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 بين الخواية والنز القخآني ُأميَّة النبي دمحم )صمى هللا عميه واله وسمم(
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 خالصة البحث :

إنو ومغ خبلل الجراسة التاريخّية السػضػعّية، وبذيادة القخآن الكخيع، وبحكع الخوايات       
والقخائغ التاريخية الكثيخة، نعمع أن الشبي )صمى هللا عميو والو وسمع (لع يعخف مجرسة وال معّمسًا، 

ع األوليغ واآلخخيغ، مغ قرز أن يفيس عميو مغ المػح السحفػظ عم -تعالى  –حتى شاء هللا 
األمع الغابخة، وأحكام الذخع الػافية، وأخبار السدتقبل الباىخة، وىجى األنفذ الحائخة؛ حيث ورد 
عغ اإلمام الخضا)عميو الدبلم ( أنو قال لخأس الجالػت في حػاره مع أىل األديان: وكحلظ أمخ 

بي بعثو هللا، ومغ آياتو أنو كان يتيسًا دمحم)صمى هللا عميو والو وسمع ( وما جاء بو، وأمخ كل ن
فقيخًا راعيًا أجيخًا لع يتعّمع كتابًا ولع يختمف إلى معّمع ثع، جاء بالقخآن الحي فيو قرز )عميو 

 الدبلم ( األنبياء وأخبارىع حخفًا حخفًا وأخبار مغ مزى ومغ بقي إلى يػم القيامة.

م الدعة ويسكغ تمخيز الشتائج السدتفادة ونطخا لدعة البحث فإنو جاء البحث مخترخا لعج    
 مغ ىحا البحث مسا يأتي : 

انفخاد الخسػل االكخم دمحم بغ عبج هللا ) صمى هللا عميو والو وسمع ( ، بأنو أوتى مغ  .1
الفراحة وحدغ البيان ، ما استصاع بو أن يخاشب جسيع القبائل ، كل واحجة بمحشيا 

يع بيانا ، وقػميع مشصقا ، ولع يعخف في وعمى محىبيا، وكان في خصابة أياىع أحدش
التاريخ أن اندانا لع يسارس القخاءة والكتابة يعخف لغات القبائل ، يفػق أىميا في وضػح 

 الحجة ، وضيػر البخىان. 

mailto:abbassalhelaly8@gmail.com
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أختمف السفدخون في معشى األمي مشيع مغ قال اسع األمي مشدػب إلى األمة، و معشاه  .2
سقصت تاء األمة  خة و التقجيخ) نبي األمة ( والحي يكػن مخجومًا و مصاعًا ألمة كثي

بدبب الشدبة كسا يقال مكي في الشدبة إلى مكة و يذيج لو حجيث ) أنا أكثخ األنبياء 
 تبعا(. 

مغ السفدخيغ مغ قال اسع األمي مشدػب الى األم بسعشى أن الشبي مبخءا مصيخا مغ جسيع  .3
 غ أمو .العيػب والشقائس بفصختو الدكية مثل الحي يمج مغ بص

ومشيع مغ قال اسع األمي مشدػب الى أم القخى وقج سسي هللا تعالى مكة أم القخى قال  .4
 (. 92تعالى : ))وليشحر أم القخى ومغ حػليا  ( )االنعام : 

ذىب البحث إلى تخجيح الخأي القائل بقجرة الشبي دمحم )صمى هللا عميو وآلو وسمع( عمى  .5
 سبحانو وتعالى، فمع يتعمع عمى يج أحج مغ القخاء القخاءة والكتابة وعمسو فييا مغ هللا

 والكّتاب.

 (، الشبي )ص(، القخآن الكخيع ، الخواية  االمية  الكممات المفتاحية :
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The illiteracy of the Prophet Muhammad (may God bless him and 

his family and grant them peace) between the narration and the 

Qur’anic text _Analytical interpretation study_ 

Dr. Abbas Abdel-Hassan Sarhan Al-Hilali 

The Open Educational College in Najaf 

Abstract 

      It is through objective historical study, and with the testimony of the 

Holy Qur’an, and judging by the many historical narratives and evidence, 

that we know that the Prophet (peace and blessings of God be upon him 

and his family) did not know a school or a teacher, until God - the Most 

High - wished to pour over him from the Preserved Tablet the knowledge 

of the first and the last, from Stories of past nations, adequate rulings of 

Sharia, brilliant news of the future, and guidance for confused souls; 

Where it was reported on the authority of Imam al-Ridha (peace be upon 

him) that he said to Ras al-Jalut in his dialogue with the people of 

religions: The same was the order of Muhammad (peace and blessings of 

God be upon him and his family) and what he brought, and the command 

of every prophet that God sent, and among his signs is that he was an 

orphan, poor, shepherd, wage earner who did not learn a book. He did not 

disagree with a teacher, then he came with the Qur’an in which the stories 

(peace be upon him) of the prophets and their news letter by letter, and 

the news of the past and those who remain until the Day of Resurrection. 

    In view of the breadth of the research, the research was brief due to 

lack of capacity. The results learned from this research can be 

summarized as follows: 

1. The honorable Messenger, Muhammad bin Abdullah (may God’s 

prayers and peace be upon him and his family), is alone in that he was 

endowed with eloquence and good eloquence, with which he was able to 
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address all the tribes, each one with its own melody and sect, and he was 

in his speech which of them was the best of them in elucidation, and their 

people were logic, and he did not know In history, a person who did not 

practice reading and writing knows the languages of the tribes, surpassing 

their people in the clarity of the argument and the emergence of proof. 

2 .The exegetes differed about the meaning of the illiterate, including 

those who said the name of the unlettered is attributed to the nation, and 

its meaning is that of being served and obeyed by many nations and 

appreciation (the nation’s prophet). Most of the prophets accordingly.) 

3 .Among the exegetes are those who said the name of the unlettered is 

ascribed to the mother, meaning that the Prophet is free from all defects 

and imperfections with his pure nature, like the one who gives birth from 

his mother’s womb. 

4.And some of them said that the name of the unlettered is attributed to 

Umm al-Qura, and God Almighty has called Mecca Umm al-Qura. The 

Almighty said: ((And let him warn Umm al-Qura and those around it) 

(Al-An’am: 92.) 

5. The research favored the opinion that the Prophet Muhammad (may 

God bless him and his family and grant them peace) was able to read and 

write, and his knowledge of it came from God Almighty, so he was not 

taught by any of the reciters and writers. 

 Keywords: illiteracy, the Prophet (peace be upon him), the Noble 

Qur’an, the novel 
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 المقجمة 

الحسج هللا رب العالسيغ وأفزل الربلة واتع التدميع عمى سيج السخسميغ وخاتع الشبيغ أبي القاسع وعمى      
  الصيبيغ الصاىخيغ ، أما وبعج... آلو

تننو وترننخيح  منغ السػاضننيع السثينخة لمجننجل والشقناش فنني شخرنية رسننػل هللا)صنمى هللا عميننو والنو (، أّميّ      
؛ حيث اختمفت أقػال العمساء والسفدخيغ في حقيقة ىحه الرنفة فني حنل الخسنػل  القخآن الكخيع بأنو نبيٌّ أميٌّ

ميو والو (، فسشيع مغ ذىب إلى أنو )صمى هللا عميو والو ( أمني ال يعنخف القنخاءة والكتابنة منغ )صمى هللا ع
فرنل منا بنيغ منخحمتيغ: قبنل البعثنة وبعنجىا، ومنشيع  والدتو حتى رحيمو )صنمى هللا عمينو والنو (، ومنشيع منغ

مننغ فّدننخ كمسننة األمنني تفدننيخًا آخننخ، مشّدىننًا الشبنني )صننمى هللا عميننو والننو ( عننغ نقيرننة عننجم معخفتننو القننخاءة 
 والكتابة.

ىننحا األمننخ السذننكل يننختب  بكيفيننة فيننع الننشز القخآننني والخوائنني، فب ننحلت جيننػد  مننغ قبننل عمسنناء المغننة       
إضافة إلى إسيامات عمساء الكبلم، مخورا بآراء الباحثيغ التاريخييغ مغ السدنمسيغ والسدتذنخقيغ،  والتفديخ،

ولكننلّم مشيجننو ومقاربتننو. وتكسننغ أىسيننة ىننحا البحننث فنني أنننو يدنناعج بذننكل كبيننخ فنني فيننع الذخرننية الشبػيننة، 
لشبنػة؛ فشجنج منغ أثبنت ويديع في اإلجابنة عنغ بعنس اإلشنكاالت السعخفينة الستعمقنة بإعجناز القنخآن و ثبنات ا

(، واعتبننننخ أن ذلننننظ ىننننػ مقتزننننى ضنننناىخ القننننخآن الكننننخيع ورأي جسيننننػر مى هللا عميننننو والننننو األميننننة لمشبي)صنننن
مى هللا (اسننتجل بشرننػص حجيثيننة تثبننت معخفتننو )صننمى هللا عميننو والننو السدننمسيغ، ومننغ نفننى األميننة عشو)صنن

 . ( بأمخ القخاءة والكتابةعميو والو 

 :ة مباحث البحث في ثبلث وأنتطع  

 مفيػم أمية الشبي )صمى هللا عميو والو وسمع( في المغة واالصصبلحالسبحث األول : 

 ث الثاني :  السعشى الطاىخ في فيع الشز القخآني حػل أمية الشبي )صمى هللا عميو والو وسمع (. حالسب

  عميو والو وسمع (.ث الثالث: التخجيح بيغ الخواية والشز القخآني في أمية الشبي )صمى هللاحأما السب

 ومغ ثع الخاتسة ونتائج البحث وقائسة السرادر والسخاجع 
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 المبحث األول

 في المغة واالصطالح (مى هللا عميه واله وسممأمية النبي )ص مفههم

 معنى كممة "أّمي" لغًة:

، فيننػ فنني أسنننو       ننو أي ال يسكت ننب  بسمستوننو أ مب ننػب إلننى مننا عميننو جس شود  ، ألسن الكٌّتابننة األمني ىننػ: السس ننيٌّ ال يسكت ننب أ مٌّّ
نننو عمينننو تنننو أ مب لسجس نننب إلنننى منننا ي ػلنننج عمينننو، أي عمنننى منننا وس نننبسة ، فكأسننننو ن دٌّ تدس ىننني م كو
ويقنننػل صننناحب مجسنننع  ،(1)

البحننخيغ: واألمنني فنني كننبلم العننخب : الننحي ال كتنناب لننو مننغ مذننخكي العننخب. قيننل: ىننػ ندننبة إلننى األم، ألن 
أمو مغ الجيل بالكتابة. وقيل: ندبة إلى أمة العخب ألن أكثخىع أمينػن، الكتابة مكتدبة فيػ عمى ما ولجتو 

 .(2)والكتابة فييع عديدة أو عجيسة، فيع عمى أصل والدة أميع

 معنى كممة "أمي" في القخآن الكخيم:

بالشدبة لسفينػم ااألمنيا بنالسعشى االصنصبلحي لمقنخآن الكنخيع، فنأىع منا أورده السفدنخون السدنمسػن فني      
 ثبلثة تفديخات: ذلظ

، وقننج ورد ىننحا (3): وىننػ الننحي لننع يننتعّمع القننخاءة والكتابننة، وىننػ الننخأي األشننيخ بننيغ السفّدننخيغ األولالتفدــيخ 
ويشدب السفدخون الكمسة إّما إلنى  ؛(4)((نحغ أّمة  أّمّية، ال نقخأ وال نكتب)) : السعشى في حجيث لمشبي )ص(

ع عمننى الكتابننات والسعمػمننات اإلندننانية، عمننى الحننال التنني )األم(، فنناألمي ىننػ الننحي بقنني مننغ حيننث االشننبل
ولجتو أمو فييا؛ أو إلى )األّمة(. فاألمي مغ كان عمى شاكمة أكثخ الشاس، وأكثخ الشاس في زمغ رسنػل هللا 

  .(5))ص(، ال تعخف القخاءة والكتابة، وىكحا يقال )عاّمي(، لمحي ىػ عمى شاكمة عاّمة الشاس

 التفديخ الثاني :

وىنحا  ((6){ولتنـحر أم القـخو ومـن حهلهـا)األمي( مشدػب إلى )أم القخى(، وىي مكة في قػلو تعنالى:       
 االحتسال مخدود بأدلة:

مننغ السعمننػم أن الشدننبة إنسننا تكننػن لعشننػان عمسنني، و)أم القننخى( ليدننت عمسننًا خاّصننا بسكننة، فكننل نقصننة  -1
ي مخكد القخى، ويفيع مغ استعسال آخخ ليا في القنخآن ، أ(7)تذكل محػرا لشػاحم مختمفة يقال ليا )أم القخى(
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وما كـان ركـم مهمـم القـخو حتـى فبعـث فـي  :الكخيع أنيا مجّخد عشػان وصفي، فقج جاء في سػرة القرنز
 .(8){أمها رسهالً 

