ ىمٓمرات أضمٜمح٦م ضمؼمائٞمؾ، ومجٛمٞمع ذًمؽ 

ُمـ صٜمع ظمٞم٤مل سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم اًمذيـ ٓ يراقمقن ضم٤مٟم٥م آطمتٞم٤مط ذم ُمثؾ هذه 

 اعم٤ًمئؾ.

 

  عالق١ ايبٝت املعُٛز بٓصٍٚ ايكسإٓ

ٌٚمقرت هذه اًمتّمقرات اًم٤ًمئدة طمقل اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر قمـ ـمريؼ اًمرواي٤مت اعمٜمًقسم٦م شم

                                                 
 .اًمٓمقرجمٛمع اًمٌٞم٤من، ؾمقرة  (9)
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؛ وسمٖمٞم٦م طمّؾ إؿمٙم٤مًمٞم٦م ٟمزول اًم٘مرآن، وم٤مإلؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمتل واضمٝم٧م ه١مٓء أن ‘إمم اًمٜمٌل

ْرآنُ اًم٘مرآن يٍمح:  َُ ُر َرَمَوَٚن افَِّذَي ُإِٔزَل ؾِِٔف اف ْٓ ٚ َإَٔزْفَُْٚه يِف و ،911اًمٌ٘مرة:  َص َّٕ إِ

 ٍٜ َِ ْٔ ٍٜ  َف ـَ ٌََٚر ْدرِ و، 1اًمدظم٤من:  مُّ ََ ِٜ اف َِ ْٔ ٚ َإَٔزفَُْْٚه يِف َف َّٕ وهذا يٕمٜمل أن اًم٘مرآن  ،9اًم٘مدر:  إِ

 إٟمام أٟمزل ذم ؿمٝمر رُمْم٤من، وذم ًمٞمٚم٦م ُم٤ٌمريم٦ٍم هل ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر.

هذا وٟمٕمٚمؿ ـ ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ـ أن اًم٘مرآن إٟمام ٟمزل شمدرجيٞم٤ًم ذم ومؽمة صمالث وقمنميـ ؾمٜم٦م 

 ٘م٤ًم حل٤مضم٤مت ذًمؽ اًمقىم٧م.، ـمٌ‘ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مة اًمٜمٌل

اًمٌٞم٧م  قمغمواطمدة يم٤مُماًل ذم اًمًامء  ٟمزل اًم٘مرآن مجٚم٦مً وحلّؾ هذا اعمٕمْمؾ ىم٤مًمقا: 

 ،ـمٌ٘م٤ًم ٓطمتٞم٤مضم٤مت اًمٕمٍم ‘صمؿ سمٕمد ذًمؽ ٟمزل سم٤مًمتدري٩م قمغم ىمٚم٥م رؾمقل اهلل ،اعمٕمٛمقر

... إن ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر هل اًمٚمٞمٚم٦م اعم٤ٌمريم٦م وهل ذم روى اسمـ قم٤ٌمس أٟمف ىم٤مل ذم هذا اعمج٤مل: 

ن، ٟمزل اًم٘مرآن مجٚم٦م واطمدة ُمـ اًمُزسُمر إمم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر وهق ُمقاىمع اًمٜمجقم ذم رُمْم٤م

سمٕمد ذًمؽ ذم إُمر واًمٜمٝمل وذم  ‘اًمًامء اًمدٟمٞم٤م، طمٞم٨م رومع اًم٘مرآن، صمؿ ٟمزل قمغم حمٛمد

 .احلروب رؾماًل رؾمالً 

إٟمام أىمدُمقا قمغم ذًمؽ سمق هريرة أ يمام رؾمٛمٝم٤م إن اًم٘م٤مئٚملم سمٗمٙمرة وضمقد اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر

هذا اعمٕمْمؾ اعمِم٤مر إًمٞمف، وشمتٛمثؾ آًمّٞم٦م احلؾ سم٤مىمؽماح ٟمزوًملم ًمٚم٘مرآن: أطمدمه٤م دومٕمل، حلّؾ 

 وأظمر شمدرجيل.

وٓ يٛمٙمـ اجلزم سمٜم٦ًٌم هذا اًمرأي ٓسمـ قم٤ٌمس؛ ذًمؽ أٟمف ؿمخّمٞم٦م ذيمٞم٦م، قم٤معم٦م سم٤مًمٙمثػم 

وشمٚمّٛمذ قمٚمٞمف ُم٘مّررًا يمثػمًا ُمـ  ُمـ دىم٤مئؼ اًم٘مرآن وأهاره، وم٘مد ٓزم أُمػم اعم١مُمٜملم 

، وُمـ اًمٌٕمٞمد أن شمٙمقن هذه اًمٗمٙمرة اخلٞم٤مًمٞم٦م ُمـ إسمداقمف، ٟمٕمؿ، حيتٛمؾ أن شمٙمقن ىمد اعم٤ًمئؾ

 ٟم٧ًٌم إًمٞمف ـ وهق ضمّد اخلٚمٗم٤مء اًمٕم٤ٌمؾمٞملم ـ ذم اًمٕمٍم اًمٕم٤ٌمد.

صمّٛم٦م قمالُم٤مت اؾمتٗمٝم٤مم يمثػمة شمدور طمقل هذه اًمٗمٙمرة، وقمغم أصح٤مهب٤م اإلضم٤مسم٦م قمٜمٝم٤م، 
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 ُمٜمٝم٤م:

دومٕمل ذم اًمًامء وأظمر  ـ أيـ شمٙمٛمـ ضورة وضمقد ٟمزوًملم ًمٚم٘مرآن: أطمدمه٤م9

 ، ومٞمام ٟمرى يمٗم٤مي٦م اًمٜمزول اًمتدرجيل؟!‘شمدرجيّل قمغم ىمٚم٥م رؾمقل اهلل

ـ هؾ صمٛم٦م ُمـ يتٚم٘مك هذا اًمقطمل اًم٘مرآين ذم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر؟ وإذا ُم٤م يم٤من ُمقضمقدًا 4

ومٝمؾ هق ُمـ ضمٜمس اًمٌنم أو ُمـ اعمالئٙم٦م؟ وإذا يم٤من إٟم٤ًمٟم٤ًم ومٛمـ هق؟ وإذا يم٤من ُمـ 

 اعمالئٙم٦م ومام اؾمٛمف؟

ا مل يٙمـ هٜم٤مك ُمـ يتٚم٘مك اًمقطمل اإلهلل، ومٝمؾ ٟمزل هذا اًمقطمل إمم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ـ إذ1

ٟمٗمًف وهق ُمًجٌد ذم اًمًامء، يمام ورد ذم اًمرواي٤مت؟ وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: هؾ أن اًمٌٞم٧م 

 اعمٕمٛمقر ٟمٗمًف هق ُمـ شمٚمّ٘مك هذا اًمقطمل؟

ـ إذا يم٤من إُمر يمذًمؽ، ومٝمؾ ًمٚمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ؿمٕمقر وإدراك واؾمتٕمداد ٓؾمتالم 7

 ل وشمٚم٘مٞمف؟اًمقطم

 ـ هؾ إن اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ىمد شمٚم٘مك اًمقطمل ُمـ اهلل ُم٤ٌمذة أو ُمـ ضمؼمائٞمؾ؟ 1

 ـ هؾ يم٤من اًم٘مرآن اًمٜم٤مزل قمغم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ُمٙمتقسم٤ًم وُمدّوٟم٤ًم؟1

ـ هؾ سم٘مل هذا اًم٘مرآن ذم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر سمٕمد أن ٟمزل سم٤مًمتدري٩م ـ طم٥ًم ىمقهلؿ ـ ُمٜمف 4

 ؟‘قمغم رؾمقل اهلل

رة سم٘م٤مئف؟ وم٢من وفمٞمٗم٦م اًم٘مرآن اًمٜم٤مزل إمم إرض شمٙمٛمـ ذم ـ إذا يم٤من سم٤مىمٞم٤ًم ومام ضو 1

هداي٦م اًمٌنم؛ ًمْمامن ومقزهؿ سم٤مًمداريـ، وم٢مذا يم٤من إُمر يمذًمؽ ومٛمـ هؿ ه١مٓء اعمخ٤مـمٌقن 

 سم٤مًم٘مرآن اًمٜم٤مزل ذم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر؟

ـ إذا مل يٙمـ صمّٛم٦م خم٤مـمٌقن سم٤مًم٘مرآن ذم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر، ومٝمؾ يٕمٜمل ذًمؽ سم٘م٤مؤه قم٤مـماًل  9

  يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟! وهؾ يٌ٘مك ذم ؾمجٜمف هذا إمم يقم اًمديـ؟قمديؿ إصمر إمم

أقمت٘مد أن اًمذيـ ذهٌقا إمم هذا اًمرأي ًمق واضمٝمقا ُمثؾ هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت مل يٓمرطمقا 

ُم٠ًمًم٦م ٟمزول اًم٘مرآن قمغم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر، هذه اعم٠ًمًم٦م اًمتل رؾمٛمٝم٤م وظمٓمط هل٤م أسمق هريرة، 
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هذه اعم٠ًمًم٦م شم٤مريخ اًم٘مرآن صمؿ ُم٤م ًمٌث٧م أن دظمٚم٧م سمٕمد ذًمؽ شم٤مريخ اًم٘مرآن، ٟمٕمؿ دظمٚم٧م 

 اعمٝمجقر واإلؾمالم اعمٔمٚمقم، وىمد شم٤مسمع أظمرون أسم٤م هريرة ذم هذا إُمر.

 

  ١ُٖٓٝ ْعس١ٜ مسا١ٜٚ ايبٝت املعُٛز ع٢ً املٛزٚخ ايتؿطريٟ

ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ ٟمّمقص ذم ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜم٦ّم ذم ُمقوقع سمحثٜم٤م سم٤مت اًم٘مقل اًم٤ًمئد ذم 

راء أصح٤مب أيب هريرة يم٤مٟم٧م حمّؾ شم٠ميٞمد اًمقؾمط اًمٕمٚمٛمل واًمتٗمًػمي قمٜمدهؿ؛ ٔن آ

ودقمؿ اًمًٚمٓم٦م آٟمذاك؛ وًمذًمؽ رّوضمقا هلذه اًمٗمٙمرة، دون أن يتجّرأ أطمد قمغم رومْمٝم٤م أو 

ُمٕم٤مروتٝم٤م، صمؿ اٟمت٘مٚم٧م هذه اًمٗمٙمرة ُمـ ضمٞمؾ إمم آظمر، يتٚم٘مٗمٝم٤م اعمٗمّنون ومٙمرًة جُمٛمع 

٤مر ذم اًم٘مرن قمٚمٞمٝم٤م همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمِمؽ واعمٜم٤مىمِم٦م، ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ـ ُمـ ُمٗمّني اًمًٜم٦ّم اًمٙمٌ

 ٓ ظمالف ذم أن اًم٘مرآن أٟمزل ُمـ اًمٚمقح اعمحٗمقظ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر مجٚم٦مً »اًم٤ًمسمع اهلجري ـ : 

 اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٜمزل صمؿ يم٤من ضمؼمائٞمؾ صغّم  ،ومقوع ذم سمٞم٧م اًمٕمزة ذم ؾمامء اًمدٟمٞم٤م ،واطمدة

، ومٕمٜمدُم٤م ي٘مقل شوذًمؽ ذم قمنميـ ؾمٜم٦م ،ؾم٤ٌمبسمف ٟمجاًم ٟمجاًم ذم إواُمر واًمٜمقاهل وإ

ومٝمذا يٕمٜمل ؾمٞم٤مدة هذه اًمٗمٙمرة ـ أي أن ًمٚم٘مرآن ٟمزوًملم: ش ٓ ظمالف ذم...»ـمٌل: اًم٘مر

أطمدمه٤م دومٕمل وأظمر شمدرجيل ـ ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع اهلجري، ذاك اًم٘مرن اًمذي يم٤من يٕمٞمش 

 ومٞمف اًم٘مرـمٌل ٟمٗمًف، وىمد اٟمت٘مٚم٧م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم إمم إضمٞم٤مل إظمرى.

شم٠مًمٞمػ يمت٥م اًمتٗم٤مؾمػم واحلدي٨م ذم وُمـ اًمقاوح اٟمٓمالىم٦م هذه اًمٗمٙمرة ُمٜمذ زُم٤من 

اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري ذم اعمحٞمط اإلؾمالُمل، وأظمذه٤م ُمـ أىمقال اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، 

رواضم٤ًم ُمٜمذ أواؾمط اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري يمثر أصٌح٧م أن هذه اًمٗمٙمرة ويٛمٙمـ أن ي٘م٤مل: إ

 سمّمقرٍة شمدرجيٞم٦م، طمتك همدت اًم٤ًمئدة، ٓ يٛمٙمـ اًم٘مدح هب٤م وٓ اعمٜم٤مىمِم٦م ومٞمٝم٤م.
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 ×ْعس١ٜ مسا١ٜٚ ايبٝت املعُٛز إىل اإلَاّ ايؿادم ْطب١

ذم اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ  ×ٜم٦م هذه اًمٗمٙمرة إمم اإلُم٤مم اًمّم٤مدقٟم٥ًم سمٕمض أهؾ اًمً

اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري، صمؿ دظمٚم٧م يمت٥م احلدي٨م، وُمٜمذ شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م أظمذه٤م حمّدصمق اًمِمٞمٕم٦م 

 ُمٜمٝمؿ ودّوٟمقه٤م ذم يمتٌٝمؿ، سمؾ ذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم آقمت٘م٤مد سمّمّحتٝم٤م.

طمديث٤ًم رواشمف إصٚمٞملم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم ىم٤مل ش ُم٤مزمإ»ِمٞمخ اًمّمدوق ذم يمت٤مب روى اًم

قمـ اًم٘م٤مؾمؿ  ،ىم٤مل: طمّدصمٜم٤م ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل ،محد سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك اًمٕمّٓم٤مرأطمدصمٜم٤م »ومٞمف: 

قمـ طمٗمص سمـ همٞم٤مث ىم٤مل: ىمٚم٧م  ،قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ داود اعمٜم٘مري ،صٌٝم٤مينسمـ حمٛمد اإل

ْرآنُ هلل: أظمؼمين قمـ ىمقل اًمٚمّم٤مدق ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد:  َُ ُر َرَمَوَٚن افَِّذَي ُإِٔزَل ؾِِٔف اف ْٓ ، َص

يمٞمػ أٟمزل اًم٘مرآن ذم ؿمٝمر رُمْم٤من وإٟمام أٟمزل اًم٘مرآن ذم ُمّدة قمنميـ ؾمٜم٦م أّوًمف وآظمره؟ 

وم٘م٤مل: أٟمزل اًم٘مرآن مجٚم٦ًم واطمدة ذم ؿمٝمر رُمْم٤من إمم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر، صمؿ أٟمزل ُمـ اًمٌٞم٧م 

 .شاعمٕمٛمقر ذم ُمّدة قمنميـ ؾمٜم٦م

 احلدي٨م:ورواة هذا 

ـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك اًمٕمٓم٤مر: وومٞمف اظمتالف سملم قمٚمامء اًمرضم٤مل ذم رّد روايتف أو 9

 .ىمٌقهل٤م

 .ـ ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل آؿمٕمري اًم٘مٛمل: ُمقرد ىمٌقل قمٚمامء اًمرضم٤مل4

ـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اإلصٗمٝم٤مين: ًمٞمس ُم٘مٌقًٓ قمٜمد اًمرضم٤مًمٞملم، وٓ يٕمتٛمد قمغم 1

 .روايتف

                                                 
 .141: 4ذم ورد هذا احلدي٨م أيْم٤ًم ذم اًمٙم٤م (9)

 .91: 9رضم٤مل اعم٤مُم٘م٤مين  (4)

 .91: 4اعمّمدر ٟمٗمًف  (1)

 .47اعمّمدر ٟمٗمًف:  (7)



 الوحي والظاهرة القرآنية ....................................................... 791

هـ(: ُمـ رواة أهؾ اًمًٜم٦ّم، ىم٤مل ومٞمف سمٕمض قمٚمامء 419اعمٜم٘مري ) ـ ؾمٚمٞمامن سمـ داود7

اًمرضم٤مل ُمـ اًمٕم٤مُم٦م: أ ـ هق ُمـ ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس. ب ـ يٙمذب ذم احلدي٨م. ج ـ ينمب 

اخلٛمر طمتك يًٙمر. د ـ ُمـ أهؾ اًمٗمًؼ واًمٗمجقر وآٟمحراف اجلٜمز. هـ ـ يمّذاب يْمع 

ؾم٤ٌمب جمتٛمٕم٦ًم ووع قمٚمامء ، وهلذه إاحلدي٨م. و ـ يْمع اإلؾمٜم٤مد ًمٚمرواي٤مت اعمقوققم٦م

 اًمِمٞمٕم٦م قمالُم٦م اؾمتٗمٝم٤مم طمقًمف.

هـ(: يم٤من ىم٤موٞم٤ًم هل٤مرون، وُمـ رواة أهؾ اًمًٜم٦ّم، ىم٤مل ومٞمف 997ـ طمٗمص سمـ همٞم٤مث )1

ج ـ وٕمٞمػ احل٤مومٔم٦م؛  .ب ـ يمثػم اًمٖمٚمط .سمٕمض اًمرضم٤مل: أ ـ ٓي١مظمذ سمام شمٗمّرد سمروايتف

٦م ذم سمٖمداد واًمٙمقوم٦م ـ ُمـ صمالصم٦م إمم وٓ يٕمتٛمد قمغم ُم٤م يرويف ُمـ طم٤مومٔمتف. د ـ أطم٤مديثف اعمروي

هـ ـ ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ وحمٛمد سمـ ؾمٕمد ـ  .أرسمٕم٦م آٓف طمدي٨م ـ يمّٚمٝم٤م ُمـ طم٤مومٔمتف

واعمدًمِّس »وىم٤مل اًمزخمنمي ذم اعمدًمِّس:  .ص٤مطم٥م اًمٓمٌ٘م٤مت ـ: طمٗمص سمـ همٞم٤مث ُمدًّمس

ـ ٓ ي٘مٌؾ طمديثف، وهق اًمذي ٓ يذيمر ذم طمديثف ُمـ ؾمٛمٕمف ُمٜمف ويذيمر ُمـ هق أقمغم ممّ 

 .شطمّدصمف، يقهؿ أٟمف ؾمٛمٕمف ُمٜمف

 

 ×ْكد ْطب١ ايٓعس١ٜ يًؿادم

 وُمـ ٟم٘م٤مط وٕمػ هذا احلدي٨م:

 ـ اًمراوي اًمث٤مًم٨م ًمٚمحدي٨م ٓ ُيٕمتٛمد قمٚمٞمف، وهمػم ُم٘مٌقل قمٜمد قمٚمامء اًمرضم٤مل. 9

                                                 
 .79ـ  79: 9شم٤مريخ سمٖمداد  (9)

 .794: 4هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  (4)

 .791اعمّمدر ٟمٗمًف:  (1)

 .991: 1شم٤مريخ سمٖمداد  (7)

 .191: 1؛ واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت 794: 4هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  (1)

 .917ٌالهم٦م: اًمزخمنمي، أؾم٤مس اًم (1)
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 ـ اًمراوي اًمراسمع، أي ؾمٚمٞمامن سمـ داود اعمٜم٘مري، ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب وووع احلدي٨م. 4

ٞم٤مث ُمتٝمؿ سمْمٕمػ اًمذايمرة وأن أطم٤مديثف مجٞمٕمٝم٤م ـ اًمراوي اخل٤مُمس، أي طمٗمص سمـ هم 1

ُمروي٦م قمـ طم٤مومٔمتف، إو٤موم٦ًم إمم يمقٟمف ُمدًّم٤ًًم، أي يروي احلدي٨م قمّٛمـ مل يًٛمع ُمٜمف سمحٞم٨م 

 يقهؿ أٟمف ؾمٛمع ُمٜمف.

وُمع إظمذ سمٜمٔمر آقمت٤ٌمر مجٚم٦م هذه اًمٜم٘م٤مط ذم ؾمٜمد احلدي٨م، صمّٛم٦م اطمتامٓت صمالصم٦م 

 ومٞمف، مجٞمٕمٝم٤م ي١مدي إمم قمدم إظمذ سمف وهل:

ـّ قمٚمامء اًمرضم٤مل ـ أ9 ن يٙمقن ُمقوققم٤ًم ُمـ ىمٌؾ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اإلصٗمٝم٤مين؛ ًمًقء فم

 سمف.

ـ أن يٙمقن ؾمٚمٞمامن سمـ داود اعمٜم٘مري هق اًمذي ٟم٥ًم هذا احلدي٨م ًمإلُم٤مم اًمّم٤مدق؛ 4

 وذًمؽ قمـ ـمريؼ طمٗمص سمـ همٞم٤مث؛ ٕٟمف ُمتٝمؿ سم٤مًمقوع ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمرضم٤مًمٞملم.

ة أهؾ اًمًٜم٦ّم ذم ـمٌ٘م٦م ـ أن يٙمقن طمٗمص سمـ همٞم٤مث ؾمٛمع هذا احلدي٨م ُمـ أطمد روا1

شمدًمٞم٤ًًم، وم٘مد ذيمرٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم أن  ×، صمؿ ٟمًٌف ًمإلُم٤مم×أدٟمك ُمـ ـمٌ٘م٦م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

طمٗمّم٤ًم يم٤من ُمدًّم٤ًًم، واًمذي ي٘مّقي هذا آطمتامل ُم٤م ٟمالطمٔمف قمٜمد ُمراضمٕم٦م رضم٤مل اًمِمٞمخ 

 ×، أي أٟمف يروي قمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر×ُمـ أٟمف يٕمّد ُمـ رواة اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر اًمٓمقد

؛ وهلذا يم٤من ُمـ رواشمف، واحل٤مل أن وٓدة طمٗمص سمـ همٞم٤مث يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م سمال واؾمٓم٦م

هـ(، وُمٕمٜمك 991هـ( أو )997ومٙم٤مٟم٧م قم٤مم ) ×أُّم٤م ووم٤مة اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر هـ(994)

؛ ومال يٛمٙمـ أن يروي ×ذًمؽ أن وٓدة طمٗمص سمـ همٞم٤مث يم٤مٟم٧م سمٕمد ووم٤مة اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر

ءت سمٕمد اإلُم٤مم وٟمًٌف إًمٞمف قمٜمف سمال واؾمٓم٦م؛ ًمٙمٜمف ؾمٛمع هذه اًمرواي٦م ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م اًمتل ضم٤م

 شمدًمٞم٤ًًم.

                                                 
 .991اًمٓمقد، اًمرضم٤مل:  (9)

 .794: 4هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  (4)
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ُمـ هٜم٤م، يتٌلم وٕمػ هذا احلدي٨م، وقمدم إُمٙم٤من آقمت٘م٤مد سمٛمدًمقًمف، وُمع ذًمؽ ٟمجد 

 ومح٥ًم، سمؾ يم٤من يٕمت٘مد سمٛمدًمقًمف أيْم٤ًم.ش ُم٤مزمإ»اًمِمٞمخ اًمّمدوق مل يٙمتػ سمٜم٘مٚمف ذم 

 

  ْعس١ٜ ايػٝذ ايؿدٚم

ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ذم ن اًم٘مرآن ٟمزل أاقمت٘م٤مدٟم٤م »ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمّمدوق ذم آقمت٘م٤مدات: 

اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر، صمؿ ٟمزل ُمـ اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ذم ُمّدة قمنميـ  إممواطمدة  ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر مجٚم٦مً 

 .شؾمٜم٦م...

ٟمالطمظ هٜم٤م أن اًمِمٞمخ اًمّمدوق يٕمت٘مد سمٜمٗمس ُمْمٛمقن احلدي٨م اًمذي ذيمره ذم يمت٤مب 

ف، ، وىمد ذيمر ُمّدة اًمٜمزول اًمتدرجيل ًمٚم٘مرآن أيْم٤ًم ـمٌ٘م٤ًم عم٤م ورد ذم احلدي٨م ٟمٗمًشُم٤مزمإ»

وهل قمنمون ؾمٜم٦م، وهذا يقاومؼ ُم٤م ضم٤مء قمـ سمٕمض أهؾ اًمًٜم٦ّم ُمـ أن سمداي٦م ٟمٌّقة 

إذ ـمٌ٘م٤ًم هلذا اًمٜم٘مؾ شمٙمقن  ،يم٤مٟم٧م ذم اًمث٤مًم٨م وإرسمٕملم ُمـ قمٛمره اًمنميػ ‘اًمرؾمقل

ُمّدة اًمٜمٌّقة قمنميـ ؾمٜم٦م، وإن يم٤من اًم٘مقل اعمِمٝمقر يمقهن٤م صمالصم٦م وقمنميـ، ويمام ؾمٌؼ أن 

ُمٕمتؼم وأن رواشمف اًمرئٞمًٞملم ُمتٝمٛمقن سم٤مًمٙمذب ذيمرٟم٤م وم٢من ؾمٜمد هذا احلدي٨م همػم 

 واًمتدًمٞمس.

وًمٞمس ُمٕمٚمقُم٤ًم ُم٤مذا يريد اًمّمدوق هٜم٤م؟ هؾ يريد سمٞم٤من قم٘مٞمدشمف اخل٤مص٦م أم اقمت٘م٤مد 

اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م قمٛمقُم٤ًم؟ إذ ًمق يم٤من يريد سمٞم٤من ذًمؽ ومًقف يٙمقن هذا آقمت٘م٤مد ُمٌتٜمٞم٤ًم قمغم 

هذه اعم٠ًمًم٦م ُمـ اعم٤ًمئؾ طمدي٨م همػم ُمٕمتؼم، وإن يم٤من يريد ذح اقمت٘م٤مد اًمِمٞمٕم٦م وم٢من 

اًمٜمٔمري٦م اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمٌح٨م وآضمتٝم٤مد، ومال يٛمٙمـ ٟمًٌتٝم٤م إمم مجٚم٦م اًمِمٞمٕم٦م سمقصٗمٝم٤م قم٘مٞمدًة ُمـ 

 قم٘م٤مئدهؿ؛ وًمذًمؽ رّده٤م سمٕمض قمٚمامئٝمؿ، واٟمت٘مده٤م يم٤مًمِمٞمخ اعمٗمٞمد.

                                                 
 ، ـمٌٕم٦م قمٌد اًمرطمٞمؿ.94اقمت٘م٤مدات اًمّمدوق اعمٚمحؼ سمٙمت٤مب اًم٤ٌمب احل٤مدي قمنم:  (9)

 .71: 4شم٤مريخ اًمٓمؼمي  (4)
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 اعرتاض ايػٝذ املؿٝد ع٢ً ايؿدٚم

ضمٕمٗمر رمحف اهلل  اًمذي ذه٥م إًمٞمف أسمق»... ىم٤مل اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ذم اقمؽماوف قمغم اًمّمدوق: 

ذم هذا اًم٤ٌمب أصٚمف طمدي٨م واطمد، ٓ يقضم٥م قمٚماًم وٓ قمٛماًل، وٟمزول اًم٘مرآن قمغم 

إؾم٤ٌمب احل٤مدصم٦م طم٤مًٓ ومح٤مًٓ يدّل قمغم ظمالف ُم٤م شمْمّٛمٜمف احلدي٨م؛ وذًمؽ أٟمف ىمد شمْمّٛمـ 

طمٙمؿ ُم٤م طمدث وذيمر ُم٤م ضمرى قمغم وضمٝمف، وذًمؽ ٓ يٙمقن قمغم احل٘مٞم٘م٦م إٓ حلدوصمف قمٜمد 

ذم طمٙمؿ  ‘اخلؼم سمذيمر اًمٔمٝم٤مر وؾمٌٌف، وأهن٤م عم٤م ضم٤مدًم٧م اًمٜمٌلاًم٥ًٌم... وىمد ضم٤مء 

ٚاًمّٔمٝم٤مر أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم:  َٓ ِٚدُفَؽ يِف َزْوِج َع اهلُل َؿْقَل افَّتِل ُِتَ ِّ وهذه ىمّّم٦م  ...َؿْد َش

يم٤مٟم٧م سم٤معمديٜم٦م، ومٙمٞمػ ُيٜمزل اهلل شمٕم٤ممم اًمقطمل هب٤م سمٛمٙم٦م ىمٌؾ اهلجرة ومٞمخؼم هب٤م أهن٤م يم٤مٟم٧م 

ع سمف اعم٘م٤مل..ومل شمٙمـ؟ وًمق شمتٌّٕمٜم ًّ  .ش٤م ىمّمص اًم٘مرآن جل٤مء مم٤م ذيمرٟم٤م يمثػمًا يت

وهٜم٤م ىمد يث٤مر سمٕمض اًمت٤ًمؤل، وهق يمٞمػ يٛمٙمـ أن يّمدر ُمثؾ هذا إُمر ُمـ قم٤ممل ُمثؾ 

اًمِمٞمخ اًمّمدوق سم٠من جيٕمؾ طمديث٤ًم وٕمٞمٗم٤ًم همػم ُمٕمتؼم أؾم٤مؾم٤ًم ًمٕم٘مٞمدٍة ُمـ اًمٕم٘م٤مئد دون أن 

 يامرس ومٞمف ٟم٘مدًا أو يًّجؾ قمٚمٞمف ُمٜم٤مىمِم٦م؟!

ٙمـ شمؼمير ذًمؽ سم٤مًم٘مقل: ىمد حيدث ذم سمٕمض إطمٞم٤من قمٜمدُم٤م يًٛمع أطمد رسمام أُم

ٌِّلم ٕهؾ اًمٌٞم٧م ٟم٦ًٌم سمٕمض إطم٤مدي٨م إًمٞمٝمؿ أن يٖمٗمؾ ـ  ^اعمحّدصملم اعمخٚمّملم اعمح

وسم٥ًٌم هذا احل٥ّم واًمٕمِمؼ ـ قمـ اًمت٠مُّمؾ ومٞمام ؾمٛمٕمف، ومال يٜمٔمر إًمٞمف ٟمٔمرًة ٟم٤مىمدة، وٓ 

ٙمـ أن ي٘م٤مل أيْم٤ًم: إن اًمقّو٤مقملم يٜم٤مىمش ذم صحتف سمؾ يٌٜمل اقمت٘م٤مده قمغم أؾم٤مؾمف، ويٛم

يدريمقن هذه احل٘مٞم٘م٦م ضمٞمدًا، طمٞم٨م ٟمًٌقا إطم٤مدي٨م اعمٙمذوسم٦م إمم اًمٜمٌل وإئٛم٦م؛ ًمٙمل 

يتٛمّٙمٜمقا ُمـ اؾمتٖمٗم٤مل ه١مٓء اعمحدصملم، ومٞمدومٕمقهنؿ إمم آقمت٘م٤مد سمّمقاب حمتقى رواي٤مهتؿ 

ُمًتٖمٚملم هذا اًمٕمٜمٍم اًمٜمٗمز اًمْم٤مهمط، أٓ وهق طم٥ّم أهؾ اًمٌٞم٧م وقمِم٘مٝمؿ، وىمد 

 ٟمجحقا ذم حت٘مٞمؼ أهداومٝمؿ هذه إمم طمّد يمٌػم.

                                                 
 .414ذح قم٘م٤مئد اًمّمدوق ُمع أوائؾ اعم٘م٤مٓت:  (9)
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 ايٓعس١ٜ ايؿشٝش١

وًمتقوٞمح إُمر ٟميب ُمث٤مًٓ ومٜم٘مقل: إذا اٟمِمٖمؾ ؿمخٌص ُم٤م سم٢مطمداث ىمٜم٤مٍة ًمٚمامء، وم٢مٟمف 

، ومٝمؾ ُمٕمٜمك هذا شُم٤مء اًم٘مٜم٤مة يقم اجلٛمٕم٦مظمرج »ي٘مقل ـ قمٜمد ُم٤م خيرج اعم٤مء ُمـ اًم٘مٜم٤مة ـ: 

ىمد ن اعم٤مء أٓ، سمؾ ُمٕمٜمك ذًمؽ  سم٤مًمت٠ميمٞمد؟ ٞمٕمفمجٞمقم ذم هذا اًمظمرج ىمد ن ُم٤مء اًم٘مٜم٤مة أاًمٙمالم 

إذ ُمـ همػم اعمٛمٙمـ ظمروضمف ـ وهق اًمذي حيت٤مج سمدأ سم٤مخلروج ُمـ اًم٘مٜم٤مة يقم اجلٛمٕم٦م؛ 

ظمرج ُم٤مء »ًمًٜمقات ـ ذم يقم واطمد، وهذا سمٜمٗمًف ىمريٜم٦م قمغم أن اعم٘مّمقد ُمـ هذا اًمٙمالم: 

ـ سم٤مب اعمج٤مز، أو ُمهذا  ًمٞمسويم٤مٟم٧م ذم هذا اًمٞمقم، فظمروضمأن سمداي٦م ش ٛمٕم٦ماًم٘مٜم٤مة يقم اجل

ن ذًمؽ اًم٘مًؿ ُمـ ُم٤مء اًم٘مٜم٤مة اًمذي خيرج يقم اجلٛمٕم٦م ؛ ٕشسمٕمض»يمٚمٛم٦م ُمثؾ يمٚمٛم٦م  شم٘مدير

وهذه  ،وًمٞمس جم٤مزي٤مً  ،ـمالق طم٘مٞم٘ملإـمالق ُم٤مء اًم٘مٜم٤مة قمٚمٞمف إهق ُم٤مء اًم٘مٜم٤مة احل٘مٞم٘مل، و

 .مجٞمٕمٝم٤م ُمقر اًمتدرجيٞم٦مإقمغم اعم٠ًمًم٦م شمّمدق 

ُمـ اًم٘مقل: طمٞم٨م يم٤من اًمٜمزول وهذه هل احل٤مل ذم ٟمزول اًم٘مرآن أيْم٤ًم، ومال سمد 

ٕٚ إٔزفْٚ يف فِٜٔ إاًمتدرجيل ًمٚم٘مرآن ُمٕمٚمقُم٤ًم ذم اًمقؾمط اإلؾمالُمل، ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك: 

، أن سمداي٦م ٟمزوًمف يم٤من ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م، وًمٞمس ذًمؽ سم٤معمج٤مز، وٓ ُمـ سم٤مب شم٘مدير افَدر

قمغم سمٕمض اًم٘مرآن إـمالق طم٘مٞم٘مل يمام هل ش اًم٘مرآن»؛ ٕن إـمالق ًمٗمظ شسمٕمض»يمٚمٛم٦م 

 ـمالق ُم٤مء اًم٘مٜم٤مة قمغم سمٕمْمف.احل٤مل ذم إ

قمٜمدُم٤م ٟم٘مقل ذم أّول يقم ُمـ أي٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من: دظمؾ رُمْم٤من، ومٝمؾ ُمٕمٜمك  مثٌٚل آخر:

ذًمؽ دظمقل رُمْم٤من يمّٚمف دومٕم٦ًم واطمدة؟ ُمـ اعم١ميّمد أن اجلقاب ؾمٚمٌل؛ ٕن أي٤مم رُمْم٤من 

إٟمام شم٘مع سمّمقرة شمدرجيٞم٦م، ومٛمٕمٜمك اجلٛمٚم٦م اعمذيمقرة دظمقل أول يقم ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من، 

 ُمـ اًمٞمقم؛  ويمذًمؽ ًمٞمس
ٍ
ُمٕمٜمك ذًمؽ دظمقل يمّؾ اًمٞمقم دومٕم٦ًم واطمدة، سمؾ ُمٕمٜم٤مه دظمقل ضمزء

إذ ُمـ همػم اعمٛمٙمـ دظمقل اًمٞمقم يمّٚمف دومٕم٦ًم واطمدة، إذًا ومٝمذا هق طم٤مل ٟمزول اًم٘مرآن، ومٕمٜمدُم٤م 

ْرآنُ شم٘مقل أي٦م:  َُ ُر َرَمَوَٚن افَِّذَي ُإِٔزَل ؾِِٔف اف ْٓ ٚ َإَٔزفَُْْٚه يِف ، أو (911اًمٌ٘مرة: ) َص َّٕ  إِ

 ٍٜ ـَ ٌََٚر ٍٜ مُّ َِ ْٔ ، ومألنِّ شمدرجيّٞم٦م اًمٜمزول يم٤مٟم٧م ُمٕمٚمقُم٦ًم ًمٚمجٛمٞمع ُمـ ظمالل ضمّق اًمٜمزول، طمتك َف
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يم٤من هذا إُمر واوح٤ًم ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم ًمٚمٜمٌل، طمٞم٨م اقمؽموقا قمغم اًم٘مرآن سمٜمزوًمف مجٚم٦ًم 

يم٤من ُمٕمٜمك أيتلم اعمذيمقرشملم ٟمزول أول ضمزء ُمـ اًم٘مرآن ذم ؿمٝمر رُمْم٤من وذم  واطمدة؟

 عم٤ٌمريم٦م.ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ا

ويتٌلّم مم٤م شم٘مدم أّن سمداه٦م اعمقوقع وضمّق اًمٜمزول اًمتدرجيل ًمٚم٘مرآن اًمذي يم٤من يٚمٛمًف 

ِٜ إاجلٛمٞمع يِمٙمالن ىمريٜم٦ًم ىمٓمٕمٞم٦م وؿم٤مهدًا ي٘مٞمٜمٞم٤ًم قمغم أن اعمراد ُمـ أي٦م:  َِ ْٔ ٚ َإَٔزْفَُْٚه يِف َف َّٕ

ْدرِ  ََ سمداي٦م ٟمزول وأي٤مت اعمِم٤مهب٦م ٟمزول أّول ىمًؿ ُمـ اًم٘مرآن، أي أهن٤م شمِمػم إمم  اف

 .في ظمروج أول ضمزء ُمٜمأ ،شظمرج ُم٤مء اًم٘مٜم٤مة يقم اجلٛمٕم٦م»اًم٘مرآن، يمام يٗمٝمؿ ُمـ مجٚم٦م: 

 

  َكٛي١ ايؿسم بني ايٓصٍٚ ٚاإلْصاٍ

ُمـ ش اًمتٜمزيؾ»و ،اًمٜمزول اًمدومٕمل لٕمٜميومٕم٤مل ُمـ سم٤مب اإلش اإلٟمزال»يتّمّقر سمٕمْمٝمؿ أن 

ٚ َإٔإسم٤مب اًمتٗمٕمٞمؾ يٕمٜمل اًمٜمزول اًمتدرجيل، وًمذًمؽ شمدّل آي٦م:  ْدرِ َّٕ ََ ِٜ اف َِ ْٔ  َزْفَُْٚه يِف َف

َْٔؽ وأي٤مت اعمِم٤مهب٦م قمغم ٟمزول اًم٘مرآن سمّمقرٍة دومٕمٞم٦م، ومٞمام شمدّل آي٦م:  َِ ْفَْٚ َظ َٕزَّ ـُ  ْح َٕ  ٚ َّٕ إِ

ْرآَن َتِْزياَلً  َُ  ، وأي٤مت اعمِم٤مهب٦م قمغم اًمٜمزول اًمتدرجيل.(44اًمٌ٘مرة: ) اف

دّل قمغم ُمٓمٚمؼ اًمٜمزول، وهذا اًمتّمّقر همػم صحٞمح؛ ٕن اإلٟمزال واًمتٜمزيؾ يمالمه٤م ي

واًمتدرجيٞم٦م واًمدومٕمٞم٦م ًمٞمًت٤م ضمزءًا ُمـ اعمٗمٝمقم، سمؾ شمٗمٝمامن سم٤مًمًٞم٤مق واًم٘مرائـ، وم٘مد اؾمتخدم 

سمٛمٕمٜمك اًمٜمزول ش اًمتٜمزيؾ»سمٛمٕمٜمك اًمٜمزول اًمتدرجيل، يمام اؾمتٕمٛمؾ ش ٟمزالاإل»اًم٘مرآن 

 :ًمألُمريـ ُمٕم٤مً وٟميب ُمثاًل  ،اًمدومٕمل

اَم ذم أي٦م  ادثٚل إول: ًَّ ـَ اف ، وهق ُمـ سم٤مب اإلومٕم٤مل، (44اًمٌ٘مرة: ) ء َمٚءَإَٔزَل ِم

اؾمتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اًمٜمزول اًمتدرجيل؛ ٕن اعمٓمر اٟمام يٜمزل سمّمقرة شمدرجيٞم٦م، وهٜم٤م شمقضمد ىمريٜم٦م 

ـَ ظم٤مرضمٞم٦م، أي إن اعمٓمر يٜمزل دائاًم سمّمقرة شمدرجيٞم٦م، وٓ يقضمد ومرق سمٞمٜمٝم٤م وسملم  ْفَْٚ ِم زَّ َٕ َو

                                                 
 .41اًمدهر:  (9)
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ٌََٚرـًٚ  اَمء َمٚء مُّ ًَّ وهق ُمـ سم٤مب اًمتٗمٕمٞمؾ، أي ٟمٗمٝمؿ ش اًمتٜمزيؾ»د ومٞمٝم٤م ، طمٞم٨م ور(9ق: ) اف

 اًمٜمزول اًمتدرجيل ًمٚمٛمٓمر ذم ه٤مشملم أيتلم سمٛمالطمٔم٦م اًم٘مريٜم٦م اخل٤مرضمٞم٦م.

