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 الإهداء

 

ىِهِ   اإىل آأولىِ منقاٍد لرب

ي لولُه مْل خيلُ   ِق هللُا تعاىل اجلنََّة والنارَ اإىل اّلى

 ُ  فاضِة عّل الوجودِ لإ الواسطِة يف ا وِل للخليقِة كىِ اىل الاكمِل ال

صاحِب مقاِم , الراتِب  من نوِرِه لكُّ خرٍي خامِت الكاملِت و اىل اّلي انبثَق 

 اخلطِر اجلليلِ  و مقاِم امجلعِ  و دىنالأ 

ى يف السامِء   محمىدبأأيب القامس  يف الأرِض  أأمحَد وباىل الأكرِم عّل هللِا السمى

 الكراِم الربرةِ  العرتِة الطهَّرِة و آ ِِلِ  و هِ عليصّلى هللُا العيلُّ العظمُي 
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 وآ ِل الطيبني الطاهرينيه  هللا عل صّلى  آأمية الرسول الأكرم

 بسم هللا الرمحن الرحمي
 آ ِل الطيبني الطاهرين. و محمىد هللا عّل صّلى  امحلد هلل رب العالني و

صّلى هللُا عليِه و )الرسول  السري آأنى  اتفق عليه آأهل التارخي و اّلي آأمجع و

 الكاابة من  ان نان يف نن  ببد تعلى  مل حيرض عّل آأحد لدلراسة و (آ ِِلِ 

حىت بلغ الأربعني من معره الرشي   الطلب وآأيب طالب رضوان هللا علهيام و

قد ثبت بدليل عدم وجود ادلليل  يف دبواان ه ه و ليس من شكى  ، و

 يته مبا س يأأيت من البيان.اّلي يشري اىل بكس آأمى التارخيي او القرآ ين 

ذنه تعاىل  س تعراض ما هو واحض من النصوص لناقشة ه ا اس نحاول بإ

ى  صّلى هللُا عليِه و )الإشارة لكون الرسول نى اام يشعر البعض الأمر اّلي رب

ى ل ا ل يقرآأ و آأميى ( آ ِِلِ  ن صّلى هللُا )ام هو سلب للكامل بن رسول هللا يكاب اإ

ى  الكامل الزبوم يف الكاابة و ، غافلني بن آأنى (عليِه و آ ِِلِ  ن  ا هو لنا والقراءة اإ

القراءة للحصول عّل ما يرفع  من ل ميكل غري وس يةل الكاابة و معوم الناس و

د القوم هو س يى  (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) الرسول نى ا به بوزه وقصوره، و

من ه ه الأمة  محمىدبأ ل  قاُس )ل يُ  :عليه السالم اّلين قال فهيم آأمري الؤمنني 

ذا نان القياس معدوما مفا بلنا نقيس َمن فاح هللا ِل اللكوت و آأحد(.  فاإ

براهمي  و ؟بوامل الغيب بأأمثالنا ُآري بواطن و عليه السالم اّلي  قد نان لنا بإ

الأرض آأي وهجها الغييب دليل  العه عّل ملكوت الساموات وآأثبت القرآ ن اطى 

الع الصاحلني يه يف الإطى  و علهيم السالممواٍز عّل ان حقيقة نامل الأنبياء 

 ] ية اىل اليقني نام يف ال ية:احلقائق القلبية الؤدى  عّل ملكوت الأش ياء و

َماَواِت َواْلأْرِض َوِلَيُكوَن ِمَن ا بَْراِهمَي َملَُكوَت السَّ
ِ
ِِلَ نُرِي ا  ''1[ ''لُْموِقِننيَ َوَنَ َٰ

-------------------------------------------------------------------------
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 الأول : النصى 

ًذا َلْرََتَب الُْمْبِطلُون ]
ِ
ُه ِبَيِميِنَك ۖ ا [  َوَما ُنْنَت تَْتلُو ِمْن قَْبِِلِ ِمْن ِنتَاٍب َوَل ََتُطُّ

البحث يف مفرداهتا  طيىات التعليق عّل دلةل ال ية و قبل آأن نلج يف ''1''

اطبايئ آأعّل هللا مقامه، ـــــحسني الطب محمىدننقل بن تفسري الزيان للس يد 

 : ''2''لأيى هو الراد ب ما

نان من ل  و نتابً   ما نان من عادتك قبل نزول القرآ ن آأن تقرآأ  العىن: و و

للس يد الطباطبايئ ما ننت حتسن القراءة القول  ، آأي ونتابً  عادتك آأن َتطى

 لو نان ن ِل لرَتب البطلون اّلين يبطلون احلقى  و اً الكاابة لكونك آأميى  و

ى  ى بدبوى آأن اس متررت عّل ذِل  الكاابة و ا مل حتسن القراءة وه بطل، لكن ل

ريب  معارشتك معهم مل يبَق حملى  برفوك عّل ه ه احلال خملالطتك هلم و و

ى  ليك آأن من نتب   ليس تلفيقاً  ه الكم هللا تعاىل وهلم يف آأمر القرآ ن النازل اإ

يعت روا به  غريمه حىت يرَتب البطلون و نقلته من آأقاصيصهم و السابقني و

 .انهتىى

النكرة يف  ما هو معروف يف الأدب العريب انى  يف قواعد اللغة العربية و

تعطي  نتفاء احلمك بن لك آأفرادها واس ياق النفي تفيد العموم ، آأي تفيد 

مشول السلب، )وما ننت تتلو من قبِل من نتاب(، دخل النفي اّلي هو 

من التالوة  علت يف س ياق النفي ، فاإذن الرادجُ  )ما( عّل النكرة )نتاب( و

نتاب آأي مطلق الكااب، نام هو معطوف الكاابة فافيد  تالوة آأيى النفية 

ل  و سطر، والواحض انى آأ و حصيفة آأ ي نتاب بنه آأي تسطري آأ  بنفي اخلطى

  هللا عليه صّلى )ه اىل نفى بن نبيى ــــهللا تع فبالنتيجة انى  ،تعود اىل نتاب هَتطى 

--------------------------------------------------------------------------- 

 48'' العنكبوت: 1''
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 الكاابة قبل بعثته. التالوة ومطلق  (وآ ِل

 ظران لتثبيت الفكرة و ،س يأأتيك الالكم يف حاِل ان شاء هللا بعد البعثة و

ُ فََما َِلُ ِمْن ُمْكرٍِم    :]اىل ال ية ِن اَّللَّ آأحدًا يقدر عّل  آأتَرى آأنى  ''1" [ َوَمْن ُُيِ

كرام من آأهان هللاُ  النكرة يف س ياق  دبواان يف ال يتني واحد انى  و ؟تعاىل اإ

 النفي يفيد العموم.

ه الكاابة بن نبيى  لاذا ه ا التأأكيد عّل نفي مطلق التالوة آأي القراءة و و

 ) ذاً  اجلواب ؟)صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ لرَتب البطلون( ،آأي ان  واحض )اإ

 شكى  لريب البطلني و دفعاً  و آألزم، الكاابة آأوىل و مصلحة نفي التالوة و

هنم برفوه من  آأن نان أله آأوىل واإن نان معاص  العاندين اىل يوم القيامة و

ناتبًا للكامت بس يطة لأَتح  لو نان لربهة من الزمن َتليًا لكااب و و ،صغرياً 

 من مث ببعثته ورسالته، و اىل معانديه والبسطاء آأن يرَتبوا يف القرآ ن و

ى هتى اساغ هلم ل  مجعها  آأساطريمه و الأولني و ه قد مجع ما بنده من نتبامه بأأن

يَن  :]ه ا ما حاكه هللا يف سورة الفرقان يف فصاحهتا العهودة ، و ِ َوقَاَل اّلَّ

اُه َوآأعَانَُه عَلَْيِه قَْوٌم آ َخُروَن ۖ فَقَْد َجاُءوا ُظلًْما  فٌْك افرَْتَ
ِ
لَّ ا
ِ
َ ا ا ٰـَ ْن َه

ِ
َنَفُروا ا

ِلنيَ   ''2'' [  اْنَتتَََهَا فَهِىَي تُْمَّلع عَلَْيِه بُْكَرًة َوآأِصياًل َوُزوًرا * َوقَالُوا آأَساِطرُي اْلأوَّ

 ون ِل:

ًرا ِمْن قَْبِِلِ    ] ُ َما تَلَْوتُُه عَلَْيمُكْ َوَل آأْدَراُُكْ ِبِه ۖ فَقَْد لَِبثُْت ِفيمُكْ مُعُ قُْل لَْو َشاَء اَّللَّ

 "3" [ آأفاََل تَْعِقلُونَ 

 يقول: ويف تفسري مجمع البيان للطربيس

--------------------------------------------------------------------------- 

 18احلج: "1''

 ٥-4الفرقان : ''2''
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ذاً   يف الالكم ح ف وتقديره  و لرَتب البطلون( للقسم و الالم يف قوِل )اإ

ذا و  لرَتبوا . هللاِ  لو تلوت قبِل نتاًب آأو خططته بميينك اإ

 ؟ولاذا يقسم رب العزة واجلالةل 

 آأميًا دلفع الريبة و النيبى حكته قضت بأأن يكون  علمه تعاىل و آأنى  ل شكى 

ذهاب الشكى  برسالتك  دي اىل تضعي  الإميان بلكااب الزنل عليك وؤ ال اإ

آ ايت نام ذكران يف  (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )النيبى ة قد قالوها مع علمهم بأأميى  و

صّلى هللُا ) النيبى  جحهتم داحضة لأنى  فرتاؤمه وااإن نان  سورة الفرقان، و

ذِل  تربرع مث آأىت مبا جعزوا بنه و نشأأ و  بني ظهرانهيم ودِل وُ  (عليِه و آ ِِلِ 

ى  قُْل  ي بقوِل تعاىل:]آأبلغ يف التحدى  ه من بند هللا تعاىل وـموجب للعل بأأن

ي يَْعَلُ  ِ َُّه نَاَن غَُفوًرا َرِحميًاآأنَْزَِلُ اّلَّ ن
ِ
َماَواِت َواْلأْرِض   ا َّ يِف السَّ  ''1'' [ الِِسى

 النص الثاين:

ُسوَل  ] َِّبُعوَن الرَّ يَن يَت ِ ُدونَُه َمْكُاوًب ِبْنَدمُهْ يِف التَّْوَراِة  النيبى اّلَّ ي ََيِ ِ يَّ اّلَّ اْلُِمى

يِل يَأُْمُرمُهْ ِبلَْمْعُروِف َويَْنَ  ْْنِ
ِ
ُم َواْل ِيىَباِت َوحُيَِرى لُّ لَهُُم الطَّ امُهْ َبِن الُْمْنَكِر َوحُيِ

مهُْ  ْصَ
ِ
ُم الَْخَبائَِث َويََضُع َبْنُْم ا يَن آ َمنُوا  وَ  عَلهَْيِ ِ ْم   فَاّلَّ َِِّت نَانَْت عَلهَْيِ اْلأغاَْلَل ال

ئَِك مُهُ الُْمْفِلُحوَن * قُْل  ٰـَ َ ي ُآنْزَِل َمَعُه ۙ ُآول ِ ََّبُعوا النُّوَر اّلَّ وُه َوات ُروُه َونَََصُ ِبِه َوَبزَّ

ي َِلُ  ِ يًعا اّلَّ لَْيمُكْ مَجِ
ِ
ِ ا يِنى َرُسوُل اَّللَّ

ِ
َا النَّاُس ا َماَواِت َواْلأْرِض ۖ َل اَي آأُيُّ ُمكْلُ السَّ

ِ َوَرُسوِِلِ  ِِي َويُِميُت ۖ فَأ ِمنُوا ِبَّللَّ لَّ ُهَو حُيْ
ِ
َه ا ٰـَ َ ل

ِ
ِ  النيبى ا ي يُْؤِمُن ِبَّللَّ ِ ِيى اّلَّ اْلُِمى

َِّبُعوُه لََعلَّمُكْ هَتْتَُدونَ  َماتِِه َوات صّلى هللُا عليِه )النيبى وص  هللا تعاىل  ''2'' [ َوََكِ

 خبصال برش ويه : (و آ ِِلِ 

 

--------------------------------------------------------------------------- 
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 1٥8 -1٥7براف :أل'' ا2''



11  

 

 الرسول -1

 النيبى -2

 الأي -3

 الإْنيل الكاوب امسه يف التوراة و -4

 يأأمر بلعروف-٥

 ىى بن النكرن ي  -٦

 هلم الطيبات حيلى -7

 م علهيم اخلبائثحيرى -8

 يضع بنم الإص -٩

 يرفع بنم الأغالل -10

ى الأيى ةل َكمة لد رشح بعض ال ايت ويف  نام س نورد واحض و و ه غري آأن

ى  القادر يُّوَن َل  ه ل حيسن الكاابة بلتبع نقوِل تعاىل:]عّل القراءة وآأن َوِمْنُْم ُآِمى

لَّ يَُظنُّونَ يَْعلَُموَن اْلِكاَاَب 
ِ
ْن مُهْ ا

ِ
لَّ آأَمايِنَّ َوا

ِ
 ''1'' [ ا

 ون( آأي غري قادرين عّل قراءة التوراة ول يعلمون الكااب توضيح لقوِل )آأميى 

ا يف ون التحري  من علامهئم بزمعهم آأهنى مه يتلقى  الظنون ول ل يعلمون ا

يُّوَن َل يَْعلَُموَن  ]:وال يتان نتاهبم  لَّ َوِمْنُْم ُآِمى
ِ
ْن مُهْ ا

ِ
لَّ آأَمايِنَّ َوا

ِ
اْلِكاَاَب ا

 ِ َ ا ِمْن ِبْنِد اَّللَّ ٰـَ يَن يَْكُاُبوَن اْلِكاَاَب ِبأأيِْدُِيْم مُثَّ يَُقولُوَن َه ِ يَُظنُّوَن * فََويٌْل لَِّلَّ

ا َنتَبَْت آأيِْدُِيْم َوَويٌْل لَهُ  وا ِبِه ثََمنًا قَِلياًل ۖ فََويٌْل لَهُْم ِممَّ ُبونَ ِليَْشرَتُ ا يَْكس ِ  [ ْم ِممَّ

اجملموعة الأخرى مه اّلين  ، و(ونآأميى )هناك ما يسمى  آأنى  وحضتا جبالءٍ  ''2''

 فونه نام آأشارت آ ايت القرآ ن الأخرى:يكابون الكااب بأأيدُيم آأي حيرى 

--------------------------------------------------------------------------- 

 78'' البقرة: 1''