: -تعننالى  -كسننا فني قػلنو   (9)د)أمني( أشمقننت فني القنخآن عمننى كينخ السّكينيغ مننغ عنػام اليينػ  إن كمسنة -2
{ ومشيع أمّ  هـه ، ويقنػل العبلمنة الصباشبنائي فني تفدنيخ قػلنو تعنالى:   (10)ّيػن ال يعمسػن الكتاب إال أمانيَّ

واحتسنل أن يكنػن السنخاد بناألمييغ  :(11) ..{الحي بعث في األّميين رسهال مـنهم فتمـه عمـيهم آياتـه ويـدكيهم
ييامنو كنػن ضنسيخ ييندكييع أىل مكة لكنػنيع يدنسػنيا أم القنخى. وفينو أننو ال يشاسنب كنػن الدنػرة مجنّينة إل

ويعمسينننعا راجعنننًا إلنننى السيننناجخيغ ومنننغ أسنننمع منننغ أىنننل مكنننة بعنننج الفنننتح وأخبلفينننع، وىنننػ بعينننج عنننغ منننحاق 
 .(12)القخآن

مقتزى القػاعج المغػية أن يقال )قخوّي( لسغ ي خاد ندبتو إلى )أم القخى( ال )أمي(؛ألن قػاعج الشدنبة  -3   
ر أنو وخرػصًا عشنجما يكنػن السزناف ىنػ -ة إلى السزاف والسزاف إليوعشج الشدب في عمع الرخف تقخٌّ

تمحل ياء الشدبة بالسزاف إليو ال بالسزاف، فتقػل في الشدبة إلى )أبني شالنب(  -األب أو األم أو البشت
 . (13)بأنو شالبيّ 

سنة أىنل أما ما جاء في التفديخ الثاني )األمي( ندبة إلنى أم القنخى فينػ أقنخب إلنى منا دلنت عمينو رواينات أئ
 البيت )عمييع الدبلم( مغ نفي أميتو وأن ىحه التدسية كانت ندبة إلى أم القخى.

 أما التفديخ الثالث :

مفنناد ىننحا التفدننيخ أن )األمنني( مفننخد  مننغ األميننيغ: وىننع العننخب قبننل اإلسننبلم الننحيغ لننع يكػنننػا مّتبعننيغ       
و الذنيخ الصبخسني إلنى ابنغ عبناس، وتبّشناه لكتاب سساوّي. وىحا التفديخ مػجػد لجى بعس السفّدخيغ. فشدنب

؛ حينث جعنل (15): وقنل لمنحيغ أوتنػا الكتناب واألمينيغ ءأسنمستع{-تعنالى –في ذينل قػلنو  (14)في مجسع البيان
. لكننغ ىننحا (17)،والننخازي فنني تفدننيخه الكبيننخ(16)األميننيغ فنني  بننال أىننل الكتنناب. وكننحا الدمخذننخي فنني كّذننافو

عػن كتابًا سساويًا حتى ولنػ كنانػا عنارفيغ بنو. وأ شمنل لفني )األمينيغ( السعشى ال يصمل عمى كل أناس ال يتب
عمننى مذننخكي مكننة لخرػصننيةٌّ جيميننع بننالقخاءة والكتابننة، وىننحا السعشننى األخيننخ ىننػ السبلحنني فنني اصننصبلح 
القننخآن. و ن احتسننال داللتننو عمننى كيننخ أىننل الكتنناب وارد  عشننج السفدننخيغ عشننجما تننأتي برننيغة الجسننع وتصمننل 
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( فنبل نجنج مى هللا عمينو والنو وسنمع العنخب؛ أّمنا عشنجما تدنتعسل مفنخدًة وتصمنل عمنى الشبني )صنعمى مذنخكي 
 .(18)أي مفّدخم يحتسل أن السقرػد تمظ الجاللة الدابقة

وبعج ىحا البيان، يتزح أن السقرنػد منغ لفني )األمني( ىنػ التفدنيخ األول؛ أي النحي لنع ينتعمع القنخاءة      
مى هللا فعبًل؛ وأما منا قنج تشصنػي عمينو كمسنة )أمني( السشدنػبة إلنى رسنػل هللا )صن والكتابة، ولع يقخأ أو يكتب

مغ عجم القجرة عمى القخاءة والكتابة مصمقًا، وأننو ىنل يرنح  -بسقتزى التفديخ األول  -( عميو والو وسمع 
مننا قبننل  ىشنناك تفرنيبًل بننيغو بيننحه الرننفة،  -أكسننل البذنخ  -( مى هللا عمينو والننو وسننمع نعنت رسننػل هللا )صنن

 بعثتو الذخيفة وما بعجىا؛ وىحا ما سي بحث في اآلتي مغ السقالة؛ حيث سيفّرل الكبلم في السخحمتيغ.

 الخوايات :

 وردت روايات عغ اأميةا الخسػل الكخيع )صمى هللا عميو والو وسمع(  

شيع مغ ذىنب إلنى أننو اختمف العمساء في مدألة أمّية الشبي )صمى هللا عميو والو وسمع ( بعج البعثة؛ فس    
)صننمى هللا عميننو والننو وسننمع ( كننان يعمننع ويسننارس بذننكل فعمنني القننخاءة والكتابننة. ومننشيع مننغ ذىننب إلننى أنننو 
)صمى هللا عميو والو وسمع( إن شاء عمع بيسا بشحػ إعجنازي وبسنا تقتزنيو السرنمحة السػضنػعية لمحادثنة. 

بشناء عمنى أننو أمنيٌّ )صنمى هللا عمينو والنو  –مّينًا ومشيع مغ ذىب إلى أنو )صمى هللا عميو والو وسنمع( بقني أ
 إلى حيغ رحيمو عغ عالع الجنيا.  -وسمع( قبل البعثة 

 :في ىحا السػضػع  تومغ الخوايات التي ورد

، يشقل عغ اإلمام الخضا )عميو الدبلم( أن الشبي األعطع دمحم )صمى هللا عميو والنو وسنمع ( لنيذ بنأمي     
ُهـه  الَّـح ي ة والكتابة ولػكان أميا لسا بعث ألمييغ قال تعالى :  اءب بل ىػ يعخف القخ ال يقخأ وال يكتبسعشى 

ُهمِّ  ــنِّ ُســهاًل مّ  ــين  ر  يّ  ُمّ  الدننبلم( ىننػ مننغ فسعشننى األمنني حدننب تعبيننخ اإلمننام الخضننا )عميننو  .(19) ..{ب ع ــث  ف ــي األِّ
... لكننغ الدنن ال أم القننخى أو ، فننأكثخ مننغ واخننج يصمننل عمننييع )أميننػن (ندننبة الننى مكننة أنتدننب )ألم القننخى(

ــُه  عننالى ،ولننيذ عمننى يننج بذننخ قننال تعننالى:    ، لػكننان الشبنني يقننخأ ويكتننب ، وعمسننو مننغ هللا تالننػارد ىشننا مَّم  ع 
فُج الُِّقه و  ج  ين ـم     ً  :  فكيف يتػافل ذلظ مع اآلينة (20){ ش  ِ ب ي م   و ال  ت ُخُطـُه

ـٍۢ و ـن ك ت ب ۦ م  م ه  ُمهاِّ م ن ق بِّ م ا ُكنت  ت تِّ ا و 
ُمــهن   ط  ُمبِّ َ  للِّ ت ـا رِّ ، وأدلنػ لػكننان يعننخف تشفني القننخاءة والكتابننة عنغ الشبنني بننأن ىنحه اآليننة تبلحطننػن أال  (21){ َّلَّ

ال  )السبصمنػن( وقنالػ: أن ىنحا الكتناب منغ عشنجك أننت ألفتنو لنحلظ والقخاءة والكتابة ألحتج عميو السذخكيغ أ
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منع بنإن الشبني )صنمى هللا عمينو والنو وسنمع( يقنخأ وال ، فقنج كنان الشناس عمنى عتقبمو، لكغ مايطيخ ىنػ العكنذ
 .  (22)يكتب

ػل يصمى هللا عميو والو ا     وىشاك روايات في مجرسة أىل البيت )عمييع الدبلم( تسشفٌّي )األمية( عغٌّ الخَّس 
وساه  الذننيخ دمحم بننغ الحدننغ الرننفار عننغ جعفننخ بنن شيننا مننا رس ننغ أ مٌّ الق ننخسى، ومٌّ غ دمحم وتفدننخ األمنني بسعشننى أنننو مٌّ

م ا وقمت لو يا ابغ رسػل  بلس مسيوٌّ الدَّ م ا دمحم بغ عمي الخضا  يعس بلس مسيوٌّ الدَّ يعس عفسخ س أسلت  أسبسا جس : سس الرػفي قالس
نّي قنال:  يس الشَّبٌّننيب ))هللا  لنع سنسي  الشَّبٌّنيب األ مٌّّ نسٌّّ نا س  اكس يسدع س نػنس إٌّنَّسس منت  فٌّنجس عٌّ منا يقنػل  الشَّناس  ا قنال: قمنت  لنو  ج 

اي ولك  تسبسننارسكس وتعننالى يقننػل  فنني م  األ   شسننة  لكٌّ أسنَّننى يسكننػن  ذلننظس ع لسعو مسننييٌّ ننحسب ػا عس . فقننال: كس ؛ ألسنَّننو  لننع يسكت ننب  ننيَّ حكننعٌّ مٌّّ
ننع   مٌّس ي  ي عس عو وس ي نندسكٌّييٌّ عو آيساتٌّننوٌّ وس مسننيويٌّ عو يستوم ننػ عس ننشوي  ننػاًل مٌّ يٌّّننيغس رسس  ننثس فٌّنني األو مٌّّ ننةسا،  كٌّتابننوٌّ: يى ننػس الَّننحٌّي بسعس سس كو الوكٌّتسننابس وسالوحٌّ

نننخسأ  ويسكت نننب  بننن مسينننوٌّ وسآلٌّنننوٌّا يسقس نننمَّى لك  عس نننػل  لكٌّ يصس نننج كنننانس رسس  اي ولكٌّ لسقس نننغ  نننا ال ي حدٌّ نننع مس مٌّس ي  ٱثوشسي فسكسينننفس كنننانس ي عس
؛ ألسنَّو  كانس مٌّغ  يس األ مٌّّيَّ سٌّّ انسًا و ٌّنَّسسا س  يغس لٌّدس بوعٌّ ثسةم وسس يغس أسو بٌّثسبلس بوعٌّ ناتٌّ الق نخسى، وذلنظس وسس أسىلٌّ مسكَّةس وم كَّة  مٌّغ أ مَّيس

اا لسيس ػو مسغو حس رس أ مَّ الوق خسى وس قػل  لك تعالى في كتابو: يلٌّت شوحٌّ
(23) . 

ننننػلس لكٌّ       ننننػنس أسنَّ رسس  : إٌّنَّ الشَّنننناسس يسدوع س  م ا، قمننننت  ننننبلس مسيننننوٌّ الدَّ ننننخس يعس عفس وق  عننننغ أسبنننني جس ننننج  ننننيخ  الرَّ وسى الذَّ رس وس
نشسي ع لك  أسنَّنى يسكنػن  ذسلٌّنظس وقنج قنال لك ييصس  نحسب ػا لسعس : كس خسأ فقالس مسيوٌّ وسآلٌّوٌّا لسعو يسكت بو ولسعو يسقو ا: يى نػس هلالج لجمَّى لك  عس

نع  الوكٌّتسنابس وس  مٌّس ي  ي عس عو وس ي ندسكٌّييٌّ عو آيساتٌّنوٌّ وس مسنيويٌّ عو يستوم نػ عس نشوي  نػاًل مٌّ يٌّّنيغس رسس  نل  الَّحٌّي بسعسثس فٌّي األو مٌّّ نغو قسبو نان ػا مٌّ نةس وس ٌّنو كس سس كو الوحٌّ
ننسٌّّ  : فٌّمٌّننعس س  ننخسأس ويسكت ننبس ا قننال: قمننت  ننغ  أسنو يسقو كسننةس ولننيذس يسحد  ننع الكٌّتننابس والحس مٌّس ي  ا، فسكسيننفس ي عس بٌّننيغم ننبللم م  يس لسفٌّنني ضس

نبس إٌّلسنى مسكَّنةس، وذلنظس قنػل لك ي سنَّو  ن د  ا قال: ألٌّ ناا، فنأ مب الق نخسى ا: يلٌّت شونحٌّ هلالج لجالشَّبٌّيب األ مٌّّيَّ لسيس ػو نغو حس مس رس أ مَّ الوق نخسى وس
مسكَّةس فقٌّيلس أ مبّي لحلظ(
 (24). 