ًٜ َواِحَدةً ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ادثٚل افثٚين: َِ ْرآُن َُجْ َُ ِْٔف اف َِ َل َظ زِّ ُٕ  َٓ ُروا َفْق ٍَ ـَ ـَ   َوَؿَٚل افَِّذي

ُمـ سم٤مب اًمتٗمٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك اًمٜمزول اًمدومٕمل،  ، وم٘مد اؾمتٕمٛمؾ اًمتٜمزيؾ هٜم٤م(14اًمٗمرىم٤من: )

وهل شمدّل قمغم أن اعم٘مّمقد هق اًمٜمزول اًمدومٕمل؛ ش واطمدة مجٚم٦مً »واًم٘مريٜم٦م قمغم ذًمؽ يمٚمٛم٦م 

 دومٕمٞم٤ًم وٓ شمدرجيٞم٤ًم.ٓ وهل ُمـ سم٤مب اًمتٗمٕمٞمؾ ًمٞمس هل٤م ُمٗمٝمقم ش ٟمزل»ًمٙمـ اًمّمٞمٖم٦م ٟمٗمًٝم٤م 

ِس َمٚ  َوَإَٔزْفَْٚ إَِفَْٔؽ وعمزيد ُمـ اًمتقوٞمح ٟمالطمظ أي٦م اًمٙمريٛم٦م:  َ فَِِّْٚ ٌَغِّ َر فُِت ـْ افذِّ

ؿْ  ِٓ ْٔ َل إِفَ زِّ ُٕ (:77اًمٜمحؾ) :وأي٦م ، ُر ـْ ِْٔف افذِّ َِ َل َظ زِّ ُٕ ٚ افَِّذي  َ احلجر: ) َوَؿُٚفقْا َيٚ َأهيُّ

ذم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ سم٤مب ش ٟمّزل»ومٕم٤مل وومم ُمـ سم٤مب اإلذم أي٦م إش أٟمزًمٜم٤م»وم٢من صٞمٖم٦م  ،(1

ك واطمد؛ ٕن أيتلم شمٓمرطم٤من ُمٕم٤ًم ُم٠ًمًم٦م ٟمزول اًمذيمر ـ أي اًمتٗمٕمٞمؾ وىمد اؾمتٕمٛمٚمت٤م سمٛمٕمٜم

ذم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ش قمٚمٞمف»ذم أي٦م إومم وش ًمٞمؽإ»؛ ومٙمٚمٛم٦م ‘اًم٘مرآن ـ قمغم رؾمقل اهلل

ن اعم٘مّمقد ُمـ إن ي٘م٤مل: أ، وٓ يٛمٙمـ ‘ٟمزول اًم٘مرآن قمغم اًمٜمٌل اعمرادن أقمغم  نشمدٓ

 اعمٕمٛمقر. قمغم اًمٌٞم٧مهق اًمٜمزول ومم ٟمزول اًم٘مرآن ذم أي٦م إ

ؿْ ويمذًمؽ أي٦م:  ِٓ ْٔ َل إَِف ُٕزِّ ِس َمٚ  َ فَِِّْٚ ٌَغِّ َر فُِت ـْ  أٟمزًمٜم٤م، ومّمٞمٖمتل: َوَإَٔزْفَْٚ إَِفَْٔؽ افذِّ

دون دًٓم٦ٍم  ،وهق ُمٓمٚمؼ اًمٜمزول ،ال اًمّمٞمٖمتلم ُمٕمٜمك واطمداً ذم إقمٓم٤مء يمؿمؽ  ٓ، ووٟمّزًمٜم٤م

أٟمزًمٜم٤م شمٕمٜمل اًمٜمزول  ومٞمٝمام قمغم اًمدومٕمٞم٦م أو اًمتدرجيٞم٦م، وإذا ُم٤م أظمذٟم٤م سمٗمٙمرة أن صٞمٖم٦م

ومًقف شمٙمقن شمرمج٦م أي٦م هبذه اًمّمقرة:  ،ل اًمتدرجيلواًمٜمز لٕمٜمشمش ٟمّزل»اًمدومٕمل و

، وهذا اعمٕمٜمك همػم شوأٟمزًمٜم٤م قمٚمٞمؽ اًم٘مرآن مجٚم٦م واطمدًة ًمتٌلّم ًمٚمٜم٤مس ُم٤م ٟمزّل سم٤مًمتدري٩م »

ُمًتحًـ، سمؾ همػم صحٞمح، ومل يذيمر اًم٘م٤مئٚمقن سم٠من اإلٟمزال يٕمٜمل اًمٜمزول اًمدومٕمل 

ل اًمٜمزول اًمتدرجيل.. مل يذيمروا أّي دًمٞمؾ قمغم رأهيؿ هذا، وآدقم٤مء اعمجّرد واًمتٜمزيؾ يٕمٜم

ٓ ومرق سمٞمٜمٝمام ٟمزال واًمتٜمزيؾ ن اإلقمـ اًمدًمٞمؾ ٓ يٛمٙمـ اًم٘مٌقل سمف، سمؾ ٓ سمد ُمـ اًم٘مقل: إ

 ُمٓمٚم٘م٤ًم، ٓ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م وٓ اعمٗمٝمقُمٞم٦م، يمام هق احل٤مل ذم صٞمٖمتل اإليمرام واًمتٙمريؿ.
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  اطبا٥ٞ يف ايٓصٍٚ ايدؾعْٞعس١ٜ ايعال١َ ايطب

اىمؽمح اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ص٤مطم٥م اعمٞمزان طماًل آظمر ظمالصتف: إن ُمٕمٜمك أي٤مت اًمتل شم٘مقل: 

إن اًم٘مرآن ٟمزل ذم ًمٞمٚم٦م ُم٤ٌمريم٦م وذم ؿمٝمر رُمْم٤من ٟمزول طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن، ذم ُمرطمٚم٦م اًمٚمقح 

اعمحٗمقظ وذم اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن وذم أّم اًمٙمت٤مب، سمٕمٞمدًا قمـ اًمٙمثرة واًمتٖمٞمػم واًمتدّرج، 

، وهذه اعمرطمٚم٦م اًمتل شمًٌؼ ُمرطمٚم٦م اًمتٗمّمٞمؾ ٓ يٛمٙمـ ‘ًمؽ قمغم ىمٚم٥م رؾمقل اهللوذ

اؾمتٞمٕم٤مهب٤م ذم ىمقاًم٥م ًمٗمٔمٞم٦م وقم٤ٌمرات، اًم٘مرآن ذم هذه اعمرطمٚم٦م قمكّم طمٙمٞمؿ قمٜمد اهلل، سمٕمٞمد 

قمـ إدراك اًمٕم٘مقل، وًمٞمس ُمٗمّماًل آي٦م آي٦م أو ضمزء ضمزء، وهق ذم ص٘مع اًمٕمٚمؿ اًمرسمقيب، 

قمغم ىمٚم٥م رؾمقل اهلل مجٚم٦ًم واطمدة، دون أن يٙمقن  وذم هذه اعمرطمٚم٦م أيْم٤ًم ٟمزل اًم٘مرآن

اًمرؾمقل ُم٠مذوٟم٤ًم ُمـ ىمٌؾ اهلل أن ي٠ميت سمٌمء ُمٜمف؛ ٕن اًمرؾم٤مًم٦م واًمٌٕمث٦م مل شمٙمـ رؾمٛمٞم٦ًم سمٕمُد، 

ومٚمؿ يٜمزل ىمرآٟم٤ًم ذم ىم٤مًم٥م ًمٗمٔمل وقم٤ٌمرات ًمٙمل ُيتغم قمغم اًمٜم٤مس، وسمتالوشمف قمٚمٞمٝمؿ يتؿ شمٌٚمٞمغ 

، وقمٜمد سمداي٦م اًمٌٕمث٦م ٟمزل اًم٘مرآن ًمٗم٤مفمفٓ أ اًمرؾم٤مًم٦م هلؿ، سمؾ ُم٤م ٟمزل يم٤من طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن

قمغم ىمٚم٥م رؾمقل اهلل ـمٞمٚم٦م صمالصم٦م وقمنميـ ؾمٜم٦م سم٤مًمتدري٩م، طمتك هن٤مي٦م اًمٌٕمث٦م، ذم ىمقاًم٥م 

 ًمٗمٔمٞم٦م وقم٤ٌمرات ًمٖمقي٦م.

: أطمدمه٤م اًمٜمزول ‘وقمغم هذا إؾم٤مس، يٙمقن ًمٚم٘مرآن ٟمزوٓن قمغم ىمٚم٥م رؾمقل اهلل

ٗمقظ ىمٌؾ اًمتٗمّمٞمؾ، طمٞم٨م يم٤من اًمدومٕمل، ويتٕمّٚمؼ سمح٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن ذم ُمرطمٚم٦م اًمٚمقح اعمح

سمٕمٞمدًا قمـ اًمٙمثرة واًمتدّرج وإدراك اًمٕم٘مقل، وهذا ُم٤م طمّمؾ ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر. وصم٤مٟمٞمٝمام 

اًمٜمزول اًمتدرجيل ذم ىمقاًم٥م ًمٗمٔمٞم٦م، وآي٦ًم آي٦م، وؾمقرة ؾمقرة، ُمٗمٝمقُم٦ًم ًمٚمٌنم، وهق اًمذي 

 .ذم اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر رضم٥م ‘سمدأت سمف اًمٌٕمث٦م اًمرؾمٛمٞم٦م ًمٚمٜمٌل

                                                 
طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن قمغم ىمٚم٥م رؾمقل اهلل يم٤من ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م مل يقّوح ص٤مطم٥م اعمٞمزان هؾ أن ٟمزول  (9)

اًمرؾمٛمٞم٦م وىمٌؾ سمٚمقهمف أرسمٕملم ؾمٜم٦ًم أو ٓ؟ ويمالُمف ٓ يدّل هٜم٤م قمغم اإلصم٤ٌمت أو اًمٜمٗمل، رهمؿ أّٟمف يم٤من 

 ُمـ إضمدر سمف ذح ذًمؽ.

 .91ـ  97: 4اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، اعمٞمزان  (4)
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 يطباطبا٥ٞ ْكد ْعس١ٜ ا

 هذا هق احلّؾ اًمذي اىمؽمطمف ص٤مطم٥م اعمٞمزان؛ ًمٙمٜمف ظم٤موع ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م ُمـ قمدة ضمٝم٤مت:

ـ مل يذيمر اًمٕماّلُم٦م أّي دًمٞمؾ ُمـ اًمٕم٘مؾ أو اًم٘مرآن أو احلدي٨م قمغم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف، سمؾ 9

 هق جمّرد رأي اؾمتح٤ًمين وذوىمل ٓ ُي٘مٜمع اًم٤ٌمطم٨م احلّمٞمػ.

ُر َرَمَوَٚن افَّذِ ـ إن أي٦م اًمٙمريٛم٦م: 4 ْٓ سِ َص ْرآُن ُهًدى فَِِّّْٚ َُ شم٘مقل: إن  َي ُإِٔزَل ؾِِٔف اف

اًم٘مرآن ٟمزل ذم ؿمٝمر رُمْم٤من هلداي٦م اًمٌنم، أُّم٤م ٟمٔمري٦م ص٤مطم٥م اعمٞمزان وم٘مد محٚم٧م أي٦م هٜم٤م 

قمغم ٟمزول طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن اًمٕمّمّٞم٦م قمـ آٟمّمٞم٤مع جلًقم إًمٗم٤مظ واًمٙمٚمامت،ُمـ هٜم٤م ٓ 

اًمٜم٤مس، إذًا ومال سمد أن ٟمٗمّن اًم٘مرآن ذم  يٛمٙمـ أن يٙمقن اًم٘مرآن هبذا اعمٕمٜمك وؾمٞمٚم٦ًم هلداي٦م

هذه أي٦م سم٤معمٕمٜمك اًمٕمرذم، أي اًم٘مقاًم٥م اًمٚمٗمٔمٞم٦م؛ ًمٙمل ٟمٗمًح ًمف ذم اعمج٤مل ًمٙمل يٙمقن 

 وؾمٞمٚم٦م ًمٚمٝمداي٦م واإلرؿم٤مد.

ـ شمتٕم٤ممم طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ قمغم اًمزُم٤من واعمٙم٤من، ومال يٛمٙمـ شمّمّقره٤م  1

ومؽماض أًمٗم٤مظ وقم٤ٌمرات وآي٤مت وؾمقر ذم ىم٤مًم٥م زُم٤مين أو ُمٙم٤مين، يمذًمؽ ٓ يٛمٙمـ ا

ؾ ذم قم٤ٌمرات وأًمٗم٤مظ وٓ ىم٤مسمٍؾ  ًمٚم٘مرآن هٜم٤مك، وإذا يم٤من اًم٘مرآن ذم هذه اعمرطمٚم٦م همػم ُمتِمٙمِّ

ًمٚمٙمت٤مسم٦م أو اًم٘مراءة، وٓ يٛمٙمـ أن يًتققم٥م ذم زُم٤من وُمٙم٤من ظم٤مّص؛ ومٚمٞمس ُمـ اًمّمحٞمح 

ؿمٝمر أن ي٘م٤مل: إن طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن اًمتل ٓ يٛمٙمـ اؾمتٞمٕم٤مهب٤م ذم زُم٤من ظم٤مص ٟمزًم٧م ذم 

رُمْم٤من؛ ٕن ُم٤م ٟمزل ذم ؿمٝمر رُمْم٤من يٛمٙمـ ـ سم٤مًمت٠ميمٞمد ـ اؾمتٞمٕم٤مسمف ذم زُم٤من ُمٕملم، يمام 

يٛمٙمـ آؾمتامع ًمف سم٤مًمًٛمع اًمٕم٤مدي ويمت٤مسمتف وىمراءشمف، ومتٕمٞملم فمرف زُم٤مين ًمٜمزول اًم٘مرآن ـ 

أي ؿمٝمر رُمْم٤من ـ يٛمثؾ ؿم٤مهدًا ص٤مرظم٤ًم ًمٙمقن اعم٘مّمقد ُمٜمف ذم أي٦م اعمذيمقرة ذاك 

ؾ ذم ىمقاًم٥م ًمٗمٔمٞم ٦م وذم زُم٤من ظم٤مص، ٓ طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن اعمٜمتٛمل إمم ص٘مع اًمٕم٤ممل اعمتِمٙمِّ

 اًمرسمقيب واعمتٕم٤مزم قمـ اًمزُم٤من واعمٙم٤من.

 

 عالق١ ايٓصٍٚ ايكسآْٞ بايبعج١ ايٓب١ٜٛ

قمٜمدُم٤م ٟمتٓمّرق إمم زُم٤من ٟمزول اًم٘مرآن يتداقمك إمم اًمذهـ زُم٤من اًمٌٕمث٦م، وم٢مذا يم٤من ٟمزول 
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ٟم٦ًم هبذا اًمٜمزول زُم٤مٟمّٞم٤ًم؟ وإذا ُم٘مؽم ‘اًم٘مرآن ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ومٝمؾ يم٤مٟم٧م سمٕمث٦م رؾمقل اهلل

يم٤من إُمر يمذًمؽ، ومام هق ُمؼّمر اًم٘مقل اعمِمٝمقر سم٠من اًمٌٕمث٦م يم٤مٟم٧م ذم اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ 

 ؿمٝمر رضم٥م؟

ذم اجلقاب قمـ هذا اًم١ًمال ٓ سمد ُمـ اًم٘مقل سم٠من اعم١مرظملم قمٜمدُم٤م يتٜم٤موًمقن سمٕمث٦م 

 يٓمرطمقن صمالصم٦م اطمتامٓت: ‘رؾمقل اهلل

ـ اًمٌٕمث٦م سمداي٦م اًمقطمل اًم٘مرآين وٟمزول أّول رء ُمـ أن اعم٘مّمقد ُم آحتامل إول:

 .‘اًم٘مرآن قمغم اًمرؾمقل إيمرم

أن اعم٘مّمقد ُمٜمح ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة ُم٘مؽمٟم٤ًم سم٤مًمقطمل همػم اًم٘مرآين، ىمٌؾ ٟمزول  آحتامل افثٚين:

 اًم٘مرآن.

 أن اعم٘مّمقد ُمـ اًمٌٕمث٦م اًمّمدع وإقمالن اًمدقمقة سم٤مًمرؾم٤مًم٦م. آحتامل افثٚفٞ:

ًمٌٕمث٦م ٟمزول أّول وطمل ىمرآين قمغم اًمرؾمقل ومال سمد أن شمٙمقن أ ـ وم٢مذا يم٤من اعم٘مّمقد ُمـ ا

ُر َرَمَوَٚن اًمٌٕمث٦م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من وذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر سم٤مًمتحديد، ٕن اًم٘مرآن ي٘مقل:  ْٓ َص

ْرآنُ  َُ ْدرِ ويمذًمؽ ي٘مقل:  ،(911اًمٌ٘مرة: ) افَِّذَي ُإِٔزَل ؾِِٔف اف ََ ِٜ اف َِ ْٔ ٚ َإَٔزْفَُْٚه يِف َف َّٕ  إِ

 .‘م أن اًم٘مرآن إٟمام ٟمزل قمغم اًمٜمٌل، وُمـ اعمٕمٚمق9اًم٘مدر:

، قمـ اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان أٟمف ٟم٥ًم إمم اإلُم٤مم شاًمٕمٞمقن»وىمد ذيمر اًمّمدوق ذم 

اهلل ومٞمف اًم٘مرآن، يمام ىم٤مل اهلل: ؿمٝمر رُمْم٤من هق اًمِمٝمر اًمذي أٟمزل »اًم٘مقل:  ×اًمرو٤م

ْرآنُ ﴿ َُ ُر َرَمَوَٚن افَِّذَي ُإِٔزَل ؾِِٔف اف ْٓ ٌّئ حمٛمد َص  .«وومٞمف ُٟم

ا اعمْمٛمقن سمٕمض رواة أهؾ اًمًٜم٦ّم أيْم٤ًم؛ طمٞم٨م ٟمًٌقا إمم اإلُم٤مم حمٛمد وىمد ٟم٘مؾ هذ

رؾمقل اهلل يقم آصمٜملم ًمًٌع قمنمة  إمميم٤من اسمتداء اًمقطمل »طمديث٤ًم ي٘مقل ومٞمف:  ×اًم٤ٌمىمر

ذم هذا احلدي٨م اًمقطمل ش اسمتداء اًمقطمل»، وم٢مذا يم٤من اعم٘مّمقد ُمـ شظمٚم٧م ُمـ رُمْم٤من

                                                 
 .991: 4اًمّمدوق، قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م  (9)

 .1: 1شم٤مريخ اسمـ يمثػم  (4)
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ق هذا آطمتام ل، أي أن سمٕمث٦م اًمرؾمقل اىمرٟم٧م سمٜمزول اًم٘مرآن اًم٘مرآين وم٢من هذه اًمرواي٦م شمّمدِّ

ذم ؿمٝمر رُمْم٤من. ويمذًمؽ يمت٥م اًمٞمٕم٘مقيب: وأشم٤مه ضمؼمئٞمؾ ًمٞمٚم٦م اًم٧ًٌم وًمٞمٚم٦م إطمد، صمؿ 

فمٝمر ًمف سمف سم٤مًمرؾم٤مًم٦م يقم آصمٜملم، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: يقم اخلٛمٞمس، وىم٤مل ُمـ رواه قمـ ضمٕمٗمر 

، وم٢مذا شٛملمسمـ حمٛمد: يقم اجلٛمٕم٦م، ًمٕمنٍم سم٘ملم ُمـ رُمْم٤من، وًمذًمؽ ضمٕمٚمف قمٞمدًا ًمٚمٛمًٚم

 ص٤مدرًة يمّٚمٝم٤م قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ش ٘ملم ُمـ رُمْم٤منسميقم اجلٛمٕم٦م ًمٕمنم »اقمتؼمٟم٤م مجٚم٦م 

يم٤مٟم٧م اىمؽمٟم٧م  ‘وم٢من هذا احلدي٨م يٜمٓمٌؼ قمغم هذا آطمتامل أيْم٤ًم، أي أن سمٕمث٦م اًمٜمٌل

سمٜمزول اًم٘مرآن ذم رُمْم٤من، ىم٤مل اسمـ يمثػم أيْم٤ًم: اعمِمٝمقر أن سمٕمث٦م رؾمقل اهلل ذم ؿمٝمر 

 .رُمْم٤من

وإذا يم٤من اعم٘مّمقد ُمـ اًمٌٕمث٦م ُمٜمح ُم٘م٤مم اًمٜمٌّقة ُم٘مؽمٟم٤ًم سم٤مًمقطمل همػم اًم٘مرآين يمام ٟم٘مؾ ب ـ 

ة وهق اسمـ ٟمزًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمٌقّ »اسمـ يمثػم قمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ سمًٜمده قمـ قم٤مُمر اًمِمٕمٌل ىم٤مل: 

... ومل يٜمزل اًم٘مرآن ومٚماّم ُمْم٧م صمالث ؾمٜملم ىمرن سمٜمٌّقشمف ضمؼمائٞمؾ، ومٜمزل قمغم أرسمٕملم ؾمٜم٦م

 .شًا سمٛمٙم٦م، وقمنمًا سم٤معمديٜم٦مًم٤ًمٟمف قمنميـ ؾمٜم٦م: قمنم

وم٢مذا يم٤من اعم٘مّمقد ُمـ اًمٌٕمث٦م هٜم٤م سمدء اًمقطمل همػم اًم٘مرآين، ومٞمٛمٙمـ أن شمٙمقن ـ ذم هذه 

، وهذا ُم٤م ذيمرُه اعمًٕمقدي احل٤مًم٦م ـ ذم ؿمٝمر رسمٞمع إول، يمام ضم٤مء ذم شم٤مريخ اًمٞمٕم٘مقيب

يم٤موّم٦م اًمٜم٤مس  إمم سمٚمغ أرسمٕملم ؾمٜم٦م سمٕمثف اهلل ٚماموم»، طمٞم٨م ىم٤مل: شاًمتٜمٌٞمف وآذاف»أيْم٤ًم ذم 

يقم آصمٜملم ًمٕمنم ظمٚمقن ُمـ رسمٞمع إول، وهق اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر 

ويمذًمؽ يٛمٙمـ أن شمٙمقن اًمٌٕمث٦م ذم اًمٞمقم اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر رضم٥م، يمام  ،شآسم٤من

                                                 
 .91ـ  94: 4شم٤مريخ اًمٞمٕم٘مقيب  (9)

 .1: 1شم٤مريخ اسمـ يمثػم  (4)

 .7اعمّمدر ٟمٗمًف:  (1)

 .94: 4شم٤مريخ اًمٞمٕم٘مقيب  (7)

 .991اًمتٜمٌٞمف وآذاف:  (1)
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 ‘وصدع سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ذم اًمٞمقم اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ رضم٥م وًمف»ورد ذًمؽ ذم اًمتٝمذي٥م: 

 .شأرسمٕمقن ؾمٜم٦م

ُمر اهلل أرسمٕمقن ؾمٜم٦م أشم٧م أذا ٢موم»ا ُم٤م ورد يمذًمؽ قمـ اًمٗمّت٤مل اًمٜمٞمِم٤مسمقري، ىم٤مل: وهذ

أن هيٌط إًمٞمف سم٢مفمٝم٤مر اًمرؾم٤مًم٦م، وذًمؽ ذم اًمٞمقم اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر اهلل ضمؼمئٞمؾ 

ويٛمٙمـ أن شمٙمقن اًمٌٕمث٦م ذم اًمٞمقم اخل٤مُمس واًمٕمنميـ، يمام ذيمر ذًمؽ اًمِمٞمخ  .شإصؿّ 

 .ش...‘ضم٥م سمٕم٨م اهلل حمٛمدوذم مخ٦ًم وقمنميـ ُمـ ر»اًمّمدوق: 

ج ـ أُّم٤م إذا يم٤من اعم٘مّمقد ُمـ اًمٌٕمث٦م اإلقمالن سم٤مًمدقمقة، ومٞمٛمٙمـ أن يٙمقن ذًمؽ ذم ؿمٝمر 

رُمْم٤من، يمام يٛمٙمـ أن يٙمقن ذم ؿمٝمر رسمٞمع إول، وومؼ ُم٤م ذيمره اًمٞمٕم٘مقيب واعمًٕمقدي، 

ويٛمٙمـ يمذًمؽ أن يٙمقن ذم اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر رضم٥م، يمام ذيمره اًمِمٞمخ 

يٛمٙمـ أن يٙمقن ذم اخل٤مُمس واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر رضم٥م، يمام ىم٤مًمف  اًمٓمقد، ويمذًمؽ

 اًمِمٞمخ اًمّمدوق.

آطمتامل ش وصدع سم٤مًمرؾم٤مًم٦م»ورسمام يٙمقن ىمّمد اًمِمٞمخ اًمٓمقد ُمـ اجلٛمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م: 

اًمث٤مًم٨م، أي إقمالن اًمدقمقة واًمّمدع هب٤م، وهذا ُم٤م حيتٛمؾ أيْم٤ًم ذم يمالم اًمٗمّت٤مل 

 ن اًمرؾم٤مًم٦م ٓ أصؾ اًمٜمٌقة.، أي إقمالشفمٝم٤مر اًمرؾم٤مًم٦مإ»اًمٜمٞمِم٤مسمقري ذم ىمقًمف: 

ويتْمح مم٤م أؾمٚمٗمٜم٤مه أّن اىمؽمان سمداي٦م اًمٜمٌّقة واًمٌٕمث٦م سمٜمزول اًم٘مرآن أُمٌر همػم حمًقم وٓ 

ُم١ميّمد، وإن يم٤من هق اًم٘مقل اعمِمٝمقر، يمام اشمْمح أيْم٤ًم أّن ُم٠ًمًم٦م سمداي٦م اًمٌٕمث٦م ذم اًم٤ًمسمع 

٤ًمسمع واًمٕمنميـ هل إظمرى همػم ىمٓمٕمٞم٦م، ومٞمحتٛمؾ أن شمٙمقن ذم ؿمٝمر رُمْم٤من، أو ذم اًم

واًمٕمنميـ ُمـ رضم٥م، يمام ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمقد، وىمد شمٙمقن ذم اخل٤مُمس واًمٕمنميـ ُمٜمف، 

                                                 
 .4: 1اًمٓمقؾمز، هتذي٥م إطمٙم٤مم  (9)

 .14اًمٜمٞمِم٤مسمقري، روو٦م اًمقاقمٔملم:  (4)

 .94اجلقاُمع اًمٗم٘مٝمٞم٦م:  (1)
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يمام ذيمره اًمِمٞمخ اًمّمدوق، وأن شمٙمقن ذم ؿمٝمر رسمٞمع إول يمام ٟم٘مٚمٜم٤مه قمـ اًمٞمٕم٘مقيب 

 واعمًٕمقدي.

 

 ْكد ذلاٚي١ ايطباطبا٥ٞ يف ايتٛؾٝل بني ايٓصٍٚ ٚايبعج١

ُر َرمَ سم٤من ًمٜم٤م مم٤م ؾمٌؼ أن اعمراد ُمـ:  ْٓ ْرآنُ َص َُ سمداي٦م ٟمزول  َوَٚن افَِّذَي ُإِٔزَل ؾِِٔف اف

 اًم٘مرآن ذم ؿمٝمر رُمْم٤من.

ؽ ص٤مطم٥م اعمٞمزان، ًمرّد هذا اًم٘مقل، سم٠من اًمٌٕمث٦م إٟمام سمدأت سمٜمزول اًم٘مرآن، وأهن٤م  ًّ وىمد مت

يم٤مٟم٧م ذم اًمٞمقم اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر رضم٥م، وًمذًمؽ ٓ يٛمٙمـ اًم٘مقل: إن سمداي٦م 

سمؾ سمداي٦م اًمٜمزول اًمتدرجيل ًمٚم٘مرآن يم٤من ذم اًم٤ًمسمع ٟمزول اًم٘مرآن يم٤مٟم٧م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من، 

 .واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر رضم٥م

ن اًمٌٕمث٦م سمٜمزول ـ اىمؽما9ث٦م ومٞمف اطمتامٓت صمالصم٦م: وىمد اشمْمح مم٤م ؾمٌؼ أن ُمٗمٝمقم اًمٌٕم

ـ أهن٤م ُمـ 1همػم اًم٘مرآين ىمٌؾ ٟمزول اًم٘مرآن.  ـ حت٘م٘مٝم٤م سمٜمزول اًمقطمل4اًمقطمل اًم٘مرآين. 

 سمٕم٨م، وشمٕمٜمل إفمٝم٤مر اًمٜمٌّل ًمرؾم٤مًمتف.

لّم مم٤م ؾمٌؼ أيْم٤ًم أن زُم٤من سمٕمث٦م اًمٜمٌل ومٞمف أىمقال صمالصم٦م: أطمدمه٤م: ذم ؿمٝمر رُمْم٤من. وشمٌ

 وأظمر: ذم ؿمٝمر رسمٞمع إول، واًمث٤مًم٨م: ذم ؿمٝمر رضم٥م.

وقمغم هذا إؾم٤مس ٓ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من اًمٌٕمث٦م يم٤مٟم٧م ذم اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ 

 .رضم٥م

                                                 
نميـ ُمـ ؿمٝمر رضم٥م ُمراؾمؿ آطمتٗم٤مل هبذا اًمٞمقم، سم٤مقمت٤ٌمره ُمـ أي٤مم شم٘م٤مم ذم إيران ذم اًم٤ًمسمع واًمٕم (9)

اعمٌٕم٨م، شمٙمرياًم عم٘م٤مم اًمرؾم٤مًم٦م، وإطمٞم٤مًء هلذه اًمذيمرى، وهذا ٓ يٕمٜمل ىمٓمٕمٞم٦م هذا اًمٞمقم ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م 

شم٤مرخيٞم٦م، يمام ٓ ي٘مٚمؾ ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ُمـ ىمٞمٛم٦م هذه اًمًٜم٦ّم احلًٜم٦م؛ ٕن اهلدف إؾم٤مس ُمـ هذه اعمراؾمؿ 

عمٞم٦م اًمتل جي٥م أن شم٘م٤مم ُمرة واطمدة ذم يقم ُمٕملم ُمـ أي٤مم اًمًٜم٦م، وم٢مذا يم٤من إُمر إطمٞم٤مء اًمذيمرى اًمٕم٤م

 اقمت٤ٌمري٤ًم ومال إؿمٙم٤مل ومٞمف، ومٙمٞمػ إذا يم٤من ذيمر ُمثؾ هذا اًمٞمقم ذم يمت٥م اًمت٤مريخ سمقصٗمف ُمـ أي٤مم اًمٌٕمث٦م.
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ي٘مٞمٜمل أؾم٤مؾم٤ًم  ُمـ هٜم٤م، ئمٝمر وٕمػ اؾمتدٓل ص٤مطم٥م اعمٞمزان؛ وم٘مد ضمٕمؾ أُمرًا همػم

ذم اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ رضم٥م،  ‘ٓؾمتدًٓمف سمقصٗمف ي٘مٞمٜمٞم٤ًم، أي يمقن سمٕمث٦م اًمرؾمقل

ُر َرَمَوَٚن وطمقل سمداي٦م ٟمزول اًم٘مرآن يقم اًمٌٕمث٦م، وهق اًم٘مقل اعمِمٝمقر، وشمٗمًػم آي٦م:  ْٓ َص

ْرآنُ  َُ  سمٌدء ٟمزوًمف ذم ؿمٝمر رُمْم٤من؛ رومض اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل اًم٘مقًملم؛ ٕن افَِّذَي ُإِٔزَل ؾِِٔف اف

اًمٌٕمث٦م يم٤مٟم٧م ذم اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ رضم٥م، وسمٞمٜمف وسملم رُمْم٤من أيمثر ُمـ صمالصملم يقُم٤ًم، 

ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن يٙمقن اًم٤ًمسمع واًمٕمنمون ُمـ رضم٥م يقم اعمٌٕم٨م، ومل يٜمزل ومٞمف وٓ سمٕمده 

ىمرآن إمم ؿمٝمر رُمْم٤من، صمؿ سمٕمد ذًمؽ يٜمزل اًم٘مرآن ذم ؿمٝمر رُمْم٤من؟ وم٤مًم٘مقل سمٌدء ٟمزول 

 .اًم٘مرآن ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ُمردود

ويالطمظ هٜم٤م يمٞمػ ضمٕمؾ ص٤مطم٥م اعمٞمزان أُمرًا فمٜمٞم٤ًم قمامدًا ٓؾمتدًٓمف، ومٙمٞمػ ٟمٓمٚم٥م 

ٟمتٞمج٦ًم شمٓمٛمئـ إًمٞمٝم٤م اًمٜمٗمس ُمـ ُم٘مّدُم٤مت همػم ي٘مٞمٜمٞم٦م، ٓ يٛمٙمـ اًم٘مقل : إن سمداي٦م ٟمزول 

اًم٘مرآن يم٤من ذم اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ رضم٥م؛ اؾمتٜم٤مدًا إمم أدًّم٦م فمٜمٞم٦م ُمِمٙمقيم٦م، شمذه٥م إمم 

ُر َرَمَوَٚن افَِّذَي ُإِٔزَل ؾِِٔف ذا اًمٞمقم، واًم٘مرآن ي٘مقل: أن سمداي٦م اًمٌٕمث٦م يم٤مٟم٧م ذم ه ْٓ َص

ْرآنُ  َُ ، وم٤مٔي٦م داًّم٦م قمغم أن ٟمزول اًم٘مرآن يم٤من ذم ؿمٝمر رُمْم٤من، وهل ُم٠ًمًم٦م ٓ شم٘مٌؾ اف

اًمِمؽ وٓ اًمؽمديد، واًمرواي٦م اًمتل شم٘مقل: إن سمداي٦م اًمٌٕمث٦م يم٤مٟم٧م ذم اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ 

اًمقىمقف ُم٘م٤مسمؾ آي٤مت اًم٘مرآن؛ ٕن هذا اًم٘مقل مل يرد رضم٥م رواي٦م ُمِمٙمقيم٦م، ٓ يٛمٙمـ هل٤م 

وٓ قمـ اإلُم٤مم وٓ هق ُمدًمقل ىمرآن؛ سمؾ ٟم٘مؾ شم٤مرخيل ٓ ُيٕمٚمؿ  ‘قمـ رؾمقل اهلل

ُمّمدره، سم٤مإلو٤موم٦م إمم وضمقد أىمقال أظمرى ذم اعمقوقع خت٤مًمػ هذا اًمٜم٘مؾ، وهل اًمتل 

 شمذه٥م إمم أن اًمٌٕمث٦م يم٤مٟم٧م ذم ؿمٝمر رسمٞمع إول أو ذم ؿمٝمر رُمْم٤من.