 7٩-78البقرة:  ''2''
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َم َبْن  ] فُوَن اْللَكِ َيًة ۖ حُيَِرى فَِبَما نَْقِضهِْم ِميثَاقَهُْم لََعنَّامُهْ َوَجَعلْنَا قُلُوهَبُْم قَاس ِ

لَّ قَِلياًل 
ِ
ِلُع عََّلع َخائِنٍَة ِمْنُْم ا ا ُذِنىُروا ِبِه   َوَل تََزاُل تَطَّ ا ِممَّ َمَواِضِعِه ۙ َونَُسوا َحظًّ

نِنيَ  ۖ ِمْنُمْ  بُّ الُْمْحس ِ َ حُيِ نَّ اَّللَّ
ِ
 ''1'' [ فَاْبُ  َبْنُْم َواْصَفْح   ا

ْع  ] ْعنَا َوَبَصْينَا َوامْسَ َم َبْن َمَواِضِعِه َويَُقولُوَن مَسِ فُوَن اللَْكِ يَن َهاُدوا حُيَِرى ِ ِمَن اّلَّ

ْم َوَطْعنًا يِف  ْعنَا َوآأَطْعنَا غرَْيَ ُمْسَمعٍ َوَراِبنَا لَيًّا ِبأألِْسنهَِتِ ُْم قَالُوا مَسِ يِن   َولَْو آأهنَّ ادِلى

لَّ 
ِ
ُ ِبُكْفِرمِهْ فاََل يُْؤِمنُوَن ا ِكْن لََعَنُُم اَّللَّ ٰـَ َ ا لَهُْم َوآأْقَوَم َول ْع َوانُْظْراَن لاََكَن َخرْيً َوامْسَ

 ''2['' قَِلياًل 

 :ية التاليةآلوّلِل قال هللا تعاىل يف ا

ينَ  ] ِ وا  فََويٌْل لَِّلَّ ِ ِليَْشرَتُ َ ا ِمْن ِبْنِد اَّللَّ ٰـَ يَْكُاُبوَن اْلِكاَاَب ِبأأيِْدُِيْم مُثَّ يَُقولُوَن َه

ُبونَ  ا يَْكس ِ ا َنتَبَْت آأيِْدُِيْم َوَويٌْل لَهُْم ِممَّ  "3"[  ِبِه ثََمنًا قَِلياًل ۖ فََويٌْل لَهُْم ِممَّ

ف دبوا بقول علامهئم واحملرى ة الأوىل قادرة عّل القراءة لا خُ علو نانت اجملمو  و

 خبصوص بين اإرسائيل و لىث االأمر هنا ل يتحدى  من الواحض انى  لكااهبم ، و

 يون(.مع ذِل فقد وص  ه ه اجملموعة بكوهنم )آأمى 

ن يطلق علهيم آأ ل يصلح   يف الدينة ونينضي  بأأن آأنرث الهيود نانوا قاطن و 

التارخي شاهد عّل ذِل نام يف بين  القرآ ن و ، ومكىةالقرى  بتبار آأمى بون آأميى 

 بين النظري. بين قريضة و قاع وينق 

مواهب الرمحن للس يد ببد الأعّل السزبواري قدس رسه يف  بلرجوع اىل

 تفسري ال ية :

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 13الائدة : ''1''

 4٦النساء:  ''2''
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لَّ يَُظنُّونَ  ] 
ِ
ْن مُهْ ا

ِ
لَّ آأَمايِنَّ َوا

ِ
يُّوَن َل يَْعلَُموَن اْلِكاَاَب ا يقول  ''1'' [ َوِمْنُْم ُآِمى

قد تكون من صفات  هو صفة ذم ، و يقرآأ ول  يكاب ول من  الأيى  :

نه نان آأميى  (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) الدح نام يف نبينا الأبظم مه ولكن على ًا ،فاإ

ويه  الأماين مجع آأمنية، هجات الترشيع. و هللا تعاىل من دلنه مجيع العارف و

 حقيقة. لها واقعًا و آأنى  ان ظنى  واقع ول و حقيقة لها ل التصورات الِت 

  : "2" يف الزيان و

شفقهتا  و لأن بطوفة الأمى  يكاب منسوب اىل الأمى ل  من ل يقرآأ و الأيى 

آأن ترسل ودلها اىل العل وتسلمه اىل تربياه ، فاكن يكافي برتبية  نانت متنعها

م بني من يقرآأ آأهنى  : ل العىنيه الأناذيب، مفحصى  والأماين مجع آأمنية و .الأمى 

يعل من الكااب ل  يكاب ول بني من ل يقرآأ و فه ويكابه فيحرى  الكااب و

 فني.آأناذيب احملرى  لىا

 بودة اىل ال ية البارنة:

ُسوَل  ] َِّبُعوَن الرَّ يَن يَت ِ ُدونَُه َمْكُاوًب ِبْنَدمُهْ يِف التَّْوَراِة  النيبى اّلَّ ي ََيِ ِ يَّ اّلَّ اْلُِمى

ُم  ِيىَباِت َوحُيَِرى لُّ لَهُُم الطَّ يِل يَأُْمُرمُهْ ِبلَْمْعُروِف َويَْنَامُهْ َبِن الُْمْنَكِر َوحُيِ ْْنِ
ِ
َواْل

مُهْ َواْلأغاَْللَ  ْصَ
ِ
ُم الَْخَبائَِث َويََضُع َبْنُْم ا يَن آ َمنُوا ِبِه  عَلهَْيِ ِ ْم   فَاّلَّ َِِّت نَانَْت عَلهَْيِ ال

ئَِك مُهُ الُْمْفِلُحونَ  ٰـَ َ ي ُآنْزَِل َمَعُه ۙ ُآول ِ ََّبُعوا النُّوَر اّلَّ وُه َوات ُروُه َونَََصُ  "3" [ َوَبزَّ

ى  : "4" قال الرازي ( يف ه ه صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) اً محمىده تعاىل وص  آأن

 )والصحيح برش صفات( ...ال ية بصفات تسع 

--------------------------------------------------------------------------- 

 78البقرة:  "1"

 (21٥ص1)ج :"الزيان2"

 1٥7براف :ألا "3"

 30٩ص4مفاتيح الغيب ج  :"4"
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اّلي هو  الأيى اج : معىن ًا ، قال الزجى اىل آأن قال : الصفة الثالثة كونه آأميى 

انى  ،قال عليه الصالة والسالم  ة العرب،عّل صفة آأمى   نكاب ول ة ة آأميى  آأمى اإ

صّلى هللُا ) النيبى  يقرآأون ، ول  ل حنسب فالعرب آأنرثمه ما نانوا يكابون و

 ًا ، انهتىى.نان ن ِل فله ا السبب وصفه بكونه آأميى  (عليِه و آ ِِلِ 

 يف تفسريه: "1" وقال البيضاوي

يقرآأ، وصفه به تنبهيًا عّل آأن نامل علمه مع حاِل ه ا ل  يكاب ول  الأيى 

منم آأميون ....( آأهنم  ن ِل قول الزخمرشي يف تفسري )و و اإحدى معجزاته.

 . " 2" يتحققوا ما فهيا. حيس نون الكااب فيطالعوا التوراة ول 

 النسوب الأيى معىن  : " 3" اإحساق جاء يف لسان العرب لبن منظور آأيب

ى ل ه آأي اىل ما عليه جبلته آأمى  ، لأن الكاابة  يكاب آأيى ل ه يكاب ، فهو يف آأن

ى  ُ يه مكتس بة فكأن وجاء  ه عليه.سب اىل ما يودل عليه آأي عّل ما ودلته آأمى ه ن

 ( والأيى  النيبى اّلين يتبعون الرسول ما ه ا نصه :)" 4" يف تفسري الواقدي

  مؤندة لعجزته يف القرآ ن.نانت ه ه اخلةلى  يقرآأ ول  يكاب ول هو اّلي 

( الأيى  النيبى اّلين يتبعون الرسول ) " ٥" يف آأحاكم القرآ ن للجصاص و

ى  ن ى يكاب آأميى ل ي من ا مُسى وقيل اإ ُ ًا لأن  لأنى  سب اىل حال ولدته من الأمى ه ن

ى ـــــالكااب ن علهيا   دون احلال الِت َيريلى ــــــالتع ا تكون بلس تفادة وة اإ

ى ا وجه احلكة يف جعل النبوى آأمى  و الولود ن  ارة يف ـــــــالبش ه ليوافق بهة يف آأيى اإ

--------------------------------------------------------------------------- 

 230ص 3آأنوار التزنيل وآأرسار التأأويل ج  " :1"

 244/1الكشاف" : 2"

 34ص 12ج" :3"

 41٦/1تفسري الواقدي" : 4"

 ٥٩3/3" احاكم القران ٥"
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ى  الأنبياء السالفة ونتب   من سالس تعانة عّل ما آأىت به ه آأبعد يف تومهى لأن

مع  ة وة النبوى ًا عّل حصى ةل يف كونه آأميى لاحلكة بلكاابة فه ان وهجان من ادل

ذِل اىل مساواته لو نان ذِل  و ا بعث فهيِتة الآأن حاِل مشاَكة حلال الأمى 

ى  جعزمه بام آأىت ممكنًا فيه فدلى  ه من به عّل مساواهتم هلم يف ه ا الوجه عّل آأن

 قبل هللا بز وجل.

) وآأخرج ابن آأيب شيبة وببد بن محيد وابن جرير وابن  " 1"وقال الشوناين 

 الن ر وابن آأيب حامت وابن مردويه( بنه يف قوِل ) فسأأنتَها لَّلين يتقون ...(

ايب حامت وابو الشليخ بن النخعي يف  آأخرج ابن ة وقال نتَها هللا له ه الأمى 

آأخرج ببد بن محيد وابن  يكاب، ول  يقرآأ ول ( قال نان الأيى  النيبى قوِل )

صّلى هللُا عليِه و ) ابو الش يخ بن قاادة يف ال ية قال هو نبهيم آأيب حامت و

ى  و (آ ِِلِ   ًا ل يكاب.ه نان آأميى آأن

يكاب ابن ل  يقرآأ ول آأي آأنه  (آ ِِلِ صّلى هللُا عليِه و ) ة الرسولون ا قال بأأميى 

 ." 3" يف موضع آ خر آأيضاً  ، و " 2" جرير الطربي

الإْنيل  هك ا نانت صفاه يف التوراة و :و" 4" عني ما قاِل ابن اجلوزي و

اّلي جاء به من بند هللا  عّل آأنى  يكاب وه ا يدلى ل  يقرآأ ول  آأنه آأيى 

 ."٥" ن ِل الزركيش تعاىل ، و

--------------------------------------------------------------------------- 

 2٥3/2فاح القدير للشوناين "  1"

   112/٩جامع البيان " 2"

 21/8جامع البيان " 3"

 13٥/٦زاد السري " 4"

  48/1الربهان " ٥"
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ابن آأيب حامت  آأخرج ابن جرير و و " 1" آأدرجه جالل ادلين الس يوطي و

ل يقرآأ ول ( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) النيبى اك يف ال ية قال : نان الضحى  بن

ى  ن ِل جعل نعته يف التوراة و يكاب و  يكاب.ل  يقرآأ ول  ه آأيى الإْنيل آأن

ى  و يف مقدهمم : آأبو  فقت عّل ه ا العىن معامج اللغة وآأساطني الأدب وقد ات

ليك قوِل و" 2" جهرية  3٩٥احلسني آأمحد بن فارس بن زكراي التويف   : اإ

امجلاعة  الرجع و يه الأصل و "آأم" ِل آأصل واحد يتفرع منه آأربعة آأبواب و

 ادلين . و

ليه ما سواه مما يليه ، فاإن العرب تسمي ذِل  قال اخلليل: لك يشء تضم اإ

 :من ذِل  و اً آأمى 

 هو ادلماغ الرآأس : و آأمى 

 آأبعدها. التنائ  : آأشدها و آأمى 

 ما حولها من القرى. آأمى لك مدينة يه  و مكىةالقرى :  آأمى 

 القرآ ن :الفاحتة. آأمى و 

 الكااب : ما يف اللوح احملفوظ. آأمى  و

 ما ل  عليه. الرمح : لواؤه و آأمى  و

 مثوى. آأمى تقول العرب للمرآأة الِت يزنل علهيا:  و

 َكبة : امحلى. آأمى  و

 النجوم : السامء . آأمى  و

 نثريًا من ه ه الرتاكيب ، فقال : النجوم : اجملرة....اىل آأن عدى  آأمى  و

ى ل يف اللغة : النسوب اىل ما عليه جبةل الناس  الأيى    له يكاب ، فهو يف آأن

--------------------------------------------------------------------------- 

 48/٥ادلر النثور " 1"
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 ة واحدة، ومادى ل ا ل الكمه آأنه ليس للأمى حمصى  يكاب عّل ما ودل عليه ، و

برقه  صِل وآأ لأهنا  الإنسان آأمى  منه يتفرع غريها فأأمى  يه الأصل لغريها و

 وهك ا.