وكيخ ذلظ مغ الخوايات التي تفدخ األمي بالشدنبة النى أم القنخى ،وىنػ تأوينل مشدنجع منع ضناىخ النشز ،   
لكتابة  أال أنو لع يسارسنيا : أن رسػل هللا .كان يعمع القخاءة وا لوال يخالفو، ويسكغ الجسع بيغ القػليغ بالقػ 

 لحكسة كانت تقتزي ذلظ مثل دفع شبو تعمع الخسػل مغ كتب اآلخخيغ . 

وىشنناك روايننات تقننػل بأنننو لننع يكننغ أّمّيننا، بننل كننان عارفننًا بننالقخاءة والكتابننة بعننج بعثتننو، وليدننت حادثننة      
دلنة التني تثبنت مسارسنتو الحجيبية ىي الػحيجة التي تثبت ذلظ، بل ىني تزناف إلنى مجسػعنة أخنخى منغ األ

 )صمى هللا عميو والو وسمع (
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 (، نحكخ مشيا:والو وسمعلمقخاءة والكتابة بعج بعثتو)صمى هللا عميو  

مننا رواه الذننيخ الرننجوق بدننشجه عننغ جعفننخ بننغ دمحم الرننػفي، عننغ أبنني جعفننخ الجػاد)عميننو الدننبلم (:   -1
يقنننػل الشنناسا قمنننت: يدعسننػن: أننننو إنسننا سنننسي فقمننت: يننابغ رسنننػل هللا، لننع سنننسي الشبنني األمنننيا يفقننال: مننا 

. فقال )عميو الدبلم (: كحبػا عمييع لعشنة هللا، أّننى ذلنظ، يهللا يقنػل فني (25)األمي؛ ألنو لع يحدغ أن يكتب
مٌّ  ي عس عو وس ي ندسكٌّييٌّ عو آيساتٌّنوٌّ وس مسنيويٌّ عو يستوم نػ عس نشوي  نػاًل مٌّ يٌّّيغس رسس  نةس{ محكع كتابو:  ى ػس الَّحٌّي بسعسثس فٌّي األمٌّّ سس كو نع  الوكٌّتسنابس وسالوحٌّ س ي 

(26).  

فكينف كنان يعمسينع منا ال يحدنغا. يهللا، لقنج كنان رسنػل هللا )صنمى هللا عمينو والنو وسنمع ( يقنخأ ويكتننب     
باثشيغ وسبعيغ لدانًا، أو قال: بثبلثة وسبعيغ لدانًا، و نسا سسي األمي، ألنو كان مغ أىل مكة. ومكنة منغ 

ا{  أميات القخى، وذلظ قػل لسيس ػو مسغو حس رس أ مَّ الوق خسى وس هللا عد وجل:   لٌّت شوحٌّ
(27( )28) . 

عغ عبج الخحسغ بغ الحجاج قال: قال أبػ عبج هللا )عميو الدبلم (: ))إن الشبي )صنمى هللا عمينو والنو   -2
  .(29) وسمع ( كان يقخأ ويكتب، ويقخأ ما لع يكتب((

 

ل مجاىنج، قنال: حنجثشي عنػن بنغ عبنجهللا بنغ عتبنة، عنغ ونقل الديػشي: )) عغ ابي الذنيخ، منغ شخين -3
أبيو قال: ما مات الشبي)ص( حتى قخأ وكتب. فحكخت ىحا الحجيث لمذعبي. فقال صنجق. سنسعت أصنحابشا 

 .(30)يقػلػن ذلظ.(( 

 .(31)وفي معشاىا رواية محكػرة في البحار: )) عغ الذعبي أنو قال: ما مات الشبي )ص( حتى كتب((    

بنني عبننجهللا )عميننو الدننبلم ( قننال: كننان عمنني )عميننو الدننبلم ( كثيننخا مننا يقننػل: اجتسننع التيسنني )) عننغ أ -4
لوشسنناه ( بتخذننع وبكنناء، فيقننػالن: مننا  والعننجوي عشننج رسننػل هللا )صننمى هللا عميننو والننو وسننمع (، وىننػ يقننخأ: )إٌّنَّننا أسنودس

 أشج رقتظ ليحه الدػرة.

مع (: لسا رأت عيشني، ووعنى قمبني، ولسنا ينخى قمنب ىنحا منغ فيقػل رسػل هللا )صمى هللا عميو والو وس      
بعجي. فيقػالن: وما الحي رأيت، وما الحي ينخىاي قنال: فيكتنب ليسنا فني التنخاب: تشندل السبلئكنة والنخوح.... 

 فإن ضاىخ ىحه الخواية أنو )صمى هللا عميو والو وسمع ( قج مارس الكتابة فعبًل. (32)
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ما قالو بعس عمساء السدمسيغ، نجج منغ أىنل الدنّشة منغ قنال بسعخفنة الشبني  آراء العمساء: فبالخجػع إلى -6
، ونقنل (33)لمقخاءة والكتابة، ومشيع أبػ الػليج الباجي الحي ألنف كتناب ت تحقينل السنحىب منغ أن الشبني كتنب

األلػسنننني شننننػاىج ميسننننة عمننننى ذلننننظ بعننننج تفدننننيخه آليننننة:يوما كشننننت تتمننننػ مننننغ قبمننننو مننننغ كتنننناب وال تخصننننو 
صننمى هللا عميننو )ومننغ عمسائشننا اإلمننامييغ مننغ أّيننج ذلننظ؛ حيننث يقننػل الذننيخ الصػسنني: والشبنني  .(34)بيسيشننظا

. وقال جػاد العناممي: ))والشبني معرنػم (35)كان يحدغ الكتابة بعج الشبػة، و نسا لع يحدشيا قبل البعثة (وآلو
 واليػسنننفي،  الحمننني،وأبنننػ عبنننجهللا م ينننج بنننالػحي، وكنننان عالسنننًا بالكتابنننة بعنننج البعثنننة، كسنننا صنننّخح بنننو الذنننيخ،

أبني عبنج هللا الحمني  وسنبصو عنغ الذنيخ، الشكنت، في والذييج وقج نقل أبػ العباس،، في التحخيخ والسرشف
 .(36)عميو (( الداكتيغ

في عرخ الخسالة ولكشنو لنع يكنغ  أ( كان يقخ مى هللا عميو والو وسمع وقج جاء في بعس روايات أنو )ص    
مسنا  قنال : كنان: ))( مينو الدنبلم هللا )ع ئع عنغ أبني عبنجاوق في عمنل الذنخ ومشيا ما رواه الرج  (37)ليكتب

وال يكتب فمسا تػ جو أبػ سنفيان  أ( أنو كان يقخ مى هللا عميو والو وسمعمغ هللا عد وجل عمى رسػل هللا )ص
شة ( فجاءه الكتاب وىػ في بعس حيصان السجيمى هللا عميو والو وسمع العباس إلى الشبي )ص إلى أحج كتب

،)والخوايننة ضننعيفة  (38)((، فمسننا دخمننػا السجيشننة أخبننخىعالسجيشننة يننجخمػا  ه ولننع يخبننخ أصننحابو وأمننخىع أنأ فقننخ 
 الستخجع(. الدشج

ولكغ سيخة زيشي وحبلن تشقنل حادثنة رسنالة العبناس بذنكل يخنالف رواينة عمنل الذنخائع فيقنػل: ))وكتنب     
جسعيع وخخوجيع... فجاء كتابنة لمشبني )صنمى هللا عمينو العباس لمشبي )صمى هللا عميو والو وسمع ( وأخبخه ب

والو وسمع ( وىػ بقباء وكان العباس أرسل الكتناب منع رجنل منغ بشني كفنار أسنتأجخه وشنخن عمينو أن ينأتي 
 السجيشننة فنني ثبلثننة أيننام بميالييننا ففعننل ذلننظ، فسننا جنناء الكتنناب فننظ ختسننو ودفعننو ألبنني بننغ كعننب فقننخأه عميننو

ص( عمى سعج بغ الخبيع فأخبخه بكتاب العباس فقال يهللا أني ألرجػ أن يكػن خينخًا فاستكتع أبيًا، ثع ندل )
 . (39) فاستكتسو إياه((

ويكتب فيقػل  أىحا في حيغ يعتقج البعس أنو )صمى هللا عميو والو وسمع ( كان في عرخ الخسالة يقخ      
مى رسػل هللا )ص العمع : ما مات الذعبي وجساعة مغ أىل)) يشقمو البحار عشو:قال  كسا -الديج السختزى
 أ ولعمننو ىننػ ي يننج ذلننظ بعننج أن أسننتشج إلننى حننجيث الننجواة والكتننف قننائبًل : وقننجخ ( حتننى كتننب وقننهللا عميننو والننو 
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( :إيتنػني بننجواة وكتنف أكتننب لكنع كتابننًا لنغ تزننمػا مى هللا عمينو والننو شنيخ فنني الرنحاح والتننػاريخ قػلنو )صنن
 .(40) ((بعجه أبجًا 

 

 المبحث الثاني

 (مى هللا عميه واله وسممفي فهم النز القخآني حهل أمية النبي )ص المعنى الظاهخ

 :( األكخم قبل البعثةمى هللا عميه واله وسمم : أمّية النبي )صأوال 

( مسارسنة القنخاءة والكتابنة قبنل مى هللا عمينو والنو وسنمع عغ نبّيو األعطع )صن –عّد وجّل  –نفى هللا        
ُمـهن   :}تعالى –قال  بعثتو السباركة. ط  ُمبِّ َ  للِّ ت ـا رِّ ا َّلَّ ين ـم     ً  ِ ب ي م   و ال  ت ُخُطـُه

م ه  م ن ك ت بٍۢ و ُمهاِّ م ن ق بِّ م ا ُكنت  ت تِّ  و 
( النحي جناء بنالقخآن ال يسكنغ أن يكنػن نناقبًل لنو منغ كتناب سنساويّم مى هللا عمينو والنو وسنمع فالشبي )ص (41){

تبًا لو مغ إمنبلء شنخز آخنخ؛ ألننو لنع يكنغ يكتنب. ولنػ كنان األمنخ عمنى سابل؛ ألنو ال يقخأ الكتب، وال كا
عكننذ ذلننظ لػجننج الكننافخون فخصننة لتكحيبننو والننخد عميننو، باعتبننار أنيننع يعخفننػن تاريخننو وصننفاتو مننغ خننبلل 

مى هللا معخفتيع بكل أوضاعو وضخوفو. فبل نجج مغ العمساء والسفدخيغ مغ يخالف في حقيقة أن الشبي )صن
القنجرة عمينو، و الفعنل  نفني( لع يقخأ أو يكتب قبل بعثتو في مجتسعو، و نسا كان الخنبلف فني مع عميو والو وس

( لننع يكنغ يقنخأ ويكتنب، لكنغ ىنحا ال ينجل عمنى جيمننو مى هللا عمينو والنو وسنمع وبالتنالي صنحيح أن الشبني )صن
العينػب؛ ألننو أكسنل ( منغ الشنػاقز و مى هللا عمينو والنو وسنمع بيسا، واستشجوا فني ذلنظ عمنى تشدينو الشبني )صن

البذننخ وخنناتع األنبينناء ومجيشننة عمننع الننػحي، فكيننف تشدننب إليننو صننفة الجيننل وعننجم السعخفننة بآليننة مننغ آليننات 
 التعّمع بيغ الشاس.

مى وكشي عغ القػل أنو ال يسكغ العثنػر عمنى أي ننز أو حادثنة تثبنت لشنا فعمينة مسارسنة الشبني )صن      
بنة قبنل بعثتنو، بعنجما صنّخح القنخآن الكنخيع بذنكل جمنّي ال يقبنل الخينب أو ( لمقنخاءة والكتاهللا عميو والنو وسنمع 

و ن لنع  -الذظ بشفي ىحه الفعمّية؛ فيبقى الشقاش دائخًا في أنو ىل ترح ندبة عجم السعخفة بالقخاءة والكتابنة 
غ (، وىننل يتشاسننب ذلننظ مننع مقامننو األسننسى بننيمى هللا عميننو والننو وسننمع إلننى الشبي)صنن –تسنارس بذننكل فعمنني 

 الخمل األجسعيغا
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(( أي : ومنا ما كنت تتمه من قبمـه مـن كتـاَفي تفديخ مجسع البيان لآلية السباركة قػلو تعالى : ))      
وال كشننت يننا دمحم تقننخأ قبننل القننخآن كتابننًا، والسعشننى. إنننظ لننع تكننغ تحدننغ القننخاءة قبننل أن يننػحى ليننظ بننالقخآن. )

(: ولنػ كشنت تقنخأ كتابنًا، أو تكتبنو،   ا الرتاَ المبطمهن ) ( معشاه: وما كشت أيزا تكتبو بينجكتخطه بيمينم
الشناس فني نبػتنظ، ولقنالػا: إنسنا  لزنعفتلػجج السبصمػن شخيقا إلى اكتدناب الذنظ فني أمنخك، و لقناء الخيبنة 

 .(42)تقخأ عميشا ما جسعتو مغ كتب األوليغ

عمسننػا أنننو مننغ عشننج هللا تعننالى، فمسننا سنناويتيع فنني السػلننج والسشذننأ، ثننع أتيننت بسننا عجنندوا عشننو، وجننب أن ي    
وليذ مغ عشجك، إذ لع تجنخ العنادة أن يشذنأ االندنان بنيغ قنػم يذناىجون أحػالنو منغ عشنج صنغخه إلنى كبنخه، 

حزخه وسفخه، ال يتعمع شيئا مغ كيخه، ثع يأتي مغ عشنجه بذني يعجند الكنل عشنو، وعنغ بعزنو،  ويخونو في
 ويقخأ عمييع أقاصيز األوليغ.