 

ّٝدقاعد٠    محٌ املطًل ع٢ً املك

صمّٛم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ آي٤مت شمتحّدث قمـ اًمٜمزول سمّمٞمٖم٦م اإلومٕم٤مل أو اًمتٗمٕمٞمؾ سمّمقرٍة 

                                                 
 .91: 4اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، اعمٞمزان  (9)
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بَُّروا آَيٚتِفِ ُمٓمٚم٘م٦م، ُمثؾ:  َٔدَّ ٌََٚرٌك فِّ َْٔؽ ُم ٌََٚرَك افَِّذي و ،(49ص: ) ـَِتٌٚب َإَٔزْفَُْٚه إَِف َت

 ِْ قَن فِ ُُ ٌِْدِه فَِٔ ْرَؿَٚن َظَذ َظ ٍُ َل اف زَّ ِذيراً َٕ َٕ ٚدََِغ  ًَ :وه٤مشملم أيتلم ـ وآي٤مت 9اًمٗمرىم٤من ،

أظمرى يمثػمة ـ وردت سمّمقرة ُمٓمٚم٘م٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ىمٞمد اًمدومٕمٞم٦م أو اًمتدرجيٞم٦م؛ ًمٙمـ هٜم٤مك 

ِس آي٤مت أظمرى حتّدصم٧م قمـ شمدرجيٞم٦م ٟمزول اًم٘مرآن ُمثؾ:  َرَأُه َظَذ افَّْٚ َْ ًٚ َؾَرْؿَُْٚه فَِت َوُؿْرإٓ

 ٍٞ ُْ ًٜ َواِحَدًة و ،(911اإلهاء: ) َظَذ ُم َِ ْرآُن َُجْ َُ ِْٔف اف َِ َل َظ زِّ ُٕ  َٓ ُروا َفْق ٍَ ـَ ـَ  َوَؿَٚل افَِّذي

اَدكَ  َٗ َٝ بِِف ُؾ ٌِّ َذفَِؽ فُِْثَ ، ومٙمام يتْمح ُمـ ه٤مشملم أيتلم أن اًم٘مرآن ٟمزل 14اًمٗمرىم٤من:  ...ـَ

ٕم٦م سمّمقرة شمدرجيّٞم٦م، وهٜم٤م شم٘متيض ىم٤مقمدة محؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمّد ـ وهل ُمـ اًم٘مقاقمد اًمِم٤مئ

اعمٕمؽمف هب٤م قمٜمد اًمٕمٚمامء ـ محَؾ أي٤مت اًمتل ذيمرت اًمٜمزول سمّمقرٍة ُمٓمٚم٘م٦م قمغم أي٤مت 

اًمتل شم١ميّمد شمدرجيٞم٦م اًمٜمزول، أي أن أي٤مت اًمتل شمتحّدث قمـ اًمٜمزول اًمتدرجيل ًمٚم٘مرآن 

شمٗمّن أي٤مت اًمتل شم١ميّمد اًمٜمزول اعمٓمٚمؼ، واًمٜمتٞمج٦م أن أي٤مت اعمٓمٚم٘م٦م شمريد أن شم٘مقل: إن 

 قرٍة شمدرجيّٞم٦م.اًم٘مرآن ٟمزل سمّم

صمؿ إٟمف ٓ شمقضمد آي٦م ذم اًم٘مرآن شمِمػم إمم اًمٜمزول اًمدومٕمل، أي شم٘مقل: ٟمزل اًم٘مرآن دومٕم٦ًم 

ذم ؿمٝمر رُمْم٤من، ٟمٕمؿ، هٜم٤مك  ‘واطمدة قمغم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر أو قمغم ىمٚم٥م رؾمقل اهلل

طمّج٦م؛ ومال هذا احلدي٨م همػم سمّٞمٜم٤م أّن ن أؾمٌؼ  طمدي٨م همػم ُمٕمتؼم يِمػم إمم هذه اعم٠ًمًم٦م، وىمد

 تامد قمٚمٞمف.يٛمٙمـ آقم

 

  ْكد ْعس١ٜ ايٓصٍٚ ايكسآْٞ ايدؾعٞ

، أو قمغم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر، ‘ًمق ومروٜم٤م أن اًم٘مرآن يم٤من ٟمزل دومٕم٦ًم قمغم ىمٚم٥م رؾمقل اهلل

ومال سمد أن يٙمقن حلـ أي٦م اًمتل وردت ذم ضمقاب اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ ىم٤مًمقا: عم٤مذا مل يٜمزل مجٚم٦م 

ٚمٛمقن ذًمؽ، ُمع أٟمف مل يرد واطمدة؟ هٙمذا: ٟمٕمؿ، اًم٘مرآن ٟمزل سمّمقرة دومٕمٞم٦م، وًمٙمٜمٙمؿ ٓ شمٕم

، أي يمذًمؽ أٟمزًمٜم٤م اًم٘مرآن شيمذًمؽ»ُمثؾ ذًمؽ ذم اًم٘مرآن، سمؾ اؾمتٕمٛمؾ سمدًٓ ُمٜمف شمٕمٌػم 

؛ ‘شمدرجيٞم٤ًم، وُمـ صمٛمرات شمدرجيٞم٦م اًمٜمزول رومع اًمروح اعمٕمٜمقي٦م وشم٘مقي٦م ىمٚم٥م رؾمقل اهلل



 111 .......................................... احلدث واهلوةة ،الفصل الثالث: الظاهرة القرآنية

ٕٟمف حيت٤مج إمم هذا إُمر سم٤مؾمتٛمرار، وسمتجّدد اًمٚمٓمػ اإلهلل شمتح٘مؼ هذه اعم٠ًمًم٦م، وُمـ 

 الل دمّدد اًم٘مرآن يتجّدد هذا اًمٚمٓمػ اإلهلل.ظم

وهلذا، مل ي٘مؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ضمقاب اًمٙمٗم٤مر: ٟمٕمؿ، إن اًم٘مرآن ٟمزل دومٕم٦ًم واطمدة، 

سمؾ قمغم اًمٕمٙمس أيّمد شمدرجيٞم٦م اًمٜمزول، ُمـ هٜم٤م يتْمح أن اهلل يريد أن ي٘مقل: ٟمٕمؿ، أىمٌؾ 

ل اًمٙمّٗم٤مر، وهبذا اًمِمٙمؾ هذا آقمؽماض ُمٜمٙمؿ، وم٤مًم٘مرآن مل يٜمزل سمّمقرٍة دومٕمٞم٦م يمام ي٘مق

 .‘شُمٜمٗمك دومٕمٞم٦م اًمٜمزول ـ شمٚمقحي٤ًم ـ ٓ قمغم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر وٓ قمغم ىمٚم٥م رؾمقل اهلل

وُمع إظمذ سمٜمٔمر آقمت٤ٌمر ُم٤م ُذيمر يٛمٙمـ اًم٘مقل: إن اًم٘مرآن ـ واقمتامدًا قمٚمٞمف هق ٟمٗمًف ـ 

، مل يٜمزل دومٕم٦ًم، ٓ قمغم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر اًمذي هق ُمـ صٜمع ظمٞم٤مل سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم

وٓ قمغم اًمٚمقح اعمحٗمقظ، ٓ آي٦م آي٦م، وٓ ُمٙمتقسم٤ًم وُم٘مروءًا قمغم ىمٚم٥م اًمرؾمقل إيمرم، يمام 

 أؿم٤مر إمم ذًمؽ ص٤مطم٥م اعمٞمزان سمٌٞم٤من ذوىمل اؾمتح٤ًمين.

  





 

 

 

 

 

 اإلْصاٍ ٚايتٓصٌٜ يف ايكسإٓ

 ْكد ْعسٜات ايتعّدد
 

 

 متٗٝد 

ٙمريؿ مخس قمنم ُمّرة ويرى اًم٤ٌمطمثقن ذم اؾمتخدُم٧م يمٚمٛم٦م )اًمتٜمزيؾ( ذم اًم٘مرآن اًم

قمٚمقم اًم٘مرآن واعمٗمّنون أّن اعمراد ذم ؾمّت٦م ُمٜمٝم٤م هق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومٞمام ضم٤مءت 

آؾمتخداُم٤مت إظُمرى هلذه اًمٙمٚمٛم٦م قمغم ٟمحق ُيالُمس اًم٘مرآن، وًمٙمـ ٓ قمغم اًمٜمحق 

ل، وهم٤مًم٤ًٌم ُم٤م اًمذي ُيٗمٝمؿ سم٠مّٟمف اؾمؿ ًمف، وإٟمَّام ضم٤مءت قمغم ٟمٛمط يٌلّم ـمٌٞمٕم٦م هذا اًمٙمت٤مب اإلهل

وردت إمم ضم٤مٟم٥م يمٚمٛم٦م )اًم٘مرآن( وشمًٛمٞم٤مشمف إظُمر وحتٛمؾ طم٤مًم٦م اًمقصػ ًمف. يمام ذم 

ؾمقرة اإلٟم٤ًمن اًمتل شمتحّدث قمـ اإلٟم٤ًمن ويمٞمٗمٞم٦م ظمٚم٘مف وطمٞم٤مشمف وُمقىمٗمف ُمـ اهلداي٦م، وُم٤م 

إمم ذًمؽ، وُمّمػم ؾمٚمقيمف وأقمامًمف اًمتل متّثؾ دمًٞمدًا قمٞمٜمٞم٤ًم ًمإليث٤مر واًمًٛمق، وهل سم٤مًمٜمتٞمج٦م 

َّٕٚ ﴿ًمقطم٦م هلذا اًمًٚمقك. وىم٤مل سمٕمد سمٞم٤من ـمٌٞمٕم٦م ُمقاىمػ اإلٟم٤ًمن وُمّمػم أقمامًمف: سمٛمث٤مسم٦م  إِ

                                                 
(، ًمف پژوهشرير جمٚم٦م )آيٞمٜمف أؾمت٤مذ ضم٤مُمٕمل، وسم٤مطم٨م خمتّص سمٕمٚمقم اًم٘مرآن واحلدي٨م، رئٞمس حت (9)

 ُم٤ًممه٤مت ومٙمري٦م قمديدة.
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ْرآَن َتِْزياَلً  َُ َْٔؽ اف َِ ْفَْٚ َظ َٕزَّ ـُ  ْح  (.41اإلٟم٤ًمن:) ﴾َٕ

ٟمت٠مُّمؾ هٜم٤م ىمٚمٞماًل ذم يمٞمٗمٞم٦م ُمٕمٜمك )اًمتٜمزيؾ( وٟمتحّدث قمـ يمٞمٗمٞم٦م جمٞمئف اؾماًم أو صٗم٦م 

 ًمٚم٘مرآن.

 

 ايتٓصٌٜ يف ايًػ١

ب شمٗمٕمٞمؾ ُمـ ُم٤مّدة )َٟمَزَل( ويدّل قمغم آٟمت٘م٤مل ُمـ أقمغم إمم أؾمٗمؾ.. اًمتٜمزيؾ ُمّمدر سم٤م

قمٜمد اًم٘مقل سمٜمزول اًمٌمء ُمـ أقمغم إمم أؾمٗمؾ، يتداقمك إمم إذه٤من قمٜمد ذيمر هذه اًمٙمٚمٛم٦م 

شمرضّمؾ اًمرايم٥م ُمـ ُمريمٌف، وُيذيّمر أيْم٤ًم سم٘مدوم اًمْمٞمػ؛ ّٕٟمف يٙمقن ىمٌؾ اًمدظمقل ىمد ٟمزل 

 ُمـ ُمريم٥م.

ٚمٛم٦م صحٞمح٦م شمدّل قمغم هٌقط رء ووىمققمف. ي٘مقًمقن: ىم٤مل اسمـ وم٤مرس: )ن. ز . ل( يم

 .ٟمزل قمـ داسّمتف، ٟمزل اعمٓمر ُمـ اًمًامء، وُم٤م إمم ذًمؽ

اًمٜمزول اًمذي ي٘م٤مسمؾ اًمّمٕمقد واًمٕمروج يًتخدم ذم اعمحًقؾم٤مت شم٤مرة، وذم إُُمقر 

وذم إُمقر آقمت٤ٌمري٦م شم٤مرة ُأظمرى. أطمٞم٤مٟم٤ًم إذا هٌط ضمًؿ ُمـ ٟم٘مٓم٦م قُمٚمٞم٤م إمم ُمٙم٤من أدٟمك 

ًّٛمل ذًمؽ ٟمزوًٓ، وٟمٓمٚمؼ هذه اًمتًٛمٞم٦م أطمٞم٤مٟم٤ًم قمغم اًمتديّن ُمـ ُمقىمع أقمغم إمم ومٜمحـ ٟمُ 

ُمقىمع أؾمٗمؾ. وأظمػمًا، شمًتخدم هذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم إُُمقر احل٘مٞم٘مٞم٦م همػم اعمحًقؾم٦م. وهٙمذا 

واحل٘مٞم٘م٦م هل ‘ . احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ٟمزول اًم٘مرآن ُمـ ًمدن اهلل شمٕم٤ممم قمغم ىمٚم٥م اًمرؾمقل

ٚمؿ اإلهلل إمم ُمرطمٚم٦م إًمٗم٤مظ واعمٗم٤مهٞمؿ اًمٌنمي٦م، ًمٞمٙمقن أّن اًم٘مرآن شمٜمّزل ُمـ ُم٘م٤مم اًمٕم

 ُمٗمٝمقُم٤ًم ًمدى اًمٜم٤مس.

وهٙمذا قمٜمدُم٤م يقصػ اًم٘مرآن هبذه اًمٙمٚمٛم٦م ومذًمؽ يدّل قمغم ٟمزوًمف ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م قُمٚمٞم٤م وُمـ 

 ُمقوع ؾم٤مُمؼ، هلداي٦م اًمٜم٤مس وإرؿم٤مدهؿ وشمققمٞمتٝمؿ.

                                                 
 .999: 97؛ ًم٤ًمن اًمٕمرب 174: 4، وأيْم٤ًم اٟمٔمر: اًمٕملم 794: 1ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  (9)
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آن ٟمزل ُمـ ويمٚمٛم٦م )اًمتٜمزيؾ( ُمِمت٘م٦م ُمـ هذه اعمّمدر أيْم٤ًم، وهل حتٛمؾ دًٓم٦م قمغم اًم٘مر

ُمٙم٤مٟم٦م رومٞمٕم٦م وؾم٤مُمٞم٦م هلداي٦م اًمٜم٤مس. وىمد وردت يمٚمٛم٦م )اًمتٜمزيؾ( ّٕول ُمّرة ذم ؾمقرة 

)يس( اًمتل شم٘مع ذم اعمرشم٦ٌم اًمقاطمدة وإرسمٕملم ُمـ طمٞم٨م شمرشمٞم٥م اًمٜمزول، وضم٤مءت 

ْرآِن احَلُِِٔؿ  *يس ﴿يمقصػ ًمٚم٘مرآن:  َُ ـَ ادُْرَشَِِغ  *َواف
ِ ََّٕؽ دَ ٔؿٍ  *إِ َِ َت ًْ اٍط مُّ  * َظَذ رِصَ

ِحٔؿِ  ِزيِز افرَّ ًَ (، وم٤مًمّمٞم٤مهم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمًقرة )يس( شمّم٥م ذم ؾمٞم٤مق 1ـ9يس:  ) ﴾َتِْزيَؾ اف

شمٌٞملم وإرؾم٤مء إُصقل اًمثالصم٦م )اًمتقطمٞمد، واًمٜمٌّقة، واعمٕم٤مد(، طمٞم٨م شمٌدأ سم٤محلدي٨م قمـ 

اًمٜمٌّقة وـمٌٞمٕم٦م هذه اًمنميٕم٦م اإلهلٞم٦م ووطمداٟمٞم٦م هذا اًمٙمت٤مب اإلهلل، وشمًتٛمر ذم احلدي٨م 

صُمؿَّ اعمٕم٤مد وسمٕمده قمقدة قمغم اعمقوققم٤مت اعمٙمقرة، صُمؿَّ اًمٜمتٞمج٦م، وُم٤م ؿم٤مسمف قمـ اًمتقطمٞمد، 

 .ذًمؽ

وُمـ جمٛمقع آؾمتخداُم٤مت إرسمٕم٦م قمنمة ًمٚمتٜمزيؾ، ىم٤مًمقا: إّن مخ٦ًم ُمٜمٝم٤م ضم٤مءت ذم 

إؾمامء وإوص٤مف اًمتل ُأـمٚم٘م٧م قمغم اًم٘مرآن. وقمٜمد اًمتدىمٞمؼ ذم أي٤مت ويمٞمٗمٞم٦م 

ؾمتخداُم٤مت ٓ شمٜمحٍم ذم اعمقاوع اًمت٤مًمٞم٦م: اؾمتخداُمٝم٤م يتًٜمك اًم٘مقل سم٠مّن شمٚمؽ آ

، سمؾ ٟمرى أّن آؾمتخداُم٤مت 19، احل٤مىّم٦م 11، اًمقاىمٕم٦م 74، ومّّمٚم٧م 994اًمِمٕمراء 

إرسمٕم٦م قمنمة سمرُّمتٝم٤م ضم٤مءت ذم وصػ اًم٘مرآن، وذم سمٕمض احل٤مٓت ضم٤مءت ُمًٌقىم٦م 

 و ...( وئمٝمر أّن اًمتٜمزيؾ وصػ ًمف، ويدّل ؾمٞم٤مق اًمٙمالم قمغم 4سمٙمٚمٛم٦م اًم٘مرآن )اجل٤مصمٞم٦م 

أّن اعمراد هق يمت٤مب اهلل، و )اًمتٜمزيؾ( وصػ ًمف. وقمغم هذا إؾم٤مس، وم٘مد اؾمتخدُم٧م 

يمٚمٛم٦م )اًمتٜمزيؾ( ًمٚمٛمّرة اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ؾمقرة )ـمف( اًمتل حتتؾ اعمرشم٦ٌم اخل٤مُم٦ًم وإرسمٕملم ذم 

ََك  *ضف ﴿ٟمزول اًمًقر، وهل ُمـ اًمًقر اعمّٙمٞم٦م:  ْرآَن فَِتْن َُ َْٔؽ اف َِ َّٓ َتْذـِ  *َمٚ َإَٔزْفَْٚ َظ َرًة إِ

َذ  *دَِّـ ََيَْنك  ًُ اَمَواِت اف ًَّ ََِؼ إَْرَض َواف ـْ َخ َّ  .﴾َتِْزياَلً ممِّ

وضم٤مءت هذه اًمٙمٚمٛم٦م ًمٚمٛمّرة اًمث٤مًمث٦م ذم اًمًقرة اًمتل حتتؾ اعمرشم٦ٌم اًم٤ًمسمٕم٦م وإرسمٕملم ذم 

                                                 
 .14: 94اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن  (9)
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ٟمزول اًمًقر اًم٘مرآٟمٞم٦م، وهل ؾمقرة اًمِمٕمراء، طمٞم٨م ذه٥م اًم٤ٌمطمثقن اًم٘مرآٟمٞمقن إمم أنَّ هذه 

ٌّٚمٜم٤م هذا اًمرأي شمٙمقن ؾمقرة اًمِمٕمراء أّول اًمٙمٚمٛم٦م اؾمتخد ُم٧م هٜم٤م يمتًٛمٞم٦م ًمٚم٘مرآن. وإذا شم٘م

ؾمقرة ُمـ طمٞم٨م اًمٜمزول، وردت ومٞمٝم٤م يمٚمٛم٦م )اًمتٜمزيؾ( اؾماًم ًمٚم٘مرآن أو وصٗم٤ًم ًمف. وقمغم أّي٦م 

طم٤مل، وم٢منَّ اًمٖمرض اًمٕم٤مم اًمذي هتدف إًمٞمف هذه اًمًقرة هق سمٞم٤من اعمٙم٤مٟم٦م اًمرومٞمٕم٦م ًمٙمت٤مب 

وشمثٌٞم٧م ًمٗم١ماده ذم  ‘ٟم٤مزل ُمـ اهلل، وومٞمٝم٤م شمًٚمٞم٦م ًمٚمرؾمقلاهلل، واًمت٠ميمٞمد قمغم أّٟمف وطمل 

ُم٘م٤مسمؾ شمٙمذي٥م ىمقُمف ًمف، إذ هدت هذه اًمًقرة ىمّمص مجع ُمـ إٟمٌٞم٤مء، ويمٞمٗمٞم٦م ُمقاضمٝم٦م 

اًمٙمّٗم٤مر واعمنميملم هلؿ قمغم ُمرَّ اًمت٤مريخ، ويمٞمػ يم٤مٟم٧م قم٤مىم٦ٌم أُمرهؿ، صُمؿَّ قم٤مدت أي٤مت 

إُومم ُم١ميّمدة أّن هذا اًم٘مرآن شمٜمزيؾ إظمػمة ُمٜمٝم٤م إمم اؾمؽمضم٤مع ُم٤م يم٤من ىمد ضم٤مء ذم أي٤مت 

(. إذ قمؼّمت هذه 991ـ  994ُمـ رّب اًمٕم٤معملم. ٟمزل سمف اًمروح إُملم ... )اًمِمٕمراء: 

أي٤مت وٟمٔم٤مئره٤م قمـ ٟمزول اًم٘مرآن سم٤مؾمؿ )اًمتٜمزيؾ( وصٞمٖم٦م اًمتٗمٕمٞمؾ دًٓم٦م قمغم اًمٙمثرة. 

ي٤مت، وإُّم٤م وذم وقء ذًمؽ، ىم٤مل اًمٌٕمض: إّن يمثرة ٟمزول اًم٘مرآن إُّم٤م هل سمٚمح٤مظ شمٕمدد أ

إهّن٤م سمٚمح٤مظ يمثرة ُمراشم٥م اًمٜمزول. ٟمت٠مُّمؾ ومٞمام يكم وًمق ًمؼمه٦م وضمٞمزة ذم ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م اًمتٜمزيؾ 

 ويمٞمٗمٞم٦م اىمؽماهن٤م سم٤مإلٟمزال.

 

 ايؿسم بني اإلْصاٍ ٚايتٓصٌٜ 

اؾمَتخدُم٧م أي٤مت اًمنميٗم٦م يمٚمامت ُأظمر ًمٌٞم٤من يمٞمٗمٞم٦م ٟمزول اًم٘مرآن، ُمٜمٝم٤م يمٚمٛم٦م )أٟمزل(، 

٤مل وردت يمٚمٛم٦م )إٟمزال(، وقمغم صٞمٖم٦م اًمتٗمٕمٞمؾ ضم٤مءت ويمٚمٛم٦م )ٟمّزل(، وقمغم صٞمٖم٦م إومٕم

يمٚمٛم٦م )اًمتٜمزيؾ(. وهذا اًمتٜمّقع ذم اؾمتخدام إًمٗم٤مظ اعمتٕمددة عمقوقع واطمد، دومع 

اًم٤ٌمطمثلم واعمٗمّنيـ إمم اًمت٤ًمؤل قمـ وضمقد أو قمدم وضمقد وم٤مرق سملم اإلٟمزال واًمتٜمزيؾ، 

زول، أم ًمٞمس هٜم٤مك وسم٤مًمٜمتٞمج٦م هؾ يتحّدث هذان اًمٜمققم٤من ُمـ أي٤مت قمـ ٟمققملم ُمـ اًمٜم

وم٤مرق سمٞمٜمٝمام، ويمال اًمّمٞمٖمتلم شم١مدي٤من اعمٕمٜمك ٟمٗمًف؟ وُمـ مجٚم٦م أىمدم ُمّم٤مدر اًمٕمٚمقم 

اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل أؿم٤مرت إمم هذا اًمٗم٤مرق، هق يمت٤مب ُمٗمردات أًمٗم٤مظ ًمٚم٘مرآن ًمٚمراهم٥م 
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اًمٗمرق سملم اإلٟمزال واًمتٜمزيؾ ذم وصػ اًم٘مرآن واعمالئٙم٦م، أّن اًمتٜمزيؾ خيتص »إصٗمٝم٤مين: 

ْدرِ ﴿يِمػم إًمٞمف إٟمزاًمف ُُمَٗمّرىم٤ًم ُمّرة سمٕمد ُمّرة ....  سم٤معمقوقع اًمذي ََ ِٜ اف َِ ْٔ ٚ َإَٔزْفَُْٚه يِف َف َّٕ ، إٟم٤م ﴾إِ

أٟمزًمٜم٤مه ذم ًمٞمٚم٦م ُم٤ٌمريم٦م، ؿمٝمر رُمْم٤من اًمذي أٟمزل ومٞمف اًم٘مرآن ... ظمصَّ ًمٗمظ اإلٟمزال دون 

صُمؿَّ ٟمزل أّن اًم٘مرآن ٟمزل دومٕم٦م واطمدة إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م، »اًمتٜمزيؾ ذم أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م عم٤م روي 

 .شـمٞمٚم٦م ُمّدة اًمرؾم٤مًم٦م شٟمجاًم ٟمجامً 

إّن ُم٤م ذيمره اًمراهم٥م آٟمٗم٤ًم ذم اًمٗمرق سملم اإلٟمزال واًمتٜمزيؾ، أًم٘مك سمٔمالًمف سمِمٙمؾ واؾمع 

. ُمع وم٤مرق أّن اًم٘مدُم٤مء هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م يم٤مٟمقا قَمغم اًمٌحقث اًم٘مرآٟمٞم٦م وآراء اعمٗمّنيـ ُمـ سمٕمده

ال يدّل قمغم اًمٜمزول مجٚم٦م واًمتٜمزيؾ يقّوحقن اًمٗم٤مرق سملم ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم سم٤مًم٘مقل: اإلٟمز

 يدّل قمغم اًمٜمزول اًمتدرجيل، وسمذًمؽ طمذومقا ىمٞمد أؿمٛمٚمٞم٦م صٞمٖم٦م اإلٟمزال.

وىمد ذيمر ضم٤مر اهلل اًمزخمنمي ًم٥ًٌٍم ُم٤م هذا آظمتالف سملم يمٚمٛمتل اإلٟمزال واًمتٜمزيؾ 

 قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم: 

َْٔؽ افُِتََٚب بِٚ﴿أصم٤مر اًمزخمنمي ذم ذيؾ أي٦م اًمنميٗم٦م  َِ َل َظ ًٚ دَِّٚ َبْغَ َيَدْيِف َٕزَّ ؿ حَلؼِّ ُمَهدِّ

وم٢من ىمٚم٧م: مل ىمٞمؾ: )ٟمّزل اًمٙمت٤مب( و )أٟمزل »اًم١ًمال اًمت٤مزم:  ﴾َوَإَٔزَل افتَّْقَراَة َواإِلِٕجَٔؾ 

 .شاًمتقراة واإلٟمجٞمؾ(؟ ىمٚم٧ُم: ّٕن اًم٘مرآن ٟمزل ُُمٜمجاًم وٟمزل اًمٙمت٤مسم٤من مجٚم٦م

ه أي٤مت وأي٤مت إظُمر وىمد ٟم٩ًم قمغم هذا اعمٜمقال اعمٗمنون أظمرون ذم ذيؾ هذ

اعمتٕمّٚم٘م٦م هبذا اعمقوقع ويٌدو أّن اًمٌٕمض اقمت٘مد سم٠مّن اؾمتخدام يمٚمٛم٦م اًمتٜمزيؾ ضم٤مء سم٥ًٌم 

يمثرة ٟمزول آي٤مت اًم٘مرآن ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ، ويٕمزى ذًمؽ إمم أّن ٟمزول اًم٘مرآن 

                                                 
، ًمالـمالع قمغم اًمرواي٦م ُمقوع آؾمتِمٝم٤مد 111ـ  499ُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:  (9)

 .٦1م راضمع: اًمدر اعمٜمثقر، اجلزء واًمرواي٤مت اعمِم٤مهب

 .917: 7؛ قمٛمدة احلٗم٤مظ ذم شمٗمًػم أذف إًمٗم٤مظ 19: 1و  79: 4راضمع: سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز  (4)

 .9791، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، 141: 9اًمٙمِّم٤مف  (1)



 الوحي والظاهرة القرآنية ....................................................... 194

ذيـ ٟمزٓ دومٕم٦م ضم٤مء شمدرجيٞم٤ًم، وسم٤مًمٜمتٞمج٦م وم٘مد يم٤من ٟمزوًمف يمثػمًا، ظمالوم٤ًم ًمٚمتقراة واإلٟمجٞمؾ اًمٚم

 .واطمدة

 

 ْعس١ٜ ايعال١َ ايطباطبا٥ٞ يف تعّدد ايٓصٍٚ ايكسآْٞ 

وسمح٨م اًمٕماّلُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل هذا اعمقوقع أيْم٤ًم. ومٙمت٥م ذم اعمّرة إُومم قمٜمد شمٗمًػمه 

ْرآن﴿( ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة 911أي٦م ) َُ ُر َرَمَوَٚن افَِّذَي ُإِٔزَل ؾِِٔف اف ْٓ اًمٗمرق »ُم٤م يكم:  ﴾...َص

 .شٟمزال واًمتٜمزيؾ هق أّن اإلٟمزال دومٕمل، واًمتٜمزيؾ يدّل قمغم اًمتدرجسملم اإل

اًمتٜمزيؾ يدّل »ويمت٥م ذم اعمّرة اًمث٤مٟمٞم٦م قمٜمد شمٗمًػمه أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ؾمقرة آل قمٛمران: 

 .شقمغم اًمتدرج، واإلٟمزال يٌلّم اًمٜمزول اًمدومٕمل

ُف َفَتْ﴿( ُمـ ؾمقرة اًمِمٕمراء 994وًمٙمٜمف يمت٥م قمٜمد شمٗمًػمه أي٦م ) َّٕ ِزيُؾ َربِّ َوإِ

ٚدَِغَ  ًَ اًمتٜمزيؾ واإلٟمزال سمٛمٕمٜمك واطمد، همػم أنَّ اًمٖم٤مًم٥م قمغم سم٤مب إومٕم٤مل اًمدومٕم٦م، : »﴾اف

 .شوقمغم سم٤مب اًمتٗمٕمٞمؾ اًمتدري٩م

اإلٟمزال اًمٔم٤مهر ذم اقمت٤ٌمر اًمدومٕم٦م، دون »ويمت٥م أظمػمًا قمٜمد شمٗمًػمه ؾمقرة اًم٘مدر: 

 .شاًمتٜمزيؾ اًمٔم٤مهر ذم اًمتدري٩م

ـم٤ٌمئل قمغم ٟم٘مد ومتحٞمص أراء اعمٓمروطم٦م ذم هذا اعمْمامر وقمٜمدُم٤م ضم٤مء اًمٕماّلُم٦م اًمٓم٤ٌم

                                                 
: 4؛ اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن 794: 9راضمع قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: اًمقؾمٞمط ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اعمجٞمد  (9)

، زاد اعمًػم 444: 9، ُمٕم٤ممل اًمتٜمـزيؾ 911: 1؛ اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم 941: 1روح اعمٕم٤مين  ؛1: 7و 494

 .71: 1؛ ُمقاه٥م اًمرمحـ 949: 1، همرائ٥م اًم٘مرآن 1: 4؛ شمٗمًػم اًمٕم٤مُمكم 179: 9

 .91: 4اعمٞمزان  (4)

 .4: 1اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ  (1)

 .111: 41اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ  (7)

 .911ؾمقرة اًمٌ٘مرة، أي٦م  (1)
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واًمذي يٕمٓمٞمف اًمتدسّمر ذم آي٤مت اًمٙمت٤مب أُمر آظمر؛ وم٢مّن »يمت٥م ُم٤م يٜمؿ قمـ صم٤ٌمشمف قمغم رأيف: 

أي٤مت اًمٜم٤مـم٘م٦م سمٜمزول اًم٘مرآن ذم ؿمٝمر رُمْم٤من، أو ذم ًمٞمٚم٦م ُمٜمف إّٟمام قمؼّمت قمـ ذًمؽ سمٚمٗمظ 

ْرآنُ ﴿: اإلٟمزال قمغم اًمدومٕم٦م دون اًمتٜمزيؾ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم َُ ُر َرَمَوَٚن افَِّذَي ُإِٔزَل ؾِِٔف اف ْٓ  ﴾َص

 .ش(911)اًمٌ٘مرة: 

شُمٕمزى شمًٛمٞم٦م ٟمزول اًم٘مرآن مجٚم٦م إمم أّن هذا اًمٙمت٤مب اإلهلل ٟمزل يمّٚمف أو ىمًؿ ُمٜمف دومٕم٦م 

واطمدة ذم ؿمٝمر رُمْم٤من، أو أّن هلذا اًمٙمت٤مب اإلهلل طم٘مٞم٘م٦م وراء ُم٤م ٟمٗمٝمٛمف سمِمٙمؾ قم٤مدي ًمف 

إؾم٤مس، ومٝمق إٟمزازم وشمٜمزيكم أيْم٤ًم. وهذا ُم٤م ُيٛمٙمـ  شمٗمّمٞمؾ وسمًط وشمدّرج. وقمغم هذا

ْٝ ِمـ فَُّدْن َحٍُِٔؿ َخٌِرٍ ﴿ومٝمٛمف ُمـ أي٤مت اإلهلٞم٦م:  َِ ْٝ آَيُٚتُف ُثؿَّ ُؾهِّ َّ
 ﴾اَفر ـَِتٌٚب ُأْحُِ

 (.9)هقد: 

اإلطمٙم٤مم ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمتٗمّمٞمؾ، واًمتٗمّمٞمؾ ضَمْٕمٚمف ومّماًل ومّماًل، وىمٓمٕم٦م ىمٓمٕم٦م. إذًا 

اَم ضمزءًا ضمزءًا، وٓ شُم٘مًؿ  إطمٙم٤مم اًم٘مرآن يٕمٜمل طم٤مًم٦م ًّ وُمرطمٚم٦م ٓ يٙمقن ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن ُم٘م

أضمزاؤه قمـ سمٕمْمٝم٤م أظمر. ومٝمق ذم هذه اعمرطمٚم٦م يرضمع إمم ُمٕمٜمك واطمد سمٖمػم أضمزاء 

 وومّمقل. وأي٦م شمدّل سمٙمّؾ ووقح قمغم أّن هذا اًمتٗمّمٞمؾ ضم٤مء سمٕمد ُمرطمٚم٦م اإلطمٙم٤مم.

ـ  11ة إقمراف، و)( ُمـ ؾمقر11وهٜم٤مك ُم٤م هق أووح ُمـ ذًمؽ؛ إذ شُمٌلّم أي٤مت )

( ُمـ ؾمقرة يقٟمس، سمٙمّؾ ضمالء، أّن اًمتٗمّمٞمؾ قم٤مرض قمغم اًمٙمت٤مب اإلهلل. وم٤مًمٙمت٤مب 14

 *حؿ ﴿رء، واًمتٗمّمٞمؾ رء آظمر قم٤مرض قمٚمٞمف. وإووح ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ُِقَن  *َوافَُِتِٚب ادٌُِِغ  َِ
ًْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ًٚ فَّ ّٔ ًٚ َظَربِ َُْٚه ُؿْرإٓ ِْ ًَ ٚ َج َّٕ َّٕفُ  *إِ ِعٌّ  َوإِ ًَ يِف ُأمِّ افَُِتِٚب فََدْيَْٚ َف

(. وم٢مّٟمف فم٤مهر ذم أّن هٜم٤مك يمت٤مسم٤ًم ُُمٌٞمٜم٤ًم قمرض قمٚمٞمف ضمٕمٚمف ُم٘مروء 7ـ9)اًمزظمرف:  ﴾َحُِٔؿٌ 

قمرسمٞم٤ًم، وإّٟمام ُأًمٌس ًم٤ٌمس اًم٘مراءة واًمٕمرسمٞم٦م، ًمٞمٕم٘مٚمف اًمٜم٤مس وإّٓ وم٢مّٟمف ـ وهق ذم ُأّم اًمٙمت٤مب ـ 

ٓ يقضمد ومٞمف ومّمؾ وومّمؾ. وذم أي٦م شمٕمريػ قمٜمد اهلل، قمكّم ٓ يًٕمد إًمٞمف اًمٕم٘مقل، طمٙمٞمؿ 

َؾاَل ﴿ًمٚمٙمت٤مب اعمٌلم وأّٟمف أصؾ اًم٘مرآن اًمٕمريب اعمٌلم، وذم هذا اًمًٞم٤مق أيْم٤ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

َقاؿِِع افُُّْجقِم  َّ ُؿ بِ ًِ قَن َظئٌِؿ  *ُأْؿ ُّ َِ ًْ ٌؿ فَّْق َت ًَ ََ ُف فَ َّٕ ِريٌؿ * َوإِ ـَ ْرآٌن  َُ ُف فَ َّٕ ُْقٍن  *إِ ُْ يِف ـَِتٍٚب مَّ
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ُروَن  * َّٓ َّٓ ادَُى ُف إِ ًُّ َّ ٚدَِغَ  *َّٓ َي ًَ بِّ اف ـ رَّ (، وم٢مّٟمف فم٤مهر ذم أّن 11ـ41)اًمقاىمٕم٦م:  ﴾َتِْزيٌؾ مِّ

ف هٜم٤مك أطمد إّٓ اعمٓمٝمرون ُمـ قم٤ٌمد اهلل، وأّن  ًّ ًمٚم٘مرآن ُمقىمٕم٤ًم هق ذم اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن ٓ يٛم

ٕهمٞم٤مر وهق اًمذي قمؼّم اًمتٜمزيؾ سمٕمده، وأُّم٤م ىمٌؾ اًمتٜمزيؾ ومٚمف ُمقىمع ذم يمت٤مب ُمٙمٜمقن قمـ ا

 قمٜمف شم٤مرة سم٤مًمٚمقح اعمحٗمقظ، وقمؼّم قمٜمف شم٤مرة ُأظمرى سم٠ُمم اًمٙمت٤مب.