 ونقدها الأيى آأقوال يف 

ن كر قول العالمة الطربيس يف  الأيى قبل آأن نس تعرض ما قيل يف معىن 

 مجمع البيان:

مى   معاين : يى ذكروا للأ

ى آأوى   يقرآأ.ل  يكاب ول ه اّلي لها : آأن

 العىن آأنه عّل جبةل الأمة قبل اس تفادة الكااب. اثنهيا : آأنه منسوب للأمة و

 ه قبل تعل الكاابة.العىن آأنه عّل ما ودلته آأمى  و اثلهثا : آأنه منسوب اىل الأمى 

حناول آأن نناقش يف  ة من عدهما ، وخالل البحث تتبني مواقع الصحى من  و

 معىن آ خر غري ما هو حقمت بدون دليل يف تبينى الِت آُ  ةبعض ال راء الشاذى 

 لثغرات مل تكن ذات مدلول. اً مشهور، ن كر بعضها سدى 

 : الرآأي الأول

 لقوِل س بحانه:] مكىةيه عل من آأعالم  القرى و منسوب اىل آأمى  الأيى آأن  

لَْيَك قُْرآ اًن َبَرِبيًّا ِلُتْنِ َر ُآمَّ الُْقَرىع َوَمْن َحْولَهَا َوتُْنِ َر يَْوَم الَْجْمعِ 
ِ
ِِلَ آأْوَحْينَا ا َوَنَ َٰ

ِعريِ  فالراد حسب قوهلم  ''1'' [ َل َريَْب ِفيِه   فَرِيٌق يِف الَْجنَِّة َوفَرِيٌق يِف السَّ

 القرى.  من آأمى آأنه مكى 

 اجلواب :

ن آأم الق غري  -اإن نان تسمى ب ِل و – مكىةرى ليست من آأعالم ــــآأول : اإ

 يمعىن َكى  وع عّلــــعّل كونه من آأعالهما ، بل هو موض الإطالق ل يدلى  آأنى 

--------------------------------------------------------------------------- 

 7:  الشورى'' 1''
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ما حولها من  لك مدينة يه آأمى  آأحدى مصاديقه ، ونام آأسلفنا آأنى  مكىة و

ى القرى مفهوم َكى  يعين ان آأمى  القرى.  بدلة تتصل هبا  ةي يصح اإطالقه عّل آأي

له ا  بعدها الأنرث تطورًا و تكون مرنزًا لعيش هتا و قرى نثرية بلتبعية و

 الأنبياء علهيم السالم. تكون مرنزًا للرسل و

َُّك ُمهكِْلَ الُْقَرىع  عاىل :]آأنظر قوِل ت هَا َرُسوًل  َوَما نَاَن َرب ع يَْبَعَث يِف ُآِمى َحىتَّ

لَّ َوآأْهلُهَا َظاِلُمونَ 
ِ
ْم آ اَيِتنَا   َوَما ُننَّا ُمهِْلِك الُْقَرىع ا  ''1'' [ يَْتلُو عَلهَْيِ

عّل وجه  كىةيتعلق مبل و ها يرجع اىل القرى بشلك عام الضمري يف آأمى  و

بدهتا بعد آأن ين رمه  ه ا هو الناط يف اإهالك القرى و و اخلصوص.  اإ

صّلى ) الأنبياء يف آأم القرى غري ماعلق بزمان بعثة الرسول بواسطة الرسل و

 فقط. (هللُا عليِه و آ ِِلِ 

لهيا ، و القرى يه آأصلها و : آأمى " 2الزيان " يقول صاحب  كبريهتا الِت ترجع اإ

لهية الس نى  بيان ،يف ال ية نى  و يف ع اب القرى بلإستئصال  ة الإ  هو : اإ

رسال رسول لى اإ ليقع منه تعاىل  ع اب الإستئصال متام احلجة علهيم بإ  بعد اإ

  بعد كون الع بني ظالني بلكفر بأ ايت هللا ولى اإ يتلو علهيم آ ايت هللا آأو 

 تك يب رسوِل.

ى يف تعقيب ال ية السابقة هب ه ال ية الشارحة  و اِه تعاىل يف اإهالك القرى لسن

 رمه نانوا يفـــوا عّل نفم لو آأصى بلإمياء اىل اهنى  الرشنني  مكىةَتوي  لأهل 

 رسولً  مكىةيه  رامه وــق قد بعث يف آأمى  تعاىلهللا  معرض نزول الع اب لنى 

 يتلو علهيم آ ايته ومه مع ذِل ظالون بتك يب رسوهلم.

--------------------------------------------------------------------------- 
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لهيا هو القرويى  مكىةكونه من آأعالم  لو صى  اثنيًا : ل  فالصحيح بند النس بة اإ

 .الأيى 

 يقول ماِل يف آألفيته :

   ما وآأنسب لصدر مجةل وصدر

ى  مزجا ًولثانٍ  بَ ِنى رُ                                    اممت

 آأو آأْب  بنٍ ب مبدوءةً  اإضافةً 

 ْب جَ بلثاين وَ  ِل التعري   آأو ما                              

لِ  بْ فامي سوى ه ا انسُ   للأوى

 الأشهل( )ببدِ ـ،ن بٌس لَ  ْ  مل خيَُ  ما                              

 : " 1" بقيلوقال ابن 

 ُ ذا ن بًا تركيب مجةل آأو تركيب مزج فاإن نان مرنى  ب سب اىل سالمس الرنى اإ

ى  ،ُح ف جعُزه وُآحلق صدُره بياء النسب، ، ويف  تأأبطيى  ط رشًا :فنقول يف تأأب

 بعلبك :بعيل.

آأو نان معروفا بعجزه  بنًا آأو آأب ًاب اإضافة : فاإن نان صدره اإن نان مرنى  و

ويف  فنقول يف ابن الزبري :زبريي  جعُزه بياء النسب  وُآحلق ،ُحِ ف صدُره 

ن مل يكن ن ِل. زيدي  ايب بكر: بكري ويف غالم زيد :  واإ

بنة والأخ  و الأمى  احلمك يعمى  و الأب يف بب الثال والإقاصار عّل الإبن و الإ

هو كوهنا مركبة تركيب  والأخت، لإشرتاك امجليع معها يف الناط والالك و

لتباس لو ُآحلَق  و اإضافة   . بصدرها  حصول الإ

نى   اسبــــــيف ال ية بصفات تن (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )ههللا وص  نبيى  اثلثًا : اإ

--------------------------------------------------------------------------- 
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انسجم  و م الالكمءلتال تناه بلعىن اّلي ثبى  الأيى ة، فلو نان موضوع النبوى  

 و يقرآأ  ا ًلكونه آأميى  برهان رسالته لأنه مع ته ونة ل ية نبوى ة مبيى لكون صفة الأميى 

بكااب هو نور وهدى  نافةل لسعادة البرشية و يكاب، آأىت برشيعة  ل

تيان بأ ية  انهيك بن مجةل العارف و منه احليثيات والبالغة ما تعجز بن الإ

مازال التحدي  و تصاِل بلسامء اهو آأبظم دليل عّل  الإنس و مجموع اجلن و

مع  مكىةل معىن له ه اللكمة لو نانت تفيد انامتءه اىل  و قامئا ًاىل يوم القيامة 

حقاما ًيف غري حمِلى  و الصفات التسع فوًَت للمقصود   ول تعدو سال ان تكون اإ

 .(عليِه و آ ِِلِ  صّلى هللاُ )يف اندراهجا مع صفاته 

ْم آ اَيتِِه  ] ون ا القول يف ال ية: ِيىنَي َرُسوًل ِمْنُْم يَْتلُو عَلهَْيِ ي بََعَث يِف اْلُِمى ِ ُهَو اّلَّ

ْن نَانُوا ِمْن قَْبُل لَِفي َضاَلٍل ُمِبنيٍ 
ِ
ىُمهُُم اْلِكاَاَب َوالِْحْكََة َوا  ''1[ '' َويَُزِنىهِيْم َويَُعِل

ليه  ى بكونه آأميى والإشارة اإ ن مع ذِل يتلو  القراءة و وص  لعدم الكاابة و هو امًا اإ

نا يه مس متَدى  مهم الكااب ويعلى  علهيم و ة من احلكة لكون ه ه القدرة اإ

ال ية من قبيل  بتأأييد من روح القدس و و ملكوتية  بقدرة برزخية و السامء 

تيان اليشء ببيى   برهانه. نته واإ

 هللا يف تفسري ال ية : قال الس يد الطباطبايئ رمحه

الراد به نام قيل  يكاب، و ل و يقرآأ  هو اّلي ل ي وون مجع آأمى ميى ألا

صّلى هللُا عليِه و ) قد نان رسول هللا و يكاب.  من نان يقرآأ و)العرب( لقةلى 

لهيم فقد نان منم و آأي من جنسهم و ،منم (آ ِِلِ  نان  هو غري كونه مرساًل اإ

يني غري آأهل الكااب نام ُآحمتل آأن يكون الراد بلأمى  ة.مرساًل اىل الناس نافى 

 قال الهيود عّل ماحىك هللا بنم :

--------------------------------------------------------------------------- 
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لَْيكَ  ]
ِ
ِه ا ْن تَأَْمنُْه ِبِقنَْطاٍر يَُؤِدى

ِ
ْن تَأَْمنُْه  َوِمْن آأْهِل اْلِكاَاِب َمْن ا

ِ
َوِمْنُْم َمْن ا

ُْم قَالُوا لَيَْس عَلَْينَا يِف  ِِلَ ِبأأهنَّ لَّ َما ُدْمَت عَلَْيِه قَائًِما ۗ َذَٰ
ِ
لَْيَك ا

ِ
ِه ا ِبِدينَاٍر َل يَُؤِدى

ِ الَْكِ َب َومُهْ يَْعلَُمونَ  ِيىنَي َسِبيٌل َويَُقولُوَن عََّل اَّللَّ  ''1'' [ اْلُِمى

ى  صّلى ) فانه يناسب قوِل يف ذيل ال ية )يتلو علهيم آ ايته(....اخل،ه ل وفيه آأن

غري آأهل الكااب بيشء من ادلبوة مل  غري العرب و مل خيصى ( هللُا عليِه و آ ِِلِ 

لهيم.  يلقه اإ

فيه  و القرى، وهنا آأمى لكوهنم يسمى  مكىةيني آأهل احمتل ان يكون الراد بلأمى  و

ى   لإُيامه كون مضري )يزكهيم و يناسب كون السورة مدنية  ه لآأن

آأحالفهم  بعد الفاح و مكىةمن آأسل من آأهل  راجعًا اىل الهاجرين و يعلمهم( 

 وهو بعيد بن م اق القرآ ن .

 يًا ،صفة للرسول. انهتىى ـمى آأ آأي آ ايت نتابه مع كونه  يتلو علهيم آ ايته : وقوِل :

  الرآأي الثاين :

 آأو نتاب من السامية ومل يناحل اىل مةلى من مل يعرف التون العريقة الأيى 

يف القرآ ن الكرمي مقابل الأيى وادلليل ان هللا تعاىل جعل  الكاب الساموية 

ية العرب يه هجلها مبا يف زبر الأولني من التوراة آأمى  آأهل الكااب: مبعىن انى 

 من يقدر عّل التالوة والكاابة . لى ا  والإْنيل غري منمتية اىل دين آأو مةلى 

والصحيح اإن ه ا الرآأي جمانب للحقيقة بل التسمية حلقت هبم بسبب هجلهم 

 يف الكاابة نان هو السائد الى  لأن عدم القراءة و نفس لغهتم، نتابة بقراءة و

 .يف صفحات التارخي مهؤداول آأسامتُ  فئة قليةل 

 آأسل  و مه مرامر بن مرة  )بقة( وبـي ـر من طـ:اإجمتع نف "2قال البالذري "

--------------------------------------------------------------------------- 
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قاسوا هجاء العربية عّل هجاء  و فوضعوا اخلطى عامر بن جدرة  و سدرة بن

مه آأهل احلرية من آأهل مه منم قوم من آأهل الأنبار مث تعلى الِساينية، فاعلى 

نان برش بن ببدالكل آأخو آأكيدر بن ببدالكل الكندي مث  الأنبار، و

نان نَصانيًا  السكوين صاحب دومة اجلندل يأأيت احلرية فيقمي هبا احلني و

شأأنه فرآ ه  يف بعض مكىة برش اخلط العريب من آأهل احلرية مث آأىت فاعلى 

آأبو قيس بن ببد مناف بن زهرة بن  سفيان بن آأمية بن ببد مشس و

فكابا، مث  مهام الهجاء مث آأرامه اخلطى مهام اخلط فعلى فسأأله آأن يعلى يكاب  ب الك

فصحَهم غيالن بن سلمة  آأب قيس آأتوا الطائ  يف جتارة  ان برشًا وسفيان و

 اخلط فاعلى  مىض اىل داير مرض  فارقهم برش و  اخلط منم والثقفي فاعلى 

 الاكتب، مث آأىت برش الشام فاعلى ي معرو مى معرو بن زرارة بن آأعدس فسُ منه 

تعل اخلط من الثالثة الطائيني آأيضًا رجل من  و اخلط منه انس هناك 

َّ طاْنة َكب ،فعلى  مه رجل من وادي القرى فأأىت الوادي يرتدد فأأقام هبا وعلى

يف قريش س بعة  فدخل الإسالم و اخلط قومًا من آأهلها... اىل آأن قال :

  برش رجاًل َكهم يكاب.

 يؤند فهيا ما آأسلفنا من قول البالذري . " 1" لإبن خدلون مقاةل يف ذِلو 

ى  ، واحدٌ  ضع ِل وضعٌ  مفهوم واحد وُ الى  ه ليس للأيى وقصارى خالصة القول آأن

حسب  البيئات، مفهومه خيتل  حسب اإخاالف الظروف و غري آأنى 

 النسب . اإخاالف الإضافات و

ذِل  فلو قيل : يعرف لغة نتابه، لن يف آأجواء الكاابيني ببارة معى  يى ألفا

ي فالقصود منه تعري  لفظ الكاايب كونه آأميًا بلنس بة اىل نتابه اّلي آأمى 

ليه، نام ان   حيسن العربية قراءة  يف البيئات العربية ببارة معن لالأيى يناحل اإ

--------------------------------------------------------------------------- 
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يُّوَن َل يَْعلَُموَن  ]:س بحانه قوِل  يون يفبناًء عّل ذِل فالأمى  ونتابة و  َوِمْنُْم ُآِمى

لَّ يَُظنُّونَ 
ِ
ْن مُهْ ا

ِ
لَّ آأَمايِنَّ َوا

ِ
ببارة بن الطائفة اجلاهةل بلتون  ''1[ '' اْلِكاَاَب ا

 .ل نتابهتا تالوهتا ولحيس نون  السامية من آأهل الكااب,

 وخالصة اخلالصة :

هو البايق عّل احلاةل الِت ُودِل علهيا، ولو ُآطِلق   معىن واحد والى  ليس للأيى 

ى  يعرف التون السامية فلأجل قرينة و موارد عّل من لآأ يف مورد  ت عليه دل

ى  ي عّل فرده اخلاص لفهو من بب تطبيق اللكى  ه موضوع عّل ذِل آأن

 اخلاص.

 مالحظة :

يتعلق مبوضوبنا  يف ما( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )النيبى قبل البحث بن حال 

ى  يقان به ،نشري اىل ما رب الرواية  ام يلتبس عّل البعض بني ما آأدرجناه والإ

 التالية حناول الإجابة بنا مبا هو حري .