جننل السختزننى عمننع اليننجى، قننجس هللا روحننو: ىننحه اآليننة تننجل عمننى أن الشبنني صننمى هللا قننال الذننخيف األ    
عميننو وآلننو وسننمع مننا كننان يحدننغ الكتابننة قبننل الشبننػة، فأمننا بعننج الشبننػة، فالننحي نعتقننجه فنني ذلننظ التجننػيد لكػنننو 

وضناىخ اآليننة عالسنًا بالكتابنة والقنخاءة، والتجنػيد لكػننو كينخ عنالع بيسننا، منغ كينخ قصنع عمنى أحنج األمنخيغ. 
يقتزي أن الشفي قج تعمنل بسنا قبنل الشبنػة دون منا بعنجىا، وألن التعمينل فني اآلينة يقتزني اخترناص الشفني 
بسا قبل الشبػة، ألن السبصميغ إنسا يختابػن في نبػتو صمى هللا عميو وآلو وسمع، لنػ كنان يحدنغ الكتابنة قبنل 

، فيجػز أن يكػن قج تعمسيا مغ جبخائيل عميو الدبلم بعنج الشبػة. فأما بعج الشبػة فبل تعمل لو بالخيبة والتيسة
 .(43)الشبػة

وفننننني تفدنننننيخ التحخينننننخ والتشػر:ىنننننحا اسنننننتجالل برنننننفة األمينننننة السعنننننخوف بينننننا الخسنننننػل )صنننننمى هللا عمينننننو   
والنننو(وداللت يا عمنننى أننننو منننػحى إلينننو منننغ هللا أعطنننع داللنننة وقنننج ورد االسنننتجالل بينننا فننني القنننخآن فننني مػاضنننع 

  .(44){تجري ماالكتاَ وال اإليمان ما كنتكقػلو: 

{ أننظ لنع تكنغ تقنخأ كتابنًا حتنى يقنػل أحنج : ىنحا القنخآن  ما كنت تتمه من قبمه من كتـاَومعشى :          
صبنو  { أي ال تكتنب كتابنًا ولنػ كشنت ال تتمنػه، فالسقرنػد  الحي جاء بو ىػ مسنا كنان يتمنػه منغ قبنل. و  ال تسخ 

مع بالقخاءة والتعّمع بالكتابة استقراء في تحقيل وصنف األمينة فنإن النحي يحفني نفي حالتي التعمع، وىسا التع
كتابًا وال يعخف يكتب ال ي عّج أميًا كالعمساء العسي، والحي يدتصيع أن يكتب ما ي مقى إليو وال يحفني عمسنًا ال 

اخ فبانتفاء التبلوة والخن  تحقنل وصنف األمينة  ناب وجنداء لذنخن مقنّجر بنو   إذن { جنػ ،  ي عّج أميًا مثل الش دَّ
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)لػ( ألنو مفخوض دل عميو قػلو:   ومنا كشنت تتمنػ {   وال ت خصنو {. والتقنجيخ: لنػ كشنت تتمنػ قبمنو كتابنًا أو 
بينا دلينل عمنى تخصو الرتاب السبصمػن. ومجيء جػاب  إذن{ مقتخننًا بنالبلم التني يغمنب اقتنخان جنػاب )لنػ( 

 . (45)لػ(أن السقجر شخن بن  )

اآلينننة الذنننخيفة تعصننني: أن هللا سنننبحانو وتعنننالى يخيننج أن يقصنننع دابنننخ أينننة فخصنننة لئلسننناءة إلينننو إن ىننحه      
األكنخم )صنمى )صمى هللا عميو والو (، و لى نبػتو، فيديل أي رينب أو شنبية يسكنغ أن تثنار حنػل نبنػة نبينو 

هللا عميننو والننو ومننا يػجننب الخيننب ىننػ أن يكننػن )صننمى ؛ ( ، وتتننأثخ بيننا نفننػس الزننعفاءهللا عميننو والننو وسننمع
وسمع ( قج قخأ كتب الدابقيغ عشج البذخ، أو تعمع مشيع، وأخح عشيع.. فإذا تحقل لجى الشاس أنو لع يقخأ قبل 
بعثتو عشج أحج، فإذا جناء بينحا النجيغ، وصنار يعنخف القنخاءة والكتابنة برنػرة إعجازينة، منغ دون معمنع، فنإن 

 ذلظ يزصخىع إلى اإليسان والتدميع.

ذن ىننػ أن ال يكننػن قننج تعمننع شننيئا عشننج أحننج، فننإذا حرننمت لننو ىننحه العمننػم كفننى ذلننظ لتحقننل فننالسيع إ     
ين م  مرجاق قػلو تعالى:   َ  و ال  ت ُخُطُه ب ي م  م ه  م نِّ ك ت ا ُمه م نِّ ق بِّ م ا ُكنِّت  ت تِّ {، وال بج ليع في ىحه الحالنة منغ و 

ا بنننالقخاءة والكتابنننة، وبكنننل ىنننحه العمنننػم ويخوننننو قنننج أصنننبح عارفننن اإليسنننان والترنننجيل بنننو بسجنننخد أن يبعنننث،
  .(46)والسعارف والتذخيعات، التي يعجد البذخ عغ نيميا

إن القنخاءة والكتابنة ال تقرنج بنحاتيا، بنل ىني منغ العمنػم اآللينة التني ي تػّصنل بينا إلنى كيخىنا، منغ خنبلل    
ذنيء. نعنع إّن عنجم وجػدىا المفطي والكتبي الحي ىػ حزػر صػرة الذيء فني النحىغ، ال حزنػر نفنذ ال

الػججان لآلالت السػصمة لمعمع نقز لشنا، أمنا لنػ اسنتصعشا أن نرنل إلنى العمنع بحزنػره بشفدنو عشنجنا دون 
، وال ي عّج نقرنًا أو (47)فيػ عيغ الكسال -(مى هللا عميو والو وسمع كسا كان الخسػل األكخم)ص -تمظ اآلالت

 يقيا.عيبًا افتقاد  مثل ىح الػسيمة لشيل السعارف عغ شخ 

ومننغ السعمننػم أن الننحيغ عخفننػا الكتابننة والقننخاءة إّبننان ضيننػر اإلسننبلم كننانػا ي عننّجون باألصننابع، وي ذننار إلننييع 
بالبشننان، ويدننجل التنناريخ أسننساءىع. فقننج جنناء اإلسننبلم وفنني قننخير سننبعة عذننخ رجننبًل وامننخأة واحننجة يعخفننػن 

 .(48)الكتابة والقخاءة، وفي السجيشة اثشا عذخ رجبلً 
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مى ان الخسػل مشيع لع خف بحلظ حقًا، وىحا ما لع يحجث، ولحلظ يطيخ أن عجم مسارسة الشبي )صفمػ ك    
ىننػ القننجر الستننيقغ  –إن لننع نقنل بعننجم قجرتننو عمننى ذلنظ  –( لمقننخاءة والكتابنة قبننل البعثننة هللا عمينو والننو وسننمع 

 لقخآن.( و عجاز امى هللا عميو والو وسمع بيغ األقػال، وىػ خيخ دليل عمى نبػتو )ص

 

 ثانيًا: مخحمة ما بعج بعثة النبي )صمى هللا عميه واله وسمم (: وفيه أقهال :

 القهل بأمّية النبي )صمى هللا عميه واله وسمم ( بعج البعثة:أ. 

أبنننخز القنننائميغ بينننحا القنننػل ىنننػ الذنننييج الذنننيخ مختزنننى السصينننخي؛ حينننث اعتبنننخ أن مبلحطنننة مجسنننػع      
هللا عميو والو ( كان ال يعنخف القنخاءة وال الكتابنة حتنى فني عرنخ الخسنالة،  القخائغ يثبت أن الخسػل )صمى

لنيذ برنخيح فني أّن رسنػل هللا )صنمى  -بحدنب رأينو  –ويخّصي  االستشاد إلى حنجيث الكتنف والنجواة؛ ألّننو 
منو هللا عميو والو ( أراد أن يكتب بينجه؛ ألننو يسكنغ أن يكنػن منغ قبينل اإلسنشاد السجنازي بنأن يقرنج منغ كبل

األمخس بكتابة شيء مدتذيجا الحاضخيغ
(49) . 

مى هللا ىل مغ السسكغ أن يكػن رسػل هللا )ص ،ثع يتحّجث العبلمة الذييج عغ كّتاب الػحي ويتداءل     
. ويحكخ أن (50) ( يعخف القخاءة والكتابة ولكشو ال يكتب قخآنًا أو سػرة مشو أو آية بخّ  يجهاعميو والو وسمع 

( كانننت تأتيننو القبائننل بسدننائل، فيجيننبيع شننفيّيًا دون أن يكتننب، ولننػ كننان عميننو والننو وسننمع  مى هللاالشبنني )صنن
مى هللا عمينو والنو يكتب الحتفطت بكتبو القبائل، والفتخخت بخسائمو، ولدسعشا األخبار عغ كتابات الشبي)صن

 ( واالىتسام بيا وحفطيا.وسمع 

صعننًا فنني مخحمننة الخسننالة، أمننا القننخاءة فننبل يسكننغ نفييننا فننيخمز العبلمننة إلننى أن مدننألة كتابتننو مشتفيننة  ق     
 .(51)جدمًا و ن كشا ال نسمظ دليبل قاشعا عمى ذلظ

وفي حادثة صمح الحجيبية السذيػرة، خاّصة ما جخى حيغ و ضع ننزب الرنمح بنيغ السدنمسيغ وقنخير      
ابة اإلمام عمي)عميو الدبلم (، مسّثمًة بدييل بغ عسخو، وذلظ بإمبلء الشبي)صمى هللا عميو والو وسمع ( وكت

فقننج اعتبخىنننا الذنننييج مصينننخي دلننيبًل عمنننى اسنننتسخار أّمّينننة الخسػل)صننمى هللا عمينننو والنننو وسنننمع (، باعتبنننار أن 
 (دمحم رسنػل هللا)الشبي)صمى هللا عمينو والنو وسنمع ( شمنب منغ اإلمنام عمي)عمينو الدنبلم ( أن يسحنػ وصنف 
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. بحلظ فقنال لنو الخسنػل)ص(: ضنع ينجي عميينا، فػضنعيا، (52)م (مغ الكتاب فمع يخضس اإلمام )عميو الدبل
مى هللا . فمػ كان عارفنًا )صن(53)فسحاىا رسػل هللا)ص( بيجه ثّع كتب اإلمام )عميو عميو ( )دمحم بغ عبج هللا(

 ( ووجج الكمسنة ومحاىنا دون مى هللا عمية والو وسمع ( بالقخاءة والكتابة لقخأ الكتاب بشفدو)صعميو والو وسمع 
 (.ميو الدبلم الحاجة إلى االستعانة باإلمام )ع

( فني وفنج مى هللا عمينو والنو وسنمع وي ّيج ىنحا السعشنى منا ينخوى أن تسنيع بنغ جخاشنة قنجم عمنى الشبني )صن    
ثقيف وسألػه أن يكتب ليع كتابًا يحل فيو ليع الخبا والدنى، فكتب ليع خالج بغ سعيج بنغ العناص كتابنًا، ثنع 

(، فقنال لمقنار : اقنخأه.  فمسنا انتينى إلنى الخبنا قنال: ضنع ينجي مى هللا عميو والو وسمعبي )صذىبػا بو إلى الش
ننغس الخٌّبسنناا ثننع محاىننا.   ننا بسقٌّننيس مٌّ وا مس ذسر  ش ننػا اتَّق ننػا هللاس وس يغس آمس ننا الَّننحٌّ عمييننا فنني الكتنناب، فػضننع يننجه فقننال: ييسننا أسيبيس

ـةً  ى وضع يجه عمييا وقنال: وألقيت عميشا الدكيشة فسا راجعشاه. فمسا بمغ الدن ذ  ان  ف اح  ُكها الدّ ن ا   نَُّه ك  خ   {و ال  ت قِّ
 .(54)اآلية، ثع محاه

وركننع أىسّيننة مننا ذكننخه العبلمننة الذننييج، إال أنننو يبقننى فنني إشننار تحميمننو التنناريخّي، وفيسننو لمذخرنننية       
 ( قج قخأ أو كتب. عميو والو وسمع مى هللاالشبػية، وال يغشيشا عغ تتّبع حػادث وروايات ورد فييا أن الشبي)ص

 :أو وجهدها ( بعج بعثتهمى هللا عميه واله وسمم َ. القهل بانتفاء أمّية النبي )ص

( بننالقخاءة والكتابننة أن مننا جننخى فنني صننمح مى هللا عميننو والننو وسننمع اعتبننخ القننائمػن بسعخفننة الشبنني )صنن     
فأخنح رسنػل هللا )( قج قخأ وكتب بذنكل فعمنّي؛ حينث ورد مى هللا عميو والو وسمع الحجيبّية دليل  عمى أنو )ص

( الكتنناب فكتننب ىننحا مننا قاضننى دمحم بننغ عبننج هللا ال يننجخل مكننة سننبلح اال فنني مى هللا عميننو والننو وسننمع )صنن
وسننمع والننو فأخننح الشبنني صننمى هللا عميننو ))وفنني روايننة أخننخى:  (55) القننخاب وان ال يخننخج مننغ أىميننا بأحننج ...