صُمّؿ إّن هذا اعمٕمٜمك، أقمٜمل: يمقن اًم٘مرآن ذم ُمرشم٦ٌم اًمتٜمزيؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٙمت٤مب اعمٌلم ـ 

وٟمحـ ٟمًّٛمٞمف سمح٘مٞم٘م٦م اًمٙمت٤مب ـ سمٛمٜمزًم٦م اًمٚم٤ٌمس ُمـ اعمتٚمٌّس، وسمٛمٜمزًم٦م اعمث٤مل ُمـ احل٘مٞم٘م٦م، 

ثؾ ُمـ اًمٖمرض اعم٘مّمقد سم٤مًمٙمالم هق اًمّمحٞمح، ٕن يٓمٚمؼ اًم٘مرآن أطمٞم٤مٟم٤ًم قمغم وسمٛمٜمزًم٦م اعم

ٌٔد ﴿أصؾ اًمٙمت٤مب، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ِ قظٍ  *َبْؾ ُهَق ُؿْرآٌن َّمَّ ٍُ ْ )اًمؼموج:  ﴾يِف َفْقٍح حمَّ

ُر َرَمَوَٚن ﴿(، إمم همػم ذًمؽ، وهذا اًمذي ذيمرٟم٤م هق اعمقضم٥م؛ ٕن حيٛمؾ ىمقًمف: 41ـ44 ْٓ َص

ْرآنُ  افَِّذَي ُإِٔزَل  َُ ٍٜ ﴿، وىمقًمف: ﴾ؾِِٔف اف ـَ ٌََٚر ٍٜ مُّ َِ ْٔ ٚ َإَٔزْفَُْٚه يِف َف َّٕ ِٜ ﴿، وىمقًمف: ﴾إِ َِ ٚ َإَٔزْفَُْٚه يِف َفْٔ َّٕ إِ

ْدرِ  ََ دومٕم٦م، يمام ُأٟمزل اًم٘مرآن  ‘، قمغم إٟمزال طم٘مٞم٘م٦م اًمٙمت٤مب إمم ىمٚم٥م رؾمقل اهلل﴾اف

قي٦م.  اعمٗمّّمؾ قمغم ىمٚمٌف شمدرجيٞم٤ًم ذم ُمّدة اًمدقمقة اًمٜمٌَّ

ي إًمٞمف اًمتدسّمر وشمدّل قمٚمٞمف أي٤مت. ٟمٕمؿ، أرسم٤مب احلدي٨م، واًمٖم٤مًم٥م ُمـ ومٝمذا ُم٤م هيد

ٞملم ُمـ سم٤مطمثل هذا اًمٕمٍم، عم٤ّم أٟمٙمروا أص٤مًم٦م ُم٤م وراء اعم٤مدة اعمحًقؾم٦م  ًّ اعمتٙمٚمٛملم واحل

اوٓمّروا إمم محؾ هذه أي٤مت وٟمٔم٤مئره٤م يم٤مًمداًّم٦م قمغم يمقن اًم٘مرآن هدًى ورمح٦م، وٟمقرًا 

ُمٌٞمٜم٤ًم، وذم ًمقح حمٗمقظ، وٟم٤مزًٓ ُمـ قمٜمد اهلل، وذم وروطم٤ًم، وُمقاىمع اًمٜمجقم، ويمت٤مسم٤ًم 

صحػ ُمٓمّٝمرة، إمم همػم ذًمؽ ُمـ احل٘م٤مئؼ قمغم أىم٤ًمم آؾمتٕم٤مرة واعمج٤مز، ومٕم٤مد سمذًمؽ 

 .اًم٘مرآن ؿمٕمرًا ُمٜمثقراً 

 

 ْكد ْعس١ٜ ايعال١َ ايطباطبا٥ٞ

ؾ اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ُمثؾ هذا آؾمتدٓل ذم ُمقاوع ُأظمر، وذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ُأظمر،  ؾَمجَّ

                                                 
 ُمع اإلجي٤مز. 99ـ  91: 4ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن  اعمٞمزان (9)
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ىمتٗمك ظمٓم٤مه سمٕمض شمالُمذشمف أيْم٤ًم، إّٓ أّٟمٜم٤م ٓ ٟمرى صّح٦م أؾم٤مس هذا اًمٙمالم وٓ صّح٦م وا

آؾمتدٓل قمٚمٞمف، ومخالص٦م يمالم اًمٕماّلُم٦م هل أّن اًم٘مرآن ذم ُمرطمٚم٦م ُم٤م مل يٙمـ ُمٗمّّماًل وٓ 

ُمٗمّرىم٤ًم، ويم٤مٟم٧م طم٘مٞم٘متف سمٕمٞمدة قمـ اًمتٗمّمٞمؾ. وىمد ٟمزًم٧م هذه احل٘مٞم٘م٦م قمغم ىمٚم٥م اًمرؾمقل 

ٕمد ذًمؽ ايمت٥ًم اًم٘مرآن ىم٤مًم٥م إًمٗم٤مظ وشمٜمّزل قمغم ىمٚم٥م اًمرؾمقل مجٚم٦م )اإلٟمزال(. وُمـ سم

 شمدرجيٞم٤ًم ـمٞمٚم٦م ُمّدة اًمرؾم٤مًم٦م )اًمتٜمزيؾ(. وهذا اًمٙمالم إّٟمام يّمّح ومٞمام ًمق يم٤من: 

 ـ آظمتالف سملم يمٚمٛمتل اإلٟمزال واًمتٜمزيؾ ىمٓمٕمٞم٤ًم ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م. 9

آين وذم اًمث٘م٤موم٦م ـ أن يٙمقن هذا آظمتالف صم٤مسمت٤ًم ٓ ري٥م ومٞمف ذم آصٓمالح اًم٘مر 4

 اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل اؾمتٜمد إًمٞمٝم٤م اًمٕماّلُم٦م.

 ـ أّٓ يٙمقن هٜم٤مك ُم٤م يٓمٕمـ ذم صّح٦م دًٓم٦م أي٤مت ُمقوع آؾمتِمٝم٤مد قمغم ُم٤م ُذيمِر. 1

 سمٞمد أّن اعم٘مّدُم٤مت اًمثالصم٦م يمّٚمٝم٤م ُمقوع ؿمّؽ وشمرّدد.

 

 ـ ْكد ؾهس٠ ايتُٝٝص ايًػٟٛ بني اإلْصاٍ ٚايتٓصٌٜ 1

 هذا اعمج٤مل قمٜمد ذطمف عمٕم٤مين يمٚمٛم٦م )ٟمزل( قمغم اًمقضمف دّون اسمـ ُمٜمٔمقر أىمدم أراء ذم

 اًمت٤مزم:

ًم٧م وأٟمزًم٧م، » ًمف وأٟمزًمف وٟمّزًمف سمٛمٕمٜمًك. ىم٤مل ؾمٞمٌقيف: ويم٤من أسمق قمٛمرو يٗمّرق سملم َٟمزَّ شَمٜمَزَّ

ومل يذيمر وضمف اًمٗمرق. ىم٤مل أسمق احلًـ: ٓ ومرق قمٜمدي سملم ٟمّزًم٧م وأٟمزًم٧م إّٓ صٞمٖم٦م 

 .شاًمتٙمثػم ذم ٟمّزًم٧م

أّن ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم قمغم ُمٕمٜمًك واطمد، ؾمقى أّن اًمتٜمزيؾ حيٛمؾ وذه٥م اجلقهري إمم 

 .قمٜمده ُمٕمٜمك اًمؽمشمٞم٥م أيْم٤مً 

                                                 
 .999: 97ًم٤ًمن اًمٕمرب  (9)

 .9149: 1صح٤مح اًمٚمٖم٦م  (4)
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 وىم٤مل اًمٗمّٞمقُمل أيْم٤ًم: أٟمزًمتف وٟمّزًمتف واؾمتٜمزًمتف، يمّٚمٝم٤م سمٛمٕمٜمك أٟمزًمتف.

وقمغم هذا اعمٜمقال ذه٥م اًمٗمػموز آسم٤مدي قمٜمد سمٞم٤مٟمف هل٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم، وهق ُم٤م ؾمّجٚمف 

شمٜمزياًل وأٟمزًمف وإٟمزآً وُمٜمزًٓ يمٛمجٛمؾ واؾمتٜمزًمف، اًمزسمٞمدي قمٞمٜم٤ًم ذم ذطمف: وٟمّزًمف 

 .سمٛمٕمٜمًك...

وهٙمذا يّتْمح ُمـ ظمالل ُم٤م ىم٤مًمف قمٚمامء اًمٚمٖم٦م وإدسم٤مء اًمٕمرب أنَّ اًم٘مقل سمقضمقد ومرق   

 سملم اإلٟمزال واًمتٜمزيؾ، ٓ يًتٜمد إمم دًمٞمؾ.

 

  ـ ْكد ؾهس٠ ايتُٝٝص ايكسآْٞ بني اإلْصاٍ ٚايتٓصٌٜ 2

ٛمٙمـ ومٝمؿ هذا اعمٕمٜمك ذم أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م؟ يٌدو أّن اجلقاب وهٜم٤م يٜمٌٖمل أن ٟمرى هؾ يُ 

ؾمٚمٌل، وم٘مد ضم٤مء ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة شم٘مرير عمقىمػ اعمنميملم وُمٜمٓم٘مٝمؿ اًمقاهل ذم إشّم٤ٌمع ُم٤م يم٤من 

َٕ ﴿قمٚمٞمف آسم٤مؤهؿ:  ِْٔف آَبَٚء َِ َْْٔٚ َظ ٍَ تٌَُِّع َمٚ اف َٕ قا َمٚ َإَٔزَل اهللُ َؿُٚفقْا َبْؾ  ًُ ٌِ ُؿ اتَّ َٚن َوإَِذا ؿَِٔؾ َِلُ ـَ ٚ َأَوفَْق 

َٓ هَيْتَُدونَ  ًٚ َو ْٔئ ُِقَن َص َِ
ًْ َٓ َي  (.941)اًمٌ٘مرة:  ﴾آَبُٚؤُهْؿ 

وُمـ اًمقاوح أّن اًمٙمالم يدور هٜم٤م طمقل ُمقاضمٝم٦م اعمنميملم ًممي٤مت اًمٜم٤مزًم٦م اًمتل شُمتغم 

قمغم اًمٜم٤مس، وُم٤م يم٤من ًمٚمٛمنميملم ُمـ ُمقىمػ إزاءه٤م، وٓ ُيراد سمف شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م ُمـ 

٤مءت ذم يمالم اًمٕماّلُم٦م& واقمتؼمت ُمدًمقًٓ قمغم اإلٟمزال. وىم٤مل )إطمٙم٤مم( اًم٘مرآن اًمتل ضم

اهلل شمٕم٤ممم قمّز وضمّؾ ذم ُمقوع آظمر ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم وصػ اًمت٠مصمػم اًمٕمٛمٞمؼ ًممي٤مت 

ِٜ اهللِ ﴿اإلهلٞم٦م: 
ـْ َخْنَٔ ًٚ مِّ ظ تََهدِّ ًٚ مُّ ٌٍَؾ فََّرَأْيَتُف َخِٚصً ْرآَن َظَذ َج َُ )احلنم:  ﴾َفْق َإَٔزْفَْٚ َهَذا اف

(. ُمثؾ هذه أي٤مت همػم ىمٚمٞمٚم٦م ذم اًم٘مرآن اًمذي وصٗمف هذا اًمٕم٤ممل اجلٚمٞمؾ سم٠مّٟمف ايمتًك 49

. ومل يٓمٚمؼ هذه اًمتًٛمٞم٦م قمغم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م اًمٕمٚمقي٦م )ُأم صمقب اًمٕمرسمٞم٦م، وؾماّمه اإلٟمزال

ََٕزَل ... ﴿اًمٙمت٤مب( اًمتل ٓ يتًٜمّك سمٚمقهمٝم٤م، وأووُح أي٤مت ذم هذا اعمج٤مل:  َوُهَق افَِّذي َأ

                                                 
 .441: 1؛ شم٤مج اًمٕمروس 111: 7شمرشمٞم٥م اًم٘م٤مُمقس  (9)

 .91؛ ؾمقرة احل٩م: 997؛ ؾمقرة إٟمٕم٤مم: 79؛ ؾمقرة إٟمٗم٤مل: 941و 99راضمع: ؾمقرة اًمٌ٘مرة:  (4)
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 ْٔ اَلً إَِف هَّ ٍَ ُؿ افَُِتَٚب ُم  (.994)إٟمٕم٤مم:  ﴾ُُ

وهق اًمذي قمٚمٞمٙمؿ هذا »يمت٥م اًمٕماّلُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم شمقوٞمح هذا اعمٕمٜمك ُم٤م يكم: 

اًمٙمت٤مب وهق اًم٘مرآن ُمٗمّّمالً ُمتٛمٞمّزًا سمٕمض ُمٕم٤مرومف ُمـ سمٕمض همػم خمتٚمط سمٕمض أطمٙم٤مُمف 

 .شسمٌٕمض

إلٟمزال( قمؼّمت قمٜمٝم٤م هذه أي إّن احل٤مًم٦م و اعمرطمٚم٦م اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م اًمٕمالُم٦م& ذم ُم٘م٤مسمؾ )ا

أي٦م اًمنميٗم٦م سمٙمٚمٛم٦م )اإلٟمزال(، وطم٥ًم شمٕمٌػم اًمٕماّلُم٦م& ٟمٗمًف أّن إطمدى ظمّم٤مئص 

 اًم٘مرآن )اًمتٗمّمٞمؾ(.

وقمغم صٕمٞمد آظمر اؾمتخدُم٧م صٞمٖم٦م )اًمتٜمزيؾ( ًمٚمتٕمٌػم قمـ ٟمزول اًم٘مرآن مجٚم٦م واطمدة: 

﴿ ًٜ َِ ْرآُن َُجْ َُ ِْٔف اف َِ َل َظ ُٕزِّ  َٓ ُروا َفْق ٍَ ـَ ـَ  (. وُمـ اًمقاوح 14)اًمٗمرىم٤من:  ﴾َواِحَدةً  َوَؿَٚل افَِّذي

ل(. وسم٤مًمٜمتٞمج٦م اؾمتخدُم٧م  أّن هذه أي٦م قمؼّمت قمـ ٟمزول اًم٘مرآن مجٚم٦م واطمدة سمٕم٤ٌمرة )ٟمزَّ

 يمٚمٛم٦م )اًمتٜمزيؾ( سمٛمٕمٜمك اإلٟمزال مجٚم٦م واطمدة.

واعم١مُمٜملم قمـ خم٤مًمٓم٦م ُمـ يًتٝمزئقن سمآي٤مت اهلل، وم٘مد ‘ هنك اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم اًمرؾمقل

َْٖظِرْض ﴿كم: ضم٤مء ذم ؾمقرة إٟمٕم٤مم ُم٤م ي ـَ ََيُقُوقَن يِف آَيٚتَِْٚ َؾ َٝ افَِّذي َوإَِذا َرَأْي

ؿْ  ُٓ  (.11)إٟمٕم٤مم: ﴾َظْْ

ْؿ يِف افَُِتِٚب َأْن إَِذا ﴿وأؿم٤مر ذم ُمقوع آظمر إمم هذه أي٦م سم٘مقًمف:  ُُ ْٔ َِ َل َظ َٕزَّ َوَؿْد 

ُد  ًُ َْ ٚ َؾاَل َت َزُأ ِِّبَ ْٓ َت ًْ ٚ َوُي ُر ِِّبَ ٍَ َُ ُتْؿ آَيِٚت اهللِ ُي ًْ
ِّ ؿْ َش ُٓ ًَ (. اؾمتخدُم٧م ذم 971)اًمٜم٤ًمء:  ﴾وْا َم

ل( سمّمٞمٖم٦م اًمتٗمٕمٞمؾ، هذه أي٦م اًمنميٗم٦م اًمتل شمِمػم ُمـ همػم ؿمّؽ إمم شمٚمؽ أي٦م ،يمٚمٛم٦م )َٟمزَّ

 وٓ يراد هب٤م هٜم٤م اًمٜمزول اًمتدرجيل أو اعمتٕم٤مىم٥م.

ويٗمٝمؿ ذم وقء ذًمؽ أٟمف ًمٞمس صمّٛم٦م وم٤مرق سملم ُمٕمٜمك ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم ذم آؾمتخدام 

                                                 
 .144: 4اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن  (9)

 .991: 1؛ اعمٞمزان 414: 9؛ أوقاء اًمٌٞم٤من 794: 1راضمع: اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن  (4)
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 ذيمرٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم وم٢مّٟمف اقمتؼم هذا آؾمتخدام هم٤مًم٤ًٌم، إّٓ أّٟمٜم٤م ٟمرى أّن هذا اًمٙمالم اًم٘مرآين، ويمام

 همػم صحٞمح أيْم٤ًم.

 

 ـ ٚقؿ١ ْكد١ٜ َع ايػٛاٖد ايكسآ١ْٝ ايـيت قّدَٗا ايطباطبا٥ٞ 3

وهٜم٤م ٟمٚم٘مل ٟمٔمرة قمغم أي٤مت اًمتل اؾمتدّل هب٤م اًمٕماّلُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل إلصم٤ٌمت ُمراده، 

اًمرأي أم ٓ؟ أي٦م إُومم اًمتل اؾمتدّل هب٤م هل أي٦م اًمنميٗم٦م ًمٜمالطمظ هؾ أهّن٤م شمث٧ٌم ذًمؽ 

 اًمت٤مًمٞم٦م:

ْٝ ِمـ فَُّدْن َحٍُِٔؿ َخٌِرٍ ﴿ َِ ْٝ آَيُٚتُف ُثؿَّ ُؾهِّ َّ
 (.9)هقد:  ﴾اَفر ـَِتٌٚب ُأْحُِ

شمتحّدث هذه أي٦م اًمنميٗم٦م قمـ اًم٘مرآن وظمّم٤مئّمف. وم٘مد ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم ًم٘مرآن 

ُمٌّٞمٜم٤ًم أّن هذا اًمٙمت٤مب ُأرؾمؾ ُمـ قمٜمد طمٙمٞمؿ ظمٌػم،  صٗمتلم مه٤م: اإلطمٙم٤مم، واًمتٗمّمٞمؾ،

وشم٘مقل هذه أي٦م: إّن اًم٘مرآن وآي٤مشمف قمغم درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٜمٔمؿ اًمرصلم اعمحٙمؿ اًمذي ٓ 

ي٘مع ومٞمف ٟم٘مص وٓ ظمٚمؾ. وهٜم٤م جي٥م اًمت٤ًمؤل قمـ اًمداقمل ٓؾمتخدام يمٚمٛم٦م )ُأطمٙمٛم٧م( 

ت طم٘مٞم٘م٦م واطمدة همػم و)اإلطمٙم٤مم( يمٛمرشم٦ٌم ُمـ ُمراشم٥م اًم٘مرآن، وسمٛمٕمٜمك أهّن٤م ُمرطمٚم٦م ذا

ُمٗمّّمٚم٦م وٓ جُمَزأة؟ هذان اًمقصٗم٤من ذم هذه أي٦م، وأؿم٤ٌمهٝمام ُمـ إوص٤مف، ُمـ 

ظمّم٤مئص اًمدًٓم٦م ذم اًمٙمالم وإًمٗم٤مظ، وًمٞمًت٤م ُمـ ظمّم٤مئص )اًمقضمقد اًمٕمٞمٜمل(. ومام 

ح سمف اعمٗمّنون، وُمٜمٝمؿ اًمزخمنمي اًمذي يمت٥م ُم٤م يكم:  ذيمرٟم٤مه طمقل اإلطمٙم٤مم يم٤من ىمد َسّ

٤ًم حمٙماًم ٓ ي٘مع ومٞمف ٟم٘مض وٓ ظمٚمؾ، صُمؿَّ ضمٕمٚم٧م ومّمقًٓ ؾمقرة ؾمقرة، ُٟمٔمٛم٧م ٟمٔماًم رصٞمٜم»

 .شوآي٦م آي٦م

 وىمد ضم٤مء اًمٗمخر اًمرازي سمرأي ُمِم٤مسمف ًمرأي اًمزخمنمي، ورسّمام يٙمقن اؾمت٘م٤مه ُمٜمف.

وذيمر أُملم اإلؾمالم اًمٓمؼمد ذم جمٛمع اًمٌٞم٤من قمّدة أىمقال ذم شمٗمًػم هذه أي٦م، ُمٜمٝم٤م أّٟمف 

                                                 
 .919: 1اًمٙمِم٤مف  (9)
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شمِ٘مٜم٧م آي٤مشمف ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م ظمٚمؾ وٓ سم٤مـمؾ. سمٞمد أّٟمف يمت٥م ذم ذيمر ذم ُمٕمٜمك )ُأطمٙمٛم٧م(، أي أُ 

ضمقاُمع اجل٤مُمع اًمذي يمتٌف سمٕمد جمٛمع اًمٌٞم٤من، ووّؿ اعمخت٤مر ُمـ آراء وأومٙم٤مر هذا اعمٗمّن 

ٟمٔمٛم٧م حمٙماًم ٓ ٟم٘مص وٓ ظمٚمؾ يم٤مًمٌٜم٤مء اعمحٙمؿ، أو ضمٕمٚم٧م »اجلٚمٞمؾ، يمت٥م ومٞمف ُم٤م يكم: 

اظمل ذم احل٤مل ٓ ذم اًمقىم٧م، يمام شم٘مقل: اًمؽم شصُمؿَّ »ومّمقًٓ آي٦م آي٦م وؾمقرة ؾمقرة ... وُمٕمٜمك 

 .شهل حمٙمٛم٦م أطمًـ اإلطمٙم٤مم صُمؿَّ ُمٗمّّمٚم٦م أطمًـ اًمتٗمّمٞمؾ

اعمراد سم٤مًمٙمت٤مب اًم٘مرآن، واعمٕمٜمك أّن هذا اًمٙمت٤مب واوح اعمٕم٤مين حمٙمؿ اًمٜمٔمؿ ٓ ٟم٘مص 

 .ومٞمف وٓ ظمٚمؾ

لم يّتًؿ ويمِمػ اعمٗمّن اعمٖمريب اجلٚمٞمؾ سمٌٞم٤من دىمٞمؼ أّن ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم شمدّٓن قمغم ُمٞمزشم

هبام يمت٤مب اهلل، ومه٤م: اإلطمٙم٤مم، وإشم٘م٤من إؿمٞم٤مء سمحٞم٨م شمٙمقن ؾم٤معم٦م ُمـ اإلظمالل اًمتل 

، واًمٓمريػ ذم إُمر أّن اًمٕماّلُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل قمٜمد سمحثف هلذا اعمقوقع شمٕمرض ًمٜمققمٝم٤م

 اؾمت٘مك اعمٕمٜمك ُمـ هذه أي٦م وومّن يمٚمٛم٦م )اإلطمٙم٤مم( سم٤معمٕمٜمك اًمذي ذيمرٟم٤مه.

وشمٗمًػم هذه أي٦م سم٤مًمذات، ٟم٘مد أراء إظُمر، وًمٙمٜمف مل وقمٜمد شمٗمًػمه ؾمقرة هقد، 

يذيمر هذا اًمٙمالم اقمت٘م٤مدًا ُمٜمف سم٠مّن وضمقد أي٤مت اعمحٙمامت ذم اعمٗمّْمٚم٦م يدّل قمغم أّن 

أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمنميٗم٦م ُمع ُم٤م شمٜمٓمقي قمٚمٞمف ُمـ اظمتالف ذم اعمْم٤مُملم وشمٜمّقع ذم اعمٕم٤مين 

طمد وسمًٞمط، وهذه احل٘مٞم٘م٦م شمني ذم واعم٘م٤مصد وإهمراض، شمٕمقد يمّٚمٝم٤م إمم ُمٕمٜمًك وا

أي٤مت يمني٤من اًمروح. شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م اًمقاطمدة اجل٤مري٦م هل اًمتقطمٞمد اًمذي يني ذم مجٞمع 

 آي٤مت اًمٕم٘م٤مئد وآي٤مت إظمالق، وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ.

ويمذا ومٛمـ اًمقاوح سم٠مّن هذه أي٦م اًمنميٗم٦م اؾمتخدُم٧م يمٚمٛم٦م )ُأطمٙمٛم٧م( ًمُتٌلّم سم٠مّن 

                                                 
 .917: 4؛ ضمقاُمع اجل٤مُمع 979: 1جمٛمع اًمٌٞم٤من  (9)

 .417: 7اًمٙم٤مؿمػ  (4)

 .197: 1اًمتحرير واًمتٜمقير  (1)
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ات ُمّمدر واطمد، وأّن اعمراد ُمـ اًمٙمت٤مب ذم هذه أي٦م يمّؾ اعمٕم٤مرف وإطمٙم٤مم اًم٘مرآٟمٞم٦م ذ

هق اًم٘مرآن اًمذي سملم أيديٜم٤م، وأّن هذا اًمٌٞم٤من سمٞم٤من دىمٞمؼ وُم٘مٌقل. وهذا يٕمٜمل )ُأطمٙمٛم٧م( 

وًمٞمس ؾمقاه، وىمد  شايمتًك صمقب اًمٕمرسمٞم٦م»و)وُمّّمٚم٧م( متّثالن صٗمتلم هلذا اًم٘مرآن اًمذي 

 .ضم٤مء هذا اًمٙمالم ذم ؾمٞم٤مق إصم٤ٌمت اًمرأي اًمذي ـمرطمف ؾمامطمتف

َوَمٚ  ﴿أي٦م إظُمرى اًمتل اؾمتِمٝمد هب٤م اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل هل أي٦م اًمنميٗم٦م اًمت٤مًمٞم٦م: 

 َٓ ِهَٔؾ افَُِتِٚب  ٍْ ى ِمـ ُدوِن اهللِ َوَفُِـ َتْهِديَؼ افَِّذي َبْغَ َيَدْيِف َوَت َسَ ٍْ ْرآُن َأن ُي َُ َٚن َهَذا اف ـَ

ٚدَِغَ  ًَ بِّ اف َٛ ؾِِٔف ِمـ رَّ ٤مل اًمٕماّلُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل: إّن هذه أي٦م شمٌلّم (. ىم14)يقٟمس:  ﴾َرْي

سمٙمّؾ ضمالء أّن و)اًمتٗمّمٞمؾ( أُمر قم٤مرض قمغم اًم٘مرآن، إذًا وم٤مًمٙمت٤مب رء، و )اًمتٗمّمٞمؾ( 

 رء آظمر قم٤مرض قمٚمٞمف.

إّن ؾمقرة يقٟمس ُمـ اًمًقر اعمّٙمٞم٦م، ويم٠مهّن٤م ُأٟمزًم٧م قم٘مٞم٥م إٟمٙم٤مر اعمنميملم اًمقطمل 

ل ومردَّ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ سمٌٞم٤من أّن وشمًٛمٞمتٝمؿ اًم٘مرآن سم٤مًمًحر. ‘ اًمٜم٤مزل قمغم اًمٜمٌَّ

اًم٘مرآن يمت٤مب ؾماموي ٟم٤مزل سمٕمٚمٛمف شمٕم٤ممم، وأّن اًمذي يتْمّٛمٜمف ُمـ ُمٕم٤مرف اًمتقطمٞمد مم٤ّم شمدّل 

ْرآُن َأن ﴿قمٚمٞمف آي٤مت اًمًامء وإرض ... وذًمؽ ىمقل اهلل قمّز وضمؾ:  َُ َٚن َهَذا اف ـَ َوَمٚ 

َسَى ِمـ ُدوِن اهللِ َوَفُِـ َتْهِديَؼ افَِّذي بَ  ٍْ بِّ ُي َٛ ؾِِٔف ِمـ رَّ َٓ َرْي ِهَٔؾ افَُِتِٚب  ٍْ ْغَ َيَدْيِف َوَت

ٚدَِغَ  ًَ . إذًا اًمٙمالم يدور طمقل اًم٘مرآن، وهق اًمٙمت٤مب اًمذي ٟمزل، ودظمؾ اعمنميمقن ذم ﴾اف

ُمقاضمٝم٦م ُمٕمف، وُم٤م ضم٤مء ومٞمف ُمـ ردٍّ إهللٍّ قمغم أىم٤مويٚمٝمؿ وفمٜمقهنؿ. وأنَّ هذا اًم٘مرآن يّتًؿ 

 سم٤معمزاي٤م اًمت٤مًمٞم٦م:

 ف ُمّمّدق عم٤م ضم٤مء ُمـ ىمٌٚمف.ـ إٟمّ  9

 ـ شمٗمّمٞمؾ اًمٙمت٤مب. 4

 ـ ٓ ري٥م ومٞمف. 1

 ـ إّٟمف ُمـ رب اًمٕم٤معملم. 7

وإّٟمام يّمّح اؾمتدٓل اًمٕماّلُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل& هبذه أي٦م ومٞمام ًمق يم٤من ُمراده ُمـ 
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ٌّس سمثقب اًمٕمرسمٞم٦م، وإّٓ ومام شم٠مصمػم اًمتٗمّمٞمؾ اًمٕم٤مرض قمغم  )اًمٙمت٤مب( اًم٘مرآن اًمذي مل يتٚم

اًمٙمت٤مب واًمتٗمّمٞمؾ سمٛمٕمزل قمـ أظمر، ذم إصم٤ٌمت رأي ؾمامطمتف؟  اًمٙمت٤مب، ويمقن يمّؾ ُمـ

اًمنمائع »وُمع يمّؾ ذًمؽ ومٜمحـ ٟمٕمٚمؿ سم٠منَّ اعمراد ُمـ اًمٙمت٤مب هٜم٤م ًمٞمس اًم٘مرآن، وإّٟمام اعمراد 

 .شاًمٙمت٥م اًمًاموي٦م»، أو شوُم٤م ُأوضم٥م قمغم اإلٟم٤ًمن

وقمغم هذا إؾم٤مس، ًمٞمس هٜم٤مك أي٦م صٚم٦م سملم هذه أي٦م وسملم ُم٤م ذيمره اًمٕماّلُم٦م 

( ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة. وأي٦م شمرُمل إمم إصم٤ٌمت 911اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم شمقوٞمح شمٗمًػم أي٦م )

وطمٞم٤مٟمٞم٦م اًم٘مرآن وشم٠ميمٞمد طم٘مٞم٘م٦م أّن هذا اًمٙمت٤مب اُمتداد ًمٚمٙمت٥م اًمًاموي٦م وشمٕم٤مًمٞمٛمف، وآي٤مشمف 

شمٗمّمٞمؾ، وذح، عمٕم٤مرف اًمٙمت٥م اًم٤ًمسم٘م٦م؛ يمام أيّمد اًمٕماّلُم٦م صقاب هذا اعمٕمٜمك قمٜمد 

 ة يقٟمس، وًمٙمٜمف مل ُينم إمم اعمٕمٜمك اًمذي اؾمتٜمد إًمٞمف.شمٗمًػمه أي٦م ٟمٗمًٝم٤م ذم ؾمقر

وُمـ أي٤مت إظُمر اًمتل اؾمتٜمد إًمٞمٝم٤م اًمٕماّلُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل إلصم٤ٌمت وضمٝم٦م ٟمٔمره، هل 

ِريٌؿ ﴿( ُمـ ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م: 11ـ  44أي٤مت ) ـَ ْرآٌن  َُ ُف َف َّٕ ُْقٍن  *إِ ُْ ُف  *يِف ـَِتٍٚب مَّ ًُّ َّ َّٓ َي

ُرونَ  َّٓ َّٓ ادَُى شمث٧ٌم أّن ًمٚم٘مرآن ُمٙم٤مٟم٦م ُأظمرى ُيٕمؼّم قمٜمٝم٤م سمـ )اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن(، وٓ  اًمتل﴾ إِ

ف إٓ اعمٓمّٝمرون. و)اًمتٜمزيؾ( ُمرطمٚم٦م ُأظمرى ضم٤مءت ذم أقم٘م٤مهب٤م. وىمٌؾ اًمتٜمزيؾ يم٤مٟم٧م  ًّ يٛم

هذه اعمٙم٤مٟم٦م قم٤مًمٞم٦م سمٕمٞمدة قمـ ُمتٜم٤مول أيدي إهمٞم٤مر، إمم أن هٌط ذم ُمرطمٚم٦م اًمتٜمزيؾ 

                                                 
شمٗمّمٞمؾ »ٙمت٤مب( ذم مجٚم٦م إّن ُم٤م ذيمرٟم٤مه هٜم٤م هق قم٤ٌمرة قمـ آراء اعمٗمّنيـ ذم شمٌٞملم اعمراد ُمـ )اًم (9)

، ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من؛ ش‘اعمراد شمٗمّمٞمؾ اًمٗمرائض اًمتل ُأوضم٧ٌم قمغم ُأُم٦م حمّٛمد». ىم٤مل اًمٓمؼمي: شاًمٙمت٤مب

؛ اًمٌحر اعمحٞمط 171: 4. وراضمع أيْم٤ًم: اًمقؾمٞمط 144: 1وهٙمذا رأي اًمِمٞمخ اًمٓمقد&، اًمتٌٞم٤من 

٤م اؾمؿ ضمٜمس، سمٛمٕمٜمك هٜم شاًمٙمت٤مب». وًمٙمـ هٜم٤مك ُمٗمنون وظم٤مّص٦م ُمـ اعمت٠مظّمريـ ىم٤مًمقا سم٠مّن 14: 1

أّن اًم٘مرآن شمٗمّمٞمؾ وذح وسمٞم٤من ًمٚمٙمت٥م اًمًاموي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، وشمّمديؼ وشمٌٞملم هل٤م. ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م 

، واعمراد سم٤مًمٙمت٤مب سمدًٓم٦م ُمـ اًمًٞم٤مق ضمٜمس ششمّمديؼ»قمٓمػ قمغم  ششمٗمّمٞمؾ اًمٙمت٤مب»اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل: 

ع أيْم٤ًم: ومتح ؛ وراضم17: 91اًمٙمت٤مب اًمًاموي اًمٜم٤مزل ُمـ قمٜمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمغم أٟمٌٞم٤مئف، اعمٞمزان 

؛ شمٗمًػم 911: 99؛ اًمتحرير واًمتٜمقير 9411: 1؛ ذم فمالل اًم٘مرآن 111: 99؛ اعمٜم٤مر 111: 4اًم٘مدير 

 .411: 1ٟمٛمقٟمف )اًمتٗمًػم إُمثؾ( 
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 وايمتًك صمقب اًمٕمرسمٞم٦م.

 ّن هٜم٤مًمؽ ؿمّؽ ذم اٟمٓم٤ٌمق هذه أي٦م قمغم اعمٕمٜمك اعمزقمقم قمغم إىمؾ.وًمٙمٜمّٜم٤م ٟمٕمت٘مد أ

وم٤مهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ ُي٘مًؿ وي١ميّمد ذًمؽ اًم٘مًؿ؛ ًمٞم٘مقل سم٠مّن )اًم٘مرآن( يمت٤مب يمريؿ. وهٙمذا 

ومٝمق قَمزَّ َوضَمؾَّ يّمػ اًم٘مرآن ذم هذه أي٤مت سم٠مّٟمف يّتّمػ سمٛمزاي٤م ظم٤مّص٦م. وم٘مد ضم٤مءت 

شمتّمػ سم٤مًمٍماُم٦م واحلزم. وشمتحّدث قمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م حتٛمؾ ذم سمدايتٝم٤م هلج٦م 

اًمٙمؼمى واًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر، صُمؿَّ شمٌلّم اًم٘مدرة اإلهلٞم٦م ًمتٌٓمؾ دقم٤موى اعمنميملم اعمٜمٙمريـ 

ًمتقطمٞمد اهلل ورسمقسمّٞمتف وإًمقهٞمّتف وًمٚمٌٕم٨م واجلزاء. وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أّن ه١مٓء اعمنميملم ٓ 

سمٙمت٤مب اهلل، وٓ يٕمتؼمون اًم٘مرآن يًتًٞمٖمقن يمّؾ هذه اًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمًاموي٦م؛ ٕهّنؿ ٓ ي١مُمٜمقن 

وطمٞم٤ًم ٟم٤مزًٓ ُمـ اًمًامء، سمؾ ئمٜمقن أّٟمف ُمـ قمٜمد اًمرؾمقل. وسمٕمد احلدي٨م قمـ اًمتقطمٞمد 

واًمٌٕم٨م، أىمًؿ اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم إيامٟم٤ًم ُمٖمٚمٔم٦م سم٠مّن ُم٤م شمٜمٙمروٟمف وٓ شم٘مّرون سم٠مّٟمف وطمل ٟم٤مزل ُمـ 

 اًمًامء، يتّمػ سمام يكم:

 ًمٞمؿ يمريٛم٦م ىمّٞمٛم٦م ًمًٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.ـ إّٟمف ىمرآن يمريؿ زاظمر سم٤معمٜم٤مومع، وومٞمف شمٕم٤م 9

ـ إّن هلذا اًمٙمت٤مب ضمذور متتّد ذم )اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن(، وهق اًمٚمقح اعمحٗمقظ. ويٌدو  4

ٌٔد ﴿( ُمـ ؾمقرة اًمؼموج: 44ـ  49أّن هذا أي٦م شمتامؿمك ُمع ؾمٞم٤مق أيتلم ) ِ َبْؾ ُهَق ُؿْرآٌن َّمَّ

قظ * ٍُ ْ سمّم٤مر وإومٝم٤مم وقمـ دائرة إدراك ، أي إّٟمف يمت٤مب حمجقب قمـ إ﴾يِف َفْقٍح حمَّ

اإلٟم٤ًمن، أي ٓ شمتقمهقا سم٠مّن هذه اعمٕم٤مرف ُمٜم٘مٓمٕم٦م إُصقل وًمٞم٧ًم ذات ضمذور، سمؾ 

متتد ضمذور هذا اًم٘مرآن إمم اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن، وهذه اًمتٕم٤مًمٞمؿ ُمًت٘م٤مة ُمـ اًمٕمٚمؿ اإلهلل 

 اعمٓمٚمؼ. وهذا يٕمٜمل سم٠مّٟمف حمٗمقظ وُمّم٤من ُمـ اخلٓم٠م وُم٤م إمم ذًمؽ.

كمٌّ ويمريؿ وُمًت٘مك ُمـ اًمٕمٚمؿ اإلهلل ومتتد ضمذوره ذم )اًمٙمت٤مب ـ هذا اًم٘مرآن قم1

اعمٙمٜمقن( اًمذي ٓ يٜم٤مًمف وٓ يدرك أقمامىمف إّٓ اعمٓمّٝمرون، أو ٓ يٜمٌٖمل ًمٖمػم اعمٓمّٝمريـ ُمّد 

 أيدهيؿ إًمٞمف وعمًف.

ُرونَ ﴿وصٚم٥م اعمقوقع هٜم٤م هق هؾ  َّٓ َّٓ ادَُى ُف إِ ًُّ َّ وصػ ًمٚم٘مرآن أم ًمٚمٙمت٤مب  ﴾َّٓ َي
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ًمٔم٤مهر أّٟمف وصػ ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ. وم٘مد ٟم٘مؾ اًمٕماّلُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل يمال اًمرأيلم اعمٙمٜمقن؟ وا

 ىم٤مئاًل:

 أـ وصػ ًمٚمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن.

 ب ـ وصػ صم٤مًم٨م ًمٚم٘مرآن.