آأخرج الصدوق يف علل الرشائع ون ِل يف معاين الأخبار بن آأبيه بن سعد 

سأألت آأب  الصويف ،قال : محمىدالربيق بن جعفر بن  محمىدبن ابن عيىس بن 

ايبن رسول هللا  : فقلُت  )عليه السالم(بن عيل بن موىس الرضا  محمىدجعفر 

الأيى ي معون آأنه مُسى قلت يز  ؟ فقال : مايقول الناس ؟الأيى  النيبى ي ِلَم مسى 

هللا يقول  و ن بوا علهيم لعنة هللا يف ذِل،  حيسن آأن يكاب، فقال : لأنه ل

ْم آ اَيتِِه  يف حممك نتابه :] ِيىنَي َرُسوًل ِمْنُْم يَْتلُو عَلهَْيِ ي بََعَث يِف اْلُِمى ِ ُهَو اّلَّ

ىُمهُُم اْلِكاَاَب َوالِْحْكََة  ْن نَانُوا ِمْن قَْبُل لَِفي َضاَلٍل ُمِبنيَويَُزِنىهِيْم َويَُعِل
ِ
 '' 2" [ َوا

 صّل هللا عليه و هللا لقد نان رسول هللا) و حيسن، ل مهم مافكي  نان يعلى 

--------------------------------------------------------------------------- 
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ثنني وآ ِل( يقرآأ ويكاب  ى  ااًن ــــــس بعني آأو قال بثالثة وس بعني لس بإ ن  يا مسى واإ

َ ا  ذِل قوِل :] و هات القرىمن آأمى  مكىةو   مكىةلأنه نان من آأهل الأيى  ٰـَ َوَه

ي بنَْيَ يََديِْه َوِلُتْنِ َر ُآمَّ الُْقَرىع َوَمْن َحْولَهَا    ِ ُق اّلَّ ِنتَاٌب آأنَْزلْنَاُه ُمبَاَرٌك ُمَصِدى

ْم حُيَاِفُظونَ  يَن يُْؤِمنُوَن ِبْل ِخَرِة يُْؤِمنُوَن ِبِه ۖ َومُهْ عََّلع َصاَلهِتِ ِ  ''1''[  َواّلَّ

يف  مقري/جهري2٩0ار التويف بن احلسن الصفى  محمىدن ِل آأخرج الش يخ 

الربيق بن جعفر  محمىدبن عيىس بن  محمىدبصائر ادلرجات بن آأمحد بن 

 الصويف مثِل، ن ِل نقِل الش يخ الفيد يف اخاصاصه .

قد نقلنا يف ما مىض يف تفسري الس يد الطباطبايئ ل ية سورة امجلعة وآ ثران  و

 النقاط الواجبة التبيني : آأن نثبت بعض

الربيق اخملَتلَ  فيه اّلي يروي بن جعفر  محمىدينهتىي س ند الرواية اىل  -1

 .الصويف الهمل من آأحصاب العامج... ه ا من هجة الس ند محمىدبن 

 ة النت :من هج -2

ثنني ( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )النيبى القول بأأن     - آأ  يكاب آأو يقرآأ بإ

 و نان مشهورًا ( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )النيبى وس بعني لسااًن يفيد بأأن 

ليه  و نتابهتا يف طول حياته الرشيفة، مشغوًل بقرائهتا و كون الُشار اإ

لسان  يف آأيى  بلإماكن هو خالف الظاهر لعدم ثبوت مع من تلكم و

وه ه الرواية َتال  ما برف بن  وه ا خالف الظاهر، م،تلكى 

شاكلنا هنا عّل الكاابة ( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )النيبى  يف طيةل حياته، واإ

ايه ح ر و رتياب البطلني . القراءة العروفة التداوةل الِت منعها هللا اإ  اإ

ن ُآريد بلإثنني و - ب الس بعني لسااًن العدد آأو الكرثة فأأي آأقوام  اإ

  (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) جهرته آأو دار مكىةهب ا العدد نان يرتددون عّل 

--------------------------------------------------------------------------- 

 ٩2نعام : ألا" 1"



25  

 

ة ـــــعدم نرثة الألسن، فالرواي حولها و الأمية يف اجلزيرة ومامع ش يوع 

 الإماكن ليفيد القطع والعل ". بن الإماكن "وتتحدث 

القرى رددانه مبا س بق يف  منسوب اىل آأمى الأيى  النيبى كون  - ت

 البحث .

كون بن  ما رويينسجم مع مضمون  يتطابق بل ل احلديث ل - ث

ه ا احلديث اّلي  ل يكاب ، وو يقرآأ  (آ ِِلِ صّلى هللُا عليِه و ) النيبى 

ثنني و بي آأنه يقرآأ ويدى   . س بعني لساان يكاب بإ

 

 : الأخرىالرواية 

آأخرج الصدوق يف معاين الأخبار بن آأيب الوليد بن سعد بن اخلشاب بن 

عيل بن حسان وعيل بن آأس باط وغريه رفعه اىل آأيب جعفر ع قال : قلُت 

ن الناس يزمعون   مل يقرآأ  مل يكاب و (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) هللا آأن رسول :اإ

ي  ] قد قال هللا بز وجل: و  يكون ذِل فقال :ن بوا لعنم هللا آأىنى  ِ ُهَو اّلَّ

ىُمهُُم اْلِكاَاَب َوالِْحْكَ  ْم آ اَيتِِه َويَُزِنىهِيْم َويَُعِل ِيىنَي َرُسوًل ِمْنُْم يَْتلُو عَلهَْيِ َة بََعَث يِف اْلُِمى

ْن نَانُوا ِمْن قَْبُل لَِفي َضاَلٍل ُمِبنيٍ 
ِ
احلكة  مهم الكااب وفيكون يعلى  "1"[  َوا

قال  ؟الأيى  النيبى قلُت :فِلَ مُسيَّ  قال : ليس حيسن آأن يقرآأ آأو يكاب به؟ و

َ ا ِنتَاٌب آأنَْزلْنَاُه ُمَباَرٌك  ]: وجل ذِل قول هللا بز و مكىة:نُِسَب اىل  ٰـَ َوَه

ُق  يَن يُْؤِمنُوَن ِبْل ِخَرِة ُمَصِدى ِ ي بنَْيَ يََديِْه َوِلُتْنِ َر ُآمَّ الُْقَرىع َوَمْن َحْولَهَا   َواّلَّ ِ اّلَّ

ْم حُيَاِفُظونَ   فقيل آأيى  مكىةالقرى  فأأمى  "2" [ يُْؤِمنُوَن ِبِه ۖ َومُهْ عََّلع َصاَلهِتِ

 ّلِل .

--------------------------------------------------------------------------- 
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ت غري موصول الس ند اىل الإمام ، آأي عالى  فيه من آ فات و احلديث مع ما و

 ."1" ار نقِل الصفى  الإبامتد عليه و هو نوع من الرسل اّلي ليصح مرفوع و

نان قبل البعثة  ( عليِه و آ ِِلِ  صّلى هللاُ ) النيبى  ادلليل عّل انى  فامي مىض دلى 

و حصيفة آأ و نتاب آأ مل يصلنا لوح  ليس بندان و ل يكاب و ًا ل يقرآأ وآأميى 

ثباًَت لأمر مل اإ  بل نان تقريرًا للواقع و هو ما تسامل عليه امجليع ، بنه ناشفة و

 يس تب نقيضه .

بعد بزوغ  و ( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) النيبى هل ان  والسؤال يف ه ا الفصل :

و آأ  ،؟يتهالصلحة الِت آأوجبت امى  َعنْيِ دبوته بقي عّل مانان عليه يف الأمية لِ 

ى ...ه ا ماسنناقشه ِ؟مل يبق عليه  و الرويى  بامتدًا عّل نتاب هللا واإ  ةٍ بروي

 مناقشة لأمر العلامء وآ راهئم .

من  ( آ ِِلِ صّلى هللُا عليِه و )اخاار البعض من احملققني الرآأي القائل بمتكينه 

ى  الكاابة بأأذن هللا تعاىل بعد نزول الويح البارك و القراءة و  وا بأأدةلى اس تدل

 : سالشاكلت ...نس تعرضها مع ما يقايض من الردى  لَتلو من الناقشات و

 

 لوجوه الِت ابمتد علهيا الش يخ الفيد رمحه هللا .الإس تدلل ب -1

ته نان ناماًل ه هللا بنبوى بعد ان خصى ( آ ِِلِ صّلى هللُا عليِه و ) النيبى القول يف ان 

 حيسن الكاابة :

(  ه ان هللا تعاىل لا جعل نبيى  -1 جامعًا خلصال الكامل )صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ

َيمتع فيه  خالل الناقب بأأرسها مل تنقصه مزنةل بامتهما يصح ِل الكامل و ها وَكى 

 رهما نقص.حُ من  ن ُمنحها فضل والكاابة فضيةل مَ  الفضل و

  (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) النيبى هللا تعاىل جعل  من ادلليل عّل ذِل انى  و -2

--------------------------------------------------------------------------- 
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ثبت قد  مه احلمك يف ذِل وبني اخللق يف مجيع ما اخالفوا فيه فال بد ان يعلى 

 تربآأ هبا اّلمم و مور اخللق قد يتعلق انرثها بلكاابة فاثبت هبا احلقوق وآأ  انى 

آأهنا فضل  حُتفظ هبا ادليون و حتاط هبا الأنساب و تقوم هبا البينات و

ه امسه قد جعل نبيى  ان هللا جلى  اذا صى  ف التحيل به عّل العاطل منه وترشى 

 نان عالًا بلكاابة حمس نًا لها.الفضل ثبت آأنه  حبيث وصفناه من احلمك و

ل يعرفها لاكن  لو نان ل حيسن الكاابة و النيبى هو ان  ويشء آ خر و -3

غري ذِل اىل بعض ربيته و  نته الكاب من العقود وحمتاجًا يف فهم ما تضمى 

جاز آأن حيوجه هللا يف بعض ما َكَّفه احلمك فيه اىل بعض ربيته جلاز ان  لو

حيوجه يف مجيع ما َكفه احلمك فيه اىل سواه وذِل مناٍف لصفاته ومضاد حلكة 

 نان حيسن الكاابة.( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )ببثة فثبت انه 

ِيىنَي  : ] نههو قول هللا س بحا يشء آ خر و و -4 ي بََعَث يِف اْلُِمى ِ ُهَو اّلَّ

ن نَانُوا ِمن 
ِ
ىُمهُُم اْلِكاَاَب َوالِْحْكََة َوا ْم آ اَيتِِه َويَُزِنىهِيْم َويَُعِل ْنُْم يَْتلُو عَلهَْيِ َرُسوًل ِمى

ِبنيٍ  هو لحيس نه نام  مهم الكااب وحمال ان يعلى  " و1[ " قَْبُل لَِفي َضاَلٍل مُّ

ان  ل معىن لقول من قال  هو ل يعرفها و يعلمهم احلكة ويس تحيل ان 

العموم ل ينَصف بنه سال بدليل لس امي  الكااب هو القرآ ن اذ اللفظ عام و

 عّل قول العزتةل و آأنرث احصاب احلديث .

َوَما ُننَت تَْتلُو ِمن قَْبِِلِ ِمن ِنتَاٍب  ] : عّل ذِل ايضًا قوِل تعاىل يدلى  و -٥

ْرََتَب الُْمْبِطلُونَوَل َتَُ  ًذا لَّ
ِ
ُه ِبَيِميِنَك ۖ ا  "2" [طُّ

ة فأأوجب ب ِل اإحسانه ه قبل النبوة خاصى خطى  فنفى بنه احسان الكاابة و

 لو ذِل ن ِل لا نان لتخصيصه النفي معىن يُعقل و بعد النبوة و لول انى  لها

--------------------------------------------------------------------------- 
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ة كحاِل قبلها يف فقد العل بلكاابة بعد النبوى ( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )نان حاِل  

لوجب اذا اراد نفي ذِل بنه ان ينفيه بلفظ يفيده ل يتضمن خالفه فيقول 

ل يف احلال  نتاب ول َتطه بميينك اذ ذاك وِل وما ننت تتلوا من قبِل من 

ى  و يقول لست حتسن الكاابة وآأ  ه لا اعدمه ل تأأيت هبا عّل لك حال نام آأن

َّْمنَاُه  ] وقات فقال هللا:لأ ا قول الشعر ومنعه منه نفاه بنه بلفظ يعمى  َوَما عَل

ْعَر َوَما يَنبَِغي َِلُ     "3" [ الِشى

ى  ناهواذا نان الأمر عّل ما بيى  نان حيسن  (  صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )ه ثبت آأن

ه ا م هب جامعة من  وصفناه و أأه هللا تعاىل عّل ماالكاابة بعد ان نبى 

  .الفرق يدفعونه وينكرونه ة وخيال  فيه بقهيم وسائر اهل ال اهب وسالماميى 

 

 -مناقشة مقاةل الش يخ الفيد رمحه هللا :

 :لً وى آأ 

ا للناس العاديني اّلين لسبيل هلم فهيا و لكنى  الكاابة من الكاملت ل شكى  

ا من فُاح ِل اللكوت ونان وامى  بن ه ا الطريق، لنتساب العارف الى 

صّلى هللُا عليِه ) للنيبى  حال العصومني معومًا و دًا بروح القدس نام هومسدَّ 

ىت المتكن من الكاابة والقراءة فضيةل ِل ح عّل وجه اخلصوص فال يُعدى ( و آ ِِلِ 

 تولى  ل يكفي ان يكون علمه بلكااب البني و عدهما نقصًا يف حقه ، آأوَ  يُعدى 

يعرف هللا سال اان  ايعيل ل قد برف هللا تعاىل نام يف قوِل هللا تعاىل تربياه و

)صّلى  النيبى ان بقاء  ل شكى  فكي  ميكن ان خيطيء او يشتبه, و وانت،

) ة يرفع الشك بن قلوب الرَتبني عّل ما نان عليه من سالميى  هللُا عليِه و آ ِِلِ

 ما دامت الغاية يه  و ( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )ه ــــجلبًا لمياهنم و اذعاهنم بنبوت

--------------------------------------------------------------------------- 
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احدهام  سالرتياب بقي الالك عّل حاِل فال موجب لعدى ع ـــــــدلفع و رف

  غاية الكامل. ال خر ًا فامي يُعدى ـــــنقص

  اثنيًا:

اذا  و ، اعّل العاطل من ا هبف التحيلى )الكاابة ترشى  ما ذكره الش يخ بنى  و

نان الفضل ثبت انه  هللا قد جعل نبيه حبيث وصفناه من احلمك و انى  صى 

ل هللا س بحانه نبينا عّل مجيع قد فضى  و اً حصيح جدى  عالًا بلكاابة حمس نًا لها (

منحه من الفضائل ما مل مينحه لغريه غري  ( وعلهيم السالم)  الأنبياء والرسل

ى  ى ان ح هللا هبا س بحانه يف سورة نام صى  آأمهى  ا نانت هناك مصلحة آأوىل وه ل

وب الضعيفة صفه هللا س بحانه بن يه طرد الريب بن القل و العنكبوت،

  .العكس نقصًا ان مل يعدى  فال يعدى  تعل الكاابة و القراءة طيةل معره توخيًا للأمهى 

 و قوِل : 