، فينحه (56)((يكتب فكتب مكان رسػل هللا ىحا ما قاضنى عمينو دمحم بنغ عبنج هللا ...الكتاب وليذ يحدغ ان 
( محننا الكمسنننة وكتبينننا بشفدنننو. ويسكنننغ فينننع ىنننحه مى هللا عمينننو والنننو وسنننمع الخوايتننان ت كنننجان أن الخسنننػل )صننن

 :(57)الشّريغ مغ خبلل نطخيتيغ

( ولنيذ يحدنغ مى هللا عمينو والنو وسنمع .....فأخنحه رسنػل هللا )صن: ))يفيع مغ عبنارة األولى: النظخية     
( آنحاك كانت بذكل استثشائي و عجنازي، وىنػ مى هللا عميو والو وسمع أن يكتب فكتب؛ أن كتابة الخسػل)ص
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( كننان يسكشننو أن مى هللا عميننو والننو مننا يسكننغ أن ي كننج نطننخ القننائميغ بننأن الشبي)صنن )) بننخأي العبلمننة الذننييج
 يكتب لػ أراد ذلظ 

( ينشطع شنعخًا، أو مى هللا عمينو والنو وسنمع ولكشو لع يكتب، تساما كسػقفو مغ الذعخ، فمنع يكغ)صنبتعميع هللا، 
يقننخأ حتننى شننعخ كيننخه، وحيشسننا يخيننج ذكننخ شننعخ كيننخه يحننل البيننت فيقننجم الكمسننات وي خخىننا أو يزننيف إلييننا 

ـ ويححف، ألن هللا جعل مقامو فػق مقام الّذعخ، فيقػل تعالى: ـاُ  الذّ  ن  مَّمِّ ـا ع  م  ـي ل ـُه    نِّ ُهـه  و  ب غ  ـا ف نِّ م  عِّخ  و 
ُقخِّآٌن ُمب ينٌ  ٌخ و  كِّ  .(59()58){  الَّ   

أن الشز القخآني في اآليات القخآنية قنج وصنفت الشبني )صنمى هللا عمينو والنو ( بناألمي، قنال تعنالى:        
تُ  ُجون ُه م كِّ يَّ الَّح ي ي ج  ُسهل  النَّب يَّ األمّ  فن  ف تَّب ُعهن  الخَّ يل  الَّح  ج  نِّ ر اة  و اإل  ُهمِّ ف ي التَّهِّ ج  نِّ   .(60){هكًا ع 

والحيغ ىنع  : ))اآلية بحدب ضاىخ الدياق بيان لقػلو (( الحفن فتبعهن الخسهل النبي األميوقػلو: ))     
وي يننجه مننا ىننػ ضنناىخ اآليننة أن كػنننو صننمى هللا عميننو وآلننو وسننمع رسننػال نبيننا أميننا ويننأمخ  ((بآياتشننا ي مشننػن 

يشيى عغ السشكخ، ويحل ليع الصيبنات ويحنخم عمنييع الخبائنث، ويزنع عنشيع إصنخىع واالكنبلل بالسعخوف و 
التي كانت عمييع كل ذلظ مغ أمارات الشبػة الخاتسية وآياتيا السحكػرة ليع في التػراة واإلنجيل فسنغ االيسنان 

ع أمارات لشبػة دمحم صمى هللا بآيات هللا الحي شخشو هللا تعالى ليع في كبلمو: أن ي مشػا باآليات السحكػرة لي
 .(61) عميو وآلو وسمع

نج مػسنى نبيَّنو عمينو الدنبلم أن يكتنب لينع الخحسنة التني   ىحا القػل إبانة  مغ هللا جل ثشناؤه عنغ أّن النحيغ وسعس
ءم ، ىنع أمنة دمحم صنمى هللا عمينو  نيو نلَّ شس عستو ك  سٌّ سستٌّي وس رسحو عمنع وسنمع، ألننو ال يوالنو وصفسيا جل ثشاؤه بقػلو: وس

صنننف بينننحه الرنننفة  . وبنننحلظ جننناءت الخواينننات عنننغ أىنننل )ص(كينننخ نبيشنننا دمحم اأعشننني ا األمننني ،هلل رسنننػل  و 
 .(62)التأويل

ُن ب ـاَّللَّ  وقال:      م  ِّْ ي ُفـ يّ  الَّح  ُسهل ه  النَّب يّ  األمّ  ر  ُنها ب اَّللَّ  و  . واألمني ىنػ النحي بقني كسنا ولجتنو أمنو، (63){ف آم 
 اءة، وال كتابة.كسا ذكخنا .ال عيج لو بعمع، وال بقخ 

ْمن باَّللقػلو :         { يعشي لنع ينأمخكع باإليسنان حتنى آمنغ ىنػ فآمنها باَّلل ورسهله النبي األمي الحي ف
أوال ، وعميو زيادة التكميف مغ أداء الخسالة ، وبيان الذخائع ، والقيام بالجعػة  وكمساتو{ أي : ي مغ بكمساتو 

 .(64)والقخآن  واتبعػه لعمكع تيتجون{ أي : لكي تيتجوا إلى الثػاب والجشة  مغ الكتب الستقجمة، والػحي،
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قػلو تعالى : يفآمشػا باك ورسػلو الشبي األميا إلى آخخ اآلية تفخيع عمى ما تقجم أي إذا كنان الحنال     
ا أومنغ بناك وال ىحا الحال فآمشػا بي فإني ذاك الخسػل الشبي األمي الحي بذخ بو في التنػراة واإلنجينل ، وأنن

أكفخ بو وأومغ بكمساتو وىي ما قزى بو مغ الذخائع الشازلة عمي وعمى األنبياء الدالفيغ ، واتبعػني لعمكع 
 .(65)تفمحػن 

ىحا ما يقتزيو الدياق، ومشو يعمع وجو االلتفات مغ التكمع إلى الغيبنة فني قػلنو يورسنػلو الشبني األمني     
اق أن ىحه اآلية ذيل اآلية الدابقة ، وىسا جسيعا منغ كنبلم الشبني )صنمى الحيا اآلية فإن الطاىخ مغ الدي

 هللا عميو وآلو وسمع( .

ُمـهن  أما قػلو تعالى   ط  ُمبِّ َ  الِّ ت ـا رِّ ين ـم     ًا الَّ َ  و ال  ت ُخُطـُه ب ي م  ـن ك ت ـا م ـه  م  ـن ق بِّ ُمـه م  ـا ُكنـت  ت تِّ م  ، فيفدنخ (66){و 
نفني العنادة أو الفعننل، أي لنع يكنغ مننغ عادتنظ ان تتمنػ الخنن    (67) مننػ(الدنيج الصباشبنائي بقػلننو )ومنا كشنت تت

م ــه    كسننا يننجل عميننو قػلننو تعننالى فنني مػضننػع آخننخ ــن ق بِّ مِّ ُعُمــخًا مّ  ــيُُ ــُت ف  ــجِّ ل ب ثِّ والسعشننى مننا كننان مننغ  .(68){ف ق 
ا كشنت فسنغ عادتظ قبنل نندول القنخآن والبعثنة أن تقنخأ كتابنًا وال كنان منغ عادتنظ أن تخن  كتابنًا تكتبنو، أي من

 .(69) القخاءة والكتابة ولػ كان ذلظ )الرتاب السبصمػن(

وىحا يعشي أن الشبي )صمى هللا عميو وآلو وسمع( ما كان مغ عادتو أو فعمنو القنخاءة والكتابنة أو مشينػرًا عشنو 
ن عشج أىنل مكنة أننو منغ القنخاءة لحكسنة أرادىنا هللا، أي لنيذ الصخينل عمنى أىنل الباشنل فني افيناميع لمشبني أ

ىننحا القننخآن مننغ تأليفننو، وأن ىننحا ال يشبغنني قننجرة الشبنني )صننمى هللا عميننو وآلننو وسننمع( عمننى القننخاءة والكتابننة لننػ 
 شاء وأراد ذلظ.

 

 المبحث الثالث

 (مى هللا عميه واله وسممفي أمية النبي )ص التخجيح بين الخواية والنز القخآني

الننو وسننمع فزننبل عننغ كػنننو أميننا قننج نذننأ فنني مكننة إن مننغ الثابننت أن الخسننػل األكننخم صننمى هللا عميننو و      
، كسنا أن لخسنػل ألكنخم صنمى هللا عمينو منجارس تقنخأ فيينا العمنػم الكػنينة حيث لع تكػن عمػم وال معارف وال

 والو وسمع كان بعيج عغ ذلظ السحي  العمسي الحي أشار اليو القخآن الكخيع ،ولع تكغ معمػمة في عرخه .
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، فسنا تابة لع تكغ تح  مغ قجر الشبي صنمى هللا عمينو وسنمع ، ولنع تقمنل منغ عمسنو إن عجم القخاءة والك     
الكتابة والقخاءة إال وسيمة مغ وسائل العمع، وليدت ىي العمنع فنالشبي صنمى هللا عمينو والنو وسنمع قنج اسنتغشى 

ف بإميتو ويعمع عغ ىحه الػسيمة، و نسا ىحه الػسيمة لغيخه مغ البذخ . وكان صمى هللا عميو والو وسمع يعتخ 
بي األمني يفنخح بنحلظ منع أميتنو شبنالأىل الديخة أن الشبي األكخم صمى هللا عميو والو وسمع كان عشجما ينجعػ 

صنمى هللا عميننو والنو وسننمع ، كننان ينأتي اليننو آلنػف الػفننػد ومئننات الحكسناء ليتمسننحوا عمينو ،وكننانػا يرننخحػن 
 يسو ،وليذ عمسيع بجانب عمسو إال قصخة في بحخ . بأنو صمى هللا عميو والو وسمع كان بحخا في عمسو وف

وال خر فقج أوتى الحكسة البالغة وىػ أمي مغ أمة لع يقخأ كتابا وال درس عمسًا وال صاحب عمسناء كوال      
معمسًا إال ما بيخ القنػل، وأذىنل الفصنغ منغ إتقنان منا أبنان، وأحكنام منا ضينخ، فمنع يعثنخ فينو عمنى زلنل، ولنع 

 لمخصباء مغ التخاذل وتخاجع الصبع.يعخض لو ما عخض 

 مسا شظ فيو إن أمة العخب قبل االسبلم  كانت تمقب باألمة األمية ،وقج ذكخ عمساء سببيغ :    

ُهمِّ لدمخذخي في تفديخ قػلو تعالى :  : ما ذكخه ااألول     نِّ ُسهال م  يّ ين  ر  قال :  (70){ُهه  الَّح ي ب ع ث  ف ي األمّ 
يقنننخءون منننغ بنننيغ األمنننع وقبنننل بنننجأت الكتابنننة ة العنننخب ألنينننع كنننانػا ال يكتبنننػن وال ))األمننني مشدنننػب النننى أمننن

االنبنار، ومعشنى بعنث فني األمنيغ رسنػال منشيع ( بعنث رجنبل أمينًا فني  بالصائف أخحوىا مغ الحينخة ومنغ أىنل
، ومننغ ذلننظ (71)أمننة أميننيغ كسننا جنناء فنني حننجيث شننعياء )) إننني ابعننث العسننى فنني عسينناء وأمنني فنني أميننيغ((

ـان يَّ قػلو تعنالى :    ايزاً  َ    الَّ أ م  م ُمـهن  الِّك ت ـا ُيـهن  ال  ي عِّ ُهمِّ ُأمّ  نِّ م  ففني ىنحه اآلينة السباركنة وصنف هللا  (72){و 
بعس الييػد ألن )مغ( في ىحه اآلية لمتبعيس أي بعزيع أميػن وذلظ ألنينع ال يحدنشػن الكتابنة والقنخاءة 