همػم أّٟمف مل يٕملّم صقاب أطمدمه٤م، وإّٟمام ايمتٗمك سمذيمر هذيـ اًمرأيلم ومح٥ًم، ظمالوم٤ًم 

و)اعمس( قمغم  عمقوع آؾمتِمٝم٤مد طمٞم٨م أيّمد سمِمٙمؾ ىم٤مـمع أّٟمف وصػ ًمٚمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن.

ُمٕمٜمٞملم: اًمٚمٛمس اًمٔم٤مهري، واًمٕمٚمؿ واإلدراك. وهٙمذا وم٤مٔي٦م شمٔمٝمر ُمـ ضمٝم٦م أّن قمٚمقُمف ٓ 

شُمٜم٤مل، وطم٘م٤مئ٘مف ٓ شمدرك، وهمقره ٓ يًؼمه إّٓ اعمٓمّٝمرون، وشمدقمق ُمـ ضمٝم٦م ُأظمرى إمم أن 

 .ٓ يٛمًف همػم اعمٓمّٝمريـ

ل. وىمد ورد اعمٕمٜمك اًمث٤مين وذم احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اجلٛمٚم٦م إظم٤ٌمري٦م ذم ُم٘م٤مم إوم٤مدة ُمٕمٜمك إٟمِم٤مئ

ف ...( وصػ ذم اًمرواي٤مت أيْم٤مً  ًّ ، ويٗمٞمد هذا اًمٜمقع ُمـ اًمرواي٤مت أّن مجٚم٦م )ٓ يٛم

 ًمٚم٘مرآن وًمٞمس ًمٚمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن.

ـ إّٟمف ىمرآن يمريؿ شمٜمٌثؼ ضمذوره ُمـ اًمٕمٚمؿ اإلهلل وٓ يدرك طم٘م٤مئ٘مف إّٓ اعمٓمّٝمرون.  7

تف يمّؾ اًمٕم٤معملم، ومٝمق رسّمٙمؿ أيْم٤ًم. وهق يمت٤مب ُمٜمزل ُمـ رّب اًمٕم٤معملم اًمذي وؾمٕم٧م رسمقسمٞمّ 

وهذا ُم٤م يقضم٥م قمٚمٞمٙمؿ اإلىمرار سمح٘م٤مئؼ يمت٤مسمف واإليامن سمف، وقمدم اًمتٛمّرد قمٚمٞمف وقمّمٞم٤من 

 أواُمره، وُم٤م إمم ذًمؽ.

 وظمالص٦م اًم٘مقل هل: 

ف ...( ًمٞم٧ًم وصٗم٤ًم ًمٚمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن ًمتٙمقن ذات دًٓم٦م قمغم أّوًٓ:  ًّ مجٚم٦م )ٓ يٛم

 ... . اعمٙم٤مٟم٦م واعمقىمع، وأّٟمف ٓ ُيٜم٤مل

                                                 
 .914: 41اعمٞمزان  (9)

 .444: 1؛ اًمؼمه٤من 179: 9؛ جمٛمع اًمٌٞم٤من 944: 9اًمتٝمذي٥م  (4)
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 :ًٚ قمغم ومرض أّن إُمر يمذًمؽ، ومٛمـ أيـ يم٤مٟم٧م ُمرطمٚم٦م اإلٟمزال شمٚمؽ، وُمـ سمٕمده٤م ثٕٚٔ

 ضم٤مءت ُمرطمٚم٦م اًمتٜمزيؾ؟ وُم٤م هق إؾم٤مس اًمذي يًتٜمد إًمٞمف هذا آؾمتخدام ًمٚمٙمٚمامت؟

اشّمْمح مم٤ّم ذيمرٟم٤مه إمم أن سم٠مّن ُم٤م اؾمتدّل سمف اًمٕماّلُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل قمغم وضمقد اظمتالف 

)اًمتٜمزيؾ( همػم صم٤مسم٧م، وُم٤م ُمـ دًمٞمؾ ُم٘مٜمع قمٚمٞمف. وهٙمذا يٌدوا أّن سملم يمٚمٛمتل )اإلٟمزال( و

يمالُمف اًمٜمٝم٤مئل ٓ يًتٜمد إمم دًمٞمؾ طملم ي٘مقل سم٠مّن هٜم٤مك ُمـ حيٛمٚمقن ٟمٔمرة طمًّٞم٦م ودمرسمٞم٦م 

 وٓ يدريمقن ُم٤م وراء اًمٓمٌٞمٕم٦م قمغم ٟمحق صحٞمح و ... . 

اعمقوقع ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م حمّٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل، سمٕمد أن ـمرح اًمٕم٘مدة اعمقضمقدة ذم هذا 

قمغم سم٤ًمط اًمٌح٨م، واؾمتٕمرض آراء اًمٕمٚمامء واعمٗمّنيـ، وُمٜمٝم٤م رأي اًمٕماّلُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل 

واًمقاىمع أّن اًمٔم٤مهر »اًمذي جل٠م إمم اًم٘مقل سمقضمقد ٟمزوًملم ًمٚم٘مرآن، قمٜمد سمٞم٤مٟمف هلذا اعمقوقع: 

ُمـ اًم٘مرآن هق أّن إٟمزاًمف يم٤من ذم ًمٞمٚم٦م ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من، وٓ ٟمجد هٜم٤مك ومرىم٤ًم سملم أي٤مت 

شمتحّدث قمـ إٟمزال اًم٘مرآن ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر أو ذم ؿمٝمر رُمْم٤من، وسملم أي٤مت اًمتل اًمتل 

 .ششمتحّدث قمـ إٟمزاًمف قمغم ُمٙم٨م أو شمدرجيٞم٤مً 

وٓ ٟمًتٓمٞمع أن »صُمؿَّ يمت٥م، ُمِمػمًا إمم اًمٙمالم إظمػم ًمٚمٕماّلُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل&، ُم٤م يكم: 

أن ٟمٗمّن اًم٘مرآن ٟمحٛمؾ اًم٘مرآن قمغم ُمٕمٜمًك هم٤مُمض ظمٗمل ذم قمٚمؿ اهلل، ٓ ُمـ ضمٝم٦م أّٟمٜم٤م ٟمريد 

شمٗمًػمًا طمًٞم٤ًم ُم٤مدي٤ًم يمام يٗمٕمؾ احلًٞمقن، سمؾ ُمـ ضمٝم٦م أّٟمف ٓ دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ومٞمام طم٤مول 

سمٕمض اعمٗمّنيـ أن ي٘مٞمؿ اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف، مم٤ّم ٓ جم٤مل ًمٚمخقض ذم اًمٜم٘م٤مش ومٞمف؛ ّٕٟمٜم٤م ٓ ٟمجد 

 ومٞمف يمٌػم وم٤مئدة ... وقمغم وقء ذًمؽ، وم٢مّن هذا اًمٔمٝمقر اًم٘مرآين اًمٌلّم جيٕمٚمٜم٤م ٓ ٟمثؼ

سم٤مًمرواي٤مت اًمتل شمقىّم٧م اًمٌٕمث٦م ذم رضم٥م وًمذًمؽ ومٛمـ اعمٛمٙمـ أن يٙمقن اعمراد ُمـ اإلٟمزال 

 .شهق أّول اإلٟمزال، واًمٔم٤مهر أّن هذا اعم٘مدار يم٤مف ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمتٗمًػمي ُمـ اًم٘مْمٞم٦م

                                                 
٨م أّن ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م شمٙمٛمـ ذم أّن ضورة . يمام أذٟم٤م ذم سمداي٦م اًمٌح44 :7 ُمـ وطمل اًم٘مرآن (9)

. ‘شم٤مريخ اإلؾمالم ويمٞمٗمٞم٦م ٟمزول أي٤مت اإلهلٞم٦م شم٘متيض أن شمٙمقن ىمد ٟمزًم٧م سمٛمقايم٦ٌم دقمقة اًمرؾمقل
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 ْعسٜات أخس يف اإلْصاٍ ٚايتٓصٌٜ 

اًمٜمزول( سمٕمد أن ذح اعمٗمّن اجلٚمٞمؾ اًمِمٞمخ طمًـ اعمّمٓمٗمقي اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٙمٚمٛم٦م )

ذم وقء ُم٤م ورد ذم اًم٘مقاُمٞمس اًمٖمقي٦م، وقمغم أؾم٤مس ُأؾمٚمقسمف ذم سمح٨م ُمٕم٤مين اًمٙمٚمامت، سَملّمَ 

اعمٕمٜمك إؾم٤مد هلذه اًمٙمٚمٛم٦م، وقمرض آظمتالف سملم يمٚمٛمتل )اإلٟمزال( و)اًمتٜمزيؾ( ذم 

وقء أي٤مت اًمتل اؾمتخدُم٧م ومٞمٝم٤م هذه اًمٙمٚمامت، وأدرج ُمندًا سمتٚمؽ أي٤مت، ويمت٥م 

ُهَق افَِّذَي ﴿هلٌقط اًمذي يالطمظ ومٞمف ضمٝم٦م صدور اًمٗمٕمؾ ُمـ اًمٗم٤مقمؾ: ُم٤م يكم: اإلٟمزال: ا

َْٔؽ افَُِتَٚب  َِ ْ َتَرْوَهٚ﴿، ﴾َإَٔزَل َظ َّْ  ...﴾َوَإَٔزَل ُجُْقدًا 

وأُم٤م اًمتٜمزيؾ: ومٝمق اهلٌقط اًمذي يالطمظ ومٞمف ضمٝم٦م اًمقىمقع، ومٞمٙمقن اًمٜمٔمر إمم اًمٗمٕمؾ ُمـ 

َل افَُِتَٚب بِٚحَلؼِّ ﴿ضمٝم٦م اًمقىمقع وشمٕمّٚم٘مف سم٤معمٗمٕمقل واعمتٕمّٚمؼ، يمام ذم:   ،﴾َٕزَّ

ٌِْدهِ ﴿و ْرَؿَٚن َظَذ َظ ٍُ َل اف  .﴾َٕزَّ

وًمق يم٤من هذا آظمتالف يّمدق قمغم يمّؾ احل٤مٓت، ومٝمق دىمٞمؼ وُم٘مٌقل، وًمٙمـ إُمر 

غَ ﴿ًمٞمس يمذًمؽ،  ٚحِلِ َل افَُِتَٚب َوُهَق َيَتَقػَّ افهَّ َٕزَّ َِّٔل اهللُ افَِّذي 
(، 991)إقمراف:  ﴾إِنَّ َوفِ

َـّ اهللُ َوَفئِـ﴿ قفُ َُ َٔ ٚ َف ِد َمْقِِتَ ًْ َٔٚ بِِف إَْرَض ِمـ َب َْٖح اَمء َمٚء َؾ ًَّ ـَ اف َل ِم َّٕزَّ ـ  ؿ مَّ ُٓ  ﴾َشٚفَت

                                                                                                                            
٤م َأْٟمَزًْمٜم٤مُه ذِم ًَمْٞمَٚم٦ِم اًْمَ٘مْدرِ } :ُمثؾ أي٦م ،همػم أّن فم٤مهر سمٕمض أي٤مت يقطمل سم٠مّن اًم٘مرآن ٟمزل مجٚم٦م  ،{إِٟمَّ

عمِمٙمٚم٦م دومٕم٧م ىمًاًم ُمـ اعمٗمنيـ إمم آٟمًٞم٤مق ٟمحق اًم٘مقل سمقضمقد واطمدة ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر. وهذه ا

وم٤مرق سملم يمٚمٛمتل )اإلٟمزال( و )اًمتٜمـزيؾ(. واًمرواي٤مت اًمتل ُأؿمػم إًمٞمٝم٤م ذم يمالم اًمٕماّلُم٦م حمّٛمد طمًلم 

ومْمؾ اهلل، وقمٚم٘م٧م ذم ذهـ وقمغم أًمًٜم٦م اعمٗمنيـ، اقمتؼمت أىمقآً فمٜمّٞم٦م شمٔمٝمر أّن ٟمزول ؾمقرة اًمٕمٚمؼ 

اًمٌٕمث٦م )يمًقرة اعمّدصمر يمام يرى اًمٌٕمض( يم٤من ذم ًمٞمٚم٦م اًمٌٕمث٦م، واقمتؼم اًمٌٕمض هذه  أو أوائؾ آي٤مت

ٜم٦ّم( )شمٗمًػم يمقصمر  ًُ ؛ ىمرآن ؿمٜم٤مد 711: 9أي٤مت )وردت قمـ ـمريؼ اًمِمٞمٕم٦م أو قمـ ـمريؼ أهؾ اًم

اهل٤مُمش(. هذه إىمقال يمّٚمٝم٤م ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م، وٓ شمقضمد رواي٦م واطمدة داًم٦م قمغم أّن هٜم٤مك آي٦م  911: 9

 ًمٞمٚم٦م اًمٌٕمث٦م أو ص٤مدوم٧م ُمٕمٝم٤م، قمدا ىمقل واطمد ورد ذم اًمتٗمًػم اعمٜمًقب ًمإلُم٤مم احلًـ ٟمزًم٧م ذم

(. وىمد سمحثٜم٤م ٟمزول اًم٘مرآن مجٚم٦م واطمدة أو ٟمجقُم٤ًم ذم ُم٘م٤مًم٦م 411: 91)سمح٤مر إٟمقار × اًمٕمًٙمري

 ُأظمرى. وُم٤م أوردٟم٤مه هٜم٤م جمّرد إؿم٤مرة دقم٤مٟم٤م إًمٞمٝم٤م سمح٨م ُمقوقع )اًمتٜمـزيؾ(.
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ل( ُمـ همػم أن 11)اًمٕمٜمٙمٌقت:  (. وهٜم٤مك آي٤مت ذيٗم٦م ُأظمرى اؾمُتخدُم٧م ومٞمٝم٤م يمٚمٛم٦م )َٟمزَّ

 شُمالطمظ ومٞمٝم٤م ضمٝم٦م اًمقىمقع واًمتٕمّٚمؼ سم٤معمٗمٕمقل.

ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ُمذه٤ًٌم آظمر، وم٘م٤مًمقا: سم٠مّن هٜم٤مك ُمٕمٜمًك وذه٥م سمٕمض اًمٕمٚمامء واًم٤ٌمطمثلم 

ُيٛمٙمـ شمٓمٌٞم٘مف قمغم مجٞمع أي٤مت ُمـ همػم اؾمتثٜم٤مء، وهق: إنَّ اًمقضمف أظمر ًمٚمٗم٤مرق سملم 

ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم وهق ُم٤م يٌدو أيمثر ووقطم٤ًم هق أّن اإلٟمزال يدّل قمغم صٞمٖم٦م اًمتٕمّدي وم٘مط، 

اًمٜمزول ٟمجقُم٤ًم، وًمٞمس ومٞمف دًٓم٦م قمغم  وٓ حيٛمؾ سملم صمٜم٤مي٤مه ُمٗمٝمقم اًمٜمزول مجٚم٦م واطمدة أو

اًمقطمدة أو اًمٙمثرة وًمذًمؽ ومٝمق يتامؿمك ُمع اًمقطمدة واًمٙمثرة وُمع اًمٜمزول ٟمجقُم٤ًم أو مجٚم٦م 

واطمدة، وًمٙمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم يمٚمٛم٦م اًمتٜمزيؾ، ومٌام أهّن٤م ضم٤مءت قمغم صٞمٖم٦م اًمتٗمٕمٞمؾ وم٘مد ًمقطمظ 

ذه اًمٙمثرة ُمـ ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمٙمثرة )وًمٞمس ُمٕمٜمك اًمتدّرج واًمٜمزول ٟمجقُم٤ًم(. وىمد شم٠ميت ه

ٟم٤مطمٞم٦م اًمٗمٕمؾ شم٤مرة، ُمثؾ: )ـمّقوم٧م اًمٙمٕم٦ٌم( أي ـمٗم٧م اًمٙمٕم٦ٌم ُمرارًا، وشم٠ميت شم٤مرة ُأظمرى ُمـ 

ٟم٤مطمٞم٦م اًمٗم٤مقمؾ يم٘مقهلؿ: )ُمّقشم٧م أسم٤مل( وشم٠ميت شم٤مرة صم٤مًمث٦م ومٞمام خيّص اعمٗمٕمقل، ُمثؾ: )هَمٚمَّ٘م٧م 

ت٤ٌمر إسمقاب( أي أهمٚم٘م٧م أسمقاسم٤ًم يمثػمة. سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜمزول اًم٘مرآن، يٛمٙمـ أن شم١مظمذ سمٜمٔمر آقم

اًمٙمثرة ُمـ طمٞم٨م شمٕمّدد ُمراشم٥م اًمٜمزول )ٟمقع اًمٙمثرة ذم اًمٗمٕمؾ(؛ ّٕٟمف يمام ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة 

هٜم٤مك سَمقن ؿم٤مؾمع سملم اعمرشم٦ٌم احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚم٘مرآن )ُمرشم٦ٌم ُمـ قمٚمؿ اهلل( وسملم ُمرشم٦ٌم إًمٗم٤مظ 

واعمٗم٤مهٞمؿ. وذم وقء ذًمؽ يّمح اؾمتخدام يمٚمٛم٦م اًمتٜمزيؾ ًمٜمزول آي٦م أو ُمقوقع، ويّمح 

 .ٜمزول جمٛمقع اًم٘مرآن طمّتك سمّمٗمتف وطمدة اقمت٤ٌمري٦م أو طم٘مٞم٘مٞم٦ماؾمتخداُمٝم٤م أيْم٤ًم ًم

 وهٜم٤م يٜمٌٖمل أن ٟمْمٞمػ إمم ذًمؽ ُم٤م يكم:

هذا آظمتالف ي٘مؿ قمغم اًم٘مقل سمقضمقد سَمْقٍن ؿم٤مؾمع سملم اعمرشم٦ٌم احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚم٘مرآن أّوًٓ: 

)ُمرشم٦ٌم ُمـ قمٚمؿ اهلل( وُمرشم٦ٌم إًمٗم٤مظ واعمٗم٤مهٞمؿ إمم احلّد اًمذي يّمدق قمٚمٞمٝم٤م قمٜمقان 

 ة(. وهذا أُمر سمٕمٞمد ضمّدًا.)اًمٙمثر

                                                 
 .71: 9ىمرآن ؿمٜم٤مد  (9)
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 :ًٚ ذم أي٤مت اًمتل اؾمتخدُم٧م ومٞمٝم٤م هذه اًمّمٞمٖم٦م وضم٤مءت يمٜم٘مؾ أىمقال أظمريـ، ثٕٚٔ

جي٥م أن ٟمٕمٚمؿ سم٠مهّنؿ يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون أيْم٤ًم سمقضمقد هذا اًمٗم٤مرق اًمِم٤مؾمع سملم شمٚمؽ اعمرشم٦ٌم 

َ ﴿احل٘مٞم٘مٞم٦م وُمرشم٦ٌم إًمٗم٤مظ واعمٗم٤مهٞمؿ، سمحٞم٨م اؾمتخدُمقا شمٚمؽ اًمّمٞمغ:  ٚ افَِّذي َوَؿُٚفقْا َيٚ َأهيُّ

ََّٕؽ دََْجُْقنٌ  ُر إِ ـْ ِْٔف افذِّ َِ َل َظ ْرآُن ﴿(، 1)احلجر:  ﴾ُٕزِّ َُ ِْٔف اف َِ َل َظ ُٕزِّ  َٓ ُروا َفْق ٍَ ـَ ـَ  َوَؿَٚل افَِّذي

ًٜ َواِحَدةً  َِ ْرَيتَْغِ ﴿(، 14)اًمٗمرىم٤من:  ﴾َُجْ ََ ـَ اف ْرآُن َظَذ َرُجٍؾ مِّ َُ َل َهَذا اف ُٕزِّ  َٓ َوَؿُٚفقا َفْق

 (.19)اًمزظمرف:  ﴾َظئِؿٍ 

شمٔمٝمر ُمثؾ هذه اعمقارد إظُمر اًمتل اؾمُتخدُم٧م ومٞمٝم٤م هذه اًمّمٞمٖم٦م )وًمٞمس أي٤مت 

اًمنميٗم٦م اًمتل ٓ ُيٛمٙمـ أن شم١مظمذ ومٞمٝم٤م اًمٙمثرة سمٜمٔمر آقمت٤ٌمر(، ويم٠مّن ُمـ مجٚم٦م ُمٕم٤مين صٞمٖم٦م 

اًمتٗمٕمٞمؾ، وظم٤مّص٦م يمٚمٛم٦م )اًمتٜمزيؾ(، اًمدًٓم٦م قمغم اًمٙمثرة، همػم أّن هذا اعمٕمٜمك همػم قم٤مم وٓ 

 ؾ، وهذا آظمتالف همػم صم٤مسم٧م.ؿم٤مُم

 

  ٚقؿ١ أخري٠

أن وسمٕمد أن ذيمرٟم٤م أراء اعمختٚمٗم٦م طمقل اًمٗم٤مرق سملم يمٚمٛمتل )اإلٟمزال( و )اًمتٜمزيؾ( 

وسمّٞمٜم٤م هت٤مومتٝم٤م، ُيٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مّن ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم ٓ وم٤مرق سمٞمٜمٝمام ذم آؾمتخدام اًم٘مرآين، يمام 

ي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ومٝمذا اًمٗم٤مرق ٓ أووحٜم٤م ذًمؽ آٟمٗم٤ًم ٟم٘ماًل قمـ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م. وُمـ طمٞم٨م أ

وضمقد ًمف أؾم٤مؾم٤ًم، يمام أؾمٚمٗمٜم٤م اًم٘مقل، سمؾ ُيٛمٙمـ اًم٘مقل إّن أي٤مت حتٛمؾ دًٓم٦م واوح٦م قمغم 

أّن يمٚمٛمتل )اإلٟمزال( و )اًمتٜمزيؾ( قم٤ٌمرة قمـ صٞمٖم٦م ُمتٕمدي٦م ًمٙمٚمٛم٦م اًمٜمزول، ومه٤م ُمؽمادومت٤من 

ًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمد ذم ُمٕمٜم٤ممه٤م شم٘مري٤ًٌم ويّمّح اؾمتخدام يمّؾ واطمدة ُمٜمٝمام سمدل إظُمرى. وم٤م

﴿َوَؿُٚفقْا ُيٕمؼم قمـ ُمقوقع ُمٕملّم سمٙمٚمٛم٦م )اإلٟمزال( شم٤مرة، أو سمٙمٚمٛم٦م )اًمتٜمزيؾ( شم٤مرة ُأظمرى: 

بِّفِ  ـ رَّ ٌٜ مِّ ِْٔف آَي َِ َل َظ ُٕزِّ  َٓ بِّفِ ﴿(، 14)إٟمٕم٤مم:  ﴾َفْق ـ رَّ ٌٜ مِّ ِْٔف آَي َِ َٓ ُإِٔزَل َظ قُفقَن َفْق َُ  ﴾َوَي

 (.41)يقٟمس: 

ي٘مرأ دقم٤مًء ذم ظمتؿ اًم٘مرآن، ويًتخدم × ديـ وزيـ اًمٕم٤مسمديـيم٤من اإلُم٤مم ؾمّٞمد اًم٤ًمضم
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ووطمٞم٤ًم أٟمزًمتف قمغم ٟمٌٞمّؽ حمّٛمد »ومٞمف يمٚمٛمتل )اإلٟمزال( و )اًمتٜمزيؾ( سمٛمٕمٜمًك واطمد: 

. وًمذًمؽ ومٜمحـ ٟمرى صقاب آراء اعمٗمّنيـ اًمذيـ ىم٤مًمقا ذم شصٚمقاشمؽ قمٚمٞمف وآًمف شمٜمزيالً 

تدسّمر ذم ُمٕم٤مين اًمٙمٚمامت ويمٞمٗمٞم٦م وقء ُم٤م ومٝمٛمقه ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمنميٗم٦م وسمٕمد اًم

 اؾمتخداُمٝم٤م، أّن ًمٙمٚمٛمتل )اإلٟمزال( و )اًمتٜمزيؾ( ُمٕمٜمًك واطمدًا.

ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ؾمقرة آل قمٛمران ضم٤مء اًمتٕمٌػم قمـ ٟمزول اًم٘مرآن 

َل(، وقَمؼمَّ قمـ ٟمزول اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ سمٙمٚمٛم٦م )أٟمزل(، وهذا ُم٤م دومع سمٕمض  سمٙمٚمٛم٦م )َٟمزَّ

إمم اًمٔمـ سم٠مّن هذا آظمتالف ذم اًمتٕمٌػم ُيٕمزى إمم أّن اًم٘مرآن ٟمزل ُمٜمّجاًم، وٟمزل اعمٗمّنيـ 

. وىمد يمت٥م أسمق طمّٞم٤من إٟمدًمز إدي٥م واعمٗمّن اًمٙمت٤مسم٤من )اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ( مجٚم٦م

اعمٕمروف ذم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ، ذم ٟم٘مد هذا اًمرأي: إّن اًمتٕمدي٦م سم٤مًمتْمٕمٞمػ ٓ شمدّل قمغم اًمتٙمثػم 

 د ضم٤مء ذم اًم٘مرآن )َٟمَزل( و )أٟمَزل( سمٛمٕمٜمك واطمد.وٓ اًمتٜمجٞمؿ، وىم

ووىمع ذم اًمٙمِّم٤مف هٜم٤م وذم ُمقاوع ُمتٕمّددة »ويمت٥م اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر: 

ل( يدّل قمغم اًمتٜمجٞمؿ، وأن )أٟمزل( يدل قمغم أّن اًمٙمت٤مسملم ُأٟمزٓ مجٚم٦م واطمدة.  أن ىم٤مل: )َٟمزَّ

قمك ًمٚمٗمٕمؾ اعمْم ل( وهذا ٓ قمالىم٦م ًمف سمٛمٕمٜمك اًمت٘مقي٦م اعُمدَّ ٤مقمػ، إّٓ أّن يٕمٜمل أّن )ٟمزَّ

 .شُمًتٕمٛمؾ ذم ٓزم اًمتٙمثػم، وهق اًمتقزيع، ورّده أو طمّٞم٤من إٟمدًمز وسملّم وهٜمف

ل وأٟمزل سمٛمٕمٜمًك واطمد، واًمتٕمٌػم سمٙمٚمٞمٝمام »ويمت٥م اًمًّٞمد قمٌداحلًلم ـمّٞم٥م&:  ٟمزَّ

 .شضم٤مئز

ٚمٙمقيت، وقمغم هذا وم٤مًمتٜمزيؾ يدّل قمغم ٟمزول آي٤مت اهلل ُمـ ُمقوع رومٞمع وُمـ ُم٘م٤مٍم ُم

وهذا ٓ خيتٚمػ قمـ اإلٟمزال اًمذي يدّل قمغم هذا اعمٕمٜمك ٟمٗمًف، ويمام ذيمرٟم٤م ذم سمداي٦م اًمٌح٨م 

                                                 
 اًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدي٦م، اًمدقم٤مء اًمث٤مين وإرسمٕمقن. (9)

 .91: 1اًمٌحر اعمحٞمط  (4)

 .971: 1اًمتحرير واًمتٜمقير  (1)

 .914: 1أـمٞم٥م اًمٌٞم٤من  (7)
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أّن هٜم٤مك ُمقارد ُمتٕمّددة ذم اًم٘مرآن وردت ومٞمٝم٤م يمٚمٛم٦م )اًمتٜمزيؾ( ًمقصػ يمت٤مب اهلل، وىمد 

( 71اقمتؼم اًمٕمٚمامء مخ٦ًم ُمٜمٝم٤م اؾماًم ًمٚم٘مرآن أو وصٗم٤ًم ُم٤ٌمذًا ًمف. وأطمد هذه اعمقارد أي٦م )

ْقُل ﴿ؾمقرة احل٤مىّم٦م، طمٞم٨م ىم٤مل اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ سمٕمد اًم٘مًؿ سمٙمّؾ ُم٤م يٌٍمه اًمٜم٤مس: ُمـ  ََ ُف َف َّٕ إِ

ِريٍؿ  ـَ ِمُْقَن  *َرُشقٍل  ْٗ ْقِل َصِٚظٍر َؿِِٔاَلً َمٚ ُت ََ ُروَن  *َوَمٚ ُهَق بِ َـّ ـٍ َؿِِٔاَلً َمٚ َتَذ ِٚه ـَ ْقِل  ََ َٓ بِ  *َو

ٚدَِغَ  ًَ بِّ اف ـ رَّ  .﴾َتِْزيٌؾ مِّ

)احل٤مىّم٦م( هلج٦م هتقيؾ وشمٜمٌٞمف وشمققمٞم٦م. وهل شمٌدأ سم٠مطمد أؾمامء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. وهل  حتٛمؾ

رُمز وشمٕمٌػم واوح ًمتٛمرد ىمقم صمٛمقد قمغم احلؼ وشمٙمذيٌٝمؿ ًمٜمٌّٞمٝمؿ واًمٜمٝم٤مي٦م اعمٝمٚمٙم٦م اًمتل 

اٟمتٝمقا إًمٞمٝم٤م، ويمذًمؽ اًمٕمذاب اًمذي أص٤مب ىمقم قم٤مد. وضمرى وصػ يمّؾ شمٚمؽ إهقال 

شمتحّدث أيْم٤ًم قمـ ُمِمٝمد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وقمرض اًمٜم٤مس  سمٙمٚمامت ُمثػمة شم٘مرع إؾمامع، صُمؿَّ 

ًمٚمح٤ًمب، واؾمتالم يمّؾ ؿمخص صحٞمٗم٦م أقمامًمف وُم٤م ؾُمّجؾ قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وٟمتٞمج٦م ذًمؽ 

ؿ سم٤مٕرض وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م أّن يمّؾ ُم٤م ضمرى  ًَ وُمقىمػ اإلٟم٤ًمن ذم ذًمؽ اًمٞمقم، صُمؿَّ ضم٤مء اًمَ٘م

اًمٕم٤معملم، ًمٕمّؾ  وصٗمف طمؼ، وُم٤م هق سم٘مقل ؿم٤مقمر وٓ يمٝم٤مٟم٦م يم٤مهـ، سمؾ هق شمٜمزيؾ ُمـ رّب 

ٌّف ويتذيّمر ويّمٖمل إمم شمٕم٤مًمٞمؿ اًم٘مرآن وُم٤م ومٞمف ُمـ رؾم٤مًم٦م ُمقىمٔم٦م ًمٚمْمامئر،  اإلٟم٤ًمن يتٜم

 .قم٤ًمه أن يدرك سمٙمّؾ وضمقده طم٘مٞم٘م٦م يمالم اهلل وُم٤م يٜمٓمقي قمٚمٞمف سملم ؾمٓمقره

 

 خالؾ١ ٚاضتٓتاز

 اشّمْمح مم٤ّم ذيمرٟم٤مه طمّتك أن أّن احل٤مٓت اعمتٕمّددة ًمٙمٚمٛم٦م اًمتٜمزيؾ اًمتل وردت ذم

أي٤مت اًمنميٗم٦م )وهل أرسمٕم٦م قمنم ُمقردًا( ضم٤مءت يمقصػ ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ. وٟمحـ ُمـ 

ضمٝم٦م ٟمٕمتؼم يمّؾ هذه اًمٙمٚمامت وصٗم٤ًم ًمٚم٘مرآن وًمٞم٧ًم اؾماًم ًمف، وُمـ ضمٝم٦م ُأظمرى ٓ ٟمرى 

                                                 
ؾمقرة اًمًجدة:  ؾ قمدا ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم هذه اعم٘م٤مًم٦م.اعمقاوع إظُمر اًمتل وردت ومٞمٝم٤م يمٚمٛم٦م اًمتٜمـزي (9)

، وذم يمّؾ 41؛ ؾمقرة اإلٟم٤ًمن: 911اإلهاء:  ؛ ؾمقرة4؛ ؾمقرة هم٤مومر: 9، ؾمقرة اًمزُمر: 94أي٦م 

 هذه اعمقاوع ضم٤مءت يمٚمٛم٦م اًمتٜمـزيؾ سمٛمث٤مسم٦م وصػ ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ.
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أي وم٤مرق سملم اعمقاوع اخلٛم٦ًم اًمتل وردت ومٞمٝم٤م هذه اًمٙمٚمٛم٦م وسملم اعمقاوع إظُمر. 

ي واًم٘مرآين ًمٙمٚمٛم٦م اًمتٜمزيؾ ٓ خيتٚمػ قمـ يمٚمٛم٦م وأظمػمًا اشّمْمح أّن آؾمتخدام اًمٚمٖمق

 اإلٟمزال.

  



 

 

 

 

 

 نٝؿ١ٝ ْصٍٚ ايكسإٓ ايهسِٜ

 دزاض١ قسآ١ْٝ تازخي١ٝ
 

 

 

 َكد١َ

ُمّدة صمالصم٦م ‘ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق يمالم اهلل قمّزوضمّؾ اًمذي أٟمزًمف قمغم رؾمقًمف حمّٛمد

ُمـ قمٜمد اهلل. واؾمتخدام اًم٘مرآن  وقمنميـ ؾمٜم٦م . وىمد شمٙمرر ذم اًم٘مرآن اًم٘مقل سم٠مٟمف ُمٜمزٌل 

إٟمام هق ٕضمؾ اًمت٠ميمٞمد قمغم يمقن اًم٘مرآن وطمٞم٤ًم ُمٜمزًٓ ُمـ  ششمٜمزيؾ»و شٟمزول»ًمتٕم٤مسمػم ُمثؾ 

َـّ أطمٌد أٟمف ُمـ ووع اًمٌنم، واٟمف ًم٤ًمن اًمٜمٌل إيمرم  ‘.قمٜمد اهلل ًمئال ئم

ذم هذه اعم٘م٤مًم٦م ي٘مع اًمٌح٨م ذم يمٞمٗمٞم٦م ٟمزول اًم٘مرآن ُمـ اعمٌدأ اًم٘مدد، أي ذات اًم٤ٌمري 

، ووٛمـ هذا ي٘مع اًمٌح٨م قمـ ارسمع ‘شمٕم٤ممم، إمم حمؾ ٟمزوًمف، أي ىمٚم٥م اًمٜمٌل إيمرم

 ُم٤ًمئؾ: 

 ـ ُمٕمٜمك اًمٜمزول.9

 ـ ُمراطمؾ اًمٜمزول.4

                                                 
 أؾمت٤مذ ُمِم٤مرك ذم ضم٤مُمٕم٦م ىمؿ. (9)
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  ـ اًمٌٕمث٦م وزُم٤من ٟمزول اًم٘مرآن.1

 ـ شمٕمدد اًمٜمزول.7

ٟمتٌلم سمداي٦م ُمٕمٜمك اًمٜمزول ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، صمّؿ ٟمتٕمرض ًمت٤مريخ سمدء ٟمزول اًم٘مرآن 

، وأهؿ أراء اًمتل شمّؿ اًمتٕمّرض هل٤م ذم هذا ‘ٜمٌل إيمرموارشم٤ٌمط ذًمؽ سمت٤مريخ سمٕمث٦م اًم

اعمج٤مل، صمّؿ ٟمتٕمرض عم٠ًمًم٦م اًمٜمزول اًمدومٕمل واًمتدرجيل ًمٚم٘مرآن، وأدًم٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمٜمزول 

 اًمدومٕمل، وذم اخلت٤مم ٟمٌلم احلٙمٛم٦م ُمـ اًمٜمزول اًمتدرجيل ًمٚم٘مرآن. 