ل يعرفها لاكن حمتاجًا يف فهم ما تضمنته الكاب  لو نان ل حيسن الكاابة و 

بعض و لو جاز ان حيوجه هللا يف  غري ذِل اىل بعض ربيته، من احلقوق و

ما َكَّفه احلمك فيه اىل بعض ربيته جلاز ان حيوجه يف مجيع ماَكفه احلمك فيه 

 مضاد حلكته. ذِل مناٍف لصفاته و اىل سواه و

 و جوابنا :

ى   يف مورد خاص اىل ( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )سالكرم  النيبى ه اذا جاز احاياج ان

يس تلزم جواز احاياجه يف توخيًا لبعض الصاحل الهمة، فه ا ل  بعض ربيته

لأجل ذِل  نقصًا بند العقالء و ل ل يُعدى وى لأ الوارد اخلالية بنا فان ا

 بند الزتاهمم خبالف الثاين . عّل الهمى  مهى لأ حون ايرجى 

مل يعل حقيقة ( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) النيبى  آأمر آ خر : وهو من قال انى  و 

تسديد روح القدس نام يف ال ية  ساللهىي ولهام لإ ا احلال بن طريق الويح و

ُّوَن  :] ُّوَك َوَما يُِضل ْنُْم آأن يُِضل أ ئَِفٌة مىِ ْت طَّ ُتُه لَهَمَّ ِ عَلَْيَك َوَرمْحَ َّللَّ
 
َولَْوَل فَْضُل آ
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ْلِكاَاَب 
 
ُ عَلَْيَك آ َّللَّ

 
ٍء َوآأنَزَل آ ونََك ِمن يَشْ لَّ آأنُْفَسهُْم َوَما يرَُضُّ

ِ
لِْحْكََة  ا

 
ََّمَك َوآ َوعَل

ِ عَلَْيَك َبِظاميً  َّللَّ
 
 "1[" َما لَْم تَُكْن تَْعَلُ َونَاَن فَْضُل آ

 اثلثًا:

 عّل ما رامه، مهم الكااب واحلكة[ ل يدلى يعلى  قوِل س بحانه وتعاىل ]و انى  

اىل اّلهن  رالراد من الكااب هو القرآ ن نام هو الظاهر التباد اما اذا قلنا انى 

حمفوظاته من  التال ىمعرفة الكاابة اذا تلقى  عّلفان تالوة ال ية ل تقاَص 

 من الناس من يتعل القرآ ن من الصدور ل السطور و و ويح او تلقني،

   عّل معرفة اخلط .يتلوه نام ُحفظ بدون توقى 

 :سالس تدلل مبفهوم ال ية -2

الأبظم  النيبى ية القوم عّل امى  نقل ش يخ الطائفة الطويس رمحه هللا اس تدلل

ْرََتَب  ] ًذا لَّ
ِ
ُه ِبَيِميِنَك ۖ ا َوَما ُننَت تَْتلُو ِمن قَْبِِلِ ِمن ِنتَاٍب َوَل ََتُطُّ

 النيبى عّل ان  ال ية لتدلى  )انى  همبا ملخصى  مث اعرتض علهيم "2" [الُْمْبِطلُونَ 

ى نان امى  يكاب الكااب من قد ل  ه مل يكن يكاب الكااب ويًا بل فهيا ان

ى  و ل حيس نه (. من هحيس نه نام ل يكاب ه مل يكن حيسن لو دلت ال ية عّل ان

الكاابة قبل سالحياء اليه، دللت بلفهوم عّل انه نان حيس نا بعد سالحياء اليه 

 تيان بلقيد قبِل لغوًا.لإ ل يكون ا حىت يكون فرقًا بني احلالتني و

 مناقشة رآأي الش يخ رمحه هللا

  اوًل:

 فان من حيسن  من ل حيس نا اصاًل، يرتكها و ففرق بني من حيسن الكاابة و

--------------------------------------------------------------------------- 
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ل يصح و روف تل به ــــظ ببل يرتكها مؤقاًا بسب الكاابة ليرتكها دامئًا،

برتنه مؤقاًا عّل انه ل حيس نا و ل يس تكش  حاِل منه . واما من مل يكاب 

من  نعومة اظفاره اىل ان بلغ سالربعني بل انهز امخلسني نام هو احلال 

ذِل دلياًل عّل انه ل حيس نا  ( فُيعدى صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) النيبى بلنس بة اىل 

( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )تدل عّل انه  برفاً فال ية حسب مايُفهم منا  اصاًل.

]َوَما ُننَت تَْتلُو ِمن قَْبِِلِ ِمن  قوِل س بحانه ل يقدر عّل الكاابة، و اً ينان امى 

ْرََتَب الُْمْبِطلُوَن[ ًذا لَّ
ِ
ُه ِبَيِمينَِك ۖ ا  هو بلنظر اىل ذيِل و "1" ِنَتاٍب َوَل ََتُطُّ

ًا ل اميى  ( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )رفع الشك بن قلوب البطلني نناية بن كونه 

 ه تركها لصلحة او غريها.لكنى  حيسن شيئًا من القراءة، ل آأنه نان عارفًا هبا و

 اثنيًا:

عليه مشلكة جدًا (  من قبِل) دلةل القيد  ان اس تفادة الفهوم من ال ية و 

نا  ذِل انى  و الفهوم يف مقام آ خر،وان قلنا بدللته عّل  دلةل القيد عليه اإ

فعند ذِل  عدمه بند ارتفاع القيد سواس ية، يه اذا نان بقاء احلمك و

يف احلمك  يس تدل بأأخ  القيد يف موضوع احلمك عّل دخِل يف الغرض و

ويكون مرجعه اىل ارتفاع احلمك السابق برتفاع القيد نام  ال كور يف القضية

ا اذا نان بقاء احلمك بند ارتفاع آأمى  و : الك زيد قبل طلوع الشمس،اذا قيل

القيد آأوىل يف نظر السامع نام يف القام فال يس تنبط منه الفهوم، فان من بقي 

يته حىت انهز الأربعني بل امخلسني اوىل بن يبقى عّل تكل احلاةل يف عّل امى 

اىل ان ورد من  الكاابة ةكَ فان الرجل اذا مل حيصل عّل ملَ  ما بقي من معره،

حيمتل يف حقه عادة ان يعود اىل حتصيلها بعد ه ه  العقد اخلامس من معره ل

 ن سالس تدلل عّل رفع احلمك الس تفاد ــعّل ذِل فال ميك و الراحل الطويةل،

--------------------------------------------------------------------------- 
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اي ل  ه( بند ارتفاع القيد،َتطى  ل من قوِل )وما ننت تتلو من قبِل...( )و

ى   ناتبًا بعد بعثته نام هو القصود . ه نان قارئًا ويدل عّل آأن

 : اخلالصة

بعد بزوغ دبوته ول ( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )النيبى ال ية غري داةل عّل وضع  انى 

المتسك مبفهوم القيد )من قبِل( انا يصح اذا  عّل يشء من الطرفني. و يدلى 

سالمياء اىل اخاالف حاِل يف القامني ،واما اذا  س يق الالكم لأجل افادته و

س يق الالكم لغري ه ه الغاية فال يدل عّل ما اس تظهره من الفهوم ،فان 

الويح عليه عّل  الغاية من الأتيان بلقيد هو سالس تدلل بأأميته قبل نزول

بكااب آأخرَس بفصاحاه فرسان  اذا آأىت الأيى  صدق مقالته ودبوته فانى 

سادات القوايف وملوك البيان بل ادهش بقوانينه  البالغة وقادة اخلطابة و

النعوت آ ية عّل  نتابه ه ا هب ه الأوصاف و يُعدى  اساطني القوانني والنظام،

ى آأمى  و القدرة البرشية،كونه وحيًا الهيًا خارجًا بن طوق  ه هل بقي عّل ا آأن

ية بعد ما صار نبيًا يوىح اليه آأو ل ؟ خفارج بن هدف ه ه ال ية الأمى 

 وليست ِل صةل مبرماها ومقصدها وعّل ذِل نظائر يف اللغة والعرف.

 فل َيعل ال ية دلياًل عّل تغريى   " 1" ولقد احسن الس يد الرتىض رمحه هللا

كل مسلاكً ماوسطًا غري ما سلكه اس تاذه ش يخ الطائفة وس حاِل بعد بعثته،

 :دونك نقل الكمه بعد ه ه سالية و

ْرََتَب الُْمْبِطلُون ] ًذا لَّ
ِ
ُه ِبَيِميِنَك ۖ ا  َوَما ُننَت تَْتلُو ِمن قَْبِِلِ ِمن ِنَتاٍب َوَل ََتُطُّ

" ]2" 

ما نان حيسن الكاابة قبل النبوة   ( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) النيبى تدل عّل ان 

--------------------------------------------------------------------------- 
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 ا ما بعدها فاّلي نعتقده يف ذِل التجويز لكونه عالًا بلقراءة والكاابة،فأأمى 

 د الأمرين،ــــــــــــــهبام من غري قطع بأأحلكونه غري عامل والتجويز 

التعليل  و لأنى  ق مبا قبل النبوة دون ما بعدها،تعلى  قدال ية ان النفي  وظاهر

نا يرَتبون يف  يف ال ية يقايض اخاصاص النفي مبا قبل النبوة لأن البطلني اإ

بلريبة ا ما بعدها فال تعلق ِل ة فأأمى ته لو نان حيسن الكاابة قبل النبوى نبوى 

 والهتمة فيجوز ان يكون تعلمها من جربئيل بعد النبوة.

 -مالحظة:

ى  ه غري ظاهر ،بل لو تظاهر تعليق عّل اخاصاص التعليل مبا قبل النبوة فان

ن نان يُعدى بلقراءة والكاابة بعد نبوى  ( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) النيبى   ته، فهو واإ

ه يوجب تسلل الشك قلبه لكنى اه وطهر مفخرة بند من خلصت نيى  معجزة و

ون،وينرشون لى ويُضِ  ونلى ضِ يَ فَ ته بند البطلني والشككني يته قبل نبوى اىل آأمى 

 .الأوهام و سالراجي  حول دبوته ورسالته

والكمه ه ا يعرب بن توقفه يف السأأةل نام هو صحي قوِل من غري قطع 

 .بأأحد الأمرين

َطهََّرةً ]َرُسوٌل  سالس تدلل بقوِل س بحانه: -3 فًا مُّ ِ يَْتلُو حُصُ َن اَّللَّ  "1" [ِمى

 :اس تدل البعض بل يتني

َطهََّرًة[] ِفهيَا ُنُتٌب قَِيىَمةٌ ] فًا مُّ ِ يَْتلُو حُصُ َن اَّللَّ  النيبى ة بنفي آأميى  "2" [َرُسوٌل ِمى

ى  بلقول: ( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) صّلى هللُا )عّل حتقق التالوة منه  ه يدلى ان

 م رسالته ويف رحاب دبوته.اايى ( و آ ِِلِ عليِه 

 اب تصدق ــــالتالوة نام تصدق عّل التالوة بن الكا ه مل حيسن القول لنى لكنى 

--------------------------------------------------------------------------- 

 2البينة :  "1"

 3,2البينة :  "2"
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ى  عّل التالوة ى بن ظهر القلب، ويؤي )صّلى هللُا عليِه و النيبى رَو بن ه مل يُ ده آأن

) ى ـــــيف اايم رس آ ِِلِ  ه تال القرآ ن بن غري ظهر القلب ،اض  اىل ما ذكرهالته آأن

سالحامتلت الِت َترهجا بن حميط ه ه  من  الفِسون يف )حص  مطهرة(

 الصح  الادية الِت يروهما الس تدل.

ُنْقرِئَُك فاََل :] ونظري ذِل قوِل س بحانه َُّه يَْعَلُ س َ ن
ِ
ُ   ا لَّ َما َشاَء اَّللَّ

ِ
*ا  تَنىَسع

َفىع   "1" [ الَْجهَْر َوَما خَيْ

ذن منه فال تنىس ما عليك القرآ ن فال تنساه و َيعكل قارئا ًبإ  آأي س يقرآأ 

نساء َكهيام بيده لإ قراء والإ ا نى اإ اه من آأمني الويح سال مبشيئة منه تعاىل فتتلقى 

ته بن ظهر قلب نام نان هو ءعّل تالوة القرآ ن وقرا لى ا س بحانه، فال يدلى 

 ماآأويح اليه. يف تالوة لكى  النيبى دآأب 

 قال الزخمرشي يف تفسري ال ية:

نة ويه ان يقرآأ عليه جربئيل مايقرآأ عليه من  هللا تعاىل ببطاء آ ية بيى برشى 

 ليكاب ول يقرآأ فيحفظه ول ينساه. الويح وهو آأيى 

 س بحانه )انتتَها( :سالس تدلل بقوِل  -4

 البعض بقوِل س بحانه: اس تدلى 

ِلنَي اْنَتتَََهَا فَهِىَي تُْمَّلع عَلَْيِه بُْكَرًة َوآأِصياًل  ]  "2" [ َوقَالُوا آأَساِطرُي اْلأوَّ

قبل سالجابة عّل ه ا سالس تدلل ننقل بعض ما اجاب بنه  صاحب الزيان 

 يف تفسري ال ية:

ليه  سالنتتاب هو الكاابة و مع كونه آأميًا ل  صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )نسباه اإ

ى  ن  دعاء منه نام يقول ــــــــــــــز ككونه مكاوًب بساا يه بنوع من التجوى يكاب اإ

--------------------------------------------------------------------------- 

 7-٦الأعّل :"1"

 ٥الفرقان : "2"
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نا نتبه ناتبه بأأمره، وادلليل عّل ذِل  الأمري نتبت اإىل فالن ن ا ون ا واإ

ذ لو نان هقوِل بعد: ] فهىي متُ   و الاكتب مل يكنــــــــّل عليه بكرة وآأصيال [ اإ

َ  .مالءمعىن لالإ  لقاء الالكم اإىل اخملاطب بلفظه ليحفظه وي مالء اإ
ِ
ه آأو اإىل يَ عِ وال

الأول عّل ما يعطيه س ياق ] الاكتب ليكابه والراد به يف ال ية هو العىن 

قرآأ عليه وقاًا عليه[ سالس مترار فهىي مكاوبة مجموعة بنده تُ  ّلانتتَها فهىي متُ 

 بعد وقت وهو يعهيا فيقرآأ عّل الناس ما وعاه وحفظه.