 . (73)لكتابة فيصالعػا التػراة ويتحققػا ما فييا ((. قال الدمخذخي : ) ومشيع أميػن ال يحدػن ا

ونقننل ابننغ كثيننخ عننغ مجاىننج فنني تفدننيخ ىننحه األيننة قػلننو : )) األميننػن جسننع أمنني وىننػ الخجننل الننحي ال     
ــهن  يحدننغ الكتابننة قننال أبننػ العاليننة وربيننع وقتننادة و بننخاايع الشخعنني وىننػ ضنناىخ فنني قػلننو تعننالى :    م ُم ال  ي عِّ

  َ  .(74) يجرون ما فيو (({ أي الالِّك ت ا

يناء الدنابقيغ وقنج بالثاني : ىػ ألنيع لنع يشندل فنييع كتناب ، ولنع يبعنث فنييع نبني وال يتبعنػا أحنج إال األن    
ُيـهن   ذكخ ابغ كثيخ في ذلظ أثخا عغ أبغ عباس فني تفدنيخ قػلنع تعنالى:   ُهمِّ ُأمّ  ـنِّ م  : األمينػن قنػم { ))قنالو 

. ولحلظ كانت الييػد تدسي العنخب بناألمييغ قنال تعنالى (75) كتابا اندلو هللا ( لع يرجقػا رسػال أرسمو هللا وال
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ـين  :    يّ  ُمّ  ـا ف ـي األِّ ن  م يِّ : لنيذ عميشنا فني ديششنا خنخج فني أكنل أمنػال األمينيغ أي (76){   ل م  ب أ نَُّهمِّ ق اُلها ل ـيِّذ  ع 
ــها و تعننالى :   جعننل األميننيغ فنني مقابننل أىننل الكتنناب كسننا فنني قػلنن ، وقننج(77) وىننع العننخب(( فن  ُأوُت ــح  ــل لّ مَّ ُق و 

ُتمِّ  ــم مِّ ــين  أ أ سِّ يّ  ُمّ  َ  و األِّ ــين  ، وقننال ابننغ كثيننخ فنني تفدننيخ قػلننو تعننالى :   (78){  الِّك ت ــا يّ  ُهــه  الَّــح ي ب ع ــث  ف ــي األمّ 
ُهمِّ  نِّ ُسهال م  لسشنو { قال )) واألميػن ىنع العنخب ... وتخرنيز األمينيغ بالنحكخ ال يشفني منغ عنجاىع ولكنغ ا ر 

م م  عمييع ابمغ وأكثخ كسا قال تعالى في قػلو :    هِّ ل ق  ٌخ ل م  و  كِّ   .(79){ و إ نَُّه ل ح 

والحكخ ىشا ىػ الذخف فكنان حقنا مذنخفا لينحه األمنة أن الحقينا هللا بدنائخ األمنع ببعثنة نبيشنا دمحم صنمى      
 (80)مغ الجيل والطبلم الى العمع والشػرهللا عميو والو وسمع بل وجعميا في مقجمة األمع وقائجه ليا واخخاجيا 

ُيع مّ ُمُهـُم الِّك ت ـاقال تعالى:  مِّ و  ُيـد كّ يه  مِّ آي ات ـه  و  ه  م ـيِّ ُمـه ع  ُهمِّ ف تِّ نِّ ُسهاًل مّ  يّ ين  ر  ُمّ  ـة  ُهه  الَّح ي ب ع ث  ف ي األِّ م  ُِّ َ  و الِّح 
ل  ُمب ين   ال  ُل ل ف ي ض  اُنها م ن ق بِّ  .(81){و إ ن ك 

بلل منا تقنجم منغ تفاسنيخ اآلينات السباركنة التني وردة فيينا كمسنة أمني فني القنخآن الكنخيع كنان أذن مغ خن     
معخوفننا لننجى القننجماء مننغ السفدننخيغ جنناءت كمسننة )أمنني( و)أميننػن( فنني مػاضننع مختمفننة مننغ القننخآن، ولكشيننا 

شنارة كانت تفدخ دائسًا وفي أي مػضع بتفديخ واحج. فكمسة )أمني( فني المغنة أصنبل بسعشنى الصفنل الػ  لينج واش
عنغ الذنخز النحي ال يعنخف القنخاءة والكتابنة  - بسعشاىنا الزنسشي  -ليحه الحالة الحياتية عبخ بيحه الكمسنة

 وكمسة )أمي( كحلظ تأتي بسعشى مغ كان يعير في أم القخى أي أم السجن أو السجيشة الخئيدية السخكدية.

والسػرد  .(82)غ أىل مكة يجعي بن )األمي(وىي صفة أشمقيا أعخاب زمغ الشبي عمى مكة ، فسغ ىػ م      
اآلخخ الستعسال كمسة )أمي( ىنػ الذنخز النحي لنع يتعنخف عمنى الستنػن الدنامية القجيسنة ولنيذ منغ أتبناع 
الجيانة الييػدية أو السديحية وىع مغ أسسػا في القخآن باسع )أىل الكتناب( وقنج أشمقنت كمسنة )األمينيغ( فني 

اعتبار انيع لع يتعخفػا عمى كتاب مقجس ولع يكػنػا فني زمنخة اتبناع التنػراة القخآن عمى العخب قبل اإلسبلم ب
ذ كاننت لكمسنة )أمني( معنانم مختمفنة فإنشنا نجينل الدنخ النحي دفنع  واإلنجيل فكانػا في  بال )أىل الكتاب(. واش

ليج الحي لمتسدظ بالسعشى االبتجائي أي الصفل الػ  -مدمسيغ أو كيخ مدمسيغ –السفدخيغ والستخجسيغ لمقخآن 
ال يعمع شيئا. والتعبيخ بحلظ عغ الحي ال يعخف القخاءة والكتابة ، وبالتالي عبخوا عغ أىل مكة قبل اإلسبلم 

 . (83) بن )األمييغ(
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والكتابة وسػف نجج  أن السدمع والقصعي الحي يتفنل  ةالقخاءومغ االرجح في مجال ما بعج البعثة عمى     
)صمى هللا عميو والو وسمع( لع تكغ لو أي معخفة بيسا قبل البعثة ، ولكغ عميو عمساء السدمسيغ وكيخىع أنو 
مننغ الػاقننع فنني ىننحا و ، فالننحي يقننخب مننغ الػضننػح بالشدننبة لعرننخ الخسننالة األمننخ لننيذ كننحلظ وبيننحا السدننتػى 

، ويطينخ منغ أمنا عنجم قخاءتنو فقنج وقنع فينو خنبلف، يكتنبالعرخ أنو )صمى هللا عميو والو وسمع ( لنع يكنغ 
، و ن يقننخآ فنني عرننخ البعثننة دون أن يكتننب خوايننات الذننيعية أنننو )صننمى هللا عميننو والننو وسننمع( كننانبعننس ال

 وكيخ متصابقة عمى ذلظ .كانت الخوايات الذيعية مختمفة 

ومغ الشرػص التنػاريخ القجيسنة االسنبلمية السعتبنخة أن رسنػل هللا ) صنمى هللا عمينو والنو وسنمع( كنان       
وكان ى الء يكتبػن الػحي والحجيث الشبػي ،والعقػد والسعامبلت بيغ الشاس، والعيػد يسمظ كتابًا في السجيغ 

التي كانت يعصييا الخسػل ) صمى هللا عميو والو( لمسذخكيغ وأىل الكتاب ، ودفاتخ الرنجقات والزنخائب ، 
ا النى االشنخاف، ودفاتخ الغشنائع واالخسناس ، والخسنائل الكثينخة التني كنان )صنمى هللا عمينو والنو وسنمع( يخسنمي

يشقننل لشننا عننبلوة عمننى الننػحي اإللينني واألحاديننث الذننفيية لننو ) صننمى هللا عميننو والننو وسننمع(  خالتنناريوىننا ىننػ 
 . (84)الكثيخ مغ عيػد الشبي ورسائمو

وبعنننس ىنننحه  وورد فننني كتننناب ابنننغ سنننعج )الصبقنننات الكبنننخى ( ينننحكخ منننا يقنننخب منننغ مئنننة رسنننالة بستػنينننا    
عالع وحكامو ورؤساء القبائنل واألمنخاء الخاضنعيغ لمنخوم أو الفنخس فني خمنيج الخسائل مخسل إلى سبلشيغ ال

يذننكل أصننبًل فقييننًا  فننارس وسننائخ الذخرننيات وىنني تننجعػىع لئلسننبلم أو تستمننظ صننفة تعمننيع عننام يسكننغ أن
مى هللا عمينو والنو وسنمع وكيخ ذلظ. والكثيخ مغ ىحه الخسائل معمػم الكاتب، إذ يحكخ كاتب رسالة الشبي )ص

 سسو في آخخ الخسالة ويحكخ أن أول مغ نذخ ىحه العنادة )أي كتابنة اسنع الكاتنب فني آخنخ الخسنالة( ىنػا (
 .(85)أبي بغ كعب الرحابي السعخوف

ىحا ولع يكتب الشبي بخ  يجه أيًا منغ ىنحه الخسنائل والعينػد والنجفاتخ، فإنشنا ال نجنج مػضنعًا يقنال فينو أن    
بننل لننع يننخى مػضننع يكتننب فيننو  ، ( كتننب الخسننالة الفبلنيننة بخنن  يننجهرسننػل هللا )صننمى هللا عميننو والننو وسننمع 

رسننػل هللا )صننمى هللا عميننو والننو وسننمع ( آيننة قخآنيننة بخصننو فنني حننيغ أن كتنناب الننػحي كتننب كننل مننشيع قخانننًا 
 بخ  يجه.

وقننج جنناءت أسننساء كتّنناب الننػحي فنني كتننب التننػاريخ فيقننػل اليعقننػبي فنني تاريخننو: ))وكننان كتابننو الننحيغ      
ػن الننػحي والكتننب والعيننػد :عمنني بننغ أبنني شالننب، عثسننان بننغ عفننان، وعسننخو بننغ العنناص بننغ أميننة، يكتبنن
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ومعاوية بغ أبي سفيان، وشخحبيل بغ حدشة، وعبنج هللا بنغ سنعج أبني سنخح، والسغينخة بنغ شنعبة، ومعناذ بنغ 
 .(86) جبل ، وزيج بغ ثابت، وحشطمة بغ الخبيع، وأبي أبغ كعب وجييع بغ الرمت والحرغ الشسيخي((

لننع يننخد عننغ الخسننػل الكننخيع )صننمى هللا عميننو والننو وسننمع ( أنننو مننارس القننخاءة والكتابننة ومثننال ذلننظ مننا و     
جيبية فكان الكاتب اإلمام عمي )عميو الدبلم( وىحا ال يشفي قجرة الخسػل االكخم )صمى ححرل في صمح ال

لشبني )صنمى هللا عمينو والنو وسنمع ( كينخ هللا عميو والو وسمع( عمى القخاءة والكتابة والنيغ يرنخون عمنى أن ا
نننو اشمننع عمننى أل الكننخيع )صننمى هللا عميننو والننو وسننمع ( بػ أمنني فننإنيع ي يننجون الذننبيات التنني تثننار ضننج الخسنن

األولنننيغ ، وىنننحه الذنننبيات تثنننار قنننجيسا واألن منننغ قبنننل  أسننناشيخالتنننػراة واالنجينننل وألنننف القنننخآن الكنننخيع وقنننالػا 
 . الشراري اليػم

البيننت )عمننييع الدننبلم( السعرننػميغ فنني نفنني أمّيننة الشبنني دمحم )صننمى هللا عميننو وآلننو وسننمع(  أمننا روايننات أىننل
القنخاءة والكتابنة، ومشيا ما جاء عغ اإلمام الخضا )عميو الدبلم( ليذ بأمي ال يقخأ وال يكتنب بنل ىنػ يعنخف 

مِّ آي ات ـه  ُهه  الَّح ي ب ع ث  ف ي األُِّ و ال لػ كان أميًا لسا بعث لؤلمييغ، قال تعنالى:   ه  م يِّ ُمه ع  ُهمِّ ف تِّ نِّ ُسهاًل مّ  يّ ين  ر  مّ 
ل  ُمب ــين   ــال  ــُل ل ف ــي ض  ـن ق بِّ ــاُنها م  ــة  و إ ن ك  م  ُِّ َ  و الِّح  ُيع مّ ُمُهــُم الِّك ت ــا مِّ و  ُيـد كّ يه  ، ومعشنى األمنني عشنج اإلمننام (87){و 

يصمل عمييع أمينػن ندنبة إلنى السعرػم )عميو الدبلم( ىػ مغ انتدب إلى أم القخى )مكة( فأكثخ مغ واحج 
 .(88)مكة أم القخى 