 

 َع٢ٓ ايٓصٍٚ 

وُمِمت٘م٤مهت٤م ًمٌٞم٤من يمٞمٗمٞم٦م ش ٟمزل»شم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة إمم أّن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اؾمتخدم ُمٗمردة 

 ًمٚمقطمل اإلهلل، وإٟمام اًم١ًمال قمـ اعمٕمٜمك اعمراد ُمـ ٟمزول اًم٘مرآن؟‘ شمٚم٘مل اًمٜمٌل إيمرم

، شٟمزل»هـ( ذم ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل عم٤مدة 191ذيمر اسمـ وم٤مرس )ت

، وقمٚمٞمف ومٜمزول إُمر يدّل قمغم هٌقـمف شيمٚمٛم٦م شمدل قمغم هٌقط اًمٌمء ووىمققمف»وم٘م٤مل: 

حمؾ قم٤مٍل إمم حمؾ أؾمٗمؾ؛ وسم٤مًمت٤مزم وم٢من طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وأصٚمف ـ وهق يمالم اهلل ُمـ 

ُف يِف ُأمِّ ﴿شمٕم٤ممم ـ حمٗمقظ ذم أم اًمٙمت٤مب قمٜمد اهلل، وهق ُمٙم٤من يتّمػ سم٤مًمٕمٚمق واًمرومٕم٦م:  َّٕ َوإِ

ِعٌّ َحُِٔؿٌ  ًَ  (.7اًمزظمرف:) ﴾افَُِتِٚب َفَدْيَْٚ َف

ز اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك، وىمد أراد اهلل قمّز وضمّؾ إن احل٘م٤مئؼ اًمتل يتحدث قمٜمٝم٤م اًم٘مرآن شمتج٤مو

ُمـ ظمالل إٟمزاًمف هذه احل٘م٤مئؼ، ذم اًم٘مرآن ومتح سم٤مب اعمٕمروم٦م ًمإلٟم٤ًمن ًمٞمدرك شمٚمؽ احل٘م٤مئؼ 

ويتٛمٙمـ ُمـ اًمقصقل: إًمٞمٝم٤م ُمـ ظمالل إـم٤مقم٦م أواُمره، وذم احل٘مٞم٘م٦م يٛمٙمـ اًم٘مقل: إن 

ي٤مت، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ، وهق ُم٤م ورد ذم سمٕمض أششمٞمًػم اًم٘مرآن»اعمراد ُمـ شمٜمزيؾ اًم٘مرآن هق 

ـِرٍ ﴿ دَّ ْؾ ِمـ مُّ َٓ ِر َؾ ـْ ْرآَن فِِذِّ َُ ٚ اف َٕ ْ ْد َينَّ ََ (. يمام أٟمف أٟمزل اًم٘مرآن سمٚم٤ًمن 94اًم٘مٛمر: ﴾ )َوَف

                                                 
 . 794: 1، ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م أمحد سمـ وم٤مرس (9)



 111 .......................................... احلدث واهلوةة ،الفصل الثالث: الظاهرة القرآنية

ُرونَ ﴿اًمٌنم ًمٞمٙمقن ىم٤مسماًل ًمٚمٗمٝمؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َـّ ْؿ َيَتَذ ُٓ َِّ ًَ َِٕٚؽ َف ًَ
ُٚه بِِِ َٕ ْ اَم َينَّ َّٕ ﴾ َؾِ٘

 (.11اًمدظم٤من:)

، وأٟمف ٟمقر اًمًاموات أن اهلل قمّز وضمّؾ دمغّم ذم يمت٤مسمف× م قمكمو ورد ذم يمالم ًمإلُم٤م

؛ سمٛمٕمٜمك أنَّ يمّؾ ُم٤م ذم اًمًاموات وآرض إٟمام هق دمٚمٞم٤مت ٕؾمامئف شمٕم٤ممم وإرض

وصٗم٤مشمف. واًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق أطمد دمٚمٞم٤مت إؾمامء واًمّمٗم٤مت آهلٞم٦م، وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

د ورد اًمتٍميح ذم اًم٘مرآن سم٠من هذا اًمٙمت٤مب هق ذم احل٘مٞم٘م٦م شمٜمّزٌل ُمـ أؾمامئف وصٗم٤مشمف. وىم

 .شمٜمزيؾ ُمـ اهلل اًمرمحـ، اًمرطمٞمؿ، احلٙمٞمؿ، احلٛمٞمد، اًمٕمزيز، اًمٕمٚمٞمؿ، ورّب اًمٕم٤معملم

وًمٜمقوح ذًمؽ سمٛمث٤مل قمرذم وسمًٞمط، ومٚمق ومروٜم٤م أن ُم١مؾم٦ًم شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م ًمألـمٗم٤مل 

رسم٦م اؾمتٕم٤مٟم٧م سمٛمٕمٚمِّؿ وُمريب يٛمٚمؽ ظمؼمة ودمرسم٦م، ًمٞم٘مقم ُمـ ظمالل ُم٤م يٛمٚمٙمف ُمـ ظمؼمة ودم

ذم شمٕمٚمٞمؿ إـمٗم٤مل سمقوع سمرٟم٤مُم٩م شمٕمٚمٞمٛمل وشمرسمقي هلذه اعم١مؾم٦ًم. وم٢من يمّؾ ُم٤م ؾمٞمْمٕمف ذم 

هذا اًمؼمٟم٤مُم٩م ـ ؾمقاء يم٤من سمٜمحق اًم٘مّم٦م، اًمرؾمؿ، اًمِمٕمر، إًمٕم٤مب ... ـ ؾمقف يٙمقن 

ص٤مدرًا ُمـ ظمالل شمٚمؽ اًمتجرسم٦م اًمتل يٛمٚمٙمٝم٤م، وشمٜمزًٓ مم٤م حيٞمط سمف ُمـ قمٚمقم، وإـمٗم٤مل 

 ـ أهداف قمؼم اشم٤ٌمقمٝمؿ هلذا اًمؼمٟم٤مُم٩م اعمقوقع هلؿ.يّمٚمقن إمم ُم٤م ُرؾمؿ هلؿ ُم

إن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُُمٜمزٌل ُمـ قمٜمد اهلل احلٙمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ احلٛمٞمد، وٟم٤مؿمئ ُمـ قمٚمؿ اهلل 

وطمٙمٛمتف ومج٤مًمف، وىمد أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم احل٘م٤مئؼ اًمتل يرهم٥م ذم وصقل قم٤ٌمده إًمٞمٝم٤م ذم ىمرآٟمف 

ٕمف اًمٜم٤مس وي٘متدوا سمف. وىمد ورد قمـ هذا سم٠مؾمٚمقب اعمََثؾ، اًم٘مّم٦م، إُمر واًمٜمَّٝمل و... ًمٞمتٌ

إّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أٟمزل اًم٘مرآن قمغم ؾمٌٕم٦م أىم٤ًمم يمّؾ ىمًٍؿ »أٟمف ىم٤مل: × اإلُم٤مم قمكم

                                                 
 . 974، اخلٓم٦ٌم 974: هن٩م اًمٌالهم٦م :راضمع (9)

 .11 :اًمٜمقر (4)

؛ 11؛ اًمقاىمٕم٦م: 4؛ هم٤مومر: 9؛ اًمزُمر: 74؛ ومّمٚم٧م: 4؛ آطم٘م٤مف: 4؛ اجل٤مصمٞم٦م: 4راضمع: ومّمٚم٧م:  (1)

 .71احل٤مىم٦م: 
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 .شُمٜمٝم٤م يم٤مف ؿم٤مٍف، وهل: أُمر؛ وزضمر؛ وشمرهمٞم٥م؛ وشمرهٞم٥م؛ وضمدل؛ وَُمَثؾ؛ وىَمَّمص

ـّ  ومم٤ّم شم٘مدم ئمٝمر أٟمف ًمٞمس اعمراد ُمـ اًمٜمزول اًم٘مرآين هق اًمٜمزول اعمٙم٤مين، وىمد فم

 .سمٕمْمٝمؿ أن اًم٘مرآن طمٞم٨م أٟمزل ُمـ اًمًامء إمم إرض وم٢من اعمراد هق اًمٜمزول اعمٙم٤مين

 

 َساسٌ ْصٍٚ ايكسإٓ

اقمتؼم سمٕمض اًمٕمٚمامء أن ًمٚم٘مرآن ُمراطمؾ ُمـ اًمٜمزول ُمًتٗم٤مدة ُمـ ٟمٗمس أي٤مت، وهل 

 اًمت٤مًمٞم٦م: 

ٌٔد ﴿َبْؾ ُهَق ؿُ  ـ اًمثٌقت ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ: ورد ذم ؾمقرة اًمؼموج ىمقًمـف شمٕم٤ممم:9 ِ ْرآٌن َّمَّ

قظٍ  * ٍُ ْ  (.44ـ49اًمؼموج: ﴾ )يِف َفْقٍح حمَّ

ومل يقوح اًم٘مرآن ُم٤م هق اعمراد ُمـ اًمٚمقح اعمحٗمقظ، وًمٙمـ اعمًتٗم٤مد ُمـ اًمرواي٤مت اٟمف 

ًمقح ذم اًمًامء ومٞمف ُم٤م يم٤من وُم٤م ؾمٞمٙمقن، وٓ يٓمٚمع قمٚمٞمف إٓ اعمالئٙم٦م، وإٟمام ؾُمٛمل هذا 

ٓ اًمزي٤مدة وٓ اًمٜم٘مٞمّم٦م، وىمد يمت٥م اهلل ومٞمف اًمٚمقح سم٤معمحٗمقظ ٕٟمف ٓ شمٜم٤مًمف يُد اًمِمٞم٤مـملم و

. وـمٌ٘م٤ًم عم٤م شمٗمٞمده هذه أي٦م وم٢من طم٘م٤مئؼ اًم٘مرآن وُمٕم٤مرومف ُمدوٟم٦م سم٤مًم٘مٚمؿ ُمّمػم يمّؾ رء

ذم هذا اًمٚمقح، وشمٜمزًم٧م ُمٜمف إمم اًمٕمقامل اًمالطم٘م٦م. وورد ذم آي٦م ُأظمرى أن طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن 

َّٕٚ َج  *َوافَُِتِٚب ادٌُِِغ ﴿ٟمزًم٧م ُمـ أم اًمٙمت٤مب:  ُِقَن إِ َِ
ًْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ًٚ فَّ ّٔ ًٚ َظَربِ َُْٚه ُؿْرإٓ ِْ َُّٕف يِف  *ًَ َوإِ

ِعٌّ َحُِٔؿٌ  ًَ  (.7ـ4اًمزظمرف:﴾ )ُأمِّ افَُِتِٚب َفَدْيَْٚ َف

. وحيتٛمؾ أن يٙمقن اعمراد ُمـ ويرى اعمٗمنون أن اًمٚمقح اعمحٗمقظ هق أم اًمٙمت٤مب

                                                 
 .19: 9ٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين، اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم اًم (9)

 (.11: 1اًمٗمخر اًمرازي، اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم  . )ٟم٘ماًل قمـ:71: حمّٛمد ه٤مدي ُمٕمروم٦م، شم٤مريخ اًم٘مرآن (4)

؛ حمّٛمد حمٛمدي ري ؿمٝمري، 171: 1 راضمع : قمٌد قمكم سمـ مجٕم٦م احلقيزي، شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم (1)

 .944 ـ 941 :٤ٌ4مئل، اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ؛ حمّٛمد طمًلم اًمٓم٤ٌمـم1149: 7ُمٞمزان احلٙمٛم٦م 

 .14 :9 راضمع : اًمٗمْمؾ سمـ احلًـ اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمٌٞم٤من (7)
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ِريٌؿ ﴿ ٤ممم:ذم ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م هق أم اًمٙمت٤مب، ىم٤مل شمٕمش اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن» ـَ ْرآٌن  َُ ُف َف َّٕ يِف  * إِ

ُْقٍن  ُْ ُروَن  * ـَِتٍٚب مَّ َّٓ َّٓ ادَُى ُف إِ ًُّ َّ ٚدَِغَ  *َّٓ َي ًَ بِّ اف ـ رَّ  (.11ـ44اًمقاىمٕم٦م:) ﴾َتِْزيٌؾ مِّ

 ـ اًمٜمزول إمم قم٤ممل اعمالئٙم٦م: وصػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمٗمًف ذم ؾمقرة قمٌس 4

َٚ َتْذـَِرٌة ﴿سم٘مقًمـف:  الَّ إِِنَّ َرُه ؾَ  *ـَ ـَ ـ َصٚء َذ َّ * ٍٜ َم رَّ َُ َرٍة  *يِف ُصُحٍػ مُّ َّٓ َى ٍٜ مُّ ْرُؾقَظ  *مَّ

َرٍة  ٍَ َْٖيِدي َش  (.91ـ  99قمٌس: ﴾ )ـَِراٍم َبَرَرةٍ  *بِ

. وًمٕمؾ اعمراد يرى هم٤مًم٥م اعمٗمنيـ أن اعمراد ُمـ اًمًٗمرة ذم هذه أي٦م هؿ اعمالئٙم٦م

ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر هق ٟمزوًمف إمم قم٤ممل  ُمـ اًمرواي٤مت اًمتل وردت سم٠من اًم٘مرآن ٟمزل إمم اًمًامء

 اعمالئٙم٦م.

أظمؼمٟم٤م اًم٘مرآن سم٠من ضمؼمائٞمؾ، وهق ُمـ اعمالئٙم٦م  :ـ اًمٜمزول قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل إيمرم1

اًمروح ». وىمد وصٗمف اهلل شمٕم٤ممم ذم أي٦م سمـ اًمٕمٔم٤مم، ىمد ٟمزل سم٤مًم٘مرآن قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل

ٚدَِغَ ﴿، ىم٤مل شمٕم٤ممم: شإُملم ًَ ُف َفتَِْزيُؾ َربِّ اف َّٕ وُح إَِمُغ  * َوإِ َزَل بِِف افرُّ قَن * َٕ ُُ ٌَِؽ فَِت ِْ َظَذ َؿ

ـَ  ـَ ادُِْذِري ٌِغٍ  *ِم ٍٚن َظَرِِّبٍّ مُّ ًَ
 (.991ـ994اًمِمٕمراء:﴾ )بِِِ

 

 ايبعج١ ٚشَإ ْصٍٚ ايكسإٓ

زُم٤من ٟمزول اًم٘مرآن ـ وـمٌؼ ُم٤م أوم٤مدشمف أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ـ هق ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُمـ ؿمٝمر 

ي٤مت إومم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمزًم٧م قمٜمد سمٕمث٦م اًمٜمٌل . واعمِمٝمقر أن أرُمْم٤من

، يمام أن اعمِمٝمقر قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م أن اعمٌٕم٨م اًمٜمٌقي وىمع ذم ؿمٝمر رضم٥م. وُمـ ‘إيمرم

ُمالطمٔم٦م هذه إُمريـ ٟمِم٠م اًم١ًمال: يمٞمػ يٜمًجؿ ٟمزول اًم٘مرآن ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ُمع أن 

                                                 
؛ اًمِمٞمخ 994 :1؛ اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ 414 :91راضمع : اًمٓمؼمد، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ  (9)

 . 411 :1؛ حمًـ اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين، اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم 449 :91تٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٓمقد، اًم

 .94 :اًمٌ٘مرة  (4)

 .911 :؛ اًمٌ٘مرة1 :؛ اًمدظم٤من9 :اًم٘مدر (1)
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 اعم٘م٤مرٟم٦م ًمٜمزول اًم٘مرآن يم٤مٟم٧م ذم ؿمٝمر رضم٥م؟‘ سمٕمث٦م اًمٜمٌل

وسملم ٟمزول اًم٘مرآن ‘ راء ذم سمٞم٤من وضمٍف يتؿ سمف اًمتقومٞمؼ سملم سمٕمث٦م اًمٜمٌلوىمد شمٕمددت أ

 ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر، وؾمقف ٟمتٕمرض هٜم٤م هلذه أراء واًمٜمٔمري٤مت.

 

 ايٓعس١ٜ األٚىل: االيتصاّ بتعدد ايٓصٍٚ ْٚصٚي٘ َستني

واعمراد ُمـ ٟمزوًمف ُمرشملم وقمغم ٟمققملم ٟمزوًمف دومٕم٦م ُمرة وشمدرجي٤ًم أظمرى. واًمٜمزول 

وذم أوىم٤مت ‘ ن هق سمٛمٕمٜمك ٟمزوًمف ـمٞمٚم٦م ُمدة اًمدقمقة اًمٜمٌقي٦م ًمرؾمقل اهللاًمتدرجيل ًمٚم٘مرآ

 خمتٚمٗم٦م.

َوَؿَٚل ﴿وهذا اًمٜمزول هق ُمـ إُمقر اعمًّٚمٛم٦م؛ ًمتٍميح اًم٘مرآن سمذًمؽ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

اَدَك وَ  َٗ َٝ بِِف ُؾ ٌِّ َذفَِؽ فُِْثَ ـَ ًٜ َواِحَدًة  َِ ْرآُن َُجْ َُ ِْٔف اف َِ َل َظ ُٕزِّ  َٓ ُروا َفْق ٍَ ـَ ـَ  َُْٚه َتْرتِٔاَلً افَِّذي ِْ  ﴾َرتَّ

 (، وًمٙمـ هؾ ٟمزل اًم٘مرآن سمٜمحق آظمر همػم هذا اًمٜمزول اًمتدرجيل أو ٓ؟14اًمٗمرىم٤من: )

شمٌتٜمل هذه اًمٜمٔمري٦م قمغم اًم٘مقل سم٠من اًم٘مرآن، وإن ٟمزل ٟمزوًٓ شمدرجيٞم٤ًم ُمـ زُم٤من سمٕمث٦م 

، وًمٙمٜمف ٟمزل ىمٌؾ ذًمؽ اًمٜمزول اًمتدرجيل دومٕم٦م واطمدة، وهذه اًمٜمٔمري٦م اختذت ‘اًمٜمٌل

 ُمتٕمددة، هل: صقراً 

ـ إن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمزل سم٠ممجٕمف دومٕم٦م واطمدة ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر إمم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر، صمّؿ أٟمزل 9

 ‘.شمدرجي٤ًم قمغم اًمٜمٌل

، صمّؿ ‘ـ إن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمزل سم٠ممجٕمف دومٕم٦م واطمدة ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل4

ؿمٙمؾ أٟمزل ـمٞمٚم٦م ُمدة اًمدقمقة، واًمتل اؾمتٛمرت ًمثالث وقمنميـ ؾمٜم٦م، سمٜمحق شمدرجيل قمغم 

 آي٤مت وؾمقر.

ورد ذم اًمرواي٤مت ـ اًمقاردة سم٠مهمٚمٌٝم٤م قمـ ـمريؼ أهؾ اًمًٜم٦م ـ أن اًم٘مرآن ٟمزل دومٕم٦م 

شمدرجي٤ًم. وىمد ‘ واطمدة ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر إمم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر، وُمـ صمّؿ أوطمك اهلل سمف إمم اًمٜمٌل

ُٟم٘مؾ ُمْمٛمقن هذا احلدي٨م ذم اًمٙمت٥م اًمروائٞم٦م ٕهؾ اًمًٜم٦م قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم سمٙمثرة 
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ُمر اًمذي دومع اًمًٞمقـمل ـ سمٕمد اؾمتٕمراوف ًمٌٕمض هذه اًمرواي٤مت ـ ًمٚم٘مقل سم٠من ووومرة، إ

 .مجٞمع أؾم٤مٟمٞمد هذه اًمرواي٤مت صحٞمح

و ورد ذم هذه اًمرواي٤مت أن اعمراد ُمـ اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ُمٙم٤من ذم اًمًامء. يمام ورد اًمتٕمٌػم 

 قمٜمف ذم سمٕمض هذه اًمرواي٤مت سمٌٞم٧م اًمٕمّزة، اًمًامء اًمدٟمٞم٤م أو اًمًامء اًمراسمٕم٦م. 

شم٘مقل: إّن ٟمزول اًم٘مرآن ذم ‘ ـمريؼ اًمِمٞمٕم٦م وردت رواي٦م قمـ آُم٤مم اًمّم٤مدقوقمـ 

 ‘.ؿمٝمر رُمْم٤من مجٚم٦م واطمدة إمم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر، صمّؿ ذم ـمقل قمنميـ ؾمٜم٦م ازم اًمٜمٌل

ذم ًمٞمٚم٦م ‘ وورد أيْم٤ًم ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أن اًم٘مرآن ٟمزل سم٠ممجٕمف قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل

 اًم٘مدر، وًمٙمٜمف مل يٙمـ ُم٠مُمقرًا سم٢مسمالغ ذًمؽ ًمٚمٜم٤مس. 

وىمد شمٌٜمك سمٕمض اعمٗمنيـ اعمٕم٤مسيـ هذه اًمٜمٔمري٦م، وأورد سمٕمض إدًم٦م اًمٚمٖمقّي٦م 

 . واًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل شم١ميد ذًمؽ

هذه اًمٜمٔمري٦م ـ ؾمقاٌء يم٤مٟم٧م صحٞمح٦م أو ظم٤مـمئ٦م ـ شم٘مّدم ًمٜم٤م شمقضمٞمٝم٤ًم آظمر ًمٙمقن ٟمزول 

ذم ؿمٝمر آظمر، وؾمقف ٟمتٕمرض ًمٜمٔمري٦م ‘ اًم٘مرآن ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ويمقن سمٕمث٦م اًمٜمٌل

 ٜمحق ُمٗمّّمؾ.شمٕمّدد اًمٜمزول سم

 

 ايٓعس١ٜ ايجا١ْٝ: ايكٍٛ باْؿؿاٍ شَإ ْصٍٚ ايكسإٓ عٔ شَإ ايبعج١

ذه٥م مج٤مقم٦م، ُمـ مجٚمتٝمؿ: حمٛمد سمـ إؾمح٤مق، اًمِمٕمٌل، اًمزخمنمي، اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد، 

واسمـ ؿمٝمرآؿمقب، إمم أن اعمراد ُمـ ٟمزول اًم٘مرآن ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر هق ٟمزول أي٤مت إومم 

يم٤مٟم٧م ذم ؿمٝمر رضم٥م أو ذم ؿمٝمر رسمٞمع إّول  ُمـ ؾمقرة اًمٕمٚمؼ. وطمٞم٨م صم٧ٌم أن اًمٌٕمث٦م

مل شم٘مؽمن ُمع ٟمزول أي٤مت إومم ُمـ ؾمقرة ‘ ومالسمد ُمـ آًمتزام سم٠من سمٕمث٦م اًمرؾمقل

                                                 
 ، اًمٜمقع اًم٤ًمدس.997: 9 شم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآناًمًٞمقـمل، اإل (9)

 .91و  94ج  راضمع : حمّٛمد طمًلم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، (4)
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 اًمٕمٚمؼ.

ًمٙمـ يِمٙمؾ قمغم هذا ُم٤م اؿمتٝمر ُمـ أٟمف| »يذيمر اًمًٞمقـمل سمٕمد ٟم٘مٚمف هلذا اًم٘مقل: 

 ش.سُمٕم٨م ذم ؿمٝمر رسمٞمع

ؤي٤م ذم ؿمٝمر ُمقًمده، صمّؿ يم٤مٟم٧م وأضم٤مب اًمًٞمقـمل قمـ ذًمؽ سمام ذيمره أٟمف ٟمٌئ أوًٓ سم٤مًمر

 .ُمدهت٤م ؾمت٦م اؿمٝمر، صمّؿ أوطمل إًمٞمف ذم اًمٞم٘مٔم٦م

وًمٚمِمٞمخ حمّٛمد ه٤مدي ُمٕمروم٦م، وهق ُمـ اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ، ٟمٔمري٦م ضمديدة طمقل شم٤مريخ 

سمدء ٟمزول اًم٘مرآن، ومٝمق يرى ذم ٟمٔمريتف هذه أن ٟمزول اًم٘مرآن سمٕمٜمقان يمقٟمف يمت٤مسم٤ًم ؾماموي٤ًم 

. وذيمر اًمِمٞمخ ُمٕمروم٦م أن ‘ٕمث٦م اًمٜمٌل إيمرميم٤مٟم٧م سمدايتف سمٕمد صمالث ؾمٜمقات ُمـ سم

هق ذم اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ رضم٥م، وأُم٤م ٟمزول اًم٘مرآن سمٕمٜمقان ‘ يقم سمٕمث٦م اًمرؾمقل

. ٟمٕمؿ أىمّر هذا يمقٟمف يمت٤مسم٤ًم ؾماموي٤ًم وم٘مد يم٤من ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من سمٕمد اعمٌٕم٨م

 أهن٤م مل شمٜمزل ، وًمٙمٜمف ذه٥م إمم‘اعمح٘مؼ سم٠من ؾمقرة اًمٕمٚمؼ ٟمزًم٧م ُم٘م٤مرٟم٦م ًمٌٕمث٦م اًمٜمٌل

 .سمٕمٜمقان يمقهن٤م ضمزءًا ُمـ اًمٙمت٤مب اًمًاموي اعمًّٛمك سم٤مًم٘مرآن

إن أؾم٤مس هذه اًمٜمٔمري٦م، أي اًم٘مقل سم٤مٟمٗمّم٤مل زُم٤من اًمٌٕمث٦م قمـ زُم٤من ٟمزول اًم٘مرآن، 

يم٤مٟم٧م ذم ؿمٝمر رضم٥م أو رسمٞمع ‘ يتالئؿ ُمع اًمرواي٤مت اًمقاردة سم٠من سمٕمث٦م رؾمقل اهلل

، سمؾ هم٤مي٦م ُم٤م ‘ًم٘مرآن قمٜمد سمٕمث٦م اًمٜمٌلإول؛ ٕن هذه اًمرواي٤مت ٓ شم١ميمد قمغم ٟمزول ا

يم٤من ذم ذًمؽ اًمٞمقم، وأٟمف ُمٜمذ ذًمؽ اًمٞمقم ‘ شمٌّٞمٜمف هذه اًمرواي٤مت هق أّن سمٕمث٦م اًمٜمٌل حمّٛمد

. سمؾ ورد أصٌح ٟمٌٞم٤ًم ُمرؾماًل، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: إّن اًمٜمٌقة ُأٟمزًم٧م قمٚمٞمف ذم ذًمؽ اًمٞمقم

                                                 
 .994: اًمًٞمقـمل، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (9)

 .19 :9 راضمع : حمّٛمد ه٤مدي ُمٕمروم٦م، اًمتٛمٝمٞمد ذم قمٚمقم اًم٘مرآن (4)

 .41ـ41: 9 راضمع : اعمّمدر ٟمٗمًف (1)

  .91ـ  91اعمّمدر ٟمٗمًف  (7)

 .14و  11، 19 :97؛ 417و  919 :91راضمع : اعمجٚمز، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ  (1)



 119 .......................................... احلدث واهلوةة ،الفصل الثالث: الظاهرة القرآنية

ـّ إ‘ اًمتٍميح ذم سمٕمض اًمرواي٤مت سم٠من اًمٜمٌل حمّٛمد رسمٕملم، ومل يٙمـ سمٕم٨م ٟمٌٞم٤ًم ذم ؾم

اًم٘مرآن ىمد ٟمزل قمٚمٞمف سمٕمد، وسمٕمد ُمّدة ُمـ ٟمٌقشمف اسمتدأ ٟمزول اًم٘مرآن سمٕمٜمقان يمقٟمف يمت٤مسم٤ًم 

 . ؾماموي٤مً 

ضمدير سم٤مًمذيمر أّن اًمٕماّلُم٦م حمٛمد طمًلم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ي٘مقل سم٠مّن اًمٜمٌّقة ىمد صمٌت٧م 

َٝ افَِّذي َيْْ ﴿ىمٌؾ ٟمزول اًم٘مرآن قمٚمٞمف. ومٗمل شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ‘ ًمٚمٜمٌل ك َأَرَأْي ٌْدًا  *َٓ َظ

 ،قمغم شم٘مدير يمقن اًمًقرة أول ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن ـ ؾمٞم٤مق أي٤متي٘مقل: و ﴾إَِذا َصذَّ 

وومٞمف دًٓم٦م قمغم ٟمٌقشمف  ،ىمٌؾ ٟمزول اًم٘مرآن ‘يدل قمغم صالة اًمٜمٌل ـ وٟمزوهل٤م دومٕم٦م واطمدة

قمغم أن  ـ اًمٕمٚمؼ ـ وم٘مد دًم٧م اًمًقرة»وي٘مقل ذم ُمقوع آظمر:  .ىمٌؾ رؾم٤مًمتف سم٤مًم٘مرآن

ورسمام أُمر  ،ن يّمكم ىمٌؾ ٟمزول أول ؾمقرة ُمـ اًم٘مرآن، وىمد يم٤من قمغم اهلدىاًمٜمٌل ص يم٤م

وعم٤م  ،ويم٤من يّمكم ،ٟمٌٞم٤مً  ‘، ومٙم٤من يًؿ أُمره ذًمؽ إٟمذاراً ملو ،سم٤مًمت٘مقى، وهذا هق اًمٜمٌقة

وأُم٤م ؾمقرة احلٛمد  ،وعم٤م ي١مُمر سم٤مًمتٌٚمٞمغ ،يٜمزل قمٚمٞمف ىمرآن وٓ ٟمزًم٧م سمٕمد قمٚمٞمف ؾمقرة احلٛمد

 ش.وم٢مهن٤م ٟمزًم٧م سمٕمد ذًمؽ سمزُم٤من

 

 ايٓعس١ٜ ايجايج١: احتاد شَإ ايبعج١ َع شَإ ْصٍٚ ايكسإٓ

مم٤ّم وىمع ومٞمف آظمتالف سملم اًم٘مقل سم٠مٟمف يم٤من ذم ‘ عم٤م يم٤مٟم٧م ُم٠ًمًم٦م سمٕمث٦م اًمٜمٌل إيمرم

رضم٥م، أو ؿمٝمر رسمٞمع إول، أو ؿمٝمر رُمْم٤من، وىمد شمٕمددت اًمرواي٤مت سمذًمؽ، وم٢من ُمـ 

اىمؽمٟم٧م سمذًمؽ ُمع ٟمزول  يم٤مٟم٧م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من، وىمد‘ اعمٛمٙمـ أن ي٘م٤مل أن سمٕمث٦م اًمٜمٌل

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

                                                 
، يمٞمٝم٤من أٟمديِمف ، اًمٕمدد شاى درسم٤مره يمٞمٗمٞم٧م ٟمزول ىمرآنفٟمٔمري» ص٤محلل ٟمجػ آسم٤مدي، ٟمٕمٛم٦م اهلل (9)

14. 

 .141: 41 شمٗمًػم اًم٘مرآن حمٛمد طمًلم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، اعمٞمزان ذم (4)

 .49: 4 ٟمٗمس اعمّمدر (1)
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وىمد ّسطم٧م سمٕمض اًمرواي٤مت اًمتل شمْمٛمٜم٧م اًمدًٓم٦م قمغم أن اًمٌٕمث٦م يم٤مٟم٧م ذم ؿمٝمر 

رُمْم٤من سم٠من أي٤مت إومم ُمـ ؾمقرة اًمٕمٚمؼ ٟمزًم٧م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من، يمام ذم رواي٦م وه٥م 

هـ(: ذًمؽ 41هـ(، ىم٤مل قمٌٞمد سمـ قمٛمػم سمـ ىمت٤مدة اًمٚمٞمثل )ت ىمٌؾ ؾمٜم٦م 944سمـ يمٞم٤ًمن )ت

سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم ...، وم٘م٤مل : × ٝمر رُمْم٤من ُمـ اًمًٜم٦م اًمتل سمٕمثف ومٞمٝم٤م، ومج٤مءه ضمؼمائٞمؾذم ؿم

 .شاىمرأ

ىم٤مل: × ؾمٛمٕم٧م ُمـ اإلُم٤مم اًمرو٤م»هـ( أٟمف ىم٤مل: 411وقمـ اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان )ت

ؿمٝمر رُمْم٤من هق اًمِمٝمر اًمذي أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف اًم٘مرآن هدى ًمٚمٜم٤مس وسمٞمٜم٤مت ُمـ اهلدى 

ٌّئ حمّٛمد  .ش، وومٞمف ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر اًمتل هل ظمػم ُمـ أًمػ ؿمٝمر‘واًمٗمرىم٤من، وومٞمف ُٟم

إن اًم٘مرائـ اعمتقاومرة شمدقمؿ هذه اًمٜمٔمري٦م اًمث٤مًمث٦م؛ وذًمؽ ٕن اًمرواي٤مت اًمتل وردت 

سمٜمزول أي٤مت إومم ُمـ ؾمقرة اًمٕمٚمؼ حُتدد ُمٙم٤من ٟمزوهل٤م وأٟمف يم٤من هم٤مر طمراء. ويمذًمؽ 

اًم٘مرآن يم٤من ذم ؿمٝمر  ورد اًمتٍميح ذم أيمثر ُمـ رواي٦م أن زُم٤من ٟمزول أي٤مت إوزم ُمـ

يم٤من يذه٥م ذم يمّؾ ؾمٜم٦م إمم هم٤مر ‘ . ُمْم٤موم٤ًم إمم أن اًمٔم٤مهر أّن اًمٜمٌل إيمرمرُمْم٤من

يٕمٛمد إمم آقمتٙم٤مف ذم يمّؾ ؾمٜم٦م ذم اًمٕمنمة ‘ طمراء ًمٚمٕم٤ٌمدة ذم ؿمٝمر رُمْم٤من، ويم٤من

إومم أو اًمقؾمٓمك أو إظمػمة ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من ذم اعمًجد، يمام ورد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت 

 .ـ حتٜم٨ّم ٕول ُمرة ذم هم٤مر طمراء ذم ؿمٝمر رُمْم٤من‘ ٥م ـ ضمّد اًمٜمٌلأن قمٌد اعمٓمٚم

                                                 
 . 114: 9 ُمؿ و اعمٚمقكحمّٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي، شم٤مريخ إ (9)

 .917 :9احلقيزي، شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم قمٌد قمكم سمـ مجٕم٦م  (4)

 .41 :اهلل ص٤محلل ٟمجػ آسم٤مدي، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼٟمٕمٛم٦م  (1)

ُمٗمردة حتٜم٨ُّم هل ُمـ ُم٤مدة )طمٜم٨م( سمٛمٕمٜمك اًمذٟم٥م و اجلرح، و يمٚمٛم٦م حتٜم٨ُّم هل يم٤مًمت٠مصمؿ سمٛمٕمٜمك  (7)

 ‘إن رؾمقل اهلل»يْم٤ًم سمٛمٕمٜمك اًمتٕمٌد. و ىمد ورد ذم احلدي٨م: أو شمًتخدم  ،آسمتٕم٤مد قمـ اًمذٟم٥م

إهن٤م سمٛمٕمٜمك آسمتٕم٤مد قمـ  :و يمذًمؽ ىمٞمؾش. ددومٞمتحٜم٨ّم ومٞمف اًمٚمٞم٤مزم ذوات اًمٕم ءيم٤من ي٠ميت هم٤مر طمرا

إصٜم٤مم و شمرك قم٤ٌمدهت٤م. و يم٤مٟم٧م اًمٕمرب ذم اجل٤مهٚمٞم٦م شمٓمٚمؼ قمغم ُمـ يٌتٕمد قمـ قم٤مداهتؿ و شم٘م٤مًمٞمدهؿ و 
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 وئمٝمر مم٤م شم٘مّدم أن اًمٜمٔمري٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م أىمقى ُمـ إومم.
 

 تعّدد ايٓصٍٚ ايكسآْٞ، أدٍي١ َٚالسعات

ٓ ؿمّؽ ذم أن آي٤مت اًم٘مرآن وؾمقره ٟمزًم٧م سمٜمحق شمدرجيل ـمقال ومؽمة اًمدقمقة اًمٜمٌقي٦م، 

فَُْْٚه ﴿ؿ ىمقًمـف شمٕم٤ممم: يمام ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمري َٕزَّ ٍٞ َو ُْ ِس َظَذ ُم َرَأُه َظَذ افَّْٚ َْ ًٚ َؾَرْؿَُْٚه فَِت َوُؿْرإٓ

(. ويرى سمٕمض اعمح٘م٘ملم أن اًم٘مرآن ٟمزل ُمرة دومٕم٦م ُمْم٤موم٤ًم إمم 911اإلهاء: ) ﴾َتِْزياَلً 

 ٟمزوًمف اًمتدرجيل. 

ؽماوف ذم وسمٛمالطمٔم٦م ُم٤م ذيمره اًم٘م٤مئٚمقن سمٜمزول اًم٘مرآن دومٕم٦م واطمدة وم٢من ُم٤م يٛمٙمـ اوم

 ذًمؽ هق أطمد ومرولم:

 ـ ٟمزول طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن سمٖمػم ًمٗمظ، ىمٌؾ شم٘مًٞمٛمف إمم آي٤مت وؾمقر.9

 ـ ٟمزول اًم٘مرآن اعمقضمقد دومٕم٦م واطمدة قمغم ُمٙم٤من واطمد.4

 ويمام شم٘مدم أيْم٤ًم وم٢من ذم حتديد حمؾ ٟمزول اًم٘مرآن دومٕم٦م رأي٤من:

 ـ اًمٜمزول إمم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر.9

 ‘.ـ اًمٜمزول قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل إيمرم4

إدًم٦م اًمتل ذيمروه٤م إلصم٤ٌمت اًمٜمزول اًمدومٕمل وم٢مهن٤م شمٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم:  وأُم٤م

 اًمٚمٖمقي٦م؛ اًم٘مرآٟمٞم٦م؛ واًمروائٞم٦م.

 

 ـ ايديٌٝ ايًػٟٛ: اختالف اإلْصاٍ عٔ ايتٓصٌٜ، قسا٠٤ ْٚكد  1

ذم اًم٘مرآن سم٤مؿمت٘م٤مىم٤مت خمتٚمٗم٦م اًمّمٞمغ: اًمثالصمٞم٦م اعمجردة، ش اًمٜمزول»ورد اؾمتخدام ُمٗمردة 

. وُمـ أدًم٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمٜمزول اًمدومٕمل آؾمتٜم٤مد شٟمزل»ٗمٕمٞمؾ ُمـ ُم٤مدة وسم٤ميب اإلومٕم٤مل واًمت

                                                                                                                            
 ؛911 ـ 919: 4 يتّيع ًمٕم٤ٌمدة اهلل اٟمف ممّـ يتحٜم٨ّم. )راضمع: أمحد سمـ وم٤مرس، ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م

 .14 :حمٛمقد راُمٞم٤مر، شم٤مريخ اًم٘مرآن

 .4 :؛ ـمف911و  14 :اضمع يمٛمث٤مل قمغم ذًمؽ: آهاءر (9)
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إمم اًمٗم٤مرق اًمٚمٖمقي سملم اإلٟمزال واًمتٜمزيؾ، وم٤مٕول سمٛمٕمٜمك اًمدومٕمل، واًمث٤مين سمٛمٕمٜمك 

اًمتدرجيل. وىمد ورد اًمتٕمٌػم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ ٟمزول اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمزل دومٕم٦م واطمدة ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر سمّمٞمٖم٦م اإلٟمزال، ومتدل هذه أي٦م قمغم أن 

. وعم٤م اؾمتٜمدوا ذم قمغم اًمٜمٌل، صمّؿ أوطمل سمف سمٕمد ذًمؽ سم٤مًمتدري٩م قمٚمٞمف )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف(

اًمٌح٨م قمـ ٟمزول اًم٘مرآن إمم اًم٘مقل سم٤مظمتالف اإلٟمزال قمـ اًمتٜمزيؾ يم٤من ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م 

 اًمتٕمّرض ًمٙمٚمامت أهؾ اًمٚمٖم٦م ذم ذًمؽ. 