  -:" 1"قال الش يخ الطويس 

 ّل عليه حىت ينسخها ووجه سالس تدلل انى انتتَها هو، و انتسخها فهىي متُ 

ل من ( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) محمىدساطري نتَها آأ القرآ ن  الرشنني قالوا انى 

مالء الغري فقوهلم : يكاب سالساطري بإ  ،مالء عليه من غريهلإ تلقاء نفسه بل ب

ومبا ان الكاابة  عليه صحي يف انه بعد سالحياء اليه نان ناتبًا يكاب القرآ ن ،

ان تكون اثبتة ِل يف  ن ًب وافرتاء فال بدى  صفة نامل ل ينس َها اليه خصومه

 واجلواب عّل ما ارتأ ه الش يخ رمحه هللا : تكل احلال

 ان لى اإ الكاابة وان نانت صفة نامل  ان ما آأقامه من ادلليل موهون جدًا، فانى 

ى  عّل التصاقه هبا اذا نانت الشهادة صادرة بن خلوص  ا تدلى شهادة اخلصم ان

رميه هبا دلياًل عّل  فال يُعدى  ته،اذا جعلها ذريعة لناكر نبوى  اوصفاء و امى 

صدق النية فان القوم لا جعزوا بن الوقيعة يف قرآ نه ومل يمتكنوا من معارضته 

ته ونتابه ومباراته دخلوا من بب آ خر حىت يفاحوا ب ِل بب الريب عّل نبوى 

وهو يكاب ما يُمّل  هناك من مييل عليه القرآ ن بكرة وآأصيال، و قالوا انى 

 ته ونزول الويحعليه و ل هدف هلم من تكل الفرية سال التشكيك يف نبوى 

  دىنأأ التوصي  ب فان ات،ـوه هبا ول بغريها من الصفـعليه ولول ذِل لا وصف

--------------------------------------------------------------------------- 

 472/7التبيان" 1"
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 الكامل خيال  مايرمون اليه من انتقاصه.مراتب 

 :سالس تدلل بلولوية -٥

هبا اجملليس وقال  سالس تحساانت، اس تدلى  وهو من مضن الوجوه العقلية و 

نان قادرًا عّل التالوة والكاابة بلجعاز و كي  ل  ( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )انه 

النقوش موضوعة له ه  ه هال خرين ان  يعل من نان عالًا بعلوم سالولني و

كي  ل  القمر و انرب منه، من نان قادرًا بذن هللا عّل شقى  و احلروف،

  " 1" يقدر عّل نقش احلروف واللكامت عّل الصحائ  وساللواح

وما ذكره ل خيرج بن حدود سالس تحسان و الالكم من غري دليل اذ من 

و لجل آأ عل هبا آأ صلحة هو الكاابة ل ه هللا من القراءة والمكن ان ل ميكنى 

ته نام هو غري بعيد حىت بلنس بة اىل ما بن جانب نبوى  دفع الريب والشكى 

 الكاابة. ة اذا تظاهر بلقراءة وبعد النبوى 

 -التجارة تتوق  عّل الكاابة: -٦

 ٥قال بعض من يرى ه ا الرآأي يف تفسري التشاهبات /ص/ .

اجلنون و الفرية و مل ينس بوه اىل ه بلك ب والسحر و وْ مَ الرشنني رَ  انى 

الصي  ،فاذ مل  ار ذوي رحةل الش تاء وية مع كوهنا صفة نقص لس امي للتجى الأمى 

ى يصفوه بلأمى   ه نان بعد النبوة قارئًا وناتبا.ً ية نان ذِل دلياًل عّل ان

 -:الناقشة

 ،بيبًا بندمهية لعدم كوهنا بلأمى ( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )ان عدم رميه  -اوًل:

ونان  ،فهيمة ونانت تكل الصفة يه السائدة ميى آأ القوم نانوا جامعة  كي  و

 يف ه ا الوص  سواس ية. هبا الراي هبا والري

--------------------------------------------------------------------------- 

 (13٦/1٦)حبار الأنوار ج  "1"
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 الكاابة يف سالوساط نانت تتوق  عّل القراءة وان التجارة و ان  -اثنيًا:

ادلارج يف البيئات البعيدة بن احلضارات نان غري ذِل،  ة غري انى الدنيى 

و آأ الصي  فاكنوا يبيعون  قريش اّلين نانت هلم رحةل الش تاء و خصوصا ً

 و علهيم يشء.آأ ن يبقى هلم آأ يشرتون من دون 
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 يف الأحاديث( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )النيبى آأمية 
 

عّل  ل آ ية تدلى  ل آأنى الع عّل الفصل سالوى آأمىس يف حمك العلوم بعد سالطى 

ى   بعد بزوغ دبوته صار قارئًا او ناتبًا. (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) هآأن

الِت الأحاديث  بعض الرواايت و ولالجابة بن آأي سؤال مفرتض فامي خيصى 

من  (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) نههبا عّل متكى  ويت بن الفريقني والِت يس تدلى رُ 

جعاز منه س بحانه نورد تلمك الأحاديث الِت ل  القراءة والكاابة بعد بعثته بإ

 س تقصاء.لإ شاكل للبحث وااإ َتلو من 

 

 حديث بدء الويح : .1

البخاري  الطربي و صول ولأ نام يف جامع ا التفاسري حصاب السري وآأ روى 

َياور يف حراء يف لك س نة شهرًا  (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ):نان رسول هللا 

صّلى هللُا ) حىت اذا نان الشهر اّلي بعثه هللا س بحانه فيه خرج رسول هللا

كرمه هللا فهيا برسالته جاء آأ اىل حراء حىت اذا نانت الليةل الِت  (عليِه و آ ِِلِ 

  جربائيل بأأمر هللا .

ى  ولنس تعرض الرواية بناءً  صّلى هللُا ) ه لرسول هللاعّل وصفها اّلي زمع ان

 : (عليِه و آ ِِلِ 

آأان انمئ بمنط يف ديباج فيه نتاب فقال: اقرآأ، قلت ما آأقرآأ؟  و جفاءين جربئيل 

ى فغتى  ه الوت، مث آأرسلين فقال : اقرآأ، ين به )يعين حبس نفيس( حىت ظننت ان

ى : فغتى  قال : قلت : ما آأقرآأ ؟قال ه الوت، مث ين به حىت ظننت ان

ى فقال : اقرآأ، قال : قلت ماذا آأقرآأ ؟ قال فغتى  آأرسلين  ه ين به حىت ظننت ان

 فاداءً اإ قال فقلت ماذا آأقرآأ؟ ما آأقول ذِل سال  الوت، مث آأرسلين فقال : اقرآأ،
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اقرآأ بمس ربك اّلي خلق *خلق  ل مبثل ماصنع يب فقال : ] ن يعود آأ منه 

من علق *اقرآأ وربك سالكرم * اّلي عل بلقل *عل سالنسان ما مل  سالنسان

وهببت من نوي، فكأنا نتبت  "قال فقرآأهتا مث انهتىى، فانَصف 1" *[ يعل

يف قليب، قال خفرجت حىت اذا ننت يف وسط من اجلبل مسعت صوًَت من 

يس اىل انت رسول هللا و آأان جربئيل، قال : فرفعت رآأ  محمىدالسامء يقول: اي 

قدميه يف آأفق السامء يقول :  السامء آأنظر فاذا جربئيل يف صورة رجل ص ى 

 آأنت رسول هللا و آأان جربئيل. محمىداي 

ويظهر من البخاري يف حصيحه آأن جربئيل نزل بسورة العلق حيامن نان 

يقظًا ل انمئًا وآأنه حتمل بدء الويح يف حال  (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )النيبى 

، قال فأأخ ين ئبقار ما آأان قلت حيث قال : جفاءه الكل فقال: اقرآأ،  اليقظة 

فغطين )بدل فغتين والظاهر وحدة العىن( حىت بلغ مين اجلهد مث 

ين الثانية حىت بلغ مين فأأخ ين فغطى  ئقلت ما آأان بقار  فقال : اقرآأ  آأرسلين 

مث  ين الثالثة،، فأأخ ين فغطى  ئبقار فقلت :ما آأان  سلين فقال : اقرآأ اجلهد مث آأر 

 فقال )اقرآأ بمس ربك اّلي خلق *خلق سالنسان من علق.( آأرسلين 

 بس نده ومانه فاكل يت : آأما اس تقصاء احلديث 

 حول س ند احلديث : -آأ 

ن س ند احلديث ينهتىي اىل اشخاص يستبعد سامبهم احلديث بن  اإ

 ( ومه :صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) نفس رسول هللا

ببيد بن معري بن قاادة اللييث، آأخرج احلديث بنه ابن هشام يف  .1

 30ج يف تفسريه والطربي  ،1/23٥سريته 

 . وقد ترمج الرجل ابن الثري يف آأسد الغابة 2/300،وَترخيه1٦2/ص

--------------------------------------------------------------------------- 

 ٥-1"العلق:1"
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ى ــوقد ذكر البخ ,3/3٥3 ( و ذكر  النيبى ه رآأى اري ان  )صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ

هو معدود يف كبار التابعني  يروي بن  ، والنيبى  عّل بهد دِل مسل انه وُ 

 معر وغريه من الصحابة .

 30/1٦2ببدهللا ابن شداد، آأخرج احلديث بنه الطربي يف تفسريه  .2

،وقال 4/183، وترمجه ابن الثري يف اسد الغابة 2٩٩/ 2ويف َترخيه 

 روى بن ابيه وبن معر و عيل عليه السالم.  النيبى ودل عّل بهد 

  النيبى وعّل ذين الس ندين فاحلديث مرسل وغري موصول الس ند اىل 

اذ من البعيد ان يروي احلديث بن  (عليِه و آ ِِلِ  صّلى هللاُ ) سالكرم

 .(صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) النيبى 

 آأخرج البخاري بنا احلديث( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )النيبى عائشة زوج  .3

يف تفسري سورة العلق والطربي يف  3/173و  3/ 1يف حصيحه 

احلديث، ، و عّل ذِل فقد تفردت يه بنقل ه ا 30/1٦1تفسريه 

ه ا احلديث  (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) النيبى ث ومن البعيد ان ل حيدى 

)صّلى مثال ه ا احلديث بنه آأ لغريها مع رغبة وشوق غريها اىل سامع 

 )  .اً س تدلل بحلديث جدى لإ ، و هب ا يشلك اهللُا عليِه و آ ِِلِ

نام يف  عليه السالم مام العسكريى لإ نعم ورد مضمون احلديث يف تفسري ا

 لك الشك والريب. مام لإ , لكن كون التفسري من ا18/20٦البحار 

( و 44-40/)1ن ِل نقِل من آأعالم الطائفة ابن شهر آ شوب يف مناقبه 

 18/1٩٦اجملليس يف حباره 

 توضيح مفاد الرواية :-ب 

الأمثل فالأمثل من  الى ِل او الرساةل منصب الهىي ل يتحمى ة لشك بأأن النبوى 

د بخللوص والصفاء وىِ ميان، و زُ لإ ه بقلبُ  رَ الناس، ول يقوم ببباهئا سال من مَعُ 

يهتيب حني ما يك ل بطي مقدرة روحية بظمية وآُ  ره الطهر و القداسة وَغَ 
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ى يمتثى  و ل تأأخ ه الفزاعة و اخلوف بند سامع  وآأمني وحيه ، هل ِل رسول رب

ل تُفاض من هللا عّل ببد سال بعد  لقدرة الكمه ووحيه و تكل ا

هماته ،حىت آأ رحام آأ منا :مشوخ آأصالب آ بئه و طهارة  ومعدات مقدمات 

من رمح طيبة اىل اخرى  و ينقل من صلب شامخ اىل صلب اخر مثِل 

 مثلها.

ومنا : البخوع للعبادة و العكوف عّل اجملاهدات النفسانية، و الرايضات 

الغرائز وهتدُيا اىل سبيل الرشاد و  رة بل تعدل اليول والِت ل تنازع الفط

 السالم .

ر و جعائب خلقه و بدائع كونه بتعمق و تدبى  هومنا : التفكري يف آ اثر صنع

تناسقها اىل معرفة برهئا معرفة  حىت ُيديه التفكري يف حسن خلق الطبيعة و

 ه.ة تليق حبال نبيى َتمى 

حماسن   ُيديه اىل طريق الاكرم وكَل ن يكون يف رعاية انرب مَ آأ ومنا :

 يف خطبة القاصعة : عليه السالممري الؤمنني آأ شار اليه آأ خالق نام الأ 

ُ ِبِه  ْن آأْن نَاَن فَِطاميً آأْبَظَم َمكَلٍ   (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )َو لََقْد قََرَن اَّللَّ ِمْن دَلُ

ِمْن َماَلئَِكِاِه يَْسكُلُ ِبِه َطرِيَق الَْماَكِرِم َو َمَحاِسَن آأْخاَلِق الَْعالَِم لَْيَِلُ َو هَنَاَرُه َو 

ى يَْوٍم مِ  ِه يَْرفَُع ِل يِف لُكِ ىَباَع الَْفِصيِل آأثََر ُآِمى َِّبُعُه اِت ْن آأْخاَلِقِه عَلاَمً َو لََقْد ُنْنُت آأت

َراَء فَأأَراُه َو َل يََراُه غرَْيِي  نٍَة حِبِ ى س َ يَأُْمُريِن ِبِلْقِاَداِء ِبِه َو لََقْد نَاَن َُيَاِوُر يِف لُكِ

َمْع بَيٌْت َواِحٌد يَْوَمِئ ٍ  ِ  َو لَْم ََيْ ْساَلِم غرَْيَ َرُسوِل اَّللَّ
ِ
صّلى هللُا عليِه و )يِف اْل

ِة َو لَقَْد  وَ  (آ ِِلِ  َساةَلِ َو آأُُشُّ ِرحَي النُُّبوَّ َخِدََيَة َو آأاَن اَثِلهُثَُما آأَرى نُوَر الَْويْحِ َو الِرى

ْيَطاِن ِحنَي نََزَل الَْويْحُ عَلَْيِه )  ََّة الش َّ ْعُت َرن ( فَُقلُْت اَي  صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ مَسِ

َُّة فَ  ن ِ َما َهِ ِه الرَّ ََّك تَْسَمُع َرُسوَل اَّللَّ ن
ِ
ْيَطاُن قَْد آأِيَس ِمْن ِبَباَدِتِه ا َقاَل َهَ ا الش َّ

ََّك لََعَّل َخرْيٍ . ن
ِ
ى َو لَِكنََّك لََوِزيٌر َو ا ََّك لَْسَت ِبنيَِبٍ لَّ آأن ِ

ُع َو تََرى َما آأَرى ا  َما آأمْسَ
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يثبت ماقلناه و يرمس لنا صورة  )عليه السالم(بيان واحض من امري الؤمنني 

ى الأ  (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) النيبى جاملية من حياة اإ  صّلى ) هكرم قبل بعثته وآأن

طم من الرضاع، وقع حتت ظفاره، ومن  ان فُ آأ من  نعومة  (هللُا عليِه و آ ِِلِ 

 يسكل به طريق الاكرم و يرشده اىل معامل الهداية و مدارج كَل نفاةل آأنرب مَ 

 طفولته اىل ش بابه اىل كهولته من لك سوء.الكامل، و يصونه طيةل حياته من 

انسان ل تس تعد لقبول الويح سال بعد اقاحام  ه ا البيان يفيدان بأأن نفس ايى 

آأن الكل سالنرب مل يزل يواصل نيب سالسالم ليِل  و بقبات وطي مراحل 

لقاء آأ ل متثى  و وهناره حىت اس تعدت نفسه لقبول الويح،  مينه بني يديه و اإ

ى  واذا  بنطباعه يف لوح نفسه، اليه و وبيه ِل منه ه الكم رب

مت سالس تعداد  العدات، و القدمات  و تلمكوحتققت  العقبات تلمك اقاحم 

وارتفعت  ارتقت نفسه اىل ذِل احلد سالمسى فاحنِست بن قلبه سالغطية 

حيث اخ  يعايش سالش ياء عّل ما يه عليه، و يق  عّل  بنه احلجب،

 اّلي يليق به و يقدر عّل تالوة ما مل يكن قادرًا علهيا.احلقائق عّل النحو 

يف الشهر  بلغت نفسه الرشيفة اىل ذِل احلدى  و قد حتققت تكل الغاية  و

اّلي اخااره هللا تعاىل فيه رسوًل اىل الناس جفاءه مكل الويح و آأمينه بلوح 

( يِه و آ ِِلِ صّلى هللُا عل )النيبى فعرضه عّل  حيتوي عّل آ ايت من القرآ ن الكرمي 

ى  طلب منه ان يقرآأه فأأىب و جتاىف بن قراءته قائالً  و ل يقرآأ و ل  ه ايى بن

ى  يكاب، ذا به لأ ه اه ما قرآأ ول نتب طيةل معره فغطى و ان مني ثالث مرات فاإ

 يقرآأ.