ننأسلت  أسبسننا  : سس ننػفٌّّي قننالس ننجم الرب سَّ ننخس بننغٌّ م حس عفس ننفَّار  عننغ جس ننغس الرَّ دس ننج  بننغ  الحس سَّ ننيخ  م حس وساه  الذَّ وبننشفذ السعشننى مننا رس
م ( وقمننت  لننو   ننبلس مسيننوٌّ الدَّ ننا )عس مٌّننيّم الخٌّضس ننجس بننغس عس سَّ م ( م حس ننبلس مسيننوٌّ الدَّ )عس ننخ س عفس يس الشَّبٌّننيب جس ننسٌّّ ننػلٌّ لكٌّ لٌّننعس س  : يننا لبننغس رسس 

؛ ألسنَّنو   نيَّ يس الشَّبٌّنيب األ مٌّّ نسٌّّ نا س  اكس يسدع س نػنس إٌّنَّسس منت  فٌّنجس عٌّ ّي قال: ما يقنػل  الشَّناس  ا قنال: قمنت  لنو  ج  . األ مٌّّ لنع يسكت نب 
اي ولك  تسبسن شسنة  لكٌّ أسنَّنى يسكنػن  ذلنظس ع لسعو مسييٌّ حسب ػا عس نثس فقال: كس ارسكس وتعنالى يقنػل  فني م حكنعٌّ كٌّتابنوٌّ: يى نػس الَّنحٌّي بسعس

ننةسا، فس  سس كو ننع  الوكٌّتسننابس وسالوحٌّ مٌّس ي  ي عس عو وس ي نندسكٌّييٌّ عو آيساتٌّننوٌّ وس مسننيويٌّ عو يستوم ننػ عس ننشوي  ننػاًل مٌّ يٌّّننيغس رسس  ننا ال فٌّنني األو مٌّّ ننع مس مٌّس ي  كسيننفس كننانس ي عس
ػل  لكٌّ  اي ولكٌّ لسقسج كانس رسس  غ  نانسًا  ي حدٌّ يغس لٌّدس نبوعٌّ ثسةم وسس يغس أسو بٌّثسبلس بوعٌّ مسيوٌّ وسآلٌّوٌّ( يسقسخسأ  ويسكت ب  بٱثوشسي وسس مَّى لك  عس )صس

اتٌّ الق خسى، وذلظس قػل  لك تعالى في كتابو ؛ ألسنَّو  كانس مٌّغ أسىلٌّ مسكَّةس وم كَّة  مٌّغ أ مَّيس يس األ مٌّّيَّ سٌّّ رس و ٌّنَّسسا س  : يلٌّت شوحٌّ
ااأ مَّ الوق   لسيس ػو مسغو حس خسى وس

: إٌّنَّ الشَّناسس يسدوع س نػنس (89) م (، قمنت  نبلس مسينوٌّ الدَّ عفسخس )عس وق  عغ أسبي جس ج  يخ  الرَّ وسى الذَّ رس . وس
نشسي ع لك  أسنَّنى يسكنػن  ذس  حسب ػا لسعس : كس خسأ فقالس مسيوٌّ وسآلٌّوٌّا لسعو يسكت بو ولسعو يسقو مَّى لك  عس ػلس لكٌّ يصس وقنج قنال لك  لٌّنظس أسنَّ رسس 

َ  هلالج لج:   ُيع مّ ُمُهـُم الِّك ت ـا مِّ و  ُيـد كّ يه  مِّ آي ات ـه  و  ه  م ـيِّ ُمـه ع  ُهمِّ ف تِّ ـنِّ ُسـهاًل م  ـين  ر  يّ  ُمّ  ـة  و إ نِّ ُهه  الَّـح ي ب ع ـث  ف ـي األِّ م  ُِّ  و الِّح 
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الل  ُمب ين   ُل ل ف ي ض  كسةس ك اُنها م نِّ ق بِّ ع الكٌّتابس والحس مٌّس ي  : {، فسكسيفس ي عس خسأس ويسكت بس ا قال: قمنت  غ  أسنو يسقو وليذس يسحد 
نبس إٌّلسنى مسكَّنةس، وذلنظس قنػل لك هلالج لج:  سنَّو  ن د  ا قال: ألٌّ يس الشَّبٌّيب األ مٌّّيَّ سٌّّ ـا فٌّمٌّعس س  ل ه  هِّ م ـنِّ ح  ُقـخ و و  ر  ُأمَّ الِّ ـح  فنأ مب ،  {ل ُتنِّ

الق خسى مسكَّةس فقٌّيلس أ مبّي لحلظ
(90). 

عمنى تفدنيخ اآلينة منغ  –أي رأي السعرنػميغ )عمنييع الدنبلم(  –سدمسػن القائمػن بيحا الخأي وقج استجل ال
ُمـهن   سػرة العشكبنػت  ط  ُمبِّ َ  الِّ ت ـا ين ـم     ًا الرِّ َ  و ال ت ُخُطـُه ب ي م  م ه  م نِّ ك ت ا ُمه م نِّ ق بِّ م ا ُكنِّت  ت تِّ أننو ال يعنخف  {و 

ميسو مغ هللا سبحانو وتعالى، أي ىػ عمع  لًجنّي، واستجلػا أيزًا بسنا القخاءة والكتابة ليتعمع مغ جبخيل أنو بتع
وال يشفنني القننجرة،  ذىننب إليننو أىننل الشحننػ والمغننة مننغ دخننػل )كننان( عمننى الفعننل السزننارع بشفنني الفعننل والعننادة

فقػلظ )ما كان دمحم يكتب( يعشي ما مغ عادتو ان يكتب، أو )ما كنان زينج يأتيشنا(أي لنيذ منغ عنادة زينج أن 
أتيشا ولكغ بقجرتنو ان يأتيشنا لنػ أراد وىكنحا، ففني قػلنو تعنالى أي ان الشبني لنػ شناء الكتابنة ان يقنجر ويكتنب ي

فمو القجرة عمى ذلظ،  وىحا الخيا يتصابل مع العقل والسشصل فبل يسكغ أن يكػن نبي األمة ال يقخأ وال يكتنب 
تبننػن، وىننحا يتشننافى مننع صننفة الكسننال التنني ، وكيننخه مننغ الكتنناب الننحيغ اشننار ليننع عمسنناء التنناريخ يقننخؤون ويك

 تسثمت في شخز الشبي األكخم دمحم )صمى هللا عميو وآلو(.

 

 مة:ـــالخات

إننننو ومنننغ خنننبلل الجراسنننة التاريخّينننة السػضنننػعّية، وبذنننيادة القنننخآن الكنننخيع، وبحكنننع الخواينننات والقنننخائغ       
 –(لنع يعنخف مجرسنة وال معّمسنًا، حتنى شناء هللا ع مى هللا عمينو والنو وسنم)صن التاريخية الكثيخة، نعمع أن الشبني

أن يفننيس عميننو مننغ المننػح السحفننػظ عمننع األولننيغ واآلخننخيغ، مننغ قرننز األمننع الغننابخة، وأحكننام  -تعننالى 
( ميو الدنبلم الذخع الػافية، وأخبار السدتقبل الباىخة، وىجى األنفذ الحائخة؛ حيث ورد عنغ اإلمنام الخضنا)ع

( ومنا جناء مى هللا عمينو والنو وسنمع حنػاره منع أىنل األدينان: وكنحلظ أمنخ دمحم)صن أنو قنال لنخأس الجنالػت فني
أجينخًا لنع ينتعّمع كتابنًا ولنع يختمنف إلنى معّمنع  بو، وأمخ كل نبي بعثو هللا، ومغ آياتو أنو كان يتيسًا فقيخًا راعيناً 

وأخبار مغ مزى ومغ بقي ( األنبياء وأخبارىع حخفًا حخفًا ميو الدبلم ثع، جاء بالقخآن الحي فيو قرز )ع
 إلى يػم القيامة.
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ونطننخا لدننعة البحننث فإنننو جنناء البحننث مخترننخا لعننجم الدننعة ويسكننغ تمخننيز الشتننائج السدننتفادة مننغ ىننحا     
 البحث مسا يأتي : 

انفخاد الخسػل االكخم دمحم بغ عبج هللا ) صمى هللا عميو والو وسمع ( ، بأنو أوتى مغ الفراحة وحدغ  .6
تصاع بننو أن يخاشننب جسينننع القبائننل ، كننل واحنننجة بمحشيننا وعمننى منننحىبيا، وكننان فننني البيننان ، مننا اسننن

يع مشصقننا ، ولننع يعننخف فنني التنناريخ أن اندننانا لننع يسننارس القننخاءة خصابننة أينناىع أحدننشيع بيانننا ، وقننػم
 والكتابة يعخف لغات القبائل ، يفػق أىميا في وضػح الحجة ، وضيػر البخىان. 

مي مشيع مغ قال اسع األمي مشدػب إلى األمة، و معشاه الحي يكػن تمف السفدخون في معشى األخأ .7
سننقصت تنناء األمننة بدننبب الشدننبة كسننا يقننال  مخننجومًا و مصاعننًا ألمننة كثيننخة و التقننجيخ) نبنني األمننة ( و

 مكي في الشدبة إلى مكة و يذيج لو حجيث ) أنا أكثخ األنبياء تبعا(. 
م بسعشى أن الشبني مبنخءا مصينخا منغ جسينع العينػب مغ السفدخيغ مغ قال اسع األمي مشدػب الى األ .8

 والشقائس بفصختو الدكية مثل الحي يمج مغ بصغ أمو .
ومننشيع مننغ قننال اسننع األمنني مشدننػب الننى أم القننخى وقننج سننسي هللا تعننالى مكننة أم القننخى قننال تعننالى :  .9

 (. 92)االنعام :  ))وليشحر أم القخى ومغ حػليا  (
ائننل بقننجرة الشبنني دمحم )صننمى هللا عميننو وآلننو وسننمع( عمننى القننخاءة ذىننب البحننث إلننى تننخجيح الننخأي الق .10

 والكتابة وعمسو فييا مغ هللا سبحانو وتعالى، فمع يتعمع عمى يج أحج مغ القخاء والكّتاب.

 

 الههامر 

 34،ص12ابغ مشطػر، لدان العخب، ج .1
 11،ص6الصخيحي،فخخ الجيغ: مجسع البحخيغ،ج .2
، 19، وج144، ص16ج1يننننننندان فننننننني تفدنننننننيخ القنننننننخآن،نيشطنننننننخ : الصباشبنننننننائي، دمحم حدنننننننيغ: الس .3

 .275ص
 .119،ص16السجمدي، دمحم باقخ: بحار األنػار الجامعة ألخبار األئسة األشيار، ج .4
 .155، ص5الذيخازي، ناصخ مكارم: األمثل في تفديخ القخآن، ج .5
 .92سػرة األنعام، اآلية  .6
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 .105،ص1ظ: الفخاىيجي،الخميل بغ أحسج:كتاب العيغ، ج .7
 . 59قرز، االية سػرة ال .8
 .36يشطخ : مصيخي، مختزى: الشبي األمي،، ص .9

 .78سػرة البقخة، اآلية  .10
 .2سػرة الجسعة، اآلية  .11
 .275،ص19الصباشبائي،مرجر سابل،ج  .12
 .46، ص2ظ:ابغ عقيل،عبج هللا: شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ، ج .13
 .261ص ،2ظ: الصبخسي، الفزل بغ الحدغ: مجسع البيان في تفديخ القخآن، ج .14
 .20سػرة آل عسخان، اآلية  .15
يشطنننخ : الدمخذنننخي، محسنننػد بنننغ عسنننخ: الكذننناف عنننغ حقنننائل كنننػامس التشدينننل وعينننػن  .16

 .438،ص1األقاويل في وجػه التأويل، ج
 .139، ص3، ج3يشطخ :الخازي،دمحم بغ عسخ: التفديخ الكبيخ، ن .17
 .37ظ:مصيخي،مرجر سابل.،ص .18
 .2سػرة الجسعة ، اآلية   .19
 .5 سػرة الشجع ، اآلية .20
 .48سػرة العشكبػت ، اآلية  .21
العمة التي مغ أجميا سسى الشبي  - 105/ باب 124/ 1الذيخ الرجوق، عمل الذخائع،   .22

 .24صمى هللا عميو وآلو األمي الحجيث 
 . 245دمحم بغ الحدغ الرفار ، ص  -برائخ الجرجات  .23
 105/ باب 1/125 -الذيخ الرجوق ، عمل الذخائع  .24
 .25مصيخي،مرجر سابل ،ص .25
 .3ػرة الجسعة،آيةس .26
 .92سػرة األنعام،آية .27
 .124،ص1ابغ بابػيو، دمحم بغ عمي: عمل الذخائع، ج .28
 .247الرفار،دمحم بغ الحدغ، برائخ الجرجات ، ص .29
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 .131، ص3الديػشي، جبلل الجيغ، الجر السشثػر في التفديخ السأثػر ، ج .30
 .135،ص16السجمدي، مرجر سابل،ج .31
 .249، ص1الكافي، ،جالكميشي، دمحم بغ يعقػب: األصػل مغ  .32
  الباجي، أبػ الػليج سميسان، .33
، 21يشطخ :اآللػسني، محسنػد، روح السعناني فني تفدنيخ القنخآن العطنيع والدنبع السثناني، ج .34