ش أٟمزًمف»وش ٟمّزًمف»هـ( ذم اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط:  194ـ  449ذيمر اًمٗمػموز آسم٤مدي )

 .ومٝمل شمًتٕمٛمؾ ذم اًمٜمزول اًمتدرجيلش شمٜمّزل»سمٛمٕمٜمك واطمد، وأُم٤م ش اؾمتٜمزًمف»و

و )شمٜمّزًمف( و)أٟمزًمف( و)ٟمّزًمف( »هـ( ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب:  499ـ  111وذيمر اسمـ ُمٜمٔمقر )

ومل يذيمر وضمف سمٛمٕمٜمك واطمد، ىم٤مل، ؾمٞمٌقيف: ويم٤من أسمق قمٛمرو يٗمّرق سملم ٟمزًم٧م وأٟمزًم٧م 

اًمٗمرق، ىم٤مل أسمق احلًـ: )ٓ ومرق قمٜمدي سملم َٟمّزًَم٧م وأٟمَزًَم٧م إٓ صٞمٖم٦م اًمتٙمثػم ذم 

 .شٟمّزًم٧م

وذم اعم٘م٤مسمؾ ّسح سمٕمْمٝمؿ سمقضمقد وم٤مرٍق سملم اإلٟمزال واًمتٜمزيؾ، وذم ذًمؽ يمت٥م ٟمقر 

ىم٤مل سمٕمض اعمٗمنيـ اإلٟمزال دومٕمل »اًمديـ سمـ ٟمٕمٛم٦م اهلل اجلزائري ذم ومروق اًمٚمٖم٤مت: 

ن إ». ُمـ ه١مٓء اعمٗمنيـ اًمرازي طمٞم٨م ىم٤مل ذم ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م: شًمٚمتدري٩م واًمتٜمزيؾ

اًمتٜمزيؾ خمتص سم٤مًمٜمزول قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتدري٩م، واإلٟمزال خمتص سمام يٙمقن اًمٜمزول ومٞمف دومٕم٦م 

 .شواطمدة

                                                 
 .719 :41؛ 91 ـ 94 :4، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ لراضمع: حمّٛمد طمًلم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئ (9)

 .41 :7حمّٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموز آسم٤مدي، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  (4)

 .111: 99 اسمـ ُمٜمٔمقر، ًم٤ًمن اًمٕمرب (1)

 .14 :ٟمقر اًمديـ سمـ ٟمٕمٛم٦م اهلل اجلزائري، ومروق اًمٚمٖم٤مت (7)

 .417: 1 اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (1)
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وورد ذم ُمٕمجؿ ُمتـ اًمٚمٖم٦م ُم٤م هق ىمري٥م ُمـ هذا، وأن اإلٟمزال دومٕمل واًمتٜمزيؾ سمٛمٕمٜمك 

 .ؿ سمٜمحق اًمتٗمّمٞمؾاًمؽمشمٞم٥م واًمت٘مري٥م إمم اًمٗمٝم

واًمٗمرق »وًمٚمراهم٥م إصٗمٝم٤مين، اًمٚمٖمقي اًم٘مرآين اعمٕمروف، رأٌي آظمر، طمٞم٨م ي٘مقل: 

سملم اإلٟمزال واًمتٜمزيؾ ذم وصػ اًم٘مرآن واعمالئٙم٦م أن اًمتٜمزيؾ خيتّص سم٤معمقوع اًمذي يِمػم 

أي يّمح إـمالىمف قمغم اًمٜمزول اًمدومٕمل )إًمٞمف إٟمزاًمف ُمٗمّرىم٤ًم وُمرة سمٕمد أظمرى، واإلٟمزال قم٤مم 

 .شول اًمتدرجيل(واًمٜمز

وىمد شمٌلّم ذم ُم٤م ذيمرٟم٤م أن يمٚمامت اًمٚمٖمقيلم ٓ شمدقمؿ اًم٘مقل سمقضمقد وم٤مرق ًمٖمقي سملم 

اإلٟمزال واًمتٜمزيؾ، وإٟمام ورد ذًمؽ ذم سمٕمض يمت٥م أهؾ اًمٚمٖم٦م، واؾمُتٜمد ذم ذًمؽ إمم ىمقل 

سمٕمض اعمٗمنيـ، ومٞمام أؿم٤مرت سمٕمض اعمّم٤مدر اًمٚمٖمقي٦م اعمٕمتؼمة وإؾم٤مؾمٞم٦م إمم قمدم 

 ٟمزال قمـ ُمٕمٜمك اًمتٜمزيؾ.اظمتالف ُمٕمٜمك اإل

ُمْم٤موم٤ًم إمم أن شمتٌع ُمقارد اؾمتٕمامل ُمٗمردة )اإلٟمزال( ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يِمٝمد قمغم قمدم 

وضمقد ُمثؾ هذا اًمٗم٤مرق سملم اًمّمٞمٖمتلم. وُمث٤مل ذًمؽ: ُم٤مء اعمٓمر، وم٢مٟمف أُمر شمدرجيل، أي إّٟمف 

ٟمزال يٜمزل ُمـ اًمًامء شمدرجي٤ًم، وىمد ورد اًمتٕمٌػم قمٜمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ شم٤مرة سمٚمٗمظ اإل

اَمء َمٚء﴿وأظمرى سمٚمٗمظ اًمتٜمزيؾ:  ًَّ ـَ اف اَمء َمٚء ﴿(، 44اًمٌ٘مرة: ) ﴾َوَإَٔزَل ِم ًَّ ـَ اف فَْْٚ ِم َٕزَّ َو

ٌََٚرـًٚ   (. 9ق:) ﴾مُّ

ُمْم٤موم٤ًم إمم أّن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يًتٕمٛمؾ يمال اًمٚمٗمٔملم اًمتٜمزيؾ واإلٟمزال ذم أي٦م اًمقاطمدة 

ـَ آَمُْقا َفقْ ﴿وذم ُمقوقع واطمد:  َُقُل افَِّذي ٌٜ َوَي َّ َُ ْ ْٝ ُشقَرٌة حمُّ ْٝ ُشقَرٌة َؾَِ٘ذا ُإِٔزَف َف ُٕزِّ  َٓ

ـَ ادَ  ِْٔف ِم َِ ِقِّ َظ ٌْ َيَر ادَ َٕ َْٔؽ  َرٌض َيُْيُروَن إَِف ُِقِِّبِؿ مَّ ـَ يِف ُؿ َٝ افَِّذي َتُٚل َرَأْي َِ ٚ اف َٓ ْقِت َوُذـَِر ؾِٔ

ؿ َْٖوَػ َِلُ  (.41حمٛمد: ) ﴾َؾ

                                                 
 .779 :1 محد رو٤م، ُمٕمجؿ ُمتـ اًمٚمٖم٦م( أ9)

 .719: صٗمٝم٤مين، اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآناًمراهم٥م إ (4)
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 ـ األدي١ ايكسآ١ْٝ، َطايع١ حت١ًًٝٝ 2

 اؾمتدل اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مًمٜمزول اًمدومٕمل سم٠ميمثر ُمـ آي٦م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وُمٜمٝم٤م: 

ـ ُم٤م دل قمغم اظمتّم٤مص ٟمزول اًم٘مرآن سمِمٝمر رُمْم٤من، طمٞم٨م ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 9

أٟمف ٟمزل ذم ؿمٝمر رُمْم٤من، أو أٟمف ٟمزل ذم ًمٞمٚم٦م ُم٤ٌمريم٦م، أي ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر، ُمع قمٚمٛمٜم٤م مجٞمٕم٤ًم سم٠من 

تص سمٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر وسمِمٝمر رُمْم٤من، سمؾ ٓ ؿمؽ ذم اًمٜمزول اًمتدرجيل ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ٓ خي

ٟمزول آي٤مٍت ُمٜمف ذم ؿمٝمقٍر أظمرى. واًمٜمتٞمج٦م اًمتل يّمؾ إًمٞمٝم٤م أصح٤مب هذا اًم٘مقل هل أن 

هذه أي٤مت اعمذيمقرة شمدّل قمغم ٟمزوٍل آظمر ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ. ٟمٕمؿ اًمٗمرض اًمذي يتٌٜم٤مه 

 اعمًتدًّمقن هبذا هق أن اعمراد ُمـ اًم٘مرآن هق جمٛمقع آي٤مشمف.

اب قمـ هذا آؾمتدٓل ٟم٘مقل: إن اعمٕمروف سملم اعمًٚمٛملم أن هق أن يمٚمٛم٦م وذم اجلق

 997اًم٘مرآن ُمتك أـمٚم٘م٧م وم٢من اعمراد ُمٜمٝم٤م يٜمٍمف إمم اًمٙمت٤مب اًمًاموي اًمذي حيقي 

ؾمقرة، وًمٙمـ يمٚمٛم٦م اًم٘مرآن ذم اؾمتخداُمٝم٤م إوزم مل شمٙمـ يمذًمؽ، سمؾ اًم٘مرآن هق اًمٙمالم 

شمدرجي٤ًم، وحتّدى اًم٘مقم سمف، ومٞمّمدق ‘ حمّٛمداإلهلل اًمذي أٟمزًمف اهلل قمّز وضمّؾ قمغم ٟمٌّٞمف 

قمغم اًمًقرة اًمقاطمدة أهن٤م ىمرآن، يمام يّمدق قمغم أي٦م اًمقاطمدة أهن٤م ىمرآن، يمام يّمدق قمغم 

، سمؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل أٟمف ٓ شمقضمد آي٦م ذم اًم٘مرآن اؾمتخدم ومٞمٝم٤م ًمٗمظ ضمزء ُمـ أي٦م أهن٤م ىمرآن

هذه أي٦م اعمذيمقرة مل يٙمـ اًم٘مرآن اًم٘مرآن ذم جمٛمقع ُم٤م ٟمًٛمٞمف اًمٞمقم اًم٘مرآن؛ ٕٟمف إمم زُم٤من 

ىمد ُأٟمزل سمتامُمف. وٟمتٞمج٦م ذًمؽ هق أن أي٤مت اًمتل حتدصم٧م قمـ ٟمزول اًم٘مرآن ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر 

وذم ؿمٝمر رُمْم٤من يٛمٙمـ أن شمرضمع إمم طمٙم٤مي٦م سمدء ٟمزول اًم٘مرآن اًمٙمريؿ؛ وذًمؽ ٕن 

 سمٕمض اًم٘مرآن هق ىمرآٌن أيْم٤ًم.

ْرآنَ أن ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ واجلقاب اًمّمحٞمح» :إُم٤مزمذم اًمًٞمد اعمرشم٣م ىم٤مل  َُ ﴾ ذم هذا اف

وإٟمام يٗمٞمد اجلٜمس ُمـ همػم ُمٕمٜمك آؾمتٖمراق ومٙم٠مٟمف  ،اعمقوع ٓ يٗمٞمد اًمٕمٛمقم وآؾمتٖمراق

                                                 
 .419: 9 راضمع: ُمرشم٣م اًمٕمًٙمري، اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ورواي٤مت اعمدرؾمتلم (9)
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ُر َرَمَوَٚن افَِّذَي ُإِٔزَل ؾِٔفِ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ْٓ ٟمزل ُمٜمف ذم  رءوم٠مي  ،﴾ هذا اجلٜمس ُمـ اًمٙمالمَص

واًمالم هٝمٜم٤م ٓ يٙمقٟم٤من إٓ  إن إًمػ :أن ي٘مقل ٕطمدوًمٞمس  ،اًمِمٝمر وم٘مد ـم٤مسمؼ اًمٔم٤مهر

ٕٟم٤م ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م أن إًمػ واًمالم صٞمٖم٦م اًمٕمٛمقم واًمّمقرة اعمٕمٞمٜم٦م  ؛ًمٚمٕمٛمقم وآؾمتٖمراق

ٕن هذه اًمٚمٗمٔم٦م ىمد شمًتٕمٛمؾ ذم  ؛ٓؾمتٖمراق اجلٜمس مل جي٥م أن يٙمقن هٝمٜم٤م هبذا اًمّمٗم٦م

وٓ يراد هب٤م أيمثر ُمـ اإلؿم٤مرة إمم اجلٜمس واًمٓمٌ٘م٦م ُمـ همػم  ،ُمقاوع يمثػمة ُمـ اًمٙمالم

اؾمتٖمراق وقمٛمقم طمتك يٙمقن محؾ يمالم اعمتٙمٚمؿ هب٤م قمغم ظمّمقص أو قمٛمقم يم٤معمٜم٤مىمض 

 ،وينمب اخلٛمر ،ومالن ي٠ميمؾ اًمٚمحؿ :أٓ شمرى أن اًم٘م٤مئؾ إذا ىم٤مل ،ًمٖمروف واعمٜم٤مذم عمراده

مل يٗمٝمؿ ُمـ يمالُمف إٓ حمض اجلٜمس  ،وظم٤مـم٥م اجلٜمد ،وضب إُمػم اًمٞمقم اًمٚمّمقص

 ،ومالن ي٠ميمؾ مجٞمع اًمٚمحؿ :ىمٞمؾ ًمف طمتك ًمق ،واًمٓمٌ٘م٦م ُمـ همػم ظمّمقص وٓ قمٛمقم

وإٟمام أريد  ،وٓ ظمّمقص٤مً  إٟمٜمل مل أرد قمٛمقُم٤مً  ،وينمب مجٞمع اخلٛمر أو سمٕمْمٝم٤م ًمٙم٤من ضمقاسمف

ومٛمـ ومٝمؿ ُمـ  ،وينمب هذا اجلٜمس ُمـ اًمنماب ،أٟمف ي٠ميمؾ هذا اجلٜمس ُمـ اًمٓمٕم٤مم

 .شادييمالُمل اًمٕمٛمقم أو اخلّمقص ومٝمق سمٕمٞمد ُمـ ومٝمؿ ُمر

ٞمدًا هلذا إُمر، ٓ خيٚمق سمٞم٤مٟمف ُمـ وم٤مئدة، وم٘م٤مل: ًمق أن وذيمر سمٕمض اعمٕم٤مسيـ ُمث٤مًٓ ضم

ضمرى اعم٤مء »ؿمخّم٤ًم يم٤من يٕمٛمؾ قمغم إطمداث ىمٜم٤مة ُم٤مء ومٕمٜمدُم٤م جيري اعم٤مء ذم اًم٘مٜم٤مة ي٘مقل: 

، ومٝمؾ يٕمٜمل يمالُمف هذا ان يمّؾ اعم٤مء ىمد ضمرى يقم اجلٛمٕم٦م؟ ٓ ؿمؽ شذم اًم٘مٜم٤مة يقم اجلٛمٕم٦م

يقم اجلٛمٕم٦م هق اًمٞمقم اًمذي سمدأ اعم٤مء ومٞمف  ذم أن اجلقاب هق سم٤مًمٜمٗمل، سمؾ ُمٕمٜمك يمالُمف هذا أن

سم٤مجلري٤من ذم اًم٘مٜم٤مة، وًمٙمـ ٕن ضمري٤من اعم٤مء ذم اًم٘مٜم٤مة هق أُمر شمدرجيل، وٓ يٛمٙمـ ًمٚمامء 

اًمذي ؾمقف جيري ذم اًم٘مٜم٤مة ًمًٜمقات ـمقال أن جيري ومٞمٝم٤م يقم اجلٛمٕم٦م، وهذا سمٜمٗمًف 

هق أن سمداي٦م ش قم اجلٛمٕم٦مضمرى اعم٤مء ذم اًم٘مٜم٤مة ي»يِمّٙمؾ ىمريٜم٦م قمغم أن اعمراد ُمـ ىمقل اًم٘م٤مئؾ: 

ضمري٤من اعم٤مء ذم اًم٘مٜم٤مة يم٤من يقم اجلٛمٕم٦م، وًمٞمس هذا اًمتٕمٌػم ُمـ اعمج٤مز، يمام ٓ يٚمزم شم٘مدير 

                                                 
 .914ــ  919: 7 إُم٤مزم، اًمًٞمد اعمرشم٣م (9)
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يمٚمٛم٦م سمٕمض؛ ٕن اعم٤مء اًمذي ضمرى ذم اًم٘مٜم٤مة يقم اجلٛمٕم٦م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف أٟمف ُم٤مء اًم٘مٜم٤مة إـمالىم٤ًم 

 .طم٘مٞم٘مٞم٤ًم، ٓ جم٤مزي٤ًم وهذا إُمر يّمدق ذم مجٞمع إُمقر اًمتدرجيٞم٦م

ْك بِِف ﴿سمجٛمٞمع ُم٤م ذم اًم٘مرآن، يم٘مقًمـف شمٕم٤ممم: ‘ ـ ُم٤م دّل قمغم قمٚمؿ اًمٜمٌل4 رِّ َٓ ُُتَ

َجَؾ بِفِ  ًْ ََٕؽ فَِت ٚ ًَ
َٙ ﴿( وىمقًمـف شمٕم٤ممم: 91اًم٘مٞم٤مُم٦م:﴾ )فِ َْ ٌِْؾ َأن ُي ْرآِن ِمـ َؿ َُ َجْؾ بِٚف ًْ َٓ َت َو

ُٔفُ  َْٔؽ َوْح آي٤مت  يم٤من يٚمٝم٩م سمذيمر‘ (، يّدل ذًمؽ قمغم أن اًمٜمٌل إيمرم997ـمف: ) ﴾إَِف

اًم٘مرآن ىمٌؾ ضمؼمائٞمؾ وهذا ٓ يتؿ إٓ إذا يم٤من قم٤معم٤ًم سمآي٤مت اًم٘مرآن ىمٌؾ ٟمزوهل٤م شمدرجي٤ًم، 

وُمٕمٜمك أن جمٛمقع اًم٘مرآن ىمد أوطمل إًمٞمف ىمٌؾ اًمٜمزول اًمتدرجيل. واعمالطمظ قمغم هذا 

آؾمتدٓل أن ُمـ اؾمتدّل هبذا ُمـ اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمٜمزول اًمدومٕمل ٓ يتٌٜمك اًمٜمزول اًمدومٕمل 

يم٤من حمٞمٓم٤ًم سمجٛمٞمع أًمٗم٤مظ ‘ وم٘مط، سمؾ يٕمت٘مد سم٠من اًمٜمٌل‘  اًمٜمٌلحل٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن قمغم

أي٤مت وؾمقر اًم٘مرآن. وٓسمد ُمـ اًمتٜمٌٞمف إمم أن ُمْمٛمقن هذا آؾمتدٓل ىمد ورد ذم سمٕمض 

ًمق مل يٙمـ ‘ . وىمد ّسح ص٤مطم٥م شمٗمًػم اعمٞمزان ذم شمٗمنه سم٠من اًمٜمٌلاًمرواي٤مت أيْم٤مً 

أي ُمٕمٜمك ًمٚمٕمجٚم٦م سم٘مراءة اًم٘مرآن يمام ورد ذم  حمٞمٓم٤ًم سم٤مًم٘مرآن ىمٌؾ ٟمزول آي٤مشمف شمدرجي٤ًم مل يٙمـ

 .ؾمقرة ـمف واًم٘مٞم٤مُم٦م

واجلقاب قمغم هذا آؾمتدٓل أٟمف ٓ ُمالزُم٦م سملم اًمٜمٝمل قمـ اًمٕمجٚم٦م ذم ىمراءة آي٤مت 

حمٞمٓم٤ًم سمآي٤مت اًم٘مرآن ىمٌؾ ٟمزوهل٤م شمدرجي٤ًم، سمؾ اًمتٗمًػم ‘ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وسملم يمقن اًمٜمٌل

ٜمٝمؿ اعمرطمقم اًمٓمؼمد ـ ص٤مطم٥م جمٛمع اًمراضمح هلذه أي٤مت قمٜمد هم٤مًم٥م اعمٗمنيـ وُم

وظمقوم٤ًم ُمـ يٜمًك سمٕمض آي٤مت اًم٘مرآن يم٤من ي٘مقم سمتٙمرار أي٤مت ‘ اًمٌٞم٤من ـ أن اًمٜمٌل

اًمتل يتٚمّ٘م٤مه٤م ُمـ ضمؼمائٞمؾ أصمٜم٤مء شمٚم٘مٞمف ًممي٤مت. وهذا اًمتٗمًػم هق اًمذي يٜمًجؿ ُمع آي٤مت 

                                                 
  .41 ــ 47 :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼٟمٕمٛم٧م اهلل ص٤محلل ٟمجػ آسم٤مدي،  (9)

 .9 :11 ؛11 :19راضمع: اعمجٚمز، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ  (4)

 ُمـ ؾمقرة ـمف . 997ذيؾ أي٦م  ،419: 97 حمٛمد طمًلم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (1)
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ْك بِفِ ﴿اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومٗمل ؾمقرة اًم٘مٞم٤مُم٦م ورد سمٕمد ىمقًمـف شمٕم٤ممم:  رِّ َجَؾ  َٓ ُُتَ ًْ ََٕؽ فَِت ٚ ًَ
فِ

فُ ﴿(، ىمقًمـف: 91اًم٘مٞم٤مُم٦م: ) ﴾بِفِ  َٕ ُف َوُؿْرآ ًَ َْْٔٚ ََجْ َِ (، وىمد وُمّن اجلٛمع 94اًم٘مٞم٤مُم٦م: ﴾ )إِنَّ َظ

ُمـ ؾمقرة إقمغم ىمقًمـف شمٕم٤ممم:  1يمام قمـ اعمٗمنيـ وورد ذم أي٦م ش احلٗمظ»سمٛمٕمٜمك 

ك﴿ ًَ ِرُؤَك َؾاَل َتْ َْ آن طمّتك ٓ ئمـ أٟمف سم٢مىمرائف اًم٘مر‘ هق وقمد إهلل ًمٚمٜمٌلو ،﴾َشُْ

ؾمٞمٜمًك آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وًمتٓمٛمٞمٜمف إمم ذًمؽ، وُمٕمٜمك أي٦م أٟمٜم٤م ؾمٜمجٕمٚمؽ شم٘مرأ آي٤مت 

 اًم٘مرآن سمٚم٤ًمٟمؽ ومال شمٜمًك.

ُمـ ؾمقرة اًمٗمرىم٤من قمغم قمدم اًمٜمزول اًمدومٕمل ًمٚم٘مرآن قمغم  14يمذًمؽ شمدًمٜم٤م أي٦م 

َل ﴿ ، طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم:‘اًمٜمٌل ُٕزِّ  َٓ ُروا َفْق ٍَ ـَ ـَ  ًٜ َواِحَدًة َوَؿَٚل افَِّذي َِ ْرآُن َُجْ َُ ِْٔف اف َِ َظ

َُْٚه َتْرتِٔاَلً  ِْ اَدَك َوَرتَّ َٗ َٝ بِِف ُؾ ٌِّ َذفَِؽ فَُِْث  .﴾ـَ

ويمٚمٛم٦م يمذًمؽ ذم هذه أي٦م شم١ميد اًم٘مقل سم٠من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمد ٟمزل شمدرجي٤ًم قمغم اًمٜمٌل 

 ‘.إيمرم

 

 ـ األدي١ ايسٚا١ٝ٥ ع٢ً تعدد ْصٍٚ ايكسإٓ، تؿهٝو ٚزّد 3

ُمـ ـمرق اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م شمدل قمغم شمٕمدد ٟمزول اًم٘مرآن، وأٟمف ٟمزل إمم رواي٤مت  وردت

ذم ظمالل قمنميـ أو ٟمٞمػ  ٟمزل ُمـ اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر شمدرجي٤مً أ، صمؿ اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر أوًٓ 

 .وقمنميـ ؾمٜم٦م

٤ٌّمس، وُمٜمٝم٤م:  وأُّم٤م ُم٤م ورد ذم يمت٥م اًمٕم٤مُّم٦م ومٙمّٚمٝم٤م قمـ اسمـ قم

اهٞمؿ سمـ أيب ـم٤مًم٥م صمٜم٤م )طمدصمٜم٤م( قمكم سمـ قمٞمًك صمٜم٤م إسمرأظمرج احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك: 

حمٛمد سمـ اعمثٜمك صمٜم٤م قمٌد إقمغم سمـ قمٌد إقمغم صمٜم٤م داود سمـ أيب هٜمد قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ 

ومٙم٤من اهلل إذا  ،ٟمزل اهلل اًم٘مرآن إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدرأ :قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل

هذا طمدي٨م  .أطمدصمف حيدث ُمٜمف ذم إرض ؿمٞمئ٤مً  أنأو  ،أوطم٤مه أراد أن يقطمل ُمٜمف ؿمٞمئ٤مً 

 ؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه. صحٞمح اإل
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)طمدصمٜم٤م( أسمق سمٙمر سمـ إؾمح٤مق اًمٗم٘مٞمف أظمؼمٟم٤م ُمقؾمك سمـ إؾمح٤مق اًم٘م٤ميض صمٜم٤م أسمق سمٙمر 

وقمثامن اسمٜم٤م أيب ؿمٞم٦ٌم صمٜم٤م ضمرير قمـ ُمٜمّمقر قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل 

ْدرِ ﴿ :قمٜمٝمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ََ ِٜ اف َِ ْٔ ٚ َإَٔزْفَُْٚه يِف َف َّٕ زل اًم٘مرآن مجٚم٦م واطمدة ذم ًمٞمٚم٦م ٟمأ :﴾ ىم٤ملإِ

سمٕمْمف  ‘ويم٤من اهلل يٜمزًمف قمغم رؾمقل اهلل ،ويم٤من سمٛمقىمع اًمٜمجقم ،اًم٘مدر إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م

َٝ بِِف ﴿ :ىم٤مل ،صمر سمٕمضأذم  َذفَِؽ فَُِْثٌِّ ـَ ًٜ َواِحَدًة  َِ ْرآُن َُجْ َُ ِْٔف اف َِ َل َظ ُٕزِّ  َٓ ُروا َفْق ٍَ ـَ ـَ  َوَؿَٚل افَِّذي

َْٚ ِْ اَدَك َوَرتَّ َٗ  ﴾ هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذـمٝمام ومل خيرضم٤مه. ُه َتْرتِٔاَلً ُؾ

)طمدصمٜم٤م( أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يٕم٘مقب صمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اًمّمٖم٤مين صمٜم٤م يزيد سمـ 

ٟمزل أ :ىم٤مل ،ه٤مرون أظمؼمٟم٤م داود سمـ أيب هٜمد قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام

َٓ ﴿ ٟمزل سمٕمد ذًمؽ سمٕمنميـ ؾمٜم٦مأصمؿ  ،اًم٘مرآن مجٚم٦م واطمدة إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر َو

راً  ًِ ٍْ ـَ َت ًَ َّٓ ِجْئََْٚك بِٚحَلؼِّ َوَأْح َثٍؾ إِ َّ ََٕؽ بِ ُْٖتق ِس َظَذ ﴿، ﴾َي َرَأُه َظَذ افَّْٚ َْ ًٚ َؾَرْؿَُْٚه فَِت َوُؿْرإٓ

ْفَُْٚه َتِْزياَلً  َٕزَّ ٍٞ َو ُْ  ؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه. هذا طمدي٨م صحٞمح اإل .﴾ُم

سمـ قمٌد اهلل اًمّمٗم٤مر صمٜم٤م أسمق ـم٤مهر اًمزسمػمي صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد  )أظمؼمٟم٤م( أسمق قمٌد اهلل حمٛمد

اهلل إصٌٝم٤مين صمٜم٤م احلًـ سمـ طمٗمص صمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ إقمٛمش قمـ طم٤ًمن سمـ طمري٨م قمـ 

ومقوع ذم  ،ومّمؾ اًم٘مرآن ُمـ اًمذيمر :ىم٤مل ،ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام

هذا  .ويرشمٚمف شمرشمٞمالً  ‘ٌليٜمزًمف قمغم اًمٜم ×ومجٕمؾ ضمؼميؾ ،سمٞم٧م اًمٕمزة ذم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م

 . ؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مهطمدي٨م صحٞمح اإل

)أظمؼمين( أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ اعم١مُمؾ صمٜم٤م اًمٗمْمؾ سمـ حمٛمد اًمِمٕمراين صمٜم٤م قمٛمرو سمـ قمقن 

اًمقاؾمٓمل صمٜم٤م هِمٞمؿ أٟم٠ٌم طمّملم سمـ قمٌد اًمرمحـ قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض 

 ،ء اًمٕمٚمٞم٤م إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م مجٚم٦م واطمدةٟمزل اًم٘مرآن ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُمـ اًمًامأ :ىم٤مل ،اهلل قمٜمٝمام

َقاؿِِع افُُّْجقمِ ﴿ :ىم٤مل وشمال هذه أي٦م ،صمؿ ومرق ذم اًمًٜملم َّ ُؿ بِ ًِ  .ٟمزل ُمتٗمرىم٤مً  :﴾ ىم٤ملَؾاَل ُأْؿ

                                                 
 .441 ــ 444 :4 اعمًتدرك ،احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري (9)
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 .هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه

٤م حيٞمك صمٜم٤م أسمق زيمري ُمالءً إطمدصمٜم٤م أسمق قمٌد اهلل احل٤مومظ أظمرج اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى: 

سمـ حمٛمد اًمٕمٜمؼمي صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اًمًالم صمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ أٟم٠ٌم ضمرير قمـ ُمٜمّمقر 

ْدرِ ﴿ :قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف قمز وضمؾ ََ ِٜ اف َِ ْٔ ٚ َإَٔزْفَُْٚه يِف َف َّٕ اًم٘مدر: ) ﴾إِ

 ،اًمٜمجقمويم٤من سمٛمقىمع  ،ٟمزل اًم٘مرآن ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر مجٚم٦م واطمدة إمم ؾمامء اًمدٟمٞم٤مأ :ىم٤مل(، 9

 :وم٘م٤مل اهلل قمز وضمؾ ،صمر سمٕمضأسمٕمْمف ذم  ‘ويم٤من اهلل قمز وضمؾ يٜمزًمف قمغم رؾمقًمف

﴿ ِْ اَدَك َوَرتَّ َٗ َٝ بِِف ُؾ َذفَِؽ فَُِْثٌِّ ـَ ًٜ َواِحَدًة  َِ ْرآُن َُجْ َُ ِْٔف اف َِ َل َظ ُٕزِّ  َٓ ُروا َفْق ٍَ ـَ ـَ  َُْٚه َوَؿَٚل افَِّذي

 .(14اًمٗمرىم٤من:) ﴾َتْرتِٔاَلً 

أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل وأسمق قمٌٞمد واحل٤ميمؿ ُمـ وضمف آظمر قمـ تح اًم٤ٌمري: ىم٤مل اسمـ طمجر ذم وم

صمؿ أٟمزل سمٕمد  ،أٟمزل اًم٘مرآن مجٚم٦م واطمدة إمم ؾمامء اًمدٟمٞم٤م ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر :ىم٤مل ،اسمـ قم٤ٌمس

ٍٞ وىمرأ ﴿ ،ذًمؽ ذم قمنميـ ؾمٜم٦م ُْ َِّْٚس َظَذ ُم َرَأُه َظَذ اف َْ ًٚ َؾَرْؿَُْٚه فَِت  وذم ،أي٦م  ﴾َوُؿْرإٓ

ورم أظمرى صحٞمح٦م ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  ،ٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ ومرق ذم اًمًٜملمرواي٦م ًمٚمح٤ميمؿ واًمٌ

 ،‘ووع ذم سمٞم٧م اًمٕمزة ذم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ومجٕمؾ ضمؼميؾ يٜمزل قمغم اًمٜمٌل واحل٤ميمؿ أيْم٤مً 

ن ضمؼميؾ يم٤من يٜمزل ُمٜمف ُمـ اًمٚمقح اعمحٗمقظ أووىمع ذم اعمٜمٝم٤مج احلٚمٞمٛمل  ،صحٞمح وإؾمٜم٤مده

ذم شمٚمؽ اًمًٜم٦م إمم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر  ‘سمف قمغم اًمٜمٌل ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ىمدر ُم٤م يٜمزل

اًمتل شمٚمٞمٝم٤م إمم أن أٟمزًمف يمٚمف ذم قمنميـ ًمٞمٚم٦م ُمـ قمنميـ ؾمٜم٦م ُمـ اًمٚمقح اعمحٗمقظ إمم اًمًامء 

وُم٤م شم٘مدم ُمـ أٟمف ٟمزل  ،وهذا أورده اسمـ إٟم٤ٌمري ُمـ ـمريؼ وٕمٞمٗم٦م وُمٜم٘مٓمٕم٦م أيْم٤مً  ،اًمدٟمٞم٤م

هق اًمّمحٞمح  ،أٟمزل سمٕمد ذًمؽ ُمٗمرىم٤مً  صمؿ ،مجٚم٦م واطمدة ُمـ اًمٚمقح اعمحٗمقظ إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م

 ،وطمٙمك اعم٤موردي ذم شمٗمًػم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر أٟمف ٟمزل ُمـ اًمٚمقح اعمحٗمقظ مجٚم٦م واطمدة ،اعمٕمتٛمد

                                                 
 .744 :4 ٟمٗمس اعمّمدر (9)
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ذم  ‘ن ضمؼميؾ ٟمجٛمف قمغم اًمٜمٌلأو ،وأن احلٗمٔم٦م ٟمجٛمتف قمغم ضمؼميؾ ذم قمنميـ ًمٞمٚم٦م

  .همري٥م وهذا أيْم٤مً  ،قمنميـ ؾمٜم٦م

× طمٗمص سمـ همٞم٤مث قمـ أيب قمٌد اهلل وأُّم٤م ُمـ ـمريؼ اخل٤مّص٦م وم٘مد ورد ذم رواي٦م قمـ

ْرآنُ ﴿ىم٤مل: ؾم٠مًمتف قمـ ىمقل اهلل قمّز وضمّؾ:  َُ ُر َرَمَوَٚن افَِّذَي ُإِٔزَل ؾِِٔف اف ْٓ اًمٌ٘مرة: ) ﴾َص

ٟمزل اًم٘مرآن ×: (، وإٟمام ُأٟمزل ذم قمنميـ ؾمٜم٦م سملم أّوًمف وآظمره؟ وم٘م٤مل أسمق قمٌد اهلل911

 .ـمقل قمنميـ ؾمٜم٦م مجٚم٦م واطمدة ذم ؿمٝمر رُمْم٤من إمم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر، صمّؿ ٟمزل ذم

وىمد أورد اًمِمٞمخ اًمّمدوق  ،أظمر وىمد ُٟم٘مؾ سم٠مًمٗم٤مظ وـمرقُمْمٛمقن هذه اًمرواي٦م 

 . ُمْمٛمقن هذا احلدي٨م ذم يمت٤مب آقمت٘م٤مدات سمٕمٜمقان يمقٟمف قم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م

وًمٙمـ اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد رومض هذا اًمرأي، ُمٕمتؼمًا أن هذا احلدي٨م مم٤م ٓ يٛمٙمـ آؾمتٜم٤مد 

 أسمق ضمٕمٗمر ذم هذا اًم٤ٌمب أصٚمف طمدي٨م واطمد ٓ يقضم٥م قمٚمامً : اًمذي ذه٥م إًمٞمف إًمٞمف، وم٘م٤مل

سمح٤مل يدل قمغم ظمالف ُم٤م شمْمٛمٜمف  . وٟمزول اًم٘مرآن قمغم إؾم٤ٌمب احل٤مدصم٦م طم٤مًٓ وٓ قمٛمالً 

وذًمؽ أٟمف ىمد شمْمٛمـ طمٙمؿ ُم٤م طمدث وذيمر ُم٤م ضمرى قمغم وضمٝمف، وذًمؽ ٓ  ؛احلدي٨م

ُِقُبَْٚ ﴿يٙمقن قمغم احل٘مٞم٘م٦م إٓ سمحدوصمف قمٜمد اًم٥ًٌم، أٓ شمرى إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ْؿ ُؿ َوَؿْقِِلِ

ِرِهؿْ  ٍْ ُُ ٚ بِ َٓ ْٔ َِ ٌََع اهللُ َظ ٌِْػ َبْؾ َض ؿ وىمقًمف: ﴿،﴾ُؽ ٚ َِلُ َُٕٚهؿ مَّ ٌَْد ـُ َمٚ َظ ْْحَ َوَؿُٚفقا َفْق َصٚء افرَّ

ِْؿٍ  ـْ ِظ  وهذا ظمؼم قمـ ُم٤مض، وٓ جيقز أن يت٘مدم خمؼمه، ومٞمٙمقن طمٞمٜمئذ ضمزاءً ، ﴾بَِذفَِؽ ِم

وىمد ضم٤مء  ،وأُمث٤مل ذًمؽ ذم اًم٘مرآن يمثػمة ،ًت٘مٌؾسمؾ هق ذم اعم ،وهق مل ي٘مع ،قمـ ُم٤مض

                                                 
 .1 :9 ومتح اًم٤ٌمري ،اسمـ طمجر (9)

 .1، ح91، اعمجٚمس 999 :اًمّمدوق، إُم٤مزم؛ 1ح 141: 4حمّٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل، اًمٙم٤مذم  (4)

 :91 وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ،احلر اًمٕم٤مُمكم ؛14 :ومْم٤مئؾ إؿمٝمر اًمثالصم٦م؛ 99: ُم٤مزمراضمع: اًمّمدوق، إ (1)

 :9 شمٗمًػم اًم٘مٛمل ،سمراهٞمؿ اًم٘مٛملقمكم سمـ إ؛ 11: 9 ، شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر؛ حمٛمد سمـ ُمًٕمقد اًمٕمٞم٤مر191

11. 