و ل نس تطيع ادرانه، و ليس  حنن ل نعرف ننه ه ا الغطى  :مالحظة هممة

لى هو  ماطة السرت بن روحه و قلبه،مر معنوي لأ  يمادى  آأثر اإ مر آأ وه ا  ناإ

رواح آأ جسام و آأ اّلي تنور به  طبيعي يف مثل ه ا الوق  العظمي اجلليل 

خاصًا يف  معل رويح و ل س امي مثل كش  الغطاء آأثرًا  البرش فان للكى 
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 هو و نفسه، النيبى بداننا، والأثر البارز الادي لكش  الغطاء بن قلب آأ 

لى ه يف اّلي احسى  الغطى ل مدخلية ِل يف القدرة  الاديى   فالغطى ذِل احلني و اإ

 عّل القراءة والتالوة.

منعطفًا  (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) هك ا نانت ه ه اللحظة احلامسة من حياته

عّل قراءة ما مل  بلغ سالمهية اىل مرحةل جديدة فكش  بنه الغطاء فقدر

نسان يطأأ اإ مكل آأ فصار  يقدر عليه فعرف احلروف و النقوش، بل احلقائق 

 رض بقدميه.الأ 

ى وه ا البيان منضمى   هًا اىل مامسعته من حديث بدء الويح يدفعنا اىل القول بأأن

جعاز من هللا س بحانه و  (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) قد انقلبت حاِل بعد البعثة بإ

قدار منه .. ة احلديث واتصال س نده اىل عّل حصى  ما ذكران مبينى  .غري انى اإ

احلديث مقطوع غري موصول  آأنى  برفَت  ولكنىك (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) النيبى 

 فالحظ ذِل. (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) سالكرم لنيبى ب

 

 حديث الطالبة بلقل وادلواة : -2

الس ند و نقلها اهل السري  و آأغلب احصاب الصحاح  آأخرج ه ا احلديث 

وسالخبار نافة و يكفيك ما آأخرجه البخاري بن ابن بباس يف حصيحه 

 نتاب العل2/22

 2/14و اخرجه مسل يف آ خر الوصااي يف حصيحه 

 1/32٥و امحد يف مس نده 

و يف البيت  (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) قال ابن بباس لا حرض رسول هللا

:هل انتب لمك ( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )النيبى رجال منم معر ابن اخلطاب قال 

قد غلب ( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )النيبى  نتاًب ل تضلوا بعده، فقال معر : انى 

فاخال  اهل البيت  حسبنا نتاب هللا ، عليه الوجع و بندُك القرآ ن 
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وا من بعده, نتاًب لن تضلى  النيبى يكاب لمك بوا منم من يقول قرى  فاخاصموا،

صّلى ) النيبى خاالف بند الإ  فلام آأنرثوا اللغو و ومنم من يقول ما قال معر 

(  ، قال هلم رسول هللا( هللُا عليِه و آ ِِلِ  قوموا فاكن  )صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ

نى ابن بباس يقول : ى  اإ  ( وعليِه و آ ِِلِ صّلى هللُا ) ة ما حال بني رسول هللاالرزي

 ن يكاب هلم ذِل الكااب من اخاالفهم ...انهتىىآأ بني 

ن آأ طلب ( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )النيبى قال : بظاهر احلديث و آأخ  الس تدلى 

يف  نى آأ غري، لكنه نيس او تناىس  يكاب نتاًب، وظاهره كون الاكتب نفسه ل

ى الإ  ى ه من بب نتب الأمري، او نتب س ناد جمازًا وان ه الكل وليس معناه ان

والاكتب يكاب و  الكل او الأمري ميليان،  آأنى نتب بنفسه ، بل السرية عّل 

الاكتب  مييل و( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) نان رسول هللا خبامتهام، و ينف انه 

 يكاب و ل يكاب بيده.

 

 ومنا قضية احلديبية :-3

الاكمل يف التارخي و  معرة القضاء141/ص٥نام يف حصيح البخاري ج

ولفظه هك ا : فكاب ماكن رسول هللا  4/2٩8مس ند امحد و  138\2

لى بلسالح  مكىةابن ببدهللا سال يدخل  محمىده ا ما قاىض عليه   يف القراب. اإ

 ملخص احلديث:

ن آأ  مكىةهل آأ يف ذي القعدة فأأىب ( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) النيبى لا ابمتر 

ا نتبوا م، فلمى ايى آأ ن يقمي هبا ثالثة آأ حىت قاضامه عّل  مكىةيدبوه يدخل 

(رسول هللا  محمىده ا ما قاىض عليه  الكااب، ، قالوا ل )صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ

ى  هب ا نقرى  بن  محمىدت آأنشيئا و لكن  ك رسول هللا ما منعناك لو نعل ان

بن ببدهللا، مث قال لعيل )عليه  محمىدان آأ ان رسول هللا و آأ ببدهللا فقال 

 فأأخ  رسول هللا السالم( امح رسول هللا ،قال عيل ل و هللا ل آأحموك ابدًا،
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فكاب ه ا  يكاب، آأن ليس حيسن الكااب و( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )

السالح سال  مكىةليدخل  (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )بن ببدهللا  محمىدماقاىض 

 الس ي  يف القراب.

صّلى هللُا )النيبى  وقد متسك بظاهر الرواية )ابو الوليد البايج( فادَّبى انى 

ندلس يف لأ ع عليه علامء افش نى  نتب بيده بعد اذ مل يكن يكاب،( عليِه و آ ِِلِ 

 اّلي قاِل خيال  القرآ ن حىت قال قائلهم : و آأنى  ه بلزندقة،وْ مَ رَ زمانه وَ 

 ممن رشى دنيا بأ خرةٍ  ُت ئْ بِر 

نى                                قد نتبا هللاِ  رسولَ  وقال اإ

و قال للأمري:  جفمعهم الأمري فاس تظهر البايج علهيم مبا دليه من العرفة ،

ه ا ل ينايف القرآ ن بل يؤخ  من مفهوم القرآ ن، لأنه قيد النفي مبا قبل ورود 

ذًا  ]َوَما ُننَت تَْتلُوْا ِمن قَْبِِلِ ِمن القرآ ن، فقال :
ِ
ُه ِبَيِميِنَك ا ِنَتاٍب َوَل ََتُطُّ

لُْمْبِطلُوَن [ وبعد ان حتققت اميى 
 
ته وتعززت ب ِل معجزته و آأمن لَّْرََتَب آ

سالرتياب يف ذِل، ل مانع من آأن يعرف الكاابة بعد ذِل من غري تعلمي 

 فاكون معجزة اخرى .

ذِل منم ش يخه آأن جامعة من العلامء وافقوا البايج يف  وذكر "ابن دحيىة"

معر بن ش بة بن طريق جماهد ،بن بون بن ببد هللا  ابن ايب شيبة و

حىت نتب و قرآأ، قال ( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) ،قال: ما مات رسول هللا

 "1" ف كرته للشعيب فقال : صدق قد مسعت من ي كر ذِل  جماهد :

 

 اجلواب بن الأس تدلل بلرواية :

نى  غريه ممن جنح اليه عّل خالف ما يرتئيه الس تدل  ما رواه البخاري و اإ

  شاهد عّل آأميته. وآأخ  الكااب وليس حيسن ان يكاب ( آأدل فان قوِل )

--------------------------------------------------------------------------- 
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 44/٩فاح الباري " 1"

)صّلى هللُا  الأبظم النيبى آأض  اىل ذِل ماورد يف بعض الرواايت بن قول 

( لعيل) آأرين اايى   آأو ) قوِل فضع يدي علهيا ( فهو شاهد صدق ها(عليِه و آ ِِلِ

 ة.عّل بقائه عّل ما نان عليه من الأميى 

( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) بأأن يف معرفة الكاابة بعد آأميته "1" آأضاف البايج و

  .معجزة آأخرى لكوهنا من غري تعلمي 

حول الرواية متيط السرت بن وجه  والتارخي َكامت مفيدةولأعالم احلديث 

 احلقيقة، اليك بعضها:

ان النكاة يف قوِل )فأأخ  الكااب وليس حيسن ان  "2" قال ابن جحر-1

يكاب ،هو بيان قوِل )آأرين اايها( فانه ما احااج اىل ان يريه موضع اللكمة 

ل حيسن الكاابة عّل   لكونه ها، الى الِت امانع عيل ) عليه السالم( من حمو 

آأن قوِل بعد ذِل )فكاب( فيه ح ف تقدير ،اي مفحاها لعيل فكاب وهب ا 

وهو نثري نقوِل: نتب اىل  مبعىن آأمر بلكاابة، جزم ابن التني وآأطلق )نتب(

 قيَص ونتب اىل كِسى.

وعّل تقدير محِل عّل ظاهره فال يلزم من نتابة امسه الرشي  يف ذِل اليوم 

يًا فان مى آأ خيرج بن كونه  بلكاابة و الكاابة، آأن يصري عالا و هو ل حيسن 

حيسن وضعها  و ل حيسن الكاابة يعرف تصوير بعض اللكامت، ننثريًا مم

 يًا.خصوصًا الأسامء و ل خيرج ب ِل بن كونه آأمى  بيده و

هول حيس نا  وآأحمتل البعض ان يكون الراد: جرت يده بلكاابة حينئٍ  و

عّل وفق الراد فيكون معجزة آأخرى يف ذِل الوقت خاصة، خفرج الكااب 

ى و ل خيرح ب ِل بن كونه امى   ة يًا، و هب ا آأجاب ابو جعفر السمناين آأحد امئ

--------------------------------------------------------------------------- 

 3٥8/1مناهل العرفان" 1"
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 4٥/٩فاح الباري " 2"

ب ذِل السهيل وغريه ابرة و تبعه )ابن اجلوزي ( و تعقى ــــصول من الأشالأ 

 ل يكاب ياً ه يناقض كونه آأمى لكنى  آأخرى و يكون آ يةً  ن نان ممكنًا واإ ه ا و  بنى 

ن حسمت الش َهة، اإ  اجلاحد و هبا حفمآُ يه ال ية الِت قامت هبا احلجة و  و

 و قال السهييل : و فلو جاز ان يصري يكاب بعد ذِل لعادت الش َهة،

فكاب  معىن قوِل : انى  احلقى  و ن يدفع بعضها بعضًا،آأ العجزات يس تحيل 

  اي آأمر عليًا آأن يكاب.

صّلى هللُا ) النيبى ان  قال : ك بعضهم بظاهر احلديث وقال احلليب متسى -2

ى ( عليِه و آ ِِلِ  ل يكاب  ه ل يقرآأ ونتب بيده يوم احلديبية معجزة ِل مع آأن

البايج الالك فش نع عليه علامء الأندلس يف زمانه وجرى عّل ذِل ابو الوليد 

امجلهور عّل ان الرواايت الِت فهيا  و وقالوا :ه ا خمال  للقرآ ن ...اىل آأن قال:

محمول عّل اجملاز آأي آأمر ان يكاب الاكتب ( وآأنه آأخ  الكااب بيده فكاب) 

"1" 

آأقول :ان لفظة "بيده"ليست يف نسخ حصيح البخاري ونص عّل ذِل 

) ليس حيسن آأن يكاب (الوارد يف حصيحه وغريه من  وقوِل احلليب آأيضًا،

نعم رواه البخاري  عّل ما نرتئيه يف ه ا القال. دال   "2"الصادر الأصلية 

ه ا ما قاىض  يف نتاب الصلح بصورة آأخرى قال : فلام نتبوا الكااب نتبوا:

ل نقرُّ هبا فلو نعل آأنك  فقالوا:( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )رسول هللا محمىدعليه 

رسول هللا مامنعناك اىل آأن قال: مث قال لعيل :آأمح رسول هللا قال: ل و هللا 

( الكااب فكاب :ه ا  ل آأحموك آأبدًا، فأأخ  رسول هللا)صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ

--------------------------------------------------------------------------- 

 2/214و سرية زيين دحالن يف هامش السرية  3/24السرية احللبية " 1"

 و لكن اللفظ لالخري
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 20/371و نقِل بن اجملليس يف حباره  1٥8راجع سالموال ص/" 2"

 

" اإن 1ما قاىض عليه محمىد بن ببد هللا ليدخل مكىة سالح سال يف القراب "

 آأعالم السري والتارخي .تكل الواقعة قد رويت بصورتني آأخريتني ،رواهام 

 -الأوىل:

 و لفظ "رسول ــــــــــــآأمر عليًا آأن ميح (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) رسول هللا انى 

ه ـــــ( :آأرنيصّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ال رسول هللا)ـــــهللا"فامانع عيل من حموه،فق