 وما بعجىا. 5ص
 .216، ص8الصػسي، دمحم بغ الحدغ: التبيان في تفديخ القخآن، ج .35
 .10،ص10، جالحديشي،الديج دمحم جػاد، مفتاح الكخامة في شخح قػاعج العبلمة .36
 .132، ص16السجمدي ، بحار االنػار ، ج .37
 .132، ص16السجمدي، بحار االنػار ، ج .38
 .229/ ص2ت(  ج -بيخوت،)د –الديشي دحبلن ، الديخة ، شبع دار السعخفة  .39
 . 135، ص  16السجمدي ، بحار األنػار : ج  .40
 .48سػرة العشكبػت، اآلية  .41
 .33، ص8ظ: الذيخ الصػسي، مجسع البيان ، ج .42
 .234الذخيف السختزى ، األمالي، صظ:  .43
 52سػرة الذػرى ، اآلية  .44
 118، ص2ظ: ابغ عاشػر ، التحخيخ والتشػر ، ج .45
ظ: جعفننخ العننناممي، ىنننل كنننان الشبننني )ص( يقنننخأ قبننل البعثنننة، مقنننال مشذنننػر عمنننى  السػقنننع  .46

كتخوننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني عمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى النننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننخاب : لاال
https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%B1 

 .13، ص1عفخ: مخترخ مفيج، جظ: مختزى، ج .47
 457يشطخ :الببلذري، أبػ الحدغ: فتػح البمجان، ص .48
 .16و15يشطخ : مصيخي،مرجر سابل، ص .49
 .17مصيخي،السرجر سابل، ،ص .50
 .21السرجر نفدو ، ص .51
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 .209،ص1ظ: األربمي،عمي بغ أبي الفتح : كذف الغسة في معخفة األئسة ، ج .52
 .23مصيخي،السرجر سابل، ،ص .53
 .216، ص1بغ األثيخ:  أسج الغابة في معخفة الرحابة ، جالجدري،عد الجيغ  .54
؛ اليعقنننػبي، أحسنننج بنننغ أبننني 168، ص3البخننناري،دمحم بنننغ إسنننساعيل: صنننحيح البخننناري، ج .55

 .54، ص2يعقػب،تاريخ اليعقػبي، ج
 .298، ص 4ابغ حشبل، أحسج: مدشج أحسج، ج .56
 .410، ص1ظ: االربمي، كذف الغسة، ج .57
 .69سػرة يػنذ ، اآلية  .58
 . 120ص 1؛ السفيج ، اإلرشاد ج 210ص1ي ،  كذف الغسة ،  جظ: األربم .59
 .157سػرة األعخاف اآلية .60
 .٨٧٨، ص  ٨الصباشبائي ، تفديخ السيدان، ج  .61
 .229/ ص5الصبخي ، الجامع لتأويل آي القخآن ، ج .62
 .158سػرة األعخاف اآلية .63
 . 378-375، ص  4الصبخسي، مجسع البيان، ج .64
 . 285 - ٨٨٢، ص  8الصباشبائي،  تفديخ السيدان ، ج .65
 .48سػرة العشكبػت، اآلية   .66
 .222، ص 9الصباشبائي،  تفديخ السيدان ، ج .67
 .16سػرة يػنذ، اآلية  .68
، 1، فاضننل الدننامخائي، معنناني الشحننػ، ج 222، ص 9الصباشبننائي،  تفدننيخ السينندان ، ج .69

 .222ص
 .2سػرة الجسعة ، اآلية  .70
 .103، ص4الدمخذخي ، الكذاف، ج .71
 .78سػرة البقخة ، اآلية  .72
 .133، ص1الدمخذخي ، الكذاف،ج .73
 .111، ص1ابغ كثيخ ، تفديخ القخآن العطيع ،ج .74
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 .112، ص1السرجر نفدو ، ج .75
 .75سػرة ال عسخان ، اآلية  .76
 .111، ص1ابغ كثيخ ، تفديخ القخآن العطيع ،ج .77
 .20سػرة ال عسخان ، اآلية  .78
 .20سػرة ال عسخان ، اآلية  .79
 .354، ص1ابغ كثيخ ، تفديخ القخآن العطيع ،ج .80
 .2سػرة الجسعة اآلية  .81
 .39مصيخي ، الشبي األمي ، ص .82
 .40مصيخي ، الشبي االمي ، ص .83
 .17السرجر نفدو ،ص .84
 .18السرجر نفدو ، ص .85
 .80ص 2اليعقػبي ، تاريخ اليعقػبي ج  .86
 .2سػرة الجسعة ، اآلية  .87
 .135، ص1الرجوق عيػن اخبار الخضا، ج .88
ب فنني أن رسننػل هلل كننان يقننخأ بننا 245دمحم بننغ الحدننغ الرننفار،  برننائخ الننجرجات ، ص  .89

 ويكتب بكل لدان.
العمة التني منغ أجمينا سنسى الشبني  - 105باب   125، ص1الرجوق، عمل الذخائع ، ج .90

 24صمى هللا عميو وآلو األمي الحجيث 
 



                                                                                                              
 
 

 129 م.د.عباس عبد الحسن سرحان الهاللي

 

 المجلة العراقية للبحوث االنسانية واالجتماعية والعلمية 0202لسنة   3العدد 

 

 المرادر والمخاجع

 القخآن الكخيم 

 م. 1985،بيخوت ،،دار األضػاء 2األربمي،عمي بغ أبي الفتح : كذف الغسة في معخفة األئسة ،ن -1

اآللػسي، محسنػد، روح السعناني فني تفدنيخ القنخآن العطنيع والدنبع السثناني، تحقينل ، عمني عبنج البناري  -2
 م.  1994، دار الكتب العمسية ، بيخوت ،1عصية،ن

بابػينننننو، دمحم بنننننغ عمننننني: عمنننننل الذخائع،تحنننننن.الديج دمحم صنننننادق بحنننننخ العمنننننػم،ال ن، مشذنننننػرات السكتبنننننة  -3
 م. 1966ف،الحيجرية،الشج

ن( ،عننالع الكتننب،  -البنناجي، أبننػ الػليننج سننميسان، تحقيننل ابنني عبننج الخحسننان ابننغ عقيننل الطنناىخي،) د -4
 ىجخية.1403الخياض،

 م. 1981ىن/ 1401البخاري،دمحم بغ إسساعيل: صحيح البخاري، ال ن، دار الفكخ، ال م،  -5

ان،ال ن،السكتبنننننننننة التجارينننننننننة النننننننننببلذري، أبنننننننننػ الحدنننننننننغ: فتنننننننننػح البمنننننننننجان، تعنننننننننن. رضنننننننننػان دمحم رضنننننننننػ  -6
 م. 1959الكبخى،مرخ،

الجدري،عنند الننجيغ بننغ األثيننخ:  أسننج الغابننة فنني معخفننة الرننحابة: تحقيننل دمحم ابننخاايع البشننا يدمحم أحسننج  -7
 م. 1970ىن/1390ن(، دار الذعب، القاىخة،  -عاشػر يدمحم عبج الػىاب فايج، )د

لبعثننة، مقننال مشذننػر عمننى  السػقننع االكتخوننني عمننى جعفننخ العنناممي، ىننل كننان الشبنني )ص( يقننخأ قبننل ا -8
 الخاب  : 

https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%B1 

 -ن، م سدنة أىنل البينت )ع(، د -الحديشي،الديج دمحم جػاد، مفتاح الكخامنة فني شنخح قػاعنج العبلمنة،د -9
 ت.  -م، د

 يخوت، ال ت. ابغ حشبل، أحسج: مدشج أحسج، ال ن، دار صادر، ب -10
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 م. 2009، دار الكتب العمسية، بيخوت ، 3الخازي،دمحم بغ عسخ: التفديخ الكبيخ، ن -11

الدمخذنننخي، محسنننػد بنننغ عسنننخ: الكذننناف عنننغ حقنننائل كنننػامس التشدينننل وعينننػن األقاوينننل فننني وجنننػه  -12
 م. 1966ىن /1385، ،مكتبة ومصبعة مرصفى البابي الحمبي، مرخ،  2التأويل، ن

 ت(.  -بيخوت،)د –بلن ، الديخة ، شبع دار السعخفة الديشي دح -13

 ن( ، دار السعخفة، بيخوت . .-الديػشي، جبلل الجيغ، الجر السشثػر في التفديخ السأثػر،)د -14

:  السحقنل: دمحم أبنػ الفزنل إبنخاايع األمنالي، ·عمي بنغ الحدنيغ السػسنػي العمنػي  الذخيف السختزى -15
 . 1954،  بيخوتعيدى البابي ، الشاشخ ، 

مشذنننػرات السكتبنننة الحيجرينننة عمنننل الذنننخائع، أبنننػ جعفنننخ دمحم بنننغ عمننني بنننغ بابػينننو ، الذنننيخ الرنننجوق،  -16
 م.  1966 - 1386ومصبعتيا في الشجف 

، 1سحسج دمحم بغ الحدغ:  التبيان في تفديخ القخآن،تحن. أحسج حبيب قريخ العاممي،نالذيخ الصػسي -17
 ت . -مشذػرات ذوي القخبى ،قع،د

 م. 2005ىن/1426، دار األميخة، بيخوت، 1الذيخازي، ناصخ مكارم: األمثل في تفديخ القخآن، ن -18

ن( ،مشذننػرات األعمسنني،  -الرننفار،دمحم بننغ الحدننغ، برننائخ الننجرجات ،تحننن. حدننغ كػجننو بنناكي،)د -19
 ىن. ش. .1362شيخان ،

 . 1997، لمسصبػعات ،بيخوت ، ، األعمسي1الصباشبائي، دمحم حديغ: السيدان في تفديخالقخآن، ن -20

،م سدنننننننة األعمسننننننني 1الصبخسننننننني، الفزنننننننل بنننننننغ الحدنننننننغ: مجسنننننننع البينننننننان فننننننني تفدنننننننيخ القنننننننخآن،ن -21
 م. 1995ىن/1415لمسصبػعات،بيخوت،

جنننامع البينننان فننني تأوينننل القنننخآن ، دمحم بنننغ جخينننخ،   ىنننن(310، أبنننػ جعفنننخ الصبنننخي )الستنننػفى: الصبنننخي  -22
 ه 1420سدة الخسالة الصبعة: األولى، السحقل: أحسج دمحم شاكخ الشاشخ: م  

 م. 1983،م سدة الػفاء، بيخوت،2الصخيحي،فخخ الجيغ: مجسع البحخيغ،تحقيل: أحسج الحديشي،ن -23
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ىن( التحخيخ 1393دمحم الصاىخ بغ دمحم بغ دمحم الصاىخ بغ عاشػر التػندي )الستػفى : ابغ عاشػر ،  -24
 ىن.  1984تػنذ سشة الشذخ:  - والتشػر ، الشاشخ : الجار التػندية لمشذخ

ابننغ عقيل،عبننج هللا: شننخح ابننغ عقيننل عمننى ألفيننة ابننغ مالظ،تحننن. دمحم محنني الننجيغ بننغ عبننج الحسيننج،ال  -25
 ت(. -ن،ناشخون األصجقاء لمصباعة والشذخ،القاىخة،)د

ذنننارت ،انت1ن الفخاىينننجي،الخميل بنننغ أحسنننج:كتاب العيغ،تحنننن. مينننجي السخدومننني و بنننخاايع الدنننامّخائي، -26
 أسػه،قع. 

 تفدنيخ القنخآن العطنيع،  ىن(774أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي )الستػفى: ابغ كثيخ ،  -27
بيننننخوت  -السحقننننل: دمحم حدننننيغ شننننسذ الننننجيغ الشاشننننخ: دار الكتننننب العمسيننننة، مشذننننػرات دمحم عمنننني بيزننننػن 

 نى 1419 -الصبعة: األولى 

،دار الكتننننب 5مننننغ الكننننافي، تحقيننننل:. عمنننني أكبننننخ الغفنننناري، نالكميشنننني، دمحم بننننغ يعقننننػب: األصننننػل  -28
 ىن. ش. 1363اإلسبلمية، شيخان،سشة

السجمدننني، دمحم بننناقخ: بحنننار األننننػار الجامعنننة ألخبنننار األئسنننة األشينننار، تحقينننل عبنننج النننخحيع الخبننناني  -29
 م.1983ىن/ 1403، دار إحياء التخاث العخبي، بيخوت، 3الذيخازي، ن

 م. 2002، السخكد اإلسبلمي لمجراسات، بيخوت، 1رخ مفيج، نمختزى، جعفخ: مخت -30
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