  .11 ـ 14 :آقمت٘م٤مدات ذم ديـ اإلُم٤مُمٞم٦م ،اًمّمدوقراضمع :  (7)
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ذم ذيمر اًمٔمٝم٤مر أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم:  ‘اخلؼم سمذيمر اًمٔمٝم٤مر وؾمٌٌف، وأهن٤م عم٤م ضم٤مدًم٧م اًمٜمٌل

﴿ٚ َٓ ِٚدُفَؽ يِف َزْوِج َع اهللُ َؿْقَل افَّتِل ُِتَ ِّ يم٤مٟم٧م سم٤معمديٜم٦م ومٙمٞمػ يٜمزل اهلل  وهذه ىمّم٦م، ﴾َؿْد َش

ومٞمخؼم هب٤م أهن٤م ىمد يم٤مٟم٧م ومل شمٙمـ! وًمق شمتٌٕمٜم٤م ىمّمص شمٕم٤ممم اًمقطمل هب٤م سمٛمٙم٦م ىمٌؾ اهلجرة، 

ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمٜمف يمٗم٤مي٦م ًمذوي إًم٤ٌمب.  اًم٘مرآن جل٤مء مم٤م ذيمرٟم٤مه يمثػم ٓ يتًع سمف اعم٘م٤مل، وذم

وُم٤م أؿمٌف ُم٤م ضم٤مء سمف احلدي٨م سمٛمذه٥م اعمِمٌٝم٦م اًمذيـ زقمٛمقا أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم مل يزل 

وىمد رد قمٚمٞمٝمؿ أهؾ اًمتقطمٞمد سمٜمحق ُم٤م  قمام يٙمقن سمٚمٗمظ يم٤من، وخمؼماً  ،سم٤مًم٘مرآن ُمتٙمٚمامً 

سم٠من اعمراد أٟمف ٟمزل  ،ذيمرٟم٤مه. وىمد جيقز ذم اخلؼم اًمقارد ذم ٟمزول اًم٘مرآن مجٚم٦م ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر

وم٠مُم٤م أن يٙمقن ٟمزل سم٠مهه  ‘مجٚم٦م ُمٜمف ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر صمؿ شماله ُم٤م ٟمزل ُمٜمف إمم ووم٤مة اًمٜمٌل

اعمتقاشمر ُمـ إظم٤ٌمر وإمج٤مع ومجٞمٕمف ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ومٝمق سمٕمٞمد مم٤م ي٘متْمٞمف فم٤مهر اًم٘مرآن و

 .اًمٕمٚمامء قمغم اظمتالومٝمؿ ذم أراء

و يرى سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم اعمٕم٤مسيـ أن هذا احلدي٨م ورد ذم يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م قمـ ـمريؼ 

ُمـ × أهؾ اًمًٜم٦م، واطمتامل يمقن احلدي٨م ُمقوققم٤ًم قمغم ًم٤ًمن اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

 .آطمتامٓت اًم٘مقي٦م

ل اًمدومٕمل ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر قمغم ٓ ُيقضمد ذم اًمرواي٤مت ُم٤م يدّل قمغم اًمٜمزو

إٓ رواي٦م واطمدة، وهل رواي٦م اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر قمـ اإلُم٤مم ‘ ىمٚم٥م اًمٜمٌل إيمرم

ُر ﴿ي٤م ُمٗمْمؾ إن اًم٘مرآن ٟمزل ذم صمالث وقمنميـ ؾمٜم٦م، واهلل ي٘مقل :  ىم٤مل:× اًمّم٤مدق ْٓ َص

ْرآنُ  َُ َّٕ ﴿وىم٤مل : (، 911اًمٌ٘مرة: ) ﴾َرَمَوَٚن افَِّذَي ُإِٔزَل ؾِِٔف اف َّْٚ إِ ـُ  ٚ َّٕ ٍٜ إِ ـَ ٌََٚر ٍٜ مُّ َِ ْٔ ٚ َإَٔزْفَُْٚه يِف َف

ـَ  ؾُّ َأْمٍر َحٍُِٔؿ  *ُمِْذِري ـُ َرُق  ٍْ ٚ ُي َٓ َّْٚ ُمْرِشِِغَ  *ؾِٔ ـُ  ٚ َّٕ ٚ إِ َٕ ـْ ِظِْد (، 1ـ1اًمدظم٤من: ) ﴾َأْمرًا مِّ

                                                 
 .947 ـ 941: ُم٤مُمٞم٦ماعمٗمٞمد، شمّمحٞمح اقمت٘م٤مدات اإل (9)

ٟمديِمف، أ، يمٞمٝم٤من شاى درسم٤مره يمٞمٗمٞم٧م ٟمزول ىمرآنٟمٔمريف»ٟمٕمٛم٦م اهلل ص٤محلل ٟمجػ آسم٤مدي، ُم٘م٤مًم٦م  (4)

 .49ـ91ص ، 14اًمٕمدد 
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ًٜ َواحِ ﴿ وىم٤مل: َِ ْرآُن َُجْ َُ ِْٔف اف َِ َل َظ ُٕزِّ  َٓ ُروا َفْق ٍَ ـَ ـَ  اَدكَ َوَؿَٚل افَِّذي َٗ َٝ بِِف ُؾ ٌِّ َذفَِؽ فَُِْث ـَ  ﴾َدًة 

ومٝمذا شمٜمزيٚمف اًمذي ذيمره اهلل ذم يمت٤مسمف، ويمٞمػ  ،ىم٤مل اعمٗمْمؾ: ي٤م ُمقٓي (،14اًمٗمرىم٤من: )

أقمٓم٤مه اهلل اًم٘مرآن ذم ؿمٝمر  ،فمٝمر اًمقطمل ذم صمالث وقمنميـ ؾمٜم٦م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ ي٤م ُمٗمْمؾ

ذم وىم٧م أُمر  ويم٤من ٓ يٌٚمٖمف إٓ ذم وىم٧م اؾمتح٘م٤مق اخلٓم٤مب، وٓ ي١مديف إٓ ،رُمْم٤من

 ﴾ ی   ی ىئ ىئ ىئ  ېئىمقًمف: ﴿وسم٤مًمقطمل ومٌٚمغ ُم٤م ي١مُمر سمف،  ×ومٝمٌط ضمؼمئٞمؾ ،وهنل

 ،وم٘م٤مل اعمٗمْمؾ: أؿمٝمد أٟمٙمؿ ُمـ قمٚمؿ اهلل قمٚمٛمتؿ، وسم٘مدرشمف ىمدرشمؿ (،91اًم٘مٞم٤مُم٦م: )

 . وسمحٙمٛمف ٟمٓم٘متؿ، وسم٠مُمره شمٕمٛمٚمقن

ب ُمـ و هذه اًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد؛ ٕن ذم ؾمٜمده٤م حمّٛمد سمـ ٟمّمػم اًمٜمٛمػمي، وهق يمّذا

وهق أيْم٤ًم ُمـ  ،. ويمذًمؽ وىمع ذم ؾمٜمد اًمرواي٦م قمٛمر سمـ ومرات اًمٌٖمدادياًمٖمالة

 .ُمْم٤موم٤ًم إمم يمقن حمّٛمد سمـ اعمٗمْمؾ جمٝمقًٓ  ،اًمٖمالة

 ‘فقمٚمٛمو ،ٟمزول اًم٘مرآن مجٚم٦م واطمدة قمغم اًمٜمٌليدل قمغم  ءومتٚمخص أن ٓ ر

 . ذم اعمٜم٤مؾم٤ٌمت اعمختٚمٗم٦م سم٤مًم٘مرآن ىمٌؾ ٟمزوًمف قمٚمٞمف ٟمجقُم٤مً 

 

 َٔ ايٓصٍٚ ايتدزجيٞ احله١ُ

ُمـ ؾمقرة  911وأي٦م  ،ُمـ ؾمقرة اًمٗمرىم٤من 11و 14ئمٝمر ُمـ ُمراضمٕم٦م أي٤مت 

؛ ‘أن هٜم٤مك صمالث طِمَٙمؿ ًمٜمزول اًم٘مرآن شمدرجي٤ًم : اإلُمداد اًمروطمل ًمٚمٜمٌل ،اإلهاء

 اًمتدري٩م ذم سمٞم٤من إطمٙم٤مم آهلٞم٦م؛ اإلضم٤مسم٦م قمـ إؾمئٚم٦م ذم ُمقـمٜمٝم٤م.

                                                 
 .11: 19قار سمح٤مر آٟم (9)

 .9: 11و  111ـ114: 19راضمع: سمح٤مر إٟمقار  (4)

 )اهل٤مُمش(. 9: 11راضمع: سمح٤مر آٟمقار  (1)

 راضمع: اعمّمدر ٟمٗمًف . (7)
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  ‘ـ اإلَداد ايسٚسٞ يًٓيب1

ُمـ ؾمقرة اًمٗمرىم٤من سمٕمد إصم٤ٌمشمف ًمٕمدم ٟمزول اًم٘مرآن دومٕم٦م واطمدة  14 ذم أي٦م ذيمر شمٕم٤ممم

اَدكَ ﴿احلٙمٛم٦م ُمـ ذًمؽ سم٘مقًمـف: ‘ قمغم اًمٜمٌل إيمرم َٗ َٝ بِِف ُؾ ٌِّ  .﴾فَُِْث

ُمـ ظمالل إٟمزاًمف شمدرجي٤ًم يتّؿ ُمـ ظمالل ـمرق ‘ إن اإلُمداد اًمروطمل ًمٚمٜمٌل إيمرم

 وهل: ،ُمتٕمددة

طمل وؾمامع اخلٓم٤مب اإلهلل هق قم٤مُمؾ ُمٝمؿ ًمت٘مقي٦م أ ـ إن آرشم٤ٌمط اعمًتٛمر سمٛمٚمؽ اًمق

؛ ٕن ذم يمالم اهلل قمّز وضمّؾ طمٞم٤مة اًم٘مٚمقب، وروح اًم٘مدس ـ ُمٚمؽ اًمقطمل ‘ىمٚم٥م اًمٜمٌل

 سمٜمزوًمف اعمتٙمرر قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل.‘ ـ يٌٕم٨م احلٞم٤مة ذم ىمٚم٥م اًمٜمٌل

ب ـ إن ٟمزول اًم٘مرآن ذم خمتٚمػ اعمقاىمع، وٓ ؾمٞمام ذم اًمٔمروف اًمّمٕم٦ٌم اًمتل ُمّر هب٤م 

قمٜمد ُمقاضمٝمتف ًمٚمٛمنميملم واًمٙم٤مومريـ، ُمقضم٥م ًمت٘مقي٦م ىمٚم٥م اًمٜمٌل، وإُمداده سمام  ‘اًمٜمٌل

ورومع طم٤مًم٦م اًم٘مٚمؼ ًمديف. وًمذا ٟمجد ظمٓم٤مب اهلل قمّز  ،جيٕمٚمف ي٘مػ صٚم٤ًٌم ذم شمٚمؽ اعمقاىمػ

وضمّؾ ًمٜمٌٞمف ذم اًمٕمديد ُمـ أي٤مت سم٤مُٕمر إًمٞمف ًمٚمّمؼم وآؾمت٘م٤مُم٦م، وقمدم اًمت٠مصّمر سم٘مقل 

 اًمٙم٤مومريـ: 

َٓ َُيُْزَٕؽ َؿقْ ﴿ ِِٔؿُ َو ًَ ُٔع اف ِّ
ًَّ ًٚ ُهَق اف َة هللِ ََجًِٔ ًِزَّ ْؿ إِنَّ اف وىمقًمـف شمٕم٤ممم:  ،(11يقٟمس: ) ﴾ُِلُ

قُفقنَ ﴿ َُ ِد ﴿وىمقًمـف شمٕم٤ممم:  ﴾،َؾْٚصِزْ َظَذ َمٚ َي ّْ ٌِّْح بَِح َُِْْٔٚ َوَش َْٖظ ََّٕؽ بِ ِؿ َربَِّؽ َؾِ٘ ُْ َواْصِزْ حِلُ

قمُ  َُ  .﴾َربَِّؽ ِحَغ َت

ُمـ اهلل قمّز وضمّؾ ذم اعمقاـمـ اعمختٚمٗم٦م ‘ ٤مب ًمٚمٜمٌلوٓ ؿمؽ ذم أن شمٙمرار اخلٓم

 ُمقضم٥م ًمت٘مقي٦م ىمٚم٥م اًمٜمٌل.

 

 اإلهل١ٝاألسهاّ  ـ احلسن١ اهلاد١٥ ٚاملتٛاؾ١ً ؾـٞ ضبٌٝ تجبٝت2

سمام أن اًم٘مرآن آظمر اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م اًمتل حتتقي قمغم ُمٕم٤مرف اًمنميٕم٦م اإلهلٞم٦م 

وأن  ،٦م وإقمامل اًمٗم٤مؾمدةوأطمٙم٤مُمٝم٤م يم٤من ٓسمد وأن حي٤مرب اًمٙمثػم ُمـ آقمت٘م٤مدات اًم٤ٌمـمٚم
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 ،يٌٜمل اعمجتٛمع قمغم ومٕمؾ اخلػم واإلطم٤ًمن. واحلٙمٛم٦م شم٘ميض أن يٙمقن ذًمؽ سمٜمحق شمدرجيل

وٓ ؾمّٞمام ذم اعمجتٛمع اجل٤مهكم اًمذي ٟمزًم٧م ومٞمف اًمرؾم٤مًم٦م اإلهلٞم٦م اخل٤ممت٦م. وًمٕمؾ هذ هق اعمراد 

ِس َظَذ ﴿ُمـ ىمقًمـف شمٕم٤ممم:  َرَأُه َظَذ افَّْٚ َْ ًٚ َؾَرْؿَُْٚه فَِت ْفَُْٚه َتِْزياَلً َوُؿْرإٓ َٕزَّ ٍٞ َو ُْ اإلهاء: ) ﴾ ُم

سمؾ  ،ًمٞمتًٜمك ًمٚمٜم٤مس طمٗمٔمف ظمّمقص ىمراءة اًم٘مرآن اعمٙم٨م هقوًمٞمس اعمراد ُمـ (. 911

سمٕمد ٟمزوًمف دومٕم٦م واطمدة أُمر  شمدرجي٤مً ٚم٘مرآن ًم اًمتدرجيل ٗمظاحلٕن  ؛سمٞم٤من إطمٙم٤مم أيْم٤مً 

اإلهلٞم٦م وومٝمؿ ُمٕم٤مرف  وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ اعم٠ًمًم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل هل اًمٕمٛمؾ سم٤مٕواُمرممٙمـ، 

 .اًم٘مرآن

 

 ـ اإلداب١ عٔ األض١ً٦ يف َٛطٓٗا3

اًمٙمثػم ُمـ آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمزًم٧م ًمإلضم٤مسم٦م قمـ ؾم١مال ؾم٠مًمف اًمٜم٤مس أّن اًمقاىمع 

طم٤مدصم٦م وىمٕم٧م، وم٘مد ورد ومـل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ؾم١مال اًمٜم٤مس قمـ  أو‘ ًمرؾمقل اهلل

 ،اًمٓمٕم٤مم اعمحٚمؾو، ٗم٤مقواإلٟماخلٛمر واعمٞمن، واحلرم،  وإؿمٝمرذي اًم٘مرٟملم، واًمروح، 

 . واًمٞمتٞمؿ

واًمتخّٚمػ قمـ  ،اإلومؽوتـل ٟمزًم٧م ومـل طمٙمؿ اًمٔمٝم٤مر، ًمويمذًمؽ احل٤مل ومـل أي٤مت ا

 . ًمٌٞم٤من طمٙمٛمٝم٤م اجلٝم٤مد، وم٢من أي٦م يم٤مٟم٧م شمٜمزل سمٕمد وىمقع احل٤مدصم٦م

وهذا إُمر  ،ٓ دومٕم٦م واطمدة ،واحلقادث شم٘مع شمدرجي٤مً  إؾمئٚم٦موٓؿمؽ ومـل أّن 

يتٜم٤مؾم٥م ُمع رّدة  ٟمزول أي٤مت سمٜمحق وم٢منّ  ،زول أي٤مت اعمرشمٌٓم٦م هب٤مُمًتٚمزم ًمٚمتدري٩م ومـل ٟم

ومٕمؾ اًمٙمٗم٤مر واعمنميملم ًمـف اًمدور اًمٙمٌػم ومـل اًمت٠مصمػم قمغم اعمخ٤مـمٌلم هبذه أي٤مت. ىم٤مل 

َّٓ ِجْئََْٚك ﴿ شمدرجيل: سمٜمحقوشمٕم٤ممم سمٕمد إوم٤مدشمف ًمٜمزول اًم٘مرآن ُمرشماًل  ثٍَؾ إِ َّ ََٕؽ بِ ُْٖتق َٓ َي َو

                                                 
 .1: إسمراهٞمؿ ؛441 و 499 ،494 :اًمٌ٘مرة ؛9إٟمٗم٤مل:  ؛11: اًمٙمٝمػ ؛11ؾمقرة اإلهاء: : اٟمٔمر (9)

 .1: اعمج٤مدًم٦م ؛47: هقد ؾمقرة: اٟمٔمر (4)
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 ًَ راً بِٚحَلؼِّ َوَأْح ًِ ٍْ  (.11اًمٗمرىم٤من: ) ﴾ـَ َت

هذه أي٦م شمٌلّم أّن إٟمزال سمٕمض أي٤مت يم٤من ردًا قمغم ُم٤م ي٘مقم سمف سمٕمض اعمنميملم ُمـ و

ؿ اعم٘مّمقدة ُمـ اًمتدري٩م ومـل ٟمزول ٙمَ ذًمؽ ُمـ احلِ  يٛمٙمـ اقمت٤ٌمرىمقل، وُمـ هٜم٤م  ومٕمؾ أو

 اًم٘مرآن.

 

 ْتا٥ر ايبشح

 ئمٝمر مم٤م شم٘مدم اًمٜمت٤مئ٩م اًمت٤مًمٞم٦م:

ول اًم٘مرآن اًمٜمزول اعمٙم٤مين، سمؾ هق سمٛمٕمٜمك اًمتٞمًػم، أي إن اهلل ـ ًمٞمس اعمراد ُمـ ٟمز9

ومجٕمؾ هذه احل٘م٤مئؼ سمٚم٤ًمهنؿ سمٚمٖم٦م  ،شمٕم٤ممم وسمٖمرض إيّم٤مل احل٘م٤مئؼ إمم اًمٜم٤مس يّنه ًمٚمٜم٤ّمس

 إُمر واًمٜمٝمل، اعمثؾ واًم٘مّم٦م....

ـ شمٕمددت أراء طمقل اظمتالف اإلٟمزال قمـ اًمتٜمزيؾ، ٟمٕمؿ يرى هم٤مًم٥م أهؾ اًمٚمٖم٦م 4

 اعمٕمٜمك سملم اإلٟمزال واًمتٜمزيؾ.  قمدم وضمقد وم٤مرٍق ذم

ـ اظمتٚمٗم٧م أراء ذم اجلٛمع سملم ُم٤م ورد طمقل زُم٤من ٟمزول اًم٘مرآن وشم٤مريخ سمٕمث٦م اًمٜمٌل 1

 ، واعمٓمروح صمالث ٟمٔمري٤مت:‘إيمرم

 أـ شمٕمدد اًمٜمزول عمرشملم.

ب ـ اًم٘مقل سم٤مٟمٗمّم٤مل شم٤مريخ سمدء ٟمزول اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ شم٤مريخ سمٕمث٦م اًمٜمٌل 

 ‘.إيمرم

 ريخ سمدء ٟمزول اًم٘مرآن وشم٤مريخ اًمٌٕمث٦م.ج ـ اًم٘مقل سم٤محت٤مد شم٤م

ـ ٓ ؿمؽ ذم أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمد ٟمزل شمدرجي٤ًم ـمٞمٚم٦م ُمدة اًمدقمقة اعمحٛمدي٦م، وًمٙمـ 7

اًم١ًمال اعمٓمروح هٜم٤م هق أٟمف هؾ هٜم٤مك ٟمزول دومٕمل آظمر ُمْم٤موم٤ًم إمم اًمٜمزول اًمتدرجيل أو 

٤مًم٥م ٓ؟ إن شم٤مريخ اًمٌح٨م قمـ شمٕمّدد ٟمزول اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يرضمع إمم اًمرواي٤مت، وهم

اًمرواي٤مت ىمد دًّم٧م قمغم أن اًم٘مرآن ٟمزل دومٕم٦م إمم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر أو اًمًامء اًمدٟمٞم٤م. وإن ُم٤م 
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وٓؾمٞمام ُمع ُمالطمٔم٦م ُم٤م ورد ُمـ  ،ذيمر ُمـ أدًم٦م ًمدى اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمٜمزول اًمدومٕمل همػم شم٤مم

 سمٕمض اًم٘مرائـ اًمتل شمِمٝمد قمغم قمدم ٟمزول اًم٘مرآن دومٕم٦م واطمدة.

ص ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م: ـ إن احلٙمٛم٦م ُمـ اًمٜمزول اًمتدرجيل ًمٚم٘مرآن1  اًمٙمريؿ شمتٚمخَّ

 ‘.أ ـ اإلُمداد اًمروطمل ًمٚمٜمٌل إيمرم

 ب ـ اًمتدري٩م ذم سمٞم٤من إطمٙم٤مم اإلهلٞم٦م.

 ج ـ اإلضم٤مسم٦م قمـ إؾمئٚم٦م ذم ُمقـمٜمٝم٤م.
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 919 ............................ واًمٙمِمٗمٞم٦م اًمٙمًٌّٞم٦م اًمٕمٚمقم ـمريؼ سملم اجلقهري اًمتٗم٤موت ـ 1

 911 ..................................................... اعمقطمل ًم٘مدرة اًمالُمتٜم٤مهل اًمِمٕم٤مع ـ 1

 917 ................................... اًمّمٕمقد ىمقس ذم ضمؼمائٞمؾ قمغم ‘اًمٜمٌل أومْمٚمّٞم٦م ـ 4

 917 ................................................... واًم٘م٤مسمؾ اًمٗم٤مقمؾ: دوري سملم اًمقطمل ـ 1

 911 .......................................................... اعم٤مدّي٦م وذوـمف اًمقطمل دمّرد ـ 9

 911 ........................ احلّمقزم ًمٚمٕمٚمؿ ظمالوم٤مً  ًمٚمخٓم٠م احلْمقري اًمٕمٚمؿ ىمٌقل قمدم ـ 91

 914 ........................................ واًمرؾم٤مًم٦م اًمقطمل جم٤مل ذم اخلٓم٠م إُمٙم٤من قمدم ـ 99

 911 ........................................ اًمٗمٝمؿ ذم اخلٓم٠م قمـ اًمقاىمٕمل اخلٓم٠م اظمتالف ـ 94

 919 ............................................. ؟ واًمّمقرة احل٘مٞم٘م٦م شمٓم٤مسمؼ نوام ُم٤مهق ـ 91

 169 ............................................... اإلثٌٚت؟ أو افثٌقت مَٚم يف افتىٚبؼ وامن هؾ

 941 ..................................................... اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اًمقطمل طم٘مٞم٘م٦م ـ 97
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 949 ..................................................... ُمٕم٤مٟمٞمف سف قمغم اًم٘مرآن إـمالق قمدم ـ 9 ـ 97

 944 .....................................اًم٘مرآن ُمٕم٤مين سف قمغم اًمتالوة إـمالق قمدم ـ 4 ـ 97

 944 ......................................... ‘اًمٜمٌل دون اهلل إمم اًم٘مرآن إٟمزال ٟم٦ًٌم ـ 1 ـ 97

قمك قمغم( ىُمْؾ ) سمٚمٗمظ اعمّمّدرة أي٤مت دًٓم٦م ـ 7 ـ 97  941 ................................... اعمدَّ

 947 ..................................................... اًمنميٗم٦م اًمًٜم٦ّم ذم اًمقطمل طم٘مٞم٘م٦م ـ 91

 177 ........................................... ضسٚؽ الرحنساؾات َٓاقػ١ ،ٚسدٚدٙ َؿَٗٛ٘ ايٛسٞ،

 مىر حًـ: ترَجٜ     افنرازي رممُٚ ٕٚرص افنٔخ

 177 ................................................... افدئْٜ افْهقص ومًٚروٜ هوش ٕيريٜ

 183 ............................................... ضسٚؽ. د َكٛالت ْكد ،ٚاملؿّٗٛ ايعاٖس٠ ايٛسٞ،

 اِلٚصّل مىر حًـ افًٔد: ترَجٜ     أيٚزي ظع حمّد افًٔد

 183 ............................................................................................. َتٓٔد

 186 ................................................................................... افقحل حََٜٔ

 192 .......................................................................... افقحل وطٚهرة افَرآن

 266 .............................................................. وافًٍؾ افَْؾ بغ‘ افٌْل دور

 269 ................................................................... افقحل طٚهرة يف اخلٔٚل دور

 211 ...................................................... افًرف وحهٚر افهقر حهٚر بغ افٌْلّ 

 215 .....................................................يٜافٌؼ ومَقفٜ افْزول مٍٓقم بغ افقحل

 218 ............................................................... افُريؿ افَرآن يف افزمْٜٔ اديٚهر

 226 ............................................................... هوش مع أخرة َٕديٜ وؿٍٚت

 231 ........................................ ايٓب١ّٜٛ ٚايتذسب١ ايٛسٞ ْعس١ٜ ْكد، ايٓب٠ٛ بٝدز يف ْاٌز

 اِلٚصّل حًـ افًٔد :ترَجٜ     ٕكي اهلل ظٌد. د

 231 ................................................................... افقحل ظـ احلوٚريٜ افروايٜ

 235 ................................................................ وافَرآن افقحل يف اخلىٖ إمُٚن

 237 .................................................. افَرآن داخؾ مـ َٕديٜ مَٚربٜ افقحل، مْنٖ

 238 ......................................................................... وافَرآن افقحل ظهّٜ

 411 ................................................................ اًمقطمل شمٚم٘مل ذم اًمٕمّمٛم٦م ـ9
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 419 ............................................................... طملاًمق طمٗمظ ذم اًمٕمّمٛم٦م ـ4

 419 ................................................................ اًمقطمل شمٌٚمٞمغ ذم اًمٕمّمٛم٦م ـ1

 479 ............................................................... !؟سمره٤من أّي ! ؟اؾمتدٓل أّي 

 245 ................................................................. ادًتزفٜ ـالم وُتريػ وشه

 246 ...................................................... افرومل افديـ جالل ـالم ؾٓؿ يف ؿهقر

َّٔغ واإليامن آظتَٚد ظذ هوش ٕيريٜ تًٌٚت  249 ......................................... افديْ

 256 ................................................................................ وٕقاؿص ثٌرات

٠ّٛ ؾِٗ ايتباضات  255 ................... ٚايؿٛيف ايػعسٟ ايعكٌ ع٢ً االعتُاد َػانٌ، ٚايٛسٞ ايٓب

ّٔد  مىر حًـ: ترَجٜ     افىٌٚضٌٚئل احلًْٔل مهىٍك افً

ّٜٔ افقشىك افَرون بًَؾ افَرآن ؿراءة إصُٚفٜٔ  255 ................................... !!اإلشالم

 414 ................................................... ؟شم٘م٤مـمع أم شمقاصؾ واًمِمٕمر، اًمقطمل ـ9

 411 ....................... اخلٓم٠م؟ قمـ ُمّمقنٌ  اًمٙمِمػ هؾ ،اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م واعمٙم٤مؿمٗم٦م اًمقطمل ـ4

 411 .................................................... ومٞمف ‘إيمرم اًمٜمٌل ودور قطملاًم ـ1

 268 ................................................................ صقؾٜٔ بًٔقن افٌّْقة ؿراءة ؾًٚد

 441 .......................................................... اعمٕمٜمقي ًمٚمقطمل اًم٘مرآن شمٗمٜمٞمد ـ 7

 444 ............................................................ اخل٤مـمئ٦م واًمتٗمًػمات اًمٜمٌّقة ـ 1

 441 ..................................................................... اًمًٜم٦م ومٝمؿ ذم اخلٓم٠م ـ 1

 279 ............................................. داّد٠ ْكد١ٜ َطايعات ،ايكسإٓ ْب١ّٜٛ ْعس١ٜ تٗاؾت

 مىر حًـ: ترَجٜ     صٚدؿل هٚدي افنٔخ. د

 286 ................................................................ هوش فْيريٜ افتٚرَيل افًّؼ

 282 ........................................................... ًٍٕف افديْل افّْص  مع افْيريٜ تْٚيف

 284 .................................................. افُريؿ افَرآن ٌٕقّيٜ ٕيريٜ وتداظل اإلظجٚز

 286 ......................................................... وافٌْقي افَرآين فِْص افٌْٔقي افتاميز

 286 ..............................................................افًُس ٓ فِقحل، افٌْل خوقع

 287 ............................................................................. هوش صقاهد َٕد

 296 ................................................. افزمْل ادحٔط وثَٚؾٜ افَرآن بغ افقصؾ َٕد
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 291 ............................................................. وصقاهد أدّفٜ افَرآن، ظهّٜ مٌدأ

 295 .......................................... ًَتبط١ ْعسٜات ْكد ْؿٝٗا؟ أّ ٓب١ٜٛاي ايتذسب١ بطط

 مىر ظع حًـ افًٔد: ترَجٜ     روٚئل مًًقد. د

 295 ................................................... افَْديٜ فَِّقٓت اخلٚضئ وافٍٓؿ هوش

 299 ....................................................... !!ؿريش مؼـل وـالم هوش ٕيريٜ

 362 ........................................... افَرآن خىٖ حقل هوش ـالم يف واإلِّبٚم اإلهيٚم

 364 ..................................... وخىئف افَرآن بؼيٜ يف افًرؾٚن تقطٔػ يف هوش َٕد

 366 .................................................. !؟افْٚزل افقحل حََٜٔ هوش أدرك ـٔػ

 368 ......................................................... !!افٌْقّيٜ افتجربٜ بًط وٕيريٜ افنًر

 312 ................................................ !؟افٌْقيٜ افتجربٜ ٍٕل أم افٌْقيٜ افتجربٜ بًط

 315 ....................................................... أخطأ؟ أّ ضسٚؽ نؿس ٌٖ، ضسٚؽ غطشٝات

 مىر حًـ افًٔد: ترَجٜ     إصٍٓٚين ٕك حمّد. أ

 316 ............................................................. !!ادًتْريـ خىٔئٜ احلََٜٔ إؾنٚء

 317 ...................................................... هوش فِدـتقر ادًٚروغ دواؾع تًّدد

 319 .......................................................... افقحل؟ حََٜٔ ادًِّقن ؾٓؿ ـٔػ

 323 ..................................................................... واإلِلٚم افقحل بغ ٚرٕٜمَ

 328 ............................................................. ؟...و وافنًر افقحل بغ ادٚئز مٚ

 332 ..................................................... وإًٍٓٚل افًٍؾ بغ افقحل يف افٌْل دور

 338 .................................................................... افٌْل إػ اخلىٖ تىّرق إمُٚن

 346 ................................................................... !هوش؟ شٍْٜٔ مرشك أيـ

 345 ........................................................................ دًٜٓٝا َؿًشًا ٜعد مل ضسٚؽ

 مىر ظع حًـ افًٔد: ترَجٜ     ٕٔٚ ؿٚئّل روٚ ظع افنٔخ

 345 ........................................................................................... مدخؾ

 346 .................................................. هوش ٕؾُٚر ادًٔحٜٔ واخلٍِٔٚت ذوراجل

 346 ................................ افدئْٜ وافتجربٜ افنٓقد بغ افتّٔٔز ظدم يف ادًتْريـ خىٖ

 347 .........................................................فَرإٜٓٔا افٌحقث ظـ ادًتْريـ ابتًٚد
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 348 ......................................................................... افدئْٜ؟ افتجربٜ هل مٚ

 349 ............................................................... بٚفقحل يتًِؼ مٚ يف افنًٜٔ رأي

 349 ....................................................... افديـ ؿراءة ظـ افدئْٜ ادًرؾٜ اختالف

 356 ....................................... !!واجلٚمًٚت احلقزات يف افَرإٜٓٔ افدراشٚت هجران

 351 ................................ ايكسإٓ سٍٛ ضسٚؽ ْعسٜات يف ْكد١ٜ َطايع١ ،اهلد٣ أٚ اهل٣ٛ

 اِلٚصّل حًـ افًٔد: ترَجٜ     بٚزرگٚن افًع ظٌد. أ

 351 ............................................................................................. َتٓٔد

 352 ..................................................... بف؟ ادخَٚضـٛ ومـ ؟افَرآن ؿٚئؾ هق مـ

 353 ...................................................................................... افَرآن ؿٚئؾ

 353 ................................................................................ ادخَٚضـٌغ إٔقاع

 354 ...................................................................... افُريؿ افَرآن آيٚت حمٚور

 355 ..................................................................................... افَرآن إمالء

 356 .................................................................................. افَرآن أشِقب

 357 ..................................................... افَرآن يف افتٚرَئٜ اإلصٚرات بىالن ظدم

 358 .................................................................................... وافنًر افٌّْقة

 359 ................................................................................ افًٚم افقحل ٜآفٔ

 361 .......................................................... اإلِلل( افقحل) خدمٜ يف حمّد( إٔٚ)

 363 ...................................................... افتّنع وظدم بٚفتٖين افٌْلّ  افَرآن مىٚفٌٜ

 364 .................................................................... افقحل ظذ ادحٚؾيٜ آفٔٚت

 365 ..................................................... ادوّٚدة افًقامؾ ِتٚه إبدي احلٍظ وامن

 366 ................................................... افَرآن يف افًٍع ْيؿاف تثٌٝ افدؿَٜٔ افًِقم

 369 ............................................... ضسٚؽ. د خط٠ٛ َع ْكد١ٜ ٚقؿ١، اهلل نالّ ايكسإٓ

 مىر حًـ افًٔد: ترَجٜ     مٓٚجراين اهلل ظىٚء. د

 369 .................................. !؟مقجز صحٍل حقار يف خىرة ٕيريٜ اختزال يهّح  هؾ

 372 .............................................................................. !إِلٚم؟ افقحل هؾ
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٠ّٛ ايكسإٓ سٍٛ ْعسٜات٘ يف ْكد١ٜ دزاض١ ،ضسٚؽ ٚد٘ يف إعؿاز  375 ......................... ٚايٓب

 اِلٚصّل مىر حًـ افًٔد: ترَجٜ     مٓدي ظع حمّد. أ

 375 ............................................................................................ مَدمٜ

 377 ........................................................................ فٌِحٞ افتٚرَئٜ اجلذور

 386 .................................................................................. افدئْٜ ٜافتجرب

 111 ................................................................. ؟اًمديٜمٞم٦م اًمتجرسم٦م هل ُم٤م ـ9

 114 ................................ اًمديٜمٞم٦م واًمتجرسم٦م اًمقطمل سملم وآظمتالف اًمِمٌف أوضمف ـ4

 384 ................................................................ هوش فِدـتقر إخر احلقار

 384 ........................................................................ صٚظراً  اهلل رشقل اظتٌٚر

 388 ....................................................................... افَرآن خِؼ يف افٌْل دور

 398 ................................................................. ‘اهلل رشقل وظِؿ افًهّٜ

 461 ....................................................................... افديـ يف وافًريض افذاِت

 463 .................................................... ؟افرومل افديـ جالل ٕيريٜ حََٜٔ هل مٚ

 464 ...................................................... وحدوثف افَرآن بؼيٜ بغ اخلٚضئ افربط

ّٛزات أش١َ ،ٚايطكٛط ايتٗاٟٚ  407 .......................................... ايٛسٞ عٔ ط١املػًٛ ايتؿ

 اِلٚصّل حًـ افًٔد: ترَجٜ     َشيٍل هٚدي. أ

 467 ............................................................... !!افٍْس ِتذيٛ ظدم ٕتٚئٟ هذه

 469 ..................................................... وافًّْٜ افُتٚب مع هوش مَقفٜ تْٚؿض

 411 ................................................................. ضسٚؽ ايهسِٜ يعبد َٛد١َّٗ أض١ً٦

 اِلٚصّل مىر حًـ افًٔد: ترَجٜ     مًٚدَيقاه ادجٔد ظٌد افنٔخ

 417 ............................................. َسؾٛق١ بٛذ١ٜ ؾهس٠ ،ٚايكسإٓ ايٛسٞ بػس١ٜ ْعس١ٜ

 اِلٚصّل حًـ افًٔد: ترَجٜ     يسِّب ٚهريمي روٚ ْحٔد. أ

 417 .............................................. افًِّل وادًتقى افىروحٚت ومٍٚرؿٜ هوش

 418 ........................................................ ٍِٕس ُبًد ٕتٔجٜ افٌٚضِٜ افًَٚئد بًض

 418 ............................................................................ بٚفٌقذيٜ هوش تٖثر

 426 ....................... اإلشالمل ادقروث يف افتٚرَيل فالمتداد افَرآن بؼيٜ دظقى ؾَدان



 الوحي والظاهرة القرآنية ....................................................... 111

 426 .............................................................. وافٌْقة افقحل إػ اإلًٕٚن حٚجٜ

 423 .............................................................. !!غعسًٜا ذٚقًا يٝطت األْبٝا٤ َعادص

 مىر حًـ: ترَجٜ     اِلّداين ٕقري حًغ افنٔخ

 425 ...................................................... !!ايتازٜذ ٜػٗدٖا مل ت١ُٗ ايكسإٓ، بػس١ٜ

 اِلٚصّل مىر حًـ: ترَجٜ     يثرِّب ُئك. د

 429 ............................................ ٚايكسإٓ ايٓيب ع٢ً ايتطاٍٚ مّت ملا ايعًُا٤ ضهٛت يٛال

 صّلاِلٚ مىر حًـ افًٔد: ترَجٜ     َّمٔدي َّمٔد. أ

 

 ٚاهل١ٜٛ احلدخ ،ايكسآ١ْٝ ايعاٖس٠ :ايجايح ايؿؿٌ

 435 .. ايًؿعٞ ْٞايكسآ ايٓصٍٚ يف ايعسؾا١ْٝ ايٓعس١ٜ ؟‘ايٓيب نالّ أٚ اهلل نالّ: ايهسِٜ ايكسإٓ

 هٚصؿ حمّقد ظع افًٔد :ترَجٜ     ؿرامُِل ؿدردان حًـ حمّد. أ

 435 ............................................................................................. َتٓٔد

 436 ........................... (اهلل ـالم افَرآن) افُريؿ فَِرآن افٍِيل افْزول: إوػ افْيريٜ

 437 ................................................................................. وافزاهغ إدّفٜ

 714 ..................................................................... اهلل إمم اًمقطمل ٟم٦ًٌم ـ9

 711 ............................................................ شمٕم٤ممم إًمٞمف اًم٘مرآن إٟمزال ٟم٦ًٌم ـ4

 711 ......................................................... ؾمٌح٤مٟمف إًمٞمف اًم٘مرآن شمالوة ٟم٦ًٌم ـ1

 719 ............................................................ اهلل ىمقل سم٠مٟمف اًم٘مرآن وصػ ـ 7

 719 ............................................................... اهلل إمم اًم٘مرآن ىمراءة ٟم٦ًٌم ـ 1

 446 .................................................................ادتَدمٜ اخلًّٜ إدفٜ يف ؿراءةٌ 

 771 ................................................................... اعمٚمؽ إمم اًم٘مرآن ٟم٦ًٌم ـ1

 779 ........................................................... اًم٤ًمسم٘م٦م إُمؿ سمت٤مريخ اًمتذيمػم ـ4

 774 ............................................................... اخلٓم٤مب ذم احلّدة فم٤مهرة ـ 1

 774 ....................................................... واٟمح٤ٌمؾمف اًمقطمل اٟم٘مٓم٤مع فم٤مهرة ـ9

 771 ....................................................... اًم٘مرآن سم٢مهلٞم٦م‘اًمٜمٌل شمٍميح ـ91
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 446 ...................................... (افٌْقي افُالم) فَِرآن ادًْٚئل افْزول: افثٕٜٚٔ افْيريٜ
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 557 .................................................................................... افٌحٞ ٕتٚئٟ

 559 ............................................................................................ ايؿٗسع

 
  





 

 

 

 

 ؾدز َٔ ضًط١ً نتاب ْؿٛف َعاؾس٠

 ـ املدرسة التفكيكية وجدل املعزفة الديهية.1

 ـ اجتاهات العقالنية يف الكالم اإلسالمي.2

 ـ املزأة يف الفكز اإلسالمي املعاصز، قضايا وإشكاليات.3

 سالمي. ـ مطارحات يف الفكز السياسي اإل5

 ـ سؤال التقزيب بني املذاهب، أوراق جادة.6

 ـ أسلنة العلوم وقضايا العالقة بني احلوسة واجلامعة.7

 

4ـ الشعائز احلسيهية، التاريخ، اجلدل واملواقف. 