 ة :ــــالرواي عيل، مفحاه بيده الرشيفة مث آأمر عليًا آأن يكاب ودونك لفظفأأراه 

 محمىدعليا ان يكاب : ه ا ما صاحل عليه  صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ آأمر رسول هللا 

سهيل بن معرو ،فقال :فعّل َم نقاتل ؟ انتب امسك  (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )

فأأمر مبحوها فعند  بن ببد هللا، محمىدوامس ابيك ،فقال :آأان رسول هللا وآأان 

واللغط واشاروا اىل الس يوف فقال عيل )عليه السالم( ما ذِل نرث الضجيج 

س تدبى اىل ه ا  (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) آأان بّلي آأحموه ،فقال رسول هللا

السلمون وارتفعت سالصوات  وضى  اىل ان قال : "2"وانت مضطهد مقهور 

 صّلى هللُا عليِه و ) هللال رسول ـــــعا يقولون ل نعطي ه ه ادلنية،و جوجعلو 

--------------------------------------------------------------------------- 

 حف ف قوِل ليس حيسن يكاب 3/1٥8حصيح البخاري  "1"

ه ا من آأعالم النبوة فالىقع عيل آأمري الؤمنني عليه السالم يوم صفني  "2"

روى آأهل السري  .ه ا اليوملقاه رسول هللا يف  بندما رضوا بحلكني ما

اصطلح عليه آأمري الؤمنني عيل  ه ا ما والتارخي آأن عليًا آأمر ناتبه آأن يكاب:

ى لِ لوعَ  بن العاص: فقال معرو بن آأيب طالب ومعاوية بن آأيب سفيان، ك منا آأن

ه ا مااصطلح عليه عيل بن آأيب  انتب: حاربناك ولكن آأمري الؤمنني ما
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 صدق هللا و صدق رسوِل آأخربين ليه السالم:آأمريالؤمنني ع  فقال طالب،

 .23/3ب ِل مث نتب الكااب السرية احللبية صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ رسول هللا 

)  عيل)عليه فأأراه خيفضهم و يوي بيده الهيم آأن اسكاوا مث قال: آأرنيه، آ ِِلِ

نعم يظهر يف البخاري آأن  .ًا آأن يكابهعليى رَ مَ السالم( مفحاه بيده الرشيفة مث آأ 

نه به عّل متكى  و رمبا يس تدلى  حماه من دون آأن يريه عيل )عليه السالم(  النيبى 

 هللا)صّلى هللُا عليِه و رسول من القراءة فروى يف نتاب الصلح: لا صاحل

( آأهل فقال عيل :ما آأان  ه،ـــــــــــاىل آأن قال: فقال لعيل احم -احلديبية  آ ِِلِ

و  "1"يدخل  احلهم عّل انــــــــــآأحماه، مفحاه رسول هللا بيده وصبّلي 

ابامتدًا عّل ما نقِل يف نتاب )اجلزية و الوادعة مع  حيمتل انه ترنه لالخاصار،

ى  آأهل احلرب( ك و قد نقل القصة فيه بن )الرباء(هك ا...فقالوا : لو علمنا آأن

بن  محمىدما قاىض عليه  هللا مل ننعك و لبايعناك و لكن انتب :ه ا رسول

فقال لعيل : آأمح رسول هللا فقال عيل ل آأحماه آأبدًا، -اىل ان قال-ببد هللا

ايه مفحاه  ومع " 2"بيده (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )النيبى قال فأأرنيه، قال : فأأراه اإ

 عبأأ مبا نقِل من دون ه ه الزايدة.ه ا التَصحي ليُ 

 -الإرشاد:روى الش يخ الفيد رمحه هللا يف 

عليه السالم يف  النيبى ىل االأمر علهيم، رضع  هَ ولا رآأى سهيل بن معرو توجُّ 

الصلح، ونزل عليه الويح بلإجابة اإىل ذِل، وآأن َيعل آأمري الؤمنني عليه 

ه. فقال ِل  عليه وآ ِل  النيبى السالم ناتبه يومئ  والتولى لعقد الصلح خبطى

: بسم اَّللى الرمحن الرحمي. فقال سهيل بن معرو: ه ا االسالم:  نتب اي عيلى

نتاب بيننا وبينك اي محمىد، فافاتحه مبا نعرفه، وانتب: بمسك اللىهم. فقال 

مح ما نتبت وانتب: بمسك ارسول اَّللى صّلى هللا عليه وآ ِل لأمري الؤمنني: 

. فقال ِل آأمري الؤمنني عليه السالم: لول طا  ك اي رسول هللا لا ــــــــــبااللىهمى

--------------------------------------------------------------------------- 
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 184/3حصيح البخاري نتاب الصلح " 1"

 104/4حصيح البخاري نتاب اجلزية" 2"

. فقال ِل  حمي مثى حماها ونتب: بمسك اللهمى محن الرى  النيبى حموت بسم هللا الرى

نتب: ه ا ما قاىض عليه محمىد رسول هللا سهيل بن معرو. اعليه السالم: 

ة!  فقال سهيل: لو آأجبتك يف الكااب اّلي بيننا اإىل ه ا، لأقررت ِل بلنبوى

مح ه ا اه من لساين، عّل نفيس بلرضا ب ِل آأو آأطلقاُ  فسواء شهدُت 

آأمري الؤمنني سالمس وانتب: ه ا ما قاىض عليه محمىد بن ببد هللا. فقال ِل 

ىه وهللا لرسول اَّللى عّل رمغ آأنفك. فقال سهيل:  ن نتب امسه اعليه السالم: اإ

مييض الرشط. فقال ِل آأمريالؤمنني عليه السالم: ويكل اي سهيل، ن ى بن 

نى اعليه السالم:  النيبى بنادك. فقال ِل  ، اإ . فقال: اي رسول اَّللى حمها اي عيلى

ةيدي ل تنطلق مبحو امسك من الن  قال ِل: فضع يدي علهيا مفحاها رسول  ،بوى

اَّللى صّلى اَّللى عليه وآ ِل بيده، وقال لأمري الؤمنني عليه السالم: س تدبى اإىل 

ى  مثلها فاجيب وآأنت عّل مضض الكااب  )عليه السالم( م آأمري الؤمنني مث مت

. "1" 

 ويف آأعالم الورى:

(النيبى قال   عيل، فقال ِل: اي رسول هللا انى : آأحمها اي  )صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ

 ولـــتنطلق حملو امسك من النبوة ، قال : فضع يدي علهيا مفحاها رسل يدي 

 و."1"قال لعيل : س تدبى اىل مثلها فاجيب وانت عّل مضض هللا بيده و 

مُثَّ ال :ــــــــــــــق روى آأمني الإسالم الطربيس يف مجمع البيان القصة بطولها و

آأمح رسول هللا ،فقال : اي رسول هللا  (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) قال رسول هللا

ن يدي   صّلى هللُا ول هللا ــــــــــــة ، فأأخ  رستنطلق حملو امسك من النبوى ل اإ

--------------------------------------------------------------------------- 
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 1ج والإرشاد 2/ 212دحالن وسرية زيين  24/3السرية احللبية " 1"

 11٩/ ص

 10٦ ص/ آأعالم الورى"" 

 ه محمىد بن ببد هللاـــــــعليِه و آ ِِلِ مفحاه ، مث قال : آأنتب : ه ا ما قاىض علي

( ...وعّل ه ه الصورة من الرواية : اإن رسول هللا"1"  )صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ

 )عليه السالم(  لكن عليًا  (آ ِِلِ صّلى هللُا عليِه و ) نفسه حما لفظة رسول هللا

 . (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) نتب الكااب بأأمره دون رسول هللا

 الثانية :

من عليه السالم( )ويه تشرتك مع الأوىل يف التَصحي بأأن الكااب نتبه عيل 

مالءصّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ بدئه اىل خمته بأأمر رسول هللا) منه و تفرتق  ( واإ

 آأثر .ل  ليس فهيا بن حمو لفظة رسول هللا عني وبنا بأأنه 

)صّلى  مياء منهـاإ اخنفضت الأصوات ب الهدوء و خالصهتا : آأنه بندما آأحسى 

) ( عليًا آأن يكاب : ه ا صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ آأمر رسول هللا) هللُا عليِه و آ ِِلِ

آأماله بن ببد هللا .... فكاب عّل حسب ما  محمىدما صاحل آأو قاىض عليه 

( ، و دونك نقل ما رواه الطربي يف  عليه رسول هللا)صّلى هللاُ  عليِه و آ ِِلِ

ى  قال سهيل : لو ه :ــــــــــَترخي ك رسول هللا مل آأقاتكل و لكن شهدت آأن

(:  فقال رسول هللا ال :ــــمس آأبيك ، قا آأنتب امسك و )صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ

( ببد بناحل عليه محمىد ــــص آأنتب ه ا ما   هللا و )صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ

رواه ا ــوقريب منه م "2"سهيل بن معرو اصطلحا عّل وضع احلرب 

 يفدي ـــــوالواق "4"واليعقويب يف َترخيه  "3"نفسه يف موضع آ خرالبخاري 

------------------------------------------------------------------------- 

 ٦34/  ص ، تفسري القمي ٩/ 118البيان مجمع " 1"

 281ص/ 2َترخي الطربي ج/  (2)
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 1٩٥/3حصيح البخاري نتاب الصلح (3)

 4٥/2( َترخي اليعقويب 4)

 

 وغريمه يف آأساطني التارخي" 2"وابن هشام يف سريته " 1"مغازيه 

يقرب منه ما رواه اللكيين يف روضته حيث قال: قال  و ."3"واحلديث

لعيل : انتب : ه ا ما قاىض رسول هللا ( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) رسول هللا

صّلى هللُا ؟ فقال  محمىدوسهيل بن معرو ، فقال سهيل : فعّل َم نقاتكل اي 

ى  محمىد: آأان رسول هللا وآأان  عليِه و آ ِِلِ  ك رسول بن ببد هللا، فقال ِل الناس آأن

بن ببد هللا ، فقال ِل  محمىدهللا، قال: انتب فكاب : ه ا ما قاىض عليه 

 ."4"الناس: آأنت رسول هللا

ى   التفسري عّل آأنى  احلديث و صفاق من آأعالم التارخي والإ  فاق وبعد ه ا الت

مالء من  عليه السالم( )الكااب نتبه عيل  ( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ ) النيبى بإ

آأمحد وابمتد  د به البخاري والركون اىل ما تفرى   اىل آ خره فهل يصحى من آأوِلى 

علهيام اجلرزي يف نامِل، مع ان البخاري نقض ما نقِل يف بب " معرة القضاء 

ارب الَصحي اّلي ـــــــــعّل ان التض فناك.الصلح عّل ما برى " يف نتاب 

البخاري يف القام مينع النفس بن الركون اليه، فقد اضطرب  نقل نشاهده يف

 وجوه : نقِل والكمه من

   رسول هللا الكااب وليس ـــــالقصة يف موضع هك ا آأخترى آأنه نقل  .1

 الوقتويف  "٥"د هللا ـــبن بب محمىدحيسن آأن يكاب، فكاب: ه ا ما قاىض 

--------------------------------------------------------------------------- 

 ٦10/2الغازي (1) 

 317/2السرية  (2)

 174/٥راجع حصيح مسل  (3)
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 32٦ ص ( روضة الاكيف4)

 141/٥حصيح البخاري  (٥)

نفسه ساقها يف موضع آ خر من نتابه بنفس اللفظ السابق، ولكنه ح ف 

 "1"قوِل " وليس حيسن ان يكاب 

 

ى   .2 راءة عيل )عليه السالم( حيث  النيبى ه يَصح بأأن تراه آأن آأحما لقبه بإ

آأحماه آأبدًا، : ل  )عليه السالم( يقول : فقال لعيل : آأحمه ، فقال عيل 

ايه مفحاه نيقال : فأأر  بيده ( صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )النيبى ه ، فقال : فأأراه اإ

"2" 

 حفوى خالصة البحث:

 

ةل الكثري منا عّل له ه الأحاديث يه الروية يف حصاح القوم ، وقد تبني د

حديث  بعدها، غري سواء قبل البعثة و (صّلى هللُا عليِه و آ ِِلِ )ة الرسول آأميى 

دت بنقِل عائشة وه ا س نده ونان معمتدا ًعّل ما تفرى  بدء الويح اّلي لو صى 

ى  مما يوهن  ى  ا يدلى الس ند فأأن ن ببده من قراءة اللوح اّلي ه س بحانه مكى عّل آأن

مل يكن ذِل اللوح، لوحًا ماداًي و حصيفة جسامنية  نان بيد آأمني الويح، و

قراءة نقوش ذِل اللوح و حروفه من قدر عّل  بل نان لوحًا برزخيًا، و

 ك قدلكنى  الصحائ  الادية، و ومجِل يقدر عّل قراءة ما نتب يف الألواح و

)صّلى هللُا عليِه لنيبى احلديث غري موصول ب انى  وقفت عّل اإرسال الرواية و

( ا  من انحيهتا . لى و آ ِِلِ

  

 

--------------------------------------------------------------------------- 
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 18٥/3حصيح البخاري  (1) 

 104/4حصيح البخاري  (2)

 حصيةل البحث:

 

لو جاز الركون اىل النقول الروية بصورة ال حاد من الأخبار يف كونه بعد 

فاحلمك ببقائه  لى و يقرآأ ويكاب فنحمك مبفادها، واآأ يكاب، ل  الرساةل يقرآأ و

 . عّل ما نان عليه من الأمية قبل البعثة آأوثق نام مرى 

 

 قال العالمة الشهرس تاين:

 

ن من وجوه آأجعاز القرآ ن و الإجعاب به صدوره من قبل  ربيب الأيى  محمىداإ

البادية، البعيد بن حضاير الفنون، البعيد بن حوارض احلكامء و حمارض 

ل يكاب و ل يقرآأ و ل الواثق بأأن سفريه العلامء ...اىل ان قال : الشعب 

يك ب و مل يعهد منه الشعر ففي وضع راهن كه ا لو يفاجهئم ل خيون، و 

ى يف الكاابة و الإنشاء و الإمالء  و ادبى   سفريمه بكااب ف ىٍ  ه مرسل به ى آأن

نى  ذعانه ِل، و عدم  من انحية السلطان ... فاإ ميانه و اإ الشعب رضوري اإ

ى   البارش له ه الفرية .ه اهتامه بأأن
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 اخلامتـــــــــــــــــة

 

 

وهلِل الأمُر من قبُل و من بعُد و ِل امحلُد يف الأوىل و ال خرِة و هو السميُع 

 البصريُ 
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